प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 93/078-79, समसत 2078/07/30
आयोगको ववज्ञापन नं. 791/077-78 (खुला), प्रदे श अन्तगात,

सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), स्वास््य सेवा,

फामे सी समूह, फामे सी सहायक पदका लासग माग पद सङ्ख्या 2 (दुई) को 2078/0७/११ गते सलइएको
अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 3 (तीन) को सलस्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट

दे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/30

गतेको सनर्ायानुसाि स्थायी सनयुस्िको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको
जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ ।

ससफारिस योग्यताक्रम सूची :

यो.क्रम.
नं.

उम्मेदवािको
िोल नं.

नाम, थि

ठे गाना

१

९४

ववस्न्दिा गोसाई

२

२७८

महेश्वि यादव

भिपुि-२, भिपुि

बाबुको नाम

पुण्य िाम
गोसाई

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको कायाालय

न्हुछे लाल

सामास्जक ववकास मन्रालय,

गोसाई

हेटौँडा

जनकपुि उपमनपा-

िाम नािायर्

जगददश

सामास्जक ववकास मन्रालय,

२५, िनुषा

यादव

यादव

हेटौँडा

अस्थायी सूची :
क्र.सं .

िोल नं.

१

३६३

२

३५

उम्मेदवािको नाम थि

बाबुको नाम

बाजेको नाम

साजन बिाल

ििर्ीिि बिाल

वटकािाम बिाल

कृष्र् नन्दन मेहता

ववजय कुमाि मेहता

खुशी लाल मेहता

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

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

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

वकशोि जोशी

पदम ओझा

श्रीिाम पुडासैनी

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

(असिकृत आठौ)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०८/ ०5 गते ववहान 1१:०० बजे पसछ ददइने छ।

जम्मा पाना 3 मध्ये ~ 1 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 94/078-79, समसत 2078/07/30
आयोगको ववज्ञापन नं. 792/077-78 (मवहला), प्रदे श अन्तगात, सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), स्वास््य सेवा,
फामे सी समूह, फामे सी सहायक पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (दुई) को 2078/0७/११ गते सलइएको

अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 5 (पााँच) को सलस्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट
दे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/30

गतेको 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

उम्मेदवािको
िोल नं.

११७

नाम, थि
सान््वना बिाल

ठे गाना
लेखनाथ नपा-२,
कास्की

बाबुको नाम

सुिेन्र बिाल

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको कायाालय

मसछन्रनाथ

सामास्जक ववकास मन्रालय,

बिाल

हेटौँडा

बैकस्पपक सूची :
क्र.स.

िोल नं.

१

२३१

उम्मेदवािको
नाम, थि
सं ध्या जयसवाल

ठे गाना
कौडेना-२, सलााही

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

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

वकशोि जोशी

पदम ओझा

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

बाबुको नाम
नागेन्र चौििी

बाजेको नाम
िाम केवल चौििी

....................
श्रीिाम पुडासैनी

(असिकृत आठौ)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०८/ ०5 गते ववहान 1१:०० बजे पसछ ददइने छ।
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प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. 95/078-79, समसत 2078/07/30
आयोगको ववज्ञापन नं. 791-792/077-78 (खुला तथा समावेशी), प्रदे श अन्तगात,

सहायकस्ति पााँचौँ तह

(प्राववसिक), स्वास््य सेवा, फामे सी समूह, फामे सी सहायक पदका लासग माग पद सङ्ख्या 3 (तीन) को
2078/0७/११ गते 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 2078/07/30 गतेको सनर्ायानुसाि स्थायी सनयुस्िको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको
ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची:
उम्मेदवािको नाम, थि

छनौट भएका खुला/ समावेशी

ए.यो.क्रम नं.

िोल नं.

१

९४

ववस्न्दिा गोसाई

खुला, मवहला

२

२७८

महेश्वि यादव

खुला

३

११७

सान््वना बिाल

खुला, मवहला

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

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

वकशोि जोशी

पदम ओझा

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

समूह

कैवफयत

....................
श्रीिाम पुडासैनी

(असिकृत आठौ)
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