nf]s ;]jf cfof]u

dxfsfnL c~rn sfof{no
dx]Gb|gu/, s~rgk'/

नेपाल वैङ्क लललिटे डको सहायक ४ पदको लललित परीक्षाको परीक्षा भवन कायि गररएको सच
ू ना ।
सचू ना न.ं २/२०७५-७६, मिमि: २०७५/०४/१७
लोकसेवा आयोग, िहाकाली अञ्चल कायाालय, िहेन्द्रनगर द्वारा संचालन हुने नेपाल वैङ्क मलमिटेडबाट

मिमि २०७५।१।२१ िा प्रकामिि मबज्ञापनको मिमि २०७५।३।२९ िा प्रकामिि मलमिि परीक्षा कायाक्रि अनसु ार
प्रदेि न.ं ७ क्षेत्रको देहाय बिोमििको सहायक पदको िल
ु ा िथा सिावेिी प्रमियोमगिात्िक मलमिि परीक्षा पवू ा
मनर्ााररि परीक्षा कायाक्रि अनसु ार मनम्न मिमि, सिय र स्थानिा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बमन्द्र्ि सबैको
िानकारीका लामग यो सचू ना प्रकामिि गररएको छ ।
परीक्षा कार्यक्रम
क्र.स.

लवज्ञापन नम्बर

पद//सेवा/सिहू
उपसिूह/ तह

लललित परीक्षा लिलत र सिय रोल नम्बर
प्रथि पत्र
लितीय पत्र देलि सम्ि

१.
२.

१
२०७४/७५/१०४१०८ (प्रदेि नं. ७)

3.

सहायक, ४

परीक्षा भवन

श्री िनज्योिी बहुिि
ु ी क्याम्पस
२२५ भााँसी, िहेन्द्रनगर (“क” के न्द्र)

श्री िनज्योिी बहुिि
ु ी क्याम्पस
२०७५/०५/१ २०७५/०५/२ २२६ ४५० भााँसी, िहेन्द्रनगर (“ि” के न्द्र)
गिे मदनको
गिे मदनको
२:०० बिे
२:०० बिे
श्री िानकी कन्द्या िा.मव. -कृ मषा
सािग्री
४५१ ६९२
कम्पनी मलमिटेड कायाालयको
निीक_ िहेन्द्रनगर ।

.............................

.............................

...........................

-पस्ु कर राि उपाध्याय_

-िाया देवी िोिी_

(िगेन्द्र प्रसाद भट्ट)

सहायक कम््यटु र अपरे टर

ना.स.ु

मन. मनदेिक

रष्टव्यः
 प्रवेि पत्र मबना परीक्षाथीलाई परीक्षािा समम्िमलि गराइने छै न ।
 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोिनका लामग उम्िेदवारहरुले एक घण्टा अगावै परीक्षा भवनिा पमु ग सक्नु पनेछ ।
 आफनो परीक्षा के न्द्र वाहेक अन्द्य परीक्षा के न्द्रिा परीक्षाथीलाई समम्िमलि गराईने छै न ।
 परीक्षािा िोबाइल फोनको प्रयोग पर्ू ा रुपिा मनषेर् गररएको छ ।
 परीक्षािा अमनवाया रुपिा कालो िसी प्रयोग गनाु पनेछ ।
 परीक्षा संचालन हुने मदन सावािमनक मवदा पना गएिा पमन लोक सेवा आयोगको पवू ा सचू ना मवना परीक्षा कायाक्रि स्थमगि हुने छै न ।
ælghfdtL sd{rf/Lsf] k|ltj4tf M kf/blz{tf / r':ttfÆ
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