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राष्ट्रिय अनुसन्धान ष्ट्रवभागको अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको ललखखत परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ४६९/०७५-७६, लमलत २०7६/३/२५
राष्ट्रिय अनुसन्धान ष्ट्रवभागको ष्ट्रव.नं. २/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रे णी सरह, अनुसन्धान
सहायक पदको यस कायाालयबाट लमलत २०७६।२।२६ मा सञ्चाललत प्रथम चरणको ललखखत परीक्षामा उत्तीणा उम्मेदवारहरुको
दे हायको लमलत, समय र स्थानमा द्वितीय चरणको ललखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीका लालग यो
ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा
सूचना प्रकाशन गररएको छ । उम्मेदवारहरुले प्रवेशपत्र ललई तोष्ट्रकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोध छ ।

अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा कायाक्रम
पत्र

ष्ट्रवषय/खण्ड

परीक्षा प्रणाली

ललखखत परीक्षाको लमलत र समय

परीक्षा अवलध

ष्ट्रवषयगत

२०७६।४।१२ गते ष्ट्रवहान ८.०० बजे

२ घण्टा ३० लमनेट

ष्ट्रवषयगत

२०७६।४।१३ गते ष्ट्रवहान ८.०० बजे

२ घण्टा ३० लमनेट

(क) नेपाली
प्रथम

(ख) अं ग्रज
े ी
(ग) गखणत

द्वितीय

सामान्य ज्ञान र समसामष्ट्रयक ष्ट्रवषय

परीक्षा केन्र
क्र.सं .

उम्मेदवारहरुको दताा नम्वर

सं ख्या

१

७००१ दे खख ७७६७ सम्म

२०० जना

२

७७६८ दे खख ८५२६ सम्म

२०० जना

३

८५२७ दे खख ९३९७ सम्म बााँकी सबै उम्मेदवारहरु

१५७ जना

परीक्षा भवन
एम्स इन्टरनेशनल कलेज, लगनखेल (क)
(लगनखेल बसपाका छे उ फन्को क्याफे नखजक)

एम्स इन्टरनेशनल कलेज, लगनखेल (ख)
(लगनखेल बसपाका छे उ फन्को क्याफे नखजक)

एम्स इन्टरनेशनल कलेज, लगनखेल (ग)
(लगनखेल बसपाका छे उ फन्को क्याफे नखजक)

रष्टव्यः–

१.

परीक्षा सञ्चालन हुने द्वदन अप्रत्याखशत ष्ट्रवदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सूचना ष्ट्रवना लनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुनेछैन ।

३.

परीक्षा भवनमा मोबाइल लनषेध गररएको छ ।

२.
४.

प्रथम चरणको ललखखत परीक्षामा उत्तीणा उम्मेदवारहरु मात्र द्वितीय चरणको ललखखत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् ।
परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

.....................

.........................

शाखा अलधकृत

उपसखचव

(जयराम नेपाल)

(चन्रकान्त लनरौला)

