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नेपाली सेनाको सैन्य पदको लललित परीक्षाको परीक्षा न न कायग िएरोको सचना
सूचना नं.६६ /०७५-०७६, लगलत :२०७६/०२/२९

यस कायाालय बाट सचं ालन हुने नेपाली सेनाको बबज्ञापन न.ं ०७५/०७६/५३ (खल
ु ा र समावेशी) अनसु ार सैन्य पदको लाबि श्री न.ं ५ बाबहनी अड्डा, तेघरी
व्यारे क, कै लाली‚ श्री न.ं ५ बाबहनी अड्डा, तेघरी व्यारे क, कै लाली‚(भनाा के न्र बटकापरु ) र श्री न.ं २५ बाबहनी अड्डा, भितपरु महेन्रनिर बाट बलर्ाएको बवयररङ्ि,
प्रारबभभक स्वास््य परीक्षण तथा शारररीक परीक्षामा उबिणा भएका सभपणू ा उभमेदवारहरुको प्रबतयोबितात्मक बलबखत परीक्षा पवु ा बनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसु ार
देहायको बमबत, समय र परीक्षा भवनमा संचालन हुने भएकोले सभबबन्र्त सबैको जानकारीको लाबि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
परीक्षा काययक्रग
क्र.सं.

पत्र/ल षय

पूर्ायङ्क

लगलत र सगय

अ धी

१.

नेपाली, अंग्रेजी, िबणत र
सामान्य ज्ञान

१००

२०७६/०३/०६ िते बदनको २:०० बजे

२ घण्टा ३० बमनेट

परीक्षा न न
क्र.सं.
१.

ननाय के न्र

दताय नम्बर

उम्गेद ार
संख्या

परीक्षा न न

देलि

सम्ग

६७७०५

६८०५३

१८०

श्री दिु ाालक्ष्मी मा.बब.िोदावरी -२ अिररया‚ क के न्र‚ (पहाड जाने बाटोमा ) कै लाली ।

६८३५३

१५०

श्री दिु ाालक्ष्मी मा.बब.िोदावरी -२ अिररया‚ ख के न्र‚ (पहाड जाने बाटोमा ) कै लाली ।

श्री नं. ५ बाबहनी अड्डा, तेघरी व्यारे क,
६८०५५
कै लाली ।
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२.

श्री नं. ५ बाबहनी अड्डा, तेघरी व्यारे क,
कै लाली‚(भनाा के न्र बटकापरु ) ।

३.

श्री न.ं २५ बाबहनी अड्डा, भितपरु
व्यारे क ‚महेन्रनिर ।

६९२०१

६९४५४

१४८

७०७०२ ७१२१६

१०५

श्री एभरे ष्ट मबटटपल कलेज िोदावरी -२ अिररया‚ (महेन्रनिर जाने बाटोमा िोदावरी पल
ू
नबजक ) कै लाली ।
श्री बलबटलवद्ध
ु एके डेमी (बजटला सरकारी वकील कायाालय नबजक) महेन्रनिर ।

…………………
(अनन्त लिलगरे)

…………………

…………………

(ििेन्र प्रसाद नट्ट)

ना.स.

शा.अ.

(लनरन्जन श्रेष्ठ)
कायायलय प्रगि

द्रष्टव्यः






प्रवेश पत्र बबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सबभमबलत िरार्ने छै न । उभमेदवारहरूले सक्कल नेपाली ना.प्र.प. पबन साथमा टयाउनु पनेछ ।
परीक्षा कोठा पिा लिाउने प्रयोजनका लाबि उभमेदवारहरुले एक घण्टा अिावै परीक्षा भवनमा पबु िसक्नु पनेछ ।
वस्तिु त पररक्षामा क्यालकुलेटर र मोबार्ल फोनको प्रयोि पणू ा रुपमा बनषेर् िररएको छ ।
परीक्षामा अबनवाया रुपमा कालोमसी प्रयोि िनापु नेछ ।
परीक्षा संचालन हुने बदन सावाजबनक बवदा पना िएमा पबन लोक सेवा आयोिको पवू ा सचू ना बवना परीक्षा कायाक्रम स्थबित हुने छै न ।
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