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***** कृ ष, पयटन, िश ा

 

     

खेलाडी छनौट 

यस नगरपा लका ारा स ालन हनु गइरहेको अ तरपा लका
तयो गताको ला ग नगर तर य टम नमाण गन खेलाडी छनौट गनपुन भएकोले 

रंगेल  नगरपा लकामा थायी बसोबास गन 
बमोजम स पक गर  खेलाडी छनौट कायमा सहभागी हनु सरोकारवाला सबैको ला ग 
यो सूचना काशन ग रएको छ।
 

तप सल 

१. वडा नं १, २ र ३ को ला ग छनौट ग रने 

     म तः २०७८/१०/२३ 
२. वडा नं ४, ५, ६,  ७,  

मा. व.को खेल मैदान, रंगेल

म तः २०७८/१०/२४ 
 

स पक यि ह  

नामः ी सहरलाल खवास, स पक नं
नामः ी दनेश पौडेल, स पक नं

 
रंगेल  नगरपा लका 

Rangeli Municipality 

नगर कायपा लकाको कायालय 
Office Of Municipal Executive 

रंगेल , मोरङ 
Rangeli, Morang 

    

______________________________________________________________________________________________________________________

िश ा, वा य र पूवाधार:आधु नक र समृ  रंगले को आधार *****

     म त (Date) : २०७८
 

खेलाडी छनौट कायमा सहभागी हनेु स ब धी सूचना 
 

यस नगरपा लका ारा स ालन हनु गइरहेको अ तरपा लका थम मेयर कप फुटवल 
तयो गताको ला ग नगर तर य टम नमाण गन खेलाडी छनौट गनपुन भएकोले 

रंगेल  नगरपा लकामा थायी बसोबास गन १६ बष मा थका यवुाह ले तप सल 
बमोजम स पक गर  खेलाडी छनौट कायमा सहभागी हनु सरोकारवाला सबैको ला ग 

रएको छ। 

को ला ग छनौट ग रने थानः हाटखोला, रंगेल

२३ गते आइतवार 

 ८ र ९ को ला ग छनौट ग रने थानः ी पि लक 

रंगेल -६। 

२४ गते सोमवार 

स पक नं. 9818631535, 9849034842
स पक नं. 9816340847 

 
  

   रंगेल  नगरपा लका

देश नं १, नेपाल 
Province No.-1,Nepal                                                                                                

______________________________________________________________________________________________________________________

***** 

२०७८/१०/२० 

थम मेयर कप फुटवल 
तयो गताको ला ग नगर तर य टम नमाण गन खेलाडी छनौट गनपुन भएकोले 

यवुाह ले तप सल 
बमोजम स पक गर  खेलाडी छनौट कायमा सहभागी हनु सरोकारवाला सबैको ला ग 

रंगेल -१। 

थानः ी पि लक 

9849034842 

रंगेल  नगरपा लका 


