लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय
तुलसीपुर,दाङ

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको दोस्रो चरोको रतियतयोतगतामक क खल ित परीक्षाको
परीक्षा भवन तोककएको सूचना ।
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सरह पर्दको लाधग परीक्षा कन्द्र र्दाङबाट पहहलो िरणको प्रनतयोधगतात्मक ललखर्खत परीक्षामा उत्तीणण भएका

उम्मर्दवारहरुको र्दोस्रो िरणको परीक्षा पव
ू ण नििाणररत परीक्षा कायणक्रम अिस
ु ार निम्ि लमनत,समय र स्थािमा सन्द्िालि
हुि भएको व्यहोरा सम्बश्न्द्ित सबको जािकारीको लाधग यो सि
ू िा प्रकालशत गररएको छ ।
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परीक्षाकेन्द्रः- राप्ती बबई क्याम्पस,तल
ु सीपरु , दाङ ।

तल
ु सीपरु ,र्दाङबाट पहहलो िरणको प्रनतयोधगतात्मक ललखर्खत परीक्षामा उत्तीणण भएका र्दहायको रोल िम्बर अिस
ु ारका सब उम्मर्दवारहरु ।
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प्रवश पत्र वविा परीक्षातथालाई परीक्षामा सहभागी गराइि छि।

परीक्षामा कोठा पत्ता लगाउि प्रयोजिका लाधग उम्मर्दवारल परीक्षा शरु
ु हुिभ
ु न्द्र्दा १ घण्टा अगाडि ि परीक्षा भविमा पग
ु ी सक्िु पिेछ।
सीको मात्र प्रयोग गिुण पिेछ।

उत्तरपश्ु स्तकामा अनिवायण रुपमा कालो

परीक्षा अवधि भर

ोवाइल फोन निषि गररएको छ।

परीक्षा सन्द्िालि हुि हर्दि कुि सावाजयनक ववदा पिण गएमा पनि लोक सवा आयोगको पव
ू ण सूििा वविा परीक्षा कायणक्रम
स्थधगत हुि छि ।

प्रवशपत्रको प्रनतललवप आवचयक पिे उम्मर्दवारहरुल परीक्षा लमनत भन्द्र्दा एक ददन अगाडि ि लोक सवा आयोग,राप्ती अञ्िल कायाणलय,तुलसीपरु ,र्दाङमा
तोककएको र्दस्तुर नतरी प्रवश पत्रको प्रनतललवप अनिवायण रुपमा ललइसक्िु पिेछ ।
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