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परामशर् िलने
ि
आउने गछर्
छन ् यसमा मिहल
लाको संख्या पिन
िन उ लेखनीय रहेहे को छ’
िदनुभयो । ‘दै िनक ४० दे िख ५० जना यूवायवतीह
ुव
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आउनेह ले अिनवायर्
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का प्रशासन कायार्ालय कावासोतीक
का प्रमुख चेतनाररायण िघिमरे ले भ नुभयो ‘परामश
शर्ले
क तीमा बैदेदेिशक रोजगारमाा जानेह ठिगनब
बाट रोिग छन ् ।’’ सीप तािलम, वा

य पिरक्षण
ण, जीवन बीमा, अ
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व था पूरा गरी म
मात्र बैदेिशक रोज
जगारी जादा राम्रो हुने परामशर्मा ब
बताइने
गरे को कावास
सोतीका ओमबहा
हादरु सा ले बताउ
उनुभयो ।

