
 
1 

 ۴۸۹۱مجزیہ  XXIIسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.XXII OF 1984 

 ۴۸۹۱ آرڈیننس، )تزمیم( سوسبئٹیز کوآپزیٹو سندھ

THE SINDH CO-OPERATIVE SOCIETIES 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۲۲کی دفعہ  VIIکے صىذھ ایکٹ  ۱۲۲۱۔ ۲

Amendment of section 27 of Sindh Act VII of 1925 

 

 

مجزیہ  XXIIسندھ آرڈیننس نمبز 

۴۸۹۱ 

SINDH ORDINANCE NO.XXII OF 

1984 

 )تزمیم( سوسبئٹیز کوآپزیٹو سندھ

 ۴۸۹۱ آرڈیننس،

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

THE SINDH CO-OPERATIVE 

SOCIETIES (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]۱۲۹۱صتمبش  ۲۲[
آسڈیىىش جش کی توصط صے صىذھ کوآپشیٹو صوصبئٹیز 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۲۲۱ایکٹ، 

صوصبئٹیز جیضب کہ ششعی عذالت وے صىذھ کوآپشیٹو 

 میں تشمیم کشوے کی ہذایت کی ہے؛ ۱۲۲۱ایکٹ، 

 ۱۲۲۱اوس جیضب کہ صىذھ کوآپشیٹو صوصبئٹیز ایکٹ، 

 میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اس طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۲۲۲اة اس لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۱۲۹۱پشوویزول کبوضٹیٹوشه آسڈس، 

آسڈیىىش بىب کش وبفز صىذھ کے گوسوش وے مىذسجہ ریل 

 کشوب فشمبیب ہے۔

( اس آسڈیىىش کو صىذھ کو آپشیٹو صوصبئٹیز ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۲۹۱)تشمیم( آسڈیىىش، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

کی دفعہ  ۱۲۲۱۔ صىذھ کو آپشیٹو صوصبئٹیز ایکٹ، ۲

( کے بعذ، مىذسجہ ریل وئی ۳میں، ریلی دفعہ ) ۲۲

 گی:ریلی دفعہ شبمل کی جبئے 

ایک وبمزد  صود ( جہبں فوتی میمبش کب حصہ یب ۴'')

کشدي یب مزیذ وبمزد کشدي، واسثوں یب قبوووی ومبئىذي  کی 

طشف مىتقل کیب گیب ہے، جیضے معبملہ ہو، ایضے 

کی قیمت جیضے صوصبئٹی کی طشف صے صودحصہ یب 

واسثوں یب قبوووی   طے کی گئی ہو، وي وبمزد کشدي یب 

 واسثوں میں پشصىل ال کے تحت تقضیم کیب جبئے گب۔''۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  آرڈیننسنوٹ: 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
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