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 7912نجريً  XIشيڌ ايڪٽ ىهتر 

SINDH ACT NO.XI OF 1972 

)شيڌ ترنيم(  لئيڊ رفارنس ريگيَليشو

 7912ايڪٽۿ 

THE LAND REFORMS 

REGULATION (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 1972 

 ]7912 جَالِء 71[

 7912ۿ جي ضاةطي لئيڊ رفارنسشيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء 

 ۾ ترنيم جَ ايڪٽ

 7912 نارچ 77 طرفان ايڊنيصٽريٽر الِء نارشل چيف تً جيئو

 ٌاڻي نَجبۿ 775 ىهتر ريگيَليشو الِء نارشل ڪيل جاري تي

 جي „ئيو وكتي جي پاڪصتان „ف ريپتلڪ اشالنلڪ

 „ٌيۿ چڪَ ةڻجي كاىَن نطاةق (3) شق جي 212 „رٽيڪل

 ٌو الِء ڪرڻ الڳَ ۾ صَةي شيڌ کي ضاةطي ڄاڻايل تً جيئو ۽

 „ٌي. پئي ٿي ضروري ڪرڻ ترنيم ريت

 جي „ئيو وكتي جي پاڪصتان „ف ريپتلڪ اشالنلڪ جيئو ۽

 اجازت اڳَاٽ جي صدر نطاةق (3) شق جي 212 „رٽيڪل
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 ضاةطي ڄاڻايل شان جيٍو شگٍجي ىٿَ „ڻي ةل ةً ڪَ کاىصَاِء

 ۿوڃي ڪيَ رد يا وڃي ةداليَ کي

 „ٌي. چڪَ ڏئي نيظَري جي ضاةطي اىٍيَء صدر تً جيئو ۽

 وڃي. پيَ جَڙيَ ريت ٌو کي اىٍيَء ڪري اىٍيَء

)شيڌ  لئيڊ رفارنس ريگيَلشو کي ايڪٽ ٌو (7) .7

 شڏيَ وييدو. 7912ترنيم( ايڪٽۿ 

 ٌَىدو. الڳَ ٌڪدم اٌَ (2)

 

 ريگيَليشو )نارشل 7912 ريگيَليشوۿ ريفارنز لييڊ .2

 ۾ (7) پيراگراف ذيلي جي ۿ4 پيراگراف جي (775 ىهتر

 چيف“ کي ان „ٌيۿ „يَ دفعا ٻً جيڪَ ”گَرىر“ لفظ

 وييدو. ةداليَ شان لفظو جي ”نيصٽر

 

 

ىَٽ: ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واكفيت الِء 

 اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.„ٌيۿ جيٍو کي ڪَرٽ ۾ 
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