लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाा लय
परीक्षा शाखा

पार्दी¸पोखरा
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक पदको ललखित परीक्षाको केन्द्र सम्वन्धी सूचना
सूचना नं. २७५ /०७५-७६¸ लिलत २०७५।१०।२०
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं. २४/२०७५ (खुला तथा समािेशी) प्रशासन सेिा, सहायक वितीय श्रेणी, सहायक
पदको लावि पूिव वनर्ाव ररत परीक्षा कायवक्रम अनुसार पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त बुझाउने उम्मेदिारहरुको
प्रथम चरणको वलखखत परीक्षा दे हायको वमवत समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्वखित सबैको जानकारीको
लावि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

परीक्षा कायाक्रम
क्र.सं.

पत्र

परीक्षा प्रणाली

परीक्षा लिलत र सिय

परीक्षा अवलि

१

प्रथम

बस्तुित बहुउत्तर

२०७५।११।०४ िते
वदनको ११:०० बजे

१ घण्टा

क्र.सं.

रोल नं. दे खि सम्म

संख्या

परीक्षा भवन

1

35620 - 35811

192

श्री जनवप्रय मा.वि.¸वसमलचौर पोखरा (क)

2

35812 - 36003

192

श्री जनवप्रय मा.वि.¸वसमलचौर पोखरा (ख)

3

36004 - 36195

192

श्री जनवप्रय मा.वि.¸ वसमलचौर पोखरा (ि)

4

36196 - 36387

192

श्री बाराही मा.वि.¸ मालेपाटन पोखरा (क)

5

36388 - 36595

208

श्री बाराही मा.वि.¸ मालेपाटन पोखरा (ख)

6

36596 - 36805

210

श्री तालबाराही मा.वि.¸ बैदाम पोखरा (क)

7

36806 - 36995

190

श्री ताल बाराही मा.वि.¸ बैदाम पोखरा (ख)

8

36996 - 37179

184

श्री छोरे पाटन मा.वि.¸छोरे पाटन पोखरा (क)

9

37180 - 37351

172

श्री छोरे पाटन मा.वि.¸छोरे पाटन पोखरा (ख)

10

37352 - 37527

176

श्री छोरे पाटन मा.वि.¸छोरे पाटन पोखरा (ि)

11

37528 - 37748

221

लोक सेिा आयोि, पोखरा परीक्षा भिन (क)

12

37749 - 37948

200

लोक सेिा आयोि, पोखरा परीक्षा भिन (ख)

b|i6Jo M
क) प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा सवममवित नगराईने हुर्दुँ ा अवनवाययरुपमा प्रवेशपत्र साथमा विई परीक्षा सचं ािन हुनु भन्र्दा १ घण्टा अगावै
परीक्षा भवनमा आइपग्ु नु पनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेशपत्र ववतरण गररने छै न ।
ख) उत्तरपवु ततकामा कािो मवस भएको किम/डटपेन मात्र प्रयोग गनयपु नेछ ।
ग) बततगु त बहुवैकवपपक प्रश्नमा क्यापकुिेटर प्रयोग गनय पाइने छै न ।
घ) परीक्षा भवनमा मोवाइि फोन वनषेध गररएको छ ।
ङ) परीक्षा संचािन हुने वर्दन सावयजवनक ववर्दा पनय गएमा पवन िोक सेवा आयोगको पवू य सचू ना ववना परीक्षा काययक्रम तथवगत हुनेछैन ।

.................................
(सररता कुमारी खततवडा)
उप-सतिव

