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हेटौंडा कार्ाालर् 
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छैठौ तह , सेवा इन्जिनियरिङ्ग , समूह नसनिल ि सेवा इन्जिनियरिङ्ग , समूह नसनिल उप-समूह ववन्डिङ्ग एण्ि 
आवकि टेक्ट , ईन्जिनियि पदमा हेटौंिा पिीक्षा केजर िएका उम्मेदवािहरुको प्रथम चिणको नलन्ित पिीक्षाको 

पिीक्षा िवि कायम गरिएको सूचिा 
 

सूचिा िम्बि : 146/075-76 , नमनत :2076/03/2९ 
 

यस कायािलयको ववज्ञापि िं. 12551/075-76(िलुा),  ि 12552/075-76 (िलुा), छैठौ तह , सेवा इन्जिनियरिङ्ग , 

समूह नसनिल ि सेवा इन्जिनियरिङ्ग , समूह नसनिल उप-समूह ववन्डिङ्ग एण्ि आवकि टेक्ट , ईन्जिनियि पदमा हेटौंिा पिीक्षा केजर िािी 
online मार्ि त दििास्त स्वीकृत गिाउिे उम्मेदवािहरुको निम्ि नलन्ित समय ि निम्िािसुािका पिीक्षा िविहरुमा प्रथम चिणको 
नलन्ित पिीक्षा सञ्चालि हिुे िएकोले सम्बन्जित सबैको िािकिीको लानग यो सूचिा प्रकान्ित गरिएको छ । तोवकएको पिीक्षा िवि 
बाहेक अजय पिीक्षा िविहरुमा कुिै पनि उम्मेदवािहरुलाइि सन्म्मनलत िगिाइिे िएकोले तोवकएको पिीक्षा िविमा पिीक्षा िरुु हिु ु
िजदा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्िो पिीक्षा कोठा एकीि गिुि हिु समेत यसै सूचिाद्वािा सून्चत गरिएको छ । 

 

प्रथम चिणको नलन्ित पिीक्षा कायिक्रम 

 

पिीक्षा नमनत ि समय अवनि 

2076/04/0७ गते 

ववहाि ८:00 बिे 
1 घण्टा 15 नमिेट 

 

उम्मेदवािहरुको पिीक्षा केजर 

 

 
हेटौंिा पिीक्षा केजर िािी 
online मार्ि त दििास्त 
स्वीकृत गिाउिे सम्पूणि 

उम्मेदवािहरु 
 

ववज्ञापि िं. , सेवा , समूह , उप-समूह , पद पिीक्षा िवि 

12551/075-76 (इन्जिनियरिङ्ग , नसनिल ,  ईन्जिनियि) श्री मकवािपिु बहमुिुी क्याम्पस , 

हेटौिा  
12552/075-76 (इन्जिनियरिङ्ग , नसनिल , ववन्डिङ्ग एण्ि 
आवकि टेक्ट ,ईन्जिनियि) 

श्री मकवािपिु बहमुिुी क्याम्पस , 

हेटौिा  

रष्टव्य :  

1. पिीक्षा सञ्चालि हिुे ददि अप्रत्यान्ित ववदा पिि िएमा पनि आयोगको पूवि सूचिा वविा नििािरित कायिक्रम अिसुािको 
पिीक्षा स्थनगत हिुेछैि ।  

2. उत्तिपनु्स्तकामा कालो मसी िएको िटपेि मात्र प्रयोग गिुिपिेछ । 

3. पिीक्षा िविमा मोवाइल र्ोि निषि गरिएको छ । 

4. प्रवेिपत्र वविा पिीक्षामा सन्म्मनलत गिाइिे छैि ।  

5. तोवकएको पिीक्षा िवि बाहेक अजय पिीक्षा िविहरुमा कुिै पनि उम्मेदवािहरुलाइि सन्म्मनलत गिाइिे छैि । 

 

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

कविता गौतम 

शाखा अधिकृत 

http://www.psc.gov.np/
mailto:narayani@psc.gov.np

