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(AMENDMENT) ORDINANCE, 
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 ]1513 جىن 23[

ميں  1551خبوہ بذوشی ٓاسڈیىىظ، ٓاسڈیىىظ جظ عے عىذھ 

 تشميم کی جبئے گی۔

اط ٓاسڈیىىظ کے رسیعے عىذھ خبوہ بذوشی ٓاسڈیىىظ، 

 ميں تشميم کشوب مقصىد ہے۔ 1551

 جظ کىمىذسجہ ریل طشیقے عے تبذیل کيب جبئے گب۔

کے اعالن اوس وقتی ٓائيه  1511جىالئی  5لہزا اط لئے 

کے حکم کی تعميل ميں گىسوش عىذھ بخىشی اط  1511

 ٓاسڈیىىظ کى بىب کش وبفز فشمبتب ہے۔

 خبوہ بذوشی )تشميم( اط ٓاسڈیىىظ کى عىذھ  (1) .1

 جبئے گب۔کہب  1513ٓاسڈیىىظ، 

 ۔ہىگب  الفىس وبفز ی یہ ف ( 2)

 

جظ کى بعذ ميں  1551خبوہ بذوشی آسڈیىىظ عىذھ  .2

ميں  5جبئے گب، اط کے دفعہ  بهی عىذھ ٓاسڈیىىظ ہی کہب 

 اوس کبمب کى الفبظ“ مذت جى تيه عبل عے صائذ وہ ہى۔”

ایک عبل عے کم کی مذت کے لئے اگش وي کغی جغمبوی ”

 لکهب جبئے گب۔  “عبل 3کمی کب شکبس ہى بصىست دیگش 

 

 

ایک عبل ”کے لئے  11اط ٓاسڈیىىظ کی دفعہ  .3

عبل جى  5اوس  پهٹکے”کی جگہ  “جشمبوہ یب پهش دووىں

 لکهب جبئيگب۔ “پهٹکىں عے تجبوص وہ کشے 31

 

 

 

 

)کشاچی ڈویضن( کى اة  1551خبوہ بذوشی ایکٹ  .4

 عے مىغىخ کيب جبتب ہے۔
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 کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  ٓارڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے واقفیت

 سکتب۔

 مىغىخی

Amendment of  

Section 10 of  

West Pakistan 

Ordinance XX 

of 1958 

  

 


