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THE SINDH HIGH DENSITY 

DEVELOPMENT BOARD ACT, 

2010 

 ]۲۲۱۲جوى  ۲۴[
ایکٹ جظ کی توعظ عے گھٌی آببدیوں کی تشقی کے 

لیئے بوسڈ قبئن کیب جبئے گب تب کہ صوبہ کے شہشی 

هشاکض هیں هشبوط کی گھٌی آببدیوں والے عالقوں 
 تشقی ہو عکے۔

جیغب کہ گھٌی آببدیوں کی تشقی کے لیئے بوسڈ قبئن 
کی گھٌی کیب جبئے گب تب کہ صوبہ کے شہشی عالقوں 

هشاکض هیں هشبوط تشقی اوس اط عے آببدیوں والے 

 هتعلقہ هعبهالت کے لیئے اقذام اٹھبًہ هقصود ہے؛
 الیب جبئے گب:اط کو اط طشح عول هیں 

( اط ایکٹ کو عٌذھ ہبئی ڈیٌغٹی ڈولپوٌٹ بوسڈ ۱۔ )۱
 کہب جبئے گب۔ ۲۲۱۲ایکٹ، 

 (اط کی توبم عٌذھ تک توثیق کی جبئے گی۔۲)

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۳)
 
 

۔اط ایکٹ هیں جب تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تب تک:
(i)  بوسڈ'' هطلب اط ایکٹ کے تحت صوبہ''

شہشوں کے لیئے تشکیل دیب گیب ہبئی کے 

 ڈیٌغٹی ڈولپوٌٹ بوسڈ؛
(ii)  بلڈًگ کٌٹشول ڈپبسٹوٌٹ'' هطلب ایک''

یب عٌذھ بلڈًگ بلڈًگ کٌٹشول ڈپبسٹوٌٹ 
کے تحت قبئن  ۱۱۹۱کٌٹشول آسڈیٌٌظ، 

عول ، جو دسخواعتوں پش هحکوہکشدٍ 

کے تحت قبئن کشدٍ  ۳کشے اوس دفعہ 
بوسڈ کی سہٌوبئی هیں اعکیووں اوس 

وجیکٹظ کے هٌصوبوں کی هٌظوسی پش
 دے؛
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(iii) حکوهت'' هطلب حکوهت عٌذھ؛'' 

(iv)  ہبئی ڈیٌغٹی صوًظ'' هطلب صوبہ کے''
اًذس شہشی هشاکض هیں بڑی عوبستوں کی 

تعویش کے لیئے اط ایکٹ کے تحت ہبئی 
ڈیٌغٹی ڈولپوٌٹ بوسڈ کی طشف عے 

 بیبى کشدٍ عالقہ؛

(v)  کے تحت بوسڈ کب  ۳''هیوبش'' هطلب دفعہ
 هیوبش؛هقشس کشدٍ 

(vi)  بیبى کشدٍ'' هطلب قواعذ کے تحت بیبى''
 کشدٍ؛ اوس

(vii)  قواعذ'' هطلب اط ایکٹ کے تحت''

 تشکیل دیئے گئے قواعذ۔
۔حکوهت اط ایکٹ کے تحت صوبہ کے شہشوں ۳

کے لیئے ایک بوسڈ تشکیل دے گی، جو هٌذسجہ ریل 
 پش هشتول ہوگب:

(i) چیئشهیي گوسًش عٌذھ 

(ii) کو چیئشهیي وصیشاعلٰی عٌذھ 

(iii)  لوکل گوسًوٌٹ اوس

ہبٔوعٌگ ٹبٔوى پالًٌگ ڈپبسٹوٌٹ 
 کب وصیش

 هیوبش

(iv) هیوبش چیف عیکشیٹشی عٌذھ 

(v)  عیکشیٹش لوکل گوسًوٌٹ

 ہبٔوعٌگ

 هیوبش

(vi) هیوبش هتعلقہ ضلعہ ًبظن 

(vii)  ضلعہ کب چیف هتعلقہ

کٌٹشولش آف بلڈًگظ یب ہیڈ آف 
بلڈًگ کٌٹشول، جیغے هعبهلہ 

 ہو۔

 هیوبش/عیکشیٹشی

(viii)  هتعلقہ ضلعہ کب ایگضیکٹو

ڈعٹشکٹ آفیغش، این پی جی او یب 

ہیڈ آف هبعٹش پالى، جیغے 
 هعبهلہ ہو۔

 هیوبش

Constitution of 

Board 
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۔بوسڈ هبعٹش پالى کے عبم اصولوں کی سوشٌی هیں ۴

ایجٌغیض عے هشبوست کے بعذ صوبہ کے یوٹیلٹی 
شہشوں کے شہشی هشاکض هیں ہبئی ڈیٌغٹی صوًظ کی 

 کشے گب اوس قواعذ بٌب عکتب ہے۔ ًشبًذہی
 

۔حکوهت اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے کے ۵
 لیئے قواعذ بٌب عکتی ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


