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निप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा नप्र-निप्लोमा तहको वगीकृत (ननिःशुल्क) छात्रवृनि तर्ा रिक्त कोटाको लानग आवेदन
पेश गिेका आवेदकहरुको ननतजा प्रकाशन सम्बन्धी
अत्र्न्त जरुिी सच
ू ना ।
प्रकाशित शमशतिः २०७८/१०/०१
प्राशिशधक शिक्षा तथा व्यािसाशयक तालीम पररषद,् परीक्षा शनयन्त्रण कायाालय, सानोशिमी, भक्तपरु को शमशत २०७८/०४/३०, २०७८/०५/१८
र शमशत २०७८/०५/०२ गते िैशक्षक सर २०७८/७९ का लाशग गोरखापर राशरिय दैशनक पशरकामा प्रकाशित सचू ना बमोशजम
शिप्लोमा/प्रमाणपर तथा शप्र-शिप्लोमा तहको िगीकृ त (शनिःिल्ु क) छारिृशि कोटामा शिद्याथी छनौटका लाशग तोशकएको शमशत र समय शभर
Online फाराम भरे का योग्य आिेदकहरु मध्येबाट शिप्लोमा/प्रमाणपर तहको प्रिेि परीक्षा सञ्चालन, छारिृशि शितरण एिं भनाा सम्बन्त्धी
शनदेशिका २०७४ (चौथो संिोधन २०७८) तथा शप्र-शिप्लोमा तहको प्रिेि परीक्षा सञ्चालन, छारिृशि शितरण एिं भनाा सम्बन्त्धी शनदेशिका
२०७७ (चौथो संिोधन २०७८) तथा उल्लेशखत सचू ना अनसु ार यस कायाालयबाट शमशत २०७८/०६/०७ र २०७८/०६/०८ गते प्रथम चरण,
शमशत २०७८/०७/०२ गते दोस्रो चरण, शमशत २०७८/०७/१८ गते तेस्रो चरण तथा शमशत २०७८/०८/१६ गते चौथो चरणमा प्रकाशित नशतजा
बमोशजम शसफाररस गररएको शिक्षण संस्थामा तोशकएको शमशत र समय शभर शसफाररस गररएका उम्मेदिारहरु
भनाा हन नग ररक्त रहेको
्
कोटाहरुमा यस बागमती प्रदेि कायाालयद्वारा शमशत २०७८/०९/२० गते प्रकाशित सचू ना बमोशजम आिेदन पेि गरे का शिद्याथीहरु मध्येबाट
तपशसल बमोशजमका योग्यताक्रम अनसु ारका शिद्याथीहरु पनु िः शसफाररस गररएको व्यहोरा सशू चत गररन्त्छ । िगीकृ त (शनिःिल्ु क) छारिृशिमा
शसफाररस भएका शिद्याथीहरुले शमशत २०७८/१०/०८ गते सम्म कायाालय समय शभर अशनिाया रुपमा आफ्नो िैशक्षक योग्यता, नागररकता र
Online छारिृशि छनौट आिेदन फाराम भदाा प्राप्त भएको प्रिेि पर सशहत भनाा भ सक्नपु नेछ । सम्बशन्त्धत शिक्षण संस्थाहरुले समेत यसै
सचू नाला आधार मानी उल्लेशखत सचू ना तथा शनदेशिका बमोशजम शिद्याथीहरु भनाा गना गराउनहु न र तोशकएको शमशत र समय शभर भनाा हन
नआ ररक्त रहेको कोटा, भनाा हन नआएको प्रशिक्षाथीको नाम, अनमु शत नं. समेत उल्लेख गरी ३ (तीन) शदन शभर यस कायाालयको मेल
िे गाना exam@ctevtbagmati.org.np मा र सो को बोधाथा पररषद,् परीक्षा शनयन्त्रण कायाालय (oce.ctevt@gmail.com) मा
पिाउनहु न अनरु ोध छ ।
ननदेशक

