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 ۹۱۹۱مجزیہ  XIIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XIII OF 1989 

 ۹۱۹۱ ایکٹ، )تزمیم( اتھبرٹی ہبٔوسنگ کوآپزیٹو سندھ

THE SINDH CO-OPERATIVE HOUSING 

AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 1989 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)توہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ هختصش عٌواى اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشهین ۶کی دفعہ  Vکے صٌذھ آسڈیٌٌش  ۱۸۹۲۔ ۲

Amendment of section 6 of Sindh Ordinance V of 1982 
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 ۹۱۹۱مجزیہ  XIIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XIII OF 

1989 

 )تزمیم( اتھبرٹی ہبٔوسنگ کوآپزیٹو سندھ

 ۹۱۹۱ ایکٹ،

THE SINDH CO-OPERATIVE 

HOUSING AUTHORITY 

(AMENDMENT) ACT, 1989 

 ]۱۸۹۸اگضت  ۹[
ایکٹ جش کی توصط صے صٌذھ کوآپشیٹو ہبٔوصٌگ 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۸۹۲اتھبسٹی آسڈیٌٌش 

 صٌذھ کوآپشیٹوجیضب کہ صپشین کوسٹ آف پبکضتبى ًے 

هیں کچھ تشاهین  ۱۸۹۲ہبٔوصٌگ اتھبسٹی آسڈیٌٌش 

 کشًے کی ہذایت کی ہے؛

صٌذھ کوآپشیٹو ہبٔوصٌگ اتھبسٹی آسڈیٌٌش اوس جیضب کہ 

هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اس طشح  ۱۸۹۲

 ہوگی؛

 اس کو اس طشح عول هیں الیب جبئے گب:

( اس ایکٹ کو صٌذھ کوآپشیٹو ہبٔوصٌگ اتھبسٹی ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۸۹۸ایکٹ، )تشهین( 

صے  ۱۸۹۹جوى   ۲۲(یہ فی الفوس ًبفز ہوگب اوس ۲)

 ًبفز العول صوجھب جبئے گب۔

 ۱۸۹۲۔ صٌذھ کوآپشیٹو ہبٔوصٌگ اتھبسٹی آسڈیٌٌش، ۲

( کے بعذ هٌذسجہ ریل ۲هیں، ریلی دفعہ ) ۶کی دفعہ 

 ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

''(2-A) ( کے تحت قذم اٹھبًے ۲حکوهت ریلی دفعہ )

صوصبئٹی کو صٌٌے کب هوقعہ فشاہن کشے صے پہلے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  (Preamble)توہیذ
 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے صٌذھ  ۱۸۹۲

کی دفعہ  Vآسڈیٌٌش 

 کی تشهین ۶

Amendment of 

section 6 of 

Sindh 

Ordinance V of 
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 گی؛

بششطیکہ ہٌگبهی صوستحبل هیں، جلذ قذم اٹھبًہ 

ضشوسی ہے تو، ایضب هوقعہ هلتوی کیب جبئے گب، لیکي 

اس کے بعذ صوصبئٹی کو وٍ هوقعہ جتٌب جلذی ہو 

 صکے فشاہن کیب جبئے گب:

بششطیکہ هزیذ یہ کہ جہبں ایضب قذم اٹھبًے صے پہلے 

صوصبئیٹی کو صٌٌے کب هوقعہ فشاہن کیب گیب ہے، 

حکوهت ایضے عبسضی احکبهبت جبسی کش صکتی 

ہے، جي صے صوصبئٹی کی طشف صی کضی غلط عول 

صے سوکب جبصکے،  اختیبس کے غلط اصتعوبلیب 

 جیضے هٌبصب ہو۔

 

افزاد کی واقفیت نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

1982 

 

 


