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 IIIىهتر ايڪٽ سيڌ جَ  3122

SINDH ACT NO.III OF 2011 

 3121 ايڪٽۿ )ترنيم( ڪَرٽس سَل سيڌ

THE SINDH CIVIL COURTS 

(AMENDMENT) ACT, 2010 
 ]3122فيتروري  35[

سيڌ سَل ڪَرٽس „رڊيييسۿ جيٍو ذريعي ايڪٽ 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 2693

۾ ترنيم  2693سيڌ سَل ڪَرٽس „رڊيييسۿ جيئو تً 

 ضروري ٿي پيَ „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛ڪرڻ 

 ان کي ٌو ريت عهل ۾ „ىدو وييدو:

سيڌ سَل ڪَرٽس )ترنيم( کي  ايڪٽ( ٌو 2). 2

 سڏيَ وييدو. 3121ايڪٽۿ 

 فَري طَر الڳَ ٿييدو.( ٌي 3) 

۾ۿ جيٍو کي  2693سيڌ سَل ڪَرٽس „رڊيييسۿ . 3

کاىپَِء ةً ڄاڻايل „رڊيييس سڏيَ وييدوۿ ان جي دفعً ٌو 

 الِء ٌيٺيو ريت نتتادل ٿييدو: 7

.ضلعي جج جي عدالت جَ اصل دائره اختيارۿ ٌو 7“

„رڊيييس نَجب يا وقتي طَر الڳَ ڪيٍو قاىَن نَجبۿ 

ضلعي جج جي عدالت جَ اصل دائره اختيار سَل 

ڪيسو ۽ ڪارروايو ۾ ةيا نلًٍ جي حد جي ٌَىدوۿ 

َاِء ڪراچي جي ضلعو جيۿ جتي سَل ڪيسو ۽ س

ڪارروائيو ۾ پيدرىٍو نليو رپيو کان وڌيڪ نلًٍ تي 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تهٍيد

 

 

 نختصر عيَان ۽ شروعات

Short title and 

commencement 

جي اولًٍ پاڪستان  2693

 7جي دفعً  II„رڊيييس ىهتر 

 جي ترنيم

Amendment of 

Section 7 of West 

Pakistan Ordinance 

No.II of 1962 
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 اصل دائره اختيار ٌاِء ڪَرٽ کي حاصل ٌَىدو:

ةشرطيڪ نٿي ڄاڻايل ڪجًٍ ةً سيڌ سَل ڪَرٽس 

جي الڳَ ٿيڻ کان اڳ ٌاِء  3121)ترنيم( ايڪٽۿ 

ڪَرٽ ۾ التَيٰ ٌيٺ ڪيٍو سَل ڪيس يا 

نتاثر ىً ڪيدو ۽ اٌڙا سهَرا سَل ڪارروائي کي 

ڪيس ۽ ڪارروايَن ٌاِء ڪَرٽ طرفان ٌاليَن 

 وييديَن ۽ فيصلَ ٻڌايَ وييدو.

” ٽيًٍ لک رپيا“۾ۿ لفظ  35ڄاڻايل „رڊيييس جي دفعً .4

سان تتديل ” پيدرىٍو نليو رپيا“جتي ةً اچوۿ لفظو 

 ڪيا وييدا.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  ايڪٽ ىَٽ:

 „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.

 

 

 

 

 

 

 

جي اولًٍ پاڪستان  2693

جي دفعً  II„رڊيييس ىهتر 

 جي ترنيم 24

Amendment of 

Section 24 of West 

Pakistan Ordinance 

No.II of 1962 

 


