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THE SINDH CIVIL
SERVANTS
(REGULARIZATION OF
ABSORPTION) ACT, 2011
] 15جىى [2111
ايڪٽ جٌهي شريعي حڪىهت جي هرتلف کبتي ۾
سرڪبري هالزهت ۾ ضن ڪيل ڪجهه هالزهي جي
هالزهت کي هستقل ڪيى ويٌسو؛
جيئي ته عىاهي هفبزى وٽبى حڪىهت جي هرتلف کبتي ۾
سرڪبري هالزهت ۾ ضن ڪيل ڪجهه هالزهي جي
هالزهت کي هستقل ڪرڻ ضروري ٿي پيى آهي ،جيڪى
هي ريت هىًسو؛
اى کي هي ريت عول ۾ آًسو ويٌسو:
)1(.1هي ايڪٽ کي سٌڌ سرڪبري هالزم (ضن ڪيلي
جي هستقلي) ايڪٽ 2111 ،سڏيى ويٌسو.
()2اهى فىري طىر الڳى ٿيٌسو.
)1(.2هي ايڪٽ ۾ ،جيستبئيي ڪجهه هضوىى ۽ هفهىم
جي هتضبز ًه هجي ،تيستبئيي:
)“(aضن ڪرڻ” هطلب ۽ جٌهي ۾ شبهل آهي وفبقي
حڪىهت ،حڪىهت ،ڪبرپىريشي ،ڪبئىًسل،
قبًىًسبز ببڊي يب وفبقي حڪىهت يب حڪىهت طرفبى
قبئن ڪيل يب ضببطي هيٺ ڪٌهي اٿبرٽي جي ڪٌهي
هالزم جى ضن ٿيڻ؛
)“(bحڪىهت” هطلب سٌڌ حڪىهت؛ ۽
)“(cعهسو” هطلب حڪىهت طرفبى هٌظىر ڪيل ڪى
به عهسو ڪٌهي به گريڊ ۾ ۽ صىبي جي هعبهلي سبى
الڳبپيل ڪٌهي به هىجىز گروپ يب ڪيڊر ۾.
)1(.3جيستبئيي ڪجهه سٌڌ سرڪبري هالزم ايڪٽ،
 1793يب اى تحت جىڙيل قبعسى ،يب ڪٌهي ڊڪري،
حڪن يب عسالتي فيصلي جي هتضبز ًه هجي ،صىبي جي
هعبهلي سبى الڳبپيل ڪٌهي عهسي تي سرڪبري هالزم
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طىر ضن ڪيل هالزم ۽ هي ايڪٽ جي شروعبت واري
تبريد تي يب اى کبى اڳ اهڙو عهسو رکڻ ،اى جي ضن
ٿيڻ واري تبريد کبى اى عهسي تي هستقل بٌيبزى تي هىثر هٌسىذي
Repealed
ًوىًي ضن ٿيل سوجهيى ويٌسو.
()2حڪىهت ۾ ڪٌهي هسبوي عهسي تي ضن ڪيل
سرڪبري هالزم ،اى جي سيٌيبرٽي طئي ڪرڻ جي
هقصس ال ِء ،اى جي ضن ٿيڻ کبى اڳ رکيل هسبوي عهسي
تي سٌسس هستقل هالزهت جى فبئسو ڏًى ويٌسو.
 .4سٌڌ سرڪبري هالزم (ضن ڪيلي جي هستقلي)
آرڊيٌٌس 2111 ،کي هٌسىخ ڪيى وڃي ٿى.
نٌٽ :ايڪٽ جٌ هذڪٌره تزجوٌ عام هاڻين جي ًاقفيت
ال ِء آىي جيڪٌ ڪٌرٽ ۾ استعوال نٿٌ ڪزي سگيجي.
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