خوشخبزی
تزبیتی پزوگزام بزائے هچھلی و
جھینگبفبرهزس
وصیش اػظن پبکغتبى کے ًیشٌل ایگشی کلچشایوشجٌغی پشوگشام کے تحت دسج ریل پشاجیکٹ ششوع ہوًے جبسہے ہیں۔
کیج فش کلچز کلسٹز ڈویلپونٹ پزوجیکٹ ) (Cage Fish Culture Cluster Development
.1
Project
پبئلٹ شزهپ فبرهنگ کلسٹز ڈویلپونٹ پزوجیکٹ (Pilot Shrimp Farming Cluster
.2
)Development Project
اى پشاجیکٹظ کے تحت فش کلچش اوس ششهپ(جھیٌگب) کلچش کے لیے گوسًوٌٹ هبلی هؼبوًت هہیب کشًے جبسہی ہے۔
جظ کے لیے دسخواعت دہٌذٍ کیلئے فش فبسهٌگ/ہیچشی هیٌجوٌٹ/فششیض ایکغٹیٌشي کب  3عبلہ تجشثہ ضشوسی ہے
یب اط ًے هحکوہ هبہی پشوسی کی جبًت عے ایک هبٍ کب تشثیتی کوسط کبهیبثی عے هکول کیب ہو۔ ٰ
لہزا هحکوہ
ٰھزاایک هبٍ کب تشثیتی کوسط "کیج فش فبرهنگ و شزهپ فبرهنگ" دسج ریل هقبهبت پش 4نوهبز 2112ء عے ششوع
کشسہب ہے۔دلچغپی سکھٌے والے حضشات عبدٍ کبغز پش دسخواعت ثوؼہ هکول پوعٹل ایڈسیظ و فوى ًوجش یکن نوهبز
2112ء تک جوغ کشواعکتے ہیں۔
درخواست جوع کزوانے کب هجبس دفتز وتزبیتی هقبم
کورس کب
تعذاد
دورانیہ
نشست
 8114411840ڈائشیکٹش فششیض ،فششیض سیغشچ ایٌڈ ٹشیٌٌگ اًغٹیٹوٹ ،هٌبواں الہور۔ ساثطہ ًوجش 042-:
08
36522895-7
تب
 8314111840اعغٹٌٹ ڈائشیکٹش فششیض ،ٹشیٌٌگ عت عٌٹش سوالپٌڈی  ،ساول ٹبؤى ،چک شہضاد سوڈ،
08
اسالم آببد۔ساثطہ ًوجش051-9255833 :
اعغٹٌٹ ڈائشیکٹش فششیض ،فش عیڈ ًشعٌگ فبسهض ،ػقت فضل کالتھ هل ،هظفزگڑھ۔
18
ساثطہ ًوجش0334-6052714 :
نوٹ :یہ اشتہبر صزف تزبیتی کورس کیلئے ہے۔ هبلی هعبونت کیلئے بذریعہ اشتہبر علیحذہ سے درخواستیں طلب
والے اهیذوار ہی هبلی هعبونت کے اہل
کی جبئیں گی اور دیگز قواعذ و ضوابط اور شزائط پز پورا اتزنے
ہونگے۔
شزائط وہذایبت:
تشثیتی کوسط کیلئے دسخواعت دہٌذٍ صوثہ پٌجبة کب هغتقل سہبئشی ہو۔
14
تؼلین کن اص کن هیٹشک ہو۔
11
عبدٍ کبغزپش دسخواعت کے عبتھ قوهی شٌبختی کبسڈ کی تصذیق شذٍ کبپی اوس ایک ػذد پبعپوسٹ عبئض
13
تصویش لف ہو۔
هحذود ًششتوں کی وجہ عے" پہلے آئیے پہلے پبئیے" کی ثٌب پش اهیذواسوں کب اًتخبة کیب جبئے گب۔
11
ٹشیٌیض ) (Traineesکو کوئی ًT.A/D.Aہیں دیب جبئے گب۔
10
ٹشیٌٌگ ثبلکل فشی ہے الجتہ سہبئش اوس کھبًے کبثٌذوثغت دسخواعت دہٌذٍ خود کشے گب۔
16

الوشتہش -:پٌجبة فششیض ڈیپبسٹوٌٹ 9-A ،ثہبولپوس سوڈ ،چوثشجی  ،الہوس
فوى ًوجش042-99212374-5-:

