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ख�रदार वा सो सरह पदमा दाङ पर��ा के�� भएका उ�मेदवारह�को 

 �थम चरणको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना 
 

सूचना नं. ७९/०७५-७६, �म�त:२०७६/०१/०२ 
 

 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�� राखी दरखा�त �वीकृत गराउने उ�मेदवारह�को �न�न �लिखत, समयमा र �न�नानसुारका 

पर��ा भवनह�मा �थम चरणको ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा स�ालन हनेु भएकोले स�बि�धत सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको 

छ । तो�कएको पर��ा भवन बाहेक अ�य पर��ा भवनह�मा कुनै प�न उ�मेदवारह�लाई सि�म�लत नगराइने भएकोले तो�कएको पर��ा भवनमा पर��ा 

श�ु हनु ुभ�दा क�तीमा एक घ�टा अगावै पगुी आ�नो पर��ा कोठा एक�न गनु� हनु समेत यसै सूचना�ारा सूिचत ग�रएको छ । 

�थम चरणको �लिखत पर��ा काय��म 

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

�थम 
सामा�य �ान र सामा�य बौ��क पर��ण 

(General Knowledge & GeneralMental Ability Test) 

व�तगुत 

बहवैुकि�पक ��न 

२०७६/०१/१४ गते 

श�नबार �वहान ११.०० बजे 
४५ �मनेट 

उ�मेदवारह�को रोल न�बर र पर��ा के�� 

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

१ �ी रा�ी �व�ा मि�दर, त�ुसीपरु २०० ६१०००१ देिख ६१०२०० स�म 

२ �ी �डभाईन टे�पल मा.�व. त�ुसीपरु  २०० ६१०२०१ देिख ६१०४०० स�म 

३ �ी �टे अर�नको मा.�व, त�ुसीपरु २०० ६१०४०१ देिख ६१०६०० स�म 

४ 
�ी �ानद�प कलेज, त�ुसीपरु (क) २०० ६१०६०१ देिख ६१०८०० स�म 

�ी �ानद�प कलेज, त�ुसीपरु (ख) २०० ६१०८०१ देिख ६११००० स�म 

५ 
�ी �हमाल एकेडेमी, त�ुसीपरु (क) २०० ६११००१ देिख ६११२०० स�म 

�ी �हमाल एकेडेमी, त�ुसीपरु (ख) २०० ६११२०१ देिख ६११४०० स�म 

६ 
�ी गोरखा मा.�व, त�ुसीपरु (क) २०० ६११४०१ देिख ६११६०० स�म 

�ी गोरखा मा.�व, त�ुसीपरु (ख) २०० ६११६०१ देिख ६११८०० स�म 

७ 
�ी मा.�व, त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु (क) २०० ६११८०१ देिख ६१२००० स�म 

�ी मा.�व., त�ुसीपरु से�टर, त�ुसीपरु (ख) २०० ६१२००१ देिख ६१२२०० स�म 

८ 
�ी तलुसी आवा�सय मा.�व., त�ुसीपरु (क) २०० ६१२२०१ देिख ६१२४०० स�म 

�ी तलुसी आवा�सय मा.�व., त�ुसीपरु (ख) २०० ६१२४०१ देिख ६१२६०० स�म 

९ 
�ी रा�ी बबई �या�पस, त�ुसीपरु (क) २४० ६१२६०१ देिख ६१२८४० स�म 

�ी रा�ी बबई �या�पस, त�ुसीपरु (ख) १५९ ६१२८४१ देिख ६१२९९९ स�म र बाकँ� सबै 

���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 

हनेुछैन। 

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          �व�ण�ुसाद �यौपाने 

  क�यटुर अपरेटर           शाखा अ�धकृत 

   




