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AMENDMENT) ORDINANCE, 

1972 

 ]۱۲۹۲اکتوثش  ۳۳[
آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے 

هیں تشهین کی جبئے  ۱۲۲۹کے لیئے فبسیغٹ ایکٹ، 

 گی۔

جیغب کہ عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے 

هیں تشهین کشًب هقصود ہے،  ۱۲۲۹فبسیغٹ ایکٹ، 

 جو اط طشح ہوگی؛

اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی کب اجالط جبسی ًہیں 

ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ حبالت 

 هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

اة، اط لیئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے عجوسی 

کے تحت هلے  (۱کی شق ) ۱۳۵آئیي کے آسٹیکل 

ہوئے اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ 

کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو فبسیغٹ )عٌذھ تشهین( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۲۹۲آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 

۔عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے فبسیغٹ ۲

هیں، جظ کو اط کے ثعذ ثھی هزکوسٍ  ۱۲۲۹ایکٹ، 

هیں، الفبظ   ۷۹ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

''هبجغٹشیٹ آف دی فشعٹ کالط'' کے لیئے الفبظ 

 هبجغٹشیٹ'' هتجبدل ہوں گے۔''اعپیشل ایگضیکٹو 

 
 

( کے ۳) هیں، ریلی دفعہ ۷۶۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

 لیئے هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

( ایک فبسیغٹ آفیغش اط دفعہ کے تحت تت تک ۳'')

ثباختیبس ًہیں ثٌبیب جبئے گب، جت تک وٍ عہذے هیں 

( کی شق ۱ایک سیٌجش عے کن ًہ ہو اوس ریلی دفعہ )

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement  
کے ایکٹ  ۱۲۲۱

XVI  ۷۱کی دفعہ 

 کی تشهین

Amendment of 

Section 67 of 

Act XVI of 1927 
کے ایکٹ  ۱۲۲۱

XVI  ۷۶کی دفعہ 

 کی تشهین

Amendment of 

Section 68 of 

Act XVI of 1927 
 

کے ایکٹ  ۱۲۲۱

XVI  ۱۱کی دفعہ 

 کی تشهین
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(a)  کے تحت قجول کشدٍ هعبوضہ کی قیوت کغی ثھی

 صائذ ًہ ہو۔''۔صوست هیں پبًچ عو سوپے عے 

۔هزکوسٍ ایکٹ هیں، پبلتو جبًوسوں کے لیئے اوس ۴

هیں ثیبى کشدٍ جشهبًہ کی سقن هٌذسجہ ریل  ۱۱دفعہ 

 طشیقے تجذیل کی جبئے گی، یعٌی:

 پچبط سوپے '' ہش ہبتھی کے لیئے

چبلیظ  ہش اوًٹھ کے لیئے

 سوپے

 پچیظ سوپے ہش ثھیٌظ کے لیئے

ہش خصی جبًوس، ڈڈو، ثھیٌظ کے 

ثچھڑے، خچش، ثیل، خصی ثیل، 

گبئے، یب گبئے کے ثچھڑے کے 

 لیئے

 پٌذسٍ سوپے

ہش ثھیظ کے ثچھڑے، گذھی، عوئش، 

دًجے، ثھیڑ، ثکشے یب ثچھڑے کے 

 لیئے

 دط سوپے۔''۔

هٌذسجہ ریل  کے ثعذ  ۹۲۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں دفعہ ۵

 ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی، یعٌی:

 

 

 

 

''Aآفیغش جو اط ایکٹ کے ۔ اگش کوئی فبسیغٹ ۱۲۔

تحت قذم اٹھبًے کے لیئے ثباختیبس ہو وٍ اط علغلے 

هیں اپٌے اختیبسات اعتعوبل کشتے ہوئے پولیظ کی 

هذد طلت کشے تو وٍ اط علغلے هیں پولیظ اعٹیشي 

کے آفیغش اًچبسج کو دسخواعت ثھیجے گب، جو ایغی 

 دسخواعت پش هطلوثہ هذد فشاہن کشے گب۔''۔

 

مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  نوٹ: آرڈیننس کب

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

Amendment of 

Section 71 of 

Act XVI of 1927 
 

 

 
 

کے ایکٹ  ۱۲۲۱

XVI  هیں دفعہA۱۲۔ 

 کب اضبفہ

Addition of 

section 79-A to 

Act XVI of 1927 
کی هذد کی پولیظ 

 دسخواعت

Requisition of 

police 

assistance 
 

 

 

 


