िोक से वा आयोि
सुरक्षा द्वनकाय तथा संिद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािन शािा
तिकार्िः

िु िा प्रद्वतयोद्वितात्मक द्विखित परीक्षा कायय क्रम र परीक्षा भवन कायम िररएको सू चना
@)&%÷%÷*
ञ्जवज्ञापन प्रकाञ्जशत ञ्जमञ्जतिः
श्री राद्वरिय बीमा कम्पनी द्विद्वमटे ड

द्विद्वमटे डको पूवट प्रकाञ्जशत ञ्जवज्ञापन अनुसार दे हाय वमोजमका पदहरुको

लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमततिः

@)&%÷^÷२४

िुिा प्रद्वतयोद्वितात्मक द्विखित परीक्षा दे हाय बमोञ्जजमको कायटक्रम अनुसार ञ्जनम्न वमोञ्जजका परीक्षा भवनहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धित
सवैको जानकारीका लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गररएको छ ॰

क्र.सं .

द्वबज्ञापन नं .

द्वकद्वसम

१

१÷२०७५/७६

खि
ु ा र महििा

२

४÷२०७५/७६

३

पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय
प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

तृतीय पत्र

उ.सं .

व्यवस्थापक, ९

१३

खि
ु ा

नायब व्यवस्थापक (चार्ट ड एकाउण्टे ण्ट), ७

६

५÷२०७५/७६

खि
ु ा

नायब व्यवस्थापक (कम्प्युर्र इञ्जिञ्जनयर), ७

४

९÷२०७५/७६

खि
ु ा र महििा

सहायक (ख), (कृञ्जि प्राञ्जवञ्जधक), ४

१

५

१०÷२०७५/७६

खि
ु ा

सहायक (ख), (पशु प्राञ्जवञ्जधक), ४

३

६

२÷२०७५/७६

खि
ु ा र समावेिी

सह व्यवस्थापक, ८

७

६÷२०७५/७६

खि
ु ा र समावेिी

सहायक व्यवस्थापक, ६

८

३÷२०७५/७६

खि
ु ा र महििा

९

११÷२०७५/७६
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खि
ु ा

२०७५॰०८॰१ गते
ञ्जदनको १.०० बजे

२०७५॰०८॰२ गते
ञ्जदनको १.०० बजे

२०७५॰०८॰३ गते

२०७५॰०८॰४ गते

ञ्जदनको १.०० बजे

ञ्जदनको १.०० बजे

नायब व्यवस्थापक, ७

२०७५॰०८॰६ गते
ञ्जवहान ११.०० बजे

सहायक (ख), (कृञ्जि प्रसार प्राञ्जवञ्जधक), ४

२०७५॰०८॰७ गते
ञ्जदनको १.०० बजे

२०७५॰०८॰६ गते
ञ्जदनको १.०० बजे
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-

-

२

परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
दे खि

सम्म

श्री लोक से वा आयोग केन्द्रीय
कायाट लय, अनामनगर ॰

सवै उम्मेदवारहरु

-

१७

श्री लोक से वा आयोग केन्द्रीय
कायाट लय, अनामनगर ॰

सवै उम्मेदवारहरु

२०७५॰०८॰५ गते
ञ्जदनको १.०० बजे

३०७

श्री महे न्द्र भवन
मा.ञ्जव.,सानोगौचरण ॰

सवै उम्मेदवारहरु

श्री लोक से वा आयोग केन्द्रीय
कायाट लय, अनामनगर ॰

सवै उम्मेदवारहरु

२०७५॰०८॰७ गते
ञ्जदनको १.०० बजे

-

८४

१

क्र.सं .

१०

११

द्वबज्ञापन नं .

८÷२०७५/७६

७÷२०७५/७६

पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वकद्वसम

खि
ु ा र समावेिी

खि
ु ा र समावेिी

सहायक (ख), ४

सहायक (क), ५

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय
प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

२०७५॰०८॰८ गते

२०७५॰०८॰८ गते

ञ्जवहान ११.०० बजे

ञ्जदनको २.०० बजे

२०७५॰०८॰९ गते

२०७५॰०८॰१० गते

ञ्जदनको १.०० बजे

ञ्जदनको १.०० बजे

तृतीय पत्र

-

उ.सं .

९२९

५३७

परीक्षा केन्द्र
श्री महे न्द्र भवन
मा.ञ्जव.,सानोगौचरण ॰

५००

श्री महे न्द्र भवन
मा.ञ्जव.,सानोगौचरण ॰

सवै उम्मेदवारहरु

२. प्रवेश पत्र ञ्जवना कुनै पञ्जन उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सन्धम्मञ्जलत नगराइने हुुँ दा प्रवेशपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिावै परीक्षा भवनमा आइपु ग्नुपने छ ॰
३. परीक्षा भवनमा मोबाइि फोन द्वनषे ध गररएको छ ॰
४. परीक्षा सं चालन हुने ञ्जदन अप्रत्याञ्जशत ञ्जवदा पनट गएमा पञ्जन आयोिको पू वय सूचना द्ववना द्वनधाय ररत परीक्षा कायय क्रम स्थञ्जगत हुने छै न ॰
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१

५०१ दे न्धख बाुँ की सवै

द्ररब्यः

RBCL_Exam_Sch_2075_

सम्म

श्री मदन भण्डारी मेमोररयल
कलेज, अनामनगर ॰

१. उम्मेदवारले उत्तरपु न्धिकामा कािो मसी भएको डटपे न/किम मात्र प्रयोग गनुट पने छ ॰
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रोि नं.
दे खि

