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سندھ کوآپزیٹو سوسبئٹیز (تزهین) ایکٹ،
۹۱۹۱

THE SINDH CO-OPERATIVE
)SOCIETIES (AMENDMENT
ACT, 1989
] ۲۲هئی [۱۲۹۲
ایکٹ جظ کی توعط عے عنذھ کوآپشیٹو عوعبئٹیض
ایکٹ ۱۲۲۱ ،هیں تشهین کی جبئے گی۔
جیغب کہ عنذھ کوآپشیٹو عوعبئٹیض ایکٹ ۱۲۱ ،هیں
تشهین کشنب همصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عنذھ کوآپشیٹو عوعبئٹیض (تشهین)
ایکٹ ۱۲۹۲ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔
۲۔ ( )۱عنذھ کوآپشیٹو عوعبئٹیض ایکٹ ۱۲۲۱ ،هیں،
دفعہ  17-Aکے بعذ هنذسجہ ریل طشیمے عے اضبفہ
کیب جبئے گب:
ہبوسنگ سوسبئٹی هیں هفبد کی هنتقلی۔
''ٔ ،17-B
ہبوعنگ عوعبئٹی کب ایک هیوبش یب ایک
کوآپشیٹو ٔ
ہبوعنگ ڈولپونٹ هیں دیل کشتی ہو وہ
عوعبئٹی جو ٔ
عوعبئٹی کی هیوبش نہیں سہے گی اط صوست هیں
جب اط کے عبسے هفبد عوعبئٹی هیں غیش هنمولہ
جبئیذاد هیں کغی دوعشے شخص کے نبم پش فشوخت،
واسثی ،تحفے یب دیگش صوست هیں هنتمل کیئے جبئیں
اوس ایغے فوائذ حبصل کشنے واال شخص لواعذ کے
تحت ،ایک هیوبش تغلین کیب جبئے گب:
بششطیکہ یہ کہ جہبں ایک عے صائذ لوگ فبئذہ حبصل
کش سہے ہوں ،ایغے لوگوں هیں ببہوی اتفبق عے ہو،
وہ ببلی نہ سہنے پش عوش هیں بڑا شخص هیوبش تغلین
کیب جبئے گب ،جظ کو ووٹ کب حك حبصل ہوگب ،جب
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کہ دوعشے لوگ ایغے حك کے عالوہ هیوبش ہوں
گے:
بششطیکہ هضیذ یہ کہ جہبں نبببلغ یب رہنی طوس پش
هعزوس شخص ،هفبد حبصل کشتب ہے ،نبببلغ کب فطشی
یب لبنونی عنبھبلنے واال ،یب جیغے بھی هعبهلہ ہو ،وہ
شخص جو هعزوس عے وابغطہ ہو وہ هیوبش تغلین کیب
جبئے گب اوس وہ هیوبش شپ نبببلغ کی طشف تب هنتمل
کی جبئے گی جب وہ نبببلغ ببلغ ہو جبئے یب اط هعزوس
شخص کی هعزوسی ختن ہو جبئے۔''۔
نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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