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 9181نجريً  XIIIسيڌ ايڪٽ ىهتر 

SINDH ACT NO.XIII OF 1989 

 )ترنيم( اٿارٽي ٌائَسيگ ڪَآپريٽَ سيڌ

 9181 ايڪٽۿ

THE SINDH CO-OPERATIVE 

HOUSING AUTHORITY 

(AMENDMENT) ACT, 1989 

 ]9181آگسٽ  8[

سيڌ ڪَآپريٽَ ٌائَسيگ اٿارٽي جيٍو ذريعي  ايڪٽ

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 9182آرڊيييس 

جيئو تً سپريم ڪَرٽ آف پاڪستان سيڌ ڪَآپريٽَ 

ڪجًٍ ترنيهَن ڪرڻ  ۾ 9182ٌائَسيگ اٿارٽي آرڊيييس 

 ٌي؛جي ٌدايت ڪئي آ

 9182سيڌ ڪَآپريٽَ ٌائَسيگ اٿارٽي آرڊيييس جيئو تً ۽ 

 آٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛ ڪرڻ ضروري ٿي پئي۾ ترنيم 

 ان کي ٌو ريت عهل ۾ آىدو وييدو:

 کي سيڌ ڪَآپريٽَ ٌائَسيگ اٿارٽي ٌو ايڪٽ( 9) .9

 سڏيَ وييدو. 9181)ترنيم( ايڪٽۿ 

کان  9188جَن  22فَري طَر الڳَ ٿييدو ۽ ( ٌي 2)

 ىافذالعهل سهجٍيَ وييدو.

 9182سيڌ ڪَآپريٽَ ٌائَسيگ اٿارٽي آرڊيييسۿ  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  (Preamble)تهٍيد

 

 

 

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 
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( کاىپَِءۿ ٌيٺيو ىئيو دفعً 2۾ۿ ذيلي دفعً ) 6جي دفعً 

 شانل ڪئي وييدي:

“(2-A) ( ًتحت قدم کڻڻ کان اڳ 2حڪَنت ذيلي دفع )

 سَسائٽي کي ٻڌڻ جَ نَقعَ فراٌم ڪيدي؛

ةشرطيڪ ٌيگاني صَرتحال ۾ۿ تڪڙو قدم کڻڻ ضروري آٌي 

تًۿ اٌڙو نَقعَ نلتَي ڪيَ وييدوۿ پر ان کاىپَِء سَسائٽي کي 

 اٌَ نَقعَ جيترو جلد ٿي سگٍي فراٌم ڪيَ وييدو:

ةشرطيڪ وڌيڪ تً جتي اٌڙو قدم کڻڻ کان اڳ سَسائٽي 

کي ٻڌڻ جَ نَقعَ فراٌم ڪيَ ويَ آٌيۿ حڪَنت اٌڙا 

ي ڪري سگٍي ٿيۿ جيٍو سان سَسائٽي عارضي حڪم جار

کي  اختيار جي غلط استعهالطرفان ڪيٍو غلط عهل يا 

 روڪي سگٍجيۿ جيئو نياسب ٌجي.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  ايڪٽ -ىَٽ:

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.

جي دفعً  Vآرڊيييس 

 جي ترنيم 6

Amendment of 

section 6 of 

Sindh 

Ordinance V of 

1982 

 


