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 ايڪٽ، ترميم( )ٻي ڪنٽرول بلڊنگس سنڌ

1990 

THE SINDH BUILDINGS 

CONTROL (SECOND 

AMENDMENT) ACT, 1990 

 ]1990ڊسمبر  23[

سنڌ بلڊنگس ڪنٽرول آرڊيننس،  ايڪٽ جنهن ذريعي 

 ۾ وڌيڪ ترميم ڪئي ويندي. 1979

۾  1979سنڌ بلڊنگس ڪنٽرول آرڊيننس، جيئن ته 

 پئي آهي، جيڪاڪرڻ ضروري ٿي وڌيڪ ترميم 

 ؛هن ريت هوندي

 ان کي هن ريت عمل ۾ آندو ويندو.

سنڌ بلڊنگس ڪنٽرول )ٻي ( هن ايڪٽ کي 1) .1

 سڏيو ويندو. 1990ترميم( ايڪٽ، 

کان  1990آگسٽ  27۽ (هي فوري طور 2)

 الڳو ٿيندو.

جي  1979 سنڌ بلڊنگس ڪنٽرول آرڊيننس، .2

( کانپوِء، هيٺيون نيون 4۾، ذيلي دفعه ) 6دفعه 

 دفعات ۽ وضاحت شامل ڪئي ويندي:

( تحت اعتراض نه 1( ڪنهن به وقت ذيلي دفعه )5“)

جي عمارت کانپوِء پر سرٽيفڪيٽ وٺڻ  ڪرڻ واري

مطمئن آهي حڪومت مڪمل ٿيڻ کان اڳ جيڪڏهن 

عمارت ايراضيَء ۾ ڪنهن به قسم جي ته ڪنهن به 

هن آرڊيننس، ۽ عوامي مفاد ۾ نه آهي تعمير جي 

قاعدن يا ان سلسلي ۾ جوڙيل ضابطن جي ڪجهه 

آهي ته بنا نوٽيس جي سرٽيفڪيٽ معطل يا تضاد ۾ 

 رد ڪري سگهي ٿي.

عمارت “اظهار هن ذيلي دفعه ۾استعمال ٿيل وضاحت: 
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مطلب عمارت جي تڪميل هر صورت ” جي تڪميل

هن سلسلي ۾ ۾ منظور ٿيل منصوبي موجب آهي ۽ جن

سرٽيفڪيٽ جاري ٿي چڪو  (Occupancy)واالر 

 آهي.

( تحت ڪو حڪم جاري ڪيو 5جتي ذيلي دفعه )( 6)

ويو آهي، ته اٿارٽي طرفان معاملو حڪومت طرفان 

 ڏنل هدايت موجب حل ڪيو ويندو.

 1990سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول )ٻي ترميم( آرڊيننس، . 3

 کي منسوخ ڪيو وڃي ٿو.

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻهن  جو ايڪٽ  نوٽ:

جي واقفيت الِء آهي جيڪو ڪورٽ ۾ 

 استعمال نٿو ڪري سگهجي

 

 

 

جي سنڌ  1990

جي  Vآرڊيننس 

 منسوخي

Repeal of Sindh 

Ordinance V of 

1990 

 


