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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५०३ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२८ 

लोक सेवा आयोग, लिपायल कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको 

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा 

हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरिास्त फारामको प्रथम 

पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । अन्तवाा ााका मदन 

सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः इमिमनयररङ्ग, मसमभल, स्यामनटरी पिः  िा.पा.स.टे. तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १५८१२ - - - - - - 

लकलसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दहलत अपाङ्ग हप.के्ष. 

माग पि संख्ाः ८ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ५६६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१५ - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेिवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ७७००६३ कृष्णस िंह ठगुन्ना  उजलस िंह धनस िंह खुला 

2.  ७७००५६ गणेशराज उपाध्याय देवराज नररलाल खुला 

3.  ७७०१७७ चक्रबहादुर देउवा टेकबहादुर धनस िं खुला 

4.  ७७०१४५ टेकबहादुर बोगटी  नरबहादुर दलबहादुर खुला 

5.  ७७०३९१ सिलकबहादुर भट्टरार्इ गोसवन्द सहक्मि खुला 

6.  ७७०७२९ िेजप्र ाद ढुिंगाना लक्ष्मीप्र ाद मसनराज खुला 

7.  ७७०२८६ सधरेन्द्रबहादुर कठायि प्यारू सभमदल खुला 

8.  ७७०३३१ नरेन्द्रबहादुर जेठारा  प्यारुलाल जोग खुला 

9.  ७७०२१४ नसवन  ाउद डम्बरबहादुर केहरस िंह खुला 

10.  ७७००१८ प्रसवन सवष्ट  पुणइबहादुर लालबहादुर खुला 

11.  ७७०३८८ सबक्रमराज भट्टरार्इ मानबहादुर जय खुला 

12.  ७७००८९ भानुभक्त जोशी खड्कराज भद्रकाली खुला 

13.  ७७०५४० सवषु्णबहादुर जेठारा हरीभान करसवरे खुला 

14.  ७७००३३  ुरेशबहादुर चन्द डम्बरबहादुर कालु खुला 

15.  ७७०२६५ सहक्मिबहादुर बलायर सबरबहादुर परी खुला 

पुनश्चः रोल निं. ७७०३७९ का उमे्मदवारले उत्तरपुस्तिकामा "सक" उले्लख नगरेको हुँदा सनजको उत्तरपुस्तिका रद्द गररएको छ । 
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अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, मदपायल कायाालय, मदपायल । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-१५ २०७६/११/२० मदनको ३०० बजे  - - - 
 

 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


