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 9184نجريً  XVIىهتر  „رڊيييسشيڌ 

SINDH ORDINANCE NO.XVI OF 1984 

 9184شيڌ کير جا ةَرڊس )ترنيم( „رڊيييسۿ 

THE SINDH MILK BOARDS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 ]9184 شيپٽهتر 91[

 9191شيڌ کير جا ةَرڊس „رڊيييسۿ „رڊيييس جيٍو ذريعي 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي.

 9191شيڌ کير جا ةَرڊس „رڊيييسۿ جيئو تً شرعي عدالت 

 ڪئي „ٌي؛ًٍ ترنيهَن ڪرڻ جي ٌدايت ۾ ڪج

۾ ترنيم  9191شيڌ کير جا ةَرڊس „رڊيييسۿ جيئو تً ۽ 

 ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛

جي اعالن ۽ پروويزىل  9111ٌاڻي تيٍو ڪريۿ پيجيو جَالِء 

جي روشيي ۾ شيڌ جي گَرىر  9189ڪاىصٽيٽيَشو „رڊرۿ 

 ٌيٺيَن „رڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ „ٌي:

)ترنيم( شيڌ کير جا ةَرڊس ( ٌو „رڊيييس کي 9) .9

 شڏيَ وييدو. 9184„رڊيييسۿ 

 ( ٌي فَري طَر تي الڳَ ٿييدو.2)

 

  

۾ۿ  11جي دفعً  9191شيڌ کير جا ةَرڊس „رڊيييسۿ  .2

شانل  (A-1)( کاىپَِءۿ ٌيٺيَن ذيلي دفعً 9ذيلي دفعً )
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 ڪيَ وييدو:

“(1-A)  جتي اٌڙو ڪَ ڪيس نٿي ڄاڻايل طريقي نَجب

ىَٽيس ڏيڻ کاىصَاِء داخل ڪيَ ٿَ وڃي يا ٻو نٍييو جَ 

 ڄاڻايل عرضَ ختم ٿيڻ کان اڳ داخل ڪيَ ٿَ وڃيۿ يا جتي

شڪايت ۾ اٌَ ةيان شانل ىً „ٌي تً اٌڙو  درخَاشتگذار جي

ىَٽيس اٌڙيَء ريت پٍچايَ يا ڏىَ ويَ „ٌيۿ شڪايت ڪيدڙ 

ي جي ٺاًٌ جي ضَرت ۾ ڪَ نعاوضَ ىً ڏىَ کي اٌڙي نعانل

وييدو يا اىٍيَء ضَرت ۾ جڏٌو ڪيس جَ نانرو پَرو ٿئي يا 

( ۾ حَالَ ڏىل 9ةَرڊ يا ٻيَ ڪَ شخص جيٍو جَ ذيلي دفعً )

„ٌيۿ اٌَ شهجٍي تً درخَاشت ڪيدڙ جي دعَيٰۿ ڪيس 

 داخل ڪرڻ جي ٻو نٍييو جي اىدر „ٌي:

داخل ڪيل ڪيٍو  اٌڙي ىَٽيس کاىصَاِءةشرطيڪ وڌيڪ تً 

ڪيس ۾ شَل ڪَرٽ ةَرڊ کي لکت ۾ ةيان جهع ڪرائڻ الِء 

 ”.نٍلت ڏئي شگٍي ٿيۿ جيڪا ٽو نٍييو کان گٍٽ ىً ٌَىدي.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  „رڊيييس -ىَٽ:

 „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

XXXVIII  جي

 جي ترنيم 11دفعً 

Amendment of 

section 33 of 

West Pakistan 

Ordinance 

XXXVIII of 

1963 

 


