
ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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421212224 1 PREM NATH ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. HABIT PINDI ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ 07 Aug 1958 27 Sep 1979 - - ਐਸ.ਸੀ. Locomotor
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914451733

374625104 2 SURINDER PAL ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.
PANDORI 
SUMLAN

ਭੰੁਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02 Jul 1962 05 Feb 1982 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9915162634

157931450 3 BIMLA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GOBIND 
NAGAR

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 05 May 1962 25 Sep 1987 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PUNJABI UNIV Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872808610

266632669 4
PARVINDER 

RANI
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. NO 1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Oct 1962 01 Oct 1987 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Hindi Elective, 

ENGLISH)

1905

MAHARISHI 
DAYANAND 
UNIVERSITY 

 ROHTAK

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
8437004865

242853146 5 BALBIR SINGH ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.
ALAM KE 
UTTAR

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 30 May 1962 05 Oct 1987 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781925536

526464222 6 RAMESH PAUL ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. SAYAD WALA ਿੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 24 Sep 1963 22 Mar 1988 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

PU 
CHANDIGAR

H

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463173244

485921879 7
SUKHDARSHA

N SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

KHOSA 
RANDHIR

ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 15 Feb 1962 24 Mar 1988 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855479073

243414887 8 ANGREJ SINGH ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. DHADDE
RAMPURA 

PHUL
ਬਮਠੰਡਾ 30 Mar 1964 29 Mar 1988 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876834530

334326168 9
NAVKIRAN 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

CHAUDHARY 
MAJRA

ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 02 Jan 1961 05 Apr 1988 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Kurukshetra 

Univirsity
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888984540

364513491 10
DARSHAN 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. RORI KAPURA JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 18 Oct 1962 07 Apr 1988 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9779202140

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

284245509 11
SURINDER 

KAUR
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

GES CHEEMA 
KALAN

ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 12 Feb 1961 02 May 1988 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427510827

366697543 12
MALKEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. BALAD KHURD ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 14 Jan 1961 04 May 1988 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (Sanskrit, 
Public Administration, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855050998

455618779 13 BIHARI LAL ਐੱਚ.ਟੀ. GHANARU ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 01 Feb 1962 29 Jul 1988 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463148320

550477487 14
CHANDER 

KIRAN
ਐੱਚ.ਟੀ. TALWARA ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 02 Feb 1963 01 Aug 1989 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 punjab uni
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

SOCIOLOGY, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 punjab uni
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Fine 
Arts, Social 

Science)

9464141461

458876437 15
SUKHWINDER 

DEVI
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

BHALLA BASTI 
ਸੰਗਰੂਰ

ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 15 Aug 1961 22 Mar 1990 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, Punjabi 

Literature, ENGLISH)

1905

Maharishi 
Dayanand 
University 

Rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9463509750

780072618 16
PRAMLESH 

KUMARI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ULANA GHANOUR ਪਮਟਆਲਾ 23 Aug 1964 08 May 1990 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A.,B.A. with 
(Public 

Administration, 
HISTORY, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

####

Punjabi 
University,Pu

njabi 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

9779589310

435175589 17 NEERAJ SAINI ਐੱਚ.ਟੀ.
DATIAL 

CHOURIAN
ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ 01 Mar 1962 23 May 1990 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU
Distance 
Education

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9914045980

429525154 18 KUSUM LATA ਐੱਚ.ਟੀ. MAMOON ਪਠਾਨਕੋਟ-3 ਪਠਾਨਕੋਟ 05 Jan 1964 11 Jul 1990 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 HPU SHIMLA
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(Philosophy)

1905 MDU Rohtak
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Social Studies)

9855545052

410799488 19 BABU RAM ਐੱਚ.ਟੀ. ALAMGARH ਿੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 04 Jun 1966 05 Dec 1990 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

9417637266

640742438 20
DAVINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
SOORWIND

ਮਭੱਿੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 15 Dec 1962 29 Jan 1991 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

VARANASI 
SANSKRIT 
VISHAV 

VIDALAYA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Social 
Studies, 
Political 
Science, 
History)

9855848511
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

287356270 21
BHUPINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

KISHAN PURA 
KALAN G

ਧਰਿਕੋਟ-1 ਿੋਗਾ 23 Mar 1962 13 Sep 1991 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9855496058

194799352 22
RAJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
No II BOYS

ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 17 Aug 1962 29 Oct 1991 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular
B.A. with 

(Philosophy)
1905 gndu NULL

B.ED with 
(Social Studies)

9888188131

994469301 23
KULDEEP 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

RAMGARH 
CHUNGAN

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
1

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 24 Aug 1962 31 Oct 1991 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Pu chd Regular

B.A. with (HISTORY, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905 Pu chd Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

8146088388

131058299 24
HARMINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. Umarpura ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Oct 1960 08 Nov 1991 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University

Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146797788

151941722 25 GITA KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. SiMBRO ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Nov 1968 24 Dec 1991 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
university 

Private
B.A. with (Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

Punjab 
university 

Regular
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

9878659575

151888191 26
RAJWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. MAHERU ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 07 Nov 1963 31 Jan 1992 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Maithili 

Vishwavidyapit
h

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

ENGLISH)

1905

Varanasey 
sanskrit 

Vishwavidyal
ay

Private
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

8427177988

182735972 27
KAMALJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHANALON ਕੁਰਾਲੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 01 Apr 1969 27 Feb 1992 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9914533024

511067231 28
SANTOSH 
KUMARI

ਐੱਚ.ਟੀ. SAHIBPURA ਿੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 13 May 1963 09 Mar 1992 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Psychology, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781006116

784444353 29
MOHINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BASTI 
RAMDASIA

ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Oct 1961 17 Mar 1992 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU Regular
B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 PU Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9501240625

647362186 30 MADAN LAL ਐੱਚ.ਟੀ.
BAHADURGAR

H JANDIAN
ਸੰਗਤ ਬਮਠੰਡਾ 07 Aug 1962 10 Jul 1992 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Punjabi Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 punjabi Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9417777482

250418981 31
KAMALJEET 

KAUR
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. SHAMSPUR

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 05 Apr 1971 03 Dec 1992 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB UNI 

CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 
UNI CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914580700
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

227250699 32 JAGSIR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. BHODIPURA ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮਠੰਡਾ 01 Jun 1970 15 Dec 1992 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Kurukshetra 
university 

Kurukshetra 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427007785

138239813 33
HARJINDER 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. Mallu ਨੰਗਲ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Mar 1971 17 Dec 1992 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888340565

121017796 34 RENU TEWARI ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. PHASE TWO ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 13 Jun 1970 23 Dec 1992 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Private

B.A. with (HINDI, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
MAHADEV 
DAYANAND 
UNIVERSITY

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464121211

148085444 35
GURDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SUCHI PIND ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 07 Mar 1969 08 Jan 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University
Private

B.A. with 
(Philosophy, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Sanskrit, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

Indira 
Gandhi 
National 
Open 

University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8196900347

295252179 36 RANJIT SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. JASSEMAJRA TAKHATGARH ਰੂਪਨਗਰ 15 Apr 1971 10 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

Uni.Chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi Uni. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
8427688674

893766104 37 YASH PAL ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.
WAZIRPUR 

AFGANA
DORANGLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 03 Mar 1967 15 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9464426544

228017238 38
PARDEEP 

KUMAR
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. KAHNA DORANGLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 06 Jul 1970 15 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 
Psychology, 

PUNJABI, ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872843330

748437322 39
GURCHARAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHERPUR ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 13 Jul 1970 15 Dec 1993 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru nanak 

dav university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427204278

736051343 40 RITU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DAULATPUR 

KHURD 
ਪਠਾਨਕੋਟ

ਪਠਾਨਕੋਟ-1 ਪਠਾਨਕੋਟ 10 May 1971 15 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY, 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

JAMIA 
MILLIA 

ISLAMIA,NE
W DELHI

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417194097
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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-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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

536680863 41
JASMEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. PIND PATRAN SAMANA-1 ਪਮਟਆਲਾ 15 Jun 1972 15 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Jamia Millia 
islamia new 

delhi

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463366232

216611160 42
GULSHAN 

SYAL
ਐੱਚ.ਟੀ. NALLA ਪਠਾਨਕੋਟ-1 ਪਠਾਨਕੋਟ 23 Mar 1973 15 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465634364

543447764 43 ANGREJ SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. DHILWAN ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 06 Aug 1970 16 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 IGNOU
Distance 
Education

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

Hindi Elective)
1905 IGNOU

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417512729

996211489 44
TAJINDER 

KUMAR
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. CHAHARKE ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 27 Nov 1970 16 Dec 1993 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 

Univ.ਪਮਟਆ
ਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9878903605

820477111 45
KANWAL JIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SALINA ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 05 Oct 1971 16 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8288033540

734171392 46 MANJU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਨਾ NO. VII ਿੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 May 1970 17 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University , 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Kurukshetra 
University, 
Kurukshetra 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9501112132

443758448 47
SUKHJINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. HASSANPUR ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 15 Apr 1972 17 Dec 1993 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417054022

431666546 48
VIJAY KUMAR 

NARULA
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. KASSOANA ਜ਼ੀਰਾ--2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 29 Oct 1968 03 Jan 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

univerisity 
Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjabi 

univerisity
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437700938

594479231 49 MEENU DHIR ਐੱਚ.ਟੀ. ਰਈਆਂ-BOYS ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02 Oct 1972 04 Jan 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8146336011

454534367 50 NARESH RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KUNDAN LAL 
SETHI MEM 

SCHOOL
ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 18 May 1961 30 Mar 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501113025
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

843051909 51
SHAVINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. PEORI ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 10 Dec 1967 30 Mar 1994 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9872440697

365555888 52
BALJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. AKALGARH ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 05 Apr 1969 01 Apr 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,Chandi
garh

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,Cha

ndigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417755202

647276384 53
MINAKSHI 
SACHDEVA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KUNDAN LAL 
SETHI MEM 

SCHOOL
ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 08 Sep 1966 08 Apr 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
CHD.

Private
B.A. with (HINDI, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
KURUKSHE

TRA 
UNIVERSITY

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9878486969

188693165 54 SHABNAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 17 Aug 1967 08 Apr 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 

CHANDIGARH
Private

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

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876088977

279943280 55
MANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHANUPUR VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 14 Jan 1971 11 Apr 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
Fine Arts, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9888193434

322810194 56 BALJIT KAUR ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. BAJWARA HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04 Jan 1961 13 May 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

MAHARISHI 
DAYANAND 
UNIVERSITY 
 HARYANA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501935566

396590281 57 ANU SEHGAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHANAN DEVI ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 04 Aug 1965 15 Dec 1994 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru nanak 
dev university

Regular
B.A. with 

(ECONOMICS, Hindi 
Elective, ENGLISH)

1905
Maharishi 
dayanand 
university

Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Science)

9417862534

675431518 58
SARBJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. GILL ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 16 Aug 1971 10 Jan 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
IASEDEEMD 
UNI.SARDARS

HAHER

Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
COMPUTER 

APPLICATION, 
Environmental 
studies, Public 
Administration, 

ENGLISH, English 
Litra)

1905
P.U.CHANDI

GARH
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(PHYSICAL 

EDUCATION, 
Hindi, Social 

Studies)

9463382482

228862531 59 REKHA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PULICE LINE 

FDK
ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 10 Jul 1970 11 Jan 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855243076

185493556 60 RAMAN KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ.
KHANPUR 
ਪਠਾਨਕੋਟ

ਪਠਾਨਕੋਟ-3 ਪਠਾਨਕੋਟ 22 Apr 1972 18 Jan 1995 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

HIMACHAL 
PRADESH 

UNIVERSITY 
SHIMLA

Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

IGNOU 
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

8054970371
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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
15

-16

20
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ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

140299264 61 JEET SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
LAKHE KE 
MUSAHIB

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 12 Oct 1969 20 Jan 1995 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Social Studies)

8725800172

788526584 62
AMRITPAL 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

HARDORAWAL 
KALAN

FATEHGARH 
CHURIAN

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 Apr 1968 24 Jan 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular
B.A. with (HISTORY, 

HINDI, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8283838884

930905640 63 KRISHNA DEVI ਐੱਚ.ਟੀ. BABOWAL ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 Feb 1971 15 May 1995 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 VMU
Distance 
Education

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

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464071167

458564985 64 SURINDER PAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHOLONWAL HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 03 Mar 1966 16 May 1995 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU Private

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

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463707226

390511695 65
AMARJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHADDE

RAMPURA 
PHUL

ਬਮਠੰਡਾ 28 Apr 1971 16 May 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 iase university
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
COMPUTER 

APPLICATION, 
Environmental 
studies, Public 
Administration, 

ENGLISH, English 
Litra)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9878532254

991333136 66 SUNITA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. HB ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 22 Nov 1971 16 May 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 ignou
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

Science And 
Technology, Hindi 

Literature, 
Foundation C)

1905 ignou
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876915390

115059753 67
SIMARJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. GIRLS ਬੱੁਢਲਾਡਾ ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 03 Feb 1972 16 May 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815713821

195808380 68
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HARIPURA ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 25 Oct 1974 17 May 1995 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
I.G.N.O.U 

Delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Urdu, 
Mathematics, 
Commerce, 
Economics, 
Agriculture, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
Physical 
Science,)

8427710934
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

861987794 69 VEENA ਐੱਚ.ਟੀ. DAROSLAM ਪਠਾਨਕੋਟ-1 ਪਠਾਨਕੋਟ 24 Sep 1973 18 May 1995 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417581328

655049182 70
RAMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DAYANAND 
NAGAR

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 09 Apr 1970 19 May 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####
PUNJABI 

UNIVERSITY,
GNDU

Private,Re
gular

B.A.,B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, HISTORY, 
Philosophy, 

PUNJABI, ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

####

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ,ਪੰਜਾ

ਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

9780011096

690268327 71
SATWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHALIWAL BULLOWAL ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 05 Sep 1974 25 May 1995 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914518043

947023156 72
PARVEEN 
KUMARI

ਐੱਚ.ਟੀ. GUMTI KHURD JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 20 Dec 1971 21 Sep 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465054954

450270358 73 SURJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHANANPUR ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 16 Apr 1972 28 Sep 1995 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 University Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876215401

236075115 74 ANJU GUPTA ਐੱਚ.ਟੀ.
AMARPURA 
BASTI ਬਮਠੰਡਾ

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 20 May 1974 07 Oct 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University 

Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9417303116

537776327 75 RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BASTI NAIK ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 13 Apr 1974 05 Dec 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Pbi Uni 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464656110

158989825 76
RAJINDER 
RANDHAWA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. FAIZPURA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 May 1975 12 Dec 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
JAMMU 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501494422
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

857772770 77
SARABJIT 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

GES NAGOKE 
B

KHADUR SAHIB ਤਰਨਤਾਰਨ 20 Jan 1973 15 Dec 1995 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 
dev university 

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

The 
University of 

Kashmir 
Srinagar

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9417064367

295427396 78 SUSHMA DEVI ਐੱਚ.ਟੀ.
GHAMBHIRPUR 

 LOWER
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 01 Apr 1974 15 Dec 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU Chandigarh Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PU 

Chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7888922552

375619145 79
JATINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. KULIEWAL MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Dec 1970 19 Dec 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 iase university
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
Environmental 
studies, Public 
Administration, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 
university

Distance 
Education

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9501300947

450070177 80 AARTI GAUTAM ਐੱਚ.ਟੀ.
RAVIDASS 

NAGAR
WEST-02 ਜਲੰਧਰ 21 Jul 1974 24 Dec 1995 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(Philosophy, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872219251

159725692 81
PARMJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES SARHALI 
KHURD

NAUSHEHRA 
PANNUAN

ਤਰਨਤਾਰਨ 02 Nov 1972 30 Dec 1995 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
 CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Political 

Science, Social 
Science)

9592916037

252395241 82 UPASNA DEVI ਐੱਚ.ਟੀ. GES NABIPUR ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 09 Mar 1971 03 Jan 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815135229

119726406 83
AMARPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. P.A.U. MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 27 Jul 1973 03 Jan 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  

Chandigarh
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9888098766

916995270 84
JAGDEEP 

SINGH JOHAL
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. CHHOLE MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Feb 1972 22 Jan 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Kurukshesra 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(SOCIOLOGY, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pbi 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437100477

955592540 85 JARNAIL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JEEDA NATHANA ਬਮਠੰਡਾ 03 Mar 1961 03 Apr 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjab 

univesity 
chandigarh

Regular
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

9417207781
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

479886195 86
MANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. RAM BAGH ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 30 Apr 1974 31 Oct 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
Philosophy, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Kurukshetra 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9592367263

368351921 87
GURMEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DHAPAI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Nov 1975 06 Nov 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
6280019565

585699522 88 JAGDIP KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KOT MANGAL 

SINGH
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 28 Nov 1975 06 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru nanak 

dev university
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855021592

174193452 89 MANJIT SINGH ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. Jagdev Khurd ਅਜਨਾਲਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02 Oct 1971 08 Nov 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. Locomotor
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Indira Gandhi 
National Open 

University

Distance 
Education

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

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

Functional Punjabi, 
Functional )

1905

Jamia Millia 
Islamia 

University 
New Delhi

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9888487518

389161897 90
AMARJIT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. MIRPUR KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 24 Apr 1973 13 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi Uni 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Pbi Uni 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9463663935

989789376 91 SURJIT SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
ABUL 

KHURANA(G)
LAMBI ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 20 Feb 1968 14 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
P.U. 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501025033

951138335 92
LAKHVIR 

SINGH BAWA
ਐੱਚ.ਟੀ. BHUTTIWALA ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 15 May 1973 14 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 ignou delhi
Distance 
Education

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9915409500

280767834 93
JASWANT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. VIRK KHERA MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 24 May 1974 14 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876566522
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

814061653 94
VARINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. GRANTHGARH ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 Sep 1973 15 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501107711

278111159 95
JASPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. BHOON ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 Jan 1974 15 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914478334

555858132 96
JASMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHUNGIAN ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 21 Jun 1976 15 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437700367

977412866 97 HARJOT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NAWAN TANEL TARSIKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19 Oct 1971 16 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

jammu
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8968844300

892781118 98
KANWALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHERGARH HSP 2A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 07 Jul 1972 18 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

Guru Nanak 
Dev university 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 
Punjab

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVERSITY 

 USOL 
CHANDIGAR

H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592098053

312580764 99
NARESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BOORMAJRA MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 08 Apr 1966 19 Nov 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9478873865

211756945 100 REENA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHILL ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 01 May 1969 19 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417555447

313572784 101
RAMANJIT 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. II B ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 26 Dec 1974 22 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417352013

562971745 102
PARVEEN 

KUMAR
ਐੱਚ.ਟੀ. BHADAK RAJPURA-1 ਪਮਟਆਲਾ 14 Feb 1971 23 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 
HINDI, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9914114613
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

713247666 103
PARVINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

BADOWAL 
KENT

ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 06 Oct 1973 26 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. Locomotor
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Urdu, 
Mathematics, 
Commerce, 
Economics, 
Agriculture, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
Physical 
Science,)

9781149996

847355615 104
JASKEWAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHUGIANA ਫਰੀਦਕੋਟ-03 ਫਰੀਦਕੋਟ 01 Feb 1972 27 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146600496

472761106 105
MANINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. GES JODHPUR ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 08 May 1975 27 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9814914551

798047937 106 BALVIR SINGH ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. ALAMGEER ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Sep 1970 28 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY, 
CHANDIGARH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905

PINJAB 
UNIVERSITY

, 
CHANDIGAR

H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
6280021942

777538907 107
SATINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. FF ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 25 Feb 1976 28 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru Nanak 
dev university 

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9779355339

224028304 108
DALJEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

NARINDER 
PURA

ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 25 Jul 1968 29 Nov 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
IGNOU NEW 

DELHI
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

RELIGION, HINDI, 
Philosophy, 
Education, 
POLITICAL 

SCIENCE, Psycholog)

1905
IGNOU 

NEW DELHI
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876074068

946495528 109
HARMANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEEMSA ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 05 Oct 1971 29 Nov 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 Pbi.Uni.Pta
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9855105532

918175601 110
SATINDER 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

CHANDU 
MAJRA

RAJPURA-1 ਪਮਟਆਲਾ 15 Dec 1972 29 Nov 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

KURUKSHETR
A 

UNIVERSITY 
KURUKSHETR

A

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814680863
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

584950501 111
BALRAJ 
KUMAR

ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. POJO KE UTAR ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-4 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 Jan 1964 03 Dec 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pbi.uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9855052573

479724789 112
PARDEEP 

KUMAR
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. MALIAN KALAN NAKODER-02 ਜਲੰਧਰ 20 Aug 1974 03 Dec 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSIT
Y , ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9914110551

374989968 113
KAMLESH 
KUMARI

ਐੱਚ.ਟੀ.
ROHELA HAZI 

UTAR
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 28 Jun 1972 06 Dec 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Pu chandigarh Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pu 

chandigarh 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463429026

929343504 114
SMT.KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

HATHOOR 
GIRLS

Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Sep 1973 06 Dec 1996 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9803285344

461998847 115 RAMANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
INDRA 

COLONY
ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 24 Aug 1975 06 Dec 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
P.U. 

Chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
P.U. 

Chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915814770

858306870 116 SOHAN SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
CHAK 

PANJKOHI
ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Jul 1971 12 Dec 1996 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9872348066

313643647 117
RAJDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BHUMBLI 
GIRLS

ਧਾਰੀਵਾਲ--1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 06 Feb 1971 28 Dec 1996 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

Philosophy, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 P.S.E.B. Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

8437620066

497561158 118 RAJNI BALA ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.
CHOLTA 
KALAN

ਿਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 24 Mar 1976 01 Jan 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417168164

872010918 119
KULWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GILL PATI 
PANJ GRAIN 

KALAN
KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 31 May 1972 10 Jan 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915711418
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

559565394 120 ANUPA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KOTKAPURA 

WARD IX
KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 06 Apr 1974 31 Mar 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

RELIGION, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9878921899

631025492 121
BALWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PEORI ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 31 Mar 1962 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9217791106

216289319 122
CHARANPAL 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. GRANGAN ਿਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 22 Feb 1963 21 Jul 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University

Private

B.A. with 
(Philosophy, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9501657300

457352498 123
SANTOSH 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
AJIT NAGRI 2 

W.NO.12 
MALOUT

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 20 Apr 1963 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
MAGADH 

UNIVERSITY 
BODH-GAYA

Private
B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

MAGADH 
UNIVERSITY 

 BODH-
GAYA

Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

9256485085

681420222 124 ਮਕਰਸ਼ਨ ਚੰਦ
KRISHAN 
CHAND

ਐੱਚ.ਟੀ. PHANGTOLI ਧਾਰ--1 ਪਠਾਨਕੋਟ 13 May 1964 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University 
Asr

Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, PUNJABI 

ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

Maharishi 
Dayanand 
University 

Rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 30 ਜੂਨ 1981 BjhA BjhA

b/yk^3/2
005 

6237^51 
fwsh 

26/09/2
005

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3 3 3 3 3 3 9464760541

879239711 125
HARGURMIT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. SAHORE MEHAL KALAN ਬਰਨਾਲਾ 21 Oct 1964 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Social 
Studies, History)

9463507911

217134781 126
LAJWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. HUSAINPURA SIRHIND 2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 13 Feb 1965 21 Jul 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University,ਪਮਟ
ਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
M D U 
Rohtak

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9417373645

531942812 127
PARMINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. BAGRIAN KAHNUWAN-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 Apr 1965 21 Jul 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
Philosophy, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

GNDU 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

9465875331

995152135 128 DILBAG SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
RAJGARH 
CHHANA

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 15 Aug 1966 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab uni. 
chandigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905 kuruksetra 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Economics, 

Social Studies)
9855488044

754484394 129
BININDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

CHUGHE 
KHURD

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 19 Sep 1966 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi.Uni.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
ENGLISH)

1905
Pbi.Uni.ਪਮਟ

ਆਲਾ
Private

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465693650
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

713190596 130 ਸੁਮਰੰਦਰ ਮਸੰਘ
SURINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. ਗੋਦਪੁਰ ਿਾਮਹਲਪੁਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 10 May 1967 21 Jul 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

9781574156

455839732 131 DILJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. MEHNA HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 27 May 1967 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HINDI, 
Sanskrit, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
SAURASHT

RA 
UNIVERSITY 

Regular
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

9478246603

338547282 132 NIRMLA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KOTHE CHET 

SINGH
ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 14 Aug 1967 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
pbi university 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HINDI, 
POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

m d 
university 

rohtak

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464043401

167630537 133
SIMARJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SARABHA 
NAGAR

ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 04 Jul 1968 21 Jul 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9217469467

520086272 134
VEENA 
TEWARI

ਐੱਚ.ਟੀ. HARDASSPUR ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 11 Feb 1969 21 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GND University Regular
B.A. with (MUSIC, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Social Studies, 
Home Science)

9646042877

499113946 135
PARMINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. CHAK KALAN ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 28 Mar 1970 21 Jul 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Puchandigarh Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Puchandigar

h 
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872296546

311968169 136 BALJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. FAZLABAD DHIANPUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 07 Jul 1970 21 Jul 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(Philosophy, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
KASHMIR 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies, 
Geography)

9855890448

879249511 137
AMARPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BADDU WAL ਧਰਿਕੋਟ-1 ਿੋਗਾ 02 Dec 1971 21 Jul 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Commerce, 
Economics, 
Agriculture, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
Physical 
Science, 
SCIEN)

9855722369

770126399 138 AVTAR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. BHATOYA DINANAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 Jun 1966 22 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

MAHARISHI 
DAYANANA

D 
UNIVERSITY 

 ROHTAK

Distance 
Education

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9872281890

340634325 139
BALWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

FATEHPUR 
RAJPUTAN

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 29 Oct 1966 22 Jul 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular
B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 gndu Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Hindi, 
Social Science)

9501007026
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

470087353 140 MAJOR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
GES 

NAWAPIND
ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 23 Mar 1967 22 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Gndu NULL
B.A. with 

(ECONOMICS, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 Mdu
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9781515153

570254681 141 SUNITA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. NO FIVE RAJPURA-1 ਪਮਟਆਲਾ 02 Mar 1969 22 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Punjabi univ Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

SOCIOLOGY, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
maharshi 
Dayanand 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9781557564

691636905 142
RENU 

AGGARWAL
ਐੱਚ.ਟੀ. ਿਰੜ੍-III ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 24 Jul 1971 22 Jul 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
MD 

University 
Rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9915323524

710433308 143
MANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. PASSI ROAD ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 19 Feb 1970 26 Jul 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Sanskrit, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9464948269

355096312 144
KAMALJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JALBHE ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 15 Jan 1969 29 Jul 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

GURU 
NANAK 
DEV 

UNIVERSIT
Y ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

8283818389

714430339 145 BALRAJ SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. GES SAKHIRA
NAUSHEHRA 

PANNUAN
ਤਰਨਤਾਰਨ 01 Apr 1967 30 Jul 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular
B.A. with (HISTORY, 

PUNJABI)
1905

University of 
Rohtak

Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

9876216635

800591890 146 RACHNA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JANDU 

SINGHA (B)
ਅਦਿਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 01 Apr 1968 30 Jul 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular
B.A. with (HISTORY, 

HINDI, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 gndu Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

9872109494

567728721 147 KIRANPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
THERMAL 

COLONY ਬਮਠੰਡਾ
ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 27 Oct 1969 01 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A (Honours) with 
(English, History, 
Political Science, 
Punjabi Elective)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417384230

450757599 148
JAGDISH 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ.
BEHMAN 
DIWAN

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 24 Dec 1965 02 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ,ਪੰਜਾਬੀ
 ਯੂਨੀ. ਪਮਟਆਲਾ

Regular,Pr
ivate

B.A.,B.A. with 
(Psychology, 

PUNJABI, ENGLISH, 
English Litrature, 

POLITICAL 
SCIENCE)

####

maharishi 
dayanand 
university 

rohtak,mahar
ishi 

dayanand 
university 

rohtak

Distance 
Education,
Distance 
Education

B.ED,B.ED with 
(English, Social 

Studies, 
English, Social 

Studies)

9855712942

439670793 149 RAJNI BALA ਐੱਚ.ਟੀ. BEHLOLPUR ਪਠਾਨਕੋਟ-2 ਪਠਾਨਕੋਟ 06 Apr 1968 02 Aug 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular

B.A. with (HINDI, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
md univ. 

rohtak
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9915537055

726798539 150
HARWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

DITTUPUR 
JATTAN

ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 30 Nov 1970 04 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417764753

222725208 151 MANJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. BAKAPUR GORAYA-1 ਜਲੰਧਰ 20 Aug 1965 06 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,PANJA

B 
UNIBERSITY 
CHANDIGARH

Regular,Pr
ivate

B.A.,B.A. with 
(HISTORY, 

PUNJABI, ENGLISH, 
POLITICAL 
SCIENCE)

####

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪੰਜਾ

ਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular,R
egular

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

8872117969
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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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-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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

233024184 152 ROHINI ਐੱਚ.ਟੀ.
DHAK 

NARAGSHAPU
R

ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 08 Dec 1965 06 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private B.A. with (HISTORY) 1905

ANNAMALAI 
 

UNIVERSITY

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9872447111

575713757 153
NEELAM 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANN MAJITHA 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 22 Sep 1970 06 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A (Honours) with 
(English, Economics, 

Political Science, 
Punjabi, Punjabi 

Elective)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9781300246

210760844 154 RITU MAHAJAN ਐੱਚ.ਟੀ. PREM NAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 27 Mar 1972 06 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 
 OF  JAMMU

Regular
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

9417308500

837688981 155 DILRUBA ਐੱਚ.ਟੀ. PHASE V ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 04 Jun 1965 08 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university chd 
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

Punjab 
university 

chd 
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915982944

824065124 156
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GOBINDPURA NATHANA ਬਮਠੰਡਾ 03 Oct 1970 08 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Kurushetra 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9464224641

356343720 157
SATWANT 

KAUR
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

ALOHRAN 
KALAN

ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 01 Jan 1964 13 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####

punjab uni. 
chandigarh,pun

jab uni. 
chandigarh

Regular,N
ULL

B.A.,B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI, ENGLISH, 
HISTORY)

####

punjab uni. 
chandigarh,p
unjab uni. 
chandigarh

Regular,R
egular

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

9914354111

373319818 158
SATWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HARIGARH ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 20 Feb 1974 13 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University,ਪਮਟ
ਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905

KURUKSHE
TRA 

UNIVERSITY 
 

KURUKSHE
TRA

Private
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9915148021

722425703 159 MANJIT KAUR ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.
AJNODA 
KALAN

ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 05 Jan 1968 14 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 
HINDI, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855519969

299513294 160 SARBJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DARU KUTIA ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 11 Nov 1973 14 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7508157466

534459305 161
BALWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. RUPANA GIRLS

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
2

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 20 Dec 1963 15 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University

Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463979837

193375473 162 LAKHWINDER ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHAROTA ਪਠਾਨਕੋਟ-1 ਪਠਾਨਕੋਟ 15 Mar 1962 19 Aug 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

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

ENGLISH)
1905 MDU Rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9478254969

449665577 163 PARMJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. RANIA ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Oct 1970 19 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855514281
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

722759160 164
BALWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. RAIPUR ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 25 Jul 1964 20 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university 
Regular

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Kurkshetra 
university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8437377790

264092776 165
SURINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

CANAL 
COLONY 

WARD NO 2
ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 06 Apr 1965 21 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Kurukshetra 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464945287

299972271 166 ਤਮਿੰਦਰ ਕੌਰ
TAMINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. ਬਡਾਲੀ ਿਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 30 Oct 1968 22 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1988
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

B.A.,B.A (Honours) 
with (ENGLISH 

ELECTIVE, 
Psychology, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH, 

Psychology)

1994
ਿਹਾਂਮਰਸ਼ੀ 
ਮਦਆਨੰਦ 

ਯੂਨੀ. ਰੋਹਤਕ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

B.ED,B.ED with 
(English, Social 

Studies, 
English, Social 

Studies)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਿਾਰਚ 1984

A-
1/2016/p

`d 
aun`qI/54
1-50 imqI 
27.09.20

16

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

530251742 167 KIRNA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. BATHLANA ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 10 Feb 1969 22 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi  

university   
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
kurukshetra 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9988880528

949222452 168 RAJNI BALA ਐੱਚ.ਟੀ.
HASANPUR 

KALAN
ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 06 Apr 1968 27 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY, 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 
[GNDU]

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905

Maharshi 
Dayanand 
University, 

Rohtak

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9646574813

323821367 169
SWEENA 
MAHAJAN

ਐੱਚ.ਟੀ. PAINTPUR MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 02 Sep 1969 27 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####

guru nanak 
dev 

university,guru 
nanak dev 
university

Private,Re
gular

B.A.,B.A. with 
(POLITICAL 
SCIENCE, 

Philosophy, Sanskrit, 
ENGLISH)

####

maha rishi 
dayanand 

university,ma
ha rishi 

dayanand 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

B.ED,B.ED with 
(English, Social 

Science, 
English, Social 

Science)

9463087079

744348205 170
RAJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. NANDPUR ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 03 Jul 1966 29 Aug 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9501500854

833410265 171 MEENA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. DHINGI ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 14 Feb 1961 30 Aug 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
Sanskrit, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905

Maharshi 
Dayanand 
University 

Rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9878153573

747059126 172
SAVITA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SANOURI 

GATE
ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Jul 1962 01 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJAB HISTORY 
AND CULTURE, 

Public Administration, 
ENGLISH)

1905 MDU rohtak
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417393208

361734149 173
ARVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07 Jan 1966 01 Sep 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. Locomotor

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G. N. D. U Regular

B.A. with 
(Philosophy, Fine 

Arts, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Maharishi 
Dayanand 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Social 
Studies)

8558093355

578938966 174 BALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHANDRA ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 22 Apr 1962 02 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
7837147914
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

330773471 175
NEELAM 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SALEMPUR 
MASANDAN

ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 08 Jul 1963 02 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular
B.A. with (HISTORY, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Regular

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463224566

413886279 176
GURJANT 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. TOHRA ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 15 Apr 1964 02 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ Locomotor

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi Uni. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
Maharishi 
Dayanand 
Uni. Rohtak

Private
B.ED with 

(English, Social 
Studies)

9814934971

390868980 177 BALJEET KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. BANWARI RAJPURA-1 ਪਮਟਆਲਾ 12 Jan 1973 02 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
SOCIOLOGY, 
RELIGION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Kurukshetra 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8146993006

588699997 178
JASWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. CHAK ALA BUX MUKERIAN 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 10 Jul 1961 03 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

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

ENGLISH)

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417677262

396086655 179 KARMJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHULLANWAL ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 28 Sep 1963 03 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi  
university 

Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501130451

477737630 180
KARAMJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. RALLA ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 05 Mar 1968 03 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI UNI 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNI ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.ED with 
(English, Social 

Science)
9417435230

242082527 181
BALJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JABO MAJRA RAJPURA-2 ਪਮਟਆਲਾ 30 Jan 1970 03 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905 KUK Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

9416958575

392023214 182 ANITA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. NAIN KALAN ਭੱੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 15 Oct 1970 03 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146552073

520113334 183
CHARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHULLANWAL ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Dec 1963 04 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9914130045

645628628 184
KAMLESH 
KUMARI

ਐੱਚ.ਟੀ. CHAKKAR ਧਾਰ--1 ਪਠਾਨਕੋਟ 26 Jan 1964 04 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905

MAHARISHI 
DYANAND 

UNIVERSITY 
 ROHTAK 
HARYANA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8437556661

171075399 185
MEENA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KRISHNA 
NAGAR

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02 Oct 1964 04 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru nanak 

dev  university 
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

Guru nanak  
dev  

university 
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9463447914
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

490832984 186 ANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SALEM TABRI ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 24 Sep 1965 05 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####
Punjab 

university,Punj
ab university

Private,Pri
vate

B.A.,B.A. with 
(HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

####

Punjab 
university,Pu

njab 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

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

9464292637

363028697 187 SEEMA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SANGUANA 
BASTI ਬਮਠੰਡਾ

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 31 Mar 1966 05 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 
university

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
M.D 

UNIVERSITY 
 ROHTAK

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9463050091

475130641 188
PARVEEN 
KUMARI

ਐੱਚ.ਟੀ. BAJARA WEST-01 ਜਲੰਧਰ 13 Dec 1966 05 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru nanak 
dev university

Regular

B.A. with (HINDI, 
Philosophy, 
POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)

1905
Maharshi 
Dayanand 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464353850

148417861 189 MANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KATANI KALAN SAMRALA-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 30 Apr 1968 05 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876866404

255057308 190
KULDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. TUSA SUDHAR ਲੁਮਧਆਣਾ 13 Dec 1968 05 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PSEB Regular
B.A. with (HISTORY, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905 PSEB Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9501022743

477850784 191
SUKHWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ G ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Jan 1969 05 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

HISTORY, HINDI, 
POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
8146263900

429795630 192 ANITA KUMARI ਐੱਚ.ਟੀ.
BHARGO 
CAMP (G)

WEST-01 ਜਲੰਧਰ 20 Jun 1971 05 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Social Studies)
9876493412

835081594 193
PRABHITA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
HARIJAN 
BASTI 

AMARGARH

MALERKOTLA - 
 1

ਸੰਗਰੂਰ 05 Feb 1971 08 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi Univ 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(Psychology, 

Sanskrit, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Maharshi 
Dayanand 

Univ. Rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8054944043

537715264 194
PARAMJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

MAULI 
BAIDWAN

ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 30 May 1968 09 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Ghansi 

Das  university 
Bilaspur M.P

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

SOCIOLOGY, HINDI, 
Home Science, 

ENGLISH)

1905
Kurukshetra 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417713249

438229582 195
BALJINDER 

PAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SANJAY 
NAGAR ਬਮਠੰਡਾ

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 02 Mar 1971 10 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 

univercity 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905

maharshi 
dayanand 
university 

rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876359100
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

690369840 196
KULWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BHAKNA 
KHURD

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Jun 1971 10 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U ASR Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 gndu Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9501916600

397039205 197
MANINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PALLE ਨੰਗਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05 May 1976 10 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

MAHARSHI 
DAYANANA

D 
UNIVERSITY 

 ROHTAK

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9478588127

556021351 198
SANTOSH 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PEJOCHAK
SHRI 

HARGOBINDPU
R

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 Feb 1961 12 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, PUNJABI 

ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
MAHARSHI 
DEYANAND 
UNIVERSITY

Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Science)

8195957799

937579228 199
BABITA 
SHARMA

ਐੱਚ.ਟੀ.
NAWAN 
GUGRAN

ਧਾਰ--2 ਪਠਾਨਕੋਟ 02 Jan 1969 12 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####
GNDU,guru 
Nanak dev 
university 

Private,Re
gular

B.A.,B.A. with 
(HISTORY, 

ECONOMICS, 
MUSIC, ENGLISH)

####

maharani 
dayanand 
university 
,maharani 
dayanand 
university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

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

9463819514

790052407 200
JAGVEER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BANWALA 
ANUKA

LAMBI ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 14 Mar 1970 15 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
ENGLISH)

1905

Maharshi 
Dayanand 
University 
Rohatak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9815228813

348736562 201 NEELAM DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HALLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 Dec 1970 15 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 mdu rohtak
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417072163

890480505 202 JASPAL KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
KARAMGARH 

SATRAN
ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 30 May 1967 16 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI. UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.A. with (HISTORY, 
Psychology, Sanskrit)

1905
PBI. UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

8054366064

935346172 203
SANDHYA 
MAHAJAN

ਐੱਚ.ਟੀ.
BAULI 

INDERJIT
ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 Apr 1969 16 Sep 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Sanskrit, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905

Maharishi 
Dayanand 
University 

Rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9501615588

625079704 204
TEJWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JHAMPUR MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 08 Mar 1965 17 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9855570134
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

832086237 205 SNEH LATA ਐੱਚ.ਟੀ. CHHENA BET DINANAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 Mar 1965 18 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

#### gndu,gndu
Private,Re

gular

B.A.,B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, HISTORY, 
ECONOMICS, 
Philosophy, 

PUNJABI, ENGLISH)

#### gndu,gndu
Regular,R

egular

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

9888812349

822862686 206
SUKHWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BAREWAL 
AWANA

ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 30 Apr 1964 19 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905
punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464034723

324516341 207 JASVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAVI KALAN SAMANA-3 ਪਮਟਆਲਾ 17 Aug 1964 19 Sep 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ,ਪੰਜਾਬੀ
 ਯੂਨੀ. ਪਮਟਆਲਾ

Distance 
Education,
Distance 
Education

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

ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

####

Kurukshetra 
University 

Kurukshetra,
Kurukshetra 
University 
Kurukshetra

Distance 
Education,
Distance 
Education

B.ED,B.ED with 
(Hindi, Social 
Science, Hindi, 
Social Science)

8872687996

111167928 208
SUKHWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. CHARRI KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 05 Sep 1976 19 Sep 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. Locomotor

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872148516

562781574 209
SUKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NAWAN KOT ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12 Aug 1968 30 Sep 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular
B.A. with (HINDI, 

Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9915720831

795914844 210
DALJEET 

KAUR WALIA
ਐੱਚ.ਟੀ. SAINIMAJRA MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 06 Aug 1966 03 Oct 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private
B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)
1905

Maharishi 
dayanand 
university 

rohtak

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9464953982

328491372 211 SURESHTA ਐੱਚ.ਟੀ. RAIPUR ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ 28 Dec 1967 03 Oct 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(Philosophy, 

Sanskrit, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ROHTAK 

UNIVERSITY
Private

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9478204579

742391221 212 ANITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BOYS BHIKHI ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 09 Dec 1974 04 Oct 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, Hindi 

Literature)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417632227

941394822 213
SUKHPAL 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. SUREWALA ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 20 Aug 1967 09 Oct 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(GEOGRAPHY, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8968800410

829465954 214
RAJVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SARINH ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Mar 1965 13 Oct 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
P.U.CHANDIG

ARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
P.U.CHANDI

GARH
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464037905
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

958528887 215
RAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAPPAR PAKHOWAL ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Apr 1968 13 Oct 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9781402189

239909130 216 LAKHBIR KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
GOBINDGARH 

GIRL
SIRHIND 2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 15 Apr 1975 07 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 punjabi uni Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 punjab uni
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988096147

392957323 217 AVTAR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. MAIN MAJRI ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 15 Feb 1970 10 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab uni. 
Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
Punjab uni. 
Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9914348886

710442355 218
VANDANA 
CHOPRA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. THABLAN ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 04 Mar 1972 10 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University,ਪਮਟ
ਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 

University,ਪ
ਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855042232

866385649 219
RAVINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. MANNE MAJRA ਚਿਕੌਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 23 Apr 1972 11 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PANJABI 

UNIVERSITY
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814080562

568248907 220
HARBANS 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. BHATERI RAJPURA-1 ਪਮਟਆਲਾ 04 Apr 1969 21 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUUNJABI 

UNIVERSITY 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905

KURUKSHE
TRA 

UNIVERSITY 
 

KURUKSHE
TRA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9781333226

215085671 221 GURTEJ KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
REONA 
NEEWAN

SIRHIND 1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 09 Oct 1971 21 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

8725898816

675332881 222
SANYOGITA 

NARANG
ਐੱਚ.ਟੀ. DABALI KALAN RAJPURA-2 ਪਮਟਆਲਾ 23 Jan 1973 21 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HINDI, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876953012

261680706 223 JYOTI PURI ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. ALAMPUR RAJPURA-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Jan 1975 21 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914126088

636772877 224
JOGINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

PHULLWALA 
DOGRA

ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 15 Apr 1975 21 Nov 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. Locomotor
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

Madhurai 
Kamaraj 

Univercity, 
Tamilnaidu

Private

B.A (Honours) with 
(History & Political 
Science, English, 
Hindi, History, 

Economics)

1905
IGNOU, 

New Delhi
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9779797452
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

364247742 225
RAJINDER PAL 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. LELEWALA

TALWANDI 
SABO

ਬਮਠੰਡਾ 07 Aug 1975 21 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463531967

356713333 226 HARSHA SOOD ਐੱਚ.ਟੀ. KOTRANI ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 08 Aug 1975 21 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Social 
Studies)

9501735400

948197694 227
LAKHWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. MANAK MAJRA ਿੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 17 Feb 1976 21 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592010041

813786506 228
KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LIBRA ਿੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Jun 1976 21 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781415935

277933574 229 GEETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DHOBIANA 

ਬਮਠੰਡਾ
ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 02 Oct 1976 21 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501765786

338023117 230 SUKHBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHILL ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 08 Jan 1977 21 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####

punjabi 
university 
,punjabi 
university 

Private,Pri
vate

B.A.,B.A. with 
(HISTORY, 
RELIGION, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH, 
Public Administration)

####

punjabi 
university 
,punjabi 
university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

7589389040

238454955 231 MANBIR SINGH ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.
JAWAHAR 

NAGAR GIRLS
MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Nov 1974 22 Nov 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY, 
CHANDIGARH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (Education, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

PUNJABI 
UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ 
(PUNJAB)

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9780014125

411774511 232
DAVINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. NATHMALPUR MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 24 Jan 1971 25 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Science)

9592563571

274535926 233
SATWINDER 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. LIDHRAN WEST-02 ਜਲੰਧਰ 11 Jul 1971 25 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464467644
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

623293667 234
JANGPAL 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. GAGRA JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Dec 1971 25 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781129282

367711116 235 VIJAY KUMAR ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. NAGAR PHILLOUR ਜਲੰਧਰ 10 May 1973 25 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9855539518

947551637 236 KULVINDER ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SEMI ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 14 Sep 1974 25 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9463768155

410129395 237
PRABHJOT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. RUPAPATI Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Nov 1974 25 Nov 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNI.CHANDIG
ARH

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNI.CHANDI
GARH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592400338

663949534 238
RAKESH 
KUMAR

ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. BAGGA SHAHKOT-02 ਜਲੰਧਰ 11 Feb 1976 25 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
CHD.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8427422733

756385508 239 GURJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BADOWAL 

KALAN
FATEHGARH 

CHURIAN
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 07 Aug 1976 25 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U. Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855799077

723756868 240 GEETA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. SABUWAL LOHIAN KHASS ਜਲੰਧਰ 01 Oct 1976 25 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY 
(ਪਮਟਆਲਾ)

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437700761

435281147 241 KASHMIRI LAL ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. KALA KHERA KARTARPUR ਜਲੰਧਰ 10 May 1966 26 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University 
chadigarh

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905

indira 
gandhi 
national 
open 

university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9872938034

793146932 242
TAJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JAGATPUR ਚਿਕੌਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 16 Feb 1977 27 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi Uni 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH, 

English Litrature)

1905
Punjabi Uni 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9417736756
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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
12
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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

331851648 243
BALWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SIMRIAN WALA ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 13 Jan 1971 28 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU, chandigarh Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Panjabi 

university, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781925846

811735857 244
HARJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AVTAR NAGAR ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 10 May 1973 28 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 University Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9478478785

363517954 245 JYOTI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
WEST 2 
W.NO.21 
MALOUT

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 21 Nov 1974 28 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

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

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463426810

616442856 246 SHAMA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. KOT KHALSA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Jan 1975 28 Nov 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

SAM 
HIGGINBOTTO
M INST. OF 
AGRICULTUR
E TECH. AND 

SCIENCE

Distance 
Education

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, English 
Litrature)

1905

PUNJAB 
UNI 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9855153539

623384942 247
MOHINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. INDIRAPURI MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Jan 1975 28 Nov 1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
university 

Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
Punjabi 
university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9872772108

643290893 248 NAVJOT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. KHUNI MAJRA ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 15 May 1976 06 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University 
Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 
University 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988717116

197958874 249
SUSHMA 
DUVEDI

ਐੱਚ.ਟੀ. DUBHETA ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 15 May 1974 08 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY 
PATI

Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH, Hindi 
Literature)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417656864

918547220 250
PAWAN 
KUMARI

ਐੱਚ.ਟੀ. MEERPUR SIRHIND 2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 06 May 1975 08 Dec 1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
Education, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463079310
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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
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20
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ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

415158513 251 MEENA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. GAG JALLO ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02 Mar 1976 10 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464149110

771827651 252 SOHAN LAL ਐੱਚ.ਟੀ. SAIDPUR NURPUR BEDI ਰੂਪਨਗਰ 15 Apr 1971 16 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8283837271

539198147 253
KARAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHAULRAN ਚਿਕੌਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 20 Apr 1972 18 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9779130412

221265998 254
HARJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JALAL ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮਠੰਡਾ 15 Nov 1970 22 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ Locomotor

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
I.G.N.O.U.NE

W DELHI
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

Hindi Elective, 
PUNJABI)

1905
I.G.N.O.U.N
EW DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876235141

405183260 255
JAGROOP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DIALPURA 
MIRJA

ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮਠੰਡਾ 10 Mar 1971 22 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

uni.ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

RELIGION, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNI.CHANDI
GARH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463334275

366890144 256
JATINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

DIALPURA 
BHAI KA BASTI

ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮਠੰਡਾ 16 Aug 1976 22 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 
univesity 
patalia

Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
punajbi 

university 
patalia

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9872657330

174911640 257
ASHWANI 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BINAHERI ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 19 Feb 1972 24 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501019272

510972130 258 RENU SHARMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DESU MAJRA ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 15 Jul 1976 24 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905 IGNOU
Distance 
Education

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9878138060

665624522 259
SATPAL 
BANSAL

ਐੱਚ.ਟੀ.
DHILLWAN 

NABHA
SEHNA ਬਰਨਾਲਾ 09 Sep 1970 30 Dec 1997 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
KURUKSHETR

A UNI,
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNI,
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872687625
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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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-13

20
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-14
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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

648282416 260
TAJINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. LUDHAR MAJITHA 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Oct 1968 01 Jan 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855103843

292821135 261
PARMJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

NARAINGARH 
SOHIAN

MEHAL KALAN ਬਰਨਾਲਾ 01 Oct 1970 01 Jan 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. 

chandigarh
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
Home Science, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
NULL

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146549788

768585801 262
PAWANDEEP 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. LADHEWAL ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Jun 1973 01 Jan 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
Philosophy, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8054054006

288858668 263
JASWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. NABIPUR VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Jan 1974 01 Jan 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

MATH, COMPUTER 
APPLICATION, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988110174

591315689 264
INDERJIT 
BHAGAT

ਐੱਚ.ਟੀ. BAJHERI ਿਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 13 Mar 1974 01 Jan 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

Environmental 
studies, POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146488118

942563354 265
PRABHJOT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
KIRTOWAL 

KHURD
ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 25 Sep 1975 01 Jan 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9887800004

711593160 266
GURWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. OIND MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 12 Oct 1976 01 Jan 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  

CHANDIGARH
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855534109

341842549 267 VIJAY SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. Bagga Kalan ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25 May 1976 06 Jan 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

Chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501011619
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

785863490 268
RAMPAL 
SINGH

ਐੱਚ.ਟੀ. BIROKE KALAN ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 13 May 1976 08 Jan 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. Locomotor
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
madurai 

kamaraj uni. 
madurai

Distance 
Education

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

Environmental 
studies, ENGLISH)

1905
kurukshetra 

uni. 
kurukshetra

Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

9872545785

274570996 269
KAMALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GUJJARPURA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02 Apr 1974 09 Jan 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Sanskrit, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 P.U.P
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872021386

112532903 270
BALJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LOHARA ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 May 1970 02 Feb 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

kurkseter 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463668200

766944824 271 NEETU ਐੱਚ.ਟੀ.
WADALA 
KHURD

VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Aug 1973 23 Feb 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

Philosophy, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
8872806433

331626197 272
KUSHMINDER 

PAL KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GHALL KALAN 
G

ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 15 Oct 1976 18 Mar 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417429474

484859352 273
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

WANDER ਪੱਟੀ 
KOT SHAMIR

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 28 Mar 1973 26 Mar 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464292831

471064144 274 BODH RAJ ਐੱਚ.ਟੀ.
KHUSHI 
NAGAR

ਪਠਾਨਕੋਟ-2 ਪਠਾਨਕੋਟ 27 May 1966 27 Mar 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463647781

730134206 275
SUMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. UPPLI ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 23 Jan 1972 27 Mar 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY,ਪ
ਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417655787

988434935 276
VEERPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BR WARD 
THREE 

KOTKAPURA
KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 02 Jan 1973 27 Mar 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501111516
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

234633307 277 KULDIP SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. ATTARI ਧਾਰੀਵਾਲ--2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20 Jan 1973 27 Mar 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 25052003 Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855737571

149026227 278
JASWINDER 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAURA ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 15 Oct 1973 27 Mar 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University

NULL

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

NULL
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9781006768

359164402 279 AVTAR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. GILL ਪੱਟੀ ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 16 Nov 1975 27 Mar 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463145524

362385641 280
NAVPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHAMRAUDA ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 10 Aug 1977 27 Mar 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
university 

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8283804184

959991213 281
HARINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SUNAIYA ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 Sep 1974 01 Apr 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.Universi
ty, ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855625256

493394974 282
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GONIANA Girls ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 01 Feb 1977 02 Apr 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

Universty 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 

Universty 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9417237959

423344111 283 SHEELA DEVI ਐੱਚ.ਟੀ. NARANWALI KALANAUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 26 Oct 1963 06 Apr 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9417317807

715594913 284
JAGROOP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. UDHOPUR ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 27 Sep 1976 01 May 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464014681

712053805 285 SUKHBIR KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. SEKHWAN
FATEHGARH 

CHURIAN
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 Oct 1976 01 May 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
jamia milia 
islamia new 

delhi

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463325110
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

733995873 286 GUNJAN ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
WEST 2 
W.NO.21 
MALOUT

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 16 Feb 1978 25 Jun 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university
Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Science)
9417914953

921737290 287
NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BALLO MAJRA ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 09 Aug 1977 06 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab  
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814793335

448669692 288
GAGANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LOHATBADDI Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 06 Oct 1977 06 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465433322

362573212 289
DAVINDER 

SINGH
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

NANDPUR 
KASHON

ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 10 Jun 1974 07 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(RELIGION, HINDI, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501103100

420681688 290 POONAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BAJWA 
COLONY

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 05 Nov 1976 07 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(POLITICAL 
SCIENCE)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988805960

212613452 291
RAGHBIR 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. KOT KALAN ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 05 Dec 1971 08 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University,ਪਮਟ
ਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University,ਪ
ਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8288848021

855337166 292 NAVJOT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
BASTI 

BAZIGAR
ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 19 Sep 1975 08 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9501241900

251731530 293
KULWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHOKHRA ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 05 Jan 1976 08 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464924817

297976758 294
KARNAIL 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. ANIAN

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 04 Aug 1969 09 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814307171
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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
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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

375729501 295
SATINDERPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAIKOT BOYS Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Apr 1974 09 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876952367

194299149 296 MANJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. BHARI KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 26 Aug 1974 09 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Agriculture, 
English, Social 

Studies, 
Computer 

Application, 
Fine Arts)

9592293364

697788196 297
GURPREET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

MAJRI KISHNE 
WALI

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 12 Sep 1974 09 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437700760

494032301 298
SUKHWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SALANA D.S.W

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 16 Oct 1974 09 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Urdu, 
Mathematics, 
Commerce, 
Economics, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
Physical 
Science, 

English, Hin)

9988312991

412198827 299 KIRAN BALA ਐੱਚ.ਟੀ. DIYALPUR B ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 16 Mar 1975 09 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905

KURUKSHE
TRA 

UNIVERSIT
RY

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417149966

389457595 300 VINOD KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ.
SIRHIND 
MANDI

SIRHIND 1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 01 May 1975 09 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855543044

536522110 301
SATWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SHAMPURA ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 14 Oct 1975 09 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417092217

972086316 302
BALWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. PAPRALI MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 03 Nov 1975 09 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

HISTORY, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437778400
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

310460779 303 HARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BHADALTHUHA 

 RB
ਸਰਮਹੰਦ-

3(ਅਿਲੋਹ)
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 18 Jan 1977 09 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814900347

796831983 304
BALJINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. GAGARWAL KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 19 May 1977 09 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9815106489

469413245 305
RAMANJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SAIDPURA KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 29 May 1977 09 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 

uni.ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 
uni.chd.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417800512

922840648 306 RITU SHARMA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
HARIZAN 

BASTI
ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 10 Apr 1978 09 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PBI UNIV Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI, ENGLISH, 
Hindi Literature)

1905 PBI UNIV
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463424006

272944249 307 SATVIR KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. KACHAR BHAN ਜ਼ੀਰਾ--2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 15 Apr 1978 09 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
I.G.S.E 

SARDAR 
SEHAR

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

HISTORY, HINDI, 
Public Administration, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9592751200

538726738 308
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KULHERI MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 15 Apr 1974 10 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417706434

934172737 309 KAMAL MOHINI ਐੱਚ.ਟੀ.
WARD NO 

EIGHT
SIRHIND 2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 06 Aug 1977 10 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914073331

432921379 310 VISHAVJIT ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MATHURA 
COLONY

ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 30 Aug 1977 10 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501527744

159691205 311
BANDANA 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Prem Nagar ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 16 Dec 1977 10 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501020928
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

459041562 312 JAGTAR SNGH ਐੱਚ.ਟੀ. ANDWARI TALWARA ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 15 Dec 1969 12 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 KSOU
Distance 
Education

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

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905 PU ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies, 
History, Fine 

Arts)

9417475466

425413615 313 NAVJOT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHURMANIA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Jun 1976 12 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855960047

575958404 314
HARJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BAMNARA MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 20 Apr 1977 12 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915125290

750495745 315 SATNAM KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. AJNALI SIRHIND 2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 24 Nov 1977 12 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY 
PTA

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY 
 PTA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9780995001

614495114 316 JASVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KISHANPURA ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 01 Apr 1969 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi  
university 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872265311

274221925 317 FARIDA ਐੱਚ.ਟੀ. UDHA ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 25 Jan 1972 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8727001385

495221840 318
MANJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JOGI CHEEMA KAHNUWAN-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 Jan 1972 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERCIT
Y ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9417355180

924715905 319
PAVITAR 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

SHERWANI 
KOT

MALERKOTLA - 
 2

ਸੰਗਰੂਰ 05 Apr 1972 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
Public Administration, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855996167
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

623914346 320 REKHA ਐੱਚ.ਟੀ. SAIDOWAL ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 14 May 1972 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872477768

160147177 321
BALJINDER 
PAL KAUR

ਐੱਚ.ਟੀ. RAJPUR ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 25 May 1972 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU Chd Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 PU Chd
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9815210602

260512683 322
NARINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BOYS 
BHWANIGARH

ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 27 Jul 1972 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, Punjabi 

Literature, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University 
Punjab 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592100529

225868841 323
SANJIWANJEET 

 KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. HARDOTHALA ਦਸੂਹਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 Nov 1972 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university chd
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
punjab 

university 
chd

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9464423123

926695856 324 MANJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
SALEMPUR 

NAGAL
ਬਨੂੜ੍ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 20 Mar 1973 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Hindi 

Elective, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417552665

756867268 325
DARSHAN 

DASS
ਐੱਚ.ਟੀ. KULARAN ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 10 Aug 1973 13 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Social Studies)

9878018240

277357686 326 PIARA SINGH ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. NTC ONE RAJPURA-2 ਪਮਟਆਲਾ 01 Mar 1974 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 punjjabi uni. Private
B.A. with (HISTORY, 

RELIGION, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
kurukshetra 

uni.
Private

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855133013

920945257 327
JAGDISH 
CHANDER

ਐੱਚ.ਟੀ. BASSI WAHID ਭੰੁਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 30 May 1974 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465580376

138822307 328 MANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MAHOLI 
KHURD

ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 20 Jul 1974 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
Psychology, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914500851
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

646488510 329 GURJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHERABAD ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 08 Aug 1974 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417323614

938440105 330
PRABHJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MAQBOOLPUR
A

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 19 Sep 1974 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Jamia milia 

islamia
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9417313525

587340845 331 BABITA RANI ਐੱਚ.ਟੀ.
BALMIK 

MOHALLA
SAMANA-3 ਪਮਟਆਲਾ 12 Mar 1975 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
8146316100

999742685 332
SHELLY 
SINGLA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
HARIJAN 
BASTI 

BHWANIGARH
ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 29 Mar 1975 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY,ਪ
ਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9417272775

361822857 333 KIRANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GOBIND 

NAGAR ਬਮਠੰਡਾ 
Branch

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 11 Apr 1975 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
KURUKSHETR
A UNIVERSITY

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501099633

596024864 334 MEEHMAL ਐੱਚ.ਟੀ. KHAMERA ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 18 Apr 1975 13 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
IGNOU 
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9216536220

930280527 335
RUPINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

HB ਨੰਗਲ 
KALAN

ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 20 Aug 1975 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI 

UNIVERSITY 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (Home 
Science, PUNJABI 

ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

KURUKSHE
TRA UNI 

KURUKSHE
TRA 

HARYANA

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9780305657

678813978 336 ANURADHA ਐੱਚ.ਟੀ.
DHANAL 
KALAN

ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 24 Oct 1975 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
IGNOU 
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9417912022
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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
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20
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-14

20
14

-15

20
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-16
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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

655262454 337
SHALIKA 
KOCHHAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HUSNAR ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 29 Oct 1975 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

Chandigarh
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465508001

169383601 338
SAMAN DEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

HASSANPUR 
PUROHTAN

ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 11 Dec 1975 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417520688

246772837 339
RIMPLE 
SAROYE

ਐੱਚ.ਟੀ. CHITTI WEST-01 ਜਲੰਧਰ 12 Dec 1975 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914300715

220818306 340
GURPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. KHANPUR HSP 2A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02 Jan 1976 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464242266

525496770 341 HARJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. NAGARI ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 17 Apr 1976 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914220001

234953563 342
NIRMALJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RATOLAN

MALERKOTLA - 
 1

ਸੰਗਰੂਰ 01 May 1976 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872109026

189956149 343
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANGWAL ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 27 Jul 1976 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8054107100

615388720 344 SHASHI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MAGARMUDIA

N
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 Aug 1976 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

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

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905 GNDU Private
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9914910785
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

424366441 345
RAJWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. AWAN ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 Sep 1976 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru nanak 

dev university
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872652935

978811726 346 POONAM RANI ਐੱਚ.ਟੀ. BARE KE ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 23 Nov 1976 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501023929

287958947 347 RENU DUTT ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Samrala B SAMRALA-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 01 Dec 1976 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463074346

182850901 348
MONIA 

SANDHIR
ਐੱਚ.ਟੀ. BULANWARI HSP 1B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 16 Jan 1977 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 P U Private

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

ENGLISH)

1905 P U
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501205322

889296977 349
AMANPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. ਨੰਗਲ PANNUA MAJITHA 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11 Feb 1977 13 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
J.M.I NEW 

DELHI
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9780488087

820621248 350 SIMMI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GOBIND 
NAGAR

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 14 Feb 1977 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 
UNIV PTA

Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 
UNIV PTA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146669456

671949621 351
KULWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

SIDHWAN 
JAMITA

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 Apr 1977 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU AMR. Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 GNDU AMR.
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872873330

477174841 352
VIRPAL KAUR 

VAID
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RAGHO MAJRA ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 29 Apr 1977 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (Home 
Science, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872304298
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

426140327 353 MANJU BALA ਐੱਚ.ਟੀ. DODWAN DORANGLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 21 May 1977 13 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. Locomotor
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University,ਪ
ਮਟਆਲਾ.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463048601

151671623 354
SUKHDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

KAUNKE 
KHURD

JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Jul 1977 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI.UNI.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 P.U.CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 
Studies, History)

9417331476

649121921 355 RAJ RANI ਐੱਚ.ਟੀ. SANGHA
JHUNIR-II AT 

SDGH
ਿਾਨਸਾ 27 Jul 1977 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

RELIGION, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8901742657

913290675 356 SHALLU ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SULTANPURA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 19 Sep 1977 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417617017

478185431 357 NEELAM RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AHAL BODLA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 29 Nov 1977 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 p u ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855147300

372697415 358
ABHILASHA 

KATRU
ਐੱਚ.ਟੀ. NARAINIPUR DINANAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 08 Dec 1977 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PBI. 

UNI.ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8054516151

417189438 359
SUMAN SIPPY 

SINGLA
ਐੱਚ.ਟੀ. KARAMGARH MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 16 Dec 1977 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417164819

426753293 360
KAMALJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DAULA

SULTANPUR 
LODHI-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 27 Dec 1977 13 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G N D U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi Uni. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9914604807

945643930 361
RUPINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GONSABAD ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Jan 1978 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

NULL
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9855846672
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

748678492 362
DAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAJRI TIBIAN ROPAR-2 ਰੂਪਨਗਰ 06 Mar 1978 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7589025726

935393760 363
INDERJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LAHORI GATE ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Apr 1978 13 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8283812986

255847672 364 HARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
JAMALPUR 

AWANA
MANGAT-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Apr 1978 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914071171

393642588 365
DAVINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. IBBAN ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 22 May 1978 13 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu asr Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915820001

487563814 366 RAJ RANI ਐੱਚ.ਟੀ. KHADUR ਜ਼ੀਰਾ--1 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 03 May 1969 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8284878118

639788879 367 KIRAN BALA ਐੱਚ.ਟੀ. MANGU PUR
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Jun 1969 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private
B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 IGNOU
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Hindi, 
Social Studies, 
History, Social 

Science)

9878657920

868225784 368
GURMEET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHANUPUR VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12 Feb 1970 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872200047

635087134 369 SHEELA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GURUSAR ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-1 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 17 Dec 1971 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University  
chandigarh

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914401322
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

454677778 370 VIJAY KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ. BURJ RATHI ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 26 Mar 1972 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi.uni.ਪਮਟਆ

ਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pbi.uni.ਪਮਟ

ਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427001140

463210707 371 BALJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
KOTLA NAUD 

SINGH
BULLOWAL ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 31 Dec 1973 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University, 
Chandigarh

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814366619

847917618 372
TARSEM 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DEEP SINGH 

WALA
ਫਰੀਦਕੋਟ-01 ਫਰੀਦਕੋਟ 20 Jun 1974 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501105149

728551773 373 RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
WARD NO X 
KOTKAPURA I

KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 20 Jul 1974 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab uni 
chandigarh 

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi uni 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888603219

548537284 374 RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DEEPEWAL
SULTANPUR 

LODHI-1
ਕਪੂਰਥਲਾ 26 Jul 1974 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

PHYSICAL 
EDUCATION, 
Social Studies)

9815576269

362241670 375
SUKHJINDERP

AL SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES KIRI 
BODAL

KHADUR SAHIB ਤਰਨਤਾਰਨ 01 May 1975 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 I.G.N.O.U
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9780004942

467563285 376 NIRMAL KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
WARA POH 

WINDIA
ਜ਼ੀਰਾ--2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 May 1975 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7973162599

823713583 377
BHUPINDERPA

L SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHAIPI KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 30 Sep 1975 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872221963

196551590 378
KIRANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SHAHPUR 
KALAN

ਚੀਿਾ ਸੰਗਰੂਰ 16 Nov 1975 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY,ਪ
ਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876627800
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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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11-
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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

488385373 379 MANJIT RANI ਐੱਚ.ਟੀ. BAL ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 12 Dec 1975 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U. Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872832295

617381572 380
RAJPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MARI 
MUSTAFA

ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 08 Feb 1976 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501020962

786283412 381 KIRAN BALA ਐੱਚ.ਟੀ.
BASTI 

HIMATPURA 
JAITU

JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 19 Feb 1976 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI.UNI.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
I. 

G.N.O.U.NE
W DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8437004939

367333277 382
MANJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NURPUR ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 20 May 1976 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 
university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988739499

219529836 383
HARJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BAL KALAN 
COLONY

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 11 Aug 1976 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417196645

916268496 384 ANJANA ਐੱਚ.ਟੀ. RAJNAGAR ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ 15 Sep 1976 14 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY 
PATI

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

PHYSICAL 
EDUCATION, 
Social Studies)

9478934566

335362987 385
KULWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RATANGARH ਕੁਰਾਲੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 01 Oct 1976 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9646096298

480016875 386
BHUPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAUN ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 09 Jan 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872202808

434721284 387 MEENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
FACTORY 

AREA
ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 13 Jan 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888824589
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

141583146 388
DARSHAN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GANGA NATHANA ਬਮਠੰਡਾ 25 Feb 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjab 

university 
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465753270

919349682 389 GULZAR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. NANUWAL ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 26 Feb 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU Chandigarh Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

Chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9530667074

249470101 390
RAJWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAHERI MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 04 Mar 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pumjabi 

University 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914198516

468581440 391 MANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MOHAR ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09 Apr 1977 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9417132709

413499352 392
ANURADHA 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DUMEWAL NURPUR BEDI ਰੂਪਨਗਰ 30 Apr 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HINDI, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876717431

752133964 393
AMANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHUL TANDA 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 05 May 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Puchd Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464146240

547211588 394
SHARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOTHE SAINIA 
KKP

KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 15 May 1977 14 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI.UNIVERSI
TY ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 
ELECTIVE, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PBI.UNIVER

SITY 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463923209

240235841 395 NEERU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHAK BIR 
SARKAR 

WNO.05 MKS

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
2

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 02 Jun 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi. Univ. 

Pariala
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437458700
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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
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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

459670177 396
KULWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. NAI ABADI ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 28 Jun 1977 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY, 
CHANDIGARH

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427007666

560419906 397
MANINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GONIANA 
KHURD

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 14 Jul 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 

university,ਪਮਟ
ਆਲਾ

Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876051782

290319473 398 NIRMAIL SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
SAMANA 
KALAN

MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 05 Aug 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Pbi.uni.ਪਮਟ

ਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, 

PHYSICAL 
EDUCATION, 
English, Social 

Studies)

9646815305

140837669 399
SUMANDEEP 

SHARMA
ਐੱਚ.ਟੀ.

RANIPUR 
MISTARIAN

ਧਾਰ--2 ਪਠਾਨਕੋਟ 07 Aug 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
JAMMU 

UINIVERSIT
Y

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9041096098

436211410 400
MUKTA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHUI KHERA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 31 Aug 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463918518

220688406 401
TEJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DULCHI KE ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-3 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 Sep 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(Philosophy, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464005578

118134799 402
HARVINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. TARAPUR ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 05 Oct 1977 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9256248883

123250184 403
NARINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

MASEETPAL 
KOT

TANDA 2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 05 Oct 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463273175
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

986491917 404
DAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Dudrai ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 06 Oct 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463522970

152649138 405
JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NATHU MAJRA ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 08 Oct 1977 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8360369364

295049787 406
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BARI JALLIAN ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 12 Oct 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146533890

153335496 407
SARABJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 14 Nov 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914634527

576484532 408 SARITA ਐੱਚ.ਟੀ.
BUS STAND 

ਿਾਨਸਾ
ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 03 Dec 1977 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

RELIGION, 
PUNJABI, Punjabi 

Literature, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417346297

467091296 409
NAVDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOTKAPURA 
GIRL

KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 23 Feb 1978 14 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi.Uni.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Pbi.Uni.ਪਮਟ

ਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146700222

353645923 410
PARMINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. ਿਰੜ੍-I ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 02 Mar 1978 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 
University 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592098929

195665190 411 RIMPY VERMA ਐੱਚ.ਟੀ.
RAM MANDIR 
BBMB ਸੰਗਰੂਰ

ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 29 Mar 1978 14 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146998778
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

654547625 412
RAVINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BEHRAMPUR 
ZIMIDARA

ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 01 May 1978 14 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABIN 
UNIVERSIT
Y ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9478694640

446789798 413
SUKHDEEP 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. JHANDEMAJRA MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 23 Aug 1968 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PANJBA 

UNIVERSITY 
CHANDIGARH

Private
B.A. with (HISTORY, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914833113

139104990 414 JASMER SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANDHALI ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 27 Sep 1969 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9914852372

637873447 415
TARLOCHAN 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

BARA PIND 
UPPER

ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 30 Sep 1970 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 K.U.K
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463680336

946731343 416 SUSHMA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BASERKA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Apr 1971 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 

NANAK DEV 
UNI.ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNI.ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501014903

685720247 417
TARAN JIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAMSHAHBAD ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 11 Oct 1971 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU Chandigarh Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 
Univ. 

ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417617040

156760367 418 ANIL KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ.
GARHBAGHA 

LOWER
TAKHATGARH ਰੂਪਨਗਰ 02 Apr 1972 15 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463148299

945535111 419 LEEN ANAND ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAGAT PUR ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 30 May 1973 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464794015

647164518 420
GURMEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. SALAHPUR ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 26 Oct 1973 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERTST
Y ਪਮਟਆਲਾ

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Science)

9814402906
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

842290882 421
INDERPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NIKKO SARAI DHIANPUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 06 Apr 1974 15 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9592202224

993981157 422
BAKHSISH 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GHAMBHIRPUR 
 UPPER

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 30 May 1974 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi. Uni. 

Chandigarh 
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
IGNOU 
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9417586260

874794691 423 ARUN KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ. KOT MEHTAB ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 27 Mar 1975 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 

NANAK DEV 
UNI, ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905

PANJAB 
UNI. 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501022433

791014471 424
MEENA 
KUMARI

ਐੱਚ.ਟੀ. SARDULEWALA
JHUNIR-II AT 

SDGH
ਿਾਨਸਾ 05 May 1975 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815654808

869614297 425 SAVITA RANI ਐੱਚ.ਟੀ.
BHIKHI ROAD 

ਬੱੁਢਲਾਡਾ
ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 27 Jun 1975 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915124042

540792427 426
PARVEEN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOTHE 
BHAGWANPUR

DINANAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 07 Jul 1975 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu ਅੰਮਿਰਤਸਰ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427011448

973575362 427 AVTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHADRA ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 10 Sep 1975 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjab 

univercity 
chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146611493

219462188 428
BHAGWAN 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

CHAK 
BALOCHAN

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 12 Sep 1975 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,CHAN
DIGARH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
PANJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915999724

557372521 429
GURMEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ARNI WALA 
SHEIKH 
SUBHAN

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 05 Jan 1976 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464155783
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

894160891 430 SHAM SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. KATH GARH ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 30 May 1976 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
PUNJABI 

UNI ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463380989

135515020 431 JASBIR KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
MANSHUA 

KALAN
ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 24 Sep 1976 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
7589394218

720161428 432
KULWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GARHI 
MUTTON

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 06 Oct 1976 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PANJABI 

UNIVERSIT
Y ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464063098

181430424 433 ENJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHURAL 
KALAN

LEHRAGAGA ਸੰਗਰੂਰ 13 Oct 1976 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
Shinghania 
university 
rajshthan

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9872912586

442437136 434
SIMARJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BHAKHA HARI 
SINGH

ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07 Jan 1977 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab Uni 

CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427003610

341136597 435
GAGANDEEP 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. GIRLS ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 28 Mar 1977 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417729978

545297209 436
SUKHWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SHERPUR ਈਸਟ-1 ਜਲੰਧਰ 16 Apr 1977 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Pbi 

University 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
8872800782

432967541 437
ARUNA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SOFFI PIND ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 14 Nov 1977 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University
Private

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9888739391
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

592465490 438
GAGANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

NFL COLONY 
ਬਮਠੰਡਾ

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 07 Dec 1977 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427536200

578913442 439
TEJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHANDEMAJRA MAJRI ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 15 Dec 1977 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNVERSITY 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8284802652

185264156 440 PUNAM ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MALAKPUR ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 16 Dec 1977 15 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9041515603

136553289 441 SHALU BALA ਐੱਚ.ਟੀ. MAJARA ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 25 Dec 1977 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146180254

781255492 442 JAGIR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. MANKOLI TAKHATGARH ਰੂਪਨਗਰ 30 Apr 1978 15 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463147919

169817275 443
MANMOHAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GURSEWAK 
NAGAR

ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 05 Sep 1968 16 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI.UNI.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PBI.UNI.ਪਮਟ

ਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464444112

515919719 444
SUKHCHARAN 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. DODAN WALI

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
1

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 20 May 1969 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 P.U Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 P.U
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Social 
Studies, History)

9417366426

977678160 445
JAGDHAR 
SHARMA

ਐੱਚ.ਟੀ.
SEONTY 

TARAF NAROT
ਨਰੌਟ ਜੈਿਲ ਮਸੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ 25 May 1970 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
University of 

Kashmir, 
Srinagar 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417540424

124967476 446
JASKARAN 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. GOBIND NAGRI

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
1

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 15 Mar 1971 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 P B ਪਮਟਆਲਾ Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905 P U ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464434811
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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

-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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

341274702 447
PARMJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. I B ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 24 Jul 1971 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university
NULL

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464190863

748126956 448 IQBAL SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. ALIPUR ਿੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Oct 1971 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PBI UNI PTA Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 P U CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9646460502

462875813 449 URMLA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MAUR KALAN 

LALLA ਪੱਟੀ
RAMPURA 

PHUL
ਬਮਠੰਡਾ 09 Nov 1971 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####
PBI UNI 

ਪਮਟਆਲਾ,PBI 
UNI ਪਮਟਆਲਾ

Private,Pri
vate

B.A.,B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, HISTORY, 
ENGLISH)

####

KURUKSHE
TRA 

UNI.,KURUK
SHETRA 

UNI.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

9478747621

220735776 450 ARJAN KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAGWANPUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 27 Apr 1972 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Gndu Private

B.A. with 
(Philosophy, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437200683

153220208 451 SUMAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KAMOMAJRA 

KHURD
ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 22 May 1972 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464341847

314436531 452
SUKHPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

FACTORY 
AREA

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 12 Jun 1972 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
Public Administration, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9382000002

755563241 453 JAGJIT SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. MANGWAL ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 20 Aug 1972 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146298778

439626262 454
SUKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NOURA ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 03 Sep 1972 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465545101

726239683 455 VIKAS BHATIA ਐੱਚ.ਟੀ. AVTAR NAGAR ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 23 Sep 1972 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Kurukshetra 
University 
kurukshetra

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417821796
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

286847664 456 BALVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KHOKHAR 
DAWAKHRI

TANDA 2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 25 May 1973 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872430621

441973268 457 KULJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਨਾ NO.V ਿੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Jun 1973 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 
NANAK 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (HISTORY, 
MUSIC, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146567379

769248706 458 SHANTI DEVI ਐੱਚ.ਟੀ.
RAMGARH 

SHAHPURIAN
ਬੱੁਢਲਾਡਾ-2 ਐਟ 

ਬਰੇਟਾ
ਿਾਨਸਾ 12 Jun 1973 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 ignou
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9878632715

632112976 459 ANIL KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ. BAMNARA MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 20 Jun 1973 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Psychology, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9781580807

857581972 460 GURTEJ SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. FAIZGARH ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 16 Jul 1973 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Maduraikamraj

univeristy
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, Environmental 
studies, POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
Punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872346300

611267772 461
BALWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

CHHAPPIAN 
WALI

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 18 Oct 1973 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU Chandigarh Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNOU
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9876782800

714357717 462
RAKESH 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ.
CAMP NO.2 

W.NO.5 
MALOUT

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 24 Jan 1974 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9814966602

188533595 463
RAJINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

CHHAJJUMAJR
A COLONY

ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 14 Apr 1974 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University 
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872955697

615511271 464
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BHISHAN PUR 
ARIAN

ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 25 May 1974 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PANJAB 

UNI.
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814905892
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

130717280 465
KAMALJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

KOTHE HARI 
SINGH

JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 09 Jul 1974 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855566763

844851618 466
LAKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHULLANWAL ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Sep 1974 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university 
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
Punjabi 
university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914666680

644631570 467 MANJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PANJGRAIN 

KHURD
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 15 Nov 1974 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab uni. 
chandigarh

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjabi 

uni.ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501035934

211637513 468
SUDESH 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SANJAY 

NAGAR FDK
ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 01 Dec 1974 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University 

Regular

B.A. with (HISTORY, 
Philosophy, 

PUNJABI, ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8968920721

447456376 469
SUKHDEV 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KALARAN MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 16 Dec 1974 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464297890

156531111 470
KULWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. LAMBRI ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 05 Mar 1975 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437086038

171219792 471 JASBIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHANDER 

BHAN
DINANAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 Mar 1975 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
CHD.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9781715547

235424623 472
KULDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DANEWALA MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 17 Mar 1975 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 
University

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 
SCIENCE)

1905
Punjabi 

university,ਪ
ਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
7888456479
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

463958855 473
SHARANJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

LAKKAR 
BAZAAR

ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Apr 1975 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417295664

329463734 474
AMANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DHAB KARIYAL ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 May 1975 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
COMPUTER 

APPLICATION, 
PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
KU, 

Kurukshetra
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9501051500

442314538 475
JASWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

ADDA 
JAANGPUR

SUDHAR ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Aug 1975 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PBI UNIV. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872906461

238572680 476 BHAJAN KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PARASRAMPU

R
ਈਸਟ-2 ਜਲੰਧਰ 27 Sep 1975 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 
ਪਮਟਆਲਾ,ਪਮਟ

ਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9780642655

945640417 477
AMRITPAL 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DOLO KHURD PAKHOWAL ਲੁਮਧਆਣਾ 01 Dec 1975 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

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

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463313249

455127756 478 NEETU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DAULAT 

SINGH WALA
ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 29 Dec 1975 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815231584

720371493 479
PARAMJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAAD ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Jan 1976 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872800921

537661378 480
AMARPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SURGAPURI 
KKP

KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 07 Feb 1976 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
6280900319
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

968273589 481 AVTAR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
UPPER 
THALUH

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 30 Apr 1976 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI UNI. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
Public Administration, 

ENGLISH)
1905 IGNU 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9592266706

554372586 482 BANDANA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. DHANGERA ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 29 May 1976 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914620500

536617323 483
PARAMVIR 

SINGH TUNG
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SALLOCHAHAL ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05 Jul 1976 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501488778

559546974 484
GURMEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. BAIRAMPUR ROPAR-2 ਰੂਪਨਗਰ 07 Jul 1976 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463100875

130675959 485
JASWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. GHUG BET ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 02 Nov 1976 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 ignou
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 IGnOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8146677776

430970572 486
SUKHDEV RAJ 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. JALLOWAL ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 08 Nov 1976 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
8427011134

433678830 487 RANJANA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MEHMOOD 

PUR GADRIAN
ਬਲਾਚੌਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

19 Nov 1976 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University chd
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417062923

983512272 488 SHANTI DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AGOL ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 23 Apr 1977 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
Public Administration, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855921239

113554290 489
MATHRESH 

KUMAR
ਐੱਚ.ਟੀ. SITALPUR ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 28 Jun 1977 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U. Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 P.U.Chd. NULL
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9815578599
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

976857297 490 SUNITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NANAK NAGRI ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 07 Jul 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD. Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PANJABI 

UNIVERSIT
Y ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9501028400

220561669 491
MEENA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DULOWAL JHUNIR-I ਿਾਨਸਾ 17 Jul 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(POLITICAL 
SCIENCE)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501014509

510384150 492
KANCHAN 

BALA
ਐੱਚ.ਟੀ.

KHANPUR 
BHOGLA

RAJPURA-2 ਪਮਟਆਲਾ 01 Aug 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNI.ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

PANJAB 
UNI. 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463844854

263634586 493
PARMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

GHALL KALAN 
G

ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 08 Aug 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872700831

198330279 494 KIRAN BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BHUCHO 
KHURD

NATHANA ਬਮਠੰਡਾ 14 Aug 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI 

UNIVERSITY 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab uni 
Chandigarh 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417476321

820314118 495
SURINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SINGHA ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 14 Aug 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 P.U.ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8194894845

322229529 496 ABHA MEHTA ਐੱਚ.ਟੀ. GHAGWAL HAJIPUR ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 22 Sep 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592098260

678022528 497 AJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ALIPUR ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 25 Sep 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8054002502

994022215 498
HARJEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

BEHBAL 
KHURD

JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 20 Oct 1977 16 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427400806
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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
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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

876102920 499
GURPREET 

Kਔੜ੍
ਐੱਚ.ਟੀ. GURAPUR ਔੜ੍

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

27 Oct 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PBI. UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872053170

637563516 500
ANUREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHASE TWO ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 17 Nov 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University,Cha
ndigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

SOCIOLOGY, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

University,ਪ
ਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9855708619

993159030 501
HARPREET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

BHAGWAN 
PURA

MALOUT ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 19 Nov 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501031264

286369857 502
AMANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

KILLIAN WALI 
MANDI

LAMBI ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 03 Dec 1977 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 

university  
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888856362

491154210 503
RAVINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

NAWAN PIND 
BAHADUR

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05 Jan 1978 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9855566236

265632962 504
AMARJEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. DAINWIND ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 11 Jan 1978 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

Univercity
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501559700

532842951 505
AMANPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

MANDI KALAN 
Branch

RAMPURA 
PHUL

ਬਮਠੰਡਾ 04 Mar 1978 16 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8288057999

749722870 506
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NADAMPUR ਸੰਗਰੂਰ - 2 ਸੰਗਰੂਰ 01 May 1978 16 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 pbi uni. Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905 punjab uni.
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8728900995
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

748620107 507
SANJEEV 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. ਨੰਗਲ PHILLOUR ਜਲੰਧਰ 04 Jun 1973 17 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872232885

987898167 508
SIMERJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. LALL KALAN ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 09 Nov 1973 17 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

university
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7589404114

337071824 509
BALJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JALLA SINGH KARTARPUR ਜਲੰਧਰ 15 Feb 1974 17 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

UNIVERSITY 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9779591731

777769171 510 ANU PRIYA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PLASAUR ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 27 Jun 1975 17 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (Education, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815342369

976646192 511
KHUSHWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

NATHUWALA 
GARBI TWO

ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 01 Oct 1975 17 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9780294710

521149985 512
RAJWANT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. MOUCHPUR HSP 2B ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 01 Apr 1976 17 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI, ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463855732

924925321 513
BALJINDER 

RANI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JALAL ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮਠੰਡਾ 08 Aug 1976 17 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465680644

784685136 514
INDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JAVANDA ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 17 Nov 1976 17 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU Chandigarh Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

Education, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI)

1905
Punjabi 

Uni.ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781383001

275546795 515
MANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. LITTAR Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Feb 1977 17 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIERSITY 
CHANDIGARH

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

PHYSICAL 
EDUCATION, 
Social Studies)

9855847800
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

990694354 516
MANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. CHEEMA JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Feb 1977 17 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914488730

866057119 517
INDERJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

PARASRAM 
NAGAR ਬਮਠੰਡਾ

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 21 Jun 1969 21 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Private

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417026774

269878150 518
GURMAIL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RANJITGARH ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 09 Jun 1971 21 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7973140968

769595955 519
GURPREET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

JASSO 
MAJARA

ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 04 Jul 1974 21 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

Punjabi Literature, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815757015

129561290 520
KAMALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KUSSA ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 11 Nov 1974 21 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8283034478

636131675 521
KULDEEP 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. PEERU BANDA ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Mar 1976 21 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PunjabUniversit
y Chandigarh

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815970110

265612538 522
GARINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOKRI PHULA 
SINGH

ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 04 May 1976 21 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Pu chd Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 Pup
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417112611

760949521 523
PARMODH 

GUPTA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GONIANA Girls ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 18 Nov 1976 21 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

Universty 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417287825
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

587567319 524
LAKHWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GARHI 
TARKHANA 

NO.1
MACCHIWARA ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Jan 1977 21 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8725900712

379840788 525
GURCHARANJI

T KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. ARYA NAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 09 Oct 1975 22 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
NULL

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988329245

626396176 526 JASVIR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JINDALPUR ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 23 Oct 1975 22 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8283823530

945818234 527
AMRITPAL 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHAWAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 May 1977 22 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
JMI New 

Delhi
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8437478100

878893924 528
TEJWANT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. MALLOWAL

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 05 Jan 1971 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 pu chandigarh 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
pu 

chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914200805

389787252 529 AVTAR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
GHANAUR 

KALAN
ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 24 Jan 1971 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Psychology, 
PUNJABI, ENGLISH, 

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9814366900

781841713 530
CHANDAR 
SHEKHAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KANGNA BET ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09 Jan 1973 23 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Panjabi 

University 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465334358

268868924 531
PARDEEP 

KUMAR KALIA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਈਆਂ-GIRLS ਰਈਆਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 08 Feb 1973 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888050580
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

243485982 532
HARWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Lachkani ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 25 Mar 1973 23 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjab 

university 
chandhigarh

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

8146300462

518921129 533
RAJWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. KATRON SHERPUR ਸੰਗਰੂਰ 06 Oct 1973 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI.UNIV
ERSITY.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
PUNJAB.UNI
VERSITY.C
HANDIGARH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855484169

436484107 534
SURINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. ALIANA ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Nov 1973 23 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 pu chd Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8437040847

646549560 535
JOGINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ADDA BHAGTA ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮਠੰਡਾ 04 Dec 1973 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9463550880

291604170 536
SURINDER 

KAUR
ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.

BASTI KESAR 
SINGH

GURUHARSHAI
-1

ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 08 Nov 1974 23 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
P.U.Chandigar

h
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464545042

442831752 537
RAJWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BUTTER 
SHARIN

ਮਗੱਦੜ੍ਬਾਹਾ-2 ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 21 Mar 1975 23 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
EIILM UNI. 

SIKKIM
Distance 
Education

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

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNI. 

CHANDIGAR
H PB.

Distance 
Education

B.ED with 
(PHYSICAL 

EDUCATION, 
Hindi, Social 

Studies, History)

9814413176

974819743 538
RAMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHANDRA ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 18 Aug 1975 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

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

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501566655

119651953 539
KULWANT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. JALAALPUR ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 03 Jan 1976 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872100087

445911213 540 BALJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JINDALPUR ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 28 Jan 1976 23 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463617371
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

520731778 541
SARJEEVAN 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHALL

MALERKOTLA - 
 1

ਸੰਗਰੂਰ 03 May 1976 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
pbi.uni,ਪਮਟਆ

ਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
pbi.uni.ਪਮਟ

ਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417445139

562975344 542
SATNAM 
SINGH

ਐੱਚ.ਟੀ.
HATHOOR 

BOYS
Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 17 Aug 1977 23 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914795700

117850609 543
RAMESH 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. ਪੱਟੀ BIHLA ਿੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 10 Nov 1975 24 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417614532

483778851 544 AVTAR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. BULADEWALA ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 10 Oct 1976 24 Oct 1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 

Education, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

Indra 
Gandhi 
national 
open 

university 
New Delhi

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417325981

673838634 545 NAVTEJ SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
JASSI BAAG 

WALI
ਸੰਗਤ ਬਮਠੰਡਾ 19 Aug 1975 26 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi.U. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Pbi.U. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Social Studies)

9876037036

815313179 546
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BATUHA ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 16 Apr 1978 26 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjabi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9463690648

711240523 547
HARJEETPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

CHUGHE 
KHURD

ਬਮਠੰਡਾ ਬਮਠੰਡਾ 08 Nov 1977 28 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi.Uni.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pb.uni.Chan

digarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464591005

303234930 548 NIRMAL KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
SURTANPUR 

BARA
ਚਿਕੌਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 05 Apr 1976 29 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

Chandigarh
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417744339

323798966 549
RUPINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DHALEWAN ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 01 Apr 1978 29 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876513191
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

354569359 550 SATNAM KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. MACHHANA ਸੰਗਤ ਬਮਠੰਡਾ 12 Apr 1968 30 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Private

B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417737780

352111575 551
GURINDER 
DEEP KAUR

ਐੱਚ.ਟੀ. ਿਾਨਸਾ KHURD ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 30 Jun 1970 30 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Home 
Science, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
, ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872124650

477092344 552 RAMITA GUPTA ਐੱਚ.ਟੀ. DULOWAL JHUNIR-I ਿਾਨਸਾ 01 Sep 1973 30 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI  UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNOU
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9478033330

413528621 553
BALWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SAHARNA JHUNIR-I ਿਾਨਸਾ 20 May 1974 30 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi uni. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
kurukshetra 

uni. 
kurushetra

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417708492

480783950 554 KIRNA RANI ਐੱਚ.ਟੀ.
TEONA 

PUJARIAN
TALWANDI 

SABO
ਬਮਠੰਡਾ 04 May 1976 30 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi. Uni. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab Uni. 
Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417348780

538251424 555 RANJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ROHAR JAGIR ਭੱੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-1 ਪਮਟਆਲਾ 01 Apr 1977 30 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY 
Regular

B.A. with (HISTORY, 
Psychology, 

PUNJABI, ENGLISH, 
Linguistic, English 

Litrature)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9855068883

581345636 556
RAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. POOHLA NATHANA ਬਮਠੰਡਾ 31 Oct 1977 30 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915498103

211664453 557
HARPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KAURI ਿੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Apr 1973 31 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781797300

179985744 558
SARABJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GUJHA PIR 
SUNAM

ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 12 Jan 1977 31 Oct 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872300155
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

271759805 559
GURPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. GES KHARA ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 05 Apr 1977 31 Oct 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Gurunanak 

dev university
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 
Home Science, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
University of 

Jammu
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Economics, 
English, Social 

Studies)

9501006592

364719259 560 JASVIR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
BHARTA 
KHURD

ਔੜ੍
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
17 Jan 1968 02 Nov 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU ASR Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9463251745

554056211 561
VEERPAL 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHAK HAKIM ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 13 Sep 1974 02 Nov 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888025796

648856162 562
JASWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. BIROWAL

NAWANSHAHA
R-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

18 Apr 1976 02 Nov 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
7889087350

757354164 563
MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. WALLAH ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 13 Nov 1976 02 Nov 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

UNIVERSITY
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Philosophy, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9478947813

179161050 564
MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAMBOWAL ਭੰੁਗਾ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 21 Jul 1977 02 Nov 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 pu chandigarh Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
pbi 

university 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417126232

777536638 565
JASWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BASTI 
HIMATPURA 

JAITU
JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 20 Jan 1968 03 Nov 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi.uni.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
KURKSHET

RA UNI.
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464114716

734064406 566 SARBJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BASTI BAWA 

KHEL
WEST-02 ਜਲੰਧਰ 14 Sep 1977 03 Nov 1998 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU ASR Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
IGNOU New 

Delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
8146596655
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

962397594 567
SUKHWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. JOHAL GORAYA-2 ਜਲੰਧਰ 06 Feb 1978 03 Nov 1998 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
Environmental 

studies, PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Panjabi 

university 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814035691

999928567 568
KULWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. VIRK GORAYA-2 ਜਲੰਧਰ 10 Mar 1977 01 Jan 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Hindi, Social 
Studies)

8054050086

546390762 569
RAKESH 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. KHAD RAJGIRI TAKHATGARH ਰੂਪਨਗਰ 15 Jul 1977 11 Feb 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

PHYSICAL 
EDUCATION, 
Social Studies, 

Computer 
Application)

9417097473

751617942 570
ARVINDERPAL 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. Sikligar ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 02 Nov 1960 08 Jun 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi univ 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, HINDI, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

Kurukushetra 
 university

Private
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Science)

8872716603

418730734 571
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHILRIAN ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 13 Nov 1979 27 Oct 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9878733422

120656397 572 JOGINDER PAL ਐੱਚ.ਟੀ. NURE KE
GURUHARSHAI

-1
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 15 Mar 1971 04 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 P.U CHD Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 P.U CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417511569

508752050 573
INDERJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SUDHA MAJRA ਬਲਾਚੌਰ-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

01 Apr 1970 05 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Science)
9781037172

498328773 574
GURMEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

SHER 
MOHAMMAD 

MAHIGIR

GURUHARSHAI
-3 (AT JBD)

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Oct 1975 05 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY , 
CHANDIGARH

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVERSITY 

 , 
CHANDIGAR

H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417327272
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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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-13

20
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-14
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-15

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

458650286 575
JASDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

CHAK ARNI 
WALA

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 18 Sep 1976 05 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PNJABI 

UNIVERSITY 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9417721314

335453158 576
GURINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CITY MORNING

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
1

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 11 Oct 1976 05 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 punjabi uni Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463571533

777545944 577
GURVAIL 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. NOORPUR ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 Dec 1968 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501455114

747315509 578 TARSEM KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOT KHALSA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 15 Nov 1969 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7087416565

906254780 579 LAL CHAND ਐੱਚ.ਟੀ. JANDIALA ਬੰਗਾ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
24 Feb 1972 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Social Studies)

9592100867

385218977 580
PARMINDER 
KAUR BRAR

ਐੱਚ.ਟੀ. DUARE ANA ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 25 Feb 1972 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
Chd.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501642233

541716157 581
GURPINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

TALWANDI 
LAL SINGH

DHIANPUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 Apr 1972 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427061800

149244415 582
JASWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GUMTI KHURD JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 14 Jul 1972 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501478639
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

163882719 583
SUKHWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TIBBA

SULTANPUR 
LODHI-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 05 Sep 1972 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Social 
Studies)

7696802477

198419280 584
BALJINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. RAM RAIPUR

NAWANSHAHA
R-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

05 Apr 1973 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781966160

988353920 585
GURVINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES MAKHI 
KALAN

ਮਭੱਿੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 10 Apr 1973 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9878866768

974858160 586 SUNITA RANI ਐੱਚ.ਟੀ.
JALVERHI 
GEHLAN

SIRHIND 1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 29 Jun 1973 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi Uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Pb.Uni.Chan

digarh
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464844700

290897227 587
NAVDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DUARE ANA ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 28 Apr 1974 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9478052675

438550539 588 RANBIR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. DAULATPUR
NAWANSHAHA

R-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
01 May 1974 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHandigarh
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417175090

899240314 589 VIJAY KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ. SAHUNGRA SAROYA
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
04 Jun 1974 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university 
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9478173505

470017653 590
SARABJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. ASSARPUR ਭੱੁਨਰਹੇੜ੍ੀ-2 ਪਮਟਆਲਾ 04 Jul 1974 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

univeristy 
chandigarh

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
punjab 

univeristy 
chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8262810000
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

760513957 591
GURCHARAN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

VIIIB 
CHANDER 

NAGAR
MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 22 Dec 1974 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. Locomotor

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876570110

573299875 592 MEENA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. HB BEHRAM ਬੰਗਾ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
27 Dec 1974 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417910377

451522322 593 SIMER KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. MEHTABPUR ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 May 1975 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PANJAB 

UNIBERSITY 
 CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814872750

763670562 594
SEEMA RANI 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SANJAY 
NAGAR FDK

ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 03 Aug 1975 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private B.A. with (HISTORY) 1905

PanjabUnive
rsity 

Chandhigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146544554

521058974 595 BALJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. BOOLPUR
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 17 Aug 1975 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146431177

367848560 596 HARPAL SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. KAJLA
NAWANSHAHA

R-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
20 Aug 1975 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVERSITY

, 
CHANDIGAR

H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9779595306

544445226 597
RAMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TEHNA ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 06 Nov 1975 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814536909

731089604 598
SUKHVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BURJ KAHAN 
SINGH WALA

NATHANA ਬਮਠੰਡਾ 30 Nov 1975 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464657559

230311198 599
PARAM JEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

OLD POLICE 
LINE

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 08 Dec 1975 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427755767
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

283683711 600
SUKHVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Bakhshiwala ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 05 Jan 1976 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146322122

897344548 601
LOVLEEN 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHERABAD ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 21 Jan 1976 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9779993380

350150668 602 SUNITA DEVI ਐੱਚ.ਟੀ.
MAJARA 
KALAN

NAWANSHAHA
R-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

10 Feb 1976 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465012240

991293339 603 BALRAM ਐੱਚ.ਟੀ. RAJU MAJRA ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
14 Feb 1976 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJBI 

UNIVERSITY 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417648443

196125157 604 BALBIR CHAND ਐੱਚ.ਟੀ. MAJHOT ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
17 Apr 1976 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914826445

576377858 605
GURBINDER 
PAL KAUR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ALIPUR ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 19 Jun 1976 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

ENGLISH)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8558857751

964392823 606
KIRANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
JARMASTPUR

ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 13 Sep 1976 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9646588560

190987913 607
SARBJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DAGRU ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 05 Oct 1976 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464847985

382790667 608
SEEMA 
KUMARI

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHAMPURA ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 21 Oct 1976 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
IGONU 
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies, 
Computer 
Application)

9876197562
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

598582938 609 ASHA RANI ਐੱਚ.ਟੀ.
CHAHAL 
KHURAD

NAWANSHAHA
R-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

05 Dec 1976 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876053444

831553302 610
RANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. RALLI ਬੱੁਢਲਾਡਾ-I ਿਾਨਸਾ 30 Dec 1976 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 

PUNJABI, Punjabi 
Literature, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463504699

974873715 611
HARMINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. RATOL BET ਜ਼ੀਰਾ--2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 01 Jan 1977 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 pu chd
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 pu chd
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988966233

779037521 612
SUKHDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JILLA JAIL FDK ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 15 Mar 1977 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university
Regular

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

PHYSICAL 
EDUCATION)

1905
Punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

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

8558931052

970883172 613 SUSHMA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. BHAN MAJARA
NAWANSHAHA

R-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
23 Mar 1977 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872508590

197121620 614
SARABJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MUMANDPUR ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ 16 Apr 1977 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464991313

485833783 615
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. LADDI ਸੰਗਰੂਰ - 1 ਸੰਗਰੂਰ 22 Apr 1977 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI UNI. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9988070142

223723825 616
KANWALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BAHMAN WALA KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 26 Apr 1977 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJAB HISTORY 
AND CULTURE, 

PUNJABI ELECTIVE, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463980757
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

398484199 617
GURPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

ਜਲਾਲਾਬਾਦ 
EAST

ਧਰਿਕੋਟ-2 ਿੋਗਾ 16 May 1977 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 P.U. ਪਮਟਆਲਾ Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
P.U. 

Chandigarh 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872200242

484927921 618
PARSHOTAM 

LAL
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANSEWAL ਬਲਾਚੌਰ-2

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

25 May 1977 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 
HINDI, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
IGNO 

Univerity
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463613708

864397854 619
SIMARJEET 

KAUR WAHLA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHEER ਬਟਾਲਾ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 06 Jun 1977 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427006185

223478281 620 SUSHAM LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PUNNU 
MAJARA

NAWANSHAHA
R-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

10 Jul 1977 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463534649

928470764 621
MANINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

EAST MOHAN 
NAGAR

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 6 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25 Aug 1977 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9569822531

134286555 622
GURCHARAN 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAHAWA ਚੌਗਾਵਾਂ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07 Oct 1977 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 

NANAKNDEV 
UNIVERSITY

Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
 CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592013335

450491488 623 NISHA ਐੱਚ.ਟੀ. SOETA
NAWANSHAHA

R-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
07 Oct 1977 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G. N. D. U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463592334

715951172 624
MANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BAJWA 
COLONY

ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 10 Nov 1977 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463845044

258171193 625
KAMALJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SEENPURA ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 02 Feb 1978 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI UNI 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

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

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
7973348458
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

680525457 626 KIRNA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SAKOHPUR ਔੜ੍
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
04 Feb 1978 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university 
chandigar

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463631259

782455793 627 ANITA BAINS ਐੱਚ.ਟੀ. TOROWAL SAROYA
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
09 Mar 1978 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9478568874

482131724 628
HARPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HAVELI KHURD ROPAR-1 ਰੂਪਨਗਰ 24 Mar 1978 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876180202

225343949 629
GURCHARAN 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. Dharamkot ਚੌਗਾਵਾਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 30 Mar 1978 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9780466720

443579457 630
RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ PANNUA MAJITHA 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 May 1978 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private
B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8146777447

347853124 631
PARAMJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KALER ਫਰੀਦਕੋਟ-03 ਫਰੀਦਕੋਟ 04 Jul 1978 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465557972

377824380 632
PARMJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHOORA ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 12 Jul 1978 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
NULL

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465524797

565155980 633 JASVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SANJAY 

NAGAR FDK
ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 09 Sep 1978 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 
university

Private

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463977513
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

213934904 634
PARVEEN 

BHATTI
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JADLA

NAWANSHAHA
R-1

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

30 Sep 1978 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417423331

894551127 635 JYOTI GUPTA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
GANDA SINGH 

WALA
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 16 Nov 1978 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

Philosophy, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
 CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427008793

723974714 636
LAVNEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

TATARYE 
WALA

ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 19 Dec 1978 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 p.u.chd Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
pbi.uni.ਪਮਟ

ਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9855433001

506934880 637
NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. THOTHIAN ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Jan 1979 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University  
Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501101289

144819743 638 VANDNA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
FATEHGARH 

GUJRAN
MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Feb 1979 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University 
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
7837890009

548678833 639 JOGA SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
DASHMESH 

NAGAR
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 05 Apr 1979 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru nanak 

Dev University
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjabi 
University

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988693478

150854975 640
JAGMEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

RAM DAS 
NAGAR

ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 26 Apr 1979 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
IGNOU New 

delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9592004185

449189860 641
NEETU 
DHAWAN

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DHAPAI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 4 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18 Jul 1979 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University, 
Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146202233
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

671222010 642
KIRANJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BASTI 
HIMATPURA 

JAITU
JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 21 Aug 1979 06 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Panjabi 

university 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501890400

460173387 643 SONIA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
AGWAR 

GUJJRAN 
BOYS

JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 08 Oct 1979 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjabi 

university 
chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9781000720

231813894 644
NAVNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PHASE TWO ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 17 Oct 1979 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 
SCIENCE)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8054961380

858924137 645
PARMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHADIALA ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 10 Dec 1979 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 

unuversity 
ਪਮਟਆਲਾ l

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915929977

210866859 646
REKHA 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GOPAL NAGAR ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 16 Dec 1979 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501013544

787854843 647
PARMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

VEERE WALA 
KHURD

ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 14 Feb 1980 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 
SCIENCE, 

GEOGRAPHY)

1905
punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427500959

344471867 648 DILRAJ SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MEHOKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 24 Apr 1980 06 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

University
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501024680

847890458 649 RENU SHARMA ਐੱਚ.ਟੀ. SIANA ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
23 Jun 1980 06 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 

ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417000604

117940218 650
MOHINDERPAL 

 KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DANDU PUR

SULTANPUR 
LODHI-2

ਕਪੂਰਥਲਾ 18 Apr 1968 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U ASR. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9779531463
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

654759350 651 BALDEV SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOTLA KHURD MAJITHA 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 28 Apr 1968 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9780014215

345546116 652
CHARANJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NARANWALI KALANAUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 May 1969 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9417221620

731080332 653 RAJESH RANI ਐੱਚ.ਟੀ. ALLOWAL NAKODER-02 ਜਲੰਧਰ 02 Feb 1971 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY, 
CHD

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8288889449

729718257 654
AMARJIT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. SAHLON ਔੜ੍

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

05 Mar 1971 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855135200

127089618 655 BABITA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JAIN NAGRI ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 18 May 1971 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
IGNOU New 

Delhi
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9780779482

776891153 656 BALVIR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
PHIRNI 
MAJARA

ਬਲਾਚੌਰ-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
07 Dec 1971 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905 I.G.N.O.U.
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463438275

251336253 657 SATYA KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Utala SAMRALA-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 11 Mar 1972 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463162936

947149880 658
GURSHARAN 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES MASTER 
NAGAR

ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 01 May 1972 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 g.n.d.u Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSTY 
 PATAILA

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855071172

974928398 659
BALJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JARG G ਿੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Jun 1972 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

PHYSICAL 
EDUCATION, 
Social Studies)

9855019590
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

487295548 660
RAVINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
MIANWIND

KHADUR SAHIB ਤਰਨਤਾਰਨ 22 Aug 1972 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev Uni. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9780004951

790199554 661 ASHA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. MANKHERI MORINDA ਰੂਪਨਗਰ 12 Oct 1972 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463240595

833047419 662 SURJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KOT KHALSA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25 Nov 1972 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

HIMACHAL 
PARDESH 

UNIVERSITY 
SHIMLA

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

Public Administration, 
ENGLISH)

1905

JAMIA 
MILLIA 

ISLAMIA, 
NEW DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Science)
8146793377

759491721 663
RAJWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. GES SAIDPUR ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 15 Jan 1973 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9914812755

565132754 664
KULWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOTLA 
BAJWARA

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-1 
(ਿੇੜ੍ਾ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 03 Feb 1973 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855602310

353512766 665
SUKHJINDER 

SINGH 
DHILLON

ਐੱਚ.ਟੀ. GES BLEHAR ਮਭੱਿੀਮਵੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ 17 Feb 1973 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Computer 
Application)

9592091125

446014528 666
LAKHWINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Rurewal ਅਜਨਾਲਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 30 Apr 1973 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University 
 ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
Punjab 

University 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855462725

991791195 667
RITU 

MALHOTRA
ਐੱਚ.ਟੀ. KOT KALAN ਈਸਟ-4 ਜਲੰਧਰ 12 Oct 1973 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular
B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 IGNOU 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9877619593

773982913 668 SUMAN LATA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MIRPUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 Oct 1973 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular

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

Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 pu
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9530864208
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

783256702 669 JYOTI ਐੱਚ.ਟੀ. RAGHO MAJRA ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 20 Nov 1973 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 
Dev university

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Panjab 
universe 

Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815096540

846499592 670
JOSHIL 

KUMAR TIWARI
ਐੱਚ.ਟੀ.

NEHAR 
COLONY 
AMLOH

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 20 Nov 1973 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

I.A.S.E. 
deemd 

university,RAJ
ASTHAN

Distance 
Education

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 

COMPUTER 
APPLICATION, 
Environmental 
studies, Public 

Administration, ENGL)

1905
PBI.UNI, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9815603906

738751705 671
SUKHJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PAKHI KALAN ਫਰੀਦਕੋਟ-03 ਫਰੀਦਕੋਟ 01 Jan 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi.uni.ਪਮਟ

ਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
pbi.uni.ਪਮਟ

ਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427640731

197269543 672 SONIA RAMPAL ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KATRA 
JALLIAN

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12 Jan 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U. Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

JAMIA 
MILLIA 

ISLAMIA 
UNIVERSTY 
 NEW DELHI

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9872117681

931730327 673
AMANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. GAURA ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 25 Jan 1974 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU ASR. Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
punjab uni. 
chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855457020

458923527 674
KULWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. Prem Nagar ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 08 Apr 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781200484

435792649 675
SURINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

SHERPUR 
KALAN

ਲੁਮਧਆਣਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Apr 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####

Pbi 
uni.ਪਮਟਆਲਾ,P

unajbi 
uni.ਪਮਟਆਲਾ

Private,Pri
vate

B.A.,B.A. with 
(POLITICAL 

SCIENCE, HISTORY, 
RELIGION, 
ENGLISH)

####

Punjab 
uni.Chandiga
rh,Punjab 

uni.Chandiga
rh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

9501700754

871164587 676 AVTAR SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
MOILA 

WAHIDPUR
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 24 Apr 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876017828
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

820516717 677 NIRMAL SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
GES MALLA 

KURI WALLAH
KHADUR SAHIB ਤਰਨਤਾਰਨ 30 Apr 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Gndu Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
JMI 

University 
New Delhi

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9417155472

463696122 678 REETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAM DAS 

NAGAR
ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 01 Jun 1974 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Deb University
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university  
Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146200712

691821610 679
MANJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Dahurian ਅਜਨਾਲਾ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 02 Jun 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.Universi

ty
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855812252

431239807 680
KAMALJIT 

KAUR DOLON
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SUNET ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 13 Jun 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915002073

290918121 681
NIRAPDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SILOAANI Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Jun 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB UNI. 
CHANDIGARH

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNI. 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9872555839

197320117 682 HARJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. HERAN SUDHAR ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Jun 1974 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 pu.chd Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 pb.chd Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9878016062

439926988 683
RAJESH 
KUMAR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. WARIAN DONA ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 11 Jul 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8146677767

741260411 684
PARMJEET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
ALAWALPUR

ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 24 Jul 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915999338
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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
13

-14

20
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20
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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

248277790 685
RANJODH 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

JARKHELAN 
KHERI

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 03 Aug 1974 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
I.G.N.O. UNI. 

New Delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, HINDI, 
Humanities & Social 
Science, Science And 

Technology)

1905
Pbi Uni 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592092060

375157457 686
NAVKIRANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. THARAJ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੋਗਾ 05 Aug 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464408425

426836749 687
SUPINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

BATHAN 
KHURD

KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 11 Aug 1974 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
punjabi 
university

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855791482

770519797 688
SATWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. PAYAL .II ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 17 Aug 1974 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781510050

371979787 689 RANJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. KHAIRA KALAN
JHUNIR-II AT 

SDGH
ਿਾਨਸਾ 28 Aug 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463625652

882881771 690
BALJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NANAK NAGRI ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 11 Sep 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Panjabi 
university 

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 
university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914735260

755133167 691 JASPAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KAMBOO ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 17 Sep 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 
Dev university

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI, ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146552324

955316579 692
SUNITA 
KAUSHAL

ਐੱਚ.ਟੀ.
BAZIGAR 

BASTI AMLOH
ਸਰਮਹੰਦ-

3(ਅਿਲੋਹ)
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 12 Oct 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
I.A.S.E.deeme
d university 

,RAJASTHAN

Distance 
Education

B.A. with (HISTORY, 
COMPUTER 

APPLICATION, 
Environmental 
studies, Public 
Administration, 

ENGLISH, English 
Litra)

1905
PBI.UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9878101030
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

371828415 693
SARBJIT 
SINGH

ਐੱਚ.ਟੀ. MOHADIPUR MAJITHA 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 14 Oct 1974 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY, 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY
,ਪਮਟਆਲਾ

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9779451276

280894537 694
AMANPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DADUJODH

FATEHGARH 
CHURIAN

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 Nov 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

####

G .N.D .U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ,G 

.N.D .U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular,Pr
ivate

B.A.,B.A. with 
(ECONOMICS, 

Philosophy, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH, 
HISTORY)

####

Punjab 
university,Pu

njab 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ,ਪੱਤ
ਰ-ਮਵਹਾਰ

B.ED,B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies, 
Punjabi, Social 

Studies)

8872918200

823034183 695
NIRMALJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHANDE WALA ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 15 Nov 1974 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988258707

347448914 696
SURINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. MANGARH

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 18 Nov 1974 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

University
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781535953

276488511 697
SURINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

MURADPUR 
NARYAL

BULLOWAL ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 21 Nov 1974 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815675266

133916507 698 AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ARAYIAN 

WALA KALAN
ਫਰੀਦਕੋਟ-03 ਫਰੀਦਕੋਟ 25 Dec 1974 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

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

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8054500882

993147145 699
DAVINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DHURKOT Raikot ਲੁਮਧਆਣਾ 02 Jan 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9855809282

199911856 700 GURJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. POHIR ਡੇਹਲੋਂ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Jan 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
NULL

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

,CHANDIGA
RH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872100261
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

638939672 701 ANIL KUMAR ਐੱਚ.ਟੀ. CHARAN
NAWANSHAHA

R-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
15 Feb 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU, 

CHANDIGARH
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PU, 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463364318

119339223 702 SUNIL KAMAL ਐੱਚ.ਟੀ. JHINGRAN MUKANDPUR
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
05 Mar 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.U. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872846800

783932113 703
HARDEV 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHANO WAL ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Mar 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146854455

856230802 704 RITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
KOTHE 

SHAMSHE
JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 05 Apr 1975 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

universty,chand
igarh

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVERSTY

, 
CHANDIGAR

H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876435237

311418976 705
RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PASIAL DORANGLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 09 Apr 1975 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

POLITICAL 
SCIENCE, 

GEOGRAPHY)

1905 GNDU Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9465854869

168995316 706
NARINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. MEHRON ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 13 Apr 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.UNI. 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
MUSIC, PUNJABI 

ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7087707672

945820127 707
KULVEER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SUKHERA 
BASTI

ਅਬੋਹਰ-1 ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ 15 Apr 1975 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Jamia millia 
islamia new 

Delhi 

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501830800

492089588 708 SARBJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KALA VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 May 1975 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

INDIRA 
GANDHI 

NATIONAL 
OPEN 

UNIVERSITY,N
EW DELHI 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI)
1905

JAMIA 
MILIA 

ISLAMIA 
,NEW  
DELHI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8054015177
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

310592949 709
GURWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HAYAT NAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 16 May 1975 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
university of 

jammu 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814377775

318595376 710
HARMINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. CHUHAR WAL ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 03 Jul 1975 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Kurukhhetera 

university 
kurukshetra

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI, ENGLISH)
1905

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463274899

358795333 711 JAGTAR SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. AHMADPUR ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Aug 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815720001

125031146 712
GURJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DALA G ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 15 Aug 1975 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 pu chd Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 pu chd
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463344668

998016785 713
VARINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. CHAUHRA ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 20 Sep 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, 
Psychology, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
P.U.CHANDI

GARH
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9779468485

845289811 714 ANURADHA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. NASRALA HSP 1A ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 06 Oct 1975 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
UNIVERSITY 
 OF JAMMU 

TAWI

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9463635620

342988778 715
HARBANS 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. KHARA TWO KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 20 Oct 1975 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781970016

668283587 716
RAKESH 
KAPLIA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RASULRA ਿੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 24 Oct 1975 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARK
NULL

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9781481377
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

997494910 717 NAVTEJ SINGH ਐੱਚ.ਟੀ.
UDHOKE 
KALAN

TARSIKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 04 Jan 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

Philosophy, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9878837266

997092672 718
GURPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DEEP NAGAR ਪਮਟਆਲਾ-2 ਪਮਟਆਲਾ 05 Jan 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university
Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9914800640

443526449 719
RAJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DULWAN KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 12 Jan 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Panjabi 

University 
ਪਮਟਆਲਾ

NULL

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Urdu, 
Mathematics, 
Commerce, 
Economics, 
Agriculture, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
Physical 
Science,)

9855700709

939533162 720 SUNIL KUMAR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. bhaur
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 02 Feb 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERSITY 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463486638

563183647 721
RAKESH 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. MUDO WAL ਕਪੂਰਥਲਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 08 Feb 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U. Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

University
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427866733

665883820 722
JARNAIL 
SINGH

ਐੱਚ.ਟੀ. GES DODE GANDIWIND ਤਰਨਤਾਰਨ 22 Feb 1976 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815199101

326294714 723
TARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. PASIAL DORANGLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02 Mar 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 
SCIENCE)

1905

PANJAB 
UNIVERSTY 

 
CHANDIGAR

H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872011379

427510833 724
KULWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DASMESH 
NAG. 

W.NO.09 MKS.

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
2

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 19 Mar 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501007898
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

695344550 725
SUKHMANDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DASHMESH 
NAGAR

ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 19 Mar 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,CHAN
DIGARH

Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9041386575

576681819 726 SARBJIT KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. ADDA RAIKOT JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 21 Mar 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university 
NULL

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501910300

199226789 727 MUNISH GAJRI ਐੱਚ.ਟੀ. MALAK PUR SIRHIND 2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 23 Apr 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI, ENGLISH, 
Hindi Literature)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9780210400

884694536 728 SUNITA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ICCHEWAL ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 23 Apr 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417017744

982128972 729
JASWANT 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. PANJOLA ਪਮਟਆਲਾ-1 ਪਮਟਆਲਾ 15 May 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi  
University 

Patiale 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501016976

487433451 730 MALKIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHANIEKI ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Jun 1976 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

GURU 
NANAK DEV 
UNIVERISTY, 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Hindi 
Elective, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSIT
Y , ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501279900

877685193 731 BINDU BALA ਐੱਚ.ਟੀ.
BADALI ALA 

SINGH
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-1 

(ਿੇੜ੍ਾ)
ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 01 Jun 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤਸ

ਰ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
GNDU, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9803555468

552372431 732
SATINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. BAGSIKANDER ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 06 Aug 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815106837
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

690030366 733
SUKHJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MOTHAWALI ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 13 Aug 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9530717727

469331161 734 AMANDEEP ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SHEIKHU PUR ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 23 Aug 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G N D U
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Psychology, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905 IGNOU
Distance 
Education

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9815632808

350742235 735
JASPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KUP KALAN ਅਮਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 27 Sep 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB. 

UNIVERSITY
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI.UN

IVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Agriculture, 
Social Studies)

8437656008

349778593 736 HARJAP SINGH ਐੱਚ.ਟੀ. CHAK KALAL
NAWANSHAHA

R-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
03 Oct 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERCIT
Y ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463534773

780636819 737
NARINDERJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. BHAGOWAL BULLOWAL ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 04 Oct 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, HINDI, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9464860197

232726128 738
TARSEM 
SINGH

ਐੱਚ.ਟੀ.
SALANA 
B.D.S.W

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 19 Oct 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university 
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjabi 
university 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872100604

797743650 739
GURPREET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. SANGHOL GIRL KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 20 Oct 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
pbi uni 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8146317782

847757349 740
BHUPINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. HB SANDHWAN ਬੰਗਾ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 
ਨਗਰ

21 Oct 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463761625

572527418 741
KANWALJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

TALWANDI 
CHAUDRIAN

SULTANPUR 
LODHI-1

ਕਪੂਰਥਲਾ 11 Nov 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CHD

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914152453
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

290236321 742 JAGJIT SINGH ਈ.ਟੀ.ਟੀ. DALLA
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 12 Nov 1976 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.U.,ਅੰਮਿਰ

ਤਸਰ
Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815805206

725638830 743
PUNAMDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MANKOR 
SINGH

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 14 Nov 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855369437

577367310 744
MANJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਜਨਾਲਾ 
KENDER

ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18 Nov 1976 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(Philosophy, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872012465

958640817 745 ROSHAN LAL ਐੱਚ.ਟੀ. SAIFLABAD ਕਪੂਰਥਲਾ-3 ਕਪੂਰਥਲਾ 30 Nov 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

Sanskrit, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Jamia millia 
Islamia new 

delhi

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501016847

150184584 746
MAMTA RANI 

SHARMA
ਐੱਚ.ਟੀ. MADHOPUR SIRHIND 1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 13 Dec 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI. UNI. 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872508400

995791568 747 AMRIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHMNEWAL ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 14 Dec 1976 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab uni 
chandigarh

Private

B.A. with (HISTORY, 
Home Science, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjab uni 
chandigarh

Private
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

8146900348

566389845 748
RAJWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAGTUPURA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 18 Dec 1976 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

Guru Nanak 
Dev 

University, 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814903257

778675731 749
AMANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MAKHAN WINDI ਅੰਮਿਰਤਸਰ 2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 12 Jan 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8283931720
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

323851857 750 NEETA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. CHACHO KI ਫਗਵਾੜ੍ਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 15 Jan 1977 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417258204

721985829 751
LAKHVIR 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. BRONGA ZER SIRHIND 2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 15 Feb 1977 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592088775

558798772 752
SARBJIT 
SINGH

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
DEVI DASS 

PURA
ਜੰਮਡਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Feb 1977 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, Environmental 
studies, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Jamia Millia 

Islamia, 
New Delhi

Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies, 
Political 
Science, 
History)

9915994433

678890822 753
GURPREET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES 
JAGATPUR

GANDIWIND ਤਰਨਤਾਰਨ 17 Mar 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
G.N.D.U 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 ignou
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9779928809

173934868 754 RENU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
RAMGARH 

BUTTA SINGH 
WALA

ਬਨੂੜ੍ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 02 Apr 1977 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNI.ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
RELIGION, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
PUNJAB 
UNI. CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9915381343

620143205 755
RAJWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

GES SRAHLI 
MAND KALAN

NAUSHEHRA 
PANNUAN

ਤਰਨਤਾਰਨ 27 Apr 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
8146859107

967041201 756
PRABHJOT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. POHLO MAJRA KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 29 Apr 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417672917

834241386 757
RAJINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. GES MALUWAL ਤਰਨਤਾਰਨ 1 ਤਰਨਤਾਰਨ 01 May 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
CHD.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
Public Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905

THE 
UNIVERSITY 

 OF 
KASHMIR 
SRINAGAR

Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914462045
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

193770465 758
SUKHRAJ 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੰਗਲ

SHRI 
HARGOBINDPU

R
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 05 May 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

Mathematics, 
Commerce, 
Economics, 
Agriculture, 
PHYSICAL 

EDUCATION, 
Physical 
Science, 
SCIEN)

9815112430

629151719 759
MANJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MACHAKI 
KALAN ONE

ਫਰੀਦਕੋਟ-01 ਫਰੀਦਕੋਟ 27 May 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501800923

517054912 760
KULWINDER 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

TANDA BADHA 
KALAN

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 15 Jun 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
iase deemed 

university 
rajasthan

Distance 
Education

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 

COMPUTER 
APPLICATION, 
Environmental 
studies, Public 

Administration, ENGL)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9878106850

487814836 761 SAROJ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BASTI MITHU WEST-01 ਜਲੰਧਰ 26 Jun 1977 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University 
, ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781701919

520150175 762
NEETU 
SHARMA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PURANA HIGH 

COURT
ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 17 Jul 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Sanskrit, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465836345

384720833 763
BALJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. DUGRI ਚਿਕੌਰ ਸਾਮਹਬ ਰੂਪਨਗਰ 20 Jul 1977 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

unibersity 
chandigarh 

Private

B.A. with (HISTORY, 
Environmental 

studies, POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464822444

570343318 764
AMANDEEP 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BHARTHALA 
RANDHAWA

ਿੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 20 Jul 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855644460
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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
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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

552691429 765
RAJINDER 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. MANSOORPUR KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 17 Aug 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814119992

962283668 766
PARVEEN 

LATA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Model Town ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 17 Aug 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888885646

347828275 767
GAGANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ALOHRAN 
KALAN

ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 22 Sep 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY,ਪ
ਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501020873

450981348 768
PARMINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

DIALPURA 
BHAI KA

ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਮਠੰਡਾ 27 Sep 1977 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi.Uni.ਪਮਟਆ

ਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 
Uni.Chd

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7589159855

930768456 769
KIRANDEEP 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. HAWELI DINANAGAR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 27 Sep 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9988526289

945924741 770 DIMPLE RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿੰਨਾ NO. VII ਿੰਨਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 15 Oct 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9478939366

443233167 771
SURINDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHARUR ਸੁਨਾਿ-1 ਸੰਗਰੂਰ 06 Nov 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876098100

479747486 772 POONAM BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BRANCH NO. 

V ਬਟਾਲਾ
ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 04 Dec 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
gurunanakdevu

niversity
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

indraganghi 
national 
open 

university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies, 
Computer 
Application)

9780030531
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

175438797 773
NEERAJ 
KUMAR

ਐੱਚ.ਟੀ. NOMALA ਪਠਾਨਕੋਟ-1 ਪਠਾਨਕੋਟ 06 Dec 1977 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 gndu Private

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

ENGLISH, 
PHYSICAL 

EDUCATION)

1905
universty of 

kashmir
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888118432

912879122 774
JASWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

RAVIDASS 
MANDIR ਬੰਗਾ

ਬੰਗਾ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
30 Dec 1977 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417671044

153940688 775 BALJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TASH PUR
SULTANPUR 

LODHI-2
ਕਪੂਰਥਲਾ 01 Jan 1978 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU,ਅੰਮਿਰਤਸ

ਰ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVERSITY
,CHANDIGA

RH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463062466

219856561 776 NEELAM RANI ਐੱਚ.ਟੀ.
KHATKAR 

KALAN
NAWANSHAHA

R-2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
12 Jan 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSTY,C
HD

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSTY
,CHD

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872109185

521128255 777
GURMEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

BHADALTHUHA 
 MAIN

ਸਰਮਹੰਦ-
3(ਅਿਲੋਹ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 10 Feb 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PBI UNI 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815068949

798686277 778 SAROJ BALA ਐੱਚ.ਟੀ.
SIDHWAN 

KALAN
ਮਸੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Feb 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815455811

644275308 779 JASBIR KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. BHEDPURA ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 19 Mar 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427422447

991973920 780
RATTIKA 
KAPOOR

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. TAJPUR ਈਸਟ-3 ਜਲੰਧਰ 07 Apr 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

university
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
Punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9646513061
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

483257847 781
HARPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SUHAVI KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 08 Apr 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417686947

264023834 782 JASBIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHHEHARTA 

MAIN
VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 10 Apr 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab  

university 
Chandigarh 

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463423322

697957767 783 BALJEET KAUR ਐੱਚ.ਟੀ.
JATTANA 

NIWAN
KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 15 Apr 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi uni 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, PUNJABI 

ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjabi uni 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, 

English, Social 
Studies)

9855327587

468931880 784
INDERJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

RAKKRAN 
DHAHAN

SAROYA
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
20 Apr 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8699159919

833110292 785
BALJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BOPARAI TARSIKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 01 May 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ Locomotor

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 
Dev Universty 

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

Universty 
Chandigarh

Private

B.ED with 
(Social Studies, 

Political 
Science)

8054603913

269347971 786
RIPANDEEP 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BR. ਿੰਨਾ NO.VI ਿੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 10 Jun 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab 

university
Private

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
GEOGRAPHY, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815607236

588683348 787
SURINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

BADHNI 
KHURD

ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿੋਗਾ 23 Jun 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB UNI 
CHANDIGARH

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872216663

727028188 788
JASPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MKS.(G) SCH 
WNO 8 MKT

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ-
2

ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 02 Jul 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
Chandigar

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427145533
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

259067497 789 SEEMA DEVI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
HAIBOWAL 

KALAN
MANGAT-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 12 Jul 1978 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 P.U, CHD Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 P.U, CHD Private
B.ED with 

(Punjabi, Social 
Studies)

9417323243

363257373 790
SANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. MEONWAL MANGAT-3 ਲੁਮਧਆਣਾ 29 Jul 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9876523432

363581982 791
BIKRAMJIT 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

RANIPUR 
RAJPUTTAN

ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 30 Jul 1978 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru nanak 

dev university
Private

B.A. with (PUNJABI 
ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
punjabi 
university

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463763123

913743759 792 BALVIR KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
AGWAR 

GUJJRAN 
BOYS

JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 30 Jul 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
9464067000

428123658 793
HARDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. NOURA ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 07 Aug 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9465345602

524728742 794
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KOTHE 
SHAMSHE

JAGRAON ਲੁਮਧਆਣਾ 19 Aug 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9592516872

133598940 795
CHARANJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ADLIWALA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Aug 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8054611925

872593705 796
KULWINDER 

KUMAR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. RUMANA CHAK ਰਈਆਂ-2 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 07 Sep 1978 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
EIILM 

UNIVERSITY 
Private

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

POLITICAL 
SCIENCE, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9878653377
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

512253850 797 RESHMA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KISHANPUR ਫਗਵਾੜ੍ਾ-2 ਕਪੂਰਥਲਾ 30 Sep 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. Locomotor
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988886810

720539369 798
RAJWINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

JIWAN NAGAR 
FDK

ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 22 Oct 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

Philosophy, PUNJABI 
ELECTIVE, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501705200

848367508 799
POONAM 
ARORA

ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
MAQBOOLPUR

A
ਅੰਮਿਰਤਸਰ 5 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 29 Oct 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

HINDI, Philosophy, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 IGNOU
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9872810212

948556856 800
RAJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. MAJRI ਿੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 31 Oct 1978 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Pbi.University 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, Public 
Administration, 

PUNJABI, ENGLISH)

1905
PU 

CHANDIGAR
H

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417976917

892517750 801
MONA 

SHARMA
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Ablowal ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 29 Nov 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIV.
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, English 

Litrature)

1905 punjab univ.
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9855145566

170865020 802 SONIA ਐੱਚ.ਟੀ. SARHALI GORAYA-1 ਜਲੰਧਰ 05 Dec 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G. N. D. U. Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9646067857

392030999 803 JASVIR KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. AMAMGARH SAMANA-3 ਪਮਟਆਲਾ 15 Dec 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjabi 

university, 
ਪਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
punjabi 

university, 
ਪਮਟਆਲਾ

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463367877

972430742 804
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. VERKA GIRLS VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 20 Dec 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University 
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

Psychology, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9646061797

928688329 805 ANSHU RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Rouni Jhungian ਪਮਟਆਲਾ-3 ਪਮਟਆਲਾ 22 Dec 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 

University, 
ਪਮਟਆਲਾ

Regular

B.A. with (MUSIC, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH, English 

Litrature)

1905
IGNOU, 

New Delhi
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Science)
9855457584
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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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ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

666327947 806 RACHNA RANI ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
SURGAPURI 

KKP
KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 25 Dec 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

Sanskrit)
1905

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501021563

332263218 807
SARABJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Khosa Kotla ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 30 Dec 1978 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814700949

899883808 808 RANJU BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
BOYS CENTRE 

KOTKAPURA
KOTKAPURA ਫਰੀਦਕੋਟ 11 Jan 1979 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9463246797

161833821 809 ANITA CHAWLA ਐੱਚ.ਟੀ. BEGUMPUR
NAWANSHAHA

R-1
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ
21 Jan 1979 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University 
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

University 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9814301179

625829920 810
DUPINDERJEE

T KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

SULTANWIND 
BOYS

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Feb 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru nanak 
dev university

Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501021771

658088348 811
RAJINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. JHINJRAN SIRHIND 1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 08 Mar 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University 

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university
Private

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427465011

389453639 812
GURPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

PHASE 
ELEVEN

ਿਰੜ੍-3 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 11 Mar 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9646016752

914515811 813
PRABHJOT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. RAHOUN ਿੰਨਾ-1 ਲੁਮਧਆਣਾ 23 Mar 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

uni.,chandigarh
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
Punjab 

uni.,chandig
arh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9781500316

613354202 814
GAGANJEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. MAHESPURA KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 03 Apr 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 p u chd Regular

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 

ECONOMICS, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 p u chd
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Science)
8872044166
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

625399428 815 NAVJOT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ADDA SAHAULI ਭਾਦਸੋਂ-2 ਪਮਟਆਲਾ 10 Apr 1979 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 Punjabi uni. Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, Public 

Administration, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 Punjabi Uni.
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8591511511

732186630 816
PARDEEP 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ.

GOBINDGARHD
ABRIKHANA

JAITU ਫਰੀਦਕੋਟ 15 Apr 1979 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9878423569

944273120 817 JEEVAN DEVI ਐੱਚ.ਟੀ.
FATEHPUR 

JATTAN
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-2 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 23 Apr 1979 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Guru Nanak 

Dev University 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914655676

638256242 818
RAMANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. JALVEHRA SIRHIND 1 ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 30 Apr 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, 

PHYSICAL 
EDUCATION, 
Social Studies)

9463812209

359138733 819
JOTINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SINGHA WALA ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 01 May 1979 07 Dec 2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU chd Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 PU chd
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9878359981

833433150 820
RAMANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

KAHAN SINGH 
WALA

ਿੋਗਾ 2 ਿੋਗਾ 15 May 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjabi 
University

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905 IGNU DELHI
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501034516

221625737 821
HARPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. ARRIACHA ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਮਧਆਣਾ 20 May 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PU 

CHANDIGARH
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Pbi.Univ.ਪਮਟ

ਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427868390

698880834 822
JASWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. HARPALPUR GHANOUR ਪਮਟਆਲਾ 30 May 1979 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 
Punjabi Literature, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
7347604044
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ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਿਸ਼ਾ 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
15
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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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

868326792 823
SARBJEET 

SINGH
ਐੱਚ.ਟੀ. GES THATHA GANDIWIND ਤਰਨਤਾਰਨ 03 Jun 1979 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
guru nanak 

dev university 
ਅੰਮਿਰਤਸਰ

Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8872400192

683788179 824
HARPREET 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. BHAIRONPUR

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-1 
(ਿੇੜ੍ਾ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 09 Jun 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY,ਪ
ਮਟਆਲਾ

Private

B.A. with 
(SOCIOLOGY, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905

PUNJAB 
UNIVERSITY
,CHANDIGA

RH

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9646893277

926666318 825
SANDEEP 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

SIDHUPUR 
KALAN

KHAMANO ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 13 Jun 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815562002

635021571 826 AMARJIT KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
PANDORI 

BAGEL SINGH
MUKERIAN 1 ਹੁਮਸ਼ਆਰਪੁਰ 02 Jul 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GNDU 

ਅੰਮਿਰਤਸਰ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 PU CHD
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9888222084

647220866 827 SURASTA RANI ਐੱਚ.ਟੀ. NUREWAL PHILLOUR ਜਲੰਧਰ 25 Jul 1979 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
Punjab 

University 
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university 
Chd.

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9877074482

159916352 828
SHARNJIT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MANJIT 
INDERPURA 

FDK
ਫਰੀਦਕੋਟ-02 ਫਰੀਦਕੋਟ 15 Aug 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ Locomotor

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY 
CHAMDIGARH

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8427568270

427088134 829
MANPREET 

SINGH
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

MEERA KOT 
KHURD

ਅੰਮਿਰਤਸਰ 3 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 22 Aug 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
Private

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855758888

127486314 830 IQBAL KAUR ਈ.ਟੀ.ਟੀ. Khanowal ਅਜਨਾਲਾ-1 ਅੰਮਿਰਤਸਰ 25 Sep 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914266607
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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
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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

642619358 831
TEJINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

KOKRI 
HEERAN

ਿੋਗਾ 1 ਿੋਗਾ 25 Sep 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9988258787

956161375 832
SARVPREET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. SUNET ਲੁਮਧਆਣਾ-2 ਲੁਮਧਆਣਾ 25 Sep 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 PU CHD Regular

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905 P U
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464418372

879459114 833 MAMTA ARORA ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ASAL ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ-2 ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 13 Oct 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with 
(Philosophy, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 PU CHD
Distance 
Education

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9914422282

760811609 834 AMRIT BALA ਐੱਚ.ਟੀ. BAZIDPUR ਭਾਦਸੋਂ-1 ਪਮਟਆਲਾ 02 Dec 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
punjab uni 

(CHD)
Private

B.A. with (HISTORY, 
SOCIOLOGY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
IGNOU 

NEW DELHI
Distance 
Education

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
9501002395

214434656 835
BHAGWANT 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. GHANUPUR VERKA ਅੰਮਿਰਤਸਰ 03 Dec 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, 

GEOGRAPHY, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9501111729

418733856 836
SUKHNEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

BASHESHARPU
R

WEST-01 ਜਲੰਧਰ 03 Dec 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJABI 

UNIVERSITY 
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9815978403

587461887 837
MRS. 

VAISHALLY
ਐੱਚ.ਟੀ. SINGHPURA ਡੇਰਾ ਬਸੀ-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 12 Dec 1979 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 G.N.D.U Private

B.A. with (HISTORY, 
HINDI, POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905 P.U
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Hindi, Social 

Studies)
8283833216

172263688 838 PREETI ਈ.ਟੀ.ਟੀ. BHAGAT PUR ਕਪੂਰਥਲਾ-1 ਕਪੂਰਥਲਾ 29 Dec 1979 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905

Guru 
nanakdev 
university 
amrtsar

Regular

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9878408577
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ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਿਤੀ 

DMC ਭਾਗ 
ਤੀਜਾ ਤੋਂ 
ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/
ਪੱਤਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 
ਪਰਾਈਵੇਟ

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮਵੱਚ 
ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਮਸਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 
ਅਤੇ ਮਿਤੀ

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   
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਠੇਕੇ/ 
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)

ਪਰਿ ਸਿਾਂ 
ਕਲੀਅਰ 
ਕਰਨ ਸਿੇਂ 
ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਹੁਕਿ ਨੰ. 

ਸਿੇਤ ਮਿਤੀ

ਪੇਰੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -  
ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ/  
PRI/ ULB ਮਵੱਚ 
ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰ.: 2/305/2014/ 
ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਸੱਮਿਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦੇ ਹੁਕਿ ਨੰ. 
2/7-14ਸੇਪਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਮਿਆ ਮਵਭਾਗ 

ਮਵੱਚ ਿਰਜ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੈਮਰਟ ਅੰਕ - 
ਮਨਯੁਕਤੀ 

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

ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ 

ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਮਲਿੀ ਜਾਵੇ।

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

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.
(ਜਰੂਰ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

539574336 839
KAMALJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SOONK ਿਰੜ੍-1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 20 Jan 1980 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with (ENGLISH 
ELECTIVE, 
HISTORY, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 

Chandigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
8837832152

955514784 840
SARABJIT 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ. SAMPLI

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ-1 
(ਿੇੜ੍ਾ)

ਫਮਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਮਹਬ 08 Feb 1980 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Private

B.A. with 
(ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
POLITICAL 

SCIENCE, PUNJABI, 
ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9855016011

661069481 841 RAJNI BALA ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
CHAHAL 
KALAN

ਬਟਾਲਾ-1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 04 Mar 1980 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
PUNJAB 

UNIVERSITY
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9464194264

712391533 842 PRITPAL KAUR ਐੱਚ.ਟੀ. BATTA ਿਰੜ੍-2 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 06 Mar 1980 07 Dec 2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
Private

B.A. with (HISTORY, 
ECONOMICS, 

PUNJABI ELECTIVE, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,Cha

ndigarh

ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
9417242972

255582486 843
RAVINDER 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

KALANAUR 
BOYS

KALANAUR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 24 Apr 1980 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private
B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI, ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. 

ਪਮਟਆਲਾ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(English, Social 

Studies)
9781646444

656732592 844
RAJWINDER 

KAUR
ਐੱਚ.ਟੀ.

KHOKHAR 
KALAN

ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 25 May 1980 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905
GURU 

NANAK DEV 
UNIVERSITY

Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8054285008

865139153 845
NAVJEET 

KAUR
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. KHURD

SULTANPUR 
LODHI-1

ਕਪੂਰਥਲਾ 10 May 1990 07 Dec 2001 - - ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਾਮਜਕ 
ਮਸੱਮਿਆ

1905 GNDU Private

B.A. with (HISTORY, 
PUNJABI ELECTIVE, 

POLITICAL 
SCIENCE, PUNJABI, 

ENGLISH)

1905
Punjab 

university
ਪੱਤਰ-
ਮਵਹਾਰ

B.ED with 
(Punjabi, Social 

Studies)
8968109262
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