
ननजगढ नगरऩालऱका ऺते्र लित्र लिनत २०७८।०१।२५ गते देखि लिनत २०७८।०२।२५ गते सम्िको 
कोलिड-१९ केसको अद्यावधधक वववरण देहाय अनुसार रहेको व्यहोरा आदरणीय ननजगढ 
नगरवासीहरूका साथै सम्बन्धधत सबैिा जानकारीका ऱाधग सादर अनुरोध छ:--- 
१. कुऱ संक्रममत संख्या = ३४८ 

२. हाऱ सक्रक्रय संक्रममतको कुऱ संख्या = १७१ 

३. होम आइसोऱेशनमा रहेको संख्या = १५४ 

४. अन्यत्र ररफर गररएको संख्या = १७ 

५. होम आइसोऱेशनबाट ररकभरी संख्या = १५८ 

६. जम्मा पिसीआर िरीऺण संख्या = ४७३ जना (१८८ महहऱा, २८५ िुरूष) 
७. हाऱ सम्मको जम्मा पिसीआर िरीऺण कायय (Test Events) = ११ िटक  

सो मध्ये - 
- ननजगढ प्राथममक स्वास््य केन्रमा = ८ िटक 

- रतनिुरी स्वास््य चौकीमा = २ िटक 

- भरतगंज, मसगंौऱ क्ऱस्टरमा = १ िटक 

८. पिसीआर िोजजहटभ सखं्या = ३०४ (१२१ महहऱा, १८३ िुरूष) 
९. पिसीआर िररऺण गररएको कुऱ संख्यामा संक्रमण दर = ६४.२७% 

१०. ननजगढ प्राथममक स्वास््य केन्र जस्थत कोमभड-१९ आइसोऱेशन कऺबाट हाऱ सम्म सेवा 
मऱनेको कुऱ संख्या ( ममनत २०७८।०२।२५ सम्म) = १२३ जना 
सो मध्ये -  
- गम्भीर/अनत गम्भीर अवस्थाका बबरामी उिचार सखं्या = ४८ जना 
- मध्यम अवस्थाका बबरामी उिचार संख्या = ३ जना 
- सामान्य अवस्थाका बबरामी उिचार संख्या = ७२ जना 
११. जम्मा अजक्सजन मसमऱन्डर ररक्रफमऱङ संख्या = १३८ 

१२. कोमभड-१९ को संक्रमणबाट मतृ्यु भएको संख्या (ननजगढ नगरिामऱका बाहहर उिचार गदाय मतृ्यु 
भएका समेत गरी) :- जम्मा १९ जना 
सो मध्ये वडागतरूिमा देहाय अनुसार रहेको:-- 
(क) वडा न.ं २ मा = १ जना 
(ख) वडा न.ं ४ मा = २ जना 
(ग) वडा न.ं ६ मा = २ जना 
(घ) वडा न.ं ७ मा = ५ जना 
(ङ) वडा न.ं ८ मा = १ जना 
(च) वडा नं. ९ मा = ४ जना 
(छ) वडा न.ं १० मा = १ जना 



(ज) वडा न.ं ११ मा = ३ जना 
१३. वडागत रूऩिा हाऱ सक्रिय संिलित संख्या ( लिनत २०७८/०२/२५ सम्ि):-- 
(क) वडा न.ं १ मा = १४ जना 
(ख) वडा न.ं २ मा = १९ जना  
(ग) वडा न.ं ३ मा = ६ जना  
(घ) वडा न.ं ४ मा = १४ जना  
(ङ) वडा न.ं ५ मा = १० जना  
(च) वडा नं. ६ मा = १३ जना  
(छ) वडा न.ं ७ मा = १० जना  
(ज) वडा न.ं ८ मा = ९ जना  
(झ) वडा ९ मा = ११ जना 
(ञ) वडा नं. १० मा = २ जना 
(ट) वडा न.ं ११ मा = २० जना  
(ठ) वडा १२ मा = १४ जना 
(ड) वडा नं. १३ मा = १ जना 
(ढ) अन्यत्र स्थायी ठेगाना भएका = २८ जना  
जम्मा = १७१ जना  
-- स्वास््य शािा, नगर काययऩालऱकाको कायायऱय, ननजगढ। 
 


