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 ]0202جَالِء  2[

ذريعي سيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِٰء زنيو  ايڪٽ جيٍو

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 0921طلبي ايڪٽۿ 

جيئو تً شرعي عدالت سيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِٰء زنيو 

۾ ڪجًٍ ترنيهَن ڪرڻ جي ٌدايت  0921طلبي ايڪٽۿ 

 ڪئي „ٌي؛

سيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِٰء زنيو طلبي ايڪٽۿ جيئو تً ۽ 

ي „ٌيۿ جيڪا ٌو ڪرڻ ضروري ٿي پئ۾ ترنيم  0921

 ريت ٌَىدي؛

 ان کي ٌو ريت عهل ۾ „ىدو وييدو:

زنيو طلبي )سيڌ ترنيم( ايڪٽۿ کي ( ٌو ايڪٽ 0) .0

 سڏيَ وييدو. 0222

تي ۽  0222„ڪٽَبر  02ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو ۽ ( 0) 

 ان کاىپَِء الڳَ سهجٍيَ وييدو.

 0921سيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء زنيو طلبي ايڪٽۿ  .0

ٌو کاىپَِء بً ڄاڻايل ايڪٽ سڏيَ وييدوۿ ان  ۾ۿ جيٍو کي

۾ۿ „خر ۾ اييدڙ فل اسٽاپ کي ڪَلو سان  01جي دفعً 

تبديل ڪيَ وييدو ۽ ان کاىپَِء ٌيٺيَن شرطيً بيان شانل 

 ڪيَ وييدو:
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نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي ايڪٽ  0921

جي  01جي دفعً  Iىهبر 

 ترنيم

Amendment in 

Section 16 of Act 
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اٿارٽي قبضَ حاصل ڪيدڙ  جي قيهت عيَضي بشرطيڪ “

طرفان زنيو جي نالڪ کي ادا ڪئي وييدي يا ان جي ىالي 

رٽ ۾ زنيو جَ قبضَ وٺڻ کان اڳ جهع تي سَل ڪَ

 ”.ڪرائي وييدي.

( ۽ ان جي 0جي ذيلي دفعً ) 03.ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعً 3

نتبادل ” 1“الِء اىگ ” 1“۾ۿ اىگ  01ٌيٺان وضاحت ۽ دفعً 

 ٿييدو.

 

 

 

 

کي ختم ڪيَ وييدو ۽  A-28.ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعً 1

اٌڙيَء ريت ختم ڪيَ وييدوۿ ڄڻ اٌَ ڪڏٌو الڳَ ئي ىً ٿيَ 

.ٌَ 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  ايڪٽ ىَٽ:

 „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.

No.I of 1894 

 

 

 

جي ايڪٽ  0921

۽  23جي دفعً  Iىهبر 

 جي ترنيم 01دفعً 

Amendment in 

Section 23 and 

Section 24 of Act 

No.I of 1894 

جي ايڪٽ  0921

 A-28جي دفعً  Iىهبر 

 کي ختم ڪرڻ

Omission of 

Section 28-A of 

Act No.I of 1894 

 


