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 1984 مجزیہ  XXXIVنمبز ٓارڈیننس سندھ
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1984 

 )تزمیم( کنٹزول کبنٹزیکٹس سیکورٹیز سندھ

 4891 ٓارڈیننس،

         THE SINDH SECURITES 

CONTRACTS CONTROL 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 
 ] 5294 اکتوبش 94[

 ایکٹ، کىٹشول کبوٹشیکٹش صیکوسٹیز صىذھ صے جش آسڈیىىش

  گی۔ جبئے کی تشمیم میں 5295

 کبوٹشیکٹش صیکوسٹیز صىذھ وے عذالت ششعی وفبقی کہ جیضب

   ہے۔ کی ہذایت کی تشمیم میں 5295 ایکٹ، کىٹشول

 ایکٹ، کىٹشول کبوٹشیکٹش صیکوسٹیز صىذھ رسیعے کے ایکٹ اس

 طشیقے ریل مىذسجہ کو جش ہے مقصود کشوب تشمیم میں 5295

 گب۔ جبئے کیب تبذیل صے

 5295آئیه عبوسی اوس اعالن کے 5211 جوالئی 5  لئے اس لہزا

 بىب کب آسڈیىىش اس بخوشی صىذھ گوسوش میں تکمیل کی حکم کے

 ہے۔ کشتب وبفز کش

 کىٹشول کبوٹشیکٹش صیکوسٹیز صىذھ کو آسڈیىىش اس (۱) ۔۱

  گب۔ جبئے کہب 5294 آسڈیىىش، )تشمیم(

 ہوگب۔ وبفز الفوس فی یہ (۲) 

 4 دفعہ کی 5295 ایکٹ کىٹشول یکٹشکبوٹش صیکوسٹیز صىذھ ۔۲

 کوله کو اصٹبپ فل والے آوے میں آخش میں (3) دفعہ ریلی کی

 بیبن ششطیہ ریل مىذسجہ بعذ کے اس اوس گب۔ جبئے کیب تبذیل صے

  ہوگب۔ اضبفہ کب

 یب وبمىظوسی بغیش دیئے موقعہ جبوے صىے کو ایکضچیىج اصٹبک”

 “ گب۔ جبئے کیب ںوہی جبسی حکم کوئی کب وکبلىے لیىے واپش
 ہے، لئے کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب ٓارڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے
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