लोक सेवा आयोग
(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सूचना नं. १८२ /०७४/७५

अनामनगर, काठमाण्डौं
मित िः–२०७४।५।२१

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको दे हायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि
िध्ये वर्ाानक्र
ु िानस
ु ार दे हायका रोल नमबर

परीक्षािा सम्मिमल

उमिेदवारहरु

था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई सािहू हक परीक्षर् परीक्षा र

अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि

सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूहिक

परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक न्यूनतम

योग्यता एकीन िुने सम्पूणा प्रमाणपत्र तथा अन्य आर्श्यक कािजातिरू र दरखास्त फारामको प्रथम र तत
ृ ीय पाना २ प्रतत
भरी यो सूचना प्रकाशन भएको ममततले ७(सात) हदन मभत्र यस आयोिको दरखास्त व्यर्स्थापन केन्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको
प्रततमलपप उम्मेदर्ार आफैले प्रमाणणत िरी रुजू िराउनु पनेछ । आर्श्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आर्श्यक कािजातको

प्रमाणपत्रिरू नपुर्याएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द िुनेछ । छनौट भएका उमिेदवारले दे हायको स्थान, मित र सियिा
हुने अन्द् वाा ाा हदन आउँ दा िागथ उम्ललखि सक्कल कागजा र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा
था मसफाररस शािािा अतनवाया उपम्स्थ

हुनु पनेछ । सािहू हक परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ााका हदन सावाजतनक ववदा पना
कायाक्रि यथाव ् सञ्चालन हुनेछ ।

गएिा पतन उक्

सेवा, समूह, उपसमूहः इञ्जि, इलेक्ट्रोननक्ट्स एण्ड

पदः

टे लीकम्युननकेशन

ककमसमः
माि पद संखयाः

तह÷श्रे ण ः रा.प.तृत य

इञ्जिननयर÷टे ञ्जक्ट्नकल अफिसर

नल.प. सञ्चालन नमनतः 207३।११।२० र २२ गते
पर्ज्ञापन नं. ........ ०७३।७४

इलेक्ट्रोननक्ट्स÷रे नडयो

ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय ।
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रोल नं.
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बुफिबहादुर

2.
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सुरेशनसं ह फव.क.

हररबहादुर

धनबहादुर

उम्मेदर्ारको नाम, थर

बार्ुको नाम

बाजेको नाम

छनौट समूि
दनलत

सामूहिक परीक्षण परीक्षा तथा अन्तर्ााताा िुने स्थान, ममतत र समयः
स्थानः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर।
ब. क्र. नं.

ममतत

१-२

२०७४।६।१० गते

सामूहिक परीक्षण परीक्षाको समय
ददनको १०:३० बजे

अन्तर्ाातााको समय
ददनको ११:३० बजे
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