


कोरोना भाइरस (COVID-19) को  
रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लागि 

हालसम्म भएका प्रयासहरु
अस्पताल तथा प्रयोिशाला स्थापना :–
• भरतपुर कोरोना विशषे (अस्थायी) अस्पताल :– २०७६ चैत्र ७ मा 
स्थापना भएको 

• सञ्चालन अनुमतत (काययपाललकाको बार्यबैठकको तनर्यय)
• कोरोना पररक्षर् प्रयोगशाला स्थापना (लमतत):- (COVID-19 पररक्षर् 
ल्याब)

• २०७६ चैत्र २३ गते

क्वारेन्न्त्िन व्यवस्थापन:-
• हालसम्म क्िारेन्टिन ३८ ििा (िर्ा न.ं २८ मा ५ ििा, १६ मा ३ ििा, 
१५ मा २ ििा र ७ मा २ ििा र अटयमा १ ििा)  ।

• ३ ििा एम्बुलेटस सञ्चालनमा रहेको ।
• ५ ििा िोललले परापशय सेिा कट्याि टे्रलसङ, RDT Test र अस्पताल 
पुर् याउने ।

• महानगरलभत्रका विदेशमा रहेका महानगर बासीहरुको सखं्या अहहले 
सम्मको तथ्याङ्क अनुसार २४,१३३ जना।

क्वारेन्न्त्िन सञ्चालन र दैननक खचच कायचववगि:-

• महानगर स्तररय क्िारेन्टिन अनुगमन सलमतत िर्ा नं. १० को िर्ा 
अध्यक्ष श्री अरुर् पीडर्त भण्र्ारीको सयंोजकत्िमा ९ सदस्य गठन ।

• सादा खाना/खाजा/चचया खचय- रु.२७१ (दैतनक)
• चचकन खाना/खाजा/चचया हप्तामा १ हदन मात्र रु.३७१
• प्रततव्यन्क्त कररब रु. ४५०० (१४ हदनको)



राहत ववतरण
• ७८ लाख मलु्य बराबरको खाद्यटन राहत वितरर् ।
• घरिुरी १६३९२
• चामल १५८६ क्वीन्त्िल
• दाल १२२ क्वीन्त्िल
• तेल ७५०१ ललिर
• नुन १४३ क्वीन्त्िल
• साबुन ५७०८ वपस
• अण्डा २३१५ के्रि
• चना आल ु३३ क्वीन्त्िल
• भजूा २२७७ पोका
• मास्क ४३२२ वपस
• विलभटन सामाग्रीहरु ८ लाख मलु्यको खररद ।

महानिरको राहत कोषमा जम्मा भएको निद
• भरतपुर महानगरपाललका ५० लाख - २०७६ चैत्र २८ गते
• भरतपुर महानगरपाललका १ करोर् - २०७७ बैसाख ८ गते 
• पोखरा फाइनाटस लललमिेर् १ लाख - २०७७ बैसाख १४ गते 
• बबजय लघु वित्त विवत्तय संस्था लललमिेर् १० हजार - २०७७ 
बैसाख १४ गते

• विकु सहकारीले रु. ९० हजार ।
• ककसान सहकारीले रु. १ लाख १ हजार।
• पदम पौर्लेको छोराले वििाह खचय किाएर रु. १ लाख ५ हजार 
५ सय पचपटन  ।

• लेखनाथ अचिकारी ३२०००





ववपद व्यवस्थापन केन्त्रका पदागिकारीहू

पद नाम मोबाईल नम्वर

संयोजक श्री रेनु दाहाल ९८५५०११३११

सदस्य श्री पाियती शाह ठकुरी ९८५५०११४११

सदस्य श्री पे्रमराज जोशी ९८५५०५८०६६

सदस्य श्री अरुर् पीडर्त भण्र्ारी ९८५५०१३१५१

सदस्य श्री पदमपाणर् सुिेदी ९८५५०१३१४५

सदस्य श्री हररविलास कोइराला ९८५५०१३१४६

सदस्य श्री गोविटद तमाङ ९८५५०१३१६७

सदस्य श्री विजयकुमार भुजेल ९८५५०१३१६५

सदस्य श्री हररप्रसाद आचायय ९८५५०१३१४४

सदस्य श्री न्जल्ला प्रशासन कायायलय प्रतततनचि

सदस्य श्री प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्याय ९८४११८७५९६

सदस्य श्री रत्नप्रसाद लालमछाने ९८४१४५४६००

सदस्य श्री न्जल्ला प्रहरी कायायलय प्रतततनचि

सदस्य श्री सशस्त्र प्रहरी बल हेर्क्िािर १७ नं . गर्, भरतपुर प्रतततनचि

सदस्य श्री मेघराज भ्िराई ९८६०८७८६५७

सदस्य श्री नेकपा, भरतपुर महानगर सलमतत.,चचतिन प्रतततनचि

सदस्य श्री नेपाली कााँगे्रस, महानगर सलमतत,चचतिन प्रतततनचि

सदस्य श्री संघीय समाजिादी पािी, महानगर सलमतत ,चचतिन प्रतततनचि

सदस्य श्री नेपाल रेर्क्रस सोसाइिी, चचतिन प्रतततनचि

सदस्य श्री उद्योग िाणर्ज्य संघ, चचतिन प्रतततनचि

सदस्य श्री गै.स.स.स. महासंघ, चचतिन प्रतततनचि

सदस्य श्री नेपाल पत्रकार महासंघ, चचतिन प्रतततनचि

सदस्य श्री जीिलाल कुाँ िर ९८४५०८८५२८



रेस्पोन्त्स टिम
क्र.
स. नाम पद कायचलय मोबाईल नम्वर
१

श्री पदमपाणर् सिुेदी संयोजक िातािरर् तथा विपद व्यिस्थापन 
सलमतका संयोजक

९८५५०१३१४५

२
श्री दामोदर टयौपाने सदस्य िर्ा अध्यक्ष - िर्ा न.ं ८ ९८५५०१३१४८

३
श्री जीबलाल कुाँ िर सदस्य विपद व्यिस्थापन शाखा प्रमुख ९८४५०८८५२८

४
श्री दीपक सुिेदी सदस्य स्िास्थ्य शाखा प्रमुख ९८५७६२२११९

५
श्री मेघराज भ्िराई सदस्य नगर प्रहरी इटचाजय ९८६०८७८६५७

६
श्री देबेटर रेग्मी सदस्य िारुर् यटत्र शाखा प्रमुख ९८४५०५१६८३

७
श्री बालकृष्र् थपललया  सम्पकय

व्यन्क्त
विपद व्यिस्थापन शाखा ९८४५०५११२७

सूचना अगिकारी – भरतपुर महानिर
१ श्री मेनका पन्ण्डत सूचना अगिकृत सूचना शाखा ९८५५०४९३००

भरतपुर महानिर अन्त्तिचतका COVID सूचना 
व्यवस्थापन सम्पकच  व्यन्क्तको वववरण

क्र. स. नाम पद शाखा मोबाईल नम्वर

१ श्री प्रेमराज जोशी प्रमखु प्रशासकीय 
अचिकृत

भरतपरु 
महानगरपाललका

९८५५०५८०६६

२ श्री मेनका पन्ण्र्त सचूना अचिकृत सचूना शाखा ९८५५०४९३००

३ श्री बालकृष्र् 
थपललया  

साहयक स्तर पााँचो
तह

विपद 
व्यिस्थापन 

शाखा

९८४५०५११२७

४ श्री विराज पोखरेल सचूना व्यिस्थापन 
अचिकृत

य.ु एन. डर्. पी ९८५११०८००१





निरमा रहेका क्वारेन्त्िाइन र त्यसको सम्पकच  
व्यन्क्तहरुको वववरण

लस.नं. Quarantine स्थलहरुको वववरण वडा नं वेड संख्या सम्पकच  व्यन्क्त सम्पकच  नम्वर
1 बागेश्िरी आश्रम 1 10 यमबहादरु राना ९८४५०५४५३२
2 बागेश्िरी आश्रम 2 15 पूर्यबहादरु शे्रष्ठ ९८५५०१३१४२
3 नारायर्ी पोललिेन्क्नक इन्टस्िच्युि 3 20 चटरलमत्र पन्ण्र्त ९८५५०१३१४३
4 श्री रान्ष्ट्रय आिारभुत विद्यालय 4 10 हररप्रसाद आचायय ९८५५०६१३८८
5 तोरीखेत माध्यलमक विद्यालय तोरीखेत 5 20 पदमपार्ी सुिेदी ९८५५०१३१४५
6 अरुर्ोदय कलेज, चगतानगर 6 10 हरर बबलास कोइराला ९८५५०१३१४६
7 रान्ष्ट्रय मा वि कृष्र्पुर 7 20 राजेटरमणर् काफ्ले ९८५५०१३१४७
8 पे्रमबन्स्त उच्च मा वि 7 20 राजेटरमणर् काफ्ले ९८५५०१३१४७
9 गौरीगंटज मा वि गौरीगटज 8 11 दामोदर टयौपाने ९८५५०१३१४८
10 सरदपुर मा. वि., सरदपुर 9 15 यमलाल कंर्ले ९८५५०१३१४९
11 शैक्षक्षक विकास ताललम केटर 10 34 अरुर् पडर्त भण्र्ारी ९८५५०१३१५१
12 कमलामाई मन्टदर 11 22 बाबुराम अचिकारी ९८५५०१३१५०
13 मोहन मा वि 12 13 नरेटर कटदङ्गिा ९८५५०१३१५२
14 श्री आिारभुत विद्यालय 13 10 प्रकाश दिाडर् ९८५५०१३१५३
15 नारायर्ी बबद्या मन्टदर माध्यलमक विद्यालय 14 26 ओम प्रसाद पोखरेल ९८५५०१३१५४
16 विश्िप्रकास मा.वि 15 19 शम्भु भण्र्ारी ९८५५०१३१५५
17 श्री आिारभुत विद्यालय १/८ 15 4 शम्भु भण्र्ारी ९८५५०१३१५८
18 १६ नं िर्ा कायायलय पुरानो भिन 16 19 अमतृ हमाल ९८५५०१३१५६
19 मंगलपुर रेर्क्रस भिन 16 7 अमतृ हमाल ९८५५०१३१५६
20 चारपात ेयुिा समाज सभा हल 16 13 अमतृ हमाल ९८५५०१३१५६
21 लगौिा आिारभूत विद्यालय लगौिा 17 17 लललतमान तामाङ्ग ९८५५०१३१५७
22 गुटजनगर मा वि 18 15 हदपक लामा ९८५५०१३१५८
23 शारदा मा वि शारदानगर 19 20 कर्य बहादरु गुरुङ्ग ९८५५०१३१५९
24 लभमनगर मा वि चनौलल 20 17 मणर्लाल तामाङ्ग ९८५५०१३१६०
25 अटनपूर्य मा वि पाियततपुर 21 13 चचत्रसेन अचिकारी ९८५५०१३१६१
26 थारु कल्यार्कारी संग्रहालय िनौन्ज 22 12 विष्रु्राज महतो ९८५५०१३१६२
27 लक्ष्मी मा वि जगतपुर 23 10 नरीनारायर् पौर्ले ९८५५०१३१६३
28 धु्रि प्रा वि िु ु्िय 24 10 काटछा मल्ल ९८५५०१३१६४
29 जानज्योतत स्कुल 25 10 विजय भुजेल ९८५५०१३१६५
30 श्री बालज्योतत पूिय प्रा वि 25 10 विजय भुजेल ९८५५०१३१६५
31 आदशय उच्च माध्यलमक विद्यालय हदव्यनगर 26 10 ज्ञानप्रसाद खनाल ९८५५०१३१६६
32 जानकी मा वि मेघौलल 27 18 गोविटद तामाङ ९८५५०१३१६७
33 सरस्ितत उच्च मा वि न्जतपुर 28 25 आसबहादरु कुमाल ९८५५०१३१६८
34 श्री आिारभुत तन मा विद्यालय 28 23 आसबहादरु कुमाल ९८५५०१३१६८
35 श्री आिारभुत लखरर 28 8 आसबहादरु कुमाल ९८५५०१३१६८
36 साझापुर उच्च मा बब 28 1 आसबहादरु कुमाल ९८५५०१३१६८
37 अटदौलल प्रा वि 28 9 आसबहादरु कुमाल ९८५५०१३१६८
38 श्री कविलास मा.वि 29 10 मान बहादरु मगर ९८५५०१३१६९

556



क्िारेटिाइन वििरर्

जम्मा

मटहला 79

पुरुष 362

जम्मा 441

फिताच भएका

मटहला 32

पुरुष 111

जम्मा 143

हाल 
क्वारेन्त्िाएईनमा

मटहला 47

पुरुष 251

जम्मा 298

आर.र्ी.िी 
जम्मा ३६२

पोजेटिभ २

नेिेटिभ ०

हाल सम्म
स्वाव 
संकलन 
भएकाको 
संख्या 

स्वाव 
पररक्षण  
संख्या 

पोजेटिभ

३०५ १६५ १२





लमनत पररक्षण संख्या परुुष मटहला जम्मा

जेठ १४ ४३४ ० १ १
जेठ १५ ३९३ २ ३ ५
जेठ १६ ३३२ १ १ २
जेठ १९ ४११ ५ २ ७
जेठ २० ३६७ २ २ ४
जेठ २१ ३८१ १ ० १
जेठ २२ ४१५ २ ३ ५
जेठ२३ ३३६ ० ० ०
जेठ २५ ५८९ ० ४ ४
जेठ २६ ४६६ ० ० ०
जेठ २७ ४४८ ३ ० ३
जेठ २८ ३२९ १ १ २
जेठ २९ ३५३ ० ० ०
जेठ ३० २९७ ४ ४ ८
जेठ ३२ ५०७ ० २ २
जम्मा ६०५८ २१ २३ ४४

कुल जम्मा २१९८५ १९९ १८३ ३८२

ज्वरो प्रनतवेदन
जेठ १३ गत ेसम्मः 
पररक्षर् संख्याः १५९२७
पुरुषः  १७८
महहलाः १६०
जम्माः ३३८



महत्वपुणच ननणचयहरु
२०७७ जेठ २१ िते मेयर रेणु दाहालको अध्यक्षतामा
भरतपुर महानिरपाललकाको ववपद व्यवस्थापन सलमनतको 
बैठक
तनर्यय नं.१
• Covid 19 को तनयटत्रर् र रोकथाममा भरतपुर महानगरपाललकाबाि 
हालसम्म भएका प्रयासहरुबारे आजको बैठकमा समीक्षा गदाय उक्त कायय 
सटतोषजनक भएको पाइयो र आगामी हदनमा अझै उच्च सतकय ताका 
अपनाई तदारुकताका साथ कोरोना रोकथामका  गततबबचि अगार्ी बढाउने  
तनर्यय गररयो ।

• तनर्यय न.ं२
• भरतपुर महानगरका सबै िर्ामा  क्िारेन्टिनको व्यिस्था लमलाइएको र 
आिश्यकता अनुसार बेर् बबस्तार गने काययक्रम रहेकोबारे जानकारी गराउाँ दै 
यसलाई प्रभािकारीरुपले सञ्चालन गनय िर्ास्तरीय क्िारेन्टिन व्यिस्थापन 
सलमततलाई सकक्रय गराउने र महानगरपाललकाले सहजीकरर् गने तनर्यय 
गररयो ।

• तनर्यय न.ं३
• भरतपुर महानगरपाललका िर्ा नं १६को लशिघाि क्षेत्र र १७ को मझुिा 
क्षेत्रको नारायर्ी नदीमा बाढीको कारर्ले गदाय नदीजटय पदाथय थुवप्रएको र 
िषायदको समयमा बाढी आइ नदीको सतह बढेर नन्जकै रहेको िस्ती तथा 
भौततक सरंचनामा जोणखम उत्पटन हुन सक्ने अिस्था देणखएकोले 
सम्भावित बबपदबाि जोणखम कम गनयको लाचग िाग्मती प्रदेशको नदीजटय 
पदाथय (सङ्कलन तथा उपयोग) सम्बटिमा व्यिस्था गनय बनेको काययविचि 
२०७५ को दफा ५ उपदफा ४ (ख) र भरतपुर महानगरपाललकाको खानी तथा 
नदीजटय पदाथय सङ्कलन, उपयोग तथा विक्री सम्बटिी काययविचि २०७५ को 
दफा ५ बमोन्जम उक्त जोणखमयुक्त स्थानको व्यिस्थापन गनय सककने 
प्राििान भएअनुसार प्राविचिक प्रततिेदनमा उल्लेख भएअनसुारको पररमार् 
बराबरको नदीजटय पदाथय िर्ा न.ं १६ को हकमा सोही िर्ामा बटदै गरेको 
गौतमिुद्ि अटतरान्ष्ट्रय कक्रकेि रंगशालालाई उपलब्ि गराउने र िर्ा नं. १७ 
को नदीजटय पदाथय उत्खनन ु् गरी  मझुिा सामदुातयक िनको ककनारमा 
घािगद्दी गने र आगामी आ.ब. ०७७।०७८ मा िातािरर्ीय प्रभाि 
मलू्याङ्कन गरी प्रचललत कानुन बमोन्जम बबक्री वितरर् गने तनर्यय गररयो 
।



• तनर्यय नं.४
• गत २०७७।१।६ गते सााँझ आएको अलसना पानीका कारर् भरतपुर 
महानगरपाललका िर्ा नं. २९ मा पुयायएको क्षेततबारे राहतको लाचग िर्ा 
कायायलयबाि माग भएको सटदभयमा छलफल गदाय िर्ा अध्यक्ष, नेपाल प्रहरी 
र नेपाल रेर्क्रस  सोसाइिीको स्थानीय प्रतततनचि रहेको क्षतत वििरर् 
सङ्कलन सलमततबाि एककन बबिरर् माग गने  र वििरर् प्राप्त भएपतछ 
काययपाललकाको बैठकमा पेश गने तनर्यय गररयो ।

• तनर्यय नं.५
• महानगरपाललकाबाि साियजतनक सञ्चार माध्यममा Covid 19 को तनयटत्रर् 
र रोकथामको लाचग गररएको प्रचार सामाग्रीमा र्ङे्गो रोग लगायतका  
महामारीबाि जोचगने सचेतनामलूक सामाग्री समेत समािेश गराई प्रचार 
प्रसार गने तनर्यय चगरयो । 

• भरतपुर महानगरपाललका िर्ा नं. २२ पहिहानी तनिासी कृष्र् बहादरु बब.क र 
बुद्चि बहादरु बब.क. को घर लमतत २०७७।०२।१९ गते विहान अचानक 
हािाहुरी आई घरको छाना लभत्ता भत्काई क्षतत भई घरमा बस्न नलमल्ने 
अतत दयतनय अिस्था भएकोले राहतको लागी माग भए अनुसार उक्त दबुै 
पररिारलाई भरतपुर महानगरपाललकाको विपद राहत कोषाबाि रु. २५,०००।–
पन्च्चस हजार प्रततपररिार राहत उलब्ि गराउने तनर्यय सियसम्मत गररयो । 

२०७७ जेठ २५ िते संयोजक अरुण वपडडत भण्डारीको 
संयोजकक्वारेन्त्िाइन व्यवस्थापन सलमनतको बैठक

तनर्ययहरुः
• महानगरपाललकाको क्िारेन्टिन व्यिस्थापनका सम्बटिमा तपसील 
बमोन्जमका तीन प्रकारको क्िारेन्टिन गहृ स्थापनाको प्रकृया अतघ बढाउने 
तनर्यय गररयो । 

• तपसीलः
• होम क्िारेन्टिनः महानगरपाललका बाहहरबाि आएका नागररकहरु मध्ये होम 
क्िारेन्टिनमा बस्न इच्छुक नागररकहरुलाई सम्बन्टित िर्ाको िर्ाध्यक्ष 
तथा िोल विकास ससं्थासगंको समटियमा नेपाल सरकारले तोकेको 
मापदण्र् र आचारसहंहताको पूर्य पालना गने शतयमा होम क्िारेन्टिनको 
व्यिस्था लमलाउने र सोको तनरटतर अनुगमन सम्बन्टित िर्ाध्यक्षले गने 
।



• होन्ल्र्ङ सेटिरः िर्ा नं १० को लाचग भनी हाल सञ्चालनमा आएको 
क्िारेन्टिन गहृलाई महानगरपाललकालभत्रका नागररकको हकमा मात्र होन्ल्र्ङ 
सेटिरको रुपमा प्रयोग गने र होन्ल्र्ङ सेटिरमा बस्ने नागररकहरुलाई 
सम्बन्टित िर्ामा समटिय गरी यथालशघ्र पठाउने व्यिस्था लमलाउने । 
अटय पाललकाको नागररकहरुको हकमा उचचत स्थानमा होन्ल्र्ङ सेटिर 
स्थापना तथा व्यिस्थापन गनय महानगरपाललका माफय त न्जल्ला प्रशासन 
कायायलयलाई अनुरोि गने ।

• सःशुल्क क्िारेन्टिनः आफ्नै खचयमा अलग्गै क्िारेन्टिनमा बस्न इच्छुक 
नागररकहरुलाई उचचत स्थानमा सःशुल्क क्िारेन्टिनको व्यिस्था लमलाउने । 
सम्बन्टित िर्ाध्यक्षज्यूसगं समटिय गरर सोको व्यिस्थापन गनय ५ नं 
िर्ाध्यक्ष श्री पदमपार्ी सिेुदीलाई न्जम्मेिारी हदने ।

• कोलभर् परीक्षर्का लाचग क्िारेन्टिनमा बसेको १४ औँ हदनमा परीक्षर्को 
व्यिस्था लमलाउने । परीक्षर्सगं सम्बन्टित ककि तथा आिश्यक मेडर्कल 
सामाग्रीहरुको उचचत व्यिस्थापनको लाचग महानगरपाललका माफय त 
सम्बन्टित तनकायमा पहल गने तनर्यय गररयो ।

• क्िारेन्टिन खचय व्यिस्थापनका सम्बटिमा महानगरपाललकाको मेस 
नचलेका क्िारेन्टिनमा बस्ने नागररकहरुका लाचग कोलभर् परीक्षर्को नततजा 
नआउटजेल सम्मको अििीभरको सम्पूर्य खचय महानगरपाललकाले तोके 
बमोन्जम हुनेगरर व्यिस्थापन गने तनर्यय गररयो ।

• कोलभर् परीक्षर्सगं सम्बन्टित स्िास्थ्यकमीहरुका लाचग महानगरपाललकाले 
आिश्यक सिारीसािनको व्यिस्था लमलाउने तनर्यय गररयो ।

• महानगरस्तरीय क्िारेन्टिन व्यिस्थापन सलमततमा देहाय अनुसार सदस्य 
मनोतनत गने तनर्यय गररयो ।

• २३ नं िर्ाध्यक्ष श्री नररनारायर् पौर्ले- सदस्य
• सयंोजकले तोकेको १ जना- सदस्य
• यस महानगरस्तरीय क्िारेन्टिन व्यिस्थापन सलमततको बैठकका 
तनर्ययहरुको काययटियनको लाचग महानगरपाललकालाई अनरुोि गने तनर्यय 
गररयो ।



ववलभन्त्न संघसंस्थाहरुबाि प्राप्त सामाग्रीहरु
SN Organization/Individual Date Name of  item Specification Unit Quantity Remarks

1 UNDP 12/20/2076

Face Mask 
Surgical 

Normal 
Pc 2,000

Gloves 
Surgical 

Normal 
Pair 1,800

Hand Sanitizer 100 Ml Pc 400

Personal Protective 

Equipment
Set 15

Flyers Pc 6,000

2 New Om Mill Stores, 

Bharatpur-2

12/21/2076 Induction Stove Pc 170

3
Student Dress House, 

Bharatpur-10
12/15/2076 Face Mask Cloth Normal Pc 65

4
Indra Lal Shrestha 

(9845160318)
12/22/2076 Eggs Pc 38,850

Ward 

no.13,14,21,22

5 Bigyan Bikram Shah

Abiskar Poultry, Bharatpur-5 12/28/2076

Virocid 5 Ltr/Galon Galon 10

Hand Sanitizer 100 Ml/Pc Pc 960

6
Neps Coffee

12/28/2076

Instant Coffee cartoon 9

cup pc 333

7 UNDP 1/16/2077
Infrared 

Thermometer 
Model: TP 500 pc 10

8 Gauriraj Joshi

NRN- Texas USA

1/23/2077
Face Mask 

Surgical 

Normal 
pc 5000

Personal Protective 

Equipment
Set 2

9 NRN- Texas USA

2/11/2077

Personal Protective 

Equipment
Set 100

N-95 face Mask Pc 450

Infrared 

Thermometer 
pc 25

10 Art of Living 2/13/2077
Personal Protective 

Equipment
Set 50

11 Geermu city china 2/28/2077

Personal Protective 

Equipment
Set 120

N-95 face Mask pcs 960

surgical mask pcs 10000

Infrared 

Thermometer 
pcs 120

12
Pratik and Friends Group, 

Chitwan
2/28/2077

Disposable specimen collection tube pcs 380

Nucleic acid 

extraction reagent
box 5

Personal Protective 

Equipment
Set 5
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