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مجزیہ  XVIسندھ آرڈیننس نمبز 

۴۸۹۱ 

SINDH ORDINANCE NO.XVI OF 

1984 

سندھ دودھ کے بورڈس )تزمیم( 

 ۴۸۹۱آرڈیننس، 

THE SINDH MILK BOARDS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۱۶۹۱صتمجش  ۱۶[
آسڈیىىش جش کی توصط صے صىذھ دودھ کے ثوسڈس 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۶۹۳آسڈیىىش، 

جیضب کہ ششعی عذالت وے صىذھ دودھ کے ثوسڈس 

تشامیم کشوے کی ہذایت کی میں کچھ  ۱۶۹۳آسڈیىىش، 

 ہے؛

 ۱۶۹۳اوس جیضب کہ صىذھ دودھ کے ثوسڈس آسڈیىىش، 

 میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اس طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۶۱۱اة اس لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی  ۱۶۹۱پشوویزول کبوضٹی ٹیوشه آسڈس، 

میں گوسوش صىذھ وے مىذسجہ ریل آسڈیىىش ثىب کش وبفز 

 :فشمبیب ہےکشوب 

( اس آسڈیىىش کو صىذھ دودھ کے ثوسڈس ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۶۹۱)تشمیم( آسڈیىىش، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

 

کی دفعہ  ۱۶۹۳۔ صىذھ دودھ کے ثوسڈس آسڈیىىش، ۲

( کے ثعذ، مىذسجہ ریل ریلی ۱میں، ریلی دفعہ ) ۳۳

 شبمل کیب جبئے گب: (A-1)دفعہ 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

کے مغشثی  ۱۶۹۳

پبکضتبن آسڈیىىش 

XXXVIII  کے دفعہ

 کی تشمیم ۳۳

Amendment of 

section 33 of 
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''(1-A)  جہبں ایضب کوئی کیش مىذسجہ ثبال طشیقے

کے تحت ووٹیش دیىے کے عالوي داخل کیب جبتب ہے یب 

دو مبي کب مزکوسي عشصہ ختم ہووے صے پہلے داخل 

شکبیت میں کی  واصت گزاس دسخ کیب جبتب ہے، یب جہبں

یہ ثیبن شبمل وہیں ہے کہ ایضب ووٹیش اس طشح پہچبیب 

ے والے کو ایضے شکبیت کشو یب دیب وہیں گیب ہے، 

معبملے کے صمجھوتے کی صوست میں کوئی 

معبوضہ وہیں دیب جبئے گب یب ایضی صوست میں جت 

کیش کب معبملہ پوسا ہو یب ثوسڈ یب دوصشا کوئی شخص 

( میں حوالہ دیب گیب ہے، وي ۱جش کب ریلی دفعہ )

صمجھے کہ دسخواصت دیىے والے کی دعوٰی، کیش 

 ہے:داخل کشوے کے دو مبي کے اوذس 

ثششطیکہ ایضے ووٹیش کے عالوي داخل کشدي کضی 

کیش میں صول کوسٹ ثوسڈ کو تحشیشی ثیبن میں جمع 

کشاوے کے لیئے  مہلت دے صکتی ہے، جو تیه مبي 

 صے کم وہ ہوگی۔''۔

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

West Pakistan 

Ordinance 

XXXVIII of 1963 

 


