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2002 
SINDH ORDINANCE NO.XXVII 

OF 2002 

 تزمیم( )سندھ ضوابط کبرخبنے کے شکز

 2002 ٓارڈیننس،

THE SUGAR FACTORIES 

CONTROL (SINDH 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2002 

 ]2112 صتوبش 3[

صٌذھ صوبے هیں الگو  ٓاسڈیٌٌش جش کے رسیعے

کشًے کے لئے شکش کے کبسخبًے ضوابط ایکٹ 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔  1551

کشًے کے لئے شکش جیضب کہ صٌذھ صوبے هیں الگو 

هیں تشهین کشًب  1551کے کبسخبًے ضوابط ایکٹ 

 ؛ضشوسی ہوگیب ہے

 ؛جش کو اس طشح صے عول هیں الیب جبئے گب

والے  1555اکتوبش  14اوس جیضب کہ صوببئی اصوبلی 

اعالى کے تحت اوس پشوویزًل کبًضٹیٹوشي ٓاسڈس ًوبش 

 ؛کے هطببق هعطل ہے 1

هطوئي ہے کہ هوجودٍ اوس جیضب کہ صٌذھ کب گوسًش 

 صوستحبل هں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

لہزا اة اس لئے هٌذسجہ ببال اعالى اوس پشوویزًل 

کے  1555کبًضٹیٹوشي ٓاسڈس کے صبتھ پڑھیں 

اوس اس  15پشوویزًل کبًضٹیٹوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوبش 

صلضلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو بشوئے کبس 

سًش بخوشی هٌذسجہ ریل التے ہوئے صٌذھ کب گو

 :ٓاسڈیٌٌش بٌب کش ًبفز فشهبتب ہے

اس ٓاسڈیٌٌش کو شکش کے کبسخبًے ضوابط ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2112)صٌذھ تشهین( ٓاسڈیٌٌش، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

 

صٌذھ صوبے هیں لوگو کشًے کے لئے شکش کے . 2

هیں هیں، توبم ایکٹ  1551کبسخبًے ضوابط ایکٹ، 

ایگزیکیوٹو  ڈصٹشکٹ ”کے لئے لفظ “ کلکٹش”لفظ 

 “ ٓافیضش )ایگشیکلچش( هتببدل صوجھے جبئیں گے۔
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نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 ۔سکتب
 


