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(AMENDMENT) ORDINANCE, 

2002 

 ]2002 فشوسی 13[

ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ ایشیگشي اوس ڈسیٌج 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ 1991اتھبسٹی ایکٹ، 

ایکٹ، اوس ڈسیٌج اتھبسٹی جیغب کہ عٌذھ ایشیگیشي 

ضشوسی ہوگیب ہے، جظ کو اط  هیں تشهین کشًب  1991

 ؛طشح عے عول هیں الیب جبئے گب

والے  1999اکتوثش  14اوس جیغب کہ صوثبئی اعوجلی 

کبًغٹیٹیوشي ٓاسڈس ًوجش  اعالى کے تحت اوس پشوویضًل 

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

ہے کہ هوجودٍ اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي 

 ؛صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

ویضًل اعالى اوس پشلہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال 

 کے پشوویضًل  1999کبًغٹیٹوشي کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط علغلے هیں  19کبًغٹیٹوشي )تشهین( آسڈس ًوجش 

توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس التے ہوئے هلے ہوئے 

عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز 

 :کشًب فشهبتب ہے

ایٌڈ ڈسیٌج اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ ایشیگیشي  (1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2002اتھبسٹی )تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

 

 1991عٌذھ ایشیگشي اوس ڈسیٌج اتھبسٹی، ایکٹ، . 2

هیں، جظ کو اط کے ثعذ ثھی ایکٹ ہی کہب جبئے گب 

کے   (h) ( کی شق1کی ریلی دفعہ ) 4اط کی دفعہ 

 :لئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل  عوجھب جبئے گب

“(h)  کغبى تٌظیووں کے پبًچ ًوبئٌذے

اوس ایک گڈو عے عکھش ثیشاج کوبًڈ هیں 

ثیشاج کوبًڈ اوس ایک کوٹشی ثیشاج کوبًڈ 

، ثششطیکہ جہبں کغبى تٌظیوں ًہ عے

ثٌبئی گئی ہیں تو ایغے هیوجش اتھبسٹی کی 

 طشف عے هٌتخت کئے جبئیں گے۔

 هیوجشص

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى  اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  1991

کی  4کی دفعہ  IV ًوجش

 تشهین

Amendment of 

section 4 of Sindh 

Act No.IV of 1997 

 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  1991

کی   23 کی دفعہ IVًوجش

 تشهین

Amendment of 

section 23 of Sindh 

Act No.IV of 1997 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  1991

کی  22کی دفعہ  IVًوجش 
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( 2کی ریلی دفعہ ) 23ایکٹ کی دفعہ  ثیبى کئے گئے .3

کو “ چبس”کے لئے لفع  “دو”هیں، لفع  (aکی شق )

 هتجبدل عوجھب جبئے گب۔

 

 

 
 

ثبئے ”هیں، الفبظ  22ثیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ .4

 کو ختن کیب جبئے گب۔“ الص

 

 
کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت   آرڈیننسنوٹ: 

 ۔کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب

 تشهین

Amendment of 

section 26 of Sindh 

Act No.IV of 1997 

 


