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विवि : २०७७/२/७ 

आज गण्डकी प्रदशे, प्रदशे सभाका सभािखु र अन्य सदस्यज्यहूरुको कोवभड–१९ विवसआर िरीक्षणका लावग निनूा 

संकलन गररएको छ । यसअवि वहजो गण्डकी प्रदेशका िाननीय िखु्यिन्री िथृ्िी सबु्बा गरुुङज्य,ू ६ जना 

िन्रीज्यहूरु, िन्रालयका सविि, किमिारी सवहि विएसओ, सरुक्षाकिी गरी १ सय ४६ जनाको स्िाब विवसआर 

िरीक्षणका लागी संकलन गररएको वियो । यवह जेष्ठ ११ गिेदवेख गण्डकी प्रदशे सरकारको बजेट अवििेशन सरुु हुन 

लागेको हुनाले सिकम िाको लावग विवसआर िरीक्षण गनम निनूा संकलनलाई िीव्र िाररएको हो । 

AIDS HEALTH CARE FOUNDATION (AHF) नेिालले NAPN को साझेदारीिा 

िवििान्िल क्षेरीय अस्ििाल िोखरािा  विवभन्न स्िास्थ्य सािाग्रीहरु हस्िान्िरण गरेको छ । AHF नेिालका 

के्षरीय संयोजक डा.वप्रिी आिायम द्वारा विविइ, केवह िारा N95 िास्क ,सवजमकल ग्लोभ्स ,ििमल गन, ररयसेुबल 

ग्लोभ्स लगायि केवह िारािा िलावस्टक ररयजूेबल गूगल्स  िवस्ििान्िल के्षरीय अस्ििालका  वनदेशक डा. अजुमन 

आिायमलाई एक सिारोहका बीि हस्िान्िरण गनुमभएको वियो । AHF नेिालले  विवभन्न १५ सरकारी 

अस्ििालसंग साझेदारी गद ैHIV/AIDS का विरािीलाइ यािायाि, िोषण, प्रयोगशाला र औषिी उििार खिमिा 

सहयोग गद ैआएको छ ।  

आज सािावजक विकास िन्रालयिा िन्रालयका श्रीिान सविि वडल्लीराि शिामज्यकूो विशेष उिवस्िवििा 

लेखनाि  लायन्स सािदुावयक अस्ििाललाई प्रदशे सरकारको स्िावित्ििा ल्याउनका लावग गविि सविविको बैिक 

सम्िन्न भयो । स्िास्थ्य वनदेशनालयका वनदेशक ििा अध्ययन सविविका संयोजक डा. विनोद विन्द ुशिामले अध्ययन 

सविविले ियार िारेको प्रवििेदन प्रस्ििु गनुमका सािै प्राि सझुाि र िषृ्ठिोषणलाई सम्बोिन गद ै प्रवििेदनलाई 

िररिाजमन र िररष्कृि गने वनणमय भयो । 

अवहलेसम्ि गण्डकी प्रदशेिा १५२० जनाको निनुा संकलन भएको छ जसिा ११३७ जनाको िरीक्षण िररणाि 

नेगेवटभ रहकेो छ भने २ जना संक्रविि िध्ये दिैु जना वनको भएर िर फवकम सक्नभुएको छ  र ३८० जनाको िररक्षण 

िररणाि आउन बााँकी रहकेो छ । त्यसैगरी आजसम्ि गण्डकी प्रदशेिा ६९९८ जनािा RDT िररक्षण गररएको छ । 
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