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 ۴۸۹۱مجزیہ  XIVسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.XIV OF 1984 

 ۴۸۹۱سندھ سول سزونٹس ولفیئز فنڈ )تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH CIVIL SERVANTS WELFARE FUND 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984  

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 

 کی تشمیم ۱کی دفعہ  VIIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۱۹۱۔ ۲

Amendment of Section 1 of Sindh Ordinance VIII of 1979 

 کی تشمیم۲کی دفعہ VIIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۱۹۱۔ ۳

Amendment of Section 2 of Sindh Ordinance VIII of 1979 

 کی تشمیم ۳کی دفعہ VIIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۱۹۱۔ ۴

Amendment of Section 3 of Sindh Ordinance VIII of 1979 

 کے شیڈول کی تشمیم VIIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۱۹۱۔ ۵

Amendment of the Schedule to Sindh Ordinance VIII of 1979 
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1984 

سندھ سول سزونٹس ولفیئز فنڈ )تزمیم( 

 ۴۸۹۱آرڈیننس، 

THE SINDH CIVIL SERVANTS 

WELFARE FUND (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]۱۱۹۴عتمجش  ۱۹[

آسڈیىىظ جظ کی توعط عے عىذھ عول عشووٹظ 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۱۹۱ویلفیئش فىڈ آسڈیىىظ، 

جیغب کہ عىذھ عول عشووٹظ ویلفیئش فىڈ آسڈیىىظ، 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط طشح  ۱۱۹۱

 ہوگی؛ 

کے اعالن اوس  ۱۱۹۹اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۱۱۹۱پشوویضول کىغٹیٹوشه آسڈس، 

عىذھ کے گوسوش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ ثىب کش وبفز 

 شوب فشمبیب ہے۔ک

( اط آسڈیىىظ کو عىذھ عول عشووٹظ ویلفیئش ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۱۹۴فىڈ )تشمیم( آسڈیىىظ، 

عے  ۱۱۹۳(یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس پہلی جوالئی ۲)

 وبفزالعمل عمجھب جبئے گب۔

میں،  ۱۱۹۱۔ عول عشووٹظ ویلفیئش فىڈ آسڈیىىظ، ۲

جبئے  جظ کو اط کے ثعذ ثھی مزکوسي آسڈیىىظ کہب

( میں، الفبظ ۳کی ریلی دفعہ ) ۱ہ گب، اط کی دفع

 کو ختم کیب جبئے گب۔” گشیڈ یب“
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مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

کے عىذھ  ۱۱۹۱
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 میں: ۲۔ مزکوسي آسڈیىىظ کی دفعہ ۳

(i)  شق(a)  کے لیئے مىذسجہ ریل متجبدل ثىبیب

 جبئے گب:

''(a)  ثىیبدی اعکیل'' مطلت حکومت کی طشف عے''

یب  ائگی کب ثىیبدی اعکیل جظ میں عہذيمىظوس شذي اد

 عہذوں کب گشوپ سکھب گیب ہے؛

(aa)  عول عشووٹ'' مطلت ایک عول عشووٹ جیغے''

میں ثیبن کیب گیب  ۱۱۹۳عىذھ عول عشووٹظ ایکٹ، 

 ہے؛''۔

(ii)  شق(e) کو ختم کیب جبئے گب۔ 

میں، لفع ''گشیڈ'' جہبن  ۳۔ مزکوسي آسڈیىىظ کی دفعہ ۴

ثھی آئے، الفبظ ''ثىیبدی اعکیل'' عے متجبدل ثىبیب جبئے 

 گب۔

 

 

 

 

 ۔ مزکوسي آسڈیىىظ کے شیڈول میں:۵

(a)  لفع ''گشیڈ'' جہبں ثھی آئے، الفبظ ''ثىیبدی

 اعکیل'' عے متجبدل ثىبیب جبئے گب؛ اوس

(b)  لفع ''گشیڈص'' جہبں ثھی آئے، الفبظ ''ثىیبدی

Ordinance VIII 

of 1979 

کے عىذھ  ۱۱۹۱

کی  VIIIآسڈیىىظ 

 کی تشمیم۲دفعہ

Amendment of 

Section 2 of 

Sindh 

Ordinance VIII 

of 1979 

 

کے عىذھ  ۱۱۹۱

کی  VIIIآسڈیىىظ 

 کی تشمیم ۳دفعہ
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Ordinance VIII 

of 1979 

کے عىذھ  ۱۱۹۱

کے  VIIIآسڈیىىظ 
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 اعکیلض'' عے متجبدل ثىبیب جبئے گب۔

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

of 1979 

 


