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 ۸۰۰۲هجزیہ  Iسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.I OF 2008 

 ۸۰۰۲ ایکٹ، )تزهین( کویشن سزوس پبلک سندھ
THE SINDH PUBLIC SERVICE COMMISSION 

(AMENDMENT) ACT, 2008 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۲کی دفعہ  XIکے سىذھ ایکٹ ومبش  ۱۱۹۱۔ ۲

Amendment of Section 2 of Sindh Act No.XI of 1989 
 کی تشمیم XIکے سىذھ ایکٹ ومبش  ۱۱۹۱۔ ۳

Amendment of Sindh Act No.XI of 1989 
 کی تشمیم ۴کی دفعہ  XIکے سىذھ ایکٹ ومبش  ۱۱۹۱۔ ۴

Amendment of Section 4 of Sindh Act No.XI of 1989 
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ایکٹ جس کی توسط سے سىذھ پبلک سشوس کمیشه 
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 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۱۹۱ایکٹ، 

میں  ۱۱۹۱سىذھ پبلک سشوس کمیشه ایکٹ، جیسب کہ 

 تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اس طشح ہوگی؛

 اس کو اس طشح عمل میں الیب جبئے گب:

( اس ایکٹ کو سىذھ پبلک سشوس کمیشه ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۳۳۹)تشمیم( ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

میں، جس  ۱۱۹۱۔ سىذھ پبلک سشوس کمیشه ایکٹ، ۲

کو اس کے بعذ بھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، اس 

 ختم کی جبئے گی۔ (bb)کی شق  ۲کی دفعہ 

 

 

 
 

۔ سبسے ایکٹ میں، لفظ ''گوسوش'' کے لیئے لفظ ۳

 ''حکومت'' متببدل ہوگب۔

 

 

 
 

( کے ۲کی ریلی دفعہ ) ۴ایکٹ کی دفعہ ۔ مزکوسي ۴

 لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:

( چیئشمیه یب میمبش پبوچ سبل کی واحذ مذت کے ۲'')

لیئے عہذي سکھے گب، اس تبسیخ سے جس سے اس 

وے عہذي سىبھبال ہو؛ بششطیکہ حکومت اپىے بیبن 

کشدي طشیقہ کبس کے تحت کمیشه کی دوببسي تشکیل 

ئشمیه اوس میمبشان کو تیس دن کش سکتی ہے اوس چی

کے عشصہ کے لیئے دوببسي مقشس کش سکتی ہے، اس 

 تبسیخ سے جب سے یہ ریلی دفعہ وبفز ہو۔''۔

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب

 
 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے سىذھ  ۱۱۹۱

کی  XIایکٹ ومبش 

 کی تشمیم ۲دفعہ 

Amendment of 

Section 2 of 

Sindh Act No.XI 

of 1989 
کے سىذھ  ۱۱۹۱

کی  XIایکٹ ومبش 

 تشمیم

Amendment of 

Sindh Act No.XI 

of 1989 
کے سىذھ  ۱۱۹۱

کی  XIایکٹ ومبش 

 کی تشمیم ۴دفعہ 

Amendment of 

Section 4 of 

Sindh Act No.XI 

of 1989 

 
 

 
 


