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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ६३/०७५-७६, ममम िः २०७५/१२/२९ 

 

 लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलामको वव. नं. १०६०३-१०६०५/०७५-७६ (खलुा तथा समावेशी), एवककृत 

तथा संयकु्त, रा.प. अनं. वितीय श्रेणी (अप्राववविक) खररदार वा सो सरह पदको लावग परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट 

दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पणूा उम्मदेवारहरुको प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा पवूा वनिााररत परीक्षा 

कायाक्रमानसुार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुन ेभएको ब्यहोरा सम्बवधित सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन 

गररएको छ । 

मलमख  परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. मवषय पूणााङ्क परीक्षा प्रणाली परीक्षा ममम  र समय अवमि 

१. 
सामाधय ज्ञान र सामाधय बौविक 

परीक्षण 
१०० वस्तगुत 

२०७६/०१/१४ 

वदनको ११:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा केन्द्र 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा भवन 

देमख सम्म 

१०००१ १०१८० १८० जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (क) - मतै्री भवन वसरान तला 

१०१८१ १०३६० १८० जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (ख) - मतै्री भवन बीच तला 

१०३६१ १०५४० १८० जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (ग) - मतै्री भवन भइुा ँ तला 

१०५४१ १०७२० १८० जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (घ) - वशक्षा हल 

१०७२१ १०८८२ १६२ जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (ङ)- कमशा भवन 

 

रष्टव्य   

 प्रवशेपत्र ववना उम्मदेवारलाइा परीक्षामा सवम्मवलत नगराइाने भएकोले अवनवाया रूपमा प्रवेशपत्र वलइा आउनपुनेछ । 

 परीक्षामा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लावग उम्मदेवारहरूले परीक्षा समय भधदा १ घण्टा अगाव ैपरीक्षा भवनमा उपवस्थत 

भइसक्नपुनेछ । 

 उत्तरपवुस्तकामा अवनवाया रूपमा कालो मसीको प्रयोग गनुा पनेछ । 

 परीक्षा भवनमा मोवाइल फोन र क्यालकुलेटर प्रयोग गना वनषेि गररएको छ । 

 प्रवशेपत्रको प्रवतवलवप आवश्यक पने उम्मदेवारहरूले परीक्षा वमवत भधदा एक वदन अगाडी नै लोक सेवा आयोग, इलाम 

कायाालय, इलाममा तोवकएको दस्तरु वतरी प्रवशे पत्रको प्रवतवलवप अवनवाया रूपमा वलइसक्न ुपनेछ । 

 

 
 होमनाथ गौ म होमनाथ मनरौला नारायणप्रसाद कोइराला 

 स.क.अ. ना.सु. मनदेशक 


