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लोक सेवा आयोग 

  

सरु ा नकाय तथा संग ठत सं था महाशाखा
 ( लिखत पर ा न तजा काशन शाखा) 

सूचना नं. २४७ /०७६/७७ अनामनगरकाठमाड  

म तः–२०७६।११।०२ 

नाग रक उड् डयन िश ण ित ानको यस आयोगबाट तािलमको िश ािथका लािग िलइएको िल खत 
परी ाको देहायका िव ापनमा स िलत उ ेदवारह  म े वणानु मानुसार देहायका रोल न र तथा नाम थर 
भएका िश ािथह  छनौट भएको होरा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना काशन ग रएको छ । 
साथै अ  बाँकी काय मको लािग स त िनकायमा स क रा नु न अनुरोध छ । 
 

पदः  Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course, ARFF-011  सेवा/समूह/उपसमूहः  

िल.प.स ालन िमितः २०७६।१०।४ गते नितजा काशन गन कायालयः लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय  
 

िब ापन न रः  ६-१०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) 

िकिसमः खुला म हला आ.ज. मधसेी द लत अपा ग प. े. 

माग पद सं ाः ९+२ २ २ २ १ - - 
िल.प.मा स िलत सं ाः   १३३     

छनौट भएको िश ािथ सं ाः १६ ० ७ ३ २ - - 
 

ब. .नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  14 िकरण थापा भेषबहादुर गणेशबहादुर खुला 

2.  278 िकशोर नायभा कृ ह र गोपाल खुला, आ.ज. 

3.  100 कृ  पौडेल रमाका  ामलाल खुला 

4.  482 िडलराज जैशी ौपाने तुलसीराम भुवान  खुला 

5.  1 िदपेश साँगाछे िशवशंखर इ साद आ.ज. 

6.  143 धमराज खड्का लिलतबहादुर होमबहादुर खुला 

7.  397 निवन काक  मानबहादुर बेनीबहादुर खुला 

8.  202 िनरज थापा िमणराम ेमबहादुर खुला 

9.  126 दुमन चौधरी गंगा साद छेिददास आ.ज. 

10.  2 वेशराज थापा धु बहादुर िनरबहादुर खुला 

11.  471 िबशाल अयाल ितथबहादुर उदयबहादुर खुला 

12.  177 मुकेश महतो राजिकशोर रामखेलातन मधेसी 

13.  335 मुकेशकुमार िसंह रामच र  जुगे र मधेसी 
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ब. .नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

14.  410 रामकुमार पटेल िशवजी फैउदी मधेसी 

15.  48 राहान पौडेल मानबहादुर दलबहादुर खुला 

16.  325 बहादुर े  मोहनलाल िटकाबहादुर खुला 

17.  49 िवकास घित मगर ग जिवर मु राम खुला, आ.ज. 

18.  251 िवशाल पुकुटी ल ण पुणबहादुर दिलत 

19.  208 ीव  उपा ाय चतुभुज बासुदेव खुला 

20.  25 सिबन अ ामी राम अ लबहादुर दिलत 

21.  423 सागर दाहाल िड ीराम िम लाल खुला 

22.  73 सुमन भुजेल क न रनबहादुर आ.ज. 

23.  314 सुरज रानामगर राम साद गंजमान खुला, आ.ज. 

24.  377 सूयकुमार के.सी. खमबहादुर च बहादुर खुला 

25.  289 सोमन राई मिणराज अ लबहादुर आ.ज. 

 
 

 
.................... 

(हेमनाथ च लागाई) 

 
..................... 
(रेवती के.सी.) 

 
..................... 

(सूय साद सापकोटा) 
नायव सु वा शाखा अ धकृत उपसिचव 

 

 
 
 
 


