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 9113 آرڊيننس، )ترميم( بورڊ اسپورٽس سنڌ

THE SINDH SPORTS BOARD 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1993 

 (CONTENTS) فورست

  (Preamble)تمويد

 . مختصر عنوان ۽ شروعات1

Short Title and commencement 

 ترميم جً 4 دفعى جً 1891 مجريى VIII آرڊيننس سنڌ .2

Amendment of section 4 of Sindh Ordinance VIII of 1980 
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OF 1993 

 )ترميم( بورڊ اسپورٽس سنڌ

 9113 آرڊيننس،

THE SINDH SPORTS BOARD 

(AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1993 
 [1883 مئً 31] 

 س،آرڊينن بورڊ اسپورٽس سنڌ ذريعً جً جنون آرڊيننس

 ويندي. ڪئً ترميم ۾ 1891

 ترميم ۾ 1891 آرڊيننس، بورڊ اسپورٽس سنڌ تى جيئن

 آهً؛ پيو ٿً ضروري ڪرڻ

 ۽ آهً رهيو هلً نى اجالس جو اسيمبلً صوبائً تى جيئن

 هنگامً ۾ حالتن موجوده تى آهً  مطمئن گورنر جو سنڌ

 آهً. پيو ٿً ضروري  کڻڻ  قدم

 آئين جً پاڪستان جمووريى اسالمً ڪري، تنون هاڻً

 کً اختيارن مليل موجب (1) شق جً 129 آرٽيڪل جً

 جوڙي آرڊيننس هيٺيون گورنر جً سنڌ آڻيندي ۾ استعمال

 :آهً فرمايو ڪرڻ نافذ

 )ترميم( بورڊ اسپورٽس کً آرڊيننس هن (1)  .1

 ويندو. سڏيو 1883 آرڊيننس،

 1883 مارچ 23 ۽ ٿيندو الڳو طور اهوفوري (2)

 ويندو. سمجويو الڳو کان

 
 4 دفعى جً 1891 آرڊيننس، بورڊ اسپورٽس سنڌ .2

 -۾

 ڄاڻايل هيٺ کانپوء    (II-A) آئٽم ۾ (،1) دفعى ذيلً (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (Preamble)تمويد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مختصر عنوان ۽ 

 شروعات

Short Title and 

commencement 

 

 VIII آرڊيننس سنڌ

 جً 1891 مجريى

 ترميم جً 4 دفعى

Amendment of 

section 4 of 

Sindh 
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 ويندو. ڪيو شامل کً

” (II-AA)  ڪلچر سنڌ گورنمينٽ آف سيڪريٽري 

 “ ڊپارٽمينٽ  ٽوئرازم اينڊ

 
  متبادل ڄاڻايل هيٺ الء   جً (2) دفعى ذيلً (2)

 -:هوندو

 ٽوئرازم نڊاي ڪلچر سيڪريٽري (2)”

 ۽ سيڪريٽري اسپورٽس آف ڊائريڪٽر ۽ ڊپارٽمينٽ

 “ويندو. سمجويو ترتيبوار بى کً سيڪريٽري جوائنٽ

 

Ordinance VIII 

of 1980 

 

 

 الء   واقفيت جً ماڻون عام ترجمو مذڪوره  جو آرڊيننس -نوٽ:

 سگوجً. ڪري نٿو استعمال ۾ ڪورٽ جيڪو آهً

 


