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ਭਯੀਟਯੀਅਸ ਸਸੁਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਭਯੀਟਯੀਅਸ ਸਕੂਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਰਿੰ ਸੀਰਾਂ ਦੀਆ ਂਖਾਰੀ ਅਸਾਭੀਆ ਂ
ਵ ਯੁਿੱ ਧ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵ ਬਾਗ ਵ ਿੱ ਚ ਯਗੂਰਯ ਤਯ ਤ ਸ ਾ ਾਂ ਵਨਬਾ ਯਹ ਵਰਿੰ ਸੀਰ ਜ ਵਕ ਭਯੀਟਯੀਅਸ ਸਕਰੂਾ 
ਵ ਿੱ ਚ ਡੂਟਸ਼ਨ ਤ ਆਉਣ ਦ ਚਾਹ ਾਨ ਹਨ, ਤੋਂ ਰਤੀਫਨਤੀਆ ਂਵ ਬਾਗ ਦ ਯਟਰ ਅਧੀਨ Staff Login 
ਯਾਹੀਂ ਵਭਤੀ 05.01.2022 ਤੋਂ 10.01.2022 ਤਿੱਕ ਭਿੰਗੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।  
2.0 ਡੂਟਸ਼ਨ ਿੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਸਟਡਿੰ ਯਡ ਟਯਭਜ਼ ਅਤ ਕਿੰ ਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਯ ਹ ਗੀ ਅਤ ਹਠਾਂ 
ਦਯਸਾਈਆ ਂਕਿੰਡੀਸ਼ਨਾਂ  ੀ ਰਾਗੂ ਹਣਗੀਆਂ:- 

ਓ) ਡੂਟਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਰ ਦਾ ਹ ਗਾ ਜ ਵਕ ਸਿੰ ਤਸ਼ਜਨਕ ਕਾਯਗੁਜਾਯੀ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਸਾਰ-

ਸਾਰ ਕਯਕ ਵਤਿੰ ਨ ਸਾਰ ਤਿੱਕ  ਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। 

ਅ) ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਜ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵ ਬਾਗ ਵ ਿੱ ਚ ਰ ਯਹ ਹਨ, ਸਰਾਨਾ ਤਯਿੱਕੀਆ ਂਸਭਤ 
ਵਭਰਣ ਮਗ ਹ ਗੀ। 

ੲ) ਵਰਿੰ ਸੀਰਾਂ ਦੀ ਿੱਦ-ਉੱਨਤੀ ਹਣ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਣ ਵਿੱ ਤਯੀ ਵ ਬਾਗ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਵਸ ਜਾਣਾ  ਗਾ। 
ਸ) ਡੂਟਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਉਹ ਸਯਕਾਯੀ ਛੁਿੱ ਟੀਆ ਂਅਤ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਘਵਸ਼ਤ ਛੁਿੱ ਟੀਆ ਂਰਣ ਦ ਹਿੱਕਦਾਯ 

ਹਣਗ।  

ਹ) ਭਯੀਟਯੀਅਸ਼ ਸਕਰੂਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਅਵਧਕਾਯੀ ਹੀ ਡੂਟਸ਼ਨ ਰਈ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਜ ਭਯੀਟਯੀਅਸ 

ਸਕਰੂ ਵ ਖ ਵਰਿੰ ਸੀਰ ਦ ਵਨ ਾਸ ਵ ਿੱਚ ਯਵਹ ਸਕਣ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕਰੂ ਹਨ। ਇਸ 
ਰਈ ਭਯੀਟਯੀਅਸ ਸਕਰੂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਰਿੰ ਸੀਰਾਂ ਦਾ ਯਵਹਣਾ ਰਾਜਭੀ ਹ, ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  

ਸਸਾਇਟੀ  ਰ ਹਾਊਸ ਯੇਂਟ (House Rent) ਵਭਰਣਮਗ ਨਹੀਂ ਹ ਗਾ।  

ਕ) ਭਯੀਟਯੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਡੂਟਸ਼ਨ ਤ ਆਉਣ ਰਈ ਚਾਹ ਾਨ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਅਿੰਗਯਜੀ 

ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਭਹਾਯਤ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

ਖ) ਭਯੀਟਯੀਅਸ ਸਕਰੂਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਸਯਪ ਉਹ ਹੀ ਵਰਿੰ ਸੀਰ ਡੂਟਸ਼ਨ ਤ ਆਉਣ ਦ ਕਾਵਫਰ ਹਣਗ ਜ 
ਭਥ/ ਸਾਇਿੰ ਸ/ਕਾਭਯਸ ਵਛਕੜ ਨਾਰ ਸਿੰਫਿੰ ਧ ਯਿੱ ਖਦ ਹਣਗ।  

ਗ) ਰਾਯਥੀ ਦ ਵ ਯੁਿੱ ਧ ਕਈ ਵ ਬਾਗੀ ਕਾਯ ਾਈ/ੜਤਾਰ ਨਹੀ ਚਿੱਰਦੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 
3.0 ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆ ਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਭਤੁਾਵਫਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵ ਬਾਗ ਦ ਜ ਵਰਿੰ ਸੀਰ ਭਯੀਟਯੀਅਸ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਡੂਟਸ਼ਨ ਤ ਆਉਣ ਦ ਚਾਹ ਾਨ ਹਨ ਉਹ ਆਣੀ ਰਤੀਫਨਤੀਆ ਂਆਨ-ਰਾਇਨ 
ਯਵਜਸਟਯ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। ਰਤੀਫਨਤੀਆਂ ਦੀ ੜਚਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਵਧਕਾਯੀ ਦ ਕਿੰ ਭ ਅਤ ਆਚਯਨ ਦੀ 
ਵਯਯਟ ਸਿੰਫਿੰ ਧਤ ਵਜਰਹਾ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਪਸਯ ਤੋਂ ਰਈ ਜਾ ਗੀ। 
 

 



4.0 ਵਰਿੰ ਸੀਰ ਦੀ ਚਣ ਸਯਕਾਯ ਿੱਧਯ ਤ ਰ ਾਨਤ criteria ਅਨੁਸਾਯ ਭਵਯਟ ਅਧਾਯ ਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਗੀ ਜ ਵਕ ਹਠ ਅਨੁਸਾਯ 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 ਭਯੀਟਯੀਅਸ ਸਕੂਰਾਂ ਵ ਖ ਡੂਟਸ਼ਨ ਤ ਕਿੰ ਭ-ਕਯਨ ਵਹਿੱਤ ਵਫਨੈ ਿੱਤਯ ਅਨੁਿੱ ਰਗ 1 ਤ ਅਟਚ ਹ। 
ਅਨ ੁੱ ਲਗ 1 

1 ਅਵਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ   

2 ਅਵਧਕਾਯੀ ਦ ਵਤਾ ਜਾਂ ਤੀ ਦਾ ਨਾਂ: 
(ਜ ਵਯਕਾਯਡ ਵ ਿੱ ਚ ਦਯਜ ਹ) 

 

3 ਵ ਵਦਅਕ ਮਗਤਾ  

4 ਸਯਵ ਸ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਭਤੀ ਅਤ 
ਵਯਟਾਇਯ  ਹਣ ਦੀ ਵਭਤੀ 

 

5 ਭਜੂਦਾ ਅਹੁਦਾ :  

6 ਭਜੂਦਾ ਅਹੁਦ ਤ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰ ਭ ਕਯ ਵਯਹਾ 
ਹ : 

 

7 ਸਕੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਵਜਰਹਾਂ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ 
ਕਯਭਚਾਯੀ ਹੁਣ ਕਿੰ ਭ ਕਯ ਵਯਹਾ ਹ : 

 

8 ਵ ਸ਼ਸ਼ ਕਥਨ (ਇਸ ਕਯਭਚਾਯੀ ਦੀ ਕਈ 
ਖਾਸ ਉਰਿੱ ਫਧੀ ਹ  ਤਾਂ ਦਿੱ ਸੀ ਜਾ ) 

 

9 ਕੀ ਤੁਹਾਡ ਵ ਯੁਿੱ ਧ ੜਤਾਰ ਜਾਂ ਕਈ 
ਵ ਬਾਗੀ ਕਾਯ ਾਈ ਚਿੱਰ ਯਹੀ ਹ ਤਾਂ ਉਸ 
ਦਾ  ਯ ਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ : 

 

 

 ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਵਕ ਉਕਤ ਤਿੱ ਥ ਅਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਹੀ ਹ ਅਤ ਕਈ ਤਿੱ ਥ  ੀ ਰਕੁਾਇਆ 
ਨਹੀ ਵਗਆ ਹ। 


