مسعود شریف خان خٹک کا منشور
اگر کرک کے عوام کی خواہش کننے مطننابق مسننعود شننریف خٹننک نننے NA-
15کے لئے آنے والے انتخابات میں حصہ لیا تو ان کا خٹک قوم کے چھنوٹے بنڑے
فرد سے عہد ہے کہ مندرجہ ذیل منشور کو عملی جامہ ہر صورت پہنایا جننائے گننا
چاہے مسعود شریف خٹک ایک آزاد امینند وار یننا کسننی بھننی پننارٹی کننے ٹکننٹ پننر
الیکشن لڑے اور آپ کی مخلصانہ اور رضاکارانہ تعاون سے کامیاب ہو۔
یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ آپ یعنننی خٹننک قننوم کننے ووٹننر پننر پہلننی ذمننہ
داری یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں تاکہ مننندرجہ ذیننل منشننور کننو
عملی جامہ پہنایا جاسکے۔یاد رہے کہ یہ منشور آپ کننی آنننے والننی نسننلوں کننی
تقدیر کا ضامن ہوسکتا ہے۔
یہ سب کچھ کہنے کے بعد مسعود شریف خٹک کی جانب سے یہ کہنا
ضروری ہے کہ وہ پیسہ،گاڑی ،تمبو ،بلیک میلنگ،ڈرانا ،دھمکانا یا کسی بھی
قسم کےغیر مہذب طریقے اختیار کرکے الیکشن جیتنے پر یقین نہیں رکھتے۔
اگر انہوں نے آپ کی خواہش پر الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا تو پہلننی ذمننہ داری
آپ کی ہوگی کہ ان کے کندوں پر قوم کی ترقی کا بوجھ ڈالیننں اور ان کننا یننہ عہنند
ہے کہ انشاء اللہ مندرجہ ذیل منشور کا ایک ایک حرف پننورا کیننا جننائے گننا۔ ان
کی طرف سننے یننہ بھننی عہنند کیننا جاتننا ہےکننہ  NA-15یعنننی کننرک ضننلعے کننو
پاکسننتان کننے سیاسننی نقشننے پننر اجنناگر کیننا جننائے گننا۔ پاکسننتان کننے ترقیننافتہ
پروگراموں میں بقاعدہ حصہ دلوایا جائے گا اور ان باتوں کے علوہ سب سننے بننڑھ
کر خٹک قوم کی ایک باعزت پہچان کروائی جائے گی اور کرک کو ایک مثننالی
ضلع بنانے کی حلفا ا ذمہ داری لی جائے گی۔ اس منشور کننو عملننی جننامہ پہنننانے
میں مسعود شریف خان خٹک اکیلے نہیں ہونگے بلکننہ ان کننی خننواہش ہننے کنہ
آپ سب اپنی رائے ،خواہشات اور تجاویز کے ذریعے ان کے سنناتھ شننانہ بشننانہ
چلیں ۔
اللہ تعالیی اس نیک کام میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ہم سب کو ہمننت،
قابلیت اور جرت دے تاکہ خٹک قوم کننی آئننندہ نسننلوں کننی بہننتری کننے لئننے یننہ
منصوبہ ہم پننائے تکمیننل تننک پہنچننا سننکیں۔مسننعود شننر یننف خٹننک کننی ایننک
مخلصانہ دعا ہے کہ  2018میں کوئی بھی خٹک اپنی قوم کی خاطر اپنا قیمننتی
ووٹ بل کسی للچ یا خوف اپنے ضمیر کے مطابق کاسٹ کریں۔
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منشور
کرک اب تیل اور گیس پیدا کرنے وال ضلع ہے آج کی پیدا واری
)(1تعارف:
سطح پاکستان کے لئے ایک سنہری دور کا صرف آغاز ہے ۔ایک سرسننری اننندازے کننے
تحت کرک کی تیل اور گیس کی سالنہ پیداواری مالیت چار ارب ڈالر یا چار سننو ارب
روپے ہے مزید سروے کی شدت اور نئے کنؤ ں کنی کامینابی نہ ایت حوصنلہ افزاہنے ۔
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرک میں تیل اور گیس کی پیداوار کی قدر میں اگلننے دس
سال میں کئی گنا اضافہ ہوگا ۔اگر اس میں ہمسایہ خٹک مکیننن شننکردرہ کننی پیننداوار
شامل کی جائے تو مجموعی طور پر اس علقے کو پاکستان کا اابھرتا ہننوا توانننائی پینندا
کرنے وال علقہ کہاجاسکتا ہے ۔کرک اور شکردرہ کی مشترکہ خنام تینل کنی پینندا واری
صلحیت یہ کہننتی ہننے کننہ اس علقننے میننں ایننک آئننل ریفننائنری تعمیننر ہننونی چنناہئے
تھی ۔
) (2بحث یہ تھی کہ یہ ریفائنری کوہاٹ میں ہونی چاہئے یا کرک میں لیکن آج کننل
سننے میں آتا ہے کہ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ریفائنری کوہاٹ ضلع
میں قائم کی جائے گی۔ ہم سب کننو معلننوم ہننے کننہ اس ریفننائنری کننو لگننانے کننے لئننے
کوہاٹ اور کرک کی سیاسی قوتوں میں مقابلہ تھا۔لگتا یو ں ہے کننہ کوہنناٹ ضننلع کننی
مجموعی سیا سی طاقت کرک کی مجموعی سیاسی طاقت سے کہیننں مظبننوط ثننابت
ہو ئی ہے۔ کرک اور شکردرہ نے پاکستان کی معیشت میں اہننم کننردار ادا کرنننا شننروع
کیا ہے۔ یہ کننردار اگلننے چننند سننالوں میننں مزینند بڑھننے گننا،یہنناں تننک کننہ پاکسننتان کننی
معیشت کی بحالی میں کرک ایک ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کریگا۔ جس بنینناد پننر اشنند
ضروری ہے کہ کرک اور اس کی گردونننواح کننے اضننلع کننی ترقننی تیننز سننے تیننز تننر کننی
جائے۔اس کے لئے سیاسی قوت اشد ضروری ہے جس کی مثال آپ نے آئل ریفائنری
کے معاملے میں دیکھ لیا۔
) (3کرک کے مالی سال 13-2012میں تیل وگیس کی پیداوار مالی طور پر تیننن سننو
ارب روپے تھی جننوکہ اب بننڑھ کننر چننار سننے پانننچ ارب ہننوگئی ہننے۔جننس سننے خیننبر
پختونخواہ کے صوبے کو رائلٹی کی مد میں چالیس ارب روپے ملتے ہیں اس میں سننے
کرک کے حصے میں چار ارب روپے آتے ہیں جوکہ میری نظننر میننں رتننی برابننر نہیننں ۔
آئندہ آنے والے رائلٹی کی بانٹ کے لئے ایک منصنفانہ فنارمول تل ش کنر ننا پننڑے گنا ۔
کرک کو ملنے والی رائلٹی کننو اس وقننت کننے MNAاوردو MPA’sنننے مختلننف کنناموں
میں اپنی صوابدیدی سے استعمال کیا ۔اس پر میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتننا کیننونکہ
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یہ میری اس دستاویز سے تعلق نہیں رکھتا ہے ۔ بہر حننال خٹننک قننوم سننے وعنندہ کیننا
جاتا ہے کہ MNAاور MPA’sکی صوابدیدی کے عمل کا خاتمہ کیا جائے گا۔
) (4گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران مسعود شریف خٹک نے اس معاملے پر غور کیا کننہ
آخر کوئی ایسا طریقہ نکال جائے کہ رائلٹی اور کرک میں آنے والے مختلف فنڈز کوکسی
ادارے کے تحت استعمال میں لیا جائے۔ اس دور رس سوچ کا تعلننق کننرک اور خٹننک
قوم کی ترقی سے تعلق رکھتی ہے اور یہی واحد طریقننہ ہننے کننہ MNAاور MPAsکننی
صوابدیدی ختم کی جائے اور عوام کو اپنے وسائل پر با اختیار کیا جائے۔

مقاصد

) (5اپنی دو ررس ترقیاتی سوچ کے ذریعےمسعود شریف خٹک مننندرجہ ذیننل مقاصنند
حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
) (aتجننارتی سننرگرمیوں) (Commercial Activitiesکننے ذریعننے ضننلع کننی
عمعمی ترقی۔
) (bتمام رائلٹی ایم این اے فنننڈ،ایننم پننی اے فنننڈ ز اور مختلننف قسننم کننے گرانٹننس جننو
حکومت کی طرف سےگا ہے بہ گا ہے الٹ کئے جاتے ہیں ایک شنفاف طریقنے سنے
استعمال کئے جائیں اور یہ کہ ایسے منصوبوں میں استعمال کئے جائیں جو مجمننوعی
طور پر کرک کے عوام کی زندگی پر اچھا اثر کریں۔
) (cضننلع میننں روز گننا کننے مواقننع فراہننم ہننوں جننس سننے ہنننر مننند اور مننزدور طبقننہ )
 (Skilled & Unskilledمستفید ہوں۔
) (dضلع کےوسائل /آمدنی کا اگلے پاننچ سنال) (23-2018مینں ایسنے طریقنے سنے
استعمال کیا جنائے ت اکہ کنرک کنو لکنر ترقینافتہ ضننلعوں ک ی صنف مینں کھنڑا کردینا
جائے۔
) (eکرک کے عوام کو اپنی تقدیر کا مالک بنایننا جائےگاتنناکہ وہ عننوامی نمائننندوں اور
سرکاری انتظامیہ کے محتاج نہ ہوں اور انہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں ایننک معمننول
کے طور پر مہیا کی جائیں گی۔
) (fان مقاصد کا حصول مشکل ضننرور ہننے،پننر ننناممکن نہیننں ۔اگننر ارادے نیننک ہننوں۔
مسعود شریف خٹک سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قدرتی وسائل سننے مننال مننال علقننہ
اور اس کے گردو نواح کے علقوں میں اگننر تیننزی سننے ترقننی نننہ ہوتننو وقننت کننے سنناتھ
ہمیں مختلف قسم کی انتشاری اور مایوسی کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑ تا ہے۔
) (6کرک کی عوام آج سینکڑوں کے تعداد سے تیل کے ٹینکننر کننرک کننے کنننؤں سننے
خام تیل لے جاتے ہو ئے روزانہ دیکھتےہیں اور جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کننو پینننے
کا پانی بھی میسننر نہیننں ہوتننا۔ایسننی محرومینناں جننذبات کننو ابھننارتی ہیننں۔جننس سننے
چھوٹے تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ایسی صورتحال پیدا ہوجاتی ہننے جننو
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قوموں کے لئے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے لیہذا کرک کی ترقننی ننناگزیر ہننے اور ہننر صننورت
حاصل کی جائے گی۔
) (7آگے بڑھتے ہوئے اپنا منصوبہ بیان کرنے سے پہلے مسعود شننریف خٹننک چنناہتے
ہیں کہ حلقہ NA-15کو آپ سمجھیں-:
NA-15 (aکا انتخابی حلقہ اور کرک کی انتظامی حدود ایک ہیں۔
 (bضننلع میننں  21یننونین کونسننل تیننن تحصننیلوں پننر پھیلننے ہننوئے ہیننں۔ یننہ تیننن
تحصیلیں کرک ،تخت نصرتی اور بانڈہ داؤد شاہ پر مشتمل ہیں۔
 (cتحصننیل تخننت نصننرتی  7یننونین کونسننلز،تحصننیل کننرک  9یننونین کونسننلز اور
تحصیل بانڈہ داؤد شاہ 5یونین کونسلز پر مشتمل ہیں۔
 (dنمائن دہ صنوبائی اسنمبلی کنے دو انتخنابی حلقننے ہینں یعن ی PK-40اور PK-
،41ان باتوں کے ساتھ ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ منتخب ہننونے کننی صننورت
میں مسعود شریف خٹک کی اشد کوشش ہننوگی کننہ ایننک تیسننرا صننوبائی حلقننہ
تشکیل کیا جائے جو کہ بنیادی طور پر تحصیل بانڈہ داؤد شاہ پرمشتمل ہو۔
NA-15 (eیعنی تمام کرک ضلع ایک ہی قبیلے پر مشتمل ہے۔ یعنی خٹک۔
) (8کرک کی ترقی کےلئے مسعود شریف خٹک کی دوررس سوچ کو عملی جامہ
پہنانے کےلئے مندرجہ ذیل ادارے قائم کرنے ہونگے۔
i
ii
iii

(a
(b
(c
(d

خٹک فاؤنڈیشن )(KFکا قیام۔
خٹک ویلفیئر ٹرسٹ ) (KWFکی تخلیق۔
فوج بحریہ ،فضائیہ ،فرنیٹر کو ر خیبر پختون کواہ،فرنٹیر کور بلوچستان،صوبائی
پولیس خیبر پختون خواہ،صوبائی پولیس بلوچستان سے ملکر مندرجہ ذیل
منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی۔
کیڈٹ کالج کرک۔
فیڈرل گورنمنٹ پبلک سکول اینڈ کالج برائے زنانہ و مردانہ۔
فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال۔
کرک میں کم از کم ایک بڑا منصوبہ،جو کہ فوجی فاؤنڈیشننن اور خٹننک فاؤنڈیشننن
کی اشتراک سے قائم کیا جائے جس میں کرک کی بڑی تعداد میننں ریٹننائر ہننونے
والے فوجیننوں اور دیگننر Ex-Servicemenاور ان کننی اولدوں کننو روزگننار کننے
مواقع فراہم کئے جائیں۔

نوٹ:
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یہ ترقیاتی منصوبے فوج اور دیگر سروسز سے حق کے طور پر مانگے جائیں گے چونکہ
کرک کے خٹک مندرجہ بال تمام فوجی اور نیم فوجی اداروں کننو بننے پننناہ افننرادی قننوت
فراہم کرتے ہیں۔یہاں تک کہ جہلم ضلع کے بعد افننرادی قننوت فراہننم کرنننے میننں کننرک
دوسرے نمبر پر ہے۔اب وقت آگیا ہے کہ یہ فوجی اور نیم فوجی ادارے کرک کے سننابق
فوجیوں کی خدمات کا صلہ انہیں مندرجہ بننال منصننوبوں کننے ذریعننے دیننں تنناکہ ان کننے
بیٹے اور بیٹیوں کو وہ سہولتیں فراہم ہوں جننن سننے وہ مسننتفید ہننوتے ہننوئے اپنننے آبنناؤ
اجداد سے بہتر زندگی گزار سکیں۔مسلح افواج اور ان کننے نیننم فننوجی ادارے ،کننرک کننے
سابق سروس مین کو یہ قرض ادا کرنے کے مرہونن منت ہیں۔
(e

اس بات کو یقینی بنانا کہ کرک کی ضلعی انتظامیہ،عوامی نمائندوں اور دوسری
اثر انداز ہونے والی شخصیات کی مداخلت سے آزاد ہوں۔

)(9خٹک فاؤنڈیشن -:اس ادارے کنے ذریعننے شنفاف ترقیناتی سنرگرمیاں عمنل
میں لئی جائیں گی جنکی منصوبہ بندی اور نگرانی بھی خٹک فاؤنڈیشن کے ذریعے
ہو گی ۔اس مقصد کو حا صل کرنے کےلئے خٹک فاؤنڈیشن مننندرجہ ذیننل پننر مشننتمل
ہوگا۔
)(aچیئر مین:
یہ تجویز کی جاتی ہے کہ آئن دہ کنے منتخنب ہنونے والننے اینم اینن اے کنو خٹنک
فاؤنڈیشن کا چیئر مین ہونا چاہیئے اور یہ رسم مستقل بنیاد پر ہوگی چیئر میننن صننرف
اس صورت میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہوگا جبکہ کسی بھی منصوبے کے حق یا اختلف
میں فیصلہ ڈائیریکٹرزکے درمیان تعطل کا شکار ہو جائے۔
) (bڈائیریکٹرزMPA (۱) :حلقہ PK-40
)MPA (۲حلقہ PK-41
) (۳اگر PK-40کا ایم پی اے تحصیل کرک سے ہو تو اس صننورت
میں بانڈہ داؤد شاہ سے انتخابات میں حصہ لینننے وال امینند وار جننس
نے بانڈہ داؤد شاہ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کئے ہننوں تننو وہ
بھی ڈائیریکٹر ہوگا ۔اسی طننرح اگننر ایننم پننی اے تحصننیل بانننڈہ داؤد
شاہ کا ہو تو وہ امیدوار ج و کنر ک تحصنیل کنا باشنندہ ہنو اور کنرک
تحصیل میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کئے ہوں ڈائیریکٹر ہوگا۔
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) (۴کرک کی ہر تحصیل سے اور کرک شنہر سنے اینک اینک غینر
سیاسی ڈائیریکٹر لیا جائے گا۔انتخاب کا طریقننہ کاربعنند میننں ایننک
مشاورتی عمل سے طے ہوگا۔
) (۵کننرک کننے پڑھننے لکھننے نوجننوان طبقننے کننو نمائننندگی دینننے
کےلئے ان سے ایک ڈائیریکٹر لیا جائے گنا ج و ماسنٹر ڈگنری ہولنڈر
ہو اور عمر  25سے 30سال تک ہو۔
خٹک ننفاؤنڈیشن نن ننکاایک ننبورڈ ننآف ننڈائیریکٹرز ننقائم ننکیا ننجائے ننگا نن۔ہر
نوٹ-:
ڈائیریکٹرکاایک ووٹ ہوگا۔ایک بار پھر دہرایا جارہا ہے کہ چیئر مین کا ایننک کاسننٹنگ
ووٹ ہوگاجو Deadlockکی صورت میں کاسٹ کیا جا سکے گا۔

خٹک فاؤنڈیشن کی ڈیپارٹمنٹس/ڈویژن
) -:CEO (10یہ خٹک فاؤنڈیشن کو روزمرہ طور پر چلنے کا ذمہ دار ہوگااور
چیئرمین خٹک فاؤنڈیشن کو جوابدہ ہوگا۔
)-:M.D (11

یہ سی ای او خٹک فاؤنڈیشن کو جوابدہ ہوگا۔

) (12مالیاتی ڈویژن -:جو ننبھی ننرائلٹی ،ننایم نناین نناے ننفنڈ،ایم ننپی نناے ننفنڈ نناور نندیگر
سرکاری فنڈ ضلع کرک کو دئے جائیں گے اس مالینناتی ڈویننژن کننے ذریعننے وصننول کئننے
جائینگے اورایک جامع منصوبے کے ذریعے یہ فنڈز یہ ادارہ زیر اسنتعمال لئنے گننا۔ اس
ادارے کے سننربراہ کننا تقننرر ایننک مناسننب Corporateعمننل کننے ذریعننے کیننا جننائے
گاجس کی توثیق بورڈ آف ڈائیریکٹرز کے ووٹ سے ہوگی۔اس پوزیشن کےلئے کرک کننا
رہائشی ہونا لزمی ہوگا۔
) (13منصوبہ بندی ڈویژن :منصوبہ ننبندی ننڈویژن ننکو ننمالیاتی ننڈویژن ننسال ننکےلئے
بجٹ سے آگاہ کریگا۔منصوبہ بننندی ڈویننژن سنال کنی بجنٹ کننے مطننابق منصنوبے تینار
کریگا۔ بجنٹ کننے علوہ بھنی منصننوبے تینار کئننے جنائیں گےجنن کےلئننے شناید درکنار
فنڈزموجود نہ ہوں۔منصننوبہ بنندی ڈوینژن سفارش ات پینش کریگنا کنہ درکنار فن ڈز کیسنے
حاصل کئے جاسکتے ہیں۔
مقررہ وقت پر بلئننے گئننے بننورڈ آف ڈائیریکننٹرز میٹنننگ کننو سننب منصننوبوں کننی
پلننگ اور درکار بجٹ پیش کی جائے گی جہاں ووٹ کے ذریعے طے کیا جائے گننا کننہ
منصوبوں کی ترجیحات کیا ہونگی اور کیسے ان کی فنڈنگ ہوگی۔یاد رہے کہ ہم نے یہ
وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آپ کے وسائل کا مالک بنائیں گے۔ اس پس منظر میں آپ یہ
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سوچیں کہ جو بورڈ آف ڈائیریکٹرز جو کہ آپ کے منتخننب اور غیننر منتخننب نمائننندوں
پر مشتمل ہیں آپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔جب یننہ سننب مننل کننر ووٹ کننی منظننوری
دیں گے تو یہ آپ سب کی منظننوری تصننور کننی جاسننکتی ہےاور اس طننرح اگننر آپ یننہ
سوچیں تو آپ کو اپنے وسائل پر ملکیت حاصل ہوجاتی ہے۔
 (aکنسٹرکشن کمپنی :یہ نن ننکمپنی ننخٹک ننفاؤنڈیشن ننکی ننملکیت ننہوگی ننجو
مواصلت اور سول کاموں کے مینندان میننں ہننر وہ منصننوبہ جننس کنو بننورڈ آف گننورنر نننے
منظوری دی ہو مکمل کر سکے۔پہلے پانچ سالوں میں کرک ضننلعے میننں ہننر تعمیراتننی
اور مواصننلتی ٹھیکننے اس کمپنننی کننو دئننے جننائیں گےاس طننرح  2018اور 2023کننے
دوران خٹک کنسٹرکشن کمپنی اس قدر مظبوط ہو گی کہ پاکسننتا ن کننے ہننر کننونے میننں
اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والے ٹینڈرز میں حصہ لے سکے گی۔اس طننرح جننو بھننی
ٹھیکے اس کمپنی کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہننوگی وہ خٹننک فاؤنڈیشننن کننے
آمدن کا ذریعہ بنیں گے۔یہاں یہ کہنا ضننروری ہننے کننہ جیسننے جیسننے یننہ کمپنننی ترقننی
کرتی جائے گی اس میں آسامیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔یہ بھی یاد رہننے کنہ اس
کمپنی میں ملزمت کرنے والے لزمااکرک ضلعے کننے باشننندے ہننونگے۔مثل ا اگننر خٹننک
کنسٹرکشن کمپنی کو پاکستان بھر میں سی پیک ،گوادر،این ایننچ اے،مننوٹر وے جیسننے
پراجیکٹ حاصل ہو تو وہاں بھی اس کمپنی میں لزما ا کرک کے باشندے کام کریں گے۔
اب اگر آپ سوچیں تو اس عمل سے خٹک قوم کی پیشہ ور /ہنر مند اور مزدور طبقننے
کو روز گار کے مواقع حاصل ہونا شننروع ہننو جننائیں گننے۔اگننر آپ تھننوڑی اور گہننری نظننر
ڈالیں تو آپ پر ظاہر ہوگا کہ تجویز شدہ خٹک کنسٹرکشن کمپنی جننو کننہ آپ ہننی کننے
وسائل سے وجود میں آئے گی وہ خٹک فاؤنڈیشن کے لئےذریعہ آمدن اور آپ کو ذرائننع
معا ش پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔اس طننرح خٹننک قننوم خٹننک فاؤنڈیشننن کننے ذریعننے
سے آہستہ آہستہ اپنے وسائل کی مالک بنتی چلی جائے گی۔
 (bپبلک ہیلتھ سیکٹر کمپنی :یہ کمپنی بھی خٹک کنسٹرکشن کمپنی کی طرح
خٹک فاؤنڈیشن کی ملکیت ہوگی۔ 2018سے  2023کے درمیان کرک میں پبلک ہیلتھ
سننیکٹر کننے تمننام ٹھیکننے اسننی کمپنننی کننو دیئننے جننائیں گننے۔اس سننے پہلننے خٹننک
کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں جو کچھ کہا گیاوہ اس کمپنی پر بھی اسی طننرح لگننو
ہوگا۔مثل ا یہ کمپنی بھننی آہسننتہ آہسننتہ جیسننے جیسننے ترقننی کرتننی جننائے گننی پننورے
پاکستان میں پبلک ہیلتھ سیکٹر کننے منصننوبوں میننں ٹھیکننے حاصننل کننرے گننی اور اس
کمپنی میں بھی ہر آسامی کرک ضلعے سے پر کنی ج ائے گنی۔کہنی گئنی ب اتوں کنے
علوہ اس کمپنی کے ذریعے پورے کرک ضلع میں ایک جننامع منصننوبے کننے تحننت ہننر
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گھر میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا جائےگننا اور اس کننو اسننی اثنننا )
(2023-2018میں عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا۔وضاحت کرتے ہوئےیہ کہنا ضننروری
ہے کہ پورے ضلع میننں جتنننے بھنی سننرکاری ٹیننوب ویلننز  ،چھننوٹے بننڑے ڈیمننز ،ٹینکننی
)ریزروائر(اور پائپ لئن کو اس جامع منصوبے میں ضم کیا جائے گا۔ ہمارا یننہ عہنند ہننے
کہ اس منصوبے کے ذریعے سے موجودہ اور فرسودہ پریشننر پمننپ کننا نظننام ہمیشننہ کننے
لئے دفن کردیا جائے گا۔
 (cانتظامیہ ڈویژن -:اس کے سربراہ ایک ہیو من ریسورس کے ماہر ہونگے جوتمام
انتظامی ضروریات کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہونگے۔ یہ ڈویژن تقرریاں ،تنخننواہیں،پنشننن
اور تمام انتظامی امور کا ذمہ دار ہوگا۔اس کا اپنا تنظیمنی ڈھنانچہ ہوگناجس کنی تیناری
میں ہم مصروف ہیں۔
) (14خٹک ویلفیئر ٹرسٹ :اس ننادارے ننکی ننتنظیم نن نناور ننبھاگ نندوڑ ننتقریبا ا ننخٹک
فاؤنڈیشن کی طرح ہوگی۔ اس کا بھی وہی بورڈ آف ڈائیریکٹرز ہوگا۔جس کا ذکر خٹننک
فاؤنڈیشن کےلئے کیا گیا ہے۔
) (15خٹک ویلفیئر ٹرسٹ کی فنڈنگ :خٹک ننننفاؤنڈیشن ننننکی ننننمتوقع ننننتجارتی
سرگرمیوں کے منافع سے یہ فنڈ قائم ہوگا۔یہ توقع کی جائیگی کہ خٹک قوم کے مخیننر
افراد اس ادارے کے فنڈنگ میں حصہ لیں گے۔کو شش یہ ہننوگی کننہ اننندرونی و بیرونننی
ملک عطیات دینے والوں سے باقاعدگی سے جو بھننی عطیننات جمننع کئننے جننائیں ۔
پہلے دو سالوں میں خٹننک فاؤنڈیشننن کننو رائلننٹی ملنننے والننی رقننوم سننے ایننک مناسننب
حصہ سکالر شپس کے لئے مختص کیا جائیگاجو ذہین خٹک بچوں کو دی جائیگی جننو
اندرونی و بیرونی ملک یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہو ۔بعد میں وقت کننے سنناتھ سنناتھ
جیسننے جیسننے خٹننک فاؤنڈیشننن منننافع بخننش ادارہ بنتننا جننائےتو اس کننے بننورڈ آف
ڈائیریکٹرز سالنہ طور پر اس ٹرسٹ کےلئے زیادہ سے زیادہ فنڈز میسننر کرتننے جننائیں
گے۔
) (16خٹک ویلفیئر ٹرسٹ دیگر مختلف طریقوں سے خٹک قوم کی خدمت کریگا۔
(a
(b
(c

بیرونی ملک کی اعلیی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرننے کےلئننے قنبیلے میننں
سے ذہین طالب علموں کا انتخاب اور سکالر شپ کی ادائیگی۔
اندرون ملک یونیورسٹیوں میں تعلیم کےلئے اہننل طننالب علمننوں کننا انتخنناب اور
سکالر شپ کی ادائیگی۔
یتیموں اور بیواؤں کا خیال۔
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 (dغریب لوگوں کی اولد کی باعزت طریقے سے شادی کا بندوبست ہو۔
 (eقبیلے میں غریب لوگوں کی طبی علج بہتر طریقے سے ہونے کا انتظام۔
 (fوقت کے ساتھ یہ ٹرسٹ کرک میں پرانے ہاسپٹل کو ایک نہننایت جدینند ہاسننپٹل
میننں تبنندیل کننردے گننا۔جسننمیں انتہننائی مشننکل /نننازک آپریشننن کرنننے کےلئننے
آپریشن تھیٹرز کنی سنہولیات بھنی ہنوں گنی۔ی ہ ہاسنپٹل اینک پبلنک/پرائینویٹ
اشتراک اوربہترین معالجوں /ماہرین کے ساتھ چلیا جائے گا تاکہ جنوبی پختون
خننواہ اور ہمسننایہ فاٹننا ایجنسننیاں بہننتر طریقننے سننے کننرک کننے وہ جدینند طننبی
سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں جن کےلئے اب انہیننں پشنناور جانننا پڑتننا ہننے۔اس
طریقے سے وہ نہایت بیمار مریضوں کو لیکر پشاور یا دوسرے شہروں کننی طننرف
جانے سے بچ جائیں گے۔یہ ٹرسٹ خٹک قبیلے کننے عننوام کننا اس ہاسننپٹل میننں
مفت علج یقینی بنائے گا۔ کیونکہ یہ ہاسپٹل خٹک ویلفیئر ٹرسٹ کننے ذریعننے
سے پورے قبیلےکی ملکیت ہوگی۔ اس لئے اگر ہسپتال کی آمدن کے ذریعے سے
مفت علج ممکن نہ ہوا تو جتنا ہوسکے خٹک ویلفیئننر ٹرسننٹ خٹننک قننوم کننے
علج کوسبزیڈائز ڈ کرے گا۔
یہ ٹرسٹ ایسےانداز میں تصور کیا گیا ہے کہ
)(17خٹک ایجوکیشن ٹرسٹ:
پڑھنے وال شاید یہ سمجھے کہ یہ ضرورت سےزیادہ پر جو ش تصور ہننے مگرمسننتقبل
کی بنیاد ابھی سےڈالنی ہوگی۔اس لئے پر جو ش تصور کرنا بھی اشد ضننروری ہننے۔ یناد
رہے کہ سال بہ سال ہماری تیل و گیس کی پیداوار بھی بڑھے گی ،رائلننٹی بھننی بڑھننے
گی اور خٹک فاؤنڈیشن کے ذرائع آمدن بھی بڑھیں گے جو کہ مل کنر خٹنک فاؤنڈیشنن
کے ذریعے ایک پر جو ش ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام ممکن بنائیں گے۔ یہ ٹرسننٹ آگننے
چل کر اسی بڑھتی ہوئی آمدن سے کرک میں خٹنک ایجوکیشنن ٹرس ٹ کننے مناتحت
پرائیویٹ سکولز ،کالجز اوریونیورسٹیز قائم کرے گی جن میں دیگر علقوں سننے آئننے
ہوئے طالب علم پرائیویٹ سکولز ،کالجزاور یونیورسٹیز کی طرز پر فیسیں ادا کریں گننے
جبکہ خٹک یعنی کرک کے عوام کی تعلیم مفت یا ممکنہ درجے تک سننبزیڈائزڈ کننی
جائے گی۔
خٹننک فاؤنڈیشننن کننے بننورڈ آف ڈائیریکننڑز سننے منظننوری پننانے کننے بعنند خٹننک
ایجوکیشن ٹرسٹ تمنام موجننودہ گننورنمنٹ پرائمننری،مننڈل،ہنائی سنکول اور کنالجوں کنا
جائزہ لے گا۔ٹرسٹ سننب سننے پسننماندہ سننکول اور کالننج لیکننر ان کننو خٹننک ویلفیئننر
ٹرسٹ پبلک سکول میں تبدیل کردے گا۔ہننر سننال مزینند پسننماندہ سننکول لئننے جننائیں
گے۔ہم حالت کو اس طرح چھوڑ کر غفلننت سننے نہیننں بیٹننھ سننکتے۔کسننی آنننے والننے
دنوں میں خٹک ویلفیئر ٹرسٹ سکول اور کالجز کو ایف جی پبلک سننکول اور کننالجز
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جیسے جانے پہچانے سسٹم سے منسلک دیکھا جاسکتاہے تاکہ ان کا درجہ اور پہچان
بڑھ سکے ۔دینی مدارس جننن میننں طلبنناء دینننی تعلیننم حاصننل کرتننے ہیننں ان کننو بھننی
خٹک ویلفیئر فاؤنڈیشن مالی امدادمہیا کننرے گننا۔اور منندارس کننی تعمیننر ات میننں بھنی
خصوصی توجہ دی جائیگی۔
) (18انڈسٹریل اسٹیٹ -:کرک کراچی سے پشاور تک جانے والی انڈس ہائی وے
پر واقع ہے۔انڈس ہائی وے کرک کی حدود میں  80کلومیڑ تک کی لمبننائی رکھتننا ہننے۔
کرک سے اب پنجاب کا راستہ شکردرہ اور کال باغ سے بھننی ہننے۔کراچننی کننی بننندرگاہ
سے ایک بڑا ٹریلر  24گھنٹے یا کم وقت میں کرک پہنچتا ہے۔اسننلئے اب کسننی بھننی
صنعت کےلئے خام مال کی برآمد کوئی مشنکل نہینں۔ کننرک سنے پنورے پاکسنتان کنے
کسی بھی جگہ پہنچنا عیننن ممکننن ہننے۔آنننے والننے وقننت میننں افغانسننتان اور وسننطی
ایشیائی ریاستیں بھی پہنچ میں ہوں گی۔ کرک میں ایک صنعتی Estateکننے ہننونے
کےلئے سب سے قائل کر دینے والی بات ینہ ہےکننہ گیننس کننی کننثیر موجننودگی آسننانی
سننے توانننائی کننے پلنننٹ کننو چل سننکتی ہننے۔اس طننرح ایننک صنننعتی Estateاپنننے
توانائی کے پلنٹ اور یقینی گیس سپلئی چھوٹی بننڑی،درمیننانی فیکننٹریوں کےلئننے پننر
کشش ہے۔ کرک کی افرادی قوت ،ملک بھننر میننں سننب سننےبہترین ہننے۔یعنننی یہننی
افراد ی قوت ہے جو ملک بھر میں ہر صنعت کو چل رہے ہیں۔تو پھننر اس علقننے کننو
کیوں نہ اپنا صنعتی Estateمل پائے؟منتخب ہونے کی صورت میں کرک کننی عننوام
سے مسعود شریف خٹک وعدہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے کننرک کننو ایننک صنننعتی
Estateفراہم کر کے دے گاتاکہ کرک کے مزدور اپننے آبنائی ضننلع مینں روزگنار حاصنل
کرسکیں۔
) (19سابق فوجیوں کے متعلق منصوبے-:کننرک کننے ہننر گھننر میننں ایننک سننے زیننادہ
آدمی مسلح افواج یعنننی آرمننی ،نیننوی،ایئرفننورس،فرنننٹیئر کننور اور کننانٹیبلری میننں پیننش
خنندمت ہننے۔ہننر دوسننرےگھرانے میننں اپنننے والنند یننا اولد کننی کہننانی ہننے جننو 1965یننا
1971کی جنگ یا کسی فنوجی آپریش ن میننں شنہید ہنوئے ہنوں۔1947مینں آزادی سنے
لیکر اب تک فوج کو خاص طور پر کرک نےبڑی افرادی قننوت فراہننم کننی ہننے۔اب صننلح
دینے کا وقت ہے ۔ اس وقت کرک میننں فننوجی فاؤنڈیشننن کننا ایننک معمننولی سننا پیشننہ
وارانہ سنٹر ہے۔اب وقت ہے کہ فوج،نیوی اور فضائیہ کننرک میننں ایننک کینڈٹ کالننج اور
ایک فیڈرل گورنمنٹ کالج کا قینام کرینں تناکہ کننرک کنے سنابق فوجینوں کنے بیٹنے اور
بیٹیاں اعلیی معیار کی تعلیم حاصل کرسکیں اور سپاہی بھرتی ہونے کی بجائے ان کننو
فوج میں آفیسر بننے کا موقع ملے اور مسننلح افننواج میننں ڈاکننٹرز اور انجینئننرز بنیننں ۔

کرک کے سینکڑوں فوجیوں نے پاکسننتان کےلئننے اپنننی زننندگیاں قربننان کننی ہیننں ۔
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اوراب ایسا وقت آیا ہے کہ فوج کی توجہ ان کو ملے اور سابق فوجیوں کے اہلخانہ
کی فلح و بہبود کےلئے کچھ کریں۔ یہ مسعود شریف خٹک کننی کوشننش ہننو گننی
کہ پاکستان کی فننوجی و نیننم فننوجی ادارے اب کننرک کننے Ex-Servicemenکننا
مکمل خیال رکھیں ۔ جو باتیں مندرجہ بال کی گئیں ان کو حاصل کرنے کےلئے ایک فعال

کمیٹی بنائی جائے گی۔

ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رول -:سادہ لفظو ں میں ضلع انتظامیہ سیاسی کنٹرول سے
آزاد ہوکر لوگوں کی خدمت برائے راست اپنے متعلقہ شعبوں میں کرے گننی۔ لوگننوں کننو
عوامی نمائندوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ کیونکہ انہیں اپنے اپنے علقننے میننں
بنیادی انسانی سہولتیں)پینے کا صاف پانی،گیس،بجلی،تعلیم ،صحت( ضلعی انتظامیہ
کے ذریعے معمول کے طور پر مہیا کی جائیں گی ۔ ایک ایسا نظام بنایننا جننائے گننا کننہ
ہر شکایت جو ضلعی انتظامیہ کو کی جائے گی اس کننی نقننل MNAاور MPAکننو مننل
جائے گی تاکہ انتظامیہ چیک میں رہے۔

خلصہ
آخر میں یہ کہناہے کہ مسعود شریف خٹک نے اپنے خیالت اور تصننورات ایننک ترقننی
یافتہ ضلع کرک کے لئے پیش کئے ہیں ۔ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ عام بننات
چیت اور ڈسکشن سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے ۔ انٹرنیٹ یا دیگر میڈیا کے ذریعننے
یا آمنے سامنے ،خیالت ،تجاویزاور تنقینند کنو خنو ش آمدیند کہنا جنائے گننااور مجمنوعی
مشاورت سے یہ منصوبہ بہتر سے بہتر ین بنایا جائے گا ۔کرک کی ترقی ہونی ہہہے ،ہہہوگی
اور ہوکے رہے گی۔ یہ مسعود شریف خٹک کا کننرک کننے خٹننک قننبیلہ سننے وعنندہ ہننے۔
کرک کے عوام کو اننندھیرے ماضننی یننا ایننک روشننن مسننتقبل کننے درمیننان انتخنناب کرنننا
ہےاور وہ آنے والے الیکشن میں کرنا ہوگا جب وہ اپنا حق رائننے اسننتعمال کرتننے ہننوئے
ووٹ دینگے۔مسعود شریف خٹک کی ایک مخلصانہ دعا ہے کہ  2018میں کوئی بھننی
خٹک اپنی قوم کی خنناطر اپنننا قیمننتی ووٹ بل کسننی للننچ یننا خننوف اپنننے ضننمیر کننے
مطابق کاسٹ کریں۔
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PROPOSED
ORGANISATIONAL
CHARTS

KHATTAK FOUNDATION
KHATTAK WELFARE TRUST
KHATTAK EDUCTAION
TRUST VARIOUS CALL
CENTRES FOR PUBLIC
COMPLAINTS
KHATTAK FOUNDATION

OWNED BY THE KHATTAKS - CONTROLED BY THE
KHATTAKS

KHATTAK FOUNDATION
IT WILL BE THE FLAGSHIP TO PROPELL KARAK AND THE
KHATTAKS INTO THE MODERN AGE OF DEVELOPMENT,
PROGRESS AND PROSPERITY THROUGH A CORPORATE
CULTURE
KHATTAK FOUNDATION IS PROPOSED TO BECOME THE
FLAGSHIP TO SECURE A PROGRESSIVE DESTINY FOR THE
FUTURE GENERATIONS OF THE GREAT KHATTAK TRIBE
OF KARAK (NA-15) BY MAKING THEM REAL OWNERS OF
THE ROYALTY PROCEEDS DUE AGAINST OIL AND GAS
PRODUCTION AS WELL AS THE MNA AND MPAs
DEVELOPMENTAL FUNDS PROVIDED BY THE FEDERAL
AND PROVINCIAL GOVERNMENTS
KHATTAK FOUNDATION

OWNED BY THE KHATTAKS - CONTROLED BY THE KHATTAKS
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THE PROPOSED KHATTAK FOUNDATION
CHAIRMAN
(WILL ALWAYS BE MNA NA-15)
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
(CEO KHATTAK FOUNDATION)
A CORPORATE SECTOR PROFESSIONAL
KHATTAK FOUNDATION CONSTRUCTION
COMPANY (PRIVATE) LIMITED

KHATTAK FOUNDATION PUBLIC HEALTH SECTOR
CONSTRUCTION COMPANY
(PRIVATE) LIMITED

MANAGING DIRECTOR
KHATAK FOUNDATION
FINANCE DIVISION
CHIEF FINANCIAL OFFICER
(CFO)

BOARD OF DIRECTORS
(LIST ON NEXT SLIDE)

PLANNING DIVISION
CHIEF PLANNING OFFICER
(CPO)

ADMINISTRATION DIVISION
CHIEF ADMINISTRATOR

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
DIRECTOR
HUMAN
LEGAL COMMUNIT
ADMIN
RESOURCES AFFAIRS
AFFAIRS

DIRECTOR GENERAL PLANS
DIRECTOR
BUDGET

DIRECTOR
ACCOUNTING
AND
INSPECTIONS

DIRECTOR
DONOR
FINANCING

DIRECTOR
DIRECTOR
INFRAPLANS
STRUCTURE

DIRECTOR
DIRECTOR
PUBLIC
DIRECTOR
HEALTH
HEALTH
EDUCATIONAL
SECTOR
INFRAPROJECTS
PROJECTS
STRUCTURE
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BOARD OF DIRECTORS

PROPOSED KHATTAK FOUNDATION
















MNA NA-15 (CHAIRMAN)
MPA PK-40
MPA PK-41
NOTE:- VICE CHAIRMAN KHATTAK FOUNDATION WILL BE THE TWO MPAS ON A ROTATION
BASIS OF 2 YEARS AND 6 MONTHS PERIOD EACH. TO TAKE FIRST TURN A MUTUAL
AGREEMENT WILL BE PREFERRED OTHERWSISE IT WILL BE DECIDED BY A TOSS
IF MPA PK-40 IS FROM KARAK TEHSIL TWO CONTESTANTS OF ELECTIONS, ONE FROM KARAK
AND THE OTHER FROM BANDA DAUD SHAH, WHO SECURED MAXIMUM VOTES IN THEIR
RESPECTIVE AREAS. THIS PRINCIPLE WILL BE FOLLOWED DEPENDING UPON FROM WHERE
THE ELECTED MPA BELONGS
IF MPA PK-41 IS FROM TAKHTE NASRATI TWO CONTESTANTS OF ELECTIONS, ONE FROM GUDI
KHEL AREA AND ONE FROM LATAMBAR AREA – IN CASE PEOPLE FROM THERE HAVE ACTUALLY
PARTICIPATED IN THE ELECTIONS AND HAVE SECURED MAX VOTES FROM THOSE AREAS.
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) KHATTAK FOUNDATION
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) KHATTAK FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY
(PRIVATE) LIMITED
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) KHATTAK FOUNDATION PUBLIC HEALTH SECTOR COMPANY
(PVT) LTD
ONE FROM THE FOLLOWING:
*YOUTH – MASTERS DEGREE HOLDER - 25-30 YEARS OF AGE (THIS REPRESENTATION CAN
BECOME ONE FROM EACH TEHSIL)
*AN EX-SERVICEMAN FROM ARMED FORCES
*AN EX-SERVICEMAN FROM POLICE, FC OR FRONTIER CORPS
*ULEMA
*RETIRED PERSON FROM THE PROFESSIONS (JUDGES, PROFESSORS, TEACHERS ETC) – CAN
LATER BE ONE PER TEHSIL

0
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ORGAINISATION CHART

PROPOSED KHATTAK WELFARE TRUST
CHAIRMAN
KHATTAK WELFARE TRUST
(WILL ALWAYS BE MNA NA-15)
BOARD OF DIRECTORS

CHIEF EXECUTIVE OFFICER(SAME AS KHATTAK FOUNDATION)

(CEO KHATTAK WELFARE TRUST)
A CORPORATE SECTOR PROFESSIONAL
MANAGING DIRECTOR
KHATAK WELFARE
TRUST
FINANCE DIVISION
CHIEF FINANCIAL OFFICER
(CFO)

DIRECTOR
BUDGET

DIRECTOR
ACCOUNTING
AND
INSPECTIONS

DIRECTOR
DONATION

WEFARE DIVISION
CHIEF PLANNING OFFICER
(CPO)

DIRECTOR
WELFARE

DIRECTOR
SCOLARSHIPS

DIRECTOR
HOSPITAL
&
MEDICAL

ADMINISTRATION WING
(DIRECTOR)

DEPUTY
DIRECTOR
HUMAN
RESOURCES

DEPUTY
DIRECTOR
LEGAL
AFFAIRS

DEPUTY
DIRECTOR
ADMIN
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ORGAINIZATION CHART

PROPOSED KHATTAK EDUCATION TRUST
CHAIRMAN
KHATTAK EDUCATION TRUST
(WILL ALWAYS BE MNA NA-15)
BOARD OF DIRECTORS

CHIEF EXECUTIVE OFFICER(SAME AS KHATTAK FOUNDATION)

(CEO KHATTAK EDUCATION TRUST)
A CORPORATE SECTOR PROFESSIONAL
MANAGING DIRECTOR
KHATAK EDUCATION
TRUST
FINANCE DIVISION
CHIEF FINANCIAL OFFICER
(CFO)

DIRECTOR
BUDGET

DIRECTOR
ACCOUNTING
AND
INSPECTIONS

EDUCATION DIVISION
CHIEF PLANNING OFFICER
(CPO)

DIRECTOR
SCHOOLS

DIRECTOR
COLLAGES

DIRECTOR
HIGHER
EDUCATION

ADMINISTRATION WING
(DIRECTOR)

DEPUTY
DIRECTOR
HUMAN
RESOURCES

DEPUTY
DIRECTOR
LEGAL
AFFAIRS

DEPUTY
DIRECTOR
ADMIN
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MEDICAL COMPLAINT CALL
CENTER
MNA
NA-15

ALL
ASSISTANT
COMMISSIONERS

(ACs)

MPAs
PK-40
&
PK-41

DEPUTY
COMMISSIONER

(DC)

CALL
CENTRE

DISTRICT
HEALTH
OFFICER

MEDICAL
SUPTD (MS)
KDA
HOSPITAL

DISTRICT
NAZIM
ALL

TEHSIL
NAZIMS

GENERAL
PUBLIC

MEDICAL
SUPTD (MS)
KARAK
CITY
HOSPITAL

EXPLANATION:
1.

2.

ALL CALLS MADE BY THE GENERAL PUBLIC REGARDING ANY MEDICAL COMPLAINT WILL BE
RECORDED
ON RECEIPT OF COMPLAINT THE SAME WILL BE FORWARDED TO AN OFFICIAL “MEDICAL
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LAW & ORDER COMPLAINT CALL
CENTER

MNA
NA-15

ALL
ASSISTANT
COMMISSIONERS

MPAs
PK-40
&
PK-41

(AC)
DEPUTY
COMMISSIONER

(DC)

CALL
CENTRE

DISTRICT
POLICE
OFFICER

DSP
HQs

DISTRICT
NAZIM
ALL

TEHSIL
NAZIMS

GENERAL
PUBLIC

ALL

SHOs

EXPLANATION:
1.
2.

ALL CALLS MADE BY THE GENERAL PUBLIC REGARDING ANY MEDICAL COMPLAINT WILL BE
RECORDED
ON RECEIPT OF COMPLAINT THE SAME WILL BE FORWARDED TO AN OFFICIAL “LAW & ORDER 20

PUBLIC HEALTH COMPLAINT CALL
CENTER

MNA
NA-15

ALL
ASSISTANT
COMMISSIONERS

MPAs
PK-40
&
PK-41

(AC)
DEPUTY
COMMISSIONER

(DC)

CALL
CENTRE

EXECUTIVE
ENGINEER
PUBLIC
HEALTH

SDO

DISTRICT
NAZIM

PUBLIC
HEALTH
ALL

TEHSIL
NAZIMS

GENERAL
PUBLIC

SUB
ENGINEERS
PUBLIC
HEALTH

EXPLANATION:
1.
2.

ALL CALLS MADE BY THE GENERAL PUBLIC REGARDING ANY MEDICAL COMPLAINT WILL BE
RECORDED
ON RECEIPT OF COMPLAINT THE SAME WILL BE FORWARDED TO AN OFFICIAL
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EDUCATION COMPLAINT CALL
CENTER

MNA
NA-15

ALL
ASSISTANT
COMMISSIONERS

MPAs
PK-40
&
PK-41

(AC)
DEPUTY
COMMISSIONER

(DC)

CALL
CENTRE

ALL

TEHSIL
NAZIMS

1.
2.

DEPUTY
DISTRICT
EDUCATION
OFFICER

DISTRICT
EDUCATION
OFFICER
(WOMEN)

DISTRICT
NAZIM

EXPLANATION:

DISTRICT
EDUCATION
OFFICER

GENERAL
PUBLIC

SUB
DISTRICT
EDUCATION ASSISTANT
OFFICERS DISTRICT
EDUCATION
OFFICER

ALL CALLS MADE BY THE GENERAL PUBLIC REGARDING ANY MEDICAL COMPLAINT WILL BE
RECORDED
ON RECEIPT OF COMPLAINT THE SAME WILL BE FORWARDED TO AN OFFICIAL
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CONCLUSION
In this modern world it is essential for us to adopt hi tech and
other technologies in order to maximize on everything we have.
We have to use our manpower and financial resources in the most
efficient way. For that our policy will revolve around:1.
Maximum use of hi tech communication in order to solve
issues and problems speedily without the general public running
around aimlessly.
To rely on Corporate culture to maximize use of our
financial resources in order to create commercial activity which,
in turn, will provide enterprising people to indulge in trading
activities while the working class will also have equal
opportunities to obtain employment.
2.

The choice is ours to either lag behind those who are
progressing OR move forward in leaps and bounds to catch up
and surpass those who have a big lead on us in development and
prosperity
3.

MAKE YOUR CHOICE WISELY IN 2018
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