लोक सेवा आयोग
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स्थानीय तहको ववववध सेवा, पााँचौं तह (प्राववधधक), मवहला ववकास धनरीक्षक पदको प्रथम
चरणको धलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 117/075-76 धमधत 2076/03/27

यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर 13912/075-76 (खुला), ववववध सेवा, पााँचौं तह, मवहला ववकास धनरीक्षक पदमा
बुटवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरूको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारका परीक्षा
भवनहरूमा प्रथम चरणको प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना
प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको

परीक्षा भवन बाहे क अन्य परीक्षा भवनहरूमा कुनै पधन उम्मेदवारहरूलाइा सखम्मधलत

ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत
नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरू हुनभ
एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोध छ । प्रवेश-पत्र धबना परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुाँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी सोको वप्रन्ट समेत
अधनवाया रूपमा आफूसाथ धलइा जानुहन
ु सूखचत गररएको छ ।
प्रथम चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
पत्र

लिषर्
सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बौद्धिक परीक्षण

प्रथम

(General Knowledge & I.Q. Test)

परीक्षा प्रणािी
वस्तुगत बहुवैकद्धिक प्रश्न

परीक्षा लमलत र समर्

अिलि

२०७६/०४/१० गते शुक्रबार

४५ बमने ट

बबहान ८.०० बजे

परीक्षा केन्द्र
क्र.सं.

रोि नम्बर

उम्मेदिार संख्या

परीक्षा भिन

1

550001 दे खख 550200 सम्म

200 जना

श्री जनता मा.वव., रामनगर, आमी क्याम्प अगाडी, बुटवल

2

550201 दे खख 550400 सम्म

200 जना

श्री ज्ञानोदय मा.वव., पुल्चोक, बुटवल

3

550401 दे खख माधथका सबै

बााँकी सबै

श्री धतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ्ज रोड, बुटवल

रष्टव्यः
क) आयोगको पूव ा सूचना ववना धनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल धनषेध गररएको छ ।
ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

घ) वस्तुगत बहुवैकखल्पक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न ।
घ) परीक्षाथीले अधनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलइा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

ङ) अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलाइा माधथ उल्लेखखत परीक्षा केन्रमा सखम्मधलत गराइाने छै न ।

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

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

(पुष्पराज खनाल)

(एकनारायण शमाा)

शाखा अधधकृत

उपसखचव
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