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 )تزمیم( سبئنسز میڈیکل آف انسٹیٹیوٹ گمبٹ

 ۳۱۰۲ ایکٹ،

THE GAMBAT INSTITUTE 

OF MEDICAL SCIENCES 

(AMENDMENT) ACT, 2013 

 ] ۲۰۱۳اپشیل  ۱[
میڈیکل اوغٹیٹیوٹ آف  رسیعے گمبٹایکٹ جظ کی 

  میں تشمیم کی جبئے گی۔  ۲۰۰۵عبئىغض ایکٹ، 

میڈیکل عبئىغض ایکٹ،  آف گمبٹ اوغٹیٹوٹ جیغب کہ 

 ؛میں تشمیم کشوب مقصود ہے  ۲۹۹۵

 :عے بىب کش وبفز کیب جبئے گب ط طشحا جظ کو 

گمبٹ اوغٹیٹوٹ ٓاف میڈیکل عبئىغض ( اط ایکٹ کو۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔  ۲۰۱۳ ایکٹ، )تشمیم(

 وبفز ہوگب۔  (یہ فی الفوس ۲)

 ۲۰۰۵گمبٹ اوغٹیٹوٹ آف میڈیکل عبئىغض ایکٹ، ۔ ۲

جغے اط کے بعذ بھی ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی 

( کے بعذ مىذسجہ ریل وئی ۲میں ریلی دفعہ ) ۳دفعہ 

 :ریلی دفعہ شبمل کی جبئے گی

( گمبٹ اوغٹیٹوٹ ٓاف میڈیکل عبئىغض ایک ۳) ''

 ۔''خودمختبس ڈگشی دیىے واال اداسي ہے

دفعہ  میں، ریلی  ۵۔ بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۳

( کے بعذ مىذسجہ ریل وئی ریلی دفعہ شبمل کی جبئے 1)

 گی:

''(1-a)  ،امتحبوبت کشاوے اوس ڈگشیض، ڈپلومبص

فشاد کو دیىب عشٹیفکٹظ اوس دوعشے تعلیمی اعضاص ان ا

جىہوں وے بیبن کی گئی ششائط کے مطببق داخلہ لیب 

 ''اوس امتحبوبت پبط کئے ہوں۔

( 1کی ریلی دفعہ ) ۷کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۔ بیبن ۴

متببدل  ''وصیشاعلی   ''کے لئے لفظ  ''گوسوش''میں لفظ 

 ہوگب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

Commencement  

 
 Vعىذھ ایکٹ ومبش  

 ۳کی دفعہ  ۲۰۰۲مجشیہ 

 کی تشمیم

Amendment of 

section 5 of Sind 

Act No.V of 2006 
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 5کی دفعہ  ۲۰۰۶مجشیہ 

 کی تشمیم

Amendment of 

section 5 of Sind 

Act No. V of 2006 
 

 Vعىذھ ایکٹ ومبش 

 ۷کی دفعہ  ۲۰۰۶مجشیہ 
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Amendment of 

section 7 of Sind 
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( 1کی ریلی دفعہ )  ۸۔ بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۵

 کے لئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب۔ (ivمیں، شق )

''(iv)  میمبش چیئشمیه میووغپل کمیٹی گمبٹ 

 

 

۔ شہیذ محتشمہ بیىظیش بھٹو یوویوسعٹی الڑکبوہ ایکٹ، ۶

کی گىجبئیش جو  (VIکے ایکٹ ومبش  ۲۰۰۸) ۲۰۰۸

گمبٹ  اوغٹیٹوٹ ٓاف میڈیکل عبئىغض عے متعلق ہووگی 

 ان کو مىغوخ کیب جبتب ہے۔

 

 

مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے  نوٹ: ایکٹ کب

 لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب

Act No. V of 2006 
 

 Vعىذھ ایکٹ ومبش 

 ۷کی دفعہ  ۲۰۰۶مجشیہ 

 کی تشمیم

Amendment of 

section 7 of Sind 

Act No. V of 2006 
 

 مىغوخی

Repeal 

 


