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मध्यमाञ्चल ्े्रीयय िर्देश नरालय
(परी्ा नाखा)

रयााँ बारेश्वर, काठमाडौं
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खरर्ार वा सो सरह (आ.प्र., खुला/समावेनरीय) प्मा काठमाड ौं परीक्षा केन्द्र भएका
उम्मे्वारहरुको िलखखत परी्ाको परी्ा भवर कायम गररएको सूचरा
सूचरा रं. ४४३/०७३-७४, िमित २०7४/३/१५
यस िर्देश नरालयको वव.रं. ११३०९-११३१२/०७३-७४ (आन्तररक प्रितयोिगता) तर्फ काठमाडौं परी्ा केन्र
राखरीय ्रखास्त स्वरीयकृत भएका तथा वव.रं. १13१३-113१९÷०७३-७४ (खुला तथा समावेनरीय), राजप् अरंवकत द्वितरीयय
श्रे णरीय, खरर्ार वा सो सरह (अप्राववििक) प्मा काठमाड ौं परीक्षा केन्द्र राखरीय ्रखास्त स्वरीयकृत भई प्रथम चरणको परी्ा
उत्तरीयणफ भएका उम्मे्वारहरुको लािग िरम्र िमित र समयमा िरम्रारुसारका परी्ा भवरहरुमा द्वितरीयय चरणको प्रितयोिगतात्मक
िलखखत परी्ा सञ्चालर हुरे भएकोले सम्वखन्ित सवैको जारकारीको लािग यो सूचरा प्रकाखनत गररएको छ । तोवकएको
परी्ा भवर बाहेक अन्य परी्ा भवरहरुमा कुरै पिर उम्मे्वारहरुलाई सखम्मिलत रगराइरे व्यहोरा समेत यसै सूचरािारा
अवगत गराइन्छ ।
खरर्ार वा सो सरह प्को आन्तररक प्रितयोिगतातर्फको िलखखत परी्ा कायफक्रम
िस.
रं.
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क्रमनः......

1

खररदार वा सो सरह (वव.नौं. ११३१३-११३१९/०७३-७४) खुला तथा समावेशीतर्फको
वितीय चरणको वलखखत परीक्षा कायफक्रम


द्वितरीयय प् - ववज्ञार र गखणत - २०७४/३/३१ गते िबहार ११.00 बजे



तृतरीयय प् - सामाखजक अध्ययर तथा कायाफलय सञ्चालर - २०७४/३/३१ गते द्व्रको 2.०० बजे

क्र.सं .

रोल रम्वर ्े खख सम्म

उम्मे्वार सं ख्या

परी्ा भवर

1

130001 दे खि 130800 सम्म

189

मेरिडियन इन्टिनेशनल स्कूल, बालुवाटाि

2

130801 दे खि 131500 सम्म

198

हे िाल्ड इन्टिने शनल कलेज, महािाजगञ्ज (क)

3

131501 दे खि 132200 सम्म

191

हे िाल्ड इन्टिने शनल कलेज, महािाजगञ्ज (ि)

4

132201 दे खि 132800 सम्म

190

ग्यालेक्सी पखिक स्कुल, ज्ञानेश्वि (क)

5

132801 दे खि 133400 सम्म

194

ग्यालेक्सी पखिक स्कुल, ज्ञानेश्वि (ि)

6

133401 दे खि 134000 सम्म

204

महे न्द्र भवन माडव, सानो गौचिन

7

134001 दे खि 134600 सम्म

191

टाइम्स इन्टिनेशनल कले ज, डिल्लीबजाि (क)

8

134601 दे खि 135200 सम्म

181

टाइम्स इन्टिनेशनल कले ज, डिल्लीबजाि (ि)

9

135201 दे खि 135800 सम्म

193

पदमोदय माडव, पुतलीसिक (क)

10

135801 दे खि 136500 सम्म

198

पदमोदय माडव, पुतलीसिक (ि)

11

136501 दे खि 137100 सम्म

193

मदन भण्डािी मेमोरियल कलेज, अनामनगि (क)

12

137101 दे खि 137800 सम्म

203

मदन भण्डािी मेमोरियल कलेज, अनामनगि (ि)

13

137801 दे खि 138400 सम्म

201

एखिशन कले ज, मध्यबानेश्वि

14

138401 दे खि 139000 सम्म

208

ित्निा्य  माडव, मध्यबानेश्वि (क)

15

139001 दे खि 139800 सम्म

212

ित्निा्य  माडव, मध्यबानेश्वि (ि)

16

139801 दे खि 140400 सम्म

184

डकङ्ग्स कलेज, बबिमहल (क)

17

140401 दे खि 141100 सम्म

203

डकङ्ग्स कलेज, बबिमहल (ि)

18

141101 दे खि 141900 सम्म

193

नेपाल मेगा कलेज, बबिमहल (क)

19

141901 दे खि 142600 सम्म

194

नेपाल मेगा कलेज, बबिमहल (ि)

20

142601 दे खि 143200 सम्म

196

गु ह्येश्विी माडव, डसनामंगल (क)

21

143201 दे खि 143900 सम्म

200

गु ह्येश्विी माडव, डसनामंगल (ि)

22

143901 दे खि 144600 सम्म

195

बानेश्वि क्याम्पस, शाखिनगि (क)

23

144601 दे खि 145300 सम्म

185

बानेश्वि क्याम्पस, शाखिनगि (ि)

24

145301 दे खि 146000 सम्म

180

इ.डप.एस. स्कुल, मीनभवन (क)

25

146001 दे खि 146700 सम्म

172

इ.डप.एस. स्कुल, मीनभवन (ि)

26

146701 दे खि बााँ की सबै

169

डभमसे नगोला माडव, नयााँ बानेश्वि

रष्टव्यः–

१. परी्ा सञ्चालर हुरे द्व्र अप्रत्याखनत वव्ा परफ गएमा पिर आयोगको पूव फ सूचरा ववरा िरिाफररत कायफक्रम अरुसारको परी्ा स्थिगत हुरे छै र ।
२. खुला तथा समावेनरीयतर्फ प्रथम चरणको परी्ामा उत्तरीयणफ रभएका उम्मे्वारहरुलाई परी्ामा समावेन गराइरे छै र ।
३. परी्ा भवरमा मोबाइल िरषेि गररएको छ ।
४. परी्ामा कालो मसरीय मा् प्रयोग गरुप
फ रदेशछ ।
५. परी्ाथीले अिरवायफ रुपमा आफ्रो प्रवेनप् िलई परी्ा भवरमा जारुपरदेशछ ।

........................
(चन्रकान्त िररौला)
िर्देश नक
2

