gzikp ;oeko
f;Zfynk ftGkr
(f;Zfynk(f;Zfynk
-2 ôkyk)
j[ew
gzikp d/ okigkb ih gq;zBsk g{ote j/mK do;kJ/ w[Zy nfXnkge$w[Zy
nfXnkgektK B{z gzikp ;oeko dhnK ;w/-;w/A j'JhnK jdkfJsK d/ wZd/B÷o ftukod/ j'J/, T[BQK
dk goy ekb ;wK T[BQK d/ BktK d/ ;kjwD/ do;kJhnK fwshnK s'A ;cbsk g{ote gko eoB dh
gqtkBrh fdzd/ jBLਲੜੀ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ

jk÷oh dh fwsh

goyekb d/ g{ok
j'D dh fwsh

1.

ਸੀਮਤੀ ਪਰਿਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਦੁਬੇਟਾ, ਰੂਪਨਗਰ

02.06.2011

01.06.2013

2

ਸੀ ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ.ਸੀਕਰੀ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ

14.12.2006

13.12.2008

3

ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਮੁ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਸੰ ਘੋਲ, ਫਿਤਹਗੜ, ਸਾਿਹਬ

07.10.2011

06.10.2012

4

ਸੀ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮ/ਅ ਸਹਸ ਪੰ ਜਾਵਾ ਮੰ ਡਲ, ਫਾਿਜਲਕਾ

11.01.2010

10.01.2013

5

ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਫਿਤਹਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ

20.02.2007

19.02.2009

6

ਸੀਮਤੀ ਅੰ ਜੂ ਰਾਣੀ, ਮ/ਅ, ਸ.ਹ.ਸ. ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ, ਬਿਠੰਡਾ

17.07.2009

16.07.2011

7

ਸੀਮਤੀ ਕੰ ਵਲਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਪੰ ਜ ਗਰਾਈਆਂ,

12.12.2006

11.12.2008

18.01.2008

17.01.2010

12.12.2008

11.12.2010

ਨੰ:

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
8

ਸੀ ਸੁਖਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਮੁਰਾਦਵਾਲਾ ਦਲ ਿਸੰ ਘ,
ਫਰੀਦਕੋਟ

9

ਸੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਸੋਥਾ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ
ਸਾਿਹਬ

10

ਸੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌ ਰ, ਮ/ਅ, ਸ.ਹ.ਸ. ਪੁਹਲਾ, ਬਿਠੰਡਾ

03.08.2009

02.08.2011

11

ਸੀ ਕੁਲਤਾਰ ਿਸੰ ਘ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਖੇੜਾ, ਫਿਤਹਗੜ, ਸਾਿਹਬ

07.10.2011

06.10.2012

12

ਸੀ ਰਾਜੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਦੇਹਰੀਵਾਲਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ

14.12.2006

13.12.2008

13

ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਦਰਦੀ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਅਜਨ7ਹ, ਫ.ਗ.ਸ.

07.10.2011

06.10.2012

14

ਸੀ ਗੁਰਿਪੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਮ/ਅ, ਸ.ਹ.ਸ. ਖੁੱ ਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਿਸੰ ਘ, ਸੀ

01.01.2010

01.01.2012

27.11.2009

26.11.2011

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ
15

ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਮਡਾਹਰ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ
ਸਾਿਹਬ

16

ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਮ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਸਵਾਹ ਵਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ

10.09.2009

09.09.2011

17

ਸੀਮਤੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਮੁੱ /ਅ, ਸਹਸ ਲਲੋ ਛੀ, ਪਿਟਆਲਾ

03.04.2012

02.04.2013

18

ਸੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਮੁੱ /ਅ, ਸਹਸ ਛੱ ਤੇਆਣਾ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ

18.12.2006

17.12.2008

24H6H2009

23H6H2011

20

;qh okiB Gkodtki, w[Z$n, ;j; nbku'o, fibQk ;jhd
Grs f;zx Bro
;qh oi/; e[wko, w$n, ;j; nVek, fibQK ;HGH; Bro

13H2H2009

12H2H2011

21

;qh I'frzdo e[wko, wZ[$n ;j; ;kjg[o ezvh, gmkBe'N

01H01H2010

01H01H2011

22

;qh fdbpkr f;zx, w[Z$n, ;j; rob'p/N, ;HGH;H Bro

14H12H2006

13H12H2008

ਸਾਿਹਬ
19

23

;qh dhge e[wko, w[Z$n, ;j; dkbw Bzrb, r[odk;g[o

16H1H2010

15H1H2011

24

;qhwsh g{Bw pkb, w[$nH ;j; Bo'N wfjok, gmkBe'N

24H2H2010

23H2H11

25

;qh okiB no'Vk, w[Z$n ;j; Bzro ;jhdk, j[f;ankog[o

13H2H2009

12H2H2010

26

;qh ow/; e[wko, w[Z$n, ;j; ntkyK, r[odk;g[o

21H4H2011

20H4H2012

27

;qh s/fizdo f;zx, w[Z$n ;j; gZdh irho, ibzXo

29H7H2010

28H7H2011

28

;qh pbtzs f;zx, w[Z$n, ;j; f;zxg[ok, fibQk n?;HJ/Hn?;
Bro

19H01H2010

18H1H2011

29

ਸੀ ਹਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ, ਮੁ/ਅ ਸਹਸ ਚੜੇਵਾਨ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ

15.12.2006

14H12H2008

22.01.2010

21.1.2012

ਸਾਿਹਬ
30

ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਮੁ/ਅ, ਸ.ਹ.ਸ. ਬੁਰਜ ਿਸੱ ਧਵ;, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ
ਸਾਿਹਬ

31

ਸੀਮਤੀ ਮੋਿਨਕਾ, ਮੁ/ਅ ਸਹਸ ਸ਼ੇਰ ਖ;, ਿਫਰੋਜਪੁਰ

16.12.2006

15.12.2008

32

ਸੀਮਤੀ ਕੰ ਚਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁ/ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਚੁਗਤੇਵਾਲਾ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ

15.12.2006

14.12.2008

33

ਸੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਮੁਦਕੀ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ

14.09.2009

13.09.2011

34

ਸੀਮਤੀ ਸਾਲੂ ਰਤਨ, ਮੁ/ਅ, ਸ.ਹ.ਸ. ਝੋਕ ਟਿਹਲ ਿਸੰ ਘ ਵਾਲਾ,

12.12.2006

11.12.2008

16.12.2006

15.12.2008

ਿਫਰੋਜਪੁਰ
35

ਸੀਮੀਤ ਸਿਤੰ ਦਰਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਮੁ/ਅ, ਸਹਸ ਬਸਤੀ ਬੇਲਾ ਿਸੰ ਘ,
ਿਫਰੋਜਪੁਰ

36

ਸੀਮਤੀ ਸੀਮਾ, ਮੁ/ਅ ਸਹਸ ਮਾਣੀ ਬੁਗਰਾ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ

20.12.2006

19.12.2008

37

ਸੀ ਸਤੀਸ ਕੁਮਾਰ, ਮ/ਅ, ਸ.ਹ.ਸੀ ਮਲੂਕਪੁਰ, ਫਾਿਜਲਕਾ

18.12.2006

17.12.2008

38

ਸੀਮਤੀ ਕੰ ਵਲਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਮ/ਅ, ਸ.ਹ.ਸ. ਮਾਖਾ, ਮਾਨਸਾ

01.01.2010

01.01.2012

39

ਸੀ ਦਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਝੂਨ7ਰ, ਸੰ ਗਰੂਰ

25.1.2010

24.1.2012

40

ਸੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਦੌਣ ਕਲ;, ਪਿਟਆਲਾ

13.08.2009

12.08.2011

41

ਸੀ ਮਿਹੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਮੋਹਲ;, ਮੁਕਤਸਰ

16.12.2006

15.12.2008

42

ਸੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਿਖੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ,ਮੁਕਤਸਰ

18.12.2006

17.12.2008

43

ਸੀ ਵੇਦ ਪਕਾਸ਼, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਖੁੰ ਡੇ ਹਲਾਲ, ਮੁਕਤਸਰ

19.12.2006

18.12.2008

44

ਸੀਮਤੀ ਆ>ੀਮਾ, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਿਖੱ ਪ; ਵਾਲੀ, ਫਾਿਜਲਕਾ

16.01.2007

15.01.2009

45

ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਬੁਰਜ ਿਸਧਵ;, ਮੁਕਤਸਰ

22.01.2010

21.01.2012

46

ਸੀਮਤੀ ਰਿਜੰ ਦਰ ਕੌ ਰ, ਮੁੱ /ਅ ਸ.ਹ.ਸ. ਪੂਹਲੀ, ਬਿਠੰਡਾ

14.12.2006

13.12.2008

uzvhrVQ, fwsh
17H02H2014

nzibh GktVk
gqw[Zy ;eZso gzikp ;oeko
f;Zfynk ftGkr ;e{b÷

BzL 15$1$2013fwsh, uzvhrVQL28H2H2014
15$1$2013-5f;2$16715f;2$1671-74
T[skok j/m fbfynK B{z ;{uBK ns/ b'VhAdh ekotkJh fjZs G/fink iKdk j?.
1H
vkfJo?eNo f;Zfynk ftGkr (;?Lf;), gzikp, dcos gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov
ezgb?e;, c/i-8, w'jkbh.
2H
wjKb/ykeko, gzikp, uzvhrVQ.
3H
;pzXs fibQk f;Zfynk nc;o (;?Lf;), gzikp.
4H
;pzXs w[Zy nfXnkge.

;[govzN

