लोक से वा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गनित संस्था महाशािा

परीक्षा सं चालन शािा
िुला प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा काययक्रम र परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

निकायः

औद्योनगक क्षेत्र व्यवस्थापन नलनमटे ड

वलविटे डको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुिार दे हाय ििोजिका पदहरुको

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

@)&%÷!@÷@@

लि.प. काययक्रम प्रकालित लमनतः

@)&^÷!÷@%

िु ला प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा दे हाय बिोवजिको काया क्रि अनु िार वनम्न ििोवजिका परीक्षा

ििनहरुिा िं चालन हुने व्यहोरा िम्वस्तित ििै को जानकारीका लावग यो िू चना प्रकावित गररएको छ ।
क्र.सं.

नबज्ञापन नं.

नकनसम

पद, से वा, समू ह/उपसमू ह/ तह

१

१/२०७५-०७६

खुला

इविवनयर, प्राविवधक (विविल), ७

२

२/२०७५-०७६

खुला

िररष्ठ िहायक, प्रिािन, ५

३

३/२०७५-०७६

खुला र िवहला

िब-इविवनयर, प्राविवधक (विद्युत),५

४

४/२०७५-०७६

खुला र िवहला

िब-इविवनयर, प्राविवधक (विविल), ५

५

५/२०७५-०७६

खुला र िवहला

कायाा लय िहायक, प्रिािन, ४

६

६/२०७५-०७६

खुला

अविस्टे न्ट िब-इविवनयर, प्राविवधक (विद्युत), ४

७

७/२०७५-०७६

खुला र
ििािेिी

िहायक प्राविवधक प्राविवधक (विद्युत),२

नलखित परीक्षा नमनत समय

२०७६/४/०५ गते

२०७६/४/०५ गते

वदनको २.०० बजे

वदनको ३.०० बजे

२०७६/४/०५ गते

२०७६/४/०५ गते

वदनको २.०० बजे

वदनको ४.०० बजे

२०७६/४/०६ गते

२०७६/४/०६ गते

वदनको २.०० बजे

वदनको ३.०० बजे

२०७६/४/०७ गते

२०७६/४/०७ गते

वदनको २.०० बजे

वदनको ४.०० बजे

२०७६/४/८ गते
वदनको २.०० बजे
२०७६/४/८ गते
वदनको ४.०० बजे

परीक्षा केन्द्र

रोल नं .
दे खि

श्री प्लावटनि िेनेजिेण्ट कलेज,
ििै उम्मेदिारहरु
कावलकास्थान, वडस्तििजार ।

-

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दिारले उत्तरपु स्तिकािा कालो मसी भएको डटपे न/कलम िात्र प्रयोग गनुा पनेछ ।
२. प्रिे ि पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिालाई परीक्षािा िस्तम्मवलत नगराइने हुुँ दा प्रवेशपत्र अननवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा सं चालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििनिा आइपु ग्नुपने छ ।

३. परीक्षा ििनिा मोबाइल फोन ननषे ध गररएको छ ।
४. परीक्षा िंचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पना गएिा पवन आयोगको पूवय सू चना नवना ननधायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने छै न ।
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