लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)
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 ०७१-540207, 071-551328 फ्याक्स नं - ०7१-547807 वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः lumbini@psc.gov.np

स्थानीय तहको ववववध सेवा, छै ठौं तह (प्राववधधक), वातावरण इञ्जिधनयर पदको
द्वितीय चरणको धलञ्जखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 20/076-77 धमधत 2076/05/0२
यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर 13905/075-76 (खुला), ववववध सेवा, छै ठौं तह (प्राववधधक), वातावरण इञ्जिधनयर
पदमा बुटवल परीक्षा केन्र बाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा उम्मेदवारहरूको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारको परीक्षा
भवनमा द्वितीय चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलञ्जखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बञ्जन्धत सबैको जानकारीको लाधग यो सू चना
प्रकाञ्जशत गररएको छ । तोवकएको

परीक्षा भवन बाहे क अन्य परीक्षा भवनहरूमा कुनै पधन उम्मेदवारहरूलाइा सञ्जम्मधलत

ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत
नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरू हुनभ
एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोध छ । प्रवेश-पत्र धबना परीक्षामा सञ्जम्मधलत नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र अधनवाया रूपमा आफूसाथ धलइा
जानुहन
ु सूञ्जचत गररएको छ ।
द्वितीय चरणको द्विखित परीक्षा काययक्रम
पत्र

द्विषय

परीक्षा प्रणािी

परीक्षा द्वमद्वत र समय

अिद्वि

द्वितीय

सेवा सम्बन्धी

द्ववषयगत

२०७६/०५/१९ गते द्विहीिार द्विनको २.०० िजे

३ घण्टा

परीक्षा केन्द्र
क्र.सं.

1

रोि नम्बर

उम्मेदिार संख्या

550001 दे ञ्जख 550004 सम्म

4 जना

परीक्षा भिन
श्री लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, सुख्खानगर, बुटवल

रष्टव्यः
क) आयोगको पूव ा सूचना ववना धनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।

ख) परीक्षा हलमा झोला, मोबाइल तथा अन्य इलेक्रोधनक धिभाइसहरू लै जान धनषेध गरीएको छ ।
ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
घ) परीक्षाथीले अधनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलइा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

ङ) अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलाइा माधथ उल्लेञ्जखत परीक्षा केन्रमा सञ्जम्मधलत गराइाने छै न ।
च) प्रथम चरणमा सफल उम्मेदवारहरूको नामावली र परीक्षा केन्र आयोगको Website मा हेनह
ाु ोला ।

........................
(पुष्पराज खनाल)
शाखा अधधकृत

प्रथम चरणमा सफि उम्मेदिारहरूको परीक्षा केन्द्रगत नामाििी
क्र.सं.

रोि नं.

उम्मेदिारको नाम, थर

द्विङ्ग

आिेदन
द्वदएको समू ह

परीक्षा केन्द्र

1

550001

योगे श चापागाई

Male

खुला

लोक से वा आयोग, िु टवल कायाा लय, सु ख्खानगर, िु टवल

2

550002

मद्वनष खनाल

Male

खुला

लोक से वा आयोग, िु टवल कायाा लय, सु ख्खानगर, िु टवल

3

550003

सु वास ढकाल

Male

खुला

लोक से वा आयोग, िु टवल कायाा लय, सु ख्खानगर, िु टवल

4

550004

आद्वशष पौडे ल

Male

खुला

लोक से वा आयोग, िु टवल कायाा लय, सु ख्खानगर, िु टवल

