िमित: २०७७।०५।२१

ःनातको र तहमा भनार्का लािग आठ सूची ूकाशन गिरएको ।

ःनातको र तहको भनार्का लािग िमित २०७७/०५/०१ मा ूकािशत सूचना अनुसार Online माफर्त पुनः आवेदन
िदने आवेदकह

मध्ये ूवेश परीक्षाको ूा ा को योग्यताबम तथा आवेदकह को ूाथिमकता बमका आधारमा

भनार्का लािग आठ सू ची ूकाशन गिरएको छ ।
भनार् सू ची ूकाशन गदार् सकेसम्म ऽुिट रिहत बनाउने ूयास गिरएको छ । कारणवश ऽुिट हुन गएको पाइएमा
दािव िवरोध गनर् सिकनेछ । दािब िवरोधका लािग िमित २०७७ भदौ २२ गते अपरान्ह ३:०० बजे सम्म
इमेल ठे गाना admission@pcampus.edu.np मा इमेल गिर िनवेदन िदनु पनछ । सू ची ूकाशनमा कुनै ऽुिट
ु ा ६:०० बजे सं शोिधत सू ची ूकाशन गिरनेछ ।
भएको पाइएमा सोही िदन बेलक
आठ भनार् सू चीमा नाम ूकािशत भएका आवेदकह

२०७७ भदौ २३ गते अपरान्ह ३:०० बजेसम्म भनार्

भइसक्नु पनछ ।
भनार् हुनका लािग आवेदकह ले आवँयक कागजातह को Scanned Copy भनार् सिमितको इमेल ठे गाना
admission@pcampus.edu.np मा इमेल गरी पठाउनु पनछ । उपरोक्त कागजात ूा

भएपिछ त्यसता

आवेदकह लाई यस क्याम्पसको िस ाथर् बक, पाटन ढोकामा रहे को खाता नं. ००९१५०१९२०३ मा कुनै
पिन ःथानबाट आवँयक रकम जम्मा गनर् इमेल माफर्त जानकारी गराइनेछ । यसरी जानकारी ूा

भएपिछ

सम्बिन्धत आवेदकले आवँयक रकम जम्मा गरी सोको भाउचर Scan गरी उपरोक्त इमेल ठे गानामा पुनः इमेल गरी
पठाउनु पन छ । उक्त ूा

भाउचरलाई बक सँग

जू गराइ भनार् सिमितले िनज आवेदकलाई Provisional भनार् गन

छ । इमेल माफर्त भनार् भएका आवेदकह को कागजातह
अिनवायर्

नोटिर गराइ भौितक

पमा यस क्याम्पसको शैिक्षक शाखामा पेश गनुर् पनछ । भौितक

सिहतका कागजात

जू नगराएमा भनार् ःवतः र

हुनेछ ।

पमा कक्षा सु

पमा कक्षा सु

हुन ु अगावै

हुन ु अगावै सक्कल

ि व्य:


भनार्का लािग नाम ूकाशन भएका आवेदकह ले उपरोक्त अनुसार तोिकएको िमित र समय िभऽ

आवँयक शुल्क र तोिकएका कागजान पेश गरी भनार् हुन ु पनछ ।


आठ भनार् सू चीमा नाम ूकाशन भएका आवेदकह ले भनार् नगरी ःथान िरक्त रहन गएमा माऽ नव
सू ची ूकाशन गिरनेछ ।



मािथल्लो ूाथिमकतामा नाम ूकािशत भई भनार् भएका आवेदकले तल्लो ूाथिमकताका कायर्बममा
भनार् हुन पाउने छै नन् । यस आठ भनार् सू चीमा तल्लो ूाथिमकताका कायर्बममा नाम ूकािशत भई
भनार् भइसकेका आवेदकह को नाम योग्यताबमले भ्याएमा नव सू चीमा मािथल्लो ूाथिमकता तोकेका

कायर्बमह मा ूकाशन गिरनेछ ।



भनार् सू चीमा नाम ूकािशत भई भनार् भइसकेपिछ कुनै पिन आवेदकले आफू मािथल्लो ूाथिमकतामा

अब उपरान्त नसन भनी कुनै पिन माध्यम
कायर्बममा रहन सक्नेछन् ।

भनार् हुन आउँदा पेश गनुप
र् न कागजातह

ारा िनवेदन िदएमा माऽ त्यसता आवेदक भनार् भएकै

तथा आवँयक शुल्क



नेपाली नागिरकताको सक्कल र ूमािणत ूितिलिप १ ूित ।



इिन्जिनयिरङ अध्ययन सं ःथान, ूवेश परीक्षा बोडर्

ारा २०७६ फाल्गुनमा िलइएको ूवेश परीक्षाको Score

Card ।


एस. एल. सी. र उच्च माध्यिमक तह (10+2) वा सो सरहका परीक्षाका लब्धा

पऽ, बोडर्

ारा ूा

ूमाणपऽ

र चािरिऽक ूमाणपऽह का सक्कल र ूमािणत ूितिलिप १।१ ूित ।


ःनातक तह वा सो सरहको लब्धा
१।१ ूित ।



पऽ, ूमाणपऽ र चािरिऽक ूमाणपऽको सक्कल र ूमािणत ूितिलिप

िऽ. िव. बाहेक अन्य बोडर्बाट ःनातक तह उ ीणर् गनह ले सम्बिन्धत बोडर्को माइमेसन सिटर्िफकेटको सक्कल

र ूमािणत ूितिलिप १ ूित ।


िवदे शी िव िव ालयबाट ःनातक तह उ ीणर् गनह ले समकक्षताको ूमाणपऽको सक्कल र ूमािणत ूितिलिप
१ ूित ।



ँ ा ८ मा उल्लेिखत भनार् शुल्क ।
िमित: २०७६।११।१५ को यस सिमितको भनार् सम्बन्धी सूचना को बुद
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TRIBHUVAN UNIVERSITY
INSTITUTE OF ENGINEERING
Pulchowk Campus
M.Sc. Eighth Admission List 2076
Environmental Engineering Full Fee (14)
SN

Applicant Detail
Roll No

Applicant Name

Gender

Priority Detail
District

Remark

Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th

1.

25

NIRAJAN PANGENI

Male

Rupandehi

382

16

18

12

2.

241

SAUGAT KARKI

Male

Kavrepalanchok

388

22

12

14

23

24

21

22

13

14

19

20

New
Shifted from 20

Disaster Risk Management Full Fee (20)
SN
1.

Applicant Detail
Roll No
344

Applicant Name
UJJWAL GIRI

Gender
Male

Priority Detail
District
Kathmandu

Remark

Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th
458

22

20

New

Technology and Innovation Management Full Fee (28)
SN
1.

Applicant Detail
Roll No
1955

Applicant Name
SHAURAV SUWAL

Gender
Male

Priority Detail
District
Bhaktapur

Remark

Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th
1142

28

New

Energy Systems Planning and Management Full Fee (30)
SN
1.

Applicant Detail
Roll No
2058

Applicant Name
PRADIP MAN SHRESTHA

Gender
Male

Priority Detail
District
Lalitpur

Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th
687

30

26
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32

Remark
Shifted from 34

