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नपेाल प्रहरी, प्रहरी जवान (जनपद) पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. 60/07६-7७ लमलत 2076/08/16 

 
 

 नेपाल प्रहरीको तपलसल वमोखजमका ववज्ञापन तथा पदको बटुवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने 
उम्मेदवारहरूको लनम्न लमलत र समयमा लनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरूमा ललखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। तोवकएको  परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरूमा कुनै पलन उम्मेदवारहरूलाइा सखम्मललत 
नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुू हनुभुन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुाहनु 
अनरुोि छ। प्रवेश-पत्र लबना परीक्षामा सखम्मललत नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र अलनवाया रूपमा आफूसाथ ललइा जानहुनु सूखचत गररएको छ। 

तपलसल 

लिखित परीक्षा कार्यक्रम  

क्र.सं. लिज्ञापन नं. 
पद, सेिा, समुह,  

उपसमुह, तह 
पत्र/लिषर् परीक्षा लमलत र समर् 

१ 
01/२०७6/ ७7 

(खलुा/समावेशी) 
प्रहरी जवान (जनपद) 

नेपाली रचना, अंग्रजेी, गखित, सामान्य 
ज्ञान, प्रहरी सेवा र बौविक परीक्षा 

२०७६।08।28 गते,  
ववहान 10:00 वजे 

 
 

परीक्षा भिन 

क्र.सं. रोि नम्बर /दताय नम्बर संख्या परीक्षा केन्द्र 

१ 56002 देखी 56837 सम्म 200 काखन्त मा.वव., हाटवजार लाईन, बटुवल (क) 

2 56840 देखी 57487 सम्म 200 काखन्त मा.वव., हाटवजार लाईन, बटुवल (ख) 

3 57488 देखी 58014 सम्म 200 काखन्त मा.वव., हाटवजार लाईन, बटुवल (ग) 

4 58017 देखी 58333 सम्म 110 काखन्त मा.वव., हाटवजार लाईन, बटुवल (घ) 

5 58335 देखी 58842 सम्म 200 लक्ष्मी मा.वव., लक्ष्मीनगर, बटुवल 
6 58843 देखी 62243 सम्म 200 नववन औद्योलगक कदर बहादरु ररता मा.वव., देवीनगर, बटुवल (क) 
7 62244 देखी 64243 सम्म 200 नववन औद्योलगक कदर बहादरु ररता मा.वव., देवीनगर, बटुवल (ख) 
8 64245 देखी 67120 सम्म 200 शंकरनगर दगुाादत्त मा.वव., बनवावटका, लतलोत्तमा (क) 
9 67123 देखी 69084 सम्म 200 शंकरनगर दगुाादत्त मा.वव., बनवावटका, लतलोत्तमा (ख) 
10 69087 देखी 70058 सम्म 200 अक्सफोर्ा मा.वव., सखु्खानगर, बटुवल (क) 
11 70062 देखी मालथ सवै 200 अक्सफोर्ा मा.वव., सखु्खानगर, बटुवल (ख) 

रष्टव्यः 
क) आयोगको पूवा सूचना ववना लनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनु ेछैन। 

ख) परीक्षा हलमा झोला, मोबाइल तथा अन्य इलेक्रोलनक लर्भाइसहरू लैजान लनषिे गरीएको छ। 

ग) परीक्षामा कालो मसी भएको र्टपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

घ) वस्तगुत बहवैुकखपपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन। 

........................ 
(चरुाबहादरु काकी) 
     ना.स.ु 

 ........................ 
(पपु्पराज खनाल ) 
लन.कायाालय प्रमखु 
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