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THE SINDH RELIEF OF 

INDEBTENDNESS 

(AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 1984صتمبش  3[

چھوٹ بشائے  ٓاسڈیىىش جش کے رسیعے صىذھ صوبے 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔  1961قشضہ جبت ٓاسڈیىىش، 

وفبقی ششعی عذالت وے صىذھ سیلیف بشائے جیضب کہ 

میں کچھ تشامیم کشوے  1961قشضہ جبت ٓاسڈیىىش، 

 ؛کی ہذایت کی ہے

جیضب کہ صىذھ چھوٹ بشائے قشضہ جبت ٓاسڈیىىش، 

 ؛میں تشمیم کشوب مقصود ہے 1961

 جش کو اس طشح صے عمل میں الیب جبئے گب۔

کے اعالن اوس عبوسی  1977جوالئی  5 لہزا اس لئے

کے حکم کی تکمیل میں گوسوش صىذھ  1981ٓائیه 

 بخوشی اس ٓاسڈیىىش کو بىب کش وبفز فشمبتب ہے۔

اس ٓاسڈیىىش کو صىذھ چھوٹ بشائے قشضہ   (1) . 1

 ۔ کہب جبئے گب 1984)تشمیم( ٓاسڈیىىش،  جبت

 یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔ ( 2)

 1961قشضہ جبت ٓاسڈیىىش صىذھ چھوٹ بشائے . 2

 میں مىذسجہ ریل کو متببدل صمجھب جبئے گب۔ 8کی دفعہ

میں موجود مبصوائے اس  صول پشوصیجش  کوڈ ٓاف 

کہ اس میں کضی چیز کے بشخالف دودھ دیىے والے 

جبووس، بچھڑے، دوصشے جبووس جو صواسی یب 

 چھکڑے میں پش اصتعمبل کئے جبتے ھیں، اگش وي 

مقشوض یب اصکے خبوذان کی مبلی ضشوستوں کے لئے 

ضشوسی ہیں تو اوہیں کضی حکم کی تکمیل کے لئے 

 ویالمی میں شبمل وہیں کب جبئے گب۔

 
نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب
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مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 

مغشبی پبکضتبن آسڈیىىش 

XV  کی  1961مجشیہ

 کی تشمیم 8دفعہ 

Amendment of 

Section 8 of West 

Pakistan Ordinance 

XV of 1960 

 

 

 


