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 جبئے گی۔ 

 4855 ایکٹ، چلڈسن سىذھ وے عذالت یششع یوفبق کہ یسبج

  ہے۔ کی ہذایت کی کشوے تشمیم میں

 گب۔ جبئے کیب تبذیل سے طشیقے ریل مىذسجہ کى جس

 ٓائیه عبىسی اوس اعالن کے 4811 جىالئی 5 لئے اس لہزا

 آسڈیىىس اس بخىشی سىذھ، گىسوش میں تکمیل حکم کے 4894

 -ہے: فشمبتب وبفز کش بىب کى

  ،آسڈیىىس )تشمیم( چلڈسن اس آسڈیىىس کى سىذھ ( 4) .4

 کہب جبئےگب۔   4894

 ۔ ہىگب وبفز الفىس فی یہ  (2) 

 

 ایکٹ وہی بهی بعذ کے اس کى جس ،4855 ایکٹ سىذھ .2

 ۔گب جبئے کیب خبسج کى 44 دفعہ کے اس جبئیگب، کہب

 

 -89 دفعہ کے ایکٹ اس .3

(A) کى “ببپ یفشض” الفبظ والے آوے میں (4) دفعہ ریلی 

 “جبئیگب۔ بىبیب متببدل سے” “سیبست” لفظ

(B) فشضی” الفبظ والے آوے میں بیبن ششطیہ (4) دفعہ ریلی 

 جبئیگب۔ بىبیب متببدل “سے سیبست” لفظ کى “ببپ
 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  ٓارڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے

 

 

 

 

 اوس عىىان مختصش

 ششوعبت

Short Title, and 

Commencement 

کے سىذھ ایکٹ کی  4855

 کی ویکبلی 44دفعہ 

Omission of section 

14 of Sindh Act of 

1955 
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 تشمیم کی 89 دفعہ

Amendment of 
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