
 

 

        

 

����� �ے ا��ٹ 	� �ے ووٹ�� 203    

1970 ���	
 اہ* (��) �	ںا��'���  �� �$��� ا����� اور، �$��� ا"#��، "!	 �، ا����	�ں �� ا���اء �	ں ������� �� ��� �� �ے ا�
 ا��ٹ  ووٹ : �ے 89 �ے ��������7اب �	ں، !5ے۔   �ہ	ں ہ��� �3ح ��ر0 ا����01 �	ں �	���ہ �ہ) #ے �ڑا ���� #�� � �� ر��وٹ�ں
   ��۔��=G (�ا�F �ے #DEDے �	ں �>�و�) ز��ن !A) �ے ��203 د=>ہ 
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 ووٹ :، رE7ٹ��
N =�رم ووٹ�، ووٹ �KاA! HI� ���$� (J) �ے د=>ہ 203

 / ا�Tع �ے ا��'���ت اور �� !�Q7ہ ��اد �ے ووٹ : دو#�ے !�Qم اور، ہ�ا��ت

�ہ	� ���� �Tور0 ہے !��Q7ن �	ں ا3�9ے .  ،(A! ن �ے���U�3ح ووٹ�وں �� 
 ���ے �ے VJے ��ت ووٹ : ان �ے #�!H ر(�ہ دار �ے �ے ��E دو#) ��

 �� ��E "�ے ��د �	ں �� ووٹ د� ے اور #HWQ �� ��اد ووٹ : �ے ا�ہ	ں
��  ا��'��� Kہ�ے داروں �$��� 203د=>ہ ۔  ہے �X'� � �5 ���ے �� 89

 �ے ��د �� ز��ن �ے #�!Z ! H	�Qں �� � 	�د �� �Q	��ٹ� DY�9ہ ا=1ا��
   �	ں ��م ���ے �ے �� !��U ��و]�ا��ں

�ا�� ���در    د��ہ203 
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�٪ �� 5 �� دا��ہ ا\�	�ر �	ں "�ے �ےJ	ے، ��دم (�Qر0 �� ا�Eے #203	
ڈه��ڈ�ے 9	ں �7 ا�
	N ز��ن ���Jے 9	ں، )  #�ل �ے او��18( ووٹ 10000

 ���U ہے، اور (	D��U *� �� ن�� �ے (�ح �� ��\�ا��]�N7 �	ں ا��gD ز
�ے  �� ��دم (�Qر0 2010  ہے۔ (�ح �� ��\�ا��]� ا�DK ا�h �	ں �$��Dے

�<� hJ�Q� ،ہ اور (ہ�وںQ7�! : ں اور ��اد ووٹ���Q7�! ےVJ ا3�9ہ ��!�  �ے
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J  N	ے ووٹ�وں �ے ز��ن �ے ا���o��E ��"]� ���ے �	ں#203	  

�5� �E� ن ـ���KاJ) !	�ر �ہ	ں =�اہ* ���ے �ے VJے ��د �� ز  

 - FDr ہQ7�! اد��  
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 o��E� م�Q!�� 0�3ر =�ر �� X#� � �� ان�E=ے اVہ��� ��ہ  
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و� &��� =�&� اور �9ورت ہے . 
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