लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रूपन्दे ही
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नेपाल बैंक लललमटे ड कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टे स्टर) -3 पदको ललखखत परीक्षाको

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 61/07६-7७, लमलत 2076/08/16
नेपाल बैंक लललमटे डको तपलसल वमोखिमका ववज्ञापन तथा पदको बुटवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत
गराएका उम्मेदवारहरूको लनम्न लमलत र समयमा लनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरूमा ललखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले
सम्बखन्ित सबैको िानकारीको लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरूमा
ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा
कुनै पलन उम्मेदवारहरूलाइा सखम्मललत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरू हुनभ
अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोि छ। प्रवेश-पत्र लबना परीक्षामा सखम्मललत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अलनवाया रूपमा आफूसाथ ललइा िानुहन
ु सूखचत गररएको छ।
तपलसल
लिखित परीक्षा कार्यक्रम
क्र.सं.
१

लिज्ञापन नं.

पद, सेिा, समुह,

परीक्षा लमलत र समर्

उपसमुह, तह

२०७6/७7/32 (खुला/समावेशी)

कलनष्ठ सहायक

(प्रदे श नं.5)

(गोल्ड टे स्टर) -3

२०७६।08।29 गते, ददनको 2:00 विे

परीक्षा भिन
क्र.सं.

रोि नं.

संख्या

परीक्षा केन्द्र

१

1 दे खी 200 सम्म

200

उिीर लसं ह मा.वव., मैनाबगर, बुटवल (क)

2

201 दे खी 400 सम्म

200

उिीर लसं ह मा.वव., मैनाबगर, बुटवल (ख)

3

401 दे खी 600 सम्म

200

लतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ्ि रोड, बुटवल

4

601 दे खी 800 सम्म

200

ज्ञानोदय मा.वव., पुल्चोक, बुटवल

5

801 दे खी 1000 सम्म

200

िनता मा.वव., रामनगर, बुटवल

6

1001 दे खी 1200 सम्म

200

शं करनगर दुगाादत्त मा.वव., बनवावटका, लतलोत्तमा, (क)

7

1201 दे खी 1400 सम्म

200

शं करनगर दुगाादत्त मा.वव., बनवावटका, लतलोत्तमा, (ख)

8

1401 दे खी मालथ सवै

166

लक्ष्मी मा.वव., लक्ष्मीनगर, बुटवल

रष्टव्यः

क) आयोगको पूव ा सूचना ववना लनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुने छै न।

ख) परीक्षा हलमा झोला, मोबाइल तथा अन्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरू लै िान लनषेि गरीएको छ।
ग) परीक्षामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ।

घ) वस्तुगत बहुवैकखल्पक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न।
........................

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

ना.सु.

लन.कायाालय प्रमुख

(च ुराबहादुर काकी)

(पुप्पराि खनाल )
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