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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ११०/०७४-७५ लिलत २०७४।८।२६ गते 

 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निदेशिालय, सुरे्खतको देहायका ववज्ञापनमा ललइएको ललखित परीक्षामा 
सम्ममललत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवारहरु अन्तवाातााको लागग 
छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्ित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उममेदवारले 
देहायको स्थान, लमतत र समयमा हुने अन्तवााताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सदहत 
नक्कल २/२ प्रतत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रतत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई तोककएको समय भन्दा १ (एक) 
घण्टा अगावै उपम्स्थत हुनुपनेछ । अन्तवाातााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन उक्त कायाक्रम यथावत ् सञ्चालन  
हुनेछ । 
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ब. क्र. िं. रोल िं. उम्मेदवारको िाम, थर बावुको िाम बाजेको िाम छिौट समूह 

1.  330008 अवध िाि पंलित बािदेव बधुन िधेसी 

2.  330010 ईन्रकिा बसौिा दगुाादत्त एकदेव िहििा 

3.  330027 छहविाि राय यादव िोिन ध्यान िधेसी 

4.  330033 ददनेश पंलित श्रीहकशोरी श्रीिोिन िधेसी 

5.  330035 ददपा चौधरी हिकाराि िाग ु आ.ज. 

6.  330047 पिेश्वर चौधरी जगदेव भग्ग ु आ.ज. 

7.  330054 प्रििाद राउत ििेन्र धनषुी ििुा, िधेसी 

8.  330057 बसन्तकुिार ठाकुर बेचन ििाजन ििुा, िधेसी 

9.  330067 यिनुा बढुाथोकी  िेकबिादरु अिरबिादरु िहििा 

10.  330070 रंगप्रसाद चौिागार्ा धलनराि नैने ििुा 

11.  330075 राजेश भट्टरार्ा हवश्वनाथ ऋहषराि ििुा 

12.  330095 शेर लसंि थारु  िोिनिाि सत्यनारायण आ.ज. 

13.  330105 हिरादेहव वस्नेत हिकाराि भरहवर िहििा 
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अन्तवााताा हुिे स्थाि, लमनत र समयः 
स्थािः  लोक सेवा आयोग, मध्यपम्चचमाञ्चल क्षेत्रीय तनदेशनालय, सुिेत । 

ब. क्र. िं. 
अन्तवााताा कायाक्रम  

ब. क्र. िं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमनत समय  लमनत समय 
१-७ 2074।११।2७ ददनको ३:०० बजे  ८-13 2074।11।28 ददनको 11:०० बजे 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-कुिार जोशी_   -िमु्बनाथ पोिरेि_ -अलनि राज शिाा_ 
केन्रीय प्रलतलनलध  शािा अलधकृत लन.क्षेलिय लनदेशक 
  

  


