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 2002نجريً  IVشيڌ „رڊيييس ىهتر 
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 ]2002 جيَري 22[

 1793شيڌ شرڪاري نالزم ايڪٽۿ جيٍو ذريعي „رڊيييس 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي.

۾ ترنيم  1793شيڌ شرڪاري نالزم ايڪٽۿ جيئو تً 

 ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛„ ضروري ٿي پئيڪرڻ 

واري  1777„ڪٽَةر  14تً صَةائي اشيهتلي ۽ جيئو  

نَجب  1اعالن تحت ۽ پروويزىل ڪاىصٽيٽيَشو „رڊر ىهتر. 

 نعطل „ٌي؛

۽ جيئو تً شيڌ جَ گَرىر نطهئو „ٌي تً نَجَده صَرتحال ۾ 

 تڪڙو قدم کڻڻ ضروري „ٌي؛

ٌاڻي تيٍو ڪريۿ نٿي ڄاڻايل اعالن ۽ پروويزىل 

پروويزىل جَ  1777ڪاىصٽيٽيَشو „رڊر شان گڏ پڙٌَ 

ۿ ۽ ان شلصلي ۾ نليل 7ڪاىصٽيٽيَشو )ترنيم( „رڊر ىهتر. 

شهَرن اختيارن کي اشتعهال ۾ „ڻييديۿ شيڌ جي گَرىر 

خَشيَء شان ٌيٺيَن „رڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ 

 „ٌي:

شيڌ شرڪاري نالزم )ترنيم( „رڊيييس کي ( ٌو 1)  .1

 شڏيَ وييدو. 2002„رڊيييسۿ 

 .ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو(2)
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نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 
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کاىپَِءۿ  7۾ۿ دفعً  1793شيڌ شرڪاري نالزم ايڪٽۿ . 2

 ٌيٺيو ىئيو دفعً شانل ڪئي وييدي:

“9-A َجيصتائيو ڪجًٍ ٌو ايڪٽ يا وقتي طَر الڳ .

ڪيٍو ٻئي قاىَن يا ڪيٍو عدالت جي فيصلي جي نتضاد 

ىً ٌجيۿ تيصتائيو ٌڪ شرڪاري نالزم  جيٍو پيٍيجَن 

جَ ڪم ڪيَ ٌجي يا ذنيَاريَن ىڀائڻ دوران ڪَ ةٍادري 

پيٍيجي ذنيَاري کان عالوه اضافي ڪارڪردگي ڏيکاري 

ٌجيۿ ان کي „ئَٽ „ف ٽرن پرونَشو يا اىعام يا اعزاز ان 

 ”.شلصلي ۾ ڏئي شگٍجي ٿَۿ جيئو ةيان ڪيَ ويَ ٌجي.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ  „رڊيييس ىَٽ:

 الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

commencement 

جي شيڌ  1793

جي دفعً  XIVايڪٽ 

 جي ترنيم 7

Amendment of 

section 9 of 

Sindh Act 

No.XIV of 1973 

 
 

 

 


