
Description of notices of questions during third 

parliamentary year of the Assembly. 

 

 

VOLUME III 
(29th May 2015 to 28th May 2016) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Edited & Compiled  

By  
 

Mr. Hidayat Ullah Khan 

Deputy Secretary, Legislation 

 

 
 

 
 

Malik Hassan Zeb  

Supritendant legislation 

 
 
 

 
 

 

LEGISLATION-II BRANCH, 

PROVINCIAL ASSEMBLY OF KHYBER PAKHTUNKHWA. 



 

ABSTRACT 
 

 

In continuation of compilation of various parliamentary 

notices, the compilation in hand is another effort to 

compile the Questions received in the third 

parliamentary year    (29th May 2015 to 28th May 2016) 

of the present Assembly. The compilation in hand 

includes the original texts of questions, notices given of 

which by various Members of the Assembly and their 

status i.e. admitted, lapsed, replied etc. 

 

In order to make the document attractive innovative 

efforts have been applied e.g. over-view of third 

parliamentary year have been included in the instant 

compilation, likewise statistics of questions in respect of 

Departments and Members are also appended. 

 

The underlying purpose of the compilation is to produce 

an index of notices of questions for easy record retrieval 

instead of tedious reading of debates and to offer a 

reference document for researchers aiming to 

comprehend the oversight role of public representatives 

over executive and judging exercise of powers by the 

Government functionaries with the concept of 

transparency, absence of arbitrariness, accountability 

etc. 
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Overview 

(3rd) Third Parliamentary year 

29/05/2015 to 28/05/2016 

 
 

Session 

No. 

15th  16th  17th  18th  Total  

Total 
Notices 

294 418 287 117 1112 

Admitted 201 393 273 98 965 

Disallowed 93 25 14 15 147 

With 

Drawn 

00 01 03 00 04 

Replied 21 24 21 00 66 

Referred to 
St: Com: 

01 05 04 00 10 

Lapsed 

due to  
absence of 
Mover 

12 11 10 00 33 

 

Pending / 

Deferred 

03 00 01 00 04 

Lapsed due 
to  

Prorogation 
of Session  

164 352 234 98 848 

 



Overview (Member) 

(3rd) Third Parliamentary year 

29/05/2015 to 28/05/2016 

 

Mover Name 15th  16th  17th  18th  Total  

Ms. Sobia Shahid 02 51 49 10 112 

Mufti Fazal Ghafoor 13 38 41 01 93 

Mufti Syed Janan 18 39 31 00 88 

Sardar Aurang Zeb 
Nelotha 

10 28 28 21 87 

Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

43 36 00 00 79 

Malik  Noor Saleem 

Khan 

00 25 34 00 59 

Ms. Najma Shaheen 11 35 03 00 49 

Sahibzada Sana Ullah 13 16 09 08 46 

Syed Jafar Shah 20 20 00 00 40 

Ms. Mehraj Hamayun 18 21 00 00 39 

Mr. Zareen Gul 04 16 17 00 37 

Mr. Muhammad Ali 00 00 17 11 28 

Mr. Aazam Khan 

Durrani 

05 06 08 07 26 

Mr. Bakht Baidar Khan 11 12 00 00 23 

Mr.  Fakh-e-Azam 
Wazir 

00 02 08 09 19 

Ms. Uzma Khan 00 04 08 06 18 

Mr. Saleem Khan 03 08 00 02 13 

Mr. Shah Hussain Khan 00 06 00 04 10 

Mr. Sardar Hussain 

Chitrali 

00 09 00 00 09 

Ms. Rashida Riffat 00 01 01 07 09 

Mr. Askar Pervaiz 02 03 03 00 08 

Mr. Izaz ul Mulk 00 00 00 07 07 

Ms. Aamna  Sardar 02 01 04 00 07 

Mr. Muhammad Asmat 

Ullah 

04 00 02 00 06 

Mr. Muhammad Ali 
Shah 

00 05 00 00 05 

Mr. Anwar Hayat 04 00 00 00 04 

Mr. Mehmood Jan 01 00 03 00 04 

Mr. Muhammad Sheraz 02 01 01 00 04 

Mr. Iftikhar Ali 

Mashwani 

01 00 00 03 04 

Mr. Arshad Ali 03 00 00 00 03 

Mr. Mehmood Ahmad 00 03 00 00 03 

Mr. Yasin Khan Khalil 00 01 01 01 03 

Mr. Sultan Muhammad 03 00 00 00 03 



Mr. Sardar Zahoor 00 02 01 00 03 



    

Mover Name 15th  16th  17th  18th  Total  

Ms. Anisa Zeb 

Tahirkheli 

02 00 00 00 02 

Nawabzada Wali 
Muhammad 

02 00 00 00 02 

Mr. Gohar Ali Khan 02 00 00 00 02 

Mr. Wajih-uz-Zaman 00 01 01 00 02 

Ms. Romana Jalil 00 02 00 00 02 

Malik Riaz Khan 00 00 01 01 02 

Mr. Baber Salim 01 00 00 00 01 

Mr. Javed Nasim 01 00 00 00 01 

Sardar Idress 00 01 00 00 01 

Mr. Ahmad Khan 
Bahadur 

00 00 01 00 01 

Ms. Ruqia Hina 00 00 01 00 01 

 

  



          Overview (Department) 

(3rd) Third Parliamentary year 

29/05/2015 to 28/05/2016 

 

Department  Name 15th   16th  17th  18th  Total  

Elementary & Secondary  Education 37 63 45 10 155 

Health 20 54 45 22 141 

Local Government 10 31 21 16 78 

Home & Tribal Affairs 03 33 20 02 64 

Communication  & Works 14 21 16 06 57 

Zakat, Ushr, Social Welfare 16 24 12 04 56 

Higher  Education 13 21 13 02 49 

Public Health Engineering  04 15 15 04 38 

Environment 08 18 10 01 37 

Planning  & Development 05 12 08 01 26 

Agriculture, Live Stock & 

Cooperation 

05 12 06 03 26 

Industries, Commerce  08 08 02 04 22 

Establishment 00 09 09 05 23 

Relief  Rehabilitation  & Settlement  08 09 02 00 19 

Sports, Truism, Archives  03 06 08 02 19 

Administration 03 07 05 03 18 

Finance 09 08 01 00 18 

Auqaf, Hajj, Rel: & Minority Aff: 03 06 03 05 17 

Irrigation 02 07 06 02 17 

Labour 08 4 01 01 14 

Mines & Mineral 04 04 05 00 13 

Revenue & Estate 01 06 03 00 10 

Energy & Power 03 02 04 00 09 

Transport 02 04 03 00 09 

Housing 01 02 03 01 07 

Information, Public Relation & Culture 02 02 02 00 06 

Science Technology & Information 
Technology 

00 02 02 02 06 

Food 01 01 01 01 04 

Law, Parliamentary Affairs & Human Rights 01 01 01 00 03 

Population Welfare 00 01 01 01 03 

Inter Provincial Coordination  01 00 00 00 01 

15th Session 



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

1 

Mr. Saleh Muhammad 2510 Finance Lapsed 

prorogation  

2 
Mr. Saleh Muhammad 2511 Health Lapsed 

prorogation  

3 
Ms. Meraj Hamayun 2512 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

4 Mr. Saleh Muhammad 2513 Labour Replied 5-Oct-15 
5 Mr. Saleh Muhammad 2514 Mineral  Replied  5-Oct-15 

6 Ms. Meraj Hamayun 2515 Industries, Commerce  Replied 17-Nov-15 

7 
Mr. Saleh Muhammad 2516 Social Welfare  Lapsed 

prorogation 

8 

Mr. Saleh Muhammad 2517 Elementary & Secondary 

Education 

Replied 30-Nov-15 

9 
Ms. Meraj Hamayun 2518 Elementary & Secondary 

Education 
Replied 30-Nov-15 

10 
Ms. Meraj Hamayun 2519 Elementary & Secondary 

Education 
Replied 30-Nov-15 

11 
Ms. Meraj Hamayun 2520 Higher Education, Archives 

& Libraries 
Lapsed 
prorogation  

12 
Ms. Meraj Hamayun 2521 Higher Education, Archives 

& Libraries 
Lapsed 
prorogation  

13 
Ms. Meraj Hamayun 2522 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

14 
Ms. Meraj Hamayun 2523 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

15 

Ms. Meraj Hamayun 2524 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

16 

Ms. Meraj Hamayun 2525 Higher Education, Archives 

& Libraries 

Lapsed 

prorogation  

17 
Ms. Meraj Hamayun 2526 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

18 

Ms. Meraj Hamayun 2527 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

19 
 Mr. Bakht Baidar  2528 Zakat Ushr Lapsed 

prorogation  

20 
Mr. Bakht Baidar  2529 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  

21 

Mr. Bakht Baidar  2530 Local Government, 
Elections & Rural 

Development 

Lapsed 
prorogation  

22 

Mr. Bakht Baidar  2531 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

23 Mr. Bakht Baidar  2532 Irrigation  Lapsed 



prorogation  

24 
Ms. Meraj Hamayun 2533 Labour Lapsed 

prorogation  

25 
Mr. Javed Nasim 2534 Food  Lapsed 

prorogation  
  



Serial # 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

26 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2535 Higher Education, Archives 
& Libraries 

Lapsed 
prorogation  

27 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

2536 Higher Education, Archives 

& Libraries 

Lapsed 

prorogation  

28 
Ms. Meraj Hamayun 2537 Labour Lapsed 

prorogation  

29 
Ms. Meraj Hamayun 2538 Labour Lapsed 

prorogation  

30 
Mr. Azam Khan Durrani  2539 Environment  Lapsed 

prorogation  

31 
Mr. Azam Khan Durrani  2540 Environment  Lapsed 

prorogation  

32 
Mr. Azam Khan Durrani  2541 Environment  Lapsed 

prorogation  

33 
Maulana Fazal Ghafoor 2542 Environment  Lapsed 

prorogation  
34 Mr. Bakht Baidar  2543 Finance Lapsed 18-Dec-15 

35 
Maulana Fazal Ghafoor 2544 Health Lapsed 

prorogation  

36 
Ms. Meraj Hamayun 2545 Labour Lapsed 

prorogation  

37 
Mr. Bakht Baidar  2546 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

38 
Syed Jafar Shah 2547 Environment  Lapsed 

prorogation  

39 

Syed Jafar Shah 2548 Elementary & Secondary 

Education 

Replied 23-Nov-15 

40 
Syed Jafar Shah 2549 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

41 

Syed Jafar Shah 2550 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

42 

Syed Jafar Shah 2551 Sports, Tourism, 
Archaeology, Youth Affairs 

& Museum  

Lapsed 
prorogation  

43 

Syed Jafar Shah 2552 Sports, Tourism, 

Archaeology, Youth Affairs 
& Museum  

Lapsed 

prorogation  

44 
Syed Jafar Shah 2553 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

45 Syed Jafar Shah 2554 Energy & Power Replied 23-Nov-15 

46 
Mr. Bakht Baidar  2555 Revenue & Estate Lapsed 

prorogation 

47 Mr. Bakht Baidar  2556 Relief, Rehabilitation & Lapsed 18-Dec-15 



Settlement 

48 
Syed Jafar Shah 2557 Elementary & Secondary 

Education 
Replied 23-Nov-15 

49 
Syed Jafar Shah 2558 Health Lapsed 

prorogation  

50 
Mr. Azam Khan Durrani  2559 Environment  Lapsed 

prorogation  

51 

Syed Jafar Shah 2560 Energy & Power Replied  23-Nov-

15 

52 

Mr. Anwar Hayat Khan 2561 Local Government, 
Elections & Rural 
Development 

Lapsed 
prorogation 

53 Mr. Muhammad Sheraz 2562 Mineral  Replied 17-Nov-15 
54 Mr. Muhammad Sheraz 2563 Mineral  Replied 17-Nov-15 

  



Serial # 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

55 

Mr. Anwar Hayat Khan 2564 Local Government, 
Elections & Rural 
Development 

Lapsed 
prorogation  

56 

Mr. Anwar Hayat Khan 2565 Local Government, 
Elections & Rural 

Development 

Lapsed 
prorogation  

57 

Mr. Anwar Hayat Khan 2566 Local Government, 
Elections & Rural 

Development 

Lapsed 
prorogation  

58 
Ms. Anisa Zeb 2567 Administration  Lapsed 

prorogation  

59 
Ms. Anisa Zeb 2568 Administration  Lapsed 

prorogation  

60 

Maulana Fazal Ghafoor 2569 Planning & Development  Lapsed 

prorogation  

61 
Maulana Fazal Ghafoor 2570 Health Lapsed 

prorogation  

62 

Maulana Fazal Ghafoor 2571 Sports, Tourism, 
Archaeology, Youth Affairs 
& Museum  

Lapsed 
prorogation  

63 

Mr. Arshad Ali 2572 Communication & Works Lapsed 

prorogation 

64 

Ms. Najma Shaheen 2573 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

65 
Ms. Najma Shaheen 2574 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

66 
Mr. Arshad Ali 2575 Communication & Works Lapsed 

prorogation 

67 
Ms. Najma Shaheen 2576 Agriculture, Fisheries, Live 

Stock & Cooperation 
Replied 18-Dec-15 

68 
Ms. Amna Sardar 2577 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Pending 18-Dec-
15 

69 Ms. Amna Sardar 2578 Administration  Replied 18-Dec-15 

70 Ms. Najma Shaheen 2579 Health  

71 

Ms. Najma Shaheen 2580 Elementary & Secondary 

Education 

Replied 23-Nov-15 

72 
Mr. Iftikhar Ali 2581 Health Lapsed 

prorogation 

73 
Mr. Arshad Ali 2582 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation 

74 Mr. Zareen Gul Khan 2583 Finance Replied 18-Dec-15 

75 Mufti Said Janan 2584 Mineral  Replied 17-Nov-15 

76 Mr. Saleh Muhammad 2585 Finance Replied 18-Dec-15 



77 

Mr. Zareen Gul Khan 2586 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

78 
Mufti Said Janan 2587 Transport  Lapsed 

prorogation  

79 

Ms. Meraj Hamayun 2588 Zakat, Ushr, Social Welfare, 

Special Education & 
Women Empowerment 

Lapsed 

prorogation  

80 

Mr. Saleh Muhammad 2589 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

81 

Mr. Saleh Muhammad 2590 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

82 
Mr. Saleh Muhammad 2591 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

83 

Mr. Saleh Muhammad 2592 Health Lapsed 

prorogation  
  



Serial # 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

84 

Mufti Said Janan 2593 Relief, Rehabilitation & 
Settlement 

Refer to 
Committee 18-
Dec-15 

85 
Mr. Saleh Muhammad 2594 Agriculture, Fisheries, Live 

Stock & Cooperation 
Replied 18-Dec-15 

86 

Mufti Said Janan 2595 Higher Education, Archives 

& Libraries 

Lapsed 

prorogation 

87 

Maulana Fazal Ghafoor 2596 Auqaf, Hajj, Religious & 

Minority Affairs 

Lapsed 17-Nov-15 

88 
Maulana Fazal Ghafoor 2597 Higher Education, Archives 

& Libraries 
Lapsed 
prorogation 

89 Ms. Meraj Hamayun 2598 Social Welfare  Replied 18-Dec-15 

90 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2599 Agriculture, Fisheries, Live 
Stock & Cooperation 

Pending 18-Dec-
15 

91 
Mufti Said Janan 2600 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

92 
Mufti Said Janan 2601 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

93 

Mr. Bakht Baidar  2602 Environment  Lapsed 

prorogation  

94 
Mufti Said Janan 2603 Energy & Power Lapsed 

prorogation  

95 

Maulana Fazal Ghafoor 2604 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

96 
Mr. Baber Salim 2605 Health Lapsed 

prorogation  

97 
Mr. Azam Khan Durrani  2606 Health Lapsed 

prorogation  

98 
Syed Jafar Shah 2607 Environment  Lapsed 

prorogation  

99 
Syed Jafar Shah 2608 Higher Education, Archives 

& Libraries 
Lapsed 
prorogation  

100 

Syed Jafar Shah 2609 Higher Education, Archives 

& Libraries 

Lapsed 

prorogation  

101 

Mufti Said Janan 2610 Health Lapsed 

prorogation  

102 
Syed Jafar Shah 2611 Planning & Development  Lapsed 

prorogation  

103 

Syed Jafar Shah 2612 Planning & Development  Lapsed 

prorogation  

104 

Mufti Said Janan 2613 Local Government, 
Elections & Rural 

Development 

Lapsed 
prorogation  



105 

Mufti Said Janan 2614 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  

106 
Mufti Said Janan 2615 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

107 

Mufti Said Janan 2616 Transport  Lapsed 

prorogation  

108 
Mufti Said Janan 2617 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

  



Serial # 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

109 
Maulana Fazal Ghafoor 2618 Auqaf, Hajj, Religious & 

Minority Affairs 
Lapsed 17-Nov-15 

110 

Nawabzada Wali 

Muhammad 

2619 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

111 
Nawabzada Wali 
Muhammad 

2620 Communication & Works Lapsed 
prorogation  

112 
Sahibzada Sana Ullah 2621 Zakat Ushr Lapsed 

prorogation  

113 
Sahibzada Sana Ullah 2622 Zakat Ushr Lapsed 

prorogation  

114 
Maulana Fazal Ghafoor 2623 Irrigation  Lapsed 

prorogation  

115 
Mr. Sultan Muhammad 
Khan  

2624 Finance Lapsed 
prorogation  

116 
Sahibzada Sana Ullah 2625 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

117 
Mufti Said Janan 2626 Inter Provincial 

Corrdination 
Lapsed 
prorogation  

118 

Mr. Sultan Muhammad 

Khan  

2627 Law, Parliamentary Affairs 

& Human Rights  

Lapsed 

prorogation  

119 
Sahibzada Sana Ullah 2628 Health Lapsed 

prorogation  

120 

Sahibzada Sana Ullah 2629 Health Lapsed 

prorogation  

121 
Mufti Said Janan 2630 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

122 

Mufti Said Janan 2631 Local Government, 
Elections & Rural 

Development 

Lapsed 
prorogation  

123 
Syed Jafar Shah 2632 Health Lapsed 

prorogation  

124 

Mufti Said Janan 2633 Health Lapsed 

prorogation  

125 
Syed Jafar Shah 2634 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

126 
Syed Jafar Shah 2635 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

127 
Syed Jafar Shah 2636 Agriculture, Fisheries, Live 

Stock & Cooperation 
Lapsed 
prorogation  

128 
Mr. Saleh Muhammad 2637 Agriculture, Fisheries, Live 

Stock & Cooperation 
Lapsed 
prorogation  

129 

Mr. Saleh Muhammad 2638 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  



130 

Mr. Saleh Muhammad 2639 Higher Education, Archives 

& Libraries 

Lapsed 

prorogation  

131 

Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2640 Local Government, 
Elections & Rural 
Development 

Lapsed 
prorogation  

132 

Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2641 Local Government, 
Elections & Rural 

Development 

Lapsed 
prorogation  

133 
Mr. Muhammad Usmat 
Ullah 

2642 Communication & Works Lapsed 
prorogation  

  



Serial # 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

134 
Mr. Muhammad Usmat 
Ullah 

2643 Communication & Works Lapsed 
prorogation  

135 

Mr. Muhammad Usmat 

Ullah 

2644 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

136 
Mr. Muhammad Usmat 
Ullah 

2645 Communication & Works Lapsed 
prorogation  

137 
Mr. Saleh Muhammad 2646 Health Lapsed 

prorogation  

138 
Mr. Saleh Muhammad 2647 Health Lapsed 

prorogation  

139 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2648 Health Lapsed 
prorogation  

140 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2649 Labour Pending  1-Dec-15 

141 Mr. Saleh Muhammad 2650 Labour Lapsed 1-Dec-15 
142 Mr. Saleh Muhammad 2651 Industries, Commerce  Lapsed 1-Dec-15 
143 Mr. Saleh Muhammad 2652 Industries, Commerce  Lapsed 1-Dec-15 

144 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2653 Labour Replied 1-Dec-15 

145 
Mr. Saleh Muhammad 2654 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

146 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2655 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

147 Mr. Saleh Muhammad 2656 Industries, Commerce  Lapsed 1-Dec-15 

148 Mr. Saleh Muhammad 2657 Industries, Commerce  Lapsed 1-Dec-15 

149 

Mr. Saleh Muhammad 2658 Higher Education, Archives 

& Libraries 

Lapsed 

prorogation  

150 

Mr. Saleh Muhammad 2659 Higher Education, Archives 

& Libraries 

Lapsed 

prorogation  

151 
Mr. Mr. Bakht Baidar  2660 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

152 

Mr. Saleh Muhammad 2661 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

153 
Mufti Said Janan 2662 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

154 
Mr. Sultan Muhammad 
Khan  

2663 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

155 
Maulana Fazal Ghafoor 2664 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

156 
Maulana Fazal Ghafoor 2665 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

157 

Sahibzada Sana Ullah 2666 Communication & Works Lapsed 

prorogation  



158 

Mr. Saleh Muhammad 2667 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  
  



Serial # 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

159 
Mr. Saleh Muhammad 2668 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  

160 

Mr. Saleh Muhammad 2669 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  

161 
Mr. Saleh Muhammad 2670 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  

162 
Mr. Salim Khan 2671 Higher Education, Archives 

& Libraries 
Lapsed 
prorogation  

163 
Mr. Saleh Muhammad 2672 Health Lapsed 

prorogation  

164 
Mr. Saleh Muhammad 2673 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

165 
Mr. Salim Khan 2674 Planning & Development  Lapsed 

prorogation  

166 
Mr. Saleh Muhammad 2675 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

167 
Mr. Saleh Muhammad 2676 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

168 

Mr. Saleh Muhammad 2677 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

169 
Mr. Saleh Muhammad 2678 Finance Lapsed 

prorogation  

170 

Mr. Saleh Muhammad 2679 Finance Lapsed 

prorogation  

171 
Mr. Saleh Muhammad 2680 Finance Lapsed 

prorogation  

172 
Mr. Saleh Muhammad 2681 Finance Lapsed 

prorogation  

173 
Mr. Saleh Muhammad 2682 Planning & Development  Lapsed 

prorogation  

174 
Mr. Saleh Muhammad 2683 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  

175 

Mr. Salim Khan 2684 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

176 

Mr. Saleh Muhammad 2685 Social Welfare  Lapsed 

prorogation  

177 
Ms. Najma Shaheen 2686 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

178 

Ms. Najma Shaheen 2687 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

179 
Ms. Najma Shaheen 2688 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  



180 

Ms. Najma Shaheen 2689 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

181 
Ms. Najma Shaheen 2690 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

182 

Ms. Najma Shaheen 2691 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

183 
Sahibzada Sana Ullah 2692 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

184 
Sahibzada Sana Ullah 2693 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

185 
Sahibzada Sana Ullah 2694 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

  



Serial # 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

186 

Sahibzada Sana Ullah 2695 Local Government, 
Elections & Rural 
Development 

Lapsed 
prorogation  

187 
Sahibzada Sana Ullah 2696 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

188 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

2697 Housing Lapsed 

prorogation  

189 

Sahibzada Sana Ullah 2698 Health Lapsed 

prorogation  

190 
Sahibzada Sana Ullah 2699 Health Lapsed 

prorogation  

191 

Mr.  Askar Pervaiz 2700 Zakat, Ushr, Social Welfare, 

Special Education & 
Women Empowerment 

Lapsed 

prorogation  

192 

Mr. Askar Pervaiz 2701 Auqaf, Hajj, Religious & 

Minority Affairs 

Lapsed 

prorogation  

193 
Mr. Gohar Ali Khan 2702 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

194 
Mr. Gohar Ali Khan 2703 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

195 

Mr. Saleh Muhammad 2704 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

196 
Mr. Mehmood Jan 2705 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

197 
Ms. Sobia Shahid 2706 Information, Public 

Relation & Culture 
Lapsed 
prorogation  

198 
Ms. Sobia Shahid 2707 Information, Public 

Relation & Culture 
Lapsed 
prorogation  

199 
Maulana Fazal Ghafoor 2708 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

200 
Mr. Zareen Gul Khan 2709 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

201 
Mr. Zareen Gul Khan 2710 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

 

16th session 

Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

202 

Ms. Romana Jalil 2711 Relief, Rehabilitation & 
Settlement 

Lapsed absence of 
Mover 

14/03/2016  

203 
Mr. Mahmood Ahmad 
Khan 

2712 Irrigation Lapsed absence of 
Mover 



14/03/2016 

204 

Mr. Mahmood Ahmad 
Khan 

2713 Irrigation Lapsed absence of 
Mover 
14/03/2016 

205 

Mr. Mahmood Ahmad 

Khan 

2714 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 

Lapsed absence of 

Mover 
14/03/2016 

206 

Mr. Muhammad Ali 

Shah 

2715 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 

Lapsed absence of 

Mover 
14/03/2016 

  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

207 

Mr. Muhammad Ali 
Shah 

2716 Agriculture, Fisheries, Live Stock 
& Cooperation 

Lapsed absence of 
Mover 
14/03/2016 

208 

Mr. Muhammad Ali 
Shah 

2717 Agriculture, Fisheries, Live Stock 
& Cooperation 

Lapsed absence of 
Mover 

14/03/2016 

209 

Mr. Muhammad Ali 
Shah 

2718 Agriculture, Fisheries, Live Stock 
& Cooperation 

Lapsed absence of 
Mover 

14/03/2016 

210 
Mr. Saleem Khan 2719 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

211 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2720 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

212 

Ms. Romana Jalil 2721 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

213 
Mr. Saleem Khan 2722 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

214 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2723 Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

215 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2724 Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

216 
Mr. Saleem Khan 2725 Revenue & Estate Lapsed 

prorogation  

217 

Ms. Uzma Khan 2726 Administration Lapsed absence of 

Mover 
14/03/2016 

218 
Sahibzada Sanaullah 2727 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

219 
Sahibzada Sanaullah 2728 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

220 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2729 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

221 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

2730 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

222 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2731 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

223 

Mr. Saleem Khan 2732 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

224 
Mr. Saleem Khan 2733 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

225 

Ms. Uzma Khan 2734 Health Lapsed 

prorogation  
226 Mr. Saleem Khan 2735 Environment Lapsed 



prorogation  

227 
Mr. Saleem Khan 2736 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

228 
Mr. Bakht Baidar 2737 Irrigation Lapsed 

prorogation  

229 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

2738 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

230 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2739 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

231 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2740 Public Health Engineering Lapsed 
prorogation  

232 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2741 Housing  Lapsed 
prorogation  

233 
Ms. Uzma Khan 2742 Health Replied on 

25/03/2016 

234 
Sahibzada Sanaullah 2743 Health Replied on 

25/03/2016 

235 
Sahibzada Sanaullah 2744 Health Replied on 

25/03/2016 

236 
Sahibzada Sanaullah 2745 Health Lapsed 

prorogation  

237 

Sahibzada Sanaullah 2746 Health Lapsed 

prorogation  

238 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2747 Health Replied on 
25/03/2016 

239 

Mr. Sardar Hussain 2748 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

240 
Mr. Salim Khan 2749 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

241 
Sahibzada Sanaullah 2750 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

242 
Sahibzada Sanaullah 2751 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

243 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2752 Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

244 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

2753 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

245 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

2754 Science Technology & 

Information Technology  

Lapsed 

prorogation  

246 
Sahibzada Sanaullah 2755 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

247 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

2756 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

248 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2757 Administration  Lapsed 
prorogation  

249 

Sahibzada Sanaullah 2758 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 

Ref To Committee 

on 14/03/2016 

250 
Sahibzada Sanaullah 2759 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Ref To Committee 
on 14/03/2016 

251 

Sahibzada Sanaullah 2760 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Replied  on 
14/03/2016 

252 

Sahibzada Sanaullah 2761 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Replied  on 
14/03/2016 

253 
Mr. Bakht Baidar 2762 Communication & Works Lapsed 

prorogation 

254 

Mr. Bakht Baidar 2763 Home & Tribal Affairs Replied on 

25/03/2016  

255 
Mr. Bakht Baidar 2764 Environment Lapsed 

prorogation  

256 
Mr. Bakht Baidar 2765 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

257 

Mr. Azam Khan Durrani 2766 Environment Lapsed 

prorogation  

258 
Mr. Azam Khan Durrani 2767 Environment Lapsed 

prorogation  

259 
Mr.  Azam Khan Durrani  2768 Environment Lapsed 

prorogation  

260 
Mr.  Azam Khan Durrani  2769 Environment Lapsed 

prorogation  

261 
Ms. Najma Shaheen 2770 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

262 
Ms. Najma Shaheen 2771 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

263 
Ms. Najma Shaheen 2772 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

264 

Ms. Najma Shaheen 2773 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

265 
Ms. Najma Shaheen 2774 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

266 
Ms. Najma Shaheen 2775 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

267 

Ms. Najma Shaheen 2776 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

268 Ms. Najma Shaheen 2777 Public Health Engineering Lapsed 



prorogation  

269 
Ms. Najma Shaheen 2778 Home & Tribal Affairs Ref To Committee 

on 01/04/2016 
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

270 
Ms. Najma Shaheen 2779 Home & Tribal Affairs Replied on 

01/04/2016 

271 

Mr. Bakht Baidar 2780 Zakat, Ushr, Social Welfare, 

Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 

prorogation 

272 

Mr. Bakht Baidar 2781 Zakat, Ushr, Social Welfare, 

Special 
 Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 

prorogation  

273 

Ms. Amina Sardar 2782 Local Government, Elections & 
Rural Development 
 

Lapsed 
prorogation  

274 
Mr. Bakht Baidar 2783 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

275 
Mr. Bakht Baidar 2784 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

276 

Mr. Azam Khan Durrani 2785 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

277 
Mr. Azam Khan Durrani 2786 Local Government, Elections & 

Rural Development,  
Lapsed 
prorogation  

278 

Ms. Najma Shaheen 2787 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

279 

Ms. Najma Shaheen 2788 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

280 
Ms. Najma Shaheen 2789 Mines & Minerals   Development Lapsed 

prorogation  

281 
Ms. Sobia Shahid  2790 Higher Education, Archives &  

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

282 
Ms. Najma Shaheen 2791 Health Ref To Committee 

on 25/03/2016 

283 
Ms. Najma Shaheen 2792 Health Replied on 

25/03/2016 

284 

Ms. Najma Shaheen 2793 Health Replied on 

01/04/2016 

285 
Ms. Najma Shaheen 2794 Health Replied on 

01/04/2016  

286 

Ms. Najma Shaheen 2795 Health Replied on 

01/04/2016 

287 
Ms. Sobia Shahid 2796 Health Lapsed 

prorogation  

288 

Ms. Sobia Shahid 2797 Health Deferred on 

01/04/2016 

289 Ms. Najma Shaheen 2798 Health Lapsed 



prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

290 
Ms. Sobia Shahid 2799 Establishment Lapsed 

prorogation  

291 

Ms. Sobia Shahid 2800 Establishment Deferred on 

01/04/2016 

292 
Ms. Sobia Shahid 2801 Law, Parliamentary Affairs & 

Human Rights 
Lapsed 
prorogation  

293 
Ms. Sobia Shahid 2802 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

294 

Ms. Sobia Shahid 2803 Local Government, Elections & 
Rural Development 
 

Lapsed 
prorogation  

295 

Ms. Sobia Shahid 2804 Revenue & Estate Replied on 

28/03/2016 

296 
Ms. Sobia Shahid 2805 Revenue & Estate Replied on 

03/05/2016 

297 
Ms. Sobia Shahid 2806 Administration Lapsed 

prorogation  

298 
Ms. Sobia Shahid 2807 Higher Education, Archives &  

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

299 
Ms. Sobia Shahid 2808 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

300 
Ms. Sobia Shahid 2809 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

301 
Ms. Sobia Shahid 2810 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

302 

Ms. Sobia Shahid 2811 Transport  Lapsed 

prorogation  

303 

Ms. Sobia Shahid 2812 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

304 
Ms. Sobia Shahid 2813 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

305 

Ms. Sobia Shahid 2814 Planning& Development  Lapsed 

prorogation  

306 
Ms. Sobia Shahid 2815 Health  Lapsed 

prorogation  

307 
Ms. Sobia Shahid 2816 Health Lapsed 

prorogation  

308 
Ms. Sobia Shahid 2817 Planning& Development  Lapsed 

prorogation  

309 
Ms. Sobia Shahid 2818 Health Lapsed 

prorogation  

310 

Maulana Fazal Ghafoor 2819 Irrigation Lapsed 

prorogation  



  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

311 
Maulana Fazal Ghafoor 2820 Irrigation Lapsed 

prorogation  

312 

Maulana Fazal Ghafoor 2821 Irrigation Lapsed absence of 

Mover 
29/03/2016  

313 

Maulana Fazal Ghafoor 2822 Higher Education, Archives &  

Libraries 

Lapsed 

prorogation  

314 

Mr. Shah Hussain Khan 2823 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

315 

Maulana Fazal Ghafoor 2824 Aufaq, Hajj Lapsed absence of 
Mover 
28/03/2016  

316 

Maulana Fazal Ghafoor 2825 Aufaq, Hajj Lapsed absence of 
Mover 

28/03/2016 

317 

Ms. Uzma Khan 2826 Agriculture, Fisheries, Live Stock 
& Cooperation 

Lapsed absence of 
Mover 

14/03/2016 

318 

Ms. Sobia Shahid 2827 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special  
Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

319 

Ms. Sobia Shahid 2828 Zakat, Ushr, Social Welfare, 

Special  
Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 

prorogation  

320 

Maulana Fazal Ghafoor 2829 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special  

Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

321 

Maulana Fazal Ghafoor 2830 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special 
 Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

322 

Maulana Fazal Ghafoor 2831 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 

Lapsed 

prorogation  

323 

Maulana Fazal Ghafoor 2832 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special  
Education & Women 
Empowerment 

Lapsed absence of 
Mover 
29/03/2016 

324 

Maulana Fazal Ghafoor 2833 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 

Lapsed absence of 

Mover 
29/03/2016 



325 

Sahibzada Sanaullah 2834 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

326 
Mr. Shah Hussain Khan 2835 Elementary & Secondary 

Education 
Withdraw 

327 

Ms. Sobia Shahid 2836 Information, Public Relation & 

Culture 

Lapsed 

prorogation 

328 
Ms. Sobia Shahid 2837 Information, Public Relation & 

Culture 
Lapsed 
prorogation  

  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

329 
Sardar Muhammad 
Idrees 

2838 Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

330 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

2839 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

331 
Maulana Fazal Ghafoor 2840 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

332 
Maulana Fazal Ghafoor 2841 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

333 
Maulana Fazal Ghafoor 2842 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

334 
Sahibzada Sanaullah 2843 Health Replied on 

25/03/2016 

335 
Ms. Sobia Shahid 2844 Science Technology & 

Information Technology  
Deferred on 
01/04/2016 

336 
Ms. Rashda Riffat 2845 Health Replied on 

01/04/2016 

337 
Maulana Fazal Ghafoor 2846 Planning & Development Replied on 

01/04/2016 

338 

Maulana Fazal Ghafoor 2847 Health Lapsed 

prorogation  

339 
Maulana Fazal Ghafoor 2848 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 
Lapsed 
prorogation  

340 

Maulana Fazal Ghafoor 2849 Health Lapsed 

prorogation  

341 
Maulana Fazal Ghafoor 2850 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

342 
Maulana Fazal Ghafoor 2851 Health Lapsed 

prorogation  

343 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha  

2852 Revenue & Estate  Lapsed 
prorogation  

344 
Sahibzada Sanaullah 2853 Irrigation Replied  on 

14/03/2016 

345 

Mufti Said Janan 2854 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 

Lapsed 

prorogation  

346 

Mufti Said Janan 2855 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 

Lapsed 

prorogation  

347 

Mufti Said Janan 2856 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

348 
Maulana Fazal Ghafoor 2857 Environment  Lapsed 

prorogation  

349 

Mufti Said Janan 2858 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 

Lapsed absence of 

mover 



03/05/2016  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

350 
Maulana Fazal Ghafoor 2859 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

351 

Mufti Said Janan 2860 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

352 
Mufti Said Janan 2861 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

353 
Mufti Said Janan 2862 Energy & Power Lapsed 

prorogation  

354 
Mufti Said Janan 2863 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

355 
Mufti Said Janan 2864 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

356 
Mufti Said Janan 2865 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

357 
Mufti Said Janan 2866 Health Lapsed 

prorogation  

358 
Mufti Said Janan 2867 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

359 

Mufti Said Janan 2868 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

360 
Mufti Said Janan 2869 Finance Lapsed 

prorogation  

361 

Mufti Said Janan 2870 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

362 
Mufti Said Janan 2871 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

363 
Mufti Said Janan 2872 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

364 
Mufti Said Janan 2873 Health Lapsed 

prorogation  

365 
Mufti Said Janan 2874 Health Lapsed 

prorogation  

366 

Maulana Fazal Ghafoor 2875 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

367 

Maulana Fazal Ghafoor 2876 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

368 
Maulana Fazal Ghafoor 2877 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

369 

Maulana Fazal Ghafoor 2878 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

370 
Maulana Fazal Ghafoor 2879 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

371 
Mufti Said Janan 2880 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

372 

Mufti Said Janan 2881 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

373 
Maulana Fazal Ghafoor 2882 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

374 
Mufti Said Janan 2883 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

375 
Maulana Fazal Ghafoor 2884 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

376 
Maulana Fazal Ghafoor 2885 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

377 

Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2886 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Replied on 
29/03/2016 

378 

Syed Jafar Shah 2887 Agriculture, Fisheries, Live Stock 
&, Cooperation 

Lapsed absence of 
Mover 
29/03/2016 

379 
Ms.Sobia Shahid  2888 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

380 

Ms.Sobia Shahid 2889 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

381 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2890 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

382 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2891 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

383 
Syed Jafar Shah 2892 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

384 
Syed Jafar Shah 2893 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

385 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2894 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

386 
Ms. Sobia Shahid  2895 Transport  Lapsed 

prorogation  

387 

Ms. Sobia Shahid 2896 Transport Lapsed 

prorogation  

388 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2897 Communication & Works Lapsed 
prorogation  

389 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2898 Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

390 

Syed Jafar Shah 2899 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

391 Syed Jafar Shah 2900 Communication & Works Lapsed 



prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

392 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha  

2901 Health  Deferred on 
01/04/2016 

393 

Ms. Sobia Shahid  2902 Home & Tribal Affairs  Deferred on 

01/04/2016 

394 
Ms. Sobia Shahid 2903 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

395 
Ms. Sobia Shahid 2904 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

396 
Ms. Sobia Shahid 2905 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

397 
Mufti Said Janan 2906 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

398 
Mufti Said Janan 2907 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

399 
Ms. Sobia Shahid 2908 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

400 
Ms. Sobia Shahid 2909 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

401 

Ms. Sobia Shahid 2910 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

402 
Mufti Said Janan 2911 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

403 

Mufti Said Janan 2912 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

404 
Mufti Said Janan 2913 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

405 
Mufti Said Janan 2914 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

406 
Ms. Sobia Shahid 2915 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

407 
Syed Jafar Shah 2916 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 
Lapsed 
prorogation  

408 

Syed Jafar Shah 2917 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 

Lapsed 

prorogation  

409 

Mufti Said Janan 2918 Industries, Commerce  Lapsed absence of 

Mover 
28/03/2016 

410 
Sardar Zahoor Ahmad 2919 Auqaf, Hajj, Religious & Minority 

Affairs 
Replied on 
28/03/2016 

411 
Sardar Zahoor Ahmad 2920 Auqaf, Hajj, Religious & Minority 

Affairs 
Ref To Committee 
on 28/03/2016 

  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

412 

Syed Jafar Shah 2921 Environment Lapsed absence of 
Mover 
28/03/2016 

413 

Syed Jafar Shah 2922 Environment Lapsed absence of 
Mover 

28/03/2016 

414 

Syed Jafar Shah 2923 Environment Lapsed absence of 
Mover 

28/03/2016 

415 
Syed Jafar Shah 2924 Environment Lapsed 

prorogation  

416 
Syed Jafar Shah 2925 Environment Lapsed 

prorogation  

417 

Ms. Meraj Hamayun 

Khan 

2926 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

418 
Syed Jafar Shah 2927 Health Lapsed 

prorogation  

419 
Syed Jafar Shah 2928 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

420 
Syed Jafar Shah 2929 Health Lapsed 

prorogation  

421 
Syed Jafar Shah 2930 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

422 

Mr. Zareen Gul Khan 2931 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

423 
Mr. Zareen Gul Khan 2932 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

424 

Syed Jafar Shah 2933 Revenue & Estate Lapsed 

prorogation 

425 

Mr. Shah Hussain Khan 2934 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 

Replied on 

29/03/2016 

426 

Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2935 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed absence of 
Mover 

29/03/2016 

427 

Mr.  Saleh Muhammad 
Khan 

2936 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed absence of 
Mover 
29/03/2016 

428 

Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2937 Agriculture, Fisheries, Live Stock 
& Cooperation 

Lapsed absence of 
Mover 

29/03/2016 

429 

Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2938 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed absence of 
Mover 

29/03/2016 



  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

430 

Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2939 Finance Lapsed absence of 
Mover 
29/03/2016 

431 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2940 Administration Lapsed 
prorogation  

432 

Mr. Saleh Muhammad 

Khan 

2941 Zakat, Ushr, Social Welfare, 

Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 

prorogation  

433 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2942 Finance Lapsed 
prorogation  

434 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2943 Finance Lapsed 
prorogation  

435 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2944 Finance Lapsed 
prorogation  

436 

Mr. Zareen Gul Khan 2945 Environment Lapsed 

prorogation  

437 
Mr. Zareen Gul Khan  2946 Environment Lapsed 

prorogation  

438 
Mr. Zareen Gul Khan  2947 Environment Lapsed 

prorogation  

439 

Mr. Saleh Muhammad 

Khan 

2948 Environment Lapsed 

prorogation  

440 
Mr. Muhammad Sheraz  2949 Mines & Minerals   Development  Lapsed 

prorogation  

441 
Mr. Shah Hussain Khan 2950 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

442 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2951 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

443 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2952 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

444 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2953 Finance Lapsed 
prorogation  

445 

Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2954 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

446 

Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2955 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

447 

Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2956 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

448 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2957 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Lapsed 
prorogation  



Empowerment 

449 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2958 Health Lapsed 
prorogation  

450 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2959 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

451 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2960 Planning & Development Lapsed 
prorogation  

452 

Mr. Saleh Muhammad 

Khan 

2961 Health Lapsed 

prorogation  

453 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2962 Health Lapsed 
prorogation  

454 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2963 Health Lapsed 
prorogation  

455 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2964 Health Lapsed 
prorogation  

456 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2965 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

457 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2966 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

458 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2967 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

459 
Syed Jafar Shah 2968 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

460 

Syed Jafar Shah 2969 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

461 
 Mr. Zareen Gul Khan  2970 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

462 

Mr. Zareen Gul Khan  2971 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

463 
Mr. Zareen Gul Khan 2972 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

464 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2973 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

465 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2974 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

466 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2975 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

467 

 Mr. Saleh Muhammad 

Khan 

2976 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

468 

Mr. Saleh Muhammad 

Khan 

2977 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

469 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2978 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

470 

Mr. Saleh Muhammad 

Khan 

2979 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

471 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2980 Labour Replied on 
28/03/2016 

472 Ms. Meraj Hamayun 2981 Labour Replied on 



Khan 28/03/2016 
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

473 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2982 Labour Replied on 
28/03/2016 

474 

Ms. Meraj Hamayun 

Khan 

2983 Labour Replied on 

28/03/2016 

475 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2984 Public Health Engineering Lapsed 
prorogation  

476 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2985 Public Health Engineering Lapsed 
prorogation  

477 
Mr. Zareen Gul Khan 2986 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

478 
Maulana Fazal Ghafoor 2987 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

479 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2988 Home & Tribal Affairs Lapsed 
prorogation  

480 
Syed Jafar Shah 2989 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

481 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2990 Home & Tribal Affairs Lapsed 
prorogation  

482 

Mr. Saleh Muhammad 

Khan 

2991 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

483 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

2992 Home & Tribal Affairs Lapsed 
prorogation  

484 

Mr. Saleh Muhammad 

Khan 

2993 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

485 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2994 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

486 
Ms. Meraj Hamayun 
Khan 

2995 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

487 
Ms. Sobia Shahid  2996 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

488 
Ms. Sobia Shahid 2997 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

489 

Ms. Sobia Shahid 2998 Housing  Lapsed 

prorogation  

490 

Maulana Fazal Ghafoor 2999 Public Health Engineering  Lapsed 

prorogation  

491 
Ms. Sobia Shahid  3000 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

492 

Maulana Fazal Ghafoor 3001 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

493 
Ms. Sobia Shahid 3002 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

494 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

3003 Agriculture, Fisheries, Live Stock 
& Cooperation 

Lapsed 
prorogation  

495 

Mufti Said Janan 3004 Transport Lapsed 

prorogation  

496 
Ms. Najma Shaheen 3005 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

497 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3006 Population Welfare  Rule 38 on 
06/05/2016 

498 
Maulana Fazal Ghafoor 3007 Home & Tribal Affairs  Lapsed 

prorogation  

499 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3008 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

500 
Ms. Najma Shaheen 3009 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

501 
Mr. Shah Hussain Khan 3010 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

502 
Maulana Fazal Ghafoor 3011 Auqaf, Hajj, Religious & Minority 

Affairs 
Lapsed 
prorogation  

503 

Ms. Najma Shaheen 3012 Health Lapsed 

prorogation  

504 
Ms. Najma Shaheen 3013 Health Lapsed 

prorogation  

505 

Mr. Shah Hussain Khan 3014 Establishment Lapsed 

prorogation  

506 
Ms. Sobia Shahid 3015 Establishment Lapsed 

prorogation  

507 
Ms. Sobia Shahid 3016 Establishment Lapsed 

prorogation  

508 
Ms. Sobia Shahid 3017 Establishment Lapsed 

prorogation  

509 
Ms. Sobia Shahid 3018 Establishment Lapsed 

prorogation  

510 

Ms. Najma Shaheen 3019 Health Lapsed 

prorogation  

511 

Ms. Najma Shaheen 3020 Health Lapsed 

prorogation  

512 
Ms. Najma Shaheen 3021 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

513 

Ms. Sobia Shahid 3022 Mines & Minerals   Development Lapsed 

prorogation  

514 
Mr. Muhammad Ali 
Shah 

3023 Environment Lapsed 
prorogation  

515 Malik Noor Saleem 3024 Administration  Lapsed 



prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

516 
Malik Noor Saleem 3025 Health  Lapsed 

prorogation  

517 

Malik Noor Saleem 3026 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

518 

Mufti Said Janan 3027 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

519 

Malik Noor Saleem 3028 Higher Education, Archives & 

Libraries  

Lapsed 

prorogation  

520 
Malik Noor Saleem 3029 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

521 

Mufti Said Janan 3030 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 

Lapsed 

prorogation  

522 
Mr. Saleh Muhammad 
Khan 

3031 Home & Tribal Affairs Lapsed 
prorogation  

523 
Mufti Said Janan 3032 Environment Lapsed 

prorogation  

524 

Mufti Said Janan 3033 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

525 

Mufti Said Janan 3034 Health Lapsed 

prorogation  

526 
Mufti Said Janan 3035 Health Lapsed 

prorogation  

527 
Mufti Said Janan 3036 Health Lapsed 

prorogation  

528 
Mr. Bakht Baidar 3037 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

529 
Mr. Bakht Baidar 3038 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

530 
Mr. Bakht Baidar 3039 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

531 
Mr. Yaseen Khan Khalil 3040 Health Lapsed 

prorogation  

532 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha  

3041 Administration  Lapsed 

prorogation  

533 
Ms. Najma Shaheen 3042 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

534 
Ms. Najma Shaheen 3043 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

535 

Ms. Najma Shaheen 3044 Establishment Lapsed 

prorogation  

536 Ms. Najma Shaheen 3045 Administration Lapsed 



prorogation  

537 
Malik Noor Saleem 3046 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

538 

Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3047 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

539 
Ms. Najma Shaheen 3048 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

540 

Ms. Najma Shaheen 3049 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

541 

Ms. Najma Shaheen 3050 Higher Education, Archives & 

Libraries 

Lapsed 

prorogation  

542 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3051 Food Lapsed 
prorogation  

543 

Malik Noor Salim Khan 3052 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

544 
Malik Noor Salim Khan 3053 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

545 
Malik Noor Salim Khan 3054 Energy & Power Lapsed 

prorogation  

546 
Malik Noor Salim Khan 3055 Communication & Works  Lapsed 

prorogation  

547 
Malik Noor Salim Khan 3056 Health  Lapsed 

prorogation  

548 
Malik Noor Salim Khan 3057 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

549 
Malik Noor Salim Khan 3058 Health  Lapsed 

prorogation  

550 

Malik Noor Salim Khan 3059 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

551 

Malik Noor Salim Khan 3060 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

552 
Malik Noor Salim Khan 3061 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum  
Lapsed 
prorogation  

553 

Malik Noor Salim Khan 3062 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 

Lapsed 

prorogation  

554 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha  

3063 Health  Lapsed 
prorogation  

555 
Ms. Najma Shaheen 3064 Auqaf, Hajj, Religious & Minority 

Affairs 
Lapsed 
prorogation  

556 
Ms. Najma Shaheen 3065 Establishment Lapsed 

prorogation  

557 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3066 Elementary & Secondary 
Education  

Lapsed 
prorogation  

558 

Malik Noor Salim Khan 3067 Public Health Engineering  Lapsed 

prorogation  



559 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

3068 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

560 
Mr. Sardar Hussain 3069 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

561 

Mufti Said Janan 3070 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

562 
Mr. Sardar Hussain 3071 Health Lapsed 

prorogation  

563 
Mr. Wajeh uz Zaman 
Khan 

3072 Health Lapsed 
prorogation  

564 
Maulana Fazal Ghafoor 3073 Health Lapsed 

prorogation  

565 
Malik Noor Salim Khan 3074 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

566 
Malik Noor Salim Khan 3075 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

567 
Malik Noor Salim Khan 3076 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

568 
Malik Noor Salim Khan 3077 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

569 

Malik Noor Salim Khan 3078 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

570 
Malik Noor Salim Khan 3079 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

571 

Malik Noor Salim Khan 3080 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

572 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3081 Home & Tribal Affairs Lapsed 
prorogation  

573 
Mr. Sardar Hussain 3082 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

574 
Mr. Sardar Hussain 3083 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

575 
Maulana Fazal Ghafoor  3084 Revenue & Estate  Lapsed 

prorogation  

576 

Mr. Sardar Hussain 3085 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

577 

Mufti Said Janan 3086 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

578 
Mr. Sardar Hussain 3087 Finance Lapsed 

prorogation  

579 

Mr. Askar Pervaiz  3088 Finance  Lapsed 

prorogation  

580 

Mr. Sardar Hussain 3089 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  



581 

Maulana Fazal Ghafoor  3090 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

582 
Mr. Sardar Hussain 3091 Health Lapsed 

prorogation  

583 

Mr. Askar Pervaiz 3092 Health Lapsed 

prorogation  

584 
Mr. Askar Pervaiz 3093 Health Lapsed 

prorogation  

585 
Ms. Sobia Shahid  3094 Mines & Minerals   Development  Lapsed 

prorogation  

586 

Mr. Fakhr Azam Wazir 3095 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

587 

Mr. Fakhr Azam Wazir 3096 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

588 
Mr. Zareen Gul Khan  3097 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

589 
Mr. Zareen Gul Khan  3098 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

590 
Mr. Zareen Gul Khan  3099 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

591 
Mr. Zareen Gul Khan  3100 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

592 
Mr. Zareen Gul Khan  3101 Health Lapsed 

prorogation  

593 
Mr. Zareen Gul Khan  3102 Health Lapsed 

prorogation  

594 

Mr. Zareen Gul Khan  3103 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  
 

17th Session  

Serial 
# 

Mover Name Question 
# 

Department  Status  

595 
Ms. Amna Sardar 2391 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 
Ref To Committee 
on 06/05/2016 

596 

Ms. Amna Sardar 2392 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 

Ref To Committee 

on 06/05/2016 

597 
Ms. Amna Sardar 2425 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 
Replied on 
06/05/2016 

598 
Mufti Said Janan 2458 Health Replied on 

06/05/2016 

599 
Mufti Said Janan 2459 Health Replied on 

06/05/2016 

600 
Maulana Fazal Ghafoor 2507 Home & Tribal Affairs Replied on 

06/05/2016 



  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

601 
Ms. Sobia Shahid 2797 Health Lapsed 

prorogation  

602 

Ms. Sobia Shahid 2800 Establishment Lapsed 

prorogation  

603 
Ms. Sobia Shahid 2805 Revenue & Estate Pending  on 

28/03/2016 

604 
Ms. Sobia Shahid 2844 Science Technology & 

Information Technology  
Lapsed 
prorogation  

605 
Mufti Said Janan 2858 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 
Pending on 
29/03/2016 

606 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

2901 Health Replied on 
06/05/2016 

607 
Ms. Sobia Shahid 2902 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation 

608 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3006 Population Welfare Rule 38 

609 
Mr. Zareen Gul Khan  3101 Health Lapsed 

prorogation  

610 

Ms. Sobia Shahid 3104 Law, Parliamentary Affairs & 

Human Rights 

Lapsed 

prorogation  

611 
Ms. Sobia Shahid 3105 Mines & Minerals   Development Ref to Com on 

03/05/2016 

612 

Ms. Sobia Shahid 3106 Mines & Minerals   Development Replied on 

03/05/2016 

613 
Ms. Sobia Shahid 3107 Establishment Lapsed 

prorogation  

614 
Ms. Sobia Shahid 3108 Establishment Lapsed 

prorogation  

615 
Ms. Sobia Shahid 3109 Establishment Lapsed 

prorogation  

616 
Ms. Sobia Shahid 3110 Establishment Lapsed 

prorogation  

617 

Ms. Sobia Shahid 3111 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

618 

Ms. Sobia Shahid 3112 Housing Lapsed 

prorogation  

619 
Ms. Sobia Shahid 3113 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

620 

Ms. Sobia Shahid 3114 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

621 
Ms. Sobia Shahid 3115 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

622 Ms. Sobia Shahid 3116 Home & Tribal Affairs Lapsed 



prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

623 
Ms. Sobia Shahid 3117 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

624 

Ms. Sobia Shahid 3118 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

625 
Ms. Sobia Shahid 3119 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

626 
Ms. Sobia Shahid 3120 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

627 
Ms. Sobia Shahid 3121 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

628 
Ms. Sobia Shahid 3122 Transport Lapsed 

prorogation  

629 
Ms. Sobia Shahid 3123 Information, Public Relation & 

Culture 
Lapsed 
prorogation  

630 
Ms. Sobia Shahid 3124 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

631 
Ms. Sobia Shahid 3125 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

632 

Ms. Sobia Shahid 3126 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

633 
Ms. Sobia Shahid 3127 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

634 

Ms. Sobia Shahid 3128 Health Lapsed 

prorogation  

635 
Ms. Sobia Shahid 3129 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

636 
Ms. Sobia Shahid 3130 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

637 
Ms. Sobia Shahid 3131 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

638 
Ms. Sobia Shahid 3132 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

639 

Ms. Sobia Shahid 3133 Health Lapsed 

prorogation  

640 

Ms. Sobia Shahid 3134 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

641 
Ms. Sobia Shahid 3135 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

642 

Ms. Sobia Shahid 3136 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

643 
Ms. Sobia Shahid 3137 Establishment Lapsed 

prorogation  

644 

Ms. Sobia Shahid 3138 Transport Lapsed 

prorogation  

645 
Ms. Sobia Shahid 3139 Health Lapsed 

prorogation  

646 

Ms. Sobia Shahid 3140 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

647 
Ms. Sobia Shahid 3141 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

648 

Ms. Sobia Shahid 3142 Zakat, Ushr, Social Welfare, 

Special Education & Women 
Empowerment 

Replied on 

03/05/2016 

649 

Ms. Sobia Shahid 3143 Information, Public Relation & 

Culture 

Lapsed 

prorogation  

650 
Ms. Sobia Shahid 3144 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

651 
Ms. Sobia Shahid 3145 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

652 

Ms. Uzma Khan 3146 Administration Lapsed absence of 

mover 
03/05/2016 

653 

Ms. Uzma Khan 3147 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 

Lapsed 

prorogation  

654 
Ms. Uzma Khan 3148 Health Replied on 

06/05/2016 

655 

Ms. Amna Sardar 3149 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation 

656 

Maulana Fazal Ghafoor 3150 Auqaf, Hajj, Religious & Minority 

Affairs 

Replied on 

02/05/2016 

657 
Maulana Fazal Ghafoor 3151 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation 

658 
Maulana Fazal Ghafoor 3152 Revenue & Estate Replied on 

02/05/2016 

659 
Maulana Fazal Ghafoor 3153 Health Rule 38 on 

06/05/2016 

660 
Maulana Fazal Ghafoor 3154 Auqaf, Hajj, Religious & Minority 

Affairs 
Replied on 
02/05/2016 

661 

Maulana Fazal Ghafoor 3155 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

662 
Maulana Fazal Ghafoor 3156 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

663 

Maulana Fazal Ghafoor 3157 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

664 
Maulana Fazal Ghafoor 3158 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

665 
Maulana Fazal Ghafoor 3159 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

666 
Maulana Fazal Ghafoor 3160 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

667 
Maulana Fazal Ghafoor 3161 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

668 
Maulana Fazal Ghafoor 3162 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum  
Lapsed 
prorogation  

669 
Maulana Fazal Ghafoor 3163 Communication & Works  Lapsed 

prorogation  

670 
Maulana Fazal Ghafoor 3164 Health  Lapsed 

prorogation  

671 

Maulana Fazal Ghafoor 3165 Zakat, Ushr, Social Welfare, 

Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed absence of 

mover 
03/05/2016 

672 

Maulana Fazal Ghafoor 3166 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed absence of 
mover 
03/05/2016 

673 

Maulana Fazal Ghafoor 3167 Irrigation Lapsed absence of 
mover 
03/05/2016 

674 

Maulana Fazal Ghafoor 3168 Auqaf, Hajj, Religious & Minority 

Affairs 

Replied on 

02/05/2016 

675 

Maulana Fazal Ghafoor 3169 Home & Tribal Affairs Rule 38 on 

06/05/2016 

676 
Maulana Fazal Ghafoor 3170 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

677 
Maulana Fazal Ghafoor 3171 Health  Lapsed 

prorogation  

678 
Maulana Fazal Ghafoor 3172 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

679 

Maulana Fazal Ghafoor 3173 Irrigation Lapsed absence of 
mover 
03/05/2016 

  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

680 
Maulana Fazal Ghafoor 3174 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

681 

Maulana Fazal Ghafoor 3175 Irrigation Lapsed absence of 

mover 
03/05/2016 

682 

Maulana Fazal Ghafoor 3176 Communication & Works Lapsed 

prorogation 

683 

Maulana Fazal Ghafoor 3177 Planning & Development Replied on 

06/05/2016 

684 
Maulana Fazal Ghafoor 3178 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation 

685 

Maulana Fazal Ghafoor 3179 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

686 
Maulana Fazal Ghafoor 3180 Environment  Lapsed 

prorogation  

687 
Maulana Fazal Ghafoor 3181 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 
Lapsed 
prorogation  

688 
Maulana Fazal Ghafoor 3182 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

689 
Maulana Fazal Ghafoor 3183 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

690 
Mr. Askar Pervaiz 3184 Finance Replied on 

03/05/2016 

691 
Mr. Askar Pervaiz 3185 Health Rule 38 on 

06/05/2016 

692 

Mr. Askar Pervaiz 3186 Health Rule 38 on 

06/05/2016 

693 

Mr. Muhammad Sheraz 3187 Mines & Minerals   Development Lapsed 

prorogation  

694 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3188 Public Health Engineering Lapsed 
prorogation  

695 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

3189 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

696 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3190 Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

697 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3191 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

698 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3192 Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

699 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3193 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

700 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

3194 Housing  Lapsed 

prorogation  



  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

701 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3195 Communication & Works Lapsed 
prorogation  

702 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

3196 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

703 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3197 Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

704 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3198 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

705 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3199 Home & Tribal Affairs Lapsed 
prorogation  

706 

Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3200 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed absence of 
mover 

03/05/2016 

707 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3201 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

708 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3202 Housing Lapsed 
prorogation 

709 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3203 Health Lapsed 
prorogation  

710 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3204 Food Lapsed 
prorogation  

711 

Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3205 Administration Lapsed absence of 
mover 
03/05/2016 

712 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3206 Revenue & Estate Ref To Committee 
on 02/05/2016 

713 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3207 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

714 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3208 Communication & Works Lapsed 
prorogation  

715 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3209 Administration Lapsed 
prorogation  

716 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3210 Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

717 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

3211 Science Technology & 

Information Technology  

Lapsed 

prorogation  

718 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 

3212 Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

719 
Malik Noor Salim Khan 3213 Administration Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

720 
Malik Noor Salim Khan 3214 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

721 

Malik Noor Salim Khan 3215 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

722 
Malik Noor Salim Khan 3216 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

723 
Malik Noor Salim Khan 3217 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

724 
Malik Noor Salim Khan 3218 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 
Lapsed 
prorogation  

725 
Malik Noor Salim Khan 3219 Health  Lapsed 

prorogation  

726 
Malik Noor Salim Khan 3220 Health Lapsed 

prorogation  

727 
Malik Noor Salim Khan 3221 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

728 
Malik Noor Salim Khan 3222 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

729 

Malik Noor Salim Khan 3223 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

730 
Malik Noor Salim Khan 3224 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 
Lapsed 
prorogation  

731 

Malik Noor Salim Khan 3225 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

732 
Malik Noor Salim Khan 3226 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

733 
Malik Noor Salim Khan 3227 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

734 
Malik Noor Salim Khan 3228 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

735 
Malik Noor Salim Khan 3229 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

736 

Malik Noor Salim Khan 3230 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

737 

Malik Noor Salim Khan 3231 Energy & Power Lapsed 

prorogation  

738 
Malik Noor Salim Khan 3232 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

739 

Malik Noor Salim Khan 3233 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

740 
Malik Noor Salim Khan 3234 Health Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

741 
Malik Noor Salim Khan 3235 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

742 

Malik Noor Salim Khan 3236 Higher Education, Archives & 

Libraries 

Lapsed 

prorogation  

743 
Malik Noor Salim Khan 3237 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

744 
Ms. Uzma Khan 3238 Health Lapsed 

prorogation  

745 
Sahibzada Sanaullah 3239 Health Lapsed 

prorogation  

746 
Mr. Fakhr Azam Wazir 3240 Health Lapsed 

prorogation  

747 
Sahibzada Sanaullah 3241 Health Lapsed 

prorogation  

748 
Ms. Ruqia Hina 3242 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

749 
Sahibzada Sanaullah 3243 Health Lapsed 

prorogation  

750 

Mr. Mehmood Jan 3244 Irrigation Replied on 

03/05/2016 

751 
Mr. Mehmood Jan 3245 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

752 

Sahibzada Sanaullah 3246 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

753 
Mr. Zareen Gul Khan 3247 Environment Lapsed 

prorogation  

754 
Mr. Zareen Gul Khan 3248 Environment Lapsed 

prorogation  

755 
Malik Noor Salim Khan 3249 Health Lapsed 

prorogation  

756 
Mr. Muhammad Ali 3250 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

757 

Mr. Azam Khan Durrani 3251 Environment Lapsed 

prorogation  

758 

Mr. Muhammad Ali 3252 Energy & Power Lapsed 

prorogation  

759 

Mr. Muhammad Ali 3253 Irrigation Lapsed absence of 
mover 
03/05/2016 

760 
Mr. Zareen Gul Khan 3254 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

761 
Mr. Yaseen Khan Khalil 3255 Health Lapsed 

prorogation  

762 

Mr. Zareen Gul Khan 3256 Health  Lapsed 

prorogation  

763 
Mr. Zareen Gul Khan 3257 Health Lapsed 

prorogation  

764 
Mr. Zareen Gul Khan  3258 Planning & Development  Lapsed 

prorogation  

765 
Mr. Zareen Gul Khan  3259 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

766 
Mr. Zareen Gul Khan  3260 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

767 
Mr. Zareen Gul Khan  3261 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

768 
Mr. Zareen Gul Khan 3262 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

769 
Mr. Zareen Gul Khan  3263 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

770 

Mr. Zareen Gul Khan  3264 Public Health Engineering  Lapsed 

prorogation  

771 
Mr. Zareen Gul Khan 3265 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

772 

Mr. Zareen Gul Khan 3266 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

773 
Mr. Zareen Gul Khan  3267 Planning & Development  Lapsed 

prorogation  

774 
Sahibzada Sanaullah  3268 Health  Lapsed 

prorogation  

775 
Mr. Mehmood Jan 3269 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

776 
Malik Noor Salim Khan 3270 Health Lapsed 

prorogation  

777 

Muhammad Asmatullah 3271 Health Lapsed 

prorogation  

778 

Mr. Muhammad Ali 3272 Health Lapsed 

prorogation  

779 
Ms. Uzma Khan 3273 Establishment Lapsed 

prorogation  

780 

Maulana Fazal Ghafoor 3274 Health Lapsed 

prorogation  

781 
Mr. Fakhr Azam Wazir 3275 Communication & Works Lapsed 

prorogation  



782 

Malik Noor Salim Khan 3276 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

783 
Mr. Muhammad Ali 3277 Environment Lapsed 

prorogation  

784 

Mr. Muhammad Ali 3278 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

785 
Ms. Sobia Shahid  3279 Mines & Minerals   Development  Lapsed 

prorogation  

786 
Sahibzada Sanaullah 3280 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

787 
Maulana Fazal Ghafoor 3281 Irrigation Lapsed 

prorogation  

788 
Ms. Najma Shaheen 3282 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

789 
Malik Riaz Khan 3283 Labour Lapsed 

prorogation  

790 
Ms. Najma Shaheen 3284 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

791 
Ms. Najma Shaheen 3285 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

792 

Mr. Muhammad Ali 3286 Environment Lapsed 

prorogation  

793 
Mr. Muhammad Ali 3287 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

794 

Mr. Azam Khan Durrani 3288 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

795 
Mr. Azam Khan Durrani 3289 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

796 

Malik Noor Salim Khan 3290 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

797 

Mr. Fakhr Azam Wazir 3291 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

798 
Mr. Muhammad Ali 3292 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation,  
Lapsed 
prorogation  

799 

Mr. Muhammad Ali 3293 Energy & Power Lapsed 

prorogation  

800 
Mr. Muhammad Ali 3294 Environment Lapsed 

prorogation  

801 
Mr. Muhammad Ali 3295 Health Lapsed 

prorogation  

802 

Mr. Ahmad Khan 

Bahadur 

3296 Planning & Development Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

803 
Ms. Uzma Khan 3297 Establishment Lapsed 

prorogation  

804 

Ms. Uzma Khan 3298 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

805 
Mr. Azam Khan Durrani 3299 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

806 
Malik Noor Salim Khan 3300 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 
Lapsed 
prorogation  

807 
Mr. Muhammad Ali 3301 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

808 
Malik Noor Salim Khan 3302 Health Lapsed 

prorogation  

809 
Mr. Fakhr Azam Wazir 3303 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

810 
Mr. Zareen Gul Khan  3304 Environment  Lapsed 

prorogation  

811 
Mufti Said Janan 3305 Health Lapsed 

prorogation  

812 

Mufti Said Janan 3306 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

813 
Mufti Said Janan 3307 Health Lapsed 

prorogation  

814 

Mufti Said Janan 3309 Health Lapsed 

prorogation  

815 
Mufti Said Janan 3310 Health Lapsed 

prorogation  

816 
Mr. Muhammad 
Asmatullah 

3311 Agriculture, Fisheries, Live Stock 
& Cooperation 

Lapsed 
prorogation  

817 
Maulana Fazal Ghafoor 3312 Mines & Minerals   Development Lapsed 

prorogation  

818 
Mufti Said Janan 3313 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

819 

Mr. Azam Khan Durrani 3314 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

820 

Malik Noor Salim Khan 3315 Health Lapsed 

prorogation  

821 
Sardar Zahoor Ahmad 3316 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

822 

Mr. Azam Khan Durrani 3317 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

823 
Malik Noor Salim Khan 3318 Health Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

824 
Mufti Said Janan 3319 Health Lapsed 

prorogation  

825 

Mufti Said Janan 3320 Health Lapsed 

prorogation  

826 
Mufti Said Janan 3321 Planning & Development Lapsed 

prorogation  

827 
Malik Noor Salim Khan 3322 Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 
Lapsed 
prorogation  

828 
Mr. Fakhr Azam Wazir 3323 Health Lapsed 

prorogation  

829 
Mr. Azam Khan Durrani 3324 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

830 

Ms. Rashda Riffat 3325 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

831 
Mr. Fakhr Azam Wazir 3326 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

832 
Maulana Fazal Ghafoor 3327 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

833 
Sahibzada Sanaullah 3328 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

834 
Mr. Wajeh uz Zaman 
Khan 

3329 Health Lapsed 
prorogation  

835 
Sahibzada Sanaullah 3330 Health Lapsed 

prorogation  

836 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 

3331 Administration Lapsed 

prorogation  

837 

Maulana Fazal Ghafoor 3332 Higher Education, Archives & 

Libraries 

Lapsed 

prorogation  

838 

Mr. Fakhr Azam Wazir 3333 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

839 

Mufti Said Janan 3334 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

840 

Mufti Said Janan 3335 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

841 
Mufti Said Janan 3336 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

842 

Mufti Said Janan 3337 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 

Department  Status  

843 
Mufti Said Janan 3338 Industries, Commerce  Lapsed 

prorogation  

844 

Mufti Said Janan 3339 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

845 
Mufti Said Janan 3340 Transport Lapsed 

prorogation  

846 
Mr. Fakhr Azam Wazir 3341 Communication & Works Lapsed 

prorogation  

847 
Mufti Said Janan 3342 Energy & Power Lapsed 

prorogation  

848 
Mufti Said Janan 3343 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

849 
Mufti Said Janan 3344 Environment Lapsed 

prorogation  

850 
Mufti Said Janan 3345 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  

851 
Mufti Said Janan 3346 Relief, Rehabilitation & 

Settlement 
Lapsed 
prorogation  

852 

Mufti Said Janan 3347 Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 

Lapsed 

prorogation  

853 

Mufti Said Janan 3348 Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

854 
Mr. Muhammad Ali 3349 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

855 

Mr. Muhammad Ali 3350 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

856 

Mr. Muhammad Ali 3351 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

857 
Ms. Uzma Khan 3352 Establishment Lapsed 

prorogation  

858 

Mr. Azam Khan Durrani 3353 Environment Lapsed 

prorogation  

859 
Mufti Said Janan 3354 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

860 
Ms. Sobia Shahid 3355 Higher Education, Archives & 

Libraries 
Lapsed 
prorogation  

861 
Mufti Said Janan 3356 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

862 
Maulana Fazal Ghafoor 3357 Public Health Engineering Lapsed 

prorogation  

863 

Mufti Said Janan 3358 Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  



  



Serial 

# 

Mover Name Question 

# 
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864 
Mr. Muhammad Ali 3359 Elementary & Secondary 

Education 
Lapsed 
prorogation  

865 

Mufti Said Janan 3360 Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

866 
Sahibzada Sanaullah 3361 Local Government, Elections & 

Rural Development 
Lapsed 
prorogation  

867 
Mufti Said Janan 3362 Home & Tribal Affairs Lapsed 

prorogation  
 

18th Session 

Serial 

# Mover Name 
Question 

# Department  
Status  

868 Ms. Sobia Shahid 2440 Health Deferred  
869 Ms. Sobia Shahid 2441 Health Deferred 

870 Ms. Sobia Shahid 2460 Health Deferred 
871 Ms. Sobia Shahid 2467 Establishment  Deferred 

872 Ms. Sobia Shahid 2493 

Sports, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 

Deferred 

873 Ms. Sobia Shahid 2494 
Science & Technology and 
Information Technology 

Deferred 

874 Ms. Sobia Shahid 2495 Population Welfare Deferred 

875 Ms. Sobia Shahid 2496 Planning & Development  Deferred 
876 Ms. Sobia Shahid 2497 Home & Tribal Affairs Deferred 

877 Ms. Sobia Shahid 2796 Health  
Deferred on 
01/04/2016 

878 Maulana Fazal Ghafoor 2847 Health  

Deferred on 

06/05/2016 

879 Muhammad Ali 3363 Irrigation 

Lapsed 

prorogation  

880 Sahibzada Sanaullah 3364 Health 
Lapsed 
prorogation  

881 Muhammad Ali 3365 

Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 

Lapsed 

prorogation  

882 Fakhr Azam Wazir 3366 

Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

883 Fakhr Azam Wazir 3367 

Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

884 Fakhr Azam Wazir 3368 Health 
Lapsed 
prorogation  

885 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3369 Administration 

Lapsed 
prorogation  



  



Serial 
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886 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3370 

Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

887 Muhammad Ali 3371 Health 

Lapsed 

prorogation  

888 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3372 Communication & Works 

Lapsed 
prorogation  

889 Muhammad Ali 3373 Health 
Lapsed 
prorogation  

890 Fakhr Azam Wazir 3374 Communication & Works 
Lapsed 
prorogation  

891 Sahibzada Sanaullah 3375 Communication & Works 
Lapsed 
prorogation  

892 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3376 Communication & Works 

Lapsed 
prorogation  

893 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3377 Health 

Lapsed 
prorogation  

894 Fakhr Azam Wazir 3378 Communication & Works 
Lapsed 
prorogation  

895 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 3379 Food 

Lapsed 

prorogation  

896 Sahibzada Sanaullah 3380 Health 
Lapsed 
prorogation  

897 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 3381 Administration 

Lapsed 

prorogation  

898 Fakhr Azam Wazir 3382 Health 
Lapsed 
prorogation  

899 Sahibzada Sanaullah 3383 Health 
Lapsed 
prorogation  

900 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3384 

Higher Education, Archives & 
Libraries 

Lapsed 
prorogation  

901 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 3385 

Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 

Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

902 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3386 

Science & Technology and 
Information Technology 

Lapsed 
prorogation  

903 Fakhr Azam Wazir 3387 
Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

904 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3388 

Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

905 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3389 

Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

906 Shah Hussain Khan 3390 Establishment 

Lapsed 

prorogation  



907 Sahibzada Sanaullah 3391 

Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  
  



Serial 
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908 Sahibzada Sanaullah 3392 Health 
Lapsed 
prorogation  

909 Muhammad Ali 3393 

Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

910 Muhammad Ali 3394 Public Health Engineering 
Lapsed 
prorogation  

911 Muhammad Ali 3395 Public Health Engineering 
Lapsed 
prorogation  

912 Muhammad Ali 3396 
Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

913 Muhammad Ali 3397 Public Health Engineering 
Lapsed 
prorogation  

914 Fakhr Azam Wazir 3398 
Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

915 Muhammad Ali 3399 
Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

916 Sahibzada Sanaullah 3400 
Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

917 Shah Hussain Khan 3401 

Industries, Commerce & 

Technical Education 

Lapsed 

prorogation  

918 Sahibzada Sanaullah 3402 
Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

919 Shah Hussain Khan 3403 

Industries, Commerce & 

Technical Education 

Lapsed 

prorogation  

920 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3404 

Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

921 Shah Hussain Khan 3405 
Industries, Commerce & 
Technical Education 

Lapsed 
prorogation  

922 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3406 Public Health Engineering 

Lapsed 
prorogation  

923 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3407 

Elementary & Secondary 
Education 

Lapsed 
prorogation  

924 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 3408 

Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

925 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 3409 

Elementary & Secondary 

Education 

Lapsed 

prorogation  

926 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3410 Home & Tribal Affairs 

Lapsed 
prorogation  

927 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 3411 Housing 

Lapsed 

prorogation  

928 Muhammad Ali 3412 
Industries, Commerce & 
Technical Education 

Lapsed 
prorogation  

929 Uzma Khan 3413 Establishment Lapsed 



prorogation  
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930 Uzma Khan 3414 Establishment 
Lapsed 
prorogation  

931 Uzma Khan 3415 Establishment 

Lapsed 

prorogation  

932 Uzma Khan 3416 
Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

933 Uzma Khan 3417 Administration 
Lapsed 
prorogation  

934 Uzma Khan 3418 Health 
Lapsed 
prorogation  

935 Azam Khan Durrani 3419 Environment 
Lapsed 
prorogation  

936 Rashda Riffat 3420 

Zakat, Ushr, Social Welfare, 
Special Education & Women 
Empowerment 

Lapsed 
prorogation  

937 Yaseen Khan Khalil 3421 Health 
Lapsed 
prorogation  

938 Azam Khan Durrani 3422 
Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

939 Azam Khan Durrani 3423 
Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

940 
Sardar Aurangzeb Khan 
Nelotha 3424 

Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

941 Azam Khan Durrani 3425 
Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

942 Azam Khan Durrani 3426 

Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

943 Azam Khan Durrani 3427 

Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

944 Malik Riaz Khan 3428 Labour 
Lapsed 
prorogation  

945 Azam Khan Durrani 3429 

Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

946 Mr. Iftikhar Mashwani  3430 Irrigation  
Lapsed 
prorogation  

947 Mr. Saleem Khan 3431 
Sports, Tourism, Archaeology, 
Youth Affairs & Museum 

Lapsed 
prorogation  

948 Mr. Fakh-e-Azam 3433 
Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation  

949 Ms. Rashida Riffat 3434 Health  
Lapsed 
prorogation  

950 Ms. Rashida Riffat 3435 Health 

Lapsed 

prorogation  



951 Ms. Rashida Riffat 3436 Health 

Lapsed 

prorogation  
  



Serial 

# Mover Name 

Question 

# Department  

Status  

952 Ms. Rashida Riffat 3437 Health  
Lapsed 
prorogation  

953 Mr. Iftikhar Mashwani  3439 

Local Government, Elections & 

Rural Development 

Lapsed 

prorogation  

954 Mr. Saleem Khan 3440 Health  
Lapsed 
prorogation  

955 Mr. Izaz ul Mulk 3441 Communication & Works 
Lapsed 
prorogation  

956 Ms. Rashida Riffat 3442 
Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation 

957 
Mr. Iftikhar Ali 
Mashwani 3443 Communication & Works 

Lapsed 
prorogation 

958 Ms. Rashida Riffat 3444 
Local Government, Elections & 
Rural Development 

Lapsed 
prorogation 

959 Mr. Izaz ul Mulk 3445 Communication & Works 
Lapsed 
prorogation 

960 Mr. Izaz ul Mulk 3446 Communication & Works 
Lapsed 
prorogation 

961 Mr. Izaz ul Mulk 3447 

Agriculture, Fisheries, Live Stock 

& Cooperation 

Lapsed 

prorogation 

962 Mr. Izaz ul Mulk 3448 
Agriculture, Fisheries, Live Stock 
& Cooperation 

Lapsed 
prorogation 

963 

Sardar Aurangzeb Khan 

Nelotha 3449 Health 

Lapsed 

prorogation 

964 Mr. Izaz ul Mulk 3450 Communication & Works 
Lapsed 
prorogation 

965 Mr. Izaz ul Mulk 3451 Communication & Works 
Lapsed 
prorogation 

 

  



  2510:  عوال ًوجش 
رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب  وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
دسعت ہے کہ صکوهت ہش هبلی عبل کے لئے آهذى کے اہذاف همشس کشتی ہیں؟ آیب یہ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو هورودٍ هبلی عبل کے لئے همشس کشدٍ اہذاف هیں تب صبل کتٌے فیقذ ( الف)اگش ( ة)
ے اہذاف صبفل کئے گئے ہیں ًیض همشس کشدٍ اہذاف صبفل ًہ کشًے والے هضکووں کے خالف کیب الذاهبت اٹھبئ

 گئے ہیں هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔

 
  2511:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

آیب یہ دسعت ہےکہ فوثہ ثھش کے توبم چھوٹے ثڑے ہغپتبلوں هیں ایوشرٌغی کی عہولیبت هشینوں ( الف)

ں؟ کو هفت فشاہن کی ربسہی ہی
کے دوساى کي کي   2014-15کب رواة احجبت هیں ہوتو ہضاسٍ ڈویخشى   هیں سواں هبلی عبل (الف)اگش( ة)

ہغپتبل کو کتٌی هبلیت کی ادویبت فشاہن کی گئی اًکی تفقیل  فشاہن کی ربئے۔ 
Question No. 2512 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Home state that :-  
(a) Is it true that a lot  trafficking of women is taking place among districts as well as 

to other provinces? 
(b) If yes,  then please provide the  details of cases and what measures have been 

adopted to stop this practice? 

 

  2513:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهضٌت و افشادی لوت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ هضٌت کؾوں کے فالس و ثہجود  کے لئے  کوؽبں ہے ؟( الف)
ویلفئیش ثوسڈ کے تضت هضٌت کؾوں اوس کب رواة احجبت هیں ہو توملغ هبًغہشٍ هیں وسکشص (الف)اگش ( ة)

اًکے ثچوں کے فالس و ثہجود کے لئے کوًغے اداسے هورود ہیں ۔ اگش ًہیں تو وروہبت ثیبى کی  

ربئے۔ 
 

  



  2514:  عوال ًوجش 
رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهؼذًیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 ہے کہ هضکوہ ہزا هؼذًی تشلی کے لئے فوثہ ثھش هیں کوؽبں ہے ؟آیب یہ دسعت ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ کوہغتبى رو کہ هؼذًی دولت عے هبال هبل ہے کی هؼذًی (الف)اگش  ( ة)
تشلی کے لئے کیب الذاهبت اُٹھبئے گئے ہیں ۔ ًیض کبى کٌوں کی فالس و ثہجود کے لئے کیب الذاهبت اٹھبئے ہیں 

فشاہن کی ربئے۔ تفقیل 

Question No. 2515 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Industries  state That :.  
(a) Is it true that  the Government plans  to close the Sarhad Development Authority 

(SDA). 

(b) If yes, then please provide the details of assets and employees and what has been 
decided about the assets and employees.  

  2516:  عوال ًوجش 
رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشعوبری ثہجود   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 ہے کہ هضکوہ فوثہ ثھش هیں عوبری ثہجود کے لئے  کوؽبں ہے ؟آیب یہ دسعت ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ہضاسٍ ڈویژى هیں هضکوہ کے کل کتٌے ریلی اداسے اوس کہبں کہبں پش (الف)اگش (  ة)

کبم کشسہے ہیں ۔ اى اداسوں هیں کل کتٌے افشاد کظ صیخیت هیں کبم کشسہے ہیں ۔تفقیل فشاہن کشیں۔ 
 

  2517:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ہش عبل عشکبسی عکولوں کے ہوًہبس هلجہ کو روبػت ہفتن هیں صکوهتی ( الف)
ول تک اخشاربت ثشداؽت کشتی ہے ۔  اخشاربت پش اچھے عکولوں هیں داخلے دلواکش اًٹشهیڈیٹ لی

کے دوساى کتٌے ثچوں  اوس ثچیوں کو کہبں اوس کظ 2014-15کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف)اگش ( ة)

کے تضت دلوائے گئے ہیں ۔ ملغ وائض تفقیالت فشاہن کی ربئے۔ Criteriaثٌیبد پش داخلے کظ 
 

  



Question No. 2518 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that :.  
(a) Is it true that in addition to the regular & formal Schools the department is also 

managing, the maktab schools where children are enrolled?  
(b) If yes then, please provide district wise detailed of enrollment in each maktab 

schools and budget allocation for it.  

  2519:  عوال ًوجش 
هضتشهہ هؼشاد ہوبیوى فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هلیي  8.5وثے کے عشکبسی عکولوں هیں ثٌیبدی عہولیبت کی فشاہوی کیلئے هورودٍ صکوهت ًے ؿ( الف)

سوپے ایزوکیؾي عیکٹش ڈویلپوٌٹ پالى هیں عے هختـ کئے ہیں ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ثٌیبدی عہولیبت کی فشاہوی کے پشوگشام کی تؾہیش هختلف اخجبسات هیں کی ( ة)
ربسہی  ہے ؟ 

۔ :احجبت هیں ہوں تو کے رواثبت (ة)و(الف)اگش ( د)
  (i)  هزکوسٍ پشوگشام هیں  کوًغے ثٌیبدی عہولیبت کی فشاہوی ؽبهل ہے ؟ اط کی تفقیل فشاہن

کی ربئے ۔  

  (ii)  هزکوسٍ پشوگشام کے تضت ثٌیبدی عہولیب ت کی ػذم دعتیبثی کی ًؾبًذہی کب هشیمہ کبس کیب ہے
ہے اط کی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  ًیض اة تک هزکوسٍ پشوگشام هیں کتٌی سلن خشچ کی گئی 

  (iii)  هزکوسٍ پشوگشام کی اؽتہبسی هہن پش خشچ ہوًےوالی سلن کہبں عے ادا کی ربتی ہے ًیض اة
تک اؽتہبسی هہن پش کتٌے اخشاربت آئےہیں اعکی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

Question No. 2520 

Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Higher Education state that: - 

(a) Is it true that there are only 48 Degree colleges for females in the whole province?  
(b) If yes then district wise details may be provided.  
(c) Detail of government plan for enhancing the number of such colleges may also be 

provided, if any. 
 

Question No. 2521 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Higher Education state that: 

(a) Is it true that there are only 2 post graduate colleges for females in the province? 
(b) If yes where are these situated? 

(c)  Under which policy are new Post Graduate college opened?  
Question No. 2522 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 
(a) Is it true that Elementary Education Foundation was setup to promote and strengthen 

Education in the province through collaboration with  private sector?  
(b) If yes, then the details of the progress made in this regard from 2013 to 2015 may be 
provided, please. 

 
Question No. 2523 

Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 
(a) Is it true that one of the objectives of the KPTTB is to hold annual exhibition of books 

and education publications on a regular basis? 



(b) If the answer is yes, then kindly explain how many exhibitions were organized in the 
period 2013-2015. 

 
Question No. 2524 

Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 
(a) Is it true that Elementary Education Foundation was setup in order to introduce 

innovative education program for literacy and skill development of exceptionally 
disabled and disadvantaged children? 

(b) If yes, the the detail of new programmes initiated during 2013-2015 along with  the 
list of beneficiaries may be provided, please.  
 

Question No. 2525 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Higher Education state that: 
(a) Has the Directorate of Libraries and Archives setup an internet café in Peshawar?  
(b) If  the answer is yes the exact location may be given.  

(c) How many people especially girls benefit from the facility?  
(d) Details of expenditure on management of the facility may be given.  

 
  



Question No. 2526 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 
(a) Is it true that one of the objectives of the KPTTB is to conduct research on new 

developments in education? 
(b) If yes, then the details of researches conducted during the period 2013-2015 may be 
provided. 

(c) Further more, the process for selection of topics and researchers may be elaborated.  
 

Question No. 2527 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 

(a) Is it true that the policy under which the “KPTTB” Khyber Pakhtunkhwa Text Book 
Board works formulated in 2005 before the 18th Amendment? 

(b) If yes, the reason for not reviewing and updating the policy may be explained.  
  2528:  عوال ًوجش 

رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش صکواح و ػؾش اسؽبد فشهبئیں گے کہ
ء هیں دیش اپش اوس دیش لوئش کے هغتضمیي افشاد کو صکواح دی 2015آیب یہ دسعت ہے کہ اپشیل اوس هئی ( الف)

 گئی ہیں؟
کب رواة احجبت هیں ہو تو دیش اپش اوس دیش لوئش هیں ري هغتضمیي کو صکواح دی گئی ہیں۔ اى کے ( الف)اگش ( ة)

ًبم، ؽٌبختی کبسڈ ًوجش اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئیں۔ 

 
  2529:  عوال ًوجش 

رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ے کہ کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گ

ء کے دوساى  2015آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش ًگشاًی دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی ( الف)

هؼزوس افشاد  کو هبلی اهذاد دی گئی ہے؟ /هغتضمیي 
هؼزوس افشاد  کو هبلی اهذاد دی گئی ہےاى کے ًبم، پتہ /کب رواة احجبت هیں ہو تو ري هغتضمیي ( الف)اگش ( ة)

ؽٌبختی کبسڈ اوت اُى کو دی ربًے والی اهذاد کی تفقیل فشًدا فشًدا فشاہن کی  ربئے۔ اوس 
 

  



  2530:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
ء هیں ٹیٌڈس  2015اپشیل اوس هئی آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش ًگشاًی دیش اپش اوس دیش لوئش هیں ( الف)

هؾتہش کئے گئے ہیں؟ 
ء هیں کتٌے ٹیٌڈس کي  2015کب رواة احجبت هیں ہو تو دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی ( الف)اگش ( ة)

ٹیٌڈس کے لئے کتٌی سلن هہیب کی ربچکی ہے، تفقیل فشاہن /کي عکیووں کے لئے هؾتہش ہوئے ًیض اى عکیووں

کی ربئے۔ 
 

  2531:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ء هیں ٹیٌڈس  2015آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش ًگشاًی دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی ( الف)
هؾتہش کئے گئے ہیں؟ 

ء هیں کتٌے ٹیٌڈس کي  2015حجبت هیں ہو تو دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی کب رواة ا( الف)اگش ( ة)
ٹیٌڈس کے لئے کتٌی سلن هہیب کی ربچکی ہے، تفقیل فشاہن /کي عکیووں کے لئے هؾتہش ہوئے ًیض اى عکیووں

کی ربئے۔ 

 
  2532:  عوال ًوجش 

رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
وصیش آثپبؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب 
ء هیں  هضکوہ کے صیش ًگشاًی دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی  2015آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

کے هہیٌے  هیں ٹیٌڈس هؾتہش کئے گئے ہیں؟ 
ں کے لئے هؾتہش کب رواة احجبت هیں ہو تو دیش اپش اوس دیش لوئش هیں کتٌے ٹیٌڈس کي کي عکیوو( الف)اگش ( ة)

ٹیٌڈس کے لئے کتٌی سلن هہیب کی ربچکی ہے،هکول  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ /ہوئے ًیض اى عکیووں
Question No. 2533 

Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Labour state that: 
(a) Does the department maintain any record of home-based workers on the province? 
(b) If yes details may be shared. 

(c) Are these workers extended the same benefits as those working in industries.  
 

  



  2534:  عوال ًوجش 
رٌبة ربویذ ًغین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

گے کہ کیب وصیش  خوساک اسؽبد فشهبئیں 
آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں هضکوہ ًے کالط فوس هالصهیي ثھشتی کئے ہیں؟ ( الف)

ء عے تب صبل ملغ پؾبوس عویت فوثہ ثھش کے توبم  2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش ( ة)
ائے۔ امالع هیں ثھشتی ؽذٍ کالط فوس هالصهیي کی تفقیل ملغ وائض الگ الگ فشاہن کی د

 

  2535:  عوال ًوجش 
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش   ثشائے اػٰلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے هبتضت کبم کش سہب ہے۔ رظ هیں ( الف)

هبٍ کے لئے تؼیٌبت کیب ربتب ہے اوس ثؼذ  6م کش سہے ہیں هزکوسٍ اعبتزٍ کو ثؼل تشثیت یبفتہ گشیزویٹ اعبتزٍ کب

اصاں کبسکشدگی کی ثٌیبد پش اى کے ػشفہ هالصهت هیں توعیغ کی ربتی ہے اوس تیي هبٍ عشوط کے ثؼذ اى کو 
کی ء کے ثؼذ هزکوسٍ اعبتزٍ  2014گشهیوں کی چھٹیوں کی ثبلبػذٍ تٌخواٍ ثھی دی ربتی تھی۔ لیکي ًوهجش 

گشهیوں کی چھٹیوں کی تٌخواٍ ثٌذ کی گئی ہے؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ اعبتزٍ کو گشهیوں کی چھٹیوں کی تٌخواٍ ًہ دیٌے کی ورہ ثیبى (الف)اگش ( ة)

کی ربئے۔ 

 
  2536:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
اػٰلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش   ثشائے 

آیب یہ دسعت ہے کہ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے هبتضت کبم کش سہب ہے؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ ( الف)اگش ( ة)
 i.   یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔

 ii. ی هبڈل عکول آف پؾبوس هیں یوًیوسعٹ Engage Graduate Teacher  کی کل تؼذاد کتٌی
ہے؟ توبم اعبتزٍ کی تؼلیوی لبثلیت، هذت هالصهت اوس تٌخواٍ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 iii. Engage Graduate Teacher  هیں ثؼل اػٰلی تؼلین یبفتہ اعبتزٍ ہیں رو کہ عکول ہزا هیں

۔ کیب صکوهت اى اعبتزٍ کو هزکوسٍ عکول کی خبلی آعبهیوں پش هغتمل هوس پش ػشفہ دساص عے تؼیٌبت ہیں
 ثھشتی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے۔

Question No. 2537 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Labour state that: 

(a) whether the department has opened community education centers for the education of 
working children all over the province? 

(b) If yes, the total number of these centres and the enrollment in each district may be 
shared? 
(c) How many more centres does the department plan to open to accommodate all the 

working children. 
Question No. 2538 

Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Labour state that: 
(a) Whether the department has any information about female domestic workers in the 

province? 
(b) How are the rights and interests of workers protected by the department.  

  2539:  عوال ًوجش 

رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش    هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



اچھی خبفی آهذًی صبفل آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کو هختلف سیغٹ ہبؤعض عے کشایہ کی هذ هیں ( الف)
ہوتی ہے؟ 

ء عے اة تک صکوهتی خضاًہ کو کل کتٌی آهذًی صبفل  2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش ( ة)
ہوئی ہے۔ ہش ایک سیغٹ ہبؤط کی عبالًہ آهذًی کی تفقیل وس توبم سیغٹ ہبؤعض کے ػلیضذٍ ػلیضذٍ روغ کئے 

۔ گئے چبالى کی فوٹوکبپیبں فشاہن کی ربئیں
 

  2540:  عوال ًوجش 

رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش    هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے پبط هورودٍ سیغٹ ہبؤعض هختلف لوگوں، هوجشص فوثبئی اعوجلی اوس ( الف)
هٌغٹشص فبصجبى کو کشایہ پش دیے گئے ہیں؟ 

ء عے تب صبل  هزکوسٍ سیغٹ ہبؤعض کي کي اؽخبؿ کو  2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف) اگش( ة)

کتٌے کتٌے کشایہ پش دیئے گئے ہیں اؽخبؿ کے ًبم، سیغٹ ہبؤط کب ًبم و کشایہ ثوؼہ تبسیخ کی تفقیل فشاہن 
کی ربئے۔ 

 
  2541:  عوال ًوجش 

ی اعوجلی رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئ: هٌزبًت

کیب وصیش    هبصولیبت اص ساٍ کشم   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے سیغٹ ہبؤعض فوثے کے هختلف فضت افضاء همبهبت پش هورود ہیں؟ ( الف)

کب رواة احجبت  هیں ہو تو هزکوسٍ سیغٹ ہبؤعض کے ًبم، فوى ًوجش اوس کشایہ کی تفقیل ػلیضذٍ ( الف)اگش ( ة)
صذٍ فشاہن کیب ربئے۔ ػلی

 

  2542:  عوال ًوجش 
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  صساػت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هؾشوم ًبهی پودے پش صکوهت ًے ٹیکظ هیں امبفہ کیب ہے رظ کی ورہ عے ( الف)

کشصکوهت ًے غشیت ػوام کے ثچوں کے هٌہ کب ًوالہ چھیٌب ہے؟ غشیت لوگوں کے کبسوثبس ثٌذ کشوا 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ صکوهت اط فیقلہ پش ًظش حبًی کش سہی ہے؟ ( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو صکوهت ًے پودے ربت اوس هختلف صسػی و ًجبتی ارٌبط ( ة)و ( الف)اگش ( د)

ہن کی ربئے ًیض هؾشوم کب هغئلہ صکوهت کت تک صل کشے پش ٹیکظ هیں رو امبفہ کیب ہے اط کی تفقیل فشا
گب۔ 

 

  2543:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  خضاًہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ ثزٹ دعتبویضات  کی چھپبئی کے لئے فٌڈ هختـ کی ربتی ہے؟ ( الف)
ہے کہ هزکوسٍ دعتبویضات کی چھپبئی گوسًوٌٹ پشیٌٹٌگ پشیظ عے کی ربتی ہے؟ آیب یہ ثھی دسعت ( ة)

ء ثزٹ دعتبویضات کی چھپبئی گوسًوٌٹ  2015-16کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عبل ( ة)و ( الف)اگش ( د)
ے پشیٌٹٌگ پشیظ عے اگش ًہیں کی گئی تو وروہبت ثتبئی ربئے ًیض اگش هزکوسٍ دعتبویضات کی چھپبئی ثبہش ط

کی گئی ہے تو اى پش اٹھٌے والے اخشاربت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 

  2544:  عوال ًوجش 

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

، اوس ثٌیبدی  (RHCs)، سیزٌل ہیلتھ عٌٹشوں  (DHQ)ملغ ثوًیش هیں والغ ڈعٹشکٹ ہیڈ کواٹش ہغپتبل ( الف)
کی هشف عے فشاہن کشدٍ فٌڈ کی ًوػیت اوس اعتؼوبل ؽذٍ  PPHIاوس  NGOکو هشلي  (BHUs)فضت هشاکض 

فٌڈ کی تفقیل و افبدیت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

Question No. 2545 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Labour state that: 



(a) Is it true that the department launchinga project in coordination with Elementary & 
Secondary Education department, to open after-noon classes for working children? 

(b) If yes, then provide detail of said project.  
  2546:  عوال ًوجش 

ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة ثخت: هٌزبًت

کیب وصیش فٌؼت و صشفت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے صیش اًتظبم هختلف کبسخبًے کبم کش سہے ہیں ؟  S.I.D.Pآیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

:  کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش ( ة)
 (i) S.I.D.P  هورود ہیں۔ کے صیش اًتظبم فوثہ ثھش هیں کي کي همبهبت پش کبسخبًے
 (ii) هزکوسٍ کبسخبًوں هیں Functional  اوسNon-Functional  کبسخبًوں کی تفقیل فشاہن کی

ربئے۔ 
 (iii) وروہبت ثتبئی ربئیں۔ /هزکوسٍ کبسخبًوں هیں ًبکبسٍ هؾیٌشی کی تفقیل

 (iv) ربئے۔  صکوهت ًے اى کبسخبًوں کو فؼبل ثٌبًے کے لئے کیب الذاهبت اٹھبئے ہیں، تفقیل فشاہن کی
  2547:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہےکہ فوثبئی صکوهت  ًے فوثے کے هختلف ػاللوں هیں  اپٌے صیش اًتظبم  ایک اسة ( الف)

یب ہے رغکے لیئے ثزٹ هیں خبهشخواٍ سلن لگبًے کب ایک پشوگشام ثٌب (Billion Trees)پودٍ ربت 
هختـ کی گئی ہے۔ 

کب رواة احجبت هیں ہوتو (الف)اگش ( ة)

(i)  هیں کتٌے سلجے پش کتٌے پودے لگبئے گئے ہیں ۔ ًیض اعکب هشیمہ کبس کیبتھب۔  2014-15عبل
اوس اة تک اط پش کتٌی سلن خشچ کی گئی ہے۔ 

(ii)  هزکوسٍ پودٍ ربت فوثے کے کوًغے همبهبت پش لگبئے گئے ہیں ۔ همبهبت  اوس ، وہبں پش ٕ 
لگبئے گئے پودوں کی تفقیل اوس اط پش فشف ؽذٍ سلن کی تفقیل ملغ وائض فشاہن کی 

ربئے۔ 

 
  2548:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

هیں اعبتزٍ کی آعبهیبں خبلی ہیں (پشائوشی ،هڈل اوس ہبئی )تلف عکولوں فوثے کے هخ( الف)

کی   کل کتٌی آعبهیبں کت (CT,Pst,BEd)کب رواة احجبت هیں ہو توکوى کوًغی  کیٹگیشی (ا)اگش ( ة)
عے خبلی ہیں ملغ وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض صکوهت اى آعبهیوں پش تمشسی کے لئے کیب الذاهبت اُٹھب 

ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ سہی 
 

  2549:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ   

کے تجبٍ کي عیالة کیورہ عے  ثہت عی  عڑکیں تجبٍ ہوچکی ہیں۔ اوس لوگوں 2010آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
ہیں؟  کو کبفی هؾکل دسپیؼ

آیبیہ ثھی دسعت ہے کہ صکوهت گضؽتہ دو عبلوں کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام هیں عیالة عے تجبٍ ؽذٍ ( ة)

،کبالم تب هہو ڈًڈ (کلوهیٹش27)اًفشاعٹشکچش کی ثضبلی کیلئے سلن هختـ کشتی سہی ہے لیکي کبالم تب گزش گجشال 
ے هٌقوثوں پش اة تک کوئی پیؼ سفت ًہ ہوعکی؟ سوڈ،  هذیي تب ثؾیگشام عڑک  اوس  هبًکیبل تب عیشئی سوڈ  ک

هیں ؽبهل کیب  ADPکے  2015-16وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں توهزکوسٍ هٌقوثوں کو (الف)اگش( د)

گیبہیں اگش ًہیں تو وروہبت ثیبى کی ربئے۔ 
 

  2550:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام هیں عٹشکوں اوس 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت ًے عبل ( الف)
پُلوں کی تؼویش کے لئے خطیش سلن هختـ کی تھی ؟ 

د پش تفقیل فشاہن کی ربئے کب رواة احجبت هیں ہو تو اى هٌقوثوں کی فوثبئی  صلموں کی ثٌیب(الف)اگش ( ة)
اوسکوى کوًغے صلموں هیں  عٹشکوں اوس پُلوں کی هٌظوسی دی گئی ہے اوس اة تک اى صلموں هیں اى 

اوس کتٌے  کیب ہے  کتٌے هٌقوثے صیش تؼویش ہیں کتٌے هکول ہوچکے ہیں statusهٌقوثوں کب هورودٍ 
یش تؼویش هٌقوثوں پش اة تک کتٌی الگت هٌقوثوں پش کبم ؽشوع  ًہیں کیب رب عکب ًیض هکول ُؽذٍ اوس ص

آچکی ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 
  2551:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش کھیل  وحمبفت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

یں ہش تضقیل هیں کھیل کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام م2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ًے عبل ( الف)

کے هیذاى تؼویش کشًے کےلئے سلن هختـ کی تھی ؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط علغلے هیں تضقیل ثضشیي کے همبم هذیي هیں والغ هضکوہ فضت کی ( ة)

کٌبل اسامی هضکوہ  ًے  ثھی صبفل کی ہے۔ اوس اط کبولتبً فولتبً عشوے ثھی کیب گیب اوس 40هلکیتی
ے هوصوں لشاس دیب  گیب ہے۔ اعکو گشاؤًڈ کےلئ

و ة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ گشاؤًڈ کی تؼویش پش ػولی کبم کت ؽشوع کیب (الف)اگش( د)

ربئے گب۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 

  2552:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش کھیل  وحمبفت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هذیي کے هؾشق هیں ثؾیگشام وادی هیں فوثے کے ثڑی رھیلوں هیں ( الف)
کلوهیٹش کچی عڑک  10تک عیبصوں کے سعبئی کےلئے عے ایک ثڑی هؾہوس رھیل ثؾیگشام رھیل

صت کی تشلی کےلئے هوصوں لشاس دیب تھب  ؟ تؼویش کشًے کب هٌقوثہ ثٌبیب  تھب اوس اط کو عیب
کے عبالًہ 2014-15آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  هضکوہ ًے یمیي دہبًی ثھی کشائی تھی کہ عڑک کو ( ة)

تشلیبتی پشوگشام هیں ؽبهل کیب  ربئیگب؟ 

وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو  اط هٌقوثے پش ػولی کبم کت ؽشوع کیب ربئے گب ۔ (الف)اگش( د)
ل فشاہن کی ربئے۔ تفقی

 
  2553:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشریل خبًہ ربت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ عٌٹشل ریل عوات کی ثضبلی کے لئے گضؽتہ صکوهت ًےثزٹ هیں سلن هختـ کی ( الف)

تھی ؟ تھی صتی کہ صهیي کی ًؾبًذہی ثھی گئی 
کب رواة احجبت هیں ہو تو  اط هٌقوثے پش تب صبل  کبم ؽشوع  ًہ ہوًے کی وروہبت ثتبئے ربئیں (الف)اگش ( ة)

ًیض  اط هٌقوثے کو اتٌب ػشفہ صیش التواء کیوں سکھب گیب تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 
  



  2554:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش تواًبئی وثشلیبت اسؽبد فشهبئیں گےکہ   
 350کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام هیں فوثے هیں  15-2014آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ًے عبل( الف)

اسة عے صیبدٍ سلن هختـ کی تھی ۔ اوس اى هٌقوثوں کو 3چھوٹے پي ثزلی کے هٌقوثے ؽشوع کشًے کیلئے 
اط عبل ؽشوع کشًب تھب۔  

: کب رواة احجبت هیں ہوتو(الف)اگش( ة)

(i) 30-06-15  تک کتٌے هٌقوثے هکول ہوچکے ہیں اوس کتٌے هٌقوثوں پش ػولی
هوس کبم ؽشوع ہے اة تک اى هٌقوثوں پش کتٌی الگت آئی ہے۔ یہ هٌقوثے کہبں 

کئے گےہیں اوس اى عے کتٌی ثزلی پیذا ہوتی ہے هکول تفقیل فشاہن  کہبں ؽشوع 
کی ربئے۔ 

 

  2555:  هجش عوال ى
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبل  اسؽبد فشهبئیں گے کہ ۔  
آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ عوات هیں گضؽتہ دوس صکوهت هیں پبًچ ًئی تضقیلوں کب لیبم ػول هیں الیب گیب (الف)

تھب رو کہ اة کبم کشسہی ہیں ؟ 

اًفشاعٹشکچش کے لئے ثزٹ هیں هٌبعت سلن ثھی هختـ /تضقیلوں کی ثلڈًگضآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى ( ة)
کی گئی تھی ؟ 

تضقیل خواصٍ ( 2)تضقیل کوپلیکظ ثضشیي ( 1)   کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو اة تک(ة)و(الف)اگش ( د)
 تضقیل چبسثبؽ هیں اًفشاعٹشکچش کے تؼویشی صیخیت کیب( 5)تضقیل کجل (4)تضقیل ثشیکوٹ ( 3)خیلہ 

ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 
  2556:  عوال ًوجش 

رٌبة  آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اهذاد ثضبلی وآثب د کبسی اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

آیب یہ دسعت ہے  کہ ڈپٹی کوؾٌش ثٌوں کو لذستی آفبت عے ہوًے والے ًمقبًبت کے اصالہ کے لئے ( الف)

صکوهت ًے فٌڈدیبہے؟ فوثبئی 
کب رواة احجبت هیں ہوتو ڈپٹی کوؾٌش ثٌوں کو کل کتٌی سلن دی گئی ہے اوس اط کو کي کي (الف)اگش( ة)

ػاللوں هیں کظ کظ هذ هیں خشچ کیب گیب ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 

  2557:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گےکہ  کیب وصیش 

( 100)هیں فوثے کے هختلف ػاللوں هیں  عوADPکی  15-2014اوس14-2013پچھلے دو عبلوں ( الف)
عکولوں کے لیبم کیلئے سلن  هختـ کی گئی تھی ۔ ( 100)عو 
ثٌبئے گے ہیں۔ کبرواة احجبت هیں ہوتوگضؽتہ  دو عبلوں کے دوساى فوثے هیں  کتٌے عکول  (الف)اگش( ة)

  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض  ري عکولوں پش کبم ؽشوع ًہیں کیب گیب ہےاُى کی وروہبت ثھی ثتبئی ربئیں۔
  



  2558:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ادسیظ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ   
هیں هختلف پوعٹوں پش 2015هیں روى  و روالئی (NMC)آیب یہ دسعت ہے کہ ًوؽہشٍ هیڈیکل کبلذ (  الف)

تؼیٌبتیبں کی گئی ہیں؟ 
آیب هزکوسٍ تؼیٌبتیبں ٹغٹ واًٹشویو کے ثؼذ هیشٹ پش کی گئی ہیں؟ (   ة)
ؽذٍ افشاد کے ًبم ،گشیڈ کے رواثبت احجبت  هیں ہوں  تو کل پوعٹوں کی تؼذاد، ثھشتی ( ة)و(الف)اگش    (د)

 ثوؼہ تؼلیوی اعٌبد اوس هیشٹ لغٹ کی کبپیبں ثھی فشاہن کی ربئیں۔
 

  2559:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبصولیبت اص ساٍ کشم   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فبصجبى عے MPAsاصکبهبت هلے ہیں کہ  آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کو صکوهت کی هشف عے( الف)
سیغٹ ہبؤعض  االٹوٌٹ پش کشایہ وفول کیب ربئے   ؟ 

کےهطبثك ہش ایک هوجش اعوجلی کو تیي دى  (a) 9کے عیکؾي  Privileges Actآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ( ة)
وکل کے لئے عشکبسی سیغٹ ہبؤط، ثٌگلہ ، عشکٹ ہبؤط یب کوئی دوعشی رگہ رو کہ عشکبسی ہوں یب ل

کوًغل کے صیش اًتظبم ہو کشائے عے هغتخٌی لشاس دیب  گیب ہے ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هضکوہ هوجشاى اعوجلی  عے ایکٹ کے خالف سیغٹ ہبؤعض (ة)و(الف)اگش( د)
کب کشایہ کظ لبًوى کے تضت وفول کش سہب ہے آیب هضکوہ خضاًہ یب کغی دوعشے هضکوہ عے اط موي هیں 

وئے ہیں اط کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  ہذایبت هوفول ٍ
 

  2560:  عوال ًوجش 

رٌبة  عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش تواًبئی و ثشلیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 هیں ہوا تھب  اط پش کبم2012آیب یہ دسعت ہے کہ ثضشیي عوات هیں دسال ہبئیٌڈسوپشاریکٹ ، رغکب افتتبس ( الف)
ربسی ہے ؟ 

کی عشثشاہی MPAکے تضت همبهی هؾشاى پش هؾتول ، هتؼلمہ MOUآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ پشاریکٹ ( ة)

هیں ًگشاى کویٹی کب لیبم ػول هیں الیب تھبکہ  کویٹی کے عبتھ هؾبوست عے هٌقوثے کی ًگشاًی اوس تکویل کی 
ربئے ؟ 

تیں ہیں اى پش همبهی لوگوں کو ثھشتی کیب ربئیگب ري آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ پشاریکٹ هیں رتٌی ثھی هالصم( د)
کی عفبسػ هتؼلمہ کویٹی کشیگی ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ کویٹی کی صیخیت کیب ہے ۔ آیب هتؼلمہ اتھبسیٹیض ثؾوول (د)تب (الف)اگش ( د)

ٹھیکیذاس، عشکبسی هٌظوس ُؽذٍ کویٹی کو اػتوبد هیں لیکش اعکی هؾبوست عے کبم کشسہے ہیں  ۔ ًیض پشاریکٹ 
س غیش همبهی کتٌے   لوگوں کو  هغتمل اوس هیں اة تک کی گئی ثھشتیوں کی تفقیل ثوؼہ  اط هیں همبهی او

ػبسمی هالصهت دی گئی ہے فشاہن کی ربئے۔  
  



  2561:  عوال ًوجش 
رٌبة   اًوس صیبت خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
وں هغلو ہے اوس توبم ثي TMAعشائے ًوسًگ کی عیٌکڑوں دکبًوں پش  TMAآیب یہ دسعت ہے کہ( الف)

دکبًوں کی آهذًی ملغ ثٌوں کو ربتی ہے۔ 
ڈوهیل هٌتمل ہو سہی ہیں؟  TMAثٌوں عے  TMAآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ یہ دکبًیں ( ة)
تضقیل عشائے ًوسًگ کے ثٌٌے کے ثؼذ اط صذود هیں /عشائے ًوسًگ  TMAآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ( د)

عشائے ًوسًگ کب ثٌتب ہے؟  TMAتوبم دکبًوں کب صك ثھی 
ثٌوں کے عبتھ ہے  TMAعشائے ًوسًگ کت عے  TMAکے رواثبت احجبت هیں ہو تو ( د)تب ( الف)اگش ( د)

کی آهذًی عشائے ًوسًگ کو کیوں ًہیں دی ربتی  TMAڈوهیل کیوں هٌتمل ہو سہب ہے، ًیض  TMAاوس هزکوسٍ 
تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 

  2562:  عوال ًوجش 

رٌبة   هضوذؽیشاص خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هؼذ ًیبت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت ًے هضفوظ کبى کٌی کیلئے الذاهبت کئے ہیں۔ ( الف)

آیبیہ ثھی دسعت ہے  هزبص ػذالت کی هشف عے کغی لیض ہولڈس کو چبالى ثک اوس سعیذیں ربسی ( ة)
صکبهبت دیئے گئے ہیں۔ کشًے کے ا

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو صکوهت کی هشف  عےهضفوظ کبى کٌی کیلئے کئے (ة )و(الف)اگش( د)
گئے الذاهبت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هزبص ػذالت کب ًبم لیض ہولڈس کب ًبم اوسفیقلے کی  تبسیخ کی 

تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔ 
 

  2563:  عوال ًوجش 
ًبة   هضوذؽیشاص خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی د: هٌزبًت

کیب وصیش هؼذ ًیبت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ،هؼذًیبت کی کبى لیض پش دیتب ہے ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو  لیض دیٌے کب هشیمہ کبس، اختیبس، تزذیذ،کیٌغل، من کشًے لیض گشاًٹ (الف)اگش ( ة)
کی  هزبص اتھبسٹی ثتبئی ربئے ۔ Assignmentاوس

 

  2564:  عوال ًوجش 
رٌبة   اًوسصیبت خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 TMAآیب یہ دسعت ہے کہ ڈعٹشکٹ کوًغل ختن ہوًے کے ثؼذ ڈعٹشکٹ کوًغل کی پشاپشٹی اوس فٌڈ( الف)
هشوت هیں هٌتمل ہو چکی ہے اوسلکی عیوٌٹ فیکٹشی کے توبم ٹیکغیض  لکی  TMAًوسًگ اوس 

TMA  لکی هشوت کو دیئے گئے ہیں رجکہ ڈعٹشکٹ کوًغل کے توبم اکبؤًٹظ هیں هورودٍ سلن هیں
TMA   ًوسًگ کو صقہ دیب گیب ہے؟

: کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)

i ًغل لکی کے  پبط کتٌی سلن اوس پشاپشٹی ڈعٹشکٹ کوًغل کے ختن ہوًے کے ثؼذ ڈعٹشکٹ کو
ًوسًگ کو کوى کوى عی پشاپشٹی اوس کتٌی سلن دی گئی اوس  TMAهورود تھی اوس اط هیں 

سلن کی تمغین کظ صغبة عے کی گئی۔ 
 ii  لکی عیوٌٹ فیکٹشی کے ٹیکغیض هیںTMA  ًوسًگ کو صقہ کیوں ًہیں دیب گیب۔تفقیل فشاہن

کی ربئے۔ 

  2565:  عوال ًوجش 
فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة   اًوسصیبت خبى: هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ًوسًگ هیں دسرٌوں کی تؼذاد هیں ملغ ثٌوں کے سہبئؾی ثھشتی ہوئے ہیں  TMAآیب یہ دسعت ہے کہ( الف)

ري هیں ثؼل ًے ملغ لکی هشوت کے رؼلی ڈوهیغبئل ثٌبئے ہوئے ہیں؟ 

دسعت ہے کہ اى هالصهیي هیں ثؼل کلشکظ اوس ثؼل دوعشی آعبهیوں پش تؼیٌبت ہیں؟ آیب یہ ثھی ( ة)



ًوسًگ هیں کت عے  TMAکے رواثبت احجبت هیں ہو تو ملغ ثٌوں کے کتٌے سہبئؾی ( ة)و ( الف)اگش ( د)
 TMAثھشتی ہوئے ہیں اى کے گشیڈ اوس آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض اًھیں کت تک 

ثٌوں تجذیل کیب ربئے گب۔  TMAًوسًگ عے 
 

 2566:  عوال ًوجش 
فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة   اًوسصیبت خبى: هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ًوسًگ کو تشلیبتی  TMAء کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
الکھ سوپے دیئے گئے تھے؟  38کبهوں کے لئے 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ سلن کظ کے کہٌے پش کي کي کبهوں پش خشچ کی گئی اوس ( الف)اگش ( ة)
کتٌی سلن ثبلی ہے، هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

Question No.2567 

Ms. Anisazeb Tahirkheli Member Provincial Assembly 
Will the minister for Administration be pleased to state that:-  

(a) How many Government vehicles are authorized for the use of Chief Minister, Khyber 
Pakhtunkhwa and under what rules/law ? 
(b) Please provide details of vehicles under usage of the Chief Minister alongwith its 

make, model and registration number.  . 
 

Question No.2568 
Mst: Anisazeb Tahirkheli Membar Provincial Assembly 
Will the Minister for Administration be pleased to state that:-  

(a) How many helicopters Provincial Government do have ?  
(b) Who are entitled to use such helicopters? Please provide its entitlement rules ?  

(c) Please give detail of travel log with dates of such helicopters, cost of its POL on given 
dates and names of its users during the last six months ?  

  



 2569:  عوال ًوجش 
هوالًب هفتی فنل غفوسفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی وتشلیبت  اسؽبدفشهبئیں گے کہ  
هیں هختلف هٌقوثوں هیں کتٌے فیقذ  2013-14ثشائے هبلی عبل  (ADP)عبالًہ تشلیبتی پشوگشام  ( الف)

هٌقوثوں پش کبم ہوا ہے ۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 

 2570:   عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوسفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبیں گے کہ  

پشوگشام کے تضت   skill developmentکے دوساى  2011-12آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
یش سلن هلیي  کی ایک خو700کیلئے عکبلشؽپ کی هذ هیں  Doctor of Physiotherapy/ًشعٌگ

سکھی گئ تھی؟  

،ؽفبء،یوًیوسعٹی اعالم KMU)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط عکین عے هغتفیذ ہوًے والی تیي یوًیوسعٹیبں ( ة)
آثبد ،آغب خبى یوًیوسعٹی کشاچی کے هغتضك هلجبءکو سہبئؼ،راتی اخشاربت اوس ٹیوؽي فیظ کی هذ هیں 

پوسی ؽفبفیت کیغبتھ ثشولت پوسی ادائیگی کی گئ ہے؟ 
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کظ یوًیوسعٹی کے کوى کوًغے هلجبء کو کتٌی کتٌی سلن ( ة)اوس ( الف)اگش( د)

دی گئ ہے۔ہش هبلجؼلن کب ًبم،پتہ هلٌے والی سلن اوس هذعویت توبم تفقیالت فشاہن کشیں۔ 

 
 2571:  عوال ًوجش 

هوالًب هفتی فنل غفوسفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: هٌزبًت
ا وصیش کھیل وعیبصت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  کی

کے دوساى  2014-15اوس هبلی عبل  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هبلی عبل( الف)

عیبصت اوس کھیل کے فشوؽ کیلئے ایک خطیش سلن سکھی تھی ؟ 
م آیب یہ ثھی دسعت ہےکہ ملغ ثوًیش کے عوات کیغبتھ هلضمہ ػاللے یؼٌی سارگلئے  کلیل، ایل( ة)

چوٹی اوس کڑاکٰڑ ثھی عیبصوں کی آهذوسفت کب هشکض ہے؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ػغکشیت پغٌذی اوس فوری آپشیؾي عے هتبحشٍ هزکوسٍ خوثقوست  ( د)

اوس  2013-14ػاللے هیں هختلف عیبصتی همبهبت کی فشوؽ کیلئے صکوهت ًے هبلی عبل

کے دوساى ثبلکل ایک ثھی عکین  ًہیں دی ہے ؟  15-2014
اوس      2013-14تبد کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کھیل وعیبصت کیلئے هبلی عبل (الف)اگش( د)

کے دوساى کظ کظ ملغ هیں کوى کوًغی عکین  هٌظوس ہوئی ًیض ملغ ثوًیش هیں  15-2014
عیبصت کے فشوؽ کیلئے هضکوہ کتٌب فٌڈ دے گب۔ 

 

 2572:  عوال ًوجش 
ة ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌب ة اسؽذ ػلی ػوشصئی فبس: هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبیں گے کہ  
هیں   PK-19کے دوساى  ملغ چبسعذٍ کے صلمہ  2013عے 2008آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

هختلف عڑکیں ثٌبئی گئی ہیں ؟ 

 کب رواة احجبت هیں ہو تو؛۔ (الف )اگش( ة)
(i ) ی گئی ہیں   هکول اوس ًب هکول عڑکوں تک کتٌی عڑکیں ثٌبئ 2013عے  2008عبل

کی تفقیل اوس تخویٌہ الگت یوًیي کوًغل وائض فشاہن کی ربئےًیض     ًب صبل ًب هکول 
عڑکوں  کی هکول ًہ ہوًے کی وروہبت ثھی      ثتبئی ربئے  

(ii )PK-19 هیں عکیوضکے تضت هٌظوسؽذٍ عکیووں کی تفقیل  ثھی فشاہن کی ربئے۔

 
 2573:  عوال ًوجش 

 هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت
کیب وصیش هوافال ت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

اے ڈی پی عکین هیں عڑکیں ثٌبئی گئی   Nonهیں اے ڈی پی اوس 2014-15، 2013-14کوہبٹ هیں عبل ( الف)

ہیں ؟ 



 اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو اى کی تفقیل صلمہ وائض فشاہن کیب ربئے ۔  ( ة)

 2574:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ کوہبٹ هیں  واٹش عپالئی عکیویں هورود ہیں ؟  ( لفا)
احجبت هیں ہو توملغ کوہبٹ کے کبس آهذ اوس ًبکبسٍ عکیووں کی  الگ الگ صلمہ کب رواة ( الف) اگش( ة)

 وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
 

 2575:  عوال ًوجش 

رٌبة اسؽذ ػلی ػوشصئیقبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

تک هختلف سوڈص ثٌبئے گئے ہیں؟  2015عے  2013 آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ چبسعذٍ هیں( الف) 
کب رواة احجبت هیں ہوتو  (الف)اگش ( ة) 
  (i)  هزکوسٍ ػشفہ هیں ملغ چبسعذٍ هیں کل کتٌے کلوهیٹشص سوڈ ص ثٌبئے گئے ہیں 

۔کتٌے سوڈص هکول اوس کتٌے ًب هکول ہیں ًبهکول ہوًے کی وروہبت  ثتبئی ربئے ۔ 
(ii)  ٍسوڈ  کیوں التواءکب ؽکبس ہےصکوهت  چبسعذٍ تب تٌگی اوس چبسعذٍ تب  ًوؽہش

هزکوسٍ سوڈص کت تک هکول کشًے کباسادٍ سکھتی  ہے ۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 

 2576:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش صساػت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هہ صساػت کے هختلف امالع هیں عولش عغٹن ،ٹیوة ویل کیلئے اعتؼوبل کش سہب ہے ؟  هضک( الف)
اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو توکوہبٹ هیں کل کتٌے عولش عغٹن، ٹیوة ویل کیلئے دیئے گئےہیں ( ة)

 گضؽتہ دوعبلو کی تفقیل صلمہ وائضفشاہن کی ربئے ۔

  



 2577:  عوال ًوجش 
اسفبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ آهٌہ عشد: هٌزبًت

کیب وصیش اهذاد ،ثضبلی وآثبد کبسی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هشداى ، ڈی آئی خبى ، عوات اوس ایجٹ آثبد آفظ کیلئے گبڑیوں اوس دیگش اؽیبء کی  1122سیغکیو( لفا)

خشیذاسی کی گئی ہے ؟ 
س لیظ عیٹ ، ایئش کٌڈیؾي ، یوًیفبسم ، هزکوسٍ اعٹیؾٌوں کیلئے گبڑیوں ، رٌشیٹش ،فوٹوکبپی هؾیي ، واٹ( ة)

لیت ٹبپ ،کوپیوٹش ، یو پی ایظ اوس ادیگش اؽیبء کی خشیذاسی کیلئے فشهوں ًے دسخواعتیں دی ہیں ؟ 

۔ :کے رواثبت احجبت هیں  ہو ں تو (ة)و(الف )اگش ( د)
(i)  هزکوسٍ اؽیبء کی خشیذاسی کیلئے کتٌی فشهوں ًے دسخواعتیں دی ہیں ویٌڈسص کی

ربًت عے سٍ گئی توبم دسخواعتوں اوس کبغزات کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
(ii)  سیغکو کے دفبتش کیلئے اؽیبء کی خشیذاسی کیلئے اخجبس هیں دیئے گئے اؽتہبس کی

کبپی ثوؼہ تبسیخ فشاہن کی ربئے ۔  

(iii)  ٹیٌڈس کھولٌے کے ثؼذ ویٌڈسص کو کتٌے دًوں هیں عپالئی کب پبپٌذ ثٌبیب گیب اوس اًھوں

 ًے کتٌے دًوں هیں عپالئی کی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 2578:  عوال ًوجش 
هضتشهہ آهٌہ عشداسفبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اًتظبهیہ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ا یہ دسعت ہے کہ  ملغ ایجٹ آثبد هیں عشکبسی گیغٹ ہبؤعض ، ڈاک ثٌگلے اوس عشکٹ ہبؤعض هورود آی( الف)

ہیں  ؟ 
اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو توملغ ایجٹ آثبد هیں هورود عشکبسی گیغٹ ہبؤعض ، ڈاک ثٌگلوں اوس ( ة)

ود ہے اگش ہے تو هشیمہ کبس عشکٹ ہبؤعض کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض اى کی هشهت کب ثھی ًظبم هود

 کیب ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
 

 2579:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کوہبٹ ووهي ایٌڈ چلڈسى ہغپتبل هیں هورود ایوشرٌغی یوًٹ هیں هشینوں کو  کوى کوًغی عہولیبت ( لفا)
 عش ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔هی

 2580:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

گوسًوٌٹ ہبئی عکول ثہضادی چکش کوٹ کوہبٹ هورود ہے ؟ ( لفا)
اء کی تؼذاد کل کتٌی ہے اوس اعبتزٍ گوسًوٌٹ کی اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو  عکول هیں هلت( ة)

 کی ثٌیبد پش هہیب ہیں هکول تفقیالت کالط وائض اوس اعبتزٍ کی تؼذاد هہیب کی ربئے ۔    1/40پبلیغی 
  



 2581:  عوال ًوجش 
رٌبة افتخبس ػلی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
تک گشیڈ پبًچ تب 2015تب  2013چبسعذٍ ًے عبل  (DHO)آیب یہ دسعت ہے کہ ڈعٹشکٹ ہیلتھ آفیغش ( الف)

گشیڈ عولہ کے هالصهیي ثھشتی کئے ہیں ؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ثھشتیبں هیشٹ کی ثٌیبد پش کی گئی ہے اوس توبم خبلی آعبهیوں کے اؽتہبسات ( ة)

 اخجبس هیں دیئے گئے ہیں ؟

۔ :کے رواثبت احجبت هیں  ہو ں تو (ة)و(الف ) اگش( د)
  (i)  گشیڈ پبًچ عے گشیڈ عولہ تک ثھشتی ؽذٍ هالصهیي کی  تفقیل اوس هیشٹ لغٹ فشاہن

کی ربئے ؟  
(ii)   هیشٹ کب هشیمہ کبس کیب تھب ًیض ثھشتی کیلئے دیئے گئے اخجبسی اؽتہبس کی کبپی و

 تبسیخ کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 
 2582:  عوال ًوجش 

رٌبة اسؽذ ػلی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اؽبد فشهبئیں گے کہ  

دفبتش  هیں آفیغشص ( صًبًہ)و (هشداًہ )آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ چبسعذٍ هیں ڈعٹشکٹ ایزوکیؾي آفیغش ( الف)

کے ػالوٍ  کلشیکل عٹبف ثھی خذهبت عشاًزبم دےسہبہے۔ 
کب رواة احجبت هیں ہوتو  (الف)اگش( ة)

(i)  هزکوسٍ دفبتش هیں کل کتٌب عٹبف کت عے تؼیٌبت ہے هشداًہ و صًبًہ دفبتش هیں
تؼیٌبت عٹبف کے ًبم ػہذٍ اوس هذت هالصهت کی تفقیل الگ الگ فشاہن کی ربئے۔ 

(ii) هزکوسٍ دفبتش هیں ري هالصهیي کب پیشیڈ(Tenure)  پوسا ہوچکب ہے صکوهت اى کو

تک تجذیل کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے ۔  کت
(iii)  صکوهت هزکوسٍ دفبتش هیں تؼیٌبت اعبتزٍ کو کت تک واپظ عکولوں کو ثھیزٌے کب

عے  ثچوں کی  اسادٍ سکھتی ہے چوًکہ اى اعبتزٍ کی عکولوں هیں ػذم هورودگی
تؼلین  هتبحش ہوسہی ہے۔ 

 

 2583:  عوال ًوجش 
وثبئی اعوجلی رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي ؿ: هٌزبًت

کیب وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ ،هضکوہ هوافالت و تؼویشات اوس هضکوہ آثپبؽی هیں کلشیکل عٹبف هیں ایک آعبهی ( الف)

اکبؤًٹ کلشک کی ہوتی ہے؟ 

 9کلشک کو اوس عیٌئش  11عے  7آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اکبؤًٹ کلشک کے ػالوٍ روًیئش کلشک کو گشیڈ ( ة)
هیں اپ گشیڈ کیب گیب ہے؟  14عے 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو صکوهت هزکوسٍ هضکووں هیں اکبؤًٹ کلشکظ کو گشیڈ ( ة)و ( الف)اگش ( د)
هیں اپ گشیڈ کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تبکہ اى هیں پبئی ربًے والی ثے چیٌی کو ختن کیب ربعکے۔   15
 

  



 2584:  عوال ًوجش 
اة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی ري: هٌزبًت

کیب وصیش هؼذًیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کے ایک عے صائذ همبهبت پش عوًے کی هؼذًیبت هورود ہیں ؟ ( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ ًے عوًے کی هؼذًیب ت هؼلوم کشًے کیلئے هختلف اولبت هیں عشوے  ( ة)
ی ہیں؟ ک

کی کبًیں کہبں کہبں اوس کتٌے ( عوًب)کے  رواثبت احجبت هیں ہوں توهزکوسٍ هؼذًیبت (ة)و(الف)اگش ( د)

ػاللے هیں پبئی ربتی ہیں ٹھیکہ و لیض کظ کے ًبم ہے  ًیض گضؽتہ دط عبلوں کی  آهذى کی  تفقیل فشاہن کی 
 ربئے ۔

 
 2585:  عوال ًوجش 

،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة فبلش هضوذ خبى فبصت : هٌزبًت

کیب وصیش خضاًہ اسؽبس فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ ہش هبلی عبل هضکوہ خضاًہ، هٌقوثہ ثٌذی اوس گوسًش ہبؤط وغیشٍ کے عٹبف کو ( الف)

کجھی دو دو اوس کجھی تیي تیي اػضاصئیے دئیے ربتے ہیں ؟ 
گضؽتہ دو عبلوں کے دوساى امبفی تٌخواہیں کب رواة احجبت هیں ہو تو کي کي هضکووں کو ( الف) اگش( ة)

دی گئی ہیں هکول تفقیالت فشاہن کی ربئے۔ 

 
 2586:  عوال ًوجش 

رٌبة  صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیبوصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

رود ہے ۔  هو(صًبًہ)آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ تو س غش هیں ایزوکیؾي آفظ ( الف)

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
(i)  هزکوسٍ ملغ هیں ایزوکیؾي آفظ هیں هورود ٍ عٹبف کی تفقیل ثوؼہ کٹیگشی ثتبئی

ربئے ۔  
  (ii)  هزکوسٍ آفظ هیں کتٌب عٹبف چھٹی پش ہے آیب یہLong leave  پش ہیں یب هیڈکل  چھٹی

پشہیں  ہش  ایک کی        تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

  (iii)  هضوذ یوعف عیٌئش کلشک کوًغی اوس کت عے چھٹی پش ہے اعکی تٌخواٍ ادا کی
تٌخواٍ کی تفقیل ثوؼہ پے علپ کی گضؽتہ دو عبلوں کی هؼلوهبت  ربتی ہے  یب ًہیں

 فشاہن کی ربئیں ۔   
 

 2587:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ٹشاًغپوسٹ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ چھوٹی اوس ثڑی لغن کی گبڑیوں هیں عواسیوں کی تؼذاد کب تؼیي ہوتب ہے ؟ ( الف)
س ربسی کیب ربتب ہے ؟ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى گبڑیوں کیلئے کشایہ ًبهہ ثھی عشکبسی هوس پ( ة)
کے  رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثے کے اًذسوى و ثیشوى چلٌے والی چھوٹی ثڑی (ة)و(الف)اگش ( د)

گبڑیوں هیں عواسیوں کی تؼذاد اوس  عشکبسی کشایہ ًبهہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
Question No. 2588 

Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Local Government kindly state that:.  
(a) The government had established and setup citizens Community Board  under the 

previous Local Government Act.  
(b) If yes, then provide detail of district wise numbers and functions,along with status 

of CCBs. 
 

 2589:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت



کیب وصیش داخلہ  اسؽبس فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت دہؾت گشدی کے ؽکبس خبًذاًوں کو هوت کی فوست هیں هؼبومہ   ( الف)

فشاہن کشتی ہے ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو توآیب  رو لوگ اپٌے گھشوں هیں ثھتہ خوسوں کی هطبلجبت پوساًہ ( الف)اگش  ( ة)

کشًے کی پبداػ هیں هبسے ربتے ہیں ایغے لوگ اط دہؾتگشدی کی ہالکت کے صهشے هیں آتے ہیں۔ اگش ایغی 
یمہ کبسکے تضت کی ربتی ہالکتیں دہؾت گشدی کے صهشٍ هیں آتی ہیں تو پھش اًہیں هؼبومہ کی ادائیگی کظ هش

ہے  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 
 2590:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشداخلہ اسؽبس فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ وفبلی صکوهت  اى لیذیوں کے سہبئی کے لئے فٌڈص فشاہن کشتی ہے رو کہ هضل  ( الف)

رشهبًہ، تبواى، ػشػ و داهبى اوس دیت کی ادائیگی ًہ کشعکٌے کے ثذولت ریلوں هیں پڑے ہیں ؟ 
ہے اوس کہبں کب رواة احجبت هیں ہو تو گضؽتہ دو عبلوں هیں اط هذ هیں کل کتٌب فٌڈص هال ( الف)اگش ( ة)

کہبں کظ کظ لیذی کے لئے اعتؼوبل ہوا ہے اوس اگش فٌڈص ًہیں هال  تو وروہبت ثتبئی ربئے۔ 
 

 2591:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشریل خبًہ ربت اسؽبس فشهبئیں گے کہ  

کی ًگہذاؽت کے لئے صکوهت الذاهبت اٹھبسہی ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ صًبًہ اوس کوغي لیذیوں ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو گضؽتہ دو عبلوں هیں کوى کوًغے الذاهبت اٹھبئے گئے ہیں ًیض ( الف)اگش  ( ة)

توبم ریلوں هیں صًبًہ اوس کوغي لیذیوں کی تؼذاد ثھی ثتبئی  ربئے۔ 

  



 2592:  عوال ًوجش 
،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة  فبلش  هضوذ خبى فبصت: هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبس فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت فوثہ ثھش کی ثڑی ہغپتبلوں کی ًزکبسی کشسہی ہے ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو۔  ( الف)اگش ( ة)
       (i)  اط همقذ کے لیئے کي کي  ہغپتبلوں کب چٌبؤ کظ هشیمہ کبس پش کیب گیب ہے ؟
      (ii)  هزوصٍ ًزکبسی عے ػوام کو کیب سیلیف هلے گب؟

     (iii)  هزوصٍ ًزکبسی کب ہغپتبلوں کے ػولہ اوس اًکی  هالصهت پش هٌفی احشات هشتت ًہیں ہوًگے؟
(iv)   اط ػول عے صکوهت یب لوهی خضاًے پش امبفی ثورھ تو ًہیں پڑ ے گب تفقیل فشاہن کی ربئے۔

 
 2593:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : ةهٌزبى

کیب وصیش   داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت ًے ؽوبلی وصیشعتبى کے هتبحشیي کے عبتھ هختلف هذات هیں ( الف)

تؼبوى کیب ہے ؟ 
وصیشعتبى کے عبتھ ري ري  کب رواة احجبت هیں ہو توفوثبئی صکوهت ًے هتبحشیي ؽوبلی( الف)اگش ( ة)

اؽیبء دی گئی اى کے ًبم وپتہ کی هکول /هذات هیں تؼبوى کیب ہے اط کی تفقیل ًیض ري ري افشاد کو هبلی  اهذاد 

تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 

 2594:  عوال ًوجش 
رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کہ   کیب وصیش الئیوعٹب ک  اسؽبس فشهبئیں گے

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ کی غزائی مشوسیبت پوسا کشًے کے لئے صًذٍ اوس پولٹشی گوؽت کی ( الف)
 سوصاًہ کی ثٌیبد پش پٌزبة عے عپالئی ہوتی ہے؟

کب رواة احجبت هیں ہو تو فشاہن کشدٍ گوؽت کی کغی ثھی هشصلہ پش ڈاکٹش وغیشٍ عے (الف )اگش (  ة)
Certificationٍگوؽت  هنش فضت تو ًہیں ہے هکول تفقیالت فشاہن کی ربئے۔  ہوتی ہے کہ هزکوس

 

 2595:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
لبًوًی تمبمے آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں پؾبوس یوًیوسعٹی هیں هختلف پوعٹوں پش ( الف)

پوسے کشًے کے ثؼذ ثھشتی کی گئی ہیں ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت ؽفبفیت کی لبئل ہے  ؟ ( ة)
کے  رواثبت احجبت هیں ہوں تو هورودٍ ُدوس صکوهت هیں پؾبوس یوًیوسعٹی هیں ري (ة)و(الف)اگش ( د)

پتہ ، تؼلیوی لبثلیت ، تبسیخ اؽتہبس ، ٹیغٹ و ؽؼجہ ربت هیں ثھشتی کی گئی ہے، ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم   ، 
اًٹشیوو رولہ کبغزات کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 2596:  عوال ًوجش 

رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اولبف، صذ وهزہی اُهوس  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ءکے دوساى هضکوہ عے واثغتہ 2014-15ءاوس 2013-14هبلی عبل آیب یہ دسعت ہے کہ  صکوهت ًے ( الف)
خطجبء کشام کی تٌخواہوں هیں امبفہ کیب ہے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ ثشولت اپٌے هالصهیي کو تٌخواہیں ثھی  دیتب ہے ؟ ( ة)

کظ  ء کے دوساى2014-15ءاوس 2013-14کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هبلی عبل (ة)و(الف)اگش ( د)
 کظ خطیت کو کتٌی کتٌی تٌخواٍ دی ہے هبہبًہ وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 
 2597:  عوال ًوجش 

رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



سی کبلذ ڈگش  هیں هبلی ثذػٌواًیوں اوس ثغلغلہ گوسًوٌٹ ڈگ 2073آیب یہ دسعت ہے کہ عوال ًوجش ( الف)
دسختبى کی غیش لبًوًی کٹبئی کے موي هیں رٌبة هؾتبق اصوذ  غٌی فبصت ، وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین ًے    

ایواى هیں اًکوائشی  کشاًے کب وػذٍ کیب تھب؟ 
 -:کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش ( ة)

(i) ئے۔ هزکوسٍ اًکوائشی سپوسٹ کی کبپی فشاہن کی رب

(ii)  هضکوہ ًے هبلی ثذػٌواًیوں هیں هلوث  اہلکبسوں کے خالف  کیب هضکوبًہ تبدیجی

 کبسسوائی ػول هیں ال ئی  ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے  ۔ 
 

Question No. 2598 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Social Welfare kindly state that:.  

(a) The department has denotified some Non-Governmental Organizations (NGOs).  
(b) If the answer is yes then the details may be provided, furthere more the whole 

process used in the selection and cancellation of registration may also be explained in 
detail. 

 

 2599:  عوال ًوجش 
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھبفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش صساػت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
عبلوں کے دوساى کتٌی آعبهیوں پش تؼیٌبتی  2هیں گضؽتہ هضکوہ صساػت  کے هبتضت واٹش هٌیزوٌٹ  ( الف)

 گشیڈ کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ػول هیں الئی گئی ہے  تؼیٌبت ؽذٍ افشاد کے ًبم ، ػہذٍ 

  



 2600:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشداخلہ    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت ًے خیجش ایزٌغی کے هتبحشیي کیلئے کیوپوں کب ثٌذوثغت کیب ہے ( الف)

؟ 
ہے کہ هزکوسٍ هتبحشیي هیں هشدوں کے عبتھ کخیش تؼذاد ػوستوں ،ثچوں اوس ثچیوں  آیب یہ ثھی دسعت( ة)

کی ہے ؟  

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثبئی صکوهت ًے هزکوسٍ ثچوں اوس ثچیوں کو تؼلین (ة)و(الف)اگش( د)
ھ هتبحشیي کی دیٌے کیلئے کوئی هٌقوثہ ثٌذی کی ہے ؟اگش ًہیں تو وروہبت ثتبئی ربئے ۔ًیض صکوهت  کے عبت

لغٹ هورود ہے اعکی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔  
 

 2601:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشداخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں هختلف امالع هیں دہؾت گشدی کے والؼبت  سوًوب ( الف)
ے ہیں ري هیں عشکبسی اہلکبس اوس ػوام کی کخیش تؼذاد لموہ ارل ثي چکے ہیں ؟ ہوئ

عے تبصبل دھوبکو ں اوس ٹبسگٹ کلٌگ هیں ؽہیذ افشاد 2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف) اگش( ة)

تفقیل کے ًبم کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اى کبسوائیوں کی ایف آئی آس کظ کظ کے ًبم پش دسد کی گئی 
فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2602:  عوال ًوجش 

رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
رٌگالت تؼیٌبت ہے ؟  DFOآیب یہ دسعت ہے کہ دیش لوئش هیں ( الف)

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
  (i)  دیش لوئیش هیںDFO  رٌگالت کوًغے گشیڈ هیں ہے ؟

(ii)  هزکوسٍ ملغ هیں کتٌے سیٌذ آفیغش اوس دیگش آفیغش تؼیٌبت ہیں عت کی گشیڈ وائض

تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض وہبں پش دیگش تؼیٌبت ػولہ کے ًبم ، گشیڈ اوس هذت 
هالصهت کی تفقیل ثھی  فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2603:  عوال ًوجش 

اًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هفتی عیذ د: هٌزبًت

کیب وصیشتواًبئی وثشلیبت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ وفبلی صکوهت گیظ ثوًظ کے صوالہ عے فوثبئی ًوبئٌذٍ رو کہ ڈپٹی کوؾٌشہوتب  ( الف)

کو ثوًظ کی سلن فشاہن کشتب ہے ؟ 
۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)

 (i) کش ًے کیلئے هوجشاى کی کویٹی هورود ہے ۔   فٌڈ خشچ

 (ii)  فٌڈص خشچ کشًے کب هشیمہ کبس کیب ہے اوس فٌڈ خشچ کشًے کب هزبر کوى ہے ۔
(iii)  هیں کظ هشیمہ کبس کے  2014-15ملغ کوہبٹ ، ہٌگو اوس کشک هیں هزکوسٍ فٌڈص

تضت خشچ کیب گیب ۔  
(iv) کوى کوًغی عکیوض پش خشچ کیبگیب  کظ ًے عکیوض کی ًؾبًذہی کی اوس کتٌبکتٌب فٌڈ

هکول تفقیل فشاہن کی ربئے  

(v)  غیش لبًوًی هشیمہ کبس کے تضت خشچ ؽذٍ سلن کے صوالہ عے اة تک صکوهت ًے
کیب الذاهبت اٹھبئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

 
 2604:  عوال ًوجش 

رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



دوسافتبدٍ اوس پہبڑی ػاللوں هیں ثچوں کو تؼلین کی عہولت دیٌے کیلئے هکتت عکولض لبئن کئے گئے ( الف)
تھے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ فوثہ ثھشکے کخیش تؼذاد هیں ثچے اى هیں صیش تؼلین تھے ؟ ( ة)
رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثہ ثھش هیں کل کتٌے هکتت عکول ہیں ًیض ہش ایک کے (ة)و(الف)اگش ( د)

 هکتت عکول هیں پڑًے والے ثچوں اوس ثچیوں کی تؼذاد کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
 

 2605:  عوال ًوجش 

رٌبة  ثبثش علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ٍ دسعت ہے کہ فواثی هیں ڈعٹشکٹ ہیڈکواسٹش ہغپتبل هورود ہے ؟ آیب ی( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ وہبں پش هختلف پوعٹوں پش ڈاکٹشص تؼیٌبت ہیں ؟ ( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہو تو وہبں پش ڈاکٹش وں کی  کل کتٌی آعبهیبں ہیں، کتٌےپش  ڈاکٹشص  (ة)و(الف)اگش ( د)

 ں خبلی ہیں؟ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ تؼیٌبت ہیں  اوس کتٌی آعبهیب
 

 2606:  عوال ًوجش 
رٌبة   اػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هشداى هیڈیکل کوپلیکظ هیں پشائیویٹ سوهض هورود ہیں ؟ (الف)
ک هخقوؿ فیظ کے تضت هشینوں کو االٹ کیے ربتے ہیں ؟  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ  کوشےای( ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہو توهزکوسٍ کوپلیکظ هیں کل کتٌے پشائیویٹ سوهض ہیں اوس رٌوسی (ة)و(الف)اگش( د)
عے لیکش اة تک یہ  کتٌے هشینوں کو االٹ کئے گئے ہیں ۔ هشینوں کے ًبم ثوؼہ پتہ و  سعیذ کی 2015

فشاہن کی ربئے ًیض هزکوسٍ کوشوں عے اة تک کل کتٌی آهذًی صبفل ہوئی ؟  اًُکی  کبپیوں کی هکول تفقیل

 تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔ 
 

  



 2607:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ؽزشکبسی هٌقوثے کو ؽشوع کیب ہے ؟  Billion Treeآیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے ثیلي ٹشی ( الف)

 ۔:کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
 (i)  کبالم فبسعٹ ڈویخشى هیں کتٌے ًشعشیبں لگبئے گئے ہیں اوس اى هیں کتٌے پودے

لگبًے کی هٌقوثہ ہے اوس یہ کہبں کہبں پش والغ ہیں ًیض اى ًشعشیوں پش  کتٌی سلن خشچ 

تٌی سلن خشچ ہوگی ۔      ہوچکی ہے اوس ک
 (ii)  اة تک کبالم فبسعٹ ڈویخشى هیں اط هٌقوثے کے تضت کتٌی سلجہ پش ؽزشکبسی

ہوئی ہے اوس اط پش کتٌی سلن خشچ کی گئی ہے ۔  
 (iii)  ؽزش کبسی کیلئے رگہ کے اًتخبة کب هشیمہ کبس پودوں کی الغبم اوس اى کے دیکھ

ی کے تٌبعت کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   ثھبل کب هشیمہ کبس اوس کبهیبة ؽزش کبس

 
 2608:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشثشائے اػلٰی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ  گضؽتہ دوس صکوهت هیں دسال ہبئیڈل پشاریکٹ کے  اؽتشاک عے گشلض ڈگشی ( الف)

ثضشیي کی هٌظوس ی دی گئی تھی ؟ کبلذ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هٌظوس ؽذٍ کبلذ کیلئے صهیي کی ًؾبًذہی صکوهت کشے گی ؟ ( ة)

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(الف)اگش ( د)
 (i)  صهیي کب تؼیي کیوں ًہیں کیب ہے۔هضکوہ کے اط /هضکوہ ًے اة تک هٌبعت همبم

   عغت سوی کی ومبصت کی ربئے ۔

 
 2609:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشثشائے اػلٰی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هذیي هیں گشلض ڈگشی کبلذ هورود ہے ؟ ( الف)

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
 (i) ت ہیں کالط وائض تفقیل ثتبئی ربئے ۔    هزکوسٍ کبلذ هیں کل کتٌے هب لجب

 (ii)  هزکوسٍ کبلذ هیں  کو ى عی عہولیبت هورود ہیں۔ عٹبف ، ٹشاًغپوسٹ وغیشٍ کی هکول تفقیل
فشاہن کی ربئے۔ 

 (iii)    هزکوسٍ کبلذ هیں پڑھبئی ربًے والی هنبهیي کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض کبلذ کے گضؽتہ

اوس اهغبل کے ًتبئذ کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے ۔   
  



 2610:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
دسعت ہے کہ فوثے کی ثڑے ہغپتبلوں ثؾوو ل ملؼی وتضقیل ہیڈکواسٹش ہغپتبلوں کیلئے  آیب یہ( الف)

عبالًہ یب صغت مشوست ادویبت خشیذی ربتی ہیں ؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ادویبت لبًوًی هشیمہ کبس کے هطبثك خشیذی ربتی ہیں ؟ ( ة)
عے تبصبل 2008ے ہغپتبلوں کے لئے  عبل کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثہ ثھش ک(ة)و(ا)اگش ( د)

خشیذی گئی ادویبت ،اخجبسی اؽتہبس، کوپٌیوں کے ًبم ، ادویبت کے فبسهولے، لیوت  اوس الغبم کے ًبم کی 
تفقیل ملغ واس  اوس تضقیل واس ہغپتبل الگ الگ فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2611:  عوال ًوجش 

هجلی رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اط: هٌزبًت

کیب وصیشهٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں فوثے کے مشوست هٌذ کبلزوں کے  (ADP)آیب یہ دسعت ہے کہ ہش عبل عبالًہ تشلیبتی پشوگشام( الف)

هلجبء اوس ػولہ کیلئے ٹشاًغپوسٹ کی عہولت کیلئے سلن هختـ کی ربتی ہے ؟  
کے عبالًہ تشلیبتی  16-2015اوس  15-14،2014-2013کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف)اگش( ة)

کے تضت  فوثے کے کي کي کبلزوں کو ٹشاًغپوسٹ کی عہولت فشاہن کی گئی ًیض اط کب  (ADP)پشوگشام 

Criteria  کیب ہے؟ هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 

 2612:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں فوثے هیں ًئے کبلزوں کے لیبم  (ADP)آیب یہ دسعت ہے کہ ہش عبل عبالًہ تشلیبتی پشوگشام( الف)
کیلئے سلن هختـ کی ربتی ہے ؟  

کے عبالًہ تشلیبتی  16-2015اوس  15-14،2014-2013کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف)اگش( ة)
کیب  Criteriaهٌظوسی دی گئی ًیض اط کب /هیں  کي کي همبهبت کیلئے ًئے کبلزوں کی ًؾبًذہی (ADP)پشوگشام 

 ہے؟ هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2613:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہے کہ فوثے کے هختلف امالع کی یوًیي کوًغلوں هیں یوًیي کوًغل  کے دفبتش هورود  آیب یہ دسعت (الف)

ًہیں ہیں ؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اختیبسات کی ًچلی عطش  پش هٌتملی کے لئے ہش یوًیي کوًغل هیں دفبتش کب لیبم  (ة)

مشوسی ہے تبکہ لوگوں کے هغبئل صل ہوعکے؟ 
هیں ہوں تو فوثے کے ري ري امالع کی یوًیي کوًغلوں هیں دفتش  کے رواثبت احجبت(ة)و(الف)اگش  (د)

ًہیں ہیں اًکی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض اى هیں دفبتش کی ػذم هورودگی کی وروہبت ثتبئی ربئے۔ 

  



 2614:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

گے کہ   کیب وصیش عوبری ثہجود  اسؽبد فشهبئیں
فوثہ هیں هختلف هلکی و غیش هلکی ایي ری اوص کبم کشسہی ہیں ري  هیں اکخش  غیش سرغٹشڈ ہیں ؟  (الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو سرغٹشڈ و غیش سرغٹشڈ ایي ری اوص کی تؼذاد الگ الگ  ثتبئی (الف)اگش  (ة)
سسہی ہیں ،کی هکول تفقیل ثتبئی ربئے، ًیض اى توبم ایي ری اوص کے کبهوں کی ًوػیت اوسرہبں پش کبم ک

ربئے۔ 

 
 2615:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اهذاد  ثضبلی و آثبد کبسی اسؽب د فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هختلف اولبت هیں هضکوہ ًے  هتبحشیي کے عبتھ هبلی اهذاد کی ہے ؟  (الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو گضؽتہ دو عبلوں کے دوساى ري ري امالع هیں هتبحشیي کے عبتھ (الف)س اگ (ة)
کی اهذاد کی گئی ہے  اى کی تفقیل ثوؼہ اؽیبء اوس ري لوگوں هیں تمغین ( فوڈ آئٹن ، ًبى فوڈ آئٹن)هختلف هذات 

کی گئی اى کے ًبم پتہ کی تفقیل ائیش وائض ملغ وائض  فشاہن کی ربئے۔ 
 

 2616:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ٹشاًغپوسٹ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هختلف ؽہشوں هیں ٹشاًغپوسٹ کے سرغٹشڈ اوس غیشسرغٹشڈ اڈے هورود ہیں ۔  (الف)
دوعبل ثؼذ ًیالهی ہوتی ہے ؟ آیبیہ ثھی دسعت ہے کہ ٹشاًغپوسٹ آڈوں کی ثبلبػذٍ  (ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں توفوثے کے توبم ٹشاًغپوسٹ اڈوں کی تفقیل ثتبئی  ربئے (ة)و(الف)اگش (د)

ًیض گضؽتہ تیي عبلوں کے دوساى اى اڈوں کی ًیالهی کے کبغزات ، اخجبسی اؽتہبسات ثوؼہ رولہ تفقیل ملغ 
وائض فشاہن کی ربئے۔ 

 
 2617:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًتهٌزب

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے  کہ 
عکولوں کی تؼویشو تشلی کے لئے فوثبئی صکوهت ًے کخیش سلن هختـ کی ہے ؟ ( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هختـ ُؽذٍ سلن هیں کچھ سلن خشچ ہوئی ہے ؟ ( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو گضؽتہ  تیي عبلوں کے دوساى ًئی عکولوں کی تؼویش (ة)و(الف)اگش ( د)

اوس پُشاًے عکولوں کی ثضبلی و هشهت کے لئے کتٌے هلیي سلن هختـ کی گئی تھی کتٌی سلن خشچ کی گئی 

تؼوبل ًہ اوس کتٌی ثمبیب ہے ملغ وائض اوس ائیش وائض تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هختـ ؽذٍ سلن کی ثش ولت اط
ہوًے کی وروہبت ثتبئی ربئیں۔ 

  



 2618:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی  فنل غفوسفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشاولبف ،صذ  وهزہی اُهوس اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ء هیں ملغ اوس تضقیل خطجبء  کشام ثھشتی کئے گئے تھے ري کو عبل 2002آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

ء هیں  سیگولش  کیب گیب؟   2007
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ فوثہ ثھش کے دیگش  هالصهیي کی هشس هزکوسٍ خطجبء کشام کے تٌخواہوں ( ة)

هیں ثھی  امبفے عویت دیگش االؤًغض و هشاػبت هیں امبفہ کیب ربتب ہے؟  

تی ہوًے کےثؼذ عے کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو اى خطجبء کشام کی فہشعت اوس ثھش(ة)و(الف)اگش( د)
-16اوس  2014-15اة  تک ہش ایک کو هلٌے والی تٌخواٍ کی هبہبًہ تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔ ًیض هبلی عبل 

کے دوساى اى کے  تٌخواہوں هیں امبفہ عے هزکوسٍ خطجبء کشام کی تٌخواہوں هیں کتٌب امبفہ کیب گیب  2015
هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 

 2619:  عوال ًوجش 
رٌبة ًواثضادٍ ولی هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًزبًتم

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں عڑکوں کی تؼویش کیلئے  2013-14ملغ ثٹگشام کیلئے روى  PK-59آیب یہ دسعت ہے کہ  (الف)

(M&R)  فٌڈ سکھب گیب تھب ؟

هیں عڑکوں کی تؼویش پش کتٌب  2013-14کوسٍ صلمہ هیں روى کب رواة  احجبت هیں ہو توهز(الف)اگش ( ة)
فٌڈصخشچ کیب گیب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔    (M&R)اوس کہبں کہبں پش 

 
 2620:  عوال ًوجش 

رٌبة ًواثضادٍ ولی هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں عڑکوں کی تؼویش کیلئے  2014-15ملغ ثٹگشام کیلئے روى  PK-59آیب یہ دسعت ہے کہ  (الف)

(M&R)  فٌڈ سکھب گیب تھب ؟
هیں عڑکوں کی تؼویش پش کتٌب  2014-15کب رواة  احجبت هیں ہو توهزکوسٍ صلمہ هیں روى (الف)اگش ( ة)

  فٌڈصخشچ کیب گیب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  (M&R)اوس کہبں کہبں پش 

 
 2621:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشصکواح ُػؾش اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت ًے   ملغ دیش اپش هیں صکواح کویٹیبں ثٌبئی ہیں؟ ( الف)

کے هوجشاى  کی تفقیل فشاہن کی ربئے  ًیض  کب رواة احجبت هیں ہوتو هورودٍ صکواح کویٹیوں(الف)اگش( ة)
اى کو کظ  اہلیت کی ثٌیبد پش چیئشهیي اوس هوجشص ثٌبیب گیب ۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  



 2622:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشصکواح ُػؾش اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کہ هورودٍ  دوس صکوهت  هیں ثٌبئی گئی  صکواح کویٹیوں ًے ملغ دیش اپش هیں هضتبد  آیب یہ دسعت ہے( الف)

اوسمشسوت هٌذ لوگوں هیں هبلی اهذاد و دیگش اؽیبء تمغین کی ہیں؟ 
کب رواة احجبت هیں ہوتو  ري ري هغتضمیي  کوهبلی اهذاد و دیگش اؽیبء تمغین کی  گئی ہیں ۔ اى (الف)اگش( ة)

ختی کبس ڈ کی کبپی فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اى هغتضمیي کب چٌبؤ کظ ثٌیبد پش کیب گیب اعکی ثھی  کے ًبم ، پتہ ، ؽٌب

تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 

 2623:  عوال ًوجش 
رٌبة  هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشآثپبؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں لیگبًئی ایشیگؾیي هٌقوثہ پبیہ تکویل کو پہٌچ  79یش صلمہ   پی کے آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ثوى( الف)
گیب ہے؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ لوهی خضاًہ کے کشوڑوں هبلیت عے ثٌٌے واال هٌقوثہ کی صفبظت کی رهہ ( ة)
دساسی ثھی صکوهت کی ہے؟ 

وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو  صکوهت اط هٌقوثے کی صفبظت  وًگہذاؽت کیلئے کیب ( الف)اگش( د)

  Sanctionصکوت ػولی اپٌبًے کب اسادٍ  سکھتی ہے ۔ ًیض اعکے لئے مشوسی آعبهیوں کی ًؾبًذہی  اوس 
کشاًے کیلئے صکوهت ًے کیب الذاهبت کیے ہیں ۔ 

Question NO. 2624 
Mover: Mr. Sultan Muhammad Khan, Member Provincial Assembly 
Will the Minister  for Finance state that:-  

(a) How much fund allocated for developmental schemes in ADP 2015-16? 
(b) How much of the total actual cost of developmental projects for ADP 2015-16 

issued till date. Please give detail. 
 2625:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں والغ پش ائوشی ، هڈل ، ہبئی  اوس  ہبئیش عیکٌڈسی   عکولوں کی تؼذاد  93ملغ دیش اپش  پی کے  ( الف)

اوس رگہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے؟ 
هزکوسٍ عکولوں  هیں ػولہ کی تؼذاد ، اعبتزٍ، ہیڈ هبعٹشص اوس پشًغپل کے ًبم عکول وائض فشاہن کی  ( ة)

کیب ربئے گب۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  ربئیں۔ ًیض خبلی آعبهیوں کو کت تک پُش

 
  



 2626:  عوال ًوجش 
هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثیي القوثبئی ساثطہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ اٹھبسویں تشهین کے ثؼذ کئی هضکوہ ربت کی اختیبسات هشکض عے فوثہ کو هٌتمل ( الف)

؟  ہو چکے ہیں
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ هضکووں کی رولہ اختیبسات کے عبتھ تفویل ہوچکے ہیں یب ًہیں ؟ ( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تواٹھبویں تشهین کے ثؼذ کوى کوًغے هضکوہ ربت هشکض (ة )و(الف)اگش( د)

گش ًہیں دیئے گئے تو عے فوثہ کو هٌتمل ہوچکے ہیں ًیض اى هضکووں کو کوى کوًغے  اختیبسات دیئےہیں ا
هورودٍ صکوهت ًے اط صوالے عے هشکضی صکوهت عے کیب ساثطہ کش سہی ہے۔ 

Question NO. 2627 
Mover: Mr. Sultan Muhammad Khan, Member Provincial Assembly  
Will the Minister  for Law  state that:.  

(a) Whether Human Rights Directorate (HRD) exists in the Province ? 
(b) Whether any fund has been allocated to the HRD ? 

(c) If answers is affirmative then kindly provide details of Such funds and detail of 
allocation spending of such funds.  

 2628:  عوال ًوجش 

اعوجلی  رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی: هٌزبًت
کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

اوس  RHC’s،BHU’sهیٌوالغ  کیٹگشی ڈی  ہغپتبل،  PK 93آیب یہ دسعت ہے کہ   ملغ دیش صلمہ ( الف)
ڈعپٌغشیوں  هیں  ڈاکٹش، ٹیکٌکل عٹبف اوس کالط فوس کی آعبهیوں پش لوگ تؼیٌبت ہیں؟ 

اوس ڈعپٌغشیوں  هیں تؼیٌبت ػولہ  RHC’s،BHU’s، کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ ہغپتبل(الف)اگش( ة)

کی تفقیل ہغپتبل واس فشاہن کی ربئے ۔ ًیض خبلی  آعبهیوں کی تفقیل ثھی  فشاہن  کی ربئے۔ 
 

 2629:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں  هورود  کیٹگشی ڈی   93س اًتظبم ملغ دیش کے  صلمہ پی کے هضکوہ  کے صی( الف)
اوس ڈعپٌغشیو  ں کی تؼذاد اوس همبم کی   تفقیل فشاہن کی ربئے۔  RHC’s،BHU’sہغپتبل،

  



 2630:  عوال ًوجش 
هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اهذاد ،ثضبلی وآثبد کبسی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ًے ملغ ہٌگو هیں لبئن هتبحشیي کیوپ هیں هختلف اولبت هیں (پبسعب)آیب یہ دسعت ہے کہ پی ڈی این اے  (الف)

هختلف اؽیبء تمغین کی ہیں ؟ 
رو اؽیبءتمغین  ءعے تبصبل هضکوہ ًے2012کب رواة  احجبت هیں ہو توملغ ہٌگو هیں عبل (الف)اگش ( ة)

کی ہیں اى اؽیبء کب ًبم وتؼذاد کی تفقیل عبالًہ کی ثٌیبد پش فشاہن کی ربئےًیضري ري افشاد کو دی گئی ہیں  اى 

کی  فہشعت ثھی  فشاہن کی ربئے ۔ 
 

 2631:  عوال ًوجش 
هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیب ت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هورودٍ اوس عبثك  دوس صکوهت هیں ٹی ،این ،اے تضقیل ٹل هیں هختلف لغن کے ٹشاًغپوسٹ اڈٍ ربت  و هیلہ  (  الف)
هویؾیبں کی ًیالهی ہوئی ہے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ٹی ،این،اے  ٹل کو  دواثہ و هلضمہ ػاللہ ربت کے  ثبصاسوں ، هیلہ هویؾیبں و دیگش رسائغ آهذى ( ة)
عش  ہیں ؟ کے هوالغ هی

عبلوں هیں  ٹی،این ، اے ٹل کو گضؽتہ ُدوس اوس 8کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو گضؽتہ (ة)و(الف)اگش ( د)

هورودٍ ُدوس صکوهت کی ًیالهی کے توبم کبغزات اوس اخجبسی اؽتہبسات کی تفقیل ثوؼہ سعیذات  فشاہن 
کی ربئے۔  

 
 2632:  عوال ًوجش 

،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت:  هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
گجشال  کبالم    ،فتضپوس  اوس هیبًذم هیں هٌظوس ؽذٍ هختلف آعبهیوں کی (BHU)ثٌیبدی هشاکض فضت ( الف)

تفقیل فشاہن کی ربئے، اى آعبهیوں هیں کتٌی خبلی پڑی  ہیں اوس کت عے؟ ًیض خبلی آعبهیوں کو پُش کشًے کے 
 اًہ الذاهبت  کی تفقیل ثھی ثیبى کی ربئے ۔لئے هضکن

 

 2633:  عوال ًوجش 
هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
پؾبوس کے ثڑے ہغپتبلوں رہبں اهشاك للت کب ػالد کیب ربتب ہے  کو عشکبسی خضاًہ عے ػالد و هؼبلزہ ( الف)

اتب ہے ؟ کے لئے فٌڈص دیب د

ءعے تبصبل لیڈی سیڈًگ ہغپتبل ، خیجش ٹیچٌگ ہغپتبل ، 2008کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ عبل (الف)اگش ( ة)
 صیبت آثبد هیڈیکل کوپلیکظ کے ػالوٍ دیگش عشکبسی ہغپتبلوں هیں ادویبت اوس دیگش االت رشاصی وغیشٍ

کی ربئے۔ ًیض ري ري هشینوں کو  کے لئے  صکوهت ًے رو  فٌڈص فشاہن کئے  ہیں  اًکی تفقیل فشاہن
ادویبت فشاہن کی گئی ہے اًکے ًبم، پتہ و تبسیخ کی تفقیل  سوصاًہ  کی ثٌیبد پش فشاہن کی ربئے۔  

  



 2634:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽب د فشهبئیں گے کہ  
عوات هیں دسرٌوں هکتت عکول لبئن تھے رہبں پش همبهی ثچوں کو پشائوشی تؼلین صبفل کشًے کی ملغ ( الف)

عہولت هورود تھی ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ عوات هیں  هکتت عکولض کی کل تؼذاد کتٌی ہے اوس اى هیں کل (الف)اگش ( ة)

کتٌے ثچے صیش تؼلین ہیں کیب صکوهت اى عکولوں کو ثٌذ کشًے کب هٌقوثہ ثٌبسہی ہے اگش ہے تو  اعکے 

هتجبدل کیب اًتظبهبت کئے گئے ہیں۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
 

 2635:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽب د فشهبئیں گے کہ  

کی تشثیت صبفل کشًے کے لئے خواصٍ PTC,CTآیب یہ دسعت ہے کہ ملغ عوات هیں خواتیي کے لئے ( الف)
ثٹ خیلہ )اى ػبسمی هوس پش هالکٌڈ خیلہ کے همبم پش ایک کبلذ لبئن تھب۔ رو ملغ هیں ؽوسػ کے دوس

ؽفٹ کیب گیبتھب ؟ (
کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ عکول کو کت  تک دوثبسٍ ملغ عوات خواصٍ خیلہ  هیں  اپٌی (الف)اگش ( ة)

افلی همبم پش ؽفٹ کیب ربئیگب تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 
 2636:  عوال ًوجش 

ائی اعوجلی رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوة:  هٌزبًت
کیب وصیشالئیو عٹبک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے عیالة هیں تجبٍ 2010آیب یہ دسعت ہے کہ هذیي ملغ عوات هیں الئیو عٹبک ڈعپٌغشی کی ػوبست ( الف)

ہوچکی ہے ؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ڈعپٌغشی اة ایک چھوٹے عے کوشے هیں لبئن ہے ؟ ( ة)

هیں ہوں تو هزکوسٍ ڈعپٌغشی کے ثضبلی کے لئے کیب الذاهبت اُٹھبئے کے رواثبت احجبت (ة)و(الف)اگش ( د)
گئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 

 2637:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش صساػت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں هضکوہ ًے صساػت کی  تشلی اوس فشوؽ کیلئے  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

ن   تمغین کشًے کب پشوگشام ثٌبیب تھب ؟  7رهیٌذاسوں هیں  ہضاس هیٹشک ٹي هکئی تخ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ هبًغہشٍ هیں اط عکین کے تضت کظ کظ کو  کتٌی همذاس هیں ( الف)اگش ( ة)
م کیب گیب دیگش امالع کے عبتھ اط کب تمبثلی ربئیضٍ ثھی فشاہن کیب ربئے ًیض اط پوسے هٌقوثے پشآًے تخن فشاٍ

والی الگت اوس ومغ کشدٍ هشیمہ کبس کی رولہ تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔ 
  



 2638:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

فشهبئیں گے کہ   کیب وصیشعوؽل ویلفئیشاسؽبد
آیب یہ دسعت ہے کہ پشوًؾل کوًغل ثشائے ثضبلی هؼزوساى کے تضت خقوفی افشاد کو هبلی اػبًت ( الف)

دی ربسہی ہے ؟  
۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو( ة)

(i)  ہوبسے فوثے هیں گضؽتہ دوعبلوں هیں اط هذ هیں کل کتٌی سلن تمغین کی گئی

ربئے ۔  ملغ واس تفقیالت فشاہن کیب
(ii)  اط هذ عے هغتفیذ ملغ هبًغہشٍ کے توبم خقوفی افشاد کی لغٹ ثوؼہ اػبًت  اوس

ڈوهیغبئل فشاہن کی ربئے ًیض اط اػبًت کیلئے رو هشیمہ کبس ومغ کیب گیب  ہے اط 
کی ثھی تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔ 

 

 2639:  عوال ًوجش 

هجلی رٌبة فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اط:  هٌزبًت
کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں پوعٹ گشیزویٹ ثے سوصگبس هلجبء کو هبہبًہ  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

سوپے کے وظبئف کب پشوگشام ؽشوع کیب گیب تھب ؟  2000
ہوا یہ فٌڈص کظ کظ ملغ  کب رواة احجبت هیں ہو توگضؽتہ عبل اط هذ هیں کتٌب فٌڈص خشچ( الف) اگش( ة)

هیں کظ تٌبعت عے تمغین کیبگیب اوسوظیفہ دیٌے کیلئے کیب هشیمہ کبس ومغ کیب گیب؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 

 2640:  عوال ًوجش 
رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ءعے  تبصبل گلیبت ڈیویلپوٌٹ اتھبسٹی ًتھیب گلی، ایجٹ آثبد هیں کظ کظ کیڈسص کی تؼیٌبتیبں 2008عبل  (الف)
ػول هیں الئی گئی ہیں هکول  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 

 2641:  عوال ًوجش 

رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیشثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

گلیبت ڈیویلپوٌٹ اتھبسٹی آیجٹ آثبد هیں کي کي ثباحش ؽخقیبت کو پالٹ (GDA)ءعے تبصبل2008عبل ( الف)
االٹ کئے گئے ہیں توبم پالٹ کے عبئض اوس هبسکیٹ هیں لیوت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 

 2642:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػقوت ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

افالت و تؼویشات اسؽبدفشهبئیں گے کہ  کیب وصیش هو
ءعے تبصبل کئی هٌقوثے کن سیٹ پش ٹیٌڈس ہوئے ہیں 2014آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ کوہغتبى هیں  ( الف)

اوس کئی هٌقوثوں ثشاثش سیٹ پش ٹیٌڈس ہوئے ہیں ؟ 
ہوًے والے ءعے تبصبل کن سیٹ اوس ثشاثش سیٹ پش ٹیٌڈس 2014کب رواة احجبت هیں ہوتوعبل (الف)اگش ( ة)

هٌقوثوں کی تفقیل الگ الگ فشاہن کی ربئے۔ 

  



 2643:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػقوت ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اسؽبدفشهبئیں گے کہ  
لغلہ عے ای ٹیٌڈسًگ  کب ط2014آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ کوہغتبى هیں هضکوہ  کے صیش ًگشاًی  ( الف)

ربسی ہے ؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ  هٌقوثہ ربت هیں عے کئی هٌقوثوں پش کن سیٹ پش ٹیٌڈس  دئیے  ( ة)

گئے ہیں ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ہش هٌقوثے کی ایڈیؾٌل عیکوسٹی کتٌی اوسکوًغے  ثٌک (ة)و(الف)اگش( د)
م کی ربئے۔ هیں روغ ہیں چیک ًوجش اوس اکبؤًٹ ًوجش کی تفقیل فشاٍ

 
 2644:  عوال ًوجش 

رٌبة هضوذ ػقوت ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اسؽبدفشهبئیں گے کہ  
عے تبصبل کن سیٹ پش ٹیٌڈس ہوئے 2014آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ کوہغتبى هیں کئے هٌقوثے عبل  ( الف)

ہیں ؟ 
هیں ہوتو کوًغے هٌقوثے پش کوًغے ٹھیکیذاس ًے کتٌب کن سیٹ دیب ًیض کب رواة احجبت (الف)اگش ( ة)

کبهیبة ٹیٌڈس دہٌذٍ ًے کتٌب کن سیٹ پش کبم لیب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 
 2645:  عوال ًوجش 

رٌبة هضوذ ػقوت ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اسؽبدفشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ دیگش امالع کی هشس ملغ کوہغتبى هیں ای ٹیٌڈس  ًگ کب علغلہ ربسی ہوا ہے ؟   (الف)

ءعے تبصبل کل کتٌے هٌقوثہ ربت ای ٹیٌڈس ًگ کے رسیؼہ 2014کب رواة احجبت هیں ہوتو(الف)اگش   (ة)
ٹیٌڈسہوکشوسک  آسڈس ربسی ہوا ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 
 2646:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشفضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے ‘‘ ڈیٌگی’’کے ثزٹ هیں دیگش هٌقوثہ ربت ثؾوول  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( ا)

 تذاسک کیلئے هٌقوثہ ؽشوع کشًے کیلئے خطیش سلن هختـ کی گئی تھی ؟
احجبت هیں ہو تو ڈیٌکی کے تذاسک کیلئے ؽشوع کیئے گئے هٌقوثہ کہبں کہبں اوس اگش الف کب رواة ( ة)

ءهیں ڈیٌکی عے 2015ءاوس عبل 2014کتٌے اخشاربت عے ہوئے اة تک اط هذ هیں کتٌی سلن خشچ ہوئی عبل 

هتبحشٍ افشاد کی ملغ واس تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  



 2647:  عوال ًوجش 
فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة  فبلش هضوذ خبى:  هٌزبًت

کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں  کن آهذًی والے گھشاًوں کی خواتیي کو ہش تیي هبٍ هغتٌذ  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

سوپے کی هذدفشاہن کشًے اوس ثچے کی پیذائؼ کے لئے  ہغپتبل یب هغتٌذ 300ڈاکٹشوں عے هؼبئیٌہ کشاًے پش
MIDWIFE(هڈ وائف ) سوپے کی ًمذ هذد فشاہن کشًے کب پشوگشام ثٌبیب 1000کے پبط ربًے کی فوست هیں

تھب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تواط هذ هیں  ملغ هبًغہشٍ هیں اة تک کتٌے هشینوں کو یہ ( الف)اگش ( ة)
ی ربئے ًیض اط هٌقوثہ عہولت فشاہن کی گئی ،هشیل کب ًبم اوس فشاہن کشدٍ سلن  و تبسیخ  کی  تفقیل فشاہن ک

پش کل الگت اوس رولہ اخشاربت کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے ۔ 
 

 2648:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هغتمل کشًے کے اصکبهبت ربسی کئے  آیب یہ دسعت ہے کہ لیڈی ہیلتھ وسکشص کو عپشین کوسٹ ًے  ( الف)
تھے هگشتبصبل اى کو هغتمل ًہیں کیب گیب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ لیڈی ہیلتھ وسکشص  کو هغتمل ًہ کشًے کی وروہبت ثتبئی  (الف)اگش ( ة)

ربئے۔ 
 

 2649:  عوال ًوجش 
رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

یب وصیش هضٌت و افشادی لوت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  ک

ءهیں وسکشص ویلفئیش ثوسڈ هیں هالصهیي ثھشتی کئے گئے  تھے ؟ري کو 2011آیب یہ دسعت ہے کہ عبل( الف)
تبصبل هغتمل ًہیں کیب گیب ؟ 

یں ًیض کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هالصهیي کو هغتمل ًہ کشًے کی وروہبت ثتبئی ربئ(الف)اگش ( ة)
صکوهت اى هالصهیي کو کت تک هغتمل کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے 

 

 2650:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشفٌؼت وصشفت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں  ایجٹ آثبد ،دسگئی اوس صطبسکے همبم پش چھوٹی فٌؼتی 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

ثغتیبں لگبًے کیلئے فٌڈص هختـ کیئے گئے تھے ؟  

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف) اگش( ة)
(i)  ملغ ایجٹ اثبد اوس صطبس هیں چھوٹی ثغتیوں  کی لیبم کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

(ii) هبس هیں اًڈعٹشیل اعٹیٹ کے ہوتے ہوئے ًئی چھوٹی فٌؼتی ثغتی کے لیبم کب کیب س
رواص ہے۔ 

(iii)            چھوٹی ثغتیوں کو هشصلہ واس دوعشے امالع تک ثڑھبًے کیلئے کیب هشیمہ کبس

اختیبس کیب گیب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  



 2651:  عوال ًوجش 
فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة فبلش هضوذ خبى :  هٌزبًت

کیب وصیش فٌؼت و صشفت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ دہؾتگشدی عے هتبحشٍ فٌؼتی یوًٹظ کی ثضبلی کیلئے کئی هیلیي ڈالشص کی اهذادی ( الف)

سلن هضکوہ کے پبط هورود ہے ؟ 
وًٹظ کی تؼذاد اوس اى کے ثضبلی کب رواة احجبت هیں ہو تودہؾتگشدی عے هتبحشٍ  فٌؼتی ی( الف) اگش ( ة)

کیلئے دیئے گئے گشاًٹظ کی تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2652:  عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیش فٌؼت و صشفت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

اػیل خبى ، ثٌوں ، کوہبٹ اوس کے ثزٹ کے تضت ڈیشٍ اعن 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

کی فٌؼتی ثغتیوں کی ثضبلی کو هوکي ثٌبیب ربئے گب ۔   SIDBهبًغہشٍ هیں هورود 
کب رواة احجبت هیں ہو تو فٌؼتی ثغتیوں کی ثضبلی کے علغلے هیں کئے گئے الذاهبت عے ( الف)اگش ( ة)

ہوا هکول تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔ آگبٍ کیب ربئے ًیض ملغ هبًغہش ٍ هیں ثغتی کی فؼبلیت پش کتٌب خشچہ 
 

 2653:  عوال ًوجش 

رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیش هضٌت و افشادی لوت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ءعے تبصبل وسکشص ویلفئیش ثوسڈ  هیں کي کي کیڈس پش کي کي امالع هیں هالصهیي کی 2013عبل  (الف)
ی ػول هیں الئی گئی ہے توبم هالصهیي کی تفقیل کیڈس وائض اوس ملغ وائض فشاہن کی ربئے۔ ثھشت

 

 2654:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
عتوسی دا ”هلجبء کو1226ثھش کے  هیں  فوثہ 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

هٌقوثے کے تضت وظبئف دیئے گئے ہیں ؟ ”پختوًخوا

کب رواة احجبت هیں ہو تو اط  عکین کے تضت ملغ هبًغہشٍ هیں کتٌے هلجبء کو وظبئف ( الف)اگش ( ة)
دیئے گئے ہیں هکول تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2655:  عوال ًوجش 

ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة  عشداس اوسًگ صیت :  هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں توبم گشلض پشائوشی  ، هڈل ، ہبئی اوسہبئیش عیکٌڈسی عکولوں هیں  کل کتٌی خبلی PK-47,PK-48  (الف)

فشاہن کی ربئے۔ ءعے تبصبل تؼیٌبت ؽذٍ  افشاد کے ًبم  کی تفقیل ثھی 2013آعبهیبں  ہیں  ًیض عبل  
 2656:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشفٌی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دو عبلوں هیں کئی اًتظبهی اوس تذسیغی اہلکبس هلک کے اًذس یب هلک عے ( الف)

ثبہش لوجی سخقت پش گئے ہیں   ؟ 
کبرواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ دو عبلوں هیں  لوجی چھٹی پش  گئے رولہ اہلکبسوں کے  ( الف)اگش   ( ة)

گشیڈ وائض اوس ملغ وائض ًبم ، ػہذٍ اوس سخقت  کب ػشفہ ثوؼہ رولہ تفقیالت فشاہن کی ربئے۔ ًیض رو اہلکبس 

لذاهبت کی تفقیالت ثھی سخقت کے اختتبم پش صبمش ًہیں ہوئے اًکی لغٹ اوس اًکے خالف اٹھبئے گئے ا
فشاہن کی ربئے۔  

 
 2657:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشفٌی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



آیب یہ دسعت ہے کہ خیجش پختوًخوا کے کئی افشاد کو هختلف ٹشیڈص هیں هضکوہ کی عفبسػ پش پٌزبة ( الف)
داسوں هیں هفت کوسعض کشوائے ربتے ہیں  ؟ کی ٹیکٌیکی ا

کبرواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ دو عبلوں هیں هزکوسٍ عکین عے هغتفیذ ہوًے والے ( الف) اگش  ( ة)
اهیذواسوں کی ٹشیڈ وائض لغٹ ، ڈوهیغبئل اوس اًکی عفبسػ کے لئے اپٌبئے گئے هشیمہ کبس کی تفقیل فشاہن کی 

پش  آًے والے  اخشاربت کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔  ربئے۔ ًیضکوسعضکے ػشفہ اوس اى 
 

 2658:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت
کیب وصیشثشائے اػلی  تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عشص، اوس آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دو عبلوں هیں کئی لیکچشسص،اعغٹٌٹ پشوفیغشص،ایغویٹ پشوفی( الف)
پشوفیغشص  هلک کے اًذس یب هلک عے ثبہش لوجی سخقت پش گئے ہیں   ؟ 

کبرواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ دو عبلوں هیں  لوجی سخقت پش  گئے رولہ اہلکبسوں کے ًبم ( الف)اگش ( ة)

،گشیڈ  ، ػہذٍ اوس سخقت  کب ػشفہ ثوؼہ رولہ تفقیالت ملغ وائض فشاہن کیب ربئے۔ ًیض رو اہلکبس سخقت 
ات کی تفقیالت ثھی فشاہن کی کے اختتبم پش صبمش ًہیں ہوئے اًکی لغٹ اوس اًکے خالف اٹھبئے گئے الذام

ربئے۔  
 

 2659:  عوال ًوجش 

رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت
کیب وصیشثشائے اػلی  تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دو عبلوں هیں کئی عشکبسی  یوًیوسعٹیوں کے تذسیغی اوس اًتظبهی   ( الف)
ک کے اًذس یب هلک عے ثبہش لوجی سخقت پش گئے ہیں   ؟ اہلکبس هل

کبرواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ دو عبلوں هیں  لوجی سخقت پش  گئے رولہ اہلکبسوں کے (الف )اگش   ( ة)

ًبم ،گشیڈ یوًیوسعٹی  کب ًبم ، ػہذٍ اوس سخقت  کب ػشفہ ثوؼہ رولہ تفقیالت فشاہن کیب ربئے۔ ًیض رو اہلکبس 
ام پش صبمش ًہیں ہوئے اًکی لغٹ اوس اًکے خالف اٹھبئے گئے الذاهبت کی تفقیالت ثھی سخقت کے اختت

فشاہن کی ربئے۔  
  



 2660:  عوال ًوجش 
رٌبة  ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ی فوسط هیں ًئی تؼیٌبتیبں کی گئی ہیں  ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ اپشدیشاوس لوئش  دیش هیں لیو( الف)

۔ :کبرواة احجبت هیں ہوتو ( الف) اگش( ة)
(i)   هورودٍ دوس صکوهت هیں هزکوسٍ امالع هیں خبلی ہوًے والی آعبهیوں کی تؼذاد

اوس ًئی  آعبهیوں پش ثھشتی کب هشیمہ کبس کیب تھبتفقیل فشاہن کی ربئے  ۔ 

 (ii) ڈ لوگوں کو ثھشتی کیب گیب ہے ۔ آیب هزکوسٍ آعبهیوں پش سیٹبئش
(iii)  لیوی فوسط هیں تشلی کے هٌتظش لوگوں کے ثشػکظ سیٹبئشڈ لوگوں کو کیوں

ثھشتی کیب گیب آیب تشلی کے هٌتظش لوگوں کے عبتھ ًب اًقبفی ًہیں ہے تفقیل فشاہن 
کی ربئے  ۔  

 

 2661:  عوال ًوجش 
اعوجلی رٌبة  فبلش هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی :   هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
گضؽتہ دو عبلوں هیں کئی  اہلکبس هلک کے اًذس یب هلک عے ثبہش لوجی سخقت پش گئے ہیں   ؟ ( الف)
کبرواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ دو عبلوں هیں  لوجی سخقت پش  گئے رولہ اہلکبسوں کے  ( الف)اگش   ( ة)

گشیڈ وائض اوس ملغ وائض ًبم ، ػہذٍ اوس سخقت  کب ػشفہ ثوؼہ رولہ تفقیالت فشاہن کی ربئے۔ ًیض رو اہلکبس 
الذاهبت کی تفقیالت ثھی سخقت کے اختتبم پش صبمش ًہیں ہوئے اًکی لغٹ اوس اًکے خالف اٹھبئے گئے 

فشاہن کی ربئے۔  
 

 2662:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

؟  فوثہ هیں پشائوشی عکولوں کی هشس هکتت پشائوشی عکولوں هیں ثھی ہضاسوں هلجبء صیش تؼلین ہیں ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى هیں کئی عکول ختن کش دیئے  گئے ہیں۔ رجکہ کئی عکول اة ثھی چل سہے ( ة)

ہیں ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں توہش ملغ هیں ثٌذ کئے گئے اوس چبلو هکتت عکولوں کے (ة )و(الف)اگش( د)
ثچوں کو ري عکولوں هیں داخلہ دیب کیب گیب  ًبم اوس همبم  ثوؼہ هلجبءکی تؼذاد ثتبئی ربئے ۔  ًیض ثٌذ عکولوں کے 

ہے  ۔ اُى کب ًبم ،پتہ اوس همبم  کی تفقیل ثتبئی ربئے ۔ 
Question No. 2663 
Mover: Mr. Sultan Muhammad Khan, Member Provincial Assembly  

Will the Minister  for Elementary & Secondary Education state that:.  
(a) The total number of Government Schools in the Province?  

(b) What is the number of school (Primary) in the Province which have clean 
drinking water facility? 
 (c) What is the total number of Government Primary Schools which have the toilets 

facility? 
 2664:  عوال ًوجش 

رٌبة هوالًب  هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

کے رسیؼے هختلف هذات هیں عکولوں کی ثضبلی وهشهت کیلئے  PTCملغ ثوًیش کے عکولوں  کو ( الف)

هیں دیئے گئے تھے ؟  2014-15اوس  2013-14فٌڈص هبلی عبل 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ فٌڈص پوسی ؽفبفیت کے عبتھ خشچ ہوئے ہیں ؟ ( ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عکول وائض فٌڈص کی ًؾبًذہی کی ربئے ًیض ري ري ( ة)و(الف)اگش ( د)
هذات  هیں خشچ کئے گئے ہیں کی  هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 

 2665:  عوال ًوجش 



هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی   رٌبة هوالًب:   هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

کے دوساى هختلف 16-2015اوس 14-15,2013-2014ملغ ثوًیش کے  هختلف عکولضهیں  هبلی عبل ( الف)
اعبتزٍ کے تجبدلے ہوئے ہیں ؟ 

ثٌیبد پش ہوئے ہیں ؟   آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ تجبدلے خبلـ هیشٹ کی( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں توکي کي اعبتزٍ کے تجبدلے کہبں کہبں پش ہوئے ہیں عبالًہ  ( ة)و( الف)اگش ( د)

کی ثٌیبد پش هؼلوهبت فشاہن کی ربئیں ًیض تشلی کی ورہ عے ري ري اعبتزٍ کے تجبدلے ہوئے ہیں اًکی عٌیبسٹی 

ثھی ثتبئی ربئے ۔  Adjustmentلغٹ اوس  
 

 2666:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیشهوافالت وتؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے دوساى  ملغ دیش اپش  هیں والغ چبپش سوغبًو ریالڑ  2015عے  2002آیب یہ دسعت ہے کہ عبل  ( الف)
دسٍ پش سوڈ   تؼویش ہوئی ہے ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو  تو هزکوسٍ سوڈ پش کتٌی  الگت آئی  ہے اى کی تفقیل ثوؼہ ٹھیکذاس (الف)اگش( ة)
کے ًبم اوس فشم کے ًبم کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 

 2667:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

ٍ  کیب وصیش عوبری ثہجود  اسؽبد فشهبئیں گے ک
ہضاس لوگوں کو  وظبئف دیٌے کب پشوگشام  7هیں  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ   هضکوہ ًے هبلی عبل ( الف)

ثٌبیب تھب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ وظبئف عے هغتفیذ افشاد کی ملغ وائض لغٹ ، فشاہن کشدٍ ( الف)اگش ( ة)
ربئے ۔    وظبئف   اوس  ومغ کشدٍ هشیمہ کب س کی تفقیل فشاہن کی 

  



 2668:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دو عبلوں هیں هضکوہ ًے فوثہ ثھش هیں کئی دعتکبسی عٌٹش لبئن کئے ہیں ( الف)

؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو گضؽتہ دو عبلوں هیں هزکوسٍ  عٌٹش کي کي امالع هیں کہبں کہب ں ( الف)اگش ( ة)

اوس کظ هشیمہ کبس کے تضت ثٌبئے گئے ہیں ًیض هزکوسٍ عٌٹش ص پش آًے والے اخشاربت اوس اى هیں تشثیت پبًے 

والے افشاد کی تؼذاد عٌٹش وائض اوس ٹشیڈ وائض فشاہن کی ربئے ۔    
 

 2669:  وال ًوجش ط
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش  عوبری ثہجود  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

افشاد کو هختلف ہٌش عیکھبًے کب 1400هیں فوثہ ثھش هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
پشوگشام تھب ؟ 

تواى تشثیت یبفتہ افشاد کی ملغ وائض اوس ٹشیڈ وائض لغٹ فشاہن کی کب رواة احجبت هیں ہو ( الف)اگش ( ة)
ربئے۔ ًیض اط پشوگشام پش آًے والے اخشاربت کی تفقیل  ثھی فشاہن کی ربئے ۔     

 

 2670:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں هضکوہ ًے چبسعذٍ ، فواثی اوس کشک هیں عوؽل 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( فال)

ویلفیئش کوپلیکظ کی تکویل کب  پشوگشام  ثٌبیب تھب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ کوپلیکغض هکول ہوًے پش فؼبل ہو گئے ہیں اگش ًہیں تو ( الف) اگش( ة)
تفقیل ثتبئی ربئے ۔ ًیض اى کی تکویل عے ػوام کو کیب عہولیبت هلے گی ۔  وروہبت  اوس کئے گئے الذاهبت کی

 
 2671:  عوال ًوجش 

رٌبة  علین خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
پوسے فوثے هیں کتٌے کبلزض هورود ہیں؟ تفقیل فشاہن کی ربئے  ؟  ( الف)

صلمے کے اًذس ًیب کبلذ ثٌبًے کیلئے کیب  هشیمہ کبسہوتب ہے ؟  ( ة)
آیب صکوهت مشوست کے  هطبثك  ملغ چتشال هیں ًئے کبلذ ثٌبًے کب کوئی اسادٍ سکھتی ہے ۔تفقیل  ( د)

فشاہن کی ربئے۔ 

  



 2672:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هختلف ًئی آعبهیبں پیذا کی گئی ہیں ؟ 2465آیب یہ دسعت ہے کہ سواں هبلی عبل هیں هضکوہ هیں ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تواى آعبهیوں کی گشیڈ وائض اوس ملغ وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ( الف)اگش ( ة)
ات کئے گئے افشاد کی لغٹ ثوؼہ ڈوهیغبئل اوس ػہذٍ کی رولہ تفقیالت ًیض  اة تک هزکوسٍ آعبهیوں پش تؼیي

فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2673:  عوال ًوجش 

رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت
کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ توبم فوثبئی هالصهیي کو هذت هالصهت پوسا ہوًے پش لبًوى کے هطبثك  پٌؾي اوس ( الف)

دیگش هشاػبت فوس ی ادا کیے ربتے ہیں ؟  
اوس ثبال کتٌے  17عے تب صبل هضکوہ پولیظ هیں گشیڈ 2012کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف)اگش ( ة)

تبسیخ سیٹبئشهٌٹ اوس اى کو وارت االدا پٌؾي اوس دیگش هشاػبت کی افغشاى کو پٌؾي دے گئی ہے اى کی لغٹ 
تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض ري سیٹبئشڈ افغشاى کو هذت هالصهت ختن ہوًے پش پٌؾي ًہیں دی گئی اى کی لغٹ 

اوس پٌؾي ًہ دیٌے کی وروہبت ثتبئی ربئے ۔ 

 
 2674:  عوال ًوجش 

ئی اعوجلی رٌبة علین خبى فبصت ،ُسکي فوثب:   هٌزبًت
کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی وتشلیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عبل عے ایک ہی گشیڈ  26افغشاى تمشیجبً 30کے 17آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ پی ایٌڈ ڈی هیں گشیڈ ( الف)

هیں کبم کش کے  فوثہ خیجش پختوًخوا کی تشلی هیں اپٌب کشداس ادا  کش س ہے  ہیں؟ 
کے افغشاى کی تشلی ػشفہ دساص عے کیوں صیش  17ات هیں ہو توهزکوسٍ گشیڈ کبرواة  احت(الف)اگش ( ة)

التواء ہے ؟آیب  هضکوہ ًے اى افغشاى کی تشلی کیلئے کوئی پبلیغی ثٌبئی ہے ًیض هضکوہ  کت تک اى 
افغشاى کو  اگلے گشیڈ هیں تشلی دیٌے کب اسادٍ سکھتب ہے ؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

 

 2675:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   ربًتهي

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے تشلیبتی ثزٹ هیں فوثہ ثھش کے توبم عکولوں هیں فشًیچش فشاہن کشًے کے 2014-15هبلی عبل ( الف)

هٌقوثے کیلئے ڈھبئی اسة سوپے هختـ کئے گئے تھے ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو توملغ هبًغہشٍ کے کتٌے عکولوں کو فشًیچش فشاہن کیب گیب عکول ( الف)اگش ( ة)
وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  



 2676:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
هلیي سوپے  300عکولوں کی ثضبلی کیلئے760ثزٹ هیں صلضلے عے تجبٍ ؽذٍ  کے2014-15هبلی عبل ( الف)

هختـ کئے گئے تھے ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو توملغ هبًغہشٍ هیں اط هذ عے عکولوں کی ثضبلی کیلئے کتٌی سلن ( الف) اگش( ة)

ے ۔ ًیض اة تک خشچ کی گئی تھی اوس ملغ هبًغہشٍ هیں رو عکول ثضبل ہوًے تھے اى کی لغٹ فشاہن کی ربئ

کی پیؼ سفت کے ثبسے هیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 

 2677:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

کشوڑ 95ًے کیلئے کے ثزٹ هیں ہبئیش عیکٌڈسی عکولوں کو هبڈلض عکولض ثٌب2014-15هبلی عبل ( الف)
سوپے هختـ کئے گئے تھے ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو توہضاسٍ ڈویخشى هیں ہبئیش عیکٌڈسی عکولوں کی لغٹ فشاہن کی ربئے ( الف)اگش ( ة)
ري کو هبڈلض عکولض کے هشص پش ثٌبئے ربًب تھب اوس اة تک کی گئی پیؼ سفت کے ثبسے هیں تفقیل فشاہن کی 

ربئے ۔ 

 
 2678:  عوال ًوجش 

رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت
کیب وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

اوس ثبالافغشاى کو ہبؤط سیٌٹ االؤط اوس ہبؤعٌگ عجغڈی ثبلتشتیت 17آیب یہ دسعت ہے کہ گشیڈ ( الف)

سوپے هبہبًہ ادا کئے ربسہے ہیں ؟ 12000اوس 4000
هیں ہو تو ایک ہی گشیڈ کے افغشاى کی هبہبًہ تٌخواٍ هیں اتٌب ثڑا تنبد کظ کب رواة احجبت ( الف)اگش ( ة)

پبلیغی کے تضت ہے ۔ کیب اط پبلیغی عے هتؼلمہ اہلکبسوں کی صك تلفی ًہیں ہے اوس کیب یہ ایک اهتیبصی علوک 
ًہیں ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 

 2679:  عوال ًوجش 
،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت :   هٌزبًت

کیب وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ سواں هبلی عبل کے ثزٹ هیں دہؾت گشدی عے هتبحشٍ عویلیي خبًذاًوں کی فالس ( الف)

هلیي سوپے پش هؾتول اًڈوهٌٹ فٌڈ لبئن کیب گیب تھب ؟ 200وثہجود کیلئے 

وسٍ فٌڈ لبئن ہوًے عے تب صبل هتبحشٍ خبًذاًوں کی  فالس و ثہجود کب رواة احجبت هیں ہو تو هزک( الف)اگش ( ة)
کیلئے اُٹھبئے گئے الذاهبت  اوس ومغ کشدٍ هشیمہ کبس کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 
  



 2680:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے  کہ هشکض توبم فوثوں  کیلئے  ہش هبلی عبل کیلئے آهذى کی هذ هیں اہذاف همشس کشتب ( الف)

ہے ؟ 
۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش ( ة)

(i)  سواں هبلی عبل کیلئے دی گئی آهذى کب اہذاف کیب ہے ًیض پہلے عہ هبہی هیں اکھٹی

اہن کی ربئے ۔    کی گئی آهذى کی تفقیل هضکوہ وائض فش
(ii)  پہلے عہ هبہی کی آهذى اط ػشفہ کیلئے همشس ؽذٍ ہذف کے همبثلے هیں کوی پیؾی

کی هکول وروہبت ، اعجبة اوس صکوهتی الذاهبت کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 

 2681:  عوال ًوجش 

رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت
سهبئیں گے کہ  کیب وصیش خضاًہ اسؽبد ف

عے پہلے کے پٌؾي یبفتہ افشاد کی پٌؾي 2012آیب یہ دسعت ہے کہ سواں هبلی عبل  هیں ( الف)
کوپوٹشائضکشًے کب پشوگشام تھب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تواة تک کي کي امالع کے پٌؾٌشص کی پٌؾي کوپوٹشائض ڈ ہو چکی ( الف)اگش ( ة)

موي هیں اة تک کتٌے رؼلی پٌؾٌشص کی ًؾبًذہی ہوئی ہے اوس  ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اط
رؼلی پٌؾٌشص کے خالف اٹھبئے گئے الذاهبت کی تفقیل ثھی  فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2682:  عوال ًوجش 

رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش خوساک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت عغتبآٹب ، گھی پشوگشام کے تضت غشیت خبًذاًوں کووا وچشص ( الف)

کے رسیؼے یوٹیلٹی عٹوسص عے سػبیتی ًشخوں پش عودا علف هہیب کش سہب ہے ؟  
کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ عکین عے هغتفیذ ہوًےوالے افشاد کی ملغ وائض تؼذاد ( الف)اگش ( ة)

هشیمہ کبس کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض هزکوسٍ عکین هیں ًئے ًبهوں کب اًذساد کت کہبں اوس  اوسومغ کشدٍ

کظ هشس کیب رب سہبہے هکول  تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 

 2683:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہضاس 50هیں تٌظین للغبئل و الوضشوم کے تضت فوثہ ثھش  هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
هشینوں کب هفت ػالد  کشواًے کب  پشوگشام تھب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو توهفت ػالد کی عہولت عے هغتفیذ افشاد کی تؼذاد اوس اى کے ػالد ( الف)اگش ( ة)
ل ملغ وائض فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اط همقذ کیلئے اپٌبئے گئے هشیمہ کبس کی پش آًے والے اخشاربت کی تفقی

ومبصت ثھی  کی ربئے ۔     

  



 2684:  عوال ًوجش 
رٌبة علین خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 Riskچٌذ امالع هیں پولیظ کے رواًوں کو آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ پولیظ هیں هالکٌڈ ڈویخشى کے ( الف)

Allowance  هلتب ہے ؟
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ چتشال ثھی هالکٌڈ ڈویخشى هیں والغ ہے ؟ ( ة)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ چتشال کے پولیظ کے رواًوں کو هزکوسٍ االوًظ عے هضشوم سکھب گیب ( د)

ہے ؟ 
۔ :یں ہوں تو کے رواثبت احجبت م(د)تب(الف)اگش ( د)

(i)  هزکوسٍ االوًظ عے چتشال پولیظ کو کیوں هضشوم سکھب گیب ہے رجکہ  عوات آپشیؾي هیں هزکوسٍ ملغ
کے  رواًوں اوس افغشاى ًے اپٌی ربًوں تک لشثبى کش کے ؽہبدتیں صبفل کی ہیں ۔ 

 (ii)  فوثبئی صکوهت  کت تک چتشال پولیظ کے رواًوں کوRisk Allowance   دیٌے کب اسادٍ سکھتی

ہے ؟ 
 

 2685:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ سواں هبلی عبل کے ثزٹ هیں عیٌئش عیٹیضى ویلفیئش فٌڈ کے رسیؼے ثضسگ ؽہشیوں ( الف)
کب پشوگشام ؽشوع کیب گیب تھب ؟ کو هبلی اهذاد دیٌے 

کب رواة احجبت هیں ہو توسواں هبلی عبل هیں اثتک اط عکین عے هغتفیذ افشاد کی لغٹ  ( الف)اگش ( ة)
ثوؼہ ڈوهیغبئل اوس فشاہن کشدٍ هبلی اهذاد کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اط عکین کیلئے ومغ کشدٍ هشیمہ کبس 

کی تفقیل ثھی  فشاہن کی ربئے ۔ 

 
 2686:  وال ًوجش ط

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ کوہبٹ هیں پشائوشی  عکولض هورود  ہیں  ؟ ( الف)

همبم فشاہن کی  کب رواة احجبت هیں ہو تو  ملغ کوہبٹ هیں لبئن پشائوشی عکولوں کی تفقیل  ثوؼہ(الف)اگش ( ة)
ربئے ًیض اى عکولوں هیں فٌکؾٌل اوس ًبى فٌکؾٌل عکولوں کی تؼذاد الگ الگ  فشاہن کی ربئے۔   

 
 2687:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ص  هورود ہیں  ؟ ملغ کوہبٹ هیں ہبئی   عکول( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو  ملغ کوہبٹ هیں لبئن  ہبئی  عکولوں کی تفقیل  ثوؼہ همبم فشاہن کی (الف)اگش ( ة)
ربئے ًیض اى عکولوں هیں فٌکؾٌل اوس ًبى فٌکؾٌل عکولوں کی تؼذادالگ الگ فشاہن کی ربئے۔   

 2688:  عوال ًوجش 

فوثبئی اعوجلی  هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي: هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت فوثے هیں ًئے عکول ثٌبًے کب اسادٍ سکھتی ہے ؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو فوثے هیں کتٌے امالع هیں عکولوں کی کوی ہے ملغ وائض تفقیل (الف)اگش ( ة)

فشاہن کی ربئے۔  

 
 2689:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ کوہبٹ هیں هڈل  عکولض هورود  ہیں  ؟ ( الف)



ام فشاہن کی کب رواة احجبت هیں ہو تو  ملغ کوہبٹ هیں لبئن هڈل  عکولوں کی تفقیل   ثوؼہ هك(الف)اگش ( ة)
ربئے ًیض اى عکولوں هیں فٌکؾٌل اوس ًبى فٌکؾٌل عکولوں کی تؼذاد فشاہن کی ربئے۔   

 
 2690:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہیں  ؟ ملغ کوہبٹ هیں  اعبتزٍ کے تجبدلے ہوئے ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو   هورودٍ صکوهت هیں کتٌے اعبتزٍ کشام کے تجبدلے ہوئے ہیں تفقیل (الف)اگش ( ة)
فشاہن کی ربئے۔ ًیض ري اعبتزٍ کشام کے  تجبدلہ ًہیں ہوئے ہیں وٍ کتٌے ػشفے عے  اُى عکولوں هیں تؼیٌبت 

ہیں هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔    
 

 2691:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًزبًتم
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فوثے هیں  اوسثبلخقوؿ  ملغ کوہبٹ  کے عکولوں هیں   اعبتزٍ کشام  کی کوی ہے   ؟   ( الف)
کی ًغجت عے ہیں اگش ًہیں 40/1کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ کوہبٹ هیں هورود اعبتزٍ کشام (الف)اگش ( ة)

تو کوی کی وروہبت ثیبى کی ربئیں ًیض اط کوی کو پوساکشًے  کے لئے هضکوہ کی هشف عے کیب 

الذاهبت اٹھبئے گئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 

 2692:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

آثبدکبسی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشاهذاد ثضبلی و 

ء کے صبلیہ صلضلہ هتبحشیي کو ًمذ اهذاد دی گئی ہے ؟ 2015ًوهجش  26( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو۔   (الف)اگش ( ة)

    (i)   هزکوسٍ سلن کی تفقیل اهذاد لیٌے والے افشاد کے ًبم، یوًیي کوًغل اوس صلمہ وائض فشاہن کیب  ربئے ۔
   (ii)  یش اپش دPK-92,PK-91 اوسPK-93  هیں عت عے صیبدٍ ًمقبًبتPK-93  هیں ہوًے کے ثبورود اط

صلمے  کو کیوں ًظش اًذاص کیب گیب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

 
 2693:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
ے کہ ثضبلی و آثبدکبسی  اسؽبد فشهبئیں گ ,کیب وصیشاهذاد

صبلیہ صلضلے هتبحشیي کو  خوساک اوس سہبئؼ کی هذ هیں اهذاد  دی گئی ہے ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو۔   (الف)اگش(  ة)
     (i) PK-91، PK-92 اوسPK-93 هیں تفقیالً اهذاد کی لغٹ ، یوًیي کوًغل وائض اوس گبؤں کی ثٌیبد پش فشاہن

کی ربئے۔  
     (ii) اوس هتؼلمہ اداسے کی ًبم ثوؼہ ( آئٹوض وائض)تفقیل  اهذادی پیکزض کیNGOs  ثتبیب  ربئے۔
    (iii)    اهذادی پیکزض کو هتبحشیي  تک پہٌچبًے هیں کوًغب  هشیمہ کبس اپٌبیب گیب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 
 2694:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
س اثتذائی و حبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصی

خیجش پختوًخوا هیں اوس خقوفبً دیش ثبال هیں اعبتزٍ کشام عشپلظ پوعٹوں پش کبم کشسہے ہیں ؟ (الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو اًکی  تفقیل ًبم ، پوعٹ  ثوؼہ عکول ثتبئی ربئے۔  (الف)اگش ( ة)
 

 2695:  عوال ًوجش 
فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة :  هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت     اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

کے لئے سلن فشاہن کی گئی ہے ؟ PK-93تک سوسل سوڈص هیں 2015عے 2013( الف)



کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔  (الف)اگش (  ة)
     (i) سلن خشچ کی گئی سوڈص کے ًبم ، یوًیي کوًغل عے تبصبل کتٌی سلن فشاہن کی گئی ہیں  اوس کتٌی 2013عبل

  وائض  فشاہن کیئے  ربئیں ۔
     (ii)  کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔  ( ؽیٌگل ، تبسکول ،  پی عی عی )سوڈ کی ًوػیت

 
 2696:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش هوافالت و تؼویشات   
تک هضکوے ًے سوڈص کے لئے سلن فشاہن کی ہے ؟ 2015عے 2013هیں PK-93( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو۔  (الف)اگش (  ة)
     (i) 2013 تک کتٌی سلن فشاہن کی گئی ہے اوس کتٌی خشچ ہوچکی ہے ۔ 2015عے
     (ii) وًغل وائض  ثتبئے  ربئیں ۔  اط سلن عے تؼویش ہوًے والے سوڈص کے ًبم یوًیي ک

    (iii)    سوڈص کے ٹیٌڈس ص تبسیخ وائض ، عبل اوس فشم کب ًبم فشاہن کیب ربئے۔ ًیض سوڈص کے ًوػیت ثھی فشاہن
کیب ربئے ۔ 

 
 2697:  عوال ًوجش 

رٌبة  اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشہبؤعٌگ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
کے همبم پشهضکوہ  ہبؤعٌگ ًے سہبئؾی عکین ؽشوع کی ہے  ؟ ( ًوؽہشٍ)آیب یہ دسعت ہے کہ رلوصئی ( الف)

ثوؼہ (Down Payment)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ عکین ہزا کی ڈیویلپوٌٹ کے لئے ڈاؤى پئوٌٹ ( ة)
الغبه سلن وفول کشچکب ہے ؟ 9(ًو)
ءتک هکول کشًب ہے ؟ 2016پش تشلیبتی کبم  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هٌقوثے( د)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں  تو۔  هضکوہ اة تک االٹ ُؽذٍ پالٹوں کی هذ هیں کل کتٌی سلن (د)تب (الف)اگش (  د)
وفول کشچکب ہے اة تک هٌقوثے پش کل کتٌی سلن خشچ کی گئی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض کیب هضکوہ همشسٍ 

ل هیں کبهیبة ہو ربئے گب۔  اگش ثشولت تکویل هوکي ًہیں تو وروہبت ثیبى کی ولت  پش  هٌقوثے کی تکوی
ربئے۔   

 

 2698:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
عٹبف  لوجی  سخقت پش گئے ہیں ؟  هورودٍ  صکوهت کے دوساى دیش ثبال هیں  ٹیکٌیکل  اوس ًبى ٹیکٌیکل ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو۔  سخقت پش ربًے والے رولہ عٹبف کی تفقیل گشیڈ وائض ثوؼہ ہغپتبل (الف)اگش (  ة)

 ثتبئی ربئے۔
 

 2699:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ءکے دوساى ملغ دیش ثبال هیں  ڈاکٹشوں، ٹیکٌیکل عٹبف اوس ًبى ٹیکٌیکل  عٹبف کی 2015ءعے 2013( الف)
ثھشتی کی گئی ہے ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو۔  (الف)اگش (  ة)
     (i)   ثھشتی ُؽذٍ ڈاکٹشوں، ٹیکٌیکل عٹبف اوس ًبى ٹیکٌیکل  عٹبف کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔
    (ii)  یب هزکوسٍ ثھشتیوں هیں کلشیکل عٹبف کی ثھشتی  لواػذ کی هطبثك کی گئی ہے ؟ثھشتی کب هشیمہ کبس ک

ثتبیب ربئے۔  
    (iii) کالط فوس هالصهیي کے ثھشتی کے لئے کوئی لبػذٍ اوس مبثطہ هورود ہے ؟هشیمہ کبسثتبیب  ربئے ۔ 

  



 2700:  عوال ًوجش 
فوثبئی اعوجلی رٌبة  ػغکش پشویض فبصت ،ُسکي :  هٌزبًت

کیب وصیشصٰکوٰح    اسؽبد فشهب ئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هورود ٍ دوس صکوهت هیں ثٌبئی گئی صٰکوٰح کویٹیوں ًے فوثہ کے توبم امالع هیں ( الف)

هبلی اهذاد اوس دیگش اؽیبء تمغین کی ہیں  ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو اى هغتضمیي هیں عے کتٌے فیقذ افشاد کب تؼلك اللیت عے ہے ؟اًکے (الف)اگش ( ة)

ًبم ، پتہ ، ؽٌبختی کبسڈ کی کبپیبں فشاہن کی ربئیں ًیض هغتضك افشاد کب چٌبؤ کظ ثٌیبد پش کیب ربتب ہے اعکی ثھی 

تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
 

 2701:  عوال ًوجش 
ة  ػغکش پشویض فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌب:  هٌزبًت

کیب وصیشاولبف    اسؽبد فشهب ئیں گے کہ  

هیں  اللیتوں  کے لئے فٌڈ هختـ کیب گیب ہے 2015-16اوس 2014-2013،15-14آیب یہ دسعت ہے کہ عبل (الف)
؟ 

اوسربسی  ُؽذٍ فٌڈ هیں  کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ هزکوسٍ  عبلوں هیں کتٌب فٌڈ ربسی کیب  گیب ہے(الف)اگش ( ة)
کتٌب خشچ کیب گیب ہے اوس کتٌب فٌڈ خشچ ًہیں کیب ربعکب ًیض خشچ ًہ کشًے کی وروہبت ثیبى کی ربئے۔  

 

 2702:  عوال ًوجش 
رٌبة   گوہش ػلی ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشفٌؼت و صشفت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں (vii)ًے صبل ہی هیں اًڈعٹشیل اعٹیٹ صطبسفیض(SDA)ڈویلپوٌٹ اتھبسٹی سصذ آیب یہ دسعت ہے کہ ط(  الف)

پالٹوں کی االٹوٌٹ کی ہے ؟ 

آیب یہ ثھی  دسعت ہے کہ ایظ ڈی اے هیں پالٹوں کی االٹوٌٹ کب فیقلہ تیي سکٌی کویٹی کشتی ہے ؟    (ة) 
هیں دئیے گئے پالٹ ہولڈسص (vii)صطبسفیضکے رواثبت احجبت هیں ہوں تو اًڈعٹشیل اعٹیٹ (ة)و(الف)اگش  ( د)

فشاہن کی ربئے ًیض پالٹ االٹوٌٹ کے لئے ثٌبئی گئی  کے ًبم و پتہ اوس پالٹ کب سلجہ ثوؼہ لیوت کی تفقیل ثھی
تیي سکٌی کویٹی کے ًبم ثوؼہ ػہذٍ کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔  

 

 2703:  عوال ًوجش 
ى فوثبئی اعوجلی رٌبة   گوہش ػلی ؽبٍ فبصت ،ُسک:  هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هشداى هیں آثٌوؽی عکیویں  هورود ہے ؟ 28پی کے ( الف)
عکیووں کے ًبم اوس ( چبلواوسخشاة)هیں 28کب رواة احجبت هیں ہو تو هشداى صلمہ پی کے (الف)اگش(  ة)

هزکوسٍ عکیووں پش هٌظوسُؽذٍ آعبهیوں اوس اى پش ثھشتی ُؽذٍ افشاد کے ًبم و پتہ کی تفقیل فشاہن کی 
ربئے۔  

  



  2704:  عوال ًوجش 
ئی اعوجلی رٌبة فبلش  هضوذ خبى فبصت ،ُسکي فوثب: هٌزبًت

 کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ
آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دو هبلی عبلوں هیں ہضاسٍ ڈویخشى هیں  آثٌوؽی کی کئی عکیووں کی تکویل ( الف)

ہوچکی ہے  
کب رواة احجبت هیں ہوتو۔ملغ هبًغہشٍ هیں توبم هکول عکیووں کی لغٹ فشاہن کی ربئے رو (الف)اگش( ة)

فٌکؾٌل ًہیں ہوئے  ہیں اًکی وروہبت ثتبئی ربئے ًیضهزکوسٍ عکیووں کے فٌکؾٌل ہوًے کے  عکیویں اة تک

لئے اُٹھبًے گئے الذاهبت کی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
 

  2705:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوود ربى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفٌؼت و صشفت سؽبد فشهبئیں گے کہ  

سعت ہے کہ دہؾت گشدی عے هتبحشٍ فٌؼتی یوًٹظ کی ثضبلی کے لئے هلیي ڈالش کی اهذادی آیب یہ د( الف)
سلن هضکوہ کے پبط هورود ہے  ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو  دہؾت گشدی عے هتبحشٍ یوًٹظ کی ثضبلی کظ هشیمہ کبس کے ( الف)اگش ( ة)
د دی گئی گشاًٹ ثوؼہ ًبم فشاہن کی ربئیں تضت کی گئی ہے اوس کتٌی یوًٹظ ثضبل کئے گئے ہیں یوًٹظ کی تؼذا

 ًیض هبلکبى کے ًبم ثھی ثتبئیں ربئیں ۔

 
  2706:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اهالػبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هیڈیب پبلیغی ثٌبئی گئی ہے ؟ ( الف)

ءعے تب صبل هزکوسٍ پبلیغی کے تضت صکوهتی 2013رواة احجبت هیں ہو توعبل کب ( الف)اگش ( ة)
 اؽتہبسات کی پبلیغی کیب ہے کظ کظ اخجبسات کو کتٌے کتٌے اؽتہبس دیئے گئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 
  2707:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

فشهبئیں گے کہ   کیب وصیش اهالػبت اسؽبد
ءعے تب صبل ثھشتیبں کیں گئی ہیں ؟ 2013آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ اهالػبت هیں عبل ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ػشفہ کے دوساى ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم ، ؽٌبختی کبسڈ ( الف)اگش ( ة)
 ًوجش اوسػہذٍ  کی تفقیال ت فشاہن کی ربئیں ۔

 

  



  2708:  عوال ًوجش 
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
هیں فوثہ ثھش کے هختلف صلموں کیلئے واٹش عپالئی عکیوض  2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ اے ڈی پی     (الف)

کی ًؾبًذہی ہو چکی ہے ؟ 
ختن ہوًے والے ًبهضد عکیوض کی  (Reflect)ے اے ڈی پی هیںآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ہش صلمہ کیلئ     (ة)

هٌظوس ی ثھی ہو چکی ہے ؟ 

کیلئے ثھی واٹش عپالئی عکین اے  79صلمہ پی کے  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ دیگش فوثبئی صلموں کی هشس (  د)
ڈی پی هیں ؽبهل کی گئی ہے  ؟ 

صلمہ کیلئے واٹش عپالئی عکین کیلئے  کتٌی  کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو کظ کظ   (د)تب(الف)اگش ( د)
 سلن  کی هٌظوس ہو چکی ہے صلمہ وائض لغٹ فشاہن کی ربئے ۔    

 

  2709:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 2014-15کے تضت عبل (ای ای ایف)اداسےایلیوٌٹشی ایزوکیؾي فبؤًڈیؾي هضکوہ تؼلین  کے ریلی ( الف)

کویوًٹی  عکولوں کی هٌظوسی دی تھی ؟  1000فوثہ ثھشهیں 

کویوًٹی عکول دیئے گئے تھے ؟  40آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکولوں هیں ہش ملغ  کیلئے ( ة)
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و (الف)اگش ( د)

(i)  هزکوسٍ عکولضکب  پغوبًذٍ اوس تشلی یبفتہ امالع کیلئے ایک ہی هشیمہ کبس  کظ
ثٌیبد پشهمشس کیب گیب  تھب ؟ 

(ii)  عکول کب م کش سہے ہیں اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔   40آیب  ملغ توس غش هیں

(iii)  ٍهٹیشیل لشًٌگ /ایلیوٌٹشی ایزوکیؾي فبؤًڈیؾي  ًے هزکوسٍ  عکولوں  کیلئے تٌخوا
کی  هذ هیں اة تک کتٌب فٌڈص ربسی کیب ہے تفقیل فشاہن کی (ٹبٹ ، چبک ، ثوسڈ)

 ربئے ۔
 

  2710:  عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ /ءهیں کبال ڈھبکہ2009دفتش عے رٌوسی ایگضیکٹیو ڈعٹشکٹ آفیغش ایزوکیؾي ملغ هبًغہشٍ کے ( الف)
اعبتزٍ کے تجبدلے کے آسڈس ربسی ہوئے تھے ؟  84توسغش کے 

اعبتزٍ کے تجبدلے  22ء کو 2009رٌوسی  24هوسخہ   I97-194–آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ آسڈس ًوجش ( ة)

ایڈرغوٌٹ کے آسڈس ثھی  ربسی ہوئے تھے ؟ /
چوگبٍ تجذیل کیب گیب تھب اوس یہ GPSهیں تجذیل ؽذٍ اعتبد کو  14 آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عیشیل ًوجش( د)

ء هیں هکول تجبٍ ہو چکب تھب اوس همبهی آثبدی هکول هوس پش اط گبؤں عے 1997عکول ایک لجبئیلی تٌبصػہ هیں 
ہزشت کش چکی تھی؟ 

 ADOپش عشکل  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ تجذیل ہوًے واال اعتبد چھٹی پش تھب اوس چھٹیوں کے اختتبم( د)

عکول هیں ػبسمی ایڈ رغوٌٹ پش فشائل عش اًزبم دیٌے کی  GPSکبالڈھبکہ ًے ًضدیک تشیي فٌکؾٌل عکول 
اربصت دی تھی ؟ 

ء  تک 2009هئی  15ء عے 2009هبسچ  15کے رواثبت احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ٹیچش کی ( د)تب ( الف)اگش ( ص)
 یں ہوئی ورہ ثتبئی ربئے۔اوس تٌخواٍ کیوں ربسی ًہ(Verified)کی عشوط 

 

سولہواں اجالس 
 

  2711:  ًوجش  عوال
هضتشهہ سوهبًہ رلیل فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش وصیش اػلی      اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



آیب یہ دسعت ہے کہ صبلیہ عیالة کی تجبٍ کبسیوں هیں صکوهت ًے هتبحشیي عیالة کے لئے  خبهش خواٍ ( الف) 
الذاهبت کیئے ہیں ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہوتو۔ (الف)اگش( ة) 
     (i)   عیالة کی تجبٍ کبسیوں کی هکول تفقیالت ملؼی وائض پش فشاہن کی ربئے۔

    (ii)  کتٌی هبلی اهذاد اوس هتبحشٍ خبًذاًوں کی آثبدکبسی کے لئے کتٌے فٌڈص هختـ کئے  هتبحشٍ خبًذاًوں کی
گئے تھےتوبم تفقیالت فشاہن کئے ربئیں ۔  

 

  2712:  ًوجش  عوال
رٌبة هضوود اصوذ خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشآثپبؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے دوساى ثھشتیبں کی گئی ہیں ؟  هہیٌوں8هضکوہ هیں   گضؽتہ ( الف)
کب  رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ   ثھشتی ؽذٍ  افشاد کے ًبم ، ولذیت ،تؼلیوی لبثلیت، ( الف)اگش( ة)

ڈوهغبئل ،رظ پوعٹ پش تؼیٌبتی کی گئی ہے اط کی  اخجبسی  اؽتہبس، ٹغٹ اًٹشویو کی تبسیخ کی هکول تفقیل 
تفقیل  ثھی فشاہن کی ربئے ۔  فشاہن کی ربئے ًیض  خبلی آعبهیوں کی

  2713:  ًوجش  عوال
رٌبة هضوود اصوذ خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثپبؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هضکوہ کے صیش اًتظبم  ملغ ٹبًک هیں ٹیوة ویلض هورود ہیں؟ ( الف)
ل کتٌے ٹیوة ویلض کہبں کہبں هورود ہیں  ًیض کب  رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ملغ هیں  ک( الف) اگش( ة)

اى هیں عے کتٌے چبلو اوس کتٌے خشاة  اوس  کت عے  خشاة صبلت هیں ہیں  هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  2714:  ًوجش  عوال

رٌبة هضوود اصوذ خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  الئیو عٹبک  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ٹبًک هیں گشیڈ ایک عے گشیڈ چبس تک کی خبلی آعبهیوں  پش ثھشتی کیلئے ( الف)

اؽتہبس اخجبس هیں دیب گیب ہے  ري پش اپٌے ثٌذے ثھشتی کئے گئے ہیں۔ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ پہبڑ پوس عے ایک هالصم  کو ٹبًگ تجذیل کشکے اعکی رگہ پہبڑپوس هیں ( ة)

ی کیب گیب ہے؟ دوعشا ثٌذ ٍ ثھشت

کے رواثبت  احجبت هیں ہوں تو ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم اوس کوائف کی هکول تفقیل ( ة) و( الف)اگش ( د)
فشاہن کی ربئے ۔ ًیض پہبڑ پوس هیں ثھشتی ہوًے والے ثٌذے کے ثبسے هیں ثھی هکول تفقیل فشاہن کی 

ربئے۔  
  2715:  ًوجش  عوال

فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة عیذ  هضوذ ػلی ؽبٍ : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے الئیوعٹبک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کیٹل ثشیڈًگ ایٌڈ ڈیشی فبسم ہشی چٌذ ملغ چبسعذٍ هیں گبئے ،ثیل اوس ثچھڑے هورود ہیں ؟ ( الف)

ٍ کب رواة احجبت هیں ہوتوهزکوسٍ ڈیشی فبسم هیں کتٌے گبئے،ثیل اوس ثچھڑے هورود ہیں ًیض گضؽت(الف)اگش( ة)
پبًچ عبلوں کے دوساى کتٌے ربًوس خشیذوفشوخت کئے گئے  هشیمہ کبس ومغ کیب ربئے۔  

  2716:  ًوجش  عوال

رٌبة عیذ  هضوذ ػلی ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثشائے الئیوعٹبک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ُدودھ صبفل کیب ربتب ہے ؟ کیٹل ثشیڈًگ ایٌڈ ڈیشی فبسم ہشی چٌذ ملغ چبسعذٍ عے ( الف)
فشوخت کشًے کب کیب هشیمہ ( ُدودھ)کب رواة احجبت هیں ہوتوهزکوسٍ ڈیشی فبسم لبئن ہوًے کے ثؼذ (الف)اگش( ة)

کبس اختیبس کیب گیب تھب ًیض اة کظ هشیمہ کبس کے تضت فشوخت کیب ربتب ہے گضؽتہ  پبًچ عبلوں کی تفقیل فشاہن 

کی ربئے۔  
  2717:  ًوجش  عوال

رٌبة عیذ  هضوذ ػلی ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًزبًتم
کیب وصیش ثشائے الئیوعٹبک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

پشاعیظ  لگبیب گیب ہے ؟ ( ُدودھ)کیٹل ثشیڈًگ ایٌڈ ڈیشی فبسم ہشی چٌذ ملغ چبسعذٍ هلک ( الف)



ئے ربسہے ہیں رظ کے لئے کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ پالًٹ عے وٍ همبفذ صبفل کی(الف)اگش( ة)
ًقت کیب گیب تھب ًیض لبئن ہوًے عے تبصبل کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  2718:  ًوجش  عوال
رٌبة عیذ  هضوذ ػلی ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے الئیوعٹبک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
چبسعذٍ کتٌے سلجہ پش هؾتول ہے ؟هزکوسٍ فبسم عے عبالًہ کیٹل ثشیڈًگ ایٌڈ ڈیشی فبسم ہشی چٌذ ملغ ( الف)

عبلوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 5کتٌی آهذى صبفل ہوتی ہے ًیض عبالًہ اخشاربت کتٌے ہوتے ہیں گضؽتہ 

  2719:  ًوجش  عوال
رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کہ  کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے 
پوسے فوثے هیں کتٌے کبلزض هورود ہیں؟ تفقیل فشاہن کی ربئے  ؟  ( الف)
صلمے کے اًذس ًیب کبلذ ثٌبًے کیلئے کیب  هشیمہ کبسہوتب ہے ؟  ( ة)

آیب صکوهت مشوست کے  هطبثك  ملغ چتشال هیں ًئے کبلذ ثٌبًے کب کوئی اسادٍ سکھتی ہے ۔تفقیل  ( د)
فشاہن کی ربئے۔ 

  2720:  ًوجش  عوال
رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش   ثشائے اػٰلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے هبتضت کبم کش سہب ہے؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ ( الف)اگش ( ة)

 i.  ڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ یوًیوسعٹی هب
 ii.  یوًیوسعٹی هبڈل عکول آف پؾبوس هیں Engage Graduate Teacher  کی کل تؼذاد کتٌی

ہے؟ توبم اعبتزٍ کی تؼلیوی لبثلیت، هذت هالصهت اوس تٌخواٍ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 iii. Engage Graduate Teacher  هیں ثؼل اػٰلی تؼلین یبفتہ اعبتزٍ ہیں رو کہ عکول ہزا هیں
ػشفہ دساص عے تؼیٌبت ہیں۔ کیب صکوهت اى اعبتزٍ کو هزکوسٍ عکول کی خبلی آعبهیوں پش هغتمل هوس پش 

 ثھشتی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے۔
  2721:  ًوجش  عوال

ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ سوهبًہ رلیل فبصجہ، : هٌزبًت

کیب  وصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ پؾبوس هیں هفتی هضوود فالئی اُوس ثٌبیب ربسہبہے؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہوتو (الف)اگش( ة)
  (i)  هزکوسٍ فالئی اوس پش اة تک کتٌی الگت آچکی ہے ۔
  (ii) ٍ ے؟ ًیض  اط پش هضیذ کتٌب ولت لگے گب ۔ تفقیل کیب هزکوسٍ فالئی اوس کب کبم ثٌذ

فشاہن کی ربئے۔ 
  2722:  ًوجش  عوال

رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ تضقیل کوًغل چتشال هختلف اؽیبء کو ملغ عے ثبہش لے ربًے کیلئے فیظ ( الف)

تی سہی ہے ؟  وفول کش
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ همبهی لوگوں ًے  تضقیل کوًغل چتشال کے خالف ػذالت ػبلیہ  عے سروع کش ( ة)

کے هضقولوں کی وفولی کو سکوادیب تھب ؟ 
کے رواثبت  احجبت هیں ہوں توتضقیل کوًغل چتشال  عبالًہ کتٌی فیظ کتٌے عبلوں عے   (ة)و(الف)اگش ( د)

فقیل فشاہن کی ربئے ۔ وفول کشتی سہی ہے  ت

  2723:  ًوجش  عوال
رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ءعے  تبصبل گلیبت ڈیویلپوٌٹ اتھبسٹی ًتھیب گلی، ایجٹ آثبد هیں کظ کظ کیڈسص کی تؼیٌبتیبں 2008عبل  (الف)

ہیں هکول  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ػول هیں الئی گئی 

  2724:  ًوجش  عوال



رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیشثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

گلیبت ڈیویلپوٌٹ اتھبسٹی آیجٹ آثبد هیں کي کي ثباحش ؽخقیبت کو پالٹ (GDA)ءعے تبصبل2008عبل ( الف)
ہیں توبم پالٹ کے عبئض اوس هبسکیٹ هیں لیوت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ االٹ کئے گئے 

  2725:  ًوجش  عوال
رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبل   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

؟ عبلوں عے ملغ چتشال هیں صهیٌوں کے ثٌذوثغت کب کبم ربسی ہے  15آیب یہ دسعت ہے کہ ػشفہ ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ هضکوہ کبتوبم عٹبف کٌٹشیکٹ پش کبم کش سہب ہے  ؟ ( ة)

کے رواثبت  احجبت هیں ہوں توفوثبئی صکوهت هزکوسٍ هضکوہ کے  عٹبف کو هغتمل (ة)و(الف)اگش ( د)
۔  کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے اط صوالے عے اة تک کیب الذاهبت اٹھبئے گئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے

 2726:  ًوجش  عوال

هضتشهہ ػظوی خبى  فبصجہ،  ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

پؾبوس هیں عول آفیغش هیظ هورود ہے؟ ( الف)
: - کب رواة احجبت هیں ہوتو( الف)اگش( ة)

(i) کوشوں هیں کوى لوگ هزکوسٍ هیظ هیں کظ کظ کو هغتمل کوشے االٹ کئے گئے ہیں اوس کي کي

صثشدعتی لبثل ہیں؟ اى  توبم اہلکبسوں کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 2727:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

یں اعبتزٍ کشام عشپلظ پوعٹوں پش کبم کشسہے ہیں ؟ خیجش پختوًخوا هیں اوس خقوفبً دیش ثبال م(الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو اًکی  تفقیل ًبم ، پوعٹ  ثوؼہ عکول ثتبئی ربئے۔  (الف)اگش ( ة)
 2728:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں والغ پش ائوشی ، هڈل ، ہبئی  اوس  ہبئیش عیکٌڈسی   عکولوں کی تؼذاد  93ملغ دیش اپش  پی کے  ( الف)

اوس رگہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے؟ 
هزکوسٍ عکولوں  هیں ػولہ کی تؼذاد ، اعبتزٍ، ہیڈ هبعٹشص اوس پشًغپل کے ًبم عکول وائض فشاہن کی  ( ة)

تک پُش کیب ربئے گب۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  ربئیں۔ ًیض خبلی آعبهیوں کو کت
  2729:  عوال ًوجش

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیبوصیش اثتذائی وحبًو ی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
ود آیب یہ دسعت ہے کہ  گوسًوٌٹ گشلض هڈل عکول  گلؾي سصوبى کبلوًی کوہبٹ سوڈ پؾبوس هیں هود( الف )

ہے۔ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکول هیں هبلجبت کی تؼذاد کبفی ہے۔ ( ة)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ یہبں پش لڑکیوں کب کوئی ہبئی عکول ًہیں ہے۔ ( د)

 کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو(د)تب (الف)اگش( د)
(i) صکوهت گلؾي  هزکوسٍ عکول هیں هبلجبت کی تؼذاد عٹبف کی تؼذاد کو هذًظش سکھتے ہوئے

سصوبى کبلوًی  
کے هڈل عکول کو کت تک ہبئی  کب دسرہ دیٌے  کب اسادٍ سکھتی ہے اگش ًہیں تو وروہبت ثتبئی 

ربئے۔ 

 2730:  عوال ًوجش 
رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں توبم گشلض پشائوشی  ، هڈل ، ہبئی اوسہبئیش عیکٌڈسی عکولوں هیں  کل کتٌی خبلی PK-47,PK-48  (الف)

ءعے تبصبل تؼیٌبت ؽذٍ  افشاد کے ًبم  کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔ 2013آعبهیبں  ہیں  ًیض عبل  

  2731:  عوال ًوجش 



رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش   ثشائے اػٰلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے هبتضت کبم کش سہب ہے۔ رظ هیں ( الف)
هبٍ کے لئے تؼیٌبت کیب ربتب ہے اوس ثؼذ  6ثؼل تشثیت یبفتہ گشیزویٹ اعبتزٍ کبم کش سہے ہیں هزکوسٍ اعبتزٍ کو 

دگی کی ثٌیبد پش اى کے ػشفہ هالصهت هیں توعیغ کی ربتی ہے اوس تیي هبٍ عشوط کے ثؼذ اى کو اصاں کبسکش
ء کے ثؼذ هزکوسٍ اعبتزٍ کی  2014گشهیوں کی چھٹیوں کی ثبلبػذٍ تٌخواٍ ثھی دی ربتی تھی۔ لیکي ًوهجش 

گشهیوں کی چھٹیوں کی تٌخواٍ ثٌذ کی گئی ہے؟ 

و هزکوسٍ اعبتزٍ کو گشهیوں کی چھٹیوں کی تٌخواٍ ًہ دیٌے کی ورہ ثیبى کب رواة احجبت هیں ہو ت(الف)اگش ( ة)
کی ربئے۔ 

  2732:  عوال ًوجش 
رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی وتشلیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عبل عے ایک ہی گشیڈ  26تمشیجبً  افغشاى30کے 17آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ پی ایٌڈ ڈی هیں گشیڈ ( الف)
هیں کبم کش کے  فوثہ خیجش پختوًخوا کی تشلی هیں اپٌب کشداس ادا  کش س ہے  ہیں؟ 

کے افغشاى کی تشلی ػشفہ دساص عے کیوں صیش  17کبرواة  احجبت هیں ہو توهزکوسٍ گشیڈ (الف)اگش ( ة)
عی ثٌبئی ہے ًیض هضکوہ  کت تک اى التواء ہے ؟آیب  هضکوہ ًے اى افغشاى کی تشلی کیلئے کوئی پبلی

افغشاى کو  اگلے گشیڈ هیں تشلی دیٌے کب اسادٍ سکھتب ہے ؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

  2733:  عوال ًوجش 
رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 Riskآیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ پولیظ هیں هالکٌڈ ڈویخشى کے چٌذ امالع هیں پولیظ کے رواًوں کو ( الف)

Allowance  هلتب ہے ؟

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ چتشال ثھی هالکٌڈ ڈویخشى هیں والغ ہے ؟ ( ة)
ے هضشوم سکھب گیب آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ چتشال کے پولیظ کے رواًوں کو هزکوسٍ االوًظ ط( د)

ہے ؟ 
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو (د)تب(الف)اگش ( د)

(i)  هزکوسٍ االوًظ عے چتشال پولیظ کو کیوں هضشوم سکھب گیب ہے رجکہ عوات آپشیؾي هیں هزکوسٍ ملغ

کے رواًوں اوس افغشاى ًے اپٌی ربًوں تک لشثبى کش کے ؽہبدتیں صبفل کی ہیں ۔ 
 (ii)  فوثبئی صکوهت کت تک چتشال پولیظ کے رواًوں کوRisk Allowance  دیٌے کب اسادٍ سکھتی ہے

؟ 
  2734:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
؟  ملغ ًوؽہشٍ هیں ًیب ڈعٹشکٹ ہیڈ کواسٹش ہغپتبل لبئن کیب گیب ہے ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ ہغپتبل هیں  ثھشتیوں کب اؽتہبس کت دیب گیب تھب   هزکوسٍ ( الف)اگش ( ة)
اؽتہبس کی ًمول  فشاہن کی ربئے ًیض  تمشسی کظ هزبص آفغش ًے  کی ،هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  2735:  عوال ًوجش 

رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ چتشال کے همبهی لوگوں کو هکبى ثٌبًے کیلئے ػوبستی لکٹشی صبفل کشًے ( الف)
کیلئے لوکل پشهٹ هلتب ہے ؟ 

۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو ( ة)

 (i) ہے اوس کت اط کی  عبالًہ کتٌے هکؼت فٹ  لکڑی کب لوکل پشهٹ همبهی لوگوں کو هلتب
هٌظوسی ہو تی ہے ؟ 

  (ii)  ایک ػبم آدهی پشهٹ کے صقول کیلئے دسخواعت دیٌے کے ثؼذ کتٌے ػشفے ثؼذ پشهٹ
صبفل کشتب ہے ًیض گضؽتہ تیي عبلوں کے دوساى همبهی پشهٹ ہولڈسص کے ًبم ثوؼہ پتہ اوس صبفل کشدٍ 

ػوبستی لکڑی کی همذاس کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 2736:  ثش عوال ًن



رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشفٌؼت وصشفت و ٹیکٌیکل ایزوکیؾي   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ چتشال هیں ٹیکٌیکل کبلذ هورود ہے ؟  ( الف)
ہوتے کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ کبلذ عے ہش عبل کتٌے هبلت ػلن ہٌش عیکھ کش فبسؽ ( الف)اگش ( ة)

ہیں ًیض صکواح کی هذ عے کتٌب فٌڈ اط ٹیکٌیکل کبلذ کو عبالًہ هلتب ہے کوى کوًغے هبلت ػلووں کو هال ہے 
گضؽتہ تیي عبلوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  2737:  عوال ًوجش 

رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش آثپبؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ء هیں  هضکوہ کے صیش ًگشاًی دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی  2015یہ دسعت ہے کہ عبل  آیب( الف)
کے هہیٌے  هیں ٹیٌڈس هؾتہش کئے گئے ہیں؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو دیش اپش اوس دیش لوئش هیں کتٌے ٹیٌڈس کي کي عکیووں کے لئے هؾتہش ( الف)اگش ( ة)

لئے کتٌی سلن هہیب کی ربچکی ہے،هکول  تفقیل فشاہن کی ربئے۔  ٹیٌڈس کے/ہوئے ًیض اى عکیووں
  2738:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هضکوے هیں هبًیٹشًگ عغٹن کو کظ ثٌیبد پش چالیب رب سہب ہے ۔  ( الف)

هبًیٹشًگ ٹین کظ کے صیش کٌٹشول ہے ًیض اى کی تؼیٌبتی  کب هشیمہ کبس کیب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  ( ة)
  2739:  عوال ًوجش 

اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیبوصیش اثتذائی وحبًو ی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

اًہ وظیفہ دیب ربسہبہے۔ رظ  هیں ایجٹ آثبد  ًہیں ہے؟ امالع هیں هبلجبت کو هبٍ( 7)فوثے کے عبت ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو آیب صکوهت ملغ ایجٹ آثبد کو ؽبهل کشکے اى هبلجبت کو هبہبًہ (الف)اگش( د)
وظیفہ فشاہن کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے ۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  2740:  عوال ًوجش
فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب : هٌزبًت

کیبوصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

هیں گبؤں چٌکوٹ کٌگڑ ،ہوتش، هیشا ثبالتھیی ، کیبلہ، ًلوٹھ واٹشعپالئی عکین ،  PK-47 ( الف)
گھوڑاثبصاسگشاں هیں پبًی کی ؽذیذ للت ہے؟ 

گبؤں هیں پبًی کی / ت پش اى هومغ رب Need basisکب رواة احجبت هیں ہوتو کیب صکوهت (الف)اگش( ة)
للت دوس کشًے کے لئے  عکیویں  هٌظوس کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے۔ 



 2741:  عوال ًوجش 
رٌبة  اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشہبؤعٌگ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
ًے سہبئؾی عکین ؽشوع کی ہے  ؟  کے همبم پشهضکوہ  ہبؤعٌگ( ًوؽہشٍ)آیب یہ دسعت ہے کہ رلوصئی ( الف)

ثوؼہ (Down Payment)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ عکین ہزا کی ڈیویلپوٌٹ کے لئے ڈاؤى پئوٌٹ ( ة)
الغبه سلن وفول کشچکب ہے ؟ 9(ًو)
ءتک هکول کشًب ہے ؟ 2016آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هٌقوثے پش تشلیبتی کبم ( د)

واثبت احجبت هیں ہوں  تو۔  هضکوہ اة تک االٹ ُؽذٍ پالٹوں کی هذ هیں کل کتٌی سلن کے د(د)تب (الف)اگش (  د)
وفول کشچکب ہے اة تک هٌقوثے پش کل کتٌی سلن خشچ کی گئی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض کیب هضکوہ همشسٍ 

یبى کی ولت  پش  هٌقوثے کی تکویل هیں کبهیبة ہو ربئے گب۔  اگش ثشولت تکویل هوکي ًہیں تو وروہبت ة
ربئے۔   

  2742:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ ًوؽہشٍ هیں ًیب ڈعٹشکٹ ہیڈ کواسٹش ہغپتبل لبئن کیب گیب ہے  ؟ ( الف)
،پیشاهیڈیکظ عٹبف، ٹیکٌیؾي اوس  کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ ہغپتبل هیں کتٌے ڈاکٹشص( الف) اگش( ة)

کالط فوس ثھشتی کئے گئے ہیں اُى  توبم ثھشتی ُؽذٍ افشاد کے تؼلیوی کوائف کی ػلیضذٍ تفقیل فشاہن کی ربئے 

ًیض  رظ رظ ملغ عے تؼلك سکھتے ہیں  اُى کی ثھی  تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
 2743:  عوال ًوجش 

ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،:  هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

هورودٍ  صکوهت کے دوساى دیش ثبال هیں  ٹیکٌیکل  اوس ًبى ٹیکٌیکل  عٹبف  لوجی  سخقت پش گئے ہیں ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو۔  سخقت پش ربًے والے رولہ عٹبف کی تفقیل گشیڈ وائض ثوؼہ ہغپتبل (الف)اگش (  ة)
ربئے۔ثتبئی   

 2744:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ءکے دوساى ملغ دیش ثبال هیں  ڈاکٹشوں، ٹیکٌیکل عٹبف اوس ًبى ٹیکٌیکل  عٹبف کی 2015ءعے 2013( الف)
ثھشتی کی گئی ہے ؟ 

یں ہو تو۔  کب رواة احجبت م(الف)اگش (  ة)
     (i)   ثھشتی ُؽذٍ ڈاکٹشوں، ٹیکٌیکل عٹبف اوس ًبى ٹیکٌیکل  عٹبف کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔
    (ii)   کیب هزکوسٍ ثھشتیوں هیں کلشیکل عٹبف کی ثھشتی  لواػذ کی هطبثك کی گئی ہے ؟ثھشتی کب هشیمہ کبس

ثتبیب ربئے۔  
    (iii) کالط فوس هالصهیي کے ثھشتی کے لئے کوئی لبػذٍ اوس مبثطہ هورود ہے ؟هشیمہ کبسثتبیب  ربئے ۔ 

 2745:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

اوس  RHC’s،BHU’sڈی  ہغپتبل،  هیٌوالغ  کیٹگشی PK 93آیب یہ دسعت ہے کہ   ملغ دیش صلمہ ( الف)
ڈعپٌغشیوں  هیں  ڈاکٹش، ٹیکٌکل عٹبف اوس کالط فوس کی آعبهیوں پش لوگ تؼیٌبت ہیں؟ 

اوس ڈعپٌغشیوں  هیں تؼیٌبت ػولہ  RHC’s،BHU’sکب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ ہغپتبل، (الف)اگش( ة)
تفقیل ثھی  فشاہن  کی ربئے۔  کی تفقیل ہغپتبل واس فشاہن کی ربئے ۔ ًیض خبلی  آعبهیوں کی

 2746:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں  هورود  کیٹگشی ڈی   93هضکوہ  کے صیش اًتظبم ملغ دیش کے  صلمہ پی کے ( الف)
اوس همبم کی   تفقیل فشاہن کی ربئے۔ اوس ڈعپٌغشیو  ں کی تؼذاد  RHC’s،BHU’sہغپتبل،

 2747:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت



کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ لیڈی ہیلتھ وسکشص کو عپشین کوسٹ ًے  هغتمل کشًے کے اصکبهبت ربسی کئے  ( الف)

کو هغتمل ًہیں کیب گیب ؟ تھے هگشتبصبل اى 
کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ لیڈی ہیلتھ وسکشص  کو هغتمل ًہ کشًے کی وروہبت ثتبئی  (الف)اگش ( ة)

ربئے۔ 
  2748:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس صغیي فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ُدسعت ہے کہ عبثمہ  ُدوس صکوهت هیں ملغ چتشال هیں ثوًی هغتود اوس ثوًی ؽب ٍ گشام سوڈص آیب یہ ( الف)

پش کبم ؽشوع ہوا تھبرو کہ اة ثٌذ ہے ؟ 
آیب یہ ثھی  ُدسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت ًے دوًوں سوڈص پش کبم ثٌذ کشًے  اًکوائشی ؽشوع کی ہے ؟ ( ة)
و هزکوسٍ اًکوائشی سپوسٹ فشاہن کی ربئے ۔ ًیض هزکوسٍ سوڈص کے رواثبت احجبت هیں ہوں ت(ة)و(الف) اگش( د)

پش کبم کت ؽشوع کیب ربئے گب تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
  2749:  عوال ًوجش 

رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هوافال ت وتؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

تؼویش  ”هیں  ملغ چتشال هیں ایک عکین ADP No 903کی  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

ؽبهل کی گئی تھی  ؟  ”پختگی  گشم چؾوہ سوڈ اصؽغوس تب هوؽ
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ سوڈ کی ڈیضائٌگ اوس فیضیلجٹی کیلئے کٌغلٹٌٹ ثھی همشس ہوااوس  سوڈ ( ة)

ثھی کی گئی  ہے ؟   Estimationکی ڈیضائٌگ اوس 
 ADPھی دسعت ہے کہ وصیشاػلٰی خیجش پختوًخوا کی  ایک عوشی کے تضت هزکوسٍ سوڈ کو آیب یہ  ة( د)

عے ڈساپ کش دیب گیب ہے ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو کیب یہ  پغوبًذٍ ملغ کے ػوام کے عبتھ ًب اًقبفی ًہیں (د )تب (الف)اگش ( د)
 ADPًیض  آیب  صکوهت دوثبسٍ اط سوڈ کو ہے کہ اى کو ایک اچھی سوڈ کی عہولت عے هضشوم کش دیب گیب ہے؟

هیں ؽبهل کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے؟  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 2750:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیشهوافالت وتؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے دوساى  ملغ دیش اپش  هیں والغ چبپش سوغبًو ریالڑ  2015عے  2002آیب یہ دسعت ہے کہ عبل  ( الف)

دسٍ پش سوڈ   تؼویش ہوئی ہے ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو  تو هزکوسٍ سوڈ پش کتٌی  الگت آئی  ہے اى کی تفقیل ثوؼہ ٹھیکذاس (الف)اگش( ة)

کے ًبم اوس فشم کے ًبم کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 2751: عوال ًوجش 
ة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌب:  هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت و تؼویشات    اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
تک هضکوے ًے سوڈص کے لئے سلن فشاہن کی ہے ؟ 2015عے 2013هیں PK-93( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو۔  (الف)اگش (  ة)

     (i) 2013 تک کتٌی سلن فشاہن کی گئی ہے اوس کتٌی خشچ ہوچکی ہے ۔ 2015عے
     (ii)   اط سلن عے تؼویش ہوًے والے سوڈص کے ًبم یوًیي کوًغل وائض  ثتبئے  ربئیں ۔

    (iii)    سوڈص کے ٹیٌڈس ص تبسیخ وائض ، عبل اوس فشم کب ًبم فشاہن کیب ربئے۔ ًیض سوڈص کے ًوػیت ثھی فشاہن
ئے ۔ کیب رب

  2752:  عوال ًوجش

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت وتؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ایجٹ آثبد کے گبؤں هومغ ربت ري هیں ساہلی ، چٌکوٹ ، دکھي پیش کی  PK-47آیبیہ دسعت ہےکہ( الف)
عڑکوں کی صبلت ثہت خشاة ہے ؟ 

ا رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ عڑکوں کی پختگی کیئے صکوهت ػولی الذاهبت کب اسادٍ اگش الف ک( ة)

سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  



  2753:  عوال ًوجش
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کب کبم ہے ۔    PBMCم عشکبسی کبلوًیوں کی دیکھ ثھبل اوس هشهت آیبیہ دسعت ہےکہ توب( الف)

اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو صکوهت کت تک گلؾي سصوبى کب لوًی کی عڑکیں تؼویش کشًے  ( ة)
 کب اسادٍ سکھتی ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  2754:  عوال ًوجش 

ثبئی اعوجلی رٌبة عشداس اوسًگ صیت  ًلوٹھبفبصت، ُسکي فو: هٌزبًت
کیب وصیش عبئٌظ ٹیکٌبلوری و اًفبهیؾي ٹیکٌبلوری  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ عبثمہ دوسصکوهت هیں اًفبسهیؾي ٹیکٌبلوری کی تشلی کے لئے آئی ٹی ثوسڈ کو ایک (  الف)
اسة سوپے کی سلن هہیب کی گئی تھی ؟ 

کی ارالط هیں آئی ٹی پبسک کی فیضثیلیٹی سپوسٹ (DDWP)هیں 2012آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عبل (   ة)

کی هٌظوسی دی گئی تھی ؟ 
کٌبل صهیي 22آیب یہ ثھی ُدسعت ہے کہ ایجٹ آثبد هیں آئی ٹی پبسک کے لیبم کے لئے هضکوہ خوساک عے (   د)

خشیذی گئی تھی ؟ 
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو۔  (د)تب(الف)اگش(   د)

         (i) ًے اوس فٌڈ کے دعتیبثی کے ثبورود آئی ٹی پبسک ایجٹ آثبد پش کبم کیوں ؽشوع ًہیں کیب دوعبل گضس

گیب۔ ًیض گودام کی پُشاًی ػوبست رو کہ ثوعیذٍ اوس اًتہبئی خطشًبک ہوچکی ہے کو اة تک کیوں 
ًہیں ہٹبیب گیب۔  

        (ii)  ے والے آفغشاى کے خالف هضکوبًہ کبسسوائی هضکوہ هضکوسٍ پشاریکٹ هیں تبخیش اوس ُسکبوٹ ڈاٌل
الًے کب اسادٍ سکھتب ہے ۔ ًیض هٌقوثہ کت تک هکول ہوگب۔  

 2755:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیش ثلذیبت     اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ی ہے ؟ کے لئے سلن فشاہن کی گئPK-93تک سوسل سوڈص هیں 2015عے 2013( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔  (الف)اگش (  ة)

     (i) عے تبصبل کتٌی سلن فشاہن کی گئی ہیں  اوس کتٌی سلن خشچ کی گئی سوڈص کے ًبم ، یوًیي کوًغل 2013عبل

  وائض  فشاہن کیئے  ربئیں ۔
     (ii)  ۔  کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے( ؽیٌگل ، تبسکول ،  پی عی عی )سوڈ کی ًوػیت

  2756:عوال ًوجش
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیبوصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هختلف هذات هیں لوکل آهذًی کی هذ هیں خطیش سیوًیو هوفول ہوتی ہے؟ ( الف)
کی ثضبلی اوس    Infrastructuresآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ اط آهذًی کو اپٌے ػاللے کے ( ة)

هختلف تشلیبتی  عکیووں اوس ػواهی هفبدات کیلئے خشچ کشتب ہے؟ 
هیں ملغ ایجٹ آثبد کی هیوًغپل  2014-14اوس  2012-13کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو(ة)و(الف)اگش( د)

کین پش کہبں کہبں کویٹی اوس ڈعٹشکٹ کوًغل  صویلیبں هیں کظ کظ هذ هیں کتٌی آهذًی ہوئی اوس کظ کظ ط

هزکوسٍ فٌڈص خشچ  کیب گیب۔  ًیض عکین  کبًبم ، ًوػیت همبم  کی تفقیل ثھی فشاہن کی  ربئے۔ 
 2757:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اًتطبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ  عول عیکشٹشیٹ پؾبوس هیں  هالصهیي کی  تؼیٌبتی کیلئے صوًل  وائض کوٹہ هورود  (الف)

ہے ؟  
ءعے تب صبل صوى وائض کوٹہ کے تضت کي کي آعبهیوں پش 2008اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل  (ة)

یض عول عیکشٹشیٹ  هیں صوًض کظ تؼیٌبتی ػول هیں الئی گئی  ہے ؟هکول تفقیل ثوؼہ کوٹہ فشاہن کی ربئے ى
لبًوى کے تضت ػول هیں ال ئے گئے  هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض  فوثہ هیں  کتٌے صوًض هورود ہیں اط 

کی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 2758:عوال ًوجش 



رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
ثضبلی و آثبدکبسی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  ,کیب وصیشاهذاد

صبلیہ صلضلے هتبحشیي کو  خوساک اوس سہبئؼ کی هذ هیں اهذاد  دی گئی ہے ؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو۔   (الف)اگش(  ة)

     (i) PK-91، PK-92 اوسPK-93 هیں تفقیالً اهذاد کی لغٹ ، یوًیي کوًغل وائض اوس گبؤں کی ثٌیبد پش فشاہن
ی ربئے۔  ک

     (ii)  اوس هتؼلمہ اداسے کی ًبم ثوؼہ ( آئٹوض وائض)اهذادی پیکزض کی تفقیلNGOs  ثتبیب  ربئے۔

    (iii)    اهذادی پیکزض کو هتبحشیي  تک پہٌچبًے هیں کوًغب  هشیمہ کبس اپٌبیب گیب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
 2759:  عوال ًوجش 

فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا:  هٌزبًت
کیب وصیشاهذاد ثضبلی و آثبدکبسی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ء کے صبلیہ صلضلہ هتبحشیي کو ًمذ اهذاد دی گئی ہے ؟ 2015ًوهجش  26( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو۔   (الف)اگش ( ة)
    (i) اوس صلمہ وائض فشاہن کیب  ربئے ۔   هزکوسٍ سلن کی تفقیل اهذاد لیٌے والے افشاد کے ًبم، یوًیي کوًغل

   (ii)   اپش دیشPK-92,PK-91 اوسPK-93  هیں عت عے صیبدٍ ًمقبًبتPK-93  هیں ہوًے کے ثبورود اط
صلمے  کو کیوں ًظش اًذاص کیب گیب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

 2760:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشصکواح ُػؾش اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ  دوس صکوهت  هیں ثٌبئی گئی  صکواح کویٹیوں ًے ملغ دیش اپش هیں هضتبد ( الف)
اوسمشسوت هٌذ لوگوں هیں هبلی اهذاد و دیگش اؽیبء تمغین کی ہیں؟ 

اهذاد و دیگش اؽیبء تمغین کی  گئی ہیں ۔ اى کب رواة احجبت هیں ہوتو  ري ري هغتضمیي  کوهبلی (الف)اگش( ة)

کے ًبم ، پتہ ، ؽٌبختی کبس ڈ کی کبپی فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اى هغتضمیي کب چٌبؤ کظ ثٌیبد پش کیب گیب اعکی ثھی  
تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 2761:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ُػؾش اسؽبد فشهبئیں گے کہ   کیب وصیشصکواح

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت ًے   ملغ دیش اپش هیں صکواح کویٹیبں ثٌبئی ہیں؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہوتو هورودٍ صکواح کویٹیوں کے هوجشاى  کی تفقیل فشاہن کی ربئے  ًیض (الف)اگش( ة)

گیب ۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  اى کو کظ  اہلیت کی ثٌیبد پش چیئشهیي اوس هوجشص ثٌبیب
 2762:  عوال ًوجش 

رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
ء هیں ٹیٌڈس  2015آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش ًگشاًی دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی ( الف)

ہیں؟ هؾتہش کئے گئے 
ء هیں کتٌے ٹیٌڈس کي  2015کب رواة احجبت هیں ہو تو دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی ( الف)اگش ( ة)

ٹیٌڈس کے لئے کتٌی سلن هہیب کی ربچکی ہے، تفقیل فشاہن /کي عکیووں کے لئے هؾتہش ہوئے ًیض اى عکیووں

کی ربئے۔ 
 2763:  عوال ًوجش 

صت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة  ثخت ثیذاس فب:   هٌزبًت
کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ اپشدیشاوس لوئش  دیش هیں لیوی فوسط هیں ًئی تؼیٌبتیبں کی گئی ہیں  ؟ ( الف)

۔ :کبرواة احجبت هیں ہوتو ( الف) اگش( ة)
(i) کی تؼذاد   هورودٍ دوس صکوهت هیں هزکوسٍ امالع هیں خبلی ہوًے والی آعبهیوں

اوس ًئی  آعبهیوں پش ثھشتی کب هشیمہ کبس کیب تھبتفقیل فشاہن کی ربئے  ۔ 
 (ii)  آیب هزکوسٍ آعبهیوں پش سیٹبئشڈ لوگوں کو ثھشتی کیب گیب ہے ۔



(iii)  لیوی فوسط هیں تشلی کے هٌتظش لوگوں کے ثشػکظ سیٹبئشڈ لوگوں کو کیوں
عبتھ ًب اًقبفی ًہیں ہے تفقیل فشاہن ثھشتی کیب گیب آیب تشلی کے هٌتظش لوگوں کے 

کی ربئے  ۔  
 2764:  عوال ًوجش 

رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

رٌگالت تؼیٌبت ہے ؟  DFOآیب یہ دسعت ہے کہ دیش لوئش هیں ( الف)

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
  (i)  دیش لوئیش هیںDFO  رٌگالت کوًغے گشیڈ هیں ہے ؟

(ii)  هزکوسٍ ملغ هیں کتٌے سیٌذ آفیغش اوس دیگش آفیغش تؼیٌبت ہیں عت کی گشیڈ وائض
تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض وہبں پش دیگش تؼیٌبت ػولہ کے ًبم ، گشیڈ اوس هذت 

هالصهت کی تفقیل ثھی  فشاہن کی ربئے ۔ 

 2765:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًتهٌزب

کیب وصیش فٌؼت و صشفت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے صیش اًتظبم هختلف کبسخبًے کبم کش سہے ہیں ؟  S.I.D.Pآیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
:  کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش ( ة)

 (i) S.I.D.P  کے صیش اًتظبم فوثہ ثھش هیں کي کي همبهبت پش کبسخبًے هورود ہیں۔
 (ii) هزکوسٍ کبسخبًوں هیں Functional  اوسNon-Functional  کبسخبًوں کی تفقیل فشاہن کی

ربئے۔ 
 (iii) وروہبت ثتبئی ربئیں۔ /هزکوسٍ کبسخبًوں هیں ًبکبسٍ هؾیٌشی کی تفقیل
 (iv) ثٌبًے کے لئے کیب الذاهبت اٹھبئے ہیں، تفقیل فشاہن کی ربئے۔  صکوهت ًے اى کبسخبًوں کو فؼبل

 2766:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش    هبصولیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هورود ہیں؟ آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے سیغٹ ہبؤعض فوثے کے هختلف فضت افضاء همبهبت پش ( الف)
کب رواة احجبت  هیں ہو تو هزکوسٍ سیغٹ ہبؤعض کے ًبم، فوى ًوجش اوس کشایہ کی تفقیل ػلیضذٍ ( الف)اگش ( ة)

ػلیضذٍ فشاہن کیب ربئے۔ 
 2767:  عوال ًوجش 

رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش    هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ا یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے پبط هورودٍ سیغٹ ہبؤعض هختلف لوگوں، هوجشص فوثبئی اعوجلی اوس آی( الف)

هٌغٹشص فبصجبى کو کشایہ پش دیے گئے ہیں؟ 
ء عے تب صبل  هزکوسٍ سیغٹ ہبؤعض کي کي اؽخبؿ کو  2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش ( ة)

ًبم، سیغٹ ہبؤط کب ًبم و کشایہ ثوؼہ تبسیخ کی تفقیل فشاہن  کتٌے کتٌے کشایہ پش دیئے گئے ہیں اؽخبؿ کے
کی ربئے۔ 
 2768:  عوال ًوجش 

رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش    هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فی آهذًی صبفل آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کو هختلف سیغٹ ہبؤعض عے کشایہ کی هذ هیں اچھی خب( الف)
ہوتی ہے؟ 

ء عے اة تک صکوهتی خضاًہ کو کل کتٌی آهذًی صبفل  2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش ( ة)

ہوئی ہے۔ ہش ایک سیغٹ ہبؤط کی عبالًہ آهذًی کی تفقیل وس توبم سیغٹ ہبؤعض کے ػلیضذٍ ػلیضذٍ روغ کئے 
گئے چبالى کی فوٹوکبپیبں فشاہن کی ربئیں۔ 

 2769:  ًوجش عوال 
رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبصولیبت اص ساٍ کشم   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



فبصجبى عے MPAsآیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کو صکوهت کی هشف عے اصکبهبت هلے ہیں کہ ( الف)
سیغٹ ہبؤعض  االٹوٌٹ پش کشایہ وفول کیب ربئے   ؟ 

کےهطبثك ہش ایک هوجش اعوجلی کو تیي دى  (a) 9کے عیکؾي  Privileges Actآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ( ة)
کے لئے عشکبسی سیغٹ ہبؤط، ثٌگلہ ، عشکٹ ہبؤط یب کوئی دوعشی رگہ رو کہ عشکبسی ہوں یب لوکل 

کوًغل کے صیش اًتظبم ہو کشائے عے هغتخٌی لشاس دیب  گیب ہے ؟ 
رواثبت احجبت هیں ہوں تو هضکوہ هوجشاى اعوجلی  عے ایکٹ کے خالف سیغٹ ہبؤعض کے (ة)و(الف)اگش( د)

کب کشایہ کظ لبًوى کے تضت وفول کش سہب ہے آیب هضکوہ خضاًہ یب کغی دوعشے هضکوہ عے اط موي هیں 

ہذایبت هوفول ہوئے ہیں اط کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
 2770:  عوال ًوجش 

اصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلیهضتشهہ ًزوہ ؽبہیي ؿ: هٌزبًت  
کیب وصیش فٌؼت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فوثے هیں سرغٹشیؾي ایکٹ کے تضت دیٌی هذاسط کی سرغٹشیؾي کی ربتی ہے ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو فوثہ هیں کل کتٌے دیٌی هذاسط سرغٹشڈ ہیں اى هذاسط کی ملغ ( الف)اگش ( ة)
پتہ و آڈٹ سپوسٹظ هہیب کی ربئے ۔   وائض لغٹ ثوؼہ هہتون کے ًبم ،

 2771:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ کوہبٹ هیں  اعبتزٍ کے تجبدلے ہوئے ہیں  ؟ ( الف)
ت هیں کتٌے اعبتزٍ کشام کے تجبدلے ہوئے ہیں تفقیل کب رواة احجبت هیں ہو تو   هورودٍ صکوم(الف)اگش ( ة)

فشاہن کی ربئے۔ ًیض ري اعبتزٍ کشام کے  تجبدلہ ًہیں ہوئے ہیں وٍ کتٌے ػشفے عے  اُى عکولوں هیں تؼیٌبت 
ہیں هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔    

 2772:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
س اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصی

فوثے هیں  اوسثبلخقوؿ  ملغ کوہبٹ  کے عکولوں هیں   اعبتزٍ کشام  کی کوی ہے   ؟   ( الف)
کی ًغجت عے ہیں اگش ًہیں 40/1کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ کوہبٹ هیں هورود اعبتزٍ کشام (الف)اگش ( ة)

ًیض اط کوی کو پوساکشًے  کے لئے هضکوہ کی هشف عے کیب  تو کوی کی وروہبت ثیبى کی ربئیں

الذاهبت اٹھبئے گئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 2773:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہیں  ؟  ملغ کوہبٹ هیں هڈل  عکولض هورود ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو  ملغ کوہبٹ هیں لبئن هڈل  عکولوں کی تفقیل   ثوؼہ همبم فشاہن کی (الف)اگش ( ة)
ربئے ًیض اى عکولوں هیں فٌکؾٌل اوس ًبى فٌکؾٌل عکولوں کی تؼذاد فشاہن کی ربئے۔   

 2774:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

یب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  ک

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت فوثے هیں ًئے عکول ثٌبًے کب اسادٍ سکھتی ہے ؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو فوثے هیں کتٌے امالع هیں عکولوں کی کوی ہے ملغ وائض تفقیل (الف)اگش ( ة)

فشاہن کی ربئے۔  
 2775:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ملغ کوہبٹ هیں ہبئی   عکولض  هورود ہیں  ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو  ملغ کوہبٹ هیں لبئن  ہبئی  عکولوں کی تفقیل  ثوؼہ همبم فشاہن کی (الف)اگش ( ة)
ئے ًیض اى عکولوں هیں فٌکؾٌل اوس ًبى فٌکؾٌل عکولوں کی تؼذادالگ الگ فشاہن کی ربئے۔   رب

 2776:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت



کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ملغ کوہبٹ هیں پشائوشی  عکولض هورود  ہیں  ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو  ملغ کوہبٹ هیں لبئن پشائوشی عکولوں کی تفقیل  ثوؼہ همبم فشاہن کی (الف)اگش ( ة)
ربئے ًیض اى عکولوں هیں فٌکؾٌل اوس ًبى فٌکؾٌل عکولوں کی تؼذاد الگ الگ  فشاہن کی ربئے۔   

 2777:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ کوہبٹ هیں  واٹش عپالئی عکیویں هورود ہیں ؟  ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو توملغ کوہبٹ کے کبس آهذ اوس ًبکبسٍ عکیووں کی  الگ الگ صلمہ ( الف)اگش( ة)

 وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
 2778:  عوال ًوجش 

صجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلیهضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فب: هٌزبًت  

کیب وصیش ریل خبًہ ربت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
فوثہ ثھش هیں ریل ہغپتبلوں کی تؼذاد کتٌی ہیں ؟ ( الف)

اى ہغپتبلوں هیں تؼیٌبت ڈاکٹشص ،اوس پیشا هیڈیکل عٹبف کی تؼذاد کتٌی ہے هکول لغٹ هہیب کی ربئے ( ة)
تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔  ًیض ہغپتبلوں هیں کیب کیب عہولتیں هہیب ہیں 

 2779:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت  
کیب وصیشریل خبًہ ربت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کوہبٹ هیں ڈعٹشکٹ ریل هورود ہے ؟  ( الف)
گٌزبئؼ ہے اوس کب رواة احجبت هیں ہو تو ڈعٹشکٹ ریل کوہبٹ هیں کل کتٌے لیذیوں کی ( الف) اگش( ة)

هورودٍ لیذیوں کی تؼذاد کتٌی ہے هکول تفقیالت هہیب کی ربئے ۔  

 2780:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
ء کے دوساى  2015اوس هئی آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش ًگشاًی دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل ( الف)

هؼزوس افشاد  کو هبلی اهذاد دی گئی ہے؟ /هغتضمیي 

هؼزوس افشاد  کو هبلی اهذاد دی گئی ہےاى کے ًبم، پتہ /کب رواة احجبت هیں ہو تو ري هغتضمیي ( الف)اگش ( ة)
اوس ؽٌبختی کبسڈ اوت اُى کو دی ربًے والی اهذاد کی تفقیل فشًدا فشًدا فشاہن کی  ربئے۔ 

 2781:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش صکواح و ػؾش اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ء هیں دیش اپش اوس دیش لوئش کے هغتضمیي افشاد کو صکواح دی 2015آیب یہ دسعت ہے کہ اپشیل اوس هئی ( الف)
 گئی ہیں؟

اپش اوس دیش لوئش هیں ري هغتضمیي کو صکواح دی گئی ہیں۔ اى کے کب رواة احجبت هیں ہو تو دیش ( الف)اگش ( ة)
ًبم، ؽٌبختی کبسڈ ًوجش اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئیں۔ 

 2782:  عوال ًوجش 

هضتشهہ آهٌہ عشداس فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

لٰی فبصت ًے گلیبت کب دوسٍ کیب تھب اوس وہبں پش تشلیبتی وصیش اعآیب یہ دسعت ہے کہ روى  هیں  ( الف)
هٌقوثوں کیلئے فٌڈ کب اػالى کیب تھب ؟ 

اگش الف کب رواة احجبت هیں ہوتو وصیش اػلٰی فبصت ًے تشلیبتی هٌقوثوں کیلئے کتٌے فٌڈ کب اػالى ( ة)

ػالًبت پش کت تک ػول دسآهذ کشًے کب کیب ہے اوس هزکوسٍ فٌڈ کظ هذ هیں اعتؼوبل ہو گب ًیض صکوهت هزکوسٍ ا
اسادٍ سکھتی  ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 2783:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 



ء هیں ٹیٌڈس  2015 آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش ًگشاًی دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی( الف)
هؾتہش کئے گئے ہیں؟ 

ء هیں کتٌے ٹیٌڈس کي  2015کب رواة احجبت هیں ہو تو دیش اپش اوس دیش لوئش هیں اپشیل اوس هئی ( الف)اگش ( ة)
ٹیٌڈس کے لئے کتٌی سلن هہیب کی ربچکی ہے، تفقیل فشاہن /کي عکیووں کے لئے هؾتہش ہوئے ًیض اى عکیووں

کی ربئے۔ 
 2784:  عوال ًوجش 

رٌبة  ثخت ثیذاس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
ٹھیکیذاسوں کی سرغڑیؾي کش کے االئٌظ ربسی کشتب ہے؟ /آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ہزا هختلف فشم( الف)

:- کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش  ( ة)
(i)     عے تب صبل هختلف کیٹیگشی کے کتٌے االئٌظ ربسی ہوئے، اى کب هشیمہ کبس کیب ہے ۔   2013عبل

(ii)  االئٌظ کے فیغوں کب رذول فشاہن کیب ربئے۔ آیب عشکبسی هختـ ؽذٍ فیغوں عے صائذ وفولی تو ًہیں

کوًغل ، ڈعٹشکٹ  TMAکی گئی۔ ًیض هزکوسٍ فیظ کظ هذ هیں اعتؼوبل کی ربتی ہے؟ هکول تفقیل 
اوس ڈعٹشکٹ وائض فشاہن کی ربئے۔ 

 2785:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشثلذیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے  کہ فوثہ ثھش هیں هضکوہ کے صیش ًگشاًی کئی کبس پبسکیٌگ ہیں ؟ ( الف) 
کوہ هزکوسٍ کبس پبسکیٌگ ثبلبػذٍ ًیالهی کے رسیؼےٹھکیذاس کو دیتب ہے ؟ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هش( ة) 

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(الف)اگش ( د)
(i)   پؾبوس ؽہش هیں هضکوہ کی صیشًگشاًی کتٌے کبس پبسکیٌگ ہیں ري کو ثبلبػذٍ ًیالهی کے

اؽتہبس ، ٹھکیذاس وں کے ًبم اوس  رسیؼے  ٹھکیذاس کو دیب ربتب ہے  اى کی ًیالهی کیلئے اخجبس کب

فی گبڑی سلن وفول کشًے کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
(ii)   پی ڈی اے ، آساین آئی اوس ًبستھ ویغٹ کے عبهٌے رو کبسپبسکیٌگ ہے کیب یہ هضکوہ کی

هلکیت ہیں اوس ثبلبػذٍ  ًیالهی کے رسیؼے ٹھکیذاس کو دیئے گئے ہیں؟  
(iii)   هزکوسٍ کبس پبسکیٌگ اگش هضکوہ کی هلکیت ًہیں تو ٹھکیذاس عڑک پش کھڑی گبڑیوں عے

پیغے کیوں اوس کظ لبًوى کے تضت وفول کشتے  ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

 2786:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشثلذیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
کشتی ہے ؟   Revenue Generateآیب یہ دسعت ہے  کہ  ہش هیوًغپل تضقیل خود ہی ( الف) 
 Revenueعے تبصبل کتٌب  2013کب رواة احجبت هیں ہو تو هیوًغپل تضقیل  ثٌوں ًے ( الف) اگش( ة) 

Genrrate   کیب ہے ًیض سیوًیو عے کوى کوًغے هٌقوثے کظ کی ًؾبًذہی پش ؽشوع کئے گئے ہیں
فشاہن کی ربئے ۔  تفقیل 

 2787:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ   کوہبٹ هیں تضقیل و اثبعیي پالصے  صیش تؼویش ہیں رو کہ فوثبئی پشاریکٹ ( الف)
ہیں؟ 

توهزکوسٍ پشاریکٹ کیلئے دی ربًے والی سلوم اوس  اى کی هورود ٍ  کب رواة احجبت هیں ہو( الف) اگش(ة)
پوصیؾي کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض تؼویش کشًے والی کوپٌی کب ًبم اوس اخجبسی اؽتہبسات کی کبپی فشاہن کی 

ربئے ۔   

 2788:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ت اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش ثلذیب
کوہبٹ هیں  کوتل ؽبپٌگ آسکیڈصیش تؼویش ہےرظ کی  دکبًیں  هبلکبى کے صوالے کی ربچکی ہیں؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو کتٌی دکبًیں  هبلکبى کے صوالے کی گئی ہے ۔ ًیض صوالے  کی ربًے ( الف)اگش( ة)  

هے ثمبیب ربت کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  والی دکبًوں کے هبلکبى کے ًبم وپتہ اوس اًُکے ر



 2789:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  هؼذًیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
پٌڈی سوڈ کوہبٹ پش رپغن اوس هبسثل کی فیکڑیبں  هورود ہیں ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تواى فیکڑیض کو الئٌغض ربسی کئے گئے ہیں ًیض آثبد ی هیں الئٌغض ( الف) اگش( ة)
ربسی کشًے کے وروہبت ثتبئی ربئے ۔    

 2790:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذفبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

یہ دُسعت ہے کہ گضؽتہ ُدوس صکوهت هیں ہشی پوسهیں یوًیوسعٹی ثٌبئی گئی تھی ؟ آیب ( الف)
آیب یہ ثھی  ُدسعت ہے کہ هزکوسٍ یوًیوسعٹی هیں هختلف کیٹگیشیض کی آعبهیوں پش  تؼیٌبتیبں ػول هیں الئی ( ة)

گئیں ہیں  ؟ 

ثھی ثھشتی کیب گیب ہے رظ   آیب یہ ثھی دُسعت ہے کہ هزکوسٍ ثھشتیوں هیں دوعشے امالع کے لوگوں کو( د)
کی ورہ عے ملغ ہشی پوس کے لوگوں کے عبتھ ًب اًقبفی  کی گئی ہے  ؟  

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو توبم ثھشتی ُؽذٍ افشادکے  ًبم،پتہ، اوسگشیڈ کی تفقیل  فشاہن ( د)تب(الف)اگش ( د)
کی ربئے۔ 
 2791:  عوال ًوجش 

کي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُس: هٌزبًت
کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کوہبٹ ووهي ایٌڈ چلڈسى ہغپتبل هیں هورود ایوشرٌغی یوًٹ هیں هشینوں کو  کوى کوًغی عہولیبت ( الف)
 هیغش ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 2792:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت  
ت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش فش

کو پچھلے دو عبل هیں کل کتٌب فٌڈ دیب گیب  ہے  KDAملغ کوہبٹ هیں ڈویخشًل ہیڈ کواسٹش ہغپتبل ( الف)
هزکوسٍ فٌڈ کہبں کہبں اعتؼوبل کیب گیب ہے؟   تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 2793:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت  
کیب وصیش فضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کوہبٹ هیں  عپیؾلغٹ، هیڈیکل آفیغش اوس پیشا هیڈیکل عٹبف کبم کش  KDAڈویخشًل ہیڈ کواسٹش ہغپتبل (  الف)
سہے ہیں ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ هزکوسٍ ہغپتبل هیں  عپیؾلغٹ، هیڈیکل آفیغش،پیشا هیڈیکل عٹبف اوس (الف)اگش (ة)

کل تؼذا دثوؼہ ًبم وپتہ کی تفقیل  فشاہن کی ربئے ۔ کالط فوس کی 
 2794:  عوال ًوجش 

هضتشهہ  ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت  اص ساٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کوہبٹ هیں ڈویژًل ہغپتبل هورود ہے؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو هزکوسٍ ہغپتبل هیں عپؾلغٹ ، ڈاکٹشص، پیشاهیڈیکل  عٹبف کی فی الولت کل (الف )اگش(ة)
کتٌی هٌظوس ؽذٍ آعبهیبں ہیں ًیض  اى آعبهیوں پش کتٌے هالصهیي اوس  ڈاکٹشص تؼیٌبت  ہیں۔ اًکے ًبم  و  ػہذے 

کی تفقیل فشاہن کی ربئیں۔  
 2795:  عوال ًوجش 

تشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلیهش: هٌزبًت  

کیب وصیش فضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کوہبٹ هیں هیغٌن عٌٹش هیں صچہ ثچہ کب اداسٍ لبئن ہے ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ هزکوسٍ  صچہ ثچہ عٌٹش هیں تؼیٌبت ڈاکٹش ، پیشا هیڈیکل عٹبف کی (الف)اگش ( ة)
س هیں سوصاًہ کتٌے هشیل آتے ہیں اوس اى عے کتٌی فیظ وفول کی ربتی ہے هکول تؼذاد کتٌی ہے ًیض عٌٹ

تفقیالت هہیب کی ربئے ۔  

 2796:  عوال ًوجش 



هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشفضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15ی عبل آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبل( الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں پش کتٌب کتٌب خشچ (الف)اگش ( ة)
کیب گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی 

ربئے۔  

 2797:  عوال ًوجش 
فوثبئی اعوجلی هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ عشکبسی هالصهیي گوسًوٌٹ ہغپتبلوں هیں ثال هؼبومہ هختلف ثیوبسیوں کب ٹیغٹ ( الف)

کشاتے ہیں؟ 

اگش رواة احجبت هیں ہو تو لیڈی سیڈًگ ہغپتبل، خیجش ٹیچٌگ ہغپتبل، صیبت آثبد هیڈیکل کوپلیکظ، عٹی ( ة)
اوس پولیظ عشوعض ہغپتبل هیں رولہ هالصهیي کو کوى کوى عے فشی ٹیغٹ کشواًے کی عہولت ہغپتبل 

 هیغش ہے؟ هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 2798:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ے پش لبئن ہے  ؟ کوہبٹ هیں هیغٌن عٌٹش کتٌے سلت( الف)

اط عٌٹش هیں کوى کوًغے اداسے کبم کش سہے ہیں اى اداسوں کے ًبم کی هکول تفقیال ت هہیب کیب ( ة)
ربئے ۔  

هزکوسٍ عٌٹش هیں سہبئؾی کواٹشوں کی تؼذاد اوس اى هیں سہبئؼ پضیش ػولے کی لغٹ ثھی هہیب کیب ( د)

ربئے ۔  
 2799:  عوال ًوجش 

د فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ  حوثیہ ؽبٍ: هٌزبًت
کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت کلشکوں کی هشس ٹیکٌیکل اوس ًبى کلشیکل کیڈس کے هالصهیي کو ( الف)

ثھی اپ گشیڈ کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے؟ 
 Computerف اوس  ثبلخقوؿ کب  رواة احجبت هیں ہو تو ٹیکٌیکل اوس ًبى کلشیکل عٹب( الف)اگش( ة)

Operator   هیں ہیں کو کت تک  اپ گشیڈکیب ربئے گب ۔ آیب کوئی الئضہ ػول تیبس  11/12رو کہ عکیل
 کیب گیب ہے۔ هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 2800:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشػولہ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل (الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب (الف)اگش ( ة)

گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  
 2801:  عوال ًوجش 

ائی اعوجلی هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوة: هٌزبًت
کیب وصیشلبًوى   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل (الف)

تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 
کتٌب خشچ کیب  کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب(الف)اگش ( ة)

گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  
 2802:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15وگشام ثشائے هبلی عبل آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پش( الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب (الف)اگش (  ة)
ثھی فشاہن کی ربئے۔  گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت 

 2803:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دُسعت ہے کہ  فوثے هیں هیوًغپل کبسپوسیؾي کے صیش تضت هختلف عکولض اوس کبلزض هورود  ( الف)
ہیں ؟ 

عکولوں اوس کبلزوں  هیں کبفی تؼذاد هیں هلجبء و هبلجبت صیش تؼلین ہیں ؟  آیب یہ ثھی ُدسعت ہے کہ اى( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هیوًغپل کبسپوسیؾي کے تضت کتٌے عکول اوس کبلذ ( ة)و(الف)اگش ( د)

کبم کشسہے ہیں ہش ایک کی  الگ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض پشیپ عے هیٹشک تک کی هلجبء و هبلجبت عے 

هبہبًہ ٹیوؽي فیظ لی ربتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ کتٌی 
 2804:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هبل اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش اًتظبم ہش عبل پٹواسیوں کب اهتضبى ہوتب ہے؟ ( الف)

کبهیبة اهیذواسوں کو اُى کے ملغ هیں ثطوس پٹواسی تؼیٌبت کیب ربتب ہے؟ آیب یہ ثھی دسعت ہےکہ ( ة)
عے تب صبل کتٌے اهیذواسوں ًے هزکوسٍ  2008کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عبل ( ة) و( الف)اگش( د)

اهتضبى دیب اوس کتٌے اهیذواس کبهیبة ہوئے ۔ اًکے ًبم ، پتہ کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ًیض  کتٌے 
دواسوں کو پٹواسی لگبیب گیب اوس کتٌے تؼیٌبتی کے هٌتظش ہیں هکول لیغٹ فشاہن کی ربئے۔ اهی

 2805:  عوال ًوجش 

هضتشهہ  حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشهبل اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ص کشًے کب وػذٍ کیب ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے  کہ  هورودٍ صکوهت  ًے پٹواس کے سیکبسڈ کو کوپیوٹشائ( الف)
اگش الف کب رواة احجبت هیں ہوتو اة تک کتٌے فیقذ کبم کوپیوٹشائضکیب ربچکب ہے ري ري ػاللوں (ة)

کبسیکبسڈ  کوپیوٹشائض کیب گیب ہے اعکی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض صکوهت کت تک فوثہ ثھش کے سیکبسڈ کو 

کوپیوٹشائض کشپبئے گی۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 2806:  ًوجش  عوال

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشاًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل (الف)

تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 
تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں پش  کتٌب کتٌب خشچ کب رواة احجبت هیں ہو (الف)اگش ( ة)

کیب گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  
Question No. 2807 
Mover: Ms: Sobia Shahid, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Higher Education state that? 
(a) Is it true that service of contract/project employees have been regularized under 

Introduction of additional shift in Government colleges in Khyber Pakhtunkhwa (Phase-
III) under ADP. 76/80402 for the year 2008-09? 
(b) If yes then, please provide name and designation of employees which have been 

regularized?  
Question No. 2808 

Mover: Mst: Sobia Shahid, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Higher Education state that? 



(a) Is it true that service of contract/project employees have been regularized under 
Introduction of additional shift in Government colleges in Khyber Pakhtunkhwa under 

ADP. 136/60038 for the year 2006-07? 
(b) If yes then, please provide name and designation of employees which have been 

regularized?  
Question No. 2809 
Mover: Ms. Sobia Shahid, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Higher Education state that? 
(a) That  service of contract/project employees have been regularized under Introduction 

of additional shift in Government colleges in Khyber Pakhtunkhwa (Phase-II) under 
ADP. 128/70137 for the year 2007-08? 
(b) If yes then, please provide name and designation of employees which have been 

regularized?  
  2810:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشهوافالت و تؼویشات   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل (الف)

تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں پش  کتٌب کتٌب خشچ (الف)اگش ( ة)

کیب گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی 
ربئے۔  

  2811:  عوال ًوجش 

فوثبئی اعوجلی  هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي: هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ پؾبوس هیں هیٹشوثظ کب هٌقوثہ صیش غوس ہے ؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ هٌقوثے  کیلئے کظ سوڈ کب اًتخبة کیب گیب ہے  اعکی (الف)اگش( ة)

الگت آئے گی؟ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  ًؾبًذہی  کی ربئے۔  ًیض اط پش کل کتٌی

 2812: عوال ًوجش 
 هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
روکہ عیبصتی هشکض ہےکب  سوڈ اًتہبہی  ٹوٹ پھوٹ ( عٌگش)آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ عوات  کب ػاللہ ( الف)

رجکہ عبثمہ ُدوس صکوهت هیں اط کے لئے فٌڈص ثھی هختـ کیب گیب تھب ؟  کب ؽکبس ہے

کب رواة احجبت هیں ہوتو صکوهت صبری ثبثب تب عٌگش تک  سوڈ کت تک تؼویش کشًے کب اسادٍ (الف)اگش( ة)
سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض گضؽتہ ُدوس صکوهت هیں هختـ ؽذٍ فٌڈص کظ هذ هیں خشچ کیب گیب اط 

تفقیل فشاہن کی ربئے۔ کی  
  2813:  عوال ًوجش

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهوافالت و تؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کی هذ هیں M&Rتضقیل غبصی ہشی پوس کو PK-52تک صلمہ 2014عے 2010آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

فٌڈص سیلیض ہوا ہے ؟ 
تک  هزکوسٍ فٌڈص کظ کظ هذ هیں سیلیض ہوا اوس 2014عے 2010کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (لفا)اگش ( ة)

هزکوسٍ فٌڈص کب اعتؼوبل کہبں کہبں ہوا ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

   2814:  عوال ًوجش 
هضتشهہ  حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے B.P.S-15عے لیکش B.P.S-1کے تضت ADP No. 804/20535عبالًہ تشلیبتی پشوگشام کی   (الف)

 Theعبل تک هضکوہ هیں ڈیوٹی عشاًزبم دے سہے ہیں اى کو اة تک                         11تب 8هالصهیي رو کہ 



Khyber Pakhtunkhwa Employees (Regularization of Services) Act 2009(K.P Act No. xvi 
of 2009)   کے تضت هغتمل کیوں ًہیں کیب گیب؟ وروہبت ثتبئی ربئیں۔

  2815:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
اسی هالصهیي کو  گوسًوٌٹ ہغپتبلوں هیں ثال هؼبومہ ادویبت  فشاہن کی ربتی آیب یہ دسعت ہے کہ عشک( الف)

ہیں؟ 

کب  رواة احجبت هیں ہو تو لیڈی سیڈًگ ہغپتبل، خیجش ٹیچٌگ ہغپتبل، صیبت آثبد هیڈیکل  ( الف)اگش    (ة)
الوں کوپلیکظ ، عٹی ہغپتبل اوس پولیظ عشوعض ہغپتبل  کی هشس پؾبوس هیں لبئن دیگش  عشکبسی ہغپت

هیں کي کي کوپٌیوں کی ادویبت فشاہن کی ربتی ہیں۔ ًیض ادویبت فشاہن کشًے والے کوپٌیوں کے الئغٌظ 
کی کبپی ثھی فشاہن کیب ربئے۔  

  2816:  عوال ًوجش

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

خیجش پختوًخوا هیں کت اوس کتٌے ػشفے کےلئے کیب گیب؟  کب هؼبہذٍ فوثہPPHI( الف )
اط کی فٌڈًگ وفبق اوس ثیشوًی هبلیبتی اداسوں عے کتٌی کتٌی ہوئی ہے  ًیض یہ فٌڈ کي هذات هیں اعتؼوبل ( ة)

کیب گیب ہے آیب اط کی ربًچ پڑتبل کب کوئی هشیمہ کبس هورود ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

   2817:  عوال ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًتهٌزب

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذ ی و تشلیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے عبالًہ ثزٹ هیں تشلیبتی کبهوں کیلئے فٌڈ هختـ کیب گیب تھب ؟ 2013-14گضؽتہ هبلی عبل ( الف)
کتٌب ثزٹ خشچ کیب گیب اوس کتٌب  کے تشلیبتی هذ هیں2013-14کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش( ة)

فٌڈص هٌمنی ہو گیب تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض فٌڈص هٌمنی ہوًے عے لجل یہ فٌڈص اعتؼوبل کیوں ًہیں کیب گیب؟ 
وروہبت ثتبئی ربئے ۔ 

   2818:  عوال ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کب هٌقوثہ دوعشے   فوثوں  هیں  ختن کیب گیب ہے رجکہ فوثہ خیجش  PPHIآیب یہ دسعت ہے کہ( الف)
پختوًخوا هیں ربسی ہے  ؟  

کب هٌقوثہ  خیجشپختوًخوا هیں  ختن ًہ کشًے کی وروہبت PPHIکب رواة احجبت هیں ہو تو( الف) اگش( ة)
ثتبئی ربئے۔  

   2819:  عوال ًوجش

هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی هوالًب : هٌزبًت
کیب وصیش  آثپبؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں   505اوس  504هیں عکین ًوجش  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ  عب الًہ تشلیبتی پشوگشام (     الف)
Installation of Irrigation Augmentation Tube well 

 Up gradation of roads along canal system in Khyber Pakhtunkhwa ؽبهل تھے ؟ اوس رظ عے

صکوهت ًے مشوست هٌذ ػاللوں کو اعتفبدٍ پہٌچبیب ہے ؟ 
کب  رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ  عکیووں کے لئے  فوثبئی صلموں کو کتٌب فٌڈ هختـ کیب گیب ( الف)اگش ( ة)

 ہے۔ اط کی هکول فشاہن کی ربئیں ۔
   2820:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی  :هٌزبًت

کیب وصیش آثپبؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 480Construction of floodهیں عکین ًوجش 2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ عبالًہ تشلیبتی پشوگشام (  الف )

mitigation Structures in Khyber Pakhtunkhwa پشوگشام ؽبهل تھب ؟
ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکین کی خطیش سلن صکوهت ًے  پوسی ؽفبفیت کیغبتھ تمغین کی  ہے  آیب یہ (    ة)
؟ 



کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ عکین عے هغتفیذ ہوًے والے ػاللے اوس اًکے (ة)و(الف)اگش  ( د)
 لئے هختـ ُؽذٍ فٌڈ کی  هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

   2821:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی   رٌبة: هٌزبًت

کیب وصیشآثپبؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں لیگبًئی ایشیگؾیي هٌقوثہ پبیہ تکویل کو پہٌچ  79آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ثوًیش صلمہ   پی کے ( الف)

گیب ہے؟ 

هٌقوثہ کی صفبظت کی رهہ  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ لوهی خضاًہ کے کشوڑوں هبلیت عے ثٌٌے واال( ة)
دساسی ثھی صکوهت کی ہے؟ 

وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو  صکوهت اط هٌقوثے کی صفبظت  وًگہذاؽت کیلئے کیب ( الف)اگش( د)
  Sanctionصکوت ػولی اپٌبًے کب اسادٍ  سکھتی ہے ۔ ًیض اعکے لئے مشوسی آعبهیوں کی ًؾبًذہی  اوس 

کشاًے کیلئے صکوهت ًے کیب الذاهبت کیے ہیں ۔ 

   2822:  عوال ًوجش
رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ًیوں اوس ثغلغلہ گوسًوٌٹ ڈگشی کبلذ ڈگش  هیں هبلی ثذػٌوا 2073آیب یہ دسعت ہے کہ عوال ًوجش ( الف)

دسختبى کی غیش لبًوًی کٹبئی کے موي هیں رٌبة هؾتبق اصوذ  غٌی فبصت ، وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین ًے    

ایواى هیں اًکوائشی  کشاًے کب وػذٍ کیب تھب؟ 
 -:کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش ( ة)

(iii)  هزکوسٍ اًکوائشی سپوسٹ کی کبپی فشاہن کی ربئے۔

(iv) هیں هلوث  اہلکبسوں کے خالف  کیب هضکوبًہ تبدیجی  هضکوہ ًے هبلی ثذػٌواًیوں

 کبسسوائی ػول هیں ال ئی  ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے  ۔ 
   2823:  عوال ًوجش

رٌبة ؽبٍ صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فٌؼت و صشفت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں گضؽتہ دو عبلوں هیں لوگوں کو ثھشتی کیب گیب ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ٹیکٌیکل ایزوکیؾي ( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ ہزا هیں اة ثھی هختلف آعبهیبں خبلی ہیں ؟ ( ة)
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو ( ة) و( الف)اگش ( د)

(i)  هضکوہ ٹیکٌیکل ایزوکیؾي هیں گضؽتہ دو عبلوں کے دوساى کٌغلٹٌٹ عویت توب م
ٍ افشاد کے ًبم ، ػہذٍ ، ڈوهیغبئل اوس اخجبسی اؽتہبس کے فوٹو کبپی کی ثھشتی ؽذ

تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض ثھشتی کیلئے کیب هشیمہ کبس اپٌبیب گیب ہے ۔ 

     (ii) هزکوسٍ هضکوہ هیں خبلی آعبهیوں کی تؼذاد ثھی  ثتبئی  ربئے ۔ 
   2824:  عوال ًوجش

فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس : هٌزبًت
کیب وصیش اولبف،صذ، هزہجی و اللیتی اهوس   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے دوساى فوثہ ثھش کے هختلف دیٌی هذاسط کو هضکوہ  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

کی هشف عے فٌڈص دیئے گئے ہے ؟ 
وثہجود،  ثٌیبدی مشوسیبت پوسا کشًے اوس  اى  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  هزکوسٍ  فٌڈ هلجبء کی فالس( ة)

اداسوں کی تؼویشاتی کبم هیں ثھی  خشچ ہوسہب ہے؟ 
  :-کےرواثبت احجبت هیں ہوں تو(ة )و(الف)اگش( د)

 (i)  ري ري هذاسط کیغبتھ هبلی هؼبوًت کی گئی اى کے ًبم ثوؼہ سلن کی همذاس کی

تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
(ii) اء هیں کتٌی کتٌی سلن  تمغین کی گئی ًیض تؼویشات کیلئے هختـ هزکوسٍ  فٌڈ کي کي هلت

ؽذٍ سلن کی  ثھی  هکول تفقیل  فشاہن کی ربئے ۔ 
   2825:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هزہجی اهوساسؽبد فشهبئیں گے کہ  



کے دوساى   فوثہ ثھش هیں کئی دیٌی اداسوں کو فٌڈص فشاہن  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل  ( الف)
کئے گئے  ہیں ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ توب م اداسوں کو یکغبں فٌڈص فشاہن کشواًے کی ثزبئے ثؼل اداسوں کو (  ة)
کیب گیب ہے؟  (Facilitate)تشریضی ثٌیبدوں 

کو کتٌب فٌڈ دیب گیب ہے هکول تفقیل فشاہن   کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کظ کظ اداسے( ة)و(الف)اگش( د)
کی ربئے۔ 

   2826:  عوال ًوجش

هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیش  صساػت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ءهیں  صکوهت ًے اًقبف پشوگشام کے تضت صهیٌذاسوں  کو  هفت  2015آیب یہ ُدسعت ہے کہ  عبل ( الف)
کھبد تمغین کیب گیب ہے  ؟ ثیذ اوس 

آیب یہ ثھی ُدسعت ہے کہ هزکوسٍ ثیذ و کھبد ملؼی صکوهت کے رسیؼے تمغین کیب گیب ؟ ( ة)

آیبیہ ثھی ُدسعت ہے کہ خوسدثُشد کشًے والوں کے خالف لبًوًی کبسسوائی ہوئی ہے؟ ( د)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔  (د)تب ( الف)اگش ( د)

   (i) هیں کي کي  صهیٌذاسوں کو کتٌب کتٌب هفت ثیذ اوس کھبد دیب 93کے تضت پی کے  هزکوسٍ پشوگشام
کبپی  کی هکول تفقیل یوًیي کوًغل وائض فشاہن  گیب ہے اى کے ًبم ، ولذیت، عکوًت اوس ؽٌبختی کبسڈکی فوٹو

کی ربئے۔  

       (ii)  کے خالف کیب صکوهت خوسد ثُشد کشًے والے ملؼی هٌتخت ًوبئٌذوں یب عشکبسی اہلکبسوں
 ہے تفقیل فشاہن کی  ربئے۔  لبًوًی کبسسوائی کی

   2827:  عوال ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشصکواح ُػؾش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ف هذات هیں هیں هضکوہ کو هختل2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل ( الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب (الف)اگش ( ة)
گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  

   2828:  عوال ًوجش

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  :هٌزبًت
کیب وصیشعوبری ثہجود   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل (الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

ال هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ هبلی ط(الف)اگش ( ة)

گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  
   2829:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشعوبری ثہجود     اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ ثھش کے هختلف امالع هیں دعتکبسی عٌٹشص هورود ہیں ؟رجکہ  ثوًیش صلمہ ( الف)

هیں کوئی دعتکبسی عٌٹش ًہیں ہے ؟  79پی کے 
فٌی ہٌش هٌذی کیلئے کب رواة احجبت هیں ہو تو  هضکوہ اط رٌگ صدٍ ػاللہ کے هتبحش یي کو (الف)اگش ( ة)

کتٌے دعتکبسی عٌٹشص هٌظوس کشًے کب اسادٍ سکھتی  ہے ًیض کت تک اط پش کبم کب آغبص ہوگب  تفقیل فشاہن کی  
ربئے ۔  

   2830:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش صکواح وػؾش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

سعت ہے کہ هضکوہ ہزا ًے گضؽتہ ثزٹ هیں  هختلف همجشٍ ربت کی صفبظتی دیواسوں کیلئے آیب یہ د( الف)
ایک خطیش سلن  هختـ کی  تھی ؟ 



هیں دیٌی هذاسط کی سفبٍ کیلئے  ثزٹ هیں ایک خطیش  2013-14آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هبلی عبل  ( ة)
کے ًبم عے ثھی خطیش سلن هختـ کی گئی  سلن هختـ کی تھی  رجکہ ًبداس  لڑکیوں کی ؽبدی کیلئے رہیض فٌڈ

تھی  ؟ 
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و (الف)اگش ( د)

 (i)  کظ کظ همجشٍ کیلئے کتٌی کتٌی  سلن دی گئی  تفقیل فشاہن کی ربئے۔
 (ii)   کظ کظ دیٌی هذسعے کو کتٌی کتٌی  سلن دی گئی  ًیض رہیض فٌڈ کوکي کي  هغتضمیي

ا هغتضمیي کے ًبم ، پتہ ربت کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے  هیں  تمغین کیب گی

   2831:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اهذاد، ثضبلی وآثبد کبسی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
لذستی آفبت کی ورہ عے کے دوساى ثوًیش هیں صبدحبت اوس  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

هتبحشٍ خبًذاًوں کے کوائف روغ کئے گئے ہیں ؟ 

کے دوساى اى هتبحشیي کی ثضبلی وآثبد کبسی کیلئے ایک  2013-14آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هبلی عبل ( ة)
خطیش سلن هختـ کی گئی تھی ؟ 

کے دوساى سرغڑ ڈ کیغض کی  2013-14کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هبلی عبل (ة)و(الف)اگش ( د)
تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔ ًیض صکوهت کی هشف عے کي کي کیغبتھ هبلی هؼبوًت کی گئی ہے اوس کي کي 

کیغبتھ صکوهت ًے تؼبوى کی هٌظوسی دی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے  ۔  

   2832:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش صکواح وػؾش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے دوساى  هضکوہ ًے فوثہ ثھش کے غشیت لوگوں کیلئے  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

ایک خطیش سلن هختـ کی تھی  ؟ 

ثھش کے هغتضمیي صکواح هیں ثغیش کغی عیبعی اهتیبص کے آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ فٌڈ فوثہ ( ة)
تمغین ہواہے ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هزکوسٍ فٌڈص کو ري هغتضمیي هیں تمغین کیب گیب ہے اى (ة)و(الف)اگش ( د)
عت کے ًبم پتہ ربت کی هکول تفقیالت فشاہن کی ربئیں ۔ 

   2833:  عوال ًوجش

س فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی هوالًب هفتی فنل غفو: هٌزبًت
کیب    وصیشصساػت  اسؽبد فشهبیئٌگے کہ  

آیب  یہ دسعت ہے کہ فوثہ خیجش پختوًخوا کو عبالًہ الکھوں ٹي خوساک کی دسآهذ کی مشوست پڑتی ہے ( الف)
؟  

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ خوساک کی پیذاواسی ؽشس ثڑھبًے کے لئے صساػت کے پیؾے  عے واثغتہ ( ة)

کبؽتکبسوں کو عجغڈائض کھبد ،تخن ،کیڑے هبس ادویبت صسػی ٹیوة ویل اوس عغتے داهوں ٹشیکٹش غشیت 
وغیش ٍ کی هؾیٌشی فشاہن کشًب صکوهتی تشریضبت هیں ؽبهل ہیں ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں  تو اط علغلے هیں صکوهت ًے کیب الذاهبت اٹھبئیں ہیں تبکہ (ة)و(الف )اگش ( د)
ؽشس هیں امبفہ ہوصساػت اوس دسآهذی ؽشس هیں کوی ہو  خوساک کی پیذاواسی

   2834:  عوال ًوجش

فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عکول هیں هورود ٍ صکوهت ًے پشائوشی ،هڈل ،ہبئی وہبئیش عکٌڈسی Pk-93آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
ثٌبئے ہیں  

 ۔:کب رواة احجبت هیں ہوتو(الف )اگش ( ة)

(i)  هزکوسٍ ػشفہ کے دوساى کظ کظ همبهبت پش عکولوں کی ًؾبًذہی ہوئی صلمہ وائض
تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

(ii)  اى کی هورودٍ فوست صبل کیب ہے اى هیں کتٌے هکول ہوچکے ہیں اوس کتٌوں پش
 کبم ربسی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔

(iii)  آیب کچھ عکولوں کو هٌظوسؽذٍ همبم کے ثزبئے دوعشےهمبم پش تؼویش کیب گیب ہے

هکول  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 



   2835:  عوال ًوجش
رٌبة ؽبٍ صغیي فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هضکوہ تؼلین هیں هبئیٹشًگ ًظبم الگو کیب ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ًے ( الف)

کے دوساى کتٌے  2013-14اوس  2014-15کب رواة احجبت هیں ہو تواط ًظبم عے عبل ( الف)اگش ( ة)
عشکبسی هالصهیي کو عضا ہوئی ہے اوس کتٌے اعبتزٍ ڈیوٹی پش صبمش ہوئے ہیں ہش ایک  ملغ کب ػلیضذٍ ػلیضذٍ 

 هکول تفقیل فشاہن کیبربئے ۔

   2836:  وال ًوجشط
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اهالػبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هیڈیب پبلیغی ثٌبئی گئی ہے ؟ ( الف)
ءعے تب صبل هزکوسٍ پبلیغی کے تضت صکوهتی 2013کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف)اگش ( ة)

 پبلیغی کیب ہے کظ کظ اخجبسات کو کتٌے کتٌے اؽتہبس دیئے گئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔اؽتہبسات کی 
   2837:  عوال ًوجش

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اهالػبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ثھشتیبں کیں گئی ہیں ؟ ءعے تب صبل 2013آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ اهالػبت هیں عبل ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ػشفہ کے دوساى ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم ، ؽٌبختی کبسڈ ( الف)اگش ( ة)
 ًوجش اوسػہذٍ  کی تفقیال ت فشاہن کی ربئیں ۔

   2838:  عوال ًوجش
رٌبة هضوذ ادسیظ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 یں گے کہ کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئ

عے تبصبل هختلف هضکووں کے 2013هیں عبل  (GDA)آیب یہ دسعت ہے کہ گلیبت ڈیویلپوٌٹ اتھبسٹی ( الف)
پشتؼیٌبت کیب گیب ہے ؟ Deputationهالصهیي کو 

پش تؼیٌبت ہوًے والے Deputationهیں هختلف هضکووں عے (GDA)کب رواة احجبت هیں ہو تو(الف)اگش ( ة)
دٍ، گشیڈ، تؼلیوی کوائف اوس ربئے عکوًت کی هکول تفقیل ثھی فشاہن کیب ربئے۔  هالصهیي کے ًبم ،   ػہ

   2839:  عوال ًوجش

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت تؼویشات   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

پہبڑ عشکٌے عے هکول هوس پش تجبٍ ہو گیب آیب یہ دسعت ہے کہ پوًب سوڈ صویلیبں لیٌڈ عالئیڈًگ اوس ( الف)
عے ریبدٍ گبؤں کب ساثطہ هٌمطؼے ہو گیب ہے؟ 40رظ عے 

کب رواة احجبت هیں ہو توصکوهت ًے هزکوسٍ سوڈ کی ثضبلی کیلئے اة تک کیب الذاهبت کئے ( الف)اگش ( ة)

ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
   2840:  عوال ًوجش

فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی هوالًب هفتی فنل غفوس : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت و تؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

تک ثٌبیب گیب  ًیب سوڈ هشهت اوس (ملغ ثوًیش)عے کٌگشگلئ (ملغ هشداى)آیب یہ دسعت ہے کہ هیبں خبى ( الف)

  ثضبلی کب کبم ًہ ہوًے کیورہ عے خغتہ صبلی کی هشف ربسہب ہے ؟
کشوڑوں سوپے کی الگت عے ثٌبئی گئی  اط عڑک  کی صفبظت و هشهت هضکوہ  آیب یہ ثھی  دسعت ہے کہ( ة)

کی رهہ داسی ہے؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  هزکوسٍ هقشوف تشیي سوڈ هشداى اوس ثوًیش کو هالًے والی ثیي االمالػی عڑک ( د)

ہے ؟ 

هشهتی فٌڈهیں اعکے کے 2014-15کے رواثبت احجبت هیں ہوں توصکوهت ًے  هبلی عبل (د)تب (الف)اگش ( د)
کے صوالہ کیب ربئے گب۔ PKHAلئےکتٌب صقہ هختـ کیبہے ًیض ثیي االمالػی ؽبہشاہوں کو کت تک  

   2841:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے هوافالت و تؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



هیں پیشثبثب سوڈ پش غبصی خبًے اوس علطبًوط کے همبم پش 79وًیش صلمہ پی کے آیب یہ دسعت ہے کہ ة( الف)
کبصویض ثبسػ کے پبًی  کی کخشت کی فوست هیں اکخشو ثیؾتش ٹشیفک ثالک  کی ورہ عے ػبم لوگوں کی 

صًذگی هفلود ہوربتی ہے۔  
وس عڑکوں کو اط لبثل ثٌبًب آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اہن ؽبہشاہوں کو ہش لغن ٹشیفک کے لئے کھولے سکھٌب ا(ة)

هضکوہ کی رهہ داسی ہے ؟ 
کے رواثبت احجبت ٰهیں ہوں تو ۔ هزکوسٍ ہشدو همبهبت پش کبصوے کو چھوٹے پُلوں هیں تجذیل ( ة)و(الف)اگش( د)

کشًے کے لئے هضکوہ کتٌی  سلن هٌظوسکشًے کب اسادٍ  سکھتب ہے۔ًیض کت اط پش کبم کب آغبص ہوگب ۔  

   2842:  عوال ًوجش
رٌبة  هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت تؼویشات     اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ ثوًیش کو عوات عے هالًے والی اہن ؽبہشاٍ ڈگش عے ثشاعتہ ثگڑٍ گوکٌذ خغتہ صبلی ( الف)

کی ورہ عے ٹشاًغپوسٹ چلٌے کے لبثل ًہیں سہی ہے؟ 

اپٌی اہویت کے پیؼ ًظش هزکوسٍ سوڈ کی توعیغ وتؼویش کے لئے  کب رواة احجبت هیں ہو تو( ا)اگش (   ة)
 هیں ؽبهل کشًے کب اسادٍ سکھتی ہےتفقیل فشاہن کی ربئے۔  ADPکی  2014-15صکوهت  آئٌذٍ هبلی عبل 

   2843:  عوال ًوجش
فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کی هٌظوسی ہوچکی ہے ۔ RHCآیب یہ دسعت ہے کہ ملغ دیش اپش هیں والغ یوًیي کوًغل ًہبگ هیں ( الف)
کی هٌظوسی کی تبسیخ، ٹیٌڈس کی تبسیخ اوس هورودٍ  RHCکب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ (الف )اگش ( ة)

کی تؼویش  کی هذ هیں ٹھیکہ داس کو هلٌے والی RHCًیض  هزکوسٍ پوصیؾي  ثوؼہ رولہ کبغزات فشاہن کی ربئے
ادائیگی کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔        /سلن 

   2844:  عوال ًوجش

هضتشهہ  حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثشائے عبئٌظ ٹیکٌبلوری و اًفبسهیؾي ٹیکٌبلوری    اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت فوثے کے توبم هضکووں کو کوپیوٹشائض کشسہی ہے؟ ( لفا)
کب رواة احجبت هیں ہوتو  اة تک کي کي هضکووں کو کوپیوٹشائض کیب گیب ہے؟ اوس هغتمجل لشیت ( الف)اگش( ة)

هیں هضیذ کوى کوى عے پشاریکٹ پش کبم ہو گب۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

   2845:  عوال ًوجش
هضتشهہ  ساؽذٍ سفؼت فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ ڈعٹشکٹ ہیڈ کواسٹش ہغپتبل ملغ ًوؽہشٍ هیں توبم پوعٹوں  پش ڈاکٹشص اوس پیشا هیڈیکل ( الف)

عٹبف هتؼیي ہے؟ 

ػولہ تؼیٌبت ہے هگش اط کے ثبورود ففبئی کب اًتظبم آیب یہ دسعت ہے کہ هزکوسٍ ہغپتبل هیں ففبئی کب ( ة)
اًتہبئی ًبلـ ہے؟ 

: - کے رواثبت احجبت هیں ہو تو( ة)و ( الف)اگش ( د)
 (i)  هزکوسٍ ہغپتبل هیں هتؼیي عٹبف کی تفقیل فشاہن کی ربئےًیض عٹبف کی کوی  یب آعبهیبں خبلی

ہوًے کی وروہبت ثتبئی ربئے۔ 

 (ii) ائی کے ًبلـ اًتظبم کی ورہ ثھی ثتبئی ربئے۔ هزکوسٍ ہغپتبل هیں فف
   2846:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوسفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: هٌزبًت
کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی وتشلیبت  اسؽبدفشهبئیں گے کہ  

هیں هختلف هٌقوثوں هیں کتٌے فیقذ  2013-14ثشائے هبلی عبل  (ADP)عبالًہ تشلیبتی پشوگشام  ( الف)

هٌقوثوں پش کبم ہوا ہے ۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
   2847:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوسفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



پشوگشام کے تضت   skill developmentدوساى کے  2011-12آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
هلیي  کی ایک خطیش سلن 700کیلئے عکبلشؽپ کی هذ هیں  Doctor of Physiotherapy/ًشعٌگ

سکھی گئ تھی؟  
،ؽفبء،یوًیوسعٹی اعالم KMU)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط عکین عے هغتفیذ ہوًے والی تیي یوًیوسعٹیبں ( ة)

کشاچی کے هغتضك هلجبءکو سہبئؼ،راتی اخشاربت اوس ٹیوؽي فیظ کی هذ هیں آثبد ،آغب خبى یوًیوسعٹی 
پوسی ؽفبفیت کیغبتھ ثشولت پوسی ادائیگی کی گئ ہے؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کظ یوًیوسعٹی کے کوى کوًغے هلجبء کو کتٌی کتٌی سلن ( ة)اوس ( الف)اگش( د)

اوس هذعویت توبم تفقیالت فشاہن کشیں۔ دی گئ ہے۔ہش هبلجؼلن کب ًبم،پتہ هلٌے والی سلن 
   2848:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوسفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: هٌزبًت
کیب وصیش کھیل وعیبصت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

کے دوساى عیبصت اوس  2014-15اوس هبلی عبل  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هبلی عبل( الف)

کیلئے ایک خطیش سلن سکھی تھی ؟ کھیل کے فشوؽ 
آیب یہ ثھی دسعت ہےکہ ملغ ثوًیش کے عوات کیغبتھ هلضمہ ػاللے یؼٌی سارگلئے  کلیل، ایلن چوٹی ( ة)

اوس کڑاکٰڑ ثھی عیبصوں کی آهذوسفت کب هشکض ہے؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ػغکشیت پغٌذی اوس فوری آپشیؾي عے هتبحشٍ هزکوسٍ خوثقوست  ػاللے ( د)

کے دوساى ثبلکل  2014-15اوس  2013-14ں هختلف عیبصتی همبهبت کی فشوؽ کیلئے صکوهت ًے هبلی عبلهی

ایک ثھی عکین  ًہیں دی ہے ؟ 
-15اوس      2013-14تبد کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کھیل وعیبصت کیلئے هبلی عبل (الف)اگش( د)

ئی ًیض ملغ ثوًیش هیں عیبصت کے فشوؽ کے دوساى کظ کظ ملغ هیں کوى کوًغی عکین  هٌظوس ہو 2014
کیلئے هضکوہ کتٌب فٌڈ دے گب۔ 

   2849:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

، اوس ثٌیبدی  (RHCs)، سیزٌل ہیلتھ عٌٹشوں  (DHQ)ملغ ثوًیش هیں والغ ڈعٹشکٹ ہیڈ کواٹش ہغپتبل ( الف)
کی هشف عے فشاہن کشدٍ فٌڈ کی ًوػیت اوس اعتؼوبل ؽذٍ  PPHIاوس  NGOکو هشلي  (BHUs)فضت هشاکض 

فٌڈ کی تفقیل و افبدیت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

   2850:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش ثشائےهٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت 
کے دوساى فوثہ ثھش کے هختلف امالع هیں ڈعٹشکٹ سوڈص،  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

PKHA   عڑکیں اوس پُل ، آثٌوؽی ، ایگشیکلچش، فضت ، تؼلین، اػلی تؼلین، اولبف ، داخلہ، لبًوى

ی تؼلین ، اوس کھیل عیبصت هیں فٌڈص تمغین ثلذیبت، تواًبئی و ثشلیبت، اًڈعٹشیض، هبصولیبت، رٌگالت، في
کئے گئے؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ فٌڈص عیبعی اهتیبص عے ثبالتشهضل مشوست کی ثٌیبد پش  تمغین ہوئے ہیں ( ة)
؟ 
هضکوہ ربت کی هذ هیں رو فٌڈص /کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو۔ ہش ملغ کو توبم عیکٹشص (ة)و(الف)اگش ( د)

فیالت فشاہن کی ربئے۔  هلے اعکی تف
   2851:  عوال ًوجش

رٌبة  هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ فضت کے  صیشاًتظبم پیش ثبثب کے هنبفبتی ػاللہ  کالثٹ هیں ڈعپٌشی ( الف)

هورود ہے؟ 
ہے کہ اط کی  تؼویش هکول ہوچکی ہے اوس تؼیٌبت  ػولہ اپٌی  خذهبت  عش اًزبم دے آیب یہ ثھی دسعت ( ة)

سہبہے؟ 
وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هورودٍ ػولہ کے ًبهوں اوس پتہ ربت کی تفقیل فشاہن کی (الف)اگش( د)

فشاہن  کی  ربئے ًیض ري هشینوں کو پچھلے عبل اط ڈعپٌشی عے هجی  خذهبت هل چکی ہیں اًکی فہشعت ثھی

ربئے۔ 



   2852:  عوال ًوجش
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھبفبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبل  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
تضقیل صویلیبں هیں پٹواس عشکل تؼویش ہوئے ہیں ري هیں اکخشکی   PK-47,48آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

ثلڈًگ خشاة ہو چکی ہیں ؟ 
تضقیل صویلیبں هیں کتٌے پٹواس عشکل تؼویش ہوئے  PK-47,48کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)

ہیں اوس اى هیں کتٌے پٹواس خبًہ تجبٍ صبلی کب ؽکبس ہیں آیب صکوهت اى  کو  دوثبسٍ تؼویش کشًے کب اسادٍ سکھتی 

ہے  تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   
   2853:  عوال ًوجش

حٌبء ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی فبصجضادٍ : هٌزبًت
کیب وصیش آثپبؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے عیالة عے ًمقبًبت ہوئے ہیں؟ 2010آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عیالة کےثؼذ صکوهت ولت ًے صفبظتی ثٌذ ثٌب ًے کب پشوگشام ؽشوع ( ة)
کیب تھب ؟ 

۔  :کے رواثبت  احجبت هیں ہوں تو(ة)و (الف )اگش (  د)
        (i)  ء  عے تبصبل  2010عبلPK-93 هیں کظ کظ همبم پش صفبظتی  ثٌذ ثٌبًے  گئے ہیں ۔یوًیي

کوًغل وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض  هزکوسٍ صفبظتی  ثٌذوں پش کتٌی سلن خشچ 

ہوئی ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔        
   2854:  عوال ًوجش

هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًزبًتم
کیب وصیش اهذاد ،ثضبلی وآثبد کبسی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ًے ملغ ہٌگو هیں لبئن هتبحشیي کیوپ هیں هختلف اولبت هیں (پبسعب)آیب یہ دسعت ہے کہ پی ڈی این اے  (الف)

هختلف اؽیبء تمغین کی ہیں ؟ 
ءعے تبصبل هضکوہ ًے رو اؽیبءتمغین 2012یں ہو توملغ ہٌگو هیں عبل کب رواة  احجبت م(الف)اگش ( ة)

کی ہیں اى اؽیبء کب ًبم وتؼذاد کی تفقیل عبالًہ کی ثٌیبد پش فشاہن کی ربئےًیضري ري افشاد کو دی گئی ہیں  اى 
کی  فہشعت ثھی  فشاہن کی ربئے ۔ 

   2855:  عوال ًوجش

فوثبئی اعوجلی رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي : هٌزبًت
کیب وصیش اهذاد  ثضبلی و آثبد کبسی اسؽب د فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هختلف اولبت هیں هضکوہ ًے  هتبحشیي کے عبتھ هبلی اهذاد کی ہے ؟  (الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو گضؽتہ دو عبلوں کے دوساى ري ري امالع هیں هتبحشیي کے عبتھ (الف)اگش  (ة)

کی اهذاد کی گئی ہے  اى کی تفقیل ثوؼہ اؽیبء اوس ري لوگوں هیں تمغین ( فوڈ آئٹن ، ًبى فوڈ آئٹن)ات هختلف هذ

کی گئی اى کے ًبم پتہ کی تفقیل ائیش وائض ملغ وائض  فشاہن کی ربئے۔ 
   2856:  عوال ًوجش

رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش عوبری ثہجود  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فوثہ هیں هختلف هلکی و غیش هلکی ایي ری اوص کبم کشسہی ہیں ري  هیں اکخش  غیش سرغٹشڈ ہیں ؟  (الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو سرغٹشڈ و غیش سرغٹشڈ ایي ری اوص کی تؼذاد الگ الگ  ثتبئی (الف)اگش  (ة)
کے کبهوں کی ًوػیت اوسرہبں پش کبم کشسہی ہیں ،کی هکول تفقیل ثتبئی  ربئے، ًیض اى توبم ایي ری اوص

ربئے۔ 
   2857:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  هبصولیبت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ا ہے رظ کی ورہ عے آیب یہ دسعت ہے کہ هؾشوم ًبهی پودے پش صکوهت ًے ٹیکظ هیں امبفہ کی( الف)

غشیت لوگوں کے کبسوثبس ثٌذ کشوا کشصکوهت ًے غشیت ػوام کے ثچوں کے هٌہ کب ًوالہ چھیٌب ہے؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ صکوهت اط فیقلہ پش ًظش حبًی کش سہی ہے؟ ( ة)



ارٌبط کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو صکوهت ًے پودے ربت اوس هختلف صسػی و ًجبتی ( ة)و ( الف)اگش ( د)
پش ٹیکظ هیں رو امبفہ کیب ہے اط کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض هؾشوم کب هغئلہ صکوهت کت تک صل کشے 

گب۔ 
   2858:  عوال ًوجش

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش صساػت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عیشاة کشًےکیلئے هضکوہ ًے ٹیوة ویل اوس ڈگ  آیب یہ دسعت ہےکہ فوثےهیں صسػی صهیٌوں کو( الف)

ویل کیلئے سلن هختـ کی ہے ؟ 
۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف) اگش( ة)

 (i)   آیب یہ سلن صسػی صهیٌوں والے توبم امالع هیں یکغبں هوس پش تمغین کی گئی ہے ۔
(ii)  آثپبؽی کیلئے فٌڈ دیے گئے گضؽتہ پبًچ عبلوں کے دوساى ري ري امالع کو هزکوسٍ هذ ّ هیں

ہیں ۔ اى عکیووں کے ًبم الگ الگ ملغ وائض فشاہن کئے ربئیں ۔ 

   2859:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
الغبم کی گبڑیبں صیش اعتؼوبل ہیں؟ آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش اًتظبم فوثہ ثھش هیں هختلف ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ  توبم گبڑیوں کی هشهت اوس ایٌذھي کے اخشاربت ثشداؽت کشتب ہے؟ ( ة)

:- کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو( ة)و ( الف)اگش ( د)
 (i) ى کے صیش هضکوہ کے صیش اعتؼوبل کل گبڑیوں کی کتٌی تؼذاد ہے۔ ہش گبڑی کی ًوػیت اوس ري افغشا

اعتؼوبل ہیں اى کی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
(ii)  کے دوساى کظ گبڑی کی هشهت اوس ایٌذھي پش کتٌب خشچ آیب ہے هکول تفقیل فشاہن  2013-14هبلی عبل

کی ربئے۔ 

   2860:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش ثشائےثلذیبت   اسؽبد 
آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ُدوس صکوهت هیں ملغ ہٌگو هیں ٹی،این،اے ہٌگو کے دفتش هیں کئی افشاد ( الف)

ثھشتی کئے گئے ہیں ري کی ثھشتی کے لئے لبًوًی تمبمے پوسے کئیے گئے ہیں ؟ 

تفقیل ًبم ، پتہ ، تؼلیوی  عے تبصبل ثھشتی ُؽذٍ افشاد کی2003کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔عبل (الف)اگش (  ة)
لبثلیت، اخجبسی اؽتہبس کی کبپی ، ٹیغٹ اًٹشویو کی لیغٹ ثوؼہ ڈوهیغبئل فشاہن کی ربئے۔ 

   2861:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

وهت هیں ملغ ہٌگو هیں ڈعٹشکٹ لیول پش  کئی افشاد ثھشتی کئے آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ُدوس صک( الف)
گئے ہیں ري کی ثھشتی کے لئے لبًوًی تمبمے پوسے کئیے گئے ہیں ؟ 

عے تبصبل ثھشتی ُؽذٍ افشاد کی تفقیل ًبم ، پتہ ، تؼلیوی 2003کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔عبل (الف)اگش (  ة)
ًٹشویو کی لیغٹ ثوؼہ ڈوهیغبئل فشاہن کی ربئے۔ لبثلیت، اخجبسی اؽتہبس کی کبپی ، ٹیغٹ ا

   2862:  عوال ًوجش

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشتواًبئی وثشلیبت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ وفبلی صکوهت گیظ ثوًظ کے صوالہ عے فوثبئی ًوبئٌذٍ رو کہ ڈپٹی کوؾٌشہوتب  ( الف)
کو ثوًظ کی سلن فشاہن کشتب ہے ؟ 

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)

 (i)   فٌڈ خشچ کش ًے کیلئے هوجشاى کی کویٹی هورود ہے ۔
 (ii) فٌڈ خشچ کشًے کب هزبر کوى ہے ۔  فٌڈص خشچ کشًے کب هشیمہ کبس کیب ہے اوس

(iii)  هیں کظ هشیمہ کبس کے  2014-15ملغ کوہبٹ ، ہٌگو اوس کشک هیں هزکوسٍ فٌڈص
تضت خشچ کیب گیب ۔  

(iv)  کظ ًے عکیوض کی ًؾبًذہی کی اوس کتٌبکتٌب فٌڈ کوى کوًغی عکیوض پش خشچ کیبگیب

هکول تفقیل فشاہن کی ربئے  



(v) تضت خشچ ؽذٍ سلن کے صوالہ عے اة تک صکوهت ًے  غیش لبًوًی هشیمہ کبس کے
کیب الذاهبت اٹھبئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

   2863:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ؽبوس یوًیوسعٹی هیں هختلف پوعٹوں پش لبًوًی تمبمے آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں پ( الف)

پوسے کشًے کے ثؼذ ثھشتی کی گئی ہیں ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت ؽفبفیت کی لبئل ہے  ؟ ( ة)
کے  رواثبت احجبت هیں ہوں تو هورودٍ ُدوس صکوهت هیں پؾبوس یوًیوسعٹی هیں ري (ة)و(الف)اگش ( د)

گئی ہے، ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم   ، پتہ ، تؼلیوی لبثلیت ، تبسیخ اؽتہبس ، ٹیغٹ و ؽؼجہ ربت هیں ثھشتی کی 
اًٹشیوو رولہ کبغزات کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

   2864:  عوال ًوجش

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  هوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے فوثبئی دفتش هیں هختلف آفیغشص کے پبط عشکبسی گبڑیب ں هورود ہیں آیب ( الف)
ري کی هشهت پش ثھی کبفی اخشاربت آتے ہیں ؟ 

عے تبصبل فوثبئی دفتش هیں گبڑیوں کی هشهت کے 2010کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ عبل (الف)اگش ( ة)

ري ري افشاد کے صیش اعتؼوبل گبڑیبں هورود ہیں اًکے  خشچے کی تفقیل ائیشوائض فشاہن کی ربئے۔ ًیض
ًبم اوس ػہذے کی تفقیل ثھی  فشاہن کی ربئے۔  

   2865:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  هوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

دفتش اوس ملؼی دفبتش هیں عشکبسی گبڑیبں هورود ہیں ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے فوثبئی ( الف)
کے لئے سلن دی ربتی ہے ؟ P.O.Lآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ دفبتش هیں صیش اعتؼوبل گبڑیوں کے (  ة) 

عے تبصبل هزکوسٍ هضکوہ کے فوثبئی دفتش اوس 2008کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عبل (ة)و(الف)اگش (  د) 
کے لئے دی ربًے والی سلوم کی تفقیل الگ P.O.L هورود گبڑیوں کی تؼذاد اوسملؼی دفبتش هیں 

الگ ائیش وائض فشاہن کی ربئے۔  

   2866:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  
ایکغشے ) تؼذد ہغپتبل  ثٌیبدی مشوسیبتآیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کے دوس دساص ػاللوں کے م( الف)

عے هضشوم  ہیں؟ ( هؾیي ودیگش مشوسی  اؽیبء

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ ٹبًک ، ملغ ثٌوں، ملغ کشک، ملغ ہٌگو، ملغ دیش، ملغ کوہغتبى ، ( ة)
ملغ چتشال اوس دیگش امالع کے ہغپتبلوں هیں ڈاکٹش  ودیگش ػولہ کن ہیں؟ 

ت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ  امالع کے چھوٹے ثڑے ہغپتبلوں هیں ڈاکٹشوں کے رواثب(ة)و(الف)اگش( د)
 اوس دیگش ػولہ کی خبلی  آعبهیبں  کتٌی ہیں اوس کت عے خبلی پڑی ہیں ۔ ملغ وائض تفقیل فشاہن کی ربئے۔

   2867:  عوال ًوجش

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
د فشهبئیں گے کہ  کیب وصیشداخلہ    اسؽب

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت ًے خیجش ایزٌغی کے هتبحشیي کیلئے کیوپوں کب ثٌذوثغت کیب ہے ( الف)
؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ هتبحشیي هیں هشدوں کے عبتھ کخیش تؼذاد ػوستوں ،ثچوں اوس ثچیوں ( ة)

کی ہے ؟  
و فوثبئی صکوهت ًے هزکوسٍ ثچوں اوس ثچیوں کو تؼلین کے رواثبت احجبت هیں ہوں ت(ة)و(الف)اگش( د)

دیٌے کیلئے کوئی هٌقوثہ ثٌذی کی ہے ؟اگش ًہیں تو وروہبت ثتبئی ربئے ۔ًیض صکوهت  کے عبتھ هتبحشیي کی 
لغٹ هورود ہے اعکی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔  

   2868:  عوال ًوجش

هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت



کیب وصیش ثلذیب ت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هورودٍ اوس عبثك  دوس صکوهت هیں ٹی ،این ،اے تضقیل ٹل هیں هختلف لغن کے ٹشاًغپوسٹ اڈٍ ربت  و هیلہ  (  الف)

هویؾیبں کی ًیالهی ہوئی ہے ؟ 
هویؾیبں و دیگش رسائغ آهذى  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ٹی ،این،اے  ٹل کو  دواثہ و هلضمہ ػاللہ ربت کے  ثبصاسوں ، هیلہ( ة)

کے هوالغ هیغش  ہیں ؟ 
عبلوں هیں  ٹی،این ، اے ٹل کو گضؽتہ ُدوس اوس 8کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو گضؽتہ (ة)و(الف)اگش ( د)

هورودٍ ُدوس صکوهت کی ًیالهی کے توبم کبغزات اوس اخجبسی اؽتہبسات کی تفقیل ثوؼہ سعیذات  فشاہن 

کی ربئے۔  
   2869:  عوال ًوجش

رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش خضاًہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ہٌگو کے ػاللہ آدم ثبًڈٍ ، پبیبى ثبًڈٍ اوس هضجوة ثبًڈٍ هیں گیظ و تیل کے کئی  (الف)

هورو د ہیں ؟ (کٌواں )ویل
عے عبالًہ سائیلٹی هلتی ہے ؟  (کٌواں )آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ گیظ و تیل کے هزکوسٍ ویلوں   (ة) 

کے  رواثبت احجبت هیں ہوں توآیب گیظ و تیل کی سائیلٹی کے ثذلے فوثبئی صکوهت (ة)و(الف)اگش( د)
هزکوسٍ ػاللوں کے عبتھ خقوفی تؼبوى کشتی ہے اگش ًہیں تو وروہبت ثتبئی  ربئے ۔ 

   2870:  ثشعوال ًن

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں ڈعٹشکٹ ڈویلپوٌٹ فٌڈ دیب گیب ہے روکہ ایک فبسهولہ کے  2015اوس 2014آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
تضت تمغین کیب گیب ہے ؟ 

وثے کے ري ري امالع کو هزکوسٍ فٌڈ دیب گیب ہے فٌڈکی کب رواة احجبت هیں ہو تو ؿ( الف) اگش( ة)

تفقیل ملغ وائض فشاہن کی ربئے ًیض صیبدٍ فٌڈ کظ ملغ کو اوس عت عے کن فٌڈ کظ ملغ کو دیب گیب 
کن دیٌے کی وروہبت ثتبئی ربئے ۔  

   2871:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کے هختلف امالع کی یوًیي کوًغلوں هیں یوًیي کوًغل  کے دفبتش هورود  (الف)
ًہیں ہیں ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اختیبسات کی ًچلی عطش  پش هٌتملی کے لئے ہش یوًیي کوًغل هیں دفبتش کب لیبم  (ة)
وں کے هغبئل صل ہوعکے؟ مشوسی ہے تبکہ لوگ

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثے کے ري ري امالع کی یوًیي کوًغلوں هیں دفتش (ة)و(الف)اگش  (د)

ًہیں ہیں اًکی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض اى هیں دفبتش کی ػذم هورودگی کی وروہبت ثتبئی ربئے۔ 
   2872:  عوال ًوجش

کي فوثبئی اعوجلی رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُس: هٌزبًت
کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

هیں هختلف امالع هیں  فٌڈص تمغین کئے ہیں؟  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ لوکل گوسًوٌٹ ًے( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ صکوهت لوکل گوسًوٌٹ کے صسیؼے کبفی فٌڈ خشچ کش تی ہے ؟ ( ة)
هیں لوکل گوسًوٌٹ ًے ري امالع هیں 2013-14ہو ں تو عبل کے رواثبت احجبت هیں (ة)و(الف)اگش ( د)

فٌڈص خشچ کیب ہے اى کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض ري ري کبهوں پش فٌڈص خشچ کئے ہیں اى کی تفقیل اوس ري 
 کے رسیؼہ کبم ہوئے ہیں اى کے ًبهوں کی تفقیل ملغ وائض ثتبئی ربئے ۔ 

   2873:  عوال ًوجش

ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هفتی عیذ : هٌزبًت
کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ھزا فوثے هیں والغ ہوٹلوں هیں اؽیبء خوسد و و ًوػ کے هؼیبس کو چیک ( الف)
کشتی ہے؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو (الف )اگش ( ة)



(i)  و ًوػ کب هؼبئٌہ کیب گیب ہے؟ اى هورودٍ دوس صکوهت هیں کتٌے  ہوٹلوں کی اؽیبء خوسد و

 ہوٹلوں کے ًبم اوس امالع کے ًبم کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔

(ii)  ًیض غیش هؼیبسی اؽیبء کی ثٌبء پش ري ہوٹلوں کے خالف کبسسوائی کی گئی ہے؟ اى کی تؼذاد

اوس ًبم ثتبئے ربئیں۔  
   2874:  عوال ًوجش

اعوجلی رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کی ثڑے ہغپتبلوں ثؾوو ل ملؼی وتضقیل ہیڈکواسٹش ہغپتبلوں کیلئے ( الف)

عبالًہ یب صغت مشوست ادویبت خشیذی ربتی ہیں ؟ 
؟ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ادویبت لبًوًی هشیمہ کبس کے هطبثك خشیذی ربتی ہیں ( ة)
عے تبصبل 2008کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثہ ثھش کے ہغپتبلوں کے لئے  عبل (ة)و(ا)اگش ( د)

خشیذی گئی ادویبت ،اخجبسی اؽتہبس، کوپٌیوں کے ًبم ، ادویبت کے فبسهولے، لیوت  اوس الغبم کے ًبم کی 
تفقیل ملغ واس  اوس تضقیل واس ہغپتبل الگ الگ فشاہن کی ربئے ۔ 

   2875 : عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں اکخش عکولض هیں پیٌے کی پبًی کے لئے ٹیوة ویلض، ًئے کوشوں 79آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ پی کے ( الف)
ورود ہے ؟ ، صفبظتی   پؾتوں اوس دیواسوں کی مشوست م

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عکولوں کو مشوسیبت هہیب کشًب هضکوہ کی رهہ داسی ہے ؟ ( ة)
هیں ري ري عکولوں هیں ري اؽیبء کی مشوست  79کے رواثبت احجبت هیں ہوں توپی کے (ة)و(الف)اگش ( د)

ة تک ہے  اًکی تفقیلی فہشعت فشاہن کی ربئے ًیض صکوهت اى مشوسیبت کو پوسا کشًے کے لئے ک

الذام کشیگی ۔  
   2876:  عوال ًوجش

رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

دوسافتبدٍ اوس پہبڑی ػاللوں هیں ثچوں کو تؼلین کی عہولت دیٌے کیلئے هکتت عکولض لبئن کئے گئے ( الف)

تھے ؟ 
ا یہ ثھی دسعت ہے کہ فوثہ ثھشکے کخیش تؼذاد هیں ثچے اى هیں صیش تؼلین تھے ؟ آی( ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثہ ثھش هیں کل کتٌے هکتت عکول ہیں ًیض ہش ایک (ة)و(الف)اگش ( د)
 هکتت عکول هیں پڑًے والے ثچوں اوس ثچیوں کی تؼذاد کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

   2877:  عوال ًوجش

رٌبة هوالًب  هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   ًزبًتم
کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

کے رسیؼے هختلف هذات هیں عکولوں کی ثضبلی وهشهت کیلئے  PTCملغ ثوًیش کے عکولوں  کو ( الف)
هیں دیئے گئے تھے ؟  2014-15اوس  2013-14فٌڈص هبلی عبل 

یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ فٌڈص پوسی ؽفبفیت کے عبتھ خشچ ہوئے ہیں ؟  آیب( ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عکول وائض فٌڈص کی ًؾبًذہی کی ربئے ًیض ري ري ( ة)و(الف)اگش ( د)
هذات  هیں خشچ کئے گئے ہیں کی  هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

   2878:  عوال ًوجش
هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هوالًب  :   هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

کے دوساى هختلف 16-2015اوس 14-15,2013-2014ملغ ثوًیش کے  هختلف عکولضهیں  هبلی عبل ( الف)
اعبتزٍ کے تجبدلے ہوئے ہیں ؟ 

ثٌیبد پش ہوئے ہیں ؟ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ تجبدلے خبلـ هیشٹ کی  ( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں توکي کي اعبتزٍ کے تجبدلے کہبں کہبں پش ہوئے ہیں عبالًہ  ( ة)و( الف)اگش ( د)

کی ثٌیبد پش هؼلوهبت فشاہن کی ربئیں ًیض تشلی کی ورہ عے ري ري اعبتزٍ کے تجبدلے ہوئے ہیں اًکی عٌیبسٹی 

ثھی ثتبئی ربئے ۔  Adjustmentلغٹ اوس  
   2879:  ال ًوجشعو



هوالًب هفتی فنل غفوس  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثشائے اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے رسیؼے NTSآیب یہ دسعت ہے کہ  هضکوہ ہزا ًے  هختلف تذسیغی آعبهیوں پش ثھشتی کے لئے ( الف)
ثھشتیوں  کب ػول ؽشوع کیب ہے ؟ 

کیغبتھ عبتھ کغی ثھی سرغٹشڈ دیٌی F.Aیہ ثھی دسعت ہے کہ ػشثی اوس اعالهیبت اعبتزٍ کے لئے آیب ( ة)
یب وفبق الوذساط کے ؽھبدحالؼبهیہ اوس ؽھبدح الؼبلویہ کے اعٌبد لبثل لجول ہیں ؟  هذسعہ

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔ (ة)و(الف) اگش( د)

 (i)      هختلف تذسیغی آعبهیوں کے لئے ري اُهیذواسوں ًےApply  کیب ہے اى کی  تؼذاد کتٌی ہے ؟ہش کیڈس کب
الگ الگ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

   (ii)   ري اهیذواسوں کی ثھشتی کے آسڈسص هضکوبًہ فیقلوں کے هطبثك ہوئے ہیں اًکی فہشعت فشاہن کی
ًی  هذاسط کے اعٌبد کی ًوجشات روغ ًہ کشًے کی ربئے ًیض ملغ ثوًیش عویت دیگش امالع هیں دی

وروہبت ثتبئی ربئیں ۔  

   2880:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  اثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
اں کی ہیں  هیں هختلف پوعٹوں پش تؼیٌبتی2014هضکوہ ًے  ملغ ہٌگو هیں عبل ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ تؼیٌبتیوں هیں هیشٹ کی خالف وسصی ہوئی ہے ؟ ( ة)

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ( ة)و(الف)اگش ( د)
    (i)  هیں ملغ ہٌگو هیں ري هختلف پوعٹوں پش ثھشتی ہوئی ہے اًکے ًبم ،پتہ ،ٹیغٹ اًٹشویو کے 2014عبل

ٹیغٹ کے صبفل کشدٍ ًوجشوں کی لیغٹ اوس رولہ کوائف کی تفقیل فشاہن NTSًوجشوں کی لغٹ 
کی ربئے۔  

   (ii)   هیں فوثہ ثھش هیں ثھشتی ُؽذٍ افشاد کب هکول سیکبسڈ ثوؼہ کبغزات  کی تفقیل ملغ 2014عبل

وائضفشاہن کی ربئے۔  
   2881:  عوال ًوجش

لی رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوت:   هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

فوثہ هیں پشائوشی عکولوں کی هشس هکتت پشائوشی عکولوں هیں ثھی ہضاسوں هلجبء صیش تؼلین ہیں ؟  ( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى هیں کئی عکول ختن کش دیئے  گئے ہیں۔ رجکہ کئی عکول اة ثھی چل سہے ( ة)
ہیں ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں توہش ملغ هیں ثٌذ کئے گئے اوس چبلو هکتت عکولوں کے (ة )و(لفا)اگش( د)
ًبم اوس همبم  ثوؼہ هلجبءکی تؼذاد ثتبئی ربئے ۔  ًیض ثٌذ عکولوں کے  ثچوں کو ري عکولوں هیں داخلہ دیب کیب گیب 

ہے  ۔ اُى کب ًبم ،پتہ اوس همبم  کی تفقیل ثتبئی ربئے ۔ 

   2882:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشآثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے دوساى هضکوہ ًے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام کے تضت هختلف  عکیوض هیں فٌڈ  2014-15هبلی عبل ( الف)

تمغین کئے ہیں؟ 

اموں کو هذًظش سکھتے ہوئے   یہ فٌڈص آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکیوض   پش مشوست کے تك( ة)
تمغین کئے گئے ہیں؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کظ کظ صلمے کو کتٌب فٌڈ دیب گیب ہے ۔ تفقیالت فشاہن کی (ة )و(الف)اگش( د)
ربئیں۔ 

   2883:  عوال ًوجش

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ئیں گے کہ   کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهب

فٌڈ اعتؼوبل کیب ربتب   (M&R)فوثے کے هختلف امالع هیں واٹش عپالئی کی ثضبلی و هشهت کے لئے    (ا)
ہے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ثؼل امالع هیں هزکوسٍ فٌڈ کے اعتؼوبل هیں ثے لبػذگیبں ہوئی ہیں   (ة)



عے تبصبل هزکوسٍ فٌڈ هضکوہ آثٌوؽی ًے ري ري 2008کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو عبل (ة)و(ا)اگش (د)
اعتؼوبل کیب ہے اى عیکووں کب ًبم  اوس ٹھکیذاس کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔       امالع هیں 

   2884:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت  

سآثٌوؽی   اسؽبد فشهب ئیں گے کہ  کیب وصی
ثوًیش  یوًیي کوًغل پبچب کلے کے  گبؤں ثٹئی هیں  واٹش عپالئی عکین هورود  ہے ؟ ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکین کئی عبلوں عے  غیش فؼبل   ہے؟ ( ة)

کیب ہیں  اوس اط کو فؼبل کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔    غیش فؼبل ہوًے کی وروہبت (ة)و(الف)اگش ( د)
ثٌبًے پش کتٌب خشچہ آئے گب ًیض  صکوهت کت تک اعکو  فؼبل ثٌب ًے کب اسادٍ سکھتی ہے ۔  تفقیل فشاہن کی 

ربئے۔ 
   2885:  عوال ًوجش
رٌبة هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت  

کیب وصیشآثٌوؽی   اسؽبد فشهب ئیں گے کہ  
ثوًیش هیں گبؤں هلکپوس هیں واٹش عپالئی عکین ػشفہ دساص عے غیش فؼبل ہے ؟ 79صلمہ پی کے (  الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اہلیبں ػاللہ کو اط  عکین کے غیش فؼبل ہوًے کی ورہ عے پیٌے کی پبًی کے ( ة)
صقول هیں  ؽذیذ هؾکالت  کب عبهٌب ہے ؟ 

عکین کی غیش فؼبلیت کی وروہبت کیب ہیں اوس اط  کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔   هزکوسٍ(ة)و(الف)اگش ( د)

کو فؼبل ثٌبًے پش کتٌب خشچہ  آئے گب ًیض صکوهت کت تک اط کو فؼبل ثٌبًے کب اسادٍ سکھتی ہے ۔تفقیل فشاہن 
کی ربئے۔  

Question No. 2886 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Zakat, Ushr kindly state that:.  

(a) The government had established and setup citizens Community Board  under the 
previous Local Government Act.  

(b) If yes, then provide detail of district wise numbers and functions,along with status 
of CCBs. 

   2887:  عوال ًوجش

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
کیب وصیشالئیو عٹبک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے عیالة هیں تجبٍ 2010آیب یہ دسعت ہے کہ هذیي ملغ عوات هیں الئیو عٹبک ڈعپٌغشی کی ػوبست ( الف)
ہوچکی ہے ؟ 

ئن ہے ؟ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ڈعپٌغشی اة ایک چھوٹے عے کوشے هیں لب( ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ ڈعپٌغشی کے ثضبلی کے لئے کیب الذاهبت اُٹھبئے (ة)و(الف)اگش ( د)
گئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

Question No. 2888 
Mover: Ms: Sobia Shahid, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Ele: & Sec:  Education state that: -  

(a) Is it true that service of contract/project employees have been regulized under “Pilot 
project for introduction of Computer Sciences as a subject at Intermediate” ADP No. 

141/50187 for the year 2005-06? 
(b) If yes then, please provide name and designation of those employees who have been 
regulized.  

   2889:  عوال ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذفبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی  و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
سی عکولض هورود ہیں تضقیل غبصی ملغ ہش ی پوس هیں گوسًوٌٹ پشائوشی ، هڈل، ہبئی اوس ہبئیش عیکٌڈ(  الف)
؟ 



کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ عکولوں کی تؼذاد کتٌی ہے اوس اى هیں عے کتٌے عکولوں کو (الف)اگش ( ة)
فشًیچش فشاہن کیب گیب ًیض  کتٌے عکولوں هیں اثھی تک عٹبف  هورود ًہیں ہے   ۔هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

Question No. 2890 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Higher Education state that: 
(a) Has the Directorate of Libraries and Archives setup an internet café in Peshawar?  
(b) If  the answer is yes the exact location may be given.  

(c) How many people especially girls benefit from the facility? 
(d) Details of expenditure on management of the facility may be given.  

Question No. 2891 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Higher Education state that: - 

(a) Is it true that there are only 48 Degree colleges for females in the whole province?  
(b) If yes then district wise details may be provided.  

(c) Detail of government plan for enhancing the number of such colleges may also be 
provided, if any 

 2892:  عوال ًوجش 

عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: هٌزبًت
کیب وصیشثشائے اػلٰی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هذیي هیں گشلض ڈگشی کبلذ هورود ہے ؟ ( الف)
۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
 (i) هزکوسٍ کبلذ هیں کل کتٌے هب لجبت ہیں کالط وائض تفقیل ثتبئی ربئے ۔    

 (ii)  هزکوسٍ کبلذ هیں  کو ى عی عہولیبت هورود ہیں۔ عٹبف ، ٹشاًغپوسٹ وغیشٍ کی هکول تفقیل
فشاہن کی ربئے۔ 

 (iii)    هزکوسٍ کبلذ هیں پڑھبئی ربًے والی هنبهیي کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض کبلذ کے گضؽتہ
اوس اهغبل کے ًتبئذ کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے ۔   

 2893:   عوال ًوجش

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشثشائے اػلٰی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ  گضؽتہ دوس صکوهت هیں دسال ہبئیڈل پشاریکٹ کے  اؽتشاک عے گشلض ڈگشی ( الف)
کبلذ ثضشیي کی هٌظوس ی دی گئی تھی ؟ 

هٌظوس ؽذٍ کبلذ کیلئے صهیي کی ًؾبًذہی صکوهت کشے گی ؟  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ( ة)

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(الف)اگش ( د)
 (i)  صهیي کب تؼیي کیوں ًہیں کیب ہے۔هضکوہ کے اط /هضکوہ ًے اة تک هٌبعت همبم

 عغت سوی کی ومبصت کی ربئے ۔  
Question No. 2894 
Mover: Ms. Meraj Hamayun, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Higher Education state that: 
(a) Is it true that there are only 2 post graduate colleges for females in the province? 

(b) If yes where are these situated? 
(c)  Under which policy are new Post Graduate college opened? 

  2895:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشٹشاًغپوسٹ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل ( الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 



کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب (الف)اگش (  ة)
ہوًے کی وروہبت ثھی  (lapse)ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی (lapse)گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی 

فشاہن کی ربئے۔  
  2896:  عوال ًوجش 

ہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ حوثیہ  ؽب: هٌزبًت
کیب وصیش ٹشاًغپوسٹ اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت  پؾبوس هیں  هیٹشوثظ عشوط کب هٌقوثہ ؽشوع  کشًے والی ہے۔ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہوتو آیباط کی فضیجلٹی سپوسٹ تیبس ہوچکی ہے؟ ًیض اط هٌقوثے پش (الف)اگش( ة)
گی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  کتٌی الگت آئے

  2897:  عوال ًوجش 
هضتشهہ هؼشاد ہوبیوى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

پؾبوس تب وسعک  سوڈ کی تؼویش کبفی ػشفہ عے التواء کب ؽکبس ہے ؟ ( الف)
تؼطل کی وروہبت کیب ہیں ًیض اط عڑک کی تؼویش پش دوثبسٍ کبم اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو اط ( ة)

کت ؽشوع کیب ربئے گب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  2898:  عوال ًوجش 

هضتشهہ هؼشاد ہوبیوى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت      اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
عشٹیفیکیٹ  اوس ًکبس ًبهوں کب سواد ػبم ًہ ہوًے کی ورہ عے آیب یہ دسعت ہے کہ هبمی هیں ثشتھ ( الف)

اکخش خواتیي کے پبط ثشتھ  عشٹیفیکیٹ اوس ًکبس ًبهے ًہیں ہیں۔ ري کی ورہ عے لوهی ؽٌبختی کبسڈ کے 
صقول هیں اى کو هؾکالت کب عبهٌب ہے۔ 

کے صقول کو عہل  کب رواة احجبت هیں ہو توصکوهت ثشتھ عشٹیفیکیٹ  اوس ًکبس ًبهوں( الف)اگش ( ة)

ثٌبًے ًیض لوهی ؽٌبختی کبسڈ کے صقول هیں هزکوسٍ  دعتبویض کے ًؼن الجذل دعتبویضات  ربسی کشًے کے لئے 
الذاهبت کب اسادٍ سکھتی ہے ۔   



  2899:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کہ  کیب وصیشهوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے 
کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام هیں عٹشکوں اوس 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت ًے عبل ( الف)

پُلوں کی تؼویش کے لئے خطیش سلن هختـ کی تھی ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو اى هٌقوثوں کی فوثبئی  صلموں کی ثٌیبد پش تفقیل فشاہن کی ربئے (الف)اگش ( ة)

هیں  عٹشکوں اوس پُلوں کی هٌظوسی دی گئی ہے اوس اة تک اى صلموں هیں اى  اوسکوى کوًغے صلموں

اوس کتٌے  کیب ہے  کتٌے هٌقوثے صیش تؼویش ہیں کتٌے هکول ہوچکے ہیں statusهٌقوثوں کب هورودٍ 
هٌقوثوں پش کبم ؽشوع  ًہیں کیب رب عکب ًیض هکول ُؽذٍ اوس صیش تؼویش هٌقوثوں پش اة تک کتٌی الگت 

آچکی ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
  2900:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ   
کے تجبٍ کي عیالة کیورہ عے  ثہت عی  عڑکیں تجبٍ ہوچکی ہیں۔ اوس لوگوں 2010آیب یہ دسعت ہے کہ ( لفا)

کو کبفی هؾکل دسپیؼ ہیں؟ 
آیبیہ ثھی دسعت ہے کہ صکوهت گضؽتہ دو عبلوں کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام هیں عیالة عے تجبٍ ؽذٍ ( ة)

،کبالم تب هہو ڈًڈ (کلوهیٹش27)ہے لیکي کبالم تب گزش گجشال اًفشاعٹشکچش کی ثضبلی کیلئے سلن هختـ کشتی سہی 

سوڈ،  هذیي تب ثؾیگشام عڑک  اوس  هبًکیبل تب عیشئی سوڈ  کے هٌقوثوں پش اة تک کوئی پیؼ سفت ًہ ہوعکی؟ 
هیں ؽبهل کیب  ADPکے  2015-16وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں توهزکوسٍ هٌقوثوں کو (الف)اگش( د)

تو وروہبت ثیبى کی ربئے۔ گیبہیں اگش ًہیں 
  2901:  عوال ًوجش 

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
پیش ال ں اوس ہیشالں اوس   BHUلٌگڑیبل اوس  BHUملغ ایجٹ آثبدهیں  PK-47آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

یتٹش فوثبئی صکوهت کے صیش کٌٹشول چل سہی ہیں ري کی صبلت ثہت ڈعپٌغشی چٌذوهیشا  چیڑ اوس ہبڑی کھ
خشاة ہے ؟ 

اوس ڈعپٌغشیوں کی صبلت کو ثہتش ثٌبًے کب BHUsکب رواة احجبت هیں ہو توآیب صکوهت اى ( الف)اگش ( ة)

اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔    
  2902:  عوال ًوجش 

ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ  حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، : هٌزبًت
کیب وصیشداخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هضکوہ اعلضہ الئغٌظ کب ارشاء کشتب ہے ؟ ( الف)

عے تب صبل ًئے الئغٌغوں کی تفقیل، ًبم  الئغٌظ ہولڈس،  2013کب رواة احجبت هیں ہو تو هئی ( الف)اگش( ة)
سکبسی اوس   تبسیخ ارشاء کی تفقیل فشاہن غیشط/غیش هوٌوػہ ، عشکبسی/پتہ ، ؽٌبختی کبسڈ کی کبپی ، هوٌوػہ 

کی ربئے۔ 
  2903:  عوال ًوجش 

هضتشهہ   حوثیہ ؽبہذفبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 اعلضہ هورود  ہے(عکشیپ)آیب یہ ُدسعت ہے کہ فوثہ ثھش هیں  هضکوہ کے صیش اًتظبم ًب لبثل اعتؼوبل   ( الف)

؟ 
عے تبصبل هضکوہ کے پبط  کظ کظ ثشاًڈ اوس کظ ثوس هیں 2008کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف)اگش ( ة)

اعلضہ هورود  ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  (عکشیپ)کتٌی تؼذاد هیں 

  2904:  عوال ًوجش 
هضتشهہ   حوثیہ ؽبہذفبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ئیں گے کہ  کیب وصیش داخلہ  اسؽبد فشهب
آیب یہ ُدسعت ہے کہ هضکوہ کے پبط اعلضہ هورود  ہے ؟ ( الف)
عے تبصبل هضکوہ کے پبط کظ کظ ثشاًڈ اوس کظ ثوس هیں 2008کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف)اگش ( ة)

کتٌی تؼذاد هیں اعلضہ هورود  ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  



  2905:  عوال ًوجش 
ہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ حوثیہ ؽب: هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کو کہبں کہبں ٹھہشایب گیب  IDPsُؽوبلی وصیش عتبى هیں آپشیؾي کی ورہ عے ًمل هکبًی کشًے والے  ( الف)

ہے ًیض  کي کي امالع هیں اى کے کیوپ اوس عٌٹش ثٌبئے گے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
  2906:  عوال ًوجش 

رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

 کیب وصیش داخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
ملغ ہٌگو هیں گضؽتہ کئی عبلوں عے هتبحشیي کیوپ ثومبم هضوذ خوارہ هورود ہے رجکہ هزکوسٍ کیوپ ( الف)

کے ػالوٍ دیگش لقجہ ربت هیں ثھی هتبحشیي آثبد ہیں ؟ 
رواة احجبت هیں ہو تو ہٌگو کیوپ اوس ہٌگو کے دیگش ػاللوں هیں آثبد هتبحشیي کے ًبم اوس کب (الف)اگش ( ة)

 تؼذاد کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  2907:  عوال ًوجش 
رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

 کیب وصیش داخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
ں هتبحشیي کیوپ هورود ہیں ري عے ػاللے کے همبهی لوگوں کو کئی فوثے کے چٌذ  امالع هی( الف)

هؾکالت کب عبهٌب ہے ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو توهتبحشیي کیوپ کي کي امالع هیں ہیں اوس اى کیوپوں هیں کتٌے کتٌے  (الف)اگش (   ة)
همبهی لوگوں کو رو  گھشاًے آثبد ہیں ہش کیوپ کی الگ الگ تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض هتبحشیي کی ورہ عے

هؾکالت دسپیؼ ہیں صکوهت ًے اط کے ثذلے هیں همبهی لوگوں کو کیب عہولیبت فشاہن کیں ہے تفقیل فشاہن کی 
 ربئے۔

  2908:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ریل خبًہ ربت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کہ ہشی پوس  هیں ریل هورود ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے ( الف)
:- کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف) اگش( ة)

(i)  هزکوسٍ ریل  هیں کتٌی تؼذاد هیں لیذی هورود ہیں؟ 

(ii)   هزکوسٍ ریل هیں لیذیوں کو سکھٌے کے لئے ثیشک کی تؼذاد کتٌی ہے ًیضہش  ایک ثیشک هیں

تفقیل فشاہن کی ربئے۔ صیبدٍ عے صیبدٍ کتٌی تؼذاد هیں لیذیوں کو سکھب ربعکتب ہے 
  2909:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ریل خبًہ ربت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ہشی پوس ریل هیں لیذیوں  کی کتٌی تؼذاد ہے اوس کتٌب  عٹبف ثھی هورود ہے۔  توبم عٹبف کی لغٹ هہیب ( الف)

یں هشینوں کی دیکھ ثھبل کے لئے کتٌے ڈاکٹشص تؼیٌبت ہیں؟ هکول  تفقیل فشاہن کی کی ربئے۔ ًیض ریل ہزا م
ربئے۔ 

  2910:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ریل خبًہ ربت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ریل هیں هشیل لیذیوں کی دیکھ ثھبل کے آیب یہ دسعت ہے کہ ہشی پوس عٌٹشریل ، آثیٹ آثبد  ڈعٹشکٹ ( الف)
لئے   هیل ، اوس فی هیل ڈاکٹشص تؼیٌبت ہیں ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ریلوں هیں تؼیٌبت ڈاکٹش صکی تفقیل الگ الگ فشاہن کی ( الف)اگش( ة)

ربئے  
  2911:  عوال ًوجش 

رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ   کیب
فوثے کے چٌذ امالع هغلغل پبًچ عبلوں هیں دہؾت گشدی  کے لپیٹ هیں ہیں ۔ رجکہ فوثے کو ( الف)

دہؾت گشدی کی هذ هیں عبالًہ کبفی سلن هلتی ہے ؟ 



 ہے کب رواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ پبًچ عبلوں هیں دہؾت گشدی کی هذ هیں کتٌب  فٌڈ هال( الف) اگش( ة)
کہبں کہبں کي امالع هیں کي  چیضوں پش خشچ کیب گیب ملغ وائض اوس ائیش وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض 

فوثے هیں کوًغے امالع دہؾت گشدی عے صیبدٍ  هتبحش ہوئے ہیں ۔ ملغ ہٌگو کو ثھی هتبحشٍ امالع هیں 
 ؽبهل کیب گیب ہے یب ًہیں تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  2912:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًزبًتم

کیب وصیش داخلہ   اسؽبد فشهبئیٌگے کہ 

آیب یہ ُدسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت کے دوساى التذاس هیں  فوثے کے هختلف امالع هیں ثن دھوبکے ( الف)
اوس ٹبسگٹ کلٌگ کے رسیؼہ کئی افشاد ؽہیذ و صخوی ہوئے ہیں ؟ 

اة احجبت هیں ہو تو۔ کب رو(الف)اگش ( ة)
   (i)   هزکوسٍ دھوبکوں هیں ؽہیذ افشاد کی تؼذاد ثتبئی ربئے ًیض اى دھوبکوں هیں هلوث اة تک کتٌے افشاد

گشفتبس ہوچکے ہیں ۔ 

  (ii)   دھوبکوں هیں ؽہیذ وں کے کي کي وسحبى کو ؽہیذ پیکذ یب ػضاصی هوس پش اًؼبم دیب  ہے تفقیل فشاہن کی
ربئے۔  

  2913:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ   اسؽبد فشهبئیٌگے کہ 

آیب یہ ُدسعت ہے کہ فوثے هیں هختلف سوڈص هخالً هتٌی پؾبوس کب غزچیک پوعٹ، کوہبٹ ، کشم ثٌگؼ ( الف )
ف گبڑیوں عے  چیکٌگ کے ثہبًے ہوٹل کے لشیت ،ہٌگو هیں  هبهوں خوڑ چیک پوعٹوں پش صغت سوایبت هختل

سؽوت لی ربتی ہے  ري کب ػلن وصساء، اساکیي اعوجلی اوس افغشاى کو ثھی ہے؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو صکوهت ًے ایغے کشپٹ اہلکبسوں کے خالف کوئی تبدیجی کبسسوائی (الف)اگش ( ة)

کی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  رو ؽہذاء کے سوصوں کو اریت دیتے ہیں۔ 

  2914:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشداخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں هختلف امالع هیں دہؾت گشدی کے والؼبت  سوًوب ( الف)

ارل ثي چکے ہیں ؟ ہوئے ہیں ري هیں عشکبسی اہلکبس اوس ػوام کی کخیش تؼذاد لموہ 

عے تبصبل دھوبکو ں اوس ٹبسگٹ کلٌگ هیں ؽہیذ افشاد 2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف) اگش( ة)
کے ًبم کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اى کبسوائیوں کی ایف آئی آس کظ کظ کے ًبم پش دسد کی گئی تفقیل 

فشاہن کی ربئے ۔ 
  2915:  عوال ًوجش 

حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی  هضتشهہ: هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ًے ًمل  IDPsآیب یہ دسعت ہے کہ ؽوبلی وصیشعتبى هیں آپشیؾي کی ورہ عے الکھوں کی تؼذاد هیں ( الف)

هکبًی کی ہے ؟ 
چکے ہیں ۔تفقیل ًمل هکبًی کش  IDPsکب رواة احجبت هیں ہو تو اة تک کتٌی تؼذاد هیں ( الف)اگش( ة)

فشاہن کی ربئے ۔  

  2916:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش کھیل  وحمبفت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هذیي کے هؾشق هیں ثؾیگشام وادی هیں فوثے کے ثڑی رھیلوں هیں ( الف)

کلوهیٹش کچی عڑک  10تک عیبصوں کے سعبئی کےلئے ثؾیگشام رھیل عے ایک ثڑی هؾہوس رھیل

تؼویش کشًے کب هٌقوثہ ثٌبیب  تھب اوس اط کو عیبصت کی تشلی کےلئے هوصوں لشاس دیب تھب  ؟ 
کے عبالًہ 2014-15آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  هضکوہ ًے یمیي دہبًی ثھی کشائی تھی کہ عڑک کو ( ة)

ا  ربئیگب؟ تشلیبتی پشوگشام هیں ؽبهل کی
وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو  اط هٌقوثے پش ػولی کبم کت ؽشوع کیب ربئے گب ۔ (الف)اگش( د)

تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  2917:  عوال ًوجش 



رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش کھیل  وعیبصت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام هیں ہش تضقیل هیں کھیل 2014-15صکوهت ًے عبل  آیب یہ دسعت ہے کہ( الف)
کے هیذاى تؼویش کشًے کےلئے سلن هختـ کی تھی ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط علغلے هیں تضقیل ثضشیي کے همبم هذیي هیں والغ هضکوہ فضت کی ( ة)
کبولتبً فولتبً عشوے ثھی کیب گیب اوس کٌبل اسامی هضکوہ  ًے  ثھی صبفل کی ہے۔ اوس اط 40هلکیتی

اعکو گشاؤًڈ کےلئے هوصوں لشاس دیب  گیب ہے۔ 

و ة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ گشاؤًڈ کی تؼویش پش ػولی کبم کت ؽشوع کیب (الف)اگش( د) 
ربئے گب۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  2918:  عوال ًوجش 
ى فوثبئی اعوجلی رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسک: هٌزبًت

کیب وصیش  فٌؼت صشفت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ کے هختلف همبهبت پش چھوٹے ثڑے کبسخبًے ثٌذ پڑے ہیں؟ ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  هزکوسٍ فٌؼتوں کی ثٌذػ کی ورہ عے ہضاسوں  لوگ ثے سوصگبس ہوئے ( ة)

ہیں۔ 
: - ثبت هیں ہوں توکے رواثبت اث(ة)و(الف)اگش( د)

(i)  فوثہ ثھش هیں ثٌذ کبسخبًوں کی تؼذاد ثوؼہ ورہ ثتبئی ربئے ۔ ًیض ہش کبسخبًہ هیں

کبم کشًے والوں کی تؼذاد فشاہن کی ربئے۔ 
(ii)  هزکوسٍ ثٌذ کبسخبًوں عے فوثبئی صکوهت کو عبالًہ کتٌب ًمقبى ہوسہبہے۔ ہش  ٕ

 کبسخبًہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔
  2919 : عوال ًوجش 

رٌبة عشداس ظہوس اصوذ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اولبف صذ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ هبًغہشٍ هیں هضکوہ اولبف کب ربئیذاد و اهالک هورود ہے ؟  (الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط  ربئیذاد کی  هبلیت کشوڑوں سوپے ہے  ؟ ( ة)
کے رواثبت  احجبت هیں ہوں توهضکوہ اولبف کی ربئیذاد و اهالک کی هکول تفقیل اوس (ة)و(الف)اگش ( د)

اط کے هقشف کی فی الولت  تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  2920:  عوال ًوجش 
رٌبة عشداس ظہوس اصوذ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اولبف صذ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
دسعت ہے کہ ملغ هبًغہشٍ هیں هضکوہ اولبف کی هلکیت اسامی هورود ہے ؟ آیب یہ ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط اسامی پش هختلف لوگوں کب  لجنہ ہے ؟ ( ة)

کے رواثبت  احجبت هیں ہوں توهزکوسٍ اسامی کی ثبصیبثی کیلئے هضکوہ ًے کیب (ة)و(الف)اگش ( د)
الذاهبت کئے ہیں تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔  

  2921:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ؽزشکبسی هٌقوثے کو ؽشوع کیب ہے ؟  Billion Treeآیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے ثیلي ٹشی ( الف)
 ۔:کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)

 (i) یخشى هیں کتٌے ًشعشیبں لگبئے گئے ہیں اوس اى هیں کتٌے پودے کبالم فبسعٹ ڈو
لگبًے کی هٌقوثہ ہے اوس یہ کہبں کہبں پش والغ ہیں ًیض اى ًشعشیوں پش  کتٌی سلن خشچ 

ہوچکی ہے اوس کتٌی سلن خشچ ہوگی ۔      

 (ii)  اة تک کبالم فبسعٹ ڈویخشى هیں اط هٌقوثے کے تضت کتٌی سلجہ پش ؽزشکبسی
اوس اط پش کتٌی سلن خشچ کی گئی ہے ۔  ہوئی ہے 

 (iii)  ؽزش کبسی کیلئے رگہ کے اًتخبة کب هشیمہ کبس پودوں کی الغبم اوس اى کے دیکھ
ثھبل کب هشیمہ کبس اوس کبهیبة ؽزش کبسی کے تٌبعت کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   

  2922:  عوال ًوجش 

ی اعوجلی رٌبة  عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئ: هٌزبًت



کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هضکوہ کے صیش ًگشاًی فوثے هیں فبسعٹ ڈویخش ى فؼبل ہیں رظ  هیں  کبالم فبسعٹ ڈویخشى ثھی ( الف)

هورو د ہے ۔  
۔ :کب رواة احجبت هیں ہوتو ( الف)اگش ( ة)

 (i)   کب الم فبسعٹ ڈویخشى هیں کتٌی هٌظوس ؽذٍ آعبهیبں ہیں اوسو ہبں ػولہ کی پوصیؾي کیب ہے ۔
(ii)  هزکوسٍ ڈویخشى هیں کوًغے کیڈس کی کتٌی آعبهیبں کت عے خبلی ہیں ؟ا ى پش تؼیٌبتی کیوں

ًہیں کی گئی ًیض هزکوسٍ آعبهیوں پش ػولہ کی تؼیٌبتی کت تک ػول هیں الئی ربئے گی ۔ 

  2923:  هجش عوال ى
رٌبة  عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کے کئی امالع ثؾوول ملغ عوات ،دیش،ہضاسٍ ڈویخشى کے کئی امالع هیں (الف)

رٌگالت کبفی تؼذاد هیں هورود ہیں ؟ 

هجی )ى رٌگالت هیں لکڑی کے ػالوٍ دیگش پودٍ ربت یؼٌی ادویبتی رڑی ثوٹیبں آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ا( ة)
ثھی پبئے ربتے ہیں ؟ ( پودے اوس خوؽجوداس پودے 

 Non-Timber Forestآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ گوسًئی ثضشیي، کبالم، ثؾیگشام، دیش ، کوہغتبى ( د)
Produce هیں ؽبهل ہے  ؟

کے پیذاواسی فالصیت ثڑھبًے اوس اى کو  NTFPات هیں ہوں توهضکوہ اى کے رواثبت احت(د)تب(الف)اگش ( د)

کوشؽل ثٌیبدوں پش اعتؼوبل هیں الًے کے لئے کیب الذاهبت کشسہی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
  2924:  عوال ًوجش 

رٌبة  عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ٍ  کیب وصیش هبصولیبت   اسؽبد فشهبئیں گے ک

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ  کے  اکخش امالع   خب ؿ کش هالکٌڈ اوس ہضاسٍ ڈویخشى کب وعیغ سلجہ ( الف) 

Range Land پش هؾتول ہے ؟
پش هؾتول ہے ًیض Range Land کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ڈویخشى هیں کتٌب فیقذ سلجہ(الف)اگش ( ة)

هضکوہ اط وعیغ سلجہ کو لبثل اعتؼوبل الًے اوس اط عے التقبدی فوائذ صبفل کشًے کے لئے کیب 
الذاهبت اٹھبئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض  آئٌذٍ کے لئے کیب هٌقوثہ ثٌذی کی گئی ہے ۔   

  2925:  عوال ًوجش 

لی رٌبة  عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوت: هٌزبًت
 کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہےکہ فوثبئی صکوهت  ًے فوثے کے هختلف ػاللوں هیں  اپٌے صیش اًتظبم  ایک اسة ( الف)
لگبًے کب ایک پشوگشام ثٌبیب ہے رغکے لیئے ثزٹ هیں خبهشخواٍ سلن  (Billion Trees)پودٍ ربت 

هختـ کی گئی ہے۔ 

هیں ہوتو  کب رواة احجبت(الف)اگش ( ت)
(i)  هیں کتٌے سلجے پش کتٌے پودے لگبئے گئے ہیں ۔ ًیض اعکب هشیمہ کبس کیبتھب۔  2014-15عبل

اوس اة تک اط پش کتٌی سلن خشچ کی گئی ہے۔ 
(ii)  هزکوسٍ پودٍ ربت فوثے کے کوًغے همبهبت پش لگبئے گئے ہیں ۔ همبهبت  اوس ، وہبں پش  ٕ

سف ؽذٍ سلن کی تفقیل ملغ وائض فشاہن کی لگبئے گئے پودوں کی تفقیل اوس اط پش ؿ

ربئے۔ 
  2926:  عوال ًوجش 

هضتشهہ هؼشاد ہوبیوى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثلذیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ پؾبوس کے هختلف  همبهبت عے  ؽہشیوں عے پبسکٌگ ٹیکظ اوس اڈٍ ٹیکظ وفول کیب ربتب ہے ؟ ( الف)

لف کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ملغ کے کي کي همبهبت عے پبسکٌگ ٹیکظ اوس اڈٍ ٹیکظ اگش ا( ة)
وفول کیب ربتب ہے ًیض هزکوسٍ ٹیکظ عے  صبفل ؽذٍ آهذى کب اعتؼوبل کیغے اوس کہبں کیب ربتب ہےومبصت 

کی ربئے ۔   
  2927:  عوال ًوجش 

ی رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجل:  هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



گجشال  کبالم    ،فتضپوس  اوس هیبًذم هیں هٌظوس ؽذٍ هختلف آعبهیوں کی (BHU)ثٌیبدی هشاکض فضت ( الف)
تفقیل فشاہن کی ربئے، اى آعبهیوں هیں کتٌی خبلی پڑی  ہیں اوس کت عے؟ ًیض خبلی آعبهیوں کو پُش کشًے کے 

 یل ثھی ثیبى کی ربئے ۔لئے هضکوبًہ الذاهبت  کی تفـ
  2928:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشهٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں فوثے هیں ًئے کبلزوں کے لیبم  (ADP)آیب یہ دسعت ہے کہ ہش عبل عبالًہ تشلیبتی پشوگشام( الف)

ہے ؟  کیلئے سلن هختـ کی ربتی 
کے عبالًہ تشلیبتی  16-2015اوس  15-14،2014-2013کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف)اگش( ة)

کیب  Criteriaهٌظوسی دی گئی ًیض اط کب /هیں  کي کي همبهبت کیلئے ًئے کبلزوں کی ًؾبًذہی (ADP)پشوگشام 
 ہے؟ هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  2929:  عوال ًوجش 

رؼفش ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة عیذ: هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عوات کے دوس آفتبدٍ ػاللوں ثبلخقوؿ هذیي اوس کبالم هیں الکھوں افشاد کی آثبدی کیلئے دوًوں ( الف)
همبهبت پش عول ہغپتبل لبئن ہیں ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ہغپتبلوں هیں ، ڈاکٹش ص ، پیشاهیڈیکل ، عپوسٹ عٹبف اوس (الف )اگش ( ة)

کالط فوس کی کتٌی هٌظوس ؽذٍ آعبهیبں ہیں  ًیض اط ولت هزکوسٍ ہغپتبلوں هیں کتٌی اعبهیبں کت عے خبلی ہے 
  خبلی ہوًے کی وروہبت ثتبئی ربئے ۔ 

  2930:  عوال ًوجش 
اة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی ري: هٌزبًت

کیب وصیشهٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں فوثے کے مشوست هٌذ کبلزوں کے  (ADP)آیب یہ دسعت ہے کہ ہش عبل عبالًہ تشلیبتی پشوگشام( الف)
هلجبء اوس ػولہ کیلئے ٹشاًغپوسٹ کی عہولت کیلئے سلن هختـ کی ربتی ہے ؟  

کے عبالًہ تشلیبتی  16-2015اوس  15-14،2014-2013کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف)اگش( ة)
کے تضت  فوثے کے کي کي کبلزوں کو ٹشاًغپوسٹ کی عہولت فشاہن کی گئی ًیض اط کب  (ADP)پشوگشام 
Criteria  کیب ہے؟ هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  2931:  عوال ًوجش 
فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة  صسیي گل : هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ثلیي کب پیکذ  4هیں ًئے ملغ توسغش کی تشلی اوس تؼویش کیلئے  2011-12آیب یہ دسعت ہے کہ  عبل ( الف)

هٌظوس ہو ا تھب ؟ 

کظ هذ هیں خشچ کی ربچکی  عے اة تک کتٌی سلن کظ2011کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف )اگش ( ة)
ہے اوس کتٌے پیکذ پش کبم ربسی ہے هزکوسٍ پیکذ کت تک هکول کیب ربئے  گب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   

  2932:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں ملغ توسغش کی غشثت اوس پغوبًذگی دوس کشًے اوس اعے  2011کہ  عبل آیب یہ دسعت ہے ( الف)
ثلیي کی تشلیبتی سلن هٌظوس کی تھی ؟  4فوثے کے دوعشے امالع کے ثشاثش الًے کیلئے صکوهت ًے 

کب رواة احجبت هیں ہو تو کیب اط پیکذ کے غیش تشلیبتی هذ هیں عشکبسی افغشاى کی سہبئؼ ( الف)اگش ( ة)
پش تؼیؼ عبهبى خشیذًے کیلئے ثھی سلن هختـ کی گئی تھی ؟   گبہوں کیلے

عے اط کیلئے  SDPهیں ڈپٹی کوؾٌش توسغش ًے کیغے  2014-15کب رواة ًفی هیں ہوتوعبل (ة)اگش( د)

سلن هختـ کی ہے؟ اط  کی وروہبت ثتبئی ربئیں۔  ًیض اط سلن کی همذاس، عبهبى اوس فٌڈ ًکبلٌے کب هشیمہ 
کبس کیب تھب؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   

  2933:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبل  اسؽبد فشهبئیں گے کہ ۔  



آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ عوات هیں گضؽتہ دوس صکوهت هیں پبًچ ًئی تضقیلوں کب لیبم ػول هیں الیب گیب (الف)
تھب رو کہ اة کبم کشسہی ہیں ؟ 

اًفشاعٹشکچش کے لئے ثزٹ هیں هٌبعت سلن ثھی هختـ /آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى تضقیلوں کی ثلڈًگض( ة)
کی گئی تھی ؟ 

تضقیل خواصٍ ( 2)تضقیل کوپلیکظ ثضشیي ( 1)   حجبت هیں ہوں تو اة تککے رواثبت ا(ة)و(الف)اگش ( د)
تضقیل چبسثبؽ هیں اًفشاعٹشکچش کے تؼویشی صیخیت کیب ( 5)تضقیل کجل (4)تضقیل ثشیکوٹ ( 3)خیلہ 

ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  2934:عوال ًوجش 
رٌبة ؽبٍ صغیي خبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

اػت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش صس
کے دو اًتظبهی آعبهیبں کبفی ػشفہ عے خبلی 20آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش اًتظبم گشیڈ ( الف)

پڑی ہیں رظ پش پشوهوؽي ًہیں کی گئی ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ڈائشیکٹش رٌشل صساػت اوس پشًغپل صسػی تشثیتی اداسٍ پؾبوس کی آعبهیوں پش ( ة)
عشاى کو تؼیٌبت کیب گیب ہے ؟ روًیئش اف

۔  :کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو( ة) و( الف)اگش ( د)
(i)  عے تب صبل هزکوسٍ آعبهیوں پش ري ري افغشاى کو تؼیٌبت کیب گیب ہے اى 2014عبل

کی عٌیبسٹی لغٹ فشاہن کی ربئے ۔  

(ii)   پشوهوٹ ًہیں کیب گیب وروہبت فشاہن کی /کو کیوں تؼیٌبت ( الجبل صغیي)هغتضك افشاد
ربئے ۔  

(iii)  روًیئش افغشاى کو کیوں تؼیٌبت کیب گیب وروہبت ثیبى کی ربئے ۔
  2935:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
  کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ

هیں هضکوہ ًے چبسعذٍ ، فواثی اوس کشک هیں عوؽل 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

ویلفیئش کوپلیکظ کی تکویل کب  پشوگشام  ثٌبیب تھب ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ کوپلیکغض هکول ہوًے پش فؼبل ہو گئے ہیں اگش ًہیں تو ( الف) اگش( ة)

 ات کی تفقیل ثتبئی ربئے ۔ ًیض اى کی تکویل عے ػوام کو کیب عہولیبت هلے گی ۔   وروہبت  اوس کئے گئے الذام
 2936:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشعوؽل ویلفئیشاسؽبد فشهبئیں گے کہ  
افشاد کو هبلی اػبًت  آیب یہ دسعت ہے کہ پشوًؾل کوًغل ثشائے ثضبلی هؼزوساى کے تضت خقوفی( الف)

دی ربسہی ہے ؟  
۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو( ة)

(i)  ہوبسے فوثے هیں گضؽتہ دوعبلوں هیں اط هذ هیں کل کتٌی سلن تمغین کی گئی ملغ واس

تفقیالت فشاہن کیب ربئے ۔ 
  (ii)    اط هذ عے هغتفیذ ملغ هبًغہشٍ کے توبم خقوفی افشاد کی لغٹ ثوؼہ اػبًت  اوس

ڈوهیغبئل فشاہن کی ربئے ًیض اط اػبًت کیلئے رو هشیمہ کبس ومغ کیب گیب  ہے اط کی ثھی 
 تفقیالت فشاہن کی ربئے

 2937:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
صساػت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش 

هیں هضکوہ ًے صساػت کی  تشلی اوس فشوؽ کیلئے  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
ن   تمغین کشًے کب پشوگشام ثٌبیب تھب ؟  7رهیٌذاسوں هیں  ہضاس هیٹشک ٹي هکئی تخ 

کظ کو  کتٌی کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ هبًغہشٍ هیں اط عکین کے تضت کظ ( الف)اگش  ( ة)

همذاس هیں تخن فشاہن کیب گیب دیگش امالع کے عبتھ اط کب تمبثلی ربئیضٍ ثھی فشاہن کیب ربئے ًیض اط 
 پوسے هٌقوثے پشآًے والی الگت اوس ومغ کشدٍ هشیمہ کبس کی رولہ تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔

 2938:عوال ًوجش 
ی رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجل: هٌزبًت



کیب وصیشعوبری ثہجود   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ فوثہ ثھش هیں عوبری ثہجود کے لئے  کوؽبں ہے ؟( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ہضاسٍ ڈویژى هیں هضکوہ کے کل کتٌے ریلی اداسے اوس کہبں کہبں (الف)اگش  ( ة)
 کظ صیخیت هیں کبم کشسہے ہیں ۔تفقیل فشاہن کشیں پش کبم کشسہے ہیں ۔ اى اداسوں هیں کل کتٌے افشاد

 2939:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب  وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ہش هبلی عبل کے لئے آهذى کے اہذاف همشس کشتی ہیں؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو هورودٍ هبلی عبل کے لئے همشس کشدٍ اہذاف هیں تب صبل کتٌے فیقذ ( الف)اگش ( ة)

اہذاف صبفل کئے گئے ہیں ًیض همشس کشدٍ اہذاف صبفل ًہ کشًے والے هضکووں کے خالف کیب الذاهبت اٹھبئے 
 گئے ہیں هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 2940:عوال ًوجش 

ة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌب: هٌزبًت
کیب وصیش اًتظبهیہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ھزا کے تضت ایک ہیلی کبپٹش ثشائے ایوشرٌغی سیلیف کبهوں کی اًزبم دہی  (الف)
کیلئے هورود ہے ؟ 

کوسٍ  ہیلی کبپٹش کو کتٌی ثبس کہبں عے اة تک هز 14-08-2014کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف) اگش( ة)

کہبں اوس کظ کظ ًے اعتؼوبل  کیب  ًیض اط کیلئے هشصلہ واس اخشاربت اوس فشاہن کشدٍ فٌڈص کی ثھی تفقیالت 
 فشاہن کی ربئے ۔  

 2941:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہضاس 50هیں تٌظین للغبئل و الوضشوم کے تضت فوثہ ثھش  هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
هشینوں کب هفت ػالد  کشواًے کب  پشوگشام تھب ؟ 

تؼذاد اوس اى کے ػالد کب رواة احجبت هیں ہو توهفت ػالد کی عہولت عے هغتفیذ افشاد کی ( الف)اگش ( ة)
پش آًے والے اخشاربت کی تفقیل ملغ وائض فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اط همقذ کیلئے اپٌبئے گئے هشیمہ کبس کی 

 ومبصت ثھی  کی ربئے ۔  

 2942:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
عے پہلے کے پٌؾي یبفتہ افشاد کی پٌؾي 2012یہ دسعت ہے کہ سواں هبلی عبل  هیں آیب ( الف)

کوپوٹشائضکشًے کب پشوگشام تھب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تواة تک کي کي امالع کے پٌؾٌشص کی پٌؾي کوپوٹشائض ڈ ہو چکی ( الف)اگش ( ة)
پٌؾٌشص کی ًؾبًذہی ہوئی ہے اوس  ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اط موي هیں اة تک کتٌے رؼلی

 رؼلی پٌؾٌشص کے خالف اٹھبئے گئے الذاهبت کی تفقیل ثھی  فشاہن کی ربئے ۔
 2943:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
س هبلی عبل کیلئے آهذى کی هذ هیں اہذاف همشس کشتب آیب یہ دسعت ہے  کہ هشکض توبم فوثوں  کیلئے  ٍ( الف)

ہے ؟ 
۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش ( ة)

(i)  سواں هبلی عبل کیلئے دی گئی آهذى کب اہذاف کیب ہے ًیض پہلے عہ هبہی هیں اکھٹی کی گئی

آهذى کی تفقیل هضکوہ وائض فشاہن کی ربئے ۔    
(ii) کیلئے همشس ؽذٍ ہذف کے همبثلے هیں کوی پیؾی کی  پہلے عہ هبہی کی آهذى اط ػشفہ

هکول وروہبت ، اعجبة اوس صکوهتی الذاهبت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 2944:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



ثزٹ هیں دہؾت گشدی عے هتبحشٍ عویلیي خبًذاًوں کی فالس آیب یہ دسعت ہے کہ سواں هبلی عبل کے ( الف)
 هلیي سوپے پش هؾتول اًڈوهٌٹ فٌڈ لبئن کیب گیب تھب ؟200وثہجود کیلئے 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ فٌڈ لبئن ہوًے عے تب صبل هتبحشٍ خبًذاًوں کی  فالس و ثہجود ( الف)اگش ( ة)
 سدٍ هشیمہ کبس کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔کیلئے اُٹھبئے گئے الذاهبت  اوس ومغ ک

 2945:عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل    فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں تیي واچش پوعٹوں پش ثھشتی کب ػول (وائلڈ الئف )آیب یہ دسعت ہے کہ  ملغ توسغش هیں هضکوہ ( الف)
ہے ؟ پوسا کیب گیب 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اؽتہبس کے هطبثك  همبهی کو الیفبئیڈ لوگوں کو تشریش دی ربًی چبہیے ؟ (ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہو تو علیکؾي کویٹی کے اسکبى کی لغٹ ، هیشٹ لغٹ ، اخجبسی (ة)و(الف)اگش ( د)

اؽتہبس اوس ثھشتی ؽذٍ افشاد کی تؼلیوی لبثلیت ڈوهیغبئل ، ؽٌبختی کبسڈص کی کبپی  ثوؼہ هکول کوائف کی تفقیل 

 فشاہن کی ربئے ۔ 
 2946:عوال ًوجش 

ى فوثبئی اعوجلی رٌبة صسیي گل    فبصت ،ُسک: هٌزبًت
کیب وصیش هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ رٌگالت کی هشف عے رٌگالت کی کٹبئی اوس اط کی  ًب ربئض ًمل  و ( الف)

یب تھی؟ /صشکت پش پبثٌذی ػبئذ ہے 
۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف) اگش( ة)

(i)   ثبورود ملغ توسغش کی  اًتظبهیہ کو غیش لبًوًی لکٹشکب رٌگالت کی کٹبئی پش پبثٌذی ہوًے کے
پشهٹ ربسی کشًے کب اختیبس صبفل ہے ؟ 

(ii) ملغ توس غش کی  اًتظبهیہ هتؼلمہ هضکوے کو ثبئی پبط کشتے ہوئے کیوں اوس کیغے پشهٹ ربسی کش

 سہی ہے ؟تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
 2947:عوال ًوجش 

فوثبئی اعوجلی  رٌبة صسیي گل    فبصت ،ُسکي: هٌزبًت
کیب وصیش  هبصولیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت کو رٌگالت عے کبفی آهذًی صبفل ہوتی ہے ؟  ( الف)

 20عے تب صبل فوثہ ثھش کے  رٌگالت عے  2003کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف) اگش ( ة)
 ایئش وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ فیقذ کے صغبة عے کتٌی آهذًی ہوئی الگ الگ 40فیقذ اوس 

 2948:عوال ًوجش 
رٌبة  فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ ۔ 

-2015آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے رٌگلی صیبت کے تضفع کے آگبہی ثبسے سوصًبهہ هؾشق هوسخہ ( الف)
اؽتہبس دیب تھب  ؟  هیں  03-03

کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ اؽتہبسی هہن پش گضؽتہ تیي عبلوں کے دوساى کتٌی سلن خشچ ہوچکی (الف)اگش ( ة)
اط علغلہ هیں کتٌے کتٌے اؽتہبسات کي کي اخجبسات هیں کي کي تبسیخ  هیں  ؽبئغ ہوچکے  ہے  اوس اة تک 

وٍ اوس کوى کوى عے رسائغ اپٌبئے آگبہی هہن کے لئے پشًٹ هیڈیب کے ػال  ہیں تفقیالت فشاہن کی ربئے ًیض

 گئے اوس گضؽتہ تیي عبلوں هیں اط پش کتٌی سلن خشچ ہوئی تفقیالت فشاہن کی ربئے۔
 2949:عوال ًوجش 

رٌبة    هضوذ ؽیشاص خبى  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیش هؼذًیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

تزذیذ اوس اًتمبل لیض کی هٌظوسی کے لئے هشیمہ کبس کی هٌظوسی ، MCR2005آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

ومغ کیب گیب ہے ؟رغکی تزذیذ اوس اًتمبل لیض کے لئے کویٹی هورود ہے ؟ 
ثومبم چبسعذٍ ثٌبم هضوذ آیبص لیض ہولڈس کے لیض صموق 2008(33)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ لیض کشوهبئیٹ ًوجش( ة)

(Lease Rights)م رالل کو کی تزذیذ اوس اًتمبل لیض ثٌبMCR لبًوى کے هطبثك دی گئی ہے ؟
آیب یہ دسعت ہے کہ تزذیذ اوس اًتمبل لیض کب فیقلہ هزکوسٍ کویٹی ًے ایک ہی هیٹٌگ هیں ثٌبم رالل کیب ہے (  د)
؟ 



آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضوذ آیبص کی لیض ًیالهی کے لئے هوصوں ًہ تھی اوس هضکوے ًے ًیالهی کے لئے (  د)
یں دی تھی ؟ کوئی تزویض ًہ

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔  (د)تب(الف)اگش (  ٍ)
    (i)  کویٹی هیں هوجشاى کی تؼذاد اوس هضکووں کب ًبم ثتبیب ربئے ۔

(ii)  آیب کویٹی ًے اط عے پہلے ایک ہی هیٹٌگ هیں تزذیذ اوس اًتمبل لیض کے فیقلے کئے ہیں
کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔   اگش کئے ہیں تو اًکے ًبم اوس تزذیذ ، اًتمبل

 2950:عوال ًوجش 

رٌبة     ؽبٍ صغیي خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فٌؼت و صشفت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هضکوہ ٹیکٌیکل ایزوکیؾي کب پؾبوس هیں کشایہ کے هکبى هیں  دفتش  ہے؟   ( ا)
۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو ( ة)

(i)  کشایہ کتٌب ہے ؟ دفتش کب

 (ii)  هضکوہ کت عے کشایہ کے دفتش هیں اهوس اًزبم دے سہب ہے اوس هبلک هکبى کو کتٌی سلن
 پیؾگی ادا کی گئی ہے ۔ 



 2951:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثشائے اػلی  تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کہ گضؽتہ دو عبلوں هیں کئی عشکبسی  یوًیوسعٹیوں کے تذسیغی اوس اًتظبهی   آیب یہ دسعت ہے ( الف)

اہلکبس هلک کے اًذس یب هلک عے ثبہش لوجی سخقت پش گئے ہیں   ؟ 
کبرواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ دو عبلوں هیں  لوجی سخقت پش  گئے رولہ اہلکبسوں کے ًبم (الف )اگش ( ة)

وس سخقت  کب ػشفہ ثوؼہ رولہ تفقیالت فشاہن کیب ربئے۔ ًیض رو ،گشیڈ یوًیوسعٹی  کب ًبم ، ػہذٍ ا

اہلکبس سخقت کے اختتبم پش صبمش ًہیں ہوئے اًکی لغٹ اوس اًکے خالف اٹھبئے گئے الذاهبت کی 
تفقیالت ثھی فشاہن کی ربئے 

 2952:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثشائے اػلی  تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دو عبلوں هیں کئی لیکچشسص،اعغٹٌٹ پشوفیغشص،ایغویٹ پشوفیغشص، اوس ( الف)
پشوفیغشص  هلک کے اًذس یب هلک عے ثبہش لوجی سخقت پش گئے ہیں ؟ 

لوجی سخقت پش  گئے رولہ اہلکبسوں کے ًبم کبرواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ دو عبلوں هیں  ( الف)اگش ( ة)
،گشیڈ  ، ػہذٍ اوس سخقت  کب ػشفہ ثوؼہ رولہ تفقیالت ملغ وائض فشاہن کیب ربئے۔ ًیض رو اہلکبس سخقت 
کے اختتبم پش صبمش ًہیں ہوئے اًکی لغٹ اوس اًکے خالف اٹھبئے گئے الذاهبت کی تفقیالت ثھی فشاہن کی 

ربئے۔ 
 2953:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  :هٌزبًت
کیب وصیش خضاًہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

اوس ثبالافغشاى کو ہبؤط سیٌٹ االؤط اوس ہبؤعٌگ عجغڈی ثبلتشتیت 17آیب یہ دسعت ہے کہ گشیڈ ( الف)

سوپے هبہبًہ ادا کئے ربسہے ہیں ؟ 12000اوس 4000
ڈ کے افغشاى کی هبہبًہ تٌخواٍ هیں اتٌب ثڑا تنبد کب رواة احجبت هیں ہو تو ایک ہی گشی( الف)اگش  ( ة)

کظ پبلیغی کے تضت ہے ۔ کیب اط پبلیغی عے هتؼلمہ اہلکبسوں کی صك تلفی ًہیں ہے اوس کیب یہ 
ایک اهتیبصی علوک ًہیں ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 2954:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ثہجود  اسؽبد فشهبئیں گے کہ   کیب وصیش عوبری

ہضاس لوگوں کو  وظبئف دیٌے کب پشوگشام  7هیں  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ   هضکوہ ًے هبلی عبل ( الف)
ثٌبیب تھب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ وظبئف عے هغتفیذ افشاد کی ملغ وائض لغٹ ، فشاہن کشدٍ ( الف)اگش ( ة)

لہ کب س کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ وظبئف   اوس  ومغ کشدٍ هشی
 2955:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دو عبلوں هیں هضکوہ ًے فوثہ ثھش هیں کئی دعتکبسی عٌٹش لبئن کئے ہیں ( الف)

؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو گضؽتہ دو عبلوں هیں هزکوسٍ  عٌٹش کي کي امالع هیں کہبں کہب ں ( الف)اگش ( ة)

اوس کظ هشیمہ کبس کے تضت ثٌبئے گئے ہیں ًیض هزکوسٍ عٌٹش ص پش آًے والے اخشاربت اوس اى هیں تشثیت پبًے 
والے افشاد کی تؼذاد عٌٹش وائض اوس ٹشیڈ وائض فشاہن کی ربئے ۔    

 2956:ال ًوجش عو

رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  عوبری ثہجود  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

افشاد کو هختلف ہٌش عیکھبًے کب 1400هیں فوثہ ثھش هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
پشوگشام تھب ؟ 

یبفتہ افشاد کی ملغ وائض اوس ٹشیڈ وائض لغٹ فشاہن کی کب رواة احجبت هیں ہو تواى تشثیت ( الف)اگش ( ة)

ربئے۔ ًیض اط پشوگشام پش آًے والے اخشاربت کی تفقیل  ثھی فشاہن کی ربئے ۔ 



 2957:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هبلی عبل کے ثزٹ هیں عیٌئش عیٹیضى ویلفیئش فٌڈ کے رسیؼے ثضسگ ؽہشیوں آیب یہ دسعت ہے کہ سواں ( الف)

کو هبلی اهذاد دیٌے کب پشوگشام ؽشوع کیب گیب تھب ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو توسواں هبلی عبل هیں اثتک اط عکین عے هغتفیذ افشاد کی لغٹ  ( الف)اگش ( ة)

فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اط عکین کیلئے ومغ کشدٍ هشیمہ کبس ثوؼہ ڈوهیغبئل اوس فشاہن کشدٍ هبلی اهذاد کی تفقیل 

کی تفقیل ثھی  فشاہن کی ربئے ۔ 
 2958:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

ولیبت هشینوں آیب یہ دسعت ہےکہ فوثہ ثھش کے توبم چھوٹے ثڑے ہغپتبلوں هیں ایوشرٌغی کی عہ( الف)

کو هفت فشاہن کی ربسہی ہیں؟ 
کے دوساى کي کي   2014-15کب رواة احجبت هیں ہوتو ہضاسٍ ڈویخشى   هیں سواں هبلی عبل (الف)اگش( ة)

ہغپتبل کو کتٌی هبلیت کی ادویبت فشاہن کی گئی اًکی تفقیل  فشاہن کی ربئے۔ 
 2959:عوال ًوجش 

ئی اعوجلی رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثب: هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں پوعٹ گشیزویٹ ثے سوصگبس هلجبء کو هبہبًہ  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

سوپے کے وظبئف کب پشوگشام ؽشوع کیب گیب تھب ؟  2000
فٌڈص خشچ ہوا یہ فٌڈص کظ کظ ملغ کب رواة احجبت هیں ہو توگضؽتہ عبل اط هذ هیں کتٌب ( الف) اگش( ة)

 هیں کظ تٌبعت عے تمغین کیبگیب اوسوظیفہ دیٌے کیلئے کیب هشیمہ کبس ومغ کیب گیب؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 2960:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت عغتبآٹب ، گھی پشوگشام کے تضت غشیت خبًذاًوں کووا وچشص  آیب یہ( الف)

کے رسیؼے یوٹیلٹی عٹوسص عے سػبیتی ًشخوں پش عودا علف هہیب کش سہب ہے ؟  

کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ عکین عے هغتفیذ ہوًےوالے افشاد کی ملغ وائض تؼذاد ( الف)اگش ( ة)
کبس کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض هزکوسٍ عکین هیں ًئے ًبهوں کب اًذساد کت کہبں اوس  اوسومغ کشدٍ هشیمہ

 کظ هشس کیب رب سہبہے هکول  تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
 2961:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هختلف ًئی آعبهیبں پیذا کی گئی ہیں ؟ 2465الی عبل هیں هضکوہ هیں آیب یہ دسعت ہے کہ سواں م (الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تواى آعبهیوں کی گشیڈ وائض اوس ملغ وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ( الف)اگش  (ة)
ًیض  اة تک هزکوسٍ آعبهیوں پش تؼیٌبت کئے گئے افشاد کی لغٹ ثوؼہ ڈوهیغبئل اوس ػہذٍ کی رولہ تفقیالت 

 اہن کی ربئے ۔فش

 2962:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں  کن آهذًی والے گھشاًوں کی خواتیي کو ہش تیي هبٍ هغتٌذ  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

سًے اوس ثچے کی پیذائؼ کے لئے  ہغپتبل یب هغتٌذ سوپے کی هذدفشاہن ک300ڈاکٹشوں عے هؼبئیٌہ کشاًے پش

MIDWIFE(هڈ وائف ) سوپے کی ًمذ هذد فشاہن کشًے کب پشوگشام ثٌبیب 1000کے پبط ربًے کی فوست هیں
تھب ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تواط هذ هیں  ملغ هبًغہشٍ هیں اة تک کتٌے هشینوں کو یہ ( الف)اگش ( ة)
ًبم اوس فشاہن کشدٍ سلن  و تبسیخ  کی  تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض اط هٌقوثہ  عہولت فشاہن کی گئی ،هشیل کب

 پش کل الگت اوس رولہ اخشاربت کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے ۔

 2963:عوال ًوجش 



رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشفضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے ‘‘ ڈیٌگی’’کے ثزٹ هیں دیگش هٌقوثہ ربت ثؾوول  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( ا)
 تذاسک کیلئے هٌقوثہ ؽشوع کشًے کیلئے خطیش سلن هختـ کی گئی تھی ؟

اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو ڈیٌکی کے تذاسک کیلئے ؽشوع کیئے گئے هٌقوثہ کہبں کہبں اوس ( ة)
ءهیں ڈیٌکی عے 2015ءاوس عبل 2014اة تک اط هذ هیں کتٌی سلن خشچ ہوئی عبل کتٌے اخشاربت عے ہوئے 

 هتبحشٍ افشاد کی ملغ واس تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 2964:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبس فشهبئیں گے کہ  
ی ہغپتبلوں کی ًزکبسی کشسہی ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت فوثہ ثھش کی ثڑ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو۔  ( الف)اگش ( ة)

       (i)  اط همقذ کے لیئے کي کي  ہغپتبلوں کب چٌبؤ کظ هشیمہ کبس پش کیب گیب ہے ؟
       (ii)  هزوصٍ ًزکبسی عے ػوام کو کیب سیلیف هلے گب؟

       (iii)  هزوصٍ ًزکبسی کب ہغپتبلوں کے ػولہ اوس اًکی  هالصهت پش هٌفی احشات هشتت ًہیں ہوًگے؟
(iv)         اط ػول عے صکوهت یب لوهی خضاًے پش امبفی ثورھ تو ًہیں پڑ ے گب تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 2965:عوال ًوجش 

هضتشهہ  هؼشاد ہوبیوى خبى فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
صیش اثتذائی وحبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب و

آیب یہ دسعت ہے کہ عبثمہ ُدوس صکوهت هیں خیجش پختوًخوا کے گوسًوٌٹ گشلض ہبئی و هڈل عکولوں ( الف)
هیں کالط فوس کی عیٹوں پش ًوروا ى لڑکوں کو ثھش تی کیب گیب ہے ؟ 

هؼبؽشے کی سوایبت کے هطبثك اى ًورواى کب رواة احجبت هیں ہو توهورودٍ صکوهت ًے ( الف) اگش( ة)

لڑکوں کو گوسًوٌٹ ثوائض عکولوں هیں تؼیٌبت کیوں ًہیں کیب گیب   اوس لڑکیوں کے عکولوں هیں هتوعو ػوش 
کے افشاد کو  تؼیٌبت  کیوں ًہیں کیب گیب ۔ 

 2966:عوال ًوجش 
هضتشهہ  هؼشاد ہوبیوى خبى فبصجہ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ عبل کے دوساى ملغ فواثی کے عکولوں کو کغی لغن کے تشلی ًہیں دی ( الف)
گئی ؟ 

اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو توتؼلیوی ًظبم هیں ثہتشی الًے هیں کیب هؾکالت دس پیؼ تھیں وروہبت ( ة)
ًیض سواں عبل کیلئے کیب اہذاف سکھے گئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ثتبئی ربئے 

Question No 2967 

Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  
Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 

(a) Is it true that Elementary Education Foundation was setup in order to introduce 
innovative education program for literacy and skill development of exceptionally 
disabled and disadvantaged children? 

(b) If yes, the the detail of new programmes initiated during 2013-2015 along with  the 
list of beneficiaries may be provided, please. 

 2968عوال ًوجش 
رٌبة  عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽب د فشهبئیں گے کہ  

ملغ عوات هیں دسرٌوں هکتت عکول لبئن تھے رہبں پش همبهی ثچوں کو پشائوشی تؼلین صبفل کشًے کی ( الف)
د تھی ؟ عہولت هورو

کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ عوات هیں  هکتت عکولض کی کل تؼذاد کتٌی ہے اوس اى هیں کل (الف)اگش ( ة)
کتٌے ثچے صیش تؼلین ہیں کیب صکوهت اى عکولوں کو ثٌذ کشًے کب هٌقوثہ ثٌبسہی ہے اگش ہے تو  اعکے هتجبدل 

 کیب اًتظبهبت کئے گئے ہیں۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔

 2969ًوجش عوال 



رٌبة  عیذ رؼفش ؽبٍ فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽب د فشهبئیں گے کہ  

کی تشثیت صبفل کشًے کے لئے خواصٍ PTC,CTآیب یہ دسعت ہے کہ ملغ عوات هیں خواتیي کے لئے ( الف)
ثٹ خیلہ )کے دوساى ػبسمی هوس پش هالکٌڈ خیلہ کے همبم پش ایک کبلذ لبئن تھب۔ رو ملغ هیں ؽوسػ 

ؽفٹ کیب گیبتھب ؟ (
کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ عکول کو کت  تک دوثبسٍ ملغ عوات خواصٍ خیلہ  هیں  اپٌی (الف)اگش ( ة)

افلی همبم پش ؽفٹ کیب ربئیگب تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 2970عوال ًوجش 
عوجلی رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی ا: هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 2014-15کے تضت عبل (ای ای ایف)هضکوہ تؼلین  کے ریلی اداسےایلیوٌٹشی ایزوکیؾي فبؤًڈیؾي ( الف)

کویوًٹی  عکولوں کی هٌظوسی دی تھی ؟  1000فوثہ ثھشهیں 

کویوًٹی عکول دیئے گئے تھے ؟  40 آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکولوں هیں ہش ملغ  کیلئے( ة)
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و (الف)اگش ( د)

(i)  هزکوسٍ عکولضکب  پغوبًذٍ اوس تشلی یبفتہ امالع کیلئے ایک ہی هشیمہ کبس  کظ
ثٌیبد پشهمشس کیب گیب  تھب ؟ 

(ii)  ائے ۔  عکول کب م کش سہے ہیں اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی د 40آیب  ملغ توس غش هیں

(iv)  ٍلشًٌگ هٹیشیل /ایلیوٌٹشی ایزوکیؾي فبؤًڈیؾي  ًے هزکوسٍ  عکولوں  کیلئے تٌخوا
کی  هذ هیں اة تک کتٌب فٌڈص ربسی کیب ہے تفقیل فشاہن کی (ٹبٹ ، چبک ، ثوسڈ)

ربئے ۔ 
 2971عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ /ءهیں کبال ڈھبکہ2009ایگضیکٹیو ڈعٹشکٹ آفیغش ایزوکیؾي ملغ هبًغہشٍ کے دفتش عے رٌوسی ( الف)

اعبتزٍ کے تجبدلے کے آسڈس ربسی ہوئے تھے ؟  84توسغش کے 
اعبتزٍ کے تجبدلے  22ء کو 2009رٌوسی  24هوسخہ   I97-194–آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ آسڈس ًوجش ( ة)

ایڈرغوٌٹ کے آسڈس ثھی  ربسی ہوئے تھے ؟ /
چوگبٍ تجذیل کیب گیب تھب اوس یہ GPSهیں تجذیل ؽذٍ اعتبد کو  14آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عیشیل ًوجش ( د)

اؤں عے ء هیں هکول تجبٍ ہو چکب تھب اوس همبهی آثبدی هکول هوس پش اط گ1997عکول ایک لجبئیلی تٌبصػہ هیں 

ہزشت کش چکی تھی؟ 
 ADOآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ تجذیل ہوًے واال اعتبد چھٹی پش تھب اوس چھٹیوں کے اختتبم پش عشکل ( د)

عکول هیں ػبسمی ایڈ رغوٌٹ پش فشائل عش اًزبم دیٌے کی  GPSکبالڈھبکہ ًے ًضدیک تشیي فٌکؾٌل عکول 
اربصت دی تھی ؟ 

ء  تک 2009هئی  15ء عے 2009هبسچ  15ثبت هیں ہو تو هزکوسٍ ٹیچش کی کے رواثبت اث( د)تب ( الف)اگش ( ص)

اوس تٌخواٍ کیوں ربسی ًہیں ہوئی ورہ ثتبئی ربئے۔ (Verified)کی عشوط 
 2972عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیبوصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هورود ہے ۔  (صًبًہ)ہے کہ ملغ تو س غش هیں ایزوکیؾي آفظ  آیب یہ دسعت( الف)

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
(i)  هزکوسٍ ملغ هیں ایزوکیؾي آفظ هیں هورود ٍ عٹبف کی تفقیل ثوؼہ کٹیگشی ثتبئی

ربئے ۔  
  (ii)  هزکوسٍ آفظ هیں کتٌب عٹبف چھٹی پش ہے آیب یہLong leave چھٹی   پش ہیں یب هیڈکل

پشہیں  ہش  ایک کی        تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

 (iii)  هضوذ یوعف عیٌئش کلشک کوًغی اوس کت عے چھٹی پش ہے اعکی تٌخواٍ ادا کی
تٌخواٍ کی تفقیل ثوؼہ پے علپ کی گضؽتہ دو عبلوں کی هؼلوهبت  ربتی ہے  یب ًہیں

فشاہن کی ربئیں 
 2973عوال ًوجش 



خبى  فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة فبلش هضوذ : هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

گضؽتہ دو عبلوں هیں کئی  اہلکبس هلک کے اًذس یب هلک عے ثبہش لوجی سخقت پش گئے ہیں ؟ ( الف)
کے   کبرواة احجبت هیں ہوتو گضؽتہ دو عبلوں هیں  لوجی سخقت پش  گئے رولہ اہلکبسوں( الف)اگش ( ة)

گشیڈ وائض اوس ملغ وائض ًبم ، ػہذٍ اوس سخقت  کب ػشفہ ثوؼہ رولہ تفقیالت فشاہن کی ربئے۔ ًیض رو اہلکبس 
سخقت کے اختتبم پش صبمش ًہیں ہوئے اًکی لغٹ اوس اًکے خالف اٹھبئے گئے الذاهبت کی تفقیالت ثھی 

فشاہن کی ربئے۔ 

Question No 2974 
Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  

Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 
(a) Is it true that one of the objectives of the KPTTB is to hold annual exhibition of books 
and education publications on a regular basis? 

(b) If the answer is yes, then kindly explain how many exhibitions were organized in the 
period 2013-2015. 

Question No 2975 
Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  
Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 

(a) Is it true that Elementary Education Foundation was setup to promote and strengthen 
Education in the province through collaboration with  private sector?  

(b) If yes, then the details of the progress made in this regard from 2013 to 2015 may be 
provided, please.  

 2976عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى  فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًزبًتم
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عتوسی دا ”هلجبء کو1226هیں  فوثہ ثھش کے  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
هٌقوثے کے تضت وظبئف دیئے گئے ہیں ؟ ”پختوًخوا

ہو تو اط  عکین کے تضت ملغ هبًغہشٍ هیں کتٌے هلجبء کو وظبئف کب رواة احجبت هیں ( الف)اگش  ( ة)

دیئے گئے ہیں هکول تفقیالت فشاہن کی ربئے۔ 
 2977عوال ًوجش

رٌبة فبلش هضوذ خبى  فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

یں فوثہ ثھش کے توبم عکولوں هیں فشًیچش فشاہن کشًے کے کے تشلیبتی ثزٹ م2014-15هبلی عبل ( الف)

هٌقوثے کیلئے ڈھبئی اسة سوپے هختـ کئے گئے تھے ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو توملغ هبًغہشٍ کے کتٌے عکولوں کو فشًیچش فشاہن کیب گیب عکول ( الف)اگش ( ة)

وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 2978عوال ًوجش

خبى  فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة فبلش هضوذ : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
هلیي سوپے  300عکولوں کی ثضبلی کیلئے760کے ثزٹ هیں صلضلے عے تجبٍ ؽذٍ 2014-15هبلی عبل ( الف)

هختـ کئے گئے تھے ؟ 
ں کی ثضبلی کیلئے کتٌی سلن کب رواة احجبت هیں ہو توملغ هبًغہشٍ هیں اط هذ عے عکولو( الف) اگش( ة)

خشچ کی گئی تھی اوس ملغ هبًغہشٍ هیں رو عکول ثضبل ہوًے تھے اى کی لغٹ فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اة تک 

کی پیؼ سفت کے ثبسے هیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
 2979عوال ًوجش

رٌبة فبلش هضوذ خبى  فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ػلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش اثتذائی وحبًوی ت

کشوڑ 95کے ثزٹ هیں ہبئیش عیکٌڈسی عکولوں کو هبڈلض عکولض ثٌبًے کیلئے 2014-15هبلی عبل ( الف)

سوپے هختـ کئے گئے تھے ؟ 



کب رواة احجبت هیں ہو توہضاسٍ ڈویخشى هیں ہبئیش عیکٌڈسی عکولوں کی لغٹ فشاہن کی ربئے ( الف)اگش ( ة)
سص پش ثٌبئے ربًب تھب اوس اة تک کی گئی پیؼ سفت کے ثبسے هیں تفقیل فشاہن کی ري کو هبڈلض عکولض کے ه

ربئے ۔ 
Question No 2980 

Mover : Ms: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  
Will the Minister for Labour state that: 
(a) Is it true that the department launchinga project in coordination with Elementary & 

Secondary Education department, to open after-noon classes for working children? 
(b) If yes, then provide detail of said project.  

Question No 2981 
Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  
Will the Minister for Labour state that: 

(a) Does the department maintain any record of home-based workers on the province? 
(b) If yes details may be shared. 

(c) Are these workers extended the same benefits as those working in industries.  
Question No 2982 
Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  

Will the Minister for Labour state that: 
(a) whether the department has opened community education centers for the education of 

working children all over the province? 
(b) If yes, the total number of these centres and the enrollment in each district may be 
shared? 

(c) How many more centres does the department plan to open to accommodate all the 
working children.  

Question No 2983 
Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  
Will the Minister for Labour state that: 

(a) Whether the department has any information about female domestic workers in the 
province? 

(b) How are the rights and interests of workers protected by the department.  
 2984:عوال ًوجش 

اعوجلی هضتشهہ هؼشاد ہوبیوى خبى فبصجہ ،ُسکي فوثبئی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ملغ فواثی هیں هضکوہ پجلک ہیلتھ اًزیٌئشًگ کے صیش اًتظبم کل  کتٌے ٹیوة ویلضہیں کتٌے  کبم کش ( الف)

سہے ہیں اوس کتٌے  ًب کبسٍ ہیں اػذاد وؽوبس ثتبئے ربئیں ۔ 
 2985:عوال ًوجش 

فوثبئی اعوجلی  هضتشهہ هؼشاد ہوبیوى خبى فبصجہ ،ُسکي: هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ملغ فواثی هیں کئی ٹیوة ویلض ثٌذ پڑے ہیں ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ٹیوة ویلض کو کت تک کبسآهذ ثٌبیب ربئے گب ؟ًیض ثٌذ ہوًے کی ( الف)اگش ( ة)
وروہبت ثتبئی ربئیں۔ 

 2986:عوال ًوجش 

فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة صسیي گل : هٌزبًت
کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هیشا اکبصئی ملغ توس غش  کیلئے پیٌے کے فبف پبًی کی عکین هٌظوس ہوئی تھی ( الف)
؟ 
یہ کب رواة احجبت هیں ہو تواط عکین کب ٹیٌڈس کت ہوا تھب اوس اط کی کل هبلیت کتٌی تھی ًیض ( الف) اگش( ة)

عکین کظ صذ تک هکول ہو چکی ہے  تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 



 2987:عوال ًوجش 
هفتی فنل غفوس  فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ هشداى عے ملغ ثوًیش ثشاعتہ هیبں خبى کبٹلٌگ ثیي االمالػی اہن اوس ( الف)

اٍ ہے؟ هقشوف ؽبہش
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ سوڈ هیں هیبں خبى اوس کٌگش گلی کے دسهیبى غیش هضفوظ پہبڑی علغلہ ( ة)

ہے ، رظ پش آئے سوص ساہضًی کی واسداستیں سو ًوب ہو تی ہیں؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط اہن ؽبہشاٍ  کو پش اهي ثٌبًے کے لئے پہبڑی هیں ؽھیذٍ کے همبم پش پولیظ ( د)
چوکی تزویض ہوئی رظ کی کبغزی کبسسوائی هکول ہو چکی ہے؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ عڑک کو پش اهي اوس هضفوظ ثٌبًے کے لئے ( د)تب ( الف)اگش ( د)
صکوهت کت تک پولیظ چوکی ثٌبًے کب اسادٍ سکھتی ہے، تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

Question No 2988 

Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  
Will the Minister for Home state that :-  

(a) Is it true that a lot  trafficking of women is taking place among districts as well as 
to other provinces? 

(b) If yes,  then please provide the  details of cases and what measures have been 

adopted to stop this practice? 
 2989:عوال ًوجش 

عیذ رؼفش ؽبٍ   فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشریل خبًہ ربت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

سلن هختـ کی آیب یہ دسعت ہے کہ عٌٹشل ریل عوات کی ثضبلی کے لئے گضؽتہ صکوهت ًےثزٹ هیں ( الف)

تھی صتی کہ صهیي کی ًؾبًذہی ثھی گئی تھی ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو  اط هٌقوثے پش تب صبل  کبم ؽشوع  ًہ ہوًے کی وروہبت ثتبئے ربئیں (الف)اگش ( ة)

ًیض  اط هٌقوثے کو اتٌب ػشفہ صیش التواء کیوں سکھب گیب تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 2990:عوال ًوجش 

الش هضوذ خبى   فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة ؿ: هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ توبم فوثبئی هالصهیي کو هذت هالصهت پوسا ہوًے پش لبًوى کے هطبثك  پٌؾي اوس ( الف)

دیگش هشاػبت فوس ی ادا کیے ربتے ہیں ؟  
اوس ثبال کتٌے  17عے تب صبل هضکوہ پولیظ هیں گشیڈ 2012کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف)اگش ( ة)

افغشاى کو پٌؾي دے گئی ہے اى کی لغٹ تبسیخ سیٹبئشهٌٹ اوس اى کو وارت االدا پٌؾي اوس دیگش هشاػبت کی 

تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض ري سیٹبئشڈ افغشاى کو هذت هالصهت ختن ہوًے پش پٌؾي ًہیں دی گئی اى کی لغٹ 
دیٌے کی وروہبت ثتبئی ربئے ۔  اوس پٌؾي ًہ

 2991:عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشریل خبًہ ربت اسؽبس فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ صًبًہ اوس کوغي لیذیوں کی ًگہذاؽت کے لئے صکوهت الذاهبت اٹھبسہی ہے ؟ ( الف)
احجبت هیں ہو تو گضؽتہ دو عبلوں هیں کوى کوًغے الذاهبت اٹھبئے گئے ہیں ًیض کب رواة ( الف)اگش  ( ة)

توبم ریلوں هیں صًبًہ اوس کوغي لیذیوں کی تؼذاد ثھی ثتبئی  ربئے۔ 
 2992:عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشداخلہ اسؽبس فشهبئیں گے کہ  
سعت ہے کہ وفبلی صکوهت  اى لیذیوں کے سہبئی کے لئے فٌڈص فشاہن کشتی ہے رو کہ هضل آیب یہ د ( الف)

رشهبًہ، تبواى، ػشػ و داهبى اوس دیت کی ادائیگی ًہ کشعکٌے کے ثذولت ریلوں هیں پڑے ہیں ؟ 
اں کب رواة احجبت هیں ہو تو گضؽتہ دو عبلوں هیں اط هذ هیں کل کتٌب فٌڈص هال ہے اوس کہ( الف)اگش ( ة)

کہبں کظ کظ لیذی کے لئے اعتؼوبل ہوا ہے اوس اگش فٌڈص ًہیں هال  تو وروہبت ثتبئی ربئے۔ 

 2993:عوال ًوجش 



رٌبة فبلش هضوذ خبى   فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش داخلہ  اسؽبس فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت دہؾت گشدی کے ؽکبس خبًذاًوں کو هوت کی فوست هیں هؼبومہ   ( الف)
فشاہن کشتی ہے ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو توآیب  رو لوگ اپٌے گھشوں هیں ثھتہ خوسوں کی هطبلجبت پوساًہ ( الف)اگش  ( ة)
سے هیں آتے ہیں۔ اگش ایغی کشًے کی پبداػ هیں هبسے ربتے ہیں ایغے لوگ اط دہؾتگشدی کی ہالکت کے صم

ہالکتیں دہؾت گشدی کے صهشٍ هیں آتی ہیں تو پھش اًہیں هؼبومہ کی ادائیگی کظ هشیمہ کبسکے تضت کی ربتی 

ہے  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
Question No 2994 

Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  
Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 
(a) Is it true that the policy under which the “KPTTB” Khyber Pakhtunkhwa Text Book 

Board works formulated in 2005 before the 18th Amendment? 
(b) If yes, the reason for not reviewing and updating the policy may be explained. 

Question No 2995 
Mover : Mst: Miraj Hamayun Khan Member Provincial Assembly  
Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that: 

(a) Is  it  true that one of the objectives of the KPTTB is to conduct research on new 
developments in education? 

(b) If yes, then the details of researches conducted during the period 2013-2015 may be 
provided. 
(c) Further more, the process for selection of topics and researchers may be  elaborated. 

  2996:  عوال ًوجش 
اعوجلی هضتشهہ حوثیہ ؽبہذفبصجہ، ُسکي فوثبئی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی  و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں 52تک کی عبالًہ تشلیبتی پشوگشاهوں کے تضت تضقیل غبصی پی کے 2013عے 2008عبل ( الف)

کیب گیب ہے ؟ upgradeعکولوں کو 

ربئے   هٌظوسی ہوئی تفقیل  فشاہن کیSNEکب رواة احجب ت هیں ہو تو کتٌے عکولوں کی ( الف) اگش( ة)
کے عکولوں هیں خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  52ًیضتضقیل غبصی پی کے 

  2997:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  ثشائے اثتذائی  و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

وظیفہ فشاہن کشتی ہے ؟ صکوهت فوثہ ثھش کی هبلجبت کو هبہبًہ ( الف)
هیں کي  کي ا مالع هیں وظب ئف دیئے گئے ہیں   ًیض  2013-14کب رواة احجبت هیں ہو تو  عبل (الف)اگش ( ة)

اط هذ هیں هبہبًہ  کتٌی سلن خشچ کی ربسہی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
  2998:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشہبؤعٌگ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل ( الف)

تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 
چ کیب کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خش(الف)اگش ( ة)

ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔   lapseہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض  lapseگیب اوس کتٌب فٌڈ

  2999:  عوال ًوجش 
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
هیں فوثہ ثھش کے هختلف صلموں کیلئے واٹش عپالئی عکیوض  2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ اے ڈی پی     (الف)

کی ًؾبًذہی ہو چکی ہے ؟ 



ختن ہوًے والے ًبهضد عکیوض کی  (Reflect)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ہش صلمہ کیلئے اے ڈی پی هیں     (ة)
هٌظوس ی ثھی ہو چکی ہے ؟ 

کیلئے ثھی واٹش عپالئی عکین اے  79صلمہ پی کے  دیگش فوثبئی صلموں کی هشس  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ(  د)
ڈی پی هیں ؽبهل کی گئی ہے  ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو کظ کظ   صلمہ کیلئے واٹش عپالئی عکین کیلئے  کتٌی  (د)تب(الف)اگش ( د)
 سلن  کی هٌظوس ہو چکی ہے صلمہ وائض لغٹ فشاہن کی ربئے ۔    

  3000:  ًوجش  عوال

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشآثٌوؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل ( الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب کب رواة احجبت هیں (الف)اگش ( ة)

ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔   lapseہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض  lapseگیب اوس کتٌب فٌڈ
  3001:  عوال ًوجش 

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش آثٌوؽی اس

ملغ ثوًیش هیں ثگڑٍ، ایلئی، کڑپہ کے آثٌوؽی عکیویں اکخش و ثیؾتش ،  79آیب یہ دسعت ہے کہ پی کے( الف)

پوپٌگ هؾیٌشی غیش هؼیبسی  ہوًے کی ورہ اکخش ثٌذ سہتے ہیں رظ عے لوگوں کو پبًی کی ؽذیذ 
هؾکالت کب عبهٌب پڑًب ہے ؟ 

پوپٌگ هؾیٌشیوں کو ہٌگبهی ثٌیبدوں پش ٹھیک  کشواًب اوس  لوگوں کو پیٌے  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ( ة)
کی فبف پبًی فشاہن کشًب هضکوہ کی رهہ داسی ہے ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں توصکوهت کت تک اى پوپٌگ هؾیٌشیوں کی تزذیذ کشیگی (ة)و(الف)اگش ( د)

 ۔تفقیل فشاہن کی ربئے۔
  3002:  عوال ًوجش 

هہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتش: هٌزبًت
کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہشی پوس هیں آثٌوؽی کی عکیویں هورود ہیں ؟ ( الف)

هیں کتٌی عکیویں هٌظوس ہوئیں اوس PK-52تک 2013عے 2008کب رواة احجبت هیں ہوتو عبل (الف)اگش ( ة)
ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ongoingکتٌی عکیویں                         

  3003:  عوال ًوجش 
رٌبة فبلش هضوذ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشصساػت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فیلڈ اعغٹٌٹ ثھشتی کئے ہیں ؟   160آیب یہ دسعت ہے کہ صبل ہی هیں هضکوہ ًے فوثہ ثھش هیں ( الف)
ہوتوهزکوسٍ ثھشتی کیلئے کیب هشیمہ کبس ومغ کیب گیب تھب تفقیل فشاہن کی کبرواة احجبت هیں ( الف)اگش ( ة)

 ربئے ًیض ثھشتی ؽذٍ افشاد کی ملغ واسثوؼہ ڈوهیغبئل لغٹیں فشاہن کی ربئیں ۔
  3004:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی  عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ٹشاًغپوسٹ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هختلف ؽہشوں هیں ٹشاًغپوسٹ کے سرغٹشڈ اوس غیشسرغٹشڈ اڈے هورود ہیں ۔  (الف)

آیبیہ ثھی دسعت ہے کہ ٹشاًغپوسٹ آڈوں کی ثبلبػذٍ دوعبل ثؼذ ًیالهی ہوتی ہے ؟  (ة)
ئے کے رواثبت احجبت هیں ہوں توفوثے کے توبم ٹشاًغپوسٹ اڈوں کی تفقیل ثتبئی  رب(ة)و(الف)اگش (د)

ًیض گضؽتہ تیي عبلوں کے دوساى اى اڈوں کی ًیالهی کے کبغزات ، اخجبسی اؽتہبسات ثوؼہ رولہ تفقیل ملغ 

وائض فشاہن کی ربئے۔ 
  3005:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشثلذیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیوًغپل کویٹی یب ڈعٹشکٹ کوًغل کی ربئیذاد ہے ؟ کوہبٹ هیڈیکل عٌٹش  اوس ( الف)



کبرواة احجبت هیں ہوتوکوہبٹ هیڈیکل عٌٹش کے عبتھ هؼبہذٍ ، لیض کی هذت اوس کشایہ کی ( الف)اگش ( ة)
 تفقیل فشاہن  کی ربئے  ۔       

  3006:  عوال ًوجش 
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ثودی آثبدی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش ثہ
هیں پبکغتبى ًشعٌگ کوًغل 2015کے هلجبء ًے (RTI)آیب یہ دسعت ہے کہ سیزٌل ٹشیٌگ اًغٹیٹویٹ( الف )

هیں سرغٹشیؾي کیلئے اهتضبى دیب تھب ؟  

کے  هلجبء کی (RTI)آیب یہ ثھی  دسعت ہے کہ پبکغتبى ًشعٌگ کوًغل ًے سیزٌل ٹشیٌگ اًغٹیٹویٹ  (  ة)
سرغٹشیؾي ًہیں کی ہے ؟ 

کے رواثبت  احجبت هیں ہوں توهضکوہ ًے پبکغتبى ًشعٌگ کوًغل عے سرغٹشیؾي ًہ (ة)و(ا) اگش( د)
 کشًےکے علغلے هیں ساثطہ کیب ہے ًیض اة تک کی گئی کبسسوائی کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3007:  عوال ًوجش 

اعوجلی هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی : هٌزبًت
کیب وصیش ثشائےداخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ ثھش هیں پچھلے عبلوں کی ثہ ًغجت ثھتہ خوسی، اغواء کبسی، چوسی ڈکیتی، ( الف)
هیں  امبفہ  ساہضًی، دہؾت گشدی ، کبسلفٹٌگ ، خواتیي کو رٌغی هوس پش ہشاعبں کشًے کے والؼبت

ہوا ہے ؟ 

کب تمبثلی هواصًہ ؽشس واسدات کیغبتھ 2013،2012،2011،2010رواة احجب ت هیں ہو  توعبلکب (الف)اگش (  ة)
هیں اى رشائن هیں کتٌب فیقذ  امبفہ ہوا ہے 2013-14سیکبسڈ ُؽذٍ والؼبت کی فہشعت فشاہن کی ربئے۔ ًیض عبل 

تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
  3008:  عوال ًوجش 

کي فوثبئی اعوجلی رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُس: هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے هختلف گشلض ، پشائوشی ، هڈل ، ہبئی عکولوں اوس ہبئیش عیکٌڈسی  PK-47,48آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

کی آعبهیبں خبلی ہیں ؟ SET,SST,PSTعکولوں هیں کالط فوس 
کے توبم گشلض پشائوشی ، هڈل ، ہبئی اوس ہبئیش PK-47,48لہ کب رواة احجبت هیں ہو توصل( الف)اگش( ة)

عیکٌڈسی عکولوں هیں خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض صکوهت کت تک اى عکولوں هیں خبلی 

آعبهیوں پشػولہ تؼیٌبت کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   
  3009:  عوال ًوجش 

اہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ ًزوہ ػ: هٌزبًت
کیب وصیشثشائے اػلٰی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ کوہبٹ   هیں  گوسًوٌٹ گشلض ڈگشی کبلذ هورود ہیں ؟ ( الف)

کبرواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ ملغ هیں گوسًوٌٹ گشلض ڈگشی کبلزوں کی تؼذاد اوس اى ( الف)اگش ( ة)
و دیگش عٹبف کی تفقیل هہیب کی ربئے ًیض خبلی پوعٹوں کی تفقیل ثھی فشاہن    هیں تؼیٌبت  پشًغپل، لیکچشاس

 کی ربئے ۔      
  3010:  عوال ًوجش 

رٌبة ؽبٍ صغیي فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  لیجش اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے ًبم عے اداسٍ هورود ہے ؟   Tevtaآیب یہ دسعت ہے کہ فوثے هیں ( الف)

کے لیبم عے لیکش اة تک کي کي هضکووں  کی لیجش کو   Tevtaکب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
 Tevtaتشثیت دی گئی  ہے۔ توبم هضکووں کی   تشثیت ؽذٍ لیجش کی الگ الگ هکول تفقیل  فشاہن کی ربئے۔ًیض 

لن کی الگ الگ اوس هکول تفقیل ًے  لیجش کی تشثیت پش کل کتٌب خشچہ کیب ہے توبم هضکووں  پش خشچ ؽذٍ س

 فشاہن کی ربئے ۔
  3011:  عوال ًوجش 

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اولبف ، صذ و هزہجی اُهوس  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

اء کشام ءکے ثؼذ فوثہ ثھش هیں تضقیل اوس ملؼی خطت2012آیب یہ دسعت ہے کہ  هضکوہ هیں عبل ( الف)

کی کبفی آعبهیبں خبلی پڑی ہے  ري پش ثھشتی  کشًے کیلئے هضکوہ ًے کئی دفؼہ هؾتہشی  ثھی کی ہے ؟ 



آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ صبل ہی هیں هزکوسٍ  ثؼل آعبهیوں پش هیش ٹ کے ثٌیبد پش ثھشتیبں کی گئی ( ة)
ہیں ؟ 

دوساى ثھشتی ؽذٍ خطجبء کی هیشٹ  کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توهزکوسٍ ػشفہ کے(ة)و(الف)اگش ( د)
لغٹ ثوؼہ ٹغٹ اوس اًٹش یو کے  ًوجشات فشاہن کی ربئے  ًیض خبلی آعبهیوں کی ًؾبًذہی اوس پُش ًہ کشًے کی 

 وروہبت ثھی  ثتبئی ربئے ۔        
  3012:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ائیں گے کہ  کیب وصیشفضت   اسؽبد فشم
ویوي ایٌڈ چلڈسى ہغپتبل کوہبٹ  هیں ڈاکٹش ص کبلوًی اوس عٹبف کبلوًی هورود ہے ؟ ( الف)

کبرواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ کبلوًیوں هیں االٹوٌٹ کی تفقیل کواٹشواس فشاہن کی ربئے ( الف)اگش ( ة)
 ًیض سہبئؼ پضیش افشاد کی  تفقیل  هضکوہ واس  فشاہن کی ربئے ۔      

  3013:  وال ًوجش ط

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشفضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ویوي ایٌڈ چلڈسى ہغپتبل کوہبٹ  هیں ثچوں کی پیذائؼ کیلئے  ایوشرٌغی   آالت و عہو لیبت هیغش ہیں ؟ ( الف)
 کبرواة احجبت هیں ہوتوکیب یہ هزکوسٍ آالت  چبلو صبلت هیں ہیں ؟تفقیل فشاہن کی ربئے ۔       ( الف)اگش ( ة)

  3014:  عوال ًوجش 

رٌبة ؽبٍ صغیي فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کی ثھشتیبں ہوئی ہیں ؟  (BPS-05)سک آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ هبل هیں سیڈس اوس روًئیش کل( الف)
دیب گیب ہے ؟  (BPS-11)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ روًئیش کلشک کو ولتبً فولتبً تشلی دے کش ( ة)
: کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و(الف)اگش ( د)

(i)  هضکوہ هبل هیں تؼیٌبت سیڈس کی  آعبهی کو تب صبل  کیوں   اپ گشیڈیؾي عے هضشوم
تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   سکھب گیب ہے

(ii)  ٍآیب هضکوہ هغتمجل لشیت هیں هزکوسٍ کیڈس کی آعبهیوں کو اپ گشیڈ کشًے کب اساد
 سکھتب ہے اگش ًہیں تو وروہبت ثتبئی  ربئے ۔    

  3015:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی اصتغبة کویؾي هیں توبم پو عٹوں پش ثھشتی کیلئے اخجبسات هیں اؽتہبس ( الف)
دیئے گئے ہیں ؟ 

کے ػالوٍ اووس ٹبئن ثھی دیب ربتب ہے  TA/DAآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ کویؾي کے هالصهیي کو تٌخواٍ ( ة)

؟ 
کتٌے هالصهیي ًے کتٌب کتٌب اووس ٹبئن لیب ہے ًیض کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو اة تک (ة)و(الف)اگش ( د)

TA/DA         کی هذ هیں کتٌی کتٌی ادائیگیبں کي کي هالصهیي کو کی گئیں ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3016:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کو لبئن کیب گیب ہے؟ 2015عتوجش 14آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی اصتغبة کویؾي ( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ کویؾي لبئن کشًے عے پہلے کشوڑوں سوپے کی خشیذاسی کی گئی ہے؟ ( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو کویؾي کے لیبم عے پہلے خشیذاسی پش کتٌب خشچہ ہو ا (ة)و(الف)اگش ( د)

 ص تفقیل فشاہن کی ربئے ۔         ہے هذ وائ

  3017:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی اصتغبة کویؾي هیں  ثھشتیوں کب آغبص کویؾي کے  لیبم عے پہلے ؽشوع ( الف)

کیب گیب تھب؟ 



ثھی دسعت ہے کہ ثھشتی کیلئے کویٹیبں تؾکیل دی گئی تھیں ۔ رظ هیں لبًوى ، خضاًہ اوس آیب یہ ( ة)
اعٹجلؾوٌٹ کے ًوبئٌذے ؽبهل تھے؟ 

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و(الف)اگش ( د)
(i)  ثھشتی ؽذٍ افشاد کے گشیڈ وائض(Appointment Letters)  ، تٌخواٍ کی تفقیل

صوًل وائض فشاہن کئے ربئیں ۔  ڈوهیغبئل اوس ؽٌبختی کبسڈ 
(ii)  هالصهیي کیلئے ثٌبئے گئے عشوط سولض اوسTOR  عشوط کی کبپی فشاہن کی

ربئے ًیض آعبهی کیلئے تؼلین، ػوش اوس ثھشتی کے هشیمہ کبس کی تفقیل ثھی فشاہن 

 کی ربئے ۔         
  3018:  عوال ًوجش 

عوجلی هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی ا: هٌزبًت
کیب وصیش ػولہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی هضکووں  کی  خبلی  آعبهیوں پش ڈیپوٹیؾي پش آفیغش تؼیٌبت ہو عکتے ہیں ( الف)

؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ فوثبئی هضکووں هیں خبلی  آعبهیوں پش فوثبئی خودهختبس اوس ًین خود ( ة)

ی اربصت ہے ؟ هختبس اداسوں عے ڈیپوٹیؾي ک
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هشکضی صکوهت کے خودهختبسو  ًین خود هختبس اداسوں عے ثھی افغشاى ( د)

فوثبئی آعبهیوں پش تؼیٌبت ہو عکتے ہیں ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو گضؽتہ دو عبلوں کے دوساى کتٌے افغشاى فوثبئی اوس (د)تب(الف )اگش ( د)
هشکضی صکوهت کے خودهختبس اوس ًین خودهختبس اداسوں عے فوثبئی آعبهیوں پش تؼیٌبت ہوئے ہیں افغشاى 

 اہن کی ربئے ۔        کے ًبم اوس  ري ري هضکووں هیں تؼیٌبت کئے گئے ہیں اى هضکووں کے ًبم کی لغٹ فش



  3019:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ویوي ایٌڈ چلڈسى ہغپتبل کوہبٹ  هیں ؽؼجہ ایوشرٌغی هورود  ہے ؟ ( الف)

سیگولش ثٌیبدوں پش کبم کش سہی ہے  کبرواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ ہغپتبل کی ایوشرٌغی( الف)اگش ( ة)
 اگش ًہیں تو کیب صکوهت ایوشرٌغی کو سیگولش ثٌیبد پش چالًے کیلئے تیبس ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔    

  3020:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشفضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہغپتبل کوہبٹ  هیں ایوشرٌغی  چلڈسى واسڈ ، صچہ ثچہ اوس  ڈیٌٹل ؽؼجہ ربت هورود  ویوي ایٌڈ چلڈسى( الف)
ہیں ؟ 

ءهیں هزکوسٍ ؽؼجہ ربت عے  کل کتٌے هشیل هغتفیذ 2014-15کبرواة احجبت هیں ہوتو( الف)اگش ( ة)

 ہوئے ہیں  ؽؼجہ واس  تؼذاد ثتبئی ربئے ۔      
  3021:  عوال ًوجش 

یي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ ًزوہ ؽبٍ: هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے رسیؼے ًئی ثھشتیبں کی ربسہی ہیں ؟  NTSآیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین هیں  ( الف)

والے  اى  NTSکبرواة احجبت هیں ہوتوکیب هضکوہ تؼلین ًے اط پش ًظش سکھی ہوئی ہے کہ (الف)اگش ( ة)
یذواسوں عے اًکی اپٌی ہی هنبهیي هیں عواالت پو چھتے ہیں ًیض هضکوہ تؼلین والے هیشٹ ثٌبتے ولت کظ ام

 کظ چیض کو هذ ًظش سکھتے ہیں تفقیالت فشاہن کی ربئیں ۔      
  3022:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهؼذًیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
اوس (PL)پشاعپکٹٌک الئٌظ (ML)آیب یہ دسعت ہے کہ  هورودٍ صکوهت هیں ًئے هبئیٌٌگ لیض ( الف)

Recencisis الئٌظ(RL) گشاًٹ کشًے پش پبثٌذی ہے ؟
؟ عغٹن ثٌبیب ہے (MIS)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  ًئے لیض  کے لئے ثزسیؼہ آى الئي هضکوے ًے ( ة)
آیب یہ ثھی  دسعت ہے کہ ًئے لیض کے لئے ؽفبػیت اوس هیشٹ پش دیٌے کے لئے آى الئي دسخواعتیں ( د)

روغ ہوتی  ہیں ۔ 
کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو۔ (د)تب (الف)اگش (   د)

      (i)    پبثٌذی کظ ًے اوس کت لگبئی ہے ۔
       (ii) ایب ربئے۔          آى الئي دسخواعتیں دیٌے کب هشیمہ کبس ثھی ثت 
  3023:  عوال ًوجش 

عیذ هضوذ ػلی ؽبٍ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هبصولیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت ًے عوًبهی ثلیي ٹشی کے ًبم عے هٌقوثہ ؽشوع کیب ہے ؟ ( الف)
۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
  (i)  هزکوسٍ هٌقوثے کیلئے کتٌی سلن هختـ کی گئی اوس تب صبل  کتٌب  فٌڈ خشچ کیب گیب

ہے ۔ 
(ii)  هزکوسٍ هٌقوثے هیں کتٌے پودے کہبں کہبں لگبئے گئے پودوں کے ًبم ، عبئض اوس

لیوت کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
(iii) یوں  عے خشیذے هزکوسٍ هٌقوثے کیلئے پودے عشکبسی ًشعشی یب پشائیویٹ ًشعش

گئے ًشعشیوں کے ثل ، پی عی وى ، اؽتہبسکی کبپی اوس ًشعشی کے لیٌڈ هبلکبى 

کی تفقیل ملغ وائض فشاہن کی ربئے ۔  
(iv)  فوثے هیں ًئے پودے لگبًے کیلئے کتٌب سلجہ دسکبس ہے ًیض هضکوہ ًئے پودے

کتٌے فبفلے پش لگبتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔           
  3024:   عوال ًوجش

هلک ًوس علین فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ااًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



آیب یہ دسعت ہے کہ غضًی خیل لکی هشوت هیں عشکبسی سیغٹ ہبؤط هورودہے؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ سیغٹ ہبؤط کظ کے لجنے هیں ہے اوس گضؽتہ ایک عبل (الف)اگش( ة)

کے دوساى  هزکوسٍ سیغٹ ہبؤط هیں کظ کظ ًے سہبئؼ اختیبس کی ہے  ۔ًیض هزکوسٍ سیغٹ ہبؤط 
هیں ثزلی اوس گیظ کے ثلوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

Question No.3025 
Mover: Malik Noor Salim Khan 
Will the Minister for Health state that:-  

(a) Is there a women and children Hospital in District Lakki Marwat? 
(b) If yes then please provide:-  

(i)  Its location and complete facilities detail along with its total expenditure    
spent on it. 

(ii)During last two years how many patients were treated there, complete detail 

may be provided. 
Question No.3026 

Mover: Malik Noor Salim Khan  
Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that:-  
(a) Were there literacy trainning Resource centers established with the assistance of 

Norwegian Government under Basic Education Programe (BEP) all over the Khyber 
Pakhthunkhwa for the purpose of tranning primary teachers?  

(b) If yes then how many teachers have been trained from these centers all over province 
till date and how many such centers are in district Lakki Marwat.  

  3027:  عوال ًوجش 

هفتی عیذ ربًب ى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش عوؽل ویلفئیش اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هضکوہ کے هختلف امالع  هیں هؼزوس ثچوں کیلئے تؼلیوی اداسے کبم کش سہے آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
ہیں ؟ 

کب  رواة احجبت هیں ہو توفوثے کے کي کي امالع هیں هؼزوس ثچوں کے تؼلیوی اداسے ( الف)اگش( ة)

ٍ اوس کتٌے کتٌے هؼزوس ثچے تؼلین صبفل کش سہے ہیں ًیض هزکوسٍ اداسوں هیں اعبتز     هورود ہیں اوس اى هیں 
ػولہ کی تفقیل ثھی عکول وائض الگ الگ فشاہن کی ربئے۔  

Question No.3028 
Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly  
Will the Minister of Higher Education states that: 

(a) Is there any Management Science College in District Lakki Marwat ?  
(b) If yes then please provide:. 

(i) How many students are studying in this college? please provide class 
wise strength of student.  

(ii) What subjects are offered in this college for students ?  

(iii) Give complete details of facilities available for students and teaching 
staff. 

(iv)  Is imparting of education done in shifts.  
Question No.3029 
Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly  

Will the Minister of Higher Education states that: 
(a) Is there any Mnanagement Science College in District  Lakki Marwat?  

(b) If yes then please provide:. 
(i) Is self- finance students given priority in admission? 
(ii) Whether self finance students given priority studying in morning shift.  



(iii) What is the basic criteria for self finance scheme and who is 
monitoring its finances? Give complete detail of this scheme.  

  3030:  عوال ًوجش 
هفتی عیذ ربًب ى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش کھیل و عیبصت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ءعے تب صبل هضکوہ هیں هختلف پوعٹوں پش هختلف کیڈس کے لوگوں کو 2013کہ آیب یہ دسعت ہے( الف)

ثھشتی کیب گیب ہے ؟ 

عے تبصبل ثھش تی ؽذٍ افشاد کے ًبم ، پتہ ، ڈوهیغبئل ، 2013کب  رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف) اگش( ة)
م اهیذواسوں کے ًبم پتہ اوس ًب کبهی ٹیغٹ اًٹشویو کے ًوجش و رولہ کبغزات کیڈس وائض فشاہن کیئے ربئیں ًیض ًب کب

کی وروہبت ثھی ثتبئی ربئے ۔  
  3031:  عوال ًوجش 

رٌبة فبلش هضوذ خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ى کے تضت اى آیب یہ دسعت ہے کہ ري گبڑیوں کے پبط ثبلبػذٍ سوٹ پشهٹ ًہ ہوں  تو ٹشیفک اہلکبس لبًو( الف)

ہضاس سوپے  تک کب ثھبسی رشهبًے ػبئذ کشتے ہیں ؟ 5000پش 
کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔  (الف)اگش ( ة)

گضؽتہ دو عبلوں هیں اط هذ هیں فوثہ ثھش عے کل کتٌی رشهبًے کی سلن اکھٹی  کی گئی  ۔ ملغ وائض     

کتٌی سلن ٹشیفک اہلکبسوں  کو ثطوس کویؾي  تفقیالت  ثتبئی ربئے۔ ًیض     روغ ؽذٍ  رشهبًے کی سلن هیں عے
دی گئی اوس کظ لبًوى کے تضت دی گئی تفقیل فشاہن کی ربئے۔   

  3032:  عوال ًوجش 
هفتی عیذ ربًب ى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ے کب اسادٍ کیب ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ًےعشعجض  پختوًخوا ثٌبى( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ فوثے کے هختلف همبهبت پش دسخت لگبسہب ہے ؟ ( ة)

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(الف)اگش ( د)
 (i)  هضکوہ کي کي امالع هیں کي کي همبهبت پش دسخت لگبًب چبہتب ہے اط هٌقوثے کیلئے

هضکوہ ًے کیب الذاهبت اٹھبئے ہیں ؟ 

 (ii)  اة تک کتٌے دسخت کوًغی الغبم اوس لیوت هیں خشیذے گئے ہش ملغ کیلئے خشیذے گئے
دسختوں کی تؼذادالغبم اوس لیوت کی تفقیل الگ الگ فشاہن کی ربئے۔  

  3033:  عوال ًوجش 
هفتی عیذ ربًب ى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش عوؽل ویلفیئش اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هختلف امالع هیں هؼزوس لوگوں هیں ویل چیئشص اوسعالئی هؾیٌیں ( الف)
تمغین کی  ہیں ؟ 

ءعے تب صبل هضکوہ ًے ري ري امالع هیں ویل چیئش 2013کب رواة احجبت  هیں ہو  تو عبل (الف)اگش ( ة)
گ الگ ایئش وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  ص اوس             عالئی  هؾیٌیں  تمغین کی ہے ہش ملغ کی ال

  3034:  عوال ًوجش 

هفتی عیذ ربًب ى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں  تؼیٌبت   (PPHI)آیب یہ دسعت ہے کہ  فوثے کے هتؼذد  عشکبسی هالصهیي  پی ، پی ، ایچ ، آئی ( الف)
ہیں  ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ تؼیٌبت ؽذٍ هالصهیي کی تؼذاد اوس اى کے ػہذوں کی ( الف)اگش ( ة)

تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
  3035:  عوال ًوجش 

هفتی عیذ ربًب ى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کب اداسٍ فوثہ ثھش هیں فضت کے هختلف ؽؼجوں  (PPHI)آیب یہ دسعت ہے کہ پی ، پی ، ایچ ، آئی ( الف)

هیں لبًوًی هوس پش  کبم کش سہب ہے ۔ 



کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ اداسٍ کب فوثبئی صکوهت عے ري ؽشائو کے تضت  ( الف)اگش ( ة)
 هؼبہذٍ ہوا ہے اًکی  هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3036:  عوال ًوجش 
، ُسکي فوثبئی اعوجلی هفتی عیذ ربًب ى فبصت: هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں فوثے کے هختلف چھوٹے  ثڑے ہغپتبلوں کی 2014-15اوس  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ عبل( الف)

تشلی اوس ادویبت کی هذ هیں فٌڈص فشاہن کیب گیب ہے ؟       تؼویش و 

کی تؼویش غشیت و ًبداس لوگوں هیں تمغین ُؽذٍ  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ سلوم کب ہغپتبلوں ( ة)
ادویبت اوس ویکغیي کب        سیکبسڈ هورود ہے ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هزکوسٍ دو عبلوں کے دوساى خشچ ؽذٍ سلن اوس ثمبیب سلن (ة)و(الف)اگش ( د)
وائض اوس ملغ وائض فشاہن کی ربئے ۔       کی تفقیل ہغپتبل 

  3037:  عوال ًوجش 

رٌبة ثخت ثیذاس  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اهذاد ، ثضبلی و آثبد کبسی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے صلضلہ هتبحشیي هیں اهذاد تمغین کی گئی ہے ؟   2015ًوهجش 26آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
هیں ري  افشاد  کو اهذاد    PK-94,95,96ے صلمہ ربت کب رواة احجبت هیں ہو تو دیش لوئش ک( الف) اگش( ة)

دی گئی ہےکے ًبم ، پتہ ،  یوًیي کوًغل ، سلن کی تفقیل ثوؼہ کل سلن فشاہن کی ربئے ۔  

  3038:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اهذاد ، ثضبلی و آثبد کبسی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
صبلیہ صلضلے هیں هتبحشیي کو خوساک اوس سہبئؼ کی هذ هیں اهذاد هہیب کی گئی ہے  ؟  ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)

      (i) دیش لوئش کے صلمےPk,94,95,96 هیں اهذاد کی لغٹ، یوًیي کوًغل وائض اوس گبؤں کی ثٌیبد پش
فشاہن کی ربئے۔  

      (ii)فقیل اوس هتؼلمہ اداسے کب ًبم ثھی ثتبیب ربئے۔  اهذادی پیکچ کی ت
     (iii)  اهذادی پیکچض کو هتبحشیي تک پہٌچبًے هیں کوى عب هشیمہ کبس اپٌب یب گیب ہے تفقیل فشاہن کی

ربئے۔  

  3039:  عوال ًوجش 
رٌبة ثخت ثیذاس  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ صبل ہی هیں ویلذ کوًغل عیکشٹشییض کی ثھشتی کی گئی ہے ؟ ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ثھشتیبں هیشٹ کی ثٌیبد پش کی گئی ہے ؟ ( ة)

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(الف)اگش( د)
 (i)  ، دیش اپش اوس دیش لوئش کے صلمہ ربت هیں ري افشاد کو ثھشتی کیب گیب ہے اى کے ًبم

سصلٹ کی کبپی فشاہن کی ربئے ۔   NTSپتہ ، لوهی ؽٌبختی کبسڈ ، تؼلیوی کوائف ثوؼہ 
 (ii)  هزکوسٍ ٹغٹ کی هذ هیں(NTS)  اداسٍ کو کتٌی فیظ ادا کی گئی ہے هکول تفقیل

فشاہن کی ربئے ۔  

  3040:  س عوال ًوت
رٌبة  یبعیي خلیل فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
عے 2013پشوگشام هیں تؼیٌبت ہے اوس MNCHءعے 2010آیب یہ دسعت ہے کہ ڈاکٹش فبصت گل عبل ( الف)

کب م کشسہب ہے ؟  MNCH  (Provincial Coordinator)فوثبئی  کبسڈًیٹش 

) ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ڈاکٹش کیخالف هختلف لغن کے اًکوائشیبں ثھی ہوئی ہیں روکہ ایظ، او آیب یہ( ة)
هبہش ًذین ًے کی ہیں ؟ EPIاثشاہین اوس ڈپٹی ڈائشیکٹش ( ڈسگ

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ڈاکٹش غیش لبًوًی هشیمے عے پشاوًؾل کواسڈًیٹش ثٌب ہے اوس یہ کہ اى کی ( د)
MBAخیش یوًیوسعٹی آصاد رووں کؾویش کی ہے اوس ػیي اعی ولت رت وٍ الخیش یوًیوسعٹی کے کی ڈگشی ال

ثھی ًہیں لی گئی تھی ؟  NOCهبلت ػلن تھے هزکوسٍ ڈاکٹش هالصهت ثھی کشسہب تھب اوس هضکوہ عے چھٹی یب 



ے تضت کی گئی کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ ڈاکٹش کی تؼیٌبتی کظ لبًوى ک( د)تب (الف)اگش      (د)
هزکوسٍ ڈاکٹش کیخالف کی گئی اًکوائشی اوس ڈگشی کی هکول هؼلوهبت فشاہن کی ربئے۔  

  3041:  عوال ًوجش 
رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هہ ًے گبڑیبں خشیذی ہیں ؟ ءعے تبصبل  هضک2013آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف) 
کو االٹ کی گئی ًیض MPAsکب رواة احجبت هیں ہوتو کي کي وصساء ،پبسلیوبًی عیکشٹشیض اوس (الف)اگش ( ة)

 گبڑیوں کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔
  3042:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
گے کہ  کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں 

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ ثھش هیں ڈعٹشکٹ کوًغل ختن کشدئیے گئے ہیں ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ڈعٹشکٹ کوًغل کوہبٹ کی پشاپشٹی اوس فٌڈ کظ کو هٌتمل کیب گیب ہے (الف)اگش ( ة)
تفقیالت فشاہن کی ربئے۔  

  3043:  عوال ًوجش 
فوثبئی اعوجلی  هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي: هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کوہبٹ هیں لوڈًگ اى لوڈًگ ٹیکظ ، عیوٌٹ فیکٹشی و تیل کے پیذاواسی ػاللوں عے وفول کیئے ( الف)
ربتے ہیں ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو ڈعٹشکٹ کوًغل کے ختن ہوًے کے ثؼذ یہ ٹیکظ کوى وفول کشسہب ( الف) اگش( ة)
کے دوساى لوڈًگ اى لوڈًگ ٹیکظ کے ًیالهی  کے اؽتہبس اوس 2015-16اوس  2014-15، 2013-14ہے عبل 

دیگش هؼلوهبت فشاہن کی ربئے۔ 

  3044:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ػولہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ٹ چھبؤًی هیں والغ ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ  کوؾٌش آفظ کوہب( الف)
هیں ثٌبئے گئے عشکبسی دفبتش کوؾٌش  کوہبٹ  کے اعتؼوبل هیں ہیں ؟ KDAآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ( ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کوؾٌش  کوہبٹ  کے صیش اعتؼوبل توبم دفبتش کی تفقیالت اوس (ة)و(الف)اگش ( د)
ػولے کی هکول تفقیالت هہیب کی ربئے۔  

  3045:  ثش عوال ًن
هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیشًگشاًی ملغ کوہبٹ هیں سیغٹ ہبؤعض اوس گیغٹ ہبؤعض هورود ہیں ؟ ( الف)
گیغٹ ہبؤعض کی تؼذاد کی تفقیل فشاہن کی  کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ سیغٹ ہبؤعض اوس(الف)اگش ( ة)

ربئے۔  
  3046:  عوال ًوجش 

رٌبة هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
لکی هشوت هیں کتٌے ٹیوة ویل  هورود  ہیں اوس کتٌے ٹیوة ویلض عے  ػوام کو پبًی کی فشاہن ربسی ( الف)

ري عے پبًی کی فشاہوی هؼطل ہے اى کی وروہبت ثتبئی  ثوؼہ تؼذاد اوس رہبں والغ ہیں کے ًبم کی ہے اوس 
تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3047:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش عوؽل ویلفئیش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کہ اعپیؾل ایزوکیؾي عکول صیبت آثبد ، یکہ توت اوس ًؾتش آثبد پؾبوس هیں والغ ہیں ري آیب یہ دسعت ہے ( الف)
هیں کبفی تؼذاد هیں گوًگے ثہشے اوس هغزوس ثچے صیش تؼلین ہیں  ؟ 



کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ عکولوں هیں تؼیٌبت ػولہ ، اعبتزٍ اوس اًکے صیش اعتؼوبل (الف)اگش ( ة)
کی تفقیل ( تیل )عے توبم گبڑیوں هیں اعتؼوبل ہوًے والے 2013اہن کی ربئے ًیض  روى گبڑیوں کی تفقیل فش

 ثھی فشاہن کی ربئے۔ 
  3048:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ًبم پش هلجبء عے فیظ وفول کی ربتی ہے ؟ فوثہ ثھش هیں ؽبہیي عکبؤٹ کے ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو پشائوشی عکولض کے هلجبء کو عکبؤٹ کیوں ًہیں کشایب ربتب ًیض رو (الف)اگش ( ة)
فیظ وفول کی ربتی ہے اعکی تفقیل ملغ وائض فشاہن کی ربئے۔  

  3049:  عوال ًوجش 
عوجلی هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی ا: هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں کوہبٹ ثوسڈ هیں هختلف گشیڈ هیں ثھشتیبں کی گئی ہیں ؟2014-15اوس2013-2014عبل ( الف)  
کب رواة احجبت هیں ہو تو ثھشتی ؽذٍ هالصهیي کے ڈوهیغبئل ، ؽٌبختی کبسڈ کی کبپی اوس اخجبسات (الف)اگش ( ة)

کی هکول تفقیالت فشاہن کی ربئے۔  کے اؽتہبسات 
  3050:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثشائے اػلی  تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں کالط فوس کی ثھشتی کی گئی ہے ؟ 2015-16اوس 2014-15کوہبٹ یوًیوسعٹی هیں عبل  ( الف)

احجبت هیں ہو تو اى ثھشتی ُؽذٍ هالصهیي  کے ڈوهیغبئل ، ؽٌبختی کبسڈ کی کبپی اوس کب رواة (الف)اگش ( ة)
اخجبسات کے اؽتہبسات کی هکول تفقیالت فشاہن کی ربئے۔ 

  3051:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش خوساک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

دسعت ہے کہ فوثہ ثھش هیں آٹب کی  لیوت هیں دى ثذى امبفہ ہوسہب ہے ؟  آیب یہ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ لیوتوں کے تؼیي کے لئے عپشین کوسٹ  آگ پبکغتبى ًے ثھی ایکؾي لیب ہے ؟ ( ة)
ت کلو ُعپش فبئي آٹب کی لیوت کتٌی ہے ۔ ًیض  صکوهت لین20کے رواثبت  احجبت هیں ہوں تو (ة)و(الف)اگش ( د)

هیں کوی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
  3052:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ثھشتی کئے  عے تب صبل اعبتزٍ اوس دیگش عٹبف 2013آیب یہ دسعت ہے کہ لکی هشوت هیں روالئی ( الف)

گئے ہیں ؟ 
۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو ( ة)

  (i)   هزکوسٍ ػشفہ هیں کتٌے اعبتزٍ و دیگش عٹبف ثھشتی کئے گئے ہیں ۔
(ii) NTS  ٹیغٹ کب سیضلٹ ثوؼہ ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم ، ولذیت ، عکوًت تؼلیوی

ئے ۔ لبثلیت اوس ٹغٹ هیں دئیے گئے ًوجشات کی تفقیل فشاہن کی رب

  3053:  عوال ًوجش 
رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
فٌڈ فشاہن کشتی ہے؟  PTC آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت عکولو  ًکو ( الف)
صؽتہ دو عبلوں هیں صلمہ پی کے کب رواة احجبت هیں ہو تو  اعتؼوبل کب هشیمہ کبس اوس گ( الف)اگش( ة)

فٌڈص دیب گیب ہےاوس اى کو کي هذا ت هیں خش چ کیب گیب تفقیل عکول وائض فشاہن  PTCهیں کتٌے عکولوں کو 75
کی ربئے ًیض هزکوسٍ عکولوں هیں کبم هکول ہو ا ہے یب ربسی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3054:  عوال ًوجش 
کي فوثبئی اعوجلی رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُس: هٌزبًت

کیب وصیش تواًبئی و ثشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ خیجش پختوًخوا آئل ایٌڈ گیظ سیگولیٹشی اتھب سٹی کب لیبم ػول هیں الیب گیب ہے؟ ( الف)



ربئے۔ کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ اتھبسٹی کو هختـ ؽذٍ اُهوس کی تفقیل فشاہن کی ( الف)اگش ( ة)
  3055:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشهوافالت و تؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ملغ لکی هشوت هیں هورود سیغٹ ہبؤعض ، ثبسک هغتشی کی تفقیل ثوؼہ سلجہ صهیي ، کوشوں کی تؼذاد ( الف)
فشاہن کی ربئے۔  2014-15فیل ثشائے عبل اوس تؼویشات پش اٹھٌے والےاخشاربت کی تف

  3056:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

اوس ہغپتبل هورود ہیں ؟   RHCs,BHUsلکی هشوت هیں( الف)
تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ کب رواة احجبت هیں ہو تو اى هیں هورود عہولیبت کی ( الف) اگش( ة)

  3057:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش داخلہ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ملغ لکی هشوت هیں ًو تؼویش ہوًے والی ریل کے عبتھ عبتھ پشاًی ػوبست هیں ثھی لیذی هورود ہیں؟ ( الف)
ہو تو ًئی اوس پشاًی ػوبست هیں لیذیوں پش اٹھٌے والے اخشاربت کی تفقیل  کب رواة احجبت هیں( الف)اگش ( ة)

عے تب صبل فشاہن کی ربئے۔  2015ثوؼہ لیذیوں کی تؼذاد   روالئی 

  3058:  عوال ًوجش 
رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
هورود ہیں؟   RHCsاوس   BHUsآیب یہ دسعت ہے کہ ملغ لکی هشوت هیں ( الف)
کی تؼذاد اوس ًبم کی تفقیل ػلیضذٍ  RHCsاوس   BHUsکب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ( الف)اگش ( ة)

ػلیضذٍ فشاہن کی ربئے۔ ًیضگضؽتہ دو عبلوں  هیں اى فضت کے هشاکض عے هغتفیذ ہوًے والے هشینوں کی کل 
ػذاد ثھی ثتبئی ربئے۔ ت

  3059:  عوال ًوجش 
رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ   دوس صکوهت هیں رشائن هیں کوی آئی ہے ۔ ( الف)
دسد ہوئیں اى  FIRعے تب صبل ملغ لکی هشوت هیں کتٌی  2015کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش ( ة)

کب  تمبثلی ربئضٍ  2015کےعبتھ  2014کی تفقیل ًوػیت کے لضبظ عے ػلیضذٍ ػلیضذٍ فشاہن کی ربئے۔ عبل 
کتٌی  پش ػول دسآهذ ربسی ہے۔  پش تفؾیؼ کے ثؼذ  کبسسوائی ختن کی گئی اوسFIRپیؼ  کیب ربئے۔ ًیض کتٌے 

هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3060:  عوال ًوجش 
رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
کب اداسٍ لبئن کیب ہے؟  Rescue 1122آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ًے ( الف)
ت هیں ہو تو هزکوسٍ اداسٍ هیں گضؽتہ دو عبلوں هیں کتٌی ثھشتیبں کی گئیں ہیں ًیض  کب رواة احجب( الف)اگش ( ة)

یہ کوى کوى عی خذهبت عش اًزبم دیتی ہیں، هکول تفقیل فشاہن کی ربئیں۔ 
Question No. 3061 

Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly  
Will the Minister of Sports state that:  
(a) Has the department planned regional games on division level.  

(b) If the answer to (a) is yes than please provide the following information.  
(i) How many events of games have been planned for different 

divisions? Please provide the complete details of games for 
each division.  



(ii) How much budget is allocated for expenditure on these 
games? Please provide complete details of allocation and 

expenditure division wise.  
(iii) Also please inform the venues selected for each games event, 

division wise along with details of teams that are taking part 
in these games.  

 (iv)  What is the basic criteria for selcting of teams for these  

Games. 
Question No. 3062 

Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly  
Will the Minister of Sports state that:  
(a) How many game events had been conducted by the department since july 2013.  

(b) Please provide complete details of the said events including their budget and 
expenditure event wise. 

  3063:  عوال ًوجش 
رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ پبًچ عبلوں هیں ایوة ٹیچٌگ ہغپتبل  ، عول ہغپتبل آیجٹ آثبد اوس تضقیل ( الف)
گئی ہیں ؟ ہغپتبل صویلیبں هیں ثھشتیبں کی 

 کب رواة احجبت هیں ہو تو توبم  تؼیٌبتیوں کی  تفقیل کیڈس وائض فشاہن کی ربئے ۔ (الف)اگش ( ة)
  3064:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشاولبف، صذ    وهزہجی اهوس اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ہبٹ هیں هضکوہ  کی هلکیت اسامی هورود ہے  ري پش کچھ لوگوں کب لجنہ آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ  کو( الف)

ہے ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ اسامی کو واگضاس کشاًے  کے لئے  هضکوہ ًے کیب الذاهبت (الف)اگش ( ة)

 اٹھبئے ہیں هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3065:  عوال ًوجش 
کي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ ،ُس: هٌزبًت

کیب وصیشػولہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ کوؾٌش ہبؤط اوس ڈپٹی کوؾٌش ہبؤط کو ہبٹ وعیغ و ػشیل سلجے پش لبئن ہیں  ؟ ( الف)
تک  عبالًہ 2015عے 2013کب رواة احجبت هیں ہو تواى کے سلجے کی تفقیل  ًیض عبل (الف)اگش ( ة)

تؼذاد کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔   اخشاربت اوس هالصهیي کی
  3066:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین ملغ ایجٹ آثبد هیں هختلف کیڈس کی آعبهیبں خبلی ہیں ؟ ( الف)

هیں توبم پشائوشی، هڈل ، ہبئی  اوس ہبئیش 48اوس پی کے 47کب رواة احجبت هیں ہوتو  پی کے (الف)اگش ( ة)
ثوائض   عکولوں هیں کالط فوس اوس ٹیچش کی خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے /عیکٌڈسی گشلض

تی ہے تفقیل فشاہن ًیض  صکوهت کت تک اى عکولوں هیں خبلی آعبهیوں پش ثھشتی کشًے کب اسادٍ سکھ
کی ربئے۔  

  3067:  عوال ًوجش 

هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ءهیں ًئے 2015-16ء اوس عبل 2014-15ء، 14-2013آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ لکی هشوت هیں عبل( الف)
ٹیوة ویلوں کی هٌظوسی ہوئی تھی؟ 



-16ء اوس عبل 2014-15ء، 14-2013کب رواة احجبت هیں ہو توملغ لکی هشوت هیں عبل( الف)اگش ( ة)
اوس کتٌے ًب کبم ہوئے۔ (  کبهیبة) ءهیں  کتٌے ٹیوة ویلوں کی هٌظوسی ہوئی تھی۔ اى هیں کتٌے هکول 2015

ًیض ًبکبم ہوًے کی وروہبت ثتبئی  ربئے۔ 
  3068:  عوال ًوجش 

صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة عشداس اوسًگ: هٌزبًت
کیب وصیش ہبؤعٌگ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت خیجش پختوًخوا هختلف امالع هیں ہبؤعٌگ عکین ثٌب سہی ہے ؟ ( الف)

  کب رواة احجبت هیں ہوتو فوثہ ثھش کی ہبؤعٌگ عکویوں  کی تفقیل ملغ وائض  ثتبئی  ربئے ًیض(الف)اگش ( ة)
هضکوہ ہبؤعٌگ کے صیش کٌٹشول رو عکیویں ؽشوع کی گئی ہیں اًکی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  3069:  عوال ًوجش 
رٌبة  عیذ عشداس صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت     اسؽبد  فشهبئیں گے کہ   

وصیش ثلذیبت اپٌے فواثذیذ (لوکل گوسًوٌٹ فٌڈ)آیب یہ دسعت ہے کہ همبهی صکوهتوں کے لیبم عے پہلے ( الف)
پش هختلف صلموں کو ربسی کشتے تھے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ چتشال کے لئے ثھی فٌڈ ربسی کئے گئے تھے ؟ ( ة)
تک ملغ چتشال کے لئے هختـ فٌڈ 2015عے2014کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عبل (ة)و(الف)اگش ( د)

تفقیالت فشاہن کی ربئے۔   اوس دئیے گئے هٌقوثوں کی

  3070:  عوال ًوجش 
هفتی   عیذ  ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کی ثبلبػذٍ اعوجلی عے هٌظوسی   (ADP)ء کے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

ہوئی ہے ؟  

کو ثؼذ هیں تجذیل کیب گیب ہے ؟  (ADP)یب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ آ( ة)
کو اعوجلی فلوس عے هٌظوسی کے ثؼذ  (ADP)کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توهزکوسٍ (ة)و(ا)اگش( د)

 کی کبپیبں  ثھی فشاہن کی ربئیں ۔      (ADP)کیوں  تجذیل کیب گیب ہے ورہ ثتبئی ربئے ًیض دوًوں 
  3071:  عوال ًوجش 

رٌبة  عیذ عشداس صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت   اسؽبد  فشهبئیں گے کہ   
آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ چتشال هیں کئی ڈعپٌغشیوں کے لئے  ػوبستیں  تیب س ہیں ري کو اة تک ( الف)

اعتؼوبل هیں ًہیں الیب گیب ہے ۔ 
ات هیں ہو تو هزکوسٍ ػوبستوں کی تؼذاد  ثتبئی ربئے ًیض هضکوہ  اى کو کت  تک  کب رواة احت(الف)اگش ( ة)

اعتؼوبل هیں الًے کب اسادٍ سکھتی ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  3072:  عوال ًوجش 
رٌبة وریہ  الضهبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ   
ے کہ هضکوہ فضت ملغ هبًغہشٍ هیں هختلف رگہوں هیں کالط فوس کی آعبهیبں خبلی آیب یہ دسعت ٍ( الف)

تھیں ؟ 

فبصت ًے ثھشتیبں کی ہیں ؟ DHOآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى آعبهیوں پش ( ة)
کے دوساى کل کتٌی آعبهیوں پش ثھشتیبں کی گئی 2015کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عبل (ة)و(الف)اگش ( د)

کی کبپیبں ثھی (appointment orders)ہیں ًیض ثھشتی ُؽذٍ افشاد کی هیشٹ لغٹ اوس تؼیٌبتی کے اصکبهبت 
فشاہن کی ربئیں ۔ 

  3073:  عوال ًوجش 

صت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی هوالًب هفتی فنل غفوس فب: هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ًبًغیش،اوس گوکٌذ   ػوام کو هجی عہولیبت ,ًواں کلے ڈوکڈٍ، توسوسعک ، BHUsآیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
اوس خذهبت  اًزبم دے سہے ہیں ؟ 

کب کبم کشًب ثھی کی تؼویش هیں ًہبیت مشوسی هشهت و ثضبلی BHUsآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ( ة)

مشوسی ہے ؟ 



کی هکول ثضبلی و هشهت پش کتٌب کتٌب خشچ آئے گب ًیض BHUکے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ہش (ة)و(ا)اگش ( د)
آئٌذٍ عبل صکوهت کب اى هجی اداسوں کی ثضبلی کے لئے کتٌب فٌڈص هختـ کشًے کب پشوگشام ہے؟ تفقیل فشاہن 

کی ربئے۔  
  3074:  عوال ًوجش 

هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  :هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں ہبئی تب ہبئیش عیکٌڈسی  عکولض ( الف)

کے اپ گشیڈ ہوئے ہیں؟ ( لڑکیوں/لڑکے)
لکی هشوت هیں کتٌے  ہبئی تب ہبئیش عیکٌڈسی  عکولض  کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ( الف)اگش ( ة)

کے اپ گشیڈ ہو ئے ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ ( لڑکیوں/لڑکے)
گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی عشگشهیبں  ؽشوع  کی گئی ہیں ۔ 

  3075:  عوال ًوجش 

فوثبئی اعوجلی هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

( لڑکیوں/لڑکے)آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ٍ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں  پشائوشی عکولض ( الف)
کے اپ گشیڈ ہوئے ہیں؟ 

کے اپ گشیڈ ( ڑکیوںل/لڑکے)کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ لکی هشوت هیں کتٌے  پشائوشی  ( الف)اگش ( ة)

ہو ئے ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی 
عشگشهیبں  ؽشوع  کی گئی ہیں ۔ 

  3076:  عوال ًوجش 
هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کہ  کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے

کے ( لڑکیوں/لڑکے)آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ٍ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں ہبئی  عکولض ( الف)
اپ گشیڈ ہوئے ہیں؟ 

کے اپ گشیڈ ہو ئے ( لڑکیوں/لڑکے)کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ لکی هشوت هیں کتٌے  ہبئی  ( الف)اگش ( ة)
ئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی عشگشهیبں  ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی رب

ؽشوع  کی گئی ہیں ۔ 

  3077:  عوال ًوجش 
هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
کے ( لڑکیوں/لڑکے)هڈل   عکولض  آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ٍ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں( الف)

اپ گشیڈ ہوئے ہیں؟ 

کے اپ گشیڈ ہو ئے ( لڑکیوں/لڑکے)کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ لکی هشوت هیں کتٌے  هڈل ( الف)اگش ( ة)
ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی عشگشهیبں  

ی ہیں ۔ ؽشوع  کی گئ
  3078:  عوال ًوجش 

هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں پشائوشی ، هڈل ،  ہبئی اوس  ہبئیش ( الف)

ں کی تؼویش ہوئی ہے؟ کی عکولو(  لڑکیوں/لڑکے)عیکٌڈسی  عکولض 
آیب یہ دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکولوں کی تؼویش هکول کشکے هضکوہ کے صوالے کئے گئے ہیں؟ ( ة)
کے  رواثبت  احجبت هیں ہو ں تو کتٌے عکولوں هیں تؼلیوی عشگشهیبں  ؽشوع  کی گئی (  ة)و ( الف)اگش ( د)

ہیں اى کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
  3079:  عوال ًوجش 

هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

( لڑکیوں/لڑکوں)آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں  ملغ لکی هشوت هڈل  تب ہبئی عکولض  ( الف)

کے اپ گشیڈ  ہوئے ہیں؟ 



لڑکیوں کے /لکی هشوت هیں کتٌے هڈل تب ہبئی عکولض لڑکوں کب رواة احجبت هیں  ہو تو  ملغ( الف)اگش ( ة)
اپ گشیڈ ہوئے ہیں۔ اى کے  ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ 

تؼلیوی عشگشهیبں ؽشوع ہوچکی ہیں؟ 
  3080:  عوال ًوجش 

هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش

کے ( لڑکیوں/لڑکوں)آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں  ملغ لکی هشوت پشائوشی تب  هڈل ( الف)

اپ گشیڈ  ہوئے ہیں؟ 
لڑکیوں کے اپ /کب رواة احجبت هیں  ہو تو  ملغ لکی هشوت هیں کتٌے پشائوشی عکولض لڑکوں( الف)اگش ( ة)

وئے ہیں۔ اى کے  ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ گشیڈ ٍ
تؼلیوی عشگشهیبں ؽشوع ہوچکی ہیں؟ 

  3081:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش داخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہے کہ هضکوہ هیں   سیغشچ آفیغش لبًوى اوس اعغٹٌٹ پجلک پشاعکیوٹش کی ثھشتیبں ہوئی ہیں آیب یہ دسعت ( الف)
؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو سیغشچ آفیغش لبًوى اوس اعغٹٌٹ پجلک پشاعکیوٹش کے  اًٹشی ٹیغٹ ، (الف)اگش ( ة)

اًٹشویو او سثھشتی کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
  3082:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ عشداس صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  :هٌزبًت
کیب وصیشریل خبًہ ربت     اسؽبد  فشهبئیں گے کہ   

صکوهت فوثے کے ریل خبًہ ربت کے لئے فٌڈ هختـ کشتی ہے ؟ ( الف)

ءعے تبصبل فوثے کے توبم ریل خبًہ ربت کے فٌڈص کی   2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف)اگش (  ة) 
فشاہن کی ربئے۔   تفقیالت

  3083:  عوال ًوجش 
رٌبة عیذ عشداس صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفٌؼت و صشفت     اسؽبد  فشهبئیں گے کہ   

آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ٹیکٌیکل ایزوکیؾي کو خقوفی اہویت دے سہی ہے اوس اعکے لئے فٌڈ ثھی ( الف)
هختـ  کیب  ہے ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ چتشال هیں ٹیکٌیکل ایزوکیؾي کے لئے  کتٌب فٌڈ هختـ کیب ہے  (الف)اگش ( ة)
تفقیالت فشاہن کی ربئے۔  

  3084:  عوال ًوجش 

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشهبل اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

دفبتش هورود ہیں ؟ /ثوًیشتضقیل پبچب کے تضقیلذاس کے لئے عشکبسی ػوبست آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هورودٍ تؼویشات خغتہ صبل ہوًے کی ورہ عے لبثل اعتؼوبل ًہیں اوس اعکی ( ة)

دوثبسٍ تؼویش ًہبیت مشوسی ہے ؟ 

توں کی دوثبسٍ تؼویش کے لئے سلن آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ صکوهت  آئٌذٍ ثزٹ هیں هزکوسٍ خغتہ صبل ػوبس( د)
هختـ کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے ؟ 

ءکے دوساى  هزکوسٍ  2016-17کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو صکوهت کب آئٌذٍ  ثزٹ (د)تب(الف)اگش ( د)
ػوبست   کے لئے کتٌی سلن هختـ کشًے کباسادٍ  ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  /عشکبسی دفبتش

  3085:  عوال ًوجش 

رٌبة عیذ عشداس صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًتهٌزب
کیب وصیشهوافالت و تؼویشات   اسؽبد  فشهبئیں گے کہ   

عے تبصبل  هختلف تؼویشات  یؼٌی ػوبستوں ،عٹشکوں ،  2012آیب یہ دسعت ہے ۔کہ ملغ چتشال هیں عبل ( الف)
اوس پُلض کی هٌظوسی دی ربچکی ہے ؟ 

هیں ADPعے عبالًہ 2012وًی ؽبگشام سوڈ اوس ثوًی ؽٌذوس سوڈ کے لئے عبل آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ة( ة)

سلن هختـ کی ہے ؟ 



عے  تبصبل  توبم  هزکوسٍ 2012کے رواثبت احجبت هیں ہوں توملغ چتشال هیں عبل (ة)و(الف)اگش ( د)
صیش تکویل  تؼویشاتی کبم کی تفقیل فشاہن کی  ربئے  کہ کتٌے هٌقوثوں پش کبم هکول ہے اوس کتٌے هٌقوثے

ہیں ًیض ثوًی ؽبگشام سوڈ اوس ثوًی ؽٌذوس سوڈ کی ثھی تفقیالت فشاہن کشیں ۔ 
  3086:  عوال ًوجش 

هفتی عیذ ربًبى فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشهٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کی ثبلبػذٍ اعوجلی عے هٌظوسی   (ADP)پشوگشامکے عبالًہ تشلیبتی  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

ہوئی ہے ؟  
کو ثؼذ هیں تجذیل کیب گیب ہے ؟  (ADP)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ( ة)

کو اعوجلی فلوس عے هٌظوسی کے ثؼذ  (ADP)کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توهزکوسٍ (ة)و(الف)اگش( د)
 کی کبپیبں  ثھی فشاہن کی ربئیں ۔      (ADP)کیوں  تجذیل کیب گیب ہے ورہ ثتبئی ربئے ًیض دوًوں 

  3087:  عوال ًوجش 

عیذ عشداس صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشخضاًہ     اسؽبد  فشهبئیں گے کہ   

هضکوہ   فوثے کے توبم صلموں کے لئے تشلیبتی  فٌڈ ربسی کشتب ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
ءکے ربسی ؽذٍ فٌڈکی تفقیالت فشاہن کی ربئے۔  2015-16کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف)اگش( ة)

  3088:  عوال ًوجش 

رٌبة ػغکش پشویض فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش خضاًہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هلیي سوپے هختـ کئے گئے  300ایڈص کیلئے HIVکے ثزٹ هیں  2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)
ہیں  

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ سلن کو کظ هذ هیں تجذیل کیب گیب ہے تفقیل فشاہن کی ( الف) اگش( ة)

ربئے ۔ 
  3089:  عوال ًوجش 

عوجلی عیذ عشداس صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی ا: هٌزبًت
کیب وصیشصکواحوػؾش     اسؽبد  فشهبئیں گے کہ   

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ عبالًہ کشوڑوں سوپے صکواح کی هّذهیں فوثے کے هغتضمیي هیں تمغین کشتب ( الف)

ہے ؟ 
عے تبصبل ملغ چتشال کے کتٌے هغتضمیي هیں  صکواح  فٌڈص 2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف)اگش ( ة)

 یب گیب ہے۔ اًکے ًبم اوس تمغین ُؽذٍ فٌڈ کی تفقیالت فشاہن کی ربئے۔تمغین ک
  3090:  عوال ًوجش 

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ػوبست گضؽتہ صلضلہ هیں هتبحش آیب یہ دسعت ہے کہ گوسًوٌٹ پشائوشی عکول ؽش غؾے ملغ ثوًیش کی ( الف)

ہوئی ہے ؟رظ کی تؼویش ًہبیت مشوسی ہے ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہوتو صکوهت ًے  اعکی دوثبسٍ تؼویش کے لئے کتٌب فٌڈ ص هٌظوس کیب ہے (الف)اگش ( ة)

تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  3091:  عوال ًوجش 
عیذ عشداس صغیي فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

یشفضت    اسؽبد  فشهبئیں گے کہ   کیب وص
کے لئے هختلف هذ هیں فٌڈ هختـ کیب BHUsاوسRHCsآیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کے توبم ہغپتبلوں ( الف)

ربتب ہے  

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ فوثے ثھش کے هختلف ہغپتبلوں هیں ڈاکٹشص اوس دیگش عٹبف کی پوعٹیں ثھی ( ة)
خبلی ہیں ؟ 

هیں ملغ چتشال کو دئیے گئے توبم ہغپتبلوں کے 2015-16اثبت احجبت هیں ہوں تو کے رو(ة)و(الف)اگش ( د)
فٌڈ کی تفقیالت فشاہن کی ربئے ًیض هزکوسٍ ملغ هیں هورود خبلی آعبهیوں کی ثھی تفقیالت دی ربئے۔ 

  3092:  عوال ًوجش 

رٌبة ػغکش پشویض فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت



ں گے کہ  کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئی
 Injectable Drug Usersایڈص کے صیبدٍ تش هشیل HIVآیب یہ دسعت ہے کہ فوثے هیں  ( الف)

(IDU) ہیں ؟
کب رواة احجبت هیں ہو تو اى کی سوک تھبم کیلئے صکوهت ًے کیب الذاهبت کئے ہیں؟ تفقیل ( الف)اگش ( ة)

فشاہن کی ربئے  
  3093:  عوال ًوجش 

فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة ػغکش پشویض : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هلیي سوپے  300ایڈص کی سوک تھبم  کیلئے  HIVکے ثزٹ هیں  2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ ( ا)

هختـ کئے گئے تھے ؟ 
ایڈص کے هشینوں هیں امبفہ ہو سہب ہے ؟  HIVآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ سوص ثشوص ( ة)
اثبت احجبت هیں ہو ں تو اة تک هزکوسٍ فٌڈ هیں عے کتٌی سلن سیلیض ہو کش هضکوہ کے رو(ة)و(ا)اگش( د)

کو هوفول ہو چکی ہے ًیض ثمبیب سلن کیلئے هضکوہ خضاًہ عے ساثطے کظ هشصلے هیں ہیں ؟هکول تفقیل 
فشاہن کی ربئے ۔ 

  3094:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هؼذًیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ ایجٹ آثبد کے لئے عبل 109آیب یہ دسعت ہے کہ این ایظ عہبسا کو پشاعپکٹیٌگ  الئغٌظ ًوجش ( الف)
هیں دیب گیب تھب ؟ 2010

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ الئغٌظ عے هؼذًیبت کی پیذاواس اة ثھی ربسی ہے ؟ ( ة)
ٍ هزکوسٍ الئغٌظ فبعفیٹ کے لئے دیب گیب تھب اوس فبعفیٹ هؼلوم کشًے کے لئے آیب یہ ثھی دسعت ہے ک( د)

افغشاى ًے هؼبئٌہ ثھی کیب تھب ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ ایجٹ آثبد هیں ثالک عی کی ثھی ًیالهی ہوچکی ہے ؟ ( د)
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو (د)تب(الف)اگش ( ص)

(i)ى ًے ارشاء عے پہلے فبعفیٹ هؼلوم کشًے کے لئے هؼبئٌہ کیب کیب هضکوہ هؼذًیبت کے افغشا
ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

(ii)2010  عے اة تک هبہبًہ پیذاواس کی تفقیل ثوؼہ ربسی ُؽذٍ چبالى هہیب کی ربئے ۔

(iii) ارشاء کے ثؼذ هٌشل ٹیغٹٌگ لیجبسٹشی کی دوًوں سپوسٹ ثھی هہیب کی ربئیں۔
  3095:  عوال ًوجش 

رٌبة فخش آػظن وصیش فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش صکواح ػؾش اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

تک صکواح فٌڈ  تمغین کیب گیب ہے ؟ 2015عے 2013هیں عبل  PK-71آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ ( الف)

ا  تفقیل هیں هزکوسٍ  فٌڈ کہبں کہبں کظ کظ کو دیب گیPK-71کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش ( ة)
فشاہن کی ربئے ۔ 

  3096:  عوال ًوجش 
رٌبة فخش آػظن وصیش فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

تک هختلف  عڑکیں ، عکول اوس عٹیڈین 2015عے 2013هیں عبل  PK-71آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ ( الف)
تؼویش ہو ئے ہیں ؟ 

هیں کتٌی عڑکیں ، عکول اوس  PK-71تک  2015عے 2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش ( ة)
عٹیڈین هکول ہوئے اوس کتٌے ًب هکول ہیں اى کی  تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3097:  عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ائیں گے کہ  کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشم

تک اػلٰی تؼلین کے صقول  2001آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین هیں هختلف کیڈسص کے اعبتزٍ کو ( الف)
اوس هختلف کیڈس کے الصهی   کو سعغض پش خقوفی امبفی اًکشیوٌٹ هال کشتے تھے ؟  

کے الصهی کوسعغض  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین هیں ایک ریغی اػلٰی تؼلین اوس هختلف کیڈس( ة)

کشًے والے اعبتزٍ کی تٌخواہوں هیں اًتہبئی فشق ہے ؟ 



عے پہلے اوس ثؼذ کہ اعبتزٍ اػلٰی تؼلین پش فوائذ صبفل کشًے هیں  2001آیب یہ  ثھی دسعت ہے کہ ( د)
دہشے تفشیك کب ؽکبس ہیں ؟ 

 تؼلین صبفل کشًے  ٰآیبیہ  ثھی دسعت ہے کہ اى امبفی اًکشیوٌٹظ کے صقول عے اعبتزٍ هیں اػلی( د)
کے سصزبى هیں امبفہ هوکي تھب ؟ 

کب رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هضکوہ تؼلین توبم کیڈس کے اعبتزٍ کو اػلٰی تؼلین کے (د)تب ( الف)اگش ( ٍ)
صقول اوس هختلف کیڈس کے الصهی کوسعغض پبط کشًے پش کت تک امبفی اًکشیوٌٹظ دیٌے کب اسادٍ 

ثتبئی ربئے ۔ سکھتبہے  اگش ًہیں تو ورہ 

  3098:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کو  23-05-2009آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین ملغ هبًغہشٍ کے عشکل کب ال ڈھبکہ هیں هوسخہ ( الف)

تزٍ کے ٹشاًغفش ایڈرغوٌٹ کبآسڈس ربسی ہوا تھب ؟  اعب 6کے تضت  1938-45آسڈس ًوجش      

 GPSثٌزوثبًڈٍ کو  GPS,PSTپش مبهي ؽبٍ  6آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط آسڈس کے عیشیل ًوجش ( ة)
توڑم آکبصئی تجذیل  کیب گیب تھب ؟  

تب توڑم آکبصئی عشکل کبال ڈھبکہ کب عشهبئی عٹیؾي ہے رہبں دعوجش  GPSآیب یہ  ثھی دسعت ہے کہ( د)
فشوسی کے آخش تک عکول ثٌذ سہتے ہیں ؟ 

۔ :کب رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(د)تب ( الف)اگش ( د)

(i)  تک کی تٌخواٍ کیوں ثٌذ کی گئی ورہ  2011رٌوسی  31عے 2010هزکوسٍ اعتبد کی رٌوسی
ثتبئی ربئے ۔  

(ii)   هزکوسٍ اعتبد کی دسخواعت پشDO ( هشداًہ ) کو  28-02-2011ملغ هبًغہشٍ ًے هوسخہ
-2010کو همبهی کویوًٹی عے اًکوائشی کشاکش  ADOکے تضت عشکل 330-33آسڈس ًوجش 

هبٍ کی تٌخواٍ ثشآهذ کشًے اوس عشوط ثک هیں  13تک کی  31-01-2011تب   02-01

مشوسی اًذساد کی ہذایت کی تھی ؟ 
(iii)  اٍ  ثشآهذ کش کے عشوط ثک هیں مشوسی اًذساد اة تک هبٍ کی تٌخو 13هزکوسٍ اعتبد کی

کیوں ًہیں  ہوئی ورہ ثتبئی ربئے ۔ 
  3099:  عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ع کی هشس ملغ توسغش هیں تک  فوثے کے دیگش امال2016عے 2013آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

هیں اپ  16اوس عیکٌڈسی کے هختلف کیڈسص کے اعبتزٍ کی گشیڈ 15،14،12پشائوشی اعبتزٍ کی گشیڈ 
پشوهوؽي ہوئی ہیں ؟ /گشیڈیؾي 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  ملغ توسغش کے اعبتزٍ کو اپ گشیڈیؾي  کے ثؼذ اى کی عیٌیبسٹی عشوط ( ة)

یوٌٹ کے عبتھ ثمبیبربت ادا کش دیئے گئے ہیں ؟ ثک هیں دسد کش کے پشی هیچوساًکش
اوس ( هشداًہ و صًبًہ )کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو ملغ توسغش کے پشائوشی (ة)و(الف)اگش ( د)

عیکٌڈسی کے هختلف کیڈس کے اعبتزٍ کو ًئے پے عکیل کے هطبثك تٌخواہیں  دی ربسہی ہیں؟ اگش 
ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے  ۔ 

  3100:  عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین هیں اعبتزٍ کی تشلی عشوط عٌیبسٹی اوس اػلٰی تؼلین کی ثٌیبد ػول هیں ( الف)
الئی ربسہی ہے ؟  

دوعشے ملغ یب اثبئی ملغ هیں تجذیل ہوًے کی فوست هیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ایک ملغ عے( ة)

عشوط عٌیب سٹی   اػلٰی تؼلین کے ثزبئے ملغ هیں تجذیلی کی تبسیخ عے ؽوبس کی ربتی ہے  
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(الف) اگش( د)

 (i)  اط هشس کی پبلیغی عے هیشٹ پش اتش ًے والے اعبتزٍ کی صك تلفی ًہیں ہو سہی ۔
(ii)  تشلی هیں ایغی ثے رب ؽك کب خبتوہ کش کے هیشٹ کے / هضکوہ اعبتزٍ کی عٌیبسٹی پبلیغی

تضت فشف عشوط عٌیبسٹی اوس اػلٰی تؼلین پش عٌیبسٹی لغٹ هیں ؽبهل کش کے پشوهوؽي 

دیٌے کب اسادٍ سکھتی ہے اگش ًہیں تو ورہ ثتب ئی ربئے ۔   



  3101:  عوال ًوجش 
فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة صسیي گل : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ فوثبئی صکوهت ًے فوثے کے ڈاکٹشوں کیلئے ہیلتھ پشوفیؾٌل االؤًظ ( الف)

کے تیي دسربتی پیکچ کی تمغین کی هٌظوسی دی ہے ؟  
یکظ ًشعغض اوس کالط فوس وغیشٍ  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ فضت کے دیگش هالصم ، پیشاهیڈ( ة)

هزکوسٍ  االؤًظ عے هضشوم سکھے گئے ہیں ؟  

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو  صکوهت توبم ہیلتھ هالصهیي کیلئے تیي دسربتی  پیکچ (ة)و(الف)اگش ( د)
االؤًظ کت تک دیٌے کب اسادٍ سکھتی ہے ؟اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔    

  3102:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے ثٌیبدی عکیل هیں اپ  12عے عکیل  9هیں پیشا هیڈیکظ کو عکیل  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
گشیڈ کیب گیب تھب ؟ 

عشوط عٌیبسٹی هیں عیٌئش ہوں اًہیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے  کہ توبم پیشا هیڈیکظ خواوٍ ًئے ثھشتی ہوں یب( ة)
 دیب گیب ہے ؟ 12ثھی عکیل 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توکیب هضکوہ فضت پیشا هیڈیکظ هالصهیي کو عشوط (ة)و(الف)اگش ( د)

دیٌے کب اسادٍ سکھتب ہے اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔  16اوس  15،14عٌیبسٹی کے ثٌیبد پش عکیل
  3103:  عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : اًتهٌذ
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کو هضتشهہ هؼشاد ہوبیوى 06-10-2015آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ فوثبئی اعوجلی ًے هوسخہ ( الف)

هتفمہ هوس پشپبط کی تھی ؟  710فبصجہ این پی اے کی لشاسداد ًوجش 
دسعت ہے کہ  اط لشاس داد کے رسیؼے فوثبئی صکوهت عے پشائوشی کیڈس کے اعبتزٍ کو  آیب یہ ثھی( ة)

کشًے کی عفبسػ کی گئی  BPS-15,16,17تؼلیوی لبثلیت کے هطبثك پے عکیلض اپ گشیڈ کش کے 
تھی ؟ 

آیب یہ  ثھی دسعت ہے کہ هورودٍ فوثبئی صکوهت اػلٰی تؼلین کے عبتھ عبتھ پشائوشی ایزوکیؾي پش ( د)

وفی تورہ دے سہی ہے ؟ خـ
کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هضکوہ  ًے اة تک فوثبئی اعوجلی کے اط پبط (د)تب ( الف)اگش ( د)

کشدٍ لشاسداد پش کیب پیؼ سفت کی ہے  اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔ 
 

عتشھواں ارالط  

 
 3104:  عوال ًوجش 

اعوجلی هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی : هٌزبًت
کیب وصیشلبًوى   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل (الف)

تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 
ا خشچ کیب کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتي(الف)اگش ( ة)

گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  
  3105:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هؼذًیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ملغ ایجٹ آثبد کے لئے عبل 109عپکٹیٌگ  الئغٌظ ًوجش آیب یہ دسعت ہے کہ این ایظ عہبسا کو پشا( الف)

هیں دیب گیب تھب ؟ 2010
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ الئغٌظ عے هؼذًیبت کی پیذاواس اة ثھی ربسی ہے ؟ ( ة)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ الئغٌظ فبعفیٹ کے لئے دیب گیب تھب اوس فبعفیٹ هؼلوم کشًے کے لئے ( د)

هؼبئٌہ ثھی کیب تھب ؟ افغشاى ًے 



آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ ایجٹ آثبد هیں ثالک عی کی ثھی ًیالهی ہوچکی ہے ؟ ( د)
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو (د)تب(الف)اگش ( ص)

(i) کیب هضکوہ هؼذًیبت کے افغشاى ًے ارشاء عے پہلے فبعفیٹ هؼلوم کشًے کے لئے هؼبئٌہ کیب
ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

(ii)2010  عے اة تک هبہبًہ پیذاواس کی تفقیل ثوؼہ ربسی ُؽذٍ چبالى هہیب کی ربئے ۔
(iii) ارشاء کے ثؼذ هٌشل ٹیغٹٌگ لیجبسٹشی کی دوًوں سپوسٹ ثھی هہیب کی ربئیں۔

  3106:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ٍ  کیب وصیشهؼذًیبت  اسؽبد فشهبئیں گے ک

اوس (PL)پشاعپکٹٌک الئٌظ (ML)آیب یہ دسعت ہے کہ  هورودٍ صکوهت هیں ًئے هبئیٌٌگ لیض ( الف)
Recencisis الئٌظ(RL) گشاًٹ کشًے پش پبثٌذی ہے ؟

عغٹن ثٌبیب ہے ؟ (MIS)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  ًئے لیض  کے لئے ثزسیؼہ آى الئي هضکوے ًے ( ة)

لیض کے لئے ؽفبػیت اوس هیشٹ پش دیٌے کے لئے آى الئي دسخواعتیں آیب یہ ثھی  دسعت ہے کہ ًئے ( د)
روغ ہوتی  ہیں ۔ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو۔ (د)تب (الف)اگش (   د)
      (i)    پبثٌذی کظ ًے اوس کت لگبئی ہے ۔
       (ii)           آى الئي دسخواعتیں دیٌے کب هشیمہ کبس ثھی ثتبیب ربئے۔ 

  3107:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ػولہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی هضکووں  کی  خبلی  آعبهیوں پش ڈیپوٹیؾي پش آفیغش تؼیٌبت ہو عکتے ہیں ( الف)

؟ 

آعبهیوں پش فوثبئی خودهختبس اوس ًین خود آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ فوثبئی هضکووں هیں خبلی  ( ة)
هختبس اداسوں عے ڈیپوٹیؾي کی اربصت ہے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هشکضی صکوهت کے خودهختبسو  ًین خود هختبس اداسوں عے ثھی افغشاى ( د)
فوثبئی آعبهیوں پش تؼیٌبت ہو عکتے ہیں ؟ 

دو عبلوں کے دوساى کتٌے افغشاى فوثبئی اوس  کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو گضؽتہ(د)تب(الف )اگش ( د)

هشکضی صکوهت کے خودهختبس اوس ًین خودهختبس اداسوں عے فوثبئی آعبهیوں پش تؼیٌبت ہوئے ہیں افغشاى 
 کے ًبم اوس  ري ري هضکووں هیں تؼیٌبت کئے گئے ہیں اى هضکووں کے ًبم کی لغٹ فشاہن کی ربئے ۔        

  3108:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی  :هٌزبًت

کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی اصتغبة کویؾي هیں توبم پو عٹوں پش ثھشتی کیلئے اخجبسات هیں اؽتہبس ( الف)
دیئے گئے ہیں ؟ 

ٍ اووس ٹبئن ثھی دیب ربتب ہے کے ػالو TA/DAآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ کویؾي کے هالصهیي کو تٌخواٍ ( ة)
؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو اة تک کتٌے هالصهیي ًے کتٌب کتٌب اووس ٹبئن لیب ہے ًیض (ة)و(الف)اگش ( د)

TA/DA         کی هذ هیں کتٌی کتٌی ادائیگیبں کي کي هالصهیي کو کی گئیں ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3109:  عوال ًوجش 

حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی  هضتشهہ: هٌزبًت
کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کو لبئن کیب گیب ہے؟ 2015عتوجش 14آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی اصتغبة کویؾي ( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ کویؾي لبئن کشًے عے پہلے کشوڑوں سوپے کی خشیذاسی کی گئی ہے؟ ( ة)
ثبت احجبت هیں ہو ں تو کویؾي کے لیبم عے پہلے خشیذاسی پش کتٌب خشچہ ہو ا کے روا(ة)و(الف)اگش ( د)

 ہے هذ وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔         
  3110:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



کویؾي هیں  ثھشتیوں کب آغبص کویؾي کے  لیبم عے پہلے ؽشوع آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی اصتغبة ( الف)
کیب گیب تھب؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ثھشتی کیلئے کویٹیبں تؾکیل دی گئی تھیں ۔ رظ هیں لبًوى ، خضاًہ اوس ( ة)
اعٹجلؾوٌٹ کے ًوبئٌذے ؽبهل تھے؟ 

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و(الف)اگش ( د)
(i) کے گشیڈ وائض  ثھشتی ؽذٍ افشاد(Appointment Letters)  ، تٌخواٍ کی تفقیل

ڈوهیغبئل اوس ؽٌبختی کبسڈ صوًل وائض فشاہن کئے ربئیں ۔  

(ii)  هالصهیي کیلئے ثٌبئے گئے عشوط سولض اوسTOR  عشوط کی کبپی فشاہن کی
ربئے ًیض آعبهی کیلئے تؼلین، ػوش اوس ثھشتی کے هشیمہ کبس کی تفقیل ثھی فشاہن 

 کی ربئے ۔         
  3111:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں هورود ہیں ؟ ہشی پوس هیں آثٌوؽی کی عکی( الف)

هیں کتٌی عکیویں هٌظوس ہوئیں اوس PK-52تک 2013عے 2008کب رواة احجبت هیں ہوتو عبل (الف)اگش ( ة)
ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ongoingکتٌی عکیویں                         

 3112:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ہبوعٌگ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل ( الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

خشچ  کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں پش کتٌب کتٌب(الف)اگش ( ة)

کیب گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی 
ربئے۔  

  3113:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذفبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی  و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں 52ًہ تشلیبتی پشوگشاهوں کے تضت تضقیل غبصی پی کے تک کی عبال2013عے 2008عبل ( الف)
کیب گیب ہے ؟ upgradeعکولوں کو 

هٌظوسی ہوئی تفقیل  فشاہن کی ربئے  SNEکب رواة احجب ت هیں ہو تو کتٌے عکولوں کی ( الف) اگش( ة)
کے عکولوں هیں خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  52ًیضتضقیل غبصی پی کے 

  3114:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ریل خبًہ ربت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ ہشی پوس عٌٹشریل ، آثیٹ آثبد  ڈعٹشکٹ ریل هیں هشیل لیذیوں کی دیکھ ثھبل کے ( الف)
لئے   هیل ، اوس فی هیل ڈاکٹشص تؼیٌبت ہیں ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ریلوں هیں تؼیٌبت ڈاکٹش صکی تفقیل الگ الگ فشاہن کی ( الف)اگش( ة)

ربئے  
  3115:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ریل خبًہ ربت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عٹبف ثھی هورود ہے۔  توبم عٹبف کی لغٹ هہیب   ہشی پوس ریل هیں لیذیوں  کی کتٌی تؼذاد ہے اوس کتٌب( الف)

کی ربئے۔ ًیض ریل ہزا هیں هشینوں کی دیکھ ثھبل کے لئے کتٌے ڈاکٹشص تؼیٌبت ہیں؟ هکول  تفقیل فشاہن کی 
ربئے۔ 

  3116:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کہ   کیب وصیش ریل خبًہ ربت اسؽبد فشهبئیں گے

آیب یہ دسعت ہے کہ ہشی پوس  هیں ریل هورود ہے ؟ ( الف)



:- کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف) اگش( ة)

(v)  هزکوسٍ ریل  هیں کتٌی تؼذاد هیں لیذی هورود ہیں؟ 

(vi)   هزکوسٍ ریل هیں لیذیوں کو سکھٌے کے لئے ثیشک کی تؼذاد کتٌی ہے ًیضہش  ایک ثیشک هیں

لیذیوں کو سکھب ربعکتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  صیبدٍ عے صیبدٍ کتٌی تؼذاد هیں
  3117:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کو کہبں کہبں ٹھہشایب گیب  IDPsُؽوبلی وصیش عتبى هیں آپشیؾي کی ورہ عے ًمل هکبًی کشًے والے  ( الف)

ہے ًیض  کي کي امالع هیں اى کے کیوپ اوس عٌٹش ثٌبئے گے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
  3118:  عوال ًوجش 

هضتشهہ   حوثیہ ؽبہذفبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
اعلضہ هورود  ہے (عکشیپ)کوہ کے صیش اًتظبم ًب لبثل اعتؼوبل   آیب یہ ُدسعت ہے کہ فوثہ ثھش هیں  هش( الف)

؟ 
عے تبصبل هضکوہ کے پبط  کظ کظ ثشاًڈ اوس کظ ثوس هیں 2008کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف)اگش ( ة)

اعلضہ هورود  ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  (عکشیپ)کتٌی تؼذاد هیں 

  3119:  عوال ًوجش 
ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ حوثیہ : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ًے ًمل  IDPsآیب یہ دسعت ہے کہ ؽوبلی وصیشعتبى هیں آپشیؾي کی ورہ عے الکھوں کی تؼذاد هیں ( الف)

هکبًی کی ہے ؟ 

۔تفقیل  ًمل هکبًی کش چکے ہیں IDPsکب رواة احجبت هیں ہو تو اة تک کتٌی تؼذاد هیں ( الف)اگش( ة)
فشاہن کی ربئے ۔  

 3120:  عوال  ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، سکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت  

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

تضقیل غبصی ملغ ہش ی پوس هیں گوسًوٌٹ پشائوشی ، هڈل، ہبئی اوس ہبئیش عیکٌڈسی عکولض هورود ہیں (  الف)
؟ 

کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ عکولوں کی تؼذاد کتٌی ہے اوس اى هیں عے کتٌے عکولوں کو (الف)اگش ( ة)
 هورود ًہیں ہے۔هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ کتٌے عکولوں هیں اثھی تک عٹبف  فشًیچش فشاہن کیب گیب ًیض 



Question No. 3121 
Mover: Ms: Sobia Shahid, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Ele: & Sec:  Education state that: -  
(a) Is it true that service of contract/project employees have been regulized under “Pilot 

project for introduction of Computer Sciences as a subject at Intermediate” ADP No. 
141/50187 for the year 2005-06? 
(b) If yes then, please provide name and designation of those employees who have been 

regulized.  
  3122:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشٹشاًغپوسٹ   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15ی پشوگشام ثشائے هبلی عبل آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبت( الف)

تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب (الف)اگش ( ة)

ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔   lapseہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض  lapseگیب اوس کتٌب فٌڈ
   3123:  عوال ًوجش

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اهالػبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ءعے تب صبل ثھشتیبں کیں گئی ہیں ؟ 2013آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ اهالػبت هیں عبل ( الف)

هیں ہو تو هزکوسٍ ػشفہ کے دوساى ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم ، ؽٌبختی کبسڈ کب رواة احجبت ( الف)اگش ( ة)
 ًوجش اوسػہذٍ  کی تفقیال ت فشاہن کی ربئیں ۔

Question No. 3124 

Mover: Ms: Sobia Shahid, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Higher Education state that? 

(a) Is it true that service of contract/project employees have been regularized under 
Introduction of additional shift in Government colleges in Khyber Pakhtunkhwa (Phase-
III) under ADP. 76/80402 for the year 2008-09? 

(b) If yes then, please provide name and designation of employees which have been 
regularized?  

  3125:  عوال ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهوافالت و تؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کی هذ هیں M&Rتضقیل غبصی ہشی پوس کو PK-52تک صلمہ 2014عے 2010آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)
؟  فٌڈص سیلیض ہوا ہے

تک  هزکوسٍ فٌڈص کظ کظ هذ هیں سیلیض ہوا اوس 2014عے 2010کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف)اگش ( ة)
هزکوسٍ فٌڈص کب اعتؼوبل کہبں کہبں ہوا ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 3126: عوال ًوجش 

 هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

روکہ عیبصتی هشکض ہےکب  سوڈ اًتہبہی  ٹوٹ پھوٹ ( عٌگش)آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ عوات  کب ػاللہ ( الف)
کب ؽکبس ہے رجکہ عبثمہ ُدوس صکوهت هیں اط کے لئے فٌڈص ثھی هختـ کیب گیب تھب ؟ 

ت صبری ثبثب تب عٌگش تک  سوڈ کت تک تؼویش کشًے کب اسادٍ کب رواة احجبت هیں ہوتو صکوم(الف)اگش( ة)

سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض گضؽتہ ُدوس صکوهت هیں هختـ ؽذٍ فٌڈص کظ هذ هیں خشچ کیب گیب اط 
کی  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3127:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

الت و تؼویشات   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیشهواؿ



هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل (الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

چ کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں پش  کتٌب کتٌب خش(الف)اگش ( ة)
کیب گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی 

ربئے۔  
   3128:  عوال ًوجش

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں  ختن کیب گیب ہے رجکہ فوثہ خیجش   کب هٌقوثہ دوعشے   فوثوں PPHIآیب یہ دسعت ہے کہ( الف)

پختوًخوا هیں ربسی ہے  ؟  
کب هٌقوثہ  خیجشپختوًخوا هیں  ختن ًہ کشًے کی وروہبت PPHIکب رواة احجبت هیں ہو تو( الف) اگش( ة)

ثتبئی ربئے۔  

Question No. 3129 
Mover: Ms. Sobia Shahid, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Higher Education state that? 
(a) That  service of contract/project employees have been regularized under Introduction 
of additional shift in Government colleges in Khyber Pakhtunkhwa (Phase-II) under 

ADP. 128/70137 for the year 2007-08? 
(b) If yes then, please provide name and designation of employees which have been 

regularized?  
 3130:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل ( الف)

تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب (الف)اگش (  ة)

گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  

Question No. 3131 
Mover: Mst: Sobia Shahid, Member Provincial Assembly 

Will the Minister for Higher Education state that? 
(a) Is it true that service of contract/project employees have been regularized under 
Introduction of additional shift in Government colleges in Khyber Pakhtunkhwa under 

ADP. 136/60038 for the year 2006-07? 
(b) If yes then, please provide name and designation of employees which have been 

regularized?  
  3132:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

وتؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش هوافالت
آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ پؾبوس هیں هیٹشوثظ کب هٌقوثہ صیش غوس ہے ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ هٌقوثے  کیلئے کظ سوڈ کب اًتخبة کیب گیب ہے  اعکی (الف)اگش( ة)
ئے۔ ًؾبًذہی  کی ربئے۔  ًیض اط پش کل کتٌی الگت آئے گی؟ تفقیل فشاہن کی رب

  3133:  عوال ًوجش

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کب هؼبہذٍ فوثہ خیجش پختوًخوا هیں کت اوس کتٌے ػشفے کےلئے کیب گیب؟ PPHI( الف )
ص یہ فٌڈ کي هذات هیں اعتؼوبل اط کی فٌڈًگ وفبق اوس ثیشوًی هبلیبتی اداسوں عے کتٌی کتٌی ہوئی ہے  ًی( ة)

کیب گیب ہے آیب اط کی ربًچ پڑتبل کب کوئی هشیمہ کبس هورود ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

   3134:  عوال ًوجش 



هضتشهہ  حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے B.P.S-15عے لیکش B.P.S-1کے تضت ADP No. 804/20535پشوگشام کی  عبالًہ تشلیبتی  (الف)
 Theعبل تک هضکوہ هیں ڈیوٹی عشاًزبم دے سہے ہیں اى کو اة تک                         11تب 8هالصهیي رو کہ 

Khyber Pakhtunkhwa Employees (Regularization of Services) Act 2009(K.P Act No. xvi 
of 2009)   کے تضت هغتمل کیوں ًہیں کیب گیب؟ وروہبت ثتبئی ربئیں۔
 3135:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذفبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دُسعت ہے کہ گضؽتہ ُدوس صکوهت هیں ہشی پوسهیں یوًیوسعٹی ثٌبئی گئی تھی ؟ ( الف)
آیب یہ ثھی  ُدسعت ہے کہ هزکوسٍ یوًیوسعٹی هیں هختلف کیٹگیشیض کی آعبهیوں پش  تؼیٌبتیبں ػول هیں الئی ( ة)

گئیں ہیں  ؟ 

آیب یہ ثھی دُسعت ہے کہ هزکوسٍ ثھشتیوں هیں دوعشے امالع کے لوگوں کو  ثھی ثھشتی کیب گیب ہے رظ ( د)
کی گئی ہے  ؟   کی ورہ عے ملغ ہشی پوس کے لوگوں کے عبتھ ًب اًقبفی 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو توبم ثھشتی ُؽذٍ افشادکے  ًبم،پتہ، اوسگشیڈ کی تفقیل  فشاہن ( د)تب(الف)اگش ( د)
کی ربئے۔ 
 3136:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہے کہ  فوثے هیں هیوًغپل کبسپوسیؾي کے صیش تضت هختلف عکولض اوس کبلزض هورود  آیب یہ دُسعت ( الف)
ہیں ؟ 

آیب یہ ثھی ُدسعت ہے کہ اى عکولوں اوس کبلزوں  هیں کبفی تؼذاد هیں هلجبء و هبلجبت صیش تؼلین ہیں ؟ ( ة)

ول اوس کبلذ کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هیوًغپل کبسپوسیؾي کے تضت کتٌے عک( ة)و(الف)اگش ( د)
کبم کشسہے ہیں ہش ایک کی  الگ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض پشیپ عے هیٹشک تک کی هلجبء و هبلجبت عے 

کتٌی هبہبًہ ٹیوؽي فیظ لی ربتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 3137:  عوال ًوجش 

هضتشهہ  حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

گے کہ   کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں
آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت کلشکوں کی هشس ٹیکٌیکل اوس ًبى کلشیکل کیڈس کے هالصهیي کو ( الف)

ثھی اپ گشیڈ کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے؟ 
 Computerکب  رواة احجبت هیں ہو تو ٹیکٌیکل اوس ًبى کلشیکل عٹبف اوس  ثبلخقوؿ ( الف)اگش( ة)

Operator   هیں ہیں کو کت تک  اپ گشیڈکیب ربئے گب ۔ آیب کوئی الئضہ ػول تیبس  11/12رو کہ عکیل

 کیب گیب ہے۔ هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
  3138:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ  ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش ٹشاًغپوسٹ اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

هیٹشوثظ عشوط کب هٌقوثہ ؽشوع  کشًے والی ہے۔ آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت  پؾبوس هیں  ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہوتو آیباط کی فضیجلٹی سپوسٹ تیبس ہوچکی ہے؟ ًیض اط هٌقوثے پش (الف)اگش( ة)
کتٌی الگت آئے گی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3139:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش 

آیب یہ دسعت ہے کہ عشکبسی هالصهیي کو  گوسًوٌٹ ہغپتبلوں هیں ثال هؼبومہ ادویبت  فشاہن کی ربتی ( الف)
ہیں؟ 

کب  رواة احجبت هیں ہو تو لیڈی سیڈًگ ہغپتبل، خیجش ٹیچٌگ ہغپتبل، صیبت آثبد هیڈیکل  ( الف)اگش    (ة)
وعض ہغپتبل  کی هشس پؾبوس هیں لبئن دیگش  عشکبسی ہغپتبلوں کوپلیکظ ، عٹی ہغپتبل اوس پولیظ عش

هیں کي کي کوپٌیوں کی ادویبت فشاہن کی ربتی ہیں۔ ًیض ادویبت فشاہن کشًے والے کوپٌیوں کے الئغٌظ 

کی کبپی ثھی فشاہن کیب ربئے۔  



   3140:  عوال ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشصکواح ُػؾش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل ( الف)

تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 
خشچ کیب  کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب(الف)اگش ( ة)

گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  

   3141:  عوال ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذ ی و تشلیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ے عبالًہ ثزٹ هیں تشلیبتی کبهوں کیلئے فٌڈ هختـ کیب گیب تھب ؟ ک2013-14گضؽتہ هبلی عبل ( الف)
کے تشلیبتی هذ هیں کتٌب ثزٹ خشچ کیب گیب اوس کتٌب 2013-14کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش( ة)

فٌڈص هٌمنی ہو گیب تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض فٌڈص هٌمنی ہوًے عے لجل یہ فٌڈص اعتؼوبل کیوں ًہیں کیب گیب؟ 
وروہبت ثتبئی ربئے ۔ 

   3142:  عوال ًوجش
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشصکواح ُػؾش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15آیب یہ دسعت ہےکہ  عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل ( الف)
تشلیبتی فٌڈ هال ہے  ؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب (الف)اگش ( ة)
گیب اوس کتٌب فٌڈ هٌمنی ہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هٌمنی ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  

   3143:  عوال ًوجش

اعوجلی  هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی: هٌزبًت
کیب وصیش اهالػبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هیڈیب پبلیغی ثٌبئی گئی ہے ؟ ( الف)
ءعے تب صبل هزکوسٍ پبلیغی کے تضت صکوهتی 2013کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف)اگش ( ة)

 تفقیل فشاہن کی ربئے ۔اؽتہبسات کی پبلیغی کیب ہے کظ کظ اخجبسات کو کتٌے کتٌے اؽتہبس دیئے گئے ہیں 

  3144:  عوال ًوجش 
هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  ثشائے اثتذائی  و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
صکوهت فوثہ ثھش کی هبلجبت کو هبہبًہ وظیفہ فشاہن کشتی ہے ؟ ( الف)
هیں کي  کي ا مالع هیں وظب ئف دیئے گئے ہیں   ًیض  2013-14کب رواة احجبت هیں ہو تو  عبل (الف)اگش ( ة)

اط هذ هیں هبہبًہ  کتٌی سلن خشچ کی ربسہی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
   3145:  عوال ًوجش

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
فشهبئیں گے کہ   کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد

هیں هضکوہ کو هختلف هذات هیں 2014-15عبالًہ تشلیبتی پشوگشام ثشائے هبلی عبل  آیب یہ دسعت ہےکہ ( الف)

 ؟ تشلیبتی فٌڈ هال ہے 
هلٌے والی سلن کو کہبں کہبں کتٌب کتٌب خشچ کیب  هزکوسٍ هبلی عبل هیں  کب رواة احجبت هیں ہو تو (الف)اگش ( ة)

 ہوًے کی وروہبت ثھی فشاہن کی ربئے۔  lapseہوا تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض  lapseگیب اوس کتٌب فٌڈ
 3146:  ًوجش  عوال

هضتشهہ ػظوی خبى  فبصجہ،  ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
پؾبوس هیں عول آفیغش هیظ هورود ہے؟ ( الف)

: - ہوتوکب رواة احجبت هیں ( الف)اگش( ة)
(i) هزکوسٍ هیظ هیں کظ کظ کو هغتمل کوشے االٹ کئے گئے ہیں اوس کي کي کوشوں هیں کوى لوگ

صثشدعتی لبثل ہیں؟ اى  توبم اہلکبسوں کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

   3147:  عوال ًوجش



هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 ے کہ کیب وصیش  صساػت اسؽبد فشهبئیں گ

ءهیں  صکوهت ًے اًقبف پشوگشام کے تضت صهیٌذاسوں  کو  هفت  2015آیب یہ ُدسعت ہے کہ  عبل ( الف)
ثیذ اوس کھبد تمغین کیب گیب ہے  ؟ 

آیب یہ ثھی ُدسعت ہے کہ هزکوسٍ ثیذ و کھبد ملؼی صکوهت کے رسیؼے تمغین کیب گیب ؟ ( ة)
کے خالف لبًوًی کبسسوائی ہوئی ہے؟ آیبیہ ثھی ُدسعت ہے کہ خوسدثُشد کشًے والوں ( د)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔  (د)تب ( الف)اگش ( د)

   (i)  هیں کي کي  صهیٌذاسوں کو کتٌب کتٌب هفت ثیذ اوس کھبد دیب 93هزکوسٍ پشوگشام کے تضت پی کے
کبپی  کی هکول تفقیل یوًیي کوًغل وائض فشاہن  گیب ہے اى کے ًبم ، ولذیت، عکوًت اوس ؽٌبختی کبسڈکی فوٹو

کی ربئے۔  
       (ii)  صکوهت خوسد ثُشد کشًے والے ملؼی هٌتخت ًوبئٌذوں یب عشکبسی اہلکبسوں کے خالف کیب

 ہے تفقیل فشاہن کی  ربئے۔  لبًوًی کبسسوائی کی

  3148:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ملغ ًوؽہشٍ هیں ًیب ڈعٹشکٹ ہیڈ کواسٹش ہغپتبل لبئن کیب گیب ہے  ؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ ہغپتبل هیں  ثھشتیوں کب اؽتہبس کت دیب گیب تھب   هزکوسٍ ( الف)اگش ( ة)

س ًے  کی ،هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  اؽتہبس کی ًمول  فشاہن کی ربئے ًیض  تمشسی کظ هزبص آفظ
 3149:  عوال ًوجش 

هضتشهہ آهٌہ عشداس فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

لٰی فبصت ًے گلیبت کب دوسٍ کیب تھب اوس وہبں پش تشلیبتی آیب یہ دسعت ہے کہ روى  هیں  وصیش اع( الف)

ڈ کب اػالى کیب تھب ؟ هٌقوثوں کیلئے في
اگش الف کب رواة احجبت هیں ہوتو وصیش اػلٰی فبصت ًے تشلیبتی هٌقوثوں کیلئے کتٌے فٌڈ کب اػالى ( ة)

کیب ہے اوس هزکوسٍ فٌڈ کظ هذ هیں اعتؼوبل ہو گب ًیض صکوهت هزکوسٍ اػالًبت پش کت تک ػول دسآهذ کشًے کب 
اسادٍ سکھتی  ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

   3150:  ًوجشعوال 

رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اولبف،صذ، هزہجی و اللیتی اهوس   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے دوساى فوثہ ثھش کے هختلف دیٌی هذاسط کو هضکوہ  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
کی هشف عے فٌڈص دیئے گئے ہے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  هزکوسٍ  فٌڈ هلجبء کی فالس وثہجود،  ثٌیبدی مشوسیبت پوسا کشًے اوس  اى ( ة)

اداسوں کی تؼویشاتی کبم هیں ثھی  خشچ ہوسہب ہے؟ 
  :-کےرواثبت احجبت هیں ہوں تو(ة )و(الف)اگش( د)

 (i) ري ري هذاسط کیغبتھ هبلی هؼبوًت کی گئی اى کے ًبم ثوؼہ سلن کی همذاس کی 
تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

(ii)  هزکوسٍ  فٌڈ کي کي هلجبء هیں کتٌی کتٌی سلن  تمغین کی گئی ًیض تؼویشات کیلئے هختـ

ؽذٍ سلن کی  ثھی  هکول تفقیل  فشاہن کی ربئے ۔ 
  3151:  عوال ًوجش 

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
سؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  ا

آیب یہ دسعت ہے کہ گوسًوٌٹ پشائوشی عکول ؽش غؾے ملغ ثوًیش کی ػوبست گضؽتہ صلضلہ هیں هتبحش ( الف)

ہوئی ہے ؟رظ کی تؼویش ًہبیت مشوسی ہے ؟ 
کب رواة احجبت هیں ہوتو صکوهت ًے  اعکی دوثبسٍ تؼویش کے لئے کتٌب فٌڈ ص هٌظوس کیب ہے (الف)اگش ( ة)

م کی ربئے۔  تفقیل فشاٍ
  3152:  عوال ًوجش 

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبل اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



دفبتش هورود ہیں ؟ /آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ  ثوًیشتضقیل پبچب کے تضقیلذاس کے لئے عشکبسی ػوبست( الف)
تہ صبل ہوًے کی ورہ عے لبثل اعتؼوبل ًہیں اوس اعکی آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هورودٍ تؼویشات خظ( ة)

دوثبسٍ تؼویش ًہبیت مشوسی ہے ؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ صکوهت  آئٌذٍ ثزٹ هیں هزکوسٍ خغتہ صبل ػوبستوں کی دوثبسٍ تؼویش کے لئے سلن ( د)

هختـ کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے ؟ 
ءکے دوساى  هزکوسٍ  2016-17کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو صکوهت کب آئٌذٍ  ثزٹ (د)تب(الف)اگش ( د)

ػوبست   کے لئے کتٌی سلن هختـ کشًے کباسادٍ  ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  /عشکبسی دفبتش

  3153:  عوال ًوجش 
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش فش
ًبًغیش،اوس گوکٌذ   ػوام کو هجی عہولیبت ,ًواں کلے ڈوکڈٍ، توسوسعک ، BHUsآیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

اوس خذهبت  اًزبم دے سہے ہیں ؟ 

کی تؼویش هیں ًہبیت مشوسی هشهت و ثضبلی کب کبم کشًب ثھی BHUsآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ( ة)
مشوسی ہے ؟ 

کی هکول ثضبلی و هشهت پش کتٌب کتٌب خشچ آئے گب ًیض BHUکے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ہش (ة)و(ا)اگش ( د)
آئٌذٍ عبل صکوهت کب اى هجی اداسوں کی ثضبلی کے لئے کتٌب فٌڈص هختـ کشًے کب پشوگشام ہے؟ تفقیل فشاہن 

کی ربئے۔  

  3154:  عوال ًوجش 
ُسکي فوثبئی اعوجلی  هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت،: هٌزبًت

کیب وصیش اولبف ، صذ و هزہجی اُهوس  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ءکے ثؼذ فوثہ ثھش هیں تضقیل اوس ملؼی خطجبء کشام 2012آیب یہ دسعت ہے کہ  هضکوہ هیں عبل ( الف)

کی کبفی آعبهیبں خبلی پڑی ہے  ري پش ثھشتی  کشًے کیلئے هضکوہ ًے کئی دفؼہ هؾتہشی  ثھی کی ہے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ صبل ہی هیں هزکوسٍ  ثؼل آعبهیوں پش هیش ٹ کے ثٌیبد پش ثھشتیبں کی گئی ( ة)
ہیں ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توهزکوسٍ ػشفہ کے دوساى ثھشتی ؽذٍ خطجبء کی هیشٹ (ة)و(الف)اگش ( د)
کی ًؾبًذہی اوس پُش ًہ کشًے کی  لغٹ ثوؼہ ٹغٹ اوس اًٹش یو کے  ًوجشات فشاہن کی ربئے  ًیض خبلی آعبهیوں

 وروہبت ثھی  ثتبئی ربئے ۔        

  3155:  عوال ًوجش 
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
عپالئی عکیوض  هیں فوثہ ثھش کے هختلف صلموں کیلئے واٹش 2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ اے ڈی پی     (الف)

کی ًؾبًذہی ہو چکی ہے ؟ 

ختن ہوًے والے ًبهضد عکیوض کی  (Reflect)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ہش صلمہ کیلئے اے ڈی پی هیں     (ة)
هٌظوس ی ثھی ہو چکی ہے ؟ 

کیلئے ثھی واٹش عپالئی عکین اے  79صلمہ پی کے  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ دیگش فوثبئی صلموں کی هشس (  د)
پی هیں ؽبهل کی گئی ہے  ؟ ڈی 
کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو کظ کظ   صلمہ کیلئے واٹش عپالئی عکین کیلئے  کتٌی  (د)تب(الف)اگش ( د)

 سلن  کی هٌظوس ہو چکی ہے صلمہ وائض لغٹ فشاہن کی ربئے ۔    
   3156:  عوال ًوجش

رٌبة هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت  
کیب وصیشآثٌوؽی   اسؽبد فشهب ئیں گے کہ  

ثوًیش  یوًیي کوًغل پبچب کلے کے  گبؤں ثٹئی هیں  واٹش عپالئی عکین هورود  ہے ؟ ( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکین کئی عبلوں عے  غیش فؼبل   ہے؟ ( ة)
وہبت کیب ہیں  اوس اط کو فؼبل کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔    غیش فؼبل ہوًے کی ود(ة)و(الف)اگش ( د)

ثٌبًے پش کتٌب خشچہ آئے گب ًیض  صکوهت کت تک اعکو  فؼبل ثٌب ًے کب اسادٍ سکھتی ہے ۔  تفقیل فشاہن کی 
ربئے۔ 

   3157:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت



کیب وصیشآثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے دوساى هضکوہ ًے عبالًہ تشلیبتی پشوگشام کے تضت هختلف  عکیوض هیں فٌڈ  2014-15هبلی عبل ( الف)

تمغین کئے ہیں؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکیوض   پش مشوست کے تمبموں کو هذًظش سکھتے ہوئے   یہ فٌڈص ( ة)

تمغین کئے گئے ہیں؟ 
کو کتٌب فٌڈ دیب گیب ہے ۔ تفقیالت فشاہن کی کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کظ کظ صلمے (ة )و(الف)اگش( د)

ربئیں۔ 

   3158:  عوال ًوجش
رٌبة هوالًب  هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
اى هختلف کے دوس16-2015اوس 14-15,2013-2014ملغ ثوًیش کے  هختلف عکولضهیں  هبلی عبل ( الف)

اعبتزٍ کے تجبدلے ہوئے ہیں ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ تجبدلے خبلـ هیشٹ کی  ثٌیبد پش ہوئے ہیں ؟ ( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں توکي کي اعبتزٍ کے تجبدلے کہبں کہبں پش ہوئے ہیں عبالًہ  ( ة)و( الف)اگش ( د)

ورہ عے ري ري اعبتزٍ کے تجبدلے ہوئے ہیں اًکی عٌیبسٹی کی ثٌیبد پش هؼلوهبت فشاہن کی ربئیں ًیض تشلی کی 
ثھی ثتبئی ربئے ۔  Adjustmentلغٹ اوس  
   3159:  عوال ًوجش

رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ثچوں کو تؼلین کی عہولت دیٌے کیلئے هکتت عکولض لبئن کئے گئے دوسافتبدٍ اوس پہبڑی ػاللوں هیں ( الف)
تھے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ فوثہ ثھشکے کخیش تؼذاد هیں ثچے اى هیں صیش تؼلین تھے ؟ ( ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثہ ثھش هیں کل کتٌے هکتت عکول ہیں ًیض ہش ایک (ة)و(الف)اگش ( د)
 ثچوں اوس ثچیوں کی تؼذاد کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ هکتت عکول هیں پڑًے والے

   3160:  عوال ًوجش
رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ے لئے ٹیوة ویلض، ًئے کوشوں هیں اکخش عکولض هیں پیٌے کی پبًی ک79آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ پی کے ( الف)
، صفبظتی   پؾتوں اوس دیواسوں کی مشوست هورود ہے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عکولوں کو مشوسیبت هہیب کشًب هضکوہ کی رهہ داسی ہے ؟ ( ة)
هیں ري ري عکولوں هیں ري اؽیبء کی مشوست  79کے رواثبت احجبت هیں ہوں توپی کے (ة)و(الف)اگش ( د)

یلی فہشعت فشاہن کی ربئے ًیض صکوهت اى مشوسیبت کو پوسا کشًے کے لئے کت تک ہے  اًکی تفـ

الذام کشیگی ۔  
   3161:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ف الغبم کی گبڑیبں صیش اعتؼوبل ہیں؟ آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے صیش اًتظبم فوثہ ثھش هیں هختل( الف)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ  توبم گبڑیوں کی هشهت اوس ایٌذھي کے اخشاربت ثشداؽت کشتب ہے؟ ( ة)
:- کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو( ة)و ( الف)اگش ( د)

 (i)  هضکوہ کے صیش اعتؼوبل کل گبڑیوں کی کتٌی تؼذاد ہے۔ ہش گبڑی کی ًوػیت اوس ري افغشاى کے صیش
اعتؼوبل ہیں اى کی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

(ii)  کے دوساى کظ گبڑی کی هشهت اوس ایٌذھي پش کتٌب خشچ آیب ہے هکول تفقیل فشاہن  2013-14هبلی عبل

کی ربئے۔ 
   3162:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوسفبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: اًتهٌذ
کیب وصیش کھیل وعیبصت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  

کے دوساى عیبصت اوس  2014-15اوس هبلی عبل  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هبلی عبل( الف)

کھیل کے فشوؽ کیلئے ایک خطیش سلن سکھی تھی ؟ 



ثوًیش کے عوات کیغبتھ هلضمہ ػاللے یؼٌی سارگلئے  کلیل، ایلن چوٹی  آیب یہ ثھی دسعت ہےکہ ملغ( ة)
اوس کڑاکٰڑ ثھی عیبصوں کی آهذوسفت کب هشکض ہے؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ػغکشیت پغٌذی اوس فوری آپشیؾي عے هتبحشٍ هزکوسٍ خوثقوست  ػاللے ( د)
کے دوساى ثبلکل  2014-15اوس  2013-14عبلهیں هختلف عیبصتی همبهبت کی فشوؽ کیلئے صکوهت ًے هبلی 

ایک ثھی عکین  ًہیں دی ہے ؟ 
-15اوس      2013-14تبد کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کھیل وعیبصت کیلئے هبلی عبل (الف)اگش( د)

کے دوساى کظ کظ ملغ هیں کوى کوًغی عکین  هٌظوس ہوئی ًیض ملغ ثوًیش هیں عیبصت کے فشوؽ  2014

ا فٌڈ دے گب۔ کیلئے هضکوہ کتي
   3163:  عوال ًوجش

رٌبة  هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت تؼویشات     اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ ثوًیش کو عوات عے هالًے والی اہن ؽبہشاٍ ڈگش عے ثشاعتہ ثگڑٍ گوکٌذ خغتہ صبلی ( الف)

وسٹ چلٌے کے لبثل ًہیں سہی ہے؟ کی ورہ عے ٹشاًغپ
اپٌی اہویت کے پیؼ ًظش هزکوسٍ سوڈ کی توعیغ وتؼویش کے لئے  کب رواة احجبت هیں ہو تو( ا)اگش (   ة)

 هیں ؽبهل کشًے کب اسادٍ سکھتی ہےتفقیل فشاہن کی ربئے۔  ADPکی  2014-15صکوهت  آئٌذٍ هبلی عبل 
   3164:  عوال ًوجش

تی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة  هوالًب هف: هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گےکہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ فضت کے  صیشاًتظبم پیش ثبثب کے هنبفبتی ػاللہ  کالثٹ هیں ڈعپٌشی ( الف)

هورود ہے؟ 
س اًزبم دے آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط کی  تؼویش هکول ہوچکی ہے اوس تؼیٌبت  ػولہ اپٌی  خذهبت  ط( ة)

سہبہے؟ 

وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هورودٍ ػولہ کے ًبهوں اوس پتہ ربت کی تفقیل فشاہن کی (الف)اگش( د)
ربئے ًیض ري هشینوں کو پچھلے عبل اط ڈعپٌشی عے هجی  خذهبت هل چکی ہیں اًکی فہشعت ثھی فشاہن  کی 

ربئے۔ 
   3165:  عوال ًوجش

فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی  هوالًب هفتی فنل غفوس: هٌزبًت

کیب وصیش صکواح وػؾش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کے دوساى  هضکوہ ًے فوثہ ثھش کے غشیت لوگوں کیلئے  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)

ایک خطیش سلن هختـ کی تھی  ؟ 
ثغیش کغی عیبعی اهتیبص کے آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ فٌڈ فوثہ ثھش کے هغتضمیي صکواح هیں ( ة)

تمغین ہواہے ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هزکوسٍ فٌڈص کو ري هغتضمیي هیں تمغین کیب گیب ہے اى (ة)و(الف)اگش ( د)
عت کے ًبم پتہ ربت کی هکول تفقیالت فشاہن کی ربئیں ۔ 

   3166:  عوال ًوجش
ی هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجل: هٌزبًت

کیب وصیشعوبری ثہجود     اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ ثھش کے هختلف امالع هیں دعتکبسی عٌٹشص هورود ہیں ؟رجکہ  ثوًیش صلمہ ( الف)
هیں کوئی دعتکبسی عٌٹش ًہیں ہے ؟  79پی کے 

و فٌی ہٌش هٌذی کیلئے کب رواة احجبت هیں ہو تو  هضکوہ اط رٌگ صدٍ ػاللہ کے هتبحش یي ک(الف)اگش ( ة)
کتٌے دعتکبسی عٌٹشص هٌظوس کشًے کب اسادٍ سکھتی  ہے ًیض کت تک اط پش کبم کب آغبص ہوگب  تفقیل فشاہن کی  

ربئے ۔  

   3167:  عوال ًوجش
رٌبة  هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشآثپبؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں لیگبًئی ایشیگؾیي هٌقوثہ پبیہ تکویل کو پہٌچ  79ٍ دسعت ہے کہ ملغ ثوًیش صلمہ   پی کے آیب ی( الف)

گیب ہے؟ 



آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ لوهی خضاًہ کے کشوڑوں هبلیت عے ثٌٌے واال هٌقوثہ کی صفبظت کی رهہ ( ة)
دساسی ثھی صکوهت کی ہے؟ 

اط هٌقوثے کی صفبظت  وًگہذاؽت کیلئے کیب وة کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو  صکوهت ( الف)اگش( د)
  Sanctionصکوت ػولی اپٌبًے کب اسادٍ  سکھتی ہے ۔ ًیض اعکے لئے مشوسی آعبهیوں کی ًؾبًذہی  اوس 

کشاًے کیلئے صکوهت ًے کیب الذاهبت کیے ہیں ۔ 
   3168:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

رہجی اهوساسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش م
کے دوساى   فوثہ ثھش هیں کئی دیٌی اداسوں کو فٌڈص فشاہن  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل  ( الف)

کئے گئے  ہیں ؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ توب م اداسوں کو یکغبں فٌڈص فشاہن کشواًے کی ثزبئے ثؼل اداسوں کو (  ة)

کیب گیب ہے؟  (Facilitate)تشریضی ثٌیبدوں 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کظ کظ اداسے  کو کتٌب فٌڈ دیب گیب ہے هکول تفقیل فشاہن ( ة)و(الف)اگش( د)
کی ربئے۔ 

  3169:  عوال ًوجش 
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائےداخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

یہ دسعت ہے کہ فوثہ ثھش هیں پچھلے عبلوں کی ثہ ًغجت ثھتہ خوسی، اغواء کبسی، چوسی ڈکیتی، آیب ( الف)
هیں  امبفہ  ساہضًی، دہؾت گشدی ، کبسلفٹٌگ ، خواتیي کو رٌغی هوس پش ہشاعبں کشًے کے والؼبت

ہوا ہے ؟ 
ٍ ؽشس واسدات کیغبتھ کب تمبثلی هواصى2013،2012،2011،2010کب رواة احجب ت هیں ہو  توعبل(الف)اگش (  ة)

هیں اى رشائن هیں کتٌب فیقذ  امبفہ ہوا ہے 2013-14سیکبسڈ ُؽذٍ والؼبت کی فہشعت فشاہن کی ربئے۔ ًیض عبل 

تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
   3170:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
هبئیں گے کہ  کیب وصیش ثشائے هوافالت و تؼویشات  اسؽبد فش

هیں پیشثبثب سوڈ پش غبصی خبًے اوس علطبًوط کے همبم پش 79آیب یہ دسعت ہے کہ ثوًیش صلمہ پی کے ( الف)

کبصویض ثبسػ کے پبًی  کی کخشت کی فوست هیں اکخشو ثیؾتش ٹشیفک ثالک  کی ورہ عے ػبم لوگوں کی 
صًذگی هفلود ہوربتی ہے۔  

ں کو ہش لغن ٹشیفک کے لئے کھولے سکھٌب اوس عڑکوں کو اط لبثل ثٌبًب آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اہن ؽبہشاہو(ة)
هضکوہ کی رهہ داسی ہے ؟ 

کے رواثبت احجبت ٰهیں ہوں تو ۔ هزکوسٍ ہشدو همبهبت پش کبصوے کو چھوٹے پُلوں هیں تجذیل ( ة)و(الف)اگش( د)

کبم کب آغبص ہوگب ۔   کشًے کے لئے هضکوہ کتٌی  سلن هٌظوسکشًے کب اسادٍ  سکھتب ہے۔ًیض کت اط پش
   3171:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

، اوس ثٌیبدی  (RHCs)، سیزٌل ہیلتھ عٌٹشوں  (DHQ)ملغ ثوًیش هیں والغ ڈعٹشکٹ ہیڈ کواٹش ہغپتبل ( الف)

کی هشف عے فشاہن کشدٍ فٌڈ کی ًوػیت اوس اعتؼوبل ؽذٍ  PPHIاوس  NGOکو هشلي  (BHUs)فضت هشاکض 
فٌڈ کی تفقیل و افبدیت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

   3172:  عوال ًوجش
رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ثغلغلہ گوسًوٌٹ ڈگشی کبلذ ڈگش  هیں هبلی ثذػٌواًیوں اوس  2073ٍ عوال ًوجش آیب یہ دسعت ہے ک( الف)
دسختبى کی غیش لبًوًی کٹبئی کے موي هیں رٌبة هؾتبق اصوذ  غٌی فبصت ، وصیش ثشائے اػلٰی تؼلین ًے    

ایواى هیں اًکوائشی  کشاًے کب وػذٍ کیب تھب؟ 
 -:کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش ( ة)

(v)  ٍاًکوائشی سپوسٹ کی کبپی فشاہن کی ربئے۔ هزکوس



(vi)  هضکوہ ًے هبلی ثذػٌواًیوں هیں هلوث  اہلکبسوں کے خالف  کیب هضکوبًہ تبدیجی

 کبسسوائی ػول هیں ال ئی  ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے  ۔ 
   3173:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش  آثپبؽی   اس
هیں   505اوس  504هیں عکین ًوجش  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ  عب الًہ تشلیبتی پشوگشام (     الف)

Installation of Irrigation Augmentation Tube well 
 Up gradation of roads along canal system in Khyber Pakhtunkhwa ؽبهل تھے ؟ اوس رظ عے

مشوست هٌذ ػاللوں کو اعتفبدٍ پہٌچبیب ہے ؟ صکوهت ًے 

کب  رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ  عکیووں کے لئے  فوثبئی صلموں کو کتٌب فٌڈ هختـ کیب گیب ( الف)اگش ( ة)
 ہے۔ اط کی هکول فشاہن کی ربئیں ۔

   3174:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

سائے اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش ة

کے رسیؼے NTSآیب یہ دسعت ہے کہ  هضکوہ ہزا ًے  هختلف تذسیغی آعبهیوں پش ثھشتی کے لئے ( الف)
ثھشتیوں  کب ػول ؽشوع کیب ہے ؟ 

دیٌی کیغبتھ عبتھ کغی ثھی سرغٹشڈ F.Aآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ػشثی اوس اعالهیبت اعبتزٍ کے لئے ( ة)
یب وفبق الوذساط کے ؽھبدحالؼبهیہ اوس ؽھبدح الؼبلویہ کے اعٌبد لبثل لجول ہیں ؟  هذسعہ

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔ (ة)و(الف) اگش( د)

 (i)      هختلف تذسیغی آعبهیوں کے لئے ري اُهیذواسوں ًےApply  کیب ہے اى کی  تؼذاد کتٌی ہے ؟ہش کیڈس کب
ربئے۔  الگ الگ تفقیل فشاہن کی 

   (ii)   ري اهیذواسوں کی ثھشتی کے آسڈسص هضکوبًہ فیقلوں کے هطبثك ہوئے ہیں اًکی فہشعت فشاہن کی
ربئے ًیض ملغ ثوًیش عویت دیگش امالع هیں دیٌی  هذاسط کے اعٌبد کی ًوجشات روغ ًہ کشًے کی 

وروہبت ثتبئی ربئیں ۔  

   3175:  عوال ًوجش
اصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی هوالًب هفتی فنل غفوس ؿ: هٌزبًت

کیب وصیش آثپبؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 480Construction of floodهیں عکین ًوجش 2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ عبالًہ تشلیبتی پشوگشام (  الف )

mitigation Structures in Khyber Pakhtunkhwa پشوگشام ؽبهل تھب ؟

عکین کی خطیش سلن صکوهت ًے  پوسی ؽفبفیت کیغبتھ تمغین کی  ہے آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ  (    ة)
؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ عکین عے هغتفیذ ہوًے والے ػاللے اوس اًکے (ة)و(الف)اگش  ( د)
 لئے هختـ ُؽذٍ فٌڈ کی  هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

   3176:  عوال ًوجش

ُسکي فوثبئی اعوجلی هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت و تؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

تک ثٌبیب گیب  ًیب سوڈ هشهت اوس (ملغ ثوًیش)عے کٌگشگلئ (ملغ هشداى)آیب یہ دسعت ہے کہ هیبں خبى ( الف)
  ثضبلی کب کبم ًہ ہوًے کیورہ عے خغتہ صبلی کی هشف ربسہب ہے ؟

ں سوپے کی الگت عے ثٌبئی گئی  اط عڑک  کی صفبظت و هشهت هضکوہ آیب یہ ثھی  دسعت ہے کہ کشوڑو( ة)

کی رهہ داسی ہے؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  هزکوسٍ هقشوف تشیي سوڈ هشداى اوس ثوًیش کو هالًے والی ثیي االمالػی عڑک ( د)

ہے ؟ 
کے هشهتی فٌڈهیں اعکے 2014-15کے رواثبت احجبت هیں ہوں توصکوهت ًے  هبلی عبل (د)تب (الف)اگش ( د)

کے صوالہ کیب ربئے گب۔ PKHAلئےکتٌب صقہ هختـ کیبہے ًیض ثیي االمالػی ؽبہشاہوں کو کت تک  

   3177:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

یش ثشائےهٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وص



کے دوساى فوثہ ثھش کے هختلف امالع هیں ڈعٹشکٹ سوڈص،  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل ( الف)
PKHA   عڑکیں اوس پُل ، آثٌوؽی ، ایگشیکلچش، فضت ، تؼلین، اػلی تؼلین، اولبف ، داخلہ، لبًوى

ًڈعٹشیض، هبصولیبت، رٌگالت، فٌی تؼلین ، اوس کھیل عیبصت هیں فٌڈص تمغین ثلذیبت، تواًبئی و ثشلیبت، ا
کئے گئے؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ فٌڈص عیبعی اهتیبص عے ثبالتشهضل مشوست کی ثٌیبد پش  تمغین ہوئے ہیں ( ة)
؟ 
کی هذ هیں رو فٌڈص هضکوہ ربت /کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو۔ ہش ملغ کو توبم عیکٹشص (ة)و(الف)اگش ( د)

هلے اعکی تفقیالت فشاہن کی ربئے۔  
   3178:  عوال ًوجش

رٌبة هوالًب  هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :   هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

هشهت کیلئے کے رسیؼے هختلف هذات هیں عکولوں کی ثضبلی و PTCملغ ثوًیش کے عکولوں  کو ( الف)

هیں دیئے گئے تھے ؟  2014-15اوس  2013-14فٌڈص هبلی عبل 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ فٌڈص پوسی ؽفبفیت کے عبتھ خشچ ہوئے ہیں ؟ ( ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عکول وائض فٌڈص کی ًؾبًذہی کی ربئے ًیض ري ري ( ة)و(الف)اگش ( د)
هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ هذات  هیں خشچ کئے گئے ہیں کی  

   3179:  عوال ًوجش

رٌبة هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی: هٌزبًت  
کیب وصیشآثٌوؽی   اسؽبد فشهب ئیں گے کہ  

ثوًیش هیں گبؤں هلکپوس هیں واٹش عپالئی عکین ػشفہ دساص عے غیش فؼبل ہے ؟ 79صلمہ پی کے (  الف)
اہلیبں ػاللہ کو اط  عکین کے غیش فؼبل ہوًے کی ورہ عے پیٌے کی پبًی کے آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ( ة)

صقول هیں  ؽذیذ هؾکالت  کب عبهٌب ہے ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔   هزکوسٍ عکین کی غیش فؼبلیت کی وروہبت کیب ہیں اوس اط (ة)و(الف)اگش ( د)
ط کو فؼبل ثٌبًے کب اسادٍ سکھتی ہے ۔تفقیل فشاہن کو فؼبل ثٌبًے پش کتٌب خشچہ  آئے گب ًیض صکوهت کت تک ا

کی ربئے۔  
   3180:  عوال ًوجش

هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  هبصولیبت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
عے  آیب یہ دسعت ہے کہ هؾشوم ًبهی پودے پش صکوهت ًے ٹیکظ هیں امبفہ کیب ہے رظ کی ورہ( الف)

غشیت لوگوں کے کبسوثبس ثٌذ کشوا کشصکوهت ًے غشیت ػوام کے ثچوں کے هٌہ کب ًوالہ چھیٌب ہے؟ 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ صکوهت اط فیقلہ پش ًظش حبًی کش سہی ہے؟ ( ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو صکوهت ًے پودے ربت اوس هختلف صسػی و ًجبتی ارٌبط ( ة)و ( الف)اگش ( د)

هیں رو امبفہ کیب ہے اط کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض هؾشوم کب هغئلہ صکوهت کت تک صل کشے پش ٹیکظ 
گب۔ 

   3181:  عوال ًوجش
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب    وصیشصساػت  اسؽبد فشهبیئٌگے کہ  

ھوں ٹي خوساک کی دسآهذ کی مشوست پڑتی ہے آیب  یہ دسعت ہے کہ فوثہ خیجش پختوًخوا کو عبالًہ الک( الف)
؟  

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ خوساک کی پیذاواسی ؽشس ثڑھبًے کے لئے صساػت کے پیؾے  عے واثغتہ ( ة)
غشیت کبؽتکبسوں کو عجغڈائض کھبد ،تخن ،کیڑے هبس ادویبت صسػی ٹیوة ویل اوس عغتے داهوں ٹشیکٹش 

یضبت هیں ؽبهل ہیں ؟ وغیش ٍ کی هؾیٌشی فشاہن کشًب صکوهتی تشد

کے رواثبت احجبت هیں ہوں  تو اط علغلے هیں صکوهت ًے کیب الذاهبت اٹھبئیں ہیں تبکہ (ة)و(الف )اگش ( د)
خوساک کی پیذاواسی ؽشس هیں امبفہ ہوصساػت اوس دسآهذی ؽشس هیں کوی ہو 

  3182:  عوال ًوجش 
هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



ملغ ثوًیش هیں ثگڑٍ، ایلئی، کڑپہ کے آثٌوؽی عکیویں اکخش و ثیؾتش ،  79آیب یہ دسعت ہے کہ پی کے( الف)
پوپٌگ هؾیٌشی غیش هؼیبسی  ہوًے کی ورہ اکخش ثٌذ سہتے ہیں رظ عے لوگوں کو پبًی کی ؽذیذ 

هؾکالت کب عبهٌب پڑًب ہے ؟ 
دسعت ہے کہ هزکوسٍ پوپٌگ هؾیٌشیوں کو ہٌگبهی ثٌیبدوں پش ٹھیک  کشواًب اوس  لوگوں کو پیٌے  آیب یہ ثھی( ة)

کی فبف پبًی فشاہن کشًب هضکوہ کی رهہ داسی ہے ؟ 
کے رواثبت احجبت هیں ہوں توصکوهت کت تک اى پوپٌگ هؾیٌشیوں کی تزذیذ کشیگی (ة)و(الف)اگش ( د)

 ۔تفقیل فشاہن کی ربئے۔

 3183:عوال ًوجش 
هفتی فنل غفوس  فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ هشداى عے ملغ ثوًیش ثشاعتہ هیبں خبى کبٹلٌگ ثیي االمالػی اہن اوس ( الف)

هقشوف ؽبہشاٍ ہے؟ 

گلی کے دسهیبى غیش هضفوظ پہبڑی علغلہ  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ سوڈ هیں هیبں خبى اوس کٌگش( ة)
ہے ، رظ پش آئے سوص ساہضًی کی واسداستیں سو ًوب ہو تی ہیں؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط اہن ؽبہشاٍ  کو پش اهي ثٌبًے کے لئے پہبڑی هیں ؽھیذٍ کے همبم پش پولیظ ( د)
چوکی تزویض ہوئی رظ کی کبغزی کبسسوائی هکول ہو چکی ہے؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ عڑک کو پش اهي اوس هضفوظ ثٌبًے کے لئے ( د)تب ( الف)اگش ( د)

صکوهت کت تک پولیظ چوکی ثٌبًے کب اسادٍ سکھتی ہے، تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
  3184:  عوال ًوجش 

رٌبة ػغکش پشویض فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش خضاًہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هلیي سوپے هختـ کئے گئے  300ایڈص کیلئے HIVکے ثزٹ هیں  2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

ہیں ۔ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ سلن کو کظ هذ هیں تجذیل کیب گیب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ( الف) اگش( ة)

  3185:  عوال ًوجش 
اعوجلی رٌبة ػغکش پشویض فبصت ،ُسکي فوثبئی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هلیي سوپے  300ایڈص کی سوک تھبم  کیلئے  HIVکے ثزٹ هیں  2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ ( ا)
هختـ کئے گئے تھے ؟ 

ایڈص کے هشینوں هیں امبفہ ہو سہب ہے ؟  HIVآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ سوص ثشوص ( ة)
ں تو اة تک هزکوسٍ فٌڈ هیں عے کتٌی سلن سیلیض ہو کش هضکوہ کے رواثبت احجبت هیں ہو (ة)و(ا)اگش( د)

کو هوفول ہو چکی ہے ًیض ثمبیب سلن کیلئے هضکوہ خضاًہ عے ساثطے کظ هشصلے هیں ہیں ؟هکول تفقیل 

فشاہن کی ربئے ۔ 
  3186:  عوال ًوجش 

رٌبة ػغکش پشویض فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
گے کہ  کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں 

 Injectable Drug Usersایڈص کے صیبدٍ تش هشیل HIVآیب یہ دسعت ہے کہ فوثے هیں  ( الف)

(IDU) ہیں ؟
کب رواة احجبت هیں ہو تو اى کی سوک تھبم کیلئے صکوهت ًے کیب الذاهبت کئے ہیں؟ تفقیل ( الف)اگش ( ة)

فشاہن کی ربئے  
 3187:عوال ًوجش 

،ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة    هضوذ ؽیشاص خبى : هٌزبًت

 کیب وصیش هؼذًیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
کی هٌظوسی ، تزذیذ اوس اًتمبل لیض کی هٌظوسی کے لئے هشیمہ کبس MCR2005آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

ومغ کیب گیب ہے ؟رغکی تزذیذ اوس اًتمبل لیض کے لئے کویٹی هورود ہے ؟ 
ثومبم چبسعذٍ ثٌبم هضوذ آیبص لیض ہولڈس کے لیض صموق 2008(33)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ لیض کشوهبئیٹ ًوجش( ة)

(Lease Rights) کی تزذیذ اوس اًتمبل لیض ثٌبم رالل کوMCR لبًوى کے هطبثك دی گئی ہے ؟



ی هیٹٌگ هیں ثٌبم رالل کیب ہے آیب یہ دسعت ہے کہ تزذیذ اوس اًتمبل لیض کب فیقلہ هزکوسٍ کویٹی ًے ایک ٍ(  د)
؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضوذ آیبص کی لیض ًیالهی کے لئے هوصوں ًہ تھی اوس هضکوے ًے ًیالهی کے لئے (  د)
کوئی تزویض ًہیں دی تھی ؟ 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔  (د)تب(الف)اگش (  ٍ)
    (i)ایب ربئے ۔  کویٹی هیں هوجشاى کی تؼذاد اوس هضکووں کب ًبم ثت

(ii)  آیب کویٹی ًے اط عے پہلے ایک ہی هیٹٌگ هیں تزذیذ اوس اًتمبل لیض کے فیقلے کئے ہیں

کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔   اگش کئے ہیں تو اًکے ًبم اوس تزذیذ ، اًتمبل
  3188:  عوال ًوجش

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیبوصیش آثٌوؽی 

هیں گبؤں چٌکوٹ کٌگڑ ،ہوتش، هیشا ثبالتھیی ، کیبلہ، ًلوٹھ واٹشعپالئی عکین ،  PK-47 ( الف)

گھوڑاثبصاسگشاں هیں پبًی کی ؽذیذ للت ہے؟ 
گبؤں هیں پبًی کی / پش اى هومغ ربت  Need basisکب رواة احجبت هیں ہوتو کیب صکوهت (الف)اگش( ة)

عکیویں  هٌظوس کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے۔   للت دوس کشًے کے لئے
  3189:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هضکوے هیں هبًیٹشًگ عغٹن کو کظ ثٌیبد پش چالیب رب سہب ہے ۔  ( الف)

کٌٹشول ہے ًیض اى کی تؼیٌبتی  کب هشیمہ کبس کیب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   هبًیٹشًگ ٹین کظ کے صیش( ة)
  3190:  ًوجش  عوال

رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کي کي ثباحش ؽخقیبت کو پالٹ گلیبت ڈیویلپوٌٹ اتھبسٹی آیجٹ آثبد هیں (GDA)ءعے تبصبل2008عبل ( الف)

االٹ کئے گئے ہیں توبم پالٹ کے عبئض اوس هبسکیٹ هیں لیوت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
  3191:  ًوجش  عوال

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش   ثشائے اػٰلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
کہ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے هبتضت کبم کش سہب ہے؟ آیب یہ دسعت ہے ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ ( الف)اگش ( ة)
 i.   یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔
 ii.  یوًیوسعٹی هبڈل عکول آف پؾبوس هیں Engage Graduate Teacher  کل تؼذاد کتٌی کی

ہے؟ توبم اعبتزٍ کی تؼلیوی لبثلیت، هذت هالصهت اوس تٌخواٍ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 iii. Engage Graduate Teacher  هیں ثؼل اػٰلی تؼلین یبفتہ اعبتزٍ ہیں رو کہ عکول ہزا هیں

پش هغتمل هوس پش ػشفہ دساص عے تؼیٌبت ہیں۔ کیب صکوهت اى اعبتزٍ کو هزکوسٍ عکول کی خبلی آعبهیوں 
 ثھشتی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3192:  عوال ًوجش 

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش   ثشائے اػٰلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

هبتضت کبم کش سہب ہے۔ رظ هیں آیب یہ دسعت ہے کہ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے ( الف)
هبٍ کے لئے تؼیٌبت کیب ربتب ہے اوس ثؼذ  6ثؼل تشثیت یبفتہ گشیزویٹ اعبتزٍ کبم کش سہے ہیں هزکوسٍ اعبتزٍ کو 

اصاں کبسکشدگی کی ثٌیبد پش اى کے ػشفہ هالصهت هیں توعیغ کی ربتی ہے اوس تیي هبٍ عشوط کے ثؼذ اى کو 

ء کے ثؼذ هزکوسٍ اعبتزٍ کی  2014خواٍ ثھی دی ربتی تھی۔ لیکي ًوهجش گشهیوں کی چھٹیوں کی ثبلبػذٍ تي
گشهیوں کی چھٹیوں کی تٌخواٍ ثٌذ کی گئی ہے؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ اعبتزٍ کو گشهیوں کی چھٹیوں کی تٌخواٍ ًہ دیٌے کی ورہ ثیبى (الف)اگش ( ة)
کی ربئے۔ 
  3193:  عوال ًوجش 

ٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی اوسًگ صیت ًلو: هٌزبًت



کیبوصیش اثتذائی وحبًو ی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
امالع هیں هبلجبت کو هبہبًہ وظیفہ دیب ربسہبہے۔ رظ  هیں ایجٹ آثبد  ًہیں ہے؟ ( 7)فوثے کے عبت ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو آیب صکوهت ملغ ایجٹ آثبد کو ؽبهل کشکے اى هبلجبت کو هبہبًہ (الف)اگش( د)
وظیفہ فشاہن کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے ۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

 3194:  عوال ًوجش 
رٌبة  اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کہ  کیب وصیشہبؤعٌگ   اسؽبد فشهبئیں گے

کے همبم پشهضکوہ  ہبؤعٌگ ًے سہبئؾی عکین ؽشوع کی ہے  ؟ ( ًوؽہشٍ)آیب یہ دسعت ہے کہ رلوصئی ( الف)
ثوؼہ (Down Payment)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ عکین ہزا کی ڈیویلپوٌٹ کے لئے ڈاؤى پئوٌٹ ( ة)

الغبه سلن وفول کشچکب ہے ؟ 9(ًو)
ءتک هکول کشًب ہے ؟ 2016فوثے پش تشلیبتی کبم آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هي( د)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں  تو۔  هضکوہ اة تک االٹ ُؽذٍ پالٹوں کی هذ هیں کل کتٌی سلن (د)تب (الف)اگش (  د)

وفول کشچکب ہے اة تک هٌقوثے پش کل کتٌی سلن خشچ کی گئی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض کیب هضکوہ همشسٍ 
تکویل هیں کبهیبة ہو ربئے گب۔  اگش ثشولت تکویل هوکي ًہیں تو وروہبت ثیبى کی ولت  پش  هٌقوثے کی 

ربئے۔   
  3195:  عوال ًوجش

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت وتؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کب کبم ہے ۔    PBMCال اوس هشهت آیبیہ دسعت ہےکہ توبم عشکبسی کبلوًیوں کی دیکھ ثھ( الف)

اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو صکوهت کت تک گلؾي سصوبى کب لوًی کی عڑکیں تؼویش کشًے کب اسادٍ ( ة)
 سکھتی ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

     3196:عوال ًوجش

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ؽبد فشهبئیں گے کہ  کیبوصیش  ثلذیبت اس

آیب یہ دسعت ہے کہ هختلف هذات هیں لوکل آهذًی کی هذ هیں خطیش سیوًیو هوفول ہوتی ہے؟ ( الف)
کی ثضبلی اوس    Infrastructuresآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ اط آهذًی کو اپٌے ػاللے کے ( ة)

هختلف تشلیبتی  عکیووں اوس ػواهی هفبدات کیلئے خشچ کشتب ہے؟ 

هیں ملغ ایجٹ آثبد کی هیوًغپل  2014-14اوس  2012-13کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو(ة)و(الف)اگش( د)
کویٹی اوس ڈعٹشکٹ کوًغل  صویلیبں هیں کظ کظ هذ هیں کتٌی آهذًی ہوئی اوس کظ کظ عکین پش کہبں کہبں 

کی  ربئے۔  هزکوسٍ فٌڈص خشچ  کیب گیب۔  ًیض عکین  کبًبم ، ًوػیت همبم  کی تفقیل ثھی فشاہن
  3197:  ًوجش  عوال

رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ءعے  تبصبل گلیبت ڈیویلپوٌٹ اتھبسٹی ًتھیب گلی، ایجٹ آثبد هیں کظ کظ کیڈسص کی تؼیٌبتیبں 2008عبل  (الف)

تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ػول هیں الئی گئی ہیں هکول  
 3198:  عوال ًوجش 

رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں توبم گشلض پشائوشی  ، هڈل ، ہبئی اوسہبئیش عیکٌڈسی عکولوں هیں  کل کتٌی خبلی PK-47,PK-48  (الف)

ءعے تبصبل تؼیٌبت ؽذٍ  افشاد کے ًبم  کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔ 2013آعبهیبں  ہیں  ًیض عبل  
  3199:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
لبًوى اوس اعغٹٌٹ پجلک پشاعکیوٹش کی ثھشتیبں ہوئی ہیں آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ هیں   سیغشچ آفیغش ( الف)

؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو سیغشچ آفیغش لبًوى اوس اعغٹٌٹ پجلک پشاعکیوٹش کے  اًٹشی ٹیغٹ ، (الف)اگش ( ة)

اًٹشویو او سثھشتی کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  3200:  عوال ًوجش 



اصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب ؿ: هٌزبًت
کیب وصیش عوؽل ویلفئیش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ اعپیؾل ایزوکیؾي عکول صیبت آثبد ، یکہ توت اوس ًؾتش آثبد پؾبوس هیں والغ ہیں ري ( الف)
هیں کبفی تؼذاد هیں گوًگے ثہشے اوس هغزوس ثچے صیش تؼلین ہیں  ؟ 

ت هیں ہو تو هزکوسٍ عکولوں هیں تؼیٌبت ػولہ ، اعبتزٍ اوس اًکے صیش اعتؼوبل کب رواة احجب(الف)اگش ( ة)
کی تفقیل ( تیل )عے توبم گبڑیوں هیں اعتؼوبل ہوًے والے 2013گبڑیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض  روى 

 ثھی فشاہن کی ربئے۔ 

  3201:  عوال ًوجش 
ثبئی اعوجلی رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فو: هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین ملغ ایجٹ آثبد هیں هختلف کیڈس کی آعبهیبں خبلی ہیں ؟ ( الف)
هیں توبم پشائوشی، هڈل ، ہبئی  اوس ہبئیش 48اوس پی کے 47کب رواة احجبت هیں ہوتو  پی کے (الف)اگش ( ة)

ثوائض   عکولوں هیں کالط فوس اوس ٹیچش کی خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے /گشلضعیکٌڈسی 
ًیض  صکوهت کت تک اى عکولوں هیں خبلی آعبهیوں پش ثھشتی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن 

کی ربئے۔  
  3202:  عوال ًوجش 

لی رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوت: هٌزبًت

کیب وصیش ہبؤعٌگ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت خیجش پختوًخوا هختلف امالع هیں ہبؤعٌگ عکین ثٌب سہی ہے ؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہوتو فوثہ ثھش کی ہبؤعٌگ عکویوں  کی تفقیل ملغ وائض  ثتبئی  ربئے ًیض  (الف)اگش ( ة)
یویں ؽشوع کی گئی ہیں اًکی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  هضکوہ ہبؤعٌگ کے صیش کٌٹشول رو عک

  3203:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

وس تضقیل آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ پبًچ عبلوں هیں ایوة ٹیچٌگ ہغپتبل  ، عول ہغپتبل آیجٹ آثبد ا( الف)
ہغپتبل صویلیبں هیں ثھشتیبں کی گئی ہیں ؟ 

 کب رواة احجبت هیں ہو تو توبم  تؼیٌبتیوں کی  تفقیل کیڈس وائض فشاہن کی ربئے ۔ (الف)اگش ( ة)

  3204:  عوال ًوجش 
رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش خوساک اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ ثھش هیں آٹب کی  لیوت هیں دى ثذى امبفہ ہوسہب ہے ؟ ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ لیوتوں کے تؼیي کے لئے عپشین کوسٹ  آگ پبکغتبى ًے ثھی ایکؾي لیب ہے ؟ ( ة)

صکوهت لیوت   کلو ُعپش فبئي آٹب کی لیوت کتٌی ہے ۔ ًیض20کے رواثبت  احجبت هیں ہوں تو (ة)و(الف)اگش ( د)
هیں کوی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  3205:  عوال ًوجش 
رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ءعے تبصبل  هضکوہ ًے گبڑیبں خشیذی ہیں ؟ 2013آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف) 
کو االٹ کی گئی ًیض MPAsکب رواة احجبت هیں ہوتو کي کي وصساء ،پبسلیوبًی عیکشٹشیض اوس (الف)اگش ( ة)

 گبڑیوں کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔
   3206:  عوال ًوجش

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھبفبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبل  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
تضقیل صویلیبں هیں پٹواس عشکل تؼویش ہوئے ہیں ري هیں اکخشکی   PK-47,48آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

ثلڈًگ خشاة ہو چکی ہیں ؟ 
تضقیل صویلیبں هیں کتٌے پٹواس عشکل تؼویش ہوئے  PK-47,48کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)

یب صکوهت اى  کو  دوثبسٍ تؼویش کشًے کب اسادٍ سکھتی ہیں اوس اى هیں کتٌے پٹواس خبًہ تجبٍ صبلی کب ؽکبس ہیں آ

ہے  تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   



  3207:  عوال ًوجش 
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ئوشی ، هڈل ، ہبئی عکولوں اوس ہبئیش عیکٌڈسی کے هختلف گشلض ، پشا PK-47,48آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

کی آعبهیبں خبلی ہیں ؟ SET,SST,PSTعکولوں هیں کالط فوس 
کے توبم گشلض پشائوشی ، هڈل ، ہبئی اوس ہبئیش PK-47,48کب رواة احجبت هیں ہو توصلمہ ( الف)اگش( ة)

کت تک اى عکولوں هیں خبلی عیکٌڈسی عکولوں هیں خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض صکوهت 

آعبهیوں پشػولہ تؼیٌبت کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   
   3208:  عوال ًوجش

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت تؼویشات   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

لیٌڈ عالئیڈًگ اوس پہبڑ عشکٌے عے هکول هوس پش تجبٍ ہو گیب  آیب یہ دسعت ہے کہ پوًب سوڈ صویلیبں( الف)

عے ریبدٍ گبؤں کب ساثطہ هٌمطؼے ہو گیب ہے؟ 40رظ عے 
کب رواة احجبت هیں ہو توصکوهت ًے هزکوسٍ سوڈ کی ثضبلی کیلئے اة تک کیب الذاهبت کئے ( الف)اگش ( ة)

ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  
 3209:  عوال ًوجش 

اس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی عشد: هٌزبًت

کیب وصیش اًتطبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ  عول عیکشٹشیٹ پؾبوس هیں  هالصهیي کی  تؼیٌبتی کیلئے صوًل  وائض کوٹہ هورود  (الف)

ہے ؟  
ءعے تب صبل صوى وائض کوٹہ کے تضت کي کي آعبهیوں پش 2008اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل  (ة)

تؼیٌبتی ػول هیں الئی گئی  ہے ؟هکول تفقیل ثوؼہ کوٹہ فشاہن کی ربئے ًیض عول عیکشٹشیٹ  هیں صوًض کظ 

کتٌے صوًض هورود ہیں اط لبًوى کے تضت ػول هیں ال ئے گئے  هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض  فوثہ هیں  
کی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  3210:  عوال ًوجش
عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیبوصیش اثتذائی وحبًو ی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

وس هیں هورود آیب یہ دسعت ہے کہ  گوسًوٌٹ گشلض هڈل عکول  گلؾي سصوبى کبلوًی کوہبٹ سوڈ پؾب( الف )
ہے۔ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکول هیں هبلجبت کی تؼذاد کبفی ہے۔ ( ة)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ یہبں پش لڑکیوں کب کوئی ہبئی عکول ًہیں ہے۔ ( د)
 کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو(د)تب (الف)اگش( د)

(i)  سکھتے ہوئے صکوهت گلؾي هزکوسٍ عکول هیں هبلجبت کی تؼذاد عٹبف کی تؼذاد کو هذًظش
سصوبى کبلوًی  

کے هڈل عکول کو کت تک ہبئی  کب دسرہ دیٌے  کب اسادٍ سکھتی ہے اگش ًہیں تو وروہبت ثتبئی 
ربئے۔ 

  3211:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت  ًلوٹھبفبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
اد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش عبئٌظ ٹیکٌبلوری و اًفبهیؾي ٹیکٌبلوری  اسػ

آیب یہ دسعت ہے کہ عبثمہ دوسصکوهت هیں اًفبسهیؾي ٹیکٌبلوری کی تشلی کے لئے آئی ٹی ثوسڈ کو ایک (  الف)
اسة سوپے کی سلن هہیب کی گئی تھی ؟ 

کی ارالط هیں آئی ٹی پبسک کی فیضثیلیٹی سپوسٹ (DDWP)هیں 2012آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عبل (   ة)

تھی ؟ کی هٌظوسی دی گئی 
کٌبل صهیي 22آیب یہ ثھی ُدسعت ہے کہ ایجٹ آثبد هیں آئی ٹی پبسک کے لیبم کے لئے هضکوہ خوساک عے (   د)

خشیذی گئی تھی ؟ 
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو۔  (د)تب(الف)اگش(   د)



         (i)  دوعبل گضسًے اوس فٌڈ کے دعتیبثی کے ثبورود آئی ٹی پبسک ایجٹ آثبد پش کبم کیوں ؽشوع ًہیں کیب
گیب۔ ًیض گودام کی پُشاًی ػوبست رو کہ ثوعیذٍ اوس اًتہبئی خطشًبک ہوچکی ہے کو اة تک کیوں 

ًہیں ہٹبیب گیب۔  
        (ii) ے وا لے آفغشاى کے خالف هضکوبًہ کبسسوائی هضکوہ هضکوسٍ پشاریکٹ هیں تبخیش اوس ُسکبوٹ ڈاٌل

الًے کب اسادٍ سکھتب ہے ۔ ًیض هٌقوثہ کت تک هکول ہوگب۔  
  3212:  عوال ًوجش

رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں ساہلی ، چٌکوٹ ، دکھي پیش کی  ایجٹ آثبد کے گبؤں هومغ ربت ري PK-47آیبیہ دسعت ہےکہ( الف)

عڑکوں کی صبلت ثہت خشاة ہے ؟ 
اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ عڑکوں کی پختگی کیئے صکوهت ػولی الذاهبت کب اسادٍ ( ة)

سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

  3213:  عوال ًوجش 
هلک ًوس علین فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

س ااًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصی
 آیب یہ دسعت ہے کہ غضًی خیل لکی هشوت هیں عشکبسی سیغٹ ہبؤط هورودہے؟( الف)
کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ سیغٹ ہبؤط کظ کے لجنے هیں ہے اوس گضؽتہ ایک عبل کے (الف)اگش ( ة)

یض هزکوسٍ سیغٹ ہبؤط هیں ثزلی اوس ۔ى هزکوسٍ سیغٹ ہبؤط هیں کظ کظ ًے سہبئؼ اختیبس کی ہے  دوساى 
گیظ کے ثلوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3214:  عوال ًوجش 
هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

هڈل ،  ہبئی اوس  ہبئیش آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں پشائوشی ، ( الف)
کی عکولوں کی تؼویش ہوئی ہے؟ (  لڑکیوں/لڑکے)عیکٌڈسی  عکولض 

آیب یہ دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکولوں کی تؼویش هکول کشکے هضکوہ کے صوالے کئے گئے ہیں؟ ( ة)
گئی  کے  رواثبت  احجبت هیں ہو ں تو کتٌے عکولوں هیں تؼلیوی عشگشهیبں  ؽشوع  کی(  ة)و ( الف)اگش ( د)

ہیں اى کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3215:  عوال ًوجش 
هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
( لڑکیوں/لڑکے)آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ٍ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں  پشائوشی عکولض ( الف)

ہوئے ہیں؟ کے اپ گشیڈ 

کے اپ گشیڈ ( لڑکیوں/لڑکے)کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ لکی هشوت هیں کتٌے  پشائوشی  ( الف)اگش ( ة)
ہو ئے ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی 

عشگشهیبں  ؽشوع  کی گئی ہیں ۔ 
  3216:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
عے تب صبل اعبتزٍ اوس دیگش عٹبف ثھشتی کئے  2013آیب یہ دسعت ہے کہ لکی هشوت هیں روالئی ( الف)

گئے ہیں ؟ 
۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو ( ة)
  (i)   هزکوسٍ ػشفہ هیں کتٌے اعبتزٍ و دیگش عٹبف ثھشتی کئے گئے ہیں ۔

(ii) NTS  ٹیغٹ کب سیضلٹ ثوؼہ ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم ، ولذیت ، عکوًت تؼلیوی
لبثلیت اوس ٹغٹ هیں دئیے گئے ًوجشات کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3217:  عوال ًوجش 
ثلی هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعن: هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 



ءهیں ًئے 2015-16ء اوس عبل 2014-15ء، 14-2013آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ لکی هشوت هیں عبل( الف)
ٹیوة ویلوں کی هٌظوسی ہوئی تھی؟ 

-16ء اوس عبل 2014-15ء، 14-2013کب رواة احجبت هیں ہو توملغ لکی هشوت هیں عبل( الف)اگش ( ة)
اوس کتٌے ًب کبم ہوئے۔ (  کبهیبة) کتٌے ٹیوة ویلوں کی هٌظوسی ہوئی تھی۔ اى هیں کتٌے هکول ءهیں  2015

ًیض ًبکبم ہوًے کی وروہبت ثتبئی  ربئے۔ 
Question No. 3218 
Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly  

Will the Minister of Sports state that:  
(b) How many game events had been conducted by the department since july 2013.  

(b) Please provide complete details of the said events including their budget and 
expenditure event wise. 

  3219:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب

هورود ہیں؟   RHCsاوس   BHUsآیب یہ دسعت ہے کہ ملغ لکی هشوت هیں ( الف)
کی تؼذاد اوس ًبم کی تفقیل ػلیضذٍ  RHCsاوس   BHUsکب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ( الف)اگش ( ة)

هغتفیذ ہوًے والے هشینوں کی کل ػلیضذٍ فشاہن کی ربئے۔ ًیضگضؽتہ دو عبلوں  هیں اى فضت کے هشاکض عے 

تؼذاد ثھی ثتبئی ربئے۔ 
  3220:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

اوس ہغپتبل هورود ہیں ؟   RHCs,BHUsلکی هشوت هیں( الف)

رود عہولیبت کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ کب رواة احجبت هیں ہو تو اى هیں هو( الف) اگش( ة)
  3221:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
اسؽبد فشهبئیں گے کہ    اهذاد، ثضبلی و آثبدکبسیکیب وصیش 

کب اداسٍ لبئن کیب ہے؟  Rescue 1122آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ًے ( الف)

ت هیں ہو تو هزکوسٍ اداسٍ هیں گضؽتہ دو عبلوں هیں کتٌی ثھشتیبں کی گئیں ہیں ًیض  کب رواة احجب( الف)اگش ( ة)
یہ کوى کوى عی خذهبت عش اًزبم دیتی ہیں، هکول تفقیل فشاہن کی ربئیں۔ 

  3222:  عوال ًوجش 
هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کہ  کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے

کے ( لڑکیوں/لڑکے)آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ٍ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں هڈل   عکولض ( الف)
اپ گشیڈ ہوئے ہیں؟ 

کے اپ گشیڈ ہو ئے ( لڑکیوں/لڑکے)کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ لکی هشوت هیں کتٌے  هڈل ( الف)اگش ( ة)
۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی عشگشهیبں  ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے

ؽشوع  کی گئی ہیں ۔ 

  3223:  عوال ًوجش 
هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
کے ( لڑکیوں/لڑکے)ائی  عکولض آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ٍ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں ٍ( الف)

اپ گشیڈ ہوئے ہیں؟ 

کے اپ گشیڈ ہو ئے ( لڑکیوں/لڑکے)کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ لکی هشوت هیں کتٌے  ہبئی  ( الف)اگش ( ة)
ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی عشگشهیبں  

ی ہیں ۔ ؽشوع  کی گئ
Question No. 3224 
Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly  

Will the Minister of Sports state that:  



(c) Has the department planned regional games on division level.  
(d) If the answer to (a) is yes than please provide the following information.  

(iv) How many events of games have been planned for different 
divisions? Please provide the complete details of games for 

each division.  
(v) How much budget is allocated for expenditure on these 

games? Please provide complete details of allocation and 

expenditure division wise.  
(vi) Also please inform the venues selected for each games event, 

division wise along with details of teams that are taking part 
in these games.  

 (iv)  What is the basic criteria for selcting of teams for these  

Games. 
  3225:  عوال ًوجش 

هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

 آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں ہبئی تب ہبئیش عیکٌڈسی  عکولض( الف)

کے اپ گشیڈ ہوئے ہیں؟ ( لڑکیوں/لڑکے)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ لکی هشوت هیں کتٌے  ہبئی تب ہبئیش عیکٌڈسی  عکولض ( الف)اگش ( ة)

کے اپ گشیڈ ہو ئے ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ ( لڑکیوں/لڑکے)
ؽشوع  کی گئی ہیں ۔   گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی عشگشهیبں

  3226:  عوال ًوجش 

هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ دوس صکوهت هیں ملغ لکی هشوت هیں ہبئی تب ہبئیش عیکٌڈسی  عکولض ( الف)
ہیں؟  کے اپ گشیڈ ہوئے( لڑکیوں/لڑکے)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ملغ لکی هشوت هیں کتٌے  ہبئی تب ہبئیش عیکٌڈسی  عکولض ( الف)اگش ( ة)

کے اپ گشیڈ ہو ئے ہیں۔ اى کب ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ ( لڑکیوں/لڑکے)
گشیڈیؾي کے ثؼذ تؼلیوی عشگشهیبں  ؽشوع  کی گئی ہیں ۔ 

  3227:   عوال ًوجش
هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

کے ( لڑکیوں/لڑکوں)آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں  ملغ لکی هشوت پشائوشی تب  هڈل ( الف)
اپ گشیڈ  ہوئے ہیں؟ 

لڑکیوں کے اپ /و  ملغ لکی هشوت هیں کتٌے پشائوشی عکولض لڑکوںکب رواة احجبت هیں  ہو ت( الف)اگش ( ة)
گشیڈ ہوئے ہیں۔ اى کے  ًبم اوس پتہ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض کتٌے عکولوں هیں اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ 

تؼلیوی عشگشهیبں ؽشوع ہوچکی ہیں؟ 

  3228:  عوال ًوجش 
رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ   دوس صکوهت هیں رشائن هیں کوی آئی ہے ۔ ( الف)
دسد ہوئیں اى  FIRعے تب صبل ملغ لکی هشوت هیں کتٌی  2015کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش ( ة)

کب  تمبثلی ربئضٍ  2015کےعبتھ  2014عبل کی تفقیل ًوػیت کے لضبظ عے ػلیضذٍ ػلیضذٍ فشاہن کی ربئے۔ 
پش تفؾیؼ کے ثؼذ  کبسسوائی ختن کی گئی اوس کتٌی  پش ػول دسآهذ ربسی ہے۔ FIRپیؼ  کیب ربئے۔ ًیض کتٌے 

هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
  3229:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

هبئیں گے کہ کیب وصیش داخلہ   اسؽبد فش



ملغ لکی هشوت هیں ًو تؼویش ہوًے والی ریل کے عبتھ عبتھ پشاًی ػوبست هیں ثھی لیذی هورود ہیں؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ًئی اوس پشاًی ػوبست هیں لیذیوں پش اٹھٌے والے اخشاربت کی تفقیل ( الف)اگش ( ة)

م کی ربئے۔ عے تب صبل فشاٍ 2015ثوؼہ لیذیوں کی تؼذاد   روالئی 
  3230:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشهوافالت و تؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ملغ لکی هشوت هیں هورود سیغٹ ہبؤعض ، ثبسک هغتشی کی تفقیل ثوؼہ سلجہ صهیي ، کوشوں کی تؼذاد ( الف)

فشاہن کی ربئے۔  2014-15کی تفقیل ثشائے عبل اوس تؼویشات پش اٹھٌے والےاخشاربت 
  3231:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش تواًبئی و ثشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

ہے؟ آیب یہ دسعت ہے کہ خیجش پختوًخوا آئل ایٌڈ گیظ سیگولیٹشی اتھب سٹی کب لیبم ػول هیں الیب گیب ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ اتھبسٹی کو هختـ ؽذٍ اُهوس کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ( الف)اگش ( ة)
  3232:  عوال ًوجش 

رٌبة  هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فٌڈ فشاہن کشتی ہے؟  PTC ًکو  آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت عکولو ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو  اعتؼوبل کب هشیمہ کبس اوس گضؽتہ دو عبلوں هیں صلمہ پی کے ( الف)اگش( ة)
فٌڈص دیب گیب ہےاوس اى کو کي هذا ت هیں خش چ کیب گیب تفقیل عکول وائض فشاہن  PTCهیں کتٌے عکولوں کو 75

کول ہو ا ہے یب ربسی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ کی ربئے ًیض هزکوسٍ عکولوں هیں کبم م
  3233:  عوال ًوجش 

رٌبة هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی   اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
لکی هشوت هیں کتٌے ٹیوة ویل  هورود  ہیں اوس کتٌے ٹیوة ویلض عے  ػوام کو پبًی کی فشاہن ربسی ( الف)

پبًی کی فشاہوی هؼطل ہے اى کی وروہبت ثتبئی  ثوؼہ تؼذاد اوس رہبں والغ ہیں کے ًبم کی  ہے اوس ري عے
تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

Question No.3234 

Mover: Malik Noor Salim Khan 
Will the Minister for Health state that:-  

(a) Is there a women and children Hospital in District Lakki Marwat? 
(b) If yes then please provide:-  

(i)  Its location and complete facilities detail along with its total expenditure spent 

on it. 
(ii)During last two years how many patients were treated there, complete detail may be 

provided 
Question No.3235 
Mover: Malik Noor Salim Khan  

Will the Minister for Elementary & Secondary Education state that:-  
(a) Were there literacy trainning Resource centers established with the assistance of 

Norwegian Government under Basic Education Programe (BEP) all over the K hyber 
Pakhthunkhwa for the purpose of tranning primary teachers?  
(b) If yes then how many teachers have been trained from these centers all over province 

till date and how many such centers are in district Lakki Marwat.  
Question No.3236 

Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly  
Will the Minister of Higher Education states that: 
(a) Is there any Mnanagement Science College in District  Lakki Marwat?  

(b) If yes then please provide:.  



(iv) Is self- finance students given priority in admission? 
(v) Whether self finance students given priority studying in morning shift.  

(vi) What is the basic criteria for self finance scheme and who is 
monitoring its finances? Give complete detail of this scheme.  

Question No.3237 
Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly  
Will the Minister of Higher Education states that: 

(a) Is there any Management Science College in District Lakki Marwat ?  
(b) If yes then please provide:.  

(v) How many students are studying in this college? please provide class 
wise strength of student.  

(vi) What subjects are offered in this college for students ?  

(vii)  Give complete details of facilities available for students and teaching 
staff. 

(viii)  Is imparting of education done in shifts.  
  3238:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 وصیشفضت ا سؽبد فش هب ئیں گےکہکیب 
ایل ایچ کو ڈعٹشکٹ ًوؽہشٍ عے تؼلك سکھٌے والی ایک  2015اگغت 28آیبیہ دسعت ہے کہ (الف)

کے عبتھ صیبدتی کب والغ پیؼ آیب ؟ هہن هیں ؽشیک تھی    (EPI)روکہ ای پی آئی(LHW)ڈثلیو
  اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو(ة)
(i ) رهہ داسی عوًپی گئی ہے هزشهوں کو گشفتبس کیب ہے، کظ ثشاًچ کو تضمیمبت کی  اة تک صکوهت ًے کتٌے

؟ ایف آئی آس کی کبپی هہیب کی ربئے ۔ًیض هغتمجل هیں ای پی آئی وسکشصکی صفبظت کےلئے کیب هٌقوثہ تشتیت 
 ہے؟اعکی تفقیل فشاہن کی ربئے۔دیب گیب 

  3239:  عوال ًوجش 
فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا : هٌزبًت

کیب وصیشفضت ا سؽبد فش هب ئیں گےکہ 

کب هشیمہ کبس کیب ہے؟ ومبصت کی   (upgradation)عشکبسی ہغپتبلوں کی اگلی عطش پش دسرہ ثٌذی ( الف)
 ربئے۔

  3240:  عوال ًوجش 
رٌبة  فخش آػظن فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

فشهبئیں گے کہکیب وصیش فضت اصساٍ کشام اسؽبد   

تک ثٌوں کےعشکبسی ہغپتبلوں کو کتٌب فٌڈ دیب گیب ہے ؟ہغپتبل واس تفقیل فشاہن کی  2016عے2014عبل ( الف) 
 ربئے۔

هزکوسٍ فٌڈ هیں عےکتٌب اة تک کظ هذ هیں اعتؼوبل کیب گیب اوس کتٌب اثھی ثبلی ہےًیضاط فٌڈ کے اعتؼوبل ( ة)
اہن کی ربئے۔کب هشیمہ کبس کیب تھب؟اعکی ثھی تفقیل فش  

  3241:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیشفضت ا سؽبد فش هب ئیں گےکہ

عشکبسی ہغپتبلوں کی هشس پشائیویٹ عیکٹش هیں کبم کشًے والے ہغپتبلوں ، کلیٌکظ اوس لیجبسٹشیوں کے ( الف)
 لئے کوئی لبًوى هورود ہے ؟

صکوهت اط  کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ هزکوسٍ لبًوى کی تفقیل فشاہن کی ربئے اگش ًہیں تو (ا)اگش ( ة) 

علغلے هیں لبًوى عبصی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے  
  3242:  عوال ًوجش 

هضتشهہ سلیہ صٌبء فبصجہ ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  : هٌزبًت
 یب وصیش ثشائے اػلی تؼلین  ا سؽبد فش هب ئیں گےکہک
 هیں ثھشتیبں کی گئی تھیں ۔ 2013-14عبل  آیب یہ دسعت ہے کہ ہشی پوس یوًیوسعٹی هیں ( الف )

 اگش الف کبرواة احجبت هیں ہو تو( ة)



(i)هزکوسٍ آعبهیوں کے لئے اخجبسی اؽتہبس کی ًمول فشاہن کی ربئیں۔ 
(ii)یض ثھشتی ؽذٍ افشاد ربئے ى هزکوسٍ آعبهیوں کے لئےدسخواعت دیٌے والے اهیذواسوں کی تفقیل فشاہن کی

اى کے ًبم پتہ ؽٌبختی کبسڈ ًوجش ایي ٹی ایظ ًتیزہ کی ًمول کی تفقیل ري آعبهیوں پش ثھشتی کیب گیب ھے  کو  
فشاہن کی ربئے۔ 

(iii)   تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔ ًہیں کی گٌیں اى کی  ري آعبهیوں پش ثھشتیب ں 
  3243:  عوال ًوجش 

فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی   فبصجضادٍ حٌبء ہللا: هٌزبًت

 کیب وصیشفضت ا سؽبد فش هب ئیں گےکہ
صکوهت کب دیش ثبال هیں سواں عبل اوس آئٌذٍ عبل هختلف کیٹگشی کےہغپتبلوں کو اپ گشیڈ کشًے کب اسادٍ ( الف)

سکھتی ہے؟ 
کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ (ا)اگش ( ة)

(i) ثتبئی ربئے۔ کی تفقیل  اى ہغپتبلوں کے ًبم ،همبم اوس آثبدی

(ii)  دیش ثبال هیں والغ واصذ کیٹگشی ڈی ہغپتبل واڑی کو اپ گشیڈ کشًے کب اسادٍ ہے تفقیل فشاہن کی 93پی کے
ربئے۔  

  3244:  عوال ًوجش 
فبصجضادٍ حٌبء ہللا  فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشآثپبؽی ا سؽبد فش هب ئیں گےکہ

  هیں ٹیوة ویلوں پش ػولہ ثھشتی کیب ہے ؟   PK-7 کوہ ًےآیب یہ دسعت ہے کہ هش( الف )
ثھشتی کیئے گئے چوکیذاس، ًبئت  عے تبصبل  2013هیں عبل  PK-7کب رواة احجبت هیں ہو تو(الف)اگش  ( ة)

 لبفذ، ثل داس اوس آپشیٹشوں کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3245:  عوال ًوجش 

فوثبئی اعوجلی  رٌبة هضوود ربى فبصت ،ُسکي: هٌزبًت

کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
 هیں تؼویشاتی کبم ربسی ہے ؟MPAs' Hostelآیب یہ دسعت ہے کہ ( الف )

 کب رواة احجبت هیں ہوتو ۔ (ا)اگش  ( ة)
(i) ہن الگ الگ تفقیل ثوؼہ ًوػیت واؽیبء فشا کي کي ثالک هیں کتٌی الگت عے تؼویش ہوئی ہے ہش کوشے کی

 کی ربئے۔ 

(ii) ٹھیکیذاس کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔ /هزکوسٍ کبم کے لئے ٹیٌڈس هیں صّقہ لیٌے والے فشم
  3246:  عوال ًوجش 

فبصجضادٍ حٌبء ہللا  فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

 فٌڈ هہیب کشتب ہے ؟ عبل عٹشکوں کی خقوفی هشهت کے لئے آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ہش ( الف)

 کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ (ا)اگش ( ة)
(i) عے تبصبل عٹشکوں کی هشهت کے لئے کتٌی سلن هختـ کی گئی تفقیل فشاہن 2013ملغ دیش ثبال کے لئے

 کی ربئے۔ 
(ii)کب ًبم ثتبیب ربئے ۔   وًیي کوًغل هزکوسٍ سلن کظ کظ فشم کے رسیؼے کہبں کہبں خشچ کی گئی همبم اوس ی

 (iii) هیں هختـ ُؽذٍ سلن عے اثھی تک کتٌی سلن خشچ کی ربچکی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 2015-16عبل 

 3247:عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل    فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
صکوہ رٌگالت کی هشف عے رٌگالت کی کٹبئی اوس اط کی  ًب ربئض ًمل  و آیب یہ دسعت ہے کہ م( الف)

یب تھی؟ /صشکت پش پبثٌذی ػبئذ ہے 

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف) اگش( ة)
(i)   رٌگالت کی کٹبئی پش پبثٌذی ہوًے کے ثبورود ملغ توسغش کی  اًتظبهیہ کو غیش لبًوًی لکٹشکب

ہے ؟ پشهٹ ربسی کشًے کب اختیبس صبفل 
(ii) ملغ توس غش کی  اًتظبهیہ هتؼلمہ هضکوے کو ثبئی پبط کشتے ہوئے کیوں اوس کیغے پشهٹ ربسی کش

 سہی ہے ؟تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

 3248:عوال ًوجش 



رٌبة صسیي گل    فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں تیي واچش پوعٹوں پش ثھشتی کب ػول (وائلڈ الئف )لغ توسغش هیں هضکوہ آیب یہ دسعت ہے کہ  ك( الف)
پوسا کیب گیب ہے ؟ 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اؽتہبس کے هطبثك  همبهی کو الیفبئیڈ لوگوں کو تشریش دی ربًی چبہیے ؟ (ة)
لغٹ ، اخجبسی کے رواثبت احجبت هیں ہو تو علیکؾي کویٹی کے اسکبى کی لغٹ ، هیشٹ (ة)و(الف)اگش ( د)

اؽتہبس اوس ثھشتی ؽذٍ افشاد کی تؼلیوی لبثلیت ڈوهیغبئل ، ؽٌبختی کبسڈص کی کبپی  ثوؼہ هکول کوائف کی تفقیل 

 فشاہن کی ربئے ۔ 
 3249:عوال ًوجش 

رٌبة هلک ًوس علین فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشفضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے تضت کبم کشسہے ثٌیبدی فضت کے هشاکضPPHI,(BHUs)ملغ لکی هشوت هیں آیب یہ دسعت ہےکہ ( الف)

 ہیں ؟
هیں دعتیبة عہولیبت کی تفقیل فشاہن کب رواة احجبت هیں ہو توهزکوسٍ ملغ کی توبم ثی ایچ یوص (الف)اگش ( ة)

 اولبت کبس کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔ کی ربئےًیض عٹبف ثوؼہ چوکیذاس کے ڈیوٹی 
 3250: عوال ًوجش

رٌبة هضوذ ػلی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهوافالت و تؼویشات  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 ہے ؟دسعت ہے کہ دیش ثبال تیي عت ڈویخشًض ،دیش ، واڑی اوس ؽشیٌگل پش هؾتؼول  آیب یہ ( ا)

ؽشیٌگل ، ڈوگذسٍ،گوالذی ، پبتشاک واسڈص یؼٌی عبوًی، 9آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ؽشیٌگل عت ڈویخشى   ( ة)
 ؽشلی، پبتشاک غٌشلی، ثشیکوٹ ، هککوٹ اوس تھل پش هؾتول ہیں ؟

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اتٌے ثڑے عت ڈویخشى هیں هضکہ وسکظ ایٌڈ عشوعض کب عت ڈویخشًل دفتش ًہیں ( د)

 ہے ؟
 کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔( د)تب (ا)اگش ( د)

   (i)عت ڈویخشى کو کیغے کٌٹشول کشتب ہے ۔ تشلیبتی کبهوں اوس عکیووں کی کوالٹی کو کظ  هضکوہ اتٌے دوس
 هشس ثشلشاس سکھب رب تب ہے ۔

  (ii)  دفتش هیں ایظ ڈی او،اًزیٌئشص، سوڈ اًغپکٹشص اوس دیگش عٹبف هضکوہ کت تک ؽشیٌگل هیں عت ڈویخشى

 تؼیٌبت کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
 3251:ًوجش  عوال

رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشهبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 دیتب ہے ؟(پودے )آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ فوثے کے هختلف امالع هیں لوگوں کو ًشعشیبں (الف)

 ؟ہیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ یہ ًشعشیبں یوًٹ کے صغبة عے دی ربتی (ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ایک یوًٹ هیں کتٌے پودے ہوتے ہیں ًیض ملغ ثٌوں هیں (ة)و(الف)اگش (د) 

کی هکول تفقیل اوس ري افشاد  2015-16اوس 2014-15دی گئی ہیں کتٌی ًشعشیبں کظ کظ کو کي ثٌیبدوں پش  
ؽٌبختی کبسڈ کی کبپی ثھی فشاہن کی ربئے۔ کو ًشعشیبں دی گئی اًکے    

 3252:ل ًوجش عوا

رٌبة هضوذ ػلی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش تواًبئی و ثشلیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 ہے ؟آیب یہ دسعت ہے کہ دیش ثبال تیي عت ڈویخشًض ،دیش ، واڑی اوس ؽشیٌگل پش هؾتول  (ا)
گل ، ڈوگذسٍ،گوالذی ، پبتشاک واسڈص یؼٌی عبوًی، ؽشیي9آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ؽشیٌگل عت ڈویخشى (ة)

 ؽشلی، پبتشاک غٌشلی، ثشیکوٹ ، هککوٹ اوس تھل پش هؾتول ہیں ؟

 عت ڈویخشًل دفتش ًہیں ہے ؟ ؽشیٌگل عت ڈویخشى هیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ( د)
 کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔( د)تب (ا)اگش  ( د)

 (i)  لبئن ًہیں کیب ۔کیوں   عت ڈویخشًل دفتش هضکوے ًے اة تک ؽشیٌگل هیں 
(ii)  هضکوہ کت تک ؽشیٌگل هیں عت ڈویخشًل دفتش لبئن کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

 3253:عوال ًوجش 

رٌبة هضوذ ػلی فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت



کیب وصیش آثپبؽی  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 ہے ؟ڈویخشًض ،دیش ، واڑی اوس ؽشیٌگل پش هؾتول  دسعت ہے کہ دیش ثبال تیي عت آیب یہ  (ا)

واسڈص یؼٌی عبوًی، ؽشیٌگل ، ڈوگذسٍ،گوالذی ، پبتشاک 9آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ؽشیٌگل عت ڈویخشى (ة)
 ؽشلی، پبتشاک غٌشلی، ثشیکوٹ ، هککوٹ اوس تھل پش هؾتول ہے ؟

 دفتش ًہیں ہے ؟ثپبؽی کب  عت ڈویخشًل آ ؽشیٌگل عت ڈویخشى هیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ (د)
 کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔( د)تب (ا)اگش (د)

(i) ًہیں کیب ۔عت ڈویخشًل دفتش کیوں لبئن  هضکوے ًے اة تک ؽشیٌگل هیں 

(ii  )یٌگل هیں عت ڈویخشًل دفتش لبئن کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ؽش هضکوہ کت تک 
 3254عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیبوصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هورود ہے ۔  (صًبًہ)آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ تو س غش هیں ایزوکیؾي آفظ ( الف)

۔ :کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش ( ة)
(i)  هزکوسٍ ملغ هیں ایزوکیؾي آفظ هیں هورود ٍ عٹبف کی تفقیل ثوؼہ کٹیگشی ثتبئی

ربئے ۔  
  (ii)  هزکوسٍ آفظ هیں کتٌب عٹبف چھٹی پش ہے آیب یہLong leave  پش ہیں یب هیڈکل  چھٹی

پشہیں  ہش  ایک کی        تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  

 (iii) ھٹی پش ہے اعکی تٌخواٍ ادا کی هضوذ یوعف عیٌئش کلشک کوًغی اوس کت عے چ
تٌخواٍ کی تفقیل ثوؼہ پے علپ کی گضؽتہ دو عبلوں کی هؼلوهبت  ربتی ہے  یب ًہیں

فشاہن کی ربئیں 
  3255:  عوال ًوجش 

رٌبة  یبعیي خلیل فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
عے 2013پشوگشام هیں تؼیٌبت ہے اوس MNCHءعے 2010گل عبل آیب یہ دسعت ہے کہ ڈاکٹش فبصت ( الف)

کب م کشسہب ہے ؟  MNCH  (Provincial Coordinator)فوثبئی  کبسڈًیٹش 
) آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ڈاکٹش کیخالف هختلف لغن کے اًکوائشیبں ثھی ہوئی ہیں روکہ ایظ، او( ة)

ًے کی ہیں ؟  هبہش ًذینEPIاثشاہین اوس ڈپٹی ڈائشیکٹش ( ڈسگ

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ڈاکٹش غیش لبًوًی هشیمے عے پشاوًؾل کواسڈًیٹش ثٌب ہے اوس یہ کہ اى کی ( د)
MBA کی ڈگشی الخیش یوًیوسعٹی آصاد رووں کؾویش کی ہے اوس ػیي اعی ولت رت وٍ الخیش یوًیوسعٹی کے

ثھی ًہیں لی گئی تھی ؟  NOCکوہ عے چھٹی یب هبلت ػلن تھے هزکوسٍ ڈاکٹش هالصهت ثھی کشسہب تھب اوس هش
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ ڈاکٹش کی تؼیٌبتی کظ لبًوى کے تضت کی گئی ( د)تب (الف)اگش      (د)

هزکوسٍ ڈاکٹش کیخالف کی گئی اًکوائشی اوس ڈگشی کی هکول هؼلوهبت فشاہن کی ربئے۔  

  3256:  عوال ًوجش 
فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة صسیي گل : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ فوثبئی صکوهت ًے فوثے کے ڈاکٹشوں کیلئے ہیلتھ پشوفیؾٌل االؤًظ ( الف)

کے تیي دسربتی پیکچ کی تمغین کی هٌظوسی دی ہے ؟  

یکظ ًشعغض اوس کالط فوس وغیشٍ  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ فضت کے دیگش هالصم ، پیشاهیڈ( ة)
هزکوسٍ  االؤًظ عے هضشوم سکھے گئے ہیں ؟  

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو  صکوهت توبم ہیلتھ هالصهیي کیلئے تیي دسربتی  پیکچ (ة)و(الف)اگش ( د)
االؤًظ کت تک دیٌے کب اسادٍ سکھتی ہے ؟اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔    

  3257:  عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے ثٌیبدی عکیل هیں اپ  12عے عکیل  9هیں پیشا هیڈیکظ کو عکیل  2014-15آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
گشیڈ کیب گیب تھب ؟ 

عشوط عٌیبسٹی هیں عیٌئش ہوں اًہیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے  کہ توبم پیشا هیڈیکظ خواوٍ ًئے ثھشتی ہوں یب( ة)

 دیب گیب ہے ؟ 12ثھی عکیل 



کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توکیب هضکوہ فضت پیشا هیڈیکظ هالصهیي کو عشوط (ة)و(الف)اگش ( د)
دیٌے کب اسادٍ سکھتب ہے اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔  16اوس  15،14عٌیبسٹی کے ثٌیبد پش عکیل

  3258:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : اًتهٌذ

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
هیں ملغ توسغش کی غشثت اوس پغوبًذگی دوس کشًے اوس اعے  2011آیب یہ دسعت ہے کہ  عبل ( الف)

ظوس کی تھی ؟ ثلیي کی تشلیبتی سلن هي 4فوثے کے دوعشے امالع کے ثشاثش الًے کیلئے صکوهت ًے 

کب رواة احجبت هیں ہو تو کیب اط پیکذ کے غیش تشلیبتی هذ هیں عشکبسی افغشاى کی سہبئؼ ( الف)اگش ( ة)
گبہوں کیلے پش تؼیؼ عبهبى خشیذًے کیلئے ثھی سلن هختـ کی گئی تھی ؟  

لئے عے اط کی SDPهیں ڈپٹی کوؾٌش توسغش ًے کیغے  2014-15کب رواة ًفی هیں ہوتوعبل (ة)اگش( د)
سلن هختـ کی ہے؟ اط  کی وروہبت ثتبئی ربئیں۔  ًیض اط سلن کی همذاس، عبهبى اوس فٌڈ ًکبلٌے کب هشیمہ 

کبس کیب تھب؟ تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   

  3259:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کو  23-05-2009آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین ملغ هبًغہشٍ کے عشکل کب ال ڈھبکہ هیں هوسخہ ( الف)

اعبتزٍ کے ٹشاًغفش ایڈرغوٌٹ کبآسڈس ربسی ہوا تھب ؟   6کے تضت  1938-45آسڈس ًوجش      

 GPSثٌزوثبًڈٍ کو  GPS,PSTپش مبهي ؽبٍ  6آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط آسڈس کے عیشیل ًوجش ( ة)
توڑم آکبصئی تجذیل  کیب گیب تھب ؟  

توڑم آکبصئی عشکل کبال ڈھبکہ کب عشهبئی عٹیؾي ہے رہبں دعوجش تب  GPSآیب یہ  ثھی دسعت ہے کہ( د)
فشوسی کے آخش تک عکول ثٌذ سہتے ہیں ؟ 

۔ :کب رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(د)تب ( الف)اگش ( د)

(i)  تک کی تٌخواٍ کیوں ثٌذ کی گئی ورہ  2011رٌوسی  31عے 2010هزکوسٍ اعتبد کی رٌوسی
ثتبئی ربئے ۔  

(ii)   هزکوسٍ اعتبد کی دسخواعت پشDO ( هشداًہ ) کو  28-02-2011ملغ هبًغہشٍ ًے هوسخہ
-2010کو همبهی کویوًٹی عے اًکوائشی کشاکش  ADOکے تضت عشکل 330-33آسڈس ًوجش 

هبٍ کی تٌخواٍ ثشآهذ کشًے اوس عشوط ثک هیں  13تک کی  31-01-2011تب   02-01

مشوسی اًذساد کی ہذایت کی تھی ؟ 
(iii)  هبٍ کی تٌخواٍ  ثشآهذ کش کے عشوط ثک هیں مشوسی اًذساد اة تک  13هزکوسٍ اعتبد کی

کیوں ًہیں  ہوئی ورہ ثتبئی ربئے ۔ 
  3260:  عوال ًوجش 

فوثبئی اعوجلی رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
کو هضتشهہ هؼشاد ہوبیوى 06-10-2015آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ فوثبئی اعوجلی ًے هوسخہ ( الف)

هتفمہ هوس پشپبط کی تھی ؟  710فبصجہ این پی اے کی لشاسداد ًوجش 
سیؼے فوثبئی صکوهت عے پشائوشی کیڈس کے اعبتزٍ کو آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  اط لشاس داد کے ر( ة)

کشًے کی عفبسػ کی گئی  BPS-15,16,17تؼلیوی لبثلیت کے هطبثك پے عکیلض اپ گشیڈ کش کے 

تھی ؟ 
آیب یہ  ثھی دسعت ہے کہ هورودٍ فوثبئی صکوهت اػلٰی تؼلین کے عبتھ عبتھ پشائوشی ایزوکیؾي پش ( د)

خقوفی تورہ دے سہی ہے ؟ 
کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هضکوہ  ًے اة تک فوثبئی اعوجلی کے اط پبط (د)تب ( الف)اگش ( د)

کشدٍ لشاسداد پش کیب پیؼ سفت کی ہے  اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔ 

  3261:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کہ  کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے 
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین هیں اعبتزٍ کی تشلی عشوط عٌیبسٹی اوس اػلٰی تؼلین کی ثٌیبد ػول هیں ( الف)

الئی ربسہی ہے ؟  



آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ایک ملغ عے دوعشے ملغ یب اثبئی ملغ هیں تجذیل ہوًے کی فوست هیں ( ة)
دیلی کی تبسیخ عے ؽوبس کی ربتی ہے  عشوط عٌیب سٹی   اػلٰی تؼلین کے ثزبئے ملغ هیں تت

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(الف) اگش( د)
 (i)  اط هشس کی پبلیغی عے هیشٹ پش اتش ًے والے اعبتزٍ کی صك تلفی ًہیں ہو سہی ۔

(ii)  تشلی هیں ایغی ثے رب ؽك کب خبتوہ کش کے هیشٹ کے تضت / هضکوہ اعبتزٍ کی عٌیبسٹی پبلیغی
عٌیبسٹی اوس اػلٰی تؼلین پش عٌیبسٹی لغٹ هیں ؽبهل کش کے پشوهوؽي دیٌے کب اسادٍ سکھتی ہے فشف عشوط 

 اگش ًہیں تو ورہ ثتب ئی ربئے

  3262:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
تک اػلٰی تؼلین کے صقول  2001هہ تؼلین هیں هختلف کیڈسص کے اعبتزٍ کو آیب یہ دسعت ہے کہ هضک( الف)

اوس هختلف کیڈس کے الصهی   کو سعغض پش خقوفی امبفی اًکشیوٌٹ هال کشتے تھے ؟  

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین هیں ایک ریغی اػلٰی تؼلین اوس هختلف کیڈس کے الصهی کوسعغض ( ة)
خواہوں هیں اًتہبئی فشق ہے ؟ کشًے والے اعبتزٍ کی تي

عے پہلے اوس ثؼذ کہ اعبتزٍ اػلٰی تؼلین پش فوائذ صبفل کشًے هیں  2001آیب یہ  ثھی دسعت ہے کہ ( د)
دہشے تفشیك کب ؽکبس ہیں ؟ 

آیبیہ  ثھی دسعت ہے کہ اى امبفی اًکشیوٌٹظ کے صقول عے اعبتزٍ هیں اػلی ٰ تؼلین صبفل کشًے ( د)

هکي تھب ؟ کے سصزبى هیں امبفہ م
کب رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هضکوہ تؼلین توبم کیڈس کے اعبتزٍ کو اػلٰی تؼلین کے (د)تب ( الف)اگش ( ٍ)

صقول اوس هختلف کیڈس کے الصهی کوسعغض پبط کشًے پش کت تک امبفی اًکشیوٌٹظ دیٌے کب اسادٍ 
سکھتبہے  اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔ 

  3263:  عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی  :هٌزبًت
کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

تک  فوثے کے دیگش امالع کی هشس ملغ توسغش هیں 2016عے 2013آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)
اپ هیں  16اوس عیکٌڈسی کے هختلف کیڈسص کے اعبتزٍ کی گشیڈ 15،14،12پشائوشی اعبتزٍ کی گشیڈ 

پشوهوؽي ہوئی ہیں ؟ /گشیڈیؾي 

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  ملغ توسغش کے اعبتزٍ کو اپ گشیڈیؾي  کے ثؼذ اى کی عیٌیبسٹی عشوط ( ة)
ثک هیں دسد کش کے پشی هیچوساًکشیوٌٹ کے عبتھ ثمبیبربت ادا کش دیئے گئے ہیں ؟ 

اوس ( هشداًہ و صًبًہ )پشائوشی کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو ملغ توسغش کے (ة)و(الف)اگش ( د)
عیکٌڈسی کے هختلف کیڈس کے اعبتزٍ کو ًئے پے عکیل کے هطبثك تٌخواہیں  دی ربسہی ہیں؟ اگش 

ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے  ۔ 

 3264:عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت  ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
دسعت ہے کہ هیشا اکبصئی ملغ توس غش  کیلئے پیٌے کے فبف پبًی کی عکین هٌظوس ہوئی تھی آیب یہ ( الف)
؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تواط عکین کب ٹیٌڈس کت ہوا تھب اوس اط کی کل هبلیت کتٌی تھی ًیض یہ ( الف) اگش( ة)
عکین کظ صذ تک هکول ہو چکی ہے  تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

 3265عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ملغ /ءهیں کبال ڈھبکہ2009ایگضیکٹیو ڈعٹشکٹ آفیغش ایزوکیؾي ملغ هبًغہشٍ کے دفتش عے رٌوسی ( الف)
اعبتزٍ کے تجبدلے کے آسڈس ربسی ہوئے تھے ؟  84توسغش کے 

اعبتزٍ کے تجبدلے  22ء کو 2009رٌوسی  24هوسخہ   I97-194–ے کہ آسڈس ًوجش آیب یہ ثھی دسعت ٍ( ة)
ایڈرغوٌٹ کے آسڈس ثھی  ربسی ہوئے تھے ؟ /



چوگبٍ تجذیل کیب گیب تھب اوس یہ GPSهیں تجذیل ؽذٍ اعتبد کو  14آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عیشیل ًوجش ( د)
چکب تھب اوس همبهی آثبدی هکول هوس پش اط گبؤں عے ء هیں هکول تجبٍ ہو 1997عکول ایک لجبئیلی تٌبصػہ هیں 

ہزشت کش چکی تھی؟ 
 ADOآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ تجذیل ہوًے واال اعتبد چھٹی پش تھب اوس چھٹیوں کے اختتبم پش عشکل ( د)

عکول هیں ػبسمی ایڈ رغوٌٹ پش فشائل عش اًزبم دیٌے کی  GPSکبالڈھبکہ ًے ًضدیک تشیي فٌکؾٌل عکول 
تھی ؟  اربصت دی

ء  تک 2009هئی  15ء عے 2009هبسچ  15کے رواثبت احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ ٹیچش کی ( د)تب ( الف)اگش ( ص)

اوس تٌخواٍ کیوں ربسی ًہیں ہوئی ورہ ثتبئی ربئے۔ (Verified)کی عشوط 
 3266عوال ًوجش 

رٌبة صسیي گل فبصت ،ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼل

 2014-15کے تضت عبل (ای ای ایف)هضکوہ تؼلین  کے ریلی اداسےایلیوٌٹشی ایزوکیؾي فبؤًڈیؾي ( الف)

کویوًٹی  عکولوں کی هٌظوسی دی تھی ؟  1000فوثہ ثھشهیں 
کویوًٹی عکول دیئے گئے تھے ؟  40آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ عکولوں هیں ہش ملغ  کیلئے ( ة)

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و (الف)اگش ( د)
(i)  هزکوسٍ عکولضکب  پغوبًذٍ اوس تشلی یبفتہ امالع کیلئے ایک ہی هشیمہ کبس  کظ

ثٌیبد پشهمشس کیب گیب  تھب ؟ 

(ii)  عکول کب م کش سہے ہیں اگش ًہیں تو ورہ ثتبئی ربئے ۔   40آیب  ملغ توس غش هیں

(vii)  لشًٌگ هٹیشیل /فبؤًڈیؾي  ًے هزکوسٍ  عکولوں  کیلئے تٌخواٍ ایلیوٌٹشی ایزوکیؾي

کی  هذ هیں اة تک کتٌب فٌڈص ربسی کیب ہے تفقیل فشاہن کی (ٹبٹ ، چبک ، ثوسڈ)
ربئے ۔ 

  3267:  عوال ًوجش 
رٌبة  صسیي گل فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ثلیي کب پیکذ  4هیں ًئے ملغ توسغش کی تشلی اوس تؼویش کیلئے  2011-12آیب یہ دسعت ہے کہ  عبل ( الف)
هٌظوس ہو ا تھب ؟ 

عے اة تک کتٌی سلن کظ کظ هذ هیں خشچ کی ربچکی 2011کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (الف )اگش ( ة)
یب ربئے  گب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔   ہے اوس کتٌے پیکذ پش کبم ربسی ہے هزکوسٍ پیکذ کت تک هکول ک

  3268:  عوال ًوجش  

رٌبة  فبصجضادٍ حٌبء ہللا  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 

 دیش ثبال اوس دیش پبئیي هیں هختلف کیٹگشی کے ہغپتبل هورود ہیں ؟( ا)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔  (ا)اگش (ة)

(i) هزکوسٍ ہغپتبلوں کی کیٹگشیض اوس همبهبت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

(ii)  عے تب صبل هزکوسٍ ہغپتبلوں هیں سوصاًہ او،پی ،ڈی کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض اى 2016رٌوسی
 ہغپتبلوں هیں تؼیٌبت ڈاکٹشوں کی گشیڈ وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

(iii)  کیٹگشی ڈی ہغپتبل واڑی هیںOPDکی ینوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض اط هیں ایوشرٌغی  هش
عہولیبت کی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ اگش ًہیں تو صکوهت کت تک عہولیبت فشاہن کشًے کب اسادٍ سکھتی 

 ہے۔ 

  3269:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوود ربى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشداخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ داخلہ اعلضہ الئغٌظ ربسی کشتب ہے ؟( الف)
ثوس کے االئغٌظ 222اوس 223عے تبصبل کي کي لوگوں کو 2015کب رواة احجبت هیں ہوتو ۔ روى (ا)اگش  ( ة)

 فشاہن کی ربئے۔ ًیض یہ الئغٌظ کظ کی عفبسػ پش ربسی کیئے گئے   پیؾہربسی کئیے گئے ہیں تفقیل ثوؼہ 
 تفقیل فشاہن کی ربئے۔ هکول

  3270:  عوال ًوجش 
رٌبة هلک ًوس علین فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت



کیب وصیشفضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
اوس ہغپتبلوں هیں پہلے عے هؾیٌشی RHC’sاوسBHU’sهختلف  آیب یہ دسعت ہےکہ لکی هشوت کے ( ا)

دعتیبة ہیں رو  اعتؼوبل ًہیں ہو سہی ہیں؟ 
اوس ہغپتبلوں هیں هؾیٌشی دعتیبة ہوًے کے BHU’s،RHC’sکب رواة احجبت هیں ہو تو کي کي (ا)گش ا( ة)

اوس ہغپتبلوں کے ًبم فشاہن کی BHU’s،RHC’sثبورود اعتؼوبل ًہیں  ہو سہی ہیں۔ًیض  هؾیٌشی کب ًبم ثوؼہ 
 ربئیں۔

  3271:  عوال ًوجش 

اعوجلی رٌبة هضوذ ػقوت ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی : هٌزبًت
کیب وصیشفضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 تؼویش ہوچکی ہے ؟  تضقیل پبلظ هیں ٹی ثی عٌٹش کی ػوبست کی آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ کوہغتبى (ا)
کت صوالے کی گئی ہے اوس اط هیں کوسٍ ػوبست   هز  کب رواة احجبت هیں ہو تو هضکوہ فضت کو(ا)اگش (ة)

 ال کتٌے لوگ اى عہولیبت عے هغتفیذ ہوچکے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئےتبس کیب کیب عہولیبت هیغش ہیں ًیض

  3272:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 یں ؟هورود RHCٍاوس ؽشیٌگل هیں ثھی RHCآیب یہ دسعت ہے کہ پبتشاک هیں کٹیگشی ڈی ، تب دپبتبس هیں (   ا)
ڈاکٹشص ،ایوجولٌظ گبڑیبں ، دوائیبں ، لیجبسٹشیض ،  MBBSآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ہغپتبلوں هیں  ( ة)

 کوی ہے؟ ثہت صذ تک  آپشیؾي کے آالت ًشعض اوس ٹیکٌیؾٌض کی 
کی کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هزکوسٍ ہغپتبلوں هیں مشوسیبت کی الگ الگ تفقیل فشاہن (ة)و(ا)اگش  ( د)

 ًیض هضکوہ ڈاکٹش ص اوس ایوجولیٌظ کی کوی کو کت تک پوسا کشے گب ۔ تفقیل فشاہن کی ربے۔ربئے 
  3273:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشػولہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
فوثے هیں پجلک عشوط کویؾي هورود ہے۔ ( الف)

هبہبًہ احجبت هیں ہو تو کویؾي کے هوجشاى کی تؼذاد کتٌی ہےچیئشهیي اوس هوجشاى کو  اگشالف کب رواة ( ة)
 کتٌی تٌخواٍ دی ربتی ہے ًیض اى کو هبہبًہ اوس عبالًہ کی ثٌیبدپش کوى کوًغی هشاػبت صبفل ہیں۔ 

  3274:  عوال ًوجش 

رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیشفش

 آف کبسڈیبلوری هٌظوس کیب گیب تھب ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ هتضذٍ هزلظ ػول ُدوس هیں پؾبوس اًغٹٹیوٹ (ا)
 کشواًب ثبلی ہے ؟Functionalآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ اًغٹٹیوٹ کب تؼویشاتی کبم هکول ہے فشف (ة)
ساك للت هیں هجتال هشینوں کے لئے اعی هشس کب دوعشا امآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ فوثہ ثھش کے  (د)

 اًغٹیٹوٹ ًہیں ہے ؟
کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے Functionalکے رواثبت احجبت هیں ہوں تو صکوهت کت تک اط کو (د)تب(ا)اگش (د) 

 ۔ 
  3275:  عوال ًوجش 

رٌبة  فخش آػظن وصیش فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ػویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیشهوافالت و ت
ثٌوں هیں کتٌی عڑکیں ثٌبئی گئی ہیں اوس اى کی هورودٍ پوصیؾي  PK-71 تک صلمہ 2016عے 2013عبل ( الف)

 کیب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
  3276:  عوال ًوجش 

رٌبة هلک ًوس علین فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

د فشهبئیں گے کہ  کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽب
ہبئیش عیکٌڈسی کبدسرہ دیب ربتب ہے اوس وٍ یہ دسعت ہے کہ عیکٌڈسی عکولض کی اپ گشیڈیؾي کے ثؼذ   آیب ( ا)

 اط اصبهہ عکول هیں ایک ہی پشًغپل کے صیش عبیہ کبم کشتب ہے ؟
 کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔(ا)اگش (ة)

      (i)کت اپ گشیڈ کشکے ہبئیش عیکٌڈسی عکول کب دسرہ دیب گیب  غضًی خیل عیکٌڈسی عکول ثشائے خواتیي کو

 کیوں رذا سکھب گیب ہے ػوبست کو عیکٌڈسی عکول غضًی خیل عے کی  ہے اوس اط  



      (ii) هزکوسٍ عیکٌڈسی عکول اوس ہبئیش عیکٌڈسی عکول ثشائے خواتیي کی پشًغپل کب ًبم ثتبیب ربئے ایک ہی
کشیٌگے اوس دوعشی ػوبست هیں صیش تؼلین ثچیوں کب کیب صبل  دفتش لبئن پشًغپل ہوتو وٍ کوى عی ػوبست هیں 

 ہوگب ۔ تفقیل فشاہن کی ربئے
  3277:  عوال ًوجش 

رٌبة هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هبصولیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فیقذ  20فیقذ اوس کہیں  40هذ هیں صکوهت کو  آیب یہ دسعت ہے کہ دیش ثبال هیں رٌگالت کے سائیلٹی کی (  ا)

 صقہ هلتب ہے  
فیقذ صقہ رو کہ صکوهت کو هلتب ہے وٍ صقہ واپظ رٌگالت 20فیقذ اوس  40آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  ( ة)

 کے صفبظت پش خشچ کیب ربتب ہے ۔  
 ۔:کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(ا)اگش  ( د)

(i)  س کو ہغتبى هیں اپٌے صقے هیں عے کي کي هذات هیں خشچ کی ہے عے اة تک دی 2003هضکوہ ًے

 تفقیل فشاہن کی ربئیں
(ii  ) فیقذ صقہ هیں کتٌے پیغے هضکوہ کو هلے ہیں تفقیل  20فیقذ اوس  40اة تک صکوهت کی هشف عے

 فشاہن کی ربئے ۔ 
  3278:  عوال ًوجش 

رٌبة هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

س اثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصی
ًےفوثے ثھش هیں ہبئی اوس ہبئیش عیکٌڈسی عکولوں هیں پشًغپلض تؼیٌبت آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین   ( ا)

 کی ہے رو کہ عکولوں کے ًظن و ًغك کی ًگشاًی کش تے ہیں ۔ 
 صیبدٍ ہبئشعیکٌڈسی و ہبئی عکولضلبئن ہیں؟ عے50آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ دیش ثبال هیں تمشیجبً  ( ة)
هیں پشًغپل و ہیڈ عکولوں کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو ملغ دیش ثبال کے کي کي (ة)و(ا)اگش  ( د)

آعبهیبں خبلی ہیں اوس کت عے ہیں؟هکول تفقیل فشاہن کی هزکوسٍ  ہیں؟ کل کتٌے عکولوں هیں  تؼیٌبت  هبعٹشص 
دیش ثبال کے عکولوں هیں هزکوسٍ آعبهیوں کی کوی کوپوسا کشًے کب اسادٍ  هضکوہ کت تک ملغربئے ۔ًیض  

 سکھتی ہے؟ 
  3279:  عوال ًوجش 

هضتشهہ حوثیہ ؽبہذ فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هؼذًیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
عے غیش لبًوًی هؼذًیبت ًکبلٌے (ثالک عی )آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے ملغ ایجٹ آثبد هیں فبعفیٹ (   ا)

 کے تذاسک کے لئے هضکوہ پولیظ عے عپیؾل اعکواڈ لی ہے ؟
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ ًے غیش لبًوًی هؼذًیبت ًکبلٌے والے افشاد کے خالف لبًوًی کبسسوائی  ( ة)

 کی ہے ؟

ى هبلک این ایظ عہبسا ًوجش هیں ًبئیذ خب( ثالک عی )هیں فبعفیٹ 2010آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عبل  ( د)
 کے خالف هضکوہ کی هشف عے کوئی هشاعلہ یب ایف آئی آس دسد ہوئی ہے ؟109

لی گئی عکواڈ کی تفقیل فشاہن کی ربئے کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هضکوہ پولیظ عے  (د)تب(ا)اگش  (  د)
کے خالف اة تک کیب لبًوًی  عے غیش لبًوًی هؼذًیبت ًکبلٌے والے افشاد(ثالک عی )ًیض هضکوہ فبعفیٹ 

 کبسسوائی کی ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے

  3280:  عوال ًوجش 
رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 وؽي ہوئے ہیں ؟پشوم/هیں اعبتزٍ کی ٹشاًغفشص2014-15هضکوہ کے ملؼی دفتش هیں ( الف)
 کب رواة احجبت هیں ہو تو۔(ا)اگش ( ة)

(i)پشوهوؽي کے لئے هضکوہ ہزا هیں کوئی لبًوًی هشیمہ هورود ہے ومبصت کی ربئے۔/ٹشاًغفشص 
(ii) پشوهوؽي ہوئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض /کی ٹشاًغفش هیں رتٌے اعبتزٍ  2014-15ملغ دیش ثبال هیں

 ربئیں ۔ صهت هتؼلمہ عکول کی تفقیل ثھی فشاہن کی  کشام کے هذت هالاعبتزٍ  
  3281:  عوال ًوجش 

رٌبة هوالًب فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشآثپبؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



 کے ثؼذ هضکوہ آثپبؽی ثوًیش هیں کئی ثھشتیبں کی گئیں ہیں ؟ 2013روى  آیب یہ دسعت ہے کہ (ا)
 ھی دسعت ہے کہ یہ ثھشتیبں هیشٹ پش ہوئی ہے ؟آیب یہ ة(ة)

 ؟آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ثؼل آعبهیبں اة ثھی خبلی ہیں  (د)
ربئےًیض خبلی  هیشٹ لغٹ فشاہن کی ثھشتی ؽذٍ افشاد کی هکول کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو  (د)تب(ا)اگش (د)

 ثھی فشاہن کی ربئے۔ آعبهیوں کی تفقیل  
  3282:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًزبًتم

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ہبئی عکول هیں اهتضبًی ہب ل هورود ہے ؟  گوسًوٌٹ کوپشھٌغیو ( ا)

ا ہے کب رواة احجبت هیں ہو تو ًویں اوس دعویں روبػت کے هلجبء کو اهتضبى هیں کہبں ثٹھبیب ربت(ا)اگش (ة)
 تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3283:  عوال ًوجش 

رٌبة هلک سیبك فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشلیجش اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 Downفیویل پؾبوس عے  1کو وسکٌگ فوکظ گشائوش عکول ًوجش 15۔10۔2014آیب یہ دسعت کہ هوسخہ ( الف)
Graded Teachers   ہیں۔کی هالصهتیں ختن کی گئی 

 اگشالف کب رواة احجبت هیي ہو تو(   ة)

(i)  اى چبس اعتبًیوں هیں عے ایک اعتبًی کو ایک اػلٰی افغش کی عفبسػ پش فشاػت کے فوسا یب یہ دسعت کہ
ثؼذ ثضبل کیب گیب ۔ 

(ii)  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اًہی هیں عے ایکDown Graded اعتبًی ثغیش ثضبلی آسڈس کے ثوسڈ کے ایک
ہذیذاس کے کہٌے پش ثغیش ثضبلی آسڈس کے ثبلبػذٍ صبمشی لگبتی ہیں کالعیں لیتی ہیں اوس ثبلبػذٍ تٌخواٍ اػلٰی ع

ثھی لیتی ہیں  

(iii)  ٍاى چبس اعتبًیوں کو رو کہ ثبلبػذDown Graded  کوکظ ثٌیبد پش فبسؽ کیب گیب تھب  تھی
 (iv) کو کت تک ثضبل کیب ربئے گب تبکہ ی اعتبًیوں اگش چبس هیں عے دو اعتبًیبں ثبلبػذٍ کبم کشتی ہے تو ثبق

 اًقبف کے تمبمے پوسے ہوں۔
  3284:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ٹل هورود ہے ؟ ہبط ہبئی عکول گوسًوٌٹ کوپشھٌغیو  آیب یہ دسعت ہے کہ کوہبٹ هیں  ( ا)

سہبئؼ کے لبثل ہے ؟ ہبعٹل هیں  ہبعٹل اوس تھب کیب گیب  کب رواة احجبت هیں ہو تو ہبعٹل ہزا کت تؼویش  (ا)اگش (ة)
کوشوں کی کل تؼذاد اوس وہبں سہبئؼ پزیش هلجبء کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3285:  عوال ًوجش 

ثلی هضتشهہ ًزوہ ؽبہیي فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعن: هٌزبًت
کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ہبئی عکول هورود ہے ؟  آیب یہ دسعت ہے کہ کوہبٹ هیں گوسًوٌٹ کوپشھٌغیو  (  ا)
کب رواة احجبت هیں ہو تو عکول ہزا هیں کل کتٌے هلجبء صیش تؼلین ہے ًیض هلجبء کے لئے اعبتزٍ کی (ا)اگش  ( ة)

 کے هطبثك ہے ؟هلجبء اوس اعبتزٍ کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  تؼذاد گوسًوٌٹ کی پبلیغی

  3286:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهبصولیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ے فیقذ صقے ط 60رٌگالتی ػاللوں هیں خقوفبً دیش کوہغتبى ػوام کے آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ   (  ا)

FDF   ًسوپے کی کٹوتی کشتب ہے ۔ 50عے  40یؼٌی فبسعٹ ڈیولپوٌٹ فٌڈ کے ًبم عے فی فٹ تمشیجب 

ڈیوض ، سیپالًٹیؾي اوس لیٌک سوڈص  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ سلن رٌگالت کے تضفظبت ، چیک  ( ة)
وغیشٍ پش خشچ کی ربتی ہے ۔ 

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(ا)اگش ( د) 
(i ) هضکوہ کو   تب صبلFDF  کی هذ هیں کتٌی سلن هلی ہے تفقیل االٹ اوس کوپبسٹ وائض فشاہن کی ربئے ۔
(ii )  هضکوہ ًے دیش کوہغتبى هیں هزکوسٍ فٌڈص کظ کظ هذ هیں خشچ کیب ہے ثوؼہ الگت فشاہن کی ربئے

  3287:  عوال ًوجش 



رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
وصیش آثٌوؽی    اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب 

 پش هؾتول ہے ؟  دسعت ہے کہ دیش ثبال تیي عت ڈویخشًض ،دیش ، واڑی اوس ؽشیٌگل آیب یہ (ا)
واسڈص یؼٌی عبوًی، ؽشیٌگل ، ڈوگذسٍ،گوالذی ، پبتشاک 9آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ؽشیٌگل عت ڈویخشى (ة)

 پش هؾتول ہے ؟ؽشلی، پبتشاک غٌشلی، ثشیکوٹ ، هککوٹ اوس تھل 
 عت ڈویخشًل دفبتش ًہیں ہیں ؟ ؽشیٌگل عت ڈویخشى هیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ (د)
 کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔( د)تب (ا)اگش  ( د)

 (i) هیں  هضکوے ًے اة تک ؽشیٌگل رغے پغوبًذٍ اوس عت عے ثڑے عت ڈویخشىPHE کب عت ڈویخٌل دفتش
 .کیوں لبئن ًھیں کیب ہے

 (ii)کوہ، دیشثبال عے اتٌے ثڑے عت ڈویخشى کو کیغے کٌٹشول کشتب ہے ۔هش     
   (iii)هضکوہ کت تک ؽشیٌگل هیں عت ڈویخشًل دفتش لبئن کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے 

 تفقیل فشاہن کی ربئے

  3288:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

هبئیں گے کہ  کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فش
هیں ثٌگلے کی تضئیي و آسائؼ 5-آیب یہ دسعت ہے کہ ڈائشیکٹش رٌشل ، پی ڈی اے کے لئے صیبت آثبد کے فیض(ا)

 پش کبم ربسی ہے ؟

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ثٌگلوں کی تضئیي و آسائؼ پش ایک هخقوؿ سلن عے صیبدٍ خشچ کشًب لبًوًًب رُشم (ة)
 ہے ؟

احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ ثٌگلہ ڈائشیکٹشرٌشل ، پی ڈی اے کب ثلضب ظ ػہذٍ ہے اط کے رواثبت (ة)و(ا)اگش (د)
ثٌگلے کی تضیي و آسائؼ پش کل کتٌب خشچہ کیب گیب ہے ًیض تضیي و آسائؼ پش خشچے کی لبًوًی صذ کتٌی ہے اوس 

 هزکوسٍ ثٌگلے پش خشچ ُؽذٍ سلن آئٹن وائض فشاہن کی ربئے

  3289:  عوال ًوجش 
اة آػظن خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی ري: هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ صیبت آثبد فیض تھشی چوک پش ثبة پؾبوس کے ًبم عے دو فالئی اووس تؼویش کئے گئے ہیں (ا)
؟ 

ہے دوًوں کی الگ الگ تفقیل رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ فالئی اووسپش کل کتٌب خشچہ ہوا  اگش الف کب (ة)
 فشاہن کی ربئے۔

  3290:  عوال ًوجش 
رٌبة هلک ًوس علین فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشعوبری ثہجود  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هؼزوسوں کو ویل چئیش ، عالئی هؾیي یب دیگش عبهبى فشاہن کشتب ہے ؟ هضکوہ  آیب یہ دسعت ہے کہ  ( ا)
کب رواة احجبت هیں ہو تو گضؽتہ تیي عبلوں هیں هؼزوسوں کو ویل چئیش عالئی هؾیي یب دیگش عبهبى (ا)اگش ( ة)

فشاہن کیب گیب ہے ًیض کظ هشیمہ کب س کے تضت فشاہن کیب گیب ہے اوس کظ کظ کو دیب گیب ہے تفقیل فشاہن کی 
 ربئے ۔

  3291:  عوال ًوجش 

ئی اعوجلی رٌبة فخش آػظن وصیش فبصت، ُسکي فوثب: هٌزبًت
کیب وصیشصکواح  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت ًے ملغ ثٌوں هیں رکواح کویٹیبں ثٌبئی ہیں ؟ ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو توملغ ثٌوں هیں هورود رکواح کویٹیوں کے هوجشاى کی تفقیل فشاہن کی (ا)اگش ( ة)

چئیشهیي اوس هوجشص ثٌبیب گیب هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  ربئے ًیض اى کو کظ اہلیت کی ثٌیبد پش 

  3292:  عوال ًوجش 
رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشصساػت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
دیش ثبال پہبڑی ػاللے پش هؾتول ہے اوس وہبں کے لوگ هبل هویؾی پبلتے ہے  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ(   ا)
 ؟

 آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هبل هویؾیوں کے ػالد هؼبلذ کیلئے هضکوہ وٹیٌشی عٌٹش لبئن کش تب ہے ؟ ( ة)



 ۔:کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(ا)اگش  ( د)
 (i) PK-92 هیں هضکوہ کے کتٌے اوس کہبں کہبں عٌٹشصلبئن کئے ھیں یوًیي کوًغل ، ڈاکٹش ثوؼہ کالط فوس کے

فشاہن کی ربئے ۔ ًیضهضکوہ هضیذ عٌٹشص کت تک لبئن کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے تفقیل فشاہن ًبهوں کی تفقیل 
 ربئے کی

  3293:  عوال ًوجش 
رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش تواًبئی و ثشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

، پ ؽشیٌگل اوس تضقیل کلکوٹ هیں کبفی ػاللے دسٍ  آیب یہ دسعت ہے کہ ػؾیشئ دسٍ، ڈوگذسٍ،گوالذئی  (  ا)
 ایغے ہے رہبں پش ہوا ثہت تیض چلتی ہے ؟

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ػاللوں هیں ہوا عے ثزلی پیذا کشًے کے کبفی اچھے هوالغ ثھی هیغش  ( ة)
 کہیں ثھی ًہیں ہے ؟Wind Energyرجکہ وہبں پش  ہیں 
کو کیوں اہویت ًہیں دی Wind Energy ثبت هیں ہو ں توهضکوہ ًے اة تککے رواثبت اث(ة)و(ا)اگش  ( د)

 ہے آیب هضکوہ هزکوسٍ پشاریکٹ پش ػول دسآهذ ؽشوع کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔
  3294:  عوال ًوجش 

رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کہ  کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے 

دیش کوہغتبى هیں فبسعٹ عت ڈویخشى هیں فبسعٹ گبسڈص اوس فبسعٹشص تؼیٌبت ہیں رو آیب یہ دسعت ہے کہ   (  ا)

 کہ رٌگالت کے تضفع کیلئے تؼیٌبت ہیں ؟ 
ایکڑ ػاللے هیں یبک فبسعٹ گبسڈ ہوًب چبہیے اعی  500آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ وسکٌگ پالى کے تضت  ( ة)

 صذ هتؼیي ہے ؟هشھ فبسعٹش کیلئے ثھی 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ وسکٌگ پالى کے صغبة عے اة ثھی ثہت فبسعٹ گبسڈص اوس فبسعٹشص کی کوی  ( د)

 ہے ؟

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو ؽشیٌگل فبسعٹ عت ڈویخشى هیں فبسعٹ گبسڈ اوس فبسعٹشص (د)تب (ا)اگش  (  د)
کوہ هضیذ کوی کو کیغے پوسا کشًے کب اسادٍ سکھتب کی تفقیالت فشاہن کی ربئے ًیض وسکٌگ پالى کے تضت هش

 ہے ۔ 
  3295:  عوال ًوجش 

رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ایک دوس آفتبدٍ اوس پہبڑی ػاللہ ہے رہبں پش فضت کی عہولیبت کےعبتھ عبتھ  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ (  ا)

 اوس ہغپتبلوں کی کوی ہیں ؟(BHUs)ی فضت کے هشاکضثٌیبد
 :-کب رواة احجبت هیں ہو تو( ا)اگش ( ة)
.iهزکوسٍ صلمے هیں هورودٍ ثٌیبدی فضت کے هشاکض کی تؼذاد اوس تفقیل فشاہن کی ربئے 

.ii  آیب  صکوهت هزکوسٍ صلمے هیں هضیذ ًئے ثٌیبدی فضت کےهشاکض اوس ہغپتبل ثٌبًے کب اسادٍ سکھتی
 ہے۔تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3296:  عوال ًوجش 
رٌبة  اصوذ خبى ثہبدس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

هیں فوثے کے توبم صلموں کے تشلیبتی  2015-16ٍ فوثبئی صکوهت ًے هبلی عبل آیب یہ دسعت ہے ک( ا)
کبهوں کیلئے فٌڈ ص ربسی کیے ہیں ؟ 

۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو( ة)
 (i) ڈی پی عکیووں کے تضت کظ کظ  هیں فوثبئی صکوهت ًے اے ڈی پی اوس ًبى اے  2015-16هبلی عبل

کیب ًیض توبم صلموں هیں هخقوؿ ًغؾتوں کیلئے اے ڈی پی اوس ًبى اے ڈی پی کی صلمے کو کتٌب کتٌب فٌڈ فشاہن 

تفقیل فشاہن کی  الگ الگ  هذ هیں کتٌب کتٌب فٌڈ هختـ کیب گیب ہےاوسکظ کظ صلمے هیں اعتؼوبل کیب گیب ہے 
 ربئے ۔

  3297:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

لہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش ػن

 پجلک عشوط کویؾي کے لیبم کب همقذ ؽفبف هشیمے عے عشکبسی اداسوں هیں ثھشتیبں کشًب ہے ( الف)



کی رسیؼے کتٌی ثھشتیبں کظ  تک پی عی ایظ  2016عے هبسچ 2013اگشالف کبرواة احجبت هیں ہو تو ( ة)
 کوى کوى عے عکیل هیں ہوئی ہیں ۔ کظ ڈیپبسٹوٌٹ هیں 

  3298:  هجش عوال ى
هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 هیں خیجش پختوًخوا هیں ثلذیبتی الیکؾي ہوئے 2014( الف)
 عشکبسی گبڑیبں سکھٌے کے هزبص ہیں   تو کیب تضقیل وڈعٹشکٹ ًبظویي اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو  (ة)

ًیض صیش اعتؼوبل گبڑیوں کی تفقیل هہیب کی ربئے  کے   ًبظویي  پش اوس دیش لوئش کے تضقیل وڈعٹشکٹ دیش ا 
 کی ربئے۔اوس ري ري گبڑیوں پش عبئشى لگے ہیں کی ثھی تفقیل فشاہن   کے هبڈل  اى گبڑیوں 

  3299:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ   کیب وصیش 

آیب یہ دسعت ہے کہ ڈعٹشکٹ کوًغل کی ملغ ثٌوں هیں کبلوًیبں هورود ہیں ؟ (ا)
کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ سہبئؾی کبلوًیوں کے گھشوں پش تضئیي و آسائؼ کی هذ هیں گضؽتہ (ا)اگش (ة)

ثٌگلہ کے هتؼلك خشچے کی تفقیل الگ الگ /اىتیي عبلوں کے دوساى کل کتٌب فٌڈ خش چ کیب گیب ہے ۔ ہشایک هک
 فشاہن کی ربئے۔

Question No. 3300 

Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly 
Will the Minister for Sports, Tourisum state that: - 

(a)      Is it true that the government has introduced and framed new  tourism policy for 
KPK. 

(b)      If the answer is in affirmative then please provide the following information.  

(i) The framed policy covers which areas.  
(ii)  Is development of Shiekh Badin resort and     National Park in District 

Lakki Marwat included in the plan of development of tourism sites? 
(iii) What facilities are planed in the said resort? 
(iv) How much expenditure is ear marked for this project with completion 

period. 
  3301:  عوال ًوجش 

رٌبة هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
د فشهبئیں گے کہ  کیب وصیش فٌؼت اسؽب

 کلوهیٹش ہے ؟ 150ثبسٍ یوًیي کوًغلوں پش هؾتول ہےرظ کب کل سلجہ تمشیجبً  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ (   ا)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى ػاللوں یؼٌی اتٌے ثڑے صلمے هیں کوئی ٹیکٌیکل کبلذ ووکیؾٌل عٌٹش یب پولی  ( ة)
 اًغٹیٹوٹ ًہیں ہے ؟ ٹیکٌیکل 

کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو تیي عت ڈویخشى پش هؾتول اط صلمے هیں اثھی تک هزکوسٍ (ة)و(ا)اگش  ( د)
ًیض هضکوہ کت تک کبلذ عٌٹش یب اًغٹیٹوٹ کی هٌظوسی کب اسادٍ سکھتب ًہیں کیب گیب  کیوں لبئن  یب اًغٹیٹوٹ  عٌٹش  

ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3302:  عوال ًوجش 
ة، ُسکي فوثبئی اعوجلی هلک ًوس علین فبس: هٌزبًت

کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
اوس ہغپتبلوں کے لئے  عیض یچ،آس اآیب یہ دسعت ہےکہ لکی هشوت کے لئے ادویبت اوس هؾٌشی ثی ایچ یوص( ا)

کب رواة احجبت هیں ہو تو کظ هشیمہ کبس کے تضت خشیذی ربتی ہیں ًیض کي کي ثی (ا)اگش (ة)؟ ھیں خشیذی گی 

هکول ادویبت و هؾٌشی خشیذی گئی ھیں کی  هیں رو  2016تب 2014،آس ایچ عیضاوس ہغپتبلوں کے لئے ایچ یوص
 تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3303:  عوال ًوجش 
رٌبة فخش  آػظن وصیشفبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ولذ کوًغلوں هیں کالط فوس ثھشتی کیئے گئے ہیں ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ثٌوں کی ( الف)



ملغ ثٌوں کی ویلذ  کوًغلوں هیں کالط فوس کی ثھشتی کظ PK-71کب رواة احجبت هیں ہو تو (ا)اگش ( ة)
 هشیمہ کبس کے تضت ہوئی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3304:  عوال ًوجش 
رٌبة صسیي گل فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

س  هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصی
آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت کو رٌگالت عے کبفی آهذًی صبفل ہوتی ہے ؟  ( الف)
فیقذ  20رٌگالت عے  عے تب صبل فوثہ ثھش کے  2003کب رواة احجبت هیں ہو توعبل ( الف) اگش (           ة)

 ص تفقیل فشاہن کی ربئے ۔فیقذ کے صغبة عے کتٌی آهذًی ہوئی الگ الگ ایئش وائ 40اوس 
  3305:  عوال ًوجش 

رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

تؼیٌبت هیں    (PPHI)پی ، پی ، ایچ ، آئی  عشکبسی هالصهیي  فوثے کے هتؼذد  آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

 ؟ ہیں 
ة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ تؼیٌبت ؽذٍ هالصهیي کی تؼذاد اوس اى کے ػہذوں کی تفقیل کب روا( الف)اگش  ( ة)

 فشاہن کی ربئے ۔ 
  3306:  عوال ًوجش 

رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 کی ثبلبػذٍ اعوجلی عے هٌظوسی  (ADP)عبالًہ تشلیبتی پشوگشامء کے 2015-16آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

 ہوئی ہے ؟ 
 کو ثؼذ هیں تجذیل کیب گیب ہے ؟ (ADP)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ  ( ة)
 کو اعوجلی فلوس عے هٌظوسی کے ثؼذ کیوں  (ADP)کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توهزکوسٍ (ة)و(ا)اگش (  د) 

     ثھی فشاہن کی ربئیں ۔  کی کبپیبں  (ADP)ائی ربئے ًیض دوًوں تجذیل کیب گیب ہے ورہ ثت
  3307:  عوال ًوجش 

رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کب اداسٍ فوثہ ثھش هیں فضت کے هختلف ؽؼجوں هیں  (PPHI)آیب یہ دسعت ہے کہ پی ، پی ، ایچ ، آئی ( الف)

 کبم کش سہب ہے ۔ لبًوًی هوس پش 
هؼبہذٍ کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ اداسٍ کب فوثبئی صکوهت عے ري ؽشائو کے تضت  ( الف)اگش  ( ة)

 هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ہوا ہے اًکی 
  3309:  عوال ًوجش 

ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة  هفتی عیذ : هٌزبًت

کیب وصیش  فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ایکغشے هؾیي ) ثٌیبدی مشوسیبت آیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کے دوس دساص ػاللوں کے هتؼذد ہغپتبل ( الف)

 ہیں؟ عے هضشوم ( اؽیبء ودیگش مشوسی 
ًگو، ملغ دیش، ملغ کوہغتبى ، ملغ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ملغ ٹبًک ، ملغ ثٌوں، ملغ کشک، ملغ ٍ ( ة)

 ودیگش ػولہ کن ہیں؟ چتشال اوس دیگش امالع کے ہغپتبلوں هیں ڈاکٹش 

امالع کے چھوٹے ثڑے ہغپتبلوں هیں ڈاکٹشوں  کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ (ة)و(الف)اگش (  د) 
 لغ وائض تفقیل فشاہن کی ربئے۔کتٌی ہیں اوس کت عے خبلی پڑی ہیں ۔ ك آعبهیبں  اوس دیگش ػولہ کی خبلی 

  3310:  عوال ًوجش 
رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ھزا فوثے هیں والغ ہوٹلوں هیں اؽیبء خوسد و و ًوػ کے هؼیبس کو چیک ( الف)
 کشتی ہے؟

 ا رواة احجبت هیں ہو توک(الف )اگش  ( ة)
(i   )  ہوٹلوں کی اؽیبء خوسد و و ًوػ کب هؼبئٌہ کیب گیب ہے؟ اى ہوٹلوں کے ًبم  هورودٍ دوس صکوهت هیں کتٌے

 اوس امالع کے ًبم کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔



(ii   )  ًیض غیش هؼیبسی اؽیبء کی ثٌبء پش ري ہوٹلوں کے خالف کبسسوائی کی گئی ہے؟ اى کی تؼذاد
 اوس ًبم ثتبئے ربئیں۔ 

  3311:  عوال ًوجش 
رٌبة   هضوذ ػقوت ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش صساػت اسؽبد فشهبئیں گے  
آیب یہ دسعت ہے کہ دیگش امالع کی هشس کوہغتبى هیں ثھی واٹش هٌیزوٌٹ کبم کشسہب ہے ؟ (ا)
عے تبصبل هضکوہ ہزا ًے کتٌب فٌڈص کوى کوًغے هٌقوثہ 2011-12کب رواة احجبت هیں ہوتو عبل (ا)اگش (ة)

ربت پش خشچ کیب ہے ًیض هٌقوثوں کی هکول تفقیل عبل وائض اوس فوثبئی صلمہ وائض فشاہن کی ربئے۔  
  3312:  عوال ًوجش  

رٌبة    هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هؼذًیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ   

کے ؽشس هیں امبفہ کیب گیب تھب اوس کے دوساى هبسثل سائیلٹی   15-2014یہ دسعت ہے کہ هبلی عبل  آیب  ( الف)

 کو هلی ؟سلن هیں امبفہ کے ثبػج ٹھیکیذاس  رو پہلے عے ٹیٌڈس ؽذٍ سائیلٹی  
صقہ پیذاواسی ػاللہ کی تؼویش وتشلی کیلئے ھ فیقذ  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ سائیلٹی کب کچ( ة)

اعتؼوبل ہوتب ہے؟ 
کی کتٌی سلن تھی سائیلٹی  امبفہ عے پہلے ہش ملغ کی  کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو  ( ة)و(ا)اگش ( د) 
کی ربئے ۔  امبفہ کے ثؼذ ہش ملغ هیں امبفہ کیغبتھ کتٌی وفولی ہوئی تفقیل فشاہن   

  3313:  عوال ًوجش 
رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  ثشائے اػلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں پؾبوس یوًیوسعٹی هیں هختلف پوعٹوں پش لبًوًی تمبمے ( الف)

 پوسے کشًے کے ثؼذ ثھشتی کی گئی ہیں ؟

 ؟ کہ هورودٍ صکوهت ؽفبفیت کی لبئل ہے  آیب یہ ثھی دسعت ہے ( ة)
رواثبت احجبت هیں ہوں تو هورودٍ ُدوس صکوهت هیں پؾبوس یوًیوسعٹی هیں ري ؽؼجہ  کے (ة)و(الف)اگش  (  د)

، پتہ ، تؼلیوی لبثلیت ، تبسیخ اؽتہبس ، ٹیغٹ و اًٹشیوو  ربت هیں ثھشتی کی گئی ہے، ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم  
 فیل فشاہن کی ربئے ۔رولہ کبغزات کی تف

  3314:  عوال ًوجش 

رٌبة   آػظن خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ صیبت آثبد فیض تھشی چوک پش ثبة پؾبوس کے ًبم عے دو فالئی اووس تؼویش کئے گئے ہیں (ا)
 ؟
 کہ اى کی خوثقوستی کے لئے هختلف الغبم کے پودے خشیذے گئے ہیں ؟آیب یہ ثھی دسعت ہے (ة)

 آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى پودوں کو پٌزبة عے خشیذا گیب تھب ؟(د)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو اى پودوں کی خشیذاسی پش خشچ ُؽذٍ سلن کی تفقیل پودوں کی (د)تب (ا)اگش (د)

فشاہن کی ربئے۔ ًیض اپٌے فوثے کے ثزبئے دوعشے فوثے عے   الغبم اوس ہشایک پودے کی الگ الگ لیوت
 خشیذًے کی وروہبت ثھی ثتبئی ربئے۔ 

  3315:  عوال ًوجش 

رٌبة   هلک ًوس علین فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کوپی پی ایچ (ثی ایچ یو)کضآیب یہ دسعت ہےکہ فوثے کے کچھ امالع کے ثٌیبدی فضت کے هشا( الف)
 کے صوالہ کیب گیب ہے ؟(PPHI)آئی
کب رواة احجبت هیں ہو توکي کي امالع کےثی ایچ یوکوپی پی ایچ آئی کے صوالے کیب گیب ہے (الف)اگش ( ة)

همشس کیب گیب ہے؟اعکی تفقیل فشاہن (Criteria)پی پی ایچ آئی کےصوالگی کے لئےکیب هؼیبسًیضثی ایچ یوکو   
کی ربئے 

  3316:  عوال ًوجش 
رٌبة عشداس ظہوس اصوذ فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



کالط فوس کی ثھشتیبں کوًغلوں هیں  ویلیذ  آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ لوکل گوسًوٌٹ ڈعٹشکٹ هبًغہشٍ کی  (ا)
کی گئی ہیں ؟ 

فوس کی ثھشتیوں هیں لواػذ و مواثو کو هضلوظ خبهش سکھب گیب ہے ؟ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى کالط (ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔ کالط فوس کے توبم اهیذواسوں کی هکول تفقیالت ویلذ کوًغل (ة)و(ا)اگش (د)

 وائض فشاہن کی ربئے۔ ًیض ثھشتی ُؽذٍ اهیذواسوں کی ویلذ کوًغل وائض تفقالت فشاہن کی ربئے۔ 
  3317  :عوال ًوجش 

رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ثٌوں هیں ڈعٹشکٹ کوًغل کی سہبئؾی کبلوًی هیں ایک تب آٹھ ثٌگلے هورود ہیں ؟ (ا)

لے هیں کوى کوًغے افشاد سہبئؼ پزیش ہیں کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ سہبئؾی کبلوًی کے ثٌگ(ا)اگش (ة)
االٹ کیئے گئے ہیں هکول  اًکے ًبم، پتہ اوس ػہذٍ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هزکوسٍ ثٌگلے ثطوس ػہذٍ 

تفقیل فشاہن کی ربئے 

  3318:  عوال ًوجش 
رٌبة   هلک ًوس علین فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

گے کہ  کیب وصیش  فضت اسؽبد فشهبئیں 
کبم کشسہے ہیں ؟ BHU’sکے تضت PPHIآیب یہ دسعت ہےکہ لکی هشوت هیں ( ا)
کوى کوًغے ػاللوں هیں ہیں۔ ًیض هزکوسٍ BHU’sکب رواة احجبت هیں ہو تولکی هشوت هیں کتٌے (ا)اگش ( ة)

BHU’s  هیں توبم عٹبف ثوؼہ ڈاکٹشوں کے ًبهوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے
  3319:  عوال ًوجش 

رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

ثڑے ہغپتبلوں کی  هیں فوثے کے هختلف چھوٹے 2014-15اوس  2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ عبل( الف)

 تشلی اوس ادویبت کی هذ هیں فٌڈص فشاہن کیب گیب ہے ؟      تؼویش و 
ادویبت  دسعت ہے کہ هزکوسٍ سلوم کب ہغپتبلوں کی تؼویش غشیت و ًبداس لوگوں هیں تمغین ُؽذٍ آیب یہ ثھی  ( ة)

 اوس ویکغیي کب سیکبسڈ هورود ہے ؟
کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هزکوسٍ دو عبلوں کے دوساى خشچ ؽذٍ سلن اوس ثمبیب سلن (ة)و(الف)اگش  (  د) 

 فشاہن کی ربئے ۔ وائض اوس ملغ وائض      کی تفقیل ہغپتبل 

  3320:  عوال ًوجش 
رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش  فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کی ثڑے ہغپتبلوں ثؾوو ل ملؼی وتضقیل ہیڈکواسٹش ہغپتبلوں کیلئے عبالًہ ( الف)

 ؟یب صغت مشوست ادویبت خشیذی ربتی ہیں 

 آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ادویبت لبًوًی هشیمہ کبس کے هطبثك خشیذی ربتی ہیں ؟ ( ة)
عے تبصبل 2008عبل  کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثہ ثھش کے ہغپتبلوں کے لئے (ة)و(ا)اگش  (  د) 

الغبم کے ًبم کی اوس  خشیذی گئی ادویبت ،اخجبسی اؽتہبس، کوپٌیوں کے ًبم ، ادویبت کے فبسهولے، لیوت 
 اوس تضقیل واس ہغپتبل الگ الگ فشاہن کی ربئے ۔ تفقیل ملغ واس 

  3321:  عوال ًوجش 

رٌبة  هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش هٌقوثہ ثٌذی و تشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 کی ثبلبػذٍ اعوجلی عے هٌظوسی  (ADP)مکے عبالًہ تشلیبتی پشوگشا 2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
 ہوئی ہے ؟ 

 کو ثؼذ هیں تجذیل کیب گیب ہے ؟ (ADP)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ  ( ة)

کو اعوجلی فلوس عے هٌظوسی کے ثؼذ  (ADP)کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توهزکوسٍ (ة)و(الف)اگش (  د) 
     ثھی فشاہن کی ربئیں ۔  کی کبپیبں  (ADP)تجذیل کیب گیب ہے ورہ ثتبئی ربئے ًیض دوًوں  کیوں 

Question No. 3322 
Mover: Malik Noor Salim, Member Provincial Assembly 
(a) Is it true that appointments were made during the last five years in district Lakki 

Marwat livestock department? 



 (b) If yes then, please provide:-  
(i)the total number of appointments made during the period.  

(ii) Complete detail of appointments.  
(iii)The procedure adopted for the said appointments; and 

(iv)Whether merit was observed in the said appointments.  
  3323:  عوال ًوجش  

فخش آػظن وصیش فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة  : هٌزبًت

 کیبوصیش فضت اصساٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ
ء تک خلیفہ گل ًواص ہغپتبل اوس عول ہغپتبل ثٌوں کوکتٌب فٌڈ دیب گیب ًیضهزکوسٍ فٌڈ 2016ءتب2013عبل ( الف)

ائے۔ کہبں اوسکظ پشاریکٹ هیں اعتؼوبل ہوا ہے؟اعکی هکول تفقیل ہغپتبل واسفشاہن کی د
  3324:  عوال ًوجش 

رٌبة   آػظن  خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیبوصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ صیبت آثبد فیض تھشی چوک پش ثبة پؾبوس کے ًبم عے دو فالئی اووس تؼویش کئے گئے ہیں (ا)

ربتب ہے دوعشا کبسخبًوں عے صیبت آثبد کو ربتب ہے ؟ ؟ایک صیبت آثبد عے پؾبوس اوس کبسخبًوں کو 
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ کبسخبًوں عے آًے واالفالئی اووس دوعشے عے صیبدٍ اُوًچب تؼویش کیب گیب ہے ؟ (ة)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کبسخبًوں عے آًے واال فالئی اووس پش خشچ کی گئی سلن کی (ة)و(ا)اگش (د)

ٹشیفک کے سواًی هیں کتٌب فبئذٍ ہوا ہے ًیض کبسخبًوں عے صیبت آثبد ربًے واال اى گبڑیوں تفقیل اوس اى عے 
رو ثشاعتہ اط اُوًچے فالئی اووس عے صیبت آثبد ربتب سوصاًہ کی ثٌیبد پش فشاہن کی ربئے  کی تؼذادکی تفقیل  

 ہے 
  3325:  عوال ًوجش 

لی هضتشهہ ساؽذٍ سفؼت فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوت: هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہعوبری ثہجود کیبوصیش 
 لڑکیوں کے عکول هورود ہیں ؟/آیب یہ دسعت ہے کہ پؾبوس هیں ًبثیٌب لڑکوں( ا)

کب رواة احجبت هیں ہو تو (ا)اگش (ة)
 (i عکول کے عبتھ عٹبف کے لئے سہبئؾی گھش هورود ہیں
 (ii تیي عبلوں هیں کظ کظ کو گھش االٹ کیئے  هزکوسٍ سہبئؾی گھشوں هیں کوى کوى سہٌے کب هزبص ہے گضؽتہ

گئے ہیں 
  (iii   اى عشکبسی گھشوں هیں کوى کوى سہبئؼ پزیش ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  اة

  3326:  عوال ًوجش 
رٌبة فخش آػظن وصیش فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ  اثتذائی و حبًوی تؼلین کیبوصیش 

 ۔فٌڈ هختـ کیب گیب ہے 2015ملغ ثٌوں کے لئےعبل PK-71یب یہ دسعت ہے کہ آ( الف)
فٌڈ هختـ کیب گیب ہے کتٌب فٌڈ خشچ ہوا  کے لئے PK-71هیں 2015کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (ا)اگش( ة)

 اوس کتٌب ثبلی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
  3327:  عوال ًوجش 

اصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس ؿ: هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ  هوافالت و تؼویشاتکیبوصیش
پیش ثبثب سوڈ ثومبم علکبًوط اوس غبص یخبًے هیں عیالثی  PK-79آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ثوًیشکے صلمہ ( ا)

ہش لغن کی ٹشیفک کیلئے ثالک ہو ربتب ہے رظ عے اہلیبى ػاللہ کب ڈعٹشکٹ  سیلے کی ورہ عے سوڈ 
 ڈکواسٹش ہغپتبل ، کبلذ ، ملؼی دفبتش اوس ػذالتوں عویت مشوسی همبهبت عے ساثطہ کٹ ربتب ہے؟   ہی
ثٌواکش ( چھوٹے پل)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ دوًوں همبهبت پش هلٹی عیل کلوسٹظ یب عوبل ثشرض ( ة)

اہلیبى ػاللہ کو عہولت فشاہن کشًب صکوهت کی رهہ داسی ہے ؟ 
ڈی پی هیں هزکوسٍ پل کیلئے  کی اے  2016-17رواثبت احجبت هیں ہو ں توصکوهت عبل کے  ( ة)و(ا)اگش( د)

کتٌی سلن هختـ کشًے کب اسادٍ سکھتی ھے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3328:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ اثتذائی و حبًوی تؼلین کیبوصیش



 عبالًہ هیٹشک اهتضبًبت هختلف ثوسڈص کی ًگشاًی کشائے گئے تھے ؟2014-15عبل ( الف)
 کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ (الف)اگش ( ة)

      (i)پشچوں کو چیکٌگ کے لئے ثوسڈص عے ثبہش ثھیزے گئے تھے ؟ 
     (ii)  لبثلیت ثتبئی ربئے۔ چیکٌگ کشًے والے ػولے کے ًبم، عکولض، پوعٹ اوس 

  3329:  عوال ًوجش 
رٌبة   وریش الضهبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ فضت ملغ هبًغہشٍ هیں هختلف رگہوں هیں کالط فوس کی آعبهیبں خبلی ( الف)
 تھیں ؟

 فبصت ًے ثھشتیبں کی ہیں ؟DHOوں پش آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى آعبهی( ة)
کے دوساى کل کتٌی آعبهیوں پش ثھشتیبں کی گئی 2015کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو عبل (ة)و(الف)اگش ( د) 

کی کبپیبں ثھی (appointment orders)ہیں ًیض ثھشتی ُؽذٍ افشاد کی هیشٹ لغٹ اوس تؼیٌبتی کے اصکبهبت 

 فشاہن کی ربئیں ۔
  3330:  عوال ًوجش 

رٌبة فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیش فضت اصساٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ

هیں توبم فوثبئی صلموں هیں ہغپتبلوں کیلئے تشلیبتی  2015-16اوس2013-14آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)

یب هٌظوس کئے  ے ثی عی اوس ڈی ہغپتبل ثٌبئے کبم ، اپ گشیڈیؾي ، ًئی ثی ایچ یوص، ڈعپٌغشیبں اوس کٹیگشی ا
گئے ہیں؟ 

اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو ري فوثبئی صلموں هیں اپ گشیڈیؾي ًیئ ثی ایچ یوص، ڈعپٌغشیبں ( ة) 
اوسہغپتبل ثٌبئےیب هٌظوس ہوئے اى کے ًبم اوس همبم ثتبیب ربئے ًیض آیب یہ هٌظوسی لواػذ کے هطبثك کی گئی 

ل فشاہن کی ربئے۔ ہے؟اعکی تفقی

  3331:  عوال ًوجش 
رٌبة  عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش اًتظبهیہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ اًتظبهیہ کے صیش اًتظبم ایجٹ آثبد ، اعالم آثبد اوس هشی هیں ( ا)

 کی االٹ هٌٹ هضکوہ کشتب ہے ؟خیجشپختوًخواہبوعض هورود ہیں ؟ رظ 

عے تب صبل کي کي لوگوں کو هزکوسٍ ہبوعض هیں کوشے ء2013کب رواة احجبت هیں ہو توعبل (ا)اگش( ة) 
االٹ کئےگئے ہیں ًیض عشکبسی هالصهیي ، عیبعی ؽخقیبت اوس پشائیویٹ لوگوں کی االٹوٌٹ کی  

ے۔ ػلیضذٍ ػلیضذٍ تفقیل ثوؼہ آهذى اوس اخشاربت فشاہن کی ربئ
  3332:  عوال ًوجش 

رٌبة هوالًب هفتی فنل غفوس فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش  ثشائے اػلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ
هیں هورود واصذ گشلضکبلذ ہبؽن عش هیں هطلوثہ عٹبف کی کوی 79آیب یہ دسعت ہے کہ ثوًیشصلمہ پی کے( الف)

ًئی آعبهیبں هٌظوسکشًے کی مشوست ہے؟ اسی ہے ًیضروڑکبلذ ثوًیشهیں ثھی ثہت ط
کبرواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ دوًوں کبلزوں هیں کوى کوًغی آعبهیبں خبلی ہیں اوسهضیذ کي کي (الف)اگش(ة)

آعبهیوں کوهٌظوس کشًے کی مشوست ہےًیضصکوهت کت تک اى آعبهیوں کو هٌظوسکشًے کب اسادٍ سکھتی ہے؟ 

تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
  3333:  س عوال ًوت

رٌبة    فخش آػظن وصیش فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
اسؽبد فشهبئیں گے کہ   کیب وصیش صکواح ُػؾش

 تمغین کیب گیب ہے ؟ تک صکواح فٌڈ 2015عے 2013هیں عبل  PK-71آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ ( الف)

تفقیل فشاہن  کہبں کہبں کظ کظ کو دیب گیب فٌڈ  هیں هزکوسٍ PK-71کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش  ( ة)
 کی ربئے ۔

  3334:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

اسؽبد فشهبئیں گے کہ   کیب وصیش صکواح ُػؾش

 ں ؟هیں هؼزوس ثچوں کیلئے تؼلیوی اداسے کبم کش سہے ہی آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ کے هختلف امالع ( الف)



رواة احجبت هیں ہو توفوثے کے کي کي امالع هیں هؼزوس ثچوں کے تؼلیوی اداسے هورود  کب ( الف)اگش ( ة)
کتٌے کتٌے هؼزوس ثچے تؼلین صبفل کش سہے ہیں ًیض هزکوسٍ اداسوں هیں اعبتزٍ اوس ػولہ      ہیں اوس اى هیں 

 کی تفقیل ثھی عکول وائض الگ الگ فشاہن کی ربئے۔ 
  3335:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
اسؽبد فشهبئیں گے کہ   کیب وصیش صکواح ُػؾش

 غیش سرغٹشڈ ہیں ؟ هیں اکخش  فوثہ هیں هختلف هلکی و غیش هلکی ایي ری اوص کبم کشسہی ہیں ري (الف)

ثتبئی ربئے،  سرغٹشڈ ایي ری اوص کی تؼذاد الگ الگ کب رواة احجبت هیں ہو تو سرغٹشڈ و غیش (الف)اگش   (ة)
 ًیض اى توبم ایي ری اوص کے کبهوں کی ًوػیت اوسرہبں پش کبم کشسہی ہیں ،کی هکول تفقیل ثتبئی ربئے۔

  3336:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فوثے کے هختلف امالع هیں ثن دھوبکے  یب یہ ُدسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت کے دوساى التذاس هیں آ( الف)
 اوس ٹبسگٹ کلٌگ کے رسیؼہ کئی افشاد ؽہیذ و صخوی ہوئے ہیں ؟

 کب رواة احجبت هیں ہو تو۔(الف)اگش ( ة)
   (i)  ں هلوث اة تک کتٌے افشاد هزکوسٍ دھوبکوں هیں ؽہیذ افشاد کی تؼذاد ثتبئی ربئے ًیض اى دھوبکوں هی

 گشفتبس ہوچکے ہیں ۔

  (ii)   ہے تفقیل فشاہن کی  دھوبکوں هیں ؽہیذ وں کے کي کي وسحبى کو ؽہیذ پیکذ یب ػضاصی هوس پش اًؼبم دیب
 ربئے۔ 

  3337:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

ٍ  کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے ک

آیب یہ ُدسعت ہے کہ فوثے هیں هختلف سوڈص هخالً هتٌی پؾبوس کب غزچیک پوعٹ، کوہبٹ ، کشم ثٌگؼ ( الف )
چیکٌگ کے ثہبًے  هبهوں خوڑ چیک پوعٹوں پش صغت سوایبت هختلف گبڑیوں عے  ہوٹل کے لشیت ،ہٌگو هیں 

 ے؟ري کب ػلن وصساء، اساکیي اعوجلی اوس افغشاى کو ثھی ٍ سؽوت لی ربتی ہے 
کب رواة احجبت هیں ہو تو صکوهت ًے ایغے کشپٹ اہلکبسوں کے خالف کوئی تبدیجی کبسسوائی (الف)اگش ( ة) 

 رو ؽہذاء کے سوصوں کو اریت دیتے ہیں۔ کی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3338:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش فٌؼت و صشفت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 آیب یہ دسعت ہے کہ فوثہ کے هختلف همبهبت پش چھوٹے ثڑے کبسخبًے ثٌذ پڑے ہیں؟( الف)
 لوگ ثے سوصگبس ہوئے ہیں۔ هزکوسٍ فٌؼتوں کی ثٌذػ کی ورہ عے ہضاسوں  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ  ( ة)

 : -توکے رواثبت احجبت هیں ہوں (ة)و(الف)اگش (  د)
(i)   فوثہ ثھش هیں ثٌذ کبسخبًوں کی تؼذاد ثوؼہ ورہ ثتبئی ربئے ۔ ًیض ہش کبسخبًہ هیں کبم کشًے والوں

 کی تؼذاد فشاہن کی ربئے۔
 (ii)    هزکوسٍ ثٌذ کبسخبًوں عے فوثبئی صکوهت کو عبالًہ کتٌب ًمقبى ہوسہبہے۔ ہش کبسخبًہ کی  ٕ

 تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3339:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : ًزبًتم

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ملغ ہٌگو هیں گضؽتہ کئی عبلوں عے هتبحشیي کیوپ ثومبم هضوذ خوارہ هورود ہے رجکہ هزکوسٍ کیوپ ( الف)

 کے ػالوٍ دیگش لقجہ ربت هیں ثھی هتبحشیي آثبد ہیں ؟

ات هیں ہو تو ہٌگو کیوپ اوس ہٌگو کے دیگش ػاللوں هیں آثبد هتبحشیي کے ًبم اوس کب رواة احت(الف)اگش ( ة)
 تؼذاد کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3340:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ٹشاًغپوسٹ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 ں هیں ٹشاًغپوسٹ کے سرغٹشڈ اوس غیشسرغٹشڈ اڈے هورود ہیں ۔آیب یہ دسعت ہے کہ هختلف ؽہشو (الف)



 آیبیہ ثھی دسعت ہے کہ ٹشاًغپوسٹ آڈوں کی ثبلبػذٍ دوعبل ثؼذ ًیالهی ہوتی ہے ؟  (ة)
ربئے  کے رواثبت احجبت هیں ہوں توفوثے کے توبم ٹشاًغپوسٹ اڈوں کی تفقیل ثتبئی (ة)و(الف)اگش   (د) 

ى اى اڈوں کی ًیالهی کے کبغزات ، اخجبسی اؽتہبسات ثوؼہ رولہ تفقیل ملغ ًیض گضؽتہ تیي عبلوں کے دوسا
 وائض فشاہن کی ربئے۔

  3341:  عوال ًوجش 
رٌبة فخش آػظن وصیش فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشهوافالت و تؼویشات اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

عڑکیں ، عکول اوس عٹیڈین  تک هختلف 2015عے 2013هیں عبل  PK-71آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ ( الف)
 تؼویش ہو ئے ہیں ؟

هیں کتٌی عڑکیں ، عکول اوس  PK-71تک  2015عے 2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش  ( ة)
 تفقیل فشاہن کی ربئے ۔عٹیڈین هکول ہوئے اوس کتٌے ًب هکول ہیں اى کی  

  3342:  عوال ًوجش 

ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هفتی عیذ : هٌزبًت
کیب وصیشتواًبئی و ثشلیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ وفبلی صکوهت گیظ ثوًظ کے صوالہ عے فوثبئی ًوبئٌذٍ رو کہ ڈپٹی کوؾٌشہوتب کو ( الف)
 ثوًظ کی سلن فشاہن کشتب ہے ؟

 ۔:کب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش  ( ة)

     (i)  ٍفٌڈ خشچ کش ًے کیلئے هوجشاى کی کویٹی هورود ہے ۔  هضکوس 
     (ii)  ٍفٌڈص خشچ کشًے کب هشیمہ کبس کیب ہے اوساعے خشچ کشًے کب هزبر کوى ہے ۔ هضکوس 

(iii)   هیں کظ هشیمہ کبس کے تضت خشچ کیب گیب ۔  2014-15ملغ کوہبٹ ، ہٌگو اوس کشک هیں هزکوسٍ فٌڈص 
(iv)  ی ًؾبًذہی کی اوس کتٌبکتٌب فٌڈ کوى کوًغی عکیوض پش خشچ کیبگیب هکول تفقیل فشاہن کی کظ ًے عکیوض ک

ربئے  

(v)    غیش لبًوًی هشیمہ کبس کے تضت خشچ ؽذٍ سلن کے صوالہ عے اة تک صکوهت ًے کیب الذاهبت اٹھبئے ہیں
 تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3343:  عوال ًوجش 
، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت: هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

سوًوب ہوئے  آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ دوس صکوهت هیں هختلف امالع هیں دہؾت گشدی کے والؼبت ( الف)
 ہیں ري هیں عشکبسی اہلکبس اوس ػوام کی کخیش تؼذاد لموہ ارل ثي چکے ہیں ؟

عے تبصبل دھوبکو ں اوس ٹبسگٹ کلٌگ هیں ؽہیذ افشاد کے 2013تو عبل کب رواة احجبت هیں ہو ( الف) اگش ( ة)
ًبم کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض اى کبسوائیوں کی ایف آئی آس کظ کظ کے ًبم پش دسد کی گئی تفقیل فشاہن 

  3344:  کی ربئے عوال ًوجش 

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
ت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب وصیشهبصولیب

 پختوًخوا ثٌبًے کب اسادٍ کیب ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت ًےعشعجض ( الف)
 آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ فوثے کے هختلف همبهبت پش دسخت لگبسہب ہے ؟ ( ة)
 ۔:کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(الف)اگش  (  د)

     (i)   ى همبهبت پش دسخت لگبًب چبہتب ہے اط هٌقوثے کیلئے هضکوہ ًے کیب هضکوہ کي کي امالع هیں کي ک
 الذاهبت اٹھبئے ہیں ؟

     (ii)    اة تک کتٌے دسخت کوًغی الغبم اوس لیوت هیں خشیذے گئے ہش ملغ کیلئے خشیذے گئے دسختوں
 کی تؼذادالغبم اوس لیوت کی تفقیل الگ الگ فشاہن کی ربئے۔ 

  3345:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش داخلہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کے لپیٹ هیں ہیں ۔ رجکہ فوثے کو دہؾت  فوثے کے چٌذ امالع هغلغل پبًچ عبلوں هیں دہؾت گشدی ( الف)
 گشدی کی هذ هیں عبالًہ کبفی سلن هلتی ہے ؟

فٌڈ هال ہے کہبں  ہوتو گضؽتہ پبًچ عبلوں هیں دہؾت گشدی کی هذ هیں کتٌب کب رواة احجبت هیں ( الف) اگش ( ة) 

چیضوں پش خشچ کیب گیب ملغ وائض اوس ائیش وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض فوثے هیں  کہبں کي امالع هیں کي 



ا گیب ہے هتبحش ہوئے ہیں ۔ ملغ ہٌگو کو ثھی هتبحشٍ امالع هیں ؽبهل کی کوًغے امالع دہؾت گشدی عے صیبدٍ 
 یب ًہیں تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3346:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اهذاد، ثضبلی و آثبدکبسی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 ے ؟آیب یہ دسعت ہے کہ فوثبئی صکوهت ًے خیجش ایزٌغی کے هتبحشیي کیلئے کیوپوں کب ثٌذوثغت کیب ٍ( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ هتبحشیي هیں هشدوں کے عبتھ کخیش تؼذاد ػوستوں ،ثچوں اوس ثچیوں کی  ( ة)

  ہے ؟   
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثبئی صکوهت ًے هزکوسٍ ثچوں اوس ثچیوں کو تؼلین (ة)و(الف)اگش (  د)

کے عبتھ هتبحشیي کی  ثتبئی ربئے ۔ًیض صکوهت دیٌے کیلئے کوئی هٌقوثہ ثٌذی کی ہے ؟اگش ًہیں تو وروہبت 
 لغٹ هورود ہے اعکی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔ 

  3347:  عوال ًوجش 

رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش کھیل و عیبصت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

وعٹوں پش هختلف کیڈس کے افشاد ثھشتی کیے ءعے تب صبل هضکوہ هیں هختلف پ2013آیب یہ دسعت ہے کہ( الف)
 گئیے ہیں ؟

عے تبصبل ثھش تی ؽذٍ افشاد کے ًبم ، پتہ ، ڈوهیغبئل ، 2013رواة احجبت هیں ہو تو عبل کب  ( الف) اگش ( ة)

ٹیغٹ اًٹشویو کے ًوجش و رولہ کبغزات کیڈس وائض فشاہن کیئے ربئیں ًیض ًب کبم اهیذواسوں کے ًبم پتہ اوس ًب کبهی 
کی وروہبت ثھی ثتبئی ربئیں ۔  

  3348:  عوال ًوجش 
رٌبة هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ًے هختلف امالع هیں هؼزوس لوگوں هیں ویل چیئشص اوسعالئی هؾیٌیں تمغین ( الف)
 ہیں ؟ کی 

ءعے تب صبل هضکوہ ًے ري ري امالع هیں ویل چیئش ص 2013تو عبل  کب رواة احجبت  هیں ہو (الف)اگش  ( ة)
 تمغین کی ہے ہش ملغ کی الگ الگ ایئش وائض تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  هؾیٌیں  اوس عالئی 

  3349:  عوال ًوجش 

رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ   کیب وصیشاثتذائی و

 آیب یہ دسعت ہے کہ دیش ثبال هیں تیي عت ڈویخشًض ،دیش ، واڑی اوس ؽشیٌگل ہیں ؟(ا)
واسڈص یؼٌی عبوًی، ؽشیٌگل ، ڈوگذسٍ، گوالذی، پبتشاک 9آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ؽشیٌگل عت ڈویخشى (ة)

ہیں ؟۔ ؽشلی، پبتشاک غٌشلی، ثشیکوٹ ،هککلوٹ اوستھل پش هؾتول 

کلوهیٹش 120عے 100دفتش اوس ػولہ ًہ ھوًے کی ورہ عے ػوام اوس اعتبتزٍ کو ؽشیٌگل عت ڈوحشى هیں  ( د)
ربًب پڑتب ھے ۔  دوس ملؼی دفتش 

 هضکوہ تؼلین کت تک ؽشیٌگل عت ڈویخشى هیں عت ڈویخشًل کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو  (د)تب ( ا)اگش (د )
ے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  دفتش کھولٌے کب اسادٍ سکھتب ٍ

  3350:  عوال ًوجش 

رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

فیقذ عے صیبدٍ آثبدی  90پہبڑی ػاللوں پش هؾتول ہے وہبں تمشیجبً  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ  (  ا)
 ے اعتؼوبل کشتے ہیں ؟چؾووں اوس دسیب کب پبًی پیٌے کیلئ

پبًی هیں ایغے ػٌقش ؽبهل ہوتے ہیں رو کہ ٹی ثی ، آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ چؾووں اوس دسیب ؤں کے  ( ة)

کب عجت ثھی ثي عکتے ہیں ؟ کے اهشاك  گشدوں اوس گھٹٌوں 
یلئے هیں اة تک پبًی کو فلٹش کشًے ک PK-92کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توهضکوہ ًے  (ة)و(ا)اگش  ( د)

کتٌے پالًٹظ لگبئے ہیں اگش ًہیں تو وروہبت ثتبئی ربئیں ًیض هضکوہ کت تک فلٹشیؾي پالًٹظ لگبًے کب اسادٍ 
سکھتب ہے۔ 
  3351:  عوال ًوجش 

رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت



کیب وصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ڑی ػاللوں پش هؾتول ہے وہبں صیبدٍ تش آثبدی دسو ں اوس پہبڑوں هیں پہب PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ (   ا)

 سھبئیؼ پضیش ہے؟
پبًی التی ھیں رظ عے چؾووں اوس دسیب ؤں عے  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ وہبں پش خواتیي صیبدٍ تش   ( ة)

خواتیي کی ثے پشدگی اوس کئی صبدحبت کب ؽکبس ثھی ہوتی ھیں ؟ 
عکیویں  کي کي یوًیي کوًغلوں هیں آثٌوؽی کی هیں   PK-92احجبت هیں ہو ں توکے رواثبت (ة)و(ا)اگش  ( د)

پبًی ریغی ػظین ًؼوت عے هضشوم ػاللوں هیں کت تک آثٌوؽی کی عکیویں ؽشوع کی ربئیں گی ہیں ًیض  

تفقیل فشاہن کی ربئیں۔   
  3352:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ  کیب 
عٹبف اوسآفظ پش اٹھٌے والے  عٹبف کی تفقیل ثوؼہ  فوثے هیں هورود پجلک عشوط کویؾي کے کل  ( الف)

کے ثزٹ هیں کتٌی سلن هختـ کی  2015-16اوس  2014۔15اخشاربت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیضهبلی عبل 
 گئی ھے، هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔

  3353:  ثش عوال ًن
رٌبة آػظن  خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 ہیں ؟دیئے  (پودے )آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ثٌوں هیں هضکوہ رٌگالت ًے هختلف لوگوں کو ًشعشیبں (ا)
کو اى ًشعشیوں کے لئے پیغے ثھی  صوالے عے هضکوہ رٌگالت اى لوگوں آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط (ة)

 دیتب ہے ؟
 2015-16اوس  2014-15کے رواثبت احجبت هیں ہوں توهزکوسٍ ًشعشیوں کے لئے صکوهت ًے (ة)و(ا)اگش (د)

هیں اى لوگوں کو کتٌی کتٌی سلن دی ہے ہش ایک کی الگ الگ تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض اى عے اثھی تک 

 تفقیل فشاہن کی ربئے۔صکوهت کو کتٌب فبئذٍ صبفل ہوا ہے 
  3354:  عوال ًوجش 

هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

کئی افشاد ثھشتی کئے  آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ ُدوس صکوهت هیں ملغ ہٌگو هیں ڈعٹشکٹ لیول پش ( الف)

لبمے پوسے کئیے گئے ہیں ؟ گئے ہیں ري کی ثھشتی کے لئے لبًوًی ت
عے تبصبل ثھشتی ُؽذٍ افشاد کی تفقیل ًبم ، پتہ ، تؼلیوی 2003کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔عبل (الف)اگش  ( ة)

 لبثلیت، اخجبسی اؽتہبس کی کبپی ، ٹیغٹ اًٹشویو کی لیغٹ ثوؼہ ڈوهیغبئل فشاہن کی ربئے۔
  3359:  عوال ًوجش 

ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هضوذ ػلی فبصت، : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
ہوبسے هؼبؽشے هیں رہبں ثچوں کے تؼلین مشوسی ہے وہبں ثچیوں کی تؼلین ثھی آیب یہ دسعت ہے کہ   (  ا)

 اعی هشس کی اہویت سکھتی ہے ؟
ہے رظ عے ثچیوں کب هغتمجل  هیں ثچیوں کے عکولوں کی ثہت کوی PK-92آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ( ة)

 تبسیکی کی هشف رب سہب ہے ۔ 

هیں ثچیوں کی عکولوں کی تؼذاد کتٌی ہے رگہ کب ًبم  PK-92کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(ا)اگش ( د) 
اسادٍ سکھتب ہے تفقیل  یوًیي کوًغل وائض فشاہن کیب ربئے ۔ ًیض هضکوہ کت تک هزکوسٍ کوی کو پوسا کشًے کب 

کی ربئے ۔  فشاہن 
  3360:  عوال ًوجش 

هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
آیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کے هختلف امالع کی یوًیي کوًغلوں هیں یوًیي کوًغل کے دفبتش هورود ًہیں (الف

 ہیں ؟
پش هٌتملی کے لئے ہش یوًیي کوًغل هیں دفبتش کب لیبم  ًچلی عطش آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اختیبسات کی  ( ة)

مشوسی ہے تبکہ لوگوں کے هغبئل صل ہوعکے؟ 



کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو فوثے کے ري ري امالع کی یوًیي کوًغلوں هیں دفبتش (ة)و(الف)اگش  (  د) 
دگی کی وروہبت ثتبئی ربئے ًہیں ہیں اًکی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض اى هیں دفبتش کی ػذم هورو

  3362:  عوال ًوجش 
هفتی عیذ ربًبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش داخلہ  اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
امالع هیں هتبحشیي کیوپ هورود ہیں ري عے ػاللے کے همبهی لوگوں کو کئی  فوثے کے چٌذ ( الف)

 هؾکالت کب عبهٌب ہے ؟

 رواة احجبت هیں ہو توهتبحشیي کیوپ کي کي امالع هیں ہیں اوس اى کیوپوں هیں کتٌے کتٌے کب (الف)اگش  (  ة)
گھشاًے آثبد ہیں ہش کیوپ کی الگ الگ تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض هتبحشیي کی ورہ عے همبهی لوگوں کو رو 

ے تفقیل فشاہن کی هؾکالت دسپیؼ ہیں صکوهت ًے اط کے ثذلے هیں همبهی لوگوں کو کیب عہولیبت فشاہن کیں ٍ
 ربئے۔

  

آٹھبسہواں ارالط  
 

  3363:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشآثپبؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 ہے ؟دسعت ہے کہ دیش ثبال تیي عت ڈویخشًض ،دیش ، واڑی اوس ؽشیٌگل پش هؾتول   آیب یہ (ا)
واسڈص یؼٌی عبوًی، ؽشیٌگل ، ڈوگذسٍ،گوالذی ، پبتشاک 9ؽشیٌگل عت ڈویخشى آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ (ة)

ؽشلی، پبتشاک غٌشلی، ثشیکوٹ ، هککوٹ اوس تھل پش هؾتول ہے ؟ 
دفتش ًہیں ہے ؟ عت ڈویخشًل آثپبؽی کب   ؽشیٌگل عت ڈویخشى هیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ (د)
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ( د)تب (ا)اگش (د)

(i) لبئن کیب ہے۔  عت ڈویخشى کب دفتش کیوں ًہیں  هضکوے ًے اة تک ؽشیٌگل هیں
(ii ) هضکوہ کت تک ؽشیٌگل هیں عت ڈویخشًل دفتش لبئن کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3364:  عوال ًوجش 
فبصجضادٍ حٌبء ہللا  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

فشهبئیں گے کہ  کیب وصیشفضت اسؽبد 

هیں توبم فوثبئی صلموں هیں ہغپتبلوں کیلئے تشلیبتی  16-2015اوس 14-2013آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف)
 هٌظوس کئے گئے ہیں/ہغپتبل ثٌبئے  ABCڈعپٌغشیبں اوس کٹیگشی  BHUsکبم ، اپ گشیڈیؾي ، ًئی 

، ڈعپٌغشیبں اوس  BHUsپ گشیڈیؾي ًیئ اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو ري ري فوثبئی صلموں هیں ا( ة)
ہغپتبل ثٌبئے گئے یب هٌظوس ہوئے اى کے ًبم اوس همبم ثتبیب ربئے ًیض آیب یہ هٌظوسی لواػذ کے هطبثك کی گئی 

ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3365:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کہ   کیب وصیشصساػت اسؽبد فشهبئیں گے
دیش ثبال پہبڑی ػاللے پش هؾتول ہے اوس وہبں کے لوگ هبل هویؾی پبلتے ہے  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ (  ا)
 ؟

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هبل هویؾیوں کے ػالد هؼبلذ کیلئے هضکوہ وًٹیش ًشی عٌٹش لبئن کش تب ہے ؟  ( ة)
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(ا)اگش  ( د)

(i) PK-92 هیں هضکوہ کے کتٌے اوس کہبں کہبں عٌٹش ہے یوًیي کوًغل ًبم ، ڈاکٹش ًبم ثوؼہ کالط فوس کے ًبم
کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

(ii ) هضکوہ هضیذ عٌٹش کت تک لبئن کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے

  3366:  عوال ًوجش 
رٌبة فخض آػظن فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشصکواح اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 تمغین کیب گیب ہے ؟ تک صکواح فٌڈ 2015عے 2013هیں عبل  PK-71آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ ( الف)

تفقیل فشاہن  فٌڈ کہبں کہبں کظ کظ کو دیب گیب  هیں هزکوسٍ PK-71کب رواة احجبت هیں ہو تو( الف)اگش  ( ة)
کی ربئے ۔ 



  3367:  عوال ًوجش 
رٌبة فخض آػظن فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیشصکواح اسؽبد فشهبئیں گے کہ  
 آیب یہ دسعت ہے کہ هورودٍ صکوهت ًے ملغ ثٌوں هیں رکواح کویٹیبں ثٌبئی ہیں ؟( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو توملغ ثٌوں هیں هورود رکواح کویٹیوں کے هوجشاى کی تفقیل فشاہن کی (ا)اگش ( ة)
یض اى کو کظ اہلیت کی ثٌیبد پش چئیشهیي اوس هوجشص ثٌبیب گیب هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ربئے ى

  3368:  عوال ًوجش 

رٌبة فخض آػظن فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
کیب وصیشفضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ  

 هیں ثٌوں کے ہغپتبلوں کو فٌڈ دیب گیب ہے ؟2016اوس 2014-15عبل ( الف)
عے تبصبل ثٌوں کے ہغپتبلوں کے لئے کتٌب فٌڈ کو ى کوًغی ہغپتبل 2014کب رواة احجبت هیں ہو تو (ا) اگش( ة)

کو دیب گیب ہے ًیض کٌتب فٌڈ اعتؼوبل ہوا اوس کتٌب ثبلی ہے هزکوسٍ فٌڈ کے اعتؼوبل کب هشیمہ کبس کیب تھب هکول 

تفقیل فشاہن کی ربئے۔  
  3369:  عوال ًوجش 

صیت ًلوٹھبفبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة اوسًگ : هٌزبًت
 کیب وصیش اًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ

هضکوہ ًے گبڑیبں خشیذی ہیں ؟  ءعے تبصبل 2013آیب یہ دسعت ہے کہ عبل ( الف) 

کو االٹ کی گئی ًیض MPAsکب رواة احجبت هیں ہوتو کي کي وصساء ،پبسلیوبًی عیکشٹشیض اوس (الف)اگش ( ة)
ثھی فشاہن کی ربئے۔ گبڑیوں کی تفقیل 

  3370:  عوال ًوجش 
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھبفبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 ثشائے اػٰلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش  

آیب یہ دسعت ہے کہ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے هبتضت کبم کش سہب ہے۔ رظ هیں ( الف)
هبٍ کے لئے تؼیٌبت کیب ربتب ہے اوس ثؼذ  6یٹ اعبتزٍ کبم کش سہے ہیں هزکوسٍ اعبتزٍ کو ثؼل تشثیت یبفتہ گشیزو

اصاں کبسکشدگی کی ثٌیبد پش اى کے ػشفہ هالصهت هیں توعیغ کی ربتی ہے اوس تیي هبٍ عشوط کے ثؼذ اى کو 
کوسٍ اعبتزٍ کی ء کے ثؼذ هز 2014گشهیوں کی چھٹیوں کی ثبلبػذٍ تٌخواٍ ثھی دی ربتی تھی۔ لیکي ًوهجش 

گشهیوں کی چھٹیوں کی تٌخواٍ ثٌذ کی گئی ہے؟ 

کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ اعبتزٍ کو گشهیوں کی چھٹیوں کی تٌخواٍ ًہ دیٌے کی ورہ ثیبى (الف)اگش ( ة)
کی ربئے۔ 

  3371:  عوال ًوجش 
رٌبثت هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہثشائے فضت  کیب وصیش  

 هورود ہیں ؟RHCاوس ؽشیٌگل هیں ثھی RHCآیب یہ دسعت ہے کہ پبتشاک هیں کٹیگشی ڈی ، تب دپبتبس هیں  (  ا)
ڈاکٹشص ،ایوجولٌظ گبڑیبں ، دوائیبں ، لیجبسٹشیض ،  MBBSآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ہغپتبلوں هیں  ( ة)

کوی ہے؟  ہت صذ تک ة آپشیؾي کے آالت ًشعض اوس ٹیکٌیؾٌض کی 
کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو هزکوسٍ ہغپتبلوں هیں مشوسیبت کی الگ الگ تفقیل فشاہن کی (ة)و(ا)اگش  ( د)

ربئے ۔ ًیض هضکوہ ڈاکٹش ص اوس ایوجولیٌظ کی کوی کو کت تک پوسا کشے گب ۔ ًئے عٌٹش کھولٌے کب اسادٍ سکھتب 

ہے تفقیل فشاہن کی ربئے 
  3372:  عوال ًوجش 

رٌبة  اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش هوافالت وتؼویشات 

کب کبم ہے ۔   PBMCآیبیہ دسعت ہےکہ توبم عشکبسی کبلوًیوں کی دیکھ ثھبل اوس هشهت ( الف)

کی عڑکیں تؼویش کشًے کب اسادٍ  اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو صکوهت کت تک گلؾي سصوبى کب لوًی (  ة)
سکھتی ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3373:  عوال ًوجش 
رٌبة  هضوذ ػلی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشفضت  



مشوست ایک دوس آفتبدٍ اوس پہبڑی ػاللہ ہے رہبں پش فضت کی عہولیبت PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ (  ا)
 کے هطبثك ًب کبهی ہیں ؟

هیں  PK-92فضت کے عہولیبت کی رهہ داسی صکوهت پش ػبئذ ہوتی ہے ۔ رجکہآیب یہ ثھی دسعت ہے کہ   ( ة)
BHUs  کی اؽذ مشوست ہے ۔

کی تفقیالت فشاہن کی ربئے ۔ ًیض هضکوہ  BHUsهیں PK-92کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(ا)اگش  ( د)
کو پوسا کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے  کی کویBHUsکت تک 

  3374:  عوال ًوجش 

رٌبة فخش آػظن فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش هوافالت وتؼویشات 

عڑکیں ، عکول اوس عٹیڈین  تک هختلف 2015عے 2013هیں عبل  PK-71آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ ( الف)
 یش ہو ئے ہیں ؟تؼن
هیں کتٌی عڑکیں ، عکول اوس  PK-71تک  2015عے 2013کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل ( الف)اگش  ( ة)

تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ عٹیڈین هکول ہوئے اوس کتٌے ًب هکول ہیں اى کی  
  3375:  عوال ًوجش 

فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہ هوافالت وتؼویشات کیب وصیش 

 فٌڈ هہیب کشتب ہے ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ہش عبل عٹشکوں کی خقوفی هشهت کے لئے ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ (ا)اگش ( ة)
(i) عے تبصبل عٹشکوں کی هشهت کے لئے کتٌی سلن هختـ کی گئی تفقیل فشاہن 2013ملغ دیش ثبال کے لئے

ئے۔ کی رب
(ii) کب ًبم ثتبیب ربئے ۔  هزکوسٍ سلن کظ کظ فشم کے رسیؼے کہبں کہبں خشچ کی گئی همبم اوس یوًیي کوًغل
 (iii) هیں هختـ ُؽذٍ سلن عے اثھی تک کتٌی سلن خشچ کی ربچکی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 2015-16عبل

  3376:  عوال ًوجش 
ائی اعوجلی رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوة: هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش هوافالت تؼویشات  
آیب یہ دسعت ہے کہ پوًب سوڈ صویلیبں لیٌڈ عالئیڈًگ اوس پہبڑ عشکٌے عے هکول هوس پش تجبٍ ہو گیب رظ ( الف)

عے ریبدٍ گبؤں کب ساثطہ هٌمطؼے ہو گیب ہے؟ 40عے 

هزکوسٍ سوڈ کی ثضبلی کیلئے اة تک کیب الذاهبت کئے ہیں کب رواة احجبت هیں ہو توصکوهت ًے ( الف)اگش  ( ة)
تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3377:  عوال ًوجش 
رٌبة اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش فضت  

تبل آیجٹ آثبد اوس تضقیل ، عول ہغپ آیب یہ دسعت ہے کہ گضؽتہ پبًچ عبلوں هیں ایوة ٹیچٌگ ہغپتبل ( الف)
ہغپتبل صویلیبں هیں ثھشتیبں کی گئی ہیں ؟ 

تفقیل کیڈس وائض فشاہن کی ربئے ۔  تؼیٌبتیوں کی  کب رواة احجبت هیں ہو تو توبم (الف)اگش ( ة)
  3378:  عوال ًوجش 

رٌبة فخش آػظن فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 ائیں گے کہاسؽبد فشم کیب وصیش هوافالت و تؼویشات 
ثٌوں هیں کتٌی عڑکیں ثٌبئی گئی ہیں اوس اى کی هورودٍ پوصیؾي  PK-71 تک صلمہ 2016عے 2013عبل ( ا)

کیب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3379:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش خوساک اسؽبد فشهبئیں گے کہ
لیوت هیں دى ثذى امبفہ ہوسہب ہے ؟  دسعت ہے کہ فوثہ ثھش هیں آٹب کی آیب یہ ( الف)

آگ پبکغتبى ًے ثھی ایکؾي لیب ہے ؟  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ لیوتوں کے تؼیي کے لئے عپشین کوسٹ ( ة)
 صکوهت لیوت کلو ُعپش فبئي آٹب کی لیوت کتٌی ہے ۔ ًیض 20احجبت هیں ہوں تو  کے رواثبت (ة)و(الف)اگش ( د)

هیں کوی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3380:  عوال ًوجش 



فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ

عشکبسی ہغپتبلوں کی هشس پشائیویٹ عیکٹش هیں کبم کشًے والے ہغپتبلوں ، کلیٌکظ اوس لیجبسٹشیوں کے ( الف)
 لئے کوئی لبًوى هورود ہے ؟

صکوهت اط  کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ هزکوسٍ لبًوى کی تفقیل فشاہن کی ربئے اگش ًہیں تو (ا)اگش ( ة)
علغلے هیں لبًوى عبصی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے ۔  

  3381:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اهیہ   اسؽبد فشهبئیں گے کہکیب وصیش اًتع

خیجش پختوًخواہبوعض یہ دسعت ہے کہ هضکوہ اًتظبهیہ کے پبط ایجٹ آثبد ، اعالم آثبد اوس هشی هیں   آیب (ا)
 هورود ہیں ؟

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ پختوًخوا ہبوط اعالم آثبد ، هشی اوس ایجٹ آثبد کی الٹ هٌٹ هضکوہ اًتطبهیہ کشتب (ة)

ہے ؟ 
عے تب صبل کي کي لوگوں کو اى ہبوعض هیں کوشے 2013رواثبت احجبت هیں ہو ں توعبل  کے (ة)و(ا)اگش(د)

 االٹ کئے گئے ہیں ًیض عشکبسی هالصهیي ، عیبعی ؽخقیبت اوس پشائیویٹ لوگوں کی ػلیضذٍ ػلیضذٍ لغٹیں 
فشاہن کی ربئیں ۔  کی آهذى اوس اخشاربت کی تفقیل  اط 

  3382:  عوال ًوجش 

فخش اػظن فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی  رٌبة: هٌزبًت
 کیب وصیش فضت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ

تک خلیفہ گل ًواص ہغپتبل اوس عول ہغپتبل ثٌوں کو کتٌب کتٌب فٌڈ دیب گیب هزکوسٍ فٌڈ  2016عے 2013عبل ( ا)
کہبں کہب ں اوس کظ کظ پشاریکٹ هیں اعتؼوبل ہوا ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے 

  3383:  عوال ًوجش 

فبصجضادٍ حٌبء  ہللا  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیش فضت    اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ہغپتبلوں کو اپ گشیڈ کشًے کے لئے کوئی هشیمہ کبس هورود ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ( الف)
  3384:  عوال ًوجش 

وثبئی اعوجلی عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھبفبصت  ، ُسکي ؿ: هٌزبًت

 ثشائے اػٰلی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش  
آیب یہ دسعت ہے کہ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے هبتضت کبم کش سہب ہے؟ ( الف)

کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ ( الف)اگش ( ة)
     i   .  کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ یوًیوسعٹی هبڈل عکول یوًیوسعٹی آف پؾبوس کے خبلی آعبهیوں
     ii   .   یوًیوسعٹی هبڈل عکول آف پؾبوس هیںEngage Graduate Teacher  کی کل تؼذاد کتٌی ہے؟ توبم

اعبتزٍ کی تؼلیوی لبثلیت، هذت هالصهت اوس تٌخواٍ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
     iii.   Engage Graduate Teacher تزٍ ہیں رو کہ عکول ہزا هیں ػشفہ هیں ثؼل اػٰلی تؼلین یبفتہ اعب

دساص عے تؼیٌبت ہیں۔ کیب صکوهت اى اعبتزٍ کو هزکوسٍ عکول کی خبلی آعبهیوں پش هغتمل هوس پش ثھشتی کشًے 
کب اسادٍ سکھتی ہے؟ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3385:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھبفبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہ وؽل ویلفئیش  کیب وصیش ط

آیب یہ دسعت ہے کہ اعپیؾل ایزوکیؾي عکول صیبت آثبد ، یکہ توت اوس ًؾتش آثبد پؾبوس هیں والغ ہیں ري ( الف)
؟  هیں کبفی تؼذاد هیں گوًگے ثہشے اوس هغزوس ثچے صیش تؼلین ہیں 

ت ػولہ ، اعبتزٍ اوس اًکے صیش اعتؼوبل کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ عکولوں هیں تؼیٌب(الف)اگش ( ة)

کی تفقیل ( تیل )عے توبم گبڑیوں هیں اعتؼوبل ہوًے والے 2013روى  گبڑیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض 
ثھی فشاہن کی ربئے۔ 

  3386:  عوال ًوجش 
عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھبفبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ اًفبهیؾي ٹیکٌبلوری کیب وصیش عبئٌظ ٹیکٌبلوری و 

آیب یہ دسعت ہے کہ عبثمہ دوسصکوهت هیں اًفبسهیؾي ٹیکٌبلوری کی تشلی کے لئے آئی ٹی ثوسڈ کو ایک  ( الف)



 اسة سوپے کی سلن هہیب کی گئی تھی ؟
سپوسٹ کی کی ارالط هیں آئی ٹی پبسک کی فیضثیلیٹی (DDWP) هیں2012آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ عبل  (  ة)

 هٌظوسی دی گئی تھی ؟
کٌبل صهیي 22آیب یہ ثھی ُدسعت ہے کہ ایجٹ آثبد هیں آئی ٹی پبسک کے لیبم کے لئے هضکوہ خوساک عے  (  د)

 خشیذی گئی تھی ؟
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو۔ (د)تب(الف)اگش(   د)

         (i )یجٹ آثبد پش کبم کیوں ؽشوع ًہیں کیب دوعبل گضسًے اوس فٌڈ کے دعتیبثی کے ثبورود آئی ٹی پبسک ا

 گیب۔ ًیض گودام کی پُشاًی ػوبست رو کہ ثوعیذٍ اوس اًتہبئی خطشًبک ہوچکی ہے کو اة تک کیوں ًہیں ہٹبیب گیب۔
        (ii ) ے والے آفغشاى کے خالف هضکوبًہ کبسسوائی هضکوہ هضکوسٍ پشاریکٹ هیں تبخیش اوس ُسکبوٹ ڈاٌل

ے ۔ ًیض هٌقوثہ کت تک هکول ہوگب۔ الًے کب اسادٍ سکھتب ٍ
  3387:  عوال ًوجش 

رٌبة فخش آػظن فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش ثلذیبت 
 آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ثٌوں کی ویلذ کوًغلوں هیں کالط فوس ثھشتی کیئے گئے ہیں ؟( الف)

ملغ ثٌوں کی ویلذ کوًغلوں هیں کالط فوس کی ثھشتی کظ هشیمہ PK-71کب رواة احجبت هیں ہو تو (ا)اگش ( ة)
کبس کے تضت ہوئی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  3388:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشثلذیبت 

ًٹ اتھبسٹی آیجٹ آثبد هیں کي کي ثباحش ؽخقیبت کو پالٹ گلیبت ڈیویلپن(GDA)ءعے تبصبل2008عبل ( الف)
االٹ کئے گئے ہیں توبم پالٹ کے عبئض اوس هبسکیٹ هیں لیوت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3389:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشثلذیبت 

تبصبل گلیبت ڈیویلپوٌٹ اتھبسٹی ًتھیب گلی، ایجٹ آثبد هیں کظ کظ کیڈسص کی تؼیٌبتیبں  ءعے 2008عبل ( الف)
تفقیل فشاہن کی ربئے۔  ػول هیں الئی گئی ہیں هکول 

  3390:  عوال ًوجش 

رٌبة ؽبٍ صغیي خبى فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشػولہ  

 کی ثھشتیبں ہوئی ہیں ؟( BPS-05)دسعت ہے کہ هضکوہ هبل هیں سیڈس اوس روًئیش کلشک  آیب یہ( الف)
دیب گیب ہے ؟ ( BPS-11)آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ روًئیش کلشک کو ولتبً فولتبً تشلی دے کش  ( ة)
: کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و(الف)اگش  (  د)

(i  )  اپ گشیڈیؾي عے هضشوم سکھب گیب ہے تفقیل   کیوں  کو تب صبل آعبهی  هضکوہ هبل هیں تؼیٌبت سیڈس کی
فشاہن کی ربئے ۔ 

(ii  )  آیب هضکوہ هغتمجل لشیت هیں هزکوسٍ کیڈس کی آعبهیوں کو اپ گشیڈ کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے اگش ًہیں تو
ربئے ۔   وروہبت ثتبئی 

  3391:  عوال ًوجش 

وثبئی اعوجلی فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت  ، ُسکي ؿ: هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشثلذیبت 

الذاهبت  هیں  16-2015اوس 15-2014آیب یہ دسعت ہے کہ پؾبوس ؽہش کے تشلی اوس خوثقوستی کیلئے ( الف)
 ہیں ؟کئے گئے  

فشاہن کی ربئے فو ثبئی صکوهت کی اگشالف کب رواة احجبت هیں ہو تواى تشلیبتی اخشاربت کی تفقیل  ( ة)

فشاہن کی ربئے ۔ ًیض هشکضی صکوهت کی هشف عے دی عے دیئے گئے گشاًٹ اوس فٌڈص کی تفقیل  هشف  
فٌڈکی ثھی تفقیل فشاہن کی رب ئے۔ /گئی گشاًٹ

  3392:  عوال ًوجش 
فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشفضت 

 ل اوس آئٌذٍ عبل هیں هختلف کیٹگشی کےہغپتبلوں کو اپ گشیڈ کشًے کب پشوگشام ہے؟دیش ثبال هیں سواں عب( الف)



کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ (ا)اگش ( ة)
(i) کی تفقیل ثتبئی ربئیں۔  اى ہغپتبلوں کے ًبم ،همبم اوس آثبدی

(ii) ہے تفقیل فشاہن  دیش ثبال هیں والغ واصذ کیٹگشی ڈی ہغپتبل واڑی کو اپ گشیڈ کشًے کب پشوگشام93پی کے
کی ربئے۔  

  3393:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ

 آیب یہ دسعت ہے کہ دیش ثبال هیں تیي عت ڈویخشًض ،دیش ، واڑی اوس ؽشیٌگل ہے ؟(ا)
واسڈص یؼٌی عبوًی، ؽشیٌگل ، ڈوگذسٍ، گوالذی، پبتشاک 9ڈویخشى  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ؽشیٌگل عت(ة)

ؽشلی، پبتشاک غٌشلی، ثشیکوٹ ،هککلوٹ اوستھل پش هؾتول ہیں ؟ 
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔ (ة)و(ا)اگش (د)

      (i ) ؽشیٌگل عت ڈوحشى هیں ایزوکیؾي عت ڈویخشى کے افیغش اوس ػولہ کیوں ًہیں ہے ؟ؽشیٌگل عت

کلوهیٹش دوس ملؼی دفتش عے کیغے چھٹکبسا صبفل کشیٌگے ۔ 120عے 100کے ػوام اوس پٌچشس  ڈویخشى
هضکوہ کت هغئلہ صل کشیگی ۔ 

     (ii  ) هضکوہ ایزوکیؾي دیش عے ؽشیٌگل عت ڈویخش ى پش کظ کب کٌٹشول ہے ۔
(iii  )  سکھتب ہے دفتش کھولٌے کب اساد هضکوہ تؼلین کت تک ؽشیٌگل عت ڈویخشى هیں عت ڈویخشًل ٍ

تفقیل فشاہن کی ربئے۔  

  3394:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشآثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ
 دسعت ہے کہ دیش ثبال تیي عت ڈویخشًض ،دیش ، واڑی اوس ؽشیٌگل ہے ؟ آیب یہ (ا)
ڈص یؼٌی عبوًی، ؽشیٌگل ، ڈوگذسٍ،گوالذی ، پبتشاک واس9آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ؽشیٌگل عت ڈویخشى (ة)

ؽشلی، پبتشاک غٌشلی، ثشیکوٹ ، هککوٹ اوس تھل پش هؾتول ہیں ؟ 
عت ڈویخشًل دفتش ًہیں ہے ؟  ؽشیٌگل عت ڈویخشى هیں  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ (د)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو ۔ ( د)تب (ا)اگش  ( د)
 (i)پغوبًذٍ اوس عت عے ثڑے عت ڈویخشى  هضکوے ًے اة تک ؽشیٌگل رغےPHE کب عت ڈویخشى کیوں لبئن

کیب ہے 

 (ii) هضکوہ دیش عے اتٌے ثڑے عت ڈویخشى کو کیغے کٌٹشول کشتب ہے ۔
(iii ) هضکوہ کت تک ؽشیٌگل هیں عت ڈویخشًل دفتش لبئن کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔

  3395:  عوال ًوجش 
هذ ػلی فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة هش: هٌزبًت

 کیب وصیشآثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ

پہبڑی ػاللوں پش هؾتول ہے وہبں صیبدٍ تش آثبدی دسو ں اوس پہبڑوں هیں  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ  (  ا)
 ہے؟

التی ہے رظ عے پبًی چؾووں اوس دسیب ؤں عے  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ وہبں پش خواتیي صیبدٍ تش   ( ة)
خواتیي کی ثے پشدگی اوس کئی صبدحبت کب ؽکبس ثھی ہوتی ہے ؟ 

عکیویں  کي کي یوًیي کوًغلوں هیں آثٌوؽی کی هیں   PK-92کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و(ا)اگش  ( د)

ی پبًی ریغی ػظین ًؼوت عے هضشوم ػاللوں هیں کت تک آثٌوؽی کی عکیووں کی سعبئی هوکي ثٌبئہیں ًیض  
ربئی گی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3395:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشآثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ

پہبڑی ػاللوں پش هؾتول ہے وہبں صیبدٍ تش آثبدی دسو ں اوس پہبڑوں هیں  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ  (  ا)
 ہے؟

پبًی التی ہے رظ عے چؾووں اوس دسیب ؤں عے  دسعت ہے کہ وہبں پش خواتیي صیبدٍ تش  آیب یہ ثھی  ( ة)
خواتیي کی ثے پشدگی اوس کئی صبدحبت کب ؽکبس ثھی ہوتی ہے ؟ 



عکیویں  کي کي یوًیي کوًغلوں هیں آثٌوؽی کی هیں   PK-92کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو(ة)و(ا)اگش  ( د)
ت عے هضشوم ػاللوں هیں کت تک آثٌوؽی کی عکیووں کی سعبئی هوکي ثٌبئی پبًی ریغی ػظین ًؼنہیں ًیض  

ربئی گی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3396:  عوال ًوجش 

رٌبة هضوذ ػلی فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ

هیں ہبئی اوس ہبئیش عیکٌڈسی عکولوں هیں پشًغپلض تؼیٌبت کی  آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تؼلین فوثے ثھش ( ا)

 ہے رو کہ عکول کے ًظن و ًغك ًگشاًی کش تے ہیں ۔
عے صیبدٍ ثبلی عکولض لبئن ہیں ۔   50آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ دیش ثبال هیں تمشیجبً  ( ة)

ں پشًغپل ہے اوس وہبں پشًغپل کب کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو دیش ثبال کے کي کي عکولض هی(ة)و(ا)اگش  ( د)
عیٹ خبلی ہے تفقیل ًب م فشاہن کی ربئے ۔ هضکوہ کت تک اط کوی کو پوسا کشًے کب اسادٍ سکھتب ہے ۔ 

  3397:  عوال ًوجش 

رٌبة هضوذ ػلی فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیشآثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ

فیقذ عے صیبدٍ آثبدی  90پہبڑی ػاللوں پش هؾتول ہے وہبں تمشیجبً  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ صلمہ  (  ا)
 چؾووں اوس دسیبکب پبًی پیٌے کیلئے اعتؼوبل کشتے ہیں ؟

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ چؾووں اوس دسیب ؤں کب پبًی هیں ایغے ػٌقش ؽبهل ہوتے ہے رو کہ ٹی ثی ،  ( ة)

ھی ثي عکتے ہیں ؟ گشدو کے اهشاك اوس گھوًٹوں ریغے اهشاك کے عجت ة
هیں اة تک پبًی کو فلٹش کشًے کیلئے  PK-92کے رواثبت احجبت هیں ہو ں توهضکوہ ًے  (ة)و(ا)اگش  ( د)

کتٌے پالًٹظ لگبئے ہیں اگش ًہیں تو وروہبت ثتبئی ربئیں ًیض هضکوہ کت تک فلٹشیؾي پالًٹظ لگبًے کب اسادٍ 
سکھتب ہے 
  3398:  عوال ًوجش 

آػظن فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة  فخش : هٌزبًت
 کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ

 ملغ ثٌوں کے لئے فٌڈ هختـ کیب گیب ہےPK-71آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)
کے لئے کتٌب فٌڈ هختـ کیب گیب ہے کتٌب فٌڈ خشچ PK-71هیں 2015کب رواة احجبت هیں ہو تو عبل (ا)اگش ( ة)

ا ثبلی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔  ہوا اوس کتي

  3399:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ
ہوبسے هؼبؽشے هیں رہبں ثچوں کے تؼلین مشوسی ہیں وہبں ثچیوں کی تؼلین ثھی آیب یہ دسعت ہے کہ   (  ا)

 اہویت سکھتی ہے ؟ اعی هشس کی

هیں ثچیوں کے عکولوں کی ثہت کوی ہے رظ عے ثچیوں کب هغتمجل  PK-95آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ( ة)
تبسیکی کی هشف رب سہب ہے ۔   

هیں ثچیوں کی عکولوں کی تؼذاد کتٌی ہے رگہ کب ًبم  PK-95کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو (ة)و(ا)اگش ( د) 
اسادٍ سکھتب ہے تفقیل  یب ربئے ۔ ًیض هضکوہ کت تک هزکوسٍ کوی کو پوسا کشًے کب یوًیي کوًغل وائض فشاہن ک

فشاہن کی ربئے ۔ 

  3400:  عوال ًوجش 
فبصجضادٍ حٌب ء ہللا فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین  اسؽبد فشهبئیں گے کہ
 هختلف ثوسڈص کی ًگشاًی کشائے گئے تھے ؟عبالًہ هیٹشک اهتضبًبت 2014-15عبل ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو ۔ (الف)اگش ( ة)

      (i) پشچوں کو چیکٌگ کے لئے ثوسڈص عے ثبہش ثھیزے گئے تھے ؟
     (ii )  چیکٌگ کشًے والے ػولے کے ًبم، عکولض، پوعٹ اوس لبثلیت ثتبئی ربئے۔

  3401:  عوال ًوجش 
خبى فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة ؽبٍ صغیي : هٌزبًت

 کیب وصیشفٌؼت و صشفت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ

 کے ًبم عے اداسٍ هورود ہے ؟  Tevtaآیب یہ دسعت ہے کہ فوثے هیں ( الف)



کی لیجش کو کے لیبم عے لیکش اة تک کي کي هضکووں    Tevtaکب رواة احجبت هیں ہو تو ( الف)اگش  ( ة)
 Tevtaفشاہن کی ربئے۔ًیض  تشثیت ؽذٍ لیجش کی الگ الگ هکول تفقیل  صکووں کی  ہے۔ توبم متشثیت دی گئی  

پش خشچ ؽذٍ سلن کی الگ الگ اوس هکول تفقیل لیجش کی تشثیت پش کل کتٌب خشچہ کیب ہے توبم هضکووں  ًے  
فشاہن کی ربئے ۔ 

  3402:  عوال ًوجش 
فبصجضادٍ حٌبء ہللا فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیشاثتذائی و حبًوی وتؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ

 پشوهوؽي ہوئے ہے ؟/هیں اعبتزٍ کی ٹشاًغفشص2014-15هضکوہ کے ملؼی دفتش هیں ( الف)
کب رواة احجبت هیں ہو تو۔ (ا)اگش ( ة)

(i)پشوهوؽي کے لئے هضکوہ ہزا هیں کوئی لبًوًی هشیمہ هورود ہے ومبصت کی ربئے۔ /ٹشاًغفشص
(ii) پشوهوؽي ہوئے ہیں تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض /هیں رتٌے اعبتزٍ ٹشاًغفش 2014-15دیش ثبال هیں ملغ

اعبتزٍ کشام کے هذت هالصهت هتؼلمہ عکول کی تفقیل ثھی ثتبئی ربئیں ۔  

  3403:  عوال ًوجش 
رٌبة ؽبٍ صغیي خبى فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 ائیں گے کہکیب وصیشفٌؼت و صشفت  اسؽبد فشم
 آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ ٹیکٌیکل ایزوکیؾي هیں گضؽتہ دو عبلوں هیں لوگوں کو ثھشتی کیب گیب ہے ؟( الف)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوہ ہزا هیں اة ثھی هختلف آعبهیبں خبلی ہیں ؟  ( ة)

۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو ( ة) و( الف)اگش  (  د)
(i  )  ایزوکیؾي هیں گضؽتہ دو عبلوں کے دوساى کٌغلٹٌٹ عویت توب م ثھشتی ؽذٍ افشاد کے ًبم ، هضکوہ ٹیکٌیکل

ػہذٍ ، ڈوهیغبئل اوس اخجبسی اؽتہبس کے فوٹو کبپی کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض ثھشتی کیلئے کیب هشیمہ کبس 
اپٌبیب گیب ہے ۔ 

(ii  )   ربئے ۔ ثتبئی  هزکوسٍ هضکوہ هیں خبلی آعبهیوں کی تؼذاد ثھی

  3404:  عوال ًوجش 
عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشاثتذائی وحبًوی تؼلین  
کے هختلف گشلض ، پشائوشی ، هڈل ، ہبئی عکولوں اوس ہبئیش عیکٌڈسی  PK-47,48آیب یہ دسعت ہے کہ ( الف)

کی آعبهیبں خبلی ہیں ؟ SET,SST,PSTعکولوں هیں کالط فوس 

کے توبم گشلض پشائوشی ، هڈل ، ہبئی اوس ہبئیش PK-47,48کب رواة احجبت هیں ہو توصلمہ ( الف)اگش ( ة)
عیکٌڈسی عکولوں هیں خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ ًیض صکوهت کت تک اى عکولوں هیں خبلی 

کھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  آعبهیوں پشػولہ تؼیٌبت کشًے کب اسادٍ س
  3405:  عوال ًوجش 

رٌبة ؽبٍ صغیي خبى فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشفٌؼت و صشفت  
 ہے؟ دفتش  هضکوہ ٹیکٌیکل ایزوکیؾي کب پؾبوس هیں کشایہ کے هکبى هیں  (  ا)

۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو  ( ة)
(i ) دفتش کب کشایہ کتٌب ہے ؟
 (ii ) هضکوہ کت عے کشایہ کے دفتش هیں اهوس اًزبم دے سہب ہے اوس هبلک هکبى کو کتٌی سلن پیؾگی ادا کی

گئی ہے   
  3406:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیبوصیش آثٌوؽی اسؽبد فشهبئیں گے کہ

هیں گبؤں چٌکوٹ کٌگڑ ،ہوتش، هیشا ثبالتھیی ، کیبلہ، ًلوٹھ واٹشعپالئی عکین ، گھوڑاثبصاسگشاں  PK-47( الف)

هیں پبًی کی ؽذیذ للت ہے؟ 
گبؤں هیں پبًی کی للت / پش اى هومغ ربت  Need basisکب رواة احجبت هیں ہوتو کیب صکوهت (الف)اگش ( ة)

کھتی ہے۔ هٌظوس کشًے کب اسادٍ س عکیویں  دوس کشًے کے لئے 
  3407:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

کیب وصیش اثتذائی وحبًوی تؼلین اسؽبد فشهبئیں گے کہ  



هضکوے هیں هبًیٹشًگ عغٹن کو کظ ثٌیبد پش چالیب رب سہب ہے ۔  (الف)
هشیمہ کبس کب تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  هبًیٹشًگ ٹین کظ کے صیش کٌٹشول ہے ًیض اى کی تؼیٌبتی کب(ة)

  3408:  عوال ًوجش 
عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین 
خبلی کل کتٌی  ، هڈل ، ہبئی اوسہبئیش عیکٌڈسی عکولوں هیں  هیں توبم گشلض پشائوشی PK-47,PK-48( الف)

کی تفقیل ثھی فشاہن کی ربئے۔  افشاد کے ًبم  ءعے تبصبل تؼیٌبت ؽذٍ 2013 ًیض عبل  ہیں  آعبهیبں 

  3409:  عوال ًوجش 
عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیشاثتذائی و حبًوی تؼلین 
لین ملغ ایجٹ آثبد هیں هختلف کیڈس کی آعبهیبں خبلی ہیں ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ تغ( الف)
اوس ہبئیش  هیں توبم پشائوشی، هڈل ، ہبئی 48اوس پی کے 47پی کے  کب رواة احجبت هیں ہوتو (الف)اگش ( ة)

 عکولوں هیں کالط فوس اوس ٹیچش کی خبلی آعبهیوں کی تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض  ثوائض  /عیکٌڈسی گشلض
ک اى عکولوں هیں خبلی آعبهیوں پش ثھشتی کشًے کب اسادٍ سکھتی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ صکوهت کت ت

  3410:  عوال ًوجش 
عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب وصیش داخلہ 

ٹٌٹ پجلک پشاعکیوٹش کی ثھشتیبں ہوئی ہیں سیغشچ آفیغش لبًوى اوس اعظ آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ هیں  ( الف)
؟ 

اًٹشی ٹیغٹ ،  کب رواة احجبت هیں ہو تو سیغشچ آفیغش لبًوى اوس اعغٹٌٹ پجلک پشاعکیوٹش کے (الف)اگش ( ة)
اًٹشویو او سثھشتی کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3411:  عوال ًوجش 

اعوجلی عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت  ، ُسکي فوثبئی : هٌزبًت
 کیب وصیش ہبؤعٌگ اسؽبد فشهبئیں گے کہ

آیب یہ دسعت ہے کہ صکوهت خیجش پختوًخوا هختلف امالع هیں ہبؤعٌگ عکین ثٌب سہی ہے ؟ ( الف)
ربئے  ثتبئی  کی تفقیل ملغ وائض  کب رواة احجبت هیں ہوتو فوثہ ثھش کی ہبؤعٌگ عکویوں (الف)اگش ( ة)

عکیویں ؽشوع کی گئی ہیں اًکی ثھی تفقیل فشاہن کی ربئے۔  هضکوہ ہبؤعٌگ کے صیش کٌٹشول رو ًیض 

  3412:  عوال ًوجش 
رٌبة هضوذ ػلی فبصت  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش فٌؼت و صشفت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ
 کلوهیٹش ہے ؟ 150ثبسٍ یوًیي کوًغل پش هؾتول ہےرظ کب کل سلجہ تمشیجبً  PK-92آیب یہ دسعت ہے کہ  (  ا)
آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى ػاللوں یؼٌی اتٌے ثڑے صلمے هیں کوئی ٹیکٌیکل کبلذ ووکیؾٌل عٌٹش یب پولی  ( ة)

اًغٹیٹوٹ ًہیں ہے ؟  ٹیکٌیکل 
هؾتول اط صلمے هیں اثھی تک هزکوسٍ کے رواثبت احجبت هیں ہو ں تو تیي عت ڈویخشى پش (ة)و(ا)اگش  ( د)

ًیض هضکوہ کت تک کبلذ عٌٹش یب اًغٹیٹوٹ کی هٌظوسی کب اسادٍ عٌٹش عکول یب اًغٹیٹوٹ لبئن کیوں ًہیں کیب گیب  
سکھتب ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 

  3413:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 د فشهبئیں گے کہکیب وصیش ػولہ اسؽب

 فوثے هیں پجلک عشوط کویؾي هورود ہے( الف)
هبہبًہ اگشالف کب رواة احجبت هیں ہو تو کویؾي کے هوجشاى کی تؼذاد کتٌی ہےچیئشهیي اوس هوجشاى کو  ( ة)
کتٌی تٌخواٍ دی ربتی ہے ًیض اى کو هبہبًہ اوس عبالًہ کی ثٌیبدپش کوى کوًغی هشاػبت صبفل ہیں۔  

  3414:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ
 پجلک عشوط کویؾي کے لیبم کب همقذ ؽفبف هشیمے عے عشکبسی اداسوں هیں ثھشتیبں کشًب ہے( الف)
ثھشتیبں کظ  کی رسیؼے کتٌی تک پی عی ایظ  2016عے هبسچ 2013اگشالف کبرواة احجبت هیں ہو تو ( ة)

کوى کوى عے عکیل هیں ہوئی ہیں ۔  کظ ڈیپبسٹوٌٹ هیں 



  3415:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش ػولہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ
 فوثے هیں پجلک عشوط کویؾي هورود ہے( الف)

کب کے عٹبف اوسآفظ  عٹبف ہے اى  کب کل کتٌب   تو پجلک عشوط کویؾي اگشالف کبرواة احجبت هیں ہو ( ة)
کے ثزٹ هیں اط کےلئے کتٌی سلن هختـ کی گئی  2015-16اوس  2014۔15عبالًہ کتٌبخشچہ آتبہے ًیضعبل  

۔ تھی  

  3416:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش  ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ
 هیں خیجش پختوًخوا هیں ثلذیبتی الیکؾي ہوئے2014( الف)
 عشکبسی گبڑیبں سکھٌے کے هزبص ہیں   تو کیب تضقیل وڈعٹشکٹ ًبظویي اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو  (ة)

ًیض صیش اعتؼوبل گبڑیوں کی تفقیل هہیب کی ربئے  کے   ًبظویي  دیش اپش اوس دیش لوئش کے تضقیل وڈعٹشکٹ  
کی ربئے۔ اوس ري ري گبڑیوں پش عبئشى لگے ہیں کی ثھی تفقیل فشاہن   ڈل کے هب اى گبڑیوں 

  3417:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش اًتظبهیہ اسؽبد فشهبئیں گے کہ

پؾبوس هیں عول آفیغش هیظ هورود ہے؟ ( الف)
: - کب رواة احجبت هیں ہوتو( الف)اگش ( ة)

(i) هزکوسٍ هیظ هیں کظ کظ کو هغتمل کوشے االٹ کئے گئے ہیں اوس کي کي کوشوں هیں کوى لوگ صثشدعتی
توبم اہلکبسوں کی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  لبثل ہیں؟ اى 

  3418:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ػظوی خبى فبصجہ  ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیب وصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ

روکہ ای پی آئی هہن هیں ؽشیک تھی LHVکو ڈعٹشکٹ ًوؽہشٍ عے تؼلك سکھٌے والی 2015اگغت 28( الف)
 کے عبتھ صیبدتی کب والغ پیؼ آیب ۔    
اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو اة تک صکوهت ًے کتٌے هزشهوں کو گشفتبس کیب ہے کظ ثشاًچ کو (ة)

کیبالذهبت کئے ہیں ایف آئی آس کی کبپی ثھی هہیب کی ربئے ۔ًیض دی گئی ہیں اوس  رهہ داسیبں کی   تضمیمبت 
ہے۔ هغتمجل هیں ای پی آئی وسکشصکی صفبظت کےلئے کیب پالى ثٌبیب گیب  

  3419:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیب وصیش  هبصولیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ

 ہیں ؟دیئے  (پودے )ملغ ثٌوں هیں هضکوہ رٌگالت ًے هختلف لوگوں کو ًشعشیبں آیب یہ دسعت ہے کہ (ا)
صوالے عے هضکوہ رٌگالت اى لوگوں کو اى ًشعشیوں کے لئے پیغے ثھی  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اط (ة)

دیتب ہے ؟ 
ًی کتٌی کے رواثبت احجبت هیں ہوں توهزکوسٍ ًشعشیوں کے لئے صکوهت ًے اى لوگوں کو کت(ة)و(ا)اگش (د)

سلن دی ہے ہش ایک کی الگ الگ تفقیل فشاہن کی ربئے ًیض اى عے اثھی تک صکوهت کو کتٌب فبئذٍ صبفل ہوا 

ہے تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 
  3420:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ساؽذٍ سفؼت فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیبوصیش عوبری ثہجود اسؽبد فشهبئیں گے کہ

لڑکیوں کے عکول هورود ہیں ؟ /کہ پؾبوس هیں ًبثیٌب لڑکوں آیب یہ دسعت ہے( ا)

کب رواة احجبت هیں ہو تو (ا)اگش (ة)
 (i عکول کے عبتھ عٹبف کے لئے سہبئؾی گھش هورود ہیں

 (ii  هزکوسٍ سہبئؾی گھشوں هیں کوى کوى سہٌے کب هزبص ہے گضؽتہ تیي عبلوں هیں کظ کظ کو گھش االٹ کیئے
گئے ہیں 

  (iii   سکبسی گھشوں هیں کوى کوى سہبئؼ پزیش ہے هکول تفقیل فشاہن کی ربئے۔  اى طاة

  3421:  عوال ًوجش 



رٌبة یبعیي خبى خلیل فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیبوصیش فضت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ

 عے2013پشوگشام هیں تؼیٌبت ہے اوس MNCHءعے 2010آیب یہ دسعت ہے کہ ڈاکٹش فبصت گل عبل ( الف)
 کب م کشسہب ہے ؟ MNCH  (Provincial Coordinator)کبسڈًیٹشفوثبئی  

) آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ڈاکٹش کیخالف هختلف لغن کے اًکوائشیبں ثھی ہوئی ہیں روکہ ایظ، او( ة)
هبہش ًذین ًے کی ہیں ؟ EPIاثشاہین اوس ڈپٹی ڈائشیکٹش ( ڈسگ

غیش لبًوًی هشیمے عے پشاوًؾل کواسڈًیٹش ثٌب ہے اوس یہ کہ اى کی آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ ڈاکٹش ( د)

MBA کی ڈگشی الخیش یوًیوسعٹی آصاد رووں کؾویش کی ہے اوس ػیي اعی ولت رت وٍ الخیش یوًیوسعٹی کے
ثھی ًہیں لی گئی تھی ؟  NOCهبلت ػلن تھے هزکوسٍ ڈاکٹش هالصهت ثھی کشسہب تھب اوس هضکوہ عے چھٹی یب 

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ ڈاکٹش کی تؼیٌبتی کظ لبًوى کے تضت کی گئی ( د)تب (الف) اگش   (  د)
هزکوسٍ ڈاکٹش کیخالف کی گئی اًکوائشی اوس ڈگشی کی هکول هؼلوهبت فشاہن کی ربئے۔  

  3422:  عوال ًوجش 

رٌبة آػظن خبى دساًی  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 اد فشهبئیں گے کہکیبوصیش ثلذیبت  اسػ

آیب یہ دسعت ہے کہ صیبت آثبد فیض تھشی چوک پش ثبة پؾبوس کے ًبم عے دو فالئی اووس تؼویش کئے گئے ہیں (ا)
 ؟ایک صیبت آثبد عے پؾبوس اوس کبسخبًوں کو ربتب ہے دوعشا کبسخبًوں عے صیبت آثبد کو ربتب ہے ؟

اووس دوعشے عے صیبدٍ اُوًچب تؼویش کیب گیب ہے ؟ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ کبسخبًوں عے آًے واالفالئی (ة)

کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو کبسخبًوں عے آًے واال فالئی اووس پش خشچ کی گئی سلن کی (ة)و(ا)اگش (د)
تفقیل اوس اى عے ٹشیفک کے سواًی هیں کتٌب فبئذٍ ہوا ہے ًیض کبسخبًوں عے صیبت آثبد ربًے واال اى گبڑیوں 

رو ثشاعتہ اط اُوًچے فالئی اووس عے صیبت آثبد ربتب سوصاًہ کی ثٌیبد پش فشاہن کی ربئے  کی تؼذادکی تفقیل  
ہے  

  3423:  عوال ًوجش 

رٌبة آػظن خبى دساًی  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیبوصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ

هیں ثٌگلے کی تضئیي و آسائؼ 5-آثبد کے فیضآیب یہ دسعت ہے کہ ڈائشیکٹش رٌشل ، پی ڈی اے کے لئے صیبت (ا)
 پش کبم ربسی ہے ؟

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ ثٌگلوں کی تضئیي و آسائؼ پش ایک هخقوؿ سلن عے صیبدٍ خشچ کشًب لبًوًًب رُشم (ة)

ہے ؟ 
ط کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ ثٌگلہ ڈائشیکٹشرٌشل ، پی ڈی اے کب ثلضب ظ ػہذٍ ہے ا(ة)و(ا)اگش (د)

ثٌگلے کی تضیي و آسائؼ پش کل کتٌب خشچہ کیب گیب ہے ًیض تضیي و آسائؼ پش خشچے کی لبًوًی صذ کتٌی ہے اوس 
هزکوسٍ ثٌگلے پش خشچ ُؽذٍ سلن آئٹن وائض فشاہن کی ربئے 

  3424:  عوال ًوجش 

رٌبة عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 فشهبئیں گے کہ کیبوصیش ثلذیبت  اسؽبد

ایجٹ آثبد کے گبؤں هومغ ربت ري هیں ساہلی ، چٌکوٹ ، دکھي پیش کی  PK-47آیبیہ دسعت ہےکہ( الف)
 عڑکوں کی صبلت ثہت خشاة ہے ؟

اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ عڑکوں کی پختگی کیئے صکوهت ػولی الذاهبت کب اسادٍ سکھتی  ( ة)

ہے تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3425:  عوال ًوجش 

رٌبة آػظن خبى دساًی  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت
 کیبوصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ

آیب یہ دسعت ہے کہ صیبت آثبد فیض تھشی چوک پش ثبة پؾبوس کے ًبم عے دو فالئی اووس تؼویش کئے گئے ہیں (ا)

 ؟
هختلف الغبم کے پودے خشیذے گئے ہیں ؟  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى کی خوثقوستی کے لئے(ة)

آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اى پودوں کو پٌزبة عے خشیذا گیب تھب ؟ (د)
کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو اى پودوں کی خشیذاسی پش خشچ ُؽذٍ سلن کی تفقیل پودوں کی (د)تب (ا)اگش (د)

ے فوثے کے ثزبئے دوعشے فوثے عے فشاہن کی ربئے۔ ًیض اپيالغبم اوس ہشایک پودے کی الگ الگ لیوت  

خشیذًے کی وروہبت ثھی ثتبئی ربئے۔ 



  3426:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیبوصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ
یش کئے گئے ہیں آیب یہ دسعت ہے کہ صیبت آثبد فیض تھشی چوک پش ثبة پؾبوس کے ًبم عے دو فالئی اووس تؼن(ا)

 ؟
رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ فالئی اووسپش کل کتٌب خشچہ ہوا ہے دوًوں کی الگ الگ تفقیل  اگش الف کب (ة)

فشاہن کی ربئے۔ 

  3427:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن خبى دساًی  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی : هٌزبًت

 کیبوصیش ثلذیبت  اسؽبد فشهبئیں گے کہ
 ے کہ ڈعٹشکٹ کوًغل کی ملغ ثٌوں هیں کبلوًیبں هورود ہیں ؟آیب یہ دسعت ٍ(ا)
کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ سہبئؾی کبلوًیوں کے گھشوں پش تضئیي و آسائؼ کی هذ هیں گضؽتہ (ا)اگش (ة)

ثٌگلہ کے هتؼلك خشچے کی تفقیل الگ الگ /تیي عبلوں کے دوساى کل کتٌب فٌڈ خش چ کیب گیب ہے ۔ ہشایک هکبى
کی ربئے۔  فشاہن

  3428:  عوال ًوجش 
هلک سیبك خبى  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

 کیبوصیش لیجش   اسؽبد فشهبئیں گے کہ

 Downفیویل پؾبوس عے 1کو وسکٌگ فوکظ گشائوش عکول ًوجش 15۔10۔2014آیب یہ دسعت کہ هوسخہ ( الف)
Graded Teachers  کی هالصهت ختن کی گئی ہیں۔ 

کب رواة احجبت هیي ہو تو  اگشالف(   ة)
(i  ) اى چبس اعتبًیوں هیں عے ایک اعتبًی کو ایک اػلٰی افغش کی عفبسػ پش فشاػت کے فوسا ثؼذ ثضبل کیب گیب ۔
(ii ) آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ اًہی هیں عے ایکDown Graded اعتبًی ثغیش ثضبلی آسڈس کے ثوسڈ کے ایک

البػذٍ صبمشی لگبتی ہے کالعیں لیتی ہیں اوس ثبلبػذٍ تٌخواٍ ثھی لیتی اػلٰی کے کہٌے پش ثغیش ثضبلی آسڈس کے ة
ہیں  

(iii ) ٍاى چبس اعتبًیوں کو رو کہ ثبلبػذDown Graded  تھی کظ ثٌیبد پش فبسؽ کیب گیب تھب
(iv ) اگش چبس هیں عے دو اعتبًیبں ثبلبػذٍ کبم کشتی ہے تو ثبلی اعتبًیوں کو کت تک ثضبل کیب ربئے گب تبکہ
. ًقبف کے تمبمے پوسے ہوںا

  3429:  عوال ًوجش 
رٌبة آػظن دساًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

 کیبوصیش ثلذیبت   اسؽبد فشهبئیں گے کہ
 آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ ثٌوں هیں ڈعٹشکٹ کوًغل کی سہبئؾی کبلوًی هیں ایک تب آٹھ ثٌگلے هورود ہیں ؟(ا)
و تو هزکوسٍ سہبئؾی کبلوًی کے ثٌگلے هیں کوى کوًغے افشاد سہبئؼ پزیش ہیں کب رواة احجبت هیں ٍ(ا)اگش (ة)

االٹ کیئے گئے ہیں هکول  اًکے ًبم، پتہ اوس ػہذٍ کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هزکوسٍ ثٌگلے ثطوس ػہذٍ 
تفقیل فشاہن کی ربئے 

  3430:  عوال ًوجش 
اعوجلی  رٌبة افتخبس ػلی هؾواًی فبصت، ُسکي فوثبئی:  هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہکیب وصیش آثپبؽی  

آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ هشداى هیں هضکوہ آثپبؽی کی صهیي هورود ہے ۔ (  ا)
اگش الف کب رواة احجبت هیں ہوتو هزکوسٍ صهیي کتٌی ہے اوس کہبں کہب ں والغ ہے هکول تفقیل فشاہن کی (  ة)

ربئے ۔ 
  3431:  عوال ًوجش 

م خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة علی:  هٌزبًت

 اسؽبد فشهبئیں گے کہو عیبصت  کیب وصیش کھیل  
کو هضکوہ ًے ؽٌذوس هیلے کے اًؼمبد کیلئے فٌڈ فشاہن کیب ہے ؟  2014آیب یہ دسعت ہے کہ عبل  (  ا)

ؽپ هال آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ هیلے کے اًؼمبد کیلئے هلٹی ًیؾٌل کوپٌیوں کی هشف عے عپبًغش ( ة)
ہے ؟ 



کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو هزکوسٍ هیلے هیں هضکوہ کی هشف عے خشچ ؽذٍ توبم (ة)و(ا)اگش  (  د)
صغبثبت کی تفقیالت هذ وائض فشاہن کی ربئے ۔ ًیض هلٹی ًیؾٌل کوپٌیوں کی هشف عے دیئے گئے عپبًغش ؽپ 

کی ثھی هکول تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3433:  عوال ًوجش 

رٌبة فخش آػظن فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی  : هٌزبًت
 کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ملغ ثٌو ں اوس لکی هیں تزبوصات ختن کئے گئے ہے ۔  (  ا)

اى دوکبًوں وغیشٍ کی لیوت ادا کی رو تزبوصات ختن کئے گئے ہیں  کب رواة احجبت هیں ہو تو  ( الف)اگش (  ة)
۔ گئی ہے تفقیل فشاہن کی ربئے 

  3434:  عوال ًوجش 
هضتشهہ ساؽذٍ سفؼت فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

 کیب وصیش فضت اصساٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ

کیبصیبت آثبد هیڈیکل کوپلکظ هیں هشینوں کی عہولت کیلئے ثٌبئی گئی لفٹ چبلو صبلت هیں ہے؟ اگش ًہیں  (  ا)
تواعکی وروہبت ثیبى کی ربئیں ۔ 

  3435:   عوال ًوجش
هضتشهہ ساؽذٍ سفؼت فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

 کیب وصیش فضت اصساٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ایکغشے کی عہولت کے اولبت کبس کیب ہیں؟اعکی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔ صیبت آثبد هیڈیکل کوپلکظ هیں  (ا)
  3436:  عوال ًوجش 

کي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ ساؽذٍ سفؼت فبصجہ، ُس:  هٌزبًت
 کیب وصیش فضت اصساٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ

صیبت آثبد هیڈیکل کوپلکظ هیں ففبئی کیلئے هورود ػولہ اوس ایوشرٌغی کیلئے تؼیٌبت پیشا هیڈیکل عٹبف ( ا)

کی تؼذاد کتٌی ہے؟اعکی تفقیل فشاہن کی ربئے ۔    
  3437:  عوال ًوجش 

ٍ، ُسکي فوثبئی اعوجلی هضتشهہ ساؽذٍ سفؼت فبصت:  هٌزبًت
 کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ

اط هیں کتٌے ڈاکٹش ہغپتبل هیں ایوشرٌغی کے اولبت کبس کیب ہیں۔ ملغ فواثی کے ڈعٹشکٹ ہیڈ کواسٹش  (  ا)

تفقیل فشاہن کی ربئے ۔  فشاہن کی ربتی ہیں آیب هشینوں کو ادویبت اوس مشوسی اؽیبء  ہوتے ہیں  
  3439:  عوال ًوجش 

رٌبة افتخبس ػلی هؾواًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
 اسؽبد فشهبئیں گے کہکیب وصیش ثلذیبت  

کی اپٌی صهیي ہے  آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ هشداى هیں هضکوہ ثلذیبت  ( ا)

ہے هکول تفقیل فشاہن کی اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ صهیي کتٌی ہے اوس کہبں کہبں والغ (  ة)
ربئے ۔ 

  3440:  عوال ًوجش 
رٌبة علین خبى فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

 کیب وصیش فضت اصساٍ کشام اسؽبد فشهبئیں گے کہ

کو چالًے کی رهہ داسی پجلک ( ثی ایچ یو)آیب یہ دسعت ہے کہ فوثےهیں ثٌیبدی فضت کے هشاکض (  ا)
پی پی ایچ آئی کو دی گئی ہے ؟   پشائیویٹ پبسٹٌش ؽپ کے تضت 

۔ :اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو(  ة)
(i ) کوًغی ایي ری اوکی صیش ًگشاًی چل سہب ہے؟اعکبًبم اوسثوسڈآف گوسًشکے هوجشاى کے ًبم پی پی ایچ آئی

ثتبئے ربئیں۔ 

(ii )  هؼبہذٍ توبم لواصهبت کو پوسا کش اوس کتٌے ػشفے تک ہوا؟ آیب یہ پی پی ایچ آئی کے عبتھ ًیب هؼبہذٍ کت
ًے کے ثؼذ کیب گیب ہے؟ 

(iii ) اط هؼبہذے کے تضت هضکوہ ثی ایچ یوصکو چالًے کیلئے پی پی ایچ آئی کو عبالًہ کتٌب فٌڈ فشاہن کشتب ہے؟
اعکی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3441:  عوال ًوجش 

رٌبة اػضاص الولک  فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت



 وصیش هضکوہ هوافالت و تؼویشات اصاسٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ کیب 
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ هوافالت و تؼویشات هشداى ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے دفبتش هیں تؼیٌبت  ( ا)

افغشاى کو عشکبسی گبڑیبں فشاہن کی گئی ہیں؟ 
ًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی آیب یہ دسعت ہے کہ هزکوسٍ دفبتش هیں ثطوس،ًبکبسٍ،خشاة اوس ( ة)

گبڑیبں؍ٹشک وهؾیٌشیبں هورود ہیں؟ 
۔ :کے رواثبت احجبت هیں ہوں تو(ة )و ( ا ) اگش( د)
i ۔ هضکوہ هوافالت و تؼویشات هشداى ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے ًبم اوس اى دفبتش هیں تؼیٌبت آفغشاى کو

دٍ، گشیڈ، گبڑی کب ًبم، هبڈل، ًوجشکے تفقیل فشاہن کی فشاہن کی گئی عشکبسی گبڑیوں کی تؼذاد،آفیغش کب ًبم، ػہ
ربئے۔ 

ii  هزکوسٍ دفبتش هیں ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبیوں؍ٹشک وهؾیٌشیوں کی هکول
تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیضػشفہ خشاثی ، ًوػیت خشاثی والگت هشهت کی تفقیل فشاہن کی ربئے۔ 

  3442:  عوال ًوجش 

هضتشهہ ساؽذٍ سفؼت فبصجہ، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
 کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ویلذ کوًغلوں کے ًبظویي کو تشلیبتی کبهوں کیلئے فٌڈص دئے گئے ہیں ؟ آیب یہ دسعت ہے کہ  (  ا)
عے فٌڈص واپظ لئے گئے ہیں ؟  ًبظویي  آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هزکوسٍ (ة)
احجبت هیں ہوں توایک ویلذ کوًغل کے ًبظن کو کتٌب فٌڈ دیب گیب ہے ًیض کتٌے فیقذ کے رواثبت  (ة)و(ا) اگش( د)

فٌڈ اُى عے واپظ لیب گیب ہے وروہبت ثتبئی ربئے ۔ 
  3443:  عوال ًوجش 

رٌبة افتخبس ػلی هؾواًی فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
 گے کہاسؽبد فشهبئیں کیب وصیش هوافالت وتؼویشات  

آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ هشداى هیں هضکوہ هوافالت و تؼویشات کی اپٌی صهیي ہے    (  ا)

اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ صهیي کتٌی ہے اوس کہبں کہبں والغ ہے هکول تفقیل فشاہن کی (  ة)
ربئے  

  3444:  عوال ًوجش 
اعوجلی هضتشهہ ساؽذٍ سفؼت فبصجہ، ُسکي فوثبئی :  هٌزبًت

 کیب وصیش ثلذیبت اسؽبد فشهبئیں گے کہ

آیب یہ دسعت ہے کہ ملغ عوات هیں کبًزو ٹبؤ ں ؽپ هیں لیڈیض پبسک ثٌبیب گیب ہے ؟  (  ا)
اگش الف کب رواة احجبت هیں ہو تو هزکوسٍ پبسک کی صیخیت کو کیوں ختن کش کے هخلوه کش دیب گیب (  ة)

ہےتفقیل فشاہن کی ربئے ۔ 
  3445:  عوال ًوجش 

رٌبة اػضاص الولک فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

  کیب وصیش صساػت اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے دفبتش هیں،ًبکبسٍ،خشاة اوس  آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ صساػت کو ہبٹ (  ا)

 ساص عے هورود ہیں؟ػشفہ دًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبں؍ٹشک وهؾیٌشیبں  

ؽبهل امالع کے ًبم اوس اى دفبتش  هیں  کب رواة احجبت هیں ہو تو هضکوہ صساػت کوہبٹ ڈویژى (ا )اگش(  ة)
ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبیوں؍ٹشک وهؾیٌشیوں کی هکول  ػشفہ دساسص عے 

کیب الذاهبت کیں  کے ًیالهی کےلئے  ؽیٌشی وغیشٍ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هضکوہ ًے هزکوسٍ گبڑیوں، م
 ربئے۔ہیں۔ تفقیل ثتبئی  

  3446:  عوال ًوجش 
رٌبة اػضاص الولک فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

  کیب وصیش هضکوہ هوافالت و تؼویشات اصاسٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ڈویژى کے دفبتش هیں ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل  آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ هوافالت و تؼویشات ہضاسٍ(  ا)
 ػشفہ دساسص عے هورود ہیں؟اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبًی ٹشک وهؾیٌشیبں  

کب رواثبت احجبت هیں ہو تو هضکوہ هوافالت و تؼویشات ہضاسٍ ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے ًبم ( ا ) اگش(  ة)
اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبیوں،ٹشک وهؾیٌشیوں کی هکول هیں ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل  اوس اى دفبتش 

ہیں اوس هضکوہ ًے هزکوسٍ  پڑی   ًبکبسٍ اوس خشاة  گبڑیبں کت عے  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض هزکوسٍ 

 و هؾیٌشی کے ًیالهی کےلئے کیب الذاهبت کیں ہیں۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔ گبڑیوں 



  3447:  عوال ًوجش 
صاص الولک فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی رٌبة اع:  هٌزبًت

  کیب وصیش صساػت اسؽبد فشهبئیں گے کہ 
آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ صساػت هشداى ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے دفبتش هیں،ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل ( ا)

 اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبں؍ٹشک وهؾیٌشیبں وغیشٍ ػشفہ داسص عے هورود ہیں؟
 رواة احجبت هیں ہو تو هضکوہ صساػت هشداى ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے ًبم اوس اى دفبتش هیں کب (ا )اگش( ة)
ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبیوں؍ٹشک وهؾیٌشیوں کی هکول ػشفہ دساسص عے   

تب صبل کیب    کے ًیالهی کےلئے  تفقیل فشاہن کی ربئے۔ ًیض هضکوہ ًے هزکوسٍ گبڑیوں، هؾیٌشی وغیشٍ 
 الذاهبت کیں ہیں۔ تفقیل ثتبئی ربئے۔

  3448:  عوال ًوجش 
رٌبة اػضاص الولک فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

 کیب وصیش صساػت اسؽبد فشهبئیں گے کہ

آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ صساػت پؾبوس ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے دفبتش هیں،ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل ( ا)
 داسص عے هورود ہیں؟ وهؾیٌشیبں ػشفہال اعکشیپ عشکبسی گبڑیبں؍ٹشک اعتؼن

رواة احجبت هیں ہو تو هضکوہ صساػت پؾبوس ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے ًبم اوس اى دفبتش هیں  کب( ا)اگش ( ة)
،خشاة اوس ًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبیوں؍ٹشک وهؾیٌشیوں کی هکول ًبکبسٍ ػشفہ دساسص عے

الذاهبت کیں ہیں۔  کیب ًیالهی کےلئے کے فشاہن کی ربئے۔ ًیض هضکوہ ًے هزکوسٍ گبڑیوں، هؾیٌشی وغیشٍ تفقیل

 ۔ثتبئی ربئےتفقیل 

  3449:  عوال ًوجش 

عشداس اوسًگ صیت ًلوٹھب فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت
 کیب وصیش فضت اسؽبد فشهبئیں گے کہ

آعبهیوں پش تؼیٌبتی  10کی ( 12گشیڈ )پتبل ایجٹ آثبد هٖیں کوپیوٹش آپشیٹش یہ دسعت ہے کہ ایوة ٹیچٌگ ہظ آیب (ا)

 کو لیب گیب تھب ؟ 2016هبسچ 17اًٹشویو ٹیغٹ اوس  NTSکو  01-11-2015کیلئے  
 

آعبهیوں پش تؼیٌبتی هیشٹ پش ػول هیں الئی گئی ہے ؟ آیب یہ ثھی دسعت ہے کہ هضکوسٍ (ة)
 
ٹیغٹ هیں فشعٹ اوس عیکٌڈ پوصیؾي لیٌے والے  NTSهیں ہو ں تورواثبت احجبت  کے (ة)و ( ا)اگش(د)

هیں هیشٹ پش اتشًے والے توبم اهیذواسوں کے کوائف ، هیشٹ NTSاهیذواسوں کو کیوں ًظش اًذاص کیب گیب ًیض 
ري اهیذواسوں کو تؼیٌبت کیب گیب ہے اى کے کوائف اوس لغٹ اوس هشیمہ کبس کی تفقیل فشاہن کی ربئےًیض 

۔  ربئے  فشاہن کی  کی کبپی ثھی هیشٹ لغٹ 
  3450:  عوال ًوجش 

رٌبة اػضاص الولک فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

  کیب وصیش هضکوہ هوافالت و تؼویشات اصاسٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ًبکبسٍ،خشاة ڈویژى کے دفبتش هیں ڈیشٍ اعوبػیل خبى  آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ هوافالت و تؼویشات  ( ا)

 ػشفہ دساسص عے هورود ہیں؟اوس ًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبًی ٹشک وهؾیٌشیبں  

هیں ؽبهل امالع کے  اعوبػیل ڈویژىکب رواة احجبت هیں ہو تو هضکوہ هوافالت و تؼویشات ڈیشٍ  (ا)اگش ( ة)
ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبیوں،ٹشک وهؾیٌشیوں کی هکول  هیں ًبم اوس اى دفبتش

 ہیں اوس هضکوہ ًے هزکوسٍ گبڑیوں    پڑی اوس خشاة ًبکبسٍ کت عے گبڑیبں تفقیل فشاہن کی ربئے۔ًیض هزکوسٍ
 و هؾیٌشی کے ًیالهی کےلئے کیب الذاهبت کیں ہیں۔ تفقیل فشاہن کی ربئے۔

 

  3451:  عوال ًوجش 
رٌبة اػضاص الولک فبصت، ُسکي فوثبئی اعوجلی :  هٌزبًت

  کیب وصیش هوافالت و تؼویشات اصاسٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ

ڈویژى کے دفبتش هیں ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل  آیب یہ دسعت ہے کہ هضکوہ هوافالت و تؼویشات ثٌوں   (الف)

 ػشفہ دساسص عے هورود ہیں؟اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبًی ٹشک وهؾیٌشیبں  

اوس ڈویژى هیں ؽبهل امالع کے ًبم  تؼویشات ثٌوںکب رواثبت احجبت هیں ہو تو هضکوہ هوافالت و  (ا)اگش ( ة)
ًبکبسٍ،خشاة اوس ًبلبثل اعتؼوبل اعکشیپ عشکبسی گبڑیبیوں،ٹشک وهؾیٌشیوں کی هکول تفقیل  هیں اى دفبتش



و  ہیں اوس هضکوہ ًے هزکوسٍ گبڑیوں    پڑی اوس خشاة ًبکبسٍ کت عے گبڑیبں فشاہن کی ربئے۔ًیض هزکوسٍ
 ۔هؾیٌشی کے ًیالهی کےلئے کیب الذاهبت کیں ہیں۔ تفقیل فشاہن کی ربئے

 


