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مقرر 4 سے 10 اوقات دفتری میں رمضان موخر، اضافہ میں قیمتوں پٹرولیم  
 کرتے مٔوخر فیصلہ کا اضافے میں قیمتوں میں مصنوعات پٹرولیم نے حکومت وفاقی) جنگ نمائندہ( باد ٓا اسالم

 الگو میں پنجاب نظام بلدیاتی کا طرز خیبرپختونخوا نے کابینہ وفاقی‘ہے دیا بھجوا کو سی سی ای معاملہ ہوئے

 گردشی کے ارب 1300 کرنے، بجے 4 دوپہر تا بجے 10 صبح اوقات دفتری دوران کے المبارک رمضان کرنے،

 سول ٓاف کوڈ بل، کے دینے حق میں وراثت کو خواتین قیام، کے اتھارٹی جسٹس اینڈ ایڈ لیگل ٓاڈٹ، کے قرضوں

 پر نشاندہی کی کرپشن میں اداروں سرکاری۔ہے دیدی منظوری کی بلوں7 سمیت بل کے ترمیم میں پروسیجر

 کیلئے غداروں ‘گی جائے کی سازی قانون کیلئے جس کریگی نادراجاری سرٹیفکیٹ وراثت‘گا ملے انعام فیصد20

 کابینہ نے اعوان عاشق فردوس ڈاکٹر خصوصی معاون کی وزیراعظم اظہار کا خیاالت ان۔ ہوگی پالیسی زیروٹالرنس

 ڈاکٹر۔ گیا کیا غور پر ایجنڈے نکاتی 13 میں اجالس کہ بتایا نے انہوں۔  کیا میں بریفنگ کو بعدمیڈیا کے اجالس

 کیلئے اس۔ گا ئے جا الیا نظام بلدیاتی پر طرز کی پختونخواہ خیبر میں پنجاب کہ بتایا نے اعوان عاشق فردوس

بل میں اسمبلی پنجاب  

 اربن تمام۔ گی جائیں بنائی پنچایت ہزار22 بھی میں پنجاب طرح کی کونسل ولیج کی پی کے۔ ہے دیاگیا کر پیش

 کرنے پیش میں اسمبلی قومی بل نئے سات کہ یا بتا نے عات اطال وزیر۔ ہوگا ماڈل گورنینس سیلف الگ میں ایریاز

 نادار سے اس۔ گی ئے جا کی قائم تھارٹی جسٹس اینڈ ایڈ لیگل ایک۔  ہیں بل ریفارم لیگل پانچ۔ ہے گیا کیا فیصلہ کا

 کہ ہے یہ کامقصد جس ہے رائٹس اپرٹی پر ویمن ف ٓا رسمنٹ انفو بل دوسرا۔ گا ملے تحفظ کو لوگوں غریب اور

۔  ہے بل)  ترمیمی( پروسیجر سول ٓاف کوڈ تیسرا۔ئے جا یا بنا یقینی کو ملنے حصہ کا ان میں وراثت کو خواتین

 دوران کے سال دو سے ڈیڑھ فیصلہ کا کیس سول۔ گا ئے جا دیا بنا وقات اال نظام کرکے ترمیم میں دیوانی ضابطہ

 کرانے وراثت وقت اس۔ ہے کا اجراء کے سرٹیفیکیٹ سکسیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن ٓاف لیٹر بل چوتھا۔گا ہو الزمی کرنا

 کے دن پندرہ‘گا ئے جا دیا کر منسلک سے نادرا سرٹیفیکیٹ کا وراثت یا جانشینی اب۔  ہیں جاتے لگ سال کئی میں

 کامقصد اس ‘ہے قیام کا کمیشن لینس ویجی اینڈ پروٹیکشن بلور وسل بل پانچواں‘گا ئے جا مل سرٹیفکیٹ یہ اندر

 دو۔گی ئے جا دی انعام بطور رقم فیصد20 پر نشاندہی کی کرپشن۔ ہے تھام روک کی کرپشن میں اداروں سرکاری

 سے ہراسانی جنسی کو بچوں ہےجسکامقصد بل الرٹ زینب ایک۔ گے جائیں کرائے متعارف بل کے حقوق انسانی

 مایہ سر۔ہے کرنا ممانعت کی دینے ا سز جسمانی کو طلبہ میں اسکولوں یعنی بل پنشمنٹ کارپورل دوسرا ‘ہے بچانا

 بجلی میں رمضان کہ کہا نے انہوں۔ہے گیا دیا کر شامل کمپنی ہولڈنگ بطور میں پی سی ای ایس کو لمیٹڈ پاکستان

۔ہے دی بنا کمیٹی ایک نے اعظم وزیر کیلئے اس گی ئے جا بنائی عملی حکمت کیلئے بچنے سے لوڈشیڈنگ کی  


