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ਅਮਲਾ—1 (ਤਿੱ ਰਕੀਆਂ)  

ਪਬਸਲਕ ਨੋਸਟਸ 
 

1.0 ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰੱਟ ਪਟੀਿਨ ਨੰ: 185 ਆਫ 2014— ਿਵੀਟੀ ਬਡਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਵੱਚ ਸਮਤੀ    
16–12–2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਨਮੁੱ ਖ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਮਤੀ 19-06-2019 ਨ ੰ  ਿਾਂਝੀ 
ਿੀਨੀਆਰਤਾ ਿ ਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।  

2.0 ਪਰੰਤ  ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਵੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰੱਟ ਪਟੀਿਨ ਨੰਬਰਃ 28434 ਆਫ 2019 ਸਵੱਚ ਸਮਤੀ 1-10-

2019 ਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਪਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਮਤੀ 19-06-2019 ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਿਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ 
ਿਾਂਝੀ ਿੀਨੀਆਰਤਾ ਿ ਚੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ।    

3.0   ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਃ 28434 ਆਫ 2019 ਸਵੱਚ ਸਮਤੀ 29.01.2021 ਨ ੰ  ਹੇਠ 
ਸਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਹੁਕਮ  ਕੀਤੇ ਹਨਃ  

" Lis in the present bunch of petitions is primarily qua inter se seniority between the 

petitioners and private respondents. Given the nature of controversy, case is not of such dire 

urgency so as to not await resumption of physical hearing. Multiple number of files/records are 

involved with several learned counsels to address arguments at length. 

Adjourned to 26.04.2021 to await the resumption of physical hearing. Pleadings be completed in 

the meanwhile in all the cases. 

However, having heard part arguments I am of the view interim modification/clarifications of 

the earlier order dated 01.10.2019 are warranted, subject to the final adjudication of the case/s. 

Appropriately, the official respondents are granted liberty to fill up the vacant posts of 

lecturers, but without either disturbing the seniority as on today and/or reverting any of the 

serving teachers/Lecturers. It is made clear that any appointments made, during pendency of 

this bunch of writ petitions, shall not confer any special equity and/or create any right in favorof 

the appointees, either to claim seniority or continue on their respective posts. The instant order 

is being passed as an interim/adhoc arrangement, in the general interest of management of 

schools, so as to not deprive the state of the requisite faculty needed to run its schools. 

A copy of this order be placed on the files of connected petitions". 

4.0 ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਨਮੁੱ ਖ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਮਤੀ 19-06-2019 ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਝੀ ਿੀਨੀਆਰਤਾ 
ਿ ਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬਤਰੋ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ ੰਦੀ, ਸ ਸਟਰੀ, ਮੈਥ, 
ਇਕਨਾਸਮਕਸ, ਕਮਰਸ, ਕਸਮਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਸਫਜੀਕਸ ਅਤ ੇ ਜੋਗਰਫੀ ਸਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਸਮਤੀ  
01.01.2022 ਰਾਹੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੋ ਤੇ (provisional) ਪਦ-ਉਨੱਤੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨਹ ਾਂ ਪਦ ਉਨੱਤ 
ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਬੰਧਤ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਸਵੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਦ ਉਨੱਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ PDF FILE ਨੱਥੀ ਹੈ।  

5.0 ਇਨਹ ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਤੀ 02-01-2022 ਤੋ ਮਿਤੀ 03-01-2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਟਾਫ ਲੋਗ 
ਇੰਨ ਆਈ.ਡੀ ਸਵੱਚ ਸਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਿਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

6.0 ਿਟੇਸ਼ਨ ਚਣੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਧੀ ਹੇਠ ਸਲਖ ੇਅਨੁਿਾਰ ਹੈਃ- 

6.1 ਪਦ ਉਨੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ Staff Login ID ਸਵੱਚ ਲਾਸਗਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਿਟਸ਼ੇਨ ਚਣੋ (Station 
Choice) ਦੇ ਸਲੰਕ ਤੇ ਕਸਲਕ ਕਰਨਗ।ੇ 

6.2 ਿਟੇਸ਼ਨ ਚਣੋ (Station Choice) ਦੇ ਸਲੰਕ ਤ ੇਕਸਲਕ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਲਿਟ ਸਦਖਾਈ ਦਵੇੇਗੀ। 



6.3 ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਵਸ਼ ੇਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਪਰਾਥਸਮਕਤਾ ਅਨੁਿਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਸਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਲੋਂ ਪਰਾਥਸਮਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰ ੇਸਟੇਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸਕਸੇ ਨਾ ਸਕਸੇ  ੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ  ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਸਥਤੀ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਭਾਗ 
ਿਿੱ ਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਿਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

6.4 ਸਟੇਿਨ ਸਸਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬਸਮਟ (Submit) ਬਟਨ ਕਸਲਕ ਕਰਨਗੇ । 

7.0 ਇਿੱ ਥ ੇਇ  ਿੀ ਸਪਿਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੇਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨ ੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਭਾਗ 
ਿਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਧਿੱ ਰ ਤੇ ਸਟੇਿਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

        
 ਸਮਤੀਃ01-01-2022            ਿਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਅਮਲਾ-1 (ਤਰੱਕੀਆਂ) 

 


