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SINDH ACT NO.XII OF 2014 

The Sindh Civil Servants (Regularization of 
Adhoc Appointments) (Amendment) Act, 2014 

 4102، مجریه XII سندھ ایکٹ نمبر

ی عارضی مقرری کو ک) سندھ کے سرکاری مالزمین
 4102، مجریه ایکٹ( )ترمیم( مستقل کرنا

 
  (Contents) فهرست

 
  (Preamble) تمہید

 مختصر عنوان اور نافذ ہونا. 1

(Short Title and Commencement)  

 .میں تبدیلی 3 کی دفعہ 1793مجریه  XV سندھ ایکٹ نمبر. 2

Amendment of Section 3 of   Act No XIX of 1994. 
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کی عارضی مقرری کو ) سندھ کے سرکاری مالزمین
 4102، مجریه ایکٹ( )ترمیم( مستقل کرنا

 
 ]2014 مارچ  28[

سرکاری مالزمین )کی عارضی مقرری کو ایکٹ جس کے ذریعے سندھ کے 
 Regularization of Adhoc) 1774 ،ایکٹ( مستقل کرنا

Appointment) میں تبدیلی الئی جائے گی. 
 جیسا کہ اس بات کا تقاضا ہے کہ سندھ سرونٹس

کو مندرجہ ذیل  1774، ایکٹ( گیولرائیزیشن ٓاف ایڈہاک اپائنٹمنٹری)
  طریقے سے تبدیل کیا جائے۔

 -:طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے جو اس
کی عارضی مقرری ) اس ایکٹ کو سندھ کے سرکاری مالزمین. (1) .1

 The Sindh Civil)  2014 ایکٹ( )ترمیم( کو مستقل کرنا
Servants (Regularization of Adhoc Appointments) 

(Amendment) Act, 2014 )کہا جائےگا۔ 
سے نافذالعمل  1774 جوالئی 28 یہ فی الفور نافذ ہوگا اور اسے(2)

  ۔سمجھا جائےگا

 1774(، ریگیولرائیزیشن آف ایڈہاک اپائنٹمنٹس) سندھ سول سرونٹس .4
کو  اس ایکٹ” میں کی ٓاخری سطور( 1) کی ذیلی دفعہ 3 کی دفعہ

مالزم کی ابتدائی مقرری ” کے بجائے “نافذ ہونے والی تاریخ سے
 کے الفاظ رکھے جائیں گے۔“  والی تاریخ

ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیئے ہے جسے  -:نوٹ

 کورٹ میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
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