
 میں ھنر۔ ھ ھات

                             ،                       خوشحال ھوبسر

اباسین ٹکنیکل کالج اینڈ           (   ) رپورٹ                                                                   

,Date.20.2.017                                            وکیشنل سنٹرکمیال کوھستان                        

                                                                                                                        

                   ( LSO. Abasin  Rural  support organization  komila kohistan )                  

                                                                                                      

 

               گل محمد خانصدرایل ایس او جناب  ، ایم پی اے عبدالستار، خطیب جامع مسجد کمیال     

                    رھے ھیں،،، کا افتتاح کر ،اباسین ٹکنیکل کالج اینڈ وکیشنل سنٹر                         

    

……………………………………………………………………………………………………………………….        

                 

 



 

A .T. V. C …  KOHISTAN 
           لعصیل داسو ضایل ایس او  اباسین رورل سپورٹ آرگنائیزیشن کا یونین کونسل کمیال تح   

 وایس ادارے ک ۔ نےاو ۔ایس ۔،ایلکاقیام  )ادارہ (اینڈ وکیشنل سنٹر اباسین ٹکنیکل کالجکوھستان میں   

رجسٹرڈ ادارہ  ٹریڈ ٹسٹنگ بورڈ پشاور سے رجسٹرڈ کیا گیا ھے، یہ ضلع کوھستان کا واحد   باقیئدہ

ر مختلف اوجیسے ٹریڈ ٹسٹنگ بورڈ اور سکیل ڈویلپمنٹ کو نسل سے رجسٹرڈ کیا گیا ھے،   ھے

کےآل ٹرکمپیوگ کا بھی انعقاد کیا جایئگاہ ، کورس میں ۔ نٹرین ٹرم مکمل کورس کے عالوا شارٹ

     لوکل،  لرنگٹی،الیئوسٹاک منجمنٹ،یونگئڈرا،الیکٹریشن جنرل،موبایئل ریپیرنگ، منگمپل، کورسز

   ے ،ایل ایس او کی اس کرکاردگی کو عوامی حلقوں نے بھت سراھا۔ ھ   ، ایمبرایئڈری کوھستان   

ے بجائے کیونکہ اس ادارے کا قیام سے لوگ اب مختلف سکیل ٹریننگ، سوات، مانسھرہ، ایبٹ آباد ک

    یمیل کیاس کےعالوہ اس وقت کئ ٹریڈ میں میل اینڈ ف اب یھان اپنے ضلع میں ھی مستفید ھونگے،

کہ ایل۔ اس کے عالوہ اس ادارے کا قیام سے نہ صرف ٹرینینگ حاصل ھو گی بل ٹریننگ جاری ھے، 

  اور ایل۔ اس۔ او۔ کے مالی اخراجات برداشت کرنےاس۔ او۔ بھی معاشی لحاظ سے مستحکم ھو گی ۔  

                                                                                       میں مدد ملے گی،                

                

 

چھے الکھ روپے آئےھیں جس  رجشٹریشن سمیت اس ادارے پرکل اخراجات ،،،،            اخراجات

الکھ روپے بطور قرضہ ۳ایل۔ اس۔او۔ نے اپنی سیونگ سے ادا کیے ھیں باقی   الکھ روپے ۳میں 

ے ایل۔ اس یہ تین الکھ روپ  حسنہ لیا گیا ھے۔ جیسے بعد میں ادارے کے سیونگ سے ادا کرنے ھیں،

روپے قرضہ حسنہ ادا کیے ھیں جو بعد میں  ۵۰۰۰۰ممبران نے فی کس  ۶۔او کے جنرل باڈی کے 

، واپس کیئے جایئنگے  

 

 ۱۰۰۰ہ ایل اس او کی جنرل باڈی کے فیصلے کے مطابق ھر ٹریڈ کے طالب علم سے ماھان فیس

 ں سے فیس نھیںتیم، بیواہ۔ مسکینو۔یروپے فیس وصول کی جایئگی بورڈ کی فیس اسکے عالوہ ھو گی 

ق ی تصدیلیا جایئگاہ غریبوں کے لیے کوٹہ مختص کیا جایئگاہ  تمام امور کے لیے متلقہ وی او ک

و گا،اور طالب علم یا طالب علم کا سرپرست کسی دیھی تنظیم کا ممبر ھونا الزمی ھ الزمی ھو گی    
 خوتین سے کسی قسم کا فیس نھیں لیا جاتا ھے ۔



                                                                                                            

 
         ھے، لیے مندرجہ ذیل اشیاہ کی   خریداری کی گئ ادارے کے   

 

تعدا
 د

 نام اشیاہ تعداد نام اشیاہ تعداد نام اشیاہ تعداد نام اشیاہ  نام اشیاہ

  ۳
۰ 

کے  ۹ جرنیٹر ۱ پرنٹر ۱ آفس ٹیبل ۲ قینچی
 وی

  ۳
۰ 

بلکمپیوٹرٹی ۱۲ فیتے  کمپیوٹرمکمل ۲۵ الماری ۲ 

  ۱
۲ 

 لیپ ٹاپ ۴ سٹیپلیزر ۱ سالئ مشین ۱۵ استری

 سکینر ۱ کرسی ۵۰ تختے مشین ۱۲    

تان ۱۰     کرسی  آفس ۲ کالتھ   کیمرہ ۱ 

          

          
 

جاری ٹرینیگ کی تفصیل،             

 نمبر ٹرینینگ ٹریڈ تعداد ۔ میل  فیمیل 

مرد ۱۵   ۱ کمپیوٹرکورس 

عورتیں ۱۰   ۲ ٹیلرنگ 

عورتیں ۱۰  ایمبرایئڈری کوھستانلوکل    ۳ 

   ۴ 



                           

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


