लोक सेवा आयोग

राप्ती अन्चल कायाालय
तुलसीपुर दाङ

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको दोस्रो चरणको प्रतियोतििात्मक तिखिि परीक्षाको
परीक्षा केन्द्र िोककएको सूचना ।
सूचना नम्बर :- ४३/०७३-७४

सूचना प्रकाशन तमतििः-२०७४/०१/०६ ििे
िोक सेवा आयोि, मध्यपखिमाञ्चि क्षेत्रीय तनदे शनािय, सुिेिको कव.नं.१४२०२-१४२०७/२०७३-७४(िुिा िथा समावेशी),

ु
नेपाि न्द्याय/प्रशासन सेवा (सं यक्त
र एकककृि), रा.प.अनं.प्रथम श्रे णी (अप्राकवतिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको िाति परीक्षा केन्द्र दाङबाट पकहिो
चरणको प्रतियोतििात्मक तिखिि परीक्षामा उत्तीणण भएका उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षा पूव ण तनिाणररि परीक्षा कायणक्रम अनुसार तनम्न तमति,समय र
स्थानमा सन्द्चािन हुने भएको व्यहोरा सम्वखन्द्िि सबैको जानकारीको िाति यो सूचना प्रकाखशि िररएको छ ।
तिखिि परीक्षा कायणक्रम
पत्र

कवषय

परीक्षा तमति

परीक्षाको समय

कििीय पत्र(सबै सेवा समूहको िाति)

सामाखजक आतथणक अवस्था

२०७४/०१/१६

ददनको ११.००वजे

िृिीय पत्र(सबै सेवा समूहको िाति)

ऐखछछक कवषय

२०७४/०१/१६

ददनको २.३० वजे

परीक्षा केन्द्रिः- िुिसीपुर, दाङ

कैकियि

।

िुिसीपुर, दाङबाट पकहिो चरणको प्रतियोतििात्मक तिखिि परीक्षामा उत्तीणण भएका देहायको रोि नम्बर अनुसारका सबै उम्मेदवारहरु ।
क्र.सं .

ऐखछछक कवषय

रोि नम्वर
दे खि

उम्मेदवार सं ख्या

परीक्षा भवन

सम्म

१

राजनैतिक शास्त्र

336516

२

राजनैतिक शास्त्र

337174

337419

७३

३

जनसं ख्या अध्ययन

335901

336493

११९

४

अथणशास्त्र

335592

335896

६६

५

कवज्ञान

337429

337448

७

६

व्यवस्थापन र िेिा

337523

337818

३२

७

खशक्षा

337832

338241

१८

337169

२००
१९२

१२३

श्री राप्ती बबई क्याम्पस क केन्द्र,
मातथल्िो ििा, िुिसीपुर,दाङ ।

श्री राप्ती बबई क्याम्पस ि केन्द्र,
िल्िो ििा, िुिसीपुर,दाङ ।

श्री राप्ती बबई क्याम्पस खशक्षा भवन
केन्द्र, िुिसीपुर,दाङ ।

रष्टव्यिः १. प्रवेश पत्र कवना परीक्षामा सहभािी िराइने छै न।
२. प्रवे श पत्र उम्मेदवार आिैिे आफ्नोUser Account बाट Loge in िरी Home मा Click िने,E-admit Cardमा Click िने Payment status को Complete Choose िरी Search माClick िने र
आिुिे परीक्षा ददन चाहे को

कव..नं .माClick िरी प्रवे श पत्र Print िने।

३. प्रवे श पत्रको प्रतितिकप आवश्यक पने उम्मेदवारिे परीक्षा तमति भन्द्दा एक ददन अिाति नै

िोक से वा आयोि, राप्ती अञ्चि कायाणिय,िुिसीपुर,दाङमा िोककएको दस्िुर तिरी प्रवेश पत्रको

प्रतितिकप अतनवायण रुपमा तिइसक्नु पनेछ।

ु न्द्दा १ घण्टा अिाति नै परीक्षा भवनमा पुिी सक्नु पनेछ।
४. परीक्षा कोठा पत्ता ििाउने प्रयोजनका िाति उम्मेदवारिे परीक्षा शुरु हुनभ
५. उत्तर पुखस्िकामा कािो मसी भएको किम/िटपेन मात्र प्रयोि िनुण पनेछ।
६. परीक्षा अवति भर मोवाइि िोन तनषेि िररएको छ।

(तनमकान्द्ि आचायण)
ना.सु.

(कमि ज्ञवािी)

शािा अतिकृि

(ओमबहादुर िड्का)
तनदे शक

