लोक सेवा आयोग
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उम्माञेदेशवार श्सफाररा सम्वन्द्ि सि
ू ्ा
सि
ू ्ा ्.ं २३४ /०७४-०७५¸ श्माञश्त २०७४/१०/०८
यस तनदेशनालयको श्व.्ं. १३०६६/०७३–७४ (खुला), नेपाल इतितनयररगस सेवा, मेकातनकल समहू , िनरल मेकातनकल
उपसमहू , रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, मेकातनकल सपु रभाइिर पदको मास पद संख्या १ (एक) को लातस तमतत २०७४/०९/२३ र २४ सते तलइएको
अन्तरवातायमा उपतथथत उम्मेदवार ४ ज्ाको तलतखत परीक्षा¸ शैतक्षक योग्यता र अन्तरवातायको अक
ं का आधारमा देहाय बमोतिमको
योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले थथायी तनयतु िको लातस तसफाररश सने तनणयय भएको व्यहोरा सम्बतन्धत सबैको िानकारीको लातस यो सचू ना
प्रकातशत सररएको छ ।
श्सफाररा योग्यताक्रमाञ सि
ू
यो.
क्र.्ं.

रोल ्ं.

1

230034

उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर
सतु नल कुमार यादव

ठे गा्ा
बोसडी-७, रुपन्देही

बाबु
लालबहादरु

आमाञा
मैनादेवी

बाजे
सया

बैकश्पपक योग्यताक्रमाञ सि
ू
बै.यो.
क्र.्ं.

रोल ्ं.

1

230020

उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर
महमद नौसाद

ठे गा्ा
खनार-५, सनु सरी

बाबु
म. इसक

आमाञा
सतवरन

बाजे
त ंसरु

अस्थाय योग्यताक्रमाञ सि
ू
तनिामती सेवा ऐन २०४९ (संशोधन सतहत) को दफा ११ अनसु ार अथथायी तनयतु ि प्रयोिनको लातस ।
अस्थाय
रोल ्ं.
उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर
बाबु
बाजे
यो.क्र.्ं.
शंकर थापा
दानबहादु र
यामबहादु र
१
230025
सन्दे श ररसाल
शंकरप्रसाद
टं कप्रसाद
२
230030
............................
(रे पनाथ आचायय)
ााखा अश्िकृत

..................................
(पदम प्रसाद मैनाली)
के न्द्र य प्रश्तश््ि

.................................
(सररता कुमारी खततवडा)
श््देशनाक

लोक सेवा आयोग
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्ोटः मातथ उल्लेतखत तवज्ञापनहरुमा तलतखत परीक्षाबाट अन्तरवातायको लातस छनौट भई अन्तरवातायमा सतम्मतलत भएका उम्मेदवारहरुले

प्राप्त सरे को कुल प्राप्तागक सम्वतन्धत उम्मेदवारले यो नततिा प्रकाशन भएको तमततले ७ तदन पतछ अको ७ तदन सम्म आयोसको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनय सतकने व्यहोरा िानकारी सराइन्छ ।

............................
(रे पनाथ आचायय)
ााखा अश्िकृत

..................................
(पदम प्रसाद मैनाली)
के न्द्र य प्रश्तश््ि

.................................
(सररता कुमारी खततवडा)
श््देशनाक
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उम्माञेदेशवार श्सफाररा सम्वन्द्ि सि
ू ्ा
सि
ू ्ा ्.ं २३५/०७४-०७५¸ श्माञश्त २०७४/१०/०८
यस तनदेशनालयको तव.नं. १३०६७/०७३-७४ (माञिेा ), नेपाल इतितनयररगस सेवा, मेकातनल समहू , िनरल मेकातनकल उपसमूह,
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, मेकातनकल सपु रभाइिर पदको मास पद संख्या १ (एक) को लातस तमतत २०७४/०९/२३ र २४ सते तलइएको
अन्तरवातायमा उपतथथत उम्मेदवार ४ ज्ाको तलतखत परीक्षा¸ शैतक्षक योग्यता र अन्तरवातायको अक
ं का आधारमा देहाय बमोतिमको
योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले थथायी तनयतु िको लातस तसफाररश सने तनणयय भएको व्यहोरा सम्बतन्धत सबैको िानकारीको लातस यो सचू ना
प्रकातशत सररएको छ ।
श्सफाररा योग्यताक्रमाञ सि
ू
यो.
क्र.्ं.

रोल ्ं.

1

230003

उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर
अब्दल्ु लाह हवारी

ठे गा्ा
द.त टकै या-३¸बारा

बाबु
रहमत बतशर

आमाञा
रै बनु ेश

बाजे
सतहम

बैकश्पपक योग्यताक्रमाञ सि
ू
बै.यो.
क्र.्ं.

रोल ्ं.

1

230029

उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर
सन्तोष कुमार यादव

ठे गा्ा
रघनु ाथपरु -९, धनषु ा

बाबु
तवल्टु

आमाञा

बाजे

दलैतदेवी

तहया

्ोटः मातथ उल्लेतखत तवज्ञापनहरुमा तलतखत परीक्षाबाट अन्तरवातायको लातस छनौट भई अन्तरवातायमा सतम्मतलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त

सरे को कुल प्राप्तागक सम्वतन्धत उम्मेदवारले यो नततिा प्रकाशन भएको तमततले ७ तदन पतछ अको ७ तदन सम्म आयोसको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनय सतकने व्यहोरा िानकारी सराइन्छ ।

............................
(रे पनाथ आचायय)
ााखा अश्िकृत

..................................
(पदम प्रसाद मैनाली)
के न्द्र य प्रश्तश््ि

.................................
(सररता कुमारी खततवडा)
श््देशनाक

