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िमित: २०७४।०१।१० 

ःनातको र तहमा भनार्का लािग सात  सूची ूकाशन गिरएको । 

ःनातको र तहको भनार्का लािग िमित २०७४/०१/०३ मा ूकािशत सूचना अनसुार पनुः आवेदन िदने आवेदकह  
मध्ये छैठ  भनार् सूचीको भनार् समा  हुँदा सम्म भनार् नभइ तथा भनार् र  गिर िरक्त रहेका ःथानह मा ूवेश परीक्षाको 
ूा ा को योग्यताबम तथा आवेदकह को ूाथिमकता बमका आधारमा भनार्का लािग सात  सूची ूकाशन गिरएको छ 
। 

भनार् सूची ूकाशन गदार् सकेसम्म ऽिुट रिहत बनाउने ूयास गिरएको छ । कारणवश ऽिुट हनु गएको पाइएमा दािब 
िवरोध गनर् सिकनेछ । पूवर् ूकािशत भनार् कायर्बम अनसुार दािब िवरोधका लािग आज िमित २०७४ वैशाख १० गते 
िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:०० बजेसम्म सूचना ूिविध केन्िमा िलिखत पमा िनवेदन िदन ुपनछ तथा सूची 
ूकाशनमा कुनै ऽिुट भएको पाइएमा आजै बेलकुा ६:०० बजे संशोिधत सूची ूकाशन गिरनेछ । 

सात  भनार् सूचीमा नाम ूकािशत भएका आवेदकह  २०७४ वैशाख ११ गते िबहान ११:०० बजेदेिख अपरान्ह ३:०० 
बजेसम्म भनार् भइसक्न ुपनछ । 

b|i6AoM 

 भनार्का लािग नाम ूकाशन भएका आवेदकह ले उपरोक्त अनसुार तोिकएको िमित र समय िभऽ आवँयक शलु्क र 
तोिकएका कागजात पेश गरी भनार् हनु ुपनछ । 

 यस पिछका भनार् कायर्बमको लािग २०७४ वैशाख १२ गते सूचना ूकाशन गिरनेछ । 
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भनार् हनु आउँदा िलई आउनपुन कागजातह  

 नेपाली नागिरकताको सक् कल र ूमािणत ूितिलिप २ ूित । 

 हालसालै िखिचएको पासपोटर् साइजको फोटो २ ूित । 

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

 ःनातक तह वा सो सरहको लब्धा  पऽ 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 । 

 िमित: २०७३।११।२५ को यस सिमितको भनार् सम्बन्धी सूचना को बुदँा ८ मा उल्लेिखत भनार् शलु्क । 
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INSTITUTE OF ENGINEERING
Pulchowk Campus

MSc Admission Seventh List 2073

Technology and Innovation Management Full Fee (24)

SN Roll No Name Gender District Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th Remark

1 383 PHADINDRA POUDEL Male MORANG 500 26 24 New

2 329 SUJAN ACHARYA Male PARBAT 774 24 New

Energy Systems Planning and Management Full Fee (26)

SN Roll No Name Gender District Rank 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th Remark

1 730 ADITYA MISHRA Male MAHOTTARI 408 26 New
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