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सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको निनित परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सच
ू िा
सूचिा िं. ४८/०७५-०७६, नमनत :२०७५/०९/१८

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बबज्ञापन नं. १४/०७५–७६ (खल
ु ा र समावेशी) अनसु ार साधारण समहू ,
साधारण उप-समहू , सशस्त्र प्रहरी सहायक बनरीक्षक पदको लाबि श्री सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बाबहनी
मख्ु यालय कै लाली न.ं ७ बाबहनी अत्तररया, कै लालीमा दरखास्त फाराम बझु ाइ बवस्तृत स्वास््य परीक्षण
परीक्षामा उबत्तणण भएका सम्पणू ण परीक्षार्थीहरुको प्रबतयोबितात्मक बलबखत परीक्षा पवू ण प्रकाबशत परीक्षा कायणक्रम
अनसु ार देहायको परीक्षा भवनमा संचालन हुने भएकोले सम्बबधधत सबैको जानकारीको लाबि यो सचू ना
प्रकाशन िररएको छ ।
परीक्षा काययक्रम
क्र.सं.

पत्र

नवषय

नेपाली रचना
अग्रं ेजी
सामाधय ज्ञान
२. बिबतय
आइ.क्य.ु
नेपालको संबवधान
३. तृतीय
सेवा सम्वधधी
१.

प्रर्थम

क्र.सं.
१.

दताय िम्बर
देनि
७००४

…………………

सम्म
७१४४

पूर्ायङ्क

नमनत र समय

अवधी

५०
५०
५०
५०
५०
५०

२०७५/१०/४ िते बदनको १:०० वजे
२०७५/१०/४ िते बदनको ३:०० वजे
२०७५/१०/५ िते बबहान ११:०० वजे
२०७५/१०/५ िते बदनको १:०० वजे
२०७५/१०/६ िते बदनको १:०० वजे
२०७५/१०/६ िते बदनको ३:०० वजे
परीक्षा भवि

१ घण्टा १५ बमनेट
१ घण्टा १५ बमनेट
४५ बमनेट
४५ बमनेट
१ घण्टा
१ घण्टा

परीक्षार्थी
परीक्षा भवि
सख्
ं या
६९
श्री लोक सेवा आयोि, महेधरनिर कायाणलयको परीक्षा हल, महेधरनिर ।

(पुस्कर राज उपाध्याय)

…………………
(माया देवी जोशी)

(िगेन्द्र प्रसाद भट्ट)

स.क.अ.

िा.सु.

नि.का.प्र.

…………………

द्रष्टव्यः







प्रवेश पत्र बबना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सबम्मबलत िराइने छै न ।
परीक्षा कोठा पत्ता लिाउने प्रयोजनका लाबि उम्मेदवारहरुले एक घण्टा अिावै परीक्षा भवनमा पबु िसक्नु पनेछ ।
वस्तुित पररक्षामा क्यालकुलेटर र मोबाइल फोनको प्रयोि पणू ण रुपमा बनषेध िररएको छ ।
परीक्षामा अबनवायण रुपमा कालोमसी प्रयोि िनणपु नेछ ।
परीक्षा संचालन हुने बदन सावणजबनक बवदा पनण िएमा पबन लोक सेवा आयोिको पवू ण सचू ना बवना परीक्षा कायणक्रम स्र्थबित हुने छै न ।
æglthfd'vL k|zf;g M ;d[lå / ;'zf;gÆ

Web site:www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., फोन 099-521209, फ्याक्स 099523992

