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वन रक्षक पदको शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षणको कार्यक्रम (मममत/समर् र स्थान ) प्रकाशन
गररएको सच
ू ना
सूचना न.ं ३/२०७४-७५, मममत :२०७४/०५/२६
लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कायाालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु को ववज्ञापन नं. ९५१-९५५
/२०७३-७४ (खल
ु ा तथा समावेशी) अनसु ार नेपाल वन सेवा, जनरल फरे ष्ट्री समहू को श्रेणी वववहन वनरक्षक पदको
लावग महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु परीक्षाके न्द्र राखी दरखास्त स्वीकृ त गराएका सम्पणू ा उम्मेदवारहरुको शारीररक तन्द्दरुु स्ती
परीक्षण देहायको वमवत, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बवन्द्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको
छ।
परीक्षा कार्यक्रम
जम्मा
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४६४

वजल्ला हुलाक कायाालय बैतडी
र डडेलिरु ामा दरखास्त फाराम
बझु ाउने सबै परीक्षावथाहरु

४८२

४२७००१
४२७४०१
४२७८०१

४००
४००
४१५

४२७४००
४२७८००
४३००१०

वमवत
2074-06-20

समय

स्थान

वमवत

वबहान ७:00 बजे

2074-06-21

वदउाँसो १:00 बजे

2074-06-21

वबहान ७:00 बजे
वदउाँसो १:00 बजे

2074-06-22 वबहान ७:00 बजे
2074-06-23
2074-06-24
2074-06-25

वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे
वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे
वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे

2074-06-26 वबहान ७:00 बजे
2074-06-27
2074-06-28

रुख चढने र पौडी खेल्ने

वबहान ७:00 बजे
वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे

स्थान र समय

2074-06-22
2074-06-23
2074-06-24
2074-06-25
2074-06-26
2074-06-27
2074-06-28

वदब्या वस्ववमङ पल
ु , भााँसी, महेन्द्रनगर / वबहान ७:00 बजे देवख

१

शारीररक परीक्षण र दौड

सशस्त्र प्रहरी बल, वसमा सरु क्षा कायाालय, महेन्द्रनगर एयरपोर्ा, मजगााँउ, महेन्द्रनगर

क्र.सं

उम्मेदवार संख्र्ा
रोल नम्बर
देवख
सम्म
४००००१ ४००४००
४००४०१ ४००८००
४००८०१ ४०१२००
४०१२०१ ४०१६००
४०१६०१ ४०२०००
४०२००१ ४०२४००
४०२४०१ ४०२८००
४०२८०१ ४०३२००
४०३२०१ ४०३६००
४०३६०१ ४०४०००
४०४००१ ४०४४६४

2074-06-29
क्रमश......................
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रष्टब्य:
1

2
3
4
5

6
7
8
9

वनरक्षक र गेमस्काउट दुवै पदमा दरखास्त मदने उम्मेदवारहरुको एउटै प्रर्ोगात्मक परीक्षाका आधारमा
मूल्र्ाङ्कन गररने हदुँ ा शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षाको समर्मा दुवै प्रवेश-पत्र -गेमस्काउटको समेत_
अनवार्य रुपमा साथमा मिएर आउनु पनेछ ।
प्रत्येक चरणको परीक्षणमा सफल उम्मेदवारलाई मात्र त्यसपवछको चरणको परीक्षणमा सहभागी गराइने छ ।
उम्मेदवारले तोवकएको परीक्षाके न्द्रमा समयमै अवनवायारुपमा उपवस्थत हुनपु ने छ । प्रवेश पत्र ववना परीक्षामा सवम्मवलत
गराइने छै न ।
सम्ववन्द्ित ववज्ञापनको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्द्न भैसके पछL छुर् भएका उम्मेदवारलाई अको ववज्ञापनको प्रयोगात्मक
परीक्षामा सवम्मवलत गराइने छै न ।
परीक्षाथीिे परीक्षामा सहभागी हन आउुँदा नेपाि मेमडकि काउमन्सिबाट स्वीकृमत प्राप्त मचमकत्सकबाट
आफ्नो आखाुँ परीक्षण गराई सो को प्रमाणपत्र र रङ्ग पमहचान सम्वन्धी दोष नभएको प्रमामणत गराएको
प्रमाण-पत्र अमनवार्य रुपमा पेश गनयु पने छ । अन्र्था शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी गराइने छै न ।
पौडी खेल्नका लावग आवश्यक पोशाक तथा सामग्री उम्मेदवार स्वयमले वलई आउनु पनेछ ।
शारीररक तन्द्दरुु स्ती परीक्षणको क्रममा उम्मेदवार स्वयमका कारण कुनै दर्ु र्ा ना भएमा उम्मेदवार आफै वजम्मेवार हुनु
पनेछ ।
शारीररक तन्द्दरुु स्ती परीक्षणमा सफल उम्मेदवारले मात्र वलवखत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छ । वलवखत परीक्षाको
वमवत र समय पवछ तोवकने छ ।
परीक्षा सचं ालन हुने वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन आयोगको पवू ा सचू ना ववना परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हुने
छै न ।

.................===..

.................===..

===...........===..

-माया देवी जोशी_

(खगेन्द्र प्रसाद भट्ट)

-यवु राज पोखरे ल_

ना.स.ु

शाखा अविकृ त

वनदेशक
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गेमस्काउट पदको शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षणको कार्यक्रम (मममत/समर् र स्थान ) प्रकाशन
गररएको सूचना
सूचना नं. ४/२०७४-७५, मममत :२०७४/०५/२६
लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कायाालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु को ववज्ञापन नं. ९५६-९६२
/२०७३-७४ (खल
ु ा तथा समावेशी) अनसु ार नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समहू को श्रेणी वववहन गेमस्काउर् पदको
लावग महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु परीक्षाके न्द्र राखी दरखास्त स्वीकृ त गराएका सम्पणू ा उम्मेदवारहरुको शारीररक तन्द्दरुु स्ती
परीक्षण देहायको वमवत, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बवन्द्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको
छ।
परीक्षा कार्यक्रम
शारीररक परीक्षण र दौड
जम्मा

देवख

सम्म

४००००१
४००४०१
४००८०१
४०१२०१
४०१६०१
४०२००१
४०२४०१
४०२८०१
४०३२०१
४०३६०१
४०४००१
४०४४०१
४०४८०१
४०५२०१
४०५६०१

४००४००
४००८००
४०१२००
४०१६००
४०२०००
४०२४००
४०२८००
४०३२००
४०३६००
४०४०००
४०४४००
४०४८००
४०५२००
४०५६००
४०५९१५

४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
४००
३१५

वजल्ला हुलाक कायाालय बैतडी र
डडेलिरु ामा दरखास्त फाराम बुझाउने
सबै परीक्षावथाहरु

५५१

वमवत
2074-07-11
2074-07-12

रुख चढने र पौडी खेल्ने

समय

स्थान

वमवत

वबहान ७:00 बजे
वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे

2074-07-12

वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे
2074-07-13
वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे
2074-07-14
वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे
वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे
2074-07-16
वदउाँसो १:00 बजे
वबहान ७:00 बजे
2074-07-17
वदउाँसो १:00 बजे
2074-07-18 वबहान ७:00 बजे
2074-07-15

2074-07-19 वबहान ७:00 बजे

स्थान र समय

2074-07-13
2074-07-14
2074-07-15
2074-07-16
2074-07-17
2074-07-18
2074-07-19

सिब्र्ा सविसमङ पल
ु , भााँसी, महेन्द्रनगर / सबहान ७:00 बजे िेसि

१

उम्मेदवार संख्र्ा
रोल नम्बर

सशस्त्र प्रहरी बल, ससमा सरु क्षा कार्ाालर्, महेन्द्रनगर एर्रपोर्ा, मजगााँउ, महेन्द्रनगर

क्र.
सं.

2074-07-20
क्रमश.......................
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देवख

सम्म

४२७५०१

४२८४००

जम्मा

वमवत

४०१

समय

स्थान

वबहान ७:00 बजे
2074-07-20

४२८४०१

४२८८००

३९८

वदउाँसो १:00 बजे

४२८८०१

४३००००

६४८

वबहान ७:00 बजे
2074-07-21

४३०००१
.................===..

-माया देवी जोशी_

ना.स.ु

रष्टब्य:
1

2
3
4
5
6
7
8

४३००२२

२२

रुख चढने र पौडी खेल्ने

वदउाँसो १:00 बजे

वमवत

स्थान र समय

2074-07-21

2074-07-22

सिब्र्ा सविसमङ पल
ु , भााँसी, महेन्द्रनगर /
सबहान ७:00 बजे िेसि

क्र.सं.

शारीररक परीक्षण र दौड

सशस्त्र प्रहरी बल, ससमा सरु क्षा कार्ाालर्,
महेन्द्रनगर एर्रपोर्ा, मजगााँउ, महेन्द्रनगर

उम्मेदवार सख्
ं र्ा
रोल नम्बर

.................===..

===...........===..

(खगेन्द्र प्रसाद भट्ट)

-यवु राज पोखरे ल_

शाखा अविकृ त

वनदेशक

परीक्षाथीिे परीक्षामा सहभागी हन आउुँदा नेपाि मेमडकि काउमन्सिबाट स्वीकृमत प्राप्त मचमकत्सकबाट आफ्नो आखाुँ
परीक्षण गराई सो को प्रमाणपत्र र रङ्ग पमहचान सम्वन्धी दोष नभएको प्रमामणत गराएको प्रमाण-पत्र अमनवार्य रुपमा
पेश गनयु पने छ । अन्र्था शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी गराइने छै न ।
प्रत्येक चरणको परीक्षणमा सफल उम्मेदवारलाई मात्र त्यसपवछको चरणको परीक्षणमा सहभागी गराइने छ ।
उम्मेदवारले तोवकएको परीक्षाके न्द्रमा समयमै अवनवायारुपमा उपवस्थत हुनपु ने छ । प्रवेश पत्र ववना परीक्षामा सवम्मवलत गराइने छै न ।
सम्ववन्द्ित ववज्ञापनको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्द्न भैसके पछL छुर् भएका उम्मेदवारलाई अको ववज्ञापनको प्रयोगात्मक परीक्षामा
सवम्मवलत गराइने छै न ।
पौडी खेल्नका लावग आवश्यक पोशाक तथा सामग्री उम्मेदवार स्वयमले वलई आउनु पनेछ ।
शारीररक तन्द्दरुु स्ती परीक्षणको क्रममा उम्मेदवार स्वयमका कारण कुनै दर्ु र्ा ना भएमा उम्मेदवार आफै वजम्मेवार हुनु पनेछ ।
शारीररक तन्द्दरुु स्ती परीक्षामा सफल उम्मेदवारले मात्र वलवखत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छ । वलवखत परीक्षाको वमवत र समय
पवछ तोवकने छ ।
परीक्षा सच
ं ालन हुने वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन आयोगको पवू ा सचू ना ववना परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हुने छै न ।
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