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उमिेदवारहरु

था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ााको

सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उमिेदवारले

दे हायको स्थान, मित

र सियिा हुने प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ाा ददन आउँ दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत ,
प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह नक्कल २/२ प्रत , दरिास् फारािको प्रथि पाना २ प्रत
था ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र
मलई

ोककएको सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ

ववदा पना गएिा पतन उक्

कायाक्रि यथाव ् सञ्चालन

हुनुपनेछ । प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ााका ददन सावाजतनक
हुनेछ ।
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