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लिखित नलतजा सम्बन्धी सचुना 
सूचना नं. १३२/०७4-७5,   लिलत २०७४/०9/05 

िोक सेवा आयोग, सदुरुपखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, ददपायिको देहायका ववज्ञापनिा लिइएको लिखित परीक्षािा सखम्िलित 
उम्िेदवारहरुिध्ये वर्ाानकु्रिानसुार देहायका रोि नं तथा नाि थर भएका उम्िेदवार उत्तीर्ा भई अन्तरवातााको िालग छनौट भएको 
व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको जानकारीको िागी यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारिे िोक सेवा आयोग, 
सदूुरपखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, ददपायििा देहायको लिलत र सियिा हनेु अन्तरवाताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ 
प्रलत, प्रिार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत, दरिास्त फारािको प्रथि र ततृीय पाना २ प्रलत भरी प्रवेशपत्र लिई तोवकएको 
सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ ।  
 

सेवा,सिूह,उपसिूह :- स्वास््य, हे.ई.  पद :- लस.अ.हे.व./हे.अ.   तह/शे्रर्ी :- पाँचौ 
लि.प.संचािन लिलत :- २०७४/०2/16  नलतजा प्रकाशन गने कायाािय :- िोक सेवा आयोग, ि.प.क्षे.लन., सिेुत    
ववज्ञापन नं.   ......../०७३-७४ १५६10 
वकलसि  आन्तररक प्रलतयोलगता 
िाग पद संख्या  6 
लि.प.िा सखम्िलित उम्िेदवार संख्या      ८ 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या ६ 

 

वर्ाानकु्रि नं. रोि नं. उम्िेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
1 430275 गरे्श बहादरु ऐडी दानबहादरु गोपी आ.प्र. 
2 430356 ददपकराज बोहरा िक्ष्िीदत्त राधाकृष्र् आ.प्र. 
३ 430358 नरेन्र लसंह िहता धनबहादरु प्रतापलसंह आ.प्र. 
४ 430357 पदिबहादरु िहरा नरबहादरु खििा आ.प्र. 
५ 430147 भवुन लसंह साउद खजतलसंह कािलुसंह आ.प्र. 
६ 430230 संतोष कुिार पंलडत अबधेश लनसुा आ.प्र. 

 

 

छनौट भएका उम्िेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानसुार सञ्चािन हनुछे । 
लिलत वर्ाानकु्रि नं. अन्तरवाताा सिय 

२०७४/९/26    १-६ ददनको 11.०० बजे 

रष्टव्य :-  
१. अन्तरवातााका ददन सावाजलनक ववदा पना गएिा पलन उक्त कायाक्रि यथावत संचािन हनेुछ । 
२. िोक सेवा आयोग, स.ुप.क्षे.लन., ददपायिको वव.नं. 15610/073-74, को लिखित परीक्षािा सखम्िलित रोि नं. 430359 

का नन्दराज भट्टिे पेश गरेको काउखन्सि प्रिार्को नववकरर् नभएको र रोि नं. 430170 का िकुुन्दबहादरु लसंहको 
न्यूनति सेवा अवलध नपगुेकोिे लिखित परीक्षा र दरिास्त सिेत रद्द गररएको भनी आयोगबाट लिलत 2074/4/17 को 
लनर्ायानसुार सूचना प्रकाशन भएको देखिएको हुँदा लनजहरुिाई उक्त सूचनाबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

 

िोक सेवा आयोग 
िध्यपखििाञ्चि के्षत्रीय लनदेशनािय, सिेुत  

(भरत िरेि) 
कम््यूटर अपरेटर 

(िीनबहादरु थापाक्षेत्री) 
शािा अलधकृत 

 

(पूर्ािान शे्रष्ठ) 
लनदेशक 

(ववष्र्पु्रसाद उपाध्याय) 
नायव सबु्बा 
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