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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: 

30.  ਅਲੱਫ  ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਢੀਗਰਾਂ 
98766-
00919 

ਹਨਰੰਜਨ ਹਸੰਘ 
88728-35735 

ਰਹਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

8872091187 
ਸੁਹਰੰਦਰ  ਾਲ 

98720-
73207 

 ਮਲਸੀਆਂ     
 ਹਮਰਜਾ ਲੱਖੋ ਕੇ     
 ਿਾਮਦ     
 ਲੋਧਰਾ     
 ਲੱਖੋ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ     
 ਸਵਾਈ ਕੇ ਭੋਖੜੀ     
 ਜਤਾਲਾ     
 ਖੰਬਾ     
 ਦੋਨਾ ਨਵਾਬ 

ਸਾਹਿਬ 
    

 ਸੈਦੇ ਕੇ ਨੋਲ     
31.  ਹਕਲੀ  ਹਨਰੰਜਨ ਹਸੰਘ 

88728-35735 
ਨਰਹਵੰਦਰ ਕੌਰ 

87274-42489 
ਸਵਰਨ ਹਸੰਘ 

94173-67790 
  ਖਾਨ ਗੜਹ     
  ਭ ਰੇ ਖੁਰਦ      
  ਡੋਡ     
  ਸੋਢੀ ਵਾਲਾ     
  ਤਾਰਾ ਹਸੰਘ  ਵਾਲਾ     
  ਮਾਛੀਵਾੜਾ     
  ਕੜਮਾ  ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 

75089-87290 
  

  ਕਰੀ ਕਲਾਂ     
  ਨਵਾਂ ਹਕਲਾ     
  ਚ ਾਤੀ     
  ਜੰਗ  ਹਨਰੰਜਨ ਹਸੰਘ 

88728-35735 
  

  ਤ ਰ     
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  ਕਰੀ ਖੁਰਦ     
  ਬੁਟਰ     
  ਸਰੀਂ ਵਾਲਾ     
  ਮੋਿੜੇ     
32.  ਗੱਟੀ ਮਤੜ  ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 

75089-
87290 

ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ 

88720-91184 
ਮੰਗਲ ਹਸੰਘ 

82830-
19029 

  ਖੰੁਦਰ ਉਤਾੜ     
  ਖੰੁਦਰ ਹਿਠਾਰ     
  ਦੋਨਾ ਖੰੁਦਰ     
  ਫਾਰ ਵਾਲਾ     
  ਚੱਕ ਰਾਉਕੇ 

ਹਿਠਾੜ 
    

  ਰਾਜਾ ਰਾਏ     
  ਦੋਨਾ ਮਤੜ     
  ਮਤੜ ਹਿਠਾੜ     
  ਆਤ ਵਾਲਾ ਉਤਾੜ     
  ਆਤ ਵਾਲਾ ਹਿਠਾੜ     
33.  ਕੋਿਰ ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ ਲਖਬੀਰ ਹਸੰਘ 

94174-
48516 

ਭਗਵਾਨ ਹਸੰਘ 
75984-
52019 

ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ 
88720-91027 

ਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ 

98554-
44940 

  ਚੱਕ ਜਮੀਅਤ 
ਹਸੰਘ ਵਾਲਾ 

    

  ਜੰਡ ਵਾਲਾ  ਸੁਹਨਦਰ ਕੋਰ 
80547-
10900 

  

  ਮੋਠਾ ਵਾਲਾ     
34.  ਚੁੱਘਾ  ਭਗਵਾਨ ਹਸੰਘ 

75984-
52019 

ਿਰਬੀਰ ਕੌਰ 

88720-91025 
ਦਰਹਸ਼ੰਦਰ ਹਸੰਘ 

95308-
72470 

 
  ਸ਼ਰੀਿ ਵਾਲਾ     
  ਹਨਧਾਨਾ   ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ 

94172-82135 
  

  ਵਾਸਲ ਮੋਿਨ ਕੇ     
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  ਮੋਿਨ ਕੇ ਉਤਾੜ     
35.  ਗੁਦੜ ਢੰਡੀ  ਅਮਰਜੀਤ ਹਸੰਘ 

98555-
47135 

ਹਕਰਨ  
94653-07015 

ਗੁਰ ਰੀਤ ਕੌਰ 

88720-91044 

ਰਹਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

81462-
18602 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਸੰਘ 

94655-
07911 

  ਚੱਕ ਸੋਮੀਆ 
ਵਾਲਾ 

    

  ਅਹਿਮਦ ਢਡੀ      
  ਮਾਦੀ ਕੇ     
  ਆਵਾਨ     
  ਮਾੜੇ ਕਲਾਂ  ਕੁਲਬੀਰ ਡੋਗਰਾ 

94176-
04260 

  

  ਮਾੜੇ ਖੁਰਦ     
  ਹ ੰਡੀ      
  ਬਾਜੇ ਕੇ     
36.  ਫਹਤਿਗੜਹ  ਸੁਹਨਦਰ ਕੋਰ 

80547-
10900 

ਸ਼ਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 

99154-95401 
ਗੁਰਦੇਵ ਹਸੰਘ 

88727-
02721 

  ਲੈ ੋ  ਭਗਵਾਨ ਹਸੰਘ 
75984-
52019 

  

  ਕਾਿਨ ਹਸੰਘ 
ਵਾਲਾ 

    

37.  ਜੀਵਾ ਅਰਾਈ  ਰਦੀ  ਧਵਨ 
94176-
32417 

ਸੁਰਜੀਤ ਹਸੰਘ 
98150-
86902 

ਨੀਲ ਕਮਲ 

88720-91028 
ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 

98148-
50618 

  ਹਟਲ  ਅਰਾਈ     
  ਮੰਡੀ ਵਾਲ     
  ਸੇਦੈ ਕੇ ਮੋਿਨ     
  ਕੁਤਬ ਗੜਹ     
  ਮਿੰਤਾਂ ਵਾਲਾ  ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 

75089-
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87290 
  ਚੱਕ ਮਿੰਤਾਂ ਵਾਲਾ     
  ਚੱਕ ਹਨਧਾਨਾ     
  ਕੁਟੀ     
38.   ੰਜੇ ਕੇ ਉਤਾੜ  ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ 

94172-82135 
ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ 
95174-45469 

 

ਿਰਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ 

94643-
07327 

 
  ਛਾਗਾਂ ਰਾਏ 

ਹਿਠਾੜ 
    

  ਿਾਜੀ ਬੇਟ      
   ੰਜੇ ਕੇ ਹਿਠਾੜ     
  ਬੁਲਾ ਰਾਏ ਉਤਾੜ     
  ਬੁਲਾ ਰਾਏ ਹਿਠਾੜ     
  ਖੈਰੇ ਕੇ ਉਤਾੜ  ਅਮਰਜੀਤ ਹਸੰਘ 

98555-
47135 

  

  ਸੁੱ ਲਾ     
  ਦੁਲੇ ਕੇ ਨੱਥ  ਵਾਲਾ     
  ਗੱਟੀ ਅਜੈਬ ਹਸੰਘ 

ਵਾਲਾ 
    

  ਖੈਰੇ ਕੇ ਹਿਠਾੜ     
  ਨ ਰੇਕੇ     
39.  ਛਾਗਾ ਰਾਏ ਉਤਾੜ  ਅਮਰਜੀਤ ਹਸੰਘ 

98555-
47135 

ਮਨ ਰੀਤ ਕੌਰ 

88720-91038 
ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ 

95178-
94278 

  ਨੌਨਾਰੀ ਖੋਖਰ     
  ਮੋਿਨ ਕੇ ਹਿਠਾੜ     
  ਮੇਘਾ ਰਾਏ     
  ਚੱਕ ਮਿਾਇਨ 

ਿਰਦੇ ਢੰਡੀ 
    

  ਚੱਕ ਮੇਘਾ ਵੀਰਾਨ      
  ਚੱਕ ਮੇਘਾ ਮਿੰਤਾ 

ਰਾਏ 
    

  ਵਾਦੀ     
  ਚੱਕ ਮਾਦੀਏ ਕੇ     
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  ਚੱਕ ਕੰਦੇ ਸ਼ਾਿ     
  ਚੱਕ ਹਸ਼ਕਾਰ ਗਾਿ     
  ਦੋਨਾ ਰਾਜਾ ਹਦਨਾ 

ਨਾਥ 
    

40.  ਰਾਣਾ  ੰਜ ਗਰਾਈ  ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ 
75089-
87290 

 ਲਹਵੰਦਰ ਕੌਰ 

88720-91036 
ਅਮਨਦੀ  
ਸ਼ਰਮਾ 
99140-
91400 

  ਮੇਘਾ  ੰਜ ਗਰਾਈ 
ਹਿਠਾੜ 

    

  ਦੋਨਾ ਗੁਦੜ  ੰਜ 
ਗਰਾਈ 

    

  ਇਲਾਈ ਬਖਸ਼ 
ਬੌਦਲਾ 

    

  ਗੁਦੜ  ੰਜ 
ਗਰਾਈ 

    

  ਮੇਘਾ  ੰਜ ਗਰਾਈ 
ਉਤਾੜ 

    

  ਦੋਨਾ ਭਦਰ      
  ਦੋਨਾ ਘੁਗੀ ਕੇ     
41.  ਬਿਾਦਰ ਕੇ  ਅਮਰਜੀਤ ਹਸੰਘ 

98555-
47135 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 

88720-91040 
ਮਨਜੀਤ ਹਸੰਘ 

98553-
66444 

  ਚੱਕ ਸਰਕਾਰ 
ਮਿਾਜੀ ਬਿਾਦਰ 
ਕੇ 

    

  ਚੱਕ ਛਾਗਾ ਰਾਏ     
  ਦੋਨਾ ਬਿਾਦਰ ਕੇ     
  ਰੱਤੇਵਾਲਾ ਉਰਫ 

ਸੋਿਨ ਗੜਹ 
 ਸੁਰਜੀਤ ਹਸੰਘ 

98150-
86902 

  

  ਝਾੜੀ ਵਾਲਾ     
  ਤਲੇ ਵਾਲੀ     
  ਿੱਡੀ ਵਾਲਾ     
 


