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 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections)دفعبت 

 عىوان اوس ششوعبت. مختصش 1

Short title and commencement 

 کی تشمیم ۰۳کی دفعہ   XXٓاسڈیىىظ  پبکغتبن مغشبی کی  ۶۶۱۱. ۲

Amendment of section 30 of West Pakistan Ordinance XX of 

1966 

 کی تشمیم ۸کی دفعہ  XVکی عىذھ ایکٹ  ۶۶۹۱. ۰

Amendment of section 8 of Sindh Act XV of 1975 
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THE SINDH LAWS 

(AMENDMENT) ACT, 1985 
 ] ۶۶۸۱دعمبش ۶۱[

ایکٹ جظ کے رسیعے عىذھ کبٹه کىٹشول 

 ۶۶۹۱اوس عىذھ مبلیبت ایکٹ،  ۶۶۱۱ٓاسڈیىىظ، 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔

اوس  ۶۶۱۱کبٹه کىٹشول ٓاسڈیىىظ،  جیغب کہ عىذھ

تشمیم کشوب مقصود میں  ۶۶۹۱عىذھ مبلیبت ایکٹ، 

 ؛ہے، جو اط طشح ہوگی

 اط کو اط طشح بىب کش وبفز کیب جبئے گب:

اط ایکٹ کو عىذھ ایکٹ قواویه )تشمیم( ( 1.)1

 کہب جبئے گب۔ ۶۶۸۱ایکٹ، 

 یہ فوسی طوس الگو ہوگب۔( ۲)

 

کی دفعہ  ۶۶۱۱ٓاسڈیىىظ،  کىٹشول عىذھ کبٹه. ۲

کے لئے  (1( میں، شق )۲کی ریلی دفعہ ) ۰۳

 مىذسجہ ریل متببدل  ہوگب۔

فیظ فیکٹشیض کے مبلکبن یب کبٹه ڈیلشص یب ( 1“)

کمپىیوں کے میىیجشص کے طشف عے حکومت 

 :وشخ پش ادا کی جبئے گی کے بیبن کئے گئے 

(i)  کپبط کے فصل عے مىغلک صساعت

 ؛کے لئےکی تشقی اوس  اصالحبت 

(ii)  ،۶۶۹۶عىذھ لوکل گوسومىٹ ٓاسڈیىىظ 

کے تحت بىبئے گئے کبئووغل کی 

مقبمی خطے کی تشقیبتی اعکیموں 

کے لئے پچیظ فیصذ فی وصول کی 

 اوس ؛ جبئے گی

(iii)  اوتظبمیہ   ٓاسڈیىىظ عے مىغلکاط

کے اخشاجبت پوسے کشوے کے 

 ”.؛لئے

 :میں ۸کی دفعہ  ۶۶۹۱عىذھ مبلیبت ایکٹ، .۰

(a)  ( میں:1ریلی دفعہ ) 

(i) ؛ختم کیب جبئے گب “تشقی”لفع 
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(ii) کے دسمیبں الفبظ “اوس”لفع اوس“چبول”لفع

اوس عىذھ لوکل گوسومىٹ ٓاسڈیىىظ، ”اوس کبمبٔوں 

کے تحت بىبئے گئے کبٔووغل کے مبتحت  ۶۶۹۶

 “مقبمی عالئقوں کی تشقیبتی اعکیموں کے لئے

 ؛شبمل کیب جبئے گب

(b) بعذ مىذسجہ ریل دفعہ شبمل کے ( ۰)ریلی دفعہ

 :کی جبئے گی

کبٔووغلشوں کی مبتحت تشقیبتی اعکیموں کے ( ۴)”

لئے مختص کئے گئے  فىڈص پچھلے عبل کے 

 “دوساں وصولیبت کے پچیظ فیظ عے صائذ وہ ہو۔

 

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  ایکٹنوٹ: 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 ۔سکتب

 


