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 ]1986ًىهبش  26[

جظ کے رسیعے هہشاى یىًيىسعٹی آف  ایکٹ 

ن کی هيں تشهي 1977اًجٌيئشًگ ایٌڈ ٹيکٌبلىجی ایکٹ، 

 جبئی گی۔
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جيغب کہ هہشاى یىًيىسعٹی ٓاف اًجٌيئشًگ ایٌڈ ٹيکٌبلىجی  

طشح هيں تشهين  کشًب هقصىد ہے، جى اط  1977ایکٹ، 

 ہىگی؛
 گب: جبئے  بٌبیب عے طشیقے اط کى اط

اط ایکٹ کى هہشاى یىًيىسعٹی آف ( 1)  .1

کہب  1986اًجٌيئشًگ ایٌڈ ٹيکٌبلىجی )تشهين( ایکٹ، 

 جبئے گب۔

 یہ فی الفىس ًبفز ہىگب۔ ( 2) 
 

هہشاى یىًيىسعٹی آف اًجٌيئشًگ ایٌڈ ٹيکٌبلىجی  .2

هيں  جظ کى اط کے بعذ بهی  1977ایکٹ، 

، کی 2یکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ هزکىسٍ ا

 :اط طشح اضبفہ کيب جبئے گب کے بعذ  (1) شق

هطلب یىًيىسعٹی کب پشو  “پشو وائيظ چبًغيلش“ (11)“

 .“وائيظ چبًغيلش:

کی  ( 1)کی ریلی دفعہ  15هزکىسٍ ایکٹ کی دفعہ  .3

 :کے بعذ، هٌذسجہ ریل اضبفہ کيب جبئے گب (i)شق 

“(i-a) پشو وائيظ چبًغيلش؛.” 

 

 

کی ( 1)کی ریلی دفعہ  17هزکىسٍ ایکٹ کی دفعہ  .4

 :کے بعذ هٌذسجہ ریل اضبفہ کيب جبئے گب (i)شق 

“(i-a) پشو وائيظ چبًغيلش؛.” 

 

 

کے بعذ   (i)کی شق   26هزکىسٍ ایکٹ کی دفعہ  .5

هختصش عٌىاى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 

کے عٌذھ  1977

  2 کی دفعہ IVایکٹ

 هيں تشهين

Amendment of 

section 2 of Sindh 

Act IV of 1977 
 

 کے عٌذھ ایکٹ 1977

IV هيں  15کی دفعہ

 تشهين

Amendment of 

section 15 of 

Sindh Act IV of 

1977 

 

 

 

 کے عٌذھ ایکٹ 1977

IV  هيں  17 کی دفعہ

 تشهين

Amendment of 

section 17 of 

Sindh Act IV of 

1977 

 

 
 

 کے عٌذھ ایکٹ  1977

IV  کی  26کی دفعہ

 تشهين

Amendment of 

section 26 of 

Sindh Act IV of 

1977 
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 :هٌذسجہ ریل اضبفہ کيب جبئے گب

“(i-a) پشو وائيظ چبًغيلش؛.” 

 

هٌذسجہ ریل کے بعذ،  28هزکىسٍ ایکٹ کی دفعہ  .6

 :اضبفہ کيب جبئے گب

( چبًغيلش وائيظ 1. )A-28پشو وائيظ چبًغيلش( )“

عے هشىسٍ کے بعذ هيي کيوپظ یب اضبفی چبًغيلش 

کيوپظ کے لئے، اگش کىئی ہى، ایک پشوائيظ چبًغيلش 

هقشس کش عکتب ہے یب دوًىں کيوپغض کے لئے هشتشکہ 

طىس  یب الگ الگ، ایغے ششائط اوس ضىابط پش اوس 

اتٌی هذت کے لئے جى بيک وقت چبس عبل عے صیبدٍ ًہ 

 ہى جيغب کہ چبًغلش طئے کشکے هقشس کش عکتب ہے۔

( تحت 1جہبں ایک پشوائيظ چبًغلش ریلی دفعہ )( 2)

هقشس کيب  جبتب ہے، وٍ اط ایکٹ عے ٹکشائى هيں آًے 

کے عىائے، وائيظ چبًغلش کے ایغے اختيبس اوس کبم 

ایغے دوعشے اختيبس اوس عشاًجبم  دے عکتب ہے اوس 

کبم، کيوپظ کے علغلے هيں، جظ لئے هقشس کئے گئے 

 .“ہے، جظ طشح چبًغلش کبم عىًپے۔

هہشاى یىًيىسعٹی ٓاف اًجٌيئشًگ ایٌڈ ٹيکٌبلىجی .7

کى هٌغىخ کيب جبتب   1986یىًيىسعٹی )تشهين( آسڈیٌٌظ، 

 ہے۔
 

 

 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  ایکٹ نوٹ:

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

 کے عٌذھ ایکٹ 1977

IV 28 کی دفعہ-A  کب

 اضبفہ

Insertion of 

Section 28-A in 

Sindh Act IV of 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ  1986

کی   III آسڈیٌٌظ

 هٌغىخی

Repeal of Sindh 

Ordinance III of 

1986 
 

 

 


