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سکندر،ملک اسد  ۲۳۱ 

 ۴۵ اسراف
تہذیب اسالمی  ۴۷ 



فنون اسالمی  ۱۸ 
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۲۷،۲۸،۲۹،۳۰،۳۱،۳۲،۳۹،۴۴،۹۴،۹ بیال
۷،۱۰۰،۱۰۲،۱۳۰،۱۸۳، 

۱۹۲،200،4۱۹  
قبرستان بیلہ  ۱۶۹،۱۷۶،۲۰۰  
۲۳۳،222 بیو  
فیکٹری سیمنٹ لینڈ پاک  201 

 ۱۰،۱۲۳ پاکستان
مل اسٹیل پاکستان  201 
مکران پاکستانی  ۲۳ 
4۱۹ پاالری  

خان پاالری،موندر  ۴۵،4۱۹  
 ۳۴،۳۵ پالیا
(پتھر یادگیری ہندو)پالیہ  ۴۹ 

 ۱۷۳ پائیدان
 201 پپری
 ۱۹۹ پتھارا



۰۸،۱۳،۱۷،۳۴،۳۵،۳۹،۴۲،۴۵،۴۷،۴ پتھر
۹،۵۱،۵۳،۵۴،۶۱،۶۳،۶۴،۶۶،۷۴،۷۵،
۷۸،۷۹،۸۱،۸۴،۸۶،۸۹،۹۱،۱۰۳،۱۱۸

،۱۰۴،۱۰۵،۱۰۶،  
۱۰۷،۱۱۲،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۱،۱۲۰،۱۱۳،  
۱۲۲،۱۱۴،۱۱۵،۱۲۳،۱۱۶،۱۲۸،۱۳۰،
۱۳۱،۱۳۳،۱۵۳،۱۵۴،۱۵۷،۱۵۸،۱۵۹،  
۱۶۱،۱۷۳،۱۷۸،۱۷۹،۱۸۵،۱۸۶،۱۸۷،

۱۸۸،۱۸۹،۱۹۱،5۱۹ 
،6۱۹،۲۲۶،215،۲۰۹،۲۱۰،8۱۹  

اینٹیں کی پتھر  ۱۵۸ 
جالیاں کی پتھر  ۸۸،۸۹،۹۱ 
سل کی پتھر  ۱۴۵،۱۵۶،۱۶۰،۱۶۱ 
تربت / مزاریں / قبریں کی پتھر  ۱۱،۱۷،۲۲،۴۰،۴۱،۴۲،۴۳،۴۵،۱۸۵،

۱۸۶،4۱۹،5۱۹  
قبرستان بھیڈی جی پٹھئی  4۱۹  
بیدی واری پٹھئی  8۱۹  

(گوالیار)مورینا پداولی  ۳۵ 

میدان تدفینی پرانا  202 
 ۲۰۵،۲۰۶ پرتگالی
 ۲۱ پرگنہ
پیر پرھاڑ  213 

 ۱۲۰ پروجیکٹ
 ۲۲۹ پسایہ
۲۲۶،202،6۱۹ پسنی  
 ۱۲۸ پگ
،۶۲،۶۳،۸۱،۸۲،۱۲۴،۱۵۵،۱۵۶،۱۷۸ پگڑ

۱۸۳ 
۴۲،۴۳،۴۵،۶۲،۶۳،۶۶،۶۹،۷۸،۷۹،۹ پگڑی

۶،۹۹،۱۲۳،۱۲۴،  
۱۲۵،۱۲۷،۱۳۳،۱۳۵،۱۵۲،۱۵۵،۱۵۶،
۱۶۹،۱۷۰،۱۷۱،۱۷۸،۱۸۰،۱۸۲،۱۸۳،

۱۸۴ 
لٹو نما پگڑی  ۱۴۵ 
 ۱۳۹،۱۴۰ پالڈیو
۲۲۸،۲۲۹،216 پلی  
فارم پلیٹ  ۷۹،۸۱،۸۲،۸۳،۸۴،۸۸،۸۹،۹۳،۹۵،۹

۷،۹۹،۱۰۰،۱۲۸،۱۴۰،۱۴۳،۱۴۵،۱۵۶
،۱۵۷،۱۵۹،۱۶۰،۱۶۱،۱۷۸،۱۷۹،۱۸۰
،۱۸۱،۱۸۲،۱۸۳  

 ۳۹،۱۸۷ پلیجانی
قبرستان پلیجانی  4۱۹  
 ۲۳،۲۵،۳۵ پنجاب
 ۲۳ پنجگور
 222 پندوک
 217 پنن

قبرستان پنوان  ۲20  
 ۲۲۷ پنیو



مکان پنیو  ۱۹۹ 
خان،ملک پہاڑ   4۱۹  

خان،ملک پہاڑ  ۲۳۱ 
خان،ملک پہاڑ  ۲۸،۲۹،۳۰،۱۹۱ 
دین پہاڑ  222 

تدے پہاڑی  ۳۵ 
 ۲۲۷،۲۲۹ پھل
الکھہ پھل  ۲۲۸ 
واری پھلن  8۱۹  
سل دار پہلو  ۹۴ 

 ۲۳۲ پہلوان
۲۸،۱۹۱،۲۰۰ پھور  
پتی پھول  ۴۹ 
(مدرا انجلی) پوجا  ۳۵ 

نہر پورالی  ۲۹،۳۰ 
خم دار پیچ  ۷۱ 
قبرستان ابراہیم پیر  ۱۹۹ 
ۤادم پیر  ۲۰۰ 
قبرستان آدم پیر  ۱۷۰،۲۰۰  
بخش پیر  ۲۲۳،۲۳۵ 
پٹھو پیر  ۲۶،۲۸،۳۳،۳۹،۷۸،8۱۹  
پرہاڑ پیر  213 
قبر کی پرہاڑ پیر  213 
پرہیاڑ پیر  ۴۴،3۱۹  
حسن پیر  ۱۹۹ 
قبرستان سرہانی حسن پیر  ۱۹۹ 
داد پیر  ۲۳۴،222،۲۰۵  
زئی داد پیر  ۲۰۵ 
دودو پیر  ۲۰۰ 
فقیر پیر  ۱۲۴ 
الکھو پیر  ۳۹،۴۱،۱۰۰،۱۸۶،4۱۹  
قبرستان الکھو پیر  ۱۷۱،۱۸۶،۱۹۹  
محمد پیر  222 
مرحوم محمد پیر  ۲۰۷ 
قبرستان مزنو پیر  ۱۵۰،۱۹۱ 
منگھو پیر  201 

 ۲۲۳ پیراک
200،4۱۹ پیرٹیارو  
 221 پیرک
 ۱۹۹ پیرکس
 201 پیرمزنو
قبرستان پیرمزنو  ۱۱،۱۹۱،  
 222 پیرو

وسلم علیہ ہللا صلی محمد پیغمبر  ۲۰۹ 
 ۴۵ پینٹنگ
۴۳،۵۴،۷۰،۸۴،۹۴،۱۳۳،۱۳۵،۱۴۱،۱ تابوت

۴۲،۱۴۳،۱۴۴،۱۴۹،۱۵۰،۱۸۷ 



 ۴۲،۷۹،۱۳۲،۱۳۵،۱۸۲ تاج
محمد  تاج  221 

 ۲۳۰ تاجیہ
بلوچستان تاریخ  ۲۰۹ 
جوکھیو تاریخ  ۲۰۸ 
سمیجہ تاریخ  214 
فرشتہ تاریخ  ۱۴ 
شاہی فیروز تاریخ  ۱۴ 
 ۱۲۴ تالپور
حکومت دور تالپور  ۳۲ 

علی فتح تالپور،میر  ۳۲ 
الکرام تحفتہ  ۲۰۸،۲۲۸ 
نما تختی  ۴۹ 
پتھر چوڑا نما تختی  ۴۹ 

 ۴۲ تخمینے
 ۱۲۵ تدریجی
آرٹ تدفینی  ۶۹،۱۰۸ 
ڈھانچہ تدفینی  ۱۴۰ 
تعمیر طرز تدفینی/ تعمیر فن تدفینی  ۳۳،۳۶،۳۹،۴۲،۴۳،۴۴،۴۷،۶۴،۱۰۳،

۱۰۸،۱۲۹،۱۸۴،۱۸۶،6۱۹  
کاریگری تدفینی  ۹۴ 

قبرستان خان تر  8۱۹  
خراش و تراش  ۴۸،۱۸۰،4۱۹  

پتھر تراشیدہ  ۲۷،۱۲۴،7۱۹  
قبریں تراشیدہ  ۱۱،۱۳،۱۷،۱۰۹،5۱۹،6۱۹،۲۰۹،8۱۹

،۲۱۰،۲۲۶  
کٹائی ترچھی  ۱۳۱ 
 ۲۶،۱۰۴ ترخان
فنون ترک  ۱۸ 
قبائل ترک  ۱۸،۶۲،۸۶،۱۵۵ 

 ۲۳ ترکمان
 ۱۸،۴۲،۶۲،۱۰۶،۱۱۶،۱۲۳،۱۲۴ ترکی
اسلیمی تزہیب  ۲۳۶ 
 ۱۸،۶۰،۱۳۵،۱۴۳،۱۷۳ تزئین
تختی تزئینی  ۰۹،۸۶،۹۷ 
لکیریں تزئینی  ۱۲۳ 
محرابیں تزئینی  ۱۸۱ 
نمونے تزئینی  ۵۹،۱۳۶ 
الکرام تعفتہ  ۱۴ 

ڈھانچے تعمیراتی  ۱۱،۱۳،34،6۱۹،،46  
تکنیک تعمیری  ۱۵۹ 
۲۳۰،3۱۹ تگیو  
 ۲۲۵،۲۲۶ تالنگ
 ۱۰۵،۱۴۰،۱۵۰ تمثیل
۲۲۳،221 تنگائی  
 ۲۳۵ تنگئی
خان بوال تھانہ  201،۱۵۹  
خان عارب تھانہ  201 



تمدنی و تہذیبی  ۴۷ 
شکارا تہرا  ۴۸ 
نئیں تھندو  200 
 ۲۲۹ تھیبو
قبرستان تونگ  ۲۷،۱۴۴،۱۴۸،۱۴۹،۱۵۲،۱۵۳،۱۶۲،۱

۶۳،۱۶۴،۱۶۵،۱۶۶،۱۷۰،۱۷۱ 
 ۲۰۶ تیز

موضوع تیکنیکی  ۲۳۶ 
 ۴۸،۶۲ تیموری
201،۱۱،۴۱،۴۲،۶۷،۱۸۷ تئونگ  
قبرستان تئونگ  ۱۹۰ 
 ۲۲۴ ٹبھو
مکان ٹک  ۴۵،۹۳،۱۸۳،201،4۱۹  
قبرستان مکان ٹک  ۱۷۴ 
جہان ٹنڈو  ۴۵،۱۰۰ 
خان جہان ٹنڈو  ۲20  
روڈ علی غالم ٹنڈو  ۲20  
۰۸،۱۹،۲۱،۲۲،۲۴،۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۳ ٹھٹھہ

۱،۹۴،۱۰۴،۱۸۳،۱۸۶، 
۱۸۷،۲۰۴،۲۰۷،۲۲۳،8۱۹  

قانع شیر ٹھٹھوی،علی  ۱۴،۲۰۸ 
ہاشم محمد ٹھٹوی،مخدوم  ۴۵ 

ھل ٹھری  ۱۹۹ 
قبرستان ٹونڈہ  ۱۱،۱۴۹،۱۹۰،۱۹۹  
ٹونڈا/ ٹونڈہ  ۳۹،۹8۱  
 ۲۳۰ ٹیبھر
ٹیلہ/ ٹیلے  ۴۲،۱۸۵،8۱۹،۱۹۹،۲۰۰  
رات کھنڈ کے ثالث  ۱۷ 
۰۸،5۱۹ ثقافتی  
 ۲۳۲ ثمر
 216 جاد
۲۲۸،۲۲۹،216،214،۲۰۸ جادم  

 ۲۳۲ جادوگر
 ۲۳۰ جاڑو

 ۲۲۸،۲۲۹ جاکھرو
برادری جاکھرو  5۱۹  
۲۲۳،۲۳۳،222 جالب  
جنگلے کے جالی  ۹۳ 
۸۹،۹۱،۹۲،۱۵۲،۱۵۳،۱۶۲،۱۷۸،۱۷۹ جالیاں

،4۱۹  
۱۷،۳۱،۲۷،۴۲،۴۳،۴۴،۱۰۲،۱۸۸،۲۰ جام

۹،۲۳۰ 
جاڑ  جام  216 
جوڈیر  جام  216 
نئوتیار  جام  216 
نئوہڑیو  جام  216 

(کاکو) جام  216 



ۤاری جام  200 
بدو آری جام  ۲۳۱،217،216،۲۰۸،۲۰۹  
اوڈھر جام  216 
اوڈھو جام  216 
ایسب جام  217،216  
بابینو جام  ۲۵ 
باپڑو جام  ۲۳۱ 
بادین جام  ۲۳۱،217  
بپرو جام  ۲۳۱ 
بجار جام  ۳۱،۲۳۰،3۱۹  
برفت جام  217،216  
پلی جام  216،۲۰۹  
تغلق جام  ۲۵ 
تماچی جام  ۲۵،۱۸۷،۱۸۸ 
تماری جام  ۲۳۱ 
جادم جام  ۰۷،۲۰۸،۲۰۹ 
بدو/ جادم جام  216 
جادو جام  217،216  
جماری جام  ۱۸۸ 
جمروک جام  216 
اول حاجی جام  ۲۳۰ 
جوکھیو حاجی جام  ۴۲ 
دوئم حاجی جام  ۲۳۰ 
حمل جام  ۲۳۱ 
دینار جام  ۲۳۰ 
رائیدان جام  216 
رائیدھن جام  ۲۰۹ 
ساند جام  216 
سپڑا جام  ۲۸ 
سمراک جام  216 

(اول)سمہ جام  216 

(دوئم)سمہ جام  
216 

عالی جام  ۳۰،۴۳ 
شاہ غالم جام  ۴۳،۴۴،۹۶ 
قبرستان جام  ۳۲،۱۹۲  
قبرستان جام  200 
کاکو جام  ۲۲۹ 
داد کریم جام  ۲۳۰،5۱۹  
کھیھون جام  ۲۳۱ 
لسبیلہ جام  ۴۴ 
لکھیار جام  216 
لوھار جام  ۲۳۱ 
علی مراد جام  ۲۳۰ 
مرجوک جام  ۲۳۱ 
مرزوک جام  217 
مرید جام  ۱۶،۴۲،۲۳۰،۲۳۱ 



چوکنڈی صاحب حاجی بن مرید جام  ۱۲ 
چوکندہ صاحبہ حاجی بن مرید جام  ۱۵،۱۸۹ 
جوکھیو مرید جام  ۳۸ 
دوئم مرید جام  ۲۳۰ 
علی مہر جام  ۲۳۰ 
علی مھر جام  ۲۳۰ 
میراں جام  ۲۰۹،۲۳۰ 
الدین نظام جام  ۸۴ 
ھالو جام  216 
ھمرک جام  217 

مرجوک/ ھمروک جام  ۲۳۱ 

ھوتھی جام  ۲۲۸،217  

ھوتھی/ چندو جام/ ھوتھی جام  216 

(دوئم)ھوتو جام  216 
الدین جام،نظام  ۲۵ 
 201 جامشورو

مسجد جامع  ۴۸ 
کالج ملیہ جامعہ  201 
 ۲۳۰ جاموں
 ۲۳۴ جامی
 ۲۲۸ جانیجا
5۱۹ جت  
 ۲۳ جتو
219،۲۰۴،۲۰۵،۲۰۸،۲۰۹ جد  
امجد جد  ۲۰۴ 
جوکھیو جد  ۲۰۸ 
بلوچ میر جد  ۲۰۴ 

پیر جراڑ  ۱۹۹ 
جوجہ عرف جراڑ  ۲۲۹ 
مینار جڑواں  ۴۸ 
 ۲۳۲ جڑیل
۲۲۴،۲۲۷،221 جعفر  

حدود جغرافیائی  ۱۲۴ 
عالقہ جغرافیائی  ۱۳۲ 
 222 جگری
 ۲۲۷ جالب
 ۲۲۷ جالل
خان،میر جالل  ۲۳،۲۰۹ 

خان،میر جالل   219،۲۰۴  
 ۲۳۴ جمات
 ۲۲۴ جمار

 ۲۰۵ جماری
شاخ جماری  ۲۲۴ 

قبرستان جماریکوکس  8۱۹  
 ۲۲۶ جمال
 ۲۳۵ جمائت
۲۲۵،۲۲۶،۲۲۷،222 جمعہ  



 ۲۳۲ جمن
قبرستان گرناری جمیل  8۱۹  

 
شاہی جنگ  ۱۱،3۱۹،۱۹۹  

 ۲۶،۳۴،۳۷،۹۴،۱۸۴ جنگجو
قبیلہ جنگجو  ۳۰،۱۸۱ 

 ۲۳۰ جنگشاہی
قبرستان جنگشاہی  ۱۹۹ 
 جنگلے

 
4۱۹  

نما جھالر  ۷۵،۷۶،۸۲،۱۷۸،۱۸۰ 
 ۲۳۴ جھالو

 221 جہانگیر
5۱۹ جھرک  

(سخارے)شکارے اور جھروکے  ۴۸ 

 ۲۲۹ جھمیر
 ۲۲۹ جودار

 ۴۴ جودھپوری
پتھر جودھپوری  ۹۷ 

پور جودھو  ۳۵ 
 216 جوڈیر

 200 جوریجی
ملیر جوریجی  200 
 ۲۳۴ جوڑک

 ۱۲ جوکھنڈی
 ۲۲۹ جوکھیہ
(سردار) جام جوکھیہ  ۱۷۷ 

قبائل جوکھیہ  ۲۰۴ 
قبرستان جوکھیہ  ۱۹۹ 

 ۳۰ جوکھیہ،کریمداد
 ۱۹۲ جوکھیو
۲۱،۲۶،۳۲،۳۹،۴۴،۲۰۷،۲۰۸،۲،5۱۹ جوکھیو

۰۹،۲۳۰ 
جام جوکھیو  ۲۲۹ 
خاندان جوکھیو  4۱۹  

 

برادری/ قبائل جوکھیو  ۱۲،۱۶،۱۷،۲۱،۲۷،۳۰،۱۹،۳۱،۳۲،۱

۸۷،۱۸۹،۱۹۰،۱۹۲،۲۰۳،۲۰۸،۲،5۱۹

۳۰ 
کنگورے جوکھیو  ۲۰۸ 

رادھو جوکھیو،جام  ۱۲۴،۱۸۸ 
حسن جوکھیو،محمد  ۰۳ 
احمد جوکیو،بشیر  ۱۲ 

ڈبلیو جون  ۲۰ 
بندر شاہ جونہ  8۱۹  

 ۳۵ جونیکونڈا
(گیاندار)جیاندر  ۲۲۷ 



مندر جین  ۴۸،۶۴،۷۴،۸۴ 
 ۲۲۸ جیھا
۲۳۳،222 جیو  

۲۰۲،6۱۹ جیوانی  
 ۱۹،۷۷،۷۸،۹۱،۱۵۶ جیومیٹرکل
 ۴۷،۵۱،۵۲،۵۳،۵۵،۵۷،۵۹،۷۵،۱۳۸ جیومیٹری

اشکال جیومیٹریکل  ۸۲،۸۴،۹۷ 
 ۲۲۳ جیئد
222،،۲۲۳،۲۲۴،۲۲۵،۲۲۶،۲۲۷،۲۳۳ جیئند

۲۳۵ 
خان جیئند  ۲۳۱ 
 ۲۲۶ جیئو
دیواری چار  ۴۰ 
قبر والی کونے چار  ۱۲ 
ستون چار یا کونے چار  ۱۲ 

کھاٹ/  چارپائی  ۴۳،۴۵،۹۴،۹۵،۱۰۲،۱۶۵،۱۷۴،۱۸۱ 

نقاشی سمت چاروں  ۱۲ 
 ۲۲۵،۲۲۶ چاشو
۳۲،۲۲۷،۲۳۰،۲۳۴،۲۳۵،222،۱۹۲ چاکر  
ھاال چاکر  ۲۱،۲۷ 

 ۲۱۲ چاکیواڑہ
 ۲۲۸ چاگھدہ
 ۳۵ چاند
قبرستان چانگ  201 
 217 چاوڑو
پپری گودام چاول  200 
،۱۳،۱۴،۱۷،۳۹،۱۱۵،۱۴۸،۱۵۱،۱۵۲ چبوترا

۱۵۳،۱۶۲،۱۶۳،۱۶۴،۱۶۵،۱۶۶،۱۶۷،

۱۷۴،۱۸۵،۱۸۹،۱۹۱،4۱۹  
۱۷،۳۷،۴۳،۴۴،۴۵،۱۹۱ چبوترہ  
۲20 چتوڑی  
 ۸۳ چربے
 ۱۳۹ چرچ

 ۱۸۵ چرواہے
 ۲۲۳ چکر
 ۴۳،۴۵ چلمن
 ۱۹۹ چلیہ

 ۴۸ چمپانیر
 ۲۰۰ چمسرو
نہر چمسرو  ۲۰۰ 
 ۴۰ چندیری
 ۲۲۷ چنگو
خان چنگیز  ۱۸ 
 221 چنو

 ۲۲۸ چنیسر
215،۳۹،۱۸۹ چھتری  

چھجہ/ چھتری  ۱۴،۱۷ 

 ۲۲۸،۲۲۹ چھٹہ



 ۴۸،۷۸ چھجے
سھرکو چھچھہ  8۱۹  
 ۲۹ چھو
 ۲۲۳ چھوٹا

 ۲۲۹ چھوراسمہ
 ۲۳۰ چھوھار

چار مطلب کا چو  ۱۲،۱۵ 
 ۲۲۸ چورسمہ
۱۸۹،3۱۹،6۱۹ چوکنڈی  
قبرستان پٹھو پیر چوکنڈی  3۱۹  
چھتہ جام چوکنڈی  202 
قبرستان چوکنڈی  ۱۱،۱۲،۱۵،۱۷،۴۳،۴۴،۵۹،۶۷،۷۸،۸

۵،۱۵۱،۱۵۲،۱۵۳،۱۵۹،۱۶۵،۱۶۶،۱۶
۷،۱۶۸،۱۷۴،۱۷۷،۱۸۸،۱۸۹،۱۹۲،۱۹

213،۲۱۱،200،3  

(چھتری)چوکنڈی  ۱۲،۳۷،۳۸،۳۹،۴۲،۴۴،۷۸،۱۶۸،۱۷۱ 

 ۱۱،۱۲،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۱۸ چوکھنڈی
دیواری چار مخروطی یا چوکور  ۱۲ 
مندر جین چومکھ  ۴۸ 
 213 چوھار
 ۴۳،۸۸،۱۰۷،۱۰۸،۱۱۰،۱۸۰،۱۹۱ چیمبر
۲۲۳،۲۳۰،۲۳۳،222،221،218،213 حاجی  
ابراہیم حاجی  ۲۲۳،۲۲۷ 
ترابی حاجی  ۱۹۹ 
قبرستان ترابی حاجی  8۱۹  
جام حاجی  ۲۳۵ 
جامی حاجی  ۲۲۳ 
رحیم داد حاجی  ۲۳۵ 
محمد داد حاجی  ۲۳۴ 
رحمت حاجی  ۲۳۵ 
زردار حاجی  ۲۲۳،۲۳۵ 
علی شاہ حاجی  ۲۰۷،۲۲۳،۲۲۵ 
ملیر علی شاہ حاجی  ۲۲۳ 
شمبے حاجی  ۲۲۳ 
صدیق حاجی  ۲۳۲ 
عیسیٗ  حاجی  221 
بخش قادر حاجی  ۲۳۵ 
داد قادر حاجی  ۲۲۶ 
گہرام حاجی  ۲۲۷ 
میانداد حاجی  ۲۲۳ 
ہاشم حاجی  ۲۲۵ 
 ۱۵۸ حاضرہ
فیروز حافظ  ۲۳۲ 
 ۲۲۴ حاکم
غیتار حالیہ  ۲۱ 
 222 حامد



۱۹۲۱۶،۲۶،۲۹،۳۰،۳۸،۹۴،۱۸۶،۱۹۰ حب

،6۱۹،200،۱۹۹  

روڈ پیرکس حب  ۱۹۹ 
روڈ حب  201 
کنڈ حب  ۱۹۹،۲۰۰  
ندی حب  ۱۹۹ 
 ۲۲۴ حبیب
ہللا حبیب  ۲۳۲ 
۴۰،۴۱،۴۳،۴۴،۵۴،۵۵،۵۶،۵۷،۵۹،۶ حجرہ

۰،۶۳،۶۴،۶۶،۶۷،۶۹،۷۰،۷۱،۷۴،۷۵،
۷۶،۷۸،۷۹،۸۱،۸۳،۸۴،۸۶،۸۷،۸۸،  

۹۵،۹۹،۱۰۰،۱۰۷،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۱،۱۱
۴،۱۱۵،۱۱۶،۱۱۷،۱۲۰،۱۱۸،۱۱۹،۱۲

۴ 
،۱۲۷،۱۲۸،۱۲۹،۱۳۰،۱۳۱،۱۳۲،۱۳۳

،۱۳۴۱۳۶،۱۳۷،۱۴۱،۱۴۲،۱۴۳،۱۴۴،
۱۶۳،۱۶۴،  

۱۷۲،۱۷۸،۱۸۰،۱۸۱،۱۸۲،۱۸۳،۱۸۷،
۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰،۱۹۱ 

واریوں حدن  8۱۹  
نسب حسب  ۲۰۵ 
۴۳،۲۲۳،۲،222،221،217،۲۱۱،3۱۹ حسن

۲۶،۲۳۲،۲۳۳،۲۳۵ 
خان حسن  ۲۱۲ 
رند حسن  3۱۹  
قبر کی رند حسن  ۲۱۲ 
سرہانی حسن  ۱۹۲ 
قبرستان سرہانی حسن  ۳۸ 
علی حسن  ۲۳۲ 
 ۴۴ حسو
الشاری حسو  ۴۳ 
رند خان حسین  ۲۱۲ 

 ۰۹،۱۸،۱۹،۲۳،۲۴،۴۵،۱۸۲ حکمران
 ۱۸ حلب
(شام)حلب  ۲۰۹ 

۲۳۳،222 حمزہ  
 ۲۰۹ حمزہٗ 
کلمتی خان حمزہ  ۲۰۷ 
۲۲۳،۲۳۳،۲۳۵،222 حمل  
رادو بن حمل  ۳۷ 
پرتگالی جیئند حمل  222 
رانک کی رادھو حمل  ۱۳ 
۲۲۳،۲۳۵،222 حنیف  

(بیٹی)حوا  221 
 222 حیات
۲۳۳،۲۳۵،222 حیدر  
خان،ملک حیدر  ۲۳۱ 



 ۱۱،۱۹،۲۱،۳۲،۱۰۴،۲۰۲ حیدرآباد
 ۲۲۶ حیدرو
 ۲۳ خاران
طرز خام  ۵۶،۸۵،۱۰۹،۱۱۱،۱۳۰،۱۵۶،۱۵۹،۱۸

۰ 
قالت خان  ۳۰ 
قالت خان  ۹۴ 
محمد خان  221 

شجرہ خاندانی  ۴۲،۱۸۷،218،۲۰۵،۲۰۶،3۱۹  
بدوش خانہ  ۵۱،۵۳،۵۷،۶۶،۸۲،۸۴،۸۸،۹۴،۱۷۹،

۱۸۱،۱۸۴،۱۸۵،۱۸۷ 
۰۹،۲۳۴،215،۲۰۴،۲۰۷،۲۱۰،5۱۹ خانوادوں  

آباد خدا  202،۱۷  
آباد خدا  ۹۴ 
ثالث آباد خدا  ۲20  
بخش خدا  ۲۲۳،۲۲۴،۲۲۵،۲۳۳،۲۳۴،222،221  
داد خدا  ۲۳۳،222،221  
داد،مال خدا  ۲۳۴ 

خان خداداد  ۱۴ 
 213 خداڈنو
ہاتھ خدائی  ۴۹ 
 ۲۳۵ خدیجہ
 ۲۳ خراسان
انوشروان خسرواول  ۲۱ 
 ۲۱،۲۳،۱۰۴ خضدار
اوڈھیجہ یا پوٹہ خضر  ۲۲۸ 

 ۲۴ خلجی،عالؤالدین
کلمت خلیج  ۱۶ 
خان خیر  222 
علی خیر  ۲۳۰ 

شاہ ناتھن خیرپور  202 
 ۲۲۷،۲۳۲ خیرو
 ۲۰۵ دابائی
رحمان داد  221 
رحیم داد  222،221  
شائی داد  ۲۲۳ 
شئی داد  ۲۳۵ 
بنگو دادا  ۲۰۶ 
221،213،202،۲۱،۲۶،۲۹،۱۰۴ دادو  

دہلی دارالحکومت  ۱۲ 
 ۱۰۹ دارالسطنت

 ۱۴۰ دانشور
محمد در  ۲۳۳،۲۳۴ 

 222 دربیش
قبرستان وریہ درس  ۱۴۷،۱۷۵،8۱۹  
وریو درس  ۴۲،۱۸۷،4۱۹،8۱۹  
 ۲۲۶ درک



۲۳۳،۲۳۴،222 درمان  
 ۲۲۴ درو

 ۱۲۳ درویش
پیر دریا  8۱۹  
خان دریا  ۱4،۲۵،۲۲۴،۲۳۰،۲۳۲،55۱  

 ۲۲۵،۲۲۶ دریائی
سندھ دریائے  ۱۸۷ 
200،۱۵۹ دریجی  
 ۴۷،۵۴،۵۷،۵۹،۶۰،۱۵۵ دستکار
 214 دسرتھ

 ۲۲۹ دل
 221 دلبود
قبرستان دلبود  201 
سکہ کا سلطان کے دلی  ۲۴ 
ھدی ٗ دہ  221 
راجہ دھا  ۳۰،۹۴ 

 ۲۰۷ دھابیجی
اسٹیشن ریلوے دھابیجی  8۱۹  
 202 دھگان
 ۱۲،۲۴،۲۵،۹۴،۱۴۲،۱۸۱ دہلی
سلطنت دہلی  ۳۵ 
سلطان کے دہلی  ۱۱۶ 
شہنشاہ کے دہلی  ۲۹ 

وان دھیرج  ۴۵ 
خان دودا  ۲۳۲ 
 ۲۲۴ دودو
خان،ملک دودو  ۲۳۱ 
سالطین دور  ۲۴ 

علی دوست  ۲۲۷،۲۳۰،۲۳۲ 
محمد دوست  ۲۲۳،۲۳۴،۲۳۵ 
 ۲۲۳،۲۲۴،۲۳۴،۲۳۵ دوستین
دیان/ دوھار  217 
ایکسپلوریشن آف بوک دی  ۲۳۶ 
لیونارڈو آف ٹائمز اینڈ الئف دی  ۲۳۶ 
محمد دین  ۲۳۲ 
 222 دینو

 ۳۴ دیوالی
امجد جد دیوماالئی  ۲۳ 

ظفر ڈاکٹر  ۲۳۴ 
بلوچ بخش نبی ڈاکٹر  ۱۲،۱۷ 
ڈانڈی/ ڈانڈے  ۸۴،۸۷،۸۸،۱۴۲،۱۴۳،۱۴۴،۱۴۹،۱۵۰ 

جنرل ڈائریکتر  ۱۲ 
لڑی کی ڈائمنڈ  ۸۵ 

سانگھڑ ڈسٹرکٹ  ۲۲۳ 
قبریں ڈملوٹی  200 
 ۱۴۵ ڈنڈے
 ۲۲۹ ڈھر



 ۴۳،۸۴،۱۴۳،۱۴۴ ڈولی
 ۲۲۸ ڈیرہ
 ۲۲۹ ڈیرو
۰۹،۱۹،۴۳،۴۴،۴۷،۴۹،۵۱،۵۳،۵۵،۵ ڈیزائن

۶،۵۷،۵۹،۶۰،۶۴،  
۶۶،۶۷،۷۰،۷۱،۷۴،۷۵،۷۶،۷۷،۷۸،۸
۱،۸۲،۸۳،۸۴،۸۵،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۱،

۹۲،۹۳،،۱۴۳،۱۴۴  
۹۷،۹۹،۱۲۲،۱۲۳،۱۲۰،۱۰۰،۱۰۵،۱۱
۱،۱۲۴،۱۲۶،۱۲۷،۱۲۸،۱۲۹،۱۳۱،۱۳
۲،۱۳۳،۱۳۵،۱۳۶،۱۵۶،۱۶۲،۱۷۸،۱۸

۰،۱۸۲، ۱۸۳،۲۰۹،۲۳۶  
 ۲۳۰ ڈیسر

ڈیکوریٹ / ڈیکوریشن  ۱۰۵،۱۰۶،۱۰۷،۱۳۵ 

 ۲۷ ڈیلٹا
 ۲۳۳ ڈینو
جمالیات ذوق  ۱۵۴ 
شاخ ذیلی  ۲۲۴ 
قبیلہ ذیلی  
 باہوٹ

۲۰۷ 

ملک راج  ۱۱،۱۳،۱۴،۱۶،۳۲،۳۹،۴۳،۴۴،۴۶،۱

۰۰،۱۹۱،۱۹۲،3۱۹،5۱۹،220،8۱۹  
قبرستان ملک راج  ۱۷۵،۲۰۳،8۱۹  

 ۳۲،۳۵،۱۷۸ راجپوت
روایت راجپوت  ۳۴ 
ریاست راجپوت  ۳۳ 
قبائل راجپوت  ۲۰۸ 
 ۲۲۸ راجپوتانہ
 ۳۵ راجھستان
 ۳۹ راجھستان

قبر کی لیکھی راجو  ۲20  
کلمتی راجیرا  ۲۶ 
 220 رادہ
حمل بن رادہ  ۱۳،۱۴ 
(رانک)راق کی حمل بن رادہ  ۱۳،۱۴ 

 ۲۰۵ رادھا
انگاریہ رادھا  ۱۸۷،۱۹۱ 
بگھیاڑ کلماتی ملیر بن رادھا  ۱۳ 
رانک کی ملیر بن رادھا  ۱۳،۴۳ 
بندیچہ رادھا  ۲۰۵ 
محمدانی رادھا  ۱۸۷،۱۹۱،۲۳۳ 
 ۲۳۰ رادھو
جوکھیو رادھو  ۸۵،۱۲۶ 
ملک رادھو  ۱۹۰ 
 220 رادھے
 ۳۱ رانا
بجار ارجن رانا  ۱۹۲ 

 ۱۳ رانک



( راقہ)رانک  ۱۴،۱۳ 

کوٹ رانو  ۹۴ 
جھروکا کا رانی  ۴۰ 
 ۲۲۹ راھو
 ۲۲۸ راھیجا
 ۲۲۴ راول

216،214 رائدھن  
ڈیاچ رائے  ۲۲۸ 

رائیدھن/ رائیدہن  ۲۲۸،۲۲۹ 

ڈنو رب  ۲۳۲ 
ڈینو رب  ۲۳۲ 

 ۲۲۸ ربداری
کوٹ رتو  8۱۹  
پتھر رتیال  4۱۹  
 ۲۰۴ رجیرا
 222 رحمت
ہللا رحمت  ۲۳۴ 
خان رحیم  ۲۲۷ 
داد رحیم  ۲۲۴،221  
 ۲۲۷ ردالی
ۤاباد رزاق  200 
 221 رستم
بخش رسول  ۲۲۳،۲۳۲،۲۳۵ 
 ۲۲۳،۲۳۵ رضائی
 222 رغم

۲۲۴،۲۲۷،۲۳۳،219 رمضان  
اسٹیشن ریلوے پٹھانی رن  ۱۹۹ 
نالہ پٹھانی رن  ۱۹۹ 
پٹیانی رن  ۱۸۷ 
پور رن  ۴۸ 
219،۲۳،۲۵،۲۰۹ رند  

 ۲۲۵ رنزک
کوٹ رنی  201،۱۹۲  
قلعہ کوٹ رنی  201 
 ۱۰۵ رہٹ

۲۳۳،222 رودین  
 221 روزی
 ۳۵ روس
قبرستان روسی  201 
 ۱۸،۱۹ روم

202،۱۷،۱۸،۱۹ رومی  
سلجوق رومی  ۶۲ 
قبرستان رومی  ۱۷ 
بازنطین/ رومی  ۱۸ 

 ۲۱،۲۹،۳۰ رونجھا
حکومت رونجھا  ۲۸ 
قبیلہ رونجھا  ۲۷،۱۸۸ 



پتھر ریتیال  ۱۰۴،۱۵۷،۱۷۸ 
 ۲۳۶ رےہوگیگو

 ۲۲۹ زبداری
 ۲۲۹ زبرہ

(بیٹی)زراتون  ۲۳۴ 

 ۲۳۵ زرتون
(بیٹی)زرین  ۲۳۴ 

 ۴۹،۵۱،۸۴،۸۵،۸۶،۸۷ زنجیر
یعقوب بن زنگی  ۴۴،6۱۹  

 ۲۰۵ زنگیانی
 221 زہرا

(بیٹی)زیتون  221 
سندھ زیریں  ۲۴ 
عالقہ زیریں  ۲۷ 
متارے سات  ۳۹ 
مکران ساحل  ۱۶،۴۰ 
پٹی ساحلی  ۱۱ 
عالقہ ساحلی  ۲۴ 
چوکنڈی سازین  200 
 ۳۴،۳۵ ساسانی
۲۱،۲۸،۲۹،۴۰،۹۴،۲۰۷،۲۲۳،۲،5۱۹ ساکرو

۲۷ 
 ۲۳۰ ساکھ
خان ساالر  ۲۳۱ 
 ۲۲۴ سالک
ساالر عرف سالو  ۲۳۰ 
 214 سام
۲۲۸،۲۲۹،216 ساند  

۲20 سانگھڑ  
 ۱۹۱ سائس
داد سائیں  ۲۲۷ 
ڈنو سائیں  ۲۳۰ 
۲۲۳،۲۳۲،۲۳۵،221،220 سبحان  
زار سبزہ  ۱۸۵ 

 ۲۳،۱۱۲ سبکتگین
 ۲۲۴ سبھاگو
 ۲۳۲ سبو
 ۲۵ سبی
وے ہائے سپر  ۱۹۹ 
 ۲۳۲ ستار
 ۲۳۰ ستل
۱۲،۱۴،۱۷،۳۷،۴۲،۴۸،۶۳،۶۹،۷۰،۷ ستون

۸،۸۱،۸۴،۸۹،۱۴۲،۱۵۲،۱۵۵،۱۵۶،۱

۶۶،۱۷۸،۱۷۹،۱۸۳،۱۸۹،215،4۱۹  
 جیسی چھجے والی سہارے کے ستونوں
 چھتری

۱۵،۱۷ 

 ۳۵ ستی
پتھر ستی  ۳۴،۳۵،۲۳۶ 



۵۱،۶۴،۷۹،۸۲،۸۴،۸۸،۱۰۹،۱۱۶،۱۲ سجاوٹ
۳،۱۳۶،۱۴۳ 

۲۳۲،8۱۹ سجاول  
قبرستان شاہ ابن سجاول  8۱۹  
۲۲۷،۲۳۳،222 سجن  
شالو سجن  ۲۲۷ 
 217 سچن
 ۲۲۵ سحاق
بخش سخی  ۲۲۳ 
 ۲۳۳ سدا
 ۱۳۹ سر
پتھر سر  

 
۳۶،۴۱،۴۲،۴۳،۴۵،۴۹،۵۱،۵۳،۵۴،۵
۵،۵۷،۵۹،۶۰،۶۱،۶۲،۶۴،۶۶،۶۹،۷۴،
۷۶،۸۵،۸۶،۸۸،۹۴،۱۰۰،۱۰۲،۱۰۵،۱

۰۶،۱۰۷،۱۰۹،  
۱۲۳،۱۲۰،۱۲۴،۱۱۰،۱۱۱،۱۱۳،۱۲۷،
۱۲۸،۱۲۹،۱۳۳،۱۳۵،۱۳۷،۱۴۱،۱۴۳،

۱۴۵،۱۴۷،۱۵۴ 
،۱۸۶،۱۸۷،۱۵۶،۱۵۹،۱۶۹،۱۷۰،۱۷۱

،۱۸۲،۱۸۳ 
تاج سر  ۹۲ 

سردار/ سربراہ  ۲۰۹،۲۲۶ 

خان سربلند  ۲۳۱ 
پتھر سرخ  ۱۴،۴۴،۴۵ 
سوئم خان،ملک سردار  ۲۳۱ 
خان مہدی سردار  ۲۰۵ 
 ۲۳۲ سرماں
 ۴۰،۲۲۷،۲۳۲ سرمان
کلمتی سرمان  ۴۲ 
 222 سرمد
 ۳۱ سری
مزار کا پنہوں سسی  ۲۰۰ 
۲۲۳،222،221 سعیت  
اشرف سعید  ۱۵ 
(خان محمد ٹنڈو)پور سعید  5۱۹  
خان،ملک سفیر  ۲۳۱ 
 ۲۳۲ سکندر
خان،ملک سکندر  ۲۳۱ 
سلطان،خواجہ غازی سکندر  ۳۶ 
 ۱۰۲،۲۰۲ سکھر
 ۲۱۱ سکھیو

۴۱،۴۲،۴۹،۵۳،۶۳،۷۴،۷۶،۸۹،۹۲،۱ سل
۰۳،۱۰۴،۱۰۵،۱۰۷،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۱،۱

۱۳،۱۱۵،۱۱۶،،۱۸۵  
۱۱۷،۱۱۸،۱۱۹،۱۲۰،۱۲۱،۱۲۴،۱۲۷،
۱۳۰،۱۳۱۱۳۲،۱۳۳،۱۳۴،۱۳۶،۱۳۷،
۱۴۲،۱۵۷،۱۵۸،۱۶۱،۱۷۸،۱۸۳،۱۸۶،

215،۱۸۸  



 ۱۸،۲۳،۳۴ سلجوق
معمارے سلجوقی  ۴۸ 
221،۵۷ سلطان  
النگاہ حسین سلطان  ۲۵ 
محمد،اول سلطان  ۲۵ 
بیگھڑا محمود سلطان  ۲۵ 
بانور سلونک  202 
 ۲۲۳،۲۲۷،۲۳۲،۲۳۴،۲۳۵ سلیمان
قبیلہ سماٹ  ۲۷ 
 ۲۳۴ سمائل

پیر سمرکھنڈ  8۱۹  
 ۲۲۸ سمن
خان سمند  ۲۳۱ 
۲۲۹،214،۲۰۹ سمہ  
برادری سمہ  ۲۱،۲۴،۲۲۸ 
حکمران سمہ  ۰۷،۲۵،۱۸۸ 
دور سمہ  ۰۸،۱۶۲،۱۷۸،۱۸۷ 
سلطنت سمہ  ۲۷ 
عہد سمہ  ۱۴۶ 
قبیلہ سمہ  ۰۷،۲۰۹ 
216،214 سمو  

قبائل سمیجہ  ۲۰۸ 
 ۲۲۵ سمیع
 202 سن
پرگن سن  ۲۷ 
گیٹ سن  201 
۰۷،۰۸،۱۱،۱۷،۲۱،۱۸،۲۳،۲۴،۲۵،۲ سندھ

۶،۲۹،۳۱،۳۵،۳۶،۳۹،۴۳،۴۸،۵۷،۸۹،
۹۴،۱۱۶،۱۲۴،۱۸۱،۱۸۵،۱۸۶،۱۸۸،۱

۹۰،4۱۹، ۲۰۸،۲۰۹،۲۲۸  
نقشہ کا سندھ  ۲۰ 
افواج سندھی  ۲۵ 
مطلب کا چوکنڈی میں زبان سندھی  ۱۲ 
کہانی لوک سندھی  ۱۰۵ 
مرمر سنگ  ۱۷۸ 

سنگتراشی/  سنگتراش  ۴۶،۴۸،۶۳،۶۶،۶۷،۶۹،۷۱،۷۴،۷۵،۷

۷،۸۷،۱۰۴،۱۴۰،۱۴۱،۱۴۳،۱۷۸،3۱۹

،4۱۹  
قبرستان سنگرانی  ۲20  
 ۲۰۰ سنگھر
(بیٹی)سنگین  222 
 ۲۳۴ سہتک
3۱۹ سہتو  
 ۲۲۶ سہتی
۲۲۵،221،220 سہراب  
دودائی سہراب  ۲۵ 
202،۲۷ سہون  



روڈ سہون  201 
 ۲۳۲ سوان
خان سوبھو  ۲۲۴ 
 222 سوجن
 ۲۳۲ سودھو
 ۲۲۶ سوڈھو

بگھیاڑ،حاجی سوڈھو   ۰۳ 
قلعہ کا سورت  ۱۴ 
 ۳۵ سورج
 ۳۴،۳۶ سورما
پن سورما  ۳۵ 
 ۲۳۲ سورماں
 ۲۲۷،۲۳۲ سومار
خان سومار  ۲۳۱ 
برادری سومرا  ۲۱،۲۴ 
حکومت سومرا  ۲۴ 
سلطنت سومرا  ۲۷ 
 ۱۸۶ سومرو
مندر سومنات  ۴۸ 
 ۲۳۶ سومناتھ
لکی سون  201،۹۴  
جنگ سونڈا  ۲۶ 
قبرستان سونڈا  ۲۶،5۱۹،8۱۹  

سونڈہ/ سونڈا  ۲۶،۱۹۹  

 ۲۰۰ سونمیانی
 ۲۲۴ سونو
 ۲۲۴ سوھو
 ۲۳۳ سیاہی
پیر حاجی سید  200 

 ۲۰۰ سیراندو
 ۱۳۸ سیزریانو
 ۲۳ سیستان
زاردیکز سیلومی  ۱۱ 
ایشیا سینٹرل  ۶۲ 
پہاڑ سیندھ  ۱۹۹ 
جبل سیندہ  ۱۸۷ 

 217 سینھوٹو
 ۰۸ سیہون
 ۲۳۵ سیئت
 221 شاتک
 222 شادے
 ۲۲۶ شادین
باغ شاالمار  ۱۴ 
چوکنڈی باغ شاالمار  ۱۴ 
 ۲۲۷،۲۳۵ شالو
قرنی اویس شاہ  201 
بالول شاہ  ۱۶،۲۰۸ 
بندر شاہ  ۳۹،۹۴،8۱۹  



چاکر پور شاہ  ۲20  
قبرستان حسن شاہ  201 
حسین شاہ  ۱۹۱ 
قبرستان حسین شاہ  3۱۹،8۱۹  
داد شاہ  ۲۲۳ 
دوست شاہ  ۲۳۳،222  
علی شاہ  ۲۳۵ 
گوٹھ علی شاہ  ۲۲۳ 
قبرستان کپور شاہ  8۱۹  
کرم شاہ  ۲۳۳،222  
محمد شاہ  ۲۷ 
مراد شاہ  ۲۲۵،۲۲۶،۲۳۳،222  
واہ شاہ  8۱۹  

بھٹائی شاہ،عبدالطیف  ۲۸ 
 ۴۰ شاہجہاں
 221 شاھل

شاہو/ شاھو  ۲۲۳،۲۲۵،۲۲۶،۲۲۷،۲۳۵،217  
تابوت شاہی  ۷۰ 
 222 شبیر

نسب شجائر (family trees) ۲۰۶،۲۱۰ 

۳۹،۴۵،۲۰۳،۲۰۴،۲۰۵،۲۰۶،۲۰،3۱۹ شجرہ

۲۲۳،۲۲۵،۲۲۶،۲۲،220،219،۷،۲۰۸

۷ 
نسب شجرہ  ۳،۲۰۴،۲۰۵،۲۰۶،۲۰۷،۲۰۸،۲۰۹،20

217،216،214،۲۱۰، 
۲۲۲،۲۲۳،۲۲۸،۲۳۱،۲۳۲،،221،220

۲۳۳،۲۳۴ 
 ۲۳۵ شداد

قبرستان شرافی  201،3۱۹  
کراچی شرافی  ۲۲۳ 
گاؤں شرافی  ۲۱۲ 
گوٹھہ شرافی  ۲۰۷،201  
قبرستان گوٹھہ شرافی  ۲۱۲ 
دین شرف  221 
معینی پہلوئی شش  ۴۸ 
 ۲۳۲ شفیع
محمد شفیع  221 
۲۳۵،222 شکیل  
احمد شکیل  ۲۳۳ 
 ۲۲۶ شگری
 ۲۲۳،۲۳۵ شمبے
ملیر شمبے  ۲۲۳ 
الدین شمس  ۲۳۱ 
 ۲۳۵ شمیل
 219 شھاک
۲۲۵،۲۳۵،221 شہداد  
 ۲۲۶ شھداد



روضہ کا شہزادی  ۴۰ 
 ۱۷۵ شہسوار
 217 شورو
 ۴۴ شیخ
سوائی صالح شیخ  ۲۰۰ 
قبرستان عالی شیخ  8۱۹  
حسن خورشید شیخ،  ۱۲ 
خان شیر  ۲۳۱ 
خان،میر دل شیر  ۲۳۱ 
محمد شیر  ۲۲۷،۲۳۵ 

 ۲۲۳،۲۳۵ شیراں
 221 شیران
۲۲۷،221 شیرو  
 ۲۲۳ شیمل
 219 شیھار
چوکنڈی صاحب  ۱۵ 
داد صاحب  222 
ڈینو صاحب  ۲۲۴ 
 ۲۲۹ صاحبہ
 ۲۲۷ صادق
۲۲۷،۲۳۴،221 صالح  
محمد صالح  ۲۳۰،۲۳۲ 

سایہ کا صحراب  ۱۳۳ 
 222 صدا

روایات صدری  ۰۸ 
۲۲۳،۲۲۷،222 صدیق  
خان صفدر  ۲۳۱ 
خان صفر  ۲۳۱ 

 ۲۰۶ صفیوں
الدین صالح  ۱۹ 

اول خان،ملک صوبدار  ۲۳۱ 
دوئم خان،ملک صوبدار  ۲۳۱ 
سوئم خان،ملک صوبدار  ۲۳۱ 
 ۷۳،۷۴،۱۴۲،۱۴۴ طاقچہ
 ۲۳۲ طالب
 ۳۵ الطائی
اکبری طبقات  ۱۴ 
تعمیر طرز  ۲۴۳،6۱۹  
۲۳۵،222 طوطا  

(چوکنڈی کی طوطہ)چوکنڈی طوطائے  ۱۷ 

(چوکنڈی کی طوطہ ملک)چوکنڈی طوطائی  ۱۸۹ 

 ۱۵ ظہوری
 ۲۲۳،۲۲۷،۲۳۵ عالی

 ۲۶ عالیانی
 ۲۳۲ عباد

گاہ عبادت  ۱۳۸ 
 ۲۲۴ عباس



 ۳۴ عباسیہ
 ۲۳۰ عبدالحفیظ
221،۲۱۱ عبدالرحمان  
 ۲۳۴ عبدالرحمت
 ۲۳۲،۲۳۵ عبدالرزاق
 ۲۳۰ عبدالسالم
 ۲۲۳ عبدالعزیز
 ۲۳۲ عبدالغفار
 ۲۰۸ عبدالفتاح
۲۲۳،۲۳۲،۲۳۳،۲۳۴،۲۳۵،222 عبدالقادر  
 ۲۲۴،۲۲۷،۲۳۵ عبدالکریم

۲۳۲،۲۳۳،221،۴۵ عبدہللا  
۲۳۴،221 عبدالماجد  
 ۲۲۳،۲۳۵ عبدالمجید
 ۲۲۳،۲۳۴،۲۳۵ عبدالنبی
۲۳۳،222 عبدالواحد  

 ۲۳۲ عبدو
دور عبوری  ۴۳،۴۴،۴۵،۸۴،۸۶،۸۸،۸۹،۹۲،۹۶،۹

۷،۱۰۰،۱۰۲،۱۰۳،۱۴۸،۱،4۱۹،،5۱۹

،۶۳،۱۶۵،۱۶۶،۱۶۷،۱۶۹،۱۷۷،۱۸۲،

۱۸۳،۱۹۰،، 215،213،212،۲۱۱،3۱۹  
قبریں عبوری  6۱۹  
 221 عبیدہللا
۲۲۷،۲۳۳،222 عثمان  
علی عدنان  ۰۳ 
 ۱۹،۲۰۹ عرب
افواج عرب  ۲۳ 
خان عزت  ۲۹ 
خان،ملک عزت  ۲۳۱ 
 ۲۳۲ عطا
محمد عطا  ۲۳۱ 
خان عظیم  ۶۲ 

الدین  ۲۳۱ عالو 
۲۳۳،۲۳۴،222،213 علی  
خان،میر احمد علی  ۲۳۱ 
اکبر علی  ۲۳۴ 
خان علی  ۲۳۲ 
محمد علی  ۲۲۷ 
مراد علی  ۲۲۴،۲۳۲ 
 ۲۲۳،۲۳۲،۲۳۵ عمر
جوان عمر  ۱۸۷،۲۰۰  

قبرستان عمرجووان  ۱۱۹،۱۸۸ 
۵۱،۱۰۹،۵۶،۶۰،۶۱،۶۹،۷۵،۸۴،۱۰۳ عمودی

،۱۱۳،۱۱۶،۱۲۰،۱۲۹،۱۳۱،۱۳۵،۱۵۴
،۱۵۷،۱۸۷  

پتھر عمودی  ۶۶،۹۴،۱۲۳،۱۳۳،۱۵۹ 
پٹیاں عمودی  ۱۳۳ 
سل عمودی  ۱۲۸،۱۳۱،۱۵۹،۱۶۱،۱۸۲ 



 221 عیسیٗ 
 221 غازی
قبرستان خان غازی  201 
 ۱۴ غرفہ
شئ غریب  221 
 ۱۰۹ غزنوی
عہد غزنوی  ۱۴۶ 
 ۲۳،۱۱۲،۲۳۶ غزنی
 ۲۲۷،۲۳۵ غالم
حسین غالم  ۴۵،۲۲۴ 
حیدر غالم  ۲۳۲ 
شاہ غالم  ۸۹،۱۸۳ 
علی غالم  ۲۲۷ 
قادر غالم  ۲۲۳،۲۳۰،۲۳۲ 
محمد غالم  ۲۳۲،۲۳۴ 
مصطفیٗ  غالم  ۲۳۱ 
نبی غالم  ۲۳۲،۲۳۴ 

 ۲۳ غوری
کلمتی غیر  ۳20  
ہندوستانی غیر  ۳۵ 

 ۲۳۵ فاتحین
 ۱۸،۲۰۹ فارس
 ۱۸ فارسی
 ۱۴۱ فارمولہ
 ۲۳۵ فاطمہ
 ۲۲۶ فتح
خان فتح  ۲۵ 

 ۱۳۸ فراجیوکونڈو
 ۱۴۰ فرانس

بورجیٹس فرانسکوڈی  ۱۳۸ 
چراغدان فرضی  ۱۴۸،۱۴۹ 
 ۲۳۲ فقیر
محمد فقیر  ۲۲۷،۲۳۳،۲۳۴،۲۳۵،221  
برفت علی محمد فقیر  201 

(شرافی)محمد فقیر  ۲۲۳ 

 ۴۵  حالیہ داد فقیرمیاں
تخلیق فنی  ۴۹ 

کمانڈر فوجی  ۱۵۵ 
۲۳۱،222،219،218 فیروز  
شاہ فیروز  ۲۵ 
ککی فیروز  ۱۹۹ 
غورث فیشا  ۱۳۸،۱۳۹ 
 ۲۳۵ فیصل
محمد فیض  ۲۲۳،۲۳۳،۲۳۵ 
 ۲۳۲ قادر
بخش قادر  ۲۳۲،222،221  
 ۲۳۲ قاسم
قبرستان اسماعیل قاضی  8۱۹  



محمد داد قاضی  ۲۳۴ 
بھان سلیمان محمد قاضی  214 
 ۷۸ قائمہ
زاویہ قائمہ  ۱۳۱ 
آرٹ قبائلی  ۱۰۳ 
تاریخ قبائلی  ۲۱۰ 
ڈھانچے قبائلی  ۱۹ 
روایات قبائلی  ۲۰۷،۲۲۲،۲۳۲ 
شاعر قبائلی  218 

تاریخ مقامی/ قبائلی  ۲۰۷ 

مالنی قبر  ۴۳ 
۰۹،۱۱،۱۲،۱۳،۱۷،۰۳،۳۱،۳۲،۴۰،۴ قبرستان

۴،۵۳،۵۷،۶۱،۶۲ 
،۶۶،۶۷،۷۰،۷۱،۷۵،۸۵،۸۹،۹۴،۱۰۰،

۱۰۶،۱۱۵،۱۱۶،۱۱۸،۱۲۰،۱۴۱،۱۳۰،
۱۸۱،۱۸۵،۱۸۶،۱۸۷،۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰،

۱۹۱،۱۹۲، 
،4۱۹،5۱۹،6۱۹،۲۱۰،202،8۱۹  

مقبرے / قبریں  ۱۲،۱۳،۱۵،۱۶،۱۷،۴۵،۳۷،۰۳،۰۷،۰
۸،۱۰،۱۹،۲۱،۲۷،۳۰،۳۲،۳۳،۳۶،۳۸،
۳۹،۴۰،۴۱،۴۲،۴۳،۴۴،۴۷،۴۸،۴۹،۵

۱،۵۳،  
۵۴،۵۵،۵۶،۵۷،۵۹،۶۰،۶۲،۶۳،۶۴،۶
۶،۶۷،۶۹،۷۰،۷۱،۷۳،۷۴،۷۵،۷۶،۷۷،

۷۸،۷۹،۸۱،  
۸۲،۸۴،۸۵،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۱،۹۳،۹
۴،۹۶،۹۷،۹۹،۱۰۰،۱۰۱،۱۰۲،۱۰۳،۱

۰۵،  
۱۰۶،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰۱۱۱،۱۱۲،۱۲۰،

۱۱۴،۱۱۵،۱۲۴،۱۲۳،۱۱،6۱۹،،،8۱۹

۶،۱۱۸،،5۱۹،4۱۹  
۱۱۹،۱۲۶،۱۲۷،۱۲۸،۱۲۹،۱۳۰،۱۳۱،

۱۳۵،۱۹۱،۱۹۲،3۱۹،،۱۵۵،۱۵۶،۱۵۷

،۸،۱۵۹،۱۶۱،۱۶۲،۱۶۳،۱۶۴،۱۶۶۱۵
،۱۶۷،۱۷۱،۱۷۲،۱۷۳  

۱۳۶،۱۳۷،۱۴۰،۱۴۱،۱۴۲،۱۴۳،۱۴۴،
۱۴۵،۱۴۶،۱۴۷،۱۴۸،  

۱۴۹،۱۵۰،۱۵۱،۱۵۲،۱۷۵،۱۷۶،۱۷۷،
۱۷۸،۱۸۰،۱۸۱،۱۸۲،۱۸۳،۱۸۴،۱۸۵،

۱۸۶،۱۸۷،۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰،۱۹۱،۱۹۹،

،213،212،۲۰۷،۲۰۸،۲۰۹،۲۱۰،۲۱۱

۲۳۶،220،218،215  
 

مبارک قدم  8۱۹  

 نقش کے قدموں کے بزرگ) وارو قدمن
(واال  

۱۹۲ 

آثار قدیم  ۰۸ 
دور قدیم  ۸۵ 



قبر کالسیکی قدیم  ۸۲،۸۹،۹۳

  
انڈو قدیمی  ۳۳ 
وسطی قرون  ۳۳،۳۵،۱۳۹ 
 ۲۵،۲۷ قزاق
 ۱۹ قالت
دروازہ معرابی نما قلعہ  ۴۸ 
نسخے قلمی  ۲۰۵،۲۰۶،۲۰۸،۲۲۲ 
 ۲۲۳،۲۳۵ قلندر
 ۲۲۳،۲۳۵ قمبر
دین قمر  ۲۳۱ 
علی قنبر  ۲۳۰ 

 ۱۸۱ قندھار
 ۱۲۹ قوس
 ۶۲ قونیہ
 ۹۴ کابل
 ۲۱۱ کاپٹ

 201 کاٹھوڑ
 ۳۳،۳۹ کاٹھیاواڑ
 ۳۵ کاٹوکاسس

 ۳۰ کاچھ
روڈولف کارڈینل  ۱۳۷ 
۲۲۹،217 کارو  
قبرستان کلمتی کارو  ۱۹۹ 

۰۹،۱۹،۴۰،۴۲،۴۴،۴۵،۶۴،۶۶،۷۶،۷ کاریگر
۷،۸۱،۸۲،۸۴،۸۶،۸۸،۸۹،۸۹،۹۳،۹۴،
۹۶،۹۹،۱۰۰،۱۰۱،۱۰۳،۱۰۵،۱۰۸،۱۰

۹،۱۳۶،۱۴۰ 
،۱۱۵،۱۱۶،۱۱۸،۱۲۰۱۲۷،۱۲۸،۱۳۰،

۱۳۱۱۳۲،۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵،۱۴۲،۱۴۳،
۱۴۴،۱۵۶،۱۷۰،۱۷۸،۱۸۲،۱۸۳،۱۸۹،

۱۹۰،4۱۹  
بیگ،مرزا رضا کاظم  ۱۵ 
 ۲۲۸ کاکا
۲۲۹،216،214 کاکو  
پوتا کاکے  ۲۲۸ 
خان کاال  ۲۲۴ 
 219 کالو

 ۴۵ کامپلیکس
 222 کاؤڑا
۲۳۳،222 کائی  
 ۲۲۳،۲۳۵ کپری ٗ
مخطوطے کتابی  ۱۳۸ 
گوٹھ بروہی کٹو  ۱۹۱ 

دھارے کثیرالثقافتی  ۴۶ 
 ۲۲۹ کجپت
 ۰۸،۲۴،۳۹،۸۹،۲۰۸،۲۰۹،۲۲۸ کچھ



۱۱،۲۶،۱۷،۲۱،۳۹،۴۲،۱۰۴،۱۸۵،۱۸ کراچی

۲۲۳،۲۳،212،۲۰۵،۲۱۱،201،200،۷

۴ 
داد کرم  ۲۲۳ 
خان علی کرم  219 

 ۱۸،۲۱،۲۳،۲۴ کرمان
بخش کریم  222 
داد کریم  ۲۲۴،۲۳۵ 
داد،جام کریم  ۳۱ 

سمندر کسپین  ۲۱ 
کاری کشیدہ  ۴۸ 

دور کالسیکل  ۴۰،۴۲،۴۴،۷۸،۷۹،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹
۴ 
،۱۸۷،۱۳۵،۱۴۴،۱۴۸،۱۴۹،۱۵۰،۱۵۲

،۱۵۵،۱۵۶،۱۶۳،۱۶۶،۱۷۸،۱۸۰،۱۸۳

،۱۸۴،۱۹۱،3۱۹،5۱۹  
اسٹائل کالسیکی  ۱۴۲،6۱۹  

طرز / انداز کالسیکی  ۴۳،۸۱،۸۴،۱۷۹،۱۸۸،۱۹۰،4۱۹  
ڈھانچے کالسیکی  ۸۱،۱۹۲،4۱۹  
روپ کالسیکی  ۱۸۴ 
قبر کالسیکل/ قبر کالسیکی  ۱۴۱،۱۴۳،۱۵۶،۱۶۸،۱۶۹،۱۷۴،۱۷۸،

۱۸۰،۱۸۹،۱۹۰،۱۹۱ 
،۱۹۲،3۱۹،۲۲۳،5۱۹  

کوٹ کالں  8۱۹  
 ۲۲۵ کلمت
مقام کلمت  ۲۶ 
۱۷،۱۹،۲۱،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰،۳۱،۳ کلمتی

۲،۴۰،۱۱۰،۱۸۶،۱۸۷،۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰

،۱۹۱،۱۹۲،۲۰۳،۲۰۴،۲۰۵،۲۰۷،5۱۹

،۲۲۲،۲۲۳،۲۲۴،۲۲۵،۲۳۴،219،۲۰۹  
بلوچ کلمتی  ۲۶،۳۹ 
سردار کلمتی  ۵۶ 
قبائل کلمتی  ۲۶،۳۲،۴۴،۴۰،۰۳،۲۰۳،۲۰۹،5۱۹  
قبرستان کلمتی  8۱۹  
قبیلہ کلمتی  ۲۰۷ 
ملک کلمتی  ۱۸۷،۱۸۹،۱۹۰،۲۰۷ 

محمد کلمتی،پیر  ۰۳ 
خان کلمتی،حمزہ  ۰۳ 
محمد کلمتی،فیض  ۰۳ 
ابراہیم کلمتی،محمد  ۰۳ 
اسحاق کلمتی،محمد  ۰۳ 
خان مرید کلمتی،ملک  ۱۶،۴۱ 

 ۲۹،۳۰،۳۱،۱۹۱ کلہوڑا
 ۱۹۱ کلھوڑا
دور کلہوڑہ  ۸۹،۱۶۱ 

شاہ غالم کلہوڑو،میاں  ۳۰،۳۱ 
محمد یار کلہوڑو،میاں  ۲۹ 
 ۱۳ کلورودین



۴۱،۱۸۶،۱۹۹ کلوکھوھر  
عنصر کلیدی  ۱۹ 
چلمن مختصر/ اونچی کم  ۱۳ 

 ۲۳۲،۲۳۵ کمال
خان کمال  ۱۸۸،۲۲۵،۲۲۶،۲۳۵ 
 ۵۱،۸۳،۹۷ کمان
لکیریں/ الئنیں دار کمانی  ۱۲۳،۱۲۷ 

کاری کندہ  215،۰۸،۴۷،۴۹،۷۵،۱۵۱،۱۷۳،۱۷۶  
 ۲۲۴،۲۲۷ کنڈو
 ۱۸۶ کنراچ

 ۱۶ کنگورے
پھول کے کنول  ۴۰،۵۱،۵۵،۵۶،۵۷،۵۹،۶۴،۶۶،۶۹،۷

۰،۷۱،۷۳،۷۹،۸۳،۸۵،۹۷،۱۳۳،۱۴۳،
۱۴۴،۱۴۹ 

8۱۹ کھاریسر  
 201 کھاڑی
کن کھٹی  8۱۹  
گڑھا ہوا کھدا  ۱۲ 

 ۲۳۵ کہدانوھاک
کیڑو کھر  ۲۰۰ 
 ۱۲،۱۵ کھنڈ
کنڈ یا کھنڈ  ۱۲ 
 202 کہنہ
قبرستان کہنہ  ۲۲۶ 

حسین کھوکھر،منظور  ۰۳ 
 ۲۲۹ کھیبر
تھر کھیر  ۲۰۸ 
کوہستان/ تھر کھیر  ۲۰۸ 

8۱۹ کھیرانی  
کٹہرہ قد کوتاہ  ۸۱ 
۲۷،۳۱،202،4۱۹ کوٹری  
ڈسٹرکٹ کوٹری  ۲۲۳ 
 ۲۳ کورائی
قبیلہ کوریجا  ۳۰ 
 ۴۴ کوریجا،
 ۲۳۳ کوڑا

کیمپ گارڈ کوسٹ  ۲۰۰ 
جامٗ  کونریجا  ۱۸۷،۱۸۸ 
۲20 کوہسار  
۲۱،۲۵،۲۹،۳۰،۳۱،۴۲،۴۴،۴۸،۸۵،۹ کوہستان

۴،۱۰۶،۱۰۵،۱۸۳،۱۸۷،۱۹۰،۱۸۸،۱۹

۲۰۸،4  

کوہستانی / عالقہ کوہستانی  ۰۷،۰۸،۸۶،۸۹،۱۰۰،۱۱۶،۱۸۱ 

قبائل کوہستانی  ۱۸۱،۱۸۴ 
تربت / قبریں کوہستانی  ۰۹،۴۱،۴۴،۴۷،۴۹،۱۰۳،4۱۹  

 ۲۵ کیچ
خان کیرا  ۲۳۴ 
 ۲۲۸ کیریا



کوڑھ واری کیرین  200 
 ۱۹۹ کینجھرجھیل

 ۲۲۳،۲۳۴،۲۳۵ کینگی
 ۲۲۹ کیھری
 222 گاجان
 ۱۱۲ گارا

8۱۹ گانگکی  
خاتون گانی  ۲۳۴ 
 ۲۰۴ گبول
 ۲۲۸ گجپت
۰۸،۲۴،۲۵،۲۶،۳۵،۳۹،۵۷،۸۵،۸۹،۱ گجرات

۰۸،۱۷۸ 
 ۸۹ گجراتی
۳۹،8۱۹،۱۹۹ گجو  
201،۲۹،۳۰،۱۰۵،۱۹۰ گڈاپ  
 ۱۳۰،۱۴۹،۱۹۰ گڈانی
راجہ مشہور کا گرنار  ۲۲۸ 
 ۱۰۳ گڑھا
مکان گز  ۱۹۹ 
حسن گل  ۲۳۲،221  
مولوی یوسف گھانچی حمید گل  ۰۳ 
محمد گل  ۲۲۳،۲۲۷،۲۳۵،222،221  

پھول کا گالب  ۸۵ 
 221 گلشیر
 222 گلشئے

 219 گلو
 ۲۳،۱۷۸،۱۸۹ گنبد

 ۵۱ گنجان
گندپے/ گندپہ  ۲۹،۳۶،۴۳،۲۳۲،220،۱۹۲  
پاس گنڈ  201 

 ۲۳۵ گھاران
4۱۹،8۱۹ گھارو  

(تراشیدہ)گھاڑیوں  ۱۷ 

خان گہرام  ۲۱۲ 
الشاری گہرام  ۲۶ 
پھاٹک ریلوے گھگھر  201 
پھوڑ گھوڑ  ۱۴۴ 
۲۱،۲۲۳،202،6۱۹ گوادر  
محمد ولی وڈیرہ گوٹھ  ۱۱،۱۹۰ 
تئونگ گوٹھہ  201 
ٹھری گوٹھہ  ۲20  
ہاالنی سنجر حاجی گوٹھہ  ۱۹۹ 
ڈھنگا گوٹھہ  200 

بروہی( حسنی محمد)کٹو گوٹھہ  201 
بزنجو محمد ولی گوٹھہ  ۱۹۹ 
 ۲۰۵ گورائی
201،۱۸۵ گوربان  



 ۳۴ گوردھن
خانوادے گورئی  ۲۳۲ 
 200 گوندر
 ۲۱،۲۹ گونگا
قبیلہ گونگا  ۲۸ 
خان گوھرام  ۲۱۲ 
 ۲۰۴،۲۱۰،۲۲۷ گیاندار
 ۱۳۸ الرنزیانا
(بیٹی)الڑک  221 
خیری الس  222 
219،۲۰۹ الشار  

۲۳،۲۵،۲۶،۳۰،۳۲،۱۹۰،2،۲۰۳،5۱۹ الشاری

19 
 ۲۸،۹۴ الکھڑا
 ۲۲۸،۲۲۹ الکھہ
۲۲۸،۲۲۹،216،214 الکھو  
 ۲۲۹ الکھیار

خان الال  ۲۲۴ 
 217 اللہ
 222 اللو

201،200 النڈھی  
جیل النڈھی  200 
قبرستان چوکنڈی النڈھی  ۱۷ 
سرکاری النڈھی  201 
 ۱۴ الہور

 ۱۴ الہوری،عبدالحمید
 ۴۲،۷۹،۸۷،۱۳۵،۱۴۳،۱۷۸،۱۸۱ لٹو
سر نما لٹو  ۱۷۹ 
 ۶۲ لحد
 ۲۶ لس

برادری لسانی  ۲۱ 
۲۱،۲۴،۲۶،۱۳،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰،۳۱،۴ لسبیلہ

۰،۱۰۲،۱۰۴،۱۵۸،۱۸۸ 
،4۱۹،۱۹۹،۲۰۵،۲۳۰  

خان لشکر  ۲۳۱ 
 ۲۳۵ لشکران
 ۲۳۳ لشکری

دھغدا نامہ لغت  ۱۵ 
بر لفظ  ۱۷ 
چوکنڈی لفظ  ۱۲،۱۴،۱۵،۱۶ 
رومی لفظ  ۱۷،۱۸ 
قبر لفظ  ۱۲ 

 ۲۲۴،۲۳۲ لکھمیر
۲۲۸،216،214 لکھیار  
صدر شاہ لکی  201 
ڈنو ہلل  213 
بخش ہللا  ۲۳۰ 



داد ہللا  ۲۲۲،221  
ڈینو ہللا  ۲۲۷ 
رکھی ہللا  6۱۹  
سامایو ہللا  ۲۲۷ 
یار ہللا  ۲۲۷ 

 214 لواکس
 ۵۵،۶۲،۷۱ لوح
مزار قبر/  لوح  ۴۹،۱۰۶ 

محفوظ لوح  ۴۹ 
روایتیں لوک  ۰۹ 
فن/ فنکار لوک  ۴۳،۱۰۹،۱۴۰ 

 ۱۳۹ لومازو
 ۲۲۴،۲۳۲ لونگ
کوٹ لونی  ۱۹۹ 
بلفت لوہانی  ۳۲ 
۹۴،۲۰۰ لیاری  
گراف لیتھو  ۴۵ 

ایڈورڈ لیفٹیننٹ  ۴۵ 
 ۲۳۶ لینڈنزو
البرٹی بتستا لیون  ۱۳۹ 

 ۱۳۸ لیونارڈو
۲20 ماتلی  
6۱۹،202،7۱۹ ماڑہ  
روڈ ماڑہ  ۲۰۰ 
مورڑو ماڑی  8۱۹  
جوکھیو حسن محمد ماسٹر  ۲۰۸ 
رومی الماش  ۱۸ 
مھاڑی مال  ۱۳،۴۱،۱۸۶،۱۸۷،۱۹۹  
قبرستان مہاڑی مال  ۱۹۹ 
گوٹھہ مہاڑی مال  ۱۹۹ 

 201 مانجھند
 ۲۳۰ مانک
(بیٹی)ماہاتن  221 
 ۳۴ ماھیوں
چاگلی مائی  ۲۹،۳۰،۳۱ 
گوھر مائی  ۲۳۲ 

اینجلو مائیکل  ۱۳۷ 
۲۲۳،۲۲۵،۲۲۶،۲۳۳،۲۳۵،222 مبارک  
خان مبارک  ۶۳ 
خان دریا دولھہ عرف خان مبارک  ۱۴۷ 
واریوں مبارک  8۱۹  
 ۴۰ متارے
 ۲۲۷ مٹکو
 ۲۲۴ مٹھن
 ۲۲۷ مٹھو

خان مٹھومحمد  5۱۹  
۲20 مٹیاری  



 ۲۳۲ مجید
کوہستان محال  ۲۷ 
علی محب  ۲۲۴ 
 213 محبت
خان محبت  ۲۱۲ 
۴۸،۵۷،۶۴،۶۶،۶۷،۷۰،۷۱،۷۳،۷۹،۸ محراب

۳،۵۱،۸۴،۱۱۸،۱۲۰،،۲۳۵  
۱۲۴،۱۲۷،۱۳۰،۱۳۱،۱۳۲،۱۳۴،۱۴۲،
۱۴۳،۱۵۱،۱۵۸،۱۶۱،۱۷۳،۱۸۷،۱۸۹ 

حجرہ محرابی  ۱۸۸ 
قبریں محرابی  ۱۳۰ 
قوس محرابی  ۱۳۲،۱۳۵ 
کمانیں محرابی  ۶۶،۷۱،۷۳ 
قدیمہ آثار محکمہ  ۰۳،۱۲ 
222،221،۲۱۱،،۲۲۵،۲۲۶،۲۳۰،۲۳۲ محمد

۲۳۳ 
امین محمد  ۲۳۳،۲۳۴،۲۳۵،222  
بخش محمد  ۲۲۴ 
تغلق محمد  ۲۴ 
خان محمد  ۲۱۲،۲۳۱،۲۳۲ 
گوٹھہ برہمانی خان محمد  201 
خان،ملک محمد  ۲۳۳ 
رحیم محمد  ۲۳۲ 
ہنرور رضا محمد  ۲۳۶ 
سالم محمد  ۲۳۴ 
علی محمد  222 
یاب مراد محمد  ۳۰ 
ہاشم محمد  ۲۲۵ 

 ۲۰۴،۲۲۲،۲۲۶ محمدانی
ملک رادھا محمدانی  5۱۹  
شاخ محمدانی  222 
ملک محمدانی  218،۲۰۵  
ورکس سالٹ محمدی  8۱۹  
۲۲۶،۲۳۴،222،۲۳ محمود  
غزنوی محمود  ۱۱۶ 
 ۱۲۳ مخدوم

 ۴۳،۱۲۷،۱۸۹ مخروطی
سل مخروطی  ۱۸۶ 
 ۲۱۰ مخطوطات

 ۲۲۹ مدرہ
حلقے مذہبی  ۴۵ 
۲۳۵،222،221 مراد  
بخش مراد  ۲۳۵ 
شاہی مراد  222 
شئی مراد  ۲۳۳ 
علی مراد  ۲۲۷،۲۳۴،221  
علی،جام مراد  ۴۵ 
محمد مراد  222 



محمد پیر مرحوم  ۲۰۷ 
ابراہیم حاجی مرحوم  ۲۰۷ 
علی شاہ حاجی مرحوم  ۲۰۷،۲۲۲ 
جوکھیو حسن محمد ماسٹر مرحوم  ۲۳۰ 
 ۲۳۲ مرزا

الدین مرزا،نظام  ۱۴ 
 ۲۰۵،۲۲۶ مرغر
شاخ مرغر  ۲۲۵ 

گر مرغرمرغ  ۱۸۸ 
خاندان سرداری/ مرکزی  ۲۰۷ 

۲۲۳،۲۳۳،۲۳۵،222،۳۲ مرید  
جوکھیہ حاجی بن مرید  ۱۲ 
(چھتری)چوکنڈی جوکھیہ حاجی بن مرید  ۱۲ 

حاجی،جام بن مرید  ۱۶۸ 
 ۲۲۳،۲۲۴،۲۳۱ مزار
محمد یار میاں مزار  202 
سلیم فائزہ مس  ۲۳۶ 

 221 مسافر
پیٹی مستطیل  ۱۶۱ 
سل مستطیل  ۴۰،۹۴،۱۱۵،۱۸۲ 
نما مستطیل  ۶۴،۷۰،۷۵،۷۹،۸۳،۱۰۴،۱۰۵،۱۰۷،۱

۱۸،۱۳۳،۱۴۲ 
پتھر نما مستطیل  ۴۹،۶۰،۱۰۵،۱۳۱ 
دیوار نما مستطیل  ۱۵۸ 
 ۱۴۲ مسجد
 ۱۰۹،۱۵۷ مسطح
 ۲۰۶ مسقط
رومی المش  ۲۰۹ 
خان مشور  ۲۳۱ 
فیکٹری ٹول مشین  201 

 ۴۸ مصنفین
شاہجہانی مظہر  ۰۸ 
شاہجہانی مظھر  ۲۶ 

 ۴۸ معماری
 ۲۹ معیزالدین،شہزادہ

ترکے مغربی  ۳۵ 
ہند مغربی  ۴۷ 
۳۰،۴۸،۶۲،۸۶،۸۹،۹۱،۱۷۸،۱۸۶،۱۸ مغل

۹،۱۹۰،۱۹۱،۲۰۸،5۱۹  
پینٹنگ مغل  ۱۵۳ 
نویس تاریخ مغل  ۲۱ 
حکمران مغل  ۴۰ 
حکومت مغل  ۲۶،۳۴ 
سلطنت مغل  ۰۷ 
عمارت مغل  ۱۴۲ 
دور مغل / عہد مغل  ۲۰،۱۵۳ 

صوبیدار / نواب مغل  ۲۶،۱۸۱ 

کریم شاہ مقبرہ  ۱۹8 



۲۱،۲۲،۲۳،۲۵،۲۶،۱۰۴،6۱۹،۲،7۱۹ مکران

۰۴ 
۳۲،۳۶،۳۹،۴۱،۴۲،۴۳،۴۴،۶۳،۸۴،۸ مکلی

۹،۱۰۰،۱۴۲،۱۶۱،۱۸۸، 
۱۹۲،3۱۹،5۱۹،8۱۹  

قبرستان مکلی  ۳۰،۳۲،۱۴۶،۱۴۷،۱۶۲،۱۷۷،۱۸۸ 
215،8۱۹ مکھیارو  

بدایونی مال  ۱۴ 
خان جیئند مال  ۲۲۷ 
محمد دوست مال  ۲۲۲،۲۲۶،221،218،۲۰۵،۲۰۶،۲۰۷  
عباس مال  ۲۲۵ 
عیسیٗ  مال  ۲۳۴ 

 ۲۳۴ مالتاجو
 ۱۸۹ ملتان
۴۲،۱۱۰،۱۹۱،3۱۹،4۱۹،2،215،6۱۹ ملک

221،220،18  
ابراہیم ملک  ۲۳۳،222،220،۵۶،۱۱۰،۱۸۷  
بدو آری ملک  ۴۲ 
اسحاق ملک  ۲۳۳،220،۲۶  
اسماعیل ملک  ۵۶،۱۱۰،۱۱۱،۱۸۷،۲۳۳ 
کلمتی اسماعیل ملک  ۴۱ 
االنہ ملک  ۲۳۳،220  
ببر ملک  ۱۶ 
کلمتی ببر ملک  ۳۰ 
بنگو ملک  ۲۳۳ 
بیو ملک  ۲۹،۲۳۳ 
قلعہ بیو ملک  ۲۰۰ 
پہلوان ملک  ۴۳ 
آری جام ملک  ۴۲ 
چنگو ملک  ۴۳ 
خان چنگے ملک  3۱۹  
حاجی ملک  218،۲۰۴، ۲۲۲،۲۳۳  
حسن ملک  ۴۰،۲۳۳ 
دودھا ملک  ۳۷ 
رادہ ملک  220 
رادھو ملک  ۲۳۳ 
زردار ملک  ۱۸۸،۱۸۹،۲۲۵،۲۲۶،۲۳۳،222،5۱۹  
بیو بن زردار ملک  ۱۸۸ 
کتبہ قبرکا کی سبحان ملک  215 
سہراب ملک  220 
صپدر ملک  ۳۷ 
طوطا ملک  ۲۳۳،220،۶۷،۱۸۶  
اسحاق ملک بن طوطا ملک  ۱۷،۲۸ 
قبر کی طوطا ملک  ۱۶،۱۷ 
فیروز ملک  ۲۰۴،۲۳۳ 
لقمان ملک  ۰۳ 
مرید ملک  ۲۳۳،220،۳۰،۱۰۰  



کتبہ کا قبر کی مرید ملک  ۱۶ 
مہران ملک  222 
میراں ملک  ۲۳۳ 
بندک نوز ملک  220 
برفت ہارون ملک  ۳۷ 
 ۲۲۶ ملکہ

قبرستان کا ملکوں  202 
 ۲۲۴ ملوک
،۱۱،۱۲،۲۶،۲۸،۳۸،۵۷،۸۵،۹۴،۱۵۶ ملیر

۱۸۵،۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰، 
،213،۲۰۴،۲۰۵،۲۰۸،۲۱۱،201،201

۲۳۵ 
رانک کی بگھیاڑ ملیر  ۴۶ 
چھاؤنی ملیر  201 
گوٹھہ زنگیانی خان ملیر  ۱۹۹ 
ندی ملیر  ۱۶،۱۸۶،200،6۱۹  
حسین ممتاز  ۱۲ 
 ۲۳۲ ممزو
 ۳۴ منارے
برج/ منارے  ۱۴ 

 ۲۲۹ مناھی
 ۲۲۸ مناھیہ
التواریخ منتخب  ۱۴ 
 ۲۲ منٹھار
خانوادے مندانی  220 
شاخ مندانی  ۲۳۲ 
معتبر مندانی  ۳۶ 
 ۷۵ مندر
220،۱۹۲ مندہ  
 ۲۲۳،۲۳۲،۲۳۵ مندو

 ۳۹،۱۸۸،۱۸۹ مندیاری
 ۲۲۳،۲۳۵ منصور
 ۱۳۳ منقش
نما تابوت منقش  ۱۱۶،۱۳۲،۱۳۷ 
قبریں منقش  ۱۰۸،۱۱۲ 
مندر منقش  ۱۷۸ 
پیر منگھو  ۳۷،۳۹،۴۲،۱۹۰ 
قبرستان پیر منگھو  ۳۹،۱۶۴ 
مزار کا پیر منگھو  201 
 ۱۸ منگول
 ۴۸ منگول
خان،میر منور  ۲۳۱ 
 ۲۳۲ منیر
کاپڑی مہتا  ۴۳ 
 ۲۲۹ مہر
 ۲۲۸ مھر
علی مہر  ۲۳۰ 

 ۲۲۳،۲۲۵ مہراب



 ۲۱۰،۲۳۴ مہران
 ۲۲۵ مہمد
 ۱۸۶،۱۸۷،۱۸۹ مہیر
 217 موچی

(بیکانیر)دیسر مودم  ۳۵ 

 213 موریو
فقیر موریو  213 
 ۱۹ موزیک

۲۳۰،221 موسیٗ   
بہار موضع  ۲۰۰ 
ۤادم پیر موضع  ۲۰۰ 
چھوڑ چک موضع  ۲۰۰ 
چھبیجی موضع  ۲۰۰ 
وندر موضع  ۲۰۰ 
متارا موکھی  201،۳۹،۱۰۵  
جوکھیو موگر  5۱۹  
 ۱۵۶،۱۸۵ مول
بخش موال  221 
داد موال  ۲۲۳ 
رومی الدین جالل موالنا  ۱۸ 
روم موالنا  ۶۲،۱۲۳ 
فریدی موالنا  219 
شیدائی موالئی  219 
 ۲۳۵ مولکو
 ۲۳۵ مؤلکو
(بیٹی)مولکو  ۲۳۴ 

عبدالقادر مولوی  ۲۲۲،221،۲۰۵،۲۰۶،۲۰۷  
در موہن  201 
مقبرے کے ٹکری شاہ آدم میاں  ۲20  
داد میاں  ۲۳۵،213  
مرحوم شیخ داد میاں  213 
مقبرہ کا شاہ غالم میاں  ۲20  
نصیر میاں  ۸۹ 
محمد نصیر میاں  202 
قبرستان کلہوڑہ محمد نور میاں  ۱۵۱ 

 ۲۲۳ میانداد
۴20 میر  
ابراہیم میر  ۴۴ 
احمد میر  ۲۲۶ 
بجار میر  ۲۲۵،۲۲۶ 
بھداد میر  219 
بہرام میر  ۲۲۶ 
جیئند میر  ۲۳۵ 
چاکر میر  219 
حمل میر  ۲۰۵،۲۰۶ 
خان میر  ۲۳۲،222  
خان،مال میر  ۲۳۴ 



خیرو میر  ۴۴ 
رحمان داد میر  ۲۳۵ 
قبرستان درا میر  200 
دینار میر  ۲۸ 
رامین میر  219 
رحمت میر  ۲۲۵،۲۲۶ 
رند میر  219 
سحاق میر  ۲۲۶ 
سہراب میر  ۲۲۶ 
خان شاہنواز میر  ۲۳۱ 
شاہو میر  ۲۲۶ 
شھاک میر  219 
شھداد میر  219 
عالی میر  ۲۲۳،۲۳۵،219،۲۶  
عبدہللا میر  219 
عمر میر  219 
قانع میر  ۱۸۸ 
گھرام میر  219 
خان محراب میر  ۲۳۱ 
محمد میر  ۲۳۲ 
محمود میر  ۲۲۶ 
مزار میر  ۴۴،۱۰۰،۲۰۳،۲۰۴،5۱۹  
چوکنڈی مزار میر  215 
قبرستان مزار میر  8۱۹  
کلمتی مزار میر  ۳۲ 
ببر ملک ولد مزار میر  ۳20  
ملوک میر  ۲۳۲ 
مہمد میر  ۲۲۵ 
موسی میر  ۲۸ 
نوت میر  219 
نئوت میر  219 
بندک نئوز میر  219 
ھوت میر  219 

 ۲۳۳ میرالی
۲۳۳،222 میراں  
پیر میراں  ۱۹۹،۲۰۰  

۲20 میرپورخاص  
215،8۱۹ میرپورساکرو  

قلعہ میری  201 
گوٹھ میمن  ۱۸۹ 
ملیر گوٹھ میمن  200 
 222 میمود
 217 میندرو
خان میندھو  217 
۲۳۲،۲۳۳،222 مینھان  
وسایو میھان  ۲۲۴ 
 ۲۲۴ میھر



 222 میہمید
شیخ میو  213 

پاکستان میوزیم  ۱۲ 
بھٹی کی مئے  ۳۹ 
قبر کی خان ناتھا  201 
ٹیلہ تھل نارا  201 

پہاڑی کی ناراتھر  ۱۰۵ 
پاس بائی ناردرن  201 
 ۲۲۸ نارہ
 ۲۲۸ ناھیر
 ۲۲۹ ناھیہ
 214 نائیت
بخش نبی  ۲۲۴،۲۲۷،222  

۲۳۰،3۱۹ نتھالو  
 ۲۳۲ نتھو
 ۲۳۲ نذیر
شجرہ نسبی  221،۴۱،۱۸۸  
 222 نسقند
ثانیہ نشاط  ۱۹،۱۳۷،۱۳۸،۱۴۰ 
 213 نصیب
خان نصیر  ۲۳۱ 

 219 نصیرالدین
 222 نصیرالدین،ڈاکٹر

قبرستان الدین نظام  ۴۰ 
بصری و نظری  ۱۴۰ 
قبریں والی نقاشی  ۳۷ 
رومی نگار و نقش/ رومی نقش  ۱۸ 

نگار نقش  ۱۹،۳۷،۴۰،۱۱،۱۷،۴۱،۴۷،۵۱،۶۴،۷
۰،۷۵،۸۱،۸۷ 

(سردار)جام نکامڑہ  ۲۸ 

( منگول)نکودری  ۲۳ 

 ۲۲۹ نگامڑا
(سردار)رانا کے نگامڑا  ۲۷ 

نالہ نلی  202 
قلعہ کا نندنہ  ۱۴۶ 
 ۲۳۰،۲۳۲ نندو
(نالہ پہاڑی)نھان  ۱۹۹ 

 ۲۲۹ نھڑا
 ۲۰۹ نہمردی
 ۲۱،۲۶،۲۷ نھمردی
جوکھیہ نہمردی  ۹۴ 
خان نھند  ۲۳۱ 
شاہ نواب  ۲20  

 ۱۶،۲۰۸ نوابشاہ
علی نواز  ۲۲۷ 
۲۲۳،221 نوت  
 ۲۱۰ نوتک



 ۲۲۸ نوتیار
الدین نور  ۲۳۲ 
خان نور  ۲۳۵ 
خان،میر محمد نور  ۲۳۱ 
محمد،میاں نور  ۳۰ 

۲۳۲،222،213 نورالدین  
 ۲۳۱ نورالدین،ملک

۲۳۲،217 نورو  
 ۲۳۴ نوری
بندک نوز  ۲۲۳،222،221  

نوک کی نیزے / نیزے نوکیلے  ۶۹،۱۳۵ 

 ۱۹،۱۸۶،۱۹۰ نومڑیہ
 ۲۲۳ نّوھک
 ۱۸۶ نووارد
ترشول یا نیزہ  ۱۰۶ 
وے ہائے سپر نیشنل  200 
وے ہائی نیشنل  200،199،198،۱۲،۱۸۹  
بخت نیک  ۲۲۳،۲۳۳،222  
بدوش خانہ نیم  ۰۷،۲۱،۲۳،۲۴،۳۳،۱۰ 
طرز بدوشانہ خانہ نیم  ۱۸۱ 
صحرائئ نیم  ۰۸ 
کالسیکی نیم  ۴۱،۱۳۰،۱۳۶،۱۸۲ 
قبر کالسیکی نیم  ۱۲۹،۱۳۷،۱۶۷ 
سن(نالہ پہاڑی)نئہ  201 

۲۲۳،۲۲۷،۲۳۳،222 نئوت  
خان نئوت  ۲۰۴ 
 ۲۲۳،۲۳۵ نئوتک
 ۲۲۷ نئوتی
۲۲۹،216،214 نئوتیار  
بندک نئوز  ۲۲۷،۲۳۳،222،221،۲۰۴،۲۱۰  
بندک،ملک نئوز  ۲۳۳ 

 216 نئوہڑیو
قبریں نھان نئیں  ۱۹۹ 
جھونپڑا کا دن ڈھائی کا دین الہ  ۴۸ 

ھارے/ ھادی  221 
 ۳۷ ہارون
خان ہارون  ۲۳۱ 
۲۳۳،222 ہارین  
5۱۹ ہاڑھو  
بے ہاکس  201 
 ۱۷،۲۰۲ ہاال
قبریں کی کیلک ہاالر  201 
 ۲۲۳ ھالہ
کاپٹ بن ہالہ  ۴۵،۱۷۷،۲۱۱ 
قبر کی کاپٹ بن ہالہ  ۲۱۱ 
چوکنڈی ہالہ  ۲۱۱ 
 ۲۲۳،۲۳۳،۲۳۵ ھالو



کاپٹ بن ہالو  3۱۹  

(ھاڑو)ھالو  ۲۱۱ 

جھیل ہالیجی  8۱۹  
 ۲۱ ہپتالیوں
 ۲۰۹ ھتورام
 ۲۲۵ ہدرو
۲۲۳،222،۲۰۴ ھدے  
بخش ھدی ٗ  222 
شاخ ھدے  ۲۲۳ 
 ۱۵۸ ہدیرا
 ۱۳ ھدیرا
 ۲۰۴ ھدیہ
خاندان ھدیہ  ۲۰۴ 
ھدے/ ہدیہ  ۲۲۴ 

 222 ہرائن
گوئز ھرمن  ۳۵ 
 ۲۲۸،۲۲۹ ھسپت
پہلو ہشت  ۱۸۹ 
برج پہلو ھشت  ۱۴ 
چوکنڈی رخی ھشت  ۱۴ 
۳20 ہکارے  
 ۱۹۹ ہالیہ
 ۲۲۷،۲۳۲ ھمیر

 217 ھمیرکو
چین ھن  ۳۵ 
 ۳۴ ہند
 ۴۸،۷۴،۸۴،۸۹،۱۴۲ ہندو
ثقافت ہندو  ۳۵ 
ریاست ہندو  ۴۸ 
شاہی ہندو  ۳۵ 
یاتری ہندو  ۲۹ 

۱۸،۲۱،۳۹،۴۸،۷۴،۱۰۸،۱۱۶،۱۴۲،۲ ہندوستان
۰۶ 

قبائل ہندوستانی  ۳۴ 
افالس ہنری  ۴۵ 
کرنس ھنری  ۱۱ 
کزنس ہنری  ۲۳۶ 
گراوٹ ہنری  ۱۸۳ 
 ۲۹ ہنکا
 ۳۴،۴۳ ھنکا
۱۹۲،5۱۹ ہنکاال  

یاترا ھنگالج  ۲۹ 
 ۲۲۸ ھنگورہ
 ۲۳۵ ھنگول
دریا ہنگول  ۲۰۰ 
 200 ہنیدان
 ۱۱،۸۵،۱۹۰ ھنیدان
قبرستان ہنیدان  200 



 ۲۳،۲۶،۱۸۶،۲۰۹ ہوت
 219 ھوت
خان ھوت  ۲۲۷،۲۳۲ 
 222 ھوتک
خان ھوتک  219 
 ۲۲۹ ھوتھی
 222 ہیبت
 ۲۳۳،۲۳۴ ہیبتان

 219 ھیتورام
اگھور کوارٹر ہیڈ  ۲۸ 
خان ہیرا  ۲۳۵ 
خان ھیرا  ۲۳۳ 

 ۲۳۴ واجداد
بخش واحد  ۲۲۳،۲۳۵ 
ڈنو واحد  213 
کنراچ وادی  ۳۰ 
 ۲۳۲ واسو
نتھالو بن واگھو  4۱۹  
 214 وام
 ۲۲۹ واھو
پاندھی واھی  202 

 ۱۳۸ وٹرویس
 ۱۳۸ وٹرویس
 201 وٹیجی
۲۲۳،۲۳۵،222 وجداد  
کریمداد وڈیرہ  ۱۷۷ 
 ۲۲۹ وریاھ
ایشیائی وسط  ۴۷ 
ایشیا وسطی  ۱۸،۱۱۲ 
ایشیا وسطی  ۳۴،۳۵ 
 ۲۲۳،۲۳۵ وشدل

 ۲۰۶ ولندیزیوں
داد ولی  ۲۲۳،۲۲۴،۲۳۵ 
محمد ولی  ۲۲۷،222  
چوکنڈی ھسائی ولی  ۱۲ 
کراچی ولیج  ۲۲۳ 
ملیر ولیج  ۲۲۳،۲۲۵ 

 ۲۲۳،۲۳۵ ولیھان
 ۴۰،۹۴،۱۸۶ وندر

 ۲۰۰ وندرکراس
 ۲۲۸ ویرا

کراچی ویسٹ  ۲۲۳ 
 ۱۳۸ وینس
محمد یار  ۲۲۷،۲۳۳،۲۳۴،222  

 ۲۳۲ یحییٗ 
 ۲۲۷،۲۳۱ یعقوب
زنگی یعقوب  3۱۹  



 

 

 

 

  

 ۱۳۷ یورپ
۲۲۶،۲۳۲،222 یوسف  
 ۱۷،۱۸ یونانی
 ۲۳۲ یونس
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