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 ]8988 مئی 29[

آسڈیىىس جس سے ایگشیکلچشل پشڈیىس مبسکیٹس ایکٹ، 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ 8999

ایگشیکلچشل پشڈیىس مبسکیٹس   اس آسڈیىىس کے رسیعے 

  مقصىد ہے۔ میں تشمیم کشوب  8999ایکٹ، 

 8988 آئیه وقتی اوس اعالن کے 8977 جىالئی 5 لئے اس لہزا

 بىب کى آسڈیىىس اس بخىشی سىذھ گىسوش میں تکمیل کی حکم کے

 ہے۔ فشمبتب وبفز کش

کہب  آسڈیىىس کى ایگشیکلچشل پشڈیىس مبسکیٹساس ( 8) .8

  جبئے گب۔

 ۔ ہىگب وبفز الفىس فی یہ  (2)

 دفعہ کی 8999 ایکٹ، مبسکیٹس پشڈیىس ایگشیکلچشل .2

  ۔میں 86

(i)  دوسشی ببس  “گىسومىٹ”میں لفظ  9ریلی دفعہ

 such” استعمبل  ہىوے پش اسکی جگہ  )ایسی اختیبسی(

authority“ متببدل سمجهب جبئے گب۔ 

(ii ریلی دفعہ )یب ”کے بعذ “ گىسومىٹ”میں لفظ  4

گىسومىٹ کی طشف سے بباختیبس کئے گئے  عملذاس یب 

 کب اضبفہ کیب جبئے گب۔“  اتهبسٹی
(iii) ( کے الفبظ 7( اوس )6ریلی دفعہ )”leave salary and“ 

 کى حزف کیب جبئے گب۔

( کی شق  2کے تحت ریلی دفعہ ) A-19.آسڈیىىس 9

(VI)  حزف کئے “ چهٹی کی تىخىاي اوس”کے الفبظ

 جبئیں گے۔
 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  آرڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 

  (Preamble)تمهیذ

 

 

 اوس عىىان مختصش

 ششوعبت

Short Title, Extent 

and Commencement 

مجشیہ  Vپىجبة ایکٹ 

کی  86کی دفعہ  8999

 تشمیم۔

Amendment of 

section 16 of  Punjab 

Act V of 1939. 

 

 

مجشیہ  Vپىجبة ایکٹ  

کی  A-19کی دفعہ  8999

 تشمیم۔

Amendment of  

section 19-A of  

Punjab Act of 1939. 

 


