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प्रथम चरणको लिलित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना 

सूचना नं. ९९/२०७४-७५, लमलत :२०७५/०२/०२ 

लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कायाालय, महने्द्रनगर, कञ्चनपरुको ववज्ञापन नं. १६१०४-१६१०८       

/२०७४-७५ (खलुा तथा समावेशी) अनसुार नेपाल न्द्याय/प्रशासन (संयकु्त तथा एवककृत) सेवा, रा.प.अनं. वितीय शे्रणी, 

खररदार वा सो सरह (अप्राववविक) पदको महने्द्रनगर, कञ्चनपरु परीक्षाकेन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पणूा 

उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको वलवखत परीक्षा पवूा प्रकावशत परीक्षा कायाक्रम अनसुार दहेायका परीक्षा भवनमा संचालन हुने 

भएकोले सम्बवन्द्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. लवषय पूणायङ्क परीक्षा प्रणािी लमलत/समय 

१. सामान्द्य ज्ञान र सामान्द्य बौविक परीक्षण १०० वस्तगुत 
२०७५/०२/१९ गते 

वदनको २:०० वजे 
 

परीक्षा भवन 

क्र.स.ं 

रोल नम्बर परीक्षार्थी 
सखं्या परीक्षा भवन देखि सम्म 

१. ४००००१ ४००२०० २०० श्री अवमवि कलेज, वनगााँउ, महने्द्रनगर । 

२. ४००२०१ ४००४०० २०० श्री शान्द्ती वनकेतन मा.वव., ऐठपरु, महने्द्रनगर । 

३. ४००४०१ ४००६०० २०० श्री कंचन ववद्या मवन्द्दर “क” (वशव मवन्द्दर नहर छेउ) महने्द्रनगर । 

४. ४००६०१ ४००८०० २०० श्री कंचन ववद्या मवन्द्दर “ख” (वशव मवन्द्दर नहर छेउ) महने्द्रनगर । 

५. ४००८०१ ४०१००० २०० श्री कंचन ववद्या मवन्द्दर “ग” (वशव मवन्द्दर नहर छेउ) महने्द्रनगर । 

६. ४०१००१ ४०१२०० २०० श्री विक्सस्िन कलेज (विवभजन सिक कायाालय नवजक) महने्द्रनगर । 

७. ४०१२०१ ४०१४०० २०० श्री वलविल स्िार पवललक स्कुल (विवभजन सिक कायाालय नवजक)महने्द्रनगर। 

८. ४०१४०१ ४०१६०० २०० श्री आदाश ववद्या वनकेतन (रावरिय बाल ववद्यालय पछािी) महने्द्रनगर । 

९. ४०१६०१ ४०१८०० २०० श्री रावरिय बाल ववद्यालय (कवाि हल पवूा) महने्द्रनगर । 

१०. ४०१८०१ ४०२००० २०० श्री बैजनाथ मा.वव. महने्द्रनगर । 

११. ४०२००१ ४०२२०० २०० श्री भकुृिी मा.वव. महने्द्रनगर । 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
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१२. ४०२२०१ ४०२४०० २०० श्री जनवशक्षा मा.वव. (वरवपपल छेउ) महने्द्रनगर । 

१३. ४०२४०१ ४०२६०० २०० श्री स.ुप. ववश्व ववद्यालय “क” (परुानो वसिनाथ बहुमवुख क्सयाम्पस) महने्द्रनगर । 

१४. ४०२६०१ ४०२८०० २०० श्री स.ुप. ववश्व ववद्यालय “ख” (परुानो वसिनाथ बहुमवुख क्सयाम्पस) महने्द्रनगर । 

१५. ४०२८०१ ४०३००० २०० श्री स.ुप. ववश्व ववद्यालय “ग” (परुानो वसिनाथ बहुमवुख क्सयाम्पस) महने्द्रनगर । 

१६. ४०३००१ ४०३२०० २०० श्री वसिनाथ ववज्ञान क्सयाम्पस “क” महने्द्रनगर । 

१७. ४०३२०१ ४०३४०० २०० श्री वसिनाथ ववज्ञान क्सयाम्पस “ख” महने्द्रनगर । 

१८. ४०३४०१ ४०३६०० २०० श्री सनराइज सेकेन्द्िरी स्कुल (वसिनाथ ववज्ञान क्सयापस नवजक) महने्द्रनगर । 

१९. ४०३६०१ ४०३८०० २०० श्री रेवियेन्द्ि मा.वव. महने्द्रनगर (वसिनाथ ववज्ञान क्सयापस नवजक) । 

२०. ४०३८०१ ४०४००० २०० श्री ग्लोबल एकेिेमी (अवततयार द.ुअ.आ. कायाालय को पवूा) महने्द्रनगर । 

२१. ४०४००१ ४०४२०० २०० श्री वलविल विु मा.वव. (वजल्ला सरकारी ववकल कायाालय नवजक) महने्द्रनगर। 

२२. ४०४२०१ ४०४४०० २०० श्री जानकी कन्द्या मा.वव. (कृवि सामाग्री कम्पनी वलवमिेि नवजक) महने्द्रनगर । 

२३. ४०४४०१ ४०४६०० २०० श्री वलविल विु मा.वव. (कृवि सामाग्री कम्पनी वलवमिेि नवजक) महने्द्रनगर । 

२४. ४०४६०१ ४०४८०० २०० श्री जनज्योती बहुमवुख क्सयाम्पस “क” भााँसी महने्द्रनगर । 

२५. ४०४८०१ ४०५०२० २२० श्री जनज्योती बहुमवुख क्सयाम्पस “ख” भााँसी महने्द्रनगर । 
 

 

  

 

 

    द्रष्टव्यः 

 प्रवेश पत्र बिना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सम्ममललत गराइने छैन ।  

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागग उममेदवारहरुले एक घण्टा अगाव ैपरीक्षा भवनमा पगुगसक्न ुपनेछ । 
 आफनो परीक्षाकेन्द्र वाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीलाई सम्ममललत गराईने छैन । 
 पररक्षामा क्यालकुलेटर र मोिाइल फोनको प्रयोग परू्ण रुपमा ननषधे गररएको छ । 
 परीक्षामा अननवायण रुपमा कालोमसी प्रयोग गनुणपनेछ । 
 परीक्षा सचंालन हुने ददन सावणजननक ववदा पनण गएमा पनन लोक सेवा आयोगको पवूण सचूना ववना परीक्षा कायणक्रम स्र्थगगत 

हुने छैन । 

===...........===.. 
(माया दवेी जोशी) 

नायब सलुबा 

 

===...........===.. 
(खगने्द्र प्रसाद भट्ट) 

शाखा अविकृत 

 

===...........===..  
-पसु्कर राज उपाध्याय_ 

सहायक कम््यिुर अपरेिर 
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