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 7972ىجريَ  Iشٍڌ آرڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.I OF 1972 

 7972 آرڊيٍٍسۿ )ىٍصّخي( ٽرةيٌّم اشپيشم شٍڌ

THE SINDH SPECIAL TRIBUNAL 

(REPEAL) ORDINANCE, 1972 

 ]7972فيتروري  74[

آرڊيٍٍسۿ  اشپيشم ٽرةيٌّمشٍڌ آرڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

 کي ىٍصّخ ڪيّ ويٍدو. 7971

کي ىٍصّخ  7971آرڊيٍٍسۿ  اشپيشم ٽرةيٌّمشٍڌ جيئً تَ 

 ڪرڻ ضروري ٿي پيّ آُي؛

ىارشم ال نڳائڻ واري جي  7969 ىارچ 25ُاڻي تًٍِ ڪريۿ 

عتّري آئيٍي حڪو ٌاىي جي روشٍي ۾ ۽ ىٿي اعالن ىّجبۿ 

جي  ”D“۽ زون شٍڌ جي گّرٌر ىطاةق ڄاڻايم شيّرن اختيارن 

ُيٺيّن آرڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ ىارشم ال ايڊىٍصٽريٽر 

 فرىايّ آُي:

 اشپيشم ٽرةيٌّمشٍڌ آرڊيٍٍس کي ًُ ( 7)  .7

 شڏيّ ويٍدو. 7972)ىٍصّخي( آرڊيٍٍسۿ 

کان الڳّ  7972پٍدرٌِيً فيتروري ۽ ( ُي فّري طّر 2)

 ٿيٍدو.

کي  7972آرڊيٍٍسۿ  اشپيشم ٽرةيٌّمشٍڌ ( 7) .2

 ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

جي  7971آرڊيٍٍسۿ  اشپيشم ٽرةيٌّمشٍڌ ( 2)

ىٍصّخيۿ جيڪا ًُ کاٌپِّء ىک آرڊيٍٍس طّر ڄاڻائي 

( جي 3ويٍديۿ ًُ آرڊيٍٍس ذريعي ذيهي دفعَ )
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ىختصر عٍّان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement  

جي شٍڌ  7971

جي  IIIآرڊيٍٍس 

 ىٍصّخي

Repeal of Sindh 

Ordinance III of 
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 گٍجائشً تي اثراٌداز ٌَ ٿيٍدي:

(a)  ىک آرڊيٍٍس جّ ان کان اڳ ڪيم آپريشًۿ يا ان

 شهصهي ۾ ڪجَِ ڪيم يا ىتاثر ٿيم؛ يا

(b) زا؛ ياڪّ ڏٌڊۿ ضتطگي يا ان شهصهي ۾ ىهيم ڪا ش 

(c)  ڪا كاٌٌّي ڪارروائي يا اُڙي ڏٌڊ جي شهصهي ۾

ڪا رُتۿ شزا جي ضتطگي جي ىٿي ڄاڻايم آُي ۽ 

كدم جيڪّ کٍيّ وڃيۿ اُڙي كاٌٌّي ڪارروائي يا 

جاري رکيّ وڃي يا الڳّ ڪيّ وڃيۿ جِڙوڪ ىک 

 آرڊيٍٍس ىٍصّخ ٌَ ڪيّ ويّ آُي.

ڄاڻايم عدانت جي شاىِّن انتّيٰ ُيٺ شيّرا ( 3)

ڪيسۿ ًُ آرڊيٍٍس جي الڳّ ٿيڻ کان فّري اڳ دائره 

اختيار رکٍدڙ خاص جج جي عدانت ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي 

ُيٺ ايٍدا ۽ ان طرفان ٌيڪال ڪيا ۽ ٻڌڻي ويٍدا 

ويٍداۿ جِڙوڪ اُي ڪيس اصم ۾ ڄاڻايم عدانت ۾ 

 داخم ڪيا ويا ُئا.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ آرڊيٍٍس  ٌّٽ:

 آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

1970 

 
 

 
 

 

 

 


