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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना  नं.8/079-80, िमित 2079/04/26 

अपरेटर पदको ूयोगात्मक परीक्षा र अन्तवार्तार् सम्बन्धी सूचना । 
 

लोक सेवा आयोग, सखुत कायार्लयको िव ापन नं.14881-14882/077-78, नेपाल इि िनयिर  सेवा, मेिकनकल समहु, िन.उ.स. 
उपसमहु, रा.प.अन.ि तीय ौेणी (ूािविधक) अपरेटर पदको तपिशलमा उल्लेिखत माग पद संख्याका लािग ूयोगात्मक परीक्षा र 
अन्तवार्तार् कायर्बम ौी हेभी इक्वीपमेन्ट िडिभजन कायार्लय, नेपालगंज बाकेँमा देहाय बमोिजमको िमित र समयमा संचालन हनुे 
भएकोले सम्बिन्धत सबैको जानकारीको लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ । 

 अन्तवार्तार्का लािग छनौट भएका उम्मेदवारह ले अन्तवार्तार्मा सहभागी हनु आउँदा हालसालै िखचेको पासपोटर् साइजको 
फोटो २ (दईु) ूित, नेपाली नागिरकताको ूमाणपऽ, आवँयक न्यूनतम शैिक्षक योग्यता ूमाणपऽको सक्कल सिहत नक्कल 2/2 ूित, 
दरखाःत फारमको पिहलो पाना २ (दईु) ूित र तेॐो पाना १ (एक) ूित भरी ूवेशपऽ िलई अन्तवार्तार्को लािग तोिकएको समयभन्दा 
१ (एक) घण्टा अगाबै उक्त कायार्लयमा उपिःथत हनु यसै सूचना ारा जानकारी गराइन्छ । 

सेवा/समहु/उपमसमहुः-इि िनयिर ,मेकािनकल,िन.उ.स.      पदः- अपरेटर              ौेणीः-रा.प.अन.ि तीय 

िव.नं. ...../077/78 14881 - 14882 - - - - 
िकिसम खलुा मिहला आ.ज. मधेशी दिलत अपा  िप.क्ष े

माग पद संख्या २  १     

िल.प.मा सिम्मिलत संख्या  25 

छनौट भएका संख्या 7 - ३ - - - - 
 

ब.ब.न. रोल नं. उम्मेदवारको नाम,थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समहु 

१.  650006 अमरबहादरु चौधरी बासरुाम ढाटुराम आ.ज 

२.  650025 उमेश पराजलुी घनँयाम धनपती खलुा 
३.  650026 जनक मकु्तान इन्िबहादरु अम्मरबहादरु खलुा,आ.ज. 
४.  650021 झकबहादरु थापा परे प्यारे खलुा 
५.  650010 लोकेन्िकुमार खड्का िदपबहादरु भवुानेिसं खलुा 
६.  650005 िववेक गौतम लालूसाद काशीराम खलुा 
७.  650035 शिसराम चौधरी िडलबहादरु तलुसीराम खलुा,आ.ज. 
८.  650015 हेमन्त िड.सी. डण्डबीर नोख ु खलुा 

ूयोगात्मक परीक्षाको िमित, समय र ःथानः- 
वणार्नबुम नम्बर िमित ूयोगात्मक परीक्षाको समय ःथान 

१-३ 2079/05/1१ िदनको २:30 बजे देिख  

ौी हेभी इक्वीपमेन्ट िडिभजन कायार्लय, नेपालगंज बाकेँ । 4-6 2079/05/1१ िदनको ३:45 बजे देिख 
7-8 2079/05/1१ िदनको 5:00 बजे देिख 

अन्तवार्तार्को िमित, समय र ःथानः- 
वणार्नबुम नम्बर िमित अन्तवार्तार्को समय ःथान 

१-४ 2079/05/1२ िदनको २:00 बजे देिख  

ौी हेभी इक्वीपमेन्ट िडिभजन कायार्लय, नेपालगंज बाकेँ । ५-8 2079/05/1२ िदनको ३:30 बजे देिख 
 
 
 

खगेन्ि बढुा क्षेऽी   मनोजकुमार पोखरेल  पूणर्मान ौे  

(नायब सबु्बा) (शाखा अिधकृत)  (उप-सिचव) 


