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नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. ७९/०७४-७५ नमनत २०७४/७/२० गते 

 

 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चिलच के्षत्रीयच निरे्दशिालय, पोखराको वव.नं. १३०६६-१३०६७/०७३–७४च (खुलाच तथाच समावेशी), 

िेपालच इश्ञ्चिनियररङ्गच सेवा, मेकानिकलच समूह, ििरलच मेकानिकलच उपसमूह,च रा.प.अिं. प्रथमच शे्रणी, मेकानिकलच सुपरभाइिरच

पदको माग पद संख्या २च(रु्दई) को लावग वमवि २०७४/१/१२ गिे सञ् चावलि प्रवियोवगिात्मक वलखिि परीक्षामाचपोखराचपरीक्षा केन्द्रबाट 

सखिवलि जिा २९चििा उिेदवारहरुमधे्य वणाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई देहायको वमवि र समयमा आयोगको पश्चिमाञ्चिलच

के्षत्रीयच निरे्दशिालय, पोखरामा सञ् चालन हुने अन्तरवािााका लावग छनौट गने वनणाय भएकोले सम्बखिि सबैको जानकारीको लावग यो 

सूचना प्रकाविि गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र, िैवक्षक योग्यिाको प्रमाण-पत्र सक् कल सवहि 

नक् कल १/१ प्रवि, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवि, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवि िथा िृिीय पाना भरी प्रवेिपत्र वलई िोवकएको 

वदन १च(एक)चघण्टाचअगावै उपखथथि हुनुपने व्यहोरा समेि यसै सूचनाद्वारा अवगि गराइएको छ । 
 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३०६६ १३०६७ 

वकवसमः िुला मधेिी 

माग पद संख्याः १ १ 

वलखिि परीक्षामा सखिवलि संख्याः २९ 

अन्तरवािााको लावग छनौट भएको संख्याः  ४ ६ 
 

क्र.सं. रोल िं. उम्मेर्दवारको िामथर बाबकुो िाम बाजेको िाम छिौट भएको समूह 

1 230001 अजय वगरी बजरंगी गोरि मधेिी 

2 230003 अबु्दल्लाह हवारी रहमि बविर सवहम बविर मधेिी 

3 230004 अिोक कुमार दास  राउडी विजलाल मधेिी 

4 230020 महमद नौसाद म. इसक विङगुर िुला 

5 230025 िंकर थापा दानबहादुर यामबहादुर िुला 

6 230029 सन्तोष कुमार यादव ववलु्ट वहया मधेिी 

7 230030 सने्दि ररसाल िंकरप्रसाद टंकप्रसाद िुला 

8 230034 सुवनल कुमार यादव लालबहादुर गया िुला, मधेिी 

9 230038 सुरेि प्रसाद कलवार विविंकर चुल्हाई मधेिी 
 

 

वलखिि परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखिि उिेदवारको अन्तरवािाा कायाक्रम वनम्नानुसार सञ् चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

नमनत वर्ाािुक्रमचिम्वर अन्तरवातााचहुिेचसमय अन्तरवातााचहुिेचस्थाि 

२०७४।९।२३ १-६ वदनको ३.०० बजे 
लोकचसेवाचआयोग, पश्चिमाञ्चिलचके्षत्रीयचनिरे्दशिालय, पोखरा 

२०७४।९।२४ ७-९ ववहान ११.०० बजे 

पुिचिःचअको सूचना भएमा बाहेक िोवकएको अन्तरवािााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावि् सञ्चालन हुनेछ ।  
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 (ववकास बस्िते) (निश ुमहतो) (टामलाल पाण्डे) 

 लेखा अनधकृत कम््यटुर इखिनियर निरे्दशक 

  केन्रीय प्रनतनिनध 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स िं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 

http://www.psc.gov.np/

