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परीक्षा भवन कायम गररएको संशोधन सूचना
सूचना नं. 98/०७५-७६, मममि २०७6/०2/27
यस कायाालयबाट सूचना नं. 97/075-76 मममि २०७6/02/23 गिे प्रकाशन भएको परीक्षा केन्र
कायम गररएको सूचनामा वव.नं. 38/075-76 (खुला िथा समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, िह-5, बररष्ठ सहायक
पदको परीक्षा केन्रमा उम्मेदवारको दिाा नं. दे हाय बमोजिम सं शोधन गररएकोले सो व्यहोरा सम्बजन्धि सबैको
िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
(ङ) बररष्ठ सहायक, प्रशासन, प्रशासन, िह-5
क्र.सं .
१

वव.नं.

पद, सेवा, समूह, िह

38/075-76
(खुला र समावेशी)

परीक्षा कायाक्रम
प्रथम पत्र

वििीय पत्र

वररष्ठ सहायक प्रशासन,प्रशासन,

2076/03/20 गिे

2076/03/21 गिे

िह-5

ददनको 2.00 बिे

ददनको 2.00 बिे

परीक्षा भवन
उम्मेदवार

क्र.सं .

उम्मेदवारहरूको दिाा नम्बर

१

53800001 दे जख 53800246 सम्म

246 िना

श्री ज्ञानोदय मा.वव., पुल्चोक, बुटबल

2

53800247 दे जख 53800446 सम्म

200 िना

श्री मिलोत्तमा मा.वव., नेपालगन्ि रोड, बुटबल

3

53800447 दे जख 53800646 सम्म

200 िना

श्री काजन्ि मा.वव., बुटबल (क)

4

53800647 दे जख 53800846 सम्म

200 िना

श्री काजन्ि मा.वव., बुटबल (ख)

5

53800847 दे जख 53801046 सम्म

200 िना

श्री काजन्ि मा.वव., बुटबल (ग)

6

53801047 दे जख 53801246 सम्म

200 िना

7

53801247 दे जख 53801446 सम्म

200 िना

8

53801447 दे जख 53801646 सम्म

200 िना

9

53801647 दे जख 53801846 सम्म

200 िना

10

53801847 दे जख 53802046 सम्म

200 िना

11

परीक्षा भवन

सं ख्या

53802047 दे जख बााँकी सबै
उम्मेदवारहरू

-

श्री नववन औद्योमगक कदरबहादुर ररिा मा.वव.,
दे वीनगर, चौपारी बुटबल (क)

श्री नववन औद्योमगक कदरबहादुर ररिा मा.वव.,
दे वीनगर, चौपारी बुटबल (ख)
श्री कामलका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-1,
कामलकानगर, बुटबल (क)
श्री कामलका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-1,
कामलकानगर, बुटबल (ख)
श्री कामलका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-1,
कामलकानगर, बुटबल (ग)
श्री िनिा मा.वव., रामनगर, आमीक्याम्प अगाडी,
बुटबल

रष्टव्यः
क)

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याजशि मबदा पना गएमा पमन आयोगको पूव ा सूचना ववना मनधााररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।

ग)

वस्िुगि बहुवक
ै जल्पक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न ।

ख)
घ)
ङ)

च)

परीक्षा भवनमा मोबाइल मनषेध गररएको छ ।
परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनमा िानुपनेछ ।
िोवकएको परीक्षा केन्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्रमा सहभागी गराइने छै न ।

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

(एकनारायण शर्ाा)
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