
 

 آسامیاں خالی ہیں
رم پر مجو زه     فاآغاز حقوق بلوچستان کے تحت محکمہ ڈاک بلوچستان میں مندرجہ ذیل آسامیوں کیلیے اہل امیدواران سے 

 درخواستیں مطلوب ہیں۔ 

تعلیمی قابلیت 
تجربہ/  

 ڈومیسائل
 یونٹ کا نام جہاں
 آسامی خالی ہے۔

 کوٹہ
تعداد 
آسام
 ی

اسکیل/آسامی کا نام  
نمبر 
 شمار

 
 
 

کسی مستند 
 تعلیمی بورڈ سے

انٹرمیڈیٹ یا  
 مساوی

پشین، قلعہ عبدهللا، لوراالئی، 
بارکھان، ژوب، قلعہ سیف هللا، موسٰی 

 خیل، زیارت، کوہلو، شیرانی
 07 میرٹ کوئٹہ پوسٹل ڈویژن

BPS-9  ٹائم اسکیل
 کلرک

١ 

سبی، ڈیره بگٹی، نصیر آباد، جعفر 
آباد، صحبت پور، جہل مگسی، 

 کچہی، ہرنائی
 سبی پوسٹل ڈویژن

10= میرٹ   
01= خواتین  

11 
BPS-9  ٹائم اسکیل

 کلرک
٢ 

خضدار، قالت، مستونگ، خاران، 
لسبیال، چاغی، آواران، نوشکی، 

 واشک
 خضدار پوسٹل ڈویژن

23=  میرٹ   
02= خواتین  
01= اقلیتی   

26 
BPS-9  ٹائم اسکیل

 کلرک
٣ 

ڈویژنمکران پوسٹل  گوادر، کیچ، پنجگور  05 میرٹ 
BPS-9  ٹائم اسکیل

 کلرک
۴ 

 08 میرٹ کوئٹہ شہر کوئٹہ شہر
BPS-9  ٹائم اسکیل

 کلرک
۵ 

 
 
 

کسی مستند 
تعلیمی بورڈ سے 
 میٹرک  یا مساوی 

پشین، قلعہ عبدهللا، لوراالئی، 
بارکھان، ژوب، قلعہ سیف هللا، موسٰی 

 خیل، زیارت، کوہلو، شیرانی
 ۶ پوسٹ مین BPS-7 07 میرٹ کوئٹہ پوسٹل ڈویژن

سبی، ڈیره بگٹی، نصیر آباد، جعفر 
آباد، صحبت پور، جہل مگسی، 

 کچہی، ہرنائی
 ٧ پوسٹ مین BPS-7 11 میرٹ سبی پوسٹل ڈویژن

خضدار، قالت، مستونگ، خاران، 
لسبیال، چاغی، آواران، نوشکی، 

 واشک
 خضدار پوسٹل ڈویژن

25= میرٹ   
01= اقلیتی   

26 BPS-7 ٨ پوسٹ مین 

 ٩ پوسٹ مین BPS-7 05 میرٹ مکران پوسٹل ڈویژن گوادر، کیچ، پنجگور
 ١٠ پوسٹ مین BPS-7 08 میرٹ کوئٹہ شہر کوئٹہ شہر

 
 
 
 
 
 
 

 مڈل پاس

پشین، قلعہ عبدهللا، لوراالئی، 
بارکھان، ژوب، قلعہ سیف هللا، موسٰی 

 خیل، زیارت، کوہلو، شیرانی
 کوئٹہ پوسٹل ڈویژن

سابقہ فوجی/مقامی  
[ 50% بحساب[    

07 BPS-2  میل پیون  ١١ 

سبی، ڈیره بگٹی، نصیر آباد، جعفر 
آباد، صحبت پور، جہل مگسی، 

 کچہی، ہرنائی
 سبی پوسٹل ڈویژن

سابقہ فوجی/مقامی  
[ 50% بحساب[    

11 BPS-2  میل پیون  ١٢ 

خضدار، قالت، مستونگ، خاران، 
لسبیال، چاغی، آواران، نوشکی، 

 واشک
ڈویژنخضدار پوسٹل   

سابقہ فوجی/مقامی  
[ 50% بحساب[    

26 BPS-2  میل پیون  ١٣ 

 مکران پوسٹل ڈویژن گوادر، کیچ، پنجگور
سابقہ فوجی/مقامی  

[ 50% بحساب[    
05 BPS-2  میل پیون  ١۴ 

 کوئٹہ شہر کوئٹہ شہر
سابقہ فوجی/مقامی  

[ 50% بحساب[    
08 BPS-2  میل پیون  ١۵ 

برس ہے۔عمر کی باالئی حد   میں پانچ برس اور بلوچستان کےلیئے  ٢۵سے   ١٨درخواست دہنده کی عمر درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ تک  ۔ ١
اس سال یا جتنی سروس کی ہو گی  ١۵مزید تین سال کی رعایت اس کےعالوه ہے۔مزید برآں  افواج پاکستان سے  ریٹائرڈ  امیدواروں کی عمر کی حد میں  

 میں جو کم ہو گی وه رعایت دی جا ئے گی۔
 کی آسامیوں     ٹائم اسکیل کلرک،  پوسٹ مین اور  میل پیونمیں مشتہر    ٢٠١۶  اگست جوالئی،    اور میں مشتہر میل پیو ن  ٢٠١۵جنوری   ۔ ٢

ریکارڈ پر موجود ہیں انہیں نئی درخواست دینے کی تھیں ان کی درخواستِں   بمہ  فیس جمع     کروائیں  کےلیےجن امیدواران نے پہلے درخواستیں
یو ایم ایس وصول کی جائیں گی۔ نا مکمل اور / یوم  صرف بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک   ١۵درخواستیں اشتہار ہذا کی اشاعت کے اندر میعاد   ضرورت نہیں ہے۔

  تا خیر سے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائیگا۔
فرسٹ     فلور  مکان  نمبر    واقع آفس"ساتھ بلوچستان ٹیسٹینگ سروس روپے کی ڈیپازٹ سلپ کے - /٣٠٠کے لیے درخواست فارم۔ مبلع  متعلقہ آسامی -٣
081-2821299،   081- 9201966 -:  فون نمبرز کے ایڈریس پر ارسال کی جا ئیں۔  ا کوئٹہ  ڈبی   بوالن آرکید ماڈل   ٹاون   نزد  پرانا  پشین ا-٢٢     

سے ڈاون لوڈ کی جا سکتی ہیں۔            www.bts.org.pk ۴-   مخصوص درخواست فارم اور بینک ڈیپازٹ سلپ بلو چستا ن ٹیسٹنگ سروس کی ویب سا
ئٹ    
روائی جا سکتی ٹیسٹ فیس بذریعہ مخصوص ڈیپازٹ سلپ نیشنل بینک ، یو بی ایل، بینک الفالح اور سنہری بینک کی تمام آن الئن برانچز میں جمع ک۔  ۵ 

 ہیں۔                             
۔سرکاری مالزمین اپنے محکمہ کی وساطت سے درخواست ارسال کریں   -۶  
عمل کیا جائے گا۔  پرکوٹہ   سابقہ   فوجی      افراد    نیز    اقلیتیاور  معذور / ، برائے خواتین ۔  حکومت کی طرف سے  مختص  مروجہ   کوٹہ جات٧  


