विद्यार्थीको फोटो

श्रीमान ् परियोजना ननर्दे शकज्यू

(मशक्षालयकलेज

ईभेन्ट परियोजना

प्रमुखले विद्यार्थीको

बध्
ु र्दनगि¸ काठमाण्डौ ।

फोटो ि फािाममा पने

बिषयः- छात्रितृ ि उपलब्ध गराईदिनु हुन ।

गिी र्दस्तखत गने)

उपिोक्त बबषयमा त्यस परियोजनाले ममनत २०७२/०१/१२ गते गएको विनाशकािी भक
ु म्प ि त्यसपछाडडका
पिाकम्पपश्चात ् नेपाल सिकािको ननर्णयबमोजजम भक
ु म्पवपडडत भनी तोककएका ३१ जजल्लामा बसोिास भई
मसटटइमभटी अन्तगणतका प्राविधिक मशक्षालय/कलेजहरुमा शैक्षक्षक शत्र २०७२/०७३ मा १५ मटहने प्राविधिक एसएलसी
(TSLC) अध्ययन गने विद्यार्थीहरुलाई छात्रिनृ त प्रर्दान गने कायणक्रम िहे कोले छात्रबनृ त पाउँ भनी तपमशलको बबबिर्
सटहत यो ननबेर्दन पेश गिे को छु ।
१. बिद्यार्थीको बििरणःक. नाम र्थिः-  मोिाइल नम्बि
ख. बाबक
ु ो नाम 

ग. आमाको नाम 

घ. बबद्यार्थीको मोबाईल नः- ङ.बबद्यार्थीको आमा/बाबक
ु ो फोन नम्बिः- 
च. स्र्थायी ठे गानाः- …………….......………...…….. जजल्ला ……………..........……...................................... गा. बब.स./न पा
……. िडा नं

……………...……...……….. टोल

छ. हाल बसोबास गरििहे को ठे गानाः- ……………...…….. जजल्ला ……………............................................ गा. बब.स./न पा
……. िडा नं

……………...……...……….. टोल

ज. अध्ययन गने मशक्षालयको नामः- …………………………………………………………………………………………………………….
झ. मशक्षालयको ठे गानाः- ………….......…...…….. जजल्ला ……………................................................... गा. बब.स./न पा
……. िडा नं

……………...……...……….. टोल

२. भुकम्प पपडििको वगगः- नेपाल सिकािले भक
ु म्पवपडडतलाई टर्दएको प्रमार्-पत्रको आिािमा धचन्ह लगाउनह
ु ोस ् ।
क िगण

ख िगण

ग िगण

३. बिद्यार्थीले SLC पास गरे को बबद्यालको नामः- …………………………………………………………………………..
ठे गानाः- …………………………………….. जजल्ला …………........................... गा. बब.स./न पा ……………. िडा नं
४ पवद्यार्थी अध्ययन गने शिक्षालयकलेजले प्रमाणणि गने
ननज बबद्यार्थी …………………………………….. .................. यस मशक्षालयमा अध्ययनित िहे को छ। ननजलाई भक
ु म्प
वपडडत छात्रबनृ त टर्दनका लाधग मसफारिस गर्दण छु ।
 मशक्षालय प्रमख
ु को पिु ा नामः-…………………………………………………………. र्दस्तखतः- …………………
 मशक्षालय प्रमख
ु को मोबाईल नं. ……………………………..

ममनतः- …………………..
(मशक्षालयको छाप)

५. संलग्न गरे का कागजािहरू (पेि गरे का काजगािहरूमा  चिन्ह लगाउनु होला)


नेपाली नागरिकताको प्रमार्-पत्रको प्रनतमलवप ।



भक
ु म्पवपडडतको िगण खुलेको प्रमार्-पत्रको प्रनतमलवप ।



एसएलसी पिीक्षा उत्तीर्ण गिे को प्रमार्-पत्र ि माकणमसटको प्रनतमलवप ।



भक
ु म्पमा पारििािको सर्दस्य गम
ु ाएको िा अशक्त भएकोमा सम्बजन्ित ननकायको नाता प्रमाणर्त-पत्र ।



छात्रिवृ त्त प्राप्त गनण चाहने विद्यार्थी अपाङ्ग भएमा सोको प्रमार्-पत्रको प्रनतमलवप ।

६ िैंक खािासम्िन्धी पववरण
(छात्रवृपिका लाचग पवद्यार्थी छनोट भइसकेपतछ पवद्यार्थीको आफ्नै िैंक खािामा छात्रवृपि रकम तनकािा गररने भएकोले
पवद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय िाणणज्य िैंकमा खािा खोली सो को पववरण लेख्नुहोस ्)

क बैंक खाता नम्बि  ख बैंकको नाम 
ग खाता िहे को शाखा  घ जजल्ला 

६ पवद्यार्थी किुशलयिनामा

प्राबिचधक एसएलसी (TSLC) १५ मदहनेिर्गको कुनै पतन पवषयमा अध्ययन गनगका लाचग मैले अन्य कुनै छात्रितृ िको
सुबिधा शलएको छै न । यस पररयोजनािाट छात्रितृ ि प्राप्ि गरे मा त्यसको पुरा सिप
ु योग गने छु । र्ाराममा भररएका
कुराहरु सिै सत्य हुन ् र म आर्ैले जातनिुझी भरे को हुुँ । अन्यर्था भएमा कानुनिमोष्ट्जम सहुुँला िुझाउुँ ला ।

ननिेर्दक नाम र्थिः- ..............................................
मोिाईल नम्बि ..................................................

र्दस्तखतः- ..............................

