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1984 

سرعی پیداوار مبرکیٹیں )سندھ تزمیم( آرڈیننس، 

۴۸۹۱ 

THE AGRICULTURAL PRODUCE 

MARKETS (SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۱۱۹۴دعوجش  ۱۱[

 توعط عے صسعی پیذاواس هبسکیٹظ ےآسڈیٌٌظ جظ ک

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۱۳۱ایکٹ، 

 عی عذالت ًے صسعی پیذاواس هبسکیٹظجیغب کہ شش

هیں کچھ تشاهین کشًے کی ہذایت کی  ۱۱۳۱ایکٹ، 

 ہے؛

 ۱۱۳۱ایکٹ،  کہ صسعی پیذاواس هبسکیٹظ اوس جیغب

 هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

کے اعالى اوس  ۱۱۱۱اة اط لیئے، پبًچویں جوالئی 

کی سوشٌی هیں  ۱۱۹۱پشوویضًل کبًغٹیٹوشي آسڈس، 

عٌذھ کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز 

 کشًب فشهبیب ہے۔

)عٌذھ  پیذاواس هبسکیٹظ ( اط آسڈیٌٌظ کو صسعی۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۱۹۴تشهین( آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 

هیں، جظ  ۱۱۳۱۔ صسعی پیذاواس هبسکیٹیں ایکٹ، ۲

کو اط کے ثعذ ثھی هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے گب، اط 
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هیں ششطیہ ثیبى کے ًیچے  (c)هیں، شق  ۲کی دفعہ 

پ کو کولي پیشاگشاف هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹب

عے تجذیل کیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ ریل 

 ششطیہ ثیبى شبهل کیب جبئے گب:

 دے''ثششطیکہ کہ ڈپٹی کوشٌش کوئی ثھی حکن ًہیں 

عکتب جت تک هتبثش شخص کو عٌٌے کب هوقعہ ًہیں 

 دیب جبتب۔''۔

هیں، آخش هیں آًے  ۱۱۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

تجذیل کیب جبئے گب اوس والے فل اعٹبپ کو کولي عے 

اط کے ثعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ ثیبى کو شبهل کیب 

 جبئے گب:

''ثششطیکہ کوئی ثھی هیوجش عٌٌے کب هوقعہ دیئے ثغیش 

 ًہیں ہٹبیب جبئے گب۔''۔

 

( کے ۱هیں، ریلی دفعہ ) ۲۳۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۴

 ثعذ، هٌذسجہ ریل ریلی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

''(1-A)  دسج کیب جبتب ہے جو  جہبں ایغب کوئی کیظ

ًوٹظ جبسی ہوًے یب چھوڑًے کے ثغیش ہو یب دو هبٍ 

کب عشصہ گزس چکب ہو یب جہبں دسخواعت گزاس کب یہ 

ثیبى  شبهل ہو کہ ًوٹظ ًہیں هال ہے، تو دسخواعت 

گزاس کو هعبهلہ طے کشًے کب خشچہ ًہیں دیب جبعکتب۔ 

کویٹی کے هیوجش  کول ہو جبئے یبیہبں تک کہ کیظ ه

گزاس کے دعوٰی کو کیظ داخل  یب هالصم دسخواعت 

 هبٍ کے اًذس اًذس تغلین ًہیں کشتے۔ 2کشًے کے 

ثششطیکہ یہ کیظ ًوٹظ کے ثغیش  داخل کیب گیب ہو تو 

کوسٹ کویٹی کو تحشیشی ثیبى پیش کشًے کے لئے 

 ''وقت دے گی جو تیي هبٍ عے کن ًہ ہوگب۔

V of 1939 
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( ۱کی ریلی دفعہ ) A-24۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۵

هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ کو کولي عے تجذیل 

کیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ ثیبى 

 شبهل کیب جبئے گب:

''ثششطیکہ کوئی ثھی ایغب قذم ًہیں اٹھبیب جبئے گب جت 

تک هبسکیٹ کویٹی یب ریلی کویٹی، جیغے هعبهلہ ہو، 

خالف عجت ثتبًے کب  اى کو اٹھبئے گئے قذم کے

 هٌبعت هوقعہ ًہیں دیب جبتب۔''۔

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

 


