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प ाँचौ तह , सह यक /लेख   सह यक/आ.ले.प. सह यक पदम  हेटौंड  परीक्ष  केन्द्र भएक  उम्मेदव रहरुको प्रथम 
चरणको ललखखत परीक्ष को परीक्ष  भवन क यम गररएको सूचन  

सूचन  नम्बर : 144/075-76, लमलत :2076/03/25 

यस क य ालयको ववज्ञ पन नं. 12507-12509/075-76 (खलु  तथ  सम वेशी ), एकीकृत परीक्ष  प्रण ली 
अन्द्तगात प ाँचौ तह , सह यक /लेख   सह यक/आ.ले.प. सह यक पदम   हेटौंड  परीक्ष  केन्द्र र खी online म र्ा त दरख स्त 
स्वीकृत गर उने उम्मेदव रहरुको लनम्न ललखखत समय र लनम्न नसु रक  परीक्ष  भवनहरुम  प्रथम चरणको ललखखत परीक्ष  
सञ्च लन हनुे भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको ज नकरीको ल लग यो सूचन  प्रक खशत गररएको छ । तोवकएको परीक्ष  भवन 
ब हेक अन्द्य परीक्ष  भवनहरुम  कुनै पलन उम्मेदव रहरुल र्ा सखम्मललत नगर र्ने भएकोले तोवकएको परीक्ष  भवनम  परीक्ष  
शरुु हनु ुभन्द्द  कम्तीम  एक घण्ट  अग वै पगुी आफ्नो परीक्ष  कोठ  एकीन गनुा हनु समेत यसै सूचन द्व र  सूखचत गररएको 
छ । 

प्रथम चरणको ललखखत परीक्ष  क याक्रम 

पत्र ववषय परीक्ष  प्रण ली परीक्ष  लमलत र समय अवलि 

प्रथम ;fdfGo 1fg / ;fdfGo Aff}l¢s 

k/LIf0f 
 

बस्तगत 
बहवैुकखपपक k|Zg 

2076/04/04 गते 

ववह न 8:00 बजे 
45 लमनेट 

 

उम्मेदव रहरुको रोल नम्बर र परीक्ष  केन्द्र 

क्र.सं रोल नम्बर परीक्ष थी 
संख्य  

परीक्ष  भवन 

देखी सम्म 

1 410001 410200 200 श्री ज्ञ नद  म .वव. भटुनदेवी मखन्द्दर रोड , हेटौड  
2 410201 410400 200 श्री अमर म . वव. , च र्न  गेट , हेटौड  
3 410401 410600 200 श्री  हेटौड  क्य म्पस , हेटौड  -4 (केन्द्र "क" ) 

4 410601 410800 200 श्री  हेटौड  क्य म्पस , हेटौड  -4 (केन्द्र "ख" ) 

5 410801 411000 200 श्री आिलुनक र विय म .वव. , हेटौड  -4 (केन्द्र "क" ) 
6 411001 411200 200 श्री आिलुनक र विय म .वव. , हेटौड  -4 (केन्द्र "ख" ) 
7 411201 411400 200 श्री आिलुनक र विय म .वव. , हेटौड  -4 (केन्द्र "ग" ) 
8 411401 411650 250 श्री खज.एस. लनकेतन , भैरवरोड, हेटौड -5 

9 411651 411870 220 श्री मकव नपरु बहमुखुी क्य म्पस , हेटौड  (केन्द्र "क" ) 
10 411871 412090 220 श्री मकव नपरु बहमुखुी क्य म्पस , हेटौड  (केन्द्र "ख" ) 

11 412091 412310 220 श्री मकव नपरु बहमुखुी क्य म्पस , हेटौड  (केन्द्र "ग" ) 

12 412311 देखी म थी सवै उम्मेदव रहरु श्री मकव नपरु बहमुखुी क्य म्पस , हेटौड  (केन्द्र "घ" ) 

रष्टव्य :  

1. परीक्ष  सञ्च लन हनुे ददन अप्रत्यखशत ववद  पना भएम  पलन आयोगको पूवा सूचन  ववन  लनि ाररत क यात्रम अनसु रको परीक्ष  
स्थलगत हनुेछैन ।  

2. उत्तरपखुस्तक म  क लो मसी भएको डटपेन म त्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. परीक्ष  भवनम  मोव र्ल र्ोन लनषि गररएको छ । 

4. प्रवेशपत्र ववन  परीक्ष म  सखम्मललत गर र्ने छैन ।  

5. तोवकएको परीक्ष  भवन ब हेक अन्द्य परीक्ष  भवनहरुम  कुनै पलन उम्मेदव रहरुल र्ा सखम्मललत गर र्ने छैन । 
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