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سندھ (سندھی بولی تدزیس ،تسقی اوز
استعمبل) ایکٹ( ،نفبذ) آزڈیننس۲۷۹۱ ،
THE SINDH (TEACHING,
PROMOTION AND USE OF
SINDHI LANGUAGE) ACT,
(APPLICATION) ORDINANCE,
1972
] ۲۲جوالئی [۱۷۹۲
آسڈیٌٌس جس کے رسیعے سٌذھ (سٌذھی ثولی تذسیس،
تشقی اوس استعوبل) ایکٹ ۱۷۹۲ ،کے ًفبر سے هتعلقہ
کچھ گٌجبئشیں ثٌبئی جبئیں گی۔
جیسب کہ اسالهی جوہوسیہ پبکستبى کے عجوسی آئیي
کے آسٹیکل  ۲۶۹کی شق ( )۲قوهی ثولیوں کے ستجے
سے تعصت کے ثغیش صوثبئی ادة کو قبًوى کے
تحت اقذام لیتے ہوئے قوهی ثولی کے سبتھ صوثبئی
ثولی کی تذسیس ،تشقی اوس استعوبل کو یقیٌی ثٌبیب
جبئے گب۔
اوس جیسب کہ اسدو قوهی ثولی ہے اوس لوگوں کی
اکثشیت کی طشف سے ثولی جبتی ہے۔
اوس جیسب کہ سٌذھ (سٌذھی ثولی تذسیس ،تشقی اوس
استعوبل) ایکٹ ۱۷۹۲( ۱۷۹۲ ،کب ایکٹ  )IIکے ًفبر
سے هتعلقہ کچھ گٌجبئشوں کی وضبحت کشًے اوس
شکوک و شجہبت ختن کشًب هقصود ہے ،اس ایکٹ کو
وٍ ہی سٌذھ (سٌذھ ثولی تذسیس ،تشقی اوس استعوبل)
ایکٹ( ۱۷۹۲ ،ایکٹ  IIهجشیہ  )۱۷۹۲کہب جبئے گب۔
اوس جیسب کہ صوثبئی اسیوجلی کب اجالس جبسی ًہیں
ہے اوس سٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ حبالت
هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛
اة ،اس لیئے ،اسالهی جوہوسیہ پبکستبى کے عجوسی
آئیي کے آسٹیکل  ۱۳۱کی شق ( )۱کے تحت هلے
ہوئے اختیبسات کو استعوبل هیں التے ہوئے ،سٌذھ
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توہیذ )(Preamble

هختصش عٌواى اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
لسبًی ثٌیبد پش کوئی
هت ثھیذ ًہیں ہوگب

کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌس ثٌب کش ًبفز کشًب No
فشهبیب ہے:
Discrimination
۱۔( )۱اس آسڈیٌٌس کو سٌذھ (سٌذھی ثولی تذسیس،
on
linguistic
تشقی اوس استعوبل) ایکٹً( ،فبر) آسڈیٌٌس ۱۷۹۲ ،کہب
basis
جبئے گب۔
()۲اس کی سبسے صوثہ سٌذھ تک توثیق کی جبئے
گی۔
()۳یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ثششطیکہ اس ایکٹ کی گٌجبئشیں ،اس آسڈیٌٌس کے
ًبفز ہوًے سے ثبسٍ سبل کے عشصہ کے لیئے:
)(aکوئی ثھی شخص ،جت تک کسی سشکبسی ًوکشی
هیں ،یب صوثہ سٌذھ کے هعبهالت سے هتعلقہ کسی
سشکبسی عہذے پش تقشسی یب تشقی کے لیئے قبثلیت
سکھتب ہو ،اس کو فقط سٌذھی یب اسدو ثولی کی
هعلوهبت کے ثٌیبد پش ًظشاًذاص ًہیں کیب جبئے گب۔
)(bکوئی ثھی شخص جو ،اس آسڈیٌٌس کے ًبفز ہوًے
سے فوسی پہلے ،سشکبسی ًوکشی هیں خذهت
سشاًجبم دے سہب تھب ،یب صوثہ سٌذھ سے هتعلقہ کسی
سشکبسی عہذے پش خذهت سشاًجبم دے سہب تھب وٍ فقط
سٌذھی یب اسدو ثولی کی هعلوهبت کے ثٌیبد پش
هالصهت سے ہٹبیب ًہیں جبئے گب۔
۳۔ایکٹ کب ًفبر اس طشح کیب جبئے گب تب کہ اسدو سے
تعصت ًہ ہو۔
نوٹ :آزڈیننس کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کوزٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔

3

اسدو کے خالف هت
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