
लोक सेवा आयोग 
  पवूााञ्चल क्षेत्रीय निर्दशेिालय  

धिकुटा 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८९/२०७४-७५ लिलतिः २०७४/०८/२३ 

लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कायाालय¸ महेन्द्रनगरको देहायको ववज्ञापनमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत 
ललखित परीक्षामा सम्ममललत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका 
उममेदवारहरु ललखित परीक्षाबाट महाकाली अञ्चल कायाालय¸ महेन्द्रनगरमा सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक परीक्षा र 
अन्द्तवाातााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट 
भएका उममेदवारले देहायको स्थान, लमतत र समयमा हुने अन्द्तवााताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, 

प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सदहत नक्कल २/२ प्रतत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रतत तथा ततृीय पाना भरी 
प्रवेशपत्र ललई तोककएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपम्स्थत हुनुपनेछ ।प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवाातााका 
ददन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हुनेछ । 
सेवा, समूह, 
उपसमूहः  

ववववि पदः  सहायक कम्युटर अपरेटर  तह/शे्रण ः  रा.प.अन.ंद्वव
ततय 

लि.प. सञ्चािन 
लमततः 

207४।०५।०७ गत े नततजा प्रकाशन गने 
कार्ाािर्ः 

पूवााञ्चल क्षेत्रीय तनदेशनालय, 
िनकुटा । 
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ब. क्र. न.ं रोि नं. उममेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  400007 अजुानलसहं ठगुन्द्ना लाललसहं ललुवा िुला 
2.  400011 आशाकुमारी बोहरा नरबहादरु जयलसहं मदहला 
3.  400017 ओम जोशी डिल्लीराज नागेन्द्रप्रशाद मदहला 
4.  400036 िगेन्द्र भण्िारी कालुलसहं पुटुकलसहं िुला 
5.  400040 गरे्शबहादरु िामी करे लभमबहादरु िुला 
6.  400042 गीता  बबस्ट िनबहादरु कर्ाबहादरु िुला, मदहला 
7.  400053 चतेराज कलौनी मनोरथ अतनदत्त िुला 
8.  400058 जनकराज भट्ट रतनपती भानदेव िुला 
9.  400064 ज्योतीप्रकाश बिू केशबराज जयनन्द्द िुला 
10.  400071 तका राज जोशी मनोरथ बबरभर िुला 
11.  400094 ददपेश यादव ककसुनदेव रामलाल मिेसी 
12.  400096 ददललपकुमार लसहं रामबबलास जनक मिेसी 
13.  400116 नन्द्दा पन्द्त मतनराज हररभक्त मदहला 
14.  400117 नरेन्द्र चन्द्द वीरबहादरु दगुाा िुला 
15.  400121 नवराज गौतम केशबराज गंगाराम िुला 
16.  400138 पुष्पराज जोशी नन्द्दकृष्र् जयकृष्र् िुला 
17.  400140 पुष्पा भट्ट  रुरराज गरे्शदत्त िुला, मदहला 
18.  400141 पुस्करराज उपाध्याय उद्धबराज बबजैराज िुला 
19.  400150 प्रददपकुमार महतो रामऔतार चुिामखर् मिेसी 



 

 M )@^–%@)!#),  )@^–%@)!%!,  ˆofS; g+=M )@^–%@)!%!,  Website:www.psc.gov.np,    Email:eastern@psc.gov.np 

ब. क्र. न.ं रोि नं. उममेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

20.  400179 मनोजप्रसाद यादव पररछन भजन मिेसी 
21.  400194 लमनु कुवर लभमलसहं गचत्रु मदहला 
22.  400203 रंम्जता कुमारी रामआलशस शोलभ मिेसी 
23.  400210 रागिकाभाट कठायत मदनलसहं मानबहादरु मदहला 
24.  400220 रुपाकुमारी बंम मानबहादरु दलबहादरु मदहला 
25.  400221 रोशन चन्द्द सैमल मानी िुला 
26.  400233 ववजयकुमार यादव बैद्यनाथ सजुाग मिेसी 
27.  400243 लशवशरर् यादव  म्जवछ बबलट मिेसी 
28.  400260 सावीत्रीकुमारी भट्ट श्रीिरदेव बबष्रु्प्रसाद मदहला 
29.  400277 सुदाशन जोशी प्रजापतत बलदेव िुला 

 

प्रर्ोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमतत र समर्ः 
स्थानः लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कायाालय¸ महेन्द्रनगर । 

ब. क्र. न.ं 
प्रर्ोगात्मक परीक्षा कार्ाक्रम  ब. क्र. 

नं. 
अन्तवााताा कार्ाक्रम 
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