
 

 

प्रहरी जवान (जनपद) पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ०६/०७४-७५,  ममति २०७४/०५/१२ 

 

नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०७३/७४-०३, प्रहरी जिान (जनपद) पदको लागि मध्यपश्चचम क्षेत्रीय प्रहरी िालीम 
केन्द्र, नेपालगञ्जबाट विस्ततृ स्िास््य परीक्षणबाट उतीणण भई गलखित परीक्षाका लागि छनौट भएका सम्पूणण उम्मेदिारहरुको 
प्रगतयोगितात्मक गलखित परीक्षा गनम्न गमगत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्िखधित सिैको जानकारीको लागि यो 
सूचना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा भिनहरु : 
क्र.सं. दताण नं.   (.......देखि.........सम्म) संख्या परीक्षा भिन / केधर 

1 63001  देखि  63576 200 अमरज्योगत नमूना मा.वि. नेिारे क 

2 63577  देखि  64132 200 अमरज्योगत नमूना मा.वि. नेिारे ि 

3 64134  देखि  64618 200 अमरज्योगत नमूना मा.वि. नेिारे ि 

4 64624  देखि  65195 200 सिेुत मोडल कलेज, िजरुा 
5 65196  देखि  65777 200 इिरगिज मा.वि. बलुबलेुिेट क (पवहलो तला) 
6 65779  देखि  66456 200 इिरगिज मा.वि. बलुबलेुिेट ि (दोश्रो तला) 
7 66463  देखि  67058 200 इिरगिज मा.वि. बलुबलेुिेट ि (तेश्रो तला) 
8 67062  देखि  67695 200 इिरगिज मा.वि. बलुबलेुिेट घ (+2 भिन) 
9 67702  देखि  68425 200 साउथ एगसयन स्कलसण, यररचोक (पतेनीरोड) क 
10 68426  देखि  693९8 200 साउथ एगसयन स्कलसण, यररचोक (पतेनीरोड) ि 
11 69400  देखि  71303 200 भैरब मा.वि. भैरबस्थान 
12 71308  देखि  78402 200 नेपाल राविय मा.वि. डााँडास्कुल 
13 78406  देखि  80092 200 गड.गभ. गनकेतन स्कुल, दैलेिरोड, इत्राम 
14 80102  देखि  81134 200 श्रीकृष्ण संस्कृत तथा सािारण मा.वि. क 
15 81137  देखि  83646 200 श्रीकृष्ण संस्कृत तथा सािारण मा.वि. ि 
16 83647  देखि  84809 236 लोक सेिा आयोि, क्षेत्रीय गनदेशनालय भिन 
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परीक्षा कायणक्रम : 
क्र.सं. विषय पूणाणङ्क परीक्षा प्रणाली गमगत र समय अिगि 

1 प्रथम पत्र १०० विषयित / िस्तिुत 
2074/5/24 िते 

ददनको ११:00 बजेदेखि 
२ घण्टा 

रष्टव्य : 
1. प्रिेशपत्र विना परीक्षामा सखम्मगलत निराईने भएकोले उम्मेदिारले अगनिायणरुपमा प्रिेशपत्र गलई परीक्षा सञ्चालन पूिण 

परीक्षा भिनमा आइ पगु्न ुपनेछ । 
2. िस्तिुत बहिैुकखपपक परीक्षामा क्यालकुलेटर प्रयोि िनण पाइने छैन । 
3. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन गन:षिे िररएको छ । 
4. परीक्षाथीले उत्तरपखुस्तकामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुण पनेछ । 

 

 

लोक सेवा आयोग 

मध्यपश्चचमाञ्चल के्षत्रीय तनदेशनालय, 
सुरे्खि 

 

(मीनबहादरु थापाक्षेत्री) 
शािा अगिकृत 

(विष्णपु्रसाद उपाध्याय) 
नायि सबु्बा 


