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 ۴۹۹۱هجزیہ  XXXIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.XXXI OF 

1994 

 ایکٹ، )تزهین( ٹزبیونلس سزوس سندھ

۴۹۹۱ 

THE SINDH SERVICE TRIBUNALS 

(AMENDMENT) ACT, 1994 

 ]۱۷۷۱جٌوسی  ۱۱[
ایکٹ جس کی توسظ سے سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۷۹۳ایکٹ، 

هیں  ۱۷۹۳جیسب کہ سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس ایکٹ، 

 تشهین کشًب هقصود ہے، جو اس طشح ہوگی؛

 اس کو اس طشح عول هیں الیب جبئے گب:

( اس ایکٹ کو سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس )تشهین( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۷۱ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)
 

هیں، جس کو  ۱۷۹۳سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس ایکٹ، ۔ ۲

 ۲اس کے بعذ بھی ایکٹ کہب جبئے گب، اس کی دفعہ 

کے بعذ هٌذسجہ ریل ًئی شق شبهل کی  (a)هیں، شق 

 جبئے گی:

''(aa)  ٍکبسپوسیشي'' هطلب ایک کبسپوسیشي یب اداس''

جو صوببئی قبًوى سبصی کے رسیعے بٌبیب یب قبئن کیب 

 جبئے گب۔''

 

کے بعذ، هٌذسجہ  D-3سٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۔ هزکو۳

 ریل ًئی دفعبت شبهل کی جبئیں گے:

)کبرپوریشن کے هالسم سزکبری هالسم سوجھے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے سٌذھ  ۱۷۹۳

 ۲کی دفعہ  XVایکٹ 

 کی تشهین

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Act XV of 

1973 
کے سٌذھ  ۱۷۹۳

هیں دفعہ  XVایکٹ 

3-E  3اوس-F  کب

 اضبفہ
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جب تک کچھ کسی قبًوى کے ۔ E-3'' جبئیں گے(

هتضبد ًہ ہو، سشوس آف کبسپوسیشي کو صوببئی 

جبتب ہے اوس کبسپوسیشي هیں عہذٍ  قشاس دیبهالصهت 

سکھٌے واال ہش شخص عالوٍ اس شخص کے جو 

کبسپوسیشي هیں ڈیپوٹیشي پش ہے، اس ایکٹ کے 

هقصذ کے لیئے اى کو سشکبسی هالصم سوجھب جبئے 

 گب۔''۔

)کبرپوریشن کے هالسم کے التوٰی هیں کیسوں کو ختن 

۔ کبسپوسیشي هیں عہذٍ سکھٌے والے کسی F-3'' کزنب(

ص کی هالصهت کے ششائظ و ضوابظ سے هتعلقہ شخ

کسی عذالت هیں التوٰی هیں سبسے هقذهوں، اپیلوں اوس 

دسخواستوں کو سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس )تشهین( ایکٹ، 

کی ششوعبت سے پہلے ختن کیب جبئے گب:  ۱۷۷۱

بششطیکہ ایسے هقذهہ، اپیل یب دسخواست سے هتعلقہ 

وں کے فشیق تشهیوی ایکٹ کی ششوعبت کے ًوے دً

کے تحت قبئن کشدٍ ٹشبیوًل کو اپیل کشے  ۳اًذس دفعہ 

 گب۔''۔

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

Insertion of 

sections 3-E 

and 3-F of 

Sindh Act XV of 

1973 

 


