िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा
परीक्षा संचािन िािा

परीक्षा कार्यक्रि संिोधन गररएको सम्बन्धी सूचना
हनकायः

श्री जनक विक्षा सािग्री केन्द्र विविटे ड

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

2076/05/27

वि.प. कार्यक्रि
प्रकावित विवतिः

2076/07/05

विविटे ड को पू िा प्रकाहशत हिज्ञापन अनुसार हनिेिक एकराज सुिेिी समेतको ररट नं . ०७६-WO-०३०२ र हनिेिक हिपकुमार श्रेष्ठ समेतको ररट नं . ०७६-WO-०३०४ हनिेिनका सम्बन्धमा
सम्मानीत सिोच्च अिालतको हमहत २०७६ काहिक ७ को आिे श बमोहजम विज्ञापन नं . ०४/०७६-७७, १०/०७६-७७ र १४/०७६-७७ को हलण्डखत परीक्षा काया क्रम आयोगको हमहत
२०७६/०७/२७ को हनणायबाट िाललाई स्थहगत गररएको छ । सो बािे कका अन्य हिज्ञापनिरुको हलण्डखत परीक्षा साहबककै कायाक्रम र परीक्षा केन्द्रिरुमा िे िाय बमोहजम बमोहजम सञ्चालन
हुने हुुँ िा सम्बण्डन्धत सबैको जानकारीको लाहग यो सूचना प्रकाहशत गररएको छ ।
क्र.सं .

विज्ञापन नं.

वकवसि

१

१/०७६-७७

आ.प्र.

२

३/०७६-७७

खुला तथा महिला

विखित परीक्षा विवत र सिर्

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह / तह

परीक्षा केन्द्र

प्रथि पत्र

वितीर् पत्र

२०७६ पु स ६ गते
हििानको ९:०० बजे

२०७६ पु स ७ गते
हििानको ९:०० बजे

शाखा अहिकृत,प्राहिहिक,सूचना प्रहिहि,६

२०७६ पु स ६ गते
हििानको ९:०० बजे

२०७६ पु स ७ गते
हििानको ९:०० बजे

६९

श्री लोक सेिा आयोग,
केन्द्रीय कायाालय,
अनामनगर

२०७६ पु स ८ गते
हििानको ९:०० बजे

२०७६ पु स ९ गते
हििानको ९:०० बजे

३३४

श्री मिे न्द्र भिन मा.हि.,
सानोगौचरण

२०७६ पु स १० गते
हििानको ९:०० बजे

२०७६ पु स ११ गते
हििानको ९:०० बजे

२०७६ पु स १२ गते
हििानको ११:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

२०७६ पु स १२ गते
हिनको १:०० बजे
२०७६ पु स १३ गते
हिनको १:०० बजे

उप–प्रबन्धक,प्रशासन,प्रशासन,७
शाखा अहिकृत,प्रशासन,लेखा तथा स्टोर,६

३

७/०७६-७७

खुला

४

२/०७६-७७

खुला तथा महिला

शाखा अहिकृत,प्रशासन,प्रशासन,६

५

५/०७६-७७

खुला तथा महिला

शाखा अहिकृत,प्राहिहिक,िाइण्डिङ, ६

६

६/०७६-७७

खुला

७

८/०७६-७७

खुला तथा महिला

िररष्ठ सिायक,प्रशासन,प्रशासन,५

८

९/०७६-७७

खुला तथा महिला

िररष्ठ सिायक,प्रशासन,लेखा तथा स्टोर,५
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उम्मे दिार
संख्या

शाखा अहिकृत, प्राहिहिक,
इलेण्डरिकल/इलेरिोहनक्स,६
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३
७७

५
६७
२९०
११४

श्री मिे न्द्र भिन मा.हि.,
सानोगौचरण

श्री लोक सेिा आयोग,
केन्द्रीय कायाालय,
अनामनगर
श्री मिे न्द्र भिन मा.हि.,
सानोगौचरण

विखित परीक्षा विवत र सिर्

क्र.सं .

विज्ञापन नं.

वकवसि

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह / तह

९

१६/०७६-७७

खुला

िररष्ठ सिायक,प्राहिहिक,हिहिि(नसा ), ५

१०

१५/०७६-७७

खुला

िररष्ठ सिायक,प्राहिहिक, सूचना
प्रहिहि/कम्प्युटर सिायक,५

११

११/०७६-७७

खुला, महिला, आ.ज.

१२

१३/०७६-७७

खुला

१३

१२/०७६-७७

खुला तथा महिला

प्रथि पत्र

२०७६ पु स १५ गते
हिनको ९:०० बजे
२०७६ पु स १४ गते
हििानको ९:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

िररष्ठ सिायक,प्राहिहिक,िाइण्डिङ,५
िररष्ठ सिायक,प्राहिहिक,
इलेण्डरिकल/इलेरिोहनक्स,५
िररष्ठ सिायक,प्राहिहिक,मेकाहनकल,५

वितीर् पत्र

उम्मे दिार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

२८

२०७६ पु स १६ गते
हिनको ९:०० बजे

५०

२०७६ पु स १७ गते
हिनको ९:०० बजे

७४

२०

श्री मिे न्द्र भिन मा.हि.,
सानोगौचरण

३९

द्रष्टब्यिः
१. उम्मे दिारिे उत्तरपुखिकािा कािो िसी भएको डटपेन/किि िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मे दिारिािाई परीक्षािा सखम्मवित नगराइने हुँदा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भिनिा झोिा, िोबाइि फोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोवनक्स वडभाइसहरु िैजान वनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थवगत हने छै न ।
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