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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. १०६२ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१२।१६ 

लोक सेवा आयोग, पूवााञ्चल क्षेत्रीय तिरे्दशिालय, धिकुटाको रे्दहायका ववज्ञापििा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  
उमिेर्दवारहरु िध्ये वर्ाािुक्रिािुसार रे्दहायका रोल िमबर  था िाि थर भएका उमिेर्दवार उत्तीर्ा भई अन् वाा ााको लागग 
छिौट भएको व्यहोरा समवम्न्ध  सबैको जािकारीको लागग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उमिेर्दवारले 
रे्दहायको स्थाि, मित  र सियिा हुिे अन् वाा ाा दर्दि आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह  
िक्कल २/२ प्रत , र्दरिास्  फारािको प्रथि पािा २ प्रत   था   ृीय पािा भरी प्रवेशपत्र मलई  ोककएको सिय भन्र्दा १ 
(एक) घण्टा अगाव ैउपम्स्थ  हुिुपिेछ । अन् वाा ााका दर्दि सावाजतिक ववर्दा पिा गएिा पति उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालि 
हुिेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  कृषि, भेटेररनरी पदः  नायव पश ुस्वास््य प्राषवधिक तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं.द्वित य 
धि.प. सञ्चािन धमधतः 207३।२।३० गते नधतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १०२५२ १०२५३ - १०२५४ १०२५५ - - 

किसिमः  खुला महिला आ .ज.  मधेिी दसलत अपाङ्ग वप .ेे.  
माग पद िंख्ाः ४ १ - १ १ - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                           २५२ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

६ ३ - ३ ४ - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

1.  30016 अशोककुमार ठाकुर चधित्तर ठकाई मिेस  
2.  30071 टंकबहादरु काकी अगमबहादरु ररषिबहादरु खिुा 
3.  30091 द्वदिकुमारी रार्ा थमनबहादरु अस् ्वज मषहिा 
4.  30129 प्रताप काकी हेमराज दगुााबहादरु खिुा 
5.  30135 प्रषवन षवश्वकमाा उत्तरकुमार सहव र दधित 

6.  30226 धबरेन्द्र सरदार  मनर षटरु दधित 

7.  30156 धभमदत्त भट्ट रामदत्त मन राम खिुा 
8.  30166 मानबहादरु िम्जेि चन्द्रबहाद ु नर्वज साकी दधित 

9.  30177 रंजजतकुमार झा  चन्द्रषकशोर फेकु मिेस  
10.  30182 रमेशकुमार विी बेदप्रसाद भक्तबहादरु खिुा 
11.  30202 रामअधससकुमार साह प्रमेश्वर सहदेव मिेस  
12.  30242 श्याम कटवाि तेजबहादरु भवुानधसंह खिुा 
13.  30250 सधमता रार्ा षकरणकुमार जैकुमार मषहिा 
14.  30251 सम्झना खनाि धनधिप्रसाद गजािर मषहिा 
15.  30264 सनु्द्दर मगर तेजबहादरु डम्बरबहादरु खिुा 
16.  30272 सवुास पररयार गोपाि चन्द्रबहादरु दधित 
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अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, पूवााञ्चल क्षेत्रीय तिरे्दशिालय, धिकुटा । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 

१-८ २०७४/१/११ ग े दर्दिको ११:०० बजे  ९-१६ २०७४/१/११ ग े दर्दिको २:०० बजे 
 

 

 
(धनिकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनािी) 

शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत उपसजचव 
 


