प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ५७/०७९-८०, समसत २०७९/०५/१४
आयोगको विज्ञापन नं. ५०५/०७८-७९ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), कृवि सेिा,
भेटेररनरी/ लाइभस्टक पोल्ट्र ी एण्ड डे री डे भलपमेण्ट (ला.पो.डे .डे .) समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविविक/पशु सेिा प्राविविक
पदका लावग माग पद सङ्ख्या ९ (न ) को २०७९/०५/०६ र ०७ गते वलइएको अन्तिाग ताग मा उपस्स्थत उम्मेदिार
सङ्ख्या १५ (पन्ध्र) को वलस्खत परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोविम योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले रोिाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा वमवत २०७९/०५/१४ गते को वनर्गयानुसार स्थायी
वनयुस्िको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको ब्यहोरा सम्बस्ित सबैको िानकारीको लावग यो सूचना
प्रकावशत गररएको छ ।
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अस्थायी सूची :
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वकशोर िोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१७ गते सबहान ८:०० बजे पसि सदइने ि।
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