
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. ८३५ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१०।२७ 

लोक सेवा आयोग, पूवााञ्चल क्षेत्रीय तिरे्दशिालय, धिकुटाको रे्दहायका ववज्ञापििा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  
उमिेर्दवारहरु िध्ये वर्ाािुक्रिािुसार रे्दहायका रोल िमबर  था िाि थर भएका उमिेर्दवार उत्तीर्ा भई अन् वाा ााको लागग छिौट 
भएको व्यहोरा समवम्न्ध  सबैको जािकारीको लागग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उमिेर्दवारले रे्दहायको 
स्थाि, मित  र सियिा हुिे अन् वाा ाा दर्दि आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह  िक्कल 
२/२ प्रत , र्दरिास्  फारािको प्रथि पािा २ प्रत   था   ृीय पािा भरी प्रवेशपत्र मलई  ोककएको सिय भन्र्दा १ (एक) घण्टा 
अगावै उपम्स्थ  हुिुपिेछ । अन् वाा ााका दर्दि सावाजतिक ववर्दा पिा गएिा पति उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालि हुिेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदः  ल्याब अससषे्टण्ट तह÷शे्रण ः  चौथो 
सि.प. सञ्चािन समसतः 207३।२।२४ गते नसतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १०२१६ - - १०२१७ - - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः १ - - १ - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                        १३० 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

४ - - ६ - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

1.  30018 ओमकुमार झा परुन हरेकान्द्त खिुा, मधेस  
2.  30032 जजबछ यादव काररराम चमुा मधेस  
3.  30038 सिभवुनकुमार यादव दखुा भटुा मधेस  
4.  30054 नरेन्द्र भारत  उपेन्द्र वविास खिुा, मधेस  
5.  30084 माधबकुमार कणा राजेन्द्रिाि तेजनारायण मधेस  
6.  30073 ववनोदकुमार साह राजकुमार  महादेव खिुा, मधेस  
7.  30111 वेदना काकी नवराज सभमबहादरु खिुा 

 

अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, पवूााञ्चल क्षेत्रीय तिरे्दशिालय, धिकुटा। 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 

१-७ २०७३/१२/०१ ग े दर्दिको १:०० बजे  - - - 
 

 

 
(रंगिाि शे्रष्ठ) (सनिकण्ठ शमाा) (रमेश मैनािी) 

नायब सबु्बा शाखा असधकृत उपसजचव 
 


