
ਜਨਤਕ ਨਿਟਸ 

 
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਸੁਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ  ਿਵੱਚ ਿਪੰਸੀਪਲ  ਦੀਆ ਂਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਂ

ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤ ੇਸਵੇਾਵ  ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਜੋ ਿਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕਲੂਾ 

ਿਵੱਚ ਡੈਪੂਟਸ਼ੇਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਤ ਪਤੀਬਨੇਤੀਆ ਂ ਵੈਬਸਾਇਟ www.ssapunjab.org 

ਰਾਹ  ਿਮਤੀ 27.12.2021 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆ ਂਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।  

2.0 ਡੈਪੂਟਸ਼ੇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟਡੰੈਰਡ ਟਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਹੇਠ  

ਦਰਸਾਈਆ ਂਕੰਡੀਸ਼ਨ  ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:- 

ਓ) ਡੈਪਟੂਸ਼ੇਨ ਦਾ ਸਮ  ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਸੰਤਸ਼ੋਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਸਾਲ-

ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਅ) ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆ ਂਸਮੇਤ 

ਿਮਲਣ ਯਗੋ ਹੋਵੇਗੀ। 

ੲ) ਿਪੰਸੀਪਲ  ਦੀ ਪੱਦ- ਨਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ  ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਪੱਤਰੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸ) ਡੈਪਟੂਸ਼ੇਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਘਿੋਸ਼ਤ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਲੈਣ ਦ ੇ ਹੱਕਦਾਰ 

ਹੋਣਗੇ।  

ਹ) ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ਼ ਸਕੂਲ  ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੀ ਡਪੂੈਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ 

ਸਕੂਲ ਿਵਖ ੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਦ ੇ ਿਨਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਣ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ 

ਲਈ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਿਪੰਸੀਪਲ  ਦਾ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ  ਨੰੂ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋ ਹਾਊਸ ਰਟ (House Rent) ਿਮਲਣਯਗੋ ਨਹ  ਹਵੋਗੇਾ।  

ਕ) ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਵੱਚ ਡੈਪਟੂਸ਼ੇਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਖ) ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ  ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਿਪੰਸੀਪਲ ਡੈਪੂਟਸ਼ੇਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 

ਮੈਥ/ ਸਾਇੰਸ/ਕਾਮਰਸ ਿਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ।  

ਗ) ਪਾਰਥੀ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਕਈੋ ਿਵਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

3.0 ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆ ਂ ਸ਼ਰਤ  ਮਤੁਾਿਬਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ ਜੋ ਿਪੰਸੀਪਲ ਮੈਰੀਟੇਰੀਅਸ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਡੈਪੂਟਸ਼ੇਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤੀਬੇਨਤੀਆ ਂ ਆਨ-ਲਾਇਨ 

ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਤੀਬਨੇਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤ ਬਾਅਦ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦ ੇਕੰਮ ਅਤ ੇਆਚਰਨ ਦੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
 



4.0 ਿਪੰਸੀਪਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤ ੇ ਪਵਾਨਤ criteria ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਿਰਟ ਅਧਾਰ ਤ ੇ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਹਠੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ-ੈ 

 a) Marks in concerned Post Graduation  - 60  
 b) B.Ed.       - 05 
 c) M.Ed.       - 05 
 d) M.Phil      - 05 
 e) Ph.D       - 10 
 f) Experience (as School/DIET Principal/  - 15 (2 marks for 
  Dy. DEO/DEO)      every year subject  

to maximum of 15  
marks) 

5.0 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕਲੂ  ਿਵਖ ੇਡੈਪੂਟਸ਼ੇਨ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਿਬਨ ਪੱਤਰ ਅਨੱੁਲਗ 1 ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੈ। 

ਅਨੱੁਲਗ 1 

1 ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ    

2 ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜ  ਪਤੀ ਦਾ ਨ : 

(ਜੋ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹ)ੈ 

 

3 ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ  

4 ਸਰਿਵਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ 

ਿਰਟਾਇਰ  ਹਣੋ ਦੀ ਿਮਤੀ 

 

5 ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਾ :  

6 ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਦ ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹੈ : 

 

7 ਸਕਲੂ ਦਾ ਨ  ਅਤੇ ਿਜਲ  ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈ: 

 

8 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ (ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ 

ਖਾਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੋਵੇ ਤ  ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ) 

 

9 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪੜਤਾਲ ਜ  ਕਈੋ 

ਿਵਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤ  ਉਸ 

ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ:ੇ 

 

 

 ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਕਤ ਤੱਥ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਕਈੋ ਤੱਥ ਵੀ ਲਕੁਾਇਆ 

ਨਹੀ ਿਗਆ ਹੈ। 


