
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

रा.प.अिं.प्रथम शे्रणी (कृषि, माटो षवज्ञाि/भेटेररिरी,  वि, ि.ेपा. एण्ड वा.ला./ज.फ) प्राषवनिक 
पर्दहरुको नलखखत परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा  

सूचिा िं. ३८९/०७३-७४, नमनत २०7४/१/६ 

 

 

यस निरे्दशिालयका निम्ि षवज्ञापि िम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह तथा पर्दको राजपत्र अिंषकत प्रथम शे्रणीका (खलुा तथा समावेशी) 
प्राषवनिक पर्दहरुमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउिे उम्मेर्दवारहरुको निम्ि नमनत र समयमा निम्िािसुारका 
परीक्षा भविहरुमा प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा सञ्चालि हिुे भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत 
गररएको छ । तोषकएको परीक्षा भवि बाहेक अन्द्य परीक्षा भविहरुमा कुिै पनि उम्मेर्दवारहरुलाई सखम्मनलत िगराइिे हुुँर्दा आफूलाई 
तोषकएको परीक्षा भविमा परीक्षा शरुु हिुभुन्द्र्दा कम्तीमा १.०० घण्टा अगावै पगुी आफ्िो परीक्षा कोठा समेत एकीि गिुहुिु अिरुोि   
छ ।  

 

नस. 
िं. 

नलखखत परीक्षाको 
नमनत र समय 

षवज्ञापि िम्वर 
..../०७३-७४ 

पर्द, सेवा, समूह,  
उपसमूह र शे्रणी/तह 

रोल िम्वर रे्दखख सम्म संख्या परीक्षा केन्द्र भवि 

1. 
2074/01/10 

lbgsf] 4.30 ah] 
11509-11510 k|fljlws ;xfos,  

s[lif, df6f] lj1fg 

;a} pDd]bjf<x? 3 

jL/u~h OlGi6Ro'6 ckm 

Dofg]hd]G6,  

-lj=lk=;L= gofF ejg_, 

zflGt6f]n, kfgL6\of+sL, jL/u~h 

2. 
2074/01/11 

lbgsf] 4.30 ah] 
11511-11513 kz' :jf:Yo k|fljlws,  

s[lif, e]6]l/g/L  

;a} pDd]bjf<x? 6 

3. 
2074/01/13 

lbgsf] 4.30 ah] 
11518-11520 

/]Gh/,  

jg, g]zgn kfS;{ P08 

jfON8 nfOkm 

;a} pDd]bjf<x? 5 

4. 
2074/01/18 

lbgsf] 4.30 ah] 
11514-11517 /]~h/,  

jg, hg/n km/]i6«L  

;a} pDd]bjf<x? 6 

 

रष्टव्यः–  

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु दर्दि अप्रत्याखशत षवर्दा पि ुगएमा पनि आयोगको पूव ुसूचिा षविा नििाुररत कायकु्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेुछैि ।  
२. परीक्षा भविमा मोबाइल नििेि गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुपुिेछ । 

४. परीक्षाथीले अनिवाय ुरुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािपुिेछ ।   
 

पिुश्चः- नमनत २०७४/१/२० रे्दखख २०७४/१/३१ सम्म तोषकएका पूवनुििाुररत परीक्षा कायकु्रम संशोिि भएकोले  
  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायालुयको २०७४/१/२ को सूचिा हेरी जािकारी नलि हिु समेत सूखचत गररएको छ । 

 

.................. 
(षवष्ण ुपौडेल) 
शाखा अनिकृत 

ियाुँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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