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 प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. १५ /०७८–७९,  लिलत २०७८/०८/२९ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १०१-१०२/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेशी)¸ स्िास््य सेिा, जनरल हले्थ सवभिसेज समूह, 

अविकृतस्तर आठौं तह, मेविकल अविकृत  (प्राविविक) पदको िाग पद संख्या ३ (तीन) को लावग वमवत २०७८।०७।२६ र २७ 

गते पोखरामा संचावलत परीक्षामा सवममवलत जममा २२७ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ािनुक्रम अनसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर 

भएका उममेदिारहरुलाई दहेायको वमवत र समयमा यस आयोगको कायााियिा हुने सामवूहक परीक्षर् तथा अन्तरिातािका लावग 

छनौट गने वनर्िय भएकोले समिवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उममेदिारहरुले 

नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र, व्यिसावयक पररषद ्दताि प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ 

प्रवत, हालै वखचेको पासपोटि साइजको फोटो २ प्रवत¸दरखास्त फारामको पवहलो पाना  २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रिेशपत्र 

वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगािै अन्तरिातािका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनाद्वारा जानकारी गराइएको 

छ । 

 

लिज्ञापन नं.......... १०१ १०२ - - - - - 

लकलसि िुिा िलििा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद संख्या २ १ - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या २२७ 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
५ ४ - - - - - 

 

वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  107 अभिकान्त  खभतवडा श्रीकान्त/ कमलाकुमारी खखला खलु्ला 
2.  124 खजतेन्र राज कोइराला टेकेन्र/ गोमा धमाराज खलु्ला 
3.  66 िारती  मेह्ता गोपाल/ मालादेवी रामनारायर् महहला 
4.  81 रुखममना  अभधकारी बालकृष्र्/ साहवत्री टेकनाथ खलु्ला,महहला 
5.  296 हवशाल  भतवारी दयाराम/ हवष्र्मुाया गरुुदत्त खलु्ला 
6.  166 शारदा  के सी खित्रबहादरु/ सजुना टेकबहादरु महहला 
7.  24 सोहिया  माकाज ु ज्ञानेन्रलाल/ गीता हपया डम्मरलाल महहला 
8.  270 स्वखननल  शमाा पूर्ाराज/ मनकुमारी धनपभत खलु्ला 

 
 

सामहुहक परीक्षर् तथा अन्तरवाताा हनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 
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भलखखत परीक्षाबाट छनौट िएका माभथ उल्लेखखत सबै उम्मेदवारहरुको सामहुहक परीक्षर् तथा 
अन्तरवाताा कायाक्रम देहाय अनसुार सञ्चालन हनुेछ।  

लिलत िर्ाानुक्रि नम्बर सािूलिक परीक्षर् िुने सिय अन्तरिाताा िुने सिय 

२०७८/ ०९ / १४ १-८ वबहान १०.०० बजे विहानको ११.३० बजे 

 

पुनश्च 

-  अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको सामवूहक परीक्षर् तथा अन्तरिातािका वदन साििजवनक विदा पनि गएमा 

पवन उक्त कायिक्रम यथाित ्संचालन हुनेछ । 

 

 

 
 

........................... .................................. ................................. 

( राजेश पौिेल) (सजृना खनाल) (दामोदर सिेुदी) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत दशौं 


