१ नंप्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,बिराटनगरअन्तगात पबहचान नखुलेका लासहरुको बििरण
जिल्ला

ताप्लेजुङ

मोरङ

धनकुटा

पााँचिर

भोजपुर

बििरण

जिजि २०७९।०१।१६ गिे १६:०० बिेको सियिा कंचनिंघा
जििालको सफाई कायय गरिििेको अवस्थािा जििालको आधाि
जिजविको िध्य भागको अलग अलग भागिा २ िटा पजिचान
नखल
ु ेको िानव कंकाल (अबथिपञ्जर) िरु फे ला पिे कोले उक्त
िानव कंकालिरुलाई सिु जिि साथ ल्याई जिल्ला अस्पिाल
िाप्लेिङु को िव गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।१२।२१ गिे जिनको अं. १९:४५ बिेको सियिा
जि.िोिङ जविाटनगि ि.न.पा. वडा नं ८ जसजगयाखोला जस्थि नाि
थि विन नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्यको िृि पुरुषको लाि फे ला
पिे को, िरिििा यत्रित्र जपजल्सएको, जनलो सटय लगाएको, िाि
खट्टु ाको छाला खईु लेको, िरिििा िाटो बालवु ाले लेउ लागेको,
िबु ै आँखा बाजिि जनस्के को लाि ।
जिजि २०७८।१२।०३ गिे बेलक
ु ा अं.२०:५० बिेको सियिा
जि.धनकुटा न.पा.वडा न.ं ९ गठु ीटाि जस्थििा ििेको ििेन्द्र िाईको
खाली घििा के िी जिन अगी बसी िागी खािै बस्ने िेह्रथुि घि
भजन बिाउने अं.५८/५९ वर्यको, वर्य गिगँ ोिो, सेिो भेष्ट कालो
कट्ट, िाह्री िुङा फुलेको, बाया िाििा घडी बाधेको टंक ओझा
पुरुष व्यजक्तको िृि फे ला िाल जि.अस्पिाल धनकुटाको िव
गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।११।३० गिे जबिानको अं. ०७:३० बिेको सियिा
जि. पाँचथि साजवक अििपिु गा.जव.स. वडा नं.१ िाल जिजलिाङ
गा.पा. वडा न.ं १ जभिफे िी जस्थि सावयिजनक िगं लिा जकिा पिे को
अवस्थािा नािथि, विन नखल
ु ेको,अं. ४०/४२ वर्यको,उचाई
५.४ जफट, वर्य गिगँ ोिो,िल्का लािो कपाल फुलेको ,पािलो
िाह्री पालेको,सेिो जनलो िङको िाफ भेष्ट, कालो िङको जिन्द्स
पाईन्द्ट लगाएको ि अगाजडको िाजथल्लो परट्टको िईु िाि
नभएको,परुु र् व्यजक्तको लास िाल जि. अस्पिाल पाँचथिको िव
गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।०७।२८ गिे अं. २१:५० बिेको सियिा जि.
भोिपिु र्डानन्द्ि न. पा. वडा न.ं २ पायेखा जस्थि गोिे ठो बाटो
िेखी अं. २ जिटि ि नी धान खेिको गिाको कुनािा लडी िृि
अवस्थािा ििेको परुु र् व्यजक्त अं. वर्य ५०/५५ को, कजिले िाि
बिाििु ि कजिले गर्ेि पाजिन भनी नाि बिाउने, काठको
जिस्त्रीको काि गने, उचाइ ५.३ जफट, पािलो िरिि, वर्य गिगँ ोिो,
कपाल आधा फुलेको, कालो खईु जलएको ट्याक, िरियो िंगको
िाप भेष्ट, कालोिा पिेलो धसाय भएको ट्राउिि ि EVA लेखेको
चप्पल लगाएको िृि पुरुष व्यजक्तको लाि ।

फोटो

झापा

इलाम

ताप्लेजुङ

मोरङ

मोरङ

जिजि २०७८।०७।१३ गिे अं. ०९:३० बिेको सियिा भािि
जबिाि जिल्ला जकिानगंि गगजलया जस्थि िे लवे स्टेिनिा
िानजसक सन्द्िल
ु न जठक नभएको, िागी खाई जिड्ने गिे को, अं.
वर्य ६०/६५ को, नािथि ठे गाना नखल
ु ेको िेिाय नेपाली िल
ु को
िस्िो िेजखने, उचाई ५.५ जफट, िाह्री िगंु ा लािो ि फुलेको, जिन्द्स
पाईन्द्ट ि घ्यु िंगको सटय लगाएको पुरुष व्यजक्त िे लिा ठोजकन गई
िृत्यु भएको ि उक्त लािको काननु ी प्रजिया पिु ा गिी पो. िा. को
लागी ठाकुिगिं अस्पिालको िव गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।०६।३० गिे साँझको अं. १८:०० बिेको सियिा
जि. इलाि िाई न. पा. वडा नं. २ चेप्ठी जस्थि िाईखोलाको
पानीको भङ्गालोको जबच भागिा अड्जकएको अवस्थािा
नािथि, विन नखल
ु ेको, अं. वर्य ६०/६५ जक, उचाई ५ जफट, िािो
कालो बट्टु े िखिलको भेष्ट, िरियो िािो बट्टु े लङु ् गी, िािो िरियो
सल कम्िििा बाधेकी, िािो, जनलो िंगको पथ्थि भएको पोिे ि
वाँया िाििा फलािे बाला लगाएकी िृि मबहलाको लाि पो.
िा. को लागी इलाि जिल्ला अस्पिालको िव गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।०६।१७ गिे अं.०६.३० बिेको सियिा
जि.िाप्लेिुङ
जिक्वाखोलागा.पा.
वडा
नं.४
जस्थिजनिायर्ाजधनजिजडल िेवा िाईड्रोपावि प्रोिेक्टिा काि गने
विन नखल
ु ेको अ.वर्य ४१ को रुपलाल िगि सिु ेको ठाउँिा
बेिोस भई उपचािको लाजग जि.अस्पिाल िाप्लेिङु िा उपचािको
लागी ल्याइएकोिा सोिी अस्पिालिा ऐ. जिजि १२:५० बिेको
सियिा िृत्यु भएको पुरुष व्यजक्तको लाि पो. िा. को लागी
सोिी अस्पिालको िव गृििा िाजखएको ि साथिा भािजिय
आधाि काडय भएको ।
जिजि २०७८।०५।३१ गिे जि. िोिङ जबिाटनगि ि. न. पा. वडा
न.ं ७ जस्थि कोिी अस्पिालको परिसििा नािथि, विन
नखल
ु ेको, अं. वर्य ३५/४० को, उचाई ५.२ जफट, कालो आँखा,
कालो कपाल भएको िृि परुु ष व्यजक्तको लाि कािी अस्पिाल
जबिाटनगिको िव गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।०५।२७ गिे अं. १३:५० बिेको सियिा जि.
िोिङजबिाटनगि ि. न. पा. वडा न.ं ९ जस्थि पिु ानो गरु ी बिाििा
नािथि, विन नखल
ु ेको, अं. वर्य ३०/३५ को िेजखने, उचाई ५.४
जफट, कालो कपाल, िल्का िाह्री पालेको, convers लेखेको
कालो ि िािो िंगको भेष्ट ि ब्लु िंगको पाईन्द्ट लगाएको िृि परुु ष
व्यजक्तको लाि कािी अस्पिाल जबिाटनगिको िव गृििा
िाजखएको ।

मोरङ

झापा

मोरङ

सुनसरी

तेह्रिुम

जिजि २०७८।०५।२५ गिेअं. १२:०० बिेको सियिा जि. िोिङ
जबिाटनगि ि. न. पा. वडा नं ९ बसपाकय अगाडी पेटीिा नािथि,
विन नखल
ु ेको, अं. वर्य ४०/४५ को िेजखने, उचाई ५ जफट, वर्य
गिगँ ोिो, कालो सेिो कपाल, सेिो िंगको सेण्डो, कालोिा पिेलो
िंग भएको कट्ट लगाएको, वाँया िािको नाजडको पछाडी पट्टीको
भागिा जपजल्सएको घाउ भएको िृि परुष व्यक्तीको लाि कािी
अस्पिाल जबिाटनगिको िव गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।०५।१२ गिे अ.ं ०७:०० बिेको सियिा जि. झापा
ििक न. पा. वडा नं. ४ जस्थि िावाखोलाको पल
ु िनु ी जपलिको
स्लाविा बस्िै आएका अं. वर्य ६२ को िसि िै या नाि बिाउने,
िागी खाई जिड्ने गिे को,, उचाई ५.३ जफट, िाह्री लािो फुलेको,
िरिििा कपडा नभएको, घ्यु िंगको ब्लाङ्के ट ओढेको ि िेिाय
ििाई िल
ु को िस्िो िेजखने िृि पुरुष व्यजक्तको लाि ििक
अस्पिालको िव गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।०५।१० गिे अं. ०६:१५ बिेको सियिा जि. िोिङ
बढु ीगगं ा गा.पा. वडा न.ं ६ जस्थि, डल्ले पल
ु को िजु न निििा बगाई
ल्याएको नािथि, विन नखुलेको, अं. ३५/३६ वर्यको िेजखने,
उचाई ५.३ जफट, वर्य गिँगोिो, कालो कपाल, िल,का िाह्री
पालेको, िािो िंगको जटसटय, खैिो िंगको पाईन्द्ट ि िािो िंगको ित्तु ा
लगाएको िृि परुषको लाि कािी अस्पिाल जबिाटनगिको िव
गृििा िाजखएको ।
जिजि २०७८।०३।२६ गिे िािको अं. २२:३० बिेको सियिा
जि. सनु सिी कोिी गा. पा. बस्ने िािी भन्द्ने सिािि जियाले
चलाई ल्याएको को ३० प ८७०२ न.ं को िोटिसाईकलले पैिल
यात्री नािथि, विन नखुलेको अं. वर्य ७०/७२ को पुरुष लाई
ठक्कि जिई घाईिे बनाएकोिा जनि घाईिेको गोल्डेन अस्पिाल
जबिाटनगििा उपचािको िििा जिजि २०७८।०३।२८ गिे िृत्यु
भएको परुु र् व्यजक्तको िजलया वर्य श्याम्लो, िाह्री िङु ् गा फुलेको
ि पािलो िरिि भएको ।
जिजि २०७८।०३।१८ गिे साँझको अं. १८:३० बिेको सियिा
जि. िेह्रथिु म्याङलुङ न. पा. वडा नं. ८ कोबेक जस्थि ईिान जसंि
जलम्बक
ु ो गोठ नजिकै खेि बािीिा नािथि, विन नखल
ु ेको अ.ं
वर्य ४०/४५ को वर्य िािो िझौला िरिि, US Army लेखेको
टाटे पाङ्रे झोला खैिो वालेट ि ९८६२१५६४२१ नं. को Ntcको
जसि ििेको सािसङु िोबाईल सजिि ििेको िृि परुु ष व्यक्तीको
लाि ।

