लोक सेवा आयोग

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

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

इमेल: narayani@psc.gov.np

चौथो तह , सहायक /लेखा सहायक पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना
सूचना नम्बर : 10/076-77 , लमलत :2076/04/22
यस कायाालयबाट सं चाललत स्थानीय तह तर्ाको विज्ञापन नं. 12510-12513/075-76 (खुला तथा समािेशी ),

एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगात चौथो तह , सहायक /लेखा सहायक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी online मार्ात दरखास्त
स्िीकृत गराई प्रथम चरणको ललखखत परीक्षा (;fdfGo

1fg / ;fdfGo Aff}l¢s k/LIf0f

) उत्तीणा भएका सम्पूणा उम्मेदिारहरुको द्वितीय

चरणको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षा पूि ा लनर्ााररत परीक्षा कायाक्रमानुसार लनम्न लमलत , समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले

सम्बखन्द्र्त सिैको जानकरीको लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भिन बाहेक अन्द्य परीक्षा भिनहरुमा
कुनै पलन उम्मेदिारहरुलार्ा सखम्मललत नगरार्ने भएकोले तोवकएको परीक्षा भिनमा परीक्षा शुरु हुन ु भन्द्दा कम्तीमा एक घण्टा
अगािै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा एकीन गनुा हुन समेत यसै सूचनािारा सूखचत गररएको छ ।
द्वितीय चरणको ललखखत परीक्षा कायाक्रम
पत्र

विषय

परीक्षा लमलत

द्वितीय पत्र

;fdflhs cWoog, sfof{no ;+rfng tyf
;fdfGo ul0ft

2076/05/09 गते

समय
द्वदनको 2:00 बजे

अिलर्
3 घण्टा

उम्मेदिारहरुको रोल नम्बर र परीक्षा केन्द्र
क्र.सं

रोल नम्बर

उम्मेदिार

परीक्षा भिन

सं ख्या
1

410003 दे खी ४११७२८ सम्म

200

ु ी क्याम्पस , हेटौडा ,केन्द्र "क"
श्री मकिानपुर बहुमख

2

४११७२९ दे खी ४१३३८४ सम्म

170

ु ी क्याम्पस , हेटौडा ,केन्द्र "ख"
श्री मकिानपुर बहुमख

रष्टव्य :

1. परीक्षा सञ्चालन हुने द्वदन अप्रत्याखशत विदा पना गएमा पलन आयोगको पूि ा सूचना विना लनर्ााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत
हुनेछैन ।

2. उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन मात्र प्रयोग गनुपा नेछ ।
3. प्रिेशपत्रका साथै सक्कल नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र सवहत उपखस्थत हुन ु पने छ।अन्द्यथा पररक्षामा सखम्मललत गरार्ने छै न ।
4. परीक्षा हलमा मोबार्ल तथा अन्द्य ईलेक्रोलनक लडभार्सहरु लैजान लनषेर् गरीएको छ ।

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