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 1879ٓابپبشی ایکٹ، ٓاسڈیٌٌش جش کے رسیعے صٌذھ 

 کی جبئے گی۔هیں تشهین 

 هیں تشهین کشًب  1879ایکٹ،  ٓابپبشی جیضب کہ صٌذھ 

 ۔هقصود ہے

 ؛ جش کو اس طشح صے عول هیں الیب جبئے گب 
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 14اوس والے اعالى  1999اکتوبش  14اوس جیضب کہ 

کے  1999پش جبسی کئے گئے  1999اکتوبش 

کے تحت صوببئی  1پشوویزًل کبًضٹیٹوشي  ٓاسڈس ًوبش 

 ؛اصوبلی هعطل ہے

گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ صٌذھ کب اوس جیضب کہ 

 ضشوسی ہے۔  اٹھبًبصوستحبل هیں فوسی قذم 

اعالى اوس پشوویزًل اوس هٌذسجہ ببال اس لئے لہزا اة 

ایگزیکیوٹو ، چیف 9ًوبش  ٓاسڈس)تشهین( کبًضٹیٹیوشي 

کی ہذایت اوس اس صلضلے هیں هلے ہوئے توبم 

صٌذھ کب کو بشوئے کبس هیں التے ہوئے اختیبسات 

هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌش بٌب کش ًبفز فشهبتب بخوشی گوسًش 

 :ہے

)تشهین(  آبپبشی اس کے ٓاسڈیٌٌش کو صٌذھ ( 1) .1

 کہب جبئے گب۔  2222ٓاسڈیٌٌش، 

الفوس الگو فی  صے  2222اصے خشیف،   (2)

 صوجھب جبئے گب۔

 
 

ایکٹ  ، اس کے بعذ بھی 1879 ایکٹ ٓابپبشی صٌذھ . 2

هیں ٓاًیوالے الفبظ  61جش کی دفعہ  ، ہی کہب جبئے گب

ایک ہزاس ”اوس الفبظ “ دو صبل”کی جگہ “ تیي هبٍ”

ے الفبظ کو ک“ ہزاس سوپےدس ”کی جگہ “ سوپے

 هتببدل صوجھب جبئے گب:

کے بعذ هٌذسجہ ریل ًئی  A-62هیں دفعہ  . اس ایکٹ 3

 دفعہ کو شبهل کیب جبئے گب۔

 

”62-B ضوبًت جشم قببلًب 

کے تحت قببل صزا جشم  62اوس دفعہ  61اوس دفعہ 

 “ًبقببل ضوبًت ہوگب۔
 

 

واقفیت کے نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب

 

 

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 

 VII کے  ایکٹ 1879

کی  62اوس   61کی دفعہ 

 تشهین

Amendment of 

Section 61 and 62 

of Act VII of 1879 

 

 

 

 

 

 

 


