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1984 

 ۴۸۹۱سندھ آبکبری )تزهین( آرڈیننس، 

THE SINDH ABKARI 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۱۸۱۱ستمجش  ۲۸[
آسڈیننس جس کی توسظ سے سنذھ آثکبسی ایکٹ، 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۱۸۱

آثکبسی ایکٹ، جیسب کہ ششعی عذالت نے سنذھ 

 میں کچھ تشامیم کشنے کی ہذایت کی ہے؛ ۱۱۸۱

میں تشمیم کشنب  ۱۱۸۱جیسب کہ سنذھ آثکبسی ایکٹ، 

 مقصود ہے، جو اس طشح ہوگی؛

کے اعالن کے تحت،  ۱۸۸۸جوالئی  ۵اة اس لیئے، 

کی  ۱۸۸۸قبنون )نبفز کشنے واال تسلسل( حکم، 

نب سوشنی میں، گوسنش سنذھ نے منذسجہ ریل آسڈیننس ث

 کش نبفز کشنب فشمبیہ ہے:

( اس آسڈیننس کو سنذھ آثکبسی )تشمیم( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۸۱۱آسڈیننس، 

 (یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔۲)
 

میں، جس کو اس کے  ۱۱۸۱۔ سنذھ آثکبسی ایکٹ، ۲

ثعذ ثھی مزکوسہ ایکٹ کہب  جبئے گب، اس کے حصہ 

VII  32میں، دفعہ-C  کے ثعذ منذسجہ ریل طشیقے

 سے اضبفہ کیب جبئے گب:

''32-D هسلوبنوں کو الئسنس پبس یب  پزهٹ جبری ۔

جت تک کچھ ثھی اس ایکٹ کے  کزنے پز پببندی۔

ایک متضبد نہ ہو، کوئی الئسنس، پشمٹ یب پبس 

مسلمبن کو جبسی نہیں کی جبئے گی، مبسوائے اس 

 ۱۸۹۸ ( آسڈس،انفوسسمنٹ آف حذکے کہ منع نبمہ )

 کے تحت الئسنس جبسی کیب جبئے۔''۔ ۱۹کے آسٹیکل 
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کے  A-6میں، دفعہ  XIمزکوسہ ایکٹ کے حصہ ۔ ۳

 ثعذ، منذسجہ ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''60-B اپیل یب نظزثبنی پز صفبئی پیش کزنے کب ۔

منذسجہ ثبال گنجبئشوں کے تحت اپیل یب  هوقعہ۔

نظشثبنی میں کوئی ثھی حکم جبسی نہیں کیب جبئے گب 

جت تک متبثش شخص کو صفبئی پیش کشنے کب موقعہ 

 فشاہم نہ کیب جبئے۔''۔

 

کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی آرڈیننس  نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

1878 

 


