
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (PSACS) 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ (NACO), ਸਸਹਤ ਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਸਲਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਦਆੁਰਾ ਕਸੰਮਊਸਨਟੀ ਸਸਸਟਮ ਸਟਰੈਥਸਨੰਗ (CSS) ਦ ੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਜਲ੍ਾਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ 

(ਵਲੰਟੀਅਰ) ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ Key Population (PWID, MSM, FSW, H-TG) ਅਤ ੇPLHIV ਸਮਦੁਾਏ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ Key 

Population ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਹੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਸਮਊਸਨਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ (Community Champion) ਦ ੇਲਈ ਯਗੋ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਤੋਂ ਨਾਮਾਾਂਕਨ ਮੰਸਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਮਊਸਨਟੀ ਸਸਸਟਮ ਸਟਰੈਥਸਨੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 

ਸਸੱਸਟਆਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੈਸਟਡ ਇੰਨਟਰਵੈਨਸ਼ਨ (TI) ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਲੰਕ 

ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਖਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਕੰਸਮਊਸਨਟੀ ਦੀ 

ਸਜਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਸਮਊਸਨਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਉਪੱਰ ਸਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਮਊਸਨਟੀ/ ਸਮੁਦਾਏ ਤੋਂ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਾਂਕਨ  (ਈ.ਮੇਲ,/ ਪੋਸਟ/ 

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਸਵੱਚ) ਈ.ਮੇਲ tidivisionpsacs@gmail.com ਅਤੇ CC. jdtipunjabsacs@gmail.com ਜਾਾਂ 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਜੰਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਚੌਥੀ ਮੰਸਜਲ, ਪਸਰਆਸ ਸਬੰਲਸਡੰਗ, ਸਕੈਟਰ 38-ਬੀ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍੍ - 160036 ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਆੁਰਾ ਇਸ EOI ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਦਨ (15/11/2022) ਤੱਕ 

ਪਹੁੱਚਾ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣ। 

ਨੋਟ:- ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛਤ (Volunteer) ਕਮੰ ਹ।ੈ 

• ਸਜਲੇ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਸਜਸ ਲਈ ਨਾਮਾਾਂਕਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ: ........................................ 
 

 

• ਸਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ............................................................................. ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ  

ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਫੋਟ ੋ

• ਮਾਤਾ/ ਸਪਤਾ/ ਗਾਰਸਡਅਨ ਦਾ ਨਾਮ: ..................................................... 
 

 

• ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (DD/MM/YY): ......................................................... 
 

 

• Key Population (PWID, MSM, FSW, H-TG ਜਾਾਂ PLHIV) 

ਸਵੱਚੋਂ ਸਜਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਸਧਤ ਹੋ ਉਸਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ,ੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਹੜ੍ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ: ................................................................................. 

 

• HIV/ AIDS ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਅਨੁਭਵ (ਸਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਕਨੰਾਾਂ): .................................................. 

 

• ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾਾਂ: ............................................................................................................. 

 

 

 

 

mailto:tidivisionpsacs@gmail.com
mailto:jdtipunjabsacs@gmail.com


 

• ਸਥਾਈ ਪਤਾ: ................................................................................................................. 

Reference ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਸਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: 
 

ਅਹੁੱਦਾ:  ਅਹੁੱਦਾ: 
 

ਪਤਾ: ਪਤਾ: 
 
 

ਫੋਨ ਨੰ./ ਈ.ਮਲੇ: ਫੋਨ ਨੰ./ ਈ.ਮਲੇ: 
 

 

ਮੈਂ ਹੋਸ਼/ ਹਵਾਸ਼ ਸਵੱਚ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ/ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਸਕ ਉਪੱਰ ਸਦਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾਸ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। 

 

 

ਸਮਤੀ:                                                                                   ਸਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਦਸਤਖਤ 


