िमितः २०७७।०४।२५

िवषयः िव ावािरिध (Ph.D) तहमा भनार् सम्बिन्ध सूचना ।
यस क्याम्पसमा िव ावािरिध (PhD) तहमा भनार्का लािग इ. अ. सं . डीनको कायार्लयबाट िमित
२०७७।०४।२२ गतेको पऽ बमोिजम िनम्न उम्मेदवारलाई सूचना ूिविध केन्िमा सम्पकर् राखी उल्लेिखत
िमित िभऽ भनार् हुन सूिचत गिरन्छ ।

ब.सं .
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

नामथर
Binod Chandra Shrestha
Om Nath Acharya
Anku Jaiswal
Santosh Giri
Sanjeev Thapa
Prakash Chandra Prasad
Rajan Kusi
Sanjeev Kumar Sah
Saraswati Thapa
Bishal Bhusal
Bhim Bahadur Ghale (Gurung)
Rabindra Adhikari
Roshan Karki
Sunita Ghimire

ब.सं .
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

नामथर
Thaman Bahadur Khadka
Ishwar Man Amatya
Surya Narayan Shrestha
Prem Kumar Pokhrel
Nawaraj Dhakal
Libas Phaiju
Barsha Shrestha
Nistha Nakarmi
Sujata Shakya Bajracharya
Deepak Pant
Chhabi Lal Gnawali
Ram Prasad Aryal
Barun Ghimire

भनार् हुने िमित र िविध:

यस सूचीमा नाम भएका उमेदवारह ले २०७७ ौावण २८,२९, ३० र ३२ गते िवहान ११:०० बजे दे िख
अपरान्ह २:०० बजेसम्म सूचना ूिविध केन्ि, पुल्चोक क्याम्पसमा सम्पकर् रािख भनार् भइसक्नु पन छ ।

सूचना ूिविध केन्ि, 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 । उपरोक्त
कागजात ूा

भएपिछ त्यःता आवेदकह लाई आवँयक रकम यस क्याम्पसको िस ाथर् बक, पाटन ढोकामा

रहेको खाता नं ००९१५०१९२०३ मा कुनै पिन ःथानबाट 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 गिर पठाउनु पन छ । यसरी ूा

भाउचरलाई बक सँग

जु गराइ भनार्

सिमितले िनज आवेदकलाई Provisional भनार् गन छ । इमेल माफर्त भनार् भएका आवेदकह को कागजातह
नोटरी गराइ कक्षा सु
सु

हुन ु अगावै अिनवायर्

हुन ु अगावै सक्कल सिहतका कागजात

पमा यस क्याम्पसको शैिक्षक शाखामा पेश गनुर् पनछ । कक्षा
जू नगराएमा भनार् ःवतः र

हुनेछ ।

भनार् हुनका लािग आवँयक कागजातह :
१) Full Time समूहका आवेदकह ले २ वषर्सम्म क्याम्पसमा पूवक
र् ालीन शोधकतार्को

पमा काम गनुर् पन

भएकोले हाल कुनै कायार्लयमा सेवारत भए सेवाको िकिसम र अविध खुलेको एंव २ वषर्सम्म अध्ययन
िवदा िदने पऽको सक्कल ूित । यिद त्यसता आवेदक कुनै कायार्लयमा कायर्रत नभएको भए आफू कुनै
पिन कायार्लयमा कायर्रत नभएको भिन उल्लेख गिरएको ःवघोिसत पऽ ।
२) यिद इ. अ. स., डीन कायार्लयमा िनम्न मध्य कुनै कागजात नबुझाएको भए िनम्न कागजातह
क) भनार् हुन आउँदा SLC दे िख ःनातको र सम्मका लब्धा

◌ः

पऽ र चािरिऽक ूमाण पऽका सक्कल र

ूमािणत ूितिलिप १/१ ूित ।
ख) नागिरकता ूमाण पऽको सक्कल र ूमािणत ूितिलिप ।
ग) िऽ.िव. बाहेक अन्य बोडर्बाट ःनातको र तह उ ीणर् गरे को भए सम्बिन्धत बोडर्को Migration Certificate
र िऽ.िव.को Equivalence Certificate को सक्कल र ूमािणत ूितिलिप ।
घ) हालसालै िखिचएको पासपोटर् साइजको फोटो २ ूित ।
ँ ा नं. ४ मा उल्लेिखत
३) भनार् शुल्क वापत Rules and Regulations for Ph.D Program (2019) को बुद
रकम

९४,८९५।- यस क्याम्पसको िस ाथर् बकको खाता नं. ००९१५०१९२०३ मा जम्मा गरे को सक्कल

भ चर भनार्को समयमा

इिन्जिनयिर

बुझाउनु पनछ ।

अध्ययन सं ःथानसं ग सम्बिन्धत आवेदकह को लािगः

्
१) इ. अ. सं . का ःथायी िशक्षकह को धरौटी वापतको रकम ( . २५,०००।-) बुझाउनु पन छै न।
२) पुल्चोक क्याम्पसमा कायर्रत ःथायी िशक्षकह ले िशक्षण शुल्क (Tution Fee) र धरौटी वापतको रकम
( .६०,०००।-) बुझाउनु पन छै न ।
िऽ.िव. दतार् नभएका आवेदकह ले िऽ. िव. दतार् बापत थप शुल्क

. ५००।- (िवदे शबाट उ ीणर् गरे काह का

लािग १,०००।-) बुझाउनु पनछ ।

______________
अध्यक्ष
भनार् सिमित २०७६

