लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनठत संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा
सहायक प्राध्यापक, प्रानज्ञक, प्रसुती तथा स्त्री रोग, Gynae Oncology, ९ ि को नितीय पत्रको परीक्षा कायुक्रम संशोिि गररएको सम्बिी सूचिा
निकायः

श्री पाटि स्वास्थ्य नवज्ञाि प्रनतष्ठाि
विज्ञापन प्रकावित विवतिः
सेवा आयोग

२०७६/०७/२९

वल.प. कायय क्रि
प्रकावित विवतिः

२०७६/१०/०२

प्रनतष्ठाि सेवा आयोगको पू िय प्रकावित परीक्षा कायय क्रििा वि.नं. १२/०७६-७७, सहायक प्राध्यापक, प्रावज्ञक, प्रसूती तथा स्त्री रोग, Gynae Oncology, ९ ख को वलखखत परीक्षा कायय क्रि िे हाय बिोवजि
संशोिि गररएको हुँ िा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
क्र.सं .

१

नबज्ञापि िं.

१२/०७६-७७

नकनसम

खुला

नलखित परीक्षा नमनत र समय (सानवक)

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

सहायक प्राध्यापक, प्रावज्ञक, प्रसुवत तथा स्त्री
रोग, Gynae Oncology, ९ ख

संशोनित नलखित परीक्षा नमनत र समय

प्रथम पत्र

नितीय पत्र

प्रथम पत्र

नितीय पत्र

दे खि

सम्म

२०७६चैत्र ४ गते विनको
२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र ६ गते
विनको २:०० बजे

२०७६चैत्र ४ गते
विनको २:०० बजे
(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र ७ गते
विनको २:०० बजे

१२-१

१२-२

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेि/कलम मात्र प्रयोग गिुुपिेछ ।
२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सखम्मनलत िगराइिे हुँ दा प्रवेशपत्र अनिवायु रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भविमा आइपुग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा भविमा झोला, मोबाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेि गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालि हिे नदि अप्रत्यानशत नवदा पिु गएमा पनि आयोगको पूवु सूचिा नविा नििाुररत परीक्षा कायुक्रम स्थनगत हिे छै ि ।
५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग् रेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।
६. परीक्षामा सम्बखित निकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अनिवायु रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृत
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रोल िं.

नारायणप्रसाद ज्ञवाली
उपसधिव
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