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عٌذھ صىثے هيں کچه ٹيکغض اوس ڈیىٹيض کى هقعىل ثٌبًے 

اى هيں اضبفہ الًے اوس سعبیت دیٌے اوس کچه قىاًيي هيں 

 تشهين کشًے کب ٓاسڈیٌٌظ۔

جيغب کہ عٌذھ صىثے هيں کچه ٹيکغض اوس ڈیىٹيض کى 

هعقىل ثٌبًے، اى هيں اضبفہ الًے اوس سعبیت دیٌے اوس 
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 کچه قىاًيي هيں تشهين کشًب ضشوسی ہىگيب ہے۔

 جغے هٌذسجہ ریلی طشیقے عے ثٌبیب جبئے گب۔

کے اعالى اوس وقتی ٓائيي  1977جىالئی  5زا اط لئے لہ

کے حکن کی تعويل هيں گىسًش عٌذھ ثخىشی اط  1981

 ٓاسڈیٌٌظ کى ثٌب کش ًبفز فشهبتب ہے۔

کہب  1981اط ٓاسڈیٌٌظ کى عٌذھ فٌبًظ ٓاسڈیٌٌظ   (1) .1

 جبئے گب۔

عے ًبفز  1981یہ فىسی طىس پش پہلی جىالئی  ( 2)

 العول ہىگب۔

هيں صىثے عٌذھ هيں ًبفز  1871ایکٹ  فيظ کىسٹ .2

هيں ًىٹ  Iالعول کشًے کے لئے پہلے شيڈول هيں ٓاسٹيکل 

 کے ثعذ  هٌذسجہ ریل کى شبهل کيب جبئے گب۔

کے تحت ًقصبى کے  1855ایکغيڈًٹظ  ایکٹ ، ”

هعبوضے کے لئے کغی ثهی دسخىاعت ، هيوىسًڈم یب اپيل 

 “فيظ ًہيں لی جبئيگی۔  کشًے پش 

هيں عٌذھ صىثے هيں ًبفز  1899، اعٹيوپ ایکٹ .3

 هيں: Iکشًے کے لئے شيڈول 

(a)  ٓاسٹيکلI  هتجبدل ثٌبیب جبئے کے لئے هٌذسجہ ریل  کى

 گب۔

هبليت کے هتعلق  ایک عى عبٹه سوپے کی سقن یب. 1”

شضی یب اط کی طشف عے تحشیش قشض کی سعيذ جى ق

اوس دعتخظ شذٍ ہى، تى ثيٌک کی پبط ثک یب کغی اوس 

جگہ تحشیش کشًے کے ثجبئے اعے کغی کتبة هيں دیب 

جبئے، جى پبط ثک یب کتبة قشض دیٌے والے کے قجضے 

هيں ہے، ثششطيکہ وٍ سعيذ هششوط ًہ ہى تى قشض واپظ 

ے کيب جبئے گب، اط پش هٌبفع دیب جبئے گب یب اط ک

 دی جبئی گی۔ دیگش چيضیں هعبوضے هيں جبئيذاد یب 

 “۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پچبط پيغہ

(b) 1کے ٓاسٹيکل  ڈیٌٌظ ٓاس-A کى حزف کيب جبئے گب۔ 

(c)  4”هيں کبم ٓاًيىالے الفبظ  2کے کبلن  4ٓاسٹيکل 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔ عے“ چه سوپے”کے الفبظ  “ سوپے

(d)  طشح کے لئے عىائے سعبیت کے، اعے  23ٓاسٹيکل

 تجذیل کيب جبئے گب:

 
 

هختصش عٌىاى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 کے ایکٹ 1871

VII کی تشهين 

Amendment of 

Act VII of 1870 

  II کے ایکٹ 1899

 کی تشهين

Amendment of 

Act II of 1899 

1958 
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“23 .Conveyance   هيں ثتبیب گيب  2 (10) جيغب کہ دفعہ

قلی کب هعبوضہ یب کے تحت هٌت 62ہے کہ یہ ٓاسٹيکل 

 سعبیت ًہيں  ہىگی۔

وٍ  پبًچ  ليکي جہبں کٌىًظ کے لئے  سقن اکٹهی کی جبئے 

 عى سوپے عے صائذ ًہ ہى۔

 سوپے31.................. 

سوپے عے ثڑھ جبئے تى وٍ اضبفہ پبًچ جت وٍ پبًچ عى 

 عى سوپے یب اى کے حصے کے لئے

 سوپے 31.................. 

(e)  کی شق 24ٓاسٹيکل (ii) هيں اعتعوبل ہىًے  ( 2)کبلن

“ دط سوپے”کے الفبظ  کى “ چبس سوپے ”والے الفبظ 

 عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔ 

(f)  کی شق 25ٓاسٹيکل (b) هيں اعتعوبل کئے ( 2)کبلن

کب هتجبدل “ دط سوپے”کے الفبظ “ چبس سوپے” گئے الفبظ

 ؛ثٌبیب جبئے گب

(g) 26 ٓاسٹيکل-A  ؛کى حزف کيب جبئے گب 

(h) 48 ٓاسٹيکل :- 

(i) شق (b) هيں اعتعوبل ہىًے والے الفبظ( 2) کبلن 

کب هتجبدل ثٌبیب جبئے “ دط سوپے”کى الفبظ  “ پبًچ سوپے”

 ؛گب 

(ii) شق (c) هيں اعتعوبل ہىًے والے الفبظ  ( 2) کبلن

عے هتجبدل ثٌبیب “ پچهتش سوپے”کے الفبظ “ پچيظ سوپے”

 ؛جبئے گب۔ 

(i) کے لئے سعبیت کى اط طشح تجذیل کيب  53ٓاسٹيکل

 -:جبئے  گب

هيں کی گئی ہے   2(23) سعيذوں کی وضبحت دفعہ. 53”

جى کغی هلکيت یب جبئيذاد کے لئے ہىًگی اوس اعکی قيوت 

 یک عى عبٹه سوپے عے صائذ ہىگی۔ یب هبليت ا

 پيغہ 51....................... 

کے  1958هىٹش وہيکل ٹيکغيشي ایکٹ، عٌذھ  .4

 پش دیئے گئے کى اط طشح  5اًذساج ًوجش شيڈول هيں 

 :هتجبدل ثٌبیب جبئے گب

راتی هقبصذ کے لئے کب اعتعوبل  ہىًے والی هىٹش . 5”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هغشثی پبکغتبى  

کی  XXXII ایکٹ 

 تشهين

Amendment of 

West Pakistan 

Act XXXII of 

1958 

 

 

 

 

 

 

 

کی هغشثی  1964

 پبکغتبى ایکٹ

XXXIV کی تشهين 

Amendment of 

West Pakistan 

Act I of 1964 
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 -گبڑیبں:

(a)  افشاد عے صائذ ثيٹهٌے  4ایغی هىٹش گبڑیبں جظ هيں

 کی گٌجبئش ًہ ہى۔

(i)7.46 Kwt  321......... عے صائذ ًہ ہى 

(ii)7.46 Kwt  13.43 عے صائذ  ليکي Kwt   عے کن

 361......... ہى

(iii) 13.43 Kwt  481......... اوس اط عے صائذ 

(b)  افشاد افشاد عے صائذ 4ایغی هىٹش گبڑیبں جي هيں 

کے ثيٹهٌے کی گٌجبئش ہى تى ہش ایک اضبفی عيٹ کے 

 لئے۔

(i)7.46 Kwt فی عيٹ  51..... غے اگش صائذ ًہ ہى تىک 

(ii)7.46 Kwt  فی عيٹ  91..... عے صائذ ہى 

کے عبتىیں شيڈول هيں  1964 عٌذھ هبليبتی ایکٹ،  .5

- 

(i)  کى هٌذسجہ ریل طشیقے  اًذساجهيں کئے گئے  3ًوجش

 :عے تجذیل کيب جبئے گب

 -ًجی اوس غيش هلکی کوپٌيبں  جي کب ثٌيبدی اثبثہ. 3“

(a) سوپے 511.... جى ایک هليي سوپے عے صائذ ًہ ہى 

(b)  ڈھبئی هليي  ليکيجى ایک هليي سوپے عے صائذ ہىں

 سوپے 2511؛ ....... سوپے عے صائذ ًہ ہىں

(c)  5111؛ ...... جى ڈھبئی هليي سوپے عے صائذ ہىں  

 سوپے

(ii)  کی شق 5عيشیل ًوجش (a)   کى  اًذساجهيں دیئے گئے

 -: هٌذسجہ ریل طشیقے عے هتجبدل عوجهب جبئے گب

”(a)  الکه  سوپے عے صائذ ًہ  2پچبط ہضاس عے صائذ پش

 سوپے  511......  ہى

کى حزف کيب  11کی دفعہ  1965عٌذھ هبليبتی ایکٹ  .6

 جبئے گب۔

 

 

 
 

کی دفعہ کى حزف کيب  1971ٓاسڈیٌٌظ عٌذھ فٌبًظ  .7

 گيب۔

کے هغشثی  1965

کی  I پبکغتبى ایکٹ 

 تشهين

Amendment of 

West Pakistan 

Act I of 1965 
 

کے عٌذھ  1971

کی   VII آسڈیٌٌظ

 کی هٌغىخی  2 دفعہ

Repeal of 

Section 2 of 

Sindh Ordinance 

VII of 1971 

 

کے عٌذھ  1975

 کی تشهين XV ایکٹ

Amendment of 

Sindh Act XV 

of 1975 
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کی ریلی دفعہ  8کی دفعہ  1975عٌذھ فٌبًظ ایکٹ  .8

“ فی هي پچيظ پيغہ”( هيں اعتعوبل ہىًے والے الفبظ 1)

کب هتجبدل “ ایک عى کلى گشام پش پچهتش پيغہ”کے الفبظ 

 ثٌبیب جبئے گب۔

 لئے کے واقفيت کی افشاد عبم تشجوہ هزکىسٍ کب  آسڈیٌٌظ ًىٹ:

 عکتب۔ جب کيب ًہيں اعتعوبل هيں کىسٹ جغے ہے،

 


