प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ७६/०७९-८०, समसत: २०७९/०५/२१
आयोगको सवज्ञापन नं. ५३१/०७८-७९ (खुला), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), कृवि सेिा,
मत्स्य समूह, प्राविविक सहायक पदका लावग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को २०७९/०५/१६ गते वलइएको
अन्तिाग ताग मा उपस्थित उम्मे दिार सङ्ख्या २ (दु ई) को वलस्ित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट
दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा वमवत २०७९/०५/२१
गते को वनर्गयानुसार थिायी वनयुस्िको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्ित सबैको
जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
उम्मे दवािको

यो.
क्रम.नं .

िोल
नं .

नाम, थि

ठे गाना

१

७१

शोभािर पाण्डे

दे िदह-६, रुपन्दे ही

बाबु को नाम
वगर प्रसाद
पाण्डे

बाजेको
नाम

ससफारिस गरिएको कायाालय

वतलोचन
पाण्डे

भू वम व्यिथिा तिा कृिी सहकारी
मन्त्रालय, बागमती प्रदे श

बैकल्पिक सूची:
क्र.स.

िोल नं .

१

३६

उम्मे दवािको
नाम, थि
प्रकाश भण्डारी

बाबु को नाम

ठे गाना
अदानचुली-२, हुम्ला

डबल भण्डारी

बाजेको नाम
मक्के भण्डारी

अस्थायी सूची :
क्र.सं.

िोल नं .

उम्मे दवािको नाम, थि

बाबु को नाम

बाजेको नाम

१

३४

वनरु दास

उत्तम लाल दास

ज्ञानी दास

२

५१

मोवहत कुमार साह तेली

रामािार साह तेली

वहरा साह तेली

_________________

____________________

_____________________

वकशोर जोशी

वनशा न्य पाने

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(शािा अविकृत)

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०५ गते सबहान ११:३० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 3 मध्ये ~ 1 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ७७/०७९-८०, समसत: २०७९/०५/२१
आयोगको सवज्ञापन नं. ५३२/०७८-७९ (मसहला), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), कृवि सेिा,
मत्स्य समूह, प्राविविक सहायक पदका लावग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को २०७९/०५/१६ गते वलइएको
अन्तिाग ताग मा उपस्थित उम्मेदिार सङ्ख्या ३ (तीन) को वलस्ित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको
योगबाट दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा वमवत
२०७९/०५/२१ गतेको वनर्ग यानुसार थिायी वनयुस्िको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्ित
सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
उम्मे दवािको

यो.
क्रम. नं .

िोल
नं .

नाम, थि

१

४०

प्रेयंका यादि

ठे गाना
वतल राकोट-७,
कवपलिस्तु

बाबु को नाम

बाजेको नाम

सािुशरर्
यादि

महतम यादि

ससफारिस गरिएको कायाालय
भू वम व्यिथिा तिा कृिी सहकारी
मन्त्रालय, बागमती प्रदे श

बैकल्पिक सूची:
क्र.स.

िोल नं .

१

४२

उम्मे दवािको
नाम, थि
वबवनता आचायग

ठे गाना
रत्ननगर-८, वचतिन

बाबु को नाम

बाजेको नाम

वतल प्रसाद शमाग

शावलकराम पाध्या

_________________

____________________

_____________________

वकशोर जोशी

वनशा न्य पाने

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(शािा अविकृत)

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०५ गते सबहान ११:३० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 3 मध्ये ~ 2 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. ७८/०७९-८०, समसत २०७९/०५/२१
आयोगको सवज्ञापन नं. ५३१-५३२/०७८-७९ (खु ला/समावेशी), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह
(प्राविविक), कृवि सेिा, मत्स्य समूह, प्राविविक सहायक पदको वनयुस्िको लावग वसफाररस भएका उम्मेदिारहरूले
प्राप्त गरे को कूल अङ्ख्कको आिारमा वमवत २०७९/०५/२१ गतेको वनर्गयानु सार दे हाय बमोवजमको एकमुष्ट
योग्यताक्रम सूची सम्बस्ित सबैको जानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ ।
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची:
ए.यो.क्रम नं.

िोल नं.

उम्मेदवािको नाम, थि

१

७१

शोभािर पाण्डे

२

४०

प्रेयंका यादि

ससफारिस भएको
खुला/ समावेशी समूह

कैसफयत

िु ला
मवहला

__________________

_________________

___________________

वकशोर जोशी
(अविकृत छै ठ )ाँ

वनशा न्य पाने
(शािा अविकृत)

श्रीराम पुडासैनी
(अविकृत आठ )

जम्मा पाना 3 मध्ये ~ 3 ~

