
ਦਫਤਰ ਿ਼ਜਲਾ ਪੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੌਹਾਲੀ)  
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ-0172-2219537 ਈ-ਮੇਲ- dpomohali@rediffmail.com 

ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 

ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 03-07-2021 ਹੈ। 

ਿ਼ਜਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮਹੌਾਲੀ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾ ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ , ਿਮੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ  ਅਤ ੇਹੈਲਪਰ  ਦੀਆ ਂਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ 

ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਿਬਨਕਾਰ  ਤੋ ਅਰਜੀਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਮੁੱ ਢਲੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇ ਰਤ  ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- 

1. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤ ੇਿਮੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਈ ਗੈਜੂਏ ਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

2. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ ਮਿੈਟਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

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

4. ਅਨੁਸੂਿਚਤ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆ,ਂ ਿਵਧਵਾ, ਤਲਾਕ ੁਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਉਮਰ 

47 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

5. ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਿਪੰਡ/ਿਮ ਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਅਤ ੇਕਲਾਸ 1 ਿਮਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆ ਂਵਾਲੇ ਿਹਰ  ਦ ੇਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ/ਬਾਕੀ ਿਹਰੀ 

ਇਲਾਿਕਆ ਂਲਈ ਸਬੰਧਤ ਿਹਰ, ਿਜੱਥ ੇਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਨੌਟ:- ਪਿਹਲ  ਤ ੋਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਹਲੈਪਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ            03-07-

2021 ਤ ੋਬਾਅਦ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਿਬਨ-ਪੱਤਰ  ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਆਂਗਣਵਾੜੀ਼ ਵਰਕਰ /ਹਲੈਪਰ  ਦੀਆ ਂਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਂਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹ।ੈ ਹੋਰ ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ  ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਦੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ sswcd.punjab.gov.in ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਲੜੀ 

ਨੰ: 

ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਪੋਜੈਕਟ 

ਅਫਸਰ 

ਦਫਤਰ 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਿਪੰਡ/ ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰਡ  ਦਾ ਨ  ਿਜਥ ੇਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਿਮੰਨੀ ਅਗਣਵਾੜੀ 

ਵਰਕਰ 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ 

1 ਮਾਜਰੀ ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪਜੋੈਕਟ 

ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ, ਨੜੇ 

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ, ਿਜਲਾ-

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮਹੌਾਲੀ)-

140110 

ਸੰਗਤਪਰੁਾ 

(03052040104) 

ਿਸਆਮੀਪਰੁ 

(03052040426) 

ਰਾਣੀ ਮਾਜਰਾ 

(03052040313) 

ਪੜੌਲ 3 

(03052040103) 

ਧਗਤਾਣਾ 

(03052040613) 

ਝਾਮਪਰੁ 

(03052040508) 

ਰੁੜਕੀ ਖਾਮ 

(03052040307) 

 ਤੀੜਾ 1 

(03052040505) 

ਮਲਕਪੁਰ 

(03052040315) 

ਚੰਦਪਰੁ 

(03052040407) 

ਚਨਾਲ 2 

(03052040320) 

ਢਕਰੋ  ਕਲ  

(03052040424) 

ਨੱਗਲ ਿਸੰਘ  

(03052040321) 

ਮੁਲ ਪੁਰ ਸੋਢੀਆ ਂ

(03052040417) 

ਬਿਹਲੋਲਪਰੁ 2 

(03052040510) 

ਨਗਲੀਆ ਂ

(03052040410) 

ਕਨੌੜਾ 

(03052040403) 

ਮੁੰ ਧ ੋਸੰਗਤੀਆ ਂ

(03052040412) 

ਪਤਪਰੁ 

(03052040119) 

ਿਖਜ਼ਰਾਬਾਦ 1 

(03052040210) 

 ਸਲੇਮਪਰੁ ਕਲ  

(03052040602) 

ਵਾਰਡ ਨੰ 12 ਏ 

(03052040625) 

ਵਾਰਡ ਨੰ 11 ਏ 

(03052040623) 



2 ਖਰੜ-2 ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪਜੋੈਕਟ 

ਅਫਸਰ, ਖਰੜ-2, ਪੁਰਾਣਾ ਸਵੇਾ 

ਕਦਰ, ਨੜ ੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਫਜੇ-

5, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮਹੌਾਲੀ)-

160059 

ਮਜੌਪਰੁ 

(03052030510) 

ਬੜਮਾਜਰਾ-4 

(03052030328) 

ਲ ਡਰਾ-2 

(03052030514) 

ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ-1 

(03052030505) 

ਕੁੰ ਬੜਾ-7 

(03052030232) 

ਰੁੜਕਾ-3 

(03052030117) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਨਾਨੰੂਮਾਜਰਾ 

(03052030222) 

ਮੌਲੀਬੈਦਵਾਨ 

(03052030216) 

ਸੁੱ ਖਗੜ 

(03052030220) 

ਬਲਗੀ-ਬੀ 

(03052030305) 

ਬਲਗੀ-ਸੀ 

(03052030306) 

ਾਮਪਰੁ-2 

(03052030127) 

ਜਗਤਪੁਰਾ-2 

(03052030127) 

3 ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪਜੋੈਕਟ 

ਅਫਸਰ, ਨੜ ੇਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫਤਰ, 

ਦੇਵੀਨਗਰ, ਡਰੇਾਬੱਸੀ-140507 

ਰਾਮਗੜ ਰੁੜਕੀ 

(03052010625) 

 ਡੇਰਾ  ਜਗਾਧਰੀ 

(03052010202) 

ਦੇਵੀਨਗਰ-ਬੀ 

(03052010217) 

ਝਰਮੜੀ 

(03052010428) 

ਮੁਬਾਿਰਕਪਰੁ-ਬੀ 

(03052010321) 

ਡਿਹਰ 

(030520110410) 

 ਮੁਬਾਿਰਕਪਰੁ-ਏ 

(03052010320) 

ਜੌਲਾ ਖੁਰਦ 

(03052010719) 

ਸੈਦਪੁਰਾ ਬੀ 

(03052010302) 

ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਲੌਨੀ-ਬੀ 

(03052010127) 

ਮਾਹੀਵਾਲਾ 

(03052010510) 

ਪੰਡਵਾਲਾ-ਬੀ 

(03052010319) 

ਸੈਦਪੁਰਾ ਏ 

(03052010301) 

ਭਾਗਸੀ 

(03052010314) 

ਬੈਰਮਾਜਰਾ 

(03052010612) 

ਰਾਮਗੜ ਰੁੜਕੀ 

(03052010625) 

ਬਸੋਲੀ 

(03052010718) 

ਜਾਸਤਨਾ ਕਲ  ਬੀ 

(03052010622) 



ਿਜਉਲੀ-ਏ 

(03052010520) 

ਿਟਵਾਣਾ 

(03052010413) 

ਖੇਲਣ ਏ 

(03052010705) 

ਲੋਹਗੜ ਬੀ 

(03052010121) 

ਹਰੀਪਰੁ ਕੜੂਾ 

(03052010223) 

ਭਬਾਤ-ਏ 

(03052010111) 

4 ਖਰੜ-1 ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪਜੋੈਕਟ 

ਅਫਸਰ, ਖਰੜ-1, ਪਰੁਾਣਾ ਸਵੇਾ 

ਕਦਰ, ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਨੜੇ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਗੱੁਗਾ 

ਮਾੜੀ, ਖਰੜ-140301 

ਘੜੂਆ-1 

(03052020101) 

 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਜਨਤਾ 

ਕਲੋਨੀ ,ਨਵ ਗਾਉ -32 

(03052020432) 

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 

ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, 

ਨਵ ਗਾਉ -4 

(03052020404) 

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਨਵ ਗਾਉ 

-33 

(03052020434) 

ਿਨਆਸ਼ਂਿਹਰ -1 

(03052020220) 

ਘੜੂਆ ਂ-6 

(03052020106) 

ਮਦਨਹੇੜੀ 

(03052020202) 

ਬਰੋਲੀ 

(03052020115) 

ਬਾਸੀਆ ਂ

(03052020204) 

ਹਸਨਪਰੁ -1 

(03052020119) 

ਮੁਲ ਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ -3 

(03052020425) 

ਫਿਤਹਪੁਰ ਥੇੜੀ 

(03052020109) 

ਘੜੂਆ ਂ-2 

(03052020102) 

ਸਹੜੋ -2 

(03052020124) 

 ਬਾਸੀਆ ਂ

(03052020204 ) 

ਗੜਾਗ  -1 

(03052020212) 

ਮਜਾਤ 

(03052020304) 

ਮਛਲੀ ਕਲ  -1 

(03052020312) 

ਖਰੜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 

(03052023131) 

ਜੰਡਪੁਰ 

(03052020503) 

             
 
            ਸਹੀ/- 

           ਿਜਲਾ ਪੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ 

                     ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮਹੌਾਲੀ) 


