चौधरी फाउण्डेसनद्वारा ५ सय ८ जनालाई
कृत्रिम हात खट्
ु टा ववतरण
अनलाइनखबर २०७५ फागुन ९ गते १९:५५ मा प्रकाशित

९ फागुन, काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसनले संचालन गरे को कृत्रिम हात खुट्टा जडान
शिविरबाट ५ सय आठ जना व्यक्ततहरु लाभाक्वित भएका छन ् ।

काठमाडौंको

नशभिक

इवटरनेिनल

हक्पिटल

र

निलिरु को

सहज

सामद
ु ाययक

अपितालमा शिविरको आयोजना गररएको थियो । गत िस
ु २७ गतेदेखख िरू
ु भएको
शिविर फागुन ८ गतेसम्म संचालन भएको थियो ।

चौधरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीले हात खट्
ु टा जपता संिेदनशिल अंगको

अभािमा जीिन विताईरहे काहरूलाई सहयोग गनि िाउनु आफ्ना लाथग अहोभाग्य
भएको बताए ।

विशभवन कारणबाट हात खुट्टा गुमाउनु िरे का व्यक्ततका लाथग यो शिविर यनकै
महत्ििण
ू ि अिसर सावित भएको फाउण्डेसनले जनाएको छ ।

‘हात खुट्टा नहुनु भनेको जीिन नै अकै चरणबाट गक्ु िन बाध्य हुनु हो,हामीले कृयतम
हात खट्
ु टा उिलब्ध गराएर उहााँहरूको जीिनमा रूिावतरण ल्याउने कोशिस गरे का

छौं, यसले उहााँहरूको जीिनमा ठूलो फरक िानेछ भवने हाम्रो विश्िास छ’, अध्यक्ष
चौधरीले भने, ‘यसबाट राष्ट्रले समेत सिल र योग्य नागररक िाएको छ ।’

चौधरी फाउण्डेसनले भगिान महाविर विकलाङ सहायता सशमयत र भारतीय

दत
ु ािाससाँगको सहकायिमा नेिालमा कृयतम खुट्टा वितरण गने कायिक्रम संचालनमा

आएको हो । िहहलो चरणमा काठमाडौंको नशभिक अपितालमा िस
ु २७ दे खी ३० गते
सम्म ५९ जना लाभाक्वित भएका थिए ।

दोस्रो चरणमा निलिरु को गैंडाकोटक्पित सहज सामद
ु ाययक अपितालमा माघ ३

गतेदेखख संचालनमा आएको शिविरबाट िि ४६१ जना लाभाक्वित भएका छन ् ।

जसमध्ये ४ सय ३५ जनाले कृयतम खुट्टा, ५२ जनाले कृयतम हात र २१ जनाले
तयाशलिरको सेिा शलएका थिए ।

नेिालमा कररि एक लाख मायनसका लाथग कृयतम हात खुट्टाको आिपयकता रहे को

अनम
ु ान छ । यो समपयालाई हदगो रुिमा समाधान गनि चौधरी फाउण्डेसनले भगिान
महाविर विकलाङ सहायता सशमयत र सहज सामद
ु ाययक अपितालसाँगको सहकायिमा

पिाई रुिमा नै यो सेिा िरू
ु गने योजना बनाएको छ । पिाई सेिा िरू
ु भएियछ
आिपयक व्यक्ततले आफ्नो अनक
ु ु ल समयमा अपितालबाट सेिा शलन सतनेछन ् ।

Story Link: https://www.onlinekhabar.com/2019/02/744268

चौधरी फाउन्डेसनले शिववर चलाएर ५०८ जनालाई
कृततम हातखट्
ु टा जडान गररदियो, अब स्थायी
-त्रबजमाण्डू
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काठमाडौं। चौधरी फाउण्डेसनले संचालन गरे को कृयतम हात खट्
ु टा जडान शिविरबाट

िा च सय आठ जना व्यक्ततहरु लाभाक्वित भएका“छन ्। विशभवन कारणबाट हात

खुट्टा गुमाउनु िरे का व्यक्ततका लाथग यो शिविर यनकै महत्ििण
ू ि अिसर सावित
भएको फाउवडेसनले जनाएको छ।
काठमाडौंको

नशभिक

इवटरनेिनल

हक्पिटल

र

निलिरु को

सहज

सामद
ु ाययक

अपितालमा शिविरको आयोजना गररएको थियो। गत िस
ु २७ गते िरू
ु भएको शिविर
फागुन ८ गतेसम्म संचालन गररएको थियो।

चौधरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीले हात खुट्टा जपता संिेदनशिल अंगको

अभािमा जीिन विताईरहे काहरुलाई सहयोग गनि िाउनु आफ्ना लाथग अहोभाग्य भएको

बताए। हात खट्
ु टा नहुनु भनेको जीिन नै अकै चरणबाट गक्ु िन बाध्य हुनु हो। ‘
हामीीले कृयतम हात खुट्टा उिलब्ध गराएर उहाहरूको जीिनमा रूिावतरण ल्याउने “
हरूको जीिनमा ठूलो फरक िानेछ भवने हाम्रो “। यसले उहा“कोशिस गरे का छौ

विश्िास छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘यसबाट राष्ट्रले समेत सिल र योग्य नागररक
िाएको छ।’

चौधरी फाउण्डेसनले भगिान महाविर विकलाङ्ग सहायता सशमयत र भारतीय

दत
ु ािाससगको सहकायिमा नेिालमा कृयतम खट्
ु टा वितरण गने कायिक्रम संचालन “
गतेसम्म ३० दे खख २७ गरे को हो। िहहलो चरणमा काठमाडौंको नशभिक अपितालमा िस
ु

जना लाभाक्वित भएका थिए। दोस्रो चरणमा निलिरु को गैंडाकोटक्पित सहज

५९

सामद
ु ाययक असी्ितालमा माघ ३ गतेदेखख संचालनमा आएको शिविरबाट िि ४६१
जना लाभाक्वित भएका छन ्। जसमध्ये ४ सय ३५ जनाले कृयतम खुट्टा, ५२ जनाले
कृयतम हात र २१ जनाले तयाशलिरको सेिा शलएका थिए।

नेिालमा कररि एक लाख मायनसका लाथग कृयतम हात खुट्टाको आिपयकता रहे को

अनम
ु ान छ। यो समपयालाई हदगो रुिमा समाधान गनि चौधरी फाउण्डेसनले भगिान
महाविर विकलाङ् सहायता सशमयत र सहज सामद
ु ाययक अपितालसगको सहकायिमा “
पिाई रुिमा नै यो सेिा िरू
ु गने योजना बनाएको छ। पिाई सेिा िरू
ु भएियछ
अनक
ु ु ल समयमा अपितालबाट सेिा शलन सतनेछन ्। आिपयक व्यक्ततले आफ्नो

Story Link: http://www.bizmandu.com/content/20190221134759.html
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Chaudhary Foundation provided artificial leg to more than five hundred
children. According to a press release issued by Madhusudan Paudyal,
General Manager of Corporate Communication and Public Relations of

Chaudnary Foundation, more than 500 have already been benefited from the
camp for installing artificial hand and leg launched by Chaudhary
Foundation.
This camp is life saving for those who have lost hands and leg in various ways.
Organized by Narvic International Hospital Kathmandu and Sahaj
Community Hospital, the camp started on January 10, the camp closed on
February 20.

Chairperson of the foundation Binod Chaudhary said that it is a matter of
privilege for him to serve the people who have been leaving without
important parts of the body. “We have made efforts to transform those

people with differently able. We believe that this will drastically change life
of those who receive artificial feet and hands.”
This is joint efforts of Chaudhary Foundation, Mahabir Wiklang Sahayata
Samiti and Embassy of India Kathmandu. In first stage, 59 people were
benefited from the service provided in Narvic Hospital. During the camp in
Nawalparasi, 435 received artificial leg, 52 reconceived hands and 21
calipers.
It is estimated that there are 100000 persons who need artificial foot and
hand. In partnership with Sahaj Community Hospital, Chaudhary
Foundation and Bhagwan Mahabir Wiklang Sahayata Samiti is considering
operating the service in permanent basis.

Story Link: https://www.spotlightnepal.com/2019/02/20/chaudhary-foundations-providedartificial-legs-500-persons/

