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ضٍڌ ايڪٽ ٌيبس  Vىجسيَ 2002
SINDH ACT NO. V OF 2009

ضسڪاري زىيًٍ جي ٌّ آبادڪاري (تسىيو)
ايڪٽۿ 2002
THE COLONIZATION OF
GOVERNMENT LANDS
(AMENDMENT) ACT, 2002
] 2جّم [2002
ايڪٽ جًٍِ جي ذريعي ڪانٌّائيشيشً آف گّرٌييٍٽ
نيٍڊس ايڪٽ ىجسيَ  1212۾ هڌيڪ تسىيو ڪئي
هيٍري.
جيئً تَ ڪانٌّائيشيشً آف گّرٌييٍٽ نيٍڊس ايڪٽ

تيِير )(Preamble

ىجسيَ 1212۾ هڌيڪ تسىيو ڪسڻ ىلطّد آُي܀
جًٍِ کي ًُ ظسح عيم ۾ آٌره هيٍره.
 ًُ )1( .1کي ضسڪاري زىيًٍ جي ٌّ آبادڪاري

ىذتطس عٍّام ۽ شسهعات

(تسىيو) ايڪٽۿ  1212ضڏيّ هيٍره.

and

(ُ )2يَء في انفّر ٌافز ٿيٍره.

commencement

 .2ڪانٌّائيشيشً آف گّرٌييٍٽ نيٍڊس

title

Short

ايڪٽ

پٍجاب ايڪٽ  Vىجسيَ

ىجسيَ  1212جًٍِ کي ًُ کاٌپِّء بَ ايڪٽ ضڏيّ

 1212جي دفعَ  10جي

هيٍرهۿ جًٍِ جي دفعَ  10۾ ذيهي دفعَ  4کاٌپِّء ُيٺيً

تسىيو

جّ اضافّ ڪيّ هيٍره.

of

2

Amendment

”( )5جيڪڏًُ ڪًٍِ شذص کي ًُ ايڪٽ جي ضٍڌ
ضّبي ۾ الڳّ ٿيڻ کاٌپِّء زىيً بعّر نيشۿ ععيّ يا االٽ
ڪيم يا ًُ ايڪٽ جي تحت ڪًٍِ شذص کي

of

10

sections

Punjab Act V of
1912

جيڪڏًُ زىيً ڏٌي هڃي ٿي܀
( )aزىيً جي االٽييٍٽۿ گساٌٽ يا نيشۿ آفس نيٽس يا االٽييٍٽ
نيٽس جاري ٿيڻ جي  3ىِيًٍ جي اٌرر زىيً حاضم
ڪسڻ جي ركو جي ادائيگي ۾ ٌاڪال ٿئي ٿّ تَ ًُ
آفس/االٽييٍٽ نيٽس کي پاڻيساده ىٍطّخ ضيجِيّ
هيٍرهۿ جيڪّ بحاك ٌَ ٿيٍره ۽ زىيً جي ىانڪ کي
الڳاپيم اٿارٽي جي االٽييٍٽۿ نيش يا گساٌٽ جي حّاني
ضام ُڪ ٌئيً دردّاضت ڏيڻي پٌّري .۽ اٿارٽي ًُ
ڪيص کي ڏضٍري ٻيِس ضام ٌئيً گساٌٽ/االٽييٍٽ
رنيش جاري ڪسي ضگِي ٿيۿ جِڙي ضّرتحاك ُجي.
()b

جًٍِ ىلطر جي تحت زىيً گساٌٽ يا االٽ

نيش ڪسائي هئيۿ ُّ ًُ تاريخ کام ٻً ضانً جي
عسضي تائيً ىلطر حاضم ٌَ ٿيّ ُجي تَ ًُ زىيً
کي ٌَ ڪسڻ جي ضّرت ۾ االٽييٍٽ/نيش پاڻيساده
ىٍطّخ ٿي هيٍري ۽ ڊيپازٽ ٿيم ركو ضبط ڪئي
هيٍري.
ىجاز اٿارٽيۿ جائش ڪيطً ۾ كبضي جي ركو جي ڏَُ
ضيڪڙه ركو جي ادائيگي جي ضّرت ۾ ُڪ ضاك
تائيً عسضي جّ اضافّ ڪسي ضگِي ٿي.
 ًُ .3ايڪٽ ۾ۿ دفعَ  24کاٌپِّء ڄاڻايم ٌئيً دفعَ شاىم
ڪئي هيٍري.

پٍجاب ايڪٽ  Vىجسيَ
 1212جي دفعَ  24-Aکي

3

'' 24-Aجيڪڏًُ ًُ ايڪٽ جي شيّنياتۿ يا ًُ هكت

شاىم ڪسڻ

ٌافز انعيم كاٌّم جي ابتڙ ٌَ ُجيۿ اُا زىيً جيڪا االٽييٍٽ

Insertion of section

آرڊر اجازت ٌاىاۿ ضٍر يا ريشرهريشً آرڊر جي ذريعي داص
يا ڪًٍِ ىلطر جي الِء هرتم يا نيش ڪيم ُجي تَ اُا
ڪًٍِ ىعاهضي جي بغيس ضّبائي حڪّىت جي زىيً ٿي
هيٍري.
بشسظيڪَ ًُ ايڪٽ جّم گٍجائشّم ًُ گساٌٽ ڪيم
زىيً تي اظالق ٌَ ٌُّري جيڪا زىيً ىطتلم بٍيادم تي
زرعي ىلطرم جي الِء ڏئي ضگِي ٿي ۽ ىانڪ ڪًٍِ شسظً
جي بغيس ىانڪاڻا حق حاضم ُجً.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىزڪّرن تسجيّ عال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء
آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتعياك ٌٿّ ڪسي ضگِجي.
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24-A in Punjab Act
V of 1912

