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 2002نجريً  XXIIشيڌ آرڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.XXII OF 2002 

 2002 آرڊيييسۿ )نيصَخي( الز اٿارٽيز ڊولپهييٽ شيڌ

THE SINDH DEVELOPMENT 

AUTHORITIES LAWS 

(REPEAL) ORDINANCE, 2002 

 ]2002 جَالِء 3[

شيڌ صَةي ۾ ڊولپهييٽ اٿارٽيز شان جيٍو ذريعي آرڊيييس 

 الڳاپيل قاىَىو کي نيصَخ ڪيَ وييدو.

شيڌ صَةي ۾ ڊولپهييٽ اٿارٽيز شان الڳاپيل قاىَىو جيئو تً 

 ؛ٌيآپيَ ضروري ٿي ڪرڻ کي نيصَخ 

واري  1111آڪٽَةر  14۽ جيئو تً صَةائي اشيهتلي  

نَجب  1اعالن تحت ۽ پروويزىل ڪاىصٽيٽيَشو آرڊر ىهتر. 

 نعطل آٌي؛

۽ جيئو تً شيڌ جَ گَرىر نطهئو آٌي تً نَجَده صَرتحال ۾ 

 تڪڙو قدم کڻڻ ضروري آٌي؛

ٌاڻي تيٍو ڪريۿ نٿي ڄاڻايل اعالن ۽ پروويزىل 

جَ پروويزىل  1111آرڊر شان گڏ پڙٌَ  ڪاىصٽيٽيَشو

ۿ ۽ ان شلصلي ۾ نليل 1ڪاىصٽيٽيَشو )ترنيم( آرڊر ىهتر. 

شهَرن اختيارن کي اشتعهال ۾ آڻييديۿ شيڌ جي گَرىر 

خَشيَء شان ٌيٺيَن آرڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ 

 آٌي:

شيڌ ڊولپهييٽ اٿارٽيز الز آرڊيييس کي ( ٌو 1)  .1
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نختصر عيَان ۽ 
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 يَ وييدو.شڏ 2002)نيصَخي( آرڊيييسۿ 

 .الڳَ ٿييدوکان  2002۽ پٍريو جَالِء ٌي فَري طَر (2)

 

 ٌيٺيو ڏىل شيڊول ۾ ڄاڻايل قاىَن نيصَخ ڪيا ويا آٌو.. 2

 شيڊول

 نيصَخ قاىَن

 (2)ڏشَ دفعً 

 عيَان ىهتر شال

جَ صدارتي  1157 1157

 5حڪم ىهتر 

ڪراچي ڊولپهييٽ 

 1157اٿارٽي آرڊرۿ 

جَ شيڌ  1176 1176

 XIIIايڪٽ ىهتر 

حيدآةاد ڊولپهييٽ اٿارٽي 

 1176ايڪٽۿ 

جَ شيڌ  1113 1113

 Vايڪٽ ىهتر 

شيٌَڻ ڊولپهييٽ اٿارٽي 

 1113ايڪٽۿ 

جَ شيڌ  1113 1113

 Xايڪٽ ىهتر 

لياري ڊولپهييٽ اٿارٽي 

 1113ايڪٽۿ 

جَ شيڌ  1113 1113

 XIايڪٽ ىهتر 

نلير ڊولپهييٽ اٿارٽي 

 1113ايڪٽۿ 

جَ شيڌ  1114 1114

 XXIايڪٽ ىهتر 

الڙڪاڻَ ڊولپهييٽ 

 1114اٿارٽي ايڪٽۿ 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ  آرڊيييس ىَٽ:

 الِء آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي ڪجًٍ قاىَىو 

 نيصَخي

Repeal of certain 

laws 

 


