dPqr izlHw is~iKAw APsr (sY.is./AY.is.) biTMfw
Xwd p`qr:1
v~l:
ਮੂਸ ਪ੍ਰਿੰ ੀ੍ /ਮੁੱ ਖ ਅਪਿਆ੍ਕ /ਕੂ ਮੁੱ ਖI,bI.pI.eI.Ez
srkwrI imfl, hweI, sYkMfrI skUL,
biTMfw[
p~qr nMbr:spYSl

imqI: 29-07-2018

ivSw: eI-pMjwb portl qy vkYNsI sbMDI fwtw qurMq vYrIPweI/Apfyt krn sbMDI[
auprokq p~qr mwxXog is~iKAw sk~qr jI dy hukmW Anuswr ByijAw jw irhw hY, aukq hukmW
dI ien ibn pwlxw XkInI bxweI jwvy[


ਮੂਸ ਪ੍ਰਿੰ ੀ੍ /ਮੁੱ ਖ ਅਪਿਆ੍ਕ /ਕੂ ਮੁੱ ਖੀ ਪਿਆਨ ਦੇਣ ਪਕ ਈ-੍ਿੰ ਜਾਬ ੍ਰਟ ਤੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ
ਤਰੁੱ ਕੀ ਉ੍ਰਿੰ ਤ ਨਵੇ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਰ ਸਏ ਅਪਿਆ੍ਕਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਰਿੰ ਤ ੍ਰਟ ਤੇ ਅ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।



੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਟਰ ਕਾਡਰ ਪਵੁੱ ਚ ਤਰੁੱ ਕੀ ਵਾੇ ਅਪਿਆ੍ਕਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਸਨਾ ਦੇ ਪ੍ਤਰੀ ਕੂ ਤ
TRANSFER ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ TRANSFER ਸਣ ਉ੍ਰਿੰ ਤ PROMOTION ਬਿੰ ਿੀ ੂਚਨਾ
ਅ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।



3582 ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਵਾੇ ਅਪਿਆ੍ਕਾ ਦਾ New Staff ਵਾਾ ੍ਰਫਾਰਮਾ ੍ੂਰਾ ਭਰ ਕੇ (ਕੲI ਕਾਮ ਖਾੀ
ਨਾ ਛੁੱ ਡ ਕੇ) misbathinda@punjabeducation.gov.in ਤੇ ਈਮੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਕਉਂਪਕ ਨਵੀ ਭਰਤੀ
ਵਾੇ ਅਪਿਆ੍ਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ add (pihlw pyz) ਪਰਫ ਪਜਾ MIS ਦਆਰਾ ਸੀ ਸ ਕਦਾ ਸੈ ੍ਰ
joining detail ਕੂ ਦਆਰਾ ਸੀ ਅ੍ਡੇਟ ਸਵੇਗੀ[



ਮਾਣਯਗ ਕੁੱ ਤਰ ਕੂ ਪੁੱ ਪਖਆ ੍ਿੰ ਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਯਗ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਪਕ ਇਸ ਡਾਟਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
(28 and 29 JULY) ਤੁੱ ਕ ਸਰ ਸਾਤ ਪਵੁੱ ਚ (ਪਬਨਾਂ ਪਕੇ excuse ਦੇ) ਅ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।



eI-pMjwb qy ikqy vI KwlI qy BrI post bwry koeI kwlm nhI hY[ isrP sYkSn post dw kwlm hY Aqy
jo mOjUdw stwP dw fwtw hY, aus qo hI vrikMg post dw fwtw ilAw igAw hY[ hor vrikMg dw koeI
v`Krw kwlm nhI hY[AYs.AYs.tI. Aqy ieMgilS dIAW sYkSn postW ƒ joV ilAw jwvygw Aqy vrikMg
ƒ vI joV ilAw jwvygw iPr AYs.AYs.tI. dI vYkYsI iqAwr hovygI ikauik ku`J skUlW iv`c
AYs.AYs.tI. dy post qy hI ieMgilS vwly AiDAwpk kMm kr rhy hn[



srpl`s postW leI A`j sYkSn postW dy nwl hI iek nvw kwlm AYf kr id`qw igAw hY aus iv`c
srpl`s post dw vyrvy Brnw hovygw[



smUh bI.pI.eI.Ez. nMU hdwieq kIqI jWdI hY ik pRwiemrI qoN mwstr kwfr PROMOTE hoey
AiDAwpkW dw fwtw A~j svyry 11:00 q~k sbMDq skUl iv~c iSPt krvwieAw jwvy[



ies kwlm qy ivsys iDAwn idqw jwvy (srpl`s postW leI A`j sYkSn postW dy nwl hI iek
nvw kwlm AYf kr id`qw igAw hY aus iv`c srpl`s post dw vyrvy Brnw hovygw[)

not:
smUh skUl muKIAw nMU ihdwieq kIqI jWdI hY kI A`j imqI 29.07.2018 q`k eI-pMjwb portl
qy vkYNsI sbMDI fwtw vYrIPweI krky Apfyt kr idqw jwvy[Apfyt nw krn dI sUrq ivc skUl
ivruD bxdI kwrvweI kIqI jwvygI[

bljIq kumwr
izlHw is~iKAw APsr (sY.is./AY.is.)
biTMfw

