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 انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وادل  اک  انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

        ہلیبق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    وعرت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔رمد      ۔۔۔۔۔۔۔سنج۔

 ہشیپ ۔ اکروابر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یمیلعت اقتیلب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وقیم انشیتخ اکرڈ ربمن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اپوپسرٹ ربمن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل  اڈیرسی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ی 
 م
ی

 راہطب ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا

 وموجدہ راہشی اک ہتپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 Membership Category . 

1. Diamond   Rs.7000/-   10 Years 

2. Gold           Rs.4000/-   05 Years 

3. Silver         Rs.3000/-   03 Years 

4. Overseas AED.100/- USD.50/Yr. 

 

Subscription Received by: 

 

Name._______________________ 

 

Signature.____________________ 

 

Date . _______________________ 

 ارقارانہم

 ر اوسینشیس ےک   آنیئ و وقانین اک اپدسار  روہاگن  اور یسک یھب ریغ 
ی لفی
ںیم ًافلح ارقار رکات وہں ہک وسحمد و

االخیق   اور  ریغاقونین رسرگیم اک ہصح  ںیہن ونبں اگ۔ںیم کلم و وقم اک وافدار روہاگن ۔ ںیم یسک وصرت اموا اک 

ٹیلپ افرم ذایت افمد  ای     اکروابری وفادئ  ےئلیک  اامعتسل ںیہن رکواگن اور ہن یہ یسک رفد، ایسیس امجتع ےک قح  ںیم 

ای الخف     اور  ہن   کلبپ ، رپاویئٹی ادارے ےک الخف  اامعتسل رکواگن۔ارگ ںیم اموا ےک وقانین یک الخف 

ورزی اک رمبکت وہا وت  اس اک ںیم ذایت وطر رپ ذہم دار وہاگن اور ریمی ربممپش وسنمخ وصتر یک اجیگیئ۔ ںیم 

میظنت ےک ےلصیف وک نم و نع میلست رکواگن  اور میظنت اک ہلصیف  ریغب یسک وچں و رچا یمتح وصتر وہاگ ۔   ںیم  وسحمد 

 ےک  ےلصیف ےک الخف الیپ اک قح ںیہن راتھک وہں

ن

ش
ئ

 

 ر  اوسیس
ی

ئ

فی
ی ل

 و

 دطختس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ”آےئ رکلم    العےق  یک رتہبی  ،  وقم یک  الفح ووہبد      اور  میلعت ےک رفوغ ےئلیک  اکم رکںی  “

Please visit our Website:   www.mwa.org.pk 

Bank A/C 0010033312670011   Bank Code 0321   Allied Bank of Pakistan , Town Branch Peshawar , KPK 

Peshawar Office: Flat No. 3-4, Tiles Plaza, Achini Chowk, Ring Road , Phone: 091-5622660 

Islamabad Pakistan: Express Way, Near PSO Petrol Station, Service Road Iqbal Town, Islamabad 

Karachi Office:   Sohrab Gout Super Highway, Highway Trade Center.  Karachi. 
D.I.Khan Office:  Huzaifa Trade Center Office No. 33 /2nd Floor, Topanwala Chowk , D.I.Khan  
 

 
 

MAHSUD WELFARE ASSOCIATION 

http://www.mwa.org.pk/

