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راولپنڈی) ( راولپنڈی ڈویلیپمنٹ اتھارٹی ) آرڈی اے ( کے چےئر مین محمد عارف عباسی 

  سے راو لپنڈی شادی ہال ایسوسیشن کے عہدہ دران کی میٹنگ ۔

آج مورخہ 19.10.2018 راو لپنڈی شادی ہال ایسوسیشن کے ممبران نے چےئر مین ) 

آرڈی اے ( سے اُنکے دفتر میں مالقات کی ، مالقات میں ڈائریکٹر )ل یو اینڈ بی سی(، 

ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول اور شادی ہال ایسوسیشن کی طرف سے صدر ملک ظہور 

 ایڈوکیٹ ، جنرل سیکٹری آصف اقبال ، شیخ عمران غفار و دیگر ممبران نے شرکت کی۔

ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنڑول آرڈی اے نے مالقات کے دوران بتایا کہ آرڈی اے نے اپنے 

ایریا میں قائم شدہ تمام شادی ہالز/مارکیزکے مالکان کو نوٹسسز جاری کئے کہ وہ اپنے 

منظور شدہ نقشہ جات آرڈی اے میں پیش کریں اور جو شادی ہال/مارکی بغیر منظوری 

کام کر رہے ہیں وہ اپنے بلڈنگ کو ریگولرائز کروائیں چناچہ اس سلسلے میں شادی ہا ل 

اسوسیشن مالکان نے چےئرمین آردڈی اے سے مالقات کا وقت لیا ۔صدر ایسوسیشن نے 

چےئرمین آرڈی اے کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ٹائم دیا اور یقین دالیا کہ تمام ممبران 

آرڈی اے سے ہر طرح کا تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں اور حکومتی ہدایت پر عمل کریں 

 گے تاہم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کو بے جا تنگ نہ کیا جائے۔

چےئرمین آرڈی اے نے یقین دالیا کہ وہ بعذت خود اور آرڈی اے کا عملہ کسی سے 

کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ چےئرمین خود اس کام کی نگرانی کریں گے تاکہ کسی کو 

بالوجہ ہراساں یا تنگ نہ کیا جائے۔ چےئرمین صاحب نے آرڈی اے کے افسران کو 

ہدایت کی کہ وہ تمام شادی ہالز کے مالکان سے فردأ فردأ مالقات کریں اور ہر ایک کیس 

کو اُس کی نوعیت کے مطابق جانچ پٹرتال کر کے چےئرمین صاحب کو حتمی رپورٹ 

 پیش کریں۔ اور آخر میں تمام ممبران نے چےئرمین صاحب کا شکریہ ادا کیا۔


