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 5791 مجريى ،VI نمبر ايڪٽ سنڌ

SINDH ACT NO.VI OF 1975 

 ايڪٽ، ترميم( )سنڌ ڪنٽرول ڪاٽن پاڪستان اولوى

 5791 مجريى

THE WEST PAKISTAN COTTON CONTROL 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 1975 

 (CONTENTS) فورست
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SINDH ACT NO.VI OF 1975 

 )سنڌ ڪنٽرول ڪاٽن پاڪستان اولوى

 5791 ايڪٽ، ترميم(

THE WEST PAKISTAN COTTON 

CONTROL (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 1975 

 ]1975 اپريل 8[

 ۾ صوبً سنڌ ۾ 1966 آرڊيننس، ڪنٽرول ڪاٽن پاڪستان اولوى

 ايڪٽ هڪ الء   ترميم وڌيڪ الء   ڪرڻ الڳو

 سنڌ ۾ 1966 آرڊيننس، ڪنٽرول ڪاٽن پاڪستان اولوى تى جيئن

 پئً ٿً ضروري ڪرڻ ترميم ريت هيٺين ء  ال ڪرڻ الڳو ۾ صوبً

 آهً،

 -ويندو: ڪيو الڳو ريت هيٺين اهو

 ترميم( )سنڌ ڪنٽرول ڪاٽن پاڪستان اولوى ايڪٽ هيٺ (1) .1

 ويندو. سڏيو 1975 ايڪٽ،

 هوندو. العمل نافذ طور فوري اهو (2)

 صوبً کً 1966 آرڊيننس، ڪنٽرول ڪاٽن پاڪستان اولوى .2

، ڪرڻ الڳو ۾ سنڌ  هيٺين ۾ 26 دفعى جً آرڊيننس ڄاڻايل الء 

 -ويندي: ڪئً تبديلً ريت

 ڪرڻ طئً قيمتون جون ڪپوى

 يا ٿً سگوً ڪري مقرر ذريعً، نوٽيفڪيشن حڪومت (1) .26“

 ٿً، سگوً ڪري مقرر الء   ڪرڻ طئً

 ڪنون جً ڪپوى ۾ عالئقً ڄاڻايل يا مارڪيٽ ڪاٽن ڪنون )الف(

 يا قيمت، جً ٻج جً ڪپوى يا قسم

 معاوضو( جو )ٽاڻڻ ڪيل ادا کً فيڪٽري هڪ ۾ عالئقً نڪنو )ب(
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 هجً. ڪيل مدصوص جيئن چارجز جننگ

 بى جيڪو جً نوٽيفڪيشن ڪيل جاري هيٺ (1) دفعى ذيلً (2)

 جيڪا ويندي، ڏنً سزا جً قيد ڪيل واضخ کً ان ڪندو ڀڃڪڙي

 هزار پنجويوى وڌي جيڪا گڏ سان ڏنڊ يا ٿً سگوً وڌي تائين سالن ٻن

 گڏ: ٻئً يا سگوً ٿً

 يڪڏهنج هجً، نى گوٽ کان رپين 5000/- رقم جً ڏنڊ بشيرطيڪ

 .“هجً. ويو ڪيو الڳو ڏنڊ فقط

 ڏنو نمبر طور (1) دفعى ذيلً کً 27 دفعى جً آرڊيننس لڄاڻاي .3

 -ويندا: وڌايا  دفعى ذيلً هيٺيان کانپوء   (1) دفعى ذيلً ۽ ويندو

 بى جيڪو جً نوٽيفڪيشن ڪيل جاري تحت (1) دفعى ذيلً (2“)

 ويندي، ڏنً سزا جً قيد ڪيل واضخ کً ان ڪندو ڀڃڪڙي

 وڌي جيڪا گڏ سان ڏنڊ يا ٿً سگوً وڌي تائين سالن ٻن جيڪا

 ”.گڏ. ٻئً يا سگوً ٿً هزار پنجويوى

 1975 آرڊيننس، ترميم( )سنڌ ڪنٽرول ڪاٽن پاڪستان اولوى .4

 ٿو. وڃً ڪيو منسوخ

 

 

 

 

 اولوى جً 1966

 آرڊيننس پاڪستان

XX ً27 دفعى ج 

 ترميم جً

 

 

 1975 آرڊيننس سنڌ

 منسودً جً

 

 

 آهً الء   واقفيت جً ماڻون عام ترجمو مذڪوره  جو ڪٽاي -نوٽ:

 سگوجً. ڪري نٿو استعمال ۾ ڪورٽ جيڪو

 


