लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना ।

राजपुर, डोटी

सूचना नं. ३०/०७६-७७, लमतत :-२०७६/०८/१५

नेपाल प्रहरी ववज्ञापन नं. ०१।०७६।०७७ (खल
ु ा/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पिको श्री प्रदे श प्रहरी तालिम केन्द्र ददपािय, डोटीबाट ववस्तत
ृ स्वास््य
परीक्षण परीक्षामा सम्ममललत भई उम्ततणा भएका उममेिवारहरुको ललखखत परीक्षा ननमन लमनत, समय र परीक्षा भवनमा सञ्चालन हुने भएकोले समबम्धित
सबैको जानकारीको लागग यो सच
ू ना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा काययक्रम तथा केन्द्र
लस.नं.

पद, सेवा,

पत्र/ ववषय

परीक्षा लमतत र समय

समह
ु ,

उम्मेदवारको रोि नं.

संख्या

दे खि

सम्म

९२००२

९२४६९

३००

९२४७२

९५१८३

३००

९५१८४

९६४७३

४००

४.

९६४७४

९९१८९

२००

५.

९९१९०

१००००३

२००

१.
२.
३.

नेपाली रचना, अंग्रेजी,
प्रहरी जवान,

गखणत, सामाधय ज्ञान

२०७६।०८।२८ गते

नेपाल प्रहरी

प्रहरी सेवा र बौविक

ववहान १०.०० बजे

परीक्षा केन्द्र

जम्मा

परीक्षा

कुमालीकोट मा.वव. कुमालीकोट
( क र ख)
शदहि स्मत
ृ ी अवासीय ववध्यालय
( क र ख)

सज
ु ङ्ग मा.वव. राजपरु ( क र
ख)
लोक सेवा आयोग, दिपायल
कायाालय
लशक्षा ताललम केधर, दिपायल
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६.
७.

नेपाली रचना, अंग्रेजी,
प्रहरी जवान,

गखणत, सामाधय ज्ञान

२०७६।०८।२८ गते

नेपाल प्रहरी

प्रहरी सेवा र बौविक

ववहान १०.०० बजे

परीक्षा

८.

१००००४

१०१२८४

३००

१०१२८९

१०३६७८

४००

१०३६८०

१०४७५१

३०१

सेती प्राववगिक लशक्षालय,
दिपायल(क र ख)
दिल्पेश्वर मा.वव. दिपायल,
(झोलुङ्गे पुल नम्जक) (क र ख)
दिल्पेश्वर आ.वव. दिपायल,
(पक्की पल
ु नम्जक) (क र ख)

रष्टव्य :-

 उममेिवारहरुले प्रवेश पत्र र नागररकताको सक्कल प्रमाणपत्र अननवाया रुपमा ललई आउनु पने छ ।
 परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन र अधय कागजातहरु पुणा रुपमा ननषेि गररएको छ ।
 परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनप
ुा ने छ ।

 बस्तग
ु त बहुबैकम्ल्पक प्रश्नमा क्याल्कुलेटर प्रयोग गना पाईने छै न ।
 परीक्षा कोठा पतता लगाउने समेत प्रयोजनका लागग उममेिवारहरु परीक्षाको १ घण्टा अगाडी नै परीक्षा भवन पगु गसक्नप
ु नेछ ।

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

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

(कुलराज पौडेल)

(पथ
ृ राज कटुवाल)

नायब सब्ु बा

शाखा अगिकृत
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