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िमित: २०७४।०८।०८ 

lj=O{=÷lj=cfs{= txdf l/Qm :yfgdf egf{sf nflu k'gM cfj]bg ;DalGw ;"rgf . 

शैिक्षक बषर् २०७४।७५ मा यस क्याम्पसको B.E./BArch. तहमा िनम्न बमोिजमका केही कायर्बमह मा ःथान िरक्त रहन 
गएकोले ती ःथानह मा भनार् हनु चाहने आवेदकह को लािग पनु: आवेदन फाराम भरी बझुाउन सम्बिन्धत सबैको जानकारीको 
लािग यो सूचना ूकािशत गिरएको छ । 

 पनु: आवेदनका लािग २०७४ मंिसर १२ गते ११:०० बजेदेिख २:०० बजेिभऽ पलु्चोक क्याम्पसको सूचना ूिविध 
केन्िमा उपलब्ध फाराम भरी बझुाउन ुपनछ । फाराम भदार् ूित िवषय  ३०० का दरले लाग्नेछ । कुनै िवषयको 
िनयिमत (Regular) र पणुर्शिुल्कय (Full Fee) दवैु कायर्बममा भनार् हनु आवेदन िदएमा सोलाई दईु िवषय मािननेछ । 

 आवेदकले आफुले राख्न े ूाथिमकता अनसुारको शलु्क िस ाथर् बैक िलिमटेड पाटन ढोका शाखामा रहेको यस 
क्याम्पसको खाता नं. ००९१५०१९२०३ मा जम्मा गिर ूा  सक्कल भौचर आवेदन फारामका साथमा संलग्न गिर 
यस क्याम्पसको सूचना ूिविध केन्िमा पेश गनुर् पन छ ।  

 इिन्जिनयिरङ अध्ययन संस्थानद्वारा िलइएको परवेश परीक्षा २०७४ मा सिम्मिलत भई उत्तीणर् भएकाहरु मध्येबाट 
िनम्न बमोिजम आवेदकहरूले पुन: आवेदन िदन सक्नेछन् : 
क) यस क्याम्पसमा यस भन्दा पिहलेका भनार् कायर्बमह मा फाराम भनर् छुट भएकाह  । 

ख) यस क्याम्पसमा यस भन्दा पिहलेका भनार् कायर्बमह मा फाराम भिर नाम ूकािशत नभएकाह  । 

ग) कुनै पिन सूिचमा नाम ूकािशत भइ भनार् हनु छुट भएकाह  । 

घ) कुनै पिन आिङ्गक क्याम्पसका कुनै पिन कायर्करममा भनार् नभएकाहरु । 
 हाल िरक्त िसट संख्या 

िस. नं. कायर्बम िरक्त िसट संख्या 
१. Civil Regular 2 

२. Computer Regular १ 

 कुनै कायर्बमको िनयिमत तफर् को िरक्त रहेको ःथानमा भनार् सूची ूकाशन गदार् सोही कायर्बममा पूणर्शिुल्कय तफर्  
भनार् भइसकेका िव ाथीर्को योग्यताबम भन्दा कम माऽ योग्यताबम भएका आवेदकह को आवेदन परेको खण्डमा 
भनार् भइसकेका पूणर्शिुल्कय तफर् का िव ाथीर्लाई िनयिमत तफर्  ःथानान्तरण गन गरी पूणर्शिुल्कय कायर्बमका लािग 
भनार् सूची ूकाशन गिरनेछ र भनार् सूची अनसुारका आवेदक पूणर्शिुल्कय कायर्बममा भनार् भइसकेको खण्डमा माऽ 
यस अिघ भनार् भइसकेको िव ाथीर्लाई िनयिमत तफर्  ःथानान्तरण गिरनेछ । अतः आवेदन फाराममा ूाथिमकताबम 
राख्दा पणुर्शिुल्कय कायर्बममा पिन राख्न सूिचत गिरन्छ । 
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 यसै बीच कारणवश थप ःथानह  िरक्त रहन गएमा यसै आवेदन बाटै भनार् गिरनेछ । तसथर् आफूलाई इच्छा 
लागकेा सबै कायर्बमह मा ूाथिमकता राख् न सूिचत गिरन्छ । 

 उपरोक्त आवेदकह ले िदएको आवेदनको आधारमा ूवेश परीक्षाको योग्यताबमानसुार सात  सूची तथा वैकिल्पक 
सूची ूकाशन गिरनेछ । 

 
 

 पनु आवेदन का लािग भनार् कायर्बम िनम्नाअनसुार हनेुछ । 
 

egf{ sfo{qmd ldlt / ;do 

!_	egf{sf nflu k'gM cfj]bg kmf/fd eg]{ @)&$ d+l;/ !@ ut] !!M)) ah]b]lv @M)) ah];Dd .  
@_ ;ftf}+ tyf j}slNks ;"rL k|sfzg @)&$ d+l;/ !# ut] ljxfg !)M)) ah] . 

#_ ;ftf}+ tyf j}slNks ;"rL pk/ bflj lj/f]w @)&$ d+l;/ !# ut] ljxfg !!M)) ah]b]lv ck/fGx @M)) ah];Dd 

$_ ;+zf]lwt ;ftf}+ tyf j}slNks ;"rL k|sfzg @)&$ d+l;/ !# ut] a]n'sf ^M)) ah] . 

%_ ;ftf}+ ;"rLsf] egf{ @)&$ d+l;/ !$ ut] ljxfg !!M)) b]lv ck/fGx @M)) ah];Dd . 

^_ j}slNks ;"rLsf] egf{ @)&$ d+l;/ !% ut] !)M)) ah] b]lv . 
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