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रा.प.अनं. द्धितीय श्रेर्ी‚ खररदार वा सो सरह (अप्राद्धवद्धिक) पदको द्धलद्धखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको 

सूचना 

सूचना नं ७७/०७३-७४, द्धमद्धत २०७४।०२।०१ 

यस कायाालयको द्धव.नं. १५१५५–१५१६०/०७३–७४ संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रर्ाली अनसुार खलुा र समावशेी (सबै सेवा/समहूको 

लाद्धग)‚ रा.प.अनं. द्धितीय श्रेर्ी‚ खररदार वा सो सरह (अप्राद्धवद्धिक) पदको लाद्धग डोल्पा परीक्षा केन्द्र‚ हुम्ला परीक्षा केन्द्र र जमु्ला परीक्षा केन्द्र राखी 

Online माफा त दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत भएका सम्परू्ा उम्मेिवारहरुको प्रथम चरर्को प्रद्धतयोद्धगतात्मक द्धलद्धखत परीक्षा पूवा द्धनिााररत परीक्षा 

कायाक्रम अनसुार द्धनम्न द्धमद्धत‚ समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्वद्धन्द्ित सवैको जानकारीको लाद्धग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ  ।  
प्रथम पत्रः सामान्द्य ज्ञान र सामान्द्य बौद्धिक परीक्षर् 

परीक्षा द्धमद्धत र समय 

२०७४।२।१३ गते द्धदनको २:०० बजे 

परीक्षा केन्द्र:  डोल्पा परीक्षा भवन 

१ रोल नं.३७०००१ देद्धख रोल नं. ३७०११९ सम्मका 

उम्मेदवारहरु (११९ जना) 

सरस्वती उच्च माध्यद्धमक ljBfno‚  

दनैु‚ डोल्पा  

परीक्षा केन्द्रः हुम्ला परीक्षा भवन 

१ रोल नं.३७०१२० देद्धख रोल नं. ३७०२२६ सम्मका 

उम्मेदवारहरु (१०७ जना) 

मानसरोवर बहुमखुी क्याम्पस‚  

द्धसमीकोट‚ हुम्ला  

परीक्षा केन्द्रः जुम्ला परीक्षा भवन 

१ रोल नं. ३७०२२७ देद्धख रोल नं. ३७०३२६ सम्मका 

उम्मेदवारहरु  (१०० जना) 

कद्धनका द्धनशा उ. मा. द्धव.‚  

खलङ्गा‚ जमु्ला    

 (द्धनमाार् व्यवसायी संघको भवन)  

२ रोल नं.३७०३२७ देद्धख रोल नं. ३७०५२६ सम्मका 

उम्मेदवारहरु (२०० जना) 

चन्द्दननाथ उच्च मा.द्धव.‚ 

खलङ्गा‚ जमु्ला   

३ रोल नं. ३७०५२७ देद्धख रोल नं. ३७०७१७ सम्मका 

उम्मेदवारहरु (१९१ जना) 

जे.आर. कर्ााली बोद्धडाङ्ग स्कुल‚  

खलङ्गा‚ जमु्ला    

४ रोल नं. ३७०७१८ देद्धख रोल नं. ३७०९५७ सम्मका 

उम्मेदवारहरु (२४० जना) 

कर्ााली मा. द्धव.‚ अनामनगर‚  

जमु्ला  

५ रोल नं. ३७०९५८ देद्धख रोल नं. ३७११६७ सम्मका 

उम्मेदवारहरु (२१० जना) 

जमु्ला बहुमखुी क्याम्पस‚  

जमु्ला¸  केन्द्र 'क'  

६ रोल नं. ३७११६८ देद्धख रोल नं. ३७१३८७ सम्मका 

उम्मेदवारहरु (२२० जना) 

जमु्ला बहुमखुी क्याम्पस‚  

जमु्ला¸  केन्द्र 'ख'  
 

रष् टव्य M   १_   प्रवेशपत्र द्धबना परीक्षामा सद्धम्मद्धलत गराईने छैन ।  

 २_  प्रवेशपत्र उम्मेिवार आफैले आफ्नो User Account बाट Log in गरी Home मा Click गन‚े E-admit Card मा  Click गन‚े 

Payment Status को  Completed choose गरी Search  मा click  गने र आफूले परीक्षा द्धदन चाहकेो द्धव.नं. मा click गरी प्राप्त 

गना सद्धकनेछ र त्यसलाई Print गरी ल्याउन ुपनेछ । 

 ३_  प्रवेशपत्रको प्रद्धतद्धलद्धप आवश्यक पने उम्मदेवारले परीक्षा द्धमद्धत भन्द्दा एक द्धदन अगाडी न ैलोक सेवा आयोग‚ कर्ााली अञ्चल कायाालय खलङ्गा‚ जुम्लामा 

तोद्धकएको दस्तरु द्धतरी अद्धनवाया द्धलइसक्न ुपनेछ ।  

        ४_  परीक्षा कोठा kQf लगाउन ेप्रयोजनका लागी उम्मेदवार परीक्षाको द्धदन परीक्षा शरुु हुनभुन्द्दा १ घन्द्टा अगाडी नै परीक्षा भवनमा पदु्धगसक्न ुपनेछ ।        

 ३_  परीक्षाथीले परीक्षा द्धददंा उत्तर पदु्धस्तकामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुा पनेछ । 

 ४_  परीक्षा अवद्धिभर परीक्षा भवन द्धभत्र मोबाइल फोनको प्रयोग गना द्धनषेि गररएको छ ।            

 

   

 
  (ओमकुमार श्रेष् ठ)               (एकनारायर् शमाा) 

       शाखा अद्धिकृत                            द्धनदेशक 


