लोक सेवा आयोग

हेटौंडा कार्ाा लर्
वेवसाइट: www.psc.gov.np,

फोन : ०५७-५२०३०२, फ्याक्स : ०५७-५२६८२२,

इमेल: narayani@psc.gov.np

प.स.: ०७6-७7

सहायक पााँचौ तह, शिक्षा , शिक्षा प्रिासन, प्राविधिक सहायक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र भएका उम्मेदिारहरुको धिशित
परीक्षाको परीक्षा भिन कायम गररएको सूचना

सूचना नम्बर :

2/076-77 ,धमधत :2076-04-05

यस कायााियको विज्ञापन नं. 12558/075-76 (िुिा), सहायक पााँचौ तह, शिक्षा , शिक्षा प्रिासन, /प्राविधिक सहायक पदमा

हेटौंडा परीक्षा केन्द्र रािी online मार्ात दरिास्त स्िीकृत गराउने उम्मेदिारहरुको धनम्न धिशित समय र धनम्नानुसारका परीक्षा भिनहरुमा

धिशित परीक्षा सञ्चािन हुने भएकोिे सम्बशन्द्ित सबैको जानकरीको िाधग यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भिन बाहेक
अन्द्य परीक्षा भिनहरुमा कुनै पधन उम्मेदिारहरुिार्ा सशम्मधित नगरार्ने भएकोिे तोवकएको परीक्षा भिनमा परीक्षा िुरु हुन ु भन्द्दा कम्तीमा
एक घण्टा अगािै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा एकीन गनुा हुन समेत यसै सूचनाद्वारा सूशचत गररएको छ ।

प्रथम चरणको धिशित परीक्षा कायाक्रम
विषय

परीक्षा प्रणािी
सेिा सम्बन्द्िी

बस्तुगत
बहुिैकशपपक

k|Zg

परीक्षा धमधत र समय

अिधि

2076/04/18 गते

45 धमनेट

विहान 8:00 बजे

उम्मेदिारहरुको रोि नम्बर र परीक्षा केन्द्र
क्र.सं

रोि नम्बर

परीक्षाथी

परीक्षा भिन

दे िी

सम्म

संख्या

410001

410200

200

श्री आिुधनक राविय मा.वि. , हेटौडा (केन्द्र "क" )

410201

410400

200

श्री आिुधनक राविय मा.वि. , हेटौडा (केन्द्र "ि" )

410401

410600

200

श्री आिुधनक राविय मा.वि. , हेटौडा (केन्द्र "ग" )

410601

410830

230

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "क" )
श्री मकिानपुर बहुमि

410831

411060

230

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "ि" )
श्री मकिानपुर बहुमि

411061

411290

230

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "ग" )
श्री मकिानपुर बहुमि

411291 दे िी माथीका सिै उम्मेदिारहरु

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "घ" )
श्री मकिानपुर बहुमि

रष्टव्य :
1.
2.
3.
4.
5.

परीक्षा सञ्चािन हुने ददन अप्रत्याशित विदा पना गएमा पधन आयोगको पूि ा सूचना विना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।
उत्तरपुशस्तकामा कािो मसी भएको डटपेन मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
प्रिेिपत्र विना परीक्षामा सशम्मधित गरार्ने छै न ।
तोवकएको परीक्षा भिन बाहेक अन्द्य परीक्षा भिनहरुमा कुनै पधन उम्मेदिारहरुिार्ा सशम्मधित गरार्ने छै न ।

परीक्षा हिमा मोबार्ि तथा अन्द्य ईिेक्रोधनक धडभार्सहरु िै जान धनषेि गरीएको छ ।

....................
कविता गौतम
शाखा अधिकृत

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