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नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेवा आर्ोग, केन्द्रीर् कार्ाािर् ।
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नोटः प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ाा लोक सेवा आयोग, िध्यपश्चििाञ्िल क्षेत्रीय तिर्दे शिालय, सुर्खे ले
स्थाििा हुिेछ ।

(बासुप्रसाद न्द्र्ौपाने)
नार्ब सुब्बा

(प्रकाश गुरुङ्ग)
शाखा अलिकृत

ोकेको

(रमेश मैनािी)
उप सचचव

पाना नं. ~ 1 ~

