
 
 

 کیڈٹ کا لج چوآ سیدن شاہ چکوال

2021ء انٹری لڑل آٹھویں-جماعت میں داخلہ گیارہویں   

 

 اقامتی ادارہ ہے جو کےاور  ایک تدریسی  کا  حکومت پنجاب کیڈٹ کالج چوآسیدن شاہ چکوال

معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے۔سے   ء1120  
 داخلہ کی شرائط اور طریقہ کار۔

 6 ہونی چاہیے جس میں عمر کی حد زیادہ یا کم ہونے کی صورت میںتک  سال  71سال سے  51 کوء 1220 جونیکم عمر امیدوار کی)الف(    

دی جائے گی۔ ا یتکی رعماہ   

کا ہوپ سرٹفیکیٹ منسلک کرنا  80نمبر ہونا الزمی ہیں۔میڑک کا رزلٹ نہ آنے کی صورت میں ٪ 80میں ٪امتحان  کے میڑک )ب(    امید وار 

 ہوگا۔

  نمبر نہ آئے تو امیدوار کا داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا۔80میں ٪ امتحان  اگر امیدوار کے میڑک)ج(  

 )د( داخلہ فارم کے ہمراہ درج ذیل کوائف الزمی منسلک کریں۔ بصورت دیگر فارم مسترد کر دیا جائے گا۔

اور پراسپکٹس  س اور کاروائی فیس کے لئے منسلک کرنا ہو گاروپے کا ڈیمانڈڈرافٹ پراسپکٹ 2000ڈاُون لوڈ درخواست فارم کے ساتھ ( 1)

۔روپے کا ڈیمانڈ ڈرافٹ منسلک کرنا ہوگا1000درخواست فارم کے ساتھ   

 2( والد کا شناختی کارڈ تصدیق شدہ کاپی 4عدد ) 2( "ب فارم"تصدیق شدہ کاپی 3عدد  )2بیک گراؤنڈ( پشت سے تصدیق شدہ  نیالٹ سائز)ر( تصاویر پاسپو2)

عدد2رزلٹ کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی  میڑک کے(5عدد )  

 آن الئن داخلہ۔

 کالج ویب سائٹ پر آن الئن داخلہ کی سہولت موجود ہے۔

 تحریری امتحان اور سلیبس۔
ہو گا۔منعقد  کو ء بروز اتوار1220 اگست  8تحریری امتحان  )الف(     

انگریزی ،ریاضی کے نصاب  جماعت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ  دسویںمیں داخلہ کے امیدواروں کا تحریری امتحان  گیارہویں جماعت)ب(    

کے مضامین میں سے لیا جائے گا۔ ،فزکس،کیمسڑی،بیالوجی اور کمپیوٹر  

( کمپیوٹر 3(پری انجینرنگ گروپ:      انگریزی،فزکس،کیمسڑی اور ریاضی    )2)    گروپ:       انگریزی،فزکس،کیمسڑی اور بیالوجی( پری میڈیکل 1)

سائنسسائنس گروپ:   انگریزی،فزکس،ریاضی اور کمپیوٹر  

  امتحانی سنٹر۔
کیڈٹ کالج چوآسیدن شاہ چکوال۔         

۔انٹر ویو اور طبی معائنہ  
طبی معائنہ کیڈٹ کالج چوآ سیدن شاہ چکوال میں کیا جائے گا۔انٹر ویو اور  تحریری امتحان میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کا   

 کالج پراسپکٹس
 روپے کی ادائیگی پر ٹی سی ایس اور کوریئر سروس کے ذریعے بنک ڈرافٹ کی صورت میں نیشنل بنک چوآسیدن شاہ 1200کالج پراسپکٹس 

درج ذیل  پراسپکٹس قابل ادائیگی ہو بنام پرنسپل کیڈٹ کالج چوآسیدن شاہ چکوال حاصل کئے جا سکتے ہیں۔عالوہ ازیںپر  0556برانچ کوڈ 

پر حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ ادائیگی نقدروپے کی  1000مقامات سے بھی  

آف پاکستان چوآسیدن شاہ ۔ (    نیشنل بینک1)  

بجے( کے دوران حاصل کئے جا سکتے ہیں۔3بجے تا 8کار)کالج آفس سے اوقات (    2)  

www.cccss.edu.pkسے بھی ڈاون لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔ (    کالج پراسپکٹس اور درخواست فارم کالج ویب سائٹ3)  

 نوٹ۔
ء ہے۔1220 اگست 6 جمعہدرخواست فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ (    الف)  

ڈاک اطالع دی جائے گی۔(    منتخب شدہ امیدواروں کو بذریعہ ب)  

 پرنسپل
 کیڈٹ کالج چوآسیدن شاہ چکوال

PH: 0543-545200 & Cell: 0333-1511965-0335-5550132 

E-mail: cccss2013@gmail.com 

Web.www.cccss.edu.pk 
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