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SINDH ORDINANCE NO. V OF 

1970 

وهيڪلز اولوى پاڪستان موٽر 

ٽيڪسيشن )سنڌ ترميمً( آرڊيننس، 

0791 

THE WEST PAKISTAN MOTOR 

VEHICLES TAXATION (SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 

1970 
 ]1521آگسٽ،   22[

۾  1591اولوى پاڪستان وهيڪلز ٽيڪسيشن ايڪٽ 

 جو آرڊيننس (Amendment)ترميم 

 جيئن تى اولوى پاڪستان موٽر وهيڪلز ٽيڪسيشن

کً صوبً سنڌ ۾ نافذ ڪرڻ الِء  1591ايڪٽ، 

 هيٺين ريت ترميم ڪرڻ ضروري ٿً پئً آهً:

( هً آرڊيننس اولوى پاڪستان موٽر وهيڪلز 1. )1

سڏيو  1521ٽيڪسيشن )سنڌ ترميمً( آرڊيننس، 

 ويندو.

 

 

 

. اولوى پاڪستان موٽر وهيڪلز ٽيڪسيشن 2

۾، صوبً سنڌ ۾ الڳو ڪرڻ الِء،  1591ايڪٽ، 

ڊپٽً “، ۽ ”ڊائريڪٽر“ايڪٽ ۾ ڄاڻايل لفظ 

ڊائريڪٽر “جتً بى اچً، اهً لفظ ” ڊائريڪٽر

 تبديلترتيبوار ” ڊائريڪٽر“، ۽ ”جنرل

(Substituted) .ويندا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمويد

Preamble 

 

مختصر عنوان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

 

جً اولوى  1591

  پاڪستان ايڪٽ

XXXII ڊائريڪٽر“۾ ”

” ڊپٽً ڊائريڪٽر“۽ 

ڊائريڪٽر “جً 

” ڊائريڪٽر“۽ ” جنرل

 سان تبديلً.

 

 

 تمويد

مختصر عنوان ۽ 

 شروعات

 

جً اولوى پاڪستان  1958

” ڊائريڪٽر“۾ XXXII  ايڪٽ

جً ” ڊپٽً ڊائريڪٽر“۽ 

۽ ” ڊائريڪٽر جنرل“

 سان تبديلً.” ڊائريڪٽر“

جً اولوى پاڪستان  1958

جً  XXXIIايڪٽ 

 جً ترميم. 2سيڪشن 
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۾،  (Section-2) 2-. مذڪوره ايڪٽ جً دفعى 3

 (Clauses)الِء، هيٺيون شقون  (h)۽  (g)شقن 

 -، يعنً:متبادل هونديون

“ (g) „مطلب حڪومت طرفان ‟ ڊائريڪٽر جنرل

مقرر ايڪسائيز ۽ ٽيڪسيشن کاتً جً اڳواڻ طور 

 ڪيل عملدار، ۽

“(h) „مطلب حڪومت طرفان ايڪسائيز ‟ ڊائريڪٽر

۽ ٽيڪسيشن جً ڊائريڪٽر طور مقرر ڪيل هڪ 

عملدار، ۽ حڪومت طرفان هن ايڪٽ تحت 

ڊائريڪٽر جا فرض انجام ڏيڻ الِء مقرر ڪيل هڪ 

 عملدار شامل آهً.

جً اولوى  1591

پاڪستان ايڪٽ 

XXXII  جً سيڪشن

 جً ترميم. 2

Amendment of 

section 2 of 

W.P. Act XXXII 

of 1958 

 

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون جً واقفيت الِء  ايڪٽ جو  -نوٽ:

 آهً جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگوجً.

 


