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तुलसीपुर दाङ 

 

 
 

रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी(अप्राविधिक), खररदार िा सो सरह पदको प्रथम चरणको प्रधतयोधितात्मक 

धिखखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोवकएको सूचना । 

सूचना नम्बर  :- ७३/०७३-७४ 

सूचना प्रकाशन धमधत   :- २०७४/२/१  

          िोक सेिा आयोि, राप्ती अञ्चि कायाािय, तिुसीपरु, दाङको वि.नं.१४८०५-१४८१०/२०७३-७४(खिुा तथा समािेशी), 
नेपाि न्द्याय/प्रशासन सेिा (संयकु्त र एवककृत), रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (अप्राविधिक), खररदार िा सो सरह पदको िाधि परीक्षा केन्द्र दाङ राखी Online मार्ा त 
दरखास्त र्ाराम स्िीकृत िराएका सम्पूणा उम्मेदिारहरुको प्रथम चरणको प्रधतयोधितात्मक धिखखत परीक्षा पूिा धनिााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार देहायका परीक्षा 
केन्द्रहरुमा सञ्चािन हनेु व्यहोरा सम्िखन्द्ित सबैको जानकारीको िाधि यो सूचना प्रकाखशत िररएको छ । 

प्रथम चरणको धिखखत परीक्षा कायाक्रम   

परीक्षा प्रणािी  :- बस्तिुत       विषय  :- सामान्द्य ज्ञान र सामान्द्य बौविक परीक्षण   

परीक्षा धमधत र समय   :- २०७४/०२/१३ िते, द्वदनको २.०० बजे देखख शरुु (समायािधि :- ४५ धमनेट)   पूणााङ्कः-१००  

परीक्षा केन्द्रहरु 

रष्टव्यः १. प्रिेश पत्र विना परीक्षामा सहभािी िराइने छैन। 

२. प्रिेश पत्र उम्मेदिार आरै्िे आफ्नो User Account बाट Loge in  िरी Home मा Click  िने, E-admit Card मा Click िने  Payment status को  Complete Choose िरी  Search मा 
Click िने र आरु्िे परीक्षा द्वदन चाहेको  वि..नं.मा Click िरी प्रिेश पत्र Print िने। 

३. प्रिेश पत्रको प्रधतधिवप आिश्यक पने उम्मेदिारिे परीक्षा धमधत भन्द्दा एक द्वदन अिाधि नै  िोक सेिा आयोि, राप्ती अञ्चि कायाािय, तिुसीपरु, दाङमा तोवकएको दस्तरु धतरी प्रिेश 
पत्रको प्रधतधिवप अधनिाया रुपमा धिइसक्न ुपनेछ। 

४. परीक्षा कोठा पत्ता ििाउने प्रयोजनका िाधि उम्मेदिारिे परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा १ घण्टा अिाधि नै परीक्षा भिनमा पिुी सक्न ुपनेछ। 

५. उत्तर पखुस्तकामा कािो मसी भएको किम/िटपेन मात्र प्रयोि िनुा पनेछ। 

६.  परीक्षा अिधि भर मोिाइि र्ोन धनषेि िररएको छ। 

 
 

(दीपककुमार आचाया)                                   (कमि ज्ञिािी)                        (ओमबहादरु खड्का) 
         नायि सबु्बा                                         शाखा अधिकृत                                  धनदेशक 

क्र.सं. रोि नम्बर परीक्षाथी संख्या परीक्षा केन्द्र 

देखख  सम्म 

१ 300001 300200 २०० श्री हाम्रो पहुुँच सेकेन्द्िरी स्कुि, तिुसीपरु, दाङ । 
२ 300201 300400 २०० श्री ग्रटे अरधनको मा.वि., तिुसीपरु, दाङ । 
३ 300401 300600 २०० श्री आइिीएि बोधिाङ स्कुि, तिुसीपरु,  दाङ । 
४ 300601 300800 २०० श्री राप्ती बबई क्याम्पस,  माधथल्िो तिा,  ̔‘क‘ केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 

५ 300801 301000 २०० श्री राप्ती बबई क्याम्पस,   तल्िो तिा,  ̔‘ख‘ केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 

६ 301001 301200 २०० श्री राप्ती बबई क्याम्पस,  खशक्षा भिन, 'ि'  केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 
७ 301201 301400 २०० श्री महेन्द्र उ.मा.वि., ‘क‘ केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 
८ 301401 301600 २०० श्री महेन्द्र उ.मा.वि., ‘ख‘ केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 
९ 301601 301800 २०० श्री राप्ती विद्या मखन्द्दर, तिुसीपरु, दाङ । 
१० 301801 302000 २०० श्री मा.वि. तिुसीपरु सेन्द्टर, पूिा तर्ा को भिन, ‘क‘ केन्द्र तिुसीपरु, दाङ । 
११ 302001 302200 २०० श्री मा.वि. तिुसीपरु सेन्द्टर, दखक्षण तर्ा को भिन, ‘ख‘  केन्द्र तिुसीपरु,  दाङ । 
१२ 302201 302400 २०० श्री पखब्िक ज्ञान ज्योधत स्कुि, ‘क‘ केन्द्र, बरुिािाुँउ, तिुसीपरु, दाङ । 
१३ 302401 302600 २०० श्री पखब्िक ज्ञान ज्योधत स्कुि, ‘ख‘ केन्द्र, बरुिािाुँउ, तिुसीपरु, दाङ । 
१४ 302601 302800 २०० श्री पखब्िक ज्ञान ज्योधत स्कुि, ‘ि‘ केन्द्र, बरुिािाुँउ, तिुसीपरु, दाङ । 
१५ 302801 303000 २०० श्री िोरखा मा.वि., ‘क‘ केन्द्र, बरुिािाुँउ, तिुसीपरु, दाङ । 
१६ 303001 303200 २०० श्री िोरखा मा.वि., ‘ख‘ केन्द्र, बरुिािाुँउ, तिुसीपरु, दाङ । 
१७ 303201 303400 २०० श्री िोरखा मा.वि., ‘ि‘ केन्द्र, बरुिािाुँउ, तिुसीपरु, दाङ । 
१८ 303401 303600 २०० श्री तिुसी आिासीय मा.वि., उत्तर तर्ा को भिन,  ‘क‘ केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 
१९ 303601 303800 २०० श्री तिुसी आिासीय मा.वि., उत्तर तर्ा को भिन,  ‘ख‘ केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 
२० 303801 304000 २०० श्री तिुसी आिासीय मा.वि., दखक्षण तर्ा को भिन,   ‘ि‘ केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 
२१ 304001 304200 २०० श्री धिवटि  हेभन िोधिाङ स्कुि, पखिम तर्ा को भिन, ‘क‘  केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 
२२ 304201 304400 २०० श्री धिवटि  हेभन िोधिाङ स्कुि, दखक्षण तर्ा को भिन, ‘ख‘  केन्द्र, तिुसीपरु, दाङ । 
२३ 304401 304600 २०० श्री  वहमाि एकेिेमी बोधिाङ स्कूि, उत्तर तर्ा को भिन,  ‘क‘  केन्द्र, धसधनयर ब्िक, रजौरा, दाङ । 
२४ 304601 304800 २०० श्री  वहमाि एकेिेमी बोधिाङ स्कूि, दखक्षण तर्ा को भिन,  ‘ख‘ केन्द्र, धसधनयर ब्िक, रजौरा, दाङ । 
२५ 304801 304990 १९० श्री  वहमाि एकेिेमी बोधिाङ स्कूि, जधुनयर ब्िक, िमु्रीिाुँउ, दाङ । 


