
  

( دس بجے منعقد ہونے والے بلوچستان 10.00ء بوقت صبح)2016/ اپریل  11بروزسوموار مورخہ

 صوبائی اسمبلی کے اجالس کی ۔

 ترتیب کارروائی۔

 

 1۔ تالوت قرآن پاک وترجمہ۔ 

۔ وقفہ سواالت۔2  

 (علیحدہ فہرست میں مندرج سواالت دریافت اور ان کے جوابات دیئے جائیں گے)

 3 ۔یسر کاری کارروائ ۔

 

منجانب :۔سردار غالم مصطفی خان ترین صوبائی وزیر،محترمہ ثمینہ  65۔ مشترکہ قرارداد نمبر 1

خان،محترمہ حسن بانو رخشانی،محترمہ کشور احمد جتک محترمہ شاہدہ روف،محترمہ معصومہ حیا 

ت ،محترمہ عارفہ صدیق ،محترمہ ڈاکٹر شمع اسحاق، محترمہ راحت جمالی ،محترمہ سپوژمئی 

چکزئی ،اراکین صوبائی اسمبلی۔ا  

ہر گاہ کہ زیارت جو صوبہ بلوچستان کا ایک پرفضا اور سرسبز عالقہ ہونے کے عالوہ قائد اعظم 

ریزیڈنسی کی وجہ سے تاریخی اہمیت بھی رکھتا ہے ۔اور سیروسیاحت کے حوالے سے بھی صوبہ میں 

 ایک منفردحیثیت رکھتا ہے۔

لہذایہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے ۔  قرار دیا

   کہ زیارت کو سیاحتی مرکز

      جائے۔ تاکہ بلوچستان کے اس خوبصورت عالقہ سے صوبہ اقتصادی طور پر مستفید ہوسکے ۔

 ایوان کی کارروائی۔

 قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کا پیش کیا جانا۔
عات چیئر پرسن قائمہ کمیٹی برائے قواعد و انضباط کار و استحقاقات کی جانب سے ۔الف۔مشیر اطال4

کے 1974اسمبلی کے قواعد وانضباط کار مجریہ   

قاعدہ  A-170  (کونسل آف چیئرمین (کا ترمیمی مسودوہ کی بابت کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں

کے بعد نیا قاعدہ نمبر 170کے تحت قاعدہ نمبر 233نمبر  

 گے۔

 

)ب(محترمہ یاسمین لہڑی ، تحریک پیش کریں گی کہ اسمبلی کے قواعد وانضباط کار  170

کے تحت قاعدہ نمبر233ء کے قاعدہ نمبر1974مجریہ  

کونسل آف چیئرمین ( کا ترمیمی مسودہ کو کمیٹی کی سفارشات کے بموجب فی الفور زیر غور الیا 

 کے بعد نیا قاعدہ نمبرA-170(جائے۔

ء کے 1974ڑی، تحریک پیش کریں گی کہ اسمبلی کے قواعد وانضباط کار مجریہ۔ محترمہ یاسمین لہ

  )ج(  170کے تحت قاعدہ نمبر233قاعدہ نمبر

)کونسل آف چیئرمین ( کا ترمیمی مسودہ کو کمیٹی کی سفارشات کے بموجب منظور کیا 170           

کے بعد نیا قاعدہ نمبر               A– جائے۔  



 

 

،  کوئٹہ سیکرٹری  

ء بلوچستان صوبائی اسمبلی2016اپریل 11مورخہ   

 


