
प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश १ 
 "दरखास्त दस्तरु बझूाउने भाचैर"    

 

उम्मदेवार प्रित
 

भाचैर िववरण
आिथक वषर्: 2079/80
कारोवार संकेत: 2079-4946277
कायार्लय: प्रदेश लोक सेवा आयोग,िवराटनगर[2100013011]
राजस्व बझुाउने बैंक: रािष्ट्रय वािणज्य बैंक
पद: अ.न.मी. , शे्रणी/तह: चौथो , सेवा: स्वास्थ्य

राजस्व बझूाउनेको िववरण
मास्टर आइ. ड: 96718
नाम: punita kumari yadav
फोन: 9803586571

िवज्ञापन नं. िकिसम/समूह    शुल्क
31/2079-80 खुल्ला 300
32/2079-80 मिहला 150
34/2079-80 मधशेी 150
जम्मा 600

नोटको 
िववरण

गणना रकम

१०००    =
५०० =
१०० =
५० =
२० =
१० =
५ =
२ =
िसक्का =
जम्मा =

तपाईंले यो भौचर उले्लिखत बैंक को कुनै पिन शाखा मा गई िमित 2079-08-25 ( 2022-12-19 ) िभत्र नगद भुक्तानी गनुर् पनेर्छ| सो िमित भन्दा पछािड 
भुक्तानी गरेमा उम्मदेवार स्वयं िजम्मवेार हुने छ |प्रदेश लोक सेवा आयोग दरखास्त िस्वकृत गनर् बाध्य हुने छैन | राजस्व दािखला भएको रकम पिन िफतार् हुने छैन 
। यस िबषयमा कुनै उजरु वाजरु लाग्ने छैन |

प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश १ 
 "दरखास्त दस्तरु बझूाउने भाचैर"

 

बैंक प्रित
 

भाचैर िववरण
आिथक वषर्: 2079/80
कारोवार संकेत: 2079-4946277
कायार्लय: प्रदेश लोक सेवा आयोग,िवराटनगर[2100013011]
राजस्व बझुाउने बैंक: रािष्ट्रय वािणज्य बैंक
पद: अ.न.मी. , शे्रणी/तह: चौथो , सेवा: स्वास्थ्य

राजस्व बझूाउनेको िववरण
मास्टर आइ. ड: 96718
नाम: punita kumari yadav
फोन: 9803586571

िवज्ञापन नं. िकिसम/समूह    शुल्क
31/2079-80 खुल्ला 300
32/2079-80 मिहला 150
34/2079-80 मधशेी 150
जम्मा 600

नोटको 
िववरण

गणना रकम

१०००    =
५०० =
१०० =
५० =
२० =
१० =
५ =
२ =
िसक्का =
जम्मा =

तपाईंले यो भौचर उले्लिखत बैंक को कुनै पिन शाखा मा गई िमित 2079-08-25 ( 2022-12-19 ) िभत्र नगद भुक्तानी गनुर् पनेर्छ| सो िमित भन्दा पछािड 
भुक्तानी गरेमा उम्मदेवार स्वयं िजम्मवेार हुने छ |प्रदेश लोक सेवा आयोग दरखास्त िस्वकृत गनर् बाध्य हुने छैन | राजस्व दािखला भएको रकम पिन िफतार् हुने छैन 
। यस िबषयमा कुनै उजरु वाजरु लाग्ने छैन |


