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राष्ट्रिय अनसु न्धान ष्ट्िभागको अनसु न्धान सहायक पदको ष्ट्ितीय चरणको ष्ट्िष्ट्ित परीक्षाको परीक्षा भिन
कायम गररएको सचू ना ।
सचू ना नं. ०१/०७६-७७, ष्ट्मष्ट्त :२०७६/०४/०२

राष्ट्रिय अनसु न्धान ष्ट्िभागको ष्ट्िज्ञापन नं. २/०७५/०७६ (िि
ु ा र समािेशी) अनसु ार रा.प.अनं. ष्ट्ितीय श्रेणी सरह, अनसु न्धान
सहायक पदको िाष्ट्ग राष्ट्रिय अनसु न्धान सदु रु पष्ट्िम प्रदेश कायाािय धनगढी कै िािी िाट दरिास्त स्िीकृ त भई यस कायााियिाट
ष्ट्मष्ट्त २०७६।२।२६ मा सञ्चाष्ट्ित प्रथम चरणको ष्ट्िष्ट्ित परीक्षामा उत्तीणा उम्मेदिारहरुको ष्ट्ितीय चरणको ष्ट्िष्ट्ित परीक्षा देहायको
ष्ट्मष्ट्त, समय र स्थानमा संचािन हुने भएकोिे सम्िष्ट्न्धत सिैको जानकारीको िाष्ट्ग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।

परीक्षा कार्यक्रम
क्र.स.ं

पत्र

१.

प्रथम

२.

ष्ट्ितीय

विषर्/खण्ड
नेपािी
अग्रं ेजी
गष्ट्णत
सामान्य ज्ञान र समसामष्ट्यक
ष्ट्िषय

परीक्षा
प्रणाली

वलवखत परीक्षाको वमवत र
समर्

अिधी

ष्ट्िषयगत

२०७६/०४/१२ गते ष्ट्िहान ८:००
िजे

२ घण्टा ३० ष्ट्मनेट

ष्ट्िषयगत

२०७६/०४/१३ गते ष्ट्िहान ८:००
िजे

२ घण्टा ३० ष्ट्मनेट

परीक्षा भिन
रोल नम्बर
क्र.स.ं
१.

देवख

परीक्षार्थी
सख्ं र्ा

सम्म

प्रथम चरणमा सफि भएका रोि नम्िर ६०१९ देष्ट्ि ६१४५
सम्म का सिै उम्मेदिारहरु

१६

परीक्षा भिन
श्री िोक सेिा आयोग महेन्रनगर कायााियको
परीक्षा हि महेन्रनगर ।

द्रष्टव्यः






प्रिेश पत्र ष्ट्िना परीक्षाथीिाई परीक्षामा सष्ट्म्मष्ट्ित गराइने छै न । उम्मेदिारहरूिे सक्कि नेपािी ना.प्र.प. पष्ट्न साथमा ल्याउनु पनेछ ।
परीक्षा कोठा पत्ता िगाउने प्रयोजनका िाष्ट्ग उम्मेदिारहरुिे एक घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा पुष्ट्गसक्नु पनेछ ।
परीक्षा के न्रमा परीक्षाथीिे मोिाइि फोन, झोिा र इिेक्िोष्ट्नक ष्ट्िभाइस ल्याउन ष्ट्नषेध गररएको छ ।
परीक्षामा अष्ट्निाया रुपमा कािो मसी भएको िटपेन/किम प्रयोग गनापु नेछ ।
परीक्षा सचं ािन हुने ष्ट्दन सािाजष्ट्नक ष्ट्िदा पना गएमा पष्ट्न िोक सेिा आयोगको पिू ा सचू ना ष्ट्िना परीक्षा कायाक्रम स्थष्ट्गत हुने छै न ।

…………………

…………………

(पुस्कर राज उपाध्र्ार्)
स.क.अ.

(खगेन्र प्रसाद भट्ट)
शािा अष्ट्धकृ त

…………………
(वनरन्जन श्रेष्ठ)
उपसष्ट्चि
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