
ਦਪਤਯ ਜਜਰਹ ਾ ਰਗਯਾਭ ਅਪਸਯ ਜਪਯਜਯੁ 
ਟਰੀਪਨ ਨੰ.01632245410, ਈਭਰ-poferozepur@gmail.com 

ਸਭਾਜਜਕ ਸਯੁਜੱਿਆ ਅਤ ਇਸਤਯੀ ਤ ਫਾਰ ਜਿਕਾਸ ਜਿਬਾਗ, ਜੰਾਫ। 

ਅਯਜੀਆ ਂਰਾਤ ਕਯਨ ਦੀ ਆਿਯੀ ਜਭਤੀ 03-07-2021 ਹ। 

ਜਜਰਹ ਾ  ਜਪਯਜੁਯ ਦ ਿੱਿ ਿੱਿ ਫਰਾਕਾਂ ਚ ਆਗਂਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯਾਂ, ਜਭੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯਾ ਂਅਤ ਹਰਯਾ ਂਦੀਆਂ ਿਾਰੀ ਅਸਾਭੀਆਂ 

ਰਈ ਕਿਰ ਇਸਤਯੀ ਜਫਨਕਾਯਾਂ ਤ ਅਯਜੀਆਂ ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ। 

ਇਨਹਾ ਅਸਾਭੀਆ ਂਰਈ ਭੁਢੱਰੀ ਜਿਜੱਦਅਕ ਮਗਤਾ ਂਅਤ ਸ਼ਯਤਾ ਂਹਠ ਜਰਿ ਅਨੁਸਾਯ ਹਨ – 

1. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯ ਅਤ ਜਭੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯ ਰਈ ਗਰਜੂਸ਼ਨ ਹਿਗੀ। 

2. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਹਰਯ ਰਈ ਭਜਟਰਕ ਹਿਗੀ। 

3.  ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯ / ਜਭੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯ/ ਹਰਯ ਦੀ ਉਭਯ 18-37 ਸਾਰ ਹ। 

4.ਅਨੁਸੂਜਚਤ/ ੱਛੜੀਆ ਂਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਧਿਾ, ਤਰਾਕ ਸੁਦਾ ਰਈ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਹੱਦ 42 ਸਾਰ ਹਿਗੀ ਅਤ ਅਗੰਹੀਣ ਉਭੀਦਿਾਯ 

ਰਈ ਉਭਯ 47 ਸਾਰ ਹਿਗੀ। 

5. ਉਭੀਦਿਾਯ ਸਫੰਧਤ ਜੰਡ/ਜਭਊਂਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਅਤ ਕਰਾਸ 1 ਜਭਊਸਰ ਕਭਟੀਆ ਂਿਾਰ  ਸ਼ਜਹਯਾ ਂਦ ਸਫੰਧਤ ਿਾਯਡ/ਫਾਕੀ 

ਸ਼ਜਹਯੀ ਇਰਾਜਕਆਂ ਰਈ  ਸਫੰਧਤ ਸ਼ਜਹਯ, ਜਜੱਥ ਅਸਾਭੀ ਿਾਰੀ ਹ, ਉਸ ਦੀ ੱਕੀ ਿਸਨੀਕ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

ਨਟ- ਜਹਰਾ ਤੋਂ ਕੰਭ ਕਯ ਯਹੀ ਆਗਂਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯ, ਹਰਯ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਰਾਥਜਭਕਤਾ ਜਦਤੱੀ ਜਾਿਗੀ। ਆਿਯੀ ਜਭਤੀ 03-

07-2021 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰਾਤ ਹ ਜਫਨ-ੱਤਯਾ ਂਤ ਜਿਚਾਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਫਰਾਕਾ ਂਿਾਈਜ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯਾ ਂ/ਹਰਯਾ ਂ

ਦੀਆਂ ਿਾਰੀ ਅਸਾਭੀਆ ਂਦਾ ਿਯਿਾ ਹਠ ਜਰਿ ਅਨੁਸਾਯ ਹ। ਹਯ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਜਿਬਾਗ ਿੱਰ  ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ 

ੜ ਜਾ ਸਕਦ ਹਨ ਜ ਜਕ ਜਿਬਾਗ ਦੀ ਿਫਸਾਈਟ sswcd.punjab.gov.in ਤ ਉਰਫਧ ਹਨ। 

ਰੜੀ ਨੰ: 

ਫਾਰ ਜਿਕਾਸ  

ਰਜਕਟ ਅਫ਼ਸਯ 

ਦਫ਼ਤਯ 

ਦਫ਼ਤਯ ਦਾ ਯੂਾ ਤਾ 

ਜੰਡ/ਸ਼ਜਹਯੀ ਿਤਯ ਦ ਿਾਯਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਜੱਥ ਅਸਾਭੀ ਿਾਰੀ ਹ। 

ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਯਕਯ 
ਜਭੰਨੀ ਆਗਣਿਾੜੀ 

ਿਯਕਯ 
ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਹਰਯ 

1 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

ਫਸਤੀ ਨੱਥ ਸ਼ਾਹ 

 
---------- 

ਫਸਤੀ ਭੱਿਣ ਜਸੰਘ ਿਾਰੀ 

ਜਪਯਜ਼ਯੁ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

 

2 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108 

ਿਜਯਆਭ ਿਾਰਾ 

 
---------- 

ਪਯੀਦ ਿਾਰਾ 

 

3 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

ਜਯਿੀ ਕਾਰਨੀ 

ਜਪਯਜ਼ਯੁ 
---------- 

ਕਾਰੂ ਿਾਰਾ 

 

mailto:ਈਮੇਲ-poferozepur@gmail.com
http://www.sswcd.punjab.gov.in/


4 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਕਾਭਰ ਿਾਰਾ ਿੁਯਦ 

 

5 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 

ਗੁਰਾਭ ਹੁਸਨ ਿਾਰਾ 1 
 

 

 

6 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 

ਿਾਯਡ ਨੰ 1 ਕੈਂਟ 

ਜਪਯਜ਼ਯੁ 

 

7 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 

ਿਾਯਡ ਨੰ 10 ਸ਼ਜਹਯ 

ਜਪਯਜ਼ਯੁ 

 

8 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 

ਿਾਯਡ ਨੰ 1 ਸ਼ਜਹਯ 

ਜਪਯਜ਼ਯੁ 

 

9 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 

ਫਸਤੀ ਜਨਮਾਭਦੀਨ 

ਜਪਯਜ਼ਯੁ 

 

10 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਨਿਾਂ ਫਾਯ ਕ 

 

11 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਹਫੀਫ ਿਾਰਾ 

 

12 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਨਿਾਂ ਜਨਹਾਰ ਜਕਰਚਾ 

 

13 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਿੁਸ਼ਹਾਰ ਜਸੰਘ 

 

14 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਰੰਘਆਣਾ 

 

15 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਗੈਂਧਯ 

 

16 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਅਕੂਿਾਰਾ 

 

17 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਬਾਨਿਾਰਾ 

 



18 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਫਸਤੀ ਕੰਧਿਾਰਾ 

 

19 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਨਾਨਕੁਯ 

 

20 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਕਰਿਾਰ 

 

21 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 
ਜਿਰਚੀ ਕਦੀਭ 

 

22 ਜਪਯਜਯੁ 

ਜਜਰਹ ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ, 

ਜਹਰੀ ਭੰਜਜਰ, ਫਰਾਕ-, 

ਕਭਯਾ ਨੰਫਯ 108, 

---------- ---------- 

ਇੰਦਯਾ ਕਾਰਨੀ (ਿਾਈ)  

  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 3 

 

23 ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 

ਿਾੜਾ ਬਾਈ ਕਾ- ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ.-1 
---------- 

ਇੱਟਾ ਂਿਾਰੀ 

 

 

24 ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਜਭਯਜ਼ ਕ ---------- ਸੱਾਂ ਿਾਰੀ 

25 ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਜਗੱਰ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 3 ---------- ਬਾਂਗਯ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

26 ਘੱਰਿੁਯਦ 

ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ ਭੱੁਦਕੀ –ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -5 ---------- 
ਘੱਰਿੁਯਦ-  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

27 ਘੱਰਿੁਯਦ 

ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ ---------- 

ਭੱੁਦਕੀ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 

12 

ਕਯਭੂਿਾਰਾ-  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

28 ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਫਸਤੀ ਿਰੀਰ ਿਾਰੀ ---------- ਸਯਹਾਂਿਾਰੀ 

29 ਘੱਰਿੁਯਦ 

ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ ਫਜੀਦੁਯ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 ---------- 

ਜੰਡਿਾਰਾ-  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

30 ਘੱਰਿੁਯਦ 

ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ ------------- ਿਭਕਯਨ 

ਿਾੜਹ ਾ ਬਾਈ ਕਾ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 

1 

31 ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਅਯਭਾਨਯੁਾ ---------- ਭੱੁਦਕੀ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

32 ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਜੰਡ ਤੂਤ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 ---------- ਭੱੁਦਕੀ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 3 

33 ਘੱਰਿੁਯਦ 

ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
---------- ---------- 

ਭੱੁਦਕੀ-  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 11 

 



34 ਘੱਰਿੁਯਦ 

ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ ---------- ---------- 

ਸਤੀਿਾਰਾ-  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

35 ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
---------- ---------- ਿਾਨੁਯ 

36 ਘੱਰਿੁਯਦ 

ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ ---------- ---------- 

ਨਿਾਂ ੁਯਫਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

37 ਘੱਰਿੁਯਦ 
ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
---------- ---------- ਭਹਕਭ ਿਾਂ ਿਾਰਾ 

38 ਘੱਰਿੁਯਦ ਨੜ ਿਟਯਨਯੀ ਹਸਤਾਰ, 

ਘੱਰਿੁਯਦ 
---------- ---------- ਨੱਥੂਿਾਰਾ 

39 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 
ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 

ੀਯ ਫਿਸ਼ ਚਹਾਨ 

ਸਟਯ ਨੰ.-1 
---------- 

ਸਿਾਇਆ ਯਾ ਜਹਠਾੜ 

ਸੈਂਟਯ ਨੰ.1 

40 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 
ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ਫਾਜ ਕ ਸੈਂਟਯ ਨੰ.-1 ---------- 

ਫੂਰਾ ਯਾ ਉਤਾੜ ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ.1 

41 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 
ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 

ਜੰਡ ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਸੈਂਟਯ ਨੰ.-1 ਫਾਰਭੀਕ 

ਭੁਹੱਰਾ 

---------- 

ਫੂਯ ਿਾਰਾ 

 ਸੈਂਟਯ ਨੰ.1 

42 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 
ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 

ਜੰਡ ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 5 ਥੀ ਭਾਰਾ 

ਯਡ 

---------- 

ਜਭਾਰਗੜਹ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ.1 

43 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਘਾਂਗਾ ਕਰਹ ਾ ਂ

 ਸੈਂਟਯ ਨੰ.1 

44 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 
ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- ਯਣਜੀਤਗੜਹ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

45 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- 

ਭਠਾਂ ਿਾਰਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

 

46 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- 

ਝਾੜੀ ਿਾਰਾ  

 ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

 

47 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- 

ਚੱਕ ਸਦ ਕ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

 

48 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਭਾੜ ਕਰਹ ਾਂ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

49 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 
ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- ਝਾਿਰਾ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 



50 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਫਹਾਦਯ ਕ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ.-1 

51 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਭਤੀ ਿਾਰਾ   

ਸੈਂਟਯ ਨੰ.-1 

52 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਫਹੜੀਆਂ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ.-2 

53 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਭਘਾ ਯਾ ਉਤਾੜ ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ.-2 

54 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਭਹਣ ਕ ਉਤਾੜ ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ. 3 

55 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- 

ਿਾਯਡ ਨੰ. 2 ਭੰਡੀ 

ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ.2 

56 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- 

ਿਾਯਡ ਨੰ. 5 ਭੰਡੀ 

ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

57 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਚੱਕ ਯੱਿ ਅਭੀਯ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 

1 

58 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਦੁੱਰ  ਕ ਨੱਥ ੂਿਾਰਾ ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ. 1 

59 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- 

ਜੰਡ ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ ਥੀ 

ਭਾਰਾ ਯਡ 

 

60 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਜੰਡ ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ. 7 

61 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 

---------- ---------- 

ਜੰਡ ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ. 8 ਕੰਫਜ ਧਯਭਸ਼ਾਰਾ 

ਭੁਕਤਸਯ ਯਡ 

 

 

62 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਸ਼ਯੀਹ ਿਾਰਾ ਫਯਾੜ 

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 3 



63 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਝੰਡੂ ਿਾਰਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 3 

64 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਫਸਤੀ ਸਯੂ ਜਸੰਘ ਿਾਰੀ 

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

65 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਕੁਤਫਗੜਹ ਬਾਟਾ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 

1 

66 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਹੱਡੀ ਿਾਰਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

67 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 
ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- ਸੱੁਰਹ ਾ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

68 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ ---------- ---------- 

ਘਾਂਗਾ ਕਰਾ ਂ

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

69 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 
ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ 
---------- ---------- ਜਫੱਰੀ ਭਾਯ  

70 ਗੁਯੂਹਯਸਹਾ 

ਨੜ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਆਜਪਸ, 

ਪਯੀਦਕਟ ਯਡ, ਗਯੁੂਹਯਸਹਾ   

ਭਹਨ ਕ ਉਤਾੜ ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ.-2 

71 ਭਭਦਟ 
ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਕੰਰਕਸ, 

ਭਭਦਟ 

ਕਯੀਕਰਾ 

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -1 
---------- 

ਸਦ ਕ ਨਰ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -2 

72 ਭਭਦਟ 

ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਕੰਰਕਸ, 

ਭਭਦਟ 
ਰੱਿ ਕ ਫਜਹਯਾਭ 

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -2 
---------- 

ਨਿਾ ਜਕਰਹ ਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -1 

73 ਭਭਦਟ 

ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਕੰਰਕਸ, 

ਭਭਦਟ ਹੁਸ਼ਨਸ਼ਾਹ ਿਾਰਾ 

 ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -1 
---------- 

ਯਾਉ ਕ ਜਹਠਾੜ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 

-2 

 

74 ਭਭਦਟ 

ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਕੰਰਕਸ, 

ਭਭਦਟ 
ਟਾਹਰੀਿਾਰਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -1 
---------- 

ਚੱਕ ਭਘਾ ਜਿਯਾਨ ਸੈਂਟਯ 

ਨੰ. -1 

75 ਭਭਦਟ 

ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਕੰਰਕਸ, 

ਭਭਦਟ -------------- 

ਕਟ ਅਜਹਭਦ ਢਡੰੀ 

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -1 

ੀਯ ਿਾ ਂਸ਼ਿ 

 ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -1 

76 ਭਭਦਟ 
ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਕੰਰਕਸ, 

ਭਭਦਟ ---------- ---------- 

ਿੁੰਦਯ ਜਹਠਾੜ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -

1 

77 ਭਭਦਟ 
ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਓ ਕੰਰਕਸ, 

ਭਭਦਟ ---------- ---------- 

ਝਕ ਨਧ ਜਸੰਘ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. -1 

78 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 

ਭਨਸੂਯਦਿਾ-  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 3 
---------- ਰਗਦਿਾ 



79 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 
ਫਸਤੀ ੰਜਾਫ ਜਸੰਘ ---------- ਚੱਫਾ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

80 ਜੀਯਾ 

ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ ਭਰਸੀਆ ਿੁਯਦ ---------- 

ਸਨਯ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

 

81 ਜੀਯਾ 

ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ ਕਠ  ਸੁਯਣ ਜਸੰਘ ---------- 

ਫਜਹਕ ਗ਼ੱੁਜਯਾ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 

1 

82 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 
ਭਾਛੀਿਾੜਾ ---------- ਕਭਾਰਗੜਹ ਕਰਾ ਂ

83 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 
ਝੱਤਯਾ- ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 ---------- ਭਯੂੜ 

84 ਜੀਯਾ 

ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ ---------- ---------- 

ਿਾੜਾ ਿਜਯਆਭ ਜਸੰਘ 

ਿਾਰਾ 

85 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 
ਚੱਫਾ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 ---------- ਫਘਰ  ਿਾਰਾ 

86 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 
---------- ---------- ਫਸਤੀ ਸਾਉਣ ਜਸੰਘ 

87 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 
---------- ---------- ਧੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ 

88 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 
---------- ---------- ਿਾਯਡ ਨੰ. 11 

89 ਜੀਯਾ 

ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ ---------- ---------- 

ਭਨਸੂਯਦਿਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

90 ਜੀਯਾ 
ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ 
---------- ---------- ਸ਼ਿਿਾ ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 2 

91 ਜੀਯਾ 

ਨੜ ਗਰਨ ਭਾਯਜਕਟ, ਜਿਕਾਸ 

ਬਿਨ, ਜੀਯਾ ---------- ---------- 

ਰਹਕ ਕਰਾ  

ਸੈਂਟਯ ਨੰ. 1 

  

 

                                                                                                                      
 

   ਰਤਨਦੀ ਸੰਧੂ,  

               ਜਿਲ੍ਹ ਾ ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ,  

                                                                                                                           ਜਪਰੋਿੁਰ 
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