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ایکٹ جش کی توصط صے صىذھ بلذیبتی حکومت
آسڈیىىش ۲۰۰۱ ،میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیضب کہ صىذھ بلذیبتی حکومت آسڈیىىش ۲۰۰۱ ،میں
تشمیم کشوب مقصود ہے ،جو اس طشح ہوگی؛
اس کو اس طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اس ایکٹ کو صىذھ بلذیبتی حکومت (تیضشی
تشمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
۲۔ صىذھ بلذیبتی حکومت آسڈیىىش ۲۰۰۱ ،کی دفعہ
 179-Aمیں:
)(iریلی دفعہ ( )۳میں الفبظ ''بلذیبتی حکومتیں'' کے
کبووضلز'' شبمل کیئے جبئیں گے۔
بعذ الفبظ ''اوس ٔ
)(iiریلی دفعہ ( )۵میں شقوں ) (aاوس ) (bکے لیئے
مىذسجہ ریل کے طوس پش متببدل ہوگب:
کبووضلز کے تحلیل ہووے پش
)(aبلذیبتی حکومتیں اوس ٔ
حکومت پچھتش دن کے اوذس چیف الیکشه کمشىش کو
بلذیبتی حکومتوں کے اوتخبببت کشاوے کے لیئے
دسخواصت کشے گی؛
)(bبلذیبتی حکومتوں کے اوتخبببت اس تشمیم یب وئے
وفبر کے تحت ہوں گی ،اگش کوئی ویب قبوون پبس وہیں
کیب جبتب تو اوتخبببت اس تشمیم کے تحت کشائے جبئیں
گے۔ ہش حبلت میں حکومت  ۱۶۵دووں کے اوذس اوذس
شق ) (aکی سوشىی میں اوتخبببت کشاوے کو یقیىی
بىبئے گی۔
۳۔صىذھ بلذیبتی حکومت (تیضشی تشمیم) آسڈیىىش،
 ۲۰۱۰کو مىضوخ کیب جبتب ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب
سکتب
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