
 

 

 

 

 ۔ وہ  ےتکسرک  ںیہن (ورٹسجنشی) یئیاالپوج یسک یھب اہج ےس آ  النئ  ںیہیاتا  فر  یان  یاودیایاوا  ےئلی دہہی  ونٹ:

 

 

 

 

 

 

 

  یاامعتسل رکںی رطہقی اکو اجیت ےہ ہک آ  النئ ورٹسجنشی یااو ونیم لئ ورٹسجنشی ےک داون  رطوقی  ںیم ےس فر  یاکی  یکیاودیایاوا  وک دہیاتی

 یک ورٹسجنشی رتسمد رک دی اجیگیئ۔ ا وصبو  درگی یاودییاو

 

 یاودیایاودووخیاتس افوم عمج رکایاےن ایاےل  ونیملئ  www.joinasf.gov.pk  تا  www.asf.gov.pk    ڈیاؤ  ولڈورٹسجنشی افوم ےس 

ںیم دووخیاتس افوم رتسمد ایک  وہےن یک وصو انلمکم  ۔رُپ رکںیوک اکزمل رضاوی امتم   یااو  یاینپ الیصفت  انشیتخ اکوڈ یااو رٹیمک یک دنس ےک اطمقب  رکںی

 اجاگیئ ۔

 

 ںیم یاشلگن فر  یانودیایاو ایاےل 15 ات 5 یاسی یپ یب ہکبج ںیہ، ےتکس رک رُپ یھب ںیم یانودا افوم یاودیایاودووخیاتس ایاےل 4 ات 1 یاسی یپ یب 

 ۔رکںی رُپ افوم دووخیاتس

 

 رکںی۔  اپسچ  (ڈن ےک اسھتؤرگیااری )ایاٹیئ کیب اصتاحہیل  اپوپسوٹ اسزئ رپ ی یئگ ہگج د دووخیاتس افوم ںیم 

 

 یسک یھب رھبیت رمزک رپ یاودیایاو یک دووخیاتس ربیاہ ویاتس / دیتس اوصل ںیہن یک اجیگیئ۔ 

 

  یاکی  و وج یاکی ےس زیادئ یااسویم  ےئلی دووخیاتس دانی اچےتہ ںیہ یا  یاودیایاوا  وک رہ یااسیم ےئلی یاگل یاگل دووخیاتس افوزم رُپ رکےن وہےگن یااویایاودیااہ

 ےئگ ڈیال رک یہ افلےف ںیم 

ے

 ۔رکںیڈیاک یاواسل  ذبوہعی رپے یاسی یافی ےک رقیبی رھبیت رمزکےکہتپ یا دیئ

 یااو احہیل وصتری  ےکرُپ رکیاینپ رضاوی ولعمام   )وال ربمن، انم ، ادلتی ، یااسیم یااووقیم انشیتخ اکوڈ ربمنا ریغہ(  ںیم  اینبدی امسجین یااو یبط یااحتمین پلس

 یاےنپ رمہیاہ ےل آںیئ۔یااحتم  ایاےل د  رپ اپسچ  رک ےک   دی یئگ ہگج 

 

 

 ڈیاک اک ہتپ رھبیت رٹنیس ربمن امشو ڈیاک اک ہتپ رھبیت رٹنیس ربمن امشو

 رکیایچ 1

یارئیوپوسٹ وکیسویٹ وفوس پمیک، زند ولہپیا  وگھٹ  

 رکیایچ

 یاالسم آابد 2

 لیم یاودیایاویا  ےئلی:

 یاے یاسی یافی رھبیت رمزک، وین یاالسم آابد یارئیوپوٹ

 یف لیم یاودیایاویا  ےئلی:

 یاے یاسی یافی پمیک، رکی واڈ، زند اچدنین وچک ، ویااڈنپلی

ومڑ ، وخیاہج   ؤ، زند امڈل اٹ1-یاے یاسی یافی پمیک الوہو 3

 ، الوہو3واڈ ، ربلگگ 

ل یارئیوپوٹ اتلم  4

 

ئش
ی

 

ن

 یاے یاسی یافی پمیک ، اتلم  یارٹن

 یاے یاسی یافی پمیک ایسوکلٹ یارئیوپوٹ ایسوکلٹ  6 یاے یاسی یافی پمیک، لصیف آابد یارئیوپوٹ لصیف آابد 5

 یارئیوپوٹیاے یاسی یافی پمیک، وکہٹئ  وکہٹئ 8 یاے یاسی یافی پمیک، اشپاو یارئیوپوٹ اشپاو 7

 یاےیا سی یافی پمیک، تگلگ یارئیوپوٹ تگلگ 11 یاے یاسی یافی پمیک،رھکس یارئیوپوٹ رھکس 9

 یاے یاسی یافی پمیک، ونیااشبہ یارئیوپوٹ ونیاب اشہ 12 یاے یاسی یافی پمیک، رتچیال یارئیوپوٹ رتچیال 11

 یافی پمیک ،رکسدا یارئیوپوٹیاے یاسی  یارکسدا 14 اخ  یارئیوپوٹ لیع یاے یاسی یافی پمیک، ڈریہ یاامس ڈریہ یاامسلیئ اخ  13

 یاے یاسی یافی پمیک ، وسیا  یارئیوپوٹ وسیا  16 یاے یاسی یافی، پمیک وگیادو یارئیوپوٹ وگیادو 15

 یاے یاسی یافی پمیک ومیح تاواخ  یارئیوپوٹ ومیح تاو اخ  18 یاے یاسی یافی پمیک، اہباوپلو یارئیوپوٹ اہباوپلو 17

 یارئیوپوٹ وسیئیاے یاسی یافی پمیک، وسیئ 21 یارئیوپوٹ یاےیا سی یافی پمیک، ڈریہ اغزی اخ  ڈریہ اغزی اخ  19

و و 21
ج گ

 

پ ن

و و یارئیوپو 
ج گ

 

پ ن

 یاے یاسی یافی پمیک، دیادنبلنی یارئیوپوٹ دیادنبلنی 22 ٹیاے یاسی یافی پمیک، 

  دیاڑا 24 یاے یاسی یافی پمیک، رتتب یارئیوپوٹ رتتب 23

ے 

  دیاڑا یارئیوپوٹ ومئ

ے 

 یاے یاسی یافی پمیک، ومئ

   ژاب یارئیوپوٹیای یاسی یافی پمیک،  ژاب 25

 آ  النئ/ ذبوہعی ڈیاک  ورٹسجنشی اک رطہقی اکو

 

http://www.joinasf.gov.pk/
http://www.asf.gov.pk/


 


