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प्रेस विज्ञवि  

विवि : २०७७/२/४ 

आज िािवृिि ुअस्पिाल बाटुलेचौरिा गण्डकी प्रदेिका  सािावजक विकास िन्त्री िाननीय नरदिेी पनु िगरज्यलेू Breast 

Care Unit, Culture Lab  र निजाि विि ुकक्षको उद्घाटन गनुुभयो । त्यसैगरी िािवृिि ुअस्पिाल नागरीक सहयोग 

सिहूको सहयोगिा वनविुि प्रिासनीक ब्लकको िाननीय कृष्ण बहादरु थापाले उदघुाटन गनुुभयो । 

आज प्रदिे सभा सवचिालयिा आवथुक िाविला िथा योजना िन्त्री िा वकरण गरुुङ ज्यकूो सिपुवस्थवििा प्रदिे सभाको अथु 

िथा विकास सविविको िाननीय सदस्यज्यहूरु संग अन्त्िरविया िथा छलफल कायुिि सम्पन्त्न भएको छ । 

गण्डकी प्रदिेका िाननीय सािााजीक विकास िन्त्रीज्य,ू सवचि ज्य,ू स्िास््य वनदिेनालयका वनदिेकज्य ूलगायिले स्िास््य 

कायाुलय निलपरु पगुी कोवभड–१९ सम्बवन्त्ि अिस्था िथा गविविविहरु बारे जानकारी वलन ुभएको छ । सो अिसरिा उहााँहरुले 

निलपरु स्थायी ठेगाना भएका र भरिपरु कोरोना अस्पिालिा उपचार गराइरहकेा कोवभड–१९ संिविि वबरािीको अिस्थाका 

बारेिा सिेि जानकारी वलनभुएको वथयो । 

म्याग्दीको दरिाङिा डेङ्ग ु रोग सम्बन्त्िी अवभिवुिकरण सम्पन्त्न भएको छ । कायुिििा िावलका गााँउपावलकाका उपाध्यक्ष, 

कायुपावलका सदस्यहरू र स्िास््यकिीहरूको सहभावगिा रहेको वथयो। कायुिििा दरिाङ प्रा.स्िा.के का िे.अ डा. विलक गौिि 

िथा स्िास््य कायाुलय म्याग्दीका प्रििु एकनारायण लम्साले सहवजकरण गनुु भएको वथयो । अवभिवुिकरण पश्चाि िावलका 

गााँपावलकाका सबै िडाहरूिा लाििुटे्टको िासस्थान िथा लाभाु िोज र नष्ट गर अवभयान िरुू गररने छ । 

हब िथा सेटेलाईट अस्पिालिा काि गने प्रयोगिालाकिीहरुलाई प्रयोगिाला सम्बन्त्िी क्षििा अवभबवृि गनुका लावग स्िास््य 

वनदिेनालय गण्डकी प्रदिे िथा प्रदिे जनस्िास््य प्रयोगिालाको आयोजनािा विवि २०७७ जेष्ठ ०४ गिे स्याङ्जा वजल्लािा 

अवभिुविकरण कायुिि  सम्पन्त्न भयो । 

स्िास््य वनदिेनालय गण्डकी प्रदिेिारा स्िास््य कायाुलय निलपरासी, बाग्लङु र िनह ाँलाई RDT वकट, स्यानीटाईजर 

लगायिका स्िास््य सािग्री प्रदान गररएको छ ।     

अवहलेसम्ि गण्डकी प्रदिेिा १०५८ जनाको निनुा संकलन भएको छ जसिा ९१३ जनाको परीक्षण पररणाि नेगेवटभ रहकेो छ 

भने २ जना संिविि िध्ये दिैु जना वनको भएर घर फवकुसक्नुभएको छ  र १४२ जनाको पररक्षण पररणाि आउन बााँकी रहेको छ । 

त्यसैगरी आजसम्ि गण्डकी प्रदिेिा ६९४८ जनािा RDT पररक्षण गररएको छ ।  
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