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 3791نجريً  XVشيڌ آرڊيييس ىهبر 

SINDH ORDINANCE NO.XV OF 1973 

 طيَن جَن خَراڪ کاڌ پاڪصتان اولًٍ

 3791 ترنيم(آرڊيييسۿ ٻي )شيڌ )ضابطَ(

THE WEST PAKISTAN 

FOODSTUFFS (CONTROL) 

(SINDH SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1973 

 ]3791 ڊشهبر 27[

اولًٍ شيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء آرڊيييس جيٍو ذريعي 

 3791پاڪصتان کاڌ خَراڪ جَن طيَن )ضابطَ( ايڪٽۿ 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي.

شيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ پاڪصتان کاڌ جيئو تً 

ڪرڻ ۾ ترنيم  3791خَراڪ جَن طيَن )ضابطَ( ايڪٽۿ 

 ۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛پئي آٌيضروري ٿي 

جَ اجالس ٌليدڙ ىً آٌي ۽ شيڌ ۽ جيئو تً صَبائي اشيهبلي 

جَ گَرىر نطهئو آٌي تً نَجَده حالتو ۾ ٌيگاني كدم کڻڻ 

 ضروري ٿي پيَ آٌي؛

ٌاڻيۿ تيٍو ڪريۿ اشالني جهٍَريً پاڪصتان جي عبَري 

ليل اختيارن کي ( تحت ن3جي طق ) 319آئيو جي آرٽيڪل 

شيڌ جي گَرىر ٌيٺيَن آرڊيييس جَڙي اشتعهال ۾ آڻييدي 

 فرنايَ آٌي؛ىافذ ڪرڻ 

کاڌ خَراڪ اولًٍ پاڪصتان آرڊيييس کي ٌو ( 3) .3
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 3791جَن طيَن )ضابطَ( )شيڌ ٻي ترنيم( آرڊيييسۿ 

 شڏيَ وييدو.

 (ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو.2)

شيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ پاڪصتان کاڌ خَراڪ .2

کي ذيلي  7۾ ان جي دفعً  3791جَن طيَن )ضابطَ( ايڪٽۿ 

( جَ 2ٍر ىهبر ڏىَ وييدو ۽ ان کاىپَِء ذيلي دفعً )( طَر ٻي3دفعً )

 اضافَ ڪيَ وييدوۿ يعيي:

 کاتي جَ ڪَ عهلدار يا نالزم راطو ( جيڪڏٌو خَراڪ2“)

ڊاڪَنييٽ جاري ڪري ٿَ يا جاري ڪرڻ جي ڪَطض 

ڪري ٿَ يا جاري ڪرڻ جَ ارادو رکي ٿَۿ جيڪَ اٌَ ڄاڻي ٿَ 

تً ڪَڙو آٌي تً ان کي كيد جي شزا ڏىي وييدي جيڪا ٽو 

 شالو تائيو وڌي شگٍي ٿي يا ڏىڊ يا ٻئي گڏ.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واكفيت الِء  جَ آرڊيييس  ىَٽ:

 ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.آٌي جيڪَ ڪَرٽ 

 طروعات

Short title and 

commencement 

جي اولًٍ  3791

پاڪصتان ايڪٽ 

XX  ًجي  7جي دفع

 ترنيم

Amendment of 

section 9 of 

West Pakistan 

Act XX of 1958 

 


