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वि रक्षक पदको निनित परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सचूिा 

सूचिा िं. १३/२०७४-७५, नमनत :२०७४/०८/११ 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ९५१-९५५ /२०७३-७४ (खलुा तथा समािेशी) अनसुार नेपाल िन सेिा, जनरल 

फरेष्ट्री समहू, शे्रणी विवहन िनरक्षक पदको लावि महने्द्रनिर, कञ्चनपरु परीक्षाकेन्द्र राखी दरखास्त स्िीकृत िराएका 

उम्मेदिारहरु मध्ये यस कायाालयबाट वलईएको शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षणमा सफल भएका  सम्पणूा 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा देहायको वमवत, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बवन्द्ित सबैको जानकारीको लावि यो 

सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा कायमक्रम 

क्र.

सं. 

रोि िम्बर परीक्षा कायमक्रम 

दवेख सम्म वमवत समय स्थान 

१. ४०००१० ४०१४७५ 

२०७४/०८/२९ 
वदनको 

१:०० बजे 

श्री जनज्योती बहुमखुी क्याम्पस,भााँसी,महने्द्रनिर "क" केन्द्र 

२. ४०१४७७ ४०३५१४ श्री जनज्योती बहुमखुी क्याम्पस,भााँसी,महने्द्रनिर "ख" केन्द्र 

३. 

४०३५१५ ४०४४४३ 

श्री वलवटल बदु्ध माध्यवमक विद्यालय,महने्द्रनिर केन्द्र 

(कृवि सामाग्री कम्पनी वलवमटेड अिाडी) 

वजल्ला हुलाक कायाालय 

डडेल्धुरा,बैतडी र दारुु्लामा 

दरखास्त वदने सबै उम्मदेिारहरु 

लोक सेिा आयोि, स.ुप.के्ष.वन. 

वदपायलमा दरखास्त वदने सबै 

उम्मदेिारहरु 

द्रष्टब्य: 

 प्रिेश पत्र वबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सवम्मवलत िराइने छैन । 

 परीक्षा कोठा पत्ता लिाउने प्रयोजनाथा उम्मेदिारहरुले एक घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा पवुिसक्न ुपनेछ ।  

 परीक्षामा अवनिाया रुपमा कालो मसीको प्रयोि िनुापनेछ । 

 परीक्षा हलमा मोिाइल फोन र क्याल्कुलेटरको प्रयोि पणूारुपमा वनिवेित छ । 

 परीक्षा संचालन हुने वदन कुनै सािाजवनक विदा पना िए पवन लोक सेिा आयोिको पिूा सचूना विना परीक्षा कायाक्रम स्थवित हुने छैन । 

 

 

 
 .................===.. 

-माया दिेी जोशी_ 

ना.स.ु 

.................===.. 

(खिने्द्र प्रसाद भट्ट) 

शाखा अविकृत 

===...........===.. 

     -यिुराज पोखरेल_                                        

वनदशेक 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
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गेमस्काउट पदको निनित परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सचूिा 

सूचिा िं. १४/२०७४-७५, नमनत :२०७४/०८/११ 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ९५६-९६२ /२०७३-७४ (खलुा तथा समािेशी) अनसुार नेपाल िन सेिा, ने.पा. 

एण्ड िा.ला. समहू, शे्रणी विवहन िेमस्काउट पदको लावि महने्द्रनिर, कञ्चनपरु परीक्षाकेन्द्र राखी दरखास्त स्िीकृत 

िराएका उम्मेदिारहरु मध्ये यस कायाालयबाट वलईएको शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षणमा सफल भएका  सम्पणूा 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा देहायको वमवत, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बवन्द्ित सबैको जानकारीको लावि यो 

सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा कायमक्रम 

क्र.

स.ं 

रोि िम्बर परीक्षा कायमक्रम 

दवेख सम्म वमवत समय स्थान 

१. ४००००८ ४०१२१८ 

२०७४/०९/०१ 

वदनको 

१:०० 

बजे 

श्री जनज्योती बहुमखुी क्याम्पस,भााँसी,महने्द्रनिर "क" केन्द्र 

२. ४०१२१९ ४०२६०७ श्री जनज्योती बहुमखुी क्याम्पस,भााँसी,महने्द्रनिर "ख" केन्द्र 

३. ४०२६१५ ४०४३१९ 
श्री जानकी कन्द्या माध्यवमक विद्यादय,महने्द्रनिर केन्द्र 

(कृवि सामाग्री कम्पनी वलवमटेड अिाडी) 

४. ४०४३२१ ४०५९०७ 
श्री वलवटल बदु्ध माध्यवमक विद्यालय,महने्द्रनिर केन्द्र 

(कृवि सामाग्री कम्पनी वलवमटेड अिाडी) 

५. 

वजल्ला हुलाक कायाालय डडेल्धुरा,बैतडी 

र दारुु्लामा दरखास्त वदन ेसबै 

उम्मेदिारहरु श्री वलवटल बदु्ध माध्यवमक विद्यालय,महने्द्रनिर केन्द्र 

 (लोक सेिा आयोि नवजक) 
लोक सेिा आयोि, स.ुप.क्षे.वन. वदपायलमा 

दरखास्त वदने सब ैउम्मेदिारहरु 

द्रष्टब्य: 

 प्रिेश पत्र वबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सवम्मवलत िराइने छैन ।  

 परीक्षामा अवनिाया रुपमा कालो मसीको प्रयोि िनुापनेछ । 

 परीक्षा हलमा मोिाइल फोन र क्याल्कुलेटरको प्रयोि पणूारुपमा वनिवेित छ । 

 परीक्षा संचालन हुने वदन कुनै सािाजवनक विदा पना िए पवन लोक सेिा आयोिको पिूा सचूना विना परीक्षा कायाक्रम स्थवित हुने छैन । 

 परीक्षा कोठा पत्ता लिाउने प्रयोजनाथा उम्मेदिारहरुले एक घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा पवुिसक्न ुपनेछ । 

 
-माया दिेी जोशी_ 

ना.स.ु 

 (खिने्द्र प्रसाद भट्ट) 

शाखा अविकृत 

     -यिुराज पोखरेल_                                        

वनदशेक 

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

