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सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिलित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना
सूचना नं. ४७/०७५-०७६, लमलत :२०७५/०८/१६

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बबज्ञापन नं. ०७/०७५–०७६ (खल
ु ा र समावेशी) अनसु ार साधारण समहू ,
साधारण उप-समहू , सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लाबि श्री सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल, बाबहनी मख्ु यालय कै लाली
न.ं ७ बाबहनी अत्तररया, कै लालीमा दरखास्त फाराम बझु ाइ बवस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उबत्तणण भएका
सम्पणू ण परीक्षार्थीहरुको प्रबतयोबितात्मक बलबखत परीक्षा पवू ण प्रकाबशत परीक्षा कायणक्रम अनसु ार देहायका
परीक्षा भवनमा संचालन हुने भएकोले सम्बबधधत सबैको जानकारीको लाबि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
परीक्षा काययक्रम
क्र.सं.

लवषय

१.

प्रर्थम पत्र (बवषयित र वस्तुित)

क्र.स.ं

दताय नम्बर

१.

देलि
७०००१

सम्म
७०६००

२.

७०६०७

३.

पूर्ायङ्क

अवधी

लमलत र समय

१००
२०७५/०८/२९ िते बवहान ११:०० वजे
परीक्षा भवन

परीक्षार्थी
संख्या

३ घण्टा

परीक्षा भवन

२००

श्री जनज्योबत बहुमख
ु ी क्याम्पस, (“क” के धर) भााँसी, महेधरनिर ।

७११८४

२००

श्री जनज्योबत बहुमख
ु ी क्याम्पस, (“ख” के धर) भााँसी, महेधरनिर ।

७११८६

७१६८१

२००

श्री बलबटल बद्ध
ु एके डेमी (बजल्ला सरकारी वबकल कायाणलय नबजक), महेधरनिर ।

४.

७१६८३

७२२४४

२००

श्री बलबटल वद्ध
ु एके डेमी (कृ बष सामाग्री कम्पनी बलबमटेड को नबजक), महेधरनिर ।

५.

७२२४८

७२६१०

११२

श्री जानकी कधया मा.बव. (कृ बष सामाग्री कम्पनी बलबमटेड को नबजक), महेधरनिर ।

…………………

(पुस्कर राज उपाध्याय)

…………………
(माया देवी जोशी)

(िगेन्द्र प्रसाद भट्ट)

स.क.अ.

ना.सु.

लन.का.प्र.

…………………

द्रष्टव्यः







प्रवेश पत्र बबना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सबम्मबलत िराइने छै न ।
परीक्षा कोठा पत्ता लिाउने प्रयोजनका लाबि उम्मेदवारहरुले एक घण्टा अिावै परीक्षा भवनमा पबु िसक्नु पनेछ ।
वस्तिु त पररक्षामा क्यालकुलेटर र मोबाइल फोनको प्रयोि पणू ण रुपमा बनषेध िररएको छ ।
परीक्षामा अबनवायण रुपमा कालोमसी प्रयोि िनणपु नेछ ।
परीक्षा संचालन हुने बदन सावणजबनक बवदा पनण िएमा पबन लोक सेवा आयोिको पवू ण सचू ना बवना परीक्षा कायणक्रम स्र्थबित हुने छै न ।
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