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 9191 ٓارڈیننس،

THE SINDH URBAN IMMOVABLE 

PROPERTY TAX (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1979 

 [8575اپشیل24 [

 جبْئيذاد مىقولہ غيش شہشی صىذھ صے جش ٓاسڈیىىش ایک        

 گی. جبے کی تشميم ميں 8591 ایکٹ، ٹيکش،

 جبئيذادٹيکش، مىقولہ غيش شہشی صىذھ رسیعے کے ایکٹ اس

 ہے. مقصود کشوب تشميم ميں ایکٹ،

 :گب جبے کيب تبذیل صے طشیقے ریل ہمىذسج کو جش

 )وفبر قواويه بشاے حکم کے 8577 جوالئی 9 ليے اس زالہ

  صىذھ گوسوش ميں تعميل کی 8577 حکم تضلضل(کے ميں

 ہے. فشمبتب  کشوب وبفز کش بىب کو ٓاسڈیىىش اس بخوشی

 جبئيذاد مىقولہ غيش شہشی صىذھ کو ٓاسڈیىىش اس ( 8) .8

 گب. کہبجبے 8575 ٓاسڈیىىش )تشميم( ٹيکش

 . ہوگب وبفز الفوس فی یہ (2)

 کی 8591 ایکٹ، ٹيکش جبئيذاد مىقولہ غيش شہشی صىذھ  .2

 گب. ئےجب یب بىب متببدل ليے کے A-7 دفعہ

7-A  کے  چيز کضی ںمي  ایکٹ اس کے، اس  صوائے مب 

    ہو. بشعکش

(I) فہشصتيں،جو والی تخميىے  مبلی کی جبئيذاد 

 8571جون03 جو اوس ہو،   وہ جبئذادیں یصىعت

 بىب کی ان اوس گی سہيں وبفزالعمل وي ہو، کی تک

  7دفعہ  تک گب۔جب جبے کيب عبئذ محصول پش

  وئی  تک8575 دصمبش 08  یب تحت کے

 جبتی. بىبئی وہيں فہشصتيں

(II) بىب ہشصتيںف وےوالی لگب  تخميىہ مبلی مزکوسي 

 تخميىہ صبالوہ کب عمبست بھی کضی وقت تے

 گب جبے کيب  متعيه تحت کے 9 دفعہ  ویليو

  پہلے صے 8577 جوالئ  پہلی وي کہ جيضے

 ہو. مبوىذ کی

 (8) ریلی کب دفعہ اصی کو  5 دفعہ کب ایکٹ مزکوسي  .0
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 کے (8عہ)دف ریلی گب،اوس جبے دیب ومبش پش طوس کے

 کو (2دفعہ) یریل ریل مىذسجہ دفعہ ریل مىذسجہ بعذ

 . گب جبے کيب شبمل

 بھی کوئی گئ کی تحت کے (8) دفعہ ریلی (2”)

 سیخ تب جش گی سہے وبفزالعمل صے دن اس تبذیلی

 ہے. گئ الئی تبذیلی وي صے

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب ٓارڈیننس  نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

Pakistan Act x 

of 1958 

 

 

  


