
 

क्रमश:…  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

लिखित नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.: १२७/०७४-७५,  लमलत :- २०७४/९/१ 

 

िोक सेवा आयोग, जनकपरु अञ्चि कायाािय, जिेश्वरको देहायका ववज्ञापनमा जिेश्वर परीक्षा केन्रमा सञ्चािन भएको 
प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षामा सखम्मलित उम्मेदवारहरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोि नम्बर तथा नाम, थर भएका 
उम्मेदवारहरु उत्तीर्ा भै अन्तरवातााको िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुिे देहायको लमलत र समयमा िोक सेवा आयोग, जनकपरु अञ्चि कायाािय, 
जिेश्वरमा संचािन हनु े अन्तरवाताा ददन आउँदा पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, शैखक्षक योग्यता र नागररकताको 
प्रमार्पत्रको सक्किसवहत नक्कि १/१ प्रलत र प्रवेशपत्र लिई तोवकएको ददन १ घण्टा अगावै उपखथथत हनुपुने व्यहोरा पलन यसै 
सूचनाद्वारा अवगत गराईएको छ ।  
 

सेवा/समूह : कृवि, भेटेररनरी पद : नायव पश ुथवाथ्य प्राववलधक शे्रर्ी : रा.प.अनं. दद्वतीय 
लिखित परीक्षा लमलत : २०७४/५/६ गते    नलतजा प्रकाशन गने : िोक सेवा आयोग, म.प. क्षेत्रीय लनदेशनािय, सिेुत 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ १२२८१ १२२८२ 

वकलसम  ििुा मधेशी 
माग पद संख्या  २ १ 
परीक्षामा सखम्मलित उम्मेदवार संख्या      २२५ 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या ५ ५ 
 

वर्ाानकु्रम नं. रोि नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 100026 अशोक कुमार ठाकुर चलितर ठकाई मधेशी 
2 100031 उदय नारायर् यादव वहरािाि मसुहरु मधेशी 
3 100046 कृष्र्ा कुमार चौरलसया मदनप्रसाद बसराज मधेशी 
4 100059 चडुामखर् थापा लथरराज बिबहादरु ििुा 
5 100085 ददपेस िड्का इन्रबहादरु प्रमेबहादरु ििुा 
6 100138 लबशाि काकी लभमबहादरु जनकबहादरु ििुा 
7 100141 भरत थापा ददलिपराज गंगाबहादरु ििुा 
8 100183 राज कुमार पटेि िक्ष्मी लसवकचन मधेशी 
9 100221 िािबाब ुसाह महादेव धन ु ििुा, मधेशी 

 
 

छनौट भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रम  

वर्ाानकु्रम नं. 
अन्तरवाताा हनु ेलमलत र समय  

वर्ाानकु्रम नं. 
अन्तरवाताा हनु ेलमलत र समय  

लमलत समय लमलत समय 
१-५ २०७४/१०/२३ ददउसो १:०० बजे ६-९ २०७४/१०/२४ ववहान ११:०० बजे 

 

 

रष्टव्य:  
(क) अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन अन्तरवाताा कायाक्रम यथावत सञ्चािन हनेुछ । 
 

   
 

(भरत िनाि) 
शािा अलधकृत 

(शोभािर ज्ञवािी) 
केन्रीय प्रलतलनलध  

(पूर्ामान शे्रष्ठ)        
लनदेशक 

(भरत िरेि) 
कम््यटुर अपरेटर 

  


