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 0221 ٓارڈیننس، تزمیم( )سندھ اسٹیمپ
THE STAMP (SINDH 

AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2001 
  ]2221ًىهبش  23[
 

ٓاسڈیٌٌش جش کے رسیعے صٌذھ صىبے هيں الگى 

هيں تشهين کی   1911کشًے کے لئے اصٹيوپ  ایکٹ، 
 جبئے گی۔

جيضب کہ صٌذھ صىبے هيں الگى کشًے کے لئے 
هيں تشهين کشًب ضشوسی ہىگيب  1911اصٹيوپ ایکٹ 

 ۔صے عول هيں الیب جبئے گب ہے جش کى اس طشح 

 1111والے اعالى اوس  1111اکتىبش 14اوس جيضب کہ 
 1پش جبسی کئے گئے پشوویزًل کبًضٹيٹىشي ٓاسڈس ًوبش 

 ؛ کے تحت صىببئی اصوبلی هعطل ہے
ٍ يضب کہ صٌذھ کب گىسًش هطئوي ہے کہ هىجىداوس ج

 ؛ہےہىگيب صىستحبل  هيں فىسی قذم اٹهبًب ضشوسی 
 اس لئے هٌذسجہ ببال اعالى اوس پشوویزًل اة  لہزا 

کے 1111کبًضٹيٹيىشي ٓاسڈس کے صبته پڑھيں 

اوس اس  1پشوویزًل کبًضٹيٹيىشي )تشهين( ٓاسڈس ًوبش 
اختيبسات کى بشوئے کبس  صلضلے هيں هلے ہىئے توبم 

ریل هيں التے ہىئے صٌذھ کب گىسًش بخىشی هٌذسجہ 
 :ٓاسڈیٌٌش کى بٌب کش ًبفز کشتب ہے

اس ٓاسڈیٌٌش کى اصٹوپ )صٌذھ تشهين(  ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2222ٓاسڈیٌٌش، 
 یہ فی الفىس ًبفز ہىگب۔ ( 2) 

  
، کى صىبہ صٌذھ هيں عبئذ 1911کٹ، یاصٹپ ا .2

 هيں؛  -Iکشًے کے لئے شيڈول 

(i)  6ٓاسٹيکل-A  کے بعذ هٌذسجہ ریل  ًئے
 -ٓاسٹيکل کى شبهل کيب جبئے گب:

 “B-6ٓاسٹيکل ٹکٹ  ”
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(a) ڈوهيضٹک         پچيش سوپے 

(b) اًٹشًيشٌل          دو صى پچبس سوپے 
(ii)  22ٓاسٹيکل-A  هيں، الفبظ اوس کبهب” 

   حزف کيب جبئے گب۔ ، کى“ایئشالئي ٹکٹ
 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 

 تشهين

Amendment Article 

22-A Act II of 1899 

 


