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2019،  اگست    28 
 

 کردی دن 15 کر بڑھا سے 7 مدت کی کرانے جمع لب گیس و بجلی کابینہ، وفاقی

  گئی
 کرتے توثیق کی فیصلے کے منانے کشمیر یکجہتی یوم کو اگست 30 جمعہ نے کابینہ وفاقی)ایجنسیاں(ٓاباد اسالم

 چیئرمین ملزکا اسٹیل پاکستان کو ممتاز عامر ‘عمل الئحہ کے کرنے ادا رقم کی جرمانے کے قیدیوں غریب ہوئے

 سلیکشن تحت کے اتھارٹی ریگولیٹری کیئر ہیلتھ بادٓا اسالم اور کرنے مقرر اتاشی ویلفیئر کمیونٹی میں ممالک چار‘

 سے دن سات وقت کا کرانے جمع بل کے بجلی اور گیس جبکہ دیدی منظوری کی کرنے تعینات ارکان9کے کمیٹی

 والی جانے لی پر زر ترسیالت والی جانے بھجوائی سے ملک بیرون ‘ہے کیا فیصلہ کا کرنے روز پندرہ کر بڑھا

 بنانے ویڈیو فحش کی اوربچوں اصالحات میں قانون نیب نے خان عمران وزیراعظم‘ گئی دی کر ختم فیس بینک

 سرکاری کو کابینہ۔ کردی ہدایت کی کرنے وضع قانون کا سزأوں سخت سے سخت پر استحصال کے ان اور والوں

 نو تک اب کہ گیا بتایا کو کابینہ۔ گئی کی پیش رپورٹ کی رفت پیش والی ہونے تک اب پر نجکاری کی کمپنیوں

 نشاندہی کی اداروں مزید دس عالوہ کے اداروں ان۔ہے چکی جا کی نشاندہی کی اداروں32 سے جانب کی وزارتوں

ہے چکی جا کی بھی  

 مسئلہ کہ ہے کہا نے اعوان عاشق فردوس ڈاکٹر نشریات و اطالعات برائے خصوصی معاون کی وزیراعظم۔ 

 کے بجے 12 ساڑھے سے 12 کو جمعہ نے کابینہ‘گا ہو کرنا ڈومور کو برادری عالمی کیلئے حل کے کشمیر

 کی خان عمران وزیراعظم کو منگل۔ ہے کی توثیق کی اعالن کے وزیراعظم کے یکجہتی سے کشمیریوں دوران

 اجالس کابینہ کہ کہا نے انہوں ہوئے دیتے بریفنگ کو میڈیا بعد کے اجالس کابینہ وفاقی والے ہونے صدارت زیر

 میں ہفتے ہر گیا، کیا اعادہ کا عزم کے حمایت بھرپور کی کشمیریوں میں اجالس زیرغورٓایا، ایجنڈا نکاتی 10 میں

 یکجہتی قومی کو ہندوستان‘گی ہو کھڑی کر ہو زبان یک قوم پوری خالف کے مظالم بھارتی پر کشمیریوں دن ایک

 لی پر زر ترسیالت والی جانے بھجوائی سے ملک بیرون بتایاکہ نے خصوصی معاون۔ گے دیں جواب میں شکل کی

 افراد خصوصی میں بسوں والی جانے شہر دوسرے سے شہر ایک‘ہے گئی دی کر ختم فیس بینک والی جانے

 ارب 80 کہ گیا بتایا کو کابینہ سے جانب کی ترقیات و بندی منصوبہ وزارت۔ گی جائے کی مختص نشست کیلئے

 کی ہدایت کو قانون وزیر نے وزیراعظم میں اجالس۔ ہیں موجود پر طور کے منی سیڈ کیلئے اسکیم ہأوسنگ روپے

۔ کریں وضع قانون کا سزأوں سخت سے سخت پر استحصال کے ان اور والوں بنانے ویڈیو فحش کی بچوں وہ کہ

 رکھنے محفوظ سے الئنوں کی سیوریج کو الئنوں پائپ کی پانی جائیکا ادارہ امدادی کا جاپان کہ بتایا نے انہوں

 کے عمر زائد سے سال 75 رکھی، کارکردگی کی ریلوے سامنے کے کابینہ نے ریلوے وزیر۔گا دے گرانٹ کیلئے

 قوم پاکستانی اور حکومت کہ کہا نے اعظم وزیِر۔ہیں رہے جا دیئے مفت ٹکٹ ریلوے چار میں سال کیلئے افراد

 کو اقدام غاصبانہ اپنے بھارت‘گا جائے پراٹھایا سطح ہر کو ستم و ظلم بھارتی‘ہے ساتھ کے بھائیوں کشمیری
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 اس سے طریقے بھرپور نے ہم تاہم۔ گا کرے کوشش کی لگانے الزامات سروپا بے پر پاکستان لئے کے چھپانے

 میں ہسپتالوں سرکاری تمام کہ کی ہدایت کو صحت ئے برا خصوصی معاون نے اعظم وزیِر۔ہے بنانا ناکام کو سازش

 انفارمیشن برائے وزیر‘ جائیں کی نصب اسکرینیں ٹوکن اور جائے بنایا شفاف پر طور مکمل کو سسٹم ٹوکن

 نے انہوں۔ ہے رہا ہو کام لئے کے دینے تعلیم کی ٹیکنالوجی کوانفارمیشن طلبا کے مدرسوں کہ بتایا نے ٹیکنالوجی

 خان عمران کہ بتایا نے قانون وزیِر۔ہے جاری کام بھی پر فراہمی کی سروس انٹرنیٹ بینڈ براڈ میں وزیرستان کہ بتایا

 قانونی مفت کو افراد مند ضرورت اور مستحق اور خواتین بچوں، تاکہ ہے جاری کام بھی پر قیام کے الئن ہیلپ لیگل

 افسران کے انتظامیہ پر سطح ضلعی کہ کیا اتفاق بھی سے تجویز اس نے اعظم وزیِر۔ سکے جا کی فراہم معاونت

 ریلوے کہ بتایا نے وزیرریلوے۔سکیں ہو حل پر طور فوری مسائل عوامی تاکہ لگائیں کچہریاں کھلی سیاستدان اور

 معاون۔ ہے گیا دیا کر ٓادھا ٹکٹ لئے کے افراد کے عمر کی سال65۔  ہے ہوا اضافہ کا ارب دس میں ٓامدنی کی

 میں فونز کے پاکستانیوں تمام والے جانے باہر کہ بتایا کو کابینہ نے پاکستانی مقیم ملک بیرون برائے خصوصی

 ٓاگاہ پر طور فوری کو حکام متعلقہ میں بارے کے مسائل اور شکایات اپنی وہ تاکہ ہے جاتی دی ڈال ایپلیکیشن ایک

 بارہ کی ای اے یو۔ہیں رہے جا کیے فراہم کارڈ انصاف صحت کو خاندانوں کے پاکستانیوں اوورسیز تمام۔سکیں کر

 کے پاکستانیوں اوورسیز۔ تھیں ملوث میں ضابطگیوں بے میں ضمن کے مالزمتوں جو ہے گیا کرایا بند کو کمپنیوں

 سہولت میں ادائیگی کی بلوں گیس کہ بتایا نے توانائی برائے خصوصی ہے،معاون چکا جا بنایا اسٹیشن پولیس لئے

 نے قانون وزیِر۔ٓائیں میسر دن پندرہ کم از کم لئے کے ادائیگی تاکہ ہیں رہے جا کیے اقدامات لئے کے پہنچانے

 نظام کہ کہا نے اعظم وزیر۔ دی بریفنگ کو پرکابینہ اصالحات میں قوانین نیب سے حوالے کے برادری کاروباری

 لہذا۔ ہے ضروری کرنا تفریق میں افراد والے ہونے شکار کا خرابی سے وجہ کی نظام اور والے کرنے خراب کو

 داریاں ذمہ اپنی سے طریقے موثر نیب جہاں تاکہ جائیں کی اصالحات ضروری میں قانون کے نیب کہ ہے ضروری

 جا کیا دور کو مشکالت والی ہونے حائل میں کام کے افسران سرکاری اور طبقے کاروباری وہاں سکے کر ادا

 کی کرنے تعینات ممبر کے کمیٹی سلیکشن تحت کے اتھارٹی ریگولیٹری کیئر ہیلتھ ٓاباد اسالم نے کابینہ۔سکے

 ال کریمنل نے کابینہ۔ دی منظوری بھی کی کرنے تعینات اتاشی ویلفیئر کمیونٹی چار نے کابینہ۔دی منظوری

 کے) پی سی ٓار سی اور کوڈ پینل پاکستان-- سزائیں و جرائم متعلق سے چوری کی بجلی( 2019 ٓارڈیننس) ترمیمی(

 رپورٹ کی رفت پیش والی ہونے تک اب پر نجکاری کی کمپنیوں سرکاری کو کابینہ۔ کیا منظور بھی کو مجوزے

 کابینہ۔ہے چکی جا کی نشاندہی کی اداروں32 سے جانب کی وزارتوں نو تک اب کہ گیا بتایا کو کابینہ۔ گئی کی پیش

 فنانس پبلک نے کابینہ۔ ہے چکی جا کی بھی نشاندہی کی اداروں مزید دس عالوہ کے اداروں ان کہ گیا بتایا کو

 نے کابینہ۔ دی منظوری بھی کی دینے تشکیل کمیٹی لئے کے نگرانی کی عمل کے نفاذ کے2019 ایکٹ منیجمنٹ

 تعینات مل اسٹیل چیئرمین ازاں بعد اور کرنے تعینات ڈائریکٹر بطور میں بورڈ کے مل اسٹیل پاکستان کو ممتاز عامر

۔ ۔دی منظوری کی کرنے  


