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 کی تطهین 91کی زفعہ  9191هجطیہ  Vپٌجبة ایکٹ ۔ ۲

Amendment of sections 10 of Punjab Act V of 1912 
 کو شبهل کطًب A-24کی زفعہ  9191هجطیہ  Vپٌجبة ایکٹ ۔ ۳

Insertion of section 24-A in Punjab Act V of 1912 
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THE COLONIZATION OF 

GOVERNMENT LANDS 

(AMENDMENT) ACT, 9002 

 ]۲۰۰۹جوى  ۹[
کبلوًبئیعیشي ٓاف گوضًوٌٹ عے ایکٹ جػ کے شضی

، هیں هعیس تطهین کی جبئے ۱۹۱۲ایکٹ هجطیہ  لیٌڈغ
 گی۔

کبلوًبئیعیشي ٓاف گوضًوٌٹ لیٌڈغ ایکٹ  جیؽب کہ 
 ز ہے؛هیں هعیس تطهین کطًب هقظو ۱۹۱۲هجطیہ 

 جػ کو اغ ططح ؼے عول هیں الیب جبئے گب۔

)تطهین(  ؼطکبضی ظهیٌوں کی ًوٓاببزکبضیاؼے ( ۱۔ )۱
 کہب جبئے گب۔ ۱۹۱۲ایکٹ، 

 ًبفص ہوگب۔(یہ فی الفوض ۲)
 

 

کبلوًبئیعیشي ٓاف گوضًوٌٹ لیٌڈغ ایکٹ هجطیہ ۔ ۲
جػ کو اغ کے بعس بھی ایکٹ  کہب جبئے گب،  ۱۹۱۲

کے بعس هٌسضجہ شیل  ۴هیں شیلی زفعہ  ۱۰جػ کی زفعہ 
 :ضبفہ ہوگبکب ا

کو اغ ایکٹ کے طوببئی  ( اگط کؽی شرض 5)”

ؼٌسھ هیں الگو ہوًے کے بعس کوئی ظهیي بطوض لیع، 
۔ یب اغ ایکٹ کے تحت گئی ہےعطیہ یب االٹ کی 

 ؛کؽی شرض کو اگط ظهیي زی جبتی ہے
(a) یب لیٹط ٓافط لیع یب گطاًٹ االٹوٌٹ، کی ظهیي 

 اًسض کے هبٍ ۳ کے ہوًے جبضی لیٹط االٹوٌٹ

 هیں ازائیگی کی ضقن کی کطًے حبطل پط ظهیي

 ذوزبروز کو لیٹط ٓافط/االٹوٌٹ اغ تو ہے ضہتب ًبکبم

 ہوگب ًہیں بحبل کہ جو گب، جبئے ؼوجھب هٌؽوخ

 کو اتھبضٹی هتعلقہ کو هبلک کے ظهیي اوض

 ًئی ایک ؼے الےحو کے گطاًٹ یب لیع االٹوٌٹ

 کو کیػ اغ اتھبضٹی اوض ہوگی۔ زیٌی زضذواؼت

 ًٹ/االٹوٌٹگطا ًئی ؼے زوببضٍ ہوئے زیکھتے
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 ہو۔ طوضتحبل جؽے ہے، ؼکتی کط جبضی ضلیع

 لیع االٹ یب گطاًٹ ظهیي تحت کے هقظس جػ

 کی ؼبل زو ؼے تبضید اغ وٍ اغ ،گئی کطائی

 ًہ کو ظهیي اغ تو ہوا ًہ حبطل هقظس تک هست

 ذوزبروز االٹوٌٹ/ضلیع هیں طوضت کی کطًے

 قببل ضقن گئی کی ڈیپبظٹ اوض گی ہوجبئے هٌؽوخ

 ہوگی۔ ضبظ
 کے ضقن کی قبضے هیں کیؽع جبْظ اتھبضٹی، هجبظ

 ایک هیں طوضت کی ازائیگی کی ضقن فیظس زغ

 ہے۔ ؼکتی کط اضبفہ کب هست کی تک ؼبل

 

 ًئی شیل هٌسضجہ بعس کے ۲۲ زفعہ هیں، ایکٹ اغ ۔۳

 گی۔ جبئے کی شبهل زفعہ

'' 24-A  اگط اغ ایکٹ کی شوولیبت، یب اغ وقت ًبفص
العول قبًوى کے بطعکػ ًہ ہو، وٍ ظهیي جو االٹوٌٹ 

ٓاضڈض اجبظت ًبهے، ؼٌس یب ضظضویشي ٓاضڈض کے شضیعے 

یب لیع کی ذبص  یب کؽی اوض هقظس کے لئے لی گئی 
گئی تو وٍ کؽی هعبوضے کے بغیط طوببئی حکوهت 

 کی ظهیي ہوجبئے گی۔
ایکٹ  کی گٌجبئشیں اغ گطاًٹ کی بشططیکہ   اغ 

گئی ظهیي پط اطالق ًہیں کطیں گی جو ظهیي هؽتقل 

بٌیبزوں پط ظضعی هقبطس کے لئے زی گئی ہے اوض 
 هبلکبں کؽی شطائظ کے بغیط هبلکبًہ حقوق حبطل ہو۔

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 سکتب۔ لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
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