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 ] 0202اپريل  02[

سنڌ دڪان ۽ واپاري ادارا جنهن جي ذريعي آرڊيننس 

 ۾ ترميم ڪئي ويندي. 0212ايڪٽ، 

۾ ترميم  0212سنڌ دڪان ۽ واپاري ادارا ايڪٽ، جيئن ته 

 ڪرڻ ضروري ٿي پئي آهي، جيڪا هن ريت هوندي؛

۽ جيئن ته صوبائي اسيمبلي جو اجالس هلندڙ نه آهي ۽ سنڌ جو 

حالتن ۾ هنگامي قدم کڻڻ ضروري  گورنر مطمئن آهي ته موجوده

 ٿي پيو آهي؛

 3791، هاڻي، تنهن ڪري، اسالمي جمهوريه پاڪستان جي آئين

( تحت مليل اختيارن کي استعمال 3جي شق ) 321جي آرٽيڪل 

رڊيننس جوڙي نافذ ڪرڻ ۾ آڻيندي، سنڌ جي گورنر هيٺيون آ

 :فرمايو آهي

)ترميم( دڪان ۽ واپاري ادارا هن آرڊيننس کي سنڌ   (1).1

 سڏيو ويندو. 0202آرڊيننس، 

 ( اهو فوري طور الڳو ٿيندو.0)
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۾، جنهن کي  0212سنڌ دڪان ۽ واپاري ادارا ايڪٽ، . 0

 ۾: 02هن کانپوِء ڄاڻايل ايڪٽ سڏيو ويندو، ان جي دفعه 

(a)  ( الِء هيٺين ريت متبادل هوندو:0ذيلي دفعه ) 

 ”A“(اداري جي رجسٽريشن الِء درخواست فارم 0”)

 ؛“واپاري طرفان ڏني ويندي.

(b)( ۾ لفظن 2ذيلي دفعه )”کي ختم ڪيو ويندو.“ ۽ فيس 

 

۾، فوٽ نوٽ الِء  ”A“شيڊول جي فارم .ڄاڻايل ايڪٽ جي 3

 هيٺيون فوٽ نوٽ متبادل هوندو:

نوٽ: هي بيان الڳاپيل ايراضي جي دڪانن جي ڊپٽي چيف ”

 “.انسپيڪٽر ڏانهن اماڻيو ويندو.

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻهن جي واقفيت  جو آرڊيننس  نوٽ:

 الِء آهي جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگهجي

جي سنڌ  0212

جي  XIIايڪٽ نمبر 

 جي ترميم 02دفعه 

Amendment of 

Section 24 of 

Sindh Act 

No.XII of 2016 

جي سنڌ  0212

جي  XIIايڪٽ نمبر 

 Aشيڊول جي فارم 

 جي ترميم

Amendment of 

Form A of 

Schedule of 

Sindh Act 

No.XII of 2016 

 


