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  حکومت سندھ 
  
  
  
  

   شکايت فارم
 

 (فارم، اردو، سندهی اور انگلش ميں ويب سائيٹ پر دستياب ہے)

 
  :شکايت کننده کی معلومات  ۔١

وه درخواست کرے گا مندرجہ ذيل معلومات فراہم کی جانی چاہئيں اگر (
شکايا ت کننده کی شناخت کو خفيہ رکها جائے ۔ گمنام شکايت کاقبول 

  ۔)نہيں کی جائے گی
  

 _____________________________    :نامدرخواست کننده کا 
  _________________________________گهر کا پتہ:

  ___________________درخواست کننده کا رابطہ نمبر : 
 _________________________________  :ايڈريسای ميل 

  
  

رابطہ کيا جائے (ای ميل ، موبائل براه کرم اس بات کی نشاندہی کريں کہ آپ 
  ):کس طرح ترجيح ديتے ہيں ، وغيره

___________________________________________________________________   

 
 
 ___________کيا آپ کی شناخت کو خفيہ رکها جائے؟  ۔٢

 پراجيکٹ کی معلومات 
 پراجيکٹ کا نام ، پراجيکٹ کا عالقہ شکايت کی تفصيالت ۔

 ______________________پراجيکٹ کی معلومات ۔
 _____________________پراجيکٹ کا نام۔

 _____________________پراجيکٹ کا عالقہ۔
   _________________________شکايت کی تفصيالت۔



 شکايت کی عجلت يا نوعيت کی درجہ بندی کريں۔ 
 
 

پراجيکٹس سے مبينہ نقصانات کا خدشہ SSEPآپ کو کيوں يقين ہے 
  واسطہ ۔وضاحت کريں۔          ہے ۔ برائے راست يا بل 

  
  شکايت کو حل کرنے کی سابقہ کوششيں:

  
کيا آپ نے پہلے بهی اس منصوبے يا کسی دوسرے فورم کی شکايت کے 

  کارسے اپنی شکايت درج کروائی ہے؟طريقہ 
  

  ہاں اگر ہاں، تو براه کرم درج زيل فراہم کريں۔
  

  کب اور کيسے شکايت درج کروائی تهی؟
  

براه کرم پراجيکٹ ليول شکايات ميکانزم يا متعلقہ فورم کے ذريعہ موصول 
ہونے والے کسی بهی رد عمل يا کسی بهی اقدام کی وضاحت کريں۔ براه کرم 

  يہ بهی بتائيں کہ کيا رد عمل يا اقدامات اطمينان بخش نہيں ہيں۔ 
  

  اگر نہيں تو کيوں نہيں؟
  ہئيے ہيں؟آپ شکايت کو حل ہوتے ديکهان کس طرح چا

  
کيا ااپ کے پاس کوئی اور معامالت يا حقائق ہيں ( بشمول معاون دستاويزات) 

  جوفراہم کرنا چاہتے ہيں؟
  

GRM کے بہتر کام کرنے سے متعلق کوئی بهی متعلقہ معلومات جو آپ
  تجويز کرتے ہيں يا مجموعی طور پر پراجيکٹ کے لئے۔

  
  
  
  



کے اس پر دستخط کر سکتےہيں۔ شکايت کننده کے دستخط: تم فارم پرنٹ کر 
متبادل کے طور پر ااپ نيچے دئيے گئے باکس پر کل کر کس کے ہيں اور 

  اگر آپ چاہيں تو اپنے دستخط کی تصوری بهی شامل کر سکتے ہيں۔ 
  برائے کرم شکايت بهيجيں۔

 99332107—021فون نمبر: 
 complaint@ssep.gos.pkسرکاری ای ميل:

  https://ssep.gos.pkويب سائيٹ:
  ٹيليفونک رپورٹنگ کے لئے ، فون نمبروں پر کال کريں۔

شکايات تحريری طور پر پيش کی جا سکتی ہيں۔ 
complaint@ssep.gos.pkای کے طور پر ، شکايت کننده ايس ايس  متبادل

پی ويب سائٹ پر آن الئن شکايت فارممکمل کر سکتا ہے اور اسے آن الئن 
جمع کراسکتا ہے، يا مکمل پی ڈی ايف فارم ( شکايت فارم پی ڈی ايف ) کے 
ساته ثبوت(اگر کوئی  ہے) کے ساته پوسٹل ميل کے ذريعہ درج ذيل پتے پر 

  جمع کر سکتا ہے۔
  ، کراچی۔ 9- فٹن بالک ، نزد فورم اسٹريٹ ، کلF-3(بنگلہ نمبر 

  


