
 
1 

 ۴۸۹۱مجزیہ  LIVسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.LIV OF 1984 

سندھ نظزداری میں لی گئی جبئیداد )تزمیم( آرڈیننس، 

۴۸۹۱ 

THE SINDH INCUMBERED ESTATES 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984  

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 

 کے لمبے عىوان اوس تمہیذ کی تشمیم XXکے ایکٹ  ۱۹۸۱۔ ۲

Amendment of long title and preamble of act XX of 1896 

 کی تشمیم ۲کی دفعہ  XXکے ایکٹ  ۱۹۸۱۔ ۳

Amendment of section 2 Act XX of 1896 

 کی تشمیم ۳کی دفعہ  XXکے ایکٹ  ۱۹۸۱۔ ۴

Amendment of section 3 Act XX of 1896 

 کی تشمیم ۴کی دفعہ  XXکے ایکٹ  ۱۹۸۱۔ ۵

Amendment of section 4 Act XX of 1896 

 کی تشمیم ۱۱کی دفعہ  XXکے ایکٹ  ۱۹۸۱۔ ۱
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Amendment of section 10 Act XX of 1896 

 کی تشمیم ۱۱کی دفعہ XXکے ایکٹ  ۱۹۸۱۔ ۷

Amendment of section 11 Act XX of 1896 

 کی ویکبلی ۲۵کی دفعہ XXکے ایکٹ  ۱۹۸۱۔ ۹

Omission of section 25 Act XX of 1896 

 

 

 

 

مجزیہ  LIVسندھ آرڈیننس نمبز 

۴۸۹۱ 

SINDH ORDINANCE NO.LIV OF 

1984 

جبئیداد سندھ نظزداری میں لی گئی 

 ۴۸۹۱)تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH INCUMBERED 

ESTATES (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 
 ]۱۸۹۱دعمبش  ۱۱[

آسڈیىىظ جظ کی توعط عے عىذھ وظشداسی میں 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۹۸۱جبئیذاد ایکٹ، 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تمہیذ
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جیغب کہ ششعی عذالت وے عىذھ وظشداسی میں جبئیذاد 

کشوے کی ہذایت کی میں کچھ تشامیم  ۱۹۸۱ایکٹ، 

 ہے؛

اوس جیغب کہ عىذھ وظشداسی میں جبئیذاد ایکٹ، 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط طشح  ۱۹۸۱

 ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۸۱۱اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی  ۱۸۹۱پشوویضول کبوغٹی ٹیوشه آسڈس، 

میں گوسوش عىذھ وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ بىب کش وبفز 

 فشمبیب ہے:کشوب 

( اط آسڈیىىظ کو عىذھ وظشداسی میں جبئیذاد ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۸۹۱)تشمیم( آسڈیىىظ، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

 

میں،  ۱۹۸۱۔ عىذھ وظشداسی میں جبئیذاد ایکٹ، ۲

جظ کو اط کے بعذ بھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، 

اط کے لمبے عىوان اوس تمہیذ میں الفبظ ''جبگیشداس 

 اوس'' کو ختم کیب جبئے گب۔

 

 

 
 

  

( کو ۲( اوس )۱کی شق ) ۲۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

 ختم کیب جبئے گب۔

 

 

 

 
. 

 میں: ۳۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۱

(a)( میں، الفبظ ''جبگیشداس یب' جہبں بھی ۱ریلی دفعہ )

 آئیں ان کو ختم کیب جبئے گب۔

(b)( میں، لفظ اوس کبمب ۲ریلی دفعہ ) جبگیشداس،'' ختم''

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

کے ایکٹ  ۱۹۸۱

XX  کے لمبے عىوان

 اوس تمہیذ کی تشمیم

Amendment of 

long title and 

preamble of act 

XX of 1896 

کے ایکٹ  ۱۹۸۱

XX  کی  ۲کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 2 Act XX 

of 1896 

کے ایکٹ  ۱۹۸۱

XX  کی  ۳کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 3 Act XX 
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 کیئے جبئیں گے۔

 

 
 

میں، الفبظ  ۲۸اوس دفعہ  ۴۔ مزکوسي ایکٹ میں، دفعہ ۵

 ''جبگیشداس یب'' جہبں بھی آئیں، ان کو ختم کیب جبئے گب۔

 

 

 

 
میں، الفبظ اوس کبمبٔوں  ۱۱۔ مزکوسي ایکٹ میں، دفعہ ۱

''جبگیشداس یب صمیىذاس، جیغے بھی معبملہ ہو،'' کو 

 ''صمیىذاس،'' عے تبذیل کیب جبئے گب۔الفبظ 

 

 

 
 

( میں، ۱کی ریلی دفعہ ) ۱۱۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۷

تیغشی پیشا میں، الفبظ ''جبگیشداس یب دیگش'' کو ختم کیب 

 جبئے گب۔

 

 

 
 

 کو ختم کیب جبئے گب۔ ۲۵۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۹

 

 

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

of 1896 

کے ایکٹ  ۱۹۸۱

XX  کی  ۴کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 4 Act XX 

of 1896 

کے ایکٹ  ۱۹۸۱

XX  کی  ۱۱کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 10 Act 

XX of 1896 

کے ایکٹ  ۱۹۸۱

XX کی  ۱۱کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 11 Act 

XX of 1896 

کے ایکٹ  ۱۹۸۱

XX کی  ۲۵کی دفعہ

 ویکبلی

Omission of 

section 25 Act 

XX of 1896 
 


