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अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सं शोलधत
सूचना
सूचना नं. 119/०७५-७६, लमलत २०७6/०3/29

राष्ट्रिय अनुसन्धान ष्ट्रवभागको ष्ट्रवज्ञापन नम्बर २/०7५/76 (िुला तथा समावेशी), रा.प.अन.द्वितीय
श्रे णी अनुसन्धान सहायक पदको पूवला नधााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान ५ नं. प्रदे श
कायाालय,

बुटवलबाट

दरिास्त

फाराम

स्वीकृत

गरार्ा

प्रथम

चरणको

परीक्षामा

सफल

भएका

उम्मेदवारहरूको लालग मात्र लनम्न लमलत र समयमा लनम्नानुसारको परीक्षा भवनमा द्वितीय चरणको
प्रलतयोलगतात्मक ललखित परीक्षा सञ्चालन हुने गरी सं शोधन गररएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीका लालग
ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा
यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोष्ट्रकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरू हुनभ
अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एष्ट्रकन गनुह
ा न
ु अनुरोध छ ।
द्वितीय चरणको ललखित परीक्षा कायाक्रम
क्र.सं .

पत्र

ष्ट्रवषय

परीक्षा प्रणाली

1

प्रथम

नेपाली, अं ग्रज
े ी र गखणत

ष्ट्रवषयगत

२

द्वितीय

सामान्य ज्ञान र समसामष्ट्रयक ष्ट्रवषय

ष्ट्रवषयगत

परीक्षा लमलत र समय

समय

2076/04/12 गते ष्ट्रवहान

2 घण्टा 30 लमनेट

8.00 बजे
2076/04/13 गते ष्ट्रवहान

2 घण्टा 30 लमनेट

8.00 बजे

परीक्षा भवन
क्र.सं .

रोल नम्बर दे खि सम्म

उम्मेदवार सं ख्या

परीक्षा भवन

राष्ट्रिय अनुसन्धान ५ नं. प्रदे श कायाालय,
बुटवलबाट दरिास्त फाराम स्वीकृत

१

गरार्ा प्रथम चरणमा सफल सबै

33 जना

श्री लसद्धेश्वर लाल कुमारी मा.ष्ट्रव., द्वदपनगर, बुटवल

उम्मेदवारहरू
द्रष्टव्यः
क) परीक्षा सञ्चालन हुने द्वदन अप्रत्याखशत लबदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सूचना ष्ट्रवना लनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत
हुनछ
े ैन ।

ि) परीक्षा भवनमा मोबार्ल फोन लनषेध गररएको छ ।
ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
घ) परीक्षाथीले अलनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललर्ा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेश पत्र ष्ट्रवतरण गरीने छै न ।
ङ) तोष्ट्रकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गरार्ने छै न ।

..........................
(पुष्पराज िनाल)
शािा अलधकृत

..........................
(एकनारायण शमाा)
उपसखचव

