
 

 33711سوا ل نمبر:
            ایم پی اے حمیرا خاتون صاحبہمنجانب:  

نمبر 

 شمار

 جواب سوال

 

 )الف(
 

  

سنگ  ار شا د فر ؤیر ہا زکیا  و

 ۔:مائیں گے کہ
محکمہ اور  آیا یہ درست ہے کہ

اس کے تحت کسی پراجیکٹ 

میں گزشتہ پانچ سالوں کے 

اور اس سے باال  17دوران گریڈ 

سکیل کے آفسران کو اضافی 

چارج کے تحت مختلف پوسٹوں 

 ؟پر تعینات کیا گیا ہے

محکمہ اور اس کے تحت کوئی پراجیکٹ نہیں  نہیں  جی 

 ہے۔
محکمہ /پی ایچ اے عام عوام الناس اورصوبائی    البتہ

سرکاری مالزمین )حاضر سروس /ریٹائرڈ (  کیلئے خیبر 

سکیمیں/ٹاؤن شپ کا قیام کرتے پختونخواہ  میں ہاؤسنگ 

 ہیں جسکی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں۔

۔ مالزئی ہاؤسنگ 2۔ جلوزئی ہاؤسنگ سکیم نوشہرہ 1

سکیم  ۔ جرما ہاؤسنگ3سکیم ورسک روڈ پشاور  

۔ 6۔ ہنگو ٹاؤن شپ ہنگو5۔ حویلیاں ٹاؤشپ ایبٹ آباد4کوہاٹ

 ہائی رائز فلیٹس حیات آباد
تمام ہاؤسنگ سکیموں/ٹاؤن شپ میں ترقیاتی  مندرجہ باال 

 لہذا گریڈ  کام خود  اپنے موجود سٹاف سے کرواتے ہیں

گزشتہ   پانچ  سکیل کے آفسران کو  اور اس سے باال  17

سٹ پر تعینات ارج کے تحت کسی پوسالوں میں اضافی چ

 نہیں کیا گیا ہے

 

اگر )الف ( کا جواب اثبات میں  )ب( 

محکمہ اور اس کے تحت ہو تو 

کسی پراجیکٹ میں گزشتہ پانچ 

اور  17سالوں کے دوران گریڈ 

اس سے باال سکیل کے آفسران 

کو اضافی چارج کے تحت 

مختلف پوسٹوں پر تعینات کیا گیا 

ہے ان کے نام ، سکیل اور 

اضافی پوسٹوں پر خدمات کا 

 دورانیہ کیا ہے؟ 

ٖتفصیل فراہم کی جائے نیز 

کے دوران  گزشتہ دوسالوں

محکمہ ہذا میں بھرتی ہونے 

والے مالزمین کی سکیل وار 

 تعداد کیا ہیں؟ 

 

گزشتہ دو سالو ں  نیز۔ کوئی ٖاضافی چارج نہیں دیا گیا  

اسسٹنٹ ڈائریکٹر )ٹیکنیکل  03کے دوران محکمہ ہذا میں 
گزشتہ  بھرتی کئے گئے ہیں۔ ( 17)بی پی ایس ۔( 

لے  مالزمین کی دوسالوں کے دوران بھرتی  ھونے وا

 سکیل وار تعداد  مندرجہ ذیل ہیں

تعلیمی  سکونت ولدیت نام

 لیتقاب

 تاریخ بھرتی

عزت 

 خان

امیر 

 مانز

دیر 

 لویر 

ایس –ایم 

 انجینرنگ

01-07-

2020 

عباس 

 خان

شاہ 

 عالم

ایس –ایم  صوابی

 انجینرنگ

01-07-

2020 

محمد 
 رحیم

قیمت 
 خان

درہ آدم 
 خیل

-ایس-بی
سی  

 انجینرنگ

01-07-
2020 

 

 


