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 کی اسٹیٹ ٹزیڈنگ انڈسٹزیل سندھ

 ۳۷۹۱ آرڈیننس، وصولی کی بقبیبجبت
THE SINDH INDUSTRIAL 

TRADING ESTATE RECOVERY OF 

DUES ORDINANCE, 1973 

 ]۱۷۹۳هئی  ۱۲[
آسڈیٌٌس جس کے رسیعے سٌذھ اًڈسٹشیل ٹشیڈًگ 

 کی ثقبیبجبت کی وصولی کی جبئے گی۔اسٹیٹ 

جیسب کہ سٌذھ اًڈسٹشیل ٹشیڈًگ اسٹیٹ کی ثقبیبجبت 

 کی وصولی کشًب هقصود ہے؛

اوس جیسب کہ صوثبئی اسیوجلی کب اجالس جبسی ًہیں 

ہے اوس سٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ حبالت 

 هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

پبکستبى کے عجوسی اة، اس لیئے، اسالهی جوہوسیہ 

( کے تحت هلے ۱کی شق ) ۱۳۱آئیي کے آسٹیکل 

ہوئے اختیبسات کو استعوبل هیں التے ہوئے، سٌذھ 

کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌس ثٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

۔اس آسڈیٌٌس کو سٌذھ اًڈسٹشیل ٹشیڈًگ اسٹیٹ کی ۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۳ثقبیبجبت کی وصولی آسڈیٌٌس، 

س کی پوسے صوثہ سٌذھ تک توثیق کی جبئے (ا۲)

 گی۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۳)
 

۔اس آسڈیٌٌس هیں جت تک کچھ هفہوم کے هتضبد ًہ ۲

ہو هٌذسجہ ریل اظہبسات کی هعٌی تشتیجواس هٌذسجہ 

 ریل ہوں گی:

(a) ڈفبلٹش'' سے هشاد وٍ شخص جس پش سٌذھ''

ہیں اًڈسٹشیل ٹشیڈًگ اسٹیٹ کی واجت االدا ثقبیبجبت 

اوس جس هیں شبهل ہے وٍ شخص جو ایسی کي 

 ثقبیبجبت کی ادائگی کب ضبهي ہو؛

(b)حکوهت'' سے هشاد سٌذھ حکوهت؛ اوس'' 
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(c) سٌذھ اًڈسٹشیل ٹشیڈًگ اسٹیٹ'' سے هشاد تبسیخ''

پش سٌذھ حکوهت کی قشاسداد ًوجش  ۱۷۹۱جوى  ۲

24-I.B/47-1  کے تحت قبئن کشدٍ سٌذھ اًڈسٹشیل

 پٌی۔ٹشیڈًگ اسٹیٹ کو

( حکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیعے اعالى کش ۱۔ )۳

سکتی ہے کہ سٌذھ اًڈسٹشیل ٹشیڈًگ اسٹیٹ کی 

کوئی  جت االدا ثقبیبجبت یب ثقبیبجبت کیطشف سے وا

ڈفبلٹشص سے لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبجبت کے طوس پش  قسن

 واجت االدا ہوگب۔

(کے تحت ًوٹیفکیشي شبیع ہوًے کے ۱(ریلی دفعہ )۲)

ثعذ ایسی کوئی ثھی ثقبیبجبت سویٌیو سکوسی ایکٹ، 

( کے تحت لیٌڈ سویٌیو کی Iکب ایکٹ  ۱۹۷۱) ۱۹۷۱

 ثقبیبجبت کی طوس پش واجت االدا ہوں گی۔
۔حکوهت اس آسڈیٌٌس کی گٌجبئشوں کو هوثش ثٌبًے ۹

 کے لیئے قواعذ ثٌب سکتی ہے۔
 

آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

Declaration of 

dues 
 

 

 
 

 قواعذ ثٌبًے کب اختیبس

Power to make 

rules 

 


