کی
ا وجی شن ٹنمجنیم اافنرنشیممٹسس

وفن ربمن091-9214092 :

محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم صوبہ خیبر پختونخواہ پشاور
وساانلہم براےئ رپارمئی دمارس یمیلعت سال 2014-15
ونٹ :امتم ولعمامٹ یک اینبد  31اوتکبر 2014وہیگ۔

ہصح اوّل  :اینبدی ولعمامٹ
1۔ وکسل وکد (دی یئگ امرٹس ٹسل ےک اطمقب رپُےئجیک)
2۔ وکسل اک نام (ارگنبری ےک برے رحوف ںیم)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔ علض

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ -4لیصحت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

5۔ وینین وکلسن اک نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6۔ وینین وکلسن اک ربمن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
7۔ دااخکہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 .8اگون/رہش اک نام (ارگنبری ےک برے رحوف ںیم)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 9۔ہلحم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

10۔ (افل) :عالہق

( 1۔ رہشی  2۔دیہی

رہشی:۔ ور عالہق وج ویملپسن اکروپرنشی نا ناون یٹیمک یک دحود ںیم وہ ۔دیہی:۔ ور عالہق وج ویملپسن اکروپرنشی نا ناون یٹیمک یک دحود ےس ناسر وہ ۔(
(اس ا نشپ وک وکسل یک رنادر تعطیالٹ(رگیم ںیم نا رسدی ںیم)یک اینبد رپ ااختنٹ رکںی۔(

10۔(ٹ) :وکسل واعق ےہ۔ (1۔رگامیئ عالےق ںیم 2۔رسامیئ عالےق ںیم)

11۔۔ وقیم ااختنیب ےقلح اکربمن)(NA No.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  -12وصنایئ ااختنیب ےقلح اکربمن )( PK.No.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
13۔وکسل براےئفنص 1( ................۔ رمداہن  2۔ رناہن)
-14رسلک ا سف اک نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔

15۔ رسلک وکسل اک وکد

) LTRC .16الی یٹ ا ر یس) اک نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 .17الی یٹ ا ریسوکسل اک وکد

 18۔ کلسٹر وکسل اک نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  19۔ کلسٹر وکسل اکوکد
20۔ وکسلےک اارا اک سال

(اِارا اک بلطم ےہ سج دن وکسل ےک ررٹسج ںیم ےلہپ ےچب وک دالخ ایکایگ(

21۔وکسل یک وموجدر احلت:۔  1۔ اعفل ےہ)-2 (Functionalریغ اعفل ) -3 (Non-Functionalلمکم وطر رپ دنب ےہ)(Permanent Closed
 4۔این وکسل نکیل ریغ اعفل )(Newly Established but Non Functional
ونٹ1:۔ اعفل)(Functionalاک بلطم ےہہک اسانذر اور ابلط وموجد ںیہ اوردرس و دترسی اک اکم اجری ےہ۔
2۔ ریغ اعفل) (Non Functionalاک بلطم ےہ ہک وکسل ںیم درس ودترسی اک اکم ںیہن وہ راہےہ۔ینعی دنب ےہ ۔ دنمرہج دلی ںیم ےس یسک یھب وہج ےس ۔ )(iابلط ںیہن ںیہ۔)(ii۔اسانذر ںیہن
ںیہ۔ )(iii۔وکسل یک امعرٹ رپ ریغ اقونین ہضبق ےہ۔ )(iv۔ولوگن ےک امنیب اخیالافٹ ںیہ۔ )(v۔وکسل نک ابلط یک رسایئ لکشم ےہ۔
3۔لمکم وطر رپ دنب)(Permanently Closedاک بلطم ےہ ہک نااقدعر Notificationےک تحت نا وت وکسل یسک اور وکسل ںیم مض رک دنا ایگ ےہ نا یسک دورسی ہگج لقتنم ایک اج اکچ ےہ۔
4۔ Newly Establishedوکسل ےکےئل ہی وساانلہم )ADO (P&Dرپ رکاگی۔

(افل)۔ ارگ وکسل دنب ےہ وت دنب وہےن یک نارخی ںیھکل۔۔۔۔/۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔۔ دنب وہےن یک وہج ںیھکل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
بیفیکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ٹ)  ) :ارگلمکم وطر رپ دنب ےہ وت ون شن ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور نارخیںیھکل
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22۔ وکسل یک مسق
 23۔

 1۔ رپارمئی) 2 (GPS/GGPS۔ دجسم ) 3 (GMPS۔ بتکم )(GMKS

 4۔ویمکیٹن امدل وکسل)(CMS

درہعی میلعت (1۔ اردو  2۔ وتشپ  3۔ ارگنبری)

5۔ اجاکیئ امدل وکسل)(JICA

 24۔ ایک وکسل یک امعرٹ ےہ؟ (  1۔ اہن  2۔ ںیہن)

25۔ ارگ اہن وت امعرٹ سک یک ملک ّیت ےہ؟ ( 1۔ رساکری  2۔ اواقف  3۔ یجن( رکاہی رپ)  4۔ یجن (ریغب رکاہی )  5۔ دجسم 6۔ وفق دشر 7۔ہمیخ 8۔دورسے وکسل یک امعرٹ ںیم چالنا اجراہ ےہ )
26۔ ارگ رکاہی رپ ےہ وت اموہار رکاہی انتک ےہ؟ (رووپن ںیم) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 27۔ بک ےس رکاہی رپ ےہ ؟۔ (ہنیہم اور سالںیھکل) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
28۔ ارگ وکسلیسک دورسےوکسل یک امعرٹ ںیم چالنا اجراہ ےہ وت ا ُس وکسل اک نام اور ا ُاکس وکدںیھکل:
اوربک ےس ےہ؟ (ہنیہم اور سال) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکسل اک نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکسل اک وکد:

29۔ بردنک رتنی (افل) :رساکری وکسل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (ٹ):افہلص(ولک میٹر ںیم):۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ٹ) :ریغ رساکری وکسل اک نام :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(ٹ):افہلص(ولک میٹر ںیم):۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہصح دوم ( :)Part-IIامعرٹ یک احلت اور اینبدی وہسایلٹ
31۔ امعرٹںیم ااضیف ریمعت اک سال (ا رخی رمہبت)

30۔ امعرٹ یک ریمعت اک سال

32۔ وکسل اک ُکل رہبق(رمعب ٹف ںیم) 33 .................................۔ امعرٹےک ریمعت دشر ےصح اک رہبق(رمعب ٹف ںیم) ..........................
34۔ ااضیف ریمعت ےئلیک وموجد رہبق(رمعب ٹف ںیم)
35۔ ارگ ااضیف ریمعت ےئلیک رہبق وموجد ےہ وت ور اہکن واعق ےہ؟ (  1۔وکسل ےکااحےط ںیم  2۔ وکسل ےس ہکلسنم ےہ۔
ارگ دور ےہ وتےنتک افہلص رپ ےہ؟ میٹر ںیمںیھکل۔
پ
37۔ رمکون یک دعتاد :ہلی زنمل

38۔

 3۔وکسل ےس دور ےہ۔)

36۔ وکسل یک امعرٹ ( 1۔ انک زنمہل  2۔ دو زنمہل  3۔نیت زنمہل )
رسیتی زنمل

دورسی زنمل

ریمعت یک احلت:

ریمعت یک احلت

وکسل ںیم دتریسی رمکون یک دعتاد

وکسل ںیم ریغ دتریسی رمکون یک دعتاد

لک دعتاد

اچک
اکپ
لک دعتاد

امعرٹ یک احلت:
39۔ایک وکسل یک امعرٹ یک اررسون ریمعت یک رضورٹ ےہ؟ )1۔ اہن 2۔ںیہن(
ارگ" ںیہن " وت اتبںیئ
( )iےنتک دتریسی رمکون ںیم اررسون ریمعت یک رضورٹ ےہ؟

( )iiےنتک ریغ دتریسی رمکونںیم اررسونریمعت یک رضورٹ ےہ؟

( )iiiےنتک دتریسی رمکون ںیم رنادر رممت یک رضورٹ ےہ؟

( )ivےنتک ریغ دتریسی رمکون ںیم رنادر رممت یک رضورٹ ےہ؟

( )vےنتک دتریسی رمکونںیم ومعمیل رم مت یک رضورٹ ےہ ؟

( )viےنتک ریغ دتریسی رمکون ںیم ومعمیل رم مت یک رضورٹ ےہ؟

40۔ یلھچپ رنادر رممت) (Major repairاک ( )iسال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( )iiہنیہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ()iiiےنتک رمکون ںیم رممت یک یئگ؟
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41۔ایکوکسل ںیم اس وقت وکیئ رتایقیت اکم وہ راہ ےہ؟ (1۔اہن 2۔ںیہن)
ارگ "اہن" وت رتایقیت اکم یکونتیع (1۔ااضیف رمکے 2۔اچردویاری 3۔وکسل یک ار رس ون ریمعت)
42۔ایک وکسل 2005ےک رزلےل ،سیالٹ نا دہشت رگدی ےس ثات ر وہا ےہ؟ (1۔ اہن 2۔ںیہن)
ارگ اہن وت رھپ اتببٔن ہک سک ےس ثات ر وہا؟
ارگ ثات ر وہ اوت دونارر ریمعت یک احلت:
43۔ وہسایلٹ(افل) 1( :۔ اہن
 i۔یلجب

(1۔ 2005رزلہل 2۔ سیالٹ 3۔ دہشت رگدی)
(1۔ریمعت لمکم وہیئ ےہ۔ 2۔ریمعت اجری ےہ

اورثات ر وہا (1۔لمکم 2۔ زجوی)

3۔ ریمعت عوون ںیہن وہیئ)

 2۔ ںیہن)

 ii۔ ناین

 iv۔ اچر دویا ری

 iii۔ لیھک اک دیمان

 vi۔سیگ

v۔ رٹیلنی

(ٹ) :۔ ارگ اچردویاری ےہ وت اس یک احلت) 1۔یلست شخب 2۔ زجوی رخاٹ  3۔ لمکم وطر رپ رخاٹ(

اقن ِل اامعتسل رٹیلنی یک دعتاد

(ج)۔ ارگ رٹیلنی ںیہ وت دعتاد ںیھکل۔

ہصح وسم  :ابلط /طاابلٹ
احلبظ رمع اور امجعت:
44۔ ابلط /طاابلٹ یک دعتاد ِ
ابلط
رمع

ریغ دالخ یچک /یکپ/اول دوم
دشر اول ادینی اٰیلع

طاابلٹ

وسم

اہچرم

رمع

مجنپ لک ابلط

+3

+3

+4

+4

+5

+5

+6

+6

+7

+7

+8

+8

+9

+9

+10

+10

+11

+11

+12

+12

+13

+13

+14

+14

>=15

>=15

لک دعتاد

لک دعتاد

ریغ
یچک /یکپ/اول دوم
دالخ
اول ادینی اٰیلع
دشر

وسم

اہچرم

(ونٹ  +3 :اک بلطم ےہ 3سال نا  3سال ےس رنادرنکیل  4سال ےس مک  +4 ،اکبلطم ےہ  4سال نا  4سال ےس رنادرنکیل  5سال ےس مک اور ا ِیس رطج ) ........
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لک
مجنپ
طاابلٹ

45۔ابلط /طاابلٹ یک دعتاد احلبظ امدری رنان
ریغ
دالخ
دشر

ابلط
یچک/
اول ادینی

یکپ/اول
اٰیلع

طاابلٹ

دوم

وسم

اہچرم

ریغ دالخ
دشر

مجنپ

یچک/
اول ادینی

دوم

یکپ/او
ل اٰیلع

وسم

اہچرم

مجنپ

وتشپ
اردو
دنہوک
رسایکیئ
وکاتسہین
وہکار (رتچایل)
درگی
لک دعتاد

46۔)افل (کالس دسراےن واےل (لیف دشر) ابلط  /طاابلٹ یک دعتاد ںیھکل:
یچک/اول ادینی

فنص

دوم

یکپ/اول اٰیلع

اہچرم

وسم

لک دعتاد

مجنپ

ابلط
طاابلٹ
46۔)ٹ ( وموجدر یمیلعت سال ےک دوران ریغب رسٹیکفیٹ ےک وکسل وھچرےن واےل ابلط  /طاابلٹ یک دعتاد ںیھکل۔
فنص

یکپ/اول اٰیلع

یچک/اول ادینی

وسم

دوم

مجنپ

اہچرم

لک دعتاد

ابلط
طاابلٹ
47۔ ذعمور اور میتی ابلط /طاابلٹ یک دعتاد ںیھکل۔
طاابلٹ

ابلط
ونتیع

ریغ
دالخ
دشر

یچک/
اول
اد یین

یکپ/
اول
اٰیلع

دو م

وسم

اہچرم

مجنپ

لک
ابلط

ونتیع

ذعمور

ذعمور

میتی

میتی
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ریغ
دالخ
دشر

یچک/
اول
اد یین

یکپ/
اول
اٰیلع

دو م

وسم

اہچرم

مجنپ

لک
طاابلٹ

ہصح اہچرم ( :)Part-IVدتریسی و ریغ دتریسی ہلمع
48۔ دتریسی اور ریغ دتریسی ہلمع یک دعتاد ںیھکل
وظنمر دشر ا ساویمن یک دعتاد

دہعر

ُبر دشر ا ساویمن یک دعتاد

49۔ اکم رکےن واےل دتریسی اور ریغ دتریسی ہلمع یک دعتاد احلبظ لی ) (BPSںیھکل
وموجدر لی

)SST (Gen.

1

)CT (Gen.

2

رپارمئی وکسل ٹ ڈ رچ

3

Sr. PST

4

PST

5

شیپ اامم

6

وچدیکار

7

امیئ /اکرل

8

نابت اقدص

9

اخرکوٹ

10

امیل

11

یتشہب

12

درگی

13

)(PSHT

دتریسی ہلمع یک دعتاد

ریغ دتریسی ہلمعیک دعتاد

14
15
16
17
درگی

ہصح مجنپ  :وادلنی اور اسانذر یک وکلسن
50۔وادلنی اور اسانذر یک وکلسن ()Parents Teachers Council
وموجدر یپ یٹ یس ےک ایقم یک نارخی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔

)(i

ایک یپ یٹ یس انبیئ یئگ ےہ؟( 1۔ اہن  2۔ ںیہن)

) ( ii

)(iii

ایک یپ یٹ یس اکم رکریہ ےہ؟ ( 1۔ اہن  2۔ ںیہن)

() iv

)(v

یپ۔یٹ۔یسےک رئیچرپن اک نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ) (viوفن /ومنالئ ربمن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)(vii

انشیتخ اکرد ربمن

)(viii

یپ۔یٹ۔یس ےک کنیب براچن اک نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ) (ix۔ براچن وکد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک یپ یٹ یس ےک ربممان رتتیب ناہتف ںیہ؟

5

( 1۔ اہن  2۔ ںیہن)

) (xiااکوبت ںیم وموجد رمق رووپن ںیم 31اوتکبر  2013نک

)(x

کنیب ااکوبت ربمن

)(xii

دراکر رمق رووپن ںیم

)(xiv

ےلھچپ امیل سال)(2013-14ںیمPTCیک دم ںیم ینتک رمق یلم؟

()xiii۔وموجدر امیل سال) (2013-14ںیمینتک رمق یلم؟

) :(xvروان امیل سال)PTC (2014-15ڈنف ےس انتکرخہچ ایک ایگ؟

51۔ یپ یٹ یس یک ساالہن اکررکدیگ:
)(ii۔ ذگہتش یمیلعت سال ےک دوران یپ یٹ یس ےکےنتک اچالس وہےئ؟

)(i۔ا رخی نار PTCیک انشکیل بک وہیئ؟۔۔۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔۔۔
) (iii۔براۓرہماناین اتبںیئ ۔

(1۔یلست شخب 2۔ریغیلست شخب)
)(c۔امرٹیننگ اسانذر

)(a۔یپ یٹ یس یک ساالہن اکررکدیگ

)(b۔ای دی او اور درگی دافرت ےس راہطب

)(d۔امرٹیننگ ریمعتایت ورمیتم اکم

)(e۔اینپ دمد ا ٹ ےک تحت اکم یک ونتیع

ہصح مشش  :اایشےئ رضورٹ
52۔

اایشےئ رضورٹ یک دعتاد:
اایش ےک نام

ربمنامشر

1

اسادتر یک زیمںی

2

اسادتر یک رکایسن

3

طاوملعبلنےک دکسی

4

طاوملعبلن ےک چنیب

5

طاوملعبلن یک رکایسن
طاوملعبلنےک سیُول

7

ویجٹ ناٹ

8

نالکٹس ٹیم

9

ایسر/زبس وبرد

10

ڑکلی یک ااملری

11

لیٹس یک ااملری

12

اسانذر اگڈیئ

13

گنچیٹٹک

14

ےشقن /اچرسٹ

15

ےھکنپ

16

ناین یکیکنیٹ

17

درگی

6

نااقن ِل اامعتسل ےہ (دعتاد)

اقن ِل اامعتسل ےہ ( دعتاد)

6

رضورٹ ےہ (دعتاد)

ہصح متفہ  :اسانذر ےک نارے ںیم ولعمامٹ
ااتسد  /ااتسین اک نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وادل/وشسر اک نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )سادی دشر وخانیت اےنپ وشسر اک نام ںیھکل)
سنج:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اردوایج تیثیح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ BPS۔۔۔۔۔۔۔۔ااکوبت ا سف  /اے یج اک رپلنس ربمن
این انشیتخ اکرد ربمن

-

-

ابتدےل اور انیعتیتیک لیصفت
وکسل  /درتف

نارخی دیپاشئ

دواسیملئ اکعلض

پ
ہلی انیعتٹ یک نارخی

وینین وکلسن

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

پ
ہلی انیعتیت اک دہعر

رصعی یمیلعت اقتیلب

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

۔۔۔/۔۔۔/۔۔

وموجدر دہعر

ہشیپ وراہن یمیلعت اقتیلب

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

۔۔۔/۔۔۔/۔۔

وموجدر وکسل ںیم اچرج ےنیل یک نارخی

۔۔/۔۔/۔۔

وموجدر دہعے رپ اچرج ےنیل یک نارخی

وپست اورBPS

۔۔۔/۔۔۔/۔۔

ار

نا

دورسے ےعلض ےس ابتدہل یک وصرٹ ںیم وموجدر ےعلض ںیم اچرج ےنیل یک نارخی

ااتسد  /ااتسین اک نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وادل/وشسر اک نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )سادی دشر وخانیت اےنپ وشسر اک نام ںیھکل)
سنج:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اردوایج تیثیح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ BPS۔۔۔۔۔۔۔۔ااکوبت ا سف  /اے یج اک رپلنس ربمن
این انشیتخ اکرد ربمن

-

-

ابتدےل اور انیعتیتیک لیصفت
وکسل  /درتف

نارخی دیپاشئ

دواسیملئ اکعلض

پ
ہلی انیعتٹ یک نارخی

وینین وکلسن

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

پ
ہلی انیعتیت اک دہعر

رصعی یمیلعت اقتیلب

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

۔۔۔/۔۔۔/۔۔

وموجدر دہعر

ہشیپ وراہن یمیلعت اقتیلب

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

۔۔۔/۔۔۔/۔۔

وموجدر وکسل ںیم اچرج ےنیل یک نارخی

۔۔/۔۔/۔۔

وموجدر دہعے رپ اچرج ےنیل یک نارخی

وپست اورBPS

۔۔۔/۔۔۔/۔۔

ار

نا

دورسے ےعلض ےس ابتدہل یک وصرٹ ںیم وموجدر ےعلض ںیم اچرج ےنیل یک نارخی

ااتسد  /ااتسین اک نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وادل/وشسر اک نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )سادی دشر وخانیت اےنپ وشسر اک نام ںیھکل)
سنج:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اردوایج تیثیح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ BPS۔۔۔۔۔۔۔۔ااکوبت ا سف  /اے یج اک رپلنس ربمن
این انشیتخ اکرد ربمن

-

-

ابتدےل اور انیعتیتیک لیصفت
وکسل  /درتف

نارخی دیپاشئ

دواسیملئ اکعلض

پ
ہلی انیعتٹ یک نارخی

وینین وکلسن

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

پ
ہلی انیعتیت اک دہعر

رصعی یمیلعت اقتیلب

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

۔۔۔/۔۔۔/۔۔

وموجدر دہعر

ہشیپ وراہن یمیلعت اقتیلب

۔۔۔/۔۔۔/۔۔۔۔

۔۔۔/۔۔۔/۔۔

وموجدر وکسل ںیم اچرج ےنیل یک نارخی

۔۔/۔۔/۔۔

وموجدر دہعے رپ اچرج ےنیل یک نارخی

وپست اورBPS

۔۔۔/۔۔۔/۔۔
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ار

دورسے ےعلض ےس ابتدہل یک وصرٹ ںیم وموجدر ےعلض ںیم اچرج ےنیل یک نارخی

نا

دصتقی ناہم
دصتقی یک اجیت ےہ ہک:
1۔وساانلہم ںیم درج دشر ولعمامٹ وکسل ےک راکیرد اور ریمے ملع ےک اطمقب حیحص ںیہ۔ارگ رھپ یھب وک یئ یمک نا طلغ ولعمامٹ نایئ یئگ وت ںیم دہم دار وہاگن/وہیگن۔
2۔ٹ ڈ رچ اک نام (ارگنبری ےک برے رحوف ںیم) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٹ ڈ رچ اک وقیم انشیتخ اکرد ربمن
دطختس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ..........نارخی:۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔
وفن ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہاناٹ براےئ اے۔دی۔او(رسلک):۔ )اے۔دی-ای۔او رسلک داٹی ارٹنی ےس ےلہپ وساانلےم یک گنکیچ اور حیحصت اک دہم دار وہاگ/وہیگ)
3۔اے۔دی -ای۔او رسلک اک نام (ارگنبری ےک برے رحوف ںیم)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دطختس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ........نارخی :۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔

کیش
4۔ دیٹپ درٹسٹک اوجی ن ا رسیف اک نام ارگنبری ےک برے رحوف ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دطختس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ........نارخی۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔
دہاناٹ براےئ ویپمکرٹ ا رپرٹی:۔ویپمکرٹ ا رپرٹی اانپ نام اور دطختس ہعمب نارخی وساانلےم یک لمکم اور حیحص ارٹنی وجہک  DEMISےئلیک وجتبر رکدر ساٹف ونٹر ےک
کی
اطمقب وہ ےک دعب درج رکاگی/رکے یگ۔ اور ارگ وکیئ ولعمامٹ وساانلہم ںیم درج ںیہن یک یئگ ںیہ وت وساانلہم دونارر دیٹپ درٹسٹک اوجی شن ا رسیف وک واسپ داگی
۔ویپمکرٹ ا رپرٹی لمکم وساانلہم یک ویپمکرٹ ںیم  Entryاک دم ّز دار وہاگ/وہیگ۔
5۔ویپمکرٹ ا رپرٹی اک نام (ارگنبری ےک برے رحوف ںیم)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دطختس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ..........نارخی :۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔/۔۔۔۔۔۔
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