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 ]3102اپسيم  36[

ضٍڌ ؼّةي ۾ ىهڪيت جّ چِسو جًٍِ ذريعي „رڊيٍٍص 

ةگاڙڻ کان ةچاُء ۽ ڀتيً تي ىعاىهً کي اظِار کان ىٍع ڪيّ 

 ويٍرو؛

ضٍڌ ؼّةي ۾ ىهڪيت جّ چِسو ةگاڙڻ کان ةچاُء ۽ جيئً تَ 

پيّ ضسوري ٿي ڀتيً تي ىعاىهً کي اظِار کان ىٍع ڪسڻ 

 ؛„ُي

اضييتهي جّ ضيغً ُهٍرڙ ٌَ „ُي ۽ ضٍڌ ؼّةائي ۽ جيئً تَ 

جّ گّرٌس ىطئً „ُي تَ ىّجّده ؼّرتحال ۾ تڪڙو كرم کڻڻ 

 ضسوري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪسيۿ اضالىي جيِّريَ پاڪطتان جي „ئيً 

( ىّجب ىهيم ادتيارن تحت 0جي عق ) 031جي „رٽيڪم 

ضٍڌ جي گّرٌس ُيٺيّن „رڊيٍٍص جّڙي ٌافز ڪسڻ فسىايّ 

 ُي:„
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ڻ کان ةچاُء ًُ „رڊيٍٍص کي ىهڪيت جّ چِسو ةگاڙ( 0.)0

 ضڏيّ ويٍرو. 3102„رڊيٍٍصۿ 

 (ان جي پّري ؼّةي ضٍڌ تائيً تّضيع ڪئي ويٍري.3)

 (اُّ فّري طّر الڳّ ڪيّ ويٍرو.2)

 

. ًُ „رڊيٍٍص ۾ جيطتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي 3

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:

(a)  ”کان اڳّاٽ اجازت ىطهب ىانڪ “ عيّن چٍتڙائڻ

کاٌطّاِء ىهڪيت تي ڪّ پّضٽسۿ ةمۿ ٌّٽيصۿ پهي 

 ڪارڊ يا ٻي ڪا عئي چٍتڙائڻ؛

(b)”ڪ ىطهب ىان“ ڏيک دساب ڪسڻ”يا “ گاڙڻڏيک ة

جي اڳّاٽ اجازت کاٌطّاِء ىهڪيت جي ڏيک يا 

دّةؽّرتي کي دساب ڪسڻۿ ىرادهت ڪسڻ يا 

ٌلؽان پِچائڻۿ ڏيک ةگاڙڻۿ دساب ڪسڻ يا ڊاُڻ ۽ 

اىهي ۾ ُيٺيً ريت ىهڪيت جّ ڏيک عڪًٍِ ٻئي ى

 دساب ڪسڻ:

(i) ىهڪيت تي نکڻ؛ 

(ii) ىهڪيت تي ڪجَِ چٍتڙائڻ؛ يا 

(iii)  ةغيّل ڪًٍِ كرم جي جًٍِ جي ٌتيجي ۾

 ىهڪيت جّ ڏيک دساب ٿئي؛

ىذتؽس عٍّانۿ واڌارو 

 ۽ عسوعات

Short title, extent 

and 

commencement 
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(c) ”ىطهب ضٍڌ حڪّىت؛“ حڪّىت 

(d)”رٌڊڪۿ ڪا تعييسۿ عيارتۿ ىطهب “ ىهڪيت

 پّضٽۿ پّلۿ اڏاوتۿ ىٿاڇسو؛

(e) ”ٍٽ يا ىطهب ڪًٍِ ىهڪيت تي چاڪۿ پي“ نکت

ٻئي ڪًٍِ طسيلي يا ىّاد ضان نکڻۿ پيٍٽٍگۿ اظِار 

 ڪسڻ يا ڪّ ىعاىهّ ةيان ڪسڻ.

ڪّ ةَ ىاڻِّ عّام جّ ڌيان ڇڪائڻ الِء ڪًٍِ ةَ ( 0.)2

 طسيلي ڪًٍِ ىهڪيت جّ ڏيک دساب ٌَ ڪٍرو.

ڪّ ةَ عذػ جًٍِ کي ًُ „رڊيٍٍص جي ڪًٍِ ( 3)

گٍجائظ جي ڀڃڪڙي ڪٍري ڏٺّ ويّۿ ان کي كير جي ضشا 

ڏٌي ويٍريۿ جًٍِ جّ ىرو ڇَِ ىِيًٍ تائيً وڌي ضگِي ٿّ يا 

ڏٌڊ جيڪّ پٍج ُشار رپيً تائيً وڌي ضگِي ٿّ يا ٻئي گڏ ۽ 

جيڪڏًُ ڏوَُ جاري رُي ٿّ تَ وڌيڪ ڏٌڊ جيڪّ ُس 

ڏيًٍِ ُڪ ُشار رپيً تائيً وڌي ضگِي ٿّۿ جًٍِ تاريخ 

 کان جّاةرار پِسيّن ڀيسو ڏوَُ ڪسڻ عسوع ڪيّ ُجي.

ًُ دفعَ تحت ڏوَُ ٌَ ٌُّرو جيڪڏًُ ڇّٽ: اُّ 

ىهڪيت جّ ىانڪ يا كتضّ رکٍرڙۿ پاڻ ةاةت يا پٍٍِجي 

 واپار ةاةت ڪي تفؽيم ةيان ڪسي ٿّ.

( ًُ „رڊيٍٍص جي الڳّ ٿيڻجي پٍررًٌِ ڏيًٍِ جي 0.)4

عسؼي اٌررۿ حڪّىت ىهڪيت جّ چِسو ةگاڙڻ کان ةچاَء 

ت الِء ٽاضڪ فّرس جّڙيٍريۿ جيڪا چِسو ةگاڙڻ جي اُيي

۽ كطو جّڙيٍري ۽ الڳّ ڪسڻ جي ؼالحيت ۾ واڌاري جا 
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طسيلا تجّيش ڪٍري ۽ ڏيک ةگاڙڻ کي ىًٍِ ڏيڻ الِء ٻيً 

اُڙن پسوگساىً کي كاٌٌّي ڪّعغً جي ضسوي ڪٍري ۽ 

ٌلم ڪسڻ تي غّر ڪٍري ۽ ىهڪيت جّ چِسو ةگاڙڻ کان 

 ةچاَء جّ پسوگسام تجّيش ڪٍري.

ٽاضڪ فّرس  ىهڪيت جّ چِسو ةگاڙڻ کان ةچاَء الِء(3)

 چيئسپسضً ضييت ڇَِ ىييتسن تي ىغتيم ٌُّري.

(چيئسپسضً ۽ ىييتسز ٌانيّارا ۽ تجسةّ رکٍرڙ ٌُّرا ۽ 2)

 حڪّىت طسفان ُيٺيً ضيڪٽسز ىان ىلسر ڪيا ويٍرا:

(a)  كاٌّن؛ 

(b) عِسي يا ثلافتي پسوجيڪٽص ۾ رڌل ضّل

 ضّضائٽي „رگٍائيشيغً؛

(c) تعهيو؛ 

(d)انيڪٽساٌڪ يا پسٌٽ ىيڊيا؛ 

(e) ي؛واپاري ةسادر 

(f) .اٌجٍيئسٌگ يا „رڪيٽيڪچس 

. ًُ „رڊيٍٍص جي عسوعات کان ٽيًِ ڏيًٍِ جي عسؼي 5

اٌررۿ ُس ڪائٌّطم پٍٍِجي دائسه ادتيار اٌرر ضيّريً 

ىهڪيتً تان ىّجّد ٌلػ ُٽائيٍري جيڪي ًُ „رڊيٍٍص 

تحت ىٍع ڪيم „ًُ ۽ اُڙي ُٽائڻ تي „يم دسچ اُڙن 

 ويٍرو.ىعاىهً الِء ذىيرار ىاڻًِ کان اوڳاڙيّ 
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.حڪّىت ًُ „رڊيٍٍص جا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء كاعرا 6

 جّڙي ضگِي ٿي.

 

ىزڪّره تسجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  „رڊيٍٍص ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتعيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.
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