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 1982 مجشیہ XI ومبش آسڈیىىظ عىذھ 

SINDH ORDINANCE NO. XI OF 1982 

 2891 آسڈیىىظ، )تشمیم( لىن ایگشیکلچشٹظ عىذھ

THE SIND AGRICULTURISTS LOANS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1982 

 (CONTENTS) شعتہف

 

  (Preamble)تمهیذ

 ششوعبت اوس عىىان مختصش .2

Short Title and Commencement 

 کی تبذیلی۔ 3کی دفعہ  2899مجشیہ  XVIIمغشبی پبکغتبن ایکٹ  .1

Amendment of  section 3 of the West Pakistan Act XVII of 1958 

 کی تبذیلی۔ 9کی دفعہ  2899مجشیہ  XVIIمغشبی پبکغتبن ایکٹ  .3

Amendment of section 5 of the West Pakistan Act XVII 
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 ] 2891 جىالئی 22[

 2899ٹظ لىن ایکٹ، یکلچششگایایک آسڈیىىظ جظ عے عىذھ 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ 

ایگشیکلچشٹظ، لىن ایکٹ، آسڈیىىظ  کے رسیعے عىذھ اط 

میں اط طشح تشمیم کشوب مقصىد ہے کہ جظ عے  2899

چهىٹے کبشت کبسوں کى دیئے گئے قشضىں کى عىد عے 

مغتثىٰی کیب جبئے اوس ان کى قشض حغىہ کی عہىلت مہیب کی 

 جبئے۔

 جظ کى مىذسجہ ریل طشیقے عے تبذیل کیب جبئے گب۔ 

 2892 آئیه  وقتی اوس اعالن کے 2811 جىالئی 9 لئے اط لہزا

 کى آسڈیىىظ اط بخىشی عىذھ، گىسوش میں میلتع کی حکم کے

 -ہے: فشمبتب وبفز کش بىب

ایگشیکلچشٹظ لىن )تشمیم (  اط آسڈیىىظ کى عىذھ( 2) .2

 کہب جبئےگب۔   2891آسڈیىىظ، 

 کے 2891 جىالئی کى اط ، ہىگب وبفز الفىس فی یہ  (1) 

 گب۔ جبئے عمجهب عبئذ عے دن پہلے

 اعکے کى )جظ 2899 ایکٹ، لىن ٹظ،ایگشیکلچش عىذھ .1

 بىبیب متببدل طشح اط کب 3دفعہ گب( جبئے کہب ایکٹ بهی بعذ

  گب۔ جبئے

 بیج لئے پش قشضے یب قشض گیب لیب پش ادھبس (2) .3”

 “ہىوگے۔ مغتىثیٰ  عے عىد

 جظ کبس کبشت مىذ حبجت ایغے کغی اگش (1)

 اپىے مطببق کے 2811 سیگىلیشه سیفبسمض لیىڈ پبط کے

 تحت کے (1) دفعہ ریلی کى اط ہى صمیه جتىی اوقبت گزس

 کی بیج ہىئے خشیذے پش قشضہ اوس جبت قشضہ گئے دیئے

 ہىگی۔ حغىہ قشض سقم

 یب قشض شذي بیبن میں (1) دفعہ ریلی (3)

 جبئے کی وصىلی کی قشض ببقی عالوي کے بیج بیجےگئے

 اط وي اگش ہىگی شبمل بهی الگت کی وصىلی میں جظ گی

 کے بقبیبجبت کی سویىیى لیىڈ عے لىگىں ان تى ہے طشح

 گیب بیجب بیج ہے، گیب دیب قشضہ کى جه گب جبئے لیب پش طىس

 ہىں۔ ضمبوتیں یب ہى

 الفبظ کے (1) عہدف ریلی کی ،9 دفعہ تحت، کے ایکٹ اط .3

 گب۔ جبئے کشدیب حزف کى “عىد اوس”

 

 

 

  (Preamble)تمهیذ

 

 

 اوس عىىان مختصش

 ششوعبت

Short Title, and 

Commencement 

 

مغشبی پبکغتبن ایکٹ 

XVII  کی  2899مجشیہ

 کی تبذیلی۔ 3دفعہ 

Amendment of  

section 3 of the West 

Pakistan Act XVII of 

1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مغشبی پبکغتبن ایکٹ 

XVII  کی  2899مجشیہ

 کی تبذیلی۔ 9دفعہ 

Amendment of 

section 5 of the West 

Pakistan Act XVII 

 

 

 

 

 

 میں کورٹ جسے ہے، لئے کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  آرڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل
 


