
प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

1 १८÷२०७४/७५ खलुा अधधकृत (केधमष्ट), 

प्राधिधधक, ६
- 44

2 १९÷२०७४/७५ खलुा र 
समावेशी

मेकाधनकल फोरमेन, 

प्राधिधधक, ५
- 67

3 २१÷२०७४/७५ खलुा, 
महिला ईलेक्ट्रि कल फोरमेन, ५ - 34

4 २०÷२०७४/७५ खलुा, 
महिला

अधिसे्टण्ट केधमष्ट, 

प्राधिधधक, ५

२०७५॰०२॰१० गते 

द्वबहान ८.०० बजे

२०७५॰०२॰१० गते 

द्विहान ११.०० बजे
- 88

5 २२÷२०७४/७५ खलुा, 
महिला हेल्थ अधिसे्टण्ट, प्राधिधधक, ५

२०७५॰०२॰११ गते 

द्विहान ८.०० बजे
- - 30

6 २३÷२०७४/७५ खलुा र 
समावेशी हेल्पर (िेल्डर), प्राधिधधक, २

२०७५॰०२॰११ गते 

द्विहान ११.०० बजे
- - 78

7 २४÷२०७४/७५ खलुा र 
समावेशी

हेल्पर (मेकाधनकल), 

प्राधिधधक, २

२०७५॰०२॰११ गते 

द्वदनको १.०० बजे
- - 273

8 २५÷२०७४/७५ खलुा र 
समावेशी

हेल्पर (ईलेक्ट्रि कल), 

प्राधिधधक, २

२०७५॰०२॰१२ गते 

द्वबहान ८.०० बजे
- - 358

9 २६÷२०७४/७५ खलुा, 
महिला हेल्पर (ल्याि), प्राधिधधक, २

२०७५॰०२॰१२ गते 

द्विहान ११.०० बजे
- - 17

10 २७÷२०७४/७५ खलुा, 
महिला हेल्पर (खानी), प्राधिधधक, २

२०७५॰०२॰१२ गते 

द्वदनको १.०० बजे
- - 7

द्वबज्ञापन नं.
रोल नं.

क्र.सं. द्वकद्वसम
पद, सेिा, समूह/उपसमूह, 

तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

२०७५॰०२॰९ गते 

द्वबहान ८.०० बजे

२०७५॰०२॰ ९ गते 

द्विहान ११.०० बजे

उ.सं. परीक्षा भिन

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

@)&$÷!@÷!%आन्तररक र िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा काययक्रम सम्वन्धी सूचना

श्री मकिानपुर िहुमुखी 

क्याम्पि, हेट ौंडा–२, 

मकिानपुर ।

उक्त धि.नौं.हरुमा 

दरखास्त फाराम 

स्वीकृत गराउने ििै 

उमे्मदिारहरु ।

हेटौडा द्वसमेन्ट उद्योग द्वल., को (द्वमद्वत २०७४/९/७ गते प्रकाद्वशत) देहाय िमोजमका पदहरुको आन्तररक र िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा तपद्वशल 

िमोद्वजमको द्वमद्वत र समयमा देहाय बमोद्वजमका परीक्षा भिनहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्वखन्धत सिैको जानकारीका लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ ॰
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म
द्वबज्ञापन नं.

रोल नं.
क्र.सं. द्वकद्वसम

पद, सेिा, समूह/उपसमूह, 

तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा भिन

श्री ररलायन्स ई. बोधडिङ्ग 

सू्कल, धिौंचाईटोल–५, 

मकिानपुर ।

१ २००

श्री हेट ौंडा क्याम्पि, 

हेट ौंडा–४, मकिानपुर ।
२०१ ४००

श्री मकिानपुर िहुमुखी 

क्याम्पि, हेट ौंडा–२, 

मकिानपुर ।

12 १२÷२०७४/७५ आ.प्र. िहायक प्रिन्धक, प्रशािन, ८
२०७५॰०२॰१४ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०२॰१५ गते 

द्वदनको २.०० बजे
- 3

13 १५÷२०७४/७५ खलुा र 
समावेशी

प्रशािधकय अधधकृत, 

प्रशािन, ६

२०७५॰०२॰१४ गते 

द्वबहान ११.०० बजे

२०७५॰०२॰१४ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०२॰१५ गते 

द्वदनको २.०० बजे
१३५

 

द्रष्टब्यः 

४. परीक्षा िौंचालन हुने धदन अप्रत्याधशत धिदा पनि गएमा पधन आयोगको पूिय सूचना धिना धनधािररत परीक्षा कायिक्रम स्थधगत हुने छैन ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुक्ट्स्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुिपनेछ ।

श्री मकिानपुर िहुमुखी 

क्याम्पि, हेट ौंडा–२, 

मकिानपुर ।

उक्त धि.नौं.हरुमा 

दरखास्त फाराम 

स्वीकृत गराउने ििै 

उमे्मदिारहरु ।

३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन द्वनषेध गररएको छ ।

२. प्रिेश पत्र धिना कुनै पधन उमे्मदिारिालाई परीक्षामा िक्ट्म्मधलत नगराइने हुुँदा प्रिेशपत्र अद्वनिायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ।

७९४11 १६÷२०७४/७५ खलुा र 
समावेशी िररष्ठ िहायक, प्रशािन, ५

२०७५॰०२॰१२ गते 

द्वबहान ११.०० बजे

२०७५॰०२॰१२ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०२॰१३ गते 

द्वदनको २.०० बजे

४०१ देखख 
वाॉकी सवै ।
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