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नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको धलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ६१/०७६-७७, धमधत २०7६/८/१०

नेपाली सेनाको दे हायको ववज्ञापन नम्वर तथा पदमा आयोगबाट पूव ा प्रकाखशत परीक्षा कायाक्रम अनुसार दे हायको धमधत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने धलखखत पररक्षाका लाधग भनाा छनौट

धनदे शनालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन दे हाय बमोखजम कायम गररएको व्यहोरा सम्बखधित सबैको जानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको

ु धदा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो
छ ।तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अधय परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुह
ा न
ु अनुरोि छ ।

क्र.

ववज्ञापन नम्वर

सं .

पद

धलखखत परीक्षा धमधत, समय र अवधि
सामाधय ज्ञान

२०७६/८/१८ गते
१.

धलखखत परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवन

०७६/77/१३

अधिकृत

ददनको १:00 बजे

(खुला/समावेशी)

क्याडेट

बस्तुगत
(१घण्टा १५ धमनेट)

नेपाली

अं ग्रज
े ी

गखित

उम्मेदवारहरुको दताा

उम्मेदवार

नम्वर

सं ख्या

४९०६ दे खख ५४६७ सम्म

२०० जना

वहमालयन कलेज(Bachelor Block), कोटे श्वर(क)

परीक्षा भवन

२०७६/८/१९ गते

२०७६/८/२० गते

२०७६/८/२१ गते

५४७० दे खख ५९०६ सम्म

२०० जना

वहमालयन कलेज(Bachelor Block), कोटे श्वर(ख)

ददनको १:00 बजे

ददनको १M00 बजे

ददनको १M00 बजे

५९०८ दे खख ६२७५ सम्म

२०० जना

महेधरभवन मा.वव., सानोगौचरन

बस्तुगत (१५ धमनेट)

बस्तुगत(१५ धमनेट)

बस्तुगत(१५ धमनेट)

६२७६ दे खख ६६५२ सम्म

२०० जना

लालीगुरााँश राविय मा.वव., शंखमुल

ववषयगत

ववषयगत

ववषयगत

६६५३ दे खख ७०५४ सम्म

२०० जना

स्वप्नवावटका एकेडेमी, शंखमुल(क)

७०५५ दे खख ७५०३ सम्म

२०० जना

स्वप्नवावटका एकेडेमी, शंखमुल(ख)

७५०४ दे खख ८००५

१८९ जना

वप.ई.ए.एसोधसएसन, थापाथली

(२ घण्टा १५ धमनेट)

(२ घण्टा १५ धमनेट) (२ घण्टा १५ धमनेट)

रष्टव्यः१.

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन सावाजधनक ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।

३.

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

२.
४.

परीक्षा भवनमा मोबाइल, इलेक्रोधनक धडभाइस र क्यालकुलेटर धनषेि गररएको छ ।
परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

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

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

(जयराम नेपाल)

(चधरकाधत धनरौला)

शाखा अधिकृत

उपसखचव

