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५ नं. प्रदशे प्रहरी कार्ाालर् तलुसीपरु दाङ 
 

 

व्यापक अभियानका साथ लागूऔषध भनयन्त्रण काययक्रमको संचालन  

  ५ नं. प्रदशे प्रहरी कार्ाालर्ले आज मिमत २०७६।०२।०५ गते दमेख शरुु गरेको लागऔूषध ओसार पसार तथा दरु्वर्ासन मनर्न्त्रणका 

लामग र्वर्ापक अमिर्ानका साथ र्स प्रदशे अन्त्तगातका मजल्लाहरुिा लागऔूषध मनर्न्त्रण कार्ा र्ोजना बिोमजि  मनम्न कार्ाक्रिहरु 

संचालन गररएको छ ।  

  

काययक्रमको सभंिप्त भििरण: 

१. बााँके- नेपालगंज उप-िहानगरपामलका वडा नं.०८ मथथत श्री िहने्त्र िा.मब.बााँकेिा मजल्ला प्रहरी कार्ाालर् बााँके, 

व.प्र.का.ने.ग.,सािदुामर्क (प्रहरी) सेवा केन्त्र नेपालगंज तथा बााँके मजल्लािा रहकेा ररहाव सेन्त्टरको सर्कु्त आर्ोजनािा उक्त 

मवध्र्ालर्का प्र.अ. राजेश कुिार र्ादवको अध्र्क्षतािा  कक्षा ९ र १० िा अध्र्र्नरत अ. ६०/७० जना मबध्र्ाथी तथा 

मशक्षकहरुलाई लागऔुषध र्वर्रूो प्रिखु प्र.मन.मवर ब.थापा, सािदुामर्क (प्रहरी) सेवा  केन्त्रिा कार्ारत प्र.स.मन. रुर ब.रावल, र 

नवमकरण ररहाव सेन्त्टरका उज्जल सनुार सिेत बाट “लागऔूषध दरुुपर्ोग न्त्र्मुनकरण" सम्बमन्त्ध संचेतनािलुक प्रमशक्षण कार्ाक्रि 

संचालन । 

 

 

 

 
 
 

२. रुकुि पवुा- मजल्ला प्रहरी कार्ाालर्को प्राङ्गणिा आर्ोमजत “ ५नं. प्रदशे थतरीर् लाग ू औषध मनर्न्त्रण कार्ार्ोजना-२०७५ 

बिोमजिको लाग ूऔषंध मनर्न्त्रण सम्बन्त्धी तर्ार गररएको मवमिन्त्न कार्ाक्रिहरुको “उद् घाटन न ाथा भ्लाला तरार य लागू औषध 

भनयन्त्रण सभमभा गठन” कार्ाक्रि मनमित्त प्रिखु मजल्ला अमधकारी श्री श्रवण कुिार साह ज्र्कूो अध्र्क्षता तथा मसथने गा.पा.का 

अध्र्क्ष कुिारी बराल गौतिको प्रिखु आमतथ्र्तािा मजल्ला मथथत सरकारी, गैह्र सरकारी तथा थथामनर् तहका पदामधकारीहरुको 

उपमथथमतिा कार्ाक्रिका अध्र्क्ष र प्रिखु अमतथी ज्र्लू े उक्त कार्ाक्रिको मवमधवत रुपिा उद ्घाटन गनुा िएको,उपमथथत 

िहानिुावहरुलाई मजल्ला प्रहरी प्रिखु प्र.ना.उ.र्ोगेन्त्र कुिार खड्काले गााँजा,चरेस र अमििजथता लाग ूऔषधको उत्पादन, ओसार-

पसार, मबक्री मवतरण एंवि सेवन र र्सको मनर्न्त्रण तथा न्त्र्मूनकरणका मवमवध पक्षहरुिा जानकारी गराउन ुिएको मथर्ो । 

 

 

 

 

 

 

मिमत २०७६।०२।०५ गते । 



३. दाङ- घोराही उप-िहानगरपामलका वडा नं. १६ मथथत श्री जर्शेर िाद्यामिक मवद्यालर् रावत गाउाँिा मज.प्र.का. दाङबाट प्र.ना.मन. 

मवनोद  मड.सी. समहतको प्रहरी टोली खटी गई मवद्यालर्िा अध्र्र्नरत १६० जना छार/छाराहरुलाई लाग ु औषध सम्बन्त्धी 

प्रमशक्षण कार्ाक्रि संचालन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

४. बमदार्ा- मजल्ला प्रहरी कार्ाालर् र सािदुामर्क सेवा केन्त्र बमदार्ाको आर्ोजनािा मजल्ला प्रहरी कार्ाालर् बमदार्ाको िलु गेटिा 

मजल्ला अदालत बमदार्ाका िखु्र् न्त्र्ार्मधस मकरण प्रसाद पोख्रेलको प्रिखु आमतथ्र्िा थथामनर् तहका जनप्रमतमनमधहरु, सरकारी 

तथा गैह्र सरकारी संध संथथा, मशक्षक, मबधामथाहरु, लगार्त अन्त्दाजी ४\५ सर् जनाको संख्र्ािा िेला जम्िा िई "लागु औषध 

ओसार पसार तथा दरु्वर्ासन मनर्न्त्रण"को े ले काडा समहत बहृत य र्ाली समहत कार्ाक्रि सम्पन्त्न ।  

५. पाल्पा- पवुाखोला गाउाँपामलका- ०४ दमेवनगर र ररब्दीकोट गाउाँपामलका- ०४ मबश्वकिाा िमन्त्दर मथथत कािलडााँडािा ईलाका प्रहरी 

कार्ाालर्, पवुाखोला, पाल्पाबाट प्र.स.मन. प्रकाश पछाई समहतको टोलीले थथामनर् प्रमतमनमध, मबमिन्त्न संघ संथथा र थथामनर् 

वामसहरु गरी अ.ं ६५ जनालाई लाग ुऔषध मनर्न्त्रण सम्बमन्त्ध जनचेतनािलुक कार्ाक्रि सम्पन्त्न ।  

 

 

 

६. े र्ठूान- लागऔूषध मनर्न्त्रण कार्ार्ोजना २०७५ कार्ाान्त्वर्न गने सम्बन्त्धिा लागऔूषध मनर्न्त्रण सम्बमन्त्ध जनचेतना िलूक 

मववरण तर्ार गरी थथामनर् एि.एि. बाट प्रशारण गने र्वर्वथथा मिलाईएको छ ।  

७. गलु्िी- रेसङ्ुगा नगरपामलका वडा नं. ५ बदाबास, लािडााँडााँ र पोखेडााँडााँ गरी ३ वटा सिदुार्िा बथने अन्त्दाजी १४० जना थथामनर् 

िामनसहरुलाई लागऔूषध सम्बमन्त्ध जनचेतना िलूक कार्ाक्रि संचालन गररएको छ ।  

 

 

मिमत :-२०७६।०२।०५ गत े।  
प्रिक्ता 

(भटन का बहादुर काकी) 

प्रहर  नायि उपर िक 
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