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 ۸۹۹۱مجزیہ  Vسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.V OF 1998 

 ایکٹ، )منسوخی( نوابشبہ ہبسپیٹل اینڈ کبلیج میڈیکل پیپلز

۸۹۹۱ 

THE PEOPLE’S MEDICAL COLLEGE AND 

HOSPITAL NAWABSHAH (REPEAL) ACT, 

1997 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی مىغوخی XIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۹۹۱۔ ۲

Repeal of Sindh Act XIII of 1995 
 ۔ سکبوٹ ہٹبوب۳

Removal of Difficulty 
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 ۸۹۹۱مجزیہ  Vسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.V OF 1998 

 نوابشبہ ہبسپیٹل اینڈ کبلیج میڈیکل پیپلز

 ۸۹۹۱ ایکٹ، )منسوخی(

THE PEOPLE’S MEDICAL 

COLLEGE AND HOSPITAL 

NAWABSHAH (REPEAL) ACT, 

1997 

 ]۱۹۹۱جون  ۲۲[
ایکٹ جظ کی توعظ عے پیپلض میڈیکل کبلیج ایىڈ 

 کو مىغوخ کیب جبئے گب۔ ۱۹۹۱ہبعپیٹل ووابشبي ایکٹ، 

کہ  پیپلض میڈیکل کبلیج ایىڈ ہبعپیٹل ووابشبي ایکٹ، جیغب 

 کو مىغوخ کشوب مقصود ہے۔ ۱۹۹۱

 اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:

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

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۱ووابشبي )مىغوخی( ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

ایىڈ ہبعپیٹل ووابشبي ایکٹ،  ( پیپلض میڈیکل کبلیج۱۔ )۲

 کو مىغوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۹۹۱

 (ایکٹ کے مىغوخ ہووے پش۔۲)

(a)  پیپلض میڈیکل کبلیج ایىڈ ہبعپیٹل ووابشبي جظ کو اط

کے بود مزکوسي کبلیج کب حوالہ دیب جبئے گب وي 

حکومت کی جبوب مىتقل ہو جبئے گب اوس ایغی مىتقلی 

 ال جبئے گب؛کی بعذ وي حکومت کی طشف عے عىبھب

(b) جب تک کچھ کغی ٹھیکے یب معبہذے یب مزکوسي

کبلیج کے عملذاسوں یب مالصمیه کی مالصمت کے 

ششائظ کے متضبد وہ ہو، وي حکومت کی جبوب مىتقل 

ہو جبئیں گے اوس ایغی ششائظ و ضوابظ کے تحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے عىذھ  ۱۹۹۱

کی  XIIIایکٹ 

 مىغوخی

Repeal of Sindh 

Act XIII of 1995 
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 جیغے حکومت طے کشے؛

(c) ،مزکوسي کبلیج کے عبسے حقوق، جبئیذاد، اثبثے

وعبئل اوس رمیذاسیبں حکومت کے حقوق، قشض، 

جبئیذاد، اثبثے، قشض، وعبئل اوس رمیذاسیبں ہو جبئیں 

 گے؛

(d) ایغی مىغوخی عے پہلے مزکوسي کبلیج کی طشف

عے کیب گیب کوئی بھی معبہذي حکومت کی طشف عے 

 کیب گیب معبہذي عمجھب جبئے گب؛ اوس

(e) ایغی مىغوخی عے پہلے مزکوسي کبلیج کی طشف

یب اط کے خالف کیئے گئے عبسے مقذمبت اوس عے 

دیگش قبوووی کبسسوایبں حکومت کی طشف عے کیئے 

گئے یب اط کے خالف کیئے گئے مقذمبت اوس 

کبسسوایبں عمجھی جبئیں گی اوس حکومت کی طشف 

 عے ان پش کبسسوائی کی جبئے گی اوس ومٹب جبئے گب۔

( عے ۲کی ریلی دفعہ ) ۲۔ حکومت مىتقلی یب دفعہ ۳

تعلقہ معبمالت کے علغلے میں کوئی سکبوٹ ہٹبوے م

کے مقصذ کے لیئے ایغب حکم جبسی کش عکتی ہے 

جیغے وي ضشوسی عمجھے اوس ایغے حکم کو ایغے 

کبسگش عمجھب جبئے گب اوس اط پش ایغے عملذسآمذ کیب 

جبئے گب، جیغے وي اط ایکٹ کی گىجبئشوں کب حصہ 

 ہو۔

ووابشبي )مىغوخی(  ۔ پیپلض میڈیکل کبلیج ایىڈ ہبعپیٹل۴

 کو مىغوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۹۹۱آسڈیىىظ، 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
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