
 

 

dPqr fwierYktr is`iKAw ivBwg (sY.is`), pMjwb 

 

v`l 

1. smUh ijlw is`iKAw APsr (sY.is`), pMjwb[ 

2. smUh ijlw is`iKAw APsr (AY.is`), pMjwb[ 

3. smUh skUl mu`KI, pMjwb[ 

4. smUh blwk pRwiemrI is`iKAw APsr, pMjwb[ 

 

mImonM: DySPD (PEDB)/2020/129929 

imqI: 05.06.2020 

 

ivSw: Teachers Transfer sbMDI[ 

hvwlw:ies dPqr dI jnqk sUcnw DySPD (PEDB)/2020/115482, imqI: 

18.05.2020 Aqy DySPD (PEDB)/2020/119219, imqI: 24.05.2020 

 

1.0 auprokq ivSw Aqy hvwlw ADIn p`qr dy sbMD iv`c iliKAw jWdw hY ik ies 

dPqr v`loN jwrI jnqk sUcnw rwhIN AiDAwpkW Aqy Punjab ICT Education 

Society (PICTES) qihq kMm kr rhy kMipaUtr AiDAwpkW Aqy Education 

Providers/ EGS/AIE/STR volunteers nUM swl 2020 dOrwn inXmW Anuswr 

bdlI krvwaux leI sdw id`qw igAw hY[ bhuq swry AiDAwpkW qoN bdlIAW sbMDI 

pRSn ies dPqr nwl sMprk krky puCy jw rhy hn[ 

2.0 AiDAwpkW v`loN puCy jw rhy pRSnW dy spStIkrn hyT ilKy Anuswr hn: 

lVI 

nM 

pRSn ivSyS kQn 

 ਜੇਕਰ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੇ 

ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਜ4 ਿਕਸ ੇਅਿਧਆਪਕ 

ਦੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 

ਗੁਪਤ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੋਵ ੇ

ਤ> ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੇ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਜ4 

ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾ ਿਲਖ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 

ਿਵੱਚ  ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵ  ਲਈ ਅਗਲੀ ਹਾਇਰ 

ਅਥਾਿਰਟੀ/ ਿਰਿਵਊਇੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲ4 ਸਾਲਾਨਾ 

ਗੁਪਤ ਿਰਪੋਰਟ  ਅੰਿਕਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 

ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕ> ਨੰੂ ਭਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ 



ਗੁਪਤ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕ ਿਕਸ ਤਰH> 

ਭਰੇ ਜਾਣ? 

ਪIਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ  

ਿਰਿਵਊਇੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲ 

ਮੁਖੀ/ਿਪIੰ ਸੀਪਲ  ਨਾਲ  ਆਪਣਾ ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ 

ਸ>ਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ /ਿਪIੰ ਸੀਪਲ ਇਹ 

ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸਮੂਹ ਅਿਧਆਪਕ> ਨਾਲ ਸ>ਝਾ 

ਕਰਨਗੇ । 

ਇਸ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹL ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ4 

ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਿਵਊਇੰਗ ਅਥਾਿਰਟੀ ਪਾਸ 

ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਅਤ ੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਰਿਵਊਇੰਗ ਅਥਾਿਰਟੀ 

ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਉਸ 

ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਰਾਹL ਭੇਜੇਗੀ । 

jykr irivaUieMg AQwirtI nUM gupq irport 

ilKx leI skUl qoN koeI fwtw loVINdw hovy 

qW mOjUdw skUl mu`KI nwl rwbqw kwiem krky 

pRwpq kr skdy hn 

 

3.0 smUh AiDAwpkW nUM not krvwauxw XkInI bxwieAw jwvy[ 

 

 

fwierYktr is`iKAw ivBwg (sY.is`), pMjwb[ 

 

 




