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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. १/०७४-७५, मममतिः-२०७४/४/३ 

 

 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय, तलुसीपरु दाङको ववज्ञापन नं.१४८५९-१४८६४/०७३-७४(खलुा/समाबेशी) अनसुार 
स्वास््य सेवा, हेल्थ इन्सस्पेक्सन समूह, सहायक चौथो तह (प्राववमिक), अ.हे.व.पदको लामग दाङ परीक्षा केन्सर राखख Online Application 
मार्ा त दरखास्त बझुाई दरखास्त र्ाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको मलखखत परीक्षा पूवा मनिााररत परीक्षा कायारम म अनसुार मनम्न मममत, 
समय र स्थानमा हनुे भएकाले सम्बखन्सित सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ ।  

परीक्षा मममत र समयिः- २०७४/४/१४  शमनवार ददनको ४.३० बजे ।  

मस.नं. रोल नं. उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन कै 

१ ३००००१ देखख ३००२०० सम्म २०० राप्ती बबई क्याम्पस मामथल्लो तला, 'क' केन्सर, तलुसीपरु, दाङ ।  

२ ३००२०१ देखख ३००४०० सम्म २०० राप्ती बबई क्याम्पस तल्लो तला, 'ख' केन्सर, तलुसीपरु, दाङ ।  

३ ३००४०१ देखख ३००६०० सम्म २०० राप्ती बबई क्याम्पस खशक्षा भवन , 'ग' केन्सर, तलुसीपरु, दाङ ।  

४ ३००६०१ देखख ३००८०० सम्म २०० आइमियल बोमिाङ स्कूल, तलुसीपरु, दाङ ।  

५ ३००८०१ देखख ३०१००० सम्म २०० ग्रटे अरमनको मा.वव., तलुसीपरु, दाङ ।  

६ ३०१००१ देखख ३०१२०० सम्म २०० राप्ती ववद्या मखन्सदर, तलुसीपरु, दाङ ।  

७ ३०१२०१ देखख ३०१४०० सम्म २०० वहमाल एकेिेमी मसमनयर ब्लक 'क' केन्सर, रजौरा, तलुसीपरु, दाङ ।  

८ ३०१४०१ देखख ३०१६०० सम्म २०० वहमाल एकेिेमी जमुनयर ब्लक 'ख' केन्सर, रजौरा,  तलुसीपरु, दाङ ।  

९ ३०१६०१ देखख ३०१७४९ सम्म 149 वहमाल एकेिेमी जमुनयर ब्लक िमु्रीगाउँ, 'ग' केन्सर, तलुसीपरु, दाङ ।  

 
 

रष्टव्यिः- 
 प्रवेश पत्र मबना परीक्षामा सखम्ममलत गराइने छैन ।  

 प्रवेश पत्र उम्मेद्वार आरै्ले आफ्नो User Account बाट Log in गरी Home मा Click  गनै र E-admit Card मा Click गने ,Payment 

Status को Completed मा Click गरी Search मा Click गनै र आरु्ले परीक्षा ददन चाहेको वव.नं. मा Click गरी  प्राप्त गना सवकनेछ 
र त्यस लाई वप्रन्सट गरी ल्याउन ुपनेछ। 

 प्रवेश पत्रको प्रमतमलपी आवश्यक पने उम्मेदवारहरुले एक ददन अगावै मनयमानसुार लाग्ने दस्तरु मतरी लोक सेवा आयोग, राप्ती 
अञ्चल कायाालय तलुसीपरु दाङबाट प्रमतमलवप मलई सक्न ुपनेछ। परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लामग उम्मेदवारले एक 
घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा पमुगसक्न ुपनेछ ।  

 परीक्षाथीले कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (मनमकान्सत आचाया) (दीपक कुमार आचाया) (कमल ज्ञवाली) 
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