
61 نصیرآباد

ریمارکس

انچارج ڈسپلے 

سینٹر کا رابطہ 

نمبر
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نمبر

 

شما

ر
7 6 5 4 3 2 1

0300-3177628

اخالق حسین جونئیر اسسٹنٹ 

د فتر ضلعی الیکشن کمشنر 

نصیرآباد، بحنگر روڈ ڈیرا مراد 

جمالی۔

تمام ضلع تمام ضلع
دفتر ضلعی الیکشن کمشنر 

نصیرآباد، بھنگر روڈ ڈیرا 

مراد جمالی۔

1

الیکشن کمیشن آف پاکستان

 بجے تک۔ ڈسپلے سینٹرز اتوار کو بھی کھال رہے گا۔4 بجے سے شام 8ڈسپلے سینٹر کے اوقات کار صبح 

:ضلع میں بنائے گئے ڈسپلے سینٹرز کی ُکل تعداد

0335-0032701

 محمد اسلم  جے وی ٹی

 گورنمنٹ اسپیشل ہا ئی سکول

ڈیرا مراد جمالی

میونسپل کمیٹی ڈیرا مراد جمالی
گورنمنٹ اسپیشل ہائی 

اسکول ڈیرا مراد جمالی

:ضلع

472050101-122 (22) 2

فہرست برائے ڈسپلے سینٹرز- انتخابی فہرستوں کی نظرثانی 

 اپریل تک ہوگی24 مارچ تا 26ابتدائی انتخابی فہرستوں کی اشاعت 

3
گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول 

ڈیرا مراد جمالی

6
گورنمنٹ پرائمری  سکول 

سبز علی عمرانی

حاجی دولت جے ای ٹی

 گورنمنٹ ہا ئی سکول  کوٹ مینگل
0347-3438151

امداد علی  جے وی ٹی 

گورنمنٹ ہا ئی سکول شہید سہیل 

اسلم 

ڈیرا مراد جمالی

0334-1812378

5
گورنمنٹ  ہائی سکول 

کوٹ مینگل

حنیف شاہ جے وی ٹی 

گورنمنٹ ہا ئی سکول  کوٹ مینگل
0300-3547164

4
گورنمنٹ ہا ئی سکول شہید 

سہیل اسلم 

 ڈیرا مراد جمالی

 ا رشاد احمد  ایس ایس  ٹی

 گورنمنٹ ماڈل ہا ئی سکول

ڈیرا مراد جمالی

0333-3701000

8
گورنمنٹ پرائمری  سکول 

جمعہ خان عمرانی

 خدا بخش جے وی ٹی 

گورنمنٹ مڈل سکول تاج العلوم

7
گورنمنٹ پرائمری  سکول 

حاجی خان پہنیار
0345-8359457

دائم علی  جے ای ٹی 

گورنمنٹ  ہا ئی سکول  سید محمود 

شاہ

مانجھوٹی
472010201 

472010202

مانجھوٹی

گورنمنٹ  ہائی سکول 

شفیع محمد عمرانی
9

واجد علی  جے ای ٹی

گورنمنٹ  ہا ئی سکول  شفیع محمد 

عمرانی

مانجھوٹی

(15) 215-472050201میونسپل کمیٹی ڈیرا مراد جمالی

(15) 315-472050301میونسپل کمیٹی ڈیرا مراد جمالی

جھڈیر 

472010101  

472010102 

472010103  

472010104 

472010105

جھڈیر 
472010106 

472010107

472010203 

472010204 

472010205 

472010206 
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چھترو مل  ایس ایس ٹی 

گورنمنٹ ہا ئی سکول چھتر 
472020101-103 (3) 

472020107-113 (10) 

اولہ / ارباب واہ/ دھوک/ سخی واہ 

/ بالینہ/ خان واہ/ سون واہ/ چحتر

گوٹھ میانی ہتھیانی/ بنگو

گورنمنٹ  ہائی سکول 

چھتر
18

 سید رسول بخش شاہ پی ٹی آئی  

گورنمنٹ ہا ئی سکول چھتر

472020104 

472020105 

472020106

قلندرانی/ وزیرانی
گورنمنٹ پرائمری  سکول 

سعید محلہ چھتر
19

472010409 

472010410 

472010411 

472010412 

472010413 

472010101-107 (7) 

472010201-208 (8)  

472010301-310 (10) 

472010401-413 (13) 

گورنمنٹ  ہائی سکول 

سید محمود شاہ
10

موال بخش جے وی  ٹی 

گورنمنٹ ہائی سکول   سید محمود 

شاہ

0345-3961050

گورنمنٹ  ہائی سکول 

شفیع محمد عمرانی
9

واجد علی  جے ای ٹی

گورنمنٹ  ہا ئی سکول  شفیع محمد 

عمرانی

مانجھوٹی

احمد خان جے وی ٹی 

گورنمنٹ پرائمری سکول سکندرآباد

گورنمنٹ  ہائی سکول 

محمد رحیم مینگل
12

اقبال احمد جے ای ٹی 

گورنمنٹ با ئی سکول محمدرحیم 

مینگل

11
گورنمنٹ  مڈل  سکول 

خدا بخش کھوسہ

پنھل خان جےای ٹی 

گورنمنٹ ہا ئی سکول     خدا بخش 

کھوسہ

میر محمد جے وی ٹی 

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

دوست محمدبنگلزئی

14
گورنمنٹ پرائمری  سکول 

محمد صدیق بنگلزئی

سلطان احمد  جے وی ٹی

 گورنمنٹ پرائمری سکول محمد 

صدیق بنگلزئی
قبہ شیر خان 

472010403 

472010404  

472010405 

قبہ شیر خان 

472010406 

472010407  

472010408 

 سید ہدایت شاہ جے ای ٹی 

گورنمنٹ اسپیشل ہا ئی سکول

ڈیرا مراد جمالی

0300-3613721 تمام بالک تحصیل ڈیرا مراد جمالی دیہہی ایریا

16
گورنمنٹ  مڈل  سکول 

نوتال

عبدالستار ہیڈ ماسٹر 

گورنمنٹ مڈل سکول نوتال
0331-3303927 قبہ شیر خان 

17
گورنمنٹ اسپیشل ہائی 

اسکول ڈیرا مراد جمالی   

اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر

گورنمنٹ پرائمری  سکول 

علی بخش ساسولی
15

13
گورنمنٹ پرائمری  سکول 

عبدالعزیز ساسولی

472010205 

472010206 

مانجھوٹی
472010207 

472010208 

بیدار

472010301  

472010302 

472010303 

472010304   

472010305  

472010306  

بیدار

472010307  

472010308 

472010309 

472010310  

قبہ شیر خان 
472010401 

472010402 
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انوار الحق جے ای ٹی     گورنمنٹ 

مڈل   سکول کورار
472020207-210 (4)

طاہر / طاہر کوٹ غربی/ کورار

دار کنڈ/ کوٹ شرقی
گورنمنٹ مڈل سکول کورار 24

محمد عالم جے وی ٹی                

                                          

                                          

                                

گورنمنٹ پرائمری سکول کنری

472020213-215 (3) سون واہ/ کنری/ ماچھی واہ گورنمنٹ پرائمری اسکول کنری 25

0345-3159880

دھنی بخش جے وی ٹی               

                                          

                                          

                                 

گورنمنٹ پرائمری سکول شاہ پور

472020301 شاہ پور  گورنمنٹ پرائمری سکول شاہ پور 26

0345-2990162

عبدالمالک جے وی ٹی                

                                          

                                          

                                

گورنمنٹ مڈل سکول دولت گھاڑی

دولت گھاڑی بیرون/  دولت گھاڑی اندرون (4) 472020308-311 گورنمنٹ مڈل سکول دولت گھاڑی 27

 عبدالنبی جے وی  ٹی 

گورنمنٹ پرائمری سکول بانڑی

472020206 &  

472020211-212 (3) 
باڑا جٹ/ کھیہ شرقی/ بانڑی

گورنمنٹ پرائری اسکول 

بانڑی
23

 غالم محمد جے وی  ٹی 

گورنمنٹ ہائی   سکول مرادفلیجی
472020201-205 (5)

فلیجی / کھیہ غربی/ سیری واہ

فلیجی ہللا / فلیجی میر واہ/ کھبڑ واہ

واہ

گورنمنٹ  ہائی سکول 

فلیجی
22

 سید رسول بخش شاہ پی ٹی آئی  

گورنمنٹ ہا ئی سکول چھتر

472020104 

472020105 

472020106

قلندرانی/ وزیرانی
گورنمنٹ پرائمری  سکول 

سعید محلہ چھتر
19

0345-8329876

 میر ہزا ر پی ٹی آئی 

گورنمنٹ مڈل سکول دولت گھاڑی

472020114 & 118 (2) 

472020302-307 (6)  

472020323-325 (3)  

/ لنڈا بالینہ/ درمان/ شیرانی غربی

شکر / کجل پور/ شیرانی شرقی

خان واہ زیرینہ/ لنڈا زیرینہ/ واہ

گورنمنٹ پرائمری  سکول 

کنڈی
20

 محمد بچل جے وی  ٹی 

گورنمنٹ پرائمری  سکول مراد واہ
472020115-117 (3) 

472020119-121 (3) 

/ ہوتھی/ مراد واہ/ نبو واہ/ باگڑ

سپر درکھان/ چہوان

گورنمنٹ پرائمری  سکول 

مراد واہ
21
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0341-2904621

خدا بخش ایس ایس ٹی                

                                          

                                          

                                

گورنمنٹ ہائی سکول عبدالحمید 

472020312  

472020313
شوری شر اندرون 28گورنمنٹ ہائی سکول عبدالحمید کھوسہ

0300-9554840

محمد اکرم جے وی ٹی               

                                          

                                          

                                 

472020314  

472020315 

472020316

شوری شر اندرون 29گورنمنٹ مڈل سکول میر محمد شاہ

0341-3918520

فیض محمد جے ای ٹی               

                                          

                                          

                                 

30گورنمنٹ  پرائمری سکول پیر بخش شرشوری ڈرابی اندرون اینڈ بیرون (6) 472020317-322

0346-3473611

محمد آصف جے وی ٹی              

                                          

                                          

                                  

میر واہ شرقی  اینڈ غربی (2) 472020326-327 31گورنمنٹ  پرائمری سکول سید حسن شاہ

0336-3999769

شفیق احمد ایس ایس ٹی               

                                          

                                          

                                 

بالکس-29 اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر 
گورنمنٹ  ہائی سکول 

امداد حسین کھوسہ
32

بقا محمدجے وی ٹی                   

                                          

                                          

                             گورنمنٹ 

پرائمری سکول شوری پیرل

472030101-103 (3)  

472030105-106 (2)  

472030108

/ شوری داتا / رحمانی/ ککری

شوری / میرواہ ڈرگ/ انتم/ پتافی

پیرل بیرون

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

شوری پیرل
33

محمد اصغر جے ای ٹی              

                                          

                                          

                                  

گورنمنٹ ہائی سکول شوری داتا

472030104 

472030107 

472030109

شوری داتا / شوری رسول بخش

شوری وریل بیرون/ بیرون

گورنمنٹ  ہائی سکول 

شوری داتا
34

محمد اقبال جے ای ٹی                

                                          

                                          

                                

472030110  

472030111
شوری داتا غربی

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

شکر خان جتک
35

ظفر اقبال جے ای ٹی                 

                                          

                                          

                               

472030112  

472030113
شوری پیرل اندرون/ شوری وریل اندرون

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

غالم نبی مری
36

عبدالقادر ایس ایس ٹی                 

                                          

                                          

                               

472030114  

472030115
گولہ واہ

گورنمنٹ  مڈل سکول 

دل مراد گولہ
37
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میر سلطان جے وی ٹی               

                                          

                                          

                                 

گورنمنٹ پرائمری سکول میاں خان 

472030116 علی آباد شمالی
گورنمنٹ  پرائمری سکول 

میاں خان جتک
38

محمد یوسف جے وی ٹی             

                                          

                                          

                                   

گورنمنٹ پرائمری سکول میجر 

472030117 علی آباد شمالی
گورنمنٹ  پرائمری سکول 

میجر سائینداد
39

نثار احمد جے ای ٹی                 

                                          

                                          

                               

472030118 علی آباد جنوبی
گورنمنٹ  مڈل سکول 

قادر آباد
40

دوست محمد پی ٹی آئی               

                                          

                                          

                                 

گورنمنٹ ہائی سکول نور محمد 

472030119 علی آباد جنوبی
گورنمنٹ  ہائی سکول 

نور محمد مینگل
41

لقمان جے وی  ٹی                    

                                          

                                          

                             گورنمنٹ 

472030120  

472030121
علی آباد جنوبی

گورنمنٹ  ہائی سکول 

بہرام خان بلیدی
42

بختیار علی ہیڈ ماسٹر                 

                                          

                                          

                                 

گورنمنٹ ہائی سکول تاج محمد 

لہڑی

472030201    

472030202     

472030206    

472030210     

472030212    

472030213     

چانڈیا / گورشانی/ برڑا/ میر واہ 

خروس واہ اندرون/ اندرون

گورنمنٹ  ہائی سکول 

تاج محمد لہڑی
43

شیر محمد جے وی ٹی                

                                          

                                          

                                  

گورنمنٹ پرائمری سکول شاہ محمد 

472030203-205 (3) چانڈیا بیرون/ یوسف پالل/ بارک بیرون
گورنمنٹ  پرائمری سکول 

شاہ محمد صوبھانی
44

نعمت ہللا جے وی ٹی                 

                                          

                          گورنمنٹ 

پرائمری سکول سردار فتح علی 

عمرانی

472030207-208 (2) ایری بیرون اینڈ اندرون
گورنمنٹ  پرائمری سکول 

سردار فتح علی عمرانی
45
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7 6 5 4 3 2 1

رستم علی جے ای ٹی                 

                                          

                                          

                                 

گورنمنٹ ہائی سکول عزیز آباد

472030209 & 212 (2) خروس واہ بیرون اینڈ اندرون
گورنمنٹ  ہائی سکول 

عزیز آباد
46

شبیر حسین جے وی ٹی              

                                          

                                          

                                    

472030214 ڈھول واہ / ۲ملغانی نمبر 
گورنمنٹ  پرائمری سکول 

داد محمد عمرانی
47

میرل خان جے ای ٹی                 

                                          

                                          

                                 

گورنمنٹ ہائی سکول فتح پور

472030215 باالن اندرون 
گورنمنٹ  ہائی سکول 

فتح پور
48

0301-2024910

سلطان احمدجے وی ٹی               

                                          

                                          

                                   

گورنمنٹ پرائمری سکول شبیر آباد

472030216 

472030217 

472030303

عیسی خان/ پہنیار/ سھتی واہ

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

شبیر آباد گوٹھ مہر علی 

عمرانی

49

عبدالنبی جے ای ٹی                   

                                          

                                          

                               

472030218 عبدہللا باڑی
گورنمنٹ  مڈل سکول 

قبولہ کرم خان
50

0301-3840841
کلے بخش جے وی ٹی    گورنمنٹ 

ہائی سکول میر واہ

472030219 

472030301 
جروار/ میر واہ 

گورنمنٹ  ہائی سکول 

میر واہ
51

0301-3751280

میر  حسن جےوی ٹی                 

                                          

                                          

                                 

گورنمنٹ پرائمری سکول غالم 

472030302 

472030304 
مصرانی/ غالم حسین جھلو

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

علی شیر مصرانی
52

0306-3478720

ریاض احمد جےوی ٹی               

                                          

                                          

                                   

گورنمنٹ ہائی سکول تمبو

472030305 

472030306 

472030307  

472030308

ہللا / خیر پور جونگانی/ غوث پور

برڑا واہ/ آباد اندرون 

گورنمنٹ  ہائی سکول 

تمبو
53

0346-3954615

زاہد حسین جےوی ٹی                

                                          

                                          

                                  

472040101-105 (5) 
علی خان / شاہوانی/ الشاری بیرون

کنڈا/ امامو چانڈیا بیرون/ بیرون

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

فقیر محمد نیچاری
54



ریمارکس

انچارج ڈسپلے 

سینٹر کا رابطہ 

نمبر

انچارج ڈسپلے سینٹر کا 

نام، عہدہ اور جائے 

تعیناتی

شماریاتی بالک

ڈسپلے سینٹر  کے لئے 

مقرر کردہ انتخابی 

عالقوں کے نام

 ڈسپلے سینٹر کا 

پتہ/ مقام 

نمبر

 

شما

ر
7 6 5 4 3 2 1

0315-3722919                             

محمد خان  جےای ٹی                 

                                          

                                          

                                 

گورنمنٹ ہائی سکول تاج محمد 

لہڑی

472040106-114  (9) 

472040201-204 (4)

/ مانک مکھی/ بستی وائم شاہ

/ ٹھارا/ بخشو جدید/ واجا/ عیسن

آلودہ / بخشو کھنہ/ مانک /خوشحال

/ مہراب واہ/ صوبھانی/ اندرون

گڑھی رحمان

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

سبز علی عمرانی
55

0313-8631359

عبدالصمد  جےاے ٹی                

                                          

                                          

                            گورنمنٹ 

مڈل سکول مولوی لہڑی

472040205-206  (2) 

472040209                

علی خان / سارنگ واہ ڈنگڑی

سارنگ واہ ڈنگڑی/ اندرون

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

توحید آباد
56

0306-6375535

شاہل خان جےای ٹی                  

                                          

                                          

               گورنمنٹ مڈل سکول 

مولوی لہڑی

472040207 کہنہ تمبو
گورنمنٹ  مڈل سکول 

مولوی لہڑی
57

0345-3964723

جبل خان جےوی ٹی                  

                                          

                                          

                          گورنمنٹ 

پرائمری سکول کوہنگ واہ

472040208  

472040301-304  (4) 

472040402-4115 (14)

/ مشکول/ سیال/ امامو چانڈیا بیرون

/ خان واہ/ علی خان/مولوی/ گاگن

بنگل / بنگل کہنہ/ سوائ/ مولیڈنہ

/ گاہی بیرون/ حلیم شاہ/ میوا/ نو

گاہی / سونا بیرون/ صاحب ڈنہ

الکھا/ سونا اندرون/ اندرون

گورنمنٹ  پرائمری سکول 

کوہنگ واہ
58

میر حسن جےوی ٹی                  

                                          

                                          

                          گورنمنٹ 

پرائمری سکول موال بخش پلیانی

472040305-306  (2) 

472040310  

472040401 

شداد/ قبولہ/ کھتور/ کوٹ پلیانی
گورنمنٹ  پرائمری سکول 

محمد بخش پلیانی
59

0308-3826649

محمد حسن جےوی ٹی                

                                          

                                          

                            گورنمنٹ 

ہائی سکول تاج محمد لہڑی

سھتیانی/ لنڈا بالینا/ نورو  (3) 309 -472040307
گورنمنٹ  پرائمری سکول 

محمد خان لہڑی
60

0307-2409537
خمیسہ خان جونیئر کلرک    ڈی 

ڈی  او  تمبو
تمام بالک تحصیل تمبو تمام بالک تحصیل تمبو

ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر  

ایجوکیشن    تمبو              

   اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر

61


