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  1981 نجريً II شيڌ آرڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.II OF 1981 

ايگريڪلچرل شپالئيز آرگيائيزشو )ترنيم( شيڌ 

 1981آرڊيييسۿ 

THE SINDH AGRITUERAL 

SUPPLIES ORGANIZATION 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1981 

 [1981 جيَري 6] 

جيٍو شان شيڌ ايگريڪلچرل شپالئيز آرگيائيزيشو  آرڊيييس 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 1973ايڪٽۿ 

شپالئيز  ٌو آرڊيييس جي ذريعي شيڌ ايگريڪلچرل

 ۾ ترنيم ڪرڻ نقصَد آٌي. 1973آرگيائيزيشو ايڪٽۿ  

 جيٍو کي ٌيٺيو طريقي شان ٺاٌيَ وييدو.

جي حڪم ۽ حڪم ةرائي قاىَن  1977جَالئي  5ان ڪري ٌاڻي 

جي تعهيل ۾ گَرىر شيڌ خَشيَء شان ٌو  1977)ىفاذ ۽ تصلصل( 

 آرڊيييس کي ٺاٌي ىافذ فرنائي ٿَ.

ريڪلچرل شپالئيز ( ٌو آرڊيييس کي شيڌ ايگ1) .1

 شڏيَ وييدو. 1981آرگيائيزيشو )ترنيم(ۿ آرڊيييس 

 ( ٌي في الفَر ىافذ ٿييدو.2)

 1973.  شيڌ ايگريڪلچرل شپالئيز آرگيائيزيشو ايڪٽۿ 2

 جَ ٌيٺيَن نتتادل ٺاٌيَ وييدو: 5جي دفعً 

۽ غير ةَرڊ حڪَنت جي نقرر ڪيل شرڪاري ( 1).5''

کان وڌيڪ ىً  7جيٍو جَ تعداد  وشرڪاري نيهترن تي ٻڌل ٌَىد

ترن نان ٌڪ کي جي تحت آفيشل نيه 2ٌَىدوۿ ۽ ذيلي دفعً 

 ''  آپريشيل ڊائريڪٽر  نقرر ڪيَ وييدو.
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حڪَنت حصب نيشا شرطو جي ةيياد تي آپريشيل  (1)

ٌيٺيو ڪهو   ڊائريڪٽر جي نقرري ڪيدي جيڪا

 . ڪرڻ جي ذنيَاري ٌَىدو

(i)  ةَرڊ جي ٌدايت جي نَجب آرگيائيزيشو جي

 شهَرن اىتظاني نعانلو کي ٌالئڻ. 

(ii)  ًجي تحت  ٻج ۽ فرٽالئيزيشو حاصل  12دفع

 ڪرڻۿ شيڀالڻ ۽ تقصيم ڪرڻ.

(iii)  حصاب ڪتاب رکڻ ۽ 

(iv)   و ايڪٽ جي نقصدن کي پَرو ڪرڻ جي الِء ٌ۽

ٻيا فرض شراىجام ڏيڻۿ يا ڪَ ڪم جيڪَ ٌو 

 کي شَىپيَ وڃي.

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء آٌي  آرڊيييس جَ  -ىَٽ:

 جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.
 


