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YOUTH PARLIAMENT 
YOUTH DEBATES 

Wednesday, the February 27, 2013 
 

The Youth Parliament met in the Margalla Hotel at fourty five minutes past nine in the morning 
with Mr. Speaker (Mr. Wazir Ahmed Jogezai) in the Chair. 

--------------- 
(Recitation of the Holy Quran) 

 

َاJKَ ۡD2ََۡ<.ۡ َآIَۡ0ُهF?ِ ۡDۡ    ۔َاBَCَ ۡD2َ َآ0َۡ@ َ?َ<َ. َر:>َ; ِ:4ِٰ6ۡ79َ ا01ِۡ2ِۡ.

ۙ.ٍۡ0NِۡOCَا َاَ:9ِ:0َۡ.ۙ  ۔Bًۡ0Qَ ۡDRِۡ0NَSَ .َTََۡارU0ٍۡ. ۔ وWJTِ ۡXWY 9َرٍةJَ6ِ:ِ ۡDRِۡ0YِۡBCَ۔[ۙ  

  ۔َ?DRُNَ>َJَۡ َآَ<^ٍۡ@ 9UYُۡآ[ۡل

90i ان   ۔iہ C`ہ9رے Boورد9nر gے ہlRC9 وا2[ں iے g DC 90i90i 90i jC9Tے gہ0ں دaBC : 9RcK`ہ

a[ ان 9KBRwo li BxyRi Boں  ۔ 9i داؤں g tNuہ0ں 90i؟ اور ان NRa Boڑ iے NRaڑ g9a[ر :J0Rے

 ۔C[ ان i[ اBi 9{K د0a 9K}ے 9K9Ri ہ[ا :zR ۔ wcy0Roے RCے

  Bc0|T 9بya: ~]i Xiز ر�>Y l �C lR:ے اg zaoath  ہ 902 ہ[؟g �0 ہے �پRٹoath  2ے 02ں۔ �:}D ا

  KBiں۔

(At this moment, a new Member of Youth Parliament, Mr. Muhammad Faizan Idrees took oath) 

 Mr. Speaker: Now we move on to the next item. Ms. Shahana Afsar sahiba would like to move the 

resolution. 

  B{?ہ اg9ہ �9ہYBw6Y :۔D0�B2ا Xٰ`�B2ا �  :}D ا

I beg to move the following resolution:  

"This House is of the opinion that media in Pakistan specifically the 

private electronic media is not following any set of rules or ethical 

laws. A considerable number of ethical laws have been framed by 

different media as well as regulatory organizations but their 
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implementation is equal to none. There is a need that PEMRA designs a 

strong and unified code of ethics for private media in Pakistan." 

 Being a student of Media and Communication Studies at a recognized university of Islamabad, I 

believe 

ilaws, ethical rules, code of conducts  9Kے �0Y 4KBڈi 9Kے  T BRo 9K100ے زا~i50  Iہ اس و�� 9w{i9oن 0Yں 

 @Nw�Y ےg 9K0ڈY حBQ ziconditions  0ںYoperate  li 9K0ڈY D4 ہa Xc02 ے ہ0ںc�9a 9~ےy: ،9 ہےgBiworking 

 g �ً�Yconflict or disaster situationہ0ں 0iے 9aرہے۔  followز9Kدہ irules  BCہ وہ C[ ہ`0ں Kہ 9wx2 ہے دwRcKے ہ0ں

�N>wY ےT  9Kcrime scenes  ]ireport ے ہ[~ےCBi ،children  ]itreat  ،ے ہ[~ےCBiwomen  BRo 9K ]ivictims 

 ]irelate  ےT ے ہ[~ے :ہ�CBicode of ethics  ے ہ0ں۔c�9a 9~ےy: 0ںY انmedia organizations  ،ہ0ں .Y9� lR:

regulatory organizations  ،ہ0ں .Y9� lR:human rights organizations  lR: اوز la XKا @Nw�Y اور lرہBi 9مi

  ہ0ں۔

9�Yل iے Q[ر ہ[Cے g B�gہ0ں �Cے۔  laws implementاور  rulesہ0Y 4a Dڈi 9K[ دwRcKے ہ0ں C[ ہ`0ں وہ   

 Bo�Kا rule  ہi 90n 9K9y:media should not attach with Judiciary or Army unless it is in public interest.  ]a Dہ

 lR:code of ethics  ،ے ہ0ںwRcK0ں دY �Kا Bہstatement ہے lC� B�g  ہimedia will not do this or this unless it 

is in public interest but no one is defining the public interest. ،ہ0ں ہےg l9رٹRCا l~]i 9سo ن  ہ`9رے]idefine 

0Yں xa l{iہ :lR ا9aزت  gBiے li دvictim  liidentity disclose 90gا90i �K ہے۔  Bipublic interestے iہ 

KBiں nے۔ :¡[ں 0Ydisclose  liں ہے C[ ہD اTے  gpublic interestہ0ں ہے Xc02 ہ`9را 0Yڈi 9Kہ9w ہے iہ �[cgہ Kہ 

identity  9i ے انT ےgBi B9ہ¢future ر اور]o£ life  0ںY B`S li 9لT j9ت �ٹT ہ¡: l~]i Bnہے۔ ا lC9a]9ہ ہ¤C

 l~]icrime ا Dہ ]C 9 ہےwKدBiس  liidentity disclose ے اiBiرا  س]o 9ifuture  ےi l{i Bnے ہ0ں۔ اwKدBi 9ہ¤C

ل gہ0ں رo[رٹBi9a B اس Tے Kہ T[اiے �`Nے 0Yں 9Yرا 9K ]C 90n دہ¦� Bnد£  0Y BRntarget killingں اس 9i :0ٹ9 

روlC اBn دہ¦� Bnد£ N`� 9iہ ہ[9C9a ہے Y ]C<9ف 0J0iے 9n، ہi 9wcTBi Dہ �پ 6Y 9{0i}[س Biرہے ہ0ں۔ 

iے ¨�ف  national interestاl~]i Bn ��0 ہ`9رے  .0oThat is against the rulesٹS lw[ر0Cں gہ0ں دwcT9Riے۔ 

:yے ہ[~ے  irulesے  9�Defamationہ0ے g 9Kہ0ں۔  9areport 9a 90i9gرہl ہے 0Y ]Cڈi 9K[ د9yRcK �9ہ0ے iہ اTے 

 y:rulesے ہ[~ے ہ0ں۔ اس iے �Sوہ اور :ہ� Tے  irulesے ¨�ف  advertising content  liindecencyہ0ں، 

  a]Y[د ہ0ں۔ 

 teachers  ]afieldہ`9رے ہے،  Kpersonal experienceہ 4a ہ`9رے رo[رٹBز اgڈC9a 9Kے ہ0ں،   

reportersے ہ0ں، وہ ہ`ہ0ںC9w: ے ہ0ں 0ںC9a 9Kڈgا Dہ ہi،  zgB1g9iattend 9 ہےC9a]9 ہi9`ده �Kا Bnے ہ[~ے اCBi ،

Xc02 ہ`0ں ¨¤g lR: Bہ0ں ہ[i lCہ وہ9ں l~]i ده`9i9 ہ[ا ہے T 9K[ ہ[ں ہ`9رے jC9T اgڈi 9Kے رo[رٹBز a]Y[د 

 nationalہ`9را 0Yڈ9J: 9K~ے اyoے CBiے ہ0ں۔  2national interest  ]iprotect[گ n BY»ے ہ0ں۔ وہ 2[گ B7ف اyoے 

interest  ]iprotect ےi ےgBi ]i ان ��0وں ،highlight  ]a 9 ہےCBiforeign  9Kwestern interest  ہ[۔ lC9a 0ںY

 ،Biوا9C ہے Bi،conferences attendوا9C ہے trainings، ان i li[ 2ے 9C9a Bi ہے journalistsاcKBYہ ہ`9رے 

short term 0ں ہ`0ں اسY  l~]i 9iresult c02 9C� ہ0ںg B�g Xlong term ہ[~ے X¦c020ں اY ہcKBY4 اa 0ںY  ہ`0ں ]C
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، اK}ے ہg lہ0ں coverage lwNYوہ د£۔  coverageاور Boا~K]0ٹ 0Yڈg 9Kے اس i �� 9wochannels  lywi ]iہ ہ`9رے 

  w02ے ہ0ں۔  favoursان li اور CBiے ہ0ں  conferences attendوہ lwNY 4C ہے K 4aہ 2[گ وہ9ں C9aے ہ0ں، 

 :9y~ے unified code of ethicsا�K اB0YPEMRA  9{Kے ¨90ل 0Yں اس �li �0 :ہ� ®Bورت ہے iہ   

 ]astrong li za ،]ہimplementation ]ہ lR: 9رT 0ںY اور اس£ media organizations ��Bi 2ے jC9T lR: ]i

Bnuncertainty  9K اس �Bارداد 0Yں i l~]iہ ا lR: ]i۔ �n £B0Yارش ہ[9ajournalists ln~ے اور 

misunderstanding ےRJY ]C ے  ہےT0ں اY ہi9C 9~ےa 9Kد °�]Y 0ںY B¨�clear ہ۔KBc� ں۔]cTBi  

  Bc0|T 9بya :4�97۔ lN0S9`Tا X0Y9ب اya  

اس li وaہ Kہ ہے iہ 9CBi ہ[ں۔  0Yresolution  ]istrongly opposeں اس ! 9yaب: اX0Y ا9yalN0S9`Tب   

�>Y Xiے ز رg 9K0ڈY ہi 9ہi ےgregulations  Bo 9K0ڈY ےg ہ[ںg9۔ اC]ہ0ں ہg IYدر� .`S Bo ان Xc02 9~ے ہ0ںy: ]C

�cg³9ہ ان Bi  ]iے iPEMRA, rules designے دوBTے �^ے 0Yں iہ9 ہے iہ  resolution۔ li I0²yC BRo ہے

 I0²yCPEMRA Bo lRC 9ہ0ے� lgBi  �Kہ وہ اcg]0iautonomous ²ے ادارہ ہےKBQ ےR9م :ڑے ا�i 9yo9 اK0ڈY ۔

  Tے Biرہ9 ہے۔ 

۔ 0g[ز �0Y 9K�Ny0ڈ9K ذYہ دار ہے i 9gہ   iPEMRAہ  9gBi �9ہ0ے 0Ymention 9RCں  resolutionان i[ اس   

PEMRA  ]iXKڈgا  liBC اور  Bo ں]Yڈراban  9 �9ہ0ے۔g9x2ہ۔KBc�  

  Bc0|T 9بya: 7@ �97¤ہ۔� D>gہ اYBw6Y  

  @7� D>gہ اYBw6Y :۔ اDc0NS ہ۔2}�مKBc� ہ�:  

 I truly second the resolution put forward by Shahana and I am truly glad that a person who has the 

first hand knowledge about what she is talking about, has put up the issue in this House. I just need a little 

amendment. In the last, she has mentioned that: 

"There is a need that PEMRA designs a strong and unified code." 

۔ �پ iے 9oس :n X»ے ہ0ں code of conducts, already:ہ� 9Tرے  ہK lہ :9ت iہہ د£ iہ¨[د اgہ[ں  �Bوع 0Yں 

rules  ہi ]a ہ0ںframe  li ہ9ں :9ت انK 0ںY .7ے ہ0ں۔ اc�]ہimplementation T 9ہ0ے۔ ے� lg]ہ �N>wY ]a

rules  ،ے ہ0ں«n X:national interest ے ہ0ںy: 0ںYےn ے ہ[ںy: lہ Bi چ]T j¡i ،۔  ]i انproperly review  90i

  9a 90i~ے۔  implementation  ]iensureاور ان 9a  li~ے

Tے  newsوہ   0ں،Biرہے ہ aproperly focus}ے �پ وہ  ۔ ا0Y 9i �Kڈ9K ہے B0Ytypesے ¨90ل 0Yں دو   

9K0ڈY اBTہے۔ دو �N>wY، entertainment  ہے۔ �N>wY ےT ےi حBQ ¸2ے 02ے اi ں]gدوcodes of conduct  ےg]ہ

iے ذہy[ں 0Yں اK lyoہ0Y lڈ9K ہے n]2 ]a[ں  cg]0iہ i[ �پ gے �nے ر9yRi ہے 9�national interestہ00ں اور 

thoughts inculcate  رہ9 ہے۔Bi ےg پ�ensure 9 ہےgBi  ]i 9K0ڈY ہiverdict  9i ےyKدright  9g]ہ0ں ہg .79�

 KBicriticizeں nے،  90iobserve ہے،  9w:situation~0ں nے iہ  justدKں nے،  suggestionوہ B7ف ا�K �9ہ0ے۔ 

 Xc02 ےn ںKBi �Kوہ اcomplete decision  ہ ��0 انK ے۔wcT ہ0ں دےgrules  ]a 9ہ0ے� lg]ہ lR: 0ںYconduct 

�N>wY ےT 9~0ںy: پ� lR: l~]i ]i 9K0ڈY 0ںY ۔ اسdecision  li ےy02powers 9ہ0ے۔� lg]ہ0ں ہg  
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 9a 90i~ے۔ n X:consider»ے ہ0ں، اgہlirules  ]i l :9ت ہ[lg �9ہ0ے۔ 0Y B¨�implementation  ]aں،   

  �KBcہ۔

  Bc0|T 9بya :ں 4�97۔]K9`ہ lNS 9بya  

 Mr. Ali Humayun Zafar: I will support this resolution. Under the rules of PEMRA, in the heading 

of consumer interest, a channel cannot show advertisements of more than 17 minutes but on the average, 

we see that the channels are showing an average of 28 minutes of advertisement in an hourly program. It is 

against the interest of the public.  

 Secondly, whenever any blast or other incident occurs in our country, showing of the dead bodies 

and injured after the blast is not only affecting the human psychology of the adult but also of a child. It is 

supported by the study of the Dow University Karachi that a ten years old is found talking more about 

negativity rather than positivism. The negativity includes the bomb blasts and different objects. Again, 

when we see the morgue in the Jinnah Hospital, the media is allowed to openly coverage. I am not 

disagreeing with the fact that truth should be projected. 

 4a Xc02 ہ0ںgپ ا� ]C ٹے ہ[~ے ہ0ںRo Bnڑے ا|i ےi 9ہ0ے۔ ان� lg9|R� �¨9y� li ان ]C ہ0ں lC9a l~³ 0�³ں

gBiے ہ[Cے ہ0ں، وہ ٹl و£ 0i Bo[ں  censorہ[Cے ہ0ں a[ �پ gے  scenes:ہ� Tے اK}ے gہ0ں دwcT 9Riے۔ 

  د9Ri~ے C9aے ہ0ں؟ �KBcہ۔

  Bc0|T 9بya :9ض �97¤ہ۔K90 رg]T ہYBw6Y  

  w6Y9ضK90 رg]T ہYB : اB0Y ۔Dc0NS ہ[ں۔ ا2}�م Bٹiڈا �K0ں اY ے ہے اورT 9نw{�]N: �N>C ہg99ہ� zY

 .lCBiI have ten years experience in the media ہ[ں۔  Tstrongly agreeے ن gے B� ]aارداد li ¿0o ہے، 0Yں ا

I am working with the Radio Pakistan and Pakistan Television as well.  ln 9 �9ہ[ںyہi ہK ےT B�? 0ں :ڑےY

، ان Bo 4T رKڈ9w{i9o ]Kن اور ہ0ں code of ethicsہ0ں اور ywaے :iPEMRA  lR: lywa lipolicies  lRہ 

 lوژن ہ lN09ن ٹw{i9oے �~ے ہ0ںCBi .`S ےT وں  ۔ہ`0¦ہB¤¨ lR: lR¤i ےg ہ[ںg90 اi ہ0ںg 9وزJC ےT I� 0ںY

lCBiprivate channels  9i ہ[ں iہ :0Ycondemn  l�9ں اس :9ت B® ]iور ہے۔ 9i ¨90ل رethics  9Riاور ہ`0¦ہ 

 £B1CاB?ا li حBQ �Kا Bi �0Ro ںKB¤¨ �0¨ ly{yT 90نYے درi ں]n]2 فB7 9مicreate  9 ہے۔gBiI strongly 

condemn 9را ہےY ےT £ڑ£ :ےدرد: ]i Á�� ےBTے دوg Á�� l{i Bnہ اi  l29ٹ ڈاi دنBn li اور اس

 ]C ہےcameramen  ےT9 :9ر :9ر اK0ڈY 9اورRiے ہ0ں، دC lR¤ilive  9 رہے ہ[ںRiہ دK lR¤i ،ےn 9رہے ہ[ںRiد

 9i ہ �پ اسi ےnlٹi حBQ ے اسT ہ9ںK دنBn ،0ںRcKہ وا³ �^ہ دK  ۔lٹi ےT حBQ 9 ُاسK ےi ےg]9ن ہ{gا

K�0� ]aں ہlC] D ہ0ں۔ BQح Tے اBÃ اIgاز ہ Q lC90{1g[ر K Boہ C`9م �K�0ں ذہBo X :ہ� ہB: l£�[ا2ے Tے 

  اور ہ`9ر£ 1g}90ت 0Yں �lC9a ہ0ں۔  �Rcg[ں Tے دwRcKے ہ0ں، وہ ہ`9رے ذہ²g Bo X¿ ہ[lC9a ہ0ں

ا9g �K �9ہ[ں ln۔ �personal experience share Biپ iے jC9T ا0Y �Kں ا�K ڈاiٹB ہ[gے iے Q9gے   

ڈاiٹg 4�97 Bے RCے۔  depressوہ :ہ� 9RC اور  high:ہ�  blood pressureان 9i  ۔4�97 ڈاiٹi Bے 9oس n»ے

 jC9T ےi د£ اور اس l2]n li دردBT ]i ان ]C �Kا li انprescription  ہ �پi 9Rc2 ہK Bo ےT ےyRcKں دKB¤¨

 lR: ہK ے ابg زBٹiں۔ ڈاKBi �0ہBo ہi 9 ہےKدBi وعB� 9yہihigh blood pressure  ÄKBY ےi liprescription 
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�¨B اi 9{Kہ �پ ٹl و£ دyRcKے اور :�29^[ص ¨¤KBں دyRcKے Tے BoہKBi �0ں۔ K Boہ ®Bور 9g9a 9Rc2 �9ہ0ے 

  B¤¨ �0¨ ly{yوں iے :ÆS9 ہ[9C ہے۔iہ Kہ 0iT j¡i 4T[ں ہے؟ اK}9 اlT 02ے ہے 

، وہ B7ف :9y~ے ہ0ں 9gBirules �9ہ[ں i lnہ اس gے ywaے :0YPEMRA  lR: ]icondemn  lRں   

 nationalہ0ں اور وہ  i Although  lR: l�9:national channelsے 02ے ہ0ں۔ national channelsہ`9رے 

identification  9رےT ےi 9رےT ےi ان Xc02 ے ہ0ںCBi l9م ہi 9irules  £و lٹ lo BRo 9K 9نw{i9o ]KڈKف رB7

4NÇY 90i 9i ہے iہ اÁ�� l~]i Bn اgہ0ں اس iے 02ے gہ0ں ہ0ں۔  Xc02privatized channels ان  iے 02ے ہ0ں

pay iرہ9 ہےB  9دہKہ0ں زg9 اKpay  ]C رہ9 ہےBi ں �9ہ0ںKB¤¨ li D{� za وہon air ے ہ0ںwcTواBi ]i وہ ان ،

telecast  ے ہ0ں۔wcTواBi ہi ln وںBi �K]JC 0ںY 0ںY ےN{NT اسPEMRA  ےirules  0ںYreforms 9ہ00ں� lg� ۔

  ۔ ں 9gBi lR:ln �9ہ[ 9w{i9o appreciateن ٹlN0 وژن اور رKڈ9w{i9o ]Kن 0Y ]iں

9iم Biرہے  ichannelsہ BQ zaح Tے وہ  دlyK �9ہ0ے iexample[ ان B0Y PEMRA  liے ¨90ل 0Yں 

lo ]a ٹl و£ i[ د9yRcK اور  ہ0ں، �پ :lR وK}ے ہ9i lم KBiں۔ ہ`9رے :ہ� Tے lRC9T اور دو�T اK}ے ہ0ں

 ]KڈKےرCBi ہ0ںg Iy{o 9yyT ]i 9نw{i9o ۔~]i ]C 9سo ےi ہ انi ے ہ0ںwہi ہK ہ0ں ہوہg lہ B¤¨ llC] ہ ہ`9ر£ ۔K

diplomacy  ہ�: Á�� l~]iBnف اBQ �Kہ اi ہےmoderate line  ہg9¦g 9i I0²yC ےTا Dہ ]C رہ9 ہے .� Bo

gہ0ں  �cableپ iے 0Y BRnں  !ا�T9R[ال ہ[9C ہے iہ  ۔lo ٹl و£ C[ ہD دwRcKے ہg lہ0ں ۔ iہ9C9a 9 ہے iہ:C9yے ہ0ں

4a ہl D ہg lہ0ں ہے، ¨¤KBں lyyT ہ[lC ہ0ں، ٹl و£ د9yRcK ہ[9C ہے۔ i BRoے :C B0È[ ز9ya !cable nIgب ۔ہے

اور ¨¤KBں KBo Bi XT¦9ن ہ[Cے ہ0ں C[ ہD ?[رًا اB� 9gBi I0²yC Bo lTوع BiدwKے ہ0ں۔ T 4Tے ¨¤KBں wyTے ہ0ں 

 9yoے ہ`0ں اNہomindset clear  9 ہے، ہ`0ں ¨[دgBimoderate 9 ہےg]د  ہ]¨ D4 ہa اورmoderate ]ہ ]C ےn ں lTا

i ]0aے د?istraightaway  Bwہ ہD  اب C[ اIa 9yCت 9i دور ہے:wcTBi lRے ہ0ں۔  condemnہi �0� l{i D[ و�� 

 arrange، ہD اس Bo ورi¦9پ wcTBiے ہ0ں، ہD اgہ0ں iہہ wcTے ہ0ں، ہD ا¨¤9ر 0Yں wcT jc2ے ہ0ں 0Ycallں 

issue  ]i ]iاس  وہiہ  KBi Iy: ]iI would really appreciate Miss Shahanaں۔  wcTBiviolationے ہ0ں iہ �پ اس 

resolution  .c� li 0ںY 0ں۔~� Bi 0ں 2ےYagain  دار ہے اورBi 9yo0ں ہ`9را اY ہ اسi ln ہ[ںiplus PEMRA  9i

BRo ]Cchannels  Bo وہ :l�9  ہ[lC ہ0ں l{ichannel  Boapply اpolicies strictly  �KاBn ان Bi  j¡i liدار ہے۔

: lRapply  9ہ00ں۔� lg]ہ  

  Bc0|T 9بya :4�97۔ lNS �²1� 9بya ہ۔KBc�  

  lNS �²1� 9بya : ]a ےg ہ �97¤ہg9ہ �9ہYBw6Yresolution  ےT 0ں اسY ،ہے li ¿0oagree  9 ہ[ں۔CBi

 9K0ڈY ےi �T9Kر ]i ےRC]�pillar B0È: ےi 9K0ڈY 9 ہے۔C9a 90i D0N{C Bo ر]Q ےi  ،اÉٰہ0ں ہے، 2ہg ارہ�n l~]i

R: ےi �0� B9۔ ہwcT .� ہ0ںg B0È: ےi 9K0ڈY �NY l ۔lR: l1yY اور lR: �¤�Y ،ے ہ0ںC]ہ ]Nہo دو l1yY Dہ Bnا

T ازIgا �¤�Y Bnہ0ں �9ہ0ے۔ اg l9 ہg]9 ہK0ڈY ]C BRo ]C 0ںRiے رyY9T ]NہoB0È: ےi اس BRo ]C 9~ےa 9RcKے د 

aہ9ں  اور gہ ہ[ں، aہ9ں ڈ90w0iں gہ ہ[ں �NY l~]istreet crimes اس و�� اg 9{Kہ0ں aہ9ں :�n lRارہ gہ0ں۔ 

ں۔ 0YڈlR: 9K ہ0Y �NY Bں a]Y[د ہے، 2ہÉٰا، 0Yڈ9i 9K ہ[B® 9gور£ ہے۔ �پ اcKBYہ i[ دjcK ہ[ دوBTے Baا~g Dہ

Cے واS Bo`. در�laws Bi IYہ0ں BxY وہ اyoے :9y~ے ہ[~ے  02street crimesں، اcKBYہ 0Yں 9w{i9oن Tے ز9Kدہ 
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�g °~9ہ0ں  reportsا9aزت iے :B0È ان Baا~li D وہ �90i Iy:9o ]i 9 li �Y]c ہ[ا ہے iہ ، اgہ[ں gے 0YڈKہ0ں

:9y~ے C9aے ہ0ں BxY ان g .`S Boہ0ں  glawsہ0ں CBiے۔ 9w{i9oن 0Yں  CBimostlyے ہ0ں Xc02 اwcTBi j¡i 9{Kے۔ 

g .`S Boہ0ں ہ[9C۔  ، انہ`9رے yY9Tے B7ف Éu9iات iے ٹcڑے oڑے ہ0ں yaہ0ں ہD دwcT jcKے ہ0ں9C9a 90i۔ 

 ]C 9~ےa 90i .`S Bo X0gان �[ا Bnا، اÉٰے ہ0ں۔ 2ہwcT]ہ �Tت در�Y9>Y�0 ہے� lRا� �K9 اK0ڈY Bo اور اس 

9aہے۔  :ے lC9a li حBQ za 9ہ0ے� lgBi ہ0ںg I0²yC ]a ہK j¡i9 رہے ہ0ںRi9 دK negative  li ]Nہocoverage 

 i Innocence ofے :9رے 0Yں ]Bo ہ`9رے ��BiYoutube I`6Y 9رہے ہ0ں C[ ان i[ رو9a 9i~ے۔ BQ zaح 

Muslim   �Kے اT 9مg ےil«n l~�� DN?Bnج  ، ا�Youtube ام ہےI9 ا�Rا� �Kہ اK ]C ہے l«n li Iy: Y 9K0ڈY Bx

 implementationاور ان  lg³ li �9ہ00ں  0Yamendmentsں laws  IK�Yہ`0ں ان g ]C ]iہ0ں رو9wcT9a 9i۔ 2ہÉٰا، 

9� lgBi ےT 4T 0ںY 9دہہ0ے۔ اسKز role 9ب۔ya ہKBc� 9 ہے۔yoہ`9را ا  

  Bc0|T 9بya: �97¤ہ۔ B`� X0YB� ہYBw6Y  

  B`� X0YB� ہYBw6Y :ہے li ¿0o اردادB� ]a 0ںY ان]Kے �ج اg ہg99ہ� zY ۔Bc0|T 9بya ہKBc� 0ںY ،

 ]i اسstrongly support  ہ[ں۔ lCBi D4 ہa’ے ہ0‘ �زاد£ٔ ا¢ہ9ِر را~ےCBi 9ت: li9  ںK0ڈY ہi ے ہ0ںwہi Dہ ]C

:lR اس  responsibilityہ[lC ہے BRo ]C �پ 4apower  li �پ iے 9oس ز9Kدہ اٹ9Rرہ Biوڑ S[ام li �واز ہے۔ 

ہے۔ 0Yڈ9K ا�K ��0 د0Yopinion maker  9C9Riں ہے aہ9ں وہ  0Ystateڈ9K �ج اس ہ[lC9a ہے۔  �increase}9ب Tے 

]i ے ہے اور اس{Kا portray 9 ہےCBi C9a X: وB0وہ ہ ]C ]و ہB00}ے وہ ہa ہi9  Bo وBKز ]i l{i 9K0ڈY Bnہے۔ ا

  9g³ �9ہے C[ وہ :9wcTBi lR ہے۔

 biasedا�K :ہ� اور BQ zaح ��0وں i[ 2ے Bi �. رہ9 ہے، وہ  �ج 0Y j¡i ]a .iڈ9K د9Ri رہ9 ہے  

9gBi �9ہ0ے iہ  0YensureڈC ]i 9K[  ہ0ںCBiے  4astate  9ifourth pillar consider ہ0Y DڈNY9>Y 9i D{�  ]i 9Kہ ہے۔

Baا~D ہxa Bہ  �9ہ0ے۔iے 9²C®[ں 6NY ]i[ِظ ¨BQ9 رnational security  9yRiاTے  ۔ہے state  9ifourth pillarوہ 

ں lywi ر0wT9Kں ہ0ں اور lywi رwT9K[ں 0Yں 29ÇY 9i lnI6ٰ0NS¤ہ 9a 90iرہ90i 9 ہg Dہ0ں wg9aے iہ اgڈ0Y 9Kہ[Cے ہ0ں۔ 

اi D{� lTے �Y9>Yت �. رہے ہ0ں۔  ہ T 4iے �. رہ9 ہے۔ 90i ہg Dہ0ں wg9aے iہ 0Y 9cy2 £BTں :lRوہے اور 

 lR: 0ںY ہcKBYہ اi 9 ہےwo ہ`0ںstreet crimes  حB� li D~اBa ےBTاور دو Xc02 9دہ ہےKہ0ں زi ےT Dہdepend 

 90i ہ �پi 9 ہےCBiportray  9{0i 9i 9نw{i9o رہے ہ0ں۔ �پBiimage li Bرہے ہ0ں :9ہBi ¿0o ےyY9T ےi 90g؟د 

:9ہi Bے 0Y �NYں :0ٹ9R ہ[ا g Á�� lR: l~]iہ0ں دi 9wcT jcKہ �پ iے i �NYے �Y9>Yت 0i}ے �. رہے ہ0ں 

ہ9ں R� l~]i[ٹ9T 9 ہ`9رے �پ ¨[د اgہ0ں gہ د9Ri~0ں iہ ہ`9رے 0Y �NYں �Y9>Y 90iت �. رہے ہ0ں۔ i �C 4aہ 

اور ہ`9رے ÉYہg 4ے lR: lR¤i  ]ہ`9رے Cl¤gے ہ0ں۔ ا ہّ[ا :yY9T Bi 9yے C³[ ہD اس i[ :ڑ ہ[9C9a ہے:lR وا�<ہ 

 ]i �0� اسsupport  90i ہ0ںg³ ےyY9T ]i �0وں� li حBQ 9 اسK ]i 9ہyn Dہ ہiف ۔ ~0ںÉ� �K]JC ا اس 02ے�T li

 li 0ںY ےB�9>Y 9~0ں۔|R� ]i ہ �پ ان ��0وںi9C l«npositive �0�³ ےyY9T ]i 9 �9ہ0ے وںgہcg]0i  4aD9ہ  ہyn

gہ0ں 90i ہ[9C، وہ :w�]T lRے ہ0ں iہ ہ9ں، Kہ :lR اyY9T ]iconsider  �Kے C³ے ہ0ں C[ وہ 2[گ yaہ[ں gے اTے 

  ��0 ہے۔ 
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 Dرہے ہ0ں۔ ہ� Bi 2ے l{ے�: �Kا Bo ر]Q lS9`wa0ں اY ےB�9>Y ےNہo ے ہ0ں۔c�]ہ zے�: Dج ہ�

<I ہ[رہ9 ہے Bo za ہi Dہwے ہ0ں iہ Kہ C[ روز 9i 9iم ہے۔ ہyY Òg9o Bٹ : اY Bnہy0ے :<D: I ده`9i9 ہ[C 9RC 9C[ اب

دi 90gے ہyY Òg9o Bٹ :<I ہD دwRcKے ہ0ں iہ yNTڈر Roٹ yNT ،90nڈر Roٹyے i[ ہD: D ده`CBi ¿0o Bi 9y: 9i9ے ہ0ں۔ 

ہ ہ[90n 9ن 0Yں Kہ وا�<ہ ہ[90n ہے اور و، 2[گ دwRcKے ہ0ں iہ اب 0Y �29`Yw{i9oں �پ 0Y 9iڈ9K د9C9a 9RcK ہے 156

]C 9نw{i9o ،ہ9ں  ہےK ،9{Kا lہے ہcrimes 9دہ ہ0ںKہ9ں :ہ� زK ،terrorism  lR: ے 2[گi 9نw{i9o ،ہے lR: ےRا�

�پ g lR:،  ]iہ0ں ہے lg9w{i9otolerance �[م 0Yں  iہ9C9a 9 ہے iہ اBn �پ ا�9Jwج CBiے ہ[ C[ اور gہ0ں ہ0ں

9C� ہ0ںg lR: 9gBi 9جJw۔ ا� ]i 90gد lR: �0� ہK 9 رہے ہ[۔  �پRi9رہے ہ[ اور ¨[د �پ دRiد ]i 90g9ر£ دT �0� Bہ

iہ[، ہterrorists  Bo D، ہ`0ں ہ0ں �terroristsپ T 4Tے iہہ رہے ہ[ iہ ہ9ں، ہBi �:9Ã Dرہے ہ[ iہ ہB: Dے ہ0ں۔ 

 �Kاtag 4T BRo ]C ے ہ0ں{Kا Dہ ہi 9 رہے ہ0ںw: ہK ]i وںBTدو Bi9a Bے 2[گ :9ہyoے اi 4 �پa ہcg]0i 9ؤx2 

i BRnے :T £I0Rے ز9Kدہ 0C9: li BRnں :9ہl~]i Bi9a B اور gہ0ں :9wcT9w۔ ہ9ں، �پ اK}ے ہl ہ[۔ iہ0ں nے iہ 

iہ اس :9ت 9i ¨90ل رRiے۔ اBRn 9yo ا9yo ہ[9C ہے، �9ہے  0Yڈ9K اس و�� ہ`9رے I0R: 9i BRn£ ہے۔ 0Yڈi 9K[ �9ہ0ے

support gBi 9ہ[9C ہے۔ اTے :¡g9ے iے 02ے، اTے  ےدرودK[ار ہ[، �9ہے lR: 9{0a ہ[، وہ �پ 9i اBRn 9yoوہ :

، 9w{i9oن 0Y liڈ9K اور 9w{i9oن iے C`9م ٹl و£ �T 4T�Ny0ے oہÓ0aBC lN ہ[lg �9ہ0ے۔ 9w{i9oن ہے C[ ہD ہ0ں۔ 

 0Yfreedom ofڈKBi  9Kں اور :l�9 ��0وں 0Y I>: ]iں۔ T 4Tconsiderے oہNے 9w{i9oن i[ وaہ Tے ہ0ں۔ 

expression  ]ipreach  ے۔Bi ے۔~� Bi ے 2ےn� ے را~ےi ام]S 9K0ڈY Xc02 ےBi 9ر�Bo 9i ÒT 9K0ڈY ےT 9نw{i9o

9w{i9oن  rightsہ`9رے ہ0ں۔  human rightsا91Y l~]i 9yoد اور gہ g ،9  l~]iہ 0Yڈoi 9KہNے gہ �زاد£ٔ ا¢ہ9ِر را~ے ہے

ہ`0ں ہ Tے ہY l. رہے ہ0ں۔ اY Bn. رہے ہ0ں 9w{i9o ]Cن li وhuman rights aہ`0ں ہli l وaہ Tے ہ0ں۔ 

freedom of speech ہے lرہ .Y  ہے۔ lرہ .Y lے ہT ہaو li 9نw{i9o ]C lyRiر BQ9¨ 6[ِظNY ہ :9تK ]i 9K0ڈY

ہے ، اس li :9ت 9CBi ہے، د0Y 90gں K Bi9aہ iہ9CBi 9w ہے freedom of speech  ]ipreachاlyo �9ہ0ے iہ 4a وہ 

  ، BRo اyoے �²[ق BQ liف �~ے۔ Biے considerوہ oہNے 9w{i9oن i[ ے i ]Cہ ہ`0ں �زاد£ٔ ا¢ہ9ِر را~ے �79. ہ

  Bc0|T 9بya :ہYBw6Y ہ۔KBc� ! 9i پ�resolution  اسintervention  9سo ہ`9رے lR:ے۔ اn 02ں I>: ےi

 0YPolioں  high risk districts اورCے ہ0ں 9iم Bi ۔ Kہ ا�[اِم I6wYہ 0Yںہ0ں ?KB¦C9YB@ ڈاiٹB0¦`� B ¨9ن 4�97 

Vaccination  9م دے رہے ہ0ں۔JgاBT 9تYI¨ ے 02ےi ہے، اس lR: 9i ےgBi 9مi 0ںY ہI6wY ہ ا�[اِم:BJC 9i ان

:lR  تT[ا�polio related ³~0ے اgہ0ں wyTے ہ0ں، BRo �پ ان Tے iے �Sوہ اور دو �9ر cNY[ں lR: 9i ہے۔ 

Big]90 ہi ،ت �. رہے ہ0ں�Y9>Y حBQ zi ،ت ہ0ں�c¦Y 90i ہi ںK9  lR: ہK BRo 9 �9ہ0ے۔g]ہ0ں ہg 90i 9ہ0ے اور�

0Yں �`¦B0 ¨9ن 4�97  ے Bo اKBi lR: Æ6: .79� B0T �Kں۔iہ �پ 9o jC]Kرy`02ٹ 0Yں i ]02]oے NY9>Yہے 

  KBi ¿0oں۔ presentationاT lyoے �nارش Biوں i 9nہ روTٹBم Bo �~0ں اور 

  :}D ا� اXٰ`�B2 اD0�B2۔: 9yaب �`¦lNS B0 ¨9ن  

 Honourable Speaker and distinguished Youth Parliamentarians, I will just give you an update on 

the polio situation globally, nationally and then provincially and what milestones we have achieved, where 

we are currently and what is the present status. So, the proposed outline for my presentation would be that 

polio eradication is taking place in Pakistan. I will briefly talk on the national emergency plan that was 
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developed in 2011 which was augmented in 2012 and a new plan has been developed for 2013 and then, 

briefly touching the success stories for polio in Pakistan and globally. 

 In 1988, the World Health Assembly thought that polio should be eradicated from the globe. What 

we were seeing at that time, more than 350,000 cases were reported annually from 125 countries which is 

like 1000 polio cases or 1000 paralysis/children getting paralyzed per day. This was in 125 countries.  

 What we see now is the story that in 2012, only three countries are left with polio. We call them 

endemic because these countries have never stopped the virus transmission in any particular year. So, these 

are the three countries which include Afghanistan, Nigeria and Pakistan.  

اس 9Tل رہ9 ہے،  9T �R¡o ،successfulل ہ`9را T 4Tے رo[رٹ ہ[Cے RCے g³9T 350,000 cases globallyہ oہNے

ان 0Y �29`Y X0Cں Tے ہ0ں۔ 0Yں �پ Tے  majority caseان 0Yں Tے  ،z0 رo[رٹ ہ[~ے ہ0ں0Y222 iں B7ف 

share  �29 ہ0ں۔`Y ےT ن]i ہ اورi 9n وںBi  

 RCے۔ T 198 casesےRCے، 0Y zaں 9w{i9oن  0Y 590 casesں Bo ÓÇT 2011 د0RcKں global ]CاBn �پ   

 %71ہ[~ے، 0Ycases reduce  9ً¤KB²Cں Kہ  RC2012ے۔  of the cases %40-35اBn �پ د0RcKں K ]Cہ o[ر£ دi 90gے 

reduction اور l~]ے ہT 9نw{i9o 58 cases report  ہ[~ے۔ li اس و��situation ہi ہ ہےK21 £ورB? 2013 �C 

21 cases ہ0ں �Kہ اi 4a ےT 9نw{i9o ے دوT 0ںY za  ےT 9نw{g9È?اreport ]ے دو  ا ہے۔ہi 9نw{i9ocases 

 26دوBTا y: °N® z0i[ں Tے  c¤aہ Bi z0iا�i lے :DT9� X ٹ9ؤن Tے ya[ر£ 0Yں yY9Tے �o9Kہ� 0Yں Tے 

 ]i £ر]yadetect  ہ[ا۔  

   Dہ Bnاprovincial break-up  ]C 9~0ںa 0ںY2012 0ںY 4 cases  ےT ا]�g]w�o B¤0¨report  ہ ہ[~ےc¤a

c¤aہ اس 9Tل  yY9T z0iے �~ے 0Y 5ں 2012 ?9ٹ9 اور ?gBٹB«0 رT XJKےyY9Tے �9K۔  caseاB?2013  �C �Kور£ 

ہے۔ :9w{�]Nن اور 9Jyoب Tے  caseا:lR اc¤a �Kہ RCے  casesاBQ lTح IyTه 0Yں دو g z0i l~]iہ0ں ہے۔ 

2013  l~]i 0ںYcase ہ0ں ہے۔g Bn9ل  اT ےNR¡o ]C 0ںRcKے دT ے �[ا2ےi 0ں ہ`9رے  �2012پ ا®�عY10 

  ہ[~ے ہ0ں۔ T polio cases reportے ا®�ع B72ف  0Yں RC2013ے c¤aہ اس 9Tل  polio casesا®�ع 0Yں 

   9T ڑا]RC ]i 0ں �پYhistory ہi 9n 9 �9ہ[ںg9w: 0ںY ے :9رےi1994  0ںY ہK 0ںY �Y]c� li l9رٹo �N|0o

Kfixed site  Boہ ا9a 90 �K~ے۔ �Bوع National Immunization Day iہ[ ا i 9RCہ 9w{i9oن 0Yں  BolaunchوBnام 

lRC lC]ہ، parents  ]i ے :¡[ںyoاhealth clinics ےC³ Bo ےRC  ]i اور وہ9ں ان :¡[ںvaccine  9Kا]No ے۔RC ےCBi

 l?9i 0ںY اس BRo I>: ےi اسreduction  ہi 9�]T ےg Dہ ]C l~]ہhouse to house  ں]¡: Bi9a BRn BRn ،9~0ںa

 ]ivaccine  ہcg]0i 9~ےa l~�oawareness  ےT ہaو li ےg]ہ ہg: 9دہKےزRC ہ0ں �رہےg ے¡ BRn BRn ۔ ٹ0`0ں

 ]i 0ں اور :¡[ںRC lC9avaccine  ۔lRC lC9a l~�o BRoA.F.P. Surveillance  ہi ]aAcute Flaccid Paralysis  li

surveillance ہے lC]ہ ، ]i ے¡: ]aweakness  9Kparalysis  Dہ li ان :¡[ں ]C 9~ےa]ہsurveillance  ،ے ہ0ںCBi

اس iے :<0Y Iں �Bوع ہ[~l۔  K1997ہ CBiے ہ0ں۔  investigateاgہ0ں 0ں اور ان li رo[رٹCBi ¸yے ہ

Environmental Surveillance  9۔K� ہN�BY 9iحBQ lTے ہ0ں، اC]ح :¡ے :0`9ر ہBQ za  Dہenvironment  ےT

 ly>Ksewage  lR: ےTsamples  9K� ہi ے ہ0ںw02 ے¡:stool  ]a 0ںYvirus pass رہے ہ0ںBi ہ0ںi ہK ،
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environment  ہ0ں ہے۔g ]C د]a]Y 0ںY ہK ےg Dام ہBnوBo2009 90i وعB� 0ںY �N>wY ےT ۔ اسdetail  0ں �پY

  Biوں 9n۔  Tdiscussے j¡i د0Y BKں 

  BRo 2011  0ںYامBnوBo X¦cKا l{yaB`Kا .y¦0g launch  0ںY za ہ دار£ ہ[اYذdistricts «n £د ]il ۔ 

ہ[ں اور اس  empowerذYہ دار9Kں د£ n»0ں i9Cہ وہ 0Ypolitical agents  ]iں ?9ٹ9 ڈoٹBy¦`i l، ڈ£ lT او اور 

 ]i امBnوBooversee  ں۔KBi2012  ]i 0ں اسYaugment 90n 90i2013 ۔  likey strategy  lR: ےT 0ں �پYshare 

  Biوں 9n۔ 

:Dx0 �ہ9yز 0Yں Boا~yY D}ٹBQ li Bف Tے  iPM's Polio Cellے y¦0g �6C. اl{yaB`K ا�o X¦cKن   

 ]i �97¤ہ lNS BKوزfocal person i Bo ر]Q ے nominate  ]i امBnوBo 9رےT اس ]a 90n 90ioversee  lCBi

i ]02]oے 02ے Biرہl ہ0ں۔  i za ly:lead[ ڈاiٹÉS Bرا 0o¡[ہ[  I7  lioversight committeeِر �cN`Y ہ0ں۔

 ]i za ly: رس]? �T9ٹ .y¦0g Bہquarter  0ںY Bٹ{yY D~اBochair 0ے ہCBiں۔  ،lT £ہ9، ڈi ےg 0ںY حBQ za

 i polio campaignہ Kہ اyoے ²N>wYہ ®N° اور ا0Y l{yJKں o[02ٹc0. اyJKٹo ]i z[را ا¨90wر د90n 9Kڈ£ lT اوز اور 

90n 90i ہے۔ ہg Dے  gBifocusے 0Yinvolve  lR: Boں S[اIy~9`g lYوں i[ اس  ہ0ں۔ i accountableے �[ا2ے Tے

micro-planning  liR: فBQ£ہ دa]C l۔ Micro-planning C]ہ ہKl  ہi ہےteam  ے ہ`9راT ÓÇT limicro-plan 

 B�area  9imapوع ہ[9C ہے، اس iے :<Tmicro-plan  Iے  levelٹ0`0ں lC9a BRn BRn ہ0ں، اس  ،�Bوع ہ[9C ہے

� l~9:]7 ہ[ Bi اwy:compile Kے ہ0ں۔ Kہ 9wy:micro-plans  4T ہے، اBQ lTح g]i X0g]K}. اور ڈTٹiBٹ iے 

micro-plan 9 ہےwy: اور  BRonational plan  9 ہے۔wy: اسplan  Dہ Bo 90دy: lilogistics  اورvaccine  li

requirement  BRo ے ہ0ں اورCBi X0>C 9iہ اi ے ہ0ںwKے دT 9ب{� lTا ]i °N® Bسہ  lywi ]ivaccine 9K 

logistics 0ے�9ہi ۔ وہ :¡[ں]i  1^�0تC l record ے ہ0ںCBi اور  ]i za ہ¡: �Kا Bہvaccine ہے lC9a £د، 

 li اسfinger marking  ہے۔ lC]ہ Bo ے �^ےT ڑے]RC ےi ��]n اور X¨9gmarking ہے lC]ہ ہK 4 ۔Tj¡i 

micro-plans  Bodepend  9 ہے۔CBi  

اس �~0ں۔  positive changesاس Tے l?9i  اور Tے :ہ� iaugmenting plan 9Rc0T j¡iے  2012ہg Dے   

۔ ہ`9رے Xc`Y ہ[~l~9:]7 ،lY]chief executives  lipersonal oversight l اور ا®�ع T� Bo ÓÇT liے 

 �Kے اyY9Tchallenge  ہi 9K� ہKcommitment and action  اور .{g]i X0g]Karea level  ےT ²ےKBQ Ó067 �C

translate ]ہ0ں ہgCے۔  

iہ ہg Dے 90i  ]02]o ہے goal set اi�Kے 02ے  0YNational Emergency Action Planں ہg Dے  9T2013ل   

 li سB~واtransmission  9 ہے۔yiرو ]i li سB~02[ وا]otransmission  ]i ے :¡ےBTے دوT ے¡: �Kا ]a

gBi j¡iے iے 02ے  goal  ]iachieveاس  رو9yi ہے۔i �Cے ا¨9wwم  2013دB¤`T ہ[lC ہے، ہg Dے اTے 

objectives ے  ہ0ںNہo ےT 4T ے 02ےi zaہi ور£ ہےB®  �Kاmeaningful accountability  اور °N® Bہ

 vaccine:¡[ں i[ ہ0Y .{g]i X0g]K Bں  %95، ہ[ quality  licampaign۔ ا�Bo ÓÇT li .{g]i X0g]K lR ہ[

0Yں �`l29 وز9wTBKن  a ،2012[ن ?9ٹ0Y 9ں ہ`0ں اN«{Y �Kہ 9yY9T 9i ہے، �پ lR: DNS IK9� ]i ہ[cT9a l~�oے۔ 

i l{yJKےا  Bo DہY ]02]o ےg 29¤9نQban  ےT za ،9K9x2170,000 4 :¡ےKB� ےi polio vaccine  ومB6Y ےT
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اس و�� Bi 9ً¤KB²Cد90n 9K۔  l:]yaban impose وز9wTBKن 0Yں :lR ا9i D{� lT  اس iے �Iy دن :<Iرہ n»ے۔ 

250,000 4KB� ےi  ]02]o ے¡:vaccine  .²w{Y ےT Bo ر]Q Dہ0ں ہya وم ہ0ںB6Yvaccine  ےi رہے۔ اس �o ہ0ںg

 Dے 02ے ہgalternate ے ہ0ںRcK²ے دKBQ ۔  

ے �g]w�oB¤0¨ l:]ya[ا iBi iے limigrate �:9د£ BTدK[ں li وaہ Tے �`l29 اور l:]ya وز9wTBKن 

N� 0ںY ا®�عl C9a ،ہے l ہ0ںgا Dوہ9ں ہvaccine  رہے ہ0ں۔ �o ہ`9را lہKobjective  Dہ ہi ہے lR: 9م`C ےi 99ٹ?

C ں]¡: �access ںKBi  ہ0ںgاور اvaccine  li ]02]o فB7 ،9~ےa l~�ovaccine ہcN: ہ0ںg 9م`C li ا�}9م 

vaccines 9a l~�o 0ں۔~  �Kے اg Dے 02ے ہi اسstrategy  �6C ےi za ہے l~9yoاShort Interval Additional 

Dose  Dے ہ{aSIAD  l{i lR: 4a ،ے ہ0ںwہiarea  0ں ہ`0ںYaccess NYہ lwے ]C  ان INa از INa Bi9a Dہareas 

 ]ivaccinate Biے ہC0`ں 0ں۔ ہ lR: ہ9ںa X0C ے 02ے دوi اس Dہ ]C 9 ہےC� B�g z0i l~]i 9i ]02]oSIAD  ےCBi

 li ہ ان :¡[ںi9C ہ0ںimmunity  ے۔cT9a l~9ڑه: BC 9دہKہ زi 9 ہےRcKے دg Dہpolio cases, migratory 

population 9و¦o Ó¤7 ]a ے ہ0ںC]0ں ہY]i 9م� ]C ے ہ0ںC]0ں ہY ے دن رBT9 دوK 0ںY lا�Bi BRo ، ےT lا�Bi

 Dے 02ے ہi ے ہ0ں۔ اسC9a ےN� ٹہ~]iNational Institute of Health  li li 0ں انY 402 ]02]ogenetic 

sequencing ے ہ0ںCBi ے  اورi انgenes  ے �~ے ہ0ں۔T ہ9ںi ہK ہi ے ہ0ںw29cg 9 ہےC9a]ازہ ہIgے ہ`0ں اT اس

K ہi ہcase 9i 9ور¦o  0ں ہ[اY lا�Bi رٹ]oہے اور ر z0i 9i ٹہ~]i BRo 9K 0ں ہ[ا ہےY ٹہ~]i رٹ]oر BxY ہے

0Yں  strategyہB :¡ے o �CہlR: 9y¡y ہ`9ر£  Tے ہ`0ں اس �9C9a .� 9wo 9i �0 ہے۔ Genetic sequencingہے۔ 

  �Y9. ہے۔

اl �K ہ0ں C[ ہBo ÓÇT lY]� D ہ[lR: 4acampaigns C ہ`9ر£ :9y~ے ہ0ں۔  control roomsہg Dے 

control room ے ہ0ںC9y: 0ں ۔Y 7[:ے Bہ lR: �Kاcontrol room 9 ہے۔C]ہ  lR: ]acoverage  ]وا�<ہ ہ l~]i 9K ]ہ

ہ[9C ہے i ]aہ ڈoٹi By¦`i lے د?0Y Bwں  control roomاBQ lTح ®Bo ÓÇT l>N ا�K ہ[9C ہے۔  Creport[ وہ9ں 

iBiے 7[:ے 9C9a 9J0R: ]i ہے، 9C�compile  BRo ہے، اTے  dataے field T lR: ]a۔ وہ9ں روزاgہ ہ[9C ہے

�9C ہے iہ ywiے :¡[ں  dataاس BQح روزاgہ ہ`9رے 9oس 9C9a 9J0R: ]i ہے۔  7national control room[:ے Tے 

 ]ivaccine  ہ0ں ہے۔g ]C ہB0uہ وN«{Y l~]i ہ0ںi اور l«n l~�o  

l{i ۔ :lR ہے pre & intra campaignان 0Yں اlR: �K ہ0ں۔  j¡i likey strategies اور  2013اس BQح 

 lR:campaign  Dے ہNہo ےT ٹiBٹTہ ڈK ہi ے ہ0ںwRcKدcampaign  ہ0ں۔g 9K ہے lR: 90رC l>ے 02ے وا�i اس

 BC 9م`C Dح ہBQpre-campaign activities  ]ireview  ے ہ0ں۔CBi ہ¤CBY ے اسg Dہ jC9T ےi اسcampaign  ےi

  Iy: 9iو:}� 90i ہے۔  lRmonitoring :دوران 

   li D{� lR: l{i ےg Dہmisreporting lg90: tNu 9K  9Kfinancial misappropriation   ے 02ےizero 

tolerance  ہے۔ l~]ہ l~9yoا l{029o li ےg D0ں  2012ہYDirect Disbursement Mechanism  ہi ]a 90 ہےi وعB�

، ۔ oہNے ان i[ ا0o B�i}ے gہ0ں wNYے RCےKہ ورBiز C9a BRn BRnے ہ0ں o[02[ ورBiز w¦Y Bo`. ہے۔ 225,000

 Bi 9رڈ 2ےi lw¨9y� ےi 4T اب انEasy Paisa  ےT حBQ اور lR: l{i 9K ے>Kے ذرi 0}ےodirect  Biور Bہ
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gBi Diے 0Yں :IY lRد financial misappropriation  lNYاس ²KBQے Tے 0Yں :J0Rے C9aے ہ0ں۔  iaccountے 

  ہے۔ 

i ]02]oے NY9>Yے :Y9� lR. ہے۔  0Ycoordinationں ا?9w{g9Èن iے strategy  jC9Tس iے �Sوہ ہ`9ر£ ا

 lہ �Kا ]i 9نw{i9o 9ن اورw{g9È?0ں اYblock  ہi 9 ہےwo ]i ہ �پcg]0i 9 ہےC9a 90i ر]^C 9نw{g9È?9ن اور اw{i9o

9w{g9ن a[ ا?T Èے X0C ہ�ار :¡[ں i[ہے۔ Q[ر¨Bo I�BT D ہD روزاgہ دو ہ[iheavy migration  lCے در90Yن 

X0{cK02[ و]o ،9رہے ہ[ںa 9K ے �رہے ہ[ںT  ے ہ0ں۔C�o °وا� Bo X`� Dح ہBQ lTاfriendship gate  Bo lR:

]i ں]¡: ]T 9ً ہ�ار :9رہ¤KB²C ہgروزا vaccinate  9a 9K ے ہ0ںC]². � رہے ہw{Y ےT وہ9ں ]a ہ :¡ےK ے ہ0ں۔CBi

B~ے واT ے ہ0ں، وہ9ںC]ے ہ0ں اور ِاس ِارہے ہC³ Bے ہ0ں۔ دهC9a ے وہ9ں 2ےT Bده jC9T ےi اس 02ے ان

coordination  9 :ہ�gBi £ورB® 9م ہے۔`C £ہ ہ`9رi ے ہ0ںCBi ¿�]i Dہcampaigns synchronized  ،ہ[ں

راwTے 0Yں ہ[ں C[ اgہ0ں  a[ اBn وہ :¡ے ہ`9رے اور ان iے ہ9ں ا�K ہl دن ہ[ں، اس 0Yں B? l~]iق gہ ہ[ i9Cہ

  9a .Y~ے۔ vaccineوہ9ں ا?9w{g9Èن 0Yں K BRo 9Kہ9ں 

vaccine  liہg Dے د9RcK ہے iہ 9w{i9oن 0Yں :Y9� lR. ہے۔  0Yvaccine managementں  strategyہ`9ر£   

wastage  ہے۔ l9دہ ہ[رہKہ� ز: ]i ٹiBٹTڈ �Kا Dہvaccine  X0g]K l{i li ٹiBٹTاس ڈ Bnے ہ0ں، اCBi 90ہY

واg zoہ0ں �lC۔ اس 02ے N® ،.{g]i X0g]K° اور vaccine  lR: lR¤iہ0ں ہ[C lcT[ وہ 0Y .{g]icampaign gں 

 Bo ÓÇT li ے 7[:ےg Dہvaccine management trainings  90 ہے۔i �{:وIy: 9i Bo ÓÇT l~9:]7vaccine 

management committees ہ0ں l«n X: lR: Bo ÓÇT lY]� ،committee ہے ly:  9م`C ہi ]aprocess  Bo B�g

o[02[ ہ[lC ہے اور I²Y lywiار 0Yں واlC� zo ہے۔  ²KBQ ziuseے Tے lC9a ہے، iہ9ں  vaccineر0Riں i lnہ 

 Dے ہT رہے ہ0ں، اسBi D0ں ہ¦�]i lR: lywa ے 02ےi ے`C9¨ ےiroutine immunization program  ]istrong 

and strengthen رہے ہ0ںBi  l�9: ہi9Croutine  livaccinations  ےT0ں۔cTBi .79� 91دہwT2[گ ا lR:  

ہ[رہے RCے۔  Klaunch  ]C 90i 9ً¤KB²C2,700 cases reportہ BoوBnام 0Yں 4a ہg Dے  9w{i9o1994ن 0Yں   

2005  l?9i 0ں ہ`0ںYsuccess  .79�l~]ف  ہB7 0ںY �NY رے]o 28اور cases report  ہ ہ[~ے۔N{NT ہK2007 

ح :ڑهwے اور اBRo ،89 BQ lT ہ[n»ے T117 casesے  iincrease 9K� ،32ے :<RC I[ڑا 9wN� �C2007  9T رہ9۔ 

اس  ،�Bوع ہ[unrest 90nہ[ا، ?9ٹ0Y 9ں  lioperation 7[ر96Cل lRC۔ T[ات insecurity  9iرہے۔ اس li :ڑ£ وaہ 

 � gہ0ں oہwcT Òyے RCے �cg³9ہاور C`9م :¡[ں families Cان �³9ت 0Yں C`9م ۔ ہB� 9yy: Dوع ہ[n»ے Tcasesے 

 Bn2005ا  ]C 9w9ر£ رہa ہN{NT ³وا IK9�2008-09  ہK D0ں ہYgoal achieve  BxY ےRC ےwcTBiunrest  اور

displacement  ]a ہxa ہxa ،ÆS9: ےiIDPs camps ےy:ےT ہaو li اس ،  ]i امBnوBo ہ`9رےsetback  ہ[ا۔

 ]C 0ںRcKپ د� Bnا lR: BRo2011  ly>K I>: ےi2012  D0ں ہYreduction phase  0ں �~ے ہ0ں اورY2012  .0ں ٹ[ٹY

58 cases report ہ[~ے۔  

   Bn2011ا  ]C 9~ےa 902 9~�ہa 9i ے ا®�عi60  ےT سB~02[ وا]o ا®�عinfected ےRC  ہc¤a2012  0ںY

 Bi]ہ Di28  ے۔«n پ ا®�ع رہ� Bnح اBQ lTاenvironmental samples 0ںRcKد ]i ]C 2011 0ںY 66% samples 

positive C ے�رہےR  ہc¤a2012  Bi]ہ Di 0ںY37%  ےyC9ر ا: lNہo 0ںY 90gہ دi ہ ہےK ے :ڑ£ :9تT 4T ے۔«n رہ
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 ly>K Di222 cases ے۔~� B�g 2012  ےi58  ےT 0ںY �{0i81%  ے ہ0ں۔T 9ا اور ?9ٹ]�g]w�o B¤0¨ 9i اس Dہ Bnا

further analysis  0ںY 99ٹ? ]C ںKBi66%  ،ہے l~� l`i95%  �{0i ےi 9نw{�]N: l`iہے l~� 0ںY ،78%  �{0i

ہے اور success  lN{Cاس BQح Kہ ہ`9رے 02ے اl~� l`i �K ہے۔  9Jyo88%ب 0Yں Di ہ[~ے ہ0ں اور IyTه 0Yں 

  Di ہ[رہے ہ0ں۔  polio cases:�¿ :9ت ہے iہ 

ور2ڈ ہjwN0 اlN¤`T د90g ہ`0ں :ڑے u[ر Tے دjcK رہl ہے iہ Kہ BoوBnام ²KBQ ziے Tے �. رہ9 ہے۔   

0Y ے :9رےiہi 9n]ہ DNS ]i ہ ں �پK WHO ہے lN¤`Tا �Kا li، UN  9م`C ےi �67 ے وزراِءi �29`Y Xiر

 global emergencyا�K اgہ[ں gے 0Y ]i ]02]oں ان 0Y liٹy¸ ہ[~l،  2012اس 9Tل B¤`Y  l«Y ہ[Cے ہ0ں۔اس iے 

public health issue declare  90 ہے۔i 0ںY B¤`wT BRoUN lN¤`Tل اBya li  0ںYBٹBc0T 9ہi ےg 4�97 لBya £

  �R[ڑ 9a Bi~0ں۔ polio-free world  lilegacyہے iہ اIy~�commitment  �Kہ i .{gے 02ے ہ`9ر£  iہ

ہjwN0 ورBiز اور BxY ]02]o �پ gے د9RcK د0Y B¤`Tں 90i ہ[ا۔ Kہ C 4T[ �پ gے ا�0C9: lRں 0yTں   

ہo 9g³ li ÓÇT lY]� ]a DڑKں۔  changesاس li وaہ Tے ہ`0ں اyoے C`9م BoوBnام 0Yں ورBiز 9Y ]iرا 90n۔ 

campaign £و lٹ �N>wY ےi za ےRC ےCBi @Nw�Y Bo اور ا¨¤9رات ads  وعB� 9g9ے ہٹg Dہ ]i ے، اسRC ےC�

ا0Y °N® �Kں �ج C[ دوBTے 0Yں i.، ?�ں 7[:ے 0Yں ہ[l«n۔  campaign stagnantاس iے J0wgے 0Yں Biد9K۔ 

ہg Dہ0ں �9ہwے RCے gہ0ں دے رہے RCے۔  Ddates  l~]i liannouncement ِاس دن C[ ?�ں 0Yں ُاس دن، Buض ہ

 ]i زBiور jwN0ہ ہisecurity  0¿ ہ[ں۔o9~. در{Y ےi ےi D{� @Nw�Y ]i زBiور jwN0ہthreats  ے«n]وع ہB� 9yNY

 ۔ اس BQحہے 2western conspiracy[گ iہyے x2ے iہ Kہ  :B� 9gBn lRوع ہ[90n۔ T zamoraleے l?9i ز9Kدہ 

 jC9T ےi ں اسK�0� lT ہ�:link  ے۔«n]وع ہB� 9gBi li I>: ےi B¤`Tدstrategies  jC9T ےi 0ں �پYshare 

  Biوں 9n۔

ہ[lRC lC، اب ہomass communication  DہNے ہ`9ر£ li 4CBY ہ0ں۔  communication guidelinesہg Dے   

iے :9رے 0Yں gہ0ں 0yTں  Icampaignہ �پ ۔ �~Biyد9K ہے 9J: li disease education  Bofocus~ے g campaignے

content integration  BoہD ز9Kدہ BC  ۔ہ[رہl ہے l{icampaign 7[:ے 0Y °N® 9Kں n ،Bo ÓÇT lY]� l~]iے iہ 

 ]i ]02]o رہے ہ0ں۔Bi ز]iBY ہa]Cpreventive health services  ےT 9لT Òg9o ےNR¡o 90 ہے۔n 9K9دy: 9 �^ہi Dہ

 د0RcKں w¦oanalysis ]C[ن �:9د£ 0Yں �رہے ہ0ں۔ اB7 Bnف NR¡oے 9Tل iے  casesہ BC دjcK رہے ہ0ں iہ ز9Kد

85% cases  0ں �~ے ہ0ں۔Y £ن �:9د]w¦o  

i[ :ڑهg9ے B® liورت  public relationsاور  advocacyو�� B® liورت 90i ہے؟ اس N{NTے 0Yں   

C9a BRn BRnے ہ0ں، ان avaccinators  li[ ہے۔ ہD �9ہ0ں nے iہ  issue:ہ� اہSafety of vaccinators  Dہے۔ 

safety  ]iensure  ے۔cT9a 90i D0ٹ �K0ں اY دانBY ہi 9n]9 ہyT 0ںY ے :9رےi ے وا�<ےi .i ےg پ� jC9T ےi

 9Y ]iRoutine Immunization, nutrition andرد90n 9K۔ Kہ ا�K :ڑا N«{Yہ ہے yY9T ]aے �رہ9 ہے۔ z02]o وا2ے 

WASH  Dہ0ں ہyapolio+ ے ہ0ںwہi lR: ، ،ورت ہ[ںB® li ے��S اس ]a ںK�0� l{Kا jC9T ےi ]02]o ly>K

 Dہ0ں ہgاadd  £BT02[ اور دو]o jC9T ےi ں اور انKBivaccines  IK9� ےT za 9~0ںa £ا ہ[۔ دI0o £Bwہ: �Kا Dاہ
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اور ہ9gBi  D ہے 0Yfocusں ہ`0ں ipriority population  Bo �0� ziہ ہے۔ د9yRcK ہے  focus within the focus:9ت 

 jC9T ےi l9~ٹT]T ل]T ےT ²ےKBQ zipartnership  9~0ں۔y:  

   �Kہ`9را اcommunication network  ہے Dے ہ{aCOMNet  ے ہ0ں۔wہi 0ںY 4  1,100اسKB� ےi

workers ہ0ں۔  j¡ihigh risk  ے ا®�عi ]02]o 0ںY ے ہ0ں۔ اسCBi 9مi 0ںYsocial mobilizers  ہi ]a ے ہ0ںC]ہ

BRn  ےi ]02]o Bi9a BRnmessages  li اور اسawareness, parents  Boے اوi ان BRo ے ہ0ں۔wKد ]isupervision 

i ÓÇT liے ا?}Bان ہ[Cے ڈTٹiBٹ اس iے :<I ہ[Cے ہ0ں۔  iUnion Council communication officersے 02ے 

9i 9iم i ]amostly, awareness communication  9CBiہ  ے:9K9y ہ 9iset up اtiers  �Kاس BQح ہg Dے X0C ہ0ں۔ 

 groupاور  advocacy، اس xa liہ ز9Kدہ I6Y ]i BCود Biد9K ہے door to door activitiesا:lR ہg Dے ہے۔ 

discussions  ہ دے رہے ہ0ں۔a]C Bo DہPolio Plus  9دہKز Bofocus  ہi رہے ہ0ںBi �Kے اT ²ےKBQ zi

9a li 9ت: Bo 9تKورB® li ے��S ص]^�Y 9~0ں۔a li DاہB? 9تKورB® ہ ~ے اور وہi ہے ¿�]i £ہ`9ر

ہ[ 9a~ے اور ان iے  iintegrateے N®administration  jC9T° اور COMNet  9isetup  li ÓÇT .0^6Cہ`9را 

  9i Bi .Y jC9Tم Biے۔ 

   Dاب ہHigh Risk Groups  ے ہ0ں۔C� فBQ li ہKmobile  9Kmigrant population  اورunderserved 

population  ہ0ں۔ .`w¦Y Boرہے ہ0ںBi ¿�]i BC 9دہKز Dہ l¤ہÉY او�9 وزارِت l~9:]7 ر اور]Yں  فا]`c6Y ےi

jC9T ےi  ہ0ںgح اBQ zi ہion board 2 9~ے۔a 90 ےg D0ں ہY ےN{NT اسprovincial awareness seminars  0ےi

 KBijointں اور ان Tے اi �meeting  �Kے Iy~� jC9Tہ ہw1ے اheads Kہے iہ و?9ق اI`2ارس iے  planہ`9را ہ0ں۔ 

statement  ،02ںwritten, audio and video ےcT9a 9K�� Bo £و lاور ٹ ]KڈKے ر{a  0ںY za ر اور]Q Ó®وا

 ناور ا 0ں0Yں g �0� �67 BِOY l~]iہ0ں ہے اور Kہ :c29. ��ل ہ ivaccinesہ 9K ]02]o دوi Bo  £BTہ9a 9~ے

ہg Dے  n]2[ں K �Cہ 9È0oم oہy¡9~0ں۔اس ²KBQے Tے ہBi ¿�]i Dرہے ہ0ں iہ Tے :¡[ں I~9? ]iہ oہ9w¡y ہے۔ 

w¦Y Bo`. اw? �K[ے 02ے ہ0ں اور ان ?w[وں NS lY9²Y`9ِء Biام اور lw1Y �97¤9ن Tے :X0 ا�³[اlY]� ،lY اور 

:9wi9 ¡ہy:9K  ے ہے۔g Dناہ  ji³ l~9اڑه li 4KB� ےiہ0ں l~ا]|R� 90ںo9i  9:اورwi ہKہ¡  Bہvaccinator  9سo ےi

n ]4 وہ  9ہafield  9۔n 9~ےa 0ںY ہKpocket size 9:¡ہ ہےwi �K9 اi  ہi ]avaccinator ہi9C 9n]0ں ہY 40a li 

 li D{� l{i ]i اس lR: ہ9ںarefusal  ]C ڑےo 9gBi 9yY9T 9i ے۔cTBi .� ]i ےNY9>Y ے اورcT 9Riد ٰ£]w? وہ  

   lyoا Dہmass media campaign  ےiBi .KI¤C ]ipublic relations ف 2ے �~ے ہ0ںBQ li اور messaging 

and editorial content  Bofocus  رہےBi ہ0ں۔ jC9T ےi 9K0ڈY Dہconsortium and partnership develop  ےw9 �9ہgBi

²KBQ ziے Tے دKے  imessagesے  BiPolio Plusرہے ہ0ں iہ  iintegrateے jC9T  انہD ۔ اس N{NTے 0Yں ہ0ں

9a0ے ہwcT Bہ ہi ہے ¿�]i lR: ہK £ں۔ ہ`9ر li °N®demand  اورrequirement  �:9ÇY ےiapproach 

BicTے  0ں۔g Dہ jC9T ےi 90 ہے۔ 967?0[ںi 9مi ے 02ےi ےg9y: Bwہ: ]i ےÇ:را jC9T ےi 9K0ڈYtrainings 

arrange 0ںY ےN{NT ہ0ں۔ اس li ےg Dہ Tribal Union of Journalists اور Khyber Union of Journalists  jC9T ےi

iے 0Yowners  jC9Tں :lR ہg Dے  0iSouth Asia Media Summitے ہ0ں۔ NR¡oے ہw1ے  BoarrangeوBnام 
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interaction  90i ےT ²ےKBQ zi ہijournalist community  ]iproper message  ہ وہi9C 9~0ں¡yہo ²ےKBQ 4T9yY

  gہ 9a li~ے۔  ireportingے  0cTBifacts and figuresں اور :Treporting  B0Èے 

اس  CBiے ہ0ں۔ i ]02]o High Risk Districts, considerے �[ا2ے Tے yہ0ں ہDا®�ع ہ0ں i �NY 33 aے  

[�}9wن 0Yں i[~ٹہ :�ß ہے :Nہ0ں، �I0ر�:9د IyT l29`� 9Kه iے l«i ا®�ع ہ0ں۔  9�townsر 0Yں Biا�i lے 

iے �:9د اور �B0^g:9د iے ا®�ع ہ0ں۔ 9Jyoب �Sوہ 0Y za B1>aں i[~ٹہ، X0¦o اور �N<ہ I¤Sا� ہے، اس iے 

¨l:]ya Òg9o B¤0 ا®�ع ہ0ں 0Y Xaں راo Xa[ر، ر�9K D0ر ¨9ن، n B1�Yڑه، 9wNYن اور ڈ£ la ¨9ن �Y9. ہ0ں۔ 

0Y Xa 0ں �9ر ا®�ع ہ0ںY ا]�g]w�o lc2 ےg D0ں ہY l9ل ہ� lR:ہ ہ0ں۔ اITہ اور �9رBہ�]g ،دانBY ،9ور¦o ں

R: ]i وتBY ladd  90 ہے۔i ہ��S 9راT 9i 99ٹ?high risk area  ہے۔ .Y9� 0ںY انhigh risk districts  j¡i 0ںY

a ے ہ0ں{Kے اg Dہ0ں ہyreservoirs  Bo ر]Q ےiidentify  ےT ²ےKBQ Ó067 ]i ان ا®�ع Dہ Bnہ اi90 ہےi

address  ںKBi ،�wcTBi virus transmission  ]istop  9gBiے ہ0ں iہ ہg Dے 9igoal achieve  2013 ہCD[ اg¦9ء ا

��S 9iہ ہے۔ Kہ9ں ز9Kدہ  0YUC-4ں :Gadap Town  lRہے اور 0Y  9iGadap Townں Biا �reservoirs lان ہے۔ 

 BCtribal areas ے ہ0ںwے 2[گ رہi  اور وہ ?9ٹ9 اور اسUC-4 X0:9Y ےi  9دہKہ� ز:migrate  ے ہ0ں۔CBi اس Bnا

g �� l~]i ]Cہ0ں iہ ہBi Dا�T lے اس  ہ[ quality  licampaignر ا���S lRے 0Yں ²KBQ Ó067ے Tے او

i[~ٹہ، X0¦o اور �N<ہ I¤Sا� iے ا®�ع 0Yں ہD اi   Bn[~ٹہ :�0Y ßںاBQ lTح وا~Bس C9¨ 9i`ہ wcTBiے ہ0ں۔ 

  ہ0ں۔  wcTBi Dw¨ lR: ]iے reservoirہD اس ہ[ں KBirounds  ]Cں، Di از T X0C Diے �9ر  campaignsا�BQ lRح 

 l~]i 0ں ہ`0ںY 9نwTBKوز l:]ya اور l29`� ں]��S ےi 99ٹ?access  ہ0ں ہے۔g ن]a 0ںY ے��S اس

 0Y military operationsں :��S Iy� lRے اK}ے ہ0ں aہ9ں روزاgہ ہے۔ ¨B¤0 ا6C li l{yJK^0. :9ڑہ Tbanے 

  9ً¤KB²C lR: ےT ے ہ0ں۔ اسC]ے  20ہ[رہے ہT30  ہ�ار :¡ےvaccines Y ےT ے ہ0ں۔C9a وم رہB6  ہ ہےK 9ت:

i ]02]oے :ہ� INa ہg �� l~]i ]C lہ0ں iہ ہBofocus 90i  D ا�Rے ²KBQے Tے  ireservoirsہ اBn ہg Dے ان 

 �Kے اT ا2ے]�non-endemic country declare  ے۔n 9~0ںa]ہ  

   jC9Tےi 0ں �پY�Kا information share 9 �9ہ رہ9 ہ[ںgBi،   9i ¸gخ رBT ]a ہKdot  رہے jcKپ د�

aہ9ں �C  ۔P3اور  oP1 ،P2[02[ وا~Bس X0C li ا�}9م ہ0ں،  ے۔Ig9¦g liہBi lرہ9 ہ P1 Type polio Virusہ0ں، Kہ 

P2  ہK ]C ہے �N>C 9i2002  9 ہے۔c�]ہ Dw¨ ےT فB7 ہN:9²Y ہ`9را lR:اP1  اورP3  ے ہے۔T �C ہ9ںaP3  9i

JKا B¤0¨ BC 9دہKس زB~ہ واK 9لT ےNR¡o ]C ہے �N>C رٹ ہ[ا ہے۔]oے رT .0^6C 9ڑہ: li l{y0ںY 90¦Kرے ا]o 

اس N{NTے 0Yں :KB²C lR¤9ً ا9T �Kل Tے زا~7BS Iہ ہ[�9c ہے Kہ وا~Bس B7ف ا��S lTے 0Yں a]Y[د ہے۔ 

iہ NR¡oے 9Tل  پ دwcT jcKے ہ0ں� ںa]Y[د ہ0ں yaہicases 0ے  9K�P1۔ gہ0ں  yY9TP3  l~]i 9icaseے iہ ہ`9رے 

  ¨�g]w�o B¤0[ا اور ?9ٹ0Y 9ں ہ0ں۔  casesز9Kدہ RC BCے۔  Xi Xi ا®�ع 0Yں

iBٹ Tے ہ0ں۔ Kہ a[ ڈTٹ [ iہ Biا�i lے :DT9� X ٹ9ؤن اور :y[ںہ0ں icases aے وہ دو  K2013ہ   

yellow dots  ہ وہK ،رہے ہ0ں� B�g ]i پ�environmental samples  Dہ ]a ے ہ0ںہ0ںw02 ےT 90رہ ا®�عn اس ۔

slide Kپ د� Bnا ]i ہ9ںK ]C 0ںRc @Nw�Y li Xa ے ہ0ں«n ےK9م دg ےi ان ا®�عsewage sites  ےT

environment sample 02 I>: ےy0ہY 9K ےw19ً دو ہ¤KB²Cے C9a 4 ے ہ0ں۔NÇY 9i اس ]C 9ن ہے¦g 9i ¸gخ رBT Bnا



 15

ہے iہ  رg 9i ¸g¦9ن ہے C[ اس Tgreen 4NÇY 9iے o[02[ وا~Bس 9K� .cg ہے اور اsewage sample  Bnہے iہ 

0Yں ہے  labہے،  test pendingرg 9i ¸g¦9ن ہے C[ اس 4NÇY 9i ہے iہ ا:yellow  lRاl~]i Bn وا~Bس gہ0ں۔ 

 I0� ،case  lR:positiveر�:9د 9K� 9i ہے 0Y 9icase positiveں ?0^. �:9د  2013اور ا:lR اس li رo[رٹ gہ0ں �~l۔ 

Y 9ور¦o ،9 ہےi ٹ9ؤن DN{Y X00ں �9ہcase T ے دوNR¡o ly>K 92011ل  .{N{Y ےTpositive  9ور �� �رہ9 ہے۔¦o

پ �I0ر �:9د ®i °Nے �اBQ lTح ا0Y Bnں وا~Bس a]Y[د ہے، اس 0Yں 9i D{� l{i �� و �¤ہ gہ0ں ہے۔ 

figures  lR: ےywa ےg Dہ ]C 0ںRcKدenvironmental samples  4T ےi 4T 02ے ہ0ں، وہpositive  ے �~ے ہ0ں۔:

Biرہے  passوا~Bس Kہ 0Yں  stool ا�lR ہے BxY :¡ے gimmunityہ0ں ہے، :¡[ں K �� liہ وا~Bس :¡[ں 0Yں 

  0Yں �رہ9 ہے۔  Kenvironmentہ ہ0ں اور 

دو 9Tل ، iے analysis �:9ÇYہ`9رے ہ[Cے ہ0ں؟  iaffect[ن Tے :¡ے i ]02]oے وا~Bس Tے ز9Kدہ    

ان Ig9¨ 4KBu �N>C 9iاg[ں Tے ہ[9C ہے۔  ز9Kدہ BC ان 9i ]02]o9i ز9Kدہ �9cر ہ[Cے ہ0ں۔  Tے i B`S Diے :¡ے

hygiene  ہ :ہ�B0u9 ہے۔ وC]ور ہ�`i ےg D4 ہadetailed investigation li  9~0ں انY li ہ ان :¡[ںi �� 9wo ]C

�ہ��S £B[ں  %22دKہc¤a lہ  %77اس 0Yں Tے oڑه ہ[lC ہ0ں اور اgہ[ں gے g .79� D0N>C l~]iہ0ں li ہ[lC۔ 

Tے �N>C رwRiے ہ0ں۔ l«i ly>K اK}ے BRnاgے ہ0ں  9Kmultiple family dwellingsدہ BC زTے �N>C رwRiے ہ0ں۔ 

gے 9i ہ[ز9Kدہ  casesاس �}i Dے 0Yں  Multiple familiesرہ رہl ہ[lC ہ0ں۔  ifamiliesہ اB`i �Kے 0Yں دو 

  Tے yY9Tے �رہے ہ0ں۔  y2]: ]w¦o lfamiliesے واKB²C70% cases 2¤9ً ا9cYن ہ[9C ہے۔ 

N{Y}. ہ`0ں Tے :9ڑہ 6C^0.  2009 ۔9yY9T 9i ہے Bo ]02]o @Nw�Y threatsوBnام iے �[ا2ے Tے0ں ہ`  

inaccessible ر .Y ہے۔ lہ l~]i Bnوا2ے ا £BٹNY lR¤i lR¤ioperation  ہK ہi ے ہ0ںwKہہ دi ہ`0ں ]C ے ہ0ںCBi

area clear 90 ہےn]ہ j¡i ےT 0ںY ے��S اس Dہ BRo ،pockets vaccinate KدBi BxY ے ہ0ںwmajority area  BRo

 90n 9K9x2 ban ا0Y l{yJKں�`l29 اور l:]ya وز9wTBKن T 4g9a liے  militantsاس iے �Sوہ :lR رہ 9C9a ہے۔ 

lR:  �Kاpotential threat  90 ہے۔g �Kا .i ج�trend  ]i زBi02[ ور]o ہi وع ہ[ا ہےB�security threat  9yY9T 9i

j¡i ا�g lRہ0ں ہے۔  i ،ß quality of campaign[~ٹہ، X0¦o اور �N<ہ I¤Sا� 0Yںاس iے �Sوہ i[~ٹہ :�ہے۔ 

  اور ?9ٹi 9ے ��S j¡iے �Y9. ہ0ں۔�رہl ہ0ں، ان 0Yں i[~ٹہ :�ß اور ¨�g]w�o B¤0[ا  ��Srefusals[ں Tے ہ`0ں 

 jC9T ےi اس lہ £B0Ypresentation ہے۔ lw¡yہo ]i 9مww¨0ں،  اY B¨� 9yR�]o ےT 0ں �پY ہi 9n 9ہ[ں�

0Yں 9a~0ں nے i ]02]o ]Cے  4afield �پ Bi9a ہ`9رے 02ے wcTBi 90iے ہ0ں؟  2[گ اyoے ��S[ں 0Yں�پ 

  ¨C9`ے iے 02ے BQ ziح Bi 9iدار ادا wcTBiے ہ0ں؟ 

 Mr. Speaker: Thank you Doctor sahib for a very informative discourse. Now, Doctor sahib has 

agreed to take some questions. Asad Abdul Muhammad. 

  I`6`2اI¤S IT9ب اya :ےi پ�  l?9i X¦0T ہK ہ۔KBc� 9 :ہ� :ہ�i ےg� ہ9ںK ہ9ںKinformative  9 اورRC

Y ]02]oہB� Dوع  0Yں 1994ا0Y ]a �0� �Kں T[چ رہi 9RC 9ہ ہ`0ں i ]02]oے �[ا2ے Tے 9wo j¡i l?9i ��۔ 

l~]ح �.  2007 ،ہBQ lRا� l?9i �C�g9ا� BRo Xc02 lRC lرہ Bo اس ban  9K0ڈY ہ9ت]aو ]a li 9، اسx2 ےi

اور اK  XKہ ہ0ں iہ ا�Y ]02]o �g9ہi Dے ورBiزاور a[ وa[ہ9ت ہ`0ں ¨[د lC� B�g ہ0ں، وہ 0N� 9woں ہ`0ں ذرK<ے 
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 Bo اوز laspying  liallegations 0ںRC l«n]وع ہB� 9yx2اوز ان  ۔ la XKے اi.7ا RC اور j¡i I79²Y ہc¤a ے

K 90iہl وaہ ہے iہ  ؟ Kہl وaہ ہےyx2ے 90i ban  li؟ اس :9ت 0Yں lywi ��²0² ہے Kہ j¡i Bi اور رہ0RC lں۔ 

اس 0Yں lywi ��²0²  ؟ہ[n»ے reluctantہBا9Tں ہ[n»ے اور Y ]02]oہi Dے :9رے 0Yں  :ہ� ز9Kدہ 0Yں 2[گ areasان 

  YہBi9YB? lg9:B اس RC Bo[ڑ£ رو�ly ڈال دKں۔ ؟ ہے

  ya9ن¨ lNS B0¦`� ہ : 9بi 9n 9 �9ہ[ںg9w: ]i 0ں �پYvaccine 90i ہ0ںg 9رcgا lR¤i ےT 90n l29`� ہg ،

gے iے ۔ اgہ[ں gے B7ف ڈرون �`Nے :BQ liBi Iyف Tےا2[ں اور gہ l:]ya وز9wTBKن وا2[ں وز9wTBKن و

iے  political issueے اgہ[ں gے اliT ا9aزت دKں nے۔  ovaccination[02[ 02ے iہ9 ہے iہ اlT 7[رت 0Yں وہ 

 jC9Tlink 90i ے ہےT ہ0ں ہے۔۔ اسg �N>C l~]i ہ`9را  

۔ za اK ]C �Kہ ہے iہ Kہ �Bo 9i �Y]cوBnام ہے ۔دوBTا T[ال �پ gے 0Yڈi 9Kے 9R�]o �N>wY ہے  

 li �Y]c� ہi 9K9w: ]i ے �پg 0ںY حBQownership  lYا�³[ا X0: ہے۔ I^0? ]Tpartners  فB7 ےTاsupport 

 pre-testedاور  WHO  lipre-qualified، �91ف ²KBQے Tے 9a li~ے vaccine procurementہ0ں iہ  Biرہے

vaccine اور �~ے  Bnے۔ ا~� Bo �`0� lw{TUNICEF  ےTاprocure  ہے۔ lwNY lw{T ہ`0ں :ہ� ]C ہے lCBi ہK Dہ

 lR:ensure  ہ �~ے۔g ہN«{Y l~]i 0ںY ہ اسi ے ہ0ںCBi ےg 9K0ڈYspying ا ]a 9i9K9x2 ہ  �2امi 9n]9 ہwo ]i ہے، �پ

i ]02]oے B7ف �cg³9ہ 9a 90iرہ9 ہے۔  ilinkے �[ا2ے Tے ا�K وا�<ہ ہ[ا 9RC، اس iے jC9T اTے اK¤ٹ �:9د 

drops  ےC�o ]i ں]¡: Dہ ]a ے ہ0ںC]ے 02ے ہ0ںہi l: z۔ وہ ہ0|9ٹ9~ٹ l2ے واg9a li �Kاfake campaign lRC ،

iے  liawareness اlT وaہ Tے 0Yں gے �پ Tے BSض i 90iہ 0Yڈg 9Kہ0ں 9RC۔  T �N>C l~]iےY ]02]oہ9i D اس 

sessions  lR: ہ0ںg9ت ہ0ں، ا�I¨ ]a 0ںY ے د2[ںi ہ انi9C رہے ہ0ںBi lR:clear  ے۔cT9a 90i  

  Bc0|T 9بya :9ض 4�97۔K90 رg]T ہYBw6Y  

، 0Yں �پ Tے ڈاiٹB ہ[ں 0Yں ¨[د :lR اKBc� !�Kہ 9yaِب Bc0|T۔ ڈاiٹYBw6Y: 4�97 Bہ 90g]T ر9Kض  

 Iy�facts  lCے ذاyoاور اexperience ۔ln 9 �9ہ[ںgBi 9ت: Bo 90دy: li  Xc02 90i Bi9 ذi 9رے ا®�عT ے :ہ�g پ�

اس N{NTے 0Yں، gہ0ں Y. رہ9۔  iquality responseہ ہ`0ں ا�K ا�9w{�]N:  9Rن iے �[ا2ے Tے ¨9ص Q[ر i Boہ9

 �Kا ]i 0ں �پYfact ln 9 �9ہ[ںg9w:۔  li ں]n]2 پ�struggle  9ًy0²Kappreciable ےہ  j¡i ہg j¡i ہ0ںi Xc02

mistakes ہ0ںya ہ0ں correct  Dہ ہi 9ہi ےg ہ �پi lRC lرہ XT 0ںY lR:ا �ً�Y ورت ہے۔B® lR: li ےgBi

 j¡i lR:ے اg ں]n]2amendments  اورchanges  ہi 9 ہے�]T ےg Dہ0ں اور ہ limessages  ]ichange  ں۔KBi

Kہ ہے iہ  issueا�K :ہ� اہD  ۔ہ0ں:religious factors  lRہ0ں، issues  j¡iاور  problemsں اور :ہ� Tے aہ9

i ں]n]2]  li ]02]oawareness  ہ0ں ہے۔g ]a وہ 2[گgrass root level  9i ]02]o �C ہ0ں، ان Bomessage  �0Rٹ

C[ وہ9ں BTا9gز iے 9gم Tے ا��S �Kہ اBn �پ ®li X0¦o °N :9ت CBiے ہ0ں gہ0ں ہ[رہ9۔  ²KBQconveyے Tے 

�[cgہ 0Yں وہ9ں Y ]02]oہ9yo Dہ د£ l«n ہے اور وہ 2[گ وہ9ں رہwے ہ0ں۔ ا?9Èن Yہparticularly  ]i XKBa9ہ9ں a ہے

C[ ہ`9رے ورBiز  lCBi ہ[ں، 4a وہ9ں Y ]02]oہB� Dوع ہ[~B.H.U.  ]irun lاور 0Yں اس  9i �^ہ رہl ہ[ں

i ے اور :¡[ں«n 0ںY ے��S0ے۔i وعB� 9g�o ےBÇ� ےi ]02]o ]  9yo9 اyoا lR: ےg �Y]c� 9 اورK0ڈY اس دوران

 ،90i 9مiwall chalking l~]ے اور ہx2 lR: زBy0: 9i ے��S ۔ اسhead  �Kہ اi ]asocial mobilizer  9، وہRC
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9K� 9سo ےB0Y � ےi ]02]o ]i ں]n]2 ہ ہ`9رےIy: l~]i 9i پ� Bnہ اب اi 9ہi ےRJY ےg ے اور اسi ےg�o ےBÇ

C[ اgہ[ں gے iہi 9ہ �پ i[  ں nے9YردKں nے۔ 0Yں gے ان Tے i 9R�]oہ �پ اgہ0ں 0i[ں 9Yر02Kے �C 9K[ ہD اTے 

 D9، ہwo ہ0ںgرہے ہ0ںBi ¸ya ے ¨�فi ]02]o ]Cپ 2[گ ¨[د  ۔� ]C lہ ¸ya ے ¨�فi ]02]o ہi ہہ رہے ہ0ںi

�پ  ور2ڈ ہjwN0 �رX¦K�~9yn۔  iے ¨�ف KBi ¸yaں، 4g9JyY، �پ iے :K lR: Bo By0ہ9Rc2 l ہ[ا ہے iہ KBi ]02]oں

¸ya ے ¨�فi ]02]o ہi 9 ہےwہi lہK lR: 9K0ڈY 9i ںKBi4g9JyY ،  X¦K�~9ynر� jwN09ن۔ ور2ڈ ہw{i9o �ِY]c� ور

 Dے۔ اب ہn ںKBi ¸ya ے ¨�فi اس Dے ہ0ں، اس 02ے ہwہi ]C lں، �پ ¨[د ہKBi 90i ہ :9تK ہ0ںgے اg 0ںY

اس  ، Kہ9ں9gBi ہے 0Yresistں �پ gے اس i ]iہ i ]02]oے ¨�ف ya¸ اس K 9iہ g 4NÇYہ0ں ہےi l~9RJ`Tہ 

Tے  ipolio correspondentsے  WHOاس iے :<B0Y I£ :0`9ر£ iے ¨�ف gBi ¸yaے li :9ت l«n li ہے۔ 

l~]ے اس :9ت ہyoہ �پ اi 9ہi lہK ےT ے انg 0ںY ،message  ڑا]RC ]imodify  ]i ں]n]2 9K ںKBi ہ :9تK

explain Tہ 2[گ اi9C ںKBi9~0ں۔  ےo jJ`T ےT ²ےKBQ �0Rٹ ]i ں]n]2 ے وہ9ںg Dہ ہcg³9�mold  ہi 9RC 902Bi

Biرہdisturb  lا9RC 9{K، اس 02ے Kہ ��0 اgہ0ں  messageوہ اyoے :¡[ں i ]02]o ]iے �BÇے No[ا~0ں cg]� Xc02ہ 

  lRC۔ 

 religiousہ0ں،  factorsاس 0Yں اور :ہ� 9Tرے  ر �0Y �0ں �پ 9g9w: ]i �9ہ[ں ln۔ �[cgہا�K او  

factors  ،ہ0ں]C j¡i l~]i 9 ہے اورwہi j¡i l~]i  9دہKہ� ز: �N>wY ےi �0� اس lR:2[گ اresistant  ے ہ0ں۔«n]ہ

9RC ہ0ںg 0[ںi 9{Kے اNہo 9 اورRC ہ0ںg 9{K9ً اy0²K ےNہo lR: ےi اس ،obviously reasons  ہ0ں۔ �Kاpositive  9ت:

li :9ت ہے، 0Yں دK]Tں 0Y �S9`aں 9gBi XT ،2000  lRC �9ہ[ں �Kshare ln وا�<ہ 0Yں �پ iے jC9T ہے، ا

n]2[ں i ]02]o ]iے �BÇے g�oے iے 02ے ز9Kرت  voluntarilyہD اور Bnل 9n~0ڈ اlT]{K ا9i X¦K �^ہ lRC۔ 

D وہ9ں Tے yNcgے x2ے ۔ 4a ہوہ9ں C`9م :¡[ں i[ ہg Dے i ]02]oے �BÇے �o~ےاورا0Y BRn �Kں n»ے  n»ے۔

yoن ا]C9¨ �Kا li BRn اس ]C 2ے �~0ں Bi 9Rاٹ luBY lla9: ہi 0ںx2 ےyہi اور ! ]i luBY £B0Y ،9~0ںa ßر

اس i ]02]o lR:I want to say that people were that much in favour of the polio drops.  liے �BÇے �o دKں۔ 

 9yoے اg ں]n]2 ہ ابi ہ ہےK ہaوmindset 902 ہےBi .KI¤C li ں]n]2 دو ۔ Dڑ£ اہ:reservations ہ0ں او Dر 2[گ ہ

ا�K  ہD اgہ0ں C9RJ`Tے ہ0ں۔ sometimesہ[C9aے ہ0ں c¤aہ  suspiciousہTsometimes  Dے :K lRہwR�]o lے ہ0ں، 

 gBi Dw¨ .{g liے iے 02ےہے وہ Kہ ہے iہ i ]02]oے �BÇے g9`N{Y[ں l«n د£  �a �0[ ان iے ذہ0Y Xں ڈال

اس g9`N{Y[ں g li}. اDi Bn ہ[N{Y ]C ln`9ن I>Cاد 0Yں Di ہ[9a~0ں nے۔  اور ، Kہ اcKBYہ Bo 9iوyx0oڈا ہےہ0ں

 Boconfuse ڈاiٹB اور اlR: B«0y0Jg اس  Biرہے ہ0ں :cNہ Tbelieve[چ g Boہ B7ف ان oڑه 2[گ :ہ� ز9Kدہ 

 li ف انBQ ے ہ0ں اور اسC9a]ہinclination ہcKBYہ اi ہے lC9a]ہ  ]C 90 ہےi tNu j¡i 9yCا jC9T ے ہ`9رےg

  KBiں nے؟  justifyاس �i �0[ �پ 0i}ے �K IK9ہ :lR اgہ9i 9i lم ہ[۔ 

B0Yے B{0Cے T[ال a 9i[اب :lR دKں۔ aہ9ں 9w{�]N: �Cن  :9ت li ]02]o ہ[رہl ہے Xc02 �پ! 9yaب

gہ0ں ہ0ں ywaے اس  casesے اyCے B0Yے ¨90ل 0Yں وہ9ں lii ]02]o :9ت libelt  ،li :9ت ہے، �پ gے �B0^g:9د 

Tے 2[گ BYرہے ہ0ں، :¡ے، :ڑے، :[ڑهے،  hepatitisوہ9ں ہ0ں۔  icasesے  Cاور  ��Shepatitis Bے 0Yں 

  RJYے g jJ`Tہ0ں �i lCہ ہB7 Dف Y ]02]oہBo D ہ0i l[ں زور دwKے ہ0ں۔S[ر0Cں 4T اس 9c� 9iر ہ0ں۔ 
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Mr. Speaker. Thank you for your eloquence. Shamsher sahib. 

�پ KBc� 9wo ]iہ ڈاiٹB �97¤ہ۔ 0Yں �پ iے �¨T £B[ال Tے �Bوع Biوں 9n۔ : 9yaب �`¦lNS B0 ¨9ن

ہ[ا  Kہ ا:B� lRوع gہ0ں:B? �1Y lRاہlC9a li D ہے۔  0YHepatitis  livaccineں  routine immunizationہ[i 9nہ 

BQ zaح :l�9 ہے اور Kہ اس 9i �^ہ ہے۔ ہ[رہÒg9oroutine immunization  l دس 9Tل Tے  :cNہ NR¡oے

vaccines  ہے۔ l9رہa li DاہB? lR: ہK حBQ lTہ0ں، ا  

0Yں  Bo 9i 1978وBnام immunization۔ 9w{i9oن 0Yں Tے �family planning 9RC �N>wYپ 9i دوBTا T[ال 

Kہ ا�K ۔ رہl ہےg l`iہ0ں �~cN: lہ Kہ N{Y}. :ڑه اس و�� Tے 2ے Bi اب �C ہ`9ر£ �:9د£ 0Yں  �Bوع ہ[ا۔

 .c29:clear fact  �NY DN{Y lR: l~]i ہcN: ہ0ںg 9نw{i9o فB7 ہ[۔ ہے۔ l~� l`i 0ںY £9د:� li za ہ0ںg 9{Kا

Tے :lR ز9Kدہ ہ[l«n ہے اور za ر?9wر Tے ا®9?ہ ہ[رہK �²0²�double  9ہ ہے iہ :<li �29`Y DN{Y Ä �:9د£ 

اور  religious scholars ہNw�Y D@ ا�Iا9Yت Biرہے ہ0ں،اس iے 02ے ہے، �IK9 �پ T jJY ]iے ز9Kدہ DNS ہ[۔ 

:B0È �9²~� اور ¨¤KBں Bi رہے ہ0ں iہ اس �}iinteraction  li Dے ÉYowners  jC9Tہ¤i XK�x0Y lے اKڈKٹBز اور 

iے  gpreventive health measuresہ �9a li °~9~0ں۔ Kہ B7ف Y ]02]oہi Dے 02ے gہ0ں :cNہ C`9م  0i �KI^Cے

  ۔0ںن دہ ہ²g^9 02ے

۔ X0C ا®�ع، i[~ٹہ، X0¦o اور �i °Nے :9رے 0Yں :9ت �quality campaign liپ gے i[~ٹہ :�0Y ßں 

 ß�: ٹہ~]i Dہ ]i �g liہ0ں ہ[رہK ،lہ :9ت ہD اس 02ے iہwے  qualityاس 0Yں Y ]02]oہD ا�i lRہwے ہ0ں، I¤Sا

0Y zaں ہD :¡[ں i  9iے :<9C� I ہے campaignہ`0ں  a]Y 9i D{� X0Cdata[د ہے۔  dataہ0ں iہ ہ`9رے 9oس 

market survey ے ہ0ںCBi ،markets  اورhospitals  ہ0ں، وہ lC]ڑ£ ہRi 0ں ٹ0`0ںYcampaign  I>: ےi ےgBi

 ]i za ے ہ0ں اورwRcK9ن د¦g Bo lNxgاvaccine lC9a l~�o ہ0ںg ہ �پi ہ ہےa90 وi ہi ے ہ0ںwR�]o ےT اس ،

 ]ivaccine l«n l~�o ہ0ںg �0 ۔� £BTدوpost campaign analysis 9 ہےC]ہB{0C ۔Bo B¤`g ے lots quality 

assurance survey  ں]y0C 9 ہے۔ انC9a 90isurveys  ہi 9 ہےwN� 9wo ہK ے ہ`0ںT{il {i 9K ٹiBٹTڈl  .{g]i X0g]K

  ہ[~l ہے۔  0Y  ziquality  licampaignں

�[C lY[ اس iے 02ے ہK Dہ Bi رہے ہ0ں iہ  ے�K]JC د£ ہ ے :9رے 0Yں:ڑهg9ے �awareness iپ gے 

 �Kا Bo ÓÇTNational Communication Technical Committee  ہے l«n l~9y: ہi ]adecide  9K0ڈY ہi ہے lCBi

 li D{� zi Bocoverage 9ہ0ے� lg� 9K mass media  9i حBQ zi Bocontent 9 �9ہ0ےg� �K]JC ہK lR:ے اg ہ[ںg۔ ا

ہ0ں، ان iے  ہ[~ے aaffect[ :¡ے T ]02]oے ٹl و£ اور رKڈ9a li B¦g Bo ]K~0ں۔  90iPolio true stories ہے iہ 

parents ہے lر رہ�n 90i Bo ہ انi 0ںcT 9w: ےT ²ےKBQ Ó067  4a ےT 9ر ہ[~ےc� 9i ]02]o ے :¡ےi ان

  ہ0ں۔ 

Bc0|T 9بya :4�97۔ B`S  

D0>g B`S 9بya :9بya !0Y ں]��S Xa ہi ال ہے]T ےT ا �پB0Y ]i ں �پsecurity issues  9yY9T 9i

، �پ iے ¨90ل 0Yں ان i[ رو9yi �9ہ رہے ہ0ں a ،campaign[ اس Biرہے ہ0ں a ،campaign  ]ithreat[ اس ہے

   ؟ے ہ0ںiw[ رو9yi �9ہ campaignوہ اس l وaہ Tے iہ i i zaے 91Y 90iدات ہ0ں
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Biرہے  �awareپ 0i}ے n]2[ں T  ]iے �N>C رyRiے وا2ے B0Yaffected areasا دوBTا T[ال Kہ ہے iہ 

اgہ0ں اس ، 2ہÉٰا، ان iے اyoے :¡ے اس :0`9ر£ 9c� 9iر ہ[رہے ہ0ںان i[ اس �9i �0 اIgازہ gہ0ں ہ[رہi 9ہ  ؟ہ0ں

  90i ہے؟ 0Yresponseں n]2[ں affected areas  9iان �i �0[ رو9yi �9ہ0ے۔ 

gے :0ٹNational Steering Committee  Bi jہ[~ے 4aincidents  ]C دi B¤`Tے : 9yaب �`¦lNS B0 ¨9ن

ہi Bے 9ÇY:� ہg Dے �9yN ہے۔  9y:guidelines~0ں۔ ان  security guidelinesاور  N^0? j¡ioperationalے 0iے اور 

 li °N®District Polio Eradication Committee  By¦`i lٹoے ڈ{achair  z02]o ٹiBٹT0ں ڈY 9 ہے، اسCBi

 li B{0?�involvement  ]imust  90 ہے۔n 9KدBi B{0?� z02]o ٹiBٹTڈ �C 4aclearance  اس ]C 9n ہ0ں دےg

.{g]i X0g]K lR: l{i li 9 اسK 0ںY °N®  0ںYcampaign  90n ڑاco ]i ں]n]2 lR: ےywa �C lR:۔ اln]ہ0ں ہg

 motivesوا�<9ت iے R¡0oے g 90iہ0ں i liہ ان  g z02]oinformation shareے ہT Dے l~]i  ہے، :T lw`{�Iے

، :Iyے coڑے n»ے a li60ہ9ں �C :9ت ہے، دوBTے دن ہ`0ں i �� 9woہ Biا�0Y lں  ۔ دi B¤`Tے وا�<9تRCے

 l~]i ےT Dہ I>: ےi اس Xc02 ےyC0ں اY 9ور¦o 9K ےyC0ں اY دانBY ،ے«n ڑےco ےyC0ں اY ہIT9ر�information 

share  4T ےi 4T ہ وہi 9 ہےK� 0ںY ےyyT lR:۔ اl«n li ہ0ںgbail out ے ہ0ں«n]ہ[ں ۔ ہ`0ں ہgہ اi �� 9wo ہ0ںg

اس T[ال 0Y 9iں �پ a ¿�: lN{C l~]i ]i[اب  ہ0ں۔ reasonsہ[gے gbail out  90i liے 9K9w: 90i ہے 9K ان iے 

 9wcT ہ0ں دےgےR¡0o ےi ہ ان وا�<9تi،  ےi ے وا2[ںgBimotives  9Kreasons  0ں۔RC 90i  

 �C ہ9ںaaffected areas  9ت ہے، اس: li ہK ے 02ے ہ`9راiplan  Di از Di ہi ہےenvironmental 

samples  ےT ہ9ںa اورcase detect ]وہ اس ہ ،community  Dہ jC9T ےishare ںKBi ہi  ہK 0ںY ے��S ےi پ�

۔ Kہ ہ`9را ا�n ³~6ہ S`. ہے۔ 0Yں gے �پ ¡[ں iے 02ے :BÇ¨ lRہ :9wcT X ہےوا~Bس a]Y[د ہے a[ �پ iے :

]i وہ ا®�ع اور towns  ےT ہ9ںa 9~ےRiد environmental samples positive  Dہ ]C ،ے �رہے ہ0ںi 9K0ڈY

NYے اور ہB اKBiawareness  9wo ]i �Kں i zaے ذرK<ے n]2[ں channels use  ]iذرK<ے 9K دوBTے اK}ے 

  9 ہے۔BÇ¨ 9i ]02]oہ ہ[wcTاور l{i و��، lR: l{i :¡ے N�  ]iے iہ اس ڈTٹiBٹ 0Yں Kہ وا~Bس a]Y[د ہے

Bc0|T 9بya :4�97۔ lg�0a 9ن`�S 9بya  

lg�0a 9ن`�S 9بya :9بya !9 ہ[ںwRiر �N>C ےT ہBہ{g9Y °N® 0ںY ےT ہ�: lR: 0ںY ے��S ےB0Y ۔

refusal cases ]i ے :¡[ںyoا XKI2ے ہ0ں۔ واC� ےyY9T polio drops administer  ال ہے]T اB0Y ے۔wKے دgBi ہ0ںg

:lCBi lR ہ0ں oadvocacy  BxY[02[ ٹ0`0ں ان iے 9oس lC9a ہ0ں،  ؟9C9a 902 ہے i  90iactionہ ان واi XKI2ے ¨�ف

 ]i ے :¡[ںyoا lR: BRo وہpolio drops administer  90i ے ¨�فi XKI2ے۔ ان واwKے دgBi ہ0ںgaction  9C9a 902

  ہے؟

02Bi @Nw�Yں۔  agreeوہ oہNے lC9a li ¿�]i ]C ہے iہ ! �S`9ن lNS B0¦`� :4�97 ¨9ن 9yaب

li ¿�]i  اور 0ںlC9a ہ 9Khealth teams ڈTٹiBٹ ²KBQsocial mobilizers  li[ں Tے lC9a li ¿�]i ہے، 

ڈTٹiBٹ n[رy`gٹ اس i[ اyoے iہ Kہ �Bo 9i �Y]cوBnام ہے، BRo  � پ lC9a9K9w: ]i ہے۔ i 9{0aہ 0Yں gے 

۔ l«i اK}ے :lR ہ0ں iہ ان [lC ہےl®BY li ہ district administratorہB ا�K  اور lCBi ہے ²KBQdealےTے 

 ]iarrest  li �0� اس Dے ہ0ں۔ ہw02Bi lR:favour  Xc02 ہ0ں ہ0ںg 0ںY9 ہےC]9 ہ{Kڑ  اo ¸yC 4a lR: ہ وہcg]0i
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:90i lR ہے۔ :ہ9�Bل، ہ`9ر£ ز9Kدہ K ¿�]i BCہ  arrestہ[~ے ہ0ں iہ اgہ[ں gے  Ccases report[ اK}ے  C9aے ہ0ں

 ]i XKI2ہ واi ہے lC]ہagree  9~ے۔a 90i ےT ےgBi 9رw?Bn lNn0ں اY ے ¨90لB0Y ے ہ0ں۔C]ا ہI0o .~9{Y @Nw�Y

campaign  0ںY�0� ہK silent refusal C9a X:l ہےXKI2ہہ د ۔ واiwKہ  ے ہ0ںi ہ`9رے Bo BRn ،ہ0ں ہ0ںg lے ہ¡:

ے اBÇ¨ �Kہ ہے۔ Kہ �lR: �0 ہ`9رے BoوBnام iے g02ہ0ں ہ0ں i 9Kہ0ں 9K lg9g داد£ iے n BRn»ے ہ[~ے ہ0ں۔ 

 li اس ]C 0ںY Bo ر]Q lCذاfavour  ہ0ںg 0ںY وہ ہ`0ں ]i .i ے۔wcT ہہi ہ0ںg Dہ ]i 0ہY9�wgا l>N® BxY ہ[ں

، ہg Dے C[ ہ[lg �9ہ00ں g9Yrefusal¸ رہے ہ0ں iہ اyCے ?T I^0ے iindicators  Diہ0ں nے iہ �پ ہT Dے Kہ 

9o ہ`9رے ]C ہ0ں ہ[اg 4a ،li ¿�]i £ر]o �Kا lہK 90 ہے۔سi 90رw¨ے اg Dہ ہi ]a 9RC 90n ہ رہwTرا   

Bc0|T 9بya :ہ9راج 4�97۔Y 9ر`i ¿0a9ب راya  

 Y ]02]o culturalہi Dے 02ےoہlN :9ت Kہ ہے iہ ! 9yaبا2}�م Dc0NS۔ : 9yaب راi ¿0a`9ر Yہ9راج

context  ]istudy  lR: 9gBi £ورB® l{Kا lT ہے۔ :ہ�communities 9د ہ0ںKہ ہ`9رے زi 9{0a BC ہcases  9K 99ٹ?

Kہ ہے iہ اC �K[ ان iے ذہy[ں 0Yں Kہ :9ت ہے iہ cultural context  ]02]o، ان w�o 9i[ن ��S[ں Tے �رہے ہ0ں

 livaccine  9K ہcKBYاUNICEF  ہ ہ`9راcKBYہ اc¤a ہے lC� ے>Kے ذرifriend  ہ0ں ہے۔g ،9ت: £BTہ� دو:

C[ اIgر Tے �واز �lC ہے iہ  CBiے ہ0ں Bo BRn l{iknock وہ  gہ0ں 9C9a 90i۔ 9Tmale  ]iallowرے ��S[ں 0Yں 

 4a ،ن ہے]imale reply  ے۔w2]Ri ہ0ںg lR: وہ دروازہ ]C 9 ہےCBi lR: ہKcultural context  ے��S ے{Kہے۔ ا

 9K دBY B0u lR: l{i ہ9ںa ہ0ں lR:team  ]iallow  9۔C9a 90i ہ0ںg £B0Y ےT پ�request  lg9:BہY اِہB: ہi ہے

i ہi ںKBi 9تYاIے ا�{Kا j¡ l{Kاcommunities  وہ9ں ،lC9a £ہ0ں دg 9زتaا li ےg9a ]i ں]n]2 ےBTہ9ں دوa

  0cTBiں۔  apolio vaccine  ]iadminister[ ان ��S[ں 0Yں  ان iے ہn]2 l[ں K ]iہ 9iم 9a 9|g]T~ے

Di ہK lہ ہے iہ  o 9icriterionہ�  li ]02]oteam composition ! را9ya :4�97 ¿0aب �`¦lNS B0 ¨9ن

Bi9a BRn :¡[ں BÇ� ]iے cT �oے۔ ہT Dے  female۔ اس li وaہ Kہ ہے iہ از Di اBY �Kد اور اS �K[رت ہ[

 Cے ہ0ں دو 9Tل Tے i B`S Diے ہ[، ںCے ہa0[ :0`9ر ہ[، Y]g ]a[2[د ہ[Cے ہ0ں ز9Kدہ BC وہ :¡ے رہ C9aے ہ0ں

 ]aہg �C دروازے Bi BRo .ے�wcT� 0ں a وہ BRo 9Kے ہ0ںC]ے ہ[~ے ہ~]T ] رہ ۔ B�iے :¡ے اi حBQ اس

�Kے ہ0ں۔ اC9a female T9a lR: رIgے اi وںBRn ہ وہi 9 ہےC]ہ lY9 اس 02ے ³زg]9 ہi Bi02[ ور]oےc ۔ دور

0Yں ہg Dے RC[ڑ£ lT 7[رت gہ0ں 0wcT9aں C[ اس  femalesدراز iے l«i اK}ے ��Sے ہ0ں iہ aہ9ں 

flexibility  £د l~]وہ  ۔ہےہmust  ےg Dہ Xc02 ہ0ں ہےg فB7ہi ہے l~]اس 02ے د£ ہ females ]i  ہBÇ¨ l~]i

0Yں د0RcKں  urban areasاBn �پ �ہBوں، �^¤[ں generally  9Kہے Kexceptional case  Xc02ہ اg  �Kہ 9a� ¿0o~ے۔

 ]C دو ]i پ�females  �Kا BRo 9K ln 0ں~� B�g lRٹiاfemale  �Kاور اmale ۔ln ے~� B�g D0ٹ li  �K0ں اY اس

 ،9n]ہ Bi9 ورi �Y]c�L.H.W.  ،ln]ہL.H.V.  اور l~]i li حBQ lTا BRo 9K ln]ہ B¡0ل ٹ]cT �ً�Y lwcT]ہ

i[  ناس iے دو I~9? X0Cے ہ0ں۔ اا?Bاد w¦Y Bo`. ہ[۔  localہ`9ر£ از�K ¿�]i Iہ ہ[lC ہے iہ o[02[ ٹD0  ہے۔

area 9 ہےC]9 ہwo 9i �ً�Y ،  0ںY ے��S ں�?BRn ے«g 0ں ہ0ںy: 9 ہے۔  اورy¡yہo ےT ²ےKBQ Ó067 0ں وہ9ںY Bnا

i[ن Tے g BRn»ے :yے ہ0ں۔ RJYے ²g ]a ]C¦ہ د9a 9K~ے l{i اxa l{Kہ 9aؤں RJY ]Cے gہ0ں 9wo ہ[i 9Cہ ¨[د 

9n 9۔n ں]N� ےT ے �}9بi 0ں اسY ، 0ں اY ]C ےn ہ[ں BRn z0: 0ںY ²¦ےg اس Bnا zoے واiBi Dw¨ 9مi 9yo
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]a BxY 9n 9ؤںa� local  ےi ے��S ہ0ں اسgے ہ0ں، اC]ہ0ں۔2[گ ہ lC]9ت ہY]N>Y l?9i 0ںY 9رے:  Dاہ £BTدو

 li ہ انi ہ ہےK 9ت:local  jC9T ےi ں]n]2affiliation  ہے۔ lC]ہ  

:9ت Kہ ہے iہ Kہ و90y: X0{cKد£ Q[ر Bo اgڈو0g¦90 �پ gے وi X0{cKے i 9R�]o �N>wYہ iہ9ں :lwy ہے۔ 

0Y I>: ے{a ہے lwy: 0ںYں West 0ںY ہB0uرپ و]K 9K 0ںY refine  9 ہے۔C9a 90i l~]i 9i اس jC9T ےi ہcKBYا

اس وB7 @globally  li X0{cKف اس 02ے 9w02 ہے iہ 0g]K0}ہD اcKBYہ Tے وg X0{cKہ0ں w02ے۔ ۔ ہےg �N>Cہ0ں 

 lywaprocurement ہے lC]9 ہے۔ ہCBi @0{0g]K ہ0ں، وہ l~9w: ]i ہ9ت �پ]aو li ے اسg 0ںY ہi  lCڑo lw{T وہ

۔ اBn �پ د0RcKں C ]C`9م اw02 lY�Tے ہ0ں pre-tested vaccineاور  B7 W.H.O. il pre-qualifiedف ہD۔ ہے

B`S 9K â� lR: ]aے iے 02ے i ]02]o[ اyoے cNY[ں Tے ¨90i Dw ہے۔  g �29`Yے Kہl وX0{cK اwT<`9ل iBiے

اس 02ے iہ Kہ ��Á اس T �NYے  ،lC9 ہےiے و�� اس i[ وTentry a l~�o X0{cK<[د£ BSب 9C9a ہے، 

IK9� ]C ہ`9رے  g ]iہ روtransmission 9iاBn ہg Dے اس o[02[ وا~Bس li �رہ9 ہے aہ9ں o[02[ وا~Bس a]Y[د ہے۔ 

airports  ےi حBQ اس INa ہ�: lR: Bovaccine counters  ے۔n 9~0ںa ¸2 ہ ہ[ںg ےT l�]¨ £وہ ہ`9ر IK9�

Kے اT فBQ li ں]cNY l�9: BxY ]i 9، اسn 9~ےa lR: ]a ےT 9نw{i9o ہi ہے lwcT9a li I~9S طB� �

  o[02[ وX0{cK ان iے اoB«K[رٹ B® Boور 9a l~�o~ے۔

Bc0|T 9بya :4�97۔ lNS �²1� 9بya  

lNS �²1� 9بya :9بya !ہ9ںa 0ںY ں]��S j¡i ےg Dہ ہi ہ ہےK ےT ال �پ]T اB0Y operation  9رہ .�

اس iے N:9²Yے 0Yں اBn ہ9R: Dرت i[ 9د£ ہے iہ وg X0{cKہ0ں lwcT9a l~�o۔ ے B¤`wT2012 Tx2 £Iy:9o ہے، 

وہ9ں د0RcKں 9R: ]Cرت وہ �NY ہے a[ د0Y 90gں T 4Tے �¨0Y Bں T ]02]oے �Rٹ9cرا g9oے وا9y: �NY ³ ہے۔ 

س �0i �0[ں yY9Tے gہ0ں �Cے؟ 9R: 90iرت gے ا cases، وہ9ں i ]02]oے :DN{Y lR ?}9دات iے ��Sے a]Y[د ہ0ں

9Riہ0ں رg B�gIY ]i  lg9a ہ0ںg ٹ0`0ں وہ9ں l2ے واg�o X0{cK02[ و]o ]C 9دات �. رہے ہ0ں{? DN{Y ہ وہ9ںi

اس 7[ر96Cل Tے g`ٹyے ²KBQ l~]i 9iہ ہ`9رے ہ9ں ۔ T[ال Kہ ہے iہ g 90iہ0ں ہے caseوہ9ں اl~]i 9{K �9ہ00ں۔ 

90i وہ :¡ے a[ ان [ں 0Yں وg X0{cKہ0ں lwcT9a۔ 9x2دi 9Kہ ان 0i ban ��S[ں ؟ ہg Dےa]Y .� 9K[د gہ0ں ہے

  وہ �پ i[، ہ`9ر£ �[م i[ اور ہ`9رے Y ]i �NY<9ف 0cTBiں nے؟��S[ں 0Yں BÃ9wY ہ[ں nے، 

�`l29 اور l:]ya وز9wTBKن 0Yں  a2012[ن KBc� l~³]aہ ��²1 4�97۔ : 9yaب �`¦lNS B0 ¨9ن

n»ے 0iے  n]2passports cancel[ں iے  ہ0ں۔اٹ9R~ے ت ہg Dے l«i ا�Iاg 9Yے iے :<Iہ[ iimposeے  banاس 0Yں 

CBiے ہ0ں،  issueوہ T9o|[رٹ  ے ہ0ں۔:9د�9ہ ہ[oC[02ٹc0. اyJKٹ  ےi اi lN~9¤�l{yJKہ ہ[9n �پ 9wo ]i ہ0ں۔ 

�K�0ں وہ 4T ، اس iے �Sوہ :lR  ان iے 9oس :ہ� Tے ا¨90wرات ہ[Cے ہ0ں۔ CBiے ہ0ں 9i lw¨9y�issueرڈ 

yY lC90�BC lR: l~]i^[:ہ Biد9K ہے iہ  linkہg Dے Y9i lC90�BC[ں Y ]02]o ]iہi Dے jC9T  روß د£ l«n ہ0ں۔ 

ہg Dے KBiں nے۔  polio vaccination  ]iacceptاس و�� K9oہ o ]i .0`cCہy¡ے 9n اBn اس ��Sے iے 2[گ 

ہ[ :lR ۔ اI0Y ہے �Bوع ہ[9a~ےان ��S[ں 0Yں Y ]02]oہi  Dہ�BQ li �Y]cف Tے o[ر£ li ¿�]i ہے 

 jC9T ےi ں]N`� ے ڈرونT ²ےKBQ za ےTے اg ں]n]2 ان BxY ln 9~ےalink  0ںY ےN{NT اس ]C 90 ہےi

  ے اور ہg lR: j¡i ]C Dہ0ں iہہ wcTے۔ �lR: �Y]c :ے:z ہ
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 casesوہ9ں ہ`9رے N:9²Yے 0Yں ہ0ں۔ a[ ہ`9رے وہ �³9ت gہ0ں RCے �پ gے اgڈ9i 9K ذ90i Bi، اgڈi 9Kے 

RC 9دہKہ9 زwgے۔:ے ا  £INa lyC9 اKڈgہ اi 9RC ہ0ںg ہ`9را ¨90لendemic nature  9۔n 9~ےa .cg ےT 9ً¤KB²C 9i ان lR:ا

�C  2014اNnے 9Tل ya[ر£ ہ[90n ہے iہ yY9T z0i lR: l~]i 9i ]02]oے gہ0ں �9K۔  دو 9Tل Tے ز9Kدہ  7BSہ 

 regionsہ[9a~ے 0a 9n}ے :South East Region, Polio free declare  l�9اyY9T z0i l~]i Bnے gہ �o ]C ،9K[را 

 amilitaryہ9ں 2ہÉٰا، اgڈ0Y 9Kں اس BQح iے N«{Yے gہ0ں ہ0ں 9yY9T 9i Xa ہBi Dرہے ہ0ں iہ ہ[n»ے ہ0ں۔ 

operations  ہ9ںa ،ہ[رہے ہ[ںmilitants ہ[ں l9روا~90ں ہ[رہi ے ¨�فi 9K  ڑےRi jے ¨�ف اٹi �Y]c� 2[گ

، وہ :DN{Y lR ا���S lw0N[ں 0Yں ہ0ں، RC[ڑے Tے DN{Y ?}9دات ہ0ں internal problemsہ[~ے ہ[ں۔ ان iے 

 jC9T ےi ے �³9تyoا ]i ے �³9تi ان Dہ[رہے ہ0ں۔ ہcompare  ے۔wcTBi ہ0ںg ہ`9رےreligious issues  ے{Kا

 ]i ےNY9>Y Bہ ]a ہ0ںpolitical ے ہ0ںwK9دy: 9 ہ[ا ہے۔y: ہN«{Y �Kوہ ہ`9رے 02ے ا ]C ،  

Bc0|T 9بya :`4�97۔ا� B1¢ 9ن`NT I  

B1¢ 9ن`NT I`9ب ا�ya: 9بya ! ےT ا³ت ہ0ں۔ �پ]T ے دوB0Y ےT ہ�: ،�Kا B¤`gremote areas, 

particularly  £ہ`9رTribal Agencies 0ںY majority of the population, ultra-conservative 9دہ اور ہےK2[گ ز BC 

:9ت ہ[�lc ہے، 0Yں دو:9رہ اس BQ liف �9g �9ہ[ں o Bo  9nہNے :issue l?9i lRاس  ۔ÉYہ¤l ر96aن رwRiے ہ0ں

اس iے 02ے �پ gے �IK9 ��ل gہ0ں ہ0ں۔ ان 0Yں Tے :<Ä 2[گ Kہ :wRJ`T lRے ہ0ں iہ i ]02]oے �BÇے iہ 

 lyoاpresentation  ہi li 0ں :9تY Dے ہg lR: ]i ر]Yا l¤ہÉY وزارِتon board 902 ہے  Xc02on ground  2[گ ]a

 ]a ،ہ0ںlocals  ،ہ0ں ]i اس :9ت �C انcommunicate ےi ےgBi 90  02ےi ےg ں]n]2 پ�activities  li وعB�

  ہ0ں؟

اس iے 02ے I>wYد ¨[را0iں  ۔دوBT£ :9ت، اyoے :¡|0Y Xں، 0Yں gے :i ]02]o lRے �BÇے 0oے ہ0ں

اi ،suppose  lN~9¤� Bnے :<I �پ دو:9رہ اY �KہC�� Dے ہ0ں certain period of timeا�K در9iر ہ[lC ہ0ں۔ 

�پ  li ]C 7[ر96Cل :ہBw ہ[lC ہے، اNY BnٹB£ �پ i[ وہ9ں g9aے li ا9aزت دlwK ہے ��Ssecurity[ں 0Yں 

 4a I>: ےi ے ہ0ں۔ اسC�� DہY lyoاnext drive  l~]i اس و�� وہ9ں ]C ہے lC�operation 9 ہےC]9  �. رہ9 ہK

security  0ںY اس 7[رت ]C ،lC]ہ0ں ہg Bw96ل :ہC7[ر liے ہ0ں؟CBi 90i پ 2[گ� BRo  

lR: l~]i وi I^0? ]T X0{cKے 9g9w: �N>wY �9ہ[ں 9n۔  0Ycampaignsں �پ 9ya : ]iب �`¦lNS B0 ¨9ن

 Botrivalent د£ lC9a ہے i ]aہ  ohealth centres[02[ وB� ]a X0{cKوع 0Yں �~C ]a ،lRC l`9م  g BÃ]Yہ0ں ہ[lC۔

i ہے، اس lCہ�i 9efficacy rate  9ً¤KB²C72  ےT76  I^0? ے ہ0ں۔ ہے۔wKد X0{cKد :9ر وI>wY D02ے ہ lTا �Kا

 ]i ے¡:campaign  l{i BRo 9K ے دورانihealth facility  ہi ہ ہےK فB7 قB? 0ںY ےyKد X0{cK0ں وY �Kا

 ]i 4 :¡ےa XKI2ے واi اسhealth facility ے ہ0ںC9a Bi 0ں 2ےY  ]C فB7 ےT اس اس li ے¡:immunity 

:ڑهcommunity  liimmunity  lw[ اس Tے o[ر£ ہ[lC ہے B 4acampaign C£ 7[رت 0Yں، دوT ۔:ڑهlw ہے

  ہے۔

C[ ہD وہ9ں  NYے 0Y lR: 4awindow of opportunity lnں  security compromised areasہ`0ں 

campaign  ے۔n ںKBi 0ںY ےT ے �پgshort interval strategy  ]C 90i Bi0ں ذY ے :9رےi D0ںہY ں]��S ان  Bہ
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C li[ اس iے ہw1ہ دس دن :<I ہ9a BRo D~0ں nے i �C 4aہ  campaignہw1ے iے :<9a I~0ں nے۔ اxa �Kہ 

 lRہ`0ں وہ9ں ا�access ہ �79. ہےcg]0i  li حBQ zi ہ9ںK I>: ےi ےw1ہ X0C 9K ہ دوi 9wo ہ0ںg ہK ہ`0ں

situation  ۔ اس 02ےln]ہmilitary  ہ`0ں l0}ے ہaaccess ہ ?�ںi ہے lwK0ں �پ  دY ے��Scampaign  ےwcTBi

 ]C ]ہ ہi ہے lC]ہ ہK ¿�]i £ہ`9رwithin the shortest span of time, we try to access it and vaccinate the 

maximum number of children. ے ہ0ں۔w9ں رہ�]i Dے 02ے ہi ہے اور اس .`S ہ ہ`9را ³~6ہK  �C ہ9ںaremote 

areas i�N>C 9  ]C ہےli �0 ہے �پR۔:9ت ٹ  

اس  iے :9رے 0Yں T[ال K ]C 90iہ ��²0² ہے iہ Kہ وX0{cK ��ل ہے۔ vaccine composition �پ gے

 ]C lC]ام ہB� Bnہ0ں ہے۔ اg �0� 4T9yY9g l~]i 0ںY ےT0ں اY ےNہo ےT 4Toppose 9CBiحBQ lT9م  ۔ ا`C

�29`Y lY�T9م ا`C ہi lR: 9K9w: ]i ے �پg 0ںY ے۔n ہ0ںi lہK 9ن`N{Y ہے l~]9ل ہ`>wTا X0{cKو lہK 0ںY،  l{i

BRo 9K اس  ہ[90n ہے ÉY 9K lT90T ]a B^ySinvolveہ¤l  ہ`9رے ہ9ں اس 0Yںgے اس Bo اBwSاض gہ0ں 90i۔ 

ہ[90n ہے iہ ہ`9رے  iigniteے :K ÆS9ہ NY9>Yہ ا9yCز9Kدہ وa[ہ9ت ن اNY9>Yے i[ ڈرون iے a jC9T[ڑا 9aرہ9 ہے، 

وli X0{cK ا?9د�K :ہ� ز9Kدہ ہے اور Kہ T 4Tے �9Tن ²KBQہ ہے، Bi9a :¡ے i[ اس 02ے N«{Yے :X رہے ہ0ں۔ 

 l~]i 9i ہ اسg ہے اور X¦cJgہ اg ،ںKاد]No ےBÇ� دوside effect  ہے۔ ]a 9~. ہ0ں{Y lT90T ہK 0ںY ے ¨90لB0Y

 Dاس اہissue 9رہa Bi ف 2ےBQ £BTدو ]iہ0ں۔  ے  

Bc0|T 9بya :4�97۔ X`0Y DJg 9بya  

:ہ� �KBcہ 9yaب۔ 0Yں T ]a[ال 9yR�]o �9ہ رہ9RC 9 وہ 9yaب B`S اور 9yaب : 9yaX`0Y 4�9�2ب DJg ا

  g 4�97 lg�0aے j�]o 902 ہے۔

Bc0|T 9بya :4�97۔ zK9ن ادرO0? I`6Y 9بya �0 ہے۔Rٹ  

Mr. Muhammad Faizan Idrees: Thank you sir. I have three questions. You mentioned about 

vaccine management in your presentation. I have heard about temperature control in connection with the 

vaccine management. I have heard that if a specific temperature is not managed, the efficiency of vaccine 

drops down. Kindly update us on that. 

NS`9ِء  دے رہے ہ0ں 0Y zaں handbookٹ0`[ں i[ اi lRC li �Kہ �پ اli  lyo :9ت �handbookپ gے 

 li ے اور ان]w? ےi امBiendorsements  ۔ln ہ[ں li 90 �پi ہi 9 ہ[ںw9 �9ہyR�]o 0ںYtarget audience  lyCا

literate  ہi وہ ہےhandbook  l{i ے 02ےi ح انBQuseful وہ  ہ[؟ lے ہg D0ٹ li پ� Bnاmessage  ڑهo 9g9yT Bi

  gہ0ں ہ[lwcT۔  ihelpfulے 02ے  B0Y BRo ]Caudienceے ¨90ل 0Yں Kہ ��0 اس  ہے

 activitiesہ[رہے ہ0ں، وہ9ں �پ amilitary operations  liہ9ں  li :9ت �high risk areas liپ gے   

possible  ،ہ0ں ہ0ںgI was just wondering that why don't you engage the Army Medical Corps.  �Kہ اcg]� ہK

 CBiI know that they have very pressingے؟  lY]�engage اہ`N«{Y 9i �0ہ ہے C[ �پ �رi lY[ر 0i ]i[ں gہ0ں 

commitments lR: BRo Xc02  l{Kا l~]i 90ipossibility  ہi ےہےT ²ےKBQ l{i ]i ر �پ]i .cK0ڈY li ان 

  اwT<`9ل 0cTBiں؟  gے iے 02ے0Yhelp out Biں  B7high risk areasف 
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 Civil-Military Coordination ?9ٹi 9ے 02ے �KBcہ۔ د0RcKں! ?9O0ن 9ya :4�97ب �`¦lNS B0 ¨9ن  

Committees ہ0ں ly:  ہi ]aہ lC]ہ .`w¦Y Bo B«K0ڈxKB: 9K .gBi ےi ٹ اور وہ9ںyJKا .c002ٹ]o ےi ۔ 0ںوہ9ںThey 

regularly meet and discuss all the issues.  4 انa ےT فBQ lirecommendation  ہے lC9a £د ]C lTا

اس BQح ہے iہ اgہ[ں gے  NYinvolvementٹCBi li £Bے ہ0ں۔  campaignہD اس ��Sے 0Yں Bi9a 7[رت 0Yں 

ہg Dے o[ر£ 0Yں  9x2health camps~ے ہ0ں۔ ان  ��Shealth camps[ں 0Yں  recently accessible ہ`9رے 02ے

vaccinations ہ0ں۔ li Q 90ن اسYح ہ`9رے درBcoordination ہے lرہ .� ]a  ے وا2ےyR0ں :0ٹY 9ور¦o

Bo ÓÇT li ڈرg9`iر]i  ہے اور lC]ہlR: Bo ÓÇT li l{yJKا Bہ BRo ہے lC]۔ ہThey regularly meet and 

discuss. li lہg9 ہے۔  اC9a 9K9م دJgاBT 9مi ہK 0ںY ں]��S ےi 99ٹ? lے ہT 9د:B0��  

  wi li وں]w? �C ہ9ںa]C ہے �N>C 9i ے  9:[ںT 9ؤں`yرہ l¤ہÉY 9K ے]w? ےg Dہ Bo ر]Q £90دy:

endorsements ہ0ں l2 اس 02ے  lR: ہ0ںi Bnہ اirefusal   9yY9T 9i ہ[ اور وہreligious ground  ]C ]ہ Bo ے اسT

 BC 9دہKے۔ زcT9a 9ٹ`grefusal ]Y ہ انi ہے ¿�]i £ہ`9ر ]C ،ہے lC]ہ lے ہT فBQ li 2[£ �97¤9ن]Y £]2

 ]i ہ �97¤9نKbooks  9~0ںa l~9Riے ?�ں دi 0ں، �پRcKہ دileader sahib  ےi اس Bn9 ہ[ا ہے، اKد ٰ£]w? ہK ےg

  :9وa[د :lR �پ gہ0ں wg9Yے BRo ]C �پ l®BY li ہے۔ 

 required temperatureہB وi X0{cK[ اi �Kے :9رے 0Yں 9RC۔  �vaccine managementپ B{0C 9iا T[ال   

 vaccine vial monitor، اTے 9x2 ہ[9C ہے Bomonitor اvial  �Kہ`9ر£ ہB وlC li X0{cK ہے۔ B® liورت ہ[

(VVM)  9 ہے۔C9a 9ہi ےi اسcertain indicators  ہi ہےہ0ں lwcT9a £د �C و�� zi X0{cKوہ و lYBn 4a ۔

 ]C 9 ہےC]ہ DT]Y 9ivial monitor  �Kہ اK 4a 9 ہے۔wKدBi وعB� 9y2I: ¸g9 رyoص ا]^�Y �C ارتB� ٔہaدر

Bo اvile  �Kاس BQح ہg Bہ0ں wcTBiے۔  ouseہy¡yے iے :<I اس و9i X0{cK رI: ¸gل 9C9a ہے C[ ہD اTے 

vaccine vial monitor 9 ہےC]9 ہےہC]9 ہx2 Bo اس ]C 0ںRcKد ]i X0{cK02[ و]o پ� Bn۔ ا Bnا ،powder form  l2وا

 Bo zavial monitor  پ l~]i ]i اl{K وg X0{cKہ0ں NYے 2lnہÉٰا، �وX0{cK ہ[C ln[ اس 9x2 lR: Bo ہ[9C ہے۔ 

Tے 0R�]oں iہ  0Y ،vaccinatorں Bi9a وX0{cK د0RcKں �health facilityپ :ے�� a]Y lR: l{i[د gہ ہ[۔ 

0Yں ہے۔ اس stage  @Nw�Y liد9Ri دے i 9nہ وہ zi د9Ri~0ں C[ وہ �پ RJYvaccine vial monitor  ]iے ذرا 

stages 0ہ lC]ںہ £BTاور دو lNہo ۔lRC]� اور £B{0C 9K £BTدو ،lNہo ،stage TBi 9ل`>wTا X0{cKو D0ں ہY ےwc

 lRC]� اور £B{0C ہc¤a ہ0ںstage  X0{cKو D0ں ہYuse ے ہ0ں۔wKد �y0Ro ےTے، ہ`0ں اCBi ہ0ںg  

  Bc0|T 9بya :9ن 4�97۔y?9ب اya  

 Mr. Afnan Saiduzzaman Siddique: Mr. Shamsher, I have two questions for you. As you have said 

there is pretty negative sentiment in regard to the drug itself that it finishes off the Muslim population and 

the American sentiment that is being propagated by them. I just wanted to know could this drug not be 

manufactured in Pakistan? Do we not have certain sort of requirements that can be fulfilled and if the drug 

could be manufacture over here? 
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 My second question, when the vaccines are given in the Union Councils, you said that over a 

period of time, they are not returned back. Do you have any measures to know that these drugs are not 

being counterfeited later or anything of that sort. Thank you. 

KB²C¤9ً ہ0Y .{g]i X0g]K Bں a]Y[د 0Yں  campaignہKBc� Bہ ا?9yن 4�97۔ : 9yaب �`¦lNS B0 ¨9ن  

health facility ]i   li اسtarget population  ]i ہ وہ اسi9C ہے lC9a £د X0{cKے وT ے �}9بicover 

C[ اس li ذYہ دار£ ہ[lC ہے  gہ ہ[~l ہ[ 0Ycampaignں  cTBihealth facilityے۔ اlR: l{i Bn وaہ Tے اس 

 X0{cKہ وireturn  ے۔Bi ےi اس Bo ÓÇT l>N® اور l~9:]7 ےg D02ے ہVaccine Management Committees 

ں اور وہ9 ہ[Cے ہ0ں cold rooms:ڑے ڈTٹiBٹ 0Yں �~ے، aہ9ں  properlyہ[،  i9Cuseہ وlR: 4a X0{cK  ں:l~9y ہ0

 X0{cKوsafe  ہے۔ lwے �رہT فBQ li �Y]c� ]a X0{cKو lR: l~]iہے lC ،free of cost ہے۔ lC]وہ  ہ Bnا

0Yں د£  routine، اgہ0ں C9aے ہ0ں 0Yں a ]C lChealth facility[ :¡ے :<0Y Iں اس 9oس Yہ0Y Dں اwT<`9ل gہ0ں ہ[ا

  اس 0Yں B� l~]iج gہ0ں ہے۔lwcT9a ہے۔ 

   li X0{cKے وg پ�manufacturing  ،9R�]o 0ںY ے :9رےi ادارہ ہے lہ �K0ں اY 9نw{i9oNational 

Institute of Health  za ےT 9مg ےi £9 ہے ہ`9رwo ]i ۔ �پlRC li ¿�]i li ےg9y: X0{cKے وgtarget 

population under five  9ً¤KB²C34 ¡: X0NY ہے۔ .`w¦Y Bo ے ان [ںg Dہ Bn34ا  Di از Di 0ںY 9لT ]i ں]¡: X0NY

 lR: lR¤i وہ X0{cK9دہ وKز lyCا ]C ]ہ lyKد X0{cKہ و¤CBY j� 9K 9ر�g ے۔n 0ںcT9y: 02ے ہ`0ں ہ0ں lTے اT B9ہ:

cg]0iہ ان 9i  ہ[n»ے ہ0ں Q l`29Smanufacturers shrink[ر lR: Bo اس وi X0{cKے ۔ وo ly02 X0{cKڑlC ہے

اس ں Tے :lR وا~Bس ¨Dw ہ[9a~ے 9n۔ وہ9T9ل دو 9Tل 0Yں  اور iہ X0C �9ر l�9: �NY رہ n»ے ہ0ں ے¨90ل ہ

۔ اgہ[ں gے دوBT£ وX0{cK ہے R� �C I� l?9i[ڑ د£ productionاس g liے :BQmanufacturers  lRح :ڑے 

o 9gBiڑ9C ہے،  competeہ`0ں :lR :ہ� ز9Kدہ K IK�Yہ ہے iہ ہے۔ �Bوع Biد£  9Kinvestment اور ��0وں 0Yں 

even  ۔lwNY ہ0ںg ےT lg9T� ہ`0ں lR: X0{cKہ وK ہi ےy0ہY ےi B¤`Tد ]i 0ں �پYi BRcT ،9 ہ[ںC9w: 9ت: li 9

environment sample  0ںY ہB9ہ�positive  0ںY ہB90۔ �9ہn�case  lR: ےg ہ[ںgہے، اenvironment ے 902 ہے اT ور

9RC 90i۔ o B0¨ ]i X0�export  4a[ر Tے NR¡oے 9Tل ہg Dے .90n�In a way, we are exporting ہے۔  positiveوہ9ں 

9gBi ہ[lC ہے،  campaign launchاس BQح وا~Bس دوBTے cNY[ں 0Yں yY9Tے �9C9a ہے C[ اgہ[ں gے BRo :ڑ£ 

 li X0{cKے وT zademand 0{cKو BRo 9 ہے اورC9a]0ں ا®9?ہ ہY ۔lC]ہ0ں ہg 90بwTد X ہB9ہ� li 0ں وہ9ںY

 �Kے اg �Y]c�mass scale campaign liہے ۔ lywi £9د:� li ہB9 ہے �9ہwo ]i ؟�پ  Bnا Bہ �ہBف �9ہB7  lہ

N«{Y 9iہ ہے۔  demand and supplyس 02ے ا2Biے ln۔  consume£ وY ]02]o @^g 9i X0{cKہBi Dے C[ وہ ہ`9ر

X0{cK0ں وY 0ٹi9رY 9دہKز available  ہ0ں ہے۔g  X0{cKہ وi ]9ن اس �9:. ہw{i9o ےBi �B� 9gBiوع  produceا

i ]02]o Xc02ے NY9>Yے  :9yرہے ہ0ںوB0uہ  antiverumوB0uہ Bisnake  ،liدے۔ :l�9 ��0وں Bi liرہ9 ہے، 

  ز9Kدہ 0o¿ ر?� gہ0ں ہے۔ ا:0Y �C lRں، B0Yے ¨90ل 0Yں، 

  Bc0|T 9بya :4�97 Bٹiال ہے! ڈا]T £B¨ن 4�97۔��T9ب ارya ۔  

  lNS ن�T9ب ارya :9بya ! ہi 9 ہےC9a 9RcKد B�iاdoor to door polio campaign  ےiworkers  Bo

 ]i ں]n]2trust  9۔C]ہ0ں ہg ہi ہ ہےaو lہK �Kد�g ےB0Y IK9� ہK Bo ÓÇT li .{g]i X0g]Kcampaign  9دہKز
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ہے، ہ��S £B[ں 0Yں :lR ہے۔ B0Yا Bi �N>Cا�T lے اB7 9{Kف دKہC9[ں 0Yں gہ0ں :cNہ �90Y9iب gہ0ں ہ[l~9o۔ 

Bnا Bo BRn ےB0Y door to door  ³9 ہے واC� Bi02[ ور]o l~]i  ےBÇ� ےg 0ںY ہi 9 ہ[ںwKہہ دi ]i 0ں اسY ]C

0o B}ے دے Bi وہ �BÇے Q[ر private oاس iے :<B0Y Iا :l~9R ہ}|9wل B0Y Bi9aے :J0wRے g ]iہ0ں g�oے۔ 

gBiے iے 02ے 9wcT9a 90i 90i ہے؟  n]2  9iconfidence gain[ںT[ال ہے iہ �ہ��S £B[ں 0Yں  No[اد9wK ہے۔ B0Yا

B0Yا �پ Tے ! 9yaبدوBT£ :9ت، �پ ا:j�]o lR رہے RCے iہ ہD 2[گ اس i I^²Yے 02ے wcTBi 90iے ہ0ں۔ 

  T[ال ہے iہ �پ ہT Dے 90i اwcTBi I0Yے ہ0ں iہ اس N{NTے 0Yں ہKBi 90i Dں؟ �KBcہ۔

 lR:clients اyoے  medical practitioners:9ت Kہ ہے iہ �KBcہ ار�Tن 4�97۔ : �`¦lNS B0 ¨9ن9yaب   

0Yں و�o X0{cKد£ B0Y 9Kے 0Y �y0Niں �oد£ C[ اس iے :<I �پ K ]iroutine  ]iہi lہwے ہ0ں iہ  patientsاور 

B lgہے، اzK :9ت gہ0ں i iے ¨�ف B® l~]ipublic healthورت gہ0ں ہے iہ IK�Y و�o X0{cK~0ں۔ Kہ :9ت 

  BxY وہ CBiے ہ0ں۔  �9ہ0ے

 ,students  ]ias vaccinatorsہg Dے Biا�i lے 02ے ¨9ص Q[ر 0g]K Bo[رTٹl اور 0Yڈi �J29i .cKے   

recruit  £د �K]JC li ےgBi ے{Kے �³9ت اT 9ہY Iy� ےNR¡o Xc02 lRC]ےہ«n ہi نا  liresponsibility  li

 icommunityے  fourth yearے۔ RJYے X0²K ہے iہ ا0Y Bnڈi â29i .cKے gہ0ں 2ے risk cTہD  وaہ Tے

medicine ےi9 2ڑK 90ںiے 2ڑi BRn~9a 0ںY ےوںn اور 0ں  ]i ے �پyo4 اarepresent  9~0ں ¨[دY ]C ےn ںKBi

`[ں 9i اji³ �K ٹ�0پ 9wo ]i ہے ہ`9رے 0Y �NYں KB²C¤9ً  اji³ �K ٹ0`0ں 9iم lCBi ہ0ں۔  ں ln۔9a~0:�[د 90Cر ہ[

 Bo 9ر اور اسi9®ر ji³ 4 ہے دوNÇYsupervisors  اورmonitors ji³ l~99ً اڑه¤KB²C ہK ہ۔B0uو  X: 4KB� ےi

l~9:]7 ے ہ0ں۔ ہ`9رےC9a ےi ÓÇT Health Departments ہ0ں ہ0ںg ےIy: ےyC0ں اY  0ں۔cT9a ہ ¨[دxa Bہ وہ ہi

health worker  9iاور اDivolunteer  �K اDi  �K از ۔y02ے oڑCے ہ0ں ivolunteersے :ÆS9 ہ`0ں  ےN«{Yاس 

combination  ہi ]a ]ہideal  ]i �Y]c� وہ ]C ]ہ lY9¨ l~]i وہ9ں Bnہ اi9C ،ہے lwcT]96ل ہC7[ر

responsible ]ہ ہ[ ہI:ا]a 9K ۔  

   £B0Y ےT پ�request zo4 �پ 2[گ واa ہi ln]ہ  lyoاconstituency 9~0ںa 0ںY  Bo ےNY9>Y اس ]C Di

Di ڑ£ :ہ�  از]RCںKBi 9ت: lR: l{i 9ہے �پ� ،level 9نw{i9o ہi ےwہ0ں �9ہg ہK Dے ہ[ں۔ ہR0ٹ: Bo،  ےi ]02]o

 At least in the three countries, we should be the first one to stop the virus۔ �¨�NY £B رہ 9a~ےBoوBnام 0Yں 

transmission before the end of this year.  ہہi lR: Dے ہg �NY ہ اسi 0ںcTPolio Virus transmission  9igoal 

achieve  ے اسg Dہ BRo 902 ہے۔Bi �0� ]isustain  9 ہے۔gBi lR: l~]i 9سo ہ`9رے I>: ےi ن]a ہi ےBi �ا

case ہ �~ےg BRo ]i اس ،sustain  ہ0ںg ہK 9 ہے۔gBi lR:9� 9g]ہ 0ہہi ہ ے¤CBY �Kس اB~وا Dw¨]ہ I>: ےi ےg BRo

۔ دو 9Tل �n ]Cر ہ[9a~ے۔ اgڈ0Y 9Kں i ]nہ وا~Bس ¨Dw ہ[90n ہے Xc02 اس و�� وہ ہT Dے ز9Kدہ 9w6Yط ہ0ں g`[دار

7[رت 0Yں n ]C»ے Xc02 ان 9i ¨90ل ہے iہ iہ0ں اg 9{Kہ ہ[ iہ �¨9T £Bل 0Yں yY9T z0i l~]iے �9a~ے C[ اس 

 ہIف Polio Virus transmission i9ہwے ہ0ں iہ �9ہ9y02  lR: D ہ[9n۔ startاور اgہ0ں زBKو Tے  وہ زBKو ہ[9a~0ں nے

achieve ں۔KBi  
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 ]02]o فB7 ےg Dے ہg D9، ہyہ0ں رہg ودI6Y lہ �Cmeasles eradication  Bo lR: 9 ہے۔gBi وعB� 9مi

 ،Bo ہ[ںxa l�9:western hemisphere  0ںY ں]��S ےBTدو l?9i اورmeasles  ےg Dہ ہc¤a ہے l«n]ہ Dw¨ lR:

IyTه اور l:]ya  �پ gے د9RcK ہ[i 9nہ NR¡oے �Y Iyہy0[ں Tے0Yں 9iم �Bوع :g lRہ0ں 90i۔  Kہ9ں اس N{NTے

:g lRہ0ں  reportہ[ں nے BYcases  ]aے ہ0ں۔ اBQ lTح l«i دKہC9[ں 0Yں اK}ے :9Jyo  lRب 0Yں ywiے 2[گ

BYرہl ہ0ں  Tduring deliveryے :ے�`9ر :¡ے BYرہے ہ0ں۔ lywi ہ9Y l~0ں li :0`9ر£  Tetanusہ[~ے ہ[ں nے۔ 

ہ0ں، ان vaccine-preventable  liہ0ں Kprograms  ]aہ :ہ� 9Tرے  ہ[lC۔gے وg X0{cKہ0ں cg]0i l2ہ اgہ[ں 

 lR: د ہے، 2[گ]a]Y lR: X0{cKہےو l9ہC]i li ے وا2ےyKد BxY 9~ےa £د X0{cKو ]i Xa ں  ہ0ں]n]2 BRo 9K

  N«{Y 9iہ ہے۔  0Yawarenessں 

-n]2 ]Cvaccine[ں i ]iہ �پ l{i lR: 4a ?[رم n]2 Bo[ں Tے 0NYں  B0Y£ �پ Tے در¨[ا�T ہے  

preventable diseases 9~0ںw: �N>wY ےi ]i 4T �Y]c� ،X0{cKو li ۔ انfree provide Y0ں اY ہے۔ اس lرہBi B0

 lR: l~]i ]a ،ہ0ں ہےg قB? l~]i 9i 4KBu 9Khealth facility  ]i ے :¡[ںyoہ اi ے �9ہ0ےT9 ہے، اC9a0{cKو X

ہ[~l ہے i ]aہ اwgہY l~9ہlxy وX0{cK ہے۔  pneumococcal vaccine  liintroductionا:lR �9ل ہ0Y lں No[ا~ے۔ 

 �K9 اi 0ں اسY ے ¨90لB0Y ]C ںKBi 9wo 0ںY پ :9زار� Bnاshot  0ں ہے۔Y ہ�اروں lR: وہfree of cost  ہے۔ Dہ Bnا

 lہK ]i ں]n]2 0ںY ےN{NT اسmessage ¨ £ڑ: ]C ںKدے دIاراI¨ ہi ln]ہ �Y !9a 2ے ]i ے :¡[ںyoاور~0ں ا 

pneumococcal vaccine  ،ہے lC9¡: ےT 90g]`g ]i ں]¡: ]a ے :ڑےT فBQ li �Y]c� 0ں۔~�oinitiatives 

-Cvaccine`9م  overallاور  polio eradication¨9ص Q[ر i Boہ  ہ0ں، �پ n]2[ں Tے Kہ در¨[ا�T ہے

preventable diseases 0Y ےN{NT ےiں ںKBi دIY £۔ ہ`9ر  

  gاlہ C9T ےi 9 ہ[ں۔ا912ظCBi ہ اداKBc� 9i 0ں �پY j  

 Mr. Speaker: Thank you Dr. sahib for your very informative discourse. I am sure there were so 

many other questions, as a matter of fact, the whole House was asking questions but we don't have time to 

allow them all. You don't have time either. Thank you  

Dr. sahib. We know you are faced with a lot of challenges and we can only wish you well. 

Whenever you want our intervention, we are readily available. As a routine and matter of daily life, I have 

been encouraged to know that the N.I.H. is doing so much. Otherwise, we knew that N.I.H. had just 

occupied a piece of land and there is nothing else but we are encouraged and delighted to know that the 

N.I.H. is doing so much. Of course, we have handicaps, we have budget handicaps, we have so many 

handicaps but yet I think our Medical Corps. is doing very well. Congratulations Dr. sahib.  

 As a token of today's remembrance, there is a ritual in this Youth Parliament that we always give 

our honoured guest a memento. I would request Anam and Kashif to come forward and please present it 

over to Dr. sahib. 

(At this moment, Miss Anam and Mr. Kashif Ali presented memento to Mr. Shamsher Ali Khan) 

 Mr. Speaker: The House is now adjourned to meet at 4:30 pm. 

--------------- 

[The House was then adjourned to meet again on the same day at 4:30 pm] 
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--------------- 


