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THE WEST PAKISTAN FISHERIES 

(SINDH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1972 

 ]۱۶۹۲اپشیل  ۲۲[
آسڈیىىظ جظ کے رسیعے صوثہ عىذھ میں وبفز کشوے 

میں  ۱۶۹۱کے لیئے مغشثی پبکغتبن فششیض آسڈیىىظ، 

 تشمیم کی جبئے گی۔

جیغب کہ صوثہ عىذھ میں وبفز کشوے کے لیئے مغشثی 

میں تشمیم کشوب  ۱۶۹۱پبکغتبن فششیض آسڈیىىظ، 

 مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

مبسشل ال کے وفبر کے  ۱۶۹۶مبسچ  ۲۲اة اط لیئے، 

اعالن کے تحت، عجوسی آئیىی حکم وبمہ کی کے

تحت سوشىی میں اوس مىذسجہ ثبال اختیبسات کے 

کے مبسشل ال  ”D“گوسوش عىذ ھ اوس صون 

ایڈمىغٹشیٹش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ ثىب کش وبفز کشوب 

 فشمبیب ہے:

پبکغتبن فششیض )عىذھ ( اط آسڈیىىظ کو مغشثی ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۶۹۲تشمیم( آسڈیىىظ، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

۔عىذھ صوثہ میں وبفز کشوے کے لیئے مغشثی ۲

میں، جظ کو اط کے  ۱۶۹۱پبکغتبن فششیض آسڈیىىظ، 

 ۴ثعذ ثھی پشوغپل آسڈیىىظ کیب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 :وئی دفعہ متجبدل ہوگیکے لیئے مىذسجہ ریل 

خبوگی پبوی کے عالوي کغی دوعشے پبوی کو لیض پش )

( ۱۔ )۴دیىے کے ڈعٹشکٹ کبٔووغل کے اختیبسات( ''

ڈعٹشکٹ کبٔووغل ایغے عشصہ کے لیئے جظ کی 

مذت تیه عبل عے صائذ وہ ہو، خبوگی پبوی کے عالوي 

کغی پبوی میں ایغی ششائط کے تحت جیغے ثیبن کیب 

لیئے لیض  گیب ہو، مچھلی کے شکبس کب حق دیىے کے

 دے عکتی ہے۔

( کی گىجبئشوں کے تحت حکومت ۱(ریلی دفعہ )۲)

کو واجت االدا سقم اوس ایغی واجت االدا ہووے کے 
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ثعذ ایک مہیىی کی ثقبیب، لیىڈ سویىیو کی مذ میں 

 وصول کی جبئے گی۔''

( ۲میں، ریلی دفعہ ) ۲۹۔پشوغپل آسڈیىىظ کی دفعہ ۳

میں الفبظ ''ڈائشیکٹش آف فششیض'' کے  (d)کی شق 

 لیئے الفبظ ''ڈعٹشکٹ کبٔووغل'' متجبدل ہوں گے۔

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 کی تشمیم۲۹

Amendment of 

Section 26 of 

West Pakistan 

Ordinance XXX 

of 1961 

 


