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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०१/२०७४-७५ लिलतिः २०७४/०८/२४ 

 

लोक सेवा आयोग, सदूुरपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निदेशिालय, ददपायलको देहायको ववज्ञापिमा महेन्द्रिगर परीक्षा केन्द्रमा सञ्चानलत 
नलश्चित परीक्षामा सश्चममनलत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाािकु्रमािसुार देहायका रोल िमबर तथा िाम थर भएका उममेदवारहरु 
नलश्चित परीक्षाबाट लोक सेवा आयोग, सदूुरपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निदेशिालय, ददपायलमा सञ्चालि हिुे अन्द्तवाातााको लानग छिौट 
भएको व्यहोरा समवश्चन्द्ित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उममेदवारले देहायको 
स्थाि, नमनत र समयमा हिुे अन्द्तवााताा ददि आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत िक्कल २/२ 
प्रनत, दरिास्त फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा ततृीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै 
उपश्चस्थत हिुपुिेछ । अन्द्तवाातााका ददि सावाजनिक ववदा पिा गएमा पनि उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालि हिुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  कृवि, वागवािी पदः  िायव प्राववनिक सहायक तह/शे्रर्ीः  रा.प.अिं. दिनतय 

नल.प. सञ्चालि नमनतः 207४।4।22 गते िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः पूवााञ्चल क्षेत्रीय निदेशिालय, ििकुटा । 
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नल.प.मा सश्चममनलत संखया                          177 
अन्द्तवाातााको लानग छिौट भएको संखया ३ - - - ४ - - 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  430038 िड्कराज नभयाल परेगलाल मेगे दनलत 

2.  430060 तका बहादरु भलू मेघे ररदारी दनलत 

3.  430097 पदम िेपाली मािनबर चन्द्रनबर दनलत 

4.  430147 माहश्चजत नब.क. सहदेव दले दनलत 

5.  430157 रतिलाल जोशी प्रयागराज िवराज िलुा 
6.  430169 रामबहादरु भाट गगि े करववर िलुा 
7.  430208 सनुिल कँुवर  िममनसंह सपानसंह िलुा 

 

अन्तवााताा िुने स्थान, लमलत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, सदूुरपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निदेशिालय, ददपायल। 

ब. क्र. 
नं. 

अन्तवाातााको  ब. क्र. नं. अन्तवाातााको 
लमलत समय  लमलत समय 
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केन्द्रीय प्रनतनिनि शािा अनिकृत नि.क्षते्रीय निदेशक 


