۵۸۹۱  هجزیہIV سنذھ ایکٹ نوبز
SINDH ACT NO.IV OF 1985
۵۸۹۱ ،ہبوسنگ اتھبرٹی (تزهین) ایکٹ
ٔ کوآپزیٹو
THE CO-OPERATIVE HOUSING
AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 1985
(CONTENTS) فہزست
(Preamble) تمہیذ
(Sections) دفعبت
۔ مختصش عنوان اوس ششوعبت۱
Short title and commencement
 کی تشمیم۱۱  کی دفعہV  کے سنذھ آسڈیننس۱۸۹۲ ۔۲
Amendment of section 14 of Sindh Ordinance V of 1982
 کی شمولیت14-A  میں دفعہV  کے سنذھ آسڈیننس۱۸۹۲ ۔۳
Insertion of section 14-A of Sindh Ordinance V of 1982

۵۸۹۱  هجزیہIV سنذھ ایکٹ نوبز
SINDH ACT NO.IV OF
1985
)ہبوسنگ اتھبرٹی (تزهین
ٔ کوآپزیٹو
۵۸۹۱ ،ایکٹ
1

THE CO-OPERATIVE
HOUSING AUTHORITY
(AMENDMENT) ACT,
1985
] ۱۲دسمبش [۱۸۹۱
ہبوسنگ
ایکٹ جس کے رسیعے سنذھ کوآپشیٹو ٔ
اتھبسٹی آسڈیننس ۱۸۹۲ ،میں تشمیم کی جبئے گی۔
ہبوسنگ اتھبسٹی آسڈیننس،
جیسب کہ سنذھ کوآپشیٹو ٔ
 ۱۸۹۲میں تشمیم کشنب مقصود ہے ،جو اس طشح
ہوگی؛
ہبوسنگ اتھبسٹی
۱۔( )۱اس ایکٹ کو کوآپشیٹو ٔ
(تشمیم) ایکٹ ۱۸۹۱ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس نبفز ہوگب اوس  ۲۲ستمبش ۱۸۹۱
سے نبفز سمجھب جبئے گب۔
ہبوسنگ اتھبسٹی آسڈیننس۱۸۹۲ ،
۲۔ کوآپشیٹو ٔ
میں ،جس کو اس کے بعذ بھی مزکوسہ آسڈیننس
کہب جبئے گب ،اس کی دفعہ  ۱۲میں:
)(iریلی دفعہ ( )۱میں ،الفبظ ''چھہ مبہ'' کے لیئے
الفبظ ''ایک سبل'' متببدل ہوں گے۔
)(iiریلی دفعہ ( )۲میں الفبظ ''ایک سبل'' کے لیئے
الفبظ ''دو سبل'' متببدل ہوں گے۔
۳۔مزکوسہ آسڈیننس میں دفعہ  ۱۱کے بعذ منذسجہ
ریل دفعہ  14-Aشبمل کیب جبئے گب:
 14-Aانتخبة کے لیئے اہلیت۔ حکومت کی
اجبصت کے عالوہ کوئی بھی شخص جو دفعہ ۶
کے تحت سوسبئٹی کو تحویل میں لینے سے پہلے
عہذہ سکھتب تھب ،وہ دفعہ  ۱۱کی ریلی دفعہ ()۱
کے تحت انتخبببت میں حصہ لینے کے اہل نہیں
ہوگب۔''۔
نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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