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مجزیہ  LXIسندھ آرڈیننس نمبز 

۴۸۹۱ 

SINDH ORDINANCE NO.LXI OF 

1984 

سندھ سرعی چیشوں کی فزاہمی تنظیم )تزمیم( 

 ۴۸۹۱آرڈیننس، 

THE SINDH AGRICULTURAL 

SUPPLIES ORGANIZATION 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۱۷۹۱دعمبش  ۱۲[
آسڈیىىظ جظ کی توعط عے عىذھ صسعی چیضوں کی 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۷۹۳فشاہمی تىظیم ایکٹ، 

صسعی چیضوں کی  جیغب کہ ششعی عذالت وے عىذھ

میں کچھ تشامیم کشوے کی  ۱۷۹۳فشاہمی تىظیم ایکٹ، 

 ہذایت کی ہے؛

صسعی چیضوں کی فشاہمی تىظیم  اوس جیغب کہ عىذھ 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط  ۱۷۹۳ایکٹ، 

 طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۷۹۹اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

سوشىی کی  ۱۷۹۱پشوویضول کبوغٹی ٹیوشه آسڈس، 

میں گوسوش عىذھ وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ بىب کش وبفز 

 کشوب فشمبیب ہے:

( اط آسڈیىىظ کو عىذھ صسعی چیضوں کی ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۱فشاہمی تىظیم )تشمیم( آسڈیىىظ، 

 (یہ  فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

 

۔ عىذھ صسعی چیضوں کی فشاہمی تىظیم ایکٹ، ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

 اوس عىوان مختصش

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 عىذھ کے ۱۷۹۳

 ۱۱ دفعہ کے X ایکٹ

 تشمیم کی

Amendment of 

section 14 of 
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( کے ششطیہ ۲عہ )میں، ریلی دف ۱۱کی دفعہ  ۱۷۹۳

بیبن کے بعذ، مىذسجہ ریل ریلی دفعہ شبمل کی جبئے 

 گی:

(وبفز گىجبئشوں کے تحت وصول ہووے واال کشایب ۳)

کغی بھی صوست میں اط عالقے کے موجودي 

کشائے عے کم وہیں ہوگب اوس عىذھ کشائے پش دیئے 

کی گىجبئشوں کے  ۱۷۹۷گئے احبطے آسڈیىىظ، 

 جبئے گب۔تحت اط میں اضبفہ کیب 

 

نوٹ: آرڈیننس کو مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

Sindh Act X of 

1973 

 


