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 ۳۷۹۱مجزیہ  IXسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.IX OF 1973 

 )سندھ )ضببطہ( اشیبء کی پینے کھبنے پبکستبن مغزبی

 ۳۷۹۱ آرڈیننس، تزمیم(
THE WEST PAKISTAN FOODSTUFFS (CONTROL) 

(SINDH AMENDMENT) ORDINANCE, 1973 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)توہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ هختصش عٌواى اوس ششوعبت۱

Short title and commencement  
 کب اضبفہ ۵۔Aکی دفعہ  XXکے هغشثی پبکغتبى ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۲

Addition of section 9-A of West Pakistan Act XX of 1958 
 کن عے کن عضا۔ ۳

Minimum Punishment 
 کی تجذیلی ۱۱کی دفعہ  XXکے هغشثی پبکغتبى ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۴

Substitution of section 10 of West Pakistan Act XX of 

1958 
 اوس کبسسوائی کب طشیقہکی شٌوائی کب اختیبس ن ئ۔ جشا۹

Cognizance of offences and mode of trial 
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 اشیبء کی پینے کھبنے پبکستبن مغزبی

 آرڈیننس، تزمیم( )سندھ )ضببطہ(

۳۷۹۱ 
THE WEST PAKISTAN 

FOODSTUFFS (CONTROL) 

(SINDH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1973 
 ]۱۵۱۳هئی  ۱۱[

 آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ صوثہ هیں ًبفز

کشًے کے لیئے هغشثی پبکغتبى کھبًے پیٌے کی 

هیں تشهین کی جبئے  ۱۵۹۱اشیبء )ضبثطہ( ایکٹ، 

 گی۔

جیغب کہ عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے هغشثی 

پبکغتبى کھبًے پیٌے کی اشیبء )ضبثطہ( ایکٹ، 

هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح  ۱۵۹۱

 ہوگی؛

اجالط جبسی ًہیں اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی کب 

ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 حبالت هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

اة، اط لیئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے عجوسی 

( کے تحت هلے ۱کی شق ) ۱۳۹آئیي کے آسٹیکل 

ہوئے اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ 

ٌب کش ًبفز کشًب کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ث

 فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو هغشثی پبکغتبى کھبًے پیٌے ۱۔ )۱

 ۱۵۱۳کی اشیبء )ضبثطہ( )عٌذھ تشهین( آسڈیٌٌظ، 

 کہب جبئے گب۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

۔عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے هغشثی ۲

پبکغتبى کھبًے پیٌے کی اشیبء )ضبثطہ( ایکٹ، 

کے ثعذ ثھی هزکوسٍ ایکٹ  هیں، جظ کو اط ۱۵۹۱

 

 

 

 

 
 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement  
کے هغشثی  ۱۵۹۱

کی  XXپبکغتبى ایکٹ 

 کب اضبفہ ۵۔Aدفعہ 

Addition of 

section 9-A of 

West Pakistan 

Act XX of 1958 
 کن عے کن عضا

Minimum 

Punishment 
کے هغشثی  ۱۵۹۱
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کے ثعذ هٌذسجہ ریل  ۵کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی، یعٌی:

 

 

 
 

''Aکے هتضبد ًہ  ۵اوس  ۶۔ جت تک کچھ دفعبت ۵۔

ہو سیشي ڈاکوهٌٹ عے هتعلقہ جشائن پش قیذ کی عضا 

 ایک هبٍ عے کن ًہ ہوگی۔''۔

 

هٌذسجہ ریل کے لیئے  ۱۱۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

 دفعہ هتجبدل ہوگی، یعٌی:

 

 

 

 

 
 

( کوئی ثھی اط ایکٹ کے تحت عضا الئق ۱۔ )۱۱''

ًہیں کشے گی جت تک کغی کی شٌوائی جشائن 

عشکبسی هالصم کی طشف عے ایغے جشم کی حقبئق 

پش هشتول تحشیشی سپوسٹ ًہ دی جبئے، جیغے 

( کی دفعہ XLکب ایکٹ  ۱۱۶۱پبکغتبى پیٌل کوڈ )

 کیب گیب ہے۔هیں ثیبى ۲۱

(حکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیعے ہذایت کش عکتی ۲)

ہے کے عبسے کیظ یب کوئی ثھی جشم یب جشائن کی 

پش اعی طشح کبسسوائی کی جبئے گی جیغے  قغن 

کب  ۱۱۵۱کے کوڈ آف کشهٌل پشوعیجش ) ۱۱۵۱

هیں طشیقہ ثیبى کیب گیب  XXII( کے ثبة Vایکٹ 

 ہے۔

 

افزاد کی  نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم

واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

کی  XXپبکغتبى ایکٹ 

 کی تجذیلی ۱۱دفعہ 

Substitution of 

section 10 of 

West Pakistan 

Act XX of 1958 
جشائن کب تذاسک اوس 

 کبسسوائی کب طشیقہ

Cognizance of 

offences and 

mode of trial 
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