
Details of Assistant Registration Officers

 مکمل کی جات عالقہ

تفصیالت
تحصیل

 داسو، کونسل یونین

سازین ، ہربن
داسو 03123737373

 ایجوکیشن ڈویژنل سب آف آفس

کوہستان  پرائمری (مردانہ) آفیسر

 اسسٹنٹ محمود، نور 

 آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ

اےآراو/کوہستان ،(میل)

1 کوہستان ہزارہ

     کونسل یونین      

 بر کوٹ، جل کوز

 بڑی گوشٰاٰلی، جلکوٹ،

ہار

داسو 03129895888 جلکوٹ  سکول ہائی گورنمنٹ 

 ، ٹی سی ایس خان حجم

/        جلکوٹ ایس ایچ جی

او ار اے

2 کوہستان ہزارہ

 کونسل یونین

  کومیلہ،سیو،سیگلو،

کوزپروا

داسو
03133730008  

03213228768

 ایجوکیشن ڈویژنل سب آف آفس

کوہستان  پرائمری (مردانہ) آفیسر

 اسسٹنٹ خان عالم مممد

 آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ

اےآراو/کوہستان ،(میل)

3 کوہستان ہزارہ

 تھوٹی کونسل یونین

کرینگ،گبریل ،قارین،
کندیاں

03138519166 

03469596196
بیرگو سکول مڈل گورنمنٹ 

 ٹی ایس ایس روم، سلطان

بیرگو سکول مڈل گورنمنٹ
4 کوہستان ہزارہ

 کہال، پٹن کونسل یونین

سگائیوں
03465215975 پٹن

 آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ

اےآراو/پورن سرکل   ،(میل)

 ڈسٹرکٹ ،اسسٹنٹ سرذھاب

   ،(میل) آفیسر ایجوکیشن

اےآراو/پورن سرکل

5 کوہستان ہزارہ

بندکڈ جحجال کونسل یونین
پٹن 03469595553 

03219595553
جحجال سکول ہائی گورنمنٹ 

 ماسٹر ہید زکریا محمد

 جحجال سکول ہائی گورنمنٹ

او ار اے/

6 کوہستان ہزارہ

رنوالیا خاص دوبہر کونسل یونین

پٹن 3038455099
 آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ

اےآراو/پٹن سرکل   ،(میل)

 ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ خان نواب

 سرکل ،(میل) آفیسر ایجوکیشن

او ار اے/پٹن

7 کوہستان ہزارہ

 دوبہیر کونسل یونین

باال پائیں
پٹن

   03085890878   

0998-505636
 سکول ہائی گورنمنٹ ٹی ایس ایس

آباد عازی

 ایس ایس قریشی روم سلطان

 سکول ہائی گورنمنٹ ٹی

اراو اے/ آباد غازی

8 کوہستان ہزارہ

 آباد شلکن کونسل یونین

 کوز ہران، ،شرکوٹ،

شلایر بر ، شلایر

پالس 03459525540  سکول ہائی گورنمنٹ ٹی ایس ایس

آباد عازی

 ٹی ایس ایس فاخردین

 غاذی سکول ہائی گورنمنت

آباد

9 کوہستان ہزارہ

 کوز کونسل یونین

 شریاد کوٹ، پارو،کٹ

۔ شر کون باال پیچ

پالس

      03465529313      

 03345529313
 آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ  

پالس ،(میل)

 اسسٹنٹ  محمود مفتی

 آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ

اےآراو/پالس ،(میل)

10 کوہستان ہزارہ

 مدخیل کونسل، یونین

کوالئی بٹیرہ
پالس 03469601755 خیل مدہ سکول ہائی گورنمنٹ 

 ٹی ایس ایس, باکی محمد

خیل مدہ سکول ہائی گورنمنٹ
11 کوہستان ہزارہ

کمشنر الیکشن ضلعی
کوہستان

DETAILS RELATING TO ASSISTANT REGISTRATION OFFICERS

مراکز قائم لئے کے کرانے جمع فارم کے ووٹ منتقلی و اندراج

جات عالقہ کردہ تقعیض

نمبر رابطہ
 دفتر کے  آفیسر رجسٹریشن اسسٹنٹ

تہ مکمل کا

 آفیسر رجسٹریشن اسسٹنٹ

عہدہ کا

 نمبر

شمار
ضلع ڈویژن


