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SINDH ORDINANCE NO. IV OF 1981 
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CONTROL (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1981 

 
 ]8918 مبسچ 9[

میں  8911آسڈیىىس جس سے سىذھ کبٹه کىٹشول آسڈیىىس، 

 تشمیم کی جبئے گی۔ 

اس آسڈیىىس  جس کے رسیعے  سىذھ کبٹه کىٹشول آسڈیىىس، 

 ، میں تشمیم کشوب مقصىد ہے۔ 8911

 گب۔ جبئے کیب تبذیل سے طشیقے ریل مىذسجہ کى جس

 قىاویه بشائے حکم اوس اعالن کے 8911 جىالئی 5 لئے اس لہزا

 سىذھ، گىسوش میں تعمیل کی 8911 اوس تسلسل( اوس )وفبر

 -ہے: فشمبتب وبفز کش بىب کى آسڈیىىس اس بخىشی

کہب  8911اس آسڈیىىس کى سىذھ کبٹه کىٹشول، ( 8) .8

 جبئےگب۔ 

 ۔ ہىگب وبفز الفىس فی یہ  (2) 

 کے ہىوے عبئذ کے 8911 آسڈیىىس کىٹشول کبٹه سىذھ .2

  گب۔ جبئے کہب کى آسڈیىىس اس بعذ

(a)   مشبوستی کمیٹی“Advisory Committees” 

 متببدل سمجهب جبئے گب۔“ کبٹه کمیٹی”کے لفع کی جگہ  

(b )”کے  “ایکسٹشا اسسٹىٹ ڈائشیکٹش آف ایگشیکلچشل

کے  “اسسٹىٹ ڈائشیکٹش آف ایگشیکلچشل” الفبظ کی جگہ

 الفبظ کى متببدل سمجهب جبئے گب۔

(c) ”سىذھ ”کے الفبظ کی جگہ “ کبٹه کىٹشول بىسڈ

 کے الفبظ کى متببدل سمجهب جبئے گب۔“ کبٹه بىسڈ

 کے تحت: 2.  دفعہ 3

(i)  ( شقbکى حزف کیب جبئے گب۔ ) 

(ii) ( شقe) کے بعذ مىذسجہ ریل کب اضبفہ کیب جبئے گب۔ 

”’  (ee) کے تحت  3کب مطلب صیش دفعہ   کبٹه کمیٹی

 ۔قبئم شذي ایک کبٹه کمیٹی لیب جبئے گب

 
 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  آرڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے
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