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नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान (जनपद) पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ४१3/०७५-७6, मममि २०75/10/10

नेपाल प्रहरीको ववज्ञापन नम्वर ०७5/७6/०३, प्रहरी जवान (जनपद) पदको पूवमा नर्ााररि परीक्षा कायाक्रम अनुसार
काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्ि बुझाउने महानगरीय प्रहरी शशक्षालय, महाराजगञ्जबाट शारीररक िन्द्दुरुस्िी (बार्ापार)
परीक्षा र ववस्िृि स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणा भएका उम्मेदवारहरुको मात्र मलशखि परीक्षा कायाक्रम मनम्न मममि, समय र
स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बशन्द्र्ि सबैको जानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । िोवकएको परीक्षा भवन
बाहे क अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पमन उम्मेदवारहरुलाई सशम्ममलि नगराइने भएकोले िोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु
हुनभ
ु न्द्दा कम्िीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेि एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोर् छ ।

परीक्षा कायाक्रम
क्र.सं .
१.

ववषय
नेपाली रचना, अं ग्रज
े ी, गशणि (ववषयगि) र
सामान्द्य ज्ञान र बौविक परीक्षा (वस्िुगि)

मलशखि परीक्षा सञ्चालन हुने मममि र समय

समय

२०७5/10/26 गिे ववहान ११.०० बजे

२ घण्टा

परीक्षा भवन
क्र.सं .

दिाा नम्वर दे शख सम्म

उम्मेदवार संख्या

परीक्षा भवन

१.

40001 दे शख 110191 सम्म

200 जना

एशम्बशन कलेज, मध्यबानेश्वर (क)

२.

110194 दे शख १10674 सम्म

२०० जना

एशम्बशन कलेज, मध्यबानेश्वर (ख)

३.

110677 दे शख 111204 सम्म

२०० जना

स्वप्न बावटका (एस.भी.) एकेडेमी, बुिनगर (क)

४.

111205 दे शख 111686 सम्म

२०० जना

स्वप्न बावटका (एस.भी.) एकेडेमी, बुिनगर (ख)

५.

111691 दे शख 112174 सम्म

२०० जना

बानेश्वर क्याम्पस, शाशन्द्िनगर (क)

६.

112180 दे शख 11५२२८ सम्म

२०० जना

बानेश्वर क्याम्पस, शाशन्द्िनगर (ख)

7.

11५२३१ दे शख ११८३३१ सम्म

१२७ जना

भीमसेनगोला मा.वव., नयााँ बानेश्वर

रष्टव्यः–

१. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याशशि ववदा पना गएमा पमन आयोगको पूवा सूचना ववना मनर्ााररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल मनषेर् गररएको छ ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
४. परीक्षाथीले अमनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।
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मनदे शक

(प्रेमबहादुर श्रे ष्ठ)

(जयराम नेपाल)

(चन्द्रकान्द्ि मनरौला)

