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 ۴۸۹۱ مجزیہ LII نمبز آرڈیننس سندھ

SINDH ORDINANCE NO.LII OF 

1984 

 )تزمیم( پببندی پز استعمبل کے منشیبت سندھ

 ۴۸۹۱ آرڈیننس،

THE SINDH CONSUMPTION OF 

INTOXICANTS RESTRICTION 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۱۴۹۹ دعمبش ۱۱[
 اعتعمبل کے مىشیبت عىذھ عے توعط کی جظ آسڈیىىظ

 گی۔ جبئے کی تشمیم میں ۱۴۹۱ ایکٹ، پببىذی پش

 پش اعتعمبل کے مىشیبت عىذھ عذالت ششعی کہ جیغب

 ہذایت کی کشوے تشامیم کچھ میں ۱۴۹۱ ایکٹ، پببىذی

 ہے؛ کے

 پببىذی پش اعتعمبل کے مىشیبت عىذھ کہ جیغب اوس

 اط جو ہے، مقصود کشوب تشمیم میں ۱۴۹۱ ایکٹ،

 ہوگی؛ طشح

کے اعالن اوس  ۱۴۱۱اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی  ۱۴۹۱پشوویضول کبوغٹی ٹیوشه آسڈس، 

میں گوسوش عىذھ وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ بىب کش وبفز 

 کشوب فشمبیب ہے:

 پش اعتعمبل کے مىشیبت عىذھ کو آسڈیىىظ اط (۱) ۔۱

 گب۔ جبئے کہب ۱۴۹۹ آسڈیىىظ، یم()تشم پببىذی

 ہوگب۔ وبفز الفوس فی (یہ۲)
 

 ایکٹ، پببىذے پش کشوے اعتعمبل مىشیبت عىذھ ۔۲

 کہب ایکٹ مزکوسي بھی بعذ کے اط کو جظ میں، ۱۴۹۱

 (E) شق کی (۱) دفعہ ریلی کی ۲ دفعہ کی اط گب، جبئے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

 اوس عىوان مختصش

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 عىذھ کے ۱۴۹۱

 ۲ دفعہ کی IV ایکٹ

 تشمیم کی
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 عے کوله عیمی کو اعٹبپ فل والے آوے میں آخش میں،

 کب شق ریل مىذسجہ بعذ کے اط اوس گب جبئے کیب تبذیل

 گب: جبئے کیب اضبفہ

''(F) کوئی ہے شبمل میں جظ کشوب'' اعتعمبل یب ''لیىب 

 لیىب۔''۔ رسیعے کے اوجیکشه یب چیض وشیذاس

 
 الفبظ میں، ۵ دفعہ اوس ۴ ،۳ دفعہ کی ایکٹ مزکوسي ۔۳

 یب ہے عکتی بڑھ تک عبل عبت جو عبتھ کے ''قیذ

 عکتب بڑھ تک سوپے الکھ ایک جو عبتھ کے جشمبوے

 الفبظ وہبں ہیں، آتے دوببسي جہبں عبتھ، دوووں یب ہے

 عبلوں عبت پش ہو وہ کم عے مبي چھہ جو عبتھ کے ''قیذ

 سوپے الکھ ایک جو جشمبوہ اوس ہو وہ بھی صائذ عے

 گب۔ جبئے کیب تبذیل عے ہے'' عکتب بڑھ تک

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

SINDH Act IV of 

1940 

 عىذھ کے ۱۴۹۱

 ،۳ دفعہ کی IV ایکٹ

 تشمیم کی ۵ اوس ۴

Amendment of 

SECTIONS 3, 4 

AND 5 OF SINDH 

Act IV of 1940 

 


