लोक सेवा आयोग

सुर्खेत कायाालय, वीरे न्द्रनगर
सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 182/०७५-७६, लमलत :- २०७6/02/15
सशस्त्र प्रहरी बिको वव.नं. 15-075/76(िुिा/समावेसी)¸ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको, सशस्त्र प्रहरी बि, नेपाि नं. ६, महेश्वरी
बावहनी मुख्यािय, वीरे न्द्रनगर, सुिेतबाट ववस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणण उम्मेदवारहरुको प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षा
लनम्न लमलत र समयमा हुने गरी लनम्नानुसार परीक्षा भवन कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्द्ित सबै िाई जानकारी गराइन्द्छ ।

लिखित परीक्षा कायणक्रम
क्र.स.

परीक्षा प्रणािी

परीक्षा लमलत र समय

परीक्षा अवलि

1

ववषयगत र वस्तुगत

2076/02/24 गते ददनको 2:00 बजे

3 घण्टा

परीक्षा भवन

जम्मा

क्र.सं .

रोि नं. …………. दे खि…………. सम्म

परीक्षा केन्द्र भवन

1

रोि नं. 40001 दे खि 40317 सम्म

180

जन मा.वव., बजार 'क' केन्द्र (भवन नं. 4), सुिेत

2

रोि नं. 40320 दे खि 40719 सम्म

220

जन मा.वव., बजार 'ि' केन्द्र (भवन नं. 5 र ६ को तल्िो तिा) , सुिेत

3

रोि नं. 40720 दे खि 41126 सम्म

220

जन मा.वव., बजार 'ग' केन्द्र (भवन नं. 5 र ६ को मालिल्िो तिा) , सुिेत

4

रोि नं. 41127 दे खि 41492 सम्म

200

श्रीकृष्ण सं स्कृत तिा सािारण मा.वव इत्राम क केन्द्र, सुिेत

5

रोि नं. 41493 दे खि 41852 सम्म

196

श्रीकृष्ण सं स्कृत तिा सािारण मा.वव इत्राम ि केन्द्र, सुिेत

6

रोि नं. 41853 दे खि 42355 सम्म

219

िोक सेवा आयोग, सुिेत कायाणिय, सुिेत

उम्मेदवार

नोट :•

प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा सखम्मलित गराइने छै न ।

•

परीक्षािी तोवकएको परीक्षा केन्द्रमा १ घण्टा अगावै पुगी कोठा एवकन गनुपण नेछ ।

•

परीक्षामा मोबाइि फोन र क्याल्कुिेटर लन:षेि गररएको छ ।

•

उम्मेदवारहरुिे परीक्षामा कािो मसी अलनवायण रुपमा प्रयोग गनुण पने छ ।

•

तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।

( भरत िरे ि )
कम््युटर अपरे टर

( भरत िनाि )
शािा अलिकृत

( पूणम
ण ान श्रे ष्ठ )
लन.कायाणिय प्रमुि

