नेपाल सरकार

फोन नंः ४२४८१९५,
४२५२१८४

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

फ्याक्स नंः ४२६०५३६
टोल फ्रि नंः ११३७

आपूर्ति, अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षण शाखा
बबरमहल, काठमाडौ, नेपाल ।
प.सं. ०७८/७९
च.नं.

मितिः २०७८-१२-१३
श्रीमान मुख्य सचिवज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौ ।
श्रीमान सचिवज्यू,
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौ ।
विषयः दैनिक बजार अनुगमन विवरण ।
यस विभागको विशेष संयुक्त बजार अनुगमन कार्य तालिका र प्राप्त उजुरीका आधारमा मिति २०७८-१२-१३ गते
खटिएको बजार अनुगमन टोलिले गरे को अनुगमन निरिक्षण सम्बन्धी विवरण देहाय अनुसार भएको व्यहोरा सादर
अनुरोध गर्दछु ।

क्र.सं.

अनुगमन
गरिएको
व्यवसायको
नाम

व्यवसायको
प्रकार

आकर्षित भएका
दफाहरु

कारवाहीको
व्यहोरा

निरिक्षण
अधिकृ त

१

मावली
सप्लायर्स,
कलंकी
ठे गानाः हनुमान
गल्ली
सम्पर्कः
९७४९७२३६७७

खाद्य वस्तु

३८ को (घ),३९, १ (क)

रूः ५००० (निरिक्षण
अधिकृ तले तत्काल
जरिवाना गरे को)

उमा श्रेष्ठ

२

भगवती खाद्य
भण्डार, कलंकी
ठे गानाः कलंकी
सम्पर्कः
०१-४३०१८८७

खाद्य वस्तु

छै न

ब्यवसाय दर्ता तथा
खरिद
बिक्रीसम्बन्धी
कागजात सहित ७
दिन भित्र उपस्थित
हुने । (कागजात माग
भएको)

उमा श्रेष्ठ

३

शक्ति किसन
सप्लायर्स,
रविभवन
ठे गानाः
रविभवन
सम्पर्कः
९८४१६३३६४

ग्याँस

छै न

व्यवसाय सँग
सम्पुर्ण कागजात
चुस्त दुरुस्त राख्ने,
मुल्य सुची थप
ब्यवस्थित गर्ने।
(अन्य निर्देशन
दिइएको)

उमा श्रेष्ठ

क्र.सं.

अनुगमन
गरिएको
व्यवसायको
नाम

व्यवसायको
प्रकार

आकर्षित भएका
दफाहरु

कारवाहीको
व्यहोरा

निरिक्षण
अधिकृ त

४

सुजन
सिल्पकारको
फर्निचर पसल,
रविभवन
ठे गानाः
रविभवन
सम्पर्कः
९८५१२३६९४७

फर्निचर
एण्ड
फिक्चर्स

छै न

ब्यवसाय दर्ता
सम्बन्धी सम्पूर्ण
कागजात सहित ७
दिन भित्र उपस्थित
हुने । (कागजात माग
भएको)

उमा श्रेष्ठ

५

नविन लिक्वयर्स,
रविभवन
ठे गानाः
रविभवन
सम्पर्कः
९८६९०८५९६३

मदिरा एवम
सूर्तिजन्य

छै न

व्यवसाय सँग
सम्पुर्ण कागजात
चुस्त दुरुस्त राख्ने,
(अन्य निर्देशन
दिइएको)

उमा श्रेष्ठ

अनुसन्धान / अभियोजन / निर्णयः –
कागजात माग गरे को

सामान्य अवस्थामा

२

महानिर्देशक समक्ष पेश

०

०

अन्य निर्देशन
२

वस्तु नष्ट गरिएका फर्म संख्या नष्ट गरिका वस्तु बराबर रकम सामान फिर्ता पठाइएको जम्मा जरिवाना संख्या कु ल जरिवाना रकम
०

--------------(पपु कु मार यादव)
पेश गर्ने

रू.०

०

१

रू.५०००

--------------( धनेश्वर पौडेल )
प्रमाणित गर्ने

