
  प्रदेश लोक सेवा आयोग 
प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम। 

(परीक्षा शाखा) 

सूचना नं.: १०/०७८-७९                         ममम िः २०७८।०७।१५ 

प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं.२, जनकपुरधामको देहायका मवज्ञापनमा ललइएको लललख  परीक्षामा सम्मिलल  उिेदवारहरु 

मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

लामग छनौट भएको व्यहोरा सम्वम्मि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूमहक परीक्षर् र 

अन्तवाा ााको लामग छनौट भएका उिेदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , आवश्यक न्यनू म योग्य ा एकीन हुने सम्परू्ा 

प्रमार्पत्र  था अन्य आवश्यक कागजा हरू र दरखास्त फारामको प्रथम र   ृीय पाना २/२ प्रम  भरी उक्त प्रमार्पत्रहरूको 

प्रम ललमप उिेदवार आफैले प्रमालर्  गरी अन्तवाा ााको लामग आफुलाई  ोमकएको ममम  भन्दा अमिल्लो मदन सि रुजू गराउन ु

पनछे । आवश्यक न्यनू म योग्य ा  था अन्य आवश्यक कागजा को प्रमार्पत्रहरु नपयुााएमा जुनसुकै बख  दरखास्त रद्द हुनछे 

। छनौट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम   र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मालथ उम्मल्ललख  सक्कल कागजा  

र प्रवेशपत्र ललई  ोमकएको समय भन्दा १(एक) िण्टा अगाव ैअमनवाया उपम्मस्थ  हुनु पनेछ । सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनछे ।  
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम छनौट समहू 

१ २५८८ अनिश कालीकोटे शेर बहादुर / तारा देवी लोक बहादुर खुला 

२ १७२२ आरती चौधरी मधुसुदि प्रसाद / बेवी मायाराम   मनहला 

३ २५७४ उनदत कुमार ठाकुर वैजु / जिकदुलारी देवी मकसुदि  खुला, मधेसी 

४ २५७९ एरीिा कुमारी खड् गी नदिेश / सनबता बल्फि कुमार मनहला, आ.ज. 

५ २५५३ ज्योती साह रामदेव / चन्द्रलेखा दुखीलाल मनहला 

६ १५८६ तेज िारायण साह गुलाव चन्द्र/जसोनधया कुमारी महादेव खुला, मधेसी 

७ ११०९ नदपेन्द्र कुमार साह नशवजी / सुनधरा देवी कानलचरण खुला, मधेसी 

८ १२०८ निरज कुमार राजवंशी सदािन्द / मिावती खुपी लाल  आ.ज. 

९ १५४९ प्रभात नकरण राई अनमर बहादुर / निरमाया शतु्रधि खुला, आ.ज. 

१० २५२५ प्रशान्त निङ छल बहादुर / नछशल पेल्फजजि दोजे आ.ज. 

११ २१०० नबिय कुमार नसंह रामदेव / रामा देवी रामेश्वर मधेसी 

१२ ११७२ राजु कुमार यादव निज नकशोर / कुशुम देवी सत्य िारायण मधेसी 

१३ १७६७ रमेश कुमार मण्डल रामसुन्दर / एकवरी देवी नजवछ  आ.ज. 

१४ १७०३ नवदुर सुबेदी चुई सुब्बा / सानवत्रा धममदत्त खुला 

१५ १५०० नवने्दश् वर यादव घुरि / महावती देवी वौएलाल मधेसी 

१६ २५८० संझिा लानमछािे नगरीराज / सीता कोमल प्रसाद मनहला 



  प्रदेश लोक सेवा आयोग 
प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम। 

(परीक्षा शाखा) 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम छनौट समहू 

१७ १६०४ संतोष कापर श्रीचि / जलासो देवी राजनगर खुला, मधेसी 

१८ १२२५ सानहल कुमार मण्डल अमलेश कुमार / नमिा देवी नवतुड खुला, मधेसी 

१९ १६७७ सुनिल कुमार साह सुवुध / नमनिला देवी राम पृत खुला, मधेसी 

२० २५४३ सुभाष कुमार खड्का के्षत्री प्रनदप कुमार / नवषु्ण कुमारी मि बहादुर खुला 

२१ १२०३ सुशान्त उपे्रती नवषु्ण प्रसाद / दुगाम कुमारी मोती कृष्ण  खुला 

 सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ाा कायाक्रम हुने स्थान, ममम  र समयिः 

स्थानिः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं.२, जनकपुरधाम ।  

साममूहक परीक्षर् र अन्तवाा ाा कायाक्रम 

ब.क्र.नं.  ममम  साममूहक परीक्षर् अन्तवाा ाा कायाक्रम 
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 (गंगेश गुं जन झा)   (लचरन्जीवी गौ म)  

  अलधकृ  आठौ ं     अलधकृ  दशौ ं

 


