पशुसेवा ववभाग कोटा
खुल्ला कोटा
कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागग मात्र
आवेदन कोड नं:------------------ मनोनर्न भएको वा स्वतन्त्त्र------------------------------ दताा भएको केन्त्र र स्थान------------------------फाराम स्वीकृत । अस्वीकृत भर्ो।

स्वीकृत । अस्वीकृत गनेको नाम:

अस्वीकृत भएमा कारण:

सही:
गमगत:

प्राववगिक शशक्षा तथा व्र्ावसावर्क तालीम पररषद्

यसमा पासपोर्ट

प्राववगिक प्रशशक्षण प्रगतष्ठान (TITI)

साईजको फोर्ो र्ााँसी

Conversion Course लागग आवेदन फाराम

आवेदकले फोर्ोमा पर्ने

काठमाण्डौ ववश्वववद्यालर्बाट सम्बन्त्िन गलई सं चालन भई आएको Bachelor in Technical Education (B. Tech.

गरी सही गर्ने

Ed.) कार्ाक्रममा अध्र्र्न गना ईच्छु क उम्मेदवारहरु मध्र्े र्स कार्ाक्रमको लागग थप शैशक्षक पुवाािार (Prerequisite) आबश्र्क पने उम्मेदवारहरुको लागग तर्ार पाररएको र्ो आवेदन फाराम पुणरु
ा पमा भनुा पनेछ।
१. तलका कोष्ठहरुमा व्र्शिगत गबवरण लेख्नुहोस्।
पूरा नाम (अं ग्रज
े ी ठू लो अक्षरमा)
पूरा नाम (नेपालीमा)
ठे गाना (स्थार्ी)

अं चल

शजल्ला

गा.वव.स / न.पा.

वडा नं

ठे गाना (अस्थार्ी)

अं चल

शजल्ला

गा.वव.स न.पा.

वडा नं

ई. मेल

मोवाईल नं

फोन नं
जागत /

जन्त्म गमगत

गलं ग

बुबा वा

गबक्रम सं वत् मा__________

म / पु

आमाको नाम

ईस्वी सन् मा____________

जनजागत
____

ठे गाना

नागररकता नं / प्राप्त
शजल्ला
_ ___

२. शैशक्षक वववरण स्पष्ट हुने गरी गबषर् खुलाई लेख्नुहोस्।
र्ोग्र्ता

ववषर्

स्कूल, बोडा, महाववद्यालर् तथा

पास गरे को

ववश्वववद्यालर्, सीप परीक्षण बोडा

साल

श्रे णी

ु व लेख्नुहोस्।
३. कार्ाानभ
सं स्थाको नाम

पद

दे शख (गमगत)

सम्म (गमगत)

सम्पादन गरे का मुख्र् शजम्मेवारी

४. गबषर्सं ग सम्बशन्त्ित तालीम गलएको वववरण लेख्नुहोस्।
तालीमको नाम

तालीम प्रदान गने सं स्थाको नाम

तालीमको गमगत:---दे शख---सम्म

तालीम गलएको स्थान

५. मेरो प्रगतबद्धता
र्स कार्ाक्रममा छनोट भएमा म पूण ा समर् ददने छु र बीचैमा छोडेमा प्रगतष्ठानलाई बुझाएको

आवेदकको नाम, थर:

रकम वफताा माग्ने छै न।
ु व र तालीम सम्बन्त्िी गबवरणहरुका
मैले मागथ उल्लेख गरे का गनर्ुशि पत्र, शैशक्षक, कार्ाानभ
सं लग्न आवश्र्क कागजातहरुका प्रमाशणत नक्कलहरुको सं ख्र्ा (

सही र गमगत:

) ठीक छन् । र्स

फारामका सम्पूण ा बूूँदाहरु राम्ररी पढी बुझी आफैले भरे को छु । मैले भरे को वववरण तथा पेश
गरे का कागजातहरु झुठ्ठा ठहररएमा कानून बमोशजमको कारवाही भोग्न मं जरु छु भगन सही
गदाछु।
रष्टव्र्:

१. आवेदकले आफु कार्ारत रहेको सम्बशन्त्ि कार्ाालर् / गबभाग / मन्त्त्रालर्बाट प्राववगिक सहार्क वा सो भन्त्दा मागथको पदमा

ु वको स्पष्ट रुपले गमगत खुलेको पत्र
गलएको गनर्ुशिपत्रको प्रगतगलप, शैशक्षक र्ोग्र्ताका प्रमाणपत्रहरुका प्रगतगलपी र कार्ाानभ
अगनवार्ा रुपमा पेश गनुा पनेछ।

२. सम्बशन्त्ि कार्ाालर् / गबभाग / मन्त्त्रालर्बाट मनोनर्न भई आउने आवेदकहरुको हकमा सम्बशन्त्ि कार्ाालर् / गबभाग / मन्त्त्रालर्बाट
मनोनर्न भई आएको पत्र पेस गनुा पनेछ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --प्राववगिक शशक्षा तथा व्र्ावसावर्क तालीम पररषद्
C
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प्राववगिक प्रशशक्षण प्रगतष्ठान
सानोदठमी, भिपुर ।
छनोट परीक्षाको लागग

प्रवेश पत्र

नाम

आवेदकको पासपोटा

आवेदकको

साईजको फोटो

हस्ताक्षर

कोड नं.(दताा गने
कमाचारीले भने)
कार्ाक्रमको नाम
फारम बुझाएको गमगत:

अगिकृतको हस्ताक्षर:

