लोक सेवा आयोग

इलाम कायाालय
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वैकल्पिक उम्मेदवार ल्सफाररस सम्बन्धी सच
ू ना
सचू ना नं. ०९/०७७-७८, मिमि - २०७७/०९/०६
लोक सेवा आयोग इलाि कायाालय,इलािको मवज्ञापन नं. १०६५४/०७५-७६ (खुला) स्थानीय िह अन्िगाि इमन्िमनयरिङ सेवा, मसमिल
सिहू , सब-इमन्िमनयि पद, पााँचौं िहिा यस कायाालयको मिमि २०७६/११/१६ को सचू ना नं. ३६/२०७६-७७ बिोमिि स्थायी मनयमु िका
लामग िपमसलिा उल्लेमिि मवविण अनरुु पको उम्िेदवाि मसफारिस िएकोिा मनिहरुले मनयि अनसु ािको म्याद मित्र मनयि
ु ी नमलएको हदाँ ा
बैकमल्पक उम्िेदवाि मसफारिस गरिमदने सम्वन्धी सम्वमन्धि स्थानीय िहहरुको पत्र बिोमिि मनयि
ु ी नमलएका उम्िेदवािहरुलाई मसफारिस
योग्यिाक्रि सचू ीबाट हटाइ उक्त पदहरुिा क्रिश: बैमकल्पक यो.क्र.सं. २ ि ३ िा िहेका देहायका उम्िेदवािहरुलाई स्थायी मनयि
ु ीका लामग
मसफारिस गिी पठाउने यस कायालायको २०७७ /०९/०५ गिेको मनणायानसु ाि सम्बमन्धि सबैको िानकािीका लामग यो सचू ना प्रकाशन गरिएको
छ।
योग्यताक्रम सच
ू ीबाट हटाइएका उम्मेदवारहरूको ल्ववरण
बाबु /
क्रम योग्यता
उम्मेदवारको नाम,
रोल न.ं
आमाको
सख्ं या क्रम नं.
थर, ठे गाना
नाम
ि.िामकि/
मबिला

बजेको
नाम

योग्यताक्रम
सच
ू ीबाट
हटाइनुको कारण

िो.समवि

म्याद मित्र मनयि
ु ी इमन्िमनयरिङ, मसमिल,
नमलएको
मसिीिङ्घा गााँउपामलका, िाप्लेिङु

१

३१
िल
ु ा

१०१९९

िािु अन्सािी
धिान-१२,सनु सिी

२

२८
िल
ु ा

१०१२६

िनोि श्रेष्ठ
सिु े न्रकुिाि/ मिल्ली
उलााबािी-०१,िोिङ पणू िा ाया
प्रसाद

म्याद मित्र मनयि
ु ी इमन्िमनयरिङ, मसमिल,
नमलएको
मिक्वािोला गााँउपामलका, िाप्लेिङु

ल्सफाररस गररएको बैकल्पिक उम्मेदवारको ल्ववरण
क्र.
बै. यो
उम्मेदवारको नाम, थर, बाबु / आमाको
रोल नं.
बजेको नाम
सख्ं या क्र.स.ं
ठे गाना
नाम
यशवंि पवु े
१
२
१००७४
घनश्याि/शगु न्धा हिीनािायण
मविाािोि-०३,झापा
प्रिोद कुिाि साह
२
३
१०१२०
कन्िलाल/लमलिा िासलाल
बोदेबशााइन-०१,सप्तिी

नवीन काकी
ना.स.ु

होिनाथ मनिौला
ना.स.ु

ल्सफाररस गररएको सेवा,समूह र
कायाालयको नाम

ल्सफाररस गररएको सेवा,समूह र
कायाालयको नाम
इमन्िमनयरिङ, मसमिल,
मसिीिङ्घा गााँउपामलका, िाप्लेिङु
इमन्िमनयरिङ, मसमिल,
मिक्वािोला गााँउपामलका, िाप्लेिङु

श्याि कुिाि िाई
मन. कायाालय प्रिि
ु

