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 4991ىجريَ  XXXIسٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XXXI OF 1994 

 4991 ايڪٽۿ )ترىيو( ٽرةيٌّهس سروس سٍڌ

THE SINDH SERVICE TRIBUNALS 

(AMENDMENT) ACT, 1994 

 ]4991جٍّري  41[

 4991سٍڌ سروس ٽرةيٌّهس ايڪٽۿ جًٍِ ذريعي  ايڪٽ

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي.

۾ ترىيو  4991سٍڌ سروس ٽرةيٌّهس ايڪٽۿ جيئً تَ 

 ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

سٍڌ سروس ٽرةيٌّهس )ترىيو( ( ًُ ايڪٽ کي 4)  .4

 سڏيّ ويٍدو. 4991ايڪٽۿ 

 ( ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.2)

 

۾ۿ جًٍِ کي  4991سٍڌ سروس ٽرةيٌّهس ايڪٽۿ  .2

 2ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم ايڪٽ سڏيّ ويٍدوۿ ان جي دفعَ 

 کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً شق شاىم ڪئي ويٍدي: (a)۾ۿ شق 

“(aa) “ًادارو ىطهب ُڪ ڪارپّريشً يا ” ڪارپّريش

جيڪّ ضّةائي كاٌّن سازي ذريعي جّڙيّ يا كائو ڪيّ 

 ”ويٍدو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

ىختطر عٍّان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي سٍڌ  4991

جي دفعَ  XVايڪٽ 

 جي ترىيو 2

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Act XV 

of 1973 
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کاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌيّن  D-3اڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ ڄ .1

 دفعات شاىم ڪيّن ويٍديّن:

. E-3“ )ڪارپّريشً جا ىالزم سرڪاري ىالزم ڄاتا ويٍدا(

جيستائيً ڪجَِ ڪًٍِ كاٌّن جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ سروس 

ڪيّ وڃي ٿّ ۽ پڌرو „ف ڪارپّريشً کي ضّةائي ىالزىت 

ىاڻِّ جي ڪارپّريشً ۾ عِدو رکٍدڙ ُر شخص سّاِء ان 

جيڪّ ڪارپّريشً ۾ ڊيپّٽيشً تي „ُيۿ ًُ ايڪٽ جي 

 ”.ىلطد الِء اًٌِ کي سرڪاري ىالزم ڄاتّ ويٍدو.

 )ڪارپّريشً جي ىالزم جي انتّيٰ ُيٺ ڪيس ختو ڪرڻ(

“3-F ڪارپّريشً ۾ عِدو رکٍدڙ ڪًٍِ شخص جي .

ىالزىت جي شرطً ۽ ضاةطً سان الڳاپيم ڪًٍِ عدانت ۾ 

ًۿ اپيهً ۽ درخّاستً کي سٍڌ انتّيٰ ُيٺ سيّرن ىلدى

جي شروعات کان  4991سروس ٽرةيٌّهس )ترىيو( ايڪٽۿ 

اڳ ختو ڪيّ ويٍدو: ةشرطيڪ اُڙي ىلدىيۿ اپيم يا 

درخّاست سان الڳاپيم ڌر ترىييي ايڪٽ جي شروعات جي 

تحت كائو ڪيم ٽرةيٌّم کي اپيم  1ٌّي ڏيًٍِ اٌدر دفعَ 

 ”.ڪٍدي.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪري سگِجي.

جي سٍڌ  4991

۾ دفعَ  XVايڪٽ 

3-E  3۽-F  ّج

 اضافّ

Insertion of 

sections 3-E 

and 3-F of 

Sindh Act XV 

of 1973 
 

 

 


