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 ۰۹۹۱مجزیہ  VIIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.VIII OF 1990 

 استعمبل( اور دالنب تزقی پڑھبنب، بولی )سندھی سندھ

 ۰۹۹۱ ایکٹ، )تزمیم(
THE SINDH (TEACHING, PROMOTION AND USE 

OF SINDHI LANGUAGE) (AMENDMENT) ACT, 

1990 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عنوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۹اوس  ۵کی دفعہ  ۲کے صنذھ ایکٹ  ۱۷۹۲۔ ۲

Amendment of section 5 and 7 of Sindh Act 2 of 1972 
 کی منضوخی VIکے صنذھ آسڈیننش  ۱۷۷۱۔ ۳

Repeal of Sindh Ordinance VI of 1990 
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THE SINDH (TEACHING, 

PROMOTION AND USE OF SINDHI 

LANGUAGE) (AMENDMENT) ACT, 

1990 

 ]۱۷۷۱دصمبش  ۲۳[

ایکٹ جش کی توصط صے صنذھ )صنذھی بولی پڑھبنب، 

میں مزیذ  ۱۷۹۲تشقی دالنب اوس اصتعمبل( ایکٹ، 

 تشمیم کی جبئے گی۔

جیضب کہ صنذھ )صنذھی بولی پڑھبنب، تشقی دالنب اوس 

میں مزیذ تشمیم کشنب مقصود  ۱۷۹۲اصتعمبل( ایکٹ، 

 ہے جو اس طشح ہوگی؛

 عمل میں الیب جبئے گب:اس کو اس طشح 

( اس ایکٹ کو صنذھ )صنذھی بولی پڑھبنب، تشقی ۱۔ )۱

کہب جبئے  ۱۷۷۱دالنب اوس اصتعمبل( )تشمعم( ایکٹ، 

 گب۔

 (یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔۲)

۔صنذھ )صنذھی بولی پڑھبنب، تشقی دالنب اوس اصتعمبل( ۲

کی ریلی دفعہ  ۹اوس دفعہ  ۵کی دفعہ  ۱۷۹۲ایکٹ، 

میں، الفبظ ''اکیڈمیز اوس بوسڈ'' کے  (b)( کی شق ۲)

لیئے الفبظ اوس کبمب ''اتھبستی، اکیڈمیز یب بوسڈ'' کو 

 متببدل بنبیب جبئے گب۔

 

 
 

۔ صنذھ )صنذھی بولی پڑھبنب، تشقی دالنب اوس ۳

کو منضوخ کیب جبتب  ۱۷۷۱اصتعمبل( )تشمیم( آسڈیننش، 

 ہے۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت ایکٹ نوٹ: 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
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