लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय
तल
ु सीपरु दाङ

परीक्षा भवन तोककएको सूचना
सूचना नं. ५८/०७४-०७५,

सच
ू ना प्रकाशन मिततिः-२०७४/१०/१५

गते

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय,अनामनगर,काठमाडौको वव.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-०७५(खल
ु ा

तथा समावेशी) रा.प.तत
ृ ीय श्रेणी (अप्राववधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदको लाधग परीक्षा केन्द्र
दाङ राखी Online मार्ात दरखास्त र्ाराम स्वीकृत गराएका सम्पूणा उम्मेदवारहरुको पहिलो चरणको
प्रततयोधगतात्मक ललखखत परीक्षा पूवा तनिााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार तनम्न लमतत, समय र स्थानमा
सन्द्चालन हुने भएकाले सम्वन्न्द्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकालशत गररएको छ ।

मलखित परीक्षा कायाक्रि

परीक्षा लमततिः २०७४/१०/२७ गते
क्र.सं.

१

ववज्ञापन नं.

वव.नं.१६५३०१६५३६/०७४-

२

शाखा अधिकृत
वा सो सरह

०७५

(अप्राववधिक)

(खुला तथा

रा.प.तत
ृ ीय

समावेशी)

३

पद तथा श्रेणी

श्रेणी

समयिः ददनको २.०० बजे

रोल नं.

रोल नं.

दे खि

सम्ि

१५२०६०

१५२२५९

१५२२६०

१५२४५९

परीक्षाथी

परीक्षा भवन

संख्या

२००

२००

रोल नं.१५२४६० दे खख माधथका सबै
उम्मेदवारहरु

कै
.

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, तल्लो
तला,
̔क‘ केन्द्र, तल
ु सीपरु , दाङ ।

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, माधथल्लो
तला,
̔ि‘ केन्द्र, तुलसीपुर, दाङ ।

श्री राप्ती बबई क्याम्पस, लशक्षा
भवन,
̔ग‘ केन्द्र, तुलसीपुर, दाङ ।

द्रष्टव्यिः १. प्रवेश पत्र ववना परीक्षामा सहभागी गराइने छै न।

२. प्रवेश पत्र उम्मेदवार आर्ैले आफ्नो User Account बाट Loge in गरी Home मा Click गने,E-admit Card मा Click गने Payment
statusको Complete Choose गरी Search मा Click गने र आर्ुले परीक्षा ददन चाहे को

वव..नं.मा Click गरी प्रवेश पत्र Prient गने।

३. प्रवेश पत्रको प्रततललवप आवश्यक पने उम्मेदवारले परीक्षा लमतत भन्द्दा एक ददन अगाडड नै

लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल

कायाालय,तुलसीपुर,दाङमा तोककएको दस्तुर ततरी.प्रवेश पत्रको प्रततललवप अतनवाया रुपमा ललइसक्नु पनेछ।

४. परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लाधग उम्मेदवारुले परीक्षा शुरु हुनभ
ु न्द्दा १ घण्टा अगाडड नै परीक्षा भवनमा पुगी सक्नु पनेछ।
५. उत्तर पुन्स्तकामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोग गनुा पनेछ।
६.

परीक्षा अवधिभर मोवाइल र्ोन तनषेि गररएको छ।

(तनमकान्द्त आचाया)
ना.स.
ु

(दीपककुमार आचाया)
ना.स.
ु

(कमल ज्ञवाली)
शाखा अधिकृत

