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 ۴۹۹۱مجزیہ  XXIIIنمبز  ایکٹسندھ 

SINDH ACT NO.XXIII OF 1994 

 ۴۹۹۱، ایکٹکزاچی ڈولپمنٹ اتھبرٹی )سندھ تزمیم( 

THE KARACHI DEVELOPMENT 

AUTHORITY (SINDH AMENDMENT) 

ACT, 1994 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصر عنوان اور شروعبت۱

Short Title and commencement 

 کی ترمیم۔ A-52کے ٓارٹیکل  7551مجریہ  Vکے ڈی اے ٓارڈر ۔ ۲

Amendment of Article 52-A of KDA Order V of 1957 

  کی منضوخی۔ 7554مجریہ  IX  صنذھ ٓارڈیننش۔ ۳

Repeal of Sindh Ordinance IX of 1994 
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 ۴۹۹۱مجزیہ  XXIIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XXIII OF 

1994 

کزاچی ڈولپمنٹ اتھبرٹی )سندھ تزمیم( ایکٹ، 

۴۹۹۱ 

THE KARACHI 

DEVELOPMENT AUTHORITY 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 

1994 

 ]۱۹۹۴اکتوبر  ۴[

 ڈولپمنٹ کراچی صے توصط کی جش آرڈیننش ایک

 گی۔ جبئے کی ترمیم  مزیذ میں ۱۹۹۱ آرڈر، اتھبرٹی

 مزیذ میں ۱۹۹۱ آرڈر، اتھبرٹی ڈولپمنٹ کراچی کہ جیضب

 ہے۔ مقصود کرنب ترمیم

 -:گب جبئے الیب میں عمل صے طرح اس کو جش

 )صنذھ اتھبرٹی ڈولپمنٹ کراچی کو ایکٹ اس (۱) ۔۱

 گب۔ جبئے کہب ۱۹۹۱ ،ایکٹ ترمیم(

 ۔ ہوگب الگو صے 7554 مئی دوصری (یہ۲)

 ٓارٹیکل کے ،۱۹۹۱ آرڈر، اتھبرٹی ڈولپمنٹ راچیک ۔۲

52-A وضبحت کی ان اور (4) اور (3) (،2) شقوں کی 

 -گب: جبئے صمجھب متببدل کو ریل منذرجہ نیچے کے

 کے مقصذ کضی جو پالٹ خیراتی بھی کوئی (2”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

 

 

مختصر عنوان اور 

 شروعبت

Short Title and 

commencement 
 

 

 Vکے ڈی اے آرڈر 

کے  7551مجریہ 

کی  A-52آرٹیکل 

 ترمیم۔

Amendment of 

Article 52-A of 

KDA Order V of 

1957 
 

 

 IX  صنذھ آرڈیننش
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 (7) شق رکر کب جش ہے، گیب کیب مختص لئے کے حصول

 کے حصول کے مقصذ اور کضی اصے ہے، گیب کیب میں

 گب۔ جبئے کیب نہیں اصتعمبل یب تبذیل لئے

 ٓارڈیننش، ترمیم( )صنذھ اتھبرٹی ڈیولپمنٹ کراچی  ۔۳

 ہے۔ جبتب کیب منضوخ کو ۱۹۹۱

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔

کی  7554مجریہ 

  منضوخی۔

Repeal of Sindh 

Ordinance IX of 

1994 

 

 


