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َع َاَبَ م َاَ  َمَ َالل َب ََذ َوَ ع َاَ فَ َ!د  ََن  َیَ الش  َط  َیَ جَ الرَ َن  َم 
ط
َب ََ َس  َمَ حَ الرَ ََالل ََم  َیَ ح َالرَ َن  َم 

َط
 

ن)رباےئ مدنی مشوروں کا نظام اپ ڈیٹ   ( اشمورت رگنا
ز و اعطم( دورانیہ مدنی مشورہ کب ہوگا؟  شرکاء سطح  مدنی مشورہ کرنے والے #  )الِعوہ امن

ن وصہب نگراِن صوبائی مشاورت  1 را
گ

ِ

نرگن+ ڈوژین اشمورت ن رٹیمو وپنٹیل یٹس(  رہش اشمورت  ا  ٹنھگ 12رقتًابی عب   امہ  2رہ )

ران ہبعش اجت ےک وصابیئ  2 ہم دا اامتجیع دمین وشمرہ(ذگ اشملف  2رہ )  ٹنھگ   7ےس   6 امہ عب اب

ن 3 را
گ

ِ

ر    وصابیئ رہہبعش اجت ےک  +ڈوژین اشمورت  ن ہم دا ذگ

ین وشمرہ دَ
َ

گرفنادی م  (One to One) ےس   ا

 ٹنھگ 1رقتًابی  دمین وشمرہ  رہ  رہ امہ  

 ِنگراِن   ڈویژن مشاورت  4

 ڈوژین

رٹسٹک اشمورت ن گ ڈ (وپنٹیل+رٹیمو  رگنا ن )یٹس اشملف  رگنا  ٹنھگ   7ےس   6 رہ امہ اب

ران   5 اشملف  2رہ ہبعش اجت ےک ڈوژین ذہم دا  ٹنھگ   5ےس  4 امہ عب اب

ن  ڈرٹسک  نگران ڈسٹرکٹ مشاورت  6 اشملف  لیصحت اشمورت  رگنا  ٹنھگ 3ےس 2 رہ امہ اب

ران  7 اشملف  عب امہ  2رہ ڈرٹسٹک ہبعش ذہم دا  ٹنھگ 3ےس 2 اب

ن UC لیصحت ٹاؤن نگران /  تحصیل مشاورت نگراِن  8 اشملف  رگنا  ٹنھگ 3ےس 2 رہ امہ اب

ن  / / // 9 را لیصحت /اٹؤن ( ہبعش اجت ذہم دا اشملف  )   ٹنھگ 3ےس 2 رہ امہ اب

ن  رٹیمووپنٹیل یٹس( ( رہش    رٹیمووپنٹیل یٹس(( شہر مشاورت نگران   10 اشملف  اٹؤن رگنا  ٹنھگ 5ےس4 رہ امہ اب

  // 

/ / 

ران اک   نٹیل ذہم دا نگ رہش اشمورت،ہبعش اجت ےک رٹیمووپ رگنا

ںی گ   دمین وشمرہ رک

اشملف   ٹنھگ 5ےس4 رہ امہ اب

11 UC نگران UC  ن رڈ/ذیلی  رگنا اشملف  وا  ٹنھگ 2 رہ امہ اب

ران  UCہبعش اجت ےک   / / //  12 اشملف  ذہم دا  ٹنھگ 2 رہ امہ اب

ٹ  و یکؤاٹ ںیم آابد  االسم ❈:ن ن  ،ہگج زون ںیہ  ن  ا رگناونں اینپزون رگن ران   امتحت حطس ےک  اہہن دمین  اور ہبعش اجت ےک زون ذہم دا  ۔ گ ںی وشمرہ رک   اک ام
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