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                                                                         प्रेस विज्ञवि                                  विवि : २०७७/१/२८ 

लिजुङ वजल्ला सािदुाविक अस्पिालिा अटोिेवटक फुट अपरेटेड ह्यान्ड िावसङ स्टेशनको स्थापना गररएको छ । प्रगविशील 

इवन्जवनिररङ एसोवसएसन नेपाल (वपन) लिजुङ र नेपाल इवन्जवनिसस एसोवसएसन (एनइए) गण्डकी प्रदशेले अस्पिालको गेटिा 

फलािबाट वनिासण गरेको खुट्टाद्वारा खलु्ने धारा र त्िसिाथी ट िाांकी जडान गरेर अस्पिाल आउनेका लावग हाि धनुे व्ििस्था विलाएको 

हो ।  गण्डकी प्रदशे सभा सदस्ि धनञ्जि दिाडीले शुक्रबार  उक्त स्टेशनको उद्घाटन गनुसभएको हो । 

सनु्दरबजार  अस्पिाल, लिजङुिा स्िास््ि वनदशेनालािका वनदशेक डा. विनोद विन्द ु शिास ज्ि,ू सािावजक विकास िन्रालिका 

िहाशाखा प्रिखु शम्भ ुज्ञिाली लगाििको टोलीले न्िनुिि सेिा िापदण्डको िध्िािवधक िलू्िाांकन कािसक्रि सम्पन्न गरेको छ । िसैगरी 

िनह ुँ र लिजुङ वजल्लािा Gandaki Health Information Portal को अवभिखुीकरण कािसक्रि पवन सम्पन्न भएको छ । 

आवथसक िर्स २०७७/७८ को स्िास््ि िफस को कािसक्रि िथा िोजना वनिासण गनसका लावग प्रदशे स्िास््ि िावलि केन्रिा आज एक बैठक 

सम्पन्न भएको छ । बैठकिा सािावजक विकास िन्रालिका नीवि, िोजना, काननु िथा जनस्िास््ि िहाशाखाका प्रिखु शम्भ ुज्ञिालीज्िू, 

अस्पिाल विकास िहाशाखाका प्रिखु डा. राि बहादरु के.सी ज्ि,ू  प्रशान्ि शिासज्ि,ू  स्िास््ि िावलि केन्र पोखराका प्रकाशराज शिास 

ज्ि,ू स्िास््ि कािासलि कास्कीका प्रिखु बाबरुाि आचािस ज्ि,ू प्रदशे जनस्िास््ि प्रिोगशालाका वनवित्त वनदशेक सपना सिेुदी ज्ि ूर 

शभुरा दलुाल ज्ि.ू स्िास््ि वनदशेनालिबाट लक्ष्िण बसौला, नानीबाब ुदानी र राजेन्र पौडेल उपवस्थि ह नहु न््िो । 

आज थप ५ जनाको  PCR पररक्षणका लावग निनुा सांकलन गररएको छ  । अवहलेसम्ि गण्डकी प्रदशेिा ६९५ जनाको निनुा सांकलन 

भएको छ जसिा ६८५ जनाको परीक्षण पररणाि नेगेवटभ रहेको छ भने २ जना सांक्रविि िध्िे दिैु जना वनको भएर घर फवकस सक्नभुएको 

छ  र ३ जनाको पररक्षण पररणाि आउन बाुँकी रहकेो छ । त्िसैगरी आजसम्ि गण्डकी प्रदशेिा ६४८४ जनािा RDT पररक्षण गररएको 

छ ।  
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