نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کرام کے رہنمائی کے لئے چند اصول و ضوابط

ن ئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کرام کو پیشگی م بارک تاد د ن ئے ہیں اور سابھ ہی اُن کے رہنماتی کے ل ئے درجہ ذتل
میں چ بد اہم نکات ن بان کر رہے ہیں تاکہ اب ھیں چارج لی ئے تک کے عمل میں اساتی رہے۔
۱۔

ن
محکمہ علنم سوات کے چانب سے ہر کام باب ام بدوار کے تام نعی باتی کا چکم تامہ [اپواپینمنٹ آرڈر] چاری ک با

چاتاہے جس میں نعی بات ہونے والے مدرس کا تام اور جس سکول میں مدرس نعی بات ک با چاتاہے اُسے سکول کا تام درج

ہوتاہے۔اس آرڈر کو ا ن ئے تاس محفوظ رک ھیں۔ مسق بل میں بہت سے مواقع پر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔
۲۔

نع
نعی باتی کا چکم تامہ [اپواپینمنٹ آرڈر] کی وصولی کے نعد میتخب اساتذہ کوا ن ئے ا ن ئے لنمی اس باد و دتگر ضروری

کاغذات جس میں س باچ تی کارڈ ،ڈومیشاتل ،م بڈنکل سرن یق بکٹ اور آرڈر کاتی سامل ہیں ،کے فوپو کان یوں پر مشنمل دو
فاتل مرنب کرنے ہیں۔
۳۔

ن
م بڈنکل سرن یق بکٹ کے حصول کے ل ئے فارم [جو کہ محکمہ علنم کے ونب سانٹ سے ڈاون لوڈ ک با چا سک باہے]

کے دو کان باں ڈی ای او آفس میں مہر و دستحط کے نعد س بدو ہسی بال میں سرکاری لی بارپری میں ضروری پیسٹ کرنے

کے نعدم بڈنکل سپر پی بڈنٹ[ ایم ایس] سے مہر و دستحط کرواپیں۔ کام باب م بڈنکل پیسٹ کے نعد اتک کاتی ہسی بال

رنکارڈ میں رہ چاتی گی۔ اور دوسری کاتی آپ کے جوالہ کی چاتی گی۔

۴۔ م بڈنکل کے نعد ا ن ئے سکول میں چاضر ہوکر ان با چارج سین ھال لیں۔ چارج رپورٹ م یعلقہ ہ بڈماسپر سے دستحط
ن
کرواکر ا ن ئے دس باوپزات کا اتک فاتل سکول میں م یعلقہ ہ بڈ ماسپر کے تاس جمع کراپیں۔ چارج رپورٹ محکمہ علنم کے
ونب سانٹ پر دسی باب ہے۔
۵۔

ب
ن
محکمہ علنم تمام ن ئے اساتذہ کے دس باوپزات کے نصدپق کے ل ئے م یعلقہ پورڈ تا پوتی ورس تی ھجواتی گی۔ نصدپق

کے نعد خزانے کو این او سی چاری ک با چاتی گا۔ لہذا ا ن ئے ہر س بد کے ل ئے الگ الگ رس بدوں پر پی بک میں فیس جمع

کرکے ہر ڈی ایم سی تا ڈگری کے سابھ الگ الگ لف کریں۔

۶۔ تمام ن ئے اساتذہ تازار سے سروس تک خرتد کر تان بڈ کرلیں۔اور ا ن ئے ل ئے ن بک میں اکاونٹ کھلواپیں۔ دوسرا
نع
ن
فاتل محکمہ علنم کے آفس میں جمع کراپیں۔ جس میں لنمی اس باد ،م بڈنکل رپورٹ ،چارج رپورٹ،ن بک اکاونٹ ،س باچ تی
کارڈ ،ڈومیشاتل ،آرڈر کاتی اور اس باد کے نصدپق کے جمع ک ئے گ ئے فیسوں کی رس بدیں اور سروس تک سامل ہیں۔ اب

آپ چکومت تاکش بان کے مالزم ہو۔ ا ن ئے ڈپوتی ان تہاتی اتمان داری سے انحام دیں۔ ہللا نعالی ہم بب کا چایی و تاضر ہو۔

آمین

ن
اگر مزتد معلومات درکار ہو پو محکمہ علنم سوات کے معلوماتی س بل سے ای م بل swateducation@gmail.comتا
موتاتل تمپر 0300 90 3 4 5 6 7پر پراہ رابت رانطہ کرسک ئے ہیں۔
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