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जम्मा पाना 1 मध्ये  ~ 1 ~ 

प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. 32/०७8-७9, लमलत 2०७8/12/27 

 

यस कायााियबाट संचािन हनुे नेपाि प्रहरीको ववज्ञापन नम्बर 43(078/79) , प्रहरी जवान (जनपद) पदको श्री बागमती प्रदेश 
प्रहरी तालिम केन्द्र, दधुौिी, लसन्द्धिुीबाट प्रारखम् क ववाव्य परीक्षण तथा शारीररक तन्द्दरुुवती र वववततृ ववाव्य परीक्षणमा उत्तीणा  एका 
उम्मेदवारहरुको प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षा पूवा प्रकाखशत कायाक्रम अनसुार नेपाि सरकारिे तोकेको ववाव्य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड 
पािना गने गराउन ेगरी देहाय बमोखजमको लमलत, समय र वथानमा सञ्चािन हनुे  एकोिे सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाखशत 
गररएको छ । 

लिखित परीक्षा कायाक्रम 

ववज्ञापन नं. पद ववषय परीक्षा प्रणािी परीक्षा लमलत र समय समय अवलध 

43(078/79) 

(ििुा तथा समावेशी) 
प्रहरी जवान 

(जनपद) 

नेपािी रचना , अंग्रजेी र गखणत ववषयगत 

2079/01/10 गते 

ववहान 8:00 बजे 
1 घण्टा ३० लमनटे 

सामान्द्य ज्ञान, प्रहरी सेवा र 
बौविक परीक्षा 

बवतगुत 
2079/01/10 गते 

ववहान 9:30 बजे 
३० लमनेट 

परीक्षा  वन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको दताा नं.  परीक्षाथी संख्या परीक्षा  वन 

1 25301 देिी 25780 सम्म 200 श्री लसिाथा मा.वव., नगरपालिका रोड, हेटौंडा, (केन्द्र-क) 

2 25781 देिी 26275 सम्म 200 श्री लसिाथा मा.वव., नगरपालिका रोड, हेटौंडा, (केन्द्र-ि) 

3 26276 देिी 28133 सम्म 200 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पस, हेटौडा, (केन्द्र-क) 

4 28139 देिी देिी देिी माथी सँबै उम्मेदवारहरु 288 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पस, हेटौडा, (केन्द्र-ि) 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चािन हनुे ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा आयोगको पूवा सूचना ववना लनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा वथलगत हनुेछैन । 

ि) प्रवेश-पत्र ववना कुनै पलन उम्मेदवारिाई परीक्षामा सखम्मलित गराईन ेछैन । 

ग) परीक्षा शरुु हनु ु न्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा  वनमा मोबाईि तथा लबद्यलुतय सामाग्री लनषेध गररएको छ ।परीक्षामा क्याल्कुिेटर प्रयोग गना पाइन ेछैन । 

ङ) ववतगुत वहउुत्तर (Multiplce Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंग्रजेी ठुिो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्द्यता 
ददइने छ । 

च) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

छ) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सह ागी गराईन ेछैन । 

ज) परीक्षाथीिे परीक्षामा सह ागी हनु आउँदा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायााियवाट जारी  एको फोटो सवहतको कुनै एक सक्किै 
प्रमाणपत्र लिई उपखवथत हनुपुनेछ । 

रष्टव्य:- २ कोल ड-19 को ववशेष संक्रमणकािीन अववथामा परीक्षामा सामेि हनेु उम्मेदवारिे देहायका ववषयहरुको पूणा पािना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुा अखघ अलनवाया रुपमा मावक िगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदवार ववयंिे आफ्नो प्रयोजनको िालग वयालनटाईजर तथा िानेपानीको 
व्यववथा गनुापनेछ । 

ि) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाा, शौचािय जाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दईु लमटरको दरुी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा िवटएका जनशखििे ददएको लनदेशन पूणा पािना गनुा पनेछ । 

घ) कोल ड-१९ संक्रलमत उम्मेदवारहरुको िालग लबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबवथा गरीन ेहुँदा सँक्रलमत परीक्षाथीहरु आफु संक्रलमत  एको जानकारी यस 
कायााियको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईि नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी वा इमेि hetauda@psc.gov.np तथा 
लनवेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायााियिाई ददनहुनु सखुचत गररन्द्छ । 
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