
کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

3213399328

 سینئر شریف محمد

اسسٹنٹ
ضلع تمام ضلع تمام

 گوادر کمشنر الیکشن ضلعی دفتر

کمپلیس اے پی جی 1

482090101 نگوری وارڈ 

482090102  نیو ٹاون  وارڈ

482090103 تھانہ وارڈ

482090104 ہسپتال محلہ

482090105 میر عبدالغفور کلمتی وارڈ

482090106 2نگوری وارڈنمبر

482090107 ماسڑ خدا بخش وارڈ

482090108 امام بخش امام وارڈ

482090109 بخشی کالونی وارڈ

482090110 ٹی ٹی سی کالونی

482090111 کالنچی محلہ

482090112 شمٗبے اسماعیل وارڈ

482090113 نیا   آباد محلہ

482090201 بلوچ وارڈ

482090202 مجاہد   وارڈ

482090203 حاجی ناگمان وارڈ

482090204 سید ظہور شاہ وارڈ

482090205 1 گرلز سکول وارڈ 

482090206 وارڈ ٰٰ میر عصا    ٰ

482090207 میر لعل بخش وارڈ

482090208 ماڈل اسکول وارڈ

482090209 2 گرلز سکول وارڈ 

482090210 3 گرلز سکول وارڈ

482090301 عثمانیہ سہرابی وارڈ

482090302 صالح محمد وارڈ

482090303 گنرروان وارڈ

482090304 کولگری وارڈ

482090401 سہرابی وارڈ/شیخ عمر

 ٹی وی جے خداداد

 ہائی بوائز گورنمنٹ

جدید گوادر اسکول

3222424591

پاکستان آف کمیشن الیکشن

سینٹرز ڈسپلے برائے فہرست-  نظرثانی کی فہرستوں انتخابی

11  تعداد کل کی سینٹرز ڈسپلے گۓ ئے بنا میں ضلع                گوادار ضلع
-گا رہے کھال بھی کو اتوار سینٹرز ڈسپلے- تک بجے 4 شام سے بجے 8 کارصبح اوقات کے سینٹر ڈسپلے ہوگی تک اپریل 24 تا مارچ 26 اشاعت کی فہرستوں انتخابی ابتدائی

 گوادر اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ2

جدید



کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

482090402 کیپٹن مراد بخش وارڈ/حبیب لشکری

482090403 باغی وارڈ/ٹوباغ

482090404 عید گاہ محلہ

482090405 کوہ بن وارڈ

482090501 شیخ عمر وارڈ/مال کریم بخش

482090502 کہدہ احمد کبماڑی وارڈ

482090503 شادو بند وارڈ

482090504 مال بند وارڈ

482090505 گوتری محلہ

482090506 خلیفہ عمر وارڈ

482090101 نگوری وارڈ 

482090102  نیو ٹاون  وارڈ

482090103 تھانہ وارڈ

482090104 ہسپتال محلہ

482090105 میر عبدالغفور کلمتی وارڈ

482090106 2نگوری وارڈنمبر

482090107 ماسڑ خدا بخش وارڈ

482090108 امام بخش امام وارڈ

482090109 بخشی کالونی وارڈ

482090110 ٹی ٹی سی کالونی

482090111 کالنچی محلہ

482090112 شمٗبے اسماعیل وارڈ

482090113 نیا   آباد محلہ

482090201 بلوچ وارڈ

482090202 مجاہد   وارڈ

482090203 حاجی ناگمان وارڈ

482090204 سید ظہور شاہ وارڈ

482090205 1 گرلز سکول وارڈ 

482090206 وارڈ ٰٰ میر عصا    ٰ

482090207 میر لعل بخش وارڈ

482090208 ماڈل اسکول وارڈ

482090209 2 گرلز سکول وارڈ 

482090210 3 گرلز سکول وارڈ

482090301 عثمانیہ سہرابی وارڈ

 ٹی وی جے خداداد

 ہائی بوائز گورنمنٹ

جدید گوادر اسکول

3222424591

3211261832  گوادر اسکول ہائی گرز گورنمنٹ

(لیے کے خواتین)

 ٹی وی جے بشیر فہمیدہ3

 ہائی گرز گورنمنٹ

 خواتین) گوادر اسکول

(لیے کے

 گوادر اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ2

جدید



کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

482090302 صالح محمد وارڈ

482090303 گنرروان وارڈ

482090304 کولگری وارڈ

482090401 سہرابی وارڈ/شیخ عمر

482090402 کیپٹن مراد بخش وارڈ/حبیب لشکری

482090403 باغی وارڈ/ٹوباغ

482090404 عید گاہ محلہ

482090405 کوہ بن وارڈ

482090501 شیخ عمر وارڈ/مال کریم بخش

482090502 کہدہ احمد کبماڑی وارڈ

482090503 شادو بند وارڈ

482090504 مال بند وارڈ

482090505 گوتری محلہ

482090506 خلیفہ عمر وارڈ

482010101 سائجی حسن بازار

482010102 سائجی فقیر محمد بازار

482010103 کنڈاسول

482010104 تنک

482010105 گروک

482010106 پیشال

482010107 زباد ڈن

482010108 روبار

482010109 پرئین توک

482010110 پسو

482010111 کنرکی وارڈ

482010112 قصبہ وارڈ

482010113 بیریسی وارڈ

482010114 چاہباری وارڈ

482010115 دشتی وارڈ

482010116 کہدہ عبدالصمد وارڈ

482010117 شابی

482010118 پلیری غربی

482010119 پلیری غربی

482010120 پلیری غربی

پشیکان اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ4

3211261832

3243527527  ٹی اس اس شاہد محمد

 ہائی بوائز گورنمنٹ

پشیکان اسکول

 گوادر اسکول ہائی گرز گورنمنٹ

(لیے کے خواتین)

 ٹی وی جے بشیر فہمیدہ3

 ہائی گرز گورنمنٹ

 خواتین) گوادر اسکول

(لیے کے



کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

482010121 پلیری شرقی

482020101 گامارو

482020102 کیاقالت

482020103 چھیب کلمتی

482020104 نگور شریف

482020105 نگور شریف

482020106 مژانی

482020107 چٹی شمالی

482020108 انکاڑہ شمالی

482020109 چٹی جنوبی

482020110 انکاڑہ جنوبی

482030101 ڈھور گھٹی

482030102 ڈھور گھٹی

482030103 ویشن ڈھور

482030104 جورکان

482030105 شنکانی در

482030106 1کہدہ ابابکر وارڈ نمبر 

482030107 2بلوچ وارڈ نمبر 

482030108 3کہدہ عصا ء وارڈ نمبر 

482030109 4سربندر  وارڈ نمبر 

482030110 5سربندر  وارڈ نمبر 

482030111 گرانڈانی جنوبی

482030112 گرانڈانی شمالی

482030113 زیارت مچھی شرقی

482030114 زیارت مچھی غربی

482030115 چھب ریکانی

482030116 دربیال شمالی

482030117 دربیال جنوبی

482030118 کارواٹ

482040101 چاتانی بل

482040102 خرگوشکی

482040103 بندی

482040104 پانوان

6

 ٹی ای جے عارف محمد

 ہائی بوائز گورنمنٹ

جیوانی اسکول

3218695429 جیوانی اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ

4

 ٹی وی جے جان محمدسربندر اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ5

 ہائی بوائز گورنمنٹ

سربندر اسکول

3218644038

3243527527پشیکان اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ  ٹی اس اس شاہد محمد

 ہائی بوائز گورنمنٹ

پشیکان اسکول



کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

482040105 پانوان

482040106 گنذ

482040107 گنذ

482040108 اوکار

482040109 بندری

482100101 1شہزادہ بازار نمبر 

482100102 2شہزادہ بازار نمبر 

482100103 رئسانی بازار

482100104 1گواتری بازار نمبر 

482100105 2گواتری بازار نمبر 

482100106 1کوہ سر بازار نمبر 

482100107 2کوہ سر بازار نمبر 

482100108 3شہزادہ بازار نمبر

482100109 سولین بازار

482050101 پوتان/میٹگ/ہجت 

482050102 سنٹسر

482050103 میرانی بازار/سنٹسر

482050104 چلو/سوئي/چھوڑبل 

482050105 سماتی/2چھوڑبل نمبر 

482050106 سے صدی/زہران

482050201 کالتو

482050202 ڈومب/کالتو

482050203 شیگواش/میرجت

482050204 گبد

482050205 گبد

482050206 چھٹن/کلدان

482050207 موجو/کمب/کرمی

482110101 گرانی بازار

482110102 ببر شور

482110103 1شپانکو بازار نمبر 

482110104 کالنچی بازار

482110105 2شپانکو بازار نمبر 

482110201 باغ بازار

 اسکول ہائیرسکنڈری بوائز گورنمنٹ

پسنی

 اس اس حسین عاشق 8

 بوائز گورنمنٹ ٹی

 اسکول ہائیرسکنڈری

پسنی

3218928344

کالتو اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ  ٹی وی جے احمد سعود7

 ہائی بوائز گورنمنٹ

کالتو اسکول

3162223437

6

 ٹی ای جے عارف محمد

 ہائی بوائز گورنمنٹ

جیوانی اسکول

3218695429 جیوانی اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ



کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

482110202 اورماڑی محلہ

482110203 2اورماڑی محلہ وارڈ نمبر 

482110204 2کہدہ علق وارڈ نمبر 

482110205 2اورماڑی محلہ وارڈ نمبر 

482110301 3باغ بازار وارڈ نمبر 

482110302 3باغ بازار وارڈ نمبر 

482110303 3باغ بازار وارڈ نمبر 

482110304 3زوبگ محلہ وارڈ نمبر 

482110305 3باغ بازار وارڈ نمبر 

482110401 4زوبگ محلہ وارڈ نمبر 

482110402 ذوبگ محلہ/قاضی رحمت محلہ

482110403 5کہدہ اصغر محلہ وارڈ نمبر 

482110404

کہدہ دین محمد محلہ  /کہدہ اصغر محلہ

5وارڈ نمبر 

482110405 5ماہیگیرانی محلہ وارڈ نمبر 

482110501 1غالم سرور محلہ نمبر 

482110502 2غالم سرور محلہ نمبر 

482110503 5کہدہ دین محمد محلہ  وارڈ نمبر 

482110504 5ماہیگیرانی محلہ وارڈ نمبر 

482110601 6 وارڈ نمبر 1میر رحمت محلہ نمبر 

482110602 6 وارڈ نمبر 2میر رحمت محلہ نمبر 

482110603 6 وارڈ نمبر 3میر رحمت محلہ نمبر 

482110604 7واد سر محلہ وارڈ نمبر 

482110605 7شہداد محلہ وارڈ نمر /خداداد

482110606 7خداداد محلہ وارڈ نمر 

482110607 7پرائگ محلہ وارڈ نمبر 

482110608 حیدر گوٹھ

482110609 میر حامدو بازار

482060101 کوہ دیم نلنیٹ

482060102 فقیرآباد نلنیٹ

482060103 شم نلنیٹ

482060104 میر مچھی اناری

482060105 محمدی بل

482060106 میر شیر محمد بازار

نلینٹ اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ  اسٹاف کلرک بخش موال9

 ہائی بوائز گورنمنٹ

نلینٹ اسکول

3242475410

 اسکول ہائیرسکنڈری بوائز گورنمنٹ

پسنی

 اس اس حسین عاشق 8

 بوائز گورنمنٹ ٹی

 اسکول ہائیرسکنڈری

پسنی

3218928344



کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

482060107 کہکر

482060201 گورگیجانی بازار کپر

482060202 تاج محمد بازار کپر

482060203 بنڈی بازار کپر

482060204 بھگاڑ کپر

482060205 2تاج محمد بازار نمبر 

482060206 بیالر

482060207 بیالر

482060301 چکلی

482060302 چکلی

482060303 کنڈا سول

482060304 شتنگی

482060305 کنڈری

482060306 بان

482070101 سید عبدالکریم بازار

482070102 دلمراد بازار

482070103 برکت بازار

482070104 خداداد بازار

482070105 راہیلہ

482070201 جدگال

482070202 جدگال

482070203 جدگال

482070204 گانو

482070205 نوکبر

482070206 نوکبر

482070207 نوکبر

482070301 شادی کور

482070302 کلمت

482070303 کلمت

482070304 ماکولہ

482070305 سردشت

482070306 سردشت

482070307 بل

کلگ اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ  ٹی ای جے علی محراب10

 ہائی بوائز گورنمنٹ

کلگ اسکول

نلینٹ اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ  اسٹاف کلرک بخش موال9

 ہائی بوائز گورنمنٹ

نلینٹ اسکول

3242475410



کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

482080101 بسول

482080102 کہوردان

482080103 بلڑہ

482080104 تسک

482080105 قلندری

482080106 ڈاٹ

482080107 ریچ

482080108 آیگانی

482080109 مل

482080110 گروکی

482080111 مرو

482080112 کنڈلیک

482080113 گور ہڈ

482080114 جعفری

482080115 شم

482080116 سیکنی

482080117 سیہ چش

482080118 ہڈ

482120101 اسالمیہ الئن شمالی

482120102 اسالمیہ الئن جنوبی

482120103 اسالمیہ الئن مغربی

482120104 1گزی الئن  نمبر 

482120105 2گزی الئن مشرقی نمبر 

482120106 2گزی الئن جنوبی نمبر 

482120201 گزی الئن مغربی

482120202 گزی الئن جنوبی

482120203 کنٹگی الئن

482120204 تحصیل پاڑہ

482120205 جونا الئن مغربی

482120301 جونا الئن مشرقی

482120302 کوہ بن

482120303 جونا الئن مشرقی

482120304 پنجگ

483010101 اورماڑا کینٹ

3454810451  کلرک احمد مقبول

 بوائز گورنمنٹ اسٹاف

اورماڑہ اسکول ہائی

اورماڑہ اسکول ہائی بوائز گورنمنٹ11



کس ریمار
 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

نمبر رابط

 کا سینٹر ڈسپلے انچارج

 جائے اور عہدہ نام

تعیناتی

بالک شماریاتی
 دہ کر مقرر لئے کے سینٹر ڈسپلے

نام کے عالقوں انتخابی
پتہ/مقام کا سیینٹر ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

Dated:1-04-2018

                     S/d

District Election Commissioner, 

Registration Officer

                District Gwadar.


