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شٍڌ ايڪٽ ٌيبر  VIIIىجريَ 2002
SINDH ACT NO.VIII OF 2009
الڙڪاڻَ ڊونپييٍٽ اٿارٽي (ورجاُء ۽ بدالئڻ)
ايڪٽۿ 2002
THE LARKANA DEVELOPMENT
AUTHORITY (REVIVAL AND
AMENDING) ACT, 2009
] „ 31ڪٽّبر [ 2002
ايڪٽ جًٍِ جي ذريعي الڙڪاڻَ ڊونپييٍٽ اٿارٽي شان
الڳاپيم كاٌّن ۾ ورجاُء ۽ ترىيو ڪري شگِجي.
جيئً تَ رُائظي صٍعت کي ُٿي ڏيارڻۿ ىتحرڪ ڪرڻ ۽ تيِيد )(Preamble
صّبي جي ىاڻًِ کي بِتر رُائض جي فراُيي جي الِء
الڙڪاڻَ ڊونپييٍٽ اٿارٽي ايڪٽۿ  1224۾ ورجاُء ۽ ترىيو
ڪرڻ ىلصّد „ُي܀
جًٍِ کي ُيٺيً طريلي شان ٌافذ ڪيّ ويٍدو-:
 ًُ )1( .1ايڪٽ کي الڙڪاڻَ ڊونپييٍٽ اٿارٽي (ورجاُء ىختصر
۽ بدالئڻ) ايڪٽۿ  2002شڏيّ ويٍدو.
طروعات

عٍّان

۽

(ُ )2يُء ايڪٽ في انفّر ٌافذ ٿيٍدو ۽ ًُ کي Short title and 24
„ڪٽّبر  2007کان الڳّ ۽ ىّثر شيجِيّ ويٍدو.
commencement

 .2الڙڪاڻَ ڊونپييٍٽ اٿارٽيۿ ايڪٽ 1224کي جّالئي الڙڪاڻَ
2002ۿ جي پِريً ڏيًٍِ کان بحال شيجِيّ ويٍدوۿ جيئً اٿارٽيَء جّ ورجاُء ۽
ڊونپييٍٽ
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ڪڏًُ بَ ىٍصّخ ٌَ ٿيّ ُيّ ۽ ًُ کي ان جّ ترىيو ٿيم ترىييّن
and

تصّر ڪيّ ويٍدو-:

Revival

 ًُ .1پّري ايڪٽ ۾ۿ اشتعيال ڪيم انفاظ ”الڙڪاڻّ amendments of
ڊويزن“ جي جاِء تي ”ڊشٽرڪٽ الڙڪاڻَ“ۿ ”نّڪم Larkana
ڪائٌّصم“ جي جاِء تي ”ضهعَ ڪائٌّصم“ ۽ Development
”ڪيظٍر“ جي جاِء تي انفاظ ۽ بريڪيٽ Authority
”ايگزيڪيّٽّ

ڊشٽرڪٽ

„فيصر

رويٍيّ“ۿ

”ڪهيڪٽر“ نفظ ۽ ”ڊپٽي ڪيظٍر“ جي جاِء تي
”ڊشٽرڪٽ „فيصر (رويٍيّ)“ۿ ”اربً“ جي جاِء
”شرٽً“ ۽ ”نّڪم اٿارٽي“ۿ ”نّڪم ڪائٌّصم“ۿ
”نّڪم اٿارٽي يا باڊي“ جا انفاظ ”نّڪم ڪائٌّصم
يا باڊي“ جي انفاظً جي جاِء تي ”نّڪم گّرٌييٍٽ“
جيئً شٍڌ نّڪم گّرٌييٍٽ „رڊيٍٍسۿ  2001جي
دفعَ  2جي تحت بيان ڪيم „ُيۿ جّ ىتبادل ٌُّدا.
 .2دفعَ  2۾-:
( )aطق ( )fکاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً طق کي طاىم ڪيّ
ويٍدو-:
'') (ffڪٍصانيڊيظً „ف نيٍڊ ىان ىراد پالٽً جي
ىٽاشٽا يا ڪًٍِ ٻئي ذريعي شان ىالئڻ جًٍِ شان
اشڪيو جّ ىلصد حاصم ڪري شگِجي܀ ۽
'')” (fffڊشٽرڪٽ“ ىان ىراد شٍڌ نّڪم گّرٌييٍٽ
„رڊيٍٍسۿ  2001جي دفعَ  2تحت بيان ڪيّ ويّ“܀
()b

طق ( )n۾ۿ شييي ڪّنً کي فم اشٽاپ شان

تبديم ڪيّ ويٍدو܀ ۽
( )cطق ( )oکي ختو ڪيّ ويٍدو.
3

 .3دفعَ  3۾ۿ ذيهي دفعَ ()3ۿ جي انفاظ ”۽ ٻي ٍُڌ جتي
حڪّىت ٌّٽيفڪيظً جي ذريعي ىتعيً ڪري
شگِي ٿي“ کي حذف ڪيّ ويٍدو.
 .4دفعَ  4۾ۿ ذيهي دفعَ ( )1جي الِء ُيٺيً کي ىتبادل
شيجِيّ ويٍدو-:
”( )1اٿارٽي ًُ تي ىظتيم ٌُّدي“.
( )aوزيرۿ

ُائّشٍگ

ٽائّن

۽

نّڪم

پالٌٍگ

چيئرىيً

گّرٌييٍٽ چيئرىيً.
( )bٽَ ىلاىي ىييبر صّبائي
اشييبهي جا چٌّڊيم ۽ ُڪ

ىييبر/وائيس
چيئرىيً

اشپيڪر پاران ٌاىزد ڪيم
وائيس چيئرىيً.
نّڪم

ىييبر

( )cشيڪريٽري
گّرٌييٍٽ ڊپارٽييٍٽ

ڪّ„رڊيٍيٽر

ىييبر

( )dڊشٽرڪٽ
„فيصر ڊشٽرڪٽ گّرٌييٍٽ
الڙڪاڻّ

()e

ڊشٽرڪٽ جٍرل

ىييبر/شيڪريٽري
ىييبر

( )fڊائريڪٽر جٍرلۿ پبهڪ
اٌجٍيئرٌگ
ُيهٿ
ڊپارٽييٍٽ

ىييبر

( )gحڪّىت پاران ٌاىزد ڪيم
ٻَ ىاڻِّ

 .5دفعَ  6۾ۿ ”ٌان „فيظم“ جي انفاظ جّ ”دي  “ Theکي
شان ىتبادل بڻايّ ويٍدو.
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 .6دفعَ  2۾ۿ ذيهي دفعَ ( )1۾ۿ طق ()iiۿ ۾ ُيٺيّن ٌيّن
طلّن طاىم ڪيّ ويٍديّن-:
”() iiiaڪًٍِ زىيً کي ًُ طرح ىربّط ڪرڻ
جًٍِ كاعدا܀“
 .3پِريً جّالئي ٻَ ُزار ٻَ ۽ جًٍِ ڏيًٍِ ُيُء بچت
ايڪٽ ٌافذ ٿيّ „ُي (ٻٍِي ڏيًٍِ جي وچ ۾) شيّرا Saving
ڪيم اٌتظامۿ ُاليم ڪارروايّنۿ ڪيم ىلرريًۿ
ڪيم ارادنۿ شّاِء ان جي جًٍِ خالف عدانت جّ
حڪو ٿيّ ان کي ُييظَ ائيً ئي ڪارگر شيجِيّ
ويٍدوۿ ۽ ان جي خالف ڪًٍِ عدانت ۾ يا فّرم تي ۽
ڪًٍِ بٍياد تي ڪّ شّال ٌَ اٿاريّ ويٍدو.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾
اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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