
 
 

सचूना !   सचूना !!   सचूना !!! 
 

 

नेपाल प्रहरीमा प्राविविक समूह अन्तर्गत विविन्न उपसमूह तर्ग  ररक्त     

प्रहरी जिान (प्राविविक) पदमा खलुा प्रवतयोवर्ताद्वारा समािेशी प्रािधान 

बमोविम पदपवूतग र्नग प्रहरी प्रधान कायागलयबाट वमवत २०७८/०६/२२ र्ते 

प्रकावशत विज्ञापन अनुसार दरखास्त वदएका उम्मेदिारहरुको प्रारवभिक स्िास््य 

परीक्षण तथा शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षा वनम्न तावलका बमोविम संचालन हुने 

हुुँदा परीक्षामा सहिार्ी हुने उम्मेदिारहरूले सक्कलै नागररकताको प्रमाण-पत्र 

र सभबवन्ित कायाालयबाट उपलब्ि गराईएको प्रिेश-पत्र साथमा वलई 

परीक्षा शरुु हुनु िन्दा १ (एक) घण्टा अर्ािै तोवकएको स्थानमा उपवस्थत हुनु हुन 

सम्बवन्धत उम्मेदिारहरुको िानकारीको लावर् यो सचूना प्रकाशन र्ररएको छ ।   
 

साथै प्रारवम्िक स्िास््य परीक्षण तथा शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षाको नवतिा 

परीक्षा संचालन िएको िोवलपल्ट ०८:०० बिे प्रकाशन र्ररने र उत्तीणग हुने 

उम्मेदिारहरुको नवतिा प्रकाशन िएकै वदन सम्बवन्धत परीक्षा केन्रमा विस्तृत 

स्िास््य परीक्षण संचालन हुने व्यहोरा समेत सवूचत र्ररन्छ । 
  

परीक्षामा सहिार्ी हुन सहि हुने पोशाकहरुुः- 

• हार्पाईन्ट, वट.सटग, ट्रयाक सुट, स्पोटगस िुत्ता आवद । 

 

वनभन:- 

 

 



 
 

 

परीक्षा केन्र:- १ नं. प्रदेश प्रहरी तावलम केन्र, विराटनगर । 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

वमवत 
बार 

पवहलो वसफ्ट दोस्रो वसफ्ट 
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परीक्षा केन्र:- २ नं. प्रदेश प्रहरी तावलम केन्र, िनकपुर 

(सभपका  कायाालय: राजवबराज, सप् तरी) । 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

वमवत 
बार 

पवहलो वसफ्ट दोस्रो वसफ्ट 
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परीक्षा केन्र:- बार्मती प्रदेश प्रहरी तावलम केन्र, दुिौली वसन्िुली । 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 
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परीक्षा केन्र:- र्ण्डकी प्रदेश प्रहरी तावलम केन्र, पोिरा । 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 
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परीक्षा केन्र:- लुवम्बनी प्रदेश प्रहरी तावलम केन्र, बुटिल । 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

वमवत 
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परीक्षा केन्र:- कणागली प्रदेश प्रहरी तावलम केन्र, सुखेत (हाल नेपालगंज)। 
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परीक्षा केन्र:- सुदरूपव चम प्रदेश प्रहरी तावलम केन्र, वदपायल । 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

वमवत 
बार 
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प्रहरी प्रधान कायागलय 

मानिश्रोत एिं प्रशासन वििार् 

िनाग छनौट महाशाखा 

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 

परीक्षा केन्र:- महानर्रीय प्रहरी वशक्षालय, महाराजगंज काठमाण्डौ । 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

वमवत 
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पुनश् च: 

• प्रकावशत तावलका बमोविम परीक्षा संचालन हुन े वदन अप्रत्यावशत विदा पनग र्एमा पूिग सूचना विना 

वनधागररत परीक्षा कायगक्रम स्थवर्त हुन ेछैन ।   

• वमवत २०७८/०८/२६ र्ते तोवकएको सम्पकग  वमवतका वदन सम्बवन्धत दरखास्त दताग र्न ेकायागलयमा उपवस्थत 

िई सम्पकग  राख्नु नपने िएकोल े यस ै सचूनालाई आधार मावन मावथ उल्लेवखत तावलका अनुसार परीक्षामा 

सहिार्ी हुनु हुन समेत सूवचत र्ररन्छ ।  

• यस सम्बन्धमा कुनै वद्वविधा िएमा सम्बवन्धत परीक्षा केन्रमा सम्पकग  राख्न सवकने छ ।   

 

 

वमवतुः-२०७८/०८/२४ र्ते ।  


