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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  IXىجريَ 1996
SINDH ACT NO.IX OF 1996
شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت (ترىيو) ايڪٽۿ 1996
THE SINDH LOCAL GOVERNMENT
(AMENDMENT) ACT, 1996
] 24اپريم [1996
ايڪٽ جًٍِ ذريػي شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍسۿ
 1979۾ ترىيو ڪئي ويٍدي.
جيئً تَ شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍسۿ  1979۾ ترىيو تيِيد )(Preamble
ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي܀
ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )1( .1ايڪٽ کي شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت (ترىيو) ىختػر
ايڪٽۿ  1996شڏيّ ويٍدو.
طروغات
(ُ )2ي فّري طّر تي الڳّ ٿيٍدو.

۽

غٍّان

Short title and
commencement

 .2شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍسۿ  1979۾ۿ جًٍِ کي 1979
ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم „رڊيٍٍس شڏيّ ويٍدوۿ ان جي دفػَ  3۾„ :رڊيٍٍس ٌيتر XII
) (iطق ( )14الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:
جي دفػَ  3جي ترىيو
جي

(“ )14ڪٍٽرونٍگ اٿارٽي” ىطهب ُيٺيً غّرت ۾:
)(a

ڊشٽرڪٽ

ىيٌّصپم

ڪارپّريظً

ڪارپّريظًۿ خڪّىت܀

شٍڌ

of

Amendment

کاٌصّاِء of

Section

3

Sindh Ordinance

) (bضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظًۿ ىيٌّصپم ڪييٽي يا No.XII of 1979
3

ضهػي ڪائٌّصمۿ ڪيظٍر܀
) (cٽائّن ڪييٽي يا يٌّيً ڪائٌّصمۿ ڊپٽي ڪيظٍر܀
)“ (14-Aڪارپّريظً” ىطهب ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظًۿ
ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً يا ىيٌّصپم ڪارپّريظً”.
) (iiطق ( )19کاٌپِّءۿ ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:
“(“ )20ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً” ىطهب „رڊيٍٍس
تدت طِر ۾ جّڏيم ُڪ ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً.”.
1979

.3ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ  10۾:

جي

شٍڌ

) (aذيهي دفػَ ( )1جي طق ) (aجي ذيهي طق ) (iii۾ۿ طرطيَ „رڊيٍٍس ٌيتر XII
ةيان الِء ُيٺيً طرطيَ ةيان جّ اضافّ ڪيّ ويٍدو:

جي دفػَ  10جي ترىيو

“ةظرطيڪ ڪراچي طِر ۾ ۽ ڪًٍِ ٻئي طِر ۾ جيڪّ of

Amendment

خڪّىت طرفان ڄاڻايّ ويّ ُجيۿ اتي ُڪ ىيٽرو پّنيٽً of

Section

10

ڪارپّريظً ٌُّدي ۽ ُر ضهػي الِء ُڪ ضهػي ىيٌّصپم Sindh Ordinance
No.XII of 1979

ڪارپّريظً ٌُّدي.”.
) (bذيهي دفػَ ( )2۾ۿ نفظً “ضهػي ڪائٌّصم” الِء نفظً
“ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً يا ضهػي ڪائٌّصم” کي
ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

 .4دفػَ 19ۿ 21ۿ 41ۿ 49ۿ 53ۿ 55ۿ 56ۿ 72ۿ 73ۿ 74ۿ 77ۿ 1979

جي

شٍڌ

92ۿ  93۽  94۾ۿ نفظ “خڪّىت” کي نفظً “ڪٍٽرونٍگ „رڊيٍٍس ٌيتر XII
جي دفػَ ڪجَِ دفػات

اٿارٽي” شان ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

جي ترىيو
of

Amendment

Certain Sections
Sindh
Ordinance
4

of

No.XII of 1979
 .5ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ  20۾ۿ ذيهي دفػَ ( )1الِءۿ ُيٺيً 1979
ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

جي

شٍڌ

„رڊيٍٍس ٌيتر XII

“( )1ڪّ ةَ ىاڻِّ ُڪ ئي وكت ُڪ کان وڌيڪ جي دفػَ  20جي ترىيو
ڪائٌّصهً يا شاڳي ڪائٌّصم جي ُڪ کان وڌيڪ of

Amendment

انيڪٽّرل يٌّٽ جّ ىييتر ٌَ ٌُّدوۿ اُّ ئي ضهػي ىيٌّصپم of

Section

20

ڪارپّريظً جي ىييتر تي ان جي ىيٽروپّنيٽً Sindh Ordinance
ڪارپّريظً جي ىييتر ٿيڻ تي الڳّ ٿيٍدو”.

No.XII of 1979

 .6ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ  26۾ۿ ذيهي دفػَ ( )2کاٌپِّء
ُيٺيّن ٌئّن ذيهي دفػَ طاىم ڪيّ ويٍدو:
“( )3ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً جّ ىيئر يا ڊپٽي ىيئر
ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً جّ ىيئر يا ڊپٽي ىيئر ٿيڻ تي
غِدو ٌَ رکي شگٍِدا.”.
1979

 .7ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ  38۾:

جي

شٍڌ

) (iىّجّد طرطيَ ةيان کان اڳۿ ُيٺيّن طرطيَ ةيان طاىم „رڊيٍٍس ٌيتر XII
جي دفػَ  38جي ترىيو

ڪيّ ويٍدو:

“ةظرطيڪ ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً جا ىييتر ُر ضهػي of

Amendment

ىيٌّصپم ڪارپّريظً طرفان ان جي ىييترن ىٍجِان of

Section

38

شيٍيٽ جي چٌّڊن جيان ىٍاشب ٌيائٍدگي جي خصاب شان Sindh Ordinance
No.XII of 1979

چٌّڊيا ويٍدا.
) (iiىّجّد طرطيَ ةيان ۾ نفظ “ةظرطيڪ” ۽ نفظ “تَ” وچ ۾
نفظ “وڌيڪ” کي طاىم ڪيّ ويٍدو.
 .8ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ  40جي ذيهي دفػَ ( )1۾:

1979

جي

شٍڌ

) (aنفظ ۽ ڪاىا “ڪارپّريظًۿ” ۽ نفظً “ىيٌّصپم „رڊيٍٍس ٌيتر XII
ڪييٽي” وچ ۾ نفظً ۽ ڪاىا “ضهػي ىيٌّصپم جي دفػَ  40جي ترىيو
5

ڪارپّريظًۿ” کي طاىم ڪيّ ويٍدو.

of

Amendment

) (bطرطيَ ةيان الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

of

Section

40

“ةظرطيڪ ڪا ةَ ڪارپّريظً اُڙا ڪو ٌَ ڪٍدي Sindh Ordinance
جيڪي كاٌّن ىّجب كائو ڪيم ڊونپييٍٽ اٿارٽي کي اُڙي No.XII of 1979
ڪارپّريظً جي خدن ۾ ڪرڻ الِء شٌّپيا ويا ُجًۿ
جيصتائيً ڊونپييٍٽ اٿارٽي کي تدهيم ٌَ ڪيّ وڃي.
ةظرطيڪ وڌيڪ تَ خڪّىت ڪًٍِ ةَ وكت تي ىيٽرو
پّنيٽً ڪارپّريظً کان ڪًٍِ ضهػي ىيٌّصپم
ڪارپّريظً جا ڪو اُڙيً طرطً ىّجب ڪرائي شگِي
ٿيۿ جيئً خڪّىت ةيان ڪري.”.
 .9ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ  53جي ذيهي دفػَ ( )4۾ۿ نفظً 1979

جي

شٍڌ

“ان جي خالف” کاٌپِّء نفظً “خڪّىت ڎاًٌِ” کي طاىم „رڊيٍٍس ٌيتر XII
جي دفػَ  53جي ترىيو

ڪيّ ويٍدو.

of

Amendment

of

Section

53

Sindh Ordinance
No.XII of 1979
1979

 )1( .10ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ  60۾:

جي

شٍڌ

) (aذيهي دفػَ ( )1جي طرطيَ ةيان ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڏ فم اشٽاپ „رڊيٍٍس ٌيتر XII
کي ڪّنً شان تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيّن جي دفػَ  60جي ترىيو
of

Amendment

طرطيَ ةيان طاىم ڪيّ ويٍدو:

“ةظرطيڪ وڌيڪ تَ جتي ٽيڪسۿ ٽّل يا فيس ٻٍِي ىيٽرو of

Section

60

پّنيٽً ڪارپّريظً ۽ ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً طرفان Sindh Ordinance
الڳّ ڪري شگِجً ٿا اتي ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً No.XII of 1979
اُڙي ٽيڪسۿ ٽّل ٌَ نڳائيٍدي شّاِء ىيٽرو پّنيٽً
6

ڪارپّريظً جي ىٍظّريَء جي܀
ةظرطيڪ اُّ ةَ تَ خڪّىت ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً کي
ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً طرفان الڳّ ڪري شگِجٍدڏ
ڪا ٽيڪسۿ ريٽسۿ ٽّل يا فيس اُڙيً طرطً ىّجب الڳّ
ڪرڻ جي ُدايت ڪري شگِي ٿيۿ جيئً خڪّىت ةيان
ڪري.”.
) (bذيهي دفػَ ( )1کاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌئيً دفػَ طاىم ڪئي
ويٍدي:
“( )2ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً پٍٍِجي وغّل ڪيم
ٽيڪصزۿ ريٽسۿ ٽّل يا فيس جّ خػّ ضهػي ىيٌّصپم
ڪارپّريظٍز کي اُڙيَء ٌصتت شان ڎيٍدي جيئً خڪّىت
طرفان طئي ڪيّ ويّ ُجي.”.
جي

شٍڌ

 .11ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ  81جي ذيهي دفػَ ( )1۾:

1979

)ُ (iيٺيّن طرطيَ ةيان طاىم ڪيّ ويٍدو:

„رڊيٍٍس ٌيتر XII

“ةظرطيڪ ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً ۽ ڪراچي جي دفػَ  81جي ترىيو
۾ ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظٍز جي ىالزىً الِء ُڪ of

Amendment

ىالزىتي ڍاٌچّ جّڏي ويٍدو جًٍِ کي يٌّيفائيڊ ىيٌّصپم of

Section

81

شروس شڏيّ ويٍدوۿ جيڪا ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً Sindh Ordinance
ڪارپّريظً ۾ خڪّىت طرفان جّڏيم شروس ةّرڊ طرفان No.XII of 1979
ڄاڻايم طريلي ىّجب ُالئي ويٍديۿ جًٍِ ۾ ضهػي
ىيٌّصپم ڪارپّريظً جي جّڳي ٌيائٍدگي ٌُّدي”.
) (iiىّجّد طرطيَ ةيان ۾ۿ نفظ “ةظرطيڪ” ۽ نفظ “تَ” وچ ۾
نفظ “وڌيڪ” کي طاىم ڪيّ ويٍدو.
 .12ڄاڻايم „رڊيٍٍس ۾ۿ دفػَ  96الِء ُيٺيً ريت ىتتادل 1979
ةڻايّ ويٍدو:

جي

شٍڌ

„رڊيٍٍس ٌيتر XII
7

“ 96اختيارن جي ىٍتلهي .ڪٍٽرونٍگ اٿارٽي ًُ ةاب جي دفػَ  96جي ترىيو
تدت پٍٍِجي اختيارن ىٍجِان ڪي ةَ اختيار ڪًٍِ of

Amendment

of

Section

طخع کي ىٍتلم ڪري شگِي ٿي”.

96

Sindh Ordinance
No.XII of 1979
 .13ڄاڻايم „رڊيٍٍس ۾ۿ دفػَ  105کاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌئيً دفػَ 1979
طاىم ڪئي ويٍدي:

جي

شٍڌ

„رڊيٍٍس ٌيتر XII

“ .105-Aڪٍٽرونٍگ اٿارٽي کي ُدايت ڎيڻ جا جي دفػَ  105جي
خڪّىت جا اختيار .شّاِء ان جي جتي خڪّىت ترىيو
ڪٍٽرونٍگ اٿارٽي „ُيۿ جيڪڏًُ خڪّىت جي خيال ۾ of

Amendment

ڪٍٽرونٍگ اٿارٽي طرفان ڪجَِ كاٌّن جي خالف ڪيّ Section 105 of
ويّ „ُي يا ڪرڻ جّ ارادو ڪيّ ويّ „ُي يا غّاىي ىفاد Sindh Ordinance
خالف „ُيۿ خڪّىت خڪو ذريػي ڪٍٽرونٍگ اٿارٽي No.XII of 1979
طرفان ڪًٍِ خڪو تي غيم کي ىهتّي ڪري شگِي ٿيۿ
ڪجَِ ڪرڻ کان ىٍع ڪري شگِي ٿي ۽ ڪٍٽرونٍگ
اٿارٽي کي اُڙو كدم کڻڻ الِء چئي شگِي ٿيۿ جيئً ةيان
ڪيّ ويّ ُجي.
 .105-Bيّٽيهٽي ةّرڊ )1( .خڪّىت يّٽيهٽي ةّرڊس
جّڏي شگِي ٿيۿ جيڪي چيئرىيً ۽ اُڙن شرڪاري ۽ غير
شرڪاري ىييترن تي ىظتيم ٌُّداۿ جًٍِ ۾ پتهڪ
يّٽيهٽي شروس ۾ خدىتّن شراٌجام ڎيٍدڏ ٌيائٍدا ةَ طاىم
ٌُّداۿ جيئً ان طرفان ىلرر ڪيا وڃًۿ اُڙن غالئلً ۾
جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
وضاخت ًُ .دفػَ جي ىلػد الِءۿ ىداوري “پتهڪ يّٽيهٽي
شروس” ۾ طاىم „ُي غّام کي ةجهيۿ گئس يا پاڻي جي
8

فراُيي ۽ غّام جي ضرورت ۽ غدت ۽ غفائي جّ ڪّ
ٌظام.”.
1979

 .14طيڊول  I۾:

جي

شٍڌ

(ٌ )1يتر  1جي شاىِّن داخالئً الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل „رڊيٍٍس ٌيتر XII
جي طيڊونز جي ترىيو

ةڻايّ ويٍدو:
“.1ڪراچي

 90ىييتر.

of

Amendment

ىيٽروپّنيٽً

(ىيئرۿ ڊپٽي ىيئر ۽  13ىييتر جٍرل of

Schedules

ڪارپّريظً

شيٽً تي چٌّڊيمۿ  3ىييتر اشپيظم Sindh Ordinance
شيٽً تيۿ ُاريً/ورڪرسۿ غّرتً ۽ No.XII of 1979
اكهيتً ُر ُڪ الِء ُڪ ىييترۿ ُر
ُڪ ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً
ىان)

.1.A

ضهػي ُر ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً الِء

ىيٌّصپم

ىييترن جّ اُڙو اٌگ جيئً خڪّىت

ڪارپّريظٍز”

طرفان طئي ڪيّ وڃي.

) (iiجريان ٌيتر  2جي شاىِّن داخال ۾ۿ نفظً “ڪارپّريظٍز
۽ ىيٌّصپم ڪييٽيز” وچ ۾ نفظ “ضهػي ىيٌّصپم
ڪارپّريظً کاٌصّاِء” طاىم ڪيا ويٍدا.
جي

شٍڌ

.15ڄاڻايم „رڊيٍس ۾ۿ طيڊول  IIالِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل 1979
„رڊيٍٍس ٌيتر XII
ةڻايّ ويٍدو:

جي طيڊول  IIجي

خػّ I-

“ڪو جيڪي ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً طرفان ئي خاص ترىيو
Amendment of
طّر تي ڪيا ويٍدا”
 .1ضهػي جي روڊنۿ پهيًۿ اشٽريٽ الئيٽس ۽ ةرشاتي Schedule II of
Sindh Ordinance
ٌانً جي ىٍػّةاةٍديۿ تركي ۽ ىرىت.
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No.XII of 1979

 .2اشپيظم ڊونپييٍٽ پروگرام
 .3ضهػي اٌدر شيّرن تركياتي/ىرىتي ڪيً جي
ڪّ„رڊيٍيظًۿ ىاٌيٽرٌگ ۽ شپرويزن
 .4خڪّىت طرفان ڄاڻايم ڪّس گِرن ۽ ڪيٽم
ڪانٌّيز جي ىرىت
 .5ىيڊيڪم ڪانيج ۽ ٽيچٍگ/خػّغي اشپتانّن
جِڙوڪ ڪراچي ىيڊيڪم ۽ ڊيٍٽم ڪانيجۿ
غتاشي طِيد اشپتالۿ شّڀراج ىيٽرٌٽي ُّمۿ شرفراز
طِيد اشپتالۿ اشپيٍصرس „ئي ُاشپيٽم
 .6ڪّڏَُ جي اشپتال ۽ اُڙا ٻيا ادارا جيئً خڪّىت
طرفان ةيان ڪيا وڃً
 .7زوالجيڪم گارڊٌسۿ شفاري پارڪۿ اڪّيريوۿ
اشپّرٽس ڪاىپهيڪس ۽ ةيچز
„ .8رٽ گيهريۿ ىيّزيو ۽ ىيٽروپّنيٽً الئتريري
 .9ىيٌّصپم واچ ايٍڊ وارڊ
.10

ةاَُ وشائڻ واريّن خدىتّن

.11

شّل ڊفيٍس

.12

ٽرئفڪ اٌجٍيئرٌگ

.13

کير جي فراُيي جّن اشڪييّن

.14

نيٍڊ ڪٍٽرول/خددخهيّن ُٽائڻ

.15

شّنڊ ويصٽ ىئٍيجييٍٽ

.16

كّىي ڎيًٍِ ىهِائڻ

.17

پرڎيِي ىػززيً/خاص ىِياًٌ جي „جيان

.18

ڪّ ٻيّ فٍڪظً جيڪّ خڪّىت شٌّپي
خػّ I-A
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ڪو جيڪي ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظٍز طرفان ئي ڪيا
ويٍدا
ىيٌّصپم ڪييٽيً جا شيّرا ڪو شّاِء اًٌِ جي جيڪي
خػي  I-۾ „ًُ
.16ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي طيڊول  V۾:

1979

) (aخػي  I-الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو

„رڊيٍٍس ٌيتر XII

خػّ I-

جي

شٍڌ

جي طيڊول  Vجي

ٽيڪسۿ ريٽسۿ ٽّنس ۽ فيس جيڪي ىيٽرو پّنيٽً
ڪارپّريظً طرفان الڳّ ڪيا ويٍدا

ترىيو
of

Amendment

 .1ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ايريا ۾ طيً جي „ىدٌيۿ Schedule V of
Sindh Ordinance

اشتػيال يا وڪري تي ٽيڪس

No.XII of 1979

 .2فائر ٽيڪس
 .3ڪٍزروٌصي ٽيڪس
 .4ڊريٍيج ٽيڪس
 .5جاٌّر ڪِڻ الِء فيس
خػّ I-A
ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظٍز طرفان الڳّ ٿيٍدڏ ٽيڪصزۿ
ريٽسۿ ٽرونس ۽ فيس
ىيٌّصپم ڪييٽيً طرفان ًُ „رڊيٍٍس تدت وغّني الئق
شيّريّن ٽيڪصز شّاِء ىيٽروپّنيٽً ڪارپّريظً طرفان
الڳّ ڪيم ۽ وغّل ڪيم ٽيڪصز جي.
) (bخػي  II-جي غٍّان الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ
ويٍدو܀
“ىيٌّصپم ڪييٽيز ۽ ٽائّن ڪييٽيز ۽ ڪارپّريظً طرفان
الڳّ ٿيٍدڏ ٽيڪصزۿ ريٽسۿ ٽّنسۿ ۽ فيس شّاِء ىيٽروپّنيٽً
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ڪارپّريظً جي”.
.17جيصتائيً ڪجَِ شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍسۿ
 1979جي ىتضاد ٌَ ُجي:
()a

ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظٍز الِء انيڪٽّرل
يٌّٽس خڪّىت طرفان واضح ڪيا ويٍدا܀

( )bشٍڌ ىڪاٌي خڪّىت (ترىيو) ايڪٽۿ 1996
جي الڳّ ٿيڻ کان فّري اڳ ڪو ڪٍدڏ ىيٽرو
پّنيٽً ڪارپّريظً ڪو جاري رکٍدي
جيصتائيً ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً ۽
ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظً جّڏيّن وڃً ۽
ڪو طروع ڪً܀
()c

ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً خڪّىت
جي ىٍظّري شانۿ ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً ۽
ضهػي ىيٌّصپم ڪارپّريظٍز جي شهصهي ۾ ىاني
شال  1995-96الِء ڪٿيم „ىدٌي ۽ خرچ جّ
ةيان تيار ڪٍدي܀

( )dخڪّىت اثاثا ۽ وشيال ةظيّل ىٍلّنَ ۽ غير ىٍلّنَ
ىهڪيت جي ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً ۽ ضهػي
ىيٌّصپم ڪارپّريظً ۾ اُڙي طريلي ۽ اُڙي
ٌصتت شان ورُائي شگِي ٿي جيئً ىٍاشب
شيجِي ۽ ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً ۽ ضهػي
ىيٌّصپم ڪارپّريظً ۾ خدىتّن شراٌجام ڎيڻ
الِء غيهدار ۽ ىالزم ىلرر ڪري شگِي ٿي.
()e

ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً تي غيهدر„ىد ڪرڻ
جي شهصهي ۾ جتي ڪا ڎکيائي شٍڌ ىڪاٌي
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خڪّىت (ترىيو) ايڪٽۿ  1996جي الڳّ ٿيڻ
جي ٻارًٌِ ىِيًٍ اٌدر پيض اچي ٿيۿ خڪّىت
اُڙي ڎکيائي کي ُٽائڻ الِء خاص ُدايتّن جاري
ڪري شگِي ٿي.

ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت
الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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