
6شیڈول نمبر   

 اشتہار نیالم عام متروکہ وقف اراضیات واقع ضلع وہاڑی۔

تا  0202برائے عرصہ تین سال از خریف  وہاڑیعی اراضیات واقع ضلع رہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ متروکہ وقف ز

بذریعہ نیالم عام دی جانی مطلوب ہیں۔ 0202تا ربیع  0202الٹ ہائے عرصہ ایک سال از خریف  نجبکہ ارب 0202ربیع   

ساڑھے چارایکڑ سے زائد ہر پاکستانی شہری بولی میں حصہ لے سکتان ہے۔ماسوائے ان لوگوں کے جو کہ محکمہ کے باقیدار ہوں 

سرکاری مالزم ہوں، فاترالعقل ہوں۔مالک ارضی ہوں و ساڑھے بارہ ایکڑ کے کاشتکار ہوں، سرکاری/ نیم   

جنوری تک  23کامیاب بولی دہندہ سے سال اول کا زر پٹہ موقع پر وصول کیا جائے گا اور آئندہ ساالنہ زر پٹہ پٹہ دار خود ہر سال 

ادا کرنیکا پابند ہو گا۔نیالم کمیٹی اختیار ہو گا کہ وہ بغیر وجہ بتائے کسی بھی بولی کو نامنظور یا مسترد کر دے۔ بولی دہندہ نادرا کا 

اصل شناختی کارڈ ہمراہ الئے۔کاروائی نیالم عام مورخہ0401-40-31 بوقت صبح 32 بجے شروع ہو گی۔مزید براں آمدہ ہدایات کی 

زیادہ بولی دہندہ کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر آنے والے بولی دہندہ کو بھی شرائط کے تحت زر پٹہ بحق سےروشنی میں سب 

موقع پر جمع کروانا الزمی ہو گا جو کہ کاروائی نیالم عام کی تکمیل کے بعد حسب ضابطہ واپس کر دیا جائے گا۔دریں اثناء سرکار 

گا۔ کیا جائےک بورڈ حکومت پاکستان، الہور سے ہدایات موصول ہوتیں ہیں تو ان پر عمل درآمد اگر متروکہ وقف امال  

 نوٹ:۔

شامل شیڈول  0202-02ہ توسیع پٹہ پر نہ کرائی گئی ہیں اور وجہ عدم ادائیگی زر پٹہ سال ایسی الٹ ہائے جو ابھی تک حسب ضابط

نیالم عام کی گئی ہیں توسیع پٹہ ہونے کی صورت میں اور ادائیگی زر پٹہ قبل از تاریخ نیالم عام جمع ہو جانے کی صورت میں 

 شیڈول نیالم عام سے خارج کر دی جائیں گی۔

جو الٹ ہائے مورخہ0401-40-31 کو نیالم نہ ہو سکیں تو وہ متبادل مورخہ0401-40-04 اور مورخہ0401-40-02 کو بمقام دفتر 

ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر، متروکہ وقف امالک ،پہلی منزل ٹرسٹ پالزہ نزد ڈیرہ اڈا ، ملتان بذریعہ نیالم عام عارضی کاشتکاری مقاصد کے 

 لئے پٹہ پر دی جائیں گی۔

کاشت پٹہ داری درج ذیل شیڈول کے مطابق ہو گانیالم عام برائے عارضی   

 نیالم عام پٹہ داری متروکہ وقف اراضیات۔

بجے صبح بمقام فرسٹ فلور ٹرسٹ پالزہ ایل۔ایم۔کیو روڈ ڈیرہ  32بوقت  32-22-0202تاریخ نیالم عام مورخہ

 اڈا، ملتان۔

 ضلع وہاڑی۔

 رقبہ خسرہ نمبران

A-K-M  

موضع/چک  الٹ نمبر

 نمبر

نمبر  نام تحصیل

 شمار

45/21/1-21/2 

 

1-0-0 1 204/EB 3 بوریوالہ 

23/2-16/17/1 

 

1-4-0 1 213/EB 0 بوریوالہ 

17/8 

 

1-0-0 1 225/EB 2 بوریوالہ 

36/3 

 

0-7-0 1 267/EB 2 بوریوالہ 

61/5/1-5/2-5/3-5/4 

 

1-0-0 1 285/EB 5 بوریوالہ 

46/6/1-6/2-43/23 

 

2-0-0 1 295/EB 2 بوریوالہ 

87-91 

 

1-0-0 1 297/EB 7 بوریوالہ 



72 

 

1-0-0 1 333/EB 8 بوریوالہ 

18/5-6 

 

1-3-18 1 409/EB 9 بوریوالہ 

15/1/1-15/2 

 

1-0-0 1 421/EB 32 بوریوالہ 

54/1/1 

 

0-4-0 1 425/EB 33 بوریوالہ 

66 

 

0-7-18 1 457/EB 30 بوریوالہ 

39/5-58/5/1 

 

1-2-13 1 491/EB 32 بوریوالہ 

29/16 TO 25 

 

 32 میلسی کوٹ ہرو 13 10-0-0

54/5-6-15-55/10-11 

 

 35 میلسی جہان پور 1 5-0-0

54/21 

 

1-0-0 3 MIN 128/WB 32 میلسی 

54/20/2 

 

0-4-0 3MIN 128/WB 37 میلسی 

82 

 

1-0-0 5 128/WB 38 میلسی 

8/25 MIN 0-4-9 1-2-5 

MIN 

 39 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ

55/3-4/1-4/2-5 TO 8 -13-14/1-65/6-10 9-1-11 17-18 

MIN 

 02 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ

65/1-2-9-10-11-12-19-20 8-0-0 17-18-19-

22 MIN 

 03 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ

78/16-17 2-0-0 17-18 

MIN 

 00 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ

81/5/1 0-4-0 19-20 

MIN 

 02 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ

84/21/1-22-23/1 2-1-12 23 MIN 02 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ 

116/9-10-11-12 4-0-0 26 MIN 05 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ 

86/1 MIN-2 MIN-9 MIN-10 MIN-11 MIN-12 MIN-

21-22 

4-6-16 27 MIN 02 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ 

86/1 MIN-2 MIN-9 MIN-10 MIN-11 MIN-12 MIN-

19-20 

5-0-0 27 MIN 07 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ 

65/24/3 0-1-0 33 MIN 08 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ 

31/17/1 0-2-0 33 MIN 09 میلسی گڑھا ٹیل سنگھ 

50 

 

1-0-0 2 113/WB 22 میلسی 



26 

 

1-1-16 1 138/WB 23 میلسی 

19/16-25 

 

1-1-2 1 180/WB 20 میلسی 

29/29 

 

1-0-0 1 107/WB 22 میلسی 

55 

 

 22 میلسی امین پور 1 0-7-0

63-64 

 

2-0-17 1 MIN 94/WB 25 میلسی 

35/29/28-29/29-34 

 

0-4-13 1 92/WB 22 میلسی 

33 

 

0-6-16 2 92/WB 27 میلسی 

32 

 

1-2-14 3 92/WB 38 میلسی 

95-96 

 

2-0-0 1 124/WB 29 میلسی 

45 

 

1-0-0 1 119/WB 22 میلسی 

58-60 

 

2-7-8 1 171/WB 41 میلسی 

83/5 

 

0-7-7 1 118/WB 42 میلسی 

52 

 

1-0-0 2 114/WB 43 میلسی 

5/5-42/26 

 

2-0-0 1 142/WB 44 میلسی 

3/5/1-5/2 

 

0-7-10 1 122/WB 45 میلسی 

67 

 

1-1-2 1 96/WB 46 میلسی 

68 

 

0-7-16 2 96/WB 47 میلسی 

43/4/2-56/21 

 

1-3-8 1 330/EB 48 میلسی 

51 

 

0-5-13 1 110/WB 49 میلسی 



94-95 

 

2-0-0 1 144/WB 50 میلسی 

 

 المشتہر:۔

 دفترڈپٹی ایڈمنسٹریٹر، متروکہ وقف امالک حکومت پاکستان،

 فرسٹ فلور ٹرسٹ پالزہ ایل۔ایم۔کیو روڈ نزد ڈیرہ اڈا، ملتان۔

 رابطہ نمبر:۔ 061-9200961

 


