
एकैदिन ८० हजारले गरे क्यान इन्फोटेक अवलोकन 

राजधानीको भकुृटीमण्डपमा जारी सूचना प्रववधध मेलाको एकै दिन कररब ८० हजारले अवलोकन गरेका 
छन ्। ववभभन्न नौला प्रववधध र प्रिर्शनी हेनश चार दिनमै कररब अढाई लाख माननस भकुृटीमण्डपस्थित 
प्रिर्शनीथिल पुगेका छन ्। 

कम्प्युटर एसोभसएसन नेपाल (क्यान) महासंघले माघ १५ गतेिेखख आयोजना गरेको २५औ ंसंथकरणको 
क्यान इन्फोटेक २०१९ मा िैननक जीवनमा प्रववधधको प्रयोगलाई ववर्षे महत्व दिइएकाले पनन 
अवलोकनकताशको उल्लेख्य घुइँचो लागेको हो । मेलामा िरूिराजमा ड्रोनको प्रयोग गरी औषधध 
ओसारपसार गने, िरूभर्क्षा भसकाइ, थमाटश होम र कृवषक्षेत्रमा प्रववधधको प्रयोग व्यावहाररक रुपमै िेखाइएको 
छ । त्यथतै, मेलाथिलमै सहरको कुनै एक थिानबाट इन्टरनेटको मात्र उपयोग गरेर िरूिराजिेखख 
गाउँगाउँका ववद्यालयमा एकसाि अध्ययन–अध्यापन गराउन सककनेलगायत प्रववधधको व्यावहाररक प्रयोग 
भइरहेको क्यान महासंघका वररष्ठ उपाध्यक्ष नवराज कँुवरले जानकारी दिए । 

‘सुबबसु क्यान इन्फोटेक २०१९ इन एसोभसएसन ववि ईसेवा’ नाम दिइएको मेलामा सूचना तिा सञ्चार 
क्षेत्रका नौला प्रववधध र उपकरणका साि ै नयाँ–नयाँ सफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरण र नेपाली प्राववधधकले 
ववकास गरेका प्रववधध प्रिर्शनीमा राखखएका छन ् । क्यान महासंघका महासधचव रस्ञ्जत पोिारले 
यसपटकको सूचना प्रववधध मेला धेरै दहसाबले ववगतको भन्िा भभन्न रहेको जानकारी दिए । ‘प्रववधधको 
प्रयोगमा रुधच राख्नहेरुका लाधग यसपटकको मेला ववगतको भन्िा धेरै भभन्न छ,’ उनले भने, ‘ववगतमा 
हाडशवेयरमा केस्न्ित हुने गरेको प्रिर्शनी यसपटक सफ्टवेयर र त्यसको व्यावहाररक प्रयोगमा केस्न्ित छ ’ 

मेलामा बुधबारिेखख सुरु भएको रोबोट ब्याटल कस्म्पपदटसनमा अवलोकनकताशको ववर्षे आकषशण िेखखएको 
छ । मेलामा रहेको रोबोदटक्स जोनमा मेलाको अस्न्तम दिन आइतबार (२० गते)सम्पम पाँच दिन रोबोट 
ब्याटल कस्म्पपदटसन हुनेछ । 

मेलामा बुधबार र बबहीबार प्रववधधको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराइएको धियो । बुधबार 
धादिङबाट क्यान इन्फोटेक अवलोकन गनश आएका ववद्यािीलाई बुटवलको काभलका माववका भर्क्षकले 
प्रववधधको माध्यमबाट अध्यापन गराएका धिए भन ेबबहीबार काठमाडौंको पद्मकन्या माववबाट मेलाथिल 
आएका ववद्यािी र बुटवलको काभलका माववका ववद्यािीलाई एकसाि प्रववधधको माध्यमबाट 
बूढानीलकण्ठ थकुलका भर्क्षकले पढाएका धिए । 

सूचना प्रववधध मेलाको ववभभन्न िलका नेता, ववद्यािी नेताहरु, नेपाल प्रहरीका वररष्ठ प्रहरी अधधकृत, 

नेपाल सरकारका उच्च पिथि कमशचारी, नेपालस्थित कूटनीनतक ननयोगका प्रनतननधध, व्यापारी, व्यवसायी, 
कलाकार, खेलाडीलगायत ववभभन्न पेसागत संघसंगठनका प्रनतननधधले अवलोकन गरररहेका छन ्। 



कुल १७५ थटल रहेको मेलामा हाडशवेयर सेल्स तिा मेस्न्टनेन्स, पावर सोलुसन्स, मोबाइल एसेसोररज, डडलर 
र डडस्थिव्युटसश, इन्टरनेट सेवाप्रिायक, टेभलकम्पयुननकेसन्स, आईभसटी कलेज तिा िेननङ इस्न्थटच्युट, 

सफ्टवेयर सोलुसन्स, पेमेन्ट सोलुसन्सलगायतका थटल छन ्। मेला अवलोकनका लाधग सवशसाधारणलाई 
प्रवेर् र्ुल्क १०० रुपैयाँ र ववद्यािीलाई ५० रुपैयाँ तोककएको छ । 

प्रववधध मेलामा सामूदहक रुपमा आउन चाहने सरकारी ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्यािीले ववद्यालयबाट 
पत्र भलएर आएमा ननिःर्ुल्क प्रवेर् पाउने व्यवथिा भमलाइएको छ । त्यथतै, जेष्ठ नागररक र अपांगता 
भएका व्यस्क्तलाई पनन ननिःर्ुल्क प्रवेर्को सुववधा दिइएको छ । 

 


