लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय
तुलसीपरु , दाङ

परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना

सूचना नं.१५१/०७४-७५, ममततिः- २०७५/०२/२७
लोक सवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय, तल
ु सीपरु , दाङको तपशिलमा उल्लखित वव.नं., सवा, समह
ू , उपसमह
ू र

पदका लागग परीक्षा कन्द्र दाङ रािी Online मार्ात दरिास्त र्ाराम भरी दरिास्त स्वीकृत भएका उम्मदवारहरुको
प्रततयोगगतात्मक शलखित परीक्षा पव
ू ा तनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनस
ु ार तनम्न शमतत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुन
भएकोल सम्वन्न्द्र्त सबको जानकारीको लागी यो सच
ू ना प्रकाशित गररएको छ ।
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परीक्षा केन्द्र
श्री राप्ती बबई क्याम्पस,

मागथल्लो तला, क कन्द्र, तल
ु सीपुर, दाङ।
श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो तला,
ि कन्द्र, तल
ु सीपरु , दाङ।

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, मिक्षा भवन,
ग कन्द्र, तुलसीपुर, दाङ।

श्री राप्ती ववद्या मन्न्द्दर, तल
ु सीपुर, दाङ।

प्रवि पत्र ववना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराइन छन।

परीक्षामा कोठा पत्ता लगाउन प्रयोजनका लागग उम्मदवारल परीक्षा िुरु हुनभ
ु न्द्दा १ घण्टा अगाडि न परीक्षा भवनमा पग
ु ी
सक्नु पनेछ।

३.

उत्तरपुन्स्तकामा अतनवाया रुपमा कालो मसीको मात्र प्रयोग गनुा पनेछ।

५.

परीक्षा सञ्चालन हुन ददन कुन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन लोक सवा आयोगको पव
ू ा सच
ू ना ववना परीक्षा कायाक्रम
स्थगगत हुन छन ।

४.

परीक्षा अवगर् भर मोवाइल फोन तनषर् गररएको छ।

६.

प्रविपत्रको प्रततशलवप आवश्यक पने उम्मदवारहरुल परीक्षा शमतत भन्द्दा एक हदन अगाडि न लोक सवा आयोग,

७.

प्रवि पत्रमा र्ोटो नहुन उम्मदवारल अतनवाया रुपमा २ प्रतत र्ोटो र र्ोटो सदहतको पररचय िुल्न कागजात समत साथमा
शलई परीक्षा हुनु भन्द्दा १(एक) ददन अगाव यस कायाालयमा सम्पका गररसक्नु पनेछ ।

राप्ती अञ्चल कायाालय, तुलसीपुर, दाङमा तोककएको दस्तुर ततरी प्रवि पत्रको प्रततशलवप अतनवाया रुपमा शलइसक्नु पनेछ ।
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