
 آسامیوں کا اعالن
 فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد

ترمیم شدہ( پنجاب ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ٹیکنیکل پوسٹس سروس رولز   )  2012سروس رولز  ھ پروفیشنلپنجاب ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ االئیڈ ہیلت 
پنجاب ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ متفرق پوسٹس سروس رولز  اور   2003پیرا میڈیکل اسٹیبلشمنٹ سروس رولز   ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ، پنجاب 2003
   ہیں۔مطلوب ری کے لیے درخواستیں تقر امیدواروں کی  وزوںممیں بیان کردہ اہلیت کے معیار کے مطابق کنٹریکٹ کی بنیاد پر2003

 کم از کم درکار اہلیت 
عمر  
 کی حد 

مشتہر پوسٹوں  
 کی تعداد 

بی پی  
 ایس

 پوسٹ کا نام 
نمبر  
 شمار 

B.A   / کمپیوٹر کی زبان میں چار ماہ کی تربیت

B.Cs ( سیکنڈ )۔ ڈویژن 
 

18-
25 

)کمپیوٹرڈیٹا آپریٹر( کمپیوٹرآپریٹر 15 02  1 

  سیکنڈ انٹرمیڈیٹ + ایم ایس آفس / آئی سی ایس )

کی رفتار کے  الفاظ فی منٹ  40یژن( کمپیوٹر پر ڈو

 ۔ ساتھ

18-
25 

)کمپیوٹرآپریٹر(  کمپیوٹرآپریٹر  جونیئر  12 03  2 

 انٹرمیڈیٹ یا تسلیم شدہ بورڈ سے مساوی قابلیت 

 کی رفتار  الفاظ فی منٹ  25ٹائپنگ میں 

 کو ترجیح دی جائے گی۔ جاننےوالے کمپیوٹر 

18-
25 

 3 جونیئر کلرک  11 03

لڈ میں تین  متعلقہ فیبمعہ  تسلیم شدہ بورڈ سے میٹرک

 ۔ہتجرب ا سال ک

 کو ترجیح دی جائے گی۔ جاننےوالے کمپیوٹر 

18-
25 

 4 ٹیلیفون آپریٹر  11 02

)سیکنڈ ڈویژن( جس میں   F.Scتسلیم شدہ بورڈ سے 
18-
25 

05 09 
جونیئر ٹیکنیشن کارڈیک ٹیکنالوجی  

5 



"پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے ذریعہ تسلیم شدہ االئیڈ ہیلتھ  

 کے متعلقہ ڈسپلن میں ایک یا دو سال کا ڈپلومہ ہو۔ 

اگر کوئی بھی دستیاب نہیں ہے، تو امیدواروں کو تسلیم  

شدہ بورڈ سے سائنس کے ساتھ میٹرک )سیکنڈ ڈویژن(  

میڈیکل فیکلٹی کے  کی اہلیت کے ساتھ ساتھ "پنجاب 

ذریعہ تسلیم شدہ االئیڈ ہیلتھ کے متعلقہ ڈسپلن میں ایک  

 یا دو سالہ ڈپلومہ۔ 

 )اسسٹنٹ پرفیوژنسٹ( 
 

 ایضا
18-
25 

01 09 
جونیئر ٹیکنیشن نیوٹریشن ٹیکنالوجی  

 )ڈائٹیشین( 

6 

 ایضا
18-
25 

09 09 
ٹیکنیشن کارڈیک ٹیکنالوجی  جونیئر 

 )ای سی جی ٹیکنیشن( 
 

7 

-18 ایضا
25 

01 09 
یشن پبلک ہیلتھ ٹیکنالوجی  جونیئر ٹیکن 

 ی انسپکٹر( ڑ )سین

8 

-18 ایضا
25 

13 09 
 جونیئر ٹیکنیشن اینستھیزیا ٹیکنالوجی 

9 

-18 ایضا
25 

17 09 
 جونیئر ٹیکنیشن سرجیکل ٹیکنالوجی 

10 

-18 ایضا
25 

04 09 
 جونیئر ٹیکنیشن فارمیسی ٹیکنالوجی 

11 

-18 ایضا
25 

10  +01  09 
جونیئر ریڈیوگرافر اور امیجنگ  

12 



 +  ٹیکنالوجی

جونیئر ٹیکنیشن ریڈیوگرافی اور  

امیجنگ ٹیکنالوجی )ڈارک روم  

 اسسٹنٹ( 

 ایضا
18-
25 

03 09 
جونیئر ٹیکنیشن پیتھالوجی ٹیکنالوجی  

 )لیب اسسٹنٹ( 

13 

   F.Scتسلیم شدہ بورڈ سے 

کم    آڈیو ویژول آالت کو سنبھالنے کے شعبے میں کم از

 ۔  ہتین سال تکنیکی تجرب

18-
25 

01 09 
 پروجیکشنسٹ 

14 

 

 

 شرائط و ضوابط 
خواتین دونوں درخواست دینے کے اہل ہیں۔      / صوبہ  پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے مرد  -1 

کی بنیاد پر کی جائیں گی،مدت میں توسیع   سال کی مدت کے لیے ،تقرریاں ،کنٹریکٹ 03ابتدائی طور پر کے تحت 2004کنٹریکٹ اپا ئنمنٹ پالیسی ، 
 2-اچھی کارکردگی سے مشروط ہو گی۔

شناختی  تمام تعلیمی اسناد)جیسے میٹرک ،ایف ایس سی وغیرہ(ڈگریوں ڈپلوموں کی تصدیق شدہ کاپیوں،ڈومیسائل کی کاپی ،درست شناختی کارڈ،درست  
تازہ ترین پاسپورٹ سائز تصاویر کے ہمراہ مکمل درخواست میڈیکل سپرنٹنڈنٹ فیصل آباد  عدد  02،کام کے تجربے کے سرٹیفکیٹ)اگر کوئی ہو(اور کارڈ 

کے دفتر میں جمع کروائی جائیں۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد   
اوراے لیول کی صورت میں ،مساوی سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا الزمی ہے۔ او لیول -4 

یے انٹرویو کے وقت اصل دستاویزات پیش کرنا ہوں گی۔درخواست دہندگان کو کاونٹر چیکنگ کے ل  -5 
کے مطابق عمر کی باالئی حد میں رعایت دی جائے گی۔2022نوٹیفکیشن اور بھرتی کی پالیسی                       کے حکومت پنجاب  -6 

کے مطابق کوٹہ کا تعین کیا جائے گا۔  2022حکومت پنجاب کی بھرتی پالیسی -7 
اور حکومت پنجاب کی طرف سے وقتا فوقتا جاری  2022پالیسی ریکروٹمنٹ /2004پالیسی بھرتیاں قطعی طور پر میرٹ کی بنیاد پر کنٹریکٹ اپائنمنٹ 

 8-کردہ ہدایات کے مطابق کی جائیں گی۔

S&GAD 



کے ذریعے اپالئی کریں۔ہمراہ اپنے محکمونجو لوگ پہلے سے سرکاری مالزم ہیں وہ این او سی کے   -9 
 10-نامکمل اور آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں ہر گز زیر غور نہیں الئی جائیں گی۔

 11-اتھاری کسی بھی مرحلے پر ،بغیر کوئی وجہ بتائے پوسٹوں کو منسوخ کرنے یا تعداد میں کمی بیشی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔
نہیں دیا جائے گا۔                         کسی بھی ٹیسٹ یا انٹرویو میں حاضری کے لیے کوئی   -12 

ے  امیدواروں کو ان کے ذاتی مفاد کے پیش نظر ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ درخواست دینے سے قبل اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ مذکورہ پوسٹ س
رتےہوں۔متعلق قواعدکے تمام تقاضوں کو پورا ک -13 

دستی  تک بذریعہ کورئیر ڈاک وصول کی جائیں گی،    00:03  دوپہر کو بوقت  25.01.2023دفتری اوقات کار کے دوران  کےدرخواستیں،زیر دستخطی  
 14-طور پر درخواستیں قابل قبول نہ ہوں گی ۔

میں بیان کیا گیا  2022امیدواروں کا تعین تقرری کے انتخاب کے معیار کے مطابق کیا جائے گا،جیسا کہ حکومت پنجاب کی ریکروٹمنٹ پالیسی     -15  
ہے۔مزید برآں،سلیکشن کمیٹیوں کو مکمل طور پر اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مخصوص پوسٹ پر امیدواروں کی جانچ کے لیے کچھ تحریری  

کے طور پر درخواست دہندگان کی صالحیتوں کا جائزہ لیا جا سکےاور اس کے مطابق نمبرز تفویض  تاکہ انٹرویو کے حصےعملی ٹیسٹ تیار کریں  /
 کیے جا سکیں۔

میں منعقد کیا جائے گا۔ٹیسٹ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے دفتر /مذکورہ باال پوسٹوں کے لیے امیدواروں کا انٹرویو   -16 
  

TA / DA 



 
 انٹرویو شیڈول۔

Name of Post 

Sr. No. as per 

advertisement 
Date of Interview 

Computer Operator (Computer Data Operator), Jr. Technician Cardiac Technology (Assistant Perfusionist), Jr. Technician 

Nutrition Technology (Dietitian)  

01, 05 and 06 13-02-2023 (Monday) 

Telephone Operator, Jr. Technician Cardiac Technology (ECG Technician), Jr. Technician Public Health Technology 

(Sanitary Inspector) 

04, 07 and 08 16-02-2023 (Thursday) 

Jr. Technician Anesthesia Technology, Jr. Technician Surgical Technology, Jr. Technician Pharmacy Technology 
09, 10 and 11 20-02-2023 (Monday) 

Jr. Radiographer & Imaging Technology + 

Jr. Technician Radiography & Imaging Technology (Dark Room Assistant), Jr. Technician Pathology Technology (Lab 

Assistant), Projectionist 

12, 13 and 14 24-02-2023 (Friday) 

 

Test Schedule 

 

 Name of Post 
Sr. No. as per 
advertisement 

Date of Test 
Place of Test 

Junior Computer Operator (Computer 
Operator) 

2 27-02-2023 (Monday), 28-02-2023 (Tuesday) 
Govt. College of Commerce, Peoples Colony No. 01, 
Faisalabad 

Junior Clerk 3 
01-03-2023 (Wednesday), 02-03-2023 (Thursday), 03-
03-2023 (Friday), 04-03-2023 (Saturday) 

 

Interview Schedule {Junior Computer Operator (Computer Operator) and Junior Clerk} 

فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی   ٹیںکریں گے،کامیاب امیدواران کی لسصرف پاس امیدواران ہی درج ذیل شیڈول کے مطابق انٹرویو میں شرکت 
 فیصل آباد کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ 

10-03-2023جونئیر کمپیوٹر آپریٹر)کمپیوٹر آپریٹر(   
11-03-2023جونئیر کلرک   

 
 
 

 میڈیکل سپرنٹنڈنٹ  
 فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی  

 فیصل آباد 


