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नपेाल प्रहरीको प्रहरी जवान(जनपद) पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ६५/०७६-७७  लमलत २०7६/०८/१६ 

नेपाल प्रहरीको तपलसल बमोखजमका ववज्ञापन तथा पदको महानगरीय प्रहरी खशक्षालय  महाराजगंज  काठमाडौंबाट ववस्ततृ स्वास््य 
परीक्षण परीक्षामा उखिणा उम्मेदवारहरुको लनम्न लमलत र समयमा लनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा ललखखत परीक्षा सञ्चालन हनेु 
भएकोले सम्बखधित सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अधय परीक्षा 
भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत गराइने छैन । तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुधदा कखम्तमा एक घण्टा 
अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुाहनु अनरुोि छ । 

ललखखत परीक्षा कायाक्रम 

ववज्ञापन नं. पद ववषय अवलि ललखखत परीक्षाको लमलत र समय 

०१(०७६।७७) 

खलुा/समावेशी 

प्रहरी 
जवान 

(जनपद) 

नेपाली रचना  अंग्रजेी  गखणत  सामाधय 
ज्ञान  प्रहरी सेवा  र बौविक परीक्षा 

(वस्तगुत र ववषयगत) 

२ घण्टा 
२०७६।०८।२८  लबहानको 

१०:०० बजे 

ललखखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उमेदवारहरुको  दताा नं. संख्या परीक्षा भवन  

1)  १०५५०२ देखख १०९५५२ सम्म २००  रत्नराज्य मा.वव.  मध्यबानेश्वर(क) 

2)  १०९५५४ देखख ११०८५६ सम्म २०० रत्नराज्य मा.वव.  मध्यबानेश्वर(ख) 

3)  ११०८५७ देखख १११२८४ सम्म २०० स्वप्नबावटका एकेडेमी, शंखमलु(क) 

4)  १११२८५ देखख १११६४९ सम्म २०० स्वप्नबावटका एकेडेमी, शंखमलु(ख) 

5)  १११६५० देखख ११२०१८ सम्म २०० बानेश्वर क्याम्पस  शाखधतनगर  बानेश्वर(क) 

6)  ११२०२० देखख ११२४२२ सम्म २०० बानेश्वर क्याम्पस  शाखधतनगर  बानेश्वर(ख) 

7)  ११२४२५ देखख ११२९०४ सम्म २०० गहेुश्वरी उच्च मा.वव.  लसनामंगल(क) 

8)  ११२९०५ देखख ११८६७१ सम्म २०० गहेुश्वरी उच्च मा.वव.  लसनामंगल(ख) 

9)  ११८६७२ देखख ११८९२३ सम्म १०८ भीमसेनगोला मा.वव. नयााँ बानेश्वर 

द्रष्टव्यः–   

१. परीक्षा सञ्चालन हनु ेददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनुेछैन ।  

२.  परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

३.  परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र साथमा ल्याउन ुपनेछ। 

४  परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अधय इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैजान लनषेि गररएको व्यहोरा समेत सूखचत गररएको छ । 
 

 

 

 

 ......................... ......................... 
 (जयराम नेपाल) (चधद्रकाधत लनरौला) 
 शाखा अलिकृत      उपसखचव 
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