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रेपाल प्रहरीको िमित २०७३/१०/२० गते प्रकाशनत ववज्ञापर अरुसार प्रहरी जवार (जरप्) खुला/समावेनरीय
प्को परी्ा भवर कायम गररएको सूचरा
सूचरा रं. ११/०७४-७५, िमित २०7४/५/१५
लोक सेवा आयोग, सुर्ा िरकाय तथा सं गठित सं स्था महानाखाको च.रं. ८४, िमित २०७४/०४/२९ को प्ारुसार प्रहरी
जवार (जरप्) प्को पूविव रर्ावररत परी्ा कायवक्रम अरुसार महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट शिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण

परीक्षामा उतीणण भएका उम्मे दिारहरुको मात्र िलशखत परी्ा तपशनल बमोशजमको िमित, स्थार र समयमा सञ्चालर हुरे भएकोले
सम्बशधर्त सबैको जारकारीका लािग यो सूचरा प्रकानर गररएको छ ।

तपशनल
ववज्ञापर रं

०७३/७४/०५

प्, समूह/

िलशखत परी्ाको

उपसमूह

िमित र समय

प्रहरी जवार,
जरप्

२०७४/०५/२४ गते
ववहार ११.०० बजे
(२ घण्टा)

्ताव रं ्े शख सम्म

उम्मे्वार

परी्ा केधर

सं ख्या

३७००१ ्े शख ४११०६ सम्म

१७१ जरा रेपाल मेगा कलेज, बबरमहल (क)

१००००१ ्े शख १००५०० सम्म

१८४ जरा रेपाल मेगा कलेज, बबरमहल (ख)

100501 ्े शख 101100 सम्म

२१७ जरा वकङ्स कलेज, बबरमहल (क)

101101 ्े शख 101७00 सम्म

२११ जरा वकङ्स कलेज, बबरमहल (ख)

101७01 ्े शख 10२२00 सम्म

१९३ जरा रत्रराज्य मा.वव., मध्यबारेश्वर (क)

10२२01 ्े शख 10२८00 सम्म

१९६ जरा रत्रराज्य मा.वव., मध्यबारेश्वर (ख)

10२८01 ्े शख 10४३00 सम्म

१९६ जरा िसद्वे श्वर मा.वव., नाशधतरगर

10४३01 ्े शख बााँकी सबै

१७७ जरा भरीयमसेरगोला मा.वव.,रयााँ बारेश्वर

रष्टव्यः-

१. परी्ा सञ्चालर हुरे ठ्र अप्रत्याशनत वव्ा परव गएमा पिर आयोगको पूवव सूचरा ववरा िरर्ावररत कायवक्रम अरुसारको परी्ा स्थिगत हुरेछैर ।
२. परी्ा भवरमा मोबाइल िरषेर् गररएको छ ।
३. परी्ामा कालो मसरीय मा् प्रयोग गरुप
व रदेशछ ।

४. परी्ाथीले अिरवायव रुपमा आफ्रो प्रवेनप् िलई परी्ा भवरमा जारुपरदेशछ।

५. परी्ाथीले परी्ा कोिा एवकर गरव परी्ाको लािग तोवकएको समयभध्ा एक घण्टा अगावै परी्ा केधर पुनुरुपरदेशछ ।

.........................

.........................

नाखा अिर्कृत

िर्देश नक

(प्मवहा्ुर राउत)

(चधरकाधत िररौला)

