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रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविविक) ना.सु. िा सो सरह पदको प्रथम चरणको विवित
परीक्षाको परीक्षा भिन कायम गररएको सच
ू ना
सूचना नं. ५७/२०७५-७६, वमवत :२०७५/११/०९

लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, राजपरु डोटीको दव.नं. १५७०२–१५७०५/०७५-७६ (खल
ु ा र समावेशी)
अनसु ार न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समहू , रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी (अप्रादवदिक), नायब सब्ु बा वा सो सरह
पिमा महेन्रनगर परीक्षा के न्र राखी Online बाट िरखास्त स्वीकृ त भएका उम्मेिवारहरुको प्रथम चरणको दलदखत
परीक्षा पवू ा प्रकादशत परीक्षा कायाक्रम अनसु ार िेहायको दमदत, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बदन्ित सबैको
जानकारीको लादग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
विवित परीक्षा काययक्रम
विषय

परीक्षा प्रणािी

परीक्षा वमवत र समय

परीक्षा अििी

सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण

िस्तुगत

२०७५/११/२५ गते शवनिार
वदनको ११:०० बजे

४५ वमनेट

परीक्षा भिन
क्र.सं.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

रोि नम्बर
उम्मेदिार
सख्
ं या
िेदख
सम्म
४३०००२ ४३०२१५ २००
४३०२१६ ४३०४१५ २००
४३०४१६ ४३०६३० २००
४३०६३१ ४३०८३० २००
४३०८३१ ४३१०६४ २००
४३१०६५ ४३१२६४ २००
४३१२६५ ४३१८४६ २४२

परीक्षा भिन
श्री जनज्योती बहुमदु ख क्याम्पस “क” भााँसी, महेन्रनगर ।
श्री जनज्योती बहुमदु ख क्याम्पस “ख” भााँसी ,महेन्रनगर ।
श्री दलदटल वद्वु एके डेमी (दजल्ला सरकारी वदकल कायाालय नदजक) महेन्रनगर ।
श्री दलदटल वद्वु एके डेमी (कृ दष सामाग्री कम्पनी दलदमटेड नदजक) महेन्रनगर ।
श्री जानकी कन्या मा.दव. (कृ दष सामाग्री कम्पनी दलदमटेड नदजक) महेन्रनगर ।
श्री बैजनाथ मा.दव. महेन्रनगर ।
श्री भृकुटी मा.दव. महेन्रनगर ।

.........................

......................

.........................

-पस्ु कर राज उपाध्याय_

(माया िेवी जोशी_

-खगेन्र प्रसाि भट्ट_
दनदमत्त का.प्र.

द्रष्टब्य:





स.क.अ.

ना.स.ु

प्रवेश पत्र दबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सदम्मदलत गराइने छै न ।
परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनाथा उम्मेिवारहरुले एक घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा पदु गसक्नु पनेछ ।
परीक्षामा अदनवाया रुपमा कालोमसीको प्रयोग गनपाु नेछ ।
परीक्षा हलमा मोवाइल फोनको प्रयोग पणू ा रुपमा दनषेदित छ ।
 परीक्षा संचालन हुने दिन कुनै सावाजदनक दविा पना गए पदन लोक सेवा आयोगको पवू ा सचू ना दवना परीक्षा कायाक्रम स्थदगत हुने छै न ।

