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شٍڌ ايڪٽ ٌيبر IXۿ ىجريَ 7971
SINDH ACT NO.IX OF 1970
اونَِ پاڪصتان خانص خّراڪ (شٍڌ ترىيو)
ايڪٽۿ 7973
THE WEST PAKISTAN PURE
)FOOD (SINDH AMENDMENT
ACT, 1973
] 28جّن [7973
ترىيو جّ ايڪٽ جًٍِ ذريعي اونَِ پاڪصتان خانص کاڌو
آرڊيٍٍسۿ  7961۾ ترىيو ڪري ان کي شٍڌ ضّبي ۾ ٌافذ ڪرڻ
الئق بڻايّ وڃي.
جيئً تَ اُّ ضروري آُي تَ اونَِ پاڪصتان خانص کاڌو آرڊيٍٍسۿ تيِيد
 7961۾ ترىيو ڪري ان کي شٍڌ ضّبي ۾ ٌافذ ڪرڻ الِء بڻايّ
وڃي.
جًٍِ کي ًُ طرح جّڙجي ٿّ.
 ًُ )7( .7كاٌّن کي اونَِ پاڪصتان خانص کاڌو (شٍڌ ترىيو) ىختطر عٍّان ۽
ايڪٽۿ 7973شڏيّ ويٍدو.
شروعات
(ُ )2ي ُڪدم ٌافذ انعيم ٌُّدو.
 .2تبديهيَء ُيٺ ايٍدڙ اونَِ پاڪصتان خانص کاڌو آرڊيٍٍسۿ  7961جي اونَِ
 7961جي دفعَ  23الِء ُيٺيّن دفعَ ىتبادل ٌُّدو.
پاڪصتان
”) 23 (iجيڪّ شرطً جي خالف ورزي ڪٍدو ان کي شيڪشً  72آرڊيٍٍس
يا  27جي تدت شزا ىهٍدي كيد جي يا ٻئي جيڪا  3شانً کان وڌي جي دفعَ  23جي
شگِي ٿي يا جرىاٌّ يا ٻئي.
تبديهي
VII

”) (iiجيڪّ شرطً جي خالف ورزي ڪٍدو دفعَ 77ۿ71ۿ9ۿ8ۿ 7يا
 78شزا ڏٌي ويٍديۿ كيد جي يا ٻئي كصو جي جيڪا وڌي شگِي ٿي
 5شال يا جرىاٌّ يا ٻئي پر كيد  6ىِيًٍ کان گِٽ ٌَ ٌُّدو ۽ جرىاٌّ
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 511رپيً کان گِٽ ٌَ ٌُّدو.
) (iiiجيڪّ شرطً جي خالف ورزي ڪٍدو دفعَ 6ۿ5ۿ4ۿ 3يا 73
تدت شزا ىهٍدي يا كيد جي يا تَ ٻئي كصو جي جيڪا وڌي شگِي
ٿي  7شال ۽ جرىاٌي شان پر كيد جي ىيعاد ُڪ شال کان گِٽ ٌَ
ُجي ۽ جرىاٌّ ُڪ ُزار کان گِٽ ٌَ ُجي.
 .3دفعَ  23-Aخاص آرڊيٍٍس کي ٌظراٌداز شيجِيّ ويٍدو.

7961

جي

اونَِ

پاڪصتان آرڊيٍٍس
 VIIجي دفعَ 23-A
جّ ختو ڪرڻ
 7961جي اونَِ پا ڪصتان آرڊيٍٍس  VIIجي د فعَ  37جي تبديه ي

 .4خاص آرڊيٍٍس جي دفعَ  37الِء ُيٺيّن شلّن تبديم ىلدىً ُالئڻ جّ
ٿيٍديّن.
طريلّ
”دفعَ 37ۿ ًُ آرڊيٍٍس جي تدت شڀ ڏوَُ فرشٽ ڪالس
ىئجصٽريٽ ُالئيٍدوۿ ان طريليڪار ىطابق جيڪّ چيپٽر
 XX۾ ڪّڊ آف ڪرىٍم پروشيجر (Act V of 7898
) 1898۾ ڏٌم آُي.
بشرطيڪ جيڪڏًُ ڪّ ىلدىّ ڪًٍِ ىئجصٽريٽ جي
روبرو ُجي تَ فيطهّ ضديح ڪرڻ کان اڳ ۾ ڪارروائي
جي ڪًٍِ بَ ىرخهي تي اُّ شيجِي تَ ُي اُّ ڪيس آُيۿ
جًٍِ ۾ ىهزم کي شخت شزا ىهٍدي تَ ان کاٌپِّء اُّ
ىئجصٽريٽ شزا ڏيڻ جّ اختيار رکي ٿّ يا ىهزم کي ڪّڊ آف
ڪرىٍم پروشيجر  (Act V of 1898) 7898جي تدت
ڪّرٽ آف شيشً جي شپرد ڪٍدو”.
 .5اوڀر پاڪصتان خانص کاڌو (شٍڌ ترىييي) آرڊيٍٍس 7973

 7973جي شٍڌ آرڊيٍٍس
 VIIIجي ىٍصّخي

کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾
اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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