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लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको दे हायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार दे हायका रोल नमबर
व्यहोरा समवम्न्द्ि

परीक्षािा सम्मिमल

उमिेदवारहरु

था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको

सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तर्वातवाको लवगि छनौट भएकव उम्मेदर्वरले

पवसपोटा सवइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक पने सबै प्रमवणपत्रहरुको सक्कल सहहत नक्कल २/२ प्रतत, दरखवस्त फवरवमको
प्रथम पवनव २ प्रतत तथव तत
ृ ीय पवनव १ प्रतत भरी अन्तर्वातवाको लवगि तोककएको हदन भन्दव ७(सवत) हदन अिवर्ै यस आयोिको
अन्तर्वातवा तथव ससफवररश शवखवमव उपस्स्थत भई प्रमवणपत्रहरू पेश िरी रुजु िरवउनु पनेछ । दे हायको स्थान, मित
सियिा हुने अन्द् वाा ाा ददन आउँ दा िागथ उल्लेखि सक्कल कागजा र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ
पनेछ । अन्द् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक् कायाक्रि यथाव ् सञ्चालन हुनेछ ।
सेवा, समूह, उपसमूहः इञ्जि., सससिल, वव.एण्ड आ.
सल.प. सञ्चालन समसतः 207४।९।२६ र २७ गते

पदः सहसञ्जचव वा सो सरह

नसतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः लोक सेवा आर्ोग, केन्द्रीर् कार्ाालर् ।
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