
 

 
 کیڈٹ کالج  کوہلو

 کالس  ہفتم   برائے داخلہ 
 (آٹھویں  انٹری ) 2023تعلیمی سال 

 کے   داخلے کا آغاز  ہو چکا ہے ۔ 2023جماعت ہفتم  میں  برائے سال  کے لیے  کیڈٹ کالج کوہلو  

 ہو۔کالس  پاس کی ہوئی   th 6سے پہلے  2023تمام طلبہ  جنہوں نے  مارچ  وہ : تعلیمی قابلیت01

 سال  ہے ۔ مر کی  کم از کم حد  گیارہ سال اور زیادہ سے زیادہ  تیرہ ع

 ا۔مندرجہ ذیل  چار مضامین  میں  تحریری  امتحان  لیا جائے گے ک 2022بلوچستان  ٹیکسٹ بک بورڈ 

   

S.no. Detail English Math Science Urdu Total 

1 Objective  
(MCQs) 

05 05 05 05 20 

2 Subjective 
(Short 
questions) 

7.5 7.5 7.5 7.5 30 

3 Subjective 
(Detail 
questions) 

10 10 10 10 40 

4  total 25 25 20 20 90 

5 Interview --- --- ----- ---- 10 

    

 FBور فیس بک  پیج  اwww.cadetcollegekohlu.edu.pkداخلہ  فارم کالج کی ویب سائٹ       داخلہ فارم : :02

page: Cadet College Kohlu     پر  اپ لوڈ  کر دیا گیا ہے ۔ online admission form 2000۔/ کی فیس مبلغ 

نیز اس   کی  .ہے.TCS charges روپے بشمول 2500فیس مبلغ۔/ فارم کی سے ایڈمیشندفاتر  TCSروپے ہے جب کہ    

Hard From    صوبہ بلوچستان  کی تمامHBL Branches ۔دستیاب ہے  میں 

                                                                        2516 - 7000162003   روپے  اکاؤنٹ  نمبر 2000  ۔/مبلغ:  داخلہ فارم  کی فیس03:

 داخلہ  فارم   بھیج سکتے ہیں ۔کے کر  میں  جمع  

   تاریخ:آخری    :04

   ہے ۔ 2023جنوری  16داخلہ  فارم  جمع کرنے  کی آخری  تاریخ 

                                    

 

میرٹ  کی بنیاد پر  کیا جائے گا ۔  تحریری امتحان  یا انٹر ویو  میں   غیر حاضر  کا  انتخاب ہ طلبطریقہ انتخاب  :05:

 گا ۔ ہواس کے بعد   کوئی  بہانہ  قبول  نہیں کو فیل تصور کیا جائے گا ۔ ہ طلب

 ۔بھیجیں  ایڈریس پرذیل    فارم مندرجہداخلہ    ایڈریس:   بھیجنے کا فارم   داخلہ   :06

 ،اسالم آباد I-10/3،انڈسٹریل  ایریا ،  140،پالٹ نمبر   9کیرئیر ٹیسٹنگ  سروس  پاکستان  ،اسٹریٹ نمبر 

لیے   ل نمبر  سلپ  کی جائے گی ۔ اس  کےتحریری  امتحان  کی اطالع بذریعہ  رو  تحریری امتحان کی اطالع :07:

CTSP ویب سائٹ  کو  چیک کرتے رہیں  کیwww.ctsp.com.pk ۔اور امید  واروں   کو بذریعہSMS  بھی آگاہ کیا

 جائے گا ۔

  جائے گی۔ امیدواروں کودیکامیاب  اطالع تمام انٹرویو کی ل لیٹر بذریعہ کا  اطالع:   انٹرویو کی08:

 ۔ کی جائے گی ۔ڈ ٹ   اور فیس بک  پیج  پر اپ لوکامیاب  امیدواروں  کی حتمی  لسٹ کالج  کی ویب سائ لسٹ :  فائنل09:

  03337308687آفتاب عمر ،     ایڈمیشن انچارج یلپنگ ڈیسک:ہ10:

    03336340619اکاؤنٹنٹ محمد زبیر۔      03338247717 غالم شاہ ۔ اسسٹنٹ ایڈمن 

   

 پرنسپل

 کیڈٹ کالج کوہلو   


