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1990 

SINDH ACT NO.VIII OF 

1990 

 ترقي پڙهائڻ، ٻولي )سنڌي سنڌ

 )ترميم( استعمال( ۽ وٺرائڻ

 1990 ايڪٽ،
THE SINDH (TEACHING, 

PROMOTION AND USE OF SINDHI 

LANGUAGE) (AMENDMENT) ACT, 

1990 

 ]1990ڊسمبر  23[

سنڌ )سنڌي ٻولي پڙهائڻ، ترقي  ايڪٽ جنهن ذريعي 

۾ وڌيڪ ترميم  1972وٺرائڻ ۽ استعمال( ايڪٽ، 

 ڪئي ويندي.

سنڌ )سنڌي ٻولي پڙهائڻ، ترقي وٺرائڻ ۽ جيئن ته 

ڪرڻ ۾ وڌيڪ ترميم  1972استعمال( ايڪٽ، 

 ؛هن ريت هوندي پئي آهي، جيڪاضروري ٿي 

 ويندو.ان کي هن ريت عمل ۾ آندو 

سنڌ )سنڌي ٻولي پڙهائڻ، ( هن ايڪٽ کي 1) .1

ترقي وٺرائڻ ۽ استعمال()ترميم( ايڪٽ، 

 سڏيو ويندو. 1990

 (هي فوري طور الڳو ٿيندو.2)

)سنڌي ٻولي پڙهائڻ، ترقي وٺرائڻ ۽  ڌسن .2

 7۽ دفعه  5جي دفعه  1972استعمال( ايڪٽ، 

لفظن ۾،  (b)( جي شق 2۾ جي ذيلي دفعه )

اٿارٽي، “الِء لفظن ۽ ڪاما ” اڪيڊميز ۽ بورڊ“

 متبادل بڻايا ويندا.” اڪيڊميز يا بورڊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمهيد

 

 

 

مختصر عنوان ۽ 

 شروعات

 Short title and 

commencement 

جي سنڌ  1972

 5جي دفعه  2ايڪٽ 

 جي ترميم 7۽ 

Amendment of 

section 5 and 7 

of Sindh Act 2 

of 1972 

جي سنڌ  1990

جي  VIآرڊيننس 

 منسوخي
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سنڌ )سنڌي ٻولي پڙهائڻ، ترقي وٺرائڻ ۽  .3

کي منسوخ  1990استعمال( )ترميم( آرڊيننس، 

 ڪيو وڃي ٿو.

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻهن  جو ايڪٽ  نوٽ:

جي واقفيت الِء آهي جيڪو ڪورٽ ۾ 

 استعمال نٿو ڪري سگهجي

Repeal of Sindh 

Ordinance VI of 

1990 

 


