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 ۶۷۹۱ مجزیہ XVI ایکٹ سندھ

SINDH ACT NO.XVI OF 1976 

 ۶۷۹۱ ،ایکٹ تزمیم( )سندھ گبڑیبں موٹز صوببئی

THE PRIVINCIAL MOTOR VEHICLES 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 1976 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 مختصش عىوان اوس ششوعبت ۔۱

Short Title and commencement 

 کی تشمیم ۹۶کی شق  ۱۶۹۱مجشیہ  XIX۔ مغشبی پبکستبن آسڈیىىس ۲

Amendment of section 67 of West Pakistan Ordinance XIX of 

1965 

 کے چھٹے شیڈول کی تشمیم ۱۶۹۱مجشیہ  XIXمغشبی پبکستبن آسڈیىىس  ۔۳

Amendment of Sixth Schedule to West Pakistan Ordinance XIX 

of 1965 

 مىسوخی کی VII آسڈیىىس سىذھ کے ۱۶۶۹ٍ   ۔۴

REPEAL SINDH ORDINANCE VII OF 1976 

 

 

 

 

 ۶۷۹۱ مجزیہ XVI ایکٹ سندھ

SINDH ACT NO.XVI OF 1976 

 ایکٹ، تزمیم( )سندھ گبڑیبں موٹز صوببئی
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۶۷۹۱ 

THE PRIVINCIAL MOTOR 

VEHICLES (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 1976 

 ]۱۶۹۱ دسمبش۱۱[

 س،ٓاسڈیىى گبڑیبں موٹش صوببئی سے توسط کے ایکٹ اس

 صوبہ کو اس کہ تب گی جبئے کی تشمیم اضبفی میں ۱۶۱۱

 جبئے۔ بىبیب قببل کے کشوے وبفز میں سىذھ

 گبڑیبں موٹش صوببئی سے توسط کے  ایکٹ اس کہ جیسب

 کہ تب ہے مقصود کشوب تشمیم اضبفی میں ۱۶۱۱ ٓاسڈیىىس،

  جبئے۔ بىبیب قببل کے کشوے وبفز میں سىذھ صوبہ کو اس

 -گب: جبئے کیب وبفز کش بىب طشح اس کو جس

 تشمیم( )سىذھ گبڑیبں موٹش صوببئی کو ایکٹ اس (۱۔)۱

 گب۔ جبئے کہب ۱۶۹۱ ایکٹ،

 ہوگب۔ وبفز الفوس فی (یہ۲)

 صوببئی کے ۱۶۱۱ آسڈیىىس، گبڑیبں موٹش صوببئی ۔۲

 (1) دفعہ ریلی کی ،۱۹ دفعہ میں دسخواست کو حکومت

 دسمیبں کے پش( طوس )کے AS لفظ اوس “گبڑی” لفظ میں

 گبڑی کی طشح اس سے، طشف کی کبسپوسیشه )یب

 کیب شبمل کو الفبظ کے  ہے( سکھتی تعلق سے کبسپوسیشه

 جبئے۔

 

 

شیڈول  میں ٓاخشی  بیبن کئے گئے آسڈیىىس کے چھٹے۔ ۳

اوٹشی کے بعذ اوس پہلے ووٹ سے قبل  مىذسجہ ریل  کو 

 -:شبمل  کیب جبئے

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

 
مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 
 

 

مغشبی پبکستبن 

مجشیہ  XIXآسڈیىىس 

 ۹۶کی شق  ۱۶۹۱

 کی تشمیم

Amendment of 

section 67 of 

West Pakistan 

Ordinance XIX 

of 1965 

 
مغشبی پبکستبن 

مجشیہ  XIXآسڈیىىس 

کے چھٹے  ۱۶۹۱

 شیڈول کی تشمیم

Amendment of 

Sixth Schedule 
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 “(B.D) ڈی بی۔ بذیه۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔” 

 

 

 کو ۱۶۹۱ ٓاسڈیىىس، تشمیم( )سىذھ گبڑیبں موٹش صوببئی ۔۴

 ہے۔ جبتب کیب مىسوخ

 

 

 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب ایکٹ نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل ںمی کورٹ جسے ہے، لئے

to West 

Pakistan 

Ordinance XIX 

of 1965 

 
 سىذھ کے ۱۶۶۹ٍ  

 کی VII آسڈیىىس

 مىسوخی

REPEAL SINDH 

ORDINANCE VII OF 

1976 

 

 


