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سندھ سول کورٹس )دوسزی تزمیم( 

 1891آرڈیننس، 

THE SIND CIVIL COURTS 

(SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1981 
 [2982 اگغت 9] 

اوس  2961عول کوسٹظ آسڈیٌٌظ  آسڈیٌٌظ، جظ عے عٌذھ 

هیں تشهین کی  2982)تشهین( آسڈیٌٌظ،  کوسٹظعٌذھ عول 

 جبئے گی۔ 

عول کوسٹظ آسڈیٌٌظ،  آسڈیٌٌظ کے رسیعے عٌذھاط 

 ، 2982اوس عٌذھ عول کوسٹظ )تشهین( آسڈیٌٌظ  2961

 هیں تشهین کشًب هقصود ہے۔

 ذسجہ ریل طشیقے عے تبذیل کیب جبئے گب۔جظ کو هٌ

کے  2982وقتی آئیي  اعالى اوسکے  2977جوالئی   5لہزا  

آسڈیٌٌظ کو بٌب بخوشی اط یل هیں گوسًش عٌذھ حکن کی تعو

 کش ًفبر فشهبتب ہے۔

عول کوسٹظ )دوعشی تشهین  کو عٌذھ  ( اط آسڈیٌٌظ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔  2982( آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

جظ کو اط کے بعذ  2961عٌذھ عول کوسٹظ آسڈیٌٌظ، ۔ ۲

هیں  فل اعٹبپ  7بھی آسڈیٌٌظ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

کولي کی جبئے گی اوس هٌذسجہ ریل پش وویضو کب  کی جگہ 

 ؛اضبفہ کیب جبئے گب

کے ًفبر عے قبل  2982عٌذھ عول کوسٹظ تشهین آسڈیٌٌظ “

کشاچی ڈعٹشکٹ کوسٹ هیں صیش التوا عوبعت توبم اصل 

هقذهبت اوس کبسوائیبں جي کی ویلیو ایک الکھ عے تجبوص 

جبئے گب۔ کشتی ہو، اى کو ہبئی کوسٹ کی طشف عے ًوٹبیب 

عوائے اى هقذهبت اوس کبسوائیبں کے جو هزکوسٍ ببال تشهین 

کے ًفبر کے بعذ ڈعٹشکٹ جج کشاچی کی عذالت هیں پیش 

کئے جبئیں گے جو پہلی ہی اط کوسٹ کے کی جبًب عے 

 ”طے کیبگیب ہے۔
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( کی شق 2کی ریلی دفعہ  ) 28۔  اط آسڈیٌٌظ کے دفعہ ۳

(a هیں )“چبط ہضاس سوپےپ“کی جگہ ” پچیظ ہضاس سوپے” 

 کو هتببدل بٌبیب جبئے گب۔

 

 

 4کی دفعہ  2982۔ عٌذھ عول کوسٹظ )تشهین( آسڈیٌٌظ، ۴

 کو حزف کشدیب جبئے گب۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے لئے  نوٹ: آرڈیننس 

 ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔

کی دفعہ  2982هجشیہ 

 کو حزف کیب جبئے گب

Omission of  

section 4 of  

Sindh Ordinance 

VI Of 1981 

 

 

 


