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िमित: २०७७।०३।०३ 

ःनातको र तहको भनार्का लािग ूथम सूचीको ःथिगत भनार् कायर्बम सचुा  गन 
सम्बन्धमा । 

ःनातको र तहको भनार्का लािग िमित २०७६/११/१५ मा ूकािशत िवःततृ सूचना अनसुार ूथम भनार् सूची ूकािशत 
भइ एक िदनको भनार् समेत सम्प  भइ सकेको तर बाँकी िदनको भनार् गनुर् पूवर् िव व्यापी महामारीको कारण उत्प  
िवषम पिरिःथित अनसुार नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना अनसुार िमित २०७६/१२/०८ गते ूथम भनार् सूिचको 
कायर्बम ःथगन गिरएको िथयो । यसरी ःथगन हनु गएको ःनातको र तहको भनार्को कायर्बम िऽ. िव., इ. अ. सं. 
को पिरपऽ बमोिजम ूथम सूिचको भनार् बमशः स ालन गिरने भएको छ । यस सम्बन्धमा यस क्याम्पसको पूवर् ूकािशत 
ूथम सूचीमा नाम ूकाशन भएका आवेदनह ले िमित २०७७/०३/०८ देिख पलु्चोक क्याम्पसको सूचना ूिविध केन्िमा 
िनम्न माध्यमबाट सम्पकर्  रािख भनार् हनु सक्ने व्यहोरा सम्बिन्धत सबैलाई जानकारी गराइन्छ । 

भनार्का लागी सम्पकर्  गन माध्यम:  
फोन नं. : ०१-५५४३०८० 
Email address: admission@pcampus.edu.np 

सम्पकर्  समय: िबहान ११:०० बजे देिख अपरान्ह ३:०० बजे सम्म 
 

ूथम भनार् सूचीमा भनार् हनु बाँकी आवेदकह ले िनम्न अनसुारको भनार् कायर्बम अनसुार भनार् हनु सम्पकर्  गनुर्हनु सूिचत 
गिरन्छ । 

Hydropower Engineering २०७७ असार ०८ गते 

िबहान ११:०० बजे देिख अपरान्ह 
३:०० बजे सम्म । 

Renewable Energy Engineering 

Technology and Innovation Management २०७७ असार ०९ गते 
Energy Systems Planning and Management 

Mechanical Systems Design and Engineering २०७७ असार १० गते 
Material Science and Engineering 

Climate Change and Development २०७७ असार ११ गते 
Urban Planning 

Energy for Sustainable Social Development 

२०७७ असार १२ गते Energy Efficient Buildings 

Architecture 

उल्लेिखत िमितमा भनार् हनु नसकेका आवेदकह  २०७७ असार १४, १५ गते 
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भनार् गदार् आवँयक कागजातह  तथा शलु्क 

 नेपाली नागिरकताको सक् कल र ूमािणत ूितिलिप २ ूित । 

 इिन्जिनयिरङ अध्ययन संःथान, ूवेश परीक्षा बोडर् ारा २०७६ फाल्गनुमा िलइएको ूवेश परीक्षा उ ीणर् भइ ूा  
गरेको Score Card । 

 हालसालै िखिचएको पासपोटर् साइजको फोटो २ ूित । 

 एस. एल. सी. र उच्च माध्यिमक तह (10+2) वा सो सरहका परीक्षाका लब्धा  पऽ, सम्बिन्धत परीक्षा बोडर्बाट 
ूा  ूमाणपऽ र चािरिऽक ूमाणपऽह का सक् कल र ूमािणत ूितिलिप १।१ ूित । 

 ःनातक तह वा सो सरहको लब्धा  पऽ, ूमाणपऽ र चािरिऽक ूमाणपऽको सक् कल र ूमािणत ूितिलिप १।१ 
ूित ।  

 िऽ. िव. बाहेक अन्य बोडर्बाट ःनातक तह उ ीणर् गनह ले सम्बिन्धत बोडर्को माइमसेन सिटर्िफकेटको सक् कल 
र ूमािणत ूितिलिप १ ूित । 

 िवदेशी बोडर्बाट ःनातक तह उ ीणर् गनह ले समकक्षताको ूमाणपऽको सक् कल र ूमािणत ूितिलिप १ ूित । 

 िमित: २०७६।११।१५ को यस सिमितको भनार् सम्बन्धी सूचना को बुदँा ८ मा उल्लेिखत भनार् शलु्क । 

 Sponsored Quota मा भनार् हनुका लािग, ूायोजन गन संःथाको दतार् ूमाणपऽ, नवीकरण (आवँयक भएमा), आ. 
व. ०७५/०७६ को कर चकु्ता ूमाणपऽ, आयकर छुट हनेु संःथा भए कर छुटको ूमाणपऽ (सरकारी कायार्लय 
बाहेकका लािग) सिहत आवँयक २ बषर्को सम्पूणर् शलु्क एकमुं  ठ चेकबाट भकु्तानी गनुर् पनछ । यसरी चेकबाट 
भकु्तानी गदार् ूायोजक संःथाको खाताबाट भकु्तानी हनेुगरी यस क्याम्पसको नाममा िखिचएको एकाउन्टपेयी चेक 
हनु ुपनछ । 
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