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۶۷۹۱ 

THE SINDH MOTOR VEHICLES 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 

1976 

 ] ۱۶۱۶ مبرچ  ۳۰[

 آرڈیىىش، وہیکلز موٹز پزواوشل صے توصط کے ایکٹ اس

 صىذھ صوبہ کہ تب ہے مقصود کزوب تزمیم مزیذ میں ۱۶۶۱

 جبئے۔ بىبیب قببل کے کزوے وبفذ میں

 مزیذ میں ۱۶۶۱ آرڈیىىش، وہیکلز موٹز پزواوشل کہ جیضب

 کیب وبفذ میں صىذھ صوبہ اصے تبکہ  ہے۔ مقصود کزوب تزمیم

 جبئے۔

 -: گب جبئے کیب وبفذ کز بىب طزح اس کو جش

 تزمیم( )صىذھ گبڑیبں موٹز پزواوشل کو ایکٹ اس (۱) ۔۱

 گب۔ جبئے کہب ۱۶۱۶ ایکٹ،

 ہوگب۔ وبفذ الفور فی یہ (۲)

 یہبں جو میں ۱۶۶۱ ٓارڈیىىش، وہیکلز موٹز پزواوشل ۔۲

 دیب پز طور کے حوالے میں ۶۱ دفعہ کی قبوون گئے بتبئے

 رہب آ  میں درمیبں کے ریلوے اور لفظ “A” ٓارٹیکل ہے۔ گیب

 عمل کب ٓادمی میں )جش “میىڈ ان ایه” الفبظ اة میں جش ہے

 جبئے۔ کیب اصتعمبل پز طور کے متببدل کو ہو( وہ دخل

 

 

 

 میں۔۔۔۔ ۱۰۱ دفعہ کی ٓارڈیىىش گئے بتبئے ۔۳

a) ”الفبظ کے “صو پبوچ” اة ئےبجب کے “صو ایک 

  یں۔جبئ کئے اصتعمبل پز طور کے متببدل

b) ”الفبظ کے “ہزار ایک” اة بجبئے کے “صو پبوچ 
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 جبئیں۔ کئے اصتعمبل پز طور کے متببدل

 

 

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم لوگوں کی واقفیت کے 

 لئے ہے، جس کو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب۔


