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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

1 ३/०७४/७५
खुला र 

समावेशी
सहायक वैज्ञानिक,  प्रा., रसायि नवज्ञाि, ५

२०७५।०१।२३ गते नवहाि 

८.०० बजे

२०७५।०१।२४ गते 

नवहाि ८.०० बजे
78

2 ४/०७४/७५
खुला र 

समावेशी
सहायक वैज्ञानिक अनिकृत,  प्रा., जीव नवज्ञाि, ६

२०७५।०१।२३ गते 

नििको १२.०० बजे

२०७५।०१।२४ गते 

नििको १२.०० बजे
71

3 ५/०७४/७५
खुला र 

समावेशी
वैज्ञानिक सहायक, प्रा., जीव नवज्ञाि, ५

२०७५।०१।२५ गते नवहाि 

८.०० बजे

२०७५।०१।२६ गते 

नवहाि ८.०० बजे
121

4 ६/०७४/७५
खुला र 

समावेशी
प्रयोगशाला प्रानवनिक, प्रा., जीव नवज्ञाि, ४

२०७५।०१।२३ गते 

नििको ४.०० बजे
- 78

5 ७/०७४/७५ खुला सहायक वैज्ञािीक अनिकृत, प्रा., भौनतक नवज्ञाि, ६
२०७५।०१।२५ गते 

नििको १२.०० बजे

२०७५।०१।२६ गते 

नििको १२.०० बजे
55

6 ८/०७४/७५
खुला र 

समावेशी
वैज्ञानिक सहायक, प्रा., भौनतक नवज्ञाि, ५

२०७५।०१।२७ गते नवहाि 

८.०० बजे

२०७५।०१।२७ गते 

नििको १२.०० बजे
70

7 ९/०७४/७५
खुला र 

समावेशी
पुस्तकालय सहायक, प्र., नवनवि, ५

२०७५।०१।२५ गते 

नििको ४.०० बजे
- 42

द्रष्टब्यः 

द्विखित परीक्षा काययक्रम सम्बन्धी सूचना

उ.सं.

िोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािन शािा

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

४. परीक्षा संचालि हुिे निि अप्रत्यानशत नविा पिन गएमा पनि आयोगको पूवय सूचना द्ववना द्वनर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थनगत हुिे छैि ।

सवै उमेिवारहरु श्री 

लोक सेवा आयोग, 

केन्द्रीय कायानलय, 

अिामिगर ।

राद्वष्टि य द्ववद्वर् द्ववज्ञान प्रयोगशािाको पूवन प्रकानशत नवज्ञापि (२०७४।८।२२) अिुसार िेहाय वमोजमका पिहरुको  खुला प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा 

तपनशल वमोनजमको परीक्षा कायनक्रम अिुसार संचालि हुिे व्यहोरा सम्वखित सवैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानशत गररएको छ ।

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय
परीक्षा केन्द्र

१. उमे्मिवारले उत्तरपुखस्तकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गिुनपिेछ ।

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मिवारवालाई परीक्षामा सखम्मनलत िगराइिे हुुँिा प्रवेशपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा 

भविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा भविमा मोिाइि फोन द्वनषेर् गररएको छ ।
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