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स्थानीय तहको इञ्जिननयररङ्ग सेवा, नसनिल समूह, ववञ्जडिङ्ग एण्ि आवका टेक्ट उपसमूह, छैठौं 
तह (प्राववनिक), इञ्जिननयर पदको प्रथम चरणको नलञ्जखत परीक्षाको परीक्षा िवन कायम 

गररएको सूचना 
सूचना नं. 118/075-76 नमनत 2076/03/27 

 

 यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर 13901-13903/075-76 (खलुा तथा समावेशी), इञ्जिननयररङ्ग सेवा, नसनिल 
समूह, ववञ्जडिङ्ग एण्ि आवका टेक्ट उपसमूह छैठौं तह, इञ्जिननयर पदमा बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने 
उम्मेदवारहरूको ननम्न नमनत र समयमा ननम्नानसुारका परीक्षा िवनहरूमा प्रथम चरणको प्रनतयोनगतात्मक नलञ्जखत परीक्षा सञ्चालन 
हनुे िएकोले सम्बञ्जन्ित सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाञ्जशत गररएको छ । तोवकएको  परीक्षा िवन बाहेक अन्य 
परीक्षा िवनहरूमा कुनै पनन उम्मेदवारहरूलाइा सञ्जम्मनलत नगराइने िएकोले तोवकएको परीक्षा िवनमा परीक्षा शरुू हनुिुन्दा 
कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुाहनु अनरुोि छ । प्रवेश-पत्र नबना परीक्षामा सञ्जम्मनलत 
नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र िाउनलोि गरी सोको वप्रन्ट समेत अननवाया रूपमा आफूसाथ नलइा जानहुनु सूञ्जचत गररएको छ । 

प्रथम चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र लिषर् परीक्षा प्रणािी परीक्षा लमलत र समर् अिलि 

प्रथम सिसिल इसिसियरिङ्ग िम्बन्धी वसु्तगत बहुवैकल्पिक प्रश्न 
२०७६/०४/०७ गते मंगलबाि 

सवहाि ८.०० बजे 
१ घण्टा १५ समिेट 

 

परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. रोि नम्बर  उमे्मदिार संख्या परीक्षा भिन 

१ ५५०००१ देञ्जख ५५०२०० सम्म (नसनिल) २०० जना श्री जनता मा.वव., रामनगर, आमी क्याम्प अगािी, बटुवल 

२ ५५०2०१ देञ्जख मानथका सबै (नसनिल) 243 जना श्री उञ्जजर नसंह मा.वव.,पारीबटुवल, बटुवल (क) 

३ 
ववञ्जडिङ्ग एण्ि आवका टेक्ट तफा  दरखास्त 

स्वीकृत गराउन ेसबै 
83 जना श्री उञ्जजर नसंह मा.वव.,पारीबटुवल, बटुवल (ख) 

रष्टव्यः 
क) आयोगको पूवा सूचना ववना ननिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हनुेछैन । 

ख) परीक्षा िवनमा मोबाइल ननषेि गररएको छ । 

ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

घ) वस्तगुत बहवैुकञ्जडपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

ङ) परीक्षाथीले अननवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र नलइा परीक्षा िवनमा जानपुनेछ । 

च) अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूलाइा मानथ उडलेञ्जखत परीक्षा केन्रमा सञ्जम्मनलत गराइाने छैन । 

 

........................ 
(एकनारायण शमाा) 

उपसञ्जचव 
 

........................ 
(पषु्पराज खनाल) 
शाखा अनिकृत 
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