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प्रसे न्त्वज्ञप्ती 

न्त्जल्ला प्रहरी कायाालय हटेौडाको प्रहरी टोन्त्लले चेकजााँचको क्रममा 

हटेौडा उपमहानगरपान्त्लका न्त्स्थत रातोमाटे चेकपोष्टमा न्त्वना न्त्वल 

न्त्वजक लुकाई न्त्िपाई बसमा लैजाद ैगरेको ६ ककलो २८९ ग्राम ३५० 

न्त्मन्त्लग्राम सुन बरामद गरी राजस्व अनुसन्त्धान कायाालय पथलैयामा 

दान्त्िला भई अनुसन्त्धान गररएकोमा प्राप्त सबै सबुद प्रमाणबाट 

प्रन्त्तवादी भारत कनााटक राज्य Karopady Village Bantwal 

Taluk Kudpolthadka Post Karopady-dakshinakannada 

बस्न ेअब्दलु मन्त्जद अनेकल, 115/117 Taiba Chambers Chakla 

Shark, Devji Street, Mohammed Ali Road, Mubai MR 

स्थायी ठेगाना भएका रोशन पटेल न्त्भन्त्नने LUKHMANUL 

HAKEEM र यश इम्पोटा एण्ड एक्सपोटा कन्त्सना प्रा.न्त्ल.(स्थायी लिेा 

नं. ६०९६१८४४४) का सञ्चालक राजेश गुरुङ्गले पटक पटक सुन 

चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट(अनुसन्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) ऐन, 

२०५२ को दफा ४(क) र (ग) बमोन्त्जमको राजस्व चहुावटको कसुर 

गरेको पुन्त्ष्ट हुन आएकोले ऐ. ऐन बमोन्त्जम अब्दलु मन्त्जद अनेकल, 

LUKHMANUL HAKEEM र राजशे गुरुङ्गको हकमा 

२,४३,८६,८०,३१६/- (अक्षरुपी दईु अरब न्त्रचान्त्लस करोड ियासी 

लाि असी हजार तीन साय स्रोह रुपैया मार), यश इम्पोटा एण्ड 

एक्सपोटा कन्त्सना प्रा.न्त्ल.(स्थायी लेिा नं. ६०९६१८४४४) का 
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सञ्चालक राजेश गरुुङ्गको हकमा थप रु ४,३०,७९,४३२/- (अक्षरुपी 

चार करोड तीस लाि उन्नासी हजार चार सय बत्तीस रुपैया मार), श्री 

भैरब स्टोसा (स्थायी लेिा न.ं ३०३७३८६००) का प्रोप्राइटर सन्त्िव 

श्रेष्ठको हकमा ४,५६,०६,८२७/-(अक्षरुपी चार करोड िपन्न लाि ि 

हजार आठ सय सत्ताईस रुपैया मार) र का.म.न.पा.-२ बस्न े शंकर 

न्त्िन्त्मरेको हकमा ४,२९,५१३/-(अक्षरुपी चार लाि उनान्त्न्त्तस हजार 

पााँच सय तेह्र रुपैया मार) न्त्वगो कायम गरी उन्त्ल्लन्त्ित कसुर 

अपराधमा ऐ. ऐनको दफा २३ बमोन्त्जम उक्त न्त्वगो रकम असुल गरी 

सो को शतप्रन्त्तशत जररवाना र कैद सजाय हुन माग दाबी न्त्लई न्त्मन्त्त 

२०७८/०१/१२ गते उच्च अदालत हटेौडामा मुद्दा दताा गररएको । 

 

     
 

सचूना अन्त्धकारी 

राजस्व अनसुन्त्धान 

न्त्वभाग 


