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मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्दे शिालय
(सुरक्षा निकाय तथा सं गठित सं स्था)
परीक्षा सञ्चालि शाखा
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िेपाल प्रहरीको प्रहरी जवाि (जिपर्द) पर्दको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा
सूचिा िं. ३३६/०७४-७५, नमनत २०7४/११/४

िेपाल प्रहरीको ववज्ञापि िम्वर ०७४/७५/०३, प्रहरी जवाि (जिपर्द) पर्दको पूवनव िर्ावररत परीक्षा कायवक्रम अिुसार
ु स्ती (बार्ापार)
कािमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त बुझाउिे महािगरीय प्रहरी शशक्षालय, महाराजगञ्जबाट शारीररक तन्द्र्दरु
परीक्षा र ववस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणव भएका उम्मेर्दवारहरुको मात्र नलशखत परीक्षा कायवक्रम निम्ि नमनत, समय र
स्थािमा सञ्चालि हुिे भएकोले सम्बशन्द्र्त सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।

परीक्षा कायवक्रम
क्र.सं .
१.

ववषय
िेपाली रचिा, अंग्रज
े ी, गशणत (ववषयगत) र
सामान्द्य ज्ञाि र बौविक परीक्षा (वस्तुगत)

नलशखत परीक्षा सञ्चालि हुिे नमनत र समय

समय

२०७४/११/१२ गते ववहाि ११.०० बजे

२ घण्टा

परीक्षा भवि
क्र.सं .

र्दताव िम्वर र्दे शख सम्म

उम्मेर्दवार सं ख्या

परीक्षा भवि

१.

३७००२ र्दे शख ४११३७ सम्म

१९७ जिा

भीमसेिगोला मा.वव., ियााँ बािेश्वर

२.

१००००२ र्दे शख १००५६६ सम्म

२०० जिा

मर्दि भण्डारी मेमोररयल कले ज, अिामिगर (क)

३.

१००५६९ र्दे शख १०११५७ सम्म

२०० जिा

मर्दि भण्डारी मेमोररयल कले ज, अिामिगर (ख)

४.

१०११६० र्दे शख १०१७६० सम्म

२०० जिा

रत्ि राज्य मा.वव., मध्यबािेश्वर (क)

५.

१०१७६१ र्दे शख १०२३५१ सम्म

२०० जिा

रत्ि राज्य मा.वव., मध्यबािेश्वर (ख)

६.

१०२३५२ र्दे शख १०२९५९ सम्म

२०० जिा

इ.वप.एस. स्कूल, मीिभवि (क)

७.

१०२९६० र्दे शख १०७४२८ सम्म

१९२ जिा

इ.वप.एस. स्कूल, मीिभवि (ख)

रष्टव्यः–

१. परीक्षा सञ्चालि हुिे ठर्दि अप्रत्याशशत ववर्दा पिव गएमा पनि आयोगको पूवव सूचिा वविा निर्ावररत कायवक्रम अिुसारको परीक्षा स्थनगत हुिेछैि ।
२. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेर् गररएको छ ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुप
व िेछ ।

४. परीक्षाथीले अनिवायव रुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािुपिेछ ।

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

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

(पर्दमवहार्दुर राउत)

(चन्द्रकान्द्त निरौला)

शाखा अनर्कृत

निर्दे शक

