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سندھ ایکٹ نمبز  Iمجزیہ ۶۸۹۱
SINDHACT NO.I OF 1986
سندھ کزائے پز دیئے گئے احبطے
(تزمیم) ایکٹ۶۸۹۱ ،
THE SINDH RENTED
)PREMISES (AMENDMENT
ACT, 1986
] ۱۲هئی [۱۱۹۱
ایکٹ جس کی توسط سے سٌذھ کشائے پش دیئے گئے
احبطے آسڈیٌٌس ۱۱۹۱ ،هیں تشهین کی جبئے گی۔
جیسب کہ سٌذھ کشائے پش دیئے گئے احبطے آسڈیٌٌس،
 ۱۱۹۱هیں تشهین کشًب هقصود ہے ،جو اس طشح
ہوگی؛
اس کو اس طشح عول هیں الیب جبئے گب:

توہیذ )(Preamble

هختصش عٌواى اوس
ششوعبت

۱۔ ( )۱اس ایکٹ کو سٌذھ کشائے پش دیئے گئے
احبطے(تشهین) ایکٹ ۱۱۹۱ ،کہب جبئے گب۔
Short title and
commencement
()۲یہ فی الفوس ًبفز کیب جبئے گب۔

۲۔ سٌذھ کشائے پش دیئے گئے احبطے آسڈیٌٌس ۱۱۹۱ ،کے سٌذھ
 ۱۱۹۱هیں ،دفعہ  ۲۲کے لیئے هٌذسجہ ریل کو هتببدل آسڈیٌٌس  XVIIکی
دفعہ  ۲۲کی تشهین
بٌبیب جبئے گب:
''( ،۲۲احکبم پش عولذسآهذ) اس آسڈیٌٌس کے تحت Amendment of
جبسی کشدٍ حتوی حکن پش کٌٹشولش کی طشف سے section 22 of
عول کیب جبئے گب اوسفشیقیي کے دسهیبں اٹھٌے والے Sindh
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سب سواالت اوس عولذسآهذ ،ڈسچبسج یب اطویٌبى سے Ordinance XVII
هتعلقہ هعبهالت کب حکن کٌٹشولش کی طشف سے طے of 1897
کیب جبئے گب اوس الگ کیس ًہیں کیب جبئے گب۔
وضبحت :جگہ خبلی کشًے کے حکن سے هتعلقہ
عولذسآهذی کی کبسسوائی کے سلسلے هیں کوئی
ادائگی ،قشاسداد یب هعبہذٍ تب تک کبسگش ًہیں ہوگب،
جب تک ایسی ادائگی ،قشاسداد یب هعبہذٍ اختیبسی کے
سبهٌے یب حکن جبسی کشًے والی اختیبسی کی اجبصت
سے ًہیں کیب جبتب۔''۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لئے ہے ،جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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