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[ ۰۲هبسچ ] ۰۲۰۰
ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ ایشیگیشي ایکٹ1781 ،
هیں تشهین کی جبئے گی۔
توہیذ )(Preamble
جیغب کہ عٌذھ ایشیگیشي ایکٹ ،1781 ،هیں هٌذسجہ
1

ریل طشیقے عے تشهین کشًب هقظود ہے؛
جظ کو اط طشح عے بٌب کش ًبفز کیب جبئے گب ؛
 )1( .1اط ایکٹ کو عٌذھ ایشیگیشي (تشهین) ایکٹ،
 2111کہب جبئے گب۔
( )2یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
 .2عٌذھ ایشیگیشي ایکٹ 1781 ،کی دفعہ  62-Bکے
بعذ هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ کب اضبفہ کیب جبئے گب:
” )1( .62-Cکغی شخض کے حق هیں کغی
اتھبسٹی کی جبًب عے هلی یب کغی عذالتی فیظلے یب
حکن عے هلی گشاًٹ یب لیض ہوًے کے ببوجود عیالبی
اوس بشعبتی پبًی کی ًکبعی کے لئے هخظوص
قذستی یب هظٌوعی ًبلوں والی توبم صهیي حکوهت کے
حوالے تظوس کی جبئے گی جظ کو خظوطب ً اعی
هقظذ کے لئے اعتعوبل کیب جبئے گب۔
( )2ایغی عشکبسی صهیي جظ کب رکش ریلی دفعہ
( )1هیں کیب گیب ہے وٍ اگش کوئی شخض اپٌی تحویل
هیں سکھتب ہے اوس اط ایکٹ کے ًفبر کے بعذ عبت دى
کے اًذس وٍ صهیي خبلی کشے گب۔
( )3ریلی دفعہ  2کے تحت صهیي خبلی ًہ کشًے
کی طوست هیں هزکوسٍ شخض عضا اوس جشهبًے کب
حقذاس ہوگب عضا کی هذت هیں دط عبل تک بڑھبئی جب
عکتی ہے اوس اط پش جشهبًہ بھی الگو کیب جبئے گب
جظ کو دط هلیي تک بڑھبیب جب عکتب ہے۔
هضیذ یہ کہ اط ریلی شق کے هطببق کیب گیب جشم
ًبقببل ضوبًت۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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