कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रदे श १ को अवस्था
मोरङ । ०७७ वैशाख ५ गते

प्रदे श १ मा वैशाख ५ गते १२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको नेपाल सरकार स्वास््य तथा
जनसङ्क््या मन्त्रालयले पुष्टी गरे को छ । उदयपुरमा १२ जना पुरूषको परीक्षण गदाा कोरोना

सङ्क्रमण पुष्टी भएको मन्त्रालयले वैशाख ५ गते जनाएको छ । कोराना सङ्क्रमण पुष्टी हुनेमा
३४, २९, २६, २८, २८, २८, २८, २२, २५, २०, ४० र २९ वषीय पुरूष रहे का छन ् । वैशाख २ गते
त्ररयुगा नगरपाललका–३ भल्
ु के मस्स्जदमा लुकेर बसेका १२ जना भारतीय नागररकसहहत १६ जना

मस
ु लमान भेहटएका थथए । ती मध्ये १२ जना मसलमानीमा कोरोना सङ्क्रमण पष्ु टी भएको छ ।
मस्स्जदमा रहे का १२ जनासँग भारतीय पररचयपर भएको र अन्त्य चार जना नेपाली भएको
पाइएको प्रमख
स्जल्ला अथिकारी दीपककुमार पहाडीले बताउनभ
ु
ु यो । प्रदे श १ मा वैशाख ५
गतेसम्म ६७ जना महहला र २ सय ८८ जना परू
ु षसहहत ३ सय ५५ जनाको स्वाब परीक्षण

गररएको छ । स्वाब परीक्षण गररएका मध्ये ५९ जना महहला र २ सय ४४ परू
ु ष गरी २ सय ९५

जनाको ररपोटा नेगेहटभ आएको छ । ६० जनाको ररपोटा आउन बाँकी रहे को छ । वैशाख ५
गतेसम्म प्रदे श १ मा ६२ जना महहला र ५ सय ३३ पुरूषसहहत ५ सय ९५ जना लाई
क्वारे न्त्टाइनमा राखखएको छ । क्वारे न्त्टाइनमा बसेका १३ जना महहला र ४९ जना पुरूष गरी ६२
जना डडस्चाजा भएका छन ् । होम क्वारे न्त्टाइनमा ४ हजार १९ जना बसेका छन ् । प्रदे शभरी ६

सय ८१ जना महहला र ३ हजार ३ सय ३८ जना पुरूष होमक्वारे न्त्टाइनमा बसेको प्रदे श

१,मु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायाालयले जनाएको छ । प्रदे श १ मा वैशाख ५ गतेसम्म १
सय ४६ जना महहला र ९ सय ४६ जना पुरुष गरी १ हजार ९२ जनाको र्यापीड डायग्नोस्ष्टक
टे ष्ट (आरडडटी) गररएको छ । दई
ु जनाको पोजेहटभ ररपोटा आएको छ । १ हजार ९० जनाको

ररपोटा नेगेहटभ आएको छ । प्रदे श १ मा वैशाख ५ गतेसम्म ६ सय ८३ थान व्यस्क्तगत सुरक्षा
उपकरण (पीपीई) ववतरण गररएको छ ।

मोरङ जिल्ला प्रतततनधध नेत्रप्रसाद अधधकारीका अनुसार ०७७ वैशाख ५ गतेसम्म मोरङमा १ सय
६८ जना पुरूष र १९ जना महहला गरी १ सय ८७ जनालाई क्वारे न्त्टाइनमा राखखएको मोरङ
प्रहरीले जनाएको छ ।

मोरङमा वैशाख ५ गतेसम्म आईसोलेशनमा २१ जना भनाा भएका छन ् ।

कोशी अस्पतालमा १८ र पूवााञ्चल ववश्वववद्यालय गोठगाउँ मा तीन जना रहे का छन ् । मोरङमा

९६ ओटा आईसोलेशन वेड तयार गररएको छ । मोरङमा वैशाख ५ गतेसम्म १ हजार १ सय ९०
जना पुरूष र २ सय ५५ जना महहला गरी १ हजार ४ सय ४५ जनालाई होम क्वारे न्त्टाइनमा

राखखएको छ । मोरङमा ६९ जनाको स्वाब परीक्षण गररएकोमा ६४ जनाको ररपोटा नेगेहटभ आएको
छ । पाँच जनाको आउन बाँकी छ । मोरङमा वैशाख ५ गतेसम्म २४ जना महहला र २ सय ५२

पुरूष गरी २ सय ७६ जनाको र्यापीड डायग्नोस्ष्टक टे ष्ट (आरडडटी) गररएको छ । एक जनाको
ररपोटा पोजेहटभ आएको छ । २ सय ७५ को आरडडटी ररपोटा नेगेहटभ आएको छ ।

कोशी अस्पताल कोलभड १९ उपचार केन्त्रका थचककत्सक तथा स्वास््यकमीका लाथग जैन भवनमा
आवासको व्यवस्था गररएको छ । ववराटनगर महानगरपाललका–७ को जैन श्वेताम्वर तेरापन्त्थी
सभाका अध्यक्ष स्जतेन्त्र गोल्छाले थचककत्सक तथा स्वास््यकमीका लाथग १९ ओटा कोठा उपलब्ि
गराउनु भएको हो । तेरापन्त्थी सभाले कोलभड १९ को उपचारमा खहटएका थचककत्सक तथा
स्वा्यकमीका लाथग ननिःशल्
ु क आवासको व्यवस्था गने घोषणा गरे पनछ वैशाख ५ गते सामास्जक

ववकास मन्त्री जीवन नघलमरे , कोशी अस्पतालकी मेडडकल सप
ु ररटे न्त्डेन्त्ट डा. संगीता लमश्रा
लगायतको टोलीले स्थलगत रुपमा भवनका कोठाहरू ननरीक्षण गरे को छ ।

इन्सेक उदयपरु जिल्ला प्रतततनधध भरत खड्काका अनस
ु ार त्ररयग
ु ा नगरपाललका –३ भल्
ु के
मस्स्जदमा लक
ु े र बसेका १६ जना मध्ये १२ जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पष्ु टी भएको छ ।
ववराटनगरस्स्थत पीसीआर ल्याबमा गररएको परीक्षणमा १२ जना भारतीयलाई कोरोना पोजेहटभ
दे खखएको हो । बाँकी चार जना नेपालीको ररपोटा भने नेगेहटभ दे खखएको छ ।
कोशी अञ्चल अस्पताल ववराटनगरको प्रयोगशालामा पीसीआर ववथिबाट गररएको कोरोना
परीक्षणमा १२ जनाको ररपोटा पोजेहटभ आएको स्वास््य कायाालय उदयपुरका प्रमुख मोहन
सुवेदीले पुस्ष्ट गनुा भएको छ । उनीहरुको ररपोटा को टे कुस्स्थत रास्ष्िय जनस्वास््य प्रयोगशालाले

समेत पस्ु ष्ट गरे को छ । फेला परे का सबै जना परु
ु ष हुन ् । पोजेहटभ दे खखएकाहरु ३४, २९, २६,
२८, २८, २८, २८, २२, २५, २०, ४० र २९ बषाका रहे का छन ् ।
वैशाख ४ गते उनीहरूको परीक्षण गररएको थथयो । सो परीक्षणमा १२ जनामा ‘पोजेहटभ’
दे खखएपनछ स्वाब पुनिःपरीक्षणका लाथग जनस्वास््य प्रयोगशालामा पठाइएको थथयो । उनीहरुको

स्वाब वैशाख ४ गते रानत नै सामास्जक ववकास मन्त्रालयले गाडीमाफात रास्ष्िय जनस्वास््य
प्रयोगशाला टे कुमा पठाएको थथयो ।

वीरगन्त्जको मस्स्जदमा बसेका मस्ु स्लम िमागुरुमा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुस्ष्टपनछ स्थानीय
प्रशासनले उदयपुरका तीन मस्स्जदमा अनुगमन गदाा भुल्केमा १६ जना लुकेर बसेको फेला पारे को

प्रमुख स्जल्ला अथिकारी दीपककुमार पहाडीले बताउनुभयो । मस्स्जदमा रहे का १२ जनासँग
भारतीय पररचयपर भेहटएको थथयो । अन्त्य ४ जना नेपाली रहे का प्रस्जअ पहाडीले जानकारी
हदनुभएको छ । लकडाउनको समयमा मस्स्जदमा ववदे शी आएर चुपचाप बसेको भन्त्दै स्थानीयले

प्रशासनलाई खबर गरे का थथए । उक्त मस्स्जदमा उनीहरूसँगै ववराटनगर जोगवनी क्षेरका चार
नेपालीसमेत छन ् । स्थानीयले नै मस्स्जदमा ववदे शी आएर गुपचुप बसेको भन्त्दै त्ररयुगा
नगरपाललका, स्जल्ला प्रशासन कायाालय, प्रहरीलाई सूचना हदएका थथए । तर, कसैले हाम्रो गुनासो
नसन
ु ेको एक स्थानीयले बताए ।

स्थानीयहरुले त्यस मस्स्जदमा अनुगमन गना पटक पटक जानकारी गराउँ दा पनन प्रशासन मौन
रहे का थथए । भारतबाट आएका १२ जना ववराटनगर–सुनसरी–सप्तरी हुँदै उदयपुरको चौदण्डीगढी
नगरपाललकाको लशवाइ मस्स्जदबाट भुल्के आएको सोिपुछका रममा बताएको प्रस्जअ पहाडीले
जानकारी हदनुभयो । प्रारस्म्भक सोिपुछका रममा उनीहरूले मङ्क्लसर महहनामा ववराटनगरबाट

नेपाल लभर ्स्एको बताएको प्रस्जअ पहाडीले बताउनभ
ु यो । भुल्के मस्स्जदमा रहे का उनीहरु भारतीय

सप्तरीको वोदे बसााइन नगरपाललका ५ जाँजरमा फागुन ३ दे खख ५ गते भएको नेपाल इस्ततमा

सहभागी हुन आएको अनम
ु ान गररएको छ । परीक्षण ररपोट पोजेहटभ आएपनछ १६ जनालाई नै
चार वटा एम्वल
सव
ु ेन्त्समाफात त्रबराटनगर पठाइएको स्वास््य प्रमख
ु
ु ेदीले जानकारी हदए ।
ननजामद्
ु हदन मरकज मस्स्जदमा भएको िालमाकसभामा केही नेपालीहरु मध्ये उदयपरु को पाँच जना
मध्ये चार जना क्वारे न्त्टाइनमा छन भने एक जना अझै फेला परे को छै नन ् ।

इन्सेक भोिपरु जिल्ला प्रतततनधध गणेश ववष्टका अनस
ु ार वैशाख ५ गते स्जल्लामा ५० जनाको
रत
ु परीक्षण गररएको छ । र्यापीड डायग्नोस्स्टक टे स्ट प्रववथिबाट परीक्षण गररएका ५० जनाकै
ररपोटा नेगेहटभ दे खखएको छ । स्जल्ला प्रहरी कायाालय भोजपुरका कोरोना डेस्क अथिकृत

इन्त्स्पेक्टर प्रदीप लामाले बताउनु भयो । साल्पालसललछो गाउँ पाललकामा १३ जना, भोजपुर

नगरपाललकाका १५ जना, टे म्केमैयुम गाउँ पाललकाका सात जना, अरुण गाउँ पाललकाका सात जना
र आमचोक गाउँ पाललकाका आठ जना गरी ५० जनाको परीक्षण सककएको प्रमुख स्जल्ला अथिकारी
वसन्त्तराज पुरीले बताउनु भयो ।

इन्सेक सुनसरी जिल्ला प्रतततनधध ियकृष्ण यादवका अनुसार हररनगर गाँउपाललकामा रहे को एक

मस्स्जदबाट स्जल्ला प्रहरी कायाालय इनरूवाले वैशाख ५ गते ६ जना ववदे शी नागररकलाई
ननयन्त्रणमा ललएको छ । स्जल्ला प्रहरी कायाालय सुनसरीका अनुसार सुनसरी प्रशासनमा बसेको
स्जल्ला सुरक्षा सलमनतको बैठकले स्जल्लामा रहे का सबै मस्स्जद खाली गराउने ननणायपनछ प्रहरीले

गरे को खोजीका रममा घुस्की मस्स्जदमा आश्रय ललएर बसेका ६ जना ववदे शी फेला परे का हुन ।
कवरत मस्स्जदमा आश्रय ललन आएका मुस्स्लम िमागुरू रहे को जमातीहरूलाई ननयन्त्रणमा ललएर
कोरोना सङ्क्रमण भए नभएको आवश्यक परीक्षण गररएको प्रहरीले जनाएको छ । स्वास््य
परीक्षण पश्चात सबै जनालाई भुटाहा जेनरल अस्पतालमा रहे को क्वारे न्त्टाइनमा राखखएको प्रहरीले

जनाएको छ । सन
ु सरी प्रशासनले मस्स्जद खाली गराएपनछ ववलभन्त्न मस्स्जदमा रहे का ३६ जना
भारतीय र सात जना पाककस्तानी नागररकसहहत ५५ जना ववदे शी जमातीहरूरुलाई इटहरीको
जनता क्याम्पसमा ननमााण गररएको क्वारे न्त्टाइनमा राखखएको छ ।
गढी गाउँ पाललका –५ ले वैशाख ५ गते राहत ववतरण गरे को छ । ववपन्त्न, दललत , असहाय गरी
३ सय ६५ जनालाई राहत ववतरण गरे को गाँउपाललकाले जनाएको छ । प्रनतपररवार २० ककलो

चामल, १ ककलो दाल, १ पोका नुन, १ ललटर खाने तेल र १ ओटा नुहाउने साबुन ववतरण
गररएको छ ।

दे वानगञ्ज गाउँ पाललका –७ ले वैशाख ५ गते राहत ववतरण गरे को छ । ४ सय ३ जनालाई राहत
ववतरण गररएको गाँउपाललकाले जनाएको छ ।
िरान उपमहानगरपाललकाले स्जल्लामै पहहलो पटक कोरोना ननयन्त्रणमा गरे को प्रयास तथा राहत
ववतरण र सङ्क्कलन तथा पारदशीताका बारे मा स्जल्लाका प्रनतननथि सभासदस्य तथा प्रदे श सभा
सदस्यहरूसँग छलफल गरे को छ ।
प्रदे श १,का सभामख
ु प्रदीप भण्डारी, प्रनतननथि सभा सदस्य जयकुमार राई, मीन ववश्वकमाा, प्रदे श

सभा सदस्यहरू भीम आचाया साववत्रर श्रेष्ठ, उलमता बराईली, चन्त्रप्रसाद श्रेष्ठलगायतको
उपस्स्थनतमा कोरोना ननयन्त्रणका लाथग उपमहानगरले हालसम्म गरे को कामबारे उपमहानगरका
प्रमख
ु नतलक राई र उपमेयर मन्त्जु भण्डारीले जानकारी गराउनभ
ु यो ।
इन्सेक झापा जिल्ला प्रतततनधध नरे श खातीका अनस
ु ार स्जल्लमा वैशाख ५ गतेसम्म १२ जना
त्रबरामी भनाा भएका छन ् ।

११ जनाको स्वाब परीक्षण भएकोमा सबैको ररपोटा नेगेहटभ आएको

छ । झापामा वैशाख ५ गते १ सय १४ जनाको र्यापीड टे स्ट गररएको छ ।
झापाका स्थानीय तहले दोस्रो चरणको राहत बाँड्ने तयारी गरे का छन ् । स्जल्लाका पन्त्र स्थानीय

तहमध्ये गौरादह, लशवसतासी, मेचीनगर र कनकाई नगरपाललकाले बन्त्दाबन्त्दीको समयावथि
बढे सँगै नगरलभरका ववपन्त्न समुदायलाई भोकमरी हुन नहदन तत्कालै दोस्रो चरणको राहत
ववतरणको तयारी गरे का हुन ् ।
गौरादह नगरपाललकाका प्रमुख रोहहतकुमार साहले दोस्रो चरणको राहत ववतरणका लाथग एक लाख
२० केजी चामल, १० हजार केजी दाल, चार हजार ललटर तेल र चार हजार केजी नुनको बोलपर

आह्वान गररसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब चार हजार पररवारलाई राहत ववतरण

गररनेछ । लशवसताक्षी नगरपाललकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले बन्त्दाबन्त्दी लस्म्बएकाले नगर
कोषबाट पुनिः राहत ववतरणको तयारी गररएको बताउनुभयो ।

दाताहरुबाट समेत सहयोग आइरहे को उहाँले जानकारी हदनुभयो । कनकाई नगरपाललकाले दोस्रो
चरणको राहत ववतरणका लाथग ६० हजार केजी चामल, सात हजार केजी दाल, पाँच हजार ललटर

तेल, सात हजार केजी नुन र सात हजार साबुनको बोलपर आह्वान गररसकेको प्रमुख प्रशासकीय
अथिकृत रुरप्रसाद न्त्यौपानेले बताउनुभयो ।

मेची नगरपाललकामा त्रबहीबार भएको सवादलीय बैठकले दोस्रो चरणको राहत ववतरणका लाथग
नगरलाई आग्रह गरे को छ ।

झापाको लशवसताक्षीमा कोरोना भाइरसको र्यापीड टे स्ट शरु
ु गररएको छ । नगरपाललकाको
क्वारे टानबाट या्ावपड डायग्नोस्स्टक टे स्ट सुरु गररएको लशवसताक्षी नगरपाललकाको सूचना शाखाले
जनाएको छ ।

१५ जनाको र्यापीड टे स्ट गररएको र सबैको ननतजा ननगेहटभ आएको लशवसताक्षी नगरका
स्वास््य संयोजक हरर त्रबमलीले जानकारी हदनु भएको छ ।

सताक्षीिाम मस्न्त्दर ववकास सलमनतले पनन लशवसताक्षी नगरको कोरोना राहत सङ्क्कलन तथा
व्यवस्थापन सलमनतको कोषमा २५ हजार रुवपयाँ सहयोग उपलब्ि गराएको छ ।
मेचीनगरपाललकाले लकडाउन उल्लङ्क्घन गने जो कोहह व्यस्क्तलाई प्रहरीले परेर हहरासतमा राख्ने
ननणाय गरे को छ । वैशाख ५ गते मेचीनगरपाललकाले सरु क्षाकमीहरुको छलफलमा यस्तो ननणाय
गरे को हो ।

मेची बस व्यवसायी कायाालय काँकरलभट्टाले मेचीनगरको ववपद व्यवस्थापन कोषमा एक लाख
रुवपयाँ

सहयोग गरे को छ ।

इन्सेक ताप्लेिुङ जिल्ला प्रतततनधध दे वराि गुरुङका अनुसार वैशाख ५ गतेसम्म ४९ जनाको
आरडीटी गररएको छ । सबैको ररपोटा नेगेहटभ पाइएको स्जल्ला अस्पतालका प्रमुख डा.सोननङ
लामाले जानकारी हदनभ
ु यो । फुङललङ नगरपाललकामा २५ जना,मेररङदे न गाउँ पाललकामा १५
जना,पाथीभरा याङवरक गाउँ पाललकामा पाँच जना र फक्ताङलुङ गाउँ पाललकामा चार जना गरी ४९
जनाको आरडीटी गररएको हो । वैशाख ५ गते आठ जना जापाननज नागररकलाई काठमाडौ

पठाइएको छ । पयाटक आफैले सवारी सािन व्यवस्थापन गरे को र प्रशासनले सम्बस्न्त्ित
मन्त्रालयसँग समन्त्वय तथा अनुमनत ललएर काठमाडौ पठाएको हो । कञ्चनजङ्क्गा बेसक्याम्प
घुम्न आएका पयाटक हुन ् ।

इन्सेक पााँचथर जिल्ला प्रतततनधध मङ्गल बेघाका अनुसार वैशाख ५ गते तीन जना पुरूषलाई
क्वारे न्त्टाइनमा राखखएको छ ।

स्थानीय तहहरूले राहत ववतरणलाई ननरन्त्तरता हदईरहे का छन ् । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले

लकडाउनलाई कडाई गरे का छन ् । स्थानीय तहहरुले समेत एक तहबाट अको तहमा जान रोक
लगाएका छन ् । भारतसँग सीमाना जोडडएका स्थानहरूमा सशस्र प्रहरी बलको अस्थायी पोष्ट
स्थापना गरी सुरक्षा व्यवस्था कडाई पाररएको छ ।

इन्सेक खोटाङ जिल्ला प्रतततनधध रामधन राईका अनुसार स्जल्लामा ववदे शबाट फककाएका ५५
जनाको कोरोना भाइरसको र्यापीड डाइग्नोस्स्टक टे ष्ट (आरडडहट) गररएको छ । सबैको ररपोटा

‘नेगेहटभ’ आएको छ । वैशाख ६ गते ऐसेलख
ु का गाउँ पाललकामा, वैशाख ७ गते केवपलासगढी

गाउँ पाललकामा, वैशाख ८ गते हलेसी तुवाचुङ नगरपाललका र हदक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
नगरपाललकामा तथा वैशाख ९ गते साकेला गाउँ पाललकामा र्यापीड डाइग्नोस्स्टक टे ष्ट गने
ताललका छ ।
इन्सेक इलाम जिल्ला प्रतततनधध कोककला ढकालका अनुसार इलामको माइजोगमाई गाउँ पाललकाका
१६ जनामा वैशाख ५ गते गररएको कोरोना भाइरसको र्यापीड जाँचमा सबैको ररपोटा नेगेहटभ
आएको छ । एक जना स्पेनी महहला, एक जना भारतीय र ववदे शमा रोजगारी गरी फकेका १४
स्थानीय यव
ु ाको जाँच गररएको थथयो । योसँगै इलाममा अहहलेसम्म ६ स्थानीय तहका १ सय ९

जनामा गररएको र्यापीड जाँचमा सबैको ररपोटा नेगेहटभ आएको स्जल्ला स्वास््य कायाालयका
ववमल बरालले जानकारी हदनभ
ु यो । इलामका लाथग १ सय २० र्यापीड जाँच ककट आएकामा
पाँचथरबाट थप ३० वटा मगाइएको थथयो ।

इलामका संस्थागत क्वारे न्त्टाइनमा वैशाख ५ गते तीन जना महहलासहहत १३ जनालाई राखखएको
छ । इलाम नगरपाललकामा दई
ु जना, पशप
ु नतनगरमा तीन जना महहलासहहत सात जना र रोङ

गाउँ पाललकामा चार जनालाई क्वारे न्त्टाइनमा राखखएको स्जल्ला प्रशासन कायाालयले जनाएको छ ।
प्रहरीले स्जल्लाका ५४ जना महहलासहहत ४ सय १७ जनालाई होम क्वारे न्त्टाइनमा राखेर ननगरानी
गरररहे को छ ।
इलाम उद्योग वाखणतय सङ्क्घको पहलमा इलाम बजारका अत्यावश्यक सामग्री राखखएका पसल
त्रबहान ६ दे खख १० र बेलुका ५ दे खख ६ बजेसम्म खुलाइँदैछ । तर, वैशाख ५ दे खख यसरी पसल

खुल्न सुरु गरे पनन भीड बढे को, सामास्जक दरू ी कायम नभएकोलगायतका समस्या दे खखएका छन ्
।

चुलाचुली गाउँ पाललकाले वैशाख ५ गते दोस्रो चरणमा स्थानीय ७ सय ५५ असंगहठत क्षेरका

श्रलमक र असहायलाई राहत ववतरण गरे को छ । गाउँ पाललकाले १४ हजार ८ सय ककलो चामल, ६
हजार ८५ ललटर खानेतेल, १ हजार ३ सय ७१ ककलो दाल र १ हजार १ सय ८५ ककलो नुन

ववतरण गरे को गाउँ पाललका अध्यक्ष प्रदीपचन्त्र राईले बताउनुभयो । रोङ गाउँ पाललकाले पनन २
सय ९५ पररवारलाई राहत ववतरण गरे को गाउँ पाललकाले जनाएको छ ।

औषथि व्यवसायी सङ्क्घ इलामले इलाम अस्पताल र इलाम नगरपाललकालाई १०–१० सेट,
त्रबब्ल्याँटे प्रहरी त्रबट र स्थानीय पेिोल पम्पलाई एक–एक सेट पसानल प्रोटे स्क्टभ इक्युपमेन्त्ट –
पीपीई) प्रदान गरे को छ । इलाम सदरमुकामको फराककलोमैरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले
इलाम नगरपाललकाको आकस्स्मक राहत कोषमा २५ हजार रुवपयाँ सहयोग गरे को छ ।

रास्ष्िय कृषक महासङ्क्घ नेपाल इलाम इकाईले राहतले मारै ववपन्त्नको सिैं पेट भना असम्भव हुने
भन्त्दै गाउँ –गाउँ मै सहकारी पसल खोल्ने व्यवस्था लमलाउन सरकारलाई आग्रह गरे को छ । इकाईले

वैशाख ५ मा ववज्ञस्प्त जारी गदै पयााप्त साविानीसहहत कृवषकमालाई अनघ बढाउने व्यवस्था
लमलाउन पनन आग्रह गरे को छ ।

इन्सेक सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतततनधध भववन काकीका अनुसार वैशाख ५ गते स्जल्ला अस्पताल
खाँदबारीमा एक जना पुरूषले तवरो स्क्लननकमा जाँच गराएको अस्पतालका प्रबक्त सुजता

पौडेलले जानकारी हदनुभयो । वैशाख ५ गते पाँच जना ब्यस्क्तको कोरोना भाइरसको र्यापीड
डायग्नोस्स्टक टे स्ट गररएको छ । ५ गते चैनपुर नगरपाललकामा दई
ु जना महहला र तीन जना
परू
ु षको र्यापीड डायग्नोस्स्टक टे स्ट भएको स्वास््य कायाालयका प्रवक्ता रोशन श्रेष्ठले जानकारी
हदनभ
ु यो । र्यापीड डायग्नोस्स्टक टे स्ट गररएको पाँच जनाकै ररपोटा नेगेहटभ आएको प्रवक्ता

श्रेष्ठले बताउनु भयो । हाल सम्म ववदे श बाट आएका ३८ जनाको र्यापीड डायग्नोस्स्टक टे स्ट
गररसककएको छ ।
संखव
ु ासभाको

मादी

नगरपाललकाले

बाहहरबाट

ल्याएका

खाद्यान्त्न

सामग्रीलाई

७२

घण्टा

क्वारे नटाइनमा राख्ने थालेको छ । मादी नगरपाललका लभत्ररने खाद्य सामाग्रीलाई अननवाया
क्वारे नटाइनमा राखेपनछ मार व्यापारीसम्म पुग्ने नगर प्रमुख ववदरु सुब्वा ललङ्क्थेपले जानकारी
हदनुभयो ।

स्जल्लामा ३ सय ८८ पीपीइ सेट छन ् । हाल सम्म १७ वटा पीपीइ सेट खचा भईसकेको स्वास््य

कायाालयले जनाएको छ । स्वास््य कायाालयले दश ओटै स्थाननय तहमा पीपीइ सेट पठाइसकेको
जनाएको छ ।
इन्सेक सोलुखुम्बु जिल्ला प्रतततनधध भोिराि काकीका अनुसार वैशाख ५ गते सात जनाको
र्यापीड

डाइग्नोस्स्टक

टे ष्ट

गररएको

छ

।

सोलुदि
ु कुण्ड

नगरपाललका

र

नेचासल्यान

गाउँ पाललकामा तीन–तीन जना तथा माप्य दि
ु कोशी गाउँ पाललकामा एक जनाको परीक्षण गररएको
हो । परीक्षण गररएको सबैको ररपोट नेगेहटभ आएको छ ।
सोलु दि
ु कुण्ड नगरपाललकाले
नगरपाललकाले

८ सय बढी दीघारोगीलाई औषथि ववतरण गरे को छ ।

७० बषा माथथका तथा अपाङ्क्गता भएका

सेवन गरररहे का त्रबरामीलाई औषथि ववतरण गरे को
मगरले

८ सय १५ जना

नगरपाललका

ननयलमत औषथि

स्वास््य संयोजक चमर

जानकारी हदनुभयो ।

ललखवु पके गाउँ पाललकामा स्वास््य सामाग्री ववतरण गररएको छ । गाउँ पाललकाको पहलमा पाँच
ओटा स्वास््य संस्था र हे ल्थ डेक्समा पीपीइ

१२ सेट, १ हजार थान पञ्जा, ६ सय थान माक्स,

७२ थान सेननटाइजर स्वास््यसंस्थाहरूमा ववतरण गरे को गाउँ पाललका प्रमख
ु डम्बरबहादरु बस्नेतले
जानकारी हदनु भयो ।

इन्सेक प्रदे श १ कायाालय, ववराटनगर

