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سندھ کوآپزیٹو ہبٔوسنگ اتھبرٹی )تزمیم( 

 ۸۸۱۱آرڈیننس، 

THE SINDH COOPERATIVE 

HOUSING AUTHORITY 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1988 

 ]۱۸۹۹جوى  ۲۲[
آسڈیٌٌش جش کی توصط صے صٌذھ کوآپشیٹو ہبٔوصٌگ 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۹۲اتھبسٹی آسڈیٌٌش، 

ہبٔوصٌگ اتھبسٹی آسڈیٌٌش، جیضب کہ  صٌذھ کوآپشیٹو 

 هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اس طشح ہوگی؛ ۱۹۲

اوس جیضب کہ، صٌذھ اصیوجلی کب اجالس جبسی ًہیں ہے 

اوس گوسًش صٌذھ هطوئي ہے کے هوجودٍ صوستحبل 

 کی تقبضہ ہے کے فی الفوس قذم اٹھبیب جبئے؛

اة اس لیئے، اصالهی جوہوسیہ پبکضتبى کے آئیي کے 

( کے تحت هلے ہوئتے ۱کی شق ) ۱۲۹آسٹیکل 

اختیبسات کو اصتعوبل هیں التے ہوئے گوسًش صٌذھ 

 ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌش ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:

( اس آسڈیٌٌش کو صٌذھ کو آپشیٹو ہبٔوصٌگ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۸۹۹اتھبسٹی )تشهین( آسڈیٌٌش، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 ۱۸۹۲۔ صٌذھ کوآپشیٹو ہبٔوصٌگ اتھبسٹی آسڈیٌٌش، ۲

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

 ًئی ریلی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

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

صے پہلے، صوصبئٹی کو صٌٌے کب هوقعہ فشاہن کشے 

 گی:

اٹھبًب ثششطیکہ اگش ہٌگبهی ثٌیبد پش فوسی قذم 

اس جبئے گب،  هعطل کیبضشوسی  ہے تو ایضب هوقعہ 

صوصبئٹی کو وٍ هوقعہ  کے ثعذ جتٌب جلذی ہو صکے
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 فشاہن کیب جبئے گب:

ثششطیکہ هزیذ یہ کے جہبں صوصبئٹی کو قذم اٹھبًے 

صے پہلے صٌٌے کب هوقعہ فشاہن کیب گیب ہے، حکوهت 

کہ ایضے عبسضی احکبهبت جبسی کش صکتی ہے، 

صوصبئٹی کو غلط عول اوس ثذکالهی صے ثچبیب جیضے 

 جب صکے، جیضے  هٌبصت ہو۔

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


