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 8999سٌذھ بشائے وقف اهالک ٓاسڈیٌٌس،  آسڈیٌٌس جس سے

 کی جبئے گی۔ هیں تشهین 

سٌذھ بشائے وقف اهالک آسڈیٌٌس،  اس آسڈیٌٌس کے رسیعے

  هقصىد ہے۔ هیں تشهین کشًب  8999

 گب۔ جبئے کیب تبذیل سے طشیقے ریل هٌذسجہ کى جس

 قىاًیي بشائے حکن اوس اعالى کے 8999 جىالئی 5 لئے اس لہزا

 بخىشی سٌذھ، گىسًش هیں تعویل کی 8999  تسلسل( هیں )ًفبر

 -ہے: فشهبتب ًبفز کش بٌب کى آسڈیٌٌس اس

سٌذھ بشائے وقف اهالک )تشهین (  آسڈیٌٌس کىاس ( 8) .8

  کہب جبئےگب۔  8918آسڈیٌٌس، 

 ۔ ہىگب ًبفز الفىس فی یہ  (2)

 دفعہ تحت کے 8999 آسڈیٌٌس اهالک وقف بشائے سٌذھ .2

  گب۔ جبئے سوجهب هتببدل کى (2) دفعہ ریلی هیں، 9

کے تحت ًىٹی فکیشي  8حکىهت ریلی دفعہ   (3)”

وقف اهالک کى سٌذھ هکبًی  کسیجبسی کش سکتی ہے 

کى ٹشاًسفش کش سکتی ہے اوس پهش  8999حکىهت آسڈیٌٌس 

اس ٹشاًسفش کی بٌیبد پش کبئىًسل یب اس کب بباختیبس سکي 

اپٌے اختیبسات کى استعوبل کشتے ہىئے چیف ایڈهٌسٹشیٹش 

کے فشائض اًجبم دیگب، اوس حکىهت کی هٌظىسی سے 

عولذاس اختیبسات کبئىًسل کی جبًب سے کىئی بباختیبس 

استعوبل کشتے ہىئے ٹشاًسفشڈ وقف اهالک حىالے سے 

  ایڈهٌسٹشیٹش کے فشائض اًجبم دے گب۔
 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  آرڈیننس نوٹ:

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