
ਅਧੀਨ ੇਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ,ੰਜਾਫ 
ਵਣ ਬਵਨ,ੈਕਟਯ-68, ...ਨਗਯ 

 
(ਕਾਊਂਲਰੰਗ ਫੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨੋਲਟ) 

  ਅਧੀਨ ੇਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਵੱਰੋਂ ਇਸ਼ਲਤਸਾਯ ਨੰ: 06/2012 ਅਧੀਨ ਉਵੈਦ ਦੀਆਂ 85 

ਅਾਭੀਆਂ ਦੀ ਬਯਤੀ ਰਈ ਲਭਤੀ 03.11.2012 ਨ ੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਫਾਯਾਂ ਲਵੱਚ ਰਕਾਲਸ਼ਤ ਇਸ਼ਲਤਸਾਯ ਯਾਸੀਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੰਗ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਦ ਲਭਤੀ 21/12/2020 ਤੋਂ ਲਭਤੀ 24/12/2020 ਤੱਕ ਇਨਹ ਾਂ ਅਾਭੀਆਂ ਦੀ ਬਯਤੀ ਰਈ 
ਕਾਊਂਲਰੰਗ ਕਯਵਾਉਣ ਉਯੰਤ ਮਗ ਾ ਗ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਲਪਾਲਯਸ਼ਾਂ ਕਯ ਲਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨ। ਇਨਹ ਾਂ 85 
ਅਾਭੀਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਯੀ ਦੀਆਂ ਕ ੱ ਝ ਅਾਭੀਆਂ ਖਾਰੀ ਯਲਸ ਜਾਣ ਕਾਯਨ ਸ ਣ ਅਧੀਨ ੇਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ,ੰਜਾਫ 
ਵੱਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਖਾਰੀ ਸਈਆਂ ਅਾਭੀਆਂ ਦੀ ਬਯਤੀ ਰਈ ਕਾਊਂਲਰੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੈ।  

2.  ਇਸ਼ਲਤਸਾਯ ਨੰ: 06/2012 ਅਧੀਨ ਉਵੈਦ ਦੀਆਂ 85 ਅਾਭੀਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਯੀ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀ 
ਯਸੀਆਂ ਅਾਭੀਆਂ ਦੀ ਬਯਤੀ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਊਂਲਰੰਗ ਲਭਤੀ 10/06/2022 ਨ ੰ  ਵੇਯੇ 10.00 ਵਜ ੇਅਧੀਨ ੇਵਾਵਾਂ ਚਣ 
ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਦੇ ਦਪਤਯ ਵਣ ਬਵਨ, ੈਕਟਯ 68, ... ਨਗਯ ਲਵਖੇ ਯੱਖੀ ਗਈ ਸੈ। ਕਾਊਂਲਰੰਗ ਸ਼ਲਡਊਰ ਸੇਠ 
ਅਨ ਾਯ ਸੈ:- 

ਰੜੀ 
ਨੰ: 

ਕੈਟਾਗਯੀ ਚਣ ਲਵਧੀ ਅਨ ਾਯ ਉਵੈਦ 
ਦੇ ਲਡਰਭੇ ਦੀ ਭੈਲਯਟ 

ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 

1. ਫੀ.ੀ. 63% ਤੋਂ 65.9% ਤੱਕ ਮਭਤੀ 23/12/2020 ਨੂੂੰ  ਫੀ.ੀ. ਕਟਾਗਯੀ ਦੀ 
ਕਯਵਾਈ ਕਾਊਂਮਰੂੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਗਯਸਾਜ਼ਯ ਯਸ 
ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਯ ਆਖਯੀ ਭਕਾ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸ। 

2. .ੀ.(ਭ. ਫੀ.) 50% ਤੋਂ 52.9% ਤੱਕ ਮਭਤੀ 22/12/2020 ਨੂੂੰ  .ੀ. (ਭ.ਫੀ.) 
ਕਟਾਗਯੀ ਦੀ ਕਯਵਾਈ ਕਾਊਂਮਰੂੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਗਯਸਾਜ਼ਯ 
ਯਸ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਯ ਆਖਯੀ ਭਕਾ ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸ। 

3. ਲਵਭ ਕਤ ਜਾਤੀ 64% ਤੋਂ ਘੱਟ ਾਯੇ ਮਗ 
ਉਭੀਦਵਾਯ 

ਮਭਤੀ 22/12/2020 ਨੂੂੰ  .ੀ. (ਆਯ..) 
ਕਟਾਗਯੀ ਦੀ ਕਯਵਾਈ ਕਾਊਂਮਰੂੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਗਯਸਾਜ਼ਯ 
ਯਸ  ਮਵਭੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਯ 
ਆਖਯੀ ਭਕਾ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

 

2.  ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਲਕ ਕਾਊਂਲਰੰਗ ਭੇਂ ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੱਰੋਂ ਖਜ ਤੇ ਭੈਡੀਕਰ ਲੱਲਖਆ 
ਲਵਬਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਲਪਕੇਸ਼ਨ ਲਭਤੀ 05.03.2015 ਯਾਸੀਂ ਜਾਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਾਯ Board of Ayurvedic and Unani 

Systems of Medicine, Punjab ਾ ਯਲਜਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ  ਯਟੀਲਪਕੇਟ ੇਸ਼ ਕਯਨਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸੈ। 

3.  ਉਭੀਦਵਾਯ  ਆਣ ਅਰ ਦਤਾਵਜਾਂ ਭਤ ਉੱਯ ਦਯਾ ਸ਼ਮਡਊਰ ਅਨੁਾਯ ਕਾਊਂਮਰੂੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਸਾਜ਼ਯ 
ਸਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ। ਇ ਫੂੰ ਧੀ ਸਯ ਭਕਾ ਨਸੀਂ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਕਾਊਂਮਰੂੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਨਾਭ ਆ ਜਾਣ ਅਤ ਸਾਜਯ ਸਣ ਨਾਰ 
ਕਈ ਵੀ ਉਭੀਦਵਾਯ ਫੂੰ ਧਤ ਅਾਭੀ ਤ ਮਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਧਕਾਯੀ ਨਸੀਂ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ।  



4.  ਉਯਕਤ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕਾਊਂਮਰੂੰ ਗ ਰਈ ਦਯਾਈ ਗਈ ਮਭਤੀ ਅਤ ਭੇਂ ਤ ਕਾਊਂਮਰੂੰ ਗ ਰਈ ਫਯਡ ਦ 
ਦਪਤਯ ਮਵਿੱ ਚ ਸਾਜਯ ਸਣ ਭੇਂ ਉਭੀਦਵਾਯ ਸਠ ਮਰਖ ਦਤਾਵਜ/ ਯਟੀਮਪਕਟ ਦੀਆ ਂਵ-ਤਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਪਟ ਕਾੀਆ ਂ
ਪਾਈਰ ਕਵਯ  (ਨਾ ਮਕ ਰਾਮਟਕ ਦ ਪਰਡਯ ਮਵਿੱ ਚ) ਟਗ ਨਾਰ ਨਿੱ ਥੀ ਕਯਕ ਸ਼ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ।  

ੳ) ਫੂੰ ਧਤ ਉਭੀਦਵਾਯ ਕਾਊਂਮਰੂੰ ਗ ਤ  ਸਾਜਯ ਸਣ ਭੇਂ Annexure-A ਅਤੇ Annexure-B ਤ ਨਿੱ ਥੀ 
ਰਪਾਯਭਾ ਬਯ ਕ ਉ ਉੱਯ ਤਾਜਾ ਾਯਟ ਾਈਟ ਪਟ ਮਚਕਾ ਕੇ ਸ਼ ਕਯਨਗ; 

 ਅ) ਜਨਭ ਮਭਤੀ ਅਤ ਦਵੀਂ ਿੱਧਯ ਤ ੂੰਜਾਫੀ ਾ ਦ ਫੂਤ ਵਜੋਂ ਭਟਮਯਕ ਦਾ ਅਰ ਯਟੀਮਪਕਟ ; 

 ੲ) ਮਵਮਦਅਕ ਮਗਤਾ ਦ ਅਰ ਯਟੀਮਪਕਟ (ਮਡਟਰਡ ਭਾਯਕ ਕਾਯਡ ਅਤ ਮਡਗਯੀ); 

 ) ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਫੂਤ ਵਜੋਂ ਨ ਕਾਯਡ/ ਅਧਾਯ ਕਾਯਡ/ ਾਯਟ/ ਵਟਯ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਯਡ/ ਡਯਾਇਮਵੂੰ ਗ  
  ਰਾਇੂੰ  (ਕਈ ਇਿੱਕ) 

 ਸ) ਯਾਖਵੀਆ ਂਅਾਭੀਆ ਂਮਵਯੁਿੱ ਧ ਅਰਾਈ ਕੀਤ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵਰੋਂ ਜਾਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਰੜੀਂਦ ਅਰ  

  ਯਟੀਮਪਕਟ: 

 ਕ) ਯਾਖਵੀਆ ਂਰਣੀਆ ਂਦੀ ਉਭੀਦਵਾਯ ੂੰਜਾਫ ਦ ਮਨਵਾੀ ਸਣ ਦ ਫੂਤ ਵਜ ਤਾਜਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ (5 ਾਰ ਤੋਂ  
  ਘਿੱਟ ੁਯਾਣਾ) ਮਯਸਾਇਸ਼ੀ ਯਟੀਮਪਕਟ: 

 ਖ) ਮਗਤਾ ਆਮਦ ਫੂੰ ਧੀ ਯਟੀਮਪਕਟਾਂ ਦੀਆ ਂਵ-ਤਦੀਕ ਪਟ ਕਾੀਆ,ਂ ਪਾਈਰ ਕਵਯ ਮਵਿੱ ਚ ਨਿੱ ਥੀ ਕਯਕ  
  ਕਾਊਮਰੂੰ ਗ ਦਯਾਨ ਸ਼ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। 

         ਸਹੀ/-  
 ਮਭਤੀ:... ਨਗਯ      ਚਅਯਭਨ 
  27 ਭਈ,2022      ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ,ੂੰਜਾਫ 
  



Annexure-A          nXhB ;/tktK u'D p'ov, gzikp 
         (S.S.S.BOARD, PUNJAB)             

tD ਭਵਨ ;?eNਰ 68 n?; ਏ n?; Bro 
 

fJ;fsjko BzL06$2012 – ਉਵੈਦ dhnK n;kwhnK GoB bJh ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਵਾਰੇ T[whdtkoK  
dh ekT{;fbzr dh fwshL-                      
 
ngbkJh ehsh rJh e?Nkroh dk Bkw                   e'v BzL __________                          
1a ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਫਯ                    

2a T[whdtko dk BK                                   fgsk dk BK L                                  

3.  fwsh                       (01H01H2012 B{z T[wo)  (;kb       wjhBk         fdB       ) 

4a eh d;thA gZXo dh gzikph gk; j??                               

5a fojkfJ;h gsk   ___________________________________________________________________ 

                 ______________________________________________________________________  

6H ਭਫਾਇਰ ਨੂੰ ਫਯ   (1)________________________________(2)______________________________ 

7. Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, Punjab ਾ ਸਈ ਯਲਜਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਫਯ ਅਤੇ ਲਭਤੀ:- 
 ਨੰਫਯ:__________________  ਲਭਤੀ: _______________ 

     fJ; ekbw ftZu b'Vhdh ftfdne :'rsk fJPfsjko nB[;ko doi ehsh ikt/. 

bVh 

BzL 

ftfdne  

:'rsk 

p'ov$ 

:{Bhtof;Nh 

;kb e[Zb 

nze 

gqkgs 

nze 

gqkgs  

gqsh;as 

1 d;thA      

2 T[gt?d fvgb'wk      

3 ਵਾਧ  ਲਵਲਦਅਕ ਮਗਤਾ 
(ਜ ੇਕਈ ਸਵੇ ਤਾਂ) 

     

 1)  s;dhe ehsk iKdk j?? fe w/o/ tZb' Go/ rJ/ T[go'es t/ot/ ;jh tk do[;s jB.  

 2) noih Bkb BZEh d;skt/i w/o/ tZb'A gqwkfDs ehs/ iKd/ jB. 

3)  T[go'es ikDekoh ns/  d;skt/iK dh ckJhb iwK eotkT[D t/b/ w/o/ tZb'A e'Jh th sZE Bk     
 S[gkfJnk frnk j? ns/ Bk jh M{mk$rbs g/ਸ਼ ehsk frnk j?. 

4)  n;b d;skt/i d/ ;jh Bk gkT[D s/ w?A nkgD/ fto[ZX pDdh f;tb ns/ c"idkoh ekB{zBh ekotkJh dk 
Gkrh j'tKrk$j/tKrh ns/ w?A ikD{ jK fe fJ; Bkb w/oh gksosk oZd eo fdZsh ikt/rh.  
  

 

          gqkoEh d/ j;skyo 

dcsoh tos' bJh  

 (T) ew/Nh w?Apo ;kfjpkB tb'A fdZsh fNZgDh i' th j't/ ________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 

ਕਭਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਸਤਾਖਯ (1) _____________________(2)__________________ 

  

              
ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ 
ਤਾਜਾ ਵ 

ਤਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪਟ 



Annexure-B 

ftZfdne :'rsk ;pzXh ;t?^x'PDk$ s;dhe gZso  

(ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਤਤਸਾਰ ਨੰਬਰ 06/2012 ਉਵੈਦ ਦੀ ਕਾਊਂਤ ੰਗ ਬੰਧੀ) 

1) w?A _____________________ g[Zso$ g[Zsoh  Pqh ______________________ tk;h ________________ 

_________________________________________________________ o'b BzL_________________ nXhB 

_________________________ dh nk;kwh bJh ngbkJh ehsk ;h/. 
2) fJj fe w?A ;pzXs$T[go'es g';N bJh ;kohnK PosK g{ohnK eodk$eodh jK ns/ w/o/ tZb'A tZy^tZy :{Bhf;NhnK s'A gqkgs 

ftZfdne :'rsktK, i'' fe w?A gk; ehshnK jB, dk t/otk j/m fby/ nB[;ko j?L^ 

 

1) s;dhe ehsk iKdk j?? fe w/o/ tZb' Go/ rJ/ T[go'es t/ot/ ;jh tk do[;s jB.  

 2) noih Bkb BZEh d;skt/i w/o/ tZb'A gqwkfDs ehs/ iKd/ jB. 

 3) T[go'es ikDekoh ns/  d;skt/iK dh ckJhb iwK eotkT[D t/b/ w/o/ tZb'A e'Jh th sZE Bk S[gkfJnk frnk  
         j? ns/ Bk jh M{mk$rbs g/; ehsk frnk j?. 

  4) n;b d;skt/i d/ ;jh Bk gkT[D s/ w?A nkgD/ fto[ZX pDdh f;tb ns/ c"idkoh ekB{zBh ekotkJh dk Gkrh  
         j'tKrk$j/tKrh ns/ w?A ikD{ jK fe fJ; Bkb w/oh gksosk oZd eo fdZsh ikt/rh. 

fwsh$;EkBL            
           (fpnkBeosk) 

bVh 
BzL 

ftfdne 
:'rsk 

:{Bhtof;Nh 
$p'ov 

;kb o?r[bo $ 
fv;N?A; $ 

gqkJht/N gZso 
$ftjko okjhA 

 

;z;Ek 
(;e{b$ekbi) 

dk Bkw 

:{Bhtof;Nh$ 
;NZvh ;?ANo 

$;z;Ek dk Bkw 
ns/ gsk fiZE/     
b?euo brkJ/ 

rJ/. 

gqhfynK 
e/Ado dk 

Bkw s/ gsk 

;?PB d'okB 
fojkfJP dk 
g[ok t/otk 

gqkgs 
nze $e[Zb 

nze 
ns/ 

gqshPssk 

1 d;th  
 

       

2 T[gt?d fvgb'wk  
 

       

3 ਵਾਧ  ਲਵਲਦਅਕ ਮਗਤਾ 

(ਜ ੇਕਈ ਸਵੇ ਤਾਂ) 

 
 
 

       

bVh 

Bzpo 

ro?i{J/;aB fvroh d"okB gV/  

rJ/ ft;a/ 

gVkT[D tkb/ nfXnkge 

        dk BK 

     fiZE/ ebk;$b?euo brkJ/ rJ/ 

 

1    

2    

3    

4    

5    



 


