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 ]۲۰۰۲جوالئی  ۲۶[
ایکٹ جس کے رسیعے سٌذھ صوبہ هیں کچھ 

کو هعقول بٌبیب جبئے گب اوس هتعلقہ هحصوالت 
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 قواًیي هیں تشهین کی جبئے گی۔

کو هحصوالت جیسب کہ سٌذھ صوبہ هیں کچھ 

هعقول بٌبًب اوس هتعلقہ قواًیي هیں تشهین کشًب 

 ہے، جو اس طشح ہوگی؛ هقصود

 اس کو اس طشح بٌب کش ًبفز کیب جبئے گب:

 ۲۰۰۲( اس ایکٹ کو سٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔

سے ًبفز  ۲۰۰۲(یہ فی الفوس اوس پہلی جوالئی ۲)

 ہوگب۔
 

کے  ۱۵۹۱۔سٌذھ هوٹش گبڑیبں ٹیکسیشي ایکٹ، ۲

کے  (c)هیں، اًذساج  ۳شیڈول کے سیشیل ًوبش 

 لیئے هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب:

''(c) :ٹشکیں یب ٹشیلش 

(i)۱۱۲۱  کلوگشام سے صائذ )الدھب ہوا وصى( لیکي

 سوپے ۰۰۰۰کلوگشام سے صائذ ًہ ہو۔    ۱۰۰۰۰

(ii) ۱۰۰۰۰۱  )کلوگشام سے صائذ )الدھب ہوا وصى

 ۱۰۰۰کلوگشام سے صائذ ًہ ہو۔  ۲۵۵۵۵لیکي 

 سوپے۔''۔

هیں، ریلی  ۱کی دفعہ  ۱۵۱۱۔سٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۳

 ( کے لیئے هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب:۱دفعہ )

( ہوٹلوں پش قیوت کے حسبة سے سہبئش ۱'')

اختیبس کشًے والے فی فشد کے ایک دى کے سوم 

کے کشائے کے سبڑھے سبت فیصذ قیوت پش 

سبسے سہبئش اختیبس کشًے والوں کے پچبسی 

 ی،فیصذ فلیٹ سیٹ پش ایک ٹیکس لگبئی جبئے گ

 جس کو ہوٹل ٹیکس کہب جبئے گب۔''۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

  (Preamble)توہیذ
 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے سٌذھ ایکٹ  ۱۵۹۱

XXXII کی تشهین 

Amendment of 

Sindh Act XXXII of 

1958 
 

 
کے سٌذھ ایکٹ  ۱۵۱۱

VII  کی تشهین ۱کی دفعہ 

Amendment of 

section 8 of Sindh 

Act VII of 1977 

 

 

 

 


