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 1793نجريً ۿ VIشيڌ ايڪٽ ىهبر. 

SINDH ACT NO.VI OF 1973 

 ( ايڪٽپيپلز لَڪل گَرىهييٽ )ترنيمشيڌ 

 1793 نجريً

THE SINDH PEOPLE’S LOCAL 

GOVERNMENT (AMENDMENT) 

ACT, 1973 
 ]1793 جَن 22[

ڪرڻ الِء  ۾ ترنيم 1792شيڌ پيپلز لَڪل گَرىهييٽ „رڊيييسۿ 

 ايڪٽ.

رىهييٽ „ٌي تً شيڌ پيپلز لَڪل گَٿي پيَ روري جيئو تً اٌَ ض

 .۾ ترنيم ڪئي وڃي 1792„رڊيييسۿ 

 جيڪا ٌيٺيو ريت ٌَىدي. 

کي شيڌ پيپلز لَڪل گَرىهييٽ ترنيهي  ايڪٽ( ٌو 1) .1

 شڏيَ وييدو. 1793ايڪٽ 

 ( ٌي ٌڪدم ىافذالعهل ٿييدو.2)

َِء ٌو کاىپ 1792شيڌ پيپلز لَڪل گَرىهييٽ „رڊيييس  .2

 عًذيلي دف۾  100دفعً ۾  جيئو ٌو شان گڏ الڳاپيل ايڪٽ

لفظ ” رپيا 500جرناىَ جيڪَ وڌي شگٍي ٿَ “( لفظو الِء 1)

نٍييا يا جرناىَ جيڪَ  3جيڪا وڌائي قيد يا ٻي قصم جي “

 عيَض يا بدلي ۾.” وڌي شگٍي ٿَ ٌڪ ٌزار رپيا تائيو يا ٻئي

کاىپَِء ٌيٺيَن  35جي ٌو قاىَن ۾ داخل شيڪشو  Xشيڊول  .3

 ىيَن داخالئَن وڌايَن وڃو ٿيَن.

”35-A  ڪا بً اعتراض جَڳي لکائيۿ گاريَن ڏيڻۿ چڙ ڏيارڻ

 “تي لکڻ.۽ اٌڙا ٻيا ىعرا يا جهال/لفظ گٍرن 

”35-B  ۾ ڪَ بً گٍر جَ نالڪ يا قبضيدار قاىَن جَ نصَدوۿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تهٍيد

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

 

جي شيڌ  1792

جي  II„رڊيييس 

جي  100دفعً 

 ترنيم

 

جي شيڌ  1792

جي  II„رڊيييس 

جي  Xشيڊول 

 ترنيم

 



 

3 

ىَٽسۿ پلي ڪارڊۿ ڪاغذۿ لکائي يا تصَيرونۿ الڳاپيل 

 ۾ ٌجو. A-35۽  35داخالئَن شيڪشو 

 1792شيڌ پيپلز نڪاىي گَرىهييٽ )ترنيم( „رڊيييس  .4

 نيصَخ ڪيَ وڃي ٿَ.

 

 

 

 

جي شيڌ  1793

جي  II„رڊيييس 

 نيصَخي

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾  ڪٽ جَ اي -ىَٽ:

 اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

 


