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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  XXVىخريَ 4994
SINDH ACT NO.XXV OF 1994
شٍڌ فرٽيالئيزر (ضاةعّ) ايڪٽۿ 4994
THE SINDH FERTILIZER
(CONTROL) ACT, 1994
]„ 4ڪٽّةر [4994
ايڪٽ حًٍِ ذريػي ڀاڻ ۽ ڀاڻ حي شاىان حي وڪري ۽
اشتػيال ۽ ورُاشت کي يليٍي ةڻايّ ويٍدو.
حيئً تَ ڀاڻ ۽ ڀاڻ حي شاىان حي وڪريۿ ورُاشت ۽ تيِيد )(Preamble
اشتػيال کي يليٍي ةڻائڻ کي ًُ ريت ىٍظو ڪرڻ ضروري
ٿي پيّ „ُي ܀
ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )4( .4ايڪٽ کي شٍڌ فرٽيالئيزر (ضاةعّ) ايڪٽۿ ىختػر
 4994شڎيّ ويٍدو.
طروغات
(ُ )2ي فّري ظّر تي الڳّ ٿيٍدو.

غٍّان

۽

Short title and
commencement

 ًُ .2ايڪٽ ۾ۿ حيصتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم وغفّن
حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيصتائيً:
Definition
(“ )iىالوٽ ڪيم” ىعهب حڎًُ ڀاڻ حي ذّاني شان
اشتػيال ڪيّ وڃي تَ ڀاڻ غذائي ظاكت يا حًٍِ حي
طفافيت ان حي نيتم تي ڄاڻايم ةيِڪ يا ةاٌّر
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ڪرايم ىػيار کان ُيٺ ُخي يا حًٍِ حي ُيٺ اُّ
وڪرو ڪيّ ويّ „ُي يا ڀاڻ حًٍِ ىان ڪّ ضروري
حزا ىڪيم ظّر يا غارضي ظّر تي ڪڍي ويّ „ُي܀
()ii

“اطتِار” ىعهب ڪًٍِ اطتِارۿ شرڪيّنر يا

ڪًٍِ ٻئي ٌّٽيس شانۿ ڪًٍِ ىيڊيا ةظيّل ريڊيّل
۽ ٽيهي ويزن حي طايع ڪرڻ يا ورُائڻ܀
()iii

“ڪييٽي” ىعهب ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم

فرٽيالئيزر ڪٍٽرول ڪييٽي܀
()iv

“ڪٍٽرونر” ىعهب ًُ ايڪٽ ترت ىلرر

ڪيم ڪٍٽرونر فرٽيالئيزر ۽ حًٍِ ۾ طاىم „ُي
ذڪّىت ظرفان ڪٍٽرونر حا اختيار اشتػيال ڪرڻ
الِء ةااختيار ةڻايم ڪّ طخع܀
()v

“ڀاڻ” ىعهب ڪّ ىادو يا ىادن حّ ىرڪب

حيڪّ ٻّٽً حي واڌ ويخَِ کي ُٿي وٺرائڻ يا اًٌِ
حي پيدوار وڌائڻ يا زىيً کي فػم وڌائڻ ۾ ظاكت ڏيڻ
الِء اشتػيال ٿيٍدو ُخي܀
()vi

“ذڪّىت” ىعهب شٍڌ ذڪّىت܀

()vii

“اٌصپيڪٽر” ىعهب ًُ ايڪٽ ترت ىلرر

ڪيم اٌصپيڪٽر܀
()viii

“نيتم” ىعهب ُڪ نکت يا ان شهصهي ۾

ڪٍٽيٍر تي نکتۿ ڇپيم يا خاڪّ نڳم يا ڀاڻ حي
ڪٍٽيٍر حي ٻاُران يا ريٽيم پيڪيج حي ريپر تيۿ
حيڪڎًُ ڪّ ُخي܀
()ix

“ةيان ڪيم” ىعهب كاغدن ىّحب ةيان ڪيم܀

()x

“كاغدا” ىعهب ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم كاغدا.
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ةاب II-
ڀاڻ حّ وڪروۿ ورُاشت ۽ اشتػيال
 .3ڪّ ةَ طخع شّاِء ًُ ايڪٽ حي كاغدن ىّحب ڀاڻ ۽ ڀاڻ حي شاىان
اشتػيال ڪرڻ حي.ڀاڻ يا ڀاڻ حّ شاىان وڪروۿ وغيره حي وڪرو تي
„ڇيۿ وڪري الِء رکيۿ وڪري الِء ذخيرو ڪريۿ پاةٍدي
اطتِار ڪري يا اشتػيال ڪري ٌَ شگٍِدو.

of

Prohibition

of

sale

etc

and

fertilizer

fertilizer
material
 .4ڪّ ةَ طخع ڪّ ڀاڻ يا ڀاڻ حّ شاىان تيصتائيً پيڪيخز تي نيتم
وڪروۿ „ڇيۿ وڪري الِء رکيۿ وڪري الِء ذخيرو نڳائڻ
رڪي يا اطتِار ڪري ٌٿّ شگِي حيصتائيً ڀاڻ يا of

Labeling

ڀاڻ حي شاىان حي ُر پئڪيج تي ُڪ ٽيگ يا نيتم packages
ان شهصهي ۾ ٌَ نڳايّ ويٍدوۿ حيڪّ اُڏي ظريلي
پرٌٽ ڪيّ ويّ ويّ ُخيۿ حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.
ةاب III-
فرٽيالئيزر ڪٍٽرول ڪييٽي
 ًُ .5ايڪٽ حي ٌافذ ٿيڻ کاٌپِّء حيترو حهد ٿي ضاةعا ڪييٽي حي
شگِي ذڪّىت ُڪ ڪييٽي ىلرر ڪٍديۿ حًٍِ ىلرري
کي فرٽيالئيزر ڪٍٽرول ڪييٽي شڎيّ ويٍدوۿ حيڪا Appointment of
ًُ ايڪٽ حي اٌتظاىً حي ذّاني شان شيّرن Control
ىصئهً ةاةت ذڪّىت کي ىظّرو ڏيٍدي ۽ ًُ Committee
ايڪٽ ترت شٌّپيم شيّرا ٻيا ڪو ڪٍدي.
 )4( .6ڪييٽي ڪٍٽرونر حيڪّ چيئرىيً ٌُّدو ۽ ٻيا ىرڪزي ڪييٽي حي
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ىييترز تي ىظتيم ٌُّدي حًٍِ ۾ طاىم ٌُّدا حّڙحڪ
ڊائريڪٽر „ف شٍڌ ايگريڪهچرل شپالئيز of

Constitution

„رگٍائيزيظًۿ حيڪّ شيڪريٽري ۽ ڊائريڪٽر central
حٍرل ايگريڪهچر (ريصرچ) ظّر ةَ خدىتّن committee
شراٌخام ڏيٍدو ۽ فرٽيالئيزر ةزٌس حي واپار ۽ غٍػت
حي ٌيائٍدگي ڪٍدڙ ىاڻِّ ۽ ُاري حيئً ذڪّىت
ظرفان ىلرر ڪيا وڃً.
( )2ڪييٽي حي چيئرىيً ۽ ىييترن حا ٌاال
شرڪاري گزيٽ ۾ طايع ڪيا ويٍدا.
( )3ڪييٽي حا غير شرڪاري ىييترذڪّىت حي
خّطي شان ٽً شانً الِء غِدو رکي شگٍِدا ۽ ٻيِر
ىلرري الِء اُم ٌُّدا.
( )4ڪييٽي حّ غير شرڪاري ىييترۿ ڪًٍِ ةَ وكت
پٍٍِخي غِدي تان ڪٍٽرونر حي ٌاني تي ُٿ نکت
شان اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ پر ان ىييتر حي شيٽ
تيصتائيً خاني ٌَ شيخِي ويٍديۿ حيصتائيً
ڪٍٽرونر ظرفان ذڪّىت حي اڳّاٽ ىٍظّري شان
اشتػيفيٰ كتّل ٌَ ڪئي وڃي.
( )5اشتػيفيٰۿ ةرظرفي يا ىييتر حي فّتگي ذريػي
خاني ٿيم „شاىي تي ٻيّ ىلرر ڪيم طخعۿ رُيم
ىدي الِء غِدو رکي شگٍِدو.
( )6ڪًٍِ ىييتر طپ حي „شاىي خاني ُئڻ حي
غّرت ۾ ةَ ڪييٽي حا ڪو حاري رکيا ويٍدا.
( )7ڪييٽي خاص ىػاىهً تي غّر الِء ىاُرن تي
ىظتيم ذيهي ڪييٽي ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ اُڏي
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the

غرغي الِءۿ حيڪّ ٽً شانً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدوۿ
حيئً اُا ضروري شيخِي܀
( )8ڪييٽي کي ان حّ ڪو ڪار ُالئڻ ۽ ان الِء
ظريليڪار حّڙڻ حّ اختيار ٌُّدو.
 ًُ )4( .7ايڪٽ حي ٌافذ ٿيڻ کاٌپِّء حيترو حهد ٿي نيتاريٽري
شگِيۿ ذڪّىت ُڪ فرٽيالئيزر ٽيصٽٍگ نيتارٽري Laboratory
كائو ڪٍديۿ حيڪا ًُ ايڪٽ ترت ۽ ان کي
شٌّپيم ڪو شراٌخام ڏيٍدي.
( )2نيتاريٽري حا ڪو ۽ ان حي تخزيً يا ٽيصٽ حا
ٌيٌّا ىّڪهڻ حّ ظريلّ اُڏو ٌُّدو حيئً ةيان ڪيّ
ويّ ُخي.
 .8ذڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريػيۿ شرڪاري تخزيَ ٌگار
اُڏا ىاڻِّ ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ حيئً ىٍاشب Government
شيخِيۿ حً وٽ ةيان ڪيم تػهييي كاةهيتّن ُخًۿ analyst
حيڪي ڀاڻ يا ڀاڻ حي ىّاد الِء شرڪاري تخزيَ ٌگار
ٿيٍدا ۽ حتي ُڪ کان وڌيڪ ىاڻِّ شرڪاري تخزيَ
ٌگار ظّر ىلرر ڪيا ويا ٌُّداۿ ىلاىي ذدونۿ حً ۾
اًٌِ ىٍخِان ڪّ ُڪ شرڪاري تخزيَ ٌگار ظّر
خدىتّن شراٌخام ڏيٍدوۿ ان ةاةت ٌّٽيفڪيظً ۾
ڄاڻايّ ويٍدو.
 )4( .9ذڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً اٌصپيڪٽرز
ذريػيۿ اُڏا ىاڻِّ ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ حيئً اُا Inspectors
ىٍاشب شيخِيۿ اُڏي تػهييي كاةهيت شان حيئً
ًُ ايڪٽ حي ىلػد الِء ةيان ڪيّ ويّ ُخيۿ اُڏيً
ىلاىي ذدن ۾ حيئً ٌّٽيفڪيظً ۾ ةيان ڪيّ ويّ
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ُخي.
(ُ )2ڪ اٌصپيڪٽرۿ حً ىلاىي ذدن الِء اُّ ىلرر
ڪيّ ويّ „ُيۿ اًٌِ ۾ داخم ٿي شگِي ٿّ ۽ ان اذاظي
۾ حًٍِ ۾ ڀاڻ يا ڀاڻ حّ ىّاد رکيّ ويّ „ُي يا حيع
ڪيّ ويّ اُيۿ پِّء اُّ ٿيهِي ۾ ُخي يا گِڻي ىلدار ۾
ُخي يا ڪًٍِ ٻي پيڪٍگ يا ڪٍٽيٍر ۾ ُخيۿ
ىانڪ حي ظرفان نکيّ ويّ ُخيۿ ةظيّل اُڏي اذاظي
حي حًٍِ ۾ طاىم „ُي ريهّيزۿ طپٍگ ڪيپٍي يا
ڪّ ٻيّ ڪيريئر ۽ اتان حاچ الِء ٌيٌّا کڻي شگِي ٿّ.
(ٌ )3يٌّي ظّر کٍيم ىػلّل ىلدار الِء ڪّ ىػاوضّ ادا
ٌَ ڪيّ ويٍدو.
.41

( )4حتي اٌصپيڪٽر ٽيصٽ يا تخزئي حي ٌيٌّا

ىلػد الِء ڀاڻ يا ڀاڻ حي شاىان حا ٌيٌّا کڻي ٿّۿ اُّ Samples
ڄاڻايم ظريلي ىّحب حًٍِ طخع حي كتضي ىان
اُي ٌيٌّا کڻي ٿّ ان کي نکت ۾ اُڏي ىلػد کان
„گاَُ ڪٍدو.
( )2اٌصپيڪٽر اُڏيَء ريت کٍيم ٌيًٌّ ىان ُڪ
ذػّ الڳاپيم ىاڻًِۿ ٻيّ ذػّ شرڪاري تخزيَ ٌگار
الِء ٽيصٽ ۽ تخزئي الِء اىاڻيٍدو تَ ڇا اُّ ىالوٽ
ڪيم „ُي يا ٌَ ۽ ٽيّن ذػّ ڪٍٽرونر ڏاًٌِ
اىاڻيٍدو.
.44

( )4شرڪاري تخزيَ ٌگار حًٍِ ڏاًٌِ شرڪاري تخزيَ ٌگار

اٌصپيڪٽر ظرفان ڪًٍِ ڀاڻ يا ڀاڻ حي شاىان حّ حي رپّرٽ
ڪّ ٌيٌّّ اىاڻيّ ويّ „ُيۿ ڄاڻايم ظريليڪار ىّحب of

Report

اٌصپيڪٽر کي ان حّ ٽيّن ذػّ شٍدس ظرفان Government
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ڪيم ٽيصٽ ۽ تخزيي حي ٌتيخي حي تػديق ٿيم Analyst
رپّرٽ شان گڎ اىاڻيٍدو.
( )2اٌصپيڪٽر رپّرٽ حي ُڪ ٌلم الڳاپيم ىاڻِّ
ڏاًٌِ ۽ ٻي ٌلم ڪٍٽرونر ڏاًٌِ اىاڻيٍدو.
( )3حيڪّ شرڪاري تخزيَ ٌگار ظرفان غريد
ڪيم اُڏو دشتاويز ٌُّدوۿ حيڪّ ًُ ظرفان ڪيم
ٽيصٽ يا تخزيّ ٌُّدو اُا ان ۾ ةيان ڪيم تفػيم
حي حّڳي طاُدي ٌُّدو ان ٽيصٽ يا تخزيي شان
الڳاپيم طخع ان شاه شِيت ٌَ ُخي تَ کيس رپّرٽ
ىهڻ حي ٽيًِ ڏيًٍِ دورانۿ ڪٍٽرونر حي شاىِّن
اُڏي طاُدي رکي شگِي ٿّ حيڪا اُڏي ٽيصٽ يا
تخزيي حي درشت ُئڻ حي ىتضاد ُخي.
( )4حتي ڪٽرونر شاىِّن ذيهي دفػَ ( )3ترت پيض
ڪيم طاُدي شٍدس خيال ۾ۿ وڌيڪ حاچ حي ظانب
„ُي تَ ان شاڳئي ٌيٌّي حّ ٻيّ ذػّ ةي نيتاريٽري
ڏاًٌِ تخزيي الِء اىاڻي شگِي ٿّۿ حيڪا ان حي
تخزيي حّ ٌتيخّ شرٽيفڪيٽ حي غّرت ۾
ڪڍٌدي ۽ شاڳيّ ڪٍٽرونر ڏاًٌِ اىاڻيٍدي.
( )5اُڏو شرٽيفڪيٽ حاىع ٌُّدوۿ حيئً اُّ ىٍاشب
ُخي.
( )6ذڪّىت ڀاڻ يا ڀاڻ حي شاىان حي شرڪاري
تخزيَ ٌگار يا نيتاريٽري ظرفان ڪرايم ٽيصٽ يا
تخزيي حي رپّرٽ ان شهصهي ۾ الڳاپيم اُڏي
ىػهّىات شان گڎۿ حيڪڎًُ ڪا ُخيۿ ايئً طايع
ڪري شگِي ٿيۿ حيئً اُا ضروري شيخِي.
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.42

( )4ڪّ طخع حًٍِ ڀاڻ يا ڀاڻ حّ شاىان ٌخي درخّاشت تي

خريد ڪيّ „ُي اُّ ان ڀاڻ يا ڀاڻ حي شاىان حي ٽيصٽ
ىالوٽ ڪيم ُخڻ ةاةت شرڪاري تخزيَ ٌگار کان Test on private
request

ٽيصٽ يا تخزيّ ڪرائي شگِي ٿّ.
( )2ذيهي دفػَ ( )4ترت ُڪ درخّاشت اُڏي ڄاڻ يا
اُڏي في شان گڎ اُڏي ظريلي ڪئي ويٍدي حيئً
ةيان ڪيّ ويّ ُخي.
( )3شرڪاري تخزيَ ٌگارۿ حًٍِ کي ذيهي دفػَ ()2
ترت ڪا درخّاشت ڪئي وئي „ُيۿ اُّ اُڏي
ٽيصٽ ۽ تخزيّ ڪٍدو ۽ ڪٍٽرونر کي „گاُي شانۿ
ٽيصٽ ۽ تخزيي حي غريد ڪيم رپّرٽ درخّاشت
گذار کي حاري ڪٍدوۿ
ةاب IV-
ىتفركات
.43
()a

ڏوَُ ۽ ڏٌڊ

ڪّ طخع حيڪّ:

ڀاڻ يا ڀاڻ حّ شاىان وڪرو ڪري ٿّۿ وڪري الِء and

Offences

„ڇي ٿّ يا رکي ٿّۿ وڪري الِء ذخيرو ڪري ٿّ يا penalties
اطتِار ڪري ٿّۿ حيڪّ ان كصو حي ىّاد يا ىػيار
يا اثر حّ ٌاُيۿ حيئً اُّ پيڪيج تي ٌظان
ذريػي پيض ڪيّ ويّ „ُي يا حيئً ىػاىهّ ُخيۿ
حيئً ان تي ٽيگ يا نيتم نڳم ُخيۿ يا اُّ ٻي
غّرت ۾ ىالوٽ ڪيم „ُي܀ يا
( )bڪًٍِ اطتِار يا ڪًٍِ ٻئي ظريلي ڀاڻ يا ڀاڻ
حّ ىّاد ڪّڙي ظريلي پيض ڪري ٿّ حيڪّ
غارف کي اُّ اغتتار ڪرائي ٿّ تَ اُڏو ڀاڻ يا ڀاڻ
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حّ ىّاد ڪارائتّ ۽ ُٿي وٺرائڻ الِء اثرائتّ „ُي܀ يا
حيڪڎًُ ًُ ايڪٽ حي گٍخائظً حي

()c

ڀڃڪڏي ڪري ٿّ يا كاغدن حي ڀڃڪڏي ڪري
ٿّ حًٍِ حّ ًُ ايڪٽ ۾ ڪّ ڏٌڊ ٌاُي ىِيا
ڪيّ ويّۿ اُّ پِريً ڏوَُ الِء شزا الئق ٌُّدوۿ ڏٌڊ
شان گڎ حيڪا ڏَُ ُزار رپيً تائيً وڌي شگِي
ٿي ۽ ُر ُڪ ترتيتّار ڏوَُ الِء ويَِ ُزار رپيً کان
گِٽ ٌَ يا پٍخاَُ ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدي
۽ اُڏي ڪًٍِ ڏٌڊ حي ادائگي ٌَ ڪرڻ حي
غّرت ۾ كيد حي شزا حيڪا ٻً شانً تائيً وڌي
شگِي ٿي.
.44

( )4حيڪّ ڀاڻ يا ڀاڻ حي شاىان حي ڪّڙي ڪّڙي وارٌٽي ۽ ان

وارٌٽي ڏئي ٿّ تَ اُّ شيّرن ىػاىهً تي اثرائتّ „ُي حي شزا
False

تَ ًُ ايڪٽ ۽ كاغدن ىّحب حيصتائيً اُّ ثاةت ٌَ warranty

and

ڪري تَ ًُ ڪڎًُ وارٌٽي ڏٌيۿ ان وٽ اغتتار its
ڪرڻ حّ شٺّ شتب „ُي تَ اُّ درشت „ُيۿ ٻي punishment
غّرت ۾ ڏٌڊ شان شزا حّڳّ ٌُّدو حيڪّ ڏَُ ُزار
رپيً تائيً وڌي شگِي ٿّ يا ُڪ ىِيٍي الِء شادي كيد
حي شزا.
.45
()a

اٌصپيڪٽر

ڪّ طخع حيڪّ:

حي

اختيارن حي اشتػيال

اٌصپيڪٽر کي ًُ ايڪٽ ترت ىهيم اختيارن ۾ رٌڊڪ
اشتػيال ڪرڻ ۾ رٌڊڪ وحِي يا ڪًٍِ Hindrance; in the
اٌصپيڪٽر حي كاٌٌّي اختياري کي ىڃڻ کان of

exercise

by

power

اٌڪار ڪري܀

( )bغير كاٌٌّي ظّر تي ُڪ ڀاڻ يا ڀاڻ حي شاىان حي inspector
12

ٻيّ ڪّ ىادو ىالئڻ شان ةيِڪ ةگاڙي ان کاٌپِّء
ڄاڻايم ڀاڻ يا ڀاڻ حّ ىّاد اُڏي وڪرو ڪٍدڙ
ظرفان ىارڪيٽ ۾ رکيّ وڃي܀
ڏٌڊ حي شزا حّڳّ ٌُّدو حيڪا ڏَُ ُزار رپيً کان گِٽ ٌَ
ٌُّدي يا پٍخاَُ ُزار رپيً کان وڌيڪ يا كيد حي شزا
حيڪا ٻً شانً تائيً وڌي شگِي ٿيۿ يا ٻئي گڎ.
.46

( )4حيڪڎًُ ڪّ اٌصپيڪٽر شيخِي ٿّ تَ اٌصپيڪٽر حا اختيار
Powers

ًُ ايڪٽ ۽ كاغدن ىّحب شزا حّڳّ ڏوَُ ٿيّ „ُيۿ of
ٿي رُيّ „ُي يا ڪًٍِ ةَ وكت يا ٍُڌ تي ٿيڻ وارو inspector
„ُي تَۿ اُّ داخم ٿي شگِي ٿّ ۽ اُڏي ٍُڌ حي حاچ
ڪري شگِي ٿّ ۽ ان حڳَِ تان ىهيم اُڏي ڪًٍِ
ڀاڻۿ يا ڀاڻ حي شاىانۿ طيً يا ڏوَُ شان الڳاپيم طيً
کي ضتط ڪري شگِي ٿّ.
( )2ڪّ ڀاڻ يا ڀاڻ حّ شاىان يا ڪا طئي حيڪا
ذيهي دفػَ ( )4ترت ضتط ڪئي وئي „ُي ان کي
غدانتۿ حًٍِ حي شاىِّن ًُ ايڪٽ يا كاغدن حي
گٍخائظً حي ڪًٍِ ڀڃڪڏي حّ ڪيس ڪيّ ويّ
„ُيۿ ان حي فيػهي ىّحب ذم ڪيّ ويٍدو.
.47

حيڪڎًُ ڪّ طخع ًُ ايڪٽ ىّحب ىهڪيت حي ضتعگي

ڪًٍِ شزا حّڳي ڏوَُ ۾ ىهّث ڏٺّ ويّ ُخي ڪًٍِ of

Forfeiture

ڀاڻ يا ڀاڻ حي شاىان يا طئي حي شهصهي ۾ تَ غدانت property
حّاةدار کي شزا ڏيٍدي وڌيڪ ُدايت ڪري شگِي
ٿي تَ ڀاڻ يا ڀاڻ حّ شاىانۿ يا طيّن ذڪّىت حي
ذق ۾ ضتط ڪيّن وڃً.
.48

( )4ىئخصٽريٽ „ف فرشٽ ڪالس کان غدانت ظرفان ٽرائم
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ُيٺيً درحي حي ڪا ةَ غدانت ًُ ايڪٽ ترت شزا Trial by the court
الئق ڏوَُ تي ڪارروائي ٌَ ڪري شگٍِدي.
( )2حيصتائي ڪخَِ ڪّڊ „ف ڪرىٍم پروشيخرۿ
 4898حي دفػَ  32حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ فرشٽ
ڪالس حي ڪًٍِ ىئخصٽريٽ الِء اُّ كاٌٌّي
اختيار ٌُّدو تَ اُّ ًُ ايڪٽ ترت شزا ٻڌائيۿ
حيتّڻيڪ اُڏي شزا ڄاڻايم دفػَ ترت ًُ حي
اختيار ٻاُر ةَ ُخي.
.49

تي

ڪّ فرشٽ ڪالس ىئخصٽريٽ يا ڪا ڏوًُ

تڪڏي

ىئخصٽريٽ حي ةئٍچ حًٍِ کي وكتي ظّر فرشٽ ڪارروائي حّ اختيار
ڪالس ىئخصٽريٽ حا اختيار ڏٌا ويا ُخً تَ حيئً try

to

Power

اُا ڪّڊ „ف ڪرىٍم پروشيخرۿ  4898حي دفػَ offences
 261حي ذيهي دفػَ ( )4ىّحب ڄاڻايم ڏوَُ تي summarily
ڪارروائي ڪريۿ ان شهصهي ۾ پراشيڪيّطً
ظرفان درخّاشت تيۿ ان ڪّڊ حي دفػَ  262کان
 265تائيً حي گٍخائظً ىّحبۿ ًُ ايڪٽ حي
دفػَ  46ترت شزا الئق ڏوَُ تي ڪارروائي ڪري
شگِي ٿي.
.21

ًُ ايڪٽ ۽ كاغدن ىّحب شٺي ٌيت شان ضياٌت

ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪخَِ ڪرڻ حي ارادي تي Indemnity
ڪّ ڪيسۿ پراشيڪيّطً يا ڪا كاٌٌّي
ڪارروائي ٌَ ٿيٍدي.
.24

ذڪّىتۿ شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً اختيارن حي ىٍتلهي

ذريػيۿ اُڏيً طرظً ىّحب اًٌِ ىٍخِان شيّرا يا of

Delegation

ڪي ةَ اختيارۿ حيڪڎًُ ڪي ُخًۿ حيئً ُدايت powers
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۾ ڄاڻايّ ويّ ُخيۿ غيهدار يا ان حي ىاترت اختياري
ظرفان اشتػيال ڪيا ويٍدا.
( )4ذڪّىتۿ ڪييٽي شان ىظاورت شان ۽ كاغدا حّڙڻ حّ اختيار

.22

شرڪاري گزيٽ ۾ اڳّاٽ طايع ڪرڻ کاٌپِّءۿ ًُ Power to make
ايڪٽ کي اثرائتّ ةڻائڻ الِء كاغدا حّڙي شگِي ٿي.
( )2خاص ظّر تي ۽ اڳّاٽ ىهيم اختيارن حي غام
ذيثيت شان ٽڪراَء ۾ اچڻ کاٌصّاِءۿ اُڏا كاغدا شيّرن يا
ُيٺيً ىػاىهً ىان ڪً الِء ىِيا ڪً ٿاۿ يػٍي:
()a

ڀاڻ ۽ ڀاڻ حي شاىان حي وڪريۿ ورُاشتۿ
ذخيريۿ اطتِار يا ىػيار حا طرظّن ۽ ضاةعا܀

( )bٿيهًِ يا نيتم يا ٿيهًِ تي ٌظان ۽ ڀاڻ ۽ ڀاڻ حي
شاىان حي پيڪيخز حي ٻّني ۽ اکر ۽ اُڏيً
ٽيگسۿ نيتهسۿ ڪٍٽيٍرسۿ ةيگس ۽ پيڪيخز
حي ڇپائي حّ ٍُڌ܀
()c

شرڪاري تخزيَ ٌگارن ۽ نيتاريٽري حا ڪو ۽
اًٌِ ظرفان ڪارروائي حّ ظريليڪار اُڏن
ڪيً حي ادائگي حي شهصهي ۾ۿ حًٍِ ۾ طاىم
„ُي:
()i

ٽيصٽ ۽ تخزيي الِء ڀاڻ يا ڀاڻ حي
شاىان حا ٌيٌّا حيع ڪرڻ܀ ۽

()ii

ظريليڪار حًٍِ ۾ ٽيصٽً يا تخزيً
حّن رپّرٽّن نکيّن ويٍديّن܀

( )dتخزيً ۽ ٽيصٽ حي ظريلً حّ تػيً حً تي غيم
ڪيّ ويٍدوۿ ۽ ٌيًٌّ حي گٍخائض حي احازت
پيڪيخز تي ىػهّىات حّ ٌظان ڪيم ُخيۿ
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rules

حيئً ان شان نيتم نڳايم ُخي يا گِڻي ىلدار ۾
خريد ڪٍدڙ کي فراُيي ڪئي وڃي ۽ تخزيً ۽
ٽيصٽً حا ٌتيخا܀
()e

شرڪاري تخزيَ ٌگارن ۽ اٌصپيڪٽر حي تػهييي
كاةهيت ۽ ذىيّاريّن܀

( )f

اٌصپيڪٽر ظرفان ٌيٌّّ کڻڻ حي ىلػد حي
„گاُي ان طخع کي ڏيڻ حّ ظريلّ حًٍِ وٽان
اُڏو ٌيٌّّ کٍيّ ويّ „ُيۿ اوزار حيڪي اشتػيال
ڪيا ويٍداۿ ۽ ىلدار حيڪّ تخزيي يا ٽيصٽ الِء
اٌصپيڪٽر ظرفان ٌيٌّي ظّر کٍيّ ويٍدو ۽
ظريليڪار حًٍِ ترت اُي ىرفّظ ٿيڻ گِرحً
۽ ڪٍٽرونر ۽ شرڪاري تخزيَ ٌگار ڏاًٌِ اىاڻيا
ويٍدا.

( )gظريليڪار حًٍِ ترت ڀاڻ ۽ ڀاڻ حّ شاىان
خريد ڪٍدڙ ظرفان ٽيصٽ يا تخزيي الِء
درخّاشت ڪئي ويٍدي يا ظريليڪار حًٍِ
ىّحب خريد ڪٍدڙ ڀاڻ يا ڀاڻ حّ شاىان تخزيي
يا ٽيصٽ الِء ڪٍٽرونر ڏاًٌِ اىاڻيٍدوۿ ىػهّىات
حيڪا اُڏي درخّاشت شان گڎ اىاڻي ويٍدي ۽
في حيڪا ان شان گڎ ٌُّدي܀
( )hڀاڻ ۽ ڀاڻ حي شاىان حي ذخيري کي ىرفّظ
ڪرڻ حّن گِرحّن.
ٌّٽ -:ايڪٽ حّ ىذڪّره ترحيّ غام ىاڻًِ حي واكفيت
الِء „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِخي.
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