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 ]۱۱۹۶اگست  ۱۲[

ایکٹ جس کی توسط سے سنذھ لوکل گوسنمنٹ 

 جائے گی۔میں تشمیم کی  ۱۱۹۱آسڈیننس، 

میں  ۱۱۹۱جیسا کہ سنذھ لوکل گوسنمنٹ آسڈیننس، 

 تشمیم کشنا مقصود ہے، جو اس طشح ہوگی؛

 اس کو اس طشح عمل میں الیا جائے گا:

( اس ایکٹ کو سنذھ لوکل گوسنمنٹ )تشمیم( ۱۔ )۱

 کہا جائے گا۔ ۱۱۹۶ایکٹ، 

سے  ۱۱۹۶۵دسمبش  ۳۳(یہ فی الفوس نافز ہوگا اوس ۲)

 جائے گا۔نافزالعمل سمجھا 

 

میں، جس  ۱۱۳۱۔ سنذھ لوکل گوسنمنٹ آسڈیننس، ۲

کو اس کے بعذ بھی مزکوسہ آسڈیننس کہا جائے گا، 

کو  (c)( میں، شق ۲کی ریلی دفعہ ) ۲۱اس کی دفعہ 

 ختم کیا جائے گا۔

 

 

 

( ۳میں ریلی دفعات ) ۳۳۔ مزکوسہ آسڈیننس کی دفعہ ۳

 ( کو ختم کیا جائے گا۔۴اوس )

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

مختصشس عنوان اوس 

 ششوعات

Short title and 

commencement 

کے سنذھ  ۱۱۹۱

کی دفعہ  XIIآسڈیننس 

 کی تشمیم ۲۱

Amendment of 

section 21 of 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

کے سنذھ  ۱۱۹۱

کی دفعہ  XIIآسڈیننس 

 کی تشمیم ۳۳

Amendment of 

section 37 of 

Sindh 

Ordinance XII of 
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کو ختم کیا  A-37۔ مزکوسہ آسڈیننس میں، دفعہ ۴

 جائے گا۔

 

 

 

 

 

( ۱کی ریلی دفعہ ) ۵۱۔ مزکوسہ آسڈیننس کی دفعہ ۵

 کو ختم کیا جائے گا۔ (f)میں شق 

 

 

 

کو  ۱۱۹۶۔ سنذھ لوکل گوسنمنٹ )تشمیم( آسڈیننس، ۶

 ختم منسوخ کیا جاتا ہے۔

 

 

 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب ایکٹ نوٹ:

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

1979 

کے سنذھ  ۱۱۹۱

کی دفعہ  XIIآسڈیننس 

37-A کو ختم کشنا 

Omission of 

section 37-A of 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

کے سنذھ  ۱۱۹۱

کی دفعہ  XIIآسڈیننس 

 کی تشمیم ۵۱

Amendment of 

section 51 of 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

کے سنذھ  ۱۱۹۶

کی  Iآسڈیننس 

 منسوخی

Repeal of Sindh 

Ordinance I of 

1986 
 


