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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ
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1 -
ਤੇਜ਼ਸਿੀ 
ਕੁਮਾਰ

TEJASWI 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦੇ ਹਸ਼ਾਿ ਘੱਲ ਖੁਰਦ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 15.06.1962 05.12.1990 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
gqw';aB 
b?D s'A 

fJzBekoh 
ehsh j?

2 ਮੀਨੰੂ ਵਸੰਗਿਾ MEENU 

SINGLA 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 25.06.1972 31.03.1994 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 18.06.1985

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9872384285

3 ਪੂ੍ਨਮ ਸ਼ਰਮਾਂ POONAM 

SHARMA

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਜਵੱਧੀ (ਸ਼ਾਿ) ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 11.04.1974 04.01.1996 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

phHJ/H-2

ih-2$283 fwsh 

09H10H1996

phHJ/H-3

ih-2$893 fwsh 

17H02H1999

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2009

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

p--n?v-1

i--4-200 n?-f;--

427172 fws- 18-10-

2007

p--n?v--2

i--4-09 n?-f;- 

536970 fws- 28-07-

2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1989

ਹੈੈੱਡ-ਿੀ ਰ 

j[ew BzH n-

6$2016 n?Hf;H 

(n?uHNhH) 

4454-58 fwsh 

20H12H2016

BjhA

JhHNhHNhH 

gZso BzH n-

4/06 (g) 1812-

1831 fwsh 

03H05H2007

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914932824 n?wHJ/H nzro/÷h

4 ਅਿਿੀਨ ALVEEN
ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਅਜੈਬਵਾਲੀ ਿਜੀ ਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 29.12.1970 05.01.1996 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 732 fwsh 
7$9$2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

GNDU 

AMRITSAR  

2012

03.07.1985

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
8 ਜੂਨ 1975

n^1/2008/
13680 
fwsh 

25/11/08

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146202965

5 17 ਵਕਰਸ਼ਨ  ੰਦ KRISHAN 

CHAND

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਪੰਗਤੋਲੀ ਧਾਰ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 13.05.1964 21.07.1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.10.1986

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
31.12.1993

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30 ਜੂਨ 1981 BjhA BjhA

b/yk^3/20
05 

6237^51 
fwsh 

26/09/200
5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464760541
bqor hYf tIcr 

prmot ho 
cuky hn [ 

6 89 ਕੁਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ KULWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਖਵਾਰੀਆਂ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-1

ਕਪੂਰਥਲਾ 12.11.1966 21.07.1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ soZeh b?D 
s'A fJBekoh.

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

7 ਸੁਵਰਦਰ ਵਸੰਘ SURINDER 

SINGH

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਗੋਦਪੁਰ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 10.05.1967 21.07.1997 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਕਰਮ ਾਰੀ 
ਵਮਤੀ 

23.09.16 ਨੰੂ 

ਬਤੋਰ ਐ  ਿੀ 
ਪ੍ਰਮੋਿ ਹੋ 

 ੁਕਾ 
ਹੈ।gqw';aB 

b?D s' 
fJzBekoh j?.

8 ਰੈਨੰੂ ਦਤਾ RENU 

DUTTA

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਭਾਗੋਵਾਲ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04.10.1971 25.07.1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਕਰਮ ਾਰੀ 
ਵਮਤੀ 

23.09.16 ਨੰੂ 

ਬਤੋਰ ਐ  ਿੀ 
ਪ੍ਰਮੋਿ ਹੋ 

 ੁਕਾ 
ਹੈ।gqw';aB 

b?D s' 
fJzBekoh j?.

9 120 ਵਰਤੂ ਮਦਾਨ RITU 

MADAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੜ੍ਹਾ (ਿੰੁ) ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 08.12.1973 25.07.1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 10.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

The 

qualification 

of the 

Official not 

cover for 

promotion 

norm

10 101 ਜਗਜੋਤ ਕੌਰ JAGJOT 

KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਸੰਗਵਾਨ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 02.08.1969 30.07.1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.10.1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjha 28.08.1992

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 20 ਜੁਲਾਈ 1984 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhNhNh/n-

3/2005/79-163 

fwsh 01-4-2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872748264

11 38 ਤਵਮੰਦਰ ਕੌਰ TAMINDER 

KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਬਡਾਲੀ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
30.10.1968 22.08.1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16.06.1985

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਿਾਰਚ 1984

A-
1/2016/p`d 
aun`qI/541-

50 imqI 
27.09.2016

- ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814124909

12 11 ਰੋਨੰੂ ਸ਼ਰਮਾਂ RRRENU 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇਸੂਿਾਜਰਾ ਖਰੜ੍-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
15.07.1976 24.12.1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

gZso BzH 148

15H04H1999

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 02.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
n-08-561 

fws- 28-05-2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 9 ਨਵੰਬਰ 1992 Bjh ih Bjh ih 

n^2-2004-
3566 fwsh
15H04H2

004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20
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20

12-
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20

13-
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15-
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20
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-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

13 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAJESH 

KUMAR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਨਆਣਾ (ਕੰ) ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 01.02.1977 02.04.1998 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 26.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ jK ih Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9417237959

14 - ਸਤਿੀਰ ਕੌਰ SATVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱਚਰ ਭਾਨ ਜੀਰਾ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 15.04.1978 09.10.1998 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
gqw';aB 
b?D s'A 
fJzBekoh

15 ਕਿਿਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ KAWALPRE

ET KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਖੁਰਦ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 11.06.1976 10.10.1998 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 28.11.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i--3-05 n?-f;- 4644 

fws- 20-04-2005

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1992 BjhA BjhA

n-4/04(g) 

2667-85 fwsh 

27H06H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988801123

16 ਸੰਦੀਪ੍ ਕੌਰ SANDEEP 

KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਦਸਿੇਸ਼-ਏ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 04.12.1976 16.10.1998 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

p--n?v-1

j[ew Bz- J/-3-2002-

gq-668 fws- 

b[fXnkDk 29-10-

2002

p--n?v-2

j[ew Bz- b/-2-2004-

n?-f;- 647 fws- 

b[fXnkDk 20-04-

2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1993

j[ew BzH n-

6$2016 n?Hf;H 

n?uHNhH4454-

58 fwsh 

20H12H2016

BjhA

JhHNhHNhH

j[ew BzH n-

4/04 (g)3694 

fwsh 

b[fXnkDk 

20H09H2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878401651 n?wHJ/H nzro/÷h

17 108

ਕੁਸੁਮਿਤਾ 
ਸ਼ਰਮਾਂ

KUSAM 

LATA 

SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਬਜੀ ਿੰਡੀ
ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 26.12.1976 16.10.1998 60.510 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.09.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ih- 

3$99̂ 2000$ 

1299 fwsh 

28̂ 09̂ 1999

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19.10.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gq afy:32002-03-20-

12-02

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 29 ਜੂਨ 2001 BjhA

n-1()gzd 

T[BshnK$j?v 

Nhuo fwsh 

gfNnkbk 16-12-

2012

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
n-

6(eBcow/;B)20

00-2000/1318/ 

fwsh 24-04-

2001

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 8968166155

eowukoh B/ 

wk;No e/vo ftZu 

gqw';B b?D ekoD 

j?v Nhuo dh 

soZeh b?D s'A 

fJBeko ehsk ;h .

18 19 ਅਨੂਰੀਤ ਕਰ ANUREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੇਜ-2 ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
17.11.1977 16.10.1998 59.920 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 15.03.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9855708619
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20
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-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

19 ਜੋਵਗੰਦਰ ਕੌਰ JOGINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅੱਡਾ ਭਗਤਾ ਭਗਤਾ ਬਮ ੰਡਾ 04.12.1973 23.10.1998 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 05.07.1995

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

23.08.2010
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

57gqhfynk 

gqtkBrh/01.03.200

6.

 - ਡੀ-ਬਾਰ 24.06.1989 ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463550880

 j[ew Bz n-
2$()2016-

174 gd 
T[ZBsh j?Zv 
Nhuo$476-
597fwsh 
pfmzvk 

29H09H201
6H  dh 

soZeh ftZu 
vh pko j'J/ 

jB. 

20 ਵਪੰ੍ਕੀ ਰਾਣੀ PINKI RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਦਸਰ ਬਸਤੀ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 11.04.1973 27.10.1998 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ^ ^ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 9465222622

21 126 ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ RANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੋਹਰ ਜਗੀਰ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 01.04.1977 30.10.1998 54.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.02.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 1 ਿਾਰਚ 1990

n^5 ( ) g~d 
T[BshnK$j?

~v Nhuo 
fwsh 

06H12H201
6

^^

JhHNhHN
h  n^6 

(eBcow/P
B) 

2000^200
1/1066,10
67,1114 

fwsh 
gfNnkbk 
29H03H2

001

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 9855068883

22 276 ਜਸਦੀਪ੍ ਕੌਰ JASDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚੱਕ ਅਰਨੀ 
ਵਾਲਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 18.09.1976 05.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ^

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

11H08H201
1

09.07.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH n^1/1, 
gqHf;H/20
07^79596

6^30 
fwsh 

22H02H2
007

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417721314 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

23 ਮੋਵਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MONIKA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਲਬਾਗ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 16.12.1979 06.12.2001 52.327 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
20066 
fwsh 

24$04$20
02

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
03.07.1985

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
88  DT-

05/05/2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975

n^1/2013/
1169 
fwsh 

12/12/201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054058558
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

24
ਅੰਵਮਰਤਪ੍ਾਿ 

ਕੌਰ
AMRITPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਨਜਾਿਪੁਰ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02.11.1975 06.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
nzro/ih ftp/ 
dh soZeh 
b?D s'A 
fJBekoh

25 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 17.06.1971 07.12.2001 64.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 27.06.1985

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i--4-2004-

20488-89 fws- 
 1-3-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
9 ਜੂਨ 1975

n^3/2006/
20156^19

3 fwsh 
15/12/06

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988647121

26 247 ਕੁਿਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾੜ੍ੀਪੁਰ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 06.03.1975 07.12.2001 48.780 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

Amlw-
2(AY.is)-
2004/666
5-80 imqI 
14.09.200

4 
7/12/2003

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876997773

27 ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ MANJEET 

KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਢੋਲਣ ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 14.03.1976 07.12.2001 54.400 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2008

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
4329-30fws- 

18-10-07
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2000 4482fwsh 
22-12-2016

-
ਹੁਕਮ ਨੰ. 
ਵਮਤੀ 14-
09-2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464422609

28 177 ਅਜੀਤ ਵਸੰਘ AJIT SINGH
ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਕਾਹਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 23.06.1976 07.12.2001 61.040 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ soZeh b?D 
s'A fJBekoh.

29 375 ਮੋਨਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MONA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਬਲੋਵਾਲ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 29.11.1978 07.12.2001 58.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.10.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
325-4 fws-L 17-12-

2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
n-

6(eBcow/;B)20

03-04 fwshL 

24H03H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855145566
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

30 636 ਜਗਜੋਤ ਕੌਰ JAGJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੂਿਾ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 14.12.1978 07.12.2001 57.860 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 28.06.1985

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
jI-1/2005-

16280 imqI: 
24-11-2005

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16 ਜੂਨ 1975

  Jh Nh 
Nh n-

3/2006  
11316-

402 imqI 
08.08.200

6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 3 3 9501023405

31 141 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਉਬੋਕੇ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 05.08.1979 07.12.2001 57.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 24.10.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
540fws- 25-6-

2004
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜੁਲਾਈ 1993

n^2$2016$4
896^4908 

fwsh 
26^8^16

BjhA

JhNhNh,1
5/2001^04

/n^2(4) 
fwsh 

19^12^20
04

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463819293

32 132 ਕਮਿਜੀਤ 

ਕੌਰ
KAMALJIT 

KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਸੰੂਕ ਖਰੜ੍-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
20.01.1980 07.12.2001 64.230 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 08.11.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

p--n?v gkoN-1

j[-ew Bz- 273-288 

fws- 20-08-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 19 ਜੂਨ 1995

j[ew BzH 
n^1-2016-
gd T[Bsh-
541^50 

Bjh ih 

gZso BzH 
532^05 

fwsh 
28H02H2

005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8837832152

33
ਬਿਵਜੰਦਰ 

ਕੌਰ
BALJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੇਟ ਹਕੀਿਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12.08.1972 08.12.2001 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 18.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 28.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

AJ-1/2006-
07/15-16 

DATE 20-12-
06

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
11 ਜੂਨ 1975

G^11/4^8
8^1ghHgh
H 1/4950 

fwsh 
11/9/2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915409406

34 502 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਲਵੱਟੀ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 08.12.1976 10.12.2001 55.960 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14.12.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
281, fws-     18-03-

2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ          

14-12-2009

17 ਜੁਲਾਈ 1991 Bjh

n-1()gzd 

T[BshnK$j?v 

Nhuo$220-234 

fwsh 24-01-2018

JhNhNh,n-

1/1(ezBcow?;B)

2005/ fwsh 02-

11-2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 9478373611

eowukoh B/ 

wk;No e/vo ftZu 

gqw';B b?D ekoD 

j?v Nhuo dh 

soZeh b?D s'A 

fJBeko ehsk ;h .

Page 6 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

35 614 ਮੰਗਤ ਵਸੰਘ MANGAT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ

ਸ਼ਰੀ 
ਹਰਗੋਮਬੰਦਪੁਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 26.12.1977 10.12.2001 58.200 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
9468̂ 69 fwsh 

09̂ 09̂ 2003

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

698H99 fwsh 

29H03H2012
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i- -2-2009- 
10579-83

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^^^^^ 10 ਜੁਲਾਈ 1993 No No

JhHNhHNh 

Nhuo j[ew Bz 

03̂ 2005̂ 6237

5̂1 fwsh 

26/09/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872933383

36 38
ਨਿਨੀਤ 

ਸ਼ਰਮਾਂ
NAVNEET 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਮਨਆਵਾਲੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

16.04.1977 10.12.2001 60.140 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh ih
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

n-1(719)gq-
fynk gqqtkBr--
2004-05-1-5 
fws- 23-3-05

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 10 ਜੁਲਾਈ 1992 Bjh Ih

n^1(eBco
w?PB 

)2015/297
5^78 

fwsh 31-
^12^15

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 7009418146 n?w J/ 
ਇੰਗਵਿਸ਼

37 ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ MANOJ 

KUMAR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਹਰਿੋਈ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

2A
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24.04.1977 10.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 498/ 

03.11.2005

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA 03.02.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1254-56, 03-11-

09

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ N.A 10 ਜੁਲਾਈ 1992
7962-8433/ 

22.09.2016
Bjh

ETT/6109-

45/22.07.2

004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146124100

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ 

ਕਰਮ ਾਰੀ 
ਬਤੋਰ ਐ  ਿੀ 

ਵਮਤੀ 
23.09.2016 ਨੰੂ 

ਹਾਜਰ ਹੋ  ੂਕਾ 
ਹੈ।

38 34 ਰਸ਼ਮੀ RASHMI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਨੋਲਾ (ਕੰ) ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 20.07.1980 10.12.2001 56.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ fBZb

22 cotoh 
2017 gzikph 
:[Bhfto;Nh 

gfNnkbk

14.09.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

gq-fynk 
gqtkBr--2010-
11-23 4-10-

2016

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Ih

n?u Nh ^ 
n^1$2016^1
7$n? f; gd 

T[ZBsh 
fwsh 

poBkbk 
29^9^2016

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.nk
ge n^1/1 
eBcow/PB

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463985091

39 36 ਗੁਵਰੰਦਰ ਕੌਰ GURINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 18.10.1962 11.12.2001 48.920 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1982

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ & 23.05.1988

ਅੰਨਾਿਲਾਈ 
ਯੂਨੀ. 

ਅੰਨਾਿਲਾਈਨਗ
ਰ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ & 1 ਸਤੰਬਰ 1978 & 30.08.2016

JhNhNh 
nfXnkgek  

 b/yk-
4/n?f;/goy 
;wK/2006/
591-651

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417120934

40 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ MANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਰਾ-1 ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 15.11.1974 11.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 10.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

eowukoh dk 
vkNk rbs j? 

ns/ T[;B/ 
nzro/iah 
fJb?efNt 

BjhA ehsh.
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

41 ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ RAJ KUMAR
ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਬੰਦੀਵਾਲ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 15.02.1975 11.12.2001 57.080 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 10.10.2008

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
267 fwsh 

10H07H2008
29.09.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i--1-2004-581 fws- 

07-10-2004
30 ਜੂਨ 1993

n-1$n?f;$2015 

gqw';B j?v Nhuo-

1704-08 fwsh 

29H08H2016

-

JhHNhHNhH , 

b/yk-4/n?f;/ 

goy ;wK 1740-

90 fwsh 

06H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 5 5 5 5 5 9814941520

42
ਨਵਰੰਦਰ ਜੀਤ 

ਕੌਰ
NARINDER 

JIT KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਿੇਘੋਵਾਲ ਦੁਆਬਾ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 16.04.1975 11.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਕਰਮ ਾਰੀ 
ਵਮਤੀ 

23.09.16 ਨੰੂ 

ਬਤੋਰ ਐ  ਿੀ 
ਪ੍ਰਮੋਿ ਹੋ 

 ੁਕਾ 
ਹੈ।gqw';aB 

b?D s' 
fJzBekoh j?.

43 60 ਰਵਸ਼ਮ ਵਸੰਗਿਾ RASHIM 

SINGLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਰਦ ਖੇੜ੍ਾਂ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 07.11.1975 11.12.2001 57.260 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1995

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ih^1 (  
)ghqfynk 
gqtkBrh/ 

fwsh 
;zro{o 

11$02$20
04

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
31.10.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^^^ ^^^^
3247 

30/04/200
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463279831

44 ਰੂਬੀ ਵਸੰਗਿਾ RUBI 

SINGLA 

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਹਰਨਾਿ ਮਸੰਘ 

ਵਾਲਾ
ਿੰਡੀ ਫੂਲ 
ਈਸਟ

ਬਮ ੰਡਾ 27.02.1976 11.12.2001 56.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ - 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

57/pRYiKAw 
pRvwngI/ 

2005-06 imqI 
01-03-2006

- ਕੋਈ ਨਹੀਂ hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 8146400514

45 28 ਪ੍ਰਮੋਦ ਿਤਾ PARMOD 

LATA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਥੜ੍ੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 01.08.1976 11.12.2001 62.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 26.08.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

gq-fynk gqtkBr--

2009-10-377-10-11-

2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1993

n-1$2016-

17$n?Hf;H(gZd 

T[ZBsh 

n?uHNhH)fwshL 

29-09-2016 

poBkbk

n-1/2016-

17/n?Hf;H(gZd 

 T[ZBsh 

n?uHNhH)fws

hL09-11-2006 

;zro{o

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417800729
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

46 ਵਸ਼ੰਦਰਪ੍ਾਿ CHHINDERP

AL 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੁੰ ਿਣ ਕਲਾਂ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 11.05.1977 11.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ - 01.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ -W jI hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ nhIN jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9417195106

47 49 ਹਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ HARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਹਾਣਾ ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
15.07.1979 11.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.01.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 01.04.2010
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 7973472110

48 ਪੂ੍ਜਾ ਗੋਇਿ POOJA 

GOYAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਵਾਰਡ ਨੰ. 6 

ਧੂਰੀ
ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 16.01.1980 11.12.2001 57.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
2008-

09/1631 
imq24.03

.2015

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

2008

29.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
 2007-

08/pI/134 
imqI 13-07-07

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

4 ਜੂਨ 1994  ਕੋਈ ਨਹੀਂ

A-
4/()/2016-

17/qr`kIAW/
400-402 

imqI 
19.09.2016 
(19.09.201

6 qoN 
19.09.2018 

q`k)

ih&3()2008 

g;/1752 fwsh 

19H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8360219342

49 21 ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ SARABJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਾਲ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 04.02.1980 11.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 31.10.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
39-03 fws- 19 iBto- 

2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh
jK 1882 fwsh 1-9-

2016

1740-90  fwsh 

4-12-2008
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 4 9417250001

50 ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MEENA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਜਲੀ ਨੀਚੀ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 06.10.1973 12.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.11.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 31.10.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1988 fBb fBb
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
7215, 12-08-14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914366999

51 ਨਿਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ NAVPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸੁਲਤਾਨਮਵੰਡ 
(ਕੰ)

ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20.08.1975 12.12.2001 58.350 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

2361$11 
fwsh 

23$12$11

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 2012

30.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 4061 fws- 4-
3-12

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ 2013
11 ਜੂਨ 1975

n^3/2007^
4585^462

2 fwsh 
12/3/2007

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878222551

52 216 ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ SURJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 10.06.1977 12.12.2001 75.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh Bjh 26.09.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 14 ਜੂਨ 1994 nhI

gZso Bz 
n^3$gZHTH
$n?uHNh$2
018$2627^
2646 fwsh 
24^03^2018

 1296 
fwsh 

02^11^20
04

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 0 9877579339

Elective 

English as 

additional 

subject
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

53 207 ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ NARESH 

KUMAR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਜੋਰਕੀ ਕੰਕਰ 

ਵਾਲੀ
ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 10.08.1978 12.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

40 dated 

30/11/200

5

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ ,21-

07-2008

09.10.2008
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
589-07/121 

dated 03-12-

2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ  
25.09.2012

14 ਜੂਨ 1994

n^2$gqk 
f;$2017$soZ
ehnK^5303^
5324 fwsh 

14$09$2017

-

JhHNhHN
hH 

nfXnkge 
b/yk^4/20
06^goy;w
K/1080 

s'A 1190 
fco'ig[o 
fwsh 

07/11/200
6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 4 4 9501020615 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

54

ਕਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
KARAMJEET 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਭੰਦਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 14.01.1971 13.12.2001 49.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

A-
6(1)/2004

-06/
679-92 

imqI 
26.7.2004

10.09.2008
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
37/2008/74-
86 imqI 7-2-

2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1988 Bjh Bjh

A/(9)/200
3/3006 

imqI 
5.3.2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888130500

55 ਮੇਜਰ ਵਸੰਘ MAJOR 

SINGH

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਿਾਨਗਤ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 10.05.1971 13.12.2001 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
02.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 24 ਜੂਨ 1987 - -

vhaJhaU 

b[fXnkDk d/ 

j[ew Bz n-4  

05(g)1145fwsh1

5-03-2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 9463268286

56 267 ਵਦਵਪੰ੍ਦਰ ਵਸੰਘ DIPINDER 

SINGH

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਸਰਾਏਿਗੁਲ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 13.10.1976 13.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
j[ew BzL 357 
fws- 28-09-

2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1999

 j[ew BzL 
n^5 ( ) gd 

T[ZBshnK$
ਹੈੈੱਡ-ਿੀ ਰ  

fwsh 
06^12^2016

JhHNhHN
hH j[ew 
BzL n( ) 

2003^522
2/5258 
fwsh 

22^12^20
03

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 8283855011

57 271 ਅਿੀ ਸ਼ੇਰ ALI SHER ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ 
ਕਾਲੋਨੀ

ਸਿਾਣਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 13.04.1978 13.12.2001 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN
h 

nfXnkge 
n^6 

(eBcow/P
B) 

2011^12 
fwsh 

gfNnkbk 
23^02^20

11

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464250934
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

58
ਬਿਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
BALWINDER 

 SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੰਗੀ ਕਲਾਂ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 25.02.1979 13.12.2001 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 30.06.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ j? j? Bjh j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 8146923888

fJ; dcso d/ 
fvHBz 

307$18 
fwsh 

25^4^17 B{z 
gtkBrh bJh 

phHJ/ 
fJzrfbP 

fbNo/uo dk 
e/; nkg ih d/ 

dcso fty/ 
G/fink j'fJnk 

j?.

59 ਅੰਜ ੂਬਾਿਾ ANJU BALA
ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਨਧਾਨਾ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 29.09.1977 14.12.2001 55.720 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.01.2010

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
105  fwsh 

20H07H2009
04.05.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
579-80 dt 07-

10-2004
10 ਜੁਲਾਈ 1992

n-1$n?f;$2015 

gqw';B j?v Nhuo-

1704-08 fwsh 

29H08H2016

-

JhHNhHNhH , 

b/yk-4/n?f;/ 

goy ;wK 1740-

90 fwsh 

06H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 6239599678

60 204 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਚੰਦਵਾਂ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 26.03.1978 14.12.2001 57.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gzikbh :[BhH 

gfNnkbk
23.08.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
15/2005-06/gq, 10-

02-06

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.08.2010 29 ਿਈ 1993

n̂ 4/()/2016̂ 17/s

oZehnK/400̂ 402 

fwsh 29H09H2016

-----

n̂ 2/1(8)04/32

47 fwsh 

15H03H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 3 9463513353

61 ਗੁਰ ੇਤ ਵਸੰਘ GURCHET 

SINGH

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਿਾਜਰੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ 20.09.1978 14.12.2001 59.920 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
23.08.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

p--n?v-1= j[ew BzLi--

2/2006 n?-f; 1089-

90 fws--24-04-2006 

p--n?v-2= j[ew BzL i-

-1/2006 n?-f;-1517 

fws- b[fXL17-04-

2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

n-6/2006- 

nHf;L(n?uHNh)4

454-58 fwsh 

b[fXnkDk 20-12-

2016 bVh BzL161

JhHNhHNh 

j[ew BzLn-

4/04(gq)2667-

85 fwsh-b[fX 

27H06H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9463478433
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

62 ਨਿਦੀਪ੍ NAVDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੇਟ ਹਕੀਿਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25.05.1979 14.12.2001 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 30.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i-2631-35 fws- 

 11-1-2008
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16 ਜੂਨ 1975

nwbk2005
(n^3)1987
^98 fwsh 
23/3/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7589355826

63 254 ਮੇਜਰ ਵਸੰਘ MAJOR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਿਆਂਵਾਲ 
ਅਰਾਈਆਂ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ-1 ਜਲੰਧਰ 29.09.1974 15.12.2001 50.460 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.10.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1851, 17-06-06
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 13 ਜੁਲਾਈ 1990

j[ew Bz 
n^3$gZHT[$
n?uHNh$20
18$2627^26

46 fwsh 
ibzXo 

24^03^2018

Bjh
3355, 

01.04.2005
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146611699

ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ 
ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ 
ਲਈ ਹੈ।

64
ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ 

ਵਸੰਘ
GURDARSH

AN SINGH

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਿਾੜੇ੍ ਕਲਾਂ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 03.09.1978 15.12.2001 55.170 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.01.2010

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
104  fwsh 

20H07H2009
20.04.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
579-80 dt 07-

10-2004
14 ਜੂਨ 1994

n-1$n?f;$2015 

gqw';B j?v Nhuo-

1704-08 fwsh 

29H08H2016

-

JhHNhHNhH , 

b/yk-4/n?f;/ 

goy ;wK 1740-

90 fwsh 

06H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9781925592

65 81 ਸੋਨੀਆਂ ਿਧਿਾ SONIA 

WADWA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਮਰੰਦਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 22.04.1979 15.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.10.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
1799-1801 

fwsh 13-3-2002

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.09.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1045, 21-12-05
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 1 ਅਪਰੈਲ 1995 Bjh Bjh

n1/1(goy 

;wK)2009/208

0-11 

fwshL03H08H

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915466444

66 63
ਗਗਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
GAGANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ ਖਰੜ੍-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
30.06.1973 18.12.2001 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3

67 ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ VIJAY 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਕੂਵਾਲ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 21.07.1977 19.12.2001 55.430 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
bkr{ Bjh 24.10.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

b/-2-2005-n?-
f;-L5360 fws- 
24-10-2005 i--

2-05-n?-f;-
L5665 fws- 
11-11-2005

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
11H01H2017 12 ਨਵੰਬਰ 1992 BjhA ih BjhA ih

n^4-
2014^n?H
f;H7488^9

1 fwsh 
08-09-
2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 3 9501970800

Page 12 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

68 ਸ਼ਕੁਨ ਭਾਰਗਿ SHAKUN 

BHARGAV 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਹੱਲਾ ਝੁੱ ਟੀਕਾ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 23.03.1976 20.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 27.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9501834800

69 330 ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ 

ਕੌਰ
AMANPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਹੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 19.09.1976 20.12.2001 45.770 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 30.09.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
4703 imqI  

26/07/2006

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

,27/09/2013

17 ਜੁਲਾਈ 1991 nhI nhI

eI.tI.tI,A-
pR5/2005/

978-97 
imqI 

18/11/200
5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876959672

70 32 ਕਮਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ KANWALDE

EP KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲਾਚੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 27.09.1969 21.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 05.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3

eowukoB B/ 
;t?x';aDk 

BjhA fdZsk 
j?

71 19 ਜਵਤੰਦਰ ਕੌਰ JATINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਰਖਪੁਰ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
14.04.1972 21.12.2001 55.620 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
200 fwsh 13-

10-10

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
i[bkJh 2011 01.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 1 ਅਕਤੂਬਰ 1989 fBb

10078-

10267 , 

31/08/2016 

HT

JhaNhaNh 

3533-3609
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7888921755

72 371 ਜੋਤੀ ਬਾਿਾ 
ਵਤਰਪ੍ਤੀ

JYOTI BALA 

TRIPATHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ 
ਜਲੰਧਰ

ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 01.10.1976 21.12.2001 60.990 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 08.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 30 ਜੁਲਾਈ 1999 lwgU nhI lwgU nhI

     21 DEC 

2003  

3355-73       

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872563224

73 163 ਰੂ ੀ ਵਜੰਦਿ RUCHI 

JINDAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਰਾਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 17.01.1978 21.12.2001 54.420 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ----

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gzikbh :[BhH 

gfNnkbk
31.10.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i--1()gq-fynk gotkBr- 

fws- 02-03-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 31.10.2005 10 ਜੂਨ 1993 ---

n-4$()$2016-

17$soehnK$40

0^402

n-2()04/3319 

fwsh 

24H03H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464629685

74 293 ਿੀਨਾ  ੰਦਾ LEENA 

CHADHA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 26.07.1973 22.12.2001 41.370 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ soZeh b?D 
s'A fJBekoh.

75 187 ਅਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ADISH 

KUMAR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਜਲਾਲਪੁਰ ਬਲਾਚੌਰ-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
31.07.1966 24.12.2001 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1988

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - BjhA 07.05.1993

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 20 ਜਨਵਰੀ 1982

j?v Nhuo Bz n-

2$2016$14005-55 

fwsh 20$10$2016

nhI

j?v Nhuo 447-

65 fwsh 

30/10/2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417134645
ਬਤੌਰ ਹੈੈੱਡ-
ਿੀ ਰ ਕੰਮ 

ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।

76 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਬੁਰਜੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 30.12.1968 24.12.2001 66.760 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 10.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

gZso 
Bzpo 
1007 
fwsh 

1$8$11

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2011

16.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
6 ਜੂਨ 1975

nwbk^3/go
yekb/2005
^30019^1
58 fwsh 

29/3/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054603918
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

77 17 ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ TEJWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਟੀਆਂ ਬੰਗਾ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
31.05.1970 24.12.2001 57.380 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 28.08.1992

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 27 ਜੂਨ 1986 fBb
11409-12   

fwsh 
20$9$2016

887-906 

21̂3̂ 2005
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815106779

78
ਜੀਿਨ ਜੋਤੀ 
ਭਾਿੀਆ

JIWAN 

JYOTI 

BHATIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਲਾ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03.07.1972 24.12.2001 65.710 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
8 ਜੂਨ 1975

30007^45
8 fwsh 
29/3/05

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 4 3 3 6280855225

79 264
ਗੁਵਰੰਦਰ ਕੌਰ 

ਵਗੱਿ
GURINDER 

KAUR GILL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਹੋਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 09.01.1973 24.12.2001 52.340 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 12.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14.07.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 19 ਿਈ 1998 - -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.gZ

so BzL1-15 

fwsh 28/8/2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888043918

80 366 ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ GURJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੋਗਪੁਰ ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 16.07.1973 24.12.2001 62.570 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 08.03.1999

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 6 ਦਸੰਬਰ 1999 Bjh

vh pko fwsh n&3 

gz 

T$n?aNh$2018$2

627&2646 fwsh 

24a03a2018

ngq&5/2007&

5893&5901 

fwsh ibzXo 

02&07&2007

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 3 9884401951

81 107 ਰੇਖਾ ਗਰਗ REKHA 

GARG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸੁਰਗਾਪੁਰੀ 
ਕੋਟਕਪੁਰਾ

ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 01.08.1973 24.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1993
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.11.1996

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਜੂਨ 2000 Bjh Bjh

n-1/1 

2015/5066870(

14-12-15)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815925259    

82 79 ਸ਼ੈਿਜਾ ਦਾਬੜ੍ਾ SHELJA 

DABRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੈਂਪ-2 ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

16.10.1976 24.12.2001 62.770 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1997
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 20.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 13 ਜੂਨ 1975 Bjh ਡੀ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9815910136

83 381 ਮੋਵਨਕਾ ਮਨੰੂਜਾ MONIKA 

MANOOJA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਮਰਆਣਾ ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 22.01.1977 24.12.2001 61.864 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.06.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 17.08.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੁਲਾਈ 1992 Bjh

gZso Bz 
n^3$gZHTH
$n?uHNh$2
018$2627^
2646 fwsh 
24^03^2018

 586^91 
fwsh 

21^01^20
05

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872925045

84 ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ DAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01.02.1970 26.12.2001 64.835 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2014

25.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ 17 ਜੂਨ 1975

n^1/2013/
356n 
fwsh 

28/1/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437996800

phHn/vH dk 
;pi?eN 

ezphB/PB 
BjhA pDdk
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

85 ਵਿਸ਼ਾਿੀ ਸ਼ਰਮਾਂ VISHALY 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਾਨੀ ਸੱੁਚਾ ਮਸੰਘ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 01.04.1974 26.12.2001 66.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.11.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
005/2016

31/03/201

6

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

24.08.2016
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

06/11/2017

######### ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

4/n?Hf;/07 

goy ;wK 2290 

s'A 2399, fwsh 

14/02/2007

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9878420575 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

86 ਅਨੁਪ੍ਮਾ ANUPAMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੜੌ੍ਲ ਿਾਜਰੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
01.12.1981 26.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.10.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 22.09.2009
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 8146452062

87 830 ਰਜਿੰਤ ਕੌਰ RAJWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਮਨਹੰਗਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10.12.1981 26.12.2001 50.615 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
1688^89 

fwsh 
21$11$06

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
396 fws- 19-

12-08
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਜੂਨ 1975

nwbk^3/go
yekb/2005
^30604^7
09 fwsh 

31/3/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9781488844

88 126 ਅਨੂ ਗੁਪ੍ਤਾ ANU GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਹਾਣਾ ਖਰੜ੍-3
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
13.07.1973 27.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1993

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 22.07.1996
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9888164646

89 113 ਭਿਨੀਤ ਕੌਰ BHAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਹਾਣਾ ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
22.04.1974 28.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1996

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 01.04.1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9780032671

90 175 ਹਰਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ HARPINDER 

 KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਟੋਡਰਵਾਲ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 29.09.1974 28.12.2001 61.890 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 12.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 31 ਦਸੰਬਰ 1990

n-5()gd 

T[BshnK$ਹੈੈੱਡ-

ਿੀ ਰ fwsh 

06-12-2016

-

JhNhNh, n-

4/2004/n? af; 

a2428-46 fwsh  

 18-06-2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815797153

eowukoh B/ fwsh 

08̂ 12̂ 2016 s'a 

ps'o ਹੈੈੱਡ-ਿੀ ਰ 

soZeh  bJh j?.

91  ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ CHARANPR

EET KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਬੱੁਲੇਪੁਰ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 01.04.1976 28.12.2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 13 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

92
272(
ey)

ਿੰਦਨਾ ਗੋਸਾਈ VANDANA 

GOSIAN

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਡੇਰਾ ਸੈਦਾਂ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 14.10.1976 28.12.2001 60.460 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

A-
3(pRmoSn 

Ayc. 
tI)/AY.is/201
6/786-926 

imqI 
27/09/2016 

-

Amlw-
2(AY.is)-
2006/274
84 imqI 

21.09.200
6 

28/12/200
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8728831222

93 272 ਨਿਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ NAVPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਾਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 02.11.1975 31.12.2001 60.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 12.07.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 57 25-01-2002
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …. 17 ਜੁਲਾਈ 1991 ……. ……..
6323-
6402, 
2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 2 3 9878686042 MA ਇੰਗਵਿਸ਼

94 494 ਸ਼ਾਮ ਿਾਿ SHAM LAL
ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਅੱਧੀ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 10.05.1977 31.12.2001 49.400 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 17.08.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1993

jk ih, 
n?uLNhL 
dh soZeh
j[ew BzL 
n^3$gZd 

T[Bsh$n?uL
NhL$2018$
2627^2646 

fwsh 
24$03$2018

Bjh

j[ew BzL 
nH4/2006

^goy 
;wK/5850^
68 fwsh 

26/06/200
6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8054925760

95 ਪ੍ਰੇਮ ਿਤਾ PREM LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੰਨਵਾਲਾ 
ਹਣਵੰਤਾ

ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 09.05.1963 01.01.2002 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.12.1982
ਕਿਾਊਨ ਯੂਨੀ. 
ਨਨੀਤਾਲ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.1984

ਕਿਾਊਨ ਯੂਨੀ. 
ਨਨੀਤਾਲ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
4 ਜੂਨ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਨੱਥੀ ਹੈ

96 ਮੰਜੂ ਗਗਨਜਾ MANJU 

GAGNEJA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਵੀਜਨ ਨੰ. -3 ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 10.06.1963 01.01.2002 63.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.09.1984

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 21.08.1987

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 21 ਜੂਨ 1980 fBb 121, 11-01-2018
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
572-73, 31-1-11

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 8146200878

97
ਮਨਜੀਤ 

ਕੁਮਾਰ
MANJIT 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋੜੇ੍ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 26.06.1965 01.01.2002 46.570 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 09.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.06.1985

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
4 ਜੂਨ 1975

1995^204
9 fwsh 

28/4/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146531600

98
ਸੰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ 

ਆਰੀਆ
SANDEEP 

KUMAR 

ARYA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੇਰੀਆਂ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 27.01.1969 01.01.2002 58.590 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1998
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 23 ਜੁਲਾਈ 1985

b/yk^5/20
05^goy 

;wk/1085 
s' 1146 
fco'og[o 

27 ;szpo  
2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 4 3 9463084565 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

99 ਰਾਜ ਰਾਣੀ RAJ RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਧਰਿੂ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 18.01.1971 01.01.2002 119.666 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1992
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 01.04.1995
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1 ਿਾਰਚ 1987 ਕੋਈ ਨਹੀਂ

j[ew BzL n̂ 2$2( 

) gqw';B 

$n?uHNhH 

$2016̂ 17̂ 5332̂ 3

9 fwsh wkB;k 7-

10-2016

j[ew BzL n̂ 1/3 

2005̂ 06/6544

8̂6 fwsh 

1̂01̂2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9463372352

100 113 ਵਕਰਨ  ੰਦਿ KIRAN 

CHANDEL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਕਲ ਨਗਰ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 17.01.1972 01.01.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਬੀਪ੍ੀ ਈ ਓ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਰਿ 

ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਰਮ ਾਰੀ ਦਾ 
ਕੇਸ ਨਹੀ 

ਬਣਦਾ ਵਕਉਵਕ 

ਬੀ ਏ ਅੰਗਰੇਜੀ 
ਵਿ  ਨਹੀ ਹੈ

101 548 ਮਦਨਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
MADANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਰੋਲੀ ਖੁਰਦ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 18.02.1973 01.01.2002 42.280 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 22.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 31 ਦਸੰਬਰ 1990 Bjh Bjh
128-47/04-01-

2006
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463768364

102 ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAKESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07.05.1973 01.01.2002 58.240 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 20.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12 ਜੂਨ 1975

2005/306
04^709 

fwsh 
31/3/05

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501006929

103 794 ਗੁਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 

ਵਗੱਿ
GURINDER 

SINGH GILL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਨਚੜ੍ੀ ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11.01.1974 01.01.2002 57.360 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 16.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
11 ਜੂਨ 1975

nwbk^3/go
yekb/2005
^30389^3

0471 
fwsh 

30/3/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878821789

104
ਹਰਭਗਿਾਨ 

ਵਸੰਘ
HARBHAGW

AN SINGH

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਫਮਤਹਪੁਰ 
ਰਾਜਪੂਤਾਂ

ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 14.06.1974 01.01.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 01.04.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1989 n?u Nh-

16^12^16
no

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

1075, 

ਵਮਤੀ 17-5-

2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9914944074

105 386 ਅਨੂਪ੍ ਕੌਰ ANOOP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਜਵਾ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-1 ਜਲੰਧਰ 18.01.1975 01.01.2002 57.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 29.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 13 ਜੂਨ 1990 Bjh Bjh

gZso 
Bz^617 

fwsh^10/0
8/2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878852409
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

106 469 ਗੁਰਮੇਿ ਵਸੰਘ GURMAIL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਚਾ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 25.05.1975 01.01.2002 50.650 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 17.08.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 17 ਜੁਲਾਈ 1991

A-
3/p`.au/AY`c
.tI./2018/262
7-2646 imqI 
24.03.2018

Bjh

Ap-
5/2004/pr

K 
smW/335
5-73 imqI 
01.04.200

5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464933070

107 ਜ਼ੀਨਾ JEENA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਲ ਪੱਤੀ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 14.11.1976 01.01.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ^ 19.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988827176

108 ਵਕਰਨ ਿਤਾ KIRANLATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਕਲੀਆਂ ਜਲਾਲ
ਿੰਡੀ ਫੂਲ 
ਈਸਟ

ਬਮ ੰਡਾ 05.04.1977 01.01.2002 58.210 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 24.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
27/pRIiKAw 

pRvwngI 
/2001-02

-

j?~v Nhuo 
dh soZeh 

bJh 
n^2$()$2016

^17$gd 
T[ZBsh$j?~v 

 
Nhuo$881^9

23 fwsh 
30H12H16

hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465305911

109 ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ MANOJ 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਰਵਾਸ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 18.07.1977 01.01.2002 56.350 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

1$1(gqhfy
nk 

wBi{oh)10
38^n$002
$4H3H20

02

fBb 27.06.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

1/1(ਪ੍ਰੀਵਖਆ 

ਮਨਜੂਰੀ)1880(
ਅ) ਵਮਤੀ 30-11-

2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 10 ਜੁਲਾਈ 1992 n^5()2016$1
3H12H2016

fBb

n^1/1(eBc
ow/PB)20
06/3529^3
4/28H12H

2006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417455166

ਬੀ.ਏ. ਵਿੱ  

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ 
ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪ੍ਵੜ੍ਹਆ ਹੈ।

110
ਹਰ ਰਨਜੀਤ

 ਕੌਰ
HARCHARNJ

IT KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਰਤਾਪ ਨਗਰ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 10.09.1979 01.01.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 27.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9463837937

111 396 ਤਵਜੰਦਰ ਕੌਰ TAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ (ਿੰੁ) ਵੈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 28.09.1972 02.01.2002 56.590 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1993

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
nzro/ih 30.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 29 ਜੂਨ 1988

ps'o j?v 
Nhuo gZd 
T[Bsh j[ew 

Bz n^3$gZd 
TBsh 

j?vNhuo$20
18^2627^26

41 fwsh 
24H3H18

ਡੀ-ਬਾਰ

ngq^5/202
006^14^g

oy 
;wk3543^

62 
18HH4H2

006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872965151

112 523 ਸਤਪ੍ਾਿ SATPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਧੀਵਾਲੀ ਵੈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 06.06.1974 02.01.2002 45.880 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 08.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 17 ਜੁਲਾਈ 1991 lwgU nhI lwgU nhI

ngq^5/200
6^goy 

;wk3043^
62fwsh 

18H4H20
06

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 3 9463763522
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

113 155 ਬਿਜੀਤ ਵਸੰਘ BALJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 21.01.1975 02.01.2002 69.320 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
925$ 

28$2$2005
13.10.2005 29.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
----- 20 ਜੂਨ 1990 ---- ----

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
Nhuo 4595- 

21/12/2006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9465046595

114 208 ਮੁਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ MUKESH 

SAINI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਫਮਤਹਪੁਰ 
ਅਵਾਣਾ

ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 10.01.1977 02.01.2002 53.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1997
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੁਲਾਈ 1992 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. , 
n-4/04(g)1867 

fwsh 

27/4/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9915731569

115 233 ਆਰਤੀ AARTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ
ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 

SDGH
ਿਾਨਸਾ 13.06.1977 02.01.2002 55.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ,Feb 

2018

22.09.2009
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 394,25-11-2008
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 15 ਦਸੰਬਰ 1993

A-2/2() 
pRmoSn 

Ayc.tI 2016-
17 5332-

39,07.10.20
16

ETT   g 
2/2007-

08/ett/pro
bation 

period/705
-710  

15.02.200
8

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 4 8059912922

116 ਜਗਸੀਰ ਵਸੰਘ JAGSIR 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਤਉਣਾ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 15.06.1977 02.01.2002 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 09.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9501433344

117 ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ GEETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਇਕੇ ਕਲਾਂ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 09.01.1978 02.01.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 24.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ j? Bjh j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 9815104196

118 ਵਸ਼ਿਰਾਜ ਵਸੰਘ SHIVRAJ 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਵਰਕ ਖੁਰਦ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 03.06.1978 02.01.2002 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 01.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ Bjh jK ih ਪ੍ੈਂਵਡੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872346188

119  ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ CHARANPR

EET KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਮਲਆਣ ਸੱੁਖਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 22.02.1981 02.01.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ  - 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਹਾਂ ਜੀ  - Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9812104765

120 448 ਰ ਨਾ RACHNA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢੀਂਗੀ
ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 23.03.1981 02.01.2002 48.510 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.09.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
 Bz-67 fws- 03-01-

2006 

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 19 ਜੂਨ 1995 BjhA

n-1()gzd 

T[BshnK$j?v 

Nhuo$220-234 

fwsh 24-01-2018

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
n6eBcow/;B20

08-09/ fwsh 

18-11-2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9872117107

eowukoh B/ 

wk;No e/vo ftZu 

gqw';B b?D ekoD 

j?v Nhuo dh 

soZeh b?D s'A 

fJBeko ehsk ;h .
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

121 126
ਰਾਜਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
RAJVINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਥੀਪੁਰ ਸਰਮਹੰਦ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

02.09.1978 03.01.2002 51.610 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 3381/21-9-06
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 20 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

n&1(111)2004-

05/3025&34  

fwsh 13H6H05

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 3 9417071990

122 ਵਨਸ਼ੀ ਗੋਇਿ NISHI 

GOYAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਕੋਈ ਸਾਮਹਬ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 12.06.1979 03.01.2002 56.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 11.09.2017 20.09.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਮੰਜੂਰੀ ਪੱ੍ਤਰ ਨੰ-
2011-12

/90-95 ਵਮਤੀ 
20/7/2011

1 ਿਾਰਚ 1994 Bjh Bjh
n 

()69()201
3-14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 4 3 8872030335

123 ਨੀਿਮ ਭੂਰੀ NEELAM 

BHURI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲਾਸਪੁਰ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 09.03.1972 04.01.2002 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.07.1992

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.06.1993

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ######### BjhA BjhA

JhHNhHN
hH nwbk -
3 2005-

10 24-03-
2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464833313

124 103 ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ SATNAM 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਜਹੇੜ੍ੀ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
13.02.1974 04.01.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1996

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 26.03.201

2

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
koeI ਕੋਈ ਨਹੀਂ 01.04.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ -w jI
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ jI - jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9780674214

125 186 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਫੇੜ੍ਾ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 30.11.1974 04.01.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

gzikph 
:[Bhtof;Nh 

14^07^2014

20.07.1998
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

07^12^2015

10 ਜੂਨ 1997 ^^ ^^

JhHNhHN
h 11488 

^1/310^08
^2003

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 4 9501175000

wkoNo e/vo 
ft~u gqw'PB 

b?D dh 
fJ~Sk ekoD 

gqw'PB 
ckor' ehsh

126 541 ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ BHARAT 

BHUSHAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 10.07.1976 04.01.2002 43.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
940 imqI 
15/07/201

5

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

         ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ      

 imqI 
05/05/2016

17.08.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 22 ਅਗਸਤ 2000 nhI nhI

A-
4/2004prK 
 /3355-73 

imqI 
01/04/200

5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054002184

127 586 ਮੁਨੀਸ਼ ਮੋਹਣ MUNISH 

MOHAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਡਾਲ ਮਹੰਿਤ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 10.09.1978 04.01.2002 47.640 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਇੰਨਕਾਰੀ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

128 111 ਵਕਰਨ ਬਾਿਾ KIRAN  

BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰਖਾਣ ਿਾਜਰਾ ਸਰਮਹੰਦ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

15.03.1981 05.01.2002 56.666 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

j[ew BzH b-

1$gqhfynk$20

02-03 cr; fwsh 

24-2-2003

ਇੰਗਵਿਸ਼, 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

fwsh 30-7-2003

29.09.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso Bz- 567-73 fws- 

 30-3-2005

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

 Nhfuzr nkc 

ਇੰਗਵਿਸ਼, :{BhH 

gzikph gfNnkbk, fwsh 

27-9-2013

18 ਜੂਨ 1975 jK ih

JhHNhHNhH 

j[ew BzH n-

1(111)-2004-

05/3164-69 

fwsh 28-2-2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 9855943056

129 232
ਇੰਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
INDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਮਹਜੋਿਾਜਰਾ

ਿਾਛੀਵਾੜ੍ਾ 
ਸਾਮਹਬ

ਲੁਮਧਆਣਾ 04.07.1974 10.01.2002 54.250 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ BjhA ih

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA ih

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

i--2-2006-
n?Lf; 4680 
fws- 29-12-

2006

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA ih 13 ਜੁਲਾਈ 1990 BjhA ih BjhA ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
n^4/04(g 

3694) 
fwsh 

20^09^20
04

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914810819

130 ਸੁਨੀਿ ਖੁਰਾਣਾ SUNIL 

KHURANA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਮਡਆਲੀ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 13.05.1978 11.01.2002 56.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹQ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 24.10.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

p--n?v- Gkr-1 J/-2-

2005-n?b-f;- 1190 

fws- b[fXnkDk 16-

03-2005     p--n?v- 

Gkr-2 i--2-2005-n?b-

f;- 6165-66 fws- 

b[fXnkDk 12-12-2005

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
4 ਜੂਨ 1994 BjhA BjhA

JhHNhHNh n-

4/2004-

n?Hf;H 1942 

fwsh 

b[fXnkDk 

05H05H04

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 4 4 9501400867 n?wHJ/H fJzrfbô

131 NA ਰਜਨੀ RAJNI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਹਾਸ ਸੈਕਟਰ-

50
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06.06.1981 01.04.2002 50.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

:{ Nh Jh 

2017$24168-

69 fwsh 

06&11&2017

APPEARED 10.07.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2099/05     11/-

03-2005
- 17 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN
hH - 

11/4/88 
fwsh 

11/8/2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 4 3 3 9914371666

132 176
ਧਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
DHARAMJIT 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੈਲੋਂ ਬਸੀ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

10.04.1975 08.04.2002 108.330 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.06.1985

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 19 ਿਈ 1998 BjhA BjhA

n-2/2008/goy 

;wK/ 912&13 

fwsh 

9&4&2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9837806446
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

133 159 ਅੰਜ ੂਬਾਿਾ ANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਸਰਮਹੰਦ-2
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

30.03.1974 11.04.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 11 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

JhHNhHNh, 

j[ew BzH n-

1(111) 2005-

06/3532-35 

fwsh 27-7-2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8556011099

134 198 ਪ੍ਰਵਤਭਾ ਸੁਭਰਾ PRATIBHA 

SUBHRA

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਜੀਂਦੋਵਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
01.01.1980 29.04.2002 51.060 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ lwgU ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
lwgU ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ 23.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ lwgU ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1995
15466-

73/03/01/201

7

fBb
753-

97/18/03/
2005

 ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8283807176
bqOr hYf 

tIcr kMm kr 
rhI hY[

135 ਜੁਗੇਸ਼ ਵਜੰਦਿ JUGESH 

JINDAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਘੋਿਾਜਰਾ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 20.07.1967 30.04.2002 47.950 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 12.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ fBb 29.06.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 2777/1-3-2005
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 21 ਜੂਨ 1983

j?v 
Nhuo$220^2

34 fwsh 
24^1^2018

fBb

20046550
6424,649
7/15H12H

2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146597773

136 ਵਨਸ਼ੀ ਵਰਹਾਨ NISHI 

REHAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਜਵਾ ਕਲੋਨੀ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 20.02.1973 30.04.2002 50.200 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 02.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 25 ਜੂਨ 1988 fBb
n^5()2016$
13^12^2016

11/4/88^1
ghHgh(1) 
4^9^60/20
^10^2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417558544

137 399 ਵਰਕੂ ਮੋਦਵਗੱਿ RINKU 

MOUDGIL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਗ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 02.09.1973 30.04.2002 54.390 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 14.09.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
285, 29-09-2005 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 24 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ

vh-pko, n-

5()gZd-

T[BshnK$j?Zv 

Nhuo fwsh 

gfNnkbkL 

15H12H2016

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
n-

6(eBcow/;B)20

03-04 fwshL 

10H06H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501433511

wk;No ekvo ftZu 

soZeh b?D ekoB 

j?Zv Nhuo soZeh 

SZvh j?.

138

ਿਖਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
LAKHWIND

ER SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਭਾ ਸੁਨਾਿ-2 ਸੰਗਰੂਰ 03.05.1976 30.04.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16.07.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ no no ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 3 9872941786

139 ਅਿਤਾਰ ਵਸੰਘ AVTAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਖਲਾਸਪੁਰ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02.02.1979 30.04.2002 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 14.09.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso Bz- 1508, fws- 

16-05-2007 

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZso BzH 

b/yk/2005/b/-

3/5825-35  

fwsh 19-09-

2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855510313
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

140 23 ਕੁਸ਼ਿ ਵਸੰਘੀ KUSHAL 

SINGHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੁੜੇ੍ਕੇ ਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 14.09.1979 30.04.2002 50.060 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

gzikph 

{:{Bhtof;Nh 

gfNnkbk

06-7-2015 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt

24.10.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

n-6(1) gq-fynk 

gqtkBr- 2004-05 - 

1441-54 fws- ;zro{o 

16-11-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18H08H2008 14 ਜੂਨ 1994

n̂ 1$2016̂ 17n?b

h f;(gd T[Bsh 

n?u Nh) fwsh 

poBkbk 

29H09H2016

Jh NhNh 

nfXnkge 

n̂ 2/ 

1(8)04/362

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9888578327

141 127 ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ BEANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੂਤਲ ਕਲਾਂ ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ 01.01.1980 30.04.2002 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 14.09.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 9 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

JhHNhHNhH 

n̂ 2/1 

(8)04/1296 

fwsh ;zro{o 

16H11H2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464815584

142 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ GURVINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੱਗੋ ਰੋਡ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 20.10.1980 30.04.2002 70.350 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.08.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.09.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 24 ਜੂਨ 1994 BjhA BjhA

ETT . Letter no 

11/04/88-

1PP(1)4960 

DATE 

30/04/2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417989585

143 467 ਸੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ SURJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਨੌਰ ਖੇੜ੍ਾ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 15.12.1980 30.04.2002 46.680 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ihHghH16(1)2

004-05 fwsh 

11H03H2005

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10.09.2008

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i--g--1(1)2006-07/41 

fws-  18-08-2006

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
18H10H2011

7 ਜਨਵਰੀ 1997

JhHNhHNhH, 

n-6(eBcow/;B) 

2008-09 fwsh 

21H10H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146507744
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

144 ਸੁਖਿੀਰ ਕੌਰ SUKHVIR 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪੱਤੀ ਸੌਲ 
ਿਮਹਰਾਜ

ਿੰਡੀ ਫੂਲ 
ਈਸਟ

ਬਮ ੰਡਾ 23.12.1981 30.04.2002 49.870 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

DEO  

sMgrUr 
hukm 
nM: jI-
1(19) 

pRIiKAw 
pRvwngI 

imqI 
sMgrUr 

31.03.200
3 

28.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

BPEO mi-l klW 

sMgrUr 1() 15-

02-2006 mi-l 

klW

- ਕੋਈ ਨਹੀਂ hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 3 9463842026

145 ਅੰਜ ੂਬਾਿਾ ANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਜਨਾਲਾ (ਕੰ) ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15.02.1974 02.05.2002 54.660 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 16.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ro{ BkBe d/t 
:{Bhtof;Nh 
22$3$2018

19.06.1985

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
11 ਜੂਨ 1975

n^1/2007/
12175^92 

fwsh 
21/11/07

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8872020370

146 460 ਜਵਤੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
JATINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝਾਂਸਲੀ ਰਾਜਪੁਰਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 06.06.1979 02.05.2002 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 345 dated 

3.11.2006

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
N.A 09.10.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
240 dated 19-

09-2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHHH 2 ਦਸੰਬਰ 1994

n-() gdT[BZshnK 

j?v Nhuo 220-234 

fwsh 24H1H2018

HHHHH

ETT, 
n^6^(eBco
w/PB)^/20

03^04^ 
fwsh 

24H3H20
05/ goy 

;wK

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 4 3 9914282155

 n?uHNhH dh 

gqw'PB fwsh 

25H1H2018

147 ਜਵਤੰਦਰ ਵਸੰਘ JATINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਕਸ਼ਨਪੁਰਾ 
ਬਸਤੀ

ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 05.04.1980 02.05.2002 50.840 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.08.2013

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

hukm 
nM.-

pRIiKAw 
pRvwngI 

2013-
14/142im

qI 
10.07.201

3

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਿ ਓਪ੍ਨ 

ਯੂਨੀ. ਵਨਊ 

ਵਦੱਿੀ
8.11.2013

10.03.2014

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

-ukm nM--
pRIiKAw 
pRvwngI 

2013-
14/141imqI 
10-07-2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

28 ਿਈ 1994 Bjh Bjh

hukm 
nM.:A-

2/1(8)84/3
247-imqI
sMgrUr 

15.3.2105

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 9463126622

148 398
ਪ੍ਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
PARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰਮਦੱਤਪੁਰਾ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 24.10.1980 02.05.2002 54.410 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
240 , fwsh     

20-10-2016

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ       

   13-09-2017

27.09.2013
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 1284, 26-10-2004 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ          

27-09-2013

19 ਜੂਨ 1996 Bjh

n-1()gzd 

T[BshnK$j?v 

Nhuo$220-234 

fwsh 24-01-2018

JhNhNh,n-

6(ezBcow?;B)2

003-2004 

fwsh 24-05-

2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 3 9463422385

eowukoh B/ 

wk;No e/vo ftZu 

gqw';B b?D ekoD 

j?v Nhuo dh 

soZeh b?D s'A 

fJBeko ehsk ;h .
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

149 159 ਜਸਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ JASPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਵਨਾਲ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01.03.1970 03.05.2002 50.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 27 ਜੂਨ 1986 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

j[ew BzL 
5762^63 
fwshL17^
08^2016

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8284869882 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

150 133 ਕੁਿਿੰਤ KULWANT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਨਹੰਨਾ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02.05.1977 03.05.2002 52.830 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.07.1998
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ _

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA 29.09.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

BPEO Ma-
ilpur-2

Order No- 
1068/04

Date: 8-12-
2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 10 ਜੂਨ 1993 NA NA

ETT,

 Letter No.

BPEO 

Mahilpur-

2/2017/pr

K kwl/311-

318 /2017 

Date: 

29.08.2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8194900454
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

151 ਮਨਿੀਨ ਕੌਰ MANVEEN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ 
(ਿੰੁ)

ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09.05.1978 03.05.2002 48.130 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2011

29.06.1985
ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
15 ਜੂਨ 1975

nwbk^3/go
yekb/2005
^11243^6
8 fwsh 

20/9/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8283937710

152 ਬਾਿਕ ਰਾਮ BALAK RAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੌੜ੍ ਚੜ੍ਤ ਮਸੰਘ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 14.02.1979 03.05.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

4812 
imqI 

23.11.201
6

28.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ -W jI hW 3 nhIN jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417061441

153 224 ਕੰਿਿਜੀਤ 

ਵਸੰਘ  ਾਿਿਾ
KANWALPR

EET SINGH 

CHAWLA

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਸੁਘਾ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 19.07.1979 03.05.2002 48.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ih-

4$2003$38682

-83 fwsh 

25$3$2003

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i--4-2004-

11199-200 
fws- 3-12-04

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 16 ਜੂਨ 1975

jK,gZLBzLn^
2$2017$851

3^8552 
fwsh 

3^10^17

bjhA

JhNhNh,2
552^98 

fwsh 
17^9^200

7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914012341

154 234 ਸ਼ੇਰਪ੍ਾਿ SHERPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੈਰਾਂ ਖੁਰਦ
ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 

SDGH
ਿਾਨਸਾ 31.08.1979 03.05.2002 55.060 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 1267/03/0

2/2004

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.09.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 546,04/04/2006
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1995

A-2/2() 
pRmoSn 

Ayc.tI 2016-
17 5332-

39,07.10.20
16

jI-2/2005-
06 imqI 

16.10.200
6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9463257009
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।
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ਰਵਜੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
RAJINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ-1 ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 28.05.1980 03.05.2002 50.690 ਜਨਰਲ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

3371/24.1

0.2002,550

4/11.11.20

03,106/08.

11.2004

10.03.2014

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
316-17/03-12-

2012

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼   ----- 1 ਿਾਰਚ 1996  -----   -----

eI.tI.tI.huk
m nM: 
430-

34/16.08.
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417657168

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ 
ਹੈ। ns/ 

n?wHJ/H 
nzrq/ih j?.

156 122 ਰਾਖੀ ਗਰਗ RAKHI 

GARG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸੈਕਟਰ-2 

ਤਲਵਾੜ੍ਾ
ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20.04.1981 03.05.2002 56.980 ਜਨਰਲ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

663/28.10.

2002,1691

/18.12.200

3

29.09.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1353, 14-07-04
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1996 -

hukm 
nM: pRw 

A 
02.07.201

9-38 
imqI:huiS
Awrpur 

25.04.200
7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 8054056628

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ 
ਹੈ। ns/ 

n?wHJ/H 
nzrq/ih j?.

157 385 ਗੁਰਬਾਜ ਵਸੰਘ GURBAJ 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਛੇਵਾਲਹ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 21.08.1978 04.05.2002 57.370 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

j[ew Bz425- 

ph agh aJh U-

15 fwsh 

09̂ 11̂2015

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ   
30-07-2016

29.09.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
j[ew Bz-1059 fws- 16-

11-2012

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
,27̂ 09̂ 2013

10 ਜੂਨ 1993 BjhA

n-1()gzd 

T[BshnK-j?v 

Nhuo fwsh 16-12-

2016

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
n-2-1(8)-04-

1062 fwsh 30-

09-2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 4 9463037650

eowukoh B/ 

wk;No e/vo ftZu 

gqw';B b?D ekoD 

j?v Nhuo dh 

soZeh b?D s'A 

fJBeko ehsk ;h .
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ਗੁਰਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
GURWINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੈਰਾਂ ਕਲਾਂ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 12.08.1980 06.05.2002 48.780 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.06.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 189,20/07/

2005

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,31.
08.2015,elec

 eng

28.08.2008
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 963,25/09/2007
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ1120,11.
02.2014,teachin

g of eng

19 ਜੂਨ 1996

A-
3/2()knPr
mySn/200

4-
05/7817-
62 imqI 

06.12.200
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9876478846

159 ਪ੍ਰਦੀਪ੍ PARDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰਖਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 25.12.1978 07.05.2002 52.780 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

2/17  
dated  15-

9-16 

fazilka -2

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

28/06/2017

23.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
10/2007, 16-

01-07
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.09.2010 19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN
hH 

nfXnkge 
b/yk^4/20
06^goy;w
K/1080 

s'A 1190 
fco'ig[o 
fwsh 

07/11/200
6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9501030686 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

160 71 ਪ੍ਰਵਮੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
PARMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੇਜ-3ਬੀ1 ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
04.05.1979 07.05.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.02.2018

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 16.04.2018
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9988454332

161 ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ SEEMA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਿਸ਼ਾਹਬਾਦ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 03.09.1980 08.05.2002 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

j[ew Bz ih ̂ 1$ 

gqk f; $122$05 

fwsh 31-12- 

2005

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
 j[ew Bz 15 
fws- 7-12-

2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996

b/yk^4/20
06^goy 

;wk/1081 
s' 1190 

fco'og[o 7 
Btzpo 
2006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9463386853 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

162 52
ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
PARVINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਏ ਵਾਲਾ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

1
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 30.03.1981 08.05.2002 57.770 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.07.2016

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

jK 
(219$21H
03H2016)

nzro/ih 
fJb?efNt,fjzd
h fJb?efNt

31.10.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
jK(75-05-02-

2015)

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
fjzdh, nzro/ih 19 ਜੂਨ 1995

JhHNhHN

h(3145-

95/04.08.

2008)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9855587370

163 301 ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੀ KAVITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪੀਰ ਬਖਸ਼ 
ਚੌਹਾਣ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

3 ਐਟ 
ਜਲਾਲਾਬਾਦ

ਫਾਮਿਲਕਾ 11.08.1981 08.05.2002 54.050 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.10.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 1/27-08-

2007

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.10.2007 09.10.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 87,16-11-2008
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.10.2009 19 ਜੂਨ 1996 - -

ett 

b/yk̂ 4n?Hf;Z

H/6̂ 2106̂ 57 

fwsh 

20H12H2006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 4 9814341116 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

164 436
ਨਵਰੰਦਰਪ੍ਾਿ  

ਵਸੰਘ
NARINDERP

AL SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਿਹੋਣ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 20.04.1978 09.05.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.07.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
04.07.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 604-09-11-
2016

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

23^03^2018

5 ਦਸੰਬਰ 2001 ^^ ^^
11/4/88^1 
ghHghH(1

)4960

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 9855187044

wkoNo e/vo 
ft~u gqw'PB 

b?D dh 
fJ~Sk ekoD 

gqw'PB 
ckor' ehsh

165 41 ਵਸਮਰਪ੍ਰੀਤ 

ਕੌਰ
SIMRANPRE

ET KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲਾਚੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 29.09.1978 09.05.2002 53.780 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.04.2008

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
jK,392 fwsh26-

12-2007

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 05.08.2007

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
i--1-2005-

20341ws- 26-
3-2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜੂਨ 1993 fBb BjhA
jK,2264^2
318 fwsh 
16^8^07

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915977660

166 364 ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਾਿ PREM PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਵਾਨ ਖੇੜ੍ਾ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਿਲਕਾ 23.01.1980 09.05.2002 50.740 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2010
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

2007$2370 

fwsh 29-10-

2007

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh ih 02.04.2013

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2011-604 fws- 25-04-

2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ih Bjh ih Bjh ih jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9914474422 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

167 64 ਸ਼ੀਨਮ SHEENAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਤੀ ਭੱਟੀਆਂ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 19.07.1981 09.05.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

j[ew Bzpo 7 J/ 

fwsh 09-01-

2004

nil 23.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ
j[ew BzzL36-
05 fws- 02-

11-2005

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nil 18 ਜੂਨ 1975 BjhA  Bjha

ih^2/n?bhf
;/2017 
fwsh 

24/07/201
7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501103935 n?wHJ/ 
fJzrfb;a 

168 204 ਇੰਦਰਜੀਤ INDERJIT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਵਜੀਦ ਭੁੰ ਗਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01.11.1965 15.05.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.04.1988
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ no 14.09.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
324-25/29-9-

2005

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ no 1 ਅਪਰੈਲ 1981 no no

 557-559 

dated 

22.8.2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9815120669
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

169 184 ਕੁਿਿੰਤ ਵਸੰਘ KULWANT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਹਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 25.10.1977 16.05.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
gZso Bz 

1181$30-11-16

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਿ ਓਪ੍ਨ 

ਯੂਨੀ., ਵਨਊ 

ਵਦੱਿੀ (8-11-

2017) tkX{ ft;ak 

nzro/iah fJbH

23.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso Bz 552-06 fws- 

4-4-2006

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ 

(ngq?b 2011) Nhfuzr 

nkc fJzrfb;

10 ਜੁਲਾਈ 1992 Bjh Bjh

j[ew Bz n-

1/1(goy 

;wK)2010/5582-

83(13-1-2010)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501024413    

170 459

ਰਿੀ 
ਭਾਰਦਿਾਜ

RAVI 

BHARDWAJ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਕਰਾਲੀ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 04.06.1979 21.05.2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
jK i-, fws- 30-09-

2006

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ih Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso BzpoL 

n̂ 6(eBcow/PB

)2005̂ 06/578 

fwsh 04--07-

2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 2 3 3 3 9988601292

171 ਮਨਪ੍ਰੀਤ MANPREET ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਯਾਤ ਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 14.02.1980 22.05.2002 78.325 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 23.08.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਹਾਂ ਜੀ i- j? ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814151638

172 - ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAJESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੰਘਪੁਰਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 02.10.1978 24.05.2002 55.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

12/03/2010

20.08.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
28/08/2008 6 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ETT A-

4/EE/06/P

P/714-

793 Date 

19.05.200

6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 3 9417341713 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

173 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਪੁਰੀ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 05.08.1975 29.10.2002 56.660 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1995

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
j[ew BzH 

3293$09 fwsh 

26H03H2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

fJb?efNt fJzrfbô, 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 

fwsh 26H08H2009

20.08.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 3 ਜੁਲਾਈ 1990 BjhA BjhA

j[ew BzH n-

5/2015 n?Hf;H 

b[fXnkDk 

10263 fwsh 

11H06H2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9417991384 fJb?efNt fJzrfbô

174 ਮਨੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ MANISH 

BHANDARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਗੂ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 24.08.1970 26.10.2010 26.10.2010 57.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. 

ਅੰਬੇਦਕਰ 
ਯੂਨੀ. ਆਗਰਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. 

ਅੰਬੇਦਕਰ 

ਯੂਨੀ. ਆਗਰਾ
20.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 23/03/2011 20 ਜੁਲਾਈ 1984 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh n-

2/gqkHf;/2013-

1323 fwsh 

01/11/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 4 8968936700

175 ਕੁਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ KULWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20.05.1977 11.02.2011 01.04.2011

ਤਰਸ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ

ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 03.08.2005

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 10 ਜੁਲਾਈ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZso BzH 

b/yk/2013/(b/-

3/9130-40 

fwsh 29-07-

2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501699715

176 412 ਵਨਰਮਿਾ 
ਰਾਣੀ

NIRMALA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਖਾ ਮਚਹਲਾਂ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 15.08.1960 27.10.2008 01.04.2011 122.750 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਈਿੀਿੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915408137

177 ਤਵਰੰਦਰ ਕੌਰ TARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 2-ਬੀ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 08.04.1974 27.10.2008 01.04.2011 70.668 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.06.1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 08.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 6 ਿਈ 1998

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./n-

4/2014 

n?Hf;H 

15H07H2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855992233

n/wHJ/ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ r[o{ 

BkBke d/t 

:{Bhtof;Nh 

(22$07$1998 

ਰੈਗੂਿਰ)

178 ਸੁਖਵਜੰਦਰ ਕੌਰ SUKHJINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਉੱਡਤ ਭਗਤ 
ਰਾਿ

ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 21.08.1981 25.10.2008 01.04.2011 70.574 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

ngq?b 2012 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

01.04.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 1 ਿਾਰਚ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

j[ew BzL 6253 

fwsh 

6̂ 03̂ 2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463755187
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

179 534 ਸੁਖਪ੍ਾਿ ਕੌਰ SUKHPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਮਨਆਰਹੇੜ੍ੀ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 27.07.1976 27.10.2008 01.04.2011 70.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

23^08^2018

10 ਜੂਨ 1993 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

2015^16/6
41

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915600722

wkoNo e/vo 
ft~u gqw'PB 

b?D dh 
fJ~Sk ekoD 

gqw'PB 
ckor' ehsh

180 ਜਸਪ੍ਾਿ ਕੌਰ JASPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜੇ੍ ਬੱਲਾ ਚੱਕ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20.01.1978 07.11.2008 01.04.2011 70.365 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
r[o{{ BkBe 

d/t 
:{Bhtof;Nh 

2014

23.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
15 ਜੂਨ 1975

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
11/2001-
04 ਬ2(4) 
ਵਮਤੀ 01-
04-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437514222

181 ਨਿਜੋਤ ਕੌਰ NAVJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਡੋ ਨੰਗਲ (ਕੰ) ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11.11.1975 07.11.2008 01.04.2011 70.354 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
r[o{{ BkBe 

d/t 
:{Bhtof;Nh 

2011

21.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12 ਜੂਨ 1975

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
11/2001-
04 ਬ2(4) 
ਵਮਤੀ 01-
04-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779372800

182 536 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ GURWINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਜੀਦਪੁਰ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 29.04.1975 27.10.2008 01.04.2011 70.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1995

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
663 fwshL 

29H08H2017

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5-9-

2012

23.12.1996

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 13 ਜੁਲਾਈ 1990 ਕੋਈ ਨਹੀਂ

vh-pko, n-

5()gZd-

T[BshnK$j?Zv 

Nhuo$220-234 

fwsh gfNnkbkL 

24H01H2018

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
1921 fwshL 

28H08H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 4 9501241085

wk;No ekvo ftZu 

soZeh b?D ekoB 

j?Zv Nhuo soZeh 

SZvh j?.

183 215 ਅਨੂਪ੍ਮਾ 
ਕੁਮਾਰੀ

ANUPAM 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਜੀਪੁਰ ਹਾਜੀਪੁਰ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 17.04.1981 25.10.2008 01.04.2011 69.940 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ na

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ,22/09

/2009

24.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ na
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ na na na

ETT,Oerder 

 no 943-53 

date 

23/1/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463472067
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

184 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਾਮਲਆਵਾਲੀ 
(ਿੰੁ)

ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 01.05.1977 25.10.2008 01.04.2011 69.811 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

346 imqI 
03.05.201

2

24.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -W jI hW 3 nhIN jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 9465305911

185 154 ਅੰਜਨਾ ਅਰੋੜ੍ਾ ANAJANAA

RORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਜਾਤ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
23.09.1971 25.10.2008 01.04.2011 69.570 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.09.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 01.06.1992

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ jI 1 ਜੂਨ 1986 ਕੋਈ ਨਹੀਂ jI -

eI.tI.tI//20
13/577-

41/30.09.
13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463391990

186 638 ਦਿਿੰਤ ਕੌਰ DALWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੁੜ੍ਕੀ ਗੁਰਾਇਆਂ-1 ਜਲੰਧਰ 26.03.1971 30.10.2008 01.04.2011 69.406 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.07.1992

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 08.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 24 ਜੂਨ 1987 Bjh Bjh

A-4/ prK 
smW/ 

2013-14 
imqI: 

19.06.201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814408471
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

187 216 ਰਾਜਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAJDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਿਰੂਫ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 28.04.1980 01.07.2010 01.04.2011 69.350 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1995
7177-89, 08-

07-2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478743883 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

188 220 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ GURWINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰੈਲ ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ 22.07.1977 25.10.2008 01.04.2011 68.884 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ 25.07.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 5 ਨਵੰਬਰ 2003 Bjh Bjh

JhHNhHNhH 

n̂ 4/( 

)/2013̂ 14/goy 

;wK/1295 fwsh 

;zro{o 

26H06H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9356349162

189 219 ਨੀਤੂ ਜੈਨ NEETU JAIN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 20.10.1979 01.04.2011 68.763 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

30.03.2011

07.04.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1994 Bjh Bjh

n 3 2014 
15 1 5 

20.3.2105
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9814555165

190 169 ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਤੁਰਬਗੜ੍ਹ ਘੱਲ ਖੁਰਦ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 11.09.1980 27.10.2008 01.04.2011 46.949 ਐਸ.ਸੀ.  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ  

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 24.07.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ  
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  - Bjh Bjh
JhHNhHN

h/ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814706487

191 161 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ JASPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

14.08.1981 27.10.2007 01.04.2011 68.679 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
26^3^2012 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

1257-ਏ/2012, 
06-02-12

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
3^8^2012ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

n^1 goy 
;wK256^8

6  
,24^01^20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9876003858

192 72 ਸੰਦੀਪ੍ ਕੌਰ SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਸ਼ਨਪੁਰ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
20.02.1978 25.10.2008 01.04.2011 68.489 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
3351-53 fwsh 

30-01-13

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2013 17.08.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 10 ਜੂਨ 1993 fBb fBb

1140-57 fwsh 

25-10-13
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779999225

193 ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੱਕੜ੍ MANISHA 

MAKKAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰਖਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 04.05.1977 25.10.2008 01.04.2011 68.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

uzrhrVQ 18 
;szpo 2008

04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 18 ;zspo 2008 10 ਜੁਲਾਈ 1992

JhHNhHN
h j[ew Bz 
n^2/gq f; 
2013^132

6^30

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9855293500 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

194 482 ਿੀਰਾਂ ਰਾਣੀ VEERA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਲਿਗੀਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 22.09.1981 04.11.2008 01.04.2011 68.298 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
1692 ns/ 

2$11$2016

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
13$09$2017

04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1996 -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
n4/2014-

n?/f;7215, 

12/8/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146754615
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

195 ਮੋਵਨਕਾ ਬਖਸ਼ੀ MONIKA 

BAKHSHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਗੱੁਜਰਾਂ ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 02.08.1974 17.11.2008 01.04.2011 68.266 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਇੰਗਵਿਸ਼ 

16/09/2010

20.08.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ELE 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

05/09/2011

13 ਜੁਲਾਈ 1990 BjhA BjhA

ETT 
7071-84  

28-02-
2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054935086

196 365 ਹਰਿੀਨ ਕੌਰ HARLEEN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱ  ਡੋਗਰਾਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 31.08.1975 25.10.2008 01.04.2011 68.165 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 16.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ……….. 30.07.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
05.07.1998 26 ਜੂਨ 1998 ……. ……..

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
1047-
1074 
ਵਮਤੀ 25-
07-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501034477
MA Eng. 
GNDU 

20.08.1997

197 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਥੂ ਚੱਕ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03.03.1980 07.11.2008 01.04.2011 67.990 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
r[o{{ BkBe 

d/t 
:{Bhtof;Nh 

2008

25.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1975

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
11/2001-
04 ਬ2(4) 
ਵਮਤੀ 01-
04-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146969868

198 ਪੂ੍ਨਮ ਗੁਪ੍ਤਾ POONAM 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਦਾਸ ਨਗਰ ਿੋਗਾ-2 ਿੋਗਾ 26.07.1973 27.10.2008 01.04.2011 67.915 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.01.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 29.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 5 ਜੂਨ 1990 No No

JhHNhHNhH 

Nhuo
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988034534 MA ਇੰਗਵਿਸ਼

199 459 ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ REENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰਾਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 05.04.1979 27.10.2008 01.04.2011 67.804 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

326$217
31H01H2

017

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

16H02H201
8

04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

05H09H2011

19 ਜੂਨ 1995 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH n^1, 
goyekb 

;wK/ 
1704^19 

fwsh 
30H07H2

014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501033964 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

200 90 ਸੰਦੀਪ੍ ਕੌਰ SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਸਤੀ ਅਿਰ 
ਮਸੰਘ

ਜੀਰਾ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 25.08.1980 09.06.2009 01.04.2011 67.490 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

05-06 

ਵਮਤੀ: 
18.12.201

3

14.10.2014 25.07.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਹੁਕਮ ਨੰ- 07-08 

ਵਮਤੀ: 18-12-

2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.09.2014 19 ਜੂਨ 1995 Bjh j'Jh -

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

ਜੀ-
2/ਐ:ਵਸ:/2

013-192-

202 

ਵਮਤੀ 
ਵਫਰੋਜ਼ਪੁ੍ਰ: 

25.10.2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478313120

201
ਦਿਵਜੰਦਰ 

ਕੌਰ
DALJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਥੂ ਚੱਕ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03.05.1971 07.11.2008 01.04.2011 67.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 17.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
11 ਜੂਨ 1975

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
11/2001-
04 ਬ2(4) 
ਵਮਤੀ 01-
04-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878841919
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

202 367 ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ SITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 10.04.1973 25.10.2008 01.04.2011 67.384 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 12.07.1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
p`qr 

nM:3888 
imqI:26.0
3.2014

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.07.2014 29.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - nhIjI n

eI.tI.tI. 
tIcr/ 

nM:1859-
73 

imqI:01.0
4..2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 2 3 3 9501487001

203
ਰੁਵਪੰ੍ਦਰਪ੍ਾਿ  

ਕੌਰ
RUPINDERP

AL KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਡੇਹਲੋਂ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 03.01.1978 27.10.2008 01.04.2011 67.380 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ  

09H08H201
2

21.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1993

j[ew 
BzLn/4/20

14 
n?Hf;~ 

6915-22 
fwsh 

01H04H2
013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9653011092

204 556 ਅਮਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
AMANDEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਮਸਆਣਾ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 09.01.1974 27.10.2008 01.04.2011 67.340 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1994

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਸਤੰਬਰ 2009, 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

10.08.1998
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1989 Bjh ih

goy;wk/w
Bcow/PB/
2017/195^
1998fwsh 
17^08^20

17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 9814736162

205 ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੂਦ SHYIARY 

SOOD
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਨੋਰ (ਕੰ) ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 11.06.1978 25.10.2008 01.04.2011 67.320 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ no ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
prmoSn nhI 

lYxw 
cwhuMdy

206 ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ SANGEETA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋਜਿ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 19.12.1974 12.06.2009 01.04.2011 67.230 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂ੍ਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

207 44
ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ 

ਪੰ੍ਧੇਰ

HARJIT 

KAUR 

PANDHER

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.  ੀਕਰੀਵਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 24.08.1976 25.10.2008 01.04.2011 67.199 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1997
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bj]
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
bkr{ Bj] 28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ$ 

18H08H2008

10 ਜੂਨ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ

n-1$2017-

18$n?Hf;H(gd 

T[ZBsh n?Zu 

Nh) $1691 fwsh 

27H09H2017

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
nwbk-2() 2013-

14/gH;wk/736 

fwshH 01-10-

2013, bVh BzH 

52

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501415500
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

208 ਮਧੂ ਕਪੂ੍ਰ MADHU 

KAPOOR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਹਨਪੁਰ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 01.01.1971 12.06.2009 01.04.2011 67.194 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1992

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ. 

AMRITSAR 

ELE ਇੰਗਵਿਸ਼ 

27/07/2010

22.07.1996
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24 ਜੁਲਾਈ 1987 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH nwbk 

2014- 
225-26 
20-04-
2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464490300

209 ਿਵਿਤਾ ਖੰਨਾ LALITA 

KHANNA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਫਰੋਿਪੁਰ ਕਲਾਂ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 02.06.1976 12.06.2009 01.04.2011 67.168 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.06.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ. 

AMRITSAR 

01.07.2008

24.01.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 13 ਜੁਲਾਈ 1990 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH nwbk 
n-3 7726-
36  08-05-

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814940041

210 ਰੀਤੂ ਰਾਣੀ REETU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੁੰ ਚੋੋੰ ਿੰਡੀ (ਿੰੁ) ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 09.09.1978 27.10.2008 01.04.2011 67.145 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ  -  30.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ   - Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815971850

211 ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ SARABJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01.10.1977 07.11.2008 01.04.2011 66.926 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
2575 
fwsh 

18$11$20
11

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ  

2010

20.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14 ਜੂਨ 1975

n^1/2014/
1966^69 

fwsh 
9/4/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8968912507

212 - ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ MANISH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਲਾਿ ਵਾਲਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 24.12.1976 25.10.2008 01.04.2011 66.870 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.09.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

26/03/2018

29.07.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-

2/EE/2013

-1323 

DATED 

01/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9876943459 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

213 239 ਬਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ BALWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਥੱੁਕਰਵਾਲ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30.05.1965 27.10.2008 01.04.2011 66.790 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.07.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ _

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA 09.09.1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 30 ਜੂਨ 1981 NA NA

ETT,

DEO 

Hoshiarpur

 Letter No.

pR/A-
2/12 

12714-26  
 imqI : 

19/11/201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9417684715
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

214 57 ਜੀਿਨ ਜੋਤੀ JIWAN 

JYOTI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਾਹੂਮਵੰਡ ਮਭੱਖੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 04.07.1977 30.10.2008 01.04.2011 66.678 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.11.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
BzL178fwsh 

11H2H2014

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ30-

4-2009

29.07.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ inl 10 ਜੁਲਾਈ 1992 fBb Bjha

JhNhNh,n
^1/2013^1

4 fwsh 
10H9H20

10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988822558
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

215 667 ਮੋਵਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MONICA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਿਸ਼ੇਰ (ਿੰੁ) ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 22.06.1974 25.10.2008 01.04.2011 66.644 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
975 imqI 
19.10.201

2

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ELECTIVE 

GNDU 

07.08.2013

17.08.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 24 ਜੂਨ 1989 lwgU nhI lwgU nhI

9302-04 
imqI 

24.09.201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9464085599

216 ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਣਕਵਾਲ 
ਚੈਹਲਾਂ

ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 08.02.1977 27.10.2008 01.04.2011 66.620 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ^ 23.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
15 ਜੂਨ 1975

JhHNhHN
h Nhuo 

ih^2/goyek
b/2014^15

/wkB;k 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417961162

217 180 ਭਾਿਨਾ BHAWNA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਿਲੋਟ
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

01.10.1976 27.10.2007 01.04.2011 66.614 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.07.1996

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ - 14.10.1998

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 22 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

n^1 goy 
;wK 

699^734, 
20^03^20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9888022033

218 ਰੇਣੂਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ RENUKA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਹਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21.01.1981 21.11.2008 01.04.2011 66.610 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - 01.08.2002

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 18 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eI.tI.tI A-
1/2013-

658 imqI 
10.02.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146547450

219 566 ਬਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ BALWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 09.09.1972 25.10.2008 01.04.2011 66.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1987

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

j[ew Bz425$ 

ph agh aJh 

U$15 fwsh 

09̂ 11̂2015

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ  13-

09-2017

30.06.1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 14.09.2017 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ foibN BjhA nkfJnk 24 ਜੂਨ 1987 BjhA -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
n-6(goy 

;wK)2013-14-

1258 fwsh 

gfNnkbk 25-

06-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9501049521 foibN BjhA nkfJnk

220 ਰਾਜਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAJDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04.10.1978 07.11.2008 01.04.2011 66.595 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
883 fwsh 
4$12$201

7

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2018

22.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16 ਜੂਨ 1975

JhHNhHN
hH 

n^1/2014^
3661^77 

fwsh 
2/7/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8847600089

221 555 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAMANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਦੋਵਾਲ (ਕੰ) ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 25.10.1983 27.10.2008 01.04.2011 66.554 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29 ਜੂਨ 1998

JhHNhHNh 

Nhuo n-

4/2014 

n?Hf;fnkH6915

-22 fwsh 

15/7/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872609185
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

222 58 ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਦੋਹਰ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 21.08.1979 27.10.2008 01.04.2011 66.526 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 1479$5^2
^2014

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ENG,1/7/2015 12.07.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ inl 14 ਜੂਨ 1994 BjhaA BjhaA

n^1/2013^
1055 
fwsh 

1^7^13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463726463

223 ਸਰਤਾਜ ਕੌਰ SARTAJ 

KAUR VIRK
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 22.09.1975 27.10.2008 01.04.2011 66.480 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
3-08-2017 

ekoi pkd
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1990 no

540/17 

date 16-8-

17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814113643

224 677 ਉਪ੍ਾਸਨਾ 
ਸ਼ਰਮਾਂ

UPASANA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 04.10.1973 27.10.2008 01.04.2011 66.411 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 08.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 12 ਦਸੰਬਰ 2000 lwgU nhI lwgU nhI

9302-04 
imqI 

24.09.201
3``

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464975724

225

ਗਗਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
GAGANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਲਾਰ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 16.12.1982 27.10.2008 01.04.2011 66.388 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.08.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ
gq-fynk gqtkBr--

2547 fws- 25-07-2017
26.03.2018 Bjh Bjh ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592258400

ro?i{PJ/;aB̂  

phHJ/H(fJb?efNt 

nzro/oiah Bkb gk; 

Bjh j?, gozs{ 

n?wHJ/H 

ਇੰਗਵਿਸ਼ gk; 

j?

226 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAJESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਪਾਈ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04.10.1975 22.11.2008 01.04.2011 66.358 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰVERS

ITY 

,21.07.2009

25.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 13 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eI.tI.tI 
AiDAwpk 

, A-
1/2014-

2516-32 
imqI 08-
05-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 8146105202

227 ਪ੍ਰੇਮ ਵਸੰਘ PREM 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੱਕੀਆਂ

ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਰੂਪਨਗਰ 12.01.1977 27.10.2008 01.04.2011 66.350 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.07.1998
ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 23.09.2000

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 18 ਨਵੰਬਰ 2003 BjhA BjhA
5017-50 fwsh 

25/10/2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 4 3 9463596477

228 255 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAJESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਬੰਦਪੁਰਾ ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ 05.04.1975 27.10.2008 01.04.2011 66.344 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 12.07.1996

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ 14.06.1999

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 Bjh Bjh

JhNhNh/n-

1/(105)/2013-

14/goy ;wK/ 

fwsh ;zro{o 

17H12H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 4 9876353909

Page 36 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

229 990 ਤਮੰਨਾ TAMANNA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੰੂਗ ਧਾਰ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 05.09.1981 20.08.2008 01.04.2011 66.322 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.06.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR  

ਇੰਗਵਿਸ਼10-8-

2011

22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA

ETT . Letter no 

.nwbk^201

4(n^38513
)  fwsh 

2^7^2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417645148

230 ਕੰ ਨ ਬਾਿਾ KANCHAN 

BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਿਲਕਾ 09.05.1974 25.09.2009 01.04.2011 66.320 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 10.06.1995

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ Bjh ih

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh ih 08.10.1996

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ih Bjh ih Bjh ih jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 9316894403 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

231 564 ਜਗਦੀਪ੍ ਕੌਰ JAGDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੋਰਾ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20.08.1980 27.09.2008 01.04.2011 66.260 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 04.07.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
18.08.2008 19 ਜੂਨ 1995

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
Nhuo 30-9-

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 3 3 3 3 8283830695

232 361 ਪੁ੍ਸ਼ਪ੍ ਿਤਾ PUSHP 

LATA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 05.07.1978 31.10.2008 01.04.2011 66.230 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.07.2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ __

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ11/1

2/2014

25.07.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ __ 14 ਜੂਨ 1994 __ __

jI-
2/prKkwl/1

3-
14/1851-
52 imqI 

19.03.201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9465702613

233 702 ਿੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾਂ VANDANA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 23.11.1979 22.10.2009 01.04.2011 66.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ &

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
02.03.2009 28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 3 cotoh 2010 19 ਜੂਨ 1995 & &

JhNhNh 

nfXnkgek n-

1/2009/nbkNw

?AN -489-93 

fwsh 21-10-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 4 8146990129

234 ਰਜਨੀ RAJNI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੁਹਾਰਾ ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 16.11.1973 27.10.2008 01.04.2011 66.155 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.01.1995
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

2759 DATED 

29.11.2012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

PBI UNI. 

PATIALA/

14.07.2014

29.07.1997
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹH 

DATED: 

18.01.2016

25 ਜੂਨ 1988 nhI nhI

eI.tI.tI
2759 / 

29/11/201
2

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9464107121
EDITINAL 
EECTIVE 
ਇੰਗਵਿਸ਼2014

235 376 ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ SANGITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੱਤੂ ਮਡੰਗਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 13.06.1975 25.10.2008 01.04.2011 65.923 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ……… Elective ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.07.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …… 31 ਦਸੰਬਰ 1999 ……… ………

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
1047-
1074 
ਵਮਤੀ 25-
07-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815219966
MA Eng. 
GNDU 

20.07.1998
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

236
ਵਕਰਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ ਭੱਿੀ
KIRANDEEP 

KAUR 

BHATTI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 06.08.1978 07.11.2008 01.04.2011 65.871 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2009

23.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
15 ਜੂਨ 1975

n^1/2014/
1966^69 

fwsh 
9/4/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054462111

237 ਅਰੁਣ ਬਾਿਾ ARUN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੰਗਰੂ ਿੋਗਾ-2 ਿੋਗਾ 22.11.1974 27.10.2008 01.04.2011 65.830 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA 20.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 20 ਜੂਨ 1990 No No

JhHNhHNhH 

Nhuo
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915892249

238 ਅਜੈਬ ਵਸੰਘ AJAIB 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਨੀਆਂ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01.01.1981 20.11.2008 01.04.2011 65.830 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

GNDU 

AMRITSAR 

Date 

15/07/2010

31.08.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _ 19 ਜੂਨ 1996 _ _

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

3219/25 

ਵਮਤੀ 
23/05/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814764110

239 509 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰੁਡਲ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 01.01.1984 29.06.2009 01.04.2011 65.750 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

09.09.2010

31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

1326-30  05-11-

2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 4 3 2 2 9888555046 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਨੱਥੀ ਹੈ

240 168 ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ MEENAKSHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਨਆ ਗਾਊ ਖਰੜ੍-1
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
15.09.1977 27.10.2008 01.04.2011 65.750 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.11.2010

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

gZso BzH 258 

fwsh 

21H09H2010

r[o{ BKBe :{BhH

21H09H2010
15.12.2000

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA Bjh ih Bjh ih 

2539^47 
12H12H2

014 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876712787

241 526
ਮਨਵਜੰਦਰ 

ਪ੍ਾਿ ਕੌਰ
MANJINDER 

 PAL KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਮਜਆਣਾ ਿੇਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 17.02.1980 27.10.2008 01.04.2011 65.676 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 03.07.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
nk;kwh 
j[ew Bz 
goy ;wk 

n^1^(2013
^14)

284^88 
fwsh 

21^7^201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 7009811239

242 576 ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SATWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਗੋਵਾਲ (ਿੰੁ) ਮਧਆਨਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02.12.1977 29.01.2010 01.04.2011 65.594 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

ip`T 
AMkxnM:

1327 
imqI 12-
08-2017

27-9-2017 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਹਤਸਰ 

(ielYkitv 
ieMgils)

28.03.2001

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੁਲਾਈ 1992

eI.tI.tI 
,hukm 
nM: 

2013(l-
3)9226 
imqI 06-
09-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478205220
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

243 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੋਲ ਖੁਰਦ ਡੇਹਲੋਂ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 01.07.1975 27.10.2008 01.04.2011 65.575 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.08.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

gZso BzL 
599 fwsh 
24 cotoh 

2012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh ih 05.08.2013

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso BzL 466-

67  fws- 10 
coto- 2012

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA ih 1 ਿਾਰਚ 1991 BjhA ih BjhA ih 

JhHNhHN
h   j[ew 
Bzpo  

n^4/2014 
n? Lf; 

6915^22 
fwsh 15-
7-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9878002110 n?ANo ehsk 
ikt/ ih 

244 247
ਰੀਤਇੰਦਰ 

ਕੌਰ
REETINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਉਣੀ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 23.07.1973 27.07.2009 01.04.2011 65.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.07.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 78$2013 
2630

gzikL :{L 
gfN 

30$07$2010

23.09.1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHH 24 ਜੂਨ 1987 Bjh Bjh

n^1/1(goy 
;wK)2013/
8375^77 
19/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 9855100885

245

ਸੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ 

ਬਾਂਸਿ

SANJEEV 

KUMAR

BANSAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 30.09.1977 31.10.2008 01.04.2011 65.467 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

17/2016-
17/pRIiKA

w
imqI 

3.11.2016

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

19.1.2018

24.01.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ __ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 __ __

A-
4()2013-
14/1296 

imqI 
26.06.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855064747

246 273 ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ SURESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਮਡਆਲ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 12.12.1975 25.10.2008 01.04.2011 65.460 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 07.07.1999

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
340/15 

imqI 
28.10.201

5

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਿ ਓਪ੍ਨ 

ਯੂਨੀ. ਵਨਊ 

ਵਦੱਿੀ Date 

30.03.2016

11.04.2002

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _____ 22 ਨਵੰਬਰ 1992 _____ _____

nM. 
eI.tI.tI.-A-
2013/114

89-95 
imqI 

04.10.201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417836629 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

247 367
ਸਿਰਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
SWARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੱਤਾ ਿਲੋਕਾ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 08.08.1979 27.10.2008 01.04.2011 65.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.09.2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,09.

08.2012

04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ30.01.20

15

4 ਜੂਨ 1994

jI-
2/prKkwl/1

3-
14/1851-
52 imqI 

19.03.201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878305645

248 515 ਬਿਕਰਨ 

ਵਸੰਘ
BALKARAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਵਾਨ ਖੇੜ੍ਾ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਿਲਕਾ 28.07.1976 25.10.2008 01.04.2011 65.388 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ih

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gzikp :{Nhtof;Nh 

uvhrVQ fwsh  30 

nr;s2010

29.07.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ih Bjh ih Bjh ih jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 2 4 4 3 4 9914243922 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

249 624 ਰਜਨੀ ਬਾਿਾ RAJNI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੱਸੀਆਂ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 25.08.1978 27.10.2008 01.04.2011 65.311 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

695-18$57-17 

n2(5) 

n/;HJ/Hn/;H 

Bro 

12$05$2017

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,gfN

nkbk

23.09.2000

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 15 ਦਸੰਬਰ 1993 Bjh Bjh

6915-

22,b[fXnkDk 

fwsh 

15H7H2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 7589118107

250 ਹਰਵਭੰਦਰ ਕੌਰ HARPHINDE

R KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਲਾਲ ਬਰਾਂਚ

ਿੰਡੀ ਫੂਲ 
ਈਸਟ

ਬਮ ੰਡਾ 20.07.1981 05.06.2009 01.04.2011 65.221 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ - 25.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ hW - hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417447919

251 ਅਨੁਰਾਧਾ ANURADHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੁਲਤਾਨਮਵੰਡ 

(ਕੰ)
ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11.06.1969 07.11.2008 01.04.2011 65.019 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 10.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2009

17.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 6 ਜੂਨ 1975

n^1/2014^
1966^69 

fwsh 
9/4/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9646002338

252
ਮੁਜਾਵਹਦ 

ਅਿੀ ਖਾਂ
MUJAHID 

ALI KHAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਫਾਰਬਾਦ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 29.09.1976 27.10.2008 01.04.2011 64.985 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.09.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh

ENG. 

LIT,30.10.200

7,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

28.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਦਸੰਬਰ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./A-

4/()2013-

14/PROBAT

ION/1302/

DATED.27.

06.2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 8283030400

253 ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾਂ RAMAN 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੇਰੀ ਬੇਸਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 04.11.1981 17.11.2008 01.04.2011 64.950 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ No

Elective 

ਇੰਗਵਿਸ਼ , 16 

November 

2007,GNDU 

Amritsar

08.08.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ No

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NO 19 ਜੂਨ 1995 NO NO

JhNhNh/ 

,2014(b-3) 449-

54  fwsh 29-1-

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592093583

254 ਅਵਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ AMITA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਈਆਂ ਖੁਰਦ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01.10.1981 25.10.2008 01.04.2011 64.930 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਜੂਨ 1975

n^3/2013/
190 fwsh 
17/1/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146199776

255 ਸੈਿਜਾ ਵਜੰਦਿ SHELJA 

JINDAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੇਹੜ੍ਾ-2 ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 20.01.1980 27.10.2008 01.04.2011 64.870 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
332 bI 

imq01.3.

2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2011

23.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 10, 24-03-15
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 - 10 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ

n&1/(69)/2013-

14/fwsh  

/01H11H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9780312380

256 ਰੀਮਾ REEMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਲ ਰੋਡ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 31.08.1970 10.11.2008 01.04.2011 64.745 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
688 fwsh 
16$02$20

12

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

GNDU 

AMRITSAR 

2012

16.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰVERSTY 

1998

8 ਜੂਨ 1975

n^1/2013^
11169 
fwsh 

12/12/13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463830242
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

257 ਸਵਤੰਦਰ ਕੌਰ SATINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੰੁਗਵਾਲ (ਿੰੁ) ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02.05.1968 17.11.2008 01.04.2011 64.541 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.07.1988

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 15.10.1990

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzH 9226 

fwsh 

06̂ 09̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592003156

258 80 ਬਿਵਜੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
BALJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਭੱਖੀਮਵੰਡ ਮਭੱਖੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 14.05.1981 30.10.2008 01.04.2011 64.528 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

jK,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

okjhA 16H11H07

25.07.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ inl 10 ਜੂਨ 1997 BjhaA BjhaA

JhNhNh,,
n^1/2013^
1071^72 

fwsh 
2H7H13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592091108

259 617
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 

ਵਿਰਕ
GURPREET 

KAUR VIRK
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੌਹ ਸਿਾਣਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 03.10.1979 27.10.2008 01.04.2011 64.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25 ਿਾਰਚ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

nfXnkge 

11/04/88/ghgh(

1)4960 fwsh 

27̂ 11̂2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855052640

260 ਰੀ ਾ REECHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਕੇ ਕਲਾਂ-2 ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 31.05.1979 28.07.2009 01.04.2011 64.452 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ih-
4/2010n?

Lf;L 
3900-01

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.08.2010 11.09.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.09.2011 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN
hH/n-

1/2014-
n?Lf;L745

0-54 
fwsh 02-
09-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463411522

261 718 ਮਮਤਾ MAMTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰੁਦਰ ਨਗਰ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 16.06.1975 27.10.2008 01.04.2011 64.435 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.12.2013

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 29.07.1997
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 5 ਦਸੰਬਰ 1991 - -
3914-16 
imqI 30-
04-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054978789

262

ਦਵਿੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
DAVINDER 

KUMAR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਰੀਏਵਾਲਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 30.04.1982 27.10.2008 01.04.2011 64.375 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ  ^ 27.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ   - Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427499766

n?ZwHJ/H 
ਇੰਗਵਿਸ਼ 

20H02H201
8H gzqs{ 

phHJ/H ftZu 
ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt 
Bjh  ehsh.
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

263 722 ਿੀਨਾ ਰਾਣੀ VEENA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 16.07.1974 27.10.2008 01.04.2011 64.354 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ELECTIVE, 

GNDU, 

21.07.2009

30.07.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 24 ਜੂਨ 1989 lwgU nhI lwgU nhI

ngq^5/202
015^16^g

oy 
;wk^9787 

fwsh 
3H8H16

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915929689

264 627
ਗੁਰਮੀਤ 

ਕੁਮਾਰ
GURMEET 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਮਰਆਊਂ ਕਲਾਂ

ਸਿਾਣਾ-1 ਐਟ 
ਪਾਤੜ੍ਾਂ

ਪਮਟਆਲਾ 19.06.1975 27.10.2008 01.04.2011 64.340 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.07.1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt,ਪੰ੍ਜਾ
ਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ,09H
08H2012

25.07.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

Nhfuzr nkc 
ਇੰਗਵਿਸ਼,ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ,05H08H

2013

17 ਜੁਲਾਈ 1991 bkr{ BjhA bkr{ BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
n^6(goy 

;wK)2013
^14/1957,
28H08H2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 9814603416

265 86 ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ 

ਕੌਰ
AMANPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਐਿਂਾ ਖੁਰਦ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 07.12.1977 07.11.2008 01.04.2011 64.286 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.04.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 17.02.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 19 ਜੁਲਾਈ 1992 BjhA BjhA

jK,n^1/20
13/1705 

fwsh 
27^8^13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592091150

266
ਮਵਹੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
MOHINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਧਾਨੀ ਮਨਆਨ 
ਵਾਲੀ

ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 02.07.1980 27.10.2008 01.04.2011 64.240 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 2822,029/

04/2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

22/09/2009, 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

25.07.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[Zew Bzpo n-

2/gqHf;/2013

fwsh 05/11/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 3 9781925763 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

267 323 ਪ੍ਿਨ ਕੁਮਾਰੀ PAWAN 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਲਾਰ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 10.04.1973 27.10.2008 01.04.2011 64.240 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ _ 20.06.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 24 ਜੂਨ 1989 _

 eI.tI.tI  
08/561-
64 imqI 

01.10.201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478823508

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ। 
eowukoh 

sZoeh bJh 
:'r BjhA j?.

268 ਨੀਿਮ ਕੁਮਾਰੀ NEELAM 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰਮਦੱਤਪੁਰਾ ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 02.04.1979 27.10.2008 01.04.2011 64.190 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt,r[o{
 BkBe d/t 
:{Bh,2008

23.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 17 ਜੂਨ 1975 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,g
Zso 

BzH13758
60,fwsh31
H03H201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478005770

269 ਿਾਭ ਵਸੰਘ LABH SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰੁਦਰਾ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 15.11.1971 27.10.2008 01.04.2011 64.175 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 31.07.1993
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

jI-885/10 
imqI 

3.1.2011
hW 30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 3082/11 imqI 
5-12-2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 25 ਜੂਨ 1988 Bjh Bjh

A-
4()/2013-
14/1296

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 9781235708
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

270 263
ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰਪ੍ਾ
ਿ ਕੌਰ

PREETINDE

R PAL KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਹੱਲਾ ਖੋਖਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 10.05.1975 06.08.2009 01.04.2011 64.151 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1995

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 01.04.1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ngq?b 2009 1 ਅਪਰੈਲ 1990 Bjh Bjh
96^98 

fwshL27H
01H2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915586121

n?wHJ/HfJzr
fb;a,Nhfuzr 
nkc fJzrfb;a 

ns/ u'Dtk 
ft;ak 

nzro/iah 
BjhA j?.

271 636 ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ RAMANPRE

ET KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਸ਼ਨ ਨਗਰ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 18.09.1977 24.08.2009 01.04.2011 64.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.2014

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

j[ew Bz 
nHihHgh 
2()2013$

14

ngq?b2014 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

07.12.2015
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ
j[ew Bz i--g- 

1()2014-
owBgq-s e"o

n?vhPBb nrzo/ih 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ gZso 

ihHghH1()2014 

fwsh 01^12^2014

3 ਅਗਸਤ 1987 Bjh ih

JhHNhHN
hn^4/(eBc
ow/PB)/20

16/987 
fwsh 

28^04^20
16

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9988597452

272 335 ਸਵਿਤਾ ਦੇਿੀ SAVITA 

DEVI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਗਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 27.08.1970 06.07.2009 01.04.2011 63.980 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 21 ਜੂਨ 1975
2786-2800 

imqI 7-3-2014
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463270028 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

273 ਪ੍ਰਿੀਨ ਕੌਰ PARVEEN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਯੋਗਰਾਜ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 12.01.1968 17.11.2008 01.04.2011 63.934 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.07.1988

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 31.12.1993

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzH 9226 

fwsh 

06̂ 09̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914371300

274 339 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਰਾਿਪੁਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 18.09.1973 27.10.2008 01.04.2011 63.910 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 752/ 2010
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

E.E GNDU (July 

2010))
18.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16 ਜੂਨ 1975

2786-2800 

imqI 7-3-
2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814894115 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

275 ਅਰੁਣਾ ਕੁਮਾਰੀ ARUNA 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਟਰਾ ਪਰਜਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19.03.1979 05.06.2009 01.04.2011 63.741 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2008

24.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28 ਜੂਨ 1975

n^1/2014/
3034 
fwsh 
4/6/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592860009

276
ਪ੍ਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
PARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰੂਸਰ ਕੌਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 16.04.1980 27.10.2008 01.04.2011 63.733 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ih-
4/2010-

n?Lf;L16
17-18 

fwsh17-
06-2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.08.2010 28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

n-4/2014-
n?Lf;L721

5 fwsh 
12-08-
2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501899799
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

277 ਸ਼ਿੀਨਾ SWEENA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੌਥਰਾਣੀ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 15.08.1979 26.07.2010 01.04.2011 63.668 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ no.2012-

13(408)

ENG. 

LIT,09.08.201

2,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

04.12.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ no-2010-

11(244)

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

litrature,06.08.20

11,uni of jammu

16 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./A-

4/()2013-

14/PROBAT

ION/1302/

DATED.27.

06.2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988885639

278 ਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ RAJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਰੋਤਾ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 10.09.1976 09.06.2009 01.04.2011 63.636 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.06.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

30/07/2014

22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

GNDU Amritsar 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

27/09/2006

10 ਜੁਲਾਈ 1992 BjhA BjhA

ETT 
10150-

189/5-9-
2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463971613

279 236 ਜਗਤਾਰ ਵਸੰਘ JAGTAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਹੰਿਤਗੜ੍ਹ ਚੰਨਾ

ਸਰਮਹੰਦ-3 

(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

25.06.1973 27.10.2008 01.04.2011 63.521 ਐਸ.ਸੀ. OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 0
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

22.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

1 ਿਾਰਚ 1980 0 0
2013/20.5

.13
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781019008

280 359 ਜਸਿੀਰ ਵਸੰਘ JASVIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਅਲਹਾ ਬਖਸ਼ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30.05.1978 25.10.2008 01.04.2011 63.470 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.09.2009 28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eI.tI.tI, A-
2/2013/12
/778-803 

imqI 
19.11.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427155711 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

281 ਸਵਰਤਾ SARITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ (ਿੰੁ) ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02.01.1971 05.06.2009 01.04.2011 63.411 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 14.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
8 ਜੂਨ 1975

n^1/2013/
1311fwsh 
19/3/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501099355

282 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੂਹਲੀ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 10.11.1977 27.10.2008 01.04.2011 63.352 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

21.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  -  ਕੋਈ ਨਹੀਂ 06.06.1992  ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9464480909

n?ZwHJ/H 
nzro/ih 

06H12H200
5H gzqs{ 

phHJ/H ftZu 
nzro/ih 

fJb?efNt 
Bjh  ehsh.

283 600 ਅਵਨਿ ਕੁਮਾਰ ANIL 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਾਵਾਂ-1 ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

26.06.1976 27.10.2007 01.04.2011 63.335 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
26^8^2009  
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,gfN

nkbk

21.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ … 12 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

n^1 goy 
;wK 

590^601 
14^03^20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9501080095
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

284 ਸੰਜੀਿ ਸੋਨੀ SANJEEV 

SONI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਧਾਨੀ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਰ 
ਨਾਥ

ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 27.09.1979 30.10.2008 01.04.2011 63.310 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.11.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

184$11 

fwsh 

19$08$2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

30/08/2010

28.09.2010
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 185/11, 

19/08/11

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

29/09/2010

14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[Zew Bzpo n-

2/gqHf;/2013

fwsh 05/11/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 4 4 3 9041746685 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

285 953 ਬਬੀਤਾ ਰਾਣੀ BABITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਕਰਾਲਾ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 03.03.1968 27.10.2008 01.04.2011 63.210 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
77 , fwsh     

08-07-2016

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ       

   22-02-2017

26.02.1996

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 21 ਜੂਨ 1983 Bjh BjhA

JhNhNh,n-

6(goy 

;wK)2013-

14/1426 fwsh 

25-07-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 4 3 9592056300

286 70 ਵਿਸ਼ਾਿ ਉੱਪ੍ਿ VISHAL 

UPPAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਦੌੜ੍ (ਕੰ) ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 19.11.1975 25.10.2008 01.04.2011 63.123 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.07.1996

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

fJb?efNt 

ਇੰਗਵਿਸ਼  

tkX{[ ft;a/ 

ti'̂ jK,2009̂ 10

|gqh Hgq | 

180 fwsh 

L21̂07̂ 2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 
17̂ 12̂ 2009

15.03.2014
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 

ਜੰਮੂ izw{ 

jK,gZso BzL70̂ 74( 

)gqhfynk gqtkBrh  

|2013 

fwshL̂ 28̂ 10̂ 2013

23 ਜੁਲਾਈ 1991 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,n
wbk̂ 2 ( ) 

2013̂ 14 | 

gH;wK  

|738fwsh 

03̂ 10̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463015588

287 1207 ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ HARJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਰਬਰਪੁਰਾ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18.05.1977 10.11.2008 01.04.2011 63.010 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 22.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14 ਜੂਨ 1975

A-2/ BrqI 
/2011/ 
4420-
4471 
imqI 

01.04.201
1

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501085200

288 ਭੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ BHUPINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਏਕੋਟ (ਿੰੁ) ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 02.05.1971 25.10.2008 01.04.2011 63.008 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.07.1992 ਰੈਗੂਿਰ bkr{ BjhA

09-06-2006, 
ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ

20.01.1995 ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
19-09-2012, 

ihHn?ABHvhH:{
H

24 ਜੂਨ 1987 BjhA BjhA

2017-
18/1-

369,fwsh 
08-08-
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 9463558805

289 762 ਸਮਵਰਤੀ SIMRITI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਥਰੀਕੇ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 01.10.1973 13.08.2010 01.04.2011 63.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1993
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 25 ਜੂਨ 1988
ਈ.ਿੀ.ਿੀ./1

38/13817
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463461409
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

290
ਸੋਨੀਆਂ 

ਕਾਿੀਆਂ
SONIA 

KALIA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਮਥਆਲਾ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21.06.1980 18.09.2009 01.04.2011 62.969 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ro{ BkBe d/t 
:{Bhtof;Nh  

2008

24.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਜੂਨ 1975

n^3/2013/
190 fwsh 
17/1/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437000888

291 ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ MEENA 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਿਾ ਬਨੂੜ੍

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
15.05.1978 14.07.2010 01.04.2011 62.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
6 jlweI 1998 20.08.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1993 - - eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781301230

292 ਮੋਵਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MONIKA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ (ਿੰੁ) ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01.11.1972 10.11.2008 01.04.2011 62.768 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ  

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2009

18.06.1985

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10 ਜੂਨ 1975

n^1/2013/
9061^64 

fwsh 
29/8/13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 3 9876064351

293 406 ਮੁਕਤਾ ਿਰਮਾਂ MUKTA 

VERMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਟ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 28.07.1976 25.10.2008 01.04.2011 62.672 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ……….
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

JAMMU UNIV. 

14.07.2010
24.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ JAMMU UNIV. 14 ਜੁਲਾਈ 2010 17.07.1991 ………..
976-96 

10.06.2014
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 9988465929

294 126 ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਾਸੀ ARVIND 

PASSI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਵਲਟੋਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 29.04.1980 30.10.2008 01.04.2011 62.662 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

gZLBzLphJhJh

U$1683 fwsh 

18-9-2017

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

okjhA 22-3-2018

07.12.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI ######### ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
JhNhNh,1147 

fwsh 3-6-2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814848489

295 400 ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ HARJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਰਾਿਪੁਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02.12.1975 27.10.2008 01.04.2011 62.630 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 427/8-7-2009
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

E.E GNDU (DEC 

2009)
19.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12 ਜੂਨ 1975

2786-2800 

imqI 7-3-
2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872003016 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

296 95 ਜਸਪ੍ਾਿ ਕੌਰ JASPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੰਬਲ ਿਾਜਰਾ ਬਲਾਚੌਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
05.11.1973 06.06.2009 01.04.2011 62.527 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.08.2009

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ fBb 07.08.2009 08.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 24 ਜੂਨ 1989 fBb fBb

eI.tI.tI/A-
1/2013/20
12-2118 
16/01/201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465898006

297 ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ RAJBIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਗੋਵਾਲ (ਕੰ) ਮਧਆਨਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25.05.1982 08.11.2008 01.04.2011 62.438 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

1-7-2008 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਹਤਸਰ 

(ielYkitv 
ieMgils)

30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1998

eI.tI.tI 
,hukm 

nM:lyKw 
3/2013/10
285 imqI 

03-10-
2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814568947

298 ਿੰਦਨਾ ਭਾਰਤੀ VANDANA 

BHARTI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20.07.1975 23.02.2011 01.04.2011 62.384 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

GNDU 

AMRITSAR 

2008

18.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12 ਜੂਨ 1975

n^1/2013^
11169 
fwsh 

12/12/13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464892409
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

299 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ MANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੰਡਾਲਾ ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21.10.1975 18.09.2009 01.04.2011 62.374 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2009

23.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13 ਜੂਨ 1975

n^1%201
3/10119^2

0 fwsh 
15/10/13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 9463447807

300 86 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ JASPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਘੇੜ੍ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 27.11.1979 04.06.2009 01.04.2011 62.338 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ fBZb

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBZb 04.07.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ fBZb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Ih Bjh Ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.nk
ge nwbk 

^2( ) 
2013^14/g
 ;wK/736  

 fwsh 
1^10^201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463985091 n?w J/ ਇੰਗਵਿਸ਼

301 821 ਨੀਿਮ ਰਾਣੀ NEELAM 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ (ਕੰ) ਵੈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 29.07.1967 13.07.2009 01.04.2011 62.242 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.07.1986

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 12.07.1988

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 15 ਸਤੰਬਰ 1982 lwgU nhI lwgU nhI

ngq^4/202
013^14^g

oy ;wk 
4277^99 
18HH5H2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8054925761

302 ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾਂ NEETU 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੁਧਾਰ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03.08.1973 10.11.2008 01.04.2011 62.227 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 16.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 18.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10 ਜੂਨ 1975

Jh Nh Nh 
n-

2/2016/nb
kNw?N 

/3261 -64 
fwsh  

26.09.201
6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9646071844

303 295 ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ REENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਥੂੜ੍ (ਕੰ)
ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ 

ਮਸੰਘ
ਪ ਾਨਕੋਟ 30.04.1984 17.11.2008 01.04.2011 62.205 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 07.06.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

GNDU 

AMRITSAR 

27/11/2008 

ELE ਇੰਗਵਿਸ਼
09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1998 BjhA BjhA

hukm nM 
Amlw 

/2014(A-
1)11934-
63 imqI 
14-01-
2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465875893

304 140 ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ GURJEET 

SANDHU
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਾਹੂਮਵੰਡ ਮਭੱਖੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 25.08.1980 30.10.2008 01.04.2011 62.156 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

196 

fwsh5H3H201

4

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ,22$

7$14

22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ inl 25 ਅਗਸਤ 1980 BjhA BjhA

JhNhNh,n
^1/2013^1
4/71^72 

fwsh 
2H7H201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592091105
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

305 241 ਅਮਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
AMARJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੌਢਾਂ ਸਰਮਹੰਦ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

06.06.1972 27.10.2008 01.04.2011 62.099 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 31.07.2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 04.12.2008 31.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
9 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

j[ew BzH n-

1/2014/pgoy 

;wK/1543-63 21 

i[bkJh 2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9815940965

306 672 ਜ ੈਦੇਿ JAI DEV ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਨਾਜ ਿੰਡੀ 
ਪਾਤੜ੍ਾਂ

ਸਿਾਣਾ-1 ਐਟ 
ਪਾਤੜ੍ਾਂ

ਪਮਟਆਲਾ 27.06.1978 27.10.2008 01.04.2011 62.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.11.2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb/efNt,ਪੰ੍ਜਾ
ਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ,11H
08H2011

30.08.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

Nhfuzr nkc 
ਇੰਗਵਿਸ਼,ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀ. ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
25H09H2012

19 ਜੂਨ 1995 bkr{ BjhA bkr{ BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
n^6(goy 

;wK)2013
^14/2007,
06H09H2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146611762

307 289 ਸੋਨੀਆ SONIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟਮਹਰਪੁਰ
ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ 

ਮਸੰਘ
ਪ ਾਨਕੋਟ 05.05.1980 29.01.2010 01.04.2011 62.039 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.03.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

'27-03-2017

03.07.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 0 19 ਜੂਨ 1995 BjhA BjhA

eI.tI.tI. 
hukm nM 

Amlw 
/2014(A-
1)11934-
63 imqI 
14-01-
2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9877486641

308 837 ਕਵਿਤਾ ਠਾਕੁਰ KAVITA 

THAKUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਦੋਲਾ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 19.09.1980 13.07.2009 01.04.2011 62.032 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 05.07.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh
GNDU,Amrits

ar 01.07.2008
24.01.2002

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 9 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh
9746-47/19-

08-2014
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463535408

309 256 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAJESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੂਰੇਵਾਲਾ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

16.08.1975 25.10.2008 01.04.2011 62.004 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ---- 13 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

JhHNhHNh 

n̂ 1()goy ;wK 

77̂ 97

04-01-14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 3 9501819955

310 658 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱੁਲਕੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 08.06.1972 27.10.2008 01.04.2011 62.004 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.08.1992

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
jK 03.09.1996

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 3 ਜੁਲਾਈ 1988 Bjh Bjh

goy ;wk  
ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
nk;kwh   
Bz 2798 
^28 ^35 
fwsh 11 

^08 ^2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 4 4 9781600266

311 257 ਰਾਮ ਵਸੰਘ RAM SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੁੱ ਟੀਵਾਲਾ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

05.06.1978 25.10.2008 01.04.2011 62.002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 27.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
---- 17 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

JhHNhHNh 

n̂ 1()goy ;wK 

77̂ 97

04-01-14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9814400109
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

312 401 ਜਵਤੰਦਰਪ੍ਾਿ 

ਵਸੰਘ
JATINDERP

AL SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਹਿੀਰਗੜ੍ਹ 
ਦਪੀਆ

ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 20.04.1977 27.10.2008 01.04.2011 62.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.07.1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ -

26-08-2009 

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

(ਇੰਗਵਿਸ਼ Lit.)

04.12.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1993

JhHNhHN
h Nhuo 

gZso BzH 
1543^45 

fwsh 
28^02^20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888241607

313

ਸੁਖਵਜੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
SUKHJINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੱੁਗਰੀ ਰੋਪੜ੍ਹ-2 ਰੂਪਨਗਰ 20.05.1972 27.10.2008 01.04.2011 61.997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ngq?b 2011 01.09.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 1 ਿਾਰਚ 1988 BjhA Bjha
5017-50 fwsh 

25/10/2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9417342426

314 560
ਹਰਵਪੰ੍ਦਰ 

ਵਸੰਘ
HARPINDER 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲਾ ਰਾਏ ਕਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 01.01.1979 27.10.2008 01.04.2011 61.940 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

phghJhU 
ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ

 gZso 
BzL 

989^90 
fwsh 

27H03H2
014

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

 gfNnkbk 
fwsh 14-7-

2014

14.12.2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ

p-g-J-U 
ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ 
gZso BzL 

1145-46 fws- 
22-08-2014

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 
ਜੰਮੂ  fwsh 

04^02^2015

14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
nk;kwh 
vhJhT 
n?bh 
f;fynk 
w'rk d/ 
j[ew Bz 

goy 
;wk/2013^

14/ 
2050^52 
fwsh 18^ 
12^2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 4 4 9463020099

315 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAVINDER 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹਿਾ ਭਗਵਾਨਾ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 16.02.1980 27.10.2008 01.04.2011 61.881 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 03.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 8054124589

316 447
ਜਵਤੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
JATINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

2B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 10.03.1969 30.12.2008 01.04.2011 61.740 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1988

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 15.09.1989

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 13 ਅਗਸਤ 1984 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eItItI 
hukm nM 
pRw/A/50

05-17 
imqI 

06.05.201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463890455 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।
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LATA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੱਟਰਪੱਤੀ ਤਪਾ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 21.03.1975 23.11.2010 01.04.2011 61.716 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.06.1995

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ  03-

04-2018

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 2 ਦਸੰਬਰ 1997 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,n
wbk̂ 2 ( ) 

2013̂ 14 | 

gH;wK  

|738fwsh 

03̂ 10̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9878018469

fJb?efNt 

ਇੰਗਵਿਸ਼  

tkX{[ ft;ak 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ      

ti'̂ jK, 120 ()|gqh 

Hgq | 2016-17 

fwsh L25̂ 10̂ 2016
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ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਸੰਘ
BHAWANI 

PARSAD 

SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਰੂਪ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 23.04.1974 21.09.2009 01.04.2011 61.703 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.10.1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ. 

AMRITSAR 

27.07.2008

20.08.1999

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ koeI n-I

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 27 ਜੂਨ 1989 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH nwbk 

2014- 
7214-22  

02-03-
2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054012911
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ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ 

ਵਸੰਘ
GURBAKHS

ESH SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 16.01.1978 27.10.2008 01.04.2011 61.678 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999

ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ. 
ਫਗਵਾੜ੍ਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 2013-

14/134
hW 07.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ
2013-

14/pRIiKAw/-
W/146

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 13/2/2015 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh
A-

4()/2013-
14/1286

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9530700622

bI.AYs.sI. 
krn auprMq
  Aym.ey. 

AMgryjI kIqI 
geI qy 

Xogqw pUrI 
krI geI 

320 ਰਜਿੰਤ ਕੌਰ RAJWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਲੀਏਵਾਲ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 12.03.1973 10.11.2008 01.04.2011 61.575 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.06.1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 15.02.2010 04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 24 ਜੂਨ 1989 fBb fBb

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
7719-24, 30-9-

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146523005

321 270
ਗੁਿਸ਼ਨ 

ਧੀਗੜ੍ਾ
GULSHAN 

DHINGRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਿਪੱਟੀ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

28.09.1977 27.10.2008 01.04.2011 61.535 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
22^9^2009 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

28^9^2010,ਪੰ੍ਜਾ
ਬ ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

n^1 goy 
;wK 

590^601 
14^03^20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146922445

322

ਸਿਰਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
SWARANJEE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-4 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 01.01.1984 27.10.2008 01.04.2011 61.500 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

438 fwsh 

17$10$2012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
09.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
11/2016, 04-10-

15

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਿਾਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹH 
2016

21 ਜੂਨ 1975 no
ਹੈਡ-ਿੀ ਰ 

ਡੀ-ਬਾਰ

n-1(goy 

;wK)2013-

14/2047-49 

fwsh 18/12/13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 9501018319
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

323 168 ਜਗਦੇਿ ਵਸੰਘ JAGDEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਹਾਂਗੀਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 01.04.1981 05.11.2008 01.04.2011 61.344 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ihHn?BHvhH:,{1-

7-2008
14.12.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA

jK,n^1/20
13//1667^
67fwsh 
2^7^13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592091146

324 ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੇਰੀ ਬੇਸਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18.02.1975 21.09.2009 01.04.2011 61.312 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

Elective 

ਇੰਗਵਿਸ਼ , 28 

December 

2009,GNDU 

Amritsar

22.07.1997
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

Teac-ing of 

ਇੰਗਵਿਸ਼   ਪੱ੍ਤਰ 

ਨੰ 1062 ,  20-9-

2017

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
######### 13 ਜੁਲਾਈ 1990 NO NO

JhNhNh/  

3169-76 

fwsh23-05-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914864900

325 468 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਂਗਟ ਦਸੂਹਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 12.08.1980 05.06.2009 01.04.2011 61.220 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhNhNh 
j[ew BzH 
gq/n^2/14 
2340^47, 
17H02H1

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464122109 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

326
ਪ੍ਰਦੀਪ੍ 

ਅਰੋੜ੍ਾ
PARDEEP 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 17.07.1975 21.09.2009 01.04.2011 61.060 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

30/06/2014

08.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 BjhA BjhA
ETT 926-
28/29-10-

2014
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146601906

327 421 ਜੱਬਰ ਜੰਗ 

ਵਸੰਘ
JABAR 

JUNG 

SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਕੂਕਾ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 02.05.1981 27.10.2008 01.04.2011 60.952 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
5436-37 
03.11.201

0

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 25.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …….. 1 ਿਾਰਚ 1996 ……… ………..
1113-61 

14.08.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 3 9876518603

328 ਬਿਦੇਿ ਵਸੰਘ BALDEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 30.12.1972 08.11.2008 01.04.2011 60.744 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
2189 
fwsh 

27$12$13

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10 ਜੂਨ 1975

n^1/2014/
1437^38 

fwsh 
26/3/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878521621

329 ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ MAMTA 

SAINI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਖਨੌਰ

ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ 
ਮਸੰਘ

ਪ ਾਨਕੋਟ 28.12.1976 01.02.2010 01.04.2011 60.649 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.06.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI 20.05.2000

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 20-05-2000 14 ਜੂਨ 1994 BjhA BjhA

eI.tI.tI.115
18-38 

imqI 01-
04-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437682777
Elctive English 

not passed

330 499 ਕੁਿਿੀਰ  ੰਦ KULVIR 

CHAND
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੈਂਚ ਖੁਰਦ ਬੱੁਲੋਵਾਲ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 13.10.1973 27.10.2008 01.04.2011 60.550 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 31.08.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

 ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ELECTIVE, 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 

SEPTEMBER 

2009

16.07.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 13 ਜੁਲਾਈ 1990 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eI.tI.tI
p/A/2/14,3

961-71
26.03.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463289821 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

331 874 ਸ਼ਾਵਿਨੀ SHALINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋਧਾਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ 13.08.1980 13.08.2010 01.04.2011 60.522 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
04.06.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
j[ew BzLn-

1/2014- nHfw-

7450-54 fwsh-

2H9H2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9023400011

fibQk f;Zfynk 

dcso(n?Lf;L) 

b[fXnkDk s"A 

gqkgs fb;N ftZu 

Bkw doi Bjh j?.  

332 ਮੋਵਨਕਾ MONICA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੋੜ੍ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 11.03.1977 17.06.2009 01.04.2011 60.377 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.05.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

ele ਇੰਗਵਿਸ਼ 

15/04/2013

24.01.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28 ਿਈ 2001 BjhA BjhA

 ETT 
10150-

189/5-9-
14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9780731856

333

ਵਕਰਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
KIRANJEET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕੋ  ਿਲੂਆਣਾ 
ਿਮਹਰਾਜ

ਿੰਡੀ ਫੂਲ 
ਈਸਟ

ਬਮ ੰਡਾ 13.05.1974 26.11.2009 01.04.2011 60.325 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 01.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - - hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9417346911

334 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਜੀਤਵਾਲ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 31.03.1980 27.10.2008 01.04.2011 60.313 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.05.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NO

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

01H07H2008

09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 19 ਜੂਨ 1995 No No

A-3/prK 
smW/
2014-

15/2685-
87

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 4 8968511551

335

ਯਾਦਵਿੰਦਰ 

ਕੌਰ
YADWINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਸਤਾ 
ਬਾਜੀਗਰ 
ਭਸਦਲਾ

ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 08.04.1977 15.06.2010 01.04.2011 60.200 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

336 257 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ HARPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੰਦਾਬੱਧਾ ਕਲਾਂ

ਸਰਮਹੰਦ-3 

(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

31.03.1980 04.06.2009 01.04.2011 60.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

337 525 ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ASHOK 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਕਰੀ ਬੱੁਲੋਵਾਲ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 15.08.1982 27.10.2008 01.04.2011 59.970 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

 ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ELECTIVE, 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

02.04.2012

30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eI.tI.tI
prKpwr/20

17/193-
194,

21.08.201
7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463262634 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

338 295
 ਰਨਜੀਤ 

ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਿ
CHARANJEE

T KUMAR 

YADAV

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੁਲੇਰੀਆਂ ਿਲੋਟ
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

06.07.1979 12.05.2010 01.04.2011 59.970 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
5^9^2012 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

26^9^2008 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

17 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

n^1 goy 
;wK256^8

6  
,24^01^20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501026480
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

339 439 ਸੁਖਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ SUKHPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਗਰਵਾਲ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 27.06.1971 21.07.2009 01.04.2011 59.963 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.07.1992

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 

19/09/2012 

1$ghqfynktK$

2011^12$;[Bk

w^1$1^6 

fwsh 

03$11$2011

29.04.1997

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

Ku.Uni 

Kurukhestra, 

24/10/2013

2$ghqfynktK$20
12^13$;[Bkw^1$

1^6 fwsh 
20$12$2012

^^^^ ^^^^
22 

19/09/201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9417271480

340 297 ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ MUKESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਉਣ ਖੇੜ੍ਾ ਲੰਬੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

27.08.1973 30.06.2006 01.04.2011 59.881 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2009

24.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 11 ਜੂਨ 1975 - jK

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,2579̂ 97 

fwshL 06̂ 11̂13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 3 3 9357025125

341 210 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAJESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
14.09.1975 01.04.2011 59.860 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.09.2009

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 28.01.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9872917806

342 300 ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ASHOK 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੱਸੇਆਣਾ ਿੁਕਤਸਰ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

13.01.1978 30.06.2009 01.04.2011 59.855 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1998
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 30-8-

2010

03.05.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ  10-9-

2014

15 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhNhNh, n-1( 

)goy ;wK/50-

76 fwsh 04-01-

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501336800

343 589 ਆਸ਼ੂ  ੋਪ੍ੜ੍ਾ ASHU 

CHOPRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ (ਿੰੁ)

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-1

ਕਪੂਰਥਲਾ 18.07.1971 24.08.2010 01.04.2011 59.829 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 18.07.1992
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.02.1995

ਅੰਨਾਿਲਾਈ 
ਯੂਨੀ. 

ਅੰਨਾਿਲਾਈਨਗ
ਰ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …… 9 ਜੂਨ 1975 24.06.1987 -

pRwiemrI 
tIcr  A-

2/AY:is/20
13/615-
630        

imqI:- 
30/1/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814224480 Nhfuzr c?b'

344 416 ਅਵਮਤ ਕੁਮਾਰ AMIT 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਪਾਲ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

11.02.1983 27.10.2007 01.04.2011 59.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
22^9^2009  
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

8^8^2008 ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

n^1 goy 
;wK256^8

6  
,24^01^20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 8146866788

345 ਵਿਸ਼ਾਿ ਿਧਿਾ VISHAL 

WADHWA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋਹਰ ਸੋਨਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 04.08.1982 30.06.2009 01.04.2011 59.660 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
07 iBtoh 2009 27.04.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997

JhHNhHN
h j[ew Bz 
n^2/gq f; 
2013^132

6^30

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417979269 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

346
ਰਾਕੇਸ਼ 

ਸਵਹਵਰਆ
RAKESH 

SHEHRIA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 16.10.1980 17.11.2008 01.04.2011 59.652 ਐਸ.ਸੀ. OH ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

GNDU 

AMRITSAR 

ele ਇੰਗਵਿਸ਼ 

27/12/2013

09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰversity 

ELE ਇੰਗਵਿਸ਼ 

01/07/2015

19 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA

ETT 
10150-

189 5-9-
14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464435235

347 298
ਵਕਰਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
KIRAN JIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਪ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 24.12.1977 25.10.2008 01.04.2011 59.630 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
HHHHHHHHHH 31.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHH 10 ਜੂਨ 1993 Bjh Bjh

 
n^1/1(goy 
;wK)2013/
8375^77 
19/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146400471    

348 ਭਗਿਾਨ ਵਸੰਘ BHAGWAN 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 10.03.1978 01.04.2011 59.576 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

hukm 
nM:962,i

mqI 
29.11.201

6

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

13.09.2017

27.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ hY ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914126048

349 546 ਸੁਨੀਿ ਕੁਮਾਰ SUNIL 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੋਲ ਬੱਧਿਾਣੀਆਂ ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 07.01.1980 13.07.2009 01.04.2011 59.520 ਜਨਰਲ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.09.2009

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ  -----

vwDU ivSw 
AMgrjI pws 

krn dI 
imqI:22.09.2

009

20.08.2016
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
834/05-01-

2016

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

vwDU ivSw 
AMgrjI pws krn 

dI 
imqI:22.09.200

9

1 ਿਾਰਚ 1995   ------   -----

hukm 
nM: 

pRw/A 
2/13-

1033-34 
imqI 

huiSAwrp
ur 

27.01.201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9417245751 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

350 ਪ੍ਿਨ ਕੁਮਾਰ PAWAN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੈਜਪੁਰ ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 24.03.1979 29.01.2010 01.04.2011 59.503 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ GNDU 

AMRITSAR
26.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 16 ਜੂਨ 1975

8575^861
0, 

Ffwsh^9H
7H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146273800
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

351 5 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ MANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਲੋਟੀ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 16.01.1976 30.10.2008 01.04.2011 59.472 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

20.8.2013 

ਇੰਗਮਲਸ਼(tkX{ 

ftPk)

28.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _ 25 ਨਵੰਬਰ 1992

dcso fibk 
f;Zfynk 

nc;o,b[fXn
kDk d/ 

j[ew BzH 
n^4/2014 
n?Hf;HH 

7215 
fwsh 

b[fXnkDk 
12H08H2

014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9463035146

352 111 ਸਰਬਜੀਤ 

ਕੁਮਾਰ
SARBJIT 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੂਚ ਪੱਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 15.01.1974 25.10.2008 01.04.2011 59.414 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.07.1994

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

gohfynk 

gotkBrh 

1307$2011-12  

fwsh 30-03-

2012

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ$ 

09H08H2012

20.06.1998
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
384 () go-fynk 

gotkBr- 2009-10 fws- 

 11-12-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ$ 02-12-

2010

24 ਜੂਨ 1989 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
nwbk-2() 2013-

14/gH;wk/738 

fwshH 03-10-

2013, bVh BzH 

51

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 3 9915644611

353 614
ਵਕਰਨਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
KIRANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਨਵਾਂ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 10.04.1980 22.07.2009 01.04.2011 59.396 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

3$gqhfynk

gqtkBrh$2
016^17 

fwsh 
28H10H2

016

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gzikbh :[BhH 

gfNnkbk
14.08.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ----- 19 ਜੂਨ 1995 ----- -----

JhHNhHNhH 

nfXnkge gZso 

Bz n̂ 4/goy 

;wK 1427 fwsh 

;zro{o 

25H07H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 9888823207

354 719 ਕੇਿਿ ਵਸੰਘ KEWAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਿਾਣਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 29.12.1980 11.11.2008 01.04.2011 59.390 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
522/ a/ssa  

date 

5.2.2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt(gzikph 

:[Bhtof;Nh)

30H07H2010

01.02.2017
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪਰਾਈਵੇਟ 16, 14-09-16 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
:[Bhtof;Nh nkc 

izw{(1H2H2017)
19 ਜੂਨ 1996 Bjh Bjh

jhHNh Nh n-

6(goy 

;wk)2013-

14/1901fws

h28HH8H2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9781396821
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

355
ਪ੍ਰਿੇਸ਼ 

ਵਨਸਾਰ
PARVEZ 

NISAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਕੰਦਰਪੁਰਾ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 02.09.1976 22.07.2009 01.04.2011 59.341 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh

ENG. 

LIT,04.12.200

8,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

11.04.2002

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./A-

4/()2013-

14/PROBAT

ION/1302/

DATED.27.

06.2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 3 9501312900

356 721 ਗੁਰਦੇਿ ਵਸੰਘ GURDEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱੁਧਿੋਰ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 20.04.1969 25.11.2009 01.04.2011 59.282 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.08.1987

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 26.02.1996

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

e[o{eP/so 
:{Bhtof;Nh 

24^10^2010

2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1995 ^^ ^^

JhHNhHN
hH n^6 

(goy 
;wK)2013
^14/2007 

fwsh 
gfNnkbk 
06H09H2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417513439

357 ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ VINOD 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲਟੀਪਰਪਿ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 10.10.1971 27.10.2008 01.04.2011 59.240 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 2017 ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀ. ਪ੍ਵਿਆਿਾ 23.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 1 ਿਾਰਚ 1988 fBb fBb

n^6(goy 
;wK)2013
^14/1170/
26H7H20

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8146400188

358 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਤਲਵੰਡੀ 
ਭਗਵਾਨ

ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 13.08.1982 10.11.2008 01.04.2011 59.211 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2002

25.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1975

n^1/2013^
1318 
fwsh 

19/3/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9517000094

359 959  ਰਨਜੀਤ CHARANJIT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 20.04.1978 26.10.2008 01.04.2011 59.137 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

nfwqs;o, 
01.07.2008

09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU n-I 
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh 

eI.tI.tI,A-
4/prK 

smW/201
3-14/478-
81,14-1-

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592015152

360 113 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ MANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.  ੀਕਰੀਵਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 30.05.1983 25.10.2008 01.04.2011 59.128 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

gohfynk 

gotkBrh$2011$

5266 fwsh 

13H12H2011

30.08.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ$ 

18H08H2008

10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
nwbk-2() 2013-

14/gH;wk/736 

fwshH 01-10-

2013, bVh BzH 

39

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417242580
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

361 216 ਵਦਨਸ਼ ਕੁਮਾਰ DINESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਟੌਰ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
06.11.1974 25.10.2008 01.04.2011 59.040 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ielYkitv 
ਇੰਗਵਿਸ਼/A/
10/248 

imqI 
09.09.10

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10.11.2017 14.12.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
A-

3/2014/20
21-36

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872820202

362 738 ਸਤਨਾਮ ਵਸੰਘ SATNAM 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਨੁੜ੍ਕੀ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 05.07.1981 27.10.2008 01.04.2011 58.940 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
A-13/2010-

11/506 , fwsh     

 28-01-2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ       

   11-09-2011

30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 3 ਜੂਨ 1997 Bjh BjhA

JhNhNh,n-

6(goy 

;wK)2013-

2014/2291 

fwsh 10-07-

2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9781400214

363  ਰੁਵਪੰ੍ਦਰਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
RUPINDERJ

EET SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਲਕਪੁਰ ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15.06.1978 16.02.2010 01.04.2011 58.928 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

fJb?efNt 
fJzrfb;a r[o{ 
BkBe :{BhL 
nzfwqs;o s' 
;kb 2007 ftu 
gk; ehsh j?.

02.09.2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 4 ਜੂਨ 1994

8575^861
0, 

Ffwsh^9H
7H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872617818

364 112 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਦੌੜ੍ (ਿੰੁ) ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 12.04.1980 27.10.2008 01.04.2011 58.805 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

fJb?efNt 

ਇੰਗਵਿਸ਼  

tkX{[ ft;a/ 

ti'̂ jK,360|gqh

 Hgq | 2009-

10 fwsh 

L04̂ 02̂ 2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 
30̂ 07̂ 2010

07.12.2015
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ        

jK,gZso BzL88̂ 93( 

)gqhfynk gqtkBrh  

|2015fwshL̂ 09̂ 04̂ 201

5

19 ਜੂਨ 1996 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,n
wbk̂ 2 ( ) 

2013̂ 14 | 

gH;wK  

|738fwsh 

03̂ 10̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 4 8968529800

365 ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ RAKESH 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਛੋਵਾਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 12.04.1977 01.02.2010 01.04.2011 58.719 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ No

Elective 

ਇੰਗਵਿਸ਼ , 16 

November 

2007,GNDU 

Amritsar

22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ No
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NO 10 ਜੂਨ 1993 NO NO

JhNhNh/  n-3   

 9372 fwsh 08-

12-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478625948
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

366 442 ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ NARESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਰਉਂਦ ਪਲਾਟ-1 ਬਰੇਟਾ ਿਾਨਸਾ 22.11.1982 10.06.2009 01.04.2011 58.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ(21.

07.2008)

04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

(08.10.2009)

19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

3983-84 
imqI 

31.12.201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815516813

nokrI iv`c 
Awaux qo 
pihlW hI 
ividAk 

Xogqw pUrI 
sI [

367 ਸੁਖਜੀਤ ਵਸੰਘ SUKHJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰੋਂ ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 07.04.1980 30.10.2008 01.04.2011 58.500 ਐਸ.ਸੀ. VH ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

j[ew BzH 
775 

fwshL 
28H11H2

012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 

;szpo 2012

27.07.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso BzL 1168 

fwsh 26-04-

2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464264643

368 974 ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ VIJAY 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੱਲੇਵਾਲ ਗੁਰਾਇਆਂ-1 ਜਲੰਧਰ 18.01.1977 27.10.2008 01.04.2011 58.485 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
NO. 2177, 

DATED 

13.04.2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14.07.2010 25.07.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1993 Bjh Bjh

A-4/ prK 
smW/ 

2013-14 
imqI: 

19.06.201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855964175

369
ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ 

ਵਜੰਦਿ
PREM 

KUMAR 

JINDAL 

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੁੰ ਿਣ ਕਲਾਂ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 03.11.1977 05.06.2009 01.04.2011 58.439 ਜਨਰਲ HH ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

5 imqI 
31.08.201

7

25.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ -W jI hW 3 nhIN jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 9417539188

370 382
ਜਵਤੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
JATINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹਿੂਆਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 01.08.1980 27.10.2008 01.04.2011 58.414 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

277(2)$g
qhLwBI{o
h$2010^1

1 fwsh 
11$05$20

10

HHHHHHHHHH 27.07.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHH 10 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh

 
n^1/1(goy 
;wK)2013/
8375^77 
19/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815400159

n?wHJ/HfJzr
fb;a,Nhfuzr 
nkc fJzrfb;a 

ns/ u'Dtk 
ft;ak 

nzro/iah 
BjhA j?.

371 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ MANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਮਰਆਲ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 19.09.1975 19.10.2010 01.04.2011 58.409 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.06.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ. 

AMRITSAR  

ele ਇੰਗਵਿਸ਼ 

30.07.2014

23.02.2001

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ koeI n-I

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1990 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH nwbk 

2014- 
7693-

7710  08-
05-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463490062

372 ਰਾਕੇਸ਼ ਕੰੁਦਨ RAKESH 

KUNDAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਪੁਰਾ ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03.12.1973 10.11.2008 01.04.2011 58.270 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

gZso 
Bzpo 12 

fwsh 
10$12$20

08

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2009

18.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12 ਜੂਨ 1975

n^1/2013^
10119^20 

fwsh 
15/10/13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 3 9815641476
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

373

ਕਰਮਜੀਤ 

ਿਾਸਦੇਿ
KARAMJEET 

 VASDEV
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਜੀਆਂ ਵਾਲੀ

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਚੂੜ੍ੀਆਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02.02.1982 19.01.2011 01.04.2011 58.190 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ………………
GNDU 

AMRITSAR   

1 july 2008

09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ……………. 29 ਜੂਨ 1998 ………… …………

      
JhHNhHN

h         
j[ew BzH 

b/yk 
2013/(b^3

) 
9365^68 

fwsh 
07^08^13 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872538389

374 598 ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ SATISH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਹਾਜੀਪੁਰ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20.04.1971 27.10.2008 01.04.2011 58.130 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ies krmcwrI 
vlo eIpMjwb 
qy ividAwk 
Xogq dI glq 
sUcnw BrI 
geI  hY[ies 

leI ies 
krmcwrI dw 
AgryjI ivSy 
dI qr`kI dw 
kys nhIN 
bxdww hY

375 740
ਅਸ਼ਿਨੀ 
ਬਾਂਸਿ

ASHWANI 

BANSAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਰੌੜ੍ੀ ਸਿਾਣਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 13.06.1973 27.10.2008 01.04.2011 58.090 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

fwsh 26 08 2009

12.04.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 25 ਜੂਨ 1988 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

nfXnkge n̂ 6 

(eBcow/PB) 

2014-15/2365 

fwsh gfNnkbk 

27̂ 11̂2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 3 9876824787

376 ਜਸਕਰਨ ਵਸੰਘ JASKARAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਮਸੰਘ-

1

ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ 
ਵਾਲਾ

ਿੋਗਾ 10.10.1979 31.10.2008 01.04.2011 58.081 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 1278,31.0

3.2010
30.07.2010 30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 7 ਜਨਵਰੀ 1997 Bjh Bjh

ETT 149-
66 

11.02.201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 4 3 3 9815892936

377 ਿਵਰੰਦਰ ਕੌਰ VARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੋਖੇ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 29.07.1980 10.11.2008 01.04.2011 58.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ro{ BkBe d/t 
:{Bhtof;Nh 
16-11-2007

24.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16 ਜੂਨ 1975

n^1/2014/
3034 
fwsh 
4/6/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9780483031
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

378 ਿੀਨਾ ਿੋ TEENA 

LOCH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਵਰਾਿ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05.09.1979 10.11.2008 01.04.2011 57.962 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975

n^2/2008/
621^24 

fwsh 
7/11/08

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501271155

379 ਵਨਰਿੈਰ ਵਸੰਘ NIRVAIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ 
ਮਸੰਘ

ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 22.02.1981 10.11.2008 01.04.2011 57.870 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
GNDU 

AMRITSAR 

2012

29.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਜੂਨ 1975

11044 
fwsh 

9//12/13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815511664

380 ਮਨੀਸ਼ਾ MANISHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਨਰੰਜਣਪੁਰਾ ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21.10.1971 10.11.2008 01.04.2011 57.762 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
4269 
fwsh 

8$3$2010

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰVERS

ITY  2010

17.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10 ਜੂਨ 1975

n^1/2014^
1554 
fwsh 

28/3/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478307150

381

ਧਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
DHARAMJIT 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਈ

ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ 
ਵਾਲਾ

ਿੋਗਾ 05.12.1980 27.10.2008 01.04.2011 57.755 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 59/2012,2

3.01.2012
05.09.2012 31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 1134, 10-12-12

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

Teaching of 
English,05.08.2
013 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

ETT 
2818-20 
,28.01.20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146311115

382 234 ਜਸਪ੍ਾਿ ਕੌਰ 

ਵਸੱਧੂ
JASPAL 

KAUR 

SIDHU

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੇਰੀ ਮਸੱਧਵਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 07.11.1968 30.10.2008 01.04.2011 57.739 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 09.07.2010

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
300$10fwsh 

22$2$10

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 21.03.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ inl 20 ਜੁਲਾਈ 1984 fBb BjhA

jK 
,n^1/2013
^1667^68 

fwsh 
2H7H13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501003658

383 120 ਜਗਦੀਪ੍ ਕੌਰ JAGDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਘੇੜ੍ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 04.12.1983 27.10.2008 01.04.2011 57.682 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

gohfynk 

gotkBrh 

$2012- 13 

////283 fwsh 

20-07-2012

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ$ 

30H07H2013

17.08.2008
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
384 () go-fynk 

gotkBr- 2009-10 fws- 

 11-12-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bj] 10 ਜੂਨ 1999
n?u Nh dh soZeh 

vh pko 

n-1$2016-

17$n?Hf;H(gd 

T[ZBsh n?Zu 

Nh)  fwsh 

29H09H2016

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
nwbk-2(508) 

2014-

15/gH;wk/184 

fwshH 16-05-

2014, bVh BzH 

32

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054665200

384 ਸੁ ੇਤਾ SUCHETA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋ  ਫੂਲ ਮਸੰਘ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 15.09.1972 27.10.2008 01.04.2011 57.676 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 24.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9414122694

385
ਿਖਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
LAKHWIND

ER SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਸਤਪੁਰ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 19.05.1981 17.11.2008 01.04.2011 57.600 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

GNDU 

AMRITSAR 

Date 

23/07/2012

09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _ 10 ਜੂਨ 1997 _ _

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

3219/25 

ਵਮਤੀ 
23/05/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592087383
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

386 221
ਵਕਰਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
KIRANJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਨੂਆਂ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
07.08.1981 31.10.2008 01.04.2011 57.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 464

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.03.2014 25.07.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 539/11-03-2015
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.12.15 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-
3/2013/57
7-41 imqI 
30.09.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872104753

387 429 ਹਰਵਜੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
HARJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਧਵਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 16.10.1978 01.04.2011 57.512 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
848^53,f
wshL24H
10H2013

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾHgfN

nkbk 14H07H2014

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ  BzL 003 fws-
L17-11-2014

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾHgfNnk

bk 27H06H2016

14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh

 j[ew BzLn-

3/2013-14 goy 

;wK gko 1410-

13 

fwshL30H10H2

014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501028946

388 517 ਮੇਜਰ ਵਸੰਘ MEJOR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰੂਰ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 05.04.1981 27.10.2008 01.04.2011 57.507 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 

26/08/2009 

1$ghqfynktK$

2016^17$;[Bk

w^1$1 fwsh 

23$06$2016

24.07.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^^^ ^^^^
1360 

01/10/201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463067364

389 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ GURVINDER 

 KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਪੂਰਬੀ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 26.04.1977 27.10.2008 01.04.2011 57.488 ਜਨਰਲ VH ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1997

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ

iBob$gqhfynk

$698 fwsh 

04H01H2017

fJb?efNt fJzrfbô, 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ fwsh 

07H2017

01.04.1998

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1999

j[ew BzH n-

6$2017-n?Hf;H 

j?¾vNhuo 7767 

fwsh 03H11H2017

BjhA

JhHNhHNhH, 

n-4/2014-

n?Hf;H7215 

fwsh 

12H08H2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417616608 n?wHJ/H nzro/÷h

390 ਰਾਜੀਿ ਕੁਮਾਰ RAJEEVE 

KUMAR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਡੀ ਖੁਰਦ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 24.03.1980 27.10.2008 01.04.2011 57.301 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 04.07.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪਰਾਈਵੇਟ -W jI hW 3 nhIN jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 8528076288

391 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਉੱਡਤ ਭਗਤ 
ਰਾਿ

ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 06.06.1982 28.03.2011 01.04.2011 57.272 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ngq?b 2008 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

01.04.2011
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

j[ew BzL 6253 

fwsh 

6̂ 03̂ 2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 4 3 9876434063

Page 61 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

392 770

ਗੁਰਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
GURWINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਜਾ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 13.05.1975 27.10.2008 01.04.2011 57.270 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
567 $ 

25H10H2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ   
09-08-2012

23.08.2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 BjhA ^

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
n-6(goy 

;wK)2013-14-

1258 fwsh 

gfNnkbk 25-

06-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 3 9876813377

393 392 ਬਿਿੀਰ  ੰਦ BALVEER 

CHAND
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੋਲਾ

ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ 
ਮਸੰਘ

ਪ ਾਨਕੋਟ 06.03.1980 17.11.2008 01.04.2011 57.218 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

enlglish 

01/07/2008

30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 0 19 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA

hukm nM 
Amlw 

/2014(A-
1)11934-
63 imqI 
14-01-
2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478755806

394 336
ਰਾਜਵਬੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
RAJBINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਗਚੜ੍ੀ ਿੁਕਤਸਰ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

20.05.1981 25.10.2008 01.04.2011 57.174 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2008

28.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 20 ਜੂਨ 1975 Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. n-

1( ) goy 

;wK/2789-27 

fwsh 11-12-13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146866799

395 143 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹੰਦੀਪੁਰ ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
28.11.1979 26.10.2008 01.04.2011 57.148 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
485-86 fwsh 

21-10-16

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
06.11.2017 22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 3 ਜੂਨ 1995 fBb fBb
18-39 fwsh 13-

08-13
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9914821088

396 442 ਵਸ਼ੰਗਾਰਾ ਵਸੰਘ SHINGARA 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 16.12.1978 25.06.2010 01.04.2011 57.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

Litrature 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

(30.7.2016)

17.04.2018
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1205-06, 11-08-

17

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

Teaching of 
ਇੰਗਵਿਸ਼  ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀ. ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
17.04.2018

18 ਜੂਨ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146663323

397
ਕਿਿਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
KAWALJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰੀਜਾ ਨਗਰ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 03.06.1982 14.10.2010 01.04.2011 57.084 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

gZso BzH 1153 

fwsh 20-09-

2016

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ
27-3-2017

27.03.2017
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 

ਜੰਮੂ 

01 May 2006

10 ਜੂਨ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZso BzH 

n/2017/2724 

fwsh 23-08-

2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888435300
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

398
ਅਮਨਦੀਪ੍ 

ਕੁਮਾਰ
AMANDEEP 

 KUMAR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਮਹਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 20.01.1980 25.03.2011 01.04.2011 57.084 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ  -  28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ   - Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
25395/2

017

4 3 3 3 3 3 9463032049

399
ਅਰਵਿੰਦਰਜੀਤ

 ਵਸੰਘ
ARVINDERJ

EET SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲਾਹੜ੍ ਿਮਹਿਾਂ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 25.06.1980 27.10.2008 01.04.2011 57.040 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463145571

400 649 ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ HARISH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੇਰਾਖੇਰਾ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 15.08.1983 08.06.2009 01.04.2011 57.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ELEC ENG 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

19.09.2008

20.08.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

Teacher of Eng 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

18.08.2008

10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

1326-30  05-11-

2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 4 3 3 9501030564 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਨੱਥੀ ਹੈ

401
ਜੰਗਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 

ਵਸੰਘ
JANGSHAM

SHER SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 30.07.1980 30.10.2008 01.04.2011 56.980 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
212 fwsh 24-

cotoh 2014

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
2014

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 18 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417469324

402 463 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SUKHVINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਸਤਫਾਬਾਦ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 05.06.1960 27.10.2008 01.04.2011 56.957 ਬੀ.ਸੀ. OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ -.

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 1-4-

1982
1 ਨਵੰਬਰ 1976 ….. …… 1676-93 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417852616

403 995 ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ASHOK 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਲਾਂ

ਿਾਛੀਵਾੜ੍ਾ 
ਸਾਮਹਬ

ਲੁਮਧਆਣਾ 15.01.1979 09.06.2009 01.04.2011 56.929 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ih

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
jK ( fJb?feN 

fJzrfb;)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA ih 19 ਜੂਨ 1995 BjhA ih BjhA ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
n^4/2014^

n?f; 
6915^22 
fwsh 15 
^07^2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814211125

404 556 ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ VINOD 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋਧਪੁਰ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 09.06.1975 30.10.2008 01.04.2011 56.928 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 3124/16.0

4.2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ELEC ENG, 

PBI UNI 

PTIO/30.07.20

10

16.10.2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

1326-30  05-11-

2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501014060 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਨੱਥੀ ਹੈ

405 ਬੂਿਾ ਰਾਮ BUTTA RAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 04.08.1982 03.11.2008 01.04.2011 56.873 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 02.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417444202
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

406 6 ਕੁਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ KULWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱਦੋਂ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 05.09.1981 30.10.2008 01.04.2011 56.773 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

pbke 
gqkfJwoh 

f;Zfynk 
nc;o,d'okj
k d/ j[ew 
BzH 11 

fwsh 
19$4$201
2 nB[;ko 
phHJ/ 

Gkr gfjbk 
ns/ pbke 
gqkfJwoh 

f;Zfynk 
nc;o,d'okj
k d/ j[ew 
BzH 21 

fwsh 
26$11$20
12 nB[;ko 

phHJ/ 
Gkr d{ik 
ns/ shik 

dh 
gqtkBrh 
bJh rJh

20.8.2013 

ਇੰਗਮਲਸ਼(tkX{ 

ftPk)

18.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ

pbke gqkfJwo- 
 f;Zfynk 

nc;o,d'okjk d/ 
j[ew Bz- 40 
fws- 12-2-

2015 nB[;ko 
p--n?Zv tkX{ 
ftPk N-fuzr 

nkc fJzrfbP d- 
gqtkBr- bJ- rJ-

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

20.08.2013 

ਇੰਗਮਲਸ਼(tkX{ 

ftPk)

10 ਜੂਨ 1997

dcso fibk 
f;Zfynk 

nc;o,b[fXn
kDk d/ 

j[ew BzH 
n^4/2014 
n?Hf;HH 

7215 
fwsh 

b[fXnkDk 
12H08H2

014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814410336

407 ਅਜ ੇਕੁਮਾਰ AJAY 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਵਾਨੀ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 27.01.1975 17.11.2008 01.04.2011 56.719 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

06/02/2008

21.07.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
31 ਦਸੰਬਰ 1990 BjhA BjhA

 ETT 
1314-18 
28-05-
2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781054752

408 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ HARPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 02.05.1983 08.06.2009 01.04.2011 56.684 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ BjhA

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,     

14-07-14

18.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24-12-
2015

10 ਜੂਨ 1999 BjhA BjhA

2017-
18/1-

369,fwsh 
08-08-
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 8437300782

409 144 ਸੁਖਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
SUKHWIND

ER SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜੋ ਕੇ ਉਸਪਰ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 03.09.1975 27.10.2010 01.04.2011 56.610 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -----

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
i{B 2011 01.08.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ---- 14 ਜੂਨ 1975 ---- ----

JhHNhHN
h j[ew 
BzL 

66^183 
fwsh 

10^01^20
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464101048
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

410 782 ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ SATISH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਗੋਲ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 15.04.1980 08.06.2009 01.04.2011 56.590 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

jk ih, j[ew Bz 

J/ 1̂3$2011̂12$

506 fwsh 

28̂ 07̂ 2011

ਐਡੀਸ਼ਨਿ 06.07.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ

jk i-, j[ew Bz 1464 

fws- 04-06-2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Nhfuzr nkc w?E Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso BzpoL 

n̂ 6(goy 

;wK)2013̂ 14̂ 21

57 fwsh 25--6-

2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 3 9872002332

411 - ਗੁਰਬਖਸ਼ 

ਵਸੰਘ
GURBAKSH 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੂਹੀ ਖੇੜ੍ਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 10.12.1983 01.11.2010 01.04.2011 56.530 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gzikp :BhL 

uzvhrVQ ,16-02-

2009

27.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 23 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-

2/EE/2013

-1323 

DATED 

01/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872364568 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

412 344 ਸੰਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ SANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਚਬੜ੍ਾਂਵਾਲੀ ਿੁਕਤਸਰ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

10.02.1983 08.06.2009 01.04.2011 56.522 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
321 fwsh 28-8-

2015

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2014

27.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2016

21 ਜੂਨ 1975 Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. n-

1( ) goy 

;wK/2866-

2901 fwsh 16-

12-13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876422995

413 - ਨੀਰਜ ਸੇਠੀ NEERAJ 

SETHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਲਾਿ ਵਾਲਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 22.05.1981 26.10.2008 01.04.2011 56.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹL 

uzvhrVQ,04$06$2

010

11.07.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹL 

uzvhrVQ,13$11
$2013

19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-

2/EE/2013

-1323 

DATED 

01/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 8146523699 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

414 ਜਗਰੂਪ੍ ਵਸੰਘ JAGROOP 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਹੱਲਾ ਝੁੱ ਟੀਕਾ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 21.03.1976 25.10.2008 01.04.2011 56.370 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 25.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 3 3 3 3

415 669 ਜਗਮੀਤ ਵਸੰਘ JAGMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਿਲਕਾ 22.03.1984 25.06.2009 01.04.2011 56.096 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.10.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ih

gzikp :{Nhtof;Nh 

uvhrVQ fwsh  27 

Btzpo 2009

31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

gzikp :{Nhtof;Nh 

uvhrVQ fwsh 03 cotoh 

2010

Bjh ih Bjh ih jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 4 3 3 9872162124 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

416 - ਅਵਨਿ ਕੁਮਾਰ ANIL 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਘੇਵਾਲਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 25.12.1981 27.10.2008 01.04.2011 56.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

uzvhrBVQ,29-01-

2010

26.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
:{Bhtfo;Nh nkc 
izw{,15/03/2014

6 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-

2/EE/2013

-1323 

DATED 

01/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9878615658 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

417   ਕਰਨਿ ਵਸੰਘ KARNAIL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਆਲਿਪੁਰ 
ਿੰਡਰਾ

ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 10.11.1977 27.10.2008 01.04.2011 55.974 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 28 ਿਈ 1994 NA NA

JhHNhHNh  

j[ew BzL 

n̂ 1/(105)/2013

1̂4/goy 

;wK/;zro{o/17̂ 1

2̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9876821178

418 792
ਿਵਿਤ 

ਮੌਦਵਗੱਿ
LALIT 

MOUDGILL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਕਰਾਲਾ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 14.02.1978 05.06.2009 01.04.2011 55.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
222 , fwsh     

13-10-2016

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ       

   13-09-2017

23.12.2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1993 Bjh BjhA

JhNhNh,n-

6(goy 

;wK)2013-

14/2158 fwsh 

25-06-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 4 3 4 9501744556

419 955 ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਿੀ GYTARI 

DEVI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਲੀਪੁਰ 
ਅਰਾਈਆਂ

ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 30.03.1997 01.04.2011 55.691 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.07.2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ngq?b 2003 04.12.2002

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 31 ਜੁਲਾਈ 1987 Bjh ih

JhHNhHN
hn^4/()/20
13^14/goy
;wK/1427 

fwsh 
25^07^20

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 8054927235

420 262 ਬੀਰਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ BEERPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਗਤਪੁਰ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 01.05.1976 25.06.2009 01.04.2011 55.644 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.08.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 27-

7-9

15.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜੁਲਾਈ 1992 BjhA BjhA

jK, 
n^1/2013^

1765 
fwsh 

27^8^201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592058700

421 ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ NARESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੁਸ਼ੀ ਨਗਰ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 11.10.1979 12.06.2009 01.04.2011 55.612 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSARieg

lIS ielYktIb 
imqI 

01.07.2008

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA

7071-84 
imqI-

28.02.201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478363187
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

422 ਰਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ RAVINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਨੀ ਿੁਹੱਲਾ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 05.08.1969 12.06.2009 01.04.2011 55.568 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 18.06.1990

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI 01.06.2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 21 ਜੂਨ 1984 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH nwbk 

2014- 
7693-

7710  08-
05-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815320086

423 ਭਰਪੂ੍ਰ ਵਸੰਘ BHARPOOR 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਈ ਰੂਪਾ (ਕੰ)

ਿੰਡੀ ਫੂਲ 
ਈਸਟ

ਬਮ ੰਡਾ 10.11.1975 27.10.2008 01.04.2011 55.338 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ - 27.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - - hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417735147

424

ਬਿਰਾਜ 

ਕੁਮਾਰ
BALRAJ 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਧਾਣੀ ਕਲਾਂ 
(ਿੰੁ)

ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ 
ਵਾਲਾ

ਿੋਗਾ 30.07.1973 06.07.2009 01.04.2011 55.307 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.12.1997
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ 22.09.2009 20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 24 ਜੂਨ 1989 Bjh Bjh

ETT 
3885-87 
30.09.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 3 9781350513

425 322
ਰਵਜੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
RAJINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਾਨਾ ਰੋਿਾਣਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 04.03.1976 27.10.2008 01.04.2011 55.300 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.09.2017

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

781^18$6
7^17 
n2n?; 

J/n?; Bro 
15$05$20

17

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gzikphL 
:{LgfNnkbk 
13-9-2017

28.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHH 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh

 
n^1/1(goy 
;wK)2013/
8375^77 
19/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779900494

426 ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAKESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੁਨਰਾ ਧਾਰ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 02.02.1979 09.06.2009 01.04.2011 55.241 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 12.09.2005

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ######### BjhA BjhA

eI.tI.tI  
3614-30  
imqI 14-
11-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7508572722

eowukohnk 
B/ fJb?efNt 
fJrfbzP Bjh 
ehsh  go 
n?w J/ 
fJrfbzP 
ehsh j?

427 ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ SUNITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਜੀਕੋਟ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20.10.1974 14.11.2008 01.04.2011 55.201 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

r[o{{ BkBe 
d/t 

:{Bhtof;Nh 
2014

25.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12 ਜੂਨ 1975

n^1/2013/
189 fwsh 
17/1/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054603907

428 - ਮਨਦੀਪ੍ 

ਕੁਮਾਰ
MANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਬਹੁਣ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 16.08.1975 25.06.2009 01.04.2011 55.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9417529709

eowukoh 
soZeh BjhA 

b?Dk 
ukj[zdk fJ; 

;pzXh 
fJBekoh dk 

;p{s Bkb 
BZEh j?.
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

429 ਬਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ BARINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰੋਈ ਮਨੈੱਚਲੀ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 18.07.1974 28.11.2008 01.04.2011 55.177 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.02.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ. 

AMRITSAR 

ELE ਇੰਗਵਿਸ਼ 

14.07.2008

17.06.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13 ਦਸੰਬਰ 1998 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH nwbk 
n-1 4067-

68

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855059896

430 810 ਦੀਪ੍ਕ ਵਸੰਗਿਾ DEEPAK 

SINGLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਖਤੂ ਿਾਜਰਾ ਰਾਜਪੁਰਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 23.04.1980 24.09.2009 01.04.2011 55.090 ਜਨਰਲ HH ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 4.12.2008 18.08.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHHH 19 ਜੂਨ 1996

n-() gdT[BZshnK 

j?v Nhuo 220-234 

fwsh 24H1H2018

HHHHH

ETT, n̂ (goy 

;wK)̂ 6/2013̂ 1

4 fwsh 

10H7H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501103405

ph J/ nvhPBb 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fbNo/uo, 

n?uHNhH dh 

gqw';B fwsh 

25H1H2018

431 357 ਰਾਜਪ੍ਾਿ RAJPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਉਣ ਖੇੜ੍ਾ ਲੰਬੀ
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

02.09.1974 27.10.2008 01.04.2011 55.033 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2010

24.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 13 ਜੂਨ 1975 - jK

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,2579̂ 97 

fwshL 06̂ 11̂13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9417669310

432 358 ਗੁਰਮੀਤ ਵਸੰਘ GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਗਚੜ੍ੀ ਿੁਕਤਸਰ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

28.07.1982 25.06.2010 01.04.2011 54.980 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2009

21 ਜੂਨ 1975 Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. n-

1( ) goy 

;wK/2789-27 

fwsh 11-12-13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855446651

433 1115 ਸੁਖਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ SUKHPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਈਸੇਵਾਲ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 19.08.1983 13.08.2010 01.04.2011 54.928 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ 30-

08-2010

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.



j[ew Bz n-4-

2014 n?Hf; 

6915-22


15-07-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3
94173


92482

434
ਅਵਮਤ ਕੁਮਾਰ 

ਗੁਪ੍ਤਾ
AMIT 

KUMAR 

GUPTA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਲਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 17.08.1978 27.10.2008 01.04.2011 54.873 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ ਰੈਗੂਿਰ 619 fwsh 

14$9$12

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਮੂ, ਜੰਮੂ, 
22$8$2012

16.02.2006
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 24 ਜੂਨ 1975

n^1/2014^
1437^38 

fwsh 
26/3/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146664500

Page 68 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

435 324 ਮਵਨੰਦਰ ਕੌਰ MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਿਆਣੀ 
ਬਾਘੋਪੁਰੀਆਂ

ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 02.08.1983 27.10.2008 01.04.2011 54.540 ਬੀ.ਸੀ. OH ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
5147 

18.05.201
0

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 

16.11.2010
01.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …. 1 ਿਾਰਚ 1999 ……. ……..
1113-61 

14.08.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878779810

436 362
ਗਗਨਦੀਪ੍ 

ਵਸੰਘ
GAGANDEE

P SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ (ਿੇਨ) ਲੰਬੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

20.09.1978 27.10.2008 01.04.2011 54.428 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2009

22.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 16 ਜੂਨ 1975 - jK

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,2579̂ 97 

fwshL 06̂ 11̂13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427068866

437 - ਸੁਵਮਤ ਕੁਮਾਰ SUMIT 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੂਹੀ ਖੇੜ੍ਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 26.06.1981 27.10.2008 01.04.2011 54.398 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ,22-

09-2016

26.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹL 
uzvhrVQ 

18/08/2008

19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-

2/EE/2013

-1323 

DATED 

01/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 4 3 9780124849 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

438
ਸਰਬਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
SARABJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱੁਪ ਕਲਾਂ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 28.03.1973 27.10.2008 01.04.2011 53.983 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.08.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

jK 
(2010^11) 

 333

ENG. 

LIT,11.08.201

1,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

19.10.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਂ ਜੀ (2011-
12) 469

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
ਇੰਗਵਿਸ਼,25.09.20

12,pbi. Patiala
24 ਜੂਨ 1989 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./A-

4/()2013-

14/PROBAT

ION/1302/

DATED.27.

06.2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7589178959

439 166 ਪ੍ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ PARMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਬੇ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 25.03.1980 27.10.2008 01.04.2011 53.716 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 26.08.2009
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997

JhNhNh 

Nhuo/nwbk-

2(2013-

14)/gL;wK/736

/01-10-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465212713

440

ਸੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ 

ਭਠਜਾ

SANJEEV 

KUMAR 

BHATHEJA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 05.02.1977 13.08.2010 01.04.2011 53.712 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

22/09/2009

31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

18/08/2008

4 ਨਵੰਬਰ 2006 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh n-

2/gqkHf;/2013-

1323 fwsh 

01/11/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 2 8146550640 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

441 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARMJEET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 19.09.1974 21.05.2010 01.04.2011 53.438 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ^ 24.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ^ ^ jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 7508574843
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

442 ਮਨਮੋਹਨ ਵਸੰਘ MANMOHA

N SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੁਪਕੇ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 28.05.1982 27.10.2008 01.04.2011 53.335 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

jK 
(2012^13) 

 408

ENG. 

LIT,20.03.201

3,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

17.08.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਂ ਜੀ (2013-
14) 121

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

litrature,26.09.20

14,pbi. 

Uni.patiala

29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./A-

4/()2013-

14/PROBAT

ION/1302/

DATED.27.

06.2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463588088

443 903 ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ MUKESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਣਸੇਕੇ ਟੱਲਾ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ 
ਨਾਨਕ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01.02.1967 17.11.2008 01.04.2011 53.239 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb 26.02.1996

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 30 ਜੁਲਾਈ 1981 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZso BzL b/yk-

3/2014/373 

fwsh22-01-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 5 4 4 4 4 9779459394

444  ਤਰਸੇਮ ਿਾਿ TARSEM 

LAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੁਨਰਾ ਧਾਰ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 24.11.1981 17.11.2008 01.04.2011 53.173 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.06.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 20.11.2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1998 BjhA BjhA

eI.tI.tI  
3614-30  
imqI 14-
11-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463695384

eowukohnk 
B/ fJb?efNt 
fJrfbzP Bjh 
ehsh  go 
n?w J/ 
fJrfbzP 
ehsh j?

445 ਤੇਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ TEJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝੱਖਲਾਂ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 26.12.1977 27.10.2008 01.04.2011 53.032 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ  -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 116, 19-11-12
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2013

29 ਿਈ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

n&1/(69)/2013-

14/fwsh  

/01H11H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478510323

446
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ 

ਵਸੰਘ
AMANPREE

T SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲਰਭੈਣੀ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 31.10.1980 27.10.2008 01.04.2011 52.970 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀ. ਪ੍ਵਿਆਿਾ 27.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 1 ਸਤੰਬਰ 1995 fBb fBb

n^6(goy 
;wK)2013
^14/1349/
26H7H20

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872983232
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

447 7 ਵਨਰਮਿ ਵਸੰਘ NIRMAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 09.04.1979 31.10.2008 01.04.2011 52.920 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

dcso fibk 
f;Zfynk 

nc;o,b[fXn
kDk d/ 

j[ew BzH 
ih^4$201
0^n?Hf;H
2724^25 

fwsh 
b[fXnkDk 
28$7$201
0 nB[;ko 
phHJ/ 
Gkr 

gfjbk,Gkr 
d{ik ns/ 
shik dh 
gqtkBrh 
bJh rJh

16.9.2011 

ਇੰਗਮਲਸ਼(tkX{ 

ftPk)

31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _ ######### __ __

dcso fibk 
f;Zfynk 

nc;o,b[fXn
kDk d/ 

j[ew BzH 
n^4/2014 
n?Hf;HH 

7215 
fwsh 

b[fXnkDk 
12H08H2

014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8725900955

448 ਸੁਬੇਗ ਵਸੰਘ SHABEG 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋਹਣ ਕੇ ਉਤਾਰ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 26.01.1981 30.10.2008 01.04.2011 52.748 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 18H09H2008 31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNhH 

,n-1/2013-1673-

74  fwsh 

02H07H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9463381805

449 ਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ RAJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਲਾਿ ਰਸੂਲ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 08.04.1977 23.02.2011 01.04.2011 52.700 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਿੈਣ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰੀ

450 ਬਿਦੇਿ ਵਸੰਘ BALDEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੱਤਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07.02.1983 10.11.2008 01.04.2011 52.555 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
318  
fwsh  

4$2$09

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2009

29.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21 ਜੂਨ 1975

n^1/2013^
1318 
fwsh 

19/3/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814370180

451 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ GURPEET 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਜਰੀ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 25.01.1982 27.01.2008 01.04.2011 52.445 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 29.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ -W hW 3 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 9463322628

452 ਅਜਮੇਰ ਵਸੰਘ AJMER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਿਰਾਲੀ

ਸ਼ਰੀ ਚਿਕੌਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਰੂਪਨਗਰ 20.05.1972 30.10.2008 01.04.2011 52.433 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1994
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 01.04.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA
6915-22 fwsh 

15-07-14
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465777329
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

453 - ਕੁਿਿੰਤ ਵਸੰਘ KULWANT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੈਣੀ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 12.03.1979 27.10.2008 01.04.2011 52.340 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹL 

uzvhrVQ,16-09-

2011

27.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹL 

uzvhrVQ,03$08
$2012

1 ਿਾਰਚ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-

2/EE/2013

-1323 

DATED 

01/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464440710 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

454 1461 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫਲੇਵਾਲ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ 10.01.1983 20.06.2011 01.04.2011 52.320 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ

fJb?efNt 

nzro/ih,(08H09H2

008)ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

JhHNhHNh 

j[ew BzLn-

4/2016 

n?Hf;L2251 

fwshL29H07H

2016

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815424123

fibQk f;Zfynk 

dcso(n?Lf;L) 

b[fXnkDk s"A 

gqkgs fb;N ftZu 

Bkw doi Bjh j?.  

455 ਸੁਖਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ SUKHPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਕਰਵਾਲ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 16.07.1982 27.10.2008 01.04.2011 52.131 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ  -

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

2008

28.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ  
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 2008

29 ਜੁਲਾਈ 1997 - -

n&1/(69)/2013-

14/fwsh  

/01H11H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
25395/2

016

3 3 3 3 3 3 9464055229

456 858
ਸੁਖਵਜੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
SUKHJINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰੀਿਾਜਰਾ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 23.10.1973 27.10.2008 01.04.2011 52.090 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.04.1996

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 2008 30.07.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21 ਜੁਲਾਈ 1991

JhHNhHNhH, 

n-6 goy ;wK 

2013-14 fwsh 

06H09H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501030180
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

457 855 ਸਤਵਿੰਦਰ 

ਪ੍ਾਿ
SATWINDER 

 LAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਲਿੀਕ ਿੁਹੱਲਾ ਸਿਾਣਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 10.01.1961 27.10.2008 01.04.2011 52.090 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.07.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ Bjh 14.12.2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 21 ਜੂਨ 1980 Bjh Bjh

JhHNh Nh n-

6(goy 

;wk)2013-

14/1558fws

h 

6H8H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9876622882

ph HJ/ ftZu 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt ft;k BjhA 

;h ,gqzs{ ph n?v 

ftZu ਇੰਗਵਿਸ਼ 

Nhfuzr ft;k ;h ns/ 

eowukoh tZb'A 

n?w J/ ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ehsh j'Jh j?.

458 ਸਰੋਜ ਬਾਿਾ SAROJ BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚੱਕ ਰੁਲਦੂ ਮਸੰਘ 

ਵਾਲਾ
ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 13.01.1979 04.11.2008 01.04.2011 51.990 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ NA 01.01.2000

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 9872273537

459 ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ VINOD 

KUMAR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਾਬ ਨਮਹਰ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 31.05.1981 27.10.2008 01.04.2011 51.912 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 27.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ jK ih Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501640024

460 488 ਕੁਿਜੀਤ ਕੌਰ KUL JIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੌਵਾਂ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 28.01.1980 27.10.2008 01.04.2011 51.790 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ …………
Elec. Eng 

GNDU,23.08.2

010

09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ . 9 ਜੁਲਾਈ 1995 ….. ……
6402, 

20.01.201
7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 2 3 3 9872622624 MA ਇੰਗਵਿਸ਼

461
ਸੁਖਜੀਿਨ 

ਵਸੰਘ
SUKHJEEVA

N  SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱੁਘੇ ਕਲਾਂ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 23.10.1982 07.11.2008 01.04.2011 51.730 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417720407

462 ਮਵਹੰਦਰ ਪ੍ਾਿ MOHINDER 

PAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਖਚੈਨ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 12.11.1981 30.10.2008 01.04.2011 51.681 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 834/26.07.

2013

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 05-

09-2012, 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

09.03.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
834/26-07-2013 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.03.2012 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[Zew Bzpo n-

2/gqHf;/2013

fwsh 05/11/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 3 3 9465771348 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

463 ਅਨੁਪ੍ਮ ਕੌਸ਼ਿ ANUPAM 

KOSHAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਗਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 10.04.1968 27.10.2008 01.04.2011 51.577 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 25.5.2011 16.9.2011 28.11.1990

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 9478510409

464 257 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
RUPINDERJI

T SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੁਹਾਣਕੇ ਕਲਾਂ ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 27.01.1981 30.10.2008 01.04.2011 51.504 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

gohfynk 

gotkBrh 

431$fwsh 26-

03-2014

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ$ 07-

12-2010

28.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bj] 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ

n-1$2017-

18$n?Hf;H(gd 

T[ZBsh n?Zu 

Nh) $1691 fwsh 

27H09H2017

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
nwbk-2() 2013-

14/gH;wk/754 

fwshH 07-10-

2013, bVh BzH 

84

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417180332

465
ਸਤਵਿੰਦਰਪ੍ਾਿ

 ਵਸੰਘ ਕੈੜੇ੍
SATWINDER

PAL SINGH 

KAIRE

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੇਰਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲੁਮਧਆਣਾ 12.08.1982 30.10.2008 01.04.2011 51.501 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.09.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ , 22-

09-2009

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 27 ਜੁਲਾਈ 1998
ਈ.ਿੀ.ਿੀ.
7488-91
08-09-14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 3 9814561526

466 1120 ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਡਾਨਾ ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 09.06.1982 27.10.2008 01.04.2011 51.497 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

fJb?fNt ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

uzvhrV (22-09-

H2009)

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 29 ਜੂਨ 1998 Bjh Bjh

JhaNhaNha 

n&4/goy 

;wK2013&1314&

15 fwsh 

05&02&2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 3 3 3 3 9915286116

467
ਰੁਵਪੰ੍ਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
RUPINDERJI

T SINGH

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਗੰਗੋਹਰ ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 12.05.1972 27.10.2008 01.04.2011 51.479 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ngq?b̂ 2011

01.12.2004

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bjh 1 ਿਾਰਚ 1988

n̂ 1$2017 18 

n??Hf;H (gd 

T[ZBsh 

n?uHNhH) 1691 

27$09$2017

JhHNhHNhH 

nfXnkge 

461/1̂58 

22/5/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 8872600132
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

468 301 ਬੀਰਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ BIRPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ

ਸਰਮਹੰਦ-3 

(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

11.01.1983 30.10.2008 01.04.2011 51.131 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 2474$31&3&12

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?eftN, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
09$8$2012

17.08.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 30 ਜੁਲਾਈ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - 1588/1600 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855600549

469 160 ਗੁਰਮੀਤ ਵਸੰਘ GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲਵਾਲ ਕੁਦੀਿ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 18.03.1983 30.10.2008 01.04.2011 50.913 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - 18H09H2008 20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNhH 

,ih -2/ 

n?f;/2013  

fwsh 19H12H03

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 4 9914534342

470 ਅਵਨਿ ਕੁਮਾਰ ANIL 

KUMAR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੰਗੀ ਸੁਖਲੱਧੀ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 01.01.1977 30.06.2009 01.04.2011 50.770 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 24.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ^ Bjh j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 8146758786

471 755 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ JASPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਉਣੀ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 09.01.1986 27.10.2008 01.04.2011 50.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
HHHHHHHHHH 29.01.2008

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHH 6 ਜੁਲਾਈ 2001 Bjh Bjh

n^1()goy 
;wK 

12789^27 
;qh 

w[es;o 
;kfjp 

,11/12/20
13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 #########

472
ਭੁਵਪੰ੍ਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
BHUPINDER 

 KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਰਵਾਲਾ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

3 ਐਟ 
ਜਲਾਲਾਬਾਦ

ਫਾਮਿਲਕਾ 02.01.1984 30.10.2008 01.04.2011 50.488 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

112̂ 02 fwsh 

20H02H2009 

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

Pਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

22H09H2009

18.08.2008
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

Pਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

18H08H2008

30 ਜੂਨ 2000

ett n-2 gqk 

f;Z-2014-

1502 fwsh 

14H01H20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3
ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

473
ਸੁਿਤਾਨਪ੍ਾਿ 

ਵਸੰਘ
SULTANPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਲਸਾ ਨਗਰ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01.05.1981 10.11.2008 01.04.2011 50.456 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ  

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2008

28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27 ਜੂਨ 1975

n^1/2014 
1966^69 

fwsh 
9/4/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876252786
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

474 880 ਅਿਤਾਰ ਵਸੰਘ AVTAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਨਗਰ ਸਿਾਣਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 15.04.1976 12.11.2008 01.04.2011 50.420 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.09.2004

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ 16.02.2006

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 8 ਅਗਸਤ 1996 Bjh Bjh

JhHNh Nh n-

6(goy 

;wk)2013-

14/1901fws

h28HH8H2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 2 3 3 3 9316170933

fJj fJ; fb;N 
ftu Bth 

n?ANoh j?.  
certified that 
eng subject 

of 
B.A(General

) of 
Kurukhhetra 

Uni is 
equivalent 

to  Eng 
Elective 
Subject

475 336 ਜਗਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ JAGDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੀਵਨਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 08.08.1981 27.10.2008 01.04.2011 50.413 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

04 
gqhfynk 
wBia{oh 
phHghHJ

hHUH 
05H09H2

016

13H09H201
7 u'DtK ft;ak 

nzro/iah

18.08.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 19 ਜੂਨ 1996 Bjh Bjh

j[ew BzL 
n^1/1 goy 

;wK 
2015^17 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 8427010085

476 ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ GURJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬੱਲੋਵਾਲ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 16.04.1977 10.11.2008 01.04.2011 50.390 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
n^1/2013/
189 fwsh 
17/1/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 8146621396

477 498 ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ SATBIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਗਾ ਰੋਡਾ ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 18.10.1967 27.10.2008 01.04.2011 50.320 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਿਰ …

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ #########
1859-75 

01.04.2015
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 2 0 2

478 881 ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ DAWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਗ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 10.10.1972 27.10.2008 01.04.2011 50.230 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.06.1995

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
09.08.2002

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 4 ਨਵੰਬਰ 2006 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
1921 fwshL 

28H08H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501113199

479 500 ਦੀਪ੍ਕ ਬਜਾਜ DEEPAK 

BAJAJ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੱਤੇ ਗੜ੍ਹ ਮਸਕਰੀ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 05.03.1983 27.10.2008 01.04.2011 50.223 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
5417 

03.11.201
0

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ gzikph 7 ਅਪਰੈਲ 1999 nhI nhI

721-62 

19.03.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146616129 fJb?efNt d/ 
ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ fdZs/

480 883
ਸੁਖਵਮੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
SUKHMIND

ER SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਬਲਾਨ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 06.06.1984 08.06.2009 01.04.2011 50.050 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 4-

12-2008

24.07.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 30 ਜੂਨ 2000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
1921 fwshL 

28H08H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

481 503 ਅਮਰ ਵਸੰਘ AMAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 27.06.1978 27.10.2008 01.04.2011 49.983 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

459 
04.10.201

6

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ.06.11.

2017

05.03.2002
ਮਦਬਰੂਗੜ੍ਹ 
ਯੂਨੀ. ਅਸਾਿ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …… 5 ਜੂਨ 2005 ……… ………

1883-
1902 

07.04.201
5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 3 9464281230

482 ਨਿਜੋਤ ਵਸੰਘ NAVJOT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੁਰਾਏ ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18.12.1980 10.11.2008 01.04.2011 49.475 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
GNDU 

AMRITSAR 

2009

28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20 ਜੂਨ 1975

n^1/2013^
654 fwsh 
10/1/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872556952

483 ਵਭੰਦਰ ਵਸੰਘ BHINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੌਹਲਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 21.11.1966 29.07.2009 01.04.2011 49.323 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.09.1989

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ bkr{ BjhA bkr{ BjhA 31.12.1997

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ bkr{ BjhA 21 ਜੂਨ 1983 BjhA BjhA

2017-
18/1-

369,fwsh 
08-08-
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 9914714343

484 472 ਵਨਧਾਨ ਵਸੰਘ NIDHAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਟੱਬੀ ਹਰੀ ਮਸੰਘ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 03.05.1978 30.04.2011 01.04.2011 49.120 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.09.2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ __

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,07.

03.2017

17.08.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,18/10/2

010

5 ਜੁਲਾਈ 1993 __ __

jI-
2/prKkwl/1

3-
14/1851-
52 imqI 

19.03.201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9915342373

485 392 ਗੁਰਮੇਿ ਵਸੰਘ GURMAIL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀੜ੍ ਮਸੱਖਾਂਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 01.03.1981 09.11.2008 01.04.2011 49.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾH 

21F7F2008 tkX{ 

ft;ak u'Dth 

nzro/iah

;zrhs 02$9$2002

14.08.2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 12 ਨਵੰਬਰ 1996 Bjh Bjh

 n-1/12003 

fwshL15H07H2

014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9501034067

eowukoh B/ 
fwT{fie ft;a/ 

ftZu th 
ngbkJh 
ehsk j?.

486 1165 ਕੁਿਵਿੰਦਰ KULWINDER ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਮਡਆਲਾ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 13.05.1973 27.10.2008 01.04.2011 48.660 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 26.09.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 24 ਜੂਨ 1989 Bjh Bjh

 j[ew BzL 
n^4/goy 

;wK 
2013^14 
1095357 

fwsh 
18/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915353226

487 555  ੰਦਨ ਕੁਮਾਰ CHANDAN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੀਪਾ ਰੰਗੀ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 05.07.1985 09.06.2009 01.04.2011 48.092 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

14.07.2010/
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਹਤਸਰ

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - nhIjI nhIjI

eI.tI.tI.tIcr/
nM:1811-

13 
imqI:12.0

1.15

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 3 9888253507
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

488 498 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਟੱਬੀ ਹਰੀ ਮਸੰਘ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 31.05.1984 10.07.2009 01.04.2011 47.950 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,17/04/2

018

1 ਿਾਰਚ 1999 __ ___

jI-
2/prKkwl/1

3-
14/1851-
52 imqI 

19.03.201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9815571529

MA(Eng)  

Pbi.Uni. 

Patiala 

(17.07.2008)

489 569 ਵਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾਂ RISHI 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਂਚ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 06.04.1984 07.07.2009 01.04.2011 47.544 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

Amlw-
2(AY.is)-
2015/184
1-42 imqI 
16.03.201

5 
01.04.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146500550

490 ਘਨੱਈਆ ਿਾਿ KANAHYA 

LAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਥੂਲ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07.12.1978 11.11.2008 01.04.2011 47.292 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 25.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14 ਜੂਨ 1975

n^1/2013^
658 fwsh 
10/2/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872485333

491 386 ਜਸਮੇਿ ਵਸੰਘ JASMAIL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਲੰਬੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

02.02.1979 27.10.2008 01.04.2011 46.807 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
1033 
fwsh 

18H03H2
014

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2014

28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 17 ਜੂਨ 1975 - jK

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,602̂ 12 fwshL 

14̂ 03̂ 14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 6280201878

492 1216 ਜਸਬੀਰ ਮਾਹੀ JASBIR 

MAHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੁਲੇਤਾ ਗੁਰਾਇਆਂ-2 ਜਲੰਧਰ 01.11.1979 27.10.2008 01.04.2011 46.403 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.06.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

GNDU , 

2008. 06 

JANUARY-

2011

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 16 ਦਸੰਬਰ 1999 Bjh Bjh

 A-5/2015-

16/prK 
smW/157

50-
52/imqI 
jlMDRr 
04-12-
2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437722262
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

493 1393 ਵਿਸ਼ਾਿ ਕੁਮਾਰ VISHAL 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਮਪੰਡ ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 07.05.1981 11.11.2008 10.06.2011 46.351 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

fJzrfbP fJb?efNt, 7-

8-2009
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ bkr{ Bjh 19 ਜੂਨ 1996 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

ਿੇਖਾ-
2006(ਿ3)21

91510 

ਵਮਤੀ 03-

05-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417362977

494 422 ਰਾਜਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ  ੀਮਾ
RAJVARIND

ER SINGH 

CHEEMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਰਾਖਾਂ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 09.08.1980 08.07.2009 01.04.2011 46.191 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
gndu, 16.11.2007 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ….. 17 ਜੂਨ 1975 …….. ………
1113-61 

14.08.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815708115

495 ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ RANJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਲ (ਿੰੁ) ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 14.08.1984 30.10.2008 01.04.2011 45.800 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ

j[ew BzH ih-

4$2010 

n?Hf;H 1615-

16 fwsh 

04H06H2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

fJb?efNt fJzrfbô, 

ghH:{H, uzvhrV, 

fwsh 04H06H2010

15.03.2007
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 30 ਜੂਨ 2000 BjhA BjhA

j[ew BzH n-

4/2014 

n?Hf;H 7719-

24 fwsh 

30H09H2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855772224

496 ਰਜਿੰਤ ਕੌਰ RAJWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਹਾੜ੍ੀਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 03.05.1980 27.10.2008 01.04.2011 44.940 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
918, 

14.07.201
1

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
05.07.2012 07.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ……… 9 ਜੂਨ 1996 ….. ……

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
1047-
1074 
ਵਮਤੀ 25-
07-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8195901800

497 1244 ਵਡੰਪ੍ਿ ਰਾਣੀ DIMPLE 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ 
ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ

ਗੁਰਾਇਆਂ-2 ਜਲੰਧਰ 12.09.1975 13.07.2009 01.04.2011 44.690 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.06.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 409/15-10-

10

GNDU 

AMRITSAR, 

20-07-2011

13.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 17 ਜੁਲਾਈ 1991 Bjh Bjh

A-5/2015-
16/1248 
imqI 01-
02-2016 
jlMDRr

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8847003717

498 195 ਬਿਿੀਰ ਕੌਰ BALVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੀਣ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
03.07.1980 27.10.2008 01.04.2011 44.497 ਐਸ.ਸੀ. OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 579/04/11
/2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.07.2012 27.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 19 ਿਈ 1998 fBb fBb

287-98 
imqI 

30/08/201
3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417692392

499 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ (ਿੰੁ) ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12.11.1984 11.11.2008 01.04.2011 44.478 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ro{ BkBe d/t 
:{Bhtof;Nh 
6$8$2014

28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29 ਜੂਨ 1975

n^1/2013^
1311 
fwsh 

19/3/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872722206
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

500 214
ਤੇਵਜੰਦਰ 

ਸ਼ਰਮਾਂ
TEJINDER 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਂਗੋਕੇ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 31.08.1984 27.10.2008 01.04.2011 43.878 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

fJb?efNt 

ਇੰਗਵਿਸ਼  

tkX{[ ft;a/      

ti'̂ jK, 77-83 

()|gqh Hgq | 

2014 fwsh 

L21̂02̂ 2014

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 14-

07-2014

ਅਸਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਸਲਚਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bjh 9 ਜੂਨ 2006 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,n
wbk̂ 2 ( ) 

2013̂ 14 | 

gH;wK  

|738fwsh 

03̂ 10̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146700984

501 ਇੰਦੂ INDU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਭਖੀ ਔਲਖ ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10.07.1971 18.09.2009 01.04.2011 43.861 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 18.06.1985

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
7 ਜੂਨ 1975 313 fwsh 

7/6/11
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814740742

502
ਸਤਵਿੰਦਰਪ੍ਾਿ

 ਵਸੰਘ
SATWINDER

PAL SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲੀ ਧੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਿਜੀ ਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19.07.1982 11.11.2008 01.04.2011 43.510 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1975

n^1/2013/
11043 
fwsh 

9/12/13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427811566

503 313
ਵਸਮਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
SIMRANJEE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਾਣੀਆਂ ਸਰਮਹੰਦ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

03.08.1985 30.10.2008 01.04.2011 42.957 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 28.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ 

ਸਾਇੰਸ - 12 ਦਸੰਬਰ 2000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ETT/j[ew 

BzL̂ n̂ 1/2014̂

n?A 

f;L̂ 7450̂ 54 

fwsh 

b[fXnkDk̂ 02/

09/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9815561203

504 1269 ਕੁਿਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ KULDIP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਲਭੈ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 26.01.1976 30.10.2008 01.04.2011 42.068 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

15.03.2010

27.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 15 ਦਸੰਬਰ 1993 Bjh Bjh
9746-47/19-

08-2014
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463714812

505 263 ਮਨਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ MANDEEP 

SINGH

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਬਣਵਾਲੀਪੁਰ

ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ 
ਪਨੰੂਆਂ

ਤਰਨਤਾਰਨ 30.04.1985 30.10.2008 01.04.2011 41.915 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

jKਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ,gZL

 BzL395 fwsh 

29H1H2012

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ no
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 13 ਜੂਨ 2001

jK,n^2$2016
^6059^73 
fwsh20H10

H16

BjhA

JhNhNH,n
^1/2013^1
067^68fw

sh 
2H7H13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855040299
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

506 1280 ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ HARJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ 
ਦਕੋਹਾ

ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 02.06.1985 13.07.2009 01.04.2011 40.285 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 07.11.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

07/08/2009

07.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30 ਜੂਨ 2000 nhI nhI
eI.tI.tI 

/08/2017
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463409324

507 ਅਵਨਿ ਕੁਮਾਰ ANIL 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15.12.1984 16.12.2010 01.04.2011 40.100 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.1999

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.06.1985

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
23 ਜੂਨ 1975

n^1/2014/
1554 
fwsh 

28/3/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9417388466

508 ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ RAJBIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03.08.1974 10.11.2008 01.04.2011 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 16.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ soZeh b?D 
s'A fJBekoh

509 ਿਵਰੰਦਰ ਕੌਰ VARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਘਾ ਖੁਰਦ ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04.01.1977 08.11.2008 01.04.2011 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ t/ot/ d/D s'A 
fJBekoh

510 - ਅਵਨਿ ਕੁਮਾਰ ANIL 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਤੀਰਵਾਲਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 11.02.1975 25.10.2008 01.04.2011 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

eowukoh 
soZeh BjhA 

b?Dk ukj[zdk 
fJ; ;pzXh 

fJBekoh dk ;p{s 
Bkb BZEh j?.

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9501013745

511 ਸੁਖਪ੍ਾਿ ਰਾਣੀ SUKHPAL 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਨਣ ਵਾਲਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 04.05.1980 25.10.2008 01.04.2011 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

uzrhrVQ 18 
;szpo 2008

04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996

JhHNhHN
h j[ew Bz 
n^2/gq f; 
2013^132

6^30

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417570560 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

512 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ 
ਹਸਤੇ ਕੇ

ਘੱਲ ਖੁਰਦ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 13.12.1974 27.10.2008 01.04.2011 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
23.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
11 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

JhHNhHNh 

gZso BzL 

iĥ 2/n?Hf;/201

3̂ 106̂ 115 fwsh 

27̂ 08̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8727813400

513 ਸੁਧਾ ਸ਼ਰਮਾਂ SUDHA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੜ੍ੀ ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
27.02.1980 22.11.2012 22.11.2012 63.370 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 29.07.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9855483071
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

514 778 ਪ੍ਰਗਿ ਵਸੰਘ PARGAT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੱਲਾ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 03.01.1982 08.06.2009 23.05.2014 56.760 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਐਡੀਸ਼ਨਿ 29.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ih Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso BzpoL 

n̂ 6(eBcow/PB

/goy 

;wK)2017/730/1

104 fwsh 24-

05-2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9915816669

515 434 ਰੋਵਮਕਾ ROMIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.  ਾੜ੍ਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 11.09.1983 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 159.527 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾHgfN

nkbk(11H8H2011)g

qhfynk wBi{oh 

(gZso Bz 1942$16-

12-10)

20.09.2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
j[ew Bz 358 fws- 9-3-

2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾHgfNnk

bk(25H9H2012)gqhfyn

k wBi{oh (gZso Bz 

235$28-11-11)

29 ਜੂਨ 1998 Bjh Bjh

gzso Bz 

850fwsh 9-10-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9872337744    

516 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 15.12.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 159.390 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 03.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ j? ^ Bjh j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8427017200

517 686 ਕੰਿਿਜੀਤ ਕੌਰ KANWALJEE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਾਜੀਗਰ 
ਬਸਤੀ 

ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ
ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ 10.11.1979 13.07.2006 13.07.2006 07.10.2014 156.165 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
04H12H2008

09.10.2009
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

T[g ekoieko- nc;o, 

fibk gq-;d ;zro{o

gZso Bz- 827-30 fws- 

 16-10-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh

JhNhNh/ dcso 

fibQk gqh;d 

z;ro{o gZso 

BzH 45 fwsh 

27H08H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9779141911

518 754 ਬੰਦਨਾ ਦੇਿੀ BANDANA 

DEVI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਲਆਲਾ ਭੁੰ ਗਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 28.02.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 155.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16.2.2018 20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

10.9.2014

7 ਅਪਰੈਲ 1999 no no

ETT , 

1484/11.05

.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417092059
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

519 422 ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ JAGMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਂਗਰ ਕੇਰ ਿੁਕਤਸਰ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

09.09.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 155.218 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 04-

12-2008

28.09.2012
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
######## ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
u'Dth ਇੰਗਵਿਸ਼,  

26-09-2014
10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhNhNh 849,  

09-10-2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 4 3 9855723232
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

520 535 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ GURVINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪੀਰ ਅਮਹਿਦ 
ਖਾਂ

ਘੱਲ ਖੁਰਦ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 13.12.1984 13.09.2006 13.09.2006 07.10.2014 154.460 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2011

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
104  fwsh 

20H07H2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ
ngq/b 2011

01.04.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
579-8080 dt 07-

10-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ
ngq/b 2011

1 ਿਾਰਚ 1999

n-1$n?f;$2015 

gqw';B j?v Nhuo-

1704-08 fwsh 

29H08H2016

--

JhHNhHNhH , 

b/yk-4/n?f;/ 

goy ;wK 1740-

90 fwsh 

06H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781812974

521 233 ਵਹੰਮਾਨੀ 
ਜੁਨਜਾ

HIMANI 

JUNEJA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ 
ਹਸਤੇ ਕੇ

ਘੱਲ ਖੁਰਦ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 28.07.1984 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 154.458 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

29521

23-11-2006

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 57,11-07-2011
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  --- 1 ਿਾਰਚ 1999  ---  ---

JhHNhHNh/ 

1987-88,16-04-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463924922

522 423 ਕੰਿਿਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ KANWALPR

EET KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੱਥੜ੍ੀਆਂ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

06.11.1983 29.06.2006 29.06.2006 07.10.2014 152.997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21^10^2011
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18^8^2008,ਪੰ੍ਜਾ
ਬ ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 9878492008

523 1292 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਈਦਾਂ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 09.08.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 152.725 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 09.06.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 05.04.2011

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
jK, 2217 fws- 
10-12-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 3 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh

JhLNhLN
hL j[ew 
BzL 855 

fwsh 
02/07/200

9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 8872019266

524 529 ਜਯੋਤੀ JYOTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਢਲਾਡਾ (ਿੰੁ) ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 23.08.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 151.488 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
13-10-2008 

and 24-06-2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1998

JhHNhHNh 

Nhuo 1714&17 

fwsh 

27H02H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 8146661219

525 973 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਓਗੜ੍ਹ ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 26.04.1984 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 151.361 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBZb 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 20 ਜੂਨ 1975 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,g
Zso 

BzH4393 
fwsh 

25H01H2
010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878236758

526 436 ਪੂ੍ਜਾ POOJA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕੇਵਲ ਪੱਤੀ 

ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾਂ
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 16.03.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 151.358 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 9 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

gzso Bz 

850fwsh 9-10-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9501013723
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

527 4 ਕਾਵਮਨੀ ਬੇਦੀ KAMINI 

BEDI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੈਿੀ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 04.01.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 151.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1998

JhHNhHNh 

NH/489-

91/1H7H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888514494

528 ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੀਰੀ ਅਫਗਾਨਾ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30.01.1982 06.07.2006 06.07.2006 07.10.2014 151.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA 13.02.2017

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪਰਾਈਵੇਟ letter no 2493 

dated 7/10/17

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1997

ett letter 

no 285-

375 dated 

11/02/201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437978100

529 324 ਸੰਦੀਪ੍ ਕੌਰ SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸਰਾਏ ਅਿਾਨਤ 
ਖਾਂ

ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 22.06.1981 27.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 150.986 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZLBzL418 
fws- 20-5-

2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhi 10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA

JhNhNh<
647^82 

fwsh 
10^5^11

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872168333

530 ਪ੍ਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ PALWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਕੋਲਾਹਾ ਖੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 08.11.1978 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 150.480 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14.12.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 5 ਜੂਨ 1995

JhNhNh, 2300-

01 fwsh 29-04-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9780928787

531 975 ਪੂ੍ਨਮ POONAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲੀਪੁਰ
ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 09.08.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 150.430 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.09.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 29 ਜੂਨ 1998 BjhA -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,7
96 fwsh 29-09-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 8872136200

532 976 ਸੁਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ SUMANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਨ ਾ ਸਿਾਣਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 22.12.1983 08.07.2006 08.07.2006 07.10.2014 150.144 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 24.07.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

nfXnkge 4391 

fwsh 

25̂ 01̂2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779953253

533 876 ਸੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ SURJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਰੰੁਿ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 15.03.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 149.970 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

1387 
11H02H2

015

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
31.08.2017

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
327 -2017

02-02-2017
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH  gH 

BH 
3198^99 

fwsh 
21H06H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781925527 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

534
ਵਸ਼ਿਰਾਜ ਕੌਰ 

ਸੰਧੂ
SHIVRAJ 

KAUR 

SANDHU

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਨਊ ਪਾਵਰ 
ਹਾਊਸ ਕਲੋਨੀ

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 23.07.1982 29.06.2006 04.07.2006 07.10.2014 149.650 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 26.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 3 ਜੂਨ 1997 fBb fBb

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
4395 
ਵਮਤੀ 25-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465272145
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

535 762 ਨਵਰੰਦਰ 

ਅਰੋੜ੍ਾ
NARINDER 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝਾਂਸ ਟਾਂਡਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 26.09.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 149.380 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ  --

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 03.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso Bz-1139

fws--09-11-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  - NO NO

JhHNhHNh

jew BzH301

fwshH25-01-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9464017210 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

536 ਕੀਰਤੀ ਗੁਪ੍ਤਾ KIRTI 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢਾਕੀ ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 19.04.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 148.990 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 07.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

10/08/2011

01.03.2010

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
848-49 / 4-6-

2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 9 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA
eItItI 312-
13/01-02-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054928306

537 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 23.09.1982 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 148.830 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
479 fws- 19-

5-11
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਅਪਰੈਲ 1998
2872^73 

fwsh 
2^6^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 3 9872489060 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

538 445 ਮੋਵਨਕਾ ਗੋਇਿ MONICA 

GOYAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕੋ  ਬੌਰੀਆਂ 
ਸੰਧਵਾਂ

ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 02.04.1981 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 147.867 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
gZso 

BzL257 
fwshL26H
01H2012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾH9H

08H2012

26.08.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 6 ਅਕਤੂਬਰ 1997 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.nf

Xnkge j[ew 

Bz850 

fwshL09H10H2

009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501100328

539 1349 ਅਮਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMARDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਦਕ ਰਾਜਪੁਰਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 10.09.1978 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 146.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
N.A 21.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHHH 31 ਿਾਰਚ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ HHHHH
ETT,4397 

DT 
25.1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 8847311353

540 ਅੰਵਮਰਤ ਕੌਰ AMRIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢੋਲਣ ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 03.04.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 146.200 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 01.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 1 ਸਤੰਬਰ 1997 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9417919477

541 538 ਪ੍ਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
PARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਭਾਈ ਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 28.01.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 145.975 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
13-10-2008 

and 17-06-2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1998

JhHNhHNh 

Nhuo 1714&17 

fwsh 

27H02H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 9463076083

542 1297 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਗਰ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 12.12.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 145.483 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 12.03.2012

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1084, 08-07-09
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 19 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

eI.tI.tI. 
p`qr nM: 
180/1-3 
imqI 05-
02-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 2 9463000379
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

543 8 ਰੂਬਿਪ੍ਰੀਤ 

ਕੌਰ
RUBALPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 23.06.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 145.444 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

 j[ew BzH 
115 fwsh 
27$3$201
5 nB[;ko 
phHJ/ 

Gkr gfjbk 
,phHJ/ 

Gkr d{ik 
ns/ shik 

dh 
gqtkBrh 
bJh rJh

6.7.2015 

ਇੰਗਮਲਸ਼
20.11.2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ

pbke gqkfJwo- 
 f;Zfynk 

nc;o,v/jb'-2 d/ 
d/ j[ew Bz- 
430 fws- 5-
10-2015 
nB[;ko p--
n?Zv tkX{ 
ftPk N-fuzr 

nkc fJzrfbP d- 
gqtkBr- bJ- rJ-

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

3.01.2016 

ਇੰਗਮਲਸ਼(tkX{ 

ftPk)

10 ਜੂਨ 1997 __ __

 fibk 
gqhPd 

nc;o,b[fXn
kDk d/ 

j[ew BzH 
491 fwsh 
b[fXnkDk 
24/4/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8146575011

544 ਦੀਵਪ੍ਕਾ ਵਰੱਖੀ DEEPIKA 

RIKHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਗੱੁਜਰਾਂ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 20.11.1982 10.08.2006 10.08.2006 07.10.2014 145.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

foIbN nt/fNv 
o'b Bz 
61466 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

2017-
18$8269

27.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 10 ਜੂਨ 1999 fBb fBb

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
4399 
ਵਮਤੀ 25-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9646043001

545 ਮਮਤਾ ਿਰਮਾ MAMTA 

VERMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੂਪਾਪੱਤੀ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 10.10.1980 07.01.2006 07.01.2006 07.10.2014 145.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ bkr{ BjhA bkr{ BjhA 11.02.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

3451,fws- 
4/9/2008ns/ 
1284,fws- 
11/3/2010

bkr{ BjhA 19 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA

2017-
18/1-

369,fwsh 
08-08-
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 9877853744

546 989 ਸੋਨੀਆਂ  ੋਪ੍ੜ੍ਾ SONIA 

CHOPRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਘੀਖਾਨਾ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 28.11.1977 01.07.2004 05.07.2006 07.10.2014 145.310 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

19^01^20
10 (gZso 
Bz  214)

01.04.2009
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਈ-ਿੀ-ਿੀ--

2009-332-01-
09-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gZso 
Bz^JhHNhHNh$

2009$332 
01^09^2004

3 ਅਗਸਤ 1987 Bjh ih

goy;wk/w
Bcow/PB/
2017/195^
1998fwsh 
17^08^20

17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 4 9914303339

547 ਤਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ TAJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01.05.1979 01.07.2004 01.07.2006 07.10.2014 145.100 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 01.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪਰਾਈਵੇਟ
jp /A/09/eItItI 
/4504-6 imqI 
16-09-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

jp 
/A/2011/eI

.tI.tI -
325/220 

imqI 
21.11.201

1

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 3 9815577301
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

548 456 ਵਨਵਤਨ ਮਵਿਕ NITIN 

MALIK
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਲੇਆਣਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 04.04.1984 29.06.2006 05.07.2006 07.10.2014 144.530 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
j[ew Bz 35 

fwsh 17-1-2007

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹHuzvh

rVQ (22-9-

2009)gqhfynk 

wBi{oh (gZso Bz 

172$20-02-09)

26.08.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
j[ew Bz 1955 fws- 16-

12-2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh

gzso Bz 

850fwsh 9-10-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 #########

549 217 ਗੀਤਾ GEETA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖੁਸ਼ਾਲ ਮਸੰਘ 
ਵਾਲਾ

ਮਫਰੋਿਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 02.09.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 144.430 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.07.2014
ਮਵਨਾਇਕਾ 
ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀ. ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 03.02.2012

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1377, 27-07-11 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਿਈ 1998 Bjh Bjh

1935-36 

fwsh  12-04-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9988362131

550
ਅਮਰਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
AMARJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਾਹਨਵਾਲੀ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 16.06.1973 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 144.198 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.06.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

fwsh 30-07-2013

30.07.2013
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
3975 fws- 28-08-

2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ fwsh 

26-09-2014

24 ਜੂਨ 1989 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

1714-17 fwsh 

27-02-2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9417832927

551 439 ਸੀਮਾ 
ਿਾਡਿਾਿ

SEEMA 

LADWAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

27.12.1979 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 144.055 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 2009
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.04.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
2009 17 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

JhHNhHNh 

2365 fwsh 

21401/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855496556

552 325
ਵਬੰਦਰਪ੍ਾਿ 

ਕੌਰ
BINDERPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਲੁਹਾਰ ਿਾਜਰਾ 
ਕਲਾਂ

ਸਰਮਹੰਦ-2
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

25.03.1977 01.07.2004 03.07.2006 07.10.2014 144.040 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.07.2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13.07.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 15 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

JhHNhHNhH 

gZso BzH2685 

fwsh 28-2-2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 8427151166

553 1377 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਫਦੀਪੁਰ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 29.03.1980 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 143.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 01.04.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
4 ਅਗਸਤ 1987 Bjh ih

goy;wk/w
Bcow/PB/
2017/195^
1998fwsh 
17^08^20

17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 2 3 9876845080

554 1943 ਰਜਨੀ ਬਾਿਾ RAJNI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 26.07.1982 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 143.950 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 01.04.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਜੂਨ 1997 -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
4427-28 fwsh 

26/03/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7814671518

Page 87 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

555 1299 ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ KARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-1 ਜਲੰਧਰ 18.05.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 143.860 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

;/tk ftu nkT[D 

s'A gfjbK ehsh 

j?.

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 09.10.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bz-2587, 18-

07-07
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 3 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh

gZso 
Bz^1003 
fwsh^26/8

/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781511122

556
ਅਰ ਨਾ 
ਪੁ੍ਨੀਤ

ARCHANA 

PUNEET
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਰੌੜ੍ ਡੇਹਲੋਂ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 30.06.1980 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 143.660 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 

22H06H200
1

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1996

j[ew 
BzL266  

fwsh 
22H01H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 9914407174

557
ਅਵਰਹੰਤ 

ਗਰਗ
ARIHANT 

GARG 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿੰਡੀ ਫੂਲ 
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ

ਿੰਡੀ ਫੂਲ 
ਈਸਟ

ਬਮ ੰਡਾ 11.01.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 143.650 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 29.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ - - hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9417456788

558 1379 ਮੰਜੂ ਬਾਿਾ MANJU 

BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਹਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 21.09.1977 14.08.2006 14.08.2006 07.10.2014 143.640 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.07.1991

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

jK ih 
5993/ 

23.12.2008

26.8.2009 18.08.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHHH 7 ਜੁਲਾਈ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ HHHHH
ETT,4397 

DT 
25.1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9417363118

ph J/ nvh;Bb 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fbNo/uo

559 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਾਉਂਕੇ ਬਸਤੀ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 01.11.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 143.410 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 27.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -W jI hW 4 nhIN jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8146998187

560 1001 ਸੋਵਨਕਾ ਰਾਜਨ SONIKA 

RAJAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਕੋਦਾ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 04.01.1983 07.01.2006 07.01.2006 07.10.2014 143.320 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh ih 03.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ
jK i-, gZso BzL 939 

fws- 06-09-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ih Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso Bzpo  

4395 fwsh 25--

1-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 8427833811

561 329 ਮੰਗਤ ਵਸੰਘ MANGAT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸਰਮਹੰਦ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

20.04.1979 05.07.2006 05.07.2006 07.10.2014 143.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 19 ਜੂਨ 1995
48721 fwsh 31-

08-09
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592096125

562 1381 ਮਨਦੀਪ੍  ੀਮਾ MANDEEP 

CHEEMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੌਂਗਲਾ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 08.10.1982 08.08.2006 08.08.2006 07.10.2014 143.060 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 15-

12-2004

01.10.2004

ਸ਼ਰੀ ਰਾਵਤਪੁਰਾ 
ਸਰਕਾਰ 

ਇੰਟਰਨਸ਼ਨਲ 
ਯੂਨੀ. 

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 
ਰਾਏਪੁਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1997 - -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
3148 fwshL 

29H09H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰਬਰ/ਸਾਲ 3 3 3 3 3 3 9888560010

563 1847 ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ JASBIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਢਾਵਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-2 ਜਲੰਧਰ 01.01.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 142.963 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
lwgU nhI 09.10.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 2592/18-7-2007
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 10 ਜੂਨ 1997 lwgU nhI lwgU nhI
1334, 29-6-

2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463582956
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

564 813 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ MANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰੁਿਪੁਰ ਟਾਂਡਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 03.04.1976 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 142.570 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bed letter No 

640 dated 

04/08/2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ETT  ORDER 

NO/ 1494 

DATED 

11/05/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464931154 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

565 928 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਰੋ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 08.07.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 142.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ nil
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.08.2004 19 ਜੂਨ 1996 no no

gh-

1299/14H01H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 4 3 3 8284003448

566 ਕੁਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਦਬੁਰਜੀ ਸ਼ਾਿ 
ਮਸੰਘ

ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20.08.1981 14.08.2006 14.08.2006 07.10.2014 142.430 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Yes

Elective 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ,16 

November 

2007,GNDU 

Amritsar

27.07.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Special-1 ,  2-8-

2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NO 10 ਜੂਨ 1997 NO NO

68-83,  23-01-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9530540548

567 ਰਸ਼ਮੀ ਗੋਇਿ RASHMI 

GOYAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਘਰਪੱਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 21.05.1983 09.11.2006 09.11.2006 07.10.2014 142.380 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ^ 30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 19 ਜੂਨ 1998 ^ ^
ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 

2683^872/
11/09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 3 9464052500 n?w J/ ( 
ਇੰਗਵਿਸ਼)

568 1005 ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ SATNAM 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਲਵੇੜ੍ਾ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 06.07.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 142.330 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.09.2014

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1998 no

Jh Nh Nh 

4395,25-1-2011
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9779725049

569 448 ਰੁਪ੍ਾਿੀ RUPALI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਿੱਡਾ ਿਲੋਟ
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

09.01.1983 29.07.2006 29.07.2006 07.10.2014 141.770 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 29.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1665, 19-08-

08
- Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 9501026477

570 1844 ਪ੍ਰੀਤੀ ਘਈ PREETI 

GHAI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਫੱਜਲਪੁਰਾ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 30.10.1983 08.08.2006 08.08.2006 07.10.2014 141.750 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਅਗਸਤ 1987 Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.   
goy 

;wK/eBco
w/;aB/201
7/195^198

 fwsh 
17^08^20

17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8427343700

571 1927 ਅਨੂ ANU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਹੜ੍ੀਆਂ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 31.10.1983 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 141.650 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.2003

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
04.07.2004

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
2 ਦਸੰਬਰ 1998

JhHNhHNhH, 

1327 fwsh 

09H06H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8295430524

572 836 ਦੀਪ੍ਕ ਕੁਮਾਰ DEEPAK 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਨੀ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 25.07.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 141.340 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
p--n?v gZso 

BzL2174 fws- 
25-09-2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

j[ew BzL 
320 

fwshL25^
01^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9465669220 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

573 1392

ਗਗਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
GAGANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਲਹਾ ਿੁਬਾਰਕ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 14.04.1980 07.08.2006 07.08.2006 07.10.2014 141.330 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
SP-1/ gZso 

Bẑ 2$645$200

7

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ   

21-07-2018

18.08.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 10 ਜੂਨ 1993 BjhA ^

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,4
395 fwsh 25-01-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417559162

574 225 ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਖਿੀਰਪੁਰਾ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

1
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 10.01.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 141.172 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ --

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 908/28-03-11
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1998 __ __

JhHNhHN

h(3198-

99/21.06.

2010)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 2 4 9781928156

575 1395 ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਕਿਾ ARTI 

SHUKLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਖਰ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 22.08.1979 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 141.166 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

4^12^2008

30.08.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1994 no

Jh Nh Nh 

4395,25-1-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3

576 1018 ਵਨਸ਼ੀ NISHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਾਣ ਕਲਾਂ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 19.08.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 141.103 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.09.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2884-86-24-

07-2009
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 10 ਜੂਨ 1997 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

4387/04^0
3^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988413642

577 ਜਵਤੰਦਰ ਵਸੰਘ JATINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲੇਲ ਕੇ ਕਿਾਲ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

3 ਐਟ 
ਜਲਾਲਾਬਾਦ

ਫਾਮਿਲਕਾ 12.10.1978 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 141.040 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.01.2018
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 2016-09

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

2018

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
20-12-

2010/7677

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 15 ਜੂਨ 1975

ett fgm nzeD 

BzH 3198̂ 99  

fwsh 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855520431 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

578 1397 ਰਜਨੀ RAJNI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਹਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 24.03.1979 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 141.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.02.2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ jK ih SPI 

31.3.2008
21.7.2008 21.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ HHHHH
ETT,4395 

DT 
25.1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 3 9463589090

ph J/ nvhP;Bb 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fbNo/uo

579 1399 ਰਜਨੀ ਗੁਪ੍ਤਾ RAJNI 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਉਦੇਪੁਰ 
ਮਦਵਾਨਵਾਲਾ

ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 25.04.1975 08.08.2006 08.08.2006 07.10.2014 140.916 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13 ਜੁਲਾਈ 1990 no

Jh Nh Nh 

4395,25-1-2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 9781192222

580 848 ਮੋਵਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MONIKA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੁਹਰੀਆਂ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 09.03.1972 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 140.747 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 18.06.1999

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.03.2009

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
274-75/25-04-

2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 24 ਜੂਨ 1987 318, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501096657
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

581 319 ਬਿਰਾਜ ਕੌਰ BALRAJ 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਫਰੋਿਪੁਰ ਿੁਕੰਦਪੁਰ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
16.01.1982 01.09.2006 01.09.2006 07.10.2014 140.517 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 5 ਦਸੰਬਰ 2001 fBb fBb
802-806 fwsh 

22-01-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501313784

Page 90 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

582 1403
ਸਵਤੰਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
SATINDERJI

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਚਾ ਗਰਾਿ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 28.07.1982 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 140.460 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.07.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4387 fwshL 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 3 9814105455

583 1553 ਵਦਵਿਆ ਕਪੂ੍ਰ DIVYA 

KAPOOR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਲਾਵਲਪੁਰ 
(ਕੰ)

ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 04.10.1978 01.09.2006 01.09.2006 07.10.2014 140.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
907-10, 11-11-

2011

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ELECTIVE 

GNDU 

27.07.2012

14.12.2013
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh
787-791, 22-1-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9888644011

584 573 ਮਨਜੀਤ 

ਕੁਮਾਰ
MANJIT 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਲਾਹਰੀ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 26.08.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 140.241 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

539-42, 

31^03^20
16

31-03-2016 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

18.09.2010
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997

JhHNhHN
h Nhuo 

gZso BzH 
8387^89 

fwsh 
07^10^20

09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 8146327711

585 1406 ਅਨੂ ANU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਜਾਲ ਖੁਰਦ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 16.11.1983 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 140.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.08.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 10 ਜੂਨ 1999 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

4387/04^0
3^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9988658262

586 858 ਅਮੀਰ ਕੌਰ AMIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22.11.1986 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 140.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

phHJ/ 
gZso 

BzL1580 
fwsh 

30^01^20
08

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
p--n?v gZso 

BzL2329 fws- 
29-10-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 28 ਿਈ 2001 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

j[ew BzL 
6761fwsh

L 
30^11^20

09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9814043835 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

587 1407 ਸੀਮਾ SEEMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੁਹਟ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 08.03.1977 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 140.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1992 no

Jh Nh Nh 

4386,25-1-2011
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 2 9417781508

588 322
ਕਵਿਤਾ 
ਸਭਰਿਾਿ

KAVITA 

SABHARWA

L

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਗ ਔੜ੍
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
03.10.1973 25.08.2006 01.09.2006 07.10.2014 140.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 28.11.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 30 ਅਗਸਤ 2006 fBb fBb
213-17 fwsh 21-

01-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855538826

589 ਵਸ਼ਖਾ SHIKHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਾਦਰੀਆਂ ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 13.07.1984 28.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 139.800 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

gZso 
BzH 

29520 
fwsh 

23H11H2
006

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.12.2010

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

gZso Bz- 
336,197 fws-
L27-7-09,20-

04-2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - Bjh Bjh

JhNhNh, gZso 

BzL 22-26 

fwsh 04-01-2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501592600

590 ਅਮਨ ਭਾਿੀਆਂ AMAN 

BHATIA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਰਾਮਜੰਦਰਾ 
ਹਸਪਤਾਲ

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 04.03.1980 07.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 139.730 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 25.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996 fBb fBb

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
4397 
ਵਮਤੀ 25-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9501016096
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

591 802 ਕਾਮਨੀ 
ਮਿਹੋਤਰਾ

KAMNI 

MALHOTRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 29.06.1983 23.08.2006 23.08.2006 07.10.2014 139.658 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 1950 
0.11.2017

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 

22.03.2018
04.01.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ……….. 21 ਜੂਨ 1975 ……. ……..

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
1043 
ਵਮਤੀ 25-
05-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146266233

592 891 ਰਾਜਿੀਰ ਕੌਰ RAJVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਨਆਲ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 09.03.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 139.325 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 07.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

456/15 
imqI 

10.03.201
5

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ,16/09

/2015

26.08.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
79 imqI 20-

01-2011
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ___ 29 ਜੂਨ 1998 ____ ____

nM. 1761 
imqI 

30.11.200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 3 9501020261 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

593 675 ਵਰਤੂ ਕਵਪ੍ਿਾ RITU 

KAPILA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਨੂੜ੍

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
02.05.1971 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 139.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ - meI  1992 01.05.1993

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - ######### ਕੋਈ ਨਹੀਂ - eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914359215

ਬੀ.ਏ. ਵਿੱ  

ਇਿੈਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਪ੍ੜ੍ਹੀ।

594 1428 ਿੰਦਨਾ ਖੋਸਿਾ VANDANA 

KHOSLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਾਿੋ ਿਾਜਰਾ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 20.09.1977 10.08.2006 10.08.2006 07.10.2014 138.916 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4389 fwshL 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9915026047

595 485 ਬਬਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ BABANPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਦਿਪੁਰ ਸਰਮਹੰਦ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

21.03.1978 25.08.2006 25.08.2006 07.10.2014 138.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 29 ਅਗਸਤ 1997
6319 fwsh 

24/08/2017
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878739249

596 422 ਪੁ੍ਸ਼ਪ੍ਾ ਵਕਰਨ PUSHPA 

KIRAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਕਰਾਲੀ ਡੇਰਾਬਸੀ-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
17.11.1975 29.08.2006 29.08.2006 07.10.2014 138.680 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ - 30.05.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 24 ਜੂਨ 2002 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9780555963

597 932 ਸੁਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ SURINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 14.04.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 138.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

29390
13H11H2

006

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
462

19-05-2011
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 10 ਜੂਨ 1999 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH  gH 

BH 
2872^73 

fwsh 
02H06H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417782009 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

598 ਵਰਸ਼ੂ ਰਾਣੀ RISHU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਜੀ ਬੇਟੋ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 02.12.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 138.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2008

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

29105, 

23H10H06
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1276, 12-05-

2011
10 ਜੂਨ 1997

JhHNhHNhH,  

3198-99 , 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427498500 n?wHJ/ 
fJzrfb;a

Page 92 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

599 ਗੁਿਸ਼ਨਪ੍ਾਿ GULSHAN 

PAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚੱਕ ਸਰਵਨ 
ਨਾਥ

ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 20.10.1981 25.08.2006 25.08.2006 07.10.2014 138.400 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਿਈ 1998

wZ[y ekoiekoh 

nc;o b[fXnkDk 

d/ j[ew Bz 238-

39 fwsh 12-01-

2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501747100

600 586 ਰੌਜੀ ਅਰੋੜ੍ਾ ROSY 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰਨ ਕਲਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 13.09.1976 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 138.325 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
06.11.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 17 ਜੁਲਾਈ 1991

JhHNhHNh 

Nhuo 1714&17 

fwsh 

27H02H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 8146554056

601 932 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰੀਪੁਰ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

2B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 03.08.1983 20.09.2006 20.09.2006 07.10.2014 138.240 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30Agsq 

2010
27.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eItItI 
2006/633 
18.09.200

6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7837915260 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

602 1436 ਸੋਨੀਆਂ ਮੰਗਿ SONIA 

MANGAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਲੀਨਾ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 23.11.1976 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 138.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1992 no

ett 

4389,date 

25-1-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463377180

603 -
ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

ਛਾਬੜ੍ਾ
ASHISH 

KUMAR 

CHHABRA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਰਨੀਵਾਲਾ 
ਸ.ਸ.

ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 18.01.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 137.970 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

187 

dated 

24/04/200

9(Elective 

 English)

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

26/08/2009

24.07.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
441 dated 

14/03/2012 

Elective teac-

ing of Englis-

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 25/09/2012 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

3198^99 
fwsh 

21/06/201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781415109 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

604 481 ਸਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ SAMANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਕਪੁਰਾ (ਿੰੁ) ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 17.12.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 137.880 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.07.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
gZso Bz 

588$28-03-13

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾHgfN

nkbk (28H3H2013)

18.10.2011
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso Bz328- 09-3-

2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾHgfNnk

bk(18H10H2011)

19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

gzso Bz 

850fwsh 9-10-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8847098523
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

605 ਗੁਰਤੇਜ ਵਸੰਘ GURTEJ 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੈਹਲ ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 10.12.1973 01.07.2004 01.07.2006 07.10.2014 137.875 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
18.03.2011 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1989

JhNhHNhH 

2683-87 fwshL 

02-12-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9872000607

606 1441 ਰਿਨੀਤ 

ਵਿਰਕ
RAVNEET 

VIRK
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇੰਦਰਪੁਰਾ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 03.06.1984 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 137.875 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4387 fwshL 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8283820759

607 1442 ਮਨਸੀਰ MANSHEER ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਾਿੋ ਿਾਜਰਾ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 20.03.1981 09.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 137.725 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 18.08.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4385 fwshL 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 9878236898

608 955 ਜਸਿੀਰ ਕੌਰ JASVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਡੋ ਬਰਕੇਤ ਦਸੂਹਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 16.03.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 137.633 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA 26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
246263, 05-11-

09

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhNhNh 
300, 

25H01H1
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9814002730 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

609 249 ਪੂ੍ਜਾ ਸ਼ਰਮਾਂ PUJA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਤੀ ਿੱਛੀਆਂ ਜੀਰਾ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 12.04.1980 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 137.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ  ----

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ---- Bjh Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 4 4 9646006342

610 1321 ਅਜੀਤ ਵਸੰਘ AJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਸੀਆਂ ਮਨਹਾਲ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 13.04.1975 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 137.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 18.09.2010

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
4530  Date 23-

09-2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

Jh Nh Nh 
1334 
fwsh 

29^06^20
09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9872347822

611 964 ਗੁਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ GURDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਓਹਰਪੁਰ ਟਾਂਡਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 27.07.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 137.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.09.2015

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bed letter No 1454 

dated 23/09/2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ETT  ORDER 

NO/ 5576 

DATED 

25/09/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417172498 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

612 1324 ਪ੍ਿਨਬੀਰ ਕੌਰ PAWANBIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਵੇਲੀ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-2 ਜਲੰਧਰ 20.10.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 137.325 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
lwgU nhI

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 19 ਜੂਨ 1995 lwgU nhI lwgU nhI
1334, 29-6-

2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781629002

613 1325
ਗੁਰਵਜੰਦਰ 

ਕੌਰ
GURJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੰਨੋਵਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-2 ਜਲੰਧਰ 28.07.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 137.093 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
lwgU nhI 05.04.2011

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 742/17-4-2009
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 10 ਜੂਨ 1999 lwgU nhI lwgU nhI 514/, 2-7-2014 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463630933
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

614 ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ SUNITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਅਿੀਰ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

3 ਐਟ 
ਜਲਾਲਾਬਾਦ

ਫਾਮਿਲਕਾ 15.07.1984 28.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 136.650 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

29094 

23H10H2006

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1251, 05-05-11
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 2 ਨਵੰਬਰ 1999 - -

ett fgm nzeD 

BzH 3198̂ 99  

fwsh 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 9876800524 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

615 250 ਸਿੇਤਾ SHWETA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 23.07.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 136.390 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso BzL573 fws-

L07-08-2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bjh 20 ਸਤੰਬਰ 1996 Bjh Bjh

gZso 

BzL̂ 2683̂ 87 

fwsh 

L02̂ 12̂ 2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9872602573

616 878 ਜਗਸੀਰ ਵਸੰਘ JAGSEER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਹਲਾਕਲਾਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 04.12.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 136.357 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.06.2014

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

gZso Bz 
330(09^0
3^2010)

 gZso Bz 
4047^(21
^11^2011
gZso Bz 
552(20^3

^2013)

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 21.10.2016

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

gZsoBz 2533
fws- 08-08-

2014  gZsoBz 
1381-16      
fws- 01-02-

2016

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 25 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
nk;kwh 
j[ew Bz 
goy ;wk 

850 fwsh 
09^10^20

09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 4 8146066776

617 684 ਮਨਿੰਤ ਕੌਰ MANWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਬੀਆਂ ਬਰਾਂਚ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 16.01.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 136.319 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.10.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1997 Bjh Bjh
j[ew Bz 1935-

36 fwsh 12-4-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9501841177

n?wHJ/HfJzr
fb;a,Nhfuzr 
nkc fJzrfb;a 

ns/ u'Dtk 
ft;ak 

nzro/iah 
BjhA j?.

618 484 ਪ੍ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ PARMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੋਗਰਾਂਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 15.08.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 136.275 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
1552 

23.10.200
6

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
05.04.2011

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 634 12-05-2009
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …………… 29 ਿਈ 1993 ……. ………
1808 

13.10.200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592919228

619 222
ਰਵਿੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
RAVINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ ਬਲਾਚੌਰ-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
13.04.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 136.227 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ fBb 11.08.2011 20.09.2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
752-53, 

08/04/2011
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 fBb fBb
371-75, 

22/01/201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417158228

620 871 ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ GURJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੜੂ੍ਆਂ (ਕੰ) ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
14.03.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 136.030 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ jI - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 8872006233
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

621 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ MANPREET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਪੱਥੋ ਿੇਨ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 05.10.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 135.890 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ - 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ -W jI hW 4 nhIN jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9463333535

622 1025 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ MANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੰਗਾਲੀਪੁਰ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 29.05.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 134.938 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

nM. 3633 
imqI 

05.12.201
1

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

pI.XU. 
cMfIgVH 

imqI 
05.09.2012

26.08.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
nM- 2464-65 
imqI 05-11-

2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ____ 25 ਸਤੰਬਰ 1995 ____ ____

nM. 300 
imqI 

25.01.201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501170700 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

623 ਨਵਰੰਦਰ ਕੌਰ NARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਤੰਤਰ ਨਗਰ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

3 ਐਟ 
ਜਲਾਲਾਬਾਦ

ਫਾਮਿਲਕਾ 03.12.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 134.870 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gzikp :{B-

tof;N- 2017
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9501023696 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

624 1080
ਰਾਜਵਿੰਦਰ 

ਕੌਰ
RAJWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਾਧੋਹੇੜ੍ੀ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 15.05.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 134.710 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
17̂ 04̂ 2018

14 ਜੂਨ 1994 BjhA - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 2 3 3 9781124200

eowukoh B/ ph 

aJ/ ftzu fJb?efNt 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ftPk 

BjhA gfVnk j'fJnk 

;r"A n?aw J/ 

fJzrfbP ehsh j'Jh j?.

625 606 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਸੰਘ ANGREJ 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਲਾਹਰੀ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 24.04.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 134.520 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

539-42, 

31^03^20
16

31-03-2016 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

26.09.2011
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996

JhHNhHN
h Nhuo 

gZso BzH 
8387^89 

fwsh 
07^10^20

09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3

626 513 ਨਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ NAVDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੁਕਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਘੱਲ ਖੁਰਦ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 10.09.1983 23.08.2006 23.08.2006 07.10.2014 134.483 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ  ----

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 01.04.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ---- 30 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh

JhHNhHN
h/1935^36
/12H04H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501438833

627 ਬਿਿੀਰ ਵਸੰਘ BALVEER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛਾਮਪਆਂਵਾਲੀ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 14.04.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 134.480 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.09.2017

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

fwsh 13-09-2017

01.09.2011
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzL 4308-

08 fwsh 

22̂ 05̂ 09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9501013719
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-
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20

12-
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20
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15-

16

20
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-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

628 1039 ਹਰਜੀਤ ਵਸੰਘ HARJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੱਤੋਵਾਲ ਬੱੁਲੋਵਾਲ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 27.04.1978 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 134.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.04.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2968-69 , 30-

09-2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਿਾਰਚ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
321/25.01

.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878768679 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

629

ਇੰਦਰਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
INDERJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਰਾ-1 ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 30.12.1975 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 134.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

eowukoh dk 
vkNk rbs j? 

ns/ T[;B/ 
nzro/iah 
fJb?efNt 

BjhA ehsh.

630 ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ PARDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਖਚੈਨ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 04.02.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 134.385 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
07.02.2013

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
E-T-T/AB-/372

DATED 

05/05/2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 23 ਜੁਲਾਈ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

2652-53

21-05-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872765250 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਨੱਥੀ ਹੈ

631
ਅਮਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ ਭੈਿਾ
AMANDEEP 

 KAUR 

BHELLA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਵੇਲੀ ਕਲਾਂ ਰੋਪੜ੍ਹ-1 ਰੂਪਨਗਰ 06.06.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 133.940 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 
26$08$2013

26.08.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh
318 fwsh 

25/01/10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872971369

632 662 ਗੁਰਮੇਿ ਵਸੰਘ GURMAEL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਖਸੀਵਾਲਾ ਬਰੇਟਾ ਿਾਨਸਾ 04.02.1973 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 133.940 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.2004

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ - 24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 4475 imqI 05-
12-2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

(18.10.2011)

17 ਜੁਲਾਈ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
hW(1714-
17 imqI 

27.02.09)
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 4 3 9463020762 tYYt-2 pws

633 493 ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ GURSHARA

N KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਂਫਲਪੁਰ ਸਰਮਹੰਦ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

08.04.1983 18.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 133.920 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
6319 fwsh 24-

08-17
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9878853878

634 471 ਬਿਜੀਤ ਕੌਰ BALJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਾਲਣ ਪੁਰ ਿਾਜਰੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
20.07.1983 03.08.2006 03.08.2006 07.10.2014 133.900 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 30.06.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3

635 115
ਹਰਮਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
HARMANDE

EP KAIR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੂਲੋਵਾਲ-1 ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ 14.11.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 133.500 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.08.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

p`qr nM 
121 imqI 
14.1.2011 

 Aqy 
ij.pir./eI.tI.
tI/2010/12
50 imqI 

29.03.201
0 rwhI 

ਇੰਗਵਿਸ਼(pMj
wbI XUnI.) 
11.08.2011

10.09.2008
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

mImo nN eI-tI-
tI/07/2565 
imqI 23-10-

2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

hukm nM 
38,imqI 

01.02.201
0 Aqy 

p`qr ip`T 
AMkx nM 
ij..pR/su`p
/eI.tI.tI/09/

443

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9914212897
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

636 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੂਹੜ੍ਹ ਚੱਕ ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30.09.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 133.340 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਿਾਰਚ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
6883,23/01

/2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 7508100065

637 1933 ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ VIJAY 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹਲ ਗੁਰਾਇਆਂ-2 ਜਲੰਧਰ 03.04.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 133.261 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.09.2009

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 332/27-07-

2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ,11-

02-2013

26.09.2011
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 578/28-01-2011
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh

eI.tI.tI,p`qr 
 nM 2872-
73 imqI 

02/02/201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464655067

638 1081 ਰਿਨੀਤ ਕੌਰ RAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਟਾਂਡਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 16.08.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 133.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ  --

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 02.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso Bz-1227

fws--25-11-2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  -- NO NO

JhHNhHNh

jew BzH301

fwshH25-01-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464710586 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

639 ਜਸਪ੍ਾਿ ਕੌਰ JASPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਚੋਹਰ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 10.06.1984 17.08.2006 21.08.2006 07.10.2014 133.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 7124 fws- 28-

07-2006

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

11-01-2017 (ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ) 
fwsh 11-01-2017

10 ਜੁਲਾਈ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzL 4308-

08 fwsh 

22̂ 05̂ 09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9915149929

640 494 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJEET 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਖੜ੍ਕੀਆਂਵਾਲਾ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

06.03.1984 29.06.2006 29.06.2006 07.10.2014 133.150 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 2008
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21̂07̂ 2008 24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ----- 20 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh
2365 fwsh 21-

01-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9417075949

641 495 ਜੱਗੂ ਵਸੰਘ JAGGU 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਗੇਵਾਲਾ ਿੁਕਤਸਰ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

02.04.1978 03.07.2006 03.07.2006 07.10.2014 133.150 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10.09.2008

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 2892/10-5-2007
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 9-10-

2009

######### ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhNh 

1192/ 16-9-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9872822408

642 ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ NAVNEET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਕੱੁਬੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 10.11.1984 12.08.2006 12.08.2006 07.10.2014 133.040 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 27.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ hY ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9914588867

643 1090 ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ SURJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਕੋਆ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 29.12.1979 19.09.2006 19.09.2006 07.10.2014 132.950 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.04.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ____ 1 ਿਾਰਚ 1996 _____ ____

nM. 300 
imqI 

25.01.201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465968112

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ। 
eowukoh 

sZoeh bJh 
:'r BjhA j?.

644

ਨਵਰੰਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
NARINDER 

JIT KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੌਸਗੜ੍ਹ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 08.10.1980 10.11.2006 10.11.2006 07.10.2014 132.750 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 12.12.2005 18.08.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996 fBb fBb
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
263, 22-1-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146500637
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

645 486 ਦਮਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
DAMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ-ਭੁੱ ਡਾ ਡੇਰਾਬਸੀ-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
05.01.1983 07.01.2006 07.01.2006 07.10.2014 132.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ - 01.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
26 ਸਤੰਬਰ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427400823

646 298 ਰਾਜੀਿ ਸ਼ਰਮਾਂ RAJIV 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਇੰਧਰ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 29.11.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 132.340 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.03.2006

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 13.10.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1845, 23-01-09 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ######### Bjh Bjh

1987-88 

fwsh  16-04-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888033466

647 740 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
RUPINDERJI

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਪਾਲ ਕੋ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 23.04.1980 07.07.2006 12.07.2006 07.10.2014 132.130 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਈਿੀਿੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9781305353

648 113
ਮੋਵਨਕਾ 
ਵਸੰਗਿਾ

MONIKA 

SINGLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੰਗੀਆਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ 16.10.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.990 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.10.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

ip`T Amkn 
nM 361-

79,imqI 16-4-
2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਇੰਗਵਿਸ਼ ( 
pMjwbI 

XUnI.pitAwlw)1
8.10.2010

19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

hukm nM 
8,imqI 

12.01.201
0,ip`T 

AMkn nM 
ij.pRw./su
p./eI.tI.tI/0

9/118 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4
NA

C

NA

C
3 3 3 9463067006

649 920 ਬਿਵਜੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਿ
BALJINDER 

KUMAR 

KANSAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਭਾ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 08.03.1970 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.09.1997
ਬੈਂਗਲੌਰ ਯੂਨੀ, 
ਬੈਂਗਲੌਰ ਰੈਗੂਿਰ 04.02.2013

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
 DATE 

10/06/2011  

NO-  1305-06

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1986 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਈਿੀਿੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 3 9814359680

650 ਮੋਵਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MONIKA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਊ ਿਾਜਰਾ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
26.10.1978 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.12.2017

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ hW jI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
koeI ਕੋਈ ਨਹੀਂ 03.08.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ -w jI
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
elective 

english/2017
ਕੋਈ ਨਹੀਂ jI -

1334/29.0
6.09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 2 3 3 8872500210

651 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਭੰਦਰ ਕਲਾਂ ਧਰਿਕੋਟ-1 ਿੋਗਾ 21.10.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.820 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.2008

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

797-98 fwsh 

28$03$2008

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NO 08.02.2013

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
933  dated 29-

03-2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜੂਨ 1997 NO NO

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
nfXnÅgeK

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 9592502201

652 492
ਸੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ 

ਮਵਹਤਾ

SANJEEV 

KUMAR 

MEHTA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਮਰਆਿ ਵਾਲਾ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-4 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 25.05.1977 18.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 131.610 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ih

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

nkJhHJ/Hn?;HJhH 

 :{Bhtof;Nh 

oki;EkB 2009

27.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ no
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI jI 14 ਜੂਨ 1975 no no

JhHNhHNhH

H3166-67 

fwsh 

24/05/2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781925605
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

653 1363 ਅਵਮਤ ਕੁਮਾਰ AMIT 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਬਾਰਕਪੁਰ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 12.10.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.500 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਇੰਨਕਾਰੀ

654 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਲੜ੍ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12.08.1980 14.08.2006 14.08.2006 07.10.2014 131.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.04.2000

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 182, 27-10-16
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1995 no

4386 25-01-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914867505

655 239 ਸਰਿਜੀਤ ਕੌਰ SARVJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਥਾਂਦੀਆਂ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
01.07.1983 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.394 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.06.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
1693-95 
/17/10/20

11

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU ASR 

27/07/2012
08.08.2014

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1630, 06-08-12
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਜੂਨ 1998 fBb fBb

eI.tI.tI  
1875-

79/29/09/
2009

 ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9041685927

656 240  ਰਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
CHARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਬੰਦਪੁਰ ਬੰਗਾ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
26.02.1984 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.376 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 02.08.2011

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
190-93 fws- 14-

1-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 10 ਜੂਨ 1999 fBb fBb
2532-36 fwsh 

26̂ 6̂ 2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9872419106

657 1140 ਅਨੂ ਪ੍ਾਠਕ ANU 

PATHAK
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਿੱ ਵਾਲ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02.10.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.336 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 282/24-03-2011
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1998 318, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9530595492
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

658 1058 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਸਾਂ ਗੱੁਜਰਾਂ ਸਿਾਣਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 22.09.1978 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.165 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh 20.09.2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1801-03, 06-08-08 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1993 Bjh Bjh

JhHNh Nh  ti' 

157 fwsh 

29H1H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9316470788

fJj fJ; fb;N ftu Bth 

n?ANoh j?. ph 

HJ/ ftZu  

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt ft;k BjhA 

;h ,gqzs{ ph n?v 

ftZu ਇੰਗਵਿਸ਼ 

Nhfuzr ft;k ;h ns/ 

eowukoh tZb'A 

n?w J/ ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ehsh j'Jh j?.
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

659 751 ਆਰਤੀ ਰਾਣੀ AARTI RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਵਾਰਡ ਨੰ. 10 

ਕੋਟਕਪੁਰਾ 
(ਬਰਾਂਚ ਲਾਜਪਤ 

ਨਗਰ)

ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 11.07.1980 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 131.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹHuzvh

rVQ tkX{ ft;ak 

nzro/iah fJb?H(22-

9-2009)

04.05.2011

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso  Bz 220 fws- 05-

05-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

gzso Bz 632 

fwsh29-08-

2006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 3 8427404444    

660 1139 ਅਰਸ਼ਦੀਪ੍ ARSHDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਹਾੜ੍ਪੁਰ ਖੁਰਦ
ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 15.10.1982 03.07.2006 03.07.2006 07.10.2014 130.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
 Bz-3534 fws- 26-10-

2009 

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 3 ਜੂਨ 1997 BjhA -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,4
395 fwsh 25-01-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 4 4 9888417324

661 642
ਿਨੀਤਾ 
ਵਤਿਾੜ੍ੀ

VINTA 

TWARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਦੌਲਤ ਮਸੰਘ 
ਵਾਲਾ

ਖਰੜ੍-3
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
06.05.1981 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 130.900 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.05.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 25.07.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8146167861

662 1552
ਸੋਨੀਆਂ 

ਮਿਹੋਤਰਾ
SONIA 

MALHOTRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 01.08.1977 30.11.2006 30.11.2006 07.10.2014 130.870 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.08.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

4387/04^0
3^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 4 3 3 9646309335

663 ਸਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਾਈਆਂ ਖੁਰਦ ਡੇਹਲੋਂ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 15.08.1973 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 130.791 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1995

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 24 ਜੂਨ 1989

j[ew BzL 
262 fwsh 
22H01H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 8872216083

2012-13 
;ko/ 

eowukohnK 
ƒ 

phHvhHghH
U v/jb'A 

t~b'AA B' 
fog'oN ikoh 

ehsk frnk 

664 536 ਕਮਿਜੀਤ 

ਕੌਰ
KAMALJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੂਤ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 31.07.1983 18.09.2006 18.09.2006 07.10.2014 130.766 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

104  fwsh 

20H07H2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
579-8080 dt 07-

10-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997

n-1$n?f;$2015 

gqw';B j?v Nhuo-

1704-08 fwsh 

29H08H2016

JhNhNh 

nfXnkgek  

1935-36 fwsh 

12-04-2010

JhHNhHNhH , 

b/yk-4/n?f;/ 

goy ;wK 1740-

90 fwsh 

06H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9417618487
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

665 ਸੁਖਿੀਰ ਕੌਰ SUKHVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੁਲਾਹ ਿਾਜਰਾ ਸਿਰਾਲਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 14.10.1979 03.07.2006 03.07.2006 07.10.2014 130.690 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.04.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 1300

1.11.2010
fJzrfbP fBNo/uo 14.09.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
660/

30/3/2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1995 fBb fBb

JhHNhHN
h

4928
3/7/2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463748306

666 675 ਸੁਵਰੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
SURINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲਕਪੁਰ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 06.12.1978 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 130.630 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - nhIjI -

1113-61 

14.08.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 2 3 3 8054947735

667 716
ਬਿਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
BALWINDER 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਵੈਰੋ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 07.04.1980 25.07.2006 25.07.2006 07.10.2014 130.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ^

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.09.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
474

19-05-2011
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 7 ਜਨਵਰੀ 1997 BjhA BjhA

JhHNhHN
hH  gH 

BH 
8770^76  

fwsh 
24H07H2

006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914405333 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

668 693 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAMANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਕੰਦਵਾਲਾ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 01.03.1985 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 130.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 21 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh 12̂ 01̂2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9417565717

669 523 ਿਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ LAKHWIND

ER KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਖੱੁਡੀਆ ਗੁਲਾਬ 
ਮਸੰਘ

ਲੰਬੀ
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

12.09.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 130.510 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
3381 
fwsh 

22H03H2
012

PBI.Universit
y patiala 

2012

02.07.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1384, 10-10-

2000

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 22 ਜੂਨ 1975 - jK

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,0 618 fwshL 

29̂ 08̂ 17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9872968503

670 ਗੁਰਮੀਤ ਵਸੰਘ GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੌਿਾਲਾ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 30.11.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 130.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

ELE ਇੰਗਵਿਸ਼ 

05/01/2016

01.09.2015
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
             754-16-10-14 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ######### BjhA BjhA
ETT 6883/23-1-

10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9877602049

671 1191 ਰੀਤੂ ਬਾਿਾ RITU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 18.04.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 130.425 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 09.06.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NIL

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NIL 13.02.2012

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso 

BzL2197 fws-
L22-07-2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 25 ਜੂਨ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN
h j[ew 

BzL6654 
fwshL20H
11H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 3 9478234851 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

672  ਸੁਮਨਜੀਤ ਕੌਰ SUMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸਿਾਧ ਭਾਈ 
ਬਸਤੀ

ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ 
ਵਾਲਾ

ਿੋਗਾ 23.08.1983 12.08.2006 12.08.2006 07.10.2014 130.330 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA 31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NA

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

 Teaching of 
Eng 2007 ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ
16 ਦਸੰਬਰ 1999 NO NO

ETT,         
105-09 

,21.01.20
10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 3 9417314409
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

673 1195 ਸੁਵਨਤਾ 
ਕੁਮਾਰੀ

SUNITA 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਭੱਟੀਆਂ 
ਰਾਜਪੁਤਾਨਾ

ਿੁਕੇਰੀਆਂ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02.11.1985 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 130.210 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਬੀ ਪ੍ੀ ਈ ਓ 

ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਿ 

ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ੍ਮੋਸ਼ਨ ਿੈਣ ਤੋ 

ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

674 1199 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੱਬਲੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 13.08.1982 19.09.2006 19.09.2006 07.10.2014 130.170 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਿkr{ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਿkr{ BjhA 04.08.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਿkr{ BjhA 29 ਜੂਨ 1998 BjhA BjhA 

eI.tI.tI.
ਹੁਕਮ 

ਨੰ.302 
ਵਮਤੀ 

25.01.201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9478889389 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

675 200 ਅਮਨਦੀਪ੍ 

ਵਸੰਘ
AMANDIP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਂਗੜ੍ਾਂ

ਸ਼ਰੀ 
ਹਰਗੋਮਬੰਦਪੁਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 31.08.1976 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 129.960 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24/118-D-17n 1(2)

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2386 Dated 

09/12/2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^^^^^ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 No No

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

68-83 

ਵਮਤੀ 23-

01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814710864

676 ਹਰਪ੍ਰੀਤ HARPREET ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੇਖੀਆਂ ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20.01.1984 05.10.2006 10.10.2006 07.10.2014 129.680 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
68-83, 
ਵਮਤੀ 23-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888080248

677 327 ਯਸਪ੍ਾਿ YASHPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ ਿੱਘਰ 

ਮਸੰਘ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 28.03.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 129.639 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 200,24.04.

2009
22H09H2009 28.09.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 15, 09-01-2012
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNhH,  

3198-99 , 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855958600

678
ਮੁਹੰਮਦ 

ਅਸਿਮ
MOHAMMA

D ASLAM
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਈਿਾਿਗੜ੍ਹ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 10.10.1977 12.08.2006 12.08.2006 07.10.2014 129.520 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ^^^^^^

ENG. 

LIT,21.07.200

8,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

27.09.2002

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./Z

P/SUP/ਈ.

ਿੀ.ਿੀ./09/1

18/DATED 

12.01.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501030848

679 499 ਸੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ SANJEET 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਸਰਮਹੰਦ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

10.11.1979 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 129.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.07.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 11.08.2011 30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 17 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

j[ew BzH 5811 

fwsh 7 iBtoh 

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9855443530
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

680 ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ RAMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ 17.10.1975 08.11.2006 08.11.2006 07.10.2014 129.360 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 12.06.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

hukm nM 
6,imqI 

12.01.201
0,ip`T 

AMkn nM 
ij.pRw./su
p./eI.tI.tI/0
9/01.01.2

006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9872097498

ies krmcwrI 
dw ijlHy 
vloN ByjI 
geI ilst ivc 
nwm ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ hY[jdoik 
krmcwrI dw 
kys bxdw 

hY[

681
ਦਰਸ਼ਨਦੀਪ੍ 

ਵਸੰਘ
DARSHAND

EEP SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਂਗੇਵਾਲ ਡੇਹਲੋਂ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 10.07.1981 26.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 129.350 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ bkr{ Bjha

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh ih 20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
gZso BzL 488 
fws- 28 iBto- 

2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA ih 1 ਜੂਨ 1997 BjhA ih BjhA ih 

JhHNhHN
h   j[ew 
Bzpo  

2699/270
0 fwsh 17 
wJh 2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9872898547

682 1178 ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ GURJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੀਤੀ ਦੌਰਾਗਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 09.04.1984 26.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 129.100 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.04.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
5098-99 

Dated 
20/10/200

6

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.09.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ETT/4657  

Dated 

10/08/2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

6883 
fwsh L 

22^01^20
10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855537420

683 ਅਵਮਤ ਕੁਮਾਰ AMIT 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਧੂਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 24.12.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 129.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ  

27^11^2017

17.08.2012

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
298

25-11-2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

E.T.T. 

538-40/ETT

06.08.14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855489800 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

684 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਆਲਪੁਰ ਛੰਨਾ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 23.04.1982 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 128.990 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
fiaHgqhL̂ 200

7̂ 729
23 iBtoh 2009

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
fia-gq-L-2006-2008 18.08.2007 Bjh Bjh ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9876298174

685 1020 ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ MANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਬੰਦਪੁਰਾ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 29.04.1976 14.08.2006 14.08.2006 07.10.2014 128.890 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^^^ ^^^^
3373 

27/08/201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779739539

686 1480
ਰਜਨੀਤ ਕੌਰ 

ਢੀਂਗਰਾ

RAJNEET 

KAUR 

DHINGRA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਫਮਤਹਪੁਰ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 16.12.1979 17.08.2006 17.08.2006 07.10.2014 128.750 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.07.2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
4596 fwshL 

21H08H2007

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 

Btzpo 2007

19.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 314 fws-L 22-12-2016 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 

wkou 2018

1 ਿਾਰਚ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4385 fwshL 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 NA NA 4 4 4 9855652800

687 ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MEENA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15.01.1984 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 128.675 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2011

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

12.02.2016

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਹਾਂ ਜੀ i- j? ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464447912
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

688 337 ਰਾਜੀਿ ਕੁਮਾਰ RAJIV 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਜੀ ਬੇਟੋ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 01.05.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 128.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2012

ਮਵਨਾਇਕਾ 
ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀ. ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

345 , 

22H02H2012
20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1157, 09-10-09 10 ਜੂਨ 1997 - -

JhHNhHNhH,  

3198-99 , 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781925550 n?wHJ/ 
fJzrfb;a

689
ਹਰਵਮੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
HARMINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਰਲੀ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10.02.1982 21.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 128.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10.09.2008

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਪੱ੍ਤਰ ਨੰ- 283-

84 ਵਮਤੀ 
16/01/2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _ 13 ਦਸੰਬਰ 1998 _ _

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

6209-6224 

ਵਮਤੀ 25-

08-2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 8872500791

690 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਰਖਨਾਂ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 04.03.1980 29.08.2006 29.08.2006 07.10.2014 128.400 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1995

wZ[y ekoiekoh 

nc;o b[fXnkDk 

j[ew Bz 266 

fws22-01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 3 9464030456

691 1264 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਸਾਣਾ ਬੱੁਲੋਵਾਲ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24.06.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 128.210 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.04.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 01.04.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਿਾਰਚ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

318, 
25.01.201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855540958

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ 
ਹੈ। ns/ 

n?wHJ/H 
nzrq/ih j?.

692 1271 ਅੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ANJANA 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੈਹ ਖੁਸ਼ਹਲਾ ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04.06.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 128.200 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਰੈਗੂਿਰ  

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10.03.2014

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

ip`T AMkx 
nMM:1386 
imqI:08-06-

2012

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  - 10 ਜੂਨ 1993  --

eI.tI.tI.huk
m nM: 

282 imqI 
25.01.201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9417045653
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

693 1487
ਰਵਜੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ
RAJINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਹਰਜੱਥਛ ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 13.04.1978 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 128.183 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBZb 24.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22 ਜੂਨ 1975 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,g
Zso BzH4393 

fwsh 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 4 4 9463035879

694 1186 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਪੰਡਤਾਂ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 15.12.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 128.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.04.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 27-

10-2007

24.07.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12 ਦਸੰਬਰ 2000

JhHNhHNhH, 

09/445 fwsh 

01H02H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465059037
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

695 662 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ GURWINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਡਾਲਾ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 30.01.1980 18.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 127.988 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ………
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2001

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1809 

13.06.2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146616178

696 ਏਕਤਾ ਰਾਣੀ EKTA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛੋਟੀ ਝੱਖੀਆਂ ਰੋਪੜ੍ਹ-1 ਰੂਪਨਗਰ 14.11.1981 18.09.2006 20.09.2006 07.10.2014 127.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16.02.2006

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh
320 fwsh 

25/01/10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592552535

697 ਮਨਵਜੰਦਰ ਕੌਰ MANJINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੰਗੋਵਾਨੀ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 07.01.1979 17.07.2006 17.07.2006 07.10.2014 127.875 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 14.12.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZso BzH 

2267-69 fwsh 

22-01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9592092040

698 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਤਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 09.12.1975 24.08.2006 24.08.2006 07.10.2014 127.520 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੁਲਾਈ 1991

wZ[y ekoiekoh 

nc;o b[fXnkDk 

j[ew Bz 266 

fws22-01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9915977051

699
ਅਮਨਦੀਪ੍ 

ਕੁਮਾਰ
AMANDEEP 

 SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 20.05.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 127.450 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 02.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ jK ih Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463609540

700 702 ਗੋਰਿ ਧੱਮੀ GAURAV 

DHAMMI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਸਤੀ 
ਸੰਗਤਪੁਰਾ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 05.05.1994 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 127.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
441$ 

13H10H09

n?wHJ/H 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.12.2013

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1010, 09-03-12 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

n?wHJ/H ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ. 

ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਵਹਰ

20 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA ਈ.ਿੀ.ਿੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915119692

701 ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ SATISH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਹੌਰ ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 11.10.1971 29.10.2006 29.10.2006 07.10.2014 127.230 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.09.2017

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
226$01H11H20

16
13-09-2017 05.08.2013

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
220-24-03-2015 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 5-/8/-2013 25 ਜੂਨ 1988
2683-87 fwshL 

02H12H2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9872346463

702 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਨਰ ਿੋਗਾ-2 ਿੋਗਾ 01.11.1982 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 127.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

1337 fwsh 

01H06H2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 06.11.2009
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 20 ਜੂਨ 1990 No No

ETT,         
105-09 

,21.01.20
10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814500744
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

703 ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ PARDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਏ ਕੇ ਖੁਰਦ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 07.02.1981 01.09.2006 01.09.2006 07.10.2014 127.200 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NA 01.01.2002

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9417082124

704 ਪੁ੍ਸ਼ਪ੍ ਕੁਮਾਰ PUSHAP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲਾ ਗਮਹਰੂ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 05.08.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 127.130 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
pMjwbI 

XUnI,17-9-08
1 ਜੁਲਾਈ 1997 no 4399,25-1-10 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

705 554 ਬਿਦੇਿ ਵਸੰਘ BALDEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਬੀ-2 ਲੰਬੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

07.10.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 126.860 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ -
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ  

2010

02.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 18 ਜੂਨ 1975 - jK

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,0 618 fwshL 

29̂ 08̂ 107

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9915805008

706 ਜਗਜੀਤ ਵਸੰਘ JAGJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੰਗਾਂ ਖੁਰਦ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

3 ਐਟ 
ਜਲਾਲਾਬਾਦ

ਫਾਮਿਲਕਾ 20.09.1974 11.10.2006 11.10.2006 07.10.2014 126.700 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

B.D.P.O,

21/19.12.2

010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2011

05.07.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1775, 16-10-12
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 12 ਜੂਨ 1975

ett fgm nzeD 

BzH 3198̂ 99  

fwsh 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3
ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

707

ਸੁਖਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ ਸਰਾਏ

SUKHWIND

ER SINGH 

SARAI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਦਪੁਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 03.04.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 126.540 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.05.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
4513 25-11-2008 

2704 19-06-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 19 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA

JhH Nh Nh 

1626 

11H08H2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8360606497

708 557 ਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ VANEET 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਮਲਆਵਾਲੀ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

28.12.1980 29.06.2006 29.06.2006 07.10.2014 126.520 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
22^8^2015 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

13.02.2012

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 473, 1-4-2009 - 18 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9501021636

709 963 ਅਵਮਤ ਧੱਮੀ AMIT 

DHAMMI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਣੀਕੇ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 27.04.1984 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 126.330 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 01.12.2013

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1009, 09-03-12 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 20 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA ਈ.ਿੀ.ਿੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9646328003

710 ਕੈਬੀ ਮਹਾਜਨ KEBBY 

MAHAJAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਖਰੀ

ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ 
ਮਸੰਘ

ਪ ਾਨਕੋਟ 24.02.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 126.280 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 10.10.2002
ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI 31.01.2011

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 171, 19/01/09
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 9 ਜੂਨ 1995 BjhA BjhA

eI.tI.tI.huk
m nM  

2112-13 
imqI 10-
02-2010 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876919120
eletive 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 

ehsh
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

711

ਪ੍ਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
PARAMJOT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੌਨੀ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 23.04.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 126.200 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.10.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 28.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1994 fBb fBb
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
263, 22-1-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501103515

712 562 ਅਮਰ ਵਸੰਘ AMAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

23.04.1973 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 126.180 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 3274,21/6/

2007
20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2645,8-10-

2008
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 11 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh 30^06^20
08

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417513512

713 ਰਾਜੀਿ ਕੁਮਾਰ RAJIV 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੀਡ ਫਾਰਿ ਕੱਚਾ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 15.10.1981 01.07.2004 01.07.2006 07.10.2014 126.090 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ett/06-07 

abh, 

10/06/201

6

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.02.2017 21.06.2016

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2-gq-fynk wzi{o- 

2015

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.2016 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[Zew Bzpo n-

3295-96

fwsh 28-06-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417229777 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

714 814 ਦੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ DUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 29.01.1976 23.08.2006 23.08.2006 07.10.2014 126.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - nhIjI -

eI.tI.tI.tIcr/
nM:6395-

96 
imqI:24.8.

17

07.10.14 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਕੋਈ ਿੀ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

ਪ੍ੈਂਵਡੰਗ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 2 2 2 3 8054978055

715
ਮੁਹੰਮਦ 

ਅਸਿਮ
MOHAMMA

D ASLAM
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਜੀਿਾਬਾਦ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 05.02.1977 24.08.2006 24.08.2006 07.10.2014 125.901 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.12.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh

ENG. 

LIT,30.10.200

7,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

12.09.2005

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./Z

P/SUP/ਈ.

ਿੀ.ਿੀ./09/4

44

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8284060300

716 ਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋ ਾਪੁਰ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਰੂਪਨਗਰ 10.06.1974 12.08.2006 12.08.2006 07.10.2014 125.833 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
12.07.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 11 ਦਸੰਬਰ 1996 BjhA BjhA
5851-97 fwsh 

04/08/17
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9530783428

717 415 ਗਗਨਦੀਪ੍ 

ਗੁਪ੍ਤਾ
GAGANDEE

P GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਂਬਰੀਆਂ

ਸਰਮਹੰਦ-3 

(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

10.10.1983 12.07.2006 12.07.2006 07.10.2014 125.810 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

BDPO 
BASSI 

NO.691/3
0.3.07

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

28.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 0 1 ਿਾਰਚ 1999 0 0
4507/14.7

.9
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888877088

718
ਹਰਜੀਤਪ੍ਾਿ 

ਵਸੰਘ ਬਿ
HARJITPAL 

SINGH BAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02.12.1980 10.10.2006 10.10.2006 07.10.2014 125.780 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਜੂਨ 1975

oJhnk^1/2
017969^9
99 fwsh 
28/7/17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501475544

719 1352 ਸ਼ਬਨਮ ਸੈਣੀ SHABNAM 

SAINI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰਸੇ ਿਾਨਸਰ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22.06.1985 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 125.770 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.10.2008 ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

525 

DATED 

30.03.2007

20.09.2013
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1409, 12-07-12
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 30 ਜੂਨ 2000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ
eI.tI.tI, 

321 imqI 
25-01-
2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914151333
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

720 ਨਨਸੀ NANCY ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ਾ ਜੱਟਾਂ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 29.11.1980 07.08.2006 07.08.2006 07.10.2014 125.700 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.01.2011

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 298^13H
5H2008

fBb 24.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 19 ਜੂਨ 1995 fBb fBb
4389/25H
1H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855595136

phn?; Jh 
w?vheb j'D 

ekoB 
fJzrfbP 
fJb?eNt 
BjhA j? 

gozs{ n?wH 
J/ fJrfbP ns/ 

phHn?v 
fNfuzr nkc 
fJzfrbP j?

721 ਰਣਦੀਪ੍ ਕੌਰ RANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 16.02.1974 23.08.2006 23.08.2006 07.10.2014 125.083 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.06.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ, 

:{Bhtof;Nh 19 

d;zpo,2000

31 ਦਸੰਬਰ 1990 BjhA BjhA
181-84 fwsh 29-

01-10 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463183859

722 1379 ਵਿਕਰਮ ਵਸੰਘ 

ਡਡਿਾਿ
VIKRAM 

SINGH 

DADHWAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਹੇੜ੍ਾ ਭੁੰ ਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 13.04.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 125.060 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.07.1999

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 223/16.02
.2012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1997 NO NO
1484/11.05

.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464114174

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

723 ਵਰਸ਼ੀ ਠੱਕਰ RISHI 

THAKKAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੁਬਾਇਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 22.03.1982 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 125.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1155 fwsh 
9^10^2009

30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
3 ਜੂਨ 1997

3198^99 
fwsh 

21^6^201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427800878 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

724 504 ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ RANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਗਵਾਨ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19.09.1981 10.10.2006 10.10.2006 07.10.2014 124.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
GNDU 

AMRITSAR 

2008

25.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1975

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
11/4-88-7 
ਪ੍ੀਪ੍ੀ/1/496

0 
ਵਮਤੀ 14-
08-2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815015955

725 1384 ਕੁਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ KULVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਗਰਓ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 23.11.1975 20.09.2006 20.09.2006 07.10.2014 124.880 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ NIL

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NIL 28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NIL
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 12 ਨਵੰਬਰ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN
h gZso 

BzL 
6655^56 
fwshL20H
11H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 4 9417747597 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

726 1107 ਜਗਦੀਸ਼ 

ਕੁਮਾਰ
JAGDISH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਾਨੀ ਹਰੀਪੁਰਾ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਿਲਕਾ 04.04.1978 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 124.770 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.11.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

BzL- 111 fwsh 

16-04-2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh ih 03.03.2015

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
BzL- 117 fws- 23-01-

2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ih Bjh ih Bjh ih jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 2 3 4 8427676025 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

727 426 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ MANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਡਪੁਰੀ ਬਸੀ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

03.01.1981 05.07.2006 05.07.2006 07.10.2014 124.730 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

1042, 1118&18 

$39&17n&2$5

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
6539 fws- 22-12-2006 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.01.2018 19 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA

JhHNhHNhH, 

4507 fwsh 

14&7&2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8437528211

728 1769 ਬਿਜੀਤ ਕੌਰ BALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਮਫੰਦਾਂ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 25.03.1978 08.11.2006 08.11.2006 07.10.2014 124.708 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

igp 675, 25-03-

2010

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ELECTIVE 

PATIALA 

UNIVERSITY 

11.08.2011

04.07.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1993 Bjh Bjh

2683-87, 2-12-

2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9463561350

729 1128
ਬੀਰਦੇਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
BIRDEVINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੰਘਪੁਰਾ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 12.10.1979 07.11.2006 07.11.2006 07.10.2014 124.530 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^^^ ^^^^
3373 

27/08/201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8557850806

730

ਬਿਜੀਤ ਕੌਰ 

ਵਸੱਧੂ
BALJEET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਧੋਬੀਆਣਾ 
ਬਸਤੀ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 30.10.1976 07.08.2006 07.08.2006 07.10.2014 124.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 21.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417692818

731 1510

ਇਕਬਾਿ 

ਵਸੰਘ ਰਾਣੂ

IQBAL 

SINGH 

RANU

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੋਹਟੀ ਛੰਨਾ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 08.10.1977 08.10.2006 08.10.2006 07.10.2014 124.430 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh ih 26.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ih Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso Bzpo  24 

fwsh 24-02-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8046300164 Handicapped(

80%)

732 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਦਾਬਰਤ ਰੋਪੜ੍ਹ-2 ਰੂਪਨਗਰ 20.08.1979 18.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 124.350 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
09.07.2002

ਬਰਕਤਉੱਲਾ 
ਯੂਨੀ. ਭੋਪਾਲ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 21 ਜਨਵਰੀ 2005 BjhA BjhA
216 fwsh 

5/2/2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 9501823041

n?w J/ ਇੰਗਵਿਸ਼ 

2004

733 ਸ਼ਾਮਾ SHAMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੇਲੀ ਚੰਗਾ ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 31.10.1985 27.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 124.200 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਪਰਿੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦੀ ਹੈ। 
eowukoh 
:'rsk g[oh 

Bjh eodk ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

734 859 ਜਗਜੋਤ ਕੌਰ JAGJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੰਮਡਆਲਾ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
28.02.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 124.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2014

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 3397 /29-10-13
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਿਾਰਚ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
5839/08.1

0.09
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463155738

735 ਸਵਤੰਦਰ ਕੌਰ SATINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿੱਲੀਆਂ 
ਫਕੀਰੀਆਂ

ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01.05.1981 18.08.2006 23.08.2006 07.10.2014 123.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
2876,31/12/200

9

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22/7/2010 08.07.2010

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2877,31/12/200

9

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
2877,31/12/200

9
6 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

68/83,23/01/20

10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9878180004

Sports 
kYtwigrI bI 

gryf

736 1512 ਜਸਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ JASPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਹਰਜੱਥਛ ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 19.01.1978 08.08.2006 08.08.2006 07.10.2014 123.783 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBZb 26.06.1985

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 16 ਜੂਨ 1975 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,g
Zso 

BzH4393 
fwsh 

25H01H2
010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 4 3 9914447441

737 692 ਨੀਰਜ NEERAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਲੇ ਘੱਲ ਖੁਰਦ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 20.04.1980 18.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 123.696 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ  ----  14.12.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ---- 27 ਜੂਨ 2004 Bjh Bjh

JhHNhHN
h/ 

1987^87/1
6^04^201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 4 9417253776

fce;aBb 
fJzrfb; n?; 
nb?efNt 

ft;ak 
(ro?i{J/a;B 

ftZu)

738 - ਨਿੀਨ ਕੁਮਾਰ NAVEEN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਗੱਮਤਆਂ ਵਾਲੀ 
ਬੋਦਲਾਂ

ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 14.11.1982 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 123.690 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

Pਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,12H

01H2012

20.09.2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 933/13-10-2008
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾL 

gfNnkbk,18/10/
2011

6 ਅਕਤੂਬਰ 1997 - -

538-40 fwsh 

06/02/2014
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9914615215 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਨੱਥੀ ਹੈ

739 356 ਦੀਪ੍ ਮਾਿਾ DEEP MALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹੰਦੀਪੁਰ ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
21.03.1983 01.09.2006 01.09.2006 07.10.2014 123.352 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
1643-

46,03/02/
2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

patial, 

30/07/2010

20.11.2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 29 ਜੂਨ 1998 fBb fBb

eI.tI.tI/511
-515 

22/01/201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464384516

740 ਸੁਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ SURINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿੇਹਸ਼ਾਿਪੁਰ 
ਕਲਾਂ

ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05.04.1980 21.07.2006 01.08.2006 07.10.2014 123.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 05.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 18 ਜੂਨ 1975
770^806 

fwsh 
29/8/17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872875222

741

ਪੁ੍ਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ 

ਵਗੱਿ
PUPINDER 

KAUR GILL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸ਼ੰੁਦਰ ਬਸਤੀ 
ਸੰਗਰੂਰ

ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 04.11.1983 09.11.2006 09.11.2006 07.10.2014 123.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1998 Bjh Bjh

9/12.2.20
10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 9781975300
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

742 404 ਪ੍ਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
PARAMJEET 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਦੇਵਾਲਾ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 06.04.1979 01.01.2006 01.07.2006 07.10.2014 122.970 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.05.2011

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
1586 , 8 wkou 

2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.02.2014

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
760 28 Btzpo 2013 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh Bjh
1987-88 16 

ngq?b 2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 4 9417977877

743 1259 ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SATWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਦਕ ਰਾਜਪੁਰਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 20.07.1982 03.07.2006 03.07.2006 07.10.2014 122.310 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.04.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
HHHHHHH 21.10.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
jK i- 2198 fws- 

 16-3-2014
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ HHHHH ਕੋਈ ਨਹੀਂ HHHHH
ETT,4397 

DT 
25.1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9463095324
ph J/ gZXo s/ 

gzikph gk;

744 1479 ਗੌਰਿ ਸ਼ਰਮਾਂ GAURAV 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੰਨਦੂਰੀ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 22.06.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 122.250 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.05.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
664$07-09-

2016

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU, 

27.03.2017
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2317/15-10-

2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh 828/05-11-2009 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888000362

745 282
ਸਰਬਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
SARBJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 20.11.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 122.020 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
255fwsh 19-03-

2009
20.09.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
3272fws- '10-10-2012 15 ਜੂਨ 1998

Jh Nh Nh 

2683-87//2-12-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 7696405455

746 563 ਕਰਮਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
KARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੇਢਾ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 19.11.1974 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 122.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.07.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 20.08.2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 13 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh
j[ew Bz 850 

fwsh 9-10-2009 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9646240602

747 ਮਿਕੀਤ ਵਸੰਘ MALKIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਾਲਨਵਾਲ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 28.05.1978 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 121.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh 04.07.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./Z

P/SUP/ਈ.

ਿੀ.ਿੀ./09/1

4.01.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9914708107

748 754 ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ RANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੰੁਗਾਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 12.02.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 120.820 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ GNDU 
24.07.2014

21.10.2016

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 04.08.2014
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …. 1 ਿਾਰਚ 1996 ……. ……..
1722 

18.09.200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 2 3 9815290832

749 1492
ਰਵਿੰਦਰਪ੍ਾਿ 

ਵਸੰਘ
RAVINDER 

PAL SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਰਾ ਰਾਿ ਮਸੰਘ ਲੋਹੀਆ ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ 23.11.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 120.430 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
1849-

19/03/200

8

elective 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(GNDU 

AMRITSAR,15

/07/2008)

20.09.2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
YES,1991/21/08

/2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 6 ਅਕਤੂਬਰ 1997 Bjh Bjh

ETT(1003-

04)26/08/2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 3 8872010835

750 1431 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ MANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਥਵਾਲ ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 29.09.1980 27.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 120.420 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ bkr{ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20 ਜੂਨ 2004 05.04.2011

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਪੱ੍ਤਰ ਨੰ--173 

ਅਤੇ ਵਮਤੀ-10-

09-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bjh 19 ਜੂਨ 1996 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

68-83 

ਵਮਤੀ 23-

01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855519136
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

751 508 ਨੀਿਮ NEELAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦਪੁਰਾ ਸਰਮਹੰਦ-1
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

14.05.1974 27.11.2006 27.11.2006 07.10.2014 120.250 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 24 ਜੂਨ 1989 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

4387 fwsh 26-

11-2008
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9915581153

752 1515 ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ PRADEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੀਰ ਬੇਹ ਹਾਜੀਪੁਰ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 05.12.1972 19.09.2006 19.09.2006 07.10.2014 120.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.1999

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਰੈਗੂਿਰ na

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਵਹਮਾ ਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 

ਯੂਨੀ. 
ਵਸ਼ਮਿਾ,10/07/

2005

19.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ na
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ na na na

ETT,Oerder 

 no 6760 

date 

30/11/200

9

ਪ੍ੈਂਵਡੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9463706137
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

753 438 ਨਿਵਕਰਨ NAVKIRAN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੋਨਾਰੀ ਖੋਖਰ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 28.11.1979 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 119.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.07.2010

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
1941, 

07H12H2009
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ######### - -

JhHNhHNhH,  

3198-99 , 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872100388 n?wHJ/ 
fJzrfb;a

754

ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ 

ਵਸੰਘ
PARUPKAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਲਹਾ ਹਕੀਿਾਂ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 05.12.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 119.910 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
p`qr n. 

imqI2.20

07

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
02.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 2008
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  - 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ
30 fwsh 

09H07H2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 3 8427033233

755 ਿਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ VARJESH 

THAKUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰੁਦੇ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 12.09.1977 18.09.2006 18.09.2006 07.10.2014 119.583 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.07.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
5 ਦਸੰਬਰ 2001 BjhA BjhA

 ETT   
3969-70 
6-10-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417560410

756 1529 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਗੋਵਾਲ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 17.01.1980 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 119.420 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996 302, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465626552 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

757 4 ਸੰਦੀਪ੍ ਕੌਰ SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹਦੂਦਾਂ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 10.06.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 117.520 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.11.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ____

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

fibQk gq-Pd 
nc;o 

b[fXnkDk d/ 
j[ew Bz- 3583 

fws- 16-9-
2008 nB[;ko 
p--n?Zv  N-

fuzr nkc 
fJzrfbP d- 

gqtkBr- bJ- rJ-

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _ 10 ਜੁਲਾਈ 1997 __ __

 fibk 
gqhPd 

nc;o,b[fXn
kDk d/ 

j[ew BzH 
266 fwsh 
b[fXnkDk 
22/1/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8146800280

758 594 ਅਮਨਜੋਤ AMANJOT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰੋਰਾਂ ਖੁਰਦ ਖਰੜ੍-1
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
14.10.1978 10.10.2006 10.10.2006 07.10.2014 117.300 ਜਨਰਲ HH ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 22.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 28 ਿਈ 1994 BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417643721

759 ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ GURJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 28.01.1972 14.08.2006 17.08.2006 07.10.2014 117.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.09.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
11.10.2001 04.05.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 27 ਜੂਨ 1986 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

2652-53

21-05-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 2 9781925852 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਨੱਥੀ ਹੈ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-
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20

13-
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20

14-
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15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

760 ਰੀਤੂ ਅਰੋੜ੍ਾ RITU 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢੰਡਾਰੀ ਖੁਰਦ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 01.07.1974 17.08.2006 17.08.2006 07.10.2014 116.640 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
j[ew BzH 232 

fwsh 

09H09H2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fJb?efNt fJzrfbô 01.04.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 24 ਜੂਨ 1989 BjhA BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
gZso BzH 

3936-36 fwsh 

13H07H2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9217500662 n?wHJ/H nzro/÷h

761 ਰਜਨੀ RAJNI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ 
ਟੱਪਰੀਆਂ

ਰੋਪੜ੍ਹ-2 ਰੂਪਨਗਰ 12.07.1982 23.08.2006 23.08.2006 07.10.2014 116.590 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
5055-56 fwsh 

21$11$08

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

uzvhrVQ-4-2009

26.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
-̂ 1 ਿਾਰਚ 1997 BjhA BjhA

216 fwsh 

05/02/10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501040065

762 355 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਪਲੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 30.04.1983 28.08.2006 28.08.2006 07.10.2014 116.504 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 25.07.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 4 ਨਵੰਬਰ 2006

Jh Nh Nh 

2683-87//2-12-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9878774505

763 ਨੀਰੂ ਬਾਿਾ NEERU 

BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਖਾਣਾ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 14.07.1978 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 116.100 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ BjhA bkr{ BjhA 31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ bkr{ BjhA 19 ਜੂਨ 1995 BjhA BjhA

2017-
18/1-

369,fwsh 
08-08-
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 9872709887

764 ਸੁਨੀਿ ਕੁਮਾਰ SUNIL 

KMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋ  ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 14.08.1977 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 116.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
6448           
           / 
06-12-
2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 562/25-03-13
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
7019-20 
fwsh 30-
12-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8146500532

765 468 ਰਾਜਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ RAJDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾੜੇ੍ ਕਲਾਂ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 01.10.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 115.150 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.11.2010

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
2304, 

06H05H2010
28.09.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
436, 14-03-

2012

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 7 ਜੂਨ 1999 - -

JhHNhHNhH,  

3198-99 , 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9.8551E+10 n?wHJ/ 
fJzrfb;a

766

ਸ਼ੇਰੇ 

ਅਮਨਦੀਪ੍ 

ਵਸੰਘ

SHERE 

AMANDEEP 

 SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਗੁਰੂ ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 26.09.1975 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 115.006 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
GUNDU 

AMRITSAR 

2008

02.07.1985

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
3316 fws- 17-

9-2008
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427963900

767 ਸੁਵਰੰਦਰਪ੍ਾਿ SURINDERP

AL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਦਾਪੁਰ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 09.11.1970 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 114.960 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1993

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 29.07.1997
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 24 ਜੂਨ 1987 fBb fBb
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
572-73, 31-1-11

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501052003

768 517 ਜਵਤੰਦਰਪ੍ਾਿ 

ਜੱਜੂ
JATINDER 

PAL JAJJU
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਵੰਜੋਕੇ ਜੀਰਾ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 08.08.1982 23.08.2006 23.08.2006 07.10.2014 113.750 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1975

JhNhNh  5056 

fwsh 18-08-

2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 4 4 9815141132
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

769 607 ਨਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ NARIENDER 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ-ਭੁੱ ਡਾ ਡੇਰਾਬਸੀ-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
07.01.1975 27.11.2006 27.11.2006 07.10.2014 113.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ - 23.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779575500

770 ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ SARABJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਮਪੰਡ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 31.01.1973 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 112.890 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਜੂਨ 1975

1460/kpt-

zp/06 date 

18/8/06

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7837908400

771 518
ਸੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ 

ਵਿਨਾਇਕ

SANJEEV 

KUMAR 

VINAYAK

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ 
ਦੌਲਤਪੁਰਾ

ਮਫਰੋਿਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 19.05.1979 17.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 111.630 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 i[bkJh 2011 03.01.2005

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 11 ਦਸੰਬਰ 1996 Bjh Bjh
1987-88 16 

ngq?b 2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9501737799

772 1543 ਹਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ HARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਓਿਾਜਰਾ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 26.11.1975 18.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 109.810 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.11.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gzikph :[Bhtof;Nh, 

12 iBtoh 2012
11.07.1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1991

JhHNhHNhH, 

4399, fwsh 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417606765

773 785 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਗਾ ਿਾਜਰੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09.11.1979 18.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 109.300 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

774 ਨਰੈਣ ਵਸੰਘ NARIAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾੜੇ੍ ਕਲਾਂ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 15.09.1971 18.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 108.850 ਐਸ.ਸੀ. OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.11.2015

ਿਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ 
ਮਸੰਘ ਯੂਨੀ. 
ਬੀਕਾਨਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 1351/15 , 

24.03.15
03.01.2005

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ 10 ਜੁਲਾਈ 1992

JhHNhHNhH,  

3198-99 , 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914033480 n?wHJ/ 
fJzrfb;a

775 1631 ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ MANISH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 27.07.1970 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 107.158 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1993

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 02.04.1997

ਅੰਨਾਿਲਾਈ 
ਯੂਨੀ. 

ਅੰਨਾਿਲਾਈਨਗ
ਰ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 6 ਅਗਸਤ 2002 Bjh Bjh

Jh Nh Nh 
1334 
fwsh 

29^06^20
09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 1 1 3 3 3 8146948801

ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਵਿੱ  

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਅਤੇ 

ਸਪੈ੍ਸ਼ਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

776 1712 ਅਸ਼ਿਨੀ 
ਕੁਮਾਰ

ASHWANI 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਲੋਵਾਲ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04.10.1964 19.09.2006 19.09.2006 07.10.2014 107.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13.03.2004

ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ 
ਮਸੰਘ ਯੂਨੀ. 
ਿੇਰ 

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 21 ਜੂਨ 1980 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

j[ew BzL 
320 

fwshL25^
01^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915617176 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

777 1574 ਬਬੀਤਾ BABITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਖੁਰਦ
ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 28.09.1976 27.11.2006 27.11.2006 07.10.2014 103.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.09.2000

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 25 ਜੂਨ 1992 BjhA ^

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,4
395 fwsh 25-01-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501766881
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

778 ਕੁਿਜੀਤ ਕੌਰ KULJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਦੱੁਖਮਨਵਾਰਨ 
ਸਾਮਹਬ

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 24.12.1970 07.08.2006 09.08.2006 07.10.2014 102.800 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 18.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 9 ਜੂਨ 1995 fBb fBb

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
4395 
ਵਮਤੀ 25-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9914124739

779 1633 ਵਬੰਦੀਆ BINDIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਮਪੰਡ ਨਚਾਂ ਗੁਰਾਇਆਂ-1 ਜਲੰਧਰ 25.11.1979 21.08.2006 21.08.2006 07.10.2014 102.775 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 18.11.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

1964-65 
imqI: 

15.04.201
0 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9465891467

780 783
ਨਰੋਤਮ 

ਮਹਾਜਨ
NAROTAM 

MAHAJAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਿਰਾਲਾ

ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ 
ਮਸੰਘ

ਪ ਾਨਕੋਟ 27.07.1966 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 94.070 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.07.1986

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI 20.06.1991

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 0 9 ਦਸੰਬਰ 1982 BjhA BjhA

muK 
kwrjkwrI 
APsr ijlw 

pRIsd 
gurdwspur 
 dy hukm 
nM 68-83 
imqI 23-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914254001

781 462
ਰਾਹੁਿ 

ਵਤਿਾੜ੍ੀ
RAHUL 

TWARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਗਾ ਿਾਜਰੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09.02.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 81.950 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 22.09.2009
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3

782 ਵਮੰਨੀ MINNI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21.10.1984 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 73.910 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 09.07.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 26.09.2011
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
6 ਅਕਤੂਬਰ 1999

1334, 
imqI:26-5-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501018083

783 ਆਸ਼ੂ ਧਿਨ ASHU 

DHAWAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਰਨਾਲੀ ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 26.01.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 71.017 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

;[gov?AN
$2011$Jh
HNhHNh
H$1984^
85 fwsh 
2$3$12

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

2012

03.07.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ig-n-09-6023-
25 fws-19-11-

2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹQ 2011
20 ਜੂਨ 1975

1267^69 
fwsh 

25/11/200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146402233

784 1416 ਅਨੰਤਬੀਰ 

ਕੌਰ
ANTBIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਲਵਾ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 08.06.1977 18.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 70.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 5 ਅਗਸਤ 1987 Bjh ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9463843355

785 ਰਾਜੀਿ ਕੁਮਾਰ RAJEEV 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਜਾ ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 29.06.1976 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 68.737 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
02.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1493 date 

10/11/2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1975

oJhnk 
2/2017/01
05^0136 

fwsh 
2/8/17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054495312
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

786 ਸਪ੍ਨਾ ਿੰਡਨ SAPNA 

TANDON
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਕੇਸਰਾ ਮਸੰਘ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 17.02.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 68.350 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 03.07.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
19 ਜੂਨ 1975

ig^n/2012
JhHNhHN
hH/5194^

5202 
fwsh 

17/10/12

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914475730

787 ਅਜ ੈਕੁਮਾਰ AJAY 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਖੁਰਦ ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03.02.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 67.312 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
02.07.1985

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ig-n-09-1903-
05 fws- 13-4-

09

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਜੂਨ 1975

ig/n/JhHN
hHNhH 

5194^520
2 fwsh 

17/10/12

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872020520

788
ਅਮਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਲ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20.10.1983 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 66.023 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

29101 
fwsh 

23$10$20
06

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
03.07.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1579, 08-03-11
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21 ਜੂਨ 1975

3198^99 
fwsh 

21/6/10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876923629

789 ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ AMARPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲਾ ਤਰਖਾਣਾ ਿਜੀ ਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15.05.1978 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 65.657 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 03.07.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ig-n-08-3957-
59 fws-08-10-

2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16 ਜੂਨ 1975

ig^n/2010
JhHNhHN
hH/1333 

fwsh 
26/5/10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9780461971

790
ਅਨੰਤਜੋਤ 

ਰਾਮਪ੍ਾਿ
ANANTJOT 

RAMPAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੇਟ ਹਕੀਿਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15.11.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 65.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 06.07.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888602303

791

ਤੇਵਜੰਦਰਪ੍ਾਿ 

ਕੌਰ
TEJINDERPA

L KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੀਆਂ ਪੰਡੇਰ ਿਜੀ ਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 13.04.1979 10.10.2006 10.10.2006 07.10.2014 63.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 23.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16 ਜੂਨ 1975

ig/n/2010/
JhHNhHN
hH/1333 

fwsh 
26/5/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872768441

792 ਗੁਰਮੀਤ ਵਸੰਘ GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਸਨਪੁਰ ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02.01.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 63.245 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 911 fwsh 
7$4$2015

18$6$15 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ

02.07.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1904-06 fws- 

27-5-14
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 2014

18 ਜੂਨ 1975

ig/n/2010/
JhHNhHN

hH134 
fwsh 

26/5/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146111897

793
ਅਰਵਿੰਦ 

ਿੁਧਰਾ
ARVIND 

LUTHRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਵਡਾਲਾ 
ਮਬੱ ਵਾਦ

ਵੇਰਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01.11.1981 01.08.2006 01.08.2006 07.10.2014 61.510 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
05.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਜੂਨ 1975

ig/n/2010/
JhHNhHN
hH1972 

fwsh 
28/6/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7837037700
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

794 ਨੀਿਮ ਰਾਣੀ NEELAM 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਧਾਨੀ ਅਿਰ 
ਪੁਰਾ

ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 20.02.1982 10.07.2006 10.07.2006 07.10.2014 60.314 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

249f wsh 10 

cotoh 2014 

fibQK gfo;d 

fco'ig[o 

1772F82 fwsh 

11wkou 2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 iBtoh 

2017
26.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ

2877 f ws- 8 ngq?b  

2011 fibQK gfo;d 

fco'ig[o 1772F82 fws- 

11wkou 2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997

JhHNhHN
h j[ew Bz 
4575^76 
fwsh 10-
8-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 2 3 4 3 9417866239 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

795 347 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋ ਬੱਲੀਆਂ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 27.11.1981 30.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

eowukoB B/ 
;t?x';aDk 

BjhA fdZsk 
j?.feT[fe 

eowukoB B/ 
n?wJ/ 

nzro/ih ehsh 
j? phJ/ ftu 
fJb?efNt 
nzro/iah 

BjhA ehsh 
j? .

796
ਕਰਮਜੀਤ 

ਵਸਂਘ
KARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਹਾਰਨਾ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 02.08.1981 26.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
eowukoh B/ soZeh 

b?D s' fJBeko ehsk

797 ਪ੍ਿਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ PAWANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦ ਿੁਬਾਰਕ ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 14.03.1980 27.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
44-45, fws--8-

1-2007
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975 ^ ^

8575^861
0, 

Ffwsh^9H
7H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855722301

798
ਜਵਤੰਦਰ ਪ੍ਾਿ 

ਜੰਝੂ
JATINDER 

PAL JAJJU
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਵੰਜੋਕੇ ਜੀਰਾ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 08.08.1982 23.08.2006 23.08.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.01.2010

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
104  fwsh 

20H07H2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
579-8080 dt 07-

10-2004

n-1$n?f;$2015 

gqw';B j?v Nhuo-

1704-08 fwsh 

29H08H2016

JhHNhHNhH , 

b/yk-4/n?f;/ 

goy ;wK 1740-

90 fwsh 

06H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

799 ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ SUKHJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਰ ਗਗਰਾ ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 20.08.1980 18.08.2006 29.08.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਇੰਗਵਿਸ਼ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

800
ਹਰਵਸਮਰਤ 

ਪ੍ਾਿ ਕੌਰ
HARSIMRAT 

 PAL KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਰਾਿ ਨਗਰ 
ਕਲੋਨੀ

ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10.04.1981 04.10.2006 10.10.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
krmcwrIN 
pRomoSn 
lYx qoN 

ienkwrI hY [

801 450 ਦੀਪ੍ ਅਮਰ DEEP AMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਹਬਲ ਖੁਰਦ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 26.08.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾH 

(21̂07̂ 2008) BZL 

2052  22-2-2008

09.10.2009
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bzpo 2530 fws- 

3F10F2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

j[ew Bz 850 

fwsh 9-10-

2009 

(phHvhHghH

U e'Neg{ok)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8146808800

802 537
ਅਰਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
ARVINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਡਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-3 ਫਰੀਦਕੋਟ 22.06.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.03.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2041

24-07-2009

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1128

18-05-2011
10 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 #########

803 ਜਗਤਾਰ ਵਸੰਘ JAGTAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਰਾ-1 ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 02.05.1980 29.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

eowukoh dk 
vkNk rbs j? 

ns/ T[;B/ 
nzro/iah 
fJb?efNt 

BjhA ehsh.

804 ਸ਼ਗਨ ਿਾਿ SHAGAN 

LAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਰੋਬੜ੍ੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 05.07.1982 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417014710 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

805 - ਸੁਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ SURINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਕੇਹੋ ਵਾਲੀ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 30.04.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਈ.ਆਈ.ਐਲ.ਐ
ਲ.ਐਿ. ਅਸਾਿ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

eowukoh 
soZeh BjhA 

b?Dk ukj[zdk 
fJ; ;pzXh 

fJBekoh dk ;p{s 
Bkb BZEh j?.

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9023236789

806 ਹਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ HARDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਧਾਰਪੁਰ ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 21.04.1984 27.06.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ inl 21 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

6883,23/01/201

0
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9915377075
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

807 ਵਸ਼ਿਾਿੀ SHAVALI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 14.10.1980 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ^ ^ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9463870827

808 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARMJEET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਮਲਆਣ ਸੱੁਖਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 01.01.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ  -  27.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ   - Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9463259438

809 ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAKESH 

KUMAR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 03.03.1981 01.07.2006 01.07.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 03.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ -W ਕੋਈ ਨਹੀਂ hY ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9417024956

810 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਰਾਹੀ ਕਲਾਂ ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 02.11.1979 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 17 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
2279/22.0

4.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4

NA

C

NA

C
3 3 3 9914509898

811 ਨੀਰੂ ਗੋਇਿ NEERU 

GOYAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਹਲੀਿ ਕਲਾਂ ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 06.01.1978 11.08.2006 11.08.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 2012/1247 

29.03.2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ   
09.08.2012

22.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 1 ਿਾਰਚ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
2211/ 

22.04.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4

NA

C

NA

C
3 4 3 8872933326

812 689 ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ PRABHJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 29.11.1980 18.08.2006 18.08.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 01.04.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
n?w-J/-

fJzrfb;a gZso 
BzL

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 1 ਿਾਰਚ 1996 Bjh Bjh

 gZso BzL850 

fwshL09H10H2

009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914109908

813 ਬਿਰਾਜ ਕੌਰ BALRAJ 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੰਭਾ ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 25.05.1979 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
NA 04.07.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 10 ਜੂਨ 1993 NO NO

eI.tI.tI
105-06 / 
21/02/201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9592094100

814
ਰਾਜਵਪੰ੍ਦਰ 

ਕੌਰ
RAJPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਸਿੈਲਪੁਰ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 17.04.1984 22.08.2006 22.08.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 21 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

815 503 ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ PARWINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢੋਡੇਿਾਜਰਾ ਿਾਜਰੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
26.06.1980 25.08.2006 01.09.2006 07.10.2014 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 28.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3

816 407 ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SATVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੈਰ ਿਾਜਰਾ ਡੇਰਾਬਸੀ-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
15.02.1980 18.09.2006 20.09.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 04.01.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ######### 0 0
E.T.T.319/ 

25.01.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3

817 ਅਿਨੀਸ਼ ਕੌਰ AVNEESH 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਨਜਾਿਪੁਰ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 20.03.1976 27.11.2006 27.11.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1992 no

Jh Nh Nh 

4395,25-1-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 9478482200

818 ਸੁਮਨ ਦੇਿੀ SUMAN 

DEVI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੁਤਾਰਵਾਲੀ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 01.05.1988 05.03.2007 06.03.2007 07.10.2014 153.290 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.01.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

966

06-11-

2015

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
05.06.2017 10.09.2013

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
339

12/03/2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.11.2017 26 ਜੂਨ 2001 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

E.T.T 3903-

04 

DATED 

13/07/201

1

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 2 3 3 9417171298 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

Page 120 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

819 292 ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ MAMTA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋ  ਰਾਿਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 26.12.1982 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 149.094 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.05.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 13.09.2017
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997

BzH 2683-87 

fwshL 02-12-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9876531394

820 552 ਰੈਨੰੂ ਗੁਪ੍ਤਾ RENU 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਰਉਂਦ ਕਲਾਂ

ਬੁਢਲਾਡਾ-2 

ਐਟ ਬਰੇਟਾ
ਿਾਨਸਾ 11.11.1977 28.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 145.800 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ - 21.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.10.2009 10 ਜੂਨ 1993 - -

1714-17 
imqI 

27.02.200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 4 3 9465271620
ਐਮ.ਏ. 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

821 ਅੰਜਨਾ ਰਾਣੀ ANJANA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਸਿੇਸ਼-ਬੀ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 24.05.1983 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 145.720 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
j[ew BzH1127-

28 fwsh 10/2/11

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8872495855

phH J/ fJzrfbô 

Honours th gk; 

ehsh rJh j?.

822 ਵਨਧੀ ਿਧਾਿਨ
NIDHI 

WADHAWA

N

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੇਹਲੋਂ ਡੇਹਲੋਂ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20.05.1976 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 145.620 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.10.1995
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ  

30H08H201
0

28.11.2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 13 ਜੁਲਾਈ 1990

j[ew BzL 
4939-40 

fwsh 
8H05H20

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 9855831513

2012-13 
;ko/ 

eowukohnK 
ƒ 

phHvhHghH
U v/jb'A 

t~b'AA B' 
fog'oN ikoh 

ehsk frnk 

823 778 ਵਰਤੂ ਕੁਮਰਾ RITU 

KUMRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿਰਮਨਆਣਾ 
ਖੁਰਦ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

2A
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 29.08.1978 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 145.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 468-469/ 

10.02.2012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ / 

16.04.2013

29.09.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ N.A 1 ਿਾਰਚ 1995 N.A N.A

ETT/7577-

7604/ 

29.12.2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9417809662
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

824 1610 ਮੰ ੀ ਵਮੱਤਿ MANCHI 

MITTAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਆਲੂ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 09.05.1985 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 145.130 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
5 ਜੂਨ 2005

JhHNhHNhH, 

4399, fwsh 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888730750

825 373 ਪ੍ਰਿੀਨ ਗੁਪ੍ਤਾ PARVEEN 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਇਸੇ ਖਾਂ ਬਨੂੜ੍

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09.12.1982 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 144.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ - 12.08.2004 19.07.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ - eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9888880517

ਬੀ.ਏ. ਵਿੱ  

ਇਿੈਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਪ੍ੜ੍ਹੀ।

826 1584 ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ GURMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਨੰਦ ਨਗਰ ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 22.01.1977 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 144.825 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.06.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 21.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੁਲਾਈ 1992 Bjh Bjh
 1334 

fwsh 29-
06-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 0 8146544643

827 ਹੀਰਾ ਪ੍ਾਂਡੇ HEERA 

PANDEY
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਘਰ ਸਾਮਹਬ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 15.08.1985 11.01.2007 11.01.2007 07.10.2014 144.710 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 2000 no

Jh Nh Nh 

4395,25-1-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814634400
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

828 631 ਦਮਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
DAMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰੋਂ

ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ 
ਪਨੰੂਆਂ

ਤਰਨਤਾਰਨ 03.02.1980 03.02.2007 03.02.2007 07.10.2014 144.575 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

okjhA20-6-2004

30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 20 ਸਤੰਬਰ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
169 fwsh 27-1-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888648110

829 ਰਜਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAJANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਭਾਵਾਲ ਬਰਾਂਚ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 27.09.1984 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 144.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
hW 14.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 2000 Bjh Bjh
39/1.2.20

10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 9463329667

830 1592 ਸੋਨੀਆਂ SONIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ 

ਖੇਲ
ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 12.10.1984 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 144.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 30 ਜੂਨ 2000 Bjh Bjh
4427^28, 
18^04^20

13
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 0 9878621550

Elective 

English as 

additional 

subject

831

ਵਸਮਰਨ 

ਅਰੋੜ੍ਾ
SIMRAN 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਣਕਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 09.02.1982 28.02.2007 28.02.2007 07.10.2014 143.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹQ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1997 BjhA BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
fwsh 

26H03H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501555771 n?wHJ/H fJzrfbô

832 1653 ਰੀਨਾ ਗੁਪ੍ਤਾ REENA 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੂਈ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 11.09.1975 04.07.2007 04.07.2007 07.10.2014 143.730 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 08.07.1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 13 ਦਸੰਬਰ 1998 Bjh Bjh

Jh Nh Nh 
1334 
fwsh 

29^06^20
09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 3 9781807516

833 ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ MEENAKSHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੂਹਰਵਾਲ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 18.05.1972 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 143.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1995
ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 17.12.1999
ਐਿ.ਡੀ.ਐਸ. 

ਯੂਨੀ. ਅਜਿੇਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 2 ਨਵੰਬਰ 1987 fBb fBb

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4427-28, 18-4-

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501344117

eowukoh B/ 

phHJ/ fJb?efNt 

ft;/ ftu Bjh ehsh 

j?.n?wHJ/ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(cB?fNe) ft;/ Bkb 

ehsh.

834 ਪ੍ਰੇਮਦੀਪ੍ ਕੌਰ PREMDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸਾਹਨਵਾਲ 
ਖੁਰਦ

ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 19.10.1984 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 143.290 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.05.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 30.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 30 ਜੂਨ 2000 BjhA BjhA

JhH Nh Nh  

1920  21 

08H04H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 7355504131
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

835 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਿੇ ਖੁਰਦ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 13.04.1981 28.12.2006 16.01.2007 07.10.2014 143.250 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਸਤੰਬਰ 2007, 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

01.04.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1 ਿਾਰਚ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhNhNh j[ew 

BzL 4305-08 

fwsh 10-02-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9501033765

836
ਗਿੈਕਸੀ 
ਸੋਫਤ

GLAXY 

SOFAT
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਜਾ ਸਿਰਾਲਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 30.07.1983 28.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 143.230 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 7 ਜੂਨ 1999 fBb fBb

JhHNhHN
h

265
22 

/1/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9501940022

837 1665 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋਹਾਰ ਨੰਗਲ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 26.04.1982 23.12.2006 23.12.2006 07.10.2014 142.633 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.07.2010

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
NO 1901 

DATE 19 

OCT 2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU,28/7/2

010
30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NA ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 19 ਜੂਨ 1975 lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

2 SEPT 

2009                        

                       

  855

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876113134

838 713 ਅੰਜਿੀ ਗੋਇਿ ANJALI 

GOYAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚੱਕ ਭਾਗ ਮਸੰਘ 
ਵਾਲਾ

ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 09.08.1984 28.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 142.614 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ
gZso Bz 465 fws- 19-

8-2008

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀH , 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ)(18H8H

2007)

3 ਜੂਨ 2000 Bjh Bjh
j[ew Bz 8 fwsh 

12-1-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9417483019    

839 833 ਮੋਵਨਕਾ MONIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਬੰਦਪੁਰਾ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 20.06.1978 28.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 142.350 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - nhIjI -

eI.tI.tI./nM
:1807 

imqI:13.1
0.2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 2 9463684404

840 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਝਊਰ ਿਾਜਰਾ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 01.07.1973 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 142.155 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.08.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ij.pRI./eI.tI
.tI./2012
/1247 
imqI 

14.6.2010

26.8.2009

ij-pRI-/eI-tI-tI-
/2010

/1010 imqI 10-
3-2010

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

1 ਿਾਰਚ 1988 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 7888435192

841 1675 ਸੋਨੰੂ ਜੋਸ਼ੀ SONU JOSHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 08.02.1978 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 141.083 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 21.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 17 ਨਵੰਬਰ 1992 Bjh Bjh

eI.tI.tI 
,1334 
imqI 

29/06/200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417357048

842 845 ਵਬੰਦੀਆ ਦੱਤਾ BINDIYA 

DATTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਿਲਪੁਰ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24.07.1978 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 140.957 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 04.07.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1994 302, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7973872831
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

843 764 ਪ੍ਰਨੀਤ ਸਰਾਓ PARNEET 

SARAU
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੇਜ-2 ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
17.07.1984 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 140.790 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 24.07.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9501009908

844 914 ਰੀਤਾ ਰਾਣੀ RITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇਖਰ ਖੁਰਦ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 10.10.1982 27.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 140.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਈਿੀਿੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8427752227
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

845 ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ AMANPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਖਿੀਪੁਰ ਰੋਪੜ੍ਹ-2 ਰੂਪਨਗਰ 18.01.1984 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 140.658 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 7 ਜੂਨ 1999 - -

JhHNhHNh 

216 fwsh 

05/02/10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9463450331

846 307 ਗੀਵਤਕਾ GEETIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 29.11.1984 28.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 140.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13.09.2017

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30 ਜੂਨ 2000

BzH 2683-87 

fwshL 02-12-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 2 3 9915400673

847 1684 ਰ ਨਾ ਸੋਨੀ RACHNA 

SONI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਡ ਗੁਰਾਇਆਂ-1 ਜਲੰਧਰ 06.12.1985 02.07.2007 02.07.2007 07.10.2014 140.158 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh

4684-95 
imqI: 

12.09.201
4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9877411300

848 ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਰੋੜ੍ਾ PREETI 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਹਿਦਪੁਰ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 04.12.1985 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 140.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜੀ 30 ਜੂਨ 2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN
h Nhuo 

gZso BzH 
37 fwsh 
01H02H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 3 8283810820

849

ਅਨੀਤਾ 
ਮਹਾਜਨ

ANITA 

MAHAJAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੋਜੋਵਾਲ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 08.01.1971 21.12.2006 21.12.2006 07.10.2014 140.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ  -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 - 1 ਸਤੰਬਰ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸੁਪ੍ਰ ਵਜਿਹਾ 
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਸੰਗਰੂ
ਰ/851 

ਵਮਤੀ 
21H12H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9463514150

850 1688 ਸੋਨੀਆਂ 

ਰੰਧਾਿਾ
SONIA 

RANDHAW

A

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਂਬੜ੍ਾ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 10.10.1980 02.07.2007 02.07.2007 07.10.2014 139.930 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh Bjh Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਇੰਨਕਾਰੀ

851 1854 ਜਵਤੰਦਰ ਕੌਰ JATINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਲ ਕੋਨਾ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 29.10.1983 24.02.2007 24.02.2007 07.10.2014 139.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.05.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 3 ਜੂਨ 2000 Bjh Bjh

JhLNhLN
hL j[ew 
BzL 855 

fwsh 
02/07/200

9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592010700
ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਇੰਨਕਾਰੀ

852 877 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਸੂਹਾ-1 ਦਸੂਹਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30.05.1983 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 139.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ M.A. English 10.12.2014
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ 1158, 28-06-12
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhNhNh 
300, 

25H01H1
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463115598 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।
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 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਧੋਛੀ ਕਲਾਂ ਸਰਮਹੰਦ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

30.04.1981 23.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 139.840 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 19 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

JhHNhHNhH,  

gZso BzH 4521 

fwsh 13-8-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9463369534

854 1690 ਸ਼ਿੇਤਾ ਅਰੋੜ੍ਾ SHAVETA 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਂਬੜ੍ੀ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 25.10.1969 03.07.2007 03.07.2007 07.10.2014 139.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.08.1989

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
2774,13-12-

2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

13 DEC 2010 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

01.04.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU,19/10/201

4
30 ਨਵੰਬਰ 1985 lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

12 JULY 

2009  4684

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9356740576

855 1692 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਲੋਹਾਰ ਸੱੁਖਾ 
ਮਸੰਘ

ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 08.03.1984 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 139.575 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 10 ਜੂਨ 1999 lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

29 JUNE 

2009      

1334            

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9855396277

856
ਪ੍ਰਨੀਤ 

ਸ਼ਰਮਾਂ
PARNEET 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਡੇਰਾਬਸੀ-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
26.10.1980 23.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 139.290 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ - 26.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417884955

857 ਵਨਰਮਿ ਕੌਰ NIRMAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਂਏ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 01.09.1983 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 139.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ BjhA

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,     
16-02-2018

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ bkr{ BjhA 30 ਜੂਨ 2000 BjhA BjhA

2017-
18/1-

369,fwsh 
08-08-
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 2 4 3 3 8146598333

858 562  ੰ ਿ CHACHAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਸਰਮਹੰਦ-2
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

22.03.1977 23.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 139.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 12.05.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਇੰਗਵਿਸ਼, 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

fwsh 30-7-2016

12.05.2005

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 15 ਜੂਨ 1975 jK ih BjhA

JhHNhHNhH, 

gZso BzH 

5743 fwsh 22-

12-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8146290707

859 928 ਕੰ ਨ ਜੋਸ਼ੀ KANCHAN 

JOSHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੱਟਪੁਰ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

2B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 17.12.1978 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 138.375 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eItItI 
hukm nM 
pRw/A/66
53 imqI 

20.11.200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915022088 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

860 943 ਨੀਤੀ ਠਾਕੁਰ NEETI 

THAKUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰੋਚੀ ਭੁੰ ਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30.10.1982 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 137.956 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 1215/10.1
1.2016

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
42821 20.11.2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1998 NO NO
1484/11.05

.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463830570 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

861 852 ਕੁਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰਨਾਿਪੁਰ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 19.02.1983 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 137.866 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

17/199-
201 imqI 
01.08.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417408282

862 544
ਗਗਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
GAGANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਰਮਹੰਦ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

02.08.1981 23.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 137.790 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?eftN, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
30$7$2013

28.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - 4823/31&8&09 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9478828209

ph aJ/ an?vhôBb 

fJzrfbz; fbNo/uo 

gqtkrh Bz fgm 

nzeD BzL1953 

fwsh 14&09&12

863 851 ਖੁਸ਼ਦੀਪ੍ ਕੌਰ KHUSHDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਰਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 21.01.1975 26.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 137.628 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.02.2018

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ………… 31 ਦਸੰਬਰ 1990 ….. …… 1808 13.10.2009 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146777744

864 328 ਵਡੰਪ੍ੀ ਖੁਰਾਣਾ DIMPY 

KHURANA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਗੜੋ੍ਆਂ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
18.07.1980 28.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 137.576 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
596-600 
imqI 21-
11-11 

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.07.2012 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 19 ਜੂਨ 1996 fBb fBb
208-12 fwsh 21-

10-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463149890

865 ਵਨਰਪ੍ਾਿ ਕੌਰ NIRPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੇਹਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 30.11.1982 28.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 137.410 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

pMjwb 
XUinvirstI,c

MfIgVH[

30.04.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ nil
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.04.2003 10 ਜੂਨ 1997 no

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

09/449 

ਵਮਤੀ 01-

02-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872725389

866 1445 ਮੰਜੂਿਾ ਰਾਣੀ MANJULLA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਡੇਰਾ ਬਾਜੀਗਰ 
ਦੁਗਾਲ

ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 22.12.1981 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 137.383 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBZb 25.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 19 ਜੂਨ 1975 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,g
Zso BzH23 

fwsh 

24H02H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 4 3 9814188894

867 968 ਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ GEETA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੇਰੀ ਰੁਕੇਿਨ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1A
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 28.03.1976 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 137.320 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 05.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

572  fwsh 

26$02$20
13

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 29.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ /BjhA 17 ਜੁਲਾਈ 1991 NO NO

JhHNhHN
hH, 319, 
25H01H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9463157789 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

868 334 ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ KARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਪੰਡ ਗੋਮਬੰਦਗੜ੍ਹ ਸਰਮਹੰਦ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

16.01.1972 23.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 136.800 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.1999

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. 

ਅੰਬੇਦਕਰ 
ਯੂਨੀ. ਆਗਰਾ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 28 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

gzso BzH 4821 

fwsh 31-8-2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9914823457

Page 126 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-
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15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

869 1718 ਬੀਨੂ ਬਵਹਿ BEENU 

BAHL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਿੀਰੀ ਖੇੜ੍ਾ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 10.09.1982 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 136.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

888   

18.11.2016
16.Feb.18 27.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ no
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 20 ਜੂਨ 1975 lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

22  June 

2010                       

           1405

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501133500

870 866 ਿੰਦਨਾ ਭਾਰਤੀ VANDANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਦਨਹੇੜ੍ੀ ਖਰੜ੍-2
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
27.09.1985 27.02.2007 27.02.2007 07.10.2014 136.580 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ jI koeI ਕੋਈ ਨਹੀਂ 20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਿਾਰਚ 2000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ jI -
prK kwl 

klIAr hY [
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3

NA

C
3 3 3 9646350030

871 1898 ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ GURJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਢੱਲਵਾਂ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 25.11.1980 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 136.490 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh Bjh Bjh eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9878488886
ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਇੰਨਕਾਰੀ

872
ਰਜਨੀ 
ਿਾਿੀਆ

RAJNI 

WALIA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਿੀਦਪੁਰਾ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20.01.1984 28.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 136.250 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20 ਜੂਨ 1975

1808 
fwsh 

13/10/200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8699736266

873 999 ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ SUNITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਣਸੋਤਾ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19.07.1982 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 136.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.04.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _____ 1 ਜੂਨ 1997 _____ _____

nM. 303 
imqI 

25.01.201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888367766

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ। ns/ 
n?wHJ/H 
nzrq/ih j?.

874 1981 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 19.05.1982 28.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 135.560 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.09.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਿਈ 1998
ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
1898/ 9/3/11

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 2 3 4 3 3 9501001551

875 1015 ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ SUNITA 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਐਿਂਾ ਜੱਟਾਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01.01.1983 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 135.250 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਿkr{ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਿkr{ BjhA 20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਿkr{ BjhA 10 ਜੂਨ 1999 BjhA BjhA 

eI.tI.tI.
ਹੁਕਮ 

ਨੰ.302 
ਵਮਤੀ 

25.01.201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8146299379 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

876
ਮਨਦੀਪ੍ ਪ੍ਾਿ 

ਕੌਰ
MANDEEP 

PAL KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੋਰਿਾਜਰਾ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 17.02.1984 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 135.166 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ fBb 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 30 ਜੂਨ 2000 fBb fBb

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
4399 
ਵਮਤੀ 25-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814005940

877 ਯੋਗਤਾ ਤਾਿਸ਼ YOGITA 

TALISH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਤਰਪੜ੍ੀ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
15.10.1981 22.02.2007 22.02.2007 07.10.2014 135.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 01.01.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nzro/iah 2004 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 2 3 7508009596

878 236 ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ MANISHA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸਾਇੰਸੀ ਮਵਹੜ੍ਾ 
ਅਿਲੋਹ

ਸਰਮਹੰਦ-3 

(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

17.06.1986 23.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 134.960 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 23 ਜੂਨ 1975
4823,31-08-

2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988325064
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

879 563 ਹਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ HARDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਟੇੜ੍ੀ ਬਸੀ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

12.03.1979 24.02.2007 24.02.2007 07.10.2014 134.875 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

230, fwsh 

21&04&2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
02.04.2012 01.04.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 2&4&2012 19 ਜੁਲਾਈ 1995 BjhA BjhA

JhHNhHNhH, 

5365 

16&11&2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 7973312960

880 718 ਕੁਿਜੀਤ ਕੌਰ KULJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰੂਪਵਾਲ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 23.09.1986 26.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 134.850 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ……….

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …………. 30 ਜੂਨ 2000 ….. -

1809 
13.10.200

9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815408767

881
ਵਕਰਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
KIRANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਖੁਰਦ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 23.05.1984 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 134.800 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹQ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1999 BjhA BjhA

jQew BA 1960-

61 fwsh 

31H03H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8360137085

882 1732 ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ RAJNESH 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਿਰਾਏ ਗੁਰਾਇਆਂ-2 ਜਲੰਧਰ 13.04.1984 01.03.2007 01.03.2007 07.10.2014 134.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 34/30-10-

2009

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ,30-

08-2010

24.06.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 28 ਿਈ 2001 Bjh Bjh

eI.tI.tI, 
p`qr 

nM:1334,ij
lw pRISd 

jlMDr

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914047935

883 740 ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ HARBHAJA

N KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੇਜ-5 ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
13.05.1977 21.12.2006 21.12.2006 07.10.2014 134.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 13.02.2012

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9780943421

884 664 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲੀ ਦੇਵਨ ਿੁਕਤਸਰ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

15.10.1979 23.12.2006 23.12.2006 07.10.2014 133.624 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
04.07.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 19 ਜੂਨ 1995 - -

JhHNhNh 

1777/   23-12-

2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 8283900325

885
ਕਮਿਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
KAMALJITK

AUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਖਜਾਨਾ ਮਧਆਨਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15.11.1979 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 133.580 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.08.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

16 nvMbr 
2007 ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਹਤਸਰ 

(ielYkitv 
ieMgils)

12.07.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਅਗਸਤ 1995

eI.tI.tI 
,hukm 

nM: 1381-
82imqI  
19-08-
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781312612
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

886 ਕੁਿਜੀਤ ਕੌਰ KULJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਣਕਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 27.03.1981 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 133.460 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

n?vhôBb 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt 

2$209$2008 

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
3$14589 fwsh 

02H05H2008

09H2010 01.04.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1996 BjhA BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4823, fwsh 

31H08H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3

887 668
ਵਕਰਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
KIRANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰ ਕਲਾਂ ਬਨੂੜ੍

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
04.02.1983 23.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 133.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ - 18.Jun.03 28.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 9888701773

ਬੀ.ਏ. ਵਿੱ  

ਇਿੈਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਪ੍ੜ੍ਹੀ।

888 1073 ਸੂਧਾ pkjsh
SUDHA 

BAHATI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਥੰਥਾਲ ਭੁੰ ਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 14.04.1973 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 133.330 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 25 ਜੂਨ 1988 NO NO
1484/11.05

.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465138881

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

889 ਰੂਪ੍ ਕਮਿ ROOP 

KAMAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਡੇਰ ਖੁਰਦ ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 30.11.1984 27.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 133.330 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso BzL 39 

fwsh 01-02-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501468855

890 702 ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ MEENAKSHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਟੀ ਸਵੇਰ ਿੁਕਤਸਰ-1
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

12.05.1982 27.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 132.957 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
n?;HghHn?b

H-1, 16-11-2007

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 18-9-

2008

04.06.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
n?;-g--n?b--1, 16-11-

2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 18-8-

2008

19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhNh 

1159/ 16-09-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 8283811048

891 722 ਰਾਜਵਿੰਦਰ 

ਕੌਰ
RAJWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰੂਪਵਾਲ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 15.06.1982 26.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 132.830 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
2232 

19.10.201
1

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 26.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ………. 1 ਿਾਰਚ 1996 ……….. ………
80-81  

28.01.201
5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 8146614054

892 582 ਪੂ੍ਜਾ ਰਾਣੀ POOJA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਾਗ ਬਸਤੀ ਸਰਮਹੰਦ-1
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

30.08.1980 21.05.2007 21.05.2007 07.10.2014 132.750 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

ਇੰਗਵਿਸ਼,gz

ikph, fj;Noh, 

;;'b'ih, 

g'bhNheb 

;kfJz;

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?eftN
24.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

5811 fwsh 7-10-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9781996350

Page 129 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

893 590 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJEET 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਗਨਪੁਰ ਬਸੀ ਪ ਾਣਾ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

18.01.1978 15.05.2007 15.05.2007 07.10.2014 132.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਪੰ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ 
ਸ਼ੱੁਕਲਾ ਯੂਨੀ. 
ਰਾਏਪੁਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.06.1985

ਪੰ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ 
ਸ਼ੱੁਕਲਾ ਯੂਨੀ. 
ਰਾਏਪੁਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 9 ਜੂਨ 2006 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNhH - 

 1163 fwsh 26-

05-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592092019

894 669 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫਤੂਹੀ ਵਾਲਾ ਲੰਬੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

07.12.1981 23.12.2006 23.12.2006 07.10.2014 132.390 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ - 25.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 18 ਜੂਨ 1975 - jK

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,0 618 fwshL 

29̂ 08̂ 107

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876148928

895 593 ਦੇਿ ਰਾਜ DEV RAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅੰਬੇ ਿਾਜਰਾ ਸਰਮਹੰਦ-2
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

25.03.1980 18.05.2007 18.05.2007 07.10.2014 132.275 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.08.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 05.01.2011 18.08.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 17 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

JhHNhHNhH 

gZso BzH 4821 

fwsh 31-8-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9814123251

896 ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ PARNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਕੌੜ੍ੀ ਖੁਰਦ ਰੋਪੜ੍ਹ-2 ਰੂਪਨਗਰ 06.07.1982 24.02.2007 24.02.2007 07.10.2014 132.166 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 28.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 19 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA
216 fwsh 

05/02/10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9780545126

897 672 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ MANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੁਹਾਰਾ ਲੰਬੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

08.06.1983 23.12.2006 23.12.2006 07.10.2014 132.005 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ - 27.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 21 ਜੂਨ 1975 - jK

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,0 618 fwshL 

29̂ 08̂ 107

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9815718652

898 1121 ਰਿਨੀਤ ਕੌਰ RAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਘਾਿ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04.12.1979 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 132.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975

eI.tI.tI 
hukm nM 
302 imqI 
25-1-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878607475 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

899 ਨਿਨੀਤ NAVNEET ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਆਨੰਦ ਨਗਰ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07.04.1984 02.03.2007 02.03.2007 07.10.2014 132.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22 ਜੂਨ 1975

1334 
fwsh 

26/5/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7888419601

900 1631 ਅਰੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ARUNJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਂਸਰਵਾਲ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 10.09.1982 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 131.960 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.06.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 7 ਅਪਰੈਲ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4385 fwshL 

25H01H10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 NA 3 3 3 2 9872473385

901
ਰਾਜਵਿੰਦਰ 

ਕੌਰ
RAJWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਜਲੌਦ ਸਿਰਾਲਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 21.02.1985 28.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 131.770 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30 ਜੂਨ 2000 fBb fBb

JhHNhHN
h

266
28/1/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9878168582
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

902 378 ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ PRABHJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਾਨੋਵਾਲ ਕੰਡੀ ਬਲਾਚੌਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
06.10.1977 22.02.2007 22.02.2007 07.10.2014 131.733 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 10 ਜੁਲਾਈ 1992 fBb fBb

1214-1218 fwsh 

22-01-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914306410

903 1816 ਪ੍ਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ PALWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੜ੍ੀ ਬੇਟ

ਿਾਛੀਵਾੜ੍ਾ 
ਸਾਮਹਬ

ਲੁਮਧਆਣਾ 02.06.1980 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 131.660 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ih

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA ih

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA ih 9 ਜੂਨ 1995 BjhA ih BjhA ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
1705^06 

fwsh 
3^03^201

1

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8284815519

904 1129 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੈਲੋਂ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 09.03.1984 01.03.2007 01.03.2007 07.10.2014 131.650 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 31 ਿਈ 2000 300, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427617020
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

905 586 ਵਸਮਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
SIMARJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੰੁਨ ਧਈ ਵਾਲਾ ਚੌਹਲਾ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 09.04.1983 21.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 131.491 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 07.09.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ no
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 29 ਜੂਨ 1998 BjhA BjhA

jK,gZLBzL
1966^67 

fwsh 
15^4^201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814555998

906 1151 ਸਵਮੰਦਰ ਕੌਰ SHAMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਨਪੁਰ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20.02.1983 21.02.2007 21.02.2007 07.10.2014 131.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.01.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ  - 01.01.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 20 ਜੂਨ 1975 -
320-

25.1.10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463674799 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

907 1153 ਮਵਨੰਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
MANINDERJ

EET KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੂਰਪੁਰ ਭੁੰ ਗਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20.09.1980 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 131.130 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1996 N N

ETT , 

1484/11.05

.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9417029875 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

908 1958 ਸੁਮਨ ਿਤਾ SUMAN 

LATA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬੱਲੋਵਾਲ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

2A
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22.03.1980 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 130.583 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 31.07.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ N.A

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
N.A 30.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ N.A 1 ਿਾਰਚ 1996 N.A N.A
ETT/4395/

25.01.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478483335

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

909 ਪੂ੍ਨਮ ਦੇਿੀ POONAM 

DEVI 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਰੂਆਣਾ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 03.05.1983 02.04.2007 02.04.2007 07.10.2014 130.170 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 27.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 7837655520

910 1205 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ RAJESH 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਸੋਚੱਕ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04.04.1979 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 129.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.12.2002

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _____ 7 ਜਨਵਰੀ 1997 ____ _____

 eI.tI.tI 
.67-61 
imqI 

30.11.200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463693344 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

911 1750 ਰੀਤੂ ਕੈੈੰਥ RITU 

KAINTH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਏਪੁਰ ਪਰੋਹਲਾਂ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 28.06.1978 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 129.760 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.12.2011

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
2571-72 

imqI 
8/8/2011

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

imqI 
06/12/2011

03.07.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1993 nhI nhI

eI.tI.tI,133
4- imqI 
29-06-
2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465593569

912 909 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ. ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 13.01.1977 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 129.681 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1998

ਬਰਕਤਉੱਲਾ 
ਯੂਨੀ. ਭੋਪਾਲ ਰੈਗੂਿਰ …………

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.06.1998

ਬਰਕਤਉੱਲਾ 
ਯੂਨੀ. ਭੋਪਾਲ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ……… 29 ਜੂਨ 2001 ….. ……
ਹੁਕਮ ਨੰ. 
ਵਮਤੀ 10-
12-2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 3 8437524888 MA ਇੰਗਵਿਸ਼
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

913 559 ਪੂ੍ਨਮ POONAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 

(ਕੰ)
ਘੱਲ ਖੁਰਦ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 27.10.1983 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 129.450 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ  ----  30.08.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ---- 29 ਜੂਨ 1998 Bjh Bjh

JhHNhHN
h fwsh 

27^12^20
08

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9781968600

914 394 ਪੂ੍ਜਾ POOJA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਣਾਚੋਰ ਿੁਕੰਦਪੁਰ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
21.08.1978 20.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 129.416 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
1687-89 fwsh 

17-10-11

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.07.2012 21.08.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 14 ਜੂਨ 1994 fBb fBb
712-716 fwsh 

22-01-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9914232343

915 ਰਾਵਬਆ ਕੌਰ RABIA KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਢੱਲਵਾਂ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 17.01.1970 12.01.2007 12.01.2007 07.10.2014 129.130 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
15.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20 ਜੁਲਾਈ 1984

wZ[y ekoiekoh 

nc;o b[fXnkDk 

j[ew Bz 266 

fws22-01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9501587880

916 562 ਿਨੀਤਾ ਰਾਣੀ VANITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਧ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 22.02.1971 21.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 129.120 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.11.1995

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 wkou 2010 12.10.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
######### Bjh Bjh

1987-88 16 

ngq?b 2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 7707877747

917 565 ਗਗਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
GAGANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਮਗਆਣਾ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 05.05.1982 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 129.070 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.01.2010

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
104  fwsh 

20H07H2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
579-8080 dt 07-

10-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1998

n-1$n?f;$2015 

gqw';B j?v Nhuo-

1704-08 fwsh 

29H08H2016

No

gZso BzH 

1839̂ 40 fwsh 

30/11/2012 

JhHNhHNhH , 

b/yk-4/n?f;/ 

goy ;wK 1740-

90 fwsh 

06H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9478652354

918 1233 ਸੁਖਦੀਪ੍ ਕੌਰ SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੁਸੈਣਪੁਰ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

2A
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 05.05.1985 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 129.025 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

119-

20/19.01.2

010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ / 
30.07.2010

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ N.A 30 ਜੂਨ 2000 N.A N.A

ETT/181-

84/29.01.2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464801773
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

919 ਰਜਨੀ ਬਾਿਾ RAJNI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਵਾਲੀਆਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 14.08.1980 08.03.2007 08.03.2007 07.10.2014 128.800 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Yes

Elective 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ,27 

November 

2008, GNDU 

Amritsar

06.09.2006

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NO 10 ਜੂਨ 1997 NO NO

68-83,  23-01-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8194981666

920 566 ਗੁਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ GURDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 10.04.1982 21.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 128.090 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.01.2010

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
104  fwsh 

20H07H2009

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ELECTIVE
27.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
579-8080 dt 07-

10-2004

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
nrq/ih 1 ਿਾਰਚ 1998

n-1$n?f;$2015 

gqw';B j?v Nhuo-

1704-08 fwsh 

29H08H2016

BjhA

JhHNhHN
hH , b/yk-

4/n?f;/ 
goy ;wK 
1740-90 

fwsh 
06H05H2

008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9478034104

921 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਗੇਰ ਿੁਹੱਬਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 30.04.1980 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 127.930 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 24.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -W ਕੋਈ ਨਹੀਂ hY ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8146661067

922 611 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAJESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਜੋਲੀ ਕਲਾਂ ਸਰਮਹੰਦ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

12.09.1979 23.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 127.610 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?eftN, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ 
11$8$2011

26.06.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
4821 fwsh 31-

08-2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9914532755

923 410
ਸ਼ਾਿੀਨਤਾ 
ਭਨੋਿ

SHALEENTA 

 BHANOT
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੰਡੂਪੁਰ ਬਲਾਚੌਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
14.03.1978 20.02.2007 22.02.2007 07.10.2014 127.458 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 21.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 10 ਜੂਨ 1993 fBb fBb
1430-34 fwsh 

22-01-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 9463437574

924 ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ MANJEET  

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਨੋਨੀ ਡੇਰਾਬਸੀ-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
28.08.1981 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 127.160 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1996 0 0

E.T.T.1327/ 

 

09.06./200

9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3

925 ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ANITA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਾਣਾ ਿੰਡੀ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 14.11.1978 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 126.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ fBb 25.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ fBb

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 12 ਜੁਲਾਈ 1995 fBb fBb
7929/28H
8H2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988538817

926 1338 ਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੇਲਵੇ ਿੰਡੀ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 28.06.1984 20.02.2007 20.02.2007 07.10.2014 126.175 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

Addl. Subj. 

Elec. Eng. 

GNDU 

22/11/2010

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 2 ਨਵੰਬਰ 1999
572-76, 22-01-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463485586 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

927 1668 ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ SATNAM 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੁਨਾਗਰਾ ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 15.02.1984 04.01.1990 02.01.2007 07.10.2014 126.040 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBZb 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 21 ਜੂਨ 1975 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,g
Zso BzH4393 

fwsh 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9463264870

928 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲਾ (ਕੰ) ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 08.02.1981 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 125.710 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 18.08.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 19 ਜੂਨ 1996 Bjh Bjh

447 fwsh 
2/4/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9417930952

929
ਅਮੀਤਾ 
ਵਸਡਾਨਾ

AMITA 

SIDANA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਭਾਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 21.03.1979 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 125.460 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 22.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ hY ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4

930 431 ਸਵ ਨ ਬੇਦੀ SACHIN 

BEDI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਦਾਣੀ ਬੰਗਾ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
15.08.1983 20.02.2007 22.02.2007 07.10.2014 125.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
355-56 fwsh 

16-3-2012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.09.2012 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 8 ਜੁਲਾਈ 1998 fBb fBb

842-46 fwsh 

22-1-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9781047475

931 896 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਬਾ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 20.12.1974 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 124.498 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.05.1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
11.01.1999 05.07.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - nhIjI nhIjI

eI.tI.tI. 
tIcr/ 

nM:1807 
imqI:13.1
0.2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 2 3 4 8427329350

932 ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾਂ JYOTI 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਟਰਾਂ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 14.12.1976 14.03.2007 14.03.2007 07.10.2014 124.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ 19.06.1985

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
13 ਜਨਵਰੀ 1998

wZ[y ekoiekoh 

nc;o cfsjrV 

;kfjp j[ew Bz 

4581 fwsh31-

05-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9417588780

933 434 ਸਵਿਤਾ ਕਿੇਰ SAVITA 

KLEIR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੋਥੜ੍ਾਂ ਬੰਗਾ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
13.01.1977 20.02.2007 22.02.2007 07.10.2014 124.375 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 20.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 17 ਜੁਲਾਈ 1991 fBb fBb
852-56 fwsh 

22-1-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9501829044

934  ੰਦਾ CHANDA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਲਵਾਲੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 27.11.1980 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 123.380 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ  23.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975 174 fwsh 

29/1/2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7009212038

935 443
ਰਵਜੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰੀ
RAJINDER 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੂਨੀਆਂ ਬੰਗਾ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
24.12.1984 24.02.2007 24.02.2007 07.10.2014 123.267 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 21.08.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 30 ਜੂਨ 2000 fBb fBb
762-766 fwsh 

22-1-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9914599799
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

936 630 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਲਪੁਰ ਸਰਮਹੰਦ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

27.11.1985 15.05.2007 15.05.2007 07.10.2014 123.100 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?eftN, ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ 
2017

28.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 30 ਜੂਨ 2006 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
4929 fwsh 15-

05-2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9478402848

937 ਸੁਖਦੀਪ੍ ਕੌਰ SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੇਜ-7 ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
01.11.1978 22.02.2007 22.02.2007 07.10.2014 123.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.07.2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 17 ਜੂਨ 1975 Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 9878004013

938 ਰੇਖਾ REKHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟੇ ਅ ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 09.08.1971 30.12.2006 30.12.2006 07.10.2014 122.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1994
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.07.1995

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 24 ਜੂਨ 1987 Bjh Bjh
264 / 22-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9814918311

939 643 ਜਸਿੰਤ ਵਸੰਘ JASWANT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲਾ ਕੁਰੀ ਵਾਲਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 10.02.1979 02.03.2007 02.03.2007 07.10.2014 122.750 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.08.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb

ihHn?BHvhH:,{;sz

po,27-3-

2017,wzia{oh 

gZLBzL801 fwsh 

29-11-2016

22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI ######### BjhaA BjhA

JhNhNh,1
130^37 

fwsh 
29^7^10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 4 3 3 3 9463876046

940 ਸੁਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ SUSHMA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲਕਪੁਰ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 06.04.1980 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 122.650 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.05.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

AMRITSAR 

10/08/2011

04.12.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18 ਨਵੰਬਰ 2003 BjhA BjhA

ETT 68-
83 23-01-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417483385

941 ਹਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ HARDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਟਾਣਾ ਸਿਰਾਲਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20.11.1979 19.02.2007 23.02.2007 07.10.2014 122.224 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.04.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 14 ਜੂਨ 1994 fBb fBb

JhHNhHN
h

256
22/1/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 3 9478565411

942 1701 ਿੈਸ਼ਾਿੀ ਪੰ੍ਜੂ VAISHALI 

PANJU
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਛੇਵਾਲਹ

ਭਾਦਸੋ-1 

(ਨਾਭਾ)
ਪਮਟਆਲਾ 02.04.1976 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 122.210 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.07.1996

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^ 13 ਜੁਲਾਈ 1990 BjhA -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,4
559 fwsh 02-

01-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9779458582

eowukoh B/ ph 

aJ/ ftzu fJb?efNt 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ftPk 

BjhA gfVnk j'fJnk 

;r"A n?aw J/ 

fJzrfbP ehsh j'Jh j?.
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

943 ਪ੍ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ PARMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਮਹਿਦਪੁਰ ਰੋਪੜ੍ਹ-2 ਰੂਪਨਗਰ 31.03.1980 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 121.750 ਐਸ.ਸੀ. OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
3204 fwsh 10-

11-08

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

fwsh 07-8-2009

23.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 1 ਿਾਰਚ 1995 BjhA BjhA

1334 fwsh 

29/06/09
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988199794

944 ਰਵਤੰਦਰ ਕੌਰ RATINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੰੂਦੀਿਾਜਰਾ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 04.07.1977 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 121.230 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 18.08.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1993 no

Jh Nh Nh 

4387,25-1-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 9888965392

945 1716 ਬਵਰੰਦਰ ਕੌਰ BARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਢਣਪੁਰ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 14.12.1980 03.01.2007 03.01.2007 07.10.2014 121.080 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 23.08.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 6 ਅਗਸਤ 1987 Bjh ih

goy;wk/w
Bcow/PB/
2017/195^
1998fwsh 
17^08^20

17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9876063760

946 460
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ 

ਮਾਨ

PRABHJOT 

KAUR 

MANN

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਣਕੋਆ ਸੜੌ੍ਆ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
17.03.1982 20.02.2007 22.02.2007 07.10.2014 121.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 14.12.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 10 ਜੂਨ 1997 fBb fBb
1350-54 fwsh 

22-1-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 9501619803

947 577 ਜਵਤੰਦਰ ਕੌਰ JATINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੋੜ੍ਾ ਖਰੜ੍-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09.04.1977 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 120.880 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

pMjwbI 
XUnI./19.07.

2005

21.07.2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 15 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501008525

948 719 ਸਵਮੰਦਰ ਕੌਰ SHAMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੋਡ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 04.04.1983 26.05.2007 26.05.2007 07.10.2014 120.625 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.06.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 20 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

j[ew Bz 

ig/n/14722 

fwsh 

25/05/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9988040467

n?wHJ/HfJzr
fb;a,Nhfuzr 
nkc fJzrfb;a 

ns/ u'Dtk 
ft;ak 

nzro/iah 
BjhA j?.

949 1426 ਬਿਜੀਤ ਰਾਜ BALJIT RAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20.06.1978 21.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 120.505 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 07.08.2009

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

gZso BzH 937 

fwsh 26-11-

2008

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ
07-8-2009

25.07.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZso BzH 

6883 fwsh 23-

01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592989632

950 ਹਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ HARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੁੱ ਲਾਂਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 02.09.1980 29.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 119.900 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1996 BjhA BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
gZso BzH 1952-

53 fwsh 

08H04H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 2 4 3 3 3 9878645855
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

951 1793 ਜਸਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੋਗੜ੍ੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 20.12.1978 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 119.850 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
1977 

,15/11/201

0

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

GNDU 

AMRITSAR

14/7/2010

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

ETT 

TEACHER 

 1334

29/6/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872900282

952 ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ RAMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਗੱੁਜਰਾਂ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 08.12.1997 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 119.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.01.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ fBb 27.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ fBb
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 28 ਨਵੰਬਰ 2002 fBb fBb
239/25H1

H2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9592163887

phn?; Jh 
w?vheb j'D 

ekoB 
fJzrfbP 
fJb?eNt 
BjhA j? 

gozs{ n?wH 
J/ fJrfbP ns/ 

phHn?v 
fNfuzr nkc 
fJzfrbP j?

953 1797 ਰੰਜਨਾ ਸ਼ਰਮਾਂ RANJANA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਝੰਡਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 29.09.1985 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 119.408 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 1797, 

14/10/2011

GNDU 

AMRITSAR

23/7/2012

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 3 ਜੂਨ 2000 Bjh Bjh

ETT 

TEACHER 

 1334

29/6/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478537386

954
ਜੋਨ 

ਗੁਰਵਿੰਦਰ
JOHN 

GURWINDE

R

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਰਸੋਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 13.12.1984 08.03.2007 08.03.2007 07.10.2014 118.430 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ j? ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914521735

955 1803 ਕਮਿਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
KAMALJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰਦੋ ਸ਼ੇਖ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 28.10.1977 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 118.380 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 04.07.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh

Jh Nh Nh 
1334 
fwsh 

29^06^20
09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 7087347274

956 1726 ਅਵਨਿ ਸ਼ਰਮਾਂ ANIL 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਲੇਿਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 24.04.1983 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 118.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.12.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.08.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 29 ਜੂਨ 1998 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

4387/04^0
3^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417151030

957 661 ਰਾਜਨ RAJAN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੌਨ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 30.07.1977 02.03.2007 02.03.2007 07.10.2014 117.760 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 09.02.2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ NO

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜੁਲਾਈ 1992 fBb BjhA
jK,243 
fwsh 

7^10^14
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8195043400
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

958

ਬਿਵਜੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
BALJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੱਕਰ ਸੰਧੂ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01.02.1978 07.03.2007 07.03.2007 07.10.2014 117.500 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

gzso Bz 

694̂ 96$JhHN

hHNh fwsh 

22̂ 04̂ 2008

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰnfwq

s;o fwsh 01̂i[bkJh 

2008

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzH 

285̂ 375 fwsh 

11̂02̂ 2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914175545

959 1731
ਇੰਦਰਜੀਤ 

 ੀਮਾ
INDERJIT 

CHEEMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਸ਼ਨਪੁਰਾ ਛੰਨਾਂ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 20.08.1979 12.06.2007 12.06.2007 07.10.2014 116.766 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 23.08.2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 16 ਿਾਰਚ 2006 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4385 fwshL 

25H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 NA NA 3 3 3 9357301987

960 1562 ਮਵਨੰਦਰਪ੍ਾਿ MUNINDER

PAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੁਸੈਣਪੁਰ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 02.03.1983 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 116.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.08.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 7 ਅਪਰੈਲ 2000 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

4387/04^0
3^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855355110

961 602 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ MANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਟਲੂ ਅਰਾਈਆਂ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

2
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 10.09.1973 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 114.580 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 21H04H2014 22.12.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 13 ਜੁਲਾਈ 1990 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNhH,  

3198-99 , 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855035003

962 612 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAMANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋੜ੍ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 15.04.1979 27.12.2006 29.12.2006 07.10.2014 114.458 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 07.03.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜੂਨ 1993 BjhaA BjhA

JhNhNH,2
173^2228 

fwsh 
29^8^201

7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463729859

963 733 ਯੋਗੇਸ਼ ਸੈਣੀ YOGESH 

SAINI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੰਨਵਾਨ

ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ 
ਮਸੰਘ

ਪ ਾਨਕੋਟ 12.10.1971 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 114.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 09.07.1994
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14.07.1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 0 28 ਿਈ 1989 BjhA BjhA

eI.tI.tI. 
hukm 

nMbr 540-
60 imqI 
30-03-
2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8283820663

964 1642 ਭੁਵਪੰ੍ਦਰ ਵਸੰਘ BHUPINDER 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮੜੰ੍ਗ ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 26.01.1971 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 114.133 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

syvw iv`c 
Awaux 

qoN 
pihlW 
kIqI hY

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
syvw iv`c 

Awaux qoN pi-
lW kIqI -Y

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼   ______ 2 ਨਵੰਬਰ 1987 -  -

eI.tI.tI.huk
m nM: 

282 
imqI:25.0
1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9417666757 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

965 ਸੈਮਸਨ ਹੰਸ SAMSON 

HANS
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੈਰੋ ਸ਼ਾਹ ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 16.10.1976 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 113.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
328/330,27/09

/2016

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1965A,21/01/2

016

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ inl 1 ਿਾਰਚ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

68/83,23/01/20

10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 2 2 2 9888258992
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

966 1740 ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ SUNITA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਿਾਰਹੇੜ੍ੀ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 10.04.1979 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 113.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.01.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

jK ih 
n?AwHJ/ 
fFJzrfb;a

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਸਤੰਬਰ 1998 Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.   
goy 

;wK/eBco
w/;aB/201
7/195^198

 fwsh 
17^08^20

17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 9876065400

967 1821 ਸੀਮਾ ਰਾਏ SEEMA RAI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਏਪੁਰ ਗੱੁਜਰਾਂ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 10.10.1980 15.05.2007 15.05.2007 07.10.2014 112.970 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 07.06.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 16.02.2006

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 29 ਜੂਨ 1998 Bjh Bjh

j[ew BzL 
1579^80 

fwsh 
07/10/201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427356817

968 1822 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਗਨਪੁਰ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 15.04.1980 28.12.2006 28.12.2006 07.10.2014 112.350 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.07.2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

21.07.2008

31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh 137/28-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463491915

969  ੰਦਾ CHANDA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਡੇਰ
ਬੁਢਲਾਡਾ-2 

ਐਟ ਬਰੇਟਾ
ਿਾਨਸਾ 29.08.1973 28.12.2006 19.01.2007 07.10.2014 112.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

970 614 ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ SUDESH 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 28.07.1981 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 111.250 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ _-

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _- 19 ਜੂਨ 1996 _ਕੋਈ ਨਹੀਂ _-

JhNhNh 

nfXnkgek  

1935-36 fwsh 

12-04-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 4 8872900994

971 ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋਹੀਵਾਲ
ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਰੂਪਨਗਰ 01.11.1972 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 111.200 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.06.1994
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 01.12.2002
ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 3 9465604886

972 580 ਥੋਮਸ THOMAS ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਾਰਾ ਮਚਕਲਾਂ ਧਾਰ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 15.08.1971 07.03.2007 08.03.2007 07.10.2014 109.190 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.05.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
07.05.2003

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 25 ਜੂਨ 1988 BjhA BjhA

ETT . Letter no 

.60 fwsh 

3^2^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9417972343

973
ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
PARWINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਆਨਪੁਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05.05.1972 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 108.660 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 17.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ No

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
No 20.08.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ No
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NO 25 ਜੂਨ 1988 NO NO

JhNhNh/ 6883 

fwsh 23-1-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914312896
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

974 1747 ਸੁਖਦਾ ਸ਼ਰਮਾਂ SUKHDA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਕਬਰਪੁਰ 
ਅਫਗਾਨਾ

ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 16.06.1974 02.01.2007 02.01.2007 07.10.2014 108.530 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1994

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ 29.11.1996

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 10 ਨਵੰਬਰ 2005 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

4387/04^0
3^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8198814549

975 ਸ਼ਿੀਨਾ ਵਗੱਿ SABINA GILL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਮਹਰ ਚੰਨੀ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 01.10.1973 22.12.2006 22.12.2006 07.10.2014 107.362 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 18.01.1996
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI 08.03.1999

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 22 ਜੂਨ 2003 BjhA BjhA

1192 
fwsh 

22//12/20
08

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478208054

976 ਰੀਨਾ REENA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 23.12.1983 05.03.2007 05.03.2007 07.10.2014 72.550 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਜੂਨ 1999
Ayc.30-

37,29.1.2
010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463252414

977 ਵਰਤੂ RITU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਾਮਵੰਡਾ ਕਲਾਂ ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07.04.1981 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 71.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 137 fwsh 
13$4$07

GNDU 

AMRITSAR 

2007

25.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975

1334 
fwsh 

26/12/200
8

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8437455007

978 ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ AMARPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅੰਨਗੜ੍ਹ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04.08.1984 02.03.2007 02.03.2007 07.10.2014 69.345 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22 ਜੂਨ 1975

ig/n/2012/
JhHNhHN
hH/5194^

5202 
fwsh 

17/10/12

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427734400

979 ਪ੍ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ PARMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਲ ਰੋਡ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 26.08.1984 02.03.2007 02.03.2007 07.10.2014 67.179 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22 ਜੂਨ 1975

1130/37 
fwsh 

29/03/201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427166884

980
ਵਕਰਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
KIRANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਤਲਵੰਡੀ 
ਮਸਪਾਹੀ ਿੱਲ

ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 06.05.1978 02.03.2007 02.03.2007 07.10.2014 66.220 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
16 ਜੂਨ 1975 166 fwsh 

29/1/10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779556994

981 ਪ੍ਿਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ PAWANPRE

ET KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇਲਾਂ ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03.11.1979 10.12.2006 10.12.2006 07.10.2014 65.835 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
GUNDU 

AMRITSAR 

2004

24.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872003176

982
ਮਨਵਜੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
MANJINDER 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਆਸ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10.10.1973 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 64.854 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10 ਜੂਨ 1975

oJhnk1/20
17/969^99

9 fwsh 
28/7/17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437380006
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

983 ਗੁਰਿੀਰ ਕੌਰ GURVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.  ੋਡੀਮਵੰਡ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 16.03.1980 14.03.2007 14.03.2007 07.10.2014 64.829 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
eI.tI.tI.3/2
008/1980

4-22

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 16-

11-2010

30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 6 ਿਾਰਚ 1995
eI.tI.tI.,60
506,imqI:
3/2/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465672275

984 ਅੰਜਿੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ANJALI 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਨੋਆ ਖੁਰਦ ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09.08.1975 02.03.2007 02.03.2007 07.10.2014 64.195 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 21.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 06.07.1985

ਜਾਿੀਆ 
ਿੀਲੀਆ 

ਇਸਲਾਿ ਯੂਨੀ. 
ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
1798, 18-09-

12
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 13 ਜੂਨ 1975

ig^n/2014
JhHNhHN
hH/605^0
6 fwsh 
3/2/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 4 3 3 9855521655

985 ਦੀਪ੍ਾਿਿੀ DEEPAWALI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਕਲਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05.11.1980 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 63.715 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
19 ਜੂਨ 1975

347/60 
fwsh 

16/8/17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872150272

986 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੈਰਾਬਾਦ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 14.09.1982 26.12.2006 26.12.2006 07.10.2014 61.950 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ  

GNDU 

AMRITSAR 

2010

26.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20 ਜੂਨ 1975

1130^37 
fwsh 

22/7/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437121200

987 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20.05.1982 25.05.2007 25.05.2007 07.10.2014 60.265 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 1975
eI.tI.tI.,16
69,imqI:2
7/1/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872121215

988 742 ਕਰੁਣਾ ਗੋਇਿ KARUNA 

GOYAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੇਜ-5 ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
07.04.1984 20.12.2006 20.12.2006 07.10.2014 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9888342850

989 ਵਰੰਪ੍ੀ RIMPI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਤਰਾ ਕਰਿ 

ਮਸੰਘ
ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 06.11.1980 27.12.2006 27.12.2006 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

eowukoh d/ 
dZ;D 

w[skfpe 
;pi?eN 

ezphB/PB 
BjhA pDdk

990 ਰੀਤੂ ਬਾਿਾ RITU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਰੀਆਂਵਾਲ ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 16.03.1976 28.02.2007 01.03.2007 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 

AMRITSAR
21.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.10.2008 13 ਜੂਨ 1975

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
68-83, 
ਵਮਤੀ 23-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988036245

991 708 ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੈਰਾਜ PREETI 

JAIRAJ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋਹਲਾਂ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

20.11.1985 31.10.2007 31.10.2007 07.10.2014 153.410 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
30^8^2010 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

30^8^2010 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

23 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 9417684853
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-
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20

13-
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20

14-
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20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

992 918 ਵਹੰਮਾਨੀ 
ਕਾਂਸਿ

HIMANI 

KANSAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੌਜਾਂ ਖੁਰਦ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 08.08.1983 22.10.2007 25.10.2007 07.10.2014 151.490 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਈਿੀਿੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8146568957

993 3 ਦੀਪ੍ਤੀ  ੋਪ੍ੜ੍ਾ DEEPTI 

CHOPRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਪ ਨਗਰ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 20.09.1986 31.10.2007 31.10.2007 07.10.2014 150.490 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

pbke 
ftek; ns/ 
gzukfJs 

nc;o ihok 
d/ j[ew 
BzH 
2647 
fwsh 

21$12$20
12 nB[;ko 

phHJ/ 
Gkr 

gfjbk,d{ik 
ns/ shik 

dh 
gqtkBrh 
bJh rJh

20.8.2013 

ਇੰਗਮਲਸ਼(tkX{ 

ftPk)

17.08.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
_ 6 ਜੁਲਾਈ 2001 __ __

pbke ftek; 
ns/ 

gzukfJs 
nc;o ihok 

d/ j[ew 
BzH 

1966^67 
fwsh 

15/4/2010 
 nB[;ko

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417327111

994 1836 ਰਾਜਵਿੰਦਰ 

ਕੌਰ
RAJWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਿਸਤਪੁਰ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 22.12.1985 25.10.2007 25.10.2007 07.10.2014 150.039 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 14.08.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 6 ਜੁਲਾਈ 2001 Bjh Bjh 303, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 2 3 3 9465438458

995 600 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਨੰ. -1 ਬਸੀ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

19.09.1983 07.11.2007 07.11.2007 07.10.2014 148.920 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2003
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20&6&2004 29.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 1 ਿਾਰਚ 1998 BjhA BjhA

Jh Nh 

Nh&2043 

fwsh 24&9&14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9855950272

996 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਭਉਰਾ ਰੋਪੜ੍ਹ-2 ਰੂਪਨਗਰ 07.08.1988 02.11.2007 02.11.2007 07.10.2014 148.810 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 08.07.1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 1 ਿਾਰਚ 2003 BjhA BjhA

ਹੁਕਮ ਨੰ. 
4397 
ਵਮਤੀ 25-
01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 7837064188

997 ਅੰਵਬਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ AMBIKA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਿੰੁ) ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 21.10.1985 08.11.2007 08.11.2007 07.10.2014 148.490 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

gso BzH 1498 

fwsh 

29H03H2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

gzikbh :[BhH 

gfNnkbk fwsh 

07H01H2011

18.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ nil
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 18.08.2007 30 ਜੂਨ 2000 no no

JhHNhHNhH 

nfXnkge gZso 

Bz  23 fwsh 

18H11H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 3 3 8427390178
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

998 2151
ਗੀਵਤਕਾ 
ਨਰੂਿਾ

GEETIKA 

NARULA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 1-ਏ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 10.10.1983 07.11.2007 07.11.2007 07.10.2014 148.318 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ - 29.01.2008
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
7 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,gso BzL 4427-

28/ 18/4/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7508184883

999 ਵਕਰਨ ਕੁਮਾਰੀ KIRAN 

KUMARI 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਲ ਗੌਸਲ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਵੈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 06.07.1978 23.10.2007 23.10.2007 07.10.2014 148.250 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 21.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -W hW 4 nhIN jI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3

1000 1912 ਿੀਨਾ ਵਿਸ਼ਨੋਈ TEENA 

VISHNOI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੇਪਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 16.04.1981 26.11.2007 26.11.2007 07.10.2014 146.250 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ  Dt. 

18-09-2008

04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਜੂਨ 1996

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
j[ew BzL 1964-

65 fwsh 15-04-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417391868 M.A. English 

2004

1001 715 ਵਨਸ਼ਾ ਰਾਣੀ NISHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1 ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

14.10.1987 22.10.2007 25.10.2007 07.10.2014 146.007 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb/efNt, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀ. ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 

2007

21 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,  
5138 fwsh 24-

10-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417163290

1002 1841 ਸ਼ਰਨਜੋਤ ਕੌਰ SHARANJOT 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਪਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 27.09.1983 27.10.2007 27.10.2007 07.10.2014 145.850 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 07.06.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 29 ਜੂਨ 1998 Bjh Bjh

Jh Nh Nh 
1334 
fwsh 

29^06^20
09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9815876160

1003 ਿਖਿੀਰ ਕੌਰ LAKHVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਸਰਾਏ ਸਿਰਾਲਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 30.12.1985 06.11.2007 07.11.2007 07.10.2014 145.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 6 ਜੁਲਾਈ 2001 fBb fBb

JhHNhHN
h

263
22/1/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8284860655

1004 1787 ਸ਼ੈਿੀ ਖੰਨਾ SHELLY 

KHANNA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਡ ਿੰਗੌਲੀ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 29.08.1984 01.11.2007 01.11.2007 07.10.2014 145.290 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
3 ਜੂਨ 2000

JhHNhHNhH, 

3148 fwsh 

11H05H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988993625

1005 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੁੱ ਲਾਂਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 02.07.1980 05.12.2007 05.12.2007 07.10.2014 144.870 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 11.07.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 28.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 12 ਦਸੰਬਰ 2000 BjhA BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
gZso BzH 5106 

fwsh 

17H05H2013

 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9888903947

phHJ/H fJzrfbô 

nkBo;, n?wHJ/H 

nzro/÷h
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1006 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੌਲੱਖਾ ਰੋਪੜ੍ਹ-1 ਰੂਪਨਗਰ 10.11.1984 25.10.2007 31.10.2007 07.10.2014 144.800 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.06.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 17.08.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 30 ਜੂਨ 2000 Bjh Bjh
216 fwsh 

5/2/2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7589395203

1007 1587 ਵਸ਼ਖਾ ਬਖਸ਼ੀ SHIKHA 

BAKSHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਿਾਨਤਪੁਰ ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 28.03.1985 31.10.2007 31.10.2007 07.10.2014 144.666 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼, 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

30.08.2010

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 3 ਜੂਨ 2000 Bjh Bjh
181-184 
29-01-
2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 0 9417346986

1008 1792 ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਹੂਜਾ PREETI 

AHUJA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੰੂਿਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 11.08.1986 01.11.2007 01.11.2007 07.10.2014 144.630 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.06.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ Dt 

21-12-2006

17.08.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ            
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 2002

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
j[ew BzL 4397 

fwsh 25-01-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9417289258

M.A. English 

Session 21-4-

2010 Aproval 

No 1887-92

1009 1793 ਨਤਾਸ਼ਾ NATASHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਨਹੇੜ੍ੀ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 20.07.1983 01.11.2007 01.11.2007 07.10.2014 144.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17.08.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1999

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
j[ew BzL 4399 

fwsh 25-01-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146520783

M.Ed. 

Session 2010-

12 ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ  
Aproval No 

2468-69 Dt  

17.9.2010

1010 590 ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਕੌਰ UPDESH 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਢੀ ਨਗਰ ਘੱਲ ਖੁਰਦ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 30.01.1984 02.11.2007 02.11.2007 07.10.2014 144.270 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ  ----

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
 23.08.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ---- Bjh Bjh

JhHNhHN
h/ 

3419/01H
11H2007

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 4 9592200882

1011 ਵਿਜੇਤਾ ਗੁਪ੍ਤਾ VIJETA 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 26.08.1977 02.11.2007 02.11.2007 07.10.2014 144.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.11.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ NO NO 21.10.2005

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NO 27 ਜੂਨ 1975 nhI nhI

eI.tI.tI
852-83 / 
26/02/201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 8437566690
MA ਇੰਗਵਿਸ਼

2008-10

1012 999 ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ SUKHPREET 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੀਪਾ ਰੰਗੀ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 02.04.1985 05.11.2007 05.11.2007 07.10.2014 144.020 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
nM:109-

12 
imqI:08.0
1.2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14.07.2010 27.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - nhIjI -

eI.tI.tI./p`q
r nM:233-

37 
imqI:21.0
1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9988494800

1013 750 ਸ਼ੈਿੀ SHELLY ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੁੜ੍ਕੀ ਪੁਖਤਾ ਖਰੜ੍-2
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
14.06.1983 07.11.2007 07.11.2007 07.10.2014 144.010 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

elective 

english/18.09.

2008

18.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ n-I jI
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI jI 29 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ jI - jI
4410-11 
imqI:17.0

4.13
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427105481 ielYkitv 

ਇੰਗਵਿਸ਼

1014 ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ SUKHJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਆ ਕਲਾਂ ਧਰਿਕੋਟ-1 ਿੋਗਾ 02.11.1984 18.12.2007 18.12.2007 07.10.2014 144.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.08.2013

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

452   fwsh 

11$02$2013

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

pMjwb 
XUnIvristI 
20.08.2013

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 30 ਜੂਨ 2000 NO NO

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
nfXnÅgeK

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 9464114517
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-
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12-
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15-
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-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1015 802 ਸੰਦੀਪ੍ ਕੌਰ SANDIP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਿੰੁਦਰਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 18.05.1983 29.10.2007 29.10.2007 07.10.2014 143.420 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਿkr{ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਿkr{ BjhA 31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਿkr{ BjhA 10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA 

eI.tI.tI.
ਹੁਕਮ 

ਨੰ.302 
ਵਮਤੀ 

25.01.201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9463072121 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

1016 2189 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱਟੀਆਂ ਬੇਟ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 07.03.1981 01.12.2007 01.12.2007 07.10.2014 142.517 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.07.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
######### - -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.gZ

so BzL4427-28 

fwsh 

18/04/2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501010380

1017 1586 ਮਵਿਕਾ ਿਰਮਾ MALIKA 

VERMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛੌੜ੍ੀਆਂ

ਿਾਛੀਵਾੜ੍ਾ 
ਸਾਮਹਬ

ਲੁਮਧਆਣਾ 01.04.1984 27.11.2007 27.11.2007 07.10.2014 142.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ih

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA ih

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA ih 10 ਜੂਨ 1999 BjhA ih BjhA ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.  
j[ew Bz 

257 fwsh 
22^01^20

10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146100213

1018 ਜੋਤਿੀਰ ਕੌਰ JOTVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੱਤੋਵਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲੁਮਧਆਣਾ 30.05.1984 26.11.2007 07.12.2007 07.10.2014 141.747 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.01.2008

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
10 ਜੂਨ 1999

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.
256-57

22-01-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 9501014292

1019 ਵਨਧੀ ਸ਼ਰਮਾਂ NIDHI 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲੀਪੁਰ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 25.06.1979 28.11.2007 05.12.2007 07.10.2014 141.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 15 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1020 1852 ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਵਾਲੀ ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 05.06.1983 15.11.2007 15.11.2007 07.10.2014 141.280 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 12.06.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 2491-2500 

03.11.2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. 
07.08.2013

21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 28 ਨਵੰਬਰ 2002 lwgU nhI lwgU nhI

1334 
imqI 

29.06.200
9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 1 2 3 3 3 9417641161

1021 ਸੁਪ੍ਰਨਾ ਸੈਣੀ SUPARNA 

SAINI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੀਪੁਰ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 04.03.1985 22.10.2007 25.10.2007 07.10.2014 141.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.08.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ koeI n-I
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30 ਜੂਨ 2000 BjhA BjhA

fibQk 
ghqPd 

j[fPnkog[o 
 dk fgzm 

nzfes 
Bz1496 

fwsh 
11/05/201

0

ਸਕੂਿ ਵਿੱ  

ਆਪ੍ਸੀ 
ਝਗੜ੍ਾ 
ਪੈ੍ੈੰਵਡਗ ਹੈ।

ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰਬਰ/ਸਾਲ 3 3 3 3 3 2 6280245350

1022 ਡੀਨਾ ਗਰਗ DEENA 

GARG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰ. 9 ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 15.06.1983 06.11.2007 06.11.2007 07.10.2014 140.820 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 7 ਜੂਨ 1999 BjhA BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
5106 fwsh 

07H05H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9872843589 n?wHJ/H nzro/÷h
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1023 952 ਕਵਿਤਾ ਧੀਰ KAVITA 

DHIR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਿਰਜੀਤ ਪੁਰ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 14.01.1976 25.10.2007 30.10.2007 07.10.2014 140.680 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

17/199-
201 imqI 
01.08.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437233370

1024 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਜਿਾਲਪੁਰ 
ਅਵਾਣਾ

ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 27.08.1982 07.12.2007 07.12.2007 07.10.2014 140.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 27.07.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1997 fBb fBb
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
263, 22-1-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3

1025 ਨਵਰੰਦਰ ਕੌਰ NARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਮਡਆਲੀ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 12.07.1973 28.11.2007 28.11.2007 07.10.2014 140.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.07.1997

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹQ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1990 BjhA BjhA

JhHNhHNh  

fwsh  

26H03H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9464363737
n?wHJ/H fJzvfbô,  

nkBo;

1026 2223 ਵਰਤੂ ਨਰੂਿਾ RITU 

NARULA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱਟੀਆਂ ਬੇਟ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 10.12.1983 30.11.2007 30.11.2007 07.10.2014 140.108 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
29.01.2008

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 7 ਜੂਨ 1999
ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
4410/11/17413

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054006161

1027 1038 ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ HARVINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੇਵਾ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 03.04.1982 14.11.2007 15.11.2007 07.10.2014 140.090 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

17/199-
201 imqI 
01.08.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463063031

1028 518 ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ SHARANJEE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੰਧੜ੍ਾਂ ਬਸੀ ਪ ਾਣਾ-1

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

13.04.1983 01.11.2007 01.11.2007 07.10.2014 139.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
26.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 21 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNhH - 

 447-56 fwsh 

22-01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9877469473

1029 ਪ੍ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ PARMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲਪੁਰ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 30.11.1980 07.11.2007 07.11.2007 07.10.2014 138.791 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI

GNDU 

Amritsar  

ieglIS 
ielYktIb imqI 
20.06.2004

03.07.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ inl 30 ਜੂਨ 1995 BjhA BjhA

68-83 
imqI-

23.01.201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8772924300
ieglIS 

ielYktIb imqI 
20.06.2004

1030 921 ਵਪ੍ਰਯੰਕਾ ਰਾਣਾ PRIYANKA 

RANA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੇਖੋਵਾਲ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 05.08.1985 29.10.2007 29.10.2007 07.10.2014 138.675 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 6 ਜੁਲਾਈ 2001 302, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9417716041 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

1031 990 ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SATWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਹਿਦਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 15.10.1976 25.10.2007 30.10.2007 07.10.2014 138.008 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ……….
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.07.1998

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ………. 10 ਜੁਲਾਈ 1992 …….. ……….
740/754 07/17-

.05-2010.
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 3 9779099766
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1032 1873 ਸੋਨੀਆਂ ਰਾਣਾ SONIA 

RANA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੇਡੀਉ ਕਲੋਨੀ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 06.01.1976 20.11.2007 20.11.2007 07.10.2014 137.749 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.05.1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 303-304, 

29/2/2012

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 

23/7/2012
23.07.2012

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 17 ਜੁਲਾਈ 1991 lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

29 june 

2009                        

            1334

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9888462699

1033 1806 ਨਿਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਮਾ NAVPREET 

SAMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੱਜੂਿਾਜਰਾ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 26.03.1985 30.10.2007 30.10.2007 07.10.2014 137.410 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 10 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
2277 fwshL 

10H08H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 NA 3 3 3 3 9780017870

1034 ਵਪ੍ਰਅੰਕਾ PRIYANKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੱਲਾ
ਸ਼ਰੀ ਚਿਕੌਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਰੂਪਨਗਰ 25.12.1986 29.10.2007 29.10.2007 07.10.2014 137.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
3465 fwsh 

15$02$11

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ fwsh 

05-9-2012

18.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ -̂ 6 ਜੁਲਾਈ 2001 BjhA BjhA
302 fwsh 

25/01/2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465859800

1035 1891 ਸੁਨੀਤਾ SUNITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ 

ਜਲੰਧਰ
ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 29.04.1983 16.11.2007 16.11.2007 07.10.2014 136.682 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.04.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 2200,imqI-

4/11/2014 

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.Jun.15 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 10 ਜੂਨ 1997 lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

16 nov 

2009 4684-

95

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9914391444

1036 1893 ਰੀਤੂ ਗੁਪ੍ਤਾ RITU 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗਦੜ੍ਮਪੰਡੀ ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 18.06.1979 14.11.2007 14.11.2007 07.10.2014 136.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 16.05.2012

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 403,31.03
.2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
lwgU nhI 15.11.2006

ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ 
ਮਸੰਘ 

ਇੰਦਰਪਰਸਥਾ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU n-I 
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI 13 ਜੁਲਾਈ 2007 Bjh Bjh 

1579-

80/7.10.20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464126400

1037 1059 ਜੋਤੀ ਰਾਣੀ JOTY RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੱਲੋਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 10.09.1988 24.12.2007 24.12.2007 07.10.2014 136.088 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2008
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ …………

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
27.08.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ……… 22 ਜੂਨ 2003 ….. ……
4389 

25.01.201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 2 3 8568051483 MA ਇੰਗਵਿਸ਼

1038 964 ਵਸ਼ਿਾਨੀ ਕੰਿਰ SHIVANI 

KANWAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਆਲਪੁਰ (ਿੰੁ) ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 20.12.1975 30.10.2007 30.10.2007 07.10.2014 136.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

2160, 
30.11.200

9

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

Elective e 
ਇੰਗਵਿਸ਼,ਪੰ੍ਜਾਬ

 ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ.,03.0

8.2010

24.06.2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ……… 3 ਜੁਲਾਈ 1990 ……… ……. 30., 07.01.2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855734103

1039 1737 ਅਨੀਤਾ ਕੱਕੜ੍ ANITA 

KAKKAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਡਾਲਾ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 16.01.1978 05.12.2007 05.12.2007 07.10.2014 135.570 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh n?w J/ fJrfb; 13.05.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 13 ਜਨਵਰੀ 1998 nhI nhI

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

1003-04

 ਵਮਤੀ 26-

08-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 2 2 9463542271

1040 1916 ਕੰਿਿਜੀਤ ਕੌਰ KANWALJEE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਹੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 09.04.1980 27.11.2007 27.11.2007 07.10.2014 135.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

10015-16 

imqI  

30/11/201
0

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU 

25/07/20011
16.07.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 nhI nhI

eI.tI.tI 
1003-4 

imqI 
26/08/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 3 9872654165
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1041 634 ਮੀਨੰੂ ਬਾਿਾ MEENU 

BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਜੀਰਾ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 19.01.1981 31.10.2007 31.10.2007 07.10.2014 135.520 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.2001

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1996 Bjh j'Jh -

fibQk 
gqhPd 
fco'ig[o 
gZso 

BzL765^8
65,fwshL1
5/04/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146400482

1042 691 ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ DAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋਤੀ ਸ਼ਾਹ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 31.10.1979 06.11.2007 07.11.2007 07.10.2014 135.374 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 27.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 14 ਜੂਨ 1994 BjhaA BjhA

JhNhNh 
2171^72/1
1/63/17^5 

fwsh 
25/8/1`7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465341289

1043 1923 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫਮਤਹਪੁਰ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 09.07.1983 02.11.2007 02.11.2007 07.10.2014 134.960 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 30.10.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh

Jh Nh Nh 
1334 
fwsh 

29^06^20
09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9915389424

1044 967 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਰਵੇਸ਼ ਮਪੰਡ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 01.08.1981 31.10.2007 31.10.2007 07.10.2014 134.858 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.06.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
nM:6503 
imqI:25.0
9.2017

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22.03.2018 02.08.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - nhIjI -

eI.tI.tI/nM:
30 

imqI:01.0
7.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 2 2 2 3 9815648067

1045 970 ਸ਼ਾਿੂ SHALLU ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ (ਕੰ)

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 04.07.1981 30.10.2007 30.10.2007 07.10.2014 134.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

17/199-
201 imqI 
01.08.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781400424

1046 979 ਮਵਨੰਦਰ ਕੌਰ MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਾਨੀ ਮਚਰਾਗ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਿਲਕਾ 14.11.1984 22.11.2007 26.11.2007 07.10.2014 133.780 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ih

gzikp :{Nhtof;Nh 

uvhrVQ fwsh 20-8-

2013

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)

gzikp :{Nhtof;Nh 

uvhrVQ fwsh 05-8-2013
Bjh ih Bjh ih jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9781037370 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਨੱਥੀ ਹੈ

1047 953 ਰਜਨੀ RAJNI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਿਾਝਾ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 22.05.1974 07.10.2007 07.10.2007 07.10.2014 133.650 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ……… 19.12.2002

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …… 1 ਿਾਰਚ 1991 nhI ….. 30 07.01.2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 2 3 3 9888729611 MA ਇੰਗਵਿਸ਼

1048 1063 ਰਾਜਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAJDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੁਹਰੀਆਂ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 23.11.1985 31.10.2007 31.10.2007 07.10.2014 133.600 ਐਸ.ਸੀ. OH ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

Addl. Subj. 

Elec. Eng. Pb. 

Univ, 

27/04/2011

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 672/09-03-2012
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

Teaching of 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Pb. 

Univ. Chd. 

03/08/12

30 ਜੂਨ 2000 302, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 6464728468
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1049 1773 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੌਸਗੜ੍ਹ

ਿਾਛੀਵਾੜ੍ਾ 
ਸਾਮਹਬ

ਲੁਮਧਆਣਾ 09.05.1984 07.11.2007 07.11.2007 07.10.2014 133.040 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ih

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA ih

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA ih 10 ਜੂਨ 1999 BjhA ih BjhA ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.  
j[ew Bz 

4410^11 
fwsh 

17^04^20
13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815662916

1050 2085 ਰੀਵਤਕਾ 
ਖੋਸਿਾ

RITIKA 

KHOSLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਿੱਲ ਕਲੋਨੀ ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 27.11.1983 02.11.2007 02.11.2007 07.10.2014 132.210 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 27.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh

JhaNhaNha 

1159&63 fwsh 

22&01&2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417733463

1051 1946 ਪ੍ਿਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ PAWANPRE

ET KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 13.11.1980 23.11.2007 23.11.2007 07.10.2014 131.360 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.1999

ਉਤਕਲ ਯੂਨੀ. 
ਭੂਵਨਸ਼ਵਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU nhI lwgU nhI lwgU nhI

1334 
imqI 

29.06.200
9

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9988607831 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

1052 1168
ਫੂਿਕਮਿਜੀਤ 

ਕੌਰ
PHOOLKAM

ALJIT KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੁਹਰੀਆਂ

ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

1B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 21.09.1985 30.10.2007 30.10.2007 07.10.2014 130.960 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 13 ਜੂਨ 2007 302, 25-01-2010 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463150215
ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

1053 1196 ਪੂ੍ਨਮ ਰਾਣੀ POONAM 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਿੀਆਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 31.03.1980 29.10.2007 29.10.2007 07.10.2014 130.210 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
25.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 18 ਜੂਨ 1975
273 imqI 

25/1/10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463706933

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

1054 ਤਰਸੇਮ ਕੌਰ TARSEM 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਹਲੂਪੁਰ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 11.07.1980 24.10.2007 24.10.2007 07.10.2014 128.660 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.08.2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ ਰੈਗੂਿਰ 04.12.2002

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 27 ਜੂਨ 2004 _
No.7950 
28.1.10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9530978788 MA(Eng)  

1055 1305 ਅੰਜ ੂਬਾਿਾ ANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22.08.1975 31.10.2007 31.10.2007 07.10.2014 127.200 ਜਨਰਲ HH ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ --

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

vwDU ivSw 
AMgrjI pws 

krn dI 
imqI:09.08.2

005

21.07.2000
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
syvw iv`c 

Awaux qoN pi-
lW kIqI -Y

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ------- 1 ਿਾਰਚ 1990   -

25.01.201
0 ip`T 
AMkx 

nM: 315

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 4 9465146881 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

1056 ਕੁਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੈਿਲ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ-2 ਿੋਗਾ 10.01.1981 02.11.2007 02.11.2007 07.10.2014 126.900 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ N.A

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
N.A. 27.07.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 3 ਸਤੰਬਰ 1997 NO No

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

105-09 

ਵਮਤੀ 21-

01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9781510739

1057 734 ਸੁਮੀਤ ਕੱਕੜ੍ SUMEET 

KAKKAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵੰਗਲ ਿੁਕਤਸਰ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

04.07.1985 24.10.2007 24.10.2007 07.10.2014 126.790 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.11.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ  3-8-

2006

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 1199, 30-07-09
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ   8-10-

2009

5 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

ਵਮਤੀ 23-

10-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8427712244

1058 ਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ RAJINDER 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਲਾਲ ਮਸੰਘ 
ਬਸਤੀ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 05.07.1983 30.10.2007 30.10.2007 07.10.2014 126.150 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 27.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417972166
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1059 712 ਰੇਸ਼ਮ ਵਸੰਘ RESHAM 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਾਬਰਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 01.04.1975 27.11.2007 28.11.2007 07.10.2014 125.893 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 16.06.1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
15$6$2005 09.02.2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ NO

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 15 ਅਪਰੈਲ 1996 BjhaA BjhA
JhNhNh/1
132 fwsh 
28/7/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779526006

1060 699 ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ SUKHJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਨਗੋਟਾਂ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 05.02.1983 28.11.2007 28.11.2007 07.10.2014 125.680 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 30.06.2003

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjha

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ.,13-

7-17  Result not 

declared

20.08.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 1 ਅਪਰੈਲ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
132 fwsh /28-

01-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779703175

ਬੀ.ਏ. ਵਿੱ  

ਇਿੈਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ੇ ਿਜੋਂ 
ਪੇ੍ਪ੍ਰ 2017 
ਵਿੱ  ਵਦੱਤਾ 
ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਤੀਜਾ 
ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

1061 738 ਬਿਰਾਜ ਵਸੰਘ BALRAJ 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੋਡਾਵਾਲੀ ਿੁਕਤਸਰ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

07.08.1978 24.10.2007 24.10.2007 07.10.2014 123.841 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.02.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਰੈਗੂਿਰ 31.07.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 16 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - 23-10-2009 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9779207272

1062 1990 ਨਿਦੀਪ੍ ਵਗੱਿ NAVDEEP 

GILL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਸਪੁਰ ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 03.08.1979 15.11.2007 15.11.2007 07.10.2014 123.690 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2010

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 22.07.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh

jK ih, 
68^83, 

23^01^20
10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 0 9592800928

1063 ਨੀਰੂ ਭੁੰ ਬਕ NEERU 

BHUMBAK
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰਹਿਪੁਰੀ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 06.10.1983 03.11.2007 03.11.2007 07.10.2014 123.420 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.06.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 17.08.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 19 ਜੂਨ 2000 fBb fBb
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
263, 22-1-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9780002639

1064 1835
ਪ੍ਿਨਪ੍ਰੀਤ 

ਪ੍ਾਿ ਕੌਰ 

 ਾਹਿ

PAWANPRE

ET PAL 

KAUR 

CHAHAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਲਿਗੀਰ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 27.09.1979 27.11.2007 27.11.2007 07.10.2014 123.110 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.07.2002 ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 24.05.2004 ਪੂਨ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 4 ਨਵੰਬਰ 2006 Bjh Bjh 1188, 20-7-2011 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 4 3 2 2 9463582730

1065 722 ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ SARABJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਫਰਪੁਰ ਡੇਰਾਬਸੀ-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
10.07.1979 05.09.2007 05.09.2007 07.10.2014 122.310 ਜਨਰਲ OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ -

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ett, 

1334/29-

06-09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9896876432
handicapped(

OH)

1066 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਤਹਾੜ੍ਾ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 25.05.1984 05.11.2007 05.11.2007 07.10.2014 120.920 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 02H12H2010
ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt,
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20H8H2006 29 ਜੂਨ 2001 BjhA ih BjhA ih

JhHNhHNhH 

105̂ 09 fwsh 

21H01H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8283815412

1067 705 ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੋਲਾ ਵਲਟੋਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 04.12.1977 27.11.2007 28.11.2007 07.10.2014 118.500 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 23.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
3465 fwsh 

15$2$11

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

jK,gZL BzL3465 

fwsh 15H2H2011
28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 24 ਜੂਨ 2002 BjhaA BjhA
1130^37 

fwsh 
22^7^10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915792530
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1068 495 ਅੰਵਬਕਾ ਜੋਸ਼ੀ AMBIKA 

JOSHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਰਚਾ ਔੜ੍

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
06.10.1975 31.10.2007 03.11.2007 07.10.2014 115.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 17.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 27.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 13 ਜੁਲਾਈ 1990 fBb fBb

2545-51 fwsh 

20-04-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427727495

1069 1835 ਰਾਜ ਰਾਣੀ RAJ RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਿਾਨਪੁਰ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 01.08.1969 07.10.2014 01.11.2007 07.10.2014 114.600 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.1988

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ 01.04.1996

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 30 ਜੂਨ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9781112252

1070
ਰਾਜਵਿੰਦਰ 

ਕੌਰ
RAJWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ਾਂ ਥਾਣੇਵਾਲ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 28.04.1980 15.11.2007 15.11.2007 07.10.2014 68.305 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ro{ BkBe d/t 
:{Bhtof;Nh 
22$3$2018

27.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17 ਜੂਨ 1975

oJhnk^1/2
017/969^9
99 fwsh 
28/7/17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9814400881

1071 1847 ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ SARBJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਰਪੁਰ ਚੁਪਕੀ ਸਿਾਣਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 13.04.1984 22.10.2007 25.10.2007 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 25 ਿਾਰਚ 2002 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN
h 

nfXnkge 
302 

j[f;nkog[o 
fwsh 

25^01^20
10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464054854

1072 741 ਰੀਿਾ ਵਗੱਿ REETA GILL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਸਤਗੜ੍ਹ ਵਲਟੋਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 30.09.1982 22.10.2007 27.10.2007 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
eowukoB B/ 

;t?x';aDk 
BjhA fdZsk 

j?

1073 1781 ਵਸਿਕੀ SILKY ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਰਿਗੜ੍ਹ ਸਿਾਣਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 22.03.1985 22.10.2007 03.11.2007 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 17.08.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 25 ਿਾਰਚ 2002 Bjh Bjh

JhHNh Nh  ti' 

4391 fwsh 

25.1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465342547

1074 1715 ਨੀਰੂ ਗੁਪ੍ਤਾ NEERU 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰਾਂਚ-1 ਬਟਾਲਾ ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10.06.1976 27.11.2007 27.11.2007 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਪ੍ਰਖ ਸਮਾਂ 
ਕਿੀਅਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 0 0 0 0 0 0

REFUSED 

PROMOTION

1075 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ HARPREET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਊਣ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 17.09.1981 26.11.2007 26.11.2007 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 28.06.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815745941
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1076 1848 ਗੁਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ GURDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਿਾਰੂ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 30.11.1986 16.09.2008 16.09.2008 07.10.2014 140.080 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 14.06.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

243-44 Dt 

24-01-

2013 BA 

Additional 

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ Dt 

30-7-2013

17.08.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 2001

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
j[ew BzL 

8794 Dt. 

17-9-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878814841

M.A. English 

Session 2009 

Aproval No 

7014-37  

3417Dt.18-

12-2008 

1077 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ JASPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲੀਪੁਰ ਮਸੱਖਾਂ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 06.07.1984 18.09.2008 18.09.2008 07.10.2014 139.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
31.07.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30 ਅਪਰੈਲ 1999 no

Jh Nh Nh 

4395,25-1-2012
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9780450716

1078 1854 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲੀਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 09.01.1984 16.09.2008 16.09.2008 07.10.2014 138.490 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17.08.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

17^07^2018

10 ਜੂਨ 1999 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

4387/04^0
3^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914693891

1079

ਜਸਪ੍ਰੀਤ 

ਕੁਮਾਰ
JASPREET 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਤਾ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 02.10.1985 18.09.2008 18.09.2008 07.10.2014 137.080 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 28 ਿਈ 2001 no

Jh Nh Nh 2738 

9-11-10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1080 1869
ਗਗਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
GAGANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੰਡੋਆ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 12.07.1983 16.09.2008 16.09.2008 07.10.2014 133.750 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.08.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ^^ 10 ਜੂਨ 1999 ^^ ^^

JhHNhHN
h  

4387/04^0
3^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146744522

1081

ਪ੍ਰਦੀਵਪੰ੍ਦਰ  

ਕੌਰ
PARDEEPIN

DER KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬਸਤੀ 
ਸੰਗਰੂਰ

ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 14.02.1980 25.10.2008 25.10.2008 07.10.2014 132.910 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ######## 23.08.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 1994 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 9915749800

1082 ਸੰਦੀਪ੍ ਕੌਰ SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਲਿਪੁਰ ਰੋਪੜ੍ਹ-1 ਰੂਪਨਗਰ 31.08.1980 24.04.2008 24.04.2008 07.10.2014 129.580 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 04.07.2002
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 28 ਨਵੰਬਰ 2002 BjhA BjhA
409-10 fwsh 

11/08/17
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876150927

n?w J/ 

ਇੰਗਵਿਸ਼, 

N?N 2 gk;

1083 ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ SARABJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲਾਿਪੁਰ ਰੋਪੜ੍ਹ-1 ਰੂਪਨਗਰ 17.01.1978 16.04.2008 22.04.2008 07.10.2014 123.608 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 1 ਿਾਰਚ 1992 Bjh Bjh
409-10 fwsh 

11/08/17
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592556644

1084 737 ਕੰਿਿਜੀਤ ਕੌਰ KAWLJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱਧ ਮਗੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 19.11.1976 05.03.2008 05.03.2008 07.10.2014 117.480 ਬੀ.ਸੀ. OH ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 01.04.2000

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ APRIL,2001
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ AprYl,2001 10 ਜੁਲਾਈ 1992 fBb BjhA
166,29-01-

2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8146941122

1085 ^ ਜੋਤੀ JYOTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਾਨੀ ਹਰੀਪੁਰਾ ਫਾਮਿਲਕਾ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 04.12.1984 31.10.2010 31.10.2010 07.10.2014 151.260 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ
ਰੈਗੂਿਰ ^

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਆਨਰਜ਼ 

(ਇੰਗਵਿਸ਼)

08.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
2015-249-

189-15 fws- 
25-05-2015

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

4575^76 
fwsh 

10/08/201
0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 3 9463976757 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

Page 152 of 178



ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1086 622 ਪੂ੍ਜਾ ਅਰੋੜ੍ਾ POOJA 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਖਲਚੀ ਜਦੀਦ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 04.12.1985 31.10.2010 31.10.2010 07.10.2014 150.810 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

2015

1750 fwsh 29-09-14
01.04.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 2015 1 ਿਾਰਚ 2001

JhHNhHNh

1966-67

fwsh 15-4-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9780031366

1087 1276 ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ KARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰੀਣਪੁਰ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 03.10.1972 29.10.2010 29.10.2010 07.10.2014 128.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ _____ 11 ਦਸੰਬਰ 1996 _____ ____

 eI.tI.tI 
.2092 
imqI 

12.10.200
7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855601920

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ। ns/ 
n?wHJ/H 
nzrq/ih j?.

1088 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਵੀਜਨ ਨੰ. -3 ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 12.02.1986 07.10.2014 137.741 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ 27.07.2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ######### fBb fBb
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
263, 22-1-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501566556

1089 ਵਸ਼ਿਾਨੀ ਦੇਿੀ SHIVANI 

DEVI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੰੁਗਵਾਲਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18.04.1979 07.10.2014 132.893 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 22.06.1999

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ ਰੈਗੂਿਰ

gZso 
Bzpo 12 

fwsh 
2$5$12

ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਮੂ, ਜੰਮੂ, 
26$9$2014

17.02.2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਨਵੰਬਰ 2005

JhHNhHN
hH/ 

ig/n/10Jh
HNhHNh
H/1334 

fwsh 
26/05/10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417918530

1090 ਵਦਿਜੀਤ ਕੌਰ DILJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਨਸ਼ੀਵਾਲਾ ਸੁਨਾਿ-2 ਸੰਗਰੂਰ 20.10.1983 07.10.2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ nhI

 ENGLISH 

ELECTIVE
21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ no no ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 3 9463193963

1091 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ JASPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋਰਾਂ ਸੁਨਾਿ-2 ਸੰਗਰੂਰ 24.01.1985 07.10.2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ no no ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 4 9464510774

1092 1998 ਸੋਨਮ SONAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪੀਰ ਦਾਦ 

(ਬਰਾਂਚ)
ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 28.09.1982 14.12.2006 14.12.2006 05.05.2015 152.480 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
07.08.2009 
jI Ayn fI XU

09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh
ਹੁਕਮ ਨੰ. 
ਵਮਤੀ 03-
08-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417413438

1093
ਰਾਜਿੀਰ 

ਸ਼ਰਮਾਂ
RAJVIR 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸੈਦ ਪੱਤੀ 
ਲੋਂਗੋਵਾਲ

ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 19.04.1981 07.12.2006 21.12.2006 01.04.2015 146.719 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
09.10.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ
wsk Bz- 202-
3 fws-L 27-

04-2007

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
wsk BzL 141/5 

fwsh 20-05-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814845148

1094 2041 ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ GEETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਸਲੇਿਪੁਰ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 24.11.1980 06.11.2013 06.11.2013 05.05.2015 145.340 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
GNDU/ 7  

Agsq 2013
17.02.2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh ######### Bjh Bjh

A-5/2015-
16/10228 
imqI 06-
11-2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463931366
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1095 688 ਅੰਸ਼ੂ ਵਗਰਧਰ ANSHU 

GIRDHAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਰੀ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

1
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 14.08.1986 17.03.2008 17.03.2008 30.04.2015 140.532 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ --

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
18.08.2008

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ (ਿਾਧੂ 

ਵਿਸ਼ਾ)
nzro/ih 6 ਜੁਲਾਈ 2001 __ __

JhHNhHN
hH(3/ 

19H01H1
1)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 8727099899

1096 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAMADEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪਰੇਿ ਬਸਤੀ 
ਸੰਗਰੂਰ

ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 01.08.1985 20.12.2007 20.12.2007 30.04.2015 137.230 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 16.06.2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
20.08.2006

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 30 ਜੂਨ 2000 Bjh Bjh
24/2015 

10/6/2015
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 4 9814125420

1097

ਗੁਰਵਸਮਰ 

ਿਾਵਤਸ਼
GURSIMER 

VATISH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਬਗੰਜ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 18.08.1988 08.06.2011 30.04.2015 136.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 17.09.2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh Bjh ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 8437303339

1098 2045 ਰੀਿਾ ਿਾਧਿਾ RITA 

WADHWA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 18.06.1979 21.03.2007 21.03.2007 05.05.2015 136.375 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.06.2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 17.09.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh

Jh Nh Nh 
wsk 20 
fwsh 

26^02^20
10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779443470

1099 2083 ਮੋਵਨਕਾ 
 ਾਿਿਾ

MONIKA 

CHAWLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲਾ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 30.08.1981 03.08.2007 03.08.2007 05.05.2015 135.980 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.05.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 10 ਨਵੰਬਰ 2005 Bjh Bjh

mqw 
nM:123,i
mqI 29-
10-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592098139

1100 2047 ਪੂ੍ਨਮ ਰੇਖੀ POONAM 

REKHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਕੰ) ਸ਼ਾਹਕੋਟ-1 ਜਲੰਧਰ 20.01.1982 29.12.2006 29.12.2006 05.05.2015 135.920 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.05.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

;/tk ftu nkT[D 

s'A gfjbK ehsh 

j?.

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

14$07$2010

16.02.2006
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ Bjh 13 ਜਨਵਰੀ 1998 Bjh Bjh
85253,  

26.02.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146651327

1101 ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ PARNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਿਾਂ ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 01.07.1983 29.12.2006 29.12.2006 05.05.2015 135.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 15.06.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NA NO 21.07.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NO 10 ਜੂਨ 1997 nhI nhI

eI.tI.tI
852-83 / 
26/02/201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914621028 MA ਇੰਗਵਿਸ਼

1102 782 ਖੁਸ਼ਦੀਪ੍ ਕੌਰ KHUSHDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਰਜ ਮਸੱਧਵਾਂ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

26.07.1982 17.09.2007 17.09.2007 01.05.2015 129.920 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
11^9^2012 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

31.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ …. 19 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876822775

1103 528 ਵਪ੍ਰਅੰਕਾ PRIYANKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਿੌਰ ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
21.01.1979 02.05.2007 02.05.2007 01.05.2015 127.825 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
fBb 09.07.2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ fBb 19 ਜੂਨ 1995 fBb fBb

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

1099-1102 

ਵਮਤੀ 09-

08-2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417667981
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1104 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਨਾ ਪੱਤੀ ਚੀਿਾ ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 16.04.1977 13.12.2006 13.12.2006 01.04.2015 127.670 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

gZso BzL 2518 

fwsh 06-12-

2016

24.07.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso BzL 263 

fwsh 25-05-

2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9569298731

1105 ਜਸਪ੍ਾਿ ਕੌਰ JASPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਰਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 08.12.1974 22.12.2006 22.12.2006 30.04.2015 127.620 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 12.07.1996

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ - 23.09.2000

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh Bjh ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 9463466039

J/H;hHnkoH fbyh 

Bjh rJh

1106 ਕੁਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ KULWINDER 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਮਹਬਾਜਪੁਰ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 29.07.1982 11.08.2007 11.08.2007 30.04.2015 121.190 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ BjhA

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ,     
17-09-2012

27.07.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ 07-12-15 
gzH:{H uzvhrV

10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA

2017-
18/1-

369,fwsh 
08-08-
2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 9855220437

1107 ਪ੍ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ PARMINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਰੜ੍-3 ਖਰੜ੍-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
18.09.1982 28.04.2007 28.04.2007 11.05.2015 118.810 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 19.06.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2005

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 23 ਜੂਨ 1998 Bjh ih Bjh ih 

BzH 169 
fwsh 

22H08H2
016

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3

1108 2072 ਪ੍ਰਮਜੀਤ 

ਸੁਮਨ
PARAMJEET 

 SUMAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਦਾਸਪੁਰ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 05.12.1979 05.03.2007 05.03.2007 05.05.2015 117.800 ਐਸ.ਸੀ. OH ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.05.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh 15 ਿਈ 2005 12.07.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

eI.tI.tI. 
p`qr nM: 
49 imqI 
29-06-
2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463538702

Elective 

English as 

additional 

subject

1109 ਤਵਪੰ੍ਦਰ ਕਮਿ TAPINDER 

KAMAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋਹਾ ਬਾਜਾਰ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 06.04.1980 15.12.2006 15.12.2006 30.04.2015 117.740 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.08.2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 24.07.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh Bjh ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 9914891292
J/H;hHnkoH fbyh 

Bjh rJh

1110 514 ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ SUNITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਲਹਾ ਿੁਹੱਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
31.07.1979 22.12.2006 22.12.2006 04.05.2015 117.440 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 30.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ lwgU ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
lwgU ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ 30.08.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ lwgU ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ lwgU ਕੋਈ ਨਹੀਂ 14 ਜੂਨ 1994 fBb fBb
eI.tI.tI  

226/31/05
/2010

 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 9465252706

1111 699 ਕਮਿੇਸ਼ ਰਾਣੀ KAMLESH 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 
(ਕੰ)

ਘੱਲ ਖੁਰਦ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 14.08.1979 08.12.2008 14.11.2009 30.04.2015 110.600 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 13.07.2005
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ  ----

fJb?efNt 
fJzrfbP

11.08.2007
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼  ---- Bjh Bjh
JhHNhHN
h/38/25H4

H2011
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 4 8198817128

1112
ਅਮਨਜੋਤੀ 
ਪ੍ਾਠਕ

AMANJYOTI 

 PATHAK
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੀਚਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 14.12.1984 21.03.2007 21.03.2007 19.04.2015 67.495 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22 ਜੂਨ 1975 -

eI.tI.tI  
Aym.cI 

p`tI /382 
imqI 21-
09-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 3 9779330070

1113
ਵਕਰਨਦੀਪ੍ 

ਕੌਰ
KIRANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਵਾਰਡ ਨੰ. 6, 

ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ
ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 10.03.1984 21.12.2006 22.12.2006 30.04.2015 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.1999 ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 200 dtd 

2010

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2011

28.06.1985
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਰਾਈਵੇਟ 262, 19-12-

2011

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 2012 22 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
126 

19.03.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 9855722605
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1114 ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ MAMTA 

THAKUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਗੱੁਜਰਾਂ ਡੇਰਾਬਸੀ-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
07.10.1977 17.11.2015 17.11.2015 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ - 30.06.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9877168789

1115 1062 ਨੀਤੂ ਬਾਿਾ NEETU 

BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝੋਰੜ੍ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

25.05.1983 23.11.2016 23.11.2016 102.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼
16^9^2011  
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

30.07.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 20 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9501663100

1116 1067 ਸੁਖਦੀਪ੍ SUKHDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਨੂ-1 ਲੰਬੀ
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

28.03.1986 23.11.2016 23.11.2016 102.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਿਰ 17.08.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
15 ਦਸੰਬਰ 2006 Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - 3 8968424444

1117 1105 ਸੁਰੇਖਾ ਰਾਣੀ SUREKHA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਨਵਾਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 06.02.1978 29.12.2016 29.12.2016 132.360 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 22.06.1999

ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
23.06.1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28 ਜੂਨ 1975

302 imqI  

25-1-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779412182 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।

1118 ਰੇਨੰੂ RENU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਢਲਾਡਾ (ਕੰ) ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 24.09.1988 11.09.2016 15.09.2016 118.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 27 ਜੂਨ 2004 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9815985333

1119 1746 ਵਕਰਨ KIRAN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਿੀਆਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 11.08.1980 11.09.2016 29.09.2016 111.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 06.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 28 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872630141

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਖ 

ਪ੍ਾਕ ਪ੍ਾਰ ਨਹੀ 
ਕਰਮ ਾਰੀ 

ਪ੍ਰਿੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ।

1120
ਹਰਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
HARWINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛਾਮਪਆਂਵਾਲੀ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 10.02.1983 11.09.2016 17.09.2016 109.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ngq?b 2016 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ

01.04.2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1 ਿਾਰਚ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9872838270

1121 ਸੋਵਨਕਾ ਰਾਣੀ SONIKA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਟਾਣਾ ਕਲਾਂ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 11.02.1988 16.09.2016 16.09.2016 108.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.07.2009
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ __

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
14.11.2011

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 2003 __ __ No ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8437182700
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1122 1750 ਵਿਪ੍ਨ ਕੁਮਾਰ VIPAN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੜ੍ਕ ਬਾਜੜ੍ਾ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 09.11.1983 16.09.2016 16.09.2016 106.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਅਪਰੈਲ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
ਪ੍ਰਖ ਸਮਾਂ 
ਕਿੀਅਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9041722463

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ 
ਹੈ।  ਪ੍ਰਖ ਪ੍ਾਕ 

ਪ੍ਾਰ ਨਹੀ 
ਕਰਮ ਾਰੀ 

ਪ੍ਰਿੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ।

1123 ਨਹਾ ਗਰਗ NEHA GARG ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਭਾਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 18.07.1988 16.09.2016 16.09.2016 103.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2011
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ nhI

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.08.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 27 ਜੂਨ 2004 Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 9056567672

1124
1754

/1

ਅਵਿਨਾਸ਼ 

ਕੁਮਾਰ
AVINASH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਘੋਲ ਕਲਾਂ ਟਾਂਡਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 06.04.1984 19.09.2016 19.09.2016 102.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
07.09.2015

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੁਲਾਈ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

goy ;wK 
ebhno 

Bjh ehsk

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9855646461 ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ।

1125
gqo'p
/;aB

ਵਰਸ਼ੂ ਵਸਕਰੀ RISHU SIKRI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਾਡੇ ਜੀਰਾ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 06.09.1988 16.09.2016 16.09.2016 100.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ bkr{ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
bkr{ Bjh 21.07.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bjh 27 ਜੂਨ 2004 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

goy ekb 
;wK 

ebhno 
Bjh j?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9530811110

1126 ਵਸ਼ਿਪ੍ਾ ਵਿਨਾ SHILPA 

TINNA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਂ ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 16.09.1988 11.09.2016 16.09.2016 99.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.2008

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ na

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ / 
14.08.2014

22.06.2013
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NA
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 22 ਜੂਨ 2003 NO NO
goy ;wk 

g{ok BjFh
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9417104286

1127 New ਮੁਕਤੀ ਸੂਦ MUKTI 

SOOD
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਿਰਵਾਲ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 05.09.1989 30.09.2016 30.09.2016 99.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.09.2011

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 21.10.2016

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 27 ਜੂਨ 2004 Bjh Bjh
goy ;wK uZb 

fojk j?.
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8872128700

1128
gqo'p
/;aB

ਜ ੈਪ੍ਾਿ ਉੱਪ੍ਿ JAIPAL 

UPPAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੁਿਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਰਾ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 21.03.1982 16.09.2016 16.09.2016 98.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
bkr{ Bjh 09.03.2007

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bjh 20 ਜੂਨ 1975 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

goy ekb 
;wK 

ebhno 
Bjh j?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9781623821
ghHn?;HNh
HJhHNhH^2 

 gk;

1129 ਸੁਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ SURDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪੰਜਗਰਾਈ 
ਖੁਰਦ

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 29.03.1992 05.09.2016 16.09.2016 98.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.06.2014
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 17.06.2015 ਰੈਗੂਲਰ NA

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 13 ਜੂਨ 2007 NO NO
goy ;wk 

g{ok BjFh
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9814180602

1130 ਇਸ਼ੂ ISHU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗਆਸਪੁਰਾ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 30.05.1987 28.11.2016 28.11.2016 98.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 01.04.2008

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 1 ਿਾਰਚ 2002 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9914166609
n?wHn?;H;hH 

w?E, n?wHn?vH

1131
ਪੁ੍ਨੀਤ 

ਭਾਰਦਿਾਜ
PUNEET 

BHARDWAJ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਧੂਵਾਲਾ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 06.08.1988 16.09.2016 16.09.2016 95.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.2011
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ __

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.08.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 2004 __ __ No ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9464892181
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1132 ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ DEVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਭੀਿਾਂ ਸਿਾਣਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 01.07.1983 16.09.2016 16.09.2016 95.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.09.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

fwsh 26 08 2009

13.09.2010
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਜੂਨ 2001 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9914431985

fJj fJ; fb;N ftu Bth 

n?ANoh j?. fJjBK 

dh BthA Gosh ;kb 

2016 dh j?.fJjBK 

dk goy ekb ;wK 

gko BjhA j?.fJjBK 

dh fgSb/ gzi ;kbK 

dh e'Jh 

J/H;hHnko BjhA 

j?.

1133
gqo'p
/;aB

ਇਸ਼ਾ ISHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਹਾਂ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀਰਾ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 14.09.1988 18.11.2016 24.11.2016 94.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
bkr{ Bjh 21.07.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ Bjh 22 ਜੂਨ 2003 bkr{ Bjh bkr{ Bjh

goy ekb 
;wK 

ebhno 
Bjh j?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9988530913

1134 New ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੁਰਲਾ ਮਕੰਗਰਾਂ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 29.06.1980 28.11.2016 28.11.2016 94.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 16.08.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh

GNDU 

AMRITSAR, 

25.07.2011

14.12.2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9872413139
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-
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20

12-

13

20

13-
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14-
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15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1135 ਸਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ SAMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 02.04.1987 12.12.2016 13.12.2016 94.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.08.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - Bjh Bjh
goy ;wK ebhno 

BjhA j?.
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9417452882

nkg ih tZb'A 
G/ih rJh 
fb;N ftZu 
fJBQK dk 
Bkw bVh 
BzL 116 

T[go doi j?. 
gqzs{ fb;N 
ftZu fJBQK 
dh fB:[esh 
dh fwsh 
rbsh Bkb 

12$12$2006 
 gkJh rJh j? 

id'A fe 
fJBQK dh 
fB:[esh dh 
;jh fwsh 

13$12$2016 
 j?.

1136

ਦੀਪ੍ਇੰਦਰ 

ਕੌਰ
DEEPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਾਮਲਬ ਕਲਾਂ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 28.11.1987 18.11.2016 18.11.2016 93.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 26H06H2009 nhI nhI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9914902268

1137 1872 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਜਵਾ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24.12.1988 22.11.2016 22.11.2016 93.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 04.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ____ 5 ਜੂਨ 2005 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9417836629

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਨੱਥੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਖ 

ਪ੍ਾਕ ਪ੍ਾਰ ਨਹੀ 
ਕਰਮ ਾਰੀ 

ਪ੍ਰਿੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ।

1138 ਹੀਰਾ ਿਾਿ HIRA LAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ
ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 

SDGH
ਿਾਨਸਾ 03.06.1984 22.11.2016 22.11.2016 93.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.09.2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ __

Punjabi Uni, 
Patiala 

26.8.2009

24.06.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
1 ਿਾਰਚ 1999 __ __ No ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9463671036

1139 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAMANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ 
(ਿੰੁ)

ਚੌਹਲਾ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 08.12.1988 18.11.2016 24.11.2016 93.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 11.06.2012

ਿਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ 
ਮਸੰਘ ਯੂਨੀ. 
ਬੀਕਾਨਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA Bjha 14.09.2015

ਿਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ 
ਮਸੰਘ ਯੂਨੀ. 
ਬੀਕਾਨਰ

ਰੈਗੂਲਰ no
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 26 ਿਈ 2015 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
ਪ੍ਰਖ ਸਮਾਂ 
ਕਿੀਅਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8769903007

1140 ਵਮੱਿੀ ਗਰਗ MILLI GARG ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚੁਪਕੀਤੀ 
ਸੰਧੂਆਂ ਵਾਲਾ

ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 30.08.1981 17.11.2016 23.11.2016 90.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.2011
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NO

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
2004 21.07.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ No
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ no 15 ਜੂਨ 1998 no no
goy ;wk 

g{ok BjFh
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8437370038
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ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1141 NA ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAKESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿੂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 07.08.1987 18.11.2016 23.11.2016 90.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.2008

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ NO

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਐਡੀਸ਼ਨਿ)

20-08-2013, 

PU, CHD
21.07.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.08.2013 22 ਜੂਨ 2003 NO NO
goy ;wk 

g{ok BjFh
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8427450444

1142 1957 ਆਰਤੀ ARTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲ ਿਾਜਰਾ
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-

2B
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02.08.1984 23.12.2016 23.12.2016 90.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.05.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 04.02.2015

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ --- 10 ਜੂਨ 1999   ------   -----
ਪ੍ਰਖ ਸਮਾਂ 
ਕਿੀਅਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9780114818

ਅਨੁਿਗ ਅ 

ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ 
ਹੈ। ਕਰਮ ਾਰੀ 
ਪ੍ਰਿੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ।

1143 ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ GURMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੱਥਾਂ ਚੌਹਲਾ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 28.01.1984 12.12.2016 16.12.2016 87.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 20.06.2004

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 19.08.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ no
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜੂਨ 1993 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9914974539

1144 ਕਾਿਾ ਵਸੰਘ KALA SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਉੱਭਾ ਬੁਰਜ 
ਮਢੱਲਵਾਂ

ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 04.10.1987 11.04.2016 11.09.2016 82.000 ਐਸ.ਸੀ. OH ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਪ੍ਰਖ ਸਮਾਂ 
ਕਿੀਅਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ HANDICAPPE

D

1145 ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SAWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱੁਟਰ (ਕੰ) ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 16.08.1988 11.09.2016 17.09.2016 74.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 24.06.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

2011

28.08.2012
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ NA 22 ਜੂਨ 2003 No No
goy ;wk 

g{ok BjFh
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 7888678953

1146 1005 ਗੀਵਤਕਾ GEETIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਂਕਰਪੁਰ ਡੇਰਾਬਸੀ-2
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
03.10.1987 11.09.2016 19.09.2016 71.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1147 ਵਸਿੀਕ ਰਾਣੀ SILKI RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਗੀਪੁਰਾ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 06.09.1984 11.09.2016 15.09.2016 70.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 19.06.2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ NO

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
No 08.12.2008

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ApRYl/2008 6 ਅਕਤੂਬਰ 1999 no no
goy ;wk 

g{ok BjFh
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3

1148 New ਮੋਵਨਕਾ MONIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਮਹਲ ਗੁਰਾਇਆਂ-2 ਜਲੰਧਰ 01.01.1980 14.09.2016 14.09.2016 69.330 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 08.06.2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

GNDU 

AMRITSAR,07

-AUGEST-

2009

12.07.2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

ETT, 
provisonal 

 period 
TO BE 

COMPLE
TED ON 
14-09-
2018

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9876181773

1149
ਗੁਰਵਪ੍ਆਰ 

ਵਸੰਘ
GURPYAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਢਲਾਡਾ (ਕੰ) ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 17.09.1986 16.09.2016 16.09.2016 64.660 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.08.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 24 ਜੂਨ 2002 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 9878532612

1150

ਸਵਤੰਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ
SATINDERJE

ET KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕੀਰਤਪੁਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਰੂਪਨਗਰ 25.05.1989 27.11.2016 27.11.2016 60.666 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.2012
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ04$04

$2016

21.08.2013
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 5 ਜੂਨ 2005 BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 8968387528
goy ;wK gko BjhA 

j?
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1151

new 
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nt 

ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਹਾਦਸ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 28.02.1987 11.09.2016 20.09.2016 59.333 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ …

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.07.2014

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ………. 1 ਿਾਰਚ 2003 …… ………. No ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9872866408 prK smW 
pwr nhIN

1152 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ MANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਟਵਾਲ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19.07.1985 11.09.2016 15.09.2016 59.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 28.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
03.07.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
22 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ goy ekb ;wK 

g{ok Bjh j?

1153 ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾਂ HEMANT 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਸ਼ਮਹਰ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-

1
ਮਫਰੋਿਪੁਰ 22.10.1989 30.11.2016 05.12.2016 50.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1154 ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ RAJBIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾਰਡ ਨੰ. 1 ਜੈਤੋਂ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 11.12.1978 11.09.2016 11.09.2016 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ

ਇੰਗਵਿਸ਼ 

(ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ 

)2013

13.02.2015

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
18 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

goy ;wK ebhno 

BjhA
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8427700562

eowukoh dk goy 

;wK g{ok BjhA 

j'fJnk.

1155 ਰੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾਂ RITU 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਿਝੇੜ੍ੀ ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 15.07.1992 11.09.2016 11.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.06.2014

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ BjhA 17.07.2015

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ bkr{ BjhA 13 ਜੂਨ 2007 bkr{ BjhA bkr{ BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9815502937

1156 ਸੁਖਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ SUKHDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਨੋਚਮਹਲ ਕਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 10.01.1989 11.09.2016 14.09.2016 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2011

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 30.07.2012

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 10 ਜਨਵਰੀ 1989 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9888909706

1157 ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ AMANPREE

T
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਮਚੱਤਕੋਟ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01.12.1984 15.09.2016 15.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 26.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

GNDU 

AMRITSAR 

2009

28.06.1985
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 

ਜੰਮੂ 2011
21 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 9888711348

goy ekb ;wK 
g{ok Bjh 

j'fJnk

1158 ਏਰਤਾ ਗੋਇਿ EKTA GOEL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੀਵਨਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 22.08.1981 11.09.2016 15.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 20.06.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
06.08.2014

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 1 ਜੂਨ 1996 Bjh Bjh
goy ;wK ebhno 

BjhA
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 7814079140

eowukoh dk goy 

;wK g{ok BjhA 

j'fJnk.

1159

New 

Appoi

ntme

nt

ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ KARAMJEET 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੁਪਾਲਹੇੜ੍ੀ ਬਸੀ-2

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ

08.11.1985 15.09.2016 15.09.2016 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 6 ਜੁਲਾਈ 2001 BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9855573539

1160 997 ਰਜਨੀ ਬਾਿਾ RAJNI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਦਾ ਿੇਨ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

24.05.1991 11.09.2016 15.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 21.07.2012

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 28 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 9653696086
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1161 ਬਿਜੀਤ ਵਸੰਘ BALJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾਲੀਪੁਰ

ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ 
ਪਨੰੂਆਂ

ਤਰਨਤਾਰਨ 10.01.1988 11.09.2016 15.09.2016 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2011

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 21.03.2013

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 22 ਜੂਨ 2003 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9888195007

1162 ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਜੀਕੋਟ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 03.12.1988 11.09.2016 15.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2011

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 17.07.2015

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 3 ਦਸੰਬਰ 1988 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9517825717

1163

Alwt 
nhI 
hoie
Aw

ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ RAMNIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਲਵੇੜ੍ਾ ਬਰੇਟਾ ਿਾਨਸਾ 17.05.1989 15.09.2016 15.09.2016 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.2010

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17.07.2014 09.09.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ - nhI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9877019017 nvI eI tI tI 
BrqI

1164 ਨਹਾ ਠਾਕੁਰ NEHA 

THAKUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲਕਪੁਰ ਡੇਰਾਬਸੀ-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
18.07.1987 15.09.2016 15.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - 05.07.1985

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 28 ਿਈ 2002 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8558804646

1165 ਦੀਵਪ੍ਕਾ ਵਿਜ DEEPIKA VIJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਮਚੱਤਕੋਟ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 06.11.1986 16.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 01.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
05.07.1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 24 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8054924241
goy ekb ;wK 

g{ok Bjh 
j'fJnk

1166
ਸੁਖਜੀਤ 

ਪ੍ਿਾਰ
SUKHJIT 

PAWAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਆਲਪੁਰਾ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05.08.1981 11.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 25.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਸ਼ਰੀਨਗਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ goy ekb ;wK 
g{ok Bjh j?

1167 ਸੋਨਿ ਗੁਪ੍ਤਾ SONAL 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਮਹਲ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 06.11.1989 11.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
07.08.2015

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 1 ਜੁਲਾਈ 2004 Bjh Bjh
goy ;wK ebhno 

BjhA
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8427747369

eowukoh dk goy 

;wK g{ok BjhA 

j'fJnk.

1168 ਸੁਵਰੰਦਰਪ੍ਾਿ SURINDER 

PAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਹਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 15.06.1987 11.09.2016 16.09.2016 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 27.06.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 14.01.2013

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 27 ਜੂਨ 2004 fBb Bjh BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9779926936

1169

Alwt 
nhI 
hoie
Aw

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਰਉਂਦ ਕਲਾਂ ਬਰੇਟਾ ਿਾਨਸਾ 14.04.1991 16.09.2016 16.09.2016 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 10.06.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17.07.2015

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 9 ਜੂਨ 2006 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - nhI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9876484341

nvI eI tI tI 
BrqI hox 
kwrn prK 
kwl klIAr 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ[

1170
ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
PARWINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲਹੇੜ੍ੀ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 16.12.1987 16.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2011

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.08.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 28 ਿਈ 2004
goy ;wK uºb 

fojk WÕ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9256866616

1171 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਡਸਰ ਕੋਟਲੀ ਸਿਾਣਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 18.11.1991 16.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 17.08.2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 30 ਜੂਨ 2007 Bjh Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9855680545

fB:[esh dh fwsh 16-

9-2016 eoe/ J/ ;h 

nko Bjh jB.
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1172
ਮਨਵਕੰਦਰ 

ਵਸੰਘ
MANKINDE

R SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲਕਪੁਰ ਕੰਬੋਆ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 29.01.1988 16.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.04.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 
ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28.08.2012

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 22 ਜੂਨ 2003 no ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9592377717

1173 995 ਅਨੁਪ੍ਮਾ ANUPAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਜਰੀ ਖੁਰਦ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 06.11.1987 08.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1174 1029 ਸਾਂਈ ਗੋਪ੍ਾਿ SAI GOPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਕਲਾਂ ਡੇਰਾਬਸੀ-2
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09.09.1981 11.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 25.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1175 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਬੁਰਚੀ
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ 
ਨਾਨਕ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25.12.1985 11.09.2016 16.09.2016 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ fBb
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

30-i[bkJh-2014 ro{ 

BkBe d/t 

:[Bhtof;Nh 

,nzfwqs;o 

02.07.2013

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 30 ਜੂਨ 2000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 7837753973

1176 ਸੁਖਦੀਪ੍ ਕੌਰ SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਖਣਪੁਰ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28.01.1989 11.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.06.2010

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
15.03.2014 ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 22 ਜੂਨ 2003 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9646193929

1177

mInw
kSI 
mOg

w

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ 
ਮੋਂਗਾ

MEENAKAS

HI MONGA 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਣਕਵਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 13.05.1989 16.09.2016 16.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 09.07.1999

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਰੈਗੂਿਰ 05.07.1985

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਰੈਗੂਲਰ nhI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8683916252

1178
ਵਪ੍ਰਯੋਕਾ 
ਵਬਨੋਈ

PRIYANKA 

BISHNOI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲੂਕਪੁਰ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 05.08.1990 11.09.2016 17.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 04.07.1999

ਿਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ 
ਮਸੰਘ ਯੂਨੀ. 
ਬੀਕਾਨਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਿਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ 
ਮਸੰਘ ਯੂਨੀ. 
ਬੀਕਾਨਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9781617399 ਯੋਗਤਾ ਪੂ੍ਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

1179

new 

appoi

ntme

nt 

ਸੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ SURJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦਪੁਰ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 
ਲੋਧੀ-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 02.02.1976 11.09.2016 17.09.2016 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 02.07.1999

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਨਸ਼ਨਲ ਓਪਨ 
ਯੂਨੀ. ਮਨਊ 
ਮਦੱਲੀ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ -
goy ;wK 
gko BjhA

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9815930256 goy ;wK gko 
BjhA

1180 ਨਿਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ NAVDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰਦਾਰੀ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 28.12.1986 11.09.2016 17.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.1999

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 2002 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9041870497
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1181 ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ GURJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਬਰਾਮਹੰਿ ਪੁਰਾ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07.04.1988 11.09.2016 19.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 03.07.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ goy ekb ;wK 
g{ok Bjh j?

1182 ਰਜਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAJHNDEEP 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਵਾਰਡ ਨੰ. 3, 

ਜੈਤੋਂ
ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 30.03.1991 05.09.2016 19.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.06.2014

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
17.07.2015

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 29 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh
goy ;wK ebhno 

BjhA
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9478440602

eowukoh dk goy 

;wK g{ok BjhA 

j'fJnk.

1183 ਸ਼ਾਿੂ SHALLU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਪ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 30.09.1987 11.09.2016 19.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.02.2011

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
07.12.2015

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh Bjh
goy ;wK ebhno 

BjhA
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

eowukoh dk goy 

;wK g{ok BjhA 

j'fJnk.

1184 1024 ਰਾਜੇਸ਼  ੌਹਾਨ RAJESH 

CHAUHAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਲੜੂ੍ ਮਪੰਡ ਡੇਰਾਬਸੀ-2

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
14.11.1982 11.09.2016 19.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 26.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1185 ਕੁਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ KULDEEP 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਥਾਣਾ (ਕੰ) ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 10.10.1987 19.09.2016 19.09.2016 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ fdZsk j?  01.01.2009

ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ ਯੂਨੀ. 

ਰੋਹਤਕ
ਰੈਗੂਲਰ  fdZsk j? Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9888463914

phHJ/H ftZu 
ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt 
Bjh ,ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ezgb;oh gk; 
ehsh j? 
feT[fe 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾtof;
Nh 

e[o{eP/so 
ftZu ਇੰਗਵਿਸ਼ 

ezgb;oh B{z 
jh ਇੰਗਵਿਸ਼ 

fJb?efNt 
wzfBnk iKdk 

j?.

1186 961 ਅਰੁਣਦੀਪ੍ 

ਵਸੰਘ
ARUNDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਦੇਕਰਨ ਿੁਕਤਸਰ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

04.01.1984 26.09.2016 26.09.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 02.09.2004
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਿਰ -
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2-9-

2015

29.07.2006
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ  5-8-

2013

15 ਜੂਨ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9915200152
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1187 ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ AMARPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 30.08.1988 18.11.2016 22.11.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 14.06.2011

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 30.07.2012

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 28 ਿਈ 2004 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8288871136

1188 1068 ਵਿਕਰਮ ਵਸੰਘ VIKRAM 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਲੰਬੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

21.09.1985 23.11.2016 23.11.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 05.07.1999
ਐਿ.ਜੀ.ਐਸ.ਯੂ. 
ਬੀਕਾਨਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ - 06.07.1985
ਐਿ.ਜੀ.ਐਸ. 

ਯੂਨੀ. ਬੀਕਾਨਰ
ਰੈਗੂਲਰ

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
- 6 ਜੁਲਾਈ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8875792474

1189 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ JASPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਿੋਚੜ੍ ਕਲਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 22.07.1986 18.11.2016 24.11.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 07.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
01.04.2015

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 1 ਿਾਰਚ 2001 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9915020716 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਨੱਥੀ ਹੈ

1190 1054 ਪੁ੍ਸ਼ਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ PUSHPINDE

R KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੂੜ੍ੀ ਸੰਘਰ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

03.10.1986 17.11.2016 26.11.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 03.07.1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjh 09.08.2014

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 24 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8872465161

1191 1026 ਆਸ਼ੂ ਕਾਠਪ੍ਾਿ ASHU 

KATHPAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-3 ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

05.08.1986 17.11.2016 30.11.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਬੀਕਾਨਰ, 

ਰਾਜਸਥਾਨ
ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
05.07.1985

ਿਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ 
ਮਸੰਘ ਯੂਨੀ. 
ਬੀਕਾਨਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 2 ਜੁਲਾਈ 1975 Bjh Bjh ebhno Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9501371174

1192

ਨਹਾ 
ਮਿਹੋਤਰਾ

NEHA 

MALHOTRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਖਜਰਾਬਾਦ ਿਾਜਰੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
25.06.1998 17.11.2016 30.11.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2009

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 28.02.2012
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3

1193 ਵਸ਼ਿਪ੍ਾ SHILPA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਇਸੇ ਖਾਂ ਬਨੂੜ੍
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
12.12.1985 12.12.2016 12.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 01.07.1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ - 26.Jun.09 07.12.2017

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

prK smW 
Ajy klIAr 

nhIN 
hoieAw 

hY

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9812527785

1194
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ 

ਕੌਰ
AMANPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਾਰਡਨ ਕਲੋਨੀ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 20.01.1982 13.12.2016 13.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 13.09.2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 21.08.2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 29 ਜੂਨ 1998 Bjha BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9915191934

1195 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ JASPREET 

SAINI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛੱਤ ਬਨੂੜ੍

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
12.03.1986 12.12.2016 14.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 28.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
28 ਜੂਨ 2006 20.09.2013

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ - 28 ਿਈ 2001 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

prK smW 
Ajy klIAr 

nhIN 
hoieAw 

hY

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9855334441

1196

ਸੰਦੀਪ੍ ਕੌਰ 

ਵਗੱਿ
SANDEEP 

KAUR GILL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਗਰਵਾਲ

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਚੂੜ੍ੀਆਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02.02.1980 16.12.2016 19.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ………………… GNDU              

16 nov 2010
22.03.2010

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …………. 1 ਿਾਰਚ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9478205157
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1197 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAMANDEE

P KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੱਥਾਂ

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਚੂੜ੍ੀਆਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05.11.1981 19.12.2016 19.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.1999

ਨੌਰਥ 
ਿਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ 

ਯੂਨੀ. 
ਜਲਗਾਓA

ਰੈਗੂਿਰ …………………
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
04.02.2015

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ …………. 14 ਜੂਨ 2008 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9878493050

1198 ਜਸਿੀਰ ਕੌਰ JASVIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਲਹਰਾ ਿੁਹੱਬਤ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 01.01.1987 19.12.2016 19.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 06.07.2009

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

17.09.2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼     -  ਕੋਈ ਨਹੀਂ 22.06.2003  ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9463565778

 
JhHNhHNh

H 2005 
g';NK

1199 ਪੂ੍ਜਾ POOJA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਸੀਆਂ (ਕੰ) ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 30.11.1980 22.12.2016 22.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ BjhA bkr{ BjhA 06.03.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ bkr{ BjhA 19 ਜੂਨ 1996 BjhA BjhA BjhA ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9417373926 Bth Gosh 
gq"p/PB  s/

1200 856

ਵਕਰਨਜੀਤ 

ਕੌਰ
KIRANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੌਜਪੁਰ ਖਰੜ੍-1

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
31.03.1981 26.12.2016 26.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 24.06.2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
BjhA 24.07.2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ BjhA 10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9463053308

1201 ਗੁਰਮੱੁਖ ਵਸੰਘ GURMUKH 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਹਲ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 01.01.1989 23.12.2016 27.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 29.05.2011

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.

 ਯੂਨੀ. 
ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ BjhA
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
Bjha 27.09.2013

ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ 
ਲਾਲ ਯੂਨੀ. 
ਮਸਰਸਾ

ਰੈਗੂਲਰ NO
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ nhI 12 ਿਈ 2004 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 0 0 0 0 0 3 9671533868

1202 ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ AMANPREE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਨੌਰੀ ਸਿਾਣਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 22.06.1987 23.12.2016 27.12.2016 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 29.06.1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

fJjBK dh BthA 

Gosh ;kb 2016 dh 

j?.fJjBK dk goy 

ekb ;wK gko BjhA 

j?.fJjBK dh fgSb/ 

gzi ;kbK dh e'Jh 

J/H;hHnko BjhA 

j?.

1203 100 ਸੰਪੂ੍ਰਨ ਬਾਿਾ SAMPURAN 

 BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਲੋਕੇ ਜੀਰਾ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 02.01.1972 06.10.2017 06.10.2017 65.770 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 15.06.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 17.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 10 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ 7889298077

1204 ਰੁਪ੍ਾਿੀ ਅਰੋੜ੍ਾ RUPALI 

ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਸੀਆਂ (ਕੰ) ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 27.02.1989 02.01.2017 02.01.2017 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 27.06.2011

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ bkr{ BjhA bkr{ BjhA 09.08.2014

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ bkr{ BjhA 27 ਜੂਨ 2004 BjhA BjhA BjhA ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8699387059 Bth Gosh 
gq"p/PB  s/

1205 ਰਜਿੰਤ ਕੌਰ RAJWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਨੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗੜ੍

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਚੂੜ੍ੀਆਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 07.04.1979 20.09.2017 25.09.2017 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 21.06.1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ …………………
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - 

ਇਿੇਕਵਿਿ 

ਇੰਗਵਿਸ਼
21.07.2017

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ 

ਇੰਗਵਿਸ਼ 4 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8557061600
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਇੰਗਵਿਸ਼

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 
ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. 
ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਮਿਊਮਿਕ 
ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ 
ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ 

ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ 

ਮਕ ਐਿ.ਏ., 

ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, 

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ 

ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ 
ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-

ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ 

ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਮਵੱਚ 
ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ)

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
DMC ਅਨੁਸਾਰ

20

11-

12

20

12-

13

20

13-

14

20

14-

15

20

15-

16

20

16

-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ਅਹੁਦਾ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀ
ਆਰ
ਤਾ ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਦਾ ਨਾਂ

Name of 

Employees 

(fill in 

English)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ 

ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)
ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ
(eg- 17-1-

1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ਕੇ/ 

ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ - 
 ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  

PRI/ ULB 

ਮਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਮਵਭਾਗ ਦੇ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 

ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ 
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 
ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ 
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ 
ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਲਖੇ 

ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ

, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ 
ਅੰਗਹੀਣ 
ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ 
(OH, VH, 

HH)

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4,3-3, ਅੱਛਾ-2, 

ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ 
ਜਾਵੇ)

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ 
ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 
ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ 

ਕਰਨ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ-
ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ 
ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਚਲਦਾ/ 

ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ 

ਮਲਮਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ 
ਜਾਵੇ।

1206 ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ MANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੇਜ-2 ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1207 152 ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ PRABHJOT 

KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਸਫੀਪੁਰ ਖਰੜ੍-3

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1208 ਵਪ੍ਰੰ ਸੀ PRINCY ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਡਾਲਾ ਖਰੜ੍-3
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1209 159 ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ TARANJEET 

KAUR

ਹੈੈੱਡ-

ਟੀਚਰ
ਰਾਿਪੁਰ ਕਲਾਂ ਬਨੂੜ੍

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

1210 358 ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ MINAKSHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੱਲੂਿਾਜਰਾ ਡੇਰਾਬਸੀ-1
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ 08.07.1999

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ - 28.06.1985

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915597900

1211 340 ਪੂ੍ਨਮ ਪੁ੍ਰੀ POONAM 

PURI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਡਵਾਲ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

sZoeh b?D 
s'A fJBekoh 

j?.
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

1 15 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARMJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਿਸਤਾਨ ਿੁਕਤਸਰ-2
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

3 ਅਪਰੈਲ 1965 3 ਜੁਲਾਈ 1997 3 ਜੁਲਾਈ 1997 86.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 7 ਜੂਨ 1985
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ 1392, 27-2-04

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 2004
2 ਜੂਨ 1975 Bjh ih

n-2 ( )2016 $gd T[Bsh 

j?v Nhuo$1328-1433 

fwsh 6-9-2016

n-

1(ezBcow/;B)2

002-49-75 

fwsh 23-1-2002

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876501937 4

137540657 2 16 ਅਮਨਦੀਪ੍ AMANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਕਤਸਰ (ਕੰ) ਿੁਕਤਸਰ-2
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

6 ਦਸੰਬਰ 1972 14 ਜੁਲਾਈ 1997 14 ਜੁਲਾਈ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 15 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 16 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 9 ਜੂਨ 1975 Bjh ih

n-2 ( )2016 $gd T[Bsh 

j?v Nhuo$1328-1433 

fwsh 6-9-2016

n-

1(ezBcow/;B)2

000-1736-60 

fwsh 5-5-2000

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779657068 3

897010166 3 602 ਹਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ HARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਐਿ.ਡੀ. ਕਾਉਣੀਂ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

10 ਿਈ 1967 3 ਜੁਲਾਈ 1997 21 ਜੁਲਾਈ 1997 126.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 10 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh 13 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 2007 8 ਜੂਨ 1975

n^2()2016$gd 

T[ZBsh 

j?ZvNhuo$132

8^1433 fwsh 

06^09^16

Bjh

n1()ezBcow/;B/

2010/7947-48 

fwsh 22-03-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 8146964600 10

4 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR 
ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਗੰਗਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 4 ਦਸੰਬਰ 1974 21 ਜੁਲਾਈ 1997 21 ਜੁਲਾਈ 1997 64.880 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 15 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ  -  Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

9815423289 5

697695314 5 - ਨੀਿਮ ਕੁਮਾਰੀ NEELAM 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਲਾਿ ਹੁਸੈਣ ਵਾਲਾ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 22 ਅਗਸਤ 1963 4 ਜੁਲਾਈ 1997 21 ਜੁਲਾਈ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 5 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ gqw';aB b?D s'A fJzBekoh ehsh j? 15

625874225 6 - ਕਮਿੇਸ਼ ਰਾਣੀ KAMLESH RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਨ ਕੇ ਆਹਲ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 25 ਜੂਨ 1970 21 ਜੁਲਾਈ 1997 21 ਜੁਲਾਈ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 13 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ gqw';aB b?D s'A fJzBekoh ehsh j? 22

7 29 ਨੀਿਮ ਰਾਣੀ NEELAM RANI ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਨਾਭਾ ਬਨੂੜ੍ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1968 27 ਜੂਨ 1997 21 ਜੁਲਾਈ 1997 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 11 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ - ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ julweI,1989 1 ਿਈ 1993 ਮਹਾਂਵਰਸ਼ੀ ਵਦਆਨੰਦ 

ਯੂਨੀ. ਰੋਹਤਕ ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 1 ਿਾਰਚ 1985 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888954358 54

8 ਜਸਿੀਰ ਕੌਰ JASVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਵੱਧੀ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 16 ਜੁਲਾਈ 1961 23 ਜੁਲਾਈ 1997 23 ਜੁਲਾਈ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਜੂਨ 1982
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 1 ਿਈ 1993 ਅੰਨਾਮਿਾਈ ਯੂਨੀ. 

ਅੰਨਾਮਿਾਈਨਗਰ ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888400994 2H

867436179 9 93 ਬਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ BALWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਔਜਲਾ ਜੋਗੀ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 7 ਨਵੰਬਰ 1970 24 ਜੁਲਾਈ 1997 24 ਜੁਲਾਈ 1997 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 12 ਜੂਨ 1999

ਹਮਰਆਣਾ 
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀ. 

ਮਹਸਾਰ
ਰੈਗੂਿਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ soZeh b?D s'A fJBekoh. 26

620589909 10 119 ਕੁਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ KULWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਿਾ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 12 ਸਤੰਬਰ 1966 25 ਜੁਲਾਈ 1997 25 ਜੁਲਾਈ 1997 59.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 8 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh Bjh Bjh eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9988094499 ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 28

511972536 11 98 ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ARVINDER KAUR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਕੱਧ ਮਗੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 16 ਸਤੰਬਰ 1970 25 ਜੁਲਾਈ 1997 25 ਜੁਲਾਈ 1997 58.870 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1992
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ BjhA Bjha 25 ਸਤੰਬਰ 1995

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ NO ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ nhI 24 ਜੂਨ 1987

n^2$2016$489

6^4908 

fwsh26^8^16

BjhA

JhNhNh,

n^3/gpye

kb 

/2005^47

3^546 

fwsh6H4

H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8968300835 27

812350159 12 123 ਨੀਿਮ ਕੁਮਾਰੀ NEELAM 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 20 ਸਤੰਬਰ 1970 28 ਜੁਲਾਈ 1997 28 ਜੁਲਾਈ 1997 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 30 ਿਈ 1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 29 ਜੁਲਾਈ 1995 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 27 ਜੂਨ 1986 Bjh Bjh

A-pR 

5/2005/pr

K 

smW/846

1-80 imqI 

27.10.200

5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815864328 0

169617628 13 ਸੁਨੀਤਾ SUNITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫਮਤਹਪੁਰ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅਪਰੈਲ 1966 1 ਅਗਸਤ 1997 1 ਅਗਸਤ 1997 63.020 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 9 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ - 13 ਜੂਨ 1985 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1991 4 ਜੂਨ 1975
2016/3187ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ3207 DATE 

27.09.2016

eI.tI.tI 

AiDAwpk 

, Amlw 

3/prK kwl 

/2005-

30604700

9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146591293

191111904 14 18  ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ CHARANJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਰਲਾ ਬਲਾਕ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

20 ਜੁਲਾਈ 1965 22 ਅਗਸਤ 1997 22 ਅਗਸਤ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1984
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ … ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ

31^7^2005 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

30 ਸਤੰਬਰ 1980 Bjh ਡੀ-ਬਾਰ

n^1 goy 

;wK 

352^76, 

31^10^20

01

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9417143374 15

683896432 15 ਨੀਰੂ ਧੂਪ੍ਰ NEERU DHUPAR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਸਰਾਏ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 23 ਜੂਨ 1963 8 ਸਤੰਬਰ 1997 16 ਸਤੰਬਰ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 5 ਜੂਨ 1999 ਰੈਗੂਿਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਕਰਮ ਾਰੀ ਵਮਤੀ 23.09.16 ਨੰੂ ਬਤੋਰ ਐ  ਿੀ 
ਪ੍ਰਮੋਿ ਹੋ  ੁਕਾ ਹੈ।gqw';aB b?D s' 

fJzBekoh j?.

43

693412784 16 25 ਜਵਤੰਦਰ ਕੌਰ JATINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਾਰਡ 

ਨੰ. 9
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 22 ਜੂਨ 1974 26 ਸਤੰਬਰ 1997 27 ਸਤੰਬਰ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਅਗਸਤ 1994

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1995

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਿਾਰਚ 1989 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9417380544 47

525771902 17 ਬਿਜੀਤ ਕੌਰ BALJIT KAUR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਭੁਰਥਲਾ ਿੰਡੇਰ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 1 ਿਾਰਚ 1976 12 ਦਸੰਬਰ 2001 12 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 22 ਜੁਲਾਈ 1997 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2000 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ.  ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੁਲਾਈ 1992

hukm nM:A-

4/()/2016-

17/qr~kIAw/400-402 

sMgrUr 19.09.2016

eI.tI.tI hukm 

nM:A-

6/()/2005-

06/prK 

smW/imqI/sM

grUr25.07.20

05

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9501412112

3040111408 18 435 ਅਨੂ ਸਰੀਨ ANU SAREEN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 23 ਸਤੰਬਰ 1975 18 ਦਸੰਬਰ 2001 18 ਦਸੰਬਰ 2001 52.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 11 ਜੂਨ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 8 ਜੁਲਾਈ 1997 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ lwgU nhI 30 ਜੁਲਾਈ 1991 Bjh Bjh

9175-91 

18/11/200

5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915807393 ਬੀ.ਏ. ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 0

725664199 19 268 ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ MEENAKSHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਹੜ੍ਹ ਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 10 ਿਈ 1969 21 ਦਸੰਬਰ 2001 21 ਦਸੰਬਰ 2001 66.570 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 11 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ -.. 9 ਅਗਸਤ 1991

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ………….. 20 ਜੁਲਾਈ 1984 ਕੋਈ ਨਹੀਂ. -

6343-

6402 

7.7.2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 3 9501333599 121

945362817 20 420 ਸੁਖਿਰਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾਂ SUKHVARSHA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਰੋਜਾ ਸਮਹਫਲ 
ਰਮਹਿਾਨ

ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1976 21 ਦਸੰਬਰ 2001 21 ਦਸੰਬਰ 2001 54.720 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 26 ਅਗਸਤ 1996
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 8 ਜੁਲਾਈ 1997 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ GNDU 17-08-

1999
17 ਜੁਲਾਈ 1991 Bjh Bjh

A-

3/2005/ 

knPrmyS

n-2710-

44 imqI 

2.11.2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463007469 0

546670479 21 703 ਪੁ੍ਸ਼ਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ PUSHPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਸੋਬੈਗੂ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 30 ਜਨਵਰੀ 1979 21 ਦਸੰਬਰ 2001 21 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਸਤੰਬਰ 1997 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ^ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 16 ਸਤੰਬਰ 1999 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ^ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 ^ ^

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

ਵਮਤੀ 21-

12-2003

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855145077 126

413314893 22 ਕਵਿਤਾ ਬਿ KAVITA BAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੇਰਾ ਛੱਜਵੰਨ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 ਿਾਰਚ 1969 24 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 68.430 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 13 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 15 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੂਨ 1975 287 fwsh 

21/9/2006
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8568060670 117

749554263 23 - ਿਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ LAKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੁਕਨਾ ਬੇਗੂ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 1 ਅਪਰੈਲ 1974 24 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 64.360 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 29 ਜਨਵਰੀ 1992

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ & ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh ih 5 ਅਗਸਤ 1993 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ & ######## & &

JhNhNh 

nfXnkgek 

b/yk-

4/n?f;/2007 

/goy;wK fwsh 

23-12-2003

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9876426378 119

24 26 ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SATWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੰ.-4 ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1966 24 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 59.160 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 8 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjha 21 ਅਗਸਤ 1987 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ NO ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ nhI 15 ਸਤੰਬਰ 1982
n^2$2016$489

6^4908 fwsh 

26^8^16

n^2$2016^634

3^45 fwsh 

2^11^16

BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914046445

636310561 25  ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ CHARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿ ਬਾਗ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 14 ਨਵੰਬਰ 1968 21 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 10 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ t/ot/ d/D s'A fJBekoh 99

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

ਅਹੁਦਾ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

ਅਹੁਦਾ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

461821573 26 110 ਵਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ KIRANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਿੇਆਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1976 21 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਸਤੰਬਰ 1997
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂH 20 ਅਗਸਤ 1999 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 4$7$2002 tkX{ 

ft;ak
10 ਜੁਲਾਈ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

n^1/1(eBc

ow/PB)20

05/2717^

2767 

,04/05/20

05

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501708900    118

596362242 27 706 ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ PARWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱਬਰਵੱਛਾ ਘੱਲ ਖੁਰਦ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 24 ਅਪਰੈਲ 1971 24 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1992

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ  ---- ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ  5 ਅਗਸਤ 1993 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ  ---- Bjh Bjh

JhHNhHN

h/b/yk^4/

n?Hf;//20

05/331^3

86/14H11

H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9463350020 137

773764631 28 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARMJIT KAUR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਚੌਹਲਾ ਜੀਰਾ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 6 ਅਪਰੈਲ 1969 21 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 13 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ  ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ  ----

DEO E.E. fzr 

order no. A-

1/E.E/2016/Pro

motion Head 

Teachers/1704-

08  Date: 

29.08.2016

Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872250217 ਬਤੌਰ ਹੈੈੱਡ-ਿੀ ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 125

29 143 ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾਂ JYOTI SHARMA ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਕਕਰਾਲੀ ਡੇਰਾਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1976 24 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - 17 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ - 12 ਜੂਨ 1975

541ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ50/29/9/201

6

- ht ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855608777 77

947150186 30 156 ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ JASBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝਾਂਡੇ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 28 ਦਸੰਬਰ 1967 26 ਦਸੰਬਰ 2001 26 ਦਸੰਬਰ 2001 67.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 30 ਸਤੰਬਰ 2017
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 1848 fwZsh 3$2$2017

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ,gfN

nkbk 30$9$2017

10 ਜੁਲਾਈ 1990
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
21 ਜੂਨ 1983 n-6$2017 n?Hf;H121

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.g
Zso BzL1/15 

fwsh 

28/8/2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8847225161 51

287537874 31 104 ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ KARAMJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਿੇਆਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 18 ਿਈ 1967 27 ਦਸੰਬਰ 2001 27 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 1990

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂH ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 10 ਜੁਲਾਈ 1990 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਜੁਲਾਈ 1984 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
8009/177

4/75, 

6/07/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501016264 116

654662608 32 1 ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ SARBJEET KAUR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਹੀਰਾਂ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 19 ਿਈ 1968 28 ਦਸੰਬਰ 2001 28 ਦਸੰਬਰ 2001 73.720 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 20 ਦਸੰਬਰ 1991
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ _ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1992
ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ _ 23 ਨਵੰਬਰ 1987

dcso fibk f;Zfynk 

nc;o,b[fXnkDk d/ 

j[ew BzH 

n̂ 6$2017̂ n?Hf;H(j?Z

v Nhuo)7767 fwsh 

b[fXnkDk 3$11$2017 

nB[;ko j?Zv Nhuo dh 

soZeh bJh rJh

dcso fibk 

f;Zfynk 

nc;o,b[fXnkDk 

 d/ j[ew BzH 

n̂ 4/06(gz)108

6 fwsh 

b[fXnkDk 

24̂ 4̂ 2006

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463161431 128

33 ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ AMARJIT KAUR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਕਟਾਣੀ ਖੁਰਦ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 4 ਅਪਰੈਲ 1961 28 ਦਸੰਬਰ 2001 28 ਦਸੰਬਰ 2001 63.530 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 14 ਜੂਨ 1979

vhaJhaU 

b[fXnkDk d/ 

j[ew Bz 7767 

fwsh 03-11-

2017

vhaJhaU 

b[fXnkDk 

d/ j[ew 

Bz n-4 

2004-

n?af; 

2428-46 

fwsh 18-

06-2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 9417064945

659872972 34 176 ਜੋਤੀ ਅਰੋੜ੍ਾ JYOTI ARORA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਡਲ ਗਰਾਿ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 22 ਿਾਰਚ 1977 28 ਦਸੰਬਰ 2001 28 ਦਸੰਬਰ 2001 62.810 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਸਤੰਬਰ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 

ਜੰਮੂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

,ngq?b 2002

1 ਿਾਰਚ 1992

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.g
Zso 

BzLn-

4/2004-

n?L f;L 

1003 

fwsh 

2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9888911201 1

35 ਵਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ KIRANJEET KAUR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 9 ਅਗਸਤ 1977 28 ਦਸੰਬਰ 2001 28 ਦਸੰਬਰ 2001 51.710 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1999 _ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ T[Zs

w

pj[s 

nZS

k

_
T[Zs

w
9463438479 4

36 ਮਨੀ ਰਾਣੀ MONEY RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 29 ਨਵੰਬਰ 1972 29 ਦਸੰਬਰ 2001 29 ਦਸੰਬਰ 2001 63.750 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 27 ਨਵੰਬਰ 1994
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 24 ਅਪਰੈਲ 1997

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 8054019460 3H

471880781 37 ਵਿਜੈ ਭਾਰਤੀ VIJAYBHARTI ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗੜ੍ ਡੇਹਲੋਂ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1974 2 ਜਨਵਰੀ 2002 2 ਜਨਵਰੀ 2002 63.360 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 12 ਿਈ 1995
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ Bjh An 9 ਜੁਲਾਈ 1999

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 24 ਜੂਨ 1989

j[ew BzL n-6/2017-

n?Hf;~ 7767 fwsh 

03H11H2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
gqkgs 

Bjh
8146400221 130

773741140 38 ਦਿਜੀਤ ਭੱਿਾ DALJIT BHALLA ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਕਟਾਣੀ ਕਲਾਂ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 7 ਿਾਰਚ 1967 4 ਜਨਵਰੀ 2002 4 ਜਨਵਰੀ 2002 71.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 8 ਜੂਨ 1999

ਯੂਨੀ. ਆਫ ਮਦੱਲੀ, 
ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ 
ਲਰਮਨੰਗ, ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਰੈਗੂਿਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 11 ਜੂਨ 1985

ਯੂਨੀ. ਆਫ ਵਦੱਿੀ, 

ਸਕੂਿ ਆਫ ਓਪ੍ਨ 

ਿਰਵਨੰਗ, ਵਨਊ 

ਵਦੱਿੀ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 22 ਦਸੰਬਰ 1995

vhaJhaU b[fXnkDk 

d/ j[ew Bz 7767 fwsh 

03-11-2017

vhaJhaU 

b[fXnkDk d/ 

j[ew Bz n-4 

2008-n?af; 

5898-5906 

fwsh 21-01-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8283829554 100

667297113 39 154 ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ GURMIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਸਨਪੁਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 16 ਜੂਨ 1962 4 ਜਨਵਰੀ 2002 4 ਜਨਵਰੀ 2002 69.810 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਨਵੰਬਰ 1982
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ - ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 5 ਜੁਲਾਈ 1978

n-6-2017-n?Lf;L, j?v 

Nhuo 121 fwsh 11-1-

2018

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
1-15fwsh 28-7-

17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 9914523900 4

575889610 40 222 ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ SANTOSH RANI ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਹਸਨਦੱਤ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 3 ਜਨਵਰੀ 1965 4 ਜਨਵਰੀ 2002 4 ਜਨਵਰੀ 2002 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 8 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ bkr{ BjhA j[zdk 
bkr{ BjhA 

j[zdk 
9 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ bkr{ BjhA j[zdk 1 ਿਾਰਚ 1981

n^1$n?Hf;$201

5$gq'Hj?v 

Nhuo$1704^08 

 fwsh 

29^08^16

bkr{ BjhA j[zdk 

11/62/201

7-

5ff;6/1030

055/1^6 

fwsh 

25^07^201

7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465906267

41 ਿੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾਂ VANDNA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਟੌਰ ਖਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 1975 21 ਦਸੰਬਰ 2001 4 ਜਨਵਰੀ 2002 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 18 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ nhIN jI

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ q`rkI lYx qoN ienkwrI hn[ 12

42 ਜਸਪ੍ਾਿ ਕੌਰ JASPAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੀਦਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 4 ਜੁਲਾਈ 1973 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 74.200 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 16 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

6

43 ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ MANMOHAN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢੋਲੇਵਾਲ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1975 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 73.503 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 14 ਅਗਸਤ 1996

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ 11 ਜੁਲਾਈ 2001

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 fBb fBb
ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
7215, 12-08-14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9855554760 3

766729497 44 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਡਾ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 3 ਜਨਵਰੀ 1980 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 72.605 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 23 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ  - ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ  25 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ  ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ  - ########  ਕੋਈ ਨਹੀਂ  -

n&1/(69)/2013

-14/fwsh  

/01H11H2013

 ਕੋਈ ਨਹੀਂ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9878066162 3

45 855 ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ HARVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਡਪੁਰ ਖਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1975 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 71.750 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 16 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 1 ਜਨਵਰੀ 1996

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ BjhA 31 ਿਾਰਚ 1989 BjhA BjhA 

n-

+2/2013/1326-

30 fwshl 05-11-

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7986644677 9

46 ਹਰਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ HARMANDEEP 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 19 ਦਸੰਬਰ 1978 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 71.379 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੂਨ 1999 Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ T[Zs

w

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

9781696432 3

47 228 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲਾ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 15 ਜੁਲਾਈ 1984 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 70.091 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 30 ਜੂਨ 2003 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2004 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 20 ਜੂਨ 1975 no no

JhHNhHN

h,j[ew 

BzL 

n^1/1 

2014 

fwsh 

17H11H2

014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 3 8146309400
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

ਅਹੁਦਾ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

48 ਬਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ BALWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਨੌਲੀ ਬਸੀ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਰੂਪਨਗਰ 4 ਜਨਵਰੀ 1981 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 69.770 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 29 ਜੂਨ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 27 ਜੁਲਾਈ 2004 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1996 BjhA BjhA

4702-09 fwsh 

26/06/2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 4 3 9465443336 3

973350534 49 ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ HARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲੂਕਪੁਰ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 4 ਿਾਰਚ 1975 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 69.570 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 29 ਸਤੰਬਰ 1997
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 25 ਜੁਲਾਈ 2003 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

1326-30  05-11-

2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 4 3 2 9915300856 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 717

286831734 50 232 ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ DARSHAN KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੁਮਲਸ ਲਾਈਨ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 15 ਦਸੰਬਰ 1965 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 68.630 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 8 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ T[es eowukoB  gqw';aB b?D s'A 

fJBekoh j? . ;t?^x';aDk BZEh j? . 
810

293052548 51 642 ਪ੍ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ PARMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਨਾਲ ਕਲਾਂ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 3 ਸਤੰਬਰ 1973 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 68.608 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 18 ਜੁਲਾਈ 1994

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 14 ਜੁਲਾਈ 1997 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ lwgU nhI 24 ਜੂਨ 1989 lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

18 NOV  

2013 

10953-59

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872177515 740

188438211 52 456 ਵਰਤੂ ਰਾਗਨੀ RITU RAGINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚੱਕ ਅਰਾਇਆਂ 

ਵਾਲਾ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 26 ਅਗਸਤ 1976 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 67.860 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 18 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ^ 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

20H08H1999

17 ਜੁਲਾਈ 1991 BjhA BjhA

JhHNhHN

hH n^2, 

gqHf;H/2

013^1326

^30 fwsh 

05H11H2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501018473 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 749

122849790 53 ਅਵਮਤਾ AMITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟੇ ਫੰਗੀਆਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 30 ਦਸੰਬਰ 1968 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 67.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 10 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ 1989

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੁਲਾਈ 1984

4326^30 

fwsh 

1^4^2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8968300891 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 703

762756925 54 168 ਬਿਵਜੰਦਰ ਕੌਰ BALJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰਾਜ ਿੁਕਤਸਰ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

6 ਿਾਰਚ 1976 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 67.843 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 18 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 20 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 13 ਜੂਨ 1975 Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
n-1( ) goy 

;wK/2013/2463

-65 24-10-13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146099771 5

953199171 55 ਕਿਪ੍ਨਾ ਨਾਗਪ੍ਾਿ KALPANA 

NAGPAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਟੀ ਸਕੂਲ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 30 ਦਸੰਬਰ 1978 9 ਜੂਨ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 67.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੂਨ 1999

ਐਿ.ਡੀ.ਐਸ. ਯੂਨੀ. 
ਅਜਿੇਰ ਰੈਗੂਿਰ 21 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 15 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

n-2/gqkHf;H 

/213-1326-30 

fwsh 05-11-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814634554 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ

743545816 56 242 ਸ਼ੈਿੀ ਮੇਹਤਾ SHALLY MEHTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਲੇਰਾਂ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 8 ਅਪਰੈਲ 1980 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 66.720 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 21 ਸਤੰਬਰ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2002

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਦਸੰਬਰ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eItItI 

hukm nM 

pRw/A/20

14 5132-

45 imqI 

09.04.201

4

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464005541 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 755

57 181 ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ AMARJI KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਬੱੁਲ ਖੁਰਾਣਾ (ਕੰ) ਲੰਬੀ
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

20 ਅਪਰੈਲ 1983 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 66.146 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 26 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 27 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 2005 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 10 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
602^12 

fwsh 

14^03^14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501023309 16

58 786 ਵਕਰਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ KIRANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੜ੍ੀ ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 15 ਿਾਰਚ 1977 29 ਜੂਨ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 65.835 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 31 ਜੁਲਾਈ 1997 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ 2003

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 7696200997 39

59 196 ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ GURMEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਖਉਵਾਲੀ ਲੰਬੀ
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

10 ਫ਼ਰਵਰੀ 1969 26 ਜੂਨ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 65.432 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 13 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ 18 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 1996 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ######## Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,2579^97 

fwshL 

06^11^13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501105421 17

970822214 60 ਸੁਵਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ SUMITA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਾਦੂਪੁਰਾ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 ਸਤੰਬਰ 1975 7 ਨਵੰਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 65.392 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 18 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 22 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1975

n^2/2008/

621^24 

fwsh 

7/11/08

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8283811464 865

727322337 61 204 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ GURVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਮੜੰ੍ਗ ਿੁਕਤਸਰ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

23 ਜੂਨ 1972 29 ਜੂਨ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 65.033 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 15 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 17 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 10 ਜੂਨ 1975 Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
n-1( ) goy 

;wK/2866-

2901 fwsh 16-

12-13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146099771 6

62 ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ SUMANPREET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਵਾਂਦਰ ਪੱਟੀ 
ਕੋਟਸ਼ਿੀਰ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 12 ਜੂਨ 1979 30 ਜੂਨ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.755 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੂਨ 1999 Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

9815368027 2

198245494 63 304 ਕਮਿਜੀਤ ਕੌਰ KAMALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਜੀਪੁਰ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 31 ਿਈ 1981 8 ਜੂਨ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.710 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 23 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ na na 24 ਜੂਨ 1985 ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 

ਜੰਮੂ
ਰੈਗੂਲਰ na na

ETT,Oerde

r no 

12778-803 

date 

19/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465763486 ਅਨੁਿਗ ਅ ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ। 22

64 ਅਨੁਪ੍ਮ ANUPAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰ. 1 ਖੰਨਾ ਖੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 ਜਨਵਰੀ 1976 28 ਜੁਲਾਈ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.331 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1995 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 12 ਜੁਲਾਈ 2001
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਿਾਰਚ 1991

JhNhNh n-

1/2014 n?Hf; 

7450-54 fwsh 

02-09-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9888776956

65 79 ਤਵਜੰਦਰ ਕੌਰ TAJINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
27 ਸਤੰਬਰ 1974 31 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.027 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ fBb fBb 20 ਅਗਸਤ 1999 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ fBb 31 ਿਾਰਚ 1989 fBb fBb

4153-55 

fwsh26-03-

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427034477

864525630 66 226 ਗੁਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ GULDEEP KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਦਾ ਿੇਨ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

15 ਅਕਤੂਬਰ 1970 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.019 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 13 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 19 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ---- 9 ਜੂਨ 1975 Bjh HHHHHHHH

JhHNhHN

h 

n^1()goy 

;wK 

77^97

04-01-14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 4 3 9478711377 12

217411490 67 ਕੁਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ KULDEEP KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਜੀਦਕੇ ਕਲਾਂ ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 18 ਅਗਸਤ 1969 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 63.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਸਤੰਬਰ 1990
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 

ਜੰਮੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ########

JhHNhH NhH 

Nhuo, nwbk-

2() 2013-

14/gH;wk/754 

fwshH 07-10-

2013, 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 3 3 3 3 9417551688 4

354239020 68 384 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਹੁਡਾ ਟਾਂਡਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 1977 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 63.040 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 21 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ   24 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ  ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ  NO NO

JhHNhHNh

jew BzHgqk/n-

2/2014/2254-

69

fwshH 

j[f;nkog[o 29-

01-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8196997620 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 9

936538367 69 ਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ RAJINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਵਖਾਰੀ ਹਰਨੀ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 ਸਤੰਬਰ 1980 9 ਜੂਨ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 62.963 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 2 ਅਗਸਤ 2001 ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਿੂ, ਜੰਿੂ ਰੈਗੂਿਰ
gZso Bz 600 fwsh 

28̂ 10̂ 2010
ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ

izw{ :{Bhto;Nh 11 

Btzpo 2011
4 ਦਸੰਬਰ 2002 ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, ਜੰਮੂ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 9 ਜੂਨ 2006 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzH 

9130̂ 40 fwsh 

29̂ 07̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592089529 913
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

ਅਹੁਦਾ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

70 193 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਹੌੜ੍ਾ ਖਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1970 26 ਅਕਤੂਬਰ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 62.800 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 14 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ koeI nhIN 15 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ n-I ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ nhI 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-

3/2013/57

7-41 imqI 

30.09.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814890114 17

71 ਨੀਤੂ ਅਰੋੜ੍ਾ NEETU ARORA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਹਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 18 ਸਤੰਬਰ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 62.779 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 18 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ 24 ਜੂਨ 1985 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 13 ਜੂਨ 1975

eI.tI.tI.,A-

1/2013-

658,imqI:

10/2/2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9316222379

996796770 72 403 ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ SEEMA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੇਰੀ ਬੀਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 16 ਸਤੰਬਰ 1975 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 62.590 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ N.A N.A 4 ਜੁਲਾਈ 2002 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ N.A 12 ਨਵੰਬਰ 1992 N.A N.A

ETT/541-

44/26.05.2

011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417411303 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 2

620874311 73 815 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SUKHVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਨੈੱਝਰਾਂ ਵੈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 14 ਜੂਨ 1968 13 ਜੁਲਾਈ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 62.369 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 19 ਅਪਰੈਲ 1988

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 12 ਜੁਲਾਈ 1988 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ lwgU nhI 30 ਸਤੰਬਰ 1983 lwgU nhI lwgU nhI

ngq^5/20

2015^16^

goy 

;wk^9787 

fwsh 

3H8H16

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 8872800448 0

669325952 74 ਸੁਮਨ ਿਤਾ SUMAN LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੋਹਣੋਂ ਕਲਾਂ ਖੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 ਦਸੰਬਰ 1976 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 62.275 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 26 ਅਗਸਤ 1997
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੁਲਾਈ 1998 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਿਾਰਚ 1991

JhNhNh n-

1/2014 n?Hf;H 

7450-54 

fwshL 02-09-

2014 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9914815160 800

114653569 75 267 ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ JASBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਦਾ ਿੇਨ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

24 ਜਨਵਰੀ 1975 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 61.624 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 17 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 22 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ---- 12 ਜੂਨ 1975 Bjh HHHHHHHH

JhHNhHN

h 

n^1()goy 

;wK 

77^97

04-01-14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 8146344244 13

937964117 76 185 ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਿੈਣੀ GURMEET KAUR 

TAINI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 4 ਜਨਵਰੀ 1974 1 ਅਪਰੈਲ 2011 61.520 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਸਤੰਬਰ 1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ - 6 ਸਤੰਬਰ 1996

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ

11/4/1988

-gqk-1-

4960-8-4-

91 fwsh 

2812-

2003

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9779595334 3

77 ਪ੍ਿਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ PAWANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਥਲਾ ਸਿਰਾਲਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 14 ਅਗਸਤ 1977 29 ਜੁਲਾਈ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 61.300 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 7 ਦਸੰਬਰ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ 7 ਜਨਵਰੀ 1994 fBb fBb

JhHNhHNh

7488̂ 91

31-3-2018

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9464363241

439887945 78 900 ਨੀਿਮ ਬਾਿਾ NEELAM BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਲੱਧੜ੍ਾਂ ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 16 ਸਤੰਬਰ 1981 14 ਜੁਲਾਈ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 60.450 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 26 ਅਗਸਤ 2002
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 17 ਜਨਵਰੀ 2003

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 10 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh

jK ih, 

15868^70 

 fwsh 

07^12^20

15

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 2 3 2 0 9988005897 936

780488942 79 263 ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ GURMEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਲਸਪੁਰ ਬਸੀ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 15 ਿਾਰਚ 1961 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 59.542 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 5 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ 11 ਜੂਨ 1985
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਜੂਨ 1975

b&2/13/3947&

68 fwsh 

15&11&13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872778625 6

875179264 80 335 ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣੀ MEENAKSHI 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਰਜ ਮਸੱਧਵਾਂ ਿਲੋਟ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

15 ਿਾਰਚ 1978 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 57.275 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 23 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ … 4 ਜੁਲਾਈ 2002 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ … 17 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

n^1 goy 

;wK 

725^57, 

20^03^20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9464723838 14

352092905 81 ਮੋਵਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ MONIKA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੌਦਪੁਰ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 22 ਿਈ 1983 23 ਅਗਸਤ 2006 23 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 162.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 26 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੂਨ 1975

JhHNhHNh / 

4642-43 fwsh 

23-i{AB 2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888508979 358

360064484 82 ਸੁਖਵਜੰਦਰ ਕੌਰ SUKHJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਨੋਈ ਵਾਲਾ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 8 ਅਗਸਤ 1973 13 ਅਕਤੂਬਰ 2006 18 ਅਕਤੂਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 161.490 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 16 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 1 ਅਗਸਤ 1998

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 24 ਜੂਨ 1989 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzL 1714-

17 fwsh 

27̂ 02̂ 2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 7973208017 45

813087443 83 869 ਪੂ੍ਨਮ ਬਾਿਾ POONAM BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 30 ਜਨਵਰੀ 1977 16 ਸਤੰਬਰ 2006 16 ਸਤੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 159.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ ^ 11 ਜੁਲਾਈ 2001

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ^ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 BjhA BjhA

JhHNhHN

hH  gH 

BH 

2872^73 

fwsh 

02H06H2

010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 7710180181 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 401

256175502 84 654 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਉਣੀ ਿੇਨ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

15 ਅਪਰੈਲ 1997 4 ਅਗਸਤ 2006 9 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 156.044 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 24 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 25 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 17 ਜੂਨ 1975 Bjh HHHHHHHH

JHHNhHNh 

810/11 fwsh 

04/03/11

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9914911012 11

251977574 85 475 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAVINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਨਗੜ੍ਹ
ਸਰਮਹੰਦ-3 

(ਅਿਲੋਹ)
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1974 18 ਅਗਸਤ 2006 22 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 150.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ
ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3

86
ਿਿਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 

ਸਰਾਏ
LOVEPREET 

KAUR SARAI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਦਪੁਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 13 ਸਤੰਬਰ 1981 23 ਅਗਸਤ 2006 23 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 141.800 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 27 ਅਗਸਤ 2003

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 13 ਸਤੰਬਰ 2004

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4H

87 420 ਕਵਿਤਾ ਗਰੋਿਰ KAVITA GROVER ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਾਪੜ੍ੀ ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 1 ਸਤੰਬਰ 1979 18 ਅਗਸਤ 2006 18 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 138.950 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1998
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ 2 ਅਗਸਤ 1999
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 8872242345 40

860416685 88 625 ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ PRABHJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਚੋਕੀ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 8 ਿਈ 1983 1 ਜੁਲਾਈ 2006 1 ਜੁਲਾਈ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 138.671 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 4 ਜੁਲਾਈ 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ nM:1540 

imqI:17.10.2006
3 ਅਗਸਤ 2012 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ nM:1768 

imqI:25-08-2010
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - nhIjI -

eI.tI.tI./p`

qr 

nM:529 

imqI:22.0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 2 2 3 3 9464713588 12

296935186 89 307 ਰੋਜੀ ਿਰਮਾਂ ROSY VERMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 9 ਜੂਨ 1976 11 ਅਗਸਤ 2006 11 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 137.820 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 16 ਜੁਲਾਈ 1998
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀ. 
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਰੈਗੂਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ 2003
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 12 ਦਸੰਬਰ 2000

BzH 2683-87 

fwshL 02-12-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9417921288 1

982735811 90 975 ਪੂ੍ਨਮ ਰਾਣੀ POONAM RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੱੁਜਰਪੁਰ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1980 14 ਅਗਸਤ 2006 14 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 137.040 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 22 ਜੁਲਾਈ 2002
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ NIL NIL 2 ਜੁਲਾਈ 2003

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ nil ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN

h gZso 

BzL 1496 

fwshL11H

05H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9417415933 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 25

441612957 91 657 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਭਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 30 ਜੁਲਾਈ 1972 22 ਅਗਸਤ 2006 22 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 133.533 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 15 ਜੂਨ 1999
ਿਹਾਰਾਜਾ ਮਸਆਜਰਦ 

ਯੂਨੀ. ਬੜੌ੍ਦਾ ਰੈਗੂਿਰ ………..
MSV Baroda May 

1993
7 ਜਨਵਰੀ 1999 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ …….. ######## ……. ……..
1809 

13.10.200

9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 3 8146614036 3

92 565 ਮੋਵਨਕਾ ਰਾਏ MONIKA RAI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੋਟੀਆਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 7 ਜਨਵਰੀ 1978 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 131.958 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 20 ਨਵੰਬਰ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ BjhA Bjha 14 ਅਗਸਤ 2003 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ NO ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ nhI 15 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZLBzL1130-

37 fwsh22-7-

2010 nB[;ko 

ebhno j?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9914379060

374615466 93 621 ਕੁਿਜੀਤ ਕੌਰ KULJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲਾ ਡਡਹੇੜ੍ੀ ਸਰਮਹੰਦ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 30 ਅਪਰੈਲ 1977 3 ਜੁਲਾਈ 2006 3 ਜੁਲਾਈ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 130.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 30 ਅਪਰੈਲ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - 30 ਅਪਰੈਲ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 15 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

JhHNhHNh 

gZso BzH 

5743 fwsh 29-

12-2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8847043737 5
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

ਅਹੁਦਾ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

618698715 94 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ RUPINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਹਰੀਵਾਲ ਦਰੋਗਾ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 ਅਪਰੈਲ 1974 18 ਅਗਸਤ 2006 18 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 129.530 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1998
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 12 ਜੁਲਾਈ 2002 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 30 ਅਪਰੈਲ 1990 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzH 6883 

fwsh 

23̂ 01̂2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146589146 341

456443724 95 694 ਮਮਤਾ ਦੇਿੀ MAMTA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੰਨਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 20 ਿਈ 1973 1 ਜੁਲਾਈ 2006 1 ਜੁਲਾਈ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 128.480 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 26 ਜੂਨ 1993
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ………… 3 ਅਗਸਤ 2012 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ 2160 28-10-2010 ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ……… 24 ਜੂਨ 1987 ….. ……
ਹੁਕਮ ਨੰ. 

ਵਮਤੀ 10-

12-2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 3 9855964250 15

96 ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ MEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਨਗਰ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 15 ਅਪਰੈਲ 1981 1 ਸਤੰਬਰ 2006 1 ਸਤੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 121.475 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 24 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 1 ਜੁਲਾਈ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ BjhA 12 ਦਸੰਬਰ 2000 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9530761144 4

211812918 97 1902 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SUKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 ਿਈ 1973 24 ਅਗਸਤ 2006 24 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 114.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 18 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ #Vn+{U! ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ 1 ਿਾਰਚ 1989 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 2 3 3 3 3 7508467600 2

98 367 ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ HARWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਰਿਗੜ੍ਹ ਡੇਰਾਬਸੀ-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 1979 19 ਅਗਸਤ 2006 19 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 24 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ - 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2003

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1995 0 0

E.T.T.1327

/ 

09.06.2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 63

99 ਜੋਤੀ ਅਰੋੜ੍ਾ JYOTI ARORA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਿੀਆਂ ਕਲਉਂ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 23 ਜੁਲਾਈ 1981 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 157.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 8 ਜੁਲਾਈ 2002
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 2 ਜੁਲਾਈ 2003

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1996 fBb fBb

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
263, 22-1-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 3 9501018674

781069364 100 751 ਵਸਮਰਪ੍ਾਿ SIMMARPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਹਲਾ ਭੁੰ ਗਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 11 ਨਵੰਬਰ 1981 23 ਦਸੰਬਰ 2006 23 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 157.100 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 24 ਜੂਨ 2003
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ 2004

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਿਾਰਚ 1997 NO NO jk ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9465926145 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 23

101 ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਨਤ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 29 ਦਸੰਬਰ 1975 28 ਦਸੰਬਰ 2006 28 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 157.100 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਜੁਲਾਈ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2002 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਿਾਰਚ 1991

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
1118-19 

fwsh 

20/2/11

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 1

60769436 102 752 ਮਨਦੀਪ੍ ਵਗੱਿ MANDEEP GILL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰੇਆਣਾ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 14 ਦਸੰਬਰ 1979 29 ਦਸੰਬਰ 2006 29 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 156.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 1 ਜਨਵਰੀ 2003
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ - 21 ਜੁਲਾਈ 2004

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 1 ਿਾਰਚ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

j[ew BzL 

320 

fwshL25^

01^2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478753827 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 21

103 ਸੋਨੀਆਂ ਗੋਇਿ SONIA GOYAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਿੋਮਰੰਡਾ ਰੂਪਨਗਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1981 28 ਦਸੰਬਰ 2006 28 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 154.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 22 ਜੁਲਾਈ 2002
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 18 ਜੁਲਾਈ 2005

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ BjhA 3 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA
608 fwsh 

09/02/2011
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8872912244 1

894619525 104 759 ਨਿਦੀਪ੍ ਕੌਰ NAVDEEP KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝਾਵਾ ਟਾਂਡਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 5 ਸਤੰਬਰ 1976 22 ਦਸੰਬਰ 2006 22 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 149.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 21 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2002

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

ETT  ORDER 

NO/ 6761 

DATED 

30/11/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9914134589 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 462

601222320 105 761 ਵਿਨਸੀ ਸੈਣੀ VINCI SAINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਹਰਾਣਾ ਖੁਰਦ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 21 ਿਈ 1976 27 ਦਸੰਬਰ 2006 27 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 149.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੁਲਾਈ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ N.A N.A 9 ਅਗਸਤ 2002

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ N.A 10 ਜੁਲਾਈ 1992 N.A N.A

ETT/1200/

29.04.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8437780036 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 476

439437985 106 ਦੀਵਪ੍ਕਾ ਵਮੱਤਿ DEEPIKA MITTAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 29 ਿਾਰਚ 1976 27 ਦਸੰਬਰ 2006 27 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 149.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 18 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 10 ਦਸੰਬਰ 1997

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
gZso BzL 

4673 fwsh 26-

11-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417566284 2

107 ਨਿਰੂਪ੍ ਕੌਰ NAVROOP KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਜੜ੍ਾ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 18 ਿਾਰਚ 1972 2 ਜਨਵਰੀ 2007 2 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 147.500 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 1993
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1995

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 17 ਜੁਲਾਈ 2001 fBb fBb

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4427-28, 18-4-

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417213484 2

108 ਗਗਨਦੀਪ੍ GAGAN DEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਵਾਂ ਮਪੰਡ 
ਸਰਦਾਰਾਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 12 ਜੁਲਾਈ 1980 14 ਿਾਰਚ 2007 14 ਿਾਰਚ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 144.900 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 16 ਜਨਵਰੀ 2004
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 3 ਅਗਸਤ 2005 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ j? ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

8872671110

992580961 109 ਕਮਿਜੀਤ ਕੌਰ KAMALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੇਹਰੀਆਂ ਬਰਾਹਿਣਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 ਨਵੰਬਰ 1978 15 ਿਈ 2007 15 ਿਈ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 142.600 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ 21 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 14 ਜੂਨ 1975

ig/n/2010/

1334 

fwsh 

26/5/2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872135672 591

110 ਕੰ ਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ KANCHANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਚਚੜੇ੍ਵਾਲ ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜ੍ੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 ਿਾਰਚ 1983 20 ਦਸੰਬਰ 2006 20 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 142.480 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 26 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ………………… 30 ਜੁਲਾਈ 2015 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ …………. 2 ਨਵੰਬਰ 1999 …………. …………. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427244007

897797617 111 453 ਮਵਨੰਦਰ ਕੌਰ MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਾਜਪੁਰਾ ਬਸੀ ਪ ਾਣਾ-1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 10 ਜੂਨ 1976 22 ਦਸੰਬਰ 2006 4 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 141.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 26 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 14 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNhH - 

 1554 fwsh 02-

05-2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876726257 4

826320984 112 1551 ਨਹਾ NEHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਬੂਲਪੁਰ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 11 ਿਈ 1979 26 ਦਸੰਬਰ 2006 26 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 141.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 30 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 21 ਅਗਸਤ 2006 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh

 p`qr 

nM:1334 

imqI 

29/6/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888908466 0

522918398 113 837 ਰਵਮੰਦਰ ਬਾਿਾ RAMINDER 

BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਡਆਲ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1983 29 ਦਸੰਬਰ 2006 29 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 141.300 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੁਲਾਈ 2005

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ N.A N.A 20 ਜੂਨ 2006

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ N.A 15 ਜੂਨ 1998 N.A N.A

ETT/319/2

5.01.2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417459125 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 528

114 ਮੋਵਨਕਾ ਕੰਡਾ MONIKA KANDA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਨਣ ਦੇਵੀ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 ਸਤੰਬਰ 1979 26 ਦਸੰਬਰ 2006 26 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 140.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 30 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ - 37962

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 8872333167

526696930 115 661 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ RUPINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਬੀ ਢਾਬ ਿੁਕਤਸਰ-1
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

2 ਜੂਨ 1985 22 ਦਸੰਬਰ 2006 22 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 137.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 25 ਜੂਨ 2005 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - 20 ਅਗਸਤ 2006
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 3 ਜੂਨ 2000 - -

JhHNhNh  

1935-36 fwsh 

12-04-2010 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8283810331 1

960709480 116 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰੋਈ ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 23 ਿਾਰਚ 1978 15 ਿਾਰਚ 2007 15 ਿਾਰਚ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 134.100 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 25 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2004

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ inl 14 ਜੂਨ 1994 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

186/256,31/8/2

017
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3

non 

avail

abilit

y

3 9855517061 584

491863935 117 908  ੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ CHANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੋਰਕੀ

ਝੁਨੀਰ-2 ਐਟ 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 16 ਨਵੰਬਰ 1983 2 ਜਨਵਰੀ 2007 2 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 130.730 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 24 ਜੂਨ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2004 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 29 ਜੂਨ 1998 _

eI.tI.tI 

7878-79 

19/01/201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9464925137 46

762956109 118 1043 ਰੂਬੀ ਵਿਰਦੀ RUBBY VIRDI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਟੱਬੀ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 29 ਜੁਲਾਈ 1978 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 129.331 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੁਲਾਈ 1998 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2003 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - nhIjI -

eI.tI.tI. 

tIcr/nM:87

2-876 

imqI:21.0

1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 8146822777 8

823613618 119 569 ਨੀਤੂ NEETU ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ ਆਰੀਆਂ 

ਵਾਲੀ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1979 22 ਦਸੰਬਰ 2006 22 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 126.408 ਜਨਰਲ OH ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 22 ਜੁਲਾਈ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ gzikph 

fJb?efNt
13 ਅਗਸਤ 2002 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ;wkfie f;Zfynk 2 ਦਸੰਬਰ 1994 ^^ ^^

ETT(3198

-

99/21.06.

2010)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9814380440

120 ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ KARAMJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 5 ਅਪਰੈਲ 1977 2 ਜਨਵਰੀ 2007 2 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 124.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ 23 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 1 ਿਾਰਚ 1992

wZ[y 

ekoiekoh 

nc;o 

b[fXnkDk 

j[ew Bz 

530-31 

fws31-01-

2002

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 6501005598

316169530 121 2011 ਵਪ੍ਰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ PRIT PREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਾਹੜ੍ਕੇ ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1981 26 ਦਸੰਬਰ 2006 26 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 124.400 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 14 ਜੂਨ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 14 ਅਗਸਤ 2003 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 10 ਜੂਨ 1997 Bjh Bjh

JhaNhaNha 

1334 fwsh 

29&06&2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9646849747 830

238657 122 711 ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ SURJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਜੇ ਨਗਰ (ਕੰ) ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 1980 29 ਦਸੰਬਰ 2006 29 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 122.000 ਜਨਰਲ OH ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੂਨ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ - 7 ਅਪਰੈਲ 2002 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 19 ਜੂਨ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

 j[ew BzL 

262 

fwshL17H

08H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501458519
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

ਅਹੁਦਾ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

123 ਹਰਮਨਦੀਪ੍ ਬੱਗਾ HARMANDEEP 

BAGA 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 1978 8 ਦਸੰਬਰ 2006 8 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 121.870 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ - hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9417149833 5

454135572 124 865 ਰਾਜ ਰਾਣੀ RAJ RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੱਖੀਵਾਲ
ਬੁਢਲਾਡਾ-2 ਐਟ 

ਬਰੇਟਾ
ਿਾਨਸਾ 15 ਜਨਵਰੀ 1970 15 ਿਾਰਚ 2007 15 ਿਾਰਚ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 119.666 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 23 ਜੁਲਾਈ 1993

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਇਿੇਕਵਿਿ ਇੰਗਵਿਸ਼ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 25 ਜੂਨ 1988 - -

6594-69 

imqI 

19.10.200

9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 4 47

276545484 125 354 ਬਿਜੀਤ ਕੌਰ BALJEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਤੀ ਸੋਹਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1967 2 ਜਨਵਰੀ 2007 2 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 115.500 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 8 ਿਈ 1993
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 15 ਿਾਰਚ 1984

Jh Nh Nh 

2683-87//2-12-

2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417159469 3

389442475 126 ਨਵਰੰਦਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ NARINDERDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਬੁਰਜੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 22 ਅਗਸਤ 1977 2 ਿਾਰਚ 2007 2 ਿਾਰਚ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 113.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 21 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 24 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 23 ਜੂਨ 1975
6337^47 

fwsh 

23/8/17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501877888

517864 127 458 ਕਮਿਜੀਤ ਕੌਰ KAMALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਬਸਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 13 ਜਨਵਰੀ 1978 21 ਦਸੰਬਰ 2006 21 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 112.290 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 7 ਜੂਨ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 20 ਅਗਸਤ 1999
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 10 ਜੂਨ 1993

Jh Nh Nh 3318-

19 fwsh31-3-11
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 2

896555999 128 608 ਸਤਨਾਮ ਵਸੰਘ SATNAM SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੱਥਾਂ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 9 ਨਵੰਬਰ 1976 26 ਦਸੰਬਰ 2006 27 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 109.388 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 15 ਜੂਨ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ BjhA Bjha 23 ਸਤੰਬਰ 2000 ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ਼ਰੀਨਗਰ ਰੈਗੂਲਰ NO 10 ਜੁਲਾਈ 1992 BjhaA BjhA

2173^222

8 fwsh 

29^8^201

7

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9041913500 498

684652366 129 701 ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ MANDEEP KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਟੱਬੀ ਭਰਾਈਆ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 31 ਿਈ 1975 26 ਦਸੰਬਰ 2006 26 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 17 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ T[es eowukoB  gqw';aB b?D s'A 

fJBekoh j? . ;t?^x';aDk BZEh j? . 
488

130 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਦਸਰ ਬਸਤੀ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 5 ਿਈ 1981 27 ਦਸੰਬਰ 2006 27 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 24 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ T[Zs

w

TZs

w

T[Zs

w

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

pj[s 

nZS

k

9463332909 1

541887679 131 1020 ਵਹਮਾਨੀ ਰਾਏ HIMANI RAI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਰਨਾ ਰਾਜਪੁਤਾਨ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ 1983 13 ਨਵੰਬਰ 2007 13 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 152.565 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 28 ਜੂਨ 2004 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 18 ਅਗਸਤ 2007 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - nhIjI -

eI.tI.tI. 

tIcr/nM:26

3 

imqI:22.0

1.2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 2 2 3 3 9914663300 9

132 ਦੀਪ੍ਤੀ DEEPTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਨਗਰ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 ਜੂਨ 1982 7 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 146.260 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 28 ਜੂਨ 2003 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 20 ਅਗਸਤ 2006
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 15 ਜੂਨ 1998 fBb fBb

ਈ.ਿੀ.ਿੀ., 
4427-28, 18-4-

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876151662 1

182182461 133 716 ਕੁਿਬੀਰ ਕੌਰ KULBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1 ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

3 ਿਾਰਚ 1979 22 ਅਕਤੂਬਰ 2007 25 ਅਕਤੂਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 146.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 22 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 23 ਜੂਨ 1985

ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਐਗਰੀਕਿ ਰ 

ਯੂਨੀ. ਿੁਵਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 17 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,  
2365 fwsh 21-

01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 9417013339 8

230251531 134 633 ਸੰਗੀਤਾ  ਾਿਿਾ SANGITA 

CHAWLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਪਨੰੂਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 3 ਸਤੰਬਰ 1971 27 ਨਵੰਬਰ 2007 28 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 141.910 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1992

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ BjhA Bjha 7 ਅਗਸਤ 1997 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ no ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ NnhI 24 ਜੂਨ 1987 BjhA BjhA

1130^37 

fwsh 

22^7^201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9779063456 681

949859760 135 1040 ਰਜਨੀ ਬਾਿਾ RAJNI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਗਤਪੁਰਾ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 9 ਿਾਰਚ 1977 16 ਨਵੰਬਰ 2007 16 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 137.891 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 23 ਜੁਲਾਈ 1997 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 28 ਜੂਨ 2001 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - nhIjI -

eI.tI.tI. 

tIcr/nM:13

34imqI:24

.06.2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 8198045200 10

333319306 136 1884 ਅੰਵਬਕਾ ਸ਼ਰਮਾਂ AMBICA 

SHARMA 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਹੀਰ ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 21 ਜੂਨ 1979 15 ਨਵੰਬਰ 2007 15 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 137.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 4 ਜੁਲਾਈ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh lwgU nhI 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh 

ETT 

TEACHER, 

ORDER 

NO. 514 

DT 02--07-

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914088821 0

816114356 137 1880 ਮੋਵਨਸ਼ਾ ਪ੍ਾਿ MONISHA PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 20 ਦਸੰਬਰ 1978 17 ਨਵੰਬਰ 2007 17 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 137.200 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 4 ਜੁਲਾਈ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 9 ਜੁਲਾਈ 2004 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ lwgU nhI 30 ਜੁਲਾਈ 1999 lwgU nhI lwgU nhI

1405 

imqI 

22.06.201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 2 3 9872183822 659

780417350 138 1906 ਮਨਵਜੰਦਰ ਕੌਰ MANJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਟਾ ਮਪੰਡ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 9 ਨਵੰਬਰ 1978 23 ਨਵੰਬਰ 2007 23 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 136.116 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 12 ਜੂਨ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 4 ਅਗਸਤ 2005 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 nhI nhI

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

1003-04

 ਵਮਤੀ 26-

08-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9988931254

435836256 139 1920 ਜਗਨੀਤ ਕੌਰ JAGNEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਿੱ ਾਪੁਰ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 23 ਜੁਲਾਈ 1978 12 ਦਸੰਬਰ 2007 12 ਦਸੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 135.266 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 7 ਜੁਲਾਈ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਇਿੇਕਵਿਿ ਇੰਗਵਿਸ਼ Bjh 21 ਅਗਸਤ 2006 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 29 ਜੁਲਾਈ 1994 nhI nhI

504

 fwsh 

2H07H2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 0

57874 140 1758 ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੜ੍ਹਾ (ਕੰ) ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 4 ਸਤੰਬਰ 1977 3 ਨਵੰਬਰ 2007 3 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 133.950 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 18 ਅਗਸਤ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 28 ਿਈ 1994 nhI nhI
442-44, 

28.08.2017
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914868222

471395360 141 729 ਿੀਰਪ੍ਾਿ ਕੌਰ VEERPAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋ  ਭਾਗ ਮਸੰਘ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

7 ਿਈ 1976 22 ਅਕਤੂਬਰ 2007 24 ਅਕਤੂਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 131.700 ਜਨਰਲ OH ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 20 ਜੂਨ 1985
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 

(ਿਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ)

j'w ;kfJz;, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀ. ਪ੍ਵਿਆਿਾ, 
2004

14 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ.,  
2365 fwsh 21-

01-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9855498207 9

782630598 142 1149 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਵਸੱਧੂ RAMANDEEP 

SIDHU
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੇਰੀ ਲਾਡਾ ਮਸੰਘ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19 ਿਾਰਚ 1985 27 ਅਕਤੂਬਰ 2007 27 ਅਕਤੂਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 131.200 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 28 ਜੂਨ 2006 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਿkr{ BjhA ਿkr{ BjhA 18 ਅਗਸਤ 2007 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਿkr{ BjhA 6 ਜੁਲਾਈ 2001 BjhA BjhA 

eI.tI.tI.

ਹੁਕਮ 

ਨੰ.302 

ਵਮਤੀ 
25.01.201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9501267151 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 26

143 703 ਨਿੇਵਦਤਾ ਦਹੀਆਂ NVEDITA 

DAHIYA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਬੱੁਲ ਖੁਰਾਣਾ (ਿੰੁ) ਲੰਬੀ

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

8 ਜੂਨ 1978 2 ਅਕਤੂਬਰ 2007 2 ਅਕਤੂਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 122.490 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 23 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ 28 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 31 ਿਾਰਚ 1995 Bjh Bjh

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
,0 618 

fwshL 

29^08^17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501103235 18

994130733 144 1849 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ GURPREET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਆਂਤਪੁਰ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1979 20 ਜੁਲਾਈ 2009 20 ਜੁਲਾਈ 2009 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 141.750 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 10 ਜੂਨ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 12 ਜੁਲਾਈ 2002 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ Bjh 1 ਿਾਰਚ 1996 Bjh Bjh

1334/ 

20/07/2011
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872446933 938

145 ਰਤਨਸ਼ ਕੌਰ RATNESH KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਐਲਗਰਾਂ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 14 ਅਪਰੈਲ 1968 13 ਦਸੰਬਰ 2010 13 ਦਸੰਬਰ 2010 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 110.500 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੂਨ 1988
ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 15 ਸਤੰਬਰ 1989
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1983 BjhA BjhA

4813-39 fwsh 

13/08/3
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463695536 2

837316864 146 2073 ਪ੍ਿੋਮਾ ਕੁਮਾਰੀ PALOMA 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਾਰੀ ਮਨਕੇਤਨ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 8 ਜੁਲਾਈ 1982 6 ਨਵੰਬਰ 2013 6 ਨਵੰਬਰ 2013 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 117.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ 6 ਜੂਨ 2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 8 ਸਤੰਬਰ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 7 ਜਨਵਰੀ 1997 nhI nhI

3603 

fwsh 

21H03H16

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 8528646797 0

147 400 ਵਦਪ੍ਾਿੀ ਸੂਦ DIPALI SOOD ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਤੜ੍ਾਂ ਖਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1978 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 21 ਜੂਨ 1999
ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ ਮਦਆਨੰਦ 
ਯੂਨੀ. ਰੋਹਤਕ ਰੈਗੂਿਰ BjhA BjhA 29 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ BjhA 16 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 3 9915771721 10

148 739 ਅਨੂ ਬਾਂਸਿ ANU BANSAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੇਜ-5 ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 13 ਦਸੰਬਰ 1975 22 ਦਸੰਬਰ 2006 22 ਦਸੰਬਰ 2006 1 ਅਪਰੈਲ 2015 152.200 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 31 ਜੁਲਾਈ 1997 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 26 ਅਗਸਤ 2011
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 9876099306 41

149 ਨਿਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ NAVPREET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੈਜਗੜ੍ਹ ਖੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 23 ਅਗਸਤ 1980 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 1 ਅਪਰੈਲ 2015 127.040 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 29 ਜੂਨ 2002 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2006
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 19 ਜੂਨ 1995

BzL 387 fwsh 

01-06-2012
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 2 9855323359

936111239 150 1143 ਿੀਨਾ ਰਾਣੀ VEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ (ਕੰ)

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

15 ਸਤੰਬਰ 1973 25 ਸਤੰਬਰ 2017 25 ਸਤੰਬਰ 2017 92.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 16 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਯੂਨੀ. ਲੁਮਧਆਣਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 29 ਜੂਨ 1985
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 11 ਜੂਨ 1975 Bjh ih Bjh ih Bth Gosh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Bth 

Gosh

Bth 

Gosh

Bth 

Gosh

Bth 

Gosh

Bth 

Gosh

Bth 

Gosh
9876989788 7
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-
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893693437 1 ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ DAVINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 13 ਜੁਲਾਈ 1967 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 86.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 26 ਜੂਨ 1985 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ- ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਿਾਦਨ), 

ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਗਾਇਨ)

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

8 ਅਗਸਤ 1986 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

1 ਿਾਰਚ 1981 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - 80-81 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 2 9417664445 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ

207806190 2 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARMJIT KAUR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਮਜਲਹਾ ਜੇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 1 ਸਤੰਬਰ 1966 12 ਅਕਤੂਬਰ 1992 20 ਅਕਤੂਬਰ 1992 107.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 8 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 21 ਅਗਸਤ 1987
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 1 ਿਾਰਚ 1982

n^2$2016^17$

gdT[Bsh j??Zv 

Nhuo$3709^21 

 

fwshL30H08H1

6

-

n^1/1ezB

cow/;aB 

2000/113

6^75 

fwshL26H

04H2000

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 4 4 9878938590

T[es eowukoB gfjbK JhHNhHNhH 

s'A n?uHNhH bJh gq'w';aB b? u[Ze/ 

jB ns/ T[; B/ nzro/iah ft;a/ ftZu th 

ngbkJh ehsk j?.

4

438347429 3 117 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAVINDER KAUR ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਨੂਸੀ ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 5 ਦਸੰਬਰ 1963 25 ਜੁਲਾਈ 1997 25 ਜੁਲਾਈ 1997 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 7 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh

PROMOTED TO 

HT,  2627-2646, 

24-03-2018

- ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 19

113554453 4 ਸੰਗੀਤਾ SANGEETA ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਿੱਲਿਾਜਰਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 26 ਅਪਰੈਲ 1966 1 ਅਗਸਤ 1997 1 ਅਗਸਤ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਜੁਲਾਈ 1985
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 10 ਅਗਸਤ 1988 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਿਾਰਚ 1981

A-2/2016 

pRmoSn /Hyf 

tIcr 7962-8433 

imqI 

22.09.2016

nhI

eItItI 

hukm nM 

pRw/A-3 

/2001/140

00-37 

imqI 

09.10.200

1

ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ.
 

12438/20

11

3 3 3 3 3 3 9417758415

ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ ਕਰਮ ਾਰੀ ਬਤੋਰ ਐ  ਿੀ 
 ਵਮਤੀ 23.09.16 ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਿ ਹੋ  ੱੁਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰ 

ਤਰਕੀ ਿੈਣ ਿਈ ਵਸਿਿ ਵਰੱਿ ਪ੍ਿੀਸ਼ਨ 

12438/11 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਕਰਮ ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਿ ਨੱਥੀ ਹੈ।

16

909774550 5 ਪੁ੍ਸ਼ਵਪੰ੍ਦਰ ਕੌਰ PUSHPINDER 

KAUR
ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਬੂਹਾ ਨੰਗਲੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 26 ਿਾਰਚ 1962 8 ਅਗਸਤ 1997 8 ਅਗਸਤ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 3 ਜੂਨ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 6 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 30 ਿਈ 1975

nwbk^3/g

oyekb/20

05/^3009

4^158 

fwsh 

29/3/2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815327982 34

459185832 6 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SUKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚੱਕ ਸੁਰਘੂਰੀ 
(ਿੋਜਦੀਨ ਵਾਲਾ)

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 13 ਨਵੰਬਰ 1974 23 ਅਗਸਤ 1997 23 ਅਗਸਤ 1997 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 16 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਹੈਡ-ਿੀ ਰ, n^1, 

n?Hf;H$2010^

380^470

fwsh 

14H12H2010

^ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 ਯੋਗਤਾ ਪੂ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 40

742366690 7 148 ਰੀਿਾ ਰਾਣੀ REETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਿਾ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 26 ਿਈ 1966 5 ਸਤੰਬਰ 1997 5 ਸਤੰਬਰ 1997 55.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 8 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh Bjh Bjh eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9465754989 ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 42

749575150 8 ਰੀਤੂ ਬਾਿਾ RITU BALA ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਭੋਲੂਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-3 ਫਰੀਦਕੋਟ 18 ਜੂਨ 1968 9 ਸਤੰਬਰ 1997 11 ਸਤੰਬਰ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 26 ਅਗਸਤ 1987
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 12 ਜੁਲਾਈ 1988 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ eowukoh tzb'A soZeh Bk b?D bJh 

fpB?gZso fdZsk j?.
45

9 ਦਿਜੀਤ ਕੌਰ DALJEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲਾਂ ਭੁੱ ਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 ਸਤੰਬਰ 1967 20 ਅਗਸਤ 1997 16 ਸਤੰਬਰ 1997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 8 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਿਾਰਚ 1992 no ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ prmoSn nhI lYxw cwhuMdy 151

351287785 10 ਸੁਨੀਤਾ ਅਰੋੜ੍ਾ SUNITA ARORA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਸਲਾਿਾਬਾਦ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 26 ਸਤੰਬਰ 1963 23 ਸਤੰਬਰ 1997 23 ਸਤੰਬਰ 1997 54.910 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 13 ਜੂਨ 1983
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀ. 
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਮਹਾਂਵਰਸ਼ੀ ਵਦਆਨੰਦ 

ਯੂਨੀ. ਰੋਹਤਕ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 26 ਿਈ 1979 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eItItI 

hukm nM 

pRw/A-3 

/2001/790

5-24 imqI 

19.06.200

1

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478638905  eowukoh n?uHNh g';N s'A fvpko 

j?.ਅਨੁਿਗ ਅ ਅਤੇ ਇ ਨੱਥੀ ਹੈ। 44

479693681 11 306 ਮੰਗਿ ਿਾਿ MANGAL LAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੰਗੜ੍ ਮਪੰਡੀ ਦੌਰਾਗਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 9 ਅਪਰੈਲ 1973 7 ਦਸੰਬਰ 2001 11 ਦਸੰਬਰ 2001 50.150 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 30 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ

ih^2^8047^50 

fwsh 

10^10^2007

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 14 ਦਸੰਬਰ 2009 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN

h, 

nwbk^200

5/n^3/198

7^98  

fwsh 

23^03^20

05

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 4 4 9855503002 72

878423684 12 94 ਨੀਰਜ ਜੇਤਿੀ 
ਸ਼ਰਮਾਂ

NEERAJ JETLEY 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਰਸੋਵਾਲ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 15 ਜੂਨ 1973 21 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 62.770 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 21 ਅਗਸਤ 1995 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ

fJb?efNt 

gzikph,fj;Noh)gZ

so BzL 161^162 

fwshL30H03H20

06,gZso 

BzL1801^1802  

fwshL2H04H200

7

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ NIL 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

N-fuzr nkc 

fJzrfbP gzso 

BzL3119-20 fws-

L19-04-2004,N-

fuzr nkc ;wkfie 

f;Zfynk gZso 

BzL2702-03 fws-

L21-10-2013

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 13 ਜੁਲਾਈ 1990 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHN

h j[ew 

BzL1694^

1730 

fwshL01H

03H2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 4 3 9417657388 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 123

280951833 13 427 ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ RUMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ (ਕੰ) ਵੈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 30 ਜੂਨ 1976 24 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 53.400 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 22 ਜੁਲਾਈ 1997 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 28 ਸਤੰਬਰ 2000 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 12 ਜੁਲਾਈ 1992

ps'o j?v Nhuo 

gZd T[Bsh 

j[ew Bz 

n^3$gZd 

TBsh 

j?vNhuo$2018

^2627^2641 

fwsh 24H3H18

ਡੀ-ਬਾਰ

ngq^5/20

05^goy 

;wk^5947

^66 fwsh 

1H8H200

5

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9814286014 139

895470229 14 453 ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ SATWINDER 

KAUR
ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਬੂਟਾ ਮਪੰਡ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 21 ਜਨਵਰੀ 1964 24 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 51.250 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 16 ਅਪਰੈਲ 1985

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 6 ਿਾਰਚ 2000 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 21 ਜੂਨ 1980

A3/p`a/AYctI20

18/2627/2646 

imqI 24.3.2018

lwgU nhI

ETT              

24dec 

2003      

5947-66       

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 140

395427745 15 ਹੇਮਿਤਾ ਸਿਿਾਨ HEMLATA 

SALWAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਸਲਾਿਾਬਾਦ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 27 ਜੁਲਾਈ 1968 21 ਦਸੰਬਰ 2001 24 ਦਸੰਬਰ 2001 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 8 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ krmcwrIN pRomoSn lYx qoN ienkwrI 

hY [
110

16 149 ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾਂ ANJU SHARMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੜ੍ਛ ਖੁਰਦ ਖਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1977 28 ਦਸੰਬਰ 2001 28 ਦਸੰਬਰ 2001 124.616 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 19 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ BjhA 16 ਸਤੰਬਰ 1999 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ BjhA 10 ਅਗਸਤ 1992

j[ew BzL n-

1$2016$552-55 fwshL 

05$10$2016

BjhA

n-

6/2004/670-

676 fwshL 

09/03/2001

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 2 3 7087796306 8

662460144 17 398 ਮਵਨੰਦਰ ਕੌਰ 

ਅਰੋੜ੍ਾ
MANINDER 

KAUR ARORA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਰੋਜਾ ਸਮਹਫਲ 
ਰਮਹਿਾਨ

ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 8 ਅਗਸਤ 1969 1 ਜਨਵਰੀ 2002 1 ਜਨਵਰੀ 2002 56.391 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 1 ਜੁਲਾਈ 1989
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 27 ਨਵੰਬਰ 1990 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 10 ਿਾਰਚ 1985

A-

3/p`.au/AY`c.tI.

/2016/15650-

72 imqI 

17.09.2016

Bjh

9178̂ 82, 16-11-

2007
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8054700515 87

221424334 18 ਸ਼ੁਭ ਿਤਾ SHUBH LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਨੋਪੁਰ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 ਜਨਵਰੀ 1979 1 ਜਨਵਰੀ 2002 1 ਜਨਵਰੀ 2002 54.530 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 20 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ

TEACHING OF 

HINDI(Let.No. 298-99 

Date 18-04-2011)       

ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ NA 1 ਿਈ 1999 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ nhI jI 1 ਿਾਰਚ 1993 NO NO

eI.tI.tI 

hukm 

nM:Amlw/

2004(ly-

3)10036-

10058 

imqI 

gurdwspu

r:28-12-

2004

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9855599775 not intersted in permotion 161

3040217016 19 434 ਸੀਮਾ SEEMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਮਜੰਦਾਂ ਵੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 15 ਜਨਵਰੀ 1974 1 ਜਨਵਰੀ 2002 1 ਜਨਵਰੀ 2002 51.780 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 11 ਜੂਨ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 8 ਜੁਲਾਈ 1997 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 5 ਅਕਤੂਬਰ 1991 Bjh

gZso Bz 

n^3$gZHTH$n

?uHNh$2018$

2627^2646 

fwsh 

24^03^2018

JhHNhHN

h, 

7507^26 

fwsh 

27^09^20

05

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 4 3 3 0 9464019492 0

676309970 20 104 ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ SARABJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੁਲਪੱੁਖਤਾ ਟਾਂਡਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 10 ਸਤੰਬਰ 1977 2 ਜਨਵਰੀ 2002 2 ਜਨਵਰੀ 2002 54.030 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 20 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ  -- ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ  21 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ  -- NO NO

JhHNhHNh

jew 

BzHn/5/2004/

goy ;wK/3355-

73

fwshHibzXo 

01-04-2005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815566983 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 88

21 413 ਜਗਦੀਸ਼ JAGDISH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਡੱਬੀਪੁਰਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 3 ਜਨਵਰੀ 1978 15 ਿਈ 2002 15 ਿਈ 2002 43.830 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਜੁਲਾਈ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ 126-4

04H03H2004
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

25H11H200

9

28 ਅਗਸਤ 2008 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ 2006-164

10-10-2006
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

28H09H2010

19 ਜੂਨ 1995 BjhA BjhA

JhHNhHN

hH 4- 

n?H f;H- 

07- 

goy;wK^ 

2290^ 

2399 

wsh 

04H02H2

007

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501029359 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ

ਪੁਰਾਣਾ 
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)
ਅਹੁਦਾ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਪੁਰਾਣਾ 
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)
ਅਹੁਦਾ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

747352260 22 663 ਸੁਮਨ ਬਾਿਾ SUMAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ਾ ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1974 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 66.570 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 5 ਦਸੰਬਰ 1996 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 24 ਜੂਨ 1989 lwgU nhI lwgU nhI

9302-04 

imqI 

24.09.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146657580 ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 761

264287715 23 ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ PARVINDER 

KAUR
ਹੈੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਸੱੁਖੇਵਾਲਾ ਜੀਰਾ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1972 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 66.417 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 14 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਿਾਦਨ)  24 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ  ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ  

DEO E.E. fzr 

order no. A-

1/E.E/2017/Pro

motion Head 

Teachers/423-

28 Date: 

30.09.2017

Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 4 4 9914365744
krmcwrn ny imaUizk Awnrz pws kIqw 

hoieAw hY[bqOr hY`f tIcr kMm kr rhy 

hn

697

890610258 24 678 ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAJWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੰਨਾ ਮਪੰਡ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 1977 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 66.265 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 20 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 21 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 15 ਜੂਨ 1975 Bjh Bjh

eI.tI.tI. 

314-328 

imqI 25-

10-2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 2 2 2 9855870370 ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 747

585596454 25 ਰੰਜਨਾ ਰਾਣੀ RANJANA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਫਾਮਿਲਕਾ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 3 ਨਵੰਬਰ 1980 21 ਅਕਤੂਬਰ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 66.200 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 22 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਿੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ 949

973975832 26 ਨੀਰਜਾ ਰਾਣੀ NEERJA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਰੇਿ ਨਗਰੀ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 21 ਜੁਲਾਈ 1976 29 ਜੂਨ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 65.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 12 ਜੁਲਾਈ 1996 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 3 ਜੁਲਾਈ 2001 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 17 ਜੁਲਾਈ 1991 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

1326-

30/05.11.2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 3 8283801377 922

251848177 27 372 ਮੋਵਨਕਾ ਵਿਰਕ MONIKA VIRK ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੱਫੜੇ੍ ਭਾਈ ਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 1976 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 65.140 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 19 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਅਪਰੈਲ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਜੂਨ 1992

JhHNhHNh 

Nhuo ih-

2/goyekb/2014

/15 fwsh 29-

05-2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9914149491 49

28 657 ਅਵਮਰਤ ਕੌਰ AMRIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਿਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 30 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.905 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 24 ਜੂਨ 1987 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 12 ਜੁਲਾਈ 1988
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਜੂਨ 1983

ਈ.ਿੀ.ਿੀ./n
-4/2014 

n?Lf;L 

7215(12/08/201

4)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9803679760 1

376517197 29 528 ਸੁਨੀਿ ਕੁਮਾਰ SUNIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਕਾ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਿਲਕਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1975 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.751 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 12 ਜੁਲਾਈ 1996 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ^ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 20 ਨਵੰਬਰ 2004 ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 

ਜੰਮੂ ਰੈਗੂਲਰ 294-2014 

fws- 20-01-2014
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਯੂਨੀ. ਆਫ ਜੰਮੂ, 

ਜੰਮੂ 

29H11H2014

17 ਜੁਲਾਈ 1991 BjhA BjhA

JhHNhHN

hH n^2, 

gqHf;H/2

013^1326

^30 fwsh 

05H11H2

013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815349746 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 762

626248941 30 214 ਵਨਧੀ ਮਵਹਤਾ NIDHI MEHTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਥਾਦੇਵਾਲਾ ਿੁਕਤਸਰ-2
ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

5 ਦਸੰਬਰ 1973 25 ਜੂਨ 2010 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.710 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 16 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਿਾਦਨ) 22 ਜੂਨ 1985
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 11 ਜੂਨ 1975 Bjh ih Bjh ih

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
n-1( ) goy 

;wK/2866-

2901 fwsh 16-

12-13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464909240 3

260913745 31 716 ਅਵਮਤ ਕੁਮਾਰ AMIT KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਹਰੀਂਹ (ਕੰ) ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 1980 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 64.551 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 30 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 14.06.2002 

(imauijk)
26 ਅਗਸਤ 2003 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ lwgU n-I ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 14 ਜੂਨ 1994 Bjh Bjh hW ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 8146577971 ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 702

624132776 32 ਸੁਮਨ ਿਤਾ SUMAN LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੌਲ ਕਲਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 28 ਿਾਰਚ 1972 7 ਨਵੰਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 63.927 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 20 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 23 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 10 ਜੂਨ 1975

N^1/2014/

3661^77 

fwsh 

2/7/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146977333 864

624877980 33 747 ਸਰਿਦਾ SARVADA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰਾਇਆਂ-1 ਜਲੰਧਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1970 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 63.746 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 3 ਨਵੰਬਰ 1989
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 28 ਅਗਸਤ 1992 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ

r[o{ BkBe d/t 

:{Bhrof;Nh 

23.05.2000

9 ਜੁਲਾਈ 1985 Bjh Bjh

9801-02 

fwsh 

08^10^20

13

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 3 9855933975 753

875641762 34 330 ਕੁਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ KULWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆਂ ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1977 26 ਜੁਲਾਈ 2010 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 63.730 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 15 ਜੁਲਾਈ 1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 28 ਜੂਨ 2001 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 10 ਜੂਨ 1993 Bjh Bjh

JhHNhHN

hH/n^2/(5

31)/2014^

15eBcow/

PB/^1^68

/269fwsh

11H06H2

014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9876790011 3

578812102 35 83 ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰੀ VIJAY KUMARI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੇਹਲੀ (ਕੰ) ਬੰਗਾ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
10 ਅਪਰੈਲ 1980 26 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 63.466 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 22 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ fBb fBb ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ eowukoB gqw'ôB b?D s'A fJBekoh j?. 804

36 ਅੰਜਿਾ ਕੁਮਾਰੀ ANJALA KUMARI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਐਿਂਾ ਚੰਗਾ ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 10 ਜੁਲਾਈ 1973 27 ਸਤੰਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 63.220 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 21 ਸਤੰਬਰ 1993
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ koeI nhI ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ nokrI qo pi-lw ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੂਨ 1988 BjhA BjhA

ETT 

7085-99 

28-02-

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464573722 22

37 ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ DAVINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹਰੋਲੀ
ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਰੂਪਨਗਰ 26 ਅਗਸਤ 1981 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 62.850 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 14 ਜੂਨ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਿਰ BjhA ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ BjhA 24 ਸਤੰਬਰ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ BjhA 10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA

 5017-15  

25/10/2013
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9417554165 1

598155928 38 ਵਮੰਨੀ MINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱੁਲੇਪੁਰ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 13 ਅਪਰੈਲ 1978 17 ਜੂਨ 2011 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 62.720 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 20 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 15 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 988

823045949 39 264 ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ KARAMJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਖਣਾ ਅਬਲੂ ਿੇਨ ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2

ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਤਸਰ 
ਸਾਮਹਬ

24 ਦਸੰਬਰ 1980 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 61.653 ਜਨਰਲ OH ਵਮਊਵਜ਼ਕ 23 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 24 ਜੂਨ 1985
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ----- 18 ਜੂਨ 1975

3/1-

17(n̂ 2)gdT[Bshj?ZvN

huo$3986̂ 4016 fwsh 

22̂ 03̂ 18

Bjh

n1()goy;wK/201

6/1118-36 fwsh 

18-07-16

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 4 4 9464956699 4

275065376 40 454 ਰਮਨਜੀਤ RAMANJIT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਜੋਮਦੱਤਾ ਬੱੁਲੋਵਾਲ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 ਜੂਨ 1981 26 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 61.490 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 1 ਅਪਰੈਲ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੁਲਾਈ 2003 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਿਾਰਚ 1996 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eI.tI.tI

A-

1/2013/96

73-98,

09.09.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8437743436 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 791

349510874 41 250 ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ RAJBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰੁਭ ਸਰਮਹੰਦ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 27 ਜਨਵਰੀ 1967 28 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 61.185 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਿਾਰਚ 1986 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਅਪਰੈਲ 1989
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 4 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

JhHNhHNhH, 

n-1/2014/goy 

;wK/ 1543-63

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8360623160 2

481991306 42 125 ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ HARVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਟਾਰੋਂ ਔੜ੍

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
6 ਿਈ 1966 7 ਜੁਲਾਈ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 60.182 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 7 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ fBb fBb ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ eowukoB gqw'ôB b?D s'A fJBekoh j?. 930

151871624 43 1096 ਸੰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ SANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਾਰਪੁਰ ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 5 ਜਨਵਰੀ 1975 17 ਨਵੰਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 59.930 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 22 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ bkr{ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀ. 

ਅੰਵਮਰਤਸਰ, 21 

i{B 2000

3 ਜੁਲਾਈ 2001 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ bkr{ Bjh ######## bkr{ Bjh bkr{ Bjh

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

ਿੇਖਾ-
2013(ਿ3)91

12 

ਵਮਤੀ 27-

08-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417129254 889

874429535 44 ਰੇਨੰੂ ਬਾਿਾ RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 ਿਈ 1981 8 ਨਵੰਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 59.861 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 8 ਜੂਨ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਗਾਇਨ) 9 ਜੁਲਾਈ 2004 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNh 

j[ew BzH b/yk 

3/2013/9472̂ 7

9 fwsh 

05̂ 09̂ 2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9478155044 869

151598852 45 ਵਕਰਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ KIRANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਾਗ ਕਲਾਂ (ਕੰ) ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 ਜੂਨ 1984 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 59.786 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 25 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ 26 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 20 ਜੂਨ 1975

n^1/2014

^4790^96 

 fwsh 

20/8/14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9914309333
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਪੁਰਾਣਾ 
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)
ਅਹੁਦਾ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

717451119 46 942 ਨੀਰੂ NEERU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 20 ਜੂਨ 1975 13 ਜੁਲਾਈ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 59.420 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 11 ਜੂਨ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 27 ਜੁਲਾਈ 2004 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 13 ਜੁਲਾਈ 1990 Bjh Bjh

A-4/prK 

smW/201

3-14-

4297-99 

imqI 

14.05.201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9888516160 937

139720865 47 ਰਾਜੀਿ ਕੁਮਾਰ RAJIV KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੱਥੂ ਮਚਸਤੀ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-3 

ਐਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਫਾਮਿਲਕਾ 18 ਅਗਸਤ 1979 26 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 58.739 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 23 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 7 ਜਨਵਰੀ 1997

ett ih-

2/n?Hf;ZH

2014^198^

214 fwsh 

27H01H20

14

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 3 9888329009 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 789

112421460 48 ਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਿਾ SHSHI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਮਰੰਡੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਸਤੰਬਰ 1980 9 ਨਵੰਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 57.839 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 21 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 23 ਜੂਨ 1985 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 16 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

A-2/BrqI 

/2011 

/3903-

3962

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8146021115

983880438 49 452 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰਬੰਸਪੁਰ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ 1977 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 57.684 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 15 ਜੂਨ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 4 ਜੁਲਾਈ 2002 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - nhIjI -

eI.tI.tI. 

tIcr/ 

nM:1811-

13 

imqI:12.0

1.2015

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 2 3 3 7696286616 739

945237930 50 New ਗੁਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ GURINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਾਹਲੀ ਿੁਹੱਲਾ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 31 ਅਗਸਤ 1982 17 ਨਵੰਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 57.362 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 20 ਜੂਨ 2014

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 30 ਅਗਸਤ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 29 ਜੂਨ 1998 nhI nhI

eI.tI.tI913

0-40 imqI 

29/07/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914871177 ਵਜਿਹਾ ਕਪੂ੍ਰਥਿਾ ਤੋਂ ਬਦਿੀ 0

999713541 51 ਰਵਿੰਦਰਪ੍ਾਿ ਕੌਰ RAVINDER PAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਡਹੇੜ੍ੀ ਸਰਮਹੰਦ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 28 ਜਨਵਰੀ 1974 24 ਸਤੰਬਰ 2009 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 53.320 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 1997
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ 12 ਜੂਨ 1975 BjhA BjhA

gZso BzH n-

1/2014/1543-

63 fwsh 21-7-

2014

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 9914803338 25

877619303 52 341 ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦੇਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਫਰੀਦਕੋਟ 6 ਨਵੰਬਰ 1984 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 49.111 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 14 ਜੂਨ 2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ HHHHHHHHHH

HH
ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ HHHHHHH

HHHHH
27 ਜੁਲਾਈ 2007

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ HHHH 6 ਜੁਲਾਈ 2001 HHHH HHHH

 

n^1/1(goy 

 

;wK)2013/

8375^77 

19/11/201

3

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501007934    819

989770597 53 ਰਸਵਪੰ੍ਦਰ ਵਸੰਘ RASHPINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਜੋਕੀ ਖੁਰਦ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 13 ਅਪਰੈਲ 1983 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 48.717 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 17 ਿਾਰਚ 2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 24 ਜੁਲਾਈ 2006
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh Bjh ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9814680999 2

360868550 54 533 ਿੰਦਨਾ VANDANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 10 ਅਗਸਤ 1982 26 ਅਕਤੂਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 42.784 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ………. ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ GNDU 1-4-2007 1 ਜੁਲਾਈ 2007 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ………. 20 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

976-96 

10.06.2014
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 8416611285 802

55 222 ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ YADWINDER 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਕੈਰੇ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 1 ਅਪਰੈਲ 1983 14 ਸਤੰਬਰ 2010 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 42.001 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 16 ਜੂਨ 2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 24 ਜੁਲਾਈ 2006
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ######## Bjh Bjh

JhHNhHNhH7

38 

03H10H2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 4 9464830186 1

994754533 56 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਸ ਕਲਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਮਧਆਣਾ 1 ਜੁਲਾਈ 1977 4 ਨਵੰਬਰ 2008 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 40.990 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 21 ਜੂਨ 1999

ਯੂਨੀ. ਆਫ ਮਦੱਲੀ, 
ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ 
ਲਰਮਨੰਗ, ਮਨਊ ਮਦੱਲੀ

ਰੈਗੂਿਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 96

57 217 ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ TARANJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਡੇਰਾਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 27 ਨਵੰਬਰ 1976 - 1 ਅਪ੍ਰੈਿ 2011 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 19 ਜੂਨ 1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀ. 
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਰੈਗੂਿਰ - 20 ਜੂਨ 1985

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ 10 ਿਾਰਚ 2006 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872768771 78

771099593 58 1634 ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ AMANJOT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਸਿਾਨਪੁਰ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 9 ਅਗਸਤ 1981 1 ਸਤੰਬਰ 2006 1 ਸਤੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 138.916 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 23 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ Bjh Bjh 27 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 19 ਜੂਨ 1996 lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

29 JUNE 

2009      

1334          

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 4 4 9888126390 ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 395

59 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ RAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਨਊ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 14 ਅਪਰੈਲ 1979 18 ਅਗਸਤ 2006 18 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 137.610 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 22 ਜੁਲਾਈ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਗਾਇਨ) 9 ਜੁਲਾਈ 2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਿਾਰਚ 1994 e'Jh Bjh e'Jh Bjh

Jh,Nh,Nh j[ew 

BzL 201-02, 

29-12-10

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9417859478

467541259 60 1320 ਮੀਨੰੂ ਬਾਿਾ MEENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਿਲਕਾ 10 ਅਪਰੈਲ 1981 15 ਸਤੰਬਰ 2006 16 ਸਤੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 130.810 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 29 ਜੂਨ 2002 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ih ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh ih 25 ਜੁਲਾਈ 2003 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh ih Bjh ih Bjh ih jK ih ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 3 7589237230 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 400

254231234 61 ਰਮੇਸ਼ ਵਸੰਘ RAMESH SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਸੈਦੋ ਕੇ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-3 

ਐਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਫਾਮਿਲਕਾ 1 ਅਗਸਤ 1964 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 126.990 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 17 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 30 ਜੂਨ 1982

ett fgm nzeD 

BzH 3198̂ 99  

fwsh 

21H06H2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417614900 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 413

583850905 62 357 ਰਛਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ RASHPAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਿਹੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1975 1 ਜੁਲਾਈ 2006 1 ਜੁਲਾਈ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 126.835 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 21 ਨਵੰਬਰ 2005 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ -- ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ fjzdh 7 ਅਕਤੂਬਰ 2017
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ 24-87-17n91)(4) 

fws- 03-05-2017

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 

(ਿਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ) ਵਮਊਵਜ਼ਕ 10 ਜੂਨ 1993 -- -- ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 4 9914626532

259351295 63 1347 ਅਨੂਰਾਧਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ANURADHA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹਗਰੇਵਾਲ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 31 ਅਗਸਤ 1980 5 ਸਤੰਬਰ 2006 5 ਸਤੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 126.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 11 ਜੁਲਾਈ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ NIL ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ NIL 28 ਜੂਨ 2001 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ nil ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 19 ਜੂਨ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZso 

BzL6653^

54 

fwshL20H

11H2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9463954023 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 398

664933865 64 331 ਤੇਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ TEJINDER SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਲੋਕੇ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 4 ਿਾਰਚ 1983 11 ਅਗਸਤ 2006 11 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 125.830 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 24 ਜੂਨ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 18 ਅਗਸਤ 2005
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਅਪਰੈਲ 1998 Bjh Bjh

2683-87 

02H12H2009 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 9888552822 1

413311404 65 1780 ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ SANGEETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਗੀ ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1978 18 ਅਗਸਤ 2006 18 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 122.420 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 15 ਜੂਨ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 31 ਜੁਲਾਈ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ lwgU n-I ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 10 ਜੂਨ 1993 Bjh Bjh 
1334/29.0

6.2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9041934592 363

697916733 66 1490 ਗੀਤਕਾ ਨਾਰੰਗ GEETKA 

NARANG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਹੋਵਾਲ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1978 22 ਅਗਸਤ 2006 22 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 121.330 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 15 ਜੂਨ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ NIL ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ NIL 31 ਜੁਲਾਈ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ nil ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

gZso 

BzL302^3

04 

fwshL31H

08H2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465754308 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 353

463574939 67 1592 ਰੀਤੂ RITU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਲਾਰਪੁਰ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 4 ਅਪਰੈਲ 1976 23 ਅਗਸਤ 2006 23 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 121.250 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 4 ਅਗਸਤ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 12 ਅਗਸਤ 2003 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 10 ਜੁਲਾਈ 1992 Bjh Bjh

eI.tI.tI 

,1334 

imqI 

29/06/200

9

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9878695665 386

652204140 68 1500 ਰਮਨਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ RAMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਹਰਾਿ ਬਮਰਸ਼ਤਾ ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 15 ਿਈ 1980 1 ਜੁਲਾਈ 2006 1 ਜੁਲਾਈ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 119.752 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 20 ਜੂਨ 2004 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 18 ਸਤੰਬਰ 2010 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ
j[ew Bz-3480 fws- 30-10-

2008
ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

JhaNhaNha 

1188 fwsh 

20&07&2011

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 2 2 3 9872363757 207

155478906 69 1814 ਵਸੰਮੀ ਰੰਗਾ SIMMI RANGA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 19 ਜਨਵਰੀ 1965 23 ਅਗਸਤ 2006 23 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 115.820 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 3 ਸਤੰਬਰ 1987 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 10 ਜੁਲਾਈ 1990 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 21 ਜੂਨ 1983 Bjh Bjh

1334, 20-6-

2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 4 9592621215 348

330768762 70 1560 ਹਰਪ੍ਾਿ ਵਸੰਘ HARPAL SI NGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਾੜੇ੍ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1977 14 ਅਗਸਤ 2006 14 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 114.250 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 30 ਜੁਲਾਈ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ fBb ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

05 ਅਗਸਤ 

1999, 

ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯ.ੂ 

ਅੰਵਮਰਤਸਰ

21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੂਨ 1993 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

w[y ekoiekoh 

nc;o,fibkQ 

r[odk;g[o  gZo 

BzxL68-83 

fwsh 23-01-

2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914071800 1560

992938879 71 ਸੁਸ਼ੀਿ ਕੁਮਾਰ SUSHIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਵੀਦਾਸ ਨਗਰ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 1975 8 ਨਵੰਬਰ 2006 8 ਨਵੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 104.840 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 15 ਜੁਲਾਈ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਿਰ - 4 ਜੁਲਾਈ 2002
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh Bjh ebhno j? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 4 9914533242 1

723293119 72 ਵਨਰਿੇਪ੍ ਕੌਰ NIRLAPE KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 23 ਿਾਰਚ 1981 21 ਜੁਲਾਈ 2006 1 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 23 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 312
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਪੁਰਾਣਾ 
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)
ਅਹੁਦਾ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

73 ਹਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ HARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝੋਕੇ ਹਰੀ ਹਰ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-1 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 24 ਅਗਸਤ 1971 22 ਅਗਸਤ 2006 22 ਅਗਸਤ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 13 ਜਨਵਰੀ 2010

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ. 

ਯੂਨੀ. ਸਰਦਾਰਸ਼ਮਹਰ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ 104  fwsh 20H07H2009 ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ 579-8080 dt 07-10-

2004

n-1$n?f;$2015 gqw';B 

j?v Nhuo-1704-08 

fwsh 29H08H2016

JhHNhHNhH 

, b/yk-4/n?f;/ 

goy ;wK 1740-

90 fwsh 

06H05H2008

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਿੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ 369

74 ਰੰਜਨਾ RANJANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਬਾਮਰਕਪੁਰ (ਕੰ) ਡੇਰਾਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 5 ਜਨਵਰੀ 1978 15 ਸਤੰਬਰ 2006 15 ਸਤੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 21 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - 24 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 17 ਨਵੰਬਰ 2004 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501388666 80

75 648
 
  

PARABHJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੱਬੇ ਿਾਜਰਾ ਖਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 1977 2 ਿਾਰਚ 2007 2 ਿਾਰਚ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 143.964 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 19 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 22 ਜੂਨ 1985

  
  
 

 
 


ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਜੁਲਾਈ 1992 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501020264 25

582410187 76 1864 ਰੇਨੂਕਾ RENUKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਐਿਾ ਕਾਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 14 ਜੂਨ 1985 27 ਦਸੰਬਰ 2006 27 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 138.680 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 27 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9592403388 ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 470

143541302 77 853 ਕਮਿਜੀਤ ਕੌਰ KAMALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1982 29 ਦਸੰਬਰ 2006 29 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 137.582 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 7 ਜੂਨ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 24 ਜੁਲਾਈ 2006 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - nhIjI n

eI.tI.tI. 

tIcr/ 

nM:1807 

imqI:13.1

0.2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 2 3 3 9464335389 538

222429750 78 1722 ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ MAMTA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਤੂ ਨੰਗਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1978 26 ਦਸੰਬਰ 2006 26 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 135.625 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 8 ਜੂਨ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 9 ਜੁਲਾਈ 2001 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 19 ਜੂਨ 1995 Bjh Bjh

ETT 

TEACHER 

 1334

29/6/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7707899606 487

79 NA ਪੂ੍ਨਮ ਬਾਿਾ POONAM BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ-48 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਦਸੰਬਰ 1976 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 134.750 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 18 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਗਾਇਨ) 22 ਜੂਨ 1985
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 13 ਜੂਨ 1975 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

JhHNhHNhH - 

 4823 31-08-09
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9592092070 1

284266885 80 1736 ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ PARAMJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1983 26 ਦਸੰਬਰ 2006 26 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 132.508 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 4 ਅਗਸਤ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਫੰਕਸ਼ਨਿ) lwgU nhI 27 ਜੁਲਾਈ 2004 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ lwgU n-I ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 29 ਜੂਨ 1998 Bjh Bjh 
855/02.07.

2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872802151 464

957164317 81 1231 ਮਮਤਾ ਦੇਿੀ MAMTA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਲਾਰ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 4 ਿਾਰਚ 1976 1 ਅਪਰੈਲ 2007 1 ਅਪਰੈਲ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 129.090 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 18 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ___ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ _____ ######## _____ _____

nM. 1846 

imqI 

28.12.200

6

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9463201075 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 518

877447521 82 585 ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAJWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਗੜ੍ੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 14 ਸਤੰਬਰ 1982 22 ਦਸੰਬਰ 2006 22 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 128.200 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 24 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 eowukoB B/ ;t?x';aDk BjhA fdZsk j? 466

83 ਰੁਵਪੰ੍ਦਰ ਕੁਮਾਰ RUPINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੱਬਵਾਲੀ ਖਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 10 ਅਪਰੈਲ 1982 2 ਜਨਵਰੀ 2007 2 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 128.200 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਗਾਇਨ) 30.07.2007 31 ਜੁਲਾਈ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 ਜੂਨ 1997 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eI.tI.tI//02.

01.2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 3 7837110061

imaUzk iv`c krmcwrI q`rkI lYxw 

cwhMdw hY Aqy GoSxw p`qr nwl 

n`QI hY[

14

257475436 84 418 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਤਨਾਣਾ ਔੜ੍

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
7 ਅਪਰੈਲ 1977 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 127.250 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 19 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ fBb ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 22.07.1997 19 ਜੂਨ 2001 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ fBb 10 ਜੁਲਾਈ 1992 fBb fBb
662-666 fwsh 

22-01-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 3 9855580565 552

957436919 85 1012 ਕਮਿੇਸ਼ ਰਾਣੀ KAMLESH RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ਾਂ ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 21 ਅਪਰੈਲ 1980 28 ਦਸੰਬਰ 2006 28 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 127.000 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 6 ਜੂਨ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 22 ਜੁਲਾਈ 2003 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - nhIjI -

eI.tI.tI.tIcr/

nM:1807 

imqI:13.1

0.2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 2 3 3 9465175569 517

86 527 ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ RANJEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਰਾਲੀ-1 ਕੁਰਾਲੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 1 ਅਗਸਤ 1985 2 ਜਨਵਰੀ 2007 2 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 126.990 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੂਨ 2005 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 20 ਅਗਸਤ 2006
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih Bjh ih jK ihq ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 8427855990 53

468221951 87 891 ਨੀਰਜ ਹੰਸ NEERAJ HANS ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱ  ਡੋਗਰਾਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 30 ਿਈ 1980 28 ਦਸੰਬਰ 2006 28 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 125.300 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 24 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ….. ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 14 ਅਗਸਤ 2003 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ …… ######## ……. ……..

1804 

13.10.2009
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501026230 523

632976783 88 ਕੋਮਿ ਸ਼ਰਮਾਂ KOMAL 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਿਲਕਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1978 21 ਦਸੰਬਰ 2006 22 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 125.067 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 16 ਜੁਲਾਈ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ- ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਿਾਦਨ), 

ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਗਾਇਨ)
7 ਅਪਰੈਲ 2002 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ######## ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

2652-53

21-05-2010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9915900463 ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੱਥੀ ਹੈ 437

553127710 89 1770 ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵਸੱਧੂ MEENAKSHI 

SIDHU
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੀਰ ਮਪੰਡ ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 1 ਦਸੰਬਰ 1984 26 ਦਸੰਬਰ 2006 26 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 124.700 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 27 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ lwgU n-I ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI Bjh Bjh lwgU nhI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 460

724049219 90 ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ SUKHPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਆਸ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 24 ਿਾਰਚ 1981 2 ਿਾਰਚ 2007 2 ਿਾਰਚ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 67.138 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 24 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 28 ਜੂਨ 1985 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 19 ਜੂਨ 1975

oJhnk1/2

017/969^

999 fwsh 

28/7/17

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9501033462 576

910571150 91 ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ MANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਪਾਈ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 8 ਜੂਨ 1982 15 ਿਾਰਚ 2007 15 ਿਾਰਚ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 59.575 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 25 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਅਪਰੈਲ 2005 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 1 ਿਾਰਚ 1998 ਕੋਈ ਨਹੀਂ -

eI.tI.tI 

AiDAwpk 

,1130 /37 

imqI 

22.07.201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 3 8284987953 583

362390381 92 ਿਾਡੋ ਨੰਦਨ LADO NANDAN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵੇਹੜ੍ਾ ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12 ਦਸੰਬਰ 1974 2 ਜਨਵਰੀ 2007 2 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 58.770 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 24 ਜੂਨ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ 26 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 12 ਜੂਨ 1975
4387 

fwsh 

1/1/2009

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9815305738

555927607 93 568 ਆਰਤੀ ਸੇਤੀਆ ARTI SETIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਢੀ ਵਾਲਾ ਜੀਰਾ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 28 ਅਗਸਤ 1978 21 ਦਸੰਬਰ 2006 22 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ OH ਮਿਊਮਿਕ 21 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh Bjh jK ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 4 4 9646006342 krmcwrn pRomoSn nhIN lYxw 

cwhuMdI[
434

795571374 94 588 ਮੰਜੂ ਬਾਿਾ MANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਬੱੁਖਰ ਜੀਰਾ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 13 ਿਈ 1971 22 ਦਸੰਬਰ 2006 25 ਦਸੰਬਰ 2006 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 13 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ krmcwrn pRomoSn nhIN lYxw 

cwhuMdI[
456

95 526 ਕੁਿਵਿੰਦਰ ਕੌਰ KULVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਬੰਦਪੁਰ ਜੰਗਪੁਰਾ ਬਨੂੜ੍ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 16 ਦਸੰਬਰ 1983 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 2 ਜਨਵਰੀ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 26 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 8 sqMbr 

2004
24 ਜੁਲਾਈ 2006 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 7 ਜੂਨ 1999 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - eI.tI.tI ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9914359215 55

891762888 96 ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ MUKESH 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਪਾਈ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 ਦਸੰਬਰ 1976 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 2 ਿਾਰਚ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 18 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ krmcwrIN pRomoSn lYx qoN ienkwrI 

hY [
568

190232387 97 1870 ਅਨੂਰਾਧਾ ANURADHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 12 ਨਵੰਬਰ 1973 16 ਨਵੰਬਰ 2007 16 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 138.800 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 11 ਜੂਨ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 20 ਅਗਸਤ 1999 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ lwgU n-I ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI 31 ਦਸੰਬਰ 1990 Bjh Bjh 

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

1003-04

 ਵਮਤੀ 26-

08-2013

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9417311522 655

753168170 98 1900 ਮਮਤਾ ਮਹੇਦਰੂ MAMTA 

MOHINDRU
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਟਾ ਮਪੰਡ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 23 ਦਸੰਬਰ 1973 15 ਨਵੰਬਰ 2007 15 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 136.333 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 1 ਜੁਲਾਈ 1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 8 ਅਗਸਤ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰ-ਮਵਹਾਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ lwgU nhI ######## lwgU nhI lwgU nhI

ETT              

29 june 

2009                

            1334

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 3 9876743488 657

815886973 99 1908 ਅੰਵਮਰਤਪ੍ਾਿ ਕੌਰ AMRITPAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਗਰ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 25 ਿਈ 1978 16 ਨਵੰਬਰ 2007 16 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 136.000 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 6 ਜੁਲਾਈ 1998 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 4 ਜੁਲਾਈ 2002 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ - 15 ਦਸੰਬਰ 1993 Bjh Bjh

eI.tI.tI. 

289-90 

31-08-

2017

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 2 9478287560 654

363086178 100 1934 ਸੁਨਹ ਿਤਾ SNEH LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਪਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 11 ਜੁਲਾਈ 1983 15 ਨਵੰਬਰ 2007 15 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 133.206 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 7 ਜੂਨ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 30 ਜੁਲਾਈ 2005 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 29 ਜੂਨ 1998 Bjh Bjh

Jh Nh 

Nh 1334 

fwsh 

29^06^20

09

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3 3 9779326421 662

923329225 101 1177 ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ MEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੌਜੀਪੁਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 25 ਅਗਸਤ 1977 27 ਅਕਤੂਬਰ 2007 27 ਅਕਤੂਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 130.760 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 20 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 23 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 15 ਜੂਨ 1975

eI.tI.tI 

hukm nM 

302 imqI 

25-1-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9646338908 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 608

952062835 102 1038 ਹਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ HARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਤੋਲਾ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 14 ਦਸੰਬਰ 1983 25 ਅਕਤੂਬਰ 2007 25 ਅਕਤੂਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 128.170 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 19 ਜੂਨ 2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 17 ਅਗਸਤ 2007 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ^^^^ ^^^^

3373 

27/08/201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9465488096 4

103 ਜਵਤੰਦਰ ਪ੍ਾਿ ਕੌਰ JATINDERPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਲਾਕੀ ਿੋਮਰੰਡਾ ਰੂਪਨਗਰ 21 ਜੂਨ 1982 29 ਅਕਤੂਬਰ 2007 29 ਅਕਤੂਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 127.840 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 8 ਨਵੰਬਰ 2002 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਗਾਇਨ) BjhA 27 ਜੁਲਾਈ 2004 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ BjhA 10 ਜੂਨ 1997 BjhA BjhA
302 fwsh 

25/01/10
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9463322126 2

534764318 104 1962 ਸਰਬਜੀਤ SARBJEET ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਗਰਾਵਾਂ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 23 ਸਤੰਬਰ 1978 15 ਨਵੰਬਰ 2007 15 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 127.700 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 30 ਜੂਨ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 4 ਜੁਲਾਈ 2002 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 2 ਦਸੰਬਰ 1994 Bjh Bjh 1581, 7-10-2014 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 0 9878815918 661

                    105 725 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੋਡ ਿੇਨ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 7 ਜੁਲਾਈ 1983 1 ਨਵੰਬਰ 2007 1 ਨਵੰਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 126.960 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 19 ਜੂਨ 2004 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 18 ਅਗਸਤ 2007

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 21 ਜੂਨ 1975 ____ _____ JhHNhHNh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8284988711
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ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ 
ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-ਕੇਵਲ 
ਇਲੇਕਮਟਵ ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 
ਕੇਵਲ-ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 
ਮਿਊਮਿਕ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਮਿਊਮਿਕ 

ਵੋਕਲ/ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ ਮਜਵੇ ਮਕ 

ਐਿ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਿ, ਮਲਟਰੇਚਰ, 

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਮਦ)

ਜੇਕਰ ਇਲੇਕਮਟਵ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ 

ਮਿਊਮਿਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ DMC-3 

ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਬੀ.ਐਡ. ਫਾਈਨਲ ਦੇ 
DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪੱਤਰ-

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਕੰਬੀਨਸ਼ਨ (ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ੇ ਲਈ-

ਕੇਵਲ ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ 
ਆਫ ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਮਿਕ 
ਲਈ ਕੇਵਲ-ਟੀਮਚੰਗ ਆਫ 

ਮਿਊਮਿਕ ਹੀ ਭਮਰਆ ਜਾਵ,ੇ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ ਮਵੱਚ ਮਲਖੀ ਜਾਵ)ੇ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਇੰਗਮਲਸ਼/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਿਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. ਅਤੇ 
ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਅਨੁਸਾਰ

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1

ਪੁਰਾਣਾ 
ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵ)ੇ/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਬੀ.ਐਡ. ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਬੀ.ਐਡ. ਮਵੱਚ ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਿਕ ਮਵਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਵ)ੇ

ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਸੈਟਰ ਹੈਡ-ਟੀਚਰ/ 

ਿਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਿ ਨੰ. ਅਤੇ 

ਮਿਤੀ

ਜੇਕਰ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਅਵੇਲ ਨਾ ਕਰਨ/ 

ਰੀਵਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

ਅਤੇ ਡੀਬਾਰ ਦਾ ਸਿਾਂ

ਪਰਖ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 

ਕੋਈ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤ/

ਪੜ੍ਤਾਲ 
ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵੇਰਵੇ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੋਰਟ ਕੇਸ 

ਚਲਦਾ/ ਪੈਂਮਡੰਗ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਮਸ.ਮਰ.ਪਟੀ. 
ਨੰ./ ਸਾਲ ਮਲਮਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ
(ਉਤਿ-4, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ-3, ਅੱਛਾ-2, ਔਸਤ-1)

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵ)ੇ
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ 
(ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ 

ਜਾਵ)ੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਪਰਾਸ/ ਸਐਸ

ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg- 17-1-1980)

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ  ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  ਮਸੱਮਖਆ 
ਮਵਭਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰ.: 2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 
19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 

2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ ਸਅਸ 
ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ 
ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਮਰਟ 
ਅੰਕ - ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹੁਕਿਾਂ/ ਿੈਮਰਟ ਸੂਚੀ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ 

ਮਲਖੇ ਜਾਣ)

ਕੈਟਾਗਰੀ
(ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ.)

ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਸਬ-

ਕੈਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)
ਅਹੁਦਾ

STAFF

LOGIN

ID

ਲੜ੍ੀ
ਨੰ.

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ

 ਨੰ.

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
Name of 

Employees 

(fill in English)

138199164 106 1320 ਰਾਜਿੀਰ ਕੌਰ RAJVIR KAUR 

SAHOTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਹਰੀਵਾਲ ਭੁੰ ਗਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 29 ਨਵੰਬਰ 1981 25 ਅਕਤੂਬਰ 2007 25 ਅਕਤੂਬਰ 2007 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 126.760 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 14 ਜੂਨ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੁਲਾਈ 2003 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 9 ਜੂਨ 2006 no no

eI.tI.tI,huk

m nMbr 

302,imqI 

25.01.201

0

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9855621177 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 624

107 ਿਵਰੰਦਰ ਕੌਰ VARINDER KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਸਪੁਰਾ ਰੋਪੜ੍ਹ-2 ਰੂਪਨਗਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1974 17 ਅਪਰੈਲ 2008 17 ਅਪਰੈਲ 2008 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 119.400 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਅਪਰੈਲ 1995 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ BjhA 1 ਅਪਰੈਲ 2001
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ BjhA 1 ਿਾਰਚ 1990 BjhA BjhA

ਹੁਕਮ ਨੰ. 

ਵਮਤੀ 16-

04-2010

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9872670291 3

277323365 108 ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ RAJWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਦਹਾਲ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 29 ਜੂਨ 1980 25 ਅਕਤੂਬਰ 2008 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 23 ਜੂਨ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 

ਯੂਨੀ. ਅੰਵਮਰਤਸਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ soZeh b?D s'A fJBekoh 746

109 274 ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RAKESH KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰੁਡਰਾਂ ਡੇਹਲੋਂ-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 24 ਸਤੰਬਰ 1982 9 ਅਕਤੂਬਰ 2009 9 ਅਕਤੂਬਰ 2009 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 26 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ - 26 ਜੂਨ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 7888516510 79

397976984 110 2056 ਮੋਵਨਕਾ ਗਰਗ MONIKA GARG ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ (ਕੰ) ਲੋਹੀਆ ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ 24 ਿਾਰਚ 1983 29 ਦਸੰਬਰ 2006 29 ਦਸੰਬਰ 2006 6 ਜੂਨ 2015 131.666 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਮਿਕ 26 ਜੂਨ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ Bjh ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
 ੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh 10 ਜੂਨ 1999 Bjh Bjh
12(06/01/2

009)
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3 3 8196800969 522

111 ਸੋਨਮ SONAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਡੇਰਾ ਬਾਜੀਗਰ 

ਦੁਗਾਲ
ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 29 ਅਗਸਤ 1988 11 ਸਤੰਬਰ 2016 11 ਸਤੰਬਰ 2016 104.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 4 ਜੁਲਾਈ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਇਿੇਕਵਿਿ ਇੰਗਵਿਸ਼ fBZb 3 ਜੁਲਾਈ 1985 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੂਨ 1975 bkr{ Bjh bkr{ Bjh bkr{ BjhA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 0 0 0 0 0 3 7355767735 64

645736915 112 1864

ਕੀਰਤੀ 

ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ
KIRTI 

AGNIHOTRI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੇਲਵੇ ਿੰਡੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 ਨਵੰਬਰ 1989 13 ਅਕਤੂਬਰ 2016 3 ਨਵੰਬਰ 2016 78.200 ਜਨਰਲ VH (BLIND) ਮਿਊਮਿਕ 2 ਜੁਲਾਈ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ 8 ਜੁਲਾਈ 1985 ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 16 ਜੂਨ 2010   ------   -----

ਪ੍ਰਖ ਸਮਾਂ 
ਕਿੀਅਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 8196004054 ਅਨੁਿਗ ਅ ਨੱਥੀ ਹੈ। 32

491932938 113 gqo'p/;aB ਕੁਿਦੀਪ੍ ਸ਼ਰਮਾਂ KULDEEP 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੁਸ਼ਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਮਫਰੋਿਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਿਪੁਰ 3 ਿਾਰਚ 1991 5 ਨਵੰਬਰ 2016 5 ਨਵੰਬਰ 2016 70.750 ਜਨਰਲ VH (BLIND) ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੂਨ 2014 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਿੇਿ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਾਈਵੇਟ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 6 ਅਗਸਤ 2009 Bjh Bjh Bjh ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 0 0 0 0 0 0 9023061848 goy ;wK ub fojk j?. 1047

114 ਨਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ NARINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗਆਸਪੁਰਾ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 30 ਜੁਲਾਈ 1987 28 ਨਵੰਬਰ 2016 28 ਨਵੰਬਰ 2016 69.720 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਅਪਰੈਲ 2008 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ BjhA ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

fwT{fie  

(fJBNu{w??AN) 

fwsh 29H04H2010

1 ਅਪਰੈਲ 2002
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪ੍ਵਿਆਿਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ BjhA 1 ਿਾਰਚ 2004 BjhA BjhA

ਈ.ਿੀ.ਿੀ. 
gZso BzH n-

1/2016-

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 7307012323 1H

892189570 115 ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ਼ KARMJEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾਂ 

ਿੇਨ
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 26 ਦਸੰਬਰ 1988 8 ਨਵੰਬਰ 2016 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਜਨਰਲ VH ਮਿਊਮਿਕ 3 ਜੁਲਾਈ 1999 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ

ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ Bjh Bjh

goy ;wK 

ebhno BjhA
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ eowukoh dk goy ;wK g{ok BjhA j'fJnk. 1053

116

ਹਰਵਸਮਰਨਜੀਤ 

ਵਸੰਘ
HARSIMRANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਨਗਰ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 30 ਅਗਸਤ 1987 28 ਨਵੰਬਰ 2016 28 ਨਵੰਬਰ 2016 ਜਨਰਲ VH (BLIND) ਵਮਊਵਜ਼ਕ 25 ਜੂਨ 2014 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ 24 ਿਈ 2003 fBb fBb fBb ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - - - - - 3 9888613849

eowukoh B/ phHn/v Bjh ehsh j?.:{HihH;h ;zrhs ft;/ ftu 

ehsh j? ns/ goyekb th ebhno Bjh ehsk j?.

117 ਿਾਿ ਵਸੰਘ ਠਾਕੁਰ LAL SINGH 

THAKUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪੋਸਟ ਆਮਫਸ ਰੋਡ 
ਸ਼ਾਹੀ ਿੁਹੱਲਾ

ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 24 ਜੁਲਾਈ 1978 7 ਦਸੰਬਰ 2016 7 ਦਸੰਬਰ 2016 ਜਨਰਲ VH (BLIND) ਵਮਊਵਜ਼ਕ 1 ਅਪਰੈਲ 2000 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਿਰ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ - ਵਮਊਵਜ਼ਕ (ਗਾਇਨ) 1 ਅਪਰੈਲ 2002
ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

 ੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੈਗੂਲਰ

ਿੀਵ ੰਗ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ 

(ਿੋਕਿ)
1 ਿਾਰਚ 1995 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

gqsh 

j;sk\o 
9988951253 1
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