लोक सेवा आयोग
पोखरा कायाा लय, पोखरा
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा)
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्सः ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.-२७/०७८-७९
सिसर्िः - २०७८/६/७
यस कायाा लयको सवज्ञापन नं. १२९५८/०७६-७७ (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राषवषिक), प्राषवषिक
सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाषग षलईएको षलखित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लाषग छनौट भएका ३ (र्ीन) जना
उम्मेदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०६ गते सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथथत ३ (र्ीन) जना उम्मेदवारको षलखित परीक्षा र
अन्तरवाताा को औसत समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा दे हाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मेदवारहरुको रोजाइको
प्राथषमकताक्रमका आिारमा दे हाय बमोषजमको कायाालयमा थथायी षनयु खिको लाषग षसफाररश गने गरी षमषत २०७८/०६/०७ मा षनणाय
भएको हुुँदा सम्बखित सबै को जानकारीको लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ।
ससफाररस योग्यर्ाक्रििः
यो.क्र.
नं .

रोल नं.

१.

४५००३४

ससफाररस सिू ह: खु ला
उम्मेदवारको नाि थर र
ठे गाना

भिमसेन िण्डारी
बलेफी-४, भसन्धुपाल्चोक

बाबु/आिाको नाि

बाजेको
नाि

गेटबहादुर/ढककुमारी

नवराज

ससफाररश भएको कायाा लय
श्री शितोष्ण बागवानी ववकास केन्र,
मुस्ताङ ।

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची
यो.क्र.नं.

रोल नं.

४५००७९

१.

उम्मेदवारको नाि थर र ठे गाना

रामप्रसाद पाण्डे

बाबु /आिाको नाि

पुररचन्र/पुल्तीसरा

तातोपानी-४, जुम्ला

बाजे को नाि

लक्ष्मीप्रसाद

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजे को नाि

१.

४५००३०

झुपलाल के.सी.

तुलाराम

पसुु

२.

४५००८२

ववनयबाबु कोइराला

तुलसीप्रसाद

नन्दप्रसाद

३.

४५०१३८

भिमबहादुर वली

डन्नु

ददलाराम

४.

४५०१५०

गौरव रानािाट

हररिचन्र

कूलबहादुर

५.

४५०१४६

िैरवबहादुर बोहोरा

गोमन

दयाराम

--------------------

---------------------

-----------------------

राजीव कुमार झा

षचरन्जीवी भण्डारी

वीरे न्द्र बहादु र स्ाुँ र

(शािा अषिकृत)

(केन्द्रीय प्रषतषनषि)

(उपसषचव)

नोटिः
यस षवज्ञापनमा षलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित
उम्मेदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

पुनश्चिः - ससफाररस पत्र सिसर् २०७८/०६/८ गर्े ११:०० बजे पसि सवर्रण गररने व्यहोरा सिे र् जानकारी गराईन्ि ।
पाना नं.

1

