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۰۹۹۱  مجزیہI سندھ ایکٹ نمبز
SINDH ACT NO.I OF 1990
)سندھ اسمبل انڈسٹزیز کبرپوریشن (تزمیم
۰۹۹۹ ،ایکٹ
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THE SINDH SMALL
INDUSTRIES CORPOARATION
(AMENDMENT) ACT, 1989
] ۸جىوسی [۱۷۷۱
ایکٹ جظ کی توعط عے عىذھ اعمبل اوڈعٹشیض
کبسپوسیشه ایکٹ ۱۷۹۲ ،میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیغب کہ عىذھ اعمبل اوڈعٹشیض کبسپوسیشه ایکٹ،
 ۱۷۹۲میں تشمیم کشوب مقصود ہے ،جو اط طشح
ہوگی؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عىذھ اعمبل اوڈعٹشیض کبسپوسیشه
(تشمیم) ایکٹ ۱۷۸۷ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
۲۔عىذھ اعمبل اوڈعٹشیض کبسپوسیشه ایکٹ ۱۷۹۲ ،کی
دفعہ  ۵میں ،ریلی دفعہ ( )۱کے لیئے ،مىذسجہ ریل کو
متببدل بىبیب جبئے گب:
)(iوصیش بشائے صىعت ،حکومت چیئشمیه
عىذھ
)(iiعیکشیٹشی ،اوڈعٹشیض اوس محکمہ
بشائے معذوی تشقی ،گوسومىٹ آف
عىذھ یب اط کب وبمضد کیب ہوا جو بی میمبش
ایظ  ۱۷کے عملذاس عے کم وہ ہو۔
)(iiiعیکشیٹشی ،محکمہ مبلیبت ،حکومت
عىذھ یب اط کب وبمضد کیب ہوا جو ایڈیشىل میمبش
عیکشیٹشی کے عہذے عے کم وہ ہو۔

)(ivمحکمہ بشائے مىصوبہ بىذی اوس
تشقی کب ایک ومبئىذي جو بی ایظ  ۱۵میمبش
کے عملذاس عے کم وہ ہو۔
) (vاعیمبلی کی طشف عے مىتخب
چبس صوببئی اعیمبلی عىذھ کے میمبش
میمبش ،ہش سویىیو ڈیوصن میں عے
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تمہیذ )(Preamble
مختصش عىوان اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۷۹۲کے عىذھ
ایکٹ  XXVIکی
دفعہ  ۵کی تشمیم
Amendment of
section 5 of
Sindh Act of
XXVI of 1972

ایک
)(viچیئشمیه کی عفبسشبت پش تیه
عبل کی مذت کے لیئے ہش سویىیو
ڈویضن میں عے حکومت کی طشف
عے مقشس کشدي عىذھ کب ڈومیغبئیل
سکھىے والے چبس افشاد اوس اط کے میمبش
بعذ بھی مضیذ تیه عبل کی مذت کے
لیئے مقشس ہو عکتے ہیں۔
)(viiاوڈعٹشیل ڈولپمىٹ آف پبکغتبن،
ایکغپوسٹ پشوموشه بیوسو ،گوسومىٹ
آف پبکغتبن اوس ٹشیىىگ کبسپوسیشه میمبش
آف پبکغتبن ہش ایک میں عے ایک
ومبئىذي۔

)(viiiصوبہ عىذھ کی ومبئىذگی کشوے
والی فیڈسیشه آف چیمبشص آف میمبش
کبمشط ایىڈ اوڈعٹشی کے دو میمبش
)(ixصىعتی شعبے عے ڈیل کشوے
واال آل پبکغتبن ویمىظ ایغوعی ایشه میمبش
کب ایک ومبئىذي
)(xمیىیجىگ ڈائشیکٹش ،عىذھ اعمبل میمبش
اوڈعٹشیض کبسپوسیشه
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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