
bVh 

BzL

dcso dk BK

B'vb nc;o dk BK  

;ot ;aqh$;ahwsh

nj[Zdk w'pkfJb BzL

dcso dk 

N?bhc'B Bzpo

gsk Jh^w/b

1 i/HnkoH;hHn?;H T[w/;a e[wko

 ;z:[es ofi;Noko, ;$;H, 

fco'ig[o

80545-12000 01632-221292 24 dh wkb o'v fco'iag[o ;afjo jrferozepur@gmail.com

2
vhHnkoH;hHn?;H 

fco'iag[o

P[Gdhg e"o

T[g ofi;Noko,;H; fco'iag[o

(tkX{ ukoi)

98156-83707 01636-228363
vhH;hH ezwgb?e; ewok BzL124,125 

pbke^ph fco'iag[o e?AN

drferozepur@gmail.com

3 ਉਪ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ , ਫਾਿਜਲਕਾ ਸ਼ੀਮਤੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਉਪ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, 

ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ ,
9815683707 .......

ਡੀ.ਸੀ. ਕਮਪਲੈਕਸ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਿਬਲਿਡੰਗ,ਬੀ. 
ਬਲਾਕ,ਕਮਰਾ ਨੰ.401 ਿਜਲਾ ਫਾਿਜਲਕਾ। drcsfazilka@gmail.com

4
THoHw'rk ski/;ato f;zx T[g ofi;Noko 98724^01256 01636^228363 ;hH;hH[phHfpbfvzr ihHNhHo'v w'rk drmoga22@gmail.com

5
ਉਪ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਸਿਹਕਾਰੀ 
ਸਭਾਵ  ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

ਸੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕਮੁਾਰ ਉਪ  ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ) 98886-00977 0
ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਲ ਿਸਨਮਾ, ਨਵ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ
drmukatsar@gmail.com

6
vhHnkoH;hHn?;H 

cohde'N

r[opho f;zx fYZb'

T[g ofi;Noko,;H; cohde'N

tkX{ ukoi

98151-81570 01639-252324 gqpzXeh ezgb?e;, cohde'N drfaridkot@gmail.com

7
T[g ofi;Noko , 

;fjeko ;GktK pfmzvk

r[opho f;zx fYZb'A

T[g ofi;Noko ;fjekoh ;GktK 

pfmzvk

98151^81570 0164^2212409 ewok BzL 463 fibQk gqpzXeh ezgb?e; pfmzvk drcsbathinda@gmail.com

8 ਉਪ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਸਿਹਕਾਰੀ 
ਸਭਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਤਾਜੇਸ਼ਵਰ ਿਸੰਘ ਉਪ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ 

ਮਾਨਸਾ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ)
98724-01256 01652-232363 ਿਜ਼ਲਾ ਪੀਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਿਹਲੀ ਮੰਿਜਲ ਮਾਨਸਾ DRMANSA19@GMAIL.COM

9
J/HnkoH;hHn?;H 

fco'iag[o

okiB r[opy; okJ/ 

;jkfJe ofi;Noko, ;$;H 

fco'ig[o

9815349645 01632-242508
vhH;hHezwgb?e; ewok BzL110,111 pbke^ 

ph fco'iag[o e?AN

arcsfzr093@gmail.com

10 J/HnkoH;hHn?;H ihok ;[yihs f;zzx

;jkfJe ofi;Noko, ;$;H ihok 

tkX{ ukoi 

9815301115 01682-250328 g[okDh dkBkwzvh wkoehN ew/Nh ihok arzira40@gmail.com

11
J/HnkoH;hHn?;H 

r[o{jo;jkJ/

r[o;zstho 

;jkfJe ofi;Noko, ;$;H 

r[o{jo;jkJ/

9872172772 - ;oekoh ;e{b bVe/, r[o{jo;jkJ/. arcsghs@gmail.com

12 ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਸ/ਸ 
ਜਲਾਲਾਬਾਦ okiB r[opy; okJ/ ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 9815349645 01638-253029

 ਇਨਸਾਈਡ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ 
ਗੇਟ, ਕਮਰਾ ਨੰ. 2,3, ਜਲਾਲਾਬਾਦ। arcsjbd@gmail.com

13 ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ , ਅਬੋਹਰ। r[o;zstho ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ 9872172772 01634-234233

ਪਿਹਲੀ ਮੰਿਜਲ, ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਿਬਲਿਡੰਗ, ਫਾਿਜਲਕਾ ਰੋੜ, 
ਅਬੋਹਰ ਿਜਲਾ ਫਾਿਜਲਕਾ। arcsabohar@gmail.com

n?gbhnKN nEkoNh, ;oeb ;z:[es ofi;Noko, ;fjekoh ;GktK, fco'iag[o wzvb fco'iag[o

ghHnkJhHUH, ;oeb ;z:[es ofi;Noko, ;fjekoh ;GktK, fco'iag[o wzvb fco'iag[o

J/HghHnkJhHUH, ;oeb ;z:[es ofi;Noko, ;fjekoh ;GktK, fco'iag[o wzvb fco'iag[o



bVh 

BzL

dcso dk BK

B'vb nc;o dk BK  

;ot ;aqh$;ahwsh

nj[Zdk w'pkfJb BzL

dcso dk 

N?bhc'B Bzpo

gsk Jh^w/b

14 ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ , ਫਾਿਜਲਕਾ

;qh okigk f;zx ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 9417904070 01638-262716
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫਤਰ ਫਾਿਜਲਕਾ ਦੀ ਮਗਨਨਗਾ ਿਬਲਿਡੰਗ 

ਿਵੱਚ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ-1 ਅਤ ੇ3 arfazilka22@gmail.com

15 J//HnkoHw'rk jowhs f;zx ;jkfJe ofi;Noko 98789^69907 01636^234940 ewok BzL108 ;hHpbke vhH;hHezgb?e; w'rk arcsmoga@gmail.com

16
J/HnkoHfBjkb f;zx 

tkbk

;otoihs f;zx ;jkfJe ofi;Noko 99887^45698 01636^256599 gfjbh wzfib ;hH;hH[phHpoKu,dkDk wzvh fBjkb 

f;zx tkbk

arnihalsinghwala@gmail.com

17 J//HnkoHpkxkg[okDk jowhs f;zx ;jkfJe ofi;Noko 98789^69907 01636^241678 ekbe/ o'v pkxkg[okDk arbaghapurana418@gmail.com

18 J/HnkoHXowe'N ;[yihs f;zx ;jkfJe ofi;Noko 98153^01115 ^^^^^ ewok BzL14^15 sfj;hb ezgb?e; Xowe'N arcssdharamkot@gmail.com

19
ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ , ਸੀ 
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

ਸੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕਮੁਾਰ ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 98886-00977 163350038
ਜਲਾਲਬਾਦ ਰੋਡ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਨੜ ੇਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ 

ਮੰਦਰ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ
armuktsar@gmail.com

20
ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ , ਮਲੋਟ

ਿਮਸ ਿਸਨਾਜ ਿਮੱਤਲ ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 89681-69636 - ਸੂਗਰ ਿਮੱਲ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਿਬਲਿਡੰਗ, ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ, ਮਲੋਟ maloutarcs@gmail.com

21
ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ , 
ਿਗੱਦੜਬਾਹਾ

ਿਮਸ ਚੈਰੀ ਿਸੰਘ ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 98156-91457 01637-292787
ਗਉਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਨੜ ੇਕਆੋਪਰੇਿਟਵ ਬਕ ਿਗੱਦੜਬਾਹਾ

argidderbaha@gmail.com

22
J/HnkoH;hHn?;H 

cohde'N

;otoihs f;zx

;jkfJe ofi;Noko, ;$;H 

cohde'N

9815691457 01639-251156 gqpzXeh ezwb?e; cohde'N arfaridkot@gmail.com

23 J/HnkoH;hHn?;H i?s'A ;otoihs f;zx ;jkfJe ofi;Noko, ;$;H i?s' 9988745698 01635-232911 fpbfvzr wkoec?v, i?s' arjatto@gmail.com

24
J/HnkoH;hHn?;H 

e'Neg{ok

fw; u?oh f;zx

;jkfJe ofi;Noko, ;$;H 

e'Neg{ok 

98156-91457 - ;fjekoh wzvheoB ;Gk e'Neg{ok arcskotkapura@gmail.com

25
;jkfJe ofi;Noko, 

;fjekoh ;GktK pfmzvk

;ahBkia fwZsb ;jkfJe ofi;Noko ;fjekoh 

;GktK pfmzvk

98886^37547 0164^2211389 ewok BzL 443 fibQk gqpzXeh ezgb?e; pfmzvk arcsbathinda@gmail.com

26
;jkfJe ofi;Noko, 

;fjekoh ;GktK, 

okwg[ok c{b

nzfwqsgkb f;zx ;jkfJe ofi;Noko, ;L;L c{b 98886^37547 01651^248046 e''oN ezgb?e; fpbfvzr, c{b NkT{B arrampuraphul@gmail.cਦm

27
;jkfJe ofi;Noko, 

;fjekoh ;GktK 

sbtzvh ;kp'

nzfwqsgkb f;zx ;jkfJe ofi;Noko, ;L;L sbtzvh 

;kp' (tkX{ ukoi

98886^37547 01655^221917 e''oN ezgb?e; afpbfvzr, sbtzvh ;kp' arcstsabo@gmail.com

28 ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  ਮਾਨਸਾ

si/;to f;zx 

ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  
ਮਾਨਸਾ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ)

98724-01256 01652-230494 ਿਜ਼ਲਾ ਪੀਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਿਹਲੀ ਮੰਿਜਲ ਮਾਨਸਾ ARCSMANSA@GMAIL.COM

29 ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  ਬੁਢਲਾਡਾ ਤਾਜੇਸ਼ਵਰ ਿਸੰਘ ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  

ਬੁਢਲਾਡਾ 98724-01256 01652-250829 ਮਾਰਕਫੈਡ ਿਬਲਿਡੰਗ ਨੜ ੇਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਚਕੋ ਬੁਢਲਾਡਾ ARBUDHLADA@GMAIL.COM

30
ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 

ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  
ਸਰਦੂਲਗੜ

ਗੁਰਜਸਪੀਤ ਿਸੰਘ ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  
ਸਰਦੂਲਗੜ 9465058758 ਤਿਹਸੀਲ ਦਫਤਰ ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਅਤ ੇ16 ਸਰਦੂਲਗੜ

ARCSSARDULGARH@GMAIL.CO
M



bVh 

BzL

dcso dk BK

B'vb nc;o dk BK  

;ot ;aqh$;ahwsh

nj[Zdk w'pkfJb BzL

dcso dk 

N?bhc'B Bzpo

gsk Jh^w/b


