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जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सच
ू ना
(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७६/०२/०८)
यस गौिाला नगरपाशलकाको दोस्रो नगर सभाको शमशत २०७५/३/२० गतेको शनर्णय अनसु ार गौिाला
बहुमख
ु ी क्याम्पस / इशजजशनयररङ क्याम्पस शनमाणर्को लागी जग्गा प्राप्त गनणपु ने भएकोले जग्गा प्राशप्त ऐन
२०३४ को दफा ९ र १० प्रयोजनको लागी शमशत २०७६/०२/०६ गते प्रमख
ु शजल्ला अशधकारीको
अध्यक्षतामा गौिाला नगरपाशलकाको कायाणलयमा बसी सचू ना प्रकािन गने भनी शनर्णय भए अनसु ार यो
सचू ना प्रकाशित गररएको हुदुँ ा यो सचू ना प्रकाशित भएको शमशतले १५ शदन शभत्र सरोकारवाला
व्यशिहरूले मआ
ु ब्जा दाबी गनण आ-आफ्नो हकदैया भोग चलन सम्बजधी शनस्सा सशहत ररतपवू णकको
शनवेदन यस गौिाला न.पा.को कायाणलय गौिाला, महोत्तरीमा शदनु होला । तोशकएको म्याद शभत्र शनवेदन
नशदई म्याद गजु ारे को खण्डमा काननु बमोशजम भै जानेछ र पशछ कुनै शकशसमको उजरु
–बाजरु नलाग्ने
व्यहोरा सम्बशजधत सबैको जानकारीको लागी यो सचू ना प्रकाशित गररएको छ ।
तपशिल:
शकत्ता
क्र.स.ं नं
१

जग्गाको
क्षेत्रफल

अशधग्रहर्
हुने क्षेत्रफल

जग्गाधनीको नाम

बाबक
ु ो वा पतीको नाम
भोजबहादरु खड्का
५८३ ०- १३- १५ ०- १३- १५ वालकुमारी खड्का (पशत)

२
३

५३ ०- ११- १
९३९ ०- ६- ०

०- ११- १
०- २- ०

मञ्जरी शनरौला
तारानाथ सवु दे ी

४
५

९७५ ०- ६- ०
४४० ०- ५- १

०- २- ०
०- ५- १

मेनक
ु ा वराल शघशमरे शवश्वमर्ी वराल (पशत )
दल बहादरु भजु ल
े
बि
े
ं राज भजु ल

६

४९४ ०- ३- २

०- ३- २

नोजराज खनाल

शवश्वराज शनरौला पशत
जीवनाथ सवु दे ी

मोहनप्रसाद खनाल

बाजे वा ससरु ाको
नाम
कै शफयत

जगजनाथ
उपाध्याय
शटकाराम सवु दे ी
ईश्वरी प्रसाद
वराल
शललानाथ
खनाल
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७
८
९

६०१ ०- १२- ३
५९२ ०- १०- ०
४३९ ०- ७- ०

०- ३- ५
०- ३- ५
०- ३- ०

जयसजु दरदेवी साह
शजतेजर साह तेली
जमनु ी देवी

१०
११

२७१ ०- ५- ०
६४९ ०- ६- ०

०- २-१०
०- ३- ०

१२

२४२ ०- ७- ०

०- २- ६

हेमु साह तेली (पशत)
भल
ु ा साह तेली
मेघनाथ पौडेल
शवमलकुमार सवु दे ी
शबमला देवी सवु दे ी (पशत)
रामलोचन ठाकुर शवजदेश्वर ठाकुर
वाशलकादेवी
भट्टराई
मक
ु ु जद प्रसाद भट्टराई पशत

१३

२७० ० -४ -१६

० -२ -६

सीतादेवी महतो

महेजर महतो (पशत)

भल
ु ा साह तेली
(ससरु ा)
श्रवर् साह तेली
शवश्वनाथ
उपाध्याय
शकिोरी
रवीलाल
उपाध्याय
लालधारी महतो
ससरु ा

............................
चजर बहादरु खड्का
(प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ त)

