ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਧਿਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸ੍ਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (HR Department
ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲ੍ਾਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਅਰਿੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਿਾਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾਂ - 8ਵੀ, 10ਵੀ, 12 ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕੋਰਸ। ਅਰਿੀਆਂ ਭੇਿਣ ਲ੍ਈ ਿਰਨਲ੍ ਕੈਟਾਜਗਰੀ 170 ਰੁ SC,ST-100
ਉਮਰ ਹੱ ਦ-40 ਸਾਲ੍ SC, BC, OBC ਛੋਟ ਪੰ ਿ ਸਾਲ੍
ਅਰਿੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ- 30 ਿਨਵਰੀ 2018 ਵੈਬਸਾਈਟ- www.shriaushadhi.com
ਨੰ

ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੰ ਜਖਆਂ

ਉਮਰ

1.

ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ੍

1035

21-40

2.

ਐਮ ਆਰ(MR)

17170

21-40

3.

ਕੰ ਜਪਊਟਰ

426

426

ਜਸੱ ਜਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਯੋਗਤਾਂ

ਹੱ ਦ

ਮਾਜਸਕ

ਮਾਜਸਕ

ਮਹੀਨਾ ਵਰ

ਕੁੱ ਲ੍ ਭੱ ਤਾ

ਆਮਦਨ

ਭੱ ਤਾ

ਮਾਜਸਕ ਭੱ ਤਾ

ANM ,GNM D&B
PHARMACY
,BAMS,BEMS
10+2 ਵੀ ਪਾਸ

40,000

15,000

--

40,000

12,000

3900

3000

15,000

18-35

10 ਵੀ ਪਾਸ

10,000

--

--

10000

18-35

8 ਵੀ ਪਾਸ

7000

--

--

7000

ਉਪਰੇਟਰ
4.

ਚਪੜਾਸੀ

ਉੱਪਰ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਿੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਜਤਮ ਰੂਪ ਜਬਨੈਕਾਰਾ ਨੂੰ ( ਜਲ੍ਖਤ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਪਰੀਜਖਆ, ਸਮਾਂ ਪਰੀਜਖਆ ਕੇਦਰ ਲ੍ਈ ਅਲ੍ੱਗ ਤੋ ਸੂਚਨਾ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ)
ਡਾਕ ਜਵੱ ਚ ਦੈਰੀ ਿਾਂ ਗਲ੍ਤ ਪਤੇ ਲ੍ਈ ਸਰੀ ਅਸ਼ੋਜਧਆ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਬਲ੍ਾਕ ਿਾਂ ਰੋਿਗਾਰ ਯੋਿਨਾੰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾਂ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਆਪਣੀਆੰ
ਅਰਿੀਆਂ ਭੇਿਣ, ਿਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ,ਦੋ ਫੋਟੋ, ਉਮਰ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਿਾਤੀ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ, ਦੋ ਜਲ੍ਫਾਫੇ ਖਾਲ੍ੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਲ੍ਖਕੇ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਗਾ ਕੇ
ਭੇਿੇਗਾਂ ਜਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਜਿਤੀ ਿਾਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਟੰ ਰਜਵਊ ਲ੍ਈ ਜਸਰਫ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਜਿਨਹਾਂ
ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਸੂਚੀ ਜਵੱ ਚ ਦਰਿ ਹਨ। ਸਾਰੀਆੰ ਿਾਤੀਆੰ ਪਰੀਜਖਆ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਲ੍ਈ ਜਲ੍ਖਤ ਤੇ ਿੁਬਾਨੀ ਪਰੀਜਖਆ ਵੈਬਸਾਈਟ www.shriaushadhi ਤੇ ਦੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਜਡਮਾਡ ਜਡਰਾਫਟ ਸਰੀ ਅਸ਼ੋਜਧਆ ਆਯੁਰਵੈਦਾ payble at delhi ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਿੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਠਕਰਮ ਸੰ ਜਖਆ-1,2,3,4 ਦਾ ਚੋਣ ਜਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 11 ਅਜਧਸੂਚਨਾਂ ਸੰ ਜਖਆ O23/XXI/08/17-22 ਅਗਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਚਤਾਵਨੀ – ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਾੰ ਦਲ੍ਾਲ੍ਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋ ਸਾਵਧਾਨ।
ਅਰਜੀਆੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਧਿਆ ਆਯੁਰਵੈਦਾ (HR Department)
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭਠੇਜਾ ਮੋ- 99882-15100 ਗੁਰਮੀਤ ਧਸ੍ੰ ਘ ਸ੍ਰਾਂ -98147-00236

ਕੱ ਚਾ ਥਾਦੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਗਲੀ ਨੰ-9 ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸ੍ਰ ਸ੍ਾਧਿਬ।
www.shriaushadhi.com
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ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਧਜਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤਰ ਰੋਜਗਾਰ ਸ੍ਕੀਮ
( ਸ਼ਰੀ ਅਸ਼ੋਧਿਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ) ਧਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਸ੍ਬੰ ਿੀ
ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ......................................................................................................................

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਿ ਦੀ

1 ਨਾਮ ...............................................................................................................................
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5 ਪੱ ਤਰ ਜਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ......................................................................................................................................................
ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ ਿਾਂ ਮੋਬ .............................................................................................................................................................
ਈ-ਮੇਲ੍ ..........................................................................................................................................................................
6 ਜਸੱ ਜਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਯੋਗਤਾਂ ( ਸਬੂਤ ਰਾਹੀ ਨੰਿੀ ਕਰੋ)
ਨੰ

ਪਰੀਜਖਆ ਦਾ ਨਾਮ

1.

ਦੱ ਸਵੀ

2.

ਬਾਰਹਵੀ

3.

ਹੋਰ

ਬੋਰ਼ਡ /ਸੰ ਸਿਾ

ਸਾਲ੍

ਕਲ੍ਾਸ

ਕੁੱ ਲ੍ ਅੰ ਕ

ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕ

ਪਰਤੀਸ਼ਤ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਰ ਮੈ......................................... ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ / ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈ ਸਰੀ ਅਸ਼ੋਜਧਆ ਤੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲ੍ਈ ਜਤਆਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ
ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੱ ਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲ੍ੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀ ਰੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਭਜਵੱ ਖ ਜਵੱ ਚ ਿੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਗਲ੍ਤ ਸਾਜਬਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਰੁੱ ਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ । ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਿ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੱਿੀ ਕਾਗਿ1.......................2......................3.........................4.........................5..........................
ਸਿਾਨ ..........................

...........................

ਜਮਤੀ.............................

ਜਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
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