िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवठत संस्था िहािािा
परीक्षा संचािन िािा

प्रविक्षाथी छनौटको विखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र वनधायरण सम्बन्धी सूचना
श्री नेपाि नागररक उड्डर्न प्रविक्षण प्रवतष्ठान

शनकायः

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

2076/11/01

वि.प. कार्यक्रि प्रकावित
विवतिः

2077/10/19

१०/२५/२०७७

परीक्षा केन्द्र प्रकावित विवत

प्रवतष्ठानको पूवग प्रकाशशत शवज्ञापन अनुसार ATC Licening, Aerodrome Control and AFIS Course (AAA-009) र Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course, ARFF-012 को प्रशशक्षाथी छनौि
िुिा तथा सिािेिी तफयको विखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र िे हाय बमोशजम तय गररएको हुँ िा सम्बक्तित सबैको जानकारीका लाशग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ ।
क्र.सं .

विज्ञापन नं.

वकवसि

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह / तह

१

११-१५/०७६-०७७

खुला तथा
समावेशी

२

६-१०/०७६-०७७

खुला तथा
समावेशी

विखित परीक्षा विवत र सिर्

उम्मेदिार संख्या

परीक्षा केन्द्र

प्रथि पत्र

वितीर् पत्र

तृतीर् पत्र

Basic Aerodrome Rescue and
Fire Fighting Course, ARFF-012
(प्रशशक्षाथी)

-

२०७७ फागुन ८ गते
अपरान्ह १२:०० बजे

२०७७ फागुन ८ गते
शिनको १:०० बजे

97

ATC Licensing, Aerodrome
Control and AFIS Course, AAA009 (प्रशशक्षाथी)

२०७७ फागुन ९ गते
शिनको ३:०० बजे

२०७७ फागुन ९ गते
शिनको ४:१५ बजे

२०७७ फागुन १० गते
शिनको ३:०० बजे

272

दे खि

सम्म

श्री मनमोहन मेमोररयल
कलेज, बालाजु ।
(जनमैत्री अस्ताल सँगै )

1

424

श्री शपइए (PEA) एशोशसयसन,
जेशसस मागग , थापाथली ।

1

272

द्रष्टब्यिः
१. उम्मेदिारिे उत्तरपुखस्तकािा कािो िसी िएको डटपेन /किि िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिािाई परीक्षािा सखम्मवित नगराइने हुुँ दा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुिन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा ििनिा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा ििनिा झोिा, िोबाइि फोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोवनक्स वडिाइसहरु िैजान वनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थवगत हुने छै न ।
५. िस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंग्रेजी ठु िो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

कोविड - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु
१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुगअशि उम्मे िवारले माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाशग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत शलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लाशग तोशकएको समय भन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाग , बाशहर शनस्कँिा र शौचालय प्रयोग गनुग पिाग शभडभाड नगररकन २ (दु ई) विटरको दू री कार्ि गरी क्रमैसँग तोशकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने , कुराकानी गने गनुग हुँ िैन ।
५. परीक्षामा खशिएका जनशक्तिले शिएको शनिे शनको पू र्ग पालना गनुग पनेछ ।
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