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 9184ىجريَ  Lشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.L OF 1984 

 9184زرغي پيداوار ىارڪيٽّن )شٍڌ ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 

THE AGRICULTURAL PRODUCE 

MARKETS (SINDH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]9184ڊشيتر  91[

زرغي پيداوار ىارڪيٽّن ايڪٽۿ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

 ترىيو ڪئي ويٍدي.۾  9191

زرغي پيداوار ىارڪيٽّن ايڪٽۿ شرغي غدانت  جيئً تَ

 ڪجَِ ترىييّن ڪرڻ جي ُدايت ڪئي „ُي؛۾  9191

ترىيو ۾  9191زرغي پيداوار ىارڪيٽّن ايڪٽۿ ۽ جيئً تَ 

 ٌُّدي؛ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت 

جي اغالن ۽ پروويزٌم  9111ُاڻي تًٍِ ڪريۿ پٍجيً جّالِء 

جي روشٍي ۾ شٍڌ جي گّرٌر  9189ٌصٽيٽيّشً „رڊرۿ اڪ

 ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي.

داوار ىارڪيٽّن )شٍڌ يزرغي پکي ( ًُ „رڊيٍٍس 9) .9

 شڏيّ ويٍدو. 9184„رڊيٍٍسۿ ترىيو( 
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ىختطر غٍّان ۽ 

 شروغات

Short title and 
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 .( ُي فّري طّر تي الڳّ ٿيٍدو2)

۾ۿ جًٍِ کي  9191داوار ىارڪيٽّن ايڪٽۿ يزرغي پ .2

 2ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم ايڪٽ چيّ ويٍدوۿ ان جي دفػَ 

۾ شرطيَ ةيان ُيٺان پيراگراف ۾ۿ „خر ۾  (c)۾ۿ شق 

ايٍدڙ فم اشٽاپ کي ڪّنً شان تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ 

 ان کاٌپِّء ُيٺيّن شرطيَ ةيان شاىم ڪيّ ويٍدو:

ڏئي ٌَ ةشرطيڪ وڌيڪ تَ ڊپٽي ڪيشٍر ڪّ ةَ حڪو “

جيصتائيً ىتاثر شخص کي ٻڌڻ جّ ىّكػّ فراُو ٌَ  شگٍِدو

 ”.ڪيّ وڃي.

۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ  99ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ  .9

کي ڪّنً شان تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيّن 

 شرطيَ ةيان شاىم ڪيّ ويٍدو:

ةشرطيڪ ڪّ ةَ ىييتر ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ کاٌصّاِء ٌَ ُٽايّ “

 ”.ويٍدو.

 

( کاٌپِّءۿ 9۾ۿ ذيهي دفػَ ) 29ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ  .4

 :ُيٺيّن ذيهي دفػَ شاىم ڪيّ ويٍدو

“(1-A)  ىّجب جتي اُڙو ڪّ ڪيس ىٿي ڄاڻايم طريلي

ٌّٽيس ڏيڻ يا ڇڏڻ کاٌصّاِء داخم ڪيّ ٿّ وڃي يا ٻً ىِيًٍ 

جي ڄاڻايم غرضي گذرڻ کان اڳ يا جتي شڪايت ۾ اُڙو 

ةيان شاىم ٌَ ُجي تَ اُڙو ڪّ ٌّٽيس اُڙيَء ريت ىهيّ „ُي 

يا ڇڏيّ ويّ „ُيۿ شڪايت ڪٍدڙ ڪيس جي شهصهي ۾ 

commencement 

جي ايڪٽ  9191

V  َجي  2جي دفػ

 ترىيو

Amendment of 

Section 2 of Act 

V of 1939 
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Amendment of 

Section 11 of 

Act V of 1939 

جي ايڪٽ  9191

V  َجي  29جي دفػ

 ترىيو

Amendment of 

Section 23 of 

Act V of 1939 



 
4 

َ ڪئي ويٍدي يا ڪييٽيۿ ڪّ ىييتر ىػاُدي جي كييت ادا ٌ

ڪيس داخم ڪرڻ جي شڪايت ڪٍدڙ جي دغّيٰ يا ىالزم 

 :ىٍظّر ڪري ٿّٻً ىِيًٍ جي غرضي دوران 

ةشرطيڪ اُڙي ٌّٽيس کاٌصّاِء داخم ڪيم ڪًٍِ ڪيس 

تيۿ غدانت ڪييٽي کي نکت ةيان جيع ڪرائڻ الِء وكت ڏئي 

 ”.شگِي ٿيۿ جيڪّ ٽً ىِيًٍ کان گِٽ ٌَ ٌُّدو.

( ۾ۿ 9جي ذيهي دفػَ ) A-24ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ  .5

„خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ کي ڪّنً شان تتديم ڪيّ 

ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيّن شرطيَ ةيان شاىم ڪيّ 

 ويٍدو:

ةشرطيڪ ڪّ ةَ اُڙو كدم ٌَ کٍيّ ويٍدو جيصتائيً “

جيۿ ي يا ذيهي ڪييٽي جيئً ةَ ىػاىهّ ُىارڪيٽ ڪييٽ

اًٌِ کي کٍيم كدم خالف شتب ڄاڻائڻ جّ ىّزون ىّكػّ ٌَ ڏٌّ 

 ”. وڃي.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍس  -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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Amendment of 
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