






ਅਨੁਲੱਗ ਅ 
ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ 

ਸੇਵਾ ਵਵਖੇ 
  ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 

  ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਪੰਜਾਬ।      ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜਾ ਫੋਟ ੋ
 
 
ਸਿਸ਼ਾ:- ਿਹਾਇਕ ਪ੍ਰਫੋੈਿਰ …………………………………… ਸਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਟੋੇ ਦੀ ਅਿਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 

ਬੇਨਤੀ । ਆਖਰੀ ਸਮਤੀ 24.12.2020. 
 

  ਮੈਂ ਸਹਾਇਕ ਪਰਫੋੈਸਰ ……………………………………………… ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕ ੇਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (Online form link)।  ਮੇਰੇ ਵੇਰਵ ੇਹੇਠ 

ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- 

1)  ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਿੱ ਦਾ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਵਟੰਗ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
3) ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ ਵਵਿੱਚ ਵਨਯਕੁਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ੳ)  ਤਦ ਅਰਥ ਆਧਾਰ ਤੇ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ਅ) ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤ ੇ    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ੲ) ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ਸ) ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ਹ)  ਕੈਟਾਗਰੀ              :  ਜਨਰਲ/ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ/ ਪਛਡੀ ਸਰਣੇੀ/ ਹੋਰ 
 

4) ਪ੍ੋਿਟ ਗਰਜੈੂਏਟ ਕੋਰਿ ਦੀ ਿਪ੍ਸ਼ੈਸਲਟੀ ਅਤੇ ਿਮਾਂ ……………………………………………………………………………………….. 
5) ਿੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਿੀ ਦੀ ਿਪ੍ੈਸ਼ਸਲਟੀ ਅਤੇ ਿਮਾਂ ……………………………………………………………………………………………. 

 
6) ਰੂਰਲ ਸੇਵਾ ਚਾਰ ਿਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7) ਰੂਰਲ ਿੇਿਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਸਹੀ ਵਮਤੀ ਸਵਹਤ):- 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) ਮੈਵਟਰਕ ਦ ੇਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ……………………………………........................................................ 
(ਸਬੂਤ ਵਿੱ ਜੋ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ)ੇ 
 
 
 

 

https://forms.gle/wetzko8oNhuEVGkN8


9) ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਕ ਤਸੁੀ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ/ ਪਛੜੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਫੋਰਸ ਤ ੇਰਲੀਵ 
ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਹ,ੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵਿੱ ਜੋ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:-……..………………………………………………….. 
 

10) ਕੀ ਦਸਵੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਸੇ ਨਾਲ ਵਪਰਵਖਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਸਬੂਤ ਵਿੱ ਜੋ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵ)ੇ। 
 

11) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ੜਤਾਲ ਲੰਸਬਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਿ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇ:………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ਤਿਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰਡ ਅਨੁਿਾਰ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ 
ਜਾਂ ਛੁਪ੍ਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।  

 
ਸਮਤੀ…………….. 
ਿਥਾਨ ……….....       ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਖਰ 

 
  ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਵੇਾ ਵਰਕਾਰਡ 
ਮੁਤਾਵਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਬਲਕੁਿੱ ਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਕੋਈ ਵਸਕਾਇਤ /ਇੰਨਕਆੁਰੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਪੜਹਾਈ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾਵਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।  
 

         ਕੰਟਰੋਵਲੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਿਤਖਤ 

 

 

 


