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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३४ /०७८–७९,  लिलत २०७८/०९/२७ 

 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५०३/२०७८-०७९ (खलुा)¸ स्िास््य सेिा, आयिेुद समूह, चौथो तह, बैद्य 
पदको माग पद संख्या ७ (सात) को लागग गमगत २०७८।०८।१४ गते पोखरामा सञ्चागलत परीक्षामा सम्ममगलत 
जममा ६०० जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु 
उत्तीर्ा भई अन्तिाातााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समबम्न्ित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ । छनौट भएका उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸ शैम्क्षक योग्यताको प्रमार्पत्र, 
व्यिसावयक पररषद् दताा प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रगत, हालसालै म्खचेको पासपोटा साइजको फोटो 
२ प्रगत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रगत र तेस्रो पाना १ प्रगत भरी प्रिेशपत्र गलई तोवकएको ददन १ 
(एक) घण्टा अगािै अन्तरिातााका लागग उपम्स्थत हनुपुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ। 
 

विज्ञापन नं. …२०७८/०७९ 503 - - - - - - 

वकगसम खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दगलत अपाङ्ग वप.क्ष.े 

माग पद संख्या 7 - - - - - - 

गलम्खत परीक्षामा सम्ममगलत संख्या ६०० 

अन्तरिातााको लागग छनौट भएको 
संख्या १२ - - - - - - 

 

िर्ाानकु्रम रोल नं. उममेदिारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  124 कुमारी नन्दा बोहरा प्रताप गसंह/माानमगत रामी खलुा 

2.  430 जयलाल  रोकाया गोििन/नकुजमुा जयगसंह खलुा 

3.  75 ददनेश प्रसाद आचाया मगनराम/जयन्ती जय खलुा 

4.  142 ददनेश राज पनेरु केशिराज/दगुाादेिी गोपी खलुा 

5.  302 नगबन कुमार झा श्रीनारायर्/वहरा फेकु खलुा 

6.  706 गनमाला कुमारी गब गस गोपीराम/कलसीदेिी चन्रबहादरु खलुा 

7.  368 पगुनता कुमारी महतो नन्दलाल/मन्तोररया जनक खलुा 

8.  70 बाल ु रािल खडकबहादरु/हरीजला अमरध्िज खलुा 
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9.  231 भािना नाथ योगी गोवपलाल/छुपी खसेुनाथ खलुा 

10.  2 रंम्जत कुमार झा बालकृष्र्/गौरीदेिी उमाकान्त खलुा 

11.  41 रजगनश कुमार गगरी रघनुाथ/संगगता राजेन्र खलुा 

12.  119 संतोष  पंगडत विग/ुकैम्शशयादेिी चशुहाइ खलुा 
 

नोटः   रोल नं.  611 का उममेदिारले उत्तरपमु्स्तकामा वक (Key) उशलेख नगरेकाले गनजको उत्तरपमु्स्तका रद्द 
गररएको छ। 
 

 

 

अन्तरिाताा हनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेिा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

   

 गलम्खत परीक्षाबाट छनौट भएका मागथ उम्शलम्खत सबै उममेदिारहरुको अन्तरिाताा कायाक्रम देहाय अनसुार सञ्चालन हनुछे।  

मिमि वर्णानुक्रि नम्बर अन्िरवणिणा हुने सिय 

२०७८/१०/२१    १-१२ विहानको ११.०० बजे 
 

पनुश् च 

-    अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरिातााका ददन सािाजगनक विदा पना गएमा पगन उक्त कायाक्रम यथाित ्
संचालन हनुछे । 

 

 

........................... .................................. ................................. 
 (राजेश पौडेल) (सम्न्दप ढुङ्गाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 
अगिकृत छैटौं अगिकृत सातौं अगिकृत  निौं 


