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 ]0981 جىوسی 21[

 0981 آسڈیىىس، بوسڈ اسپوسٹس سىذھ سے جس ٓاسڈیىىس

 گی۔ جائے کی تشمیم میں

 ٓاسڈیىىس بوسڈ اسپوسٹس سىذھ رسیعے کے ٓاسڈیىىس اس

 ہے۔ مقصود  کشوا تشمیم میں
 گا۔ جائے کیا تبذیل سے طشیقے ریل مىذسجہ کو جس 

 حکم کے آئیه وقتی اوس اعالن کے ،0977 جوالئی 5 لہزا

 کو آسدیىىس اس بخوشی سىذھ گوسوش میں تعمیل کی ،0980

 ہے۔ فشماتا وافز کش بىا

 بوسڈ سٹسواسپ سىذھ کو ٓاسڈیىىس اس (۱) ۔۱

سڈیىىس )تشمیم(  گا۔ جائے کہا 0981 ٓٓ
 ہوگا۔ وافز الفوس فی یہ (۲)

 

 

 کی 6 دفعہ میں 0981 ٓاسڈیىىس، بوسڈ اسپوسٹس سىذھ ۔۲

 میں (B) شق کی (1) دفعہ ریلی کی 01 دفعہ اوس  (V) شق

 لکھا (AFFILIATION) متعلقہ جگہ کی سجسٹش ” لفظ

 گا۔ جائے
 

 

 A“ الفاظ میں (2) دفعہ ریلی کی 00 دفعہ کی آسڈیىىس اس ۔۳

REGISTRATION”   جگہ کی “AN AFFILIATION کے 

  گا۔ جائے سمجھا متبادل الفاظ

 

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

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے،
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 VIII ٓاسڈیىىس سىذھ

 6 دفعہ کی 0981 مجشیہ

 تبذیلی۔ کی 01 اوس

Amendment of  

section 6  and 10 of 

 Sindh Ordinance 

VIII of 1980 

 

 VIII ٓاسڈیىىس سىذھ

 دفعہ کی 0981 مجشیہ

 تبذیلی۔ کی 00

Amendment of 
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1980 

 

 


