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काठमाडौं कायाालय
परीक्षा शाखा

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं
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सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालयको सशस्त्र प्रहरी जवान पदको ललखखत परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ४३७/०७५-७६, लमलत २०7६/२/१५
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालयको दे हायको ववज्ञापन नम्वर तथा पदको पूवला नधााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार
काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुमध्ये सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालय, हलचोक,
काठमाडौंबाट ववस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणा भई ललखखत परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको ललखखत परीक्षा
कायाक्रम दे हायको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्धत सबै को जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको
छ ।

सशस्त्र प्रहरी जवान पदको परीक्षा कायाक्रम
क्र.
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परीक्षा भवन

१

1 दे खख 345 सम्म

200 जना

एस.इ.ए. इखिलनयररङ्ग एकेडे मी, थापाथली (क)

२

348 दे खख 693 सम्म

200 जना

एस.इ.ए. इखिलनयररङ्ग एकेडे मी, थापाथली (ख)

३

695 दे खख 1030 सम्म

200 जना

रत्नराज्य मा.वव., बानेश्वर (क)

४

1031 दे खख 1387 सम्म

200 जना

रत्नराज्य मा.वव., बानेश्वर (ख)

५

1389 दे खख 1729 सम्म

200 जना

वप्रलमयर कले ज, नयााँ बानेश्वर (क)

६

1730 दे खख 2091 सम्म

200 जना

वप्रलमयर कले ज, नयााँ बानेश्वर (ख)

७

2093 दे खख 2459 सम्म

200 जना

कलेज अफ इन्द्फरमेशन टे क्नोलोजी

८

2461 दे खख 3152 सम्म

332 जना

खज.पी. कोइराला मेमोररयल कलेज, लसफल, चाववहल

CITE, तीनकुने

रष्टव्यः–

१.

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सूचना ववना लनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुनेछैन ।

३.

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

२.
४.

५.
६.

परीक्षा भवनमा मोबाइल तथा क्यालकुलेटरको प्रयोग गना पाइने छै न ।

परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारलाई सखम्मललत गराइने छै न ।
ु न्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पुगी परीक्षा कोठा एवकन गनुप
परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
ा नेछ ।

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

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

(जयराम नेपाल)

(चन्द्रकान्द्त लनरौला)

शाखा अलधकृत

उपसखचव

