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 ۵۰۰۲مجزیہ  IIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.II OF 2005 

 ایجوکیشن سیکنڈری اینڈ انٹزمیڈیٹ آف بورڈس سندھ

 ۵۰۰۲ ایکٹ، )تزمیم(

THE SINDH BOARDS OF INTERMEDIATE 

AND SECONDARY EDUCATION 

(AMENDMENT) ACT, 2005 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۲کی فعہ  VIکے صىذھ آسڈیىىش  ۱۷۹۲۔ ۲

Amendment of Section 2 of Sindh Ordinance VI of 1972 
 کی تشمیم ۳کی فعہ  VIکے صىذھ آسڈیىىش  ۱۷۹۲۔ ۳

Amendment of Section 3 of Sindh Ordinance VI of 1972 
 کی تشمیم ۴کی فعہ  VIکے صىذھ آسڈیىىش  ۱۷۹۲۔ ۴

Amendment of Section 4 of Sindh Ordinance VI of 1972 
 کے شیڈول کی تشمیم VIکے صىذھ آسڈیىىش  ۱۷۹۲۔ ۵

Amendment of Schedule to Sindh Ordinance VI of 1972 
 ۔ مىضوخی۶

Repeal 
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 اینڈ انٹزمیڈیٹ آف بورڈس سندھ

 ایکٹ، )تزمیم( ایجوکیشن سیکنڈری

۵۰۰۲ 

THE SINDH BOARDS OF 

INTERMEDIATE AND 

SECONDARY EDUCATION 

(AMENDMENT) ACT, 2005 
 ]۲۰۰۵جوالئی  ۶[

صے صىذھ بوسڈس آف اوٹشمیڈیٹ  ایکٹ جش کی توصط

میں تشمیم  ۱۷۹۲ایىڈ صیکىڈسی ایجوکیشه آسڈیىىش، 

 کی جبئے گی۔

جیضب کہ صىذھ بوسڈس آف اوٹشمیڈیٹ ایىڈ صیکىڈسی 

میں تشمیم کشوب مقصود  ۱۷۹۲ایجوکیشه آسڈیىىش، 

 ہے، جو اس طشح ہوگی؛

 اس کو اس طشح عمل میں الیب جبئے گب:

بوسڈس آف اوٹشمیڈیٹ ایىڈ ( اس ایکٹ کو صىذھ ۱۔ )۱

کہب جبئے  ۲۰۰۵صیکىڈسی ایجوکیشه )تشمیم( ایکٹ، 

 گب۔

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

۔صىذھ بوسڈس آف اوٹشمیڈیٹ ایىڈ صیکىڈسی ۲

میں،  جش کو اس کے بعذ بھی  ۱۷۹۲ایجوکیشه، 

کی شق  ۲اس کی دفعہ مزکوسي آسڈیىىش کہب جبئے گب، 

(u)  بوسڈ'' کے لیئے میں، الفبظ ''حیذسآببد میں

''حیذسآببد اوس میشپوس خبص میں بوسڈ'' متببدل ہوں 

 گے۔

 

( ۱کی ریلی دفعہ ) ۳مزکوسي آسڈیىىش کی دفعہ ۔ ۳

 میں:

(i)  شق(c)  میں، آخش میں آوے واال لفظ

 ''اوس'' ختم کیب جبئے گب؛

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  (Preamble)تمہیذ

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے صىذھ  ۱۷۹۲

کی فعہ  VIآسڈیىىش 

 کی تشمیم ۲

Amendment of 

Section 2 of 

Sindh 

Ordinance VI of 

1972 
کے صىذھ  ۱۷۹۲
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(ii)  شق(d)  میں، آخش میں آوے والے فل

اصٹبپ کو صیمی کوله صے تبذیل کیب 

جبئے گب اوس لفظ ''اوس'' کو متببدل بىبیب 

جبئے گب اوس اس کے بعذ مىذسجہ ریل 

 طشیقے صے اضبفہ کیب جبئے گب:

''(e)  میشپشخبص میں، ایک بوسڈ جش کو بوسڈ آف

اوٹشمیڈیٹ ایىڈ صیکىڈسی ایجوکیشه میشپوسخبص کہب 

 ''۔جبئے گب۔

( کی ۱کی ریلی دفعہ ) ۴۔مزکوسي آسڈیىىش کی دفعہ ۴

 میں: (iii)شق 

(i)  ریلی شق(d)  آخش میں آوے واال لفظ ''اوس'' ختم کیب

 جبئے گب؛

(ii) شق(e)  میں، آخش میں آوے والے فل اصٹبپ کو

صیمی کوله صے تبذیل کیب جبئے گب اوس لفظ ''اوس'' کو 

متببدل بىبیب جبئے گب اوس اس کے بعذ مىذسجہ ریل 

 طشیقے صے اضبفہ کیب جبئے گب:

''(f)  بوسڈ آف اوٹشمیڈیٹ ایىڈ صیکىڈسی ایجوکیشه

 میشپوسخبس، ایگزیکٹو ڈصٹشکٹ آفیضش ایجوکیشه۔''

۔مزکوسي آسڈیىىش کے شیڈول میں، لفظ ''حیذسآببد'' ۵

جہبں بھی آئے، الفبظ ''حیذسآببد یب میشپوسخبس'' متببدل 

 ہوں گے۔

 

 

 
 

۔ صىذھ بوسڈس آف اوٹشمیڈیٹ ایىڈ صیکشیٹشی ۶

مىضوخ  کیب  جبتب  ۲۰۰۴ایجوکیشه )تشمیم( آسڈیىىش، 

 ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب کے 

 سکتب

کی فعہ  VIآسڈیىىش 

 کی تشمیم ۳

Amendment of 

Section 3 of 

Sindh 

Ordinance VI of 

1972 
 
 

کے صىذھ  ۱۷۹۲

کی فعہ  VIآسڈیىىش 

 کی تشمیم ۴

Amendment of 

Section 4 of 

Sindh 

Ordinance VI of 

1972 
 

 

کے صىذھ  ۱۷۹۲

کے  VIآسڈیىىش 

 شیڈول کی تشمیم

Amendment of 

Schedule to 

Sindh 

Ordinance VI of 

1972 
 مىضوخی

Repeal 

 


