
02/2020درخواست فارم برائے بھرتی  ۔

    تصدیق شدہ )رنگین(
 پاسپورٹ سائز تصویر 

چسپاں کریں

Computer Number: کمپیوٹر نمبر
(For o�ce use only) ( صرف دفتری استعمال کے لئے)

Post Applied for: :رخواست برائے عہدہ

Advertisement No. & Date: شتہار نمبر اور تاریخِ اشاعت:

Name: نام:

Father’s Name: والد کا نام:

CNIC No. - - شناختی کارڈ نمبر

Postal Address (Present in Detail): ڈاک کا پتہ(موجودہ):

تفصیلی پتہ درج کریں

Phone No. (Res): :Phone No. (O�) ر کا ٹیلیفون نمبر: دفتر کا ٹیلیفون نمبر:

Mobile: موبائل نمبر: E-mail address: ای میل ایڈریس:

Date of Birth: - - (DD-MM-YYYY):تاریخِ پیدائش

 Age (On Closing Date): :Religion (اشتہار کے آخری دن تک) مذہب:

a. Qualification:
ب۔ تعلیمی قابلیت:

Degree / Certificate
ڈگری / سرٹیفیکیٹ                 

Passing Year
پاس کرنے کا سال

Marks Obt. / Total
Marks

حاصل شدہ نمبر/ کل
نمبر

Percentage/
CGPA

فیصد/ سی جی
پی اے

Division
ڈویژن

Major Subjects
خاص مضامین

Board / University
بورڈ / یونیورسٹی کا نام

Matric               میٹرک

FA/FSc/DAE ایف اے/ ایف
ایس سی 

BA / BSc بی اے / بی ایس
سی 

MA/MSc ایم اے / ایم  سی
ایس 

Other کوئی اور تعلیمی
قابلیت

b. Driving License Information (If Required) ج۔ڈرائیونگ الئسنس کی معلومات:
Type of Driving License (LTV, HTV etc)

نیچے درج کئے  گئے ہرالئسنس سے متعلق تمام درکار معلو
مات درج کریں؟

Date of Issue
تاریِخ اجرا

Date of Expiry
تاریِخ تنسیخ

Issuing Authority
کہاں سے جاری ہوا

Vehicles Driven on this License
اس الئسنس پر کونسی گاڑیاں

چالئی ہیں

Motor Cycle  License موٹر سائیکل  الئسنس

LTV License ایل ٹی وی (چھوٹی گاڑی کار
وغیرہ) کا الئسنس

HTV License ایچ ٹی وی (بڑی گاڑی بس' ٹرک
وغیرہ) کا الئسنس

PSV (or any other tpye) پی ایس وی / کوئی اور
الئسنس

c. Computer Literacy: د۔ کمپیوٹر کی  تعلیم / قابلیت:
Course / Certificate / Relevant Diploma

کورس / سرٹیفیکیٹ / متعلقہ ڈپلومہ
Duration

دورانیہ / مدت
Passing Year
پاس کرنے کا سال

Institute
ادارے کا نام

Board / University
بورڈ / یونیورسٹی کا نام

d. Experience (Service Record): ج۔ تجربہ (سروس ریکارڈ)ے ریٹائرڈ حضرات اپنا ٹریڈ درج کریں  اورسروس بک کی کاسرٹیفیکیٹ کے بغیر تجربہ قبول نہ
Position
عہدہ

From
آغاز

To
اختتام

Total Period of Service
کْل عرصہ مالزمت

Department / Field of Work
شعبہ / کام کی نوعیت

Organization Name
ادارہ کا نام

e. Service Status: Serving in Govt / Semi Govt / Private Deptt. Yes Noہاں ح۔ موجودہ نوکری کی نوعیہیں

کیا آپ کسی سرکاری/ نیم سرکاری/خود مختار یا پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے ہیں ؟
f. NOC available: Yes No (Only for Government employees) پروانہ عدم اعتراض:مالزمین کے لئے)

g. Station: Islamabad Khi
Declaration: The information given above is correct to the best of my knowledge & belief.

اعالمیہ: میں اس امر کی تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ باال معلومات میرے علم و یقین کے مطابق بالکل درست ہیں
Note: Every column of this form is required to be filled. Qualification higher than required qualification should also be mentioned . Incomplete forms

will not be accepted. Please attach clear copy of Driving License and all other required documents

ڈرائیونگ الئسنس کی واضح کاپی منسلک کریں۔ نوٹ: اس  فارم میں درج  مطلوبہ تما م معلومات درکار ہیں۔ مطلوبہ معیار سے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدوار اپنی
تما م درکار دستاویزات کی واضح کاپی  منسلک کریں۔ غیر واضح یا مبہم کاپیاں قبول نہ کی جائیں گی اور درخواست کے رد ہونے کا باعث بن سکتی ہیں۔

Signature: دستخط Date: مورخہ


