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نمبر  سوال جواب
 شمار

نمبر  پوسٹ اور سکیل اقلیت معذور خواتین ضلع حکومتی اقدامات
 شمار

 ںیم بھر صوبہ
 تحت کے محکمہ

 معذوروں توں،یاقل
 یک نیخوات اور
 یک پوسٹوں یخال

اور  وار ضلع
 تعدار وار لیسک
 ان زین ہے یکتن
 یک پوسٹوں یخال

 لئےیک وںیتقرر
 ایک حکومت
 ںیہ یکررہ اقدامات

 یک فراہم لیتفص
۔جائے  

 الف

 کرده ریتجو کے حکومت
 نیخوات اور معذور ت،یاقل

 یک وںیآسام یخال اور کوٹہ
 ہی مطابق کے یابیدست

 کومقبول وںیآسام ان محکمہ
 مشتہر عےیذر کے اخبار
 پختوانخوا بریخ اور ہے کرتا
 ٹایا ، شنیکم سروس پبلک
 کے اکسچنج مپالمنٹیا اور
 یبھرت پر رٹیم عےیذر

.ہے کرواتا          

 - - 1 ابیٹ آباد
اسسٹنٹ 
 ڈائریکٹر

)17-سیا یپ یب(  
I 

ڈیره  
اسماعیل   

 خان
 

اسسٹنٹ آفس -  1  
)16-سیا یپ یب(  II 

اسسٹنٹ آفس - 1 - پشاور  
)16-سیا یپ یب(  III 

آپریٹرکمپوٹر  1 - - پشاور  
)16-سیا یپ یب(  IV 

 جونیر کالک - 1 - سوات
)11-سیا یپ یب(  V 

 1 - - پشاور
 سویپر

-سیا یپ یب( 
03(  

VI 

 1 - - پشاور
 سویپر

-سیا یپ یب( 
03(  

VII 

 ٹوٹل 3 2 2 -
 
 

نمبر  پوسٹ اور سکیل اقلیت معذور خواتین ضلع حکومتی اقدامات
 شمار

 سالوں پانچ گزشتہ
 صوبہ دوران کے
 محکمہ ںیم بھر
 توں،یاقل تحت کے

 اور معذوروں
 یک نیخوات

مخصوص نشستوں 
پر بھرتی  ہونے 

 یک والے مالزمین 
اور  وار ضلع
 تعدار وار لیسک
 ان زین ہے یکتن

بھرتیوں سے متعلق 
اپنائے  گئے طریقہ 

 یک وضاحتکی 
۔جائے  

 ب

 کرده ریتجو کے حکومت
 نیخوات اور معذور ت،یاقل

 یک وںیآسام یخال اور کوٹہ
 محکمہ ہی مطابق کے یابیدست
 اخبار کومقبول وںیآسام ان

 ہے کرتا مشتہر عےیذر کے
 پبلک پختوانخوا بریخ اور

 اور ٹایا ، شنیکم سروس
 کے اکسچنج مپالمنٹیا

 یبھرت پر رٹیم عےیذر
.ہے کرواتا        

 - - 1 ابیٹ آباد
اسسٹنٹ 
 ڈائریکٹر

)17-سیا یپ یب(  
I 

 ڈیره 
اسماعیل   

 خان
اسسٹنٹ آفس - 1 1  

)16-سیا یپ یب(  II 

 کمپوٹر آپریٹر 1 - - پشاور
)16-سیا یپ یب(  III 

 جونیر کالک - 1 - سوات
)11-سیا یپ یب(  IV 

فور کالس 2 - - پشاور  V 

 ٹوٹل 3 2 2 -
 
 

 

  


