
 لوهی اعوجلی عیکشٹشیٹ

 (هجلظ لبئوہ ثشائے هواصالت)

پاکستان پوسٹ آفس کو پوسٹل الئف انشورنس پر توجہ دے کر اسے ایک بڑے منافع  

 بخش ادارے میں تبذیل کرنا چاہیے۔

 فیصذ 10 سے 5 پوسٹل الئف انشورنس کے منافع جات کا 

حصہ اشتہاری مہم اور ترقیاتی مقاصذ کے لیے مختص کیا 

 (قائمہ کمیٹی برائے مواصالت) جانا چاہیے۔ 

پوسٹ آفس میں ہمہ گیر اور فوری تبذیلیاں کر کے اسے جذیذ دور کے تقاضوں 

 کے ہم آہنگ کیا جائے۔

پبکغتبى پوعٹ آفظ کو پوعٹل الئف اًشوسًظ پش توجہ  (                              )اعالم آثبد 

دے کش اعے ایک ثڑے هٌبفع ثخش اداسے هیں تجذیل کشًب چبہیے۔ پوعٹل الئف اًشوسًظ 

 فیصذ حصہ اشتہبسی هہن اوس تشلیبتی همبصذ کے لیے هختص 10 عے 5کے هٌبفع جبت کب 

کیب جبًب چبہیے۔ یہ ہذایبت لوهی اعوجلی کی هجلظ لبئوہ ثشائے هواصالت ًے اپٌی هیٹٌگ 

 3کے دوساى دیں۔ هجلظ لبئوہ کو ثتبیب گیب کہ پوعٹل الئف اًشوسًظ کب پوسی هبسکیٹ هیں 

 فیصذ حصہ عٹیٹ الئف اًشوسًظ کب ہے ثبلی توبم اًشوسًظ 58فیصذ حصہ ہے ججکہ 

 فیصذ ہے۔ لہزا پوعٹل الئف اًشوسًظ کے پبط تشلی کے ثہت صیبدٍ اهکبًبت 39کوپٌیوں کب 

ہیں۔ هجلظ لبئوہ ًے ثتبیب کہ پبکغتبًی هعبششٍ هیں ثٌیبدی طوس پش اعالهی الذاس کو 

خصوصی طوس پش هلحوظ خبطش سکھب جبتب ہے۔ هجلظ لبئوہ کو ثتبیب گیب کہ علوبء کشام 

دیگش اًشوسًظ کوپٌیوں کی ًغجت پوعٹل الئف اًشوسًظ کو صیبدٍ اہویت دیتے ہیں۔ کیوًکہ 

  فیصذحصص حکوهتی هلکیت هیں ہیں۔100اط کے 

          هجلظ لبئوہ ثشائے هواصالت کے ًوٹظ هیں یہ ثبت الئی گئی کہ پوعٹل الئف 

اًشوسًظ کے ثبسے هیں عوام هیں کوئی تشہیشی هہن ًہیں چالئی جبتی کیوًکہ اط کے 

لیے فٌڈص ًہیں ہوتے۔ هجلظ لبئوہ ًے ہذایت کی کہ لواعذ هیں ضشوسی تجذیلی کشکے 

 فیصذ حصہ عواهی آگبہی اوس تشہیشی هہن 10 عے 5پوعٹل الئف اًشوسًظ کے هٌبفع کب 

کے لیے هختص کیب جبئے۔ هحکوہ ڈاک خبًہ کے افغشاى ًے هجلظ لبئوہ کو ثتبیب کہ توبم 

 فیصذ تک اًتظبهی اخشاجبت پش 40اًشوسًظ کوپٌیبں اوس اداسے اپٌے عبالًہ پشیوین کب 

 فیصذ 15خشچ کش دیتے ہیں۔ ججکہ پوعٹل الئف اًشوسًظ  کب اداسٍ اپٌے پشیوین کب صشف 

اًتظبهی اخشاجبت پش خشچ کشتب ہے۔ هجلظ لبئوہ کو ثتبیب گیب کہ گزشتہ عبلوں هیں تمشیجب 

 300 هیں یہ سلن 2015- 16پبًچ اسة سوپے عبالًہ ثطوس پشیوین وصول ہوتے تھے هگش

  اسة سوپے عے صیبدٍ ہو گئی ہے۔ 15فیصذ کی ششح عے ثڑھ کش 

  



 هجلظ لبئوہ کو هضیذ ثتبیب گیب کہ سیلوے اوس واپڈا ًے گشوپ اًشوسًظ کے لیے 

دسخواعتیں طلت کیں تو پوعٹل الئف اًشوسًظ ًے اپٌی اعلٰی خذهبت اوس کبسکشدگی کی 

ثٌیبد پش اى اداسوں کے هالصهیي وهغبفشوں کو تحفع و خذهبت فشاہن کشًے کی رهہ داسی 

حبصل کش لی ہے۔ هجلظ لبئوہ ًے پوعٹل الئف اًشوسًظ کی کبسکشدگی پش اطویٌبى کب 

اظہبس کیب۔ الجتہ هجلظ لبئوہ ًے لشاس دیب کہ پوعٹل الئف اًشوسًظ پش ثھشپوس توجہ دیکش 

اط کے رسیعے عبالًہ اسثوں سوپے کوبئے جبعکتے ہیں۔ هجلظ لبئوہ ًے حکن دیب کہ 

پوعٹ آفظ ڈیپبسٹوٌٹ هیں ہوہ گیش اوس فوسی تجذیلیبں کش کے اعے جذیذ دوس کے تمبضوں 

 کے ہن آہٌگ کیب جبئے

لوهی اعوجلی کی هجلظ لبئوہ ثشائے هواصالت کے اجالط کی صذاست، صذس ًشیي 

جٌبة هحوذ هضهل لشیشی ًے کی ججکہ هوجشاى لوهی اعوجلی جٌبة چوہذسی خبلذ جبویذ 

وڑائچ، هحتشهہ هبئضٍ حویذ، ڈاکٹش دسشي، جٌبة ًجف عجبط عیبل، جٌبة سهیش الل، جٌبة 

علین سحوبى، اًجیٌئش حبهذ الحك، صبحجضادٍ طبسق ہللا، اًجیٌئش عثوبى خبى تشکئی، هحتشهہ 

شبہجہبى هٌیش هبًگشیو کے عالوٍ هحوذ صذیك هیوي، وفبلی عیکشٹشی ثشائے هواصالت، 

ڈائشیکٹش جٌشل و چیئشپشعي پبکغتبى پوعٹ آفظ ڈیپبسٹوٌٹ کے عالوٍ اعلٰی افغشاى ًے 

 ششکت کی۔  

  

  

 (چوہذری مختار احمذ)

   عیکشٹشی کویٹی     
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