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सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालयको मममि २०७५/६/१९ गिे प्रकाशशि ववज्ञापन अनुसार
सशस्त्र प्रहरी सहायक मनरीक्षक पदको मलशखि परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ४००/०७५-७६, मममि २०7५/९/११
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वव.नं. १४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक मनरीक्षक पदको पूवमा नधााररि
परीक्षा कायाक्रम अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालय, हलचोकबाट ववस्िृि स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणा भई
मलशखि परीक्षाका लामग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको मात्र मलशखि परीक्षा कायाक्रम मनम्न मममि, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने
भएकोले सम्बशधधि सबै को जानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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भीमसेनगोला मा.वव., नयााँ बानेश्वर

द्रष्टव्यः-

१. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याशशि ववदा पना गएमा पमन आयोगको पूव ा सू चना ववना मनधााररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल मनषेध गररएको छ ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुपा नेछ ।
४. परीक्षाथीले अमनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।
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.........................

(जयराम नेपाल)

(चधद्रकाधि मनरौला)

शाखा अमधकृि
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