nf]s ;]jf cfof]u

dxfsfnL c~rn sfof{no
dx]Gb|gu/, s~rgk'/

सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २६/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२७

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१६६/२०७३-७४ (खल
ु ा) अनसु ार नेपाल इवजिवनयररङ्ग सेिा,
सर्भे समहू , रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, अवमन ररक्त पद संख्या २ (दईु ) को लावग वलइएको अन्तरिाताामा
उपवथित ५ (पााँच) िना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको
कुल योगको आधारमा देहाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनिहरुको रोिाइको
प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवु क्तका लावग तपवसल बमोविमको वनकायमा वसफाररस गने वमवत
२०७४/०९/२७ मा वनणाय र्भएकोले सम्बवन्धत सबैको िानकारीको लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400024

२.

400015

उम्िेदवािको नाि थि
बाबु/आिाको नाि
ि ठे गाना
के शि िोहरा
पदमे/र्भरु ी
विलाशैनी-४‚ बैतिी
कमल ठगन्ु ना
गोखाबहादरु /शावन्तदेिी
र्भीमदत्त-८‚ कजचनपरु

बाजेको
नाि

सिफारिि भएको कायाालय

मानवसह

नापी कायाालय,कञ्चनपुि

अज्िो

नापी कायाालय,बैिडी

वैकसपपक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400037

उम्िेदवािको नाि थि

बाब/ु आिाको नाि

िगवदशबहादरु र्भाट

देिवसह/पदमादेिी

बाजेको नाि
कावशवसह

अस्थायी योग्यिाक्रि िच
ू ी
अ.यो.क्र. नं.

िोल नं.

उम्िेदवािको नाि थि

१.

400006

अमरबहादरु धामी

२.

400062

पदमबहादरु चौधरी

(खगेन्र प्रसाद र्भट्ट)

(निराि लम्साल)

(यिु राि पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतिा प्रकाशन र्भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोगको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा िानकारी
गराईन्छ ।
Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992

nf]s ;]jf cfof]u

dxfsfnL c~rn sfof{no
dx]Gb|gu/, s~rgk'/

सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २७/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२७

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१६७/२०७३-७४ (मवहला) अनसु ार नेपाल इवजिवनयररङ्ग सेिा,
सर्भे समहू , रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, अवमन ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावग वलइएको अन्तरिाताामा
उपवथित ३ (तीन) िना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको
कुल योगको आधारमा देहाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनिको रोिाइको
प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवु क्तका लावग तपवसल बमोविमको वनकायमा वसफाररस गने वमवत
२०७४/०९/२७ मा वनणाय र्भएकोले सम्बवन्धत सबैको िानकारीको लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400121

उम्िेदवािको नाि थि
बाबु/आिाको नाि
ि ठे गाना
शान्तीकुमारी के .सी.
देिन्े रबहादरु /वबष्नादेिी
अमरगढी-८‚ ििेल्धरु ा

बाजेको
नाि
ियबहादरु

सिफारिि भएको कायाालय
नापी कायाालय,बैिडी

वैकसपपक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400044

उम्िेदवािको नाि थि
ज्योतीकुमारी र्भट्ट

बाब/ु आिाको नाि
वदनेशप्रसाद/कौशल्या

बाजेको नाि
वललाधर

(खगेन्र प्रसाद र्भट्ट)

(निराि लम्साल)

(यिु राि पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतिा प्रकाशन र्भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोगको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा िानकारी
गराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २८/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२७

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१६८/२०७३-७४ (आ.ि.) अनसु ार नेपाल इवजिवनयररङ्ग सेिा,
सर्भे समहू , रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, अवमन ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावग वलइएको अन्तरिाताामा
उपवथित ४ (चार) िना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको
कुल योगको आधारमा देहाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनिको रोिाइको
प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवु क्तका लावग तपवसल बमोविमको वनकायमा वसफाररस गने वमवत
२०७४/०९/२७ मा वनणाय र्भएकोले सम्बवन्धत सबैको िानकारीको लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400075

उम्िेदवािको नाि थि
बाबु/आिाको नाि
ि ठे गाना
र्भिु न चौधरी
सोमलाल/तुलीयादेिी
कृ ष्णपरु -६‚ कजचनपरु

बाजेको
नाि
वहरालाल

सिफारिि भएको कायाालय
नापी कायाालय,कञ्चनपुि

वैकसपपक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400134

उम्िेदवािको नाि थि
सरु े न्र राना

बाब/ु आिाको नाि
रािकुमार/बसन्ती

बाजेको नाि
र्भदै

(खगेन्र प्रसाद र्भट्ट)

(निराि लम्साल)

(यिु राि पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतिा प्रकाशन र्भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोगको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा िानकारी
गराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २९/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२७

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१६९/२०७३-७४ (मधेसी) अनसु ार नेपाल इवजिवनयररङ्ग सेिा,
सर्भे समहू , रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, अवमन ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावग वलइएको अन्तरिाताामा
उपवथित ३ (तीन) िना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको
कुल योगको आधारमा देहाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनिको रोिाइको
प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवु क्तका लावग तपवसल बमोविमको वनकायमा वसफाररस गने वमवत
२०७४/०९/२७ मा वनणाय र्भएकोले सम्बवन्धत सबैको िानकारीको लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400068

उम्िेदवािको नाि थि
बाबु/आिाको नाि
ि ठे गाना
प्रवदपर्भर पटेल
के शि/सवित्री
मानमटेररया-४‚ रुपन्देही

बाजेको
नाि

सिफारिि भएको कायाालय
नापी कायाालय,बैिडी

िोखन

वैकसपपक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400080

उम्िेदवािको नाि थि
मनोि यादि

बाबु/आिाको नाि
वबन्देश्वर/कारीदेिी

बाजेको नाि
गदु र

(खगेन्र प्रसाद र्भट्ट)

(निराि लम्साल)

(यिु राि पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतिा प्रकाशन र्भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोगको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा िानकारी
गराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिश िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना न. ३०/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२७
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१६६/२०७३-७४ (खल
ु ा), १६१६७/२०७३-७४
(मवहला), १६१६८/२०७३-७४ (आ.ि.) र १६१६९/२०७३-७४ (मधेसी) अनसु ार नेपाल
इवजिवनयररङ्ग सेिा, सर्भे समहू , रा.प.अन.ं वितीय श्रेणी, अवमन पदको माग पद सख्ं या ५ (पााँच) मा
थिायी वनयवु क्तका लावग वसफाररस गररएका तपवसलका उम्मेदिारहरुले प्रात गरे को कुल अङ्कको
आधारमा देहाय बमोविमको एकमष्ु ट योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७४/०९/२७ को
वनणायानसु ार सम्बवन्धत सबैको िानकारीको लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
एकिष्ु ट योग्यिाक्रि िच
ू ी
एकिुष्ट
यो.क्र.न.ं

िोल नं.

१.

400024

२.

400015

३.

400075

४.

400068

५.

400121

उम्िेदवािको नाि थि

सिफारिि सवज्ञापन नं.

ििूह (सकसिि)

के शव वोहिा
किल ठगुन्ना
भुवन चौधिी
प्रसदपभि पटे ल
शान्िीकुिािी के .िी.

१६१६६/२०७३-७४
१६१६६/२०७३-७४
१६१६८/२०७३-७४
१६१६९/२०७३-७४
१६१६७/२०७३-७४

खुल्ला
खुल्ला
आ.ज.
मधेसी
महिला

(खगेन्र प्रसाद र्भट्ट)

(निराि लम्साल)

(यिु राि पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992

