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अबैध लागु औषध सहहत २ हबदेशी र ४ नेपाली सहहत
६ जना माहनसहरु पक्राउ ।
हमलन राई
ननयनरित ला.औ अपराधमा निगतमा समेत २ िषष जेल सजाय भक्त
ु ान गरी छुटेका नज.मोरङ् पथरी सननश्चरे न.पा वडा - १ घर भई
हाल नकनतषपरु न.पा वडा नं.३ िस्ने िषष.२९.को नमलन राईलाई नमनत २०७४/७/१५ गते यस ला.औ ब्यरू ो िाट खनटएका प्रहरी
टोलीले नियन्त्रीत ला.औ २२८ एम्पुल सनहत नकनतषपरू िाट पक्राउ गरी प्रारनभभक अनसु रधान िाट खल्ु न आए अनसु ार उक्त
ला.औ भारत नजल्ला अरररया जोगिनी नगरपंचायत वाड नं ९ घर भएका भारनतय नागररक िषष.२२ को पप्पु साह मार्ष त उक्त
ला.औ.खररद गरे कोमा ननज पप्पु साह समेतलाई खोजतलासको क्रममा नजल्ला मोरङ निराटनगर महानगरपानलका वडा नं १४ िाट
नमनत २०७४/७/१५ गते पक्राउ गरी अनसु रधान भई रहेको। साथै ननज पप्पु साहाले निगत लामो समयदेनख भारतिाट ननयनरित लागु
औषध आयत गरी नेपालको काठमाण्डौ लगाएत मख्ु य सहरहरुमा ननयनरित ला.औ निनक्र नितरण गदै आएको भरने समेत खल्ु न
आएको ।

सहु नल कुमार यादब
नमनत २०७४/७/१६ गते का.नज.का.म.न.पा-९ एयरपोट नस्थत एयरटेल टुसष एरड ्ाभषल प्रा.नल को अगाडी सडक नकनारामा नजल्ला
नसराहा माहादेि पाटा गांउपानलका -३ घर भएका िषष २५ को कृ ण्ण कुमार यादि,नजल्ला नसराहा सखवु ानने कारकोटी गांउपानलका
-३ घर भएका िषष २१ को राम दयाल यादि र नजल्ला सप्तरी डाकनेश्वरी न.पा-२ घर हुने िषष ३७ को सनु नल कुमार यादि समेत ३
जनालाई निशेष सरु ाकीको आधारमा यस ला.औ ब्यरु ोिाट खटी गएका प्रहरी टोलीले चेकजााँच गदाष ननजहरुको साथिाट ६६६
एम्पुल तथा प्रनतिादी सनु नल कुमार यादिको
थप ७१ एभप
ल
७३७ एम्पुल नियनन्त्रत ला.औ िरामद भई थप
ु गरी जम्मा
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SANDBOE MARTIN (नवेली नागररक)
नमनत २०७४/७/१६ गते कतार एअरको फ्लाईट नं QR651 िाट कतारको दोहा हुदै नवे जानलागेका नवेली नागररक िषष ३३ को
SANDBOE MARTIN लाई नि.अ.नि को प्रस्थान कक्षमा यस ला.औ नन.ब्यरू ोको टोलीले लगेज चेकजााँच गने क्रममा ननजले
ल्याएको लेदर ब्याग नभि र्ल्स िटम गरी लक
ु ाई नछपाई राखेको अिस्थामा अिैध ला.औ चरेस २ के .नज ८५० ग्राम िरामद हुन
आएको र सो सभिरधमा थप अनसु रधान भईरहेको ।
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