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लिलित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १००/२०७४-७५, लमलत :२०७५/०२/१३ 

लोक सवेा आयोग महाकाली अञ्चल कायाालय, महने्द्रनगर, कञ्चनपरुको दहेायका ववज्ञापन नम्बर अनसुार नपेाल स्वास््य 

सवेा, चौथो तहका र तपवसलको सवेा/समहूका रा.प.अन.ं वितीय श्रेणी, खररदार वा सो सरह (प्राववविक) पदको आ.प्र. र खलु्ला तथा 

समावेशी प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षाको लावग महने्द्रनगर, कञ्चनपरु परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका 

उम्मदेवारहरुको वलवखत परीक्षा पवुा वनिााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार दहेायका परीक्षा भवनमा सचंालन हुन े भएकोले सम्बवन्द्ित 

सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा भवन 

क्र.स.ं 
लवज्ञापन नम्बर 

(२०७४-७५) 
पद/सेवा/समूह/उपसमूह 

परीक्षा लमलत र 

समय 

परीक्षार्थी सखं्या 

(रोि नम्बर) परीक्षा केन्द्र 

देलि सम्म 

१. 
१६१६७-१६१७२ 

 

अ.न.मी. / स्वास््य /  

पवललक हले्थ नवसाङ्ग 

२०७५।२।२६ गते 

वदनको ४:३० बजे 

४००००१ ४००२०० 
श्री स.ुप. ववश्व ववद्यालय “क” (परुानो 

वसिनाथ बहुमवुख क्याम्पस) महने्द्रनगर । 

४००२०१ ४००४०० 
श्री स.ुप. ववश्व ववद्यालय “ख” (परुानो 

वसिनाथ बहुमवुख क्याम्पस) महने्द्रनगर । 

४००४०१ ४००६०० 
श्री स.ुप. ववश्व ववद्यालय “ग” (परुानो 

वसिनाथ बहुमवुख क्याम्पस) महने्द्रनगर । 

४००६०१ ४००८०० 
श्री जानकी कन्द्या मा.वव. (कृवि सामाग्री 

कम्पनी वलवमटेड नवजक) महने्द्रनगर । 

४००८०१ ४०१००० 
श्री वलवटल विु एकेडेमी (कृवि सामाग्री 

कम्पनी वलवमटेड नवजक) महने्द्रनगर । 

४०१००१ ४३१२१९ 

श्री वलवटल विु एकेडेमी (वजल्ला 

सरकारी ववकल कायाालय नवजक) 

महने्द्रनगर । 

२. 
१६१७३ 

 

वैद्य/स्वास््य/आयवेुद/ 

जनरल आयवेुद 

२०७५।२।२७ गते 

वदनको ४:३० बजे 
४००००१ ४०००१२ 

श्री वलवटल विु एकेडेमी (वजल्ला 

सरकारी ववकल कायाालय नवजक) 

महने्द्रनगर । 

३. 
१६१७४-१६१७९ 

 

अ.ह.ेव. / स्वास््य / हले्थ 

इन्द्सपेक्सन 

२०७५।२।३१ गते 

वदनको ४:३० बजे 

४००००१ ४००२०० 
श्री जनज्योती बहुमवुख क्याम्पस “क” 

भााँसी महने्द्रनगर । 

४००२०१ ४००४०० 
श्री जनज्योती बहुमवुख क्याम्पस “ख” 

भााँसी महने्द्रनगर । 

४००४०१ ४००६०० 
श्री वलवटल विु एकेडेमी (कृवि सामाग्री 

कम्पनी वलवमटेड नवजक) महने्द्रनगर । 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
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४००६०१ ४००८०० 
श्री जानकी कन्द्या मा.वव. (कृवि सामाग्री 

कम्पनी वलवमटेड नवजक) महने्द्रनगर । 

४००८०१ ४००९८३ 

श्री वलवटल विु एकेडेमी (वजल्ला 

सरकारी ववकल कायाालय नवजक) 

महने्द्रनगर । 

४. 
१६१५१ 

 

खा.पा.स.टे./इवन्द्ज./ 

वसवभल/स्यावनटरी 

२०७५।२।२९ गते 

वदनको ४:३० बजे 
४००००१ ४०००८१ 

श्री वलवटल विु एकेडेमी (कृवि सामाग्री 

कम्पनी वलवमटेड नवजक) महने्द्रनगर । 

५. 
१६१५३ 

 
अवमन/इवन्द्ज./सभ े

२०७५।२।२८ गते 

वदनको ४:३० बजे 
४००००१ ४०००८७ 

श्री वलवटल विु एकेडेमी (वजल्ला 

सरकारी ववकल कायाालय नवजक) 

महने्द्रनगर । 

६. 
१६१५४-१६१५६ 

 

ना.प.से.प्रा./ना. प. स्वा. 

प्रा./कृवि/ला.पो. एण्ड डे.डे./ 

भेटेररनरी 

२०७५।२।२८ गते 

वदनको ४:३० बजे 

 

४००००१ ४००२०० 
श्री वलवटल विु एकेडेमी (कृवि सामाग्री 

कम्पनी वलवमटेड नवजक) महने्द्रनगर । 

४००२०१ ४००३७० 
श्री जानकी कन्द्या मा.वव. (कृवि सामाग्री 

कम्पनी वलवमटेड नवजक) महने्द्रनगर । 

७. 
१६१५७-१६१६० 

 
फरेष्टर/वन/जनरल फरेष्ट्री 

२०७५।२।३० गते 

वदनको ४:३० बजे 
४००००१ ४०००६१ 

श्री वलवटल विु एकेडेमी (वजल्ला 

सरकारी ववकल कायाालय नवजक) 

महने्द्रनगर । 

८. १६१६१-१६१६५ 
वसवनयर गमे स्काउट/वन/ 

ने.पा एण्ड वा.ला. 

२०७५।२।२९ गते 

वदनको ४:३० बजे 
४००००१ ४००११५ 

श्री वलवटल विु एकेडेमी (वजल्ला 

सरकारी ववकल कायाालय नवजक) 

महने्द्रनगर । 

९. १६१६६ 

सहायक मवहला ववकास   

वनरीक्षक/ववववि 

प्रथम पत्र 

२०७५।३।२ गते 

वदनको १२:०० 

बजे र वितीय पत्र 

२०७५।३।२ गते 

वदनको २:०० बजे 

४००००१ ४०००३६ 

श्री वलवटल विु एकेडेमी (वजल्ला 

सरकारी ववकल कायाालय नवजक) 

महने्द्रनगर । 

 

 

 

द्रष्टव्यः  

 प्रवेश पत्र बिना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सम्ममललत गराइने छैन ।  

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागग उममेदवारहरुले एक घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा पुगगसक्नु पनेछ । 
 आफनो परीक्षाकेन्द्र वाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीलाई सम्ममललत गराईनेछैन । 
 पररक्षामा क्यालकुलेटर र मोिाइल फोनको प्रयोग पूर्ण रुपमा ननषेध गlरएको छ । 
 परीक्षामा अननवायण रुपमा कालोमसी प्रयोग गनुणपनेछ । 
 परीक्षा संचालन हुने ददन सावणजननक ववदा पनण गएमा पनन लोक सेवा आयोगको पूवण सूचना ववना परीक्षा कायणक्रम स्र्थगगत हुने छैन । 

  .................. 
   -माया दवेी जोशी_ 

                ना.स.ु 

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

 (खगेन्द्र प्रसाद भट्ट) 

  शाखा अविकृत 

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

             सहायक कम््यटुर अपरेटर 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np

