
کے ذریعے جاپانی انڈسٹریز میں   TITP)ٹیکنیکل انٹر      ن  شپ ٹریننگ پروگرام جاپان) 

 کا سنہری موقع ہنرسیکھنے
 

  
 

پروگرام کے TITPاکستان   کی طرف سے  پاسالم آباد کو حکومت  I-12سیکٹرIJP(،        NUTECHنیشنل یونیو رسٹی آف ٹیکنالوجی ) 

سال کی مدت کے لیے 5سے  3نوجوانوں کوافراد کو منتخب کر کے جاپان بیجھنے کے لئے منتخب کیا گیا  ہے۔  ہنر مند    ہنرمند  لیے  

مرد سال کی عمر تک کے 18-40جاپان میں کام کرنے اور سکیھنے کے عالوہ معقول تنخواہ بھی دی جائے گئ۔ درج ذیل شعبوں میں 

 ہے۔  2022     چ ما ر       6یں۔ آن الن دراخوست جمع کروانے کی آخری تاریخ سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہ /خواتین 

سیریل 

 نمبر                                 

 قابلیت شعبہ

 آٹومرمت  اور دیکھ بھال 1

(Automobile Repair 

and Maintenance  

)Work 

 ۔کم از کم میٹرک پاس۔

 سال کا تجربہ۔                   3۔ مطلوبہ شعبہ میں کم از کم

 ۔ ڈپلومہ ہولڈر کو ترجیح دی جا ئے گی۔

 سرٹیفیکیٹ والوں کو ترجیح دی جائے گی۔N-5۔ جاپانی زبان میں 

      (کئیر ورکر               2

(Care workers 

 ۔ کم از کم میٹرک پاس۔

 سال کا تجربہ۔                   1۔ مطلوبہ شعبہ میں کم از کم 

 ۔ متعلقہ شعبہ میں سر ٹیفیکیٹ / ڈپلومہ۔

 سرٹیفیکیٹ۔N-5۔ جاپانی زبان میں 

 دی جائے گی۔  کو ترجیح۔خواتین 

 سرٹیفیکیٹ والوں کو ترجیح دی جائے گی۔N-4۔ جاپانی زبان میں 

 سٹاک ایگرلیکچر الئیو 3

(Livestock Agriculture) 

 ۔ کم از کم مڈل پاس۔

 سال کا تجربہ۔                   3۔ مطلوبہ شعبہ میں کم از کم

 سرٹیفیکیٹ والوں کو ترجیح دی جائے گی۔N-5۔ جاپانی زبان میں 

 ئٹر ورکرایکسیو     4

(Excavator Worker) 

 ۔ کم از کم مڈل پاس۔

ٹائر لوڈ، بلڈوزر،روڈ کا سامان ،کرین اور ۔مطلوبہ شعبہ میں تجربہ یا ایکسکویٹر چالنا ، 

 کم از کم فورکیفٹر چالنے کا الئسینس  ہو۔

 سال کا تجربہ۔                    3

 سرٹیفیکیٹ والوں کو ترجیح دی جائے گی۔N-5۔ جاپانی زبان میں 

 کانٹوں واال جال اور فشری 5

(Trawl and Fishery) 

 ۔ کم از کم مڈل پاس۔

 سال کا تجربہ۔                   1۔ مطلوبہ شعبہ میں 

 سرٹیفیکیٹ والوں کو ترجیح دی جائے گی۔N-5۔ جاپانی زبان میں 

ئسینس ہو اور شارٹ لسٹ ہونے کی صورت میں امید وار  مہینےپرانا ڈرائیونگ ال 3تمام درخواست گزاروں کے پا س کم ازکم           

 ربہ/ڈپلومہ اور تعلیمی سرٹیفیکیٹ ہمراہ الئیں۔کارڈ /تجنٹرویوکے لیے اصل شناختی ا

 -نوٹ:

NUTECH جہ کے کینسل کرنے کا اختیار ہےاور پروگرام اس کسی بھی درخواست کو بغیر کسی وکے پCOVID  کی پابندی یا گورنمنٹ

 انتظامیہ ذمہ دار نہ ہوگی۔ NUTECHکی پالیسی بدلنے یا کسی بھی وجہ سے لیٹ یا کینسل ہونے کی صورت میں

 کریں۔ وزٹwww.nutech.edu.pkکی ویب سائٹ NUTECHامیدوارآن الئن اپالئی کرنے اور پروگرام کی معلومات کے لیے 

 گی۔ ئیںصرف آن الئن درخواستیں قبول کی جا     
 سکتی ہے۔سے  لی جا email: titp.office@nutech.edu.pkاور5476767-051کسی قسم کی معلومات نمبر 

   


