
نوٹس یہ  ۔  عاصم  یہ  شکر
آئے کام  بہت  میرے 

تو وہ  خان؟  سارہ 
کیسے لیکچرز  یوں  ہے،   ٹاپر 

ہے؟ سکتی  کر  مس 

ہے۔ بات  عجیب  بہت  تو  یہ 
فون اپنا  سے  عرصے  بہت  نے   اس 

اٹھایا نہیں  بھی 

ہے؟ تو  ٹھیک  سارہ 
سےاسکول دنوں  بہت   وہ 

آئی نہیں 

کچھ سب  ہمارا 
شاید وہ  اب  ہے۔۔۔  گیا  ٹ 

ُ
 ل

ادا فیس  کی  اسکول  اپنے   کبھی 
گی پائے  کر  نہیں 

سے جب 
انتقال کا  نانا   میرے 

ہے ہوا 
میرے سے  تب 

گھر اس  ہمیں  ماموں 
کوشش کی  نکالنے  سے 

ہیں رہے  فضولکر  جگہ  کی  کرنے  کام   وہ 
ہے رہتا  بناتا  بہانے 

وہ میں  اصل 
کی دباو  کے  ماموں  ہمارے 

ہے رہا  کر  دیر  میں  کام  اس  سے   وجہ 
پر گھر اس  ماموں  میرے  تاکہ  

لیں کر  قبضہ 

ایک پاس  میرے 
ٹو رائٹ  ہم  آنٹی!  ہے   راستہ  

آف بورڈ  یعے  ذر کے  ایکٹ   انفارمیشن 
حاصل کاغذات  کے  پراپرٹی  سے  ینو  یو  ر

ہیں سکتے  کر 

آپکو اگر  اور  ہاں،  جی 
پنجاب  اور  دن   10 میں  کے  کےپی 

نہیں جواب  اندر  اندر  کے  دنوں   14 میں 
کمیشن انفارمیشن  بائی  صو آپ  تو  ملتا 

ہیں سکتے  کر  شکایت  سے 

کے گھر  اپنے  نے  ہم 
پٹواری کیلئے  نکلوانے  کاغذات 

کیا بھی  رابطہ  سے 

اور ہوں  بیوہ  ایک   میں 
زندگی ساری  نے  والد   میرے 

تھا دیا  ساتھ  میرا 

امی نے  عدالت 
کی گھر  پر  طور  قانونی  کو 

ینیو یو مگرر ہے  دیا  ٹھہرا  بھی  وارث 
درج نام  انکا  میں  یکارڈز  ر آفیسر 

سے انتقال  اندراج  اور  کرنے 
ہے رہا  کر  منع 

ہے، رہتی  ہی  پاس   وہ 
اسکی کر  چل  نا   کیوں 

آئیں؟ لے  خبر 

۔۔۔ہم م 

ہو۔۔۔ اوہ 

تو اسنے  مگر 
سے سننے  بات   ہماری 

دیا کر  انکار  ہی 

گے؟ جائیں  کہاں  ہم  اب 
یں کر رجوع  سے  محتسب  بائی  صو میں  صورت  کی  ملنے  نہ  جواب  میں  دنوں   21 سندھ: 

یں کر شکایت  سے  ہیڈ  کے  ادارے  سرکاری  میں  صورت  کی  ملنے  نہ  جواب  میں  دنوں   30 بلوچستان: 

علیکم السالم 
نٹی !آ

آنٹی؟ گیا  ہو  کیا  ایسا 

، نہیں بات  کوئی 
نوٹس کے  سارہ  یہ  لیکن 

ہیں
لوٹانا انہیں  مجھے 

ایک وہ  کیوں  نہیں  پتا  لیکن   چاہئے 
آئی نہیں  اسکول  سے  مہینے 

گھر بے  سے   بے خبری



! ہے آئڈیا  کا  کمال 
کے کرنے  درج  شکایت  آپکی  وہ 

پھر یا  آفیسر  ینیو  یو ر متعلقہ  بعد 
درخواست آپکی  بھی  سے  او  سی  ڈی 

گے رہیں  لیتے  خبر  کی 

! گئے مل  کاغذات  ہمیں 

ہے  لگتا 
ہی جلد  معاملہ  یہ 

گا جائے  سلجھ 

ہے لگتا  ۔  میڈم  یہ  شکر
کاغذات مکمل  آپکے  آپکو  کہ 

ہیں گئے  مل 

امید ہر  تو  ہم 
! تھے بیٹھے  ہار 

تمہیں اب 
کی آنے  واپس   اسکول 
دینی کر  شروع   تیاری 

ہئے چا

انتظار تو  سے   مجھ 
رہا ہو  نہیں 

بہت  بھی  ہمیں 
آپکے ہم  کہ  ہوئی  خوشی 

سکے آ  کام  کچھ 

! بیٹا یہ  شکر بہت  بہت  تمہارا 

گھر ہمارا  ہمیں 
! گیا مل  واپس 

کے ڈیپارٹمینٹ  ینیو  یو ر ہم 
گے رہیں  میں  رابطے  سے  افسران  اہم 

یں کر گزارش  سے  صاحب  او  سی  ڈی  اور 
شکایت  آپکی  جلد  از  جلد  وہ  کہ  گے 

کروائیں عمل  پر 

! چھا ا

الئن ہیلپ  اس 
اسے اور  ہے  نمبر  کیا   کا 
یں؟ کر استعمال  کیسے 

سے بوں  صو چاروں  پر  الئن  ہیلپ   اس 
ہے جاتی  کی  رہنمائی  کی  والوں  کرنے  کال 

بعد۔۔۔ ہفتے  ایک 

بعد۔۔۔ ہفتوں  دو 

سےکہو  آنٹی  اب  ین!  بہتر

یں کر کال  پر  الئن 
ہیلپ کی  ہی        جلد  PCSWکہ 

ہمیں
اور ایکٹ  انفارمیشن  ٹو         رائٹ 

بیٹا یہ  شکر بہت  تمہارا  کیلئے  بتانے 
میں بارے  کے  الئن  ہیلپ  PCSW کی 

! واہ ارے 
سے ینیو  یو ر آف  بورڈ  ابھی   میں 

ہوں کرتی  طلب  معلومات 
انکو 1043 آپ 

میں  پنجاب  پر  0800-93372 یا 
وہ  ہیں۔  سکتے  کر  کال  مفت  بھی  سے   کہیں 

شکایت آپکی  بلکہ  دینگے  معلومات  آپکو  صرف   نہ 
گے پہنچائیں  بھی  تک  پر  او

کمیشن پنجاب  ہم  پھر  اور 
کی یمن         و آف  اسٹیٹس  دی  آن 

مفت  کیلئے  بڑھانے  آگے  کیس  آپکا  سے  الئن   ہیلپ 
ہیں سکتے  کر  حاصل  مشورہ  قانونی 
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FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT

CONTACT INFORMATION FOR PUNJAB COMMISSION
ON THE STATUS OF WOMEN ( PCSW )

CONTACT INFORMATION FOR THE KPK AND PUNJAB
INFORMATION COMMISSIONS

Right to Information Commission,  
Government of Khyber Pakhtunkhwa

7th Floor, Tasneem Plaza, 6th  Saddar Road,
Cantt, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Fax    :  +92-91-9211163
Email : complaints@kprti.gov.pk
Email : info@kprti.gov.pk (only for the PIO’s)

Contact (Toll Free): 0800-57784

Address :14-T, Gulberg II, Lahore
Email  : info@rti.punjab.gov.pk
Contact : +92-42-99211895

Punjab Information Commission 

STEP BY STEP GUIDE ON FILING INFORMATION REQUESTS OR 
COMPLAINTS TO THE INFORMATION COMMISSIONS

Process of Filing Information Request Under RTI Laws:

For Khyber Pakhtunkhwa: http://www.c-gpa.org/images/Poster_pamphlet/RTI_BROUCHER.pdf

http://www.crti.org.pk/?page_id=473

CENTRE FOR PEACE AND DEVELOPMENT INITIATIVES (CPDI) RTI 
HELPLINE

Open on weekdays from 10:00 AM to 05:00 PM
Contact : +92-51-2224496

Address:
88, Shadman II Lahore Pakistan

Helpline Number:
1043 OR 0800-93372


