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 2017ىجريَ  IXشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.IX OF 2017 

 ىيڊيڪم „ف اٌصٽيٽيّٽ „ةاد جيڪب

 2017 ايڪٽۿ )ترىيو( شائٍصز

THE JACOBABAD INSTITUTE OF 

MEDICAL SCIENCES 

(AMENDMENT) ACT, 2017 

 ]2017اپريم  12[

جيڪب „ةاد اٌصٽيٽيّٽ „ف ايڪٽ جًٍِ ذريعي 

 ۾ ترىيو ڪئي هيٍدي. 2013ىيڊيڪم شائٍصز ايڪٽۿ 

اٌصٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم شائٍصز جيئً تَ جيڪب „ةاد 

۾ ترىيو ڪرڻ ضرهري ٿي پئي „ُيۿ  2013ايڪٽۿ 

 جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛

 ام کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌده هيٍده.

( ًُ ايڪٽ کي جيڪب „ةاد اٌصٽيٽيّٽ „ف 1.)1

 شڏيّ هيٍده. 2013ىيڊيڪم شائٍصز )ترىيو( ايڪٽۿ 

 ( ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍده.2)
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۾ۿ جًٍِ  2013ز ايڪٽۿ . جيڪب „ةاد ىيڊيڪم شائٍص2

۾ۿ   3ٍدهۿ ام جي دفعَ يهکي ًُ کاٌپِّء ڄاڻايم ايڪٽ شڏيّ 

 ( الِء ُيٺيً ريت تتديهي ڪئي هيٍدي.1ذيهي دفعَ )

( اداره جًٍِ کي جيڪب „ةاد اٌصٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم 1”)

 “.شائٍصز شڏيّ هيٍده جيڪب „ةاد ۾ كائو ڪيّ هيٍده.

 

 

 هيٍده.کي ختو ڪيّ  4.ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ 3

 

 

 

 

 
 

کاٌپِّءۿ ُيٺيً  (vi)۾ۿ شق  5ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ .4

 شاىم ڪئي هيٍدي:

”(vi-i)  ڊگريزۿ ڊپهّىازۿ شرٽيفڪيٽس ۽ ٻيّم تعهييي

شٍدهم اُڙم ىاڻًِ کي ڏيڻ يا اعزاز ڏيڻ جً ةيام ڪيم 

 شرطً ىّجب اىتدام پاس ڪيّ „ُي.

 

جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 جي ترىيو 3دفعَ 

Amendment of 

Section 3 of 

Sindh Act 

No.XIX of 2013 

 

 

جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 کي ختو ڪرڻ 4دفعَ 

Omission of 

section 4 of 

Sindh Act 

No.XIX of 2013 

 

 

جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 جي ترىيو 5دفعَ 

Amendment of 

Section 4 of 

Sindh Act 
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(vi-ii)  ڪًٍِ يٌّيّرشٽي شام انداق ڪرڻ ۽ ىيڊيڪم

جّ انداق ختو ڪرڻ ۽ انداق ڪيم يا انداق ادارم 

 “چاُيٍدڙ ڪانيجز ۽ ٻيً تعهييي ادارم جي جاچ ڪرڻ.

 

( ۾ۿ نفظ 1جي ذيهي دفعَ ) 7. ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 5

 ىتتادك ةڻايّ هيٍده.“ هڏه هزير”الِء نفظ “ گّرٌر”

 

 

 

 

 

( ۾ۿ ُيٺيً 1جي ذيهي دفعَ ) 8.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 6

 ريت تتديهي ڪئي هيٍدي:

اداري جي عال ُدايت ۽ اٌتظال ۽ ام جا ىعاىال ةّرڊ هٽ ( 1”)

 رٍُداۿ جيڪّ ُيٺيً تي ىشتيم ٌُّده:

(i)  ضدت هاره هزير يا جيڪڏًُ ضدت

هاره هزير ٌاُي تَ خڪّىت طرفام ٌاىزد 

 ڪيم ڪاةيٍا جّ ىييتر

 چيئرىيً

(ii)هائيس  ضدت هاره شيڪريٽري

No.XIX of 2013 

 

 

 
جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 جي ترىيو 7دفعَ 

Amendment of 

Section 7 of 

Sindh Act 

No.XIX of 2013 

 

 

 

 

جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 جي ترىيو 8دفعَ 

Amendment of 

Section 8 of 

Sindh Act 

No.XIX of 2013 
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 چيئرىيً

(iii) طرفام شٍڌ اشييتهي جي اشپيڪر

ٌاىزد ڪيم ضّةائي اشييتهي شٍڌ جا چار 

 ىييترز

 ىييتر

(iv) ىانيات هاره شيڪريٽري يا شٍدس

جي ريٍڪ  19-ٌيائٍده جيڪّ ةي ايس

 کام گِٽ ٌَ ٌُّده.

 ىييتر

(v)  رجصٽرار شِيد ةيٍظير ڀٽّ ىيڊيڪم

 يٌّيّرشٽي الڙڪاڻّ

 ىييتر

(vi)  ڪيشٍر الڙڪاڻّ ڊهيزمۿ شٍدس غير

 ىّجّدگي ۾ ڊپٽي ڪيشٍر جيڪب „ةاد

 ىييتر

(vii)  ُڪ پرهفيشٍم جًٍِ جّ ىيڊيڪم

شائٍصز جي ىيدام ۾  جّڳّ خطّ ُجيۿ 

جيڪّ كّىي ۽ ةيً االكّاىي شطح تي 

ڄاتم شڃاتم ُجي )خڪّىت طرفام 

 ٌاىزد ڪيّ هيٍده(

 ىييتر

(viii)  عدنيَ جّ ىييتر جيڪّ ُاِء ڪّرٽ

شٍڌ جي چيف جصٽس طرفام ٌاىزد ڪيّ 

 هيٍده

 ىييتر

(ix)  ڊائريڪٽر اٌصٽيٽيّٽ „ف ةزٌس

 ايڊىٍصٽريشً شکر

 ىييتر
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(x) يٍڊرجصٽرار ڪانيج „ف فزيشً ا 

 شرجٍز „ف پاڪصتام )شي پي ايس پي(

 ىييتر

(xi)  چييتر „ف ڪاىرس جيڪب „ةاد

 جّ ضدر

 ىييتر

(xii)  جيڪب „ةاد جي ڀرپاشي هارم

عالئلً ىام اٌصام دهشت شرگرىيً ۾ 

ڄاتم شڃاتم ٻَ شِري خڪّىت طرفام 

 ٌاىزد ڪيا هيٍدا

 ىييترز

(xiii)  ضدت کاتي جّ اشپيشم

 شيڪريٽري

 ىييتر

(xiv) پاڪصتام ايئر فّرس شِتاز ةيس

جيڪب „ةاد جّ „فيصر ڪياٌڊٌگ يا 

شٍدس ٌيائٍده جيڪّ گرهپ ڪيپٽً 

 کام گِٽ ٌَ ٌُّده.جي عِدي 

 ىييتر

(xv) ىييتر/  ڊائريڪٽر

 شيڪريٽري

 (viii)( ۾ شق 2جي ذيهي دفعَ ) 9. ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 7

 کاٌپِّء ُيٺيً شاىم ڪئي هيٍدي:

”(ix)  اداري جي شيّرم يا ڪجَِ خطي جي اٌتظاىً ۽

خدىتً کي پّره ڪرڻ الِء ٌجي شيڪٽر جي ادارم شام 

 “.ىعاُدي ۾ شاىم ٿيڻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 جي ترىيو 9دفعَ 

Amendment of 

Section 9 of 

Sindh Act 
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 ۾: 10.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 8

(i) ( َالِء ُيٺيً ريت ىتتادك ٌُّده:1ذيهي دفع ) 

( ةّرڊ گِٽ ۾ گِٽ ٽَ ىاُي ۾ ُڪ دفعّ گڏجاڻي 1”)

ڪٍده گِٽ ۾ گِٽ ٽً ىِيًٍ جي هكفي شام اُڙيً 

تاريخً تي جيڪي ڊائريڪٽر طرفام چيئرىيً جي 

 “.ىشاهرت شام طئي ڪيّم هيٍديّم.

(ii) ( َکاٌپِّء 6ذيهي دفع ):ُيٺيً شاىم ڪئي هيٍدي 

( ٌاىزد ڪيم ىييتر جي „فيس خاني ٿي هيٍدي 7”)

جيڪڏًُ اُّ اشتعيفيٰ ڏئي ٿّ يا ةٍا جّڳي شتب يا 

غير خاضري جي ىّڪم جي ةّرڊ جي نڳاتار ٽً 

 “.گڏجاڻيً ۾ خاضر ٿيڻ ۾ ٌاڪال ٿئي ٿّ.

۾ۿ ُيٺيّم شرطيَ ةيام ختو  11ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ . 9

 ڪيّ هيٍده.

اُّ تَ ضهعي ُيڊڪّارٽر جيڪب „ةاد جي  ةشرطيڪ”

ىيڊيڪم شپرٌٽيٍڊٌٽ جّ عِده رکٍدڙ شخص ًُ ايڪٽ 

جي الڳّ ٿيڻ کام فّري اڳ اداري جّ پِريّم ڊائريڪٽر 

 “.ٌُّده.

 

No.XIX of 2013 

 

 

 

جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 جي ترىيو 10دفعَ 

Amendment of 

Section 10 of 

Sindh Act 

No.XIX of 2013 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 جي ترىيو 11دفعَ 

Amendment of 

Section 11 of 

Sindh Act 

No.XIX of 2013 
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( الِء ُيٺيً 2۾ۿ ذيهي دفعَ ) 13.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 10

 ريت ىتتادك ٌُّده:

اڪيڊىڪ ڪائٌّصم اداري جي پرهفيصرز ۽ ( 2”)

ايصّشيئيٽ پرهفيصرز تي ىشتيم ٌُّديۿ جيڪي اًٌِ 

ىٍجِام ٻً شانً جي عرضي الِء چيئرىيً چٌّڊيٍدا ۽ ُڪ 

شاگرد ٌيائٍده اڪيڊىڪ ڪائٌّصم طرفام ٌاىزد ڪيّ 

 “.هيٍده.

 

 

جي شٍڌ  2013

جي  XIXايڪٽ ٌيتر

 جي ترىيو 13دفعَ 

Amendment of 

Section 13 of 

Sindh Act 

No.XIX of 2013 

ىذڪّرن ترجيّ عال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 اشتعياك ٌٿّ ڪري شگِجي.


