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سنذھ ایکٹ نمبز  VIIمجزیہ ۶۹۹۱
SINDH ACT NO.VII OF 1996
سنذھ پبرلیمبنی سیکزیٹزیز کی
االونسز اور مزاعبت)
(تنخواہیںٔ ،
(تزمیم) ایکٹ۶۹۹۱ ،
THE SINDH PARLIAMENTARY
SECRETARIES (SALARIES,
)ALLOWANCES AND PRIVILEGES
(AMENDMENT) ACT, 1996
] ۱۳مبسچ [۱۷۷۶
ایکٹ جظ کی توعط عے عنذھ پبسلیمبنی عیکشیٹشیض
االونغض اوس مشاعبت) ایکٹ۱۷۹۱ ،
کی (تنخواہیںٔ ،
میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیغب کہ عنذھ پبسلیمبنی عیکشیٹشیض کی (تنخواہیں،
االونغض اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں تشمیم کشنب
ٔ
مقصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عنذھ پبسلیمبنی عیکشیٹشیض کی
االونغض اوس مشاعبت) (تشمیم) ایکٹ،
(تنخواہیںٔ ،
 ۱۷۷۶کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔
االونغض
۲۔ عنذھ پبسلیمبنی عیکشیٹشیض کی (تنخواہیںٔ ،
اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں ،جظ کو اط بعذ بھی
مزکوسہ ایکٹ کہب جبئے گب ،اط کی دفعہ  ۳کے لیئے
منذسجہ ریل طشیقے عے متببدل بنبیب جبئے گب:
''۳۔ تنخواہ اور مزاعت۔ ایک پبسلیمبنی عیکشیٹشی کو
دی جبئیں گی:
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تمہیذ )(Preamble

مختصش عنوان اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۷۹۱کے عنذھ
ایکٹ  XXIVکی
دفعہ  ۳کی تشمیم
Amendment of
section 3 of
Sindh Act XXIV

( )i
تنخواہ دط ہضاس ایک عو نوے سوپے of 1974
مبہبنہ؛ اوس
االونظ ایک ہضاس سوپے مبہبنہ
()ii
آسڈسلی ٔ
 ۳۱اگغت ۱۷۷۵ ،تک اوس ایک ہضاس
چھہ عو سوپے مبہبنہ پہلی عتمبش۱۷۷۵ ،
عے۔
 ۱۳۱۱عی عی کی ایک عشکبسی کبس کب  ۱۷۹۱کے عنذھ
()iii
اعتعمبل (مقبمی طوس پش تیبس کشدہ) ایک ایکٹ  XXIVکی
ڈسائیوس کے عبتھ حکومت کے خشچ پش دفعہ  4-Aکی تشمیم
Amendment of
سکھی ہوئی۔
۳۔ مزکوسہ ایکٹ میں ،دفعہ  4-Aکی ریلی دفعہ (section 4-A of )۲
میں ،الفبظ ''ایک ہضاس پبنچ عو سوپے مبہبنہ'' کے Sindh Act XXIV
لیئے الفبظ '' ۱۷۷۱کے تحت دی گئی بی ایظ  ۲۱کے of 1974
کم اص کم پینتبلیظ فیصذ'' کو متببدل بنبیب جبئے گب۔
 ۱۷۹۱کے عنذھ
ایکٹ  XXIVکی
دفعہ  4-Bکی تشمیم
Amendment of
۴۔ دفعہ  4-Bکی شق ) (iiکے لیئے منذسجہ ریل section 4-B of
طشیقے عے متببدل بنبیب جبئے گب:
Sindh Act XXIV
'') (iiاط ہی اعکیل جیغے بی ایظ  ۲۱کے عملذاس of 1974
کو دی جبتی ہیں ،عشکبسی خشچہ پش سہبئشگبہ اوس  ۱۷۹۱کے عنذھ
آفیظ میں ٹیلیفون کی عہولیبت۔''۔
ایکٹ  XXIVکی
دفعہ  4-Dکی تشمیم
Amendment of
۵۔مزکوسہ ایکٹ کی دفعہ  4-Dمیں ،الفبظ ''اعیمبلی کب section 4-D of
ایک میمبش'' کے لیئے الفبظ ''بی ایظ  ۲۱کب ایک Sindh Act XXIV
عملذاس'' عے متببدل بنبیب جبئے گب۔
of 1974
 ۱۷۹۱کے عنذھ
ایکٹ  XXIVکی
دفعہ  4-Dکی تشمیم
Amendment of
۶۔ مزکوسہ ایکٹ میں دفعہ  4-Dکے بعذ ،منذسجہ ریل
3

طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے گب:
section 4-E of
'' 4-Eمیڈیکل عہولیبت۔ پبسلیمبنی عیکشیٹشی کو Sindh Act XXIV
میڈیکل عہولیبت فشاہم کی جبئیں گی جیغے بی ایظ
of 1974
 ۲۱کے عملذاس کی دی جبتی ہیں۔''۔
 ۱۷۹۱کے عنذھ
ایکٹ  XXIVکی
دفعہ  ۵کو ختم کشنب
Deletion
of
۷۔ مزکوسہ ایکٹ ،کی دفعہ  ۵کو ختم کیب جبئے گب۔
section 5 of
Sindh Act XXIV
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت of 1974
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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