۷۸۹۱  مجزیہV سندھ ایکٹ نمبز
SINDHACT NO.V OF 1987
۷۸۹۱ ،سندھ میڈیکل کبلیجز ایکٹ
THE SINDH MEDICAL COLLEGES ACT, 1987

(CONTENTS) فہزست
(Preamble) توہیذ
(Sections) دفعبت
۔ هختصش عٌواى اوس ششوعبت۱
Short title and commencement
۔تعشیف۲
Definitions
۔ قواعذ بٌبًے کے لیئے حکوهت کب اختیبس۳
Power of Government to make rules
 کی هٌغوخیII  کے عٌذھ آسڈیٌٌظ۱۸۹۱ ۔۴
Repeal of Sindh Ordinance II of 1987

۷۸۹۱  مجزیہV سندھ ایکٹ نمبز
SINDHACT NO.V OF 1987

1

سندھ میڈیکل کبلیجز ایکٹ۷۸۹۱ ،
THE SINDH MEDICAL
COLLEGES ACT, 1987
] ۳جوى [۱۸۹۱
ایکٹ جظ کی توعظ عے عٌذھ کے هیڈیکل کبلیجض
هیں داخالئوں اوس طلببء کی ًظن و ضبظ کے عبتھ
هتعلقہ هعبهالت کو ضببطے هیں سکھب جبئے گب ۔
جیغب کہ عٌذھ کے هیڈیکل کبلیجض هیں داخالئوں اوس توہیذ )(Preamble
طلببء کی ًظن و ضبظ کے عبتھ هتعلقہ هعبهالت کو
ضببطے هیں سکھٌب هقصود ہے؛
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
هختصش عٌواى اوس
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ هیڈیکل کبلیجض ایکٹ،
ششوعبت
 ۱۸۹۱کہب جبئے گب۔
Short title and
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
commencement
تعشیف

۲۔ اط ایکٹ هیں ،جب تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو:
Definitions
()a
()b

()c
()d

''حکوهت'' هطلب حکوهت عٌذھ؛
''هیڈیکل کبلیج'' هطلب حکوهت کے صیش
دعت قبئن شذٍ یب عٌبھبال ہوا یب چلتب ہوا
هیڈیکل کبلیج اوس جظ هیں ڈیٌٹل کبلیج بھی آ
جبتب ہے؛
''قواعذ'' هطلب اط ایکٹ کے تحت بٌبئے قواعذ بٌبًے کے لیئے
گئے قواعذ؛
حکوهت کب اختیبس
''طبلب'' هطلب هیڈیکل کبلیج کب طبلب۔
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Power
۳۔ جب تک کچھ وقتی طوس پش ًبفز کغی قبًوى کے of
هتضبد ًہ ہو ،پش هیڈیکل ٔ
کبوًغلض آسڈیٌٌظGovernment to ۱۸۹۲ ،
کے تحت ،حکوهت قوائذ کے رسیعے:
make rules
( )aهیڈیکل کبلیج هیں داخلوں پش ضببطہ سکھے
گی؛
( )bطلببء کے ًظن و ضبظ کی ًظشداسی کش
عکتی ہے اوس ضببطہ سکھ عکتی ہے؛
( )cطلببء کی سہبئش کی عوبستیں بٌب عکتی ہے،
دیکھ بھبل کش عکتی ہے اوس اًتظبم کش
عکتی ہے اوس طلببء کی سہبئش یب ہبعٹل کے
لیئے کغی جگہ کی هٌظوسی دی عکتی ہے۔
()۲هٌذسجہ ببال گٌجبئشوں کی عبم حیثیت عے بال
تعصب ،قواعذ فشاہن کش عکتے ہیں:
( )aعیٹیوں کب تعیي؛
( )bداخال کے لیئے دسخواعت فبسم؛
( )cداخال کے لیئے ششائظ؛
 ۱۸۹۱کے عٌذھ
( )dهبئیگشیشي کے ششائظ اوس طشیقیکبس؛
آسڈیٌٌظ  IIکی
( )eطلببء کے خالف اًتظبهی کبسسوائی اوس هٌغوخی
جشهبًہ؛
( )fسہبئشی جگہیں اوس ہبعٹلیں قبئن کشًب اوس Repeal of Sindh
عٌبھبلٌب اوس اى هیں داخال کے ششائظ۔
Ordinance II of
1987
۴۔ عٌذھ هیڈیکل کبلیجض آسڈیٌٌظ ۱۸۹۱ ،کو هٌغوخ
کیب جبتب ہے۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لئے ہے ،جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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