नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।०२

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७९ (खुला), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सौं ख्या २३ (तेर्स) का िालग िोक से वा
आयोगबाट लिर्एको लिस्मित परीक्षाबाट अन्तवाज ताज को िालग छन ट भएका ४८ (अठ् चािीस) जना उम्मेदवारहरुको लमलत २०७५।०९।१८
दे स्मि २३ गते सम्म अन्तवाज ताज सौंचािन भएकोमा अन्तवाज ताज मा उपस्मथथत ४४ (चवािीस) जना उम्मेदवारहरुको लिस्मित परीक्षाको अौं क र
अन्तवाज ताज को और्त अौंकको कुि योगको आिारमा दे हाय बमोलजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी लनयु स्मक्तका िालग
लसफाररश गने गरी पदपूलतज सलमलतबाट लमलत २०७५।१०।०२ मा लनणजय भएकोिे सम्बस्मित सबैको जानकारीको िालग यो सू चना प्रकालशत
गररएको छ । सफि उम्मेदवारहरुिे लनरोलगताको प्रमाणपत्र सलहत लमलत २०७५।१०।०८ गते सम्ममा यस लवभागमा सम्पकज राख्न
आउनु होिा ।
िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

९८१

२

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

एलिजा दु वाि

भक्तपुर-७, भक्तपुर

लवश्वनाथ

जगतिाि

३७९६

सु रक्षा दे वकोटा

हे ट ड
ौं ा-६, मकवानपु र

नारायणप्रसाद

टौं कप्रसाद

३

२५९७

रस्मििा महजजन

तारकेश्वर-६, काठमाड ौं

िक्ष्मीप्रसाद

सार्ज िा

४

२५८७

रश्मी के.सी.

बने पा-३, काभ्रे

श्रीराम

क्षे त्रबहादु र

५

२९५५

सलजना थापा

महािक्ष्मी-३, िलितपुर

लजबन

क्षे त्रबहादु र

६

२३३

अञ्जना शाही

चन्द्रालगरी-९, काठमाड ौं

लकशोरकुमार

कृष्णगोपाि

७

३३९८

सृ जना गोपािी

चन्द्रालगरी-९, काठमाड ौं

जीवन

हर्ज

८

२७८७

रोशनी श्रेष्ठ

काठमाड -ौं १०, काठमाड ौं

पवज तकुमार

पू णजकुमार

९

२९१८

सलदप िालमछाने

बेिकोटगढी-७, नुवाकोट

भोजराज

होमनाथ

१०

२९२०

सागर अलिकारी

ग रादह-४, झापा

पू ण्यप्रसाद

गौंगाप्रसाद

११

६३१

लबलनका पाण्डे

घोराही-१६, दाङ्ग

लबनोद

हे मन्त

१२

२२६७

प्रेक्षा प डे ि

तुिसीपु र-१८, दाङ्ग

मोहन

लडल्लीप्रसाद

१३

९२६

लदलपका उप्रेती

शलनअजुजन-९, झापा

टहिदास

नारददास

१४

६९२

लबष्णु क्षेत्री

सैनामैना-१०, रुपन्दे ही

लतथजराज

शे रबहादु र

१५

३६१३

सु जा त्वाती

भक्तपुर-१७, भक्तपुर

हररसु न्दर

लभमिाि

१६

५९३

लबमिा गेिाि

चााँ गुनारायण-३, भक्तपुर

गोकुिराम

जगन्नाथ
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यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१७

३१७९

सरस्वती थापा

गोकणे श्वर-६, काठमाड ौं

िड् गबहादु र

लचत्रबहादु र

१८

२४४०

राजेशप्रसाद च िरी

लजतपु र लसमरा-१७, बारा

रामप्रसाद

िािुप्रसाद

१९

२१९३

प्रलमिा स्मिचाजु

चााँ गुनारायण-५, भक्तपुर

अशोककुमार

बुस्मिबहादु र

२०

२७८६

रोशनी श्रेष्ठ

छत्रेबााँ झ दाप्चा-२, काभ्रे

सू यजनारायण

लवश्वनारायण

२१

१२६६

कलवता सुवेदी

तामाकोशी-५, दोििा

लवष्णु ध्वोज

दिबहादु र

२२

२७९९

रुकमणी रजक

काठमाड -ौं १६, काठमाड ौं

कुमार

गौंगाराम

२३

३६०८

सु दीप पराजुिी

काठमाड -ौं ३५, काठमाड ौं

लवनोद

तोयनाथ

वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

३०४८

सस्मन्दप कोर्रािा

लशवगौंज-१, झापा

रामप्रसाद

लदब्यदे व

२

१०७७

गोलवन्द कुाँवर

रे सुङ्गा-२, गुल्मी

रामबहादु र

िनबहादु र

३

१८२

अलनशा श्रे ष्ठ

जीवनपु र-६, िालदङ्ग

कृष्णबहादु र

लटकाबहादु र

४

३७९४

सु रक्षा आचायज

लवराटनगर-६, मोरङ्ग

शौं करप्रसाद

िोकेन्द्रप्रसाद

५

२३५

अन्जना थापा

जोरपाटी-३, काठमाड ौं

अकुर

कृष्णबहादु र

६

१२६९

कलवता तामाङ्ग

पन ती-४, काभ्रे

बिबहादु र

रे क्पा

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सलचव
पदपू लतज सलमलत
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नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।०२

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/८० (िमिला), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सौंख्या ६ (छ) का िालग िोक सेवा
आयोगबाट लिर्एको लिस्मित परीक्षाबाट अन्तवाज ताज को िालग छन ट भएका ५३ (लत्रपन्न) जना उम्मेदवारहरुको लमलत २०७५।०९।१८
दे स्मि २३ गते सम्म अन्तवाज ताज सौंचािन भएकोमा अन्तवाज ताज मा उपस्मथथत ५१ (एकाउन्न) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोि नौं . २३३, ९८१,
१२६६, ९२६, २१९३, २२६७, ६३१, ५९३, ६९२, २५८७, २५९७, २७९९, २७८६, २७८७, २९५५, ३१७९, ३६१३, ३७९६ र ३३९८ का
उम्मे दवारहरु लव.नौं. २०७४-७५/७९ िु िा तफज लसफाररश भैसकेकोिे बााँ की ३२ (बत्तीस) जना उम्मेदवारहरुको लिस्मित परीक्षाको
अौं क र अन्तवाज ताज को और्त अौंकको कुि योगको आिारमा दे हाय बमोलजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी लनयुस्मक्तका िालग
लसफाररश गने गरी पदपूलतज सलमलतबाट लमलत २०७५।१०।०२ मा लनणजय भएकोिे सम्बस्मित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना
प्रकालशत गररएको छ । सफि उम्मेदवारहरुिे लनरोलगताको प्रमाणपत्र सलहत लमलत २०७५।१०।०८ गते सम्ममा यस लवभागमा सम्पकज
राख्न आउनु होिा ।
िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२१९१

२

२३

३

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

प्रलमिा घिे

च तारा-५, लसिुपाल्चोक

लदिबहादु र

तोकबहादु र

आयुसा डोटे ि

गैरीलवस ना-५, काभ्रे

केदारनाथ

कमिप्रसाद

६५४

लवलनता प डे ि (िड् का)

कपन-२, काठमाड ौं

शौं कर

लहरण्यबहादु र

४

२८५८

सलबना िनाि

कागेश्वरी मनहरा-७, काठमाड ौं

मुरारीप्रसाद

भोिानाथ

५

१३३

अमृता अयाज ि

रम्घा-२, पाल्पा

ध्रुबराज

मिुराज

६

२९७७

समता शमाज प डे ि

लचिाउने वास-७, स्याङ्जा

भरतराज

गौंगाप्रसाद

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१८२

२

३७९४

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

अलनशा श्रेष्ठ

जीवनपु र-६, िालदङ्ग

कृष्णबहादु र

लटकाबहादु र

सुरक्षा आचायज

लवराटनगर-६, मोरङ्ग

शौं करप्रसाद

िोकेन्द्रप्रसाद

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सलचव
पदपू लतज सलमलत

Page 3 of 9

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।०२

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/८१ (आ.ज.), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सौंख्या ५ (पााँ च) का िालग िोक सेवा
आयोगबाट लिर्एको लिस्मित परीक्षाबाट अन्तवाज ताज को िालग छन ट भएका २६ (छब्बीस) जना उम्मेदवारहरुको लमलत २०७५।०९।१८
दे स्मि २३ गते सम्म अन्तवाज ताज सौंचािन भएकोमा अन्तवाज ताज मा उपस्मथथत २० (बीस) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोि नौं . ९८१, २१९३, २५९७,
२४४०, २७९९ र ३३९८ का उम्मे दवारहरु लव.नौं . २०७४-७५/७९ िु िा तफज र रोि नौं . २१९१ का उम्मे दवार लव.नौं. २०७४-७५/८०
मलहिातफज लसफाररश भैसकेकोिे बााँ की १३ (तेह्र) जना उम्मेदवारहरुको लिस्मित परीक्षाको अौं क र अन्तवाज ताज को और्त अौं कको कुि
योगको आिारमा दे हाय बमोलजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी लनयु स्मक्तका िालग लसफाररश गने गरी पदपू लतज सलमलतबाट
लमलत २०७५।१०।०२ मा लनणजय भएकोिे सम्बस्मित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकालशत गररएको छ । सफि
उम्मे दवारहरुिे लनरोलगताको प्रमाणपत्र सलहत लमलत २०७५।१०।०८ गते सम्ममा यस लवभागमा सम्पकज राख्न आउनु होिा ।
िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

३३२१

शलमजिा दु वाि

भक्तपुर-५, भक्तपुर

लबकुराम

कान्छा

२

३४०४

सृजना स्यामा

भक्तपुर-३, भक्तपुर

रामकृष्ण

पौं चिाि

३

८४०

दे वी थापा

बुटवि-९, रुपन्दे ही

झमानलसौं

र्न्द्रलसौं

४

२१०१

पूजा श्रेष्ठ

लनिकण्ठ-३, िालदङ्ग

नारायणप्रसाद

प्रे मबहादु र

५

२४१४

राजन श्रेष्ठ

लनिकण्ठ-५, िालदङ्ग

नारायणप्रसाद

कृष्णिाि

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

३५८१

सुलबना प्रिान

भोजपु र-६, भोजपु र

दु गाज बहादु र

बािकृष्ण

२

३४९७

लसवानी श्रेष्ठ

बज्रयोलगनी-६, काठमाड ौं

ग रीनारायण

गौंगानाथ

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सलचव
पदपू लतज सलमलत
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नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।०२

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/८२ (िधेशी), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सौं ख्या ४ (चार) का िालग िोक सेवा
आयोगबाट लिर्एको लिस्मित परीक्षाबाट अन्तवाज ताज को िालग छन ट भएका ९ (न ) जना उम्मेदवारहरुको लमलत २०७५।०९।१८ दे स्मि २३
गते सम्म अन्तवाज ताज सौंचािन भएकोमा अन्तवाज ताज मा उपस्मथथत ९ (न ) जना उम्मेदवारहरुको लिस्मित परीक्षाको अौं क र अन्तवाज ताज को
और्त अौं कको कुि योगको आिारमा दे हाय बमोलजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी लनयु स्मक्तका िालग लसफाररश गने गरी
पदपूलतज सलमलतबाट लमलत २०७५।१०।०२ मा लनणजय भएकोिे सम्बस्मित सबैको जानकारीको िालग यो सू चना प्रकालशत गररएको छ ।
सफि उम्मे दवारहरुिे लनरोलगताको प्रमाणपत्र सलहत लमलत २०७५।१०।०८ गते सम्ममा यस लवभागमा सम्पकज राख्न आउनुहोिा ।
िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

४४

२

२६६७

३

३८

४

३२८८

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

आलदत्यकुमार झा

गोडै ता-१, सिाज ही

अविेश

नोिे िाि

ऋचा कणज

मध्यपु र लथमी-१, भक्तपुर

राजे न्द्रिाि

परमेश्वरिाि

अवलजतकुमार च िरी

िक्ष्मीलनयााँ -७, िनुर्ा

लजवनाथ

कािीकान्त

शौं कर महतो

सबैिा-३, िनुर्ा

योगनारायण

पु िलकत

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

२८१५

रुपा र्ज सर

कटै या-१, सप्तरी

छत्रपलत

वासु देव

२

३४३९

शु भम साह

जनकपुर-४, िनुर्ा

रौं लजत

जगरनाथ

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सलचव
पदपू लतज सलमलत

Page 5 of 9

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।०२

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/८३ (दमल ), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सौंख्या २ (दु ई) का िालग िोक सेवा
आयोगबाट लिर्एको लिस्मित परीक्षाबाट अन्तवाज ताज को िालग छन ट भएका ५ (पााँ च) जना उम्मेदवारहरुको लमलत २०७५।०९।१८ दे स्मि
२३ गतेसम्म अन्तवाज ताज सौंचािन भएकोमा अन्तवाज ताज मा उपस्मथथत ५ (पााँ च) जना उम्मेदवारको लिस्मित परीक्षाको अौं क र अन्तवाज ताज को
और्त अौं कको कुि योगको आिारमा दे हाय बमोलजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी लनयु स्मक्तकका िालग लसफाररश गने
गरी पदपू लतज सलमलतबाट लमलत २०७५।१०।०२ मा लनणजय भएकोिे सम्बस्मित सबैको जानकारीको िालग यो सू चना प्रकालशत गररएको छ
। सफि उम्मे दवारहरुिे लनरोलगताको प्रमाणपत्र सलहत लमलत २०७५।१०।०८ गते सम्ममा यस लवभागमा सम्पकज राख्न आउनुहोिा ।
िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

२९६१

शकुन्तिा लवश्वकमाज

केराबारी-१, मोरङ्ग

रामबहादु र

महावीर

२

२१५६

प्रकाश दास

लवरगञ्ज-४, पसाज

पारस

लदनदयाि

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

६६७

लवनोद रम्तेि

चन्द्रालगरी-८, काठमाड ौं

लवरबि

चतु रे

२

८४५

िनबहादु र लव.क.

लसरान्चोक-६, गोरिा

मनबहादु र

िािबहादु र

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सलचव
पदपू लतज सलमलत
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नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।०२

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/८५ (मप.क्षे.), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का िालग िोक सेवा
आयोगबाट लिर्एको लिस्मित परीक्षाबाट अन्तवाज ताज को िालग छन ट भएका २ (दु ई) जना उम्मेदवारहरुको लमलत २०७५।०९।२१ गते
अन्तवाज ताज सौं चािन भएकोमा उपस्मथथत २ (दु ई) जना उम्मे दवारहरुको लिस्मित परीक्षाको अौं क र अन्तवाज ताज को और्त अौं कको कुि
योगको आिारमा दे हाय बमोलजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी लनयु स्मक्तकका िालग लसफाररश गने गरी पदपू लतज सलमलतबाट
लमलत २०७५।१०।०२ मा लनणजय भएकोिे सम्बस्मित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकालशत गररएको छ । सफि उम्मे दवारिे
लनरोलगताको प्रमाणपत्र सलहत लमलत २०७५।१०।०८ गते सम्ममा यस लवभागमा सम्पकज राख्न आउनु होिा ।
िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

३३४५

उम्मेदवारको नाि थर

लशिर आर. सी.

ठे गाना

कुशे -९, जाजरकोट

बाबु को नाि

गोपािबहादु र

बाजे को नाि

िमजबहादु र

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

४३७

उम्मेदवारको नाि थर

वरुणबहादु र मल्ल

ठे गाना

बााँ झ-८, बझाङ्ग

बाबु को नाि

िड् कबहादु र

बाजे को नाि

लबिजबहादु र

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सलचव
पदपू लतज सलमलत

Page 7 of 9

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसफाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७५।१०।०२

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७९ (खुला), २०७४-७५/८० (िमिला), २०७४-७५/८१ (आ.ज.), २०७४-७५/८२
(िधेशी), २०७४-७५/८३ (दमल ) र २०७४-७५/८५ (मप.क्षे.), तह ४, सहायक पदमा उम्मे दवारहरुिे प्राप्त गरे को कूि
प्राप्ताौं कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आिारमा उम्मे दवारहरुको प्राथलमकताक्रम अनु सार दे हाय
बमोलजमको शािामा लनयुस्मक्तका िालग लसफाररश गररएको व्यहोरा पदपू लतज सलमलतको लमलत २०७५।१०।०२ को लनणज यानुसार
सम्बस्मित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सु ची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

९८१

उम्मे दवारको नाि थर
एलिजा दु वाि

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसफाररश
गररएको सिू ि

2074-75/79

िु िा

बने पा शािा

मसफाररश गररएको शाखा

२

३७९६ सु रक्षा दे वकोटा

2074-75/79

िु िा

सानोपोिरा शािा

३

२५९७ रस्मििा महजज न

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

४

२५८७ रश्मी के.सी.

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

५

२९५५ सलजना थापा

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

६

२३३

अञ्जना शाही

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

७

३३९८

सृ जना गोपािी

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

८

२७८७ रोशनी श्रे ष्ठ

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

९

२९१८

सलदप िालमछाने

2074-75/79

िु िा

लत्रशु िी शािा

१०

२९२०

सागर अलिकारी

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

११

६३१

लबलनका पाण्डे

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

१२

२२६७ प्रे क्षा प डे ि

१३

९२६

लदलपका उप्रे ती

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

१४

६९२

लबष्णु क्षे त्री

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

१५

३६१३

सु जा त्वाती

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

१६

५९३

लबमिा गेिाि

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

१७

३१७९

सरस्वती थापा

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा

१८

२४४०

राजे शप्रसाद च िरी

2074-75/79

िु िा

हे ट ड
ौं ा लस.अ.

१९

२१९३

प्रलमिा स्मिचाजु

2074-75/79

िु िा

काठमाड ौं अन्तगजतका शािा
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योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसफाररश
गररएको सिू ि

मसफाररश गररएको शाखा

२०

२७८६ रोशनी श्रे ष्ठ

2074-75/79

िु िा

पााँ चिाि शािा

२१

१२६६

2074-75/79

िु िा

च तारा शािा

२२

२७९९ रुकमणी रजक

2074-75/79

िु िा

हे ट ड
ौं ा लस.अ.

२३

३६०८

सु दीप पराजु िी

2074-75/79

िु िा

हे ट ड
ौं ा लस.अ.

२४

२१९१

प्रलमिा घिे

2074-75/80

मलहिा

च तारा शािा

२५

२३

आयु सा डोटे ि

2074-75/80

मलहिा

मेिम्ची शािा

२६

६५४

लवलनता प डे ि (िड् का)

2074-75/80

मलहिा

मेिम्ची शािा

२७

२८५८ सलबना िनाि

2074-75/80

मलहिा

चररकोट शािा

2074-75/80

मलहिा

रामपु र शािा

२८

१३३

कलवता सु वेदी

अमृता अयाज ि

२९

२९७७ समता शमाज प डे ि

2074-75/80

मलहिा

पसाज बजार शािा

३०

३३२१

शलमजिा दु वाि

2074-75/81

आ.ज.

च तारा शािा

३१

३४०४

सृ जना स्यामा

2074-75/81

आ.ज.

पािुङ शािा

३२

८४०

दे वी थापा

2074-75/81

आ.ज.

रामपु र शािा

३३

२१०१

पू जा श्रे ष्ठ

2074-75/81

आ.ज.

गीतानगर शािा

३४

२४१४

राजन श्रे ष्ठ

2074-75/81

आ.ज.

हे ट ड
ौं ा लस.अ.

३५

३३४५

लशिर आर. सी.

2074-75/85

लप.क्षे.

रत्ननगर शािा

३६

४४

आलदत्यकुमार झा

2074-75/82

मिेशी

हे ट ड
ौं ा ओद्योलगक क्षेत्र

2074-75/82

मिेशी

नारायणगढ लस.अ.

३७

२६६७ ऋचा कणज

३८

३८

अवलजतकुमार च िरी

2074-75/82

मिेशी

दु ि िी शािा

३९

२९६१

शकुन्तिा लवश्वकमाज

2074-75/83

दलित

दु ि िी शािा

४०

३२८८

शौं कर महतो

2074-75/82

मिेशी

चररकोट शािा

४१

२१५६

प्रकाश दास

2074-75/83

दलित

िुन्चे शािा

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सलचव
पदपू लतज सलमलत
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