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THE SINDH BOARD OF TECHNICAL 

EDUCATION (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 
 ] 0981 وومبش 08[

 ایجوکیشه ٹیکىکل ٓاف بوسڈ سىذھ سے جس ٓاسڈیىىس

 گی۔ جائے کی تشمیم میں 0971 ٓاسڈیىىس،

 ٹیکىکل ٓاف بوسڈ سىذھ وے عذالت ششعی وفاقی کہ جیسا

 ہذایت کی کشوے تشمیم میں 0971 ٓاسڈیىىس، ایجوکیشه

  ہے۔ کی
 ایجوکیشه ٹیکىکل آف بوسڈ سىذھ رسیعے کے آسڈیىىس اس

 ہے۔ مقصود کشوا تشمیم میں 0971 آسڈیىىس،

  گا۔ جائے کیا تبذیل سے طشیقے ریل مىذسجہ کو جس

 کے 0980آئیه وقتی اوس اعالن کے 0977 جوالئی 5 لہزا

 بىا کا آسڈیىىس اس بخوشی سىذھ گوسوش میں تکمیل کی حکم

 ہے۔ کشتا وافز کش

 

 ایجوکیشه ٹیکىکل ٓاف بوسڈ سىذھ کو ٓاسڈیىىس اس (۱) ۔۱

 گا۔ جائے کہا 0981 ٓاسڈیىىس، )تشمیم(
 ہوگا۔ وافز الفوس فی یہ (۲) 

 

 کی 0971 ٓاسڈیىىس، ایجوکیشه ٹیکىکل ٓاف بوسڈ سىذھ ۔۲

 تبذیل سے کوله کو اسٹاپ فل ٓاویوالے میں شخآ  میں 6 دفعہ

 کیا اضافہ کا بیان ششطیہ ریل مىذسجہ اوس گا۔ جائے کیا

 گا۔ جائے

 اسے تک جب گا جائے ہٹایا وہیں کو سکه تک تب”

  “جائے۔ دیا وہ موقع کا جاوے سىىے

 

 

 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے
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