कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि मात्र
गनवेदन कोड नं:------------------दर्ाा भएको केन्द्र र स्थान---------------------------फाराम स्वीकृर् । अस्वीकृर् भर्ो।

स्वीकृर् । अस्वीकृर् िनेको नाम:

अस्वीकृर् भएमा कारण:

सही:
गमगर्:

प्राववगिक शिक्षा र्था व्र्ावसावर्क र्ालीम पररषद्

र्समा पासपोटा

प्राववगिक प्रशिक्षण प्रगर्ष्ठान (TITI)

साईजको फोटो टाँसी

पेिािर् प्रशिक्षक प्रशिक्षण (Occupational ToT) र्ालीमका लागि दरखास्र् फाराम
प्राववगिक प्रशिक्षण प्रगर्ष्ठान र व्र्ावसावर्क शिक्षा र्था र्ालीम अगभवृवि पररर्ोजना दोश्रो (EVENT Project II PS)
बीचको द्वीपक्षीर् समझदारी (MOU) बमोशजम र्र्ार पाररएको र्ो दरखास्र् फाराम पूण ा रुपमा भनना पनेछ। आँफूलाई

आवेदकले फोटोमा
पने िरी सही िने

नगमल्ने वा खाली ठाउँ कननै हनन्द्छ भने त्र्हाँ X शचन्द्ह ददनन होला। अन्द्र्था फाराम पूरै नभरे को ठहररन िई रद्द
हननेछ।

१. प्रकाशिर् गबज्ञापन अननसार गलन चाहनन भएको र्ालीमका लागि गनम्न कोष्ठहरुमा स्पष्ट रुपले भननह
ा ोस्।
र्ालीमको नाम

पेिा र समूह

र्ालीम सं चालन हनने

सं चालन हनने गमगर्

स्थान

२. र्लका कोष्ठहरुमा व्र्शििर् गबवरण लेख्ननहोस्।
पूरा नाम (अं ग्रज
े ी ठू लो अक्षरमा)
पूरा नाम (नेपालीमा)
ठे िाना (स्थार्ी)

प्रदे ि

शजल्ला

िा.पा / न.पा.

वडा नं

ठे िाना (अस्थार्ी)

प्रदे ि

शजल्ला

िा.पा / न.पा.

वडा नं

ई. मेल
जन्द्म गमगर्

गलं ि

गबक्रम सं वर्् मा__________

म / पन

ईस्वी सन् मा____________

मोवाईल नं

फोन नं

बनबाको नाम

जागर् /

आमाको नाम

जनजागर्
____

नािररकर्ा नं / प्राप्त
शजल्ला
_ ___

३ िैशक्षक वववरण स्पष्ट हनने िरी गबषर् खनलाई लेख्ननहोस्।
र्ोग्र्र्ा

ववषर्

स्कूल, बोडा, महाववद्यालर् र्था

पास िरे को

ववश्वववद्यालर्

साल

श्रे णी

न व लेख्ननहोस् (टी एस एल सी र्था गडप्लोमामा प्राववगिक र्था व्र्ावसावर्क प्रशिक्षण सम्वन्द्िी मात्र)
४ कार्ाानभ
सं स्थाको नाम

पद

दे शख (गमगर्)

सम्म (गमगर्)

सम्पादन िरे का मनख्र् शजम्मेवारी

न वको स्पष्ट रुपले गमगर् खनलेको पत्र अगनवार्ा
आवेदकले सम्बशन्द्िर् सं स्थाको गनर्नशि पत्र, िैशक्षक प्रमाणपत्रहरुका प्रगर्गलपी, कार्ाानभ
रुपमा पेि िनना पनेछ। शिक्षालर् प्रमनखको गसफारीि पत्र अगनवार्ा रुपले पेि िनना पनेछ।

५. र्ो र्ालीममा सहभािी हनँदा र्ालीममा उपशस्थर् भएको ददनको वहसाबले प्रत्र्ेक सहभािीलाई र्ालीम पूरा िरे पगछ रु. १२०० (ने.रु.
बाह्र सर् मात्र) का दरले दै गनक गनवााह भत्ता प्रदान िररनेछ। र्ो बाहेक आर्े जार्ेकोलािी भ्रमण खचा (बस भाडा मात्र) ददईने छ।स्थानीर्
बस भाडा वा अन्द्र् कननै प्रकारको फनटकर खचा ददईने छै न।

६. मेरो प्रगर्बिर्ा
र्ालीममा छनोट भएमा म पूण ा समर् ददई र्ालीम गलने छन र बीचैमा छोडेमा लािेको खचा

आवेदकको नाम, थर:

मेरो नाम, ठे िाना, फोन वा मोवाईल नं प्रशिक्षक सूचीमा राखी वेब साईट वा अन्द्र्

सही र गमगर्:

वफर्ाा िनेछन।

प्रकािनहरुमा प्रकाशिर् िदाा कननै आपशत्त हनने छै न।

न व र र्ालीम सम्बन्द्िी गबवरणहरुका
मैले माथी उल्लेख िरे का गनर्नशि पत्र, िैशक्षक, कार्ाानभ
सं लग्न आवश्र्क कािजार्हरुका प्रमाशणर् प्रगर्गलपीहरुको सं ख्र्ा (

) ठीक छन् । र्स

फारामका सम्पूण ा बूँदाहरु राम्ररी पढी बनझी आँफैले भरे को छन । मैले भरे को वववरण र्था पेि
िरे का कािजार्हरु झनठ्ठा ठहररएमा कानून बमोशजमको कार्ावाही भोग्न मंजरन छन भगन सही
िदाछन।

रष्टव्र्: फाराममा उल्लेशखर् वववरणहरुलाई प्रमाशणर् िने कािजार्हरुका प्रमाशणर् नक्कलहरु अगनवार्ा रुपमा स्वर्ंले प्रमाशणर् िरी पेि

िनना पनेछ। अन्द्र्था फाराम स्वर्: रद्द हननेछ। छनोट परीक्षाका ददन पेि िररएका प्रमाणपत्रहरुको सक्कल सवहर् उपशस्थर् हनन न
पनेछ।

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------प्राववगिक शिक्षा र्था व्र्ावसावर्क र्ालीम पररषद्
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प्राववगिक प्रशिक्षण प्रगर्ष्ठान
सानोदठमी, भिपनर ।

छनोट परीक्षाको लागि

प्रवेि पत्र

नाम

आवेदकको पासपोटा

आवेदकको

साईजको फोटो

हस्र्ाक्षर

कोड नं.(दर्ाा िने
कमाचारीले भने)
र्ालीमको नाम र गमगर्
अगिकृर्को हस्र्ाक्षर:

केन्द्र

छनोट भएमा र्ालीममा सहभािी हनन आउँ दा र्ो प्रवेि पत्र पेि िनना पनेछ ।
िन्द्र्बाद ।

