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SIND ACT No.XIV OF 1972.
THE SIND (TEACHING, PROMOTION

AND USE OF SINDHI LANGUAGE)
(APPLICATION)ACT, 1972

ٽسنڌ  1972مجريه ، XIVنمبر اي
(عمل )سنڌي ۾ تعليم ان جي ترقي ۽  استعمال(سنڌ 

ٽ1972رائڻ بابت)  جو اي

(Contents)فھرست
تمھيد

(Preambles)
دفعات

(Sections)
توسيع ۽ شروعاتمختصر عنوان، .1
2.(Short Title and Commencement)
يو ويندو..3 و به امتيازي سلوڪ نه  لساني بنياد تي 

(No Discrimination on linguistic basis )
ٽ نمبر .4 رڻ، جيئن اردو سان II ،1972سنڌ قانون اي ي طرح الڳو  جو اھ

ري. امتيازي سلوڪ جو خاتمو 
(Applications of  Sindh Act II of 1972 to eliminate

discrimination against Urdu.)
ٽ نمبر .5 رڻ.يي منسوخجII ،1972سنڌ قانون اي

(Repeal of Sindh Ordinance XI of 1972)
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SIND ACT No.XIV OF 1972.
THE SIND (TEACHING, PROMOTION

AND USE OF SINDHI LANGUAGE)
(APPLICATION)ACT, 1972

ٽسنڌ  1972مجريه ، XIVنمبر اي
عمل ()استعمالسنڌي ۾ تعليم ان جي ترقي ۽ (سنڌ 

ٽ1972)رائڻ بابت جو اي
1972ڊسمبر 8

تمھيد
(Preambles)

ستان جي جيئن ته عارضي آئين اسالمي  جمھوريه پا
ل نمبر  ي تحت قومي ٻولي کي 2جي شق نمبر 267آر

قانون سازيَء رڻ بغير صوبائي قانون ساز ادارا متاثر
تحت قومي زبان سان گڏوگڏ صوبائي زبان ۾ به تعليم ۽ ان 

ن ٿا.ترقي ۽ استعمال بابت قدم کٹي سگھجي 
ھاڻ جيئن ته اردو ھڪ قومي ٻولي آھي ۽ ماٹھن جي 
ري ھي مناسب  ري ٿي ان  ثريت استعمال  مناسب ا
رڻ الِء ۽  سمجھيو ويو ته شڪ ۽ شبھن جو خاتمو 

رڻ الِء سنڌ  ٽوضاحتون  ۾ 1972مجريه IIنمبر اي
ئي وڃي .گنجائش پيدا 

ري قانون وڃي ٿو.جوڙيو پيو ھن طرح سان ان 
، مختصر عنوان

توسيع ۽ شروعات
(Short Title and
Commencement)

ٽ کي .1 سنڌ (سنڌي ۾ تعليم، ان جي ترقي ۽ ھن اي
رائڻ بابت()جو استعمال وارو 1972سال )عمل 

ٽ چيو ويندو. اي

ھن جي توسيع پوري سنڌ صوبي ۾ عمل ۾ آندي .2
ويندي.

دم الڳو ٿيندو..3 ھي ھ

و  لساني بنياد تي 
نه به امتيازي سلوڪ 

يو ويندو.
(No
Discrimination

)استعمالسنڌ (سنڌ ۾ تعليم ۽ ان جي ترقي ۽. ھاڻ جيئن ته2
رائڻ( ٽ1972بابت سال )عمل  رڻ واري اي جو الڳو 

رڻ جي 12جو مدو گھٽ ۾ گھٽ  سال ھوندو ۽ ان کي الڳو 
ئي 1972جوالئي 22شروعاتي تاريخ  .وينديکان تصور 

ري جي اھل يا سنڌ صوبي (الف) سول سروس يا سول نو
ندڙ عملدار م  ري جي سان۾  سول حيثيت تي  نو
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on linguistic
basis )

مقرري يا ترقيَء الِء سنڌي يا اردو زبان جي اھليت جي 
يو ويندو. و به امتيازي سلوڪ نه  بنياد تي 

و پھريان  و به ماٹھو جي و  ٽ جي يا (ب) اھ ھن اي
تائين صوبي سنڌ ۾ سول مالزم جي الڳو ٿيڻ جي تاريخ 

ندو ھجي ته ان کي  ري حيثيت سان مالزمت  ھن 
يو ويندو، ته ھو سڌي  ري مان برطرف نه  دم نو ي

ٻولي يا اردو کان ناواقف آھي.

سال IIسنڌ قانون 
ي 1972 جو اھ

رڻ  طرح الڳو 
جو اردو ٻولي سان 
امتيازي سلوڪ جو 

ري .خاتمو 
(Applications
of Sindh Act
II of 1972 to
eliminate
discrimination
against Urdu.)

Sindh Act II of(1972مجريهIIسنڌ قانون . 3
ي طرح الڳو ) 1972 جو اردو ٻولي جي ٿيندواھ

.ٿيندواستعمال جو منحرف نه 

XIآرڊيننس نمبر سنڌ 
جي 1972مجريه 

منسوخي
(Repeal of Sindh
Ordinance XI of
1972)

ٽھي.4 1972مجريه XIسنڌ  آرڊيننس ، اي
(Sindh Ordinance XI of 1972) کي منسوخ

ندو .

ٽ-نوٽ: وره ترجمو عام ماٹھن جو اي مذ
ورٽ ۾ استعمال  و  جي واقفيت الِء آھي جي

ري سگھجي. نٿو 


