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SINDH ACT NO.IV OF 1976 

 ترميم( )سنڌ موٽروهيڪلز سنڌ

 6791 ايڪٽ،

THE SINDH MOTOR VEHICLES 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 

1976 

 ] 1619 مارچ 30[

 موٽروهيڪلز پروانشل سان توسط جً ايڪٽ هن

 پيو ٿً ضروري ڪرڻ ترميم وڌيڪ ۾ 1691 آرڊيننس،

 وڃً. بڻايو قابل جً ڪرڻ نافذ ۾ صوبً سنڌ جيئن تى آهً،

 وڌيڪ ۾ 1691 آرڊيننس، موٽروهيڪلز پروانشل تى جيئن

 ۾ صوبً سنڌ جيئن تى آهً پيو ٿً ضروري ڪرڻ ترميم

 ڪيووڃً. نافذ

 -: ويندو ڪيو الڳو ٺاهً طرح هن کً جنون

 )سنڌ وهيڪلز وٽرم پروانشل کً ايڪٽ هن (1) .1

 ويندو. سڏيو 1619 ايڪٽ، ترميم(

 ٿيندو. نافذ الفور فً هًء   (2)

 

 بيان جتً ۾ 1691 آرڊيننس، وهيڪلز موٽر پروانشل .2

 ويو ڏنو طور جً حوالً ۾ 61 دفعى جً قانون ڪيل

 پيو اچً ۾ وچ جً ريلوي ۽ لفظ “A” آرٽيڪل آهً.

 جو ماڻوو ۾ )جنون “مينڊ ان اين” لفظن هاڻً ۾ جنون

 ڪيو استعمال طور متبادل کً هجً( نى دخل عمل

 وڃً.

 

 

 ۾...... 101 دفعى جً آرڊيننس ڪيل بيان .3

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تمويد

 

 

 

 

 ۽  عنوان مختصر

 شروعات

Short Title and 

commencement 

 

 پاڪستان مغربً 

  مجريى XIX  آرڊيننس

 61 دفعى جً 1691

 ترميم جً

Amendment of 

section 91 of 

West Pakistan 

Ordinance XIX 

of 1965 

  

 پاڪستان مغربً

  مجريى XIX  آرڊيننس

 101 دفعى جً 1691

  ترميم جً

Amendment of 

section 107 of 



 
3 

 

 

a) ”متبادل لفظ جا “سئو پنج” هاڻً بدران جً “سئو هڪ 

 وڃن. ڪيا استعمال طور جً

b) ”لفظ جو “هزار هڪ” هاڻً بدران جً “سئو پنج 

 ڪيووڃً. استعمال طور جً متبادل

 

 

 

 الء   واقفيت جً ماڻون عام ترجمو مذڪوره جو ايڪٽ نوٽ:

 سگوجً. ڪري نٿو استعمال ۾ ڪورٽ کً جنون آهً،

 

West Pakistan 

Ordinance XIX 

of 1965 

 


