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سنڌ ايڪٽ نمبر  Iمجريى 4791
اولوى پاڪستان کاڌ خوراڪ واريون
شيون (ضابطو) (سنڌ ترميم) ايڪٽ،
4791
SINDH ACT NO.I OF 1974
THE WEST PAKISTAN
)FOODSTUFFS (CONTROL
(SINDH AMENDMENT) ACT,
1974
] 16مارچ [1974
هن ايڪٽ جً توسط سان اولوى پاڪستان جً کاڌ خوراڪ وارين
شين تً (ضابطً) وارو ايڪٽ 1958 ،۾ اضافً ترميم ڪرڻ
مقصود آهً تى جيئن هن کً سنڌ صوبً ۾ نافذ ڪرڻ جً قابل بڻايو
وڃً.
ايڪٽ جً توسط سان اولوى پاڪستان جً کاڌ خوراڪ وارين
شين تً ضابطً وارو ايڪٽ  1958۾ اضافً ترميم ڪرڻ تى
جيئن هن کً سنڌ صوبً ۾ الڳو ڪرڻ جً قابل بڻايو وڃً.
هن کً هن ريت بداليو ويندو.
 )1( .1هن ايڪٽ کً اولوى پاڪستان جً کاڌ خوراڪ وارين
شين تً (صابطو) (سنڌ ترميم) ايڪٽ چيو ويندو.
( )2هً هڪدم نافذالعمل ٿيندو.
 .2ترميم هيٺ آيل ويسٽ پاڪستان فوڊ اسٽفس (ڪنٽرول)
ايڪٽ 1958 ،کً صوبً سنڌ ۾ الڳو ڪرڻ الئق بڻائڻ ال ِء
ان جً دفعى  9کً ذيلً دفعى ( )1بڻايو ويندو ۽ ان ۾ ذيلً
دفعى ( )2هن ريت رکيو ويندو:
“( )2ڪو بى فوڊ ڊپارٽمينٽ جو آفيسر جيڪو راشن
ڊاڪيومينٽ جاري ڪندو يا جاري ڪرڻ جً ڪوشش
ڪندو ،جيڪو ڄاڻً ٿو تى ڪوڙو آهً ،اهو جيل وڃڻ
واري سزا جو حقدار ٿيندو ،جنون جو مدو ٽن سالن تائين
وڌائً سگوجً ٿو يا ان تً ڏنڊ وجوً سگوجً ٿو يا ٻئً
سزائون ڏئً سگوجن ٿيون.”.
 .3ان سان گڏ ويسٽ پاڪستان فوڊ اسٽفس (ڪنٽرول) (سنڌ
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تمويد )(Preamble

۽
عنوان
مختصر
شروعات (Short title
and
)commencement

 1958جً اولوى
پاڪستان ايڪٽ
 XXجً دفعى  9جً
ترميم
(Amendment
of section 9 of
West Pakistan
Act
XX
of
)1958
 1973جً سنڌ
آرڊيننس  XVجً
تنسيخ (Repeal of
Sindh

ترميم نمبر ٻيو) آرڊيننس 1973 ،منسوخ ٿً ويو.

نوٽ -:ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام ماڻون
جً واقفيت ال ِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال
نٿو ڪري سگوجً.
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