
 
1 

 ۸۰۰۲مجزیہ  VIIنمبز  ایکٹسندھ 

SINDH ACT NO.VII OF 2008 

 مجزیہ، ایکٹ )تزمیم( آببد )ہبٔوسنگ اسکیم(-سندھ گوٹھ 

۸۰۰۲ 

THE SINDH GOTH- ABAD (HOUSING SCHEME) 

(AMENDMENT) ACT, 2008 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)توہیذ

  (Sections)دفعبت 

 ۔ هختصش عٌواى، اضبفہ اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 ۔ تعشیف۲

Definitions 
 کی تشهین 7کی  دفعہ  7891هجشیہ  VIIسٌذھ ایکٹ ًوجش ۔ ۳

Amendment of section 1 of Sind Act No. VII of 1987 
 کی تشهین  ۲کی دفعہ  7891هجشیہ  VIIIسٌذھ ایکٹ ًوجش ۔ ۴

Amendment of section 2 of Sindh Act No. VIII of 1987 
 کو شبهل کیب جبئے گب A-2کی دفعہ  7891هجشیہ  VIIسٌذھ ایکٹ ًوجش ۔ ۵

Insertion of section 2-A in Sind Act No. VII of 1987 
 کی تشهین 3کی دفعہ  7891هجشیہ  VIIسٌذھ ایکٹ ًوجش ۔ ۶

Amendment of section 3 of Sindh Act No. VII of 1987 
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 ۸۰۰۲مجزیہ  VIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.VII OF 2008 

آببد )ہبٔوسنگ اسکیم( )تزمیم( -سندھ گوٹھ 

 ۸۰۰۲ایکٹ مجزیہ، 

THE SINDH GOTH- ABAD (HOUSING 

SCHEME) (AMENDMENT) ACT, 2008 

 ]۲۰۰۲اگست  ۲۱[
ٓاثبد )ہبٔوسٌگ –گوٹھ سٌذھ رسیعے  جس کے ایکٹ

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۳۲۱اسکین( ایکٹ، 

 ۱۳۲۱ٓاثبد )ہبٔوسٌگ اسکین( ایکٹ، -جیسب کہ سٌذھ گوٹھ

هیں تشهین کشًب همصود ہے، جس کو اس طشح سے عول 
 ؛هیں الیب جبئے گب

 :جس کو هٌذسجہ ریل طشیمے سے ًبفز کیب جبئے گب
ٓاثبد )ہبٔوسٌگ اسکین( )تشهین( -اسے سٌذھ گوٹھ ( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۰۰۲ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)
 

جس  ۱۳۲۱ٓاثبد )ہبٔوسٌگ اسکین( ایکٹ، -سٌذھ گوٹھ۔ ۲
کو اس کے ثعذ ثھی ایکٹ ہی کہب جبئے گب جس کی دفعہ 

 -:(، هیں هٌذسجہ ریل تجذیلی ہوگی3کی ریلی دفعہ ) 7

اس ایکٹ کب اطالق صوثے کے توبم دیہوں پش  (۳)”
ہوگب جي کی حکوهت کی جبًت سے اس ایکٹ  کے 

لشاس “ دیہی عالئمے” همبصذ کے حصول کے کیلئے  
 دیبگیب ہے۔

 هیں: 2۔ اة ثھی اس ایکٹ  کی دفعہ ۳

(a) ( هیں 7ریلی دفعہ )– 
(i) ( شكf هیں ٓاًیوالے الفبظ )”دیہی عالئمہ “

عالئمہ جو حکوهت کی طشف ”کی جگہ 
کو هتجبدل  “سے دیہی  لشاس دیئے گئے ہیں 
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 ؛ اوسسوجھب جبئے گب

(ii) ( شكm)  سٌذھ لوکل ”هیں ٓاًیوالے الفبظ
سٌذھ ”، کی جگہ ۱۳۹۳گوسًوٌٹ ٓاسڈیٌٌس، 

کے الفبظ  ۲۰۰۱لوکل گوسًوٌٹ ٓاسڈیٌٌس، 
 هتجبدل سوجھے جبئیں گے؛

(b)  سٌذھ ''الفبظ اوس اعذاد هیں ٓاًیوالے 2ریلی دفعہ

کی جگہ  ''۱۳۹۳لوکل گوسًوٌٹ ٓاسڈیٌٌس، 
کے  ۲۰۰۱''سٌذھ لوکل گوسًوٌٹ ٓاسڈیٌٌس، 

 ؛الفبظ هتجبدل سوجھے جبئیں گے
کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ًئی  2۔ اس کے ایکٹ هیں، دفعہ ۴

 -دفعہ کو شبهل کیب جبئے گب:

”(2-A)  حکوهت اس ایکٹ کے همبصذ کے
تعلمے  ، کسیحصول کے لئے ًوٹی فکیشي کے رسیعے

هیں شبهل دیھ یب ثوطبثك حبالت، کسی لصجے کو دیہی 
 عالئمے کب دسجہ دے سکتی ہے۔

 

'' کے الفبظ ''یوًیي کبٔوًسلهیں  3کی دفعہ ۔ اس ایکٹ ۵
 ''دیھ کے الفبظ'' کو هتجبدل سوجھب جبئے گب۔کی جگہ 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے  ایکٹنوٹ: 

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