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 2002نجريً  XXXIVشيڌ آرڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.XXXIV OF 2002 

 2002 آرڊيييسۿ ترنيم( شيڌ )چَٿيو اشٽيهپ

THE STAMP (FOURTH SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 2002 

 ]2002آڪٽَةر  1[

شيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اشٽيهپ جيٍو ذريعي آرڊيييس 

 ۾ وڌيڪ ترنيم ڪئي وييدي. 1911ايڪٽۿ 

شيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اشٽيهپ ايڪٽۿ جيئو تً 

ضروري ٿي پئي آٌيۿ جيڪا ڪرڻ ۾ وڌيڪ ترنيم  1911

 ٌو ريت ٌَىدي؛

واري اعالن  1111آڪٽَةر  14جيئو تً صَةائي اشيهتلي ۽ 

نَجب نعطل  1تحت ۽ پروويزىل ڪاىصٽيٽيَشو آرڊر ىهتر. 

 آٌي؛

۽ جيئو تً شيڌ جَ گَرىر نطهئو آٌي تً نَجَده صَرتحال ۾ 

 تڪڙو كدم کڻڻ ضروري آٌي؛

ٌاڻي تيٍو ڪريۿ نٿي ڄاڻايل اعالن ۽ پروويزىل 

جَ پروويزىل  1111ڪاىصٽيٽيَشو آرڊر شان گڏ پڙٌَ 

ۿ ۽ ان شلصلي ۾ نليل 1ڪاىصٽيٽيَشو )ترنيم( آرڊر ىهتر. 

شهَرن اختيارن کي اشتعهال ۾ آڻييديۿ شيڌ جي گَرىر 

 خَشيَء شان ٌيٺيَن آرڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ آٌي:

ٌو آرڊيييس کي اشٽيهپ )چَٿيو شيڌ ترنيم( ( 1.)1

 شڏيَ وييدو. 2002آرڊيييسۿ 

 ڳَ ٿييدو.(ٌي فَري طَر ال2)
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نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 
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جي  1911.شيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اشٽيهپ ايڪٽۿ 2

 الِء ٌيٺيو ريت نتتادل ٿييدو: 11شيڊول ۾ۿ آرٽيڪل 

ۿ چئجي تً اٌَ فياىصيگ ڊاڪيَنييٽ. نالياتي دشتاويزۿ 11“

اٌڙو دشتاويز يا دشتاويزن جَ شيٽ آٌي جيڪَ وڪري يا 

ٻيٍر خريد ڪرڻ وكت نارڪ اپ تي ٻڌل آٌيۿ جيڪَ 

ۿ ڪيٍو وعدي يا نفروضي واري نعاٌدي جي لکت ۾ ٌجي

گروي ةاةت ٌجيۿ فلَٽيگ چارجج نيهَرىڊم آف ڊيڊ جي 

صَرت ۾ ٌجي جيڪَ گراٌڪو طرفان ةييڪيگ 

ي ڪهپييَء جي حق ۾ ڪيَ ويَ ٌجيۿ جيڪَ ٌڪ ئي ڏيت

 لق ٌجي ۽ وياج تي ىً پر ناليت جي ٌجي.ليتيَء نتع

(i) نليو رپيو کان  1.00جتي ركم

 ىً ٌجيوڌيڪ 

 ٌڪ ٌزار رپيا

(ii) نليو رپيو کان  1.00جتي ركم

نليو رپيو کان وڌيڪ  10.00وڌيڪ پر 

 ىً ٌجي

ٻً ٌزار ۽ پيج 

 شئَ رپيا

(iii) نليو رپيو کان  10.00جتي ركم

نليو رپيو کان وڌيڪ  50.00وڌيڪ پر 

 ىً ٌجي

 ڏًٌ ٌزار رپيا

(iv) نليو رپيو کان  50.00جتي ركم

رپيو کان نليو  100.00وڌيڪ پر 

 وڌيڪ ىً ٌجي

پيجَيًٍ ٌزار 

 رپيا

(v) نليو رپيو کان  100.00جتي ركم

نليو رپيو کان  300.00وڌيڪ پر 

پيجٽيًٍ ٌزار 

 رپيا

commencement 

 

 IIجي ايڪٽ  1911

 جي ترنيم

Amendment of 

Act II of 1899 
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 وڌيڪ ىً ٌجي

(vi) نليو رپيو کان  300.00جتي ركم

نليو رپيو کان  500.00وڌيڪ پر 

 وڌيڪ ىً ٌجي

پيجاًٌ ٌزار 

 رپيا

(vii) کان نليو رپيو  500.00جتي ركم

 وڌيڪ ٌجي.

 ٌڪ لک رپيا

 

 

 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واكفيت  جَ آرڊيييس  ىَٽ:

 الِء آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

 


