सच
ू ना ! सच
ू ना !! सूचना !!!
नेपाल प्रहरीमा प्राविविक समहू अन्तर्गत इवजिवनयरिङ उपसमहू तर्ग ररक्त
प्राविविक प्रहिी वनिीक्षक (संचाि) पदमा खल
ु ा प्रततयोतर्ताद्वारा समावेशी
प्रावधान बमोतिम पदपतू तग र्नग नेपाल प्रहरी प्रधान कायागलयबाट तमतत
२०७८/०५/२५ र्ते प्रकातशत तवज्ञापन अनसु ार नेपाल प्रहरी प्रधान कायागलय,
नक्सालमा संचालन भएको अन्तरवाताग परीक्षामा सहभार्ी भएका उम्मेदवारहरु
मध्ये योग्यताक्रमानुसाि उत्तीर्ण भई वनयुवतको लावि वसफारिस भएका
मुख्य ि िैकवपिक सूचीमा रहेका तनम्न उम्मेदवारहरूको अतन्तम नततिा
प्रकाशन र्ररएको छ ।
साथै अतन्तम नततिामा उत्तीर्ग भई तनयतु क्तको लातर् तसर्ाररस भएका मुख्य
उम्मेदिािहरूले सम्बतन्धत प्रहरी कायागलयबाट उपलब्ध र्राईएको प्रवेश-पत्र,
नेपाली नार्ररकताको प्रमार्-पत्र तथा आर्ूले प्राप्त र्रे को शैतक्षक योग्यताको
सक्कलै प्रमार्-पत्रहरू र प्रतततलतपहरू २/२ प्रतत, पासपोटग साईिको र्ोटो ४ (चार)
प्रतत साथमा तलई वमवत २०७९/०४/०१ िते आइतबाि ११:०० बिे नेपाल प्रहरी
प्रधान कायागलय, मानवश्रोत तवकास तवभार्, कमगचारी प्रशासन शाखा, नक्साल
काठमाण्डौमा उपतथथत हुनु हुन सम्बतन्धत उम्मेदवारहरूको िानकारीको लातर्
सतू चत र्ररन्छ ।
वनम्नः
अतन्तम नततिामा योग्यताक्रमानसु ार उत्तीर्ग भई तनयतु क्तको लातर् तसर्ाररस भएका
मुख्य उम्मेदिािहरू
योग्यता
क्रम
1.

दताण
नम्बि
752

उम्मेदिािको
नाम, थि
प्रतबन सवु ेदी

बाबुको नाम, थि
रतवलाल शमाग
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बािेको नाम, थि
बालकृ ष्र् सवु ेदी

छनौट समूह
खल
ु ा

योग्यता
क्रम

दताण
नम्बि

2.

716

3.

718

4.

720

5.

743

उम्मेदिािको
नाम, थि
बाशदु वे भट्ट
अनपु कुमार मंडल
लोक बहादरु तमिार
तनशा तततमतससना

बाबुको नाम, थि
र्र्ं ादत्त भट्ट
शैतन मण्डल के वट
वीर बहादरु साकी
बाबरु ाम तततमतससना

बािेको नाम, थि
ियदेव भट्ट
रामथवरूप मण्डल
बल बहादरु साकी
र्र्ेशदत्त तततमतससना

छनौट समूह
खल
ु ा
खल
ु ा
दतलत
मतहला

अतन्तम नततिामा योग्यताक्रमानसु ार िैकवपिक सच
ू ीमा
रहेका उम्मेदवारहरू
खल
ु ा समहू तर्ग
योग्यता
क्रम

दताण
नम्बि

1.

773

2.

742

उम्मेदिािको
नाम, थि
पवन ढकाल
रतवन पन्थी

बाबुको नाम, थि
तटकाराम ढकाल
यम लाल पन्थी

वमवतः- २०७९/०३/२४ िते ।

बािेको नाम, थि
देतव प्रसाद ढकाल
छतवलाल पन्थी

नेपाल प्रहरी प्रधान कायागलय
मानवश्रोत तवकास तवभार्
भनाग छनौट शाखा
नक्साल, काठमाण्डौं ।
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