प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)

नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना
सूचना नं . २८/२०७९-८०, लमलत: २०७९/०४/२१
आयोगको दे हायको विज्ञापनमा विइएको विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिारहरूमध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नं .
तथा नाम, थर भएका उिेदिारहरू उत्तीर्ा भई अन्तिाा ताा को िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िावग
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ अन्तवाातााको लालग छन ट भएका उम्मे दवारहरूले पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत,
आवश्यक न्यू नतम योग्यता यलकन हुने सम्पू र्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र प्रदे श लोक सेवा
आयोग लनयमावली, २०७६ को अनु सूची ५ बमोलजमको दरिास्त फाराम २ प्रलत भरी अन्तवाातााको लालग आफूलाई
तोलकएको समयभन्दा १ घण्टा अगावै रुजू गराई सक्नुपने छ ॰ आिश्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आिश्यक
कागजातको प्रमार् नपुगेमा उिदे िारको दरिास्त जु नसुकै बित रद्द हुने छ ॰ छनौट भएका उिेदिारहरूिे दे हायको स्थान,
वमवत र समयमा हुने अन्तिाा ताा वदन आउँ दा मावथ उखिखित सक्कि कागजात र प्रिेश पत्र विई तोवकएको समयभन्दा १ घण्टा
अगािै उपखस्थत हुनु पने छ ॰
सेवा,समूहः स्वास्थ्य/जनरि नवसाङ्ग
ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः २०७८/११/१०

पदः स्टाफ नसा

तहः पाँ चौ ँ

नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः प्रदे श िोक सेिा आयोग, बागमती प्रदे श॰

लवज्ञापन नं . ०७८/०७९

५४४

५४५

५४६

लकलसमः

िुला

मलहला

आ.ज.

२

१

१

माग पद सङ् या:
लल.प.मा सखम्मललत सङ् या:

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

२०६

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको सङ् या:
नाम थर

८

१२

बाबु /आमाको नाम

१०

व.क्र.नं.

रोल नं.

बाजेको नाम

छन ट समू ह

१

७७१

अमृता श्रेष्ठ

सन्तमान श्रेष्ठ

केिर मान श्रेष्ठ

आ.ज.

२

५१६

अचाना कुमारी पटे ि

वबनोद राय

रामजोधी राउत

िुिा, मवहिा

३

५२६

अखिता भु साि

अजुान भु साि

जगु िाि भु साि

िुिा, मवहिा

४

५५७

वगता प्रजा

सु या बहादु र प्रजा

राजु प्रजा

५

५६७

वदक्षा गौतम

वदनेश कुमार गौतम

मेघ प्रसाद गौतम

िुिा, मवहिा

६

५९९

पुष्पाञ्जिी प्रधान

िोक बहादु र प्रधान

रर् बहादु र प्रधान

िुिा, मवहिा, आ.ज.

७

६०८

वप्रखििा श्रेष्ठ

वति बहादु र श्रेष्ठ

तप बहादु र श्रेष्ठ

िुिा, मवहिा, आ.ज.

८

६१०

बवबता पंवडत

रामेश्वर पंवडत

बच्चा िाि पंवडत

९

६११

बवबता साह

जोगे न्द्र साह सोनार

पानिाि साह सोनार

मवहिा

१०

६१८

वबवनता गौरो

विरे न्द्र प्रसाद गौरो

विश्वनाथ प्रसाद गौरो

मवहिा, आ.ज.

११

६२४

बु द्ध गु रुङ

ते ज बहादु र गु रुङ्ग

नर बहादु र गु रुङ्ग

मवहिा, आ.ज.

१२

६३२

मवनषा चौधरी

श्यामबाबु िान थारु

भोिा िान थारु

आ.ज.

१३

६३५

मन्जु सु बेदी

हरर दत्त उपाध्याय

भद्र िाि उपाध्याय

१४

७१०

सन्जु श्रेष्ठ

शम्भु बहादु र श्रेष्ठ

वशििाि श्रेष्ठ

आ.ज.

१५

७१६

सवबना कुमारी माझी

समत िाि माझी

हे मािाि माझी

आ.ज.

१६

७४०

सु जाता कुमारी क्षे त्री

वशि बहादु र क्षेत्री

अिर बहादु र क्षे त्री

मवहिा

आ.ज.

िुिा, मवहिा

िुिा, मवहिा

Kffgf g+= – 1

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
व.क्र.नं.

रोल नं.

नाम थर

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१७

७४३

सु वदना के.सी.

वभमे ित्री

पुने ित्री

१८

७९४

स्वखस्तका चौधरी

वशि नारायर् चौधरी

सु िी िाि चौधरी

छन ट समू ह
िुिा, मवहिा
आ.ज.

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय:
स्थानः प्रदे श लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा॰
अन्तवाा ताा काया क्रम
व.क्र.नं.

लमलत

समय

१-६

२०७९/०५/१८ गते

वदनको ३:३० बजे

७-१८

२०७९/०५/१९ गते

वबहान ९:३० बजे

_______________
वकशोर जोशी
(अवधकृत छै टौ ँ)

_______________
टे केन्द्र अवधकारी
(अवधकृत सातौ ँ)

_____________________
श्रीराम पुडासैनी
(अवधकृत आठौ ँ)

Kffgf g+= – 2

