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नितजा काशन ग रएको सूचना 
सूचना नं. १२१/२०७९-८०, िमित: २०७९/०६/२८ 

 
आयोगको देहायको िव ापनमा िलइएको िल खत परी ामा स िलत उ ेदवारह म े वणानु मानुसार देहायका रोल नं. 
तथा नाम, थर भएका उ ेदवारह  उि ण भई अ वाताको लािग छनौट भएको होरा स त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना काशन ग रएको छ । अ वाताको लािग छनौट भएका उ ेदवारह ले पासपोट साईजको फोटो २ ित, 
आव क ूनतम यो ता यिकन ने स ूण माणप  तथा अ  आव क कागजातह  र देश लोक सेवा 
आयोग िनयमावली, २०७६ को अनुसूची ५ बमोिजमको दरखा  फाराम २ ित भरी अ वाताको लािग आफूलाई 
तोिकएको समयभ ा १ घ ा अगावै जू गराई स ुपनछ । आव क ूनतम यो ता तथा अ  आव क 
कागजातको माण नपुगेमा उ देवारको दरखा  जुनसुकै बखत र  नेछ । छनौट भएका उ ेदवारह ले देहायको थान, 
िमित र समयमा ने अ वाता िदन आउँदा मािथ उ खत स ल कागजात र वेश प  िलई तोिकएको समयभ ा १ घ ा 
अगावै उप थत नु पनछ । 
 
सेवा,समूहः  इ जिनय रङ/िसिभल/ ािनटरी पदः  खा.पा.स.टे.                                 तहः  चौथो 
िल खत परी ा स ालन िमितः  २०७८/१२/१०             नितजा काशन गन कायालयः  देश लोक सेवा आयोग, बागमती देश। 
िव ापन नं. ०७८/०७९  ५५५       
िकिसमः  खुला मिहला आ.ज. मधेसी दिलत अपा  िप. े. 
माग पद सङ् ा: ३       
िल.प.मा स िलत सङ् ा: ७५७       
अ वाताको लािग छनौट भएको सङ् ा: १०       
 

व. .नं. रोल नं. नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 
 

१ २९५ उमेश बहादुर बडुवाल भ  बहादुर लाल बहादुर खुला 

२ ११८ कुशल पा े टेक बहादुर दुगा साद खुला 

३ ५९७ िदनेश कुमार यादव राजदेव अवधी खुला 

४ १०७९ पु राज उपा ाय िव ु साद िटकाराम खुला 

५ ९३० यामलाल िगरी गोरे लु  खुला 

६ ३६७ राघबे  झा राम नारायण पु रनाथ खुला 

७ ४२५ रािजव खड्का टेक बहादुर लाल बहादुर खुला 

८ ७५९ रोशन लामा देव बहादुर दल बहादुर खुला 

९ १६ िसतेश कुमार यादव देव नारायण बोकाई खुला 

१० १२२७ मदन बुढा काजी िदपे खुला 
 

पुन : रोल नं. ४७९ का उ ेदवारले उ रपु कामा “की” उ ेख नगरेकोले िनजको उ रपु का र  ग रएको छ । 
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अ वाता ने थान, िमित र समय:  

थानः  देश लोक सेवा आयोग, बागमती देश, हेटौडँा। 

व. .नं. अ वाताको िमित र समय 

१-१० २०७९।०७।२१ िदनको १२:०० बजे 
 
 
 

_______________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

_______________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 

 


