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حلقہ/نماياں جگہ/سرکل 
/ع�قہ

فارم جمع کرنے کے سنٹرانچارج کانام اور 
رابطہ نمبر

فارم جمع کرنے کے سنٹر کانام
آسسٹنٹ رجيسٹريشن آفيسر کا نام ،عہده ، 

دفتر اور رابطہ نمبر
 رجيسٹريشن آفيسر کا نام ،عہده ، دفتر اور 

رابطہ نمبر
سلسلہ 
نمبر

6 5 4 3 2 1

تحصيل صافی بخت منير اسسٹنٹ 03009167406 تحصيل بلڈنگ تحصيل صافی

1

تحصيل صافی لياقت شاه ايس۔ايس۔ٹی ۔03005714783 گورنمنٹ مڈل سکول گل باز
2

تحصيل حليم زئی مير نواز اسسٹنٹ 03479847344 تحصيل بلڈنگ تحصيل حليم زئی
3

تحصيل حليم زئی مسل خان ھيڈ ماسٹر 03333474193 گورنمنٹ ھائی سکول حاجی يار جان
4

تحصيل خويزے نور محمد اسسٹنٹ 03038743899 تحصيل بلڈنگ تحصيل خويزے
5

تحصيل خويزے ظفر اقبال   ايس۔ايس ۔ٹی 03459471608 گورنمنٹ مڈل سکول ماذ 8
6

تحصيل بايزے زين 8 اسسٹنٹ 03459111388 تحصيل بلڈنگ تحصيل بايزے
7

تحصيل بايزے زر محمد پی۔ايس۔ٹی 03009168644 گورنمنٹ مڈل سکول ما زی کور
8

تحصيل پنڈيا لئی امجد علی 03459426665 اسسٹنٹ تحصيل بلڈنگ تحصيل پنڈيا لئی
9

تحصيل پنڈيا لئی عنائت گل سی۔ٹی  گورنمنٹ مڈل سکول سہيل 
کور 03325125290

گورنمنٹ ھائی سکول پنڈ يالئی

10

تحصيل امبار راشد خان اسسٹنٹ 03009262533 تحصيل بلڈنگ تحصيل امبار
11

تحصيل امبار حيات خان ايس ۔سی۔ٹی 03039053487 گورنمنٹ مڈل سکول موسیٰ  کور
12

تحصيل يکہ عنڈ تحسين 8 اسسٹنٹ 03009409244 تحصيل بلڈنگ تحصيل يکہ عنڈ
13

تحصيل يکہ عنڈ فضلِ  خدا ايس۔ايس۔ٹی 
03149806557

گورنمنٹ ھائی سکول ڈب کور
14

تحصيل پڑانگ غار حميد8 اسسٹنٹ 03009409094 تحصيل بلڈنگ تحصيل پڑانگ غار
15

تحصيل پڑانگ غار رحم دراز پی۔ايس۔ٹی 03018801839 گورنمنٹ پرائمری سکول سيرئی نوے کلے
16

          محمد ناصر خان            
،ڈسٹرکٹ اليکشن کميشنر مھمند ٹرائبل 

ڈسٹرکٹ

عبدلجبار  ۔تحصيلدار امبار 03329197428

گوہر تحصيلدار  يکہ عنڈ 03315745557

سمين خان سينئر اسسٹنٹ پڑانگ غار 
03469857760

گوشواره برائے رجسٹريشن آفيسرز/اسسٹنٹ رجسٹريشن آفيسرز/فارم وصولی سنٹرز/فارم وصولی سنٹرانچارج اور ع�قہ برائے مہمند

يو نس خان تحصيلدار تحصيل صافی  
،03402084648

رحمان گل۔تحصيلدار حليم زئی 
03469996068

تحسين 8 ۔تحصيلدار خويز ئے  
03469228500

ذاھد کمال ۔تحصيلدار بايزے 
03169008803،03209008803

عنايت الرحمان  ۔تحصيلدار پنڈيا لئی 
03329197427

محمد ناصر خان ،ڈسٹرکٹ اليکشن کميشنر 
مھمند ٹرائبل ڈسٹرکٹ رابطہ 
نمبر۔0924290214,290054


