
 
1 

 ۰۲۰۲هجزیہ  XVIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.XVI OF 2010 

 ۰۲۲۲ ایکٹ، تزهین( )سندھ طلبی سهین

THE LAND ACQUSITION (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 2009 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)توہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ هختصش عٌواى اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشهین ۱۱کی دفعہ  Iکے ایکٹ ًوبش  ۱۹۸۱۔ ۲

Amendment in Section 16 of Act No.I of 1894 
 کی تشهین ۲۱اوس دفعہ  ۲۳کی دفعہ  Iکے ایکٹ ًوبش  ۱۹۸۱۔ ۳

Amendment in Section 23 and Section 24 of Act No.I of 

1894 
 کو ختن کشًب A-28کی دفعہ  Iکے ایکٹ ًوبش  ۱۹۸۱۔ ۱

Omission of Section 28-A of Act No.I of 1894 

 

 

 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲هجزیہ  XVIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.XVI OF 

2010 

 

 



 
2 

 ۰۲۲۲ ایکٹ، تزهین( )سندھ طلبی سهین
THE LAND ACQUSITION (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 2009 

 ]۲۲۱۲جوالئی  ۸[
ایکٹ جس کی توسظ سے سٌذھ صوبہ هیں ًبفز کشًے 

هیں تشهین کی  ۱۹۸۱کے لیئے صهیي طلبی ایکٹ، 

 جبئے گی۔

جیسب کہ ششعی عذالت ًے سٌذھ صوبہ هیں ًبفز 

هیں کچھ  ۱۹۸۱کشًے کے لیئے صهیي طلبی ایکٹ، 

 تشاهین کشًے کی ہذایت کی ہے؛

لیئے  اوس جیسب کہ سٌذھ صوبہ هیں ًبفز کشًے کے

هیں تشهین کشًب هقصود ہے،  ۱۹۸۱صهیي طلبی ایکٹ، 

 جو اس طشح ہوگی؛

 اس کو اس طشح عول هیں الیب جبئے گب:

( اس ایکٹ کو صهیي طلبی )سٌذھ تشهین( ایکٹ، ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۲۲۸

پش اوس  ۲۲۲۸اکتوبش  ۲۸(یہ فی الفوس ًبفز ہوگب اوس ۲)

 اس کے بعذ ًبفز سوجھب جبئے گب۔

صوبہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے صهیي طلبی  سٌذھ۔ ۲

هیں، جس کو اس کے بعذ بھی هزکوسٍ  ۱۸۹۱ایکٹ، 

کی آخش هیں آًے  ۱۱ایکٹ کہب جبئے گب، اس کی دفعہ 

والے فل اسٹبپ کو کولي سے تبذیل کیب جبئے گب اوس 

اس کے بعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ بیبى کو شبهل کیب 

 جبئے گب:

قبضہ لیٌے والی کی قیوت هعبوضہ  ''بششطیکہ 

اتھبسٹی کی طشف سے صهیي کے هبلک کو ادا کی 

جبئے گی یب اس کے ًبم پش سول کوسٹ هیں صهیي کب 

 قبضہ لیٌے سے پہلے جوع کشائی جبئے گی۔''

( اوس ۱کی ریلی دفعہ ) ۲۳۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

'' ۱هیں عذد '' ۲۱اس کے ًیچے وضبحت اوس دفعہ 

 ل بٌبیب جبئے گب۔'' کو هتببد۱کے لیئے عذد ''
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Amendment in 
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Act No.I of 

1894 
 

 

کے ایکٹ ًوبش  ۱۹۸۱

I  اوس  ۲۳کی دفعہ

 کی تشهین ۲۱دفعہ 

Amendment in 

Section 23 and 
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کو ختن کیب جبئے گب  A-28۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۱

اوس اس طشح ختن کیب جبئے گب، جیسے وٍ کبھی ًبفز 

 ہی ًہیں ہوا تھب۔

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب

Section 24 of 

Act No.I of 

1894 
کے ایکٹ ًوبش  ۱۹۸۱

I  28کی دفعہ-A  کو

 ختن کشًب

Omission of 

Section 28-A of 

Act No.I of 

1894 
 


