कर्णाली प्रदेश प्रहरी कणर्णालर्,सुर्खेत(हणल नेपणलगन्ज)अन्तगात पहहचणन नर्खुलेकण लणसहरुको हिबरर्
हजल्लण
कणहलकोट

जुम्लण

सल्र्णन

जणजरकोट

रुकुम

रुकुम

रुकुम

हििरर्
मिमि २०७८।०७।०५ गिे मि. अछाि पञ्चदेवल मिनायक न.पा. वडा न.ं
९ र मि.कामलकोट नरहरीनाथ गा.पा. वडा नं. ८ को मििाना गौिनी गडा
मथथि कर्ााली नदी मकनारिा नािथर, विन नखल
ु ेको परुु षको लाि
िडेगलेको अिथथािा िृिको लाि कामलकोट शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०७।०५ गिे िााँझ अं. १९.०० ििेको िियिा मि. िम्ु ला
महिा गा.पा. वडा न.ं ७ िवु ाड मथथि महिा नमदको पवु ा मकनारािा ढूङगाको
कापिा नािथर, विन नखल
ु ेको अ. ७ मदनको िृि िालक फे ला,
पो.िा.को लामग िम्ु लाको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे अ. १५.०० ििेको िियिा मि. िल्यान
िनगाडा कुमपण्डे न.पा. वडा न.२ गोरु घाट मथथि भेरी नमदको मकनारिा
नािथर, विन नखुलेकोवषा अं. ३५/४० की रािो कुिाा र कलेिी िुट्टा
भएको िरुु वाल, मनधारिा चोट र िालक
ु ो रौ हल्का खईु मलएको उत्तानो
िृि अिथथािा िमहलाको लाि फे ला ।
मिमि २०७८।०८।१७ मिहान अं. ०९.०० ििेको िियिा वर्ा गहगाँ ोरी,
उचाई ५.३ मफट, पािलो शररर,हररयो रङको ज्याके ट र रािो िेिो धकाा
भएको ट्राउिर लगाएकी, वषा २७ की मगिा िानव भनेर चमनने, विन
नखल
ु ेकी िानव िेवा आश्रि िख
ु ेििा िृि िमहलाको लाश प्रदेश
अथपिाल कर्ााली प्रदेश कालागााँउ िख
ु ेिको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०८।२३ गिे रािी अं.११,०० ििेको िियिा मि. रुकुि
पमिि आठमििेकोट न.पा. वडा न.ं ६ मििेर्ी ििार मथथि नािथर, विन
नखल
ु ेको वषा अ. ६०/६१ को िृि अिथथािा रहेको परुु षको लाि पो.िा.
को लामग मि.अथपिाल रुकुि पमिििा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।०३ गिे अ. ०८.०० ििेको िियिा मि.रुकुि पमिि
चौरिहारी न.पा. वडा नं. ३ रानीिागर मथथि ठुमलभेरी नमदको िगर टापिु ा
नाि थर, विन नखल
ु ेको िडेगलेको अिथथािा रहेको अ.ं वषाको ४०/४२
की उचाई ५ मफट,लािो कपाल भएकीिमहलाको िेिाररिे लाि फे ला ।
मिमि २०७८।०६।०२ गिे िाझाँ अन्दािी १९:२० ििेको िियिा
मि.रुमकि पमिि िमु िकोट न.पा. वडा नं ११ रािापहर मथथि रहेको
ओडारिा एमकन नाि थर विन नखल
ु ेको उिेर ७० वषाको िथिो देमखने,
वर्ा गहगोरो, उचाई ५.२ मफट, कपाल र दाह्री फुली िेिो भएको, शरीरको
िल्लो भागिा िेिो कपडाउको कछाड लगाएको, अन्य शरीरिा कपडा
नभएको पुरुष व्यमिको लाश ।

फोटो

सल्र्णन

सुर्खेत

सुर्खेत

कणहलकोट

मिमि २०७८।०४।२९ गिे अं. १४:३० ििेको िियिा मि. िल्यान
िनगाड कुपेन्डे न. पा. वडा नं. १ िाङमगरह मथथि भेरी नमदको मकनारको
पानीिा नािथर, विन नखल
ु ेको अं. वषा २५/३० को िथिो देमखने, कपाल
खईु मलएको, शरररिा कुनै कपडा नभएको अवथथािा रहेको िृि पुरुष
व्यमिको लाश पो. िा. को लागी िल्यान मिल्ला अथपिालको शव गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।२३ गिे अं. ०६:०० ििेको िियिा मि. िख
ु ेि मव. न.
पा. वडा न.ं १२ नेवारे मथथि मिगि के ही वषा देमख िानव िेवा आश्रििा
आमश्रि विन नखल
ु ेको अं. वषा ७२ मक धमनिरा वली भनेर मचमनने िोमह
आश्रििा िृि अवथथािा रहेकी िमहलाको उचाई ४.५ मफट, पािलो शररर,
काटेको कपाल, हररयो रंगको िानव लेखेको मटिटा, िल खैरोिा मिमभन्न
िट्टु ा भएको अलामदन लगाएकीबृद्ध महहलणको लाश कर्ााली प्रदेश
अथपिाल कालागााँउ िख
ु ेिको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।१७ गिे अं. २०:०० ििेको िियिा मि. िख
ु ेि मव. न.
पा. वडा नं. १२ नेवारे मथथि मिगि के ही वषा देमख िानव िेवा आश्रििा
आमश्रि विन नखल
ु ेको अ.ं वषा ७५ को िि िहादरु िोगी भनेर मचमनने
िोही आश्रििा ित्ू यु भएको व्यमि उचाई ५.२ मफट, वर्ा गहगाँ ोरो, पािलो
शररर, हररयो रंगको मटिटा र खैरोिा रािो धकाा भएको पाईन्ट लगाएको िृि
बृद्ध पुरुष व्यमिको लाश कर्ााली प्रदेश अथपिाल कालागााँउ िुखेिको
शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।१८ गिे अं. ०९:५० ििेको िियिा मि. कामलकोट
मिलागफ
ु ा न. पा. वडा नं. २ िामलघाट मथथि मिला कर्ााली नदीको
मकनारिा नािथर, विन नखल
ु ेकी अं. २०/२२ वषाकी, उचाई ४.१० मफट,
घााँटीिा रािो हररयो रंगको २ ओटा लडी पोिे िाला, दााँया हािको नाडीिा
िनु िथिो देमखने पहेलो धािक
ु ो िेरुवा, १ वटा िाला लगाएकी र हेदाा
िंगोमलयन िथिो अनहु ार भएकी िृि महहलणको लाश पो. िा. को लागी
मि. अथपिाल कामलकोटको शव गृहिा रामखएको ।

