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 ۶۹۹۱هجزیہ  XVIIIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.XVIII OF 1996 

 ایکٹ، )تزهین( نوابشبہ ہبسپیٹل اینڈ کبلیج هیڈیکلپلزپی

۶۹۹۱ 

THE PEOPLE’S MEDICAL COLLEGE AND 

HOSPITAL NAWABSHAH 

(AMENDMENT) ACT, 1996 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۱۱کی دفعہ  XIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۹۹۱۔ ۲

Amendment of section 18 of Sindh Act XIII of 1995 
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 ۶۹۹۱هجزیہ  XVIIIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.XVIII OF 

1996 

 نوابشبہ ہبسپیٹل اینڈ کبلیج هیڈیکل پیپلز

 ۶۹۹۱ ایکٹ، )تزهین(

THE PEOPLE’S MEDICAL 

COLLEGE AND HOSPITAL 

NAWABSHAH 

(AMENDMENT) ACT, 1996 

 ]۱۹۹۶اکتوبش  ۶[
امیڈیکل کبلیج ایىڈ پلض ایکٹ جظ کی توعط عے پی

میں تشمیم کی جبئے  ۱۹۹۱ہبعپیٹل ووابشبي ایکٹ، 

 گی۔

میڈیکل کبلیج ایىڈ ہبعپیٹل ووابشبي ایکٹ، پلض جیغب کہ پی

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط طشح  ۱۹۹۱

 ہوگی؛

 اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:

( اط ایکٹ کو پیپلض میڈیکل کبلیج ایىڈ ہبعپیٹل ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۱ووابشبي )تشمیم( ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

۔ پیپلض میڈیکل کبلیج ایىڈ ہبعپیٹل ووابشبي ایکٹ، ۲

 میں: ۱۱کی دفعہ   ۱۹۹۱

( کے لیئے، مىذسجہ ریل طشیقے ۲(ریلی دفعہ )۱)

 عے متببدل بىبیب جبئے گب:

گىجبئش وکبلی جبئے ( کے تحت ۱( ریلی دفعہ )۲'')

کے  ۱۹۹۱اوس پیپلض میڈیکل کبلیج )تشمیم( ایکٹ،  گی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے عىذھ  ۱۹۹۱

کی دفعہ  XIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۱۱

Amendment of 

section 18 of 

Sindh Act XIII of 

1995 
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حکومت کو پیش کی ووے دن کے اوذس وبفز ہووے کے 

 ۔''جبئے گی 

( میں، لفظ ''حکومت'' کے لیئے لفظ ۳(ریلی دفعہ )۲)

 ''بوسڈ'' کو متببدل بىبیب جبئے گب۔

( کے بعذ، مىذسجہ ریل وئی دفعہ ۳(ریلی دفعہ )۳)

 شبمل کی جبئے گی:

(جہبں کوئی شخص جظ کی خذمبت جو ریلی دفعہ ۴'')

اط کی لیکه ( کے طشیقے کے تحت وہیں ہے، ۲)

خذمبت عوامی مفبد میں میڈیکل کبلیج کو مطلوة ہیں، 

ی اوس عببقہ مالصمتتو ایغے شخص کی خذمبت 

ششائط و ضوابط کے بشعکظ ان کے لئے وي ششائط 

 ۔و ضوابط ہوں گے، جو حکومت طے کشےگی 

 ۔''لیج کی طشف مىتقل کیئے جبئیں گے میڈیکل کب

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 

 


