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 ۴۸۹۱مجزیہ  XVIIسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.XVII OF 1984 

 دوببرہ کی )قزضوں بینکس آپزیٹو کو اور سوسبئٹیز کوآپزیٹو سندھ

 ۴۸۹۱ آرڈیننس، ادائیگی(

THE SINDH CO-OPERATIVE SOCIETIES AND CO-

OPERATIVE BANKS (RE-PAYMENT OF LOANS) 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم B-8کی دفعہ  XIVکے مغشبی پبکضتبن آسڈیىىش  ۱۶۱۱۔ ۲

Amendment of section 8-B of West Pakistan Ordinance XIV 

of 1966 
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SINDH ORDINANCE NO.XVII OF 

1984 

 آپزیٹو کو اور سوسبئٹیز کوآپزیٹو سندھ

 ادائیگی( دوببرہ کی )قزضوں بینکس

 ۴۸۹۱ آرڈیننس،

THE SINDH CO-OPERATIVE 

SOCIETIES AND CO-OPERATIVE 

BANKS (RE-PAYMENT OF 

LOANS) (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]۱۶۹۱صتمبش  ۲۲[
صے صىذھ کو آپشیٹو صوصبئٹیز اوس کو آسڈیىىش جش 

آپشیٹو بیىکش )قشضوں کی دوببسي ادائیگی( آسڈیىىش، 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۶۱۱

وے صىذھ کوآپشیٹو  جیضب کہ وفبقی ششعی عذالت

صوصبئٹیز اوس کو آپشیٹو بیىکش )قشضوں کی دوببسي 

میں چىذ تشمیم کشوے کی  ۱۶۱۱ادائیگی( آسڈیىىش، 

 ہذایت کی ہے؛

صىذھ کو آپشیٹو صوصبئٹیز اوس کو آپشیٹو بیىکش لٰہزا 

میں  ۱۶۱۱)قشضوں کی دوببسي ادائیگی( آسڈیىىش، 

 ، جو اس طشح ہوگی؛کشوب مقصود ہےتشمیم 

کے اعالن اوس  ۱۶۲۲جوالئی  ۵لٰہزا اس لیئے 

کے حکم کی تکمیل میں گوسوش  ۱۶۹۱عبوسی آئیه 

صىذھ بخوشی مىذسجہ ریل آسڈیىىش کو بىب کش وبفز 

 فشمبتب ہے:

صىذھ کوآپشیٹو صوصبئٹیز اوس ( اس آسڈیىىش کو ۱۔ )۱

کو آپشیٹو بیىکش )قشضوں کی دوببسي ادائیگی( 

 بئے گب۔کہب ج ۱۶۹۱)تشمیم( آسڈیىىش، 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

 

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے مغشبی  ۱۶۱۱

پبکضتبن آسڈیىىش 

XIV  8کی دفعہ-B 

 کی تشمیم

Amendment of 

section 8-B of 

West Pakistan 

Ordinance XIV 

of 1966 
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 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

صىذھ کوآپشیٹو صوصبئٹیز اوس کو آپشیٹو بیىکش ۔ ۲

کی  ۱۶۱۱)قشضوں کی دوببسي ادائیگی( آسڈیىىش 

( میں، آخش میں آوے والے ۳کی ریلی دفعہ ) B-8دفعہ 

فل اصٹبپ کو  کوله صے تبذیل کیب جبئے گب اوس اس 

کے بعذ مىذسجہ ریل ششطیہ بیبن کب اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

''اس دسخواصط پش کوئی حکم جبسی وہیں کیب جبئے گب 

جب تک دسخواصت گزاس کو صىىے کب موقعہ وہ دیب 

 جبئے۔''۔

 

مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: آرڈیننس کب 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


