प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं.42 / 2078/06/13
आयोगको ववज्ञापन नं. 509/077-78 (खुला), प्रदे श अन्तगात, सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), स्वास््य
सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समूह, अ.हे .ब. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 2 (दुई) को लासग 2078/06/01
गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ४ ( चाि) को सलस्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा
समेतको

कुल

प्राप्ताङ्कको

योगबाट

दे हाय

बमोस्जम

योग्यताक्रम

कायम

हुन

आएकोले

िोजाइको

प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/13 गते को सनर्ायानुसाि स्थायी सनयुस्िको लासग सनम्न
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ
।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.क्रम.
नं.

िोल नं.

१

१५०

२

१७४१

उम्मेदवािको

बाबुको नाम

नाम थि

ठे गाना

सतेन्र पंसडत

सम्सी-६, महोत्तिी

हिी शंकि दास

गोठकोयलपुि-६, िनुषा

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको
कायाालय
सामास्जक ववकास

ससया पंसडत

सियूग पंसडत

िाम अस्शष

आनन्दलाल

सामास्जक ववकास

दास तत्मा

दास तत्मा

मन्रालय

मन्रालय

अस्थायी सूची :
क्र.स.

िोल नं.

उम्मेदवािको नाम थि

1

151

रुपेश कुमाि यादव

बाबुको नाम
लक्ष्मर् िाय यादव

बाजेको नाम
िाम अस्शष िाय यादव

.........................

.........................

....................

वकशोि जोशी

पदम ओझा

भोला दाहाल

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

(सनसमत्त सस्चव)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०6/1५गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइने छ।

जम्मा पाना 4 मध्ये ~ 1 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 43/ 2078/06/13
आयोगको ववज्ञापन नं. 510/077-78 (मवहला), प्रदे श अन्तगात,

सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक),

स्वास््य सेवा, हे ल्थ ईन्स्पेक्सन समूह, अ.हे .ब. पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को लासग

2078/06/01 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 2 (दुई) को सलस्खत पिीक्षा
ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको

प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/13 गते को सनर्ायानुसाि स्थायी सनयुस्िको लासग सनम्न
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ
।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.क्रम.
नं.
१

िोल नं.

२१४२

उम्मेदवािको

बाबुको नाम

नाम थि

ठे गाना

ववन्दे श्विी चन्द

दामाा-५, सल्यान

िनिाज चन्द

.........................

.........................

वकशोि जोशी

पदम ओझा

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

बाजेको
नाम
सभम ब.
चन्द

ससफारिस गरिएको कायाालय

सामास्जक ववकास मन्रालय

....................
भोला दाहाल
(सनसमत्त सस्चव)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०6/1५गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइने छ ।

जम्मा पाना 4 मध्ये ~ 2 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 44 / 2078/06/13
आयोगको ववज्ञापन नं. 511/077-78 (आ.ज.), प्रदे श अन्तगात,

सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक),

स्वास््य सेवा, हे ल्थ ईन्स्पेक्सन समूह, अ.हे .ब. पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को लासग

2078/06/01 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 6 (छ) को सलस्खत पिीक्षा
ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको

प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/13 गते को सनर्ायानुसाि स्थायी सनयुस्िको लासग सनम्न
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ
।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.क्रम.
नं.
१

िोल नं.

२४९६

उम्मेदवािको

बाबुको नाम

नाम थि

ठे गाना

गजेन्र कुमाि चौििी

चन्रनगि-७, सलााही

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको
कायाालय

भिथ लाल

लक्ष्मी लाल

सामास्जक ववकास

दास थारु

दास थारु

मन्रालय

.........................

.........................

....................

वकशोि जोशी

पदम ओझा

भोला दाहाल

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

(सनसमत्त सस्चव)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०6/1५गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइने छ।

जम्मा पाना 4 मध्ये ~ 3 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. 45/ 2078/06/13
आयोगको ववज्ञापन नं. 509-511/077-78 (खुला/समावेशी), प्रदे श अन्तगात, सहायकस्ति चौथो तह
(प्राववसिक), स्वास््य सेवा, हे ल्थ ईन्स्पेक्सन समूह, अ.हे .ब. पदमा सनयुस्िको लासग ससफारिस भएका
उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिे को कुल अंकको आिािमा समसत 2078/06/13 गते को सनर्ायानुसाि दे हाय
बमोस्जमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची:
ए.यो.क्रम नं.

िोल नं.

१

१५०

२

उम्मेदवािको नाम, थि

छनौट भएका खुला/
समावेशी समूह

सतेन्र पंसडत

खुला

१७४१

हिी शंकि दास

खुला

३

२१४२

ववन्दे श्विी चन्द

मवहला

४

२४९६

गजेन्र कुमाि चौििी

आ.ज.

कैवफयत

.........................

.........................

....................

वकशोि जोशी

पदम ओझा

भोला दाहाल

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

(सनसमत्त सस्चव)

जम्मा पाना 4 मध्ये ~ 4 ~

