
 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

सूचना नं.: ७१/०७४-७५,  मिमि :- २०७४/८/२० 
 

लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौडाको देहायका ववज्ञापनिा हेटौंडा केन्द्रिा सञ्चालन भएको प्रमियोमगिात्िक मलखिि 
परीक्षािा सखमिमलि उमिेदवारहरुिध्ये वणाानकु्रिानसुार देहायका रोल नमबर िथा नाि, थर भएका उमिेदवारहरु उत्तीणा भै 
अन्द्िरवािााको लामग छनौट भएको व्यहोरा समबखन्द्िि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 
उमिेदवारहरुले देहायको मिमि र सियिा लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौंडािा सञ्चालन हनेु अन्द्िरवािाािा आउँदा 
पासपोटा साईजको फोटो २ प्रमि, शैखक्षक योग्यिा र नागररकिाको प्रिाणपत्रको सक्कलसवहि नक्कल १/१ प्रमि र प्रवेशपत्र मलई 
िोवकएको ददन १ घण्टा अगावै उपखथथि हनुपुने व्यहोरा पमन यसै सूचनाद्वारा अवगि गराईएको छ ।  
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ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ १२६३३ १२६३४ 
वकमसि  िलुा िवहला 
िाग पद संख्या  १ १ 
परीक्षािा सखमिमलि उमिेदवार संख्या      ४८१ 
अन्द्िरवािााको लामग छनौट भएको संख्या ७ ५ 

 

वणाानकु्रि नं. रोल नं. उमिेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
१ 170103 िड्ग कुिारी उपाध्याय ििाराज ववष्णपु्रसाद िवहला 
२ 170138 चन्द्रकली वली मभछु भामगरथ िलुा, िवहला 
३ 170142 जय कृष्ण सेजवुाल मनबुा दत्त िलुा 
४ 170178 ददप बहादरु काकी चन्द्रबहादरु जयबहादरु िलुा 
५ 170238 पववत्रा काफ्ले यिराज बेदराज िलुा, िवहला 
६ 170296 बासदेुव िनाल खििनारायण िनहरर िलुा 
७ 170335 िन्द्ज ुबढुाथोकी िनराज बलबहादरु िवहला 
८ 170527 साखन्द्िला फोमवो श्यािबहादरु शेरबहादरु िवहला 
९ 170593 वहरालाल गेलाल भवनाथ नरनाथ िलुा 
१० 170597 हेिराज पनु प्रिाप गोरिबहादरु िलुा 

 

छनौट भएका उमिेदवारहरुको अन्द्िरवािाा कायाक्रि मनमनानसुार सञ्चालन हनुछे । 

वणाानकु्रि नं. 
अन्द्िरवािाा हनेु मिमि र सिय  
मिमि सिय 

१ - ५ 
२०७४/११/१४ 

ददनको १:०० बजे 
६ - १० ददनको ३:०० बजे 

रष्टव्य:  
(क) रोल नं. १७००७१ र १७०२८५ का उमिेदवारहरुले उत्तरपखुथिकािा सिूह की उल्लेि गरेको नपाईएको हुँदा मनजहरुको 

उत्तरपखुथिका रद्द गररएको छ ।  
(ि) अको सूचना भएिा बाहेक िोवकएको ददन सावाजमनक ववदा पना गएिा पमन अन्द्िरवािाा कायाक्रि यथावि सञ्चालन हनेुछ । 
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