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 7912مجريى  XIIشوڌ ايڪٽ همبر 

SINDH ACT NO.XII OF 1972 

شوڌ ڪرموم ال )اميوڊميوٽ( )ويهيڊيشن آف 

 7912ٽراهصفر آف ڪيصز( ايڪٽۿ 

THE SINDH LAW 

(AMENDMENT) 

(VALIDATION OF TRANSFER 

OF CASES) ACT, 1972 

 ]7912 جٌالِء 71[

 7936ويصٽ پاڪصتان ڪرموم ال )اميوڊميوٽ( ايڪٽۿ 

 تحت ڪيصن جي موتلهي جي تٌثيق جٌ ايڪٽ

ويصٽ پاڪصتان ڪرموم ال )اميوڊميوٽ( ايڪٽۿ  تى جيئن

تحت ڪيصن جي موتلهي جي تٌثيق ڪرڻ ضروري  7936

 ٿي پئي آيي.

 وڃي. پيٌ جٌڙيٌ ريت ين کي جوًن

شوڌ ڪرموم ال )اميوڊميوٽ(  کي ايڪٽ ين (7) .7

شڏيٌ  7912)ويهيڊيشن آف ٽراهصفر آف ڪيصز( ايڪٽۿ 

 ويودو.
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کان  7916فيبروري  76ايڪٽ ( ايٌ شمجًيٌ ويودو تى يي 2)

 الڳٌ آيي.

ۿ 7936. ويصٽ پاڪصتان ڪرموم ال )اميوڊميوٽ( ايڪٽۿ 2

رجٌع ڪيم ملدما جن بابت ٽربيٌههس ييٺ ٽربيٌههس ڏاهًن 

ڊشٽرڪٽ مئجصٽريٽ ڏاهًن پوًوجا پڄاڻيَء وارا رايا هى 

مٌڪهيا آين ۽ جيڪي واشطيدار ڏوين جي ڪيصن ٻڌڻ 

ويا آينۿ تى جيئن اهًن جي  وارين ڪٌرٽن ڏاهًن موتلم ڪيا

جاچ ڪئي وڃي يا ڪيس ياليا وڃنۿ ڳانًى ڪيئن بى يجيۿ 

اهًن ڪيصن شان الڳٌ ٿيودڙ كاهٌن جي گوجائشن 

(Provisions)  جي روشوي ۾ شمجًيٌ ويودو تى اهًن موتلم

کان وٺي تٌثيق ٿي چڪي  7917فيبروري  76ڪيصن جي 

ڪا ان آيي ۽ ڪا بى جاچ پڙتال يا ڪيس جي ڪارروائي جي

تي ٿي آييۿ ڪٌ ڏهڊ مڙييٌ ويٌ آييۿ ڪا شئي ضبط ڪئي 

وئي آييۿ ڪا شزا ڏهي وئي آييۿ ڪٌ حق بحال ڪيٌ ويٌ 

آييۿ يا ڪا ذميٌاري مڙيي وئي آييۿ توًن کي درشت ڄاتٌ 

 ۿ صٌرتحال جيئن بى يجي.ويودو

. شوڌ ڪرموم ال )اميوڊميوٽ( )ويهيڊيشن آف ٽراهصفر آف 6

 موصٌخ ڪيٌ وڃي ٿٌ. 7912ڪيصز( آرڊيووسۿ 

 

 

هٌٽ: ايڪٽ جٌ مذڪٌره ترجمٌ عام ماڻًن جي واكفيت الِء 

 آييۿ جوًن کي ڪٌرٽ ۾ اشتعمال هٿٌ ڪري شگًجي.

commencement 

 

 اونًى  جي 7936

 ايڪٽ پاڪصتان

VII 

West Pakistan 

Act VII of 1963 

 

 

 

 

 

 

جي شوڌ  7912

جي  Xآرڊيووس 

 موصٌخي

Repeal of Sindh 

Ordinance X of 

1972 

 


