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 0202نجريً  VIشيڌ ايڪٽ ىهبر 

SINDH ACT NO.VI OF 2010 

 0202 ايڪٽۿ ترنيم( )ٻي حڪَنت نڪاىي شيڌ

THE SINDH LOCAL GOVERNMENT 

(SECOND AMENDMENT) ACT, 2010 

 ]0202اپريل  01[

شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ ايڪٽ جيٍو ذريعي 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 0220

۾ ترنيم  0220نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ جيئو تً 

 ٌَىدي؛ڪرڻ ضروري ٿي پئي آٌيۿ جيڪا ٌو ريت 

 ان کي ٌو ريت عهل ۾ آىدو وييدو:

 ٻيشيڌ نڪاىي حڪَنت )کي ( ٌو ايڪٽ 0) .0

 شڏيَ وييدو. 0202ترنيم( ايڪٽۿ 

 .ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو( 0) 

 

-179جي دفعً  0220شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ  .0

A ( ًالِء ٌيٺيو ريت نتبادل ٿييدو:3۾ۿ ذيلي دفع ) 

بشهَل لَڪل حڪَنت شَل شروىٽس نيجٍان ( 3“)

گَرىهييٽ ڊپارٽهييٽ جي نالزنوۿ شيڌ شرڪار جي نالزنو 

۽ شيڌ ڪائَىصلس يَىيفائيڊ گريڊن جي عهلدارن نان 

ايڊنيصٽريٽر نقرر ڪيديۿ جيڪي پيٍيجَن ذنيَاريَن 

شراىجام ڏييدا ۽ پيٍيجي الڳاپيل لَڪل گَرىهييٽ ۾ 

ىاظهو جا اختيار اشتعهال ڪيداۿ تان جَ ىَان چَىڊيل ىاظم 

 ٍيجي عٍدي جَ قصم کڻو.پي

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تهٍيد

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي شيڌ  0220

آرڊيييس ىهبر 

XXVII  ًجي دفع

179-A جي ترنيم 

Amendment in 

Section 179-A 

of Sindh 

Ordinance 

No.XXVII of 
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بشرطيڪ ضلعي حڪَنت جي شلصلي ۾ ايڊنيصٽريٽر 

۽ ان کان نٿي وارن آفيصرن نيجٍان  01بييادي اشڪيل 

نقرر ڪيا وييدا ۽ تعلقي ۽ ٽائَن ايڊنيصٽريشيز جي 

۽ ان کان نٿي وارن  01ۿ 01شلصلي ۾ بييادي اشڪيل 

 آفيصرن نيجٍان نقرر ڪيا وييدا.

عَاني نفادن وٽان ڪيٍو بشرطيڪ وڌيڪ تً حڪَنت 

ايڊنيصٽريٽر کي بدلي ڪري شگٍي ٿي يا بد ٌلت جي بيياد 

تي شيدس خالف ڪارروائي ڪري شگٍي ٿي ۽ شيدس 

 جڳًٍ تي ٻيَ عهلدار نقرر ڪري شگٍي ٿي.

کي  0202ترنيم( آرڊيييسۿ ٻي شيڌ نڪاىي حڪَنت ).3

 نيصَخ ڪيَ وڃي ٿَ.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  ايڪٽ ىَٽ:

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيصَخي

Repeal 

 


