
16:تعداد کل کی سینٹرز ڈسپلے گئے بنائے میں ضلع پنجگور :ضلع

گا۔ رہے کھال بھی کو اتوار سینٹرز ڈسپلے تک بجے 4 شام سے بجے 8 صبح کار اوقات کے سینٹر ڈسپلے ہوگی تک اپریل 24 تا مارچ 26 اشاعت کی فہرستوں انتخابی ابتدائی

ریمارکس
 رابطہ کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر

 اور عہدہ نام، کا سینٹر ڈسپلے انچارج

تعیناتی جائے
بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈشپلے

 کردہ مقرر لئے

نام کے عالقوں انتخابی

/  مقام کا سینٹر ڈشپلے

پتہ

 نمبر

شمار

7 6 5 4 3 2 1

484010101 چاکر آباد

484010102 قاضی آباد

484010103 1داد محمد نمبر 

484010104 2داد محمد نمبر 

484010105 حمل آباد

484010106 زنڈین داز

484010107 سردارچاہ

484010108 سبز آب

484020101 گرمکان

484020102 حسن آباد

484020103 کچکول علی محلہ

484020104 حاجی عبدالغفور

484030101 1سراوان نمبر 

484030102 2سراوان نمبر 

484030103 رحیم آباد

484030104 عبدہللا سراوان

484040101 1خدابادان نمبر

484040102 2خدابادان نمبر

484040103 1بازار نمبر

484040104 2بازار نمبر

484040105 1حسنی قالت نمبر 

484040106 2حسنی قالت نمبر 

484040107 بگ

484060101 تسپ بازار

484060102 ایراپ

484060103 1سری ڈمب نمبر 

484060104 2سری ڈمب نمبر 

484060105 چری ڈمب

484070101 کلگ

484070102 کلگ

484070103 سوراپ

484070104 سوراپ

484070105 نوک کر

484070106 نوک کر

484070107 گر

484070108 گر

484070109 گراوگ

484070201 سوروان

پاکستان آف کمیشن الیکشن
سنٹرز ڈسپلے برائے فہرست نظرثانی۔ کی فہرستوں انتخابی

 ھائی بوائز گورنمنٹ

وشبود سکول

 ھائی بوائز گورنمنٹ

گرمکان سکول

 ھائی بوائز گورنمنٹ

سراوان سکول

3242045550

1

2

3

 گورنمنٹ ٹی ایس ایس حسین نادر

وشبود سکول ھائی بوائز

 گورنمنٹ ٹی اے جے احمد جمیل

گرمکان سکول ھائی بوائز

 گورنمنٹ ٹی وی جے یونس محمد

سراوان سکول ھائی بوائز

3325443505

3342370138

 ھائی بوائز گورنمنٹ

خدابادان سکول

 ھائی بوائز گورنمنٹ

تسپ سکول

 ھائی بوائز گورنمنٹ

کلگ سکول

3322667726

3338244087

3342262296

4

5

 ٹی ایس ایس محمود طارق

 سکول ھائی بوائز گورنمنٹ

خدابادان

 گورنمنٹ ٹی ای جے احمد منیر

تسپ سکول ھائی بوائز

 گورنمنٹ ٹی ایس ایس خدارحم6

کلگ سکول ھائی بوائز



ریمارکس
 رابطہ کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر

 اور عہدہ نام، کا سینٹر ڈسپلے انچارج

تعیناتی جائے
بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈشپلے

 کردہ مقرر لئے

نام کے عالقوں انتخابی

/  مقام کا سینٹر ڈشپلے

پتہ

 نمبر

شمار

7 6 5 4 3 2 1

484070202 سورچیل

484070203 صاحب کہن

484070204 1سمسوری نمبر 

484070205 2سمسوری نمبر 

484070206 پنچی کہن

484080101 حاجی غازی

484080102 1سورود نمبر

484080103 2سورود نمبر

484080104 1سریکوران نمبر 

484080105 2سریکوران نمبر 

484080106 پیرعمر سورود

484080107 خانےتل

484090101 بونستان

484090102 کہدہ محمد خان

484090103 چونگی بازار

484090104 نوک آباد دازی

484100101 عیسئی یشتان

484100102 عیسئی النگ

484100103 عیسئی آسیاب کور

484100104 کہن زنگی عیسئی

484100105 کہن زنگی عیسئی

484100106 شاہوکہن

484100107 دز ناپ

484100108 دز ناپ

484110101 ریش پیش

484110102 کلیری

484110103 کلیری

484110104 کلیری

484110105 کلیری

484110106 گواش

484110107 گواش

484110108 گواش

484110109 1کلگ کورنمبر 

484110110 2کلگ کورنمبر 

484110111 جا ہین

484110112 جا ہین

484110113 جا ہین

484120101 1دز پروم نمبر 

484120102 2دز پروم نمبر 

484120103 پھل آباد

484120104 پھل آباد

484120105 کوہ بن

 ھائی بوائز گورنمنٹ

کلگ سکول

 ھائی بوائز گورنمنٹ

سوردو سکول

 ھائی بوائز گورنمنٹ

بوتستان سکول

 ھائی بوائز گورنمنٹ

عیِسئی سکول

3342262296

3342374425

3318854317

3138498939

6

7

33112122423

8

9

 آفس پروم دار تحصیل10

پنجگور

 گورنمنٹ ٹی ایس ایس خدارحم

کلگ سکول ھائی بوائز

 گورنمنٹ ٹی ایس ایس نبی غالم

سوردو سکول ھائی

 گورنمنٹ ٹی ای جے اکرام محمد

بونستان سکول ھائی بوائز

 گورنمنٹ ٹی ایس ایس احمد ظہیر

عیسیئی سکول ھائی بوائز

 ۔ڈی اے کلرک۔ جونیئر عبدالحمید

پنجگور آفس جی ایل۔



ریمارکس
 رابطہ کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر

 اور عہدہ نام، کا سینٹر ڈسپلے انچارج

تعیناتی جائے
بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈشپلے

 کردہ مقرر لئے

نام کے عالقوں انتخابی

/  مقام کا سینٹر ڈشپلے

پتہ

 نمبر

شمار

7 6 5 4 3 2 1

484120106 کوہ بن

484120107 کوہ بن

484130101 شہبازقالت

484130102 شہبازقالت

484130103 دشت شہباز

484130104 گوارگو

484130105 گوارگو

484130106 گوارگو

484130107 1سرآب نمبر

484130108 2سرآب نمبر

484130109 3سرآب نمبر

484130110 1دامن گوارگو 

484130111 2دامن گوارگو 

484130112 کاٹاگری

484130113 کاٹاگری

484130114 کاٹاگری

484140101 دبی کیل کور

484140102 بیدری کیل کور

484140103 سہاکی کیل کور

484140104 گامشیدرکیل کور

484140105 میر آباد گڈگی کیل کور

484140106 بیرونٹ کیل کور

484150101 پی کالنچ

484150102 سندات

484150103 بش بان

484150104 پلکی

484150105 مکی دل

484150201 ریدی

484150202 سیاہ ڈمب

484150203 قالت دل

484150204 مگ

484150205 ٹانک شوی

484150301 کرکے ڈل

484150302 حصار

484150303 ساقی کین

484150304 خواستی کہین

484150305 دراچاہی

484150401 گیدو

484150402 جوانتک

484150403 لوہدی

484150404 دراکوپ

484150405 دملی

3342373840گوارگو تحصیل پٹواری علی محمد

3342476694 12

33112122423 10

11

گچک تحصیل پٹواری علی زاہد

 آفس پروم دار تحصیل

پنجگور

 گوارگو دار تحصیل

پنجگور آفس

 گچک دار تحصیل

پنجگور آفس

 ۔ڈی اے کلرک۔ جونیئر عبدالحمید

پنجگور آفس جی ایل۔



ریمارکس
 رابطہ کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر

 اور عہدہ نام، کا سینٹر ڈسپلے انچارج

تعیناتی جائے
بالک شماریاتی

 کے سینٹر ڈشپلے

 کردہ مقرر لئے

نام کے عالقوں انتخابی

/  مقام کا سینٹر ڈشپلے

پتہ

 نمبر

شمار

7 6 5 4 3 2 1

484150501 جوری

484150502 ساالری

484150503 پرپکی

484150504 کانیاں

484150505 سرگواز

484160101 چتکان

484160102 تار آفس

484160103 غریب آباد

484160104 غریب آباد چتکان

484160105 شاپاتان

484170101 سری قالت

484170102 نوک آباد

484170103 نوک آباد

484170104 نوک آباد

484170105 1توحید آباد نمبر 

484170106 2توحید آباد نمبر 

484170107 1خیر  آباد نمبر 

484170108 2خیر  آباد نمبر 

3342432140   آپریٹر انٹری ڈیٹا نواز حق

 آفس کمیشن الیکشن ڈسٹرکٹ

پنجگور

ضلع تمام تمام ضلع  الیکشن ڈسٹرکٹ

پنجگور آفس کمیشن

15

3313988372  اسسٹنٹ کلرک جونیئر انور محمد

پنجگور آفس کمشنر

 تحصیل تمام

پنجگور

پنجگور تحصیل تمام  آفس کمشنر اسسٹنٹ

پنجگور 16

 ماڈل بوائز گورنمنٹ

چتکان سکول

3342476694

3111271603

3333465680  ھائی بوائز گورنمنٹ

تسپ ایراپ سکول

12

13

14

گچک تحصیل پٹواری علی زاہد  گچک دار تحصیل

پنجگور آفس

 گورنمنٹ ٹی ایس ایس امین محمد

چتکان سکول ماڈل بوائز

 گورنمنٹ ٹی ایس ایس ہللا ثناء

ایراپ سکول ھائی بوائز



ہوگی تک اپریل 24 تا مارچ 26 اشاعت کی فہرستوں انتخابی ابتدائی








