
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ 

Dated:14/11/2022 

ਨ� ਿਟਸ 

 ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,  ਦ ੇ ਿਦ#ਾ-ਿਨਰਦੇ#% ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰਡ ਅਟ(ਡ(ਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 

ਿਲਖਤੀ ਪ*ੀਿਖਆ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਿਸਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵ+ ਲ, 14.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

 ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨ3  ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਮੀਮੋ ਨੰ. C.C (3)-P:2022/6541 ਿਮਤੀ 20/10/2022 

ਰਾਹ: ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੰੂ Deptt. of Scial Security and Woman and Child Development  (Disability Cell) ਦੀ ਹਦਾਇਤ% 

ਅਨੁਸਾਰ Deaf and Hard of Hearing and Multiple disability in Serial No. 1 to 4 (ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ),  including deaf-

blindness ਦੇ ਯੋਗ ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ ਸ਼*ੇਣੀ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰ% ਦੀ ਡਾਕੂਮ(ਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Disability-Wise percentage in Service 

Sr. no. Type of disability (See Schedule appended to the Right of Persons with 

Disabilities, Act, 2016) 

Percentage 

1. Blindnesss and Low-vision One Percent  

2. Deaf and Hard of hearing One Percent  

3. Locomotor disability (including Cerebral palsy, leprosy cured, Dwarfism, 

Acid attach victims and Muscular dystrophy): 

One Percent  

4. Intellectual disability (including Autism and Special learning disability), 

and Mental Illness: 

OR 

Multiple disabilities specified in Serial No. 1 to 4 above, including deaf-

blindness. 

One Percent  

 

Venue: Auditorium, Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot 
 

Sr. No. Category Dated Time Cut Off Marks called for Document 

Verification 

1 •••• Deaf and Hard of Hearing 

and Multiple disability in 

Serial No. 1 to 4 (ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ),  

including deaf-blindness 

22/11/2022 
 

10:00 am 

56.75 to 51.75 

(List of 

candidates is 

attached) 

• ਉਪੋਰਕਤ ਦਰਸਾਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰ+ ਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ% ਨੰੂ ਹੀ ਡਾਕੂਮ(ਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

  
ਨD ਟ: ਿਜਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ%  ਿਮਤੀ 20/12/2021 ਨੰੂ ਡਾਕੂਮ(ਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁ+ ਕੇ ਹਨ, ਉਨG % ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਡਾਕੂਮ(ਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰ ਨਹ: ਹੈ। 

ਹਦਾਇਤ% 

1.  ਉਮੀਦਵਾਰ% ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮ(ਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ ਕਮ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਿਲ+ ਪ, ਫੋਟ,ੋ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਉਮਰ ਦਾ 

ਸਬੂਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਬਰ ਿਮਡਲ ਸਟ(ਡਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜ #*ੇਣੀ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਮੇਤ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਿਕ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵ+ ਲ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵ+ ਚ 

ਕੋਈ ਵ+ ਖਰਾ ਪ+ ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਨਹ: ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



2.  ਡਾਕੂਮ(ਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ% ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

3.  ਕਾKਸਿਲੰਗ ਫੀਸ ਰੁਪਏ। 500/- (SC ਲਈ 250/- ਰੁਪਏ) ਕਾKਸਿਲੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ, ਵਸੂਲੇ 

ਜਾਣਗੇ। 

4.  ਪੋਸਟ ਦੇ ਿਨਯਮ% ਅਤ ੇ#ਰਤ% ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

5.  ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਨL ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਡਾਕੂਮੈਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਜ% ਿਕਸੇ 

ਅਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਯੋਗਤਾ/ਿਨਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ*ਭਾਵ ਨਾਲ ਰ+ ਦ ਕਰ ਿਦ+ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ 

ਿਵਰੁ+ ਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

6.  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ: ਹੈ ਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ3  ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 

ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਿਬਨL -ਪ+ ਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰG% ਜ%ਚ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਨਹ: ਪਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਤ% ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰ+ ਦ 

ਕਰ ਿਦ+ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

7.  ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਜ% ਮੈਡੀਕਲ ਿਸ+ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਦੇ ਅੰਕ ਜੋੜਨ ਤ, ਬਾਅਦ ਅੰਿਤਮ ਮੈਿਰਟ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

8.  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਡਾਕੂਮ(ਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵ+ ਚ #ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ: ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

10.  ਹੋਰ ਅ+ ਪਡੇਟ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.bfuhs.ac.in 'ਤੇ ਜਾਓ। 

                 Sd/- 

ਰਿਜਸਟਰਾਰ 

 

 


