ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਪੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 01874-221059 ਈਮੇਲ- dpo.gds@punjab.gov.in

ਅਰਜੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 3.7.2021 ਹੈ।
ਿਜਲੇ ਦੇ 11 ਵ- ਖ ਵ- ਖ ਬਲਾਕ/ ਿਵ- ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/, ਿਮੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ/ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਿਬਨ4ਕਾਰ/ ਤ5 ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕੀਤੀ ਜ/ਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨ/ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ/ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
1) ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/, ਿਮੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ ਲਈ ਬੀ.ਏ/ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ) ਹੋਵੇਗੀ।
2) ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ/ ਲਈ ਮੈਿਟਕ ਹੋਵੇਗੀ।
3) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/, ਿਮੰ ਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ/ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮ/ 18-37 ਸਾਲ ਹੈ।
4) ਅਣਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪ- ਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ, ਿਵਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮ/ 42 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੰ ਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ/ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮ/ 45 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
5) ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਪੰ ਡ/ਿਮDਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ/, ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਿਮDਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ/ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਾਰਡ/ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸ਼ਿਹਰੀ, ਿਜਥੇ ਅਸਾਮੀ
ਖਾਲੀ ਹੈ, ਦੀ ਪ- ਕੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨFਟ- ਪਿਹਲ/ ਤ5 ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ ਹੈਲਪਰ/ ਨੂੰ ਪਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦ- ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 3.7.2021 ਤ5 ਬਾਅਦ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਿਬਨ4 ਪ- ਤਰ/ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹG ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ 81 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, 9 ਿਮੰ ਨੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 179 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ/ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਿਵਭਾਗ ਵ- ਲ5 ਜਾਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.inਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਲੜੀ

ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ

ਨੰਬਰ ਪੋਜੈਕਟ ਦਫਤਰ

ਿਪੰ ਡ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨ ਮ ਿਜਥੇ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ

ਿਮੰ ਨੀ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ
ਵਰਕਰ

1

ਬਟਾਲਾ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ

ਰੰ ਗੜ ਨੰਗਲ 1, ਵੈਰੋ ਨੰਗਲ 1, ਨਵ/ ਰੰ ਗੜ ਨੰਗਲ,

ਰੰ ਗੜ ਨੰਗਲ 3, ਬੂੜੇਨੰਗਲ, ਸੇਖਵ/ 1, ਲਾਧੂਬਾਣਾ, ਬ- ਖੇਵਾਲ 1, ਬ- ਖੇਵਾਲ 2,

ਬਟਾਲਾ, ਬਾਹਰਵਾਰ

ਸੇਖਵ/ 2, ਸੋਹਡਪੁਰ, ਪਤਾਪਗੜ, ਲੋ ਗ5ਵਾਲ ਕਲ/,

ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ2, ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ 3, ਮੁਰਗੀ ਮੁਹ-ਲਾ 4, ਖੋਜੇਵਾਲ, ਕਾਲੀਆਂ 1,

ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ, ਮਾਸਟਰ

ਿਦਵਾਨੀਵਾਲ ਕਲ/ 1, ਪ- ਤੀ ਲਖੋੜਾ, ਕਰਵਾਲੀਆਂ,

ਲੋ ਗ5ਵਾਲ ਖੁਰਦ, ਮਲਕਪੁਰ 1, ਮਮਰਾਏ, ਮਸਾਣੀਆਂ 1, ਮਸਾਣੀਆਂ 2, ਪੇਮ

ਮਾਰਿਕਟ ਬਟਾਲਾ

ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ, ਬਾਸਰਪੁਰਾ 1, ਮੜੀਆਂ ਵਾਲ 2, ਗ/ਧੀ

ਨਗਰ(ਦਾਰਾ ਸਲਾਮ), ਫੁਲਕੇ, ਸੈਦਮੁਬਾਰਕ, ਹਸਨਪੁਰ ਕਲ/, ਿਗਲ/ਵਾਲੀ,

ਕJਪ 1, ਿਬਜਲੀਵਾਲ, ਬਰਕੀਵਾਲ

-----------

ਖੋਖਰ ਫੌਜੀਆਂ, ਿਕਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ, ਭਾਗੋਵਾਲ 3, ਨੰਗਲ, ਿਮਰਜਾਜਾਨ,
ਿਮਲਖੀਵਾਲ, ਪ- ਤੀ ਖਾਸਾ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਘਸੀਟਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਸੈਖੂਪੁਰ ਖੁਰਦ,
ਕੋਟਲਾ ਸਰਫ 1, ਤਲਵੰ ਡੀ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ

2

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਡੇਰਾ

ਮੋਹਲੋ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਗੋਰਾਇਆ 1, ਭਗਟਾਣਾ

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੀਡੀਪੀਓ

ਬੋਹੜਵਾਲਾ 1, ਭਗਟਾਣਾ ਬੋਹੜਵਾਲਾ 2, ਅਦਾਲਤਪੁਰ,

ਦਫਤਰ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ, ਡੇਰਾ

ਧਾਰੋਵਾਲੀ 2, ਬਿਹਲੋ ਲਪੁਰ, ਮੰ ਮਣ 1

ਚੈਨMਵਾਲ 1, ਉਗਰੇਵਾਲ 1, ਢੇਸੀਆਂ 1, ਘਣੀਏ ਕੇ ਬੇਟ, ਿਸੰ ਘਪੁਰਾ 1, ਸ਼ਾਮਪੁਰ
--------

1, ਮੂਲੋਵਾਲੀ, ਪ- ਲੇ ਨੰਗਲ, ਅਬਦਾਲ, ਦੇੜ,ਝੰ ਗੀ ਪੰ ਨਵ/

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ
3

ਧਾਰੀਵਾਲ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ

ਫ- ਤੇਨੰਗਲ 1, ਫ- ਤੇਨੰਗਲ 4, ਮਾਨMਪੁਰ, ਸਰਸਪੁਰ, ਭਾਈ

ਮੁਗਲ

ਛੋਟੇਪੁਰ 1, ਖੁੰ ਡਾ 2, ਿਸੰ ਘਪੁਰਾ, ਰਾਏਚ- ਕ, ਜਫਰਵਾਲ 2, ਸਕਰੀ, ਕੈਲੋ ਕਲ/,

ਧਾਰੀਵਾਲ ਨMੜੇ ਅਮਰ

ਕਾ ਿਪੰ ਡ, ਦੂਲਾਨੰਗਲ 1, ਚੂਹੜਚ- ਕ 1, ਕਲੇ ਰ ਕਲ/ 5,

ਗ- ਜੂਗਾਜੀ, ਦੂਲਾਨੰਗਲ 1, ਲਾਲੋ ਵਾਲ, ਸਤਕੋਹਾ 1, ਚੂਹੜਚ- ਕ 4, ਧਾਰੀਵਾਲ

ਪੈਲੇਸ ਰਣੀਆਂ ਧਾਰੀਵਾਲ

ਰਣੀਆਂ 2, ਖੁੰ ਡਾ 3, ਬਦੇਸ, ਵਜੀਦ ਚ- ਕ (ਸJਟਰ

ਭੋਜਾ, ਨੌਿਸ਼ਹਰਾ 1, ਨੌਸ਼ਿਹਰਾ3, ਚੋਧਰਪੁਰ 1, ਲੰਗਾਹ ਜ- ਟ/, ਬਦੇਸ, ਕੋਟ

ਅਨਉਪਰੇਸ਼ਨਲ)

ਸੰ ਤੋਖ ਰਾਏ 1, ਸੰ ਤਨਗਰ, ਅਠਵਾਲ 1, ਸਧਵ/, ਵਜੀਦਚ- ਕ (ਅਨਉਪਰੇਸ਼ਨਲ
ਸJਟਰ)

4

ਦੋਰ/ਗਲਾ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ
ਨMੜੇ ਨਵ/ ਬਸ ਸਟJਡ ਿਪੰ ਡ
ਤੇ ਡਾਕਖਾਨ/ ਦੋਰ/ਗਲਾ

ਮਗਲਾਣੀ ਚ- ਕ, ਆਲੀਨੰਗਲ, ਗਾਹਲੜੀ 2,

ਮੁਕੰਦਪੁਰ

ਸੰ ਦਲਪੁਰ, ਸ਼ੀਰਾਮਪੁਰ, ਗਾਹਲੜੀ 1, ਕਿਠਆਲੀ 1, ਬਿਹਰਾਮਪੁਰ 5,
ਨੀਵ/ਧਕਾਲਾ

5

6

ਦੀਨ/ਨਗਰ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ

ਬਾਲਾ ਿਪੰ ਡੀ, ਮੰ ਮੀ ਚਕ ਰੰ ਗਾ, ਕੋਠM ਸਦਾਨਾ

--------

ਜਾਕੜੀਆਂ, ਚੇਚੀਆਂ ਛੋੜੀਆਂ, ਬ/ਠਾਵਾਲ, ਡੀਡਾ 2, ਭੋਲਾ, ਝੰ ਡੇਚ-ਕ, ਮਛਰਾਲਾ,

ਦੀਨ/ਨਗਰ, ਨMੜੇ ਮਦਰ

ਚੁਹੜ ਚ- ਕ, ਗਰੋਟੀਆਂ, ਚੌਤ/ 1, ਕੋਹਲੀਆਂ 1, ਿਬਆਨਪੁਰ 3, ਅਵ/ਖਾ 3,

ਪਰਾਈਡ ਸਕੂਲ ਸਰਕੂਲਰ

ਕੁ- ਲੀਆਂ ਮਹਾਸੇ, ਸਦਾਨਾ, ਖੁਦਾਦਪੁਰ, ਿਬਆਨਪੁਰ 2, ਜੰ ਡੀ 1, ਤਲਵੰ ਡੀ 1,

ਰੋਡ ਦੀਨ/ਨਗਰ

ਤਾਰੂਵਾਲ, ਮੰ ਮੀ ਚ- ਕ ਰੰ ਗਾ,ਦਬੁਰਜੀ, ਬਾਲਾ ਿਪੰ ਡੀ

ਫਿਤਹਗੜ ਚੂੜੀਆਂ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ
ਿਚਤੋੜਗੜ ਰੋਡ ਨMੜੇ

ਦਮੋਦਰ, ਹਰਦੋਵਾਲ ਖੁਰਦ 1, ਿਪੰ ਡੀ 1, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ 2,

ਕੋਟ ਮੋਲਵੀ

ਅਲੀਵਾਲ 2, ਅਲੀਵਾਲ 3, ਦਾਬ/ਵਾਲ ਖੁਰਦ, ਠ-ਠਾ 4

ਦਮੋਦਰ, ਘਣੀਏ ਕੇ ਬ/ਗਰ 5, ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ1, ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ2, ਮਾਨਸJਡਵਾਲ 3,
ਸਾਰਚੂਰ 2, ਿਰਆਲੀ ਖੁਰਦ 2, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ 2, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 (2),

ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਫਿਤਹਗੜ

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11(2), ਦਾਦੂਜੋਧ 2, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4, ਖਾਲਸਾ

ਚੂੜੀਆਂ

ਕਲੋ ਨੀ 1, ਹਰਦੋਵਾਲ ਖੁਰਦ 1, ਪ- ਬ/ਰਾਲੀ 1, ਸਰਫਕੋਟ 1, ਠ-ਠਾ 1, ਠ-ਠਾ 2,
ਭਾਲੌ ਵਾਲੀ 1, ਪਾਰੋਵਾਲ1, ਪਾਰੋਵਾਲ2, ਕੁਲਾਰ, ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ 1, ਕਾਲਾ
ਅਫਗਾਨਾ 2, ਿਛਛਰੇਵਾਲ 1, ਿਗਲ/ਵਾਲੀ, ਚੰ ਦੂ ਸੂਜਾ, ਅਲੀਵਾਲ 1, ਬਾਜਪੁਰ
ਕਲੌ ਨੀ, ਬੁ- ਲੇ ਵਾਲ, ਦਾਬ/ਵਾਲ ਖੁਰਦ, ਸ਼ੰ ਕਰਪੁਰ 1, ਸ਼ੰ ਕਰਪੁਰ3, ਵੀਲਾ 2,
ਵੀਲਾ 5, ਰਸੂਲਪੁਰ ਟ- ਪਰੀਆਂ 2

7

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਬਲਾਕ

ਬਿਰਆਰ 3, ਗੁਰਦਾਸਨੰਗਲ 3, ਮੀਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ 2,

ਏ ਕਮਰਾ 220 ਪਿਹਲੀ

ਹ- ਲਾ, ਦਾਖਲਾ, ਨਰਪੁਰ, ਕੌ ਟ/, ਪੂਰੋਵਾਲ ਰਾਜਪੂਤ/

------

ਅ- ਬਲਖੈਰ 2, ਬਿਰਆਰ 5, ਸੈਣਪੁਰ, ਜੀਵਣਵਾਲ 1, ਜੀਵਨਵਾਲ 2, ਔਜਲਾ
2, ਕਰਾਲ, ਲਖਣਪਾਲ, ਰਾਮਨਗਰ 1 ਜ- ਟੂਵਾਲ, ਿਤ- ਬੜ10, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9-

ਮੰ ਿਜਲ ਐਡਮਿਨਸਟੇਿਟਵ

2

ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)

8

ਕਲਾਨੌਰ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ
ਕਲਾਨੌਰ , ਨਜਦੀਕ
ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ
(ਪੁਰਾਣਾ) ਕਲਾਨੌਰ

ਅਠਵਾਲ, ਖੁਸੀਪੁਰ 1, ਗੋਸਲ 1, ਮੁਸਤਰਾਪੁਰ 1

--------

ਿਕਲਾ ਨ-ਥੂ ਿਸੰ ਘ 1, ਛੋਹਨ 1, ਖੁਸੀਪੁਰ, ਲ-ਖਣ ਕਲ/ 1, ਮਾਨMਪੁਰ 1,
ਖਾਨੌਵਾਲ, ਗੌਸਲ 2, ਖ- ਦਰ

9

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ

ਭ- ਟੀਆਂ 1, ਦਾਊਵਾਲ, ਤੁਗਲਵਾਲ 1, ਭੈਣੀਨੀਲਾਮਾ,

--------

ਚੋਪੜਾ, ਡੇਹਰੀਵਾਲ 3, ਪ- ਤੀ ਥੇਹ, ਰਾਜੂਬੇਲਾ, ਕਾਲਾ ਬਾਲਾ 1

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਨMੜੇ ਬਸ

ਲਾਧੂਪੁਰ 1, ਕ- ਲੂ ਸੋਹਲ

ਟਨਾਣੀਵਾਲ,

ਬੋਹਜਾ 2, ਚੋਧਰੀਵਾਲ 2, ਬਲੜਵਾਲ 1, ਮੰ ਡ 1, ਪ- ਤੀ ਕਾਮ, ਮਾੜੀ ਬੁਚੀਆਂ2,

ਸ਼ੀਹਰਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰ, ਨਜਦੀਕ ਮੁਡਾ 2

ਬ- ਦੋਵਾਲ 2,

ਧਾਰੀਵਾਲ 1, ਵਰਸਾਲਵ- ਕ, ਚ- ਕ ਚਾਊ 1, ਕੁ- ਲਾ, ਵੀਲਾ ਬ- ਜੂ 2, ਊਧਣਵਾਲ3

ਬਸ ਸਟJਡ ਸ਼ੀ

ਪ- ਤੀ ਦਾਰਾਪੁਰ

ਹਰਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰ

(ਲ-ਧਾ ਮੁੰ ਡਾ)

ਸੀਡੀਪੀਓ ਕ/ਦੀਆਂ ਰਜਾਦਾ ਤਲਵੰ ਡੀ ਝੁੰ ਗਲ/ 1, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11(1), ਕਲੇ ਰ 1,

ਲੋ ਹਚ- ਪ 2,

ਿਭ- ਟੇਿਵੰ ਡ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਭਾਮ 3, ਖੁਜਾਲਾ 1, ਘ- ਸ 1, ਪੰ ਜ ਗਰਾਈਆਂ 2, ਵਾਰਡ

ਖੁਜਾਲਾ 6,

ਨੰਬਰ 4(1), ਅਵਾਣ 1, ਭਾਗੀਆਂ1, ਮਨFਹਰਪੁਰ 1

ਸਟੈਡ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ
ਐਵੀਿਨਊ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ
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ਸ਼ੀ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰ

ਕਾਦੀਆਂ

ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ

ਰੋਡ ਨMੜੇ ਬਸ ਸਟੇਡ,
ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚRਜ ਦੇ

ਕਪੂਰਾ, ਬਾਘੇ, ਭੋਲ, ਮਠFਲਾ 3, ਤਲਵੰ ਡੀ ਿਭੰ ਡਰ, ਲ-ਧੂ

ਹਰਚੋਵਾਲ 6, ਭਗਤਪੁਰ ਪ- ਤੀ, ਛੋਟਾ ਨੰਗਲ 1

ਲੀਲ ਕਲ/ 4
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