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सूचना नं.: ०७/०७८-७९  मममि: २०७८।०४।२१ 

ईलेमरिमसयन पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना 

यस कायाालयले संचालन गने नेपाल विद्यतु प्रावधकरणको दहेायको वि.नं., पद, सेिा, समहू, तहका उम्मेदिारहरुको  वलवित परीक्षा वनम्न वमवत, समय 

र स्थानमा संचालन हुन ेभएकोले सम्िवधधत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

परीक्षा काययक्रम : 

वस.नं. वि.नं. पद, सेिा, समहू, उपसमहू, तह वलवित परीक्षा वमवत र समय 

१ २०७६-७७ प्रा.३/२०७ 
इलेवरिवसयन, प्राविवधक, इलेवरिकल, 

इलेवरिकल, ३ 

२०७८।०५।०३ गते  

वदनको २:३० बजे 

परीक्षा भवन : 

वस.नं. 
रोल नं. उम्मेदिार 

संख्या 
परीक्षा केधर 

दवेि सम्म 

१ १ २०० २०० श्री सकुदिे मा.वि., सगुा, जलेश्वर (क) केधर । 

२ २०१ ४०० २०० श्री सकुदिे मा.वि., सगुा, जलेश्वर (ि) केधर । 

३ ४०१ ६०० २०० श्री धय ुमोर्ान मा.वि., जलेश्वर (क) केधर । 

४ ६०१ ८०१ २०० श्री धय ुमोर्ान मा.वि., जलेश्वर (ि) केधर । 

५ ८०२ १००२ २०० श्री ल.च.म.ु मा.वि., जलेश्वर । 

६ १००३ ११५२ १५० श्री एर््भाधस लनार वहमालयन मा.वि., जलेश्वर । 

७ ११५३ १३५८ २०० श्री साउथ एवसयन रयावम्िज ई.िो. स्कुल, जलेश्वर । 

८ १३५९ १५०८ १५० श्री महधेर आदशा मवहला मा.वि., जलेश्वर (क) केधर । 

९ १५०९ १६५९ १५० श्री महधेर आदशा मवहला मा.वि., जलेश्वर (ि) केधर । 

१० १६६० १८५९ २०० श्री विणा विद्या मवधदर, जलेश्वर । 

११ १८६० बााँकी सि ै २१७ श्री वशशजु्ञान वनकुञ्ज ई.िो. स्कुल, जलेश्वर । 

रष्टव्य १ :- 
१. परीक्षा भिनमा मोबाइल, अधय इलेरिोवनरस वर्भाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पूिा सचूना विना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अवनिाया रुपमा आफ्नो प्रिेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र िा सािाजवनक संस्थािाट जारर भएको पररचय िलु्ने कागजात 

वलई परीक्षा भिनमा आउनुपनेछ । 

५. अधयत्र परीक्षा केधर रािी दरिास्त स्िीकृत गराएका उम्मेदिारहरुलाई मावथ उल्लेवित परीक्षा केधरमा सवम्मवलत गराइने छैन । 

रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केधरमा प्रिेश गनुा अवि उम्मेदिार स्ियमले कवम्तमा मारस, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग िानेपानीको अवनिाया व्यिस्था गनुापनेछ ।  

  2. उम्मेदिारले परीक्षा केधरमा प्रिेश गदाा र वनस्कदा वभर्भार् नगरीकन एकआपसमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुा पनेछ ।  

  3. परीक्षामा िवटएका जनशविले वदएको वनदेशनको पणूा पालना गनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केधरमा प्रिेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभर्भार् नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

    ६. कोमभड-१९ बाट सकं्रममि  परीक्षार्थीले  परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनभुधदा एकवदन अगािै मो.नं. ९८६२२९०२९८  वा  फो.नं. ०४४५२०१४७ 

मा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

...............................                                                   ........................... 
  लक्ष्मीप्रसाद पोिरेल               माधि विवमरे 

      नायि सवु्िा                                                                                                                     शािा अवधकृत 


