प्रदे श लोक से वा आयोग
बागमती प्रदे श
हे ट ौँडा, मकवानपु र
(परीक्षा सञ्चालन शाखा)
 ०५७-५९०६१५

वे बसाइटः ppsc.bagamati.gov.np

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. १३४/०७८-७९, मममि : २०७९/०२/१५
आयोगको िपमसलमा उल्लेखिि मवज्ञापनहरूको (िु ला िथा समावेशी) परीक्षा ने पाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा
सम्बन्धी मापदण्डको पालना गने गरी मनम्नानु सारका मममि, समय र परीक्षा भवनहरूमा मलखिि परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले
सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ । परीक्षाथीहरूले अमनवायय रूपमा पालना गनुय पने
मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा उल्ले ि गररएको छ ।
सेवा/समू ह/तह: इविवनयररङ/वसवभल/छै ट ौँ

ववज्ञापन नं. ५८७/०७८-७९ (खु ला)

पद: इविवनयर

परीक्षा कायय क्रम
पत्र

ववषय

परीक्षा प्रणाली

प्रथम

मसमभल इमिमनयररङ्ग सम्बन्धी

वस्तु गि बहुवै कखिक

मििीय

जनरल इमिमनयररङ्ग

मवषयगि

परीक्षा वमवत र समय
२०७९ जे ठ २१ गिे
मबहान ७:०० बजे
२०७९ जे ठ २१ गिे
मबहान ९:०० बजे

समय अववि
१ घण्टा १५ ममनेट
३ घण्टा

परीक्षा भवन
क्र.
सं.

उम्मेदवारहरूको रोल नं.
दे खख
सम्म

परीक्षार्थी
सङ् या

परीक्षा भवन

१

१

२००

२००

श्री आधु मनक मा.मव., हे ट ड
ौँ ा-४, मकवानपुर

२

२०१

४००

२००

श्री हे ट ड
ौँ ा क्याम्पस., हे ट ड
ौँ ा-४, मकवानपुर

३

४०१

बाौँ की सबै

कैवियत

श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हे ट ड
ौँ ा-२, नगरपामलका रोड,
मकवानपुर

विज्ञापन नं. ५८९/०७८-७९(खुला)

सेिा/समहू /तह: कृवि/विविन्न/छै ट ौँ
पद: अविकृत छै टौं
परीक्षा कार्यक्रम
पत्र
वििर्
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत र समर्
समर् अिवि
२०७९ जेष्ठ २१ गते
१ घण्टा ३० दमनेट
प्रथम
General Subject
वस्तु गि बहुवै कखिक
दिनको १ बजे
२०७९ जेष्ठ २१ गते
३ घण्टा
दितीय
Technical Subject
दिषयगत
दिनको ३ बजे
परीक्षा ििन
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
क्र.सं.
परीक्षा ििन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
१
आिेिन स्िीकृत भएका सबै श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हेट डौँ ा-२, नगरपामलका रोड, मकवानपुर
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प्रदे श लोक से वा आयोग
बागमती प्रदे श
हे ट ौँडा, मकवानपु र
(परीक्षा सञ्चालन शाखा)
 ०५७-५९०६१५

वे बसाइटः ppsc.bagamati.gov.np

विज्ञापन नं. ५८२/०७८-७९(आ.प्र.) र
६०३/०७८-७९ (खुला)
पत्र
प्रथम
दितीय

वििर्

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

सेिा/समहू /तह:
पद: नवसयङ्खग अविकृत
स्िास््र्/जनरल नवसयङ्खग/सातौं
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत र समर्
समर् अिवि

Basic Knowledge…/
Nursing Science

वस्तु गि
बहुवै कखिक/मवषयगि

Nursing Science

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ २२ गिे
मबहान ७ बजे
२०७९ जेष्ठ २३ गिे
मबहान ७ बजे

२ घण्टा १५ दमनेट
३ घण्टा

परीक्षा ििन
क्र.सं.
१

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा ििन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
आिेिन स्िीकृत भएका सबै श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु (B BLOCK)

विज्ञापन नं. ५९०/०७८-७९ (खुला)
वििर्

सेिा/समहू /तह: कृवि/िेटेररनरी/छै टौं
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत र समर्

पत्र
प्रथम

General Subject

वस्तु गि बहुवै कखिक

दितीय

Technical Subject

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ २२ गिे
मदनको १ बजे
२०७९ जेष्ठ २२ गिे
मदनको ३ बजे

पद: पशु विवकत्सक
समर् अिवि
१ घण्टा ३० दमनेट
३ घण्टा

परीक्षा ििन
क्र.सं.
१

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा ििन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
आिेिन स्िीकृत भएका सबै श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु

विज्ञापन नं. ५८३/०७८-७९(आ.प्र.) र
६०४/०७८-७९ (खुला)
पत्र
प्रथम
दितीय

वििर्

सेिा/समहू /तह:
पद: फामेसी अविकृत
स्िास््र्/फामेसी/सातौं
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत र समर्
समर् अिवि

Basic Knowledge…/
Pharmacy

वस्तु गि
बहुवै कखिक/मवषयगि

Pharmacy

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ २३ गिे
मदनको ३ बजे
२०७९ जेष्ठ २४ गिे
मदनको ३ बजे

२ घण्टा १५ दमनेट
३ घण्टा

परीक्षा ििन
क्र.सं.
१

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा ििन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
आिेिन स्िीकृत भएका सबै श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु
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प्रदे श लोक से वा आयोग
बागमती प्रदे श
हे ट ौँडा, मकवानपु र
(परीक्षा सञ्चालन शाखा)
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वे बसाइटः ppsc.bagamati.gov.np

विज्ञापन नं. ५८५/०७८-७९(आ.प्र.) र
६०६-६०८/०७८-७९ (खुला/समािेशी)

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

सेिा/समहू /तह:
पद: मेविकल ल्र्ाब
स्िास््र्/मे.ल्र्ा.टे./ज.मे.ल्र्ा.टे./सातौं
टेक्नोलोवजष्ट
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत र समर्
समर् अिवि

पत्र

वििर्

प्रथम

Basic Knowledge…/
Medical Lab Technology

वस्तु गि बहुवै कखिक/
मवषयगि

२०७९ जेष्ठ २५ गिे
मदनको ३ बजे

२ घण्टा १५ दमनेट

दितीय

Medical Lab Technology

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ २६ गिे
मदनको ३ बजे

३ घण्टा

परीक्षा ििन
क्र.सं.
१

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा ििन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
आिेिन स्िीकृत भएका सबै श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु

विज्ञापन नं. ५८४/०७८-७९(आ.प्र.) र
६०५/०७८-७९ (खुला)

सेिा/समहू /तह:
पद: वफवजर्ोर्थेरावपष्ट
स्िास््र्/वफवजर्ोर्थेरापी/सातौं
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत र समर्
समर् अिवि

पत्र

वििर्

प्रथम

Basic Knowledge…/
Basic Science

वस्तु गि बहुवै कखिक/
मवषयगि

२०७९ जेष्ठ २७ गिे
मदनको ३ बजे

२ घण्टा १५ दमनेट

दितीय

Service Specific

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ २८ गिे
मबहान ११ बजे

३ घण्टा

परीक्षा ििन
क्र.सं.
१

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा ििन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
आिेिन स्िीकृत भएका सबै श्री भुटनिेिी मा.दि., हेट ौँडा ४, स्कुल रोड, मकिानपरु
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प्रदे श लोक से वा आयोग
बागमती प्रदे श
हे ट ौँडा, मकवानपु र
(परीक्षा सञ्चालन शाखा)
 ०५७-५९०६१५

वे बसाइटः ppsc.bagamati.gov.np

विज्ञापन नं. ५८६/०७८-७९(आ.प्र.) र
६११-६१४/०७८-७९ (खुला/समािेशी)
पत्र
प्रथम
दितीय

वििर्

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

सेिा/समहू /तह:
पद: जनस्िास््र् अविकृत
स्िास््र्/हे.इ./सातौं
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत र समर्
समर् अिवि

Basic Knowledge…/
Health Inspection

वस्तु गि बहुवै कखिक/
मवषयगि

Health Inspection

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ २८ गिे
मबहान ७ बजे
२०७९ जेष्ठ २९ गिे
मबहान ७ बजे

२ घण्टा १५ दमनेट
३ घण्टा

परीक्षा ििन
क्र.सं.
१
२

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा ििन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
२६०
२६० श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु (B BLOCK)
२६१
बाौँकी सबै
श्री भुटनिेिी मा.दि., हेट ौँडा ४, स्कुल रोड, मकिानपरु

विज्ञापन नं. ५९६-६००/०७८-७९
(खुला/समािेशी)
पत्र
प्रथम
दितीय

वििर्

सेिा/समहू /तह:
पद: मेविकल अविकृत
स्िास््र्/ज.हे.स./आठौं
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत र समर्
समर् अिवि

Basic Knowledge…/
General Health Services

वस्तु गि बहुवै कखिक/
मवषयगि

General Health Services

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ २८ गिे
मदनको ३ बजे
२०७९ जेष्ठ २९ गिे
मदनको ३ बजे

२ घण्टा १५ दमनेट
३ घण्टा

परीक्षा ििन
क्र.सं.
१
२

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा ििन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
४४०
४४० श्री भुटनिेिी मा.दि., हेट ौँडा ४, स्कुल रोड, मकिानपरु
४४१
बाौँकी सबै
श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु

द्रष्टव्य १:-

•

परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामसि मवदा पनय गएमा पमन आयोगको पूवय सू चना मवना मनधाय ररि कायय क्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि
हुने छै न ।

•
•
•

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

•

परीक्षामा प्रवे शपत्रसौँ गै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै एक पररचयपत्र अमनवायय रूपमा
मलई आउनुपनेछ ।

परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्माटय घडी लगायि कुनै पमन मवद् यु िीय उपकरणहरू ल्याउन मनषेध गररएको छ ।
प्रवे श पत्र मवना कुनै पमन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुौँ दा प्रवे शपत्र अमनवायय रूपमा साथमा मलई परीक्षा सञ्चालन
हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
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प्रदे श लोक से वा आयोग
बागमती प्रदे श
हे ट ौँडा, मकवानपु र
(परीक्षा सञ्चालन शाखा)
 ०५७-५९०६१५

वे बसाइटः ppsc.bagamati.gov.np

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

द्रष्टव्य २:- कोवभड-१९ सङ् क्रमणबाट सुरवक्षत रहन परीक्षार्थीले अवनवायय पालना गनुयपने र्थप ववषयहरू

•
•
•
•
•
•

परीक्षा केन्द्रमा प्रवे श गनुय अमघ उम्मेदवार स्वयम् ले कखम्तमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवायय व्यवस्था
गनुय पनेछ ।
उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवे श गदाय र मनस्कौँदा मभडभाड नगरी एकआपसमा दु ई ममटरको दू री कायम गनुय पनेछ ।
परीक्षामा िमटएका जनशखिले मदएको मनदे शनको पूणय पालना गनुयपनेछ ।
परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवे श गदाय , बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुयपदाय मभडभाड नगरी िोमकएको दू री कायम गरी
क्रमैसौँग िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
परीक्षाथीहरू समूहमा भे ला हुने, कुराकानी गने गनुय हुौँ दैन ।
कोमभड-१९ बाट सङ्क्क्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुौँ दा सङ्क्क्रममि परीक्षाथीले आफू सङ्क्क्रममि
भएको जानकारी आयोगको सम्पकय नम्बर ९८५५०१३६१४/९८४६९४८४४४ मा सम्पकय गरी अमिम जानकारी मदनु पनेछ ।

_________________________
(मकशोर जोशी)
अमधकृि छै ट ं
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