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सससनयर मेकासनक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.179/२०७8-७9, समसत २०७9।02।18 

 

       यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२०19/२०७7-078 (खलुा), नेपाल ईञ् िसनयररग स सेवा, मेकासनकल समूह, सन.उ.स. 
उपसमहु, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सससनयर मेकासनक्स पदको तपससलमा उल्लेञ्खत माग पद संख्याका लासग प्रयोगात्मक 
परीक्षा र अन्तवााताा कायाक्रम देहाय बमोञ्िमको स्थान, समसत र समयमा संचालन हनुे भएकोले सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीका लासग 
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

       छनौट भएका उम्मेदवारले अन्तवााताा ददन आउँदा पासपोटा साइिको फोटो २ प्रसत, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र 2 प्रसत 
आवश् यक न्यूनतम शैञ्क्षक यो्यता प्रमाणपत्रको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रसत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना २/२ प्रसत तथा ततृीय 
पाना 1 प्रसत भरी प्रवेशपत्र सलई तोवकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपञ्स्थत हनुपुनेछ। अन्तवाातााका ददन सावािसनक ववदा 
पना गएमा पसन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चालन  हनुेछ । 

 
सेवा,समूह, उपसमूहः इञ्ि., मेकासनकल, सन.उ.स.  पदः  सससनयर मेकासनक्स शे्रणीः रा.प.अनं. प्रथम 

सल.प. सञ्चालन समसतः  २०७8।5।2१ गते सलञ्खत नसतिा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालय। 

  

ववज्ञापन नं. ........ ०७7।७8 12019  - - - - - 

वकससमः  खलुा मवहला आ .ि.  मधेसी दसलत अपाङ्ग वप .क्षे.  

माग पद संख्याः 2 - - - - - - 

सल.प.मा सञ्म्मसलत संख्या    70 
अन्तवाातााको लासग छनौट भएको 
संख्या 

8 - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बािेको नाम छनौट समूह 

1.  310005 अखलेश ससंह अशोक ददपलाल खलुा 
2.  310010 चन्रशेखर ससंह ववष्णदुयाल रामिी खलुा 

3.  310052 पंकि िोशी महानन्द कालदुत्त खलुा 

4.  310077 पवनबहादरु पाण्डे क्षेत्री ददलवहादरु गिबहादरु खलुा 

5.  310033 प्रमोद कुमार यादव रुपनारायण गणेश खलुा 

6.  310007 रोशन कुमार ठाकुर रववन्रनाथ िोगानन्द खलुा 

7.  310024 लक्ष्मण थापा श्यामबहादरु बलराम खलुा 

8.  310023 सागर यादव नागेन्र रामरतन खलुा 
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प्रयोगात्मक परीक्षाको समसत, समय र स्थान: 
ब. क्र. 
नं. 

समसत 
प्रयोगात्मक परीक्षाको 

समय 
अवसध स्थान 

१-4 २०७9।3।18 ददनको 2:30 बिे 1 घण्टा 
30 समनेट 

श्री हेभी इक्वीपमेन्ट सडसभिन कायाालय, नयाँ बानेश् वर, काठमाडौं 
5-8 २०७9।3।18 ददनको 4:00 बिे श्री हेभी इक्वीपमेन्ट सडसभिन कायाालय, नयाँ बानेश् वर, काठमाडौं 

 

अन्तवाातााको समसत, समय र स्थान: 
ब. क्र. नं. समसत अन्तवााताा कायाक्रम स्थान 

१-4 २०७9।3।19 ददनको 2:00 बिे श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर। 
5-8 २०७9।3।19 ददनको 2:00 बिे श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर। 

 

 

 

   .................... 
   (कुशला पौडेल) 
   उपसञ्चव 
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