हािसािै न्खचे को
पासपोटय साईजको पुिै

मेरिङदे न गाउँपालिका

मुखाकृलत दे न्खने फोटो
र्हाँ टास्ने ि फोटो ि

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

फािाममा पने गिी
उम्मेदवाििे दस्तखत गने

ु
सान्थाक्रा, ताप्िेजङ
प्रदे श नं. १, नेपाि

हाईड्रोपावि ईन्न्जलनर्रिङ ववषर्मा अध्र्र्न छात्रवृन्ि आवेदन फािाम

(क) वैर्न्िक ववविण:
नाम

थि

(दे वनागिीमा)
(अंग्रज
े ी ठू िो अक्षिमा)

स्थार्ी ठे गाना

लिङ्ग:

नागरिकता नं:

जािी गने न्जल्िा :

लमलत:

जन्मदताय नं.

जािी गने कार्ायिर्ः

लमलतः

क) न्जल्िा

ख) न.पा./गा.पा.

ग) वडा नं :

घ) टोि :

ङ) मागय/घि नं. :

च) सम्पकय नं.:

पत्राचाि गने ठे गाना :

ईमेि:

बाबुको नाम, थि :

जन्म लमलत :(वव.सं .मा)

बाजेको नाम, थि :

हािको उमेि :

(ईन्स्व सं वतमा)
वषय

मवहना

(ख) शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तालिम (आवेदन फािाम भिे को पदको िालग चावहने आवश्र्क न्र्ूनतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आवश्र्क न्र्ूनतम

ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिम ददने संस्था

शैन्क्षक उपालि/तालिम

संकार्

र्ोग्र्ता

श्रे णी/प्रलतशत

मूि ववषर्

/न्जवपए

शैन्क्षक र्ोग्र्ता
तालिम
मैिे र्स आवेदन फािाममा खुिाएका सम्पूणय ववविणहरु सत्र् छन् । आवेदन बुझाएको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहरिने गिी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुिा
ढाँटे वा िुकाएको ठहरिएमा प्रचलित कानून बमोन्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवाििे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स आवेदन फािामका पृष्ठहरुमा
उल्िेन्खत सबै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जुि गदयछु । साथै छात्रवृन्िमा उल्िेन्खत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु ।
उम्मेदवािको ल्र्ाप्चे सहीछाप
दार्ाँ

उम्मेदवािको दस्तखत
बार्ाँ

लमलत:
कार्ायिर्िे भनेः
आवेदन अस्वीकृत भए सो को कािण :
आवेदन रुजु गनेको नाम ि दस्तखतः
लमलत :

आवेदन

दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

लमलत :

द्रष्टव्र् : आवेदन फािामका साथ सूचनामा उल्िेन्खत िगार्त लनम्नलिन्खत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवाि आफैिे प्रमान्णत गिी पेश गनुय पनेछ ।

(१) नेपािी नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप वा जन्मदतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप (२) एस.एि.लस./एस.ई.ई. वा सो सिह उिीणय गिे को शैन्क्षक र्ोग्र्ताको
प्रमाणपत्र, माकयलसट वा ग्रेडलसट । (३) एस.एि.लस./एस.ई.ई. पास गिे को ववद्यािर्िे गरिब तथा जेहेन्दाि ववद्याथी लसफारिस गिे को पत्र (४) सम्बन्न्ित वडा
कार्ायिर्बाट गरिब तथा जेहेन्दाि ववद्याथी लसफारिस गिे को पत्र । (५) श्री बाि सुबोलिनी सं स्कृत ववद्यािर्मा आवेदन फािाम भिी प्रवेश पिीक्षामा उिीणय भएको प्रमाण
।(६) हािसािै न्खचेको िं लगन पासपोटय साईजको फोटो ३ प्रलत, आदद ।

