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मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्दे शिालय
(सुरक्षा निकाय तथा सं गठित सं स्था)
परीक्षा सञ्चालि शाखा

ियााँ बािेश्वर, कािमाडौं
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सशस्त्र प्रहरी बलको सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पर्दको नलखखत परीक्षाको
परीक्षा केन्द्र भवि कायम गररएको सूचिा
सूचिा िं. ११५/०७३-७४, नमनत २०73/८/१९
सशस्त्र प्रहरी बलको वव.िं. १-०७३/७४, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पर्दको पूवनव िर्ावररत परीक्षा कायवक्रम अिुसार
सशस्त्र प्रहरी बल, प्रर्ाि कायावलय, हलचोकको प.सं . (०७३/०७४) ९२९, नमनत २०७३।८।१७ को पत्रबाट प्राप्त ववस्तृत
स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणव भई नलखखत परीक्षाका लानग छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुको मात्र नलखखत परीक्षा कायवक्रम निम्ि
नमनत, समय र स्थािमा सञ्चालि हुिे भएकोले सम्बखन्द्र्त सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।

परीक्षा कायवक्रम
क्र.सं .

पत्र

१.

प्रथम

२.

ठितीय

३.

तृतीय

ववषय

पूणावङ्क

परीक्षा प्रणाली

नमनत र समय

समय

िेपाली रचिा (क)

५०

ववषयगत

२०७३/८/२८ गते, ठर्दिको १.०० बजे

१ घण्टा १५ नमिेट

अंग्रज
े ी (ख)

५०

ववषयगत

२०७३/८/२८ गते, ठर्दिको ३.०० बजे

१ घण्टा १५ नमिेट

सामान्द्य ज्ञाि (क)

५०

वस्तुगत बहुवैकखपपक

२०७३/८/२९ गते, ठर्दिको १.०० बजे

४५ नमिेट

बौविक परीक्षण (आई.क्यू. (ख)

५०

वस्तुगत बहुवैकखपपक

२०७३/८/२९ गते, ठर्दिको ३.०० बजे

४५ नमिेट

िेपालको सं ववर्ाि (क)

५०

ववषयगत

२०७३/८/३० गते, ठर्दिको १.०० बजे

१ घण्टा

सेवा सम्बन्द्र्ी (ख)

५०

ववषयगत

२०७३/८/३० गते, ठर्दिको ३.०० बजे

१ घण्टा

परीक्षा भवि
क्र.सं.

र्दताव िम्वर र्दे खख - सम्म

उम्मेर्दवार संख्या

परीक्षा भवि

१.

५००१ र्दे खख ५४०० सम्म

१७६

वकङ्ग्स कलेज, बबरमहल (क)

२.

५४०१ र्दे खख ५८०० सम्म

२०९

वकङ्ग्स कलेज, बबरमहल (ख)

३.

५८०१ र्दे खख बााँकी सबै

२१६

एखम्वशि कलेज, मध्यबािेश्वर

रष्टव्यः–

१. परीक्षा सञ्चालि हुिे ठर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिव गएमा पनि आयोगको पूव व सूचिा वविा निर्ावररत कायवक्रम अिुसारको परीक्षा स्थनगत हुिेछैि ।
२. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेर् गररएको छ ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुप
व िेछ ।

४. परीक्षाथीले अनिवायव रुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािुपिेछ ।

.........................

.........................

शाखा अनर्कृत

निर्दे शक

(पर्दमवहार्दुर राउत)

(चन्द्रकान्द्त निरौला)

