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THE PROVINCIAL MOTOR 

VEHICLES (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2000 
 ]۲۰۰۱جٌوسی  ۳[

آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے طوثبئی هوٹش گبڑیبں 

 هیں هضیذ تشهین کی جبئے گی۔ ۱۹۹۱آسڈیٌٌظ، 

هیں  ۱۹۹۱جیغب کہ طوثبئی هوٹش گبڑیبں آسڈیٌٌظ، 

 هضیذ تشهین کشًب هقظود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

والے  ۱۹۹۹اکتوثش  ۱۱طوثبئی اعیوجلی اوس جیغب کہ 

اػالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس 

 کے تحت هؼطل ہے؛ ۱ًوجش 

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودوٍ 

 طوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

لٰہزا اط لیئے، هٌذسجہ ثبال اػالى اوس پشوویضًل 

کب  ۱۹۹۹ھ پڑھیئے کبًغٹی ٹیوشي آسڈس کے عبت

، اوس ۹پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي )تشهین( آسڈس ًوجش 

اط علغلے هیں هلے ہوئے عبسے اختیبسات کو 

اعتؼوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ کے گوسًش ًے 

ثخوشی هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب 

 ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو طوثبئی هوٹش گبڑیبں )تشهین( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۰۰۰آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

هیں، جظ  ۱۹۹۱۔ طوثبئی هوٹش گبڑیبں آسڈیٌٌظ، ۲

کو اط کے ثؼذ ثھی هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کہب جبئے گب، 

کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے  A-116اط کی دفؼہ 

 عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

''116-A ( کوئی ایشاضی جظ کے ۱ٹکٹ ًظبم )

ثبسے هیں حکوهت ًے عشکبسی گضیٹ هیں 

ًوٹیفکیشي کے رسیؼے ثیبى کیب ہو، جظ پش اط دفؼہ 

کی گٌجبئشیں ًبفز ہوں، وہبں ایک وسدی هیں پولیظ 
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ػولذاس، جو ثڑے هٌشی کے ػہذے عے کن ًہ ہو، 

جت تک کچھ اط آسڈیٌٌظ یب وقتی طوس پش ًبفز کغی 

بد ًہ ہو، کغی ثھی شخض کو هوٹش قبًوى کے هتض

گبڑی کے علغلے هیں ثبسہویں شیڈول هیں ثیبى کشدٍ 

 کوئی جشم کشًے پش جشهبًہ لگب عکتب ہے۔

 J( کے تحت ایک پولیظ ػولذاس فبسم ۱(ریلی دفؼہ )۲)

هیں، چبس کبپیوں هیں چبسج شیٹ ثٌبئے گب، جیغے 

 پیشگی پہلے شیڈول هیں ثٌی ہوئی ہے، اوس کشے گب:

(a)  طوس پش اط کی ایک ًقل جواثذاس کو فوسی

دے گب، جو اط کی وطولی کی اپٌی دعتخظ 

یب اًگوٹھے کے ًشبى عے، جیغے هؼبهلہ 

 ہو، آگہی دے گب۔

(b)  چوثیظ گھٌٹوں کے دوساى چبسج شیٹ کی

دوعشی ًقل ػذالت کو ثھیجے گب، جظ کو 

 اط پش کبسسوائی کب دائشٍ اختیبس ہوگب۔

(c)  کی چوثیظ گھٌٹوں کے دوساى چبسج شیٹ

تیغشی ًقل ثیبى کشدٍ ایجٌغی کو ثھیجے گب، 

جہبں جواثذاس کو جشهبًہ جوغ کشواًب ہے؛ 

 اوس

(d) چوتھی ًقل سکبسڈ هیں سکھے گب۔ 

(اط دفؼہ کے تحت کیئے گئے جشم هیں صیش الضام ۳)

( ۲فشد اگش وٍ الضام کب دفبع کشًب ًہیں چبہتب، وٍ دفؼہ )

کے تحت اط کو چبسج شیٹ هلٌے والی تبسیخ کے 

ت یوم کے دوساى چبسج شیٹ هیں ثیبى کشدٍ جشم عب

کے لیئے جشهبًہ ًیشٌل ثیٌک آف پبکغتبى کی کغی 

ثھی ثشاًچ هیں ًقذ سقن کے رسیؼے هتؼلقہ پولیظ 

ػولذاس یب اط علغلے هیں ثیبى کشدٍ پولیظ اعٹیشي کو 

 آگہی کے ثؼذ ادا کشے گب۔

(جہبں صیش الضام شخض قظوس واس ثبثت ہو اوس ۱)

( کی ۳جشهبًہ ادا کشتب ہے اوس ریلی دفؼہ )ثیبى کشدٍ 

گٌجبئشوں پش ػول کشتب ہے تو اط کے خالف اط گٌبٍ 

 کے علغلے هیں کوئی هضیذ قذم ًہیں اٹھبیب جبئے گب۔

( هیں ثیبى کشدٍ طشیقیکبس کے ۳(اگش ریلی دفؼہ )۱)
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تحت جشهبًہ ادا ًہیں کیب جبتب تو پولیظ ػولذاس جو 

ے خالف ػذالت هیں چبسج لگب سہب ہوگب وٍ هجشم ک

شکبیت کشے گب، جظ کو اط جشم کے خالف 

 کبسسوائی کب دائشٍ اختیبس ہوگب۔

(حکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیؼے ثبسہویں شیڈول ۶)

هیں تشهین کش عکتی ہے تب کہ کوئی ًئی داخال اط 

علغلے هیں شبهل کی جب عکے یب تشتیت دی جب عکے 

 یب اط علغلے هیں هوجود کوئی داخال ختن کی جب

 عکے۔''

 ۔هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کے پہلے شیڈول هیں:۳

(a)  فبسم''J ضویوہ'' کے لیئے اط آسڈیٌٌظ کے 

I  هیں ثیبى کشدٍ فبسم کو هتجبدل ثٌبیب جبئے

 ؛ اوسگب

(b)  فبسم''Kکو ختن کیب جبئے گب۔ '' 

 
 

 II ضویوہ۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ هیں اط آسڈیٌٌظ کے ۱

هیں ثیبى کشدٍ ''ثبسہویں شیڈول'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے 

 گب۔

 -iگشداى 

 ”J“فبسم 

 (116A)هالحظہ کشیں دفؼہ 

 ____ کتبة ًوجش ______________  ٹکٹ ًوجش

 ________________________  هجشهو ں کب ًبم

 ________________________  هجشهوں کب پتہ 

 ___________________  ڈسئیوًگ الئغٌظ ًوجش

 _____________________  شٌبختی کبسڈ ًوجش

 __________  گبڑی کب قغن________  گبڑی ًوجش

 ___________  ٹشیفک عیکشي/خالف وسصی کی جگہ

 __________________  قغن/خالف وسصی کب کوڈ

 _________  وقت___________  جشم کی تبسیخ

 _____________ ___________ ثیبى کشدٍ جشهبًہ

 کی تشهین A-6دفؼہ 

Amendment of 

section 6-A of 

Sindh Act XXII 

of 1994 
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 دائشٍ اختیبس سکھٌے والی ػذالت

 __________________ 
 پولیظ اعٹیشي کب ًبم جظ کو

 ___________ ہے  دیٌیجشهبًہ کی ادائگی کی اطالع 

 ____________ هجشم کی دعتخظ/اًگوٹھے کب ًشبى 
ٹکٹ جبسی کشًے والے ػولذاس کی دعتخظ 

 __________ 

 دعتبویضات اگش لیئے گئے ہیں

هجشم کو ثیبى کشدٍ جشهبًہ کشاچی ًیشٌل ثیٌک کی 

جوغ کشاًب کغی ثھی ثشاًچ هیں عبت یوم کے دوساى 

پڑے گب، جظ هیں ًبکبم ہوًے پش دائشٍ اختیبس سکھٌے 

 والی ػذالت هیں کبسسوائی ہوگی۔

 فقط بینک کے استعمبل کے لیئے

 _______________  تبسیخ____________  ثشاًچ

( الفبظ هیں__________ ) وطول کشدٍ سوپے

 ________ 

 
                         عشکبسی هہش                      دعتخظ
 دعتخظ

 ثبسہواں شیڈول

 (A-116هالحظہ کشیں دفؼہ )

 -I حظہ
 ًقل و حشکت کی خالف وسصی

جشیبں 

 ًوجش

 جشهبًہ خالف وسصیبں

کشدٍ اعپیڈ کی حذ عے  هقشس .1

 صائذ
200.00/= 

 سوپے

پجلک عشوط کی گبڑی هیں  .2

اجبصت دیئے گئے افشاد عے 

 صائذ افشاد اٹھبًب

100.00/= 
 سوپے

 =/200.00)ہتھشادو/الیکٹشیکل( ٹشیفک  .3
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 سوپے عگٌل کی خالف وسصی

پجلک ٹشاًغپوسٹ گبڑیوں کی  .4

طشف عے اووسلوڈًگ 

 )عبهبى اٹھبًب(

100.00/= 
 سوپے

 =/100.00 آگے ًکلٌب، جہبں هٌغ ہو .5
 سوپے

دوعشی گبڑیوں کو ساعتہ  .6

 دیٌے هیں ًبکبهی
100.00/= 

 سوپے

ایوشجٌغی گبڑیوں کی ًقل و  .7

 حشکت هیں سکبوٹ ڈالٌب
50.00/= 

 سوپے

عبهبى ثھشًے کی گٌجبئش  .8

 کی پبثٌذی عے صائذ ثھشائی
100.00/= 

 سوپے

سات هیں ثغیش الئیٹ کے  .9

 گبڑی چالًب
100.00/= 

 سوپے

پش گبڑی  سوڈ کے غلظ عبئیڈ .10

 چالًب
100.00/= 

 سوپے

ٹشیفک عگٌلض کی خالف  .11

 وسصی
200.00/= 

 سوپے

سیلوی ٹشیک کی خبص  .12

 کشاعٌگ
50.00/= 

 سوپے

توبم قشیت عے پیچھب کشًب  .13

 اوس تیضی عے کٹ دیٌب
100.00/= 

 سوپے

کبلے/پوشیذٍ شیشوں عے  .14

گبڑی چالًب، جي عے گبڑی 

 کے اًذس ًظش ًب پڑے

200.00/= 
 سوپے

 =/100.00 ٹشیفک قطبسوں عے گزسًب .15
 سوپے

دوعشی ٹشیفک کے لیئے ہیڈ  .16

 الئیٹ ثٌذ کشًے هیں ًبکبهی
50.00/= 

 سوپے

وى وے اعٹشیٹ هیں غلظ  .17

 عبئڈ پش چالًب
100.00/= 

 سوپے
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هوڑ کبٹٌے کب اشبسٍ ثیبى  .18

کشدٍ هقظذ عے دوعشے 

 هقظذ کے لیئے اعتؼوبل کشًب

100.00/= 
 سوپے

جہبں  هٌغ کیب گیب ہو گبڑی  .19

 چالًب
50.00/= 

 سوپے

چیضوں کی غلظ طشیقے  .20

لوڈًگ/غلظ طشیقے ثھشی 

 ہوئی چیضیں

100.00/= 
 سوپے

الئیٹٌگ گھٹٌوں کی پبثٌذی  .21

 کشًے هیں ًبکبهی
50.00/= 

 سوپے

 =/100.00 ٹشیفک هیں سکبوٹ ڈالٌب .22
 سوپے

قبًوى کی ًشبًی کی پبثٌذی  .23

 ًبکبهیهیں 
50.00/= 

 سوپے

حفبظتی ہیلوٹ  کے ثغیش  .24

 هوٹش عبئیکل چالًب
50.00/= 

 سوپے

اعکول ثظ کے لیئے سکٌے  .25

 هیں ًبکبهی
50.00/= 

 سوپے

 =/50.00 هوڑ کبٹٌب جظ طشف هٌغ ہو .26
 سوپے

عیکھٌے والے ڈسائیوسوں  .27

 کی حفبظت هیں ًبکبهی
50.00/= 

 سوپے

اپٌے پیذل جبًے والوں کو  .28

ساعتے پش جبًے عے هحشوم 

 کشًب

100.00/= 
 سوپے

الپشواہی اوس غفلت عے  .29

 گبڑی چالًب
200.00/= 

 سوپے

ڈسئیوًگ الئغٌظ کے ثغیش  .30

 گبڑی چالًب
300.00/= 

 سوپے

 =/100.00 غیش سجغٹش شذٍ گبڑی چالًب .31
 سوپے
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اًشوسًظ کوسیج کے ثغیش  .32

 هوٹش گبڑی چالًب
50.00/= 

 سوپے

اعپیڈو هیٹش کے ثغیش یب  .33

خشاة اعپیڈو هیٹش عے گبڑی 

 چالًب

50.00/= 
 سوپے

ٹشاًغپوسٹ گبڑی هیں  .34

خطشًبک طشیقے عے هغبفش 

 اٹھبًب

100.00/= 
 سوپے

خطشًبک طشیقے عے  .35

 دسواصٍ کھولٌب
100.00/= 

 سوپے

خبص هوڑ کبٹٌب )غلظ لیي  .36

 عے هوڑ کبٹٌب(
50.00/= 

 سوپے

 =/50.00 اعتؼوبلخبص لیي کب  .37
 سوپے

خبهوشی والے صوى هیں ہبسى  .38

 ثجبًب
250.00/= 

 سوپے

 =/100.00 غلظ طشیقے عے پیچے لوٹٌب .39
 سوپے

 =/100.00 الئغٌظ دکھبًے عے اًکبس .40
 سوپے

ٹشیفک پولیظ کی طشف عے  .41

 سوکٌے پش ًہ سکٌب
100.00/= 

 سوپے

فٹٌظ عشٹیفکیٹ کے ثغیش  .42

 گبڑی چالًب
100.00/= 

 سوپے

ثیبى کشدٍ وصى کی حذ عے  .43

 صائذ عے گبڑی چالًب
100.00/= 

 سوپے

غیش هحفوظ حبلت هیں گبڑی  .44

 اعتؼوبل کشًب
100.00/= 

 سوپے

پشیشش/هیوصیکل ہبسى  .45

 اعتؼوبل کشًب
250.00/= 

 سوپے

 =/100.00قبًوى/قواػذ کی خالف وسصی  .46
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کشتے ہوئے گبڑی چالًب، جو 

ًہ  دوعشی طوست هیں ثیبى

 کیئے گئے ہوں

 سوپے

 =/200.00 دھواں ًکبلٌے والی گبڑیبں .47
 سوپے

ًبثبلغوں کی طشف عے گبڑی  .48

 چالًب
350.00/= 

 سوپے

 =/400.00 وٍ ہی غلطی دہشاًب .49
 سوپے

هٌذسجہ ثبال خالف وسصیوں  .50

 کی خالف وسصی
400.00/= 

 سوپے

 -IIحظہ 
گبڑی کھڑی کشًے کی خالف 

 وسصی

 

هیٹش عے  0.0سکبوٹ عے  .1

 دوس گبڑی کھڑی کشًب
50.00/= 

 سوپے

عبئیڈ واک پش گبڑی کھڑی  .2

 کشًب
50.00/= 

 سوپے

هیٹش  0.5دوعشی کبس عے  .3

عے کن کے اًذس گبڑی کھڑی 

 کشًب

50.00/= 
 سوپے

 =/100.00 صیجشا کشعٌگ پبط کشًب .4
 سوپے

هیٹش  ۳فبئش ہبئڈسًٹ عے  .5

عے کن هیں گبڑی کھڑی 

 کشًب۔

100.00/= 
 سوپے

 ۱۰فبئشًگ اعٹبپ ًشبى عے  .6

اًچ عے کن هیں گبڑی کی 

 پبسًگ

100.00/= 
 سوپے

اًچوں  ۱۰اًٹشعیکشي عے  .7

عے کن هیں گبڑی کھڑی 

 کشًے کی جگہ ثٌبًب

100.00/= 
 سوپے
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''جہبں گبڑی کھڑی ًہ کشًی  .8

 ہو'' وہبں گبڑی کھڑی کشًب۔
100.00/= 

 سوپے

داخال کے کغی احبطہ کی  .9

 پبط گبڑی کھڑی کشًب
100.00/= 

 سوپے

ایک ثظ اعٹبپ پو س غئیش  .10

 قبًوًی  گبڑی کڑی کشًب
100.00/= 

 سوپے

 =/100.00 پل پش پبسکٌگ .11
 سوپے

گبڑی کھڑے کشًے کے هیٹش  .12

عے هتؼلقہ جشم جو ہش آدھے 

گھٌٹے هیں ثڑھ سہب ہو، وٍ 

هوٹش پبسکٌگ کی خالف 

 وسصی ًہیں ہو گی۔

50.00/= 
 سوپے

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


