लोक सेवा आयोग
मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिपारयश िम्फन्धी िूचना
िूचना नॊ. १४९/०७४-७५,

सभसि २०७४/०९/१७

मि सनर्दे शनारमको वि.नॊ. १४३२५/०७३-७४(खुरा), नेऩार स्िास््म िेिा, भेसडकर ये कडडि ् िभूह, ऩाॉचौं िह
भेसडकर ये कडडय िुऩयबाइजय

ऩर्दिॊ ख्मा २(र्दुई) का रासग सरइएको अन्ियिािाडभा उऩस्स्िि

,

४(चाय) जना उम्भेर्दिायहरुभध्मे

सरस्खि ऩयीक्षा, अन्ियिािाडको प्राप्ताङ्क िभेिका आधायभा सनम्न फभोस्जभ मोग्मिाक्रभ कामभ हुन आएकोरे सनमुस्िका रासग
सनम्न कामाडरमभा सिपारयश गरयएको व्महोया िम्फस्न्धि िफैको जानकायीका रासग मो िूचना प्रकाशन गरयएको छ । िािै
फैकस्पऩक िूची य स्िास््म िेिा ऐन, २० ५३ को र्दपा १ ३ अनुिाय अस्िामी सनमुस्िको प्रमोजनािड िऩसिर फभोस्जभ िूची
कामभ हुन आएको व्महोया िम्फस्न्धि िफैको जानकायीका रासग मो िूचना प्रकाशन गरयएको छ ।
मोग्मिाक्रभ

योर नॊ .

उम्भेर्दिायको नाभिय य ठे गाना

१

३३००१५

२

३३००५६

फाफु /आभा

कभर िुिेर्दी,

माभरार/

िीये न्रनगय -५, िुखेि

वहभार्दे िी

ऩॊ कज कुभाय ऩटे र,

याभेश्वय /

जेठयवहमा -७, यौिहट

वकशभसिमा

फाजे
नयहयी
िुकर्दे ि

सिपारयश बएको कामाडरम
याप्ती अञ्चर अस्ऩिार,
िुपिीऩुय, र्दाङ
भेहरकुना अस्ऩिार,
िुखेि

फैकस्पऩक उम्भेर्दिाय :
क्र.िॊ .

योर नॊ .

१

३३०००६

उम्भेर्दिायको नाभिय य ठे गाना
अरुण सबिु उऩाध्माम,
आरुचौय -२, स्माङ्जा

फाफु /आभा

फाजे

िुपिीयाभ/भामार्दे िी

सबभरार

फाफु

फाजे

अस्िामी उम्भेर्दिायहरु :
क्र.िॊ .

योर नॊ .

१

३३००३९

दर्दनेश खड्का

नहकुर

यिे

२

३३००८४

सभनफहार्दुय र्दराडभी

ठगविय

पत्तफहार्दुय

( विष्णुप्रिार्द उऩाध्माम)
नामि िुब्फा

उम्भेर्दिायको नाभिय

( याजु ित्मार )
केन्रीम प्रसिसनसध

फोन नं. ०८३ -५२०१०६ र ५२५५०६, फ्याक्स नं. ०८३ -५२१८०३,

( ऩूणभ
ड ान श्रे ष्ठ )
सनर्दे शक

Website : www.psc.gov.np

लोक सेवा आयोग
मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिपारयश िम्फन्धी िूचना
िूचना नॊ. १५०/०७४-७५,

सभसि २०७४/०९/१७

मि सनर्दे शनारमको वि.नॊ.१ ४३२६/०७३-७४(भधेिी), नेऩार स्िास््म िेिा, भेसडकर ये कडडि ् िभूह, ऩाॉचौं िह
भेसडकर ये कडडय िुऩयबाइजय ऩर्दिॊ ख्मा १(एक) का रासग सरइएको अन्ियिािाडभा उऩस्स्िि

,

४(चाय) जना उम्भेर्दिायहरुभध्मे

सरस्खि ऩयीक्षा, अन्ियिािाड य शैस्क्षक मोग्मिाको प्राप्ताङ्क िभेिका आधायभा सनम्न फभोस्जभ मोग्मिाक्रभ कामभ हुन आएकोरे
सनजको योजाईको प्रािसभकिाक्रभ अनुिाय सनमुस्िका रासग सनम्न कामाडरमभा सिपारयश गरयएको छ, िािै

र्दे हामको फैकस्पऩक

िूची कामभ हुन आएको व्महोया िम्फस्न्धि िफैको जानकायीका रासग मो िूचना प्रकाशन गरयएको छ ।
मोग्मिाक्रभ

योर नॊ .

१

३३०१२२

उम्भेर्दिायको नाभिय य ठे गाना

फाफु /आभा

िॊ जम कोइयी,

िािुर्देि/

गेयभी - ७, निरऩयािी

िरहन्िी र्दे िी

फाजे
रोचन

सिपारयश बएको कामाडरम
स्जपरा स्िास््म कामाडरम,
जाजयकोट

फैकस्पऩक उम्भेर्दिाय :
क्र.िॊ .

योर नॊ .

१

३३०१३४

( विष्णुप्रिार्द उऩाध्माम)
नामि िुब्फा

उम्भेर्दिायको नाभिय य ठे गाना
िुभन्िकुभाय गुप्ता
सि.न.ऩा.-११, र्दाङ

फाफु /आभा
याभ र्दुराये /कुभायी र्दे िी

फाजे
फच्च ुरार

( याजु ित्मार )
केन्रीम प्रसिसनसध

फोन नं. ०८३ -५२०१०६ र ५२५५०६, फ्याक्स नं. ०८३ -५२१८०३,

( ऩूणभ
ड ान श्रे ष्ठ )
सनर्दे शक

Website : www.psc.gov.np

लोक सेवा आयोग
मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिपारयश उम्भेर्दिायहरुको एकभुष्ट मोग्मिाक्रभ िूची
िूचना नॊ. १५१/०७४-७५

सभसि २०७४/०९/१७

मि सनर्दे शनारमको सनम्न विज्ञाऩन नम्ियका नेऩार स्िास््म िेिा, भेसडकर ये कडडि ् िभूह, ऩाॉचौं िह , भेसडकर ये कडडय
िुऩयबाइजय ऩर्दको सनमुस्िका रासग सिपारयश बएका उम्भेर्दिायहरुरे प्राप्त गये को कुर अङ्कको आधायभा कामभ हुने खुरा

य

िभािेशी िभूहको एकभुष्ट मोग्मिाक्रभ सभसि २०७४/०९/१७ को सनणडमानुिाय िम्फस्न्धि िफैको जानकायीका रासग प्रकाशन
गरयएको छ ।
विज्ञाऩन नॊ .

खुरा/

०७३-७४

िभािेशी

कभर िुिेर्दी

१४३२५

खुरा

याप्ती अञ्चर अस्ऩिार, िुपिीऩुय, र्दाङ

३३००५६

ऩॊकज कुभाय ऩटे र

१४३२५

खुरा

भेहरकुना अस्ऩिार, िुखेि

३३०१२२

िॊ जम कोइयी

१४३२६

भधेिी

स्जपरा स्िास््म कामाडरम, जाजयकोट

मो.क्र.नॊ.

योर नॊ.

१

३३००१५

२
३

उम्भेर्दिायको नाभिय

सिपारयश बएको कामाडरम

नोट :-

१. भासि उपरेस्खि विज्ञाऩनको अन्ियिािाडभा िस्म्भसरि उम्भेर्दिायहरुरे प्राप्त गये को कूर प्राप्ताङ्क िम्फस्न्धि उम्भेर्दिायरे मो नसिजा
प्रकाशन बएको सभसिरे ७ दर्दनऩसछ अको ७ दर्दनिम्भ आमोगको
फाट हे न ड िवकने छ ।

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

२. सिपारयश बएका उम्भेर्दिायहरुराई सभसि २०७४/०९/१९ गिे दर्दनको ३:०० फजे सिपारयश ऩि दर्दइनेछ ।

( विष्णुप्रिार्द उऩाध्माम)
नामि िुब्फा

( याजु ित्मार )
केन्रीम प्रसिसनसध

फोन नं. ०८३ -५२०१०६ र ५२५५०६, फ्याक्स नं. ०८३ -५२१८०३,

( ऩूणभ
ड ान श्रे ष्ठ )
सनर्दे शक

Website : www.psc.gov.np

