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 ۵۱۰۲مجزیہ XVI سندھ ایکٹ نمبز

SINDH ACT NO.XVI OF 2015 
 و فالح اور بحبلی )مالسمت، کی افزاد معذور سندھ

 ۵۱۰۲ ایکٹ، (بہبود

THE SINDH DIFFERENTLY 

ABLE PERSONS 

(EMPOLYMENT, 

REBABILITATION AND 

WELFARE) ACT, 2014 
  ]۲۱۱۵هبسچ   ۱۸[

ایکٹ خظ کے رسیؼے هؼزوس افشاد کےسوصگبس، ثحبلی 

 کے اًتظبم کیئے خبئیٌگے۔ و ثہجود اوس فالذ

و  فالذخیغب کہ هؼزوس افشاد کے سوصگبس، ثحبلی اوس 

کے اًتظبم کشًے اوس اط عے هٌغلک هؼبهالت  ثہجود

 اقذام اٹھبًب ضشوسی ہوگیب ہے؛کے لیئے 

 :اط کو اط طشذ ػول هیں الیب خبئے گب

 اط ایکٹ کو عٌذھ هؼزوس افشاد کی )هالصهت،( 1)1

 کہب خبئے گب۔ ۲۱۱۴( ایکٹ، و ثہجود ثحبلی اوس فالذ

 کی خبئیگی۔ توعیغ عٌذھ تک اط کی پوسے  (۲)

 یہ فی الفوس الگو ہوگب۔ (۳)

 

هضووى اوس هفہوم اط ایکٹ هیں خت تک کچھ (1.)۲

 :کے هتضبد ًہ ہو، تت تک

(a) ”؛عے هشاد کبئوًغل کب چیئشهیي “چیئشهیي 

(b) ”اًڈعٹشیل ”اوس  “کوششل اعٹجلشوٌٹ

یہبں وہی هؼٌی حبطل ہوگی خو اعے “اعٹجلشوٌٹ

هغشثی پبکغتبى اًڈعٹشیل اوس کوششل ایوپالئوٌٹ اعے 

هغشثی  پبکغتبى  ۱۹۹۸) ۱۹۹۸،   )اٹیٌڈًگ ٓاسڈس(

 ؛هیں ہے (VIٓاسڈیٌٌظ 

(c)”کے تحت قبئن کشدٍ  ۳عے هشاد ہے دفؼہ  “کبئوًغل

 ؛کبئوًغل

(d)”عے هشاد ہے ایک شخض خو صخوی “هؼزوس افشاد

کوئی ًبثیٌب،  ہوًے، ثیوبسی یب قذستی غلطی کے ثبػث ،
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صًذگی کے ثہشٍ، طجی  یب رہٌی هؼزوسی کے عجت، 

کوئی  هٌبفغ ثخش پیشہ یب هالصهت گزسعفش کے لیئے 

 ؛هیں هشکالت کب شکبس ہو

(e)”خظ هیں شبهل ہے طجی یب رہٌی حبلت خو  “ثیوبسی

 ؛کغی حظے کے غیشهثجت  تشقی کے تحت ہو سہی ہو

(f)”قل یب کل وقتی هالصم چبہے وٍعے هشاد هغت“هالصم 

دى، ہفتہ واس یب هبہواس ثٌیبدوں پش هالصهت  پش سکھب گیب 

 ؛ہو اوس خظ هیں شبهل ہے تشثیت حبطل کشدٍ

(g) ”عے هشاد ایک عشکبسی اعٹجلشوٌٹ،  “اعٹجلشوٌٹ

خظ هیں ایک عبل کی کوششل اعٹجلشوٌٹ یب اًڈعٹشیل 

هذت کے دوساں هالصهت پش سکھے گئے هضدوسں کی 

 ؛تؼذاد ایک عو عے کن ًہ ہو 

(h) ” ؛کے تحت قبئن شذٍ فٌڈ ۱۵عے هشاد دفؼہ “فٌڈ 

(i) ”؛عے هشاد عٌذھ حکوهت“حکوهت 

(j) ”ہے کوئی خظ هیں شبهل “گوسًوٌٹ اعٹجلشوٌٹ

ثبڈی،  یوًیوسعٹی، کبلح  یخودهختبسی یب ًین خودهختبس

 ؛، پشوفیشٌل اعکول اوس تٌظین 

(k) ”ٍعے هشاد ہے اط ایکٹ کے تحت “ثیبى کشد

 ؛کے هطبثق ثیبى کشدٍ ثٌبئے گئے قواػذ

(l)”عے هشاد ہے کبئوًغل کب عیکشیٹشی؛ “عیکشیٹشی 

. حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹی فکیشي کے ۳

رسیؼے کبئوًغل قبئن کشیگی، خظ کو هؼزوس افشاد کے 

لیئے کبئوًغل کہب خبئیگب، خو هٌذسخہ ریل هیوجشص پش 

 :هشتول ہوگی، یؼٌی

(a)  عیکشیٹشی، عوشل ویلیفئش

 ڈپبسٹوٌٹ

 چیئشهیي

(b)  هوجش عیکشیٹشی، لیجش ڈپبسٹوٌٹ 

(c)  عیکشیٹشی، اعپیشل ایدوکیشي

 ڈپبسٹوٌٹ

 هوجش

(d) هوجش عیکشیٹشی، سہیجلیشي ڈپبسٹوٌٹ 

(e)  پالًٌگ ایٌڈ ڈولپوٌٹ ڈپبسٹوٌٹ

کب ایک ًوبئٌذٍ، خو ایڈیشٌل  

 عیکشیٹشی کے ػہذے عے کن ًہ ہو

 هوجش

(f)،ٍہیلتھ ڈپبسٹوٌٹ کب ایک ًوبئٌذ 

خو ایڈیشٌل عیکشیٹشی کے ػہذے 

 هوجش
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 عے کن ًہ ہو

(g) صکوات تاوقبف، هزہجی هؼبهال ،

هحکوہ کب ایک ًوبئٌذٍ،  اوس ػشش

کے ػہذے خوایڈیشٌل عیکشیٹشی 

 عے کن ًہ ہو

 هوجش

(h) ووهیي ڈولپوٌٹ ڈپبسٹوٌٹ کب

ایک ًوبئٌذٍ، خو ایڈیشٌل عیکشیٹشی 

 کے ػہذے عے کن ًہ ہو

 هوجش

(i)  هیٌدٌگ ڈائشیکٹش عٌذھ ٹیکٌیکل

ایدوکیشٌل ایٌڈ ووکیشٌل ٹشیٌٌگ 

 اتھبسٹی )اعٹیوٹب(

 هوجش

(j)  هیٌدٌگ ڈائشیکٹش، عٌذھ ثیت

 الوبل

 هوجش

(k)  چیوجش ٓاف کبهشط ایٌڈ اًڈعٹشی

 کب ایک ًوبئٌذٍ

 هوجش

(l)  سخغٹشڈ ٹشیڈ یوًیٌض کب ایک

ًوبئٌذٍ لیجش ڈپبسٹوٌٹ کے طشف 

 عے ًبهض د کیب خبئے گب

 هوجش

(m)  هؼزوس افشاد کی فالذ حکوهت

و ثہجود کے لیئے کوشبى افشاد هیں 

 چبس افشاد ًبهضد کشے گی

 هوجش

(n)هوجش/عیکشیٹشی کبئوًغل کب عیکشیٹشی 

(o)  طوثبئی اعوجلی کے دو هوجش

)ایک ػوست هوجش اوس ایک هشد 

هوجش( طوثبئی اعوجلی کے اعپیکش  

 کے خبًت عے ًبهضد کیب خبئیگب۔

 هوجش

حکوهت کے طشف خبًت عے دیئے گئے ہذایبت کے .۴

 :هطبثق، کبئوًغل

(a)  و  هؼزوس افشاد کے لیئے سوصگبس، ثحبلی اوس فالذ

عے ثٌبئی گئی کے لیئے حکوهت کے خبًت ثہجود 

 ؛پبلیغی پش ػول کشًے

(b)؛هؼزوس افشاد کے لیئے هثجت پشوخیکٹظ پش کبم کشًب 

(c)  کبئوًغل کے پشوخیکٹظ پش ػولذسٓاهذ کشًے کے

یب دوعشی کغی ثبڈی کی  لیئے ایوپالئویٌٹ  ایکغچیٌح 
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 ؛ہذایبت خبسی کشًب

(d)فؼبل هؼزوسی کی حذ تک اعٹبک افشاد کی  هؼزوس

 ؛سکھٌب

(e)  اپٌی پبلیغوں پش ػولذسٓاهذ کب تخویٌہ لگبًب، تشخیض

 ؛کشًباوس کوٓاسڈیٌیٹ کشًب

(f) اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے توبم

 ؛رهے داسیبں لیٌب

(g) عشوے کشاًب خو ثحبلی کے  هؼزوس افشاد کب

 ؛خواہشوٌذ ہو

(h)  هؼزوس افشاد کب طجی هؼبئٌہ کشاًب اوس ػالج فشاہن

 ؛کشًب

(i) ؛افشاد کو تشثیت فشاہن کشًب هؼزوس 

(j)  کی گٌدبئشوں کی تؼویل کب اًذاصٍ لگبًے  اط ایکٹ

 ؛عے هؼلوهبت خوغ کشًب کے لیئے اعٹجلشوٌٹظ

(k) ں کو وهٌذسخہ ریل کبم کےعلغلے هیں هؼزوس

 :عہولت فشاہن کشًب

(a)  هیں هکول عشکبسی تؼلیوی اداسوں هیں داخلہ فیظ

 ؛فیظذ سػبیتسػبیت اوس ٹیوشي فی هیں پچھتش 

(b)  تؼلین کے دسخے پش تؼلین کے لیئے هخظوص

 ؛ًشغتیں سکھٌب

(c) حکوهت اوس هکبًی حکوهت  کی اًتظبهی ضبثطے

کے هبتحت ہغپتبلوں اوس ڈعپیٌغشیض هیں ہیلتھ اًشوسًظ 

 ؛اوس هفت ػالج فشاہن کشًب

(d)  هبہواس ثٌیبدوں پش ضشوستوٌذ هؼزوس افشاد کو عوشل

اط کے ثچوں کی شبدی کے عیکیوسٹی گشاًٹ اوس 

 ؛لیئے گشاًٹ، خیغے ثیبى کیب گیب ہو

(e) چھوٹے کبسوثبس ششوع کشًے کے لیئے ضشوستوٌذ

هؼزوس افشاد کو ثغیش عود قشع فشاہن کشًب، خیغے ثیبى 

 ؛کیب گیب ہے

(f)  ٓاًکھوں عے هؼزوس، ثہشے اوس طجی طوس

پشیشبًیوں کب شکبس افشاد کو ایڈاپٹو عوفٹ وئیش اوس ہبسڈ 

اًفبسهیشي ٹیکٌبالخی کی هؼلوهبت  ئیش کی هذد عےو

 ؛فشاہن کشًب

(g) اًکشیوٌٹ ہبئوعٌگ کے لیئے حکوهت کے خبًت

 ؛عے االٹ کشدٍ صهیي پش پالٹظ کی قیوت هیں سػبیت
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(l) اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے

 دوعشے ضشوسی اقذام لیٌب؛

پش اوس ایغی  اوقبت کبئوًغل کی هیٹٌگظ ایغے (1.)۵

گی خیغے چیئشهیي ہذایبت کشے  خگہوں پش ثالئی خبئیں

 اوس چیئشهیي کے خبًت عے طذاست کی خبئیگی۔

کبئوًغل کی هیٹٌگ ایغے طشیقے کبس کے تحت  (۲)

ثالئی خبئیگی خیغے ثیبى کیب خبئے اوس خت تک ایغب 

، خیغے چیئشهیي ہذایت طشیقے کبس ثیبى کیب خبئے گب

 کشے۔

چیئشهیي کے اختیبس اوس کبم، اط کی غیش  (۳)

هوخودگی هیں، کبئوًغل کے ایغے هوجش کے خبًت عے 

اعتؼوبل کیئے خبئیٌگے، خو چیئشهیي کے خبًت عے 

 هقشس کیب گیب ہو۔

کبئوًغل کی هیٹٌگ ثالًے کے لیئے کوسم پبًچ هوجش (۴)

 پش هشتول ہوگب۔

 کبئوًغل کے توبم احکبم اوس فیظلے چیئشهیي یب اط(۵)

 ے ثباختیبس ثٌبئے گئے شخض کی دعتخظکے خبًت ع

 عے تظذیق شذٍ ہوًگے۔

اعتؼوبل کشیگب اوس ایغے کبم  .عیکشیٹشی ایغے اختیبس۶

عشاًدبم دے گبخو چیئشهیي کے خبًت عے دیئے گئے 

 ہو۔

 

 

اپٌے هوجشص پش هشتول  ایغی کویٹیبں هقشس  کبئوًغل .۷

عودھے اوس اط کو کوئی  کش عکتی ہے، خو وٍ هٌبعت

غوس کشًے اوس سپوسٹ دیٌے کے لیئے ثھیح  هؼبهالت

 عکے؛

ثششطیکہ کبئوًغل اگش وٍ ضشوسی عودھے، کویٹی هیں  

 کوئی شخض شبهل  کش عکتی ہے۔

اعٹجلشوٌٹ کے خبًت عے سکھے گئے توبم افشاد  (1.)۸

  ، خيهیں عے کن عے کن دو فیظذ هؼزوس ہوًے چبہیے

ایوپالئوٌٹ ایکغچیٌح یب ػالئقے کی ڈعٹشکٹ  کے ًبم 

ویلفیئش عے سخغٹشڈ ہو، خظ هیں ایغی ٓافیغش عوشل 

اعٹجلشوٌٹ واقغ ہے اوس خظ کے ًبم سخغٹش هیں دفؼہ 

کے تحت سکھے خبئیٌگے، خظ  کے هطبثق  ۱۱
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 اًڈوسعویٌٹ  کی خبئیگی کہ وٍ کبم کے لیئے هثجت ہے۔

ے تحت ( ک1کغی هقظذ کے لیئے ریلی دفؼہ ) (۲)

هالصهت پش سکھے گئے هؼزوس افشاد کو ایغے ششائظ 

دیئے خبئیٌگے خو ایک خیغے ػہذوں پش  اوس ضواثظ

هالصهت  پش اعٹجلشوٌٹ کے خبًت عے سکھے گئے 

 دوعشے افشاد کو دیئے گئےہو۔

اعٹجلشوٌٹ هیں هؼزوس افشاد کے ػہذوں کب فیظذ  (۳)

گٌب کو توبم ػذد اوس اوپش کی ًغجت  0.0گٌٌے کے لیئے 

 خبئے گب۔

افشاد کے تحت هطلوثہ هؼزوس  ۸اعٹجلشوٌٹ خو دفؼہ  .۹

هالصهت پش ًہ سکھے ، وٍ  فٌڈ هیں سقن ہش هبٍ سکھے 

گی خو هؼزوس افشاد هالصهت پش سکھٌے کی طوست 

 ۔خبًی چبہیےکی هذ هیں دی اخشت  هیں تٌخواٍ یب 

 

وٍ هؼزوس شخض خو هالصهت یب دوعشی  (1).۱۱

طوست هیں ثحبلی کب خواہشوٌذ ہو، اط کب ًبم ایوپالئوٌٹ 

ایکغچیٌح یب ڈعٹشکٹ افغش عوشل ویلیفئش کے خبًت 

بہیے، ایغے ے گئے سخغٹش هیں سخغٹشڈ ہوًب چعے ثٌبئ

طشیقے اوس اط طشذ خیغے حکوهت کی خبًت عے 

ثیبى کیب گیب ہو۔ ایوپالئوٌٹ ایکغچیٌح یب ڈعٹشکٹ افغش  

عوشل ویلیفئش اط طشذ سخغٹش شذٍ توبم ًبم کبئوًغل  

 ثھیدے گب۔ کو

( کے 1کبئوًغل، اگش ضشوسی عودھے ریلی دفؼہ ) (۲)

تحت سخغٹش شذٍ  ہش هؼزوس افشاد کو اى کی حقیقی 

ؼزوسی کب قغن خبًٌے کے لیئے اوس اط کے کبم کشًے ه

هؼلوم کشًے کے لیئے، خظ  کی طالحیت اوس طشیقہ

کے لیئے وٍ هثجت ہے، اط علغلے هیں اط کے خبًت 

عے ثباختیبس ثٌبئے گئے هیڈیکل افغش یب ثوسڈ حوالے 

کشدے خو کن عے کن  ایک هیڈیکل افغش پش هشتول ہو 

کہ  کش عکتی ہے الےیب خیغے هؼبهلہ ہو، ثوسڈ کے حو

ایغے طشیقے  کو دے ،  وٍ اط کی سپوسٹ کبئوًغل

 خیغے حکوهت کی خبًت عے ثیبى کیب گیب ہو۔

اگش هؼزوس افشاد کو کبئوًغل کی طشف عے کبم   (۳)

کشًے کے لیئے هوصوں گٌوایب گیب ہو تو وٍ ایوپالئوٌٹ 

 ٓافیغش عوشل ویلفیئش کو اطالع ایکغچیٌح اوس ڈعٹشکٹ 
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چھوٹ دیٌے کب 
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Power to 
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 اختیبسات کی هٌتقلی

Delegation of 
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 خشهبًہ

Penalty 

 

 

 خشائن کب اصالہ

Cognizance of 

offences 
 

 

 

قواػذ ثٌبًے کب 
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کشیگی اوس کبم کی ًوػیت کے ثبسے هیں خظ کی 

تشثیت دی خب عکے اوس اًڈوسعویٌٹ خو اط علغلے 

 هیں اعکے ًبم عے سخغٹش هیں کی خبئے گی۔

کبم کشًے هؼزوس افشاد کبئوًغل کے خبًت عے خو  (۴)

۔ کبئوًغل ًہیں عودھے خبئیں گے هوصوںکے لیئے 

ویلفیئش کو ایوپالئوٌٹ ایکغچیٌح  یب ڈعٹشکٹ افغش عوشل 

کشیگی کہ سخغٹش  هیں اط کے  اط علغلے هیں اطالع

ًبم پش اًڈوسعوٌٹ کش عکتی ہے اوس کبئوًغل اط کی 

خو وٍ هٌبعت  ہیں کے لیئے ایغے اقذام اٹھب عکتی ثحبلی

 عودھے۔

کبئوًغل کے خبًت عے  کو  شخضکغی اگش  (۵)

اط کب ًبم سخغٹش عے خبسج  ثیبى کیب گیب تو هؼزوس ًہیں 

 کیب خبئے گب۔

تدبست اوس  ایغیهؼزوس افشاد کے لیئے کبئوًغل .11

هیں تشثیت کب اًتظبم کشیگی، خیغے وٍ هثجت  ووکیشٌض

اوس ایغی تدبست اوس ووکیشٌض هیں تشثیتی عودھے 

حکوهت کے  خغےهشکض قبئن کشیگی، ایغے طشیقے 

 خبًت عے طئے کیب گیب ہو۔

 

کو اط ایکٹ  اتھبسٹیہش اعٹجلشوٌٹ ایغب شخض یب .۱۲

کی گٌدبئشوں پش ػولذسٓاهذ کشًے کے لیئے ایغی 

اوس اط طشذ فشاہن کی  ؼلوهبت ایغے طشیقے هطلوثہ ه

کبئوًغل  عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹی  خغےخبئیگی 

 رسیؼے  ظبہش کیب خبئے۔ فکیشي

 

 

هالصهت یب تشثیت عے ایغی هذت  کبئوًغل هضیذ(1).۱۳

کے لیئے پبثٌذی ػبئذ کش عکتی ہے، خیغے اى کے 

طشف عے ثیبى کیب گیب ہو، کغی هؼزوس شخض پش  خو 

اعجبة کے قجول کشًے عے اًکبس کشے یب  هوثش ثغیش 

اپٌی هالصهت یب تشثیت  پش اط ایکٹ کے تحت پبثٌذی 

 لگبئے یب دوعشی طوست هیں ایغب کوئی اقذام اٹھبئے

خو تدبست  یب شؼجے کے هفبدات کے خالف ہو، خظ 

 هیں وٍ هالصهت کش سہب ہے یب صیش تشثیت ہو۔

( کے تحت 1کغی ثھی هؼزوس شخض پش ریلی دفؼہ ) (۲)

 اختیبس 

Power to make 

rules 
  



 
10 

، خت تک اط کو ایک دفؼہ پبثٌذی ػبئذ ًہیں کی خبئے

 عٌٌے کب هوقؼہ فشاہن ًہیں کیب خبئے۔

کےتحت حکن  ۱۳اگش کوئی شخض خو دفؼہ  (1.)۱۴

 ۳۱هتبثش ہوا ہو تو وٍ اط کی حکن کی تبسیخ کے  عے

 ۔دى کے اًذس اپیل کش عکتب ہے

کبئوًغل کیظ کب سکبسڈ طلت کش عکتی  ہے اوس (۲)

کشًے  فشیقیي کو عٌٌے کب هوقؼہ دیٌب یب ایغی هضیذ خبًچ

کے ثؼذ، خیغے وٍ هٌبعت عودھے ایغے احکبم خبسی 

 ۔کش عکتی ہے خیغے وٍ هٌبعت عودھے 

حکوهت کے خبًت عے ایک فٌڈ قبئن کیب خبئیگب، (1.)۱۵

کی ثحبلی کب فٌڈ کہب خبئے گب، خو  خظ کو هؼزوس افشاد 

 هشتول ہوگب:

کی کے تحت اعٹجلشوٌٹ کے خبًت عے ادا  ۹(دفؼہ ۹)

 ؛توبم سقوهبت گئی 

(b)  وفبقی حکوهت، طوثبئی حکوهت یب لوکل ثبڈیض کے

 خبًت عے توبم گشاًٹظ؛ اوس

(c)  چٌذے، اگش کغی ًدی افشاد کے خبًت عے دیئے

 گئے ہو۔

فٌڈ کب اًتظبم کبئوًغل کے خبًت عے کیب خبئیگب، (۲)

 ۔خظ طشذ وٍ ضشوسی عودھے

 :فٌڈ اعتؼوبل کیب خبئے گب (۳)

(a) هؼزوس افشاد کے لیئے تشثیتی هشاکض کے قیبم کے

 ؛لیئے

(b) هؼزوس افشاد کی هبلی هذد کے لیئے خو هالصهت

 ؛الئق ًہیں ہےکشًے کے 

(c) تشثیت یب تؼلین حبطل کشًے کے لیئے هؼزوس افشاد

 ؛هیں وظبئف اوس اعکبلششپ کی تقغین کے لیئے

(d) اوس؛ هؼزوس افشاد کی فالذ کے لیئے 

(e)  اػضبء، عشخیکل هؼزوس افشاد کے لیئے هظٌوػی

 شاپی اوس طجی ػالج فشاہن کشًے کے لیئے؛تھ

 حکوهت عشکبسی، گضیٹ هیں ًوٹی فکیشي رسیؼے .۱۶

کغی اعٹجلشوٌٹ یب اعٹجلشوٌٹظ کے دسخے کو اط ایکٹ 

کی گٌدبئش کے تحت توبم ٓاپشیشٌض یب کغی ایک عے 

 چھوٹ دی عکتی ہے۔

کوئی ایک اط ایکٹ کے تحت اپٌے توبم یب  کبئوًغل.۱۷
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عکتی ہے، ایغے ششائظ  اختیبس اپٌے کغی هوجش کو دے

 وٍ طئے کشے۔ کے تحت خیغے

 

کے تحت هطلوثہ  ۹خو دفؼہ  ٹجلشوٌٹ کوئی اع .۱۸

کوئی سقن فٌڈ هیں ادا کشًے هیں ًبکبم ہو خبتی ہے وٍ 

خشهبًے کے الئق ہوگی وٍ ایک عو ہضاس سوپے تک 

طوست  ادا کشًے کی ثڑھ عکتی ہے اوس خشهبًہ ًہ 

ش وقت ہهیں اضبفہ خشهبًہ خو ادائیگی ًہیں کشًے کے 

 ہے۔ سوپے تک ثڑھ عکتب سوص پبًچ ہضاس

 آف فشعٹ کالط عے کن کوئی ثھی هدغٹشیٹ  (1.)۱۹

شٌوائی ػذالت اط ایکٹ کے تحت عضا کے قبثل خشم پش 

 عکتب ہے۔ًہیں کش 

هدغٹشیٹ ٓاف فشعٹ کالط اط ایکٹ کے تحت  (۲)

هؼزوس افشاد  کے   ،خشم کب اصالہ کشے گب عضاقبثل 

کبئوًغل کی خبًت عے تحشیشی دسخواعت کشًے پش، یب 

 اتھبسٹی کے تحت۔

حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹی فکیشي کے .۲۱

رسیؼے اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے 

 قواػذ ثٌب عکتی ہے۔
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