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 مجزیہ LXIII نمبز آرڈیننس سندھ

۴۸۹۱ 

SINDH ORDINANCE NO.LXIII OF 

1984 

 )تزمیم( امپزوومنٹ اسٹبک الئیو سندھ

 ۴۸۹۱ آرڈیننس،

THE SINDH LIVESTOCK 

IMPROVEMENT 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 
 ]۱۳۹۱ دصمجش ۱۲[

 امپشوومىٹ اصٹبک الئیو صے توصط کی جش آسڈیىىش

 گی۔ جبئے کی تشمیم میں ۱۳۳۳ ایکٹ،

 اصٹبک الئیو صىذھ وے عذالت ششعی کہ جیضب

 کی کشوے تشامیم کچھ میں ۱۳۳۳ ایکٹ، امپشوومىٹ

 ہے؛ کی ہذایت

 ایکٹ، امپشوومىٹ اصٹبک الئیو صىذھ کہ جیضب اوس

 طشح اس جو ہے، مقصود کشوب تشمیم میں ۱۳۳۳

 ہوگی؛

 اوس اعالن کے ۱۳۱۱ جوالئی پبوچویں لیئے، اس اة

 میں سوشىی کی ۱۳۹۱ آسڈس، ٹیوشه کبوضٹی پشوویزول

 کشوب وبفز کش ثىب آسڈیىىش ریل مىذسجہ وے صىذھ گوسوش

 ہے: فشمبیب

 امپشوومىٹ اصٹبک الئیو صىذھ کو آسڈیىىش اس (۱) ۔۱

 گب۔ جبئے کہب ۱۳۹۱ آسڈیىىش، )تشمیم(

 ہوگب۔ وبفز الفوس فی (یہ۲)

  

 میں، ۱۳۳۳ ایکٹ، امپشوومىٹ اصٹبک الئیو صىذھ ۔۲
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 گب، جبئے کہب ایکٹ مزکوسي ثھی ثعذ کے اس کو جش

 آوے میں آخش میں، (۵) دفعہ ریلی کی ۱ دفعہ کی اس

 اس اوس گب جبئے کیب تجذیل صے کوله کو اصٹبپ فل والے

 گب: جبئے کیب شبمل کو ثیبن ششطیہ ریل مىذسجہ ثعذ کے

 کشوے مىضوخ یب کشوے جبسی الئضىش کضی ''ثششطیکہ

 صکتب جب کیب وہیں جبسی حکم کوئی تک تت لیئے کے

 یب کو، گزاس دسخواصت لیئے کے الئضىش تک جت

 وہیں موقعہ کب صىىے کو شخص اس ہو، معبملہ جیضے

 جبتب۔''۔ کیب فشاہم
 

 والے آوے میں آخش میں، ۲۲ دفعہ کی ایکٹ مزکوسي ۔۳

 ےک اس اوس گب جبئے کیب تجذیل صے کوله کو اصٹبپ فل

 گب: جبئے کیب اضبفہ کب ثیبن ششطیہ ریل مىذسجہ ثعذ

 واپش یب  ختم تجذیل، کبسسوائی یب حکم کوئی ''ثششطیکہ

 کب صىىے کو شخص متبثش تک جت گی، جبئے کی وہیں

 جبتب۔''۔ دیب وہیں موقعہ

 کشاچی:

 ۱۳۹۳ وومجش ۳۳ تبسیخ

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب  کے لئے ہے،

 سکتب۔

Amendment of 

section 7 of 

Sindh Act XXII 

of 1933 

 صىذھ کے ۱۳۳۳

 دفعہ کی XXII ایکٹ

 تشمیم کی ۲۲

Amendment of 

section 22 of 

Sindh Act XXII 

of 1933 

 


