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 5975ىجريَ  XVشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XV OF 
1975 

 5791 ۿڪٽاي فٍاٌس ڌشٍ

THE SINDH FINANCE ACT, 
1975 

 [5974 جّن 28] 

(  fees) سفي ۿ(duties) يزٽيّڊ(Taxes) صزڪيٽ۾  غّةي ڌشٍ

 گِٽائڻۿ وڌائڻ ۽ نڳائڻ جّ ايڪٽ

 سفي ۿ(duties) يزٽيّڊ(Taxes) صزڪيٽ۾  غّةي ڌشٍجيئً تَ 

(fees  ).گِٽائڻۿ وڌائڻ ۽ نڳائڻ ضروري ٿي پيّ “ُي 

 جًٍِ کي ًُ ريت جّڏيّ پيّ وڃي:

 .ويٍدو يّڏش5975ۿ ڪٽايفٍاٌس  ڌشٍکي  ڪٽايًُ   .5

 ّڳالتي ۽ ان کاٌپِّء  5975پِريً جّالِء ۾  ڌشٍ پّري ُي (5)

 .يٍدوٿ

 

 

 الڳّ ڪرڻ الِء:۾ۿ شٍڌ غّةي ۾  5871. ڪّرٽ فيس ايڪٽۿ 2

 کي ختو ڪيّ ويٍدو.‛ يا کاٌصّاِء‚۾ نفظً  iv*aجي طق  7دفعَ ( 5)

۾ ىّجّد داخال کي  3جي ڪانو  5( پِريً طيڊول جي “رٽيڪم 2)

 ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Preamble)تيِيد 

 

ىختػر عٍّان ۽ 

 طروعات

Short Title and 

Commencement 

 VIIجي ايڪٽ  5871

 جي ترىيو

Amendment of 

Act VII of 1870 
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 جڏًُ تڪرار ُيٺ ىعاىهي جّ اگَِ‚

(i)  ُڪ ُزار رپيً کان ٌَ وڌڻ گِرجيۿاگَِ جي شاڍا شت

 شيڪڙو ةراةر:

(ii)  رکيً کان وڌيڪ ُجي پر ٽيَِ ُزار رپيً کان ُزار

وڌيڪ ٌَ ُجڻ گِرجيۿ پِريً ُزار رپيً جي شاڍا 

 شيڪڙو ةراةر 5شت شيڪڙو ۽ ةاكي رُيم اگَِ جي 

(iii)  ٽيَِ ُزار رپيً کان وڌيڪ ُجيۿ پِريً ُزار رپيً جي

 5شاڍا شت شيڪڙوۿ ٻيً اوڻٽيَِ ُزار رپيً جي 

 اةر؛شيڪڙو ۽ ةاكي رُيم اگَِ جي اڍائي شيڪڙو ةر

 ( ٻئي طيڊول ۾:3)

 ۾: 5)انف( “رٽيڪم 

(i)  خري پيراگراف جي ىخانفۿ طق“(a)  ۿ 2جي ڪانو

 ۾ طاىم ڪيّ ويٍدو: 3ُيٺيّن ڪانو 

‚(a)            پئصا 51عام 

(b) ُڪ رپيّ.      تڪڙو.‛ 

(ii)  طق(b)  وڌا ويٍدا؛‛ ُڪ رپيّ‚۾ۿ نفظ  3جي ڪانو 

(iii)  پِريً پيراگراف جي شاىِّنۿ طق(c)  ۾ۿ 2ڪانو ۾ۿ 

 ۾ طاىم ڪيا ويٍدا؛ 3ڪانو ‛ ُڪ رپيّ‚نفظ 

(iv)  طق(d)  ُڪ ‚الِء نفظ ‛ پٍج رپيا‚۾ۿ نفظ  3۾ۿ ڪانو

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.‛ رپيّ

(v)  طق(e)  ذيهي طق ۾ۿ(iv)  کاٌپِّءۿ ُيٺيً پروويزو وڌائي

 ويٍدي:

وڌيڪ تَ اغهي فيػهي جي شهصهي ۾ پيض ڪيم ىختهف ‚
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ديّاٌي عدانت ۾ پيض درخّاشتً الِء فيس شاڳي ٌُّدي جيڪا 

 ؛‛ڪيم درخّاشت ۾ ادا ڪئي وئي ٌُّدي.

(b)  جي طق  52“رٽيڪم(iii)  الِء ‛ ٽيَِ رپيا‚۾ۿ نفظً  3جي ڪانو

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.‛ پٍجّيَِ رپيا‚نفظ 

(c)  خم الِء درخّاشت يا ‚الِء نفظ ‛ خم الِء‚۾ۿ نفظً  58“رٽيڪم

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا؛‛ اپيم

(d)  کاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌئّن “رٽيڪم وڌايّ ويٍدو: 59“رٽيڪم 

ةداني الِء  يجتدت ٌلػاًٌ  5858خادثا ايڪٽۿ . اتفاكي 21‚

 ‛.      پٍدرًٌِ رپيا.طت ٌاىّياددااشتغاثّ يا اپيم جّ 

۾ۿ شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِءۿ  5899اشٽييپ ايڪٽۿ  .3

 ۾: Iطيڊول 

(a)  جي طق  5“رٽيڪم(d)  چار رپيا‚۾ۿ نفطً  2جي ڪانو ‛

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.‛ پٍج رپيا‚الِء نفظ 

(b)  ۾: 51“رٽيڪم 

(i)  طق(c)  ٻَ ‚الِء نفظ ‛ ٻَ ُزار رپيا‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.‛ شئّ پٍجاَُ رپيا

(ii)  طق(d)  الِء نفظ ‛ پٍج شئّ رپيا‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 ةڻايا ويٍدا.ىتتادل ‛ ڇَِ شئّ پٍجّيَِ رپيا‚

(c)  جي طق  53“رٽيڪم(a) :۾ 

(i)  ۾  2“خري پر ُڪ پيراگراف جي شاىِّنۿ ڪانو

کي ‛ رپيا 51.11رپياۿ  55.11رپياۿ  31.11‚اگًِ 

ىتتادل ‛ رپيا 52.51رپياۿ  58.75رپياۿ  37.51‚اگًِ 

 ةڻايا ويٍدا.

 

 

 

 

 

 

 IIجي ايڪٽ  5899

 جي ترىيو

Amendment of 

Act II of 1899 
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(ii)  51.11‚۾ۿ اگًِ  2“خري پيراگراف شاىِّنۿ ڪانو 

رپياۿ  52.51‚کي اگًِ ‛  رپيا 3.51رپياۿ  5.11رپياۿ 

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.‛ رپيا 4.41رپياۿ  6.25

(d)  الِء نفظ ‛ ُڪ رپيّ‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو  54“رٽيڪم

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.‛ ُڪ رپيّ پٍجّيَِ پئصا‚

(e)  ۾:  55“رٽيڪم 

(i)  ۾ۿ نفظً  2“خري پر ُڪ پيراگراف شاىِّنۿ ڪانو

 ةڻايا ويٍدا.ىتتادل ‛ پٍجّيَِ رپيا‚الِء نفظ ‛ ويَِ رپيا‚

(ii)  ڎَُ رپيا‚۾ۿ نفظً  2“خري پيراگراف شاىِّنۿ ڪانو ‛

کي ىتتادل ةڻايّ ‛ ٻارًٌِ رپيا پٍجاَُ پئصا‚الِء نفظ 

 ويٍدو.

(f)  ۾ۿ نفظً  2جي “خري پيراگراف جي ڪانو  23“رٽيڪم

شان ىتتادل ةڻايّ ‛ پٍجّيَِ رپيا‚کي نفظً ‛ ويَِ رپيا‚

 ويٍدو.

(g)  جي طق  26“رٽيڪم(b)  ٽيَِ ‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

کي ىتتادل ةڻايّ ‛ شتٽيَِ رپيا پٍجاَُ پئصا‚الِء نفظ ‛ رپيا

 ويٍدو.

(h)  جي طق  49“رٽيڪم(a) ۾؛ 

(i) ذيهي طق(iii)  ڇَِ ‚الِء نفظً ‛ پٍج رپيا‚۾ۿ نفطً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.‛ رپيا پٍجّيَِ پئصا

(ii) ذيهي طق(iv)  ٻارًٌِ ‚کي نفظً ‛ ڎَُ رپيا‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 شان ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.‛ رپيا پٍجاَُ پئصا

(i)  جي طق  55“رٽيڪم(b)  ٽيَِ ‚۾ۿ نفظً  2جي ڪانو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

شان ىتتادل ‛ شتٽيَِ رپيا پٍجاَُ پئصا‚کي نفظً ‛ رپيا

 ةڻايّ ويٍدو.

 5858شٍڌ طِري غير ىتدرڪ ىهڪيت ٽيڪس ايڪٽۿ  .4

 ۾: 

طاىم  (da)کاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌئيً طق  (d)۾ۿ طق  2دفعَ  (5)

 ڪئي ويٍدي:

‚(da) ‘ًڪّ ىطهب ڪًٍِ عيارت جي زىيً پر جًٍِ شان ’ زىي

 ؛‛“زاد خاني پالٽ طاىم ٌَ ُجي؛

 ۾: 3عَ دف (2)

(a)  َکاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً ذيهي دفعَ طاىم ڪئي  2ذيهي دفع

 ويٍدي:

‚(2-A)  َجي پٽاٌدڏ پِريً ( 4۽ )( 3) ذيهي دفعاتايڪٽ جي دفع

تائيً ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊن جي  5975جّن  31کان  5973جٍّري 

 عيارتً ۽ زىيًٍ تي ًُ ريت ٽيڪس نڳائي ۽ ورتي ويٍدي.اٌدر 

(a) ڊز جي ريٽٍگ ڪراچيۿ ڊرگ روڊ ۽ ىهير ڪٍٽٌّييٍٽ ةّر

شيڪڙو  52)شانياٌي اگَِ جّ خدن ۾       ايرياز جي 

رپيً  52111رپيً کان وڌيڪ ُجيۿ پر  255جيڪّ 

شيڪڙو  53کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ شانياٌي اگَِ جي شاڍا 

رپيً  21111رپيً کان وڌيڪ ُجي پر  52111جيڪّ 

شيڪڙو  55کان وڌيڪ ٌَ ُجي ۽ شانياٌي اگَِ جّ 

 رپيً کان وڌيڪ ُجي.( 21111جيڪّ 

(b)  خيدر“ةاد ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊز جي ريٽٍگ ايرياز جي خدن

 شيڪڙو(. 51۾      )شانياٌي اگَِ جي جّ 

 

جي اونَِ  5958

 Vپاڪصتان ايڪٽ 

 جي ترىيو

Amendment of 

Act V of 1858 
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(b) َذيهي دفع(3-A)  َ۽ ان ُيٺان وضاخت الِءۿ ُيٺيً ذيهي دفع

 طاىم ڪئي ويٍدي:

‚(3-A)  ريٽٍگ ايريا ۾ عيارتً ۽ زىيًٍ جي شانياٌي اگَِ تي

ٽيڪس نڳائي ۽ وغّل ڪئي ويٍديۿ جًٍِ جا ريٽس ًُ ريت 

 ٌُّدا:

(i) زىيٍّن ۽ عيارتّن جيڪي جزوي طّر تي ڪاروةاري ىلػدن الِء

 شيڪڙو 5ٿيّن اًٌِ تي شانياٌي ىهَِ جّ اشتعيال ٿيً 

(ii)  زىيٍّن ۽ عيارتّن جيڪي جزوي طّر تي غٍعتي ىلػدن الِء

 شيڪڙو 2.5اشتعيال ٿيً ٿيّن اًٌِ تي شانياٌي ىهَِ جّ 

(c) َذيهي دفع(3-B) :الِء ُيٺيّن ذيهي دفعَ ىتتادل ةڻايّ ويٍدو 

‚(3-B)  َجي طق  4دفع(c) ي ُيٺيً کاٌصّاِءۿ “زاد خاني پالٽً ت

 اگًِ تي ٽيڪس نڳائي ۽ وغّل ڪئي ويٍدي:

 25چّرس گز کان وڌيڪ جا رُائظي پالٽ   )ُر چّرس گز تي  599

 پئصا(

 پئصا( 51ڪاروةاري ۽ غٍعتي پالٽس      )ُر چّرس گز تي 

ًُ ذيهي دفعَ جي ىلػدن خاغم ڪرڻ الِء “زاد خاني وضاخت: 

عرغي دوران  پالٽ ۾ اُّ پالٽ طاىم ٌَ ٌُّدو جًٍِ تي ڄاڻايم

عيارت تعيير ڪئي وئي ُجي ۽ كاعدا ۽ ضاةطا جً تدت پالٽ ڎٌّ 

 ؛‛ويّ “ُي.

 ۾ A-3(دفعَ 3)

(i) طق(c) :کاٌپِّء ُيٺيّن طلّن ۽ پروويزو وڌائي ويٍدي 

‚(d)  ڪراچيۿ ىيهرۿ ڊرگ روڊ ۽ ڪّرٌگي جي ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊز

جي  3:2جي غّرت ۾ۿ خڪّىت ۽ ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊس وچ ۾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 ٌصتت شان؛

(e)  خيدر“ةاد ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊ جي غّرت ۾ۿ خڪّىت ۽

 جي ٌصتت شان؛ 21:53ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊ وچ ۾ 

تدت نڳايم ۽ ورتم ٽيڪس  (A-2)جي ذيهي دفعَ  3ةظرطيڪ دفعَ 

 ۾ ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊس جّ خػّ ٌَ ٌُّدو.

(ii) ّاُڙيَء ريت طاىم ڪيم پروويزو ةعدۿ ُيٺيً وضاخت جّ اضاف

 ڪيّ ويٍدو:

دفعَ جي ىلػدن خاغم ڪرڻ الِء نّڪم ڪائٌّصم  ًُوضاخت: ‚

 ؛‛۾ ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊ طاىم ٌُّدا.

 الِءۿ ُيٺيً دفعَ کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو: 57(دفعَ 4)

جڏًُ ڪًٍِ ىلاىي اختياري يا ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊ طرفان . 57‚

ٽيڪس اوڳاڏي ٿي وڃيۿ تَ اُڙي اختياري يا ةّرڊ کي خڪّىت 

)ىلاىي اختياريً ۽ ‛. ىعاوضّ ڎٌّ ويٍدو.طرفان اُڙي اوڳاڏي تي 

 ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊس جّ ىعاوضّ(

۾ۿ شٍڌ  5958اونَِ پاڪصتان تفريدً تي ڊيّٽي ايڪٽۿ  .5

 ۾: 3غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِءۿ دفعَ 

(a) ( َالِءۿ ُيٺان پروويزو ۽ وضاخت کاٌصّاِء 5ذيهي دفع )

 ُيٺيً ذيهي دفعَ کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

ريح ۾ داخال الِء تفريدً تي ڊيّٽي طّر خڪّىت کي ڪًٍِ تف( 5‚)

 ُيٺيً اگًِ تي ادائگي ڪئي ويٍدي:

(a)  شيڪڙو  75داخال تي ادائگي جيڪا اُڙي ادائگي جي

 ةراةر ٌَ ُجيۿ ُڪ رپيّ ۽ پٍجاَُ پئصا کان وڌيڪ ُجي

(b)  شيڪڙو  511داخال تي ادائگي جيڪا اُڙي ادائگي جي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي اونَِ  5969
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 ةراةر ُجيۿ ُڪ رپيّ ۽ پٍجاَُ پئصا کان وڌيڪ ُجي.

(b)( َجي ُيٺانۿ ُيٺيً وضاخت وڌائي ويٍدي:2ذيهي دفع ) 

وضاخت: ًُ ذيهي دفعَ جا ىلػد خاغم ڪرڻ الِءۿ کاڌيۿ پاپڙۿ گرم ‚

يا ٿڌي کاڌ خّراڪۿ يا ڪًٍِ ٻي کاڌي جي طئي يا ڊرٌڪسۿ 

جيڪي ٌائيٽ ڪهتزۿ ُّٽهسۿ يا ڪهتزۿ جتي ڪيتريٽۿ فهّر طّزۿ 

يۿ ۽ اُڙيً کاڌ ڊاٌس يا ٻي ڪا تفريح فراُو ڪئي ويٍدي ُج

خّراڪ يا پيئڻ جي طيً جي ادائگي اُڙي تفريدي ٍُڌ تي داخال 

 25الِء اڳّاٽ طئي ٿيم ٌُّديۿ جيڪا اُڙي تفريح جي ادائگي جي 

 ‛.شيڪڙو ةراةر ٌُّدي

۾ۿ شٍڌ غّةي ۾ الڳّ  5964اونَِ پاڪصتان فٍاٌس ايڪٽۿ  .6

 ڪرڻ الِء:

(a)  َيٺيّن ( الِءۿ وضاخت کاٌصّاِءۿ 5ُ۾ ذيهي دفعَ ) 55دفع

 ذيهي دفعَ ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

ىاڻًِ کان شٍدن ڌٌڌيۿ واپار ۽ ىالزىتً تي شانياٌي ٽيڪس ( 5‚)

ًُ ايڪٽ جي شتيً طيڊول جي ٻئي ڪانو جي روطٍي ۾ نڳائي ۽ 

جي ٌرخ  3وغّل ڪئي ويٍديۿ جيڪا طيڊول جي ڪانو ٌيتر 

ٻِراڏيً واريً ايراضيً ىان شّاِء ان جي جيڪي ىطاةق ٌُّديۿ 

ۿ جيڪي شٍڌ ارةً اىّوايتم پراپرٽي ٽيڪس ّنويٍدي ّنورتي

شيريم ٌيتر تي “ًُ ۽  44کان  5پٽاٌدڏ طيڊول ۾  5958ايڪٽۿ 

جيڪي ڪًٍِ ٻئي كاٌّن ىطاةق واپارۿ ڌٌڌي يا ىالزىت تي ٻي ڪا 

ڎيڻيّن “ًُۿ ةظرطيڪ اُّ ىاڻِّ جًٍِ ٽيڪسۿ ڊيّٽيۿ ٌرخ يا في 

يره ۾ ٽيڪس ڎيڻي کي ُڪ کان وڌيڪ ڌٌڌنۿ واپار يا ىالزىت وغ

“ُيۿ شّ فلط ُڪ ئي ڌٌڌيۿ واپار يا ىالزىت الِء ڎيٍدو پر جًٍِ جي 

 

 

 

 

 

 

جي اونَِ  5964

پاڪصتان ايڪٽ 

XXXIV جي ترىيو 

Amendment of 

West Pakistan 

Act XXXIV of 

1964 
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 ٽيڪس زياده ٌُّدي.

(b)  ًڇِيً طيڊول کاٌپِّء ًُ ايڪٽ ۾ ُڪ طيڊول شتي

 طيڊول طّر وڌايّ ويٍدو:

ختو  8جّ دفعَ  5969اونَِ پاڪصتان فٍاٌس “رڊيٍٍسۿ  .7

 ڪيّ ويٍدو.

 

 

 

 

 

 

( ُڪ في اوڳاڏي ويٍديۿ جًٍِ کي پيڊي ڊونپييٍٽ في 5) .8

شڏيّ ويٍدوۿ جيڪا شاريً ۽ چاٌّرن جي شڌاري ۽ تدليق الِء 

پئصا في  25جيڪا شاريً جي ڇڙائي واريً ىهً تي ٌُّدي ۽ 

 ىڻ جي خصاب شان ورتي ويٍدي.

( تدت فيۿ ان طخع طرفان ادا ڪئي ويٍديۿ 5(ذيهي دفعَ )2)

 “ڻيٍدو. جيڪّ شاريّن ىهز ڎاًٌِ

( شاريً جي ڇڙائي ڪٍدڏ ىهز في جي اوڳاڏي ۽ ٻيً اتفاكي واكعً 3)

 الِء رجصٽرڊ ٌُّديّنۿ جيڪّ كائدن ۾ ڄاڻايم ٌُّدو.

جيڪّ ًُ دفعَ ۾  ’رائيس ُصڪٍگ ىهز‘وضاخت: اغطالح 

اشتعيال ڪيّ ويّ “ُيۿ ان جّ ىطهب شيّرن كصيً جّن رائيس 

 ز ۽ طيهرز .ُصڪٍگ ىهز جًٍِ ۾ طاىم “ًُۿ جديد ىهز ُهر

خڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلػد پّرا ڪرڻ الِء كاعدا جّڏي  .9

 

 

جي اونَِ  5969

پاڪصتان “رڊيٍٍس 

VII جي ترىيو 

Amendment of 

West Pakistan 

Ordinance VII of 

1969 

 پيڊي ڊونپييٍٽ في

Paddy 

Development fee 

 

 

 

 

 كاعدا جّڏڻ جّ اختيار
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 شگِي ٿي.

 طيڊول

 شتّن طيڊول

 (55)ڎشّ دفعَ 

 ٌيتر

 طيار

شانياٌي  ڪيٽيگريز

ٽيڪس 

جّ ريٽۿ 

 رپيً ۾

ان کان عالوه ٻيا ىاڻِّۿ جً جّ ذڪر ًُ  .5

کاٌپِّء ايٍدو ۽ جً جي اٌڪو ٽيڪس جي 

جي  5922ڪٿۿ اٌڪو ٽيڪس ايڪٽۿ 

 ۾ گذريم شال ڪئي وئي ُئي.روطٍي 

51.11 

رپيً  251اُي ىاڻِّ جً گذريم ىاني شال  .2

 کان ىٿي زىيً جي ڍل ڎٌي ُجي.

511.11 

اُي ڪيپٍيّن جيڪي ڪيپٍي ايڪٽ ۾  .3

 ةيان ڪيّن ويّن “ًُ.

511.11 

فيڪٽريً جا ىانڪ جً جي وضاخت  .4

 ۾ ڪئي وئي “ُي. 5934فيڪٽريز ايڪٽۿ 

511.11 

 ڪٍدڏدوا درىم  .5

 ُّىيّپيٿيۿ ويد ۽ خڪيت ڪٍدڏۿ

 خاص ىعانجً کاٌصّاِء ةاكي ىعانج

 ڎٌڊن ۽ پيٿاالجي الِء ڊاڪٽر

 خاص ىعانج

 

51.11 

51.11 

51.11 

511.11 

Power to make 

rule 
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 511.11 ٌرشٍگ ۽ ويو گِرن جا ىانڪ

 كاٌٌّي وڪانت ڪٍدڏ ۽ غالخڪار .6

 پٍجً شانً کان ىٿي جي تجرةي وارا

 شانً کان ىٿي جي تجرةي وارا 51

 

51.11 

51.11 

 اٌظّرٌس ايجٍٽ .7

 عام اٌظّرٌس ايجٍٽ

 الئيف اٌظّرٌس ايجٍٽ

 جٍرل اٌظّرٌس ايجٍٽس جا ىالزم

 

51.11 

51.11 

511.11 

 شرويئر اٌظّرٌس .8

 ُّائي ةارۿ ىظيٍريۿ ىّٽرۿ ىيرائيًۿ

 

511.11 

 511.11 اڪائٌّٽٍٽ چارٽرڊ .9

“رڪيٽيڪٽسۿ غالخڪار اٌجٍيئرۿ  .51

اٌجٍيئرۿ اٌٽيريئر ڊيڪّريٽرۿ اڎاوتّن ڪٍدڏ 

ڊزائيٍر جيڪي پگِارن جي ةٍياد تي ڪو 

 ٌٿا ڪً

511.11 

اشٽيٽ ايجٍٽسۿ پراپرٽي ڊيهرسۿ “ڪظٍرۿ  .55

 ةروڪر

511.11 

خاٌگي ڪٿ ڪٍدڏ پر شرڪار وٽ رجصٽر  .52

 ٿيم ۽ ريئم اشٽيٽ جّ اٌدازو نڳائيٍدڏ

511.11 

 51.11 “ٽّ ىّةائيم ڊيهرۿ ڊشٽريتيّٽر ۽ شپالئر .53
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“ٽّ ىّةائيم ورڪظاپً جا ىانڪۿ ةيٽري  .54

شروس اشٽيظًٍ جا ىانڪۿ “ٽّ ىّةائيم 

اٌجٍيئر ۽ ىڪيٍڪ جيڪي پگِارن تي 

ڪو ٌَ ڪٍدا ُجًۿ ويهڊٌگۿ پيٍٽٍگ ۽ 

 ڊيٍٽٍگ جي ڪو ڪارن جا ىانڪ

511.11 

ُيئر ڊريصٍگ شيهًٌّ جا ىانڪۿ جً ۾ گِٽ  .55

ڪرشيّن يا وڌيڪ ُجًۿ ُيهٿ  2۾ گِٽ 

پانرسۿ شيٍٽ شيٍٽرسۿ جيٍازيو ۽ 

 ةيّٽيفڪيظً

511.11 

 511.11 ُّل شيهر .56

 51.11 گروشر ۽ جٍرل اشٽّرن جا ىانڪ .57

 511.11 شٌّارا .58

پاڻ پرٌٽٍگ ورڪ ڪٍدڏۿ ةالڪ ٺاُيٍدڏۿ  .59

 جهد شازۿ اشٽيظٍري رکٍدڏۿ “رٽصٽ ۽ پيٍٽر

511.11 

ةهڊٌگ ڪاٌٽريڪٽرۿ شيييٍٽ ڊيهرس ۽  .21

عيارتّن اڎيٍدڏ اُي ڪيپٍيّن جيڪي 

 ڪيپٍي ايڪٽ ۾ ذڪر ُيٺ ٌَ ٿيّن اچً

511.11 

 511.11 ڪارپيٽ ڊيهر .25
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دوائّن وڪڻٍدڏۿ ُار شيٍگار يا ڎٌدن جي  .22

 خّاني شان شاىان رکٍدڏ

511.11 

ڪهيئرٌگۿ فارورڊٌگ ۽ اٌڊيٍٽٍگ ايجٍٽ ۽  .23

 جِازن شان الڳاپيم ڪرت ڪٍدڏ

511.11 

ڊشٽريتيّٽرۿ پروڊيّشر ۽ اشٽّڊيّز جا فهو  .24

 ىانڪۿ شيٍييائّن ۽ ٿيٽر

511.11 

فهو ڊائريڪٽرۿ ايڪٽرۿ اداڪارائّنۿ پيظي  .25

 طّر ڊاٌس ڪٍدڏ ۽ ڳائيٍدڏ

511.11 

فّٽّگرافي جي اشٽّرن جا ىانڪۿ فّٽّ  .26

اشٽيٽ ىظيً ُالئيٍدڏۿ ترجيّ يا ٌلم ةڻائڻ 

 جا ىاُر

511.11 

واپاريۿ ةجهي جي وائرۿ  ةجهيَء جي شاىان جا .27

ڪيتمۿ ريڊيّۿ ٽيهي ويزن ۽ ٽيپ رڪارڊر ۽ 

 ةجهيَء جا ٺيڪيدار ۽ ىانڪ

511.11 

فرٌيچر ٺاُيٍدڏ ۽ واپاريۿ ڊيڪّريٽر ۽ رٌگ  .28

 شاز

511.11 

شيٍيٽري فٽٍگ جا واپاري ۽ پهيتريَء جّن  .29

 طيّن رکٍدڏ ۽ خدىتّن فراُو ڪٍدڏ

51.11 

الٌڊريً جا درزڪي دڪاًٌ جا ىانڪ ۽  .31

 ىانڪ

51.11 

 511.11 ٽيٍٽۿ ڪراڪري ۽ ڪٽهري جا واپاري .35
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 51.11 پان جي دڪاًٌ جا ىانڪ ۽ تياڪ وڪڻٍدڏ .32

ايڊورٽائيزٌگ ايجٍصيّنۿ ڪاٌٽريڪٽر ۽  .33

 شائيً ةّرڊ جا ايجٍٽ

511.11 

 511.11 ٽريّل ايجٍٽ ۽ ايئر ڪارگّ ايجٍٽ .34

ڪٍڊيظً ايئر ڪٍڊيظٍٍگ اٌجٍيئرۿ ايئر  .35

نڳائيٍدڏ اٌجٍيئر جيڪي پگِار جي ةٍياد 

 تي ڪو ٌٿا ڪً

511.11 

 511.11 اشهدي ۽ ةارود جا واپاري .36

ريصٽّراٌٽۿ ُّٽهًۿ ىّٽرسۿ شٍيڪ ةارسۿ  .37

ةارسۿ ريفريض روىزۿ ٌائيٽ ڪهتس ۽ 

 جييخاًٌ جا ىانڪ

511.11 

ٽراٌصپّرٽ جّن اُي ڪيپٍيّنۿ جً جّ  .38

ٿيّ “ُي ۽ شاىان ذڪر ڪيپٍيز ايڪٽ ۾ ٌَ 

 ڍوئيٍدڏ ايجٍصيّن

511.11 

 511.11 ڪپڙي جي دڪاًٌ جا ىانڪ .39

 511.11 ةّٽً جي دڪاًٌ جا ىانڪ .41

وفاكيۿ غّةائي خڪّىتً ۽ ىلاىي اختياريً  .45

 کي طيّنۿ شاىان پِچائڻ وارا ٺيڪيدار

511.11 
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 511.11 ڪراڪري ۽ ڪٽهري جا واپاري .42

 511.11 ُارڊ ويئر جا واپاري .43

اىپّرٽ ۽ ايڪصپّرٽ )ڪٍٽرول( ايڪٽۿ  .44

 تدت الئصٍس رکٍدڏ 5951

511.11 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء “ُي ايڪٽ جّ  -ٌّٽ:

 جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


