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میں  8999حکىمت آسڈیىىش،  مکبویآسڈیىىش جش صے صىذھ 

 تشمیم کی جبئے گی۔

حکىمت آسڈیىىش،  مکبویاس آسڈیىىش کے رسیعے صىذھ 

میں تشمیم کشوب مقصىد ہے جش کى مىذسجہ ریل  8999

 جبئے گب۔  بىبیب طشیقے صے

 8999 اوس اعالن کے اعالن کے 8999 جىالئی 5 لئے اس لہزا

 گىسوش میں تکمیل کی تضلضل( میں )وفبر قىاویه بشائے حکم کے

 ہے۔ فشمبتب وبفز کش بىب کى آسڈیىىش اس بخىشی صىذھ

 تیضشیحکىمت ) مکبویآسڈیىىش کى صىذھ کى  اس ( 8) .8

  تشمیم( کہب جبئے گب۔

 ۔ ہىگب العمل وبفز فىسی یہ  (2)

 

کی  79کی دفعہ  8999حکىمت آسڈیىىش  مکبویصىذھ  .2

( کے بعذ مىذسجہ ریل کب اضبفہ fشق ) میں (2ریلی دفعہ )

  ہىگب۔

(”g )  وي کضی ایضے گشوپ یب تىظیم کب میمبش ہے یب

طشیقے صے ان صے مىضلک ہے، جى اس کے کضی بهی 

پہلے یب بعذ میں بىبئی گئی ہے، اوس وي گشوپ اوتخبة صے

یب تىظیم صشگشمیىں کے حىالے صے کبئىوضل کی 

صشگشمیىں صے ممبثلت سکهتی ہے، اوس وي میمبش کبئىوضل 

 “ میں قبئذ حزة اختالف کب ببوىس کشاتب ہے۔

 
 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  آرڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے
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