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۵۸۹۱  مجزیہX سنذھ ایکٹ نمبز
SINDH ACT NO.X OF
1985
سنذھ پبرلیمبنی سیکزیٹزیز
)االونسز اور مزاعبت
ٔ ،(تنخواہیں
۵۸۹۱ ،(تزمیم) ایکٹ
1

THE SINDH PARLIMENTARY
SECRETARIES (SALARIES,
)ALLOWANCES AND PRIVILEGES
(AMENDMENT) ACT, 1985
] ۸جىوسی [۱۷۸۱
ایکٹ جش کے رسیعے صىذھ پبسلیمبوی صیکشیٹشیز
االووضز اوس مشاعبت) ایکٹ۱۷۹۱ ،
(تىخواہیںٔ ،
میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیضب کہ صىذھ پبسلیمبوی صیکشیٹشیز (تىخواہیں،
االووضز اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں تشمیم
ٔ
کشوب مقصود ہے ،جو اس طشح ہوگی؛
اس کو اس طشح بىب کش وبفز کیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اس ایکٹ کو صىذھ پبسلیمبوی صیکشیٹشیز
االووضز اوس مشاعبت) (تشمیم) ایکٹ،
(تىخواہیںٔ ،
 ۱۷۸۱کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
االووضز
۲۔صىذھ پبسلیمبوی صیکشیٹشیز (تىخواہیںٔ ،
اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں ،جش کو اس کے
بعذ بھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب ،اس کی دفعہ
 ۳میں ،الفبظ ''ایک ہزاس اوس پبوچ صو سوپے'' کے
لیئے الفبظ ''تیه ہزاس سوپے'' متببدل ہوں گے۔

تمہیذ )(Preamble

مختصش
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۷۹۱کے صىذھ ایکٹ
 XXIVکی دفعہ  ۳کی
تشمیم
Amendment
of
section 3 of Sindh
Act XXIV of 1974
 ۱۷۹۱کے صىذھ ایکٹ
 XXIVکی دفعہ  ۴کی
۳۔مزکوسي ایکٹ کی دفعہ  ۱میں ،الفبظ ''ایک صو تشمیم
Amendment
سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ایک صو اوس پچیش of
سوپے'' متببدل ہوں گے۔
section 4 of Sindh
Act XXIV of 1974
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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