
ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 433053568 ਤਜੇਸਵੀ ਕੁਿਾਰ ਚਡੱਾ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ.
ਸਾਾਂਦ ੇਹਾਸ਼ਿ/ ਘਲੱ 

ਖਰੁਦ-1/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
15-06-1962 - 03-12-1990 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1988 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
8283090242

2 207806190 ਪਰਿਜੀਤ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਮਜਲਹ ਾ ਜਲੇ/ ਫਰੀਦਕਟੋ-

2/ ਫਰੀਦਕਟੋ
01-09-1966 - 12-10-1992 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1987 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਿਊਮਜ਼ਕ
9878938590

3 299972271 ਤਮਿਦੰਰ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਬਡਾਲੀ/ ਖਰੜ-2/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
30-10-1968 - 18-10-1996 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1990 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1994

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9814124909

4 368535239 ਹਿੇਾ ਚਪੌੜਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪੀ.ਏ.ਯੂ./ ਿਾਾਂਗਟ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
15-06-1972 - 28-06-1997 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1995 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1993 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ, 

ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ

9814745801

5 597442563 ਿਮਨੰਦਰ ਐਚ.ਟੀ.
ਸਮਹਣੇਵਾਲਾ/ ਸਗੰਤ/ 

ਬਮ ੰਡਾ
19-10-1965 - 08-07-1997 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1989 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1988 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9501020218

6 630624749 ਸੀਿਾ ਿਹਾਜਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗੜਹਾ (ਿੁ)ੰ/ ਈਸਟ-3/ 

ਜਲੰਧਰ
10-10-1965 - 24-07-1997 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1986 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1984 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9876626434

7 450757599 ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਿਾਰ ਐਚ.ਟੀ.
ਬਹੇਿਨ ਦੀਵਾਨ/ 

ਬਮ ੰਡਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
24-12-1965 - 24-07-1997 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1991 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1994

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855712942

8 758126955 ਸੁਿਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਬੰਾਲਾ/ ਖਰੜ-3/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
15-10-1967 - 25-07-1997 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1991 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1993 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9876366740

9 323821367 ਸਵੀਨਾ ਿਹਾਜਨ ਐਚ.ਟੀ.
ਪੈਂਤਪਰੁ/ ਿਾਜਰੀ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
02-09-1969 - 27-08-1997 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1990 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1992

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463087079

10 127638203 ਅਰਮਵਦੰੂ ਐਚ.ਟੀ.
ਗਮੋਬਦੰਗੜਹ/ ਖਰੜ-3/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
12-12-1970 - 09-10-1997 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1990 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਰੀਮਰਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਮਜਓਗਰਾਫੀ, 

ਮਹਸਟਰੀ

9988678445

11 232335712 ਰਾਜਨ ਹਰੀਸ਼ ਐਚ.ਟੀ.

ਅਨੰਦਪਰੁ ਸਾਮਹਬ/ 

ਅਨੰਦਪਰੁ ਸਾਮਹਬ/ 

ਰਪੂਨਗਰ

26-03-1978 - 12-10-1998 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2016

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9872032609

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਪਰਾਇਿਰੀ ਟੀਚਰਾਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਿਾਸਟਰ/ ਮਿਸਟਰਸੈ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਸਬਧੰੀ (ਕਵੇਲ M.A. ਇੰਗਮਲਸ਼ ਅਤ ੇB.Ed. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ) ਅਮਧਆਪਕਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

12 543569175 ਹਰਮਪਦੰਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪਾਰਸਰਾਿ ਨਗਰ/ 

ਬਮ ੰਡਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
12-03-1976 - 04-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501670033

13 252483542 ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਬੀਰ ਨਗਰ/ ਬਸੈਟ-2/ 

ਜਲੰਧਰ
10-06-1977 - 05-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9877579339

14 443073511 ਕਿੋਲਦੀਪ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਉਲਾਣਾ/ ਘਨੌਰ/ 

ਪਮਟਆਲਾ
26-06-1979 - 05-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8146107592

15 716941427 ਨਮਰੰਦਰ ਜੀਤ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.

ਿਘੇਵੋਾਲ ਦਆੁਬਾ/ 

ਿਾਮਹਲਪਰੁ-1/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

16-04-1975 - 06-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2016
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9878530627

16 713452441 ਅਮੰਿਰਤਪਾਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਨਜਾਿਪਰੁ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

5/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
02-11-1975 - 06-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417312430

17 811149749 ਿਨਿਹੋਨ ਮਸਘੰ ਐਚ.ਟੀ. ਰਾੜ/ ਿਾਨਸਾ/ ਿਾਨਸਾ 12-07-1978 - 06-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876124002

18 151490921 ਨਵਦੀਪ ਕੁਿਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਸੇ ਰਾਜ/ ਬਮ ੰਡਾ/ 

ਬਮ ੰਡਾ
19-11-1978 - 06-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463022282

19 642472547 ਿਮਨੰਦਰ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਬਨੰਿਾਜਰਾ/ ਿਮੋਰੰਡਾ/ 

ਰਪੂਨਗਰ
20-11-1969 - 07-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  ਪਜੰਾਬੀ , 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
9814877710

20 942198335 ਗੁਰਮਪਦੰਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਡੰਡਵਾ/ ਧਾਰੀਵਾਲ-2/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
27-07-1972 - 07-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9592903372

21 716533294 ਿਨੋਜ ਕੁਿਾਰ ਐਚ.ਟੀ.
ਜਧੋਪਰੁ ਰੋਿਾਣਾ/ 

ਬਮ ੰਡਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
18-09-1977 - 07-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463637438

22 355497987 ਅਨੁਰਾਧਾ ਐਚ.ਟੀ.
ਚਦੰਸਰ ਬਸਤੀ/ 

ਬਮ ੰਡਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
17-04-1976 - 10-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417642011
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

23 451410778 ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕਾਮਨਆਾਂ ਵਾਲੀ/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 1/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ

16-04-1977 - 10-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

7009418146

24 889174558 ਹਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਬਗਵਣੈ/ ਗੜਹਸ਼ਕੰਰ-1/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
02-09-1977 - 11-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463120253

25 187587202 ਪਰਿਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਸੂੇਵਾਲ/ ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ 

ਪਨੂੰਆ/ ਤਰਨਤਾਰਨ
28-03-1979 - 11-12-2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8146722500

26 662460144 ਿਮਨੰਦਰ ਕਰੌ ਅਰੋੜਾ ਐਚ.ਟੀ.
ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਮੈਫਲ ਰਮਹਿਾਨ/ 

ਈਸਟ-1/ ਜਲੰਧਰ
08-08-1969 - 17-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1990 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਿਊਮਜ਼ਕ
9888472504

27 996448127 ਿੀਨੰੂ ਐਚ.ਟੀ.
ਰਾਿਪਰੁ/ ਬਸੈਟ-1/ 

ਜਲੰਧਰ
17-07-1976 - 17-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, Civics
9781023737

28 941835967 ਿਜੇਰ ਮਸਘੰ ਐਚ.ਟੀ.
ਨਾਹਰਪਰੁ/ ਕਰਤਾਰਪਰੁ/ 

ਜਲੰਧਰ
18-05-1972 - 18-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  ਪਜੰਾਬੀ , 

ਇੰਗਮਲਸ਼
8054700504

29 360028924 ਤਰਨਜੀਤ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਰਾਿਪਰੁ ਕਲਾਾਂ/ ਬਨੂੜ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
23-03-1977 - 18-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9814672403

30 129357917 ਿਾਾਂਗਟ ਰਾਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਪਰਾਏ/ ਈਸਟ-4/ 

ਜਲੰਧਰ
13-03-1983 - 18-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1994 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9888683814

31 367750804 ਿਨਮਜਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਟੂ/ ਕਪਰੂਥਲਾ-2/ 

ਕਪਰੂਥਲਾ
03-09-1964 - 20-12-2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1985 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1987 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, Fine Arts
7837628116

32 167716613 ਸ਼ੀਤਲ ਰਾਿ ਐਚ.ਟੀ.
ਬਹਾਦਰੁਪਰੁ/ ਔੜ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
24-06-1966 - 20-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1992 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
8872121417

33 442860569 ਲੀਨਾ ਚਡੱਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਜਹਾਾਂਗੀਰਪਰੁ/ 

ਕਪਰੂਥਲਾ-3/ 

ਕਪਰੂਥਲਾ

26-07-1973 - 20-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1998 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1995 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9041081342
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

34 766795733 ਮਵਸ਼ਵ ਜੀਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਗੱਾ/ ਤਰਮਸਕੱਾ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
05-05-1965 - 21-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501109261

35 371126465 ਸਨੋੀਆ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤੰੁਗ ਭਾਈ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

2/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
28-08-1965 - 21-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1987 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1988 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, Civics
9814898322

36 328594262 ਮਕਰਨ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਬਸੋਰ ਕਲਾਾਂ/ ਭੁਨਰਹੜੇੀ-

2/ ਪਮਟਆਲਾ
26-04-1971 - 21-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9501488220

37 878423684 ਨੀਰਜ ਜਟੇਲੀ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪਰਸਵੋਾਲ/ ਿਾਮਹਲਪਰੁ-

1/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
15-06-1973 - 21-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417657388

38 444617796 ਸਮਚਨ ਗਇੋਲ ਐਚ.ਟੀ.
ਫਾਗਲਾ/ ਮਸਧੱਵਾਾਂ ਬਟੇ-

2/ ਲੁਮਧਆਣਾ
15-02-1975 - 21-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9501082786

39 453467810 ਮਕਰਨ ਬਾਾਂਗਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕੁਲਾਿ/ ਨਵਾਾਂਸ਼ਮਹਰ-1/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
31-08-1976 - 21-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9417396966

40 163097381 ਜਤੋੀ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਐਚ.ਟੀ.
ਕਕਰਾਲੀ/ ਡੇਰਾਬਸੀ-1/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
25-10-1976 - 21-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9855608777

41 174514291 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ (ਕੰ)/ 

ਿਾਾਂਗਟ-1/ ਲੁਮਧਆਣਾ
06-10-1978 - 21-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501533772

42 245411885 ਸਰੋਤਿ ਗਾਾਂਧੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਜੈਪਰੁਾ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-2/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
01-02-1960 - 24-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1983 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1984 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, 

Geography

9878632702

43 665223949 ਗੁਰਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਿਦਾਸ ਨਗਰ/ ਿਗੋਾ 

2/ ਿਗੋਾ
25-12-1961 - 24-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1988 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1991 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9814423339

44 870841901 ਬਲਮਜਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲੱਡੇ (ਿੁ)ੰ/ ਬਾਘਾ 

ਪਰੁਾਨਾ/ ਿਗੋਾ
05-11-1974 - 24-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9417916351
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

45 791042835 ਰਮੁਪਦੰਰ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਸਦੈਖੜੇੀ/ ਰਾਜਪਰੁਾ-2/ 

ਪਮਟਆਲਾ
31-07-1975 - 24-12-2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9465538202

46 747933496 ਸਜੰੀਵ ਕੁਿਾਰ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਮੰਬਆਾਂਵਾਲੀ/ ਈਸਟ-

4/ ਜਲੰਧਰ
12-12-1969 - 26-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1991 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1993

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8427422112

47 314812950 ਜਗਪਰੀਤ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.

ਇਸਲਾਿਾਬਾਦ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ-2ਬੀ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

30-09-1972 - 26-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, Civics
9463854104

48 452230559 ਹਰਪਰੀਤ ਓਬਰਾਏ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਵਦੱੀ/ ਲੁਮਧਆਣਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
06-02-1974 - 26-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1997

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463752211

49 859455418 ਨਵਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਜਾ ਪਰੁ/ ਕਪਰੂਥਲਾ-

1/ ਕਪਰੂਥਲਾ
02-11-1975 - 26-12-2001 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9878686042

50 369849838 ਮਨਰਿਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚਕੱ ਬੀਰ ਸਰਕਾਰ/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 2/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ

10-04-1979 - 26-12-2001 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

8054458098

51 520490753 ਸੀਿਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਡੰਵਾਲਾ ਖਰਤਾ/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-2/ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ
30-09-1979 - 26-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9501030686

52 373259805 ਹਰਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਏਕਟੋ (ਕੰ)/ ਰਾਏਕਟੋ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
01-09-1976 - 28-12-2001 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9814201625

53 635023177 ਕਵੰਲਜੀਤ ਮਸਘੰ ਐਚ.ਟੀ.
ਛਾਪਾ/ ਗਡੰੀਮਵਡੰ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ
25-04-1965 - 01-01-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1987 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1991 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9781100401

54 457151534 ਰਜਨੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਾਾਂਈਪਰੁ/ ਈਸਟ-1/ 

ਜਲੰਧਰ
06-12-1967 - 01-01-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1990 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9888940515

55 199630734 ਅਮੰਿਰਤਪਾਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਜੇ ਿਹੋਣ ਨਗਰ/ 

ਈਸਟ-3/ ਜਲੰਧਰ
04-08-1972 - 04-01-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1996

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1995 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
8054940311
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

56 462844494 ਿਨੁੀਸ਼ ਿਹੋਣ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭੰਦਲ ਮਹਿੰਤ/ 

ਨੂਰਿਮਹਲ/ ਜਲੰਧਰ
10-09-1978 - 04-01-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417533697

57 236214816 ਆਦਰਸ਼ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗਮੋਬਦੰਗੜਹ/ ਸਰਮਹਦੰ-

2/ ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
18-09-1968 - 05-04-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1990 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1991 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8054015824

58 294042688 ਬਅੇਤੰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭੁਟਲਕਲਾਾਂ/ 

ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ/ ਸਗੰਰਰੂ
01-01-1980 - 26-04-2002 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9464815584

59 347874419 ਿਮੋਨਕਾ ਐਚ.ਟੀ.
ਨਾਡਾ/ ਖਰੜ-1/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
22-08-1980 - 26-04-2002 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463985593

60 664199831 ਮਵਕਰਿਜੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲੰਗ/ ਪਮਟਆਲਾ-3/ 

ਪਮਟਆਲਾ
07-11-1981 - 26-04-2002 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9257371001

61 952850605 ਕਸ਼ਿੀਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਟਾਾਂਡਾ ਰਾਿ ਸਹਾਏ/ 

ਿਕੁਰੇੀਆਾਂ-1/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

09-05-1979 - 29-04-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2017

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8427166711

62 593770643 ਿਦਨ ਲਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿਨੀ ਮਸਘੰ ਵਾਲਾ/ 

ਫਰੀਦਕਟੋ-01/ 

ਫਰੀਦਕਟੋ

05-05-1978 - 02-05-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9779458292

63 369151653 ਸੁਧਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜ ੈਮਸਘੰ ਵਾਲਾ/ ਸਗੰਤ/ 

ਬਮ ੰਡਾ
19-01-1980 - 02-05-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8528717944

64 138755425 ਬਬੀਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਹੋਰ ਮਸਘੰ ਵਾਲਾ/ 

ਬਢੁਲਾਡਾ-I/ ਿਾਨਸਾ
01-01-1981 - 02-05-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9463121931

65 361878439 ਰਿਨਦੀਪ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਟੋਲੀ ਬਦੋਲ/ ਟਾਾਂਡਾ-

2/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
23-10-1981 - 02-05-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417357571

66 966352103 ਦਲੀ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿਾਨਾਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਾਂ/ 

ਜਮੰਡਆਲਾ ਗੁਰ/ੂ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ

15-05-1973 - 03-05-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501076377
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

67 195135687 ਰਮਜਦੰਰ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਲਵਾੜਾ ਸਕੈਟਰ 1/ 

ਤਲਵਾੜਾ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
28-05-1980 - 03-05-2002 - - ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਦੰੀ
9417657168

68 454982993 ਰਾਖੀ ਗਰਗ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਲਵਾੜਾ ਸਕੈਟਰ 2/ 

ਤਲਵਾੜਾ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
20-04-1981 - 03-05-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8054056628

69 421269678 ਸ਼ੀਨਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ ਭੱਟੀਆਾਂ (ਕੰ)/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-3/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
19-07-1981 - 09-05-2002 - - ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501103935

70 854970957 ਰਮਜਦੰਰਪਾਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਰਾਈ ਿਾਜਰਾ/ 

ਪਮਟਆਲਾ-2/ 

ਪਮਟਆਲਾ

01-04-1972 - 25-02-2003 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876378866

71 846536929 ਸਮਹਜਦੀਪ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਾਣ ਅਸਪਾਲ/ 

ਿਾਨਸਾ/ ਿਾਨਸਾ
10-08-1972 - 25-02-2003 - - ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463121733

72 869520898 ਅਤੰਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
 ੱਕਰਵਾਲ/ ਲੁਮਧਆਣਾ-

1/ ਲੁਮਧਆਣਾ
10-07-1982 07-11-2007 01-04-2011 - 146.13 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501309400

73 491254581 ਗੁਰਮਸਿਰ ਵਮਤਸ਼ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਵਾਬਗਜੰ/ 

ਿਲੇਰਕਟੋਲਾ-1/ ਸਗੰਰਰੂ
18-08-1988 - 01-04-2011 - 136.4 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਰੀਮਰਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8437303339

74 268876347 ਤਮਰੰਦਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
2ਬੀ/ ਲੁਮਧਆਣਾ-2/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
08-04-1974 27-10-2008 01-04-2011 - 70.668 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9855992233

75 487757529 ਨਵਨੀਤ ਡਾਬਰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਸਤੀ ਟੀਵਾਨਾ ਕਲਾਾਂ/ 

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ

30-09-1976 27-09-2008 01-04-2011 - 69.71 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9501024985

76 325076817 ਸਰਬਜੀਤ ਕਰੌ ਐਚ.ਟੀ.
ਸ਼ਮਹਜਾਦੀ/ ਘਲੱ ਖਰੁਦ-

1/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
21-03-1968 25-10-2008 01-04-2011 - 69.35 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1994 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
7889112750

77 164411475 ਿਿਤਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨੌਸ਼ਮਹਰਾ ਖਰੁਦ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ-2/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
31-12-1977 07-11-2008 01-04-2011 - 68.654 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2009 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8146744055

Page 7 of 40



ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

78 415922385 ਗੁਰਪਰੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਭਾਗਸਰ (ਕੰ)/ ਿਕੁਤਸਰ 

ਸਾਮਹਬ 2/ ਿਕੁਤਸਰ 

ਸਾਮਹਬ

10-07-1979 25-09-2008 01-04-2011 - 67.976 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9914265247

79 940379692 ਪਨੂਿ ਗੁਪਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਿਦਾਸ ਨਗਰ/ ਿਗੋਾ 

2/ ਿਗੋਾ
26-07-1973 27-10-2008 01-04-2011 - 67.91 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9988034534

80 899691545 ਸੁਿਨ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਰਨਾ ਖੜੇਾ/ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-

2/ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ
21-06-1975 08-06-2009 01-04-2011 - 67.42 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਪਜੰਾਬੀ,ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇੰਗਮਲਸ਼, 

ਸਿਾਮਜਕ ਮਸਮੱਖਆ

9855695741

81 554989408 ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੂਦ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਨੋਰ (ਕੰ)/ ਭੁਨਰਹੜੇੀ-

2/ ਪਮਟਆਲਾ
11-06-1978 25-10-2008 01-04-2011 - 67.32 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9878494287

82 563270537 ਿੀਨਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਣੀਪਰੁ/ ਧਾਰ-2/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ
01-10-1967 09-06-2009 01-04-2011 - 67.182 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1990 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1995

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9646708241

83 380257252 ਮਕਰਨਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਹਾਦਰੁਪਰੁ/ ਬਢੁਲਾਡਾ-

II AT BARETA/ 

ਿਾਨਸਾ

13-11-1967 25-10-2008 01-04-2011 - 67.11 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1989 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463333741

84 468146290 ਿੀਤੂ ਸਣੈੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪੈਂਤਪਰੁ/ ਿਾਜਰੀ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
16-05-1978 25-10-2008 01-04-2011 - 66.81 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8872977724

85 115181231 ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਣਕਵਾਲ ਚਮਹਲਾਾਂ/ 

ਬਢੁਲਾਡਾ-I/ ਿਾਨਸਾ
08-02-1977 25-10-2008 01-04-2011 - 66.62 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9417961162

86 122332722 ਰੇਣਕੂਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਹੋਰੂ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-4/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
21-01-1981 21-11-2008 01-04-2011 - 66.617 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8146547450

87 551394952 ਮਵਪਲੇਸ਼ ਕੁਿਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ ਭਾਈ ਕੀ/ ਘਲੱ 

ਖਰੁਦ-1/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
26-09-1976 08-06-2009 01-04-2011 - 66.5 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼,  ਕਿਰਸ, 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ

9878411661

88 966480821 ਪਰਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਸਢੋੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸਲਾਣਾ/ ਸਰਮਹਦੰ-3 

ਅਿਲੋਹ/ ਫਮਤਹਗੜਹ 

ਸਾਮਹਬ

06-04-1977 27-10-2008 01-04-2011 - 66.415 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2000 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9855751093
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

89 630339522 ਗਗਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਲਾਰ/ ਿਲੇਰਕਟੋਲਾ-

1/ ਸਗੰਰਰੂ
16-12-1982 25-10-2008 01-04-2011 - 66.38 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2018 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9592258400

90 433617391 ਜਗਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭੋਰਾ/ ਿਾਾਂਗਟ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
20-08-1980 27-09-2008 01-04-2011 - 66.26 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8283830685

91 959168942 ਮਰਪਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਚਦੰ/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-3/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
01-03-1985 27-10-2008 01-04-2011 - 66.14 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

8437000977

92 677329513 ਅਲਕ ੇਬਖਸ਼ੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਾਨਪਰੁ/ ਪ ਾਨਕਟੋ-3/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ
19-07-1970 20-11-2010 01-04-2011 - 65.977 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1993 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9646431244

93 756789831 ਗੁਰਤਜੇ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੁਲਤਾਨਪਰੁ/ 

ਿਲੇਰਕਟੋਲਾ-2/ ਸਗੰਰਰੂ
29-12-1976 25-10-2008 01-04-2011 - 65.22 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417171810

94 410316719 ਸਜੰੀਵ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਕੱ ਰਾਿ ਮਸਘੰ ਵਾਲਾ/ 

ਨਥਾਣਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
10-08-1969 26-10-2008 01-04-2011 - 65.18 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1997 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8054012357

95 913470504 ਗੀਤੂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਏਕਟੋ (ਿੁ)ੰ/ ਰਾਏਕਟੋ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
12-12-1980 08-06-2009 01-04-2011 - 65 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ, 

ਪਜੰਾਬੀ

9592086482

96 313820766 ਮਵਨੋਦ ਕੁਿਾਰ ਗੁਪਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਟਾਰੀ/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-2/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
13-06-1976 27-10-2008 01-04-2011 - 64.98 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855520960

97 753463916 ਬਲਮਵਦੰਰ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਕੜੋਾ/ ਦਰੋਾਾਂਗਲਾ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
10-01-1971 17-11-2008 01-04-2011 - 64.7 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9914482542

98 164935475 ਿਜੰੂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪਾਤੜਾਾਂ/ ਈਸਟ-2/ 

ਜਲੰਧਰ
23-09-1971 25-10-2008 01-04-2011 - 64.449 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1998 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1993 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਫੀਮਜਕਲ ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼

9463136598

99 772067637 ਦਮਵਦੰਰ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਸਮਰਆਵਾਲਾ/ ਭਗਤਾ 

ਭਾਈ ਕਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
30-04-1982 25-10-2008 01-04-2011 - 64.375 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2018

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8427499766
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

100 115411750 ਅਨੁਪਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਨੰਾ ਨੰ. 1/ ਖਨੰਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
15-01-1976 14-07-2009 01-04-2011 - 64.331 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
9855136142

101 461448813 ਅਿਨਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਛੱਜ ੂਿਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ/ 

ਖਰੜ-1/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ

09-11-1979 30-05-2008 01-04-2011 - 64.07 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

8727805800

102 191886850 ਕੁਲਦੀਪ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੀ.ਆਰ. ਅਸਪਾਲ ਕ ੇੋ/ 

ਿਾਨਸਾ/ ਿਾਨਸਾ
01-10-1973 25-10-2008 01-04-2011 - 64.061 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9463460808

103 228221799 ਸੁਖਬੀਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭੰਨਰੀ/ ਪਮਟਆਲਾ-2/ 

ਪਮਟਆਲਾ
02-06-1978 25-10-2008 01-04-2011 - 63.89 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

8146281200

104 496811292 ਜਸਬੀਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਵਾਾਂ ਮਪਡੰ ਕਾਲੇਵਾਲ/ 

ਲੋਹੀਆਾਂ ਖਾਸ/ ਜਲੰਧਰ
24-02-1977 25-10-2008 01-04-2011 - 63.87 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9815104304

105 238314319 ਸਰਬਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਪੂਵੇਾਲ/ ਸ਼ਾਹਕਟੋ-1/ 

ਜਲੰਧਰ
06-06-1977 25-10-2008 01-04-2011 - 63.78 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9780353803

106 455391351 ਜੀਨੀਆ ਮਸਗੰਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਾਾਂਦਰਾ/ ਲੁਮਧਆਣਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
27-09-1979 17-06-2011 01-04-2011 - 62.815 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463017439

107 667284829 ਰਣਜੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਘਰੋਟਾ/ ਪ ਾਨਕਟੋ-1/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ
28-09-1978 21-09-2009 01-04-2011 - 62.815 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

7589239520

108 674580758 ਰਾਜਬੀਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਹੋਣ ਭੰਡਾਰੀਆਾਂ/ 

ਅਜਨਾਲਾ-1/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
03-08-1974 26-10-2008 01-04-2011 - 62.009 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1997 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9814616995

109 956280171 ਸੁਮਰੰਦਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਸਲੌੀ/ ਸਿਾਣਾ-1/ 

ਪਮਟਆਲਾ
15-05-1980 25-10-2008 01-04-2011 - 61.82 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9501135800

110 585317498 ਬਲਜੀਤ ਕਰੌ ਮਢਲੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਵਡਾਲੀ ਡੋਗਰਾਾਂ/ 

ਜਮੰਡਆਲਾ ਗੁਰ/ੂ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ

30-04-1972 08-11-2008 01-04-2011 - 61.62 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1995

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9872773965
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

111 581315750 ਅਿਨਦੀਪ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਰਾਾਂਚ ਢੁਡੰੀ/ ਫਰੀਦਕਟੋ-

3/ ਫਰੀਦਕਟੋ
02-08-1980 26-10-2008 01-04-2011 - 61.498 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501600926

112 565716847 ਲੀਨਾ ਬਹੋਰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਂਦਰ/ 

ਅਜਨਾਲਾ-1/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
18-07-1977 08-11-2008 01-04-2011 - 61.285 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2000 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9780697812

113 414864678 ਿਜੇਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲਸਰੌ/ ਧਰੂੀ/ ਸਗੰਰਰੂ 15-12-1968 22-07-2009 01-04-2011 - 61.25 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417858649

114 586448948 ਮਕਰਨ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਕੱ ਹਕੀਿ/ ਫਗਵਾੜਾ-

2/ ਕਪਰੂਥਲਾ
07-04-1973 08-07-2009 01-04-2011 - 61.131 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1997 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1995 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਿਥੈ

9780437452

115 325180645 ਹਰਪਰੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਭੱਟਵੇਡੱ/ ਚਗੋਾਵਾਾਂ-2/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
23-12-1979 26-10-2008 01-04-2011 - 60.66 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855235457

116 681759876 ਿਿਤਾ ਸਣੈੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਖਨੌਰ/ ਨਰੋਟ ਜਿੈਲ 

ਮਸਘੰ/ ਪ ਾਨਕਟੋ
28-12-1976 29-01-2010 01-04-2011 - 60.649 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8437682777

117 269367369 ਸਯੋੰਮਗਤਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਨੰੀ ਤਲੋਾ/ ਪ ਾਨਕਟੋ-

1/ ਪ ਾਨਕਟੋ
05-04-1969 01-02-2010 01-04-2011 - 60.552 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417150980

118 945444209 ਿਹੁਿੰਦ ਸ਼ਕੀਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਾਨਕ ਹੜੇੀ/ 

ਅਮਹਿਦਗੜਹ/ ਸਗੰਰਰੂ
20-10-1976 26-10-2008 01-04-2011 - 60.493 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2015 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8146530111

119 113764175 ਗੁਰਿਲੇ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਘਲੋਟੀ/ ਦਰੋਾਹਾ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
11-01-1967 26-10-2008 01-04-2011 - 60.469 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9878133944

120 773046912 ਨਰੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕ ੋਏ ਪਡੰਤਾਾਂ/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ-3/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ

25-03-1968 17-11-2008 01-04-2011 - 59.405 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9988480555

121 235113158 ਪਰਿਜੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਿਤਾਤਵਾਲੀ ਬਰਾਾਂਚ/ 

ਭੰੁਗਾ-2/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
04-07-1969 27-10-2008 01-04-2011 - 59.35 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478645874

Page 11 of 40



ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

122 611887766 ਸੁਮਰੰਦਰ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸ਼ਰੇ ਖਾਨ ਵਾਲਾ/ 

ਬਢੁਲਾਡਾ-2 ਐਟ 

ਬਰੇਟਾ/ ਿਾਨਸਾ

12-12-1969 09-06-2009 01-04-2011 - 59.21 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8427368200

123 964861575 ਹਮਰੰਦਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗੁਜੱਰ/ ਫਰੀਦਕਟੋ-01/ 

ਫਰੀਦਕਟੋ
22-01-1986 21-10-2009 01-04-2011 - 59.13 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2016

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2008 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9872810284

124 139848682
ਅਮਵਨਾਸ਼ ਮਸਘੰ 

ਗਨੋਦਾਰਾ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਘਨੱਈਆ ਨਗਰ/ 

ਬਮ ੰਡਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
08-02-1974 04-06-2009 01-04-2011 - 59.055 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ
9417102472

125 811791151 ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਬਲਗਾ (ਕੰ)/ 

ਨੂਰਿਮਹਲ/ ਜਲੰਧਰ
24-01-1975 26-10-2008 01-04-2011 - 58 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
8427105210

126 162538882 ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਨੋਲੀ ਸੂਰਤ/ ਬਨੂੜ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
03-02-1971 26-10-2008 01-04-2011 - 57.56 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1994 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਜਓਗਰਾਫੀ
9855090699

127 735439421 ਰਿਨ ਿਣੈੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਲਾਾਂ/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1/ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ
15-10-1978 26-10-2008 01-04-2011 - 57.24 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8283055899

128 162569476 ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਹੂੜਪਰੁ/ ਸੁਲਤਾਨਪਰੁ 

ਲੋਧੀ-1/ ਕਪਰੂਥਲਾ
09-09-1977 27-10-2008 01-04-2011 - 57 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8146081177

129 118814976 ਬਟੂਾ ਰਾਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਬਮ ੰਡਾ/ 

ਬਮ ੰਡਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
04-08-1982 03-11-2008 01-04-2011 - 56.873 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417444202

130 647833890 ਗੁਰਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਟਰੌ/ ਖਰੜ-3/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
28-10-1969 25-10-2008 01-04-2011 - 56.45 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1993 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1991 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9463495343

131 772639781 ਰਾਜਨ ਸਚਦਵੇਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ਖੇ 

ਸੁਬਾਨ/ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ

03-06-1976 07-07-2009 01-04-2011 - 56.24 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9417019454

132 483847560 ਸੁਖਪਾਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਲੱੀਆਾਂ/ ਸਗੰਰਰੂ-1/ 

ਸਗੰਰਰੂ
19-06-1982 27-10-2008 01-04-2011 - 55.81 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9464631077
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

133 499437159 ਰਾਕਸ਼ੇ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਨੇੁਰਾ/ ਧਾਰ-1/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ
02-02-1979 09-06-2009 01-04-2011 - 55.241 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2017 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

7508572722

134 753553906 ਰਾਕਸ਼ੇ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਟਾਾਂਡਾ ਰਾਿ ਸਹਾਏ/ 

ਿਕੁਰੇੀਆਾਂ-1/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

10-05-1980 27-10-2008 01-04-2011 - 54.87 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2015
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9465137207

135 629452869 ਆਤਿਾ ਨੰਦ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਬਹਲੀ/ ਸਮਹਣਾ/ 

ਬਰਨਾਲਾ
22-10-1979 04-06-2009 01-04-2011 - 54.361 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2015 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417765303

136 394852324 ਤਰਸਿੇ ਲਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਨੇੁਰਾ/ ਧਾਰ-1/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ
24-11-1981 17-11-2008 01-04-2011 - 53.173 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463695384

137 611956416 ਿਨੂ ਗੁਜਰਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸੁਲਤਾਨਪਰੁ ਲੋਧੀ (ਕੰ)/ 

ਸੁਲਤਾਨਪਰੁ ਲੋਧੀ-2/ 

ਕਪਰੂਥਲਾ

14-12-1979 10-08-2010 01-04-2011 - 52.829 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9888205121

138 553287921 ਰਮਜਦੰਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚਕੱ ਹਿੀਦ ਸਦੇੋਂ ਕੇ/ 

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ

08-04-1977 22-02-2011 01-04-2011 - 52.7 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9464110977

139 947229514 ਸਤਮਵਦੰਰ ਲਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਾਲਿੀਕ ਿਹੁਲੱਾ/ 

ਸਿਾਣਾ-3/ ਪਮਟਆਲਾ
10-01-1961 26-10-2008 01-04-2011 - 52.09 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876622882

140 867997403 ਹਰਦੀਪ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਜੇ-2/ ਖਰੜ-3/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
28-03-1978 25-10-2008 01-04-2011 - 51.82 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9780979398

141 567212594 ਅਨੁਪਿ ਕਸ਼ੌਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਾਾਂਗਵੇਾਲ/ ਸਗੰਰਰੂ-1/ 

ਸਗੰਰਰੂ
10-04-1968 27-10-2008 01-04-2011 - 51.57 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1990

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478510409

142 747627719 ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿੂਿੰ/ ਿਾਹਲਕਲਾਾਂ/ 

ਬਰਨਾਲਾ
20-03-1981 26-11-2008 01-04-2011 - 50.188 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9876138128

143 285496972 ਸੁਮਰੰਦਰ ਸ ੇੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੁਰਾਖਪਰੁ/ ਕਪਰੂਥਲਾ-

2/ ਕਪਰੂਥਲਾ
18-03-1982 26-10-2008 01-04-2011 - 50.071 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9781263547
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

144 354126481 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਾਨਸਾ (ਿੁ)ੰ/ ਿਾਨਸਾ/ 

ਿਾਨਸਾ
31-05-1984 10-07-2009 01-04-2011 - 47.95 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2018 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9815571529

145 870951892 ਅਸ਼ੂੰ ਰਾਣਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪਖੱਓਵਾਲ ਬਮਹੜਾ/ 

ਗੜਸ਼ਕੰਰ-2/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

06-12-1981 02-07-2010 01-04-2011 - 46.27 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9815828739

146 154739258 ਵਮਰੰਦਰ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਅੇਤੰ ਨਗਰ/ ਈਸਟ-

2/ ਜਲੰਧਰ
13-07-1980 27-10-2008 01-04-2011 - 42 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501005334

147 833780932 ਪਰਿਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭਾਨਾ/ ਫਰੀਦਕਟੋ-2/ 

ਫਰੀਦਕਟੋ
03-10-1975 26-10-2008 01-04-2011 - 41.54 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਪਲੋ. 

ਸਾਇੰਸ. ਪਜੰਾਬੀ

2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501015256

148 581971480 ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰੱਲਾ/ ਿਾਨਸਾ/ ਿਾਨਸਾ 09-08-1978 25-10-2008 01-04-2011 - 41.15 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8146590314

149 223124137 ਕੁਲਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਲੇਰ/ ਧਾਰੀਵਾਲ-2/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
20-05-1977 - 01-04-2011 - 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2000

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9478196328

150 169760937 ਅਿਰੀਕ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਾਹਲ/ ਗਰੋਾਇਆ-2/ 

ਜਲੰਧਰ
12-05-1973 26-10-2008 01-04-2011 - 0 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2014 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417448812

151 186490594 ਿਨਜੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਾਰਾਪਰੁ/ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-

1/ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
01-08-1975 19-11-2008 01-04-2011 - 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਮਹਸਟਰੀ

9914575002

152 187589285 ਮਕਰਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੁਧੱ ਮਸਘੰ ਵਾਲਾ/ ਿਗੋਾ 

1/ ਿਗੋਾ
25-08-1969 20-12-2010 01-04-2011 - 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1991 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9463921298

153 188438211 ਮਰਤੂ ਰਾਮਗਨੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚਕੱ ਅਰਾਈਆਾਂ ਵਾਲਾ/ 

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-2/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ

26-08-1976 25-10-2008 01-04-2011 - 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9501018473

154 197286133 ਅਿਨਦੀਪ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕੁਦੰਲ/ ਅਬਹੋਰ-2/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ
18-02-1970 26-10-2008 01-04-2011 - 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ
9464006551
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

155 244079712 ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਲਾ/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1/ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ
11-02-1975 25-10-2008 01-04-2011 - 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਰੀਮਰਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਮਹਸਟਰੀ

9501018745

156 245510641 ਰਮੁਪਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਾਦਲ/ ਲੰਬੀ/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ
29-07-1982 - 29-06-2006 07-10-2014 150.75 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501044390

157 674994416 ਮਿਨੰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗੁਰਾ ਨਾਨਕ ਪਰੁਾ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ-4/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
21-10-1984 - 01-07-2006 07-10-2014 147.81 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9501018083

158 898714866 ਰਪੁਾਲੀ ਗੁਪਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਹਾਦਰਕੇ/ ਿਾਾਂਗਟ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
21-09-1982 - 26-06-2006 07-10-2014 146.92 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9216334296

159 987497476 ਸਨੋਿ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਧਾਨੀ ਕੁਦੰਨ ਮਸਘੰ/ 

ਿਲੋਟ/ ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ
10-07-1984 - 19-10-2006 07-10-2014 146.49 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9779951314

160 742163167
ਕਵੰਲਦੀਪ ਕਰੌ 

ਬਾਲੀ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਜੀਜਪਰੁ/ ਪ ਾਨਕਟੋ-

1/ ਪ ਾਨਕਟੋ
08-07-1986 - 28-06-2006 07-10-2014 145.32 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2016 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8437677076

161 827679177 ਿਲਕੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਰੇਗੜਹ/ ਅਮਹਿਦਗੜਹ/ 

ਸਗੰਰਰੂ
30-05-1975 - 01-07-2006 07-10-2014 144.75 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9781996267

162 788173719 ਸਤਨਾਿ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਗੁਲਾਬਵੇਾਲਾ/ ਿਕੁਤਸਰ 

ਸਾਮਹਬ 1/ ਿਕੁਤਸਰ 

ਸਾਮਹਬ

15-05-1980 - 29-06-2006 07-10-2014 144.68 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2009 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8146570185

163 958423766 ਗੀਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਸ਼ੁਾਲ ਮਸਘੰ ਵਾਲਾ/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-2/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
02-09-1982 - 01-07-2006 07-10-2014 144.43 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9988362131

164 735757531 ਪਰਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਵਾਾਂ ਮਪਡੰ ਿਹੇਤਾ ਰੋਡ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ-5/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
24-08-1982 - 01-07-2006 07-10-2014 144.3 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

7087082850

165 975955857 ਇੰਦ ੂਅਗਰਵਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਧੋਪਰੁ/ ਸਮਹਣਾ/ 

ਬਰਨਾਲਾ
23-10-1977 - 11-08-2006 07-10-2014 142.6 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9465355389
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

166 243172207 ਿਮਨੰਦਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਸੂ ਿਡੰੀ/ ਬਮ ੰਡਾ/ 

ਬਮ ੰਡਾ
08-10-1983 - 28-06-2006 07-10-2014 142.29 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417429001

167 940199858 ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਸਘੰਪਰੁ/ ਸਰੋਆ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
21-08-1977 - 28-06-2006 07-10-2014 139.18 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9779458919

168 629270291 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦ ੋਬਲੱੀਆਾਂ/ ਗਡੰੀਮਵਡੰ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ
27-11-1981 - 30-06-2006 07-10-2014 138.61 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9041716355

169 978425794 ਮਰਸ਼ੂ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਹਾਜੀ ਬਟੇ/ੂ 

ਗੁਰਹੂਰਸਹਾਏ-2/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ

02-12-1981 - 29-06-2006 07-10-2014 138.563 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਦੰੀ, 

ਮਹਸਟਰੀ

8427498500

170 411908610 ਗੀਤਾ ਤਨੇਜਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲਮਹਲਾਾਂ/ ਰਾਜਪਰੁਾ-2/ 

ਪਮਟਆਲਾ
02-01-1979 - 07-08-2006 07-10-2014 138.4 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8054334502

171 568448330 ਸਜੰ ੇਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕ ੇੋ ਸੁਰਗਾਪਰੁੀ/ 

ਮਗਦੱੜਬਾਹਾ-2/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ

25-05-1981 - 29-06-2006 07-10-2014 138.25 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9779400964

172 653952706 ਮਨਧੀ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਤਲੇਰ/ ਚਗੋਾਵਾਾਂ-1/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
13-11-1982 - 29-06-2006 07-10-2014 137.66 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8872197888

173 177288984 ਚਤੇਨ ਚੁਗੱ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਮਤਹਪਰੁ/ ਭਾਦਸੋਂ-2/ 

ਪਮਟਆਲਾ
16-08-1976 - 29-06-2006 07-10-2014 137.1 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417670565

174 463509420 ਬਅੇਤੰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਜੰਕੋੇ/ ਸਮਹਣਾ/ 

ਬਰਨਾਲਾ
14-05-1982 - 01-07-2006 07-10-2014 136.9 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਪਜੰਾਬੀ
9814359684

175 334580355 ਿਨਵਤੰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੀ.ਆਰ. ਸੀਬੀਆਾਂ/ 

ਕਟੋਕਪਰੁਾ/ ਫਰੀਦਕਟੋ
16-01-1982 - 14-08-2006 07-10-2014 136.32 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ
9501841177

176 873821261 ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਜਦੰੜੀ/ ਪ ਾਨਕਟੋ-3/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ
10-12-1979 - 25-06-2006 07-10-2014 136.015 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2014 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9463521735
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

177 613666274 ਮਵਸ਼ਾਲ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿੁਡੰੀਆਾਂ ਜਟੱਾਾਂ/ 

ਬੁਲੋੱਵਾਲ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
31-05-1981 - 28-06-2006 07-10-2014 135.93 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2018

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855554423

178 972286936 ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਮਹਰਾਣਾ ਪਟੱੀ ਛੱਜਾਲੀ/ 

ਸੁਨਾਿ-1/ ਸਗੰਰਰੂ
04-04-1982 - 29-06-2006 07-10-2014 135.53 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9357205969

179 581390744 ਪਰਿਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭੰਗੀ ਬਾਾਂਗਰ/ ਤਲਵਡੰੀ 

ਸਾਬੋ/ ਬਮ ੰਡਾ
20-04-1978 - 28-06-2006 07-10-2014 135.07 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876322799

180 433464227 ਰਮੁਪਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਲੋਰ ਕਲਾਾਂ/ ਭੁਨਰਹੜੇੀ-

2/ ਪਮਟਆਲਾ
08-12-1980 - 14-08-2006 07-10-2014 135 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2017 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9914867505

181 230771953 ਹਰਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਜੇ-2/ ਖਰੜ-3/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
19-07-1980 - 18-08-2006 07-10-2014 134.84 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417183222

182 975191050 ਸਨੋਲ ਭਾਸਕਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਸਪਾਲ ਕਲਾਾਂ/ 

ਬਰਨਾਲਾ/ ਬਰਨਾਲਾ
18-08-1981 - 01-07-2006 07-10-2014 134.65 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417728422

183 980161480 ਰਾਕਸ਼ੇ ਰੇਲੀਆ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸਲੇਰੀਆਾਂ ਕਲਾਾਂ/ 

ਿਕੁਰੇੀਆਾਂ-1/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

24-06-1981 - 28-06-2006 07-10-2014 134.446 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2017
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463645292

184 353588496 ਨੀਰ ੂਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਕੱ ਭਾਈ ਕਾ/ ਰਾਏਕਟੋ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
11-02-1983 - 22-08-2006 07-10-2014 134.42 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
7087071422

185 374834729 ਸਦੰੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਛੱੀਆਾਂ/ ਭੰੁਗਾ-1/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
14-08-1979 - 18-09-2006 07-10-2014 132.65 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9855701741

186 276439408 ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗਦੰਰੇ/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-2/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
29-11-1979 - 29-06-2006 07-10-2014 132.39 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9888033466

187 330397654 ਕਿਲਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਸੂਲਪਰੁ/ 

ਅਮਹਿਦਗੜਹ/ ਸਗੰਰਰੂ
23-07-1977 - 11-08-2006 07-10-2014 131.7 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855756665
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

188 112714220 ਪਵਨਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਲੇਾਾਂ/ ਜਮੰਡਆਲਾ ਗੁਰ/ੂ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
03-11-1979 - 10-10-2006 07-10-2014 131.61 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਫੀਮਜਕਲ ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਬਾਇਓ 

ਸਾਇੰਸ

7087137144

189 412050388 ਿਮਹਦੰਰਪਾਲ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਾਲੇਕੇ/ ਬਰਨਾਲਾ/ 

ਬਰਨਾਲਾ
02-01-1971 - 01-07-2006 07-10-2014 131.3 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9417096028

190 725113373 ਰਾਜਗੁਰਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਟੋਲਾ ਡੰੂਿ/ ਚਗੋਾਵਾਾਂ-

2/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
01-02-1981 - 04-10-2006 07-10-2014 131.3 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9592160011

191 414443692 ਜਸਵੀਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਮਹਲਾਾਂ/ ਸੁਨਾਿ-2/ 

ਸਗੰਰਰੂ
13-03-1980 - 29-06-2006 07-10-2014 130.64 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9878716606

192 632074565 ਅਰਚਨਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲੋਹਗੜਹ/ ਬਨੂੜ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
05-06-1980 - 29-06-2006 07-10-2014 130.6 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876666789

193 995081627
ਹਰਮਸਿਰਤ ਪਾਲ 

ਕਰੌ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਰਾਿ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ-4/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
10-04-1981 - 04-10-2006 07-10-2014 130.21 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ
8198806444

194 730095141 ਪਰਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਡੋਡੇ ਿਾਜਰਾ/ ਿਾਜਰੀ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
26-06-1980 - 25-08-2006 07-10-2014 130.18 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9878872474

195 614690333 ਆਰਤੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਿਾਲਪਰੁ/ ਪ ਾਨਕਟੋ-

3/ ਪ ਾਨਕਟੋ
02-12-1978 - 30-06-2006 07-10-2014 130.14 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8847048597

196 939812670 ਸਾਜੀਆ ਬਗੇਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਾਦਸ਼ਾਹਪਰੁ/ 

ਿਲੇਰਕਟੋਲਾ-2/ ਸਗੰਰਰੂ
05-10-1983 - 12-08-2006 07-10-2014 129.9 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9646360300

197 459167414 ਅਿਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਲੌਂਗੀ/ ਖਰੜ-1/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
14-11-1979 - 10-08-2006 07-10-2014 129.8 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2016

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਫਾਈਨ 

ਆਰਟਸ

8146288271

198 962095263 ਰਾਜੀਵ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਹਾਜੀ ਬਟੇ/ੂ 

ਗੁਰਹੂਰਸਹਾਏ-2/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ

01-05-1981 - 29-06-2006 07-10-2014 128.66 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9781925550
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

199 834454475 ਪਰਿਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੁਸਾਣਾ/ ਬੁਲੋੱਵਾਲ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
24-06-1979 - 28-06-2006 07-10-2014 128.21 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9855540958

200 845935860 ਅਜੰਨਾ ਕੁਿਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਹੇ ਖਸ਼ੁਹਾਲਾ/ 

ਤਲਵਾੜਾ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
04-06-1979 - 28-06-2006 07-10-2014 128.2 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417045653

201 980410151 ਪਰਵੀਨ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਇਮਬਆਨ ਕਲਾਾਂ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ-4/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
10-04-1983 - 04-10-2006 07-10-2014 128 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ
8872800877

202 132365445 ਪਰਵੀਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਹੇਿਨ ਜਸੱਾ ਮਸਘੰ/ 

ਤਲਵਡੰੀ ਸਾਬੋ/ ਬਮ ੰਡਾ
20-11-1977 - 01-07-2006 07-10-2014 127.85 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ, 

ਸਿਾਮਜਕ ਮਸਮੱਖਆ

9417676658

203 674465582 ਯੋਮਗਤਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਬੀਪਰੁ/ ਵਰੇਕਾ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
09-02-1983 - 13-09-2006 07-10-2014 127.71 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855542351

204 338334879 ਿਮਨੰਦਰ ਪਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਿਲੋ/ ਚੀਿਾ/ ਸਗੰਰਰੂ 13-03-1979 - 12-08-2006 07-10-2014 127.5 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417241020

205 673867637 ਸ਼ਹੀਦ ਨੂਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਾਰੋ ਿਾਜਰਾ/ 

ਅਮਹਿਦਗੜਹ/ ਸਗੰਰਰੂ
08-09-1973 - 23-08-2006 07-10-2014 127.23 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9592138680

206 593813740 ਨਵਜਤੋ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਦਰੇੜੀ/ ਕੁਰਾਲੀ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
23-10-1984 - 17-08-2006 07-10-2014 127.19 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9781401230

207 415973191 ਪਸ਼ੁਪ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਟੋਲਾ ਗਹੇਰ/ੂ 

ਭੁਨਰਹੜੇੀ-2/ ਪਮਟਆਲਾ
05-08-1980 - 29-06-2006 07-10-2014 127.1 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9872622445

208 981434975 ਸੁਖਦਵੇ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਮਤਆਬਾਦ (ਿੁ)ੰ/ ਖਡੂੰਰ 

ਸਾਮਹਬ/ ਤਰਨਤਾਰਨ
03-04-1981 - 10-10-2006 07-10-2014 127.08 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9988762953

209 336989876 ਹਰਮਵਦੰਰ ਪਾਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਲਿਗੜਹ/ 

ਿਲੇਰਕਟੋਲਾ-1/ ਸਗੰਰਰੂ
26-07-1978 - 10-08-2006 07-10-2014 125.3 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9316989000
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

210 569485539 ਰਣਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਾਜੀਪਰੁ/ ਨੰਗਲ/ 

ਰਪੂਨਗਰ
16-02-1974 - 10-08-2006 07-10-2014 125.083 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  ਪਜੰਾਬੀ , 

ਇੰਗਮਲਸ਼, Fine Arts
9463183859

211 168932494 ਦੀਪਕ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ/ ਿਕੁਰੇੀਆਾਂ-

2/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
03-01-1983 - 28-06-2006 07-10-2014 124.14 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 NULL

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9646329906

212 723883581 ਗੁਮਰੰਦਰਜੀਤ ਸਧੰੂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜੜੌਾ/ ਨੋਸ਼ਮਹਰਾ ਪਨੂੰਆਾਂ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ
14-02-1976 - 10-10-2006 07-10-2014 123.8 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9855399038

213 394823427 ਦਲਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਹਆਤਪਰੁ ਮਸਘੰਾ/ 

ਸਰੋਆ/ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ

22-11-1976 - 25-08-2006 07-10-2014 123.75 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9915294646

214 858583667 ਗਗਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਲੋਸੜੇੀ/ ਧਰੂੀ/ ਸਗੰਰਰੂ 26-06-1984 - 01-07-2006 07-10-2014 122.77 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9814760064

215 134560866 ਪਸ਼ੁਪਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲਾਲੇ/ ਘਲੱ ਖਰੁਦ-2/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
01-04-1979 - 15-09-2006 07-10-2014 122.38 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8427888331

216 132272150
ਰਾਮਜਦੰਰ ਕੁਿਾਰ 

ਿੀਲੂ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਰਾਹੋਂ (ਿੁ)ੰ/ ਔੜ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
04-03-1977 - 01-09-2006 07-10-2014 122 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417717624

217 471165881 ਨਵਮਕਰਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਨੋਨਾਰੀ ਖਖੋਰਾ/ 

ਗੁਰਹੂਰਸਹਾਏ-2/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ

28-11-1979 - 28-06-2006 07-10-2014 119.964 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
8872100388

218 141955992 ਪਰਮਵਦੰਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਥੰੜੇਾ/ ਨੰਗਲ/ 

ਰਪੂਨਗਰ
03-03-1975 - 22-08-2006 07-10-2014 119.919 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਿਥੈ, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9815803646

219 466338783 ਸ਼ਲੈਜਾ ਚਾਵਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਡੰਪਰੁ/ ਖਰੜ-1/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
02-08-1976 - 17-08-2006 07-10-2014 119.63 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501027080

220 365281289 ਕਵੀਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਕੱ ਡੋਗਰਾਾਂ/ ਅਜਨਾਲਾ-

2/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
13-12-1979 - 03-10-2006 07-10-2014 119.46 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਫੀਮਜਕਲ ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9464802490

Page 20 of 40



ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

221 781575946 ਜਸਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਭਾਗਵੋਾਲ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ-1ਬੀ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

17-01-1980 - 22-08-2006 07-10-2014 119.42 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9465626552

222 495411913 ਪਰਭਜਤੋ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਜੀਵਨ ਨਗਰ/ 

ਫਰੀਦਕਟੋ-02/ 

ਫਰੀਦਕਟੋ

29-11-1980 - 11-08-2006 07-10-2014 116.59 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2015 NULL
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9914109908

223 840164635 ਰਾਜਦੀਪ ਮਸਘੰ ਸਢੋੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿਾੜ ੇਕਲਾਾਂ/ 

ਗੁਰਹੂਰਸਹਾਏ-2/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ

01-10-1983 - 28-06-2006 07-10-2014 115.15 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855100280

224 974871649 ਚਰਨਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭੁਡੇਲ/ ਸੁਧਾਰ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
15-04-1974 - 23-08-2006 07-10-2014 114.21 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855140497

225 584329238 ਨੀਨੰੂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ੀਹੋਂ ਿਾਜਰਾ/ ਿਮੋਰੰਡਾ/ 

ਰਪੂਨਗਰ
21-02-1974 - 18-08-2006 07-10-2014 114.07 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9814784929

226 887885240 ਹਰਿੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਾਦੀਪਰੁ/ ਭੁਨਰਹੜੇੀ-1/ 

ਪਮਟਆਲਾ
27-11-1972 - 08-08-2006 07-10-2014 114 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876582791

227 910663591 ਮਵਜ ੈਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਘੁਗਰਾ/ ਨਰੋਟ ਜਿੈਲ 

ਮਸਘੰ/ ਪ ਾਨਕਟੋ
08-08-1967 - 11-08-2006 07-10-2014 110.92 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9463713967

228 740945608 ਿਨੀਸ਼ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਿਪਰੁ/ ਨੂਰਿਮਹਲ/ 

ਜਲੰਧਰ
27-07-1970 - 22-08-2006 07-10-2014 107.158 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8146948801

229 337246573 ਮਨਧੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਅਨੰਦ ਨਗਰ ਬੀ/ 

ਪਮਟਆਲਾ-2/ 

ਪਮਟਆਲਾ

23-09-1982 - 29-06-2006 07-10-2014 72 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9501005185

230 750132701 ਅਨੀਤਾ ਭੰੁਬਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਲੋਰ/ ਖਨੰਾ-2/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
31-03-1981 - 26-06-2006 07-10-2014 71.385 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9501026979

231 214822540 ਰੇਨੰੂ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਰਮਹਦੰ ਨੰ. 2/ ਸਰਮਹਦੰ-

1/ ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
21-02-1981 - 02-11-2006 07-10-2014 67.79 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2016

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9592904095
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

232 229476893 ਸੁਖਮਵਦੰਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਾਗ ੋਚਕੱ ਟਾਾਂਡਾ/ 

ਦਰੋਾਾਂਗਲਾ/ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
20-04-1981 - 27-06-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8872802111

233 138327987 ਜਗਪਾਲ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪਡੰਤਾਾਂ/ ਘਨੌਰ/ 

ਪਮਟਆਲਾ
01-09-1980 - 29-06-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9915032062

234 445818984 ਗੁਰਪਰੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚਕੱ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ/ 

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ

23-09-1982 - 29-06-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9872489060

235 716899389 ਸਨਿਦੀਪ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਲੂਆਣਾ/ ਅਬਹੋਰ-2/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ
20-03-1983 - 29-06-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9855265540

236 187955746 ਮਰੰਪਲ ਬਾਗਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਬਸਤੀ ਚਡੰੀਗੜਹ/ 

ਜਲਾਲਾਬਾਦ-1/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ

23-07-1978 - 01-07-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501004043

237 267667984 ਹਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਾਸਾ ਗੁਜੱਰਾਾਂ/ ਸਿਾਣਾ-

3/ ਪਮਟਆਲਾ
22-09-1978 - 01-07-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9316470788

238 820317599 ਿਨੰੂੋ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲਰੋਇਆ/ ਭੋਗਪਰੁ/ 

ਜਲੰਧਰ
21-07-1978 - 01-07-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
9915284396

239 116459539 ਸਪਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਤਰੋੜਾ ਖਰੁਦ/ 

ਪਮਟਆਲਾ-3/ 

ਪਮਟਆਲਾ

26-03-1976 - 07-08-2006 07-10-2014 0 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8146089944

240 225454502 ਹਰਮਜਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਓ ਿਾਜਰਾ/ ਘਨੌਰ/ 

ਪਮਟਆਲਾ
26-11-1975 - 07-08-2006 07-10-2014 0 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, Biology
9417606765

241 791774344 ਪਰੀਮਤਕਾ ਕਬੰਜੋ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਡੰਵਾਲ/ ਰਾਜਪਰੁਾ-1/ 

ਪਮਟਆਲਾ
12-10-1977 - 07-08-2006 07-10-2014 0 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9988077656

242 727071353 ਮਕਰਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਲੱਦ ੇਕੇ/ ਿਗੋਾ 1/ ਿਗੋਾ 24-08-1982 - 10-08-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਪਜੰਾਬੀ
9780013990
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

243 678147866 ਅਰਾਧਨਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਬੱਰੀ/ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ-1/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
19-03-1984 - 04-10-2006 07-10-2014 0 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9914772404

244 977683433 ਟੀਨਾ ਪੁਜੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੀ.ਆਰ. ਗਇੰੋਦਵਾਲ/ 

ਿਾਾਂਗਟ-1/ ਲੁਮਧਆਣਾ
16-07-1977 - 27-04-2007 07-10-2014 155.08 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਬਾਇਓ 

ਸਾਇੰਸ

9878787327

245 773177671 ਸਨੋਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪੀਰ ਦਾਦ ਬਰਾਾਂਚ/ ਬਸੈਟ-

2/ ਜਲੰਧਰ
28-09-1982 - 07-12-2006 07-10-2014 152.48 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9417413438

246 152279712 ਅਿਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸੀ/ ਬਸੀ ਪ ਾਨਾ-2/ 

ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
19-09-1983 - 06-06-2007 07-10-2014 148.92 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855054272

247 799228759 ਮਪਰਅਕੰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਗੰਹਵਲੇ/ ਿਕੁਰੇੀਆਾਂ-

2/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
31-10-1984 - 28-12-2006 07-10-2014 147.9 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463261026

248 564460284 ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਦੈ ਪਤੱੀ ਲੋਂਗਵੋਾਲ/ 

ਚੀਿਾ/ ਸਗੰਰਰੂ
19-04-1981 - 07-12-2006 07-10-2014 146.71 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2009 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9814845148

249 520849609 ਦੀਪਮਸ਼ਖਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਾਰੇ ਕੇ/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-3/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
17-08-1985 - 22-12-2006 07-10-2014 146.65 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9530819400

250 428366477 ਮਨਧੀ ਵਾਧਵਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਡੇਹਲੋਂ / ਡੇਹਲੋਂ -1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
20-05-1976 - 28-12-2006 07-10-2014 145.62 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1997 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855831513

251 852029278 ਪਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸੀ ਇਸ ੇਖਾਾਂ/ ਬਨੂੜ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
09-12-1982 - 26-12-2006 07-10-2014 144.85 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9888880517

252 489920391 ਿਿਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਾਧਪੋਰੁੀ/ ਿਾਾਂਗਟ-3/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
20-06-1979 - 29-12-2006 07-10-2014 144.6 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9872772550

253 674763483 ਰਾਜਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਉਭੱਾਵਾਲ ਬਰਾਾਂਚ/ 

ਸਗੰਰਰੂ-1/ ਸਗੰਰਰੂ
27-09-1984 - 26-12-2006 07-10-2014 144.54 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9463329667
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

254 399788145 ਭਾਵਨਾ ਸਚਦਵੇਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਬੈਵੋਾਲ ਖਰੁਦ/ ਿਾਾਂਗਟ-

1/ ਲੁਮਧਆਣਾ
10-08-1984 - 28-12-2006 07-10-2014 144.3 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9653074366

255 969753731 ਰੇਨੰੂ ਗੁਪਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਰਉ ਾਂਦ ਕਲਾਾਂ/ ਬਢੁਲਾਡਾ-

II AT BARETA/ 

ਿਾਨਸਾ

11-11-1977 - 28-12-2006 07-10-2014 144.25 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ, 

ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ

9465271620

256 415683550 ਸਨੋੀਆ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖਲੇ/ 

ਬਸੈਟ-2/ ਜਲੰਧਰ
12-10-1984 - 29-12-2006 07-10-2014 144 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
9878621550

257 269154924 ਮਸਿਰਨ ਅਰੌੜਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿਾਣਕਵਾਲ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ

09-02-1982 - 28-02-2007 07-10-2014 143.916 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501555771

258 583382544 ਸਰਬਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕੂਿ ਕਲਾਾਂ/ ਿਾਾਂਗਟ-3/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
10-09-1982 - 20-02-2007 07-10-2014 143.7 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9501016270

259 828263941 ਰਸ਼ਿੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਿੰ ੋਿਾਜਰਾ ਕਲਾਾਂ/ 

ਸਗੰਰਰੂ-1/ ਸਗੰਰਰੂ
08-06-1984 - 27-12-2006 07-10-2014 143.5 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463015932

260 763958946 ਅਿਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭਾਿ ੇਖਰੁਦ/ ਝੁਨੀਰ-1/ 

ਿਾਨਸਾ
13-04-1981 - 28-12-2006 07-10-2014 143.231 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ
9501033765

261 323895336 ਗਲੈਕਸ਼ੀ ਸਫੋਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੀਜਾ/ ਸਿਰਾਲਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
30-07-1983 - 28-12-2006 07-10-2014 143.23 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501940022

262 838429476 ਸ਼ਲੈੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
7 ਬੀ/ ਲੁਮਧਆਣਾ-2/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
14-06-1983 - 28-12-2006 07-10-2014 142.97 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9855517369

263 254223581 ਗਾਇਤਰੀ ਦਵੇੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਨੰਾ ਨੰ. 6/ ਖਨੰਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
23-11-1979 - 21-02-2007 07-10-2014 142.508 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9988401160

264 395681333 ਨਮਰੰਦਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਮਤਹਪਰੁ ਥੜੇੀ/ ਖਰੜ-

2/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
10-08-1984 - 28-12-2006 07-10-2014 142.4 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
7589225828
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

265 918035435 ਿਮੋਨਕਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗਮੋਬਦੰਪਰੁਾ/ ਫਗਵਾੜਾ-

2/ ਕਪਰੂਥਲਾ
20-06-1978 - 26-12-2006 07-10-2014 142.35 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463684404

266 126037307 ਰਮੁਪਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਹੜੇ ੂਿਾਜਰਾ/ ਸਗੰਰਰੂ-

1/ ਸਗੰਰਰੂ
01-07-1973 - 29-12-2006 07-10-2014 142.15 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9780005620

267 588661807 ਪਨੂਿ ਭਾਟੀਆਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਸਨਹੜੇੀ/ ਖਰੜ-2/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
24-01-1978 - 22-12-2006 07-10-2014 141.9 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9814755746

268 192588784 ਹਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਚਡੱਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਬਲੱ ਪਰੁ/ ਭੁਲੱਥ/ 

ਕਪਰੂਥਲਾ
04-11-1983 - 26-12-2006 07-10-2014 141.73 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
8054827261

269 950063366 ਸਨੰੂੋ ਜਸ਼ੋੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰੇਲਵ ੇਰੋਡ/ ਈਸਟ-2/ 

ਜਲੰਧਰ
08-02-1978 - 22-12-2006 07-10-2014 141.083 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417357048

270 962621838 ਮਬਦੰੀਆਾਂ ਦਤੱਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕਿਾਲਪਰੁ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ-1ਬੀ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

24-07-1978 - 28-12-2006 07-10-2014 140.957 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
7696242833

271 825976564 ਪਰਨੀਤ ਸਰਾਓ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਜੇ-2/ ਖਰੜ-3/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
17-07-1984 - 26-12-2006 07-10-2014 140.71 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501009908

272 789824928 ਅਿਨਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲਖਿੀਪਰੁ/ ਰੇਪੜ-2/ 

ਰਪੂਨਗਰ
18-01-1984 - 22-12-2006 07-10-2014 140.66 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9463450331

273 111486810 ਗੀਮਤਕਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਸੂਲਪਰੁ/ ਬਰਨਾਲਾ/ 

ਬਰਨਾਲਾ
29-11-1984 - 26-12-2006 07-10-2014 140.56 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9915400673

274 886751764 ਮਸਲਵਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕ ੇੋ ਕਾਿ ੇਕ ੇਮਸਮਵਆਾਂ/ 

ਬਮ ੰਡਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
23-06-1981 - 06-03-2007 07-10-2014 140.33 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9464086356

275 267691983 ਹਰਨੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿਹੁਲੱਾ ਫਮਤਹਗੜਹ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ-2/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ

22-04-1983 - 26-12-2006 07-10-2014 140.17 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501975057
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

276 298557382 ਰਚਨਾ ਸਨੋੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਡੰ/ ਗਰੋਾਇਆ-1/ 

ਜਲੰਧਰ
06-12-1985 - 26-06-2007 07-10-2014 140.16 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9815709866

277 867064399 ਅਨੀਤਾ ਿਹਾਜਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭੋਜਵੋਾਲੀ/ ਧਰੂੀ/ ਸਗੰਰਰੂ 08-01-1971 - 21-12-2006 07-10-2014 140 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1993 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1995 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9463514150

278 350918308 ਪਰੀਤ ਅਰੌੜਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਮਹਿਦਪਰੁ/ ਬਢੁਲਾਡਾ-

I/ ਿਾਨਸਾ
04-12-1985 - 27-12-2006 07-10-2014 140 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8283810820

279 844861679 ਜਮਤਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਲਕਨੋਾ/ ਨਕਦੋਰ-1/ 

ਜਲੰਧਰ
29-10-1983 - 24-02-2007 07-10-2014 139.9 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9592010700

280 836021897 ਰੇਨੰੂ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਸੂਹਾ/ ਦਸੂਹਾ-1/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
30-05-1983 - 22-12-2006 07-10-2014 139.85 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2014

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463115598

281 175751213 ਅਿਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਦਸ਼ੋੀ ਕਲਾਾਂ/ ਸਰਮਹਦੰ-

2/ ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
30-04-1981 - 19-02-2007 07-10-2014 139.843 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463369534

282 679843227 ਮਨਰਪਾਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗਹੇਲਾਾਂ/ ਸਗੰਰਰੂ-2/ 

ਸਗੰਰਰੂ
30-11-1982 - 28-12-2006 07-10-2014 139.71 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਰੀਮਰਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9464270082

283 898293131 ਿੀਨੰੂ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਧਨੋਲਾ (ਕੰ)/ ਬਰਨਾਲਾ/ 

ਬਰਨਾਲਾ
17-10-1981 - 22-12-2006 07-10-2014 139.09 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8146247872

284 430950145 ਿਮੋਨਕਾ ਕਡੰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਨੰਣ ਦਵੇੀ/ ਲੁਮਧਆਣਾ-

2/ ਲੁਮਧਆਣਾ
20-09-1979 - 22-12-2006 07-10-2014 139 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
8872333167

285 271146143 ਮਨਰਿਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਲਵਡੰੀ ਰਾਏ/ 

ਰਾਏਕਟੋ/ ਲੁਮਧਆਣਾ
01-09-1983 - 28-12-2006 07-10-2014 139 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8146598333

286 160013192 ਅਿਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਨੰਗੜਹ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

4/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
04-08-1984 - 28-02-2007 07-10-2014 138.69 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8427734400
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

287 962978198 ਕਚੰਨ ਜਸ਼ੋੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਟੱਪਰੁ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ-

2ਬੀ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
17-12-1978 - 28-12-2006 07-10-2014 138.375 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9915022088

288 598834843 ਧਰਿਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਲਾਲਪਰੁ/ ਸਰਮਹਦੰ-

2/ ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
27-07-1982 - 29-12-2006 07-10-2014 138.13 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9464491783

289 769819920 ਖਸ਼ੁਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗਰੌਾ/ ਕਪਰੂਥਲਾ-3/ 

ਕਪਰੂਥਲਾ
21-01-1975 - 26-12-2006 07-10-2014 138.128 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1998

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
8146777744

290 532767611 ਨੀਤੀ  ਾਕੁਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਰਹੂੀ/ ਭੰੁਗਾ-2/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
30-10-1982 - 22-12-2006 07-10-2014 138.056 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463830570

291 965527446 ਗਗਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਹਾਦਰਗੜਹ/ ਸਰਮਹਦੰ-

1/ ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
02-08-1981 - 19-02-2007 07-10-2014 137.69 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2015

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478828209

292 585227255 ਿਜੰਲੂਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਡੇਰਾ ਬਾਜੀਗਰ/ ਸਿਾਣਾ-

1/ ਪਮਟਆਲਾ
22-12-1981 - 22-12-2006 07-10-2014 137.383 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9814188894

293 938163665 ਕਰਿਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਪਡੰ ਗਮੋਬਦੰਗੜਹ/ 

ਸਰਮਹਦੰ-2/ ਫਮਤਹਗੜਹ 

ਸਾਮਹਬ

16-01-1972 - 29-12-2006 07-10-2014 136.8 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9914823457

294 963940963 ਬੀਨੰੂ ਬਮਹਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਲੀਪਰੁ/ ਈਸਟ-3/ 

ਜਲੰਧਰ
10-09-1982 - 29-12-2006 07-10-2014 136.6 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2016

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9501133500

295 974665173 ਵਦੰਨਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਦਨਹੜੇੀ/ ਖਰੜ-2/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
27-09-1985 - 27-02-2007 07-10-2014 136.58 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2015

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9646350030

296 647659768 ਸਰਬਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਰਦਕੇੇ/ ਜਗਰਾਓ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
02-07-1981 - 29-12-2006 07-10-2014 136.54 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417144029

297 543789897 ਰਜਨੀ ਵਾਲੀਆ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਿੀਦਪਰੁਾ/ ਵਰੇਕਾ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
20-01-1984 - 26-12-2006 07-10-2014 136.25 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8699736266
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

298 554442668 ਦੀਮਪਕਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਾਨਪਰੁ/ ਬਸੀ ਪ ਾਨਾ-

2/ ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
20-02-1982 - 19-02-2007 07-10-2014 135.67 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9465547702

299 594268353 ਰੇਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਦਆਨੰਦ ਨਗਰ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ-2/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
10-06-1982 - 21-12-2006 07-10-2014 135.6 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9779433336

300 829235812 ਹਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ-2/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ

19-05-1982 - 28-12-2006 07-10-2014 135.57 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501001551

301 949070943 ਪਰਨੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨੂਰਪਰੁ ਹਕੀਿਾਾਂ/ 

ਧਰਿਕਟੋ-2/ ਿਗੋਾ
01-07-1983 - 29-12-2006 07-10-2014 135.5 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9914621028

302 497283344 ਅਿਨਜਤੋੀ ਪਾ ਕ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਛੱਚਾ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-4/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
14-12-1984 - 19-03-2007 07-10-2014 134.99 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9779330070

303 314165341 ਿਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸੈਂਸੀਬਮਹੜਾ/ ਸਰਮਹਦੰ-3 

ਅਿਲੋਹ/ ਫਮਤਹਗੜਹ 

ਸਾਮਹਬ

17-06-1986 - 23-02-2007 07-10-2014 134.96 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9988325064

304 972136371 ਰੀਚਾ ਦਵੇਰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲਲੋਦਾ/ ਭਾਦਸੋਂ-1/ 

ਪਮਟਆਲਾ
22-09-1984 - 19-02-2007 07-10-2014 134.4 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9781991766

305 379443627 ਪਰਮਿਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਾਲ ਰੋਡ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

2/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
26-08-1984 - 01-03-2007 07-10-2014 134.358 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8427166884

306 466886345 ਮਸਿਰਨਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਸ਼ਿਸ਼ਰੇ ਨਗਰ/ 

ਸਰਮਹਦੰ-1/ ਫਮਤਹਗੜਹ 

ਸਾਮਹਬ

25-11-1985 - 22-02-2007 07-10-2014 134 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9855346268

307 323064928 ਰਾਮਜਦੰਰ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭਾਿਾਬਦੱੀ/ ਚੀਿਾ/ 

ਸਗੰਰਰੂ
10-08-1969 - 27-12-2006 07-10-2014 133.66 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9915040107

308 217713688 ਜਸਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਕਟੋਲੀ ਦੀਵਾਨ/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 1/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ

15-10-1979 - 22-12-2006 07-10-2014 133.62 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8283900325
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

309 428070911 ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੈਂਟਰਲ (ਕੰ)/ ਜਗਰਾਓ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
15-10-1984 - 29-12-2006 07-10-2014 133.52 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9501237200

310 339954289 ਕੁਲਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿਾਣਕਵਾਲ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ

27-03-1981 - 29-12-2006 07-10-2014 133.458 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਰੀਮਰਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9877588087

311 655917736 ਯੋਮਗਤਾ ਤਮਲਸ਼ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਰੀਪਰੀ/ ਖਰੜ-2/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
15-10-1981 - 19-02-2007 07-10-2014 133.401 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
7508009596

312 799032138 ਮਕਰਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਿਪਰੁ ਕਲਾਾਂ/ ਬਨੂੜ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
04-02-1983 - 19-02-2007 07-10-2014 133.4 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9888701773

313 879965176 ਸੁਧਾ ਬਹਾਤੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨੰਗਲ ਥਥੱਲ/ ਭੰੁਗਾ-2/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
14-04-1973 - 22-12-2006 07-10-2014 133.33 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, Civics
9465138881

314 745633435 ਪਰਵੀਨ ਭਾਟੀਆ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੀਜਾ/ ਸਿਰਾਲਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
02-11-1984 - 19-02-2007 07-10-2014 133.29 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2017

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8556085811

315 435379888 ਵੀਨੰੂ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਾਈ/ ਲਮਹਰਾਗਾਗਾ/ 

ਸਗੰਰਰੂ
23-08-1981 - 28-12-2006 07-10-2014 133.28 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ
9501032785

316 357777125 ਅਮਜਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਪਰੁਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ/ 

ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ-1/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ

24-12-1975 - 28-02-2007 07-10-2014 133.1 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
8727848931

317 952422629
ਸੁਖਮਜਦੰਰ ਮਸਘੰ 

ਰੀਹਲ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਸਧੱਵੂਾਲ/ ਸਰਮਹਦੰ-1/ 

ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
25-09-1978 - 18-05-2007 07-10-2014 133.08 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

7888831426

318 555214608 ਰਾਜਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਾਹਪਰੁ/ ਿਮੋਰੰਡਾ/ 

ਰਪੂਨਗਰ
28-01-1983 - 21-12-2006 07-10-2014 133 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9814500898

319 957555605 ਸਨੋੀਆ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਣੀਆਾਂ/ ਲੁਮਧਆਣਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
30-01-1986 - 20-02-2007 07-10-2014 132.65 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463685794
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

320 164764495 ਮਕਰਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਲਵਡੰੀ ਮਸਪਾਹੀ ਿਲੱ/ 

ਅਜਨਾਲਾ-1/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
06-05-1978 - 28-02-2007 07-10-2014 132.449 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9464438203

321 151390847 ਿਨਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਤੂਹੀ ਵਾਲਾ/ ਲੰਬੀ/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ
07-12-1981 - 22-12-2006 07-10-2014 132.29 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876148928

322 679637876 ਦਵੇ ਰਾਜ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਬੰ ੇਿਾਜਰਾ/ ਸਰਮਹਦੰ-

2/ ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
25-03-1980 - 11-05-2007 07-10-2014 132.275 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9814123251

323 129054401 ਪਰਨੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਛੋਟੀ ਿਕੜੌੀ/ ਰੇਪੜ-2/ 

ਰਪੂਨਗਰ
06-06-1982 - 24-02-2007 07-10-2014 132.16 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9780545126

324 415931226 ਿਨਪਰੀਤ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲੋਹਾਰਾ/ ਲੰਬੀ/ 

ਿਕੁਤਸਰ ਸਾਮਹਬ
08-06-1983 - 22-12-2006 07-10-2014 132.04 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9815718652

325 146830477 ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਿਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਾਿਵੋਾਲ/ ਹਾਜੀਪਰੁ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
12-01-1978 - 28-12-2006 07-10-2014 132.02 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9417706050

326 399113947 ਰਵਨੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਘਾਿ/ ਗੜਸ਼ਕੰਰ-2/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
04-12-1979 - 22-12-2006 07-10-2014 132 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9878607475

327 316685513 ਪਲਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗੜਹੀ ਬਟੇ/ ਿਾਛੀਵਾੜਾ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
02-06-1980 - 28-12-2006 07-10-2014 131.66 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8284815519

328 423748136 ਿਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਲੈੋਂ / ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ-

1ਬੀ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
09-03-1984 - 28-12-2006 07-10-2014 131.65 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8427617020

329 370622625 ਕੁਲਦੀਪ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਰਿਗੜਹ ਸਤੰਰਾਾਂ/ 

ਬਮ ੰਡਾ/ ਬਮ ੰਡਾ
19-04-1984 - 27-12-2006 07-10-2014 131.54 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417065882

330 572656594 ਮਸਿਰਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਧੁਨੰ ਧਾਈ ਵਾਲਾ/ 

ਚਹੌਲਾ ਸਾਮਹਬ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ

09-04-1983 - 21-12-2006 07-10-2014 131.49 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9814555998
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

331 674445880 ਸਮਿਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਾਨਪਰੁ/ ਿਕੁਰੇੀਆਾਂ-1/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
20-02-1983 - 28-12-2006 07-10-2014 131.17 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463674799

332 323815658 ਸੁਿਨ ਲਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਭੀਲੋਵਾਲ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ-2ਏ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

22-03-1980 - 28-12-2006 07-10-2014 130.583 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478483335

333 739814513 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਰੈਸੀਆਾਂ/ ਔੜ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
05-11-1979 - 20-02-2007 07-10-2014 130.33 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਫੀਮਜਕਲ ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਬਾਇਓਲੋਜੀ

8968395786

334 625156286 ਪਨੂਿ ਦਵੇੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਰਆੂਣਾ/ ਬਮ ੰਡਾ/ 

ਬਮ ੰਡਾ
03-05-1983 - 27-12-2006 07-10-2014 130.17 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

7837655520

335 950357949 ਸ਼ਿਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਲੇਰਾਾਂ/ ਬਗੰਾ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
27-01-1981 - 20-02-2007 07-10-2014 130.17 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463474316

336 617694939 ਗਰੌਵ ਬਖਸ਼ੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਮਹਲੋਲਪਰੁ/ ਿਾਜਰੀ/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
30-05-1980 - 22-12-2006 07-10-2014 129.96 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463389770

337 180912313 ਰਾਜਸ਼ੇ ਕੁਿਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬੀਸ ੋਚਕੱ/ ਦਸੂਹਾ-2/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
04-04-1979 - 28-12-2006 07-10-2014 129.96 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2016

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463693344

338 429222383 ਕਿਲਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਾਾਂਗਵੇਾਲ/ 

ਿਾਹਲਕਲਾਾਂ/ ਬਰਨਾਲਾ
06-12-1974 - 29-12-2006 07-10-2014 129.79 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  ਪਜੰਾਬੀ , 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9876024085

339 159436347 ਕੁਲਮਵਦੰਰ ਿਾਹੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਬੁਾਰਪਰੁ/ ਨਵਾਾਂਸ਼ਮਹਰ-

1/ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
12-10-1983 - 20-02-2007 07-10-2014 129.7 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9417123162

340 694743101 ਗੁਰਵੀਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਢਡੋੀਮਵਡੰ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

4/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
16-03-1980 - 14-03-2007 07-10-2014 129.658 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9465672275

341 650930293 ਸੁਨੀਲ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਓ ਕ ੇਮਹਤਾਰ/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-4/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
28-12-1983 - 22-12-2006 07-10-2014 129.6 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501766022
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

342 664165155 ਪਰਿਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਰਸੀ ਮਪਡੰ/ ਟਾਾਂਡਾ-2/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
17-01-1982 - 01-03-2007 07-10-2014 129.55 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9478874766

343 694209560 ਪਨੂਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਲਵਾੜਾ (ਕੰ)/ ਘਲੱ 

ਖਰੁਦ-2/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
27-10-1982 - 27-12-2006 07-10-2014 129.45 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9781968600

344 610940388 ਪਰਭਜਤੋ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਸੁਨੈਪਰੁ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ-

2ਏ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
28-01-1977 - 26-12-2006 07-10-2014 129.36 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501300876

345 611742590 ਰਾਬੀਆ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਢਲੱਵਾਾਂ/ ਸਿਰਾਲਾ-2/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
17-01-1970 - 29-12-2006 07-10-2014 129.13 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1991 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1993 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9501587880

346 346889487 ਦਲਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਸਕਦੰਰਪਰੁ/ ਗੜਸ਼ਕੰਰ-

1/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
27-11-1980 - 01-03-2007 07-10-2014 129.09 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8872003011

347 422138539 ਗਗਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲੰਮਗਆਣਾ/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-

3/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
05-05-1982 - 22-12-2006 07-10-2014 129.07 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478652354

348 296023866 ਸੁਖਮਜਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਗੇਵੋਾਲ/ ਿਕੁਦੰਪਰੁ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
05-05-1969 - 20-02-2007 07-10-2014 128.97 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1994 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1993 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9855482513

349 856438759 ਅਿਰਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਸਰੇਾਬਾਦ/ ਫਗਵਾੜਾ-

2/ ਕਪਰੂਥਲਾ
08-02-1980 - 27-12-2006 07-10-2014 128.5 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਫੀਮਜਕਲ 

ਸਾਇੰਸ

7347436938

350 599290417 ਪਰਮਿਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪਥੱਰ ਿਾਜਰਾ ਬਰਾਾਂਚ/ 

ਰੇਪੜ-1/ ਰਪੂਨਗਰ
30-07-1985 - 17-05-2007 07-10-2014 128.5 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417729062

351 533643601 ਗੁਰਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ/ 

ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ-3/ ਮਫਰੋਜ਼ਪਰੁ
10-04-1982 - 21-12-2006 07-10-2014 128.09 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478034104

352 669092542 ਨਮਰਦਰੰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਝੰਡੇਰ ਖਰੁਦ/ ਬਗੰਾ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
06-07-1979 - 20-02-2007 07-10-2014 128.08 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463001836
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

353 278396450 ਰੰਜਨਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਟਾਣਾ/ ਚਿਕਰੌ 

ਸਾਮਹਬ/ ਰਪੂਨਗਰ
30-01-1986 - 20-02-2007 07-10-2014 128.04 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463685795

354 167815368 ਹਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਵਰਟਰੋੀਆ/ ਪਮਟਆਲਾ-

2/ ਪਮਟਆਲਾ
10-07-1984 - 05-03-2007 07-10-2014 128 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8146122300

355 988564315 ਭੁਮਪਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਹੋਾਲਰੋਂ/ ਿਾਮਹਲਪਰੁ-

1/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
14-05-1978 - 14-06-2007 07-10-2014 128 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

8146703381

356 578910943 ਰੇਨੰੂ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਗੰਰੇ ਿਹੁਬੱਤ/ 

ਤਲਵਡੰੀ ਸਾਬੋ/ ਬਮ ੰਡਾ
30-04-1980 - 26-12-2006 07-10-2014 127.93 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8146661067

357 477076111 ਅਨੀਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਦੈਪਰੁ ਕਟੋਲਾ/ 

ਨਕਦੋਰ-2/ ਜਲੰਧਰ
17-02-1980 - 26-12-2006 07-10-2014 127.9 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9356767444

358 878577924 ਰਾਜਸ਼ੇ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪਜੰਲੋੀ ਕਲਾਾਂ/ ਸਰਮਹਦੰ-

1/ ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
12-09-1979 - 29-12-2006 07-10-2014 127.61 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9914532755

359 246681991 ਸਪਨਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਵਾਰ/ ਹਾਜੀਪਰੁ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
12-07-1982 - 28-12-2006 07-10-2014 127.5 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9988889243

360 447181209 ਨੀਲਿ ਭਾਟੀਆ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਗੜਹਸ਼ਕੰਰ ਰੋਡ/ 

ਨਵਾਾਂਸ਼ਮਹਰ-2/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ

10-02-1977 - 20-02-2007 07-10-2014 127.27 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਫੀਮਜਕਲ ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

8427600734

361 695980721 ਿਨਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਧਨੋਨੀ/ ਡੇਰਾਬਸੀ-2/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
28-08-1981 - 28-12-2006 07-10-2014 127.16 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8872674102

362 796310728 ਅਮਿਤਾ ਮਸਡਾਨਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਲੇਰਗਜੰ/ ਲੁਮਧਆਣਾ-

1/ ਲੁਮਧਆਣਾ
21-03-1979 - 22-12-2006 07-10-2014 127.13 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
9501188100

363 257393558 ਉਿਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਸ਼ਿਲਾਪਰੁੀ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ

02-01-1980 - 28-12-2006 07-10-2014 127.09 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9988885652
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

364 396744596 ਮਪਰਅਕੰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਘਿਰੋ/ ਬਲਾਚਰੌ-2/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
21-01-1979 - 02-05-2007 07-10-2014 127.08 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417667981

365 658413395 ਭੁਮਪਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਚਕੱ ਸਰਵਾਨੀ/ 

ਿਕੁਰੇੀਆਾਂ-2/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

15-04-1977 - 28-12-2006 07-10-2014 126.78 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8729041545

366 251849164 ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੁਧਾਰ (ਿੁ)ੰ/ ਸੁਧਾਰ/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
08-05-1977 - 29-12-2006 07-10-2014 126.5 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417546141

367 289026922 ਚਦੰਰ ਕਾਾਂਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਿਗੜਹ ਮਸਕਰੀ/ 

ਤਲਵਾੜਾ/ ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
11-09-1976 - 28-12-2006 07-10-2014 126.21 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2017 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਰੀਮਰਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਸਾਇੰਸ

9464681227

368 326832393 ਹਰਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨੀਲੋਂ  ਖਰੁਦ/ ਸਿਰਾਲਾ-

1/ ਲੁਮਧਆਣਾ
01-05-1980 - 23-02-2007 07-10-2014 126.13 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8146544667

369 187926714 ਸੁਖਮਜਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਮਹਦੰੀਪਰੁ/ ਬਲਾਚਰੌ-

2/ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
08-12-1980 - 20-02-2007 07-10-2014 125.38 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9464237449

370 237420921 ਸਮਚਨ ਬਦੇੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗਦੰਾਨੀ/ ਬਗੰਾ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
15-08-1983 - 20-02-2007 07-10-2014 125 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2015

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਕਿਰਸ
9781047475

371 753476453 ਮਕਰਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਵਾਰਡ ਨੰ. 6/ 

ਅਮਹਿਦਗੜਹ/ ਸਗੰਰਰੂ
10-03-1984 - 21-12-2006 07-10-2014 124.86 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9855722605

372 556229434 ਜਤੋੀ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਟੜਾ/ ਸਿਰਾਲਾ-2/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
14-12-1976 - 29-12-2006 07-10-2014 124.4 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417588780

373 631084136 ਹਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖੜੇਾਬਾਦ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

3/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
14-09-1982 - 22-12-2006 07-10-2014 123.94 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8437121200

374 294164979 ਮਕਰਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਨਾਲੋਂ / ਸਰਮਹਦੰ-2/ 

ਫਮਤਹਗੜਹ ਸਾਮਹਬ
19-01-1983 - 26-12-2006 07-10-2014 123.58 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਫੀਮਜਕਲ ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼

9914516797
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

375 491252982 ਚਦੰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਗਲੱਵਾਲੀ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

6/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
27-11-1980 - 26-12-2006 07-10-2014 123.375 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

6283641231

376 235668688 ਰਮਜਦੰਰ ਕੁਿਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪਨੂੀਆਾਂ/ ਬਗੰਾ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
24-12-1984 - 24-02-2007 07-10-2014 123.27 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2017 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9914599799

377 872964858 ਜਸਵਤੰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਿਲੱਾਹ ਕੁਰੀ ਵਲੱਾਹ/ 

ਖਡੂੰਰ ਸਾਮਹਬ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ

10-02-1979 - 28-02-2007 07-10-2014 122.75 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463876046

378 583628452 ਸੁਸ਼ਿਾਾਂ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਲਕਪਰੁ/ ਪ ਾਨਕਟੋ-

1/ ਪ ਾਨਕਟੋ
06-04-1980 - 21-12-2006 07-10-2014 122.65 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417483385

379 327471133 ਸਰਬਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਫੱਰਪਰੁ/ ਡੇਰਾਬਸੀ-1/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
07-10-1979 - 08-05-2007 07-10-2014 122.31 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8427738782

380 690756102 ਹਰਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜਟਾਣਾ/ ਸਿਰਾਲਾ-1/ 

ਲੁਮਧਆਣਾ
20-11-1979 - 19-02-2007 07-10-2014 122.224 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478565411

381 781377832 ਮਕਰਸ਼ਨਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭੈਣੀ ਗੁਰਿੁਖੱ ਮਸਘੰ/ 

ਮਭਖੀਮਵਡੰ/ ਤਰਨਤਾਰਨ
29-09-1973 - 28-02-2007 07-10-2014 122.11 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, Civics
8054646604

382 850562279 ਪਰਮਿਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਮਹਿਦਪਰੁ/ ਰੇਪੜ-2/ 

ਰਪੂਨਗਰ
31-03-1980 - 22-12-2006 07-10-2014 121.75 ਐਸ.ਸੀ. ਆਰਥੋ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9988199794

383 609979370 ਪਰਮਿਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਫਮਤਹਗੜਹ ਭਾਦਸੋਂ/ 

ਸਗੰਰਰੂ-2/ ਸਗੰਰਰੂ
06-10-1971 - 28-12-2006 07-10-2014 121.75 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463028256

384 415829618 ਸਿੀਤਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸੁਰਜੀਤ ਨਗਰ/ 

ਿਮੋਰੰਡਾ/ ਰਪੂਨਗਰ
23-03-1979 - 25-04-2007 07-10-2014 121 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8558820448

385 628364675 ਜਮਤਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰੋੜਾਾਂ/ ਖਰੜ-2/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
09-04-1977 - 12-12-2006 07-10-2014 120.88 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9501008525
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

386 816693329 ਸ਼ਮਿਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਨੇ ਦਦੋ/ ਜਤੈੋਂ/ 

ਫਰੀਦਕਟੋ
04-04-1983 - 25-05-2007 07-10-2014 120.62 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9988040467

387 487625308 ਿਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਵਾਾਂ ਕਟੋ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

4/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
20-05-1982 - 25-05-2007 07-10-2014 120.53 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9872121215

388 733486512 ਅਮਨਲ ਕੁਿਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਦੰਲਹੜੇੀ/ ਨੰਗਲ/ 

ਰਪੂਨਗਰ
14-11-1976 - 29-12-2006 07-10-2014 120.42 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417584353

389 451671404 ਮਨਤਾਸ਼ਾ ਦਤੱਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਹਆਤਪਰੁ ਰੜੁਕੀ/ 

ਸਰੋਆ/ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. 

ਨਗਰ

26-11-1984 - 20-02-2007 07-10-2014 119.62 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2017 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9855595522

390 872660552 ਗੁਰਮਵਦੰਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਸੀਿਪਰੁ ਛੀਨਾ/ 

ਬਢੁਲਾਡਾ-I/ ਿਾਨਸਾ
12-04-1982 - 27-12-2006 07-10-2014 119.01 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2009

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9872399641

391 557031522 ਪਰਮਿਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਖਰੜ-3/ ਖਰੜ-1/ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
18-09-1982 - 25-04-2007 07-10-2014 118.81 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463821683

392 264273385 ਰਾਜਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨੋਨੇ/ ਤਰਨਤਾਰਨ2/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ
30-07-1977 - 02-03-2007 07-10-2014 117.76 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਮਹਸਟਰੀ
8195043400

393 938285090 ਤਮਪਦੰਰ ਕਿਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲੋਹਾ ਬਜਾਰ/ 

ਿਲੇਰਕਟੋਲਾ-1/ ਸਗੰਰਰੂ
06-04-1980 - 06-12-2006 07-10-2014 117.7 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9914891292

394 670595878 ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਕਲਹ ਾ ਿਹੁਲੱਾ/ 

ਨਵਾਾਂਸ਼ਮਹਰ-2/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ

31-07-1979 - 14-12-2006 07-10-2014 117.47 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9465252706

395 135575610 ਸਦੰੀਪ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਹਸੁਨੈ ਚਕੱ/ ਔੜ/ 

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ
20-09-1984 - 20-02-2007 07-10-2014 117.06 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9815768875

396 472968822 ਰਾਜਵਤੰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਤਲਵਡੰੀ ਰਾਏ ਦਾਦ/ੂ 

ਅਜਨਾਲਾ-2/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
28-08-1978 - 13-03-2007 07-10-2014 116.9 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 NULL

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਪਜੰਾਬੀ
8872020714
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

397 230491737 ਜਸਬੀਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਰਾਏਪਰੁ ਖਰੁਦ/ ਖਰੜ-

3/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
01-06-1979 - 29-12-2006 07-10-2014 115.96 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9914304304

398 168866591 ਬਲਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਛੇਹਰਟਾ ਿਨੇ/ ਵਰੇਕਾ/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
08-09-1977 - 22-06-2007 07-10-2014 115.25 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਫੀਮਜਕਲ ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਬਾਇਓਲੋਜੀ

7888377140

399 927567941 ਰਿਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਜੜੌ ਮਸਘੰ ਵਾਲਾ/ ਪਟੱੀ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ
15-04-1979 - 27-12-2006 07-10-2014 114.4 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463729859

400 217645263 ਭੁਮਪਦੰਰ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਮੜਗੰ/ ਤਲਵਾੜਾ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ
26-01-1971 - 22-12-2006 07-10-2014 114.13 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417666757

401 480059372 ਗਗਨਦੀਪ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਗੜਹਬਗੱਾ ਅਪੱਰ/ 

ਤਖਤਗੜਹ/ ਰਪੂਨਗਰ
08-04-1980 - 29-12-2006 07-10-2014 113.27 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
8427813071

402 819915910 ਚਦੰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਡੇੰਰ/ ਬਢੁਲਾਡਾ-2 ਐਟ 

ਬਰੇਟਾ/ ਿਾਨਸਾ
29-08-1973 - 28-12-2006 07-10-2014 112.72 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9815456356

403 837290586 ਬਮਰੰਦਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਵਰੋਕੇ/ ਚਗੋਾਵਾਾਂ-2/ 

ਅਮੰਿਰਤਸਰ
08-10-1976 - 13-03-2007 07-10-2014 111.83 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਿਥੈ, 

Physical ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਗਮਲਸ਼

9501006601

404 817420515 ਨੀਰਜ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਕੰਰ (ਕੰ)/ ਨਕਦੋਰ-2/ 

ਜਲੰਧਰ
28-09-1973 - 22-12-2006 07-10-2014 109.75 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9872302796

405 728850533 ਥਿੋਸ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਥੜਾ ਮਛਕਲਾ/ ਧਾਰ-1/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ
15-08-1971 - 07-03-2007 07-10-2014 109.19 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9417972343

406 913635295 ਸਵੀਨਾ ਮਗਲੱ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਮਹਰ ਚਨੰੀ/ ਧਾਰ-2/ 

ਪ ਾਨਕਟੋ
01-10-1973 - 21-12-2006 07-10-2014 107.36 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478208054

407 613614504 ਰੀਨਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਵਾਾਂ ਕਟੋ/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ-

4/ ਅਮੰਿਰਤਸਰ
23-12-1983 - 01-03-2007 07-10-2014 40.58 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463252414
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

408 285880172 ਪਲਮਵਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਨਬੀਪਰੁ/ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ-

2/ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
20-03-1976 - 21-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1997 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9463312146

409 477449760 ਬਲਜੀਤ ਰਾਜ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਖੇ ਕਬੀਰ/ ਧਾਰੀਵਾਲ-

2/ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
20-06-1978 - 21-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2014 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9592989632

410 490068877 ਸਿੀਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਵੁਾਮਰਆਾਂ ਵਾਲੀ/ 

ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ-1/ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ
31-03-1984 - 21-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਆਰਥੋ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8146528420

411 953798188 ਰਾਧਾ ਮਕਰਸ਼ਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਵਮਰਆਿ ਖੜੇਾ/ ਖਹੂੀਆਾਂ 

ਸਰਵਰ/ ਫਾਮਜ਼ਲਕਾ
12-09-1977 - 21-12-2006 07-10-2014 0 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼
9417154771

412 967370225 ਆਰਤੀ ਕੁਿਾਰੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਰੇੈ/ ਦੀਨਾਨਗਰ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
15-02-1984 - 21-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9464068945

413 157881793 ਿਨਪਰੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਲੋਹਾਰ ਨੰਗਲੇ/ ਈਸਟ-

3/ ਜਲੰਧਰ
26-04-1982 - 22-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2012 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876113134

414 498605090 ਬਲਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਲੇਵਾਲਾ/ ਸਿਾਣਾ-1/ 

ਪਮਟਆਲਾ
09-05-1976 - 22-12-2006 07-10-2014 0 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ, ਪਜੰਾਬੀ

9653765001

415 557433428 ਰੀਚਾ ਅਰੋੜਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਸਤੀ ਸ਼ਖੇ (ਕੰ)/ ਬਸੈਟ-

1/ ਜਲੰਧਰ
28-09-1982 - 22-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463959010

416 749018854 ਗੁਰਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਮਢਲੱਵਾਾਂ/ ਈਸਟ-2/ 

ਜਲੰਧਰ
25-11-1980 - 22-12-2006 07-10-2014 0 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9878488886

417 826320984 ਨੇਹਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਕਾਬਲੁਪਰੁ/ ਈਸਟ-1/ 

ਜਲੰਧਰ
11-05-1979 - 22-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 NULL

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
9888908466

418 611410687 ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਪਨੂੀਆਾਂ/ ਸ਼ਾਹਕਟੋ-1/ 

ਜਲੰਧਰ
17-05-1978 - 24-12-2006 07-10-2014 0 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਪਲੋ. 

ਸਾਇੰਸ. ਪਜੰਾਬੀ

2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ 

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਰੀਮਰਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876206435
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

419 331586183 ਸਵੀਤਾ ਪਰੁੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਭੰਦਲ ਬਟੂਾ/ 

ਨੂਰਿਮਹਲ/ ਜਲੰਧਰ
13-09-1978 - 26-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
9878637415

420 980613169 ਸੁਖਦਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਅਕਬਰਪਰੁ ਅਫਗਾਨਾ/ 

ਭੁਨਰਹੜੇੀ-1/ ਪਮਟਆਲਾ
16-06-1974 - 26-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 1999

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1996 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8198814549

421 190117855 ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਦਾਣਾ ਿਡੰੀ/ ਪਮਟਆਲਾ-

2/ ਪਮਟਆਲਾ
14-11-1978 - 28-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2003 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, 

Geography, 

Civics, ਮਹਸਟਰੀ

9988538817

422 327144627 ਅਿਨ ਸਧੰੂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸਨੋਲੀਆਾਂ/ ਘਨੌਰ/ 

ਪਮਟਆਲਾ
12-03-1972 - 28-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1993 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9855481558

423 731196357 ਿਨਦੀਪ ਪਾਲ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਸ਼ਰੇਿਾਜਰਾ/ ਪਮਟਆਲਾ-

2/ ਪਮਟਆਲਾ
17-02-1984 - 28-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9814005940

424 849653040 ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਚਿਾਰਹੜੇੀ/ ਪਮਟਆਲਾ-

1/ ਪਮਟਆਲਾ
10-04-1979 - 28-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2018

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9876065400

425 927484714 ਰਿਨਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਖੜੇੀ ਗੁਜੱਰਾਾਂ/ 

ਪਮਟਆਲਾ-2/ 

ਪਮਟਆਲਾ

08-12-1977 - 28-12-2006 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9592163887

426 953978611 ਰਮਤਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਧੁਦੰੀਿਾਜਰਾ/ ਭੁਨਰਹੜੇੀ-

2/ ਪਮਟਆਲਾ
04-07-1977 - 28-12-2006 07-10-2014 0 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9888965392

427 196051327 ਸੀਿਾ ਟਗੰਤੋਰਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਨੰਗਲ ਅਵਾਣਾ/ 

ਿਕੁਰੇੀਆਾਂ-2/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

14-07-1978 - 29-12-2006 07-10-2014 0 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2003 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2001 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9465577528

428 323911871 ਪਰਿਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ. 

ਹਸੁਨੈਪਰੁ/ ਕਪਰੂਥਲਾ-

1/ ਕਪਰੂਥਲਾ

13-01-1977 - 29-12-2006 07-10-2014 0 ਬੀ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1998 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, 

Geography

8437524888

429 310145602 ਿਮੋਹਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਐਨ.ਟੀ.ਸੀ. 1/ 

ਰਾਜਪਰੁਾ-2/ ਪਮਟਆਲਾ
31-10-1983 - 02-01-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9988044105
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ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਫਾਈਨਲ 

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਪਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਬੀ.ਐਡ. 

ਫਾਈਨਲ ਦ ੇ

DMC ਤੋਂ 

ਭਰੀ ਜਾਵ।ੇ

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ/

ਪਤੱਰ 

ਮਵਹਾਰ/ 

ਪਰਾਈਵਟੇ

ਜਕੇਰ 

ਸਵੇਾ ਮਵਚੱ 

ਆਉਣ 

ਉਪਰੰਤ 

ਯੋਗਤਾ 

ਹਾਮਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਿਜੰਰੂੀ 

ਪਤੱਰ ਨੰ. 

ਅਤ ੇਮਿਤੀ

ਕਬੰੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕੇਰ 

ਟੀਮਚਗੰ 

ਮਵਸ਼ਾ ਵਾਧ ੂ

ਮਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਯੂਨੀ. 

ਅਤ ੇਪਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਿਤੀ DMC 

ਅਨੁਸਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ਪੇਂਡੂ ਮਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਪਚੰਾਇਤੀ ਰਾਜ 

ਮਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ.: 

2/305/2014/ 

ਈਟੀਟੀ/ 9460 ਮਿਤੀ 

19/9/2014 ਅਤ ੇ

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ(ਐ.ਮਸ.) ਦ ੇ

ਹਕੁਿ ਨੰ. 2/7-

14ਸਪੇਰ(1) ਮਿਤੀ 

ਸਅਸ  ਨਗਰ 5-10-

2014 ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਸਮੱਖਆ ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

ਿਰਜ/ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

ਹਣੋ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮੈਰਟ ਅਕੰ - 

ਮਨਯੁਕਤੀ 

ਹਕੁਿਾਾਂ/ ਿਮੈਰਟ 

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਸ਼ਿਲਵ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਮਤਨੰ 

ਅਕੰਾਾਂ ਤਕੱ ਮਲਖ ੇ

ਜਾਣ)

ਕਟੈਾਗਰੀ

(ਜਨਰਲ, 

ਐਸ.ਸੀ.)

ਅਹਦੁਾ

ਜਨਿ ਮਿਤੀ

(eg. 17 

ਜਨਵਰੀ 1980)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ ਮਵਚੱ 

 ੇਕੇ/ 

ਕਟੰਰੇਕਟ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਮਵਸ਼ਾ 

(ਮਸਰਫ ਇੱਕ 

ਹੀ ਮਵਸ਼ਾ 

ਚਮੁਣਆ 

ਜਾਵੇ)

ਐਿ.ਏ. (ਇੰਗਮਲਸ਼) ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ ਬੀ.ਐਡ. ਮਵਚੱ ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ ਇੰਗਮਲਸ਼ ਸਬਧੰੀ ਵਰੇਵੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਾਂ/ ਬਲਾਕ/ 

ਮਜਲਹ ਾ

ਮਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਥਨ

ਿਬੋਾਇਲ ਨੰ.

(ਜਰਰੂ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)

ਜਕੇਰ 

ਅਗੰਹੀਣ 

ਤਾਾਂ ਸਬ-

ਕਟੈਾਗਰੀ 

(OH, VH, 

HH)

ਪਰੇੈਂਟ ਮਵਭਾਗ -

  ਮਸਮੱਖਆ 

ਮਵਭਾਗ/  PRI/ 

ULB ਮਵਚੱ 

ਰੈਗੂਲਰ 

ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਿਤੀ

ਲੜੀ

ਨੰ.
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ

STAFF

LOGIN

ID

430 284833990 ਰਮਜਦੰਰ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਰੇਲਵ ੇਿਡੰੀ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ-1ਬੀ/ 

ਹਮੁਸ਼ਆਰਪਰੁ

28-06-1984 - 20-02-2007 07-10-2014 0 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9463485586

431 342430242 ਭਾਵਨਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਇਸਲਾਿਪਰੁ/ ਰਾਜਪਰੁਾ-

1/ ਪਮਟਆਲਾ
26-11-1984 - 22-02-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸ

9417062605

432 267620132 ਹਰਸਵੇਕ ਮਸਘੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਲਾਲ ਨੰਗਲ/ 

ਫਮਤਹਗੜਹ ਚੜੂੀਆਾਂ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ

28-08-1977 - 28-02-2007 07-10-2014 0 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2013
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

9478156105

433 756897151 ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਿਮਰਆਵਾਲ/ ਬਟਾਲਾ-

2/ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
16-03-1976 - 28-02-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2004 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
1999 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9988036245

434 717853222 ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਗਵਾਲੀਆਾਂ/ 

ਦੀਨਾਨਗਰ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ

14-08-1980 - 07-03-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2010
ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8194981666

435 863733807 ਿਧ ੂਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਔਗਰਾਾਂ/ ਦਰੋਾਾਂਗਲਾ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
15-12-1977 - 07-03-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2011

ਪਤੱਰ-

ਮਵਹਾਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2000 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
8054029513

436 771327733 ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਰਾਾਂਚ ਨੰ. 1/ ਬਟਾਲਾ-1/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ
19-01-1978 - 08-03-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਿਾਮਜਕ 

ਮਸਮੱਖਆ

8968333899

437 215173196 ਸਰਬਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਰੁਚਦੰ/ ਮਭਖੀਮਵਡੰ/ 

ਤਰਨਤਾਰਨ
03-12-1978 - 12-03-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਪਰਾਈਵਟੇ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2004 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  ਪਜੰਾਬੀ , 

ਇੰਗਮਲਸ਼, 

Sociology

9814509871

438 363830885 ਗਗਨਦੀਪ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਨਵਾਾਂ ਮਪਡੰ ਸਰਦਾਰਾ/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ-1/ 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ

12-07-1980 - 14-03-2007 07-10-2014 0 ਐਸ.ਸੀ. ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2008 ਪਰਾਈਵਟੇ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2005 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਹਿੋ ਸਾਇੰਸ
8872671110

439 598889385 ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਰੌ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.
ਬਜਹੂਾ ਕਲਾਾਂ/ ਨਕਦੋਰ-

2/ ਜਲੰਧਰ
24-08-1982 - 26-04-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2007 ਰੈਗੂਲਰ

ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2006 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਸਾਇੰਸ
9915457954

440 368820639 ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੀਿਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.

ਮਬਸ਼ਨਪਰੁ ਛੰਨਾ/ 

ਪਮਟਆਲਾ-3/ 

ਪਮਟਆਲਾ

20-08-1979 - 11-06-2007 07-10-2014 0 ਜਨਰਲ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਇੰਗਮਲਸ਼ 2001 ਰੈਗੂਲਰ
ਐਿ.ਏ. ਸਿਤੇ 

ਇੰਗਮਲਸ਼
2002 ਰੈਗੂਲਰ

ਟੀਮਚਗੰ ਆਫ  

ਇੰਗਮਲਸ਼, ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸਤਰ

9357301987
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