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- 0333-7522828 مسٹرمحمد صادق سیلرو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس سیلرا 315010101 to 4 &
315010112 to 16

دیھ کوٹ کارڑا، نورپور اور سیلرا سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول، سیلرا 1

- 0333-7509562 مسٹرنعمت هللا چانڈیو، پی ایس ٹی، جی پی ایس، یار محمد 315010201 to 8 دیھ سندو، کڑیواحمدخان، گھنور، مگسی اور حمیر سرکل-2 گورنمنٹ پرائمری سکول، یار محمد مگسی 2

- 0301-3294124 مسٹرعلی محمد لغاری،پی ایس ٹی، جی پی ایس، پار محمد 315030101 to 6 دیھ سیال، گوپانگ، جتوئی، ڈکھن، جھرڑاوربھٹی سرکل-1 گورنمنٹ پرائمری سکول، یار محمد لغاری 3

- 0334-2002528. مسٹرمحرم علی بھٹی،پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، محمد خان بھٹو 315030201 to 7 دیھ چوڈھا،بھٹہ بیئراج، شاہوجمالی، قطریہ اورجاڑی سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول، بھٹو 4

- 0321-3504073 مسٹر محمود بھٹی،پی ایس ٹی، جی پی ایس، سنجر بھٹی 315030201 to 7 دیھ جونیجہ، سنجربھٹی, بھرگڑی، مینااورعیدن جروار سرکل-3 گورنمنٹ پرائمری سکول بھٹی 5

- 0334-2004966. مسٹر رفیق احمد سومرو، ایچ ایس ٹی، جی ایچ ایس، چاکیانی 315020101 to 9 دیھ دھنگ، کھوسہ، کلہوڑا اور کلر سرکل-1 گورنمنٹ پرائمری سکول دھنگ 6

- 0301-3293056 مسٹر ثناءهللا چانڈیو، پی ایس ٹی، جی پی ایس، دھنگ 315020201 to 15 دیھ پٹھان، چانڈیہ اورکڑیوصوبدار سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول اعتبارخان چانڈیو 7

- 0345-3837018 مسٹر عزیزهللا ببر، پی ایس ٹی، جی پی ایس، شوکت علی جروار 315020301 to 8 دیھ میروخان، سکھرجروار، کورکاری،کوٹ نبی بخش اورلغاری سرکل-3 گورنمنٹ پرائمری سکول شوکت علی جروار 8

- 0333-7502498 مسٹر امدادعلی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، اردو اسکول شہدادکوٹ

315040101, 3 to 7
315040201 to 8
315040301 to 9
315040401 to 7
315040501 to 5
315040601 to 6

چارج نمبر 4، ایم سی شہدادکوٹ گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول اردو پرائمری سکول 
شہدادکوٹ 9
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- 0333-7502498 مسٹر امدادعلی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، اردو اسکول شہدادکوٹ

315040101, 3 to 7
315040201 to 8
315040301 to 9
315040401 to 7
315040501 to 5
315040601 to 6

چارج نمبر 4، ایم سی شہدادکوٹ گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول اردو پرائمری سکول 
شہدادکوٹ 9

- 0333-7565076 مسٹر محمد سلیم سومرو، پی ایس ٹی، جی پی ایس، مین خدا بخش سومرو

315050101, to 6
315050201 to 7
315050301 to 5
315050401 to 6
315050501 to 5
315050601 to 8
315050701 to 7

چارج نمبر 5، ایم سی شہدادکوٹ گورنمنٹ پرائمری سکول خدا بخش سومرو (مین) 10

- 0334-2003829 مسٹر منظوربروہی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، سردارمحمد بخش کھہاوڑ

315060101 to 7
315060201 to 7
315060301 to 7
315060401 to 6
315060501 to 7
315060601 to 5

چارج نمبر 6، ایم سی شہدادکوٹ گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول سردارمحمد بخش 
کھہاوڑ 11

- 0333-7506759. مسٹر میاں شرف الدین، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس،ریلوے، باقرآباد

315070101 to 7
315070201 to 5
315070301 to 6
315070401 to 6
315070501 to 5
315070601 to 7

چارج نمبر 7، ایم سی شہدادکوٹ گورنمنٹ پرائمری سکول باقرآباد 12

- 0300-3429699 مسٹر آصف علی گوپانگ، پی ایس ٹی، جی پی ایس، علی شیر گوپانگ 316010101 to 17 دیھ کوٹ کارڑا، نورپور اور سیلرا سرکل-1 گورنمنٹ پرائمری سکول علی شیرگوپانگ 13

- 0308-3307124 مسٹر غالم مرتضٰی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، ٹھاروودھو 316010201 to 19 دیھ سندو، کڑیواحمدخان، گھنور، مگسی اور حمیر سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول تھاروودھو 14
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- 0306-3418084 مسٹر اختیاربھٹی، پی ایس ٹی، جی  پی ایس، بٹھی 316010301 to 5 دیھ بٹھی، کلردڑومکام سرکل-3 گورنمنٹ پرائمری سکول بٹھی 15

- 0300-5185377 مسٹر محمد علی چانڈیو، پی ایس ٹی، جی  پی ایس، جلیل برڑو 316020101 to 14 دیھ جلیل،هللا آباد، کنڈی، چیلوکورکمال اور  وی سرکل-1 گورنمنٹ پرائمری سکول جلیل برڑو 16

- 0346-3368669 مسٹر هللا ڈیو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، کارڑا 316020201 to 13
دیھ تھرڑی ڈھپ، کارڑا، بھرمی، گولوکھہاوڑ،چھوڑی، ٹھل اور هللا  سرکل-2

رکھیوجونیجو گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول کارڑا 17

- 0301-2941339 مسٹر محمد یوصف، پی ایس ٹی، جی پی ایس، رپ 316010304 & 5
316020301 to 6

دیھ بہرام ہیٹھیوں، چھاچھری،پھولڑو،کورابراھیم،رپ اورمہموں سرکل-3 گورنمنٹ پرائمری سکول رپ 18

- 0333-7504045 مسٹر محمد ایوب، پی ایس ٹی، جی پی ایس، میرن ماچھی 316020401 to 11 دیھ کورمحبت، کوراسماعیل، قائم خان گوپانگ اورکلہوڑا سرکل-4 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول میران ماچھی 19

- 0300-3496161 مسٹر ممتازعلی گوپانگ، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، میروخان-ا 316030101 to 12
316030201 to 10

چارج نمبر 3، ٹی سی میروخان گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول میروخان-1 20

- 0336-3679618 مسٹرشیر محمد بروہی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، بہرام

316040101 to 5
316040201 to 5
316040301 to 5
316040401 to 4

چارج نمبر 4، ٹی سی بہرام گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول بہرام 21

- 0312-3426765 مسٹراشفاق احمد برڑو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، گھٹھڑ
317010101

317010104, 5
317010206, 7, 8

دیھ گھٹھڑ دیھ باگودیرو، ڈیراه، سرکل-2 سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول گھٹھڑ 22

- 0303-3796607 مسٹر نیازحسین، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، بیرشریف 317010201, 2
317010203,4,5

دیھ بھڈا اور قمبر دیھ بیر اور ہنی۔ سرکل-5 سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول بیر 23

- 0305-8321226 مسٹر گل محمد مغیری،ایچ ایم، جی بی پی ایس، ولیدادمغیری 31707010301 to 18 دیھ کلر، چنگڑو اور لکٹیا سرکل-3 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول ولیدادمغیری 24

- 0312-3913632 مسٹر غالم حسین،ایچ ایم، جی بی پی ایس، ٹھوڑی بجار 317010401 to 10 دیھ بھنگرآچا اورکنور دیھ بوہڑ، پناه، ڈرب مٹھو، سرکل-1 سرکل-4 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول ٹھوری بجار 25- 0312-3913632 مسٹر غالم حسین،ایچ ایم، جی بی پی ایس، ٹھوڑی بجار 317010401 to 10 دیھ بھنگرآچا اورکنور دیھ بوہڑ، پناه، ڈرب مٹھو، سرکل-1 سرکل-4 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول ٹھوری بجار 25

- 0333-2442256 مسٹر غالم محمد میرانی،ایچ ایم، جی بی پی ایس، آبڑی 317010501 to 3 دیھ آبڑی، رتوکوٹ، نتھر اور شریفانی سرکل-6 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول آبڑی 26

- 0342-3121298 مسٹر محمداسماعیل چن،ایچ ایم، جی بی پی ایس، خیرپورجوسو 317010601 to 16 دیھ پکھو، بھوالکلہوڑا اور گھوگھارو دیھ خیرپورجوسو، شریفانی، سرکل-2 سرکل-7 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول خیرپورجوسو 27

- .0333-7227553 مسٹر ارشادعلی کھہاوڑ،جی ایس ٹی، جی ایم ایس، مینا 317020101 to 11 دیھ رانوتی، ھلیا، مینا اور حاصال سرکل-1 گورنمنٹ مڈل سکول مینا 28

- 0306-3485952 مسٹر حاکم علی،پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، لشکرچانڈیو 317020201 to 9 دیھ لشکری چانڈیو، ماہیوں، پعروزبھٹی اور بھرمی سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول لشکرچانڈیو 29

- 0300-3410514 مسٹر غالم سرور،پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، بھاوندالکھا 317020301 to 5,
7 to 12,15 to 17

دیھ دوست علی اور  ودھا، کمال خان، سرکل-4 دیھ الکھا، چھجڑا(رورل) سرکل-3
آچا گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول بھاوندالکھا 30

- 0311-3522448 مسٹر عبدالقیوم جاگیرانی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، جیئن ابڑو 317020401 to 17 اور اھیر دیھ جیئن ابڑو، عیسو، ننگرہکڑو(رورل) سرکل-4 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول جیئن ابڑو 31

- 0323-3471721 مسٹر عبدالستار، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، ڈتل ابڑو 317020501 to 10 دیھ دوآبو، کھبیرڑو، ایلچی اور پوٹھوابراھیم سرکل-5 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول ڈتل ابڑو 32

- 0302-3103566 مسٹر مظفرعلی شیخ، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، نورمحمد 317030101 to 14 دیھ پنھوارو اور کھاہی میہوں سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول نورمحمد 33

- 0316-8480682 مسٹر فداحسین سپرو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، نورمحمد سپرو 317030201 to 9 دیھ کوکمال، کڑیومراد علی، کورسلیمان اور کور حسین سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول نورمحمد سپرو 34

- 0346-8974942 مسٹرمحمد علی گرامانی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، محمد عثمان جویو 317030301 to 6 دیھ پھتوہل واه، محبت بلیدی اور آچا سرکل-3 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول محمد عثمان جویو 35

- 0313- 3688285 مسٹر بالول چانڈیو، ایچ ایم، جی بی پی ایس، غینی دیرو 317040101 to 7 دیھ جاگیر، جاگیر-1، جاگیر-6 سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول غیبی دیرو 36

- 0311-2174797 مسٹر عبدهللا چانڈیو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، بٹھی لشکر
317040201 to 5
317040301 to 4
317040401 to 7

دیھ باغ جاگیر، نوزمان، واریاسو دیھ وکڑو، دھیرو اور سرکل-4 سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول بٹھی لشکر 37

- 0334-3247866 مسٹر حامد علی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، حسین آباد 317050101 to 12 ایم سی قمبر سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول حسین آباد 38
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- 0334-2781445 مسٹر امجدعلی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، علی خان 317050201 to 12 ایم سی قمبر سرکل-2 گورنمنٹ پرائمری سکول علی خان 39

317050301 to 8 ایم سی قمبر سرکل-3
317050401 to 9 ایم سی قمبر سرکل-4

317050501 to 10 ایم سی قمبر سرکل-5
317050601 to 9 ایم سی قمبر سرکل-6

- 0307-3468712 مسٹر خادم حسین،پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، شاه لطیف کالونی واره 318010101 to 7 دیھ سفرتونیو واره اور سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول شاه عبداللطیف کالونی وارهسرکل-1 42

- 0300-2899049 مسٹر اختیار علی،پی ایس ٹی، جی بی پی ایس،حامل 318010201 to 9
318010301 to 4

اورچک فریدآباد-1،فریدآباد- دیھ مرزاپور، حمل، کاچھری، چک بشارت-1 سرکل-4
دیھ چک آباد 2، بشارت کاچھری، اور سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول حمل 43

- 0306-8232432 مسٹر عبیدهللا ابڑو،پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، کھنڈو 318010401 to 11 دیھ نواب کلہوڑآ دیھ کلر، کنڈو، پوٹھو اور سرکل-1 سرکل-4 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول کھنڈو 44

دیھ گاجی کھہاوڑ سرکل-1
دیھ جوگی سرکل-2

- 0301-3296596 مسٹر لطف چانڈیو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، کرم هللا چانڈیو 318020301 to 9
دیھ ٹھیٹھ، سونہاری، چاندنی جاگیر، حامدواه، گاڑھی جاگیر،گل  سرکل-3

برڑو،نانگ دڑو اور میرپور گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول کرم هللا چانڈیو
46

- 0305-8944596 مسٹر عبداللمنان، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، علی اصحابو 318020401 to 10 دیھ آباد، علی اصحابو اور منگنیجا سرکل-2 گورنمنٹ پرائمری سکول علی اصحابو 47

- 0302-3465596 مسٹر ولی محمد،ایچ ایم، جی بی پی ایس، اللو راوئنک 318030101 to 29 دیھ مکالنی دیھ اللورائنک،پہچوہا اور سرکل-4 سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول اللو راوئنک  48

- 0345-3831517 مسٹر ولی محمد،ایچ ایم، جی بی پی ایس، اللو راوئنک 318030201 to 8 دیھ یارودیرو سرکل-2 گورنمنٹ پرائمری سکول یارودیرو 49

- 0301-3974307 مسٹر واحدبخش سوھو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، بندجانی 318030301 to 6 دیھ عبیدانی، حسن ہوری اور بندجانی سرکل-3 گورنمنٹ پرائمری سکول بند جانی 50

مسٹر قمرالدین کلہوڑو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، مین قمبر

مسٹر جاوید احمد انصاری،ایچ ایم، جی بی پی ایس، شاه عبداللطیف بھٹی، قراء

-مسٹر شہزادو،پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، جونانی 0307- 8339378
318020101 to 6, 14

318020207 to 13
گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول جونانی45

- 0302-2855195 گورنمنٹ پرائمری سکول مین قمبر40

- 0334-2065294 41
گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول شاه عبداللطیف بھٹائی، 

اقراء

- 0301-3974307 مسٹر واحدبخش سوھو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، بندجانی 318030301 to 6 دیھ عبیدانی، حسن ہوری اور بندجانی سرکل-3 گورنمنٹ پرائمری سکول بند جانی 50

- 0308-3463507 مسٹر جاوید احمد، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، جکھر 318030401 to 9 دیھ بکیجانی دیھ جکھر اور سرکل-1 سرکل-4 گورنمنٹ پرائمری سکول جکھر 51

- 0306-2792659 مسٹر اعجاز، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، مین واره
318040101 to 11
318040201 to 12
318040301 to 7

چارج نمبر 4، ٹی سی واره گورنمنٹ پرائمری سکول مین واره 52

- 0332-988974 مسٹر اظہر، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، گاجی کھہاوڑ 318050101 to 7
318050201 to 6

چارج نمبر 5، ٹی سی گاجی کھہاوڑ گورنمنٹ پرائمری سکول گاجی کھہاوڑ 53

- 0346-3631434 مسٹر هللا ڈنو، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، آلی کھبڑ وگن 318060101 to 4
318060201 to 5

چارج نمبر 6، ٹی سی وگن گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول وگن 54

- 0334-4663400 مسٹر محمد نواز بھٹی، ایچ ایم، جی بی پی ایس، سجاول جونیجو 319010101 to 14 دیھ سجاول، گل شاه، الل خان مستوئی اور سونہاروبھٹی سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول سجاول جونیجو 55

- 0346-3391279 مسٹر قربان علی ودھو،ایچ ایم، جی بی پی ایس، شاه جو لئو 319010201 to 13
دیھ مستوئی، شیرخان مستوئی، چاکرسلطان، کنڈی، حیدرڈیتھو، کڑیواوہا  سرکل-2

اور کورصاحب گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول شاه جو لئو 56

- 0300-2630176 مسٹر ممتاز علی شاه، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، کوٹ ال ل بخش مہیسر 319010301 to 10
دیھ ڈنومھیسر، حیات گوپانگ، فتاح خان دھامراه عالم خان جونیجو،  سرکل-3

محمدی ٹانوری اور جیئند لک گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول کوٹ الل بخش مھیسر 57

- 0333-7558562 مسٹر قطب الدین ساریو،ایچ ایم، جی بی پی ایس، ارضی بھٹو 319020101 to 12 دیھ عرضی بھٹو، چانگو، گل کلہوڑو اور بخشوساریو سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول عرضی بھٹو 58

- 0301-2132259 مسٹر اعظم حسین بھٹو، پی ایس ٹی،، جی بی پی ایس، محمودآباد 319020201 to 15 دیھ حیدرچانڈیو، بلہاڑو،کورائی،پھتوہل چوڈھو،غالم محمد لغاری سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول محمودآباد 59

- 0345-3856618 مسٹر اعظم حسین بھٹو، پی ایس ٹی،، جی بی پی ایس، محمودآباد 319020301 to 4 دیھ خالق ڈنوڈکھن اور سعیدخان جونیجو سرکل-3 گورنمنٹ پرائمری سکول بھنگرآچا 60

- 0303-3870966 مسٹر ھمت علی لغارئ،ایچ ایم، جی بی پی ایس، جمال خان لغاری 319020401 to 15 دیھ لشکر خان چانڈیو، محمد گجرانی، جلیل کلہوڑو اور کلر سرکل-4 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول جمال خان لغاری 61

- 0332-2026350 مسٹر خالد حسین جاگیرانی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، محمد پریل کھوسو 320010101 to 15 دیھ ڈھوری، سمندر اور اسحاق سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول محمد پریل کھوسو 62

- 0333-7505240 مسٹر خالد حسین جاگیرانی، پی ایس ٹی، جی بی پی ایس، حاجی علی مرادمگسی 320010201 to 15 دیھ در محمد، کوہستان، جاگیر پٹ-1، جاگیرپٹ-2 سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول حاجی علی مرادمگسی 63
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- 0334-2002202 مسٹر اعجاز احمد، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، ھمت علی چانڈیو 320020101 to 9 دیھ بگودڑو، گڈرا۔ ماچھی، کھوکھر اور ذر سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول ھمت علی چانڈیو 64

- 0334-2011788 مسٹر محرم علی، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، امیرجان(اولڈ) 320020204 to 7 دیھ ہکڑا، محمد حسن اور پتوجا سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول امیرجان(اولڈ) 65

- 0334-2002782 مسٹر محمد پناه، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، محمد پناه چانڈیو 320020301 to 11 دیھ سیرچانڈیا، مست علی اور مغیری سرکل-3 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول محمد پناه چانڈیو 66

- 0332-2012655 مسٹر عثمان ، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، عثمان مگسی 320030101 to 6 دیھ ھزارواه، شاه وسایو اور صادق سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول عثمان مگسی 67

- 0331-3313474 مسٹر محبوب علی بروہی، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، بادل خان بروہی 320030201 to 9 دیھ امام بخش جمالی، جمالی، سیرسیٹلمینٹ، وریل، بیالٹی سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول بادل خان بروہی 68

- 0334-2018676 مسٹر حسین علی، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، عثمان مگسی 320030301 to 7 دیھ پیر بخش کھہاوڑ سرکل-3 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول غالم حسین مگسی 69

- 0332-2027058 مسٹر جیئند خان مگسی، پی ایس ٹی،ٹی ای او، پرائمری(میل)آفیسقبوسعیدخان

320040101 to 5
320040201 to 8
320040301 to 3
320040401 to 6

چارج نمبر 4، ٹی سی قبوسعیدخان قبوسعیدخان تعلقہ ایجوکیشن آفیس(میل) 70

- 0306-3471713 مسٹر غالم عمرسونارو، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، گل سانگھرو 321010101 to 7
321010201 4

دیھ  دیھ کاٹھیابازار، گل سانگھرو، سرکل-3 دیھ مرادی، نصیرآباد، سرکل-2 سرکل-1
واہوچا گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول گل سانگھرو 71

- 0304-1839303 مسٹر سکندر علی الکھو،ایچ ایم، جی بی پی ایس، موندرالکھا 321010301 to 12 دیھ الکھا، علی بہر، پھیکراٹو اور منگھیوں سرکل-3 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول موندرالکھا 72

- 0306-3460608 مسٹر فداحسین گوپانگ، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، فیض محمد کھوکھر 321020101 to 4 دیھ بٹھی، گکو، دھامراه اور آڈی دھامراه سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول فیض محمد کھوکھر 73

- 0347-0651916 مسٹر سجاد حسین جلبانی، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، غازی جلبانی 321020201 to 15 دیھ کھڈہڑی اور جلبانی سرکل-2 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول غازی جلبانی 74

- 0301-3292156 مسٹر منظورعلی کلہوڑو، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، آڈی الشاری 321020301 to 10 دیھ چاندنی اور آڈی الشاری سرکل-3 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول آڈی الشاری 75- 0301-3292156 مسٹر منظورعلی کلہوڑو، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، آڈی الشاری 321020301 to 10 دیھ چاندنی اور آڈی الشاری سرکل-3 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول آڈی الشاری 75

- 0343-2891935 مسٹر عبدالرسول کھبڑ، ایچ ایم، جی بی پی ایس، ڈیراه 321020401 to 10 دیھ ڈیرا، بٹھ ڈیرا، واسوکلہوڑو سرکل-4 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول ڈیراه 76

- 0301-2936403 مسٹر سجاد علی تونیو، ایچ ایم، جی بی پی ایس، چئودیرو 321030101 to 14 دیھ تھرڑی ہاشم، چئودیرو اور الئق پور سرکل-1 گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول چئودیرو 77

- 0302-3654710 مسٹر غالم مصطفٰی سومرو، پی ایس ٹی،جی بی پی ایس، مین نصیرآباد

321040101 to 5
321040201 to 8
321040301 to 6

321040401 to 12

چارج نمبر 4، ٹی سی نصیرآباد گورنمنٹ بوائزپرائمری سکول مین نصیرآباد 78

- 0332-3809078
مسٹر عمران خان عباسی، جونیئرپرسنل اسسٹنٹ، آفیس آف دی ڈسٹرکٹ الیکشن 

کمشنرقمبرشہدادکوٹ (1063) ٹوٹل بالکس تمام ضلع قمبرشہدادکوٹ آفیس آف دی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، ڈی سی 
کامپلیکس، الڑکانہ روڈ قمبر 79


