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  1891هجزیہ  II نوبز آرڈیننسسندھ 

SINDH ORDINANCE NO.II OF 1981 

)تزهین( آرڈیننس،  سندھ ایگزیکلچزل سپالئیز آرگنبئیزیشن

1891 

THE SINDH AGRITUERAL SUPPLIES 

ORGANIZATION (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1981 

 (CONTENTS)  فہزست

  (Preamble)توہیذ

 ۔ هختصش عٌواى اوس ششوعبت۱

Short Title and commencement 

 کی تشهین۔ 5کی دفعہ  3971هجشیہ   Xعٌذھ ایکٹ  ۔ ۲

Amendment of  section 5 of  Sindh Act X of 1973. 
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  1891هجزیہ  II سندھ آرڈیننس نوبز

SINDH ORDINANCE NO.II OF 

1981 

سندھ ایگزیکلچزل سپالئیز ٓارگنبئیزیشن 

 1891)تزهین( ٓارڈیننس، 

THE SINDH AGRITUERAL 

SUPPLIES ORGANIZATION 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1981 
 [3983 جٌوسی 6] 

ایگشیکلچشل عپالئیض آسگٌبئیضیشي  آسڈیٌٌظ، جظ عے عٌذھ 

 کی جبئے گی۔  هیں تشهین  3971ایکٹ، 

اط آسڈیٌٌظ کے رسیعے عٌذھ ایگشیکلچشل عپالئیض 

 هیں تشهین کشًب هقصود ہے۔ 3971آسگٌبئیضیشي ایکٹ، 

 جظ کو هٌذسجہ ریل طشیقے عے ثٌبیب جبئے گب۔

کے حکن اوس حکن ثشائے قواًیي  3977جوالئی   5لہزا  

کی تکویل هیں گوسًش عٌذھ ثخوشی  3977)ًفبر اوس تغلغل( 

 ڈیٌٌظ کو ثٌب کش ًفبر فشهبتب ہے۔اط آس

ایگشیکلچشل عپالئیض  کو عٌذھ  ( اط آسڈیٌٌظ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔  3983آسگٌبئیضیشي )تشهین(، آسڈیٌٌظ 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

کی  3971عٌذھ ایگشیکلچشل عپالئیض آسگٌبئیضیشي ایکٹ، ۔ ۲

 ؛کب، هٌذسجہ ریل هتجبدل ثٌبیب جبئے گب 5دفعہ 

( ثوسڈ حکوهت  کی هقشس کشدٍ ، عشکبسی اوس 3).5''

عے  7غیش عشکبسی اسکبى پش هشتول ہوگی جي کی تعذاد 

کے تحت آفیشل اسکبى هیں  2صایذ ًہ ہوگی، اوس ریلی دفعہ 

 '' عے ایک کو آپشیشٌل ڈائشیکٹش هقشس کیب جبئے گب۔ 

 

حکوهت حغت هٌشب ششائط کی ثٌیبد  پش آپشیشٌل  (3)

هقشسی کشیگی جو کہ هٌذسجہ ریل ڈائشیکٹش  کی 

 کبم کشًے کی رهہ داس ہوگب۔

(i)  ثوسڈ کی ہذایت کے هطبثق آسگٌبئیضیشي کے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)وہیذت

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 

هجشیہ   Xعٌذھ ایکٹ 

کی  5کی دفعہ  3971

 تشهین۔

Amendment of  

section 5 of  Sindh 

Act X of 1973. 
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 توبم اًتظبهی اهوس کو چالًب۔

(ii)  کے تحت ثیج اوس فشٹیالئیضیشي  32دفعہ

 حبصل کشًب، عٌجھبلٌب اوس تقغین کشًب۔

(iii)  حغبة کتبة سکھٌب اوس 

(iv)  اوس اط ایکٹ کے هقبصذ کو پوسا کشًے

عشاًجبم دیٌب  لئے دوعشے فشائض کشًے کے

 ، یب کوئی  کبم جو اط کو عوًپب جبئے۔

 

کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت  نوٹ: ٓارڈیننس 

کے لئے ہے، جسے کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 

 

 

 


