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THE SINDH LOCAL
)GOVERNMENT (AMENDMENT
ORDIN ANCE, 1992
] ۱۵اپشیل[۱۱۱۲ ،
ٓاسڈیٌٌظ جظ کے توعط عے عٌذھ هکبًی حکوهت
آسڈیٌٌظ ۱۱۹۱ ،هیں تشهین کی جبئے گی۔
جیغب کہ عٌذھ هکبًی حکوهت آسڈیٌٌظ ۱۱۹۱ ،هیں
تشهین کشًب هقصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اوس جیغب کہ صوببئی اعوبلی کب اجالط ًہیں چل سہب
ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطئوي ہے کہ هوجودٍ حبالت
هیں ہٌگبهی اقذام اٹھبًے ضشوسی ہوگیب ہے؛
اة اط لیئے ،اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي کے
آسٹیکل  ۱۲۵کی شق ( )۱کے تحت هلے ہوئے
اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے گوسًش عٌذھ ًے
هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ بٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:
۱۔ ( )۱اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ هکبًی حکوهت (تشهین)
ٓاسڈیٌٌظ ۱۱۱۲ ،کہب جبئے گب۔
( )۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ عٌذھ لوکل گوسًوٌٹ ٓاسڈیٌٌظ  ۱۱۹۱هیں دفعہ ۸۵
کی ریلی دفعہ ( )1-Aهٌذسجہ ریل کب هتببدل عوجھب
جبئیگب۔
'') (1-Aحکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے
رسیعے ریلی دفعہ ( )۱کے تحت هذت بڑھبئے گی
لیکي یہ هذت چھہ هبٍ عے صائذ ًہیں ہوگی۔''
۳۔ جہبں ایک کبئوًغل اط کے عشپشعت کی هذت کے
اختتبم پش دوببسٍ تشکیل ًہ کی گئی ہو ،اط طشح کی
کبئوًغل کے عشپشعت کی هذت هیں توعیع کے
ببوجود عٌذھ هکبًی حکوهت ٓاسڈیٌٌظ ۱۱۹۱ ،هیں
شبهل کغی چیض کے ،عٌذھ هکبًی حکوهت (تشهین)
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ٓاسڈیٌٌظ ۱۱۱۲ ،کے ًبفز العول ہوًے کی تبسیخ عے
الگو اوس تصوس کیب جبئے گب۔

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