
List of villages sector wise of Sub Division Ferozepur. 
 

ਸੈਕਟਰ 
ਨੰ: 

ਸੈਕਟਰ 
ਅਫਸਰ ਦਾ 
ਨਾਮ, 
ਮਹਿਕਮਾ 
ਅਤੇ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 

ਹ ੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਨ ੰ ਗੋ ਦਾ ਨਾਮ 
ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ 
ਨੰ: 

 ਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 

ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਮ. .ਿ.ਵ(ਫੀਮੇਲ) 
ਅਤੇ ਮ. .ਸ 
(ਮੇਲ) ਦਾ ਨਾਮ 
ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 

ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ 
ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਮ. .ਿ.ਵ(ਮੇਲ) 
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 

1.  ਆਸਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 
ਮੋ:ਨੰ: 
95920-
12000 

ਰਾਕੇਸ਼ ਕ  ਰ 
95920-00143 

ਰੇਨ  
98143-10619 

ਜਸ਼ ਾਲ ਬਜਾਜ 

98725-83123 

  ਬਘੇਲ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ     

  ਕੋਤਵਾਲ     

   ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ     

  ਿਾਕੇ ਵਾਲਾ     

  ਭਗਵਾਨ   ਰਾ     

  ਬਿਾਦਰ ਵਾਲਾ     

  ਸੋਢੀ ਵਾਲਾ     

   ੱਧਰੀ     

  ਗਾਮੇ ਵਾਲਾ     

  ਖੁਸ਼ਿਾਲ ਹਸੰਘ 
ਵਾਲਾ 

    

  ਖਾਨੇ ਕੇ ਅਹਿਲ      

  ਠੇਠ     

  ਿਸਤੀ ਵਾਲਾ   ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 
98150-
26000 

  

  ਸ਼ਾਿਦੀਨ ਵਾਲਾ     

  ਹਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ     

  ਬੱਗੇ ਕੇ ਹ ੱ ਲ     

2.  ਦੁਲਚੀਕ ੇ  ਰਹਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 
95927-
72907 

ਸੁਨੀਤਾ 
75298-32691 

ਵਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ 

98880-76872 

  ਕੁਤਬੇਵਾਲਾ     

   ੱਲਾ ਮੇਘਾ     

  ਲੰਗੇਆਣਾ     

  ਭੰਬਾ ਹਸੰਘਵਾਲਾ       

3.  ਵੀਅਰ  ਰਹਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ   ਨਮ ਮਨਜੀਤ ਹਸੰਘ  
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95927-
72907 

75298-32679 94658-12926 

  ਗੁਲਾਮ ਿੁਸੈਨ 
ਵਾਲਾ 

    

  ਮਾਛੀਵਾੜਾ     

  ਉਲਾ ਕੇ     

  ਗੱਟੀ ਰਿੀਮੇ ਕੇ     

  ਸੇਦੈਕੇ     

  ਿਬੀਬਕੇ     

4.  ਸ ਬਾ ਕਦੀਮ  ਗੁਰਦੇਵ ਹਸੰਘ 
ਹਸਧ  94176-
12990 

ਅੰਜ  ਸੇਤੀਆ 

75298-12740 

 

ਗੁਰ ਰੀਤ ਹਸੰਘ 

99888-38638 

   ੀਰਅਸਮਾਈਲ 
ਖਾਂ 

    

  ਸ ਬਾ ਜਦੀਦ     

  ਕਾਿਨਚੰਦ ਵਾਲਾ      

  ਿਸਤੇ ਕੇ     

  ਕੈਲੋ ਵਾਲ     

  ਕਰੀਆਂ 
 ਹਿਲਵਾਲ 

    

  ਹਖਲਚੀ ਜਦੀਦ      

  ਲ ਥੜ     

   ੀਰਾ ਵਾਲਾ     

  ਿਾਜੀ ਛੀਬਾਂ      

  ਹਖਲਚੀ ਕਦੀਮ     

  ਬਾਰੇ ਕੇ  ਰਾਕੇਸ਼ ਕ  ਰ 
95920-00145 

  

  ਲਮੋਚੜ      

  ਮਾਛੀਵਾੜਾ      

  ਅਲੀ ਔਲਖ     

  ਗੋਖੀਵਾਲਾ     

  ਮਧਰੇ       

5.  ਖਾਈ  ਅਮਰੀਕ ਹਸੰਘ 
98554-77074 

ਬਲਹਵੰਦਰ ਕੌਰ  

88720-91182 
ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ 

94642-44562 
  ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਿ ਨ ਰ     
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  ਵਾਿਗੇ ਵਾਲਾ  ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 
98150-
26000 

  

  ਰੋਡੇ ਵਾਲਾ     

  ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ     

  ਿੱਸਨ ਢੱੁਟ     

  ਦੱੁਲੇ ਵਾਲਾ     

   ੀਰ  ਵਾਲਾ     

  ਬੇਗ  ਮਾਿ      

  ਵਹਰਆਮ ਵਾਲਾ     

  ਸੋਢੀ ਵਾਲਾ     

  ਕੰਧਾ ਵਾਲੀ     

6.  ਸਤੀਏ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹਸੰਘ  
94171-
95904 

ਬਲਜੀਤ ਹਸੰਘ 
94640-81887 

ਲਖਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 

95920-11115 
ਕੁਲਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ  

94634-27113 

  ਡਸਟ ਲ ਸਾਹਿਬ     

  ਮੋਿਕਮ ਖਾਂ ਵਾਲਾ     

  ਸਾਦੇਂ ਿਾਸ਼ਮ  ਸੁਖਦੇਵ ਹਸੰਘ 
98880-61116 

  

  ਕਾਕ ਵਾਲਾ     

  ਬੱਧਨੀ ਜੈਮਲ 
ਵਾਲਾ 

    

  ਮਾਛੀ ਵਾੜਾ ਉਰਫ 
ਕਮੱਗਰ 

    

  ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ 
ਉਰਫ 
ਹ ਆਰੇਆਣਾ 

    

7.  ਮੱਲਵਾਲ  ਮਨਜੀਤ ਹਸੰਘ 
80542-29077 

ਕੁਲਹਵੰਦਰ ਕੌਰ  
97803-24611 

ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ   
98775-70801 

  ਸੈਂਦਾ ਵਾਲਾ     

  ਬਾਜੀਦ  ੁਰ  ਬਲਜੀਤ ਹਸੰਘ 
94640-81887 

  

  ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ     

8.  ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ  ਮਨਹਜੰਦਰ ਾਲ 
ਹਸੰਘ 97803-
00040 

 ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 

88720-91009 
ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ 

97793-70054 



List of villages sector wise of Sub Division Ferozepur. 
 

  ਵਲ ਰ     

  ਗਡੋਡ      

  ਜਮੀਤ ੁਰ ਢੇਰ      

  ਮੋਿਕਮ ਭੱਟੀ     

  ਚੰਗਾਲੀ ਕਦੀਮ  ਸ਼ਰੀ ਹਕਰਸ਼ਨ 
98766-
00901 

  

  ਫਰੀਦੇ ਵਾਲਾ     

  ਰੁਕਣ ਸ਼ਾਿ ਵਾਲਾ     

  ਸੱਦ  ਸ਼ਾਿ ਵਾਲਾ     

9.  ਲੋਿਗੜ  ਿਰ ਰੀਤ ਹਸੰਘ 
98764-18604 

ਸੋਮਾ  
88720-91004 

ਿਰਕਮਲ ਹਸੰਘ   
98142-23976 

  ਸੁਰ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ     

  ਨਾਜ  ਸ਼ਾਿ ਹਮਸ਼ਰੀ     

  ਕੁਲਗੜੀ     

  ਸੋਢੀ ਨਗਰ  ਵਤਨ ਰੀਤ ਹਸੰਘ 
94780-
90009 

  

  ਕਾਦਾ ਬੋੜਾ     

10  ਆਰਫ ਕੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ 
99149-
65774 

ਏਕਮ ਹਸੰਘ 
78375-86315 

ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ 

99146-34407 

ਬਲਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 

88722-90614 

ਗੁਰ ਰਤਾ  ਹਸੰਘ  

94646-72002 

  ਬੱਗੇਵਾਲਾ     

  ਗੁਲਾਮ ਵਾਲਾ     

  ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ     

  ਫਰੀਦੇ ਵਾਲਾ     

  ਇਲਮੇ ਵਾਲਾ  ਰਮਨ ਧਵਨ 
97799-
20832 

  

  ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ     

  ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ     

  ਕਮਾਲਾ ਬੋਦਲਾ     

  ਅਲੀ ਵਾਲਾ     
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  ਗੁਰਹਦਤੀ ਵਾਲਾ     

  ਫੱਤਾ ਬੋੜਾ      

  ਕਾਲ  ਵਾਲਾ     

  ਕਾਮਲ ਵਾਲਾ 
ਖੁਰਦ 

    

11.  ਮਸਤੇ ਕੇ   ਏਕਮ ਹਸੰਘ 
78375-86315 

ਦਹਵੰਦਰ ਕੌਰ 

88720-91188 
ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ  

99148-42922 
  ਬਾਲਾ ਮੇਘਾ     

  ਜਾਮਾ ਮੇਘਾ     

  ਕਾਮਲ ਵਾਲਾ     

12.  ਚੰਗਾਲੀ ਜਦੀਦ  ਰਾਮ ਹਸੰਘ 
94631-33401 

ਅਮਨਦੀ  ਕੌਰ 

75298-32676 
ਜਸ਼ਵੀਰ ਹਸੰਘ 

98550-80408 
  ਢੋਲੇ ਵਾਲਾ     

  ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ     

  ਸੁੱ ਧ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ     

  ਚੁਗੱਤੇ ਵਾਲਾ     

  ਮਿਾਲਮ  ਨਾਇਨ ਕ  ਰ 
90410-
30008 

  

  ਯਾਰੇ ਸ਼ਾਿ ਵਾਲਾ     

  ਹਸੰਧ      

  ਲੱਖਾ ਭੇਡੀਆਂ     

   ੱਤੀ ਗੈਰ ਆਬਾਦ     

  ਅੱਕ  ਮਸਤੇ ਕੇ     

  ਭਾਲਾ ਫਰਾਇਆ 
ਮੱਲ 

    

  ਤੇਗਾ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ     

13.  ਦ ਲਾ ਹਸਂਘ ਵਾਲਾ  ਹਵਜੈ ਕੁਮਾਰ 
98772-23221 

ਰੀਤ  
75298-32690 

ਕੁਲਹਵੰਦਰ 
ਕੁਮਾਰ 94642-
08618 

  ਕਮਾਲਾ ਹਮੱਡ      

  ਕੁਤਬਦੀਨ ਵਾਲਾ     

  ਿਾਮਦ ਵਾਲਾ     

  ਬੱਗ  ਵਾਲਾ     

  ਰੁਕਨੇ ਵਾਲਾ     
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  ਬੰਡਾਲਾ     

  ਕਾਲੇ ਕੇ ਹਿਠਾੜ     

  ਧੀਰਾ ਘਾਰਾ     

  ਹਨਿਾਲਾ ਲਵੇਰਾ     

14.  ਕਟੋਰਾ  ਨਾਇਨ ਕ  ਰ 
90410-
30008 

ਬਲਹਜੰਦਰ ਕੌਰ 

98142-00975 

ਮਨ ਰੀਤ ਹਸੰਘ  

85285-88884 

ਅਮਨਦੀ  ਹਸੰਘ  

98156-41939 

  ਤੱਲੀ ਸੈਦਾ ਸ਼ਾਿ      

  ਬਾਗੇ ਵਾਲਾ     

  ਜੀਵਾਂ ਭੇਡੀਆਂ     

  ਹਨਜਾਮ ਵਾਲਾ     

  ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ     

  ਸਾਦਾ ਮੌਜਾ     

  ਅਟਾਰੀ  ਹਵਜੈ ਕੁਮਾਰ 
98772-23221 

  

  ਠੇਠ     

  ਅੱਕ  ਵਾਲਾ     

  ਕਾਮਲ ਵਾਲਾ     

  ਅਸਮਾਨ ਰੰਧਾਵਾ     

  ਲੱਖਾ ਬ ਬਨਾ     

  ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ     

  ਆਲੇ ਵਾਲਾ     

  ਭੱਦਰ      

15.  ਝੋਕ ਿਰੀਿਰ ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ 
98142-
24803 

ਗੁਰਦੇਵ ਹਸੰਘ 
ਹਸਧ  94176-
12990 

ਹਕਰਨ 

75298-32690 
ਸਤਨਾਮ ਹਸੰਘ 

88729-48072 

  ਨ ਰ  ੁਰ ਸੇਠਾਂ  ਮਨਜੀਤ ਹਸੰਘ 
80542-29077 

  

  ਰੁਕਨਾ ਮੁੰ ਗਲਾ     
  ਬ ਟੇ ਵਾਲਾ     
16.  ਤ ਤ  ਗੁਰਦੇਵ ਹਸੰਘ 

ਹਸਧ  94176-
12990 

ਕੰਵਲ ਰੀਤ ਕੌਰ 

88720-91198 
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ 

98785-73114 
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  ਕਾਸ   ਬੇਗ      
  ਰੁਕਨਾ ਬੇਗ      
  ਮਾਣਾ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ  ਸੁਖਦੇਵ ਹਸੰਘ 

98880-61116 
  

  ਸੱ ਾਂਵਾਲੀ     
  ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ     
  ਵਾਂ      
17.  ਬੁੱ ਕਣ ਖਾਂ ਵਾਲਾ  ਿਰ ਰੀਤ ਹਸੰਘ 

98764-18604 
ਦਹਵੰਦਰ ਕੌਰ  
75298-32676 

 

ਗੁਰਜੰਟ ਹਸੰਘ 

87259-00038 

  ਨੋਰੰਗ ਕੇ ਲੇਲੀ     
  ਨੋਰੰਗ ਕੇ ਹਸਆਲ     
  ਹਘੰਨੀ ਵਾਲਾ     
  ਫੱਤ  ਵਾਲਾ     
  ਧੀਰਾ  ੱਤਰਾਂ  ਗੁਰਤਾਰ ਹਸੰਘ 

94646-11048 
  

  ਸੈਦੇ ਕੇ ਰੁਿੇਲਾ     
  ਗਾਮੇ ਵਾਲਾ     
18.  ਮਹਿਮਾ  ਜਸਬੀਰ ਹਸੰਘ 

99157-
76980 

ਬਲਹਜੰਦਰ  ਾਲ 
ਕੌਰ 

75298-32682 

 ਵਨ ਕੁਮਾਰ  
98552-77884 

  ਚੱਕ ਰੋੜਾ ਵਾਲਾ     
  ਗੁਲਾਮ  ੱਤਰਾ     
  ਚ ਿੜ ਹਖਲਚੀ     
  ਭਾਵੜਾ ਆਜਮ 

ਸ਼ਾਿ 
 ਗੁਰਦੇਵ ਹਸੰਘ 

96464-
33624 

  

  ਨਸੀਰਾ ਹਖਲਚੀ     
  ਮੱਲ  ਵਾਲਾ     
  ਭੜੋਲੀ ਭੰਨ     
19.  ਬੁਰਜ ਮੱਖਣ ਹਸੰਘ   ਜਸਬੀਰ ਹਸੰਘ 

99157-
76980 

ਰੀਬੀਕਾ  
88720-91032 

dbihs f;zx  

73474-60157 

  ਲੋਿੜਾ ਨਵਾਬ 
ਸਾਹਿਬ 
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  ਅਲੀ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆ     
  ਚੱਕ ਟਾਿਲੀ 

ਵਾਲਾ 
    

  ਹਦਲਾ ਰਾਮ     
  ਝੋਕ ਟਹਿਲ ਹਸੰਘ     
  ਥੇਿ ਗੁੱ ਜਰ      
  ਚੱਕ ਸਾਧ  ਵਾਲਾ     
  ਸ਼ਾਮ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ     
  ਟਾਿਲੀ ਵਾਲਾ     
  ਚੱਕ ਿਰਾਜ     
20.  ਹਫਰੋਜਸ਼ਾਿ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ 

94639-
77293 

ਵਤਨ ਰੀਤ ਹਸੰਘ 
94780-
90009 

ਜ਼ਸਬੀਰ ਕੌਰ  
88720-91014 

ਜਗ ਰੀਤ ਹਸੰਘ  
84379-54061 

  ਇੱਟਾਂਵਾਲੀ     
  ਹਮਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ     
  ਉਗੋਕੇ     
  ਭੰਬਾ ਵਾਲਾ ਉਰਫ 

ਲੰਡਾ 
    

  ਢੀਂਡਸਾ     
  ਮਾਛੀਵਾੜਾ      
21.  ਸ਼ਹਿਜਾਦੀ  ਸੁਖਵੰਤ ਹਸੰਘ 

94650-
53929 

ਹਛੰਦਰ ਕੌਰ 

88720-90985 
ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ   
95170-00504 

  ਸਰਾਂਵਾਲੀ     
  ਭਾਂਗਰ  ਸੁਖਦੇਵ ਹਸੰਘ 

98880-61116 
  

  ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ  ੰਜਾਬ 
ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ 

    

  ਬਧਨੀ ਗੁਲਾਬ 
ਹਸੰਘ 

    

  ਹਗੱਲ  ਗੁਰਮੇਜ ਹਸੰਘ 
94642-
95300 

  

  ਜ਼ੰਡ ਵਾਲਾ     
  ਚੰਦੜ     
22.  ਨਰੈਣ ਗੜ  ਜਗਨੰਦਨ ਹਸੰਘ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰ ਰੀਤ ਹਸੰਘ 
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94179-89119 88720-91006 89680-19683 
  ਭੰਗਾਲੀ     
  ਵਾੜਾ ਜਵਾਿਰ ਹਸੰਘ 

ਵਾਲਾ 
    

  ਸੁਲਿਾਨੀ     
  ਮੋਿਕਮ ਵਾਲਾ  ਧਰਹਮੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

98159-27000 
  

  ਕਾਲੀਏ ਵਾਲਾ     
  ਠੇਠਰ ਖੁਰਦ     
  ਠੇਠਰ ਕਲਾਂ     
  ਅਰਾਜੀ ਕਟੋਹਰਆ     
23  ਸ਼ਕ ਰ  ਮਹਿੰਦਰ ਾਲ 

ਹਸੰਘ 95308-
15488 

ਸੁਖਹਵੰਦਰ ਕੌਰ 

88720-91001 
ਿਰਨੇਕ ਹਸੰਘ 

98141-81920 

  ਖਵਾਜਾ ਖੜਕ     
  ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਭਾਈ 

ਗੁਲਾਬ ਹਸੰਘ 
ਵਾਲਾ 

    

  ਕਰਮ  ਵਾਲਾ     
  ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਬਾਜਾ 

ਕੌਤਵਾਲ 
    

  ਘੱਲ ਖੁਰਦ  ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਸੰਘ 
94174-89118 

  

  ਜਵਾਿਰ ਹਸੰਘ      
  ਿਕੁਮਤ ਹਸੰਘ 

ਵਾਲਾ 
    

24.  ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਕਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਹਸੰਘ 
94639-
77293 

ਜਗਨੰਦਨ ਹਸੰਘ 
94179-89119 

 ਸੁਖਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 

70870-78149 

  ਹਫੱਡਾ     
  ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਖੁਰਦ  ਧਰਹਮੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

98159-27000 
  

  ਕੋਟਲਾ     
  ਿਰਾਜ   ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਸੰਘ 

94174-89118 
  

  ਝੱਜੀਆਂ     
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  ਕਰਹਮਤੀ     
25.  ਭੋਲ  ਵਾਲਾ 

 
 ਆਤਮਾ ਹਸੰਘ 

98558-94511 
ਜਸਹਵੰਦਰ ਕੌਰ  
88720-90988 

ਕੁਲਹਵੰਦਰ 
ਕੁਮਾਰ 

94642-08618 
  ਮਾਛੀ ਬੁੰ ਗਰਾ     
  ਤੰੁਬੜ ਭੰਨ     
  ਲਲੇ     
   ੱਤਲੀ  ਜਗਨੰਦਨ ਹਸੰਘ 

94179-89119 
  

  ਹਮਰਜੇ ਕੇ     
  ਜੀਤ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ     
  ਲੋਿਾਮ     
  ਕਬਰ ਵੱਛਾ  ਆਤਮਾ ਹਸੰਘ 

98558-94511 
  

  ਕੈਲਾਸ਼     
26.  ਲਖਮੀਰ ਕੇ 

ਉਤਾੜ 
ਸੰਤੋਖ ਹਸੰਘ 
98146-
39279 

ਜਸ ਾਲ ਹਸੰਘ 
98145-00011 

ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 

75298-32695 
ਜਜਬੀਰ ਹਸੰਘ  

94175-65004 

  ਚੱਕ ਸਰਕਾਰ 
ਉਰਫ ਦੋਨਾ ਜੈਮਲ 
ਵਾਲਾ 

 ਅਸ਼ੋਕ ਖਨਾ 
94641-62311 

  

  ਮੱਲਾ ਰਿੀਮੇ ਕੇ 
ਉਤਾੜ 

    

  ਰਿੀਮੇ ਕੇ ਹਿਠਾੜ     
  ਰਿੀਮੇ ਕੇ ਉਤਾੜ     
  ਗੱਟੀ ਬਸਤਾ ਨੰ .2      
  ਛਾਗਾਂ ਖੁਰਦ     
  ਚੱਕ ਦੋਨਾ ਰਿੀਮੇ 

ਕੇ 
    

  ਲਖਮੀਰ ਕੇ 
ਹਿਠਾੜ 

    

  ਗੱਟੀ ਬਸਤਾ ਨੰ .1      
  ਹਟੱਬੀ ਕਲਾਂ  ਰਜਨੀ ਕਲਾ 

98781-10909 
  

  ਜੋਧ ੁਰ     
  ਚੱਕ ਘਬਾਈ     
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ਉਰਫ ਟਾਗਣ 
  ਚੱਕ ਘਬਾਈ 

ਉਰਫ ਤਰਾਂ ਵਾਲੀ 
    

  ਛਾਗਾਂ ਮੱਖਣਾ     
  ਬਸਤੀ  ਠਾਣਾ 

ਵਾਲੀ 
    

27.  ਲੱਖਾ ਿਾਜੀ  ਜਸ ਾਲ ਹਸੰਘ 
78145-00011 

ਜ਼ਸਹਵੰਦਰ ਕੌਰ 

88720-91185 
ਅਮਰਜੀਤ ਹਸੰਘ  

98143-10712 
  ਮਹਿਮ ਦ ਕੇ 

ਹਿਠਾੜ 
    

  ਵਾਿਗ ਕੇ     
  ਰੁਿੇਲਾ ਿਾਜੀ 

ਹਿਠਾੜ 
    

  ਮਹਿਮ ਦ ਕੇ ਮਾਲ 
ਹਿਠਾੜ 

    

  ਹਮੱਡਾ ਿਾਜੀ     
  ਮੁਿੰਮਦ ਖਾਂ 

ਹਨਆਜੀ 
    

  ਚੱਕ ਸੰਤੋਰੀਆ     
  ਭੰਬਾ ਿਾਜੀ     
  ਚੱਕ ਮੱਲਾ ਕਰੀ     
  ਫੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿਠਾੜ     
  ਮਹਿਮ ਦ ਕੇ 

ਉਤਾੜ 
    

  ਕਮਾਲ ਦੀਨ 
ਹਨਆਜੀ 

    

  ਗੱਟੀ ਮਹਿਮ ਦ ਕੇ 
ਮਾਲ ਹਿਠਾੜ 

    

  ਰੁਿੇਲਾ ਿਾਜੀ 
ਉਤਾੜ 

    

  ਫੱਤੇ ਵਾਲਾ ਉਤਾੜ     
  ਿਬੀਬ  ਵਾਲਾ     
  ਗੰਧ  ਹਕਲਚਾ 

ਉਤਾੜ  
    

  ਗੰਧ  ਹਕਲਚਾ 
ਹਿਠਾੜ 

    

  ਹਨਿਾਲਾ ਹਕਲਚਾ     
  ਦੋਨਾ ਤੇਲ  ਮੱਲ     
  ਗੱਟੀ ਤੇਲ  ਮੱਹਿ     



List of villages sector wise of Sub Division Ferozepur. 
 

ਟੁਕੜਾ 
28.   ੋਜੋ ਕੇ ਉਤਾੜ  ਦਲੀ  ਹਸੰਘ 

98766-
00907 

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 

78143-76633 
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

94650-
94398 

  ਕਾਲ  ਅਰਾਈਆ 
ਹਿਠਾੜ 

    

  ਅਨੈਤ ਕੇ     
  ਕਾਲ  ਅਰਾਈਆ 

ਉਤਾੜ 
    

   ੋਜੋ ਕੇ ਹਿਠਾੜ     
  ਗੱਟੀ ਚੱਕ ਜਦੀਦ     
  ਕਾਕੜ     
  ਚੱਕ ਭੰਗੇ ਵਾਲਾ     
  ਹਟੱਬੀ ਖੁਰਦ     
   ੀਰ ਖਾਂ ਸ਼ੇਖ     
  ਫੁੱ ਲਰ ਵਨ     
  ਭ ਰੈ ਕਲਾਂ     
  ਿੁਸੈਨ ਸ਼ਾਿ ਵਾਲਾ     
  ਆਲਾ ਧੱੁਤਾ     
  ਕਾਲਾ ਹਟੱਬਾ     
  ਝੋਕ ਨੌਧ ਹਸੰਘ     
  ਸਦਰ ਦੀਨ ਵਾਲਾ     
  ਮਹਿਲ ਹਸੰਘ 

ਵਾਲਾ 
    

29.  ਬੇਟ  ਕਦੀਮ  ਿੰਸ ਰਾਜ 
98762-61011 

ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ 

88720-91177 
ਸੋਨ ੰ  ਕੁਮਾਰ 

98555-
47882 

  ਰਾਉ ਕੇ ਉਤਾੜ     
  ਮੱਤੜ ਉਤਾੜ     
  ਰਾਉ ਕੇ ਹਿਠਾੜ     
  ਬੋਦਲ     
  ਚੱਕ ਖੰੁਦਰ     
  ਦਰੀਏ ਕੇ     
  ਿਜਾਰਾ ਹਸੰਘ 

ਵਾਲਾ 
 ਦਲੀ  ਹਸੰਘ 

98766-
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00907 
  ਲੱਖਾ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ 

ਹਿਠਾੜ 
    

  ਲੱਖਾ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ 
ਉਤਾੜ 

    

  ਜਾਮਾ ਰੱਖੀਆ 
ਉਤਾੜ 

    

  ਜਾਮਾ ਰੱਖੀਆ 
ਹਿਠਾੜ 

    

  ਚੱਕ ਸਵਾਈ ਖੁਰਦ     
 


