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 9118ىجريَ  Vشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.V OF 1998 

 ُاشپيٽم ايٍڊ ڪانيج ىيڊيڪم پيپهز

 9111 ايڪٽۿ )ىٍصّخي( ٌّاةشاَُ

THE PEOPLE’S MEDICAL 

COLLEGE AND HOSPITAL 

NAWABSHAH (REPEAL) ACT, 1997 

 ]9118جّن  22[

پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ ُاشپيٽم ايڪٽ جًٍِ ذريعي 

 کي ىٍصّخ ڪيّ ويٍدو. 9115ٌّاةشاَُ ايڪٽۿ 

پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ ُاشپيٽم ٌّاةشاَُ جيئً تَ 

 پيّ آُي.ڪرڻ ضروري ٿي کي ىٍصّخ  9115ايڪٽۿ 

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ آٌدو ويٍدو:

پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ ايڪٽ کي ( ًُ 9)  .9

شڏيّ  9111اةشاَُ )ىٍصّخي( ايڪٽۿ ُّاشپيٽم ٌ

 ويٍدو.

 ( ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.2)

ايٍڊ ُاشپيٽم ٌّاةشاَُ  ( پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج9). 2

 کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ. 9115ايڪٽۿ 

 ( ايڪٽ جي ىٍصّخ ٿيڻ تي.2)

(a)  ًٍِپيپهز ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ ُاشپيٽم ٌّاةشاَُ ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تيِيد

 

 

ىختصر عٍّان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي شٍڌ  9115

جي  XIIIايڪٽ 

 ىٍصّخي

Repeal of Sindh 
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کي ان کاٌپِّء ڄاڻايم ڪانيج جّ حّانّ ڏٌّ ويٍدو اُّ 

حڪّىت ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ويٍدو ۽ اُڙي ىٍتلهي کاٌپِّء اُّ 

ُاشپيٽم ٌّاةشاَُ طّر ڄاتّ ويٍدو ۽ ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ 

 حڪّىت طرفان شٍڀانيّ ويٍدو؛

(b)  جيصتائيً ڪجَِ ڪًٍِ ٺيڪي يا ىعاُدي يا ڄاڻايم

ڪانيج جي عيهدارن يا ىالزىً جي ىالزىت جي شرطً جي 

ىتضاد ٌَ ُجيۿ اُي حڪّىت ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ويٍدا اُڙيً 

 شرطً ۽ ضاةطً ىّجبۿ جيئً حڪّىت طئي ڪري؛

(c) ىهڪيتّنۿ اثاثاۿ كرضۿ  ۿڄاڻايم ڪانيج جا شيّرا حق

ذىيداريّن حڪّىت جا حقۿ ىهڪيتّنۿ اثاثاۿ وشيال ۽ 

 كرضۿ وشيال ۽ ذىيداريّن ٿي ويٍدا.

(d) رفان ڪيم ُڙي ىٍصّخي کان اڳ ڄاڻايم ڪانيج طا

ڪّ ةَ ىعاُدو حڪّىت طرفان ڪيم ىعاُدو شيجِيّ 

 ويٍدو؛ ۽

(e)  اُڙي ىٍصّخي کان اڳ ڄاڻايم ڪانيج طرفان ڪيم يا

ان خالف ڪيم شيّرا ىلدىا ۽ ٻيّن كاٌٌّي ڪارروايّن 

حڪّىت طرفان ڪيم يا ان خالف ڪيم ىلدىا ۽ 

ڪارروايّن شيجِيّن ويٍديّن ۽ حڪّىت طرفان اًٌِ تي 

 ڪارروائي ڪئي ويٍدي ۽ ىًٍِ ڏٌّ ويٍدو.

( شان 2) جي ذيهي دفعَ 2حڪّىت ىٍتلهي يا دفعَ . 3

الڳاپيم ىعاىهً جي شهصهي ۾ ڪا رٌڊڪ ُٽائڻ جي ىلصد 

الِء اُڙو حڪو جاري ڪري شگِي ٿي جيئً اُا ضروري 

شيجِي ۽ اُڙي حڪو کي ايئً ڪارگر شيجِيّ ويٍدو ۽ 

ان تي ايئً عيم ڪيّ ويٍدوۿ جيئً اُّ ًُ ايڪٽ جي 

 گٍجائشً جّ حصّ ُجي.

Act XIII of 1995 
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َُ . پيپهز ىيڊيڪم ڪانيج ايٍڊ ُاشپيٽم ٌّاةشا4

 کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ. 9111)ىٍصّخي( آرڊيٍٍسۿ 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ ايڪٽ  ٌّٽ:

 آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


