
پاکستان   آف  کمیشن الیکشن

سینٹرز  ڈسپلے  برائے  فہرست -   ثانی نظر  کی  فہرستوں  انتخابی

23 :   تعداد کل کی سینٹرز ڈسپلے گئے بنائے میں ضلع بگٹی  ڈیرہ   ضلع

کیفیت نمبر رابطہ کا سینٹر ڈسپلے انچارج جائےتعیناتی اور عہدہ ،نام کا سینٹر ڈسپلے انچارج بالک شماریاتی ںام کا عالقوں انتخابی کردہ مقرر لیئے کے سینٹر ڈسپلے پتہ / مقام سینٹرکا ڈسپلے شمار نمبر

7 6 5 4 3 2 1

کالی سکول مڈل گورنمنٹ ،ٹی ای جے    کمار رنجیت 470100101 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا بگٹی ڈیرہ سکول ہائی ماڈل گورنمنٹ 1

470100102 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100104 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100103 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100105 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100106 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100107 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100404 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100402 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100201 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

بخش یٰالہ کلی سکول مڈل  ،آئی ٹی پی بخش خان 470100202 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا بگٹی ڈیرہ بخشٰ الہی کلی سکول مڈل گورنمنٹ 2

470100203 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

470100204 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا



بگٹی ڈیرہ کالونی سول سکول مڈل گورنمنٹ  ،ٹی ای جے بخش غالم 470100205 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا بگٹی ڈیرہ کالونی سول مڈل گورنمنٹ 3

470100206 بگٹی ڈیرہ ؤن ٹا

محمد فیض کلی سکول ہائی گورنمنٹ  ،ٹی وی جے علی ارباب 470100301 باال سنہڑی بگٹی ڈیرہ کالج ڈگری گورنمنٹ 4

470100401 زیرین سنہڑی

470100305 ریخ نیام

470100303 ککی

470100302 بڑزبال

470100304 کونٹور

470010301 شمسر

470010104 ڈیپال

470010108 سٹاک الئیو محکمہ ، کلرک سینئر خان بگو کھرگز رنٹھ سکول پرائمری گورنمنٹ 5

470010106 پیشی

470010109 لینڈی

470010110 ہزارہ

470010107 رنٹھ

470010113 بند ڈوم

470010114 ڈھاڈھ

470010111 جوری

470010112 حاجی

470010101 پشت کورڈان

راہی حبیب سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی وی جے عبدالرحیم 470010115 شرقی کاشی راہی حبیب سکول ہائی گورنمنٹ 6

470010117 غربی کاشی



470010120 کمبانی

470010118 ککرانی

470010119 کوڑدان

470010116 بھاری

470010129 ہوڈو

470010128 ترکغ

470010127 پخت

470010126 کشتغ کلو

470010125 پٹوخ

470010124 ترکی

470010123 راہی حبیب

470010121 سور

470010122 بڑدست

470010302 کالونی سول سکول مڈل ،ٹی وی جے علی برکت تھل شہ کلیڈور سکول پرائمری گورنمنٹ 7

470010303 سرا

470010304 مرا

470010306 رائی

470010310 گاڈھی

470010305 کیازئی چھمب

470010307 چیل

470010309 بھاگسر

470010308 پانچ باز



470010311 کلیڈور

470010312 راہیجہ چھمب

470010317 بیلج

470010316 آف سیاہ

470010313 ڈیگ

470010314 سوہر

470010315 دودر

سنگسیالح سکول مڈل ،ٹی ای جے جمشید 470010204 گوران دشت گوران دشت ڈسپینسری سول 8

470010201 چندرازئی گوران دشت

470010202 کچھ گوران دشت

470010203 سورانی

سنگسیالح سکول مڈل ،ٹی ای جے محمد شفیع 470020120 کوہ زین کوہ زین سکول پبلک الحمید 9

470020121 کوہ زین

470020119 تھل بند

470020118 گزگر

470020117 جہ دوڑ

470020116 نوحکانی ٹوبہ

470020115 بند کہیر

محمد شاہ کلی سکول پرائمری ،ٹی وی جے ابراہیم محمد 470020114 کنڈ آف سیاہ سنگسیالح سکول مڈل گورنمنٹ 10

470020105 ملہیر

470020106 کمبانی

470020107 کچھ مٹھو



470020109 بھا ابتار

470020110 لدھانی

470020111 سنگسیالح

470020101 مغز زڑ

470020102 لیغار

470020103 گیسو

470020104 گمبند

470020113 آف سارتھ

470020112 تھنگوانی

470020108 گاڈری

470060101 لیغاری

470060102 عمڑی

470060115 بندی جمال

470060114 گاترانی

470060106 کاکاری

470060107 لک ڈاچی

470060103 بوبی

470060105 ہن

470060104 شانک

470060108 باغی

470060113 آبتاری

470060109 تھل پیر



470060110 لک سوری

470060111 سول

470060112 ماڑی مرغ

نالہ پتھر سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی وی جے عبدالمجید 470060219 ڈوئی نالہ پتھر سکول ہائی گورنمنٹ 11

470060218 تھل بندر

470060224 مازغ

470060216 پاترہ

470060217 تھل تسل

470060220 چھبدر

470060223 سہرانی

470060222 گورپان

470060221 پٹی لیڑو

470060320 پشینی

470040108 بڑزین

470030321 جگانی

470060319 کیشک

470060318 روشوش

470060302 گیوی

470060301 سوڈو

470060314 رامینزئی پینگوڑا

470060313 چبٹانی

470060315 گورانی انجیر



470060304 نین سر

470060306 تھل آہو

470060316 پھاتو

470060310 تکڑو

470060311 مٹھا

470060309 توخ سوئے

470060312 حاجانی

470060303 کوچی تھنگو

470060317 مہیت

470060305 کلیرا

470060308 پیشانی

470060307 گجڑو

کوہ پیر سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی ای جے بخش رسول 470060201 کوہ پیر تھل کوہ پیر سکول ہائی گورنمنٹ 12

470060202 کوہ پیر تھل

470060203 کوہ پیر تھل

470060204 کوہ پیر تھل

470060205 کوہ پیر تھل

470060206 کوہ پیر تھل

470060207 کوہ پیر تھل

470060208 کوہ پیر تھل

470060209 کوہ پیر تھل

470060210 کوہ پیر تھل



470060211 کوہ پیر تھل

470060212 کوہ پیر تھل

470060213 کوہ پیر تھل

470060214 کوہ پیر تھل

470060215 کوہ پیر تھل

بیکڑ سکول ہائی گورنمنٹ ، ٹی وی جے گل علی 470050104 تھل گوران بیکڑ سکول ہائی گورنمنٹ 13

470050105 بیکڑ

470050103 کند پیرمحمد

470050108 بور ڈومب

470050101 مٹ کنواں

470050102 آف وش

470050109 تھنگوانی

470050110 شمالی ماڑی ہوتک

470050112 بور مرنج کنڈ

470050111 بور پربگو

470050106 لینڈا

470050107 ماڑی جلے

خان میاں کلی سکول ہائی گورنمنٹ ، ٹی ای جے ڈتہ اللہ 470030101 بور ڈگارو خان میاں حاجی کلی سکول ہائی گورنمنٹ  14

470030103 گال گزانی

470030102 گرانی بوڑ

470030107 جنوبی ماڑی ہوتک

470030108 گرانی بوڑ کندھ



470030109 واال جلے نڑیال

470030104 ڈور سروان

470030105 لنڈڑا

470030203 خیلہ شر

470030202 کھلیرا

470030106 کپڑی

470030201 کنڈیلی

470040206 چوٹو

470040207 دلگواش

خیران شم سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی ای جے اسلم محمد 470040103 شم بگلڑ خیران شم سکول ہائی گورنمنٹ 15

470040104 سوہالنی

470040105 کھربور

470040101 کہور پر

470040102 الغ

470040106 برآمدی

470040107 کلچاس بگلڑ

470040109 کہور کلچاس

کلچاس سکول ہائی گورنمنٹ ، ٹی ای جے رفیق محمد 470040204 پٹی کلچاس سکول ہائی گورنمنٹ 16

470040208 قلندری

470030204 تھل کپ

470040201 چٹ

470040202 بھا عاشق



470040205 نالہ ماکھی

470040203 بھا بیگم

حسین علی کلی  سکول پرائمری ،ٹی وی جے عبدالجبار 470070101 گور 238 ڈی آر سکول پرائمری گورنمنٹ 17

470070102 اوچ

470070103 مزوئی

470070104 جنوبی گزی

470070106 پنہیان

470070107 سندرانی ٹوبہ

470080101 ماڑی الکھا

470080102 کھٹن

470080103 گلزار

470080104 سیندھل

470080105 زین شا

پٹ یارو سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی وی جے شریف محمد 470080106 لنڈو ہٹ یارو سکول ہائی گورنمنٹ 18

470080107 گو

470080108 گو پشت

470080208 لنجو

470080207 سیغاری

470080201 توخ رائس

470080206 ماڑی

سوئی اولڈ سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی ای جے خان جمعہ 470080202 شیشی عاشقانی خان کرم کلی ایٹ بوگی پیش سکول ہائی گورنمنٹ 19

470080203 لنجہ



470080205 گنجہ

470080204 گورانی ماچھی

470070210 بوگی پیش

470070211 تھیکا

470070209 تھنگوانی

470070212 تھل آسریلی

470070213 تھل آسریلی

470070207 شاہی بیام

470070204 تھنی

470070208 گزی

470070214 کستغ سوری

470070206 سنہاری

470070205 سر بھاگ

470070203 سفری

470070202 گنڈوئی

470070201 دلبر

470070105 شمالی گزی

470070108 رنگ بد

سوئی کالونی بگٹی سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی وی جے انعام محمد 470110101 سوئی ٹاؤن سوئی کالونی بگٹی سکول ہائی گورنمنٹ 20

470110102 سوئی ٹاؤن

470110103 سوئی ٹاؤن

470110104 سوئی ٹاؤن



470110105 سوئی ٹاؤن

470110106 سوئی ٹاؤن

470110201 سوئی ٹاؤن

470110205 سوئی ٹاؤن

470110307 سوئی ٹاؤن

470110309 سوئی ٹاؤن

470110203 سوئی ٹاؤن

خان کرم سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی ای جے محمد دین 470110304 سوئی ٹاؤن 21 سوئی اولڈ سکول ہائی گورنمنٹ

470110305 سوئی ٹاؤن

470110206 سوئی ٹاؤن

470110301 سوئی ٹاؤن

470110302 سوئی ٹاؤن

470110303 سوئی ٹاؤن

470110306 سوئی ٹاؤن

470110308 سوئی ٹاؤن

کالونی بخش محمد سکول پرائمری گورنمنٹ ،ٹی وی جے خان الل 470110204 سوئی ٹاؤن سوئی کالونی دین نواب سکول ہائی گورنمنٹ 22

470110202 سوئی ٹاؤن

بیہ سکول ہائی گورنمنٹ ،ٹی وی جے شیر علی 470090214 زیرین سوری بیہ سکول ہائی گورنمنٹ 23

470090206 کھجوری کنڈ مندو

470090207 کہالنی

470090211 پھوگانی

470090101 شرقی نیلغ



470090106 غربی نیلغ

470090107 کنارانی

470090201 لوٹی

470090105 تریپ

470090104 الف سیاہ

470090213 راسل

470090210 کاکاری شمبانی

470090102 جنوبی بھہ

470090212 وزانی

470090204 واٹو

470090203 لشکرانی

470090202 ٹسو

470090205 باال سوری

470090209 مرغانزئی

470090208 مری جتاں

470090215 کاکاری جستکانی

470090103 شمالی بھہ

District Election Commissioner

                                                                                           Dera Bugti














