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 محکمہ مدارس گے، ملیں روپے ارب 202 فیصلہ، کا کرنے مہنگی مزید بجلی

 وزیراعظم ختم، بجٹ گفٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ گے، ہوں منسلک نہیں ماتحت کے تعلیم
گی بنے یونیورسٹی انجینئرنگ چین پاک جگہ کی ہائوس  

 مزید طرح اس‘ ہے کیا فیصلہ کا کرنے مہنگی مزید بجلی نے حکومت)پی پی اے‘جنگ نمائندہ(ٓاباد اسالم

 گا جائے کیا اضافہ بتدریج میں قیمتوں کی بجلی تک سال ڈیڑھ‘گے جائیں کئے جمع روپے ارب 202

 کے سعودیہ اور پاکستان نے کابینہ وفاقی جبکہ گے ہوجائیں صفر قرضے گردشی تک 2020 دسمبر31،

 لئے کے تعاون میں شعبے کے زراعت ساتھ کے ٓازربائیجان ‘معاہدے کے بھرتیوں کی مزدوروں درمیان

 اکیڈمی ،اقبال خاتمے کے بجٹ گفٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ مختص لئے کے ڈویژنوں اور وزارتوں تمام‘معاہدے

 کی ہأوس منسٹر پرائم اور تقرری کی جج اسمگلنگ اینٹی اینڈ ٹیکسیشن گورنرز،کراچی ٓاف بورڈ لئے کے

 لئے کے یونیورسٹی اس ہے، گئی دی منظوری اصولی کی قیام کے یونیورسٹی انجینئرنگ چین پاک جگہ

 ای متعلق سے اضافے میں قیمتوں کی مصنوعات پٹرولیم نے کابینہ‘کریگا فراہم فنڈز کے ارب400 چین

کردی توثیق کی اقدامات کے خزانہ وزارت اور فیصلے کے سی سی ‘ 

30  ون کی مدارس ان‘ ہے گیا کیا منسلک سے ان نہیں ماتحت کے تعلیم محکمہ کو مدارس ہزار

 کی بچوں ‘گا جائے کیا مرتب ڈیٹا کا والوں پڑھنے ٓاکر سے ملک بیرون میں مدارس ‘ہوگی ونڈورجسٹریشن

 شفاف کو نظام کے مانیٹرنگ کی اکأونٹس کے مدارس‘گی جائے کی ٹریننگ ووکیشنل اور بلڈنگ کیپسٹی

 کمی میں قیمتوں کی دوأوں ‘جائیگا چالیا تحت کے شپ پارٹنر پرائیویٹ پبلک ملزکو اسٹیل‘گا جائے بنایا

 سیکرٹرز چیف وزراءاعلی، نے خان عمران وزیراعظم‘ہے گئی کی بچت کی روپے ارب7 ذریعے کے

 اندوزی ذخیرہ دوران کے المبارک رمضان کہ ہیں دی ہدایات واضح وزراءکو کے پیداوار و صنعت اور

 لیا ایکشن سخت خالف کے بھیڑوں کالی شامل میں افسران اور مافیا والے کرنے پیدا بحران ،مصنوعی

 بعدمعاون کے اجالس کے کابینہ وفاقی صدارت زیر کی خان عمران کو منگل اظہار کا خیاالت ان۔ جائے

 میڈیا نے ایوب عمر ڈویژن پٹرولیم و بجلی وزیر وفاقی اور اعوان عاشق فردوس ڈاکٹر اطالعات خصوصی

 کرنے ختم بجٹ گفٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ نے کابینہ کہ بتایا نے اعوان عاشق فردوس۔کیا ہوئے دیتے بریفنگ کو

 فارما‘گا پڑے کرنا سے جیب اپنی کو وزیر خرچہ کا پانی چائے اب بعد کے جس ہے دی منظوری کی



 اور ہے ٓائی کمی میں قیمتوں کی دوائیوں میں نتیجہ کے چیت بات سے اداروں متعلقہ اور کمپنیوں سوٹیکل

 سخت پر قیمتوں کی ضروریہ اشیائے کہ گیا بتایا کو کابینہ۔ہے ہوئی بچت مجموعی کی روپے ارب 7.15

 وزیر۔سکے ہو فائدہ کا ریلیف گئے دیئے تحت کے پیکج رمضان کو ٓادمی عام تاکہ ہے رہی جا رکھی نظر

 کہ یاگیا بتا ہوئے دیتے بریفنگ کو کابینہ پر مذاکرات جاری سے المدارس وفاق سے جانب کی تعلیم

 گے،مدارس ہوں شامل میں نظامی درس مضامین گی،الزمی کرے رجسٹر کو مدارس تمام تعلیم وزارت

 میں فراہمی کی وسائل مالی اور تعلیم تکنیکی میں مدارس تعلیم ،وزارت ہیں رہے ہو منسلک سے حکومت

 گئے لئے ءمیں2019 مئی 3 مورخہ منعقدہ اجالس کے سی سی ای نے کابینہ۔گی کرے فراہم معاونت

 جائے کی تجدید کی الئسنس سیلولر پر ڈالر ملین 449 کہ کیا فیصلہ نے کابینہ۔دی کر توثیق کی فیصلوں

 یونیورسٹی۔ گئی دی منظوری اصولی کی قیام کے انجینئرنگ ٓاف یونیورسٹی چائنہ پاک میں اجالس۔ گی

 کیا پر میں مدت کی ماہ تین ٓائندہ کو ٓاسامیوں خالی تمام کہ کیا فیصلہ نے کابینہ۔گی ہو محیط پر ایکڑ 125

۔ دی منظوری کی کرنے پیش سامنے کے پارلیمنٹ کو رپورٹ ساالنہ کی پی سی ای ایس نے کابینہ۔ جائے

 ارب 1806 قرضے گردشی وقت اس تو بنی حکومت کی ٓائی ٹی پی جب کہ بتایا نے عمرایوب پر موقع اس

 سال مالی۔ تھے قرضے گردشی کے ارب450 میں شعبے کے بجلی صرف‘ تھے چکے پہنچ تک روپے

 کے ماہ پانچ۔ ہوا اضافہ کا روپے ارب 450 میں قرضوں گردشی میں سال ایک محض ءمیں18- 2017

 رقم اضافی کی ارب 61میں مد کی وصولیوں کی رقوم االدا واجب اور تھام روک کی چوری بجلی دوران

 ٓائندہ وصولیاں اضافی گی، جائے پہنچ تک ارب 80 تک اختتام کے سال رواں کہ جو ہے گئی کی وصول

 توقع کی جانے کئے اکٹھے روپے ارب 190 ءتک2020 جون جبکہ گی جائیں پہنچ تک ارب 110سال

۔ہے  
 


