
ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਅਨੁਸਾਰ
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671884901 1 VEENA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAK BAKHTU NATHANA ਬਮ ੰਡਾ 11 Nov 1964 14 Mar 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Kurukshetra 
university 

kuk
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9417246841

911518153 2
HARJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAULATPURA ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 01 Jan 1966 23 Apr 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

uni. of 
rajasthan

Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, ENGLISH)

1905 igno uni Private
B.ED with 

(Hindi, History)
9780176176

563697268 3 KUSHAM LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MANDI PHUL 

GROUND
RAMPURA 

PHUL
ਬਮ ੰਡਾ 09 Jul 1958 17 Jul 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
Hindi Elective, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Hindi, History)
9464661831

968431816 4 AVNINDER PAL ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. VII A ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Jan 1974 19 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjab 

university 
CHD.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Public Administration, 
Hindi Elective, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501011305

348261512 5 SUMAN LATA ਐੱਚ.ਟੀ. MOJOWAL ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 01 Apr 1975 23 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Kurukshetra 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9417583292

764938630 6 ASHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CIVIL STATION 

ਬਮ ੰਡਾ
ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 19 Mar 1968 01 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

punjab 
university

Regular
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

Punjab 
University

Regular
B.ED with 

(English, Hindi)
9463397447

272469756 7 ROOP BALA ਐੱਚ.ਟੀ. WAZIDPUR ਬਸੀ ਪ ਾਣਾ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 03 Apr 1966 07 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjabi 
University

Regular

B.A. with (MUSIC, 
Hindi Elective, 

PUNJABI, Dance, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

Regular
B.ED with 

(Hindi, Music)
9478170427

370927202 8 BALVIR KAUR ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. NPHC ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Apr 1969 19 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjabi 

university pta
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, Hindi 
Elective, ENGLISH)

1905
Kurukshetra 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501001119

287719458 9
BHUPINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. GHATOUR ਖਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 22 Oct 1962 21 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Hindi, 

Geography, 
History)

9988207277

471976269 10 PARAS KUMAR ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.
GATTI RAHIME 

KE
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 05 Dec 1970 27 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjabi 
university

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9855561161

157316277 11
DEEPIKA 
SHARMA

ਐੱਚ.ਟੀ. AKHWANA ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 11 Jan 1976 31 Mar 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
8725004010

312755959 12
SUKHDEV 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

JHINJRI 
(ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਸਾਮਹਬ)

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 10 Apr 1977 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 IGNOU DELHI
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI)

1905
IGNOU 
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, History)

9417345631

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

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

20
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12

-13

20
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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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

215074109 13
SANTOKH 

SINGH MALHI
ਐੱਚ.ਟੀ. TOTTI

SULTANPUR 
LODHI-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Apr 1974 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 

Hindi Elective, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9592765222

811619812 14 ASHU JAIN ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GOBIND 

NAGAR ਬਮ ੰਡਾ 
Branch

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 14 May 1978 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

RELIGION, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463494261

678819564 15
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DHANI SUCHA 

SINGH
ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 22 Jan 1973 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,CHAN

DIGARH
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, HINDI, 

Hindi Elective, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9779724343

848390472 16 SWARNDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BEHMAN 
DIWAN

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 14 Feb 1973 30 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(PHYSICAL 

EDUCATION, 
Hindi)

8146528467

716974614 17 BHAWNA ਐੱਚ.ਟੀ. QILA MUBARAK ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 06 Nov 1975 09 Jan 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

Kurukshetra 
University 
Kurukshetra

Private
B.ED with 

(Hindi)
9872621737

724432579 18 ANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHULLANWAL ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 06 Sep 1978 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjabi 
university 

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
7837120840

549771929 19 RAJ DEVI ਐੱਚ.ਟੀ. MATWANI ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 28 Nov 1973 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
punjab 

university chd
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, ENGLISH)

1905

indra gandhi 
national 
open 

university 
delhi

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Hindi, 
Social Studies)

9464027701

112814491 20 JASVIR KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
FATEHGARH 

NEUAN
SIRHIND 2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 12 Feb 1975 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

PUNJAB 
UNIVERSITY

, 
CHANDIGAR

H

Private
B.ED with 

(Hindi)
9463005047

698687573 21
ASHISH 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AUJLA JOGI ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 14 Mar 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNOU
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9478266971

883457795 22 SUSHMA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
TEG BAHADAR 

NAGAR KKP
KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 15 Jun 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjab Uni. 
CHANDIGARH 

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 IGNOU Delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463718799

736570977 23
NEETU 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GIRLS 

BHAWANIGARH
ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 18 Oct 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjabi 
University 

Patiaia
Private

B.A (Honours) with 
(Hindi Elective)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8146800727

327673884 24
AMANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. KALAKH PAKHOWAL ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Feb 1979 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi)

9872980313
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

687453723 25 MEENU RANI ਐੱਚ.ਟੀ. PANJGRAIAN MACCHIWARA ਲੁਮਧਆਣਾ 04 Dec 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
Environmental 

studies, POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8427399488

936841125 26
KULDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. KALLOWAL ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Aug 1980 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Indian Gandhi 
National open 

university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, HINDI, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective)

1905
Jamia Millie 

Islamia, 
New Delhi

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464227074

165817535 27 NIMMI RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PARVEZ 
NAGAR

ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 21 Jun 1979 08 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501255622

148784760 28
SANTOSH 

BHARADWAJ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BABAK TANDA 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04 Apr 1978 10 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjab 
University

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463262619

828465311 29
JAGMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BIRLA BLOCK 
W.NO.2 
MALOUT.

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 02 Jan 1979 10 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, History)

9465322360

675487631 30
SHALU 
SHARMA

ਐੱਚ.ਟੀ. DEOWAL HSP 1A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 07 Apr 1979 10 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (Hindi 
Elective)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Commerce, 

Hindi)
9417477940

598358276 31
MAMTA 
CHAWLA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SADIQ ਫਰੀਦਕੋਟ-01 ਫਰੀਦਕੋਟ 29 Apr 1979 10 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJAB UNI. 

CHD.
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 
UNI. CHD.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9779406900

845490141 32 LALITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
WEST 2 
W.NO.21 
MALOUT

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 16 Aug 1979 10 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8283826176

912262317 33
TARLOK 
BHATTI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HASSAN DHUT ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 May 1973 11 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905

INDIRA 
GANDHI 

NATIONAL 
OPEN 

UNIVERSITY

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8872299910

257152216 34 BALJEET KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
CHAK 

TOTIYAN WALA
ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 23 Aug 1974 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
8146932400

664113430 35
NARESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. THAPAL ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 13 Dec 1974 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Indira Gandhi 
National Open 

University  
New Delhi

Distance 
Education

B.A. with (Hindi 
Elective)

1905

Indira 
Gandhi 
National 
Open 

University 
New Delhi

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417622817
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

347482274 36
DEEPAK 
GROVER

ਐੱਚ.ਟੀ.
FATE WALA 

HITHAR
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 Jan 1976 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463082883

428674640 37 KIRAN ARORA ਐੱਚ.ਟੀ. BAJWA KHURD SHAHKOT-01 ਜਲੰਧਰ 24 Apr 1976 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464085004

171883730 38 NEENA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. GURDITTPURA ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 28 Aug 1976 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9915828416

983453779 39
HARDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KAANGARH SAMANA-2 ਪਮਟਆਲਾ 27 Jun 1977 11 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501412266

943270826 40 RAKESH RANI ਐੱਚ.ਟੀ.
SURAJ KUND 

SUNAM
ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 30 Jun 1977 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9465378734

830773630 41
MANPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

MOHAN KE 
UTTAR

GURUHARSHAI
-2

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 19 Aug 1977 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 PU CHD Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9888978837

362260574 42
SHALLU 
KAMRA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
WARD NO 

FOUR
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-

1
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 19 Apr 1978 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 P. U CHD Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 P. U CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9876399225

282324272 43
BHUPINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LOHGARH

JHUNIR-II AT 
SDGH

ਿਾਨਸਾ 28 Dec 1978 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

I.G.N.O.U.N
EW DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417582715

332224821 44
SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BEHRAM ਬੰਗਾ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

01 Jan 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9814254698

837782123 45
ARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

WADALA 
GARANTHIAN

ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 21 Feb 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
University of 
Kashmir, sri 

nagar
Private

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9781410103

734354511 46 NEETU BAJAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
NEW 

SANTOKH 
PURA

ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 28 Mar 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjab 

university 
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Urdu, Hindi, 

Social Studies, 
History, Special 
Education for 

CWSN, 
Sociology, 

Yoga)

9888075802
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

-14

20
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-15

20
15

-16

20
16

-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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

944199905 47
SUNILA 
GROVER

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JILLA JAIL FDK ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 15 Apr 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501400646

371768171 48
REKHA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BHABOUR 

SAHIB
ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 26 May 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punajbi 
university 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

NULL
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

9463090380

222329998 49 NEELAM RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JAWAHAR 

BASTI
ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 01 Sep 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

PUNJABI 
UNIVERSITY 

PATIIALA
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9646980400

214392820 50 KOMAL RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALLUANA ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 20 Oct 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8146426221

497013702 51
HARISH 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. DADWAN ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 11 Nov 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

INDIRA 
GANDHI 

NATIONAL 
OPEN 

UNIVERSITY 
 DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463466809

612870754 52 MONIKA BEDI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BEAS ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 Jan 1980 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9592231312

656234290 53 RAMA KANTA ਐੱਚ.ਟੀ.
MIRPUR 
JATTAN

NAWANSHAHA
R-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

15 Feb 1980 11 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
GNDU, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU, 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9478540429

120751854 54 RAM KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ.
RAJO KE 
USPAR

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 31 Mar 1980 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNOU
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876942638

550167463 55
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BRANCH DEON ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 04 Apr 1980 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9878362002

759021307 56 NIDHI RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOT SHAMIR ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 26 Aug 1980 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417777026
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

201747950 57
SANTOSH 

BALA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

HATHOOR 
GIRLS

Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 06 Dec 1972 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9872452329

312373742 58
SWARANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHULLO MITHI ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 11 Nov 1974 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

PU 
CHANDIGAR

H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463841587

341716473 59 SATISH KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ.
DHANDHI 

KADIM
GURUHARSHAI

-3 (AT JBD)
ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 26 Jan 1975 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501015964

815486945 60
JATINDER 

KUMAR
ਐੱਚ.ਟੀ.

JHELLA 
AMADA 

SHAKARGARH
ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 05 Apr 1975 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9356815463

523778798 61
SEEMA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਟਾਲਾ GIRLS ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 Nov 1975 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
7009871685

552540926 62
SANJAY 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. HARIPURA
GHALL 

KHURD-1
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 09 Apr 1976 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjab 
university.chan

digarh

Distance 
Education

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJAB HISTORY 
AND CULTURE, 

Public Administration, 
Hindi Elective, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9815808437

871441671 63 DALJIT SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. MEHMADWAL MAHILPUR 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24 Apr 1976 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 pu chd Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Hindi Elective, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417477582

924926103 64 OM PARKASH ਐੱਚ.ਟੀ.
CHATHA 
NANHERA

ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 07 Jul 1976 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Indira Gandhi 
national open 

university 

Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, HINDI, 

Hindi Elective, 
PUNJABI)

1905

Indira 
Gandhi 
national 
open 

university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8283803800

715423192 65 RINKI ARORA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
LEHRAGAGA 

PIND
LEHRAGAGA ਸੰਗਰੂਰ 15 Oct 1976 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

PUNJABI 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463168031

358432818 66 JAIDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Utala SAMRALA-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Dec 1976 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9465652489
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

374822769 67 RITU JAIN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਈਆਂ-KHURD ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 16 Jan 1977 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 G.N.D.U. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 I.G.N.O.U.
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8427001545

592635502 68 BALJEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JAGATPURA ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 05 Feb 1977 12 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Panjab 

Unibersity
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Panjab 

Unibersity
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi)

9041508369

260370729 69
HARVINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. BIRARWAL ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 28 Apr 1977 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  

Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Hindi, 

Political 
Science)

9814920007

771338341 70
BHUPINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. LOH KE KALAN ਜ਼ੀਰਾ--3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 30 Oct 1977 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

punjab 
university 
chandigrh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9855562362

244154641 71 SARITA RANI ਐੱਚ.ਟੀ.
SUCH KHAND 

SUNAM
ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 07 Nov 1977 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

PUNJABI 
UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9465105172

641151682 72
BHARAT 
PRATAP

ਐੱਚ.ਟੀ. HABIB WALA ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 12 May 1978 12 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

NULL

B.A. with (HISTORY, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLI)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9878307123

367852030 73 KAMALJEET ਐੱਚ.ਟੀ. CHHAHAR ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 10 Aug 1978 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJABI 

UNIVRESITY 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVERSITY 

 
CHANDIGHA

R

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8872484007

978260883 74
NARESH 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ.
JORKI 

KANKAR WALI
ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Aug 1978 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501020615

560452305 75 SUNIL DUTT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BEAS ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19 Sep 1978 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9888860512

630793556 76
SURINDER 

PAUL MITTAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SHARANA ਪੱਟੀ 
CHAJALI

ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 01 May 1979 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (Hindi 
Elective)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417680222

641621532 77 NEELAM RANI ਐੱਚ.ਟੀ. THAPAL ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 12 May 1979 12 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Distance 
Education

B.A. with (Hindi 
Elective)

1905

Indira 
Gandhi 
National 
Open 

University 
New Delhi

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463194962
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

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

20
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-17
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ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

240835727 78
SANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GUMANI WALA ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 12 Sep 1979 12 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(PHYSICAL 

EDUCATION, 
Hindi)

9915455774

632996246 79 SURJIT SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. RAJGARH ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮ ੰਡਾ 08 Oct 1973 13 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 IGNOU delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, Home 
Science, Hindi 

Elective)

1905
ignou new 

delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8427093600

513955010 80
SATVIR 
BHOPAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ANDANA LEHRAGAGA ਸੰਗਰੂਰ 03 May 1974 13 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(SOCIOLOGY, Public 
Administration, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417545265

856064133 81 VINAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAYAD WALA ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 03 Nov 1974 13 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJAB UNI. 
CHANDIGARH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
IGNOU 
DELHI

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464503388

651489712 82
KANCHAN 

BALA
ਐੱਚ.ਟੀ.

KARIAN 
PEHLWAN

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 Jan 1975 13 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(PHYSICAL 

EDUCATION, 
Hindi)

9914470820

594717556 83
GURINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

HARINDERA 
FDK

ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 21 Dec 1976 13 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
punjabi 
university

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8054855586

193515315 84 SAROJ BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEHLAN ਸੁਨਾਿ-2 ਸੰਗਰੂਰ 01 Jun 1977 13 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

KURUKASHAT
RA 

UNIVERSITY 
KURUKASHAT

RA

Private

B.A. with (HINDI, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 

Hindi Elective, 
ENGLISH)

1905 IGNOU
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8872121470

312017935 85
RAJESH 

KUMAR DANI
ਐੱਚ.ਟੀ. BIMBARI ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 12 Aug 1977 13 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjabi Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
I.G.N.O.U. 

Delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8283809784

315464642 86 SHEHNAZ ਐੱਚ.ਟੀ.
MOHKAM 

KHAN WALA
GHALL 

KHURD-1
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 07 Nov 1978 13 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 PU Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9888387657

781998982 87 RAKHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
HAIBOWAL 

KALAN
MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 04 Jan 1979 13 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MUSIC, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Economics, 

Hindi)
9417716259

737531188 88
GURBHEJ 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHERON ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 06 May 1979 13 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876825707
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

934320103 89
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜ਼ੀਰਾ- BOYS ਜ਼ੀਰਾ--2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 06 Jan 1980 13 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY  
CHANDIGARH

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

PUNJAB 
UNIVERSITY  

  
CHANDIGAR

H

Private
B.ED with 

(Hindi)
9780701002

712816176 90
BALWANT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. CHANGALI SHERPUR ਸੰਗਰੂਰ 20 Sep 1973 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, Public 
Administration, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9781527077

612226185 91 SHIVANI ਐੱਚ.ਟੀ. RAMGARH MANGAT-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Oct 1973 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
HP University 

shimla
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 
Sanskrit, Public 

Administration, Hindi 
Elective, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463091582

115514166 92
KRISHAN 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. BIJALPUR ਸੁਨਾਿ-2 ਸੰਗਰੂਰ 26 Jan 1977 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9814521945

355740639 93 KIRANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BASTI IV V ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 05 Mar 1977 14 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
I.G.N.O.U. 

Delhi
Distance 
Education

B.A. with (Hindi 
Elective)

1905
I.G.N.O.U. 

Delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8196929955

969035375 94
CHARANJEET 

SHARMA
ਐੱਚ.ਟੀ. SUJAPUR SUDHAR ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Jul 1977 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
IGNOU 
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417500327

258490119 95 MEENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ONE ਿੋਗਾ ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 22 Nov 1978 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 G.n.d.u Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9780023970

991329652 96
DEEPTI 
MONGA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KIKKER KHERA ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 09 Dec 1978 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417282110

720223601 97 PANKAJ YADAV ਐੱਚ.ਟੀ.
Suba Kahan 

Chand
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 06 May 1979 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

punjab 
university 
chandighar

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463976959

291954931 98
REENA 

MALHOTRA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ADARSH 
NAGAR

WEST-02 ਜਲੰਧਰ 10 May 1980 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9888005984

866730252 99 PARMJEET PAL ਐੱਚ.ਟੀ.
BAZIDPUR 

BHOMA
ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Oct 1977 15 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9478904870

333619195 100
CHARANJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JANGIRANA ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 20 Apr 1978 15 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjab 
university

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

Punjab 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(PHYSICAL 

EDUCATION, 
Hindi, Social 

Studies)

9463625474
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

841217388 101 SEWAK SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KOTHA GURU 

BOY
ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮ ੰਡਾ 21 Feb 1976 18 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417651514

642985891 102
SUKHWANT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

FAQARSAR 
THERI

ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 21 May 1976 18 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

INDRA 
GANDHI 

NATIONAL 
OPEN 

UNIVERSITY 
 NEW DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9780019600

914616911 103
AARTI 

GROVER
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KALA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Mar 1979 18 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9815155855

852798170 104
SUKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਈਆਂ-BOYS ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 May 1979 18 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

G.N.D.U.ਅੰਮਿਰਤ
ਸਰ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

JAMIA 
MILLIA 

ISLAMIA 
UNIVERSITY 
 NEW DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501511556

717117399 105
SUJETA 
KUMARI

ਐੱਚ.ਟੀ. SOHANGARH
GURUHARSHAI

-1
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 12 May 1980 18 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjab 
University

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8872100318

840779987 106
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

NFL COLONY 
ਬਮ ੰਡਾ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 22 Jun 1975 20 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, History)

9417754651

896369973 107 RAKESH RANI ਐੱਚ.ਟੀ. BALEWAL TAKHATGARH ਰੂਪਨਗਰ 20 Mar 1976 20 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 PU ਪਮਟਆਲਾ Regular

B.A (Honours) with 
(Hindi Elective, 
English, History, 

Economics, Punjabi)

1905
PU 

Chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417067261

877093177 108 SUDESH RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MULIAN WALI ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 05 Apr 1977 20 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PB.UNI 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9888346058

902289820 109 POOJA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GANGUWAL ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 05 May 1979 20 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

INDIRA 
GANDHI 

NATIONAL 
OPEN 

UNIVERSITY
, NEW 
DELHI

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463449369

775483436 110 RAJ RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHANDSAR 
BASTI ਬਮ ੰਡਾ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 07 Apr 1964 21 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Pri University  
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Hindi Elective, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

Maharishi 
Dayand 

university  
Rotak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9592652178

162121299 111 ANU GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SOHANA ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 13 Jul 1973 21 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private
B.ED with 

(Hindi)
9888164646

627555138 112 GAYATRI ਐੱਚ.ਟੀ. BOYS TLW
GHALL 

KHURD-2
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 05 Jan 1974 21 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463097893

852447850 113
SIMERJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BASTI TALAB 
NEHAR II III

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 22 Oct 1974 21 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

Kurukshetra 
University, 
Kurukshetra

Private
B.ED with 

(Hindi)
9915301877
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

182677472 114 NIDHI SHARMA ਐੱਚ.ਟੀ.
RAKKRAN 
DHAHAN

SAROYA
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
03 Nov 1975 21 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

9779174326

298245192 115 NISHI RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALIAN ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 16 May 1977 21 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417527256

174810812 116 ANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SURGAPURI 

KKP
KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 22 Jul 1980 21 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

Punjab 
university 

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501311551

736139266 117
SANJEEV 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SUNDER 
NAGAR

ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 02 Jan 1970 24 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

KURUKSHE
TRA 

UNIVERSITY
Private

B.ED with 
(Hindi)

8360985182

320939729 118
HARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MAHNA SINGH 
ROAD BOYS

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11 Jan 1971 24 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, Home 

Science, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.ED with 
(Hindi)

9501922889

377919178 119 RAMAN ਐੱਚ.ਟੀ. JALLOWAL ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 15 Jul 1972 24 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8427298497

243297413 120
ANJANA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHASE TWO ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 28 Jul 1972 24 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
HINDI, Hindi 

Elective, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Hindi, 

Geography)
9417301843

841460205 121 VEER ASHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BABA 
RAMDEV 
W.NO.9 
MALOUT.

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 01 Aug 1972 24 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ Locomotor ਮਹੰਦੀ 1905
PUNJAB 

UNI.CHANDIG
ARH

Regular

B.A. with (MUSIC, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNI.CHANDI
GARH

Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

8146241047

411198591 122 SANJOGTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JAINTIMAJRI MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 07 Mar 1973 24 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A (Honours) with 
(Hindi Elective, 

English, Geography, 
Economics, Punjabi)

1905
Punjab 

University
Regular

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9988492880

312739626 123 VIJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LAL BAI 2 LAMBI ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 03 Sep 1973 24 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjabi 

University,ਪਮਟ
ਆਲਾ

Private
B.A. with (Hindi 

Elective)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private
B.ED with 

(Hindi)
9888118974

982168894 124 NAMRITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAVIDASS 

NAGAR
WEST-02 ਜਲੰਧਰ 03 Sep 1973 24 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with (Hindi 
Elective, PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH, Science 
And Technology)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private
B.ED with 

(Hindi)
9814581951

369246925 125
GURMEET 
CHAUHAN

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHHOLE MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 04 Jan 1974 24 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjab 

University 
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Science)

9878351575
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ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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
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-15

20
15

-16

20
16

-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

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

583234342 126 REKHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. FATEHGARH HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 13 Oct 1976 24 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU Regular

B.A. with (MUSIC, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Hindi, History)
9464317619

457156126 127 KAMLESH RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BANWALA 
HANWANTA

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 19 Nov 1978 24 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Economics, 
Hindi)

9465426085

806103040 128
NAVEEN 
CHANDER

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAFFAR ਭੰੁਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19 Jan 1974 26 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
Punjab  
University

Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
punjab 

University
Regular

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9814540851

734839544 129 RAKESH RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RATTANGARH KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 11 Aug 1974 26 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Psychology, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
KURUKSHE
TRA UNI .

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9814916722

135525913 130 VANDNA SOOD ਈ.ਟੀ.ਟੀ. I B ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 13 Sep 1980 26 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501022989

938726774 131
CHANDER 

KIRAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GATE HAKIMA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Sep 1981 26 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU NULL

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876707894

647912709 132 AMRIK SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JHANDEANA 

SHARKI
ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 06 Jun 1973 27 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Hindi Elective, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Hindi, 
Social Studies)

9417526030

930125179 133
SUKHNANDAN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Dadhera ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 06 Dec 1973 28 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Economics, 

Hindi)
9888770514

733699168 134
MRS. 

VANDANA
ਐੱਚ.ਟੀ. DHAKAULI ਡੇਰਾ ਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 23 Oct 1975 28 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Economics, 
Hindi)

9417568377

992620515 135 MAMTA GOEL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AJITWAL ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 06 Sep 1976 28 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, Hindi Elective)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University,ਅੰ
ਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Economics, 
Hindi)

9914809489

Page 12 of 13



ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾ ਸੀਨਾਆਰਤਾ

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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
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

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਟਾਮਚੰਗ ਆਫ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਹੋਿ 
ਸਾਇੰਸ/ ਮਿਊਮਜ਼ਕ 
ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀ. 
ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿਤੀ DMC ਅਨੁਸਾਰ
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ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ 
ਮਵੱਚ  ੇਕੇ/ 
ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

STAFF
LOGIN

ID

ਮਜਲਹਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.

ਮਵਸ਼ਾ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ 

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of 
Employees 

(fill in English)
ਅਹੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ ਬਲਾਕ ਮਜਲਹਾ
ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 ਜਨਵਰੀ 
1980)

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 ਮਿਤੀ

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 
(ਆਰਥੋ, 
VH, HH)

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਵਸ਼ਾ 
ਚੁਮਣਆ 
ਜਾਵੇ)

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਸ਼ਾ ਇਲੈਕਮਟਵ (ਚੋਣਵੇ)/ਹੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਮਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ)

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

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 ਹੈਡ-
ਟੀਚਰ/ਸੈਟਰ ਹੈਡ-

ਟੀਚਰ/ ਿਾਸਟਰ 
ਕਾਡਰ ਮਵੱਚ ਡੀ-
ਬਾਰ/ ਰੀਵਰਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-
ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ./ 
ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਹੁਕਿ 

ਨੰ.

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 
ਮਿਤੀ ਤੱਕ 
ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/
ਪੜ੍ਤਾਲ 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-

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

765823132 136 SUNITA DEVI ਐੱਚ.ਟੀ.
BRANCH 

MATTI
ਧਾਰ--1 ਪ ਾਨਕੋਟ 16 Feb 1977 28 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੰਦੀ 1905 GNDU ASR NULL

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 GNDU ASR Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

9646638746
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