ािविधक िश ा तथा यावसाियक तालीम प रषद्

बागमती देश कायालय
हेट डा, मकवानपरु

माणप तह निसङ् काय मको वग कृत (िनःशु क) छा विृ तफको र कोटामा वैकि पक सच
ू ीमा रहेका
िव ाथ ह ले आवेदन िदने स ब धी
अ य त ज री सच
ू ना ।
कािशत िमितः २०७८/११/२६
ािविधक िश ा तथा यावसाियक तालीम प रषद,् परी ा िनय ण कायालय, सानोिठमी, भ परु को िमित २०७८/०८/०८ गते शैि क स
२०७८/७९ का लािग गोरखाप राि य दैिनक पि कामा कािशत सचू ना बमोिजम माणप तह निसङ् काय मको वग कृ त (िनःशु क)
छा वृि कोटामा िव ाथ छनौटका लािग तोिकएको िमित र समय िभ Online फाराम भरे का यो य आवेदकह म येबाट
िड लोमा/ माणप तहको वेश परी ा स चालन, छा वृि िवतरण एवं भना स ब धी िनदिशका २०७४ (चौथो सश
ं ोधन २०७८) तथा
उ लेिखत सचू ना अनसु ार यस कायालयबाट िबिभ न चरणमा कािशत नितजा बमोिजम िसफा रस ग रएको िश ण सं थामा तोिकएको िमित
र समय िभ िसफा रस ग रएका उ मेदवारह
भना हन नगई र रहेको कोटाह मा यस देश अ तगत वग कृ त छा वृि को सोही काय ममा
्
सहभागी भइ पिहला िसफा रस नभएका र वैकि पक सचू ीमा रहेका िव ाथ ह ले आ नो वेश प र एस.इ.इ.को माकिसटको ितिलपी
सल
ं न गरी बागमती देश कायालको वेबसाइट www.ctevtbagmati.org.np मा रहेको सल
ं न ढाँचा बमोिजमको आवेदन फाराम भरी
िमित २०७८/११/२८ गते कायालय समय िभ कोटा र रहेको स बि धत सं थामा दता गराउनहु न र स बि धत सं थाह ले ा हन आएका
आवेदनह लाई आ नो मल
ू दता िकताबमा दता गरी उ िनवेदनह म येबाट ा ाक
ं को यो यता म अनसु ार आ नो सं थाको र कोटाको
नितजा तयार गरी िमित २०७८/११/२९ गते कायालय समय िभ तयारी नितजाको Scan copy, Excel file र मल
ू दता िकताबको
Scan copy यस कायालयको इमेल ठे गाना exam@ctevtbagmati.org.np मा आइपु ने गरी पठाउनहु न अनरु ोध छ ।
नोटः
१. कुनै िव ाथ ले एक भ दा बढी सं थामा आवेदन गन पाउने छै नन,् यसो गरे को पाइएमा वतः आवेदन र ग रनेछ ।
२. कुनैपिन िश ण सं थाले र रहेका वग कृ त छा वृि का कोटाह सावजिनक नगरी लुकाएको जानकारी हन आएमा
िड लोमा/ माणप तहको छा वृि िवतरण एवं भना स ब धी िनदिशका बमोिजम कारवाही हने यहोरा समेत जानकारी गराइ छ ।
िनदशक

