
सञ्चारकमी भेटघाट 

जजल्ला प्रहरी कायाालयद्वारा आयोजजत 

जमजत २०७७ माघ ५ गते, सोमबार । 

                                                                                                  प्रस्तुतकताा :- 

                                                                                                  प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार शे्रष्ठ  



जजल्ला प्रहरी कायाालय कास्कीमा यहााँहरूलाई 

हाजदाक स्वागत छ । 



 पौष मजहना अवजधको बस्तुजस्थजत एवं प्रगजत जबबरण 

 समसामजयक घटना सम्बन्धमा  

 अन्य गजतजबजध 

उदे्दश्य/ प्रस्तुजत श्रृंखला 



जस.नं. मुद्धा जिषाक मु.द.सं. 

१ 
साबाजजनक जहत स्वास््य, सुरक्षा, सुजबधा र नैजतकता 

जबरुद्वको कसुर  
१५ 

२ लागु औषध ११ 

३ जबरजस्ती करणी  ३ 

४ जबरजजस्त करणी उद्योग २ 

५ चोरी १ 

६ ठगी  ३ 

७ ज्यान माने उद्योग १ 

८ बैंजकङ कसुर २७ 

९ आगो लगाई आ.ह. १ 

१० हामफाली आ.ह. १ 

पौष मजहनाको मुद्धा दताा जबवरण:- 



जस.नं. मुद्धा जिषाक मु.द.सं. 

११ झुजडडई आ.ह. १६ 

१२ सवारी ज्यान ४ 

१३  भजवतव्य ज्यान ७ 

१४ फुटकर ज्यान ८ 

१५ बहु-जववाह ४ 

१६ बालयौन दुरुपयोग १ 

१७ जबष सेवन गरी आ.ह. १ 

जम्मा  १०६ 

पौष मजहनाको मुद्धा दताा जबवरण:- 

अभभयकु्त पक्राउ :- स्वदशेी परुुष-६६ जना, मभहला- ८ जना, 

भबदशेी परुुष- १ जना गरी जम्मा ७५ जना पक्राउ 



चोरी मुद्धामा पक्राउ जववरण 

० 

१ 

१ 

२ 

२ 

मदु्धा दताा परुुष पक्राउ मभहला पक्राउ जम्मा 

१ १ १ 

२ 

पौष मजहना 

मदु्दा दताा 



लागुऔषध मुद्धा जववरण 

लागू औषध बरामद  

• पौष :- बु्रजफनजफा न -२१९ एम्पुल, डाईजापाम-२२१ एम्पुल, फेनेरागन-२२० एम्पुल, नाईट्रोभ्याट-६० 

चक्की, गााँजा -१  के.जी. १० ग्राम  

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

मदु्धा दताा परुुष पक्राउ मभहला पक्राउ जम्मा 

११ 

१८ 

२ 

२० 

पौष मभहना 



जबरजस्ती करणी मुद्धा जववरण 

० 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

मदु्धा दताा माभनस पक्राउ फरार जम्मा 

३ 

५ 

० 

५ 

जबरजभस्त करणी 



ट्राजफक कारवाही 

२६५० ९०० ३२८० २६५३ 

१९०८५०० 

७१४५०० 

२४०६७०० 

१८१३००० 

कारवाही संख्या जररवाना 



 घटना – १ 

लागूऔषध सजहत माजनस पक्राउ 



घटना जबबरण :-  

१.घटना भमभत र समय :-  भमभत २०७७।०९।०२ गते राभत १९:०० बज े।  

२. घटना स्थल :- भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.०३ 

नभदपरु  

३. घटना भबवरण :-भजल्ला प्रहरी कायाालय कास्की तथा मातहत यभुनटबाट 

खभटएको प्रहरी टोलीले भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा 

नं.०३ नभदपरु रामशे्वर मभददर नभजकै भजल्ला कास्की पोखरा 

महानगरपाभलका वडा नं.०३ नभदपरु बस्ने बषा ३४ को बालकृष्ण भगरील े

लकुाई भछपाई भलएर भहभडरहकेो अवस्थामा लागऔूषध डाईजापाम -३४ 

एम्पलु, फेनेरागन- ३७ एम्पलु, ब्रभुफनभफा न-३५ एम्पलु गरी जम्मा १०६ 

एम्पलु लागऔुषध सभहत फेलापारी भनजलाई भनयदरणमा भलई थप 

अनसुदधान काया भईरहकेो ।  

 



पक्राउ परेका व्यजि 

नामथर:- बालकृष्ण भगरी 

उमेर :- ३४ बषा 

ठेगाना :- भजल्ला कास्की पोखरा 

महानगरपाभलका वडा नं.३ नभदपरु  

पक्राउ भमभत :-२०७७।०९।०२ गते । 

पक्राउ स्थान :-भजल्ला कास्की पोखरा 

महानगरपाभलका वडा नं.३ नभदपरु 



 घटना – २ 

लागूऔषध सजहत माजनस पक्राउ 



घटना जबबरण :-  

१.घटना भमभत र समय :-  भमभत २०७७।०९।१६ गते राभत १६:३० बज े।  

२. घटना स्थल :- भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.१५ 

लक्ष्मीटोल  

३. घटना भबवरण :- भजल्ला प्रहरी कायाालय कास्कीबाट खभटएको प्रहरी 

टोलीले भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.१५ लक्ष्मीटोल 

भस्थत २ जना व्यभक्तहरुले लकुाई भछपाई झोलामा भलएर भहभडरहकेो 

अवस्थामा लागऔुषध डाईजापाम-२६ एम्पलु, ब्रभुफनभफा न-२६ एम्पलु र 

फेनेरागन -२६ एम्पलु गरी जम्मा ७८ एम्पलु सभहत फेलापारी पक्राउ गरी 

थप अनसुदधान प्रकृया अगाडी बढाईएको । 



पक्राउ परेका व्यजिहरु 

अभभयकु्त न.ं१ 

नामथर :- अजुान श्रेष्ठ 

ठेगाना :- भजल्ला कास्की पोखरा 

म.न.पा. वडा नं.-१५ लक्ष्मीटोल  

उमरे :- २९ बषा   

 

अभभयकु्त न.ं २ 

नामथर :- कुशल गरुुङ  

ठेगाना :- भजल्ला कास्की पोखरा 

म.न.पा. वडा नं.-१३ लाभलगुुँरासटोल 

उमरे :- ३९ बषा  

पक्राउ भमभत :- २०७७।०९।१६ गते । 



 घटना – ३ 

६ बषे नाबाजलकालाई जबरजजस्त करणी 

गरेको अजभयोगमा पक्राउ 

 



घटना जबबरण :-  

१.घटना भमभत र समय :-  भमभत २०७७।०९।२५ गते भदनको १४:०० बज े।  

२. घटना भबवरण :- ६ बष ेनाबाभलकालाई भमठाई भददछु भदद ैललाई फकाई 

गरी एकादत स्थानमा लभग जबरजभस्त करणी गरेको अभभयोगमा भजल्ला 

गलु्मी स्थायी घर भई हाल भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा 

नं.२६ बस्ने बषा ६७ को पणुा बहादरु थापालाई यस कायाालयबाट खभटई 

गएको प्रहरी टोलीले भमभत २०७७।०९।२५ गते पक्राउ गरी करणी 

सम्बदधी कसरु अदतरगत मदु्धा दताा गरी अनसुदधान प्रकृया अगाडी 

बढाईएको छ ।  



पक्राउ परेका व्यजि 

नामथर:-पणुा बहादरु थापा 

उमेर :- ६७ बषा 

ठेगाना :- भजल्ला गलु्मी काभलगण्डकी 

गा.पा. वडानं.४ स्थायी घर भई हाल भजल्ला 

कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. २६  

पक्राउ भमभत :-२०७७।०९।२५ गते । 

 



 घटना – ४ 

८७ बजषाय बदृ्धलाई जबरजजस्त करणी उद्योग 

गरेको अजभयोगमा १ जना पक्राउ 

 



घटना जबबरण :-  

१.घटना भमभत र समय :-  भमभत २०७७।०९।१६ गते भबहान ०८:०० बज े।  

२. घटना भबवरण :- ८७ बष े बदृ्धलाई जबरजभस्त करणी गने उदशे्यल े

अनैभतक कृयाकलाप गरेको ह ुँदा भजल्ला तनह ुँ भघररङ गा.पा. १ स्थायी 

घर भई हाल भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.१९ 

तल्लाकोट बस्ने बषा ५० को रमेश के.सी. भभन भचभनने झभबलाल 

पोख्रेललाई यस कायाालयबाट खभटई गएको प्रहरी टोलील े भमभत 

२०७७।०९।१६ गते पक्राउ गरी जबरजभस्त करणी उद्योग सम्बदधी कसरु 

अदतरगत मदु्धा दताा गरी अनसुदधान प्रकृया अगाडी बढाईएको छ ।  



पक्राउ परेका व्यजि 

नामथर:- झभबलाल पोख्रेल 

उमेर :- ५० बषा 

ठेगाना :- भजल्ला तनह ुँ भघररङ गा.पा. १ 

स्थायी घर भई हाल भजल्ला कास्की पोखरा 

महानगरपाभलका वडा नं.१९ तल्लाकोट 

पक्राउ भमभत :-२०७७।०९।१६ गते । 



 घटना – ५ 

चोरी तथा डााँका मुद्धामा सलंग्न व्यजि पक्राउ 

 



घटना जबबरण :-  

१. घटना भमभत र समय :-  भमभत २०७७।०९।२७ गते भदउुँसो १४:३० बजे ।  

२. घटना स्थल :- भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.९ पथृ्वीचोक भस्थत पोखरा महल  

३. घटना भबवरण :- भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.०९ पथृ्वीचोक भस्थत 

पोखरा महल भभरबाट भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.७ घारीपाटन बस्ने बषा २१ 

की रभमला पौडेलको छोरी बषा ५ की नाबाभलकालाई ललाई फकाई गरी एकादत स्थानमा 

लगी भनज नाबाभलकाले कानमा लगाएको सनुको मदुरा १ जोर फुकाली चोरी गरी भागेको 

भदने सचुनाको आधारमा यस भजल्ला प्रहरी कायाालय कास्कीबाट खभटएको प्रहरी टोलील े

भपभडतहरुले भदएको ह भलयाका आधारमा खोजतलास गद ै जाुँदा चोरीमा सलंग्न भजल्ला 

कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.११ फुलवारी बस्ने बषा २२ की एभलसा गरुुङलाई फेला पारी 

भनजलाई भनयदरणमा भलई थप अनसुदधान काया भईरहकेो साथ ै सोही घटनाको 

अनसुदधानको क्रममा भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.११ राभनपौवामा 

सनुपसल सञ्चालन गरी बस्ने बषा ३० को भबजय सनुारलाई समेत भनयदरणमा भलई 

अनसुदधान भईरहकेो ।  



पक्राउ परेका व्यजिहरु 

अजभयुि नं.१ :- 

नाम : एभलसा गरुुङ  

उमेर : २२ वषा  

ठेगाना : भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.११ 

फुलवारी   

पक्राउ भमभत : २०७७।०९।२७ गत ेअ.ं १७:३० बजे । 

पक्राउ स्थान : भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.०४ 

अजभयुि नं.२ :- 

नाम : भबजय सनुार  

उमेर : ३० वषा  

ठेगाना : भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा 

नं.१३    

पक्राउ भमभत २०७७।०९।२८ गत े। 

पक्राउ स्थान : भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. ११  



जनचेतनामुलक कायाक्रम 

जमजत २०७७ साल पौष मजहनाको १ गते देखी ऐ.मसान्त सम्म गररएका कायाक्रमहरुको जबबरण 

१. आधारभतु सरुक्षा सम्बदधी अदतरभक्रया तथा छलफल कायाक्रम- १३ वटा 

२. लागऔूषध सम्बदधी प्रभशक्षण कायाक्रम – ४ वटा 

३. लैङभगक भहसंा सम्बदधी जनचेतनामलुक कायाक्रम– ५ वटा 

४. ट्राभफक भनयम सम्बदधी प्रभशक्षण – २ वटा 

५. मभहला बालबाभलका माभथ ह ने अपराध सम्बदधी – ५ वटा 

६. कोरोना भाईरस सम्बदधी जनचेतनामलुक कायाक्रम - १ वटा  

७. अदय कायाक्रम – ७ वटा 

 जम्मा कायाक्रम संख्या :- ३७ वटा  



हराएका चोरी भएका सामान बुझाइएको 

• हराएका फेला पारेको मोवाईल संख्या  

• पौष मजहना- २७ थान 



प्रहरी १०० बाट जदएको सेवा प्रवाह  

व.प्र.का.बैदाम 

जम्मा ४१० कल 

जम्मा १७४३ जम. 

पुग्ने समय-४.२५ जम. 

ब.प्र.का.रामबजार 

जम्मा १९४ कल 

जम्मा १०१४ जम. 

पुग्ने समय-५.२२ जम. 

ब.प्र.का.बगर 

जम्मा १२२ कल 

जम्मा ५४३ जम. 

पुग्ने समय-४.४५ जम. 

ईप्रका.जििुवा  

जम्मा ११४ कल 

जम्मा ७७६ जम. 

पुग्ने समय-६.८० जम. 

जज.ट्रा.प्र.का.कास्की 

जम्मा १०२ कल 

जम्मा ५४४ जम. 

पुग्ने समय-५.३३ जम. 

ग्राजमण ईलाका  

जम्मा २३ कल 

जम्मा १००५ जम. 

पुग्ने समय -४३.६९ जम. 

जज.प्र.का.कास्की 

जम्मा कल - ९६५ 

जज.प्र.का.कास्की ५.८२ जमनेट  



नेपाल प्रहरीको मोवाईल एप ‘Nepal Police’ बाट सेवा प्रवाह  

सुचना प्राप्त संख्या :- २० वटा 

• मोवाईल हराएको सम्बदधी – ५  

• ठगी गरेको सम्बदधी -३ 

• राजनैभतक/ अदय कायाक्रम भएको सम्बदधी जानकारी- ८ वटा 

• प्रहरी ररपोटा सम्बदधी – २ वटा 

• धम्की भदएको सम्बदधी जानकारी-१ वटा 

• टेस्ट गरेको – १ वटा 



 

भजज्ञासा ? 



 घटना – १ 

लागूऔषध गााँजा सजहत माजनस पक्राउ 



घटना जबबरण :-  

१.घटना भमभत र समय :-भमभत २०७७।१०।०४ गते भबहान अ.ं०५:३० बज े। 

२.घटना स्थल :- भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.०५ 

भजरोभकभम  

३. घटना भबवरण :- भजल्ला प्रहरी कायाालय कास्की र वडा प्रहरी कायाालय 

बैदामबाट खभटएको प्रहरी टोलीले चकेजाुँच गने क्रममा भजल्ला कास्की 

अदनपणुा गाउुँपाभलका वडा नं.७ लमु्ले घर भई हाल पोखरा महानगरपाभलका 

वडा नं. ५ बस्ने बषा अ.ं३९ को सदतोष भब.क. को कोठाबाट ३ के.जी. ३०० 

ग्राम गाुँजा फेला पारी भनयदरणमा भलएको र उक्त कायामा संलग्न स्कुटर 

चालक भजल्ला कास्की अदनपणुा गा.पा. वडा नं. १० घर भई हाल पोखरा 

महानगरपाभलका वडा नं.२९ बस्ने बषा अ.ं२५ को सयुा सनुारलाई तथा उक्त 

नम्बरको स्कुटर समते 



घटना जबबरण :-  

भनयदरणमा भलई लागऔुषध सम्बदधी कसरु अदतरगत मदु्धा दताा गरी 

सम्माभनत कास्की भजल्ला अदालतबाट भदन १० म्याद थप गरी थप 

अनसुदधानको काया अगाडी बढाईएको छ । 

पक्राउ परेका व्यजिहरुको जववरण 

१. भजल्ला कास्की अदनपणुा गा.पा. वडा नं.७ लमु्ले घर भई हाल पोखरा 

महानगरपाभलका वडा नं. ५ भजरो भक.भम. बस्ने बषा ३९ को सदतोष 

भब.क. 

२. भजल्ला कास्की अदनपणुा गा.पा. -१० घर भई हाल पोखरा 

महानगरपाभलका वडा नं.२९ बस्ने बषा २५ को सयुा सनुार 



पक्राउ परेका व्यजि तथा वरामद सामानको फोटो 



 घटना – २ 

चोरी तथा डााँका मुद्धामा सलंग्न ३ जना 

व्यजिहरु चोरीको रकम सजहत पक्राउ 

 



घटना जबबरण :-  

१. घटना भमभत र समय :-  भमभत २०७७।१०।०२ गते भदउुँसो १४:२७ बजे ।  

२. घटना स्थल :- भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.१४ चाउथे  

३. घटना भबवरण :- भमभत २०७७।१०।०२ गते अं.१४:२७ बजेको समयमा भजल्ला 

कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.१४ चाउथे बस्ने बषा ६५ की नारायणी सापकोटा नगर 

बसमा चढी सभागहृ चोकबाट चाउथे तफा  जाने क्रममा भनजले भभरेको खैरो रङको 

ब्याग भभर राखेको नगद रु. एक लाख (१,००,०००।-) चोरी भएको भदने खबर प्राप्त 

ह न साथ तत्काल वडा प्रहरी कायाालय रामबजारबाट प्रहरी टोली खभटई गई भनजले 

भदएको ह भलयाको आधारमा खो.त. एवं अनसुदधान गने क्रममा ऐ.१७:०० बजे पोखरा 

म.न.पा. वडा नं.१० अमरभसंहचोक भस्थत अमरभसंह मा.भब.को चौरमा शंकास्पद 

अवस्थामा भनम्न ३ जना व्यभक्तहरु फेलापारी चेकजाुँच गदाा भनजहरुको साथबाट नगद 

रु.एक लाख एक हजार पाुँचसय सत्तरी (रु.१,०१,५७०।–) समेत फेला पारी 

भनजहरुलाई भनयदरणमा भलई आवश्यक अनसुदधान प्रकृया अगाडी बढाईएको । 



पक्राउ परेका व्यजिहरु 

अजभयुि नं.१ :- 

नाम : सवुास बदजाडा  

उमेर : २५ वषा  

ठेगाना : भारत भबहार जोगवनी थाना घर भई हाल 

भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. १० अम्मरभसंह चोक 

पक्राउ भमभत : २०७७।१०।०२ गत ेअ.ं १७:०० बजे । 

पक्राउ स्थान : भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.१० 

अम्मरभसंह चोक  

अजभयुि नं.२ :- 

नाम : भसता दवेी भतवारी 

उमेर : २५ वषा  

ठेगाना : भारत भबहार जोगवनी थाना घर भई हाल 

भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. १० अम्मरभसंह चोक 

पक्राउ भमभत २०७७।१०।०२ गत े। 

पक्राउ स्थान : भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. १० 

अम्मरभसंह चोक  

अजभयुि नं. ३ :- 

नाम : सोन ुभतवारी  

उमेर : २५ वषा  

ठेगाना : भारत भबहार जोगवनी थाना घर भई हाल 

भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. १० अम्मरभसंह चोक 

पक्राउ भमभत : २०७७।१०।०२ गत ेअ.ं १७:०० बजे । 

पक्राउ स्थान : भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.१० 

अम्मरभसंह चोक  

बरामद सामान 

नगद रु.१,०१,५७०।-  



पक्राउ परेका व्यजि तथा वरामद सामानको फोटो 



 घटना – ३ 

१४ बषे बाजलकालाई जबरजजस्त करणी गरेको 

अजभयोगमा पक्राउ 

 



घटना जबबरण :-  

१.घटना भमभत र समय :- भमभत २०७७।१०।०२ गते अ.ं०२:०० बज े (१ 

गतेको राती)।  

२. घटना भबवरण :- धमाभाई नाताका व्यभक्त मकर सक्राभदत मनाउन भदभदको 

घरमा आएको र राती सोही घरमा सतेुको व्यभक्तले, घरमा सब ै सतेुको 

अवस्थामा सोही भदभदकी छोरी बषा १४ की एक बाभलकालाई भनजले 

भनेको नमानेदखेी मखु थनेुर माररभददछु भनी डर धाक धम्की समते भदई 

जबरजभस्त करणी गरेको अभभयोगमा भजल्ला कास्की पोखरा 

महानगरपाभलका वडा नं.१८ बस्ने २० बभषाय परुुषलाई यस कायाालयबाट 

खभटई गएको प्रहरी टोलील ेभमभत २०७७।१०।०३ गते पक्राउ गरी करणी 

सम्बदधी कसरु अदतरगत मदु्धा दताा गरी सम्माभनत कास्की भजल्ला 

अदालतबाट भदन ७ म्याद थप गरी अनसुदधान प्रकृया अगाडी बढाईएको।  



 घटना – ५ 

जबदु्यजतय कारोवार ऐन अन्तगातको कसरु 

मुद्धाका प्रजतवादी पक्राउ 

 



घटना जबबरण :-  

१.घटना भमभत र समय :-  भमभत २०७७।१०।०२ गते ।  

२. घटना भबवरण :- लेनदनेको भबषयलाई भलएर एक मभहलालाई अभिल 

खालको म्यासेज गरेको अभभयोगमा केभदरय साईबर व्यरुो भोटाभहटी 

काठमाण्डौमा जाहरेी दरखास्त परी व्यरुोको आदशे परानसुार भजल्ला 

कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.१३ बाजापाटन बस्ने बषा ५६ को 

राम कुमार खरीलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीको लाभग केभदरय 

साईबर व्यरुो भोटाभहटी काठमाण्डौ पठाईएको छ । 



 घटना – ६ 

जबजभन्न ८ जना व्यजिलाई ठगी गने बैंजकङ 

कसरुका प्रजतवादी पक्राउ 

 



घटना जबबरण :-  

१. घटना भबवरण :- भजल्ला बभदाया बढौयाताल गा.पा. वडा नं.३ स्थायी घर 

भई हाल भजल्ला कास्की पोखरा महानगरपाभलका वडा नं.११ फुलवारी 

भस्थत भसश्रेष स्टोसा सञ्चालन गरी बस्ने बषा ३१ को भडभल्लराम 

सापकोटाले भबभभदन ८ जना व्यभक्तहरुलाई पटक पटक गरी जम्मा 

रु.५६,८७,७०२।– पैसा सापटी भलई खातामा मौज्दात रकम नभई चके 

भदएको ह ुँदा चके बाउदस भएकोल े भनजलाई बैंभकङ कसरु सम्बदधी १० 

वटा मदु्धामा पक्राउ गरी सम्माभनत कास्की भजल्ला अदालतबाट म्याद 

थप गरी अनसुदधान प्रकृया अगाडी बढाईएको छ । 



पक्राउ परेका व्यजि 

नामथर:- भडभल्लराम सापकोटा 

उमेर :- ३१ बषा 

ठेगाना :- भजल्ला बभदाया बढौयाताल 

गा.पा. वडा नं.३ स्थायी घर भई हाल 

भजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा 

नं. ११ फुलवारी  

पक्राउ भमभत :-२०७७।  ।  गते । 

पक्राउ स्थान :-भजल्ला कास्की 

पोखरा म.न.पा. वडा नं.११ 

 



हाजदाक धन्यवाद ! 

जजल्ला प्रहरी कायाालय, कास्की  

www.nepalpolice.gov.np www.facebook.com/dpokaski/ twitter.com/dpokaski 100, 061-530392 
Nepal Police App 

http://www.facebook.com/dpokaski/
http://www.facebook.com/dpokaski/

