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ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਡਸਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰ ਡਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ੜਤਾਲ ਫਾਰਮ
(Advertisement dated 29/04/2021, Last date of receipt of application 15/05/2021 and written test was held on 23/05/2021)

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱ ਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਭਡਰਆ ਜਾਵੇ
1)

ਡਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ _____________________ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅੰ ਕ ___________ ਮੈਡਰਟ ਨੰਬਰ ___________

2)

ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਜਸ ਡਵੱ ਚ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ______________________________ (ਐਿਡਮਟ ਕਾਰਿ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ)

3)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ
i)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਮ ____________________________________________ ਡਲੰਗ (ਪ੍ੁਰਸ਼/ਔਰਤ) _________

ii)

ਜਨਮ ਡਮਤੀ __________ ਉਮਰ (ਡਮਤੀ 01/01/2021 ਤੱ ਕ) _______ ਸਾਲ _______ਮਹੀਨੇ_____ ਡਦਨ

iii)

ਡਪ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਂਮ _____________________________________________________________________

iv)

ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂਮ L____________________________________________________________________

v)

ਪ੍ੱ ਕਾ ਪ੍ੱ ਤਾL_______________________________________________________________________
________________________________________ ਡਜਲਹਾL__________________________________
ਈ-ਮੇਲ: _________________________________ vii) ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ____________________________

vi)

ਡਵੱ ਡਦਅਕ ਯੋਗਤਾ

4)

ਕਲਾਸ
10

ਯੂਨੀਵਰਡਸਟੀ / ਬੋਰਿ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਾਲ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ / ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਕ

th

10+2
(Arts/Science/Other)
GNM
Post Basic B.Sc.
Nursing / Basic B.Sc.
Nursing

Attach Self attested photocopies of 1) 10th Detail Marks Card as Proof of Date of Birth 2) Proof of 10th level Punjabi passed 3) 10+2 Detailed Marks
Card 4) GNM/Post Basic B.Sc. Nursing/Basic B.Sc. Nursing Detail Marks Cards 5) Category Certificate 6) PNRC Registration Certificate 7) Copy of
entrance test Admit Card. 8) Copy of any photo Identity card

5)

ਕੀ ਤੁਸੀ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਕਸੇ ਡਵਭਾਗ ਡਵੱ ਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ______
ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਮ ________________________________________________________
ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ______________________ ਡਮਤੀ ਤੱ ਕ ________________________

6)

ਕੀ ਤੁਸੀ ਦੱ ਸਵੀਂ ਪ੍ੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਡਵਸ਼ਾ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? (ਹਾਂ / ਨਹੀਂ) ____________

7)

ਕੀ ਤੁਸੀ PNRC (Punjab Nursing Registration Council) ਕੋਲ ਰਡਜਸਟਰਿ ਹੋ ? (ਹਾਂ / ਨਹੀਂ ) __________
ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾ PNRC ਰਡਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ____________ ਰਡਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡਮਤੀ ____________

ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਡਬਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪ੍ਾਇਆ ਨਹੀਂ
ਡਗਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਡਨਸ਼ਾਨ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
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8)

ਐਿਡਮਟ ਕਾਰਿ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ____________________________________________________
ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮੱ ਤੀ

ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਧਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਸਹੀ ਹੈ / ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ _________________________________
ਜਾਂਚ ਅਡਧਕਾਰੀ ਦੀ ਡਟੱ ਪ੍ਣੀ ____________________________________________________________________

Signature
(District Welfare / Sainik Welfare / Sports /Social Security Officer

ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਕਰਮ ਡਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂਚ ਅਡਧਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਮ ਡਵੱ ਚ ਅਪ੍ਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਸਵੈ
ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ (Self-Attested) ਕਾਪ੍ੀਆ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ
ਲੜੀ ਨੰ:

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

1.

ਡਲਖਤੀ ਇਮਤੀਹਾਨ ਦੇ ਐਿਡਮਟ ਕਾਰਿ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ

2.

ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ

ਦਰੁਸਤ ਹੈ/ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

1) ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਨਮ ਡਮਤੀ, ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ
ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ।
2) ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਡਵਸ਼ਾ ਪ੍ਾਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

3.

ਬਾਰਵੀਂ (10+2) ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ

4.

ਜੀ. ਐਨ. ਐਮ. ਦਾ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ

5.

ਪ੍ੋਸਟ ਬੇਡਸਕ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਨਰਡਸੰ ਗ ਜਾ ਬੇਸਕ ਬੀ.
ਐਸ. ਸੀ. ਨਰਡਸੰ ਗ ਦਾ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ

6.

ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ

7.

PNRC ਰਡਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

8.

ਕੋਵੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪ੍ਡਹਚਾਨ ਪ੍ੱ ਤਰ

9.

ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਸੰ ਸਥਾ ਤੋਂ
ਜਾਰੀ NOC (No Object Certificate)

ਦੱ ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਪ੍ਾਇਆ ਡਗਆ / ਯੋਗ ਨਹੀ ਪ੍ਾਇਆ ਡਗਆ __________________________________
ਪ੍ੜਤਾਲ ਅਡਧਕਾਰੀ ਦੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਟੱ ਪ੍ਣੀ _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ਮੈਂਬਰ

ਮੈਂਬਰ

ਮੈਂਬਰ
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ਮੈਂਬਰ

ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ

