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मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्दे शिालय

वेवः www.psc.gov.np

(अन्तवााताा तथा नसफारिश शाखा)

इमेलः machheni@psc.gov.np

ियााँ बािेश्वि, काठमाडौं

फोिः ०१-४११५८३३

सूचिा िं - २६१/०७३-७४, नमनत २०७3/1१/६ गते
यस निर्दे शिालयको ववज्ञापि िं . 1152५/०७2-७3 (मधेशी), िेपाल ववववध सेवा, िाजपत्र अिंवकत प्रथम श्रे णी, कम्प्युटि
अपिे टि पर्दको माग पर्द सं ख्या ९ (िौ) का लानग नलइएको अन्तिवाताामा उपस्थथत उम्पमेर्दवाि सं ख्या ३७ (सैं तीस) को नलस्खत
पिीक्षाको प्रा्ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको श्रे णी वापतको अङ्क, प्रयोगात्मक पिीक्षाको प्रा्ताङ्क तथा अन्तिवातााको औसत अङ्क समेतको
कुल योगबाट र्दे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले कायाालय िोजाईको प्राथनमकताक्रमका आधािमा थथायी नियुस्िको
लानग निम्पि कायाालयमा नसफारिश गिे निणाय भएको हुाँर्दा सम्पबस्न्धत सबैको जािकािीको लानग यो सू चिा प्रकास्शत गरिएको छ ।
नसफारिश योग्यताक्रम सूचीः
यो.क्र.
िं.

िोल िम्पवि

1

131312

2

131555

3

131422

4

131036

5

131436

6

130902

7

130736

8

130949

9

131588

उम्पमेर्दवािको िाम, थि ि
वति
िाहुलप्रसार्द जयसवाल,
सिमुज्वा-१, िौतहट
सं जय जैसवाल,
औिै या-५, िौतहट
ववद्याचन्र स्शवहिे ,
जिकपुि-१, धिुषा
मिोजकुमाि नसं ह,
बेंगाडावि-१, धिुषा
नबमलकुमाि मण्डल,
उमाप्रेमपुि-८, धिुषा
नबधान्ती चौिसीया,
गार्दी-६, पसाा
पािसमस्ण साह,
थल्हाकटहा-७, नसिहा
बीिे न्रकुमाि यार्दव,
बसन्तपुि-५, सलााही
सत्रोहिकुमाि शमाा,
बहेडा बेला-४, धिुषा

बाबु/आमाको िाम

बाजेको िाम

नसफारिश गरिएको कायाालय

िामबाबुप्रसार्द/गायत्रीर्दे वी

पािसप्रसार्द

महालेखा नियन्त्रक कायाालय, अिामिगि

ु े वी
ववश्वम्पभिप्रसार्द/मं जर्द

ववश्विाथ

सवोच्च अर्दालत, िामशाहपथ

ओमप्रकाश/स्चत्रलेखार्दे वी

िामलखि

नसं चाई ववकास नडनभजि, हेटौंडा, मकवािपुि

िामऔताि/ववलार्दे वी

अजोधी

कृवष ववकास मन्त्रालय, नसं हर्दिवाि

ववशेश्वि/शास्न्तर्दे वी

पलट

हरिर्दे वप्रसार्द/ज्ञान्ती

नसतािाम

नसं चाई मन्त्रालय, नसं हर्दिवाि

ु े वी
िामबली/मं जर्द

नबल्टु

मालपोत कायाालय, गोटीखेल, लनलतपुि

िामप्रगास/शास्न्तर्दे वी

सोभी

मालपोत कायाालय, गोटीखेल, लनलतपुि

कल्याणर्दे व/गुलावर्दे वी

जगर्दे व

नडनभजि सडक कायाालय, र्दोलखा

िाविय कृवष अिुसन्धाि तथा ववकास कोष,
नसं हर्दिवाि्लाजा, काठमाडौं

वैकस्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः
वै.यो.क्र.िं.

िोल िम्पवि

1

131800

रष्टव्यः
•

उम्पमेर्दवािको िाम, थि ि वति
सुमिकुमाि झा, बिौली र्दोिौली-७, महोत्तिी

बाबु/आमाको िाम
कानलकान्त/ज्योत्सिार्दे वी

बाजेको िाम
बैकुण्ठ

यस ववज्ञापिको अन्तवााताामा सस्म्पमनलत भएका उम्पमेर्दवािहरुले प्राप्त गिे को कूल प्राप्ताङ्क सम्पबस्न्धत उम्पमेर्दवािले यो िनतजा प्रकाशि भएको नमनतले
७ दर्दि पनछ अको ७ दर्दिसम्पम आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ि ा सवकिे व्यहोिा जािकािी गिाइन्छ ।

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

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

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

(ववकास बथिेत)

(िववलाल शमाा)

(टामलाल पाण्डे)

लेखा अनधकृत

शाखा अनधकृत

निर्दे शक

