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 4984 مجشیہ XXXIII ومبش ٓاسڈیىىس سىذھ

SINDH ORDINANCE NO. XXXIII 

OF 1984 

4984 ٓاسڈیىىس، )تشمیم( کىٹشول کبٹه سىذھ  

THE SIND COTTON CONTROL 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 
 ]4984 اکتىبش 48[

میں  4966آسڈیىىس جس سے سىذھ کبٹه کىٹشول آسڈیىىس، 

 تشمیم کی جبئے گی۔ 

اس آسڈیىىس  کے رسیعے  سىذھ کبٹه کىٹشول آسڈیىىس، 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 ، میں تشمیم کشوب مقصىد ہے۔ 4966

 آسڈیىىس، کىٹشول کبٹه سىذھ وے عذالت یششع یوفبق کہ یسبج

 ہے۔ یک یتہذا یک کشوے یمتشام کچه یںم4966

 کے 4984 آئیه عبىسی اوس اعالن کے 4977 جىالئی 5 لہزا

 کش بىب کى آسڈیىىس اس بخىشی سىذھ، گىسوش میں تکمیل حکم

 -ہے: فشمبتب وبفز

  ،)تشمیم( اس آسڈیىىس کى سىذھ کبٹه کىٹشول( 4) .4

 کہب جبئےگب۔   4984

 ۔ ہىگب وبفز الفىس فی یہ  (2) 

 ریلی میں 7 دفعہ کی، 4966 آسڈیىىس کىٹشول کبٹه ىذھس .2

  ہىگب۔ اضبفہ کب دفعہ ریلی وئی ریل مىذسجہ بعذ کے (3) دفعہ

”  (3-A)  ( کے تحت پبس ہىوے والے 3ریلی دفعہ )

دن کے  7آسڈس سے متبثشي شخص اس آسڈس جبسی ہىوے سے 

حسب مىشبء حکىمت کى اپیل کش سکتب ہے، جس کب  اوذس 

 ہىگب۔ حتمیفیصال 

وہیں کیب جبئے گب  جبسیاس اپیل پش تب تک کىئی آسڈس 

جب تک اپیل کشوے والے شخص کى سىے جبوے کب مىقعہ وہ 

 دیب جبئے۔

 
 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  آرڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

  (Preamble)تمهیذ

 

 

 

 اوس عىىان مختصش

 ششوعبت

Short Title, and 

Commencement 

مغشبی پبکستبن ٓاسڈیىىس 

XX  کی  4966مجشیہ

 کی تشمیم۔ 7دفعہ 

Amendment of 

section 7 of West 

Pakistan Ordinance 

XX of 1966 

 
 

 

 

 


