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 रा.प.अनं. ��तीय (अ�ा�व�धक), ख�रदार वा सो सरह पदको ��तीय चरणको 

�लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना ।  

 

सूचना नं. 83/०७५-७६, �म�त:२०७६/०2/२7 
 

 यस काया�लयको �व�ापन न�बर १४४०३-१४४०७/०७५-७६(खलुा तथा समावेशी), एक�कृत पर��ा �णाल� अ�तग�त 

रा.प.अनं�कत ��तीय �ेणी, ख�रदार वा सो सरह (अ�ा�व�धक)पदमा दाङ पर��ा के��बाट �थम चरणको पर��ामा उ�ीण� भएका स�पूण� 

उ�मेदवारह�को ��तीय चरणको ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा �न�न �म�त र समयमा हनेु गर� �न�नानसुार पर��ा भवन कायम ग�रएको 

�यहोरा स�ब�धीत सबैलाई जानकार� गराइ�छ । 

 

��तीय चरणको  �लिखत पर��ा काय��म 

�वषय पर��ा �णाल� पर��ा �म�त र समय अव�ध 

�व�ान र गिणत व�तगुत २०७६/०3/07 गते श�नबार �वहानको ११.०० बजे । 1 घ�टा 

सामािजक अ�ययन तथा काया�यल संचालन �वषयगत २०७६/०3/07 गते श�नबार �दनको 2.०० बजे । 2 घ�टा 30 �मनेत 

 

उ�मेदवारह�को रोल न�बर र पर��ा के�� 

 

�.सं. पर��ा के�� भवन  उ�मेदवार सं�या  रोल न�बर ........ देिख ...... स�म 

१ �ी �टे अर�नको मा.�व, त�ुसीपरु दाङ । २०० 610001 देिख 610394 

2 �ी मा.�व, त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु (क) के��, त�ुसीपरु दाङ । २०० 610395 देिख 610783 

3 �ी मा.�व., त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु (ख) के��, त�ुसीपरु दाङ । २०० 610785 देिख 611399 

4 रा�ी बबई �या�पस, मा�थ�लो तला 'क' के��, तलुसीपरु, दाङ । 200 611402 देिख 611772 

5 रा�ी बबई �या�पस, त�लो तला 'ख' के��, तलुसीपरु, दाङ । 200 611773 देिख 612532 

6 रा�ी बबई �या�पस, िश�ाभवन 'ग' के��, तलुसीपरु, दाङ । 176 612536 देिख 613076 

 

���यः- 

१. पर��ा स�ालन हनेु �दन अ��यािशत �वदा पन� गएमा प�न लोक सेवा आयोगको पूव� सूचना �वना �नधा��रत काय��म अनसुारको पर��ा �थ�गत हनेु छैन। 

२. पर��ा भवनमा मोबाइल फोन �नषधे ग�रएको छ। 

३. पर��ामा कालो मसी मा� �योग गनु�पन�छ। 

४. पर��ाथीले अ�नवाय� �पमा आ�नो �वेशप� �लई पर��ा भवनमा जानपुन�छ। 

५. अ�य� पर��ा के�� राखी दरखा�त �वीकृत गराएका उ�मेदवारह�लाई मा�थ उ�लेिखत पर��ा के��मा सि�म�लत गराईने छैन । 

 
 
 

 धन बहादरु डाँगी          ओमबहादरु ख�का 

 क�यटुर अपरेटर            उपसिचव 

   

 

 


