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िमित: २०७७।०३।१५

ःनातको र तहको ूथम सूचीको सुचा
ःनातको र तहको भनार् सुचा

भनार् कायर्बमको समयाविध थप बारे ।

गनर्का लािग िमित २०७७/०३/०३ मा ूकािशत सूचना अनुसार ूथम भनार् सूचीमा भनार्

हुनका लािग तोिकएको समयमा आवेदकह ले आवँयक कागजात स लन गनर् समय कम भएको भिन जानकारी गराएको
र यो समय महामारीको समय पिन भएको कारणले आवेदकह मा किठनाइ भएको

ि गत गद िमित २०७७/०३/१६

र १७ गते भनार्का लािग समय थप गिरएको ब्यहोरा सम्बिन्धत सबैलाई जानकारी गराइन्छ । थप समयमा ूथम भनार्
सूिचमा नाम िनिक्लएका र यस अिघको भनार् समय तािलकामा भनार् छु ट भएका कुनै पिन MSc कायर्बमका आवेदकह ले
भनार् हुन सक्नेछन् ।
भनार्का लागी सम्पकर् गन माध्यम:
फोन नं. : ०१-५५४३०८०

Email address: admission@pcampus.edu.np
सम्पकर् समय: िबहान ११:०० बजे दे िख अपरान्ह ३:०० बजे सम्म
भनार् हुनका लािग िनम्नानुसार गनर् सिकने छ ।
१. पुल्चोक क्याम्पसमै उपिःथत भइ भनार् हुन सक्ने आवेदकह ले सूचना ूिविध केन्ि (CIT) मा सम्पकर् रािख भनार्
हुन सक्नेछन् ।
२. पुल्चोक क्याम्पसमा उपिःथत हुन नसक्ने आवेदकह ले आवँयक कागजातह को Scanned Copy भनार् सिमितको
इमेल ठे गाना admission@pcampus.edu.np मा इमेल गरी पठाउनु पनछ । Sponsored Quota अन्तरगत भनार्
हुन चाहने आवेदकह ले आवँयक कागजात सिहत सम्बिन्धत ूायोजन गन सं ःथाको बक खाताबाट यस क्याम्पसको
नाममा िखिचएको चेक समेत Scan गरी भनार् सिमितको इमेल ठे गानामा पठाउनु पन छ ।
उपरोक्त कागजात ूा

भएपिछ भनार् सिमितले त्यसता आवेदकह लाई आवँयक रकम यस क्याम्पसको िस ाथर् बक,

पाटन ढोकामा रहे को खाता नं ००९१५०१९२०३ मा कुनै पिन ःथानबाट जम्मा गनर् सक्छन् भिन इमेल माफर्त
जानकारी गराइनेछ । सो जानकारी ूा

भएपिछ सम्बिन्धत आवेदकले आवँयक रकम जम्मा गरी सोको भाउचर

Scan गरी उपरोक्त इमेल ठे गानामा पुनः इमेल गिर पठाउनु पन छ । ूा

भाउचरलाई बक सँग

जू गराइ भनार्

सिमितले िनज आवेदकलाई Provisional भनार् गन छ । Online भनार् भएका आवेदकह को कागजातह
गराइ कक्षा सु

हुन ु अगावै अिनवायर्

आवेदकह ले कक्षा सु

नोटरी

पमा यस क्याम्पसको शैिक्षक शाखामा पेश गनुर् पनछ । Online भनार् भएका

हुन ु अगावै सक्कल सिहतका कागजात

जू नगराएमा भनार् ःवतः र

हुनेछ ।
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