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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  1ىجريَ 1996
SINDH ACT NO.I OF 1996
شٍڌ رجصٽريظً آف گڊائٌّز ايڪٽۿ 1995
THE SIND REGISTRATION
OF GODOWNS ACT, 1995
فِرشت )(CONTENTS
] 15جٍّري [1996
ايڪٽ جًٍِ شان شٍڌ غّةي ۾ گّداىً جي رجصٽريظً
ڪئي ويٍدي.
جيئً تَ عّاىي ىفاد ۾ آُي تَ کٍدي شٍڌ غّةي ۾ گّداىً

تيِيد )(Preamble

جي رجصٽريظً ڪئي وڃي܀
جًٍِ کي ًُ ظرح عيم ۾ آٌدو ويٍدو:

ىختػر عٍّان ۽ طروعات

 ًُ )1( .1ايڪٽ کي شٍڌ گّداىً جي رجصٽريظً وارو

and

title

commencement

ايڪٽۿ  1995شڏيّ ويٍدو.
(ُ )2يُء شيّري شٍڌ ۾ الڳّ ٿيٍدو.
(ُ )3ي في انفّر ٌافذ ٿيٍدو.

وغفّن

 ًُ .2ايڪٽ ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن يا ىفِّم جي
ىتضاد ٌَ ُجي܀
()i

Short

''ضروري طيً'' ىان ىراد حڪّىت پاران
ضروري كرار ڏٌم طيّن܀
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Definitions

()ii

''گّدام'' ىان ىراد اُڙيّن جايّن جتي ضروري
طيً جي ذخيره اٌدوزي ڪري شگِجي
ةظيّل ويئر ُائّشز ۽ شرد خاٌَ يا ڊپّ܀

()iii

''حڪّىت'' ىان ىراد شٍڌ حڪّىت܀

()iv

''ىانڪ'' ىان ىراد گّدام جّ ىانڪ ةظيّل اُّ
طخع جًٍِ وٽ گّدام جّ اٌتظام ُجي܀

()v

''ظئي ٿيم''ىان ىراد ًُ ايڪٽ تحت ٺاُيم
كاعدن ىّجب ظئي ٿيم܀

()vi

''رجصٽرٌگ اٿارٽي'' ىان ىراد ڊائريڪٽر
جٍرل ةراِء طيً جي فراُيي ۽ كييتّن يا ڪّ
ةَ عيهدار جًٍِ کي حڪّىت پاران ٌاىزد
ڪيّ ويّ ُجي܀

 .3ڪا ضروري طئي تيصتائيً گّدام ۾ ىحفّظ يا ذخيرو ٌَ

ضروري طيً جي ذخيره
اٌدوزي

ڪئي ويٍدي جيصتائيً اُّ گّدام ًُ ايڪٽ جي ىعاةق

Stocking of essential

غّةي ۾ رجصٽر ٌَ ُجي.

articles

 )1( .4ىانڪ ًُ ايڪٽ جي الڳّ ٿيڻ جي  31ڏيًٍِ جي

گّداىً جي رجصٽريظً

اٌدرۿ پر گّدام پِريان کان ئي ىّجّد ُجڻ جي غّرت ۾ 61
ڏيًٍِ جي اٌدر رجصٽرٌگ اٿارٽي جي ڏٌم ظريلي ڪار
ُدايتً جي ىعاةق گّدام جي رجصٽريظً جي الِء درخّاشت
ڏيٍدو.
( )2رجصٽرٌگ اٿارٽي ىّغّل ٿيم درخّاشت جي ةٍياد
تي ڪجَِ جاٌچ پڙتال ڪٍدي ۽ ضرورت پّڻ تي ىانڪ
کان ىعهّىات ڪٍدي.
( )3جيڪڏًُ رجصٽرٌگ اٿارٽي پٍٍِجي پاران ڪيم
4

of

Registration

Godown

اٌڪّائري جي حّاني شان ىعيئً ُجي ۽ درخّاشت ۾
طاىم ىعهّىات يا ىانڪ پاران ڏٌم تفػيهً کي درشت
شيجِي تَ گّدام کي رجصٽرڪٍدي.
( )4ىانڪ جًٍِ جّ گّدام رجصٽر ٿي چڪّ آُي اُّ ًُ
ايڪٽ جي تحت ڏٌم ُدايتًۿ كاٌّن جي تعييم جّ پاةٍد
ٌُّدو يا گّدام ۾ ضروري طيً جي ذخيره اٌدوزي جي حّاني
شان رجصٽرٌگ اٿارٽي پاران ڏٌم ُدايتً جّ پاةٍد ٌُّدو.
 .5ىانڪ گّدام ۾ ذخيرو ڪيم يا ُٽايم طيً جّ ريڪارڊۿ

ريڪارڊ جي شارشٍڀال ۽
ىعائٍّ

اڪائٌّٽ ةڪس وغيره جي شارشٍڀال ڪٍدوۿ ۽

and

رجصٽرٌگ اٿارٽي پاران ظهب ڪرڻ جي غّرت ۾ ىعائٍي

inspection of records

Maintenance

جي الِء پيض ڪٍدو.
 .6جيڪڏًُ اٿارٽي اُّ ڏشي ىانڪ پاران ڏٌم ىعهّىات
درشت ٌَ آُي يا رجصٽرٌگ اٿارٽي پاران ڏٌم ُدايتً جي

تالطيَء جّ اختيار
Power of search

ڀڃڪڙي جّ ىرتڪب ٿيّ آُي .رجصٽرٌگ اٿارٽي ًُ
ايڪٽ جي تحت رجصٽر ڪيم گّدام ۾ داخم ٿي تالطي
وٺي شگِي ٿي ۽ ڪا ةَ طئي ضتط ڪري شگِي ٿي
 .7رجصٽرٌگ اٿارٽي جي حڪو شان ىتاثر طخع 31
ڏيًٍِ جي اٌدر حڪّىت کي اپيم ڪري شگِي ٿّ ۽ پِّء

اپيم
Appeal

حڪّىت جّ فيػهّ حتيي ٌُّدو.
 .8ڪّ ةَ طخع ًُ ايڪٽ جي ڪًٍِ طق يا رجصٽرٌگ

ڏٌڊ

اٿارٽي پاران ڏٌم حڪيً جي ڀڃڪڙي جّ ىرتڪب ڏٺّ ويّ

Penalty

تَ شزا جّ حلدار ٌُّدوۿ جًٍِ الِء كيد جي شزا جّ عرغّ
ُڪ شال تائيً ٿي شگِي ٿّ ۽ ڏٌڊ ُڪ ُزار تائيً ٌُّدو.
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 .9حڪّىت ًُ ايڪٽ تي عيهدرآىد ڪرائڻ جي كاعدا

كاعدن ٺاُڻ جّ اختيار

ٺاُيٍدي.

Power to make rules

.11

شٍڌ گّداىً جي رجصٽريظً آرڊيٍٍسۿ 1995

کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

شٍڌ آرڊيٍٍس 1995 X
جي ىٍصّخي
Sindh

of

Repeal

Ordinance X of 1995

ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت
الِء آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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