श्री नेऩारी सेना ई.एभ.ई. ऩोसरटे क्ननक भहाववद्यारम,
खरयऩाटी बक्तऩुय
ऩदऩूसतण सम्फन्धी सूचना
सभसत २०७९/०६/०९ गते ।
श्री प्राववसधक क्शऺा तथा व्मवसावमक तासरभ ऩरयषद् (CTEVT) फाट सम्फद्धन प्राप्त बई श्री सै सनक क्मार्कायी कोषको रगानीभा सं चासरत मस
भहाववद्यारमभा शैक्ऺक सत्र २०७९/८० भा Diploma in Automobile Engineering य Diploma in Mechanical Engineering का शैक्ऺक कामणक्रभहरु
सं चारन गनणको रासग आवश्मक दे हामभा उ्रेक्खत ऩदहरु खु्रा प्रसतस्ऩधाणद्वाया “कयाय सेवा” भा ऩदऩूसतण गनुऩ
ण ने बएकोरे मोग्मता ऩुगेका ईच्छु क नेऩारी
नागरयकहरुफाट मो सूचना प्रकाशन बएको सभसतफाट २०७९ असोज ३१ गते सम्भ कामाणरम सभमभा मस भहाववद्यारमभा दयखास्त पायाभ बनण आह्वान
गरयन्छ ।
ऩदऩूसतण गनुऩ
ण ने ऩदहरु तथा मोग्मताको वववयर्
सस.नं.

स्थान

१

ऩद

कयायको प्रकाय

Physics-१

ऩूर्क
ण ारीन कयाय

Chemistry-१

ऩूर्क
ण ारीन कयाय

Lab Assistant
श्री नेऩारी सेना
ई. एभ. ई.

२

संख्मा

ऩोसरटे क्ननक

भहाववद्यारम,

नेऩारी क्शऺक
(रे नचयय)

१

आवश्मक मोग्मता तथा अनुबव

वाञ्छनीम मोग्मता

- ववऻान ववषम सरई १०+२ वा सो सयह

- अनुबवीराई ववशेष ग्राह्यता ।

- ववऻान ववषम सरई १०+२ वा सो सयह

- अनुबवीराई ववशेष ग्राह्यता ।

ऩास गये को ।
ऩास गये को ।

फ्ल्माट फेससस

- नेऩारी ववषम सरई स्नातकोत्तय वा सो

फ्ल्माट फेससस

- अंग्रज
े ी ववषम सरई स्नातकोत्तय वा सो सयह

(Flat Basis)

सयह ऩास गये को ।

बक्तऩुय

३

अंग्रज
े ी क्शऺक
(रे नचयय)

१

(Flat Basis)

ऩास गये को ।

- अध्माऩन अनुबवीराई ववशेष
ग्राह्यता ।

- अध्माऩन अनुबवीराई ववशेष
ग्राह्यता ।

कै

४

गक्र्त क्शऺक
(रे नचयय)

५

रे नचयय बौसतक

६

रे नचयय यसामन

शास्त्र
शास्त्र

२
३
३

फ्ल्माट फेससस

- गक्र्त ववषम सरई स्नातकोत्तय वा सो सयह - अध्माऩन अनुबवीराई ववशेष

फ्ल्माट फेससस
(Flat Basis)

- सम्फक्न्धत ववषमभा स्नातकोत्तय वा सो सयह - अध्माऩन अनुबवीराई ववशेष
ग्राह्यता ।
ऩास गये को ।

फ्ल्माट फेससस

- सम्फक्न्धत ववषमभा स्नातकोत्तय वा सो सयह - अध्माऩन अनुबवीराई ववशेष

(Flat Basis)

(Flat Basis)

ऩास गये को ।

ऩास गये को ।

ग्राह्यता ।

ग्राह्यता ।

२. दयखास्त पायाभ ऩाईने य फुझाउने स्थान: श्री नेऩारी सेना ई.एभ.ई. ऩोसरटे क्ननक भहाववद्यारमभा दयखास्त पायाभ ऩेश गनण सवकनेछ ।
३. दयखास्त पायाभ दस्तुय: (क) रे नचयय रु.१२००।- (ख) ्माव अससष्टे न्ट रु.४००।-

।

४. दयखास्त फुझाउने अक्न्तभ सभसत : सभसत २०७९/०६/३१ गतेको १६०० फजेसबत्र ।

५. दयखास्त साथ ऩेश गनुऩण ने कागजातहरु: दे हामभा उ्रे क्खत प्रभार्ऩत्रहरुको प्रसतसरवऩ आपैरे प्रभाक्र्त गयी ये कर्ण पामरभा ऩन्च गयी ऩेश गनुऩ
ण नेछ ।
(क) व्मक्क्तगत वववयर् (Curriculum Vitae) ।
(ख) नागरयकताको प्रसतसरवऩ ।

(ग) शैक्ऺक प्रभार्ऩत्रहरु (एस.एर.सी./SEE य सो दे क्ख भासथ हये क तहको रब्धाङ्क ऩत्र/ट्रान्सवक्रप्ट, प्रोसबजनर सवटणवपकेट, ओरयक्जनर सवटणवपकेट, चारयसत्रक प्रभार्ऩत्र,
Migration Certificate तथा Equivalent Certificate (ववदे शफाट अध्ममन गये को बएभा) ।
(घ) अनुबव, तासरभ तथा अन्म प्रभार्ऩत्रहरुको प्रसतसरवऩहरु ।
(ङ) नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त अस्ऩतारफाट प्रभाक्र्त गरयएको सनयोसगताको प्रभार्ऩत्र ।
(च) हारसारै क्खचेको ऩासऩोटण साईजको पोटो (२ प्रसत) य रु.१० को वटकट ।
(छ) अवकाश प्राप्त सै सनकहरुको हकभा ऩेन्सन ऩट्टा, कदय ऩत्र, गये का तासरभहरुको प्रभार्ऩत्र तथा शैक्ऺक मोग्मताको प्रभार्ऩत्रहरुको प्रसतसरवऩ ।
(ज) नेऩारी सेनाका वहतासधकायी तथा सतनका सन्ततीहरुको हकभा फहारवारा सै सनक व्मक्क्तको सन्तती बएभा सम्फक्न्धतको सै सनक ऩरयचम ऩत्र य सनजसं गको नाता प्रभाक्र्त ऩत्र तथा
अवकाश प्राप्त सै सनक व्मक्क्तको सन्तती बएभा ऩेन्सन ऩट्टा य सनजसं गको नाता प्रभाक्र्त ऩत्रहरुको प्रभाक्र्त प्रसतसरवऩ ।

६. छनौट प्रवक्रमा:
(क) सम्फक्न्धत ऩदहरुको आवश्मता अनुसाय Short List, सरक्खत ऩयीऺा, प्रमोगात्भक ऩयीऺा, Class Demontration य अन्तयवाताण सरईनेछ ।
(ख) ऩयीऺाहरुको सभसत तथा सभमको सम्फन्धभा सम्ऩकण सभसतका ददन जानकायी गयाईनेछ ।
(ग) ऩयीऺाको भाध्मभ आवश्मकता अनुसाय नेऩारी वा अंग्रज
े ी हुनेछ।
(घ) अवकाश प्राप्त सै सनकहरुको हकभा ऩेशा सम्फक्न्ध प्रमोगात्भक ऩरयऺा तथा अन्तयवाताणफाट छनौट गरयनेछ ।
७. सम्ऩकण सभसत, सभम य स्थान: सभसत २०७९/०७/०१ गतेको ११०० फजे दयखास्त पायाभ फुझाएको स्थानभा ।
नोट:
(क) छनौट प्रवक्रमा सम्फन्धी ववस्तृत वववयर् सम्ऩकण सभसतका ददन जानकायी गयाइनेछ ।
(ख) दयखास्त ददने उम्भेदवाय पौजदायी/अदारती/कानुनी रुऩभा दोषी नबएको हुनऩनेछ ।
(ग) अन्तयवाताणभा सहबागी हुन आउने उम्भेदवायरे ऩेश गनुण बएका सम्ऩूर्ण प्रभार् ऩत्रहरुको सक्करै प्रसत साथभा सरई आउनु ऩनेछ ।
(घ) तोवकएको स्थान, सभसत य सभमभा उऩक्स्थत नहू ने उम्भेदवायहरुराई ऩून् ऩयीऺाको व्मवस्था गरयने छै न ।
(ङ) थऩ जानकायीको रासग कामाणरम सभमभा पोन नं. ०१-६६२३००५/९८५१३३६६९४ भा सम्ऩकण याख्न सवकनेछ .
(च) सेवाका शतणहरु, अन्म सुववधा तथा ऩरयश्रसभक वद्धऩक्ऺम कयाय सम्झौताभा उ्रेख बए फभोक्जभ हुनछ
े ।

