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पाना नं. ~1~ 

इलेक्ट्रिक्ट्ियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाताा कायाक्रम  

क्ट्नर्ाारण गररएको िचूना ।  
 

िचूना नं. ७/२०७९-८०, क्ट्मक्ट्त: २०७९।०४।२७ 
 

लोक सवेा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवलको ववज्ञापन नं. १३९३४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इक्ट् िक्ट्नयररग ग सवेा, 

मेकाक्ट्नकल समहू, क्ट्न.उ.ि. उपसमहू, रा.प.अनं. क्ट्ितीय श्रेणी, इलेक्ट्रिक्ट्ियन पदमा लोक सवेा आयोग, केन्द्रीय 

कायाालयको सचूना न.ं ८६/०७९-८०, वमवि २०७९/०४/१७ गिेको सचूना बमोविम प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्िरवािााको 

लावग छनौट भएका िपवसलका उम्मदेवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्िरवािाा दहेायको वमवि, समय र स्थानमा सञ् चालन 

हुन ेभएकोले सम्बवन्द्िि सबैको िानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

छनौट भएका उम्मदेवारहरुले प्रयोगात्मक परीक्षा िथा अन्द्िरवािाामा सहभागी हुन आउँदा पासपोटा साइिको फोटो २ (दुई) 

प्रवि, प्रमाणपत्रहरुको सक्कल सवहि नक्कल २/२ प्रवि, दरखास्ि फारामको प्रथम पाना २/२ प्रवि िथा ििृीय पाना भरी 

प्रवेशपत्र समिे वलई िोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै िोवकएको स्थानमा उपवस्थि हुन समिे यस ैसचूना माफा ि 

िानकारी गराइन्द्छ ।   
 

िेवा, िमूह, उपिमूह: इवञ् ि., मकेावनकल, वन.उ.स.        पद: इलेवक्िवसयन        शे्रणी: रा.प.अनं. वििीय 
 
 

क्ट्वज्ञापन नं. १३९३४ - - - - - - 

क्ट्कक्ट्िम खुला मक्ट्हला आ.ि. मरे्िी दक्ट्लत अपाग ग क्ट्प.के्ष. 

माग पद िंख्या १ - - - - - - 

प्रयोगात्मक र अन्तरवातााको  

लाक्ट्ग छनौट भएको िंख्या 
६ - - - - - - 

      

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बािेको नाम छनौट िमूह 

१. ५५०००१ अमरदवेकुमार महिो रामखलेावन वबक्रम खलुा 

२. ५५००२५ प्रकाशमणी वमश्र भाग्यनारायण पल्टन खलुा 

३. ५५००१० ववियकुमार साह रामस्वरुप अनि खलुा 

४. ५५००१८ मकेुशकुमार महिो श्रीचन मनवचि खलुा 

५. ५५००१३ राकेशकुमार मण्डल रािकुमार सवुख खलुा 

६. ५५००१५ सरेुन्द्रकुमार यादव श्यामनन्द्दन िमानाथ खलुा 
 

प्रयोगात्मक परीक्षाको क्ट्मक्ट्त, िमय र स्थान 

ब.क्र.नं. क्ट्मक्ट्त िमय प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान 

१-३ 
२०७९/०५/१४ 

वबहान ११:०० बिे 
हभेी इक्यपुमने्द्ट वडवभिन कायाालय, बटुवल, रुपन्द्दहेी । 

४-६ वदनको १:०० बिे 
 

 

 
क्रमश: 

mailto:butwal@psc.gov.np
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अन्तरवातााको क्ट्मक्ट्त, िमय र स्थान 

ब.क्र.नं. अन्तरवातााको क्ट्मक्ट्त अन्तरवातााको िमय अन्तरवाताा हुने स्थान 

१-६ २०७९/०५/१४ वदनको ३:०० बिे लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल 

 

 

 

 

  

(वविय कुमार रम्िेल) 

कम््यटुर अपरेटर 

 

(सरोि रेग्मी) 

नायब सबु्बा 

 

 (ध्यान कुमार थापा) 

उपसवचव 
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