
 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ  ,ਪੰਜਾਬ  

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨ� ੜੇ ਿਗੱਲ ਨਿਹਰ, ਿਸ਼ਮਲਾਪੁਰੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ। 
E-Mail id: dpoldh@punjab.gov.in 

 

 

 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾ ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ�, ਿਮੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ� ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ� ਦੀਆ ਂ

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ: 03-07-2021 ਹੈ। 

1. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਿਮੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਈ ਗ�ੈਜ਼ੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਇਨ� � ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਮੁੱ ਢਲੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- 

2. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ ਮੈਿਟ�ਕ ਹੋਵੇਗੀ । 

3. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਿਮੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਉਮਰ 18-37 ਸਾਲ ਹੈ। 

4. ਅਨੁਸੂਿਚਤ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਿਵਧਵਾ, ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

5. ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਿਪੰਡ/ਿਮ�ਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਿਮ�ਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਦੇ 

ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ/ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਹਰ, ਿਜੱ ਥੇ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ 

ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਨ� ਟ:- ਪਿਹਲ� ਤ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱ ਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ:03-07-2021 ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਬ ਨ� -ਪੱਤਰ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ�/ਹੈਲਪਰ� ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪੜ�ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਦੀ 

ਵਬੈਸਾਈਟ sswcd.punjab.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

  

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ 

ਦਫਤਰ 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਰੂਾ ਪਤਾ 

ਿਪੰਡ / ਸ਼ਿਹਰੀ ਖਤੇਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜੱਥ ੇਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹ।ੈ 

ਆਗਂਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ 

ਿਮਨੀ ਆਗਂਨਵਾੜੀ 

ਵਰਕਰ ਆਗਂਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ 

1 ਡੇਹਲ�  

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਡੇਹਲ�  

ਰੰਗੀਆ (30410100316)     

2 ਡੇਹਲ�  ਪੋਿਹੜ (30410100322)     

3 
ਡੇਹਲ�  ਿਟੰਬਰਵਾਲ 

(30410100503) 

    

4 
ਡੇਹਲ�  ਿਕਸਨਪੁਰਾ 

(30410100527) 

    

5 ਡੇਹਲ�  ਬਰੁਕੜਾ (30410100517)     

6 ਡੇਹਲ�      ਧੋਰੜਾ (30410100109) 

7 ਡੇਹਲ�      ਸੀਲੋ ਕਲ� (30410100119) 

8 ਡੇਹਲ�      ਜੱਸੜ (30410100121) 

9 ਡੇਹਲ�      ਖਾਨਪੁਰ (30410100122) 

10 ਡੇਹਲ�      ਖਾਨਪੁਰ (30410100125) 

11 ਡੇਹਲ�      ਡਗੋਰਾ (30410100126) 

12 ਡੇਹਲ�      ਭੱੁਟਾ (30410100214) 
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13 ਡੇਹਲ�      ਬੂਲ (30410100205) 

14 
ਡੇਹਲ�  

    ਸਾਇਆਂ ਖੁਰਦ 

(30410100101) 

15 
ਡੇਹਲ�  

    ਿਕਲਾ ਰਾਏਪੁਰ 

(30410100301) 

16 
ਡੇਹਲ�  

    ਿਕਲਾ ਰਾਏਪੁਰ 

(30410100304) 

17 
ਡੇਹਲ�  

    ਿਕਲਾ ਰਾਏਪੁਰ 

(30410100305) 

18 ਡੇਹਲ�      ਬੁਟਹਾਰੀ (30410100416) 

19 
ਡੇਹਲ�  

    ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ 

(30410100405) 

20 ਡੇਹਲ�      ਪੰਧੇਰ  ਖੇੜੀ (30410100407) 

21 ਡੇਹਲ�      ਜਗੋੀ ਮਾਜਰਾ (30410100501) 

22 
ਡੇਹਲ�  

    ਰਾਮਗੜ ਸਰਦਾਰਾ 

(30410100506) 

23 
ਡੇਹਲ�  

    ਰਾਮਗੜ ਸਰਦਾਰਾ 

(30410100507) 

24 
ਡੇਹਲ�  

    ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 

(30410100502) 

25 ਡੇਹਲ�      ਸੀਹਾ ਦੋਦ (30410100519) 

26 ਡੇਹਲ�      ਿਕਸਨਪੁਰਾ (30410100527) 

27 ਡੇਹਲ�      ਚਮੋੋ (30410100620) 

28 ਡੇਹਲ�      ਬੇਰ ਕਲ� (30410100617) 

29 ਡੇਹਲ�      ਬੇਰ ਕਲ� (30410100618) 

30 ਡੇਹਲ�      ਰੋਸੀਆਣਾ (30410100601) 

31 ਡੇਹਲ�      ਧੋਲ ਕਲ� (30410100604) 

32 
ਡੇਹਲ�  

    ਸ�ਈਆਂ ਕਲਾ 

(30410100202) 

33 ਡੇਹਲ�      ਰੁੜਕਾ (30410100224) 

34 ਡੇਹਲ�      ਗੋਪਾਲਪੁਰ (30410100314) 

35 ਡੇਹਲ�      ਲਿਹਰ (30410100319) 

36 ਦੋਰਾਹਾ 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਦੋਰਾਹਾ 

ਰਾਜਗੜ (3041020101)     

37 ਦੋਰਾਹਾ ਰਾਜਗੜ (3041020102)     

38 ਦੋਰਾਹਾ ਲ�ਪਰ� (3041020118)     

39 ਦੋਰਾਹਾ     ਘਣਗਸ (3041020119) 

40 ਦੋਰਾਹਾ     ਦੀਪਨਗਰ (3041020105) 

41 ਦੋਰਾਹਾ     ਦਬੁਰਜੀ (3041020126) 

42 ਦੋਰਾਹਾ     ਬੇਗਵੋਾਲ (3041020209) 

43 
ਦੋਰਾਹਾ 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 1, ਦੋਰਾਹਾ 

(3041020216) 

44 
ਦੋਰਾਹਾ 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 6, ਦੋਰਾਹਾ 

(3041020220) 

45 
ਦੋਰਾਹਾ 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 6, ਦੋਰਾਹਾ 

(3041020224) 

46 
ਦੋਰਾਹਾ 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 8, ਦੋਰਾਹਾ 

(3041020517) 

47 
ਦੋਰਾਹਾ 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 8, ਪਾਇਲ 

(3041020521) 

48 
ਦੋਰਾਹਾ 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 9, ਪਾਇਲ 

(3041020522) 

49 ਦੋਰਾਹਾ     ਘਡੁਾਣੀ ਕਲ� (3041020306) 

50 ਦੋਰਾਹਾ     ਘਡੁਾਣੀ ਕਲ� (3041020307) 

51 ਦੋਰਾਹਾ     ਘਲੋਟੀ (3041020315) 

52 ਦੋਰਾਹਾ     ਰਾੜਾ ਸਾਿਹਬ (3041020316) 

53 ਦੋਰਾਹਾ     ਆਲਮ ਪੁਰ (3041020320) 



54 ਦੋਰਾਹਾ     ਧਮੋਟ ਕਲ� (3041020423) 

55 ਦੋਰਾਹਾ     ਧਮੋਟ ਖੁਰਦ (3041020414) 

56 ਦੋਰਾਹਾ     ਿਸਹੋੜਾ (3041020411) 

57 ਦੋਰਾਹਾ     ਿਨਜਾਮਪੁਰ (3041020409) 

58 
ਦੋਰਾਹਾ 

    ਲਸਾੜਾ ਪੋਲੋਵਾਸ 

(3041020407) 

59 ਦੋਰਾਹਾ     ਕੱਦ� (3041020506) 

60 ਦੋਰਾਹਾ     ਕੱਦ� (3041020507) 

61 ਦੋਰਾਹਾ     ਮਾਜਰੀ (3041020501) 

62 ਦੋਰਾਹਾ ਦੁਗਰੀ (3041020104)     

63 
ਦੋਰਾਹਾ 

ਚਣਕਈੋਆਂ ਕਲ� 

(3041020514) 

    

64 
ਦੋਰਾਹਾ 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 2, ਪਾਇਲ 

(3041020524) 

    

65 
ਦੋਰਾਹਾ 

ਧਮੋਟ ਖੁਰਦ 

(3041020414) 

    

66 
ਦੋਰਾਹਾ 

ਧਮੋਟ ਕਲ� 

(3041020420) 

    

67 ਦੋਰਾਹਾ     ਰਾਜਗੜ� (3041020101) 

68 ਦੋਰਾਹਾ     ਰਾਮਪੁਰ (3041020203) 

69 
ਜਗਰਾ� 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਜਗਰਾ� 

ਮੀਰਪੁਰ ਹ�ਸ  

(3041030209) 

    

70 ਜਗਰਾ� ਪੱਬੀਆਂ  (3041030214)     

71 ਜਗਰਾ� ਡੱਲਾ (3041030502)     

72 ਜਗਰਾ� ਮਾਣੰੂਕਾ (3041030509)     

73 ਜਗਰਾ� ਮਾਣੰੂਕਾ  (3041030514)     

74 ਜਗਰਾ� ਮੱਲਾ  (3041030604)     

75 ਜਗਰਾ� ਮੱਲਾ (3041030605)     

76 ਜਗਰਾ� ਹਠੂਰ  (3041030619)     

77 ਜਗਰਾ� ਚਕਰ  (3041030622)     

78 
ਜਗਰਾ� 

ਮਾਈ ਜੀਨਾ 

(3041030704) 

    

79 ਜਗਰਾ�     ਢੱਟ  (3041030103) 

80 ਜਗਰਾ�     ਗੁੜੇ  (3041030115) 

81 ਜਗਰਾ�     ਗੁੜੇ  (3041030116) 

82 ਜਗਰਾ�     ਮਲਕ (3041030123) 

83 ਜਗਰਾ�     ਚੀਮਨਾ  (3041030126) 

84 ਜਗਰਾ�     ਹ�ਸਕਲ�  (3041030220) 

85 ਜਗਰਾ�     ਬੜੈਚ  (3041030226) 

86 ਜਗਰਾ�     ਕਾਉਕ ੇਕਲ� (3041030306) 

87 ਜਗਰਾ�     ਰਸੂਲਪੁਰ  (3041030317) 

88 
ਜਗਰਾ� 

    ਗੁਰੂਸਰ ਕਾਉਕ ੇ 

(3041030323) 

89 ਜਗਰਾ�     ਰੰੂਮੀ (3041030406) 

90 ਜਗਰਾ�     ਮਾਣੰੂਕਾ  (3041030509) 

91 ਜਗਰਾ�     ਭੰਮੀਪੁਰਾ  (3041030517) 

92 ਜਗਰਾ�     ਦੇਹੜਕਾ  (3041030521) 

93 ਜਗਰਾ�     ਮੱਲਾ  (3041030602) 

94 ਜਗਰਾ�     ਮੱਲਾ  (3041030606) 

95 ਜਗਰਾ�     ਹਠੂਰ  (3041030619) 

96 ਜਗਰਾ�     ਹਠੁਰ  (3041030620) 

97 
ਜਗਰਾ� 

    ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ  

(3041030719) 

98 ਜਗਰਾ�     ਅਗਵਾੜ ਰੜਾ  (3041030720) 

99 

ਖੰਨਾ ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਖੰਨਾ 

ਨਸਰਾਲੀ 3 

(3041040220) 

    

100 ਖੰਨਾ ਮਾਜਰੀ (3041040107)     



101 

ਖੰਨਾ ਖੰਨਾ ਖੁਰਦ 

(3041040122) 

    

102 

ਖੰਨਾ ਵਾਰਡ ਨੰ: 21, ਖੰਨਾ 

(3041040125) 

    

103 

ਖੰਨਾ ਮਲਕਪੁਰ 1 

(3041040407) 

    

104 

ਖੰਨਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤ� 

(3041040319) 

    

105 ਖੰਨਾ ਈਸੜੂ 3 (3041040203)     

106 ਖੰਨਾ ਖੱਟੜਾ 1 (3041040110)     

107 ਖੰਨਾ ਕਰੌਦੀਆਂ (3041040213)     

108 ਖੰਨਾ ਜਸਪਾਲ�  1 (3041040316)     

109 

ਖੰਨਾ ਵਾਰਡ ਨੰ: 4, ਖੰਨਾ 

(3041040604) 

    

110 

ਖੰਨਾ ਵਾਰਡ ਨੰ: 25, ਖੰਨਾ 

(3041040127) 

    

111 

ਖੰਨਾ ਇਕੋਲਾਹਾ 3 

(3041040103) 

    

112 ਖੰਨਾ     ਨਸਰਾਲੀ-2 (3041004219) 

113 ਖੰਨਾ     ਮਲਕਪੁਰ 1 (3041040407) 

114 

ਖੰਨਾ     ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤ� 

(3041040319) 

115 

ਖੰਨਾ     ਵਾਰਡ ਨੰ: 33, ਖੰਨਾ 

(3041040630) 

116 

ਖੰਨਾ     ਵਾਰਡ ਨੰ: 9, ਖੰਨਾ 

(3041040632) 

117 ਖੰਨਾ     ਇਸ਼ਨਪੁਰ (3041040220) 

118 ਖੰਨਾ     ਜਟਾਣਾ (3041040107) 

119 ਖੰਨਾ     ਗੰਢੂਆ ਂ (3041040122) 

120 ਖੰਨਾ     ਿਕਸ਼ਨਗੜ� (3041040125) 

121 ਖੰਨਾ     ਬਾਹੋਮਾਜਰਾ (3041040407) 

122 ਖੰਨਾ     ਦਾਉਮਾਜਰਾ (3041040319) 

123 ਖੰਨਾ     ਮਿਹੰਦੀਪੁਰ (3041040203) 

124 ਖੰਨਾ     ਗਲਵੱਡੀ (3041040110) 

125 ਖੰਨਾ     ਲਲਹੇੜੀ 2 (3041040213) 

126 ਖੰਨਾ     ਤੁਰਮਰੀ (3041040316) 

127 ਖੰਨਾ     ਕੌੜੀ (3041040604) 

128 ਖੰਨਾ     ਟੌਸ� (3041040127) 

129 ਖੰਨਾ     ਿਲਬੜਾ 1 (3041040103) 

130 

ਖੰਨਾ     ਵਾਰਡ ਨੰ: 15, ਖੰਨਾ 

(3041004219) 

131 ਖੰਨਾ     ਇਕੋਲਾਹਾ 2 (3041040407) 

132 

ਖੰਨਾ     ਮੰਿਡਆਲਾ ਕਲ� 

(3041040319) 

133 ਖੰਨਾ     ਅਲਣੂਾ ਤੋਲਾ (3041040630) 

134 ਖੰਨਾ     ਦੀਵਾ ਮੰਡੇਰ  (3041040632) 

135 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ) ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ), 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 

ਕੰਪਲੈਕਸ, ਿਸ਼ਮਲਾਪੁਰੀ, 

ਨ� ੜੇ ਿਗੱਲ ਨਿਹਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ। 

    ਕਟਾਣੀ ਕਲ�  (3041090104) 

136 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਹੀਰ�  (3041090111) 

137 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਭੈਰੋ ਮੰੁਨ�  (3041090220) 

138 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ) ਵਾਰਡ ਨੰ 03, ਸਾਹਨ� ਵਾਲ  

(3041090226) 

  ਵਾਰਡ ਨੰ 03, ਸਾਹਨ� ਵਾਲ  

(3041090226) 

139 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)   ਵਾਰਡ ਨੰ 07, 

ਸਾਹਨ� ਵਾਲ  

(3041090227) 

  

140 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)   ਵਾਰਡ ਨੰ 09, 

ਸਾਹਨ� ਵਾਲ  

(3041090228) 

  



141 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ) ਢੰਡਾਰੀ ਖੁਰਦ  

(3041090303) 

  ਢੰਡਾਰੀ ਖੁਰਦ  (3041090303) 

142 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ) ਕੈਡ  (3041090403)   ਕੈਡ  (3041090403) 

143 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਵਾਰਡ ਨੰ 34, ਈਸਰ ਨਗਰ 

(3041090422) 

144 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ) ਲਲਤੋ ਕਲ� 

(3041090614) 

    

145 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਬ�ਸ (3041090703) 

146 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ) ਬਦੋਵਾਲ (3041090720)     

147 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਛੰਦੜਾ (3041090106) 

148 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਜੰਿਡਆਲੀ (3041090115) 

149 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਰਾਮਗੜ�  (3041090121) 

150 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਵਾਰਡ ਨੰ 04, ਸਾਹਨ� ਵਾਲ 

(3041090205) 

151 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਿਬਲਗਾ (3041090301) 

152 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਖਾਕਟ (3041090308) 

153 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਵਾਰਡ ਨੰ 33, ਲੋਹਰਾ 

(3041090312) 

154 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਪਵਾ (3041090315) 

155 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਸਰੀਹ (3041090404) 

156 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਆਲਮਗੀਗ (3041090409) 

157 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਰਣੀਆਂ  (3041090410) 

158 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਬੁਲਾਰਾ (3041090413) 

159 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਿਗਲ  (3041090414) 

160 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਠਕਰਵਾਲ  (3041090604) 

161 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਠਕਰਵਾਲ  (3041090606) 

162 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਥਰੀਕ ੇ(3041090621) 

163 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਦੇਵਤਵਾਲ   (3041090710) 

164 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ) ਵਾਰਡ ਨੰ 08, ਮੁਲ�ਪੁਰ  

(3041090806) 

  ਵਾਰਡ ਨੰ 08, ਮੁਲ�ਪੁਰ  

(3041090806) 

165 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਵਾਰਡ ਨੰ 02, ਮੁਲਾਪੁਰ  

(3041090807) 

166 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਕਲੈਪਰ   (3041090810) 

167 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਪ�ੇਮ ਕਲੋਨੀ ਨੰਦਪੁਰ  

(3041090321) 

168 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਨੰਦਪੁਰ  (3041090323) 

169 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਿਨਰਮਲ ਨਗਰ ਦੁਗਰੀ  

(3041090501) 

170 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ  

(3041090515) 

171 ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ)     ਬਰਵਾਲਾ (3041090223) 

172 

ਲਿੁਧਆਣਾ 1 (ਰੂਰਲ) ਵਾਰਡ ਨੰ. 3, ਮੰਡੀ ਮੁਲ�ਪੁਰ 

(3041090824) 

  ਵਾਰਡ ਨੰ. 3, ਮੰਡੀ ਮੁਲ�ਪੁਰ 

(3041090824) 

173 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਰਬਨ-1, 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 

ਕੰਪਲੈਕਸ, ਿਸ਼ਮਲਾਪੁਰੀ, 

ਨ� ੜੇ ਿਗੱਲ ਨਿਹਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ। 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 3, ਗਰੇਵਾਲ 

ਕਲਨੀ (03041050115) 

    

174 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 2, ਿਨਊ ਅਜ਼ਾਦ 

ਨਗਰ (03041050125) 

  ਵਾਰਡ ਨੰ. 2, ਿਨਊ ਅਜ਼ਾਦ 

ਨਗਰ (03041050125) 

175 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 3, ਿਨਊ ਬਸੰਤ 

ਿਵਹਾਰ (03041050202) 

    

176 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 5, ਿਸ਼ਮਲਾ 

ਕਲੋਨੀ (03041050213) 

    

177 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 6, ਿਨਊ ਕੈਲਾਸ਼ 

ਨਗਰ (03041050219) 

    

178 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 8, ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ 

(03041050221) 

    

179 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 8, ਬਸਤੀ ਮਨੀ 

ਿਸੰਘ (03041050301) 

    



180 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 8, ਕੁਲਦੀਪ 

ਨਗਰ (03041050307) 

    

181 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 61, ਬਸਤੀ 

ਜੋਧੇਵਾਲ (03041050308) 

    

182 

ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 88, ਿਨਊ 

ਿਸ਼ਵਪੁਰੀ 

(03041050401) 

    

183 

ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 88, ਿਨਊ 

ਿਵਸ਼ਨੰੂਪੁਰੀ 

(03041050408) 

    

184 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 87, ਅਰਜਨ 

ਨਗਰ (03041050411) 

    

185 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 94, ਕਹੇਰ ਿਸੰਘ 

ਨਗਰ (03041050504) 

    

186 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 95,  ਨਵਨੀਤ 

ਨਗਰ (03041050511) 

    

187 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 85,  ਬਸੰਤ 

ਨਗਰ (03041050605) 

    

188 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 36,  ਪ�ੀਤ ਨਗਰ 

(03041050710) 

    

189 

ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 
ਵਾਰਡ ਨੰ. 35,  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ 

ਿਸੰਘ ਨਗਰ 

(03041050801) 

    

190 

ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 
ਵਾਰਡ ਨੰ. 35,  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ 

ਿਸੰਘ ਨਗਰ 

(03041050802) 

    

191 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 32, ਬਸੰਤ ਨਗਰ 

(03041050810) 

    

192 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 1, ਮਸਕੀਨ ਨਗਰ 

(03041050106) 

193 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 1, ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਰਾਏ 

ਨਗਰ (03041050113) 

194 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 3, ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ 

ਨਗਰ (03041050118) 

195 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 2, ਦੀਪ ਿਵਹਾਰ 

(03041050128) 

196 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 3, ਬਾਬਾ ਸੈਨ ਭਗਤ 

ਕਲੋਨੀ (03041050203) 

197 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 4, ਿਨਊ ਲਾਜਪਤ 

ਨਗਰ (03041050205) 

198 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 5, ਗਗਨਦੀਪ ਕਲੋਨੀ 

(03041050209) 

199 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 5, ਗਗਨਦੀਪ ਕਲੋਨੀ 

(03041050210) 

200 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 86, ਬਸਤੀ ਜਧੇੋਵਾਲ 

(03041050313) 

201 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 86, ਬਸਤੀ ਜਧੇੋਵਾਲ 

(03041050322) 

202 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 1 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 54, ਰਾਮ ਨਗਰ 

(03041050619) 

203 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਰਬਨ-2, 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 

ਕੰਪਲੈਕਸ, ਿਸ਼ਮਲਾਪੁਰੀ, 

ਨ� ੜੇ ਿਗੱਲ ਨਿਹਰ, 

ਵਾਰਡ ਨੰ:7, ਅਟਲ ਨਗਰ 

(3041060105) 

    

204 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

ਵਾਰਡ ਨੰ:10, ਿਨਊ ਸੁਭਾਸ 

ਨਗਰ (3041060116) 

    

205 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

  ਵਾਰਡ ਨ: 15, ਪੁਨੀਤ 

ਨਗਰ (3041060228) 

  



206 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

ਲੁਿਧਆਣਾ। ਵਾਰਡ ਨ:19, ਿਕਸੋਰ ਨਗਰ 

(3041060310) 

    

207 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

ਵਾਰਡ ਨ:22 , ਿਨੳ ਮੋਤੀ 

ਨਗਰ (3041060414) 

    

208 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

ਵਾਰਡ ਨ:53 , ਜਨਕਪੁਰੀ 

(3041060508) 

    

209 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

ਵਾਰਡ ਨ: 22 , ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ 

(3041060419) 

    

210 

ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

  ਵਾਰਡ ਨ: 27 , 

ਪਰਮਜੀਤ ਕਲੋਨੀ 

(3041060329) 

  

211 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 07 , ਚੰਦਰਲੋਕ 

ਕਲੋਨੀ (3041060101) 

212 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 07 , ਅਟਲ ਨਗਰ 

(3041060105) 

213 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 07 , ਿਨਊ ਸੁਭਾਸ 

ਨਗਰ (3041060107) 

214 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 10 , ਮਾਇਆਪੁਰੀ 

(3041060121) 

215 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 09 , ਿਨਊ ਸਕਤੀ  

ਨਗਰ (3041060201) 

216 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 11, ਗੁਪਾਲ  ਨਗਰ) 

(3041060216) 

217 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 11, ਿਨੳ� ਰਮੇਸ 

ਨਗਰ (3041060210) 

218 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 12 , ਕਰਮਸਰ 

ਕਲੋਨੀ (3041060118) 

219 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 14 , ਗੀਤਾ ਨਗਰ 

(3041060218) 

220 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 16 , ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ 

ਿਸੰਘ ਨਗਰ (3041060221) 

221 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨl 19 , ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਨਗਰ (3041060305) 

222 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 22 , ਸੇਰਪੁਰ ਕਲ� 

(3041060401) 

223 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 22 , ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ 

ਨਗਰ  (3041060418) 

224 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 22 , ਿਨੳ ਮੋਤੀ 

ਨਗਰ (3041060414) 

225 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 22 , ਸੇਰਪੁਰ ਖੁਰਦ 

(3041060420) 

226 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 27 , ਪਰਮਜੀਤ 

ਕਲੋਨੀ (3041060322) 

227 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 27 , ਪਰਮਜੀਤ 

ਕਲੋਨੀ (3041060328) 

228 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨl 28 , ਿ਼ਸਵ ਕਲੋਨੀ 

(3041060405) 

229 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨl 28 , ਬਲਾਲਾ ਕਲੋਨ 

(3041060407) 

230 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 52 , ਇਸਲਾਮ ਗੰਜ 

(3041060526) 

231 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 53 , ਹਰਗੋਿਬੰਦ 

ਨਗਰ (3041060506) 

232 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 53 , ਜਨਕਪੁਰੀ 

(3041060507) 

233 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2     ਵਾਰਡ ਨ: 53 , ਜਨਕਪੁਰੀ 



(3041060510) 

234 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 57 , ਕਸਮੀਰ ਨਗਰ 

(3041060502) 

235 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ: 63  , ਪੇਮ ਨਗਰ 

(3041060523) 

236 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 2 

    ਵਾਰਡ ਨ:  20 , ਇੰਦਰਾਕਲੋਨੀ 

(3041060423) 

237 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਰਬਨ-3, 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 

ਕੰਪਲੈਕਸ, ਿਸ਼ਮਲਾਪੁਰੀ, 

ਨ� ੜੇ ਿਗੱਲ ਨਿਹਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ। 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 28, ਜੋਿਗਆਣਾ 

(3041070511) 

238 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 30, ਢੰਡਾਰੀ ਕਲ� 

(3041070503) 

239 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 30, ਢੰਡਾਰੀ ਕਲ� 

(3041070507) 

240 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 30, ਮਾਧੋ ਕਲੋਨੀ 

(3041070509) 

241 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 32, ਗੋਿਬੰਦਸਰ 

(3041070116) 

242 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 33, ਕਪੈਟਨ ਨਗਰ 

(3041070101) 

243 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 34, ਿਸਮਲਾਪੁਰੀ 

(3041070221) 

244 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 36, ਿਸਮਲਾਪੁਰੀ 

(3041070226) 

245 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 38, ਗੋਿਬੰਦ ਨਗਰ 

(3041070121) 

246 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 39, ਜਨਤਾ ਨਗਰ 

(3041070217) 

247 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 42, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ 

ਨਗਰ (3041070409) 

  ਵਾਰਡ ਨੰ. 42, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ 

(3041070409) 

248 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 42, ਚਤੇ  ਿਸੰਘ 

ਨਗਰ (3041070301) 

    

249 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 42, ਚਤੇ  ਿਸੰਘ 

ਨਗਰ (3041070305) 

    

250 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 49, ਦਸਮੇਸ ਨਗਰ 

(3041070403) 

251 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 50, ਭਗਵਾਨ 

ਨਗਰ (3041070412) 

  ਵਾਰਡ ਨੰ. 50, ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ 

(3041070412) 

252 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 50, ਢੋਲੇਵਾਲ 

(3041070419) 

    

253 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 50, ਢੋਲੇਵਾਲ 

(3041070417) 

254 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 50, ਢੋਲੇਵਾਲ 

(3041070420) 

255 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 50, ਸ਼ੇਵਕ ਨਗਰ 

(3041070411) 

256 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 51, ਿਨੰਗਾਰੀ ਮੁਹੱਲਾ 

(3041070426) 

257 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 3 

    ਵਾਰਡ ਨੰ. 42, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ 

(3041070313) 

258 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਰਬਨ-4, 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 

ਕੰਪਲੈਕਸ, ਿਸ਼ਮਲਾਪੁਰੀ, 

ਵਾਰਡ ਨੰ 47, ਅਬਦੱੁਲਾਪੁਰ 

ਬਸਤੀ (3041080223) 

    

259 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

ਵਾਰਡ ਨੰ 48, ਧੱਕਾ ਕਲੋਨੀ 

(3041080303) 

    

260 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 ਵਾਰਡ ਨੰ 46, ਧੱਕਾ ਕਲੋਨੀ  

(3041080304) 

    



261 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

ਨ� ੜੇ ਿਗੱਲ ਨਿਹਰ, 

ਲੁਿਧਆਣਾ। 

ਵਾਰਡ ਨੰ 80, ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ 

(3041080404) 

    

262 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

ਵਾਰਡ ਨੰ 78, ਹੈਬਵੋਾਲ 

ਖੁਰਦ (3041080503) 

    

263 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

ਵਾਰਡ ਨੰ 72, ਸੁਨ� ਤ 

(3041080508) 

    

264 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 40, ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ 

(3041080119) 

265 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 47, ਅਬਦੱੁਲਾਪੁਰ 

ਬਸਤੀ (3041080204) 

266 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 47, ਅਬਦੱੁਲਾਪੁਰ 

ਬਸਤੀ (3041080212) 

267 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 47, ਅਬਦੱੁਲਾਪੁਰ 

ਬਸਤੀ (3041080220) 

268 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 47, ਅਬਦੱੁਲਾਪੁਰ 

ਬਸਤੀ (3041080223) 

269 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 68, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ  

(3041080305) 

270 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 68, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ 

(3041080314) 

271 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 76, ਿਨਊ ਪ�ਮੇ ਨਗਰ 

(3041080321) 

272 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 90, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ 

(3041080407) 

273 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 90, ਿਨਊ ਕੁੰ ਦਨਪੁਰੀ 

(3041080410) 

274 
ਲਿੁਧਆਣਾ ਅਰਬਨ 4 

    ਵਾਰਡ ਨੰ 70, ਜਵੱਦੀ ਕਲ�  

(3041080519) 

275 ਮਾਛੀਵਾੜਾ 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਮਾਛੀਵਾੜਾ 

ਛੋੜੀਆਂ (03041100310)     

276 
ਮਾਛੀਵਾੜਾ 

ਕਟੋਲਾ ਸਮਸਪੁਰ 

(03041100407) 

    

277 
ਮਾਛੀਵਾੜਾ 

ਹਿਰਓ ਖੁਰਦ 

(03041100424) 

    

278 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਲਹੁਾਰੀਆ (03041100104) 

279 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਧੁਲੇਵਾਲ (03041100111) 

280 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਈਸ਼ਾਪੁਰ (03041100207) 

281 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਹੈਡੋਬੇਟ (03041100314) 

282 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਸਲਾਣਾ ਬੇਟ (03041100320) 

283 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਕੋਟਾਲਾ -1 (03041100404) 

284 
ਮਾਛੀਵਾੜਾ 

    ਕਟੋਲਾ ਸਮਸਪੁਰ 

(03041100407) 

285 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਬ�ਦਲੀ-1 (03041100410) 

286 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਗਿਹਲੇਵਾਲ (03041100414) 

287 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਹੇੜੀਆ (03041100418) 

288 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਹੈਡੋ-2 (03041100420) 

289 
ਮਾਛੀਵਾੜਾ 

    ਮੁਸਕਾਬਾਦ -1 

(03041100421) 

290 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਬਿਹਲੋਲਪੁਰ (03041100425) 

291 ਮਾਛੀਵਾੜਾ     ਭੱਟੀਆਂ (03041100503) 

292 ਮ�ਗਟ ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਮ�ਗਟ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 

ਕੰਪਲੈਕਸ, ਿਸ਼ਮਲਾਪੁਰੀ, 

ਨ� ੜੇ ਿਗੱਲ ਨਿਹਰ, 

ਲਿੁਧਆਣਾ 

    ਖੈਰਾ ਬੇਟ (03041110209) 

293 

ਮ�ਗਟ ਕਤੁਬੇਵਾਲ ਗੁਜਰ� 

(03041110213) 

  ਕਤੁਬੇਵਾਲ ਗੁਜਰ� 

(03041110213) 

294 ਮ�ਗਟ     ਬੱਗਾ ਖੁਰਦ (03041110216) 

295 ਮ�ਗਟ     ਰਜਾਪੁਰ (03041110220) 

296 ਮ�ਗਟ     ਰੱਜਵੋ ਾਲ  (03041110222) 

297 

ਮ�ਗਟ     ਤਲਵੰਡੀ ਕਲ� 

(03041110310) 



298 

ਮ�ਗਟ   ਮਜਾਰਾ ਖੁਰਦ 

(03041110325) 

  

299 ਮ�ਗਟ     ਨੂਰਵਾਲਾ (03041110401) 

300 ਮ�ਗਟ     ਜੱਸੀਆਂ (03041110405) 

301 ਮ�ਗਟ     ਕਾਸਾਬਾਦ (03041110416) 

302 

ਮ�ਗਟ ਹੁਸਨੈਪੁਰਾ  
(03041110425) 

  ਹੁਸਨੈਪੁਰਾ  (03041110425) 

303 ਮ�ਗਟ     ਹਜਰੂੀ ਬਾਗ  (03041110428) 

304 

ਮ�ਗਟ   ਅਮਲਤਾਸ ਏਨਕਲੇਵ 

(03041110429) 

  

305 

ਮ�ਗਟ   ਗਗਨਦੀਪ ਕਲੋਨੀ 

(03041110430) 

  

306 ਮ�ਗਟ     ਮੇਹਰਬਾਨ (03041110504) 

307 

ਮ�ਗਟ ਹਿਰ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਿਵਹਾਰ 

(03041110507) 

    

308 

ਮ�ਗਟ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਲੋਨੀ 

(03041110512) 

    

309 

ਮ�ਗਟ ਉਤਮ ਨਗਰ  

(03041110516) 

    

310 ਮ�ਗਟ     ਧੋਲਾ (03041110523) 

311 ਮ�ਗਟ     ਢੇਰੀ  (03041110529) 

312 

ਮ�ਗਟ   ਸੁਰਜੀਤ ਕਲੋਨੀ  

(03041110538) 

  

313 

ਮ�ਗਟ   ਬਾਜੜਾ  

(03041110540) 

  

314 

ਮ�ਗਟ   ਬਾਜੜਾ 

(03041110541) 

  

315 

ਮ�ਗਟ   ਿਵਿਦਆ ਿਵਹਾਰ 

(03041110542) 

  

316 

ਮ�ਗਟ   ਵਾਲੀਆ ਿਵਹਾਰ  

(03041110543) 

  

317 ਮ�ਗਟ     ਮੰਗਲੀ ਟ�ਡਾ (03041110604) 

318 ਮ�ਗਟ     ਗੋਸਗੜ (03041110611) 

319 ਮ�ਗਟ     ਗਦਾਪੁਰ (03041110612) 

320 ਮ�ਗਟ     ਸਸਰਾਲੀ  (03041110614) 

321 ਮ�ਗਟ ਮ�ਗਟ (03041110621)     

322 ਮ�ਗਟ     ਿਮ�ਵਾਲ (03041110623) 

323 

ਮ�ਗਟ     ਬੋਕੜ ਗੁਜਰ� 

(03041110627) 

324 ਮ�ਗਟ     ਢੋਲਣਵਾਲ  (03041110707) 

325 ਮ�ਗਟ     ਚਤੋ�  (03041110709) 

326 ਮ�ਗਟ     ਮੰਡ ਚਤੋ�  (03041110711) 

327 ਮ�ਗਟ     ਬਲੀਏਵਾਲ  (03041110717) 

328 

ਮ�ਗਟ     ਮਾਛੀਆਂ ਕਲ�  

(03041110719) 

329 ਮ�ਗਟ     ਪੰਜਟੇ �  (03041110801) 

330 ਮ�ਗਟ     ਭਮ� ਕਲ�  (03041110811) 

331 ਮ�ਗਟ     ਸ਼ੇਰੀਆਂ  (03041110818) 

332 ਮ�ਗਟ     ਕੂੰ ਮਕਲ�  (03041110903) 

333 ਮ�ਗਟ     ਨੱਥੂ ਭੈਣੀ  (03041110907) 

334 ਮ�ਗਟ     ਦੁਆਬਾ ਭੈਣੀ  (03041110909) 

335 ਮ�ਗਟ     ਲਾਟੋ ਜ਼ਗੋਾ  (03041110911) 

336 ਮ�ਗਟ     ਭਾਗਪੁਰ  (03041110915) 

337 

ਮ�ਗਟ     ਚੱਕ ਸਰਵਨ ਨਾਥ  

(03041110920) 

338 

ਮ�ਗਟ     ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ 

(03041110921) 

339 ਮ�ਗਟ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ      



(03041110923) 

340 ਮ�ਗਟ     ਭੈਣੀ ਸ਼ਾਲ ੂ(03041110926) 

341 

ਮ�ਗਟ   ਭੂਖੜੀ ਕਲ�  

(03041111024) 

  

342 

ਮ�ਗਟ   ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ 

(03041111031) 

  

343 

ਮ�ਗਟ   ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ 

(03041111032) 

  

344 

ਮ�ਗਟ   ਚੀਮਾ ਕਲੋਨੀ 

(03041111034) 

  

345 

ਮ�ਗਟ   ਸੰਤ ਏਨਕਲੇਵ 

(03041111035) 

  

346 

ਮ�ਗਟ   ਸੰਤ ਏਨਕਲੇਵ 

(03041111036) 

  

347 

ਮ�ਗਟ   ਲਛਮਣ ਨਗਰ 

(03041111037) 

  

348 ਪੱਖੋਵ ਾਲ 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਪੱਖੋਵ ਾਲ 

ਲੀਲ   (3041120417)     

349 ਪੱਖੋਵ ਾਲ ਬ�ਹਮਪੁਰ   (3041120107)     

350 ਪੱਖੋਵ ਾਲ ਧੁਲਕੋਟ   (3041120502)     

351 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਆਸੀ ਕਲਾ  (3041120201) 

352 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਮਾਜਰੀ  (3041120219) 

353 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਰਗੁਵਾਲ  (3041120520) 

354 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਛਪਾਰ   (3041120108) 

355 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਛਪਾਰ   (3041120109) 

356 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਛਪਾਰ   (3041120110) 

357 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਛਪਾਰ  (3041120112) 

358 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਮਹੇਰਨਾ ਕਲ�  (3041120117) 

359 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਮਹੇਰਨਾ ਕਲ�  (3041120118) 

360 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਰਾਜਗੜ   (3041120423) 

361 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਜਧੋਾ   (3041120311) 

362 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਜ�ਸੋਵਾਲ  (3041120315) 

363 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਜੜਤੋਲੀ   (3041120213) 

364 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਚਿਮੰਡਾ  (3041120305) 

365 ਪੱਖੋਵ ਾਲ ਚਿਮੰਡਾ  (3041120304)     

366 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਮਨਸੂਰਾ  (3041120317) 

367 ਪੱਖੋਵ ਾਲ ਮਨਸੂਰਾ  (3041120318)     

368 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਲੀਲ  (3041120416) 

369 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਧੁਲਕੋਟ   (3041120502) 

370 ਪੱਖੋਵ ਾਲ ਸਰਾਭਾ  (3041120524)     

371 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਸਰਾਭਾ  (3041120523) 

372 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਨੰਗਲ ਕਲਾ  (3041120513) 

373 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਸਿਹਜਾਦ  (3041120323) 

374 ਪੱਖੋਵ ਾਲ     ਬੁਰਜ ਿਲੱਟਾ  (3041120404) 

375 
ਰਾਏਕੋਟ 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਰਾਏਕੋਟ 

ਭੈਣੀ  ਬਿੜੰਗ�   

(3041130101) 

    

376 
ਰਾਏਕੋਟ 

  ਬੋਪਾਰਾਏ  ਖੁਰਦ   

(3041130231) 

  

377 ਰਾਏਕੋਟ ਸੱਤੋਵ ਾਲ   (3041130319)     

378 
ਰਾਏਕੋਟ ਕਮਾਲਪੁਰਾ   

(3041130326) 

    

379 
ਰਾਏਕੋਟ 

  ਛੱਜ਼ਾਵਾਲ   

(3041130331) 

  

380 
ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਰਡ  ਨੰ. 5 , ਰਾਏਕੋਟ    

(3041130429) 

    

381 
ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਰਡ  ਨੰ. 15  , ਰਾਏਕੋਟ   

(3041130433) 

    

382 
ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਰਡ  ਨੰ. 1  , ਰਾਏਕੋਟ   

(3041130434) 

    



383 ਰਾਏਕੋਟ ਬੱਸੀਆਂ   (3041130201)     

384 ਰਾਏਕੋਟ ਝਰੋੜ�   (3041130215)     

385 ਰਾਏਕੋਟ     ਲੋਹਟਬੱਦੀ   (3041130133) 

386 ਰਾਏਕੋਟ     ਬੱਸੀਆਂ   (3041130209) 

387 ਰਾਏਕੋਟ     ਝਰੋੜ�   (3041130213) 

388 ਰਾਏਕੋਟ     ਝਰੋੜ�   (3041130214) 

389 
ਰਾਏਕੋਟ 

    ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ   

(3041130220) 

390 ਰਾਏਕੋਟ     ਚੱਕ  ਭਾਈਕਾ   (3041130225) 

391 
ਰਾਏਕੋਟ 

    ਬੋਪਾਰਾਏ  ਖੁਰਦ   

(3041130230) 

392 
ਰਾਏਕੋਟ 

    ਬੁਰਜ਼  ਹਰੀ  ਿਸੰਘ   

(3041130301) 

393 
ਰਾਏਕੋਟ 

    ਬੁਰਜ਼  ਨਕਲੀਆਂ   

(3041130309) 

394 ਰਾਏਕੋਟ     ਰੂਪਾਪੱਤੀ   (3041130322) 

395 ਰਾਏਕੋਟ     ਕਮਾਲਪੁਰਾ   (3041130323) 

396 ਰਾਏਕੋਟ     ਕਮਾਲਪੁਰਾ   (3041130324) 

397 ਰਾਏਕੋਟ     ਕਾਲਸ�   (3041130409) 

398 ਰਾਏਕੋਟ     ਮਹੰੁਮਦਪੁਰਾ   (3041130419) 

399 
ਰਾਏਕੋਟ 

    ਵਾਰਡ  ਨੰ. 3  , ਰਾਏਕੋਟ   

(3041130425) 

400 
ਰਾਏਕੋਟ 

    ਵਾਰਡ  ਨੰ. 8  , ਰਾਏਕੋਟ   

(3041130432) 

401 
ਰਾਏਕੋਟ 

    ਵਾਰਡ  ਨੰ. 1  , ਰਾਏਕੋਟ   

(3041130434) 

402 ਰਾਏਕੋਟ     ਗੋਿਬੰਦਗੜ�   (3041130411) 

403 ਸਮਰਾਲਾ 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਸਮਰਾਲਾ 

ਪਪੜੋਦੀ (03041140406)     

404 ਸਮਰਾਲਾ ਬੰਬ (03041140114)     

405 
ਸਮਰਾਲਾ 

ਮਜਾਲੀ ਖੁਰਦ 

(03041140116) 

    

406 
ਸਮਰਾਲਾ ਬਰਧਾਲਾ  

(03041140214) 

    

407 
ਸਮਰਾਲਾ 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 1, ਸਮਰਾਲਾ 

(03041140414) 

    

408 
ਸਮਰਾਲਾ ਖਿਹਰਾ -1 

(03041140322) 

    

409 ਸਮਰਾਲਾ ਿਦਵਾਲਾ (03041140109)     

410 
ਸਮਰਾਲਾ ਮਾਦਪੁਰ-1 

(03041140307) 

    

411 ਸਮਰਾਲਾ     ਲੱਧੜਾ (03041140304) 

412 ਸਮਰਾਲਾ     ਖਟੜਾ-1 (03041140305) 

413 ਸਮਰਾਲਾ     ਮਾਧਪੁਰ-2 (03041140307) 

414 ਸਮਰਾਲਾ     ਲੋਪੋ-1  (03041140311) 

415 ਸਮਰਾਲਾ     ਮਿਹਦੂਦਾ (03041140315) 

416 ਸਮਰਾਲਾ     ਘੁਲਾਲ-1 (03041140316) 

417 ਸਮਰਾਲਾ     ਲੱਲ ਕਲ� -2 (03041140320) 

418 ਸਮਰਾਲਾ     ਚੱਕ ਮਾਫੀ -1 (03041140201) 

419 ਸਮਰਾਲਾ     ਿਢਲਵਾ-2 (0304140220) 

420 ਸਮਰਾਲਾ     ਅਜਲੋਦ (03041140113) 

421 ਸਮਰਾਲਾ     ਮਜਾਲੀ ਕਲ� (03041140115) 

422 ਸਮਰਾਲਾ     ਰੁਪਾਲੋ -2 (03041140118) 

423 ਸਮਰਾਲਾ     ਸਰਵਰਪੁਰ ( 03041140508) 

424 
ਸਮਰਾਲਾ 

    ਕਟੋਲਾ ਭੜੀ 1 

(03041140523) 

425 
ਸਮਰਾਲਾ 

    ਕਟੋਲਾ ਭੜੀ 2 

(03041140524) 

426 ਸਮਰਾਲਾ     ਸੋਸਪੁਰ-3 (03041140112) 

427 ਸਮਰਾਲਾ     ਮਾਨੰੂਪੁਰ  ਖੁਰਦ 



(03041140515) 

428 ਸਮਰਾਲਾ     ਚਿਹਲਾ (03041140301) 

429 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, 

ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ 

ਭੂਮਾਲ (03041150114)     

430 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ ਸੇਰੇਵਾਲ (03041150212)     

431 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ     ਤਰਫਕਟੋਲੀ (03041150206) 

432 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ     ਸਵੱਦੀਖੁਰਦ (03041150321) 

433 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ     ਸੇਖਦੋਲਤ (03041150312) 

434 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ     ਸੇਖਦੋਲਤ (03041150313) 

435 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ     ਰਾਊਵਾਲ (03041150119) 

436 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ     ਪੁੜੈਣ (03041150423) 

437 
ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ 

    ਤਲਵੰਡੀਖੁਰਦ 

(03041150408) 

438 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ     ਬਾਣੀਏਵਾਲ (03041150507) 

439 ਿਸੱਧਵ� ਬੇਟ     ਰਸੂਲਪੁਰ (03041150123) 

440 ਸੁਧਾਰ 

ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਸੁਧਾਰ 

ਜ�ਗਪੁਰ  (3041160111)     

441 ਸੁਧਾਰ ਮੋਹੀ  (3041160114)     

442 ਸੁਧਾਰ ਸੁਧਾਰ  (3041160202)     

443 ਸੁਧਾਰ ਸੁਧਾਰ  (3041160209)     

444 ਸੁਧਾਰ ਬੁਢੇਲ  (3041160408)     

445 ਸੁਧਾਰ ਿਹੱਸੋਵਾਲ  (3041160108)     

446 ਸੁਧਾਰ     ਜ�ਗਪੁਰ  (3041160113) 

447 ਸੁਧਾਰ     ਤੁਗਲ  (3041160214) 

448 ਸੁਧਾਰ     ਅੱਬੂਵਾਲ  (3041160410) 

449 ਸੁਧਾਰ     ਅੱਬੂਵਾਲ  (3041121411) 

    ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆ ਂ= 459   119 21 319 

 

 

ਗੁਲਬਹਾਰ ਿਸੰਘ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, 

      ਲੁਿਧਆਣਾ। 


