लोक सेवा आयोग

हेटौंडा कार्ाा लर्
फोन : ०५७-५२०३०२, फ्याक्स : ०५७-५२६८२२,

वेवसाइट: www.psc.gov.np,

इमेल: narayani@psc.gov.np

प.स.: ०७6-७7

सूचना नम्बर : 48/076-77, मिमि :2076/11/11
रा.प.अनं. प्रथि श्रे णी, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राववमिक) पदको प्रथि चरणको मिखिि परीक्षाको परीक्षा
भवन कायि गररएको सूचना
ु िथा एकीकृि
िोक सेवा आयोग काठिाडौँ कायााियको ववज्ञापन नं . 11902-11908/076-77 (िुिा िथा सिावेशी ), सं यक्त
परीक्षा प्रणािी अनुसार रा.प.अनं. प्रथि श्रे णी, नायब सुब्बा सो सरह (अप्राववमिक) पदको िामग हेटौँडा परीक्षा केन्द्र राखि अनिाइन (online)
दरिास्ि फारि स्वीकृि गराएका उम्िेदवारहरुको मनम्न मिखिि सिय र मनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरुिा प्रथि चरणको मिखिि परीक्षा
सञ्चािन हुने भएकोिे सम्बखन्द्िि सबैको जानकरीको िामग यो सूचना प्रकाखशि गररएको छ । िोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्द्य परीक्षा
भवनहरुिा कुनै पमन उम्िेदवारहरुिाइा सखम्िमिि नगराइने भएकोिे िोवकएको परीक्षा भवनिा परीक्षा शुरु हुन ु भन्द्दा कम्िीिा एक घण्टा
अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा एकीन गनुा हुन सिेि यसै सूचनाद्वारा सूखचि गररएको छ ।
प्रथि चरणको मिखिि परीक्षा कायाक्रि
ववषय

परीक्षा प्रणािी

परीक्षा मिमि र सिय

परीक्षा अवमि

प्रथि पत्र

सािान्द्य ज्ञान र सािान्द्य बौविक परीक्षण (O.M.R.)

2076/11/24 गिे

45 मिनेट

ववहानको 11:00 बजे
उम्िेदवारहरुको रोि नम्बर र परीक्षा केन्द्र
क्र.सं

रोि नम्बर

परीक्षाथी

परीक्षा भवन

संख्या

दे िी

सम्ि

1

410001

410200

200

श्री हेटौडा क्याम्पस , हेटौडा -4 (केन्द्र "क" )

2

410201

410400

200

श्री हेटौडा क्याम्पस , हेटौडा -4 (केन्द्र "ि" )

3

410401

410600

200

श्री आिुमनक राविय िा.वव. , हेटौडा -4 (केन्द्र "क" )

4

410601

410800

200

श्री आिुमनक राविय िा.वव. , हेटौडा -4 (केन्द्र "ि" )

5

410801

411000

200

श्री आिुमनक राविय िा.वव. , हेटौडा -4 (केन्द्र "ग" )

6

411001

411240

240

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "क" )
श्री िकवानपुर बहुिि

7

411241

411480

240

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "ि" )
श्री िकवानपुर बहुिि

8

411481

411720

240

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "ग" )
श्री िकवानपुर बहुिि

9

411721 दे िी िाथीका सवै उम्िेदवारहरु

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "घ" )
श्री िकवानपुर बहुिि

रष्टव्य :

1. परीक्षा सञ्चािन हुने ददन अप्रत्याखशि ववदा पना गएिा पमन आयोगको पूवा सूचना ववना मनिााररि कायाक्रि अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
2. उम्िेदवारहरुिे परीक्षा सिय भन्द्दा 1 घण्टा अगावै परीक्षा भवनिा उपखस्थि भइसक्नुपनेछ ।
3. प्रवेशपत्रका साथै सक्कि नेपािी नागररकिाको प्रिाण पत्र सवहि उपखस्थि हुन ु पने छ ।
4. परीक्षा हििा िोबाइि िथा अन्द्य ईिेक्रोमनक मडभाइसहरु िैजान मनषेि गरीएको छ ।
5. उत्तरपुखस्िकािा कािो िसी िात्र प्रयोग गनुपा नेछ ।

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

