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 ۴۸۹۱مجزیہ  XXIسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.XXI OF 1984 

 ۴۸۹۱سندھ ٹبئون پالننگ )تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH TOWN PLANNING 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984  

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 

 میں ششطیہ بیبن کب اضبفہ ۳کی دفعہ  Iکے عىذھ ایکٹ  ۱۱۱۱۔ ۲

Insertion of proviso to section 3 of Sindh Act I of 1915 

 کی تشمیم ۲۱کی دفعہ  Iکے عىذھ ایکٹ  ۱۱۱۱۔ ۳

Amendment of section 21 of Sindh Act I of 1915 
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 ۴۸۹۱مجزیہ  XXIسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.XXI OF 

1984 

 ۴۸۹۱سندھ ٹبئون پالننگ )تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH TOWN PLANNING 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984  

 ]۱۱۹۱عتمبش  ۲۲[

آسڈیىىظ جظ کی توعط عے عىذھ ٹبئون پالوىگ 

 جبئے گی۔میں تشمیم کی  ۱۱۱۱ایکٹ، 

جیغب کہ وفبقی ششعی عذالت عىذھ ٹبئون پالوىگ 

میں کچھ تشامیم کشوے کی ہذایت کی  ۱۱۱۱ایکٹ ، 

 ہے؛

میں  ۱۱۱۱اوس جیغب کے عىذھ ٹبئون پالوىگ ایکٹ، 

 تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۱۲۲اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۱۱۹۱پشوویضول کىغٹیٹوشه آسڈس، 

عىذھ کے گوسوش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ بىب کش وبفز 

 کشوب فشمبیب ہے۔

ھ ٹبئون پالوىگ )تشمیم( ( اط آسڈیىىظ کو عىذ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۱۹۱آسڈیىىظ، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

میں، )جظ کو  ۱۱۱۱۔ عىذھ ٹبئون پالوىگ ایکٹ، ۲

گب( اط کی  اط کے بعذ بھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

کے عىذھ  ۱۱۱۱

 ۳کی دفعہ  Iایکٹ 



 
3 

کے ششطیہ بیبن میں آخش میں آوے والے فل  ۳دفعہ 

اعٹبپ کو کوله عے تبذیل کیب جبئے گب اوس اط کے 

 بعذ مىذسجہ ریل ششطیہ بیبن شبمل کیب جبئے گب:

''بششطیکہ مضیذ یہ کہ ہش اعکیم مغجذ کے لیئے پالٹ 

کی گىجبئش وکبلے گی اوس اط کی وشبوذہی کشے 

 گی۔''

 

کو ریلی دفعہ  ۲۱میں، موجود دفعہ ۔ مزکوسي ایکٹ ۳

( کب ومبش دیب جبئے گب اوس اط کے ششطیہ بیبن کے ۱)

 بعذ مىذسجہ ریل ریلی دفعبت شبمل کیئے جبئیں گے:

جیغے دسج  عالوي(جبئیذاد کی مبسکیٹ قیمت کے ۲'')

ببال بتبیب گیب ہے، مبلک کو ایغی مبسکیٹ قیمت کے 

میں ادا ست کی صوطلبی الصمی پىذسي فیصذ بشابش سقم 

 کی جبئے گی۔

( مبلک کو پىذسي فیصذ عبالوہ اضبفی معبوضہ بھی ۳)

تحت اعالن شذي ( کے ۱اط دفعہ کے تحت ریلی دفعہ )

تبسیخ عے معبوضہ کی ادائگی والی تبسیخ تک دیب 

 جبئے گب۔''۔

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

میں ششطیہ بیبن کب 

 اضبفہ

Insertion of 

proviso to 

section 3 of 

Sindh Act I of 

1915 

کے عىذھ  ۱۱۱۱

 ۲۱کی دفعہ  Iایکٹ 

 کی تشمیم

Amendment of 

section 21 of 

Sindh Act I of 

1915 

 

 

 

 


