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 ۹۱۸۴مجزیہ  XVنمبز  آرڈیننسسندھ 
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 (CONTENTS) فہزست  

 

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short Title and commencement 

 کی تشمیم 1کی دفعہ  9191مجشیہ  IIIعىذھ ایکٹ ۔ ۲

Amendment of Section 2 of Sindh Act III of 1912 

  ۔کی تشمیم 3کی دفعہ  9191مجشیہ   III عىذھ ایکٹ ۔ ۳

Amendment of Section 3 of Sind Act III of 1912 

 کی تشمیم 4کی دفعہ  9191مجشیہ  IIIایکٹ  ۔ عىذھ ۴

Amendment of Section 4 of Sind Act III of 1912 

  کی تشمیم۔ 7کی دفعہ  9191مجشیہ  III۔ عىذھ ایکٹ ۵
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 ۹۱۸۴مجزیہ  XVسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.XV 

OF 1984 

الئسنسگ )تزمیم(   سندھ ریس کورسز

 4891ٓارڈیننس، 

THE SIND RACE COURSES 

LICENSING (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]۱۸۹۱عتمبش  ۱۷[

 ایکٹ، الئغىغگ کوسعض سیظ عىذھ عے جظ آسڈیىىظ

 گی۔ جبئے کی تشمیم میں ،9191

 کوسعض سیظ عىذھ وے عذالت ششعی وفبقی کہ جیغب

 ہذایت کی کشوے تشامیم کچھ میں 9191 ایکٹ، الئغىغگ

 ہے۔ کی

 میں 9191 ایکٹ، الئغىغگ کوسعض سیظ عىذھ کہ جیغب

 میں عمل عے طشح اط کو جظ  ہے، مقصود کشوب تشمیم

 گب؛ جبئے الیب

 ٓائیه عبوسی اوس اعالن کے 9177 جوالئی 5 لئے اط لہزا

 اط بخوشی عىذھ گوسوش میں تکمیل کی حکم کے 9199

 ہے۔ فشمبتب کشوب وبفز کش بىب کو ٓاسڈیىىظ

 الئغىغگ کوسعض سیظ عىذھ کو ٓاسڈیىىظ اط (۱) ۔۱

 گب۔ جبئے کہب 9194 ٓاسڈیىىظ، )تشمیم(
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مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 
 

 

مجشیہ  IIIعىذھ ایکٹ 

کی  1کی دفعہ  9191

 تشمیم

Amendment of 
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 ۔ہوگب وبفز الفوس فی (یہ۲)

 وبفز کے 9191 ایکٹ، الئغىغگ کوسعض سیظ عىذھ ۔۲

 کی اط ،گب جبئے کہب ایکٹ بھی اة کو جظ بعذ کے ہووے

 کغی یب ” کبمب اوس الفبظ والے ٓاوے میں (a) شق کی 1 دفعہ

 یب گھوڑی گھوڑے، کغی جو پش ششط یب لگبوے داء ایغے

 گب۔ جبئے کیب حزف کو “جبئے لگبئے پش عواس

 بعذ کے (1) دفعہ ریلی میں 3 دفعہ تحت کے ایکٹ اط  ۔۳

 -گب: جبئے کیب اضبفہ کب دفعہ ریلی وئی یل مىذسجہ

 داءجو ہوگی وہیں ششط ایغی کوئی میں الئغىظ (3)”

 ۔“دے اجبصت کی سکھىے ششط یب لگبوے

 کیب حزف کو (3) دفعہ ریلی کی ،4 دفعہ کی ایکٹ اط ۔۱

 گب۔ جبئے

 

 

 کیب حزف کو 1 دفعہ ریلی کی 7 دفعہ کی ایکٹ اط ۔۵

 گب۔ جبئے

آرڈیننس  کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے   نوٹ: 

 لیئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔

 

   

 

section 2 of 

Sindh Act III of 

1912 
 

مجشیہ   IIIعىذھ ایکٹ  

کی  3کی دفعہ  9191

  ۔تشمیم

Amendment of 

Section 3 of Sind 

Act III of 1912 
 

مجشیہ  IIIایکٹ  عىذھ 

کی  4کی دفعہ  9191

 تشمیم

Amendment of 

Section 4 of Sind 

Act III of 1912 
 

مجشیہ  IIIعىذھ ایکٹ 

کی  7کی دفعہ  9191

  تشمیم۔

Amendment of 

Section 7 of Sind 

Act III of 1912 

 


