प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. १००/०७९-८०, समसत: २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५३८/०७८-७९ (खुला), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा,
हे .ई. समूह, हे ल्थ अवसष्टेन्ट पदका लावग माग पद सङ्ख्या ५ (पााँ च) को वमवत २०७९/०५/१५ दे खि १८ गते सम्म
वलइएको अन्तिाग ताग मा उपखथित उम्मेदिार सङ्ख्या १३ (तेह्र) को वलखित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७९/०६/०६ गते को वनर्गयानुसार
थिायी वनयुखिको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना
प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं .

िोल
नं .

उम्मे दवािको
नाम थि

ठे गाना

१

५५७६

पिन भाट

२

५४६०

३

बाबु को नाम

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको
कायाालय

ले कम-५, दाचुगला

जयदे ि वसह भाट

गोपे भाट

स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

दु गाग बहादु र सािद

वचङ्खगाड-५, सुिेत

वजत बहादु र
सािद

मान बहादु र
सािद

स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

५४७५

िन बहादु र िली

गुरााँ स-३, दै लेि

लक्ष्मर् िली

गोरे िली

स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

४

५९८५

राम क शल यादि

िलािा-३, महोत्तरी

राम भजन यादि

वहरालाल यादि

स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

५

५७०४

वबमले श यादि

सिि यादि

स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

गर्ेशमान
राम सेिक यादि
चारनाि-१०, िनुषा
बै कल्पिक सूची :
उम्मे दवािको

क्र.स.

िोल
नं .

१

५८८२

रन्जे श कुमार पटे ल

िोविनी-३, पसाग

अिि वबहारी राउत कुमी

जमदार राउत कुमी

२

५२९४

चन्द्र प्रकाश िड् का

वसखि-१, रुकुम

लाल वसिंह िड् का

मखन्जत िड् का

नाम थि

बाबु को नाम

ठे गाना

बाजेको नाम

अस्थायी सूची :
क्र.स.

िोल नं .

उम्मे दवािको नाम, थि

बाबु को नाम

बाजेको नाम

१

५९९९

राम सागर यादि

रामपृत यादि

महाविर यादि

२

६०२२

राहुल कुमार वमश्र

नु नु वमश्र

मिुकान्त वमश्र

_________________

____________________

_____________________

वकशोर जोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०९ गते सबहान ११:०० बजे पसि सदइने ि।
जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 1 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. १०१/०७९-८०, समसत: २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५३९/०७८-७९ (मसहला), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा,
हे .ई. समूह, हे ल्थ अवसष्टेन्ट पदका लावग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को वमवत २०७९/०५/१५ दे खि १८ गतेसम्म
वलइएको अन्तिाग ताग मा उपखथित उम्मे दिार सङ्ख्या १४ (च ि) को वलखित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७९/०६/०६ गतेको वनर्गयानुसार
थिायी वनयुखिको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना
प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं .

िोल
नं .

१

५८४३

उम्मे दवािको
नाम थि
मोवनका सुिेदी

बाबु को नाम

ठे गाना
हररिन-७, सलाग ही

वतलक प्रसाद
सुिेदी

बाजेको नाम
वतिग प्रसाद
सुिेदी

ससफारिस गरिएको
कायाालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल
नं .

१

५३८१

उम्मे दवािको
नाम थि
तुलसा सुिेदी

ठे गाना
भीमे श्वर-९, दोलिा

बाबु को नाम
बालकृष्ण सुिेदी

बाजेको नाम
वनल सुिेदी

_________________

____________________

_____________________

वकशोर जोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०९ गते सबहान ११:०० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 2 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. १०२/०७९-८०, समसत: २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५४०/०७८-७९ (आ.ज.), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा,
हे .ई. समूह, हे ल्थ अवसष्टेन्ट पदका लावग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को वमवत २०७९/०५/१५ दे खि १८ गतेसम्म
वलइएको अन्तिाग ताग मा उपखथित उम्मेदिार सङ्ख्या ९ (न )िं को वलखित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको
योगबाट दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७९/०६/०६ गतेको वनर्गयानुसार थिायी
वनयुखिको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना
प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं .

िोल
नं .

१

५८६०

उम्मे दवािको
नाम थि
रकी कुमार च िरी

बाबु को नाम

बाजेको
नाम

ससफारिस गरिएको
कायाालय

राजवकशोर च िरी

सुरुज च िरी

स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

ठे गाना
चन्द्रनगर-७, सलाग ही

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल
नं .

१

५९२४

उम्मे दवािको
नाम थि
राकेश च िरी

ठे गाना
ईनिाग वसरा-२, बारा

बाबु को नाम
राम प्रकाश च िरी

बाजेको नाम
भागररि च िरी

_________________

____________________

_____________________

वकशोर जोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०९ गते सबहान ११:०० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 3 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. १०३/०७९-८०, समसत: २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५४१/०७८-७९ (मधेसी), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा,
हे .ई. समूह, हे ल्थ अवसष्टेन्ट पदका लावग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को वमवत २०७९/०५/१५ दे खि १८ गतेसम्म
वलइएको अन्तिाग ताग मा उपखथित उम्मेदिार सङ्ख्या ३४ (च वतस) को वलखित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७९/०६/०६ गतेको वनर्गयानुसार
थिायी वनयुखिको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना
प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं .

िोल
नं .

उम्मे दवािको
नाम थि

ठे गाना

१

६२९८

सन्दीप कुमार साह

परोहा-८, र तहट

बाबु को नाम
हजारी साह

बाजेको
नाम
रामे किल
साह

ससफारिस गरिएको
कायाालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल
नं .

१

५८८२

उम्मे दवािको
नाम थि
रन्जे श कुमार पटे ल

बाबु को नाम

ठे गाना
िोविनी-३, पसाग

अिि वबहारी राउत कुमी

बाजेको नाम
जमदार राउत कुमी

_________________

____________________

_____________________

वकशोर जोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०९ गते सबहान ११:०० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 4 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. १०४/०७९-८०, समसत: २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५४१a/०७८-७९ (दसलत), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा,
हे .ई. समूह, हे ल्थ अवसष्टेन्ट पदका लावग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को वमवत २०७९/०५/१५ दे खि १८ गतेसम्म
वलइएको अन्तिाग ताग मा उपखथित उम्मेदिार सङ्ख्या ४ (चार) को वलखित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७९/०६/०६ गतेको वनर्गयानुसार
थिायी वनयुखिको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना
प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं .

िोल
नं .

१

५४९२

उम्मे दवािको
नाम थि
विरज कुमार दास

गरुडा-३, र तहट

बाजेको
नाम

बाबु को नाम

ठे गाना

राम वकशोर दास
तत्मा

मवहन्दर
दास

ससफारिस गरिएको
कायाालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल
नं .

१

५०३९

उम्मे दवािको
नाम थि
अनु कुमारी दास

बाबु को नाम

ठे गाना
औरे या-३, र तहट

महे न्द्र दास तत्मा

बाजेको नाम
दु िा दास

_________________

____________________

_____________________

वकशोर जोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०९ गते सबहान ११:०० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 5 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. १०५/०७९-८०, समसत २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५३८-५४१a/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह
(प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा, हे .ई. समूह, हे ल्थ अवसष्टेन्ट पदको वनयुखिको लावग वसफाररस भएका उम्मेदिारहरूले
प्राप्त गरे को कूल अङ्ख्कको आिारमा वमवत २०७९/०६/०६ गतेको वनर्गयानुसार दे हाय बमोवजमको एकमुष्ट
योग्यताक्रम सूची सम्बखित सबैको जानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ ।
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची:
उम्मेदवािको नाम, थि

ससफारिस भएको
खुला/ समावेशी समूह

ए.यो.क्रम नं.

िोल नं.

१

५५७६

पिन भाट

िु ला

२

५४६०

दु गाग बहादु र सािद

िु ला

३

५४७५

िन बहादु र िली

िु ला

४

५९८५

राम क शल यादि

िु ला

५

५७०४

वबमले श यादि

िु ला

६

६२९८

सन्दीप कुमार साह

मिेसी

७

५८६०

रकी कुमार च िरी

आ.ज.

८

५८४३

मोवनका सुिेदी

मवहला

९

५४९२

विरज कुमार दास

दवलत

कैसफयत

__________________

_________________

___________________

वकशोर जोशी
(अविकृत छै ठ )ाँ

पदम ओझा
(अविकृत सात )

श्रीराम पुडासैनी
(अविकृत आठ )
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