प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्

कर्ााली प्रदे ि कायाालय
िीिे न्द्रनगि, सुर्खेत

वप्र-धिप्लोमा तहको िगीकृत (धनिःिुल्क) छात्रिृशि तर्ाका कायाक्रमहरूमा आिेदन र्ािाम भिे का
प्रशिक्षाथीहरूको नधतजा प्रकािन गरिएको सम्बन्द्िी अत्यन्द्त जरुिी सूचना
(सूचना प्रकाशित धमधतिः २०७७/०७/२८ गते )
िैशक्षक सत्र २०७७/०७८ का लाधग प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद,
पिीक्षा धनयन्द्त्रर् कायाालय, सानोठिमी, भक्तपुिको धमधत २०७७।०५।३० गते ि धमधत
२०७७।०६।१९ गते गोिर्खापत्र िाविय दै धनक पधत्रकामा प्रकाशित वप्र-धिप्लोमा तहमा िगीकृत

(धनिःिुल्क) छात्रिृशि छनौटका लाधग आिेदन र्ािाम भने सम्बन्द्िी सूचना अनुसाि तोवकएको धमधत
ि समय धभत्र online र्ािाम भिे का योग्य आिेदकहरू मध्येबाट वप्र-धिप्लोमा तहको प्रिेि पिीक्षा
सं चालन, छात्रिृशि वितिर् एिं भनाा सम्बन्द्िी धनदे शिका, २०७७ तथा उल्लेशर्खत सूचना अनुसाि
कर्ााली प्रदे िका लाधग छु ट्याइएका सबै कायाक्रमहरूको नधतजा योग्यताक्रमका आिािमा शिक्षर्
सं स्था समेत धसर्ारिि गिी प्रकािन गरिएको व्यहोिा सूशचत गरिन्द्छ । साथै रित पूिक
ा नभरिएका
आिेदन र्ािामहरू िद्द गरिएको व्यहोिा समेत यसै सूचना मार्ात जानकािी गिाइन्द्छ ।
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कागजपत्र,

नागरिकता/नाबालक परिचयपत्र/जन्द्मदताा प्रमार्पत्र, सिकािी/सामुदावयक विद्यालयमा अध्ययन
गिे को धसर्ारिस पत्र ि लशक्षत समूहमा छनौट भएको भए सो को सक्कल प्रमार्पत्रहरू तथा
छात्रिृशि छनौटका लाधग online आिेदन भदाा प्राप्त भएको प्रिेिपत्र सवहत धसर्ारिि गरिएको
शिक्षर् सं स्थामा भनाा भई सक्नु पनेछ। सम्बशन्द्ित शिक्षर् सं स्थाहरूले यसै सूचनालाई आिाि मानी
िैशक्षक योग्यताका कागजात तथा सिकािी/सामुदावयक विद्यालय भएको प्रमाशर्त पत्र समेत हे िी
भनाा गिाउनु हुन अनुिोि छ । तोवकएको धमधत ि समय धभत्र भनाा हुन नआई कोटा रिक्त िहे को
र्खण्िमा भनाा हुन नआएको उम्मेद्वािको नाम, अनुमधत नं, लशक्षत समूहको भए सो समेत उल्ले र्ख
गिी भनाा म्याद सवकएको धमधत पधछको ३ (तीन) ठदन (धमधत २०७७/८/१५ गते ) धभत्र यस
कायाालयको इमेल िे गाना ctevt.karnali@gmail.com मा ि सो को बोिाथा CTEVT पिीक्षा
धनयन्द्त्रर् कायाालयको इमेल िे गाना oce.ctevt@gmail.com मा अधनिाया रुपमा पिाउनुहन
ु
अनुिोि छ। समयमा जानकािी नगिाई छात्रिृशि व्यिस्थापन कायामा असहयोग गने सं स्थालाई

वप्र-धिप्लोमा तहको प्रिेि पिीक्षा सञ्चालन, छात्रिृशि वितिर् एिं भनाा सम्बन्द्िी धनदे शिका, २०७७
अनुसाि भै जाने व्यहोिा जानकािी गिाइन्द्छ ।
धनदे िक

