प्रदे श सरकार

उद्योग, पर्य टन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्
कणायली प्रदे श
वीरे न्द्रनगर, सुर्खेत, ने पाल
(दक्ष ववज्ञको सूचीमा नाम समावे श गने फारम)
श्री उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्,
कणाय ली प्रदे श ।
मन्त्रालर्मा रहने दक्ष ववज्ञको सूची (Roster) मा मे रो नाम सूचीकृत गररवदनु हुन आफ्नो वनम्नानुसारको
सत्य तथ्य वववरण खुलाई पेश गदय छु ।
१. नाम थर :
२. जन्म वमवत :
३. हाल वसोवास गरे को ठे गाना :

हालको उमे र :

४. (क) सम्पकय फोन नं. (वनवास)

(ख) कार्ाय लर् :

५. (क) मोवाइल नं.

(ख) वैकल्पिक सम्पकय नं. :

६. ईमे ल :
७. शैवक्षक र्ोग्यता र दक्षताको क्षे त्र (ववषर्गत क्षे त्र समे त)उल्लेख गने :
शैवक्षक र्ोग्यता र दक्षताको क्षेत्र
शैवक्षक र्ोग्यता

शैवक्षक र्ोग्यता
अध्यर्न गरे का
ववषर्हरु

दे ल्पख

सम्म

अध्यर्न गरे का ववषर्हरु
दक्षताको
दे ल्पख
सम्म
ववषर्

दक्षताको क्षेत्रमा वववशष्टता
हावसल गरे को भए
वववशष्टताको क्षेत्र

वप.एच.वि/ एम
वफल
स्नातकोत्तर
स्नातक
८. नोकरी, व्यवसावर्क तथा प्रावज्ञक क्षेत्रमा कार्ायनुभव तथा कार्य रत सम्वन्धी वववरण :
पद

कार्य रत
भएको
वमवत

तह

कार्ायअववि

ववज्ञता
क्षेत्र

प्राववविक
कार्य क्षेत्र वनजामवत/ववश्वववद्यालर्/गै रसरकारी
अप्राववविक संवक्षप्तमा
संस्था/संगवठत संस्था/अन्य

९. अध्यर्न, अनुसन्धान गरे को भए के ववषर्को अनुसन्धान गरे को हो सो खुलाउने :

१०. दक्षताको क्षे त्रमा वलएको तावलम र अन्य ववषर् भए खुलाउने :
तावलमको ववषर्

तावलम वदने संस्था

तावलम वलएको अववि
दे ल्पख
सम्म

तावलम वलएको
दे श

११. सम्वल्पन्धत ववषर्सँग सम्वल्पन्धत कुनै पुस्तक प्रकाशन भएको भए सो को वववरण :

१२. सम्वल्पन्धत ववषर्मा अध्यर्न अध्यापन तथा कार्यशाला संचालन गरे को भए सो वववरण :

१३. सम्वल्पन्धत ववषर्मा सरकारी तथा गैरसरकारी वनकार्मा कुनै सहर्ोग तथा ववज्ञता प्रस्तु त गरे को भए
सो को वववरण :

१४. थप अरु केही भए :
नोट :
(क) आफ्नो ठे गाना फोन नं लगार्तका वववरणमा कुनै पररवतय न भएमा समर्मै मन्त्रालर्लाई
जानकारी गराउनेछु ।
वनवेदकको दस्तखत
पुनश्च : उल्पल्लल्पखत वववरण भनय स्थानाभाव भएमा छु ट्टै पानामा वववरण भरी र्सै साथ संलग्न गनय
सवकनेछ ।

