


ANNEXURE-I 

 
 

 

ALLOTMENT OF DAYS FOR THE 11TH SESSION OF THE PROVINCIAL 
ASSEMBLY OF KHYBER PAKHTUNKHWA. 
 
 
 

Group No. Date of Sitting Name of Departments 

1st  (Tuesday) 
18th February, 

2020 

 Health  
 Establishment  
 Home & Tribal Affairs  
 Sports, Culture, Tourism, Archaeology, 

Youth Affairs & Museum 

2nd  (Wednesday) 
19th February, 

2020 

 Minerals Development  
 Forestry, Environment and wildlife  
 Revenue & Estate  
 Excise & Taxation  

3rd  (Thursday) 
20th February, 

2020 

 Relief, Rehabilitation & Settlement  
 Finance  
 Agriculture, Fisheries, Live Stock & 

Cooperation  
 Zakat, Ushr, Social Welfare & Women 

Empowerment  
 Administration  

4th  (Friday) 
21st February, 

2020 

 Information & Public Relation  
 Higher Education, Archives & Libraries  
 Elementary & Secondary Education  

5th  (Tuesday) 
24th February, 

2020 

 Communication & Works  
 Local Government, Elections & Rural 

Development  
 Public Health Engineering  
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ANNEXURE-II 

 � ��ا �  ����� ا� ����

  � ��وپ ا�سگیارویں

 (Starred Questions)نشان زده سواالت

  کو منعقد ہونے والے اجالس کے دوران دریافت کیے جائیں گے2020فروری18جوکہ 

  ۔ےگ یںجائ ےکی دریافت یںہئے گے کی  منتقل سے اجالس گزشتہ کہ جو تسواال ذیل درج  )الف(

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:00 AM - Thu 
Question # 4246 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
 رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ 

 کیا وزیر صحت ارشاد فرمائیں گے کہ
کالس فور مالزمین نے اپنے حقوق کے آیا یہ درست ہے کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال ہری پور میں دو ماه قبل   ) أ(

  لئے آواز اٹھائی؟
ہری پور سے پشاور ڈی جی  DHQ آیا یہ بھی درست ہے کہ مذکوره مالزمین کو سزا کے طور پر   ) ب(

  صحت آفس میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔؟
ور واپس آیا یہ بھی درست ہے کہ مذکوره مالزمین کو ڈی جی آفس نے لینے سے انکار کر دیا ہے ا   )ج(

  ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ہری پور بھیج دیا گیا؟
  آیا یہ بھی درست ہے کہ مذکوره مالزمین کی تنخوائیں بھی بند ہیں  )د(
کے جوابات اثبات میں ہوں تو مذکوره مالزمین کو کیوں تبدیل کیا گیا ان کی تبدیلی ) د(تا ) الف(اگر      

جگہ ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں اس کی تفصیل  کے آرڈرز کی کاپیاں فراہم کی جائیں نیز وه اب جس
 بھی فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:10 AM - Thu 
Question # 4257 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
 رکن صوبائی اسمبلی, جناب سراج الدین صاحب 

 ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیرصحت 
یہ درست ہے کہ خیبر پختونخواه کے مختلف اضالع میں حالیہ مہینوں کے دوران پولیو کے مذید آیا     )ا( 

  کیسز سامنے آئے ہیں ؟
تعداد  اگر الف کا جواب اثبات میں ہوتوصوبہ بھر میں ضلع وار پولیو کی رجسٹرڈ کیسوں کی   )ب( 

کس قسم کے مذید حفاظتی نیز حکومت نے نئے کیس سامنے آنے کے بعد متاثره اضالع میں   کیاہے 
   اقدامات کئے ہیں تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:10 AM - Thu 
Question # 4256 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سراج الدین صاحب 

 ارشاد فرمائیں گے کہ وزیرصحت  کیا

کے سرکاری ہسپتالوں میں سانپ اور کتا کاٹنے کی ویکسین ناپید ہے    آیا یہ درست ہے کہ صوبہ بھر    )ا(
  ؟

اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تواس حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہیں اور اگر ویکسین   )ب(
اگست کے وسط میں یکہ غنڈ ضلع مہمند میں سانپ کے کاٹنے  کا مسئلہ درپیش نہیں ہے تو ماه  کی کمی

کے بعد بروقت ویکسین نہ ملنے سے جان بحق ہونے والی بچی کے حوالے سے حکومت نے کیا اقدامات 
 تفصیل فراہم کی جائے   کئے

 

 

 

 

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:11 AM - Thu 
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Question # 4288 سوال نمبر 
Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 

Mr Zafar Azam, Member Provincial Assembly 
  رکن صوبائی اسمبلی, جناب ظفر اعظم صاحب 

 ارشاد فرمائیں گے کہ   کیا وزیر داخلہ
آیا یہ درست ہے کہ تھانہ لتمبر کے سب انسپکٹر، حال ڈی ایس پی مانسہره نے ڈھائی سال     )ا(   

سال اور مصدق اسالم عمر  9سال ، احمد اسالم عمر 10وہاب اسالم عمر تین بچوں   بیوه بمعہ   پہلے
  کو سوات لے گئے ہیں اور تاحال بچوں کو گھر نہیں آنے دیا ؟  سال 7
کا جواب اثبات میں ہو تو مذکوره بچے اب کہا ں پر ہے اور کس مقصد کے لئے رکھے   اگر الف    )ب(   

تفصیل فراہم کی    خالف کارروائی کرنے کا اراده رکھتاہےگئے ہیں ؟ کیا محکمہ ایسے پولیس آفیسر کے 
 جائے۔

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 10:00 AM - Thu 
Question # 4359 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
Mr Sahibzada Sanaullah, Member Provincial Assembly 

  صوبائی اسمبلیرکن , جناب صاحبزاده ثناء هللا صاحب 

 کیا وزیر صحت ارشاد فرمائیں گے کہ 

ضلع دیرباال میں واقع ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، کیٹیگری ڈی اور  ء تک2018ء سے 2013سال ) الف(
کتنی   آرایچ سی کو ساالنہ کتنا فنڈ فراہم کیاگیا ہے نیز ان اداروں کی مذکوره عرصہ میں ساالنہ آمدنی

 ال کے شعبہ وار الگ الگ فراہم کی جائےتھی؟ اسکی تفصیل ہرہسپت

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 10:00 AM - Thu 
Question # 4360 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 27, 2019 - Wed 
Mr Sahibzada Sanaullah, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب صاحبزاده ثناء هللا صاحب 

 صحت ارشاد فرمائیں گے کہکیا وزیر 

کے ) IBP(آیا یہ درست ہے کہ صوبہ کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرسرکاری طورپرآئی بی پی) الف(
  زیرانتظام خدمات فراہم کررہےہیں جبکہ سرکاری ہسپتالوں کے باہر ڈاکٹرنجی پریکٹس بھی کرتے ہیں؟

  ۔:اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو) ب(

)i(    لیبارٹریوں، ایکسرے، سرجریز، الٹراساؤنڈ   ان نجی پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں،آیا محکمہ
اورریڈی ایشن کے نجی مراکزکے لئے فیس مقرر کرنے اوراُن کے تعلیمی اسناد کی تصدیق کرنے کا 

اختیار حاصل ہے؟اگر محکمہ کو مذکوره اختیار حاصل نہیں ہے توکیا محکمہ مذکوره ڈاکٹروں و مراکز 
  ل کرنے کا ا اراده رکھتی ہے؟ اسکی تفصیل فراہم کی جائے۔کوکنٹرو

)ii(  محکمہ سرکاری مالزمت کرنے والے ڈاکٹروں کو نجی پریکٹس کرنےسےروکنے کیلئے  نیزآیا
   کوئی طریقہ کار موجود ہیں؟اسکی تفصیل بھی فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 12:00 PM - Thu 
Question # 4488 سوال نمبر 
Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
Mr salahuddin, Member Provincial Assembly 

رکن صوبائی اسمبلی, جناب صالح الدین صاحب   

Will the Minister for Establishment state that:. 
(a) Recruitment in the Police and other Departments will be carried out through the Governor or 
through his consent in the erstwhile FATA ? 
(b) If so, then under which law, as the erstwhile FATA is now the part of Khyber Pakhtunkhwa 
and Chief Minister is the Chief Executive of the Province? 
(c) The Minister may please be given assurance on the floor of the House, the transparency in the 
said recruitment process. 
(d) As the recommendation of the MPAs of adjacent constituencies taken into consideration? Give 
detail please. 

 

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 12:00 PM - Thu 
Question # 4473 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
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Mr salahuddin, Member Provincial Assembly 
  رکن صوبائی اسمبلی, جناب صالح الدین صاحب 

Will the Minister for Home and Tribal Affairs state that:- 

(A)   What has been done so for to tackle the issue of road blockages throughout Peshawar? What 
government intends to do in future to manage the said Roads blockages? provide complete detail.  

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:00 AM - Fri 
Question # 4476 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
Mr Faisal Zeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب فیصل زیب صاحب 

 صحت ارشاد فرما ئیں گے کہ   کیا وزیر

صوبے میں نئے ہسپتالوں کی تعمیرات محکمہ کی بنیادی تر جیحات   یہ درست ہے کہ  آیا) الف(
  شامل ہے؟   میں

کہاں کہاں نئے ہسپتال تعمیر کیے  میںPk-24 شانگلہ حلقہ کاجواب اثبات میں ہو تو ضلع ) الف(   اگر) ب(
 ہیں۔ مکمل تفصیل فراہم کی جائے جا رہے

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:00 AM - Fri 
Question # 4475 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
Mr Faisal Zeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, صاحب جناب فیصل زیب 

 کیا وزیر صحت ارشاد فرمائیں گے کہ

میں آپریشن ) پورن (میں کٹیگری سی ہسپتال  24آیا یہ درست ہے کہ ضلع شانگلہ حلقہ پی کے     )الف(
ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو دوسرے اضالع    نہیں     سرجن ڈاکٹرموجود تھیٹر تو موجود ہےلیکن

  میں جانا پڑتا ہے؟

کیلئے کیا  اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو حکومت مذکوره ہسپتال کو سرجن ڈاکٹر مہیا کرنے  )ب(
  اُٹھا رہی ہے؟ اسکی تفصیل فراہم کی جائے  اقدامات

 سواالت نئے زده نشان ذیل درج  )ب(

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 12:15 PM - Tue 
Question # 5199 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Ranjeet Singh, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, صاحب  ب رنجیت سنگھجنا

 کیا وزیر صحت ارشاد فرمائیں گے کہ

تک محکمہ صحت میں بھرتیاں  16سے گریڈ 1تک گریڈ 2019سے 2013آیا یہ درست ہے کہ سال     )ا(
  کی گئی ہیں ؟

تک بھرتی شده  16سے گریڈ  1جواب اثبات میں ہو تو مذکوره عرصہ کے دوران گریڈ  اگر الف کا  )ب(
مینارٹی کوٹہ پر کتنے افراد کو   تک16سے گریڈ1افراد کی ضلع وائز تفصیل فراہم کی جائے نیز گریڈ 

 بھرتی کیا گیا ضلع وائز تفصیل فراہم کی جائے ۔

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 12:15 PM - Tue 
Question # 5216 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Ranjeet Singh, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, صاحب  رنجیت سنگھ جناب

  ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر کھیل وثقافت 
اورکھالڑیوں کے لئے کھیل کا آیا یہ درست ہے کہ محکمہ صوبے میں کھیلوں کا انعقاد کرتا ہے     )ا(

  سامان بھی مہیا کرتا ہے ؟
کتنے    تک اقلیتوں کے لئے2019سے 2013اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے سال   )ب(

کروائے ہیں تفصیل فراہم کی جائے ۔نیز مذکوره عرصہ کے دوران اقلیتی ٹیموں کو جو    ٹورنا منٹ منعقد
  ا ہے اُس کی بھی ضلع وائز تفصیل فراہم کی جائے ۔کا سامان مہیا کیا گی   کھیل

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 10:00 AM - Wed 
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Question # 5178 سوال نمبر 
Sent to Dept Date: Feb 10, 2020 - Mon 

Mrs/Ms Humaira Khatoon, Member Provincial Assembly 
  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 

 وزیر کھیل و سیاحت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا

کن کن کھیلوں سے وابستہ کل کتنے کھالڑیوں نے شرکت کی   پشاور میں منعقده قومی کھیلوں میں) ا(
  ہے؟

مذکوره کھیلوں کے انعقاد پر کل کتنی الگت آئی ہے؟ نیز نیشنل گیمز کے دوران کھالڑیوں اور ) ب(
 مد میں کتنی رقوم فراہم کی گئی۔ تفصیل فراہم کی جائے۔آفیشلز کو انعامات اور اغزازیوں کی 

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 10:00 AM - Wed 
Question # 5181 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 10, 2020 - Mon 
Mrs/Ms Humaira Khatoon, Member Provincial Assembly 

  اسمبلیرکن صوبائی , محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 

 کیا وزیر صحت ارشاد فرمائیں گے کہ

  فی الوقت صوبے میں بلڈ ٹرانسفوژن سینٹروں کی تعداد کتنی ہے؟) الف(

کرنے کا اراده رکھتی ہے؟یہ سنٹر کن اضالع میں قائم    بلڈ ٹرانسفوژن سینٹرز قائم آیا حکومت مزید) ب(
ان سینٹروں میں کس قسم کی سہولیات کیلئے فنڈز کس مد سے فراہم کئے جائیں گے نیز  ہوں گے اور اس

 دستیاب ہوں گی؟اسکی تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 10:00 AM - Wed 
Question # 5182 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 10, 2020 - Mon 
Mrs/Ms Rehana ismail, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, صاحبہ محترمہ ریحانہ اسماعیل 

 کیا وزیر صحت ارشاد فرمائیں گے کہ

سنٹر موجود ہیں اور ان میں کل رجسٹرڈ سنٹروں کی     Hair Transplantصوبے میں کل کتنے     )الف(
 تعداد کتنی ہے؟اسکی تفصیل فراہم کی جائے ۔
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 صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا

  گروپدوسراکا  اجالسگیارویں
  (Starred Questions)نشان زده سواالت

  کو منعقد ہونے والے اجالس کے دوران دریافت کیے جائیں گے2020فروری19جوکہ 

  ۔اگ ےجائ اکی دریافت ےہ یاگ اکی  منتقل سے اجالس گزشتہ کہ جو سوال ذیل درج  )الف(

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:17 AM - Thu 
Question # 4857 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 11, 2019 - Wed 
Mr salahuddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب صالح الدین صاحب 

  کیا وزیرمال ارشاد فرما ئیں گے کہ
 2019-10- 17مورخہ  DC (P)/EA/11-0305آیا یہ درست ہے کہ حال ہی میں بحوالہ لیٹر نمبر ) الف(

  پٹواریوں کو تبدیل کیاگیا ہے؟ 129تقریباً 
  آیا یہ بھی درست ہےکہ مذکوره تبدیل شده پٹواریوں پر رشوت لینے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں؟۔) ب(
کے جوابات اثبات میں ہو ں تو کیا مذکوره پٹواریوں کی تبدیلیوں میں میرٹ کا خیال ) ب(و ) الف(اگر ) ج(

  گیا ہے؟نیزتبدیلی کے لئے میرٹ کا طریقہ کار کیا ہے تفصیل فراہم کی جائے۔رکھا 

  سواالت نئے زده نشان ذیل درج  )ب(

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 10:15 AM - Tue 
Question # 5325 سوال نمبر 

Wed -Feb 12, 2020  Sent to Dept Date: 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سراج الدین صاحب 
  ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیرماحولیات 

صوبہ بھر میں محکمہ کے تحت اقلیتوں ، معذوروں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر تعینات )ا(
   مالزمین کی ضلع اور سکیل وار تفصیل فراہم کی جائے ۔

میں محکمہ کے تحت اقلیتوں ، معذوروں اور خواتین کی گزشتہ پانچ سالوں کے دوران صوبہ بھر ) ب(
    ہیں۔  مخصوص نشستوں پر تعینات مالزمین کی ضلع اور سکیل وار تعدادکتنی 

محکمہ کے تحت اقلیتوں ، معذوروں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر تعینات کنٹریکٹ مالزمین کی )ج(
 ضلع وار اور سکیل وار تفصیل فراہم کی جائے ۔

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 01:00 PM - Tue 
Question # 5224 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Sardar Khan, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سردار خان صاحب 
 ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیر ماحولیات 

میں ضلع سوات تحصیل خوازه خیلہ کے کمپارٹ نمبر  2016- 17نے سال آیا یہ درست ہے کہ محکمہ     )ا(
  میں شجر کاری کی غرض سے پودوں کے بیچ بوئے تھے ؟4اور3،  2

اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو اس کیلئے کیا طریقہ کار اپنایا گیا تھا ان بیجوں کی تعداد کو مد نظر   )ب(
  کتنے پودے موجود ہیں تفصیل فراہم کی جائے ۔متعلقہ کمپارٹمنس میں    رکھتےہوئے آج

  

 

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 01:00 PM - Tue 
Question # 5201 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Sardar Khan, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سردار خان صاحب 

  ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیر ماحولیات 
  ہے؟  قائم   آیا یہ درست ہے کہ فتح پور ڈویثرن میں سرکاری نرسری پودے اُگانے کے لئے    )ا(
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میں شجر کاری کیلئے زمینداروں 2019-20  اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو مذکوره نرسری سے  )ب(
نداروں کے نام ، ولدیت اور مکمل کو کتنے کتنے پودے دیئے گئے ہیں نیز پودے حاصل کرنے والوں زمی

  پتہ کی تفصیل فراہم کی جائے ۔

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 10:00 AM - Wed 
Question # 5179 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 10, 2020 - Mon 
Mrs/Ms Humaira Khatoon, Member Provincial Assembly 

  ئی اسمبلیرکن صوبا, محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 

 کیا وزیر محاصل،آبکاری ونارکوٹکس کنٹرول ارشاد فرمائیں گے کہ

گذشتہ سال کے دوران کتنی مالیت کی منشیات سمگلروں سے برآمد کی گئی ہے اور کتنے سمگلروں ) االف(
پکڑی گئی منشیات کی ساخت ،مقدار اور مالیت کی الگ الگ تفصیل فراہم   کی گرفتاری عمل میں الئی گئی؟

جائے نیز اس عرصہ کے دوران سمگلروں سے برآمد کی گئی کس قسم اور کتنی مالیت کی منشات نذر  کی
  آتش کی گئی ہے ؟اسکی تفصیل فراہم کی جائے۔ 

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 10:00 AM - Wed 
Question # 5180 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 10, 2020 - Mon 
Mrs/Ms Humaira Khatoon, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 

 کیا وزیر محاصل و آبکاری ارشاد فرمائیں گے کہ

  گذشتہ ایک سال کے دوران منشیات کے کتنے سمگلرونکو قید و جرمانے کی سزا ئیں سنائی گئی ہیں؟)ا(

جرمانوں کی مد میں کتنی رقوم وصول کی گئی ہیں مذکوره عرصہ کے دوران منشیات سمگلروں سے ) ب(
 ؟ نیز ان کو دی گئی سزاوں سمیت تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 10:15 AM - Wed 
Question # 5208 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, الدین صاحب  جناب سراج

  ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر معدنیات 

   کتنی ہے ؟ تعداد مالزمین کی سکیل وار   سرکاری تعینات  محکمہ کے تحت ضلع باجوڑ میں ) ا(

مذکوره ضلع میں خالی آسامیوں کی سکیل وار تعداد کیا ہے نیز یہ آسامیاں کب سے کن وجوہات کی بنا ) ب(
 تفصیل فراہم کی جائے ۔ خالی ہیں  ء پر

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 02:30 PM - Wed 
Question # 5342 سوال نمبر 

Wed -Feb 12, 2020  Sent to Dept Date: 
Mrs/Ms Nighat Yasmeen Orakzai, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ 

 معدنیات ارشاد فرمائیں گے کہکیا وزیر 

میں خیبر پختونخوا میں قائم سیمنٹ فیکٹریاں غیرقانونی کان کنی کر  2014-15کہ   آیا یہ درست ہے     )ا(
رہی تھیں جبکہ اُس وقت کے ڈائریکٹر جنرل معدنیات نے گرفتاری سے پہلے اس سلسلے میں کمیٹی تشکیل 

  قائم کی تھی ؟/ 

ہےکہ مذکوره کمیٹی نے انسپکشن کرنے کے بعد رپورٹ محکمہ کے حوالے کی بھی درست    آیا یہ  )ب(
  تھی ؟

  ۔:کے جوابات اثبات میں ہو ں تو )ب(و)ا(اگر     )ج(

)i(    مذکوره کمیٹی کی رپورٹ پر کس قدر عمل درآمد کیا گیا رپورٹ کی کاپی بمعہ عمل درآمد کی رپورٹ
   کی کاپی فراہم کی جائے ۔ 

)ii (ہونے کی وجوہات بتائی جائے آیا مذکوره رپورٹ کی کاپی نیب کو کیوں نہیں ارسال کی  عمل درآمد نہ
  گئی مکمل تفصیل فراہم کی جائے ۔



7 
 

)iii ( عمل درآمد نہ کرنے والے ذمہ دار افراد کی نشاندہی کی جائے اور اُن کے خالف کیا کارروائی عمل
 میں الئی گئی ہے تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 02:30 PM - Wed 
Question # 5265 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 12, 2020 - Wed 
Mrs/Ms Nighat Yasmeen Orakzai, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ 

 کیا وزیر معدنیات ارشاد فرمائیں گے کہ

میں صوبے مختلف سمال ڈیمز کی تعمیر کے وقت ٹھیکیداروں نے غیر  2014-15آیا یہ درست ہے کہ    )ا(
کی تھی اور ٹھیکیداروں سے  Assessmentقانونی کان کنی کی تھی ؟محکمہ نے مذکوره غیر کان کنی کی 

  ریکوری کیلئے محکمہ آبپاشی کو لکھا تھا ؟

آبپاشی نے اس سلسلے میں ایک سمری بذریعہ محکمہ معدنیات کے محکمہ  بھی درست ہےکہ    آیا یہ  )ب(
  وزیر اعلٰی کو ارسال کی تھی جس پر دونوں وزراء کے ریمارکس بھی درج ہیں ؟

آیا یہ بھی درست ہے کہ اُس وقت کے وزیر آبپاشی نے معافی کیلئے لکھا تھا جبکہ وزیر معد نیات نے    )ج(
  ریکوری کی سفارش کی تھی ؟

  ۔:کے جوابات اثبات میں ہو ں تو )ج(تا )ا( اگر    )د(

)i(  اور جس شہر و ضلع سے تعلق    ، ٹھیکیداروں ، مالکان  غیر قانونی کان کنی کرنے والی کمپنیوں
   رکھتے ہوں کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے ۔ 

)ii (یل فراہم کی کتنی کتنی رقم کس کس ٹھیکیدار سے لی گئی اور کس کس ٹھیکیدار کو معافی دی گئی تفص
 جائے

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 02:45 PM - Wed 
Question # 5326 سوال نمبر 

Wed -Feb 12, 2020  Sent to Dept Date: 
Mr Bahadar Khan, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب بہادر خان صاحب 

 کیا وزیر ماحولیات ارشاد فرمائیں گے کہ

کتنے درخت لگائے گئے ہیں ؟نیز    پراجیکٹ کے تحت  میں ضلع لوئر دیر میں بلین ٹری 2018- 19سال  ) أ(
  گئےہیں مکمل تفصیل فراہم کی جائے  کہاں کہاں لگائے  جندول میں کتنے درخت  16پی کے 

  

 

 

 

 

 صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا
  گروپتیسراکا  اجالسگیارویں

  (Starred Questions)نشان زده سواالت

  کو منعقد ہونے والے اجالس کے دوران دریافت کیے جائیں گے2020فروری 20جوکہ 

  ۔ےگ یںجائ ےکی دریافت یںہئے گے کی  منتقل سے اجالس گزشتہ کہ جو تسواال ذیل درج  )الف(

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:00 AM - Thu 
Question # 4244 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
Mrs/Ms Nighat Yasmeen Orakzai, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ 
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 کیا وزیرانتظامیہ ارشادفرمائیں گے کہ

  آیا یہ درست ہے کہ محکمہ سرکاری مالزمین کو سرکاری رہائش االٹ کرتا ہے؟)الف(

پانچ سالوں میں محکمہ ہذا نے جتنے سرکاری مالزمین   جواب اثبات میں ہو تو گزشتہکا ) ا(اگر )ب(
 فراہم کی جائے   االٹ کی ہیں اُن کی گریڈ وائز تفصیل   کوسرکاری رہائش گاہیں

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:00 AM - Thu 
Question # 4245 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
Mrs/Ms Nighat Yasmeen Orakzai, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ 

 ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیرانتظامیہ

آیا یہ درست ہے کہ حکومت سرکاری مالزمین کی سہولت کیلئے پشاور شہر میں کالونیا ں بنانے کا ) ا(
  اراده رکھتی ہے ؟

کا جواب اثبات میں ہوتو پشاور شہر میں کن کن مقامات پر کالونیا ں زیر تعمیر ہیں یا ) ا(اگر ) ب(
 کی تجویز ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے  بنانے

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:12 AM - Thu 
Question # 4297 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سراج الدین صاحب 

 کیا وزیر خزانہ ارشاد فرمائیں گے کہ

کیلئے صوبہ میں نئے ضم شده اضالع کیلئے  2019-20آیا یہ درست ہے کہ موجوده مالی سال      )  أ(
  ترقیاتی فنڈز مختص کی گئی ہے ؟

کیلئے ضم شده اضالع کیلئے کتنی  2019-20ت میں ہو تو موجوده مالی سال کا جواب اثبا) الف(اگر  )  ب(
 2019ترقیاتی فنڈز مختص کی گئی ہے نیز مذکوره مختص شده فنڈز میں پہلی سہ ماہی جوالئی تا ستمبر 

 کے دوران ضم شده اضالع کو جاری شده اور خرچ شده فنڈز کی مالیت ضلع وائز تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:15 AM - Thu 
Question # 4868 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 10, 2019 - Tue 
Mr Khushdil Khan Advocate, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب خوشدل خان ایڈوکیٹ صاحب 

 کیا وزیر خزانہ ارشاد فرما ئیں گے کہ

 MOUمینمرکزی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومت نے ایک  2015۔16آیا یہ درست ہے کہ سال) الف(
بجلی خالص منافع (ارب روپے بقایا جات کی مد میں  70دستخط کیا تھا۔جسکے مطابق مرکزی حکومت

  .ادائیگی کر نے کا وعده کیا تھا)آمدن

پر کس حد تک عمل درآمد  MOUوران اسکا جواب اثبات میں ہو تو مذکوره عرصہ کے د)الف(اگر ) ب(
ہواہے اوراب تک مرکزی حکومت نے بقایا جات میں کتنی رقم ادا کی ہےساالنہ کی بنیاد پرتفصیل فراہم 

 کی بھی ایک کاپی فراہم کی جائے۔ MOUکی جائے نیز 

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:21 AM - Thu 
Question # 4883 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 10, 2019 - Tue 
Mrs/Ms Naeema Kishwar Khan, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ 
   کیا وزیر خزانہ ارشاد فرمائیں گے کہ

کے ذمہ خیبر پختونخوا حکومت کی بجلی کی رائلٹی کی مد میں کل کتنی رقم واجب   مرکزی حکومت ) ا(
  دا ہے ؟اال
کا جواب اثبات میں ہو تو پچھلے چھ سالوں کے دوران مرکزی حکومت نے خیبر پختونخوا )الف (اگر ) ب(

کو کل کتنی ادائیگی کی ہے؟َ نیز رائلٹی کی رقم صوبہ میں کس طرح استعما ل کی جاتی ہے اور یہ بھی 
ا جات لینے کیلئے اب مد کے بقای سے مذکوره   بتایا جائے کہ صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت 

  کیا اقدامات کئے ہیں ؟ تک 
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Notice Date : Nov 14, 2019 -- 10:00 AM - Thu 
Question # 4376 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 27, 2019 - Wed 
Mr Inayat Ullah, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب عنایت هللا صاحب 

Will the Minister for Social Welfare state that : 
(a)  Who audits the accounts of Zamong Kor? 
(b)  Whether audits of the number, progress and end point of the children recruited in 
Zamong Kor have been done by any Authority ? 
(c ) Whether the previous audits of the funding and costing of Zamong Kor has also 
been verified by any Authority ? 
(d)  If the answers of the above are in affirmative , then please provide copies of the 
audit reports carried out in respect of paras 2 and 3 since the establishment of the 
Zamong Kor.  

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 10:00 AM - Thu 
Question # 4381 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 27, 2019 - Wed 
Mr Inayat Ullah, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب عنایت هللا صاحب 

 کیا وزیر زراعت ارشاد فرمائیں گے کہ
موجود ه افسران کو سرکاری گاڑیاں فراہم کی گئی   ڈویثرن میں شامل اضالع کے دفاتر میں   کہ کوہاٹ  آیا یہ درست ہے    )ا(

  ہیں ؟
آیا یہ بھی درست ہے کہ مذکوره دفاتر میں بطور نا کاره، خراب اور نا قابل استعمال اسکریپ سرکاری گاڑیاں ، ٹرک    )ب(

  ومشینریاں موجود ہیں؟
  ۔:اثبات میں ہو ں تو کے جوابات )ب(و)ا(اگر     )ج(
)i(     ، کوہاٹ ڈویثرن میں شامل اضالع کے نام اور ان دفاتر میں تعینات افسران کو فراہم کی گئی سرکاری گاڑیوں کی تعداد

  آفیسرز کا نام ، عہده ، گریڈ، گاڑی کا نا م ، ماڈل ، نمبر کے تفصیل فراہم کی جائے ۔
)ii(    نا قابل استعمال اسکریپ سرکاری گاڑیوں، ٹرک و مشینری کی تفصیل فراہم کی  مذکوره دفاتر میں نا کا ره خراب اور

 جائے ۔ نیز عرصہ خرابی نوعیت خرابی و مرمت کی الگت کی تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 11:15 AM - Thu 
Question # 4861 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 10, 2019 - Tue 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سراج الدین صاحب 

 کیا وزیرخزانہ ارشاد فرمائیں گے کہ

آیا یہ درست ہے کہ ضم شده اضالع کیلئے قومی مالیاتی ایوارڈ میں تین فیصد حصہ مختص کیا گیا ہے )ا(
  ؟

ضم شده اضالع کو کس تناسب سے دیا  کا حصہ   اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو این ایف سی   )ب(
کی گئی ہے جائے گا نیز ضم شده اضالع کیلئے اعالن کرده این ایف سی حصے میں سے کتنی رقم فراہم 

  تفصیل فرااہم کی جائے 

  

 

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:30 AM - Fri 
Question # 4708 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 02, 2019 - Mon 
Mrs/Ms Humaira Khatoon, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 

 کیا وزیر خزانہ ارشاد فرمائیں گے کہ

رقوم   ذخائر کی مد میں واجب االدااور دیگر    اس وقت صوبے کا وفاق کے ذمہ بجلی ، گیس ، تیل    )ا(
  کی الگ الگ مالیت کیا ہے ؟

وفاقی حکومت نے گزشتہ پانچ سالوں کے دوران واجب االدا بقایا جات کی مد میں صوبے کو کتنی   )ب(
 رقوم فراہم کی ہے ائیر وائز تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:30 AM - Fri 
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Question # 4709 سوال نمبر 
Sent to Dept Date: Dec 02, 2019 - Mon 

Mrs/Ms Humaira Khatoon, Member Provincial Assembly 
  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 

 خزانہ ارشاد فرما ئیں گے کہ   کیا وزیر

اور کالس فور مالزمین  ت کلیریکل یہ درست ہے کہ محکمہ خزانہ میں مروجہ قوانین کے تح  آیا) الف(
  ?کی بھر تیوں کے سلسلے میں معذوروں، اقلیتوں، خواتین اور ایمپالئز سنز کا کو ٹہ مقرر ہے

اگر جواب ہا ں میں ہے تو گزشتہ ایک سال کے دوران محکمہ خزانہ میں معذوروں، اقلیتوں، خواتین ) ب(
الزمین کی سکیل اور ضلع وار تعداد کتنی ہے۔ نیز اور ایمپالئز سنز کو ٹہ کے تحت بھرتی ہونے والے م

 کی جائے   ان بھرتیوں سے متعلق اپنائے گئے طریقہ کار کی تفصیل فراہم

Notice Date : Nov 18, 2019 -- 12:35 PM - Mon 
Question # 4913 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 06, 2019 - Fri 
Mr Faisal Zeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب فیصل زیب صاحب 

 امداد ، بحالی وآبادکاری ارشاد فرما ئیں گے کہ   کیا وزیر

کے دوران طوفانی   2016- 17میں سال Pk-24 یہ درست ہے کہ ضلع شانگلہ حلقہ   آیا) الف(
  اور طغیانی کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے تھے؟  بارشوں

کروڑ روپے فنڈ مال  54صاحب کو تقریباً  DC  آ یا یہ بھی درست ہے کہ مذکوره نقصانات کی مد میں) ب(
  تھا؟

اور کون کون سی مدات میں   کتنا  کے جوابات اثبات میں ہوں تو مذکوره فنڈ کہاں ،) ب(و ) الف(   اگر) ج(
  کتنا فنڈ باقی ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے۔   ؟ اور  خرچ ہوا

  سواالت نئے زده نشان ذیل درج  )ب(

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 03:15 PM - Tue 
Question # 5228 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Sardar Aurangzeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سردار اورنگزیب صاحب 

 ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر الئیوسٹاک 

  سنٹر موجود ہیں ؟ میں وٹرنری ہسپتال اور  37آیا یہ درست ہے کہ ضلع ایبٹ آباد پی کے     )ا(

وٹرنری ہسپتالوں کی لسٹ فراہم کی جائے اور   میں  اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو مذکوره حلقے  )ب(
حکومت مذکوره حلقے میں نئے وٹرنری ہسپتال  بھی فراہم کی جائے ۔نیز   ان میں خالی آسامیوں کی تفصیل

  بنانے کا اراده رکھتی ہے تفصیل فراہم کی جائے ۔

 

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 01:00 PM - Wed 
Question # 5322 سوال نمبر 

Wed -Feb 12, 2020  Sent to Dept Date: 
Mr Ahmad Kundi, Member Provincial Assembly 

 رکن صوبائی اسمبلی, صاحب جناب احمد کنڈی 

Will the Minister for Agriculture state that :. 
(a)Is it true that culture-able waste land exists in the Province?  
(b) If yes, then District wise detail of culture-able waste land may be provided.  

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 02:45 PM - Wed 
Question # 5335 سوال نمبر 

Wed -Feb 12, 2020  Sent to Dept Date: 
Mr Bahadar Khan, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب بہادر خان صاحب 

 کیا وزیر زراعت ارشاد فرمائیں گے کہ

ونگ کے مالزمین کو دوسرے محکموں  آیا یہ درست ہے کہ ضلع دیر لوئر میں ایگریکلچر انجینئرنگ) ا(
کھپایا گیا ہے جس کی وجہ سے تمام مالزمین اور بالخصوص درجہ چہارم مالزمین کو اپنے فرائض  میں 

 کی ادایئگی میں دشواریوں کا سامنا ہے ؟ تفصیل فراہم کی جائے۔



11 
 

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 02:45 PM - Wed 
Question # 5336 سوال نمبر 

Wed -Feb 12, 2020  Sent to Dept Date: 
Mr Bahadar Khan, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب بہادر خان صاحب 

 زراعت ارشاد فرمائیں گے کہ   کیا وزیر

سابقہ حکومت نے )صوبہ بھر (آیا یہ درست ہے کہ ضلع دیر لوئیر کے عالوه دیگر اضالع میں ) ا( 
کے زمیندار کافی مشکالت سے  نجینئرنگ ونگ کو ختم کردیا تھا ۔جس کی وجہ سے عالقے ایگریکلچر ا
  دوچار ہیں ؟

اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو حکومت ضلع دیر لوئر میں انجینئرنگ ونگ کے دفاتر کوکب تک ) ب( 
 بحال کرنے کا اراده رکھتی ہے تفصیل فراہم کی جائے
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 سیکرٹریٹ خیبر پختونخواصوبائی اسمبلی 
  چوتھاگروپکا  اجالس گیارویں

  (Starred Questions)نشان زده سواالت

  کو منعقد ہونے والے اجالس کے دوران دریافت کیے جائیں گے2020فروری 21جوکہ 

  ۔ےگ یںجائ ےکی دریافت یںہئے گے کی  منتقل سے اجالس گزشتہ کہ جو تسواال ذیل درج  )الف(

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:00 AM - Thu 
Question # 4290 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
Mrs/Ms Nighat Yasmeen Orakzai, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ 

 کیا وزیر اطالعات ارشاد فرمائیں گے کہ

کے بجٹ میں محکمہ اطالعات کے ڈائریکٹریٹ میں میڈیا سیل 2017مالی سال آیا یہ درست ہے کہ     )ا(
 1367.162شامل کی گئی تھی جس کیلئے بجٹ میں  140703/589کے قیام کیلئے اے ڈی پی سکیم نمبر 
   ملین روپے مختص کئے گئے تھے ؟ 

کیلئے استعمال کی گئی  آیا یہ بھی درست ہے کہ مذکوره رقم میڈیا سیل کے قیام کے بجائے اشتہارات  )ب(
  ہے؟

تک کتنی رقم کن کن 2018کے جوابات اثبات میں ہو ں تومذکوره رقم میں سے جون )ب(و)ا(اگر    )ج(
منصوبوں اور اشتہاری مہم پر خرچ کی گئی تفصیل بمعہ منصوبہ نمبر و نام ، تاریخ شروع و اختتام کی 

 فراہم کے جائے ۔

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:00 AM - Thu 
Question # 4292 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
Mrs/Ms Nighat Yasmeen Orakzai, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ 

 ارشاد فرمائیں گےکہ کیا وزیر اطالعات 

اطالعات خیبرپختونخوا نے صوبائی حکومت کی پبلسٹی اور ترقیاتی آیا یہ درست ہے کہ محکمہ     )ا(
  کاموں کےلیے مختلف اخبارات کو اشتہارات جاری کئےہیں؟

نے اخبارات کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا کو بھی  یہ بھی درست ہے کہ صوبائی حکومت   آیا   )ب(
کے ساتھ ساتھ   ڈورٹایزنگ ایجنسیای   پبلسٹی مہم  اشتہارات جاری کئےہیں جبکہ صوبائی حکومت کی

کےذریعے    پبلسٹی مہم ایڈورٹایزنگ ایجنسی  الیکٹرانک میڈیا کو بھی اشتہارات جاری کئےہیں اور 
  چالئی ؟ بھی 

تاحال جن جن اخبارات کو ٹینڈر اور ڈسپلے    سے2013کے جوابات اثبات میں ہوں توسال )ب(و)ا(اگر   )ج(
ساالنہ تفصیل فراہم کی جائے۔نیز صوبائی  کی ادائیگوں کی الگ الگ  کئے اُن کےنام اوران اشتہار جاری 

ان   کئے اور ایجنسیوں کے ذریعےپبلسٹی کےلیےاشتہارات جاری  حکومت نےجن الیکٹرانک اداروں 
 تفصیل فراہم کی جائے ادائیگوں کی الگ الگ   کےنام اور

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:00 AM - Fri 
Question # 4627 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 29, 2019 - Fri 
Mr Faisal Zeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب فیصل زیب صاحب 

 کیا وزیرابتدائی وثانوی تعلیم ارشاد فرما ئیں گے کہ

اپ گریڈیشن کیلئے ہے کہ محکمہ صوبے میں پرائمری ، مڈل و ہائی سکولوں کی   آیا یہ درست) الف(
  کوشاں ہے ؟

سے تا حال ضلع شانگلہ میں کتنے سکول اپ گریڈ  2013اگر الف کا جواب اثبا ت میں ہو تو سال   )ب(
  ہوئے ہیں نام و جگہ کی تفصیل فراہم کی جائے

 

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:00 AM - Fri 
Question # 4628 سوال نمبر 
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Sent to Dept Date: Nov 29, 2019 - Fri 
Mr Faisal Zeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب فیصل زیب صاحب 

 ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرما ئیں گے کہ   کیا وزیر

  کے لیے سر گرم عمل ہے؟  صوبا ئی حکومت تعلیم کے فروغ  یہ درست ہے کہ   آیا) الف(

میں کل کتنے پرائمری، مڈل، ہائی و PK-24 میں ہو تو ضلع شانگلہ حلقہ کاجواب اثبات ) الف(   اگر) ب(
کتنے سکولوں کی تعمیر زیر غور و    و طالبات مو جود ہیں اور مزید     سیکنڈری سکول برائےطلباء

 ضرورت ہے؟ مکمل تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:15 AM - Fri 
Question # 4500  نمبرسوال 

Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
Mrs/Ms Shagufta Malik, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ 

 ارشاد فرمائیں گے کہ    کیا وزیر برائے اعٰلی تعلیم 

مالزمین متعلقہ حلقوں کے آیا یہ درست ہے کہ محکمہ کے ماتحت اداروں میں درجہ چہارم کے ) الف(   
  سفارشات پر بھرتی کئے جاتے ہیں؟/ممبران اسمبلی کے احکامات 

کا جواب ثبت میں ہو تو کس قانون کے تحت مذکوره طریقہ کار اپنایا گیا ہے ؟ نیز گذشتہ ) ا(اگر    )ب(   
ڈر کے افراد پانچ سالوں کے دوران کل کتنے درجہ چہارم، چوکیداران، باغبان ، ڈرائیوران و دیگر کی

 بھرتی کئے گئے ہیں کالجوں کی سطح پر تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:15 AM - Fri 
Question # 4501 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
Mrs/Ms Shagufta Malik, Member Provincial Assembly 

  صوبائی اسمبلیرکن , محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ 

 ارشاد فرمائیں گے کہ  اعلٰی تعلیم  کیا وزیربرائے 

کے بعد صوبائی حکومتیں اپنی تعلیمی پالیسیاں بنانے   آیا یہ درست ہے کہ اٹھارہویں آئینی ترمیم) الف(
  اورہائیر ایجوکیشن کمیشن کے قیام میں آزاد ہیں؟

کے قیام کے   صوبائی ہائیر ایجوکیشن کمیشن  کا جواب اثبات میں ہو تومحکمہ نے   )الف(اگر   )ب(
کیا پیش رفت کی ہےنیز اس ضمن میں محکمہ کو درپیش مسائل و مشکالت قانون کی نکتہ   لئےاب تک

 نگاه سے کیا کیا ہیں؟اسکی تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:30 AM - Fri 
Question # 4703 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 02, 2019 - Mon 
Mrs/Ms Humaira Khatoon, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 

 ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرما ئیں گے کہ   کیا وزیر

فور مالزمین یہ درست ہے کہ محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم میں مروجہ قوانین کے تحت کالس   آیا) الف(
  کی بھر تیوں کے سلسلے میں معذوروں، اقلیتوں، خواتین اور ایمپالئز سنز کا کو ٹہ مقرر ہے۔

اگر جواب ہا ں میں ہے تو گزشتہ ایک سال کے دوران محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم میں معذوروں، ) ب(
ین کی سکیل اور ضلع وار تعداد اقلیتوں، خواتین اور ایمپالئز سنز کو ٹہ کے تحت بھرتی ہونے والے مالزم

  کی جائے۔  کتنی ہے۔ نیز ان بھرتیوں سے متعلق اپنائے گئے طریقہ کار کی تفصیل فراہم

  
   

 

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:30 AM - Fri 
Question # 4698 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 02, 2019 - Mon 
Mrs/Ms Humaira Khatoon, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ 
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 کیا وزیرابتدائی وثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ

آیا یہ درست ہے کہ گزشتہ صوبائی حکومت کے دوران صوبہ بھر کے سکولوں میں منظور شده فنڈ     )ا(
  ؟  سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں

مرمتی کام / میں ہو توگزشتہ حکومت کے دوران جن سکولوں میں ترقیاتی  اگر الف کا جواب اثبات  )ب(
  ہوا ہے اُن کی ضلع وائز تفصیل فراہم کی جائے

ان کے بقایا جات کی مالیت کیا ہے؟   جن سکولوں میں تاحال ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں نہیں ہوئی ہیں  )ج( 
   تفصیل فراہم کی جائے۔

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 10:00 AM - Fri 
Question # 4794 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 04, 2019 - Wed 
Mrs/Ms Samar Bilour, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ ثمر بلور صاحبہ 

 ابتدائی وثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گےکہ کیا وزیر 

 15یونین کو نسل نمبر  78گرلز مڈل سکول بہلول دانہ حلقہ پی کے   آیا یہ ُدرست ہے کہ گورنمنٹ     ) أ(
طالبات کو سخت مشکالت کا  کی   سال سے بند پڑا ہے جسکی وجہ سے اہل عالقہ 6کریم پوره عرصہ 

  سامنا ہے۔

کا جواب اثبات میں ہو تو مذکوره سکول اتنے عرصے سے کیوں بند ہےحکومت کب تک ) الف(اگر   ) ب(
 سر گرمیا ں جاری کرنے کا اراده رکھتی ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے    می اس میں تعلی

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 10:00 AM - Fri 
Question # 4795 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 04, 2019 - Wed 
Mrs/Ms Samar Bilour, Member Provincial Assembly 

  صوبائی اسمبلیرکن , محترمہ ثمر بلور صاحبہ 

 کیا وزیر ابتدائی وثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ

کے دوران کالس فور مالزمین کی  2018- 19پشاور میں سال  78درست ہے کہ حلقہ پی کے   آیا یہ    )ا( 
  بھرتیاں ہوئی ہیں ؟

ل تاریخ بھرتی اگر الف کا جواب اثبات میں ہو توبھرتی شده افراد کے نام ، شناختی کارڈ، ڈومیسائ  )ب( 
  ،بمعہ دستاویزات فراہم کی جائیں۔

آیا مذکوره بھرتیاں منتخب حلقے کے ایم پی اے کی سفارش پر کی گئی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کس   )ج (
  کی سفارش پر بھرتی کی گئی ہیں؟ تفصیل فراہم کی جائے

 سواالت نئے زده نشان ذیل درج  )ب(

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 03:15 PM - Tue 
Question # 5227 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Sardar Aurangzeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سردار اورنگزیب صاحب 

 ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیر ابتدائی وثانوی تعلیم 

میں کتنے پرائمری ، مڈل اور ہائیر سیکنڈری  37ایبٹ آباد پی کے سے ضلع   کے زلزلے 2005سال     )ا(
  سکول متاثر ہوئے تھے ؟

کے تمام متاثره سکولوں کی  37حکومت نے اُن کی تعمیرکیلئے کیا اقدامات کئے ہیں ؟پی کے   )ب(
   تفصیل فراہم کی جائے ۔

  

  

 

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 03:45 PM - Tue 
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Question # 5213 سوال نمبر 
Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 

Mrs/Ms Rehana ismail, Member Provincial Assembly 
 رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ 

 
 کیا وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ

ضلع میں گرلز سکولوں    ہائی سکول موجود ہیں ؟ اور کیاضلع لکی مروت میں کل کتنے گرلز، مڈل و ) ا(
  کی کمی ہے؟

تک پوری کی جائے گی تفصیل فراہم  کمی کب   سکولوں کی   اثبات میں ہو تو  الف کا جواب   اگر  )ب(
   کی جائے

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 10:15 AM - Wed 
Question # 5197 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 10, 2020 - Mon 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سراج الدین صاحب 

 ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر ابتدائی وثانوی تعلیم 
ٹسٹوں آیا یہ درست ہے کہ گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران طلباء کے داخلوں اور اساتذه کی تقرری کے حوالے سے انٹری     )ا(

  کے پرچے قبل از وقت آوٹ ہونے کی بنا پر انٹری ٹسٹ منسوخ ہوئے ہیں ؟
  ۔:اگر الف کا جواب اثبا ت میں ہو تو   )ب(
)i(     مذکوره عرصہ کے دوران کس کس ادارے کے انٹری ٹسٹ منسوخ ہوئے ہیں مذکوره ٹسٹوں کیلئے امیدواروں سے فی

وصول کی گئی ہیں؟ نیز ان واقعات کے حوالے سے محکمہ نے اب تک  کس اور مجموعی طور پر کتنا رقم فیس کی مد میں
  کس قسم کی انکوائری کی ہے؟ تفصیل فراہم کی جائے ۔

)ii(     اس واقعات میں ملوث افراد کے خالف کیا قانونی کارروائی کی گئی ہے؟ اور متاثره امیدواروں کے نقصانات کے
 فراہم کی جائے۔ازالے کیلئے کیا اقدامات کئے گئے ہیں؟ تفصیل 

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 10:15 AM - Wed 
Question # 5203 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سراج الدین صاحب 

 کیا وزیر برائے اعلٰی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ

آیا یہ درست ہے کہ حکومت نے صوبہ کے مختلف کالجوں میں سیکنڈ شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ     )ا(
  کیا ہے ؟

اگر الف کا جواب اثبات میں ہوتو اس فیصلے کے تحت کن کن اضالع کےکالجوں میں سیکنڈ شفٹ   )ب(
یں الیا جائے گا زیر غور ہے، نیز اس مقصد کیلئے فنڈز کس مد سے استعمال م شروع کرنے کی تجویز 

 اور سٹا ف کی تقرری اور تنخواہوں کیلئے کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 12:00 PM - Wed 
Question # 5253 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mrs/Ms Shahida, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ شاہده صاحبہ 

   کیا وزیر ابتدائی وثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گےکہ

آیا یہ درست ہے کہ محکمہ میں کالس فور مالزمین کی ریٹائرڈمنٹ کے بعد اُن کی جگہ اُن کا بیٹا ) ا(
  بھرتی کیا جاتا ہے اور یہ بھرتیاں میرٹ پر ہوتی ہیں ؟

سالوں کے دوران کتنے کالس فور  6اثبات میں ہو تو ضلع مردان میں گزشتہ اگر الف کا جواب ) ب(
پر بھرتی ہوئے ہیں بھرتی ہونے والے  مالزمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اب تک کتنے لوگ باپ کی جگہ

ان کی ویٹنگ لسٹ کی    مالزمین کی میرٹ لسٹ ، نام ولدیت اور اب تک جو مالزمت کیلئے منتظر ہیں
    فراہم کی جائے مکمل تفصیل

 

Notice Date : Jan 29, 2020 -- 12:00 PM - Wed 
Question # 5255 سوال نمبر 

Tue -Feb 11, 2020   Sent to Dept Date: 
Mrs/Ms Shahida, Member Provincial Assembly 
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  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ شاہده صاحبہ 

 کیا وزیر برائے اعلٰی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ

کالسز شروع کی ہے / آیا یہ درست ہے کہ صوبائی حکومت نے ڈگری کالجوں میں بی ایس کا پراگرام ) ا 
  ؟

  آیا یہ بھی درست ہے کہ محکمہ ہذا نے بی ایس پروگرام کیلئے بلڈنگ کا بندوبست کیا ہے ؟) ب 

اور بلڈنگ کیلئے  کے جوابات اثبات میں ہو ں تو کن کن کالجوں میں بی ایس پروگرام)ب(و)ا( اگر  )ج( 
بندوبست کیا ہے اور کن کن کالجوں میں اب تک بلڈنگ کا بندوبست نہیں ہوا ہے نیز بی ایس پروگرام 

   کیلئے نئے بلڈنگ کا کوئی پروگرام ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا

  گروپ پانچواںکا  اجالسںگیاروی
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  (Starred Questions)نشان زده سواالت

  کو منعقد ہونے والے اجالس کے دوران دریافت کیے جائیں گے2020وریرف24جوکہ 

  ۔ےگ یںجائ ےکی دریافت یںہئے گے کی  منتقل سے اجالس گزشتہ کہ جو تسواال ذیل درج  )الف(

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:00 AM - Thu 
Question # 4279 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
Mrs/Ms Nighat Yasmeen Orakzai, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ 

 کیا وزیر بلدیات ارشاد فرمائیں گے کہ

  نیبرہوڈکونسلز ہیں؟/کونسلزمیں کل کتنی ویلیج    ضلع کوہاٹ  ) أ(

  ز مہیا کیا جاتا ہے؟ان کونسلوں کو آبادی کے تناسب سے فنڈ ) ب(

تک ضلع  2018دسمبر  31سے  2016کے جوابات اثبات میں ہوں تو یکم جنوری ) ب(اور )الف(اگر    )ج(
ا ہے اور کتنا باقی ہے نیبر ہوڈکونسلز کو کتنا کتنا فنڈز مہیا کیا گیاہے،کتنا خرچ ہو/کوہاٹ کی ویلیج کونسلز

 ائیر وائز تفصیل فراہم کیجائے/ہر ایک کونسلز کی سکیم وائز

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:00 AM - Thu 
Question # 4291 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 21, 2019 - Thu 
Mrs/Ms Nighat Yasmeen Orakzai, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, نگہت اورکزئی صاحبہ محترمہ 

 ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیربلدیات 

خواجہ سراؤں کی تعلیم اور پیشہ ورانہ مہارت  آیا یہ درست ہے کہ مقامی حکومتوں کی طرف سے     )ا(
  حاصل کرنے کیلئے ادارے قائم کئے گئے ہیں ؟

میں مقامی حکومتوں کی طرف سے خواجہ سراؤں ، اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو مستقبل قریب   )ب(
تعلیم اور پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنے کیلئے ادارے قائم کرنے کیلئے کوئی اقدامات کرنے کا اراده ہے 

   تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:10 AM - Thu 
Question # 4875 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 11, 2019 - Wed 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب سراج الدین صاحب 

  کیا وزیر بلدیات ارشاد فرمائیں گے کہ

آیا یہ درست ہے کہ بلدیاتی اداروں کی مدت ماه اگست میں ختم ہونے کے بعد صوبہ بھر کے ضلع ، ) ا(
  استعمال سرکاری گاڑیاں اور دفاتر ناظمین سے واپس لئے گئے ہیں ؟ٹاؤن اور تحصیل ناظمین کے زیر 

اگر الف کا جواب اثبا ت میں ہو تو مذکوره سرکاری گاڑیوں، دفاتر اور دیگر اثاثوں کو محفوظ بنانے ) ب(
کیلئے حکومت نے کیا اقداامات کئے ہیں تفصیل فراہم کی جائے ۔ نیز سابقہ ضلع ٹاؤن اور تحصیل ناظمین 

پس لی گئی گاڑیاں اس وقت کن افسسران کے زیر استعمال ہیں اس کی ضلع وائز تفصیل فراہم کی سے وا
  جائے 

  

  

  

  

 

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:10 AM - Thu 
Question # 4877 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 10, 2019 - Tue 
Mr Siraj uddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, سراج الدین صاحب جناب 

 کیا وزیر بلدیات ارشاد فرمائیں گے کہ

کی رقم   فراہم کی گئی اراضی   آیا یہ درست ہے کہ حیات آباد میں بی آر ٹی منصوبے کیلئے تیس کنال    )ا(
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  تاحال پی ڈی اے کو ادا نہیں کی گئی ؟

  تحفطات ظاہر کئے ہیں ؟آیا یہ بھی درست ہے کہ محکمہ نے اس حوالے اپنے   )ب(

کے جوابات اثبات میں ہو ں تو مذکوره تیس کنال اراضی کتنی مالیت کی ہے اور اس )ب(و)ا(اگر    )ج(
  حوالے سے صوبائی حکومت کا موقف کیا ہے تفصیل فراہم کی جائے

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:17 AM - Thu 
Question # 4890 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 11, 2019 - Wed 
Mr salahuddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب صالح الدین صاحب 

 ارشاد فرما ئیں گے کہ کیا وزیربلدیات 

یہ درست ہے کہ فرنٹئیرروڈ سے حیات آباد اور رنگ روڈ پر ٕمختلف قسم کے لوگ ٹیکس   آیا) الف(
  وصول کر تے ہیں

یہ بھی درست ہےکہ ضلع پشاور بھر میں اسطرح کا برائے نام ٹیکس و صول کیا جا تا ہے۔ جس    آیا) ب(
  سے غنڈه ٹیکس و صو لی کی شکا یات بھی موصول ہوئی ہیں۔

اور اس ضمن میں کئے  ان ٹیکسز کی مکمل تفصیل     کےجوابات اثبات میں ہوں تو) ب(و ) الف(اگر ) ج(
 تفصیل فراہم کی جائے۔ کی بھی مکمل   گئے حکومتی اقدامات

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 09:17 AM - Thu 
Question # 4888 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Dec 11, 2019 - Wed 
Mr salahuddin, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب صالح الدین صاحب 

  ۔:ارشاد فرما ئیں گے کہ  کیا وزیربلدیات 
ٕ◌مختلف قسم کے ٹینڈر ہوتے ہیں جو کہ اکثر کم ریٹ والے ٹھیکدار کو  یہ درست ہے کہ محکمہ بلدیات میں    آیا) الف(

  جا تے ہیں ۔   دئیے 
کسطر ح کام مکمل کرتا   تک کم ریٹ پر% 40مذکوره ریٹ ڈالنے والے ٹھیکدار   جواب اثبات میں ہو تو    کا) الف(اگر ) ب(

  ور دوسرے تعمیراتی کاموں کا مذاق نہیں ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے۔ا  ہے؟۔آیا یہ کنسٹرکشن

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 10:00 AM - Thu 
Question # 4329 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 27, 2019 - Wed 
Mr Inayat Ullah, Member Provincial Assembly 

  اسمبلیرکن صوبائی , جناب عنایت هللا صاحب 

  وتعمیرات ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر مواصالت 
ءاگست میں کرنل شیر خان موٹروے انٹرچینج سے چکدره تک 2016آیا یہ درست ہے کہ صوبائی حکومت نے )الف (

  ایکسپریس وے کا افتتاح کیا تھا اور حکومت اس کو مقرره وقت پر حسب معاہده مکمل نہ کر سکی؟
  ے کہ مذکوره ایکسپریس وے پر اب بھی چکدره، بابوزی آلہ ڈھنڈ کے مقام پر کام جاری ہے؟ ۔آیا یہ بھی درست ہ) ب(
 اثبات میں ہوں تو  کے جوابات) ب(و ) ا(  اگر) ج(

  )i(ٹھیکدار پر کتنا جرمانہ لگایاگیا ؟  

)ii(اب تک منصوبہ کتنی فی صد مالی اور عملی مکمل ہے ؟  

)iii(کھول کر گاڑیوں و مسافروں کو مالی و ذہنی تکلیف سے کیوں دوچار کیاگیا  نامکمل منصوبے کو متبادل راستے سے
  ہےاورمتبادل راستے سے حکومت کو کتنا نقصان دیا گیا اور منصوبہ مکمل کرنے کی تاریخ بتائی جائے۔

)iv(بتائی جائے تفصیل   اور فی الحال کی نیز ابتدائی تکمیل کی تاریخیں اور الگت ابتدائی 

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 10:00 AM - Thu 
Question # 4349 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 27, 2019 - Wed 
Mr Inayat Ullah, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب عنایت هللا صاحب 

 ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیر مواصالت تعمیرات 

دفاتر میں نا کاره ،خراب اور نا    ڈویثرن میں شامل اضالع کے   محکمہ کے زیر نگرانی کوہاٹ   آیا یہ درست ہے کہ     )ا(
  عرصہ دراز سے موجود ہیں؟ قابل استعمال اسکریپ سرکاری گاڑیاں ، ٹرک ومشینریاں 

  ۔:اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو    )ب(

  )i(     دفاتر میں نا کا ره ،خراب اور نا قابل استعمال اسکریپ سرکاری کوہاٹ ڈویثرن میں شامل اضالع کے نام اور اُن
  گاڑیوں، ٹرک و مشینری کی تفصیل فراہم کی جائے ۔
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)ii(    ره مذکوره گاڑیاں و مشینری کب سے پڑی ہے نیز خرابی نوعیت و مرمت کی الگت کی تفصیل فراہم کی جائے ۔مذکو

  قدامات کئے گئے ہیں تفصیل فراہم کی جائےیالمی کیلئے کیا اناسکریپ گاڑیوں اور مشینری کی 

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 11:00 AM - Thu 
Question # 4491 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
Mr Ahmad Kundi, Member Provincial Assembly 

 رکن صوبائی اسمبلی, جناب احمد کنڈی صاحب 

Will the Minister for Local Government state that:. 
(a) How much fund under Southern Area Development Project (SADP) had been utilized in District 
Dera Ismail Khan to date & which Union Councils of the district had been selected for development 
with respective parameters of both the Union Councils & Schemes?provide complete details,please.  

Notice Date : Nov 14, 2019 -- 11:00 AM - Thu 
Question # 4483 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 28, 2019 - Thu 
Mr Ahmad Kundi, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب احمد کنڈی صاحب 
Will the Minister for Local Government state that: 
(a) Is it true that Tehsil Municipal Administration D.I. Khan has arranged Horse and Cattle Show 
(Mela) in 2017, 2018 and 2019 at D.I.Khan? 
(b) If yes then, 
(i) Please provide year wise detail of participants. 
(ii) Please provide year wise detailed report of expenditures occurred on each and every show/ 
event?  

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:00 AM - Fri 
Question # 4587 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 29, 2019 - Fri 
Mr Faisal Zeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب فیصل زیب صاحب 

  ارشاد فرما ئیں گے کہ  بلدیات   کیا وزیر
  ضلع شانگلہ میں کئی افراد بھرتی کئے ہیں ؟ پورن / یہ درست ہے کہ تحصیل چکیسر  آیا) الف

راد کے نام ، سکیل ، ڈومیسائل ، تعلیمی اسناد بھرتی شده اف  کاجواب اثبات میں ہو تو گزشتہ پانچ سا لو ں میں ) الف(   اگر) ب(
، اخباری اشتہار کی کاپی اور ٹیسٹ و انٹر ویو کیلئے تشکیل کرده کمیٹی کے ممبران کے نام ،  ، ٹیسٹ و انٹرویو کی تاریخ 

  بنیادی سکیل ، عہده اور بھرتی آرڈرز کی کاپیاں فراہم کی جاہئں۔

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:00 AM - Fri 
Question # 4585 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 29, 2019 - Fri 
Mr Faisal Zeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, جناب فیصل زیب صاحب 

 ارشاد فرما ئیں گے کہ  بلدیات   کیا وزیر

میں کئی خالی آسامیاں موجود ہیں جن پر ابھی تک  یہ درست ہے کہ ڈپٹی کمشنر آفس اور اُن کے ماتحت اداروں   آیا) الف(
  بھرتی نہیں کی گئی ؟

کاجواب اثبات میں ہو تو ڈپٹی کمشنر آفس شانگلہ اور اُن کے ماتحت اداروں میں تمام خالی آسامیوں کی ) الف(   اگر) ب(
  مکمل تفصیل فراہم کی جائے ۔ نیز مذکوره آسامیاں پر کب تک بھرتی کی جائے گی 

 

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:15 AM - Fri 
Question # 4592 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 29, 2019 - Fri 
Mrs/Ms Shagufta Malik, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ 

 کیا وزیربلدیات ارشاد فرمائیں گے کہ

کے  اتھارٹیزاورمحکمہ /بلدیات و دیہی ترقی کے مالزمین ایل سی بی آیا یہ درست ہے کہ ڈائریکٹر ) ا(
حقدارہیں ؟جبکہ انہیں /زیر نگرانی پروجیکٹس میں بطور ڈیپوٹیشن تعنیاتی کے لیے قانونی طور پر مجاز 

  حاصل کرنا الزم ہے؟ NOCمتعلقہ ادارے کی اجازت یعنی  اپنے 

کی موجودگی اور ڈیپوٹیشن پر  NOCمتعلقہ ادارے سے اجازت یعنی   آیا یہ بھی درست ہے کہ ) ب(
تعنیاتی کا حق رکھنے کے باوجود کسی مالزم کو ڈیپوٹیشن پر تعینات نہ کرنا خالف قانون ، بنیادی حقوق 

  ؟ کی خالف ورزی اور امتیازی سلوک ہے 
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کے کتنے مالزمیں  سالوں میں ڈائریکٹر بلدیات  10پچھلے  و جوابات اثبات میں ہوں ت کے )ب(و)ا(اگر) ج(
مالزم کا نام  ایل سی بی ، اتھاڑٹیز یا پروجیکٹس میں تعنیات ر ہے ہیں یا ہیں ۔ہر  18/19تا  1بنیادی سکیل 

مالزم کو آر ڈی ڈی  ، کیڈر ، بنیادی سکیل ، بھرتی ، پوسٹنگ و ڈیپوٹیشن آرڈرز ، ڈیپوٹیشن دورانیہ ،ہر 
ڈیپوٹیشن االونسس ، زیر استعمال گاڑیوں اور فیولز ,  NOC's/ طرف سے جاری کرده اجازت نامے کی 

ڈیپوڈیشن حق رکھنے کے  NOC/کی جائیں ۔ نیز مالزم کو اپنے ادارے کا اجازت نامہ کی تفصیالت فراھم 
کام کے لیے میں بطور ڈیپوٹیشن تعنیات نہ کرنے کے لیے ح projectsیا  LCB , Authoritiesباوجود 

سالوں میں جتنے بھی مالزمین ڈیپوٹیشن حق سے محروم رکھے گئےہیں  10پچھلے   کیا سزا مقرر ہے ؟
ان تمام مالزمین کے نام ، سکیل ، کیڈر ، پوسٹنگ ہسٹری اور رد شده مکمل فائلوں کی تفصیل و نقول فراہم 

  کی جائیں

Notice Date : Nov 15, 2019 -- 09:15 AM - Fri 
Question # 4593 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Nov 29, 2019 - Fri 
Mrs/Ms Shagufta Malik, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ 

 یا وزیر بلدیات ارشاد فرمائیں گے کہک

اداروں کے ایک یا ایک سے  دیگر   آیایہ درست ہے کہ ڈائریکٹر بلدیات یا انکے ماتحت اضالع میں) ا( 
  ہے ؟ جونئیر تعینات کیا گیا / کو ڈیپوٹیشن پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینئر  16سکیل    آفس اسسٹنٹ زائد 

کو  16سکیل   آیا یہ بھی درست ہےکہ ڈائریکٹر بلدیات کا اپنا مستقل مالزم یعنی آفس اسسٹنٹ) ب ( 
    سکتا ہے ات کیا جا جونئیر تعین/ ڈیپوٹیشن پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینئر 

کے جوابات اثبات میں ہو توکس قانون ، کس کی سفارش اور کن حکام کے احکامات ) ب(و)ا(اگر      )ج( 
کیا گیا ہے؟ تمام دیگر   کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعنیات  16سکیل    آفس اسسٹنٹ کے تحت دیگر اداروں کے 

جو    کی جائے  ین کی تفصیل فراہم و دیگر سکیلوں کے مالزم 16سکیل   اداروں کے آفس اسسٹنٹ
ادارے نے اب تک اپنے  نیز    بطوراسسٹنٹ ڈائریکٹر یا دیگر عہدوں پر ماضی یا حال میں تعینات رہے ہیں

جونیئر تعینات کیاہے تمام /اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینئر   کو  16سکیل    کتنے مستقل مالزمین یعنی آفس اسسٹنٹ
   کی تفصیل فراہم کی جائے  رتی و پوسٹنگ آرڈرز تعینات شده مالزمینوں کے نام بمہ بھ

  سواالت نئے زده نشان ذیل درج  )ب(

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 03:15 PM - Tue 
Question # 5225 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Sardar Aurangzeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, صاحب جناب سردار اورنگزیب 

 ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر مواصالت وتعمیرات 

کینال روڈ کافی عرصہ پہلے پختہ کیا    میں لٹری بودلہ  37آیا یہ درست ہے کہ ضلع ایبٹ آباد پی کے     )ا(
  گیا تھااب اس روڈ کی حالت کافی خراب ہے ؟

مذکوره روڈ کو دوباره بنانے کا اراده رکھتا ہے جبکہ اس اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تومحکمہ   )ب(
 ہے ۔  کلومیٹر  8رو ڈ کی لمبائی 

Notice Date : Jan 28, 2020 -- 03:15 PM - Tue 
Question # 5219 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Feb 11, 2020 - Tue 
Mr Sardar Aurangzeb, Member Provincial Assembly 

  رکن صوبائی اسمبلی, نگزیب صاحب جناب سردار اور

 ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیر آبنوشی 

  ہینڈ پمپس کی سکیم منظور ہوئی تھی ؟/ ایبٹ آباد میں پریشر پمپس37آیا یہ درست ہے کہ حلقہ پی کے ) ا(

 اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو مذکوره سکیم کیلئے کل کتنی رقم مختص کی گئی تھی؟ یہ پریشر  )ب(
 تفصیل فراہم کی جائے ۔   پمپس اور ہینڈ پمپس کہا ں کہاں لگائے گئے؟ مکمل
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