लोक से वा आयोग

कर्ााली अञ्चल कायाालय
जुम्ला

फोन/फ्याक्स:- ०८७-५२०००८¸ Website: www.psc.gov.np, E-mail: karnali@psc.gov.np, फेसबुक:

हे लो लोक सेवा जुम्ला

सच
ू ना नं. :- ५४/०७४-७५
सच
ू ना प्रकाशन मिति: २०७४।१०।१४

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५२३९/०७३-७४ (खुला) अनस
ु ार नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.

द्धििीय श्रेर्ी (प्रा.), हे ड फिल्ड अमसष्टे ण्ट पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग ममति २०७४।१०।१२ गिे

मलइएको अन्िरवािाामा उपस्थिि उम्मेदवार संख्या ४ (चार) को मलखिि परीक्षाको प्राप्िाङ्क‚ अन्िरवािााको औषि

अंक र शैक्षक्षक योग्यिा समेिको कुलयोगबाट दे हाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले तनजहरुको रोजाइको
प्रािममकिाक्रम अनस
ु ार यस कायाालयको ममति २०७४।१०।१४ को तनर्ायानस
ु ार थिायी तनयस्ु क्िका लागग दे हाय
बमोस्जम कायाालयमा मसफाररश गररएको छ ।

सािै बैकस्पपक सूची र अथिायी तनयस्ु क्िको प्रयोजनािा िपमशल बमोस्जम सूची कायम हुन आएकोले सो
व्यहोरा सम्बस्न्िि सबैको जानकारीको लागग यो सच
ू ना प्रकाशन गररएको छ ।

मसिाररश योग्यिाक्रि सूची
यो.

रोल नं

क्र. नं

३७०१३७

१

वै.यो.क्र.नं.

उम्िेदवारको नाि,

बाब/
ु आिाको

थर र ठे गाना

नाि

हे मन्िकुमार के.सी.

ज्ञानबहादरु /रममिा

भरू -०२, जाजरकोट

रोल नं.

मसिाररस भएको कायाालय र

बाजेको नाि
मललािर

वैकल्ल्पक योग्यिाक्रि सूची

उम्िेदवारको नाि थर र

ठे गाना

स्जपला वनथपति कायाालय,
जम्
ु ला

बाब/ु आिाको नाि

बाजेको नाि

श्रीचन्र/झााँपु

िाम्बा

ठे गाना

३७००३३

१

अ.यो.क्र.नं
.

रोल नं.

१

३७००९८

गर्ेश जैसी

हााँकु-०६, जुम्ला
अस्थायी योग्यिाक्रि सूची
उम्िेदवारको नाि थर

यमप्रकास डागी

बाबक
ु ो नाि

बाजेको नाि

टोपबहादरु

गंगाराम

नोट:
१.

मागि उपले खिि ववज्ञापनको अन्िरवािाामा सस्म्ममलि उम्मे दवारले प्राप्ि गरे को कूल प्राप्िाङ्क सम्बस्न्िि उम्मे दवारले यो नतिजा प्रकाशन
भएको ममतिले ७ (साि) ददन पतछ अको ७ (साि) ददन सम्म आयोगकोwebsite:http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना
सककनेछ ।

२.

मसफाररश भएका उम्मेदवारलाई ममति २०७४/१०/१४ गिे ददनको ३:०० बजे मसफाररश पत्र ददईनेछ ।

(ओमकुमार श्रेषठ)

(बालकुमार ितिवडा)

शािा अगिकृि

केन्रीय प्रतितनगि

(एकनारायर् शमाा)
तनदे शक

