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शैन्िक बर्ष २०७८।७९ ियाल

स क् यालम्पसको B.E./BArch. तहियाल केही कयाल क्र
ष िहरुियाल त्रनम्न बिोन्िि स्थयालन रिक्त िहन

गएकोये ती स्थयालनहरूियाल भनयालष हुन चयालहने आवेदकहरूको ययालत्रग पुन: आवेदन फयालियालि भिी बुझयालउन सम्बन्जित सबैको ियालनकयालिीको
ययालत्रग



ो सूचनयाल प्रकयालन्शत गरिएको छ ।
पुन: आवेदनकयाल ययालत्रग २०७९ वैशयालख २५ गते ११:०० बिेदेन्ख 3:०० बिेत्रभि पुल्चोक क् यालम्पसको भनयालषको Web
Site:admission.pcampus.edu.np ियाल उपयब्ि Online आवेदन फयालियालि भिी बुझयालउनु पनेछ । फयालियालि भदयालष
प्रत्रत ववर्

रू ५०० कयाल दिये ययालग्नेछ । कुनै ववर् को त्रन त्रित (Regular) ि पुर्श
ष न्ु ल्क

भनयालष हुन आवेदन ददएियाल सोययालई दुइ ववर्



(Full Fee) दुवै कयाल क्र
ष िियाल

ियालत्रननेछ ।

आवेदकये आफुये ियालखेको प्रयालथत्रिकतयाल अनुसयालिको शुल्क त्रसद्धयालथ ष बैक त्रयत्रिटे ड पयालटन ढोकयाल शयालखयालियाल िहेको

स

क् यालम्पसको खयालतयाल नं. ००९१५०१९२०३ ियाल पवहये नै िम्ियाल गरि Online आवेदन फयालियालिकयाल भनुष पने छ ।



बैँ क भयालउचि भदयालष २०७८/११/२३ ियाल प्रकयालन्शत सुचनयालियाल सं यग्न निूनयाल अनुसयालि Deposited by ियाल आवेदकको
पुियाल नयालि ि सयालय बयालहेकको IOE Entrance Exam को Roll No. प्रष्ट सँग ये ख्न ु पनेछ । िस्तै ैः कुनै आवेदकको IOE

Entrance Exam को Roll No. 2078-16026 भएियाल

सै सूचनयालियाल सं यग्न निुनयाल बैं क भयालउचिियाल िस्तै Roll No.

ये ख्दयाल 16026 ियालि ये ख्न ु पनेछ ।



इन्जित्रन रिङ अध्

न संस्थयालनद्वयालियाल त्रयइएको प्रवेश पिीियाल २०७८ ियाल सन्म्ित्रयत भई उत्तीर्ष भएकयालहरु िध् ब
े यालट त्रनम्न

बिोन्िि आवेदकहरूये पुन: आवेदन ददन सक्नेछन् :



क)

स क् यालम्पसियाल

स भजदयाल पवहये कयाल भनयालष कयाल क्र
ष िहरूियाल फयालियालि भनष छु ट भएकयालहरु ।

ख)

स क् यालम्पसियाल

स भजदयाल पवहये कयाल भनयालष कयाल क्र
ष िहरूियाल फयालियालि भरि नयालि प्रकयालन्शत नभएकयालहरु ।

ग)

कुनै पत्रन सून्चियाल नयालि प्रकयालन्शत भइ भनयालष हुन छु ट भएकयालहरु ।

घ)

कुनै पत्रन आवङ्गक क् यालम्पसकयाल कुनै पत्रन कयाल क्र
ष िियाल भनयालष नभएकयालहरु ।

हयालय रिक्त त्रसट संख् याल
त्रस. नं.

कयाल क्र
ष ि

खुययाल

िवहययाल

रिक्त त्रसट सं ख् याल

१.

Architecture Regular (3)

1

0

1

२.

Electrical Engineering Full Fee (6)

2

0

2

३.

Electronics, … Engineering Regular (7)

0

1

1

४.

Computer Engineering Regular (11)

1

0

1

५.

Aerospace Engineering Regular (27)

1

0

1

6.

Aerospace Engineering Full Fee (28)

1

0

1

7.

Chemical Engineering Full Fee (30)

5

0

5

11

1

12
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कुनै कयाल क्र
ष िको त्रन त्रित तफषको रिक्त िहेको स्थयालनियाल भनयालष सूची प्रकयालशन गदयालष सोही कयाल क्र
ष िियाल पूर्श
ष न्ु ल्क
भनयालष भइसकेकयाल वव्यालथीको

ोग् तयालक्रि भजदयाल कि ियालि

भनयालष भइसकेकयाल पूर्श
ष न्ु ल्क

तफषकयाल वव्यालथीययालई त्रन त्रित तफष स्थयालनयालजतिर् गने गिी पूर्श
ष न्ु ल्क

तफष

ोग् तयालक्रि भएकयाल आवेदकहरूको आवेदन पिे को खण्डियाल

भनयालष सूची प्रकयालशन गरिनेछ ि भनयालष सूची अनुसयालिकयाल आवेदक पूर्श
ष न्ु ल्क

कयाल क्र
ष िकयाल ययालत्रग

कयाल क्र
ष िियाल भनयालष भइसकेको खण्डियाल ियालि

स अन्घ भनयालष भइसकेको वव्यालथीययालई त्रन त्रित तफष स्थयालनयालजतिर् गरिनेछ । अतैः आवेदन फयालियालिियाल प्रयालथत्रिकतयालक्रि
ियालख्दयाल पुर्श
ष न्ु ल्क कयाल क्र
ष िियाल पत्रन ियालख्न सून्चत गरिजछ ।सयालथै पूर्श
ष न्ु ल्क तफषियाल भनयालष भएको ियालत्रथल्यो ोग् तयालक्रिको
वव्यालथीये पवहयो वयाल दोस्रो चिर्को भनयालषियाल फयालिि भदयालष प्रयालथत्रिकतयाल सोही कयाल क्र
ष िको त्रन त्रित कयाल क्र
ष िियाल यगयालएको
भए ियालि त्रन त्रित कयाल क्र
ष िियाल स्वत: सयालरिनेछ ।



उपिोक्त आवेदकहरुये ददएको आवेदनको आियालिियाल प्रवेश पिीियालको

ु यालि सयालतौँ सूची तथयाल वैकन्ल्पक सू ची
ोग् तयालक्रियालनस

प्रकयालशन गरिनेछ ।



पुन आवेदन कयाल ययालत्रग भनयालष कयाल क्र
ष ि त्रनम्नयालअनुसयालि हुनेछ ।
भनयालष कयाल क्र
ष ि

त्रित्रत ि सि

१) भनयालषकयाल ययालत्रग पुनैः आवेदन फयालियालि भने

२०७९ वैशयालख २५ गते ११:०० बिेदेन्ख 3:०० बिेसम्ि ।

२) सयालतौँ तथयाल वैकन्ल्पक सूची प्रकयालशन

२०७९ वैशयालख २६ गते ववहयालन १०:०० बिे ।

३) सयालतौँ तथयाल वैकन्ल्पक सूची उपि दयालवव

२०७९ वैशयालख २६ गते ववहयालन ११:०० बिेदेन्ख अपियालजह

४) सं शोत्रित सयालतौँ तथयाल वैकन्ल्पक सूची

ु याल ५:०० बिे ।
२०७९ वैशयालख २६ गते बेयक

५) सयालतौँ सूचीको भनयालष

२०७९ वैशयालख २७ गते ववहयालन ११:०० दे न्ख अपियालजह 3:००

६) वैकन्ल्पक सूचीको भनयालष

२०७९ वैशयालख २८ गते ववहयालन १०:०० बिेदेन्ख िध् यालजह

वविोि

प्रकयालशन

२:०० बिेसम्ि

बिेसम्ि ।

१२:०० बिेसम्ि ।

अध् ि

भनयालष सत्रित्रत २०७८
पुल्चोक क् यालम्पस

