प्रदे श सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

व्यािसावयक तथा सीप विकास ताललम केन्त्र
गण्डकी प्रदे श, पोखरा

पर संख्या – ०७७/०७८

फोन न.०६१-४६०५११

प्रथम पटक प्रकाजशत लमलत : २०७७/०६/२२
विषय : लनिःशुल्क ताललम संचालन सम्िजन्त्ि सूचना ।

यस केन्त्रबाट चालु आ.ि. ०७७/०७८ को पविलो तथा दोस्रो चौमालसकमा संचाललत गररने दे िाय अनुसारका सीप विकास ताललमिरु लनिःशुल्क रुपमा

यस केन्त्र द्वारा संचालन गररने िुुँदा तपलसल बमोजिक योग्यता पुगक
े ा इच्छु क नेपाली नागररकिरु ले प्रथम पटक सूचना प्रकाजशत भएको लमलतले १५ ददन
लभर ररत पूिक
व को आिेदन पेश गनुि
व न
ु सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीको लालग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ।
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सङख्या

३ मविना (३९० घण्टा )

ताललमको नाम

प्रत्येक समूिमा २० िनाको दरले

क्र.सं

शैजिक योग्यता

अन्त्तिावताव लमलत

किा ८ उजिर्व

कोलभड १९ को
प्रभाि मूल्याङकन
गरी पछी तोवकने
आिारभूत कटाइ लसलाई ताललम प्राप्त

छ

गरे को िुनपु ने छ ।

आिारभूत कम्प्यूटर ताललम प्राप्त गरे को
िुनपु ने छ ।
१२

मविला तथा पुरुष केश श्रृङ्गार

आिारभूत केश श्रृङ्गार ताललम प्राप्त

एडभान्त्स

गरे को िुनपु ने छ ।

सं लग्न गनुप
व ने कागिातिरु
१) प्रजशिाथी आिेदन फारम भनव नेपाली नागररकताको प्रलतललवप एक प्रलत, फोटो १ प्रलत र शैजिक योग्यताको प्रमार्परको प्रलतललवप संलग्न राजख
लमलत २०७७/7/०६ गते लभर यस केन्त्रमा आिेदन फाराम पेश गनुपव नेछ ।

२) दललत, अपाङ्ग, शविद पररिार, बैदेजशक रोिगार बाट फवकवएका, विपन्न, द्बन्त्द्ब वपलडत, एकल मविला र कोलभड प्रभावितलाई विशेष प्राथलमकता
ददइनेछ ।

३) प्रजशिाथी छनोट अन्त्तिावताव द्बारा गररनेछ।

नोट - स्थालनय तिको माग बमोजिम औजचत्यता तथा बिेटको आिारमा ताललमिरु स्थालनय तिमै पलन ददन सवकनेछ, स्थालनय तिले ताललमिरु
माग गदाव कायावलयको ईमेल ठे गाना vsdtc12@gmail.com मा माग गरी पठाउन सवकनेछ । अन्त्य कुरा बुझ्नु परे मा फोन न.
०६१-४६०५११ (विरौटा) मा सम्पकव गनव सवकने छ ।

केन्त्र प्रमुख

