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ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

ਟੈਲ੍ੀਫਨ ਨੰਬਰ:01763-233954 ਈ-ਮੇਲ੍:- dpo.wcd.fgs@punjab.gov.in 

ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ੍ ਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ। 

 

ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦੀ ਆਖਯੀ ਮਭਤੀ: 03-07-2021 ਸ। 
ਮਜ਼ਰਹਾ ਪਤਮਸਗੜ੍ਹ ਾਮਸਫ ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਾਕਾ ‘ਚ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯਾਂ, ਮਭਿੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯਾਂ ਅਤ ਸਰਯਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀ ਅਾਭੀਆਂ 
ਰਈ ਕਵਰ ਇਤਯੀ ਮਫਨੈਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਅਯਜੀਆਂ ਦੀ ਭਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 
 

ਇਨਹ ਾਂ ਅਾਭੀਆਂ ਰਈ ਭੁੱ ਢਰੀ ਮਵੱਮਦਅਕ ਮਗਤਾ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਸਠ ਮਰਖ ਅਨੁਾਯ ਸਨ:- 

1) ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਅਤ ਮਭਿੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਰਈ ਗਰਜੂਸ਼ਨ ਸਵਗੀ। 
2) ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ ਰਈ ਭਮਰਰਕ ਸਵਗੀ। 
3) ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ/ਮਭਿੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਅਤ ਸਰਯ ਦੀ ਉਭਯ 18-37 ਾਰ ਸ। 
4) ਅਨੁੂਮਚਤ/ੱਛੜ੍ੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਮਵਧਵਾ, ਤਰਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਰਈ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੱਦ 42 ਾਰ ਸਵਗੀ ਅਤ ਅਿੰ ਗਸੀਣ    ਉਭੀਦਵਾਯ ਰਈ 
ਉਭਯ 47 ਾਰ ਸਵਗੀ। 
5) ਉਭੀਦਵਾਯ ਫਿੰ ਧਤ ਮਿੰ ਡ/ਮਭਊਂਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਅਤ ਕਰਾ 1 ਮਭਊਰ ਕਭਰੀਆਂ ਵਾਰ ਸ਼ਮਸਯਾ ਦ ਫਿੰ ਧਤ ਵਾਯਡ/ਫਾਕੀ ਸ਼ਮਸਯੀ 
ਇਰਾਮਕਆਂ ਰਈ ਫਿੰ ਧਤ ਸ਼ਮਸਯ, ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ, ਇ ਦੀ ੱਕੀ ਵਨੀਕ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 
 

ਨ ਰ: ਮਸਰਾਂ ਤ ਕਿੰ ਭ ਕਯ ਯਸੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ, ਸਰਯ ਨੂਿੰ  ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਰਾਥਮਭਕਤਾ ਮਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਆਖਯੀ ਮਭਤੀ:03-07-

2021 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰਾਤ ਸ ਮਫਨੈੱਤਯਾਂ ਤ ਮਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਫਰਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯਾਂ/ਸਰਯਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀ 
ਅਾਭੀਆਂ ਦਾ ਵਯਵਾ ਸਠ ਮਰਖ ਅਨੁਾਯ ਸ। ਸਯ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਮਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਮਦਸ਼ਾ ਮਨਯਦਸ਼ ੜ੍ ਜਾ ਕਦ ਸਨ ਜ ਮਕ 
ਮਵਬਾਗ ਦੀ ਵਫਾਈਰ sswcd.punjab.gov.in ਤ ਉਰਫਧ ਸਨ। 
 

ਰੜ੍ੀ 

ਨਿੰ : 

ਫਾਰ ਮਵਕਾ 

ਰਜਕਰ ਅਪਯ 

ਦਪਤਯ 

ਦਪਤਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਮਿੰ ਡ/ਸ਼ਮਸਯੀ ਖਤਯ ਦ ਵਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ। 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਮਭਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ 

ਵਯਕਯ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ 

1 ਅਭਰਸ ਦਪਤਯ, ਫਾਰ ਮਵਕਾ ਰਜਕਰ 

ਅਪਯ, ਨੇੜ੍ .ਡੀ.ਭ 

ਦਪਤਯ, ਅਭਰਸ, ਮਿੰ ਨ ਕਡ-

147203 

szdk pZXk ebk 
3040010322 

- - 

2 ਅਭਰਸ ਉਕਤ okJ/g[o okJhnk    
3040010111 

- - 

 

 

mailto:dpo.wcd.fgs@punjab.gov.in
http://www.sswcd.punjab.gov.in/
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ਰੜ੍ੀ 

ਨਿੰ : 

ਫਾਰ ਮਵਕਾ 

ਰਜਕਰ ਅਪਯ 

ਦਪਤਯ 

ਦਪਤਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਮਿੰ ਡ/ਸ਼ਮਸਯੀ ਖਤਯ ਦ ਵਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ। 
ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਮਭਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ 

ਵਯਕਯ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ 

3 ਅਭਰਸ ਉਕਤ ;bkDh 1     
3040010608 

- - 

4 ਅਭਰਸ ਉਕਤ ;'Nh 1   
3040010611    

- - 

5 ਅਭਰਸ ਉਕਤ p?Dk p[bzd     
3040010423 

- - 

6 ਅਭਰਸ ਉਕਤ y[zwDk 1   
3040010103 

- - 

7 ਅਭਰਸ ਉਕਤ ਬਗਵਾਨੁਯਾ 1  
3040010204 

- - 

8 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - e'brVQ 1 3040010308 

9 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - okJ/g[o okJhnk 3040010111 

10 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - szrokbk   3040010119 

11 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - bkvg[o (s) 3040010603 

12 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - pvkbh 3040010216 

13 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - eg{orVQ 3040010316 

14 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - szdk pZXk ebk  3040010323 

15 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - ;/orVQ 3040010325            

16 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - bZb' y[od 3040010313 

17 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - GZN'    3040010418 

18 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - ozx/Vk y[od 3040010212 

19 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - tkov  Bz 10 3040010225      

20 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - ਫkihro p;sh nwb'j 

3040010222   
21 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - nzBhnk  3040010220    

22 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - iZ;Vk 2  3040010622  
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ਰੜ੍ੀ 

ਨਿੰ : 

ਫਾਰ ਮਵਕਾ 
ਰਜਕਰ ਅਪਯ 
ਦਪਤਯ 

ਦਪਤਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਮਿੰ ਡ/ਸ਼ਮਸਯੀ ਖਤਯ ਦ ਵਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ। 
ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਮਭਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ 

ਵਯਕਯ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ 

23 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - ;odko Bro wzvh r'fpzdrV  
3040010529 

24 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - tkov  Bz 13 wzvh r'fpdrVQ 
3040010518     

25 ਅਭਰਸ ਉਕਤ  - wSokJ/ y[od    3040010403 

26 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਦਪਤਯ, ਫਾਰ ਮਵਕਾ ਰਜਕਰ 
ਅਪਯ, ਨੇੜ੍ ਯਰਵ ਰਸ਼ਨ, 

ਮਿੰ ਨ ਕਡ-140412 

ਕਰ ੜ੍ 1 

3040020308 

- - 

27 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ ਦਦੜ੍ਾ 3040020423 - - 

28 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ ਪਮਤਸੁਯ ਅਯਾਈਆ 
3040020513 

- - 

29 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ ਭਾਯਵਾ 3040020422 - - 

30 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ ਕਰ ੜ੍ 3 

3040020310 

- - 

31 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ ਯਰੀ 3040020208 - - 

32 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ ਯਰ 1 3040020313 - - 

33 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - ਨਯਮਿੰਗੁਯਾ 
3040020414 

- 

34 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ ਤਰਾਣੀਆ 2 

3040020104 

 - 

35 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਦਦੜ੍ਾ 3040020423 

36 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਕਭਾਰੀ 1 3040020301 

37 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਜਵਿੰਧਾ 3040020320 

38 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਫਾਗ ਮਿੰਕਦਯ 3040020109 

39 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਸਯਰਾਰੁਯ 3040020115 

40 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਭਮਸਭੂਦੁਯ ਢੀਆ 
3040020123 
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ਰੜ੍ੀ 

ਨਿੰ : 

ਫਾਰ ਮਵਕਾ 

ਰਜਕਰ ਅਪਯ 

ਦਪਤਯ 

ਦਪਤਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਮਿੰ ਡ/ਸ਼ਮਸਯੀ ਖਤਯ ਦ ਵਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ। 
ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਮਭਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ 

ਵਯਕਯ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ 

41 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਪਮਤਸੁਯ ਜੱਰਾ 1 
3040020406 

42 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਪਮਤਸੁਯ ਜੱਰਾ 2 

3040020407 

43 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਭਸਾਦੀਆਂ 1 3040020120 

44 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਮਪਯਜੁਯ 1 3040020107 

45 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ - - ਖੜ੍ੀ ਫੀਯ ਮਿੰਘ 

3040020303 

46 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ   
ਤਰਵਾੜ੍ਾ 3040020114 

47 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ   
ਦਭਸੜ੍ੀ 3040020519 

48 ਫੱੀ ਠਾਣਾ ਉਕਤ   
ਵਜੀਦੁਯ 3040020408 

49 ਖਭਾਣ ਦਪਤਯ,ਫਾਰ ਮਵਕਾ ਰਜਕਰ 

ਅਪਯ, ਖਭਾਣ ਗਯਾਉਡ 

ਪਰੋਂਯ, ਕਭਯਾ ਨਿੰ :3-5, ਫ-

ਡਵੀਜ਼ਨਰ ਕਿੰ ਰਕ, ਖਭਾਣ, 

ਮਿੰ ਨ ਕਡ-141801 

e'Nbk niB/o 2  
3040030516 

- - 

50 ਖਭਾਣ ਉਕਤ osBrVQ 1 
3040030408 

- - 

51 ਖਭਾਣ ਉਕਤ pvbk 2 
3040030411 

- - 

52 ਖਭਾਣ ਉਕਤ uVh 1 3040030107 - - 

53 ਖਭਾਣ ਉਕਤ tkov BzL5 
3040030421 

- - 
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ਰੜ੍ੀ 

ਨਿੰ : 

ਫਾਰ ਮਵਕਾ 

ਰਜਕਰ ਅਪਯ 

ਦਪਤਯ 

ਦਪਤਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਮਿੰ ਡ/ਸ਼ਮਸਯੀ ਖਤਯ ਦ ਵਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ। 
ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਮਭਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ 

ਵਯਕਯ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ 

54 ਖਭਾਣ ਉਕਤ byDg[o 1 
3040030310 

- - 

55 ਖਭਾਣ ਉਕਤ ਨਾਨ ਵਾਰ^1 

3040030314 

- - 

56 ਖਭਾਣ ਉਕਤ ਕਰਰਾ ਫਡਰਾ 
3040030412 

- - 

57 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - w'jD wkiok 3040030121 

58 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - iNkDk BhtK1 3040030308 

59 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - Y'b/tkb 1 3040030508 

60 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - e'Nbk niB/o 1 3040030515 

61 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - f;ZX{g[o ebK 1 3040030211 

62 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - fXnkBz{ wkiok 3040030226 

63 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - jorDK 1 3040030520 

64 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - p[oi 3040030517 

65 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - ;zx'b 5 3040030105 

66 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - niB/o 1 3040030513 

67 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - GkwhnK 2 3040030112 

68 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - N'vog[o 3040030210 

69 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - XB"bk 2 3040030322 

70 ਖਭਾਣ ਉਕਤ - - co"o^1  3040030303 

71 ਖੜ੍ਾ ਦਪਤਯ, ਫਾਰ ਮਵਕਾ ਰਜਕਰ 
ਅਪਯ, ਖੜ੍ਾ ਰ ਡਿੰਘੜ੍ੀਆਂ, 
ਮਿੰ ਨ ਕਡ-140406 

(okwg[o 
)304004206 

- 

- 
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ਰੜ੍ੀ 
ਨਿੰ : 

ਫਾਰ ਮਵਕਾ 
ਰਜਕਰ ਅਪਯ 
ਦਪਤਯ 

ਦਪਤਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਮਿੰ ਡ/ਸ਼ਮਸਯੀ ਖਤਯ ਦ ਵਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ। 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਮਭਿੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ 
ਵਯਕਯ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ 

72 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ (wBj/Vk iZNK  ) 
304004204 

- - 

73 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ (u{zBh y{od ph 
)304004302 

- - 

74 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ (vzx/VhnK J/ )   
304004208 

- - 

75 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ (phphg[o )        
304004211 

- - 

76 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ (nBkfJsg[o )     
304004124 

- - 

77 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (gtkbk ph )         
304004325 

78 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (;?gbh J/  )304004309 

79 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (gw"o J/  )304004307 

80 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (vzx/VhnK J/ )304004208 

81 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (pbkVh ebQK ph )304004214 

82 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (d[c/Vk )304004220 

83 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (x/b J/ )304004228 

84 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (Grsg[ok  )304004319 

85 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (d[Gkbh  J/)304004104 

86 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (ozXktk )304004127 

87 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (e'Nbk GkJh ek )304004121 

88 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (f;zXVK )304004415 

89 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (wkB{zg[o )304004113 

90 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (pvkbhnkbkf;zx 
ph)304004209 
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ਰੜ੍ੀ 
ਨਿੰ : 

ਫਾਰ ਮਵਕਾ 
ਰਜਕਰ ਅਪਯ 
ਦਪਤਯ 

ਦਪਤਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਮਿੰ ਡ/ਸ਼ਮਸਯੀ ਖਤਯ ਦ ਵਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ। 
ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਮਭਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ 

ਵਯਕਯ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ 

91 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (pok; J/ )304004419 

92 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (w[eko[g[o )304004225 

93 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (;?gbh ph )304004310 

94 ਖੜ੍ਾ ਉਕਤ - - (iwhsrVQ)304004205 

95 ਯਮਸਿੰ ਦ ਦਪਤਯ, ਫਾਰ ਮਵਕਾ ਰਜਕਰ 

ਅਪਯ, ਯਮਸਿੰ ਦ, ਰਫਿੰ ਧਕੀ 

ਕਿੰ ਰਕ, ਦੂਜੀ ਭਿੰ ਮਜਰ, 

ਕਭਯਾ ਨਿੰ :314, ਮਿੰ ਨ ਕਡ-

140406 

- - 

whog[o 3040050523 
96 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - uBkoEb^ebK ;?ANo BzL 3  

3040050606 
97 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

B"byk 3040050409 
98 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

jZb'skbh 3040050413 
99 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

okfizdo Bro 3040050407 
100 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

tihokpkd 3040050221 
101 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

GZNwkiok 3040050306 
102 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

ibt/Vh rfjbK 3040050309 
103 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

dkb'wkiok 3040050312 
104 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

gzi"bh^y[od 3040050323 
105 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

Sb/Vh^y[od^1 3040050325 
106 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

y/Vh 3040050219 
107 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

poesg[o 3040050316 
108 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - f;XtK 3040050518 
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ਰੜ੍ੀ 

ਨਿੰ : 

ਫਾਰ ਮਵਕਾ 

ਰਜਕਰ ਅਪਯ 

ਦਪਤਯ 

ਦਪਤਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਮਿੰ ਡ/ਸ਼ਮਸਯੀ ਖਤਯ ਦ ਵਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜੱਥ ਅਾਭੀ ਖਾਰੀ ਸ। 
ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯ ਮਭਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ 

ਵਯਕਯ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਸਰਯ 

109 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

wkioh ;"YhnK 3040050527 
110 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

g'bk^1 3040050611 
111 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

foT{{Bk Bhtk 3040050319 
112 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

nokJhwkiok 3040050510 
113 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

o[Veh^4 3040050619 
114 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

phV Gwko;h 3040050214 
115 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

wbeg[o 3040050217 
116 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

ibt/Vk 3040050311 
117 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

bN'o 3040050317 
118 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

tkov BzL 15 3040050123 
119 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

u"otkbk-^1 3040050524 
120 ਯਮਸਿੰ ਦ ਉਕਤ - - 

gzi"bk 3040050324 
 

 

 ਸੀ/  

 ਮਜਰਹਾ ਰਗਯਾਭ ਅਪਯ,  

           ਪਤਮਸਗੜ੍ਹ ਾਮਸਫ।  



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 ।  

 

 




