लोक सेवा आयोग

सर्ख
ु ेत कार्ाा लर्,;'v{]t
सूचना नं. 55/०७६/७७

मिमि:२०७६/11/08

रा.प.अनं. प्रथि श्रे णी, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राववमिक) पदको प्रथि चरण परीक्षाको परीक्षा भवन
कायि गररएको सूचना
ु
लोक सेवा आयोग सुर्खेि कायाालयको ववज्ञापन नं. १4752-57/२०७6-७7 (र्खुला/सिावेशी) सं यक्त
िथा एवककृि
परीक्षा प्रणाली अनुसार रा.प.अनं . प्रथि श्रे णी, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राववमिक) पदको लामग सुर्खेि परीक्षा केन्द्र
राखर्ख अनलाइन दरर्खास्ि फारि स्वीकृि गराएका उम्िेदवारहरुको प्रथि चरणको मलखर्खि परीक्षा मनम्न मिमि, सिय र
स्थानिा हुने गरी मनम्नानुसार परीक्षा भवन कायि गररएको छ।मलखर्खि परीक्षा शुरु हुन ु भन्द्दा कखम्ििा १ घण्टा अगावै
परीक्षा केन्द्रिा पुग्न हुन सिेि सम्बखन्द्िि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा कायाक्रिः
ववषय
प्रथि पत्र

क्र. सं .

परीक्षा प्रणाली

परीक्षाको मिमि र सिय

सािान्द्य ज्ञान र सािान्द्य बौविक परीक्षण

2076/१1/2४ गिे शमनबार ववहानको ११:00

(O.M.R)

बजे

रोल नं. (दे खर्ख-सम्ि)

उम्िेदवार सं ख्या

परीक्षा अवमि
4५ मिनेट

परीक्षा भवन

1.

650001-650200

२०0

श्री अिरज्योिी निुना िा.वव. भवन 'क' केन्द्र, नेवारे , सुर्खेि

2.

650201-650400

२०0

श्री अिरज्योिी निुना िा.वव. भवन 'र्ख' केन्द्र, नेवारे , सुर्खेि

3.

650401-650600

2००

श्री अिरज्योिी निुना िा. वव. भवन 'ग' केन्द्र, नेवारे , सुर्खेि

4.

650601-650780

१80

श्री सुर्खेि िोडे ल कलेज भवन 'क' केन्द्र, र्खजुरा, सुर्खेि

5.

650781-650990

२10

श्री सुर्खेि िोडे ल कलेज भवन 'र्ख' केन्द्र, र्खजुरा, सुर्खेि

6.

650991-651186

196

श्री सुर्खेि क्याम्पस (खशक्षा) िैत्री भवन 'क' केन्द्र, सुर्खेि

7.

651187-651396

21०

श्री सुर्खेि क्याम्पस (खशक्षा) िैत्री भवन 'र्ख' केन्द्र, सुर्खेि

8.

651397-651596

2००

श्री सुर्खेि क्याम्पस (खशक्षा) नयााँ भवन 'क' केन्द्र, सुर्खेि

9.

651597-651762

१66

श्री सुर्खेि क्याम्पस (खशक्षा) नयााँ भवन

10.

651763-651962

2००

श्री सुर्खेि क्याम्पस (खशक्षा) प्रशासमनक भवन, सुर्खेि

11.

651963-652162

2०0

श्री इगरमिज िा. वव. 'क' केन्द्र, बुलबुलेगेट, सुर्खेि

12.

652163-652362

१९0

श्री इगरमिज िा. वव. 'र्ख' केन्द्र, बुलबुलेगेट, सुर्खेि

13.

652363-652552

१80

श्री इगरमिज िा. वव. 'ग' केन्द्र, बुलबुलेगेट, सुर्खेि

14.

652553-652732

२00

श्री इगरमिज िा. वव. 'घ' केन्द्र, बुलबुलेगेट, सुर्खेि

'र्ख' केन्द्र, सुर्खेि
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15.

652733-652932

20०

श्री साउथ एखशयन िा. वव. भवन 'क' केन्द्र, पिेनीरोड, सुर्खेि

16.

652933-653132

२०0

श्री साउथ एखशयन िा. वव. भवन 'र्ख' केन्द्र, पिेनीरोड, सुर्खेि

17.

653133-653332

२०0

श्री साउथ एखशयन िा. वव. भवन 'ग' केन्द्र, पिेनीरोड, सुर्खेि

18.

653333-653528

196

श्री जन निूना िा. वव. भवन 'क' केन्द्र, सुर्खेि

19.

653529-653730

2०2

श्री जन निूना िा. वव. भवन 'र्ख' केन्द्र, सुर्खेि

20.

65373१-653932

202

श्री जन निूना िा. वव. भवन 'ग' केन्द्र, सुर्खेि

21.

653933-654132

२०0

श्री नेपाल राविय िा. वव.(डााँडास्कूल) भवन केन्द्र, सुर्खेि

22.

654133-654352

220

श्रीकृष्ण सं स्कृि िथा सािारण िा. वव. भवन 'क' केन्द्र, इत्राि, सुर्खेि

23.

654353-654532

18०

श्रीकृष्ण सं स्कृि िथा सािारण िा. वव. भवन 'र्ख' केन्द्र, इत्राि, सुर्खेि

24.

654533-654732

२०0

श्री दे उिी टे खक्नकल इविच्युट भवन, भेटेरीनरी लाइन, सुर्खेि

25.

654733-654928

१९6

श्री लोक सेवा आयोग सुर्खेि कायाालय भवन 'क' केन्द्र, सुर्खेि

26.

654929-दे खर्ख िामथका सबै उम्िेदवार

श्री लोक सेवा आयोग सुर्खेि कायाालय भवन 'र्ख' केन्द्र, सुर्खेि

रिव्य -

१. प्रवेशपत्र र सक्कलै नेपाली नागररकिा प्रिाण पत्र वा नेपाल सरकारको कुनै मनकायबाट जारी भएको फोटो
सवहिको पररचयपत्र ववना परीक्षािा सखम्िमलि नगराइने भएकोले अमनवाया रुपिा प्रवेशपत्र र नेपाली नागररकिा

प्रिाण पत्र वा नेपाल सरकारको कुनै मनकायबाट जारी भएको फोटो सवहिको पररचयपत्र सिेि साथिा मलई
परीक्षा भवनिा आइपुग्नु पनेछ ।

२. परीक्षा भवनिा झोला, िोबाइल फोन िथा अन्द्य इले क्रोमनक मडभाइसहरु लैजान पूणा रूपिा मन:षेि गररएको
छ ।

3. परीक्षािा कालोिसी भएको कलि/डटपेन िात्र प्रयोग गनुा पनेछ ।

....................
(भरि थापा)
ना. सु.

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

(प्रेिनारायण पन्द्थी)
शार्खा अमिकृि

.......................
(पूणि
ा ान श्रे ष्ठ)

मन.कायाालय प्रिुर्ख

