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هیڈیکل پشائیویٹ ٓاسڈیٌٌش جش کے رسیعے صٌذھ 

ایجوکیشي اًضٹیٹوشٌز )سیگولیشي  اوس کٌٹشولش( 

 ٓاسڈیٌٌش هیں تشهین کی جبئے گی۔

اًضٹیٹوشٌز پشائیویٹ هیڈیکل ایجوکیشي جیضب کہ صٌذھ 

هیں تشهین  2001ٓاسڈیٌٌش،  ()سیگولشٌز ایٌڈ کٌٹشول

 ؛کشًب هقصود ہے

 اس طشح صے عول هیں الیب جبئے گب۔ جش کو

اکتوبش  11اوس  اکتوبش  والے اعالى  11جیضب کہ 

پش جبسی کئے پشوویزًل کبًضٹیٹوشي ٓاسڈس ًوبش  1111

 ؛هعطل ہےصوببئی اصوبلی  کے تحت  1111هجشیہ  1

هوجودٍ  اوس جیضب کہ صٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ 

 ؛صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

 اعالى اوس پشوویزًللہزا اة اس لئے هٌذسجہ ببال 

کے  1111کبًضٹیٹوشي ٓاسڈس کے صبتھ پڑھیں 

اوس اس  1)تشهین( ٓاسڈس ًوبش  پشوویزًل کبًضٹیٹویشي 

بشوئے کبس هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو  صلضلے 

التے ہوئے صٌذھ کب گوسًش بخوشی هٌذسجہ ریل 

 :ٓاسڈیٌٌش کو بٌب کش ًبفز فشهبتب ہے

پشائیویٹ هیڈیکل  اس ٓاسڈیٌٌش کو صٌذھ  (1) .1

 (ایٌڈ کٌٹشول ایجوکیشي اًضٹیٹوشٌز )سیگولیشٌز 

 کہب جبئے گب۔ 2001تشهین ٓاسڈیٌٌش، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔  (2)

صٌذھ پشائیویٹ هیڈیکل ایجوکیشي اًضٹیٹوشٌز  .2
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)سیگولیشي ایٌڈ کٌٹشول(  2001ٓاسڈیٌٌش، 

هیں بطوس لوبے عٌواى کے  2001ٓاسڈیٌٌش، 

هیڈیکل ”کے الفبظ کی جگہ “ کچھ اداسوں”الفبظ 

لکھب جبئے گب اوس “ کی تعلین دیٌے والے اداسے

 اى کو ہویشہ کے لئے هتببدل صوجھب جبئے گب۔
 

 

 

 

رہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے آرڈیننس کب مذکونوٹ: 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب

 


