सिन्धुपाल्चोक सिल्ला बाह्रसििे नं.पा – ६ मा बोलेरो गाडी दुर्घट्ना हुदााँ तीनको मृत्य,ू एर्ार र्ाईते
मिमि २०७४।१०।०४ गिे अं १६:०० बजेको सियिा मजल्ला मसन्धपु ाल्चोक बारविम से न.पा.६ सखु ा मथिि अरमनको राजिागगिा
िािोपानी बाट बारविम से िर्ग आउदै गरेको ना.१ च.९९५० नं बोलेरो गाडी आर्ै अमनयमन्िि भई पमल्टन जादा मनम्न थिान बथने मनम्न
िामनसहरु घाईिे भई उपचारको लागी बारविम से कृ ष्टोन अथपािाल ल्याईकोिा िप उपचारको लागी काठिाण्डौ ििा धुलीखेल िर्ग
लगीएको,अबथिा गमम्भर उक्त घट्नाथिलिा ई.प्र.का बारविम सेबाट प्र.मन. को किाण्डिा १० जनाको टोमल खमट गएको,गाडी
घट्नाथिलिा नै रहेको चालक ई.प्र.का.बारविम सेको मनयन्िणिा ,घट्नाथिल यस का. बाट अं १२ मक.मि.उत्तर पने व्यहोरा मजल्ला
आपिकामलन कायग सञ्चालन के न्र प्राप्त भएको अ गि गराईन्छ।
सनम्न र्ाईते तथा मृतक हरु:१) सि.सि.पा बाह्रसििे न.पा. ९ बस्ने बर्घ १६ की िसमक्षा गुरुंग १९:०० बिे मृत्यु । लाश धुसलखेल अस्पतालमा ।
२) सि.सि.पा. बाह्रसििे न.पा. ८ मानेश्वरा बस्ने सिम ब.तामाङको छोरी बर्घ १४ की गोमा तामाङ (मत्ु य)ु लाश कृष्टोन
अस्पतालमा ।
३) ऐ.ऐ-६ बस्ने बर्घ १५ की पािाङ तामाङ (मृत्यु ) लाश धुल ीखेल अस्पतालमा रहेको ।
४) मजल्ला मस.पा. बारविम से न.पा. ९ राम्चे बथने बर्ग १९ को आशा लािा । मसररयस नमभगक ktm ररर्र ।
५) ऐ.ऐ -८ िानेश्वरा बथने बर्ग १२ को करुण लािा धुलीखेलिा उपचार नमभगक ktm ररर्र ।
६) ऐ.ऐ बथने बर्ग १६ की डोल्िा िािाङ ( अबथिा गमम्भर ) नमभगक ktm ररर्र ।
७) ऐ.ऐ. न.पा. ८ बथने बर्ग ५८ को ठाकुर प्रसाद नेपाल कृ ष्टोनिा उपचार पश्चाि मडथचाजग ।
८) ऐ.ऐ. बथने बर्ग १२ को ल गुरुंग । धुमलखेल बाट उपचार पश्चाि मडथचाजग।
९) ऐ. बथने बर्ग ९ को कुश गुरुंग धुमलखेल बाट उपचार पश्चाि मडथचाजग।
१०) ऐ.ऐ. -६ बथने बर्ग २० को दा ा िािाङ कृ ष्टोनिा उपचार उपचार पश्चाि मडथचाजग ।
११) मज.मस.पा. भोटेकोशी गा.पा. ३ बथने बर्ग ५६ को कािी शेपाग कृ ष्टोनिा अथपिालिा उपचार पश्चाि मडथचाजग।।
१२) ऐ.ऐ - ९ बथने बर्ग २२ मक जाङबो शेपाग कृ ष्टोनिा उपचार उपचार पश्चाि मडथचाजग।
१३) मज.मस.पा. मिपरु ासन्ु दरी गा.पा. ३ बथने बर्ग २५ को राि कुिार मिमिमल्सना कृ ष्टोन अथपिाल उपचार पश्चाि मडथचाजग ।
१४) मज.मस.पा. भोटेकोशी गा.पा.६ बथने बर्ग १५ मक कामल िािाङ कृ ष्टोन अथपिाल उपचार पश्चाि मडथचाजग ।
मिमि २०७४। १०। ०४ गिे ।
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