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 )تزمیم( بورڈ ٹیکنبالجی انفبرمیشن سندھ

 ۴۰۰۲ ایکٹ،

THE SINDH INFORMATION 

TECHNOLOGY BOARD 

(AMENDMENT) ACT, 2004 
 ]۲۰۰۲اکتوبش  ۱۱[

ایکٹ جظ کی توعط عے عىذھ اوفبسمیشه ٹیکىبالجی 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۲۰۰۲بوسڈ آسڈیىىظ، 

جیغب کہ عىذھ اوفبسمیشه ٹیکىبالجی بوسڈ آسڈیىىظ، 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط طشح  ۲۰۰۲

 ہوگی؛

 اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:

( اط ایکٹ کو عىذھ اوفبسمیشه ٹیکىبالجی بوسڈ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۰۰۲)تشمیم( ایکٹ، 

 فی الفوس وبفز ہوگب۔(یہ ۲)

 ۲۰۰۲۔ عىذھ اوفبسمیشه ٹیکىبالجی بوسڈ آسڈیىىظ، ۲

میں، جظ کو اط کے بعذ بھی مزکوسي آسڈیىىظ کہب 

 میں: ۲جبئے گب، اط کی دفعہ 

(i)  شق(c)  کے بعذ، مىذسجہ ریل وئی شق شبمل کی

 جبئے گی:

''(cc) :میمبش'' مطلب بوسڈ کب میمبش'' 

(ii)  شق(f)  میں، آخش میں آوے والے فل اعٹبپ کو

عیمی کوله عے تبذیل کیب جبئے گب اوس اط کے بعذ 

 مىذسجہ ریل وئی شق شبمل کی جبئے گی:

''(g)  وائیظ چیئشپشعه'' مطلب بوسڈ کب وائیظ''

 چیئشپشعه۔''۔
( کے ۱میں، ریلی دفعہ ) ۴۔مزکوسي آسڈیىىظ کی دفعہ ۳

 لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:

(بوسڈ مىذسجہ ریل پش ۱'')

 مشتمل ہوگب:
 

(i)چیئشپشعه عىذھ کب گوسوش 
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(ii) اوفبسمیشه اوس

ٹیکىبالجی واال وصیش یب 

اط کی غیش موجودگی 

میں وصیشاعلٰی کی طشف 

عے وبمضد کشدي کوئی 

 شخص

 وائیظ چیئشپشعه

(iii) گیبسي میمبش جه میں

عے کم اص کم پبوچ وجی 

عیکٹش میں عے حکومت 

عے مقشس کی طشف 

 کیئے جبئیں گے۔''

 

( ۲کی ریلی دفعہ ) ۵۔ مزکوسي آسڈیىىظ کی دفعہ ۲

 کے لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب: (a)میں، شق 

''(a)  اوفبسمیشه اوس ٹیکىبالجی کے اعتعمبل کو فشوغ

اوس تشقی دالوے اوس اط کی حکمت عملی قومی 

اوفبسمیشه ٹیکىبالجی پبلیغی کب طشیقہ اختیبس کشوب، 

 اگش کوئی ہو۔''۔

 
 

( کے ۲کی ریلی دفعہ ) ۷آسڈیىىظ کی دفعہ ۔ مزکوسي ۵

 لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:

اختیبس مبعوائے بوسڈ  ( چیئشپشعه اپىے کوئی بھی۲'')

کے اختیبسات کے کغی بھی بوسڈ کے عملذاس کے 

 حوالے کش عکتب ہے۔''۔

عىذھ اوفبسمیشه ٹیکىبالجی بوسڈ )تشمیم( آسڈیىىظ، ۔۶

 کو مىغوخ کیب جبتب ہے۔ ۲۰۰۳

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  ایکٹ نوٹ: 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب

Sindh 

Ordinance 

No.III of 2002 
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Amendment of 
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