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 ضلع کوہاٹ میں خدمات کی ریفرل ڈائریکٹری      
 

 ترقی اور بااختیار بنانے کے محور کے لئے پہل    )آئیڈیا( تنظیم کا نام

 کوہاٹ ضلع کوہاٹ ا ور الچی تحصیل 

 سواالت یا اضافی معلومات کی درخواست کے لئے، براہ کرم رابطہ کریں:

 ضلعی منیجر: سرمد رشید – ضلعی کوآرڈینیٹر: عائشہ انور ضلعی دفتر :

      03159647005      –      13180830333 رابطہ نمبر:

 ای میل پتہ:
/   aayeshahanwar@gmail.com

dmawazkoaht@idea.org.pk 

 کے ڈی اے کوہاٹ 2فیز B، سیکٹر 129مکان نمبر  پتہ:
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 صوبائی سطح                    
 

نمبر 

 شمار
 سرکاری خدمات

فوکل پرسن/ ) نام ، عہدہ ، پتہ ، الئن 

تفصیالت ، موبائل ، ای میل پتہ ( کی 

 کریںسے رابطہ 

 (کا بھی ذکر کریںافعال / خدمات ) براہ کرم عملی / غیر عملی 

1.  

صوبائی اومبڈزپرسن )کام کی 

قانون جگہ پر ہراساں کرنے کا 

 (، خیبر پختونخوا2010

 رخشندہ   ناز )اومبڈزپرسن(

پہلی منزل مخیر فنڈ کی عمارت صدر 

 روڈ پشاور

091-9213093 

ombd.women.kp@gmail.com 

جنسی ہراسانی کے مقدمات کے براہ راست ازالے میں قانونی امداد اور  ▪

 مدد
  091-9213093خالف شکایت؛ شکایت نمبر: کمیٹی کے  ▪
 آن الئن شکایت فورم ▪

 معلومات کا حق کمیشن   .2

 جناب نور سعید 

 )پی آئی او/ایڈمن آفیسر(

92-0919216565 
noorsaid.kprti@kp.gov.pk 

اقلیتوں، افراد باہم معذوری اورغیر مقامی افراد کے لئے مالزمت کے  ▪

 کوٹے کے بارے میں معلومات
  0800-57784ٹول فری نمبر: سہولت مرکز  ▪
 نااہل سرکاری محکموں کے خالف آن الئن شکایت رجسٹری ▪

 زینب الرٹ ایپ  .3

https://play.google.com/store/

apps/details?id=secret.theinv

entlabs.missingchildalert&hl

=en&gl=US 

 1102ہیلپ الئن  ▪
 گمشدہ بچوں کی اطالع  ▪

 info@pmo.gov.pkای میل:  وزیراعظم کمپلنٹ سیل  .4

 شہریوں پر مبنی اور شراکتی طرز حکمرانی کو فروغ دینا. ▪
شکایات کے ازالے کا طریقہ کار جس میں سمندر پار پاکستانیوں،  ▪

خواتین، خصوصی افراد اور غیر ملکیوں کی سہولت پر خصوصی 

 توجہ۔

5.  

 

صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ 

 کمیٹی

 www.pdma.gov.pkای میل: 

091-9212059 

 قدرتی آفات سے نمٹنے کے لئے بروقت حکمت عملی بنانا۔ ▪
 کے زریعے مقامی آبادیوں کو ریسکیو کرنا ۔ 1122 ▪
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6.  

BOLO  0800ہیلپ الئن-

22227  

 

 22227-0800ٹول فری # 

 صوبائی سطح پر قائم

)جی بی وی( اور پی ڈبلیو ڈی کے متاثرین کی  صنفی بنیاد پر تشدد ▪

 حمایت
خیبر پختونخواہ میں صنف کی بنیاد پر تشدد اورافراد باہم معذوری   ▪

 کے متاثرین کا مرکزی ڈیٹا بیس
 فوری نفسیاتی معاونت، حوالہ خدمات ▪
کی مشاورت سے  24/7ٹول فری نمبر کے ذریعے وکالء پینل  ▪

 ارے میں آگاہیبنیادی حقوق اور قانونی امداد کے ب

7.  

قومی کمیشن برائے انسانی 

 حقوق )این سی ایچ آر(

 

 سردار علی خان

پہلی منزل، بینو ویلٹ فنڈ 

 بلڈنگ، صدر روڈ، پشاور

0300-9592082 
rizwan.nchr@gmail.com  

 انسانی حقوق کی خالف ورزی کی شکایت کا اندراج ▪

8.  

نیشنل جوابی مرکز برائے سائبر 

وفاقی سی( /  3کرائم )این آر 

 ایف آئی اے –تحقیقاتی ایجنسی 

ڈی ڈی/ سائبر کرائم ونگ 

ایف آئی اے آفس، بالمقابل آر 

ایم آئی ہسپتال حیات آباد، فیز 

پشاور 5  

091-9217109 
dir.pesh@fia.gov.pk 

 آن الئن انتہا پسند مواد کو محدود کرنا ▪
 نفرت انگیز تقریر پر مقدمہ ▪
 قابوانٹرنیٹ پر خواتین کو ہراساں کرنے پر  ▪
 چائلڈ فحش مواد سے متعلق جرائم کی تحقیقات ▪
 آن الئن سائبر کرائم شکایت  سیل ▪
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 ضلعی سطح

نمبر 

 شمار
 سرکاری خدمات

فوکل پرسن/ ) نام ، عہدہ ، پتہ ، 

الئن ، موبائل ، ای میل پتہ ( کی 

 کریںتفصیالت سے رابطہ 

 

 (ذکر کریںکا بھی افعال / خدمات ) براہ کرم عملی / غیر عملی 

 ڈپٹی کمشنر آفس    .1

 

 فرقان اشرف

 ڈی سی ہاؤس کوہاٹ

09229260268 

0333-6682044 

 

چیف ایڈمنمنسٹری، ریونیو آفیسر اور سرکاری محکمے کے  ▪

 نمائندے
ایس او پیز  19-کے مجموعی ردعمل کا انتظام، کووڈ 19-کووڈ ▪

 کے نفاذ کو یقینی بنانا
 ڈومیسائل سرٹیفیکیشن  ▪
 بیداری میں اضافہپر  19-کووڈ ▪
 ڈومیسائل کا اجراء، جائیداد کے تنازعات کا حل  ▪
قیمتوں پر قابو، ترقیاتی اسکیموں کی نگرانی کھلی کیچاری کا  ▪

 انعقاد

2.  

سماجی بہبود، خصوصی  

تعلیم اور خواتین کو بااختیار 

 بنانا

 امجد آفریدی

 کے ڈی اے کوہاٹ

09229260340 

 مخنث اورعمر رسیدہ شخص کا اندراج ▪
 خصوصی تعلیم )خصوصی بچوں کی تعلیم اور بحالی( ▪
خواتین کو بااختیار بنانے کے لئے پیشہ ورانہ تربیتی مراکز کا  ▪

 قیام 
 افراد باہم معذوری کے لئے مالی اور بحالی کی امداد ▪
 افراد باہم معذوری سرٹیفکیٹ کا اجراء ▪
 این جی اوز سی ایس اوز کی رجسٹریشن  ▪
 شیلٹر ہومز کا انتظام ▪
 بچوں کے لئے خصوصی اسکولوں کا انتظامخصوصی  ▪
 افراد باہم معذوری کو وہیل چیئر کی فراہمی ▪
 سماعتی آالت کی فراہمی ▪
 صحت انصاف کارڈ اور بحالی کے لئے مخنث افراد کا اندراج  ▪
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بےسہارا خواتین کو پناہ فراہم کرنا جو اپنے خاندان کے افراد  ▪

ان کو کے تشدد کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل کر اپنی ج

 الحق خطرات کا سامنا کرتی ہیں۔
 قانونی مقدمات درج کرنے میں سہولت ▪
خواتین کو خود مختار کمانے کا اختیار دینے کے لئے مہارت  ▪

 فراہم کرنا

 چائلڈ پروٹیکشن یونٹ   .3

 امجد آفریدی 

ڈی ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے 

 کوہاٹاے 

09229260340 

 فراہم کرنا۔بچوں کے ساتھ زیادتی کے متاثرین کو تحفظ  ▪
پولیس مداخلت کے ذریعے بچوں کو ہر قسم کے تشدد سے  ▪

 بچانے میں مدد کرنا۔
 1121ہیلپ الئن  ▪
 انفرادی/حوالہ کی رپورٹ کاری  ▪
 نفسیاتی سماجی مشاورت فراہم کرنا ▪
 آن الئن شکایت رجسٹریشن    ▪
 خطرے میں گھری اوالد کو تحفظ فراہم کرنا ▪
تعلق خدمات، حوالہ پناہ کی سہولیات کی فراہمی، صحت سے م ▪

 جات، نفسیاتی مشاورت۔
تشدد، استحصال، بدسلوکی اور غفلت کا شکار بچوں  1121ہیلپ الئن  ▪

 کو فوری امداد اور مدد فراہم  کرنا۔

بچوں کے حقوق کے حوالے سے معلومات اور رہنمائی کی  ▪

 اشاعت
 

 داراال امان  .4
 محترمہ انیال رحمان

 03349688818موبائل نمبر: 

 حفاظت اور انہیں پناہ فراہم کرنا۔ خواتین کی ▪
 قانونی امداد  ▪
 قانونی امداد-میڈیکو لیگل ▪
 خوراک اور طبی عالج کی فراہمی ▪
 نفسیاتی سماجی خدمت حوالہ جات ▪
 بیداری ▪
 خواتین کو ہنر مندی کی ترقی کے سیشن فراہم کرنا ▪
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 تشدد میں بچ جانے والی خواتین کی امداد ▪

5.  

خواتین کی حیثیت سے 

ڈی سی ایس ضلعی کمیٹی )

 ڈبلیو(

 مس سادیہ

 03339604142 

09229260340 

 صنف کی بنیاد پر  کیس رپورٹنگ اور فالو اپ ▪
 محکموں کے ساتھ رابطہ ▪
 انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی ▪

 محکمہ محنت    .6

 بالل خان 

 انسپکٹر )ڈبلیو اینڈ ایم(

03346594738 

 صنعت میں لیبر قوانین کا نفاذ  ▪
 اور یقین دہانی  ایس او پی پر عملدرآمد ▪
 کارخانوں کے لئے ایڈوائزری  ▪
 بچوں کو بچوں کی مزدوری سے تحفظ  ▪
 باقاعدہ اور الگ سیشن جج کے ذریعے لیبر مقدمات کی سماعت  ▪
چائلڈ لیبر کو بند کرنا، کم از کم اجرت، کام کے ناقص ماحول  ▪

 سے متعلق شکایات پر کارروائی کرنا
 محنت کشوں کو معاوضہ ▪

 المالپاکستان بیت    .7

 جناب غفار خان

 ڈسٹرکٹ آفیسر

0922-514409 

0333-9294687 
ghafarkhan78@gmail.com 

بے سہارہ عورتونکی بحالی پر زور دینے والے بے سہارا ،  ▪

بیواؤں، یتیموں، ناجائزوں، کمزوروں اور دیگر ضرورت مند 

 افراد کی مالی امداد 
کی  اعلٰی پیشہ ورانہ تعلیم کے لئے ضرورت مند یتیم بچوں ▪

 تعلیمی امداد اور نمایاں کارکردگی والے طلباء کے لئے وظیفہ 
 مستحق لوگوں کے لئے رہائشی اور ضروری سہولیات  ▪
نادار بیمار افراد کا مفت طبی عالج، تعلیمی و پیشہ ورانہ سیٹ  ▪

اپ سمیت رفاہی اداروں کو ناقص مالی امداد کے لئے مفت 

 الی معاونتہسپتال اور بحالی مراکز قائم کرنا بمعہ م
 خود روزگار اسکیموں کی سرپرستی اور فروغ ▪
 وہیل چیئر کی فراہمی  ▪
 شیلٹر ہومز خدمات  ▪

 محکمہ تعلیم   .8

 شیراز خان

ڈی ای او )مردانہ( کے ڈی اے 

 کوہاٹ

 اساتذہ کے مسائل حل کرنا۔ ▪
 غیر سرکاری تنطیموں کے ساتھ رابطہ  ▪
 ضلعی ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کارکن ▪
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 اسکولوں میں جسمانی سزا کا مسئلہ حل کرنا ▪  0300-5325372
 ڈسٹرکٹ بار کے لئے فنڈز مختص ▪

9.  
ڈسٹرکٹ خاتون ایجوکیشن  

 آفیسر

 مس رضوانہ لیاقت

ڈی ای او )زنانہ( کے ڈی اے 

 کوہاٹ

03368848434 

 

 میں اضافہتعداد کی  اسکول میں لڑکیوں کے اندراج  ▪
 کالس کو وظیفہ فراہم کرنا 12-6لڑکیوں کو  ▪
 بچپن کی تعلیمابتدائی  ▪
 خواندگی  میں اضافہ اور غیر رسمی تعلیم اور ▪
ہنگامی حاالت میں تعلیم، صنف کی برابری، سماجی ہم آہنگی  ▪

 اور تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ

 پولیس   .10
-0922عظمت خان )انسپکٹر( 

92600015 

 شہریوں کو تحفظ اور مدد فراہم کرنا ▪
 گھریلو قرنطینہ سالمتی  ▪
 اور نجی عالقوں میں تمام ایس او پی کا نفاذسرکاری  ▪
 پولیس رابطہ کمیٹیوں کے ذریعے کمیونٹیز کو مشغول کرنا  ▪
 ڈسپیوشن ریزولوشن کونسل کی حمایت ▪
 پی اے ایم دفتر کی خدمات  ▪
 خواتین اور بچوں کی ڈسک )جی بی وی( کیسز  ▪
 پولیس ڈرائیونگ اسکول برائے خواتین  ▪
محروم خواتین ڈیسک  سے  آئی ڈی شکایات یا دستاویزات سے ▪

 خدمات کی دستیابی ممکن بنانا۔   

11.  
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر )ڈی 

 پی او(

ڈی پی او کوہاٹ محمد سلیمان  

09229260016 

جی بی وی متاثرین کے معامالت میں ایف آئی آر درج نہ ہونے  ▪

یا پولیس کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت کے بارے میں 

 شکایت کا استعمال

12.  
کانسٹیبل / اسٹیشن ہاؤس ہیڈ 

 آفیسر

KDA   پولیس اسٹیشن

0922920344  

 تشدد/ اغوا کے واقعات کی ایف آئی آر کا اندراج ▪
 متاثرین کے مقدمات کی تحقیقات  ▪
 تشدد کے متاثرین کو تحفظ ▪

 خواتین شکایت سیل   .13
خیبر   0800 -22227ہیلپ الئن
 پختونخواہ

 خواتین پر تشدد سے متعلق شکایات کا اندراج ▪
 تشدد کے متاثرین کو تحفظ کی فراہمی کو یقینی بنانا ▪
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ایف آئی آر درج کرنے، اور عدالت میں مقدمہ درج کرنے کے  ▪

 لئے متاثرین کی مدد کرنا۔
 00400پر ایس ایم ایس شکایات یا  8855پولیس ایکسس سروس  ▪

 پر کال کریں 0800

 ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل   .14

 سیکرٹری ڈی آر سی کوہاٹ 

 باسط علی

03329819237 

 حقائق کی تالش کی انکوائریاں ▪
 تنازعہ کا حل ▪
 تنازعہ کی تحقیقات میں مشاہدہ کرنا / کمیٹی رکن ▪
 ثالثی ▪
 تعارض پیش خالی  ▪

 بینظیر انکم سپورٹ پروگرام  .15
 انورخان 

334 5006504 

سالہ بچوں کی پرائمری تعلیم میں معاونت  12سے  4وسیلہ تعلیم  ▪

 کے لیے مالی مدد فراہم کی

 ضلعی الیکشن کمیشن    .16

 آصف خان

ضلع الیکشن کمیشن دفتر او ٹی 

 03339045438ایس روڈ کوہاٹ

 ووٹر رجسٹریشن ▪
 عام انتخابات کا عمل کروانا ▪
 مقامی حکومت کے انتخابات کا انعقاد  ▪
 ووٹ کی اہمیت کے بارے میں آگاہی سیشن ▪

 نادرا   .17
 نثارخان

0922550038 

 احسان ہنگامی نقد کے لئے ویب پورٹل ▪
 خواتین کو سی این آئی سی جاری کرنا ▪
 سی این آئی سی کے اجراء کیلئے موبائل وین سروسز ▪

 کم عمر عدالت    .18
ڈسٹرکٹ سیشن اور جج کوہاٹ 

 جناب    صوہیب  خان

ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بچے کے مقدمات کی سماعت کے  ▪

 لئے اضافی چارج ہے
 ہے۔یہ الگ عدالت ابھی تک قائم اور فعال نہیں ہو رہی  ▪

 جی بی وی کورٹ   .19
ڈسٹرکٹ سیشن اور جج کوہاٹ 

 جناب  صوہیب  خان

خاتون جج کی سربراہی میں علیحدہ مکمل فنکشنل جی بی وی  ▪

 کورٹ
 جی بی وی کے تمام مقدمات کی سماعت ▪
 )شوہر اور بیوی( کے درمیان تنازعہ کا حل ▪
 جی بی وی مقدمات پر سزا اور جرمانے عائد کرنا ▪
 مقدمات کی سماعتطالق اور بچوں کے  ▪
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 1122ریسکیو    .20
 03339211455جواد خان  

1122 

 ایمبولینس خدمات  ▪
 قرنطینہ مراکز اور دیگر مختلف عالقوں میں سپرے کرنا۔ ▪
 پر بیداری میں اضافہ 19-کووڈ ▪
مثبت مریضوں کو ڈی ایچ کیو اور دیگر منتخب  19-کووڈ ▪

 قرنطینہ میں منتقل کرنا
 1190کورونا ریسکیو ہیلپ الئن  ▪

21.  
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل  

 حکومت 

 حلیم خان )اسسٹنٹ ڈائریکٹر(

 3کے ڈی اے کوہاٹ گیٹ نمبر

03338547866 

 گاؤں کے سکریٹریوں کے ذریعے گھر گھر آگاہی ▪
 آئی ای سی مادی ترقی اور اشاعت ▪
 وی سی / این سی سطح پر پیدائش کا ریکارڈ برقرار رکھنا  ▪
 شادی کا ریکارڈ وغیرہ ▪
ڈویلپمنٹ پالن اور بنیادی سماجی خدمات کی آسان ولیج کونسل  ▪

 رسائی کو یقینی بنانا۔

 محکمہ صحت   .22

 سرجیکل سپیشلسٹ-محمد خلیفہ

 آر ایچ سی الچی

0344-09110720 

 

 ڈاکٹر شعیب

03339710623 

 اسکریننگ / کیس جواب  ▪
 طبی نگرانی / کمیونٹی نگرانی   ▪
 رابطہ سراغ  19-کووڈ ▪
 قرنطینہ عملہ طبی خدمات ▪
 ایمبولینس سروس ▪
 نمونہ ڈی ایچ او آفس کی وصولی کے لئے ریپڈ جوابی ٹیم ▪
 1166ہیلتھ ہیلپ الئن:  ▪
 0300 1166 111واٹس ایپ ٹیلی ہیلتھ ہیلپ الئن:  ▪
 اعداد و شمار 19-تازہ ترین کووڈ ▪
 ایمرجنسی کال سینٹر سروسز 19-کووڈ ▪
▪ COVID-19  آئی سولیشن وارڈز اور ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا

 انتظام
 انصاف صحت کارڈ ▪
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23.  
محکمہ صنعت / صارفین  

 کا تحفظ 

اسسٹنٹ ڈائریکٹر 

انڈسٹریز/کنزیومر پروٹیکشن 

 کوہاٹ جناب سید محسن احمد

92602310922- 

 

 ایس او پی کے نفاذ کو یقینی بنائیں 19-کووڈ ▪
ایس او پیز کی عدم تعمیل پر نوٹس جاری کرنا اور  19-کووڈ ▪

 سیل کرنا

 حقپبلک سروس کمیشن کا    .24

 مس ثریا

ضلعی مانیٹرینگ آفیسر، ضلع 

 کے ڈی اے کوہاٹ 2دفتر گیٹ

 1800ہاٹ الئین ۔ 

9216375 091 

سیٹیزن پورٹل کو برقرار رکھیں اور اپ ڈیٹ -مرکزی پی ایم ▪

 کریں
تشویش کے محکموں کے حوالے سے مسائل کا حوالہ دیں اور  ▪

 پیروی کریں
 ڈی سی آفس میں خواتین کی سہولت  ▪
 متعلق مسئلہ، جی بی وی وغیرہ کا اندراج کرنا۔خواتین سے  ▪
سنگی اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے مشترکہ طور پر قائم  ▪

 عوامی سہولت مرکز
 سرکاری خدمات سے متعلق شکایات کا حل ▪
 کے نفاذ کی دیکھ بھال 2014کے پی رائٹس تا سروس ایکٹ  ▪
 اے پی پی ▪
 ہاٹ الئن: آر ٹی ایس کے ذریعہ مخصوص خدمات کے خالف ▪

 مالئیں۔1800شکایت درج کرنے کے لئے 

25.  
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف 

 اینڈ ہیومن رائٹس 

اے ڈی سی کوہاٹ جناب 

 بشیراحمد 

9260304 0922 

انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لئے سول سوسائٹی کی  ▪

تنظیموں، آئی این جی اوز/آئی این جی اوز، اقوام متحدہ کی 

 کے ساتھ مربوط اقداماتایجنسیوں اور ڈونر تنظیموں 
کارروائی کے ذمہ دار معاشرے کے کمزور طبقات یعنی  ▪

خواتین کے حقوق کے تحفظ، بچوں کے حقوق کے تحفظ، 

اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور معذور افراد کے حقوق کے 

تحفظ سے متعلق انسانی حقوق کے چار اہم ترجیحی شعبے طے 

 کرتے ہیں )پی ڈبلیو ڈی(
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 کوہاٹ –تحصیل                  
 کوہاٹ KDAآوٹ ریچ ورکر:احمد شاہ ،مقامی آگاہی سنٹر، 

          آوٹ ریچ ورکر: فواد خان ، مقامی آگاہی سنٹر، جنگل خیل کوہاٹ

  03175752330 0335502الئن نمبر:/

 ahmadshah0299@gmail.com :اے اے سی ای میل پتہ

     کوہاٹ  2KDAفیز  C1پتہ: سیکٹر 

نمبر 

 شمار
 سرکاری خدمات

فوکل پرسن/ ) نام ، عہدہ ، پتہ ، الئن ، 

تفصیالت سے موبائل ، ای میل پتہ ( کی 

 کریںرابطہ 

 (کا بھی ذکر کریںافعال / خدمات ) براہ کرم عملی / غیر عملی 

1.  
 

 اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر
 نواب سمیر حسین لغاری

0922-9260046 

 کووڈ ایس او پی نفاذ  ▪
پیز کی خالف ورزی کرنے والے فرد، کاروبار اور  ایس او ▪

 ادارے کے خالف کارروائی کرنا۔
ایس او پیز کی پیروی نہ کرنے والی دکانوں، مالز اور دیگر  ▪

 کاروباروں کو جرمانہ کرنا۔
اثر انداز خاندانوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی  19-کوویڈ ▪

 فراہمی

 تحصیل ٹی ایم اے    .2

 محمد حلیم خان

 اے کوہاٹ  ٹی ایم

03469497912 

مساجد، احسن پروگرام تقسیم مراکز، بینکوں، عوامی مقامات  ▪

 اور عالقے میں سپرے کریں جہاں مثبت کیسز رپورٹ ہوئے
احتیاطی تدابیر کے بارے میں عوامی  19-صفائی، اور کوویڈ  ▪

 آگاہی 
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نمبر 

 شمار
 سرکاری خدمات

فوکل پرسن/ ) نام ، عہدہ ، پتہ ، الئن ، 

تفصیالت سے موبائل ، ای میل پتہ ( کی 

 کریںرابطہ 

 (کا بھی ذکر کریںافعال / خدمات ) براہ کرم عملی / غیر عملی 

تحصیل کی سطح پر ڈسٹ بن کی تنصیب اور صفائی کے ذمہ  ▪

 دار۔

 تحصیل کوہاٹ  .3

 صوہیب ٹی ایم او 

 ضلع کوہاٹ

03339618735 

 ایس او پی نفاذ  ▪
ایس او پیز کی خالف ورزی کرنے والے فرد، کاروبار اور  ▪

 ادارے کے خالف کارروائی کریں۔
ایس او پیز کی پیروی نہ کرنے والی دکانوں، مالز اور دیگر  ▪

 کاروباروں کو جرمانہ کریں۔
 کوویڈ کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی ▪

 ضلع ناظم کوہاٹ  .4
 قاری شیر زمان

0314 4080408 

 عالقائی مسائل کا حل اور روک تھام ▪
 امداد باہمی اور اشتراک ▪
 صفائی ستھرائی اور امن و امان کا قیام ▪
 ضلعی انتطامیہ کے ساتھ تعاون اور معاونت ▪

 ضلع کونسل  .5

 جاوید ناچیز)مسیح(

 سابق ضلع کونسل کوہاٹ

03320606090 

 

 سیکرٹری بین المذاہب ہم آہنگی کوہاٹ ▪

 

 

 

https://www.google.com/search?q=nazim+kohat&source=lmns&bih=721&biw=1152&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiP8L7dwZv2AhWU44UKHTfQB4cQ_AUoAHoECAEQAA
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 الچی –تحصیل 
         :عصمت علی اے اے سی الچی1-اے اے سی ریسورس پرسن

  03139743968 -الئن نمبر:

  asmataa206@gmail.com :اے اے سی ای میل پتہ

       گاوں درملک، الچی باال، تحصیل الچی ، ضلع  کوہاٹ

 

نم

بر 

شما

 ر

 سرکاری خدمات

نام ، عہدہ ، پتہ ، الئن ، فوکل پرسن/ ) 

تفصیالت سے موبائل ، ای میل پتہ ( کی 

 کریںرابطہ 

کا بھی ذکر افعال / خدمات ) براہ کرم عملی / غیر عملی 

 (کریں

1.  
 

 اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر

 مس حولہ طارق 

 اے سی الچی 

0922-550054 

 ایس او پی نفاذ  ▪
ایس او پیز کی خالف ورزی کرنے والے فرد، کاروبار  ▪

 اور ادارے کے خالف کارروائی کریں۔
ایس او پیز کی پیروی نہ کرنے والی دکانوں، مالز اور  ▪

 دیگر کاروباروغیرہ کو جرمانہ کرنا۔
اثر انداز خاندانوں کو کھانے پینے کی اشیاء  19-کوویڈ ▪

 کی فراہمی

 تحصیل ٹی ایم اے    .2
 محمد امین

03339640775 

بینکوں، عوامی مساجد، احسن پروگرام تقسیم مراکز،  ▪

مقامات اور عالقے میں سپرے کریں جہاں مثبت کیسز 

 رپورٹ ہوئے
احتیاطی تدابیر کے بارے میں  19-صفائی، اور کوویڈ  ▪

 عوامی آگاہی
تحصیل کی سطح کچرہ دان کی تنصیب اور صفائی کے  ▪

 ذمہ دار۔
 

 تحصیل ناظم الچی  .3
 محمد احسان 

9647032 0345 

 تھامعالقائی مسائل کا حل اور روک  ▪
 امداد باہمی اور اشتراک ▪
 صفائی ستھرائی اور امن و امان کا قیام ▪
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نم

بر 

شما

 ر

 سرکاری خدمات

نام ، عہدہ ، پتہ ، الئن ، فوکل پرسن/ ) 

تفصیالت سے موبائل ، ای میل پتہ ( کی 

 کریںرابطہ 

کا بھی ذکر افعال / خدمات ) براہ کرم عملی / غیر عملی 

 (کریں

 ضلعی انتطامیہ کے ساتھ تعاون اور معاونت ▪

 ایم پی اے تحصیل الچی  .4

 میجر شاہ داد خان 

 ایم پی اے الچی

 03455062929 

 رکن صوبائی اسمبلی اور ضلعی فورم رکن   

 غیر مینڈیٹ شدہ ڈھانچے

نمبر 

 شمار

شدہ ڈھانچے غیر مینڈیٹ 

)حکومت کی طرف سے تسلیم 

 شدہ(

فوکل پرسن/ ) نام ، عہدہ ، پتہ ، الئن ، موبائل ، 

 کریںتفصیالت سے رابطہ ای میل پتہ ( کی 
 افعال/ خدمات

 ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن    .1

Asif Paracha Advocate  

03339626668 

 

 وکالء کے مسائل حل کروانا۔ ▪
تحویل، وراثت کے صنف کی بناد پر تشدد، طالق،  ▪

مقدمات کی ادائیگی کی استطاعت نہ رکھنے والی 

 خواتین متاثرین کے لئے مفت قانونی امداد

2.  
مساوی رسائی موبائل فون  

 ایپلی کیشن 
 مساوی رسائی   

ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر پی ڈبلیو ڈی کے  ▪

 لئے دستیاب مختلف خدمات کے بارے میں معلومات
افراد کی تنظیموں کے بارے میں ملک میں معذور  ▪

 معلومات کا ڈیٹا بیس

 ایدھی  .3
 09222878کوہاٹ: 

 091214557ایمبولینس: 

ہنگامی مریضوں/ حادثاتی مریضوں کو ایمبولنس کی  ▪

 خدمات فراہم کرنا۔

 ضلع میں اقلیتی ترجمان   .4

 دلدار مسیح

 چیئرمین کرسمس ایکشن کمیٹی ضلع کوہاٹ

03348483644 

 

 اور انسانی حقوق کا کارکناقلیتی حقوق  ▪
 چیئرمین کرسمس ایکشن کمیٹی ضلع کوہاٹ ▪
اقلیتوں کے مسئلے کو ضلعی اور عالقائی سطح کے  ▪

 طور پر بلند کرنا
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نمبر 

 شمار

شدہ ڈھانچے غیر مینڈیٹ 

)حکومت کی طرف سے تسلیم 

 شدہ(

،  فوکل پرسن/ ) نام ، عہدہ ، پتہ ، الئن ، موبائل

 کریںتفصیالت سے رابطہ ای میل پتہ ( کی 
 افعال/ خدمات

اقلیتی مسائل پر محکموں کے ساتھ ہم آہنگی کے لئے  ▪

 فوکل پرسن

5.  
ضلع میں خواجہ سراوں کا  

 ترجمان

 علیگلفام 

03028039337 

 اور انسانی حقوق کارکن برائےغیر مخنث  ▪
 سماجی کارکن  ▪
 ضلعی اور عالقائی سطح پر غیرمخنث کے مسائل ▪
فوکل پرسن کا مخنثوں کے معامالت پر محکموں کے  ▪

 ساتھ ہم آہنگی
 رکن آواز ضلع فورم ▪

6.  

سرحد رورل سپورٹ 

  پروگرام 

 )ایس آر ایس پی( 

 عرفان رشید

 کے ڈی اے کوہاٹ

03339634106 
irfan_kohat @yahoo.com 

 مقامی سطح پر تنظیموں کا قیام اور فعالیت ▪
 معاشرتی امداد اور سہولت کاری ▪
 چھوٹی سطح پر قرضہ جات کی فراہمی ▪
 تنظیمی تربیت کاری اور آگاہی ▪

 تنظیم کوہاٹ معذور افراد کی   .7

 شیریار خان

 چیئرمین

03219616667 

 افراد باہم معذوری کے مسائل پر وکالت ▪
 افراد باہم معذوری کے حوالے سے آگاہی اور بیداری ▪

 وکیل  .8

 

 رحمان زیب

 ضلع کچہری کوہاٹ

03339617345 
 muhammadrehmanzebkhan@gmail.com 

ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بچوں کے مقدمات کی  ▪

 سماعت کے لئے اضافی چارج ہے۔
 ابھی تک قائم اور فعال نہیں ہو رہی ہے۔یہ الگ عدالت  ▪

 2022-ورژن: یکم ستمبر میں آخری اپ ڈیٹ 2022اگست –میں تیار کی گئی  2020ریفرل ڈائریکٹری جون 

 

mailto:irfan_kohat@yahoo.com

