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DEVELOPMENT AUTHORITY 
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1984 

 ]۱۷۱۴دعمجش  ۱۱[

آسڈیىىظ جظ کی توعط عے حیذسآثبد ڈولپمىٹ 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۷۹۶اتھبسٹی ایکٹ، 

جیغب کہ ششعی عذالت وے حیذسآثبد ڈولپمىٹ اتھبسٹی 

میں کچھ تشامیم کشوے کی ہذایت کی  ۱۷۹۶ایکٹ، 

 ہے؛

 ۱۷۹۶ایکٹ، اوس جیغب کہ حیذسآثبد ڈولپمىٹ اتھبسٹی 

 میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۷۹۹اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۱۷۱۱پشوویضول کبوغٹیٹوشه آسڈس، 

عىذھ کے گوسوش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ ثىب کش وبفز 

 کشوب فشمبیب ہے۔

( اط آسڈیىىظ کو حیذسآثبد ڈولپمىٹ اتھبسٹی ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۱۴م( آسڈیىىظ،)تشمی

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

میں، جظ  ۱۷۹۶حیذسآثبد ڈولپمىٹ اتھبسٹی ایکٹ، ۔ ۲

کو اط کے ثعذ ثھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، اط 

( میں، آخش میں آوے ۴کی ریلی دفعہ ) ۴کی دفعہ 

والے فل اعٹبپ کو کوله عے تجذیل کیب جبئے گب اوس 

یل ششطیہ ثیبن شبمل کیب جبئے اط کے ثعذ مىذسجہ ر

 گب:

''ثششطیکہ کوئی ثھی وبن آفیشل میمجش عىىے کب موقعہ 
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Short title and 

commencement 
 

کے عىذھ  ۱۷۹۶

کی دفعہ  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۴

Amendment of 

Section 4 of 

Sindh Act XIII of 

1976 
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 دیئے ثغیش ثشطشف وہیں کیب جبئے گب۔''۔

( میں، ۱کی ریلی دفعہ ) ۱۹۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

آخش میں آوے والے فل اعٹبپ کو کوله عے تجذیل کیب 

 جبئے گب اوس اط کے ثعذ مىذسجہ ریل ششطیہ ثیبن

 شبمل کیب جبئے گب:

''ثششطیکہ سہبئشی عالقے کے مبعٹش پالن میں مغجذ 

کے لیئے گىجبئش شبمل ہوگی اوس اط مقصذ کے 

 لیئے پالٹ کی وشبوذہی کی جبئے گی۔''۔

 

( میں، ۴کی ریلی دفعہ ) ۱۱۔ مزکوسي ایکٹ کے دفعہ ۴

آخش میں آوے والے فل اعٹبپ کو کوله عے تجذیل کیب 

ثعذ مىذسجہ ریل ششطیہ ثیبن جبئے گب اوس اط کے 

 شبمل کیب جبئے گب:

''ثششطیکہ سہبئشی مقصذ کے لیئے اعکیم میں مغجذ 

کے لیئے گىجبئش شبمل ہوگی اوس اط مقصذ کے 

 لیئے پالٹ کی وشبوذہی کی جبئے گی۔''۔

 

( میں، ۵کی ریلی دفعہ ) ۳۵۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۵

لفبظ دوعشی مشتجہ آوے والے لفظ ''کے عالوي'' کو ا

 ''کے ثعذ'' کو متجبدل ثىبیب جبئے گب۔

 

 

 

کے لیئے مىذسجہ ریل  ۳۹۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۶

 کو متجبدل ثىبیب جبئے گب:

کے تحت معبوضہ  ۳۶۔معبوضہ طے کشوب۔ دفعہ ۳۹

کے عىذھ  ۱۷۹۶

کی دفعہ  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۱۱

Amendment of 

Section 17 of 

Sindh Act XIII of 

1976 

کے عىذھ  ۱۷۹۶

کی دفعہ  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۱۱

Amendment of 

Section 18 of 

Sindh Act XIII of 

1976 

کے عىذھ  ۱۷۹۶

کی دفعہ  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۳۵

Amendment of 

Section 35 of 

Sindh Act XIII of 

1976 

کے عىذھ  ۱۷۹۶

کی  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۳۱دفعہ

Amendment of 

Section 37 of 
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کی  ۱۱۷۴عىذھ میں وبفز صمیه کی طلجی ایکٹ، 

 گىجبئشوں کے تحت طے کیب جبئے گب۔''۔

 

 

میں، کبمبئوں اوس الفبظ  ۳۱۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۹

''ثبوڈط، ڈیجیىچشص، ایىوئٹی عشصہ جو ثیظ عبل عے 

صائذ وہ ہو، یب ڈولپڈ عبئیٹ کی صوست میں یب ایغی 

صوستوں میں عے ایک عے صائذ'' کو الفبظ ''یب ڈولپڈ 

عبئیٹ کی صوست میں یب دوووں صوستوں میں'' عے 

 متجبدل ثىبیب جبئے گب۔

 
 

میں، فل  (b)کی شق  ۴۲۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۱

وي کغی ثھی  لیکه''،اعٹبپ عے پہلے، کبمب اوس لفظ 

سکھىے والے  صوست میں مبلک یب صمیه میں دلچغپی

شخص کے طشف عے اٹھبئے ہوئے وقصبن عے کم 

 وہ ہو'' شبمل کیئے جبئیں گے۔

 

 

میں، آخش میں آوے  ۴۵۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۷

اعٹبپ کو کوله عے تجذل کیب جبئے گب اوس والے فل 

اط کے ثعذ مىذسجہ ریل ششطیہ ثیبن شبمل کیب جبئے 

 گب:

''ثششطیکہ ایغے کغی ثھی حکم پش وظشثبوی وہیں کی 

جبئے گی جت تک متبثش پبسٹی کو عىىے کب موقعہ 

 وہیں دیب جبتب۔''۔

Sindh Act XIII of 

1976 

کے عىذھ  ۱۷۹۶

کی دفعہ  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۳۱

Amendment of 

Section 38 of 

Sindh Act XIII of 

1976 

کے عىذھ  ۱۷۹۶

کی دفعہ  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۴۲

Amendment of 

Section 42 of 

Sindh Act XIII of 

1976 

کے عىذھ  ۱۷۹۶

کی دفعہ  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۴۵

Amendment of 

Section 45 of 

Sindh Act XIII of 

1976 
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 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

 


