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

नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना
सूचना नं . २०/२०७९-८०, लमलत: २०७९/०४/१९
आयोगको दे हायको विज्ञापनमा विइएको विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिारहरूमध्ये िणाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नं .
तथा नाम, थर भएका उिेदिारहरू उत्तीणा 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 प्रमाण 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/हे ल्थ इन्सपेक्सन
ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः २०७८/११/१७
लवज्ञापन नं . ०७८/०७९

पदः हे ल्थ अवसष्टे न्ट

तहः पाँ चौ ँ

नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः प्रदे श िोक सेिा आयोग, बागमती प्रदे श॰
५०८

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१३

लल.प.मा सखम्मललत संख्ाः

९१

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको संख्ाः

१८

नाम थर

िुला

मलहला

बाबु /आमाको नाम

आ.ज.

मधे सी

दललत अपाङ्ग

बाजेको नाम

लप.क्षे .

लस.नं.

रोल नं.

छन ट समू ह

१

११

ओवशम कुमार मण्डि

छे दी मण्डि

गोविन्द मण्डि

आ.प्र.

२

९९

कृष्ण ढु ङ्गेि

टोि प्रसाद ढु ङ्गेि

अवनरुद्र ढु ङ्गेि

आ.प्र.

३

१९

िगे न्द्र प्रसाद जोशी

निराज जोशी

प्रमानन्द जोशी

आ.प्र.

४

२१

गणे श रानाभाट

भक्त बहादु र रानाभाट

नारद रानाभाट

आ.प्र.

५

२८

वजते न्द्र यादि

जुगेश्वर राय

वहयािाि राय

आ.प्र.

६

३२

डम्वर न्यौपाने

चन्द्र बहादु र जैशी

िट् टु जैशी

आ.प्र.

७

३६

वदनेश शमाा

नेत्र प्रसाद शमाा

अनन्त उपाध्याय

आ.प्र.

८

४३

धमेन्द्र कुमार यादि

ते जनारायण राय यादि

राम िाि राय यादि

आ.प्र.

९

४७

नारायण कडे ि

गङ्गा राज कडे ि

कृष्ण राज कडे ि

आ.प्र.

१०

५५

पुरण साह

छे दी साह

रखजजत साह

आ.प्र.
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लस.नं.

रोल नं.

नाम थर

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

छन ट समू ह

११

५७

प्रमोद साह

राजेन्द्र साह

नारायण साह

आ.प्र.

१२

६३

वबरे न्द्र कुमार साह

विश्वनाथ साह

अनुथी साह

आ.प्र.

१३

६९

मनोज कुमार यादि

वशिनन्दन राय यादि

दु खित राय यादि

आ.प्र.

१४

८३

राम कुमार शमाा

राजे बरही

िक्ष्मी बरही

आ.प्र.

१५

८४

रामिािु साह

जोगी साह सोनार

से िक साह सोनार

आ.प्र.

१६

८७

रुपक कुमार झा

दे िेन्द्र झा

राम नारायण झा

आ.प्र.

१७

८९

रोशन कुमार चन्द्रिं शी

वसताराम राउत

सोफीं राउत

आ.प्र.

१८

१०८

सरोज दास

वछतन दास बवनया

वदप दास

आ.प्र.

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.
१-१०
११-१८

_______________
वकशोर जोशी
(अवधकृत छै टौ ँ)

लमलत

समय

२०७९/०५/१० गते

_______________
टे केन्द्र अवधकारी
(अवधकृत सातौ ँ)

वबहान ११:०० बजे
वदनको २:०० बजे

_____________________
श्रीराम पुडासैनी
(अवधकृत आठौ ँ)
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