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(Sections) دفعبت
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 کی تشمیم۷  کی دفعہII  کے مغشبی پبکغتبن آسڈیىىظ ومبش۱۶۹۲۔۲
Amendment of Section 7 of West Pakistan Ordinance
No.II of 1962
 کی تشمیم۲۲  کی دفعہII  کے مغشبی پبکغتبن آسڈیىىظ ومبش۱۶۹۲۔۳
Amendment of Section 24 of West Pakistan Ordinance
No.II of 1962
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 ۳۱۲۲کب سندھ ایکٹ نمبز III
SINDH ACT NO.III OF
2011
سندھ سول کورٹس (تزمیم) ایکٹ،
۳۱۲۱
THE SINDH CIVIL
)COURTS (AMENDMENT
ACT, 2010
] ۲۲فشوسی [۲۱۱۱
ایکٹ جظ کے رسیعےعىذھ عول کوسٹظ
آسڈیىىظ ۱۶۹۲ ،میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیغب کہ عىذھ عول کوسٹظ آسڈیىىظ ۱۶۹۲ ،میں
تشمیم کشوب مقصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عىذھ عول کوسٹظ (تشمیم)
ایکٹ ۲۱۱۱ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
۲۔عىذھ عول کوسٹظ آسڈیىىظ ۱۶۹۲ ،میں ،جظ
کو اط کے بعذ بھی مزکوسي آسڈیىىظ کہب جبئے گب،
اط کی دفعہ  ۷کے لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:
''۷۔ ضلعہ جج کی عذالت کب اصل دائشي اختیبس،
اط آسڈیىىظ کے تحت یب وقتی طوس پش وبفز کغی
قبوون کے تحت ،ضلعہ جج کی عذالت کب اصل
دائشي اختیبس عول کیغض اوس کبسسوایوں میں بغیش
قیمت کی حذ کے ہوگب ،مبعوائے کشاچی کے
اضالع کے ،جہبں عول کیغض اوس کبسسوایوں میں
پىذسي ملیه سوپیوں عے صائذ قیمت پش اصل دائشي
اختیبس ہبئی کوسٹ کو حبصل ہوگب:
بششطیکہ مىذسجہ ببال مزکوسي کچھ بھی عىذھ عول
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تمہیذ )(Preamble
عىوان

اوس

مختصش
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۶۹۲کے مغشبی
پبکغتبن آسڈیىىظ ومبش II
کی دفعہ  ۷کی تشمیم
Amendment
of
Section 7 of West
Pakistan
Ordinance No.II of
1962

کوسٹظ (تشمیم) ایکٹ ۲۱۱۱ ،کے وبفز ہووے عے
ٰ
التوی میں کغی عول کیظ یب
پہلے ہبئی کوسٹ میں
کبسسوائی کو متبثش وہیں کشے گب اوس ایغے عبسے
عول کیظ اوس کبسسوایبں ہبئی کوسٹ کی طشف
عے چالئی جبئیں گی اوس فیصلہ عىبیب جبئے گب۔
۳۔مزکوسي آسڈیىىظ کی دفعہ  ۲۲میں ،الفبظ ''تیظ
الکھ سوپے'' جہبں بھی آئیں ،الفبظ ''پىذسي ملیه
سوپے'' عے تبذیل کیئے جبئیں گے۔

 ۱۶۹۲کے مغشبی
پبکغتبن آسڈیىىظ ومبش II
کی دفعہ  ۲۲کی تشمیم

Amendment
of
Section 24 of West
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت Pakistan
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب Ordinance No.II of
سکتب۔
1962

3

