
ਦਫਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗੋਾਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਰਤਸਰ। 

ਫੋਨ ਨੰ. 0183-2571196 ਈ-ਮੇਲ੍: dpoamritsar@rediffmail.com 

ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
ਅਰਜੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਤੀ 03.07.2021 ਹੈ। 
ਵਜਲਹਾ ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਚ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ, ਵਿੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ 
ਅਸਾਿੀਆਂ ਲਈ ਕੇਿਲ ਇਸਤਰੀ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਿੀਆ ਂਲਈ ਿੁੱ ਢਲੀ ਵਿੱਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- 

1. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ ਅਤ ੇਵਿੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ ਲਈ ਗਰਜੂੈਏਸ਼ਨ ਹੋਿੇਗੀ। 
2. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ ਿਵੈਰਰਕ ਹੋਿੇਗੀ। 
3. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ/ਵਿੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਅਤ ੇਹੈਲਪਰ ਦੀ ਉਿਰ 18-37 ਸਾਲ ਹੈ। 
4. ਅਨੁਸੂਵਚਤ/ਪੱਛੜੀਆ ਂਜਾਤੀਆਂ, ਵਿਧਿਾ, ਤਲਾਕ ਸ਼ਦੁਾ ਲਈ ਉਿਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 42 ਸਾਲ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇ ਅੰਗਹੀਣ 
ਉਿੀਦਿਾਰ ਲਈ ਉਿਰ 47 ਸਾਲ ਹੋਿੇਗੀ। 
5. ਉਿੀਦਿਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਪੰਡ/ਵਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਵਿਊਸਪਲ ਕਿੇਰੀਆ ਂ ਿਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ 
ਿਾਰਡ/ਬਾਕੀ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਵਹਰ, ਵਜੱਥ ੇਅਸਾਿੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਿਸਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਨੋਰ:- ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ, ਹੈਲਪਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਆਖਰੀ 
ਵਿਤੀ 03.07.2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਬਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਤ ੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਿਾਈਜ ਆਂਗਣਿਾੜੀ 
ਿਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆ ਂਦਾ ਿੇਰਿਾ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਰੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਰ sswcd.punjab.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਲ੍ੜੀ 
ਨੰ. 

ਬਾਲ੍ ਜਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 
ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੂ੍ਰਾ ਪ੍ਤਾ 

ਜਪੰ੍ਡ/ਸ਼ਜਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਥੇ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲ੍ੀ ਿੈ। 

ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ 

ਜਮੰਨੀ 
ਆਂਗਣਿਾੜੀ 

ਿਰਕਰ 

ਆਂਗਣਿਾੜੀ 
ਿੈਲ੍ਪ੍ਰ 

1 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਾਰਖਾਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਜਦੀਕ 

ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ, ਦਾਦੂਪੁਰ ਰੋਡ, ਿਜੀਠਾ 
ਨੰਗਲ ਪੰਨੂਆਂ     

2 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ ਭੌਿਾਂ     

3 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ ਰਿਾਣਾ ਚੱਕ     

4 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ ਕੌਰਲਾ ਗੁਜਰਾਂ   

ਕੋਰਲਾ ਗੁਜ਼ਰਾਂ 
(2 ਅਸਾਿੀਆਂ) 

mailto:dpoamritsar@rediffmail.com
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5 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ ਕੈਰੌਨੰਗਲ     

6 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ ਸੌਹੀਆਂ ਕਲਾਂ     

7 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ ਰੱਖ ਨਾਗ     

8 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ ਤਲਿੰਡੀ ਦੌਸਾਂਧਾ ਵਸੰਘ     

9 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ ਤਲਿੰਡੀ ਖੁਿੰਣ     

10 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਬੇਗੇਿਾਲ 

11 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਅਜੈਬਿਾਲੀ 

12 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਅਠਿਾਲ 

13 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਿਾਨ 

14 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਿੀ 

15 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਜਲਾਲਪੁਰਾ 

16 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਜੈਂਤੀਪੁਰਾ 

17 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਕੌਰਲੀ ਢੌਲੇ ਸ਼ਾਹ 

18 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਸਰਹਾਲਾ 

19 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਪਾਖਰਪੁਰਾ 



20 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     

ਰੂਪੋਿਾਲੀ 
ਚੌਗਾਿਾਂ 

23 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਖੁਰਦ 

24 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਬੁੱ ਢਾ ਥੇਹ 

25 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਗਾਲੌਿਾਲੀ 

26 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਸ਼ਾਿਨਗਰ 

27 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਦਾਦੂਪੁਰਾ 

28 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਰੱਖ ਨਾਗ 

29 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਜੌਹਲ 

30 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿਜੀਠਾ 
ਉਕਤ     ਿਰੜੀ ਕਲਾਂ 

31 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 

ਪੁਰਾਣਾ ਤਵਹਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਾਬਾ 
ਬਕਾਲਾ ਸਵਹਬ, ਵਜਲਹਾ ਅੰਵਿਰਤਸਰ। 

ਫੇਰੂਿਾਨ   ਫੇਰੂਿਾਨ 

32 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ ਕੰਿੋਕੇ   ਕੰਿੋਕੇ 

33 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ ਿੜੈਚ   ਿੜੈਚ 

34 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ ਵਭੰਡਰ     

35 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ   ਰਜਧਾਨ ਰਜਧਾਨ 

36 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ ਭਲਾਈਪੁਰਬਾ   ਭਲਾਈਪੁਰਬਾ 



37 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ ਜੋਧੇ     

38 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ ਬੇਦਾਦਪੁਰ     

39 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ ਫੱਤੂਿਾਲ     

40 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ ਰਾਜਪੁਰ (ਬੁਤਾਲਾ)     

41 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਨਗਰ 

    

42 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ       

43 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਵਧਆਨਪੁਰ 

44 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     

ਨਾਨਕਸਰ 
ਸਵਠਆਲਾ 

45 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ       

46 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਸ਼ਾਹਪੁਰ 

47 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਿਡਾਲਾ ਖੁਰਦ 

48 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਬੁੱ ਢਾ ਥੇਹ 

49 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ 
ਸਾਵਹਬ 

50 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਵਖਲਚੀਆ 

51 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਥੋਥੀਆ 



52 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਬੁਰਾਰੀ 

53 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਠੱਠੀਆ 

54 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਸੈਦੋਕੇ 

55 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     

ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਧ ਵਸੰਘ 
ਨਗਰ 

56 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਿਡਾਲਾ ਕਲਾਂ 

57 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     

ਬਾਬਾ ਸਾਿਨ 
ਵਸੰਘ ਨਗਰ 

58 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਰਈਆ 
ਉਕਤ     ਬੁਤਾਲਾ 

59 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਪੁਰਾਣਾ ਤਵਹਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਜਦੀਕ 
ਵਿਰਦੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਜਨਾਲਾ 

ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਿਾਹਲਾ      

60 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਵਫਰਿਵਰਆ      

61 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਚੱਕ ਵਸਕੰਦਰ     

62 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਚਵਿਆਰੀ     

63 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਵਿਛੋਆ (3 ਅਸਾਿੀਆਂ)   ਵਿਛੋਆ  

64 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਨੰਗਲ ਿੰਜਾਿਾਲਾ     

65 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਤੇੜਾਰਾਜਪੂਤਾ     

66 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ 
ਸਾਰੰਗਦੇਿ (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 
  ਸਾਰੰਗਦੇਿ 



67 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਫ਼ਤੇਿਾਲ ਿੱਡਾ     

68 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਭਖਾ ਤਾਰਾ ਵਸੰਘ      

69 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਰਾਏ ਪੁਰ ਖੁਰਦ     

70 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਕੋਰ ਗੁਰਬਖਸ਼     

71 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਰੋਖੇ     

72 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਿਵਹਿਦਿੰਦਰਾਂ ਿਾਲਾ   
ਿਵਹਿਦਿੰਦਰਾਂ 

ਿਾਲਾ 

73 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ ਜੱਰਾ   ਜੱਰਾ 

74 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਆਿਣ 

75 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     
ਕੋਰਲੀ ਜਿੀਤ 

ਵਸੰਘ 

76 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਸੁਧਾਰ 

77 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਥੋਬਾ 

78 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਨਾਿਾਂ ਵਪੰਡ 

79 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਕੋਰਕੇਸਰ ਵਸੰਘ 

80 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਕਿਾਲਪੁਰ 

81 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਖਾਣੋਿਾਲ 



82 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਿੁਕਾਿ 

83 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਿਤੇ ਨੰਗਲ 

84 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਗੁੱ ਜਰਪੁਰਾ 

85 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਵਦਆਲਪੁਰਾ 

86 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਿੰਜਾਿਾਲਾ 

87 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਚੱਕਬਾਲਾ  

88 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਗੁਰਾਲਾ 

89 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਦੀਨੇਿਾਲੀ 

90 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਚੜਤੇਿਾਲੀ  

91 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਹਾਸ਼ਿਪੁਰਾ 

92 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਰੋਖੇ 

93 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਤੇੜਾ ਖੁਰਦ 

94 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਭੋਏਿਾਲੀ 

95 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਸ਼ਵਹਜਾਦਾ 

96 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਪਵਸ਼ਆ 



97 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਘੋਨੇਿਾਲਾ 

98 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਰਾਿਦਾਸ 

99 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਅਨੈਤਪੁਰਾ 

100 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਲੋਂਗੋਿਹਾਲ 

101 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਸਰਾਏ 

102 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     
ਅਜਨਾਲਾਿਾਰਡ 

ਨੰ 10) 

103 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     
ਅਜਨਾਲਾ 

(ਿਾਰਡ ਨੰ 5) 

104 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     
ਅਜਨਾਲਾ(ਿਾਰਡ 

ਨੰ 2,4,11) 

105 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     
ਅਜਨਾਲਾ(ਿਾਰਡ 

ਨੰ 3) 

106 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     
ਅਜਨਾਲਾ(ਿਾਰਡ 

ਨੰ 3) 

107 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     
ਅਜਨਾਲਾ(ਿਾਰਡ 

ਨੰ 13) 

108 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     
ਅਜਨਾਲਾ(ਿਾਰਡ 

ਨੰ 2) 

109 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅਜਨਾਲਾ 

ਉਕਤ     ਗੱਗੋਿਾਹਲ  

110 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਚਾ ਿਾਰਡ, ਹੁਕਿ ਵਸੰਘ ਰੋਡ, 

ਨਜਦੀਕ ਐਰਂੀ ਗੁੰ ਡਾ ਸਰਾਫ ਦਫਤਰ, 

ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਿਾਰਡ ਨੰ.6   ਿਾਰਡ ਨੰ.6 

111 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.7 (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 
    



112 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ 
ਿਾਰਡ ਨੰ. 16 (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 
    

113 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ ਿਾਰਡ ਨੰ.21   ਿਾਰਡ ਨੰ.21 

114 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ ਿਾਰਡ ਨੰ. 47     

115 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ 
ਿਾਰਡ ਨੰ. 52 (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 
    

116 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ 
ਿਾਰਡ ਨੰ. 55( 2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 
  ਿਾਰਡ ਨੰ. 55 

117 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ 
ਿਾਰਡ ਨੰ. 58(3 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 
  ਿਾਰਡ ਨੰ. 58 

118 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ ਿਾਰਡ ਨੰ. 85     

119 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.4 

120 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.8 

121 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.12 

122 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ. 15 

123 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.19 



ਅਰਬਨ-2 

124 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.20 

125 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.22 

126 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     
ਿਾਰਡ ਨੰ.23 (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

127 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     
ਿਾਰਡ ਨੰ.24 (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

128 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ. 29 

129 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.30 

130 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.48 

131 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-2 

ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰ.54 

132 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਖਾਸਾ ਭਗਣਾ ਰੋਡ, ਅਰਾਰੀ ਚੱਬਾ     

133 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ   ਨਰੈਣਪੁਰਾ   

134 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ ਬਹੋੜੂ ਪੱੁਲ    ਬਹੋੜੂ ਪੱੁਲ  

135 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ ਕੋਰਲੀ ਨਸੀਰ ਖਾਨ     



136 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਬਾਸਰਕੇ ਵਗੱਲਾਂ 

137 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਰਾਿੂਿਾਲ  

138 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਰਾਿਪੁਰਾ  

139 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਿੱੁਲਾ ਵਬਹਰਾਿ 

140 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਕਠਾਣੀਆਂ  

141 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਗੁਰੂਿਾਲੀ 

142 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਇੱਬਣ ਖੁਰਦ  

143 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਬੋਧ  

144 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਚਾਰੀਵਿੰਡ  

145 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਇੱਬਣ ਕਲਾਂ  

146 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਬਹੋੜੂ 

147 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     

ਸਾਂਘਣਾ (2 
ਅਸਾਿੀਆਂ) 

148 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ  ਅਰਾਰੀ 
ਉਕਤ     ਿਂਵਡਆਲਾ 

149 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

24 ਿਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਸਾਹਿਣੇ ਿਦਾਨ 
ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਪੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀਿਨ ਵਸੰਘ 
ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 

    

150 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ 
ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਿਾਰਡ 

ਨੰਬਰ 34 
    



151 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ 

ਿਕਬੂਲਪੁਰਾ ਿਾਰਡ 
ਨੰਬਰ 30 (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

    

152 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ 

ਗੁੱ ਜ਼ਰਪੁਰਾ ਿਾਰਡ 
ਨੰਬਰ  65 (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

  

ਗੁੱ ਜ਼ਰਪੁਰਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ  

65 

153 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ ਛ ੇਿਾਰਡ ਪੰਡੋਰਾ 33     

154 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     
ਭਗਤਾਂ ਿਾਲਾ 

ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 64 

155 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     

ਵਨਊ ਜਸਪਾਲ 
ਨਗਰ ਿਾਰਡ 
ਨੰਬਰ 42 

156 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     

ਵਨਊ ਆਜ਼ਾਦ 
ਨਗਰ ਿਾਰਡ 
ਨੰਬਰ 44 

157 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     

ਈਸਰ ਗੋਵਬੰਦ 
ਨਗਰ ਿਾਰਡ 
ਨੰਬਰ 43 

158 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     

 ਸ਼ਰੀ ਰਾਿ 
ਐਿਵਨਊ ਿਾਰਡ 

ਨੰਬਰ 13 

159 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     

ਗੁਰੂ ਰਾਿ ਦਾਸ 
ਐਿਵਨਊ, ਿਾਰਡ 

ਨੰਬਰ 13 

160 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     

ਵਨਊ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਕਲੌਨੀ, ਿਾਰਡ 

ਨੰਬਰ 40 

161 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     
 ਪੱਤੀ ਿਲਕੋ 

ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 

162 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਉਕਤ     
ਬਾਬਾ ਜੀਿਨ 
ਵਸੰਘ ਿਾਰਡ 



ਅਰਬਨ-1 ਨੰਬਰ 35 

163 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-1 

ਉਕਤ     
ਦੋਬੁਰਜੀ ਿਾਰਡ 

ਨੰਬਰ 34 

164 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 

ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਨਗਰ, 

ਨਜਦੀਕ ਜਗਿੋਹਨ ਹਸਪਤਾਲ, 

ਪੁਤਲੀਘਰ, ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

   ਗਨੀਸ਼ਾਹ    

165 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ   ਰਣਜੀਤ ਵਿਹਾਰ    

166 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ ਗੁਿਰਾਲਾ    ਗੁਿਰਾਲਾ  

167 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ ਿੀਰਾਂ ਕੋਰ ਕਲਾਂ    ਿੀਰਾਂ ਕੋਰ ਕਲਾਂ  

168 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ ਉਠੀਆ      

169 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ ਨਬੀਪੁਰ      

170 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ ਸੋਵਹਆਂ ਖੁਰਦ      

171 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ ਸੰਦਰ ਨਗਰ      

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ ਿਡਾਲਾ ਵਭੱਰੇਿਡ      

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਝੀਤੇ ਕਲਾਂ 

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਭਗਤੂਪੁਰਾ  

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     

ਹੇਰ (2 
ਅਸਾਿੀਆਂ) 

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਧੌਲ ਖੁਰਦ  



172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     

ਿਾਨਾਂਿਾਲਾ  ਕਲਾਂ 
(3 ਅਸਾਿੀਆਂ) 

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਬਲ ਕਲਾਂ  

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ  

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਸਚੰਦਰ  

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     

ਏਕ ਰੂਪ 
ਐਿੀਵਨਊ  

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ 

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਖਾਨਕੋਰ  

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਲ਼ੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ 

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਭੈਣੀ  

172 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਿੇਰਕਾ 
ਉਕਤ     ਿੁਰਾਦਪੁਰਾ  

173 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ, ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਘੁਕੇਿਾਲੀ     

174 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ 
ਸੁਬਾਜਪੁਰਾ ( 6 

ਅਸਾਿੀਆਂ)   
ਸੁਬਾਜਪੁਰਾ ( 2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

175 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     ਸੈਸਰਾਂ ਕਲਾਂ  

176 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     ਝੰਜੋਰੀ 

177 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     
ਸੈਸਰਾਂ ਪੱਤੀ 

ਦਾਉਕੇ 



178 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     ਭੱਲਾ ਵਪੰਡ 

179 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     ਚੇਤਨਪੁਰਾ 

180 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     ਸੰਗਤਪੁਰਾ 

181 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     ਰੁਡਾਲਾ 

182 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     ਬੁਆ ਨੰਗਲੀ 

183 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ 

ਉਕਤ     ਕੰਦੋਿਾਲੀ 

184 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਪਰੀਤ ਵਿਹਾਰ, ਨਜਦੀਕ ਵਸਿਰਨ 
ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੁੰ ਗੀ ਛੇਹਰਰਾ ਵਾਰਡ ਨੰ. 80   

ਵਾਰਡ ਨੰ. 80 (2 

ਅਸਾਮੀਆਂ) 

185 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ ਵਾਰਡ ਨੰ. 55   ਵਾਰਡ ਨੰ. 55 

186 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ ਵਾਰਡ ਨੰ. 68   
ਵਾਰਡ ਨੰ. 68 (4 

ਅਸਾਮੀਆਂ) 

187 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ. 82 

188 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ. 84 

189 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ. 76 

190 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ.54 



191 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ. 76 

192 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ. 1 

193 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ.77 

194 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ.56 

195 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     
ਵਾਰਡ ਨੰ.74 (2 

ਅਸਾਮੀਆਂ) 

196 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     ਵਾਰਡ ਨੰ. 56 

197 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਅੰਵਿਰਤਸਰ 

ਅਰਬਨ-3 

ਉਕਤ     
ਵਾਰਡ ਨੰ.71 (2 

ਅਸਾਮੀਆਂ) 

198 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਨਜਦੀਕ ਬਸ ਸਰੈਂਡ, 

ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਚੋਗਾਿਾਂ 6     

199 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ ਿਾਲਾਖੇੜੀ      

200 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ ਕੁੱ ਤੀਿਾਲ      

201 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ   ਛੰਨਾ   

202 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ   ਵਡਆਲ ਰੰਗੜ    

203 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ   ਭੱਗੂਪੁਰਾ ਉਤਾੜ   



204 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ     ਵਛੱਡਣ 

205 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ     ਲੋਪੋਕੇ 

206 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ     ਸਾਰੰਗੜਾ 

207 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ     ਿਾਨਾਂਿਾਲਾ 

208 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ     ਖ਼ੁਸੂਪੁਰਾ 

209 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਚੌਗਾਿਾਂ 
ਉਕਤ     ਵਖਆਲਾ ਕਲਾ 

210 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 

ਨਜਦੀਕ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਹਿਣੇ 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ, ਵਪੰਡ ਿੱਲੀਆਂ 

ਵਨਿੱਜਰਪੁਰਾ     

211 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ ਦੇਿੀਦਾਸਪੁਰਾ   

ਦੇਿੀਦਾਸਪੁਰਾ (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

212 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ     

213 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ ਵਕਲਹਾ ਜੀਿਨ ਵਸੰਘ     

214 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ ਵਤਿੋਿਾਲ     

215 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ ਛੱਜਲਿੱਡੀ     

216 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 4     

217 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 11     

218 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ ਬੰਡਾਲਾ   

ਬੰਡਾਲਾ (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 



219 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਨਿਾਂ ਵਪੰਡ 

220 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਵਨਜਾਿਪੁਰਾ 

221 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     

ਗਵਹਰੀ ਿੰਡੀ (4 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

222 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 

223 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਖਲੇਵਹਰਾ 

224 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਿਲਕਪੁਰ 

225 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਨਿਾਂ ਕੋਰ 

226 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     

ਿਲੀਆਂ (3 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

227 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     

ਨੰਗਲਗੁਰੂ (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

228 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਜੰਡ 

229 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਚੌਹਾਨ 

230 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਿਡਾਲਾ ਜੌਹਲ 

231 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 

ਅਫਸਰ ਜੰਵਡਆਲਾ ਗੁਰੂ 
ਉਕਤ     ਵਿਹੋਕਾ 

232 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਤਰਵਸੱਕਾ, ਨਜਦੀਕ 
ਸੈਦਪੁਰ ਿੋੜ, ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਕੋਰ ਖਵਹਰਾ     

233 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਬੱਠੂ ਚੱਕ     



234 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਾਂ     

235 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਰਾਿਦਿਾਲੀ ਿੁਸਲਿਾਨਾਂ   
ਰਾਿਦਿਾਲੀ 
ਿੁਸਲਿਾਨਾਂ 

236 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਿੀਰਾਂ ਚੱਕ     

237 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਕਰਤਾਰ ਵਸੰਘ ਨਗਰ     

238 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਸਾਧ ਪੁਰਾ     

239 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਸੁਰੋਪੱਡਾ     

240 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਜੱਬੋਿਾਲ   
ਜੱਬੋਿਾਲ (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

241 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ ਚੌਗਾਿਾਂ     

242 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਸਰਾਂ  

243 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਭੱਰੀਕ ੇ

244 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਬੇਰੀਆਂਿਾਲਾ 

245 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     
ਿਵਹਸਿਪੁਰ 

ਖੁਰਦ 

246 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਰਾਂਗਰਾਂ 

247 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਬੋਪਾਰਾਏ 

248 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਿਲਕ ਨੰਗਲ 



249 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਚੰਨਣਕੇ 

250 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਨਿਾਂ ਚੰਨਣਕੇ 

251 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     
ਰੂਪੋਿਾਲੀ 
ਬਰਾਹਿਣਾ 

252 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਕਲੇਰਬਾਲਾ ਪਾਈ 

253 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     
ਉਦੋਕੇ ਕਲਾਂ (2 

ਅਸਾਿੀਆਂ) 

254 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਜੀਿਨ ਪੰਧੇਰ 

255 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     
ਅਕਾਲਗੜਹ 
ਢਪੱਈਆ 

256 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਧੁਲਕਾ 

257 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਵਖਦੋਿਾਲੀ 

258 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਵਸੱਧਿਾਂ 

259 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਸੈਦਪੁਰ 

260 
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਰ 
ਅਫਸਰ ਤਰਵਸੱਕਾ 

ਉਕਤ     ਤਾਹਰਪੁਰ 

 

           ਸਹੀ/- 

          ਵਜਲਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫਸਰ 

           ਅੰਵਿਰਤਸਰ। 



ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੋਫਾਰਮਾ 

1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਚੂਨਾ 

 

ਨਾਮ              ___________________________________________________________________   

ਿਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ:  __________________________________________________   

ਪੱਕਾ ਪਤਾ  _____________  _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

ਜਨਮ ਿਮਤੀ (DD:MM:YYYY):____________________________________________________________________________ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ: __________________________________________________________________________________  

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ __________________________________________________________________________________  

2. ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਦਿਵਆਂਗ ਹੈ ? (ਹ /ਨਾ) : ________________ ਜੇਕਰ ਹ  ਤ  ਿਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੀ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ_______________ 

3. ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵਧਵਾ ਹ ੈ? (ਹ /ਨਾ) :_____________________________________________________________ 

4. ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਹ /ਨ ):______________________________________________________ 

5. ਸੇਣੀ (ਜਨਰਲ/ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.) ______________________________________________________________  

6. gqEkfwesk ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਲਾਗੂ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੈਣੀ(1/2)___________________________________________________ 

7. ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ: 

ਯੋਗਤਾ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ ੇ ਪਾਪਤ ਅੰਕ/ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ ਪਤੀਸ਼ਤ 

ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ     

ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ     

ਕੋਈ ਹੋਰ     

 

8. ਮੈਿਟਕ ਜ  ਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ (ਹ /ਨਾ) :_______________________________________________________ 

9. ਕੀ ਤੁਸੀ ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪਿੜਆ ਹੈ:____________________________________________ 

(ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ, ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਕਾਸ, ਮਨਿਵਿਗਆਨ, ਿਨਊਟੀਸ਼ਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਿਜਕ ਸਾਸ਼ਤਰ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮ) 

10. ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 

 ਮ ਇਥੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਬਆਨ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵ ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹਨ । ਮ 

ਸਮਝਦੀ ਹ  ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ  ਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਸੰਤੁ ਟ 

ਨਹ  ਕਰ ਰਹੀ ਅਤ ੇਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਭਾਵ / ਅਣਉਿਚਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ  ਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮਰੇੀ ਿਬਨਕਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਵੇਗੀ ।  

ਿਮਤੀ:___________ 

ਸਥਾਨ:___________         ਹਸਤਾਖਰ:___________ 

 
 
 
 
 

B'NL^ g[nkfJzN BzL11 ftu doi d;skt/I fpB?eko tZb' noih ckow d/ Bkb BZEh ehs/ ikD. 

ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ 



*** 

(11- 13 ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ) 

 

11. ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਸੂਚੀ : ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਨੰੂ ਿਟੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਿਸਰਫ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/10ਵ  ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ  

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ/ ਪਾਸਪੋਰਟ  

ਸੇਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ  

ਿਦਿਵਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਲਈ  ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸਮਤੇ ਿਦਿਵਆਂਗ ਪਤੀਸ਼ਤ 40-50 %, ਸੀਨੀਅਰ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫਸਰ 

ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਜੋਬ ਿਫੱਟਨਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  

ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਦੱਸਵ ) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ, ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿਡਗਰੀ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ., 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਈ। 

ਿਵਧਵਾ ਿਬਨਕਾਰ ਲਈ  ਪਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਣੀ ftnkj dk ;oNhfce/N, siaopk  ;oNhfce/N, fB:[esh gZso. 

z 

ਸੂਚਨਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ (ਹ /ਨਾ) ___________________________________________________________ 

12. ਕੁੱ ਲ ਬਣਦੇ ਨੰਬਰ (ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤ ਪਿਹਲ ) (ਲੜੀ ਨੰ. 3 + 7 +9 ): _____________________________________________ 

 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ (ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ)____________________ 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ_________________________                    ਹਸਤਾਖਰ  ______________________ 

           ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ  

13. ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਿਵਯੂ (5 ਅੰਕ): 

a. ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤ ਪਿਹਲ :                                ____________________ 

b. ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਅੰਕ :                                                 ___________________ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ (a+b):                                              _____________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਈ.ਓ. ਿਮ ਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ (ਮਬਰ)   ____________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਬਾ.ਿਵ.ਪ.ੋਅ. (ਮਬਰ ਸਕੱਤਰ)     ____________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਪ ਮੰਡਲ ਮਿੈਜਸਟੇਟ (ਬਤੌਰ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚਅੇਰਪਰਸਨ)  ____________________  

 

 

ਨਟ:  ਿਸਰਫ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

 

 

 

 

 



ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੋਫਾਰਮਾ 

1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਚੂਨਾ 

 

ਨਾਮ:               __ ____ ____________________________________________________________________   

ਿਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ  _________________________________________________________________   

ਪੱਕਾ ਪਤਾ_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

ਜਨਮ ਿਮਤੀ (DD:MM:YYYY):______________________________________________________________________________ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ: ____________________________________________________________________________________             

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ___________________________________________________________________________________  

 

2. ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਦਿਵਆਂਗ ਹੈ ? (ਹ /ਨਾ) : ________________ ਜੇਕਰ ਹ  ਤ  ਿਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੀ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ____________________ 

3. ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵਧਵਾ ਹ ੈ(ਹ /ਨਾ):______________________________________________________________________ 

4. ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਹ /ਨ ):____________________________________________________________ 

5. ਸੇਣੀ (ਜਨਰਲ/ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.)____________________________________________________________________ 

6. eh ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੈਣੀ ਲਾਗ ੂj[zdh j? (ਹ /ਨਾ):____________________________________________________________________ 

7. ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ 

ਯੋਗਤਾ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ ੇ ਪਾਪਤ ਅੰਕ/ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ ਪਤੀਸ਼ਤ 

ਦੱਸਵ      

ਬਾਰਵ      

ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ     

 

 

8. ਮੈਿਟਕ/10ਵ  ਪਾਸ (ਹ /ਨਾ) _______________________________________________________________________________ 

9. ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 

 ਮ ਇਥੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਬਆਨ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵ ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹਨ । ਮ 

ਸਮਝਦੀ ਹ  ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਜ  ਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ 

ਸੰਤੁ ਟ ਨਹ  ਕਰ ਰਹੀ ਅਤ ੇਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਭਾਵ / ਅਣਉਿਚਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ  ਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਿਬਨਕਾਰੀ ਰੱਦ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ।  

     ਿਮਤੀ:___________ 

     ਸਥਾਨ:___________                                    ਹਸਤਾਖਰ:___________ 
 

 

 

 

 

B'NL^ g[nkfJzN BzL10 ftu doi d;skt/I fpB?eko tZb' noih ckow d/ Bkb BZEh ehs/ ikD. 

 

ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ 

 



 

*** 

(10- 12 ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ) 

 

10. ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਸੂਚੀ : ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਨੰੂ ਿਟੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਿਸਰਫ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵਗੇਾ । 

ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/10ਵ  ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ  

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ/ ਪਾਸਪੋਰਟ  

ਸੇਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ  

ਿਦਿਵਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਲਈ  ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸਮਤੇ ਿਦਿਵਆਂਗ ਪਤੀਸ਼ਤ 40-50 %, ਸੀਨੀਅਰ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫਸਰ 

ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਜੋਬ ਿਫੱਟਨਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  

ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਦੱਸਵ ) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ, ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿਡਗਰੀ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ., 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਈ। 

ਿਵਧਵਾ ਿਬਨਕਾਰ ਲਈ  ਪਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ  

ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਣੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ( ਹ /ਨ ) i/ jK sK, ftnkj dk ;oNhfce/N, siaopk  ;oNhfce/N, 
fB:[esh gZso.  

 

ਸੂਚਨਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ (ਹ /ਨਾ) _______________________________________________________ 

11. ਕੁੱ ਲ ਬਣਦੇ ਨੰਬਰ (ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤ ਪਿਹਲ ) (ਲੜੀ ਨੰ. 3 + 7 ): ___________________________________________________ 

 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ (ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ): ____________________ 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:  _________________________                    ਹਸਤਾਖਰ  __________________________________ 

          ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ  

12. ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਿਵਯੂ (5 ਅੰਕ): 

a. ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤ ਪਿਹਲ     __________________________ 

b. ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਅੰਕ     __________________________ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ (a+b)    __________________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਈ.ਓ. ਿਮ ਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ (ਮਬਰ)   __________________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਬਾ.ਿਵ.ਪ.ੋਅ. (ਮਬਰ ਸਕੱਤਰ)     __________________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਪ ਮੰਡਲ ਮਿੈਜਸਟੇਟ (ਬਤੌਰ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚਅੇਰਪਰਸਨ)  __________________________ 

 

 

ਨਟ:  ਿਸਰਫ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।  

 

 


