लोक सेवा आयोग

कर्ााली अञ्चल कायाालय, जुम्ला
फोन/फ्याक्स:- ०८७-५२०००८, Website: www.psc.gov.np, E-mail: karnali@psc.gov.np, फेसबुक: हेलो लोक सेवा जुम्ला
वन रक्षक र गेमस्काउट पदको ललखित परीक्षाको लालग परीक्षा केन्द्र तोककएको सूचना

सूचना नं. ८/०७४-७५, लमलत २०७४।०८।१८

यस कायाालयको लनम्न ललखित कवज्ञापन नं.¸पद/सेवा/समूह/श्रे णीका लालग दरिास्त फाराम स्वीकृत गरार्ा यस कायाालयबाट ललर्ाएको शारीररक तन्द्दुरुस्ती परीक्षणमा उखिणा सम्पूण ा उम्मेदवारहरुको प्रलतयोलगतात्मक

ललखित परीक्षा दे हाय बमोखजम लमलत¸ समय र परीक्षा केन्द्रमा सं चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र तोककएको व्यहोरा सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
ललखित परीक्षा कायाक्रम

क्र.
सं.

१

कव.नं.

पद/सेवा/समूह

८०१-८०४/

वनरक्षक

०७३-७४

नेपाल वन

(िुला/समावेशी)

जनरल फरे ष्ट्री

परीक्षा लमलत र समय

रोल नं.
दे खि

सम्म

संख्या

३७०००१

३७१२४५

३००

परीक्षा केन्द्र

श्री चन्द्दननार्थ मा.कव.
िलङ्गा¸ जुम्ला

३७१३५० लोक सेवा आयोग कणााली अं चल कायाालय, जुम्लाका

२०७४।०८।२९ गते
ददनको १ बजे

परीक्षार्थी

बााँकी उम्मेदवार र लोक सेवा आयोग मध्यपखिमाञ्चल क्षेत्रीय
३७१२५३

लनदे शनालय, सुिेत¸ लोक सेवा आयोग, अं चल कायाालय¸ दाङ¸

खजल्ला हुलाक कायाालय, काललकोट, मुग,ु हुम्ला एवं डोल्पाबाट

१५५

श्री जनता मा.कव.
महतगाउाँ¸ जुम्ला

दरिास्त स्वीकृत गराएका बााँकी सवै उम्मेदवारहरू .
३७०००१
८०५-८११/
२

०७३-७४
(िुला/समावेशी)

गेमस्काउट
नेपाल वन

२०७४।०९।०१ गते

ने.पा.एण्ड

ददनको १ बजे

वा.ला.

३७१२१६

३००

श्री चन्द्दननार्थ मा.कव.
िलङ्गा¸ जुम्ला

३७१४३९ लोक सेवा आयोग अं चल कायाालय¸जुम्लाका बााँकी
उम्मेदवार
३७१२१९

र

लोक

सेवा

आयोग

मध्यपखिमाञ्चल

क्षेत्रीय

लनदे शनालय, सुिेत¸ लोक सेवा आयोग अं चल कायाालय¸ दाङ¸
खजल्ला हुलाक कायाालय, काललकोट, मुग,ु हुम्ला एवं डोल्पाबाट

२१९

श्री जनता मा.कव.
महतगाउाँ¸ जुम्ला

दरिास्त स्वीकृत गराएका बााँकी सवै उम्मेदवारहरू .
रष्टव्य M
१.

प्रवेशपत्र लबना परीक्षामा सखम्मललत गराईने छै न ।

२. प्रवेशपत्रको प्रलतललकप आवश्यक पने उम्मेदवारले परीक्षा लमलत भन्द्दा एक ददन अगाडी नै यस कायाालयमा तोककएको दस्तुर लतरी ललर्सक्नु पनेछ ।
ु न्द्दा १ घन्द्टा अगाडी नै परीक्षा भवनमा पुलगसक्नु पनेछ ।
३. परीक्षा कोठा पिा लगाउने प्रयोजनका लागी उम्मेदवार परीक्षाको ददन परीक्षा शुरु हुनभ
४. परीक्षार्थीले परीक्षा ददं दा उिर पुखस्तकामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ ।

५. परीक्षा अवलिभर परीक्षा भवन लभत्र मोबार्ल फोन र क्याल्कुलेटर प्रयोग गना लनषेि गररएको छ ।

६. परीक्षाको ददन सावाजलनक कवदा पना गए पलन लोक सेवा आयोगको सूचना कवना पररक्षा रोककने छै न ।

(ओमकुमार श्रे ष्ठ)
शािा अलिकृत

(एकनारायण शमाा)
लनदे शक

