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 9116ىجريَ  VIسٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.VI OF 1996 

 ُاسپيٽم ايٍڊ ڪانيج ىيڊيڪم پيپهز

 9115 ايڪٽۿ )ترىيو( ٌّاةضاَُ

THE PEOPLE’S MEDICAL 

COLLEGE AND HOSPITAL 

NAWABSHAH 

(AMENDMENT) ACT, 1995 

 ]9116فيتروري  26[

ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ ُاسپيٽم ايڪٽ جًٍِ ذريعي پيپهز 

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 9115ٌّاةضاَُ ايڪٽۿ 

پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ ُاسپيٽم ٌّاةضاَُ جيئً تَ 

„ُيۿ  ڪرڻ ضروري ٿي پئي۾ ترىيو  9115ايڪٽۿ 

 جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ کي ( ًُ ايڪٽ 9) .9

سڎيّ  9115ُاسپيٽم ٌّاةضاَُ )ترىيو( ايڪٽۿ 

 ويٍدو.

 الڳّ ٿيٍدو.( ُي فّري طّر تي 2) 

پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ ُاسپيٽم ٌّاةضاَُ ايڪٽۿ . 2
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پِّء ةَ ڄاڻايم ايڪٽ سڎيّ ۾ۿ جًٍِ کي ًُ کاٌ 9115

کاٌپِّءۿ  (h)( ۾ۿ صق 2جي ذيهي دفعَ ) 91ويٍدوۿ ان جي دفعَ 

 ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

“(hh)  حڪّىت طرفان ان جي پٍٍِجي ىيڊيڪم ڪانيجز

 ”.الِء جڏيم داخال پانيسي تي عيم ڪٍدو

( ۾ۿ „خر ۾ 2جي ذيهي دفعَ ) 99.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 3

ايٍدڙ فم اسٽاپ کي سييي ڪّنً سان تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ 

 ان کاٌپِّء ُيٺيّن صرطيَ ةيان صاىم ڪيّ ويٍدو:

يڪيّٽّ ةضرطيڪ جيستائيً ڪم وكتي چيف ايگز“

ٌيٌّي ۽ پٍٍِجي ڊائريڪٽر ٌَ ىلرر ڪيّ وڃيۿ حڪّىت 

صرطً تي ڪًٍِ صخط کي چيف ايگزيڪيّٽّ طّر ىلرر 

 ”ڪٍدي.

الِء صرطيَ ةيان کاٌسّاِء  91.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 4

ُييضَ ايئً ئي ُييضَ ُيٺيً ريت تتديهي ڪئي ويٍدي ۽ 

 تتديم ٿيم سيجِيّ ويٍدو:

ڪًٍِ ةَ ( ىّجّد ىيڊيڪم ڪانيج ۽ اسپتال ۾ 9) 91“

ًُ ايڪٽ جي خدىتّن سراٌجام ڏيٍدڙ ىاڻِّۿ عِدي تيۿ 

ڻ کاٌپِّء ىيڊيڪم ڪانيج ۾ خدىتّن فّري طّر عيم ۾ اچ

 سراٌجام ڏيٍدا؛

۽  گٍجائش ڪڍي ويٍديطريلّ  ( ىّجب9(ذيهي دفعَ )2)

جي  9115پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج )ترىيو( ايڪٽۿ 

پيش ڪئي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌدر حڪّىت کي  صروعات کان

 .ويٍدي

„گاُي ىهڻ تيۿ ىّظّل ٿيم  ( تحت2(ذيهي دفعَ )3)

حڪّىت الڳاپيم ىاڻًِ کي ىيڊيڪم ڪانيج ۾ خدىتً الِء 
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ةدني ڪٍديۿ اُڏيً صرطً ۽ ضاةطً ىّجبۿ جيئً 

 ”.حڪّىت طئي ڪري.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪري سگِجي.

 


