
46تعداد کل کی سینٹرز ڈسپلے گئے بنائے میں ضلع کچی ضلع

گی ہو تک اپریل 24 تا مارچ 26 اشاعت کی فہرستوں اتخابی ابتدائی

ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467100101 ، بنگلزی کلی

467100102 وارڈ سماالنی کلی

467100103 وارڈ ریلوے

467100104 وارڈ گاہ عید

467100105 وارڈ مجید

467100201  وارڈ جیل

467100202 وارڈ جان محمد کاکا

467100203 وارڈ مکرانی

467100204 وارڈ ھسپتال سول

467080101 کجھوری

467080103 نانی بی بی

467080104 بھری

467080105 بارڑی جم

33634702049
 مڈل ٹی وی جے ھاشم محمد

گم آب سکول
467080102 گم آب سکول مڈل گونمٹ ترکری 5

467080106 کرتہ

467080107

مچھ سکول ھائی گورنمٹ

مچھ آفس ویلفیر سوشل

 سکول پرائمری گورنمٹ

کھچورئ

 ھائی ٹی وی جے رحیم خدائے

مچھ سکول

 ھائی ٹی ای جے  عبدلرحیم

مچھ سکول

 ھائی ٹی وی جے  بچل محمد

مچھ سکول

 پراءمری ٹی جےوی عبدالغنی

کچھوری سکول

 سکول مڈل ایم ڈی نواز محمد

کرتہ

0344-8144544

0300-3985266

0333-7979310

پاکستان آف کمیشن الیکسن

سینٹرز سپلے ڈ برائے فہرست- نظرثانی کی فہرستوں بی انتخا

 اتوار سینٹر ڈسپلے تک بجے 8 صبح کار اوقات کے سینٹر ڈسپلے

گا رھے کھال بھی کو

3468364299

331893309

1

2

3

4

کرتہ سکول مڈل گورنمٹ 6

 ریلوے سکول ہائی گورنمٹ

مچھ کالونی



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

3312964572
 ٹی جےوی شاہ رشید محمد

کولپور سکول ھائی
467080108 کولپور کولپور سکول ھائی گورنمٹ 7

467080109 آباد جالل

467080110 ندی مچھ ساتکزئ سردار

467010101 واہ خان

467010102 وانگاہ

467010103 بوچھ میر

467010104 غربی چوٹائ

467010105 جلبانی

467010106 بولک غالم

467010107 سوہنی

467010108 چرکی

467010109 کاموئی

467010110 نگاری

467010113 آباد لہڑی

467010111 چھوری موزہ

467010112 دربی

3363610490
 ھائی ٹی وی جے خان دالور

کالونی ریلوے سکول

  سکول  ٹی ای جے ہللا امداد

غربی چوٹائی پرایمری

 ھائی ٹی وی جے حسین نوید

مشکاف سکول

 ٹی وی جے ہللا عناعت

نوشہرہ سکول پرایمری

 پرایمری   نبی غالم

زیرینہ سکولدربی

خان گل سکول مڈل گورنمٹ 8

9
 پرایمری  سکول گورنمنٹ 

غربی چوٹائی

 سکول پراےمری غورنمٹ

مشکاف

10

نوشہرہ سکول مڈل گورنمنٹ
11

 سکولدربی پرایمری گورنمٹ

زیرینہ
12



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467010201 مشکاف

467010202 دشتری

467010203 باران برہیم

467010204 خان در

احمد منظور 467010205 پوری پنچ
 فیض سکول پرائمری گورنمنٹ

آباد

15

467090101 سادات محلہ

467090102 محراب محلہ

467090103 ارباب محلہ

467090104 باغات محلہ

467090105 چھوری محلہ

467090108 باغات محلہ

467090107 زیرینہ علی رند

467090106 بالینہ علی رند

467090109 زیرینہ علی رند

467010301 مینگل کوٹ

467010302 کھائ کوٹ

467010303 نوشہرہ

467010304 گہی

0332-8053707

 ھایہ ٹی وی جے  محمد خیر

علی رند سکول

 مڈل ٹی ی جے  احمد منظور

کھائی کوٹ سکول

 ھائی ٹی ای جے  سلیم محمد

مشکاف سکول

 سکول پرایمری   حلیم محمد

باران براھم

 مڈل ٹی ای جے  احمد جمیل

ڈھاڈر سکول

 محلہ پرایمری ٹی وی جے 

باغات

میشکاف سکول ھائ گورنمنٹ

13

 براھم سکول پرایمری  گورنمٹ

باران

14

 سکول ھائی مڈل گورمنٹ

ڈھاڈر سیکشن پرایمری

16

 محلہ سکول پرائمری گورنمٹ

باغات

17

علی رند ھائی گورنمٹ 18

کھائی کوٹ سکول مڈل گورنمٹ 19



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467010305 رئیسانی کوٹ

467010306 بخش فیض کوٹ

467010308 مہرگڑھ

467010307 زورگڑھ

467010309 صبری

0332-8053707

0342-8034156

 مڈل ٹی ی جے  احمد منظور

کھائی کوٹ سکول

 آف آفس کلرک لور احمد بشیر

ایجوکیشن

کھائی کوٹ سکول مڈل گورنمٹ 19

مہرگڑھ سکول پرائمری گورنمٹ 20



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467010401 شرقی چوٹائ

467010402 دامان

467010403 ساالری

467010404 کچ

467010405 واہو

467030101 1نمبر شہر حاجی

467030102 2نمبر شہر حاجی

467030103 ڈنڈور

467030104  رئیسانی گولہ

467030105 بند تور

467030106 لوسی

467030107 آوان

467030108 خان جمعہ گوٹ

467030109  حیدر غالم

467030110 محمد یار

467030111 چانڈیہ

467030201 گاموں

467030202 لنڈ

467030203 1 چانڈیہ

467030204 2 چانڈیہ

467030205 باران

467030206 مین

0301-3253473

0333-7710819

0333-7768610

  ٹی وی جے محمد نور

 ریلوے سکول پرایمری

مشکاف اسٹییشن

 ٹی وی جے شاہ ہمت سعید

لنڈی سکول مڈل

  ھائی ٹی وی جے احمد سلیم

شہر حاجی سکول

 ھایئ ٹی وی جے خان محمود

شہر حاجی سکول

 سکول ھایئ ٹی ای جے عزیز

چندڈ 

0333-7865431

0333-7768610

 ریلوے سکول پرایمری گورنمٹ

مشکاف اسٹییشن
21

لنڈی سکول مڈل گورنمنٹ 22

 حاجی سکول  ھائی گورنمنٹ  

شہر
23

 غالم سکول گپرائمری گورنمنٹ

حیدر
24

چندڈ  سکول مڈل گورنمٹ 25



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467030207 کالوئی کوٹھ

467030208 دمبری

467030209 لہڑی کھارا

 سکول ھایئ ٹی ای جے عزیز

چندڈ 
0333-7768610 چندڈ  سکول مڈل گورنمٹ 25



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467030301 ٹوک

467030302 خان شہباز

467030303 اے غازی

467030304 بی غازی

467030305 بلوچانی

467030306 ٹاکری

467030307 زردار

467030308 بشکیہ

467030309 خان میسری

467030310 شرکی سچو

467030401 گوگرہ

467030402 شیران

467030403 محمد بیک چمب

467030404 مسو

467030405 بہادر

467030406 خان شادی

467030407 ہزار میر چوٹایہ

467030408 محمد میر چوٹایہ

467020101 پچی پیر

467020102 کھارہ

467020103 بھگرہ

467020104 مٹھری

467020105 مٹھری

467020106 تاج

 ھایئ ٹی ای جے  احمد ظہور

غازی سکول

0331-8746355

0336-8232192

0334-2312940

0335-0276727

 مڈل ٹی وی جے  محمد شاہ

بشکیہ سکول

 ٹی وی جے  آحمد سعید

مسو  سکول پرائمری

 ھایئ ٹی ای جے یونس محمد

مٹھری سکول

 ھایئ ٹی وی جے  خان بارام

بھری سکول

3346922302 غازی سکول ھایئ  گورنمنٹ 26

بشکیہ سکول مڈل گورنمنٹ  27

مسو  سکول پرائمری گورنمٹ 28

مٹھر سکول ھایئ گورنمنٹ 29

بھری سکول ھایئ گورنمنٹ  30



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467020107 بھری

467020108 کوالچی

467020109 خنڈ

467020110 زوروہ

0331-8746355
 ھایئ ٹی وی جے  خان بارام

بھری سکول
بھری سکول ھایئ گورنمنٹ  30



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467020201 اللوئی واہ میر

467020202 کھوسہ واہ میر

467020203 ایری

467020204 میرانی بخش

467020205 وانڈ

467020206 شاہوانی واگہ

467020207 ہللا مہر غازی

467020208 یزار گہری

467020209 گور

467020301 شاہ اورنگ گدی

467020302 سرنگ گدی

467020303 مدد گدی

467020304 قمبر

467020305 شہرانی

467020306 گوپنگ

467020307 مانگ رندا

467020308 دینار

467020309 بالول

467020401 دوسہ

467020402 گدی خاور

467020404 ہرین

467020405 خان لونگ

467020406 احمدان

467020407 جہانا

467020408 مچھ

467070201 قصائی

0345-4823657 

0312-0207645

3317915470

0332-8817088

 مڈل ٹی وی جے  خان نور

ایری سکول

 ٹی وی جے احمد بشیر

گور سکول پرایمری

 پرایمری ٹی وی جے دیتہ ہللا

دوسہ سکول

 ٹی وی جے سلیمان محمد

حمدان سکول پرایمری

 ٹی وی جے اقبال محمد

ازدی سکول پرایمری

ایری سکول مڈل گورنمنٹ 31

گور سکول پرایمری گورنمنٹ 32

دوسہ سکول پرایمری گورنمنٹ  33

حمدان سکول مڈل گورنمنٹ34

ازدی سکول پرایمری گورنمنٹ 35



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467020202 جوک

467070203 بورا

467070204 تونیہ

467070205 آباد غوث

467070206 سناری

467070301 ماجھی

467070302 آزدی

467070303 رامیزی

0312-0207645
 ٹی وی جے اقبال محمد

ازدی سکول پرایمری
ازدی سکول پرایمری گورنمنٹ 35



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467070304 کالوی

467070305 دیناری

467070306 پیارامیزی

467070307 سپرا

467070308 رامیزی مٹ

467070309 ایری

467070310 واہ میر مٹ

467070311 سیانچ

467070312 واہ سیاہ

467070313 گودری

467070314 شہاجہ

467070315 گالب ٹنٹو

467070401 بالینہ ولی ھفت

467070402 زیرینہ ولی ھفت

467070403 بھگرچی

467070404 پاد سیاہ

467070405 موالی

467070406 مصری کوٹ

467070407 شوران میسر

467070408 داروزی

467070409 قندار سر

467070410 دربی

467070411 شوران  موالں

467070412 بالینہ  شوان

467070413 زیرینہ  شوان

 ھائی ٹی وی جے بخش قادر

شوران سکول

 سکول ھائی ٹی وی عبدالفتح

شوران

 ٹی وی جے عبدالرزاق

مٹھری سکول پرایمری

 ٹی وی جے خان سیف

شوران سکول پرایمری

 ٹی وی جے بچل محمد

ٹروھانی سکول پرایمری

شوران سکول ھائی گورنمنٹ  36

شوران سکول ھائی اگورنمنٹ 40

مٹھری سکول پرایمری 41

شوران سکول ھائی گورنمنٹ 

39

شوران سکول ھائی گورنمنٹ 

40



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467070414 باجھی

467070415 ارزی

467070416 چلوانی

467070101 چغڑدی

467070102 ہرمندر

467070103 چم

467070104 چم

467070105 بھنت

467070106 سنی

0332-8815671

 ٹی وی جے بچل محمد

ٹروھانی سکول پرایمری

سنی سکول ھائی بخش دھنی

شوران سکول ھائی گورنمنٹ 

40

سنی سکول ھائی گورنمنٹ 41



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467070107 شایوانی میسر

467070108 کری ہڈ

467070109 کری ہڈ

467070110 کری ہڈ

467070111 کوچہ

467070501 مانی براہ

467070502 ماڈی چاکر

467070503 لنڈا

467070504 زی میران

467070505 بزدان

467070506 دوست خدائے

467070507 بالینہ تائب

467070508 زیرینہ تائب

467040101 کھٹن

467040102 کوری

467040103 کلنگ

467040104 رستم

467040105  سچو

467040106 خاوندو

0336-2508883

0333-771420

0313-7896907

 ٹی وی جے  بخش خدائے

ہڈکری سکول پرایمری

 ٹی وی جے  محمدابراھیم

بالینہ تائب سکول پرایمری

 وی جے تائب  رمضان محمد

رستم سکول پرایمری ٹی

43
 تائب سکول پرایمری گورنمنٹ

بالینہ

کھٹن سکول ھائی گورنمنٹ44

ہڈکری سکول پرایمری گورنمنٹ42



ریمارکس
 سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابطہ کا

 سیننٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام کا

تعیناتی

 بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈسپلے

 کردہ مقار لیے

 عالقوں انتخابی

نام کے

پتہ/مقام کا سینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

467050101 شاہ احمد پیر

467050102 گولہ ٹول

467050103 بگاری

467050104 مئی

467050105 اوگاہی

467050106 ریسانی ہانبھی

467050107 پیر

467050108 چٹانی

467050109 چیٹا

4670860101 چیٹا

467060102 شیرمحمد

467060103 خانپور

467060104 دلدار

F.No 1(41)/2017Acctt

Date 1th  April  2018.

To,

The Provincial Election Commissioner,Balochistan.Quetta.

Copy to: DistsrictElectionCommissioner,                                               

The Regional Election Commissioner,Naseerabad Division at D.M Jamali                 Kachhi at Dhadar

0313-8045807

0332-3865086

 ٹی وی جے  بخش حصور

چٹانی سکول پرایمری

 ٹی وی جے  مراد محمد

دلدار سکول پرایمری

چٹانی سکول پرایمری گورنمنٹ 45

 سکول پرائمری   گورنمنٹ 

دلدار
46


