SINDH ACT NO.III OF 2014
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Act, 2013
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The Prevention of Defacement of
Property Act, 2013

نلڪيت جي ڏيک ةگاڙڻ کان ةچاَء وارو
ائڪٽ نجصيً 3102
] 5نارچ [1025
نلڪيت جي ڏيک ةگاڙڻ کان ةچاَء ۽ ڀتيو تي لکت تي پاةيسيَء وارو ائڪٽ.
جيئو تً اٌَ ضصوري „ٌي تً ظيڌ صَةي ۾ نلڪيتو کي ڏيک ةگاڙڻ کان تهٍيس )(Preamble
ةچايَ وڃي ۽ ديَارن تي لکت تي ةيسش وڌي وڃيۿ ان ڪصي ٌو ائڪٽ کي
ٌٍڙيَء ريت الڳَ ڪيَ وڃي ٿَ.
ان ڪصي ائڪٽ کي ٌو ريت الڳَ ٿَ ڪجي-:
.0

(ٌ .)1و ائڪٽ کي نلڪيت جي ڏيک ةگاڙڻ کان ةچاَء ۽ ڀتيو تي لکت نزتصص غيَان ۽ ػصوغات

تي پاةيسيَء وارو ائڪٽ ( Short Title and The Prevention of Defacement of
 )Property Act, 2013چيَ وييسو.

Commencement.

(ٌ )2ي ائڪٽ ظهَري ظيڌ صَةي ظان الڳَ.
(ٌ )3ي ائڪٽ ٌڪسم الڳَ ٿييسو.
(ٌ )0و ائڪٽ ۾ ۿ ظَاِء ان جي تً ڪا ڳالًٍ ان جي نضهَن جي خَالي وصفَن
.4
Definitions
ظان نيدصف ىً ٌجيۿ ڪو لفظو جَن وصفَن ٌو ريت ورتيَن وييسيَن.
(الف) “نَاد لڳائڻ” ( )Affixing Materialجَ نطلب „ٌي تً ڪَئي
پَظٽص ()Posterۿ ةل ()Billۿ ىَٽيط ()Noticeۿ پلي ڪارڊ ( )Placardيا ڪَ
ٻيَ نَاد ڪيٍو جاِء تي نالڪ جي اڳَاٽ نيظَريَء کاىعَاِء ٌڻڻ.
(ب) ڏيک ةگاڙڻ ( )Defacement or Defaceجَ نطلب „ٌي تً نالڪ
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جي نيظَريَء کاىعَاِء ڪيٍو رَةصَرت جڳًٍ يا نلڪيت کي ىقصان رظائي
خليَ ةگاڙجيۿ رصاب ڪجي يا ڪيٍو ٻئي طصيقي ظان ڏيک ةگاڙجي .جٍڙوڪ:
( )iنلڪيت (جاِء يا ديَار وغيصه) تي لکت ذريػي.
) (iiڇپيل نَاد نلڪيت (جاِء يا ديَار وغيصه) تي لڳائڻ.
) (iiiڪَ اٌڙو غهل جيٍو جي ىتيجي ۾ نلڪيت (جاِء يا ديَار وغيصه)
جي ڏيک ۾ ةگاڙ اچي.
(ت) گَرىهييٽ ) (Governmentجي نػييٰ „ٌي ظيڌ ظصڪار .
(ث) نلڪيت ( )Propertyجَ نطلب „ٌي ڪا ةً اڏاوتۿ جڳًٍۿ واڙًٌ
()Fence Postۿ ٿيڀَ ()Poleۿ اڀائي ( )Erectionۿ نٿاىٍيو ).(Surface
(ج) لکت ( )Writingجَ نطلب „ٌي ڪا ةً تدصيصۿ نصَريۿ پيٍيجي
ريالو جَ اظٍار يا ڪَ ٻيَ نَاد جيڪَ چاڪۿ ةصش يا ڪيٍو ذريػي ظان
نلڪيت (جاِء يا ديَار وغيصه) تي لکيَ وڃي.
.3

( )0ڪَ ةً ناڻٍَ غَام جي تَجًٍ ڇڪصائڻ جي الِء ڪيٍو ةً طصيقي ظان نلڪيت جي ڏيک -ةگاڙڻ

ڪيٍو نلڪيت (جاِء يا ديَار وغيصه) جَ ڏيک ةگاڙي ىٿَ ظگٍي.

تي ةيسش

(ٌ )4و ائڪٽ جي ڪيٍو ةً گيجائغ ) (Provisionجي ڀڃڪڙي Prohibition on
ڪيسي ڏٺَ ويَ تً ۿ ان کي جيل نَڪلڻ جي ظضا ڏىي وييسيۿ جيڪَ نسو  6نٍييو defacement of
تائيو وڌائي ظگٍجي ٿَۿ يا ڏىڊ ظهيت ظضا ڏئي ظگٍجي ٿي جيڪا  5111رپيو property.
تائيو ٌَىسيۿ يا ڏىڊ ۽ جيل جَن ٻئي ظضائَن ڏئي ظگٍجو ٿيَن .۽ جيڪڏٌو اٌَ
ڏوًٌ ورجايَ ويَ تً ان الِء في روز ٌڪ ٌضار رپيو جَ ڏىڊ وڌو وييسو ۽ اٌَ ڏىڊ پٍصيو
ڏوًٌ ڪصڻ واري تاريذ کان ػصوع ٿييسو.
ُڇَٽ (ٌ :)Exceptionو دفػً )ٌ (Sectionيٺ ان کي
ڏوًٌ) (Offenseىً چيَ وييسو جڏٌو نلڪيت جَ نالڪ يا ىگٍتان اىٍيَء ڪم ۾
ڪيٍو طصيقي ظان الڳاپيل ٌَىسو.
.2

(ٌ )0و ائڪٽ جي الڳَ ٿيڻ کاىپَِء  05ڏييٍو اىسر ظصڪار نلڪيت نلڪيت جي ڏيک-ةگاڙڻ

جي ڏيک ةگاڙ کان ةچائڻ الِء ٌڪ فَرس

(  The Anti-Propertyرالف نعلح جٿَ

 )Defacement Task Force.ٺاٌييسيۿ جيڪَ ڏيک ةگاڙڻ جي دائصي جَ Anti-Property
اىسازو لڳائييسي ۽ اٌڙا طصيقا تجَيض ڪيسي تً جيئو ٌو ائڪٽ کي نياظب Defacement Task
ىهَىي ظان الڳَ ڪصي ظگٍجيۿ اىٍو ڪَػؼو جي ظصوي ) (Survey۽ اٌڙن Force.
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پصوگصانو تي غَر ويچار ڪيسوۿ جيڪي ٻيو جي دائصي ارتيار ۾ ٌَىسا ۽ ڏيک
ةگاڙڻ رالف ڪم ۾ رڌل ٌَىسا ۽ نلڪيت جي ڏيک ةگاڙڻ رالف ٌڪ جانع
پصوگصام تجَيض ڪيسو.
(ٌ )4ي فَرس (The Anti-Property Defacement Task
) Force.چيئصپصظو ( )Chairpersonظهيت ڇٍو نيهتصن تي نؼتهل ٌَىسو.
( )3فَرس جَ چيئصپصظو ۽ نيهتص نڃيل تجصةيڪار ٌَىسا ۽ کيو ظصڪار ٌيو
ػػتو نان نقصر ڪيسي:
(الف) قاىَن ()Law
(ب) ظهاجي يا ثقافتي پصاجيڪٽط ( )Projects۾ نصصوف ظَل
ظَظائٽي جي تيظيم
(ت) تػليم
(ث) اليڪٽصاىڪ يا پصىٽ نيڊيا ()Electronic or Print media
(ج) واپاري ةصادري ( )Business Community
(ًٌ) اىجييئصىگ ) (Engineeringيا „رڪيٽيڪچص (.)Architecture

.5
ٌو ايڪٽ جي الڳَ ٿيڻ جي  31ڏييٍو جي نسي اىسر ٌص ڪا ڪائَىعل نلڪيت جي ةگاڙيل ڏيک
پيٍيجي خسن اىسر نلڪيت جي ڏيک ةگاڙڻ جا اٌي ىؼان رتم ڪصي ڇڏييسيۿ نٽائڻ
جيڪي ٌو ايڪٽ ۾ نيع ڪيا ويا „ٌو ۽ ان نيعارڻ واري ڪم تي اييسڙ رصچ Removal of existing
اىٍو ناڻٍو کان ورتَ وييسو جيڪي اىٍو ڪهو جا ذنيَار ٌَىسا.
defacement on
property.
.6
ٌو ائڪٽ جي نقصسن خاصل ڪصڻ الِء ظصڪار قاغسا ( )Rulesجَڙي قاغسن جَڙڻ جَ ارتيار
ظگٍي ٿي.
Power to make rules.

ىَٽ -:ائڪٽ جَ نشڪَره تصجهَ غام ناڻٍو جي واقفيت الِء „ٌي
جيڪَ ڪَرٽ ۾ اظتػهال ىٿَ ڪصي ظگٍجي.
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