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मममत: २०७५।०८।२५ गते ।

लागू औषध सवहत ६ जना मावनस पक्राउ
मममत २०७५/०८/२३ गते लागू औषध मनयन्त्रण व्यरू ो कोटेश्वरबाट खमटएको प्रहरी टोलीले
मबशेष सचू नाको आधारमा मजल्ला पसाा पकाह मैनपरु गा.पा.वडा नं. २ बस्ने बषा १९ को सवु ास
सहनीलाई वनयवरित मनोविपक लागू औषध डाईजेल्याब- २०० एम्पुल, बुप्रेनुवफिन-२००
एम्पुल र फेनारगन-२०० एम्पुल समहत का.म.न.पा.वडा नं. १४ बल्खबु ाट पक्राउ परे कोमा
अनसु न्त्धान गदै जााँदा उक्त लागू औषध कोरोबारमा सल
ं ग्न मजल्ला बारा मसमौनगढ न.पा.वडा न.ं ७
बस्ने बषा २४ मक पनु म कुमारी सहनी-१ र मजल्ला पसाा पकाह मैनपरु गा.पा.वडा नं. २ बस्ने बषा २०
को नरे श सहनी-१ समेत जना २ लाई लागू औषध मनयन्त्रण व्यरू ोको टोलीले वीरगंजबाट पक्राउ गरी
यस कायाालयमा ल्याई म्याद थप गरी थप अनसु न्त्धान भईरहेको छ ।
मममत २०७५।०८।२४ गते यस व्यरू ोबाट खमटएको प्रहरी टोलीले मवशेष सचू नाको आधारमा
भारत मसतामढी नगर पररषद वडा न.ं ६ जानकी स्थान रै न महु ल्ला चकम महला मसताममढ मवहार घर
भई हाल काठमाण्डौ लमलतपरु का मवमभन्त्न स्थानमा वेलनु बेच्दै महड्ने बषा १९ को मोहम्मद
तफ
ु ानलाई लमलतपरु उ.म.न.पा.वडा नं. १२ मगंलबजारबाट मनोविपक लागू औषध
डाईजेल्याब -२०० एम्पुल बुवप्रनुवफिन -२०० एम्पुल र फेनारगन -२०० एम्पुल तथा २००
फाईल अथाित ३००० वपस नाईट्रोजेपाम ट्याब्लेट समहत पक्राउ गररएको छ ।
त्यस्तै मममत २०७५।०८।२४ गते लागू औषध मनयन्त्रण व्यरू ो शाखा कायाालय नेपालगंजबाट
मवशेष सचू नाको आधारमा मजल्ला सख
ु ते वीरे न्त्दरनगर न.पा.वडा नं.१० बस्ने बषा २६ को रमेश मसंह
र ऐ वडा नं. ४ बस्ने बषा २७ को मदपक राना मगरलाई मजल्ला बााँके ने.ग.उ.न.पा वडा न.ं १५
जमनु ाह चोकबाट लागू औषध खैरो हेरोईन १२ ग्राम समहत प्रकाउ गरी आवश्यक अनसु न्त्धानको
लामग मजल्ला प्रहरी कायाालय बााँकेमा बझु ाईएको छ ।

वनजहरु उपर आिश्यक अनुसरधान कायि भई रहेको ्यहोरा जानकारीको
लावग अनुरोध ।
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