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 7972ىجريَ  IVسٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.IV OF 1972 

 ترىيو( )سٍڌ گاڏيّن ىّٽر پاڪستان اونَِ

 7972 „رڊيٍٍسۿ

THE WEST PAKISTAN MOTOR 

VEHICLES (SINDH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1972 

 ]7972ىارچ  78[

سٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

۾ وڌيڪ ترىيو  7965پاڪستان ىّٽر گاڏيّن „رڊيٍٍسۿ 

 ڪئي ويٍدي.

سٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪستان ىّٽر جيئً تَ 

ڪرڻ ضروري ٿي ۾ وڌيڪ ترىيو  7965گاڏيّن „رڊيٍٍسۿ 

 ريت ٌُّديۿ„ُيۿ جيڪا ًُ پئي 

ىارشم ال الڳّ ڪرڻ جي  7969 ىارچ 25ُاڻي تًٍِ ڪريۿ 

عتّري „ئيٍي حڪو ٌاىي جي روشٍي ۾ ۽ اعالن ىّجبۿ جي 

۽ زون سٍڌ جي گّرٌر ىطاةق ىٿي ڄاڻايم سيّرن اختيارن 

“D”  ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ جي ىارشم ال ايڊىٍسٽريٽر

 ڪرڻ فرىايّ „ُي:

پاڪستان ىّٽر گاڏيّن اونَِ „رڊيٍٍس کي ًُ ( 7)  .7

 )سٍڌ ترىيو( „رڊيٍٍس سڏيّ ويٍدو.

 الڳّ ٿيٍدو.( ُي فّري طّر 2)
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سٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪستان ىّٽر  .2

۾ۿ جًٍِ کاٌپِّء ةَ ان کي ىک  7965گاڏيّن „رڊيٍٍسۿ 

( 2۾ۿ ذيهي دفعَ ) 49„رڊيٍٍس سڏيّ ويٍدوۿ ان جي دفعَ

 ۿىتتادل ٿيٍديُي شق ُيٺيً ريت الِء  (b)جي شق 

 يعٍي:

“(b) ًُُجي ڪا ٻي اسٽيج ڪيريج پرىٽ جيڪڏ: 

(i)  جيڪڏًُ درخّاست گذار اونَِ پاڪستان

چّئم اسسٽٍس ڪّ„پريٽّ يٽراٌسپّرٽرس ى

سّسائٽي نييٽيڊ الُّر يا سٍڌ ةس اوٌرس 

ڪّ„پريٽّ سّسائٽي نييٽيڊۿ حيدر„ةاد طرفان 

ةيان ڪيم طريلي ىّجب جاري ڪيم گارٌٽي 

 جيع ڪرائي ٿّ؛

(ii)  اُڙيَء طرح جاري ڪيم گارٌٽي ڪارگر ُجي؛

 ۽

(iii) اُڙي گارٌٽي ختو ٌاُي ڪئي وئي؛ يا 

(iv)  ريجٍم ٽراٌسپّرٽ اٿارٽي جي درخّاست گذار

چيئرىيً کي ىطيئً ڪٍدڙ سڪيّرٽي جيع 

ڪرائيۿ جًٍِ کي ڪا رعايت ڏيڻ الِء 

دورخّاست ڪئي وئي „ُي تَ درخّاست گذار 

جي گٍجائشً تحت ادائگي طهب  67کان دفعَ 

 ”.ي وڃي.ڪئ

( کاٌپِّءۿ ُيٺيً 7۾ۿ ذيهي دفعَ ) 77ىک „رڊيٍٍس جي دفعَ .3

 ٌئيً ذيهي دفعَ شاىم ڪئي ويٍديۿ يعٍي:

“(7-A)  ڪارپّريشً جي ىلصد الِء ىالزىت تي رکيم سيّرا
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ىاڻِّ اُڙي ىالزىت جي عرصي دوران پاڪستان پيٍم ڪّڊ 

تحت سرڪاري  27( جي دفعَ XLVجّ ايڪٽ  7867)

 ”.ويٍدا.ىالزم سيجِيا 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪري سگِجي.

 جي ترىيو

Amendment of 

Section 70 of 

West Pakistan 

Ordinance XIX 

of 1965 

 


