
पद-अ.न.मी./ टाफ नस

भएको नभएको
१ पुनम कुमार  मेहता देवानगंज -३, भएको अ.न.मी.
२ अचना दास केवरत सुनवष भएको अ.न.मी.
३ यो त कुमार  मणडल रंगेल - ६ भएको अ.न.मी.
४ स य कुमार  म डल धनपालथान -२ भएको टाफ नस
५ रंजीता था रंगेल -३ भएको अ.न.मी.
६ स मला पोखरेल खोटाङ-७ भएको अ.न.मी.
७ बना कटेल रंगेल - ३ भएको टाफ नस
८ सुिजता कुमार  यादव बराटनगर-१८ भएको अ.न.मी.
९ म नषा कुमार  मेहता दहुवी-१२ भएको अ.न.मी.

१० करण कुमार  मेहता देवानगंज-३ नभएको अ.न.मी.
११ भगवती व.क. बरहा डोगनगर-१० भएको अ.न.मी.
१२ अणजना मणडल रंगेल -१ भएको अ.न.मी.
१३ सरशव त खवाश रंगेल -२ भएको अ.न.मी.
१४ रेनु कुमा र ताजपु रया रंगेल -८ भएको अ.न.मी.
१५ म नषा कुमार  ताजपु रया रंगेल -८ भएको अ.न.मी.
१६ पं क मणडल धनपालथान -७ भएको टाफ नस
१७ क रषा ल बु गौ रग ज भएको टाफ नस
१८ यशोदा खरेल पथर -७ नभएको अ.न.मी.
१९ न क मणडल धनपालथान -७ भएको टाफ नस
२० अ ता मैनाल रंगेल -३ नभएको टाफ नस
२१ पुनम मणडल रंगेल -६ भएको टाफ नस
२२ गु जा कुमा र शाह रंगेल -४ भएको अ.न.मी.
२३ रेखा कुमा र शाह रंगेल -१ नभएको अ.न.मी.
२४ कुि त शाह बराटनगर-१३ भएको अ.न.मी.
२५ पं क कुमा र दास सुनवष -५ भएको अ.न.मी.
२६ पाव त कुमा र ताजपु रया रंगेल -८ भएको टाफ नस
२७ नसा कुमा र दास सुनवष -७ भएको टाफ नस
२८ सु म ा ताजपु रया रंगेल -२ भएको टाफ नस
२९ शभु ा शाह रंगेल -१ भएको अ.न.मी.
३० रोिज लामा बराटनगर भएको टाफ नस
३१ सुजता कुमा र राजवंशी रंगेल -६ भएको अ.न.मी.
३२ पुजा ग र रंगेल -३ नभएको अ.न.मी.
३३ स वना आचाय द तेल-४ भएको अ.न.मी.
३४ कुमार  मुन ु सहं सुनवष -९ भएको अ.न.मी.
३५ ए लसा काक रंगेल -८ भएको टाफ नस
३६ शोभा कुमा र ठाकुर सुनवष -४ भएको अ.न.मी.
३७ यो त कुमार  शाह रंगेल -६ नभएको टाफ नस
३८ अ ता कुमा र राजवंशी रंगेल -६ भएको अ.न.मी.
३९ नमाला कुमा र राजवंशी सुनवष -४ नभएको अ.न.मी.
४० न कता काक रंगेल -२ भएको अ.न.मी.
४१ ए लसा महतो अमरदह-५ भएको टाफ नस
४२ वस तका कामत कटहर -३ भएको अ.न.मी.
४३ सो न गु ता छ नम ता-४ भएको अ.न.मी.
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४४ सफल ओझा रंगेल -३ नभएको अ.न.मी.
४५ मतृी दहाल रंगेल -२ भएको अ.न.मी.
४६ क पना मेहता देवानगंज -६ भएको टाफ नस
४७ क पना अ धकार रंगे ल-९ भएको अ.न.मी.
४८ सुजता ख का पथ र-१० भएको टाफ नस

पदः- हे.अ/ स.एम.ए

भएको नभएको
१ नीरज शाह रतुवामाई-७ भएको हे.अ
२ सुय नारायण यादव रंगेल -४ भएको स.एम.्ए
३ घन याम म डल रंगेल -५ नभएको स.एम.्ए
४ ब बता कुमार  मेहता देवानगंज-१ भएको अ.हे.व
५ त ा दनुवार रंगे ल-७ भएको अ.हे.व
६ अ भनाश कुमार म डल रंगेल -५ भएको हे.अ
७ यो तश कुमार म डल जहदा-२ भएको अ.हे.व
८ रोशन म डल रंगे ल-४ भएको हे.अ
९ पवन मेहता इन वा-८ भएको स.एम.्ए

१० ओम काश मेहता सुनसर -८ नभएको हे.अ
११ बजय कुमार यादव बराटनगर-१८ भएको हे.अ
१२ सुय नारायण मेहता सुनस र-४ भएको स.एम.्ए
१३ कृ ण न द मेहता सुनस र-३ नभएको स.एम.्ए
१४ महदेव शाह रतुवामाई-१ भएको अ.हे.व
१५ क पना कुमार  मणडल कदमाह-७ नभएको स.एम.्ए
१६ कसन शाह सरहा-९ भएको हे.अ
१७ ल मण झा रंगेल -६ भएको हे.अ
१८ शु शला कुमा र यादव रंगेल -६ भएको हे.अ
१९ णी कुमार  कामत सुनवष -५ नभएको स.एम.्ए
२० बरे  कुमार म डल रंगेल -५ नभएको स.एम.्ए
२१ ब नता कुमार  यादव सरहा-४ भएको हे.अ
२२ ीका त राय बराटनगर-११ भएको स.एम.्ए
२३ सु म ा ताजपु रया रंगेल -८ भएको स.एम.्ए
२४ केशव सतरा जो ग नया-४ भएको हे.अ
२५ ब म मेहता बराटनगर-१९ भएको हे.अ
२६ सुभान मया टं क सनवा र-८ भएको हे.अ
२७ प प ुयादव धनुषा-४ भएको हे.अ
२८ युकेश कुमार यादव रतुवामाई-१ भएको हे.अ
२९ म ता यादव बराटनगर-२१ भएको हे.अ
३० बश ुकुमार म डल रंगे ल-५ नभएको स.एम.्ए
३१ स बन काक रंगे ल-८ भएको हे.अ
३२ भवन नरौला सुनवष -१ भएको स.एम.्ए
३३ कुलराज अचाय पथ र-१ भएको हे.अ
३४ हेम कुमार च वंशी पथ र-६ भएको हे.अ
३५ बनोद साद म डल रंगेल -५ भएको स.एम.्ए
३६ बजय म डल बराटनगर-११ नभएको स.एम.्ए
३७ अ नल कुमार ठाकुर धनपालथान-६ भएको स.एम.्ए
३८ रंिजत म डल केवरत रंगे ल-५ भएको स.एम.्ए
३९ िजते  कुमार पि डत सुनवष -९ नभएको स.एम.्ए
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४० ब दना राजवशंी सुनवष -४ भएको हे.अ
४१ पुजा शाह अमरदह-५ भएको हे.अ
४२ सपना ल बु झापा-४ भएको हे.अ
४३ सुि म े ठ उलाबा र-६ भएको हे.अ
४४ सा ता तामाङ सुनवष -१ भएको स.एम.्ए
४५ न बन कुमार यादव सुनवष -४ भएको हे.अ
४६ मोद कुमार ग गाई रतुवामाई-४ भएको स.एम.्ए
४७ त कुमार  झा छ नाम ता-३ नभएको हे.अ
४८ नमला मुमुर जहादा-५ भएको स.एम.्ए
४९ नुतन नरंन झा रंगे ल-६ भएको स.एम.्ए
५० साधना राजवंशी रंगे ल-७ भएको हे.अ
५१ शरेुष कुमार शाह जहदा-५ भएको स.एम.्ए
५२ नतुरा न यादव सुनवष -६ नभएको हे.अ
५३ ह रनारायण शाह रंगे ल-१ भएको स.एम.्ए
५४ म जु उ े त रंगे ल-२ भएको हे.अ
५५ नतेश कुमार म डल रंगे ल-४ भएको स.एम.्ए
५६ जयशकंर कुमार शाह जहदा-२ भएको अ.हे.व
५७ ह रदशन सहं बराटनगर-५ भएको हे.अ
५८ महेश लाल महतो रतुवामाई-४ भएको अ.हे.व
५९ कु दन कुमार अमात बुधनगर-३ भएको हे.अ
६० संिजव कुमार म डल ह पुर-२ भएको हे.अ
६१ बनोद बाि क रंगेल -८ भएको अ.हे.व
६२ च दामाया गौतम रंगेल -३ नभएको अ.हे.व
६३ वन कुमार मह त सुनवष -४ नभएको अ.हे.व
६४ पुजल कोइराला रंगेल -५ भएको हे.अ
६५ बना कुमा र ठाकुर रंगेल -५ नभएको अ.हे.व
६६ ब लब पौडले महालि म-४ भएको हे.अ
६७ मो.अ जल रैन दहुबी-१ भएको हे.अ
६८ धम  कुमार शाह रंगेल -७ भएको अ.हे.व
६९ क पना कुमार  ताजपु रयारंगेल -८ भएको अ.हे.व
७० याम साद शाह रंगेल -४ भएको अ.हे.व
७१ चंदन कुमार खवास रंगेल -२ भएको अ.हे.व
७२ बर ताप दास सुनवष -४ भएको अ.हे.व
७३ मुल  कुमार म डल रंगेल -४ भएको अ.हे.व
७४ र ब  कुमार सरदार जहदा-६ भएको अ.हे.व
७५ पवन सहं जहदा-७ भएको अ.हे.व
७६ बरवल म डल कटैया-६ भएको अ.हे.व
७७ बजय कुमार माझी रंगेल -१ नभएको अ.हे.व
७८ दपक कुमार म डल रंगेल -६ भएको अ.हे.व
७९ अ नल कुमार शाह सुनसर -६ भएको हे.अ
८० सु नता शाह रंगेल -६ नभएको अ.हे.व
८१ दवाकर म डल रंगेल -४ भएको अ.हे.व
८२ पव न ताजपु रया रंगेल -९ भएको अ.हे.व
८३ रमेश शाह रंगेल -२ नभएको अ.हे.व
८४ सुरज चौधर रंगेल -१ नभएको अ.हे.व
८५ दपक कुमार म डल देवानगंज-७ भएको हे.अ


