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मगन एिसडे ट
उ र िसिकमको अपर राङराङ निगचै आज एउटा सडक दघ
ु टनामा परे र तीनजना वि!को "यान गयो।
40 भ दा बढी घाइते भएका छन्। यो दघ
ु टना तब भयो जब िबहान झ-डै 11.15 बजेितर िसिकम
राि./यकृत प1रवहन एसएनटी को एउटा बस अपर राङराङ पुलदेिख आधा िकलोिमटर बढा अि5बथाङमा
पु7दा सडकदेिख लगभग 6 सय फूट तल झ:यो। यो बस गा तोकदेिख मंगनितर जादै िथयो। यसमा सवार
तीनजना <यि!ह=को घटना>थलमै म?ृ यु भयो। घाइते <यि!ह=लाई उपचारका िनि5त मगन िजAला
अ>पतालमा पु:याइए। ग5भीर =पले घाइते <यि!ह=लाई गा तोकको एसटीएनएम अ>पतालमा Aयाइएका
छन्। धेरैको अव>था सोचनीय रहेको बताइ छ। दघ
ु टनाको खबर सु ने िवितकै पुिलस, सेना र >थानीय
मािनसह= बचाउ र उBार कायमा झुट।े
प/ाC जानकारी अनुसार-दघ
ु टनामा िनधन हDने तीन <यि!ह= हDनहु D छ माङिशला >कूलका कमचारी साठी
वषHय श/ी धनराज सुIबा, श/ी प/वीर नायर र फे साङका पूव पJचायत सिचव श/ी डु प िछ1रङ।
केही बेर अिघ प/ाC 1रपोटअनुसार मिणपाल अ>पतालमा 12 जना र गा तोकको एसटीएनएम अ>पतालमा
बीसभ दा "यादा घाइते <यि!ह=को भना भएका छन्। अि तम समाचार लेLदा मगनबाट घाइते
रोगीह=लाई Aयाउने काम जारी िथयो। मुLय म त/ी श/ी पवन चामिलङ गा तोकको एसटीएनएम अ>पताल
जानु भयो र घाइते <यि!ह=िसत भेटघाट गरी >वा>Mय लाको कामना गनु भयो। मुLय म त/ीले घाइते
<यि!ह=लाई पचास-पचास हजार Nिपयाँको सहायता रािश प/दान गनु भयो।
मुLयम त/ी श/ी चामिलङले राङराङ निजकै भएको बस दघ
ु टनामािथ गिहरो शोक <य! गनु भएको छ।
वहाँले बताउनु भएअनुसार सरकारले िनधन भएका <यि!ह=को शव मा-आPना घरमा पु:याउनमा हर
सहायता र सहयोग उपलIध गराउनेछ।
म त/ीले मािनसह=िसत यस दख
ु द घडीमा आ-आPनै तरीकाले सहयोग पु:याउने अपील गनु भएको छ।
यसैबीच >वा>Mय म त/ी ए.के. घतानी तुN तै गा तोकको एसटीएनएम अ>पताल जानुभयो र घाइतेह=का
उपचार र कत <यव>थाको िनगरानी गनु भयो। श/ी घतानीले भ नुभयो मगन िजAला अ>पतालको
1रपोटअनुसार उनचािलसजना घाइते <यि!ह=को उपचारपिछ ?यहाँबाट गा तोकको एसटीएनएम पठाइएको
छ। >वा>Mय मंती/ ले बताउनु भएअनुसार ग भीर

पले घाइते यितह लाई तादोङको रानीपूल

अपतालमा प!न पठाइएको छ। %ी घतानीले गैर सरकार' संगटन, लब र नाग+रक समाज-सत
एसट'एनएम न.भने म/णराल अपतालमा घाइतेह का !नि त क1तदान गन2 अपील गन1ु भएको छ।
यसैबीच प1रवहन म त/ी श/ी दोजH िछ1रङ लेचाले आज राङराङ नगीचै दघ
ु टना>थलमा जानुभयो र बचाउ
कायको िन1रQण गनुभयो । वहाँिसत िवभागका सिचव श/ी एसबीएस भदौ1रया र अिधकारीह= पिन िथए।
पिछ रा"यसभा सद>य श/ी िह>से लाचुङपा पिन घSना>थलमा पु7नुभयो।

एसकेएम एिसडे ट
िसिकम क/ाि तकारी मोचा एसकेएम पाटHले राङराङ नजीकै भएको एसएनटी बस दघ
ु टनामािथ शोक
<य! गरे को छ र पीिडत प1रवारह=प/ित समवेदना प/कट गरे को छ।
पाटHले सरकारिसत घाइते <यि!ह=को सही उपचारको <यव>था िमलाउने माग गरे को छ।
े िवTािCअनुसार पाटHले घटनाको कारण प ो लगाउन सरकारिसत जाँच सिमितको
आज जारी एउटा प/स
गठन गनU साथै मत
ृ ः <यि!ह=का प1रवारका िनि5त Qितपिू तको घोषणा गनU आग/ह गरे को छ। पाटHले
उ4तर -सिकमका साँघुरो बाटोमा लामो आकारका बसह

चालु गन1ुमा 8बभागको ग9ती दे /खएको

कुरो बताएको।
बीजेपी एिसडे ट
े भारतीय जनता पाटH बीजेपी पिन वस दघ
प/दश
ु टनामािथ शोक <यि! गरे को छ र शोक स तC
प1रवारप/ित समवेदना <यि! गरे को छ।
पाटHले सरकारिसत दघ
ु टना स5ब धमा तुN तै जाँच गराउने आग/ह गरे को छ।
बीजेपी मोमोरे डम
े भारतीय जनता पाटH बीजेपीले रा"य चुनाव आयोगिसत ग/ाम पJचायत र िजAला पJचायत सीटमा
प/दश
आरQण समयमा िनधा1रत गनU आग/ह गरे को छ।
े बीजेपी अWयQ कश/ी डीबी चौहानको नेत?ृ वमा पाटHको एउटा िश.म-डलले आज गा तोकमा रा"य
प/दश
चुनाउ आयोग कायालयमा गई आगामी पJचायत चुनाउव स5ब धमा एउटा Tापनपत/ पेश ग:यो। यसमा
पाटHले पJचायत चुनावमा आरQणको <यव>था नामाXकन पत/ दािखल गनU अि तम घडीमा प/कािशत
हDनसने आशंका <य! गरे को छ र यसबाट िवपQी पाटHह=लाई किठनाई पन जाने कुरो बताएको छ।
डी.ए >टेट गवम-े ट
रा"य सरकारका कमचारी र पे शनभोगीह=का िनि5त महंगाई भ ा र महंगाई राहतको अकY िकि>तको
घोषणा ग1रएको छ।
उनीह=ले अझै चार प/ितशतको महंगाई भ ा तथा राहत पाइनेछन्। यो नयाँ िकि>त यसै वष पिहलो
जनवरी देिख प/दान ग1रनेछ।
आज जारी एउटा सरकारी प1रपत/अनुसार यसका साथै कमचारीह=को कुल महंगाई भ ा 132 प/ितशत
देिख बढेर 136 प/ितशत भएको छ।
प1रपत/मा अझै उAलेख ग1रएअनुसार मंहगाई भ ाको यो नयाँ दर वक-चाज र िठकाको आधारमा कायरत
?य>ता कमचारीह=ले पिन पाउनेछन् जसले रा"य सरकारको वेतनमानमा संशोिधत वेतन पाइरहेका छन्।

7ले टेरी

अवाड

िसिकमका मेजर िवशाल िसंह थापालाई वीरता पुसकारले स5मािनत ग1रएको छ। नयाँ िदAलीमा
े ।
आयोजना ग1रने एउटा समारोहमा रा./पितले वहाँलाई यो पुर>कारले अलंकृत गनु हDनछ
कािZमरमा िवदेशी उग/वादीिसत लडदा वहाँ ग5भीर =पले घाइते हDनु भएको िथयो।
ना5ची पिIलक >कूल र स त जेिभयर >कूल पायोङका पूव िव[ाथH मेजर िवशाल िसंह थापा 2007
सालमा सेनामा भना हDनु भएको हो।

