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  2001نجصيً Iظيڌ „رڊيييط ىهتص 

SINDH ORDINANCE NO.I OF 2001 

 2000 „رڊيييطۿ )تصنيم( گاڎيَن نَٽص ؾَةائي

THE PROVINCIAL MOTOR 

VEHICLES (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2000 

 ]2001اپصيل  17[

ؾَةائي نَٽص گاڎيَن „رڊيييطۿ „رڊيييط جيٍو ذريػي 

 ۾ وڌيڪ تصنيم ڪئي وييسي. 1965

۾ وڌيڪ  1965ؾَةائي نَٽص گاڎيَن „رڊيييطۿ جيئو تً 

 „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىسي؛ پئيضصوري ٿي ڪصڻ تصنيم 

واري اغالن  1999„ڪٽَةص  14۽ جيئو تً ؾَةائي اظيهتلي 

نَجب نػعل  1تدت ۽ پصوويضىل ڪاىعٽيٽيَػو „رڊر ىهتص. 

 „ٌي؛

گَرىص نعهئو „ٌي تً نَجَده ؾَرتدال ۾ ظيڌ جَ ۽ جيئو تً 

 تڪڏو قسم کڻڻ ضصوري „ٌي؛

ٌاڻي تيٍو ڪصيۿ نٿي ڄاڻايل اغالن ۽ پصوويضىل 

جَ پصوويضىل  1999ڪاىعٽيٽيَػو „رڊر ظان گڎ پڏٌَ 

ان ظلعلي ۾ نليل  ۿ ۽9ڪاىعٽيٽيَػو )تصنيم( „رڊر ىهتص. 

ظهَرن ارتيارن کي اظتػهال ۾ „ڻييسيۿ ظيڌ جي گَرىص 

رَػيَء ظان ٌيٺيَن „رڊيييط جَڏي ىافش ڪصڻ فصنايَ 

 „ٌي:

ؾَةائي نَٽص گاڎيَن )تصنيم( „رڊيييط کي ( ٌو 1) .1
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 ظڎيَ وييسو. 2000„رڊيييطۿ 

 .ٌي فَري ظَر الڳَ ٿييسو(2)

 

۾ۿ جيٍو کي ٌو  1965ؾَةائي نَٽص گاڎيَن „رڊيييطۿ . 2

 A-116کاىپَِء ةً ڄاڻايل „رڊيييط ظڎيَ وييسوۿان جي دفػً 

 الِءۿ ٌيٺيو ريت نتتادل ةڻايَ وييسو:

“116-A ( ڪا ايصاضي جيٍو جي ةاري ۾ 1ٽڪيٽ ىظام )

خڪَنت ظصڪاري گضيٽ ۾ ىَٽيفڪيؼو ذريػي ڄاڻايَ 

ؼَن الڳَ ٌجوۿ اتي ٌجيۿ جيٍو تي ٌو دفػً جَن گيجائ

ٌڪ وردي ۾ پَليط غهلسارۿ جيڪَ وڎي نيؼي جي غٍسي 

کان گٍٽ ىً ٌجيۿ جيعتائيو ڪجًٍ ٌو „رڊيييط يا وقتي 

ظَر الڳَ ڪيٍو قاىَن جي نتضاد ىً ٌجيۿ ڪيٍو ةً ػزؽ 

کي نَٽص گاڎي جي ظلعلي ۾ ٻارٌيو ػيڊول ۾ ڄاڻايل ڪَ 

 ڎوًٌ ڪصڻ تي نَقػي تي ڎىڊ وجٍي ظگٍي ٿَ.

چئو ۾ۿ  Jفارم  ( تدت ٌڪ پَليط غهلسار1ي دفػً )(ذيل2)

پٍصيو ػيڊول  ۾ ۾  چارج ػيٽ ٺاٌييسوۿ جيئو اڳ ڪاپيو

 ۾ ٺٍيل „ٌيۿ ۽ ڪيسو:

(a)  فَري ظَر تي ان جي ٌڪ ىقل جَاةسار کي ڎييسوۿ

جيڪَ ان جي وؾَلي جي پيٍيجي ؾديح يا „ڱَٺي جي 

 ىؼان ظانۿ جيئو نػانلَ ٌجيۿ „گاٌي ڎييسو.

(b)  ًٍڪالڪو اىسر چارج ػيٽ جَ ٻيَ ىقل غسالت چَوي

کي اناڻييسوۿ جيٍو کي ان تي ڪارروائي جَ دائصه ارتيار 

 ٌَىسو.

(c)  چَويًٍ ڪالڪو دوران چارج ػيٽ جي ٽيو ىقل ةيان

ڪيل ايجيعي ڎاىٍو اناڻييسوۿ جتي جَاةسارن کي ڎىڊ جهع 

 ػصوغات

Short title and 

commencement 

جي ظيڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي تصنيم 2دفػً 

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Act XXII 

of 1994 
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 ڪصائڻَ „ٌي؛ ۽

(d) .چَٿيو ڪاپي رڪارڊ ۾ رکيسو 

ڪيل ڎوًٌ ۾ الضام ٌيٺ „يل ناڻٍَ ( ٌو دفػً تدت 3)

( 2جيڪڎٌو اٌَ الضام جَ دفاع ڪصڻ ىٿَ چاٌيۿ اٌَ دفػً )

تدت کيط چارج ػيٽ نلڻ واري تاريذ کان ظتو ڎييٍو 

اىسر چارج ػيٽ ۾ ڄاڻايل ڎوًٌ الِء ڎىڊ ىيؼيل ةئيڪ „ف 

پاڪعتان جي ڪيٍو ةً ةصاىچ ۾ روڪ رقم ذريػي الڳاپيل 

ةيان ڪيل پَليط اظٽيؼو پَليط غهلسار يا ان ظلعلي ۾ 

 کي „گاٌي ةػس ادا ڪيسو.

جتي الضام ٌيٺ „يل ػزؽ ڎوٌي ثاةت ٿئي ۽ ةيان ( 4)

( جي گيجائؼو تي 3ڪيل ڎىڊ ادا ڪصي ٿَ ۽ ذيلي دفػً )

غهل ڪصي ٿَ تً ان رالف ان ڎوًٌ جي ظلعلي ۾ ڪَ وڌيڪ 

 قسم ىً کييَ وييسو.

( ۾ ةيان ڪيل ظصيقيڪار 3( جيڪڎٌو ذيلي دفػً )5)

جب ڎىڊ ادا ىً ٿَ ڪيَ وڃي تً پَليط غهلسار جيڪَ نَ

چارج لڳائي رٌيَ ٌَىسو اٌَ ڎوٌيَء رالف غسالت ۾ 

ػڪايت ڪيسوۿ جيٍو کي ان ڎوًٌ رالف ڪارروائي جَ 

 دائصه ارتيار ٌَىسو.

خڪَنت ىَٽيفڪيؼو ذريػي ٻارىٍيو ػيڊول ۾ تصنيم ( 6)

ڪصي ظگٍي ٿي تً جييئ ڪا ىئيو دارال ان ظلعلي ۾ 

صي ظگٍجي يا تصتيب ڎئي ظگٍجي يا ان ظلعلي ػانل ڪ

 ”۾ نَجَد ڪا دارال رتم ڪصي ظگٍجي.

 .ڄاڻايل „رڊيييط جي پٍصيو ػيڊول ۾:3

(a) “ فارمJ ” ضهيهيالِء ٌو „رڊيييط جي I  ۾ ةيان ڪيل

 فارم کي نتتادل ةڻايَ وييسو؛ ۽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي ظيڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي تصنيم 3دفػً 
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(b) “ فارمK ”.کي رتم ڪيَ وييسو 

 

 

 

۾ ڄاڻايل  II ضهيهي.ڄاڻايل „رڊيييط ۾ ٌو „رڊيييط جي 4

 کي نتتادل ةڻايَ وييسو.” ٻارٌيو ػيڊول“

 -iگصدان

 ”J“فارم 

 (116A)ڎظَ دفػً 

 ٽڪيٽ ىهتص ______________ ڪتاب ىهتص____ 

 ڎوٌاريو جَ ىالَ ________________________ 

 ڎوٌاريو جَ پتَ ________________________ 

 ڊرائيَىگ الئعيط ىهتص ___________________ 

 ظڃاڻپ ڪارڊ ىهتص _____________________ 

 گاڎي ىهتص ________ گاڎي جَ قعم __________ 

 ڀڃڪڏي جَ ٌيڌ/ٽصئفڪ ظيڪؼو ___________ 

 ڀڃڪڏي جَ ڪَڊ/قعم __________________ 

 ڎوًٌ جي تاريذ ___________ وقت _________ 

 ةيان ڪيل ڎىڊ ________________________ 

 غسالت __________________ دائصه ارتيار رکيسڏ 

 پَليط اظٽيؼو جَ ىالَ جيٍو کي

 „ٌي ___________  ڎيڻَڎىڊ جي ادائگي جَ اظالع 

 ىؼان ____________  ؾديح/„ڱَٺي جَڎوٌاري جي 

 __________  جي ؾديحغهلسار ٽڪيٽ جاري ڪيسڏ 

 ڪاغش جيڪڎٌو ورتا ويا „ٌو

Amendment of 

section 3 of 

Sindh Act XXII 

of 1994 

جي ظيڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي تصنيم A-6دفػً 

Amendment of 

section 6-A of 

Sindh Act XXII 

of 1994 
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ڎوٌاري کي ةيان ڪيل ڎىڊ ڪصاچي جي ىيؼيل ةئيڪ جي 

ڪيٍو ةً ةصاىچ ۾ ظتو ڎييٍو اىسر جهع ڪصائڻَ پَىسوۿ 

جيٍو ۾ ىاڪام ٿيڻ تي دائصه ارتيار رکيسڏ غسالت ۾ 

 ٿييسي. ڪارروائي

 فقط ةئيڪ جي اظتػهال الِء

 ةصاىچ ____________ تاريذ _______________ 

 وؾَل ڪيل رپيا __________ )لفظو ۾( ________ 

 

 ٺپَ                         ؾديح ؾديح                      ظصڪاري

 ٻارٌَن ػيڊول

 (A-116)ڎظَ دفػً 

 -Iخؿَ 

 چصپص جي ڀڃڪڏي

جصيان 

 ىهتص

 ڎىڊ ڀڃڪڏيَن

ڪيل اظپيڊ جي خس کان  نقصر .1

 وڌيڪ

200.00/= 

 رپيا

پتلڪ ظصوس جي گاڎيَء ۾ اجازت  .2

 ڎىل ناڻٍو کان وڌيڪ ناڻٍَ کڻڻ

100.00/= 

 رپيا

ٽصئفڪ  )ٌٿصادو/اليڪٽصيڪل( .3

 ظگيل جي ڀڃڪڏي 

200.00/= 

 رپيا

ظصفان  پتلڪ ٽصاىعپَرٽ گاڎيو .4

 (اوور لَڊىگ )ظانان ڍوئڻ

100.00/= 

 رپيا

 =/100.00 اڳ ڪڍڻۿ جتي نيع ٿيل ٌجي .5

 رپيا
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 =/100.00 ٻيو گاڎيو کي رظتَ ڎيڻ ۾ ىاڪاني .6

 رپيا

ايهصجيعي گاڎيو جي چصپص ۾  .7

 رڪاوٽ وجٍڻ

50.00/= 

 رپيا

ظانان ڀصڻ جي گيجائغ جي  .8

 پاةيسي کان وڌيڪ ڀصائي

100.00/= 

 رپيا

 =/100.00 رات ۾ ةيا الئيٽ جي گاڎي ٌالئڻ .9

 رپيا

 =/100.00 روڊ جي غلط پاظي گاڎي ٌالئڻ .10

 رپيا

 =/200.00 ٽصئفڪ ظگيلض جي ڀڃڪڏي .11

 رپيا

ريلَي ٽصيڪ جي راص  .12

 ڪصاظيگ

50.00/= 

 رپيا

پٺيان لڳڻ يا تيضي تهام ويجٍَ کان  .13

 ظان ڪٽ ڎيڻ

100.00/= 

 رپيا

ڪارن/ڍڪيل ػيؼو ظان گاڎي  .14

ٌالئڻۿ جو ظان گاڎيَء ۾ اىسر ىظص ىً 

 پَي

200.00/= 

 رپيا

 =/100.00 ٽصئفڪ قعارن تان ٽپڻ .15

 رپيا

ٻي ٽصئفڪ الِء ٌيڊ الئيٽ ةيس  .16

 ڪصڻ ۾ ىاڪاني

50.00/= 

 رپيا

 =/100.00 ٌالئڻون وي اظٽصيٽ ۾ غلط پاظي  .17

 رپيا



 
8 

نَڏ ڪاٽڻ جَ اػارو ةيان ڪيل  .18

نقؿس کان ٻئي نقؿس الِء اظتػهال 

 ڪصڻ

100.00/= 

 رپيا

گاڎي جتي نيع ڪيَ ويَ ٌجي اتي  .19

 ٌالئڻ

50.00/= 

 رپيا

ػيو جي غلط ظصيقي لَڊىگ/غلط  .20

 ظصيقي ڀصيل ػيَن

100.00/= 

 رپيا

جي پاةيسي الئيٽيگ ڪالڪو جَ  .21

 ۾ ىاڪاني ڪصڻ 

50.00/= 

 رپيا

 =/100.00 ٽصئفڪ ۾ رڪاوٽ وجٍڻ .22

 رپيا

۾  پاةيسيقاىَن جي ىؼاىي جي  .23

 ىاڪاني

50.00/= 

 رپيا

خفاظتي ٌيلهٽ کاىعَاِء نَٽص  .24

 ظائيڪل ٌالئڻ

50.00/= 

 رپيا

 =/50.00 اظڪَل ةط الِء ةيٍڻ ۾ ىاڪاني .25

 رپيا

نَڏ ڪاٽڻ جيٍو ظصف نيع ڪيل  .26

 ٌجي

50.00/= 

 رپيا

ظيکڏاٽ ڊرائيَرن جي خفاظت ۾  .27

 ىاڪاني

50.00/= 

 رپيا

پيڌ وييسڏن کي پيٍيجي دڳ تي  .28

 وڃڻ کان ندصوم ڪصڻ

100.00/= 

 رپيا

 =/200.00 الپصواًٌ ۽ غفلت ظان گاڎي ٌالئڻ .29

 رپيا
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ڊرائيَىگ الئعيط کاىعَاِء گاڎي  .30

 ٌالئڻ

300.00/= 

 رپيا

 =/100.00 ٌالئڻ اڻ رجعٽص ٿيل گاڎي .31

 رپيا

اىؼَرىط ڪَريج کاىعَاِء نَٽص  .32

 گاڎي ٌالئڻ

50.00/= 

 رپيا

اظپيڊو نيٽص کاىعَاِء يا رصاب  .33

 اظپيڊو نيٽص ظان گاڎي ٌالئڻ

50.00/= 

 رپيا

ٽصاىعپَرٽ گاڎيَء ۾ رعصىاڪ  .34

 ظصيقي ظام نعافص کڻڻ

100.00/= 

 رپيا

 =/100.00 رعصىاڪ ظصيقي ظان دروازو کَلڻ .35

 رپيا

راص نَڏ ڪاٽڻ )غلط ليو نان نَڏ  .36

 ڪاٽڻ(

50.00/= 

 رپيا

 =/50.00 راص ليو جَ اظتػهال .37

 رپيا

 =/250.00 رانَػي واري زون ۾ ٌارن وڄائڻ .38

 رپيا

 =/100.00 ظان پٺتي نَٽڻغلط ظصيقي  .39

 رپيا

 =/100.00 الئعيط ڎيکارڻ کان اىڪار .40

 رپيا

ظصفان روڪڻ تي ىً ٽصئفڪ پَليط  .41

 ةيٍڻ

100.00/= 

 رپيا

 =/100.00فٽييط ظصٽيفڪيٽ کاىعَاِء گاڎي  .42
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 رپيا ٌالئڻ

ةيان ڪيل وزن جي خس کان وڌيڪ  .43

 ظان گاڎي ٌالئڻ

100.00/= 

 رپيا

غيص ندفَظ خالت ۾ گاڎي اظتػهال  .44

 ڪصڻ

100.00/= 

 رپيا

پصيؼص/نيَزيڪل ٌارن اظتػهال  .45

 ڪصڻ

250.00/= 

 رپيا

قاىَن/قاغسن جي ڀڃڪڏي ڪيسي  .46

گاڎي ٌالئڻ جيڪي ٻي ؾَرت ۾ 

 ةيان ىً ڪيا ويا ٌجو

100.00/= 

 رپيا

 =/200.00 دوىٍَن ڪڍىسڏ گاڎيَن .47

 رپيا

 =/350.00 گاڎي ٌالئڻظصفان ىاةالغو  .48

 رپيا

 =/400.00 ظاڳي ڀڃڪڏي دٌصائڻ .49

 رپيا

 =/400.00 نٿيو ڀڃڪڏيو جي رالف ورزي .50

 رپيا

 -IIخؿَ  

 جي ڀڃڪڏيگاڎي ةيٍارڻ 

 

نيٽص کان پصي  0.5رڪاوٽ کان  .1

 گاڎي ةيٍارڻ

50.00/= 

 رپيا

 =/50.00 گاڎي ةيٍارڻظائيڊ واڪ تي  .2

 رپيا

 =/50.00نيٽص کان گٍٽ ۾  0.5ٻي ڪار کان  .3
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 رپيا گاڎي ةيٍارڻ

 =/100.00 گاڎي ةيٍارڻزيتصا ڪصاظيگ تي  .4

 رپيا

نيٽص کان گٍٽ  3فائص ٌائڊرىٽ کان  .5

 گاڎي ةيٍارڻ۾ 

100.00/= 

 رپيا

اىچو  10فائص اظٽاپ ىؼان کان  .6

 گاڎي ةيٍارڻکان گٍٽ ۾ 

100.00/= 

 رپيا

اىچو کان  10اىٽصظيڪؼو کان  .7

 گاڎي ةيٍارڻگٍٽ ۾ 

100.00/= 

 رپيا

اتي ” جتي گاڎي ةيٍارڻي ىً ٌجي“ .8

 گاڎي ةيٍارڻ

100.00/= 

 رپيا

گاڎي ڪيٍو اخاظي جي دارال وٽ  .9

 ةيٍارڻ

100.00/= 

 رپيا

ٌڪ ةط اظٽاپ تي غيص قاىَىي  .10

 ظَر گاڎي ةيٍارڻ

100.00/= 

 رپيا

 =/100.00 گاڎي ةيٍارڻپل تي  .11

 رپيا

پارڪيگ نيٽص ظان الڳاپيل ڎوًٌ  .12

جيڪَ ٌص اڌ ڪالڪ ۾ وڌي رٌيَ 

ٌجيۿ اٌا نَٽص پارڪيگ جي 

 ڀڃڪڏي ىً ٌَىسي

50.00/= 

 رپيا

 

نشڪَره تصجهَ غام ناڻٍو جي واقفيت  جَ „رڊيييط  ىَٽ:

 الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اظتػهال ىٿَ ڪصي ظگٍجي

 


