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འཛུལ་ཞུགས་སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
Admission Application Form No:..................................

དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་།
Central Institute of Higher Tibetan Studies

དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་
FORM OF APPLICATION FOR ADMISSION TO
སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག
CENTRAL INSTITUTE OF HIGHER TIBETAN STUDIES

Paste passport
size photo here

༄༅། །དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་དྲུང་ངམ་རྒྱུགས་སོད་དོ་དམ་པ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།
Registrar/Controller of Examination
Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath
Sir,
གུས།གུས་མོ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕི་ལོ་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལོའ་ི སོབ་དུས་ཀི་འཛིན་གྲྭ་ནང་དོན་རིག་པ་

དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་དང་པོ་/གསོ་བ་རིག་པ་དབུ་གོང་ལོ་དང་པོ/རིས་རིག་པ་དབུ་གོང་ལོ་དང་པོ/སྒྱུ་རལ་དབུ་གོང་ལོ་དང་པོ་/དཀའ་བཅུ་པ་
ལོ་དང་པོའ་ི ནང་སོབ་ཡོན་དང་བཅས་ཏེ་/སོབ་ཡོན་མེད་པར་སིག་ཞུགས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུའི་དོ་བདག་གི་གནས་ཚུལ་གཤམ་གསལ།
I would like to apply for admission to the Institute in Baudh Dhashan PM/Sorig U.M./Bhot
Jyotish UM/Fine Arts UM/BSRMS I from the session....................................................with/without provision
of scholarship. I give the following particulars about myself:
1. མིང་ཆ་ཚང་། Full Name of Applicant (Block letter) Mr./Ms…….............................................................
2. ཕ་མིང་། Father's Name of Applicant......................................................................................................
3. ཕའི་འཚོ་ཐབས། Father's Occupation.........................................................................................................
4. མ་མིང་། Mother's Name of Applicant.....................................................................................................
5. སེས་ཚེས། Date of Birth (in figures)........................................................................................................
(ཡིག་ཐོག in words)................................................................................................................................
6. རྒྱལ་ཁབ།Nationality.................................................Aadhar no (If Indian & Tibetan)…………………………………....
སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ཨང་(བོད་མི་སབས་བཅོལ་བ་ཡིན་ན) R.C. No. (If Tibetan Refugee):…………………………………
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(རྒྱ་གར་བ་ཡིན་ན) ཟུར་ཐོའ་ི མི་རིགས་དང་མི་སེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སམ་མ་གཏོགས། གཏོགས་ཚེ་དེའི་ལག་འཁེར་མཉམ་འབུལ་དགོས།
If Indian, do you belong to a SC/ST/OBC/DA ? If yes, certificate should be attached
.............................................................................................................................................................
7. ཤེས་ཚད། Qualification:.........................................................................................................................
8. འདི་སོན་སོབ་གྲྭའམ་དགོན་པ་གང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་རེས་ཤོས་བྱས་པ། School or Monastery last attended:
...........................................................................................................................................................
9. ཆོས་བརྒྱུད་གང་གི་ཁོངས་སུ་སོབ་གཉེར་བྱ་འདུན། Sampradaya in which the applicant desires to study:
.....................................................................................................................................................................................................
10. སེར་མོ་བ།ས་བོ། Ordained/Laity.............................................................................................................
11. གཏན་སོད་ཁ་བྱང་། Permanent home address............................................................................................
.............................................................................................................................................................
12. ད་ལྟའི་སོད་གནས་ཁ་བྱང་། Present mailing address.......................................................................................
.............................................................................................................................................................

13. འགན་ལེན་པའི་མིང་། Guardian’s name ....................................................................................................
ཁ་བྱང་།Address.......................................................................................................................................
….................................................................................................................................Watsup no………………………………..
ཁ་པར་ཨང་། Tele/Mob. No........................................ གོང་འཕིན།E-mail: ....................................................
ཕན་ནས་འཛུལ་ཞུགས་སིག་གཞི་དོ་སྣང་ཆེན་པོའ་ི ངང་བཀླག་ཏེ་འགེངས་ཤོག་འདིའི་མཉམ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་གི་
འདྲ་བཤུས། རང་ཉིད་ནད་མེད་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ལག་འཁེར་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།

I have read the admission rules carefully, have truthfully filled in the Bio-Data overleaf, and have
enclosed copies of marksheets and certificate of last examination passed, medical fitness caste
certificate etc.

.......................................

..........................................................

.......................................

འགན་ལེན་པའི་མིང་རྟགས།

འགན་ལེན་པ་དང་སྙན་ཞུ་བའི་འབེལ་བ།

སྙན་ཞུ་བའི་མིང་རྟགས།

(Guardian’s Signature)

(Guardian’s relationship with applicant)

(Applicant’s Signature)
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Bio Data of Applicant
སྙན་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
1. སྙན་ཞུ་བའི་རང་སྐད། Mother Tongue:…………………….. …….............................................................
2. སྐད་རིགས་གཞན་གང་ཤེས། Other Languages Know: ...................................................................................
སྨྲ་བརོད་རྐྱང་པ་ཤེས་པ། Speak Only: ……………......................................................................................
ཀློག་རྒྱུ་རྐྱང་པ་ཤེས་པ། Read Only: ………………......................................................................................

སྨྲ་བརོད་འབི་ཀློག་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ། Speak, Read and Write: ……………......................................................
3. ད་ཕན་སོབ་སོང་བྱས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས། Academic Background:
(i) རྒྱུགས་སོད་གང་ཐོན། Last Examination Passed:…..................................................................................
(ii) སོབ་གྲྭ་གང་ནས་ཐོན་པ་དང་རྒྱུགས་སོད་ལྷན་ཚོགས་གང་དུ་རྒྱུགས་ཕུལ་བ། Name of the Institution from which
passed the above examination and name of the examining board: ……………………………………
.…………….…............................................................................................................................
(iii) རྒྱུགས་སོད་ཐོན་ལོ། Year of passing: ……………................................................................................
(iv) རྒྱུགས་སོད་ཀི་གནས་རིམ་དང་བརྒྱ་ཆ་ཇི་ཐོབ། Division and Percentage of Marks: …………….......................
(v) སོབ་ཚན། Subjects: …………….......................................................................................................
4.

*སོབ་སོང་དང་གཞན་ཡང་ལས་དོན་ཐོག་འགྲུབ་འབས་ཇི་ཡོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

Out-line

of

Achievements

(Academic and Extra Curricular):

5. *གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་འདིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཕུག་འཆར་གང་ཡིན་གི་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས།A Brief
Statement of Objectives and Future Plans:

.......................................
ཚེས་གྲངས། Date

……........................................................
སྙན་ཞུ་བའི་མིང་རྟགས། Applicant’s Signature

* གོ་ཡུལ་ལྡེང་མིན་བྱུང་ཚེ་ཤོག་བུ་འཕར་མ་བསོན་འཐུས། If the space is not sufficient, additional sheets may be attached.
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Declaration
གསལ་བསགས།
༡། འགེངས་ཤོག་འདིའི་ནང་བཀངས་པའི་འབྲུ་དོན་རྣམས་རང་གི་བསམ་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དངོས་འབེལ་ཡིན།
1. The entries made in the application form are true to the best of my knowledge
༢། ངས་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སིག་ཁིམས་ལ་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུའི་
དམ་བཅའ་དང་། སིག་ཁིམས་མ་ཤེས་པ་ཙམ་རང་གི་བྱེད་འཛོལ་ཉེས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་བཟུང་བའི་ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
2. I promise to abide by the rules and regulations of the Institute enforced from time to time by the
authorities. Ignorance of the rules will not be admissible as an excuse for their violation.

༣། ངས་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གི་སིག་གཞིའི་འོག་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་གི་བསྡུ་དངུལ་རྣམས་ཆད་མེད་འབུས་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
3. I will pay every sort of fee and contribution prescribed under the rules of the Institute.
༤། ངས་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གི་སིག་གཞི་སི་དང་། སོབ་གཉེར་བའི་སོད་ཁང་གི་སིག་གཞི་ལ་སྲུང་བརི་དང་། ལམ་སོན་དང་བསབ་བྱ་
རྣམས་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
4. I shall abide by the general disciplinary code of the Institute, and the hostel, shall also abide by the
instructions of the Institute authorities, and shall in no circumstances ignore such instructions and
advice.
༥། ངས་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གི་སོབ་དཔོན་རྣམས་དང་རྒན་རབས་རྣམས་ཀི་བཀའ་ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
5. I shall abide by the instructions of the seniors and teachers.
༦། ངས་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གི་སིག་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་བྱ་སོད་རིགས་བྱེད་པ་ཤར་ཚེ་ཉེས་ཆད་དང་གནས་དབྱུང་སོགས་སྐབས་
བསྟུན་གནང་འོས།
6. I shall be liable for punishment or discharge from the Institute in the event of violating its rules and
disciplinary code.
.......................................

……........................................................

ཚེས་གྲངས། Date

སྙན་ཞུ་བའི་མིང་རྟགས། Applicant’s Signature

གོང་འཁོད་སོབ་གཉེར་བ་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་དུ་ཚུད་ཚེ་སིག་དང་སོད་ལམ་སོགས་ཚུལ་བཞིན་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ལེན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Responsibility for the applicant’s proper behavior and conduct in the University, if granted admission,
shall be borne by me.
.......................................
ཚེས་གྲངས། Date

..……..........................................................

འགན་ལེན་པའི་མིང་རྟགས། Guardian’s Signature

Important Notice
གལ་ཆྡེའ་ི གསལ་བསྒྲགས།
སྙན་ཞུ་འགེངས་ཤོག་འབུལ་ཚེས་མཐའ་མ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཡིན། དེའི་རེས་སུ་འབྱོར་བའི་སྙན་ཞུ་ལ་ངོས་ལེན་མེད།

Last date for the submission of the admission form is 4th September, 2021. Application received
thereafter will not be considered.

