
 

 سوا ل نمبر12689

خیبر پختونخوا ممبر صوبا ئی اسمبلیصا حبہ        ملک منجا نب : محتر مہ شگفتہ   

 

یہ درست ہے ںہاالف(۔ . 

ب( اس وقت صو بے میں خیبر پختونخوا ٹیکنیکل ایجو کیشن 

 اینڈ وو کیشنل ٹر ینگ اتھارٹی

سر کار ی فنی  مختلفکے ۔پی ۔ ٹیو ٹا کے زیر نگر انی 

 تعلیمی ادار وں میں مختلف نو عیت کے 

چھو ٹے در میا نے اور طو یل دور انیئے کے نصا ب پڑ ھا 

 ئے جا رہے ہیں جس میں چا ر سا لہ 

بیچلر ڈگر ی ) الیکٹر یکل ، سو ل ، میکینکل  و غیر ہ ( جبکہ 

 تین سا لہ ڈپلو مہ کور سز ) الیکٹر یکل

لک ، پٹر و لیم ۔ کیمیکل ، ڈریس  سو ل ، میکنیکل ، ہا یئڈرو

 میکنگ ، ڈار فٹنگ وغیرہ ( شا مل 

ہیں ۔ اس طر ح قلیل مدت کے کور سز ) مو با ئیل ریپئر نگ، 

 بیو ٹیشن ، ڈیزا ئنگ، 

ایچ۔ اے وی ۔ اے ۔سی، کو کنگ ، پلمبنگ، ویلڈنگ، سو لر 

پڑ ھا ئے اور سکھا ئے جا تے ہیں ۔پینل وغیر ہ ( بھی   

ٹیکنیکل ایجو کیشن اینڈ وو کیشنل ٹر ینگ  اس کے عال وہ

کی یہ بھر پو ر کو شش ہے کہ بین االقوا می معیار  اتھارٹی

اور ما رکیٹ کی  ضر ور ت کے مطا بق کور سز کئے جا 

 ئیں ۔ فنی تعلیم میں 

بین اال قوا می معیا ر اور ما رکیٹ کی ضر ور ت کے مطا 

 بق کور سز متعا ر ف کئے جا ئیں ۔ فنی 

تعلیم میں بین اال قوا می معیار حا صل کر نے کے لئے نیا 

نی طر یقہ سیلبس ، تدر یس اور امتحا   

مپیٹنسی بیسڈ ٹر ینگ ککے لئے کار جدید خطو ط پر النے

 )سی ۔ بی۔ ٹی ( پر عمل درآ مد شروع 

چکا ہے ۔ نہ صر ف صو بے کے نو جوا ن کو فنی شعبے 

تعلیمی اداروں میں بلکہ اس کے عال وہ غیر سرکار ی فنی 

و تر ویح متعا ر ف کیا جا بھی مذکورہ طر  یقہ تد ریس 

رہاہے ، جس سے نہ صر ف صو بے کے نو جو ان اور فنی 

گا بلکہ ملک  ملے عشعبے میں معیار ی تعلم و تر بیت کا مو ق

مواقع گا ر کے اچھے میں روزمما لک  کے اندر اور بیر ونی

گی اوریو ں غربت اور بیر  ہو نے میں آسا نی ہوھی فراہم  ب

پی جا ئے گا ۔ ضلع نو شہر ہ بشمو ل  وزگاری کا خا تمہ کیا

ے ہیں بھر پور فا ئدہ اٹھا رہاس سے کے نو جو ا ن  64کے ۔

فر اہم کئے  مو قع بھی اور مستقبل میں ان کو مزید  

 جا ئیں گے

 قا ئم شدہ ادارے 

 ا۔ گور نمنٹ کالج آف ٹیکنا لو جی نو شہرہ ۔

گور نمنٹ                                                         ب۔ 

 ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سنٹر ) بو ا ئز ( نو شہرہ ۔

ج۔                                                                            

گور نمنٹ                                                         

 ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سنٹر ) ویمنز( نو شہرہ ۔

د۔ گور نمنٹ                                                         

 ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سنٹر)بو ا ئز( اکوڑہ خٹک نو شہرہ۔

 

 

 کیا وزیر صنعت و حر فت ارشا د فر ما ئیں گے کہ 

محکمہ صو بے میں فنی تعلیم کے الف( آیا یہ درست ہے کہ 

؟فر وغ کے لئے کو شا ں ہے  

سے تا  2013اگر الف کا جوا ب اثبا ت میں ہو تو سال ب( 

 حا ل پورے صو بے میں 

نو شہرہ میں اس مد کے حوا لے  64خصو صاپی ۔ کے 

اما ت اٹھا ئے گئے ہیں ۔ اور اس سے سے کیا کیا عملی اقد

            ر کیا         نو شہر ہ پ 64صو بے اور پی کے 

 مثبت          اثرا ت/ نتا ئج حا صل کئے گئے 

ہیں اور آئند ہ کے لئے کیا ال ئحہ عمل اور ہد ف مقر ر کیا 

 گیا ہے تفصیل فرا ہم کی جا ئے ۔ 

 

 

 

 

 



 

 

 زیر تجو یز

ذ۔ گور نمنٹ                                                         

ل اینڈ ووکیشنل سنٹرقنڈرو نو شہرہ ۔ٹیکنیک  

ر۔ گور نمنٹ                                                         

 ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سنٹر نظا م پور نو شہرہ۔

خیبر پختونخوا ٹیکنیکل ایجو کیشن اینڈ وو کیشنل ٹر ینگ 

 اتھارٹی نے گورنمنٹ کالج آف

میں ایک نئی ٹیکنا لو جی "میگا ٹرونک"متعار  ٹیکنا لو جی   

 ف کر انے کی تیا ری مکمل کی ہے

ملین روپے ال گت کا تخمینہ ہے ۔ اس  95.49۔ جس پر کل 

لع نو شہرہ میں شہداء آر می پبلک سکو ل کے عال وہ ض

ٹیکنیکل یو نیور سٹی بھی مکمل فعا ل ہے جو کہ صو بے 

نیو رسٹی ہے ۔ اس سے بھر میں اپنی نو عیت کی وا حد  یو 

و ضلع نو شہرہ بلکہ پورے  64نہ صر ف حلقہ پی ۔ کے  

 صو بے کے نو  جو ان مستفید ہو رہے ہیں

میں صو با ئی حکو مت نے نو شہرہ میں   21-2020سا ل 

ملین روپے کے 606.172  

ال گت سے گور نمنٹ کالج آف ٹیکنا لو جی کی تعمیر نو کے  

دی ہے ۔منصو بے کی منظور ی   

مذکورہ پر اجیکٹ کا کنٹر یکٹ دیا گیا ہے اور فزیکل کا م 

 جلد شرو ع کیا جا ئے گا۔

 


