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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ९९/०७४-७५, ममम िः २०७५/०३/०८
लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कायाालय, इलामको निम्िािसु ारका रा.प.अनं. मि ीय श्रेणी (अप्रामवमिक) खररदार
वा सो सरहको पदमा परीक्षा के न्द्र इलाम राखी आन् ररक प्रम योमग ामा दरखास्त फाराम स्वीकृ त गराएका र खल
ु ा तथा
समावेशी समहू तफा प्रथम चरण (प्रथम पत्र) को नलनखत परीक्षामा उत्तीर्ा भएका उम्मेदवारहरूको मि ीय चरणको
प्रनतयोनगतात्मक नलनखत परीक्षा पवू ा निर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अिसु ार निम्ि नमनत, समय र स्थािमा सञ्चालि हुिे भएको ब्यहोरा
सम्बनन्द्र्त सबैको जािकारीका लानग यो सचू िा प्रकाशि गररएको छ
परीक्षा कायाक्रम
क) आन् ररक प्रम योमग ा र्ा िः
मव.न.ं
......./७४-७५

मस.न.ं

सेवा समूह

1

१०६०२

प्रशासन,
सा.प्र.

2

१०६०३

प्रशासन,
लेखा

प्रथम पत्र (सामान्य ज्ञान
र सामामिक अध्ययन)
२०७५/०३/२५ ग े
मबहान ८:०० बिे ।

मि ीय पत्र (सेवा
सम्बन्िी
२०७५/०३/२७ ग े
मबहान ८:०० बिे ।
२०७५/०३/२८ ग े
मबहान ८:०० बिे ।

परीक्षा भवन
श्री आदशा मा.मव.,
इलाम

ख) संयुक्त र एमककृ मलमख परीक्षा र्ा (मव.नं. १०६०४-१०६०८/७४-७५, खुला था समावेशी)
मस.नं.
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रष्टव्य
 प्रवेशपत्र नविा उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सनम्मनलत गराइािे छै ि ।
 परीक्षामा कोठा पत्ता लगाउिे प्रयोजिका लानग समेत उम्मेदवारहरूले परीक्षा समय भन्द्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा भविमा
उपनस्थत भइसक्िपु िेछ ।
 उत्तरपनु स्तकामा अनिवाया रूपमा कालो मसी भएको कलम वा डटपेिमात्र प्रयोग गिाु पिेछ ।
 परीक्षा भविमा मोवाइल फोि र क्यालकुलेटर प्रयोग गिा निषेर् गररएको छ ।
 प्रवेशपत्रको प्रनतनलनप आवश्यक पिे उम्मेदवारहरूले परीक्षा नमनत भन्द्दा एक नदि अगाडी िै लोक सेवा आयोग, मेची
अञ्चल कायाालय, इलाममा तोनकएको दस्तरु नतरी प्रवेश पत्रको प्रनतनलनप अनिवाया रूपमा नलइसक्िु पिेछ ।

होमनाथ मनरौला
ना.सु.

िनादान कट्टेल
शाखा अमिकृ

