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िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा
सूचरा रं. १६३/०७४-७५ िमित २०७४/८/२३ गते

लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्ाालर्, बु टवलको दे हायको ववज्ञापनमा बु टवल परीक्षा केन्द्रबाट वलइएको
वलखित परीक्षामा सखिवलत ्िेदवारहमधमये वर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका ्िेदवारहमध
्त्तीर्ा भई अन्तरवाताा का लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
छनौट भएका ्िेदवारले दे हायको स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताा मा सहभागी हुन आ्ँ दा ने पाली नागररकताको
प्रमार्पत्र, शै वक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र सक्कल सवहत नक्कल १/१ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको
प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना भरी प्रवेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै ्पखस्थत हुनु पने व्यहोरा समे त
यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ ।
सेवा, समू ह, ्पसमू ह – ने पाल वन, जनरल फरे ष्ट्री

पद – फरे ष्ट्र
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अन्तरवाताा को लावग छनौट भएको संख्ाः

५
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रोल नं .

उम्मे दवारको नामथर

बाबु को नाम

बाजेको नाम

छनौट भएको समूह

1

200006

आवशष श्रेष्ठ

लक्ष्मर्प्रसाद

भीमबहादु र

आन्तररक

2

200058

प्रमोद कुमार गु प्ता

अवभराम

मंगमध

आन्तररक

3

200080

मुवनराम बु ढा

्दयराम

मानवसं ह

आन्तररक

4

200106

श्यामानन्द यादव

सू यामोहन

रवसयावन

आन्तररक

5

200128

हे मन्त कुमार यादव

वदनानाथ

पल्टु

आन्तररक

अन्तरवाताा हुने स्थान, द्वमद्वत र समर्ः- लोक सेवा आर्ोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्ाालर्, बु टवल
व.क्र.नं.
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अन्तरवाताा कार्ाक्रम
द्वमद्वत

समर्

२०७४/१०/१८

वदनको ३.०० बजे

पुनश्चः अको सूचना भएमा बाहे क तोवकएको अन्तरवाताा का वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन ्क्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।
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