
विज्ञापन नम्बरः  17279/2079-80 (खुला) समूहः  केवमकल इन्जिवनयररङ्ग शे्रणी/तहः रा.प. तृतीय (प्राविविक)

सेिाः  इन्जिवनयररङ्ग उपसमूहः पदः  केवमकल इन्जिवनयर

क्र.सं. मास्टर ID रोल नम्बर नाम बाबुको नाम आमाको नाम बाजेको नाम आ.प्र./खुला ललङ्ग ठेगाना कैलियत

1 959784 870001 उत्तम विष्ट कवपल विष्ट सुविला विष्ट गणेि िहादुर विष्ट खुल्ला M काभे्रपलाञ्चोक ,िागमती प्रदेि स्वीकृत

2 1157822 870002 विकाि कुमार महतो RAMPRIT MAHATO KUMARI NAGINA DEVI SINGH RAM CHARITRA MAHATO खुल्ला M सलााही,मिेि प्रदेि स्वीकृत

3 1062253 870003 सुरेस पाणे्ड  तोप वनवि पाणे्ड  भगिती पाणे्ड लक्ष्मी वनवि पाणे्ड खुल्ला M लमिुङ,गण्डकी प्रदेि स्वीकृत

4 869647 870004 युिेन दाहाल विश्वनाथ दाहाल कमला दाहाल झमक प्रसाद दाहाल खुल्ला M िनकुटा,प्रदेि १ स्वीकृत

5 869298 870005 आनन्द अयााल कृष्ण प्रसाद अयााल नैना कुमारी अयााल विश्वोनाथ अयााल खुल्ला M स्याङ्िा,गण्डकी प्रदेि स्वीकृत

6 867057 870006 प्रतोष यादि गंगा प्रसाद यादि सरस्ववत देिी विने्दश्वर प्रसाद यादि खुल्ला M वसराहा,मिेि प्रदेि स्वीकृत

7 1159479 870007 अवनता पन्थी Megha Nath Panthi Sita Panthi Dadhi Ram Panthi खुल्ला F दाङ,लुन्म्बनी प्रदेि  स्वीकृत

8 200279 870008 सुमन राि पौडेल YEKNATH POUDEL GANGADEVI POUDEL DANDAPANI POUDEL खुल्ला M कास्की,गण्डकी प्रदेि स्वीकृत

9 865930 870009 संवगता परािुली  गणेि प्रसाद परािुली िोभा परािुली खडानन्द परािुली खुल्ला F काभे्रपलाञ्चोक ,िागमती प्रदेि स्वीकृत

(एकनारायण िमाा)

उपसविि

सूिना नम्बरः  ९२७, वमवतः  २०७९।९।२९

लोक सेवा आयोग
परीक्षा सञ्चालन िाखा

उमे्मदवारको नामावली प्रकाशन गररएको सूचना

लोक सेिा आयोग काया सञ्चालन वनदेविका, २०७९ को दफा १८ िमोविम तपवसल िमोविमको विज्ञापन नम्बर, सेिा, समूह, उपसमूह, शे्रणी/तह  र पदमा दरखास्त फाराम पेस गरी दरखास्त स्वीकृत भएका/स्वीकृत हुन नसकेका

उमे्मदिारहरूको नामािली वििरण देहाय िमोविम रहेको छ । साथै दरखास्त फाराम स्वीकृत हुन नसकेका उमे्मदिारहरूले यो सूिना प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदन वभत्र दरखास्त फाराम स्वीकृत गना पेस गनुा पने प्रमाण

िा कागिात पेस गनुा होला । अन्यथा उक्त दरखास्तहरू यसै सूिना िमोविम स्वतः  अस्वीकृत हुने व्यहोरा समेत सम्बन्ित सिैको िानकारीको लावग यो सूिना प्रकािन गररएको छ ।

स्वीकृत नामावली
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