प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्

प्रदे ि कायाालय प्रदे ि नं. २
जनकपिु िाम, िनष
ु ा

शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ मा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको बिभिन्न कार्यक्रममा वर्गीकृत (ननिःशुल्क) छात्रित्तृ िमा मुख्र् परीिाथी तथा
िैकल्ल्पक परीिाररयथीहरुले िनाय हुन नर्गई ररक्त रहन आएको भसटमा उिीणय सच
ू ीमा रहे का परीिाथीहरु मध्र्ेिाट
र्ोग्र्ता क्रम अनुसार िनायको लागर्ग भसफाररश सम्िन्धी अत्र्न्त जरुरी सूचना ।

प्रकाभशत भमनत २०७७।१०।१६

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद् पिीक्षा यनयन्त्रण कायाालयको सूचना अनुसाि बधगाकृत (यनिुल्क) छारबवृ िको लाधग फािाम
भिे का बबद्याथीहरुको शमयत २०७७।०७।२३ गते प्रकािन भएको डिप्लोमा तथा प्रमाण (पर तहको प्रिेि पिीक्षाको नयतजा अनुसाि बबशभन्त्न
कायाक्रमहरुमा छनौट भई भनाा नशलएका रिक्त शसट ि कोटामा भनााको लाधग शमयत २०७७।०८।२८ गते प्रकाशित बैकल्ल्पक सूचीको नयतजा
अनुसाि भनाा हुन बांकी िहे को रिक्त शसटमा भनााको लाधग शमयत २०७७।०९।१३ गते प्रकाशित सूचना बमोल्जम उविणा सूचीमा िहे को

बबद्याथीहरुबाट प्राप्त यनिेदनहरु मध्ये योग्यताक्रम अनुसाि शमती २०७७।०९।२६ गते भनााको लागी नयतजा प्रकािन गरिएको ि उक्त
नयतजामा प्राबबधिक रट
ु ी हुन गएको ले शमती २०७७।०९।२७ मा उक्त नयतजा स्थगन गरिएका मा सो नयतजा पन
ु ः सच्याई शमती २०७७/१०/०५
गते भनााको लाधग शसफारिस गरिएको तत्पश्चात रिक्त िहे को शसटमा बबगतमा प्राप्त फािमहरू मध्ये योग्यताक्रम अनुसाि दे हायका
उम्मेदिािहरुलाई शसफारिस गरिएको व्यहोिा सम्बल्न्त्ित सबैमा सधू चत गरिन्त्छ । योग्यताक्रम अनस
ु ाि शसफारिि भएको उम्मेदिािहरुले शमयत
२०७७।१०।२२ गतेशभर शसफारिि गरिएको शिक्षण संस्थामा आफ्नो िैक्षक्षक प्रमाण परको सक्कल ि प्रयतशलपी सहहत भनाा हुन सूधचत

गरिन्त्छ । साथै सम्बल्न्त्ित शिक्षण संस्थाहरुले यसै सूचनालाई आिाि मायन शसफारिि गरिएका बबद्याथीहरुको सक्कल प्रमाण पर रुजु गिी
भनाा गिाउनु हुन जानकािी गिाईन्त्छ । तोककएको समयािधिशभर भनाा हुन नआई कोटा रिक्त हुन आएमा ३ हदनशभर भनाा हुन नआएका

बबद्याथीको नाम, अनम
ु यत नं. ि कोटा सहहत प्रदे ि कायाालयको email: ctevt.province2@gmail.com मा जानकािी गिाउनु हुन समेत
अनुिोि छ ।
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