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 2009ىجريَ  Xسٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO. X OF 2009 

 ترىيو( )سٍڌ ڪٍٽرول فيڪٽريز شّگر

 2009 ايڪٽۿ

THE SUGAR FACTORIES CONTROL 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 2009 

 (CONTENTS)فِرست 

 ]2009ڊسيتر  8[

شّگر فيڪٽريز ڪٍٽرول ايڪٽۿ ذريعي جي جًٍِ  ايڪٽ

 ؛۾ ترىيو ڪري سٍڌ ۾ ٌافذ ڪيّ ويٍدو 1950

۾ ترىيو  1950ڪٍٽرول ايڪٽۿ  فيڪٽريزجيئً تَ شّگر 

ڪري سٍڌ ۾ ٌافذ ڪرڻ ىلصّد „ُيۿ جًٍِ کي ًُ ريت 

 عيم ۾ „ٌدو ويٍدو.

 -ٌافذ ڪيّ ٿّ وڃي:جّڙي جًٍِ کي ُيٺيً ريت 

ًُ ايڪٽ کي شّگر فيڪٽريز ڪٍٽرول )سٍڌ ( 1)  .1

 چيّ ويٍدو. 2009ترىيو(ايڪٽۿ 

 

سٍڌ ۾ ٌافذ ٿيڻ واري شّگر فيڪٽري ڪٍٽرول ايڪٽۿ . 2

جًٍِ کي ًُ کاٌپِّء ةَ ايڪٽ ئي چيّ ويٍدوۿ ًُ  1950

 :جّ ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو 4۽  3 جّن دفعات

 

خڪّىت  (1)  -ةّرڊ جّ كيام: 3” 

ٌّٽيفڪيشً جي ذريعي ُڪ ةّرڊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 ىختصر عٍّان ۽ شروعات

Short title and 

commencement 

 

ىجريَ  XXIIايڪٽ 

جي  4۽  3دفعات  1950

 تتديهي 

Substitution of 

sections 3 and 4 of 

Act XXII of 1950 
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كائو ڪٍدي جيڪا ىشتيم 

 -ٌُّدي:

i.  سٍڌ جي ايگريڪهچر خڪّىت 

 ڊپارٽييٍٽ جّ وزير

 چيئرىيً

ii.   سٍڌ اسپيڪر جي طرفان صّةائي

 اسييتهي جا ٻَ ٌاىزد ڪيم ىييتر

 ىييترز

iii.   خڪّىت سٍڌ جي ايگريڪهچر 

 ڊپارٽييٍٽ جّ سيڪريٽري

ىييتر/ةّرڊ جّ 

 سيڪريٽري

iv.  ىييتر ڪيً ڪيشٍر 

v.   ًپاڪستان شّگر ىهز ايسّسيئيش

 سٍڌ زون جّ ٌيائٍدو

 ىييتر

vi.  ىييتر سٍڌ „ةادگار ةّرڊ جّ ٌيائٍدو 

vii.   ّسٍڌ چييتر „ف ايگريڪهچر ج

 ٌيائٍدو

 ىييتر

viii.   ًشّگر ڪيً گروورز ايسّسيئيش

 جّ ٌيائٍدو

 ىييتر

ix.   خڪّىت جي طرفان سرڪاري ۽

 غير سرڪاري ىييتر

 ىييتر

 

غير سرڪاري ىييتر خڪّىت جي خّشٍّدي  (2)

 تائيً عِدي تي رٍُدو.

( غير سرڪاري ىييتر پٍٍِجي ُٿ سان نکيم 3)

ىستعفي ٿي سگِي  تانظي نکي ڪري پٍٍِجي عِدي يعر

 ٿّ.

( ةّرڊ جّن گڏجاڻيّن تڏًُ ىٍعلد ڪيّن ويٍديّن 4)
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 .جڏًُ چيئرپرسً طهب ڪٍدو

جي الِء ُيٺيّن ىتتادل  A-6. ًُ ايڪٽ جي دفعَ 3

 -ٿيٍدو:

”A-6  ڊيشٍم ڪيً ڪيشٍر جي تلرري:اي- 

يا ًُ کان ُيً گريڊ  19خڪّىت ٌّٽيفيڪشً جي ذريعي 

 جّ „فيسر جّ ةطّر ايڊيشٍم ڪيً ڪيشٍرگريڊ ىٿاٌِّن 

ُدايتً ۽ طاةطً  جي  تلرر ڪٍدي جيڪّ ڪيً ڪيشٍر

ىّجب اختيارن جّ استعيال ڪٍدو ۽ فرائض سراٌجام  

 .“ڪيّ ويّ ٌُّدو فڪيشً ۾ڏيٍدو جًٍِ جّ ذڪر ٌّٽي

جي الِء ُيٺيً کي ىتتادل  A-14. ايڪٽ جي دفعَ 4

 سيجِيّ ويٍدو.

”A-14  ڪيٍد جي ڪجَِ كسيً جي پّکي تي

ڪيً ڪيشٍرۿ ةّرڊ جي تدريري ىشاورت/يا  -پاةٍدي:

تجّيز سان ڪًٍِ ةَ عالئلي ۾ ڪيٍد جي ڪًٍِ ةَ كسو 

جي  18کي دفعَ  جًجي پّکي تي پاةٍدي نڳائي سگِي ٿّۿ 

 “تدت غير ىّزون كرار ڏٌّ ويّ ُجي.

ُيٺيً کي ىتتادل  جي الِء 15. ًُ ايڪٽ جي دفعَ 5

 -سيجِيّ ويٍدو:

سّاِء ڪيٍد  -:فروخت ڪيٍد جّ خريد ۽ 15( 1”)

جي پّکي ڪرڻ واري جي ڪّئي ٻيّ فيڪٽري جي ىانڪ 

 کي ڪيٍد وڪڻي ٌٿّ سگِي.

ٽئيً ىاڻِّ جي ( ڪّ فيڪٽري ىانڪ ڪًٍِ 2)

خريد ۽ وڪرو ٌَ ڪٍدوۿ سيّري خريداري ذريعي ڪيٍد

ڪيٍد جي پّکي ڪرڻ واري سان ةراَُ راست ڪئي 

 “ويٍدي.

 

ىجريَ  XXIIايڪٽ 

جي  A-6جي دفعَ  1950

 تتديهي

Substitution of 

section 6-A of Act 

XXII of 1950 

 

 

 

 

ىجريَ  XXIIايڪٽ 

جي  A-14جي دفعَ  1950

 تتديهي

Substitution of 

section 14-A of Act 

XXII of 1950 

 

 

ىجريَ  XXIIايڪٽ 

جي  15جي دفعَ  1950

 تتديهي

Substitution of 

section 15 of Act 

XXII of 1950 
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 -ٍدا:الِء ُيٺيان ىتتادل ٿي 16. ًُ ايڪٽ جي دفعَ 6

( خڪّىت 1) -:كييت جّ تعيً۾ گِٽ گِٽ  16”

ُي ٌّٽيفڪيشً جي ذريعي  يا پاڻيرادوةّرڊ جي سفارشً 

 -گِٽ كييت جّ تعيً ڪٍديڌيان ۾ رکٍدي 

(a) ڪيٍد جي پيداوار تي اچڻ واري الڳت؛ ۽ 

(b)  ىتتادل فصهً تي پّکي کي ىهڻ وارو ىٍافعّ ۽

 زرعي جٍسً جي كييتً جّ عام رجدان.

تي وكت  ىتعيً ڪيم كييت( جي تدت 1( ذيهي شق )2)

 ةّكت ٌظرثاٌي ڪئي ويٍدي.

( فيڪٽري جّ ىانڪۿ ڪريشٍگ سيزن جي اختتام 3)

تي ڪّانٽي پريييئو ادا ڪٍدو جًٍِ جا اگَِ خڪّىت 

ىلرر ڪٍدي ۽ اُا ًُ فيڪٽري کان ىهٍدڙ کٍڊ جي 

تٍاسب ۾ ٌُّدي ۽ اُا کٍڊ جي ةٍيادي سطح جي ىطاةق 

 في ُڪ سئّ ڪهّگرام ٌُّدي. 8.7ٌُّدي ىطهب تَ 

ائيگيۿ پيز کي اد ڪٍدڙ ( ڪيٍد جي كييت جي پّکي4)

 اڪائٌّٽ چيڪ جي ذريعي ڪئي ويٍدي.

جي  فراُو ڪٍدڙ ( جي تدت ڪيٍد 4( ذيهي دفعَ )5)

ڏيًٍِ جي اٌدر ادائيگي ٌَ ڪرڻ جي صّرت ۾ۿ  15

خڪّىت جي طرفان ٌّٽيفڪيشً جي ذريعي اگَِ تي 

ڪيٍد فيڪٽري ىانڪ کي اُا ىارڪ اپ نڳائيٍدي ۽ 

گڏ اىائٌّٽ سان ڪرڻ واري کي پرٌسپم جي پّکي 

 اطافي طّر تي ادا ڪرڻي پٌّدي.

( فيڪٽري ىانڪ ڪا ڪٽّتي ٌَ ڪٍدو سّاِء جيڪا 6)

 ( جي تدت ٻڌائي وئي ُجي.4ذيهي دفعَ )

( ڪّ فيڪٽري ىانڪۿ ڪيً ڪيشٍر جي ىٍظّري 7)

ىجريَ  XXIIايڪٽ 

جي  16جي دفعَ  1950

 تتديهي

Substitution of 

section 16 of Act 

XXII of 1950 
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جي ةٍا ڪيٍد جي غير ىّزونۿ ٌاىڪيم ورائٽي يا 

جي ىجيّعي وزن ڪًٍِ ٻئي ستب جي ةٍياد تي ڪيٍد 

 ۾ ڪٽّتي ٌَ ڪٍدو.

جي الِء ُيٺيّن ىتتادل  A-17. ًُ ايڪٽ جي دفعَ 7

 -ٿيٍدو:

”A-17 :ُر فيڪٽري  -ةٍيادي ٌيٌّي جي تٍصيب

جّ ىانڪ ُدايتً جي ىّجب اسپفسيڪيشً جّ 

 ڪّرسييپهر اٌسٽال ڪٍدو.

 

جي الِء ُيٺيان    (iii)ۿ جي شق 22. ًُ ايڪٽ جي دفعَ 8

 -ىتتادل ٌُّدا:

” (iii)   ڪا ڪّرٽ جيڪا اسسٽٍٽ سيشً جج جي

ُجيۿ اُا ًُ ايڪٽ يا  جي  درجي رکڻ واري جج کان گِٽ

ًُ خّاني سان جّڙيم كاًٌٌّ جي تدت ڪًٍِ جرم تي 

 “ڪارروائي ٌَ ٿي ڪري سگِي.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪري سگِجي.

 

 

 

 

ىجريَ  XXII ايڪٽ

جي  A-17جي دفعَ  1950

 تتديهي

Substitution of 

section 17-A of Act 

XXII of 1950 

 

ىجريَ  XXIIايڪٽ 

جي  22جي دفعَ  1950

 جي تتديهي   (iii)شق

Substitution of 

clause (iii) of section 

22 of Act XXII of 

1950 

 

 

 


