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GOVERNMENT LANDS 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 

1995 

 ]۱۱۱۱فشوسی  ۱[
ایکٹ جظ کی توعط عے عشکبسی صمیىوں کی 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۱۱۲کبلووبئیضیشه ایکٹ، 

جیغب کہ عشکبسی صمیىوں کی کبلووبئیضیشه ایکٹ، 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط طشح  ۱۱۱۲

 ہوگی؛

 اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:

( اط ایکٹ کو عشکبسی صمیىوں کی ۱۔ )۱

کہب جبئے  ۱۱۱۱کبلووبئیضیشه )عىذھ تشمیم( ایکٹ، 

 گب۔

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

 ۱۱۱۲۔ عشکبسی صمیىوں کی کبلووبئیضیشه ایکٹ، ۲

 میں:

(i)  ( کے ثعذ، مىذسجہ ریل ۲کی ریلی دفعہ ) ۱۱دفعہ

 وئی دفعہ شبمل کی جبئے گی:

''(2-A) ( ۲( یب ریلی دفعہ )۱جت تک کچھ ریلی دفعہ )

میں شبمل وہ ہو، تت تک ایغی صمیه وجی یب قجولی 

 صمیه عے ادال ثذلی کے الئق وہیں ہوگی۔''۔

(ii)  میں، آخش میں آوے والے فل اعٹبپ کو  ۱۱دفعہ

کوله عے تجذیل کیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ، مىذسجہ 

 ریل ششطیہ ثیبن شبمل کیب جبئے گب:

''ثششطیکہ ایغی صمیه وجی یب قجولی صمیه عے ادال 

 ثذلی کے الئق وہیں ہوگی۔''۔

۔ عشکبسی صمیىوں کی کبلووبئیضیشه )عىذھ تشمیم( ۳

 کو مىغوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۱۱۱آسڈیىىظ، 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
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مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے پىجبة  ۱۱۱۲

کی دفعبت  Vایکٹ 

 کی تشمیم ۱۱اوس  ۱۱

Amendment of 

sections 10 and 

17 of Punjab 

Act V of 1912 
 

 

کے عىذھ  ۱۱۱۱

کی  VIIآسڈیىىظ 

 مىغوخی

Repeal of Sindh 

Ordinance VII 

of 1995 

 


