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

dcso dk BK

1

i/HnkoH;hHn?;H

B'vb nc;o dk BK
;ot ;aqh$;ahwsh
T[w/;a e[wko

nj[Zdk

w'pkfJb BzL

dcso dk N?bhc'B
Bzpo

gsk

Jh^w/b

;z:[es ofi;Noko, ;$;H,
fco'ig[o

80545-12000

01632-221292

24 dh wkb o'v fco'iag[o ;afjo

jrferozepur@gmail.com

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

ਉ ਰਜਿਸਟਰਾਰ,
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ, ਪਾਜਿਲਕਾ

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ਸ਼੍ੁਬਦੀ ਕ ਰ ਫਰਾੜ

ਉ ਰਜਿਸਟਰਾਰ,
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ,

9815683707

.......

ਡੀ.ਸੀ. ਕਭਲ ਕਸ ਐਸ.ਐਸ.ੀ. ਜਫਲਜਡਿੰ ਗ,ਫੀ.
ਫਲਾਕ,ਕਭਰਾ ਨਿੰ.401 ਜਿਲਹਾ ਪਾਜਿਲਕਾ।

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

ਉ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ
ਸਬਾਵਾਂ ਸਰੀ ਭੁਕਤਸਰ ਸਾਜਿਫ

ਸਰੀ ਵਜਰਿੰ ਦਰ ਕੁਭਾਰ

ਉ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਿ)

98886-00977

0

ਸਾਿਭਣ ਕਰਨੈਲ ਜਸਨੇਭਾ, ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਭਿੰ ਡੀ, ਸਰੀ ਭੁਕਤਸਰ
ਸਾਜਿਫ

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

98151^81570

0164^2212409

ewok BzL 463 fibQk gqpzXeh ezgb?e; pfmzvk

98724-01256

01652-232363

ਜਿਲਹਾ ਰੀਸਦ ਕਿੰ ਲ ਕਸ ਜਿਲੀ ਭਿੰ ਜਿਲ ਭਾਨਸਾ

7

T[g ofi;Noko ,
;fjeko ;GktK pfmzvk

8

ਉ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ
ਸਬਾਵਾ ਭਾਨਸਾ

ਤਾਿਸ਼੍ਵਰ ਜਸਿੰ ਘ

9

J/HnkoH;hHn?;H
fco'iag[o

okiB r[opy; okJ/

10

J/HnkoH;hHn?;H ihok

;[yihs f;zzx

11

J/HnkoH;hHn?;H
r[o{jo;jkJ/

r[o;zstho

12

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ/ਸ
ਿਲਾਲਾਫਾਦ

okiB r[opy; okJ/

r[opho f;zx fYZb'A

drcsbathinda@gmail.com

T[g ofi;Noko ;fjekoh ;GktK
pfmzvk
ਉ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾ
ਭਾਨਸਾ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਿ)

DRMANSA19@GMAIL.COM

J/HghHnkJhHUH, ;oeb ;z:[es ofi;Noko, ;fjekoh ;GktK, fco'iag[o wzvb fco'iag[o
;jkfJe ofi;Noko, ;$;H
fco'ig[o
;jkfJe ofi;Noko, ;$;H ihok
tkX{ ukoi
;jkfJe ofi;Noko, ;$;H
r[o{jo;jkJ/
ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

9815349645

01632-242508

vhH;hHezwgb?e; ewok BzL110,111 pbke^
ph fco'iag[o e?AN

arcsfzr093@gmail.com

9815301115

01682-250328

g[okDh dkBkwzvh wkoehN ew/Nh ihok

arzira40@gmail.com

9872172772

-

;oekoh ;e{b bVe/, r[o{jo;jkJ/.

arcsghs@gmail.com

9815349645

01638-253029

ਇਨਸਾਈਡ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਿ ਕਾਲਿ, ਸਾਡੀ ਰਸਈ ਵਾਲਾ
ਗਟ, ਕਭਰਾ ਨਿੰ. 2,3, ਿਲਾਲਾਫਾਦ।

arcsjbd@gmail.com

bVh
BzL

dcso dk BK

13

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ,
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ, ਅਫਿਰ।

14

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ,
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ, ਪਾਜਿਲਕਾ

15 J//HnkoHw'rk

20
21

w'pkfJb BzL

dcso dk N?bhc'B
Bzpo

gsk

Jh^w/b

r[o;zstho

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ

9872172772

01634-234233

ਜਿਲੀ ਭਿੰ ਜਿਲ, ੀ.ਏ.ਡੀ.ਫੀ. ਜਫਲਜਡਿੰ ਗ, ਪਾਜਿਲਕਾ ਰੜ,
ਅਫਿਰ ਜਿਲਹਾ ਪਾਜਿਲਕਾ।

arcsabohar@gmail.com

;qh okigk f;zx

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

9417904070

01638-262716

ਫੀ.ਡੀ.ੀ. ਦਪਤਰ ਪਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਭਗਨਨੇਗਾ ਜਫਲਜਡਿੰ ਗ
ਜਵਿੱ ਚ ਕਭਰਾ ਨਿੰਫਰ-1 ਅਤ 3

arfazilka22@gmail.com

;jkfJe ofi;Noko

98789^69907

01636^234940

ewok BzL108 ;hHpbke vhH;hHezgb?e; w'rk

arcsmoga@gmail.com

J/HnkoHfBjkb f;zx

;otoihs f;zx

;jkfJe ofi;Noko

99887^45698

01636^256599

arnihalsinghwala@gmail.com

J//HnkoHpkxkg[okDk

jowhs f;zx

;jkfJe ofi;Noko

98789^69907

01636^241678

gfjbh wzfib ;hH;hH[phHpoKu,dkDk wzvh fBjkb
f;zx tkbk
ekbe/ o'v pkxkg[okDk

;[yihs f;zx

;jkfJe ofi;Noko

98153^01115

^^^^^

ewok BzL14^15 sfj;hb ezgb?e; Xowe'N

arcssdharamkot@gmail.com

18 J/HnkoHXowe'N
19

nj[Zdk

jowhs f;zx

16 tkbk
17

B'vb nc;o dk BK
;ot ;aqh$;ahwsh

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ, ਸਰੀ
ਭੁਕਤਸਰ ਸਾਜਿਫ
ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ, ਭਲ ਟ
ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ,
ਜਗਿੱ ਦੜਫਾਿਾ

arbaghapurana418@gmail.com

ਸਰੀ ਵਜਰਿੰ ਦਰ ਕੁਭਾਰ

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

98886-00977

163350038

ਿਲਾਲਫਾਦ ਰਡ, ੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਭਿੰ ਡੀ, ਨੇੜ ਫਾਫਾ ਖਤਰਾਲ
ਭਿੰ ਦਰ, ਸਰੀ ਭੁਕਤਸਰ ਸਾਜਿਫ

armuktsar@gmail.com

ਜਭਸ ਜਸਨਾਿ ਜਭਿੱ ਤਲ

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

89681-69636

-

ਸੂਗਰ ਜਭਿੱ ਲ, ਭਾਰਕਪਡ ਜਫਲਜਡਿੰ ਗ, ਭੁਕਤਸਰ ਰਡ, ਭਲ ਟ

maloutarcs@gmail.com

ਜਭਸ ਚਰੀ ਜਸਿੰ ਘ

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

98156-91457

01637-292787

ਗਉਸ਼੍ਾਲਾ ਰਡ ਨੇੜ ਕਆਰਜਟਵ ਫੈਂਕ ਜਗਿੱ ਦੜਫਾਿਾ

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
26
27

;jkfJe ofi;Noko,
;ahBkia fwZsb
;fjekoh ;GktK pfmzvk

;jkfJe ofi;Noko ;fjekoh
;GktK pfmzvk

98886^37547

0164^2211389

ewok BzL 443 fibQk gqpzXeh ezgb?e; pfmzvk

;jkfJe ofi;Noko,
;fjekoh ;GktK,
okwg[ok c{b
;jkfJe ofi;Noko,
;fjekoh ;GktK
sbtzvh ;kp'

nzfwqsgkb f;zx

;jkfJe ofi;Noko, ;L;L c{b

98886^37547

01651^248046

e''oN ezgb?e; fpbfvzr, c{b NkT{B

nzfwqsgkb f;zx

;jkfJe ofi;Noko, ;L;L sbtzvh 98886^37547
;kp' (tkX{ ukoi

01655^221917

e''oN ezgb?e; afpbfvzr, sbtzvh ;kp'

arcsbathinda@gmail.com

arrampuraphul@gmail.cਦm

arcstsabo@gmail.com

bVh
BzL

dcso dk BK

28

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ ਭਾਨਸਾ

29
30

B'vb nc;o dk BK
;ot ;aqh$;ahwsh

nj[Zdk

w'pkfJb BzL

dcso dk N?bhc'B
Bzpo

gsk

Jh^w/b

si/;to f;zx

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ
ਭਾਨਸਾ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਿ)

98724-01256

01652-230494

ਜਿਲਹਾ ਰੀਸਦ ਕਿੰ ਲ ਕਸ ਜਿਲੀ ਭਿੰ ਜਿਲ ਭਾਨਸਾ

ARCSMANSA@GMAIL.COM

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ ਫੁਢਲਾਡਾ

ਤਾਿਸ਼੍ਵਰ ਜਸਿੰ ਘ

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ
ਫੁਢਲਾਡਾ

98724-01256

01652-250829

ਭਾਰਕਪਡ ਜਫਲਜਡਿੰ ਗ ਨੇੜ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਚਕ ਫੁਢਲਾਡਾ

ARBUDHLADA@GMAIL.COM

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ
ਸਰਦੂਲਗੜਹ

ਗੁਰਿਸਰੀਤ ਜਸਿੰ ਘ

ਸਿਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਬਾਵਾਂ
ਸਰਦੂਲਗੜਹ

9465058758

ਤਜਿਸੀਲ ਦਪਤਰ ਕਭਰਾ ਨਿੰ: 11 ਅਤ 16 ਸਰਦੂਲਗੜਹ

ARCSSARDULGARH@GMAIL.CO
M

