
 
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਗਰਾਭ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰਨਾਲ੍ਾ 

ਟਲ੍ੀਪਨ ਨੰ:-01679-238170 ਈ-ਭਲ੍:-dpo.brn@punjab.gov.in 
ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਅਤ ਇਸਤਰੀ ਤ ਫਾਲ੍ ਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

 
ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 03-07-2021 ਹੈ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਦ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਫਲ੍ਾਕਾ ਚ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ, ਜ਼ਭੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤ ਹਲ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਿਾਲ੍ੀ ਅਸਾਭੀਆਂ ਲ੍ਈ ਕਿਲ੍ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਫਨੈਕਾਰਾਂ ਤ ਅਰਿੀਆਂ ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਿੀਆ ਂਈ ਿ ੁੱ ਢੀ ਮ ੁੱ ਮਦਅਕ ਯਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਮਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹਨ:- 

1. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ ਅਤ ਜ਼ਭੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ ਲ੍ਈ ਗਰਿੁਏਸ਼ਨ ਹਿਗੀ । 

2. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਹਲ੍ਰ ਲ੍ਈ ਭਜ਼ਟਰਕ ਹਿਗੀ । 
3. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ/ਜ਼ਭੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਅਤ ਹਲ੍ਰ ਦੀ ਉਭਰ 18-37 ਸਾਲ੍ ਹ। 

4. ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ/ੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਧਿਾ, ਤਲ੍ਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਲ੍ਈ ਉਭਰ ਦੀ ਉਰਲ੍ੀ ਹੱਦ 42 ਸਾਲ੍ ਹਿਗੀ 

ਅਤ ਅੰਗਹੀਣ ਉਭੀਦਿਾਰ ਲ੍ਈ ਉਭਰ 47 ਸਾਲ੍ ਹਿਗੀ। 

5. ਉਭੀਦਿਾਰ ਸਫੰਧਤ ਜ਼ੰਡ/ਜ਼ਭਊਂਸਲ੍ ਕਾਰਰਸ਼ਨ ਅਤ ਕਲ੍ਾਸ 1 ਜ਼ਭਊਂਸਲ੍ ਕਭਟੀਆਂ ਿਾਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਦ 

ਸਫੰਧਤ ਿਾਰਡ/ਫਾਕੀ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ਲ੍ਈ ਸਫੰਧਤ ਸ਼ਜ਼ਹਰ, ਜ਼ਜੱਥ ਅਸਾਭੀ ਿਾਲ੍ੀ ਹ, ਉਸ ਦੀ ੱਕੀ 
ਿਸਨੀਕ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

ਨ ਟ:- ਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਭ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ/ਹਲ੍ਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਥਜ਼ਭਕਤਾ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਜਾਿਗੀ। ਆਿਰੀ ਜ਼ਭਤੀ:03-07-2021 ਤ ਫਾਅਦ ਰਾਤ ਹਏ ਜ਼ਫਨੈ-ੱਤਰਾਂ ਤ ਜ਼ਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। 

ਫਲ੍ਾਕ ਿਾਈਿ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ/ਹਲ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਲ੍ੀ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦਾ ਿਰਿਾ ਹਠ ਜ਼ਲ੍ਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹ। ਹਰ 

ਿਧਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਲ੍ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ਗਏ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦਸ਼ ੜਹ ਜਾ ਸਕਦ ਹਨ ਜ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦੀ 

ਿਫਸਾਈਟ sswcd.punjab.gov.in ਤ ਉਲ੍ਫਧ ਹਨ। 

  

ੜੀ 
ਨੰ: 

ਬਾ 
ਮ ਕਾਸ 
ਪ੍ਰਜੈਕਟ 
ਅਫਸਰ 
ਦਫਤਰ 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਤਾ 

ਮਪੰ੍ਡ/ਸਮਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ  ਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੁੱਥੇ ਅਸਾਿੀ ਖਾੀ ਹੈ । 

ਆਂਗਣ ਾੜੀ  ਰਕਰ 
ਮਿੰਨੀ 

ਆਂਗਣ ਾੜੀ 
 ਰਕਰ 

ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਹੈਪ੍ਰ 

1 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
 
 
 
 

ਦਫਤਰ ਬਾ ਮ ਕਾਸ 
ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਾ 
ਪ੍ਤਾ: ਗਮਬੰਦ ਕਾਨੀ, 
ਗੀ ਨੰ. 7, ਨੇੜੇ ਐਸ.ਡੀ. 
ਕਾਜ, ਰੇ ੇ ਾਈਨ, 

ਬਰਨਾਾ  
 
 
 
 
 
 
 

ਿਾਰਡ ਨੰ.28, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਿਾਰਡ ਨੰ. 1, ਹੰਜ਼ਡਆਇਆ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011002) 

2 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.6, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011412) 
ਿਾਰਡ ਨੰ. 4, ਹੰਜ਼ਡਆਇਆ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011004) 

3 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.7, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011413) 
ਸਿਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010303) 

4 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.1 , ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011416) 
ਸਿਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010308) 

5 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.18, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011328) 
ਝਲੂ੍ਰ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010312) 

6 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.10, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011203) 
ਕਰਭਗੜਹ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010315) 

7 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.20, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011215) 
ਕਰਭਗੜਹ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010318) 

8 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.24, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011222) 

ਰੂੜਕ ਕਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010802) 

 

http://www.sswcd.punjab.gov.in/


9 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਦਫਤਰ ਬਾ ਮ ਕਾਸ 
ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਾ 
ਪ੍ਤਾ: ਗਮਬੰਦ ਕਾਨੀ, 
ਗੀ ਨੰ. 7, ਨੇੜੇ ਐਸ.ਡੀ. 
ਕਾਜ, ਰੇ ੇ ਾਈਨ, 

ਬਰਨਾਾ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਿਾਰਡ ਨੰ.8, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011227) 

 
 

ਰੂੜਕ ਕਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010806) 

10 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਸਿਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010308) 
ੱਿ ਕਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010807) 

11 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਧੂਰਕਟ-1 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010819) 
ੱਿ ਕਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010808) 

12 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਫਡਫਰ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010507) 
ੱਿ ਕਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010810) 

13 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਬਣੀ ਭਜ਼ਹਰਾਜ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010513) 

ੱਿ ਕਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010817) 

14 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਹਰੀਗੜਹ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010502) 
ਧੂਰਕਟ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010821) 

15 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਧਨ ਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011104) 
ਠੀਕਰੀਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010101) 

16 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਰਾਜੀਆ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010713) 

ਠੀਕਰੀਿਾਲ੍ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010106) 

17 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਬਣੀ ਪੱਤਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010720) 
ਠੀਕਰੀਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010107) 

18 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਧਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010909) 
ਠੀਕਰੀਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010109) 

19 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਹਭੀਦੀ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010202) 

ਨਾਈਿਾਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010112) 

20 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿੱੁਡੀ ਕਲ੍ਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010118) 
ੱਤੀ ਸਿਿਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010114) 

21 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ. 3, ਹੰਜ਼ਡਆਇਆ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011003) 

ਿੱੁਡੀ ਕਲ੍ਾਂ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010116) 

22 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਿਾਰਡ ਨੰਫਰ 7, ਧਨ ਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 0305401116) 

ਹਰੀਗੜਹ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010502) 

23 ਫਰਨਾਲ੍ਾ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਬਣੀ ਭਜ਼ਹਰਾਜ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010513) 

24 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਭਾਨਾ ਜ਼ੰਡੀ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010520) 

25 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਪਰਿਾਹੀ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010401) 

26 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਉਲ੍ੀ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010408) 

27 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਉਲ੍ੀ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010410) 

28 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਬੱਠਲ੍ਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010417) 
 

29 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਕਟਦੁੱਨਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010701) 

30 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਕਟਦੁੱਨਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010703) 

31 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਕਟਦੁੱਨਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010706) 

32 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਅਸਾਲ੍ ਿੁਰਦ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010707) 

33 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਅਸਾਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010709) 

34 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ੰਧਰ (1)  

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010716) 

35 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਬਣੀ ਪੱਤਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010718) 

36 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਧਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010902) 

37 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਧਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010909) 

38 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਪਜ਼ਤਹਗੜਹ ਛੰਨਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010911)  

39 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਕਾਹਨੇ ਕ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010917) 

40 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਧਨ ਲ੍ਾ ਿੁਰਦ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010921) 



41 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ਦਫਤਰ ਬਾ ਮ ਕਾਸ 
ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਾ 
ਪ੍ਤਾ: ਗਮਬੰਦ ਕਾਨੀ, 
ਗੀ ਨੰ. 7, ਨੇੜੇ ਐਸ.ਡੀ. 
ਕਾਜ, ਰੇ ੇ ਾਈਨ, 

ਬਰਨਾਾ  
 

 
 
 

ਕਾਲ੍ਕ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010603) 

42 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਬਣੀ ਜੱਸਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010615) 

43 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਫਦਰਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010617) 

44 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਫਦਰਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010618) 

45 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਹਭੀਦੀ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010206) 

46 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਠੱੁਲ੍ੀਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010211) 

47 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਭਾਂਗਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010213) 

48 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਠੱੁਲ੍ਿਾਲ੍ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010223) 

49 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਭੁਨਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010225) 

50 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.11 , ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011408) 

51 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਿਾਰਡ ਨੰ.6, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011409) 

52 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.2, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011417) 

53 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.2, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011420) 

54 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਿਾਰਡ ਨੰ.3 ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011421) 

55 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.12, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011305) 

56 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.10, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011204) 

57 ਫਰਨਾਲ੍ਾ ਿਾਰਡ ਨੰ.10 ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011205) 

58 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.28 ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011015) 

59 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਪਰਿਾਹੀ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010402) 
 

60 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਪਰਿਾਹੀ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010405) 

61 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਜਿੰਧਾ ਜ਼ੰਡੀ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 0305401010614) 

62 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਕਾਲ੍ਕ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054010602) 

63 ਫਰਨਾਲ੍ਾ 
ਿਾਰਡ ਨੰ.29, ਫਰਨਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054011021) 
 

64 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ  
 
 
 

ਦਫਤਰ ਬਾ ਮ ਕਾਸ 
ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰ,ਿਮਹ 

ਕਾਂ, 
ਪ੍ਤਾਂ: ਨੇੜੇ ਮਸ  ਿੰਦਰ, 
ਿਮਹ ਕਾਂ (148104) 

 
 
 
 
 
 
 

ਚੰਨਣਿਾਲ੍ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ-03054020201) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ਿਜੀਦ ਕ ਿੁਰਦ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020104) 

65 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਚੰਨਣਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ-03054020203) 
ਚੁਹਾਣਕ ਕਲ੍ਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020116) 

66 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਫੀਹਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020210) 
ਚੁਹਾਣਕ ਿੁਰਦ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020119) 

67 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਗਜ਼ਹਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020214) 
ਕਲ੍ਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020122) 

68 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਜ਼ਕਰਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਿਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020321) 
ਚੰਨਣਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020202) 

69 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਹਰਦਾਸੁਰਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020420) 
ਚੰਨਣਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020203) 

70 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਧਨੇਰ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020509) 
ਫੀਹਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020210) 

71 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਗਾਗਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020514) 
ਗਜ਼ਹਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020213) 



72 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ਦਫਤਰ ਬਾ ਮ ਕਾਸ 
ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰ,ਿਮਹ 

ਕਾਂ, 
ਪ੍ਤਾਂ: ਨੇੜੇ ਮਸ  ਿੰਦਰ, 
ਿਮਹ ਕਾਂ (148104) 

ਸੰਦਿਾਲ੍ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020513) 

 ਗਜ਼ਹਲ੍ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020214) 

73 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 

 

ਗਜ਼ਹਲ੍ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020215) 

74 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਰਾਏਸਰ ਜ਼ਟਆਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020221) 

75 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਸਜ਼ਹਜੜਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020302) 

76 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ ਭਜ਼ਹਲ੍ ਿੁਰਦ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020308) 

77 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਗੰਗਹਰ (1)  

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020314) 

78 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਗੰਗਹਰ (1)  

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020315) 

79 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ ਹਰਦਾਸੁਰਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020419) 

80 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020501) 

81 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020503) 

82 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ ਗਾਗਿਾਲ੍ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020514) 

83 ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ 
ਭਜ਼ਹਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054020505) 
 

84 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਦਫਤਰ ਬਾ ਮ ਕਾਸ 
ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਸਮਹਣਾ 
ਪ੍ਤਾ: C/o ਬੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਓ 
ਦਫਤਰ, ਸਮਹਣਾ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਿੱੁਡੀ ਿੁਰਦ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030206) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਜਧੁਰ (1)  
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030302) 

85 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਸੁਿੁਰਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030322) 
ਚੀਭਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030324) 

86 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਨਾਨਕੁਰਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030326) 
ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030717) 

87 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਭੜ (ਨਾਬਾ) (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030722) 
ਸੰਧੂ ਕਲ੍ਾਂ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030807) 

88 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਭੱਝੂ ਕ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030822) 
ਅਲ੍ਕੜਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030622) 

89 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਤਾਜ ਕ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030222) 
ਜ਼ਢੱਲ੍ਿਾਂ (ਜ਼ਟ.) (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030608) 

90 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ੱਿ ਕ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030421) 
ਬਤਨਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030407) 

91 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਫਿਤਗੜਹ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030406) 
ੱਿ ਕ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030421) 

92 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-2, ਬਦੜ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030520) 
ਟੱਲ੍ਿਾਲ੍(1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030414) 

93 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਕਠੇ ਜ਼ਿਉਣ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030619) 

94 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ੱਤੀ ਭਹਰ ਜ਼ਸੰਘ-ਫੀ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030618) 

95 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-5, ਬਦੜ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030521) 

96 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-4.ਬਦੜ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030508) 

97 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-10,ਬਦੜ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030511) 

98 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-11, ਬਦੜ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030512) 

99 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-3,ਤਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030194) 

100 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-3, ਤਾ( (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030195) 

101 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-4, ਤਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030196) 
 

102 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-8, ਤਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030188) 



103 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ਦਫਤਰ ਬਾ ਮ ਕਾਸ 

ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਸਮਹਣਾ 
ਪ੍ਤਾ: C/o ਬੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਓ 

ਦਫਤਰ, ਸਮਹਣਾ 

  
 
 

ਿਾਰਡ-9, ਤਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030183) 

104 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-10, ਤਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030170) 

105 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਿਾਰਡ-15, ਤਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030150) 

106 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਜਭਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਿਾਲ੍ਾ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030207) 

107 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ ਫੱਲ੍  ਕ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030209) 

108 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਘੰੁਨਸ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030216) 

109 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਤਾਜ ਕ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030222) 

110 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ ਰਾਭਗੜਹ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030201) 

111 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਟੱਲ੍ਿਾਲ੍ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030413) 

112 ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ 
ਜ਼ਗੱਲ੍ ਕਠੇ (1) 

(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030613) 

  113 ਸਜ਼ਹਣਾ ਚੀਭਾ (1) 
(ਸੈਂਟਰ ਕਡ 03054030310) 

ਕ ੁੱ ਲ ਜੋੜ 40 0 113 

 

  ਸਹੀ/- 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, 

     ਬਰਨਾਲ੍ਾ। 


