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 1891عنذھ فششیض آسڈیننظ،    ایکٹ جظ کے رسیعے 

آ  فششیض  گی،  جیغبکہ عنذھ  هیں تشهین کی جبئے
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هیں تشهین  کشنب ضشوسی ہوگیب ہے، جو  1891سڈیننظ، 

 ۔کہ اط طشح عے ہوگی

 اط کو اعطشح عے عول هیں الیب جبئے گب۔

1. (i) ذھ فششیض )تشهین ( ایکٹ، اط  ایکٹ کو عن

 کہب جبئے گب۔ 2111

 یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔ (2)

 

 

 
 

هیں، جظ کو اط  1891عنذھ فششیض آسڈیننظ، .2

بھی هزکوسہ آسڈیننظ کہبجبئے گب، بعذکے 

کے لیے، لفظ ‘ عنذ’پوسے آسڈیننظ هیں، لفظ 

 هتببدل ہوگب۔‘ عنذھ’

 

 

 هیں۔ 2هزکوسہ  آسڈیننظ کی دفعہ  .3

(i) (شقc)  کے بعذ هنذسجہ ریل کب اضبفہ کیبجبئے

 گب۔

(c-i’)عے هشاد   وہ فشد جظ کے ‘ یهبہی گیش

ببڈیض توبم گزسبغشکب توبم داسوهذاس پبلک واٹش 

بنیبدی  هچھلی کے شکبس پش ہو اوس جظ کی هیں

کوبئی کبرسیعہ هبہی  گیشی هیں عے حبصل کی 

 گئی کوبئی پش ہو۔

(ii) ( شقg ) لفظ اوس کے بعذ ‘ کینبل’هیں، لفظ

 کے توبم واٹش ببڈیض شبهل دوعشے هبہی گیشی 

 ئیں گے،کیئے جب

(iii) ( شقiکو ختن کیب جبئے گب۔ ) 
 

 کے لئیے هنذسجہ  3هیں، دفعہ هزکوسہ آسڈیننظ  .4

 هتببدل  ہونگے۔ ریل 

هبہی کے کبسوببس کے  هبہی  گیشی اوس  3’’ 

 کب اختیبس۔لیئے  الئغنض جبسی کشنے 

 عبم یب خبص حکن کے رسیعے حکوهت  (1)

ایغی ششائط اوس  پبنیوں هیں کچھ عواهی 

 

 
  (Preamble)توہیذ

 

هختصش عنواى اوس  

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 
 

کے عنذھ  آ  1980

کی  IIIسڈیننظ نوبش 

 تشهین ۔

Amendment of 

Sindh Ordinance 

No.III of 1980 

 

 
 

 

 عنذھ کے 1891

 کی III نوبش آسڈیننظ

 تشهین۔ کی 2 دفعہ

Amendment of 

section 2 of Sind 

Ordinance No.III 

of 1980 
 

 عنذھ کے 1891

 کی  III نوبش آسڈیننظ

 تشهین کی 3 دفعہ

Amendment of 

section 3 of 

Sindh Ordinance 

No.III of 1980 

 

 

 عنذھ کے 1891

 دفعہ III نوبش آسڈیننظ

 تشهین۔ کی 22

Amendment of 

section 27 of 
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ادائیگی پش ایغی فیظ کی  اوس ضوابط کے تحت 

شکبس کے جیغب  بیبى کیب گیب ہو، هچھلی کے 

 کشعکتی ہے۔جبسی  لیئےالئغنظ

کی (  اط  دفعہ کی پیشگی هنظوسی عے 2)

 گی۔ گئی توبم لیضص  سد ہو جبئیں
 

 (2کی ریلی دفعہ ) 22کی دفعہ هزکوسہ آسڈیننظ  .5

 ( کو ختن  کیب جبئے  گب۔1کی شق )
 

 
 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے  ایکٹ نوٹ: 

 لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔

Sindh Ordinance 

No.III of 1980 

 


