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                                                                         प्रेस विज्ञवि                          विवि : २०७७/१/२४ 

प्रदशे स्िास््य आपवूिि व्यिस्थापन केन्द्रले कोविड - १९ रोग वनयन्द्रण र रोकथािका लागी प्रकावशि सचूना अनुसार PPE लगायि 

सािग्री खररद िा परेका बोलपरका  साथ ्प्राि निनुा पररक्षण गनिका लावग एक विज्ञ टोलीको गठन गरर स्िास््य सरुक्षा सािाग्रीहरुको 

पररक्षण र िलुयाांकन कायिको शरुुिाि गरेको छ । 

विज्ञ टोलीिा डा. डुक बहादरु के्षवर, डा. िोनी सिेुदी, डा. राजीि लालचन, सपना सिेुदी र अशोक खनाल रहनिुएको छ । 

लेखनाथ सािदुावयक लायन्द्स अस्पिाललाई गण्डकी प्रदशे सरकारको स्िावित्ििा लयाउनका लावग एक सविवि गठन िएको छ िने 

सविविले उक्त कायिका लावग प्रवििेदन लेखन कायिको शरुुिाि गररसकेको छ । सविवििा स्िास््य वनदशेनालयका वनदेशक डा. वबनोद 

वबन्द्द ुशिाि, सािावजक विकास िन्द्रालयका बररष्ठ स्िास््य प्रशासक डा. राि बहादरु के.सी, िखु्यिन्द्री िथा िवन्द्रपररषदक्ो कायािलयका 

उपसवचि कृष्ण प्रसाद आचायि, आवथिक िाविला िथा योजना िन्द्रालयका अविकृि विशाल विविवलसना रहनिुएको छ िने अस्पिालको 

िर्ि बाट अस्पिाल व्यिस्थापन सविविका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि, कोषाध्यक्ष र पो.ि.पा िाडि न. ३० का अध्यक्ष हुनहुुन्द्छ ।  

न्द्यनुिि सेिा िापदण्डको (MSS) िध्यािविक िुलयाांकन गनि र कोविड- १९ सम्बवन्द्ि सचूना सांकलन गने सफ्टिेयरको 

अवििुखीकरणका लावग वहांजो म्याग्दी पगेुको स्िास््य वनदशेनालय पोखराको टोलीले बेनी अस्पिालिा अनुगिन िथा िुलयाांकन गरेको 

छ िने स्िास््य कायािलय म्याग्दीिा सफ्टिेयर सम्बवन्द्ि अवििखुीकरण िथा िावलि कायिक्रि सम्पन्द्न िएको छ । उक्त दिैु कायिक्रििा 

आज स्िास््य वनदशेनालयका वनदशेक डा. विनोद विन्द्द ुशिािले सिेि सहिावगिा जनाउनुिएको छ  । 

प्रदशे न. ५ िा PCR पररक्षण गने Reagent को अिाि िएपवछ आज ६८ िटा सांकवलि निनुा पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रविष्ठानिा 

पररक्षणका लावग लयाइएको छ । 

आज थप २५ जनाको  PCR पररक्षणका लावग निनुा सांकलन गररएको छ  । अवहलेसम्ि गण्डकी प्रदशेिा ६८५ जनाको निनुा सांकलन 

िएको छ जसिा ६५८ जनाको परीक्षण पररणाि नेगेवटि रहेको छ िने २ जना सांक्रविि िध्ये दिैु जना वनको िएर घर र्वकि सक्निुएको 

छ  र २५ जनाको पररक्षण पररणाि आउन बााँकी रहकेो छ । त्यसैगरी आजसम्ि गण्डकी प्रदेशिा ६३४७  जनािा RDT पररक्षण गररएको 

छ । 
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