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ش کے رسیعے صیوھي ڈیولپوٌٹ اتھبسٹی ٓاسڈیٌٌش ج
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هیں  1991اتھبسٹی ایکٹ،  جیضب کہ صیوھي ڈیولپوٌٹ

تشهین کشًب ضشوسی ہوگیب ہے جش کو اس طشح صے 

 ؛عول هیں الیب جبئے گب

 11اکتوثش والے اعالى اوس  11اوس جیضب کہ صوثبئی 

کے اوس پشوویزًل  کبًضٹیٹوشي  ٓاسڈس  1999اکتوثش 

 ؛کے تحت صوثبئی اصوجلی هعطل ہے 1ًوجش 

اوس جیضب کہ صٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 ؛ہےاٹھبًب ضشوسی  صوستحبل هیں فوسی قذم 

لہزا ة اس لئے هٌذسجہ ثبال  اعالى اوس پشوویزًل 

کے  1999کبًضٹیٹوشي ٓاسڈس کے صبتھ پڑھیں 

اوس اس  9پشوویزًل کبًضٹیٹوشي )تشهین( ٓاسڈس  ًوجش 

وئے کبس صلضلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثش

گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌش ثٌب  التے ہوئے 

 :کشًبفز فشهبتب ہے

کو صیوھي ڈیولپوٌٹ اتھبسٹی  اس ٓاسڈیٌٌش( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2001)تشهین( ٓاسڈیٌٌش 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ ( 2)
 

 1کی دفعہ  1991صیوھي ڈیولپوٌٹ اتھبسٹی ایکٹ . 2

 هیں  

(i)   کی شق  ( 1) ریلی دفعہ(a)   کے لئے هٌذسجہ ریل

 :کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب

 ”(a)  حکوهت کی طشف صے هقشس کیب  چیئشهیي

 .“جبئے گب

(ii)  ( کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ کو 1ریلی دفعہ )

 :شبهل کیب جبئے گب

 ”(1-A)  چیئشهیي تیي صبلوں تک عہذٍ سکھے گب جت

کہ وٍ اصتعیفٰی ًہ دے یب اصے پیشگی عہذے صے  تک 

 ہٹبیب ًہ جبئے۔

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
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