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लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. २६५/०७५-७६¸ लमलत २०७५।०९।१७
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/१४ सशस्त्र प्रहरी सहायक लनरीक्षक पदको पूिव
वनर्ाव ररत परीक्षा कार्वक्रम अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल बावहनी मुख्यालर् कास्की नं. ४ बावहनी पोखरामा
संचावलत लवस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उलिणण भई लिखित परीक्षाको िालग छनौट भएका उम्मेदिारहरुको
वलखखत परीक्षा कार्वक्रम दे हार् अनुसार संचालन हुने भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीका लावि र्ो सूचना प्रकाशन
िररएको छ ।

परीक्षा कायाक्रम
क्र.

लवषय

पत्र

पुणाण ङ्क

परीक्षा

सं.

अवलि

२०७५।१०।०४ िते वदनको १.०० बजे

१ घण्टा १५ वमने ट

२०७५।१०।०४ िते वदनको ३.०० बजे

१ घण्टा १५ वमने ट

२०७५।१०।०५ िते वदनको ११.०० बजे

४५ वमने ट

२०७५।१०।०५ िते वदनको १.०० बजे

४५ वमने ट

२०७५।१०।०६ िते वदनको १.०० बजे

१ घण्टा

२०७५।१०।०६िते वदनको ३.०० बजे

१ घण्टा

प्रणािी
नेपाली रचना
अंग्रेजी

१.

परीक्षा लमलत/समय

सामन्यज्ञान
आइ.क्यु .
नेपालको संविर्ान
सेिा सम्विी

प्रथम
वितीर्
तृतीर्

50

विषर्ित

50
50

िस्तुित

50
50

विषर्ित

50

परीक्षा के न्द्र
क्र.सं.

दताण नं. (रोि नं.) दे खि सम्म

संख्या

1

विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उविणव
भएका सम्पूणव उम्मेदिारहरु

७१

परीक्षा भवन
लोक सेिा आर्ोि, पोखरा कार्ाव लर्¸पादी
पोखराको परीक्षा भिन

b|i6Jo M
क) प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा सवममवित नगराईने हुर्दुँ ा अवनवाययरुपमा प्रवेशपत्र साथमा विई परीक्षा संचािन हुनु भन्र्दा १ घण्टा अगावै
परीक्षा भवनमा आइपग्ु नु पनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेशपत्र ववतरण गररने छै न ।
ख) उत्तरपवु ततकामा कािो मवस भएको किम/डटपेन मात्र प्रयोग गनयपु नेछ ।
ग) बततगु त बहुवैकवपपक प्रश्नमा क्यापकुिेटर प्रयोग गनय पाइने छै न ।
घ) परीक्षा भवनमा मोवाइि फोन वनषेध गररएको छ ।
ङ) परीक्षा संचािन हुने वर्दन सावयजवनक ववर्दा पनय गएमा पवन िोक सेवा आयोगको पवू य सचू ना ववना परीक्षा काययक्रम तथवगत हुनेछैन ।

.................................
(सररता कुमारी खततवडा)
उप-सतिव

