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سندھ ایکٹ نمبز  Iمجزیہ ۷۸۹۱
SINDH ACT NO.I OF 1987
سندھ شہزی سزوے ایکٹ۷۸۹۱ ،
THE SINDH CITY SURVEY ACT,
1987
] ۲۲هبسچ [۱۸۹۱
ایکٹ جس کی توسظ سے صسعی صهیي کے عالوٍ
دوسشی صهیٌوں اوس اى سے هٌسلکہ هعبهالت کی
سشوے کی جبئے گی۔
جیسب کہ صسعی صهیي کے عالوٍ دوسشی صهیٌوں اوس
اى سے هٌسلکہ هعبهالت کی سشوے کشًب هقظود ہے؛
اس کو اس طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اس ایکٹ کو سٌذھ شہشی سشوے ایکٹ،
 ۱۸۹۱کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔

توہیذ )(Preamble

هختظش عٌواى اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
۲۔ اس ایکٹ هیں ،جب تک کچھ هضووى اوس هفہوم تعشیف
کے هتضبد ًہ ہو ،تب تک:
Definitions
('' )aعوبست کی جگہ'' هطلب ایک صهیي یب
حظہ جو عوبست کے هقظذ کے لیئے سکھب
یب هخظوص کیب جبئے ،پھش اس پش بعذ هیں
اس پش کوئی عوبست بٌبئی جبئے یب ًہیں اوس
اگش اس پش عوبست بٌبئی جبئے تو اس هیں
عوبست کے سبهٌے خبلی جگہ بھی آ جبتی
ہے؛
('' )bشہش'' هطلب اًسبًی آببدی بشوول صهیي کی
ٹبوى؛
گبوں یب ٔ
ایشاضی پش هوجود ٔ
('' )cحکوهت'' هطلب حکوهت سٌذھ؛
('' )dصهیي کب هبلک'' هطلب ایک شخض جو
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صهیي یب عوبست کی جگہ کب هبلک ہو؛
('' )eبیبى کشدٍ'' هطلب قواعذ کے تحت بیبى
کشدٍ؛
('' )fسشوے عولذاس'' هطلب دفعہ  ۴کے تحت
هقشس کشدٍ عولذاس؛
('' )gسشوے ًوبش'' هطلب صهیي یب عوبست والی
جگہ کو ایسی صهیي یب عوبست والی جگہ کی
پہچبى کے لیئے دیب گیب ًوبش؛
۳۔ ( )۱جب تک کچھ لیٌڈ سویٌیو ایکٹ ۱۸۶۷ ،کے
هتضبد ًہ ہو ،سویٌیو بوسڈ ًوٹیفکیشي کے رسیعے
کسی شہش یب عوبست کی جگہ کی سشوے کشًے کی
ہذایت دے سکتب ہے۔
( )۲ریلی دفعہ ( )۱کے تحت سشوے اس طشیقے سے
کی جبئے گی جیسے بیبى کیب گیب ہو اوس شہشی حذوں
هیں آًے والی ہش عوبست کی جگہ کو علحذٍ ًوبش دیب
جبئے گب۔
۴۔ ( )۱حکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیعے بوسڈ آف
سویٌیو کے کسی عولذاس کو سشوے عولذاس هقشس کش
سکتی ہے۔
()۲سشوے عولذاس کو ،صهیي کے هبلکبى کے حقوق
کی خالف وسصی کیئے بٌب ،طے کشًے اوس وقت
بوقت شہشی حذود هیں سے کوئی صهیي ببہش ًکبلٌے
یب کوئی صهیي شبهل کشًے کب اختیبس ہوگب۔
۵۔ ( )۱ہش صهیي کب هبلک ایسی سشوے کی فی ادا
کشے گب جو ایک سو سوپے سے صائذ ًہیں ہوگی،
جیسے بوسڈ آ ف سویٌیو کی طشف سے طے کی
جبئے اوس ایسی فی ادا کشًے پش اس کو سٌذ فشاہن کی
جبئے گی اگش وٍ سشوے کب کبم هکول ہوًے کے چھہ
هبٍ کے دوساى ایسی سٌذ کے لیئے دسخواست دے۔
بششطیکہ اگش هٌذسجہ ببال عشطے کے دوساى سٌذ
کے لیئے دسخواست ًہیں دی جبتی ،صهیي کے هبلک
کو ایسی اضبفی فی جوع کشاًی پڑے گی جو بیس
سوپے سے صائذ ًہیں ہوگے جیسے سٌذ حبطل کشًے
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کے لیئے بوسڈ آف سویٌیو کی طشف سے طے کی
جبئے۔
()۲سٌذ ایسے طشیقے اوس ایسے عولذاس کی طشف
سے جبسی کی جبئے گی جیسے بیبى کیب گیب ہو۔
۶۔ جہبں کوئی شخض سشوے عولذاس کے حکن سے
هتبثش ہوا ہو ،وٍ ایسے حکن جبسی ہوًے کے سبٹھ دى
کے دوساى هزکوسٍ اختیبسی کو اپیل کش سکتب ہے اوس
ایسی اختیبسی کی طشف سے جبسی کشدٍ کوئی بھی
حکن حتوی ہوگب۔
۷۔ حکوهت اس ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے
لیئے قواعذ بٌب سکتی ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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