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شٍڌايڪٽ ٌيتر  IIIىجريَ 7972
SINDH ACT NO.III OF 1972
شٍڌ جي وزيرن جّن (پگِارونۿ وعيفا ۽ شِّنتّن)
ايڪٽۿ 7972
THE SINDH MINSTERS
(SALARIES, ALLOWANCES AND
PRIVILEGES) ACT, 1972
] 78جّالِء [7972
ايڪٽ جًٍِ ذريعي وزيراعهيٰ ۽ وزيرن کي پگِارونۿ وعيفا ۽
شِّنتّن فراُو ڪيّن ويٍديّن.

جيئً تَ عارضي “ئيً اشالىي جيِّريَ پاڪصتان “رٽيڪم تيِيد )(Preamble
714جي طق ( )9جي ىطاةق وزيراعهيٰ ۽ وزيرن کي پگِارونۿ
وعيفا ۽ ىراعات فراُو ڪيّن ويٍديّنۿ جيڪي كاٌّن ۾ طئي
ڪيّن ويٍديّن ܀
۽ جيئً تَ وزيراعهيٰ ۽ وزيرن جّن پگِارونۿ وعيفا ۽ ىراعات
طئي ڪرڻ ضروري ٿي پيّ “ُيۿ جيڪّ ًُ ريت ٌُّدو.
جًٍِ کي ًُ ريت الڳّ ڪيّ ويٍدو:
 ًُ )7( .7ايڪٽ کي شٍڌ جي وزيرن جّن (پگِارونۿ ىختػر عٍّان ۽
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وعيفا ۽ شِّنتّن) ايڪٽۿ  7972چيّ ويٍدو.

طروعات

(ُ )2ي فّري طّر ٌافذ انعيم ٌُّدو ۽ ُ27يً اپريم Short title and 7972
commencement

کان الڳّ ٿيٍدو.

 ًُ .2ايڪٽ ۾ جيصتائيً ىفِّم تلاضا ىّجب ڪجَِ وغفّن
ٻيّ ٌَ ُجيۿ ُيٺيً اعِارن جي ىعٍيٰ ترتيب وار ڏٌي
وئي “ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي:
()a

‚“ئيً‛ جي ىعٍيٰ عارضي “ئيً اشالىي جيِّريَ
پاڪصتانۿ

(‚ )bخاٌدان‛ جي ىعٍيٰ گِر واريۿ شڳا ۽ ويڳا ٻاري
جيڪي گڎ رٍُدا ُجً ۽ وزير تي ڀاڙيٍدا ُجً܀
()c

‛خڪّىت‛ جي ىعٍيٰ شٍڌ خڪّىت܀

(‚ )dجڳَِ جي ٌغرداري‛ جي ىعٍيٰ رُائض شان الڳاپيم
ىلاىي اگًِ ۾ ادائگي ۽ ٽيڪس ۽ ةجهي ۽ پاڻي
جي ادائگي
()e

‚وزيراعهيٰ‛ جي ىعٍيٰ “ئيً جي “رٽيڪم 714
تدت غّةي شٍڌ الِء ىلرر ڪيم وزيراعهيٰ܀

( )f

‚وزير‛ جي ىعٍيٰ “ئيً جي “رٽيڪم  714تدت
غّةي شٍڌ الِء ىلرر ڪيم وزير܀

(‚ )gشرڪاري رُائظگاَُ‛ جي ىعٍيٰ وكت ةَ وكت وزير
جي اشتعيال جي الِء ىخػّص ڪيم جڳَِۿ جًٍِ
۾ طاىم “ًُ عيهي جا ڪّارٽر ۽ ٻيّن الڳاپيم
عيارتّن ۽ رُائض جا ةاغ.
( )2اُي نفظ ۽ اعِار جيڪي ًُ ايڪٽ ۾ اشتعيال ڪيا
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Definitions

ويا “ًُ ۽ اًٌِ کي ىعٍيٰ ٌاُي ڏٌي وئي تَ اًٌِ جي ىعٍيٰ
اُا ورتي ويٍدي جيڪا “ئيً ۾ ڏٌي وئي “ُي.
 .3وزيراعهيٰ جي پگِار ٽي ُزار رپيا ىاُّار ٌُّدي .ٻيً
وزيرن جي ىاُّار پگِار ٻَ ُزار پٍج شئّ رپيا ٌُّدي.

پگِار
Salary

 )7( .4وزيراعهيٰ ۽ ُر وزير کي پٍٍِجي عام رُائض گاَُ “فيس شٍڀانڻ ۽
کان شرڪاري عِدي تي “فيس اچڻ ۽ شرڪاري عِدي “فيس ڇڎڻ تي
کان پٍٍِجي عام رُائض گاَُ تي “فيس ڇڎڻ الِء وكت وعيفّ
ُيٺيً طريلي جّ خلدار ٌُّدو:
( )aاغم شفر جّ خرچ پٍٍِجي ۽ پٍٍِجي خاٌدان جي Allowances on
taking up and

الِء

( )bريم گاڏي جي ُيٺيً درجي جي شفر الِء  2عدد ذاتي laying down the
office
ىالزم کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدا ۽
()c

گِريهّ شاىان جي ٌلم و خرڪت جي الِء جيڪا
ُڪ شئّ ويَِ ىڻ کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ شفري خرچ
جيڪّ ةذريعَ ىال ةردار گاڏي يا ٻيً ڪرافٽ
(ُّائي جِاز کاٌصّاِء) ۽ ذاتي ڪارۿ جيڪڎًُ
ُجي.

( )2شفر يا شّاري جي ڪا ةَ دعّيٰ “فيس شٍڀانڻ يا “فيس
ڇڎڻ جي ڇَِ ىِيًٍ کاٌپِّء ٌَ ڪري شگِجيۿ جيئً
غّرتدال ُجي.
 .5وزيراعهيٰ ىػارفي خرچ جّ وعيفّ ُ 2زار رپيا ىاُّار ۽ ىػارفي خرچ
ُر وزير ىػارفي خرچ جّ وعيفّ پٍج شئّ رپيا ىاُّار
Sumptuary
وغّل ڪٍدو.
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Allowance
 .6وزيراعهيٰ ۽ ُر وزير شرڪاري خرچ تي ُڪ ڪار
رکڻ جا ىصتدق ٌُّدا.

شّاري
Transport

 )7( .7وزيراعهيٰ کي شرڪاري رُائض خڪّىت طرفان

شرڪاري رُائظگاَُ

فراُو ڪئي ويٍدي جًٍِ جي “رائض جي كييت Official 25
ُزار کان وڌيڪ ٌَ ُجڻ گِرجي ۽ ايئً ُر وزير الِء Residence
كييت ُ 21زار رپيً کان وڌيڪ ٌَ ُجي .ان ۾ فراُو
ڪيم فرٌيچر ۾ طاىم ٌُّدا ڪارپيٽس ۽ ُڪ
ريفريجريٽر پر ٻي ڪا گِر جي اشتعيال جي طئي ٌَ
ٌُّديۿ رُائظگاَُ ۾ ٻَ ةيڊ روىز ايئر ڪٍڊيظٍڊ ٌُّدا.
( )2جيڪڎًُ “فيس شٍڀانڻ وكتۿ ڪا شرڪاري
رُائظگاَُ خاني ٌَ “ُيۿ وزيراعهيٰ يا وزير کي خڪّىت
طرفان اُڏي رُائظگاَُ ىِيا ڪرڻ تائيً شٍدس ۽ شٍدس
ڪٽٍب جي الِء ان جّ اغم خرچ ىِيا ڪيّ ويٍدو وڌ ۾ وڌ
ُ 2زار رپيا ىاُّار جي خصاب شان ٌُّدو.
( )3جڎًُ وزيراعهيٰ يا ڪّ ٻيّ وزير پٍٍِجي ذاتي گِر ۾
رُڻ جي پصٍد ڪري ٿّۿ تَ کيس پٍدرًٌِ شئّ رپيا ىاُّار
ادا ڪيا ويٍدا ۽ شٍدس ىيٍٽيٍٍس جا خرچ کٍيا ويٍدا.
 ًُ )7( .8کاٌپِّء پيدا ڪيم گٍجائظً ىّجبۿ وزيراعهيٰ
يا ٻيّ وزيرۿ شرڪاري ڊيّٽي تي ىصافري دوران ان شان
پِريً گريڊ جي عيهدار طّر ورتاُء ڪيّ ويٍدو.
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پاڪصتان ۾ شفر جّ
وعيفّ
Travelling

for

allowance

in
Pakistan
( )2وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ ڊيّٽي دوران عّاىي ىفاد ۾
جيڪڎًُ ُّائي شفر جي گِر ڪري ٿّۿ تَ کيس ُيٺيّن
شِّنتّن ڏٌيّن ويٍديّن:
) (aاڪاٌاىي ڪالس جّ ُڪ شٍگم ُّائي ڀاڙو܀
)ُ (bڪ ُزار پائٌّڊ تائيً ذاتي شاىان کڻڻ جي كييتۿ
ايئر ڪيپٍي پاران ڏٌي ويٍدڙ ىفت االئٌّس کان عالوه܀
) (cدرخّاشت تيۿ خڪّىتي خرچ تيۿ جيڪڎًُ عّاىي
ىفاد ۾ شيجِيۿ پاڪصتان ايئرفّرس جّ جِاز يا
خڪّىت جّ ُڪ جِازۿ دشتياب ُئڻ جي غّرت ۾
ىرڪزي خڪّىت يا غّةائي خڪّىت طرفان جّڙيم
كاعدن ىّجبۿ جيئً غّرتدال ُجيۿ وٺي شگِي ٿّ܀
) (dڪيرطم جِاز يا درخّاشت تي فراُو ڪيم جِاز ۾
پٍٍِجي گِرواري کي گڎ کڻي شگِي ٿّۿ ةظرطيڪ ڪّ ةَ
غير شرڪاري ىاڻِّ ةچاَء واري وزارت کان اڳّاٽ اجازت
کاٌصّاِء ايئرفّرس جي جِاز ۾ شفر ٌَ ڪري شگٍِدو.
) (eريم يا اشٽيير جي ُيٺيً درجي ۾ شفر جي كييت
جيڪا ٻً ىالزىً کان وڌيڪ ٌَ ُجي.
) (fريم يا اشٽيير ذريعي ٽي ىڻ ذاتي شاىان کڻڻ جي كييت
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touring

) (gشٍدس اٌظّرٌس طّر ُّائي شفر الِء خرچ فراُو ڪيّ
ويٍدو جيڪّ ُڪ نک رپيً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدو.
ٌّٽ :جتي ىٍاشب ُجيۿ وزيراعهيٰ يا ٻيّ وزير واپيصي
جّن ُّائي شفر جّن ٽڪيٽّن پاڻ خريد ڪٍدو.
( )3وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ جڎًُ ڊيّٽي دوران ريم تي
شفر ڪٍدا تَ کيً ُيٺيّن شِّنتّن فراُو ڪيّن
ويٍديّن:
) (aشرڪاري خرچ تي خاغم ڪٍدو:
)ُ (iڪ عام فرشٽ ڪو شيڪٍڊ ڪالس ڪيريج يا
ُڪ ‘اي’ ڪالس ٽّئرشٽ ڪارۿ يا جيڪڎًُ ‘اي’
ڪالس ٽّئرشٽ ڪار دشتياب ٌَ “ُي تَۿ ُڪ ‘ةي’
ڪالس ٽّئرشٽ ڪار܀
) (iiجيڪڎًُ ىٿي ( )i۾ ڄاڻايم گاڏيّن دشتياب ٌَ “ًُ يا
اًٌِ جي گِر ٌَ ٿي ڪئي وڃيۿ تَ پِّء ُڪ عام رواجي چار
ةرٿ وارو فرشٽ ڪالس ڪيپارٽييٍٽ يا ٻً ةرٿ وارو
ايئر ڪٍڊيظٍڊ (ڪّپ) فراُو ڪيّ ويٍدو܀
) (bپٍٍِجي خاٌدان جا ڀاتي ةٍا ڀاڙي جي پاڻ شان گڎ کڻي
شگِي ٿّ پر اًٌِ جّ اٌگ پٍج کان وڌيڪ ٌَ ُئڻ گِرجيۿ
جڎًُ درخّاشت ڪيم ريهّي ڪيپارٽييٍٽ يا شيهّن ۾
شفر ڪري رُيّ ُجي.
)ُ (cيٺيً درجي ۾ ٻً کان وڌيڪ ذاتي ىالزم ٌٿّ کڻي
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شگِي.
) (dجڎًُ ڪًٍِ ريهّي ڪيپارٽييٍٽ ۾ شفر ڪري
رُيّ ُجي تَ ٽي ىڻ تائيً ذاتي شاىان کڻي شگٍِدو يا
درخّاشت ڪيم ريهّي شيهّن ۾ شفر الِء ڇَِ ىڻ تائيً
کڻي شگِي ٿّ.
ٌّٽ :وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ ىٿي ڄاڻايم طريلي ىّجب
ريزرو ڪرايم اڪّىّڊيظً تدتۿ شفر طروع ڪرڻ کان
اڳ شٽيظً جي اشٽيظً ىاشٽر کان خاغم ڪيم ريزروڊ
اڪّىّڊيظً فارم تي گڎ شفر ڪٍدڙن جّ اٌگ ۽ اًٌِ جي
ٽڪيٽً جا تفػيم فراُو ڪٍدوۿ جتان کيس شفر جي
طروعات ڪرڻي “ُي.
( )4وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ ڊيّٽي دوران اشٽيير يا الٌچ
ذريعي شفر دوران کيس ُيٺيّن شِّنتّن فراُو ڪيّن
ويٍديّن:
) (aشٍدس الِء اغم ٽڪيٽ جّ ڀاڙو
) (bپاڻ شان گڎ ُيٺيً درجي ۾ ٻً کان وڌيڪ ذاتي ىالزم
ٌَ کڻي شگٍِدو܀ ۽
) (cٽي ىڻ تائيً ذاتي شاىان کڻي شگٍِدو.
( )5وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ ڊيّٽي دوران روڊ رشتي
ىصافري تيۿ اًٌِ جڳًِ وچ ۾ۿ جيڪي ريهّي ذريعي
ڳٍڍيم ٌَ ُجًۿ يا جيڪڎًُ ڳٍڍيم ُجً تَ ُّ پاڻ اُڏي
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چٌّڊ ڪري ٿّۿ ذيهي دفعَ ( )3يا ()4جي ڏٌم ىراعتً کي
خاغم ٌٿّ ڪريۿ جتي ىصافري ُڪ اُڏي گاڏي ذريعي
ڪئي وڃي جيڪا شرڪار جي ُٿ ُيٺ يا شرڪار جي
ىهڪيت ٌَ ُجي تَ:
) (aىصافري جّ االئٌّس پٍجِتر پئصا في ىيم جي خصاب
شان پٍٍِجي الِء روڊ رشتي܀ ۽
) (bخليلي خرچ شّاري جا:
) (iٻَ ٌجي ىالزم܀ ۽
) (iiشٍدس شيّرو ذاتي شاىانۿ ةظيّل شفر دوران کٍيم
ضروري طيً جي.
 )7( .9وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ ڊيّٽي دوران ُّائي شفر

ُّائي رشتي شفر

ڪري رُيا ُجًۿ طيڊونڊ يا ان طيڊونڊ (ةظيّل ڪًٍِ ةَ Journey by Air
كصو جي خڪّىت جي ذاتي ُّائي جِاز ۾) ان دوران
ُّائي خادثي جي ٌتيجي ۾ فّت ٿي وڃً يا زخيي ٿيً تَۿ
خڪّىت وارث يا وارثً کي ذيهي دفعَ ( )2تدت ُڪ نک
پٍجّيَِ ُزار رپيا فّتگي جي غّرت ۾ فراُو ڪٍديۿ ۽
اُّ ىعاضّ جيڪّ خڪّىت طرفان طئي ڪيّ ويّ ٌُّدوۿ
ان شان گڎ زخيي ٿيڻ جي غّرت ۾ اٌظّرٌس ڪيپٍيز
پاران اُڏي غّرت ۾ طئي ڪيم رعايتً ىّجب ىعاوضّ
ڏٌّ ويٍدو.
( )2زخيي ٿيڻ جي غّرت ۾ وزيراعهيٰ يا ٻئي ڪًٍِ وزير
کي ىعاوضّ فراُو ڪيّ ويٍدوۿ جيئً ةَ غّرتدال ُجي ۽
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فّتگي جي غّرت ۾ۿ اُڏي رڪً يا رڪًٍ جي ڪٽٍبۿ
يا (جيڪڎًُ اُڏو ڪّ رڪً ٌاُي)ۿ ڪّ ٻيّ طخع يا
طخػيتّن جيڪي شٍدس طرفان ٌاىزد ڪيّن ويّن
ُجًۿ ۽ شٍدس وارثً جي اُڏي غير ىّجّدگي جي غّرت
۾.
( )3ذيهي دفعَ ( )2تدت ُڪ ٌاىزدگي ڪئي ويٍديۿ يا
ٌّٽيس جي ذريعي يا ان ۾ تتديهي ڪئي ويٍدي جًٍِ تي
وزيراعهيٰ يا ڪًٍِ ٻئي وزير کان غديح ٌُّدي ۽ اُّ
ڪيپٽرونر شٍڌ ڏاًٌِ اىاڻيّ ويٍدو.

ريم رشتي شفر

.71وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ ڊيّٽي دوران ىصافري تيۿ
کيً كيام دوران پٍجاَُ رپيا روزاٌّ االئٌّس طّر فراُو
ڪيّ ويٍدو܀
ةظرطيڪ:
كيام واري جڳَِ جي غّرت ۾ۿ ڊيهي االئٌّس جّ اڌ ڏٌّ
ويٍدو:
)(iپِچڻ واري ڏيًٍِۿ
)(iiڇڎڻ واري ڏيًٍِۿ ۽
)(iiiپِچڻ واري ڏيًٍِ ۽ ڇڎڻ واري ڏيًٍِ جيڪڎًُ
وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزير شاڳئي ڏيًٍِ پِچي ٿّ ۽ شاڳئي
ڏيًٍِ وڃي ٿّ܀
)(bجيڪڎًُ شفر دوران اُڏو كيام ڏًُ ڏيًٍِ کان وڌي
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ٿّ تَ روزاٌّ االئٌّس ًُ ريت ٌُّدو:
) (iپِريً ڏًُ ڏيًٍِ دوران ىڪيم ريٽ تي فراُو ڪيّ
ويٍدوۿ
) (iiٻيً ويًِ ڏيًٍِ الِء يا ان جي خػي تي ىڪيم ريٽ
جّ ٽي ڀاڱي چار خػّ فراُو ڪيّ ويٍدوۿ ۽
) (iiiةاكي رُيم عرغي الِء ىڪيم ريٽ جّ اڌ خػّ فراُو
ڪيّ ويٍدو.
وضاخت :شفر دوران كيام الڳيتّ شيجِيّ ويٍدو جيصتائيً
شتً راتيً جي غير خاضري شان رخٍّ ٌَ ٿّ ٿئي جيڪّ
كيام واري جاِء کان  5ىيهً جي ىفاغهي تي ُجي.
.77وزيراعهيٰ يا ٻيّ ُر وزيرۿ پاڪصتان کان ٻاُر ڊيّٽي تي اشٽيير يا الٌچ رشتي
شفر ڪري ٿّ تَ اُڏيّن شِّنتّن ڏٌيّن ويٍديّن شفر
جيئً خڪّىت طرفان ةيان ڪيّن ويّن ُجً.

by

Journey

or

Steamer

Launch
.72وزيراعهيٰ ًُ ايڪٽ جي ڪجَِ ىتضاد ٌَ ُجي تَۿ روڊ رشتي شفر
اُڏي خرچ شان ٌّازيّ ويٍدو جيڪّ شياخت دوران ُّ
Journey
ڪٍدو جيئً ًُ ايڪٽ جي ٻيً گٍجائظً ۾ ڄاڻايّ by
Road

ويّ “ُي.

ُّائي خادثي جي
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.73وزيراعهيٰ يا ٻيّ وزيرۿ ًُ ايڪٽ تدت ىهٍدڙ ىصافري ٌتيجي ۾ اىداد
جي االئٌّس جي ىلػد الِء پٍٍِجا ڪٍٽرونٍگ “فيصر
پاڻ ٌُّدا.

Compensation
in case of Air
Accident

.74وزيراعهيٰ يا ُر ٻيّ وزيرۿ اًٌِ کي اشپيظم ىيڊيڪم كيام دوران روزاٌّ
اٽيٍڊٌس رونسۿ  7951تدت طتي شِّنتّن فراُو وعيفّ
ڪيّن ويٍديّن :ةظرطيڪ ُّ ۽ شٍدس ڪٽٍب کي
طتي شِّنتّن اًٌِ جي رُائظگاَُ تي خاغم ڪرڻ
جّ اُم ُجي.

Daily
allowances
during halt

 .75غير خاضري جي ىّڪم وزيراعهيٰ کي گّرٌر طرفان ۽
وزير کي وزيراعهيٰ طرفانۿ ُڪ وكت يا وكت ةّكت ڏٌي

ٻاُريً ىهڪ شفر جّ
ىعاوضّ

ويٍديۿ غدت جي شهصهي يا ٌجي ىعاىهً جي غّرت ۾ۿ Travelling
ُڪ عرغي الِء جيڪّ شٍدس “فيس جي ىدي دوران ٽي allowance for
tour abroad

ىِيًٍ کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

 .76وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ شّاِء ان جي تَ اُي ىّڪم ڪٍٽرونٍگ “فيصر
تي ُجًۿ اًٌِ کي اُڏو ذاتي اشٽاف وكت ةّكت خڪّىت
طرفان فراُو ڪيّ ويٍدو.

Controlling
Officer

 .77وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ ًُ “پظً تي پراويڊٌٽ فٍڊ
ڏئي ٿّ تَ پِّء ُي فٍڊ کي الزىي شيجِيّ ويٍدو ۽ اُّ الڳّ
جٍرل پروويڊٌٽ فٍڊ رونز ىّجب ٌُّدو.

طتي شِّنتّن
Medical
Facilities
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 )7( .78شرڪاري رُائظگاَُۿ شّاري ۽ فرٌيچر جيڪّ ىّڪم
وزيراعهيٰ يا ٻئي ڪًٍِ وزير کي خڪّىت طرفان فراُو
ڪيّ ويٍدوۿ شاڳي شٍڀال شان اشتعيال ڪيّ ويٍدوۿ

Leave

جيئً ىاڻِّ پٍٍِجي ذاتي ىهڪيت جي شٍڀال ڪٍدو
“ُي.
( )2شرڪاري رُائض ۾ فراُو ڪيم شيّري فرٌيچر ۽ ذاتي ىالزم
شاىان تي ةهڊٌگز ڊپارٽييٍٽ گّرٌييٍٽ “ف شٍڌ طرفان
Personal Staff
شڃاڻپ جي الِء ٌظان نڳايّ ويٍدو.
( )3وزيراعهيٰ يا ٻئي ڪًٍِ وزير پاران شرڪاري رُائض

پروويڊٌٽ فٍڊ

اختيار ڪرڻ جي غّرت ۾ۿ ان عالئلي ۾ شرڪاري Provident Fund
عيارتً جي اٌچارج طرفان شرڪاري رُائض ۾ ىّجّد
فرٌيچر ۽ شيّرو شاىان ان شهصهي ۾ غديح ڪيم
فِرشت شان شٍدس يا شٍدس طرفان نکت ۾ ةااختيار
ةڻايم طخع جي خّاني ڪٍدو.
( )4جڎًُ وزيراعهيٰ يا ٻيّ ڪّ وزيرۿ شرڪاري رُائض
خاني ڪرڻ وارو “ُي تَۿ ُي ان عالئلي ۾ شرڪاري

عام

عيارتً الِء اٌچارج “فيصر کي “گاَُ ڪٍدو ۽ اُڏي رُائض General
جّ فرٌيچر ۽ ٻيّ شاىان ان شهصهي ۾ جّڙيم فِرشت
ىّجب جيڪا وزيرراعهيٰ يا وزير طرفان غديح ڪئي
وئي ُئيۿ جيئً غّرتدال ُجيۿ ان جي خّاني ڪٍدو.
( )5شرڪاري عيارتً جّ اٌچارج “فيصرۿ وكت ةّكت
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وزيراعهيٰ يا وزير جي اڳّاٽ اجازت شانۿ شٍدس
شرڪاري رُائظگاَُ ۽ فرٌيچر ۽ ان ۾ ىّجّد شاىان جي
جاچ پڏتال ڪٍدو رٍُدو.

ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
“ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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