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پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي ًے پی این ڈی
آرڈیٌٌص 2019هطترد کر دیب
جٌوری 21 2019 ،

اضالم ٓاثبد(ًوبئٌذٍ جٌگ) پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي ًے پی این ڈی ٓارڈیٌٌص
2019کو هطترد کردیب ہے اور کہب ہے کہ یہ ٓار ڈیٌٌص پی این ڈی ضی ،طجی تؼلین اور
هلک کے ًظبم صحت کے لئے هکول تجبہی کب هوجت ہوگب پی این اے کب ہٌگبهی
اجالش اتوار کو اضالم ٓاثبد هیں ڈاکٹر ٹیپو کی زیر صذارت ہوا ،اجالش هیں پبکطتبى
ڈیٌٹل ایٌڈ هیڈیکل کوًطل کے قیبم کے ضلطلے هیں حکوهتی ٓارڈی ًیٌص کو هطترد
کردیب گیب جص کے هطبثق کوًطل ضترٍ افراد پر هشتول ہوگی جي هیں وزیراػظن ،
صوثبئی حکوهتیں ،ضی پی ایص پی اور پبک فوج کے ًوبئٌذے ہوًگے۔ ثؼذازاں پی
این اے کے صذر ڈاکٹر اکرم احوذ ،جٌرل ضیکرٹری ڈاکٹر ایص این ضجبد ،ضبثق صذر
پروفیطر ڈاکٹراشرف ًظبهی اور فبزى ڈاکٹر قبضی واثق ًے پریص کبًفرًص ضے
خطبة کرتے ہوئے کہب کہ یہ ٓار ڈی ًیٌص پی این ڈی ضی ،طجی تؼلین اور هلک کے
ًظبم صحت کے لئے هکول تجبہی کب هوجت ہوگب۔ پی این ڈی ضی ٓارڈی ًیٌص2019
جوہوریت کی ًفی اور ڈکٹیٹر شپ کے هترادف ہے۔پی این اے کے ػہذیذاروں ًے
کہب کہ پی این اے ًے پی این ڈی ضی ٓارڈی ًیٌص دوہسار اًیص کے خالف ضلؼی
ضطح پر احتجبج شروع کرًے کب اػالى کردیب ہے۔
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اضالم آثبد ( ًوبئٌذٍ جطبرت) پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي ًے پی این ڈی ضی آرڈیٌٌص
 2019ء هطترد کرتے ہوئے کہب ہے کہ آرڈیٌٌص 2019ضے پی این اے کو ضخت هبیوضی
اور پریشبًی ہوئی  ،آرڈیٌٌص جبری کر دیب گیب تو یہ خود پی این ڈی ضی ،طجی تعلین اور هلک
کے ًظبم صحت کے لیے تجبہی کب ثبعث ہو گب۔ تفصیالت کے هطبثق پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی
ایشي کے عہذیذاراى ڈاکٹر اکرام احوذ توًیو صذر پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي اور ڈاکٹر
اش این قیصر ضجبد جٌرل ضیکرٹری پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي ًے پریص کبًفرًص ضے
خطبة کرتے ہوئے کہب ہے کہ پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي پی این ڈی ضی آرڈیٌٌص 2019
کو هطترد کرتے ہیں پی این ڈی ضی هتعلق جبری کیے گئے آرڈیٌٌص 2019ضے پی این اے
کو ضخت هبیوضی اور پریشبًی ہوئی ہے اور ضخت ردعول دیٌگے اش آرڈیٌٌص کے هطبثق
کوًطل  17افراد پرهشتول ہوگی کوًطل هیں وزیر اعظن ،فوج ،صوثبئی حکوهتوں اور ضی
پی ایص ضی کے ًبهسد افراد ہوں گے پی این اے ایک ثڑے فریق کی حیثیت ضیبور ڈاکٹروں
کی ضت ضے ثڑی تٌظین یوًے کے ًبطے اش آرڈیٌٌص کو هطترد کر چکی ہے یہ آرڈیٌٌص
اگر جبری کر دیب گیب تو یہ خود پی این ڈی ضی ،طجی تعلین اور هلک کے ًظبم صحت کے لیے
تجبہی کب ثبعث ہو گب یہ آرڈیٌٌص پی این ڈی ضی آرڈیٌٌص  1962کی خالف ورزی ہے ہن ایک
جوہوری حکوهت ضے غیر جوہوری تجذیلی کی توقع ًہیں کر رہے تھے یہ آهریت اور اقرثب
پروری کی جبًت قذم ثڑھب رہے ہیں پی این اے ًے ہویشہ پی این ڈی ضی کو ایک خود هختبر
،آزاد ،شفبف ،جوہوری اور تواًب ادارٍ ثٌبًے پر زور دیب ہے تبکہ هطبئل کو جوہوری اور
شفبف اًذاز هیں حل کیب جب ضکے ۔
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اضالم آثبد (خصوصی ًوبئٌذٍ ) پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي ًے پی این ڈی ضی آرڈیٌٌص 2019هطترد
کرتے ہوئے کہب ہے کہ آرڈیٌٌص 2019ضے پی این اے کو ضخت هبیوضی اور پریشبًی ہوئی  ،آرڈیٌٌص
جبری کر دیب گیب تو یہ خود پی این ڈی ضی ،طجی تؼلین اور هلک کے ًظبم صحت کے لیے تجبہی کب ثبػث
ہو گب ،پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي کے ػہذیذاراى ڈاکٹر اکرام احوذ توًیو صذر پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی
ایشي اور ڈاکٹر اش این قیصر ضجبد جٌرل ضیکرٹری پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایشي ًے پریص کبًفرًص
ضے خطبة کرتے ہوئے کہب ہے کہ اش آرڈیٌٌص کے هطبثق کوًطل  17افراد پرهشتول ہوگی کوًطل هیں
وزیر اػظن ،فوج ،صوثبئی حکوهتوں اور ضی پی ایص ضی کے ًبهسد افراد ہوں گے پی این اے ایک ثڑے
فریق کی حیثیت ضے اور ڈاکٹروں کی ضت ضے ثڑی تٌظین یوًے کے ًبطے اش آرڈیٌٌص کو هطترد کر
چکی ہے ،یہ آرڈیٌٌص پی این ڈی ضی آرڈیٌٌص 1962کی خالف ورزی ہے ہن ایک جوہوری حکوهت ضے
غیر جوہوری تجذیلی کی توقغ ًہیں کر رہے تھے یہ آهریت اور اقرثب پروری کی جبًت قذم ثڑھب رہے ہیں
ضبثق صذر پی این اے ڈاکٹر اشرف ًظبهی ًے ثھی خطبة کیب۔
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