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  صوبائی اسمبلی کے اجالس کی

 

۔ ترتیب کارروائی  

 

 1۔ تالوت قرآن پاک و ترجمہ 

2015 16-  2 ۔ تخمینہ جات ضمنی میزانیہ بابت سال  

پر رائے شماری2015 -16ضمنی مطالبات زر بابت سال  

 رواں اخراجات

  

1مطالبہ زر نمبر.  

  

سو روپے 4ہزار 41الکھ 95کروڑ 3وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو

سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی 

برداشت کرنے پڑیں گے۔‘‘سٹا مپس’’ کے دوران بسلسلہ مد2016جون30سال کے اختتام  

  

2مطالبہ زر نمبر.  

 5ہزار47الکھ 3کروڑ 53وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو ایک ارب 

ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی    روپے سے متجاوز نہ83سو

برداشت   پولیس’’ کے دوران بسلسلہ مد2016جون30اختتام  جائے جو مالی سال کے

 کرنے پڑیں گے۔

  

3بہ زر نمبر۔مطال  

  

روپے 26سو4ہزار 82الکھ  1کروڑ8وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو 

سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی 



برداشت   بسلسہ مد جیل اور قید و بندمقامات کے دوران2016جون30سال کے اختتام

۔کرنے پڑیں گے  

  

4بہ زر نمبر۔مطال  

5مطالبہ زر نمبر۔  

 1ہزار92الکھ 60کروڑ  33وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو 

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی 79سو

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30جائے جو مالی سال کے اختتام

برداشت کرنے پڑیں گے۔‘‘  

  

6مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزارروپے سے 66الکھ 85کروڑ  49وزیر خزانہ تحریک پیش کریں کہ ایک رقم جو 

  متجاوز نہ ہو

وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی سال کے 

برداشت کرنے پڑیں ‘‘ورکس اربن بی واسا ’’ کے دوران بسلسلہ مد2016جون30اختتام

 گے۔

  

7زر نمبر۔ مطالبہ  

  

الکھ 97کروڑ 43ارب 4وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گےکہ ایک رقم جو 

سوروپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء 2ہزار12

الکھ 29کروڑ  6وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو ایک ارب

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے  30سو 5ہزار94

کے دوران بسلسلہ مد 2016جون30عطاء کی جائے جو مالی سال کے اختتام

برداشت کرنے پڑیں گے۔  ورکس سول’’  

  



ثا نوی تعلیم ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30کی جائے جو مالی سال کے اختتام

 برداشت کرنے پڑیں گے۔‘‘

  

8مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزار 54الکھ 37کروڑ  5وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی 49سو4

برداشت ‘‘بہبود آبادی ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30جائے جو مالی سال کے اختتام

 کرنے پڑیں گے

  

9نمبر۔ مطالبہ زر  

  

سو  8ہزار 91الکھ26کروڑ  26وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو 

روپے سے متجاوزنہ ہووزیراعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے 69

ایڈمنسٹریشن آف سپورٹس ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30جو مالی سال کے اختتام

پڑیں گے۔ ودیگر تفریحی سہولیات برداشت کرنے  

  

10مطالبہ زر نمبر۔  

  

سو 2ہزار 86الکھ 68کروڑ  4وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیراعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے 60

برداشت کرنے ‘‘لینڈ ریونیو ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30جو مالی سال کے اختتام

 پڑیں گے۔

  

11مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزارروپے سے  64الکھ 37کروڑ  4انہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جووزیر خز

 متجاوز نہ ہو



وزیراعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی سال کے 

برداشت کرنے پڑیں گے۔‘‘محکمہ ماہی گیری ’’ کے دوران بسلسلہ مد2016جون30اختتام  

  

12مطالبہ زر نمبر۔  

  

سو 1ہزار97الکھ 13کروڑ  40ک پیش کریں گے کہ ایک رقم جووزیر خزانہ تحری

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے 98

برداشت کرنے ‘‘آبپاشی ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30جو مالی سال کے اختتام

 پڑیں گے۔

  

13مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزار  97الکھ 24کروڑ 76ارب 3گے کہ ایک رقم جو وزیر خزانہ تحریک پیش کریں 

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے 85

برداشت ‘‘محکمہ توانائی ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30جو مالی سال کے اختتام

 کرنے پڑیں گے۔

  

14مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزارروپے سے  75الکھ 57کروڑ 8ے کہ ایک رقم جو وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گ

متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی سال 

 برداشت کرنے پڑیں گے۔‘‘سبسیڈ یز ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30کے اختتام

  

15مطالبہ زر نمبر۔  

  

روپے 70ہزار  72الکھ 37کروڑ 27وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو 

سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی 



 Public ‘‘پبلک ڈیبٹ ) ڈسچارجڈ( ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30سال کے اختتام

Debt Discharged گے۔""برداشت کرنے پڑیں 

  

  

  

  

 ترقیاتی اخراجات

  

16مطالبہ زر نمبر۔  

  

الکھ روپے سے متجاوز 65کروڑ 91وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو

نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی سال کے 

برداشت کرنے ‘‘پبلک آرڈر اینڈ سیفٹی آفیئرز’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30اختتام

 پڑیں گے۔

  

17مطالبہ زر نمبر۔  

  

 76الکھ 29کروڑ 96ارب 8خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو وزیر

ہزارروپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی 

اقتصادی خدمات ’’ کے دوران بسلسلہ مد2016جون30جائے جو مالی سال کے اختتام

برداشت کرنے پڑیں گے۔‘‘  

  

18مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزار  35الکھ 19کروڑ  11ارب1وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو 

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو 

برداشت ‘‘ما حولیاتی تحفظ ’’کے دوران بسلسلہ مد 2016جون30مالی سال کے اختتام

 کرنے پڑیں گے۔



  

  

  

91مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزار  69الکھ42کروڑ  63ارب 7وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو 

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو 

برداشت ‘‘ہاوسنگ اینڈ کمیونٹی ’’ کے دوران بسلسلہ مد2016جون30مالی سال کے اختتام

 کرنے پڑیں گے۔

  

20بر۔مطالبہ زر نم  

  

ہزارروپے سے  95الکھ 98کروڑ  62وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو

متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی سال 

 برداشت کرنے پڑیں گے۔‘‘صحت ’’ کے دوران بسلسلہ مد2016جون30کے اختتام

  

21مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزار روپے سے  50الکھ 34کروڑ3تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو  وزیر خزانہ

متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی سال 

برداشت کرنے ‘‘تفریحی ثقافت و مذہب ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30کے اختتام

 پڑیں گے۔

22مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزار  25الکھ  56کروڑ21ارب  2وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو 

روپے سے متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو 

برداشت کرنے ‘‘تعلیمی امور’’ کے دوران بسلسلہ مد2016جون30مالی سال کے اختتام

 پڑیں گے



  

23مطالبہ زر نمبر۔  

  

ہزار روپے سے  49الکھ95کروڑ  7خزانہ تحریک پیش کریں گے کہ ایک رقم جو وزیر 

متجاوز نہ ہو وزیر اعلٰی کو ان اخراجات کی کفالت کیلئے عطاء کی جائے جو مالی سال 

 برداشت کرنے پڑیں گے۔‘‘سماجی تحفظ ’’کے دوران بسلسلہ مد2016جون30کے اختتام

  

وعی عام بحث۔پر بحیثیت مجم 2016-17میزانیہ بابت  -3  

  

سیکرٹری         کوئٹہ  

جون 

بلوچ                                                                                                   ء2016

 مورخہ 22 ستان صوبائی اسمبلی

 


