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मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. १७१/०७४-७५ िमित २०७४/८/२५ गते 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  ,चपोखर्को देहायको ववज्ञापनमा पोखर्चपररीय््चकषेत न्द्रबाट वलइएको वलखित 

परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक 

परीक्षा तथा अन्तरवातााका लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 

उिेदवारले देहायको स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताामा सहभागी हुन आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, शैवक्षक योग्यताको 

प्रमार्पत्र सक् कल सवहत नक् कल १/१ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना भरी 

प्रवेशपत्र वलई तोवकएको वदन १च(एक)चघण्ट्चअग्वै उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूह – रषेतप्ल चइश्चििर ङरग,चमाञषेतक्िरकल ,चिर.उ.सं.  पद – अपरषेतटर 

शे्रर्ी/तह – र्.प.अरं.िितरीय   वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।५।५ 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३१३६ १३१३७  १३१३८ - १३१३९ - 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेशी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ४ १ - १ - १ - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः १३ 

प्रयोगात्मक/अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ९ ० - ० - ० - 

 

क्र.सं. रोल चरं. उम्मषेत्व्रकोचर्माञथर ब्बुकोचर्माञ ब्िषेतकोचर्माञ छरौटचभएकोचसमूाञह 

1 230002 इश्वर  काकी कृष्णबहादुर लालबहादुर िुला 

2 230004 कुमार  लावमछाने मचे्छबहादुर इन्द्रबहादुर िुला 

3 230021 कुल प्रसाद  पाणे्डय फसुाराम वललाबल्लभ िुला 

4 230007 डमराज   ररमाल प्रजापवत ववषु्णप्रसाद िुला 

5 230010 दामोदर   काफे्ल  चुडामर्ी तारापवत िुला 

6 230011 दामोदर  पाणे्ड भैरवप्रसाद गोपालराज िुला 

7 230013 नारायर्  वगरी युवराज डणु्ड िुला 

8 230015 रंजन कुमार  वमश्र रमेश अनुपलाल िुला 

9 230019 वहम बहादुर भुजेल दुगााबहादुर सन्तबहादुर िुला 
 

प्र ोग्त्मकचपररीय््चतथ्चअन्तरव्त ा्चहुरषेतचस्थ्र,चिमाञितचरचसमाञ ः-चल ोकचसषेतव्चआ ोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  ,चपोखर् 

व.क्र.रं. 
प्र ोग्त्मकचपररीय््चक् ाक्रमाञ 

व.क्र.रं. 
अन्तरव्त ा्चक् ाक्रमाञ 

िमाञित समाञ  िमाञित समाञ  

१-९ २०७४/१२/२० ववहान ८.०० बजे 
१-५ 

२०७४/१२/२० 
वदनको १.०० बजे 

६-९ वदनको ३.०० बजे 
पुरचिःचअको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको प्रयोगात्मक र अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम 

यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  

 
 

 ............................... .......................... ........................ 

 (र्र् णप्रस््चगौतमाञ) (हङरप्रस््चभुस्ल ) (ट्माञल ्ल चप्ण्डषेत) 

 शािा अवधकृत शािा अवधकृत वनदेशक 

  केन्द्रीय प्रवतवनवध 
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