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P'qwDh r[od[nkok gqpzXe ew/Nh d/ gqpzX nXhB uZb oj/ ;e{bK bJh  

Nhfuzr n;kwhnK bJh ikoh fJPfsjko BzH 326$2022 ;pzXh nkBbkJhB ngbkJh ehs/ 

T[whdtkoK dh j/m fbyh ;wK ;koDh nB[;ko fJzNoftT{ ehsh ikt/rhL^ 

fJzNoftT{ ;pzXh io{oh jdkfJsKL^ 

1H fJzNoftT{ ;w/A T[whdtko B{z nkgDh :'rsk ns/ sIop/ d/ n;b d;skt/I (;w/s 2 ;?ZN c'N'ekgh) Bkb b? 

e/ nkT[D/ bkIwh jB. 

2H noih ckow dh fJZe ekgh th Bkb fbnKdh ikt/. 

3H  fJzNoftT{ ;w/A T[whdtko e'b wk;No fvroh (g';N ro?i{J/PB ns/ phHn?v) dk ckJhBb foIbN j'Dk 

bkIwh j?. 

4H f;Zy T[whdtko gfss BjhA j'Dk ukjhdk. 

5H  fBwB j;skyoh gk; fJzNoftT{ B{z oZd$w[bsth eoB dk nfXeko okytK j?. 

6H fJzNoftT{ bJh nkT[D tk;s/ T[whdtkoK B{z e'Jh NhHJ/H$vhHJ/H BjhA fdZsk ikt/rk. 

7H T[whdtko fJzNoftT{ *s/ nkT[D s'A fJZe fdB gfjbK t?Zp;kJhN (www.desgpc.org) io{o d/yD feT[Afe 

fJzNoftT{ dh fwsh$;wK pdfbnk ik ;edk j?. 

^;jh^ 

(;eZso ftZfdnk$vkfJo?eNo n?i{e/PB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubdk gzBk^2 
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ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਮਤੀ - 15-06-2022 (ਿਦਨ ਬੁੱ ਧਵਾਰ) 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੀ ਮੰਡੀ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

 

fJzNoftT{ dh 
fwsh ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ 

ftPk  fi; ;e{b bJh ngbkJh ehsk j? fJzNoftT{ dk ;wQK 

15-06-2022 
 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਗਰਲਜ਼ 

ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਘੀ ਮੰਡੀ, ਸ'ੀ 

ਅੰਿਮ'ਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ  

ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਬਾਗ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

09L30 ti/ 

ਸਾਇੰਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੀੜ 

ਸਾਿਹਬ, ਠੱਠਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) 

09L30 ti/ 

ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੀੜ ਸਾਿਹਬ, ਠੱਠਾ ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ 

09L30 ti/ 

ਕਾਮਰਸ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਬਾਗ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

09L30 ti/ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ  ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਛੇਹਰਟਾ 

ਸਾਿਹਬ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

10L00 ti/ 

ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੀੜ 

ਸਾਿਹਬ, ਠੱਠਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) 

10L00 ti// 

ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੀੜ ਸਾਿਹਬ, ਠੱਠਾ ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ 

10L00 ti/ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੀੜ 

ਸਾਿਹਬ, ਠੱਠਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) 

10L00 ti/ 

ਪੰਜਾਬੀ/ 

ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ. 

ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੀੜ 

ਸਾਿਹਬ, ਠੱਠਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) 

10L30 ti/ 

ਜਨਰਲ ਟੀਚਰ 

(ਮੈਥ) 

ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਬਾਗ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

11L00 ti/ 

ਜਨਰਲ ਟੀਚਰ 

(ਸਾਇੰਸ) 

ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਬਾਗ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

11L30 ti/ 

ਜਨਰਲ ਟੀਚਰ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਬਾਗ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

11L30 ti/ 

ਿਮਊਿਜਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੀੜ 

ਸਾਿਹਬ, ਠੱਠਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) 

12L00 ti/ 

ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਰਠ ਸਾਿਹਬ (ਪਠਾਨਕੋਟ) 12L30 ti/ 
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ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਮਤੀ - 15-06-2022 (ਿਦਨ ਬੁੱ ਧਵਾਰ) 
 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੀ ਮੰਡੀ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 
 

fJzNoftT{ dh 
fwsh ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ 

ftPk  fi; ;e{b bJh ngbkJh ehsk j? fJzNoftT{ dk ;wQK 

15-06-2022 
 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਗਰਲਜ਼ 

ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਘੀ ਮੰਡੀ, ਸ'ੀ 

ਅੰਿਮ'ਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ  

ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸ'ੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੰਿਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ 

ਬਕਾਲਾ ਸਾਿਹਬ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

01L00 ti/ 

ਕੈਿਮਸਟਰੀ ਸ'ੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੰਿਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ 

ਬਕਾਲਾ ਸਾਿਹਬ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

01L00 ti/ 

ਸਾਇੰਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਰੱਤੋਕੇ, ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ 

01L00 ti// 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਦਆਲਪੁਰਾ, 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 

01L00 ti// 

ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ 

01L00 ti/ 

ਕਾਮਰਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 01L30 ti/ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਰੱਤੋਕੇ, ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ 

01L30 ti/ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਦਆਲਪੁਰਾ, 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 

01L30 ti/ 

ਜਨਰਲ ਟੀਚਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਦਆਲਪੁਰਾ, 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 

02L00 ti/ 

ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਰੱਤੋਕੇ, ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ 

02L30 ti/ 

ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ 

02L30 ti/ 
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ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਮਤੀ - 16-06-2022 (ਿਦਨ ਵੀਰਵਾਰ) 
 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੀ ਮੰਡੀ, ਸ'ੀ ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 
 

fJzNoftT{ dh 
fwsh ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ 

ftPk  fi; ;e{b bJh ngbkJh ehsk j? fJzNoftT{ dk ;wQK 

16-06-2022 
 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਗਰਲਜ਼ 

ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਘੀ ਮੰਡੀ, ਸ'ੀ 

ਅੰਿਮ'ਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ 
 

ਸਾਇੰਸ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ'ੀ 

ਹਰਗੋਿਬੰਦਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) 

09L30 ti/ 

ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਬਿਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸੁਲਤਾਨਿਵੰਡ ਰੋਡ, ਸ'ੀ 

ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

09L30 ti/ 

ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਨਡਾਲਾ 

(ਕਪੂਰਥਲਾ) 

09L30 ti/ 

ਮੇਥੈਮੇਿਟਕਸ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਨਡਾਲਾ 

(ਕਪੂਰਥਲਾ) 

10L00 ti/ 

ਕਾਮਰਸ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਨਡਾਲਾ 

(ਕਪੂਰਥਲਾ) 

10L00 ti/ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਬਿਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸੁਲਤਾਨਿਵੰਡ ਰੋਡ, ਸ'ੀ 

ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

10L30 ti/ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਨਡਾਲਾ 

(ਕਪੂਰਥਲਾ) 

11L00 ti/ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਨਡਾਲਾ 

(ਕਪੂਰਥਲਾ) 

11L00 ti/ 

ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਨਡਾਲਾ 

(ਕਪੂਰਥਲਾ) 

11L30 ti/ 

ਜਨਰਲ ਟੀਚਰ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ'ੀ 

ਹਰਗੋਿਬੰਦਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) 

12L00 ti/ 

ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ 

(ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) 

12L30 ti/ 

ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਨਡਾਲਾ 

(ਕਪੂਰਥਲਾ) 

01L30 ti/ 

ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ 

(ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) 

01L30 ti/ 

ਿਮਊਿਜਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੀ ਮੰਡੀ, ਸ'ੀ 

ਅੰਿਮ'ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

02L00 ti/ 

 

ubdk gzBk^5 
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ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਮਤੀ - 20-06-2022 (ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ) 
 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਭੁਿਪੰਦਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੋਗਾ 
 

fJzNoftT{ dh 
fwsh ਅਤੇ ਸਥਾਨ 

ftPk  fi; ;e{b bJh ngbkJh ehsk j? fJzNoftT{ dk ;wQK 

20-06-2022 
 

ਭੁਿਪੰਦਰਾ ਖਾਲਸਾ 

ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਮੋਗਾ 

ਸਾਇੰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਮੋਗਾ 

09L30 ti/ 

ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕੰਿਨਆ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਮੋਗਾ 

09L30 ti/ 

ਿਫਿਜ਼ਕਸ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕੰਿਨਆ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਮੋਗਾ 

09L30 ti/ 

ਮੇਥੈਮੇਿਟਕਸ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕੰਿਨਆ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਮੋਗਾ 

10L00 ti/ 

ਕਾਮਰਸ ਭੁਿਪੰਦਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਮੋਗਾ 

10L00 ti/ 

ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕੰਿਨਆ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਮੋਗਾ 

10L30 ti/ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਿਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਿਹਬ, ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਿਧਆਣਾ) 

11L00 ti/ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਿਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਿਹਬ, ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਿਧਆਣਾ) 

11L00 ti/ 

ਿਮਊਿਜਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਮੋਗਾ 

11L30 ti/ 

 

 

 

 

ubdk gzBk^6 



6 

 

 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਮਤੀ - 22-06-2022 (ਿਦਨ ਬੁੱ ਧਵਾਰ) 
 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ'ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 
 

 

fJzNoftT{ dh 
fwsh ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ 

ftPk  fi; ;e{b bJh ngbkJh ehsk j? fJzNoftT{ dk ;wQK 

22-06-2022 
 

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ 

ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, 

ਸ'ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ 

ਸਾਿਹਬ 
 
 

ਸਾਇੰਸ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਜੰਡ ਸਾਿਹਬ (ਰੋਪੜ) 09L30 ti/ 

ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੜ>ਸ਼ੰਕਰ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

09L30 ti/ 

ਕੈਿਮਸਟਰੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ'ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 09L30 ti/ 

ਮੇਥੈਮੇਿਟਕਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ'ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 10L00 ti/ 

ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੜ>ਸ਼ੰਕਰ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

10L00 ti/ 

ਸ਼ੋਿਸ਼ਆਲੋਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ'ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 10L30 ti/ 

ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਲੱਧੇਵਾਲ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

10L30 ti/ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ'ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 11L00 ti/ 

ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਲੱਧੇਵਾਲ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

11L00 ti/ 

ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਲਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਿਰਆਣਾ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

11L00 ti/ 

ਿਹੰਦੀ ਪ'ੀਵਾਰ ਿਵਛੋੜਾ ਪਬਿਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਿਸਰਸਾ ਨੰਗਲ 11L30 ti/ 

ਕੱਲਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਿਰਆਣਾ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

11L30 ti/ 

ਜਨਰਲ 

ਅਿਧਆਪਕ 

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ'ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 12L00 ti/ 

ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਲੱਧੇਵਾਲ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

12L30 ti/ 

ਿਮਊਿਜਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱਤਾ ਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਜੰਦਵੜੀ (ਰੋਪੜ) 12L30 ti/ 

ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਲੱਧੇਵਾਲ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

01L00 ti/ 

ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਕੱਲਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਿਰਆਣਾ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

01L00 ti/ 

ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੜ>ਸ਼ੰਕਰ 

(ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ) 

01L00 ti/ 

 

ubdk gzBk^7 
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ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਮਤੀ - 24-06-2022 (ਿਦਨ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ) 
 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਦਫਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਹਾਦਰਗੜ> (ਪਿਟਆਲਾ) 
 

fJzNoftT{ dh 
fwsh ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ 

ftPk  fi; ;e{b bJh ngbkJh ehsk j? fJzNoftT{ dk ;wQK 

 
24-06-2022 

 
ਦਫਤਰ, 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 

ਆਫ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 

ਬਹਾਦਰਗੜ> 

(ਪਿਟਆਲਾ) 
 

ਸਾਇੰਸ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਕੈਥਲ (ਹਿਰਆਣਾ) 

09L30 ti/ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਕੈਥਲ (ਹਿਰਆਣਾ) 

09L30 ti/ 

ਿਹੰਦੀ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਕੈਥਲ (ਹਿਰਆਣਾ) 

10L00 ti/ 

ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ. ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਕੈਥਲ (ਹਿਰਆਣਾ) 

10L00 ti/ 

ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਕੈਥਲ (ਹਿਰਆਣਾ) 

10L00 ti/ 

ਲਾਈਬ'ੇਰੀਅਨ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਕੈਥਲ (ਹਿਰਆਣਾ) 

10L30 ti/ 

ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਕੈਥਲ (ਹਿਰਆਣਾ) 

10L30 ti/ 

 

 

 

 

ubdk gzBk^8  
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ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਮਤੀ - 24-06-2022 (ਿਦਨ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ) 
 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਦਫਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਹਾਦਰਗੜ> (ਪਿਟਆਲਾ) 
 

fJzNoftT{ dh 
fwsh ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ 

ftPk  fi; ;e{b bJh ngbkJh ehsk j? fJzNoftT{ dk 
;wQK 

24-06-2022 
 

ਦਫਤਰ, 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 

ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 

ਬਹਾਦਰਗੜ> 

(ਪਿਟਆਲਾ) 
 

ਸਾਇੰਸ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਮੰਜੀ ਸਾਿਹਬ, ਕਟੋ@ (ਲੁਿਧਆਣਾ) 

11L00 ti/ 

ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਛਾਜਲੀ 

(ਸੰਗਰੂਰ) 

11L00 ti/ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਿਸੰਘ ਲA ਗੋਵਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ 

(ਸੰਗਰੂਰ) 

11L30 ti/ 

ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਛਾਜਲੀ 

(ਸੰਗਰੂਰ) 

11L30 ti/ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਮੰਜੀ ਸਾਿਹਬ, ਕਟੋ@ (ਲੁਿਧਆਣਾ) 

12L00 ti/ 

ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਛਾਜਲੀ 

(ਸੰਗਰੂਰ) 

12L00 ti/ 

ਿਹੰਦੀ ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ, ਮੰਜੀ ਸਾਿਹਬ, ਕਟੋ@ (ਲੁਿਧਆਣਾ) 

12L30 ti/ 

ਜਨਰਲ ਟੀਚਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਿਸੰਘ ਲA ਗੋਵਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ 

(ਸੰਗਰੂਰ) 

01L00 ti/ 

ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਛਾਜਲੀ 

(ਸੰਗਰੂਰ) 

01L30 ti/ 

ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਸ'ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਛਾਜਲੀ 

(ਸੰਗਰੂਰ) 

02L00 ti/ 

 

 

 

ubdk gzBk^9 
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ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਮਤੀ - 28-06-2022 (ਿਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ) 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਿਠੰਡਾ) 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ 

ਿਮਤੀ ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ 

ftPk  fi; ;e{b bJh ngbkJh ehsk j? fJzNoftT{ dk ;wQK 

28-06-2022 
 
ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ 

ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ 

ਕਾਲਜ, 

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 

(ਬਿਠੰਡਾ)  

ਸਾਇੰਸ 
 
 

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਥੇਹੜੀ ਸਾਿਹਬ, ਸ'ੀ 

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

09L30 ti/ 

ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਬੱਲੋ-ਬਿਦਆਲਾ 

(ਬਿਠੰਡਾ) 

09L30 ti/ 

ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਕੋਟ ਧਰਮੂ 

(ਮਾਨਸਾ) 

09L30 ti/ 

ਮੇਥੈਮੇਿਟਕਸ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਮਲੂਕਾ (ਬਿਠੰਡਾ) 09L30 ti/ 

ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਬਜੀਦਪੁਰ 

(ਿਫਰੋਜਪੁਰ) 

09L30 ti/ 

ਅਕਾEਟਸ ਟੀਚਰ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਕੋਟ ਧਰਮੂ 

(ਮਾਨਸਾ) 

10L00 ti/ 

ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ 

(ਫਰੀਦਕੋਟ) 

10L00 ti/ 

ਅਕਾEਟੈਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਮਲੂਕਾ (ਬਿਠੰਡਾ) 10L00 ti/ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਮਲੂਕਾ (ਬਿਠੰਡਾ) 10L00 ti/ 

ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਭਾਈ ਮਹ@ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕਲੂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਫਾਿਜਲਕਾ) 10L00 ti/ 

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਥੇਹੜੀ ਸਾਿਹਬ, ਸ'ੀ 

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

10L00 ti/ 

ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਮਤਵਾਲਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਤਲੋਕੇਵਾਲਾ 

(ਿਸਰਸਾ) 

10L00 ti/ 

ਜਨਰਲ ਟੀਚਰ 
 
 

ਭਾਈ ਬਿਹਲੋ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ (ਮਾਨਸਾ) 10L30 ti/ 

ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਮਲੂਕਾ (ਬਿਠੰਡਾ) 

ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਬਜੀਦਪੁਰ 

(ਿਫਰੋਜਪੁਰ) 

11L00 ti/ 

ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਭਾਈ ਬਿਹਲੋ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ (ਮਾਨਸਾ) 11L30 ti/ 

ਪ'ੀ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ 

(ਫਰੀਦਕੋਟ) 

12L00 ti/ 

ਡਰਾਇੰਗ 

ਅਿਧਆਪਕ 

ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਮਤਵਾਲਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਤਲੋਕੇਵਾਲਾ 

(ਿਸਰਸਾ) 

12L30 ti/ 

ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ 

(ਫਰੀਦਕੋਟ) 

01L00 ti/ 

  


