लोक सेवा आयोग

हेटौंडा कार्ाा लर्
वेवसाइट: www.psc.gov.np,

फोन : ०५७-५२०३०२, फ्याक्स : ०५७-५२६८२२,

इमेल: narayani@psc.gov.np

छै ठौ तह ,अधिकृत / आ.ले.प. अधिकृत पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको
धलखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नम्बर : 143/075-76 , धमधत :2076/03/25
यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 12505-12506/075-76(िुला तथा समावेशी ), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्द्तगात

छै ठौ तह ,अधिकृत / आ.ले.प. अधिकृत पदमा हे टौंडा परीक्षा केन्द्र रािी online मार्ात दरिास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको
धनम्न धलखित समय र धनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरुमा प्रथम चरणको धलखित परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको

जानकरीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन
उम्मेदवारहरुलार्ा सखम्मधलत नगरार्ने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुन ु भन्द्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी
आफ्नो परीक्षा कोठा एकीन गनुा हुन समेत यसै सूचनाद्वारा सूखचत गररएको छ ।
प्रथम चरणको धलखित परीक्षा कायाक्रम
पत्र

ववषय

परीक्षा प्रणाली

परीक्षा धमधत र समय

अवधि

प्रथम

प्रशासधनक अधभरुखच
(Administrative Aptitude Test)

बस्तुगत

2076/04/03 गते

1 घण्टा 30 धमनेट

बहुवैकखपपक

k|Zg

शुक्रवार दनको 4:00 बजे

उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर र परीक्षा केन्द्र
क्र.सं

रोल नम्बर .... दे िी ..... सम्म

उम्मेदवार

परीक्षा भवन

सं ख्या
1

410001 दे िी 410270 सम्म

2

410271 दे िी माथी का सवै उम्मेदवार

270

ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "क" )
श्री मकवानपुर बहुमि
ु ी क्याम्पस , हेटौडा (केन्द्र "ि" )
श्री मकवानपुर बहुमि

रष्टव्य :

1. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्यखशत ववदा पना भएमा पधन आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायात्रम अनुसारको
परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।

2. उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
3. परीक्षा भवनमा मोवार्ल र्ोन धनषि गररएको छ ।
4. प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा सखम्मधलत गरार्ने छै न ।

5. तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलार्ा सखम्मधलत गरार्ने छै न ।

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

