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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको स्थानीय 

 ह

१ १५००४२ अजयकुमार यादव हरिपुर्वा-५, सर्वाही िवमएकर्वर्/ फुर्कुमविी बिलु्ट
बितपुि-बसमिव उप-

महवनगिपवबर्कव, िविव

२ १५०२४४ कृष्णाकुमार  ईशर िनौर्व-४, सप्तिी कुसुमर्वर्/ पे्रमर्तवदेर्ी गंगवइ र्ीिगञ् ि महवनगिपवबर्कव, पसवा

३ १५०२४३ शशवलखन यादव कृष्णपुि-३, बसिवहव मंचर्वर्/ गुर्वर्देर्ी िहुिव
करै्यव उप-महवनगिपवबर्कव, 

िविव

४ १५०११९ समु्मी शमश्र मनिवबससर्व-१०, महोत्तिी श्यवमसुन्दि/ बर्मर्वदेर्ी सीतविवम िबदािवस नगिपवबर्कव, महोत्तिी

५ १५००३७ राकेश कुशवाहा अनवाहव-३, सर्वाही बिर्िंकि/ सुभबगयवदेर्ी अनत ििहथर्व नगिपवबर्कव, सर्वाही

६ १५०२३९ सजुीतकुमार साह हंसपुि-४, धनुषव इश्वि/सुबमन्त्रवदेर्ी िवमऔतवि र्हवन नगिपवबर्कव, बसिवहव

७ १५०२७८ अशिषकेकुमार साह िर्र्व-६, महोत्तिी िवमएकर्वर्/ उबमार्व िवमरृ्क्ष र्वर्िन्दी नगिपवबर्कव, सर्वाही

८ १५०१४८ नन्दनकुमार ठाकुर बसिवहव-७, बसिवहव महवदेर्/ बमनव िगनविवयण बमचैयव नगिपवबर्कव, बसिवहव
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१ १५००४६ ननकेश राय िरे्श्वि-११, महोत्तिी िवमप्ररे्ि/ िैर्देर्ी बनिंिन

२ १५०१०१ रुपशे महतो सतोषि-६, धनुषव िविेश्वि/ िेखव िवमचन्द्र

मिफाररश योग्य ाक्रििः

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३६६/०७६-७७

आयोगको जलेश्वर कवयवार्यको स्थवनीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. ११४०७/०७५-७६ (खुला), इञ्ञ् िबनयरिङ्ग सेर्व, बसबभर् समूह,

बर्ञ्िङ्ग एण्ड आबका टेक्ट उपसमूह, छैठौ ंतह, इञ्ञ् िबनयि पदको मवग पद संख्यव ८ (आठ) कव र्वबग बर्ञ्खत पिीक्षविवट अन्तर्वातवाको र्वबग

छनौट भएकव १६ (सोह्र) िनव उमे्मदर्विहरुको बमबत २०७६।०९।२७ गते अन्तर्वातवा संचवर्न भएकोमव अन्तर्वातवामव उपञ्स्थत ११ (एघवि)

िनव उमे्मदर्विहरुको अन्तर्वातवा , सवमूबहक पिीक्षण ि बर्ञ्खत पिीक्षव समेतको प्रवप्तवंकको आधविमव देहवय िमोबिमको योग्यतवक्रम कवयम

हुन आएकोरे् उमे्मदर्विहरुको िोिवइको प्रवथबमकतवक्रम िमोबिम देहवयकव स्थवनीय तहहरुमव स्थवयी बनयुञ्िको र्वबग संघीय मवबमर्व

तथव सवमवन्य प्रिवसन मन्त्रवर्यमव बसफवरिि गने गिी बमबत २०७६।०९।२८ मव बनणाय भएको हुुँदव सम्बञ्ित सिैको िवनकविीको र्वबग यो

सूचनव प्रकविन गरिएको छ ।
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१ १५००६६ योगनविवयण सवह नबनपत मंगि

२ १५००५३ आर्ोक दवहवर् अिोक बिर्प्रसवद

३ १५००६० प्रदीपकुमवि सवह उबत्तम मवतर्ि

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

नोटिः 

यस बर्ज्ञवपनमव बर्ञ्खत पिीक्षविवट अन्तर्वातवाको र्वबग छनौट भई अन्तर्वातवामव सञ्म्मबर्न भएकव उमे्मदर्विहरुरे् प्रवप्त गिेको कूर् प्रवप्तवङ्क सम्बञ्ित उमे्मदर्विरे् यो नबतिव प्रकविन भएको बमबतरे् 

७ (िा ) बदन पबछ अको ७ (िा ) बदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िवट हेना सबकने व्यहोिव िवनकविी गिवइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

अस्थायी योग्य ाक्रििः

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 
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