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1193 ،آسڈیىىس
(Preamble) تمهيذ

THE SIND LOCAL GOVERNME NT
(THIRD AMENDMENT)
ORDINANCE, 1983
1

[ 3ستمبش ]1193

آسڈیىىس ،جس سے سىذھ مکبوی حکىمت آسڈیىىس1191 ،
ميں تشميم کی جبئے گی۔

ٓ
ٓ
اس اسڈیىىس کے رسیعے سىذھ مکبوی حکىمت اسڈیىىس 1191 ،مختصش
ميں تشميم کشوب مقصىد ہے۔
ششوعبت
جس کى مىذسجہ ریل طشیقے سے تبذیل کيب جبئے گب۔
Short Title and
لہزا اس لئے  5جىالئی  1199کے اعالن اوس عبىسی آئيه commencement
عىىان

 1191کے حکم کی تکميل ميں گىسوش سىذھ بخىشی اس
آسڈیىىس کى بىب کش وبفز فشمبتب ہے-:
۱۔ ( )۱اس آسڈیىىس کى سىذھ مکبوی حکىمت (تيسشی
تشميم) آسڈیىىس 1193 ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفىس وبفز ہىگب۔

 .2سىذھ مکبوی حکىمت آسڈیىىس  ،1191جس کى اس کے بعذ
بهی آسڈیىىس کہب جبئے گب۔ اس کی دفعہ  14ميں ریلی دفعہ ()1
کی شق ( )aميں مىذسجہ ریل کى متببدل بىبیب جبئے گب۔
”) (aشيڈول  1ميں دیئے گئے سکه یب اسکبن کی تعذاد
حکىمت کی جبوب س ے مختلف اوقبت ميں وىٹی فبئی کئ جبئے
گی ،ان ميں سے اقليتی بشادسی سے تعلق سکهىے والے اسکبن
کب تعيه اس شيڈول ميں دیئے گئے فبسمىلے کے مطببق کيب
جبئے گب۔“
.3اس آسڈیىىس کے شيڈول  1کی اوٹشی  1ميں ” “151کے
ہىذوسىں کی جگہ ” “212کى متببدل بىبیب جبئے گب۔
نوٹ :آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لئے ہے ،جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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