
 

प्रसे-विज्ञप्ती 
भारतीय अन्तरााविय व्यापार मेला (IITF Nov 14-27, 2019) मा नपेालको सहभागिता 

 

भारतको राजधानी नयााँ दिल्ली स्थित प्रिगत मैिानमा Nov 14-27, 2019  मा आयोजना भईरहेको भारतीय 

अन्तरााविय व्यापार मेला (IITF Nov 14-27, 2019) मा नेपालले सहभागिता जनाएको छ । नेपाली राजितुािास नयााँ 

दिल्ली, भारतको समन्िय तिा व्यापार तिा गनकासी प्रिर्द्ान केन्रको आगिाक सहयोिमा नेपालले यस व्यापार मेलामा 

गमगन पेगभगलयन गनमााणको लािी 36m2 के्षत्रफल गनस्ित िरी सहभागिता भैरहेको छ । 

आयोजक राि भारत लिायत विश्यबाट करीि ३0 रािले भाि गलएका छन ्। यस व्यापार मेलामा घरायसी 

सामान, विद्यगुतय सामान, जटुजन्य िथत,ु तयारी पोशाक, कथमेवटक सामानहरु, ईलेस्रिक सामान, हथतकलाका सामाग्री 

लिायत िथतहुरुको प्रिशानी िररने छ । India Trade Promotion Organization (ITPO) ले आयोजना िरेको यस 

व्यापार मेलामा नेपालले ित िर्ा Focus Country को रुपमा सहभागिता जनाएको गियो ।  

नेपालबाट भारत तफा  गनकासी योग्य िथतहुरु मध्येमा जटु तिा अल्लोका कपडा, ढाका कपडा, नेपाली टोपी, 

सोगभगनयरका िथत ु,पस्श्मना, हथतकलाका सामाग्रीहरु, धातबुाट बनेका सामानहरु, फेल्टका सामाग्री, काष्ठकला लिायतका 

िथतहुरु तयारी पोशाक, नेपाली पेगभगलएन प्रिशानीमा विवि एिं वितरणको लािी रास्िएका छन ्।  

नेपाली राजितुािास नयााँ दिल्लीको समन्ियमा उक्त व्यापार मेलाको अिसरमा B2B Meeting एिं नेपाल भ्रमण 

2020 लाई समेत मध्य नजर ििै नेपालको पयाटवकय के्षत्रको प्रचार प्रसार तिा नेपाली मौगलक संथकृगत तिा 

सांथकृगतक, धागमाक, पयाटन समेतको प्रिर्द्ानको प्रचार-प्रसार तिा प्रिर्द्ानात्मक कायािमहरु आयोजना िरीएका छन ्।  

केन्रबाट यस व्यापार मेलाबाट नेपाल भारत बीचको व्यापारीक सम्बन्धमा विथतार तिा नेपाली व्यिसायीले 

आगिाक एिं व्यिसावयक लाभ प्राप्त िना सरने अपेक्षा िरेको छ । यस व्यापार मेलामा भारतका विगभन्न प्रान्त, सरकारी 

गनकायहरु, विगभन्न भारगतय बहरुाविय कम्पनीहरुका थटल रहनकुा सािै व्यिसायी भेटघाट, सचुना आिान प्रिान, व्यापार 

सम्बन्धी िोष्ठी एिं अन्ताकृया र छलफल लिायत कायािमहरु समेत यस अिसरमा आयोजना िरररहेका छन ्।  

एस व्यापार मेलामा नेपाली िथतहुरुमा भारगतयहरुको अत्यागधक आकर्ाण एिं मन लोभ्याउन ेकाया समेत भएको 

छ । नेपालका ८ िटा फमा/कम्पनी उधोिी व्यिसायीहरुले यस व्यापार  मेलामा सहभागिता जनाएका छन ्। भारत 

स्थित नेपाल राजितु महामवहम गनलाम्िर आचाया तिा त्यहााँ स्थित फमा/व्यिसायी एिं भारतका प्रख्यात उधोिी 

व्यिसायीहरुले समेत नेपालको थटलहरुको अिलोकन िनुाका सािै नेपाली िथतहुरुमा विर्ेश रुस्च लीएका गिए । 


