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ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ 03-07-2021 ਹੈ   

ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ 10 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲ੍ਾਕਾ ਂਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਮੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲ੍ਪ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਖਾਲ੍ੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲ੍ਈ ਕੇਵਲ੍ ਇਸਤਰੀ ਜਬਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਇਨਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲ੍ਈ ਮੁੱਢਲ੍ੀ ਜਵੱਜਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਜਲ੍ਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ । 

1.ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲ੍ਈ ਗਰੈਿੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

2. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲ੍ਪ੍ਰਾਂ ਲ੍ਈ ਮੈਜਟਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

3. ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ /ਜਮੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੈਲ੍ਪ੍ਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18-37 ਸਾਲ੍ ਹੈ। 

4. ਅਨੁਸੂਜਚਤ/ ਪ੍ੱਛੜੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ, ਜਵਧਵਾ, ਤਲ੍ਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲ੍ਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪ੍ਰਲ੍ੀ ਹੱਦ 42 ਸਾਲ੍ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲ੍ਈ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ੍ ਹੋਵੇਗੀ। 

5. ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜਪ੍ੰਡ/ਜਮਊਸਂਪ੍ਲ੍ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲ੍ਾਸ 1 ਜਮਊਸਂਪ੍ਲ੍ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ੍ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਾਰਡ /ਬਾਕੀ ਸ਼ਜਹਰੀ ਇਲ੍ਾਜਕਆਂ ਲ੍ਈ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਜਹਰੀ, ਜਿਥੇ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲ੍ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ  ਪ੍ੱਕੀ 

ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 ਨੋਟ - ਪ੍ਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਹੈਲ੍ਪ੍ਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਥਜਮਕਤਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ  ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ 03-07-2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਜਬਨੈ ਪ੍ੱਤਰਾਂ ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ 

ਿਾਵੇਗਾ। ਬਲ੍ਾਕ ਵਾਈਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ ਹੈਲ੍ਪ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ੍ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  ਹੇਠ ਜਲ੍ਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਜਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ੜਹੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਿੋ ਜਕ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਤੇ ਉਪ੍ਲੱ੍ਬਧ ਹਨ । 

ਲ੍

ੜੀ 

ਨੰ: 

ਬਾਲ੍ ਜਵਕਾਸ 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਅਫਸਰ 

ਦਫਤਰ 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ 

ਪ੍ਤਾ  

ਜਪ੍ੰਡ/ਸ਼ਜਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਥੇ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲ੍ੀ ਹੈ। 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਮੰਨੀ 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ 

ਵਰਕਰ 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲ੍ਪ੍ਰ 

1 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ-

1 

 

 

 

ਜਮੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, 

ਚੋਥੀ ਮੰਜਿਲ੍, 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 435, 

ਹਜੁ ਸਆਰਪ੍ੁਰ। 

ਮੁਰਾਦਪ੍ੁਰਨਜਰਆਲ੍-2,ਭਾਗਵੋਾਲ੍,ਰਾਮਪ੍ੁਰ 

ਚੰਦੇੜ,ਧਾਮੀਆਂ ਖੁਰਦ,ਧਾਮੀਆਂ ਕਲ੍ਾਂ,ਲ੍ਾਂਬੜਾ,ਮੂਡੰੀਆਂ 

ਿੱਟਾਂ,ਤਲ੍ਵੰਡੀ ਗੋਨੀ,ਹਸੁੈਨਪ੍ਰੁ ਗੁਰ ੂਕਾ,ਪ੍ੱਿੋਜਦਓਤਾ-

1,ਬੈਂਸਤਾਨੀਵਾਲ੍,ਗੋਜਬੰਦਪ੍ੁਰ ਖੁਣਖੁਣ ਕਲ੍ਾਂ-

2,ਬੂਲ੍ਾਂਵਾੜੀਵਾਰਡ-09 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ,ਅੱਿੋਵਾਲ੍,ਬਸੀ 

ਜਕੱਕਰਾ,ਂਅਸਲ੍ਾਮਾਬਾਦ-ਵਾਰਡ-08 

ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ,ਫਜਤਹਗੜਹ-3 ਵਾਰਡ-13 

ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ,ਜਸੰਗੜੀਵਾਲ੍-1,ਨਵੀ ਂ

ਅਬਾਦੀ,ਜਲੱ੍ਦੜਾਂ,ਮੱਛਰੀਵਾਲ੍,ਢੱਡੇ ਫਜਤਹ ਜਸੰਘ-

1,ਸਹਾਏਪ੍ੁਰ,ਬਹਾਦਰਪ੍ੁਰ-3ਵਾਰਡ-36 

----- ਜਸੰਗੜੀਵਾਲ੍-1, ਬੂਲ੍ਾਂਵਾੜੀ ਵਾਰਡ-09 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, ਬਸੀ ਿਾਨਾਂ ਵਾਰਡ-45 

ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਵਾਰਡ-25 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, ਸਲ੍ਵਾੜਾ-2 ਵਾਰਡ-49 

ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, ਸੁਖੀਆਬਾਦ-2 ਵਾਰਡ-48 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, ਬਸੀ ਮਰਫ਼ੂੳਮਪ੍ ਹਸੁੈਨ-1, 

ਕਾਂਟੀਆਂ, ਨਵੀ ਂਬਸੀਵਾਰਡ-50 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵਾਰਡ-50 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, 

ਸ਼ੇਰਪ੍ੁਰ ਖ਼ਾਮ, ਮੁਰਾਦਪ੍ੁਰ ਨਜਰਆਲ੍-1, ਖ਼ਾਨਪ੍ੁਰ, ਨੈਣੋਵਾਲ੍ ਵੈਦ , ਲ੍ਾਂਬੜਾ-1, ਬੀਰਮਪ੍ੁਰ, 

ਮੱਛਰੀਵਾਲ੍-1, ਸਜਰਸ਼ਟਪ੍ੁਰ-1, ਸੂਸਾਂ-1, ਬਜਰਆਲ੍, ਫੰਬੀਆਂ, ਅਜਧਕਾਰੇ, ਚਜਡਆਲ੍ , 

ਸਜਹਿੋਵਾਲ੍, ਰੰਧਾਵਾ ਬਰੋਟਾ, ਨਸਰਾਲ੍ਾ-1, ਨਸਰਾਲ੍ਾ ਕਲੋ੍ਨੀ, ਰਾਏਪ੍ੁਰ, ਪ੍ੋਵਾਲ੍, 

ਅਿੜਾਮ-2, ਅਿੜਾਮ-3, ਢਹੇਾ, ਨੀਲ੍ਕਂਠ ਵਾਰਡ-50 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, ਨੰਗਲ੍ ਮਰਫ਼ੂੳਮਪ੍, 

ਸਾਂਧਰਾ, ਜਲੱ੍ਦੜਾਂ, ਢੋਲ੍ਣਵਾਲ੍, ਭੀਮਨਗਰ-1ਵਾਰਡ-17 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ, ਕਾਲ੍ਕਟ, 

ਜਮੱਠੇਵਾਲ੍, ਦਾਦਪੂ੍ੁਰ ਗਰੋਆ, ਤਲ੍ਵੰਡੀ ਕਾਨੰੂਗੋ, ਨੰਦਾਚੌਰ-2, ਜਦਓਵਾਲ੍, ਬਰੋਟੀ, 

mailto:dpo.hoshiarpur@rediffmail.com
http://www.sswcd.punjab.gov.in/


ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ,ਜਪ੍ੱਪ੍ਲ੍ਾਂਵਾਲ੍ਾ-2 ਵਾਰਡ-21 

ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ,ਡਜਡਆਣਾ ਕਲ੍ਾਂ 

ਅਖਲ੍ਾਸਪ੍ੁਰ, ਕਾਠੇ, ਸੁਸਾਣਾ 

 ਹਜੁਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ-

2 

ਜਮੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, 

ਤੀਿੀੀ ਮੰਜਿਲ੍, 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 337, 

ਹਜੁ ਸਆਰਪ੍ੁਰ।  
 

ਨਾਰ ੂਨੰਗਲ੍ ਖਾਸ-1,ਡੱਲੇ੍ਵਾਲ੍,ਚੱਬੇਵਾਲ੍ 

ਝੱੂਗੀਆ,ਪ੍ੱਟੀ-2,ਫਗੁਲ੍ਾਣਾ-2,ਫਲ੍ਾਹੀ,ਰਾਿਪ੍ੁਰ 

ਭਾਈਆ-2,ਹਾਰਟਾ-1,ਹਾਰਟਾ-3,ਸਾਹਰੀ-2 

------ 

ਨਾਰ ੂਨੰਗਲ੍ ਜਕਲ੍ਹ ਾ,ਰਾਮ ਕਲੋ੍ਨੀ ਕੈਂਪ੍,ਜਕਲ੍ਹ ਾ ਬਰਨੂ-1,ਬਿਵਾੜਾ ਕਲ੍ਾਂ-4,ਬਿਵਾੜਾ ਕਲ੍ਾਂ 

-6,ਿਹਾਨਖੇਲ੍ਾਂ .ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ,ਿਹਾਨਖੇਲ੍ਾਂ,ਮਾਂਝੀ,ਨਾਰਾ,ਭੀਲੋ੍ਵਾਲ੍,ਹੰਦੋਵਾਲ੍ ਕਲ੍ਾ,ਂਲ੍ਜਹਲ੍ੀ 

ਖੁਰਦ,ਬਸੀ ਕਲ੍ਾਂ-2,ਬਿਰਾਵਰ-1,ਲ੍ਜਹਲ੍ੀ ਕਲ੍ਾਂ,ਖਨੂਰ-2,ਸਸੋਲ੍ੀ-1,ਬੋਹਣ-2,ਭੰੂਗਰਨੀ-

3,ਬਡਲ੍ਾ ਖੁਰਦ,ਖੇੜਾਂ,ਪ੍ੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ-1,ਮੜੂਲ੍ੀ ਹਮਣਾਂ-2,ਮਜਹਮੋਵਾਲ੍ 

 ਮਾਜਹਲ੍ਪ੍ੁਰ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਵੈਟਨਰੀ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍, 

ਮਾਜਹਲ੍ਪ੍ੁਰ। 

ਵਾਰਡ ਨੰ.10 ਮਾਜਹਲ੍ਪ੍ੁਰ,ਹਕੂਮਤਪ੍ੁਰ,ਮੇਘੋਵਾਲ੍-2, 

ਹੱਲੂ੍ਵਾਲ੍-1,ਿਾਂਗਲ੍ੀਵਾਲ੍-2,ਮਖਸੂਸਪ੍ੁਰ-

1,ਸੈਦਪ੍ੁਰ,ਮੋਤੀਆਂ,ਸਕਰਲੂ੍ੀ,ਿਾਂਗਲ੍ੀਵਾਲ੍-

1,ਟੋਡਰਪ੍ੁਰ,ਖਾਨਪ੍ੁਰ,ਅਿਨੋਹਾ 

ਚੱਕਨਾਥਾ ਂ ਰੀਹਲ੍ਾ, ਠੀਡਾ, ਹਰਿੀਆਣਾ, ਮੈਲ੍ੀ-1, ਟੋਡਰਪ੍ੁਰ-2, ਪ੍ੰਿੋੜਾ-1, ਮੁਖੋਮਿਾ-2, ਬੰਬੇਲ੍ੀ-2, 

ਸੁਭਾਨਪ੍ੁਰ, ਮਾਜਹਲ੍ਪ੍ੁਰ ਵਾਰਡ ਨੰ.9, ਢੱਕ,ੋ ਭੱੁਲੇ੍ਵਾਲ੍ ਰਾਠਾਂ, ਸੂਨਾ-1, ਟਟੂੋਮਿਾਰਾ-1, 

ਨਜਰਆਲ੍ਾ, ਮੁੰਗੋਵਾਲ੍-2, ਟਟੂੋਮਿਾਰਾ-2, ਸਰਹਾਲ੍ਾ ਕਲ੍ਾਂ-1, ਡਾਂਡੀਆਂ, ਅਲ੍ਾਵਲ੍ਪ੍ੁਰ, 

ਮੱਖਣਗੜਹ, ਬਾੜਹੀਆਂ ਕਲ੍ਾਂ-1, ਮਖਸੂਸਪ੍ੁਰ-1, ਚੰਦੇਲ੍ੀ 

 ਗੜਹਸ਼ੰਕਰ ਬੀਰਮਪ੍ੁਰ ਰੋਡ,ਨੇੜੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨ, 

ਗੜਸੰ਼ ਕਰ। 

ਜਪ੍ੰਡ ਕਾਲੇ੍ਵਾਲ੍,ਸੈਲ੍ਾਖੁਰਦ-1 ------ ਭਾਰਤਪ੍ੁਤ ਿੱਟਾਂ, ਪ੍ੰਡੋਰੀ-1, ਗੜਹੀ ਮਨਸੋਵਾਲ੍-1, ਕੋਟ, ਖਾਬੜਾ, ਬਡੇਸਰੋਂ-1, ਜਬਲ੍ੜੋਂ-1, 

ਪ੍ਾਹਲੇ੍ਵਾਲ੍-1, ਗੜਹਸਕੰਰ ਸੈਂਟਰ ਨੰ.9 ਵਾਰਡ ਨੰ.4, ਕਾਣੇਵਾਲ੍, ਰਤਨਪ੍ੁਰ, ਨੈਨਵਾਂ-2, 

ਖੁਰਾਲ੍ੀ-1, ਹਰਵਾ-ਂ1, ਐਮਾਂ ਿੱਟਾਂ, ਨੂਰਪ੍ੁਰ ਿੱਟਾਂ, ਢਾਡਾ ਕਲ੍ਾਂ-1, ਬਜਸਆਲ੍ਾ-2, ਚੋਹੜਾ-

1, ਡਘਾਮ-2, ਬਸਤੀ ਸੈਂਸੀਆਂ, ਅਕਾਲ੍ਗੜਹ, ਿੀਵਨਪ੍ੁਰ ਗੁਿਰਾਂ, ਚੱਕ ਜਸੰਘਾਂ, ਧਮਾਈ, 

ਭੰਮੀਆਂ-1, ਡੁਗਰੀ 

 ਭੰੂਗਾ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਵੈਟਨਰੀ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍, ਭੰੂਗਾਂ।
  

ਤੱਗੜ,ਜਨੱਕੀਵਾਲ੍,ਪ੍ੰਡੋਰੀਅਟਵਾਲ੍ 1,ਬਾਹਲ੍ਾ 

1,ਰਾਿਾਕਲ੍ਾ,ਬੈਰਮਪ੍ੁਰ,ਗੜਹਦੀਵਾਲ੍ਾਬਰਨੂ,ਗੜਹਦੀਵਾ

ਲ੍ਾਵਾ ਨੰ 4,ਭੱਟੀਆ,ਿਨੋੜੀ 6,ਕਪ੍ਾਹਟ 1, 

ਹਜਰਆਣਾਵਾ ਨੰ 5 

ਖਾਨਪ੍ੁਰ ਚੋਹਕਾ 2, ਮਾਂਗਾ, ਗਾਲੋ੍ਵਾਲ੍, ਮਾਛੀਆ, ਿਮਸ਼ੇਰ ਚੱਜਠਆਲ੍ 2, ਭੱਟਲ੍ਾਂ, ਸ਼ੀਹ ਚੱਜਠਆਲ੍, 

ਨਰੜ, ਧੂਤ ਕਲ੍ਾਂ 2, ਧੂਤ ਕਲ੍ਾਂ 3, ਦਾਰਾਪ੍ੁਰ, ਖੁਰਦਾਂ, ਸ਼ੇਰਪ੍ੁਰ ਪ੍ੱਕਾ 1, ਜਥੰਦਾ, ਅਰਗੋਵਾਲ੍ 

1, ਢੱਕੀ, ਜ਼ੋਹਲ੍ 2, ਬਾਹਟੀਵਾਲ੍, ਭੰੂਗਾ 2, ਧੁਰੀਆ 2, ਟਾਹਲ੍ੀਵਾਲ੍, ਕੂੰਟਾ, ਸੀਕਰੀ 2, ਡੱਫਰ 

2, ਬਸੀ ਵਿੀਦ 1, ਘੁਜਗਆਲ੍, ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ, ਭੱਟੀਆ, ਕਪ੍ਾਹਟ 1 

 ਟਾਂਡਾ ਮਾਡਲ੍ ਟਾਉਨ 

ਫੋਿੀ ਕਲੋ੍ਨੀ , 

ਉੜਮੁੜ 

ਅਵਾਣ ਘੋੜੇਸਾਹ,ਮੂਲ੍ਕ ਕਲ੍ਾ-ਂ4,ਸਲੇ੍ਮਪ੍ੁਰ-1, ਰੜਾ-

1,ਰੜਾ-2,ਭੂਲ੍ਪ੍ੁਰ-1,ਬੱਸੀ ਿਲ੍ਾਲ੍-1 

ਬਗੋਲ੍ 

ਕਲ੍ਾਂ,ਇਬਰਾ

ਹੀਮਪ੍ੁਰ537 

ਖੁਣਖੁਣ ਕਲ੍ਾਂ-1, ਮੋਹਕਮਗਹੜ, ਜਗਲ੍ਿੀਆ-1, ਘੁੱਲ੍ਾ, ਖੁੱਡਾ-3, ਨੱਥੂਪ੍ੁਰ, ਡੁਮਾਣਾ, ਤੱਲ੍ਾ, 

ਚੱਤੋਵਾਲ੍, ਟਾਹਲ੍ੀ-1, ਿਾਿਾ-3, ਿਹਰੂਾ-4, ਿਹਰੂਾ-5, ਅਵਾਣ ਘੋੜੇਸਾਹ, ਦਰੀਆ, 

ਘੋੜੇਵਾਹਾ-2, ਪ੍ੁਲ੍ ਪ੍ੁਖਤਾ, ਖਰਲ੍ ਖੁਰਦ, ਹਰਸੀਜਪ੍ੰਡ -2 

 ਦਸੂਹਾ ਨੇੜੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 

ਚੋਕ, ਦਸੂਹਾ 

ਵਾਰਡ ਨੰ 13 ਦਸੂਹਾ,ਬਸਆੋ,ਸਫ਼ਦਰਪ੍ੁਰ ----- ਸ਼ਾਹ ੂਦਾ ਜਪ੍ੰਡ, ਸੱਗਲ੍, ਸੱਿਣਾ, ਛਾਂਗਲ੍ਾ1, ਬਸੋਆ, ਸੱਗਰਾ,ਂ ਿੱਕੋਵਾਲ੍, ਉਚਂੀ ਂਬੱਸੀ 1, 

ਹਰਦੋਥਲ੍ਾ, ਬੰਗਾਲ੍ੀਪ੍ੁਰ 

 ਮੁਕੇਰੀਆ ਰੰਧਾਵਾ ਕਲੋ੍ਨੀ, 

ਵਾਰਡ ਨੰ: 14, 

ਗਲ੍ੀ ਨੰ:01, 

,ਸਲੈ੍ਹਰੀਆਂਖੁਰਦ,ਮੰਿਪ੍ੁਰ-1,ਮੰਿਪ੍ੁਰ-

2,ਧਰਮਪ੍ੁਰ,ਧਨੋਆ-2,ਪ੍ੁਰਾਣਾਭੰਗਾਲ੍ਾ-

2,ਮੋਲ੍ੀ,ਨੋਸ਼ਜਹਰਾਂਪ੍ੱਤਣ-2,ਜਖਚੱੀਆਂ-

ਧੀਦੋਕਤਰਾ

ਲ੍ਾ 

ਢਾਲ੍ਾ, ਟਾਡਾ ਚੜੂੀਆਂ, ਪ੍ੁਵਾਰਾ,ਂ ਤਗੜਕਲ੍ਾਂ, ਅਬਦੁਲੱ੍ਾਪ੍ੁਰ, ਅਟੱਲ੍ਗੜਹ-1, ਗੋਲ੍ੜਾ, 

ਹਰਸਾਮਾਨਸਰ-2, ਪ੍ੰਡੋਰੀ ਭਗਤ, ਲ੍ਾਡਪ੍ੁਰ, ਮੰਿਪ੍ੁਰ-2, ਜਮਆਣੀ, ਗੁੱਿਰ ਕਤਰਾਲ੍ਾ, 

ਅਮੀਰਪ੍ੁਰ ਿੱਟਾਂ, ਉਮਰਪ੍ੁਰ, ਬਾਉਪ੍ੁਰ, ਲੋ੍ਹਗੜਹ, ਬੋਹਟਾਂ 



ਮੁਕੇਰੀਆਂ। 1,ਤੱਗੜਖੁਰਦ,ਗੋਸਪ੍ੁਰ 

 ਹਾਿੀਪ੍ੁਰ ਜ਼ੋਜਗਆਲ੍ ਰੋਡ, 

ਹਾਿੀਪ੍ੁਰ।  

ਪ੍ੋਤਾ,ਜਸੰਘੋਵਾਲ੍,ਗਾਲ੍ੜੀਆ,ਜਸਬੋਚੱਕ -1,ਸੰਧਵਾਲ੍ -

2,ਭਲੋ੍ਵਾਲ੍,ਪ੍ੂਰੋਚੱਕ 

ਜਝੰਗਲ੍ਾ 

ਸਹਾਲ੍ੀਆਂ, ਮੋਹਰੀ ਚੱਕ, ਜਸਬੋਚੱਕ 1, ਇੱਟੀਆਂ, ਿਾਜਹਦਪ੍ੁਰ 

 ਤਲ੍ਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਕਾਲ੍ੀ ਮਾਤਾ 

ਮੰਜਦਰ, ਤਲ੍ਵਾੜਾ।
  

ਬਜਹਲੱ੍ਖਣ,ਨਮੋਲ੍ੀਹਾਰ,ਭੇੜਾ, ਬਜਹਦਰੀਆਂ,ਹੀਰਬਜਹ ਬੇਜੜੰਗ 

ਦਲ੍ਵਾਲ੍ੀ ਖੁਰਦ, ਬਜਰੰਗਲ੍ੀ-1 

 

 

 

                                                        ਜਿਲ੍ਹ ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ 

                      ਹਜੁ ਸਆਰਪ੍ੁਰ 
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