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नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. २३६/०७४-७५ नमनत २०७४/९/२४ गते 

 

लोक सेवा आयोग, राप् ती अञ्चल कायाालय, र्दाङको रे्दहायको वव.िं. तथा पर्दको नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत उम्मेर्दवारहरुमध्ये 
वर्ाािकु्रमािसुार रे्दहायका रोल िम्वर तथा िाम, थर भएका उम्मेर्दवारहरुलाई रे्दहायको नमनत र समयमा सञ् चालि हिुे 
अन्तरवातााका लानग छिौट गिे निर्ाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको  छ । छिौट 
भएका उम्मेर्दवारहरुले िेपाली िागररकताको प्रमार्पत्र, हाल कायारत पर्दको स्थायी नियखुि पत्र र शैखक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र 
सक् कल सवहत िक् कल २/२ प्रनत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, र्दरखास्त फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा ततृीय पािा भरी 
प्रवेशपत्र नलई तोवकएको दर्दि १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हिुपुिे व्यहोरा समेत यसै सूचिाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
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व.क्र.िं. रोल िम्वर उम्मेर्दवारको िाम, थर बाब/ुआमाको िाम बाजेको िाम अन्तरवाताा नमनत तथा समय 
1 300003 उदर्दराम ओली शनसराम लालबहार्दरु 

२०७४/११/१३ गते  
दर्दिको १.०० बजे 

2 300004 कमल पिु मगर रववलाल खचत्रभाि 

3 300009 गीता नब.सी. शखशराम लालबहार्दरु 

4 300011 छववलाल सिुार वटके र्दले 

5 300017 दर्दपक पिु सरेुन्र लालबहार्दरु 

6 300021 िन्र्दबहार्दरु बढुा मधशुरर् धनिराम 

7 300023 निमबहार्दरु भारती परे मोते 

8 300026 प्रमेप्रकाश चौधरी र्दगुााप्रसार्द रे्दवबहार्दरु 

२०७४/११/१४ गते  
दर्दिको ११.०० बजे 

9 300029 बवुिराम चौधरी लाउप्या चतरुमाि 

10 300045 ररता के.सी. केर्दार वषृध्वोज 

11 300048 लालबहार्दरु काकी तलुाराम गोपाल 

12 300051 शेरबहार्दरु चौधरी ज्योनतप्रसार्द मैत ु

13 300016 ज्ञािबहार्दरु पररयार गंग े गोखे 
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