
फोन नं.: 082-522825 �या�स: 082

इि�ज�नय�र� सेवा, �स�भल समूह

�थम चरणको

सूचना नं

 यस काया�लयको सूचना नं. ८९/०७५-७६, 

�स�भल समूह, �व.ए.आ. उपसमूह छैठ� तह, इि�ज�नयर पदको 

पर��ा भवन संशोधन ग�रएको �यहोरा स�बि�धत सवैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �कािशत 

 तो�कएको पर��ा भवन बाहेक अ�य पर��ा

पर��ा श�ु हनु ुभ�दा क�तीमा एक घ�टा अगावै पगुी 

�व.नं. 14452-14457/075-76(खलुा तथा समावेशी

(खलुा) इि�ज�नय�र� सेवा, �स�भल समूह, �व.ए.आ. उपसमूह 

�स�भल इि�ज�नयर तफ�  कायम भएको रोल नं. को आधारमा 

उपसमूह छैठ� तह, इि�ज�नयर पदमा मा� दरखा�त �दएका उ�मेदवारह�को हकमा महे�� मा

पर��ा संचालन हनु ेग�र पर��ा भवन कायम ग�रएको छ ।

�.

सं. 
�व�ापन न�बर पद, सेवा,समूह/उपसमूह  

प�र�ा �म�त र

समय

१ 

14452-14457/075-76 

 इि�ज�नयर, इि�ज�नय�र�, �स�भल र 

14458/075-76 इि�ज�नयर,  

इि�ज�नय�र�, �स�भल, �व.ए.आ. दवैु पदमा 

दरखा�त �दने उ�मेदवारह� 

2076/

�बहान 8

२ 

14458/075-76 इि�ज�नय�र�, 

�स�भल, �व.ए.आ. इि�ज�नयर, पदमा मा� 

दरखा�त �दने उ�मेदवारह� 

2076/

�बहान 8
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�स�भल समूह, �व.ए.आ. उपसमूह छैठ� तह, इि�ज�नयर पदको 

चरणको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन संशोधन ग�रएको सूचना 

सूचना नं. ९२/०७५-७६, �म�त:२०७६/०3/2९ 

 

 �म�त:२०७६/०३/२८ गतेको सूचना�ारा �व.नं.१४४५८/०७५

इि�ज�नयर पदको �थम चरणको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन देहाय बमोिजम हनुपुन�मा अ�यथा भएकोले 

�यहोरा स�बि�धत सवैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ ।  

पर��ा भवनह�मा कुनै प�न उ�मेदवारह�लाई सि�म�लत नगराइने भएकोले

 आ�नो पर��ा कोठा एक�न गनु� हनु समेत यसै सूचना�ारा सूिचत

खलुा तथा समावेशी ) इि�ज�नय�र� सेवा, �स�भल समूह छैठ� तह इि�ज�नयर (�ा�व�धक

उपसमूह छैठ� तह, इि�ज�नयर (�ा�व�धक) पद ग�र दवैु तफ�  दरखा�त �दन ेउ�मेदवारह�को हकमा 

को आधारमा देहाय बमोिजम पर��ा भवन कायम ग�रएको र इि�ज�नय�र� सेवा

इि�ज�नयर पदमा मा� दरखा�त �दएका उ�मेदवारह�को हकमा महे�� मा.�व (ख) के�� त�ुसीपरुमा

पर��ा संचालन हनु ेग�र पर��ा भवन कायम ग�रएको छ । 

प�र�ा �म�त र 

समय 
रोल नं. देिख.....स�म...... 

/04/07 

8.00 बजे 

६१०००१ देिख ६१०२०० स�म �ी मा.�व, त�ुसीपरु से�टर

६१०२०१ देिख ६१०४०० स�म �ी मा.�व., त�ुसीपरु से�टर

६१०४०१ देिख ६१०६०० स�म महे�� उ�च मा.�व., 

६१०६०१ देिख बाँक� सबै महे�� उ�च मा.�व., 

/04/07 

8.00 बजे 
सवै महे�� उ�च मा.�व., 

                           
                           

�व�ण�ुसाद �यौपान े

शाखा अ�धकृत 

www.psc.gov.np 

को  

०७५/७६ (खलुा) इि�ज�नय�र� सेवा, 

देहाय बमोिजम हनुपुन�मा अ�यथा भएकोले 

भएकोले तो�कएको पर��ा भवनमा 

त ग�रएको छ । 

�ा�व�धक) र �व.नं.१४४५८/०७५/७६ 

पद ग�र दवैु तफ�  दरखा�त �दन ेउ�मेदवारह�को हकमा 

पर��ा भवन कायम ग�रएको र इि�ज�नय�र� सेवा, �स�भल समूह, �व.ए.आ. 

के�� त�ुसीपरुमा पवु� �नधा��रत �म�त र समयमा 

पर��ा भवन 

त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु (क)के��, त�ुसीपरु  

त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु (ख)के��, त�ुसीपरु  

, 'क' के��, तलुसीपरु  

, 'ख' के��, तलुसीपरु  

, 'ख' के��, तलुसीपरु  

           
        

दगुा��साद पराजलु� 

उपसिचव 


