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] ۹جوالئی [۲۲۲۳
ایکٹ جظ کی توعط عے عىذھ صوبہ میں کچھ
ٹیکغض اوس ڈیوٹیض میں سلیف فشاہم کیب جبئے گب اوس
معقول بىبیب جبئے گب اوس کچھ قواویه میں تشمیم کی
جبئے گی۔
جیغب کہ عىذھ صوبہ میں کچھ ٹیکغض اوس ڈیوٹیض میں
سلیف فشاہم کشوب گب اوس معقول بىبوب اوس کچھ قواویه
میں تشمیم کشوب مقصود ہے؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عىذھ مبلیبت ایکٹ ۲۲۲۳ ،کہب
جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس پہلی جوالئی  ۲۲۲۳عے
وبفز عمجھب جبئے گب۔

تمہیذ )(Preamble

مختصش عىوان اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۹۱۱کے ایکٹ II
کی تشمیم
Amendment in
۲۔اعٹیمپ ایکٹ ۱۹۱۱ ،میں ،عىذھ صوبہ میں وبفز Act II of 1899
کشوے کے لیئے اط کے شیڈول  Iمیں:
)(iآسٹیکل  IIکے کبلم  ۲میں ،عذد '' ''۹کے لیئے عذد
'' ''۳متببدل ہوگب؛
)(iiآسٹیکل  ۲۲کے شق ) (aکے کبلم  ۲میں ،عذد ''''۹
کے لیئے عذد '' ''۳متببدل ہوگب؛
)(iiiآسٹیکل  ۲۲کی شق ) (bکے کبلم  ۲میں ،الفبظ
''شق ) (aاوس اط عے اوپش میں طے کشدي ڈیوٹی کی
ایک چوتھبئی بشابش'' کے لیئے الفبظ ''ویلوئیشه ٹیبل
کے تحت کىویىظ (ومبش  )۱۱میں طے کشدي وصولی
الئق ڈیوٹی کب دعواں حصہ '' متببدل ہوں گے۔
 ۱۱۹۹کے مغشبی
)(ivآسٹیکل  ۲۹کے کبلم  ۲میں ،عذد '' ''۴.۹کے لیئے پبکغتبن ایکٹ  Vکی
اوگ '' ''۱متببدل ہوگب؛
تشمیم
)(vآسٹیکل  ۲۱کے کبلم  ۲میں ،عذد '' ''۲کے لیئے Amendment of
عذد '' ''۱متببدل ہوگب۔
W.P.Act V of
۳۔عىذھ شہشی غیش مىقولہ جبئیذاد ٹیکظ ایکٹ۱۱۹۹ ،
1958
کی دفعہ  ۴میں:
)(aشق ) (cمیں:
)(iریلی شق ) (iiکے لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:
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'') (iiسہبئشی مقصذ کے لیئے اعتعمبل ہووے والی
عمبست جو ایک عو بیظ چوسط غض عے صائذ سقبے
والے پالٹ پش تعمیش شذي وہ ہو۔''؛
)(iiریلی شق ) (iiiمیں ،الفبظ ''تیه عو اوس پچبط
چوسط فٹ'' کے لیئے الفبظ ''چھہ عو چوسط فٹ''
متببدل ہوں گے۔
) (bشق ) (gمیں ،مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:
'')(gعمبستیں اوس صمیىیں ،جه کی عبالوہ قیمت
چوبیظ ہضاس سوپے عے صائذ وہ ہو ،جو بیواہوں،
وبببلغ یتیموں ،مغتقل معزوس افشاد اوس وفبقی اوس
صوببئی حکومت کے سٹبئشڈ مالصمیه کی مبلکی میں
ہوں؛''۔
االووغض)
۴۔ عىذھ اعیمبلی میمبشص (تىخواہیں اوس ٔ
ایکٹ ۱۱۹۴ ،میں:
)(iدفعہ  ۳میں ،الفبظ ''چبس ہضاس اوس پبوچ عو'' کے
لیئے الفبظ ''دط ہضاس'' متببدل ہوں گے؛
)(iiدفعہ  3-Aمیں ،الفبظ ''دو ہضاس'' کے لیئے الفبظ
''تیه ہضاس'' متببدل ہوں گے؛
)(iiiدفعہ  ۴میں ،الفبظ ''چبس عو'' کے لیئے الفبظ
''پبوچ عو پچبط'' اوس الفبظ ''دو عو اوس پچبط'' کے
لیئے الفبظ ''چبس عو'' متببدل ہوں گے؛
)(ivدفعہ  4-Bمیں ،الفبظ ''ایک ہضاس'' کے لیئے الفبظ
''ایک ہضاس اوس پبوچ عو'' متببدل ہوں گے؛
)(vدفعہ  ۱میں ،الفبظ ''چبس ہضاس'' کے لیئے الفبظ
''پبوچ ہضاس'' متببدل ہوں گے۔
۹۔عىذھ فىبوظ ایکٹ ۱۱۹۹ ،کی دفعہ  ۹میں ،ریلی
دفعہ ( )۱کے لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:
''( )۱ہوٹلوں پش ایک ٹیکظ لگبئی جبئے گی ،جظ کو
ہوٹل ٹیکظ کہب جبئے گب ،جو مبلیت کے مطببق بىعبد
پش ہو گی ،جو فی فشد پش ایک دن کی سہبئش والے
کمشے کے کشائے کے عبت فیصذ قیمت بشابش ہوگی،
مجموعی طوس پش عبسے افشاد کے پچیظ فیصذ بشابش
فلیٹ سیٹ پش ،ہوٹل چبسجىگ ایک عو سوپے یب اط
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 ۱۱۹۴کے عىذھ
ایکٹ  XXVIکی
تشمیم
Amendment of
Sindh Act XXVI
of 1974

 ۱۱۹۹کے عىذھ
ایکٹ  VIIکی دفعہ ۹
کی تشمیم
Amendment of
Section 8 of
Sindh Act VII of
1977
 ۱۱۹۹کے عىذھ
ایکٹ  VIIکی دفعہ ۱
کی تشمیم
Amendment of
Section 9 of
Sindh Act VII of

عے صائذ کے علغلے میں؛''۔
۱۔ عىذھ فىبوظ ایکٹ ۱۱۱۴ ،کی دفعہ  ۱کی ریلی
دفعہ ( )۱میں ،آخش میں آوے والے فل اعٹبپ کو کوله
عے تبذیل کیب جبئے گب اوس اط کے بعذ مىذسجہ ریل
ششطیہ بیبن شبمل کیب جبئے گب:
''بششطیکہ عووے پش ویبج عووے کی قیمت کے
 ۲.۱۲۹فیصذ کے حغبة عے وصول کیب جبئے گب۔''۔
۹۔ عىذھ صمیه ٹیکظ اوس صسعی پیذاواس ٹیکظ
آسڈیىىظ ۲۲۲۲ ،میں ،اط کے پہلے شیڈول میں،
''اعتثىی'' کے ویچے الفبظ ''ببسي'' اوس ''چوبیظ''
عىوان
ٰ
کے لیئے الفبظ ''عولہ'' اوس ''بتیظ''تشتیبواس متببدل
ہوں گے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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1977
 ۲۲۲۲کے آسڈیىىظ
 XIIکے پہلے شیڈول
کی تشمیم
Amendment in
First Schedule
to
Ordinance
XII of 2000

