nf]s ;]jf cfof]u

dx]Gb|gu/ sfof{no
dx]Gb|gu/, s~rgk'/

स्थानीय तहको इञ्जिञ्नयरिङ्ग सेवा, ञ्सञ्िल समुह, ञ्वञ्डिङ्ग एण्ि आञ्कि टे क्ट उपसमूह, छै ठौं तह
(प्राञ्वञ्िक), इञ्जिञ्नयि पदको प्रथम चिणको ञ्लञ्ित पिीक्षाको पिीक्षा िवन कायम गरिएको सच
ू ना ।
सचू ना न.ं ७३/२०७५-७६, मिमि :२०७६/०३/२८
यस कायाालयको मिज्ञापन नम्िर १६३५१-१६३५२/०७५-७६ (िुला) अनसु ार इञ्जिञ्नयरिङ्ग सेिा, ञ्सञ्िल सिहु र
ञ्वञ्डिङ्ग एण्ि आञ्कि टे क्ट उपसिहू , छै ठौं िह (प्रामिमिक), इञ्जिञ्नयि पदिा िहेन्द्रनगर परीक्षा के न्द्र राखी Online बाट
दरखास्ि स्िीकृ ि भएका उम्िेदिारहरुको प्रथि चरणको प्रमियोमगिात्िक मलमखि परीक्षा पिू ा प्रकामिि परीक्षा कायाक्रि अनसु ार
देहायको मिमि, सिय र स्थानिा हुने भएकोले सम्बमन्द्िि सबैको जानकारीको लामग यो सच
ू ना प्रकािन गररएको छ ।
पिीक्षा कायिक्रम
पत्र

ञ्वषय

पिीक्षा प्रणाली

पिीक्षा ञ्मञ्त ि समय

पिीक्षा अविी

प्रथि

मसमभल इमजजमनयररङ्ग सम्बन्द्िी

िस्िुगि िहुिैकमपपक प्रश्न

२०७६/०४/०७ गिे िगं लिार
मिहान ८:०० बजे

१ घण्टा १५
मिनेट

पिीक्षा िवन
क्र.स.ं

िोल नम्बि

उम्मेदवाि
सख्ं या

पिीक्षा िवन

१.

८३०००१ देमख ८३०१६० सम्ि (मसमभल)

१६०

श्री कंचन मिद्या िमन्द्दर “क” (मिि िमन्द्दर नहर छे उ) िहेन्द्रनगर ।

२.

८३०१६१ देमख बााँकी सिै उम्िेदिारहरु (मसमभल)
मिमपिङ्ग एण्ि आमका टेक्ट उपसिहू िफा दरखास्ि
स्िीकृ ि गराउने रोल नं . ८३०००१ देमख सिै
उम्िेदिारहरु

१८१

श्री कंचन मिद्या िमन्द्दर “ख” (मिि िमन्द्दर नहर छे उ) िहेन्द्रनगर ।

१०६

श्री कंचन मिद्या िमन्द्दर “ग” (मिि िमन्द्दर नहर छे उ) िहेन्द्रनगर ।

३.

द्रष्टब्य:






प्रिेि पत्र मबना परीक्षाथीलाई परीक्षािा समम्िमलि गराइने छै न । उम्िेदिारलाइा िोमकएको परीक्षा के न्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा के न्द्रिा समम्िमलि गराइाने छै न ।
परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनाथा उम्िेदिारहरुले एक घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा पमु गसक्नु पनेछ ।
परीक्षािा अमनिाया रुपिा कालोिसीको प्रयोग गनापु नेछ ।
परीक्षा हलिा िोिाइल फोनको प्रयोग पूणारुपिा मनषेमिि छ ।
परीक्षा संचालन हुने मदन सािाजमनक मिदा पनागए पमन लोक सेिा आयोगको पिू ा सचू ना मिना परीक्षा कायाक्रि स्थमगि हुने छै न ।

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

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

-पुस्कि िाि उपाध्याय_

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

(िगे न्द्द्र प्रसाद िट्ट_

-ञ्निन्द्िन श्रेष्ठ_
उपसमचि

स.क.अ.

िाखा अमिकृ ि
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