بروز سوموار مورخہ 26ستمبر  2016بوقت شام  4:00بجے منعقد ہونے والے بلوچستان صوبائی
اسمبلی کے اجالس کی۔
ترتیب کارروائی
۱۔ تالوت قران پاک و ترجمہ
2۔ وقفہ سواالت
علیحدہ فہرست میں مندرج سواالت دریافت اور ان کے جوا بات دیئے جائیں گے۔
3۔ سر کاری کارروائی
اعلی بلوچستان اور محترمہ
مشترکہ قرارداد نمبر72منجانب;۔ جناب حاجی محمد خان لہڑی مشیر وزیر
ٰ
یاسمین لہڑی رکن اسمبلی
ہر گا ہ کہ پٹ فیڈر کے اضافی کینالز کی تعمیر پر 2004ء میں کام شروع ہوا تھا۔ اور اس پر تاحال
صرف 30فیصد کام مکمل ہو چکا ہے۔جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں،لیکن یہ اسکیم آج تک
التواء کا شکارہے۔
لہذا یہ ا یوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ پٹ
فیڈر کے اضافی کینالز کے باقی ماندہ کام کو مکمل کرنے کے لیئے عملی اقدامات اٹھائے۔ تاکہ عالقے
کے عوام میں پائی جانے والی مایوسی اور احساس محرومی کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔
مشترکہ قرارداد نمبر 73منجانب ؛۔ جناب رحمت صالح بلوچ صوبائی وزیر ،جناب حاجی محمد خان
لہڑی مشیر وزیراعلی ،پرنس احمد علی احمدزئی ،اورمیر خالد خان النگو اراکین اسمبلی ۔
ہرگاہ کہ1981میں واپڈا اور بلوچستان حکومت ایریگیشن کے مابین ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں (کے
ڈبلیو ایس بی) کو پابند کیا گیا کہ وہ بلوچستان حکومت کو واجبات کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے
اور تواترکے ساتھ ادائیگی کی جائے گی۔ لیکن تا حال اب تک کوئی بھی ادائیگی عمل میں نہیں الئی
گئی ۔ واضح رہے کہ یہ رقم 10ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔
(کے ڈبلیو ایس بی) اپنے صارفین سے ہر ماہ وصولی کررہی ہے اور بتدریج اضافہ بھی تجارتی
بنیادوں پر لے ر ہی ہے۔ مگر بلوچستان کو اس کے اپنے آبی وسائل کے واجبات سے محروم رکھ کر نا
انصافی کی جارہی ہے۔
لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے ۔کہ وہ آبی وسائل کے واجبات کی ادائیگی کو یقینی
بنانے کے لئے سندھ حکومت سے رجوع کرے۔
مشترکہ قرارداد نمبر  74منجانب:۔ جناب رحمت صالح بلوچ ،صوبائی وزیر اور جناب پرنس احمد علی
احمدزئی رکن اسمبلی
چونکہ معزز عدالت عظمی پاکستان نے  8ستمبر  2015کے دن ایک اہم فیصلہ دیتے ہوئے ملک کے
تمام دفاتر میں اردو کو بطور سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا۔

لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتاہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ  8ستمبر
کے دن کو قومی زبان کا دن قرار دینے کا اعالن کرے۔
سیکرٹری کوئٹہ ،
26ستمبر  ،2016بلوچستان صوبائی اسمبلی

