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سندھ اسپورٹس بورڈ (تزمیم) آرڈیننس،
8914
THE SINDH SPORTS
)(AMENDMENT
ORDINCNANCE, 1984
تمہیذ )(Preamble

]05اکتوبش [0894

ٓاسڈیىىش جش کے توصط صے صىذھ اصپوسٹش بوسڈ
ٓاسڈیىىش 0891 ،میں تشمیم کی جبئے گی۔
اس کے رسیعے صىذھ اصپوسٹش بوسڈ ٓاسڈیىىش0891 ،
میں تشمیم کشوب مقصود ہے۔ جش کو اصطشح صے عمل میں

الیب جبئے گب۔
لہزا اة اس لئے  5جوالئی  ،0811کے اعالن اوس پشوویزول
کبوضٹی ٹیوشه آسڈس 0890 ،کی سوشىی میں گوسوش صىذھ وے
بخوشی مىذسجہ ریل آسڈیىىش بىب کش وبفز فشمبتب ہے۔

۱۔ ( )۱اس ٓاسڈیىىش کو صىذھ اصپوسٹش بوسڈ
(تشمیم) ٓٓ سڈیىىش  0894کہب جبئے گب۔

( )۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔

۲۔ صىذھ اصپوسٹش بوسڈ ٓاسڈیىىش 0891 ،کی دفعہ  4کے
تحت۔
( )Aریلی دفعھ ( )0میں شق ( )II-Aکے بعذ مىذسجہ
ریل وئی شقیں شبمل کی جبئے گی-:
ہبوصىگ
) (B-IIصیکشیٹشی حکومت صىذھ ،بشائے ٔ
ٹبون پالوىگ دیہی تشقیبتی اوس مقبمی حکومت
ٔ
ڈیولپمیىٹ۔ میمبش
میمبش
) (C-IIمیئش کشاچی
میٹشو پولیٹه کبسپوسیشه۔
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عىوان

اوس

مختصش
ششوعبت
Short Title and
commencement

صىذھ ٓاسڈیىىش  IIIمجشیہ
 0891کی دفعہ  4کی
تشمیم۔
AMENDMENT
OF
SECTION 4 OF SINDH
ORDINANCE III OF
1980

( )D-IIمیئش حیذس ٓاببد
میووضپل کبسپوسیشه۔
میمبش
( )E-IIمیئش صکھش
میووضپل کبسپوسیشه؛
( )Bریلی دفعہ ( ،)2کے بعذ مىذسجہ ریل وئی ریلی
دفعہ کو شبمل کیب جبئے گب۔
”( )2-Aگوسوش بوسڈ کی تشکیل تبذیل کشوے
کے لئے ووٹی فکیشه کے رسیعے کضی شخص
کو بطوس صشکبسی یب غیش صشکبسی سکه مقشس
کش صکتب ہے۔“
میمبش

نوٹ :آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لئے ہے ،جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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