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४.३०वजे

भागथल्रो तरा ि केन्द्र,
तुरसीऩयु , दाङ ।

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस
शिऺा बवन ग केन्द्र,
तुरसीऩयु , दाङ ।
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दिनको बवन घ केन्द्र,
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द्श्िव्मः
१.प्रवेि ऩत्र ववना ऩयीऺाभा सहबागी गयाइने छै न।
२.प्रवेि ऩत्र उम्भेदवाय आपैरे आफ्नोUser Account फाि Loge in गयी Home भा Click गने,E-admit Cardभा Click गने Payment status को Complete Choose गयी Search भा Click
गरय आपुरे ऩयीऺा ददन चाहे को वव..नं.भा Click गये य प्रवेि ऩत्र Print गने।

३.प्रवेि ऩत्रको प्रततरीवऩ आव्मक ऩने उम्भेदवायरे ऩयीऺा शभतत बन्द्दा एक ददन अगाडि नै
ततयी.प्रवेि ऩत्रको प्रततरीवऩ अतनवामा रुऩभा शरइ सक्नु ऩनेछ।

रोक सेवा आमोग, याप्ती अञ्चर कामाारम,तुरसीऩुय,दाङभा तोककएको दस्तुय

४.ऩयीऺा कोठा ऩत्ता रगाउने प्रमोजनका रागी उम्भेदवाय ऩयीऺा िुरु हुनु बन्द्दा १ घण्िा अगािी नै ऩयीऺा बवनभा ऩुगी सक्नु ऩनेछ।
५.उत्तय ऩुन्स्तकाभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुा ऩनेछ।
६. ऩयीऺा अवगध बय भोवाइर पोन तनषेध गयीएको छ।

(तनभकान्द्त आचामा)
नामव सुब्फा

(दीऩककुभाय आचामा)
नामव सुब्फा

(कभर ऻवारी)
तन.तनदे िक

