
! بغیر اجبزت گبڑیوں کے پرزاجبت نکبلنے سے اجتنبة کیجئے

پرزہ )استعمبل شدہ گبڑیوں سے پرزے نکبلنے یب گبڑیوں کو ٹکڑے کرنے  
والے کو گبڑیوں کی ببز گردانی کے قبنون کے مطببق گبڑیوں کو( نکبلنے

ٹکڑے کرنے والی کمپنی کی حیثیت سے ہر پریفیکچر یب اس شہر کی،  

موجود ہے،  اجبزت لینب ضروری ہے۔.متعلقہ دفترجہبں 

گبڑیوں کی ببز گرداًی کے قبًوى کےے هاےببا ازےبزی  ےغے باغےر اضےشدوبگ ڑےوں گےبڑیوں کےے  یےب           

کے لیه دیه کروے ،  بغیر اجبزت کے کبروببر کی( گبڑی کے ٹکڑے)ٹکڑے شدہ گبڑیوں 

.ہے( الکھ یي یب اش ضے کن زرهبًہ ۵ضبگ ضے کن هوی کی قغو بب هشقت یب  ۱)ضسا 

اة تک کئی کمپىیوں کو اجبزت کے بغیر کبروببر کروے ، یعىی اش قبوون   ※

۔گرفتبری وغیرہ کے اقدامبت کیے جب چکے ہیں پکی خالف ورزی کروے 

اضےےشدوبگ ڑےےوں گےےبڑیوں کےےو ے ےےنے ے ےےنے کےےرًے پےےر کبدربےےبد  کو ٌےےی کےےو دد   یےے   

فرائض اًجبم دیٌے ہغں۔

کبروببری کمپىی یب فریئه واپص لیىے والیی کمپىیی ضیے اضیتعمبہ شیدہ گبڑییبں         ● 

لیىب

بیٹیری،  ) ※اضتعمبہ شدہ گبڑیوں کب دوضرے وضیبل  کیی ثیتییے ضیے اضیتعمبہ       ● 

ٹبلر، اضتعمبہ شدہ تی  وغیرہ اکٹھیب کرویب اور پیرزوں کیب دوضیرے وضیبل  کیی        

(ثیتیے ضے اضتعمبہ

وکبلے گئے پرزوں کیو دوبیبرہ اضیتعمبہ کیروے کیی میورت مییں نویب، ج یىے          : دوضرے وضبل  کی ثیتیے ضے اضتعمبہ   ※

والے مبدہ کو جالتے وقے ثرارت کب اضتعمبہ کروے کے لیے تیبر کروب۔

ایئر بیگ وغیرہ اکٹھب کروب اور اوھییں گبڑییبں تییبر کیردہ کمپىییوں وغییرہ کیو           ● 

دے دیىب   وغیرہ
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!گبڑیوں کے پرزوں کی برآمد کرنے پر خیبل رکھیے 

گبڑیوں کی ببز گرداًی کے قبًوى هےغں اضےشدوبگ ڑےوں گےبڑیوں یےب ے ےنے ے ےنے ڑےوں         

کےی  « دد »رغغرں کو دد  خشن کرًے کےے قےبًوى هےغں    ※( گبڑ  کے ے نے)گبڑیوں 

حغثغت د  زبتی ہے۔

ضےے هےراد اضےشدوبگ ڑےوں گےبڑیوں کےو ے ےنے        « ے ےنے ے ےنے ڑےوں گےبڑیوں    » گبڑیوں کی بےبز گرداًےی کےے قےبًوى کےے هاےببا       ※

ضے ہے۔( گبڑ  کے ے نے)ے نے کر کے کبم کے هبدں  ارد پرزے  ً ب ٌے کے بدو ببقی دں زبًے را ے حصے 

پر دد  ڑوں فرائض اًجبم دیے  مفحےگبڑیوں کو ے نے کرًے را ی کو ٌی کو  پہلے    

باغےےر گےےبڑیوں کےےے پےےرزرں کےےی بریهےےو کےےرًے کےےی کوڑےےی کےےرًے ضےےے گےےبڑیوں کےےی بےےبز  

گرداًی کے قبًوى ارد دد  خشن کرًے کے قبًوى کی خالف ردز  ہےو زےبتی ہےے  ارد    

اضے هشدلقہ اًشظبهغہ ضے اًشظبهی ہوایبی زبد  کغے زبئغں گے۔

＞غغر قبًوًی کبددرائی کی هثب غں ＜

کی برآمد کروے پیر وزییر مبثولییبت کیی ت یدیض کیی ہیرورت ہیے         « ردی»اور 
اور قبوون کی خالف ورزی کروے پر ردی ختم کروے کیے قیبوون کیے مقیببض ضیسا      

م تی ( ضبہ ضے کم مدت کی قید بب مشقے یب ایک کروڑ یه یب اش ضے کم جرمبوہ ۵)
-ہے

گبڑیوں کی ببز گرداوی کے قبوون اور ردی ختم کروے کے قبوون پر عم  

  وہ کیوبجبلس برآمد  کیکیجیے، اور خیبہ رکھیے کہ گبڑیوں کے پرزوں 
۔جبلے

2

ایطے ایئر بغگ رغغرں  زص کب ًہ چلٌے کب بٌو ر بطت ًہغں کغب گغب ہو  ً ب ٌے  ●

ضے پہلے کی ہبف کٹ گبڑیوں کی بریهو

ایطےےے ایئےےر بغےےگ رغغےےرں  زےےص کےےب ًےےہ چلےےٌے کےےب بٌےےو ر بطےےت ًہےےغں کغےےب گغےےب ہےےو           ●   

ً ب ٌے ضے پہلے کی اضٹغئرًگ رہغ  کی بریهو

 غي دیي کب دپودٹ ًہ دیٌے را ی اضشدوبگ ڑوں گبڑ  کو ے نے کرًب  یب ے نے     ●   

ڑوں گبڑ  کے  غي دیي کب دپودٹ ًہ دیٌب   رغغرں


