
 

 

 بورڈ آف انٹر ميڈيٹ اينڈ سيکنڈری ايجو کيشن بہاولپور
رپورٹ پروفارمہ نسپکشنا  

 مستقل الحاق 
 ابتدائی الحاق 
 عارضی الحاق 

 

 

 نام اداره                                                                                            نام سربراه اداره 

موبائل نمبرنام مالک اداره                                                                                      

ای ميل ايڈريس                                       پرنسپلموبائل نمبر                                          فون نمبر                

 

)جنرل1(  
رجسٹريشن کب تک محکمہ تعليم سے  

 1 ہے؟
کالس جس کے لئے الحاق کی ضرورت  

 2 ہے
 3 مضامين /گروپ الحاق 

 نہم دہم فرسٹ ائير سيکنڈائير
رجسٹريشن تعدادبمطابق   4 

    

 تعداد کالس رومز 
طلباء کی تعداد  ايک کالس روم ميں  5 

 
ٹائم ٹيبل جس ميں ہر پيريڈ کے سامنے 

درج ہوں  اور مضمون ثيچرز کے نام 
 منسلک کريں۔

6 

Yes   No 
  

 

اداره کے بينک اکاونٹ اور فيس 
 7 اسٹيٹمنٹ کی کاپی موجود ہے

Yes   No 
  

 

آمدنی اخراجات کی اسٹيٹمنٹ اداره کی 
 8 موجود ہے

Yes   No 
  

 

اور  کسیکيا آپ کے اداره ميں 
 9 برانچ/سکول کے طلباء رجسٹرڈ ہيں۔

ف)اسٹا2(   
 (Tick your choice) 

Yes   No 
  

 

 کيا اداره کا اسٹاف کواليفائيڈ ہے؟
،بی ايسمضمون ميں ايم اے، ايم ايس سی ميٹرک کے لئے بی اے،بی ايس سی، بی ايڈ اور انٹر ميڈيٹ کے لئے متعلقہ  1 

Yes   No 
  

 

؟عليحده عليحده بنائيںٹيچنگ سٹاف کی پرسنل فائلز   2 

Yes   No 
  

 

موجود ہے؟ عليحده داخل خارج رجسٹر برائے جماعت نہم و دہم اور فرسٹ ائير سيکنڈ ايئر عليحده  3 

Yes   No 
  

 

کرده کم از کم تنخواه دی جاتی ہے؟ کيا اساتذه کو گورنمنٹ کی طرف سے تعين  4 

 



 

 

 فليگ برائے کواليفائيڈ اسٹاف 
سٹيٹمنٹ ٹيچنگ/نان ٹيچنگ برائے ميٹرک/انٹر ميڈيٹ کالسز)اسٹاف ا(  

 کل تنخواه
کٹوتی جی پی 

 فنڈ
تنخواه اور 

تعليمی  مضمون عہده تاريخ تقرری االئونسز
 قابليت

نام بمع ولديت 
 ٹيچر/ليکچرر

نمبر 
 شمار

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

 

)فنانس3(  
(tick your choice) 

 

PEF   FEE 
  

 

 1 اداره کے ذرائع آمدن کيا ہيں؟

) بلڈنگ4(  
(tick your choice) 

Own  Rent 
  

 

 1 کيا اداره کی ذاتی بلڈنگ ہے؟

Yes   No 
  

 

بلڈنگ فٹنس سرٹيفکيٹ موجوده سال کا اور اپ ڈيٹ ہے متعلقہ محکمہ سے   2 

Yes   No 
  

 

 3 متعلقہ محکمہ سے توسيع شده سنيٹری سرٹيفکيٹ موجود ہے

Yes   No 
  

 

فرسٹ کالس سے تصديق شده کاپی موجود ہےکرايہ نامہ /ملکيت نامہ کی مجسٹريٹ   4 

Yes   No 
  

 

 5 متعلقہ محکمہ سے تصديق شده نقشہ کی کاپی موجود ہے۔

ونڈزا)گر5(  
(tick your choice) 

Yes                No 
  

 

 کيا اداره کا اپنا پلے گراونڈ موجود ہے؟ 
1 

Yes           No 
  

 

ہيں؟کيا پلے گراونڈ ادارے کے نزديک   
2 

 3 اداره ميں کون کون سی گيمز کرائی جاتی ہيں؟ 
Yes          No 

  
 

ہے؟ تعينات ڈائريکٹر فزيکل ايجو کيشن پی ای ٹی /کيا اداره کا   
4 

معائنے کا کيا انتظام ہے؟ لئے جسمانی طبیطلباء کے     5 

 نوٹ:جگہ کم ہونے کی صورت ميں اضافی شيٹ ساته لگائيں۔



 

 

)الئبريری6(  
(tick your choice) 

 

رقم مختص کی گئی ہے؟اداره کی الئبريری کے لئے کتنی    
 

1 

 2 اداره ميں کون سے اخبارات و رسائل آتےہيں؟ 

(برائے کالج)    الئبريرين کی تعليمی قابليت کيا ہے؟   3 

 4 الئبريری ميں کل کتنی کتب موجود ہيں؟ 

 

)ليبارٹری7(  
(tick your choice)   

 

 1 اداره ميں موجود ليبارٹری اور ورکشاپ کا سائز کيا ہے؟ 

Yes   No 
  

 

موجود ہے؟ برائے انٹر ميڈيٹ کالسز ہر سائنس مضمون کے لئے عليحده عليحده ليبارٹری  2 

Yes   No 
  

 

 کيا ليارٹری ميں ہر مضمون سے متعلقہ  تمام مجوزه سامان موجود ہے
 3 

 4  ؟ليبارٹری آالت کے لئے کتنی رقم مختص کی گئی ہے 

) سيکيورٹی8(   
(tick your choice) 

 

Yes       No 
  

 

 کيا اداره ميں سی سی ٹی وی کيمره موجود ہيں؟ 

1 

Yes       No 
  

 

 کيا اداره ميں سيکيورٹی گارڈ تعينات ہيں؟  

2 

پروفارمہ ہر لحاظ سے مکمل کر يں اوردرج باال سواالت سے متعلقہ تمام دستاويزات پرنسپل آفس فائل کی صورت ميں رکهيں اور بوقت    نوٹ:
سے ڈاون لوڈ کيا جاسکتا ہے۔ کميٹی کو فراہم کريں ۔  نيز انسپکشن پروفارمہ بورڈ کی ويب سائيٹ،انسپکشن              

 www.bisebwp.eud.pkبورڈ کی ويب سائيٹ کا ايڈريس
Certified that: 

(i) The facts stated above are true to the best of my knowledge and belief 
(ii) The management has agreed to abide by the regulations and rules of the Board 

Signature of 
Principal/Headmaster/s      
Name__________________________          
Cell No:  

    -        
 

 


