
लोक सेवा आयोग 
जनकपुर अंचल कायाालय 

जलेश्वर, महोत्तरी  
सूचना नं. १०५/०७४-७५, मममि २०७५/०२/०६ 

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचनााः 
     लोक सेवा आयोग, जनकपुर अंचल कायाालय जलेश्वरको ववज्ञापन नं.१२२०५-१२२०९/०७४-७५(खुला/समावेसी) अनुसार 

रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, खररदार वा सो सरह (अप्राववविक) पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका 

उमे्मदवारहरुको वलखखत परीक्षा देहाय बमोवजमको परीक्षा कायाक्रम अनुसार देहायको केन्द्रमा संचालन  हुने भएकोले सम्बखित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।  

परीक्षा कायाक्रमाः 

वस.नं. पत्र/चरण ववषय वमवत/समय 

१ 
प्रथम (सबै सेवा समूहको 

लावग) 
समान्यज्ञान र सामान्य बौखिक परीक्षण २०७५/०२/१९, वदनको २.०० बजे 

परीक्षा केन्द्र 

वस.नं. 
रोल नं. उमे्मदवार संख्या 

 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 
1 100001 100250 250 श्री बखरीभाठ मा.वव., जलेश्वर  

2 100251 100650 400 श्री रा.वव.म.क्याम्पस, जलेश्वर  

3 100651 100900 250 श्री वििु ज्ञान वनकुञ्ज, ई.बो.सु्कल, जलेश्वर  

4 100901 101400 500 श्री महेन्द्र आदिा मवहला मा.वव., जलेश्वर  

5 101401 101600 200 श्री साउथ एवसयन क्याखिज से.ई.बो.सु्कल, जलेश्वर 

6 101601 102000 400 श्री एडभान्स लनार वहमालयन मा.वव.,जलेश्वर  

7 102001 102200 200 श्री ल.च.मु. मा.वव., जलेश्वर  

8 102201 102600 400 श्री नू्य मोडना मा.वव., जलेश्वर 

9 102601 103000 400 श्री सुकदेव मा.वव. सुगा, जलेश्वर 

10 103001 103200 200 श्री जानकी परीक्षण मा.वव.परकौली, जलेश्वर 

11 103201 103450 250 श्री दामोदर एकेडेमी, परकौली, जलेश्वर 

12 103451 104450 1000 श्री मोडल क्याम्पस जनकपुर, िनुषा (राम चौक) 

13 104451 बााँवक सबै श्री रा.रा.ब.क्याम्पस जनकपुर, िनुषा 

द्रष्टव्यःाः–  

1. तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनमा कुनै पवन उमे्मदवारहरुलाई सखम्मवलत नगराइने भएकोले तोवकएको 

परीक्षा भवनमा परीक्षा िुरु हुनुभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुा हुन अनुरोि 

छ ।  

2. प्रवेि–पत्र ववना परीक्षामा सखम्मवलत नगराइने हुाँदा प्रवेि–पत्र डाउनलोड गरी अवनवाया रुपमा आफूसाथ वलई जानुहुन सूवचत 

गररएको छ । 

3. परीक्षा सञ्चालन हुने वदन अप्रत्यावित ववदा पना गएमा पवन आयोगको पूवा सूचना ववना वनिााररत कायाक्रम अनुसारको 

परीक्षा स्थवगत हुने छैन ।  

4. परीक्षा भवनमा मोबाइल वनषेि गररएको छ । 

5. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।         
                           

(वहमलाल भण्डारी) 

वनदेिक 
(ववषु्णप्रसाद न्यौपाने) 

िाखा अविकृत 

(विव कुमार राई) 

नायव सुब्बा 


