
 

 

1 

 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਕਾਸ ਜਿਭਾਗ,ਪੰਿਾਬ 
( ਪਤਾ : ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ.102-103, ਸੈਕਟਰ-34-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍) 

  ਵੈਬਸਾਈਟ: www.sswcd.punjab.gov.in 
ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਨੰ: ਸ-15 (ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ )/2023/ 1347                            ਜਮਤੀ : 16/02/2023 

ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਹਲੈਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ  

            ਮਿਤੀ 17.02.2023 ਨ ੰ  ਵੱਖ- ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਮਵੱਚ ਪਰਕਾਮਿਤ ਇਿਮਤਹਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ  
ਮਵੱਚ 1016 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ (ਿੇਨ ),129 ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 4569 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਖਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ,ਮਨਰੋਲ ਿਾਣਭੱਤੇ ਅਤੇ ਿੈਮਰਟ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਯੋਗ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਤੀ:  
17/02/2023 ਤੋਂ ਜਮਤੀ: 09/03/2023, ਸ਼ਾਮ 5:00 ਿਿੇ ਤੱਕ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਿੰਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿੁਕੰਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਹੇ 
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ | ਇਸ ਮਵੱਚ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ 
ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |  

ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਤਾਂ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :  

1. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿੰਡ :  
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ (ਿੇਨ ), ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ( ਮਿੰਨੀ ) ਅਤ ੇਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ 
ਦੀ ਮਵਸਥਾਰ ਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਇਿ ਸ ਚੀ ਅਨੁਲੱਗ -1 ਮਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ |  
ਨੋਟ :1 ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਬਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸ ਚਨਾ ਮਦੱਤੇ, ਚੋਣ ਪਰਮਕਮਰਆ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਵਭਾਗ 
ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਿੀਆਂ ਮਗਣਤੀ ਮਵੱਚ ਮਕਸ ੇਵੀ ਸਿੇਂ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | 

2. ਵਿਵਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 
ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ (ਮੇਨ ਅਤੇ ਜਮੰਨੀ) ਲਈ 

(i)  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10+2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ; ਅਤ ੇ
(ii) ਮਨਯੁਕਤੀ ਸਿੇਂ  ਉਿੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਿਿੀ ਹੈ | 
ਨੋਟ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਵੱਮਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਮਸੱਮਖਆ ਦੇ, ਿੈਮਰਟ ਕਰਾਇਟੀਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧ  ਅੰਕ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣਗੇ |  
            ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ 

(i) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10ਵੀਂ /ਿੈਮਟਰਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ; ਅਤ ੇ
(ii) ਮਨਯੁਕਤੀ ਸਿੇਂ  ਉਿੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਿਿੀ ਹੈ | 

ਨੋਟ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਵੱਮਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਮਸੱਮਖਆ ਦੇ, ਿੈਮਰਟ ਕਰਾਇਟੀਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧ  ਅੰਕ ਮਦੱਤੇ 
ਜਾਣਗੇ |  
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3. ਉਮਰ ( 01.01.2023 ਤੱਕ )  
i. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਿਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਿਰ 35 ਸਾਲ 

ਹੋਵੇਗੀ।  
ii. ਅਨੁਸ ਮਚਤ/ਮਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਿਰੇਣੀ ਦੇ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਿਰ ਦੀ ਹੱਦ 40 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
iii. ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਦੇ ਮਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੀ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਬਧਤ ਮਬਨੈਕਾਰ 

ਨ ੰ  ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਯ .ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.(UDID) ਕਾਰਡ ਪੇਿ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
iv. ਮਵਿੇਿ ਿਰੇਣੀ - ਮਵਧਵਾ, ਤਲਾਕਸਦੁਾ ਜਾਂ NRI ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਿਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ 

ਹੋਵੇਗੀ। 
4. ਜਰਹਾਇਸ਼ 

ਅਰਿੀਆਂ ਿੰਗੇ ਜਾਣ ਸਿੇਂ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮਰਹਾਇਿ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : 
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ : 

I.  ਸੰਬੰਧਤ ਗਰਾਿ ਪੰਚਾਇਤ/ਗਰਾਿ ਸਭਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l 
ਸ਼ਵਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ : 

II.  ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹ ਿੱਚ  ਸਬੰਧਤ ਿਾਰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l  

      ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ 
III. (ੳ) ਵੋਟਰ ਿਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਾਿਾ ਵਟੋਰ ਸ ਚੀ (ਚੋਣਕਾਰ ਰਮਜਸਟਰੇਿਨ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ) ਮਵੱਚ 

ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਵੇ। 
(ਅ)ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ। 
ਨੋਟ:1 ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਟੋੋ ਕਾਪੀ ਮਰਹਾਇਿ ਦ ੇਸਬ ਤ ਵਜੋਂ ਮਬਨੈਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ 
ਿਰ ਰੀ ਹੋਣਗੇ| 
ਨੋਟ 2:- ਦੋ ਿਹੀਨੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਨਵ-ਮਵਵਾਮਹਤ ਇਸਤਰੀ, ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਮਵੱਚ, 
ਮਵਆਹ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦ ੇਮਰਹਾਇਿੀ ਸਬ ਤ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤ  ਮਨਯੁਕਤ ਹੋਣ 
ਉਪਰੰਤ ਉਸਨ ੰ   ਅਗਲੇ ਦੋ ਿਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਮਰਹਾਇਿੀ ਸਬ ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਪੇਿ 
ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ |  

5. ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਿਿਾਂਕਰਨ ਦੀ ਜਿਧੀ : 
i. ਪੰਜਾਬ ਮਵੱਚ ਮਿਲਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ /ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਵੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ ਲਈ ਅਬਾਦੀ 

ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨਿੁ ਮਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 25 %, ਪੱਛੜੀ ਸਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 12% ਅਤੇ ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਲਈ 4% 
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ( Reservation ) ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬਾਕੀ 59% ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ ਅਣਰਾਖਵੀਆਂ 
(Unreserved) ਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਜਨਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਉਿੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

ii.  ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦ ੇcatchment Area ਮਵੱਚ ਰਮਜਸਟਰਡ ਕੱੁਲ ਅਬਾਦੀ ਮਵੱਚੋਂ 
ਅਨੁਿ ਮਚਤ ਜਾਤੀ ਿਰੇਣੀ, ਪੱਛੜੀ ਿਰੇਣੀ ਅਤੇ ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਸਾਿੀਆਂ (ਿੱਧ ਅਬਾਦੀ 
ਿਾਲ਼ੇ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆ)ਂ ਨ ੰ  ਜਿਲਹੇ  ਪੱਧਰ ‘ਤ ੇਮਰਿਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ 
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ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਮਵੱਚੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਿਰੇਣੀ ਦੇ ਕੋਟ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮਜਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਭਾਵ ਵਧਦੇ ਤੋਂ ਘਟਦ ੇ
ਕਰਿ ਅਨੁਸਾਰ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਿੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |  

iii. ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਸਿ ਹ ਲੇਡੀ ਸੁਪਰਵਾਇਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਇਹ ਕਿੇਟੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ  ਵਾਲ਼ੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ  ਦੀ ਅਬਾਦੀ (ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਰਕਾਰਡ ਮਵੱਚ 
ਹੋਵੇ) ਨ ੰ  ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ | ਕਿੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਪੱਕੀ ਮਰਪੋਰਟ ਮਤਆਰ ਕਰਕੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਸਿੇਤ  ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਭੇਜੀ 
ਜਾਵੇਗੀ | 

iv.  ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿੇਟੀ ਦਾ 
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : 

1. ਮਿਲਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰ -ਚੇਅਰਪਰਸਨ  
2. ਮਿਲਹੇ ਦੇ ਸਿ ਹ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ – ਿੈਂਬਰ  

   ਉਕਤ ਕਿੇਟੀ ਪਮਹਲਾਂ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਰਿਰਵ ਕਰੇਗੀ | ਕਿੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਹ ਲਤ  
ਅਤੇ ਿਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਰਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮਰਿਰਵੇਿਨ 
ਮਫਕਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਅਣਰਾਖਵੀਆਂ (Unreserved ) ਿੰਮਨਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮਤਿ ਸ ਚੀ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਾਰੀ ਮਿਲਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸ ਚੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਲਖੀ ਜਾਵੇਗੀ |  

           ਨੋਟ 1: ਇਹ ਮਵਧੀ ਮਤੰਨਾਂ ਪਰਕਾਰ -  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ (ਿੇਨ ), ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ (ਮਿੰਨੀ ) ਅਤੇ  
                   ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ ‘ਤ ੇਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |  
           ਨੋਟ 2: ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ SC, BC ਅਤ ੇਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਮਵੱਚ ਟਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  
                    ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਨ ੰ  ਪਮਹਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦ ਸਰਾ ਰੋਸਟਰ ਮਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ |  
           ਨੋਟ 3: ਜੇਕਰ  SC ਅਤੇ BC ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ SC ਰੋਸਟਰ ਨ ੰ  ਪਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ 
                    BC ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਮਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ | 
           ਨੋਟ 4: ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਮਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਿੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ  
                   ਹਨ ਅਤ ੇਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਲਈ ਜਰਿਰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ |     
                   ਉੱਥ ੇਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸਾਿੀ  ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਅਸਾਿੀ  
                   ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰੇਣੀ ( ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਂ ਅਣਰਾਖਵੀਂ ) ਨ ੰ  ਮਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ  
                   ਜਾਵੇਗਾ | 

v.  ਘੱਟ ਅਸਾਿੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਕਟੀਕਰਨ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਮਜਕ ਮਨਆਂ,  ਅਮਧਕਾਰਤਾ   
ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਗਣਤੀ ਮਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਮਨਯਿਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |  

vi. ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਦੇ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਦਮਵਆਂਗਤਾਂ 40% ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤ  
ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਿਰੇਣੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਅਨੁਲੱਗ-3 ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਹੇ ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ 
ਤੋਂ Physically and Medically Fit for Rendering Anganwari Services ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਿਿੀ 
ਹੋਵੇਗਾ |  
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vii. ਮਿਲਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਿੀਆਂ ਦੀ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਕੀਤੀ ਅੰਮਤਿ ਸ ਚੀ       
( Final List ) ਨ ੰ  ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰ ਿੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 
ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮਿਲਹੇ ਦੀ NIC ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਵਾਏਗਾ I  

viii. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ (ਿੇਨ ), ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ (ਮਿੰਨੀ )ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਂ 
‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਸਰਫ਼ ਜਨਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ | ਅਸਾਿੀਆਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਥਤੀ 
ਆਿ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮਵੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਫਕਸ ਨਹੀਂ ਿੰਮਨਆ 
ਜਾਵੇਗਾ | ਭਮਵੱਖ ਮਵੱਚ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੀਂ ਿਰੇਣੀ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਕਸ ੇਵੀ ਿਰੇਣੀ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਨ ੰ  ਪਦਉਨਤੀ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਆਂਗਣਵਾੜੀ 
ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | 

ix. ਪੱਛੜੀ ਸਰੇਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਮਲਡ ਿੰਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਬਨੈਕਾਰ ਕਰੀਿੀਲੇਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 
ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ । ਪੱਛੜੀ ਸਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਕਰ ਟਨੀ ਸਿੇਂ  
ਆਪਣੀ ਪਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਿੱਰਥ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਿਦਨ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਕ ਉਸਦੇ 
ਸਟੇਟਸ ਮਵੱਚ ਕੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀਿੀਲੇਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । 

x. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਿਪਲ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
xi.  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਧਕਾਰਤ ਅਥਾਮਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸਬੰਧਤ  

ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਸਬ ਤ ਵਜੋਂ ਪੇਿ ਕਰੇਗਾ |  
xii. ਮਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਮਵੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸਾਿੀਆਂ 

ਖ਼ਾਲੀ ਰਮਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ( ਬੈਕਲਾਗ ), ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਲਆ ਜਾਵੇਗਾ |   
 

6. ਚੋਣ ਪਰਜਕਰਆ ਅਤੇ ਜਿਧੀ 
i. ਜਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਧੀ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੋਫਾਰਿੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਰਮਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ | ਮਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਬਨੈ-ਪੱਤਰ, 
ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵ-ੈਤਸਦੀਕਿੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿੇਤ, ਮਨਿਮਚਤ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇ
ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (CDPOs) ਨ ੰ  ਯੋਗ ਮਵਧੀ ਨਾਲ਼ ਜਿਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ |  
ਨੋਟ 1: ਮਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਰੋਫਾਰਿਾ ਅਨੁਲੱਗ -2 ਮਵੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ |  
ਨੋਟ 2: ਜਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤੱਕ ਹੀ ਦਸਤੀ ਿਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਲਏ 
ਿਾਣਗੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ |  
ਨੋਟ 3: ਬਾਲ ਜਿਕਾਸ ਪਰੋਿੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਿਭਾਗ ਿਾਂ ਜਿਲਹੇ ਦੇ ਹਰੋ ਜਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਂ 
ਅਜਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਦੱਤੇ ਜਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ | 
 

ii. ਮੈਜਰਟ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ :  
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ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਿੈਮਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਿੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਵੱਮਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤ  
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਿੀਦਵਾਰ ਮਵਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਿੁਦਾ ਜਾਂ NRI ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਮਨਆਿਮਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਮਵਿਿੇ ਸਰੇਣੀ 
ਮਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਮਨਿਨ ਕਰਾਇਟੀਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧ  ਅੰਕ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈਮਰਟ ਦਾ 
ਿਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:  

 ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰ / ਜਮੰਨੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ  ਿਰਕਰ ਲਈ 
ਲੜੀ 
ਨੰ 

ਜਿੱਜਦਅਕ ਯੋਗਤਾ   
(Y) 

ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ 
(X) 

ਜਿਸੇਸ਼ ਕਥਨ(x/100)*% Y(ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ) 

1 10+2 70 (70/100)*Y%)( ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 68 
ਪਰਤੀਿਤ ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ (70/100)* 68)= 47.6 
ਅੰਕ ਲੱਗਣਗ ੇ

2 ਗਰੈਜੁਏਸਨ ਮਡਗਰੀ 10 (10/100)*Y% ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 75 
ਪਰਤੀਿਤ ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ((10/100) X 75)=7.5 
ਅੰਕ ਲੱਗਣਗ ੇ

3 B.Ed/NTT /ETT 
(Recognised)  
( ਕੋਈ ਇੱਕ ਿੰਨੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ) 

10 (10/100)*Y% ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 52 
ਪਰਤੀਿਤ ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ (10/100) X 52)=5.20 
ਅੰਕ ਲੱਗਣਗ ੇ

4 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਸਨ 
ਮਡਗਰੀ 

5 (5/100)*Y% ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 70 ਪਰਤੀਿਤ 
ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ((5/100)* 70)=3.50 ਅੰਕ 
ਲੱਗਣਗ ੇ

                          ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ 
5 ਮਵਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਿੁਦਾ 

ਜਾਂ NRI ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ 
ਮਨਆਿਮਰਤ ਔਰਤ 

5 ਮਵਧਵਾ ਨ ੰ  ਪਤੀ ਦੀ ਿੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੇਣ ਤੇ, 
ਤਲਾਕਿੁਦਾ ਮਬਨੇਕਾਰ ਕੋਲ ਿਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਅਤੇ NRI ਵਾਲੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵੱਚ ਪੁਮਲਸ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ UID ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 
ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।   

        ਕੁੱ ਲ ਿੋੜ              100  
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ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ 
 
ਲੜੀ 
ਨੰ 

ਜਿੱਜਦਅਕ ਯੋਗਤਾ  
(Y) 

ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ 
(X) 

ਜਿਸੇਸ਼ ਕਥਨ(x/100)*% Y(ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ) 

1 10 70 (70/100)*Y%) (ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 68 
ਪਰਤੀਿਤ ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ (70/100)* 68)= 47.6 
ਅੰਕ ਲੱਗਣਗ ੇ

2 10+2 10 
 

(10/100)*Y% ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 65 ਪਰਤੀਿਤ 
ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ((10/100)* 65) =6.50 ਅੰਕ 
ਲੱਗਣਗ ੇ

3 ਗਰੈਜੁਏਸਨ ਮਡਗਰੀ 10 (10/100)*Y% ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 75 ਪਰਤੀਿਤ 
ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ((10/100)* 75)=7.50 ਅੰਕ ਲੱਗਣਗ ੇ

4 B.Ed/NTT/ETT 
(Recognised) ਜਾਂ 
ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਸਨ ਮਡਗਰੀ 
(ਕੋਈ ਇੱਕ ਿੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ) 

5 (5/100)*Y% ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 52 ਪਰਤੀਿਤ 
ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ((5/100)* 52)=2.60 ਅੰਕ ਲੱਗਣਗ ੇ

                             ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ 
5 ਮਵਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਿੁਦਾ 

ਜਾਂ NRI ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ 
ਮਨਆਿਮਰਤ ਔਰਤ 

5 ਮਵਧਵਾ ਨ ੰ  ਪਤੀ ਦੀ ਿੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੇਣ ਤੇ, 
ਤਲਾਕਿੁਦਾ ਮਬਨੇਕਾਰ ਕੋਲ ਿਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਅਤੇ NRI ਵਾਲੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵੱਚ ਪੁਮਲਸ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ UID ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 
ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।   

 ਕੁੱ ਲ ਿੋੜ                        100  
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iii. ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤੀ ਅਤ ੇਰਮਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ (ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮਵਧੀ) ਰਾਹੀਂ 

ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੁੱ ਚਾ ਮਰਕਾਰਡ ਰੱਮਖਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਬਨੈਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਰਸੀਦ ਮਬਨੈਕਾਰ ਨ ੰ  ਦੇਵੇਗਾ | ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ  ਨ ੰ  ਹੀ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੀ 
ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿੰਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ |  
 

iv. ਪਰਾਪਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰ ਟਨੀ, ਿੈਮਰਟ ਸ ਚੀ ਮਤਆਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਅਤੇ ਕੌਸਮਲੰਗ/ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 
ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

1. ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰ – ਚੇਅਰਪਰਸਨ  
2. ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ -ਿੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ  
3. ਸਬੰਧਤ ਤਮਹਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ- ਿੈਂਬਰ 
4. ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਿਡੈੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ- ਿੈਂਬਰ 

          ਪਰਾਪਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ, ਚੋਣ ਕਿੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰ ਟਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਿੈਮਰਟ ਸ ਚੀ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ  
          ਜਾਵੇਗੀ | ਿੈਮਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਰਫ਼ ਪਮਹਲੇ 3 ਮਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ   ਕੌਂਸਮਲੰਗ/ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ  

          ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮਤਿ ਿੈਮਰਟ ਸ ਚੀ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਮਕਰਆ ਇਿਮਤਹਾਰ ਦੀ ਅੰਮਤਿ ਮਿਤੀ ਤੋਂ  
          ਅਗਲੇ 15 ਮਦਨਾਂ ਮਵੱਚ ਿੁਕੰਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ |  
 

xiii. ਅੰਮਤਿ ਸ ਚੀ ਮਤਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਿੈਮਰਟ ਸ ਚੀ ਸਬੰਧਤ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਲਾਕ ਸੰਿਤੀ ( ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਲਈ ) ਅਤ ੇਪਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ / ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ / ਨਗਰ 

ਪੰਚਾਇਤ ( ਿਮਹਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ) ਪਾਸ ਪਰਵਾਨਗੀ ਮਹੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਾਸਮਨਕ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜਹਾ ਨਾਲ 
ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਲਾਕ ਸੰਿਤੀ ਜਾਂ ਪਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ / ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ / ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 10 
ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅੰਮਤਿ ਿੈਮਰਟ ਸ ਚੀ ਦੀ ਿੰਨਿ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਅਫਸਰ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਲਖਤੀ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਗਲੇਰੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਮਵੱਚ ਮਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਮਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮਵੱਚ ਸਿਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

xiv. ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ:  
     ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 2 ਮਬਨੈਕਾਰਾਂ  
     ਦੀ ਉਡੀਕ ਸ ਚੀ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਿਾਂ 3 ਿਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵਗੇਾ | ਿੈਮਰਟ ਮਵੱਚ  
     ਪਮਹਲੇ 3 ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਮਚਤ ਸਿੇਂ ਮਵੱਚ ਜੁਆਇਨੰਗ ਮਰਪੋਰਟ ਨਾ ਪੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਰਤ ਮਵੱਚ ਉਸ   
     ਅਸਾਿੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋ ਿੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ l 
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xv. ਹਾਿਰੀ ਜਰਪੋਰਟ, ਮੈਡੀਕਲ / ਸਰੀਰਕ ਜਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਪੁਜਲਸ ਿੈਰੀਜਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਜਿਕੇਟ:  

 
ਮਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਮਨੰਗ ਤੋਂ  ਪਮਹਲਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਿ.ਓ. ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 
ਿੈਡੀਕਲ ਮਫੱਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਪੇਿ ਕਰੇਗਾ | ਮਦਮਵਆਂਗਜਨ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਹੇ ਦਾ ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ 
ਅਨੁਲੱਗ -3 ਅਨੁਸਾਰ  Physically and Medically Fit for Rendering Anganwari Services ਦਾ 
ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲਾਿਿੀ ਹੋਵੇਗਾ l ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਮਲਸ ਸਾਂਝ 

ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁਮਲਸ ਵੈਰੀਮਫਕੇਿਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਮਕਰਆ 15 ਮਦਨਾਂ ਮਵੱਚ ਿੁਕੰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਜੇਕਰ 
ਉਸਦਾ ਿੈਡੀਕਲ ਮਫਟਨੇਸ ਜਾਂ ਪੁਮਲਸ ਵੈਰੀਮਫਕੇਿਨ ਮਰਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਿੀਦਵਾਰੀ 
ਤੁਰੰਤ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ  ਖਤਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸ ਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਿੌਕਾ ਮਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਉਿੀਦਵਾਰ  ਵੱਲੋ 15 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਿਰੀ ਮਰਪੋਰਟ ਪੇਿ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਤਾਂ ਸੰਬਧਤ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਉਡੀਕ ਸ ਚੀ ਦ ੇਅਗਲੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਨ ੰ  ਮਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ 
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਮਬਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋ 15 ਮਦਨਾਂ ਮਵੱਚ ਿੈਡੀਕਲ ਮਫੱਟਨੈਸ  ਅਤੇ ਪੁਮਲਸ 
ਵੈਰੀਮਫਕੇਿਨ ਮਰਪੋਰਟ  ਪੇਿ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮਚਤ ਕਾਰਣ ਮਲਖਤੀ ਰ ਪ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਮਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬਧਤ 
ਮਬਨੈਕਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਮਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੇਿਕਿ ਰੱਦ ਸਿਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਇਸ 
ਉਪਰੰਤ ਉਡੀਕ ਸ ਚੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਬਨੈਕਾਰ ਨ ੰ  ਮਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।  
 

7. ਹੋਰ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ : 
i. ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਸਰਫ਼ ਇਸਤਰੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ 

ਲਈ ਹੈ |  
ii. ਇਹ ਭਰਤੀ ਮਨਰੋਲ ਿਾਣਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਹੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 

ਸਿੇਂ -ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰਧਮਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 
iii. ਮਨਰਧਮਰਤ ਿੈਮਰਟ ਕਰਾਇਟੀਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿੈਮਰਟ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ | ਿੁਕੰਿਲ 

ਹੋਈ ਮਡਗਰੀ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ |  
iv. ਇਸ ਮਵਮਗਆਪਨ ਨ ੰ  ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਮਵਭਾਗ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ | 
v. ਫਾਰਿ ਭਰਨ ਸਿੇਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰ ਆਪ ਮਜੰਿੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਮਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜਹਨ 
ਅਤੇ ਪਰੋਫਾਰਿੇ ਨ ੰ  ਮਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਭਰਨ | ਉਿੀਦਵਾਰ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
ਦੇਖਦੇ ਰਮਹਣ | 

vi. ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਵਆਮਖਆ ਅਤੇ ਮਲਆ ਮਗਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਮਤਿ 
ਅਤੇ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ | 
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vii. ਉਿੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਵੱਮਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਿਰ, ਮਰਹਾਇਿ, ਰਾਖਵੀਂ ਸਰੇਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵ-ੈਤਸਦੀਕ ਿਦੁਾ ( Self attested ) ਕਾਪੀਆਂ, ਮਬਨੈ-ਪੱਤਰ 
ਨਾਲ਼, ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |  

viii. ਮਨਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝ ਠੀ 
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਿੀਦਵਾਰ ਮਵਰੱੁਧ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਨ ੰ  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |  

 
8. ਪਜਹਲੀ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ 

ਭਰਤੀ ਸੰਬਧੀ ਚੋਣ ਕਿੇਟੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਮਲਆਂ ਮਵਰੱੁਧ ਪਮਹਲੀ ਅਪੀਲ, ਮਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਮਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਪੀਲੇਟ ਕਿੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਐਪੀਲੇਟ ਕਿਟੇੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: 

i. ਵਧੀਕ ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਿਨਰ (ਜ) -ਚੇਅਰਪਰਸਨ; 
ii. ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲਾ ਮਵਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ-ਿੈਂਬਰ  
iii. ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫਸਰ -ਿੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ  
ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਨਵਾਰਨ 15 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਿਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ | 

9. ਦੂਿੀ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ 
ਇਸ ਨੋਟੀਮਫਕੇਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਫੈਸਮਲਆਂ ਅਤੇ ਪਮਹਲੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਐਪੀਲੇਟ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਵਰੱੁਧ 
ਦ ਜੀ ਅਪੀਲ, 15 ਮਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਸਨਿੁੱ ਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਜਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮਤਿ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਐਪੀਲੇਟ ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: 

i. ਡਾਇਰੈਕਟਰ -ਚੇਅਰਪਰਸਨ 
ii. ਵਧੀਕ/ਸਯੁਕੰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, - ਿੈਂਬਰ; 
iii. ਸੰਬੰਧਤ ਮਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ- ਿੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ  

ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਨਵਾਰਨ 15 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਿਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ | 
ਸਹੀ /-  

 ਡਾਇਰੈਕਟਰ  
ਸਿਾਮਜਕ ਸੁਰੱਮਖਆ ਅਤੇ  

ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਮਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ  
ਚੰਡੀਗੜਹ  
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ਅਨੁਲੱਗ -3 

ਪੰਜਾਬ ਵ ੱਚ ਆਂਗਣ ਾੜੀ  ਰਕਰ ਦੀਆਂ ਭੂਵਿਕਾ ਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰਿੇ ਾਰੀਆਂ 

Roles and Responsibilities of Anganwari Worker (AWW) in Punjab 

1. ICDS ਸਕੀਮ ਨੂੂੰ  ਸੁਚਾਰੂ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਹਯੋਗ ਅਤ ੇਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ ਰਹਹਣਾ। 

2. ਸਾਲ ਹ ੱਚ ਦੋ  ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹ ਚ ਸਮੂਹ ਪਹਰ ਾਰਾਂ  ਦਾ ਵਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਅਪਡੇਟ 
ਕਰਦੇ ਰਵਿਣਾ ਤਾਂ ਜ ੋ0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦ ੇਬੱਵਚਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰਵਸੂੰਗ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕ ੇਆਂਗਣਵਾੜੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਣ।  

3. ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰਨਾ (ਬੋਣਾਪਨ, ਦੁਬਲਾ ਪਨ, ਘੱਟ ਭਾਰ,  ੱਧ ਭਾਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਹਦ) ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਮਾਹਪਆਂ 
ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ।  

4. 3-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ ਇਕ ECCE ਅਧੀਨ ਪਰੀ- ਸਕੂਲ ਗਹਤਹ ਹਧਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ 
ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

5. ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤਾਂ , ਦੁੱ ਧ ਹਪਲਾਓ ਮਾਂ ਾਂ ਅਤ ੇ6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ,  ਲਈ ਮੀਨ ੂਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਪੋਸਕ ਆਹਾਰ ਹਤਆਰ 
ਕਰ ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਮੁਕੂੰਮਲ ਹਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। 

6. ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਹਪਲਾਓ ਮਾਂ ਾਂ  ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਹਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹਸੱਹਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਹ ਕਾਸ 
ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾ  ਰਕਰ  ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਹੋਮ ਹ ਹ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। 

7. ਆਸਾ  ਰਕਰ ਅਤੇ ANM ਦੇ ਸਹਹਯੋਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਹਸਹਤ ਹਨਰੀਖਣ, ਰੈਫਰਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਆਹਦ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। 
8. ਹ ਭਾਗ  ੱਲੋਂ ਜਾਰੀ  ੱਖ  ੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹਜ ੇਂ ਹਕ ਪੋਸਣ ਅਹਭਆਨ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਹਾਓ, ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਅਡੋਲੋਸੇਂਟ ਗਰਲਜ, ਪਰਧਾਨ 

ਮੂੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ  ੂੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸਨ ਅਤ ੇਵਦਵਵਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ UDID ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਸੂੰਗਹਿਤ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਕੀਮ, ਆਹਦ ਨੂੂੰ  ਼ਿਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹਰਕਾਰਡ ਮਨੇਟਨੇ ਕਰਨਾ।  

9. ICDS ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਛੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣਾ ਹਜ ੇਂ ਹਕ ( ਪੂਰਨ ਪੋਸਕ ਆਹਾਰ, ਪਰੀ- ਸਕੂਲ 
ਹਸੱਹਖਆ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸਣ ਹਸੱਹਖਆ, ਹਸਹਤ ਹਨਰੀਖਣ, ਰੈਫਰਲ ਸੇ ਾ ਾਂ)। 

10. ਹਸਹਤ ਅਤ ੇਪੋਸਣ ਹਸੱਹਖਆ ਲਈ  ੱਖ  ੱਖ ਗਹਤਹ ਹਧਆਂ  ਹਜ ੇਂ ਹਕ VHSND ( Village Health Sanitation and Nutrition Day), 
ਸਮੁਦਾਇਕ ਗਹਤਹ ਹਧਆਂ ਆਹਦ ਨੂੂੰ   ੱਖ  ੱਖ ਹ ਭਾਗਾਂ ਦ ੇਸਹਹਯੋਗ ਨਾਲ ਼ਿਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 

11. ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹ ਚਲੇ ਸਾ਼ੋਿ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਹ਼ਿੂੰ ਮੇ ਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਆਂਗਣ ਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਨੂੂੰ  ਇਸ 
ਸਬੂੰਧੀ ਪਾਬੂੰਦ ਕਰਨਾ। 

12. ਹ ਭਾਗ  ੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਹਸਰ ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਹਕਲ ਆਉਣ 
ਤੇ ਸਰਕਲ ਸੁਪਰ ਾਈਜਰ/ ਬਾਲ ਹ ਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। 

13. ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਪੂੰ ਡ ਦੇ ਹ ਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ  ੱਖ  ੱਖ ਹ ਭਾਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹਹਯੋਗ ਦੇਣਾ। 
14. Monthly Progress Report ਨੂੂੰ  ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ assesment ਕਰਨਾ। 
15. ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹ ਚ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹ਼ਿੂੰ ਮੇ ਾਰ ਹੋਣਾ। 
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ਪੰਜਾਬ ਵ ੱਚ ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਭਵੂਿਕਾ ਾਂ ਅਤ ੇਵਜੰਿੇ ਾਰੀਆਂ 
Roles and Responsibilities of Anganwari Helper (AWH ) in Punjab  

 
1. ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ (ਰਸੋਈ, ਟਾਇਲਟ ਆਹਦ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹ ਚਲੇ ਸਾ਼ੋਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਾਬੂੰਧ 

ਹੋਣਾ। 
2. ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹ ਚ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ (ਬੱਹਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਆਗਂਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤ ੇ

ਛੱਡਣ), ਸਾਂਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨਾਲ ਹਪਆਰ ਭਹਰਆ ਹ  ਹਾਰ ਰੱਖਣਾ। 
3. ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤਾਂ , ਦੁੱ ਧ ਹਪਲਾਓ ਮਾਂ ਾਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ,  ਲਈ ਮੀਨ ੂਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਪੋਸਕ ਆਹਾਰ 

ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਹ ੱਚ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣਾ। 
4. ਪੂਰਨ ਪੋਸਕ ਆਹਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। 
5. ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹ ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੂੰਤ਼ਿਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਾਟਰ ਕੂਲਰ ਆਹਦ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। 
6.  ਆਂਗਣ ਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਪੂੰਡ ਹ ਚ ਇਕ ਅਹਹਮ ਭੂਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹ ਚੋਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ 

ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣ ਾੜੀ  ਰਕਰ ਦਾ ਸਹਹਯੋਗ ਕਰਨਾ। 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


