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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ११२/०७९-८० 

                         सिसर्िः- २०७९/०९/१७ 

सम्माननत सर्वोच्च अदालतको निनत २०७९/५/२ को फैसला तथा लोक सेर्वा आयोगको निनत २०७९/०८/२९ को ननर्णय अनुसार यस 

कायाणलयको नर्वञापा न न   १३०४४/२०७३-७४, ने ाल स्वास्थ्य सेर्वा, नर्वनर्व  सिु,, नने्थेनसया प सिह,,  ााँच   त,, नने्थेनिक स,ायक 

 दको यस अनि निनत २०७४/१०/१२ िा प्रकानित सहचना न   २४६/०७४-७५(खुला) िा दे,ाय बिोनिि स िो न गररनको व्य,ोरा निनत 

२०७९/०९/१७ को ननर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको िानकारीको लानग यो सहचना प्रकानित गररनको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः-               

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  २३००३० 
निनिर  न्थी 

बुिबल- १०, रु ने्द,ी 
िनादणन/तारा ,ेिराि 

 यस कायाणलयको निनत २०७४/१०/१२  

सहचना न  २४६/०७४-७५ अनुसार 

लुन्धम्बनी अञ्चल अस्पताल, रु ने्द,ीिा 

नसफाररस गररनको । 

२.  २३००२० 
ि,ेिकुिार यादब 

रािगो ाल ुर-९, ि,ोत्तरी 
रािअनिष/स िोगीया असफी  

 

द्रष्टव्यः-  नसफारस योग्यताक्रि न   २ िा र,ेका पमे्मदर्वारका ,किा नसफाररस गररने कायाणलय श्री स्वास्थ्य तथा िनस ख्या 

िन्त्रालयबाि तोके बिोनिि हुने 

 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर  बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  २३०००८ चार्क्य प्रसाद नतनिन्धिना  ुष्पराि कृष्णराि 

  

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 सुदिप पौडले  चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहािरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (िाखा अन कृत) (प सनचर्व) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ११३/०७९-८० 

                         सिसर्िः- २०७९/०९/१७ 

सम्माननत सर्वोच्च अदालतको निनत २०७९/५/२ को फैसला तथा लोक सेर्वा आयोगको निनत २०७९/०८/२९ को ननर्णय अनुसार यस 

कायाणलयको नर्वञापा न न   १३०४५/२०७३-७४, ने ाल स्वास्थ्य सेर्वा, नर्वनर्व  सिु,, नने्थेनसया प सिह,,  ााँच   त,, नने्थेनिक स,ायक 

 दको यस अनि निनत २०७४/१०/१२ िा प्रकानित सहचना न   २४७/०७४-७५ (आ ि ) िा दे,ायबिोनिि स िो न गररनको व्य,ोरा निनत 

२०७९/०९/१७ को ननर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको िानकारीको लानग यो सहचना प्रकानित गररनको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः               

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  २३०००५ 
कुिार नस  तािाङ 

िेचे्छ- ३, काभे्र 
कािीनस ,/सुयणकुिारी इिाननस , 

यस कायाणलयको निनत २०७४/१०/१२  

सहचना न  २४७/०७४-७५ अनुसार श्री 

सुन्दरबिार अस्पताल, लििुङिा 

नसफाररस गररनको । 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर  बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  २३०००७ गीता च  री युन्धिलाल  ुरनदास 

  

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 सुदिप पौडले  चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहािरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (िाखा अन कृत) (प सनचर्व) 
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                                    उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ११४/०७९-८० 

                         सिसर्िः- २०७९/०९/१७ 

सम्माननत सर्वोच्च अदालतको निनत २०७९/५/२ को फैसला तथा आयोगको निनत २०७९/०८/२९ को ननर्णय अनुसार यस कायाणलयको 

नर्वञापा न न   १३०४४-१३०४७/२०७३-७४, ने ाल स्वास्थ्य सेर्वा, नर्वनर्व  सिु,, नने्थेनसया प सिह,,  ााँच   त,, नने्थेनिक स,ायक  दको 

यस अनि निनत २०७४/१०/१२ िा प्रकानित सहचना न   २४९/०७४-७५  िा दे,ायबिोनिि स िो न गररनको व्य,ोरा निनत २०७९/०९/१७ 

को ननर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको िानकारीको लानग यो सहचना प्रकानित गररनको छ। 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रििः               

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा नर्वञापा न न   ससफाररस सिूह 

१ २३००३० निनिर  न्थी १३०४४/०७३-७४ खुला 

२ २३००२० ि,ेिकुिार  यादब १३०४४/०७३-७४ खुला 

३ २३०००५ कुिार नस  तािाङ १३०४५/०७३-७४ आ ि  

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 सुदिप पौडले  चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहािरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (िाखा अन कृत) (प सनचर्व) 

    

 

 


