
 

क्रमश:…  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

लिखित नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.: १२९/०७४-७५,  लमलत :- २०७४/०९/०२ 

 

िो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 प्रयोगात्मक परीक्षा र 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 े प्रयोगात्मक परीक्षा र 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 : ववववध/ववववध पद : सहायक कम््यटुर अपरेटर     शे्रर्ी : रा.प.अनं. दद्वतीय 
लिखित परीक्षा लमलत : २०७४/५/७ गते    नलतजा प्रकाशन गने : िोक सेवा आयोग, म.प. क्षेत्रीय लनदेशनािय, सिेुत 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ १२२९० १२२९१ १२२९२ १२२९३ 

वकलसम  आ.प्र. ििुा मधेशी दलित 
माग पद संख्या  १ ३ १ १ 
परीक्षामा सखम्मलित उम्मेदवार संख्या      २१७ 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या - १४ १९ ९ 
 

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

1 100009 अलनि यादव रामशंकर रामप्रसाद ििुा,मधेशी 
2 100018 अलमत कुमार शमाा सदुदसप्रसाद जगेुश्वर मधेशी 
3 100030 आसनारायर् चौधरी ववल्टु भट्टा ििुा,मधेशी 
4 100069 जमाि अहमद अव्दिु इथमाइि ििुा,मधेशी 
5 100105 नरेन्र कुमार राम चलित्र गजेुश्वर दलित 

6 100112 लनरज दत्त महेन्र फलनतनारायर्  ििुा,मधेशी 
7 100114 लनमािा मगु्राती हका बहादरु मंगिे दलित 

8 100118 प्प ुपासवान रामप्रसाद उखत्तमिाि ििुा,दलित 

9 100125 परुुषोतम पाि खशवशरर्  रामफि ििुा,मधेशी 
10 100140 लबकास नेपािी राज ु कृष्र्बहादरु दलित 

11 100338 लबरेन्र कुमार मण्डि रामपतृ िािचन दलित 

12 100144 बोध नारायर् पाण्डे रामसखजवन देवन मधेशी 
13 100163 मनोज कुमार साह वकशोरी  िक्ष्मी ििुा,मधेशी 
14 100164 मनोज कुमार लसहं रामचन्र वासदेुव ििुा,मधेशी 
15 100177 मनु्ना कुमार दास रामदेवदास नेलत दलित 
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लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

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

16 100201 रवव कुमार साह महेन्र वकशोरी  मधेशी 
17 100204 राकेश कुमार साह योगेन्र रामनन्दन ििुा,मधेशी 
18 100206 राज कुमार पासवान उपेन्र वझुावन ििुा,मधेशी,दलित 

19 100209 राजन कुमार लमश्र रामशोभा रामनन्दन ििुा,मधेशी 
20 100212 राखजव कुमार यादव बिराम रामप्रसाद ििुा,मधेशी 
21 100214 राजीव रंजन यादव खशवप्रसाद पलनिाि मधेशी 
22 100236 रामेश्वर साह नन्दिाि जगरनाथ मधेशी 
23 100251 िाि ुकुमार दास बेचन भज ु ििुा,मधेशी,दलित 

24 100262 शंकर अछामी िोकबहादरु आनबहादरु ििुा,दलित 

25 100280 संजीत कुमार दास रामनारायर्  महेन्र मधेशी 
26 100311 सलुनि गपु्ता महेन्र रामप्रसाद मधेशी 

 
 

 
 

छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताा कायाक्रम 
 

वर्ाानकु्रम नं. 
प्रयोगात्मक परीक्षा हनु ेलमलत र समय   

वर्ाानकु्रम नं. 
अन्तरवाताा हनु ेलमलत र समय  

लमलत समय  लमलत समय 
१-६ २०७४/१०/२९ ववहान ८:०० बजे  १-६ २०७४/१०/२९ ववहान ११:०० बजे 
७-१२ २०७४/१०/२९ ववहान ९:०० बजे  ७-१२ २०७४/१०/२९ ददउसो १:०० बजे 
१३-१७ २०७४/११/२ ववहान ८:०० बजे  १३-१७ २०७४/११/२ ववहान ११:०० बजे 
१८-२२ २०७४/११/२ ववहान ९:०० बजे  १८-२२ २०७४/११/२ ददउसो १:०० बजे 
२३-२६ २०७४/११/३ ववहान ८:०० बजे  २३-२६ २०७४/११/३ ववहान ११:०० बजे 

 

 
 

रष्टव्य:  
(क) यस ववज्ञापनको आ.प्र. समूहतफा  कुनैपलन उम्मेदवार लिखित परीक्षाबाट छनौट हनु नसकेको ।  
(ि) अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाताा कायाक्रम 

यथावत सञ्चािन हनेुछ । 
 

   
 

(भरत िनाि) 
शािा अलधकृत 

(शोभािर ज्ञवािी) 
केन्रीय प्रलतलनलध  

(पूर्ामान शे्रष्ठ)        
लनदेशक 

(भरत िरेि) 
कम््यटुर अपरेटर 

  


