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  3791ىجريَ  ۿ XIIIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XIII OF 1973 

 (ىالزىً جّ شياجي تحفظ )شٍڌ ترىيواونَِ پاڪصتان 

 3791ايڪٽۿ  

THE WEST PAKISTAN EMPLOYEES, SOCIAL 

SECURITY (SINDH AMENDMENT) ACT, 1973 

  (CONTENTS) فِرشت
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 3791ىجريَ ۿ XIIIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XIII OF 1973 

 ىالزىً جّ شياجي تحفظ اونَِ پاڪصتان 

 3791( ايڪٽۿ )شٍڌ ترىيو

THE WEST PAKISTAN EMPLOYEES, 
SOCIAL SECURITY (SINDH 
AMENDMENT) ACT, 1973 

 ]3791جّالِء  4[
۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪصتان ىالزىً جّ شياجي تحفظ ضّةي شٍڌ 

 ايڪٽ.۾ ترىيو آڻڻ وارو   3791جّ آرڊيٍٍس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جيئً تَ اُّ ىٍاشب شيجِيّ ويّ تَ اونَِ پاڪصتان ىالزىً جّ 

ع کي ضّةَ شٍڌ ۾ الڳّ ڪرڻ الِء 3791شياجي تحفظ آرڊيٍٍس 

  وڃي. ّيڪ ُيٺيً طريلي شان تتديم

 الڳّ ڪيّ وڃي ٿّ.ريت ُيٺيً ان کي 

 تيِيد

  تحفظ شياجي جّ ىالزىً صتانڪپا اونَِ( ُي ايڪٽ 3) .3

 شڏيّ ويٍدو. 3791 ۿڪٽاي( ترىيو ڌشٍ)

 ( ُي فّري طّر تي عيم ۾ ايٍدو.2)

ىختطر عٍّان ۽ 

 آغاز

ضّةي شٍڌ ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪصتان ىالزىً جي  .2

( 3جي ذيهي شق ) 1جي شق  3791شياجي تحفظ آرڊيٍٍس 

 ڪيّ ويٍدو. تتديم کي ًُ ريت

(i)  جي الِء ُيٺيً تتديهي ٿيٍدي يعٍي (اي)شق: 

ُڪ ىاڻِّ جيڪّ ضّةائي وزير ُجي يا ُاِء  A)اي( ”

ڪّرٽ جّ جج رُيّ ُجي يا پاڪصتان جي شّل 

شروس جّ شيٍئر آفيصر ُجي جّ ڊويزن جي ڪيشٍر 

جي عِدي کان گِٽ جّ ٌَ ججي يا ىرڪزي حڪّىت 

اونَِ پاڪصتان 

جي  3791آرڊيٍٍس 

 ترىيو۾  1شق 
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۾ جّائٍٽ شيڪريٽري يا شرڪاري شيڪريٽري ُجي 

۽ اُڙو شخص گّرٌٍگ ةاڊي جّ ضدر )چيئرىيً( ٿيٍدوۿ 

 ۽

(ii)  شقE ي الِء ُيٺيّن شلّن تتديم ٿيٍديّن يعٍيۿج 

E ڪيشٍر 

F  طتي ىشير(Medical Advisor) Ex-Officio ۽ 

(iii)  ( جي شق 3جي ذيهي شق ) 32شق(D)  ڊي ختو ڪئي

 ويٍدي.

اونَِ پاڪصتان ىالزىً جّ شياجي تحفظ جّ آرڊيٍٍس ( 1)

 ايڪٽ  ىٍصّخ ٿي ويّ.   3791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اونَِ پاڪصتان 

جي  3791آرڊيٍٍس 

 ىٍصّخي.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾  ڪٽ جّ اي -ٌّٽ:

 اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.


