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 هينڊي اينڊ انڊسٽريز سمال سنڌ ذريعي جنهن آرڊيننس هڪ

 ترميم ۾ 1972 ايڪٽ، ڪارپوريشن ڊولپمينٽ ڪرافٽس

 ويندي. ڪئي

 ڊولپمينٽ ڪرافٽس هينڊي اينڊ انڊسٽريز سمال سنڌ ته جيئن

 پئي ٿي ضروري ڪرڻ ترميم ۾ 1972 يڪٽ،ا ڪارپوريشن

 هوندي؛ ريت هن جيڪا آهي،

واري اعالن جنهن کي  1977جوالِء  5هاڻي تنهن ڪري، 

واري قانونن )نافذ هئڻ وارو تسلسل( واري حڪم،  1977

سان مالئي پڙهيو وڃي، ان جي روشني ۾ سنڌ جي  1977

 ي:گورنر هيٺيون آرڊيننس، جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آه

سنڌ سمال انڊسٽريز اينڊ هينڊي ( هن آرڊيننس کي 1) .1
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مختصر عنوان ۽ 
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ڪرافٽس ڊولپمينٽ ڪارپوريشن )ترميم( آرڊيننس، 

 سڏيو ويندو. 1979

 ( هي فوري طور الڳو ٿيندو.2)

 

سنڌ سمال انڊسٽريز اينڊ هينڊي ڪرافٽس ڊولپمينٽ  .2

۾، جنهن يک هن کانپوِء  1972ڪارپوريشن ايڪٽ، 

هينڊي ڪرافٽس  ۽“به ڄاڻايل ايڪٽ چيو ويندو، لفظ 

 جتي به اچن، انهن کي ختم ڪيو ويندو.” ڊولپمينٽ

 

 

ويهه “۾، لفظن  (n)جي شق  2ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعه  .3

کي ” ٽيهه لک رپيا“جي جڳهه تي لفظن ” لک رپيا

 متبادل بڻايو ويندو.

 

جو مذڪوره ترجمو عام ماڻهن جي واقفيت الِء آرڊيننس نوٽ: 

 ڪري سگهجي. آهي، جنهن کي ڪورٽ ۾ استعمال نٿو

 شروعات

Short Title and 

commencement 

 

 سنڌجي  1972

جي  XXVIايڪٽ 

 ترميم

Amendment of 

Sindh Act 

XXVI of 1972 

جي سنڌ  1972

جي  XXVIايڪٽ 

 جي ترميم 2دفعه 

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Act 

XXVI of 1972 

 


