
क्यान इन्फोटेक : दईु ददनमा एक लाखद्वारा अवलोकन 

राजधानीको भकुृटीमण्डपमा जारी सूचना प्रववधध मेलाको दईु ददन ददनमै एक लाखभन्दा बढीले अवलोकन 
गरेका छन ्। कम्प्युटर एसोससएसन नेपाल (क्यान) महासंघले माघ १५ गतेदेखख आयोजना गरेको २५औ ं
संस्करणको क्यान इन्फोटेक २०१९ मा अवलोकनकतााले  उत्साहजनक सहभाधगता जनाएका हुन ्। 

‘सुबबसु क्यान इन्फोटेक २०१९ इन एसोससएसन ववथ ईसेवा’ नाम ददइएको मेलामा सूचना तथा सञ्चार 
क्षेत्रका नौला प्रववधध र उपकरणका साथ ैनयााँ–नयााँ सफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरण र नेपाली प्राववधधकले ववकास 
गरेका प्रववधध प्रदर्ानीमा राखखएका छन ्। 

मेलामा बुधबारदेखख सुरु भएको रोबोट ब्याटल कम्म्पपदटसनमा अवलोकनकतााको ववर्षे आकषाण देखखएको छ 
। मेलामा रहेको रोबोदटक्स जोनमा मेलाको अम्न्तम ददन आइतबार (२० गते)सम्पम पााँच ददन रोबोट 
ब्याटल कम्म्पपदटसन हुनेछ । कम्म्पपदटसनमा मावव, उच्च मावव तथा इम्न्जननररङ कलेजका ववद्याथीले 
बनाएका रोबोटबीच ब्याटल कम्म्पपदटसन हुनेछ । 

मेलामा प्रववधधको माध्यमबाट अध्ययन गराइएको धथयो । धाददङबाट क्यान इन्फोटेक अवलोकन गना 
आएको ववद्याथीलाई बुटवलको कासलका माववका सर्क्षकले प्रववधधको माध्यमबाट अध्यापन गराएका धथए । 
बबहीबार बूढानीलकण्ठका सर्क्षकले प्रववधधको प्रयोग गरी मेला अवलोकनका लाधग आउने ववद्याथीलाई 

पठनपाठन गराउने कायाक्रम रहेको क्यानले जनाएको छ । 

कुल १७५ स्टल रहेको मेलामा हाडावेयर सेल्स तथा मेम्न्टनेन्स, पावर सोलुसन्स, मोबाइल एसेसोररज, डडलर र 
डडम्स्िव्युटसा, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टेसलकम्पयुननकेसन्स, आईससटी कलेज तथा िेननङ इम्न्स्टच्युट, सफ्टवेयर 

सोलुसन्स, पेमेन्ट सोलुसन्सलगायतका स्टल छन ्। मेला अवलोकनका लाधग सवासाधारणलाई प्रवेर् र्ुल्क 
१०० रुपैयााँ र ववद्याथीलाई ५० रुपैयााँ तोककएको छ । माघ १७ गते बबहीबार बबजनेस डकेा ददन भने सबैले 
१०० रुपैयााँ प्रवेर् र्ुल्क नतनुापनेछ । 

प्रववधध मेलामा सामूदहक रुपमा आउन चाहने सरकारी ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीले ववद्यालयबाट 
पत्र सलएर आएमा ननिःर्ुल्क प्रवेर् पाउने व्यवस्था समलाइएको छ । त्यस्तै, जेष्ठ नागररक र अपांगता 
भएका व्यम्क्तलाई पनन ननिःर्ुल्क प्रवेर्को सुववधा ददइएको छ । 

२५औ ंसंस्करणको क्यान इन्फोटेकको मुख्य प्रायोजक सुबबसु केबलनेट प्रा.सल. हो भने एसोससएट प्रायोजक 
ई सेवा फोन पे प्रा.सल. हो । डाइमन्ड स्पोन्सरमा प्रभु ग्रुप रहेको छ । त्यस्तै, गोल्ड स्पोन्सरमा एनसेल 
प्रा.सल. र लडा बुद्ध एजुकेसन फाउन्डसेन रहेका छन ् । मेलाको ससल्भर स्पोन्सरमा एसएचदटसी 
इन्टरनेसनल, एस–पावर बबवपई प्रा.सल. र टेक्नोज कपोरेसन (नेपाल) प्रा.सल. तथा वप्रन्ट स्पोन्सरमा एक्सन 



्वाइन्ट नेपाल रहेको छ । क्यान इन्फोटेकको अकफससयल पाटानर नेपाल म्क्लयररङ हाउस सलसमटेड, 

अकफससयल बैंक प्रभु बैंक, बबमा पाटानर प्रभु इन्स्योरेन्स सलसमटेड, अकफससयल स्पोन्सरमा सञ्चारतफा  नेपाल 
टेसलकम र अकफससयल अनलाइन दटकेदटङमा एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रा.सल. रहेका छन ्। 

जानकी टेक्नोलोजी प्रा.सल. अकफससयल एसएमएस पाटानर र अकफससयल डडम्जटल माकेदटङ पाटानरको 
भूसमकामा रहेको छ । मेलाको अकफससयल अनलाइन पेमेन्टमा ई–सेवा फोनपे प्रा.सल., अकफससयल इन्टरनेट 
ससभास प्रोभाइडरमा सुबबसु केबल नेट प्रा.सल., अकफससयल ससससदटभी पाटानरमा ई–थ्री सेल्स एन्ड ससभास 
प्रा.सल. र अकफससयल कक्रएदटभमा वान अप प्रा.सल. रहेका छन ्। 

 


