
120 ہیل

رامیرسک

ااچنرج ڈےلپس رٹنیس اک راہطب 

ربمن

ام، دہعہ اور اجےئ انیعتیت

 

ااچنرج ڈےلپس رٹنیس اک ن

امشرن ایت البک ام

 

ڈےلپس رٹنیس  ےک ےئل رقمر رکدہ ااختنیب العوقں ےک ن ہتپ/  ڈےلپس رٹنیس اک اقمم  ربمن امشر

7 6 5 4 3 2 1
0300-6384011  دفتر ، اسسٹنٹ سب    رضا حسن

لیہ کمشنر الیکشن ڈسٹرکٹ ضلع تمام ضلع تمام

  منزل گیالنی د نزد کمشنر، الیکشن ڈسٹرکٹ

 و تحصیل  ٹاؤن منڈی شریف، جبی دربار

لیہ ضلع

1

231110101 کالونی آر او جی

231110102 کالونی جناج ، کالونی ت وحد

231110103 1 نمبر کالونی ہاوسنگ

231110104 1 نمبر کالونی ہاوسنگ

231110201 آباد ابراہیم ، آباد یوسف ، کالونی امپالئیز

231110202 آباد ابراہیم ، آباد یوسف ، کالونی امپالئیز

231110203 آباد ابراہیم ، آباد یوسف ، کالونی امپالئیز

231110204 آباد ابراہیم ، آباد یوسف ، کالونی امپالئیز

231110205 آباد ابراہیم ، آباد یوسف ، کالونی امپالئیز

231110206 آباد منظور محلہ

231110207 آباد منظور محلہ

231110208 آباد منظور محلہ

231110209 آباد منظور محلہ

231110301 کالونی ملز شوگر

231110302 دہول بستی

231110303 آباد قادر محلہ

231110304 آباد قادر محلہ

231110305 آباد قادر محلہ

231110306 آباد قادر محلہ

231110307 آباد قادر محلہ

231110308 آباد قادر محلہ

231110309 آباد قادر محلہ

0344-7045745

 شہروز محمد

ای ایس ای

 گردے لودھرا سکول پرائمری گورنمنٹ

آباد۔ قادر محلہ واال

0346-4971324  واال گردے لودھرا سکول پرائمری گورنمنٹ

آباد۔ قادر محلہ

3

آفیسر ایجوکیشن اسسٹنٹ دفتر

لیہ تحصیل ٹاؤن منڈی مرکز

 نزد 3 نمبر سی ایم سکول پرائمری گورنمنٹ

لیہ اسٹیشن ریلوے

 الرحمن خلیل

 ٹی ایس پی

 3 نمبر سی ایم  سکول پرائمری گورنمنٹ
لیہ

2

پاکستان آف کمیشن الیکشن

این 

 

راےئ ڈےلپس رٹنیسز- ااختنیب رہفوتسں یک رظنن  ب 

ت

رہفس

 دعتاد

ل

:علض ںیم انبےئ ےئگ ڈےلپس رٹنیسز یک ُک :علض

ام 8ڈےلپس رٹنیس ےک اواقت اکر حبص 

 

۔ ڈےلپس رٹنیسز اوتار وک یھب الھک رےہ اگ۔4 ےجب ےس ش

ت

  ےجب ت

ت

اع

 

ا 26ادتبایئ ااختنیب رہفوتسں یک اش

ت

 وہیگ24 امرچ ن

ت

 ارپلی ت

اؤن  لیصحت و علض ہیل

 

رد د الیگین زنمل  درن ار یبج رشفی، ڈنمی ن

 
 

ڈرٹسٹک انشکیل رنشمک، ب

0606 -414086وفن ربمن         



231110401 آباد نظآم محلہ

231110402 شاہ جہان محلہ

231110403 دین جالل محلہ

231110404 شاہ چراغ چاہ محلہ

231110405 شریف کھگا دربار

231110406 پورہ شریف محلہ

231110501 فارم سعید نزد شمالی گاہ عید محلہ

231110502 فارم سعید نزد شمالی گاہ عید محلہ

231110504 جوتہ بستی گاہ عید محلہ

231110505 جوتہ بستی گاہ عید محلہ

231110506 پمپ پٹرول گاہ عید محلہ

231110507 پمپ پٹرول گاہ عید محلہ

231110508 بالل مسجد گاہ عید محلہ

231110509 ٹاؤن منڈی

231110503 جوتہ بستی گاہ عید محلہ

231110605 والی قریشیاں گلی

231110606 والی تھوری منظور گلی

231110601 نور مسجد گاہ عید محلہ

231110602 گاہ عید محلہ سٹریٹ بزدار اور خان دلیل

231110603 گاہ عید محلہ

231110604 موالئی ماسٹر گلی

231110701 ٹاؤن منڈی

231110702 ٹاؤن منڈی

231110703 ٹاؤن منڈی

231110704 ٹاؤن منڈی

0303-4977002  چاہ آباد اصغر سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/123 نمبر چک والہ کھوکھر

5

لیہ گاہ عید محلہ  سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ 4 
رشید طارق

ٹی ایس ای

 گاہ عید محلہ  سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

لیہ

0304-7500564

 
اقبال محمد

ٹی ایس ای

 چاہ آباد اصغر سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/123 نمبر چک والہ کھوکھر



231120101 آباد حافظ محلہ

231120102 آباد حافظ محلہ

231120103 آباد حافظ محلہ

231120104 کالونی اے ڈی ٹی

231120105 کالونی اے ڈی ٹی

231120106 2 نمبر کالونی ہاؤسنگ

231120201 آباد فیض محلہ

231120202 آباد فیض محلہ

231120203 آباد فیض محلہ

231120204 آباد فیض محلہ

231120205 کالونی ہانس- آباد فیض محلہ

231120206 آباد فیض محلہ

231120207 آباد فیض محلہ

231120208 آباد فیض محلہ

231120209 واال سریں چاہ-  آباد نور محلہ

231120210 واال شیخان نواں محلہ

231120211 واال شیخان نواں محلہ

231120212 جلو شیخ بستی

231120301 واال سمرا محلہ-  واال کورائی محلہ

231120302 واال چانڈیہ محلہ-  واال بیلے محلہ

231120303 واال بیلے محلہ

231120304 واال شیخاں محلہ

231120305 واال شیخاں محلہ

231120306 واال شیخاں محلہ

7

 ہللا عنایت

ٹی ایس ای

لیہ ماڈل سکول سیکنڈری ہائیر گورنمنٹ

لیہ ماڈل سکول سیکنڈری ہائیر گورنمنٹ 60300-2976365

 عبدالخالق

 سیکنڈری ہائیر گورنمنٹ ٹی  ای پی 

لیہ ماڈل سکول

0307-6769003 لیہ ماڈل سکول سیکنڈری ہائیر گورنمنٹ



231120401 کموکامل ، واال واہگے محلہ

231120402 واال وظیفی چاہ

231120403 واال واہگے محلہ

231120404 واال واہگے محلہ

231120405 6 نمبر چونگی ، واال واہگے محلہ

231120501 واال داد چاہ

231120502 گجرانوالہ محلہ

231120503 واال کرنال محلہ

231120504 لطیف شاہ محلہ

231120505 آبادیاں شاہ محلہ ، والہ گڑیانوی محلہ

231120506 گراں نیل ،محلہ والہ گڑیانوی  محلہ

231120507 والہ بزداراں ، جوگیانوالہ محلہ

231120601 گاہ عید محلہ

231120602 گاہ عید محلہ

231120603 ہوٹل مستانہ گلی        گا عید محلہ    

231120604 لطیف شاہ ، والہ سیریں چاہ

231120605 لطیف شاہ محلہ

231120606 والہ عمر چاہ

231120607 گر چوڑی محلہ

231120701 ٹاؤن منڈی

231120702 ٹاؤن منڈی

231120703 ٹاؤن منڈی

231120801 اے ڈی ٹی/ سی 148نمبر چک

231120802 اے ڈی ٹی/ سی 148نمبر چک

231120803 اے ڈی ٹی/ سی 148نمبر چک

 محمود طارق

ٹی ایس ای

لیہ سی ایم سکول ہائی گورنمنٹ 

0303-6765676 لیہ سی ایم سکول ہائی گورنمنٹ  8

سعید محمدلیہ سی ایم سکول ہائی گورنمنٹ 9

ٹی ایس ای

لیہ سی ایم سکول ہائی گورنمنٹ 

0302-6769191



231130101 ویل ٹیوب کرنل

231130102 ٹاؤن واڑائچ

231130103 ٹاؤن مسلم

231130104 عالم خورشید ماسڑ

231130105 3 نمبر وارڈ کالونی سیال

231130106 صاحب ہاشمی محمد در ماسڑ

231130107 علوی انوارالحق محلہ

231130201 اعظم چوک اسٹیشن گرڈ

231130202 صاحب حمید ماسڑ محلہ

231130203 3نمبر وارڈ نور مسجد

231130204 اظہر جاوید باؤ گلی

231130205 اعظم چوک سکول مڈل

231130206 اعظم چوک پارک بالک

231130207 مسجد جامع اعظم

231130301 وڑائچ کالیا اسلم 5 نمبر چونگی

231130302 سکول عوامی

231130303 بڑ حسین غالم 4 نمبر وارڈ

231130304 4نمبر وارڈ آباد صادق محلہ

231130305 آباد نصیر محلہ

231130306 ہسپتال سول نزد

231130307 منڈی غلہ گیٹ شمالی

231130308 منڈی غلہ گیٹ شمالی

231130309 منڈی غلہ گیٹ شمالی

231130401 ٹاؤن گجر

231130402 آباد نقیب

231130403 4 نمبر وارڈ رسول حفیظان محلہ

231130404 گجر یوسف محمد محلہ

231130405 ہسپتال سول

231130406 ہسپتال سول

231130407 ہسپتال سول

231130501 ہسپتال سول

231130502 پورہ محمد محلہ

231130503 آباد شریف

231130504 ہوٹل درویش

231130505 چوک جلوی

231130506 خضری مسجد

231130507 لنگ سو اونچا

231130601 آباد اصغر

231130602 نگر بھٹی

231130603 رحمانیہ مسجد جامع

231130604 ارائیں علیم مکان گلی

231130605 ارائیں کرامت

231130606 کالونی مدینہ

231130607 زبیر حاجی ماسڑ

231130701 نگر عیسی کریانہ لیاقت گلی

11

0303-7457700 12

10

حسین ظہورآباد اصغر سکول پرائمری گورنمنٹ

ٹی ایس پی

آباد اصغر سکول پرائمری گورنمنٹ

اعظم محمد رانا

ٹی ایس ای

اعظم چوک  سکول ہائی مسلم گوررنمنٹ

اعظم چوک  سکول ہائی مسلم گوررنمنٹ

ضیا افضل

ٹی ایس پی

اعظم۔ چوک سکول ٹریفک 3-نمبر وارڈ

اعظم۔ چوک سکول ٹریفک 3-نمبر وارڈ

0307-6767345

0306-7840005



231130702 10 نمبر وارڈ مسجد محمدی محلہ

231130703 سٹور مرچنٹ کریانہ اویس گلی

231130704 10نمبر وارڈ سکول پرائمری گرلز

231130705 سٹور سپر میاں گلی

231130706 روڈ آباد فیصل جواہرالقرآن مدرسہ

231130801 ناظم سٹی سابقہ یسین غالم میاں گلی

231130802 کھتران خان اظہر محلہ

231130803 جامعہ مدینہ القرآن فیض مدرسہ

231130804 آباد کمال محلہ

231130805 گجر اسلم محمد اللہ

231130806 بربار یعقوب 11 نمبر وارڈ مسجد مدینہ

231130807 بربار یعقوب 11 نمبر وارڈ

231130808 بربار یعقوب 11 نمبر وارڈ

231130901 علوی اسالم محمد محلہ

231130902 مارکیٹ گول عقب

231130903 شرقی کالج گرلز گلی

231010301 پکا شمالی پتی نشیب سمرا

231010302 پکا شمالی پتی نشیب سمرا

231010303 پکا شمالی پتی نشیب سمرا

231010304 پکا شمالی پتی نشیب سمرا

231010305 پکا شمالی پتی نشیب سمرا

231010306 پکا شمالی پتی نشیب سمرا

231010307 کچہ شمالی پتی نشیب سمرا

231010308 تھوری بیٹ

231010601 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010602 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010603 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010604 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010605 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010606 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010607 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010608 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010609 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010610 پکا جنوبی نشیب سمرا

231010611 کچہ جنوبی نشیب سمرا

231010501 خان حسن جھوک

231010502 کچہ نوریواال

231010503 پکہ نوریواال

231010504 پکہ نوریواال

231010401 نشیب کالں تھند

231010402 نشیب کالں تھند

231010403 نشیب کالں تھند

231010404 نشیب خورد تھند

231010405 نشیب خورد تھند

231010406 نشیب شاہ حاجی کوٹلہ

15

لیہ  علیانی  سکول ہائی گورنمنٹ

13

14

0303-7457700

0300-9763752

0302-6760912

حسین ظہورآباد اصغر سکول پرائمری گورنمنٹ12

ٹی ایس پی

آباد اصغر سکول پرائمری گورنمنٹ

خان ہللا احسانلیہ نشیب سمرا سکول مڈل گورنمنٹ

 ٹی ایس ای

لیہ نشیب سمرا  سکول مڈل گورنمنٹ 

/  اے 116 چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ
لیہ دورٹہ اے ڈی ٹی

 رمضان محمد

ٹی ایس ایس

لیہ  علیانی  سکول ہائی گورنمنٹ

رفیق محمد

ٹی ای پی

 اے 116 چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ

لیہ دورٹہ اے ڈی ٹی/ 

0304-550914



231010701 جنڈی تھل چرخہ دو

231010702 جنڈی تھل چرخہ دو

231010703 جنڈی تھل چرخہ دو

231010704 جنڈی تھل نوشہرہ

231010705 جنڈی تھل نوشہرہ

231010706 جنڈی تھل نوشہرہ

231010707 جنڈی تھل نوشہرہ

231010708 اے ڈی ٹی/ بی- 117 نمبر چک

231010709 اے ڈی ٹی/ بی- 117 نمبر چک

231010710 اے ڈی ٹی/ بی- 117 نمبر چک

231010711 اے ڈی ٹی/ اے -116 نمبر چک

231010712 اے ڈی ٹی/ اے -116 نمبر چک

231010713 اے ڈی ٹی/ بی -114 نمبر چک

231010714 اے ڈی ٹی/ بی -114 نمبر چک

231010715 اے ڈی ٹی/ بی -114 نمبر چک

231010716 اے ڈی ٹی/ بی -114 نمبر چک

231010717 اے ڈی ٹی/ بی -114 نمبر چک

231010718 اے ڈی ٹی/ بی -114 نمبر چک

231010719 اے ڈی ٹی/ بی -114 نمبر چک

231010720 اے ڈی ٹی/ بی- 117 نمبر چک

231010721 اے ڈی ٹی/ بی- 117 نمبر چک

231010722 اے ڈی ٹی/ بی- 117 نمبر چک

231010723 اے ڈی ٹی/ بی- 117 نمبر چک

231010101 نشیب نوشہرہ

231010102 نشیب نوشہرہ

231010103 نشیب نوشہرہ

231010104 نشیب نوشہرہ

231010105 نشیب نوشہرہ

231010106 نشیب نوشہرہ

231010107 نشیب نوشہرہ

231010108 نشیب نوشہرہ

231010109 نشیب بھنڈ

231010201 خان شادو بستی

231010202 خان شادو بستی

231010203 خان شادو بستی

231010204 نشیب گشکوری واڑہ

231010205 نشیب گشکوری واڑہ

231010206 علیانی

0302-8762404  حسین کرم

ٹی ایس پی

 ڈی ٹی 125  سکول پرائمری گورنمنٹ

لیہ آباد  سہارن اے

-ٹاون منڈی قانگوئی کوڈ بالک تمام
 I

I- ٹاون منڈی قانگوئی تمام  

 اے ڈی ٹی 125  سکول پرائمری گورنمنٹ

لیہ آباد  سہارن

18

231030101 اے ڈی ٹی/ بی 125نمبر چک

231030102 اے ڈی ٹی/ بی 125نمبر چک

231030601 اے ڈی ٹی/ اے 125نمبر چک

231030401 اے ڈی ٹی/ بی 122 نمبر چک

15

16

لیہ نوشہرہ  سکول مڈل گورنمنٹ 170307-6768343

0349-6847585 /  بی-125 چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ19
اے ڈی ٹی

/  اے 116 چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ
لیہ دورٹہ اے ڈی ٹی

 ٹی/137 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے ڈی

 پی                                  اختر سلیم

 گورنمنٹ                              سی ٹی

اے ڈی ٹی/137 نمبر چک سکول ھائی

شاہ نواز ہللا

                           ماسٹر ہیڈ

نوشہرہ سکول مڈل گورنمنٹ

احمد مشتاق

ٹی ایس ای

/  بی-125 چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ
اے ڈی ٹی

رفیق محمد

ٹی ای پی

 اے 116 چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ

لیہ دورٹہ اے ڈی ٹی/ 

0304-550914

0308-6766258



231030402 اے ڈی ٹی/ بی 122 نمبر چک

231030403 اے ڈی ٹی/ بی 122 نمبر چک

231030404 اے ڈی ٹی/ بی 122 نمبر چک

231030405 اے ڈی ٹی 123نمبر چک

231030406 تھل شاہ حاجی کوٹلہ

231030407 اے ڈی ٹی/ اے 123نمبر چک

231030408 اے ڈی ٹی/ اے 123نمبر چک

231030409 اے ڈی ٹی/ اے 123نمبر چک

231030410 اے ڈی ٹی/ اے 123نمبر چک

231030411 اے ڈی ٹی/ اے 123نمبر چک

231030412 اے ڈی ٹی/ اے 123نمبر چک

231030301 اے ڈی ٹی 135نمبر چک

231030302 اے ڈی ٹی 135نمبر چک

231030501 اے ڈی ٹی 136نمبر چک

231030502 اے ڈی ٹی 136نمبر چک

231030503 اے ڈی ٹی 136نمبر چک

231030303 اے ڈی ٹی 137نمبر چک

231030304 اے ڈی ٹی 137نمبر چک

231030305 اے ڈی ٹی 137نمبر چک

231030306 اے ڈی ٹی 137نمبر چک

231030701 اے ڈی ٹی 138نمبر چک

231030702 اے ڈی ٹی 138نمبر چک

231030703 اے ڈی ٹی 138نمبر چک

231030704 اے ڈی ٹی 139نمبر چک

231030705 اے ڈی ٹی 139نمبر چک

231030706 اے ڈی ٹی 140نمبر چک

231030707 اے ڈی ٹی 141نمبر چک

231030708 اے ڈی ٹی 141نمبر چک

231030709 اے ڈی ٹی/ اے145نمبر چک

21030808 اے ڈی ٹی/ اے 139 نمبر چک

21030809 اے ڈی ٹی/ اے 139 نمبر چک

231030801 اے ڈی ٹی/ اے 148نمبر چک

231030802 اے ڈی ٹی/ اے 148نمبر چک

231030803 اے ڈی ٹی/ اے 148نمبر چک

231030804 اے ڈی ٹی/ اے 148نمبر چک

21030810 اے ڈی ٹی/ اے 139 نمبر چک

21030811 اے ڈی ٹی/ بی 148 نمبر چک

21030812 اے ڈی ٹی/ بی 148 نمبر چک

21030813 اے ڈی ٹی/ بی 148 نمبر چک

0301-7476856 مسعود محمد

ٹی ایس پی

/  بی-125 چکنمبر سکول ہائی گورنمنٹ
لیہ اے ڈی ٹی

-ٹاون منڈی قانگوئی کوڈ بالک تمام
 II

II- ٹاون منڈی قانگوئی تمام  

 ٹی/  بی-125 چکنمبر سکول ہائی گورنمنٹ

لیہ اے ڈی

22

231040101 اے ڈی ٹی 119نمبر چک

231040102 اے ڈی ٹی 120نمبر چک

0349-6847585 /  بی-125 چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ19
اے ڈی ٹی

 چکنمبر  سکول سیکنڈری ہائر گورنمنٹ

اے ڈی ٹی/  اے 139

احمد مشتاق

ٹی ایس ای

/  بی-125 چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ
اے ڈی ٹی

سلیم طارق

 ٹی ایس پی

 چکنمبر  سکول سیکنڈری ہائر گورنمنٹ

اے ڈی ٹی/  اے 139

امین محمد

ٹی ایس پی

 / 119 چکنمبر سکول پرائمری گورنمنٹ
لیہ اے ڈی ٹی

0342-6265786

0303-7430098 20

                        فرید غالم

 گورنمنٹ                        ٹی ایس پی

 ٹی/  اے 148 چکنمبر  سکول پرائمری

نگر۔ اقبال اے ڈی

0305-2755155  اے 148 چکنمبر  سکول پرائمری گورنمنٹ

نگر۔ اقبال اے ڈی ٹی/ 

21

 ٹی / 119 چکنمبر سکول پرائمری گورنمنٹ

لیہ اے ڈی

23



231040103 اے ڈی ٹی 120نمبر چک

231040104 اے ڈی ٹی/ اے 120نمبر چک

231040401 اے ڈی ٹی 127نمبر چک

231040402 اے ڈی ٹی 127نمبر چک

231040403 اے ڈی ٹی 134نمبر چک

231040404 اے ڈی ٹی 134نمبر چک

231040405 اے ڈی ٹی 134نمبر چک

231040406 اے ڈی ٹی/ اے 128نمبر چک

231040407 اے ڈی ٹی/ اے 128نمبر چک

231040408 اے ڈی ٹی/ اے 128نمبر چک

231040501 اے ڈی ٹی 128نمبر چک

231040502 اے ڈی ٹی 128نمبر چک

231040503 اے ڈی ٹی 274نمبر چک

231040504 اے ڈی ٹی 269نمبر چک

231040201 اے ڈی ٹی/ اے 122نمبر چک

231040202 اے ڈی ٹی/ اے 122نمبر چک

231040203 اے ڈی ٹی 124نمبر چک

231040204 اے ڈی ٹی 124نمبر چک

231040205 اے ڈی ٹی 125نمبر چک

231040206 اے ڈی ٹی 126نمبر چک

231040207 اے ڈی ٹی 126نمبر چک

231040208 اے ڈی ٹی 126نمبر چک

231040105 اے ڈی ٹی 121نمبر چک

231040301 اے ڈی ٹی/ اے 112نمبر چک

231040308 اے ڈی ٹی 117نمبر چک

231040309 اے ڈی ٹی 117نمبر چک

231040302 اے ڈی ٹی/ اے 114 نمبر چک

231040303 اے ڈی ٹی 117نمبر چک

231040304 اے ڈی ٹی 117نمبر چک

231040305 اے ڈی ٹی 117نمبر چک

231040106 اے ڈی ٹی 122نمبر چک

231040306 اے ڈی ٹی/ اے 117نمبر چک

231040307 اے ڈی ٹی/ اے 117نمبر چک

231090101 اے ی ڈ ٹی/  سی 149 نمبر چک

231090102 اے ی ڈ ٹی/  سی 149 نمبر چک

231090103 اے ی ڈ ٹی/  سی 149 نمبر چک

231090104 اے ی ڈ ٹی/  سی 149 نمبر چک

231090105 اے ی ڈ ٹی/  سی 149 نمبر چک

231090106 اے ی ڈ ٹی/  سی 149 نمبر چک

231090107 اے ی ڈ ٹی/  سی 149 نمبر چک

231090112 اے ڈی ٹی/  اے 149 نمبر چک

231090113 اے ڈی ٹی/  اے 149 نمبر چک

231090114 اے ڈی ٹی/  اے 149 نمبر چک

231090201 تھل قاضی کوٹلہ

231090202 اے ڈی ٹی 149نمبر چک

 ٹی/ 124  چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ

اے ڈی

گیر عالم محمد

ٹی ای پی

 اے-150 چکنمبر سکول مڈل گورنمنٹ

اے ڈی ٹی/

 ٹی/ اے-150 چکنمبر سکول مڈل گورنمنٹ

اے ڈی

احمد مختیار

ٹی ایس پی 

 ٹی/ 124  چکنمبر  سکول ہائی گورنمنٹ

اے ڈی

امین محمد

ٹی ایس پی

 / 119 چکنمبر سکول پرائمری گورنمنٹ
لیہ اے ڈی ٹی

                       علی محمد

                          ٹی ایس ای 

 سرائی سکول پرائیمری گورنمنٹ

جنوبی۔

0334-6974680

0342-6265786

0307-6540044

0301-3274545

 ٹی / 119 چکنمبر سکول پرائمری گورنمنٹ

لیہ اے ڈی

23

فردوسی احمد  مشتاق

ٹی ایس پی

 128 چکنمبر سکول پرائمری گورنمنٹ
لیہ اے ڈی ٹی/  بی

0344-7102209 /  بی 128 چکنمبر سکول پرائمری گورنمنٹ
لیہ اے ڈی ٹی

24

26

25

جنوبی۔ سرائی سکول پرائیمری گورنمنٹ 27



231090205 اے ڈی ٹی 148 نمبر چک

231090206 اے ڈی ٹی 148 نمبر چک

231090207 اے ڈی ٹی 148 نمبر چک

231090208 اے ڈی ٹی 148 نمبر چک

231090209 اے ڈی ٹی 148 نمبر چک

231090210 اے ڈی ٹی 148 نمبر چک

231090501 اے ڈی ٹی 158 نمبر چک

231090504 اے ڈی ٹی/  بی 150 نمبر چک

231090505 اے ڈی ٹی/  اے 151 نمبر چک

231090108 اے ڈی ٹی/ اے 150 نمبر چک

231090109 اے ڈی ٹی/ اے 150 نمبر چک

231090110 اے ڈی ٹی/ اے 150 نمبر چک

231090111 بیرون جنڈی تھل کنل

231090115 جنڈی تھل گٹ

231090502 اے ڈی ٹی 160 نمبر چک

231090503 اے ڈی ٹی 160 نمبر چک

231090601 نشیب گٹ

231090602 نشیب کنل

231090603 نشیب کنل

231090604 نشیب کنل

231090605 نشیب کنل

231090606 نشیب کنل

231090607 نشیب کنل

231090203 تھل سیدو

231090204 تھل قاضی کوٹلہ

231090211 تھل سامٹیہ

231090212 اے ڈی ٹی/  بی 149 نمبر چک

231090213 اے ڈی ٹی/  بی 149 نمبر چک

231090214 اے ڈی ٹی/  بی 149 نمبر چک

231090215 اے ڈی ٹی/  بی 149 نمبر چک

231090216 اے ڈی ٹی/  بی 149 نمبر چک

231090401 نشیب قاضی کوٹلہ

231090402 نشیب قاضی کوٹلہ

231090403 نشیب قاضی کوٹلہ

231090404 نشیب قاضی کوٹلہ

231090405 نشیب سیدو

231090406 نشیب سامٹیہ

231090407 نشیب سامٹیہ

231090301 نشیب ڈولو

231090302 نشیب ڈولو

231090303 نشیب ڈولو

231090304 نشیب ڈولو

231090305 نشیب ڈولو

231090306 نشیب ڈولو

231090307 سہمل

حسین مختیارلیہ شاہ جمن سکول سیکنڈری ہائر گورنمنٹ

ٹی ایس ای

 شاہ جمن سکول سیکنڈری ہائر گورنمنٹ

لیہ

0301-7851059

                       علی محمد

                          ٹی ایس ای 

 سرائی سکول پرائیمری گورنمنٹ

جنوبی۔

عبدالمنان

ٹی ایس ای

  کالسرہ بستی سکول پرائمری گورنمنٹ

لیہ

0307-6540044

0333-6204483

جنوبی۔ سرائی سکول پرائیمری گورنمنٹ 27

خان احمد سلیم

ٹی ایس پی

لیہ  سہمل سکول ہائی گورنمنٹ

0334-6955099 لیہ   سہمل سکول ہائی گورنمنٹ 30

لیہ  کالسرہ بستی سکول پرائمری گورنمنٹ

28

29



231090308 نشیب لوہانچ

231090309 نشیب لوہانچ

231090310 نشیب لوہانچ

231090311 نشیب لوہانچ

231090312 نشیب لوہانچ

231090313 نشیب لوہانچ

231090701 پکہ  لوہانچ نانگی

231090702 کچا لوہانچ نانگی

231090703 پکہ  میرانی

231090704 کچا میرانی

231020101 اے ڈی ٹی 143نمبر چک

231020102 اے ڈی ٹی 144نمبر چک

231020103 اے ڈی ٹی 145نمبر چک

231020104 اے ڈی ٹی 152نمبر چک

231020105 اے ڈی ٹی 152نمبر چک

231020106 اے ڈی ٹی/ اے 152نمبر چک

231020201 اے ڈی ٹی 146نمبر چک

231020202 اے ڈی ٹی 146نمبر چک

231020203 اے ڈی ٹی 147نمبر چک

231020204 اے ڈی ٹی 147نمبر چک

231020205 اے ڈی ٹی/  اے147نمبر چک

231020206 اے ڈی ٹی 150نمبر چک

231020207 اے ڈی ٹی 150نمبر چک

231020208 اے ڈی ٹی 151نمبر چک

231020209 اے ڈی ٹی 151نمبر چک

231020210 اے ڈی ٹی 151نمبر چک

231020301 اے ڈی ٹی/ اے 153نمبر چک

231020302 اے ڈی ٹی/ اے 153نمبر چک

231020303 اے ڈی ٹی 153نمبر چک

231020304 اے ڈی ٹی 156نمبر چک

231020305 اے ڈی ٹی 156نمبر چک

231020306 اے ڈی ٹی 165نمبر چک

231020307 اے ڈی ٹی 165نمبر چک

231020308 اے ڈی ٹی 165نمبر چک

231020309 اے ڈی ٹی 165نمبر چک

231020310 اے ڈی ٹی 165نمبر چک

231020401 اے ڈی ٹی 386نمبر چک

231020402 اے ڈی ٹی 387نمبر چک

231020403 اے ڈی ٹی/ اے 154نمبر چک

231020404 اے ڈی ٹی/ اے 424نمبر چک

231020405 اے ڈی ٹی/ بی 424نمبر چک

231020406 اے ڈی ٹی/ اے 423نمبر چک

231020407 اے ڈی ٹی 388نمبر چک

231020501 شرقی جنڈی تھل لوہانچ

231020502 اے ڈی ٹی/ بی 423نمبر چک

32

33

35

36

37

34

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/387

 اے-153  چکنمبر سکول مڈل گورنمنٹ  

اے ڈی ٹی/

                    اکرم محمد

                              ٹی ایس پی

حبییب۔ شاہ  سکول پرائمری گورنمنٹ

حبییب۔ شاہ  سکول پرائمری گورنمنٹ

عرسائی کریم وقار

ٹی ایس پی

 147 چکنمبر  سکول پرائمری گورنمنٹ
اے ڈی ٹی

ندیم محمد

ٹی ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمینٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/388

طارق محمد

ای ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمینٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/388                        شہباز عامر

 گورنمنٹ                        ای ایس ای

 ڈی ٹی/387 نمبر چک سکول پرائمری

اے۔

مصطفی غالم

ٹی ایس پی 

 اے-153  چکنمبر سکول مڈل گورنمنٹ 

اے ڈی ٹی/

اقبال ظفر

ٹی ای پی 

 ٹی/152  چکنمبر  سکول مڈل گورنمنٹ

اے ڈی

0304-7008579

0300-6767947

0305-7313727

خان احمد سلیم

ٹی ایس پی

لیہ  سہمل سکول ہائی گورنمنٹ

0334-6955099 لیہ   سہمل سکول ہائی گورنمنٹ 30

31

0301-7858845

0302-9583064

0301-7790410

0306-7845148

 ٹی 147 چکنمبر  سکول پرائمری گورنمنٹ

اے ڈی

 ڈی ٹی/152  چکنمبر  سکول مڈل گورنمنٹ

اے

 نمبر چک سکول ایلیمینٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/388

 نمبر چک سکول ایلیمینٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/388



231020503 اے ڈی ٹی 155نمبر چک

231020504 کالں تھل کنل

231020505 غربی کالں تھل لوہانچ

231020506 بیرون جنڈی تھل لدھانہ

231020507 اے ڈی ٹی/ اے 388نمبر چک

231070101 اے ڈی ٹی 129نمبر چک

231070102 اے ڈی ٹی 130 نمبر چک

231070103 اے ڈی ٹی 131 نمبر چک

231070104 اے ڈی ٹی 132 نمبر چک

231070105 اے ڈی ٹی 132 نمبر چک

231070106 اے ڈی ٹی 132 نمبر چک

231070204 اے ڈی ٹی 133 نمبر چک

231070205 اے ڈی ٹی 133 نمبر چک

231070201 اے ڈی ٹی 142نمبر چک

231070202 اے ڈی ٹی 142نمبر چک

231070203 اے ڈی ٹی 142نمبر چک

231070206 اے ڈی ٹی/ 154نمبر چک

231070207 اے ڈی ٹی/ 154نمبر چک

231070208 اے ڈی ٹی/  اے 278 نمبر چک

231070209 اے ڈی ٹی 279 نمبر چک

231070210 اے ڈی ٹی 279 نمبر چک

231070107 اے ڈی ٹی 275 نمبر چک

231070108 اے ڈی ٹی 276 نمبر چک

231070301 اے ڈی ٹی 277 نمبر چک

231070401 اے ڈی ٹی278 نمبر چک

231070402 اے ڈی ٹی278 نمبر چک

231070403 اے ڈی ٹی 280 نمبر چک

231070404 اے ڈی ٹی281 نمبر چک

231070501 اے ڈی ٹی 282نمبر چک

231070502 اے ڈی ٹی 283 نمبر چک

231070503 اے ڈی ٹی 284 نمبر چک

231070504 اے ڈی ٹی 285 نمبر چک

231070302 اے ڈی ٹی 286 نمبر چک

231070303 اے ڈی ٹی 287 نمبر چک

231070304 اے ڈی ٹی 288نمبر چک

231070406 اے ڈی ٹی/  اے 387 نمبر چک

231070405 اے ڈی ٹی/  اے 357 نمبر چک

231070407 درمیانی کالں تھل نچ لوہا

231070701 اے ڈی ٹی 356نمبر چک

231070702 اے ڈی ٹی 357 نمبر چک

231070703 اے ڈی ٹی 358 نمبر چک

231070704 اے ڈی ٹی 359 نمبر چک

231070306 اے ڈی ٹی 335نمبر چک

231070505 اے ڈی ٹی 336 نمبر چک

231070506 اے ڈی ٹی 336 نمبر چک

231070804 اے ڈی ٹی 354نمبر چک

0307-7668616

0344-8594400
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37

 ٹی 132 چکنمبر  سکول  ایلیمنٹری گورنمنٹ

اے ڈی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/387

احمد مجاہد

ٹی ایس پی 

لیہ  منڈا ٹیل  سکول پرائمری گورنمنٹ

اشرف محمد

ٹی ایس ای

 132 چکنمبر  سکول ایلمنٹری گورنمنٹ
لیہ اے ڈی ٹی

                       شہباز عامر

 گورنمنٹ                        ای ایس ای

 ڈی ٹی/387 نمبر چک سکول پرائمری

اے۔

0301-7790410

لیہ  منڈا ٹیل  سکول پرائمری گورنمنٹ



231070805 اے ڈی ٹی 355نمبر چک

231070601 اے ڈی ٹی332 نمبر چک

231070602 اے ڈی ٹی333 نمبر چک

231070305 اے ڈی ٹی 334 نمبر چک

231070507 اے ڈی ٹی 337 نمبر چک

231070307 اے ڈی ٹی 338نمبر چک

231070603 اے ڈی ٹی 339نمبر چک

231070604 اے ڈی ٹی/  اے 339 نمبر چک

231070605 اے ڈی ٹی 340نمبر چک

231070606 اے ڈی ٹی 341نمبر چک

231070801 اے ڈی ٹی 352نمبر چک

231070802 اے ڈی ٹی 353نمبر چک

231070803 اے ڈی ٹی 353نمبر چک

231070705 اے ڈی ٹی 360نمبر چک

231070806 اے ڈی ٹی 361نمبر چک

231070901 اے ڈی ٹی 362 نمبر چک

231070902 اے ڈی ٹی 381 نمبر چک

231070807 شرقی کالں تھل لوہانچ

231070903 اے ڈی ٹی 382 نمبر چک

231070706 اے ڈی ٹی 383 نمبر چک

231070904 اے ڈی ٹی 384نمبر چک

231070905 اے ڈی ٹی 400نمبر چک

231070906 اے ڈی ٹی 401نمبر چک

231100102 اے ڈی ٹی 460نمبر چک

231100103 اے ڈی ٹی 458نمبر چک

231100104 اے ڈی ٹی 459 نمبر چک

231100105 اے ڈی ٹی 435 نمبر چک

231100106 اے ڈی ٹی 461 نمبر چک

231100107 اے ڈی ٹی 434 نمبر چک

231100108 اے ڈی ٹی 462 نمبر چک

231100201 اے ڈی ٹی 436 نمبر چک

231100202 اے ڈی ٹی 437نمبر چک

231100203 اے ڈی ٹی 456 نمبر چک

231100204 اے ڈی ٹی464نمر چک

231100101 اے ڈی ٹی 463 نمبر چک

231100301 اے ڈی ٹی 465 نمبر چک

231100302 اے ڈی ٹی 466 نمبر چک

231100303 اے ڈی ٹی 467نمبر چک

231100304 اے ڈی ٹی 468نمبر چک

231100305 اے ڈی ٹی 470نمبر چک

231100306 اے ڈی ٹی 471 نمبر چک

231100307 اے ڈی ٹی 472 نمبر چک

231100401 اے ڈی ٹی 416نمبر چک

231100402 اے ڈی ٹی 417 نمبر چک

231100403 اے ڈی ٹی 418 نمبر چک

0344-8594400 39

43

احمد مجاہد

ٹی ایس پی 

لیہ  منڈا ٹیل  سکول پرائمری گورنمنٹ

اکرم محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک  سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

وال۔ صابو اے ڈی ٹی/353

منیر عمیر

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/463

احمد بشیر

ٹی ایس پی

 چکنمبر سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/339

0345-7176381  ٹی/339 چکنمبر سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی

40

لیہ  منڈا ٹیل  سکول پرائمری گورنمنٹ

0303-7455329  نمبر چک  سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

وال۔ صابو اے ڈی ٹی/353
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 ٹی/464 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

افضل محد42

ٹی ایس ای

 ٹی/464 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

0307-6761458

0302-7841461  
 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/463



231100404 اے ڈی ٹی 438نمبر چک

231100405 اے ڈی ٹی 455 نمبر چک

231100406 اے ڈی ٹی 457نمبر چک

231100601 اے ڈی ٹی 396 نمبر چک

231100602 اے ڈی ٹی 397 نمبر چک

231100603 اے ڈی ٹی 398 نمبر چک

231100604 اے ڈی ٹی 399 نمبر چک

231100605 اے ڈی ٹی 414نمبر چک

231100606 اے ڈی ٹی 415نمبر چک

231100701 اے ڈی ٹی 394 نمبر چک

231100702 اے ڈی ٹی 393 نمبر چک

231100703 اے ڈی ٹی 395نمبر چک

231100704 اے ڈی ٹی 385 نمبر چک

231100705 اے ڈی ٹی 391 نمبر چک

231100706 اے ڈی ٹی 389نمبر چک

231100707 اے ڈی ٹی 390نمبر چک

231100708 اے ڈی ٹی 392 نمبر چک

231100501 مرہان

231100502 اے ڈی ٹی/  اے 427 نمبر چک

231100503 اے ڈی ٹی 427نمبر چک

231100504 اے ڈی ٹی/  اے 426 نمبر چک

231100505 اے ڈی ٹی/  بی 425 نمبر چک

231100506 اے ڈی ٹی 426 نمبر چک

231100801 اے ڈی ٹی/  اے 422 نمبر چک

231100802 اے ڈی ٹی 422 نمبر چک

231100803 اے ڈی ٹی 423 نمبر چک

231100804 اے ڈی ٹی 421 نمبر چک

231100805 اے ڈی ٹی 420نمبر چک

231100806 اے ڈی ٹی 419 نمبر چک

231100807 اے ڈی ٹی A-425نمبر چک

231100808 اے ڈی ٹی 425 نمبر چک

231100809 اے ڈی ٹی 424نمبر چک

231100901 اے ڈی ٹی/  بی 426 نمبر چک

231100902 اے ڈی ٹی 428 نمبر چک

231100903 اے ڈی ٹی 432 نمبر چک

231100904 اے ڈی ٹی 431نمبر چک

231100905 اے ڈی ٹی/  بی 427 نمبر چک

231100906 اے ڈی ٹی 429نمبر چک

231100907 اے ڈی ٹی 430 نمبر چک

231100908 اے ڈی ٹی 433نمبر چک

231050101 غربی جنڈی تھل سرشتہ

231050102 غربی جنڈی تھل سرشتہ

231050103 غربی جنڈی تھل سرشتہ

231050104 غربی جنڈی تھل سرشتہ

231050105 غربی جنڈی تھل سرشتہ

231050106 اے ڈی ٹی/ بی- 160 نمبر چک

0346-4966497

0300-8762613
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43

احمد افتخار

ایم ڈی

 ٹی/399 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

بھٹی اشرف محمد

ٹی ایس ای

 الریاں اڈا  سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

شاہ۔ جمن

منیر عمیر

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/463

0302-7841461  
 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/463

امین محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول  پرائمری گورنمنٹ

کھوکھر۔ بستی اے ڈی ٹی/425

0301-7844072  
 نمبر چک سکول  پرائمری گورنمنٹ

کھوکھر۔ بستی اے ڈی ٹی/425

45

 ٹی/399 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

0301-7856515 یسین غالم

ٹی ایس ای

والہ۔ عبدہللا سکول ھائی گورنمنٹ

والہ۔ عبدہللا سکول ھائی گورنمنٹ 46

 جمن الریاں اڈا  سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

شاہ۔

47



231050107 اے ڈی ٹی/ بی- 160 نمبر چک

231050108 اے ڈی ٹی/ بی- 160 نمبر چک

231050109 اے ڈی ٹی/ بی- 160 نمبر چک

231050110 اے ڈی ٹی/ سی- 160 نمبر چک

231050111 اے ڈی ٹی/ سی- 160 نمبر چک

231050112 اے ڈی ٹی/ سی- 160 نمبر چک

231050113 اے ڈی ٹی/ سی- 160 نمبر چک

231050114 اے ڈی ٹی/ اے- 160 نمبر چک

231050115 اے ڈی ٹی/ اے- 160 نمبر چک

231050116 غربی جنڈی تھل سرشتہ

231050117 اے ڈی ٹی/ بی- 160 نمبر چک

231050201 نشیب سرشتہ

231050202 نشیب سرشتہ

231050203 نشیب سرشتہ

231050204 نشیب سرشتہ

231050205 نشیب سرشتہ

231050206 نشیب جیسل

231050207 نشیب جیسل

231050301 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050302 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050303 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050304 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050305 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050306 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050307 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050308 جنڈی تھل جیسل

231050309 جنڈی تھل جیسل

231050310 جنڈی تھل جیسل

231050311 تھل خیل خواص

231050312 اے ی ڈ ٹی اے 161 نمبر چک

231050313 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050314 جنڈی تھل عظیم کھرل

231050401 دیوان بیٹ

231050402 دیوان بیٹ

231050403 دیوان بیٹ

231050404 دیوان بیٹ

231050405 نشیب رام سادھو بھائی

231050406 نشیب ونجھیرہ

231050407 نشیب ویرڑ

231050408 تھل ویرڑ

231050409 تھل ویرڑ

231050410 دیوان بیٹ

231050502 رڈ صدیق

231050503 رڈ صدیق

231050504 دستی علی

231050505 دستی علی

0305-6866526

0301-6373195

7580447-0307واال۔ سونے سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

0300-8762613

محمد حاجی

ٹی ایس ای

واال۔ سونے سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

بھٹی اشرف محمد

ٹی ایس ای

 الریاں اڈا  سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

شاہ۔ جمن

ٹی ایس ای  محمد شیر

عظیم۔ کھرل  سکول مڈل گورنمنٹ

احمد سرفراز

ٹی ایس ای

آباد۔ حسین سکول ئمری پرا گورنمنٹ

 جمن الریاں اڈا  سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

شاہ۔

عظیم۔ کھرل  سکول مڈل گورنمنٹ
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آباد۔ حسین سکول ئمری پرا گورنمنٹ49



231050506 رڈ یار احمد

231050507 رڈ یار احمد

231050508 رڈ یار احمد

231050509 تھل ونجھیرہ

231050510 تھل ونجھیرہ

231050511 تھل ونجھیرہ

231050512 تھل ونجھیرہ

231050513 تھل ونجھیرہ

231050514 تھل ونجھیرہ

2310505527 تھل ونجھیرہ

231050501 نشیب رڈ جام

231050515 تھل رڈ جام

231050516 تھل رڈ جام

231050517 تھل رڈ جام

231050518 تھل رڈ جام

231050519 تھل رڈ جام

231050520 تھل رڈ جام

231050521 تھل رڈ جام

231050522 تھل رڈ جام

231050523 تھل رڈ جام

231050524 تھل رڈ جام

231050525 تھل رڈ جام

231050526 تھل رڈ جام

231050601 اے ڈی ٹی/ بی 161نمبر چک

231050602 درمیانی جنڈی تھل سرشتہ

231050603 درمیانی جنڈی تھل سرشتہ

231050701 اے ڈی ٹی 159نمبر چک

231050702 اے ڈی ٹی 159نمبر چک

231050703 اے ڈی ٹی 161نمبر چک

231050704 اے ڈی ٹی 162نمبر چک

231050705 اے ڈی ٹی 162نمبر چک

231050801 اے ڈی ٹی 157نمبر چک

231050802 اے ڈی ٹی 163نمبر چک

231050803 اے ڈی ٹی 164نمبر چک

231050804 اے ڈی ٹی/ اے 164نمبر چک

231050805 اے ڈی ٹی/ اے 164نمبر چک

231050806 اے ڈی ٹی 167نمبر چک

231050901 اے ڈی ٹی 168نمبر چک

231050902 کالنشرقی تھل عظیم کھرل

231050903 کالنشرقی تھل عظیم کھرل

231051001 اے ڈی ٹی 166نمبر چک

231051002 اے ڈی ٹی 169نمبر چک

231051003 شرقی جنڈی تھل سرشتہ

231080101 شمالی وساوا بیٹ

231080102 شمالی وساوا بیٹ

231080103 شمالی وساوا بیٹ

7580447-0307واال۔ سونے سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

0300-6764980

0305-8949021

محمد حاجی

ٹی ایس ای

واال۔ سونے سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

حیدر خاقان

ٹی ایس ای

۔1 نمبر سلطان کوٹ سکول مڈل گورنمنٹ

ربنواز محمد

ٹی ایس ای

والہ۔ خان سکول مڈل گورنمنٹ

محمود خالد

ٹی ایس ای

 ٹی/162 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

0301-7849261  ٹی/162 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی
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50

۔1 نمبر سلطان کوٹ سکول مڈل گورنمنٹ51

عبدالروف

ٹی ایس ای

 چک سکول  پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/167نمبر

0305-7549594  
 چک سکول  پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/167نمبر

53

والہ۔ خان سکول مڈل گورنمنٹ54



231080104 شمالی وساوا بیٹ

231080105 شمالی وساوا بیٹ

231080106 شمالی وساوا بیٹ

231080107 شمالی وساوا بیٹ

231080108 شمالی وساوا بیٹ

231080109 شمالی وساوا بیٹ

231080110 نشیب سوہیہ

231080111 نشیب کالرو خونی

231080112 نشیب جھورڑ

231080201 خانوالہ وساوا بیٹ

231080202 خانوالہ وساوا بیٹ

231080203 خانوالہ وساوا بیٹ

231080204 خانوالہ وساوا بیٹ

231080205 خانوالہ وساوا بیٹ

231080206 خانوالہ وساوا بیٹ

231080207 خانوالہ وساوا بیٹ

231080208 خانوالہ وساوا بیٹ

231080301 کالروواال وساوا بیٹ

231080302 کالروواال وساوا بیٹ

231080303 کالروواال وساوا بیٹ

231080304 کالروواال وساوا بیٹ

231080401 دبلی بیٹ

231080402 دبلی بیٹ

231080403 دبلی بیٹ

231080404 دبلی بیٹ

231080405 دبلی بیٹ

231080406 دبلی بیٹ

231080407 دبلی بیٹ

231080408 کالرو بیٹ

231080409 زور

231080501 واال سکھانی

231080502 اڑول گھلو

231080601 گجی بیٹ

231080602 گجی بیٹ

231080603 گجی بیٹ

231080604 خان بلوچ

231080605 خان بلوچ

231080606 بالو بیٹ

231080607 گاڈی بیٹ

231080701 نشیب عظیم کھرل

231080702 نشیب عظیم کھرل

231080703 نشیب عظیم کھرل

231080704 کچہ  واال کھوکھر

231080705 نوراسی

231080706 والہ کھوکھر رکھ

231080707 نشیب خیل خواص

0305-8949021

0303-4973773

ربنواز محمد

ٹی ایس ای

والہ۔ خان سکول مڈل گورنمنٹ

علی عاشق

ٹی ایس پی

گجی۔ بیٹ سکول مڈل گورنمنٹ

رمضان محمد

ٹی ایس پی

والہ۔ شاہ سکول پرائمری گورنمنٹ

0304-7745128 والہ۔ شاہ سکول پرائمری گورنمنٹ 56

54

55

والہ۔ خان سکول مڈل گورنمنٹ

گجی۔ بیٹ سکول مڈل گورنمنٹ



231080801 واال شاہ

231080802 بکھرا

231080901 پکہ واال کھوکھر

231080902 پکہ واال کھوکھر

231080903 پکہ واال کھوکھر

231080904 پکہ واال کھوکھر

231080905 پکہ واال کھوکھر

231080906 پکہ واال کھوکھر

231081001 پکہ جکھڑ

231081002 کچہ جھکڑ

231081003 چھجڑہ

231060101 تھل پہاڑپور

231060102 تھل پہاڑپور

231060103 تھل پہاڑپور

231060104 تھل پہاڑپور

231060105 تھل پہاڑپور

231060106 تھل پہاڑپور

231060107 تھل پہاڑپور

231060108 تھل پہاڑپور

231060109 تھل پہاڑپور

231060110 تھل پہاڑپور

231060111 تھل پہاڑپور

231060201 جنڈی تھل سوہیہ

231060202 جنڈی تھل سوہیہ

231060203 جنڈی تھل سوہیہ

231060204 جنڈی تھل سوہیہ

231060205 جنڈی تھل سوہیہ

231060206 جنڈی تھل سوہیہ

231060207 جنڈی تھل سوہیہ

231060208 جنڈی جھورڑتھل

231060301 نشیب پہاڑپور

231060302 نشیب پہاڑپور

231060303 نشیب پہاڑپور

231060304 نشیب پہاڑپور

231060305 نشیب پہاڑپور

231060306 نشیب پہاڑپور

231060307 تھل کالرو ہانموں

231060308 تھل کالرو ہانموں

231060309 نشیب پہاڑپور

231060310 نشیب پہاڑپور

231060401 شرقی کھرل پناہ

231060402 شرقی کھرل پناہ

231060403 اے ڈی ٹی 171نمبر چک

231060404 اے ڈی ٹی 171نمبر چک

231060405 اے ڈی ٹی 171نمبر چک

0304-3854712

عبدالحکیم

ٹی ایس پی

ٹپہ۔ سکول پرائمری گورنمنٹ

0342-6264021 ٹپہ۔ سکول پرائمری گورنمنٹ 57

فرید عابد

ٹی ایس پی

پور۔ پہاڑ سکول ھائی گورنمنٹ

0300-8763621 پور۔ پہاڑ سکول ھائی گورنمنٹ 58

 محمد فیض

ٹی ایس پی

جنڈی تھل سوہیہ سکول مڈل گورنمنٹ

0306-7844960 جنڈی تھل سوہیہ سکول مڈل گورنمنٹ 59

شاہ نعیم

ای ایس ای

 ٹی/172 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

 نمبر چک سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/171

60



231060501 تھل وال وینی

231060502 تھل وال وینی

231060503 تھل وال وینی

231060504 تھل وال وینی

231060505 تھل وال وینی

231060506 تھل وال وینی

231060507 تھل وال وینی

231060508 تھل وال وینی

231060509 تھل وال وینی

231060510 تھل کالرو خونی

231060511 تھل کالرو خونی

231060512 نشیب وال وینی

231060513 تھل وال وینی

231060514 تھل وال وینی

231060601 واساوا سوہانرہ

231060602 واساوا سوہانرہ

231060603 واساوا سوہانرہ

231060604 واساوا سوہانرہ

231060605 واساوا سوہانرہ

231060606 واساوا سوہانرہ

231060607 واساوا سوہانرہ

231060608 واساوا سوہانرہ

231060609 واساوا سوہانرہ

231060610 تھل کھیرانی نور

231060611 تھل سادھورام بھائی

231060612 تھل سادھورام بھائی

231060613 تھل سادھورام بھائی

231060614 نشیب کھیرانی نور

231060615 تھل سادھورام بھائی

231060701 اے ڈی ٹی 172نمبر چک

231060702 اے ڈی ٹی 172نمبر چک

231060703 اے ڈی ٹی/ اے 173نمبر چک

231060704 اے ڈی ٹی 173نمبر چک

231060705 اے ڈی ٹی 174نمبر چک

231060706 اے ڈی ٹی 174نمبر چک

231060801 شرقی جگی پیر

231060802 اے ڈی ٹی/ اے 170نمبر چک

231060803 اے ڈی ٹی/ اے 170نمبر چک

231060901 غربی سرا کاال امیر

231060902 غربی کھرل پناہ

231060903 غربی کھرل پناہ

231060904 غربی کھرل پناہ

231060905 غربی کھرل پناہ

231060906 غربی سوہل گانموں بہادر

231060907 غربی سوہل گانموں بہادر

0304-3854712

عبدالخالق

ٹی ایس ای

 ٹی/174 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

0307-7794719  
 ٹی/174 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

61

شاہ نعیم

ای ایس ای

 ٹی/172 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

 نمبر چک سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/171

60

اختر سعید

ای ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/168

0334-6964313  نمبر چک سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/168

62



231060908 غربی سوہل گانموں بہادر

231060909 غربی سوہل گانموں بہادر

231060910 غربی سوہل گانموں بہادر

231060911 غربی کھرل پناہ

231060912 غربی کھرل پناہ

231061001 اے ڈی ٹی 170نمبر چک

231061002 اے ڈی ٹی 170نمبر چک

231061003 غربی جگی پیر

231061004 آرائین شریف

231061005 آرائین شریف

231061101 شرقی کالسرہ امیر

231061102 شرقی کالسرہ امیر

231061103 شرقی سوہل گانموں بہادر

231061104 کالں جھورڑتھل

232040101 کوٹ نواں

232040102 کوٹ نواں

232040103 کوٹ نواں

اختر سعید

ای ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/168

0334-6964313  نمبر چک سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/168

62

حسین مظہر

ٹی ایس ای

کوٹ۔ نواں سکول ہائی گورنمنٹ 

0345-8040929 کوٹ۔ نواں سکول ہائی گورنمنٹ  63



232040104 کوٹ نواں

232040105 کوٹ نواں

232040106 کوٹ نواں

232040107 کوٹ نواں

232040108 کوٹ نواں

232040109 کوٹ نواں

232040110 کوٹ نواں

232040111 کوٹ نواں

232040112 کوٹ نواں

232040113 کوٹ نواں

232040114 کوٹ نواں

232040115 کوٹ نواں

232040116 کوٹ نواں

232040117 کوٹ نواں

232040118 کوٹ نواں

232040119 کوٹ نواں

232040120 کوٹ نواں

232040121 کوٹ نواں

232040122 کوٹ نواں

232040123 کوٹ نواں

232040124 کوٹ نواں

232040125 کوٹ نواں

232040126 کوٹ نواں

232040501 شمالی کالں تھل سمرا

232040502 شمالی کالں تھل سمرا

232040503 شمالی کالں تھل سمرا

232040601 جنوبی کالں تھل سمرا

232040602 جنوبی کالں تھل سمرا

احمد رشید

ٹی ایس پی

 چک والہ ہڈل سکول پرائمری گورنمنٹ 

اے۔ ڈی ٹی/457 نمبر

0344-7105375  چک والہ ہڈل سکول پرائمری گورنمنٹ 

اے۔ ڈی ٹی/457 نمبر

64

حسین مظہر

ٹی ایس ای

کوٹ۔ نواں سکول ہائی گورنمنٹ 

0345-8040929 کوٹ۔ نواں سکول ہائی گورنمنٹ  63

 حسین الطاف

ٹی ایس ای

والہ۔ نارے سکول ھائی گورنمنٹ 

0344-8555859 والہ۔ نارے سکول ھائی گورنمنٹ  65



232040201 جدید کوٹ نواں رکھ

232040202 جدید کوٹ نواں رکھ

232040203 جدید کوٹ نواں رکھ

232040307 والہ خیرے

232040308 والہ خیرے

232040302 والہ خیرے

232040309 والہ خیرے

232040310 والہ خیرے

232040311 والہ خیرے

232040303 والہ خیرے

232040304 والہ خیرے

232040305 والہ خیرے

232040306 والہ خیرے

232040301 والہ خیرے

232040401 والہ خیرے رکھ

232040402 والہ خیرے رکھ

232040403 والہ خیرے رکھ

232060101 فاروق پتی

232060102 اے ڈی ٹی 370 نمبر چک

232060103 اے ڈی ٹی 371 نمبر چک

232060104 اے ڈی ٹی 372 نمبر چک

232060105 اے ڈی ٹی 369 نمبر چک

232060106  ٹی 373 نمبر چک,اے ڈی ٹی 369 نمبر چک

 نمبر چک,اے ڈی ٹی 374 نمبر چک,اے ڈی

اے ڈی ٹی 375

232060301  ٹی 376 نمبر چک,اے ڈی ٹی 375 نمبر چک

اے ڈی

232060302  ٹی 373 نمبر چک,,اے ڈی ٹی 372 نمبر چک

اے ڈی ٹی 376 نمبر چک,اے ڈی

232060303  اے 372 نمبر چک,اے ڈی ٹی 372 نمبر چک

سمیع پتی, اے ڈی ٹی

232060201 فاروق پتی

232060202 خیرن پتی

232060203 سمیع پتی,بخاری پتی

232060204 درگئی پتی

232060205 چوبارہ رکھ,خیرن پتی,درگئی پتی

232060206 چوبارہ پتی

232060207 چوبارہ پتی

232060208 چوبارہ پتی

232060304 اے ڈی ٹی 406 نمبر چک

232060305 اے ڈی ٹی 405نمبر چک

232060306 اے ڈی ٹی 410نمبر چک

232060401  ٹی 480 نمبر چک, اے ڈی ٹی 450 نمبر چک

اے ڈی

والہ۔۔ سندیلہ فرید سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ  ایس ای                        محمود خالد68

 گورنمنٹ                          ٹی

والہ۔۔ سندیلہ فرید سکول ایلیمنٹری

0301-7848415

 ایس ای                       رمضان محمد

 گورنمنٹ                          ای

سہارا۔ سکول  پرائمری

0302-4074360

 ایس پی                           بخش الہی

 گورنمنٹ                          ٹی

آباد۔ اعوان سکول ایلیمنٹری

0302-7844685 آباد۔ اعوان سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ  66

سہارا۔ سکول  پرائمری گورنمنٹ 67

جعفر غالم

ٹی ایس ایس

چوبارہ۔ سکول ہائی ماڈل گورنمنٹ

0300-3506873 چوبارہ۔ سکول ہائی ماڈل گورنمنٹ 69

صدیق ساجد

ای ایس ای ایس

 نمبر چک سکول ہائی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/482

0303-4428978  
 ٹی/482 نمبر چک سکول ہائی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی

70

0345-7732319 چوبارہ۔ واال ڈوڈے سکول پرائمری گورنمنٹ فرید غالم71

ٹی ایس پی

 واال ڈوڈے سکول پرائمری گورنمنٹ

چوبارہ۔



232060402  ٹی 479 نمبر چک, اے ڈی ٹی 449 نمبر چک

اے ڈی

232060403  ڈی ٹی 448نمبر چک, اے ڈی ٹی447 نمبر چک

اے

232060404  ٹی 446 نمبر چک, اے ڈی ٹی 445 نمبر چک

اے ڈی

232060405  ڈی ٹی 444نمبر چک, اے ڈی ٹی 409 نمبر چک

اے

232060406  ڈی ٹی 409نمبر چک, اے ڈی ٹی 407 نمبر چک

اے

232060501 , سمیع پتی

232060502 چوبارہ پتی

232060503 چوبارہ پتی

232060504 چوبارہ پتی

232060505 چوبارہ پتی

232060506 چوبارہ پتی

232060601 بدھ پتی, لیل پتی, والی شاہ پتی, چوبارہ پتی

232060602  پتی, لیل پتی, کنویرا پتی, والی شاہ پتی,  آرائیں پتی

بدھ

232060603 لیل پتی, کنویرا پتی, آرائیں پتی,    چوبارہ پتی

232060604  پتی, لیل پتی, کنویرا پتی, آرائیں پتی,    چوبارہ پتی

جکھڑ

232020202 اے ڈی ٹی 309 نمبر چک

232020203 اے ڈی ٹی 310 نمبر چک

232020204 اے ڈی ٹی 311 نمبر چک

232020205 اے ڈی ٹی 312 نمبر چک

232020301 اے ڈی ٹی 318 نمبر چک

232020302 اے ڈی ٹی 319 نمبر چک

232020401 اے ڈی ٹی 315 نمبر چک

232020402 اے ڈی ٹی 316 نمبر چک

232020504 اے ڈی ٹی/326 نمبر چک

232020501 اے ڈی ٹی 323نمبر چک

232020502 اے ڈی ٹی 324نمبر چک

232020206 اے ڈی ٹی 313 نمبر چک

232020405 اے ی ڈ ٹی 322 نمبر چک

232020503 اے ڈی ٹی 325 نمبر چک

232020303 اے ڈی ٹی 330 نمبر چک

232020304 اے ڈی ٹی 331 نمبر چک

232020207 اے ڈی ٹی 314 نمبر چک

232020403 اے ڈی ٹی 320 نمبر چک

232020404 اے ڈی ٹی 321 نمبر چک

232020601 شمالی کالں تھل نوشہرہ

232020602 شمالی کالں تھل نوشہرہ

232020603 کالں تھل اولکھ

232020604 کالں تھل اولکھ

232020101 اے ڈی ٹی/  اے 246 نمبر چک

0341-3445837

 نمبر چک سکول پرائمر گورنمنٹ  

اے۔ ڈی تی/246

76

 0300-7474744 احمد اعجاز

ٹی ایس ای

 ٹی/315 نمبر چک سکول مڈل گورنمنٹ

اے۔ ڈی

 ڈی ٹی/315 نمبر چک سکول مڈل گورنمنٹ

اے۔

73

0301-7846296 حمیدہللا

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمر گورنمنٹ 

اے۔ ڈی تی/299

حسین محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/318

0346-4975545  
 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/318

75

0345-7732319 چوبارہ۔ واال ڈوڈے سکول پرائمری گورنمنٹ 71

صدیق شاہد محمد

ٹی ایس ای

آباد۔ ظفر سکول مڈل گورنمنٹ

آباد۔ ظفر سکول مڈل گورنمنٹ72

عابد عباس غالم

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/322

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ 0301-7856143 

اے۔ ڈی ٹی/322

74

فرید غالم

ٹی ایس پی

 واال ڈوڈے سکول پرائمری گورنمنٹ

چوبارہ۔



232020102 اے ڈی ٹی 298نمبر چک

232020103 اے ڈی ٹی 299نمبر چک

232020104 اے ڈی ٹی/ 300 نمبر چک

232020201 اے ڈی ٹی 301 نمبر چک

232020105 اے ڈی ٹی 302نمبر چک

232020106 اے ڈی ٹی 303 نمبر چک

232020801 چولستان کالن تھند

232020802 چولستان کالن تھند

232020701 جنوبی کالں تھل نوشہرہ

232020702 جنوبی کالں تھل نوشہرہ

232030301 اے ڈی ٹی 342 نمبر چک

232030302 اے ڈی ٹی 343 نمبر چک

232030303 اے ڈی ٹی 344 نمبر چک

232030304 اے ڈی ٹی 345 نمبر چک

232030305 اے ڈی ٹی 350 نمبر چک

232030401 اے ڈی ٹی اے 347 نمبر چک

232030402 اے ڈی ٹی 348 نمبر چک

232030403 اے ڈی ٹی 349 نمبر چک

232030101 اے ڈی ٹی 327نمبر چک

232030102 اے ڈی ٹی 328 نمبر چک

232030103 اے ڈی ٹی/  اے 328 نمبر چک

232030104 اے ڈی ٹی 329 نمبر چک

232030105 اے ڈی ٹی/  بی 370 نمبر چک

232030201 اے ڈی ٹی 346 نمبر چک

232030202 اے ڈی ٹی 347 نمبر چک

232030203 اے ڈی ٹی/  اے 369 نمبر چک

232030204 اے ڈی ٹی 370 نمبر چک

232030404 اے ڈی ٹی 351 نمبر چک

232030501 اے ڈی ٹی 367 نمبر چک

232030502 اے ڈی ٹی 368 نمبر چک

232030601 اے ڈی ٹی 377 نمبر چک

232030701 اے ڈی ٹی 366 نمبر چک

232030702 اے ڈی ٹی 379 نمبر چک

232030703 اے ڈی ٹی 402 نمبر چک

232030704 اے ڈی ٹی 404 نمبر چک

232030801 اے ڈی ٹی 363نمبر چک

232030802 اے ڈی ٹی 364 نمبر چک

232030803 اے ڈی ٹی 364 نمبر چک

232030804 اے ڈی ٹی 365 نمبر چک

232030805 اے ڈی ٹی 380 نمبر چک

232050101 اے ڈی ٹی 469 نمبر چک

232050102 ایل ایم 117 نمبر چک

232050103 ایل ایم 118 نمبر چک

232050104 ایل ایم 119 نمبر چک

232050105 ایل ایم 120 نمبر چک

 نمبر چک سکول پرائمر گورنمنٹ  

اے۔ ڈی تی/246

76

0300-8761928       صر نا اقبال محمد   

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمر گورنمنٹ 

اے۔ ڈی تی/348

 تی/348 نمبر چک سکول پرائمر گورنمنٹ 

اے۔ ڈی

77

0301-7846296 حمیدہللا

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمر گورنمنٹ 

اے۔ ڈی تی/299

   احمد شفیق        

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ 

اے۔ ڈی ٹی/364

0300-5583589  نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ 

اے۔ ڈی ٹی/364

78

 حسین امتیاز

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ 

اے۔ ڈی ٹی/366

0303-7032849  
 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ 

اے۔ ڈی ٹی/366

79

رضوان محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ 

اے۔ ڈی ٹی/482

0344-6803212  ڈی ٹی/482 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ

اے۔

80



232050201 ایل ایم 123 نمبر چک

232050202 ایل ایم 121 نمبر چک

232050203 ایل ایم 124 نمبر چک

232050204 ایل ایم 125 نمبر چک

232050205 ایل ایم 126 نمبر چک

232050301 اے ڈی ٹی 493 نمبر چک

232050302 اے ڈی ٹی 495 نمبر چک

232050303 اے ڈی ٹی 496 نمبر چک

232050304 ایل ایم 122 نمبر چک

232050305 ایل ایم 127 نمبر چک

232050401 اے ڈی ٹی 486 نمبر چک

232050402 اے ڈی ٹی 487 نمبر چک

232050403 اے ڈی ٹی 488 نمبر چک

232050404 اے ڈی ٹی 494 نمبر چک

232050501 اے ڈی ٹی 482 نمبر چک

232050601 اے ڈی ٹی 483 نمبر چک

232050602 اے ڈی ٹی 484 نمبر چک

232050603 اے ڈی ٹی 489 نمبر چک

232050604 اے ڈی ٹی 490 نمبر چک

232050701 اے ڈی ٹی 491 نمبر چک

232050702 اے ڈی ٹی 492 نمبر چک

232050703 اے ڈی ٹی 498 نمبر چک

232050704 اے ڈی ٹی 499 نمبر چک

232050801 اے ڈی ٹی 500 نمبر چک

232050802 اے ڈی ٹی 501 نمبر چک

232050803 اے ڈی ٹی 497 نمبر چک

232050804 درنگی رکھ

232050805 کالچی رکھ

232050806 خانوالی رکھ

232050807 جھٹیال رکھ

232050901 گڑھ شیر

232050902 گڑھ شیر

232050903 گڑھ شیر

232051001 جنوبی گڑھ شیر

232051002 شمالی شیرگڑھ

232010101 اے ڈی ٹی 378 نمبر چک

232010201 اے ڈی ٹی403 نمبر چک

232010202 اے ڈی ٹی 411نمبر چک

232010203 اے ڈی ٹی 412نمبر چک

232010204 اے ڈی ٹی 413نمبر چک

232010301 اے ڈی ٹی 439نمبر چک

232010302 اے ڈی ٹی 440نمبر چک

232010303 اے ڈی ٹی 441نمبر چک

232010304 اے ڈی ٹی 443نمبر چک

232010401 اے ڈی ٹی 442نمبر چک

820304-2178905 سہیل احمد افتخار 

ٹی ایس ای

 ٹی/498 نمبر چک  سکول مڈل گورنمنٹ

اے۔ ڈی

 ٹی/498  نمبر چک سکول مڈل گورنمنٹ

اے۔ ڈی

رضوان محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ 

اے۔ ڈی ٹی/482

0344-6803212  ڈی ٹی/482 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ

اے۔

80

راشد محمد

ٹی ایس پی

 ایم/123 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ 

ایل۔

0346-4090123  ایم/123 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ 

ایل۔

81

    اعظم محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/439

0304-5355073  نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/439

83

یاسین محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/441

0343-7591349  نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/441

84



232010402 اے ڈی ٹی 451نمبر چک

232010403 اے ڈی ٹی 452نمبر چک

232010404 اے ڈی ٹی 453نمبر چک

232010501 اے ڈی ٹی 453نمبر چک

232010502 اے ڈی ٹی473 نمبر چک

232010503 اے ڈی ٹی 474نمبر چک

232010504 اے ڈی ٹی 475نمبر چک

232010601 اے ڈی ٹی 481 نمبر چک

232010701 اے ڈی ٹی 476نمبر چک

232010702 اے ڈی ٹی 477نمبر چک

232010703 اے ڈی ٹی 478نمبر چک

232010704 اے ڈی ٹی 485 نمبر چک

233080101 والہ بھٹیاں-  شمالی گرہ

233080102 کروڑ ، 1 نمبر وارڈ-  آباد حسین

233080103 واال کمہاراں محلہ-  آباد گلشن

233080104 شمالی گرہ-  واال قریشاں محلہ

233080201 اولکھ علی احمد محلہ-  واال بھگتاں محلہ

233080202 گاذر محلہ-  واہ کھجور مسجد محلہ

233080203 والہ بھڈی محلہ

233080204 واال سکول ہائی گرلز

233080205
 عیسن لعل-  اولکھ علی احمد محلہ-  مسجد مدینہ

کالونی

233080206 اولکھ علی احمد محلہ-  واال بھگتاں محلہ

233080207 اولکھ علی احمد محلہ-  واال بھگتاں محلہ

233080208
 عیسن لعل-  اولکھ علی احمد محلہ-  مسجد مدینہ

کالونی

233080301
والہ بھٹیاں محلہ-بھڈی بستی-  شریف دربار محلہ

233080302 تاج مسجد-  گاہ عید محلہ-  شریف دربار محلہ

233080303 آفتاب ڈیرہ-  شریف دربار محلہ

233080304 تاج مسجد-  گاہ عید محلہ-  شریف دربار محلہ

233080401 سردار گلی-  ٹینکی واٹر

233080402 والہ چنڈیاں محلہ-  آباد خضر محلہ

233080403
واال بغوچیاں محلہ-  مہاراں محلہ-  آباد فضل محلہ

233080404 بلوچاں محلہ-  الحق شمس بھٹہ-  امام ٹبی

233080405 والہ چنڈیاں محلہ-  آباد خضر محلہ

233080406 والہ چنڈیاں محلہ-  آباد خضر محلہ

233080407
واال بغوچیاں محلہ-  مہاراں محلہ-  آباد فضل محلہ

233080408
واال بغوچیاں محلہ-  مہاراں محلہ-  آباد فضل محلہ

233080501 4 نمبر وارڈ ٹاؤن بودلہ

233080502 فارم سیڈ-  ہاوس ریسٹ-  ہسپتال تحصیل

233080503 آباد نظام محلہ

233080504 روڈ آفس تحصیل-  فارم سیڈ

حسین خادم

ٹی ایس پی

کروڑ۔ 2 نمبر سکول پرائمری گورنمنٹ

0306-7841428 کروڑ۔ 2 نمبر سکول پرائمری گورنمنٹ 86

0301-3270075 حسین مختیار

ٹی ایس پی

کروڑ۔ 3 نمبر سکول پرائمری گورنمنٹ

کروڑ۔ 3 نمبر سکول پرائمری گورنمنٹ 88

0301-7846606 بھٹی ندیم گلزار

ٹی ایس پی

 پرائمری 1نمبر سکول ھائی گورنمنٹ

کروڑ۔ پورشن

 پورشن پرائمری 1نمبر سکول ھائی گورنمنٹ

کروڑ۔

87

عدیل محمد

ٹی ایس پی

 ٹی/473 نمبر چک سکول مڈل گورنمنٹ

اے۔ ڈی

0300-7976123  ڈی ٹی/473 نمبر چک سکول مڈل گورنمنٹ

اے۔

85

یاسین محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/441

0343-7591349  نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/441

84



233090101 مارکیٹ علی احمد

233090102 کالونی الرزاق

233090103 مسجد غوثیہ محلہ

233090104 ہسپتال علی محلہ

233090105 راول محلہ

233090106 منڈی غلہ

233090107 سکول ہائی گرلز گورنمنٹ

233090201 سکول سٹی 6 نمبر وارڈ

233090202 کمپنی فون ٹاور 6نمبر وارڈ

233090203 اسلم محمد ڈاکڑ ڈیرہ 7نمبر وارڈ

233090204 کالونی ہسپتال 6 نمبر وارڈ

233090205 سکول پبلک حرا 6نمبر وارڈ

233090301 رضویہ مسجد جامع 8نمبر وارڈ

233090302 مسجد مدنی 8نمبر وارڈ

233090303 بارگاہ امام محلہ 8نمبر وارڈ

233090304 الہوری منیر محلہ 3نمبر وارڈ

233090305 سکول ہائی بوائز گورنمنٹ 4نمبر وارڈ

233090306 کھنڈ رمضان ڈیرہ 5نمبر وارڈ

233090307 ٹھیکیدار اشرف 4 نمبر وارڈ

233090401 ایل ایم 106نمبر چک

233090402 ایل ایم 106نمبر چک

233090403 ایل ایم107نمبر چک

233090404 ایل ایم107نمبر چک

233090405 ایل ایم107نمبر چک

233090501 اے ڈی ٹی 250نمبر چک

233090502 اے ڈی ٹی 250نمبر چک

233090503 اے ڈی ٹی 247نمبر چک

233090504 اے ڈی ٹی 245نمبر چک

233030101 اے ڈی ٹی 100نمبر چک

233030102 اے ڈی ٹی/ اے 100نمبر چک

233030103 اے ڈی ٹی/ اے 100نمبر چک

233030104 اے ڈی ٹی/  بی 100 نمبر چک

233030105 اے ڈی ٹی/ اے 115نمبر چک

233030106 اے ڈی ٹی/ بی 115نمبر چک

233030107 اے ڈی ٹی/ سی 115نمبر چک

233030201 اے ڈی ٹی/ سی 116نمبر چک

233030202 اے ڈی ٹی 116نمبر چک

233030601 کچہ ساہووالہ

233030602 پکہ ساہووالہ

233030801 تھل  کھوکھراسرا

233030802 تھل  کھوکھراسرا

233030803 تھل  کھوکھراسرا

233030804 نشیب اسرا کھوکھر

233030805 نشیب اسرا کھوکھر

233030806 نشیب اسرا کھوکھر

بخاری علی صفدر سید

ٹی ایس ایس

کروڑ۔ والہ ساہو سکول ہائی  گورنمنٹ

0303-5955718 کروڑ۔ والہ ساہو سکول ہائی  گورنمنٹ 90

890300-8767219 مصطٰفی غالم

ٹی ایس ای

پور۔ فتح سکول ہائی بوائز گورنمنٹ

پور۔ فتح سکول ہائی بوائز گورنمنٹ



233030204 اے ڈی ٹی 115نمبر چک

233030701 نشیب چرخہ دو

233030702 جندی تھل اولکھ

233030703 نشیب پور شاہ

233030704 نشیب اولکھ

233030705 نشیب اولکھ

233030706 (بیرون) تھل پور شاہ

233030203 اے ڈی ٹی 115نمبر چک

233030205 اے ڈی ٹی/ بی 116نمبر چک

233030206 اے ڈی ٹی/ بی 116نمبر چک

233030301 اے ڈی ٹی/  اے 113نمبر چک

233030302 اے ڈی ٹی 113نمبر چک

233030303 اے ڈی ٹی 113نمبر چک

233030304 اے ڈی ٹی 113نمبر چک

233030305 اے ڈی ٹی 109نمبر چک

233030306 اے ڈی ٹی 109نمبر چک

233030307 اے ڈی ٹی 114نمبر چک

233030308 اے ڈی ٹی 114نمبر چک

233030401 اے ڈی ٹی 103نمبر چک

233030402 اے ڈی ٹی 104نمبر چک

233030403 اے ڈی ٹی 110نمبر چک

233030404 اے ڈی ٹی 110نمبر چک

233030405 اے ڈی ٹی 111نمبر چک

233030406 اے ڈی ٹی 111نمبر چک

233030407 اے ڈی ی112نمبر چک

233030501 اے ڈی ٹی 105نمبر چک

233030502 اے ڈی ٹی 107نمبر چک

233030503 اے ڈی ٹی 107نمبر چک

233030504 اے ڈی ٹی 108نمبر چک

233030505 اے ڈی ٹی 108نمبر چک

233030506 اے ڈی ٹی 106نمبر چک

233030507 اے ڈی ٹی 106نمبر چک

233030807 نشیب اسرا کھوکھر

233030808 نشیب اسرا کھوکھر

233030901 شہانی

233030902 اسرا سانجھ

233030903 اسرا سانجھ

233030904 اسرا سانجھ

233030905 اسرا سانجھ

233030906 اسرا سانجھ

233030907 اسرا سانجھ

233030908 اسرا سانجھ

233030909 اسرا سانجھ

233030910 اسرا سانجھ

233040801 پور دین

233040802 پور دین

حیدر قمرین سید

ٹی ایس پی

والہ۔ شاہ حیدر سکول پرائمری  گورنمنٹ

0348-6341375 والہ۔ شاہ حیدر سکول پرائمری  گورنمنٹ 91

94

0345-7181175 طاہر فاروق محمد

ماسٹر ییڈ

کروڑ۔ سبحانی بستی سکول ہائی  گورنمنٹ

کروڑ۔ سبحانی بستی سکول ہائی  گورنمنٹ 92

0307-6534423 قریشی احمد نزیر

ماسٹر ییڈ

کروڑ۔ قاضی بستی سکول ہائی  گورنمنٹ

کروڑ۔ قاضی بستی سکول ہائی  گورنمنٹ 93

0304-7129591 منیر شوکت

ٹی ایس پی

سہڑاں واڑہ سکول ہائی  گورنمنٹ

سہڑاں واڑہ سکول ہائی  گورنمنٹ



233040803 پور دین

233040804 پور دین

233040805 پور دین

233040806 پور دین

233040807 پور دین

233040808 پور دین

233040809 پور دین

233041001 شاہ موسن بستی

233041002 شاہ موسن بستی

233041003 شاہ موسن بستی

233041004 شاہ موسن بستی

233041005 شاہ موسن بستی

233041201 مونگڑ

233040401 سہڑاں واڑہ

233040402 سہڑاں واڑہ

233040403 سہڑاں واڑہ

233040404 سہڑاں واڑہ

233040405 سہڑاں واڑہ

233040406 سہڑاں واڑہ

233040407 سہڑاں واڑہ

233040408 سہڑاں واڑہ

233040409 سہڑاں واڑہ

233040410 سہڑاں واڑہ

233040411 سہڑاں واڑہ

233040412 سہڑاں واڑہ

233040601 ودھیوالی

233040602 ودھیوالی

233040603 ودھیوالی

233040604 ودھیوالی

233040413 کھائی

233040414 والہ فقیراں دادشاہ

233040415 جنڈانوالہ شاہ داد

233041105 راکھواں

233041101 مکوڑی ڈپھی

233041102 مکوڑی ڈپھی

233041103 مکوڑی ڈپھی

233041104 مکوڑی ڈپھی

233040901 واال شینہ

233040902 واال شینہ

233040903 واال شینہ

233040904 واال شینہ

233040905 واال شینہ

233040906 واال شینہ

233040501 نشیب گانی سر

233040502 نشیب گانی سر

علی لیاقت

ٹی ایس ایس

واال شینہ سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

0300-6765713 واال شینہ سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ 96

شاہ اسماعیل

ٹی ایس ایس

اتلیرا۔ سکول پرائمری گورنمنٹ

0304-6086474  
اتلیرا۔ سکول پرائمری گورنمنٹ
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940304-7129591 منیر شوکت

ٹی ایس پی

سہڑاں واڑہ سکول ہائی  گورنمنٹ

سہڑاں واڑہ سکول ہائی  گورنمنٹ

حسین مشتاق

ٹی ایس پی

 جان شمالی گرہ سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

محمد۔

0345-7046855  جان شمالی گرہ سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

محمد۔

95



233040701 بہارشاہ کچی

233040702 بہارشاہ کچی

233040101 میانی پتی نشیب کروڑ

233040102 میانی پتی نشیب کروڑ

233040103 میانی پتی نشیب کروڑ

233040104 میانی پتی نشیب کروڑ

233040105 یوسف پتی نشیب کروڑ

233040106 یوسف پتی نشیب کروڑ

233040107 یوسف پتی نشیب کروڑ

233040108 یوسف پتی نشیب کروڑ

233040201 مراد علی پتی نشیب کروڑ

233040202 مراد علی پتی نشیب کروڑ

233040203 مراد علی پتی نشیب کروڑ

233040204 مراد علی پتی نشیب کروڑ

233040205 بہاؤالدین پتی نشیب کروڑ

233040206 بہاؤالدین پتی نشیب کروڑ

233040207 بہاؤالدین پتی نشیب کروڑ

233040208 بہاؤالدین پتی نشیب کروڑ

233040301 واال لسکانی

233040302 واال لسکانی

233040303 واال لسکانی

233040304 واال لسکانی

233040305 واال لسکانی

233040306 واال لسکانی

233040307 واال لسکانی

233040308 واال لسکانی

233040309 واال لسکانی

233041301 بصیرہ

233041302 بصیرہ

233041303 بصیرہ

233041304 بصیرہ

233041305 بصیرہ

233041306 بصیرہ

233041401 کچہ واال موچی

233041402 پکہ واال موچی

233070101 اے ڈی ٹی 307 نمبر چک

233070102 اے ڈی ٹی 305 نمبر چک

233070103 اے ڈی ٹی 306نمبر چک

233070104 اے ڈی ٹی 308 نمبر چک

233070203 اے ڈی ٹی 304 نمبر چک

233070601 اے ڈی ٹی 293 نمبر چک

233070602 اے ڈی ٹی317 نمبر چک

233070603 اے ڈی ٹی 291نمبر چک

233070604 اے ڈی ٹی 292 نمبر چک

233070702 اے ڈی ٹی 290نمبر چک

233070805 اے ڈی ٹی 294نمبر چک

عبدالرزاق

ٹی ایس ایس/ماسٹر ییڈ

جدید۔ بصیرہ سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

0305-6867893 جدید۔ بصیرہ سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ 98

شاہ اسماعیل

ٹی ایس ایس

اتلیرا۔ سکول پرائمری گورنمنٹ

0304-6086474  
اتلیرا۔ سکول پرائمری گورنمنٹ

97

0332-4462005 محمود قیصر

ٹی ایس پی

 ٹی/306 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

 ڈی ٹی/306 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ

اے۔

99



233070204 اے ڈی ٹی 297 نمبر چک

233070205 اے ڈی ٹی 297 نمبر چک

233070201 اے ڈی ٹی 296نمبر چک

233070202 اے ڈی ٹی 295نمبر چک

233070701 اے ڈی ٹی 265نمبر چک

233070802 اے ڈی ٹی 264نمبر چک

233070703 اے ڈی ٹی 289نمبر چک

233070301 اے ڈی ٹی 261 نمبر چک

233070302 اے ڈی ٹی 262نمبر چک

233070303 اے ڈی ٹی 255نمبر چک

233070304 اے ڈی ٹی 256نمبر چک

233070401 اے ڈی ٹی 272نمبر چک

233070402 اے ڈی ٹی 273نمبر چک

233070404 اے ڈی ٹی 257نمبر چک

233070405 اے ڈی ٹی 258نمبر چک

233070403 اے ڈی ٹی 259نمبر چک

233070501 اے ڈی ٹی 268نمبر چک

233070504 اے ڈی ٹی 270نمبر چک

233070502 اے ڈی ٹی 271نمبر چک

233070503 اے ڈی ٹی 271نمبر چک

233070505 اے ڈی ٹی 260نمبر چک

233070704 اے ڈی ٹی/ اے268نمبر چک

233070801 اے ڈی ٹی 263نمبر چک

233070803 اے ڈی ٹی 266نمبر چک

233070804 اے ڈی ٹی 267نمبر چک

233050301 نشیب خورد ٹبی

233050302 گشکوری

233050303 گشکوری

233050304 گشکوری

233050401 اے ڈی ٹی/ اے 80 نمبر چک

233050402 اے ڈی ٹی/ اے79 نمبر چک

233050403 اے ڈی ٹی/  سی 79 نمبر چک

233050404 اے ڈی ٹی/  سی 79 نمبر چک

233050405 اے ڈی ٹی/  سی 79 نمبر چک

233050406 اے ڈی ٹی/  سی 79 نمبر چک

233050407 اے ڈی ٹی/  سی 79 نمبر چک

233050408 اے ڈی ٹی/  سی 79 نمبر چک

233050601 بیرون جنڈی تھل خورد ٹبی

233050602 بیرون جنڈی تھل کالں ٹبی

233050603 نشیب کالں ٹبی

233050604 اے ڈی ٹی/ اے83نمبر چک

233050605 اے ڈی ٹی/  بی 83نمبر چک

233050606 اے ڈی ٹی/  بی 83نمبر چک

233050607 اے ڈی ٹی/ بی 79نمبر چک

233050701 اے ڈی ٹی 79 نمبر چک

100

اسحاق محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے ڈی ٹی/260

0347-4090553  نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے ڈی ٹی/260

 0302-6767355 حسین مختیار

             کلرک جونئیر

خورد۔ ٹبی سکول ہائی گورنمنٹ

خورد۔ ٹبی سکول ہائی گورنمنٹ 102

0332-4462005 محمود قیصر

ٹی ایس پی

 ٹی/306 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

 ڈی ٹی/306 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ

اے۔

99

فرید غالم

سی ٹی پی

 چک سکول پرائمری گورنمنٹ

شاہ۔ جمال ڈیرہ اے ڈی ٹی/273نمبر

0301-3138193  ٹی/273نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

شاہ۔ جمال ڈیرہ اے ڈی

101



233050101 ایل ایم 86نمبر چک

233050102 ایل ایم 86نمبر چک

233050103 اے ڈی ٹی 75 نمبر چک

233050104 اے ڈی ٹی 76 نمبر چک

233050105 ایل ایم/ اے86نمبر چک

233050106 ایل ایم 89نمبر چک

233050702 ایل ایم 84نمبر چک

233050703 ایل ایم 83نمبر چک

233050704 ایل ایم 82نمبر چک

233050705 ایل ایم 85نمبر چک

233050803 اے ڈی ٹی 80 نمبر چک

233050801 ایل ایم 88نمبر چک

233050802 اے ڈی ٹی 78نمبر چک

233050804 اے ڈی ٹی/ بی 80 نمبر چک

233050805 ایل ایم 87نمبر چک

233050901 اے ڈی ٹی 83 نمبر چک

233050902 اے ڈی ٹی 81 نمبر چک

233050903 اے ڈی ٹی 88نمبر چک

233050904 اے ڈی ٹی 87 نمبر چک

233050201 مڑہانوالی

233050202 مڑہانوالی

233050203 مڑہانوالی

233050204 مڑہانوالی

233050205 مڑہانوالی

233050206 مڑہانوالی

233050207 مڑہانوالی

233050501 کالں شاہ رنگ

233050502 کالں شاہ رنگ

233050503 نشیب جھرکل

233050504 شاہ محمد رشید

233050505 واال بچی

233050506 واال بچی

233050507 واال بچی

233050508 واال بچی

233050509 واال بچی

233050510 خورد  شاہ رنگ

233020104 بالک بیرون جنڈی تھل کروڑ

233020105 بالک بیرون جنڈی تھل کروڑ

233020106 بالک بیرون جنڈی تھل کروڑ

233020201 اے ڈی ٹی/  اے99نمبر چک

233020202 اے ڈی ٹی/  اے99نمبر چک

233020203 اے ڈی ٹی/  اے99نمبر چک

233020204 اے ڈی ٹی 99نمبر چک

233020205 اے ڈی ٹی/  بی 99نمبر چک

233020206 اے ڈی ٹی/  بی 99نمبر چک

 82         نمبر چک سکول مڈل گورنمنٹ
ایل۔ ایم/

حسین الطاف

 گورنمنٹ                          ٹی ای پی

ایل۔ ایم /82نمبر چک سکول مڈل

0302-6767353

حسین عاشق

           ٹی ایس ای

والہ۔ بجی سکول ہائی گورنمنٹ

والہ۔ بجی سکول ہائی گورنمنٹ 106

اقبال ساجد

 گورنمنٹ                         ٹی ایس پی

 ڈی ٹی/80 نمبر چک سکول ایلیمنٹری

اے۔

0343-7590224  ٹی/80 نمبر چک سکول ایلیمنٹری گورنمنٹ

اے۔ ڈی

103

104

 -80     نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ105
اے ڈی ٹی/بی

                  محمود خالد

 گورنمنٹ                       ٹی ایس پی

 ڈی ٹی/بی-80نمبر چک سکول پرائمری

اے

0307-8762004

107

0346-5103026

 0302-7847678 احمد اعجاز

ٹی ایس پی

-85 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ
عبدالواحد۔ ڈیرہ اے ڈی ٹی/اے

-85 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ
عبدالواحد۔ ڈیرہ اے ڈی ٹی/اے



233020207 تھل سرگانی

233020208 تھل سرگانی

233020209 تھل سرگانی

233020210 تھل سرگانی

233020211 تھل سرگانی

233020101 اے ڈی ٹی/ اے 85 نمبر چک

233020102 اے ڈی ٹی/  اے 84نمبر چک

233020103 اے ڈی ٹی/  اے 84نمبر چک

233020301 اے ڈی ٹی 84 نمبر چک

233020302 اے ڈی ٹی 84 نمبر چک

233020303 اے ڈی ٹی 85 نمبر چک

233020304 اے ڈی ٹی 82نمبر چک

233020401 اے ڈی ٹی 94 نمبر چک

233020402 اے ڈی ٹی 086نمبر چک

233020403 اے ڈی ٹی/  اے 94نمبر چک

233020404 اے ڈی ٹی 95نمبر چک

233020501 اے ڈی ٹی 101نمبر چک

233020502 اے ڈی ٹی 102نمبر چک

233020601 اے ڈی ٹی 90نمبر چک

233020602 اے ڈی ٹی 91 نمبر چک

233020603 اے ڈی ٹی 89 نمبر چک

233020701 اے ڈی ٹی 92 نمبر چک

233020706 ایل ایم 103نمبر چک

233020703 اے ڈی ٹی 93 نمبر چک

233020702 اے ڈی ٹی 97 نمبر چک

233020801 ایل ایم 105 نمبر چک

233020807 ایل ایم 102نمبر چک

233020802 ایل ایم 99نمبر چک

233020803 ایل ایم 99نمبر چک

233020804 ایل ایم 98نمبر چک

233020805 ایل ایم 98نمبر چک

233020806 ایل ایم100 نمبر چک

233020808 ایل ایم 101نمبر چک

233020503 اے ڈی ٹی 98نمبر چک

233020504 ایل ایم 104نمبر چک

233020505 ایل ایم 104نمبر چک

233020506 ایل ایم 104نمبر چک

233020704 اے ڈی ٹی 96 نمبر چک

233020705 اے ڈی ٹی 96 نمبر چک

233060102 اے ڈی ٹی/ بی90 نمبر چک

233060103 اے ڈی ٹی/ اے 90نمبر چک

233060104 اے ڈی ٹی/ اے 90نمبر چک

233060101 اے ڈی ٹی 225نمبر چک

233060105 اے ڈی ٹی 226نمبر چک

233060106 اے ڈی ٹی 226نمبر چک

233060204 ایل ایم 96نمبر چک

0303-7020051 احمد وقار

ای ایس ای

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

۔ اے ڈی ٹی/89

 ٹی/89 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

۔ اے ڈی

109

اسلم محمد

ٹی ایس پی

 ایم/98 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ

ایل۔

0306-7660065

0306-8767288 انور محمد

  گورنمنٹ                         ٹی ایس پی

اے۔ ڈی ٹی/82 نمبر چک سکول ایلیمنڑی

 ٹی/82 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی

111

ایل۔ ایم/98 نمبر چک سکول ہائی گورنمنٹ 110

107

0307-6536700 احمد ریاض

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

کمہاراں۔ بستی اے ڈی ٹی/99

 ٹی/99 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

کمہاراں۔ بستی اے ڈی

108

 0306-7424983  ساجد قاسم غالم112

ٹی ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/226

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/226

 0302-7847678 احمد اعجاز

ٹی ایس پی

-85 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ
عبدالواحد۔ ڈیرہ اے ڈی ٹی/اے

-85 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ
عبدالواحد۔ ڈیرہ اے ڈی ٹی/اے



233060205 ایل ایم 97نمبر چک

233060704 ایل ایم 95نمبر چک

233060703 ایل ایم 94نمبر چک

233060804 اے ڈی ٹی 224نمبر چک

233060201 ایل ایم 90 نمبر چک

233060202 ایل ایم 90 نمبر چک

233060203 اے ڈی ٹی 77نمبر چک

233060404 اے ڈی ٹی 221نمبر چک

233060501 اے ڈی ٹی/  اے75نمبر چک

233060502 اے ڈی ٹی/  بی 75 نمبر چک

233060503 اے ڈی ٹی/  سی 75نمبر چک

233060504 اے ڈی ٹی/  اے 219 نمبر چک

233060401 اے ڈی ٹی218 نمبر چک

233060402 اے ڈی ٹی 219 نمبر چک

233060505 اے ڈی ٹی 220نمبر چک

233060305 ایل ایم 93نمبر چک

233060306 ایل ایم 93نمبر چک

233060307 ایل ایم 93نمبر چک

233060403 اے ڈی ٹی 217نمبر چک

233060601 اے ڈی ٹی/  بی 234 نمبر چک

233060604 اے ڈی ٹی/  اے 234 نمبر چک

233060701 ایل ایم 91نمبر چک

233060702 ایل ایم92نمبر چک

233060301 اے ڈی ٹی/  اے 218 نمبر چک

233060302 اے ڈی ٹی/  اے 218 نمبر چک

233060303 اے ڈی ٹی 222نمبر چک

233060304 اے ڈی ٹی 223نمبر چک

233060607 اے ڈی ٹی/ اے 222 نمبر چک

233060802 اے ڈی ٹی/ اے 223 نمبر چک

233060803 اے ڈی ٹی/ اے 223 نمبر چک

233060602 اے ڈی ٹی 233نمبر چک

233060603 اے ڈی ٹی 234 نمبر چک

233060605 اے ڈی ٹی 232نمبر چک

233060606 اے ڈی ٹی 232نمبر چک

233060801 اے ڈی ٹی/ بی 227 نمبر چک

233060805 اے ڈی ٹی 227نمبر چک

233060806 اے ڈی ٹی/ اے 224 نمبر چک

233010701 بیرون پور فتح

233010702 اے ڈی ٹی/ بی 239نمبر چک

233010801 اے ڈی ٹی 235نمبر چک

233010802 اے ڈی ٹی 236نمبر چک

233010803 اے ڈی ی 237نمبر چک

233010804 اے ڈی ٹی 238نمبر چک

233010805 اے ڈی ٹی 238نمبر چک

233010806 اے ڈی ٹی 239نمبر چک

 ٹی/75 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ113

اے۔ ڈی

 0306-7424983 112

 0306-7423534 علی اختر

ٹی ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/75

 ساجد قاسم غالم

ٹی ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/226

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/226

 0306-1548459 اسحاق محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/218

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/218

114

0306-6768866 صدیق محمد حافظ

           ٹی ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/بی-227

-227 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ
اے۔ ڈی ٹی/بی

115

عبدالرحیم116

ٹی ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/بی-239

0300-8766345  
-239 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/بی



233010807 اے ڈی ٹی 240 نمبر چک

233010301 اے ڈی ٹی/ اے 243 نمبر چک

233010302 اے ڈی ٹی/ بی242 نمبر چک

233010501 اے ڈی ٹی/ اے 230نمبر چک

233010502 اے ڈی ٹی 243نمبر چک

233010503 اے ڈی ٹی 230نمبر چک

233010504 اے ڈی ٹی 230نمبر چک

233010505 اے ڈی ٹی 242نمبر چک

233010506 اے ڈی ٹی 241نمبر چک

233010507 اے ڈی ٹی/ اے 242نمبر چک

233010508 اے ڈی ٹی/ اے 239نمبر چک

233010106 اے ڈی ٹی 252نمبر چک

233010107 اے ڈی ٹی 254نمبر چک

233010203 اے ڈی ٹی 251نمبر چک

233010204 اے ڈی ٹی 251نمبر چک

233010601 ایل ایم 112نمبر چک

233010602 ایل ایم 113نمبر چک

233010603 ایل ایم 114نمبر چک

233010605 ایل ایم 111نمبر چک

233010606 اے ڈی ٹی 253نمبر چک

233010103 ایل ایم 109نمبر چک

233010104 ایل ایم 109نمبر چک

233010105 ایل ایم 115نمبر چک

233010604 ایل ایم 108نمبر چک

233010303 اے ڈی ٹی 246نمبر چک

233010305 اے ڈی ٹی 244نمبر چک

233010401 اے ڈی ٹی/ اے 227نمبر چک

233010402 اے ڈی ٹی/ اے 228نمبر چک

233010403 اے ڈی ٹی/ اے 228نمبر چک

233010404 اے ڈی ٹی 228 نمبر چک

233010405 ایل ایم110نمبر چک

233010406 اے ڈی ٹی 231نمبر چک

233010407 اے ڈی ٹی 229نمبر چک

سرفراز محمد

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

ایل۔ ایم/109

0301-2549052  نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

ایل۔ ایم/109

119

محمدجاوید120

ٹی ایس پی

 نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/229

0302-7840696  نمبر چک سکول پرائمری گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/229

0344-4981784 عباس وسیم

ٹی ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/252

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/252

118

116

عبدالجبار117

ٹی ایس پی

 ٹی/241 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

0302-6761175  ٹی/241 نمبر چک سکول ھائی گورنمنٹ

اے۔ ڈی

عبدالرحیم

ٹی ایس ای

 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/بی-239

0300-8766345  
-239 نمبر چک سکول ایلیمنڑی  گورنمنٹ

اے۔ ڈی ٹی/بی


