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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
यस  कायाालयको  तपससल वमोसजमका सव.नं., सेवा/ समहू, रा.प.अनं. सितीय शे्रणी(प्रासवसधक), सवसिन्न पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्र राख्न े

उम्मेदवारहरुको सलसित परीक्षा सनम्न समसत, समय र स्थानमा संचालन हुने िएकोले सम्वसन्धत सबैको जानकारीका लासि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ ।  

 

सूचना नं.: ५० /०७८-७९  मममि: २०७८।०७।०८ 

 

जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

सव.नं. 

(०७७-

७८) 

सेवा  समहू, उपसमहू पद 
सलसित परीक्षा 

समसत 
समय 

रोल न.ं 
उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि 
सम्म 

११४४१ कृसष 
िा.पो.एण्ड 

ि.ुसन. 

नायव प्रासवसधक 

सहायक 
२०७८।०७।३० सवहानको ८:०० बजे सबै उम्मेदवारहरु ३९ 

श्री सवणा सवद्या मसन्दर, जलेश्वर । 

 

११४४२ सवसवध - 
सहायक कम््यटुर 

अपरेटर 
२०७८।०८।०३ सवहानको ८:०० बजे सबै उम्मेदवारहरु १७० 
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सचूना नं.: ५१ /०७८-७९  मममि: २०७८।०७।०८ 

 

लहान परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

सव.नं. 

(०७७-

७८) 

सेवा  समहू, उपसमहू पद 
सलसित परीक्षा 

समसत 
समय 

रोल न.ं 
उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि 
सम्म 

११४४१ कृसष 
िा.पो.एण्ड 

ि.ुसन. 

नायव प्रासवसधक 

सहायक 
२०७८।०७।३० सवहानको ८:०० बजे सबै उम्मेदवारहरु २७ 

श्री लक्ष्मण लसलता कुशवाहा मा.सव., 

लहान । 
११४४२ सवसवध - 

सहायक कम््यटुर 

अपरेटर 
२०७८।०८।०३ सवहानको ८:०० बजे सबै उम्मेदवारहरु १०२ 

 

 

सचूना नं.: ५२ /०७८-७९  मममि: २०७८।०७।०८ 

 

बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र : 

सव.नं. 

(०७७-

७८) 

सेवा  समहू, उपसमहू पद 
सलसित परीक्षा 

समसत 
समय 

रोल न.ं 
उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दसेि 
सम्म 

११४४१ कृसष 
िा.पो.एण्ड 

ि.ुसन. 

नायव प्रासवसधक 

सहायक 
२०७८।०७।३० सवहानको ८:०० बजे सबै उम्मेदवारहरु २५ 

श्री सिजदु्ध महावीर प्रसाद रघवुीर राम 

मा.सव., बीरिंज । 
११४४२ सवसवध - 

सहायक कम््यटुर 

अपरेटर 
२०७८।०८।०३ सवहानको ८:०० बजे सबै उम्मेदवारहरु ७८ 
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रष्टव्य १ :- 
१. परीक्षा िवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोसनक्ट्स सडिाइस र ब्याि(झोला) सनषेध िररएको छ । 

२. आयोिको पवूा सचूना सवना सनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थसित हुनछैेन । 

३. परीक्षामा कालो मसी माि प्रयोि िनुापनछे । 

४. परीक्षाथीले असनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपिको साथमा नपेाली नािररकता प्रमाणपि वा सावाजसनक संस्थावाट जारर िएको पररचय िलु्न ेकािजात सलई परीक्षा िवनमा आउनपुनछे । 

५. अन्यि परीक्षा केन्र रािी दरिास्त स्वीकृत िराएका उम्मेदवारहरुलाई मासथ उल्लेसित परीक्षा केन्रमा ससम्मसलत िराइन ेछैन । 

 

  रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केन्रमा प्रवेश िनुा असघ उम्मेदवार स्वयमले कसम्तमा माक्ट्स, स्यासनटाइजर तथा आफ्नो लासि िानपेानीको असनवाया व्यवस्था िनुापनछे ।  

  2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्रमा प्रवेश िदाा र सनस्कदा सिडिाड निरीकन एकआपसमा दईु समटरको दरूी कायम िनुा पनछे ।  

  3. परीक्षामा िसटएका जनशसिले सदएको सनदशेनको पणूा पालना िनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रवेश िदाा, बासहर सनस्कदा, शौचालय प्रयोि िनुापदाा सिडिाड निररकन दरूी कायम िरी क्रमैसंि तोसकएको स्थानमा जानपुनछे ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा िलेा हुने, कुराकानी िने िनुाहुदनै । 

    ६. कोमभड-१९ बाट सकं्रममि  परीक्षार्थीले  परीक्षामा ससम्मसलत हुन परीक्षा हुनिुन्दा एकसदन अिावै मो.नं. ९८६२२९०२९८  वा  फो.नं. ०४४५२०१४७  मा जानकारी िराउन ु पनछे । 

 

                                                                                               ........................ 
                                                                                             माधव सघसमरे 

                                                                                                                                                                            शािा असधकृत 

 


