
ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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847629579 1
PARDEEP 

KUMAR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES BASTI 
RALA SINGH

ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 03 Mar 1963 21 Mar 1991 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9501031340

668370604 2
KULWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. GAJJAN WALA ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 13 Feb 1963 27 Mar 1991 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417138001

827432481 3
GURSHINDERP

AL SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

BADHNI 
KALAN G

ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 10 Feb 1961 02 Jan 1992 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 p.u. chandigarh Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
p.u. 

chandigarh
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465115173

187829469 4
SUNANDA 

RANI
ਐੱਚ.ਟੀ. BR BIJLIGHAR MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 01 Apr 1970 04 Feb 1992 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Pb. UNi Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, MATH)

1905 Pb. UNi Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9417964762

167940569 5
PANKAJ 
ARORA

ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. GAZNIPUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 Jul 1971 17 Dec 1992 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Kurukshetra 
University

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9780534411

128671714 6
SATINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAAD ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 27 Mar 1962 08 Jul 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

guru nanak 
dev university

Regular
B.A. with (HISTORY, 

MATH, Sanskrit, 
ENGLISH)

1905
guru nanak 

dev 
university

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
History)

9463667998

591463349 7 SEEMA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. BADHA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Oct 1968 07 Jan 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.A. with (MATH, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417362383

789152482 8
SURINDER 

KUMAR
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. BARMI Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Aug 1969 30 Mar 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814935891

157440407 9
SHARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BHUCHO 
MANDI Girls

NATHANA ਬਮ ੰਡਾ 05 Jul 1962 25 Mar 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.A. with (MATH, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465257848

890971669 10 RACHNA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AVTAR NAGAR ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 01 Aug 1975 27 Nov 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 University Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9592954252

326466811 11 ANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHARAM PURA ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 22 Oct 1972 23 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 p.u.chandigarh Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, HINDI)

1905
p.u.chandiga

rh
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9417928985

467383308 12
NARINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. BAJJUMAAN ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02 Feb 1959 24 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH)
1905

Kashmir 
university 

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9592241044

150074303 13
HARDEEP 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. BALSUA ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 12 Mar 1968 01 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

G.N.D.U 
Amrirsar

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
M.D. 

University, 
Rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9417408930

631336606 14 POONAM SURI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
WADALAN 

KALAN
ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 06 Apr 1973 06 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.A. with (MATH, 

Sanskrit, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417710153

753901270 15 SURJAN SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. MAKHANPUR ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪ ਾਨਕੋਟ 05 Apr 1967 27 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
guru Nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

sampuran 
nand 

Sanskrit 
visavavidiyla
ya Varanasi 

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

8872458280

331645139 16
SUKHWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. KAHLWAN QADIAN ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 06 Jun 1969 29 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9878029115

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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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

264670532 17
SMIKSHA 

WALIA
ਐੱਚ.ਟੀ. BISHNANDI JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 29 Nov 1971 01 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8427362100

883856310 18 KIRNA DEVI ਐੱਚ.ਟੀ. NANU MAJRA ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 05 May 1970 02 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9780600959

191715190 19
GURDIAL 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. GORAIAN ਭੰੁਗਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 15 Mar 1960 05 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH)
1905

GNDU 
,ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9641500006

846754859 20 ALKA ਐੱਚ.ਟੀ.
WARD NO 
ONE JAITU

JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 11 May 1968 08 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjabi 

University,ਪਮਟ
ਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

University,Ch
andigarh

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9417232300

740952636 21
HARJEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. LOLA TARSIKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 Feb 1968 12 Sep 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, HINDI, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9915493281

490456726 22
GURSEWAK 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

SHEKH 
DAULAT

ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 26 Feb 1964 16 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9781700139

137056483 23 NISHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
HOUSING 

BOARD ਬਮ ੰਡਾ
ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 13 Mar 1968 17 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi 
University

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9878942084

146240802 24
BHUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BR SUNET ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Jul 1964 13 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PAU LDH Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

Zoology, BOTANY)

1905 PAU Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
7508000154

637312864 25 GURJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
ਨੰਗਲ 

SALEMPUR
ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 16 Mar 1971 25 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, MUSIC, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417259710

765572268 26
TEJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GURUSAR 
KAUNKE

JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Jan 1975 09 Jan 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463243128

585995330 27 KIRAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KULIEWAL MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 03 Mar 1978 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855620780

666924680 28 VEENA ਐੱਚ.ਟੀ.
BIR SIKHAN 

WALA
ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 14 Feb 1974 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

gurunanak dev 
university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814474917
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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20
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20
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20
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-16

20
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-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)

214411993 29 NEELAM RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JANER
GHALL 

KHURD-1
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 18 Dec 1975 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

punjab 
universty

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjabi 

universty 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9781200048

392665445 30
CHANDAN 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
BHAGGUPUR

ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 05 Sep 1975 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, MATH, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 PUP
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9914220036

230164020 31 KULBIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KHALSA 
NAGAR

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Feb 1976 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
g.n.d.u 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8054051009

833793738 32
PRITPAL 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHHICHHRA KAHNUWAN-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 04 Jun 1976 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Vinayaka 
mission 
university

Distance 
Education

B.Sc with 
(Mathematics)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
8872800834

293376557 33
SUJATA 
GUPTA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHANDSAR 
BASTI ਬਮ ੰਡਾ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 27 Oct 1976 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417206449

575946809 34 SONIA TANEJA ਐੱਚ.ਟੀ.
COMMITTEE 

BAGH
MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Feb 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 punjab Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 panjab
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9988891411

215094635 35
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KIRTI NAGAR ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 27 Mar 1978 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 
Social Studies)

9465630482

274593830 36
SURAJ 

PARKASH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BODE DI 
KHUHI

ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 Oct 1970 11 Jan 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9814635790

293214825 37
LAKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

CIRCULAR 
ROAD

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 13 Dec 1975 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

jammu
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9988302007

671880125 38 SURJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MASITA
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 05 Dec 1969 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146528923
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

954341796 39 MANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEHTABGARH ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 28 May 1973 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Sanskrit, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501015801

910227494 40 AMRIK SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. CHANNA FRID
SULTANPUR 

LODHI-1
ਕਪੂਰਥਲਾ 23 Apr 1975 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9878197303

384345196 41
HARWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES MUGLANI KHADUR SAHIB ਤਰਨਤਾਰਨ 21 Jan 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
Jamia Millia 

Islamia 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 
Social Studies)

9780004924

513558385 42
DEVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

CHAND 
PURANA

ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 25 Aug 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146919955

979593554 43
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOKRI PHULA 
SINGH

ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 05 Dec 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU Chandigarh Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

Chandigarh 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9781136200

989220504 44 ANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BILASPUR HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 25 Jul 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Statistics, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463877752

693185646 45 RACHNA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਈਆਂ-KHURD ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 08 Dec 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUChandiga

rh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8427205177

321578109 46
PARMINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

SHAHEED 
NIRANJAN 

SINGH ROOMI
JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 30 Jul 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464641533

652671994 47 KEWAL SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
DARKUA 
BANGLA

ਧਾਰ--1 ਪ ਾਨਕੋਟ 06 Mar 1970 10 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
English)

9417070696

916585765 48
JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

RAM NAGAR 
COLONY

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25 Mar 1971 10 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru nanak 
dev university

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Guru nanak 

dev 
university

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8427844771
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

758922398 49
RAJVEER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

CAMP NO.1 
W.NO.5 
MALOUT

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 12 Jul 1978 10 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. Locomotor ਿੈਥ 1905 PU Chandigarh Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pbi.Universit
y ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464211641

456674375 50 ANU GERA ਐੱਚ.ਟੀ. SARFABAD ROPAR-2 ਰੂਪਨਗਰ 22 Aug 1978 10 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
7888979835

592735264 51 TRIPAT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHAPAI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 24 Apr 1976 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Jamia Millia 
University, 
New Delhi

Distance 
Education

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
8195926669

119426947 52 ANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DHOBIANA 
ਬਮ ੰਡਾ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 07 Jul 1976 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
IGNOU 
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9463626525

558195544 53
SUKHWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. NANDANPUR WEST-02 ਜਲੰਧਰ 11 Feb 1977 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 g.n.d.u. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
8054009119

718416766 54 RADHIKA ਐੱਚ.ਟੀ.
JHUGE BANKA 

SINGH
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 15 Mar 1978 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465170834

458338430 55 MEENA GOYAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KARAIL LEHRAGAGA ਸੰਗਰੂਰ 15 Aug 1978 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9988929014

586685797 56 SHWETA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. MACHI WARA ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 Apr 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PB. UNI. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pbi. uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9781925540

564938131 57 ANIL DHAWAN ਐੱਚ.ਟੀ. DO BURJI ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 Dec 1979 11 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855451272

489489208 58
HARNEK 
SINGH

ਐੱਚ.ਟੀ.
SIDHAM 
MUTSADI

NOORMAHAL ਜਲੰਧਰ 19 Apr 1975 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 IGNOU Delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9872101525

923881913 59 RAJVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JAMALPURA
MALERKOTLA - 

 2
ਸੰਗਰੂਰ 18 Oct 1977 14 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465542178
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

516198330 60
HARJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BARIAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 23 Nov 1974 20 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak  
dev university 

Regular

B.A. with (MATH, 
Philosophy, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 

university  
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463789801

396799147 61 CHARU ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAVIDASS 

MANDIR ਬੰਗਾ
ਬੰਗਾ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

15 Feb 1972 21 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

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

Sanskrit, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English, Hindi)

9872860287

414395549 62
SUKHVERSHA 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NUSSI WEST-02 ਜਲੰਧਰ 19 Aug 1972 21 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9417980066

274540258 63 POOJA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AVTAR NAGAR ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 08 Nov 1977 21 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 University Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 University Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9814755150

595923860 64 MANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAK WANDEL NAKODER-02 ਜਲੰਧਰ 14 Aug 1964 24 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8872476888

844125894 65
SUKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KAMBALI ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 16 Aug 1972 24 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9855591217

998083849 66
KANWALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GATE HAKIMA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19 Jul 1976 26 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501645566

138882410 67
TEJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOT MIT 
SINGH

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 06 Sep 1981 26 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9872216087

172725538 68 SUNITA KHERA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHORA MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 07 Nov 1970 28 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 
English, Hindi)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physics, 
Chemistry)

9417265736

657774469 69
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAI PUR ARIAN BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 31 Jul 1976 31 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
university 

Regular

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501800201

930413460 70
MADANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DAROLI 
KHURD

ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 18 Feb 1973 01 Jan 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
G.N.D.U  
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
 CHD.

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463768364

696725621 71
SUKHRAJ 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
MANAKPUR

ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 08 Aug 1974 01 Jan 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVERSITY 

 
CHANDIGHA

R

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

8968688073
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

120150811 72 SHEETAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SURGAPURI 

KKP
KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 26 Mar 1979 01 Jan 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9779590825

847858753 73
DANESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
AMARPURA 
BASTI ਬਮ ੰਡਾ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 27 Mar 1979 01 Jan 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (MATH, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9417046583

780286268 74 BALA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
NEW NIRMAN 

AASHRAM
ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Mar 1976 04 Jan 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
University

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Home 

Science, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463556374

174147123 75 SHASHI BALA ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.
RAMPURA 
VILLAGE

RAMPURA 
PHUL

ਬਮ ੰਡਾ 16 Jun 1967 07 Jan 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
KURUKSHE

TRA 
UNIVERSITY

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9815632444

657351159 76 KIRAN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHALIWAL ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 04 Feb 1970 10 Jan 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular
B.A. with (MATH, 

Sanskrit, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9814768637

858381144 77 AARTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RANSEEHN 

KALAN
ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 26 Jun 1979 10 Jan 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9463344070

967314589 78
RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MATAUR ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 18 Oct 1967 09 Apr 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi 
university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9815124959

498324774 79
PARVEEN 

LATA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. WADALI GURU VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Oct 1976 29 Apr 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNI 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463176964

447329852 80
JAGMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BISHANPUR ਡੇਰਾ ਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 04 Feb 1978 30 Apr 2002 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (MATH, 
Home Science, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)

833531741 81
NEERAJ 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JATTUWAL ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 07 May 1979 30 Apr 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU ASR Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
IGNOU 
DELHI

Distance 
Education

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9417946767

613519675 82
ARUNJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
SHEIKHCHAK

ਤਰਨਤਾਰਨ 2 ਤਰਨਤਾਰਨ 04 Oct 1980 30 Apr 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru nanak 
dev university

Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9878242966

341891545 83
PARAMJIT 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ANANDPUR 

ROAD ਪ ਾਨਕੋਟ
ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 12 Nov 1981 30 Apr 2002 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
7508725234
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

862604220 84 SATBIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Kotla Doom ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02 Feb 1973 02 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular
B.A. with (MATH, 

Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1902

UNIVERSITY 
 OF 

KASHMIR 
SRINAGAR

Private
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9914447745

413364346 85 RAKSHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BAZIGAR 
MOHALLA

SAMANA-3 ਪਮਟਆਲਾ 13 Oct 1976 02 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (MATH) 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics)

8146560097

123185120 86
GURMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAINA JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 01 Nov 1976 02 May 2002 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8284811600

118176283 87
SALOCHNA 

DEVI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

RAILWAY 
MANDI

HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 26 Jun 1980 03 May 2002 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501802985

484283871 88 ANITA SAINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHATOWAL TANDA 2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 12 Jan 1972 06 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 K.U.K. Regular
B.A. with (MATH, 

HINDI, Home 
Science, ENGLISH)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9464855921

572795871 89 JASBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GOAL BAGH ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Oct 1972 07 May 2002 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905

JAMIA 
MILIA 

ISLAMIA 
university

Distance 
Education

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
8054058358

138755425 90 BABITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MOHAR SINGH 

WALA
ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 01 Jan 1981 07 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9463121931

366610514 91
MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PIPLI NAVIN ਫਰੀਦਕੋਟ-03 ਫਰੀਦਕੋਟ 05 Feb 1976 08 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
university 

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417056095

862701070 92 ANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHANA ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 14 Jan 1977 08 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

NULL

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8427503322

217643646 93 NEERU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEDHE KE ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 28 Mar 1981 08 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
P. U 

CHANDIGARH
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
P. U 

CHANDIGAR
H

Private
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9814745480

896255520 94 AJIT PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
TALWANDI 

MANGE KHAN
ਜ਼ੀਰਾ--2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 Jan 1978 09 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pu chd

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 pu chd
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814466233

232514973 95
SANDEEP 
TANDON

ਐੱਚ.ਟੀ.
KAMAL WALA 

MUTHIAN 
WALA

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 08 Dec 1979 09 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Hindi Elective)
1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Distance 
Education

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9464410100
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

115456653 96 ANJU ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GULAM 

HUSAIN WALA
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 31 Oct 1980 10 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9417105655

550944859 97
PARAMBIR 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANDOFAL SIRHIND 1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 25 Aug 1972 24 May 2002 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi 
University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University, 
Chandigarh

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
History)

9855558213

98 ਿਮਨੰਦਰ ਕੌਰ
MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਗਰਬੀ-2 ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 25 Apr 1980 10 Dec 2012 10 Dec 2012 - 62.014 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3

1096 99 ਰਾਜ ਕੁਿਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਦਾਈਪੁਰ ਬੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 13 Apr 1978 27 Nov 2007 01 Apr 2011 - 51.818 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

bkr{ Bjh 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^
ਿੈਥ /ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1353 100 ਨੀਰਜ NEERAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਗਰ ਔਲਖ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11 May 1974 08 Jun 2008 01 Apr 2011 - 64.684 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146484433

446 101 ਰੀਤੂ ਗੁਪਤਾ REETU GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ 07 Oct 1973 27 Aug 2008 01 Apr 2011 - 64.768 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ.

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1994
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781550841

1003 102 ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ
PARDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲ ਖੁਰਦ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 May 1974 30 Aug 2008 01 Apr 2011 - 67.615 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh ਿੈਥ fJe'B'few; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

349 103 ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ VEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੇ ਕੇ ਗੌੜ੍ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 02 Jul 1980 07 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.420 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8427215618

683 104 ਪੂਨਿ ਲਤਾ POONAM LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਟੋਰੜ੍ਾ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Mar 1975 11 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.590 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9872322421

348 105 ਬਬੀਤਾ ਰਾਣੀ BABITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੇ ਕੇ ਗੌੜ੍ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 30 Sep 1972 17 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.270 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 7589291700

106 ਸੁਿਨ ਕੁਿਾਰੀ
SUMAN 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੇਦਾ ਿਾਜਰਾ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 02 Feb 1971 24 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.430 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1990
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1991
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9478491861

833787941 107
MANJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KHIVA MIHAN 
SINGH WALA

ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 01 Feb 1981 24 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private
B.ED with 

(Mathematics)
8968426655

96 108 ਅੰਜੂ ਰਾਣੀ ANJU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ ਿਾਛੀਆਂ 

ਜੀਰਾ
ਜੀਰਾ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 Apr 1976 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.805 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ jK ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 4 9814370013

479520672 390 109 ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ
RAJWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਔਲਖ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 06 Mar 1969 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.404 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1994
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146551999

869277308 262 110
ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ 
ਬਾਜਵਾ

KULDEEP 
KAUR BAJWA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੂਸਾਂ ਦਸੂਹਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 13 Mar 1968 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.365 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

ਮਜਲਹਾ 
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ 
ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਬਦਲੀ ਹੋਈ।

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH)
1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914527257

109 111 ਮਨਸ਼ੀ ਰਾਣੀ NISHI RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੇਖਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 11 Oct 1979 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.139 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146585585

946522193 112
AMARJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਸਤੀ ਬੁਰਜ 
ਕਾਹਨ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ

ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 12 Jan 1969 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.678 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1990
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465568979
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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-
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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)

113 ਿਮਨੰਦਰ ਕੌਰ
MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Apr 1978 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.642 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1999

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$noE ;µkµ;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464561178

920 114 ਮਡੰਪਲ ਬਾਲਾ DIMPLE BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਚਕਾਣੀ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 11 Sep 1981 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.367 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9646040335

493 115 ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ JASPAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੌੜ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਿ-2 ਸੰਗਰੂਰ 30 May 1977 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.890 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501005531

443 116 ਭੁਮਪੰਦਰ ਕੌਰ
BHUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱੁਸਾ ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 30 Jan 1975 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.781 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463636442

122 117 ਨੀਲਿ ਰਾਣੀ NEELAM RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੰਮਢਆਇਆ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 27 May 1975 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.133 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9988038007

117 118 ਸ਼ੁਸ਼ਿਾ SUSHMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱੁਲੋਕੇ ਜੀਰਾ-1 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 28 Jun 1971 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.799 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ-noE;k;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9876872990

133 119 ਿੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੌਤਿ
MEENAKSHI 

GAUTUM
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਘਰਪੱਤੀ ਧਨੌਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 16 Sep 1975 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2-3-

ਐਿ.ਡੀ. ਯੂਨੀ. 
ਰੋਹਤਕ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਐਿ.ਡੀ. 

ਯੂਨੀ. ਰੋਹਤਕ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9915722955

137 120 ਸੁਿਨ ਗਰਗ SUMAN GARG ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 20 Apr 1982 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.181 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888340003

128 121 ਮਸ਼ਆਿਲੀ ਸ਼ਰਿਾਂ
SHIAMLI 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਨੱਝਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-1 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 07 Sep 1975 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.170 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 9914333099

- 122 ਮਨਰਿਲ ਮਸੰਘ NIRMAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 26 Oct 1982 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.760 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 24-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ noE Pk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9478314389

152 123 ਿਨੀਤਾ ਰਾਣੀ MANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਹੰਮਡਆਇਆ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 01 Apr 1981 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.505 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ fJzeB'few; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465213807

188 124 ਮਸ਼ਵਕਰਨ ਮਸੰਘ
SHIVKARAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲਾਲਾ ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 26 May 1981 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.416 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ fJzeB'few; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 4 4 9463862041

452 125 ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਿਾਂ
GAURAV 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਸੁਖੀਆ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 16 Oct 1977 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.330 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501700254

101 126 ਸੁਮਿਤ  ਾਕੁਰ SUMIT KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰਾ ਮਪੰਡ ਰਾਿਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਮ ੰਡਾ 07 Jul 1981 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.272 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ fJzeB'few; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463676614

427 127 ਹਮਤੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
HATINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੱਸਣ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 27 Nov 1980 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.657 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 8427611338

174024136 430 128 ਸੁਮਰੰਦਰ ਕੌਰ
SURINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੋਰੀ ਅਰਾਈਆਂ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 10 Mar 1969 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.447 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 
ENGLISH)

1994
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8427911899

129 ਿੋਮਨਕਾ ਰਾਣੀ MONIKA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਔਲਖ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 05 Aug 1984 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.231 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417773706

768156812 120 130 ਨਛੱਤਰ ਮਸੰਘ
NACHHATTAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੈਣੇਵਾਲ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 01 Aug 1966 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.881 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 19-7-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

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

PUNJABI, ENGLISH)

1992
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 4 3 3 9463067715

183 131 ਿੀਨੰੂ ਬੱਗਾ MEENU BAGGA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਧਨੌਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 21 Dec 1975 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.665 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 19-7-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855250374

127 132
ਜਸਮਵੰਦਰਪਾਲ 

ਮਸੰਘ
JAGWINDERPA

L SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੀਿਾ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 01 Dec 1976 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.917 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ fJzeB'few; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9876463236

265 133 ਸਤੀਸ਼ ਕੁਿਾਰ SATISH KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਰੜ੍ ਿਮਹਲਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 23 Jan 1983 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.126 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 9779450940

976 134 ਗੁਮਰੰਦਰ ਮਸੰਘ
GURINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋ ਾ ਗੁਰੂ (ਿੰੁ) ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 03 Apr 1985 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - 52.733 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501007594
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

787915942 135
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHARWAHI ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 19 May 1973 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Pbi.university Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 Punjab.uni Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9876815739

198123983 136 NAVJOT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. UDEKARAN
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-

1
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 30 Oct 1974 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9501222599

233074209 137 NEELAM RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HANDIAYA ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 27 May 1975 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

KURUKSHE
TRA 

UNIVERSITY  
  

KURUKSHE
TRA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9988038007

460030507 138
MEENAKSHI 

GAUTAM
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SANGHAR ਪੱਟੀ 
DHANAULA

ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 16 Sep 1975 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 MDURohtak Regular

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

ENGLISH)

1905 MDURohtak Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9915722955

361632524 139 MEENU BAGGA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
NAVI BASTI 
DHANAULA

ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 21 Dec 1975 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJABI UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 
UNI. CHD.

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9855250374

729687318 140
JAGWINDER 
PAL SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHEEMA SEHNA ਬਰਨਾਲਾ 01 Dec 1976 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
GND 

UNIVERSIT
Y ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9876463236

818663960 141 NISHI RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SEKHA ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 11 Oct 1979 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

8146585585

412797765 142
HATINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHASAN BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 27 Nov 1980 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

8427611338

754189910 143 MANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GURU TEG 
BAHADUR 
HANDIAYA

ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 01 Apr 1981 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

ECONOMICS, 
MATH, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9465213860

621348236 144
SHIVKARAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KLALA MEHAL KALAN ਬਰਨਾਲਾ 26 May 1981 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463862041

511661381 145
SUMEET 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SIVIAN ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 07 Jul 1981 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463676614
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

724447671 146 DIMPLE BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Lachkani ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 11 Sep 1981 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
punabi 

university 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9646040335

492142996 147 NIRMAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAINI FATTA ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 01 Mar 1982 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ Locomotor ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9872806365

675326208 148 ANU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SEHNEWALA ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 17 Jun 1983 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 University Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 University Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9464129807

764980502 149 MONIKA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
AULAKH BASTI 

ਿਾਨਸਾ
ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 05 Aug 1984 25 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJABI 
UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY
, ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417773706

652 150 ਕਾਂਤਾ KANTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 27 Feb 1977 26 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9646127204

151 ਅੰਮਿਰਤਪਾਲ ਮਸੰਘ
AMRITPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੂਰਕੋਟ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Aug 1977 26 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.976 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2-4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ gzikph$fj;kp 2000

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

152
ਚੌਧਰੀ 

ਿਮਹੰਦਰਪਾਲ ਮਸੰਘ

CHAUDHARY 
MOHINDERPAL 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 21 Nov 1982 26 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.293 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2005

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501244554

871 153 ਪਰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
PARDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਣਕ ਲੁਹੀਆਂ ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ 01 Jan 1980 26 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

889 154 ਿਨਪਰੀਤ ਕੌਰ
MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਗੂਵਾਲ ਲੁਹੀਆਂ ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ 29 Sep 1974 26 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.658 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/fJzrbhP ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

155 ਰੀਟਾ REETA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱੁਢੇਵਾਲ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Feb 1977 26 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.403 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^
ਿੈਥ/ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 9501031725

442840237 156
JARNAIL 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SADHOWAL ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Jul 1974 26 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905

PUNJAB 
Uni. 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8872003015

936845543 157
MAMTA 
BANSAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHIALI WALA NATHANA ਬਮ ੰਡਾ 08 Jan 1978 26 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417752801

158 ਉਮਪੰਦਰ ਕੌਰ
UPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 02 Sep 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.934 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1993

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888049932

387 159 ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾੜ੍ਾ ਦਰਾਕਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 05 Aug 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464722453

160 ਿਨਮਜੰਦਰ ਕੌਰ
MANJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੇਹਲੋਂ ਡੇਹਲੋ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 18 Feb 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.612 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1995

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ jK ਿੈਥ$ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

161 ਸੁਮਰੰਦਰ ਕੌਰ
SURINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਜਲਾਲਪੁਰ 
(ਪੂਰਬੀ)

ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 02 Feb 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.599 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ w?E^ gzikph ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9876678599

643 162 ਰਾਜ ਕੁਿਾਰੀ RAJ KUMARI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਿੱ ਾਪੁਰ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 12 Apr 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.438 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ _ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 2 3 3

163 ਪੂਜਾ ਗੁਲਾਟੀ POOJA GULATI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੁਹਾਰਾ ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 06 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.278 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ^ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 8146500231

164 ਅਿਨਦੀਪ AMANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ 

(ਕੰ)
ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Aug 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.209 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ jK ih
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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
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-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)

365 165 ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ
HARLEEN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱ ੇ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 31 Aug 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.165 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501034477

257 166 ਮਦਲਰਾਜ ਕੌਰ ਕੰਗ
DILRAJ KAUR 

KANG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਹੇਸ਼ਪੁਰਾ ਖਿਾਣੋਂ ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 26 Jun 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.100 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1993

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464365638

537 167 ਪੂਨਿ POONAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੇੜ੍ੀ ਗੌੜ੍ੀਆਂ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 30 Mar 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.020 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 9316159326

785 168 ਗਗਨ ਦੀਪ GAGAN DEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਗੜੋ੍ਈ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24 Jan 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 68.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ jK  ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9878914818

914297220 540 169 ਭੁਮਪੰਦਰ ਕੌਰ
BHUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਨਰਾ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 13 Feb 1967 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.883 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1990

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

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

PUNJABI, ENGLISH)

1991
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501468900

170 ਰਮਜੰਦਰ ਕੌਰ
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਖੁਰਦ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Feb 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.541 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2003

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

261 171 ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ
GURDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੈਲੀ ਬਸੀ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 20 Feb 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

nokrI iv`c 
Awaux qo 
pihlw pws 

kIqI

1994
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ$;wkfie 

f;Zfynk
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914531010

790 172 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1ਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 May 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.430 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/noE Pk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146405200

870731258 173 ਰਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਲਤੋਂ ਖੁਰਦ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Aug 1969 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.409 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1989 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with (MATH, 
PUNJABI, ENGLISH)

1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888568830

637338162 174 ਪਰਭਜੋਤ ਕੌਰ
PRABHJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਮਿੰਡਾ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ 07 Oct 1967 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.348 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1989 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1991
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 1 3 3 3 9463182341

656 175 ਸਮਰਤਾ ਿੈਨੀ SARITA MAINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਲ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 28 May 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.246 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

176 ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ RITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੜ੍ਹ ਿਾਜਰਾ ਖਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 08 Oct 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.190 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465377770

521 177 ਜਗਤਾਰ ਮਸੰਘ JAGTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੱਲਾ ਿੇਨ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 21 Oct 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.119 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9417417027

229 178 ਅੰਜਨਾ ਭਾਟੀਆ ANJNA BHATIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਰੌੜ੍ੀ ਸਰਮਹੰਦ-1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 07 Apr 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.025 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592092031

394 179 ਸਨੇਹ ਲਤਾ SANEH LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਕੰ) ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 25 Apr 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.923 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9464568738

180 ਪੂਜਾ ਧੀਰ POOJA DHIR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੰਘਾਂਵਾਲਾ ਿੋਗਾ-2 ਿੋਗਾ 08 May 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.791 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9463274040

803 181 ਗੀਤਾ ਸ਼ਰਿਾਂ
GEETA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਰੀ ਪੰਡਾਇਣ ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19 Aug 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.790 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ns/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 7589297979

414 182 ਿੀਨਾ ਰਾਣੀ MEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਲਵਾਨ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 04 Apr 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.754 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਜੀ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh
ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ/ 
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464343390

352 183 ਜਗਤਾਰ ਮਸੰਘ JAGTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਰਾਂਗਣਾ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 04 Mar 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.740 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 3 9872330723

805 184 ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ NAVJOT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੈਤਪੁਰ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 28 Jan 1984 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.740 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463014374

185 ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ
RAJANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਣੀ ਿਾਜਰਾ ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 23 Dec 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.730 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

186 ਰਾਮਜੰਦਰ ਕੌਰ
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱੁਟਾ ਡੇਹਲੋ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Dec 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.713 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ$n?;Hn?;HN

h
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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
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-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)

603 187 ਅਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੰਗਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 07 Sep 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.659 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465693105

304 188 ਭਾਵਨਾ BHAWANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਖੜ੍ਕ 

ਮਸੰਘ
ਿਲੋਟ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 01 Oct 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.614 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ.

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ-nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9888022033

402 189 ਦੀਮਪਕਾ ਗੁਪਤਾ
DEEPIKA 
GUPTA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਵਰਪੁਰ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 30 Oct 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰ

ਜਾਬੀ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888419671

396 190 ਸਾਮਰਕਾ ਸ਼ਰਿਾਂ
SARIKA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਦਭਾਨ ਜੈਤੋ ਫਰੀਦਕੋਟ 08 Sep 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.535 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ.

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ 
ਯੂਨੀ. ਰੋਹਤਕ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 9041656543

423 191 ਿੋਮਨਕਾ MONIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰ ਿੰਡੇਰ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 04 Sep 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.380 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ  ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9779702284

192 ਮਬੰਦੂ BINDU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ ਭੱੁਲਰ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 24 Sep 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.318 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1994
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
;/tk ftZu 

nkT[D s'H 
gfjbK

ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9781314900

492 193 ਨੀਨਾ ਸਚਦੇਵਾ
NEENA 

SACHDEVA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਸਤਾਂ ਕਲਾਂ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 06 Dec 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.225 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1995

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh
ਿੈਥ/ਸੰਸਮਕਰਤ/ਸ.

ਸ.
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501011971

194 ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ IQBAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਨੇਰ ਿੋਗਾ-2 ਿੋਗਾ 20 May 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.196 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9592900488

409 195 ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਮਡਆਲ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 20 Oct 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.165 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9463766166

496 196 ਨਵੀਨ ਕੁਿਾਰ
NAVEEN 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਾਨੇਵਾਲ ਸਤਕੋਸੀ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 03 Sep 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.165 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਜੀ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih ਿੈਥ/noE ôk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 4 3 9855366043

197 ਰਜਨੀ RAJNI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋਹਾਰਾ ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 16 Nov 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.155 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ gixq AgryjI ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9464107121

198 ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ
JAGJIVAN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਲਤੋ ਕਲਾਂ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 29 May 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.127 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1995

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501247693

818 199 ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ
KULWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19 Jul 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਾਈਵੇਟ 1994

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ --- ਿੈਥ / ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9463643814

411 200 ਰਜਨੀ ਗੁਪਤਾ RAJNI GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ ਜਵੰਧੇ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 02 Mar 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.117 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਸ.ਸ. ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9855563512

310 201 ਕੋਿਲ ਰਾਣੀ KOMAL RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜੰਡਵਾਲਾ ਚੜ੍ਤ 

ਮਸੰਘ
ਿਲੋਟ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 20 May 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.021 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ^ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 4 9463507925

821 202 ਸੁਿਨ ਬਾਲਾ SUMAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛਾਂਗਲਾ ਦਸੂਹਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 11 Jan 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.020 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ^ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417634663

332 203 ਮਕਰਨ ਬਾਲਾ KIRAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦਪੁਰਾ ਡੇਰਾਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 07 Mar 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9876439496

431 204 ਰੁਮਪੰਦਰ ਕੌਰ
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 06 Feb 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.957 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146992083

375 205 ਸ਼ੈਲੀ ਅਰੋੜ੍ਾ
SHELLY 
ARORA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੀਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 24 Oct 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.947 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

206 ਿਿਤਾ ਰਾਣੀ MAMTA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਬਰ-1 ਖੰਨਾ ਖੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 09 Dec 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.899 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 2 3

433 207 ਮਨਸਚਲ ਗਰਗ
NISCHAL 

GARG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਲਵਾਨ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 23 Jan 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.898 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਜੀ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh
ਿੈਥOਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465743390

825 208 ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ
GULSHAN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹੰਦੀਪੁਰ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1ਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22 Oct 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.880 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 4 8427647700

691 209 ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ BALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਿੱ ਾਪੁਰ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 15 Feb 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.830 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1992
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ _
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 3

210 ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ
GAGANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 26 Jun 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.775 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ __ ਿੈਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3

306 211 ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ NAVJOT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਦੇੱਕਰਨ ਿੁਕਤਸਰ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 30 Oct 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.752 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9501222599

378 212 ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
PARMINDERJIT

V KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਜਾਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 12 Oct 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.742 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1995

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 2 3 9815965887

213 ਪੂਨਿ ਰਾਣੀ POONAM RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋਧਾਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ 22 Jan 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.558 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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-
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20
12

-13

20
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-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)

505 214 ਰਾਜ ਮਸੰਘ RAJ SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜੰਡਵਾਲਾ 
ਿੀਰਾਸਾਂਗਲਾ

ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Mar 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.490 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih ਿੈਥ/noE ôk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 2 9815197183

1015 215 ਬਲਰਾਿ ਮਸੰਗਲਾ
BALRAM 
SINGLA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਮਹੜੂ੍ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Jun 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.470 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/fJeB¯fwe;  

ਪੰਜਾਬੀ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4

502 216 ਸ਼ੰਿੀ SHAMMI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੌੜ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਿ-2 ਸੰਗਰੂਰ 06 May 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.390 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872963258

850 217 ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
SURESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੱਗੜ੍ ਹਾਜੀਪੁਰ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 18 Feb 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.340 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ / ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465392742

593 218 ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ POOJA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਜਰਾਵਰ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 05 Jan 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.280 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914552002

368 219 ਸੁਖਚੈਨ ਮਸੰਘ
SUKHCHAIN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਨ ਅਸਪਾਲ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 02 May 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.170 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8264577159

649 220 ਿੀਨਾਕਸ਼ੀ ਧੀਰ
MEENAKSHI 

DHIR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਾਸ ਿੰਡੀ ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 17 Mar 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.130 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992

ਬਰਕਤ ਉਲਾ 
ਯੂਨੀ. ਭੋਪਾਲ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1997
ਬਰਕਤ ਉਲਾ 
ਯੂਨੀ. ਭੋਪਾਲ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

n?B aJ/ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855065117

381 221 ਕੁਲਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
KULWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਚੋਧਰੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 10 Jun 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.997 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 1 3 3 3 9914036137

222 ਵੰਦਨਾ ਉੱਿਟ
VANDANA 

UMMAT
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋਗੇਵਾਲ ਬਲਾਚੌਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

01 Jul 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.984 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ hW jI 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਮਹੰਦੀ/gixq ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

464 223 ਿਨਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
MANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ 
(ਬਰਾਂਚ)

ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 26 Jul 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.916 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

791 224 ਸ਼ੇਲਜਾ ਮਜੰਦਲ SHELJA JINDAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੇਨੜ੍ਾ-2 ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 20 Jan 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.874 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ਿੈਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9780312380

383 225 ਰਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
RAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਨਸੂਰਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 22 Aug 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.873 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3

1082 226 ਆਂਚਲ ANCHAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਹੜੂ੍ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 13 Jun 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.858 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh ਿੈਥ/ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

660 227 ਮਕਰਨ ਬਾਲਾ KIRAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੀਂਦਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 20 Sep 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.813 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9517293692

385 228 ਹਰਪਰੀਤ ਕੌਰ
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੂਹੜ੍ਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 09 Nov 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.763 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-7-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

352 229 ਿਨਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
MANJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੱਸੇਆਣਾ ਿੁਕਤਸਰ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 09 Dec 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2003

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/    ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 4 9888260187

1082 230 ਪਰਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
PARVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਲੌੜ੍ੀ ਕਲਾਂ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Apr 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.561 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 5 5 4 4

864 231 ਅੰਜਨਾ ਦੇਵੀ ANJNA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਡਲਾ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30 May 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.480 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417284173

611 232 ਮਕਰਨ ਬਾਂਸਲ KIRAN BANSAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ 

ਨਾਭਾ
ਭਾਦਸੋ-1 (ਨਾਭਾ) ਪਮਟਆਲਾ 04 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.460 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ --1999

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ/ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417035895

235422307 722 233 ਿਨਜੀਤ ਕੌਰ
MANJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਲੀਨਾ ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 26 Apr 1968 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.345 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 3 3 3 3 9465249117

665921323 234 ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ BEANT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 27 Dec 1967 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.336 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਾਈਵੇਟ

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, HISTORY)

2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Social Studies, 
Social Studies)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9465474791

426772825 723 235 ਨਮਰੰਦਰ ਕੌਰ
NARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲਸੀਆਂ (ਕੰ) ਸ਼ਾਹਕੋਟ-2 ਜਲੰਧਰ 30 May 1966 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.331 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

ENGLISH)

1987
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463177566

728 236 ਮਨਹਾਮਰਕਾ NIHARIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੜੋ੍ਈ ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 15 Aug 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.229 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ &
ਿੈਥ/;wkfie 

f;Zfynk/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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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)

625 237 ਸੁਭੱਦਰਾ ਰਾਣੀ
SUBHDRA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦਖੇੜ੍ੀ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 01 Feb 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.060 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 27-6-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
B"eoh ftZu 
nkT[D s'A 

gfjbK

1995
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

bJh j?. ਿੈਥ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9915746859

530 238 ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਸੰਘ
INDERJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਜਾਵਾ ਿਾਂਡਲ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 20 Oct 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 4 3 8729013900

950233735 239 ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
SWRANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਥਰੀਕੇ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 07 Jul 1970 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.977 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 11-12- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1994
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9915458582

392 240 ਮਸ਼ਵਾਨੀ ਸੂਦ SHIVANI SOOD ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਟ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 19 Dec 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.937 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 30-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

739 241 ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ HARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੂਹੜ੍ਵਾਲੀ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 07 Feb 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.927 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 6-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ fj`dh ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

740 242 ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰਿਾਂ
SHEETAL 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੂਹੜ੍ਵਾਲੀ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 02 Jul 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.896 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 6-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ;kfJ_; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

437 243 ਰਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
RAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ-3 ਫਰੀਦਕੋਟ 30 Sep 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.885 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ &
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501500146

912 244 ਸੰਯੋਗਤਾ ਦੇਵੀ
SANYOGTA 

DEVI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੋਲੀ ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22 May 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.800 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-4-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^^^^^^ 1992
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^
ਿੈਥ ns/ 

n?;Hn?;HNh
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781069354

362 245 ਅਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ AMIT NAGPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੱਤਣਵਾਲਾ ਿੁਕਤਸਰ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 03 Jul 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.787 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ/n?;Hn?;HN

h
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 9781402817

393 246 ਸੋਨੀਆਂ SONIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੇਹਟਾਂ ਫਗਵਾੜ੍ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Aug 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.686 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 11-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 2 3 9872805543

247 ਬਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
BALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਰਕੜ੍ਾ ਡੇਹਲੋ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 14 Jul 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.599 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 14-7-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ / 

noEPk;so/ 
ਪੰਜਾਬੀ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 3 9914825454

477 248 ਰੁਮਪੰਦਰਜੀਤ ਮਸੰਘ
RUPINDERJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 06 Aug 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.589 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781014903

282 249 ਰਮਜੰਦਰ ਕੌਰ
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲਾ ਬਜਵਾੜ੍ਾ ਬਸੀ-1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 11 Apr 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.583 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ$ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501013691

250
ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਸੰਘ 

ਸ਼ੌਕਰ

INDERJIT 
SINGH 
SHOKAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛੋਟੇਵਾਲ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 06 Nov 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 19-6- ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9463191636

534 251 ਮਵਨੋਦ ਕੁਿਾਰ VINOD KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 18 Nov 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.510 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-9- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ HHHHHH 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

HHHHH
ਿੈਥ /ਪੰਜਾਬੀ 

fj;Noh
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9815511599

765 252
ਨੀਲਿ ਕੁਿਾਰੀ 
ਵਮਸ਼ਸ਼ਟ

NEELAM 
KUMARI 

VASHISHT
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅੱਪਰਾ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 20 Mar 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 17-8- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ inl 1992

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ inl ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

651 253 ਨਵਲਜੀਤ ਕੌਰ
NAVALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਲੀਫੇਵਾਲਾ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 29 Aug 1970 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.410 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 23-8-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
B"eoh s'a 

gfjbK
1995

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

B"eoh s'A 
gfjbK

ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ/ 
n?;Hn?;

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 9463196646

401 254 ਅਿਰਜੀਤ ਕੌਰ AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੇਰਾ ਸੈਯਦਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 26 Feb 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.295 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 4-4-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

0 ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855189291

402 255 ਕੁਸਿ  ੁਕਰਾਲ
KUSUM 

THUKRAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਟ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 07 Jun 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.185 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-7-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

374 256 ਕਿਲਜੀਤ ਕੌਰ
KAMALJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੁਮਿਆਰਾ ਲੰਬੀ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 15 Aug 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.063 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-11-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9915613082

511 257 ਰੂਪ ਮਸੰਘ ROOP SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਾਂ ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 15 Mar 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.950 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 4 3 9417551470

357 258 ਅਿਰਜੀਤ ਕੌਰ
AMARJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਬਾਂਮਡਆਂ ਬਨੂੜ੍ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 26 Aug 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.930 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 17-2- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਾਈਵੇਟ 1995

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ns/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 9465447027

259 ਪਰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
PARDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਥਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 08 Jun 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.830 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਮਹਿਾਚਲ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 8427466448
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

635228845 403 260 ਮਵਨੀਤਾ ਕੁਿਾਰੀ
VANITA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਰਪਾਲਪੁਰ ਫਗਵਾੜ੍ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 09 Sep 1969 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.795 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ
B.A. with (MATH, 

PUNJABI, ENGLISH)
1990

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 9465249194

261 ਹਰਿਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
HARMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਜੇਟਾ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Jan 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.791 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 16-4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501855445

965 262 ਅਿਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
AMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਗਰਪੁਰ ਦਸੂਹਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 Nov 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.760 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ^ fJzrfbP ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9878069692

967 263 ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ VEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੌਗਰਾਵਾਂ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1ਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 21 Apr 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.690 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 9-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

498 264 ਕੇਵਲ ਮਸੰਘ KEWAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੋਟੇ ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 15 Nov 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-7- ਕਰਨਾਟਕ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855899344

504 265 ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ SUNITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੂਨਕ (ਕੰ) ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ 21 Nov 1970 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.650 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 25-7-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^^
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ/ਮਹੰਦੀ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9779438537

287 266 ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
INDERDEEP  

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਗ ਮਸਕੰਦਰ ਬਸੀ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 28 Nov 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.640 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9914325026

660 267 ਰਿਨਜੀਤ ਕੌਰ
RAMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਪੰਡ ਪਾਤੜ੍ਾਂ ਸਿਾਣਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 06 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.560 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ/ਿੈਥ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146602123

980 268 ਿੀਨਾ ਕੁਿਾਰੀ
MEENA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਵਨਾਲ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 07 Feb 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 26-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ / fJzeBkwe; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463645321

962 269 ਓਿ ਪਰਕਾਸ਼ OM PARKASH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਰਦਾਂਹੇੜ੍ੀ ਭੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 25 Sep 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.337 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ nhIN ਿੈਥ/ ਸ.ਸ. ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855521165

270 ਹਰਜੀਤ ਮਸੰਘ
HARJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਗਵਾੜ੍ ਡਾਲਾ ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Feb 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.292 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 30-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

665 271 ਨਵਨੀਤ ਮਸੰਘ
NAVNEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਨਹੇੜ੍ੀਆਂ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 14 Jan 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.230 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 26-4-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B"eoh s'A 

gfjbK
ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 4 3 9417551119

1003 272 ਜਰਨੈਲ ਮਸੰਘ
JARNAIL 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਾਧੋਵਾਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Jul 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 3-7-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872003015

837 273 ਜਮਤੰਦਰ ਸੇ ੀ
JATINDER 

SETHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੈਲੇਵਾਲੀ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 11 Jun 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.941 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 28-6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ 1 ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

274 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾੜ੍ਾ ਮਸੱਧਪੁਰ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 20 Nov 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.881 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9815413660

840 275 ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ RAJBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 18 Mar 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.880 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 11-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

414 276 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਟੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 13 Apr 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.824 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 11-6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 0 ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

277
ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਿਾਰ 

ਕਪਲਸ

RAJNEESH 
KUMAR 
KAPLAS

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੜੋ੍ਲੀ ਲੋਅਰ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 14 Oct 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.800 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 18-7- ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9417343396

1020J/ 278 ਸੰਜੀਵ ਨਮਰਆਲ
SANJEEV 
NARYAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੋਰੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1ਏ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 05 May 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.780 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^^ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417994836

671 279 ਸੰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ
SANDEEP 

MITTAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋਹ ਮਸੰਬਲੀ ਘਨੌਰ ਪਮਟਆਲਾ 27 Mar 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.780 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-5-

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ 2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146234234

411598926 416 280 ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ BALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਧੀਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 10 Nov 1967 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.670 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B.A. with (MATH, 

PUNJABI, ENGLISH)
1989

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 0
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417249536

537 281 ਿੁਹੰਿਦ ਸ਼ਰੀਫ MOHD SHARIF ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱੁਪ ਕਲਾਂ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 07 Aug 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.670 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-7-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ftfrnkB ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463015410

1026 282 ਸੰਗੀਤਾ ਸ਼ਰਿਾਂ
SANGEETA 

SHAMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਉਿਰ ਖਾਂ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1ਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Mar 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.590 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 28-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^^ 2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463945560

296 283 ਸੁਖਬੀਰ ਮਸੰਘ
SUKHBIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਲਵੇੜ੍ੀ ਗਮਹਲਾਂ ਸਰਮਹੰਦ-1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 30 Oct 1965 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.461 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1986

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1992
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592092035

391 284 ਨਵਨੀਤ ਕੁਿਾਰ
NAVNEET 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਾਿੀਵਾਲਾ

ਬੁਢਲਾਡਾ-2 ਐਟ 
ਬਰੇਟਾ

ਿਾਨਸਾ 10 Jan 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 4 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

285
ਬਲਮਵੰਦਰਪਾਲ 

ਮਸੰਘ
BALWINDERPA

L SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਮੜ੍ਕ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 10 Oct 1984 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.034 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2007

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417715823

869 286 ਗੋਮਬੰਦ ਰਾਿ GOBIND RAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅੱਚਾਮੜ੍ਕੀ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Aug 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.006 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2009 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

jk ih 2012 ਇਗਨੋ ਯੂਨੀ.
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

jk ih
ਿੈਥ/;wkfie 

f;Zfynk
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 2 2 9781925701

287 ਅਿੀਤਾ AMITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GMSSS-23A ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. 10 Apr 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.800 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN 1999
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

839427226 288 ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
CHARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕੋਟਲਾ ਮਿਹਰ 
ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 15 Sep 1969 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.745 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1990 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ
B.A. with (MATH, 

PUNJABI, ENGLISH)
1991

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 9646343611

289 ਿਨਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
MANJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੰੁਗਰਾਲੀ ਮਸੱਖਾਂ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 31 Mar 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.675 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 2 3 3

1067 290 ਸਤਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
SATWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਮਹੰਦੀਪੁਰ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02 Dec 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ jK  ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9646349300

291 ਗੁਮਰੰਦਰ ਮਸੰਘ
GURINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GMSSS-21A ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. 10 Nov 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.575 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN ਿੈਥ/ noE ;k;aso ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888860345

897 292 ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ SUKHJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਡ ਬੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 15 Apr 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.374 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ jk 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ jK ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

903 293 ਸੰਦੀਪ SANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲਾਵਲਪੁਰ (ਕੰ) ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 22 Jun 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1094 294 ਹਰਦੀਪ ਮਸੰਘ HARDIP SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸੀ ਜਲਾਲ ਟਾਂਡਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 Mar 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

^^ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ ਿੈਥ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592098132

295 ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
SANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕੋਕਰੀ ਫੱੂਲਾਂ ਮਸੰਘ 
ਵਾਲਾ

ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 01 Dec 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.091 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9779500116

395 296 ਸੰਜੀਵ ਕੁਿਾਰ
SANJEEV 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਾਿਕੋਟ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 01 Jul 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 24-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501847800

420128147 599 297 ਅਤਾਉਰ ਰਮਹਿਾਨ
ATAUR 
REHMAN

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੁਗਨੀ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 18 Mar 1968 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.860 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 31-12-
ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਯੂਨੀ. 

ਬਰੇਲੀ
ਰੈਗੂਲਰ

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1993 ਆਗਰਾ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417304972

919 298 ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੂਹੇਕੀ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 27 Sep 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.860 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

299 ਿਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
MANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੂਹਲੀ ਕਲਾਂ ਡੇਹਲੋ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Apr 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.778 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 19-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ /;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814793621

925 300 ਿੀਨੰੂ ਖੋਸਲਾ
MEENU 
KHOSLA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਬੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 28 Aug 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-4-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ$ezfgT{No ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

1124 301 ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
SANDEEP 

KUMAR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਡ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 13 Apr 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.640 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^ 2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ^ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146611248

1122 302 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਹਆਤਪੁਰ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 15 Jun 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.590 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-3- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463197427

826492988 435 303 ਰਮਵੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
RAVINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਜਾਜ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 26 Feb 1970 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.577 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH)
1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 9463531500

304
ਦਮਵੰਦਰ ਕੁਿਾਰ 
ਨੌਹਰੀਆ

DEVINDER 
KUMAR 

NAUHRIYA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿੂਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 26 Oct 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.551 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸ.ਸ. ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814810041

480 305 ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ RAJBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫਮਤਹ ਚੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 18 Apr 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.420 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

F ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

306 ਈਸ਼ ਕੁਿਾਰ ISH KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਜਾਰਾ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 22 Feb 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.310 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

638 307 ਗੁਰਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
GURWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੀਿਾ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 14 Apr 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.279 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ਿੈਥ$ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9855600642

710 308 ਿਨਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
MANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਜਰਹੇੜ੍ੀ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 05 Nov 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.190 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ ns/ 
fJeB'few'

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9872926898

Page 18 of 87



ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

494 309 ਮਬਕਰਿਜੀਤ ਮਸੰਘ
BIKRAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਮਡਆਲਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 30 Mar 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.180 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

637 310 ਸਮਵੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
SAWINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲਾ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 15 Nov 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.172 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ ns/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

948 311 ਰਮਜੰਦਰ ਕੌਰ
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸ਼ਵਦਾਸਪੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 04 Oct 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.120 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ
pMjwbI/ihswb/i

hstrI
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

312 ਹਰਕਿਲਪਰੀਤ ਕੌਰ
HARKAMALPRE

ET SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੁਹਾਰਾ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 07 Sep 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.076 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3

313 ਮਸਿਰਨਪਰੀਤ ਕੌਰ
SIMRANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GMSSS-38West ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. 19 Feb 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.814 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN rFfDs/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

314 ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
YOGESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋ ਬੀਕਾਪੁਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 25 Jul 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.784 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 9465843226

639 315 ਰਾਜ ਕੁਿਾਰ RAKJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਗੂ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 01 May 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.630 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 9464205402

192 316
ਜਗਸੀਰ ਮਸੰਘ 

ਭੱੁਲਰ

JAGSEER 
SINGH 

BHULLAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 04 Mar 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.616 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417764972

636 317 ਜਸਵੀਰ ਮਸੰਘ JASVIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲੇਰਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ 01 Feb 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.590 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781990801

962 318 ਰਾਹੁਲ ਗਾਬਾ RAHUL GABA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਹਾਲੀ ਗੁਰਾਇਆ-1 ਜਲੰਧਰ 25 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.521 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

319 ਸੰਦੀਪ ਮਸੰਗਲਾ
SANDEEP 

SIGLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿੂਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 14 Mar 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.495 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 9779500116

966 320 ਗੁਰਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੱਤੋਵਾਲੀ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 03 Dec 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.443 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

968 321 ਰਮਵੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
RAVINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਣਕੋ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 08 Dec 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.315 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਮਹਿਾਚਲ 
ਯੂਨੀ.

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

970 322 ਰਛਪਾਲ ਮਸੰਘ
RACHHPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਧੋਵਾਲ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 25 May 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.299 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

bkr{ Bjh ਿੈਥ/ iBob ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

971 323 ਸੰਜੇ ਕੁਿਾਰ ਢੰਡ
SANJAY 

KUMAR DHAND
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਦੋਲਾ ਕਲਾਂ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 24 Mar 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.276 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

977 324 ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ BALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਦਰਾ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 02 Nov 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.105 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਿੈਥ

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

325 ਜਗਜੀਤ ਮਸੰਘ JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾਂਦਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 24 Jul 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.103 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 9803572701

662 326 ਚਰਨਜੀਤ ਮਸੰਘ
CHARNJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰ ਛੰਨਾ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 28 Dec 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.970 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8437594234

211 327 ਅਜੈ ਕੁਿਾਰ AJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਿਾਨਪੁਰ ਰੋਪੜ੍ਹ-1 ਰੂਪਨਗਰ 10 Apr 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8725800305

196 328 ਅਵਤਾਰ ਮਸੰਘ AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੂਰਕੋਟ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 11 Sep 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.647 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463127124

453 329 ਰਤਨੀਵ ਮਸੰਘ
RATNEEV 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਟ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 17 Feb 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.545 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

991 330 ਸੁਮਰੰਦਰ ਪਾਲ SURINDER PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸ਼ਾਹੂਰ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 25 Feb 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.357 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ inl 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ inl
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

996 331 ਪਵਨ ਕੁਿਾਰ
PAWAN 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਿਸ਼ਾਬਾਦ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 20 Mar 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.160 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਕੰਮਪਊਟਰ 

ਸਾਇੰਸ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

332 ਕਲਵੰਤ ਰਾਏ KALWANT RAI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਵਾਂ ਮਪੰਡ 
ਟਪਰੀਆਂ

ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
11 Apr 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.091 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - sਿੈਥMs/gixq ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

141 333 ਦਰਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ
DARSHANA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੀਿਾ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 18 Sep 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.058 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ fJzeB'few; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9872575301

334 ਸੰਦੀਪ ਝੰਡੂ
SANDEEP 
JHANDU

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੇਪਰਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 09 Oct 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.740 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ --1998
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ.

ਰੈਗੂਲਰ --2001
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ

ਿੈਥ/ fcfIeb 
;kfJz;

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 9914085600

1001 335 ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਗਲ ਸੋਹਲ ਬੈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 28 Mar 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.684 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ

ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

459 336 ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ BALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੱਕੜ੍ਾਂ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 20 Mar 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.642 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 9781454040

163047554 481 337 ਸਰੋਜ ਕੁਿਾਰੀ SAROJ KUMARI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਬੀ ਢਾਬ ਿੁਕਤਸਰ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 05 Apr 1969 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.606 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit)

1989
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

-
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9501236500

1014 338 ਸਰਬਜੀਤ ਮਸੰਘ
SARABJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 17 Dec 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.320 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ inl 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ inl sਿੈਥMs-mYQ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

984419146 767 339 ਨੀਤਾ ਵਾਲੀਆ NEETA WALIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੱਗਰ ਸਰਾਏ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 11 Apr 1969 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.290 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1989
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1991
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888495033

1250 340 ਵਮਰੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
VARINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਨੋੜ੍ੀ (ਿੰੁ) ਭੰੂਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 31 Aug 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.230 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1996

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ^ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9915936673

1016 341 ਗੁਰਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੰੁਡਾਲਾ (ਿੰੁ) ਗੁਰਾਇਆ-1 ਜਲੰਧਰ 24 Feb 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.190 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

1017 342 ਸੁਨੀਲ ਕੁਿਾਰ SUNIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੂਹੜ੍ਵਾਲੀ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 03 Mar 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.127 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ;kfJ_; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

350 343 ਰੇਸ਼ਿ ਲਾਲ RESHAM LAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੂਸੈਨ ਚੱਕ ਔੜ੍
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
04 Apr 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.122 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ loV nhIN 2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ loV nhIN ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

913 344 ਰਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਾਮਹਬ ਨਗਰ ਥੇੜ੍ੀ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 11 Apr 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.963 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

B"eoh s'a 
gfjbK

2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B"eoh s'A 

gfjbK
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9501028196

1020 345 ਰਾਜ ਕੁਿਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵਣ (ਿੰੁ) ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 17 Jun 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.946 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

1022 346 ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਿਾਰ ASHOK KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਰਾਵਾਂ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 16 May 1994 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.870 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1023 347 ਪੰਕਜ ਟੰਡਨ
PANKAJ 
TONDON

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢੇਹਪੁਰ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 01 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.857 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ sਿੈਥMs mYQ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

658 348 ਰਿੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
RAMESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 05 Mar 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.821 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ^ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 9501003791

1024 349 ਬਬੀਤਾ ਰਾਣੀ BABITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੂਰਿਮਹਲ (ਕੰ) ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 28 Jan 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.811 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

487 350 ਧਰਿਵੀਰ ਮਸੰਘ
DHARAMVEER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਿੇਵਾਲੀ ਿੁਕਤਸਰ-2 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 04 Jul 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.702 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2007 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ$ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465511403

467 351 ਅਜੈ ਕੁਿਾਰ AJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਗਤਪੁਰ ਫਗਵਾੜ੍ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Nov 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.467 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

^ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501511322

469 352 ਰਕੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਵਾਣ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Oct 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.365 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9988574848

224 353 ਹਰਜੀਤ ਮਸੰਘ
HARJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੱੁਡੀ ਖੁਰਦ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 28 May 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.342 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814655101

1032 354 ਤਰਪਨ ਘਈ TARPAN GHAI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਲੀਪੁਰ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 02 Apr 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.268 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

_ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ _ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

355 ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ
NEVNEET 

KAUR 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਂਜਲਾ ਿੋਮਰੰਡਾ ਰੂਪਨਗਰ 02 Nov 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.130 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -- pws hY ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9780084150

356 ਿਨਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
MANJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ-2 ਿੋਗਾ 01 May 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.063 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2003

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9872822922
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

1035 357 ਸੁਖਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
SUKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੇਲਰ ਬੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 03 Mar 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.954 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

bkr{ Bjh 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh ਿੈਥ /;kfJ; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3

358 ਨਮਰੰਦਰ ਮਸੰਘ
NARINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਾਂਦਲਾ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 18 Apr 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.910 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9463389712

1036 359 ਬਲਜੀਤ ਮਸੰਘ
BALJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਲੁਹਾਰਾਂ (ਿਾਣਕ 
ਰਾਏ)

ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 25 Nov 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.870 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

782 360 ਰਾਜ ਕੁਿਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਹਕ ਬੋਂਦਲਾ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 01 Nov 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.847 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ^ 1996
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

^ ਿੈਥ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 4 3 8427800653

1038 361 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੌਲਾਂਗ ਗੁਰਾਇਆ-1 ਜਲੰਧਰ 19 Jul 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.822 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਕੰਮਪਊਟਰ 

ਸਾਇੰਸ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

436510807 1043 362 ਮਵਜੈ ਕੁਿਾਰ VIJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੁਆਦੜ੍ਾ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 09 Dec 1966 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.632 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9592749978

1044 363 ਨਾਨਕ ਮਸੰਘ NANAK SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੱਗੜ੍ੀ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 23 Feb 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.550 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

1997
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1045 364 ਦਮਵੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
DAVINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 23 Sep 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.502 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

365 ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਿਾਂ
PANKAJ 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰਹਿਪੁਰ ਲੋਅਰ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 01 Apr 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.380 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. 2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 4 9464202647

722 366 ਬਮਚੱਤਰ ਮਸੰਘ
BACHITTAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੋਗੀਵਾਲ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 19 Sep 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.600 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855199840

320 367 ਅਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.  ੀਕਰੀਵਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 19 May 1984 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.599 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9478393715

530 368 ਅਿਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
AMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਔਲਖ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 09 Jan 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.359 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ noE;k;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 8968300326

1073 369 ਅਿਰਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
AMARPRIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱਦਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-2 ਜਲੰਧਰ 23 Jan 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.140 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

^ 2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

878244875 736 370 ਬਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
BALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੁਹਾਰ ਿਾਜਰਾ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-1 ਸੰਗਰੂਰ 04 Feb 1965 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 52.800 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 8437414596

1079 371 ਅਮਿਤ ਕੁਿਾਰ AMIT  KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੀਿਾ ਕਲਾਂ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 03 Dec 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 52.685 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

700 372 ਗੁਰਬਚਨ ਮਸੰਘ
GURBACHAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੱਤਾ ਥੇੜ੍ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 08 Feb 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 52.560 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ HHHHHH 1998

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ HHHHH ਿੈਥ /ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501933688

485 373 ਗੁਰਤੇਜ ਮਸੰਘ GURTEJ SIGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੇਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 20 Feb 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 52.491 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ 0 ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9023892069

1285 374 ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ RAKEH KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਣੋਵਾਲ ਭੰੂਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30 May 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 52.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2007
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592098108

1098 375 ਜਸਵੰਤ ਮਸੰਘ
JASWANT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਤੋਂਵਾਲੀ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 04 Oct 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 51.780 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1101 376 ਲਮਲਤ ਕੁਿਾਰ ਢੰਡ
LALIT KUMAR 

DHAND 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਨਵਾਂ ਮਪੰਡ 
ਅਰਾਈਆਂ

ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 11 Sep 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 51.645 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

^^ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ ਿੈਥ gikph ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

261 377 ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ
SUKHPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 10 Aug 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 51.241 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ noE Pk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9872191160

498 378 ਓਿਕਾਰ ਮਸੰਘ OMKAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕੋਕੀ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Jan 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 51.144 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993
ਹੇਿਵਤੀ ਨੰਦਨ 
ਬਹੁਗਣ ਗੜ੍ਵਾਲ 
ਯੂਨੀ. ਸ਼ਰੀਨਗਰ

1994
ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ 
ਮਸੰਘ ਯੂਨੀ. 
ਿੇਰ 

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 9915904828
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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
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-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)

493 379 ਮਕਰਨਜੀਤ ਮਸੰਘ
KIRANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਕਰਾਰ ਖਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Dec 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 50.763 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

bkr{ BjhA 2007
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

380 ਧੀਰਜ ਵਾਲੀਆ DHIRAJ WALIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਲਿਗੀਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 11 Jan 1985 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 50.635 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਕੰਮਪਊਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 9888195932

761 381 ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ GURJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ ਜਵੰਧੇ ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 23 Feb 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 50.142 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9914042161

504 382 ਕਰਿਜੀਤ ਮਸੰਘ
KARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੁਖਰੈਣ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 04 Dec 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 49.967 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

lwgU nhIN 2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855111033

628030852 517 383 ਬਲਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
BALWINDER  

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੱਸੇਆਣਾ ਿੁਕਤਸਰ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 17 Jul 1965 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 49.558 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1995
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ -
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 8427201276

1136 384 ਵਮਰੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
VARINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੁਖਕਾ ਗੁਰਾਇਆ-1 ਜਲੰਧਰ 07 Jan 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 49.090 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

385 ਗਗਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
GAGANDEEP  

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਲ ਖਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 01 Dec 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 48.450 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2007

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855669315

516 386 ਅਵਤਾਰ ਮਸੰਘ AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Nov 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 47.673 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 2 9815023217

567548379 518 387 ਜਸਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੇਗੋਵਾਲ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 19 Apr 1969 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 47.533 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1990

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1998
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9872710924

519 388 ਬਲਜੀਤ ਮਸੰਘ BALJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਿੂਲੀਆਂ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Feb 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 47.281 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146111847

1211 389 ਸੰਦੀਪ ਮਸੰਘ
SANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਸਤਫਾਬਾਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 02 Apr 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 45.363 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਕੰਮਪਊਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

530 390 ਹਰਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
HARPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਲੇਵਾਲ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 16 Mar 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 44.595 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146614015

1226 391 ਨਮਰੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
NARINDARJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਕਸੂਦਾ ਬੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 15 May 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 44.535 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

532 392 ਗਗਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
GAGANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਨਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 30 Sep 1984 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 43.332 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8968633220

536 393 ਸੁਮਰੰਦਰਪਾਲ ਮਸੰਘ
SURINDERPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੁਖਰੈਣ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 24 Aug 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 41.380 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ --2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN --2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855588895

537 394 ਜੋਮਗੰਦਰ ਮਸੰਘ
JOGINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 10 Apr 1966 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 41.184 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1987

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 1 4 3 3 9872771910

538 395 ਲਖਵੀਰ ਮਸੰਘ
LAKHVIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਰਾਏਪੁਰ 
ਪੀਰਬਖਸ਼ਵਾਲਾ

ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 10 Oct 1985 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - 40.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 4 9872913633

473251122 396 OMKAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANGE WAL BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Jan 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
HNBGU 

UTTARKHAND
Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics)

1905
CCSU 

MEERUT
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics)

9915904828

653482490 397
SUMAN 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEDA MAJRA ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 02 Feb 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 
Punjab

Regular

B.A. with (HISTORY, 
MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
History)

8872001161
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

136541512 398
GURBACHAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RATTA KHERA ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 08 Feb 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pu chandigarh Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
pu 

chandigarh
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417614980

684930852 399 BALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MITHA PUR ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 15 Feb 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9417876864

785957118 400
HARVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DASHMESH A ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Mar 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

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

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9876322918

633066248 401
NEELAM 
KUMARI 

VASHISHT
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. APRA PHILLOUR ਜਲੰਧਰ 20 Mar 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417181080

332472951 402
BINDER PAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAUR MANDI

RAMPURA 
PHUL

ਬਮ ੰਡਾ 04 Apr 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjabi Uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab Uni 
Chandigarh

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9417553122

953270884 403
SANYOGTA 

DEVI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAULI TALWARA ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22 May 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9465304160

917845319 404
JAGJIWAN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LALTON KALAN ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 29 May 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501247693

896818771 405
KULWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

TALWANDI 
CHAUDRIAN

SULTANPUR 
LODHI-1

ਕਪੂਰਥਲਾ 10 Jun 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9914036137

419293314 406
VANDANA 

UMMAT
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JOGEWAL ਬਲਾਚੌਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

01 Jul 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (MATH, 
Sanskrit, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9779309555

942890734 407
DHARMVEER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAMMEWALI

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
2

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 04 Jul 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9465511403

874844894 408 AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BASSI 

BANDIAN
ਬਨੂੜ੍ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 26 Aug 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465447027
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

945094319 409
UPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHERI ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 02 Sep 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9888049932

829255837 410
SAWINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOTLA ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 15 Nov 1971 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463138721

544033955 411
SURESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GAGGAR HAJIPUR ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 18 Feb 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

chandigarh
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465392742

621384490 412 POONAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Kheri Gaurian ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 30 Mar 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, Hindi 

Literature)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9316159326

827259666 413
MANJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

Ghunghrali 
Sikhan

SAMRALA-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 31 Mar 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pseb Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ chd

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9888669969

818523427 414
JASWANT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SATTOWALI ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 10 Apr 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

 GNDU  
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146012700

322653948 415
PARVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LALORI KALAN ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Apr 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

punjab 
university chd.

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, PUNJABI)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY 
 ASR.

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8054965871

873069456 416
KULWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOT FATUHI MAHILPUR 2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19 Jul 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJAB UNI. 
CHANDIGARH

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNI. 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463643814

974884770 417
VARINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JANAURIB ਭੰੁਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 31 Aug 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ Locomotor ਿੈਥ 1905

PU 
CHANDIGARH

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, PUNJABI)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9915936673

208451301 418 RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BLAHAR 
MEHMA

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 05 Oct 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

Punjab 
university 

CHANDIGR
H 

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146100971

140756356 419
PARMINDER 

JIT KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAZA PUR ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 12 Oct 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8558844107
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

646157326 420
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KAKRALA ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 01 Nov 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Pb.u. Uni 
chandigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, SOCIOLOGY, 
PUNJABI, ENGLISH, 

Hindi Literature)

1905
Pb.u uni 

chandigarh
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9878280713

459296949 421
MEENAKSHI 

KANSAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SANJAY 
NAGAR ਬਮ ੰਡਾ

ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 12 Dec 1972 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
pbi uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

NULL

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9465267276

697066226 422
MEENA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAWNAL MUKERIAN 2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 07 Feb 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
G.N.D.U.ਅੰਮਿਰਤ

ਸਰ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463645321

916163758 423 ROOP SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAMA ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 15 Mar 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417551470

324730736 424
HARDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BASSI JALAL 
KHAN

TANDA 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 Mar 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

University CHD
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
CHD

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9592098132

336720178 425 AMITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NAGAR TALWARA ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 10 Apr 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417860975

446562797 426 VEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NAUGRAMA HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 21 Apr 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9463877765

931240837 427 SARITA MAINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BAL ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 28 May 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 K.K.U.
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Social Studies)

9463187265

798342544 428 ANJANA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BADLA ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30 May 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 P.U Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University 
0f kashmir

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi, History)

9417284173

666151386 429
KAMALJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHUMIARA LAMBI ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 15 Aug 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Pbi.Univ.ਪਮਟਆ
ਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pbi.Univ.ਪਮਟ

ਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9915613082

494763393 430
GEETA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SRI PANDIAN TALWARA ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19 Aug 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CHD

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Jammu
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
7589297979

780827692 431 BINDU ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAMGARH 
BHULLAR

ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 24 Sep 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
P.U. 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, HINDI, Hindi 
Elective, ENGLISH)

1905
P.U. 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9781314900
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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-
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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)

826063318 432 RITU GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GHANAURI 

KALAN
SHERPUR ਸੰਗਰੂਰ 07 Oct 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

KURUKSHETR
A UNIVERSITY

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

Electronics, English, 
Hindi)

1905
KURUKSHE

TRA 
UNIVERSITY

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9781550841

697378342 433 RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BEHAK BODLA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 01 Nov 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pu chd Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, ENGLISH)

1905
jammu 

university 
jammu

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
8427800653

358778901 434 RENU BITCHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
HOUSING 

BOARD ਬਮ ੰਡਾ
ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 20 Dec 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Kurukshetra 
University,Kuru

kshetra
Regular

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

ENGLISH)

1905
kurukshetra 
University 
Kurukshetra

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9417755727

821537392 435
RAJANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAINIMAJRA ਖਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 23 Dec 1973 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, HINDI, 
Psychology, 
ENGLISH)

1905
Guru Nanak 

Dev 
University 

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8194800487

127179431 436 GAGAN DEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BAGROI MUKERIAN 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24 Jan 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9878914818

266452611 437
MANJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੇਹਲੋਂ ਡੇਹਲੋਂ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 18 Feb 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9878128013

441338716 438 AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DERA SAIDA
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 20 Feb 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U UNI Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
JAMMU UNI 

JAMMU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855189291

940992329 439 ISH KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAJARA ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 22 Feb 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
P.U 

.Chandigarh
Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
P.U.Chandig

arh
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9501300710

264528829 440 GURJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAMGARH 
JAVANDHE

ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 23 Feb 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9914042161

824976286 441
RAMESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHANAN 

WALA(ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-
1)

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 05 Mar 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pu chd
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 pu Chd Private
B.ED with 

(Mathematics)
9501003791

143620925 442
PARMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHOLAN JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 13 Mar 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

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

PUNJABI ELECTIVE, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9463184030

660494649 443
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SANGAL 
SOHAL

WEST-01 ਜਲੰਧਰ 28 Mar 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Himachal 
Pradesh 
University 

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
University 
Of Jammu 

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9592201439
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

988891231 444
BALWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NAHIAN WALA ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 05 Apr 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi 
University

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465692348

923911372 445 PARMJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TIBBA
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 13 Apr 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

7340916084

399784158 446
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAHIMPUR HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 May 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Statistics, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146405200

336954845 447 ASHOK KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DARAWAN ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 16 May 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8872576830

558276849 448
KUSAM 

THUKRAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BOOT ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 07 Jun 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 Gndu Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814922611

354794337 449 RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TALWAN (B) NOORMAHAL ਜਲੰਧਰ 17 Jun 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9041070115

854637772 450 AMIT NAGPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. FATTANWALA
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-

1
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 03 Jul 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Social Studies)

9781402817

845253566 451
RUPINDERJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SANGTPURA ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 06 Aug 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 PU CHD Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9781018903

539087484 452 AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHURKOT ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 11 Sep 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463127124

193184672 453
DARSHANA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHEEMA SEHNA ਬਰਨਾਲਾ 18 Sep 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PU.UNI.Chandi
ghar

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9872575301

947329592 454 OM PARKASH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MARDANHERI ਭੱੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 25 Sep 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Social Studies)

9855521165
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

528617778 455
MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANGUWAL LOHIAN KHASS ਜਲੰਧਰ 29 Sep 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
university 

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9781869806

173187420 456
RAJWINDER 

KUAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SUNDER 
NAGAR

ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 30 Sep 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9478475005

293611524 457 RITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BARMAJRA ਖਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 08 Oct 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

Punjabi Literature, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9465377770

344288158 458
SHELLY 
ARORA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHILA ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 24 Oct 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 G.N.D.U Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146422577

856661789 459 VINOD KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ARNI WALA 

JBD-2
ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 18 Nov 1974 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU Chandigarh Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Psychology, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Kashmir, 
Srinagar

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

9815511599

354267304 460 POONAM RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JODHAN PAKHOWAL ਲੁਮਧਆਣਾ 22 Jan 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

guru nanak 
dev 

university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146769774

359890444 461 BABITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NURMAHAL(G) NOORMAHAL ਜਲੰਧਰ 28 Jan 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 G.N.D.U Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9914122363

161479491 462
BHUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KUSSA ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 30 Jan 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463636442

276573701 463 JASVIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAM NAGAR 

CHANNA
SHERPUR ਸੰਗਰੂਰ 01 Feb 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905 Pun uni chd Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9781990801

747380744 464
PANKAJ 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BARAMPUR 

LOWER
ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 01 Apr 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

H.P.UNIVERSI
TY SHIMLA

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
The 

University of 
Kashmir

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9464202647

318854291 465
HARMAIL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਗਤ KALAN ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 30 Apr 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Pbi. Uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
Panjab Uni. 
CHANDIGAR

H
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Social Studies)

9815516428

590211343 466
SUKHCHAIN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KHOKHAR 
KALAN

ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 02 May 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
punjabi 
university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9464047410
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

761131222 467
SANJEEV 
NARYAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PANDORI 
RAJPUTA

HSP 1A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 05 May 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9417994836

396262940 468 SHUMMY ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAURAN ਸੁਨਾਿ-2 ਸੰਗਰੂਰ 06 May 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

8872963258

479492715 469
MANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BADHNI 
KALAN 
BRANCH

ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 26 Jul 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

university 
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

Guru nanak 
dev 

university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
English, Social 

Science)

9417675707

710523652 470
RAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MANSOOR 
WAL DONA

ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 22 Aug 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with (MATH, 
COMPUTER 

APPLICATION, 
PUNJAB HISTORY 
AND CULTURE, 
Hindi Elective, 

ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9417713985

356518852 471
SHIAMLI 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NIJJAR
GURUHARSHAI

-1
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 07 Sep 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

punjab 
university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
guru nanak 
university 

Regular
B.ED with 

(Mathematics)
9914333099

560882606 472 VIKAS PAWAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAJOLI ਕੁਰਾਲੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 11 Sep 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
NULL

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
NULL

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9814082315

817787820 473
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AWAN BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Oct 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR 

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9988574848

660142427 474
RAVINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANKO ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 31 Dec 1975 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 HPU Shimla Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905 HPU Shimla Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9501277534

993926212 475
PANKAJ 
TANDON

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHEYPUR ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 01 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 G.N>D.U. Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

8195900160

875833578 476 KIRAN BANSAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HARIJAN BASTI ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 04 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9417035895

522662320 477 POOJA GULATI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LOHARA ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 06 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 

Hindi)

8146500231

655594372 478
RAMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PIND PATRAN SAMANA-1 ਪਮਟਆਲਾ 06 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 
Mathematics, 
Economics)

1905

Guru Nanak 
Dev 

university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9814359666
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

261754106 479 RAHUL GABA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SARHALI GORAYA-1 ਜਲੰਧਰ 25 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G. N. D. U. Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 G. N. D. U. Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9646067867

803259090 480 AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BHABOUR 

SAHIB
ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 25 Jan 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9876482097

705528790 481
SURINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਜਲਾਲਾਬਾਦ 
EAST

ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 02 Feb 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Jammu 

University 
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9876678599

424483711 482 KULDIP SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TUSA SUDHAR ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Feb 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
punjab uni. 

chd.
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab uni. 

chd.
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8872865400

170923669 483
SHEETAL 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHUHARWALI ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 07 Feb 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
P.U.Chandigar

h
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
G.N.D.U.ਅੰਮਿਰ

ਤਸਰ
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9478737198

919820474 484 ANJU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MANSOORDEV

A
ਜ਼ੀਰਾ--2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 Apr 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9876777178

592838010 485 SNEH LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MALERKOTLA 

(GIRLS)
MALERKOTLA - 

 1
ਸੰਗਰੂਰ 25 Apr 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
university 

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9464568738

124624457 486
HARISH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
TUNGWALI 
Branch-2

NATHANA ਬਮ ੰਡਾ 20 May 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
MDS 

university  
ajmer

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 
English, Hindi)

1905
University of 

kashmir
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science, Hindi)

9465111622

445354701 487 IQBAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JANER ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 20 May 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9592900488

292926943 488 JAGTAR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GOWARA
MALERKOTLA - 

 1
ਸੰਗਰੂਰ 31 May 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJABI 
UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (MATH, 
Home Science, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

CHANDIGAR
H

Private
B.ED with 

(Mathematics)
9592365722

112561471 489
SANJEEV 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PAROL MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 01 Jul 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9417233631
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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20
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20
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-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)

469560269 490
RAVINDER 

KUMAR 
SACHDEVA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ASSARPUR ਭੱੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 18 Jul 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
punjabi 
university

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
guru nanak 

dev 
uni.ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9781990276

935286772 491
JASWANT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOT BAKHTU ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 10 Aug 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi 
Univesity 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 
Univesity 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463551116

346255483 492
INDERJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

PUNJAVA 
MANDALA

ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 20 Oct 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 P.u.chandigarh Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
G.N.D.U.ਅੰਮਿਰ

ਤਸਰ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8729013900

631560226 493 AJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਗਤPUR ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Nov 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

Electronics, English, 
Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9501511322

190999769 494 NIRMAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PANJ PEER ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 20 Nov 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417310310

921514504 495
GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SATTOWALI ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 03 Dec 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, PUNJAB 
HISTORY AND 

CULTURE)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9815825869

927045318 496 MAMTA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੰਨਾ NO. I ਖੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 09 Dec 1976 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465534606

490628718 497 RAJNI GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAMGARH 
JAVANDHE

ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 02 Mar 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 

Social Studies)

9855563512

591483711 498 RAJ SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JAND WALA 

MIRA SANGLA
ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Mar 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9815197183

550781126 499
SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

HARIJAN 
BASTI KOT 

FATTA

TALWANDI 
SABO

ਬਮ ੰਡਾ 15 Apr 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8427133955
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

871988331 500
BALRAM 
SINGLA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAHERU ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Jun 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9646920072

921126842 501
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HAYATPUR MUKERIAN 2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 15 Jun 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905

THE 
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi, History)

7508919171

543421533 502 RAJ RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BAZID PUR 

KATIYAN WALI
ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 26 Jun 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9465311906

865818324 503
AMRITPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JARTOLI PAKHOWAL ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Aug 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 P.U.CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 P.U.CHD Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
English)

8872100267

469319849 504 JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. VANDER ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 24 Aug 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905

Guru Nanak 
Dev 

university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146345148

725152846 505
HARISH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BASTI TANDA 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 17 Sep 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
Sanskrit)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9464007768

582233324 506
BACHITTAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHOGIWAL

MALERKOTLA - 
 2

ਸੰਗਰੂਰ 19 Sep 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9855199840

131589789 507
GOURAV 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOT SUKHIA ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 16 Oct 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9501700254

582064911 508
GULSHAN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEHINDIPUR HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22 Oct 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8427647700

915090535 509
DEEPIKA 
GUPTA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SARVARPUR
MALERKOTLA - 

 2
ਸੰਗਰੂਰ 30 Oct 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9888419671

619263879 510
MANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GUJJARHERI ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 05 Nov 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH, 
Business & Office 

Practice)

1905
Punjabi Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146900690
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

847597494 511 REKHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAK SADHU HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Dec 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9463990019

762872283 512
MANJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JASSEANA

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
1

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 09 Dec 1977 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9888260187

535760319 513 GAURI SONI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HUSSAINPUR WEST-01 ਜਲੰਧਰ 01 Jan 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905 G.N.D.U Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9988687550

819457617 514
AMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AULAKH ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 09 Jan 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

pbi.uni.ਪਮਟਆ
ਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
pbi.uni.ਪਮਟ
ਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8968300326

287755223 515 BALJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAMULIAN BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Feb 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146111847

633496492 516
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BHATIWAL 
KALAN

ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 06 Feb 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146992083

419410244 517
MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SIDHWAN 
KHURD

ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Apr 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9464561178

837167733 518 DALJIT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਔੜ੍ ਔੜ੍
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
08 Apr 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSIT
Y ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9815537094

249170332 519
GURWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHEEMA ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 14 Apr 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (MATH, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855600642

432068138 520 RAJBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GES 

FATEHCHAK
ਤਰਨਤਾਰਨ 2 ਤਰਨਤਾਰਨ 18 Apr 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU,ASR Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9872344401

250270335 521 ANCHAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BOHRU ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 13 Jun 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Jammu 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9888497459
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

476267112 522 DEEPTI BASSI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAIL MAJRA ਬਲਾਚੌਰ-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
23 Sep 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSIT
Y ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9877392172

970366461 523
RAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PAKHI KALAN ਫਰੀਦਕੋਟ-03 ਫਰੀਦਕੋਟ 30 Sep 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

punjabi 
uni.ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 

uni.chandiga
rh

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9501500146

877236311 524
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHIVDASSPUR KARTARPUR ਜਲੰਧਰ 04 Oct 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
KASHMIR 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
English, History)

9501004592

789457986 525
RAJWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MAND SANDHI 
KHAN

BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 14 Oct 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤਸ

ਰ
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤ

ਸਰ
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9872640351

437549903 526
DEVINDER 

KUMAR 
NAUHRIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAMU WALA 

NAWAN
ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 26 Oct 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Jammu 
university

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Social Studies)

9914810041

670946643 527
SANJEEV 

SETIA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

JIVAN SINGH 
WALA

TALWANDI 
SABO

ਬਮ ੰਡਾ 24 Dec 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855403929

480764204 528
CHARANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

RAMPUR 
CHANNA

MALERKOTLA - 
 1

ਸੰਗਰੂਰ 28 Dec 1978 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8437594234

799858484 529 PUJA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AJRAWAR GHANOUR ਪਮਟਆਲਾ 05 Jan 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Pbi Uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
Pb Uni 

Chandigarh
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9914526005

113325430 530
SANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHHABBEWAL HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Feb 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Himachal  
Pradesh  
University 

Shimla 

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905

The 
University of 

kashmir 
Srinagar 

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science, Hindi)

9876037718

423782650 531
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SAHNEWAL 
KHURD

ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Feb 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
P. U. 

Chandigarh 
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
P. U. 

Chandigarh 
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465186561

610067516 532
GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BUNDALA GORAYA-1 ਜਲੰਧਰ 24 Feb 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

G.N.D.U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 
Economics, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9464890437

852082298 533
RANBIR 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HIRA WALI ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Apr 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9592610756
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

514941210 534
BALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BORKARA ਡੇਹਲੋਂ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 14 Jul 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9914825454

734454317 535
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GANGA NATHANA ਬਮ ੰਡਾ 07 Sep 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

punjabi 
university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465693105

888573318 536
KAPILDEV 

JASSAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GMS AKHARA ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 29 Sep 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 G.N.D.U. Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9256165440

783932676 537 JAGTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHUNNI KE ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 21 Oct 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9417417027

295446752 538
ANJALI 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHHABBEWAL HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 15 Nov 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 H.P.U.Shimla Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
Uni.of 

kashmir 
Srinagar

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science, Hindi)

9464194797

813611212 539
SATWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEHANDIPUR MUKERIAN 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02 Dec 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Panjab uni. 
Chandigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Uni. of 
Kashmir 
srinagar

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146199359

518717597 540
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHUTTA ਡੇਹਲੋਂ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Dec 1979 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
University chd

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
Chd

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9464534530

390488810 541
PARDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANAK LOHIAN KHASS ਜਲੰਧਰ 01 Jan 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905

the 
university of 

kashmir 
SRINAGAR

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9914784795

996454294 542
ASHWANI 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PURO CHAK MUKERIAN 2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04 Jan 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
KASHMIR 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Physical 
Science)

9888971631

449366254 543
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. FATEHGARH HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22 Feb 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDUਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
GNDUਅੰਮਿਰਤ

ਸਰ
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9465394115

136425932 544
GURMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KANJHLA II ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 26 Feb 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9465197315

242534744 545 KIRAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAIDPURA ਡੇਰਾ ਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 07 Mar 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev 

University,ਅੰਮਿਰ
ਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Jammu 

University
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9876439496
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

518219644 546
RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SAHIB NAGAR 
THERI

ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 11 Apr 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pbi university Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905 pbi university Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8872312381

784889823 547 RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAGU ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 01 May 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

Chandigarh
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9023639416

524442226 548
HARJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KHUDDI 
KHURD

ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 28 May 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814655101

697064286 549
JATINDER 

SETHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JAITEWALI ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 11 Jun 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 
Mathematics, 

English, Industrial 
Chemistry, Punjabi)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physics, 
Biology, 

Chemistry)

9915632424

540282107 550 SANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ALWALPUR (G) ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 22 Jun 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9463234499

184962655 551 VEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
K K GAUR 
ਬੱੁਢਲਾਡਾ

ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 02 Jul 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (MATH, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8427215618

740161269 552 AMANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JAWAHAR 

NAGAR GIRLS
MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Aug 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

punjab 
university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9888337566

758570443 553
MUNISH 
RANDEV

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HARBANSPUR ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 22 Aug 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 Gndu Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

8146833322

386142266 554 ANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHADIAL ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 20 Oct 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab uni 
chandigarh

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463766166

742391947 555
SARABJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHAHPUR PHILLOUR ਜਲੰਧਰ 17 Dec 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Pb.univ.chd Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905 G.N.D.U,Asr Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9915490890

344538843 556 SHIVANI SOOD ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BOOT ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 19 Dec 1980 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 

English)

9501012177

979187625 557
NAVNEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NPHC ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 14 Jan 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814509900
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

812763192 558
RATNEEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BOOT ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 17 Feb 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9855953133

670251190 559 GURTEJ SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SEICH
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 20 Feb 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905

THE 
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR, 
SRINAGAR

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9023892069

819947706 560
SANDIP 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAND ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 13 Apr 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
University of 

Jammu
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9417199072

954592938 561 SUMAN LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PANIALI KALAN ਬਲਾਚੌਰ-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
29 Apr 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 P. U. CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PBI. UNI.  
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9646688082

752830792 562 KOMAL RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JAND WALA 

CHARAT 
SINGH

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 20 May 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pu Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 pu Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463507925

490872242 563
PARMINDERJE

ET SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BOOT ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 10 Aug 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, PUNJAB 
HISTORY AND 

CULTURE)

1905 G.N.D.U. Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

8146552238

433339951 564
NAVEEN 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DANE WALA 

SATKOSI
ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 03 Sep 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9855366043

587314698 565 AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ LUBANA BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Nov 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU  
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146616147

971969657 566
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BARA SIDH 
PUR

NAKODER-01 ਜਲੰਧਰ 20 Nov 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9914722340

824682936 567
BALJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LOHARAN (M) ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 25 Nov 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE)

1905
Punjabi 
University

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9803515031

352885695 568
KARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHUKHRAIN ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 04 Dec 1981 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERISTY, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERISTY
, ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9855111033
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

549451872 569
VARINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHURKA GORAYA-1 ਜਲੰਧਰ 07 Jan 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463638361

188858604 570
NISCHAL 

GARG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHALWAN ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 23 Jan 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9465743390

450559543 571
PARVESH 
KUMAR 
ATYALIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALBERA ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 11 Mar 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

8284982571

984937194 572
HARPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BULLE WAL BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 16 Mar 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146614015

285496972 573
SURINDER 

SETHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SURAKH PUR ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 18 Mar 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 G.N.D.U Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9781263547

915399853 574 MEENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHALWAN ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 04 Apr 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9464343906

716436143 575
KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. WARA DARAKA KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 05 Aug 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PUCHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905 PUCHD Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464722453

609244820 576
SURINDER 
PAL SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHUKHRAIN ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 24 Aug 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERISTY, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERISTY
, ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855588895

128979210 577 MONIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAMPUR 
MANDER

ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 04 Sep 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PBI PTI Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 PBI PTI Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9779702284

542895277 578
HARKAMAL 
PREET KAUR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LOHARA ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 07 Sep 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146288110

845254159 579
NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KANJLA MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 02 Nov 1982 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9780084150
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

374282470 580
NAVNEET 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GAMIWALA

ਬੱੁਢਲਾਡਾ-2 ਐਟ 
ਬਰੇਟਾ

ਿਾਨਸਾ 10 Jan 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PBI.UNI.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PBI.UNI.ਪਮਟ

ਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9872738604

686388458 581
AMARPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHADAM SHAHKOT-02 ਜਲੰਧਰ 23 Jan 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. NULL

B.Sc with 
(Mathematics, 
Economics, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905 G.N.D.U. Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9779191447

499756379 582 SURINDER PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KOTLI 

KHAKHIAN
GORAYA-2 ਜਲੰਧਰ 25 Feb 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9814048250

139568383 583
SANGEETA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BASSI UMAR 
KHAN

HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Mar 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9463945560

411815529 584
SANDEEP 

MITTAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LOH SIMBLY GHANOUR ਪਮਟਆਲਾ 27 Mar 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Kurukshetra 
university 
kurukshetra

Regular

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

ENGLISH)

1905
University of 

jammu
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
8146234234

277673811 585 RESHAM LAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HUSSAIN CHAK ਔੜ੍
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
04 Apr 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY

Regular
B.Sc with (PHYSICS, 

Mathematics, 
English, Punjabi)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9465453775

465480786 586
SUKHPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DANGARH ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 10 Aug 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PBI 
.UNI.ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PB.UNI.CHA
NDIGARH

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9872191160

863962919 587
GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GADDOWALI WEST-01 ਜਲੰਧਰ 23 Oct 1983 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU NULL

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9463360449

826396742 588
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. THIKRIWAL ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 19 May 1984 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

p.uni.chandigar
h

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
P.U.CHANDI

GARH
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9478393715

991978979 589
GAGANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHAN PUR ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 30 Sep 1984 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
dev university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Guru Nanak 

dev 
university

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9815784077

735992759 590
SUKHPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KAIRE SEHNA ਬਰਨਾਲਾ 03 Oct 1984 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9465616096

177536156 591
BALWINDER 
PAL SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHIRIK B ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 10 Oct 1984 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9888390866
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

727689168 592 DHIRAJ WALIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ALAMGIR ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 11 Jan 1985 27 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY  
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSIT
Y ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9888195932

980 593 ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਿਾਂ
SUDESH 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਮਸੰਘ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 14 May 1981 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.753 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

584 594 ਿੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕਾਂਸਲ
MEENAKSHI 

KANSAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 12 Dec 1972 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 67.276 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-7-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3

595 595 ਿਿਤਾ ਬਾਂਸਲ
MAMTA 
BANSAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਖਆਲੀਵਾਲਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 08 Jan 1978 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.795 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417752801

616 596 ਰੇਨੰੂ ਮਬੱਚੀ RENU BICHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਾਊਮਸੰਗ ਬੋਰਡ 

ਕਲੌਨੀ
ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 20 Dec 1973 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.173 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ.

ਰੈਗੂਲਰ 1994
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ

ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

623 597 ਰਮਵਤਾ ਗੁਪਤਾ RAVITA GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱੁਚੋਂ ਕਲਾਂ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 18 Feb 1975 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.433 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ  - ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417023297

598 ਮਬੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ
BINDERPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੌੜ੍ ਿੰਡੀ ਗਰਲਜ਼ ਰਾਿਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਮ ੰਡਾ 04 Apr 1971 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.995 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ --1994
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3

671 599 ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ GEETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰਾ ਿੰਡੀ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 20 Feb 1974 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.493 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ --1994
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ --1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/fJeBkfw; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

682 600 ਹਰਿੇਲ ਮਸੰਘ
HARMAIL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਗਤ ਕਲਾਂ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 30 Apr 1975 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.837 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 24-7-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ/ n?;Hn?;/ 

ਪੰਜਾਬੀ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3

687 601 ਅਨੂ ਰਾਣੀ ANU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 17 Jun 1983 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.481 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 24-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

981 602 ਿਨਦੀਪ MANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰਾ ਿੰਡੀ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 05 Sep 1979 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.298 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 16-7-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

706 603 ਮਵਪਨ ਕੁਿਾਰ VIPAN KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 29 Sep 1981 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.385 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 24-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ

ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8427100291

710 604 ਸੰਜੀਵ ਸੇਤੀਆ SANJIV SETIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜ.ਸ. ਵਾਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 24 Dec 1978 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.025 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 16-7-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ nhIN ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3

741 605
ਪੁਨੀਤ ਕੁਿਾਰ 

ਗਰਗ
PUNEET 

KUMAR GARG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਦਆਲਾ ਰਾਿਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਮ ੰਡਾ 16 Oct 1981 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.990 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

743 606 ਪਰਿਜੀਤ ਮਸੰਘ
PARAMJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਤੀ ਸੌਲ ਿਮਹਰਾਜ ਿੰਡੀ ਫੂਲ ਈਸਟ ਬਮ ੰਡਾ 26 Jan 1981 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.937 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3

965 607 ਲਖਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
LAKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੂਲਬਾਈ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 04 Jul 1980 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.270 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

383450457 756 608 ਹਾਕਿ ਮਸੰਘ HAKAM SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱ ੇਵਾਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 01 Apr 1966 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.196 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

nhIN
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463336920

785 609 ਰਣਜੀਤ ਮਸੰਘ
RANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਲੀ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 14 Dec 1977 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.963 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਐਿ.ਡੀ.ਐਸ. 
ਯੂਨੀ. ਅਜਿੇਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3

787 610 ਪਰਵੀਨ ਕੁਿਾਰ
PARVEEN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਕੁਬੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 21 Aug 1974 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.948 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

nhI ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

968 611 ਨਮਰੰਦਰ ਮਸੰਘ
NARINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੇ ੁਕੇ ਰਾਿਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਮ ੰਡਾ 15 Dec 1981 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.988 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ / ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

977 612 ਗੁਰਮਜੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
GURJINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਬਰਾਂਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 10 Aug 1981 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.280 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ nhI ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

598590512 830 613 ਜਗਤਾਰ ਮਸੰਘ JAGTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਲੇ ਵੰਡੇਰ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 26 Jan 1964 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.921 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1985
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

Sanskrit)

1986
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888454067
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

614 ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ
SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਮ ੰਡਾ 15 Apr 1977 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.680 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 0
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

615 ਸੁਖਦੀਪ ਮਸੰਘ
SUKHDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਬਰ-9 ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Jun 1976 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.516 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

846 616 ਜਸਵੰਤ ਮਸੰਘ
JASWANT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਬਖਤੂ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 10 Aug 1976 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.025 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

874 617 ਜਗਦੀਪ ਮਸੰਘ
JAGDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਲ ਕਲਾਂ ਰਾਿਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਮ ੰਡਾ 24 Dec 1978 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.803 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ / ;kfJz;/ 

ਪੰਜਾਬੀ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

^ 618 ਅਵਤਾਰ ਮਸੰਘ AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਖੁਰਦ ਸੁਧਾਰ ਲੁਮਧਆਣਾ 29 Aug 1979 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 52.246 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ^ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3

992 619 ਅਿਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
AMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢੇਲਵਾਂ ਨਥਾਣਾ ਬਮ ੰਡਾ 14 Feb 1977 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 50.412 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9878824277

914 620 ਸਤਨਾਿ ਮਸੰਘ
SATNAM 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 03 May 1984 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 49.193 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

932 621 ਕਰਿਜੀਤ ਕੌਰ KARMJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਨਾਰਥਲ ਰਾਿਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਮ ੰਡਾ 05 Oct 1983 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - 43.890 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

941941922 622
LAKHVIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

RAI PUR PEER 
BAKHSH WALA

BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 10 Oct 1985 28 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 

Dev University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9872913633

867 623 ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ REKHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 17 Feb 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.831 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 8283055899

1 624 ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ JEEVAN JYOTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਹੁਮਵੰਡ ਮਭਖੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 04 Jul 1977 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 66.678 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
coNxvI 
AMgryzI

2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ fJzrfb;a/ 

noE;ak;aso
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

422938937 625 ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ BALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਫੀਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 05 Jun 1969 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 65.548 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464752336

513 626 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ
GUPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੈਣੀ ਨੂਰਪੁਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 29 Sep 1980 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2003

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9876066823

514 627 ਪਰਮਤਭਾ ਰਾਣੀ
PRATIBHA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਮੜ੍ਆ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 02 Jan 1977 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.848 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 9417259635

710 628 ਪਰਵੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ
PARVESH 
GROVER

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਨਾਲ ਕਲਾਂ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 23 Oct 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 64.744 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ _
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3

953 629 ਸੁਸ਼ਿਾ ਸ਼ਰਿਾਂ
SUSHMA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 10 Dec 1978 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.806 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 15-5-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ezfgT[No ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 3 3 3

1 630 ਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਘਆੜ੍ੀ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 06 Nov 1974 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.462 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 8-8-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592091047

1 631 ਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੌਇੰਦਵਾਲ ਸਾਮਹਬ ਖਡੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 15 Jul 1978 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 63.462 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ nzro//ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

632 ਜਸਵੀਰ ਮਸੰਘ JASVIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 22 Aug 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.734 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3

633 ਗੌਰਵ GAURAV ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱੁਢੇਵਾਲ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 02 Dec 1980 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.202 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 19-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501333055

634 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ KULJEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇੰਦਰਾਕਲੌਨੀ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 16 Nov 1978 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 62.007 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 15-7-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ fBb 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 3 3 3 8146200556

375123890 1020 635 ਜਮਤੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
JATINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2ਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 10 Mar 1969 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.740 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.A.,B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH, 
HISTORY)

1989
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

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

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463890455
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

636 ਮਵਨੋਦ ਮਸੰਗਲਾ VINOD SINGLA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਿੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Oct 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.641 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

862 637 ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ
ARSHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਹਲਵਾ ਬੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 11 Nov 1981 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.260 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ /neBkfwe; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

591132636 447 638 ਮਨਸ਼ਾਨ ਮਸੰਘ NISHAN SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰਾਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 06 Apr 1968 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 61.250 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1990
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

 ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Science)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781998168

685945187 416 639 ਭੁਮਪੰਦਰ ਕੌਰ
BHUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਲਪੁਰ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 23 Mar 1969 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 60.917 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ --
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 7508248148

714 640 ਅਰਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
ARVINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੱਸੋਿਾਜਰਾ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 06 Aug 1976 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 59.110 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463553996

641 ਸਮਤੰਦਰਪਾਲ ਮਸੰਘ
SATINDER 
PAL SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਰਾਬਾਰਾ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Apr 1971 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.424 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994
ਜੈ ਨਰਾਇਨ 
ਯੂਨੀ. ਜੋਧਪੁਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੈਥ/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8427756058

140378966 ^ 642 ਬਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
BALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਹੋਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲੁਮਧਆਣਾ 02 Mar 1970 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.271 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 9815526447

973 643 ਬਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
BALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਿ ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 04 Apr 1977 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.240 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ^^
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

644 ਜਮਤੰਦਰ ਮਸੰਘ
JATINDER  

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੁਰਜ ਨਕਲੀਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 18 Apr 1980 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.177 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3

645 ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
KULDEEP 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Dec 1982 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.093 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ
;/tk ftZu 

nkT[D s'H 
gfjbK

2006
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
;/tk ftZu 

nkT[D s'H 
gfjbK

ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 3 9463314828

397998305 114 646 ਸੇਵਕ ਮਸੰਘ SEWAK SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੇਖਾ ਖੁਰਦ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 03 Jun 1968 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 57.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1990
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with (MATH, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Social Studies)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501799358

216999705 528 647
ਕੁਲਮਵੰਦਰਜੀਤ 

ਮਸੰਘ
KULWINDERJIT 

 SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਕੀਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 15 Jan 1969 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.910 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

Zoology, BOTANY)

1993
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914486500

648 ਪਰੀਤਿ ਮਸੰਘ
PARITAM 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲਕਪੁਰ ਬੇਟ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Mar 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.950 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ bkr{ BjhA 1999

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA
ਿੈਥ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3

649 ਅਜੀਤ ਮਸੰਘ AJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ-1 ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 26 Jun 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.810 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

650 ਗੁਰਿੀਤ ਮਸੰਘ
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਨੇਚ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 28 May 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.459 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1999

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1031 651 ਅਿਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
AMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੱਦੋਵਾਲੀ ਬੈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 24 Jun 1983 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.445 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਮਫਜੀਕਲ 

ਸਾਇੰਸ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

652 ਸੰਤੋਖ ਮਸੰਘ
SANTOKH 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਹੌਰ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Sep 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.410 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/nzro/Ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3 9988306470

653 ਸੰਦੀਪ ਮਸੰਘ
SANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਆੜ੍ (ਿੰੁ) ਡੇਹਲੋ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Jun 1978 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 55.305 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2004

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 9781800558

1267 654 ਅੰਜਨਾ ਕੁਿਾਰੀ ANJNA KUMARI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਬੋਵਾਲ ਭੰੂਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 Jun 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.890 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ /;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463672134

655 ਅਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੱਲ ਕਲਾਂ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 02 Oct 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.857 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ __ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ __ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3

^ 656 ਸੁਖਵੀਰ ਮਸੰਘ
SUKHVIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅੱਬੂਵਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲੁਮਧਆਣਾ 13 Jan 1978 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 54.631 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ^ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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20
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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)

527 657 ਜਸਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਰਗਾਪੁਰ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 04 Oct 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.828 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

bkr{ Bjh 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ -- ਿੈਥ/ਸ.ਸ. ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1335 658 ਲਖਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
LAKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੱਤੋਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 Feb 1975 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.714 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

HHH 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ _
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872811178

904 659 ਉਿੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ UMESH KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘੋਘਰਾ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24 Apr 1977 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ HHHHHHHH 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ HHHHHHHH ਿੈਥ/;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465574862

660 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਲਤੋ ਖੁਰਦ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 May 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.282 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1997

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8968388889

661 ਰਾਜਨ ਮਸੰਘ RAJAN SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫਾਂਬੜ੍ਾ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 07 Oct 1974 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 52.422 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ fBb 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

fBb
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501800978

662 ਹਰਪਾਲ ਮਸੰਘ HARPAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੁਰਸ਼ੋਦਪੁਰ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Jul 1985 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 51.363 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2006 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
;/tk ftZu 

nkT[D s'H 
gfjbK

2007
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
;/tk ftZu 

nkT[D s'H 
gfjbK

ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8427949585

318848266 543 663
ਿਨਮਜੰਦਰਪਾਲ 

ਮਸੰਘ
MANJINDERPA

L SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੂੜੇ੍ ਆਸਲ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 15 Apr 1969 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 50.573 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular bkr{ Bjh

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

--
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781986696

1153 664 ਅਿਰਪਾਲ ਮਸੰਘ
AMARPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੰਿਾ ਮਪੰਡ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 24 Jun 1977 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 48.470 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ ns/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3

1167 665 ਸੋਹਨ ਜਮਰਆਲ
SOHAN 
JARIYAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੋਰੀ ਿੁਸ਼ਾਰਕਤੀ ਗੁਰਾਇਆ-1 ਜਲੰਧਰ 22 Jan 1982 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 47.940 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

116232829 1171 666 ਯੋਗੇਸ਼ ਦੱਤਾ
YOGESH 
DUTTA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 26 Nov 1968 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 47.700 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1989
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ inl

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ inl

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501096208

667 ਤੇਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
TAJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿੂਵਾਲ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 29 May 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 46.410 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9872135887

1196 668 ਸੁਮਰੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
SURINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੱੁਚੀ ਮਪੰਡ ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 27 Jul 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 46.403 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਐਚ.ਪੀ. ਯੂਨੀ. 
ਮਸ਼ਿਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਸ
ਰੀਮਰਕ ਮਸੱਮਖਆ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

565 669 ਜਗਤਾਰ ਮਸੰਘ JAGTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੂੜੇ੍ ਆਸਲ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 06 Jan 1961 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 45.933 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1982
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 1983
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ -- ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1207 670 ਸੰਨੀ SUNNY ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 23 Apr 1983 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 45.621 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3

1626 671 ਗੁਰਿੀਤ ਕੌਰ
GURMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11 Dec 1984 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 45.331 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1213 672 ਗੁਰਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
GURWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੀਰਪੁਰ ਬੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 07 Jun 1981 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 45.254 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ /ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3

673
ਹਰਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ 

ਰਾਏ
HARVINDER 
SINGH RAI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਰਸੀਆਂ ਿੱਖਣ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Jul 1984 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 45.079 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9646548720

674 ਜਗਜੀਤ ਮਸੰਘ JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇਸਿਾਇਲਪੁਰ ਨਕੋਦਰ-1 ਜਲੰਧਰ 20 Apr 1983 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 43.085 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1239 675 ਮਸਿਰਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
SIMRANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਿਟਾਲਾ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 27 Dec 1984 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - 42.860 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

788714765 676
JAGWANTPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES 
PALASAUR

ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 02 Mar 1969 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

University
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH)
1905

Punjab 
University

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

7589355108
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

145213568 677 SHUSHMA ਐੱਚ.ਟੀ. BULLOKE ਜ਼ੀਰਾ--1 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 28 Jun 1971 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

university
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, MUSIC, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9876872990

115420526 678 PRITAM SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MALAKPUR MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Mar 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9501005445

722641152 679
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

LALTON 
KHURD

ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 May 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

KURUKSHE
TRA 

UNIVERSITY 
 HARYANA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8968388889

818089954 680
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KANECH ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 28 May 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417922733

233750623 681
TAJINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAMUWAL NAKODER-01 ਜਲੰਧਰ 29 May 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

G N D U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
G N D U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9872135887

786453782 682
SANTOKH 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GAHOUR ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Sep 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9988306470

958176844 683
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES 
DARGAPUR

NAUSHEHRA 
PANNUAN

ਤਰਨਤਾਰਨ 04 Oct 1973 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 g.n.d.u Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Social Studies)

9915522306

694614520 684 PARDIP KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BAL KHURD ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 May 1974 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE)

1905
Punjab 

University 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9855997074

352547335 685
MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES BAGHIARI GANDIWIND ਤਰਨਤਾਰਨ 06 Nov 1974 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.Sc (Honours) with 
(Mathematics, 

Statistics)
1905 G.N.D.U Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9592091047

193939752 686
LAKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RATTOWAL ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 Feb 1975 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8872811178

174312470 687
PARVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES GILL 
WARRAICH

ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 07 Jul 1976 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9592091046
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

382922403 688
ARVINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

JASSO 
MAJARA

ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 06 Aug 1976 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

MATH, RELIGION, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463553996

343904440 689 YASH PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHAKKI ਭੰੁਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 08 Sep 1976 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private
B.ED with 

(Mathematics)
9915834505

427579281 690
PRATIBHA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KIRIAN WALI ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 02 Jan 1977 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PU,CHANDIGA
RH

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU,CHANDI

GARH
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
8283945600

845441864 691 REETA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BUDHEWAL MANGAT-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Feb 1977 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
guru nanak 

dev university 
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 

English)

9501031725

369558739 692
JATINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. UDHOPUR ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 18 Feb 1977 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 gndu Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9872001347

931458546 693
SANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SIYAAR BOYS ਡੇਹਲੋਂ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Jun 1978 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CHD

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9781800558

617092435 694 KULJEET KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
INDRA 

COLONY
MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 16 Nov 1978 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905 PU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146200556

739748397 695 REKHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DAB WALA 

KALAN
ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 17 Feb 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9815243116

484167348 696
SURINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SUCHI PIND ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 27 Jul 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 HPU Shimla Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH)
1905 KU Srinagar Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science, 
English)

9915378028

175770847 697 AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
TALWANDI 

KHURD
SUDHAR ਲੁਮਧਆਣਾ 29 Aug 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463579248

842074975 698
PARVESH 
GROVER

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DHANAL 
KALAN

ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 23 Oct 1979 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Functional 
English, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics)
8360746145

469773230 699
PARVINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHALOTI ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Sep 1980 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9780095245
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

919261174 700
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BHAINI 
NOORPUR

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 29 Sep 1980 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU,CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE)

1905 PU.CHD Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Social Studies, 

Geography, 
Political 

Science, Music, 
History, Home 

Science)

9465904288

436852030 701
GURWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEERPUR WEST-02 ਜਲੰਧਰ 07 Jun 1981 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru nanak 
dev University 

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Guru nanak 

dev 
University 

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417710166

136243090 702 HARPAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Goslan ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Oct 1981 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pb.uni. Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9464961316

319422495 703 ARSHDIP KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KABIR NAGAR WEST-02 ਜਲੰਧਰ 11 Nov 1981 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Statistics, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 gndu Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9888415209

724627801 704
SOHAN 
JARIYAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PANDORI 

MUSHARAKATI
GORAYA-1 ਜਲੰਧਰ 22 Jan 1982 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, PUNJAB 
HISTORY AND 

CULTURE, 
COMPUTER 

SCIENCE, Computer 
Maintenance)

1905 gndu NULL
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9915785252

573373539 705
KULDEEP 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KANIA HUSANI ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Dec 1982 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
punjab 

university
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9463314828

918097398 706
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KUTUBGARH

GURUHARSHAI
-2

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 18 Mar 1983 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, HINDI, 
Environmental 

studies, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9914534342

194766647 707 SUNNY ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SANSARPUR ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 23 Apr 1983 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 G.N.D.U. Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9464520147

279371281 708
KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

LAKHA SINGH 
WALA HITHAR

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-4 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 01 Jan 1984 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9463047923

584622348 709
RAMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KANTIAN HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 09 Mar 1984 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY 

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9915330642
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

941045202 710 HARPAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KHURSHEDPU

RA
ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Jul 1985 30 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8427949585

711 ਜਗਦੀਪ ਮਸੰਘ
JAGDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲਾ (ਿੰੁ) ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 11 May 1983 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 58.598 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

646 712 ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
BHUWNESH 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਲਿੀਰ ਖੇੜ੍ਹਾਂ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 09 Jul 1971 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.269 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991 ਅਜਿੇਰ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih 2011

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4 7508774186

713 ਪਰਵੀਨ ਕੁਿਾਰੀ
PARVEEN 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 17 Sep 1971 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.267 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

- ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 8283824609

699797831 714 ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ ANIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ (ਿੰੁ) ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 01 Jun 1970 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 56.020 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 
English, Hindi)

2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146580911

1061 715 ਮਵਵੇਕ ਕੌੜ੍ਾ VIVEK KAURA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਿਾਧੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-1 ਜਲੰਧਰ 22 Nov 1982 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 53.930 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ ns/ 
ezfgT{No

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

875448393 1120 716 ਗੁਰਚਰਨ ਮਸੰਘ
GURCHARAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਰਤਾਬਪੁਰਾ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 07 Sep 1964 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 50.220 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1986

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

inl
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1989
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ inl
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872528800

1128 717 ਰੂਪੇਸ਼ਨਰ ROOPESHNAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਮਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 25 Dec 1978 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 49.617 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ inl 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ inl ਿੈਥ/ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1184 718 ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ
RAMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਬੈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 14 Jul 1983 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 47.067 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ$ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

200 719 ਇਕਬਾਲ ਮਸੰਘ IQBAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਰੂਪ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 20 Mar 1982 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 43.733 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$fciheb ;kfJZ; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465114577

1236 720 ਅਮਿਰਤਪਾਲ ਮਸੰਘ
AMRITPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰਖਾਣ ਿਾਜਰਾ ਗੁਰਾਇਆ-2 ਜਲੰਧਰ 12 Sep 1985 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - 43.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

555435920 721
PARVEEN 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 17 Sep 1971 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
G.N.D.U.ਅੰਮਿਰਤ

ਸਰ
Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 
Kurukshetra

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9779774609

463877452 722
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

RAVIDAAS 
NAGAR

ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 09 Nov 1974 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
7009028177

928768119 723 VIVEK KAURA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
TALWANDI 

MADHO
SHAHKOT-01 ਜਲੰਧਰ 22 Nov 1982 31 Oct 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev 

University,ਅੰਮਿਰ
ਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 

SCIENCE, Computer 
Maintenance)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University,ਅੰ
ਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9501017653

1229 724 ਸੁਰਜੀਵਨ ਲਾਲ SURJIWAN LAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੱਕੜ੍ੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24 Jan 1973 01 Nov 2008 01 Apr 2011 - 56.810 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ noEPk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9417305564

1295 725 ਰਾਜ ਕੁਿਾਰ RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਨੰੂਲੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2ਏ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 03 Apr 1975 01 Nov 2008 01 Apr 2011 - 50.960 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9356448154

311525247 726 SURJIWAN LAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAKRI HAJIPUR ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24 Jan 1973 01 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

univesity 
Chandigarg

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

univesity 
Chandigarg

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9417305564
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

493352176 727 RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TANAULI HSP 2A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 03 Apr 1975 01 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. Locomotor ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

Chandigarh
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ, 

Punjab

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9356448154

728 ਿੋਮਹਨੀ ਥਾਪਰ
MOHANI 
THAPAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੰਬੜ੍ਾਂ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 30 Apr 1978 03 Nov 2008 01 Apr 2011 - 66.308 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$nzzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9478292995

403 729 ਬਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
BALWINDER 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੌਇੰਦਵਾਲ ਸਾਮਹਬ ਖਡੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 08 Jan 1978 03 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.549 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ftfrnkB ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

730 ਪਰਗਟ ਮਸੰਘ
PARGAT 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਕਸੀ ਡੇਹਲੋ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 09 Jul 1977 03 Nov 2008 01 Apr 2011 - 56.293 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ih jK
ਿੈਥ / ;wkfie 
f;fynk/ ਪੰਜਾਬੀ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 9814488867

1269 731 ਅਜੈ ਕੁਿਾਰ AJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੀਹਵਾਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 29 Apr 1979 03 Nov 2008 01 Apr 2011 - 54.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ^^ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

698924417 732
PARGAT 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. UKSI ਡੇਹਲੋਂ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 09 Jul 1977 03 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

NULL

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

The 
University 

Of Kashmir, 
Srinagar

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Social Studies)

9814488867

187387186 733 AJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SIHWAN ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 29 Apr 1979 03 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CHD

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417176263

734 ਰੁਮਪੰਦਰ ਕੌਰ
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝੰਡੇਵਾਲਾ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 25 Sep 1983 04 Nov 2008 01 Apr 2011 - 60.378 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ
mYQ,Ays 

Ays tI
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3

735 ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
KULDEEP 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਰਿ ਡੇਹਲੋ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 30 Apr 1978 04 Nov 2008 01 Apr 2011 - 58.264 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

736 ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ ANIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲੋਦ ਡੇਹਲੋ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 26 Sep 1971 04 Nov 2008 01 Apr 2011 - 58.076 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 3 9592900177

724657361 737
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DABA ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 03 May 1977 04 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ chd

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Kashmir 
Srinagar

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

9463409837

598086738 738
MOHANI 
THAPER

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HAMBRAN ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 30 Apr 1978 04 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9478292995

388673181 739 SUMAN RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHUHRI WALA 

DHANNA
ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 22 Jul 1978 04 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9888468000

437998815 740
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHANDE WALA ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 25 Sep 1983 04 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

P.U. 
Chandigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
University of 

Jammu
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Social Studies)

9417782524

741 ਸੁਿਨ ਿੋਂਗਾ
SUMAN 
MONGA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਗਾ ਿਾਜਰੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 20 Nov 1975 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 67.245 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994 ਮਸ਼ਿਲਾ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 7340747048

323 742 ਤਮਜੰਦਰ ਕੌਰ
TAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 30 May 1979 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 66.384 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1728 743 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲੇਰ ਿਾਂਗਟ ਿਜੀ ਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 31 Dec 1980 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 64.476 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 14-6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9878074169
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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20
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20
13

-14

20
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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)

962688875 367 744 ਹਰਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
HARWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 15 Nov 1969 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.831 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 3-8-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1993
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464759351

555 745 ਸੁਿੇਧਾ SUMEDHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਜਕੋਸੀ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 May 1971 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 16-12- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih 1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih ਿੈਥ/;z;feqs ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 4 3 9417934639

421 746 ਪਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
PALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕੋਟ ਧਰਿਚੰਕ 
ਕਲਾਂ

ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 08 Mar 1977 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 61.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F 1997
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1 747 ਵਮਰੰਦਰਪਾਲ ਮਸੰਘ
VARINDERPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਗਤਪੁਰਾ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 03 Dec 1977 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 61.066 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ih jK 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

Bjh ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146119800

471 748 ਗੁਰਸਾਮਹਬ ਮਸੰਘ
GURSAHIB 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝਬਾਲ (ਿੰੁ) ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 12 May 1981 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 59.660 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ jK ih

ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ/ 
ਸ.ਸ.

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

749 ਪਰਭਜੋਤ ਮਸੰਘ
PRABHJOT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਲੂਘੰੁਿਣ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 09 May 1978 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 58.199 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ w?AE/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1 750 ਹਰਪਾਲ ਮਸੰਘ HARPALSINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਡਾਲਾ ਖਡੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 15 Aug 1978 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 57.740 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

580 751 ਸੁਖਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
SUKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਘੇ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 18 Apr 1982 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - 50.095 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

F 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ F ਿੈਥ/nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

721050865 752 GURJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES KHARA ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 14 Jan 1974 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
barkatullah 

viswavidyalaya 
bhopal

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
barkatullah 
vishwavidyal
aya bhopal

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
English, Hindi, 
Science, Life 

Science)

9653296658

995037705 753
SUMAN 
MONGA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TOGAN MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 20 Nov 1975 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Himachal 
Pradesh 
universty

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1905
Panjab 
Universty

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9501226400

432577734 754
TAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES BOPARAI ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 30 May 1979 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
University of 

Kashmir, 
Shrinagar

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Physical 
Science)

9888264849

131144437 755
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KALER 
MANGAT

MAJITHA 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 31 Dec 1980 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
jammu 

university
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501123116

451244515 756
GURSAHIB 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES JHABAL 
KALAN B

ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 12 May 1981 05 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 Jammu Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9872360152

418 757 ਹਰਮਪੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
HARPINDERJIT 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਦੇਹਰ ਸਾਮਹਬ ਚੌਹਲਾ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 19 Jan 1979 06 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ jK ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

464 758 ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਸੰਘ
GURSEWAK 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੱਥੂਪੁਰ ਟੋਡਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 05 Apr 1980 06 Nov 2008 01 Apr 2011 - 60.515 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

537 759 ਤੇਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
TEJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਲਪੁਰ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 06 Dec 1978 06 Nov 2008 01 Apr 2011 - 51.431 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

bkr{ Bjh 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ -- ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

568 760 ਰਣਜੀਤ ਮਸੰਘ RANJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੱੁਗਲਵਾਲਾ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 06 Jul 1983 06 Nov 2008 01 Apr 2011 - 44.256 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2008
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ -- ਿੈਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

535935752 761
TEJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES LALPUR

NAUSHEHRA 
PANNUAN

ਤਰਨਤਾਰਨ 06 Dec 1978 06 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 

Dev University
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905

UNIVERSITY 
 OF 

KASHMIR, 
SRINAGAR

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9872194531

923447392 762
HARPINDERJIT 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES 
DADEHAR 

SAHIB
ਚੌਹਲਾ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 19 Jan 1979 06 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
kashmir 
university

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9914520577

717066321 763
GURSEWAK 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES 
NATHUPUR 

TODA
ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 05 Apr 1980 06 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
University of 
Kashmir,srin

agar
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464746064

742030892 764
RANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES 
DUGGALWALA

NAUSHEHRA 
PANNUAN

ਤਰਨਤਾਰਨ 06 Jul 1983 06 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, PUNJAB 
HISTORY AND 

CULTURE, 
COMPUTER 

SCIENCE, Computer 
Maintenance)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9781510064

765 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝਾੜੂ੍ ਨੰਗਲ ਰਾਈਆਂ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12 Apr 1976 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - 68.225 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

766 ਿਨਬੀਰ ਕੌਰ MANBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਉਂਕ ਕਲਾਂ ਖਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 12 Jul 1976 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - 66.193 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ HH ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 9855019096

767 ਿਨਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
MANWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜੰਮਡਆਲ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 Aug 1980 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - 66.026 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ noE PkPso ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1416 768 ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ
SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੌਗ ਰਈਆ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Apr 1976 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - 65.517 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ-;wkfie 

f;Zfynk
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1453 769 ਿੋਮਨਕਾ ਬਮਹਲ MANIKA BEHAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਾਟੀਮਵੰਡ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Oct 1977 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - 65.468 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਮਸ਼ਿਲਾ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

368 770 ਰੀਨਾ ਰਾਏ REENA RAI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਚੜੇ੍ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 16 Feb 1979 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.955 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 15-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

771
ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਿਾਰ 

ਡੋਗਰਾ

SUSHIL 
KUMAR 
DOGRA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗਆਸਪੁਰਾ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 01 Jun 1980 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - 56.694 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3

1 772 ਕਰਨਬੀਰ ਮਸੰਘ
KARANBIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹੀਰਾ ਪੁਰ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 11 Aug 1979 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - 56.593 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ _____ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9815664284

721254840 773
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOTLA 
BATHUNGARH

ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02 Oct 1968 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905 G.N.D.U Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 
Science, 
Political 
Science)

9872964942

141169701 774
SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TONG ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Apr 1976 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, MUSIC, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi, History)

8146366866
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

839578272 775
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHARRU ਨੰਗਲ ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12 Apr 1976 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9878625590

787072477 776 MONIKA BEHAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHATIWIND ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Feb 1977 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9780813510

314382665 777
VARINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHILCHIAN ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 May 1978 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
Punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
8427355155

965165104 778
SUSHIL 
KUMAR 
DOGRA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GAISPURA ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 01 Jun 1980 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

HIMACHAL 
PRADESH 

UNIVERSITY , 
SHIMLA

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905

THE 
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR , 
SRINAGAR

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9779452901

617861551 779
MANWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DEVI DASS 
PURA

ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 Aug 1980 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru nanak 
dev university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8427370700

473042554 780
AARTI 

MAHAJAN
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SULTANWIND 
GIRLS

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Oct 1983 07 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814554577

1202 781 ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ
SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਮਨਆਲ ਰਈਆ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 17 Nov 1976 08 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.065 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -5- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ-;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1205 782 ਸਰਵਨ ਮਸੰਘ
SARWAN 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੁਰੇ ਮਗੱਲ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Feb 1967 08 Nov 2008 01 Apr 2011 - 59.900 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-4-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914529039

1102 783 ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ BALDEV RAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਚੰਦਰ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Feb 1976 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.719 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj] 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj] ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4

1133 784 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ KULJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਆਸ ਰਈਆ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Mar 1975 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.204 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 30-12-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj] 2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj]
ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ/ 

fj;Noh
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814899681

1037 785 ਮਦਲਬਾਗ ਰਾਏ DILBAGH RAI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੋਪਾਰਾਏ ਬਾਜ 

ਮਸੰਘ
ਚੋਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09 Oct 1973 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.902 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ezfgU[{No ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781999176

920493722 1095 786 ਗੁਰਦੀਪ ਮਸੰਘ
GURDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਲਾਂ ਚੋਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 Oct 1965 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.824 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 15-7-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1998
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Science)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9781999481

558 787 ਮਵਜੈ ਕੁਿਾਰ VIJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੀਤੋ ਗੁਨੋ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Apr 1983 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.120 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 28-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 9501013722

1176 788 ਜਗਜੀਤ ਮਸੰਘ JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18 Sep 1975 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.094 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-4-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3

789 ਨੀਲਿ ਕੁਿਾਰੀ
NEELAM 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਨਗਰ
ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09 Jun 1973 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 61.168 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9988543540
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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-
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20
12
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20
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20
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20
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-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)

1217 790 ਕੁਲਦੀਪ ਮਸੰਘ
KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱੁਛਲ (ਿੰੁ) ਰਈਆ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 27 Mar 1981 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 60.020 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9779072878

1166 791 ਸਮਵੰਦਰਪਾਲ SAVINDERPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਖੁਰਦ ਚੋਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Oct 1974 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 58.931 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872010427

1414 792 ਸਤਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
SATWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਰੜ੍ੀ ਕਲਾਂ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07 Jul 1976 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 56.722 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9463723003

793 ਵਰਨੀਤ ਕੌਰ VARNIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰੁਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 19 May 1983 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 55.598 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

^ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 8146550229

1586 794 ਸੰਦੀਪ ਮਸਆਲ
SANDEEP 

SIYAL 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਗਰ ਔਲਖ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11 May 1977 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 55.020 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501577088

1455 795 ਰੇਸ਼ਿ ਮਸੰਘ
RESHAM 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਲਾ ਨਗਰ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Jun 1978 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 53.963 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

bkr{ Bj] 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj]
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ
ਪੰਜਾਬੀ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1500 796 ਪਰੇਿਪਾਲ ਮਸੰਘ
PREAMPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੰਗੀਲਪੁਰਾ ਿਜੀ ਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19 Mar 1981 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 53.810 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855185400

1641 797 ਦੀਪਕ ਚੰਦਰ
DEEPAK 
CHANDER

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸ਼ੁਕਰਚੱਕ

ਵੇਰਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 24 Sep 1982 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - 43.500 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j? 2005
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j? ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9779742418

838149791 798
NEELAM 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GURU ARJUN 
DEV NAGAR

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09 Jun 1973 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GURU NANK 

DEV 
UNIV.,ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY
,ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9988543540

665254388 799 SWINDER PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BOPARAI 
KHURD

ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Oct 1974 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 
Dev university

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905

The 
University of 

Kashmir, 
Srinagar

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

8872010427

548552154 800 KULJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BEAS ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Mar 1975 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Kashmir
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

9814899681

389370518 801 POONAM LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MATORAN ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Mar 1975 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ chd

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9872322421

189166121 802 JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RASOOLPUR 

KALAN
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18 Sep 1975 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

guru nanak 
dev 

university,ਅੰਮਿਰ
ਤਸਰ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
university of 

jammu
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9815590946

293162311 803
PARJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Saidupura ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 26 Sep 1975 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 university Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
Physical Education & 

sports)

1905 university Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9855483946

369645486 804 BALDEV RAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MUDHAL VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Feb 1976 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 
Dev universty

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Kashmir 
university

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

9888982886
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

919575405 805 SUNIL SHARMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. IBBAN KHURD ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 May 1976 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 

Dev University 
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
Guru Nanak 

Dev 
University 

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9855992245

260539602 806
SATWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MARRARI 
KALAN

MAJITHA 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07 Jul 1976 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 

Punjab India

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9463723003

153882183 807 RANJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SULTANWIND 

GIRLS
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 Aug 1976 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9779451284

345266586 808 ARUN SHARMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NAWAN KOT ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 31 May 1977 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9592269037

679945472 809
MANMOHAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

UDHO ਨੰਗਲ 
BOYS

TARSIKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19 Mar 1978 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9465641968

617698689 810 AMIT BHATIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAMPURA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25 Feb 1979 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 

Dev University 
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
Guru Nanak 

Dev 
University 

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9592210555

330011913 811
PANKAJ 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TIRATHPUR ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Nov 1979 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9915231591

461793299 812
JATINDER PAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MAHNA SINGH 
ROAD GIRLS

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Dec 1979 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, Philosophy)

1905 gndu Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8427274900

281091782 813
MANJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ADLIWALA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Feb 1980 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9501021730

884876657 814
KAPIL DEV 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
VARPAL 
KALAN-1

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07 Feb 1980 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9501003253

513215742 815
GURBACHAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAPPAN WALI ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 05 Mar 1980 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

P.U.CHANDIG
ARH

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
P.U. 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9855022331

259721681 816
SARBJIT 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KALER ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Jan 1981 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 

SCIENCE, Computer 
Maintenance)

1905 PU Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8872010404
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

986763872 817
JASKARANDEE

P SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Dhariwal ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09 Feb 1981 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9464371248

876643565 818
PREMPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RANGEELPURA MAJITHA 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19 Mar 1981 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU,ਅੰਮਿਰਤਸ
ਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤ

ਸਰ
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9855185400

203866350 819
KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MUCHHAL 
BOYS

ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 27 Mar 1981 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9779072878

446788166 820
GURJINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOT FATTA 
BRANCH

TALWANDI 
SABO

ਬਮ ੰਡਾ 10 Aug 1981 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814732479

290734160 821
GURINDERPRE

ET SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BASERKA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 Dec 1981 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev University

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9501475566

574546622 822
PARAMJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHATIWIND ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25 Jan 1982 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev 

University,ਅੰਮਿਰ
ਤਸਰ

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University,ਅੰ
ਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

8968077988

695446165 823 VIJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SITO GUNO ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Apr 1983 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501013722

938094847 824 VARNIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MUNDIAN 

KALAN
MANGAT-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 19 May 1983 10 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

guru nanak 
dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
jammu 

university
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146550229

1235 825 ਸੁਮਰੰਦਰਪਾਲ ਮਸੰਘ
SURINDERPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੂਆ ਨੰਗਲੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Oct 1977 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - 59.037 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj] 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj]
ਿੈਥ/ਮਫਜੀਕਲ 

ਸਾਇੰਸ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 4

1598 826 ਸੰਜੀਵ ਕਪੂਰ
SANJEEV 
KAPOOR 

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਲਾ ਮਪੰਡ ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 28 Dec 1974 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - 58.193 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501763600

1314 827 ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਿਾਂ
DHARMINDER 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲੇਰ ਘੁਿਾਂਣ ਰਈਆ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 22 Mar 1981 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - 57.322 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ --2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ --2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 4

828 ਰਾਜੀਵ ਕੁਿਾਰ RAJIV KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਿਲਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 29 Oct 1974 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - 54.811 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 9463322977

573 829 ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਸੰਘ
PARMINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਾਿਾਰਾਏ ਚੌਹਲਾ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 12 Dec 1979 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - 53.955 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1642 830 ਿਹੀਪ ਮਸੰਘ
MAHEEP 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਸੂਲਪੁਰ ਮਨੱਕਾ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09 Nov 1981 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - 42.948 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ --2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j? --2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ ns/ ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9646952346
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

1652 831 ਮਸਵਰਾਜ ਮਸੰਘ
SHIVRAJ 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Apr 1980 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - 38.767 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9878602949

853930866 832 RAJIV KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAMLAH ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 29 Oct 1974 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
H.P 

UNIVERSITY 
SHIMLA

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 
English, Hindi)

1905

THE 
UNIVERSITY 

 OF 
KASHIMER  
SRINAGAR

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9463322977

612685258 833 ANJU SHARMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GURU NANAK 

PURA
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 06 Dec 1974 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Barkatullah 
University, 

Bhopal
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
Barkatullah 
University, 

Bhopal
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physics)
7837711029

481746353 834
SANJEEV 
KAPOOR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Bhalla Pind ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 28 Dec 1974 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9501763600

180685337 835 BALRAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANGA SARAI MAJITHA 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Nov 1976 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics)
9501001749

431432338 836
SURINDER 
PAL SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Bua Nangli ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Oct 1977 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905 G.N.D.U Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9815240270

989358656 837
SUBASH 
CHANDER

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BULLEWAL ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09 Aug 1978 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJABI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Physical 
Science)

9915714540

982587947 838
PARMINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES JAMARAI ਚੌਹਲਾ ਸਾਮਹਬ ਤਰਨਤਾਰਨ 12 Dec 1979 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
KASHMIR 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9592091145

236399828 839
SHIVRAJ 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAMPURA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Apr 1980 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9988109675

418030976 840
MAHEEP 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RASOOLPUR 

NIKKA
TARSIKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09 Nov 1981 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9646952346

218738547 841
DHARMINDER 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KALER 
GHUMAN

ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 22 Mar 1982 11 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 
dev university

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
Guru Nanak 

dev 
university

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8427080700

520 842 ਗੁਰਭੇਜ ਮਸੰਘ
GURBHEJ 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਕੀਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 01 Jan 1973 12 Nov 2008 01 Apr 2011 - 57.230 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F 1999
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
 ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

F ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

472697744 843 GURMIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MURADPURA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Sep 1972 12 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 

Dev University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905

Guru Nanak 
Dev 

University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9501009521

545114432 844
GURBHEJ 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES BAKIPUR ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 01 Jan 1973 12 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
UNI.OF 
JAMMU

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855998300

1222 845 ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ
SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗਲਵਾਲੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Oct 1979 14 Nov 2008 01 Apr 2011 - 65.880 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਂ ਜੀ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ jK ih
ਿੈਥ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

 ਹਾਂ ਜੀ  ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

792931569 846
SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GILWALI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Oct 1979 14 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9855576476

543 847 ਸੁਰਜੀਤ ਮਸੰਘ SURJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 17 Aug 1980 15 Nov 2008 01 Apr 2011 - 45.656 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

976126612 848
SURJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES KACHA 
PACCA

ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 17 Aug 1980 15 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, PUNJAB 
HISTORY AND 

CULTURE, 
COMPUTER 

SCIENCE, Computer 
Maintenance)

1905
University of 

Kashmir 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English, 
Computer 
Application)

8872310800

193 849 ਸੋਮਨਕਾ ਸ਼ਰਿਾਂ
SONIKA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢਾਕੀ ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 04 Aug 1978 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 68.568 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8054970370

646 850 ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ
NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਦਿਪੁਰ (ਿੰੁ) ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 11 Jan 1974 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 68.395 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸ.ਸ. ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

197 851 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਿਾਰੀ
RAJESH 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਝੇਲਾ ਆਿਦਾ 
ਸ਼ੰਕਰਗੜ੍ਹ

ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 19 Sep 1971 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 68.265 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1996
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh ftZu 
nkT[D s' 

gfjbk 
phHn?v 
ehsh ;h

ਿੈਥ ns/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1044 852 ਰਮਜੰਦਰ RAJINDER ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਗਰਾਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05 May 1981 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 65.219 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501877411

1047 853 ਨਵਤੇਜ ਕੁਿਾਰ
NAVTEJ 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੌਟ ਭਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 Apr 1981 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 64.956 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 9814975751

1079 854 ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ
AMIT 

BHARDWAJ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਲੋਚਾਹਲ ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30 Dec 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 64.065 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9501107714

1095 855 ਕੁਲਬੀਰ ਮਸੰਘ KULBIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਰਸੀਆਂ ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 06 Sep 1982 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.917 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781998926

1100 856 ਮਦਨੇਸ਼ ਬਜਾਜ DINESH BAJAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੂਰੋਵਾਲ ਜੱਟਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 Nov 1975 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.729 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 11-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

fBb ਿੈਥ ;KfJ; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855797299

261 857 ਮਦਨੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
DINESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਿੜੌ੍ਤਾ ਧਾਰ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 19 Nov 1979 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 8-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B"eoh s" 

gfjbk 
2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
B"eoh s" 
gfjbk gk; 
ehsh j?

ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9780434909
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

1140 858 ਬਲਜੀਤ ਮਸੰਘ BALJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਜੀਚੱਕ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 29 Jan 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.419 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 11-7-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855169040

302 859 ਲਕਸ਼ਿੀ ਕਾਂਤ LAKSHMIKANT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੋਬਾ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 23 Sep 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 62.035 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 3-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh s' 
gfjbk 

ro?i[J/PB 
ehsh ;h

2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh ftZu 
nkT[D s' 

gfjbk 
phHn?v 
ehsh ;h

ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8437900650

1190 860 ਰਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
RAJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਰੜ੍ਹ ਫ.ਗ. ਚੂੜ੍ੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 May 1982 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 61.085 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ HHHHHH 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ HHHHHHH ਿੈਥ / ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464376711

1220 861 ਜਗਜੀਤ ਮਸੰਘ JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲਵੰਡਾ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 Sep 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 60.104 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ/ 
n??;Hn?;HNh

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592093599

373 862 ਪਰਿਜੀਤ ਮਸੰਘ
PARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲੋਰ ਨਰੋਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪ ਾਨਕੋਟ 12 Mar 1973 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 59.110 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh
ਿੈਥ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9988265269

647112339 1247 863 ਪਰਤਾਪ ਮਸੰਘ PARTAP SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋਧੇ ਰਈਆ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Feb 1968 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 58.660 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1989
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj]

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

PUNJABI, ENGLISH)

2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

bkr{ Bj]
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 4 4 8427165700

390 864 ਰਵੀ ਦਾਸ RAVI DASS ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੱਲਾ ਬਲੀਿ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 02 Apr 1975 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 57.557 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh s' 
gfjbk 

ro?i[J/PB 
ehsh ;h

1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh ftZu 
nkT[D s' 

gfjbk 
phHn?v 
ehsh ;h

ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592989667

1413 865 ਗੁਰਮਦਆਲ ਚੰਦ
GURDIAL 
CHAND

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਪਲ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 09 Feb 1973 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 57.510 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ noE ;k;so ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464616539

449 866 ਤਰਲੋਚਨ ਕੁਿਾਰ
TARLOCHAN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਤਫਰਕਾ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 26 Feb 1980 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - 51.091 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

^ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146568623

228214646 867
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MUTFARKA ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 26 Aug 1971 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9464991071

594134574 868
RAJESH 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JHELLA 
AMADA 

SHAKARGARH
ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 19 Sep 1971 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
jammu 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9478193645

348122112 869 HARI SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHARO HARNI KAHNUWAN-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 12 Oct 1971 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9914015943

614834317 870
GURDIAL 
CHAND

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. UPPAL KALANAUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 09 Feb 1973 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GURU 

NANAK DEV 
UNI.ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNI.CHANDI
GARH

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9464616539

236136881 871
PARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALOUR ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪ ਾਨਕੋਟ 12 Mar 1973 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9988265269

988895125 872 JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MUSTAFABAD 

SAIDAN
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30 Apr 1973 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

NULL
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814699951
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

188790136 873
NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਦਿਪੁਰ (B) ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 11 Jan 1974 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905 Gndu Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9815459489

183484399 874 RAVI DASS ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DALLA BALEEM ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 02 Apr 1975 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu asr Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 gndu asr Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9592989667

415625793 875 BALJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. QAZI CHAK DORANGLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 29 Jan 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤਸ

ਰ.
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤ

ਸਰ.
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9855169040

451953743 876 HIRA SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਟੀ GAGAR GORAYA-1 ਜਲੰਧਰ 10 Mar 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Asr Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

Chandigarh
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
8872429997

888761295 877
KANWALBIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

CHANDU 
WADALA

KALANAUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 Jul 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru NANAK 
DEV 

UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9501050160

198325306 878
SANDEEP 
SALARIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MURADPUR ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 30 Aug 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤਸ

ਰ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

university, 
Chandigarh

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9592989659

883775110 879 JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALWANDA KAHNUWAN-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 Sep 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Psychology, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905

UNIVERSITY 
 OF 

KASHMIR, 
SRINAGAR

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 
Hindi, History)

9592093599

887583767 880 LAXMI KANT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHOBA ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 23 Sep 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
G.N.D.U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905

UNIVERSITY 
 OF 

KASHMIR, 
SRINAGAR

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9464097650

111526418 881
JATINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DOGAR

FATEHGARH 
CHURIAN

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 21 Oct 1976 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 G.N.D.U. Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8872729800

848679298 882
MUNISH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHHATWAL ਧਾਰ--1 ਪ ਾਨਕੋਟ 28 Mar 1977 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 P.U CHD. Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9417070770

391627345 883 BALJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
TALWANDI 
BHARTH

FATEHGARH 
CHURIAN

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30 Mar 1977 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Kashmir 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

9501888977
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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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)

650324611 884 BALJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ DHIANPUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 23 Oct 1977 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 
Dev university

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
Guru Nanak 

Dev 
university

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9592989630

346795568 885
TARLOCHAN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MUTFARKA ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 26 Feb 1980 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146568623

852517818 886 RAJINDER ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAGRALA DINANAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05 May 1981 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

jammu
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501877411

270136769 887
RAJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MARRAR

FATEHGARH 
CHURIAN

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 May 1982 17 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U ASR Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
G.N.D.U 

ASR
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9464376711

319 888 ਸੰਦੀਪ ਸਲਾਰੀਆ
SANDEEP 
SALARIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਰਾਦਪੁਰ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 30 Aug 1976 18 Nov 2008 01 Apr 2011 - 61.480 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 13-11-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ  ;'Pb ;Nvh ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592989659

920 889 ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ
NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05 Feb 1979 19 Nov 2008 01 Apr 2011 - 64.379 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

381 890 ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਿਾਰ
SHASHI 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੋਆ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 28 Apr 1972 19 Nov 2008 01 Apr 2011 - 58.687 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh s' 
gfjbk 

ro?i[J/PB 
ehsh ;h

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

B'eoh ftZu 
nkT[D s' 

gfjbk 
phHn?v 
ehsh ;h

ਿੈਥ ns/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465933815

311096206 891 RAJINDER PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PARSO KA 

PIND
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30 Apr 1971 19 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

JAMMU 
UNIVERSITY 

JAMMU 
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
8872194477

936 892 ਰੁਮਪੰਦਰ ਕੌਰ
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਮਰਆਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 Aug 1979 20 Nov 2008 01 Apr 2011 - 68.175 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417607448

1104 893 ਹਰਜੀਤ ਮਸੰਘ HARJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰੁਬਲੀ (ਕੰ) ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05 May 1981 20 Nov 2008 01 Apr 2011 - 63.553 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ --2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872425888

419289117 894
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. VARIAH ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 Aug 1979 20 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9417607448

474964807 895 GAGAN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAULO ਨੰਗਲ ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 Dec 1979 21 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9779774433

1156 896 ਦਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
DAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਬੁਰਜੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Nov 1981 26 Nov 2008 01 Apr 2011 - 61.970 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 8-6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855405685

270756499 897
DAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DOBURJI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Nov 1981 26 Nov 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9855405685
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

698 898 ਹੀਰਾ ਮਸੰਘ HIRA SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪੱਤੀ ਗੱਗੜ੍, 
ਜੰਮਡਆਲਾ

ਗੁਰਾਇਆ-1 ਜਲੰਧਰ 10 Mar 1976 27 Nov 2008 01 Apr 2011 - 65.480 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

582 899 ਪਰਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
PARWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਗੱਲ ਵੜੈ੍ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 07 Jul 1976 30 Nov 2008 01 Apr 2011 - 51.118 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

F 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

442315498 900
JARNAIL 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAUWAL KAHNUWAN-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 Aug 1974 01 Dec 2008 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9417221815

1391 901 ਿਨਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
MANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਮਹਰਕਾ ਿਜੀ ਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Mar 1976 06 Dec 2008 01 Apr 2011 - 57.290 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਕਸ਼ਿੀਰ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 1999

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9878078031

483483454 902
MANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LEHARKA MAJITHA 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Mar 1976 06 Dec 2008 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 K.U.K Regular

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

ENGLISH)

1905 K.U.K Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English, Hindi)

9815680312

649780945 903 ਇੰਦੂ ਸੂਦ INDU SOOD ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਧੋਪੁਰੀ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 03 Dec 1969 27 Dec 2008 01 Apr 2011 - 57.920 ਜਨਰਲ ਮਦਰਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਿੈਥ 1989 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1994
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146100915

949069351 904 RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GODAIPUR WEST-02 ਜਲੰਧਰ 13 Apr 1978 27 Dec 2008 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9815637488

190 905 ਗੁਰਬਚਨ ਮਸੰਘ
GURBACHAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੱੁਦਰ ਉਤਾੜ੍ ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-4 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 Dec 1978 24 Jan 2009 01 Apr 2011 - 46.880 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914522302

233882342 906
GURBACHAN 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

BASTI JATTAN 
SINGH

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-4 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 Dec 1978 24 Jan 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUN.UNI.CHA

NDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417379762

189547166 907 SILKY ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JAID ਪੱਟੀ 

LONGOWAL
ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 19 Jul 1985 27 Jan 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8968483800

391618296 908 NAVDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHERA KOTLI KALANAUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 Aug 1974 02 Feb 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463715164

729 909 ਮਵਨੈ ਮਸੰਘ VINAY SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਲਾਲਪੁਰ ਰਾਜਪੁਰਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 30 Apr 1977 06 Feb 2009 01 Apr 2011 - 58.600 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9988263839

844063411 910 VINAY SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JALALPUR RAJPURA-1 ਪਮਟਆਲਾ 30 Apr 1977 06 Feb 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
H.P.UNIVERSI

TY,SHIMLA
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 
English, Hindi)

1905

THE 
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR,S
RINAGAR

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science, Hindi)

9988263839

747213349 911
MINAKSHI 

GARG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SUNAMI ਪੱਟੀ 
LONGOWAL

ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 28 Aug 1985 17 Feb 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463065548

912 ਬਾਗੀਸ਼ ਕੁਿਾਰ
BAGISH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੋੜ੍ਾ ਖੁਰਦ ਭਾਦਸੋ-1 (ਨਾਭਾ) ਪਮਟਆਲਾ 13 Feb 1981 24 Feb 2009 01 Apr 2011 - 54.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

^ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ / ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 9463153606
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

913 ਸੁਿਨ ਲਤਾ SUMAN LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੜ੍ਹ ਿਾਜਰਾ ਖਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 19 Sep 1972 06 May 2009 01 Apr 2011 - 65.630 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 9876733654

973420852 939 914 ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ RAJNISH GARG ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੋਟ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 08 Aug 1968 06 May 2009 01 Apr 2011 - 64.386 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1987
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855444003

392 915 ਜਮਤੰਦਰ ਕੌਰ
JATINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਤੋ-1 ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 18 Aug 1974 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - 67.684 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464823020

916 ਸੁਮਰਤਾ ਰਾਣੀ SURITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੌਹਾਨ ਜੰਮਡਆਲ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 27 Oct 1970 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - 65.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ns/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

549 917 ਨੇਹਾ NEHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਾਰੋਂ ਸੰਗਰੂਰ-1 ਸੰਗਰੂਰ 05 Dec 1983 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - 61.862 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 24-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855533599

405 918 ਿਨੋਜ ਕੁਿਾਰ MANOJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਾਿੀਵਾਲਾ
ਬੁਢਲਾਡਾ-2 ਐਟ 

ਬਰੇਟਾ
ਿਾਨਸਾ 10 Oct 1979 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - 58.590 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 4

919 ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ
DEEPAK 
GUPTA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੜੌ੍ਲ ਿਾਜਰੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 17 Jan 1979 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - 52.580 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2007
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 8872554422

695070379 920 SURITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHOHAN ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 27 Oct 1970 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, Hindi 

Literature)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
9356305406

244987541 921
DEEPAK 
GUPTA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PAROL MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 17 Jan 1979 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, PUNJAB 
HISTORY AND 

CULTURE, Public 
Administration, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Computer 
Application)

9463424787

320736169 922 SATISH KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KURAR MEHAL KALAN ਬਰਨਾਲਾ 23 Jan 1983 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9779450940

290955577 923 NEHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SARON ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 05 Dec 1983 04 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
guru nanak 

dev 
University

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9855533599

476 924 ਮਰਤੂ ਬਾਂਸਲ RITU BANSAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਘਰਾਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 05 Apr 1977 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - 64.395 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 19-7-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/noE Pk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9876784099

519369070 487 925 ਕੁਲਦੀਪ ਮਸੰਘ
KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿੇਆਣਾ ਜੈਤੋ ਫਰੀਦਕੋਟ 19 Jul 1968 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - 59.085 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with (MATH, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 9872985170

706 926 ਫਰਹਾਨ ਆਜਿ FARHAN AZAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੌਧਰਾਣੀ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 18 Jan 1979 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - 57.070 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501210500

521 927 ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
SUDESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇਵੀਵਾਲਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 16 Dec 1974 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.437 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ

ਸਿਾਮਜਕ ਮਸੱਮਖਆ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501700964

928 ਮਵਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ VISHAL GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਲੇਿਪੁਰ ਖੁਰਦ ਕੁਰਾਲੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 16 Feb 1982 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - 51.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ    -- ਿੈਥ / noE ôk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465166323

399855537 494 929 ਅਿਰੀਕ ਮਸੰਘ AMRIK SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 12 Mar 1966 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - 49.810 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
KURUKSHE

TRA 
UNIVERSITY

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

-
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9878342709

981413090 930 NEERAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Uggar Aulakh ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11 May 1974 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146484433
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

522828634 931
PARVEEN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAMNAGAR

RAMPURA 
PHUL

ਬਮ ੰਡਾ 21 Aug 1974 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjabi 
university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, Hindi 

Literature)

1905
Punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9417832528

344357259 932 RAVITA GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BHUCHO 

KALAN
NATHANA ਬਮ ੰਡਾ 18 Feb 1975 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY, 
CHANDIGARH

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit)

1905

PUNJAB 
UNIVERSITY

, 
CHANDIGAR

H

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9417023297

543949236 933 KANTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HARRAIPUR NATHANA ਬਮ ੰਡਾ 27 Feb 1977 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
P.U.Chandigar

h 
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
P.U.Chandig

arh 
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
7986750328

595912147 934 RITU BANSAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHRACHON ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 05 Apr 1977 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9876784099

240756822 935 FARHAN AZAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NAUDHRANI
MALERKOTLA - 

 2
ਸੰਗਰੂਰ 18 Jan 1979 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.A. with (MATH, 
Philosophy, Urdu, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501210500

160457439 936 JASVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ADDA BHAGTA ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮ ੰਡਾ 07 Nov 1979 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
punjab 

university 
chandigah

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463503583

387322448 937
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GILL ਪੱਟੀ ਬਮ ੰਡਾ ਬਮ ੰਡਾ 01 Jan 1980 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9915829929

561180698 938 VISHAL GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SALEMPUR 

KHURD
ਕੁਰਾਲੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 16 Feb 1982 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
University, 
Chandigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, SOCIOLOGY, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University, 
Chandigarh

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9465166323

226024181 939 GEETA SETIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BADRUKHAN ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 06 Mar 1983 05 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Guru Nanak 

Dev 
University

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9876601655

940 ਗੁਰਦੀਪ ਮਸੰਘ
GURDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 18 May 1975 07 Jun 2009 01 Apr 2011 - 55.335 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

905548550 941
GURDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOKRI KALAN ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 18 May 1975 07 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

P.U.CHANDIG
ARH

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814961505

912244189 _ 942
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ 
ਬੋਪਾਰਾਏ

GURSHARAN 
KAUR BOPARAI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੁਲ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਲੁਮਧਆਣਾ 07 Oct 1983 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 65.053 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2 vwr

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ 2 vwr

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 9876204738

891 943 ਅਰੁਣਾ ਕੁਿਾਰੀ
ARUNA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2ਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 29 May 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 64.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465387207
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

621 944 ਪੂਨਿ ਸੂਦ
POONAM 

SOOD
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਰਿਕੋਟ ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 02 Oct 1976 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 64.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 11-6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855578926

1 945 ਿਧੂ ਬਾਲਾ MADHU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਢੰਡ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 25 Feb 1973 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 64.006 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh
ਿੈਥ/  

fJeBkkfwe;
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9876903210

641 946 ਕੰਵਲਪਰੀਤ ਕੌਰ
KAWALPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੌਲੀ ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 07 Jul 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 63.860 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 11-6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ noE ;ak;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 9914001308

947 ਤੇਮਜੰਦਰ ਕੌਰ ਿੱਲੀ
TEJINDER 

KAUR MALHI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋ ੇ ਹਰੀ ਮਸੰਘ ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 17 Dec 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 63.856 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 15-6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3

948 ਨੀਰਜ NEERAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਹੋਨਾ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 10 Dec 1978 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 63.577 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ /fj;kp ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501022056

949 ਸੁਮਰੰਦਰ ਕੌਰ
SURINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗਦਲੀ ਜੰਮਡਆਲ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Dec 1975 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 60.680 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j? 1998

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1143 950 ਨੀਲਿ ਸੋਨੀ NEELAM SONI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਹੀਿਪੁਰ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1ਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 09 Jul 1976 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 59.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417673777

616 951 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੰਜੂਆਣਾ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 14 Apr 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 58.360 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ Bjh 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

bJh j? ਿੈਥ$ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3 9814277763

952 ਅਮਨਲ ਬੇਰੀ ANIL BERI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਉਂਕੇ ਖੁਰਦ ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Mar 1976 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 57.652 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

953 ਪਵਨਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
PAWANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੂੜ੍ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 24 Dec 1976 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 57.397 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ /ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3

1235 954 ਮਵਜੈ ਕੁਿਾਰ VIJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੱੁਗਾਂ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-1ਏ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Apr 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.640 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^^ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ ਿੈਥ/ noEPk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463414560

642 955 ਵਰੁਣ ਨਾਗਪਾਲ
VARUN 
NAGPAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 30 May 1983 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.470 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^ 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ / ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 3 3 3 9915088667

869787389 956 ਅਿਰਜੀਤ ਕੌਰ AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉਸਿਾਨਪੁਰ ਨਵਾਂਸ਼ਮਹਰ-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
05 Jul 1967 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.405 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1987 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH)

1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9463028411

957 ਦਸ਼ਵੀਰ ਮਸੰਘ
DESHVIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿੂਵਾਲਾ ਹਰਚੋਕਾ ਿੋਗਾ-1 ਿੋਗਾ 04 Jul 1982 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.233 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501800884

1484 958 ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ GORAV GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਝ ਚੋਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18 Jun 1980 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 54.204 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 2 2

959 ਮਵਨੋਦ ਕੁਿਾਰ VINOD KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਬੇਟਾ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 19 Jan 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 53.970 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9781922651

960 ਪਰਿਜੀਤ ਮਸੰਘ
PARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਂਸਕਲਾਂ ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Dec 1983 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 50.095 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1590 961 ਅਿਰਜੀਤ ਮਸੰਘ
AMARJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚਾਟੀਮਵੰਡ ਲੇਹਲ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 May 1978 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - 48.610 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j? 2006
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ/ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8054603727

780556572 962 SUNITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAIPUR ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 26 Oct 1962 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9988312119

581074505 963
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SANOUR G ਭੱੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 08 Sep 1970 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev University

Regular
B.A. with (MATH, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417400673

454227134 964 KULDIP SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAHLA KHURD ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 20 Sep 1971 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
university of 

jammu
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465605976
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

243897818 965 KANTA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CENTRAL 

BOYS
JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Jun 1972 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

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

PUNJABI ELECTIVE, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9878903223

510186733 966 MADHU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES DHAND GANDIWIND ਤਰਨਤਾਰਨ 25 Feb 1973 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Private B.A. with (MATH) 1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9876903210

464588836 967
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAJJI WALA ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 05 Oct 1973 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 P.U Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 
English, Hindi)

1905 Pbi.U Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physics, 
Chemistry)

9888878455

621934941 968 NEERAJ SETHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੰਨਾ NO. IX ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 29 Jul 1974 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pu Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
jammu 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9855069909

888114167 969
SUDESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DEVI WALA KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 16 Dec 1974 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (MATH, 
Public Administration, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Social Studies)

9501700964

824627982 970
SURINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GADLI ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Dec 1975 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

pb. u. 
chandigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
pb.u.chandig

arh
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501031459

983059677 971
POONAM 

SOOD
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Dharamkot ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 02 Oct 1976 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9855578926

651778178 972
PAWANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DHURKOT 
KALAN

ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 24 Dec 1976 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9779774001

399334629 973 VANDANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RANDHAWA 
MASANDAN

WEST-02 ਜਲੰਧਰ 09 Mar 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 

Dev University
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
Jammu 

University
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physics, 
Chemistry)

9781526769

863166275 974 VIJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHUGGA HSP 1A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Apr 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 

Social Studies)

9463414560

717998271 975
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GANJUANA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 14 Apr 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905

The 
University of 
Kashmir,Srin

ager

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

9781610063
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

453337370 976
ARUNA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨੰਗਲ 

SHAHIDAN
HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 29 May 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465387207

621964515 977
KANWALPREET 
 KAUR BHATIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KAULI ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 07 Jul 1977 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
guru nanak 
dev uni asr

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, Computer 

Maintenance)

1905
guru nanak 
dev uni  Asr

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9914001308

599725294 978 KULBIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Hawai Adda ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Apr 1978 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146003366

853891732 979 RAJIV GARG ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHARAMGARH ਭੱੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 17 Jun 1978 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY,ਪ
ਮਟਆਲਾ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9814753409

344824683 980 NEERAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BAHONA ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 10 Dec 1978 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

University Chd.
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
Chd.

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9501022056

978173838 981 MANJU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GANDHU 
KHURD

ਬੱੁਢਲਾਡਾ-2 ਐਟ 
ਬਰੇਟਾ

ਿਾਨਸਾ 17 May 1983 08 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PBI.UNI.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNI. 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9355737731

390 982 ਰੀਤੂ ਅਗਰਵਾਲ
RITU 

AGGARWAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾੜ੍ਾ ਦਰਾਕਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 20 Sep 1981 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - 67.890 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855072596

462 983 ਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਪੁਰਾ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 12 Feb 1978 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - 67.300 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1999

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ/ 
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9876176590

481 984 ਅਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੁਹੇਮੜ੍ਆਂ ਵਾਲੀ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 07 Apr 1978 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - 66.590 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 4 4 9463238787

874 985 ਕਮਵਤਾ ਸ਼ਰਿਾਂ
KAVITA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੈਕਟਰ-1 
ਤਲਵਾੜ੍ਾ

ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 11 Sep 1980 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - 64.780 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ns/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463943824

986 ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਸੰਘ
PARMINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕੁਤਬੇਵਾਲ 
ਅਰਾਈਆਂ

ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 17 Mar 1981 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - 57.682 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA 2005
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1196 987 ਮਵਜੈ ਕੁਿਾਰ VIJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਿੀਰਪੁਰ ਤਲਵਾੜ੍ਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04 Dec 1971 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - 57.670 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^^^^^^ 1997
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

^ ਿੈਥ ns/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463260735

988
ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ 
ਗੋਲੇਰੀਆ

ANIL KUMAR 
GULERIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੌਕੜ੍ ਡੋਗਰਾਂ ਿਾਂਗਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Jan 1979 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - 57.290 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA 2001
ਗੁਹਾਟੀ ਯੂਨੀ. 
ਗੁਹਾਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ b'V BjhA ਿੈਥ/ fJfsjk; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3

989 ਅਵਤਾਰ ਮਸੰਘ AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਈਸੇਵਾਲ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 26 May 1975 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.878 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463623062

642376417 990 VIJAY KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAKMIRPUR TALWARA ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04 Dec 1971 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
kurukshetra 
university, 
Haryana

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463260735

684315738 991 RENU DOGRA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NAVI ABADI VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 28 Jun 1976 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

8427976982
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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
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20
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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)

339094741 992 DIPIKA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HABIB WALA ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 08 Sep 1977 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Social Studies)

9814218481

965745750 993
MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAM PURA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 12 Feb 1978 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

punjab 
university chd

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 

university 
chd

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9876176590

528740649 994
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALLUANA ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 07 Apr 1978 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev University

Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

ECONOMICS, 
MATH, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Guru Nanak 

Dev 
University

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463238787

761099678 995
ANIL KUMAR 

GULERIA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BONKAR 
DOGRA

MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Jan 1979 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

HIMACHAL 
PRADESH 

UNIVERSITY 
SHIMLA

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
GAUHATI 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

History)
8146353043

460569505 996 KIRAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JEEDA NATHANA ਬਮ ੰਡਾ 20 Sep 1979 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9517293692

648722172 997
KAVITA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
TALWARA SEC 

ONE
TALWARA ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 11 Sep 1980 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9463943824

616763965 998
RITU 

AGGARWAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. WARA DARAKA KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 20 Sep 1981 09 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 P.U chd Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 P.U, chd Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9855072596

1257 999 ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਮਸੰਘ
GURMINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੱਜੂਪੁਰ ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 Feb 1981 11 Jun 2009 01 Apr 2011 - 59.627 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -6-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463219598

395897670 1000 JIWAN JYOTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HALLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 Apr 1974 11 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
university of 

kashmir
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Science)
9878745862

948 1001 ਿੋਨੀਕਾ ਆਨੰਦ
MONIKA 
ANAND

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਵਾਂ ਮਪੰਡ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 23 Mar 1978 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 67.404 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1999
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9815047885

971 1002 ਸੋਨੀਆ ਸ਼ਰਿਾਂ
SONIA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਤੱਬੜ੍ (ਿੰੁ) ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 Apr 1976 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 67.115 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146148930

241 1003 ਸਰੂਚੀ ਗੁਪਤਾ
SARUCHI 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 08 May 1981 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 67.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8427911887

976 1004 ਹਰਸ਼ ਕੁਿਾਰੀ
HARSH 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੱਥੂ ਖੈਮਹਰਾ ਕਾਦੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30 Sep 1975 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 66.945 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh

ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9915379112

1101 1005 ਸੰਦੀਪ ਮਸੰਘ
SANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝੜੌ੍ਲੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 22 Aug 1974 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 63.410 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 3-5-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

bkr{ Bjh ਿੈਥ /ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781022447

1115 1006 ਪੰਕਜ ਸੂਦ PANKAJ SOOD ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੋਹਲ (ਿੰੁ) ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 Jan 1981 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 63.281 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 13-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

jK 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੈਥ ;KfJ; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9815433436
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

284 1007
ਕੁਲਬੀਰ ਮਸੰਘ 
ਸਲਾਰੀਆ

KULBIR SINGH 
SALARIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੰਗਲ ਪ ਾਨਕੋਟ-1 ਪ ਾਨਕੋਟ 16 Dec 1978 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 62.883 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 15-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146222664

1256 1008 ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ ANIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਰਿਕੋਟ ਬੱਗਾ ਮਧਆਨਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 03 Jan 1974 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 59.416 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ/ 
ਇਮਤਹਾਸ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465855243

401 1009 ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ ANIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਨੋਰ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 03 Feb 1978 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.783 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh s' 
gfjbk 

ro?i[J/PB 
ehsh ;h

2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh ftZu 
nkT[D s' 

gfjbk 
phHn?v 
ehsh ;h

ਿੈਥ ns/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914561777

428 1010 ਪਰਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
PARWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਹਾਦੁਰ ਲਾਹੜ੍ੀ ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 09 Aug 1983 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 55.017 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592754445

1334 1011 ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਿਾਰ ASHOK KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਦੋਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 19 Feb 1981 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 53.962 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

HHH 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ _ ਿੈਥ/nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463606200

1283 1012 ਬਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
BALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਝਬਕਰਾ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 09 Jan 1979 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 52.455 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463151327

1358 1013 ਸੁਖਦੇਵ ਮਸੰਘ
SUKHDEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਧਵਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 Aug 1979 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 50.232 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

fBb 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੈਥ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9988525668

458 1014 ਕਰਨਜੀਤ ਮਸੰਘ
KARANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 29 Jun 1981 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - 49.692 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh s' 
gfjbk 

ro?i[J/PB 
ehsh ;h

2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh ftZu 
nkT[D s' 

gfjbk 
phHn?v 
ehsh ;h

ਿੈਥ ns/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888158669

781481498 1015
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PAKHOWAL ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30 May 1973 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
md 

univercity 
rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9876353955

480690165 1016 ANIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DHARAMKOT 

BAGGA
DHIANPUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 03 Jan 1974 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
kashmir 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 
Hindi, History)

9465855243

298288429 1017 RAJ KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. WARRAICH KAHNUWAN-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 24 Apr 1974 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905

The 
University of 

Kashmir 
Srinagar

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9888827769

587772526 1018
SANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHAROLI DINANAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 22 Aug 1974 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905
KASHMIR 

UNIVERSITY
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9781022447

731658613 1019
HARSH 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NATHU KHERA QADIAN ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 30 Sep 1975 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9915279112

944535804 1020
SONIA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TIBBER BOY KAHNUWAN-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 Apr 1976 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru nanak 
dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

8146148930
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

388691623 1021
PANKAJ 
MAHAJAN

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RANIPUR ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 22 Jan 1977 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905

UNIVERSITY 
 OF 

KASHMIR 
SRINAGAR

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science, Hindi)

9464246803

579276486 1022 ANIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DANAUR ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 03 Feb 1978 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
kashmir 

universitry 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9914561777

540923328 1023
MONIKA 
ANAND

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
NAWAN PIND 

BAHADUR
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 23 Mar 1978 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9815047885

964946477 1024
BALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHABKRA DORANGLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 09 Jan 1979 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
KASHMIR 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

9463151327

655623925 1025
SUKHDEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALLAGAN KALANAUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 Aug 1979 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9988525668

666712229 1026 SUNIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TATLE ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02 Feb 1980 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9464246630

977247328 1027 JASVIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAIDO KE ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 18 Jun 1980 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

university
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Jammu
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8872030070

358169231 1028 SANJIV SARNA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 

III
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 22 Jul 1980 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

,ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physics, 
Chemistry)

9814924479

790955344 1029 PANKAJ SOOD ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SOHAL BOYS ਧਾਰੀਵਾਲ--2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 Jan 1981 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular
B.A. with (MATH, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

JAMMU 
UNIVERSITY

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9815433436

276270192 1030 ASHOK KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MADOWAL ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 19 Feb 1981 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.A. with (MATH, 

HINDI, 
GEOGRAPHY)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9463606200

159892453 1031
SARUCHI 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SUJANPUR 
BOYS

ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 08 May 1981 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905

THE 
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Physical 
Science)

8427911887

717120756 1032
KARANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SULTANPUR ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 29 Jun 1981 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9888158669
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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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)

138623252 1033 SARIKA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TREHETI ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 09 Apr 1983 12 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

8146671810

129 1034 ਹਰਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
HARMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਤੀ ਜੰਗੀਕਾ ਭਦੌੜ੍ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 23 Feb 1981 13 Jun 2009 01 Apr 2011 - 58.720 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ fJzeB'few; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9876529600

596 1035 ਜਸਵੀਰ ਮਸੰਘ
JASVEER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦੋਕੇ ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 18 Jun 1980 13 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.246 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872030070

517828969 1036
HARMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

JANGIKE 
BHADAUR

SEHNA ਬਰਨਾਲਾ 23 Feb 1981 13 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
punjab uni    

chd
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab uni 

chd
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
8146500668

747296448 1037
PAWAN 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JUGIAL ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 17 Mar 1972 15 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464570595

- 1038 ਸੁਖਦੇਵਜੀਤ ਮਸੰਘ
SUKHDEVJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਹਲੋਲਪੁਰ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 31 Jul 1973 17 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.594 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 4 3

751483993 1039
SUKHDEVJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Behlolpur SAMRALA-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 31 Jul 1973 17 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9814189228

1122 1040 ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ JASBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਲਤਾਨਮਵੰਡ (ਿੰੁ) ਅੰਮਿਰਤਸਰ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 23 Aug 1972 18 Jun 2009 01 Apr 2011 - 63.540 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 27-7-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 8427103266

529432597 1041 JASBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SULTANWIND 

BOYS
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 23 Aug 1972 18 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8427103266

1100 1042 ਗੁਲਜਾਰ ਮਸੰਘ GULZAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਹਾਦੁਰ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 Jan 1974 19 Jun 2009 01 Apr 2011 - 63.412 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501109154

459712122 1043 GULZAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BAHADUR 
HUSSAIN

ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 Jan 1974 19 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi, 
COMPUTER 
SCIENCE)

1905 gndu Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9501109154

350686693 1044 UPMA BHATIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. INDIRAPURI MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Dec 1975 22 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Delhi university Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, English)

1905
Punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Science)
9501018537

1 1045 ਬੀਰਪਾਲ ਮਸੰਘ BIRPAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਗਤਪੁਰਾ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 01 May 1976 24 Jun 2009 01 Apr 2011 - 55.644 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Bjh 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ਿੈਥ/ nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592058700

1 1046 ਪਵਨਪਰੀਤ PAWANPREET ਈ.ਟੀ.ਟੀ.  ੱ ਾ ਗੰਡੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 25 Jul 1975 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 61.827 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh 2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ Bjh ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465484383

407 1047 ਅਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੌਧਰੀਵਾਲਾ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 02 Feb 1980 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 61.166 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ -- ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1287 1048 ਕੰਵਲਪਰੀਤ ਕੌਰ
KANWALPREET 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੈਰਾਬਾਦ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 14 Sep 1980 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 57.630 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj] 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj] ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

1049 ਅਪਾਰਜੀਤ ਕੌਰ APARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿ ਮਦਵਾਲੀ ਤਰਮਸੱਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 16 Dec 1980 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 57.280 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ --2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j? --2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ ns/ ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8054603911

652 1050 ਜਗਿੀਤ ਮਸੰਘ
JAGMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 22 Mar 1984 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 56.096 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Bjh ih 2005

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih ਿੈਥ/nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 4 3 9872162124

656 1051 ਮਵਸ਼ਨੰੂ ਕੁਿਾਰ
VISHNU 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਿਪੁਰਾ 
ਨਰਾਇਣਪੁਰਾ

ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 01 May 1977 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 55.970 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872200929

553 1052 ਨਮਰੰਦਰਜੀਤ ਮਸੰਘ
NARINDERJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਜੂਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 31 Dec 1976 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 55.070 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

F 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ F ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

557 1053 ਜਸਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਕੀਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 12 Dec 1981 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 54.860 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

F 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ F ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

744 1054 ਸੱਜਣ ਕੁਿਾਰ
SAJJAN 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਜਕੋਸੀ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 18 Jul 1983 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 47.879 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih 2008
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 2 4 3

789 1055 ਗੁਰਿੀਤ ਮਸੰਘ
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਹਾਤਿਨਗਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Mar 1978 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - 41.430 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ Bjh 2005

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

bJh
ਿੈਥ
ਸਸ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417691095

544031717 1056
RAMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GES 
SAKKIANWALI

KHADUR SAHIB ਤਰਨਤਾਰਨ 23 May 1972 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Jammu
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9780004941

984150992 1057 PAWANPREET ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES THATHA GANDIWIND ਤਰਨਤਾਰਨ 25 Jul 1975 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Kashmir 
university 
srinagar

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
History)

9465483381

213051964 1058
VISHNU 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KIKKER KHERA ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 01 May 1977 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464508339

417653744 1059 APARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAMDIWALI 
MUSALMANA

TARSIKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 16 Dec 1980 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8054603911

124539117 1060
SAJJAN 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PANJKOSI ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 18 Jul 1983 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
punjab 

university chd
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9463235672

321219778 1061
JAGMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAULATPURA ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 22 Mar 1984 25 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 pu.chd Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 pu.chd Private
B.ED with 

(Mathematics)
9872162124

319 1062 ਅਰਪਨਾ ਰਾਣੀ ARPNA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੁਪਾਣਾ(ਕੰ) ਿੁਕਤਸਰ-2 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 10 Oct 1980 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - 65.669 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814543385

334 1063 ਸੰਯੋਮਗਤਾ ਰਾਣੀ
SANYOGITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸੰਘੇਵਾਲਾ ਲੰਬੀ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 10 Sep 1975 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - 64.936 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1996

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9915446486

417 1064 ਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
KARANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਡੱਬਵਾਲੀ 
ਰਹੂਮੜ੍ਆ ਵਾਲੀ

ਿਲੋਟ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 29 Dec 1973 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - 60.479 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9988666657

445 1065 ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੂਲੇਵਾਲ ਿੁਕਤਸਰ-2 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 25 May 1973 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - 59.223 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914810069

Page 70 of 87



ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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
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-14

20
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20
15
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20
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-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)

419695924 1066
RAKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHULLE WALA
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-

2
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 25 May 1973 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
University 

Regular

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Private

B.ED with 
(Mathematics)

9914810069

455867383 1067
KARNJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DABWALI 
RAHURIANWAL

I
MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 29 Dec 1973 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private B.A. with (MATH) 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Private
B.ED with 

(Mathematics)
9417470251

449987518 1068
SANYOGITA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KILLIAN WALI 
MANDI

LAMBI ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 10 Sep 1975 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 PU CHD Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9915446486

826433966 1069 AMAN KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KARNI WALA MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 09 Jan 1979 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,Chandi

garh
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science, 
Science)

9914500615

593611020 1070 ARPNA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RUPANA GIRLS
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-

2
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 10 Oct 1980 29 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
University 

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
Private

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9814543385

330 1071 ਰਜਨੀ ਮਸਡਨਾ RAJNI SIDANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਬੰਦ ਨਗਰੀ ਿੁਕਤਸਰ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 04 Dec 1977 30 Jun 2009 01 Apr 2011 - 65.335 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -  ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9872792001

342 1072 ਸੋਨੀਆ ਸੇਤੀਆ SONIA SETIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਬਰਲਾ ਬਲਾਕ 

ਿਲੋਟ
ਿਲੋਟ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 22 May 1980 30 Jun 2009 01 Apr 2011 - 64.756 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ^ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9855402939

428 1073 ਿੁਕੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
MUKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਦਓਣ ਖੇੜ੍ਾ ਲੰਬੀ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 27 Aug 1973 30 Jun 2009 01 Apr 2011 - 59.881 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 4 3 3 3 9357025125

237067333 1074
MUKESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DEON KHERA LAMBI ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 27 Aug 1973 30 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

ECONOMICS, 
MATH, PUNJABI 

ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 PU CHD Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9357025125

195848254 1075 RAJNI SIDANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GOBIND NAGRI
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-

1
ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 04 Dec 1977 30 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CHD

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
 CHD

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9872792001

870257547 1076
RANJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PATHRALA ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 14 Dec 1977 30 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

M D S 
University 

Ajmer 
Rajasthan

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9988615091

935923823 1077 SONIA SETIA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BIRLA BLOCK 

W.NO.2 
MALOUT.

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 22 May 1980 30 Jun 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855402939

440512644 1078
SEEMA 

GAGNEJA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAMSARA ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Dec 1973 06 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU Chandigarh Regular

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

Sanskrit, ENGLISH)

1905
PU 

Chandigarh
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9478315876
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

488855164 1079
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAGRU ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 14 Feb 1985 06 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD Regular

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU CHD Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855106417

1080 ਸੀਿਾ SEEMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਾਵਰ ਸੜੋ੍ਆ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
05 Sep 1972 07 Jul 2009 01 Apr 2011 - 60.784 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ hW jI 1994
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1081 ਰਾਜੇਸ਼ ਮਸੰਘ RAJESH SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਨੁਪਲੀ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 20 Aug 1975 07 Jul 2009 01 Apr 2011 - 50.180 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9417404516

558 1082 ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ RANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਉੱਚਾ ਬੋਹੜ੍ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Mar 1973 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - 61.438 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 23-11-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 4 3 3 8968758899

460 1083 ਮਕਰਨ ਬਾਲਾ KIRAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਹਕੀਿ ਫਗਵਾੜ੍ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 07 Apr 1973 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - 61.131 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 2 3 9780437452

1084 ਗੁਰਦੇਵ ਸਹਾਏ
GURDEV 
SAHAYE

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲਵਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਰੂਪਨਗਰ 16 Oct 1976 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - 59.190 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 4 3

388 1085 ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਿਾਂ AMIT SHARMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੜ੍ਹਬਾਗਾ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ 18 Jan 1977 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - 58.930 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9876540890

570 1086 ਸੁਖਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
SUKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਗੜ੍ਹ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 12 Oct 1978 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - 46.754 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146616118

263282469 1087 RANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
UCHA BOHAR 

WALA
SULTANPUR 

LODHI-1
ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Mar 1973 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8968758899

586448948 1088 KIRAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAK HAKIM ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 07 Apr 1973 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSITY

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
English, Social 

Studies)

9780437452

781369431 1089 AMIT SHARMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GARHBAGGA 

UPPER
TAKHATGARH ਰੂਪਨਗਰ 18 Jan 1977 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9417088008

272434909 1090
SUKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MAND 
SARDAR 

SAHIB WALA
BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 12 Oct 1978 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

guru nanak 
dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
university of 

jammu
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146616118

426419769 1091
SANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAIFLABAD ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 16 Feb 1983 08 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru nanak 
dev university 

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
Guru nanak 

dev 
university 

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9530636636

1092 ਸੁਸ਼ਿਾ ਰਾਣੀ SUSHMA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਗਰਬੀ-2 ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 29 Jul 1978 10 Jul 2009 01 Apr 2011 - 63.003 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -9-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ਕੰਮਪਊਟਰ 

ਸਾਇੰਸ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 9876933008

1070 1093 ਰਣਜੀਤ ਮਸੰਘ RANJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-2 ਜਲੰਧਰ 27 Nov 1973 11 Jul 2009 01 Apr 2011 - 53.461 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

^ 2007
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/ fJeBkfw; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1094 ਦੀਪ ਮਸ਼ਖਾ DEEP SHIKHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਰਾਰੀ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 07 Aug 1975 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 64.330 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9417275018

173070167 931 1095 ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ GURDEV KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਾਂਬੜ੍ਾ ਬੂਲੋਵਾਲ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 25 May 1965 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 63.420 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1988
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855784782
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

1096 ਮਰਤੂ ਵਰਿਾਂ RITU VERMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਨਾਂਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਜੰਮਡਆਲ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Mar 1978 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 62.740 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j? 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ns/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

812 1097 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਰੋਲੀ ਖੁਰਦ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 18 Apr 1974 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 62.385 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-7-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1127 1098 ਮਦਨੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
DINESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛੰਮਗਆਲ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 18 Oct 1980 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 59.510 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^ 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463003347

1158 1099 ਅਨੁਪਿ ਰਤਨ
ANUPAM 
RATTAN

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਮਰਆਣਾ ਭੰੂਗਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 18 Jan 1977 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 58.890 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

fBb 
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ
ਪੰਜਾਬੀ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9463012114

1178 1100 ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ
CHANDER 
SHEKHAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਮਹਬਾਜਪੁਰ ਟਾਂਡਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 06 Feb 1981 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 58.260 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^^ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9478850501

1191 1101 ਜਸਵੀਰ ਮਸੰਘ JASBIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੇਹਟੀਆਣਾ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2ਏ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 08 Nov 1979 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 57.920 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463467387

1248 1102 ਬਲਵੀਰ ਮਸੰਘ BALVIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਧਾਲਾਂ ਜੱਟਾਂ ਟਾਂਡਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30 Apr 1979 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 56.390 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^^ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^^
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9872152073

644180797 1075 1103 ਕਿਲਜੀਤ ਮਸੰਘ
KAMALJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡੱਲਾ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 23 Mar 1969 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 53.018 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1990

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

ECONOMICS, 
MATH, PUNJABI, 
Military Training)

2007
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9478535801

393512188 1078 1104 ਵਮਸ਼ਸ਼ਟ ਕੁਿਾਰ
VASHISHT 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੰਤੌਖਪੁਰਾ (ਨਵਾਂ) ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 01 Apr 1970 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 52.803 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ -
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 8427000741

1082 1105 ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
SANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਮਡਆਣਾ ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 09 Sep 1982 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 52.325 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2004

ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਜੰਿੂ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1089 1106 ਿਨਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
MANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧੋਗੜ੍ੀ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 21 May 1982 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 52.043 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2007

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1100 1107 ਪਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
PALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਦੋਵਾਲ ਨੂਰਿਮਹਲ ਜਲੰਧਰ 13 Oct 1971 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 51.710 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

1996
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1304 1108 ਪਰਵੀਨ ਕੁਿਾਰ
PARVEEN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਆਦਿਵਾਲ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ-2ਬੀ ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19 Jun 1981 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 48.440 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
rfzDs 

noE;ak;aso
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814048386

1209 1109 ਮਵਜੈ ਪਾਲ ਮਸੰਘ
VIJAY PAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੌਲਾਂਗ ਗੁਰਾਇਆ-1 ਜਲੰਧਰ 23 Jun 1984 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 45.463 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3

1218 1110 ਬਹਾਦਰ ਮਸੰਘ
BAHADAR 

SINGH 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੰਕਰ (ਕੰ) ਨਕੋਦਰ-2 ਜਲੰਧਰ 30 Dec 1983 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 45.040 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ 2007
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^^ ਿੈਥ gikph ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

441 1111 ਬਲਜੀਤ ਮਸੰਘ
BALJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਔਲਖ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ 22 Nov 1981 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 44.623 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463968186

1250 1112 ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਸੰਘ
PARMINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਯਕੋਪੁਰ ਖੁਰਦ ਲੁਹੀਆਂ ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ 06 May 1985 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - 41.561 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

496398360 1113 AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GODAIPUR WEST-02 ਜਲੰਧਰ 02 Apr 1965 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru nanak 

Dev university
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, ENGLISH)
1905

Guru nanak 
Dev 

university
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Economics)
8054600216

398248916 1114
PALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAIDOWAL NOORMAHAL ਜਲੰਧਰ 13 Oct 1971 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

guru nanak 
dev univercity 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
kurkushetra 
univercity

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814915576
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

140430423 1115 AJMER SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BUDHABARH MUKERIAN 2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24 May 1973 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physics, 
Chemistry)

9417881945

104921892 1116
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DAROLI 
KHURD

ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 18 Apr 1974 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE)

1905 P.U. CHD. Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9878002679

434351997 1117 DEEP SHIKHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DUBHETA ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 07 Aug 1975 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
H.P.UNIVERSI

TY
Regular

B.A. with (MATH, 
HINDI, Home 

Science, ENGLISH)
1905

PUNJAB 
UNIVERSITY 

 CHD
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9417275018

334229847 1118
SARIKA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOTLA ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 04 Mar 1977 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

University
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1905
Guru Nanak 

Dev 
University 

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

7696788995

631847456 1119
VARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NUSSI WEST-02 ਜਲੰਧਰ 11 Dec 1977 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G N D U NULL

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 G N D U NULL
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8872115753

475128644 1120 RITU VERMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MANA WALA 

KALAN
ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Mar 1978 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
univ. of 
JAMMU

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

8427022088

638839951 1121 BALVIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KANDHALA 

JATTAN
TANDA 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30 Apr 1979 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

,CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9872152073

675787418 1122
LALIT KUMAR 

DHAND
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

NAWANPIND 
ARAYIAN

NAKODER-02 ਜਲੰਧਰ 11 Sep 1979 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 

Dev University
Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
university of 

kashmir
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855543286

335037451 1123 JASVIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEHTIANA HSP 2A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 08 Nov 1979 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463467387

141345849 1124
PARVEEN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ADAMWAL HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 19 Jun 1981 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 

Hindi)

9814048386

645328368 1125
BALJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AULAKH TAKHATGARH ਰੂਪਨਗਰ 22 Nov 1981 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9463968186

421342134 1126
MANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHOGRI ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 21 May 1982 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Panjab 
Univesity 

Chandigarh
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

8054600274
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

316847763 1127
BAHADAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHANKER (G) NAKODER-02 ਜਲੰਧਰ 30 Dec 1983 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(Mathematics, 

English, Economics, 
Punjabi, COMPUTER 

SCIENCE)

1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464971654

293676779 1128
GURINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOTHA GURU 
BOY

ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮ ੰਡਾ 03 Apr 1985 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVESITY 
CHANDIGAR

H

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501007594

766743427 1129
PARMINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

YAKOPUR 
KHURD

LOHIAN KHASS ਜਲੰਧਰ 06 May 1985 13 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

,ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSIT
Y ,ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8872755505

746963650 1130
JASWINDER 

SINGH 
MATHARU

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SOOS BULLOWAL ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30 Jun 1981 14 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 PU CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 PU CHD Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9815916815

1152 1131 ਸਰਵਨ ਮਸੰਘ
SARWAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਬੁਰਜੀ ਟਾਂਡਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 Mar 1967 17 Jul 2009 01 Apr 2011 - 58.980 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1991 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^^ 1996

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^^
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463220569

495 1132 ਸੀਿਾ ਰਾਣੀ SEEMA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਕਲਹਾ ਭਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਸੰਗਰੂਰ 03 Sep 1981 21 Jul 2009 01 Apr 2011 - 64.080 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463889114

348 1133 ਿਨਪਰੀਤ ਕੌਰ
MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਡੇਰਾਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 22 Aug 1979 21 Jul 2009 01 Apr 2011 - 64.024 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 16-7-

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ noE;kso ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855009405

129888867 1134
MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JAWAHARPUR ਡੇਰਾ ਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 22 Aug 1979 21 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

NULL

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9855009405

525280285 1135 SEEMA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. QILA BHARIAN ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 03 Sep 1981 21 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJABI 

UNIVERSITY,ਪ
ਮਟਆਲਾ.

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,CHA
NDIGARH

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463889114

422 1136 ਸ਼ੈਲੀ ਜੈਨ SHELLEY JAIN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟਮਹਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ-2 ਫਰੀਦਕੋਟ 06 May 1974 24 Jul 2009 01 Apr 2011 - 65.161 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1994
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146378602

795648664 1137 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸਬੀਆਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 04 Feb 1968 25 Jul 2009 01 Apr 2011 - 65.491 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1990

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
B.A. with (MATH, 

Psychology, 
PUNJABI, ENGLISH)

1991
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781820389

419 1138 ਨੀਤੂ ਰਾਣੀ NEETU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਬੰਦਗੜ੍ਹ ਜੈਤੋ ਫਰੀਦਕੋਟ 14 Nov 1976 25 Jul 2009 01 Apr 2011 - 65.414 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ.

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 9041266300

316678861 1139 SHALLY JAIN ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TEHNA ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 06 May 1974 25 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU NULL
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146378602

236844892 1140 NEETU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GOBINDGARHD

ABRIKHANA
JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 14 Nov 1976 25 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

kurukshetra 
university

Regular

B.A. with (MATH, 
HINDI, PUNJABI 

ELECTIVE, 
ENGLISH)

1905
kurukshetra 
university

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9041266300
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

287976090 1141 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁੜੇ੍ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 May 1970 28 Jul 2009 01 Apr 2011 - 64.165 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 9-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.A. with (MATH, 
HINDI, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9592448088

1142 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ ਡੇਹਲੋ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 31 Mar 1981 28 Jul 2009 01 Apr 2011 - 58.294 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1143
ਸੰਜੀਵ ਕੁਿਾਰ 

ਝਾਜੀ
SANJEEV 

KUMAR JHANJI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Jun 1974 28 Jul 2009 01 Apr 2011 - 56.240 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

;/tk ftZu 
nkT[D s'H 
gfjbK gk;

1996
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
;/tk ftZu 

nkT[D s'H 
gfjbK gk;

ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 4 3 8146121000

1144 ਅਿਮਨੰਦਰ ਮਸੰਘ
AMNINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਦੀ ਡੇਹਲੋ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Jan 1984 28 Jul 2009 01 Apr 2011 - 50.796 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

733 1145 ਚੰਦਰ ਰਾਿ CHANDER RAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਧਰਿਪੁਰਾ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 06 Feb 1979 28 Jul 2009 01 Apr 2011 - 49.383 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih 2006
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ih ਿੈਥ/ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 4 3 9814992500

779080138 1146 CHANDER RAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHARAM PURA ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 06 Feb 1979 28 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 p.u.chandigarh Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
p.u.chandiga

rh
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814992500

1147 ਕੁਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
KULWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਨਪੁਰ ਡੇਹਲੋ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 24 Dec 1982 29 Jul 2009 01 Apr 2011 - 56.361 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1148 ਗੁਰਿੀਤ ਮਸੰਘ
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਖੁਰਦ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Sep 1982 29 Jul 2009 01 Apr 2011 - 55.519 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ∏HH ਿੈਥ|ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

522627856 1149
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

AKALGARH 
KHURD

Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Sep 1982 29 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
Computer 
Application)

8872488066

1150 ਗੁਰਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਣੇਵਾਲ ਿਾਛੀਵਾੜ੍ਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 18 Nov 1977 30 Jul 2009 01 Apr 2011 - 56.295 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

313157119 1151
GURPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Manewal MACCHIWARA ਲੁਮਧਆਣਾ 18 Nov 1977 30 Jul 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9855560278

1152 ਗੁਰਿੱੁਖ ਮਸੰਘ
GURMUKH 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਲੀਕੇਵਾਲ ਿਾਂਗਟ-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 13 Jan 1978 03 Aug 2009 01 Apr 2011 - 48.873 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ^ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 8427499099

157349884 1153
GURMUKH 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALIEWAL MANGAT-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 13 Jan 1978 03 Aug 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PU 
CHANDIGARH

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Commerce, 
Economics, 
Agriculture, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
Physical 

Science, Engli)

8427499099

614 1154 ਰੁਮਪੰਦਰ ਕੌਰ
RUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਨੌਰ (ਕੰ) ਭੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 18 Sep 1970 06 Aug 2009 01 Apr 2011 - 64.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-7-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1991
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814008078

892 1155 ਮਸ਼ਵਾਨੀ ਭਾਟੀਆਂ
SHIVANI 
BHATIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਿੇਟੀ ਘਰ ਿੁਕੇਰੀਆਂ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 08 Dec 1973 06 Aug 2009 01 Apr 2011 - 64.210 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 16-6- ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਮਹਿਾਚਲ 
ਯੂਨੀ. ਮਸ਼ਿਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9915743715

1393 1156 ਨੀਰਜ ਸੇ ੀ NEERAJ SETHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਬਰ-9 ਖੰਨਾ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 29 Jul 1974 06 Aug 2009 01 Apr 2011 - 58.681 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3

1157 ਪਵਨ ਕੁਿਾਰ
PAWAN 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਿੇੜ੍ਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 30 Apr 1975 06 Aug 2009 01 Apr 2011 - 57.211 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

- ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 8146900329

535 1158 ਅਵਤਾਰ ਮਸੰਘ AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਰਾਦਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 03 Oct 1973 06 Aug 2009 01 Apr 2011 - 54.667 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ w?AE/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

1336 1159 ਕੁਲਬੀਰ ਮਸੰਘ KULBIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Apr 1978 06 Aug 2009 01 Apr 2011 - 54.352 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj] 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bj] ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

^ 1160 ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਿਾਰ
ASHWANI 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛੀਂਟਾਵਾਲਾ ਭਾਦਸੋ-1 (ਨਾਭਾ) ਪਮਟਆਲਾ 05 Mar 1970 06 Aug 2009 01 Apr 2011 - 50.990 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਿੈਥ 1992
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

^ 1996
ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ 
ਯੂਨੀ. ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

^ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 4 9855572691

274693561 1161 AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GES 

MURADPUR
ਤਰਨਤਾਰਨ 2 ਤਰਨਤਾਰਨ 03 Oct 1973 06 Aug 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

the 
university of 
kashmir,srina

gar

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814762445

1162 ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
SANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਾਨਪੁਰ ਡੇਹਲੋ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Aug 1977 28 Aug 2009 01 Apr 2011 - 57.534 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1163 ਹਰਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
HARJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅੱਕੂਵਾਲ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 06 May 1979 29 Aug 2009 01 Apr 2011 - 49.235 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

;/tk ftZu 
nkT[D s'H 

gfjbK

2006
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ

;/tk ftZu 
nkT[D s'H 

gfjbK

ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 3 3 3 9815648011

1164 ਕੁਲਦੀਪ ਮਸੰਘ
KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਹਲਾ ਖੁਰਦ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 20 Sep 1971 08 Sep 2009 01 Apr 2011 - 55.510 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2000
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465605976

1165 ਰਕੇਸ਼ ਿਲਹਨ
RAKESH 
MALHAN

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੰਡਾਲਾ ਜੰਮਡਆਲ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Sep 1973 18 Sep 2009 01 Apr 2011 - 52.796 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

bkr{ Bjh j? 1996
ਐਿ.ਡੀ. 

ਯੂਨੀ. ਰੋਹਤਕ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

864173387 1166
JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Sensran Kalan ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Apr 1971 18 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics)
9888130415

479349305 1167
RAKESH 
MALHAN

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BANDALA ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Sep 1973 18 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤਸ

ਰ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

MAHARSHI 
DAYANAND 
UNIVERSITY

,ROHTAK

Distance 
Education

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
9780013103

350346434 1168
SUDHA 
THAKUR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KIRTANGARH ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25 May 1974 18 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463252946

275282910 1169
VARINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Kurallian ਅਜਨਾਲਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 08 Jul 1976 18 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjab 
university

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 Gndu Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9417366238

834384967 1170
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Chainpur ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 17 Oct 1978 18 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru nanak 
dev university

Private B.A. with (MATH) 1905

THE 
UNIVERSITY 

 OF 
KASMIR,SRI

NAGAR

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855557978

211 1171 ਅਨੀਸ਼ਾ ਸਲਾਰੀਆ
ANISHA 
SALARIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਟੋਆ ਨਰੋਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪ ਾਨਕੋਟ 17 Jul 1980 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - 66.677 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh ਿੈਥ fj;Noh ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781248320

816 1172 ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ JIWAN JOTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੰਧਾਵਾ ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 07 Jul 1979 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - 66.140 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463360848

1635 1173 ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਿਾਂ
VANDANA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 Feb 1973 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - 62.782 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 7-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j? 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh j?
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1167 1174 ਿਨੋਜ ਕੁਿਾਰ
MANIOJ 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੱਬਰੀ ਨੰਗਲ ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 08 Nov 1976 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - 62.011 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 15-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9781990829

1425 1175 ਗੁਰਦੇਵ ਮਸੰਘ
GURDEV 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਹਿਣੀ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 27 Apr 1976 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - 61.131 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9478255559
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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-
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20
12

-13

20
13
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20
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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)

317 1176 ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਿਾਰ
ASHWANI 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਰੂਪ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 24 Aug 1978 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - 61.060 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 30-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464572582

1331 1177 ਜਸਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੇਰੀ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 Aug 1973 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - 54.985 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

^ 2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855458375

1533 1178 ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ RAJIV GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਖਣਮਵੰਡੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 23 Apr 1979 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - 52.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

446369605 1179
GURCHETAN 
SINGH ATWAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TREHETI ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 09 Dec 1971 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9780081132

664193857 1180
VANDANA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOT KHALSA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 Feb 1973 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Private B.A. with (MATH) 1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8146155799

958284384 1181
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BERI KAHNUWAN-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 Aug 1973 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Social Studies)

9855458375

640765382 1182 ARTI GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KATHUਨੰਗਲ 

BOYS
MAJITHA 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 22 May 1976 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc (Honours) with 
(Mathematics, 

Chemistry)
1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Science)
8699168216

882577378 1183 RAJIV GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAKHAN WINDI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 23 Apr 1979 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE)

1905
University of 

kashmir 
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464229422

658351560 1184 JEEWAN JYOTI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RANDHAWA ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 07 Jul 1979 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

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

Education, PUNJABI)

1905
UNI OF 
JAMMU

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9915374411

712055448 1185
ANISHA 
SALARIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHATOYA ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪ ਾਨਕੋਟ 17 Jul 1980 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
university of 

kashmir
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Agriculture, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
English, Social 

Studies, 
Geography, 
Computer)

9781248320

315949583 1186
MAHABIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHERE KOT ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 27 Sep 1981 22 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9878485458

643 1187 ਜਮਤੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
JATINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਨਊ ਮਨਰਿਾਣ 
ਆਸ਼ਰਿ

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 24 Apr 1975 23 Sep 2009 01 Apr 2011 - 63.560 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-7-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1995
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814317172

1212 1188 ਨਵਨੀਤ ਦੱੁਗਲ
NAVNEET 
DUGGAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਸੂਲਪੁਰ 
ਟੱਪਰੀਆਂ

ਫ.ਗ. ਚੂੜ੍ੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 Jun 1977 23 Sep 2009 01 Apr 2011 - 60.452 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ HHHHHH 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ HHHH ਿੈਥ / ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855800474

1244 1189 ਰੰਜੀਵ ਕੁਿਾਰ
RANJEEV 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲੀਜਪੁਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 19 Jan 1982 23 Sep 2009 01 Apr 2011 - 59.881 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh

ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464078742
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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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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)

735978525 1190
NARPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SALAMAT PUR BHOLATH ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Mar 1975 23 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਮਦਰਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
Dev University 

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Jammu
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8146616159

659455879 1191
JATINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

NEW NIRMAN 
AASHRAM

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 24 Apr 1975 23 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U. Regular B.A. with (MATH) 1905
Punjab 

University
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9814317172

798358136 1192
MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LEHAL ਧਾਰੀਵਾਲ--1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 23 Oct 1979 23 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H 

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9815287918

640 1193 ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਿਾਂ
VANDANA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਮਲਸ 

ਲਾਈਨ
ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 07 Jul 1976 24 Sep 2009 01 Apr 2011 - 63.780 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1996

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9464412367

806 1194 ਜਸਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
JASPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਾਦਸੋਂ ਭਾਦਸੋ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Apr 1983 24 Sep 2009 01 Apr 2011 - 54.280 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ$ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 4 3 9855060905

646984816 1195
AMANDEEP 
BHARDWAJ

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DEELWAL ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 25 Mar 1975 24 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ 
Punjab

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Physics, 
Chemistry)

9914757900

853373642 1196
BAGISH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BOURAN 
KHURD

ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 13 Feb 1981 24 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905

The 
University 

Of 
Kashmir,Srin

agar

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463153606

317737616 1197
JASPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEHAS ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 12 Apr 1983 24 Sep 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJABI 
UNIVERSITY , 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
 PUNJABI 
UNIVERSIT
Y , ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8437104500

988 1198 ਰਾਜਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
RAJWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਗ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 03 Jun 1975 25 Sep 2009 01 Apr 2011 - 66.354 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2002
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੈਥ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8427233113

966467889 1199
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PANDHER ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 16 Jan 1980 06 Oct 2009 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905 GNDU Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9855606545

1175 1200 ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
KULDEEP 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੌਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 29 May 1980 07 Oct 2009 01 Apr 2011 - 61.312 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417286188

111 1201 ਕੰਚਨ ਕੱਕੜ੍
KANCHAN 
KAKKAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈਕਾ ਵਾਲੀ ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 13 Feb 1979 21 Oct 2009 01 Apr 2011 - 66.220 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh
ਿੈਥ ਮਹੰਦੀnoE 

ôkôso
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 4 3 3 9643347986

141 1202 ਅਰਨੀਸ਼ ਿੋਂਗਾ
ARNISH 
MONGA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੁਗੱਤੇ ਵਾਲਾ ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 24 Oct 1983 21 Oct 2009 01 Apr 2011 - 60.090 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ Bjh
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 4 4 3 4 9872135360

174 1203 ਕੁਲਦੀਪ ਮਸੰਘ
KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੱਟੀ ਿਸਤਾ ਨੰ. 2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-4 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 01 Apr 1984 21 Oct 2009 01 Apr 2011 - 52.450 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ezfgT{No ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463047930

491 1204 ਰੋਕਸੀ ਗਾਂਧੀ ROXY GANDHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਬਾ ਵੱਟੂ ਉਤਾੜ੍ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 25 Jan 1982 22 Oct 2009 01 Apr 2011 - 66.280 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^ ਿੈਥ/nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3 8146300444

423721568 1205 ROXY GANDHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BHAMBA 

WATTU UTTAR
ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 25 Jan 1982 22 Oct 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJAB 
UNIVERSITY 

CHD
Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

8146300444

178 1206 ਗੁਰਿੀਤ ਮਸੰਘ
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਤੱਬਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 18 Mar 1983 25 Oct 2009 01 Apr 2011 - 50.910 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ nzro/ih$ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914534342
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

887185860 1207
RAJWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KANG ਧਾਰੀਵਾਲ--2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 03 Jun 1975 25 Oct 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 JAMMU UNI. Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
8427233113

832 1208 ਰਵੀ ਕਾਂਤ RAVI KANT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੁਬਣ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 07 Jul 1983 27 Oct 2009 01 Apr 2011 - 58.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 4 3 9876129171

1617 1209 ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ
JIWANJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਿਜ਼ਾ ਿਜੀ ਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 29 May 1983 29 Oct 2009 01 Apr 2011 - 66.421 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

754136558 1210
JEEWANJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HAMZA MAJITHA 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 29 May 1983 29 Oct 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U asr Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Jammu 

University 
Jammu

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9463790490

774159849 1211 GEETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAMPURA 
MANDI Girls

RAMPURA 
PHUL

ਬਮ ੰਡਾ 20 Feb 1974 14 Dec 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9417855335

1212 ਵਮਰੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ
VARINDERPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਸਾਮਹਬ

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 07 Jul 1976 16 Dec 2009 01 Apr 2011 - 67.370 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 4 3 3 8968800495

711148454 1213
VARINDER 
PAL KAUR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 07 Jul 1976 16 Dec 2009 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab 

University  
chandigarh 

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

8968800495

186790255 1214
SATNAM 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOT GURU ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 03 May 1984 24 Dec 2009 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9465022200

346 1215 ਨੀਰਜ ਸੈਣੀ NEERAJ SAINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਰੂਪ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 27 Sep 1977 19 Jan 2010 01 Apr 2011 - 59.801 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 12-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463717001

474 1216 ਰਾਿ ਕੁਿਾਰ RAM KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਛੰਨੀ ਿੁਕਾਿਪੁਰ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 20 Dec 1980 22 Jan 2010 01 Apr 2011 - 63.042 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 31-3-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh s' 
gfjbk 

ro?i[J/PB 
ehsh ;h

2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh ftZu 
nkT[D s' 

gfjbk 
phHn?v 
ehsh ;h

ਿੈਥ /ਮਹੰਦੀns/ 
nzrr/ih

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872434443

470524760 1217 RAM KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHHANI 

MAKIMPUR
ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 20 Dec 1980 22 Jan 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

guru nanak 
dev university

Regular

B.A. with (MATH, 
HINDI, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English, Hindi)

8872434443

1282 1218 ਗੁਰਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
GURWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਊਧਨਵਾਲ ਕਾਦੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 04 Nov 1973 29 Jan 2010 01 Apr 2011 - 58.732 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh 1997
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501109158

375 1219 ਗਣੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
GANESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਜਆਣੀ ਉਪਰਲੀ ਧਾਰ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 23 Oct 1977 01 Feb 2010 01 Apr 2011 - 58.782 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ  ;'Pb ;Nvh ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417540647

649291923 1220
GANESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JAINI UPPERLI ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 23 Oct 1977 01 Feb 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

univetsity 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9417540647

1221
ਗੁਰਵਮਰੰਦਰ ਮਸੰਘ 

ਨਾਗਰਾ
GURVARINDER 
 SINGH NAGRA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਟਲਾ ਿੂਸਾ ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 24 Oct 1979 03 Feb 2010 01 Apr 2011 - 56.384 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ bJh j? ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

363 1222 ਵਮਰੰਦਰ ਕੁਿਾਰ
VARIENDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਖੋਬਾ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 17 Aug 1976 17 Feb 2010 01 Apr 2011 - 59.295 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh s' 
gfjbk 

ro?i[J/PB 
ehsh ;h

2000
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ

B'eoh ftZu 
nkT[D s' 

gfjbk 
phHn?v 
ehsh ;h

ਿੈਥ ns/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914561777

1278 1223 ਹੀਰਾ ਮਸੰਘ HIRA SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਾਲੇ ਚੱਕ ਮਧਆਨਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 Nov 1971 25 Feb 2010 01 Apr 2011 - 58.896 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1997
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417397570

854375157 1224 JOGINDER PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BAGIAL ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 13 Jul 1968 01 Apr 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Guru Nanak 
Dev university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
University of 

jammu
NULL

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9464986472

430677633 1225
SANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Raja Sansi G ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 Jan 1976 02 Jun 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905

UNIVERSITY 
 OF 

KASHMIR 
SRINAGAR 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9814379770

521713910 1226
LAKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LOOHAL BAI ਸੰਗਤ ਬਮ ੰਡਾ 04 Jul 1980 14 Jun 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9878014347

1227 ਿਿਤਾ ਰਾਣੀ MAMTA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੁਲੀਏਵਾਲ ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 16 Feb 1983 24 Jun 2010 01 Apr 2011 - 63.660 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ fBb 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ fBb ਿੈਥ/ nzro/Ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8283803900

818885824 1228 MAMTA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KULIEWAL MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 16 Feb 1983 24 Jun 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjabi uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab uni  

chd
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

English)
8283803900

800912020 1229
SUKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAGU MAJRA ਖਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 18 Jun 1979 25 Jun 2010 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

PUNJABI 
UNIVERSITY  
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9592936063

163138462 1230
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES BAKIPUR ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 12 Dec 1981 25 Jun 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
UNI. OF 

KASHMIR 
SRINAGAR

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9914803359

463 1231 ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ GORAV GOYAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 19 Nov 1982 01 Jul 2010 01 Apr 2011 - 55.400 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

350558471 1232
GOURAV 
GOYAL

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MAL SINGH 

WALA
ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 19 Nov 1982 01 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (MATH, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 
UNI CHD

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English, Hindi)

9417170656

1233
ਸਰਬਜੀਤ ਮਸੰਘ 

ਸੋਕਰ

SARABJIT 
SINGH 
SHOKAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਨੁਪਲੀ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 11 Jan 1977 02 Jul 2010 01 Apr 2011 - 57.670 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9815797112

1295J/ 1234 ਨਰੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
NARESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੱਸੀ ਬੇਟ ਦਸੂਹਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 09 Jul 1982 07 Jul 2010 01 Apr 2011 - 50.050 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ^ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9803536373

889845520 1235
NARESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PASSI BET ਦਸੂਹਾ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 09 Jul 1982 07 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

9803536374
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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-
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20
12

-13

20
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-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)

847 1236 ਪਰਿਜੀਤ ਕੌਰ
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੀਡਫਾਰਿ ਕੱਚਾ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Apr 1979 16 Jul 2010 01 Apr 2011 - 62.821 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ/ ਪੰਜਾਬੀ
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463549513

720 1237 ਨਵਲ ਮਕਸ਼ੋਰ NAVAL KISHOR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਲੂਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 20 Sep 1985 16 Jul 2010 01 Apr 2011 - 43.079 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2007
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 9463063338

155599357 1238
PARAMJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SEED FARM 
KACHA

ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Apr 1979 16 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PANJABI 

UNIVERSITY 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Economics)

9463549513

180618126 1239
NAVAL 

KISHORE
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHALOOR ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 20 Sep 1985 16 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463063338

488 1240 ਸੰਜੂ ਬਾਲਾ SANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਹੇਰਨਾ ਖੁਰਦ ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 28 Jan 1982 24 Jul 2010 01 Apr 2011 - 63.704 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ^ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ -
ਿੈਥ/ ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 3 9464716656

623963236 1241 GURVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HEIR ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Oct 1981 24 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
English)

7696262044

264044463 1242 SANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MAHERNA 

KHURD
ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 28 Jan 1982 24 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
Punjab  Uni. 
Chandigarh

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9464716656

656 1243 ਜਸਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੁਬਾਮਰਕਪੁਰ ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਸੰਗਰੂਰ 17 Sep 1981 26 Jul 2010 01 Apr 2011 - 58.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 2006 ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855272100

759058414 1244
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MUBARAKPUR
A

MALERKOTLA - 
 2

ਸੰਗਰੂਰ 17 Sep 1981 26 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PBI UNIV 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
PBI UNIV 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9855272100

666680724 660 1245 ਨਮਰੰਦਰ ਕੌਰ
NARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੜ੍ਾ ਕੁ ਸਵੇਰ ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 12 Feb 1968 27 Jul 2010 01 Apr 2011 - 67.062 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

ENGLISH)

1993
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ _
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 4 3 3 9872317070

541 1246 ਸੀਿਾ ਗਗਣੇਜਾ
SEEMA 

GAGNEJA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਿਸਰਾ ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Dec 1973 27 Jul 2010 01 Apr 2011 - 63.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -4- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1994

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9478315876

346027450 1247 MANBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SOONK ਖਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 12 Jul 1976 27 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9855019096

517 1248 ਨੀਰਜ ਗਰਗ NEERAJ GARG ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਦਾਿਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 30 Jul 1982 29 Jul 2010 01 Apr 2011 - 63.429 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/noE Pk;so ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 4 3 9876890515

665852571 1249 NEERAJ GARG ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NADAMPUR ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 30 Jul 1982 29 Jul 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9876890515

451 1250 ਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਜੀਕੋਟ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਤਰਨਤਾਰਨ 21 Jan 1978 04 Aug 2010 01 Apr 2011 - 61.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ F 2001
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ F ਿੈਥ/ ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

128573882 1251
MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GES KAZI KOT ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 21 Jan 1978 04 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Guru Nanak 
dev university 

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, HINDI)

1905
university of 

kashmir
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Hindi, History)

9888960020

538 1252 ਇਕਮਵੰਦਰ ਕੌਰ
IQVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਇੱਬਣ ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 26 May 1972 06 Aug 2010 01 Apr 2011 - 59.840 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ -9-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ lwgU nhIN --1996
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ bkr{ BjhA ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463015372
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

238312369 1253
IQVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BEJA ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 26 May 1972 06 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSIT
Y ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463015372

1254
ਲਾਲੀ ਸੁਖਮਜੰਦਰ 

ਮਸੰਘ

LALI 
SUKHJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪੰਡੌਰੀ ਗੋਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ-2 ਤਰਨਤਾਰਨ 20 Mar 1978 11 Aug 2010 01 Apr 2011 - 49.950 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ w?AE/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1255 ਕੰਵਲਦੀਪ ਕੌਰ
KANWALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.  ੱਕਰਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 07 May 1977 12 Aug 2010 01 Apr 2011 - 63.918 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 2 3 3

991281193 1256
KANWALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. THAKARWAL ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 07 May 1977 12 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9876600145

1257 ਿਨੀਸ਼ਾ MANISHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੋਰਲਾ ਸਿਰਾਲਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Dec 1973 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 67.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

jK ਿੈਥ / ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 2 2

1258 ਸਾਮਰਕਾ ਕੰਡਾ SARIKA KANDA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 29 Mar 1979 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 63.212 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 15-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ __ 1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ __
ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3

1259 ਮਸਮਿਰਤੀ SIMARITI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਥਰੀਕੇ ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 01 Oct 1973 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 63.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1996
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/n?; n?; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463461409

1260 ਅਰਮਵੰਦ ਕੁਿਾਰ
ARVIND 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਾਬਾ ਸ਼ਰੀ ਚੰਦ 

ਕਲੋਨੀ
ਿਾਂਗਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 29 Oct 1973 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 56.783 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ fBb 1999

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146582974

257 1261 ਸੁਖਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
SUKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੇਲੀ ਰੋਪੜ੍ਹ-1 ਰੂਪਨਗਰ 10 Nov 1978 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 56.000 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417191641

^ 1262 ਗੈਰੀ ਲੇਖੀ GARRY LEKHI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਹੋਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲੁਮਧਆਣਾ 24 Mar 1984 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 54.910 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ^ 2006
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3

473 1263 ਗੁਰਦੀਪ ਮਸੰਘ
GURDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦਲੇਲਵਾਲਾ ਝੁਨੀਰ-1 ਿਾਨਸਾ 11 Jun 1981 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 53.991 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9779573382

923651331 1264 ਪਰਸ਼ੋਤਿ ਮਸੰਘ
PARSHOTAM 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲਸੀਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 01 Apr 1966 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 53.902 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics)

1996
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Science)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9814249207

1265 ਤੇਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ
TEJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਡਾਗੀਆਂ ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Oct 1983 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 53.857 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2006

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

1266
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਮਸੰਘ 

ਨੱਤ
GURSHARAN  
SINGH NATT

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Mar 1983 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 53.710 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2004 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 3

1267 ਿੀਤਕ ਸ਼ਰਿਾਂ
MEETAK 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜਨਗਰ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 19 Feb 1983 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 53.450 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਮਹਿਾਚਲ ਯੂਨੀ. 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8146584658

1268 ਚਰਨਜੀਤ ਮਸੰਘ
CHARANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਾਛੀਵਾੜ੍ਾ ਖਾਸ ਿਾਛੀਵਾੜ੍ਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Jan 1984 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - 48.605 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2005

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

214944986 1269 ANIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GULLABE 

WALI BHENI
ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 13 Aug 1976 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

punjab 
university

Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
History)

8146783399

481514580 1270
MANISH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NUHON ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 05 Feb 1979 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9463823788
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

228513184 1271 SARIKA KANDA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAAJGARH ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 29 Mar 1979 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

guru nanak 
dev 

university,ਅੰਮਿਰ
ਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

guru nanak 
dev 

university,ਅੰ
ਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9988855807

487341861 1272
AVNISH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GOBINDGARH ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 09 Sep 1982 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9464307067

735313434 1273
CHARANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

Machhiwara 
Kham

MACCHIWARA ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Jan 1984 13 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (MATH, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

8146275409

699949556 1274
NAWALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AMAAMPUR ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 29 Aug 1970 19 Aug 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

Punjabi 
University,ਪਮਟ

ਆਲਾ.
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9463196646

518 1275 ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ JAGPAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਏ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ-2 ਸੰਗਰੂਰ 10 Jan 1968 08 Sep 2010 01 Apr 2011 - 63.350 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 29-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1992
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9417238340

1528 1276
ਅਮਿਤ ਕੁਿਾਰ 
ਕਲੋਤਰਾ

AMIT KUMAR 
KALOTRA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਖਆਲਾ ਕਲਾਂ ਚੋਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02 Aug 1975 09 Sep 2010 01 Apr 2011 - 52.276 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ --1999
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

--2001
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9463169835

701961770 1277
AMRITPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAK DHERAN ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 25 Sep 1985 25 Sep 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9417291229

1288 1278 ਨੀਰਜ ਕੁਿਾਰ
NEERAJ 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 Dec 1976 04 Oct 2010 01 Apr 2011 - 58.487 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 8872569165

294599353 1279
NEERAJ 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHAHPUR ਧਾਰੀਵਾਲ--1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 Dec 1976 05 Oct 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
University of 
Kashmir Sri 

Nagar

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science, 
English)

8872588897

318 1280 ਮਵਨੋਦ ਕੁਿਾਰ VINOD KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋ ੀ ਪੰਡਤਾ ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 20 Feb 1976 11 Oct 2010 01 Apr 2011 - 58.462 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ/ 
;wkfie f;Zfynk

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9988119610

819256237 1281 MUNISH SAINI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BAHADUR 

LAHRI
ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 20 Dec 1970 11 Oct 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

G.N.D.U.ਅੰਮਿਰਤ
ਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
G.N.D.U.ਅੰਮਿਰ

ਤਸਰ
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Physical 
Science)

9781024040

614243590 1282 VINOD KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KOTHI 

PANDTAN
ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 20 Feb 1976 11 Oct 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 gndu Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 gndu Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Social Studies)

9988119610

677 1283 ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ ANIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੁਲਾਬਾ ਭੈਣੀ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 13 Aug 1976 13 Oct 2010 01 Apr 2011 - 54.520 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Bjh 2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

Bjh ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9815802312
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

248887741 1284
VARINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

RANIPUR 
JHIKLA

ਧਾਰ--2 ਪ ਾਨਕੋਟ 04 May 1972 19 Oct 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
Gndu 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Science)

9464864500

122182441 301 1285 ਿੁਖਮਤਆਰ ਮਸੰਘ
MUKHTIAR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਖੁਰਦ ਪ ਾਨਕੋਟ-2 ਪ ਾਨਕੋਟ 08 Jun 1970 29 Oct 2010 01 Apr 2011 - 62.036 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1999

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

2004
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855280266

635 1286 ਨਵਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
NAVDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਣਾ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 21 Mar 1976 30 Oct 2010 01 Apr 2011 - 56.830 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1997 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ Bjh 1999

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ Bjh ਿੈਥ/ਸੰਸਮਕਰਤ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9501577655

682226908 1287
NAVDEEP 

MAINI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RANA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 21 Mar 1976 30 Oct 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9501577655

1378 1288 ਸੁਿਨ ਬਾਲਾ SUMAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਾਹਿਣੀ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 Sep 1970 01 Dec 2010 01 Apr 2011 - 65.160 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1995
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9465856387

1326 1289 ਗੁਰਦੀਪ ਮਸੰਘ
GURDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੱਕ ਬੜੋ੍ਏ ਧਾਰੀਵਾਲ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 19 Jul 1975 01 Dec 2010 01 Apr 2011 - 54.850 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1996

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

fBb 1997
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ fBb
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9888914516

913525833 1290 SUMAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BAHMANI DORANGLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 29 Sep 1970 01 Dec 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9465856387

535268651 1291 MAMTA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ANEHAR ਪ ਾਨਕੋਟ-3 ਪ ਾਨਕੋਟ 05 Oct 1978 01 Dec 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Regular

B.Sc with (PHYSICS, 
Mathematics, 

Electronics, English, 
Punjabi)

1905
University 
oF Kashmir

Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Life Science)

9417329100

1378 1292 ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਕੁਿਾਰ
VISHVAS 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੋਧੇ ਚੋਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Apr 1982 16 Dec 2010 01 Apr 2011 - 51.212 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

2006
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

551489438 1293
VISHWAS 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MODE ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Apr 1982 16 Dec 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 GNDU Asr Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
ENGLISH, Office 
Management & 

Secretarial Practice)

1905 GNDU Asr Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9855220754

112 1294 ਮਰੰਕੂ ਬਾਲਾ RINKU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤਪਾ ਮਪੰਡ ਸ਼ਮਹਣਾ ਬਰਨਾਲਾ 24 Oct 1979 17 Dec 2010 01 Apr 2011 - 61.634 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 16-7-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ 2000
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ fJzeB'few; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9779975305

259146270 1295 RINKU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TAPA PIND SEHNA ਬਰਨਾਲਾ 24 Oct 1979 17 Dec 2010 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, RELIGION, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Economics)

9779975305

1296 ਜਗਨਦੀਪ ਮਸੰਘ
JAGANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬਸਰਾਉ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲੁਮਧਆਣਾ 31 Jan 1982 22 Dec 2010 01 Apr 2011 - 56.367 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ  ;kfJ;$fj;kp 2008

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਇੰਸ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 3 3 3 3

^ 1297 ਨਵਜੋਤ ਮਸੰਘ NAVJOT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Aug 1982 24 Dec 2010 01 Apr 2011 - 55.440 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ^ 2005
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ^
ਸਾਇੰਸ
ਿੈਥ

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 2 3 4

1289 1298 ਅਜੈ ਕੁਿਾਰ ਗੁਪਤਾ
AJAY KUMAR 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਧਾਰੀਵਾਲ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 03 Dec 1973 29 Jan 2011 01 Apr 2011 - 58.478 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1966

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 1998
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914966828

Page 85 of 87



ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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)

559850268 1299
AJAY KUMAR 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SUCHETGARH ਧਾਰੀਵਾਲ--1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 03 Dec 1973 29 Jan 2011 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, Philosophy, 
PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9914966828

1300 ਹਰਪਰੀਤ ਮਸੰਘ
HARPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੱਲਾ (ਿੰੁ) ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 06 May 1982 04 Feb 2011 01 Apr 2011 - 55.899 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2004

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

170 1301 ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
SANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾਸਲ ਿੋਹਨ ਕੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 Jul 1984 23 Feb 2011 01 Apr 2011 - 55.120 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

HHHHHHHH
HHHH

2004
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ$nzro/ih ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 4 9914810300

369059205 1302
SANDEEP 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

WASAL 
MOHAN KE

GURUHARSHAI
-2

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 Jul 1984 23 Feb 2011 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, MUSIC, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab, uni. 
Chandigarh 

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
English)

9914810030

413 1303 ਦਿਨਜੀਤ ਮਸੰਘ
DAMANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਮਰੰਦਰਪੁਰਾ ਬੁਢਲਾਡਾ-1 ਿਾਨਸਾ 19 Dec 1975 24 Mar 2011 01 Apr 2011 - 57.010 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪਰਾਈਵੇਟ 2004
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

322 1304 ਪਵਨਦੀਪ PAWANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫਰੌਰ ਖਿਾਣੋਂ ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 03 Nov 1977 30 Mar 2011 01 Apr 2011 - 58.256 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ 
ਸ਼ਰੀਨਗਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9855640077

614788978 1305 PAWAN DEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. FROR KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 03 Nov 1977 30 Mar 2011 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 
chndigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

The 
University of 

Kashmir, 
Srinagar

Regular
B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics)
9417396077

495 1306 ਬੰਟੀ ਖੁਰਾਣਾ
BUNTY 

KHURANA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੰਗਾਲ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 31 Dec 1978 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 66.210 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2000

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 4 4 4 9872873855

507 1307 ਸੁਿਨ ਰਾਣੀ SUMAN RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੂਹੜ੍ੀ ਵਾਲਾ ਧੰਨਾ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 22 Jul 1978 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 65.360 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1998 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1999
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 3 3 3 4 9888468000

1308 ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ KANTA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੈਜ਼ਟਰਲ(ਿੰੁ) ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Jun 1972 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 64.985 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1992 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1994
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

538 1309 ਰਾਜ ਰਾਣੀ RAJ RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਜੀਦਪੁਰ ਕੱਮਟਆਂ 

ਵਾਲੀ
ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 26 Jun 1977 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 63.910 ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 22-7- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 1998

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ਮਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 2 3 3 4 9465311906

596 1310 ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ NEERAJ BAJAJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਨਹਾਲ ਖੇੜ੍ਾ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 25 Jul 1980 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 59.780 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 30-6- ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2002
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 3 3 3 8437907100

1327 1311 ਕਮਪਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਿਾਂ
KAPIL DEV 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਰਪਾਲ ਕਲਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ-6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07 Feb 1980 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 59.535 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 30-6-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2003
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀ. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

809 1312 ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਿਾਰ
AVNISH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਗੋਮਬਦਗੜ੍ਹ ਅਬੋਹਰ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 09 Sep 1982 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 54.907 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2003
ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ - ਿੈਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 4 4 9464307067

1313 ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ JAIMAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੱਲੜ੍ੀ ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 01 May 1977 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 53.700 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2001
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

2006
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 3 3 9779774704

1314 ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੈਨਪੁਰ ਚੋਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 17 Oct 1978 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 51.796 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2000
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2005
ਯੂਨੀ. ਆਫ 
ਕਸ਼ਿੀਰ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3

540 1315 ਲਖਵੀਰ ਮਸੰਘ
LAKHVIR 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਹੇੜੂ੍ ਫਗਵਾੜ੍ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 25 Apr 1982 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - 40.158 ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ. ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਰੈਗੂਲਰ 2006
ਯੂਨੀ. ਆਫ 

ਜੰਿੂ
ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 2 3 9914318738

1316
SIMRANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GMSSS 38 
West, 

Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. 19 Feb 1980 01 Apr 2011 01 Apr 2011 - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ

06.06.
2001

GNDU, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular B.A. with (Maths)
02.09.
2004

Srinagar 
University

Regular
Regular with 

(Maths)
9464486882

1798 1317
ਹਮਰਮਦਓ ਪਰਸ਼ਾਦ 

ਮਸੰਘ

HARIDEO 
PARSAD 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲਾਲ ਿਾਜਰਾ ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Oct 1970 01 Jun 2011 01 Apr 2011 - 52.453 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1993
ਬੀ. ਐਨ. 

ਿਨਦਲ ਯੂਨੀ.
1999

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 
ਯੂਨੀ. 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ

ਪੱਤਰ 
ਮਵਹਾਰ

ਿੈਥ/;kfJz; ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3
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ਮੈਥ ਵਿਸ਼ਾ 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
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-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)

931965637 1318
HARI DEO 
PRASAD 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Kalal Majra ਖੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Oct 1970 01 Jun 2011 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
B.N.MANDAL 
UNIVERSITY

Regular
B.Sc (Honours) with 

(Mathematics, 
Chemistry, Physics)

1905

KURUKSHE
TRA 

UNIVERSITY 
 

KURUKSHE
TRA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Science)
8872210692

1319 ਕੁਲਦੀਪ ਮਸੰਘ
KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਿਰਗੜ੍ਹ ਕਲੇਰ ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Jul 1980 18 Jun 2011 01 Apr 2011 - 52.346 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2003 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2005

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ ਿੈਥ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 4 3 4 3 9464140326

563282595 1320
KULDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

AMARGARH 
KALER

ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Jul 1980 18 Jun 2011 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
PUNJAB 

UNIBERSITY
Regular

B.Sc with 
(CHEMISTRY, 

PHYSICS, 
Mathematics, 

English, Punjabi)

1905
PUNJAB 

UNIBERSITY
Regular

B.ED with 
(Mathematics, 

Science)
9464140326

979429898 1321 ਸੁਿਨ ਕੁਿਾਰੀ
SUMAN 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਲਕ ਜਗਰਾਉ ਲੁਮਧਆਣਾ 02 Jul 1970 20 Jun 2011 01 Apr 2011 - 62.682 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1988
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
B.A. with (MATH, 
HINDI, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1991
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਰੈਗੂਲਰ
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 9914070024

- 1322 ਤੇਮਜੰਦਰ ਕੌਰ
TEJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਬਜਲੀਪੁਰ ਸਿਰਾਲਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 04 May 1982 06 Jul 2011 01 Apr 2011 - 67.454 ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 2002 ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਗੂਲਰ 2004

ਪੀ.ਯੂ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰੈਗੂਲਰ
ਿੈਥ/nrQ/ih/ਪੰ
ਜਾਬੀ(n?vhôBb)

ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 2 2 3 3

670440725 1323
TEJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BIJLIPUR SAMRALA-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 04 May 1982 06 Jul 2011 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 Pu chandigarh Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pu 

chandigarh
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
English)

9779814837

596017913 1324 POOJA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
QILA JIWAN 

SINGH
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 13 Aug 1979 24 Aug 2011 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
MATH, Sanskrit, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
Hindi, History)

9815019489

659931464 1325 JASPAL SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BACHIWIND ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Feb 1970 25 Nov 2011 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905 HPU Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, 
MATH, ENGLISH)

1905

UNIVERSITY 
 OF 

KASHMIR, 
SRINAGAR

Regular
B.ED with 

(Mathematics, 
History)

9814825622

913573637 1326
SATINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHOGAWAN MAJITHA 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Apr 1966 24 Aug 2012 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ Locomotor ਿੈਥ 1905

punjabi uni 
patila 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI, 
Military Training, 

ENGLISH)

1905
maharishi.da
yanand.uni 

rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Mathematics, 

Hindi)
9888086510

435048301 1327
MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BHAGTHALA 
KALAN

ਫਰੀਦਕੋਟ-03 ਫਰੀਦਕੋਟ 25 Apr 1980 10 Dec 2012 01 Apr 2011 - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੈਥ 1905
Punjab uni 
Chandigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab uni 
chandigarh

Regular

B.ED with 
(Mathematics, 
Economics, 

English)

9464454454
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