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हेटौंडा कार्ाालर्
फोन : ०५७-५२०३०२, फ्याक्स : ०५७-५२६८२२, वेवसाइट: www.psc.gov.np,

हेटौंडा

इमेल: narayani@psc.gov.np

परीक्षा केन्द्र निर्ाारण गररएको सूचिा

सूचिा िम्बर १२१/०७५-७६, सूचिा प्रकाशि निन िः २०७५/०९/२५
िेपाल प्रहरीको वि.िं. ०२/०७५-७६ (खुला/सिािेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जिपद) पदको पूि ा निर्ाारर
कायाक्रि अिुसार िध्य क्षेत्रीय प्रहरी
परीक्षाको लानग छिौट
हुिे

एकोले सम्बखन्द्र्

ानलि केन्द्र, दुर्ौली, नसन्द्र्ुलीिाट विस् ृ

एका ्म्िेदिारहरुको नलखख

परीक्षा

स्िास् य परीक्षण पररक्षािा ्तीरीणा

नलखख

परीक्षा कायाक्रि दे हाय बिोखजिको निन , सिय र स्थाििा सञ्चालि

सबै को जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखश

गररएको छ ।

परीक्षा कायाक्रि
क्र.स.

वि.िं.

पद

विषय

परीक्षा निन

१

०२/०७५/७६

अं ग्रज
े ी

सहायक

सिय

२०७५/१०/११ ग े,

िेपाली रचिा
प्रहरी

/ सिय

ददिको १.०० बजे

३० नििेट

२०७५/१०/१२ ग े,

१ घण्टा

विहाि ११.०० बजे

निररक्षक

सािान्द्य ज्ञाि र िौविक परीक्षा

(जिपद)

(आइ.क्यु.)

२०७५/१०/१२ ग े,
ददिको २.०० बजे

सेिा सम्बन्द्र्ी र िेपालको
विद्यिाि सं विर्ाि र ऐि, कािूि

१ घण्टा

२०७५/१०/१३ ग े,
ददिको १.०० बजे

३० नििेट
१ घण्टा
३ घण्टा

परीक्षा केन्द्र
क्र.स.

द ाा िं. (रोल िं.) दे खख सम्ि
विस् ृ स्िास् य परीक्षण परीक्षािा ्तीरीणा

1

एका द ाा िं.

६००२ दे खख ६५८२ सम्ि
विस् ृ स्िास् य परीक्षण परीक्षािा ्तीरीणा

2

एका द ाा िं.

६५८३ दे खख बााँकी सबै

सं ख्या

परीक्षा केन्द्र

200

ु ी क्याम्पस केन्द्र (क), हेटौंडा
िकिािपुर बहुिख

157

ु ी क्याम्पस केन्द्र (ख), हेटौंडा
िकिािपुर बहुिख

रष्टव्यिः
१. परीक्षा सञ्चालि हुिे ददि अप्रत्याखश
परीक्षा स्थनग

२. परीक्षा

विदा पिा गएिा पनि आयोगको पूि ा सूचिा वििा निर्ाारर

कायाक्रि अिुसारको

हुिेछैि ।

िििा िोबाइल निषेर् गररएको छ ।

३. परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गिुप
ा िेछ ।
४. परीक्षाथीले अनििाया रुपिा आफ्िो िागररक ा सवह
ु
५. िस् ग

प्रिेशपत्र नल

िहुिैकखपपक प्रश्निा क्यापकुलेटर प्रयोग गिा पाइिे छै ि ।

परीक्षा

िि जािुपिेछ ।

..................
कवि ा गौ ि

शाखा अनर्कृ

