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THE SOCIETIES REGISTRATION 

(SINDH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]۱۸۸۱وومبش  ۱۱[
 ۱۸۰۶صوصبئٹیز سجضٹشیشه ایکٹ، صے آسڈیىىش جش 

میں تشمیم کی جبئے گی تب کہ اصے صىذھ صوبہ میں وبفز 

 کشوے کے قببل بىبیب جبئے۔

صوصبئٹیز  سجضٹشیشه  جیضب کہ وفبقی ششعی عذالت وے 

میں کچھ تشامیم کشوے کی ہذایت کی ہے،  ۱۸۰۶ایکٹ، 

تب کہ اصے صىذھ صوبے میں وبفز کشوے کے قببل بىبیب جب 

 صکے؛

میں  ۱۸۰۶اوس جیضب کہ صوصبئٹیز سجضٹشیشه ایکٹ، 

تب کہ اصے صىذھ صوبے میں وبفز ، کشوب مقصود ہےتشمیم 

 بل بىبیب جب صکے، جو اس طشح ہوگی؛کشوے کے قب

کے اعالن اوس  ۱۸۱۱جوالئی  ۵اس لیئے اة  لٰہزا 

کے حکم کی تکمیل میں گوسوش صىذھ  ۱۸۸۱عبوسی آئیه 

 بخوشی مىذسجہ ریل آسڈیىىش کو بىب کش وبفز فشمبتب ہے:

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

 کہب جبئے گب۔ ۱۸۸۱تشمیم( آسڈیىىش، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

میں صوبہ صىذھ  ۱۸۸۶صوصبئٹیز سجضٹشیشه ایکٹ، ۔ ۲

ریلی کی  A-16میں وبفز کشوے کے لیئے،  اس کی دفعہ 

( کے آخش میں آوے والے فل اصٹبپ کو کوله صے ۱دفعہ )

تبذیل کیب جبئے گب اوس اس کے بعذ مىذسجہ ریل ششطیہ 

 بیبن کب اضبفہ کیب جبئے گب:

گ ببڈی کو صىے جبوے کب موقعہ دیئے بغیش ''کضی گوسوى

 معطل وہیں کیب جبئے گب۔''

 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
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