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 7918نجريً  VIIIشيڌ „رڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.VIII 

OF 1978 

ڪرافٽس شيڌ شهال اىڊشٽريز ۽ ٌييڊي 

ڊولپهييٽ ڪارپَريشو )ترنيم( „رڊيييسۿ 

7918 

THE SINDH SMALL 

INDUSTRIES AND 

HANDICRAFTS 

DEVELOPMENT 

CORPORATION 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1978 

 ]7918جَن  27[

 ڊولپهييٽ ڪرافٽس ٌييڊي ۽ اىڊشٽريز شهال شيڌ

 „رڊيييس جَ ترنيم ۾ 7912 ايڪٽۿ ڪارپَريشو

 ڊولپهييٽ ڪرافٽس ٌييڊي ۽ اىڊشٽريز شهال شيڌجيئو تً  

ڪرڻ ضروري ٿي پئي  ترنيم ۾ 7912 ايڪٽۿ ڪارپَريشو
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 „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛

جي اعالن نَجبۿ كاىَن  7911جَالِء  5ٌاڻي تيٍو ڪريۿ 

جي روشيي ۾ۿ شيڌ  7911)ىافذ ٌئڻ وارو تصلصل( حڪمۿ 

 ٌي:جي گَرىر ٌيٺيَن „رڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ „

شيڌ شهال اىڊشٽريز ۽ ٌييڊي ( ٌو „رڊيييس کي 7) .7

)ترنيم( „رڊيييسۿ  ڪرافٽس ڊولپهييٽ ڪارپَريشو

 شڏيَ وييدو. 7918

 ( ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو.2)

شيڌ شهال اىڊشٽريز ۽ ٌييڊي ڪرافٽس ڊولپهييٽ  .2

ۿ جيٍو کي ةعد ۾ ةً ۾ 7912ڪارپَريشو ايڪٽۿ 

 ۾: 5ڄاڻايل ايڪٽ چيَ وييدوۿ ان جي دفعً 

(i) ( ًکي ٌيٺيو ريت نتتادل ةڻايَ 7ذيلي دفع )

 وييدو:

 ( ةَڊ ٌيٺيو تي نشتهل ٌَىدو:7“)

(a)  شيڪريٽري اىچارج اىڊشٽريز

اييڊ ڊولپهييٽ ڊپارٽهييٽۿ 

 حڪَنت شيڌ

 چيئرنيو

(b)  شيڪريٽريۿ فياىس ڊپارٽهييٽۿ

 حڪَنت شيڌ

 نيهتر

(c)  نيهترڪارپَريشو جَ نئييجيگ 

 

 

 

تصر عيَان ۽ نخ

 شروعات

Short Title and 

commencement 

 شيڌ جي 7912

 جي XXVI ايڪٽ

 ترنيم جي 5 دفعً

Amendment of 

section 5 of 

Sindh Act 

XXVI of 1972 
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 ڊائريڪٽر

(d)  پالىيگ اييڊ ڊولپهييٽ

ڊپارٽهييٽۿ حڪَنت شيڌ جَ 

ٌڪ ىهائيدوۿ جيڪَ ڊپٽي 

شيڪريٽري جي رييڪ کان 

گٍٽ ىً ٌجي ايڊيشيل چيف 

شيڪريٽري )ڊولپهييٽ( طرفان 

 ىانزد ڪيَ وييدو.

 نيهتر

(e)  اىڊشٽريل شيڪٽر شان ڊيل

ڪيدڙ „ل پاڪصتان وونييس 

 ايصَشيئيشو جَ ٌڪ ىهائيدو

 نيهتر

(f)  اىڊشٽريل ڊولپهييٽ ةئيڪ „ف

صپَرٽ پاڪصتانۿ ايڪ

پرونَشو ةيَروۿ حڪَنت 

پاڪصتان ۽ ٽريڊىگ 

ڪارپَريشو „ف پاڪصتان ٌر 

 ٌڪ نان ٌڪ ىهائيدو

 نيهتر

(g)   شيڌ صَةي جي ىهائيدگي ڪيدڙ

فيڊريشو „ف دي چيهترس „ف 

 ڪانرس جا ٻً نيهتر

 ؛”نيهترز

(ii) ( ً۾ۿ لفظ ۽ ڪانا 3ذيلي دفع )“ڊائريڪٽرۿ شهال 
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کي لفظو ” ڊولپهييٽ ڪارپَريشو اىڊشٽريز اييڊ 

شان نتتادل ” نئييجيگ ڊائريڪٽر „ف دي ڪارپَريشو“

 ةڻايَ وييدو.

ان “ئَن ۽ لفظ نا۾ۿ ڪا 1ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعً  .3

نيهتر کاىصَاِء جيڪَ صَةائي اشيهتلي جَ نيهتر 

 ختم ڪيا وييدا.” „ٌيۿ

 

 

 

شيڌ شهال اىڊشٽريز ۽ ٌييڊي ڪرافٽس ڊولپهييٽ  .4

تحت ةَرڊ جا اختيار ۽  7912 ڪارپَريشو ايڪٽۿ

ڪم جيڪي ٌو „رڊيييس جي ىافذ ٿيڻ کان اڳ 

رل ي اىچارج „ف دي اىڊشٽريز اييڊ نيشيڪريٽر

ڊولپهييٽ ڊپارٽهييٽ طرفان اشتعهال ڪيا وييدا ٌئاۿ 

جيڪڏٌو ڄاڻايل ايڪٽ شان نتضاد ىً ٌجوۿ اٌي 

ٌجيۿ ةَرڊ  صَرتحالڪارگر شهجٍيا وييداۿ جيئو 

 ييدا.طرفان ڪيل شهجٍيا و

 

ىَٽ: ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واكفيت الِء 

 „ٌيۿ جيٍو کي ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.
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