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 ۴۸۹۱مجزیہ  Iسندھ آرڈیننس نمبز 
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 کشوب ختم کو دفعبت کچھ ۔۲
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 ۴۸۹۱مجزیہ  Iسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.I OF 

1984 

کورٹ فیس )سندھ تزمیم( آرڈیننس، 

۴۸۹۱ 

THE COURT FEES (SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۹۱ۺ۱مبسچ  ۱۱[
 کشوے وبفز میں صىذھ صوبہ صے توصط کی جش آسڈیىىش

 کی تشمیم میں ۱۹۸۱ ایکٹ، فیش کوسٹ لیئے کے

 گی۔ جبئے

 کوسٹ لیئے کے کشوے وبفز میں صىذھ صوبہ کہ جیضب

 اس جو ہے، مقصود کشوب تشمیم میں ۱۹۸۱ ایکٹ، فیش

 ہوگی؛ طشح

کے اعالن اوس  ۸۸ۺ۱اة اس لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۹۱ۺ۱پشوویزول کبوضٹی ٹیوشه آسڈس، 

گوسوش صىذھ وے مىذسجہ ریل آسڈیىىش بىب کش وبفز کشوب 

 فشمبیب ہے:

میم( ( اس آسڈیىىش کو کوسٹ فیش )صىذھ تش۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۹۱ۺ۱آسڈیىىش، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

 بعذ کے اس کو جش میں، ۱۹۸۱ ایکٹ، فیش کوسٹ ۔۲

 وبفز میں صىذھ صوبہ گب، جبئے کہب ایکٹ مزکوسي بھی

-A، 19-B، 19-E، 19-19 دفعبت لیئے، کے کشوے

F، 19-G، 19-H، 19-I 19 اوس-J جبئے کیب ختم کو 

 گب۔
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 ۱۱ ،ۺ آسٹیکلش میں، شیڈول پہلے کے ایکٹ مزکوسي ۔۳

 گب۔ جبئے کیب ختم کو ۱۳ اوس

 
 

 

 ۱۳ آسٹیکل میں شیڈول دوصشے کے ایکٹ مزکوسي ۔۴

 گب: جبئے کیب شبمل آسٹیکل ویب ریل مىذسجہ بعذ، کے

''13-A۔ (a)  وصیت کی صچی وقل یب

ملکیت کے مىتظمی کی صىذ جو وصیت 

 یب وصیت کے بغیش ہو۔

(b)  ،کے حصہ  ۲۱ۺ۱صکضیشه ایکٹ

X کے مطببق صشٹیفکیٹ 

(c) ۱۹۲۱  کے صىذھ سیگیولیشهVIII 

 کے تحت صشٹیفکیٹ

 

 

 پىذسي سوپے

 

نوٹ: آرڈیننس کو مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

پہلے شیڈول کو ختم 

 کشوب

Omission 

certain first 

schedule 

دوصشے شیڈول کی 

 تشمیم

Amendment 

Second 

Schedule 

 


