कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रदे श १ को अवस्था ववश्लेषण
०७७ वैशाख ३ गते

प्रदे श १ मा वैशाख ३ गतेसम्म ५० जना महिला र २ सय ३४ जना पुरूषसहित २ सय ८४ जनाको स्वाब परीक्षण गररएको

छ । स्वाब परीक्षण गररएकामध्ये ४२ जना महिला र २ सय २४ पुरूष गरी २ सय ६६ जनाको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ
। १८ जनाको ररपोर्ट आउन बााँकी छ । वैशाख ३ गतेसम्म प्रदे श १ मा ६२ जना महिला र ५ सय ३ पुरूषसहित ६ सय ६५

जना लाई क्वारे न्र्ाइनमा राखखएको छ । क्वारे न्र्ाइनमा बसेका एक जना महिला र २४ जना पुरूष गरी २५ जनालाई
डिस्चाजट गररएको छ । िोम क्वारे न्र्ाइनमा ३ िजार ७ सय १९ जना बसेका छन ् । प्रदे शभरी ६ सय २७ जना महिला र ३
िजार ९२ जना पुरूष िोम क्वारे न्र्ाइनमा बसेको प्रदे श १, मुख्यमन्री तथा मन्रीपररषद्को कायाटलयले जनाएको छ । प्रदे श
१ मा वैशाख ३ गतेसम्म ७६ जना महिला र ४ सय ७९ पुरूष गरी ५ सय ५५ जनाको र्यापीि िायग्नोष्टर्क र्े टर्

(आरडिर्ी) गररएको छ । ५ सय ५५ जनाकै ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ । प्रदे श १ मा वैशाख ३ गतेसम्म ६ सय ७६ थान
व्यष्क्तगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) ववतरण गररएको छ ।

इन्सेक मोरङ जिल्ला प्रतततनधध नेत्रप्रसाद अधधकारीका अनुसार ०७७ वैशाख ३ गतेसम्म मोरङमा १ सय ६२ जना पुरूष र
१४ जना महिला गरी १ सय ७६ जनालाई क्वारे न्र्ाइनमा राखखएको मोरङ प्रिरीले जनाएको छ ।

मोरङमा वैशाख ३

गतेसम्म आईसोलेशनमा १६ जना भनाट भएका छन ् । कोशी अस्पतालमा १३ र पूवाटञ्चल ववश्वववद्यालय गोठगाउाँ मा तीन
जना रिे का छन ् । मोरङमा

९६ वर्ा आईसोलेशन वेि तयार गररएको छ । कोशी अस्पतालमा दश, पव
ू ाटञ्चल

ववश्वववद्यालय गोठगाउाँ मा १८, प्राथममक स्वास््य केन्र ग्रामथानमा आठ, पथरी अस्पतालमा आठ र कोमभि १९ उपचार

केन्रमा ५० ओर्ा आईसोलेशन वेि तयार गररएको छ । आईसोलेशनमा भनाट भएकामध्ये वैशाख ३ गते सम्म ११ पुरूष र
चार जना महिला गरी १५ जना डिस्चाजट भएका छन ् ।

मोरङमा वैशाख ३ गतेसम्म १ िजार १ सय ७१ जना पुरूष र २

सय ४९ जना महिला गरी १ िजार ४ सय २० जनालाई िोम क्वारे न्र्ाइनमा राखखएको छ । मोरङमा ६६ जनाको स्वाब

परीक्षण गररएकोमा ६३ जनाको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ । तीन जनाको आउन बााँकी छ । मोरङमा वैशाख ३ गते ६
जना महिला र ९१ जना पुरूष गरी ९७ जनाको र्यापीि िायग्नोष्टर्क र्े टर् (आरडिर्ी) गररएको छ । आरडिर्ी गररएका
सबैको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ ।

प्रदे श १ सरकारले सञ्चालन गरे को कोशी अस्पताल कोमभि–१९ उपचार केन्रका लागग वैशाख ३ गते तीन वर्ा गैरसरकारी
संस्थाले ६ आईसीयु वेि िस्तान्तरण गरे का छन ् । प्रदे श १ का सामाष्जक ववकास मन्री जीवन घिममरे लेलाई आईसीयु वेि

िस्तान्तरण गररएको िो । करूणा फाउण्िेसन नेपाल र नेदरल्याण्ि लेप्रोसी ररमलफ (एनएलआर) ले ३ लाख ५९ िजार
रुवपयााँको तीन ओर्ा र स्वीस सरकार ववकास सियोग (एसडिसी) ले ३ लाख ५० िजार रुवपयााँको तीन ओर्ा वेि
िस्तान्तरण गरे को िो । कोमभि अस्पताललाई वैशाख ३ गते इलेष्क्िक तीन वर्ा र म्यानुअल आईसीयु वेि तीन ओर्ा

उपलब्ध गराएको छ । कोमभि–१९ अस्पताललाई ववश्व लुथरन फेिेरेसन (एलिब्लुएफ) ले १० केमभएको अनलाईन यप
ु ीएस
िस्तान्तरण गरे को छ । ३ लाख ६० िजार रुवपयााँको अनलाईन यप
ु ीएस िस्तान्तरण गररएको लुथरनका कायटक्रम

व्यवस्थापक यज्ञ गौतमले जानकारी हदनुभयो । करूणा फाउण्िेसनले सामाष्जक ववकास मन्रालयसाँगको समन्वयमा

स्पाइनल इन्जरु ी भएका ३९ जना अपाङ्गता भएका व्यष्क्तिरूलाई ववमभन्न स्वास््य सामाग्रीिरू ववतरण गररएको
जनाएको छ । फाउण्िेसनले सामाष्जक ववकास मन्रालयलाई एक सय थान व्यष्क्तगत सुरक्षा उपकरण पघन उपलब्ध
गराएको जानकारी हदएको छ ।

खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को कारोबार गदै आएका मोरङका ग्यास बबक्रेताले प्रिरीले अनावश्यक दुःु ख हदएको गुनासो

गरे का छन ् । प्रिरीले अनावश्यक दुःु ख हदए ग्यास बबक्री बन्द गने उनीिरूले चेतावनीसमेत हदएका छन ् । लकिाउनको

समयमा पघन सामाष्जक दरू ी कायम राख्दै उपभोक्ता समक्ष ग्यास पुयाटउन खहर्एका बबक्रेतालाई गाली गदै मोरङका

ववमभन्न स्थानमा प्रिरीले दुःु ख हदएको उनीिरूको गुनासो छ । बबक्रेतािरूको बैठकले प्रिरीले दुःु ख हदने क्रम नरोके ग्यास
बबक्री बन्द गने चेतावनी हदएका छन ् । प्रिरीले ग्यास व्यवसायीलाई गरे को व्यविारप्रघत ध्यानाकषटण भएको समेत सङ्िले

जनाएको छ । सङ्िले लकिाउनको बिानामा प्रिरीले व्यवसायीलाई िप्काउने र ग्यास पसल बन्द गनट घनदे शन हदनुले
सिज सेवामा खहर्एका व्यवसायीको मनोबल िर्े को जनाएको छ ।

लकिाउनको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूघतट र ववक्री ववतरणमा कृबरम अभाव मसजटना गनेसहित

अत्यगधक मूल्य मलई कालोबजारी गनेलाई किा कारबािी गनट उद्योग सङ्गठन मोरङले माग गरे को छ । वैशाख ३ गते
ववज्ञष्प्त जारी गदै राष्टिय सङ्कर्को बेला कालोबजारी गने र कृबरम अभाव मसजटना गने जोसुकै भए पघन कानुनअनुसार
किा कारबािी गनट सङ्गठनले माग गरे को िो ।

इन्सेक भोिपरु जिल्ला प्रतततनधध गणेश ववष्टका अनस
ु ार ष्जल्लामा वैशाख ३ गतेसम्म ३४ जनालाई क्वारे न्र्ाइनमा
राखखएको छ । पााँच जना महिला

र ८५ जना पुरूषलाई िोम क्वारे न्र्ाइनमा राखखएको छ । ष्जल्लामा ३२ ओर्ा

आईसोलेशन कक्ष घनमाटण गररएको छ । ष्जल्लामा क्वारे न्र्ाइनको क्षमता ३ सय ५९ जना पुगेको छ । ७८ ओर्ा िे ल्थिेक्स
स्थापना गररएको छ ।

साल्पामसमलछो गाउाँ पामलकामा क्वारे न्र्ाइनमा बस्दै आएका आठ जना मजदरू िरू वैशाख ३ गते िर फर्कटएका छन ् ।

मसंिमामलका माध्यममक ववद्यालयको क्वारे न्र्ाइनमा बस्दै आएका नौ जना १४ हदन क्वारे न्र्ाइनमा बसेर िर फर्कटएका िुन ्
। उनीिरूले १४ हदनको समयवगध पुरा भएपघछ स्वास््य परीक्षण गदाट अवस्था सामान्य पाइएपघछ िर फर्कटएको
गााँउपामलकाले जनाएको छ । सङ्खुवासभामा घनमाणाटगधन अरूण तेस्रोमा काम गदै आएका मजदरू िरू सरकारले दोस्रो पर्क
लकिाउन लगाएपघछ चैत १७ गते भोजपुरतफट आएका गथए । रामप्रसादराई गाउाँ पामलका दलगाउाँ को स्वास््य चौकीको

क्वारे न्र्ाइनमा बस्दै आएका एक यव
ु ा वैशाख ३ गते िर फर्कटएका छन ् । उनी चैत ५ गते दव
ु ईबार् आएका गथए ।
ष्जल्लामा ३४ जना क्वारे न्र्ाइनमा र ९० जना िोम क्वारे न्र्ाइनमा रिे को ष्जल्ला प्रशासन कायाटलय भोजपुुरु ले जनाएको
छ ।

ष्जल्ला कारागारमा रिे का कैदीबन्दीलाई साबुन, मास्क र सेघनर्ाइजर ववतरण गररएको छ । वैशाख ३ गते नेपाल रे िक्रस
सोसाइर्ी ष्जल्ला शाखा भोजपुर र

नेपाल राष्टिय मशक्षक सङ्गठन ष्जल्ला सममघत भोजपुरमाफटत ष्जल्ला प्रशासन

कायाटलयले कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागग कारागारमा रिे का कैदीबन्दीका लागग सामाग्री उपलब्ध गराएको िो ।
रे िक्रसबार् २ सय २० थान मास्क, िेढ मलर्र सेघनर्ाइजर र नेपाल राष्टिय मशक्षक सङ्गठनमाफटत आएको १ सय १० थान

डिर्ोल साबुन प्रमुख ष्जल्ला अगधकारी बसन्तराज पुरीले कारागार भोजपरु का प्रमुख खगेन्र अगधकारीलाई िस्तान्तरण गनुट
भएको िो । रे िक्रसले परकार मिासङ्ि ष्जल्ला शाखा भोजपुरलाई दश थान सेघनर्ाइजर उपलब्ध गराएको छ ।

इन्सेक ताप्लेिुङ जिल्ला प्रतततनधध दे वराि गुरुङका अनुसार वैशाख ३ गतेसम्म ष्जल्लामा १ सय ७९ वेि क्षमताको
क्वारे न्र्ाइन घनमाटण गररएको छ । १४ वेिको आइसोलेशन कक्ष बनेको छ ।

भारतसहित तेश्रो मुलकबार् ष्जल्ला आएका ६१ जनाको र्यापीि िाईग्नोष्स्र्क र्े स्र् (आरिीर्ी) र्कर्बार् वैशाख ३ गतेबार्

परीक्षण सुरू भएको छ । ६१ जनाको क्रममक रूपमा परीक्षण गनटका लागग स्वास््यकमी/प्राववगधक र्ोली पररचालन गररएको
छ ।

संस्कृघत पयटर्न तथा नागररक उड्यन मन्री योगेश भट्र्राईको पिलमा प्राप्त राित सामाग्री वैशाख २ गते नौ ओर्ै

स्थानीय तिलाई ववतरण गररएको छ । ष्जल्ला समन्वय सममघत प्रमुख तथा कोरोना रोकथाम तथा घनयन्रण सममघत

संयोजक िनेन्र मादे नका अनुसार स्थानीय तिले राित ववतरण घनदे मशका बमोष्जम ववतरण गने भएको छ । १२ केजी
दरका ७ सय प्याकेर् चामल,२५ कार्ुन तेल, २० बोरा आयोडिन नुन, ४२ बोरा दाल र १० कार्ुन साबुन प्राप्त भएको छ

इन्सेक उदयपुर जिल्ला प्रतततनधध भरत खड्काका अनस
ु ार कोरोना भाइरस आशङ्का गररएका सात जना महिलासहित ७३

जनाको परीक्षण ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ । वैशाख ३ गते र्यापीि िाईनोष्स्र्क र्े स्र् (आरडिर्ी) र्कर् माफटत ३० जना र

स्वाब परीक्षण माफटत ४३ जनाको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको िो । ष्जल्ला जनस्वास््य अगधकृत मोिन सुवेदीले स्वाब
परीक्षणमाफटत कर्ारी नगरपामलकमा तीन जना महिलासहित २६ जना, बरयुगा नगरपामलकामा तीन जना महिलासहित १२
जना, चौदण्िीगढी नगरपामलकामा एक जना महिला र मलम्चुङबुङ गाउाँ पामलकामा चार जना पुरूषको कोरोना परीक्षण ररपोर्ट

नेगेहर्भ आएको बताउनुभयो । सुवेदीका अनुसार आरडिर्ी र्कर्माफटत चौदण्िीगढी नगरपामलकामा चार जना महिलासहित
दश जना, बरयग
ु ा नगरपामलकामा १२ जना पुरूष र रौतामाई गाउाँ पामलकामा आठ जना पुरूषको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ
। वैशाख ३ गतेसम्म ष्जल्लामा पााँच जना महिलासहित ४९ जना क्वारे न्र्ाइनमा रिे का छन ् । कोरोना

सङ्क्रमणको

जोखखम घनयन्रणका लागग सरकारले लागु गरे को ‘लकिाउन’का कारण ष्जल्लामा खोप कायटक्रम प्रभाववत भएको छ । खोप

कायटक्रम स्थगगत िुाँदा ष्जल्लाका ७ िजार आठ सय बालबामलका खोप लगाउनबार् वष्ञ्चत भएको स्वास््य कायाटलयले
जनाएको छ ।

इन्सेक खोटाङ जिल्ला प्रतततनधध रामधन राईका अनस
ु ार ष्जल्लामा वैशाख ३ गतेदेखख कोरोना भाइरसको र्यापीि

िाइग्नोष्स्र्क र्े टर् शुरू गररएको छ । पहिलो हदन जन्तेढुङ्गा गाउाँ पामलकामा ववदे शबार् फर्कटएका १९ जनाको कोरोना
भाइरसको र्यापीि िाइग्नोष्स्र्क र्े टर् (आरडिर्ी) ररपोर्ट ‘नेगेहर्भ’ आएको छ । ववदे शबार् फर्कटएका गाउाँ पामलकामभरका १९
जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए/नभएको पुटर्ी गनटका लागग वैशाख ३ गते र्यापीि िाइग्नोष्स्र्क र्े टर् गदाट १९

जनाकै ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको प्रमुख ष्जल्ला अगधकारी शामलग्राम शमाट पौिेलले बताउनुभयो । वैशाख ३ गतेसम्म
ववदे शबार् फर्कटएका १ सय ३६ जनामध्ये चार जना महिला र २२ जना पुरूष गरी २७ जनालाई क्वारे न्र्ाइनमा राखखएको
ष्जल्ला समन्वय सममघतले जनाएको छ । दई
ु ओर्ा नगरपामलका र आठ ओर्ा गाउाँ पामलका रिेको ष्जल्लाका सबै स्थानीय

तिका २१ स्थानमा जम्मा ३ सय ७५ वेिको क्वारे न्र्ाइन घनमाटण भएको छ । ष्जल्ला अस्पतालमा तीन वािटको

आईसोलेशन घनमाटण गररएको ष्जल्ला समन्वय सममघत प्रमुख बवी चाष्म्लङले बताउनभ
ु यो । ष्जल्लामा कोरोना
सङ्क्रममतको आशङ्कामा ववदे शबार् आएका तीन जनाको स्वाब परीक्षण गराएकोमा दई
ु जनाको ररपोर्ट नेगेहर्भ र एक
जनाको ररपोर्ट आउन बााँकी छ ।

हदक्तेलरूपाकोर् मझव
ु ागढी नगरपामलका–१५ ओर्ा विालाई प्रघतविा एक लाख रुवपयााँ ववघनयोजन गरी दै घनक मजदरू ी गने

पररवारलाई १० केजी चामल हदने भएको छ । हदप्रुङ चुमईचुम्मा गाउाँ पामलकाले लकिाउनका कारण मजदरू ी गनट नपाएका
पररवारलाई पररवार संख्याका आधारमा प्रघत व्यष्क्त १० केजीका दरले चामल उपलब्ध गराएको गाउाँ पामलकाले जनाएको छ
। ष्जल्लामा आउाँ दो नौ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न रिेको ष्जल्ला प्रशासन कायाटलयले जनाएको छ ।

इन्सेक सुनसरी जिल्ला प्रतततनधध ियकृष्ण यादवका अनुसार भोक्रािा नरमसाँि गााँउपामलकामा रिे को खघतजन कुव्रा
मष्स्जदमा दश जना भारतीयमुलका बङ्गालीिरू आश्रय मलएर बसेको ष्जल्ला प्रशासन कायाटलय सुनसरीले वैशाख ३ गते
जनाएको

छ । नेपाल मुष्स्लम सङ्ि प्रदे श १, का सभापघत िाजी इसराइल मन्सुरीका अनस
ु ार इज्तेमामा सिभागी िुन
आएका दश जना जमातीिरू भारतको पष्श्चम बङ्गाल राज्यको पष्श्चम मधनीपुर कलकता नष्जक स्थायी ठे गाना भएका

भारतीय नागररकिरू मष्स्जदमा आश्रय मलएर बमस रिे का गथए । मन्सुरीका अनुसार ४२ वषीय अब्दल
ु शेख, ३५ वषीया
सािीदा बीबी, ४२ वषीय सवुल, ४० वषीया मुसानेिा, ५५ वषीय िजेयामुद्हदन, ५० वषीया अमलया बीबी, ५० वषीय
खर्
ु ु वुद्हदन, ४५ वषीया साजेदा बीबी, ४० वषीय अफाजल
ु र ३२ वषीया अरजम
ु न बीबी रिे का छन । सभापघत मन्सुरीले

उनीिरूसाँग सोधपुछ गदाट पघत–पत्नी रिे को बताउाँ दै सप्तरीमा भएको धाममटकसभा इज्तेमामा सिभागी िुन आएका
जमातीिरू सभा सर्कएपघछ इनरूवाका ववमभन्न मष्स्जदमा बस्दै आएको जानकारी हदएका छन ् । लकिाउन सुरू भएपघछ

भोक्रािा नरमसाँि गााँउपामलका ५ र्परामा रिे को खघतजन कुव्रामा रिे को मष्स्जदमा आश्रय मलाँ दै आएको जानकारी पाएपघछ
स्वास््यकमीको र्ोलीसहितले आवश्यक स्वास््य परीक्षण गरी सुरक्षक्षत रूपमा क्वारे न्र्ाइन सरि बस्न लगाई आवश्यक

खाद्यान्न हदएर एकजना कुरूवाको ष्जम्मा लगाइएको मन्सुरीले बताउनुभयो । लकिाउनको अवगधमा सुनसरीका ववमभन्न
स्थानबार् प्रिरीले ५५ जना ववदे शी नागररकिरू खोजी गने क्रममा फेला पारे को छ । सुनसरीको इर्िरी उपमिानरपामलका –

१८ ष्स्थत ष्जतपुर मष्स्जदबार् आठ जना पार्कस्तानी, िररनगर –१ भुर्ािा मष्स्जदबार् १४ जना भारतीय, दि
ु वी
नगरपामलका –१ मा रिे को मष्स्जदबार् ११ जना पार्कस्तानी, बजुट गाउाँ पामलकामा रिे को मष्स्जदबार् १२ जना भारतीय र

भोक्रािा नरमसंि गाउाँ पामलकामा रिे को मष्स्जदबार् दश जना भारतीय बङ्गालीिरू िुन ् । ष्जल्ला प्रशासन कायाटलय पसाटले
वैशाख २ गते सावटजघनक गरे को ‘िाभल हिस्िी’ िे दाट सुनसरीको दि
ु बी नगरपामलका र इनरूवा नगरपामलकाका चार ओर्ा

जामे मष्स्जदमा २३ हदन बसेको खुलासा भएको छ । सुनसरी ष्जल्ला अदालतबार् कैद भुक्तानका क्रममा रिेका एक वषट

कमको कैद भुक्तान गनट बााँकी रिे का १४ जना कैदी ररिा भएका छन । सरकारले िोषणा गरे को लकिाउनको अवगधमा १४
जना कैदी र सात जना बालक ररिा भएका छन ् ।

इन्सेक इलाम जिल्ला प्रतततनधध कोककला ढकालका अनुसार ष्जल्ला प्रशासनका कायाटलयले वैशाख ३ गते कोरोना
भाइरसबार् जोगगन लकिाउनका बेला कसैलाई िरबाहिर नघनष्स्कन आदे श हदएको छ । प्रमुख ष्जल्ला अगधकारी तुलसीराम

सेढाईंले आदे शको अवज्ञा गररए कानुन बमोष्जम कारबािी गने भन्दै अत्यावश्यक बािे कका काममा बाहिर नजान, सवारीका
साधन नचलाउन मलखखत आदे श हदनभ
ु एको िो । भारतीय सीमाक्षेरबार् कोिी मभबरए र उनीिरूलाई आश्रय हदए दव
ु ैलाई
कानुनी कारबािी गने पघन प्रशासन कायाटलयको आदे शमा उल्लेख छ ।

माई नगरपामलकाको गरूवा बिुमुखी क्याम्पसको क्वारे न्र्ाइनमा राखखएका ६ जना र अवगध पुगेर िर पठाइएका दई
ु जना
गरी ८ जनाको कोरोना ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ । ष्जल्ला स्वास््य कायाटलयले गरे को र्यापीि र्े स्र्मा उनीिरूको ररपोर्ट
नेगेहर्भ आएको िो । क्वारे न्र्ाइनमा रिे का एक जना महिलासहितका ६ जना वैशाख ३ गते िर फकाटइएको छ ।

वैशाख ३ गते सन्दकपुर गाउाँ पामलकालाई नेपाल कम्यघु नस्र् पार्ी (नेकपा)ले १२ िजार थान मास्क र ३० सेर् पसटनल
प्रोर्े ष्क्र्भ इक्युपमेन्र् (पीपीई) प्रदान गरे को छ । सन्दकपुर गाउाँ पामलकालाई युवा संि नेपालको सन्दकपुर गाउाँ पामलका
कममर्ीले पााँच िजार थान मास्क प्रदान गरे को प्रमुख प्रशासकीय अगधकृत मिेश राईले बताउनुभयो ।

सूयाटदय नगरपामलका–१० का घनमाटण व्यवसायी राम राईले नगरको ववपद् व्यवस्थापन कोषमा २५ िजार र त्यिी ठाउाँ का

मनोरथ अगधकारीले २० िजार रुवपयााँसहित १६ िजार रुवपयााँ बराबरको चामल प्रदान गनुभ
ट एको छ । नामसामलङ
सामुदाघयक ववकास केन्रले माइजोगमाई गाउाँ पामलकाको ववपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० िजार रुवपयााँ प्रदान गरे को छ ।

मसमभल बैङ्कको नयााँबजार शाखाले गाउाँ पामलकाको कोषमा ८ सय थान मास्क, सेघनर्ाइजर र साबुन प्रदान गरे को छ ।
सिारा नेपालले २५ िजार रुवपयााँ प्रदान गरे को छ । माइजोगमाई गाउाँ पामलका विा–५ का ५ जनप्रघतघनगधले एक महिनाको
आफ्नो सेवा–सुववधा ववपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गररहदने िोषणा पघन गरे का छन ् । माई नगरपामलकालाई स्थानीय
३४ जना मशक्षकले २३ िजार रुवपयााँ र नेपाला राष्टिय मशक्षक सङ्गठनले पााँच िजार रुवपयााँ बराबरको चामल प्रदान गरे का

छन ् । वैशाख ३ गतेसम्ममा दे उमाई नगरपामलका र फाकफोकथुम गाउाँ पामलकाबािे कका स्थानीय तिले ५ िजार ७ सय ९४
जनालाई राित ववतरण गरे को ष्जल्ला समन्वय सममघतले जनाएको छ ।

सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतततनधध भववन काकीका अनुसार वैशाख ३ गते ष्जल्लामा िोम क्वारे न्र्ाइन र क्वारे न्र्ाइनमा
बस्नेको सङ्ख्या दई
ु पुगेको छ । वैशाख ३ गते
जना पुरूषले स्वास््य जााँच गराएका छन ् ।

ष्जल्ला अस्पताल खााँदबारीको ज्वरो ष्क्लघनकमा ११ जना महिला र १६

सङ्खुवासभा प्रवेश गने दव
ु ै नाका बन्द गररने भएको छ । कोरोना भाइरसको जोखखम घनयन्रणका लागग ष्जल्ला प्रवेश गने
दव
ु ै नाका पूणट रूपमा बन्द गररने भएको छ । ष्जल्ला समन्वय सममघतको संयोजनमा प्रदे शसभा सदस्यिरू, ष्जल्लाका

राजघनघतक दलका प्रघतघनगध र दश ओर्ै स्थानीय तिका प्रमुखिरूको बैठकले नाका बन्द गने घनणटय गरे को छ । वैशाख ३

गते बसेको बैठकले ष्जल्ला मभबरने मुख्य नाकािरू र्ुर्े देउराली र केँ वा खोलामा पूणट रूपमा नाका बन्द गने घनणटय गरे को
िो । उक्त नाकािरूबार् कोिी कसैलाई पघन प्रवेश गनट नहदन सुरक्षाकमी पररचालन गने घनणटय गररएको छ ।

पााँचथर जिल्ला प्रतततनधध मङ्गल बेघाका अनुसार वैशाख ३ गते िोम क्वारे न्र्ाइनमा बसेका १३ जनाको र्यापीि

िाईनोष्टर्क र्े टर् गररएकोमा सबै जनाको नेगेहर्भ ररपोर्ट आएको छ । कोशी अञ्चल अस्पताल ववरार्नगर पठाइएको ११
जनाको नमूना सङ्कलन परीक्षण गदाट नेगेहर्भ दे खखएको ष्जल्ला स्वास््य कायाटलयले जनाएको छ । ष्जल्लामा २३ ओर्ा
आईसोलेशन वेि र २ सय ४ ओर्ा जना क्षमता भएको क्वारे न्र्ाइन घनमाटण गररएको छ ।

तुम्बेवा गााँउपामलका र ममक्लाजङ
ु गाउाँ पामलकाले राित ववतरणका लागग लगत सङ्कलन भईरिे को जनाएका छन ् । बााँकी ६
ओर्ा स्थानीय तिले ४ िजार ५

सय ४७ ववपन्न पररवारलाई राित ववतरण गरे को जनाएका छन ् । स्वामीनारायढा

घनमाटण सेवाले र्फहदम नगरपामलका– ६ का १६ िरधुरीलाई जनिी २० केजी चामल ववतरण गरे को छ । फाल्गुनन्द

गाउाँ पामलकाले स्थापना गरे को कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम घनयन्रण र उपचार कोषमा सािारा नेपाल रााँके शाखाले २५ िजार
रुवपयााँ जम्मा गरे को छ ।
थालेको छ ।

ष्जल्लामा इन्धनको अभाव मसजटना भएको छ । दै घनक उपभोग्य वस्तुिरूको समेत अभाव िुन

इन्सेक प्रदे श १ कायाटलय, ववरार्नगर

