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 ]۱۹۹۶ جٌوسی 51[
عٌذھ هیں گوداهوں کی صوبہ  عےایکٹ جظ 

 ۔سجغٹشیؾي کی جبئے گی

صوبہ  عواهی هفبد کو ًظش هیں سکھتے ہوئےجیغب کہ 

 ؛ئے سجغٹشیؾي کی جبکی هیں گوداهوں عٌذھ 

 عول هیں الیب جبئے گب:جظ کو اط طشح عے 

عٌذھ گوداهوں کی سجغٹشیؾي ایکٹ کو  اط (۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔  5991ایکٹ، 

 اعکب اطالق پوسے عٌذھ پش ہوگب۔ (۲)

 ( یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۳)

۔ اط ایکٹ هیں، جب تک کچھ هضووى یب هفہوم کے ۲

 :بشعکظ  ًہ ہو

(i) ''عے هشاد حکوهت  کی '' ضشوسی اؽیبء

 ؛جبًب عے ضشوسی لشاس دی گی اؽیبء

(ii) ''عے هشاد ایغی جگہیں جہبں پش '' گودام
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کی رخیشٍ اًذوصی کی جب  ضشوسی اؽیبء 

عکے بؾوول وئیش ہبٔوعض اوس عشدخبًہ یب 

 ؛ڈپو

(iii) ''؛عے هشاد حکوهت عٌذھ''حکوهت 

(iv) ''عے هشاد گودام کب هبلک بؾوول'' هبلک 

 ؛وٍ ٓادهی جظ کے پبط گودام کب اًتظبم ہو

(v) ''ٍعے هشاد  اط ایکٹ کے '' طئے ؽذ

طئے تحت بٌبئے گے لواعذ کے هطببك 

 ؛ؽذٍ

(vi) ''عے هشاد ڈائشیکٹش  ''سجغٹشًگ اتھبسٹی

اوس لیوتی یب  جٌشل بشائے  فشاہوی و اؽیبء 

ئی اوس عولذاس جغے حکوهت کی کو

 ؛طشف عے ًبهضد کیب ہے

کوئی ضشوسی ؽے تب تک گودام هیں هحفوظ  ( ۱۔ )۳

رخیشٍ ًہیں ہوگی جب تک و ٍ گودام اط ایکٹ کے  یب 

 هطببك صوبے هیں سجغٹش ڈ ًہ ہو۔

دى کے  03( هبلک اط ایکٹ کے اطالق کے 5۔ )۴

اًذس گودام پہلے عے هوجود ہوًے کی صوست هیں 

عبٹھ دى کے اًذس سجغٹشًگ اتھبسٹی کو دیئے گئے 

ہذایبت کے هطببك گودام کی  اوس طشیمہ کبس

 دسخواعت بھیجے گب۔سجغٹشیؾي کے لئے 

کی  دسخواعت هوصول ؽذٍ سجغٹشًگ اتھبسٹی (۲)

، اوس حغب ضشوست بٌیبد پش کچھ اًکوائشی کشے گی

 ۔هعلوهبت لے گی، جیغے هٌبعب عوجھے عےهبلک 

گش سجغٹشًگ اتھبسٹی کی جبًے والی ا (۳)

اًکوائشی کے حوالے عے هطوئي ہو کہ دسخواعت 

هیں ؽبهل هعلوهبت یب هبلک کی جبًب عے دی گئی 

دام کو سجغٹش پبئے تو وٍ گو تفصیالت کو دسعت 

 ۔ کشے گی

( هبلک جظ کب گودام سجغٹش ہو چکب ہو وٍ  اط 4)

تعویل ایکٹ کے تحت بٌبئی گئی ہذایبت و لواًیي، کی 

کب پببٌذ ہوگب۔ یب گودام هیں ضشوسی اؽیبء کی رخیشٍ 

اًذوصی کے حوالے عے سجغٹشًگ اتھبسٹی کی طشف 
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 عے دی جبًے والی ہذایبت کب پببٌذ ہوگب۔

هبلک گودام هیں رخیشٍ کی گئی ہب ہٹبئی گئی اؽیبء  ۔ ۵

کب سیکبسڈ، اکبئوًٹ بکظ وغیشٍ کی دیکھ بھبل کشے 

کی جبًب عے طلب کشًے گب، اوس سجغٹشًگ اتھبسٹی 

 کی صوست هیں هعبئٌے کے لئے پیؼ کشے گب۔

۔ سجغٹشًگ اتھبسٹی اط ایکٹ کے تحت سجغٹش ۶

کئے گئے گودام هیں داخل ہو کش تالؽی لے عکتی ہے 

 اوس کوئی بھی چیض ضبظ کش عکتی ہے اگش اتھبسٹی یہ

دیکھ کہ هبلک کی جبًب عے دی گئی هعلوهبت دسعت 

ٹی کی جبًب عے دی گئی ًہیں یب سجغٹشًگ اتھبس

بت کے خالف وسصی کب هشتکب ہوا ہے یب ہوًے ہذای

 واال ہے۔

تیظ ۔ سجغٹشًگ اتھبستی کے حکن عے هتبثش ؽخص ۷

کش عکتب ہے، اوس پھش کو اپیل دى کے اًذس حکوهت 

 حکوهت کب فیصلہ حتوی ہوگب۔ 

جو کوئی بھی ؽخص اط ایکٹ کی کغی ؽك یب  ۔ ۸

سجغٹشًگ اتھبسٹی کی جبًب عے دیئے گئے احکبهبت 

کی خالف وسصی کب هشتکب پبیب گیب، عضا کب حمذاس 

ہوگب، لیذ کی عضا کب عشصہ ایک عبل تک ہو عکتب ہے 

 اوس جشهبًہ ایک ہضاس تک ہوگب۔

 

بٌب ۔ حکوهت اط ایکٹ پش عول دسٓاهذ کے لئے لواعذ ۹

 ۔ہے عکتی

 

 5991۔ عٌذھ  گوداهوں کی سجغٹشیؾي ٓاسڈیٌٌظ، ۱۱

 کو هٌغوخ کیب جبتب ہے۔

 

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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