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CONTROL (SINDH SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 1975 
 ]1421جٌْسي  11[

۾ الڳْ ڪشڻ الِء صْبي صٌڌ آسڊيٌٌش جٌِي رسيعي 

۾  1411ڪبٽي ڪٌٽشّل آسڊيٌٌش، اّلَِ پبڪضتبى 

 تشهين ڪئي ّيٌذي.

۾ الڳْ ڪشڻ الِء اّلَِ پبڪضتبى صْبي صٌڌ جيئي تَ 

ڪشڻ ّڌيڪ تشهين ۾  1411ڪبٽي ڪٌٽشّل آسڊيٌٌش، 

 ًُْذي؛آُي، جيڪب ُي سيت پئي ضشّسي ٿي 

۽ جيئي تَ صْببئي اصيوبلي جْ اجالس ُلٌذڙ ًَ آُي ۽ 

صٌڌ جْ گْسًش هطوئي آُي تَ هْجْدٍ حبلتي ۾ ٌُگبهي 

 قذم کڻڻ ضشّسي ٿي پيْ آُي؛

ُبڻي، تٌِي ڪشي، اصالهي جوِْسيَ پبڪضتبى جي 

( تحت هليل 1جي شق ) 123عبْسي آئيي جي آسٽيڪل 

ش ُيٺيْى اختيبسى کي اصتعوبل ۾ آڻيٌذي، صٌڌ جي گْسً

 آسڊيٌٌش جْڙي ًبفز ڪشڻ فشهبيْ آُي؛

ڪبٽي ڪٌٽشّل اّلَِ پبڪضتبى ( ُي آسڊيٌٌش کي 1).1

 صڏيْ ّيٌذّ. 1421)صٌڌ تشهين( آسڊيٌٌش، 

 (ُي فْسي طْس الڳْ ٿيٌذّ.2) 

 

صٌڌ صْبي ۾ الڳْ ڪشڻ الِء اّلَِ پبڪضتبى ڪبٽي .2

۾، جٌِي کي ُي کبًپِْء  1411ڪٌٽشّل آسڊيٌٌش، 

الِء ُيٺيْى  21آسڊيٌٌش صڏيْ ّيٌذّ، اى جي دفعَ ڄبڻبيل 

 هتببدل ًُْذ5ّ

( حڪْهت 1.)21“)ڪپَِ جي قيوت طئي ڪشڻ( 

ًْٽيفڪيشي رسيعي ڪپَِ يب ڪپَِ جي ٻج جي ڪٌِي 

بَ قضن جي قيوت ڪٌِي بَ ڪبٽي هبسڪيٽ يب ڄبڻبيل 

 عالئقي ۾ هقشس ڪشي يب طئي ڪشي صگِي ٿي.

ڪيل  ( تحت جبسي1(جيڪْ بَ ريلي دفعَ )2)

ًْٽيفڪيشي جي ڀڃڪڙي ڪٌذّ اى کي قيذ جي صزا ڏًي 

ّيٌذي، جيڪب ٻي صبلي تبئيي ّڌي صگِي ٿي يب ڏًڊ 

جيڪْ پٌجْيَِ ُزاس سپيي تبئيي ّڌي صگِي ٿْ يب ٻئي 

 ”.گڏ.
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کي صبڳئي دفعَ جي ريلي  22.ڄبڻبيل آسڊيٌٌش ۾، دفعَ 3

( طْس 1( طْس ًوبش ڏًْ ّيٌذّ ۽ ريلي دفعَ )1دفعَ )

 بعذ، ُيٺيي ريلي دفعَ کي شبهل ڪيْ ّيٌذ5ًّوبش ڏيڻ 

( تحت جبسي ڪيل 1(جيڪْ بَ ريلي دفعَ )2“)

ًْٽيفڪيشي جي ڀڃڪڙي ڪٌذّ اى کي قيذ جي صزا ڏًي 

ّيٌذي، جيڪب ٻي صبلي تبئيي ّڌي صگِي ٿي يب ڏًڊ 

جيڪْ پٌجْيَِ ُزاس سپيي تبئيي ّڌي صگِي ٿْ يب ٻئي 

 ”.گڏ.
 

م ماڻٍه جي وُٽ: آرڊيىىس جُ  مذڪُري تزجمُ عا

َاقفيت الِء آٌي جيڪُ ڪُرٽ ۾ استعمال وٿُ ڪزي 

 سگٍجي.

XX  َ22جي دفع 

 جي تبذيلي

Substitution of 

Section 27 of 

W.P Ordinance 

XX of 1966 

 


