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 9184نجسيً  VIضيڌ „رڊيييص ىهبس 

SINDH ORDINANCE NO.VI OF 1984 

 9184)تسنيم( „رڊيييصۿ  وارڊسضيڌ ڪَرٽ „ف 

THE SINDH COURT OF WARDS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 ]9184„گطٽ  22[

ايڪٽۿ  وارڊسضيڌ ڪَرٽ „ف „رڊيييص جيٍو ذريػي 

 ۾ تسنيم ڪئي وييري. 9191

ايڪٽۿ  وارڊسجيئو تً شسغي غرالت ضيڌ ڪَرٽ „ف 

 ًٍ تسنيهَن ڪسڻ جي ٌرايت ڪئي „ٌي؛۾ ڪج 9191

۾ تسنيم  9191ايڪٽۿ  وارڊسضيڌ ڪَرٽ „ف جيئو تً ۽ 

 ڪسڻ ضسوري ٿي پئي „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىري؛

جي اغالن ۽ پسوويشىل  9122ٌاڻي تيٍو ڪسيۿ پيجيو جَالِء 

جي روشيي ۾ ضيڌ جي گَرىس  9189ڪاىطٽيٽيَشو „رڊرۿ 

 ىافز ڪسڻ فسنايَ „ٌي: ٌيٺيَن „رڊيييص جَڙي

)تسنيم(  وارڊسضيڌ ڪَرٽ „ف ( ٌو „رڊيييص کي 9) . 9

 ضڎيَ وييرو. 9184„رڊيييصۿ 

 ( ٌي فَري طَر تي الڳَ ٿييرو.2)

 

 

۾ۿ جيٍو کي ٌو  9191ايڪٽۿ  وارڊسضيڌ ڪَرٽ „ف . 2

کي ان  19کاىپَِء بً ڄاڻايل ايڪٽ ضڎيَ وييروۿ ان جي دفػً 

( جَ ىهبس ڏىَ وييرو ۽ ايئو ىهبس ڏىل 9دفػً جي ذيلي دفػً )

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)هٍيرت

 

 

 

 

نذتصس غيَان ۽ 

 شسوغات

Short title and 

commencement 

جي ضيڌ  9191

جي دفػً  Iايڪٽ 
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 ( ۽ شسطيً بيان کاىپَِء ٌيٺيَن اضافَ ڪيَ وييرو:9ذيلي دفػً )

جتي ڪَ اٌڏو ڪيص دادل ڪيَ وڃي ٿَۿ جيٍو ۾ ڪَ ( 2)

بػر ىٿَ گزرڻ و جي گٍسبل نرت جي پڄاڻيَء ىَٽيص ٻو نٍيي

يا جتي ڪا دردَاضت ڪيٍو بيان ڏىَ وڃي يا ڪڍيَ وڃيۿ 

تي ٻڌل ڪاىٍي تً اٌڏو ىَٽيص ڏىَ يا ڪڍيَ ويَ „ٌيۿ تً نرغي 

ڪيٍو بً دسچ جَ حقرار ىً ٌَىروۿ جيڪَ ڪيص جي اڪالَء 

تي ٿيَ ٌجي يا ڪَرٽ „ف وارڊس اٌَ نحطَس ڪسي تً 

کاىپَِء ٻو نٍييو جي نرت ۾ اٌڏي  نرغي ڪيص دادل ڪسڻ

 دغَيٰ دادل ىً ڪئي „ٌي:

بشسطيڪ ڪيص اٌڏي ىَٽيص کاىطَاِء دادل ڪيَ ويَ „ٌيۿ 

ضَل ڪَرٽ کي ضيهي ڪَلو ضان تبريل ڪيَ وييرو ۽ ان 

 کاىپَِء ٌيٺيَن شسطيً بيان شانل ڪيَ وييرو:

۾ۿ „دس ۾ اييرڙ فل اضٽاپ  44ڄاڻايل ايڪٽ جي دفػً  .1

تبريل ڪيَ وييرو ۽ ان کاىپَِء  کي ضيهي ڪَلو ضان

 ٌيٺيَن شسطيً بيان شانل ڪيَ وييرو:

بشسطيڪ جيطتائيو نتاثس ٿييرڙ ناڻٍَ کي ٻڌڻ جَ نَقػَ “

فساٌم ىٿَ ڪيَ وڃيۿ تيطتائيو ڪَ بً حڪم يا ڪا بً 

ڪارروائيۿ ىظسثاىيۿ تبريل ڪسي يا واپص وٺي ىٿي 

 ”ضگٍجي.

 درضتگي
ڪيٍو ڪيص ۾ ىَٽيص ڏيڻ کاىطَاِء : بشسطيڪ پڏٌيَ وڃي

تحسيسي بيان جهع کي  وارڊسضَل ڪَرٽۿ ڪَرٽ „ف 

ڪسائڻ الِء اجازت ڏييري جيڪا ٽو نٍييو جي نري کان 

 ”.گٍٽ ىً ٌَىري.

 جي تسنيم 19

Amendment of 

section 31 of 

Sindh Act I of 

1905 

 

 

 

 

جي ضيڌ  9191

جي دفػً  Iايڪٽ 

 جي تسنيم 44

Amendment of 

section 44 of 

Sindh Act I of 

1905 
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ضَاِء ان جي اٌَ تً اٌڏي ىَٽيص کاىطَاِء دادل ڪيل ڪيٍو 

ڪيص ۾ ضَل ڪَرٽ کي ضيهي ڪَلو ضان تبريل ڪيَ 

ٌيٺيَن شسطيً بيان وڌايَ وييرو. ضيڌ وييرو ۽ ان کاىپَِء 

ضيڌ „رڊيييص  I -گَرىهييٽ ايڪطٽسا „رڊىسي گشيٽ پارٽ

تي صفحي  9184„گطٽۿ  22تاريخ  S.Legis 1(6)84ىهبس 

۾ شايع ٿيَ. جيڪَ ال ڊپارٽهييٽ طسفان جاري  148ىهبس 

 ڪيَ ويَ.

 

نزڪَره تسجهَ غام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  „رڊيييص -ىَٽ:

 „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اضتػهال ىٿَ ڪسي ضگٍجي.

 


