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2013 
 ۽ االئونسز جون)پگوارون، وزيرن جً سنڌ

 3102 ايڪٽ، )ترميم( مراعتون(

THE SINDH MINISTERS 

(SALARIES, ALLOWANCES 

AND PRIVILEGES) 

(AMENDMENT) ACT, 3102 
 

 ]3102پورين اپريل [

ايڪٽ جنون جً ذريعً سنڌ جً وزيرن جون 

 0791االئونسز ۽ مراعتون( ايڪٽ، )پگوارون، 

 ۾ ترميم ڪئً ويندي.

جيئن تى سنڌ جً وزيرن جون )پگوارون، 

۾ ترميم  0791االئونسز ۽ مراعتون( ايڪٽ، 

 ڪرڻ مقصود آهً؛

 جنون کً هن طرح ٺاهً نافذ ڪيو ويندو؛

( هن ايڪٽ کً سنڌ جً وزيرن جون 0) .0

)پگوارون، االئونسز ۽ مراعتون( 

 سڏيو ويندو؛ 3102)ترميم(ايڪٽ، 

 ( هًُء فً الفور نافذ ٿيندو.3)

ز ۽ سنڌ جً وزيرن جون )پگوارون، االئونس .3

کانپوِء  07دفعى  0791ايڪٽ،  (مراعتون

 جو اضافو ڪيو ويندو. 31هيٺين نئين دفعى 

ًٰ جً الِء مراعتون ۽  31” . وزيراعل

 “سوولتون...

عودي جً مدت پوري ٿيڻ تائين گوٽ ۾ 

ًٰ طورگوٽ چار سالن جً الِء ب وزيراعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمويد

 

 

مختصر عنوان اور  

 شروعات

Short title and 

commencement 

 

مجريى    VIIIسنڌ ايڪٽ 

جو  31۾ دفعى  0791

 اضافو

Addition of 

section 20 in 

Sindh Act No.VIII 

of 1975 
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رهڻ وارو شخص تاحيات هيٺين سوولتن ۽ 

 -مراعتن جوحقدارهوندو:

(i) سيڪڙو 91پگوار ۽ مراعتن جو  ماهوار 

(ii)  جو پرائيويٽ سيڪريٽري 09اسڪيل 

 )نامزد يا ان جً پاران مقرر ڪيل(؛

(iii)  اردلًجو هڪ  11اسڪيل 

 )نامزد يا ان جً پاران مقرر ڪيل(؛

(iv)  جو هڪ ڊرائيور 10اسڪيل 

 پاران مقرر ڪيل(؛ )نامزد يا ان

(v)  جو هڪ باورچً 10اسڪيل 

 ؛)نامزد يا ان جً پاران مقرر ڪيل(

(vi) جو هڪ مالً 10اسڪيل 

 )نامزد يا ان جً پاران مقرر ڪيل(؛

(vii)  جو هڪ سينيٽري ورڪر 10اسڪيل 

 )نامزد يا ان جً پاران مقرر ڪيل(؛

(viii) ًتاحيات پاليسً سيڪيورٽ 

(ix)  هزار ماليت جً لينڊ الئين ۽  01ماهوار

 سوولت موبائل فون

(x) ًبلٽ پروف ڪار. الءِ  ڇوى موينن ج 

 

 

عام ماڻون جي واقفيت الِء آهي نوٽ: ايڪٽ جو  مذڪوره ترجمو 

 جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگوجي.


