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क्रमश... अर्को पेजमा 

श्लश्खत पर षेताको पर षेता केन्द्र कायमाञ गररएको सिू्ा 

सूि्ा ्ं. २३३/०७४–७५, श्माञश्त २०७४/१०/०५ 

 

 

कृषि षिकास बैंक षिषिटेडको तपषिि बिोषििको षिज्ञापन नं. र पदिा कृषि षिकास बैंक षिषिटेड क्षेत्रीय कायाािय 

पोखरािा दरखास्त बझुाउने उम्िदेिारहरुको िाषि दहेाय बिोषििको परीक्षा कायाक्रि अनसुार षिषखत प्रषतयोषितात्िक परीक्षा 

संचािन हुने हुुँदा रोि नं. का आधारिा तपषिि बिोषििका केन्द्रहरुिा परीक्षा संचािन हुने व्यहोरा सम्िषन्द्धत सबैको िानकारीको 

िाषि यो सचूना प्रकाषित िररएको छ ।  

पररषेता काययक्रमाञ 

श्स.्ं. श्वज्ञाप्  ्ं. पदेश, सेवा¸समाञूह र तह 
पररषेता श्माञश्त/ समाञय उम्मेाञदेशवार 

सखं्या  प्रथमाञ परीय श्िश्तय परीय 

1 १०/०७४-७५ 
िेखापाि प्रिासन¸ सहायक स्तर 

षितीय श्रेणी तह - ४ 

२०७४/१०/१९ ित े

षदनको १:०० बि े

२०७४/१०/२० ित े

षदनको १:०० बि े
5061 

 

परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा भवनको वववरण 

वि.नं. 
रोल नं. उमे्मदवार 

िंख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखि  िम्म 

1 

1 600 600 

छोरेपाटन मा.वि., छोरेपाटन, पोखरा “क” केन्द्र 

2 छोरेपाटन मा.वि., छोरेपाटन, पोखरा “ख” केन्द्र 

3 छोरेपाटन मा.वि., छोरेपाटन, पोखरा “ग” केन्द्र 

4 601 840 240 पार्दी मा.वि., मुस्ताङचोक, पोखरा 

5 

841 1440 600 

अमरव िंह मा.वि., अमरव िंहचोक, पोखरा “क” केन्द्र 

6 अमरव िंह मा.वि., अमरव िंहचोक, पोखरा “ख” केन्द्र 

7 अमरव िंह मा.वि., अमरव िंहचोक, पोखरा “ग” केन्द्र 

8 
1441 1840 400 

बालमन्दीर मा.वि. , नवर्दपुर, पोखरा “क” केन्द्र 

9 बालमन्दीर मा.वि. , नवर्दपुर, पोखरा “ख” केन्द्र 

10 
1841 2240 400 

नविन मा.वि., गैह्रापाटन, पोखरा “क” केन्द्र 

11 नविन मा.वि., गैह्रापाटन, पोखरा “ख” केन्द्र 

12 
2241 2640 400 

महेन्द्र मा.वि. नयााँबजार, पोखरा “क” केन्द्र 

13 महेन्द्र मा.वि. नयााँबजार, पोखरा “ख” केन्द्र 

14 
2641 3040 400 

बाराही मा.वि., मालेपाटन, पोखरा “क” केन्द्र 

15 बाराही मा.वि., मालेपाटन, पोखरा “ख” केन्द्र 

16 3041 3440 400 तालबाराही मा.वि., बैर्दाम, पोखरा “क” केन्द्र 
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क्रमश... अर्को पेजमा 

वि.नं. 
रोल नं. उमे्मदवार 

िंख्या 
परीक्षा केन्द्र 

देखि  िम्म 

17 तालबाराही मा.वि., बैर्दाम, पोखरा “ख” केन्द्र 

18 3441 3640 200 श्री कृष्ण मा.वि., मा बार, पोखरा 

19 
3641 4040 400 

श्री वलवटल से्टप बोवडिङ सु्कल, मा बार, पोखरा “क” केन्द्र 

20 श्री वलवटल से्टप बोवडिङ सु्कल, मा बार, पोखरा “ख” केन्द्र 

21 

4041 4712 672 

जनविय उच्च मा.वि, व मलचौर, पोखरा  “क” केन्द्र 

22 जनविय उच्च मा.वि, व मलचौर, पोखरा  “ख” केन्द्र 

23 जनविय उच्च मा.वि, व मलचौर, पोखरा  “ग” केन्द्र 

24 
4713 506९ 35७ 

लोक  ेिा आयोग, प.के्ष.वन. पोखराको परीक्षा भिन केन्द्र -क 

25 लोक  ेिा आयोग, प.के्ष.वन. पोखराको परीक्षा भिन केन्द्र -ख 

 

 

रष्टव्यः  

१)  उत्तरपषुस्तकािा अषनिाया रुपिा कािो िसी भएको किि/डटपेन िात्रै प्रयोि िनुापनेछ । 

२)  प्रिेि पत्र षिना र तोषकएको परीक्षा भिन बाहके कुनै पषन उम्िेदिारहरुिाई परीक्षािा सषम्िषित िराईने छैन । 

३) परीक्षार्थीहरु परीक्षाको षदन परीक्षा िरुु हुन ुभन्द्दा १ घण्टा अिाषड नै सम्बषन्द्धत परीक्षा भिनहरुिा पषुिसक्न ुपनेछ । 

४) परीक्षा भिन षभत्र िोबाइि¸क्यािकुिेटर तर्था अन्द्य षिद्यषुतय सािाग्रीहरु िैिान पाइने छैन । 

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

(सररताकुमाञार  खश्तवडा) 

श््देशनाक 
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