
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
मधेश प्रदेश, जनकपरुधाम । 

(परीक्षा शाखा) 
सूचना नं. २७/०७९-८०      मिमि: २०७९।०८।१८ 

प्रदेश लोक सेवा आयोग, िधेश प्रदेश, जनकपरुधािको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखिि परीक्षािा सखमिमलि 
उिेदवारहरु िध्ये वर्ाानकु्रिानसुार देहायका रोल नमबर िथा नाि थर भएका उिेदवारहरु उखिर्ा भइा In Basket Exercise 

र अन्िवाािााको लामग छनौट भएको व्यहोरा समबखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । In 

Basket Exercise र अन्िवाािााको लामग छनौट भएका उिेदवारहरुले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रमि, आवश् यक न्यूनिि 
योग्यिा एकीन हनु ेसमपूर्ा प्रिार्पत्र िथा अन्य आवश् यक कागजािहरु र दरिास्ि फारािको प्रथि र ििृीय पाना २ प्रमि 
भरी यो सूचना प्रकाशन भएको मिमिले ७ (साि) ददि मभत्र यस आयोगको परीक्षा शािािा उक्त प्रिार्हरुको प्रमिमलपी 
उिेदवार आफैले प्रिाखर्ि गरी रुजू गराउन ु  पनेछ । आवश् यक न्यूनिि योग्यिा िथा अन्य आवश् यक कागजािको 
प्रिार्हरु नपयुााएिा जनुसकैु बिि दरिास्ि रद्द हनुेछ । छनौट भएका उिेदवारहरुले देहायको स्थान, मिमि र सियिा 
हनुे In Basket Exercise र अन्िवाािाा ददन आउँदा िामथ उल्लेखिि सक्कल कागजाि र प्रवेशपत्र मलइा १ (एक) घण्टा अगावै 
आयोगको परीक्षा शािािा अमनवाया उपखस्थि हनु ुपनेछ । In Basket Exercise र अन्िवाािााका ददन सावाजमनिक ववदा पना 
गएिा पमन उक्त कायाक्रि यथावि संचालन हनुेछ ।  

सेवा, सिूह, उपसिूह : इख जमनयररङ्ग, मसमभल, जनरल    पद: अमधकृि नवौं  िह: नवौं 
मल.प.संचालन मिमि : २०७८।१२।१५ र १६ गिे ।   

ववज्ञापन नं...०७७/७८ १८ 

वकमसि : िलुा 
िाग पद : १ 
मल.प.िा सखमिमलि संख्या : ५ 
अन्िवाािााको लामग छनौट भएको संख्या : २ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम र थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ९ भरि कुिार यादव िेजलाल राय ररझन राय िलुा 
2.  २ समुनल अमधकारी खशवप्रसाद ठंकनाथ िलुा 

In Basket Exercise हनु ेस्थान, मिमि र सिय : 

स्थान : प्रदेश लोक सेवा आयोग, िधेश प्रदेश, जनकपरुधाि । 

ब.क्र.नं. मिमि सिय 

१-२ २०७९।०९।१२ ववहानको १०:३० बजे 
अनवाािाा हनु ेस्थान, मिमि र सिय : 

स्थान : प्रदेश लोक सेवा आयोग, िधेश प्रदेश, जनकपरुधाि । 

ब.क्र.नं. मिमि सिय 

१-२ २०७९।०९।१९ ववहानको १०:०० बजे 
 
 
 

(प्रशन् न राज कर्ा)       (गंगशे गु जन झा) 
कम्यटुर अमधकृि              उपसखचव 


