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شعبہ ترسیل عبمہ و صحبفت
اوس قومی کووسل ثشائے
شؼجہ تشسیل ػبمہ و صحبفت مووب آصاد ویشىل اسدو یوویوسسٹی حیذسآثبد
فشوؽ اسدو صثبن (ایه سی پی یو ایل) وئی دہلی کے اشتشاک سے تلىگبوہ اوس اطشاف و اکىبف کے
وسکىگ اسدو صحبفیوں کے لیے پبوچ ( )5سوصي تشیجتی وسکشبپ کب / 3تب  / 7دسمجش  2016اوؼقبد
کش سيا ہے۔
اس وسکشبپ میں اسدو صحبفیوں کی صالحیتوں کو فشوؽ اوس صحبفت میں دس پیش وئے چلیىجس کب
سبمىب کشوے کےػالوي دیگش موضوػبت کب احبطہ کیب جبئے گب جس کب صحبفیوں کو آئے دن سبمىب
کشوب پڑتب ہے۔ اس وسکشبپ میں وبموس میڈیب شخصیبت کو ثطوسے خذمبت اوجبم دیىے کے لیے
مذػو کیب گیب ہے۔ وسکشبپ میں ششکت کشوے والے سجھی صحبفیوں کو اسناد ثھی دیئے جبئیں گے۔
اس وسکشبپ میں ششکت کے خواہش مىذ اسدو صحبفی اپىی دسخواستیں  10وومجش  2016تک داخل
کش دیں۔ وسکشبپ میں چووکہ وشیتں محذود ہیں اس لیے پہلے آؤ پہلے پبؤ کی ثىیبدوں پش صحبفیوں
کب اوتخبة کیب جبئے گب ۔ مىتخجہ صحبفیوں کو ڈاک  /ای میل کے رسیؼہ مطلغ کیب جبئے گب۔ وسکشبپ
کے دوسان طؼبم کب اوتظبم سہے گبججکہ ثیشون شہشسے آوے والے صحبفیوں کو طؼبم کے ػالوي قیبم
اوس حکومت ہىذ کے قواػذ کے مطبثق آمذوسفت کے اخشاجبت ثھی دیئے جبئیں گے ۔
(نوٹ۔ ورکشبپ میں رجسٹریشن کے لئے کوئی فیس نہیں ہے)

اہم تواریخ
سجسٹشیشه کےدسخواست فبسم کے داخل کشوے
کی آخشی تبسیخ
کے مىتخت کشدي صحبفیوں کو ثزسیؼہ ڈاک
/ای میل اطالع.
وسکشبپ کی تواسیخ
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