Q १० को Rटकट

B.Pharmacy

दताG नं:म त:-

म त २०७५।७।
ी श ा, व ान तथा

वध म

ालय

छा बिृ त शाखा, केशरमहल ।

वषय:- श ण सं था तथा वषयगत
&तत
वषयमा ) भव
ु
ु न
श ा म

थ मकता म खुलाई मनोनयनका ला ग आवेदन गरे को स ब"धमा ।

व+व व,यालय (IOM) ,वारा २०७५ सालमा स.चालन गरे को &नातक तह B.Pharmacy वषयको बेश पर3 ाको आधारमा

ालयले दरखा&त आ6हान गर3

बेश पर3 ाको

ा7ता8कका आधारमा म

ालयको

न तजामा मेरो नाम B.Pharmacy वषयको दे हायमा उ=ले>खत समूहगत यो9यता:म सूचीमा
) भुवन

व+व व,यालयको मापदDड अनुसार अFययन गनG यो9य रहे को हुँदा

मनोनयनका ला ग नIनानस
ु ार श णसं&था
त, नागMरकता

म त २०७५।७।.....

मा

का शत यो9यता:मको

का शत भएको तथा मेरो शैB क यो9यता अनुसार म

का शत सूचना अनुसार B.Pharmacy

वषयको छा बिृ तमा

ाथ मकता:म तथा समूहगत यो9यता:म वबरण खल
ु ाई यो9यता:मको दरखा&त दताGको न&साको

माणप को

त, एसएलसी उ तीणGको माकG सट र १०+२ वा सो सरह उ तीणGको Pाि &:7ट संल9न रा>ख र Q १० को हुलाक Rटकट
टाँस गर3 दरखा&त पेश गरे को छु ।

क) सं थागत
:.सं.

ाथ मकता म ( Institutions Prioritization )

अFययन गनS सं&थाहQ (Colleges)

ाथ मकता:म(Prioritization)
अ8क ( Number)

१
२
३
४
५
६
७
:.सं

अ र( Letter)

युिनभसल कलेज अफ मेिडकल साइसेज भैरहवा

िचतवन मेिडकल कलेज भरतपुर

नेशनल मोडेल कलेज फर एडभास टिडज लैनचौर
सुनसरी टे !कल कलेज धरान
ग$डक% मेिडकल कलेज पोखरा
मनमोहन मेमो(रयल इि)*युट अफ हे+थ साइसेज न-खु
जनमै.ी फाउडेसन बालाजु काठमाडौ
ख) समूहगत यो'यता म ववरण (Merit List)
General and Reservation
quota Group

Community School
Group

Others School
Group

MoEST Online
Reg. Number)

MoEST Merit No

दरखा&त माग
गMरएको
यो9यता:म

१

साधारण

२

मधेशी

३

मRहला

४

जनजाती

५

द लत

मा थ ले>खएको 6यहोरा Rठक साँचो हो, झठ
ु ा ठहरे कानुन बमोिजम सहुँला बुझाउँ ला। यो दरखा&त फारामका आधारमा हुने पूवG मनोनयनको न तजाको
जानकार3 म ालयको वेवसाइट www.moe.gov.npबाट लई तोZकएबमोिजम म ालयमा सIपकG गनSछु भ न सRहछाप गरे को छु ।

नवेदकको नामथर:फोन नं. :-

Name in English:इमेल :-

सRह :अ भभावकको फोन न.

=या7चे

दा

बा

