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ایکٹ جظ کے رسیعے حیذس ٓاببد ڈولپوٌٹ اتھبسٹی عے
هٌغلک قبًوى کی تجذیذ اوس تشهین کی جبئی گی۔
ہبوعٌگ اًڈعٹشی کو فشوغ اوس تشقی کو
جیغب کہ ٔ
فشوغ دیٌے اوس صوبے کی عوام کو سہبئش فشاہن
کشًے کے لئے یہ ضشوسی ہے کہ حیذس ٓاببد ڈولپوٌٹ
ایکٹ ۱۶۷۶ ،کے اط هٌذسجہ ریل طشح تجذیذ اوس
تشهین کی جبئی گی۔
اط کو اط طشح بٌب کے عول هیں الیب جبئے گب۔
 )1( .1اط ایکٹ کو حیذس ٓاببد ڈولپوٌٹ اتھبسٹی (تجذیذ
اوس تشهین) ،ایکٹ ۲۱۱۳ ،کہب جبئے گب۔
( )۲یہ فوسی ًبفز العول ہوگب۔
 .۲حیذس ٓاببد ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ،ایکٹ،۱۶۷۶،جوالئی
 ۲۱۱۲کے پہلے دى عے اط طشح تجذیذ و تشهین
عوجھب جبئے گب جیغب وٍ کبھی بھی تبذیل یب تجذیذ ًہیں
گیب ہے اوس اط کے بعذاط کو وٍ ہی ایکٹ کہب جبئے
گب:
 .۳ایکٹ کی دفعہ  ۲کی شق ( )eکے بعذ یہ ًئی شق شبهل
کی جبئے گی۔
”)” (eeکٌغبلیڈیشي آف لیٌڈ“عے هشاد ہے اعکین
کے هقبصذ کے لئے اعکین کے پالٹوں کی ادلہ بذلی یب
کغی اوس طشیقے عے هطببقت هیں لے آًب۔

توہیذ )(Preamble

عٌواى

اوس

هختصش
ششوعبت
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title
and
commencement
 ۱۶۷۶کے عٌذھ ایکٹ
ًوبش XIIIکی تجذیذ
Revival of Sindh
Act No. XIII of
1976
 ۱۶۷۶کے عٌذھ ایکٹ
ًوبش  XIIIکی دفعہ ۲کی
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 ۱۶۷۶کے عٌذھ ایکٹ
ًوبش  XIIIکی دفعہ۴
کی تشهین
Amendment
of
Section 4 of Sindh
Act No. X. 1976

 .۴دفعہ  ۴کی ریلی دفعہ ( )۱کے لئے هٌذسجہ ریل ًعن
البذل ہوگب:
”( )1اتھبسٹی کی تشکیل :اتھبسٹی هشتول ہوگی:
( )aلوکل گوسًوٌٹ ،پبلک اًجٌیئشًگ،
ہبوعٌگ ،عٌذھ کب
سوسل ڈولپوٌٹ ٔ
وصیش
( )bعشکبس کے طشف عے ًبهضد کئے
گئے صوببئی اعوبلی کب ایک هقبهی
هیوبش

چیئشهیي
هیوبش
 ۱۶۷۶کے عٌذھ ایکٹ
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()c
()d
()e
()f
)(g

لوکل گوسًوٌٹ ،پبلک اًجٌیئشًگ،
ہبوعٌگ ،عٌذھ کب
سوسل ڈولپوٌٹ ٔ
عیکشیٹشی
کشاچی کب کوشٌش
هیوبش
کشاچی واٹش ایٌڈ عیوسیج بوسڈ کب
هیوبش
هئٌیجٌگ ڈائشیکٹش
حیذسآببد ڈولپوٌٹ اتھبسٹی کب ڈائشیکٹش هیوبش/عیکشیٹشی
جٌشل
عشکبس کے طشف عے ًبهضد کئے
هیوبش
گئے  ۲افشاد ایک ٹیکٌوکشیٹ اوس
اوس ایک عول عوعبئٹی۔

هیوبش

 .۵اط ایکٹ کی دفعہ  ۶کی ریلی دفعہ ( )1کی شق
( )iiiکے بعذ یہ ًئی شق شبهل کی جبئے گی:
“( )ii-aکغی صهیي کو اعی طشح هشبوط کشًب جیغب
قواعذ هیں بیب ى کیب گیب ہو” ۔
 ۲۱۱۲ .۶کے جوالئی کی پہلی تبسیخ اوس اط ایکٹ
کی ًبفز ہوًے (دوًوں دى کے عبتھ) کئے گئے عبسے
احکبم ،کی گئی کبسوائیبں ،اٹھبئے گئے اقذام پش وٍ
کغی کوسٹ کے خالف ًہ ہو تو پھش عوجھب جبئے گب
کہ وٍ حیذس ٓاببد ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ایکٹ ۱۶۷۶ ،کے
هطببق دسعت اقذام اٹھبئے گئے ہے اوس اط پش کغی
کوسٹ یب فوسم پش کغی بھی بٌیبد پش عوال ًہیں اٹھبیب
جبئے گب۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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هحفوظ بٌبًب
Saving

