
लोक सेवा आयोग 
  पवूााञ्चल क्षेत्रीय निर्दशेिालय  

धिकुटा 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १४/२०७४-७५ लिलतिः २०७४/७/१८ 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय¸ सरेु्खतको रे्दहायको ववज्ञापिमा सरेु्खत परीक्षा केन्द्रमा सञ्चानलत नलश्चर्खत 
परीक्षामा सश्चममनलत उममेर्दवारहरु मध्ये वर्ाािकु्रमािसुार रे्दहायका रोल िमबर तथा िाम थर भएका उममेर्दवारहरु नलश्चर्खत 
परीक्षाबाट मध्यपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निरे्दशिालय¸ सरेु्खतमा सञ्चालि हिुे अन्द्तवाातााको लानग छिौट भएको व्यहोरा समवश्चन्द्ित 
सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उममेर्दवारले रे्दहायको स्थाि, नमनत र समयमा हिुे 
अन्द्तवााताा दर्दि आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत िक्कल २/२ प्रनत, र्दरर्खास्त फारामको 
प्रथम पािा २ प्रनत तथा ततृीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई तोवकएको समय भन्द्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपश्चस्थत हिुपुिेछ । 
अन्द्तवाातााका दर्दि सावाजनिक ववर्दा पिा गएमा पनि उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालि हिुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, आयवेुर्द पर्दः  आयवेुर्द सहायक/कववराज तह/शे्रर्ीः  पाँचौ 
नल.प. सञ्चालि नमनतः 207४।१।६ गते िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः पूवााञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय, ििकुटा । 

  
ववज्ञापि िं. ........ ०७३।७४ १४३०९ - - १४३१० - - - 

वकनसमः  र्खलुा मवहला आ.ज. मिेसी र्दनलत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पर्द संखयाः १ - - १ - - - 

नल.प.मा सश्चममनलत संखया                   २९ 
अन्द्तवाातााको लानग छिौट भएको 
संखया ६ - - ६ - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  330001 अजयकुमार यार्दव राजेन्द्र रामअिार र्खलुा, मिेसी 
2.  330002 अश्चजता भट्टराइा श्चशश्चशरराज प्रमेलाल र्खलुा 
3.  330013 र्दयाराम महतो राजरे्दव असफी मिेसी 
4.  330019 िन्द्र्दवकशोर साह मौजे जलिारी र्खलुा, मिेसी 
5.  330023 पंकज रायमाझी तलुबहार्दरु वटकाबहार्दरु र्खलुा 
6.  330025 प्रकाश यार्दव श्चशविारायर् नभर्खाई र्खलुा, मिेसी 
7.  330042 वविोर्दकुमार यार्दव वकशिुरे्दव रामऔतार मिेसी 
8.  330045 श्रीिर अनिकारी ऋविराम रामप्रसार्द र्खलुा 
9.  330049 सरोजकुमार साह श्चशवर्दयाल वकशोरी मिेसी 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निरे्दशिालय¸ सुरे्खत 

ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 
ममतत समय  ममतत समय 
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(सरु्दीपप्रसार्द गौतम) (प्रकाश गरुुङ्ग) (उमेशकुमार पोर्खरेल) 
केन्द्रीय प्रनतनिनि शार्खा अनिकृत नि.क्षते्रीय निरे्दशक 

 


