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ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 

ਨਾਮ 

(ਸਰਵ 

ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ) 

ਅਹਦੁਾ ਸਕੂਲ/ਬਲਾਕ/ਜਿਲਹ ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 

ਜਸਿੱਜਿਆ ਜਵਭਾਗ 

ਜਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 

ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ 

ਜਮਤੀ 

1 ਹਰਜਮੰਦਰ ਕੌਰ ਐਚ.ਟੀ. 
ਉਮਰਪੁਰ/ ਚੋਗਾਵਾਾਂ-

2/ ਅੰਜਮਰਤਸਰ 
ਿਨਰਲ 08-11-1991 

2 ਜਰਤੂ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਦੌਲਤਪੁਰ ਿੁਰਦ/ 

ਪਠਾਨਕੋਟ-1/ 

ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਿਨਰਲ 17-03-1994 

3 ਸੁਰਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਚੰਨਣਪੁਰ/ ਈਸਟ-

4/ ਿਲੰਧਰ 
ਬੀ.ਸੀ. 28-09-1995 

4 ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਚ.ਟੀ. 

ਰਾਮ ਬਾਗ/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-6/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 31-10-1996 

5 ਜਦਲਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਫੇਿ-3ਬੀ1/ ਿਰੜ-

3/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ 

ਐਸ.ਸੀ. 25-07-1997 

6 
ਮਜਨੰਦਰਪਾਲ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 1/ ਿੈਤੋਂ/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 
ਿਨਰਲ 30-07-1997 

7 ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਮਾਨ/ ਮਿੀਠਾ-2/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 
ਐਸ.ਸੀ. 06-08-1997 

8 ਕਮਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਪਵਾਰ/ ਵੈਸਟ-1/ 

ਿਲੰਧਰ 
ਐਸ.ਸੀ. 07-08-1997 

9 ਜਕਰਨਾ ਰਾਣੀ ਐਚ.ਟੀ. 
ਬਠਲਾਨਾ/ ਿਰੜ-3/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 
ਐਸ.ਸੀ. 22-08-1997 

10 ਗੁਲਜਵੰਦਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਆਿਾਦ ਨਗਰ/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-1/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 16-09-1997 



11 ਸ਼੍ਮਾ ਰਾਣੀ ਐਚ.ਟੀ. 
ਕੋਟ ਿਾਲਸਾ/ 

ਵੇਰਕਾ/ ਅੰਜਮਰਤਸਰ 
ਿਨਰਲ 28-11-1997 

12 ਰੇਨੰੂ ਸ਼੍ਰਮਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਦੇਸੂਮਾਿਰਾ/ ਿਰੜ-

1/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ  

ਿਨਰਲ 24-12-1997 

13 ਸਤਪਾਲ ਬਾਾਂਸਲ ਐਚ.ਟੀ. 
ਜ ਿੱਲਵਾਾਂ ਨਾਭਾ/ 

ਸਜਹਣਾ/ ਬਰਨਾਲਾ 
ਿਨਰਲ 30-12-1997 

14 ਰਾਿਵੰਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਮਿੀਠਾ-1/ ਮਿੀਠਾ-

1/ ਅੰਜਮਰਤਸਰ 
ਿਨਰਲ 09-01-1998 

15 ਸੁਿਬੀਰ ਕੌਰ ਐਚ.ਟੀ. 

ਸੇਿਵਾਾਂ/ ਫ.ਗ. 

ਚੜੂੀਆਾਂ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 01-05-1998 

16 ਿਗਤਾਰ ਜਸੰਘ ਐਚ.ਟੀ. 

ਅੰਦਵਾਰੀ/ 

ਤਲਵਾੜਾ/ 

ਹਜੁਸ਼੍ਆਰਪੁਰ 

ਬੀ.ਸੀ. 12-10-1998 

17 ਪਰਭਿੋਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-5/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 13-10-1998 

18 ਸਲੀਕਾ ਕੋਚਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਹਸੁਨਰ/ 

ਜਗਿੱਦੜਬਾਹਾ-1/ 

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜਹਬ 

ਿਨਰਲ 13-10-1998 

19 ਿਸਬੀਰ ਕੌਰ ਐਚ.ਟੀ. 
ਮੰਸੂਹਾ ਕਲਾਾਂ/ ਰੋਪੜਹ-

1/ ਰਪੂਨਗਰ 
ਐਸ.ਸੀ. 15-10-1998 

20 ਉਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਮੌੜ ਕਲਾਾਂ ਲਾਲਾ 

ਪਿੱਟੀ/ ਰਾਮਪੁਰਾ 

ਫਲੂ/ ਬਜਠੰਡਾ 

ਿਨਰਲ 16-10-1998 

21 ਜਵਕਾਸ ਭਾਟੀਆ ਐਚ.ਟੀ. 
ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ/ 

ਈਸਟ-3/ ਿਲੰਧਰ 
ਿਨਰਲ 16-10-1998 

22 ਅਨੂ ਜਪਰਆ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਪਲਾਸੌਰ/ ਧੂਰੀ/ 

ਸੰਗਰਰੂ 
ਐਸ.ਸੀ. 17-10-1998 

23 ਅੰਜਮਰਤਪਾਲ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਝਾਵਰ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 22-10-1998 



24 ਬਲਜਵੰਦਰ ਕੌਰ ਐਚ.ਟੀ. 
ਸਹਾਰਨਾ/ ਝੁਨੀਰ-1/ 

ਮਾਨਸਾ 
ਐਸ.ਸੀ. 30-10-1998 

25 ਿਸਬੀਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਨੰਬਰ 2 (ਮੁੰ)/ 

ਿੰਜਡਆਲਾ ਗੁਰ/ੂ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 02-11-1998 

26 ਿਸਜਵੰਦਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਬਸਤੀ ਜਹੰਮਤਪੁਰਾ 

ਿੈਤੋਂ/ ਿੈਤੋਂ/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਿਨਰਲ 03-11-1998 

27 ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ ਐਚ.ਟੀ. 

ਮਿੱਲਾ ਕੁੜੀ ਵਲਾਹ/ 

ਿਡੂਰ ਸਾਜਹਬ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ 

ਿਨਰਲ 04-12-2001 

28 
ਰਾਿ ਕੁਮਾਰ 

ਭਾਟੀਆਾਂ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਟਕਾਰਲਾ/ 

ਬਲਾਚੌਰ-2/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 

ਿਨਰਲ 06-12-2001 

29 
ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ 

ਸ਼੍ਰਮਾ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸੰਿੇ ਨਗਰ 

ਫਰੀਦਕੋਟ/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ-2/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਿਨਰਲ 06-12-2001 

30 
ਦਜਵੰਦਰਪਾਲ 

ਜਸੰਘ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਜਦਆਲ/ ਸੜੋਆ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 
ਬੀ.ਸੀ. 06-12-2001 

31 ਬਲਰਾਮ ਐਚ.ਟੀ. 

ਰਾਿੂ ਮਾਿਰਾ/ 

ਬਲਾਚੌਰ-2/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 

ਬੀ.ਸੀ. 06-12-2001 

32 
ਜਸਮਰਿੀਤ ਕੌਰ 

ਬਾਹਲਾ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਧੀਰ/ ਬਟਾਲਾ-2/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਿਨਰਲ 06-12-2001 

33 ਿਗਮੀਤ ਕੌਰ ਐਚ.ਟੀ. 
ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ/ 

ਮੋਗਾ-2/ ਮੋਗਾ 
ਿਨਰਲ 06-12-2001 

34 ਜਕਰਨਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਬਸਤੀ ਜਹੰਮਤਪੁਰਾ 

ਿੈਤੋਂ/ ਿੈਤੋਂ/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਐਸ.ਸੀ. 06-12-2001 

35 ਸੁਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਕੋਟ ਿਾਲਸਾ/ 

ਵੇਰਕਾ/ ਅੰਜਮਰਤਸਰ 
ਿਨਰਲ 07-12-2001 



36 
ਸੋਨੀਆ 

ਰਾਮਪਾਲ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਕਾਤਰਾ ਝਿੱਲੀਆਾਂ/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-1/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 07-12-2001 

37 ਕਰਨੈਲ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਮਿਾਰੀ/ ਸੜੋਆ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 
ਿਨਰਲ 07-12-2001 

38 ਕੁਲਵੀਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸੁਿੇੜਾ ਬਸਤੀ/ 

ਅਬੋਹਰ-1/ 

ਫਾਜਿਲਕਾ 

ਿਨਰਲ 07-12-2001 

39 ਅਸ਼੍ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਮੰਿ/ ਕਲਾਨੌਰ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਬੀ.ਸੀ. 07-12-2001 

40 ਰਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਐਚ.ਟੀ. 

ਮਿੱਲੂਵਾਲ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ-1/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ 

ਿਨਰਲ 07-12-2001 

41 ਗੁਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਐਚ.ਟੀ. 

ਭਠਲ ਠੂਹਾ ਮੇਨ/ 

ਸਰਜਹੰਦ-3 

(ਅਮਲੋਹ)/ 

ਫਜਤਹਗੜਹ ਸਾਜਹਬ 

ਿਨਰਲ 07-12-2001 

42 ਿਗਿੋਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਭੋਮਾਾਂ/ ਮਿੀਠਾ-1/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 
ਬੀ.ਸੀ. 07-12-2001 

43 ਰੰਿੂ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸੈਂਟਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ 

(ਮੁੰ)/ ਕੋਟਕਪੁਰਾ/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਐਸ.ਸੀ. 07-12-2001 

44 ਨਵਿੋਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਅਿੱਡਾ ਸਹੋਲੀ/ 

ਭਾਦਸੋਂ-2/ 

ਪਜਟਆਲਾ 

ਐਸ.ਸੀ. 07-12-2001 

45 ਅਮਰਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਪੰਡੋਰੀ ਬੰਘੇਲ ਜਸੰਘ/ 

ਮੁਕੇਰੀਆਾਂ-1/ 

ਹਜੁਸ਼੍ਆਰਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 07-12-2001 

 

 

 

 

 

 



ivSw : gixq 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 

ਨਾਮ 

(ਸਰਵ 

ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ) 

ਅਹਦੁਾ ਸਕੂਲ/ਬਲਾਕ/ਜਿਲਹ ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 

ਜਸਿੱਜਿਆ ਜਵਭਾਗ 

ਜਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 

ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ 

ਦੀ ਜਮਤੀ 

1 ਦੀਪਤੀ ਬਸੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਰੇਲ ਮਾਿਰਾ/ 

ਬਲਾਚੌਰ-1/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

2 ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਰੈਲੀ/ ਬਸੀ-2/ 

ਫਜਤਹਗੜਹ ਸਾਜਹਬ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

3 ਦੀਜਪਕਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਹਬੀਬ ਵਾਲਾ/ 

ਜਫਰੋਿਪੁਰ-3/ 

ਜਫਰੋਿਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

4 ਮਜਨੰਦਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਜਸਿੱਧਵਾਾਂ ਿੁਰਦ/ 

ਜਸਿੱਧਵਾਾਂ ਬੇਟ-2/ 

ਲੁਜਧਆਣਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

5 ਸੁਜਰਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਚੌਹਾਨ/ ਿੰਜਡਆਲਾ 

ਗੁਰ/ੂ ਅੰਜਮਰਤਸਰ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

6 ਸੁਮਨ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਚਹੂੜੀ ਵਾਲਾ ਧੰਨਾ/ 

ਅਬੋਹਰ-2/ 

ਫਾਜਿਲਕਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

7 ਨੀਰਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਬਹੋਨਾ/ ਮੋਗਾ-1/ 

ਮੋਗਾ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

8 ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਛੰਨੀ ਮੁਕਾਮਪੁਰ/ 

ਪਠਾਨਕੋਟ-2/ 

ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

9 ਸਮਜਰਤੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਥਰੀਕੇ/ ਲੁਜਧਆਣਾ-

2/ ਲੁਜਧਆਣਾ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

10 ਜਰਤੂ ਵਰਮਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਮਾਨਾਾਂਵਾਲਾ ਕਲਾਾਂ/ 

ਿੰਜਡਆਲਾ ਗੁਰ/ੂ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 



11 ਚਰਨਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਕੋਟਲਾ ਜਮਹਰ ਜਸੰਘ 

ਵਾਲਾ/ 

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ/ ਮੋਗਾ 

ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

12 ਕਰਨਿੀਤ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਡਿੱਬਵਾਲੀ ਰਹਜੂੜਆ 

ਵਾਲੀ/ ਮਲੋਟ/ 

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜਹਬ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

13 ਹਾਕਮ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਚਿੱਠੇਵਾਲਾ/ ਤਲਵੰਡੀ 

ਸਾਬੋ/ ਬਜਠੰਡਾ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

14 ਰਾਿਬੀਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਫਜਤਹ ਚਿੱਕ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ-2/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ 

ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

15 
ਜਸਮਰਨਪਰੀਤ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸਮਾਸਸਸ-

38ਬੈਸਟ/ ਚੰਡੀਗੜਹ/ 

ਯੂ.ਟੀ. 

ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

16 ਬਲਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਝਬਕਰਾ/ ਦੋਰਾਾਂਗਲਾ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

17 ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਵਾਾਂਦਰ/ 

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ/ ਮੋਗਾ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

18 ਜਵਿੈ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਚਿੱਕ ਮੀਰਪੁਰ/ 

ਤਲਵਾੜਾ/ 

ਹਜੁਸ਼੍ਆਰਪੁਰ 

ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

19 
ਅਜਨਲ ਕੁਮਾਰ 

ਗੋਲੇਰੀਆ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਬੌਕੜ ਡੋਗਰਾਾਂ/ 

ਮਾਾਂਗਟ-1/ 

ਲੁਜਧਆਣਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

20 ਅਜਨਲ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਦਨੋਰ/ ਪਠਾਨਕੋਟ-

2/ ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

21 ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਹਬ/ 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਹਬ/ 

ਰਪੂਨਗਰ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

22 ਿਸਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਬੇਰੀ/ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-

2/ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

23 ਸੁਿਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਹੇਲਰ/ ਬੈਸਟ-2/ 

ਿਲੰਧਰ 

ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ 

(ਆਰਥੋ) 
01-04-2011 



24 ਬਾਗੀਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਬੋੜਾ ਿੁਰਦ/ ਭਾਦਸੋਂ-

1 (ਨਾਭਾ)/ 

ਪਜਟਆਲਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

25 ਲਿਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਰਿੱਤੋਵਾਲ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਐਸ.ਸੀ. 01-04-2011 

26 ਪਰਮਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਲਲਤੋ ਿੁਰਦ/ 

ਲੁਜਧਆਣਾ-2/ 

ਲੁਜਧਆਣਾ 

ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

27 ਗੁਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਕੋਠਾ ਗੁਰ ੂ(ਮੁੰ)/ 

ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ/ 

ਬਜਠੰਡਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

28 
ਹਜਰਜਦਓ ਪਰਸ਼੍ਾਦ 

ਜਸੰਘ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਕਲਾਲ ਮਾਿਰਾ/ 

ਿੰਨਾ-2/ ਲੁਜਧਆਣਾ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

29 ਪਲਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਸੈਦੋਵਾਲ/ 

ਨੂਰਮਜਹਲ/ ਿਲੰਧਰ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

30 
ਿਗਵੰਤਪਾਲ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਪਲਾਸੋਰ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ-1/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

31 syvw isMG ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

guMno mwjrw/ 
kurwlI/ sAs 

ngr 

AMghIx 
(AwrQo) 

07-10-2014/ 

01-07-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ivSw : ihMdI 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸਰਵ 

ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ) 

ਅਹਦੁਾ ਸਕੂਲ/ਬਲਾਕ/ਜਿਲਹ ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 

ਜਸਿੱਜਿਆ ਜਵਭਾਗ 

ਜਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 

ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਮਤੀ 

1 ਮੀਨੰੂ ਧੀਰ ਐਚ.ਟੀ. 

ਰਈਆਾਂ(ਮੁੰ)/ 

ਰਈਆਾਂ-1/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 04-01-1994 

2 ਨਰੇਸ਼੍ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਏਕਤਾ ਕਲੋਨੀ/ 

ਅਬੋਹਰ-1/ 

ਫਾਜਿਲਕਾ 

ਿਨਰਲ 30-03-1994 

3 
ਲਜਲਤ 

ਗੁਪਤਾ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਿੈਤੋਂ (ਕੰ)/ ਿੈਤੋਂ/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 
ਿਨਰਲ 13-09-1995 

4 ਅੰਿੂ ਬਾਲਾ ਐਚ.ਟੀ. 

ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ/ 

ਬਟਾਲਾ-1/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 15-11-1996 

5 
ਸੁਨੀਤਾ 

ਰਾਣੀ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਅ.ਿ. ਮਾਨਸਾ/ 

ਮਾਨਸਾ/ ਮਾਨਸਾ 
ਿਨਰਲ 29-11-1996 

6 
ਪੂਨਮ 

ਸ਼੍ਰਮਾਾਂ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਪਜਨਆੜ (ਕੰ)/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 29-11-1996 

7 
ਪੂਨਮ 

ਜਸੰਗਲਾ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਦਸ਼੍ਮੇਸ਼੍ ਨਗਰ/ 

ਮੁਕਤਸਰ-2/ 

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜਹਬ 

ਿਨਰਲ 04-12-1996 

8 
ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਮਾ 

ਕੁਮਾਰੀ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਨੰਗਲਾ/ ਡੇਰਾਬਸੀ-

2/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ 

ਿਨਰਲ 06-08-1997 

9 ਰਪੂ ਬਾਲਾ ਐਚ.ਟੀ. 
ਵਿੀਦਪੁਰ/ ਬਸੀ-2/ 

ਫਜਤਹਗੜਹ ਸਾਜਹਬ 
ਿਨਰਲ 07-08-1997 

10 
ਅਨੁਰਾਧਾ 

ਰਾਣੀ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਿੀਵਨ ਨਗਰ/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ-2/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਿਨਰਲ 09-10-1997 



11 
ਗੁਜਰੰਦਰਿੀਤ 

ਕੌਰ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਪਰਤਾਪਗੜਹ/ 

ਬਟਾਲਾ-2/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 27-11-1997 

12 
ਨੀਲਮ 

ਰਾਣੀ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਨੰਗਲਪੁਰ/ ਈਸਟ-

3/ ਿਲੰਧਰ 
ਐਸ.ਸੀ. 29-11-1997 

13 
ਜਕਰਨਿੀਤ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਮਾਡੀ ਕੇ/ ਜਨਹਾਲ 

ਜਸੰਘ ਵਾਲਾ/ ਮੋਗਾ 
ਐਸ.ਸੀ. 09-10-1998 

14 
ਸਰਬਿੀਤ 

ਕੌਰ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਰਾਮਗੜਹ ਬੋੜਾ/ 

ਭਾਦਸੋਂ-1/ 

ਪਜਟਆਲਾ 

ਿਨਰਲ 13-10-1998 

15 
ਮਨਿੀਤ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਮਹੌਲੀ ਿੁਰਦ/ 

ਅਜਹਮਦਗੜਹ/ 

ਸੰਗਰਰੂ 

ਿਨਰਲ 13-10-1998 

16 
ਸੁਮਨ ਜਸਪੀ 

ਜਸੰਗਲਾ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਕਰਮਗੜਹ/ ਮੇਨ 

ਬਿਾਰ ਮੁਕਤਸਰ/ 

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜਹਬ 

ਿਨਰਲ 13-10-1998 

17 
ਅਨੁਰਾਧਾ 

ਰਾਣੀ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਡੂਮੇਵਾਲ/ 

ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ/ 

ਰਪੂਨਗਰ 

ਿਨਰਲ 14-10-1998 

18 
ਹਰਜਵੰਦਰ 

ਜਸੰਘ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਤਾਰਾਪੁਰ/ ਅਨੰਦਪੁਰ 

ਸਾਜਹਬ/ ਰਪੂਨਗਰ 
ਐਸ.ਸੀ. 14-10-1998 

19 
ਅਮਰਿੀਤ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਅਜਹਮਦਪੁਰ/ 

ਅਜਹਮਦਗੜਹ/ 

ਸੰਗਰਰੂ 

ਿਨਰਲ 15-10-1998 

20 
ਸੁਿਦੇਵ 

ਜਸੰਘ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਜਝੰਿਰੀ/ ਅਨੰਦਪੁਰ 

ਸਾਜਹਬ/ ਰਪੂਨਗਰ 
ਿਨਰਲ 15-10-1998 

21 
ਅਵਤਾਰ 

ਜਸੰਘ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਅਿੱਪਰ ਥਲੂਹ/ 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਹਬ/ 

ਰਪੂਨਗਰ 

ਿਨਰਲ 16-10-1998 

22 ਆਸ਼ੂ੍ ਿੈਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਗੋਜਬੰਦਨਗਰ/ 

ਬਜਠੰਡਾ/ ਬਜਠੰਡਾ 
ਿਨਰਲ 16-10-1998 

23 ਸਵਰਨਦੀਪ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਬਜਹਮਾਨ ਜਦਵਾਨ/ 

ਬਜਠੰਡਾ/ ਬਜਠੰਡਾ 
ਿਨਰਲ 30-10-1998 



24 ਭਾਵਨਾ ਐਚ.ਟੀ. 

ਜਕਲਹ ਾ ਮੁਬਾਰਕ 

ਨਾਭਾ/ ਭਾਦਸੋਂ-1/ 

ਪਜਟਆਲਾ 

ਿਨਰਲ 09-01-2001 

25 
ਪਰਸ਼੍ੋਤਮ 

ਲਾਲ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਮਨਸੇਵਾਲ/ 

ਬਲਾਚੌਰ-2/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 

ਿਨਰਲ 06-12-2001 

26 ਰਜਵੰਦਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਨੰਗਲ ਪੰਨੂਆ/ 

ਮਿੀਠਾ-1/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 06-12-2001 
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ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 

ਨਾਮ 

(ਸਰਵ 

ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ) 

ਅਹਦੁਾ ਸਕੂਲ/ਬਲਾਕ/ਜਿਲਹ ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 

ਜਸਿੱਜਿਆ ਜਵਭਾਗ 

ਜਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 

ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ 

ਦੀ ਜਮਤੀ 

1 ਮਮਤਾ ਜਮਿੱਤਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਰਾਮ ਨਗਰ 

ਜਸਬੀਆਾਂ/ ਸੰਗਰਰੂ-

1/ ਸੰਗਰਰੂ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

2 ਨਰੋਤਮ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਜਕਜਲਆਾਂਵਾਲੀ 

(ਜਪੰਡ)/ ਲੰਬੀ/ 

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜਹਬ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

3 
ਰਜੁਪੰਦਰਿੀਤ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਮੁੰਧ/ ਨਕੋਦਰ-2/ 

ਿਲੰਧਰ 
ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

4 ਹਰਕੇਸ਼੍ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਿਨਾਲ ਕਲਾਾਂ/ 

ਸੁਨਾਮ-2/ ਸੰਗਰਰੂ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

5 
ਿਜਤੰਦਰਪਾਲ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਭਗਤਾਵਾਲਾ-2/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-6/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

6 ਮਨਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਅਦਲੀਵਾਲ/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-3/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

7 ਗੁਰਦੇਵ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਬੁਿੱਧਮੋਰ/ ਭੁਨਰਹੇੜੀ-

1/ ਪਜਟਆਲਾ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

8 ਰਾਿੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਰਿੱਿੀ ਵਾਲਾ/ 

ਜਫਰੋਿਪੁਰ-2/ 

ਜਫਰੋਿਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

9 ਰਾਕੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਸੰਗਲ ਸੋਹਲ/ 

ਬੈਸਟ-1/ ਿਲੰਧਰ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 



10 
ਸੁਨੀਲ 

ਜਵਨਾਯਕ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਚੋਗਾਵਾਾਂ/ ਤਰਜਸਿੱਕਾ/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

11 ਹਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਕਲਾਲ ਮਾਿਰਾ/ 

ਿੰਨਾ-2/ ਲੁਜਧਆਣਾ 
ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

12 ਰੇਸ਼੍ਮ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਤੋਲਾ ਨਗਰ/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-3/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

13 ਹਰਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਅਿੱਕੂਵਾਲ/ ਜਸਿੱਧਵਾਾਂ 

ਬੇਟ-1/ ਲੁਜਧਆਣਾ 
ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

14 ਪਰਮਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਅਿੱਲਾਜਦਿੱਤਾ/ 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-2/ 

ਕਪੂਰਥਲਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

15 
ਹਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ 

ਰਾਏ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਗੁਰਸਾਇਆ ਮਿੱਿਣ/ 

ਜਸਿੱਧਵਾਾਂ ਬੇਟ-2/ 

ਲੁਜਧਆਣਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

16 ਇਕਬਾਲ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸਰਪੂ ਜਸੰਘ ਵਾਲਾ/ 

ਗੁਰ ੂਹਰਸਹਾਏ-2/ 

ਜਫਰੋਿਪੁਰ 

ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

17 ਅਨੰਦਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਭਨਾਮ/ ਨੰਗਲ/ 

ਰਪੂਨਗਰ 
ਿਨਰਲ 07-10-2014 

18 ਵੰਦਨਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਭਲਾਣ/ ਨੰਗਲ/ 

ਰਪੂਨਗਰ 
ਿਨਰਲ 07-10-2014 
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ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 

ਨਾਮ 

(ਸਰਵ 

ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ) 

ਅਹਦੁਾ ਸਕੂਲ/ਬਲਾਕ/ਜਿਲਹ ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 

ਜਸਿੱਜਿਆ ਜਵਭਾਗ 

ਜਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 

ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ 

ਦੀ ਜਮਤੀ 

1 ਮੀਨੰੂ ਜਸੰਗਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਸੰਿੇ ਨਗਰ ਬਜਠੰਡਾ/ 

ਬਜਠੰਡਾ/ ਬਜਠੰਡਾ 
ਿਨਰਲ 31-03-1994 

2 ਅਲਵੀਨ ਐਚ.ਟੀ. 

ਅਿੈਬਵਾਲੀ/ 

ਮਿੀਠਾ-2/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ  

ਐਸ.ਸੀ. 05-01-1996 

3 ਮੋਜਨਕਾ ਸ਼੍ਰਮਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਗੋਲਬਾਗ/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-2/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ  

ਿਨਰਲ 06-12-2001 

4 ਰਜਵੰਦਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ/ 

ਵੇਰਕਾ/ ਅੰਜਮਰਤਸਰ  
ਿਨਰਲ 07-12-2001 

5 ਮੇਿਰ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਜਮਆਾਂਵਾਲ 

ਅਰਾਈਆਾਂ/ 

ਸ਼੍ਾਹਕੋਟ-1/ ਿਲੰਧਰ 

ਿਨਰਲ 15-12-2001 

6 ਭਵਨੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਸੋਹਾਣਾ/ ਿਰੜ-3/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 
ਿਨਰਲ 28-12-2001 

7 
ਹਰਭਗਵਾਨ 

ਜਸੰਘ 
ਐਚ.ਟੀ. 

ਫਜਤਹਪੁਰ ਰਾਿਪੂਤਾਾਂ/ 

ਭੁਨਰਹੇੜੀ-2/ 

ਪਜਟਆਲਾ 

ਿਨਰਲ 01-01-2002 

8 ਗੁਰਮੇਲ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਉਿੱਚਾ/ ਈਸਟ-1/ 

ਿਲੰਧਰ 
ਐਸ.ਸੀ. 01-01-2002 

9 ਸਤਪਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਗੋਧੀਵਾਲੀ/ ਵੈਸਟ-

1/ ਿਲੰਧਰ 
ਐਸ.ਸੀ. 02-01-2002 



10 ਮਨਵੀਨ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਮੁੰ)/ 

ਰਈਆਾਂ-1/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ  

ਿਨਰਲ 03-05-2002 

11 ਕੁਲਵੰਤ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਕੋਹਾਰ ਵਾਲਾ/ 

ਕੋਟਕਪੁਰਾ/ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਿਨਰਲ 16-05-2002 

12 ਗੁਰਜਵੰਦਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਵਿੀਦਪੁਰ/ 

ਪਜਟਆਲਾ-3/ 

ਪਜਟਆਲਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

13 ਅਨੂਪਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਹਾਿੀਪੁਰ/ ਹਾਿੀਪੁਰ/ 

ਹਜੁਸ਼੍ਆਰਪੁਰ 
ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

14 lilqw KMnw ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
iProjpur klW/ 

Dwr-2/ pTwnkot ਿਨਰਲ 01-04-2011 

15 ਬਬੀਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਕਕਰਾਲਾ/ ਭਾਦਸੋਂ-1 

(ਨਾਭਾ)/ ਪਜਟਆਲਾ 
ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

16 ਮੋਜਨਕਾ ਸ਼੍ਰਮਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸ਼੍ਰੀਫਪੁਰਾ (ਮੁੰ)/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ-6/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ  

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

17 ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਬੰਡਾਲਾ/ ਿੰਜਡਆਲਾ 

ਗੁਰ/ੂ ਅੰਜਮਰਤਸਰ  
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

18 ਹਰਜਭੰਦਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਿਲਾਲ ਬਰਾਾਂਚ/ ਮੰਡੀ 

ਫਲੂ ਈਸਟ/ ਬਜਠੰਡਾ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

19 ਕਜਵਤਾ ਠਾਕੁਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਕੰਦੋਲਾ/ ਅਦਮਪੁਰ/ 

ਿਲੰਧਰ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

20 sumn lqw eI.tI.tI. 
K~trp~qI qpw/ 
sihxw/ brnwlw 

jnrl 01-04-2011 

21 ਸੁਮਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਦਾਰਾਪੁਰ/ ਮੋਗਾ-2/ 

ਮੋਗਾ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 

22 ਸੁਿਪਾਲ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਜਬਗੜਵਾਲ/ 

ਸੁਨਾਮ-1/ ਸੰਗਰਰੂ 
ਿਨਰਲ 01-04-2011 



23 ਆਸ਼ੂ੍ ਚੋਪੜਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 

(ਮੁੰ)/ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 

ਲੋਧੀ-1/ ਕਪੂਰਥਲਾ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

24 ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਭੋਲ ਬਿੱਧਮਾਣੀਆਾਂ/ 

ਤਲਵਾੜਾ/ 

ਹਜੁਸ਼੍ਆਰਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

25 
ਸਰਬਿੀਤ 

ਕੁਮਾਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸੂਚ ਪਿੱਤੀ/ 

ਬਰਨਾਲਾ/ ਬਰਨਾਲਾ 
ਬੀ.ਸੀ. 01-04-2011 

26 ਪਰਮਿੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਗੁਲਾਬਗੜਹ/ 

ਬਜਠੰਡਾ/ ਬਜਠੰਡਾ 
ਐਸ.ਸੀ. 01-04-2011 

27 
ਰਜਵੰਦਰਪਾਲ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

 ੰਡੇਰੀ/ ਸਰਜਹੰਦ-2/ 

ਫਜਤਹਗੜਹ ਸਾਜਹਬ 
ਐਸ.ਸੀ. 01-04-2011 

28 ਮੁਕੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਰਣਸੇਕੇ ਟਿੱਲਾ/ ਡੇਰਾ 

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 01-04-2011 

29 ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਈਦਾਾਂ/ ਨਕੋਦਰ-1/ 

ਿਲੰਧਰ 
ਿਨਰਲ 07-10-2014 

30 ਅਨੂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਮਾਹੜੀਆਾਂ/ ਘਨੌਰ/ 

ਪਜਟਆਲਾ 
ਿਨਰਲ 07-10-2014 

31 ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸੈਦ ਮੁਬਾਰਕ/ 

ਬਟਾਲਾ-2/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 07-10-2014 

32 ਅਮਨ ਭਾਟੀਆਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਰਾਜਿੰਦਰਾ 

ਹਸਪਤਾਲ/ 

ਪਜਟਆਲਾ-2/ 

ਪਜਟਆਲਾ 

ਿਨਰਲ 07-10-2014 

33 ਅਿੈ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਬੋਪਾਰਾਏ ਿੁਰਦ/ 

ਚੋਗਾਵਾਾਂ-1/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ  

ਿਨਰਲ 07-10-2014 

34 ਗੁਰਸ਼੍ਰਨ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸੈਂਫਲਪੁਰ/ ਸਰਜਹੰਦ-

1/ ਫਜਤਹਗੜਹ 

ਸਾਜਹਬ 

ਬੀ.ਸੀ. 07-10-2014 



35 ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਗਧਾਰਪੁਰ/ 

ਧਾਰੀਵਾਲ-1/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 07-10-2014 

36 ਗੁਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 
ਚੀਤੀ/ ਦੋਰਾਾਂਗਲਾ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਿਨਰਲ 07-10-2014 

37 ਮੀਨਾ ਸ਼੍ਰਮਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਸ਼੍ੇਿੂਪੁਰ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2/ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 07-10-2014 

38 
ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ 

ਕੌਰ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਮੀਆਾਂ ਪੰਧੇਰ/ 

ਮਿੀਠਾ-2/ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ  

ਿਨਰਲ 07-10-2014 

39 ਸ਼੍ਬਨਮ ਸੈਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਹਰਸੇ ਮਾਨਸਰ/ 

ਮੁਕੇਰੀਆਾਂ-1/ 

ਹਜੁਸ਼੍ਆਰਪੁਰ 

ਿਨਰਲ 07-10-2014 

40 
ਸ਼੍ੇਰੇ ਅਮਨਦੀਪ 

ਜਸੰਘ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 

ਨੰਗਲ ਗੁਰ/ੂ 

ਿੰਜਡਆਲਾ ਗੁਰ/ੂ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ 

ਬੀ.ਸੀ. 07-10-2014 

 
 


