Central University of Tibetan Studies
Sarnath, Varanasi
TU/VC/SA/73/2016ADMISSION NOTIFICATION OF BSMS 1st YEAR FOR THE ACADEMIC SESSION 2017-2018

This is to notify that the entrance examination for admission in BSMS 1st year for the academic session
2017-2018 is schedule on 1st , 2nd and 3rd July, 2017 in the University.
Total seats available: 12 (Twelve) in which 2 Seats for PCB or PCMB Streamline
Eligibility conditions for the admission in above course:Candidate seeking admission in the BSMS 1st year (2017-2018) in the University should possess the
academic qualification of U.M. II of the faculty of Sowa-Rigpa & Bhot Jyotish or 12th passed with PCB,
PCMB who have strong enthusiasm in learning Tibetan Medicine.
Guidelines of Admission in BSMS 1st year
a) Only those candidates will be eligible for admission test in BSMS 1st year who have obtained at
least 50% marks in aggregate in Sowa Rigpa and Bhot Jyotish in Uttar Madhyama
b) The eligible candidates will have to appear in an entrance examination. The Entrance
examination will consist of three written question papers. 1. Tibetan Grammar and Literature. 2.
Basic knowledge of Sowa-Rigpa. 3. History of Sowa-Rigpa.
c) Each paper will be of 100 marks with duration of 3 hours
d) The candidates shall have to obtain 50% in History of Sowa-Rigpa and Basic Knowledge of SowaRigpa and 35% in Tibetan Grammar and Literature to pass the entrance examination.
e) There is no provision of re-examination.
f)

Selection for admission in BSMS will be strictly on merit basis. The merit list will be defined on
the basis of the score obtained in the entrance examination. However, students who have
registered their names in the Sowa-Rigpa subject form Uttar Madhyama 1st year will be given
priority if there are students from Bhot Jyotish line desirous to join the Sowa-Rigpa

g) The total intake of students (including non-scholarship candidates) may not exceed 12 in
number in any given year.

h) The final confirmation notice naming the admitted candidates will be circulated after the
orientation talk by the Hon’ble V.C. or his representative from the office.

The prescribed Admission Form for appearing in the entrance examination along with the syllabus can
be downloaded from the University’s website: www.cuts.ac.in The prescribed admission form duly
filled up and accompanied with photocopies of all the relevant documents e.g. Marksheet, fitness,
reservation certificate and Caste Certificate etc. along with Demand draft of Rs. 50/- in favour of
Registrar, Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi may be addressed directly to:Registrar
CUTS, Sarnath
Varanasi-221007 U.P.
The application form should reach to this office on or before 15th June, 2017 (or with late fee charge of
Rs 25/- upto 20th June, 2017). Application forms received thereafter or incomplete application forms
shall not be entertained and no refund of the application fee etc. will be made.
Sd/(Dr. R.K.Upadhyay)
REGISTRAR

Central University of Tibetan Studies
Sarnath, Varanasi

Tel-0542-2585242/2585148

Fax: 0542-2585150

ADMISSION NOTIFICATION FOR THE ACADEMIC SESSION 2017-2018
This is to notify that the entrance examination for the new admission during the forthcoming academic session
2017-2018 for the following courses will be held on 1st and 2nd July, 2017 in the University.
First year of Purva Madhayama in Buddhist Philosophy

37 seats

Eligibility conditions for the above course:
i)

The most important condition is that the student must have strong aspiration to study Buddhist and
Tibetan Studies. Thereafter, the following conditions should be fulfilled.

j)

Candidates who have passed VIII standard from a recognized institution with Tibetan Language or without
Tibetan Language as a subject, but possesses knowledge of Tibetan Language equivalent to standard VIII
will be eligible to appear in the entrance test. Besides, knowledge of either English or Hindi equivalent to
standard VIII is also required.

k)

Admission will be granted to successful candidates based on marks obtained in the entrance examination
and availability of seats, in accordance with the admission rules.

l)

The reservation of seats for SC/ST/Physically handicapped candidates is as per UGC norms.

The prescribed Admission Form for appearing in the entrance examination along with the syllabus can be
downloaded from the University’s website: www.cuts.ac.in The prescribed admission form duly filled up and
accompanied with photocopies of all the relevant documents e.g. Marksheet, fitness, reservation certificate and
Caste Certificate etc. along with Demand draft of Rs. 50/- in favour of Registrar, Central University of Tibetan
Studies, Sarnath, Varanasi may be addressed directly to:Registrar
CUTS, Sarnath
Varanasi-221007 U.P.
The application form should reach to this office on or before 15th June, 2017 (or with late fee charge of Rs 25/upto 20th June, 2017). Application forms received thereafter or incomplete application forms shall not be

entertained and no refund of the application fee etc. will be made. Tibetan version of this notification is being
issued separately.

Sd/(Dr. R.K.Upadhyay)
Registrar

ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་། སཱརནཱཐ། ཝཱརཱཎསཱྱི།
༄༅། །ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོའྱི་སོབ་དུས་རྱིང་སོབ་
གཉེར་བ་གསར་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།
ཁ་པར་ཨང་། ༠༥༤༢-༢༥༨༥༢༤༢

མྱུར་འཕྱིན་ཨང་། ༠༥༤༢-༢༥༨༥༡༥༠
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༄༅། །ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་༢༠༡༨ སོབ་དུས་རྱིང་གཤམ་འཁོད་སོབ་རྱིམ་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཛུལ་རྒྱུགས་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དང་ཚེས་ ༢ ལ་ཝཱཎ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཏོང་
གཏན་འཁེལ་བ་ཡྱིན།
ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་དང་པོ། ས་མྱིག ༣༧

༡
༢

༣
༤

སོབ་རྱིམ་དེར་སོབ་འཇུག་ཆ་རེན་ཚང་དགོས་རྱིགས།
གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཞྱིག་ནྱི། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་སོབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས། དེ་རེས་གཤམ་གསལ་ཆ་རེན་རྣམས་ཚང་དགོས།
ངོས་འཛིན་ལྡན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་ཡང་དག་པར་ཐོན་ཞྱིང་། འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་
པའྱི་སོབ་ཚན་ནང་བོད་སྐད་མེད་ཀང་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་ཐོན་ཞྱིང་བོད་སྐད་ཤེས་ཚད་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་དང་
མཉམ་པ་ཡོད་པ་ཤེས་རྱིག་སེ་ཚན་ཞྱིག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་དང་། དབྱྱིན་ཇྱི་ཧྱིནྱི་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་
ཀང་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་དང་མཉམ་པ་ཡོད་རྱིགས་འཛུལ་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་ཆོག
འཛུལ་རྒྱུགས་ཐོན་རྱིགས་ནས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱི་བཟུང་གྲངས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་སོབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།
རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་མཐུན་སྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སོན་གཞྱི་བཟུང་ཟུར་ཐོར་བཀོ ད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་མྱི་སེ། དབང་
པོ་སོན་ཅན་བཅས་ཀྱི་ས་མྱིག་གྱི་ཆ་རེན་ཡང་སྱི་མཚུངས་ཡོད།

གོང་གསལ་སོབ་ཚན་ནང་འཛུལ་བོ་ཡོད་རིགས་ཀི་སོབ་གཉེར་བ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་ཆ་རེན་ཚང་རིགས་རྣམས་ནས་གསར་ཞུགས་
སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག་དང་འཛུལ་རྒྱུགས་སོབ་ཚན་བཅས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་དྲ་རྒྱ་(www.cuts.ac.in) ནས་
ཕབ་ལེན་གིས་འགེངས་ཤོག་ལེགས་པར་བཀང་སེ་རྒྱུགས་སོད་ཨང་ཤོག་དང་། ཟུར་ཐོར་བཀོད་པའི་མི་རིགས་དང་མི་སེ། དེ་

བཞིན་དབང་པོ་སོན་ཅན་གང་རུང་ཡིན་ཚེ་དེའི་ལག་འཁྱེར་བཅས་མཉམ་སྦྱར་གིས་ཧིན་སོར་༥༠།༠༠ཐམ་པའི་དངུལ་ཁང་གི་
ཊབ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་དྲུང་མཚན་ཐོག་ (Registrar, Central University of Tibetan Studies)
བཟོས་ཏེ་ ༢༠༡༧།༦།༡༥ ཚུན་འདི་གའི་རིགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབོར་དགོས། འགེངས་ཤོག་
འདི་གར་འབོར་མཚམས་ཞུ་དག་གིས་ཁུངས་སོ་སོར་བརྡ་ཐོ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན། རེས་ལུས་གྱུར་ཚེ་འགངས་ཆད་ཧིན་སོར་ ༢༥།༠༠
དང་སྦྲགས་ ༢༠༡༧།༦།༢༠ ཚུན་འདི་གར་ངེས་པར་འབོར་དགོས།
Registrar, Central University of Tibetan Studies
Sarnath, Varanasi, 221007 U.P.

འགེངས་ཤོག་ཚད་ལྡན་མ་བཀང་བ་དང་། གོང་གསལ་དུས་བཀག་གི་ཚེས་གྲངས་ལས་འདས་རེས་སུ་འབོར་བའི་སྙན་ཞུའི་
རིགས་ལ་བསམ་ཞིབ་བ་རྒྱུ་མིན་ཞིང་། འགེངས་ཤོག་གི་དོད་ཀང་ཕིར་སོག་བ་རྒྱུ་མིན་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཝཱཎ་
དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་དྲུང་གིས།

ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་། སཱརནཱཐ། ཝཱརཎཱ སི།
༄༅། །ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧་༢༠༡༨ ལོའ་ི སོབ་དུས་རིང་སྒྱུ་རྩལ་སོབ་
གཉེར་བ་གསར་འཇུག་བ་རྒྱུའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།
ྱ

TU/VC/SA/73/2016

ཁ་པར་ཨང་། ༠༥༤༢-༢༥༨༥༢༤༢

མྱུར་འཕིན་ཨང་། ༠༥༤༢-༢༥༨༥༡༥༠

༄༅། །ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧་༢༠༡༨ སོབ་དུས་རིང་གི་སྒྱུ་རྩལ་སོན་འགྲོ་ལོ་དང་པོའི་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་བ་རྒྱུའི་འཛུལ་རྒྱུགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡།༢།༣ བཅས་སོ་སོར་ཝཱཎ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཏོང་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།
འཛུལ་རྒྱུགས་ཐོན་རིགས་ཁོངས་ནས་སྒྲིག་གཞི་གཞི་བཟུང་རི་མོ་དང་ཤིང་བརོས་ནང་སོབ་གཉེར་བ་ལྔ་རེ་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་རི་
མོ་དང་ཤིང་བརོས་ཆེད་སོན་འགྲོ་ལོ་གཉིས་དང་དེ་རེས་སྒྱུ་རྩལ་བསན་བཅོས་(BFA)ལོ་གསུམ་དང་སྒྱུ་རྩལ་སོབ་དཔོན་(MFA) ལོ་གཉིས་
བཅས་ཡོད། སྒྱུ་རྩལ་གི་སོབ་ཚན་ཁག་ནི་རི་མོ་དང་ཤིང་བཟོའི་སྦྱོང་བརྡར་སོད་རྒྱུ་ཙམ་མིན་པར་སོབ་ཚན་གཞན་ཁག་ཀང་ཡོད་པ་གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཡིན། དེ་ལྟར་བཀོད་སྒྲིག་བེད་དགོས་དོན་ནི་སྒྱུ་རྩལ་ཙམ་མིན་པར་ཆ་རེན་གཞན་དུ་མ་ཞིག་དང་ལྡན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཞིག་ཏུ་
འགྱུར་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཡིན་པས་འབེལ་ཡོད་རྣམས་ཀི་གཤམ་གསལ་དོན་གནས་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་གིས་འབེལ་བ་གནང་ཆོག་པ་ཡིན།
སོབ་ཚན་ཁག
ཀ༽ རི་མོའམ་ཤིང་བརོས་སྒྱུ་རྩལ།
ཁ༽ སྒྱུ་རྩལ་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྟ་གྲུབ།
ག༽ བོད་ཀི་བརྡ་སོད་དང་སྙན་ངག
ང༽ ནང་ཆོས་དང་ལྟ་གྲུབ།
ཅ༽ དབིན་ཇིའྱི་སྐད་ཡྱིག
སོབ་རིམ་དེར་སོབ་འཇུག་ཆ་རེན་ཚང་དགོས་རིགས།
༡༽
ཞུགས་བོ་ཡོད་རིགས་ཀི་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་སམ་མངའ་སེ་གཞུང་གི་རྒྱུགས་སོད་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའམ། དེ་མིན་ངོས་འཛིན་ལྡན་པའི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་མཐར་སོན་པ།
༢༽ འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སོབ་ཚན་ནང་བོད་སྐད་མེད་ཀང་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་ཅིང་བོད་སྐད་ཤེས་ཚད་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་
མཉམ་པར་ཡོད་པའི་ཤེས་རིག་སེ་ཚན་ཞིག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་དང་། དབིན་ཧིན་གང་རུང་གཅིག་གི་ཤེས་ཚད་ཀང་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པ་དང་མཉམ་པ།
༣༽ ཞུགས་འདོད་ཡོད་རིགས་རྣམས་གོང་གསལ་བརྡ་སོད། རིགས་གནས། སྐད་ཡིག སྒྱུ་རྩལ་གི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་ཀི་ཆ་རེན་དང་སྦྲགས་སྒྱུ་
རྩལ་སྦྱོང་འདོད་ཀི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་ཡོད་པ།

༤༽

རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་མཐུན་སྦྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལམ་སོན་གཞི་བཟུང་ཟུར་ཐོར་བཀོད་པའི་མི་རིགས་དང་མི་སེ། དབང་པོ་སོན་ཅན་
བཅས་ཀི་ས་མིག་གི་ཆ་རེན་ཡང་སི་མཚུངས་ཡོད།
གོང་གསལ་སོབ་ཚན་ནང་འཛུལ་བོ་ཡོད་རིགས་ཀི་སོབ་གཉེར་བ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་ཆ་རེན་ཚང་རིགས་རྣམས་ནས་གསར་ཞུགས་སྙན་ཞུའི་
འགེངས་ཤོག་དང་འཛུལ་རྒྱུགས་སོབ་ཚན་བཅས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་(www.cuts.ac.in)ནས་ཕབ་ལེན་གིས་འགེངས་
ཤོག་ལེགས་པར་བཀང་སེ་རྒྱུགས་སོད་ཨང་ཤོག་དང་། ཟུར་ཐོར་བཀོད་པའི་མི་རིགས་དང་མི་སེ། དེ་བཞིན་དབང་པོ་སོན་ཅན་གང་རུང་ཡིན་
ཚེ་དེའི་ལག་འཁྱེར་བཅས་མཉམ་སྦྱར་གིས་ཧིན་སོར་༥༠།༠༠ཐམ་པའི་དངུལ་ཁང་གི་ཊབ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་དྲུང་
མཚན་ཐོག་ (Registrar, Central University of Tibetan Studies) བཟོས་ཏེ་ ༢༠༡༧།༦།༡༥ ཚུན་འདི་གའི་རིགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་སུ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐོག་འབོར་དགོས། འགེངས་ཤོག་འདི་གར་འབོར་མཚམས་ཞུ་དག་གིས་ཁུངས་སོ་སོར་བརྡ་ཐོ་གཏང་རྒྱུ་
ཡིན། རེས་ལུས་གྱུར་ཚེ་འགངས་ཆད་ཧིན་སོར་ ༢༥།༠༠ དང་སྦྲགས་ ༢༠༡༧།༦།༢༠ ཚུན་འདི་གར་ངེས་པར་འབོར་དགོས།
Registrar, Central University of Tibetan Studies
Sarnath, Varanasi, 221007 U.P.

འགེངས་ཤོག་ཚད་ལྡན་མ་བཀང་བ་དང་། གོང་གསལ་དུས་བཀག་གི་ཚེས་གྲངས་ལས་འདས་རེས་སུ་འབོར་བའི་སྙན་ཞུའི་རིགས་ལ་བསམ་
ཞིབ་བ་རྒྱུ་མིན་ཞིང་། འགེངས་ཤོག་གི་དོད་ཀང་ཕིར་སོག་བ་རྒྱུ་མིན་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་
གཉེར་ཁང་གི་རིགས་དྲུང་གིས།

Central University of Tibetan Studies
Sarnath, Varanasi
Tel-0542-2585242/2581737

Fax: 0542-2585150

ADMISSION NOTIFICATION FOR THE FINE ARTS COURSE 2017-2018
This is to notify that the entrance examination for the new admission during the forthcoming academic session
2017-2018 for Traditional Fine Arts course will be held on 1st, 2nd and 3rd July, 2017 in the University. (The
University provides 2 years Pre-University Course (PUC), 3 years of Bachelor of Fine Arts (BFA) and 2 year of Master
of Fine Arts (MFA)
Curriculum:
1.

Painting, woodcraft and Sculpture

2.

History and Philosophy of Art

3.

Buddhist Philosophy

4.

Tibetan Literature

5.

English

Eligibility Condition:
a)

Candidates must have passed 10th standard prescribed by Central Boards or State Boards or by a
recognized Institution.

b) The candidate must have knowledge of Tibetan Language & English or Hindi equivalent to 10th standard. If
the school or Institution from which the candidate has passed the 10th grade does not provide course on
Tibetan language, the candidate can produce a certificate qualifying himself/herself having knowledge of
Tibetan language of 10th standard from a recognized Institute.
c)

The candidate must have strong enthusiasm in learning arts and capability to pursue the subject.

d) The reservation of seats for SC/ST/Physically handicapped candidates is as per UGC norms.
The admission will be provided as per the admission rules of the University. The total number of intake of students
will be 10 (5 each in painting and woodcraft). The prescribed Admission Form for appearing in the entrance
examination along with the syllabus can be downloaded from the University’s website: www.cuts.ac.in The
prescribed admission form duly filled up and accompanied with photocopies of all the relevant documents e.g.
Marksheet, fitness, reservation certificate and Caste Certificate etc. along with Demand draft of Rs. 50/- in
favour of Registrar, CUTS, Sarnath, Varanasi may be addressed directly to:Registrar
CUTS, Sarnath
Varanasi-221007 U.P.

The application form should reach to this office on or before 15th June, 2017 (or with late fee charge of Rs 25/upto 20th June, 2017). Application forms received thereafter or incomplete application forms shall not be
entertained and no refund of the application fee etc. will be made. Tibetan version of this notification is being
issued separately.
Sd/(Dr. R.K.Upadhyay)
Registrar

Central University of Tibetan Studies
Sarnath, Varanasi

Tel: 0542- 2585242, 2585148

Fax: 0542-2585150

ADMISSION NOTIFICATION FOR THE ACADEMIC SESSION 2017-2018
This is to notify that the entrance examination for the new admission during the forthcoming academic session
2017-2018 for the following courses will be held on 1st and 2nd July, 2017 in the University.
Uttar Madhayama First year of Sowa-Rigpa & Jyotish

9 and 7 seats respectively

Eligibility conditions for the above courses:
a)

Candidates who have passed 10th standard from a recognized Institution with Tibetan Language or
without Tibetan Language as a subject, but who possesses knowledge of Tibetan Language
equivalent to standard 10th, will be eligible to appear in the entrance test. Besides, knowledge of
either English or Hindi equivalent to standard 10th is also required.

b)

Admission will be granted to successful candidates based on marks obtained in the entrance
examination and availability of seats, in accordance with the admission rules. The reservation of
seats for SC/ST/Physically handicapped candidates is as per UGC norms.

The prescribed Admission Form for appearing in the entrance examination along with the syllabus can be
downloaded from the University’s website: www.cuts.ac.in The prescribed admission form duly filled up and
accompanied with photocopies of all the relevant documents e.g. Marksheet, fitness, reservation certificate and
Caste Certificate etc. along with Demand draft of Rs. 50/- in favour of Registrar, Central University of Tibetan
Studies, Sarnath, Varanasi may be addressed directly to:Registrar
CUTS, Sarnath
Varanasi-221007 U.P.
The application form should reach to this office on or before 15th June, 2017 (or with late fee charge of Rs 25/upto 20th June, 2017). Application forms received thereafter or incomplete application forms shall not be

entertained and no refund of the application fee etc. will be made. Tibetan version of this notification is being
issued separately.

Sd/(Dr. R.K.Upadhyay)
REGISTRAR

ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་། སཱརནཱཐ། ཝཱརཎཱ སི།
༄༅། །ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧་༢༠༡༨ ལོའ་ི སོབ་དུས་རིང་གསོ་བ་རྱིག་པ་
དང་སྐར་རྱིས་རྱིག་པར་སོབ་གཉེར་བ་གསར་འཇུག་བ་རྒྱུའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།
TU/VC/SA/73/2016-

ཁ་པར་ཨང་། ༠༥༤༢-༢༥༨༥༢༤༢

མྱུར་འཕིན་ཨང་། ༠༥༤༢-༢༥༨༥༡༥༠

ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་༢༠༡༨ སོབ་དུས་རྱིང་གཤམ་འཁོད་སོབ་རྱིམ་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཛུལ་རྒྱུགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དང་ཚེས་ ༢ ལ་ཝཱཎ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཏོང་གཏན་
འཁེལ་བ་ཡྱིན།
གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་རྱིས་རྱིག་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་པོ།

ས་མྱིག་ ༩ དང་ ༧ རེ།

སོབ་རྱིམ་དེར་སོབ་འཇུག་ཆ་རེན་ཚང་དགོས་རྱིགས།
༡
གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཞྱིག་ནྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སྐར་རྱིས་རྱིག་པར་སོབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་ཡོད་པ་
༢

༣

ཞྱིག་དགོས། དེ་རེས་གཤམ་གསལ་ཆ་རེན་རྣམས་ཚང་དགོས།
ངོས་འཛིན་ལྡན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲ་ཞྱིག་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཡང་དག་པར་ཐོན་ཞྱིང་། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་
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