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سندھ آرڈیننس نمبز  VIIمجزیہ ۱۸۹۱
SINDH ORDINANCE NO.VII
OF 1981
سندھ یونیورسٹی قوانین (تزمیم)
آرڈیننس۱۸۹۱ ،
THE SINDH UNIVERSITY
)LAWS (AMENDMENT
ORDINANCE, 1981
] ۶اپشیل [۱۷۹۱
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے یوًیوسعٹی قواًیي هیں
تشهین کی جبئے گی۔
جیغب کہ یوًیوسعٹی قواًیي هیں تشهین کشًب هقصود ہے،
جو اط طشح ہوگی؛
اط اط لیئے ،پبًچویں جوالئی  ۱۷۹۹کے اعالى اوس
پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس ۱۷۹۱ ،کی سوشٌی هیں
گوسًش عٌذھ ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ بٌب کش ًبفز کشًب
فشهبیب ہے:
۱۔ ( )۱اط آسڈیٌٌظ کو یوًیوسعٹی قواًیي (تشهین)
آسڈیٌٌظ ۱۷۹۱ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔

توہیذ )(Preamble
هختصش عٌواى اوس
ششوعبت
Short title and
commencement

 ۱۷۹۲کے عٌذھ
ایکٹظ  XXIVاوس
۲۔ عٌذھ یوًیوسعٹی ایکٹ ۱۷۹۲ ،اوس سکشاچی  XXVکی تشهین

یوًیوسعٹی ایکٹ  ۱۷۹۲هیں:
()۱دفعہ  ۱۱کے بعذ هٌذسجہ ریل طشیقے عے اضبفہ Amendment of
Sindh Acts XXIV
کیب جبئے گب:
and XXV of
(پشو وائیظ چبًغیلش)
2

''14.A۔ ( )۱چبًغیلش ،وائیظ چبًغیلش کے عبتھ 1972

هشوسے کے بعذ ،هیي کیوپظ یب اضبفی کیوپظ کے
لیئے ایک پشو وائیظ چبًغیلش هقشس کش عکتب ہے ،اگش
کوئی ہو ،یب دوًوں کے لیئے هشتشکہ یب علحذٍ علحذٍ،
ایغی ششائظ اوس ضوابظ کے تحت اوس ایغے عشصے
کے لیئے جو ایک وقت چبس عبل عے صائذ ًہیں ہوگب،
جیغے چبًغیلش طے کشے۔
()۱جہبں ریلی دفعہ ( )۱کے تحت وائیظ چبًغیلش هقشس
ہو ،جب تک اط آسڈیٌٌظ کے کچھ هتضبد ًہ ہو ،ایغے
اختیبسات اعتعوبل کش عکتب ہے کیوپظ کے علغلے
هیں ،ایغے کبم عشاًجبم دے عکتب ہے ،جظ کے لیئے
اط کو هقشس کیب گیب ہو ،جو کبم چبًغیلش اط کو عوًپ
دے۔
()۲پشو وائیظ چبًغیلش ،اگش هقشس کیب جبئے تو وٍ،
کبوًغل کب ایکظ آفیشو
عیٌیٹ ،عٌڈیکیٹ اوس اکیڈهک ٔ
هیوبش ہوگب اوس دفعہ  ۳کی ریلی دفعہ ( )۲کے تحت
یوًیوسعٹی هیں شبهل عوجھب جبئے گب اوس دفعہ  ۷کے
تحت یوًیوسعٹی کب عولذاس ہوگب۔''؛
()۲دفعہ  ۲۲هیں:
)(aریلی دفعہ ( )۱هیں:
)(iشق ) (iiiکے لیئے ،هٌذسجہ ریل طشیقے عے
هتببدل بٌبیب جبئے گب:
'')(iiiعیٌیٹ کی طشف عے عیٌیٹ کے لیئے دو هیوبشص
هٌتخب کیئے جبئیں گے۔''؛
)(iiشق ) (viiiکے لیئے ،هٌذسجہ ریل طشیقے عے
هتببدل بٌبیب جبئے گب:
'') (a) (viiiیوًیوسعٹی کے پشوفیغشص کی طشف عے
اى هیں عے ایک پشوفیغش هٌتخب کیب جبئے گب،
)(bیوًیوسعٹی کے ایغوعیئیٹ پشوفیغشص کی طشف
عے اى هیں عے ایک ایغوعیئیٹ پشوفیغش هٌتخب کیب
جبئے گب؛
)(cیوًیوسعٹی کے اعغٹٌٹ پشوفیغشص کی طشف عے
اى هیں عے ایک اعغٹٌٹ پشوفیغش هٌتخب کیب جبئے
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گب؛
)(dیوًیوسعٹی کے لیکچشسص کی طشف عے اى هیں
عے کن عے کن  ۲عبل تجشبہ سکھٌے واال لیکچشس
هٌتخب کیب جبئے گب''؛
) (iiiشق ) (xiiهیں ،آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ کو
عیوی کولي عے تبذیل کیب جبئے گب اوس اط کے بعذ
هٌذسجہ ریل طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے گب:
'')(xiiiایک عبلن اوس عوست ،جو کغی تعلیوی اداسے
هیں خذهبت عشاًجبم ًہیں دے سہے ہوں ،وٍ چبًغیلش
کی طشف عے ًبهضد کیئے جبئیں گے۔''؛
)(bریلی دفعہ ( )۲هیں ،لفظ ''دو'' کو لفظ ''تیي'' عے
هتببدل بٌبیب جبئے گب۔
()۳دفعہ  ۴۲هیں ریلی دفعہ ( )۲کے بعذ هٌذسجہ ریل
ًئے دفعبت شبهل کیئے جبئیں گے:
''()۳کغی اختیبسی هیں ًبهضد یب هٌتخب کوئی هیوبش
جب اختیبسی کے هغلغل تیي اجالط هیں غیش حبضش
ہو تو وٍ هضیذ هیوبش ًہیں سہے گب۔
()۴اگش کغی هیوبش ًے کوئی اعبئٌوٌٹ قبول کی ہے یب
ایغے کغی اوس عبب کی وجہ عے یوًیوسعٹی عے
غیش حبضش ہے ،جو عشصہ چھہ هبٍ عے کن ًہ ہو ،تو
اعتعیفی عوجھی جبئے گی اوس وٍ عیٹ خبلی
اط کی
ٰ
تصوس کی جبئے گی۔''؛
()۴دفعہ  ۳۳هیں:
)(aریلی دفعہ ( )۱کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے عے
هتببدل بٌبیب جبئے گب:
''( )۱جب تک اط عے پہلے اط هیں کچھ شبهل ًہ ہو،
تب تک:
)(aکوئی عولذاس ،اعتبد یب یوًیوسعٹی کب کوئی دوعشا
هالصم ،جیغے چبًغیلش عواهی هفبد هیں ہذایت کشے،
ویغے حکوهت کے هبتحت یب کغی اوس یوًیوسعٹی یب
تعلیوی یب تحقیقی اداسے هیں کغی عہذے پش خذهبت
عشاًجبم دے عکتب ہے؛
بششطیکہ اعتبد کی صوست هیں ،اط کو ہذایت جبسی
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کشًے عے پہلے عٌڈیکیٹ عے هشوسٍ کیب جبئے گب؛
)(bچبًغیلش ،عواهی هفبد هیں ،یوًیوسعٹی کے خبلی
کغی عہذے پش حکوهتی یب کغی یوًیوسعٹی یب کغی
دوعشے تعلیوی یب تحقیقی اداسے کے هالصم کی هقشسی
کی ہذایت کش عکتب ہے:
بششطیکہ اعتبد کی صوست هیں ،آعبهی پش بھشتی عے
پہلے علیکشي بوسڈ عے هشوسٍ کیب جبئے گب۔
)(bریلی دفعہ ( )۲هیں ،آخش هیں آًے والے فل اعٹب کے
پہلے الفبظ ''اوس اط کو عہذے کی عب هشاعبت دی
جبئیں گی'' شبهل کیئے جبئیں گے۔
()۳پہلے اعٹیٹیوٹظ هیں:
اعٹیٹیوٹ  ۲هیں ،شق ( )۲کے لیئے ،هٌذسجہ ریل
طشیقے عے هتببدل بٌبیب جبئے گب:
''( )۲وائیظ چبًغیلش کی عفبسػ پش چبًغیلش کی طشف
عے فیکلٹی هیں تیي عیٌئش تشیي پشوفیغشوں هیں عے
تیي عبلوں کے عشصے کے لیئے ہش فیکلٹی کے لیئے
ڈیي هقشس کیب جبئے گب۔''؛
)(iiاعٹیٹیوٹ  ۳هیں ،شق ( )۲کے لیئے هٌذسجہ ریل
طشیقے عے هتببدل بٌبیب جبئے گب:
''( )۲ٹیچٌگ ڈپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي یب ایک اداسے کب
ڈائشیکٹش وائیظ چبًغیلش کی عفبسػ پش عٌڈیکیٹ کی
طشف عے ڈپبسٹوٌٹ کے تیي عیٌئش تشیي ایغوعی ایٹ
پشوفیغشوں هیں عے تیي عبل کے عشصے کے لیئے
هقشس کیب جبئے گب:
بششطیکہ جہبں ڈپبسٹوٌٹ هیں کوئی پشوفیغش یب
ایغوعیئیٹ پشوفیغش ًہیں ہے ،تو وٍ ڈپبسٹوٌٹ کے ڈیي
کی طشف عے ڈپبسٹوٌٹ کے عیٌئش تشیي اعتبد کی هذد
عے عٌبھبال جبئے گب۔''۔
۳۔ ایي ای ڈی یوًیوسعٹی آف اًجٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالجی
ایکٹ ،۱۷۱۱ ،هہشاى یوًیوسعٹی آف اًجٌیئشًگ ایٌڈ
ٹیکٌبالجی ایکٹ ۱۷۱۱ ،اوس عٌذھ ایگشیکلچش
یوًیوسعٹی ایکٹ ۱۷۱۱ ،هیں:
()۱دفعہ  ۱۳هیں:
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 ۱۷۱۱کے عٌذھ
ایکٹظ  IV ،IIIاوس
 Vکی تشهین
Amendment of
Sindh Acts III, IV
and V of 1977

)(aریلی دفعہ ( )۱هیں:
)(iشق ) (iiکے لیئے ،هٌذسجہ ریل طشیقے عے هتببدل
بٌبیب جبئے گب:
'') (iiiعیٌیٹ کی طشف عے عیٌیٹ کے دو هیوبش
هٌتخب کیئے جبئیں گے؛''؛
'') (a) (viiiیوًیوسعٹی کے پشوفیغش کی طشف عے
اى هیں عے ایک پشوفیغش هٌتخب کیب جبئے گب؛
)(aیوًیوسعٹی کے ایغوعیئیٹ پشوفیغشوں کی طشف
عے اى هیں عے ایک ایغوعیئیٹ پشوفیغش هٌتخب کیب
جبئے گب؛
)(bیوًیوسعٹی کے اعغٹٌٹ پشوفیغشوں کی طشف عے
اى هیں عے ایک اعغٹٌٹ پشوفیغش هٌتخب کیب جبئے
گب؛
)(cیوًیوسعٹی کے لیکچشسوں کی طشف عے اى هیں
عے کن اص کن  ۲عبلوں کب تجشبہ سکھٌے واال لیکچشس
هٌتخب کیب جبئے گب۔''؛
)(iiiشق ) (xiهیں آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ کو
عیوی کولي عے تبذیل کیب جبئے گب اوس اط کے بعذ
هٌذسجہ ریل طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے گب:
'') (xiiایک عبلن اوس ایک عوست جو کغی تعلیوی
اداسے هیں هالصهت ًہ کش سہے ہوں ،وٍ چبًغیلش کی
طشف عے ًبهضد کیئے جبئیں گے۔''۔
)(bریلی دفعہ ( )۲هیں،لفظ ''دو'' کے لیئے لفظ ''تیي'' کو
هتببدل بٌبیب جبئے گب؛
()۲هوجود دفعہ  ۲۱کو اط دفعہ کی ریلی دفعہ ( )۱کے
طوس پش ًوبش دیب جبئے گب اوس اط کی بعذ هٌذسجہ ریل
طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے گب:
''( )۲جہبں کوئی هیوبش ًبهضد یب کغی اختیبسی یب ببڈی
هیں هٌتخب کیب گیب ہے ،وٍ اختیبسی یب ببڈی کی هغلغل
تیي اجالعوں هیں حبضش ہوًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو وٍ
هیوبش ًہیں سہے گب۔
( )۳اگش کغی هیوبش ًے کوئی اعبئٌوٌٹ قبول کی ہے یب
ایغے کغی دوعشے عبب کی وجہ عے یوًیوسعٹی
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کغی حکوهت یب تٌظین
کے هبتحت خذهبت
عشاًجبم دیٌے کے
عولذاسوں،
لیئے
اعبتضٍ اوس هالصهیي
کو طلب کشًے کب
اختیبس
Power
to
require Officers,
teachers
or
employees to
serve under any
Government or
Organization

عے غیش حبضش ہے ،جو عشصہ چھہ هبٍ عے کن ًہ
اعتعیفی عوجھی جبئے گی اوس وٍ عیٹ
ہو ،تو اط کی
ٰ
خبلی عوجھی جبئے گی۔''؛
()۳دفعہ  ۳۴کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے عے هتببدل
بٌبیب جبئے گب:
''۳۴۔ ( )۱جب تک اط کے پہلے اط هیں کچھ شبهل
ًہیں  ،تب تک:
)(aکوئی عولذاس ،اعتبد یب یوًیوسعٹی کب کوئی دوعشا
هالصم ،جیغے چبًغیلش عواهی هفبد هیں ہذایت کشے،
ویغے حکوهت کے هبتحت یب کغی اوس یوًیوسعٹی یب
تعلیوی یب تحقیقی اداسے هیں کغی عہذے پش خذهبت
عشاًجبم دے گب؛
بششطیکہ اعتبد کی صوست هیں ،اط کو ہذایت جبسی
کشًے عے پہلے عٌڈیکیٹ عے هشوسٍ کیب جبئے گب؛
)(bچبًغیلش ،عواهی هفبد هیں ،یوًیوسعٹی کے خبلی
کغی عہذے پش حکوهتی یب کغی یوًیوسعٹی یب کغی
دوعشے تعلیوی یب تحقیقی اداسے کے هالصم کی هقشسی
کی ہذایت کش عکتب ہے:
بششطیکہ اعتبد کی صوست هیں ،آعبهی پش بھشتی عے
پہلے علیکشي بوسڈ عے هشوسٍ کیب جبئے گب۔
()۲جہبں اط دفعہ کی تحت کوئی هقشسی یب بذلی کی
گئی ہے تو ،اط هقشس کیئے گئے یب بذلی کیئے گئے
هالصم کی عہولیبت اى عہولیبت عے کن ًہیں ہوں گی
جو اط کو گزشتہ هالصهت هیں هقشسی یب بذلی پش دی
جبتی تھیں۔''؛
()۴پہلے اعٹیٹیوٹظ هیں:
)(aاعٹیٹیوٹ  ۳هیں ،شق ( )۲کے لیئے هٌذسجہ ریل
طشیقے عے تبذیل الئی جبئے گی:
ٹیچٌگ ڈپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي یب ایک اداسے کب ڈائشیکٹش
وائظ چبًغیلش کی عفبسػ پش عٌڈیکیٹ کی طشف عے
ڈپبسٹوٌٹ کے تیي عیٌیئش تشیي ایغوعیئیٹ پشوفیغشوں
هیں عے تیي عبل کے عشصے کے لیئے هقشس کیب
جبئے گب:
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بششطیکہ جہبں ڈپبسٹوٌٹ هیں کوئی پشوفیغش یب
ایغوعیئیٹ پشوفیغش ًہیں ہے ،تو وٍ ڈپبسٹوٌٹ کے ڈیي
کی طشف عے ڈپبسٹوٌٹ کے عیٌئش تشیي اعتبد کی هذد
عے ڈپبسٹوٌٹ کب اًتظبم عٌبھبال جبئے گب۔''۔
)(bاعٹیٹیوٹ  ۶هیں ،شق ( )۱کے لیئے هٌذسجہ ریل
طشیقے عے هتببدل بٌبیب جبئے گب:
''( )۱ہش فیکلٹی کے لیئے وائظ چبًغیلش کی عفبسػ پش
چبًغیلش کی طشف عے فیکلٹی هیں تیي عیٌئش تشیي
پشوفیغشوں هیں عے تیي عبلوں کے عشصے کے لیئے
ڈیي هقشس هقشس کیب جبئے گب۔''؛
نوٹ :آرڈیننس کو مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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