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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  ३७/०७९–८०,  लिलत २०७९/०४/२२ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १७२/२०७८-०७९ (खलुा)¸ स्िास््य सेिा, सर्जरी समहू, नि ौँ तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेविक 

सर्जन पदको माग पद संख्या १ (एक) को लावग वमवत २०७८।१२।०५ र १५  गते पोखरामा संचावलत परीक्षामा सवममवलत र्ममा 

१०  र्ना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाजनकु्रम अनसुार दहेायका रोल नं. तर्था नामर्थर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ज भई अन्तिाजताजको लावग 

छन ट भएको व्यहोरा समबवन्ित सबैको र्ानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छन ट भएका उममेदिारहरुले नेपाली 

नागररकताको प्रमार्पत्र¸ शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र, व्यिसावयक पररषद ् दताज प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, 

हालसालै वखचेको पासपोटज साइर्को फोटो २ प्रवत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रिशेपत्र वलई 

तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगाि ैदहेायको वमवत र समयमा आयोगको  कायाजलयमा हुने अन्तरिाताजका लावग उपवस्र्थत हुनपुने 

व्यहोरा समेत यस ैसचूनाद्वारा र्ानकारी गराइएको छ । 
 

लिज्ञापन नं... २०७८-०७९ १७२ - -  - - - 

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

िाग पद संख्या १ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या १० 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको संख्या ३ - - - - - - 

 
िर्ाजनुक्रम रोल नं. उममेदिारको नामर्थर बाबुको नाम बारे्को नाम छन ट समहू 

1.  18 अभिषेक कुमार ठाकुर गजेन्द्र कुमार श्याम नन्द्दन खलुा 
2.  10 पकुार  राणा बढुाथोकी पसु्कर  हस्त बहादरु खलुा 
3.  3 भिद्धाथथ  खनाल ऋषषराम िीम प्रिाद खलुा 

 

अन्द्तरवाताथ हनुे स्थानः-  प्रदेश लोक िेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

भलखखत परीक्षाबाट छनौट िएका माभथ उल्लेखखत िबै उम्मेदवारहरुको अन्द्तरवाताथ कायथक्रम देहाय अनिुार िञ्चालन हनेुछ।  

भमभत वणाथनकु्रम नम्बर अन्द्तरवाताथ हनुे िमय 

२०७९/०५/२३  १-३ ददनको ११.३० बजे 
 

पनुश् चः  अको िूचना िएमा बाहेक तोषकएको अन्द्तरवाताथका ददन िावथजभनक षवदा पनथ गएमा पभन उक्त कायथक्रम 
यथावत ्िंचालन हनुेछ । 

 

........................... .................................. ................................. 
(राजेश पौडेल) (िखन्द्दप ढंुगाना) (कृष्णप्रिाद आचायथ) 
अभिकृत छैटौं अभिकृत िातौं अभिकृत नवौं 


