लोक सेवा आयोग
सु रक्षा दनकाय तथा सं गदित सं स्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा
दलखित परीक्षा कायय क्रम र परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
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क्र.सं.

दबज्ञापन नं.

दकदसम

पद, से वा, समू ह/उपसमूह, तह

दलखित परीक्षा दमदत
समय

उ.सं.

परीक्षा भवन

प्रथम पत्र
1

१४-०७४/७५

खुला

इञ्जिञ्जनयर (ञ्जिञ्जिल), प्रा., इञ्जि., ञ्जिञ्जिल, ७

7

२०-०७४/७५

खुला

िहायक लेखा, प्रशािन, आञ्जथिक प्रशािन, ४

2

१५-०७४/७५

खुला

िमाचार िम्पादनक, प्रा., िमाचार, ६

4

१७-०७४/७५

खुला

वररष्ठ िहायक प्राञ्जवञ्जधक, प्रा., इञ्जि., इइक, ५

3

१६-०७४/७५

खुला

दृष्य िंग्रालय अञ्जधकृत, प्रा., प्रा., ञ्जवञ्जवध, दष्य िंग्रह, ६

5

१८-०७४/७५

खुला

वररष्ठ िहायक ध्वञ्जन ञ्जनयन्त्रक, प्रा, कायिक्रम, ध्वञ्जन, ५

6

१९-०७४/७५

खुला र
ञ्जमहला

िहायक प्रशािन, प्र., प्रशािन, ४

दे खि

२०७५।०१।२८ गते
दिनको २.०० बजे

श्री महे न्द्र भवन
मा.वव. सानोगौचरण
124
।

२०७५।०१।२९ गते
दिनको १.०० बजे

42

२०७५।०१।३० गते
दिनको १.०० बजे

16

२०७५॰०१॰३१ गते
ददनको १.०० बजे

रोल नं.
सम्म

22

53

श्री लोक िेवा आयोग
केन्द्रीय कायाि लय,
अनामनगर ।

उक्त ञ्जव.नं. मा
दरखास्त फारम
स्वीकृत गराउने िवै
उम्मे दवारहरु

20
381

श्री महे न्द्र िवन
मा.ञ्जव. िानोगौचरण ।

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदवारले उत्तरपु स्तस्तकामा कालो मसी भएको डटपे न/कलम मात्र प्रयोग गनुि पने छ ।
२. प्रवेश पत्र ञ्जवना कुनै पञ्जन उम्मे दवारवालाई परीक्षामा िस्तम्मञ्जलत नगराइने हुँ दा प्रवे शपत्र अदनवायय रुपमा साथमा दलई परीक्षा सं चालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा
िवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा िवनमा मोबाइल फोन दनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा िंचालन हने ञ्जदन अप्रत्याञ्जशत ञ्जवदा पनि गएमा पञ्जन आयोगको पू वय सू चना ञ्जवना ञ्जनधाि ररत परीक्षा कायिक्रम स्थञ्जगत हने छै न ।
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