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 ۴۸۹۱هجزیہ  XIسندھ آرڈیننس نوبز 

SINDH ORDINANCE NO.XI OF 1984 

سندھ غیز هنقولہ جبئیداد کی طلبی )عبرضی اختیبرات( 

 ۴۸۹۱)تزهین( آرڈیننس، 

THE SINDH REQUISITIONING OF 

IMMOVABLE PROPERTY (TEMPORARY 

POWERS) (AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984  

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 

 کی تشمیم ۶کی دفعہ  VIIکے مغشثی پبکغتبن ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۲

Amendment of Section 6 of West Pakistan Act VII of 

1956 

 کی تشمیم A-6کی دفعہ  VIIکے مغشثی پبکغتبن ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۳

Amendment of Section 6-A of West Pakistan Act VII of 

1956 
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 ۴۸۹۱هجزیہ  XIسندھ آرڈیننس نوبز 

SINDH ORDINANCE NO.XI OF 

1984 

سندھ غیز هنقولہ جبئیداد کی طلبی )عبرضی 

 ۴۸۹۱)تزهین( آرڈیننس، اختیبرات( 

THE SINDH REQUISITIONING OF 

IMMOVABLE PROPERTY 

(TEMPORARY POWERS) 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984  

 ]۱۵۹۱عتمجش  ۱۱[

آسڈیىىظ جظ کی توعط عے عىذھ غیش مىقولہ جبئیذاد 

میں  ۱۵۹۱کی طلجی )عبسضی اختیبسات( ایکٹ، 

 تشمیم کی جبئے گی۔

وے عىذھ غیش مىقولہ جبئیذاد جیغب کہ ششعی عذالت 

میں کچھ  ۱۵۹۱کی طلجی )عبسضی اختیبسات( ایکٹ، 

 تشامیم کشوے کی ہذایت کی ہے؛

اوس جیغب کہ عىذھ غیش مىقولہ جبئیذاد کی طلجی 

میں تشمیم کشوب  ۱۵۹۱)عبسضی اختیبسات( ایکٹ، 

 مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 کے اعالن اوس ۱۵۱۱اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۱۵۹۱پشوویضول کبوغٹیٹوشه آسڈس، 

عىذھ کے گوسوش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ ثىب کش وبفز 

 کشوب فشمبیب ہے۔
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( اط آسڈیىىظ کو عىذھ غیش مىقولہ جبئیذاد کی ۱۔ )۱

 ۱۵۹۱طلجی )عبسضی اختیبسات( )تشمیم( آسڈیىىظ، 

 کہب جبئے گب۔

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

لہ جبئیذاد کی طلجی )عبسضی ۔ عىذھ غیش مىقو۲

میں، جظ کو اط کے ثعذ  ۱۵۹۱اختیبسات( ایکٹ، 

 میں: ۱ثھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

(i) ( میں، الفبظ ''یب سقم میں ۲ریلی دفعہ )

فیصذ کب اضبفہ'' کو الفبظ  ۶عبالوہ 

''عبالوہ سقم میں'' عے متجبدل ثىبیب جبئے 

 گب؛

(ii) ( کے ثعذ، ۲ریلی دفعہ ) مىذسجہ ریل وئی

 ریلی دفعہ شبمل کی جبئے گی:

''(2-A)  اط دفعہ کے تحت طے شذي معبوضہ جو

اعی یب متعلقہ جگہ پش اعی حبلت میں واقع ان ہی 

 عمبستوں کے کشائے عے کم وہ ہوگب۔''

کے ثعذ مىذسجہ ریل وئی  ۶۔ مزکوسي ایکٹ میں دفعہ ۳

 ریلی دفعہ شبمل کی جبئے گی:

 )معبوضے میں اضبفہ(

''6-A(1)  صوثبئی حکومت، مبلک کی دسخواعت پش

کے تحت واجت االدا معبوضہ وئی  ۶ریلی دفعہ 

ٹیکغوں کو مذوظش سکھتے ثڑھب عکتی ہے، اگش کوئی 

ہوں، معبوضہ اوس عمبست کی عبالوہ قیمت طے 

کشوے کے لیئے، اگش کوئی ہو، جظ پش ٹیکظ لگبئی 

 گئی ہے:

تیه ثششطیکہ معبوضہ طے کشوے والی تبسیخ عے 

عبلوں کے عشصے تک معبوضے میں کوئی اضبفہ 

کے مغشثی  ۱۵۹۱

 VIIپبکغتبن ایکٹ 

 کی تشمیم ۶کی دفعہ 

Amendment of 

Section 6 of 

West Pakistan 

Act VII of 1956 

 
 

کے مغشثی  ۱۵۹۱

 VIIپبکغتبن ایکٹ 

کی  A-6کی دفعہ 

 تشمیم

Amendment of 

Section 6-A of 

West Pakistan 

Act VII of 1956 
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 وہیں کیب جبئے گب۔

( معبوضے میں اضبفہ کغی ثھی صوست میں ۲)

 فیصذ عے صائذ وہیں ہووب چبہیئے۔''۔ ۱۱عبالوہ 

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجوہ هذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعوبل هیں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

 


