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 ۱۸۹۱مجزیہ  VIIسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.VII 

OF 1981 

سندھ یونیورسٹی قوانین )تزمیم( 

 ۱۸۹۱آرڈیننس، 

THE SINDH UNIVERSITY 

LAWS (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1981 

 ]۱۷۹۱اپشیل  ۶[
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؛

کے اعالى اوس  ۱۷۹۹لیئے، پبًچویں جوالئی اط اط 

کی سوشٌی هیں  ۱۷۹۱پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس، 

گوسًش عٌذھ ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ بٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو یوًیوسعٹی قواًیي )تشهین( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۱آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 
 

اوس سکشاچی  ۱۷۹۲یوًیوسعٹی ایکٹ، ۔ عٌذھ ۲

 هیں: ۱۷۹۲یوًیوسعٹی ایکٹ 

کے بعذ هٌذسجہ ریل طشیقے عے اضبفہ  ۱۱(دفعہ ۱)

 کیب جبئے گب:

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

هشوسے کے بعذ، هیي کیوپظ یب اضبفی کیوپظ کے 

عکتب ہے، اگش لیئے ایک پشو وائیظ چبًغیلش هقشس کش 

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۔

( کے تحت وائیظ چبًغیلش هقشس  ۱(جہبں ریلی دفعہ )۱)

ہو، ایغے  ہو، جب تک اط آسڈیٌٌظ کے کچھ هتضبد ًہ

کیوپظ کے علغلے اختیبسات اعتعوبل کش عکتب ہے 

ایغے کبم عشاًجبم دے عکتب ہے، جظ کے لیئے هیں، 

عوًپ اط کو هقشس کیب گیب ہو، جو کبم چبًغیلش اط کو 

 ۔دے

، جبئے تو وٍوائیظ چبًغیلش، اگش هقشس کیب  (پشو۲)

عیٌیٹ، عٌڈیکیٹ اوس اکیڈهک کبٔوًغل کب ایکظ آفیشو 

( کے تحت ۲کی ریلی دفعہ ) ۳اوس دفعہ  هیوبش ہوگب

کے  ۷یوًیوسعٹی هیں شبهل عوجھب جبئے گب اوس دفعہ 

 تحت یوًیوسعٹی کب عولذاس ہوگب۔''؛

 هیں: ۲۲(دفعہ ۲)

(a)( هیں:۱ریلی دفعہ ) 

(i) شق(iii)  کے لیئے، هٌذسجہ ریل طشیقے عے

 هتببدل بٌبیب جبئے گب:

''(iii)هیوبشص  عیٌیٹ کی طشف عے عیٌیٹ کے لیئے دو

 هٌتخب کیئے جبئیں گے۔''؛

(ii) شق(viii)  کے لیئے، هٌذسجہ ریل طشیقے عے

 هتببدل بٌبیب جبئے گب:

''(viii) (a)  یوًیوسعٹی  کے پشوفیغشص کی طشف عے

 اى هیں عے ایک پشوفیغش هٌتخب کیب جبئے گب،

(b) یوًیوسعٹی کے ایغوعیئیٹ پشوفیغشص کی طشف

پشوفیغش هٌتخب کیب عے اى هیں عے ایک ایغوعیئیٹ 

 جبئے گب؛

(c) یوًیوسعٹی کے اعغٹٌٹ پشوفیغشص کی طشف عے

اى هیں عے ایک اعغٹٌٹ پشوفیغش هٌتخب کیب جبئے 

1972 
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 گب؛

(d) یوًیوسعٹی کے لیکچشسص کی طشف عے اى هیں

عبل تجشبہ سکھٌے واال لیکچشس  ۲عے کن عے کن 

 هٌتخب کیب جبئے گب''؛

(iii)  شق(xii)  هیں، 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:

''(xiii) ایک عبلن اوس عوست، جو کغی تعلیوی اداسے

هیں خذهبت عشاًجبم ًہیں دے سہے ہوں، وٍ چبًغیلش 

 کی طشف عے ًبهضد کیئے جبئیں گے۔''؛

(b) ( هیں، لفظ ''دو'' کو لفظ ''تیي'' عے ۲دفعہ )ریلی

 هتببدل بٌبیب جبئے گب۔

( کے بعذ هٌذسجہ ریل ۲هیں ریلی دفعہ ) ۴۲(دفعہ ۳)

 ًئے دفعبت شبهل کیئے جبئیں گے:

هٌتخب کوئی هیوبش  یب(کغی اختیبسی هیں ًبهضد ۳'')

هیں غیش حبضش اجالط تیي جب اختیبسی کے هغلغل 

 سہے گب۔ ہو تو وٍ هضیذ هیوبش ًہیں

(اگش کغی هیوبش ًے کوئی اعبئٌوٌٹ قبول کی ہے یب ۴)

ایغے کغی اوس عبب کی وجہ عے یوًیوسعٹی عے 

غیش حبضش ہے، جو عشصہ چھہ هبٍ عے کن ًہ ہو، تو 

اط کی اعتعیفٰی عوجھی جبئے گی اوس وٍ عیٹ خبلی 

 تصوس کی جبئے گی۔''؛

 هیں: ۳۳(دفعہ ۴)

(a)( کے لیئے هٌذسجہ ر۱ریلی دفعہ ) یل طشیقے عے

 هتببدل بٌبیب جبئے گب:

کچھ شبهل ًہ ہو، اط هیں تک اط عے پہلے  ( جب ۱'')

 تب تک:

(a) کوئی عولذاس، اعتبد یب یوًیوسعٹی کب کوئی دوعشا

صم، جیغے چبًغیلش عواهی هفبد  هیں ہذایت کشے، هال

ویغے حکوهت کے هبتحت یب کغی اوس یوًیوسعٹی یب 

کغی عہذے پش خذهبت تعلیوی یب تحقیقی اداسے هیں 

  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؛

(b) چبًغیلش، عواهی هفبد هیں، یوًیوسعٹی کے خبلی

کغی عہذے پش حکوهتی یب کغی یوًیوسعٹی یب کغی 

هقشسی  دوعشے تعلیوی یب تحقیقی اداسے کے هالصم کی

 کی ہذایت کش عکتب ہے:

بششطیکہ اعتبد کی صوست هیں، آعبهی پش بھشتی عے 

 پہلے علیکشي بوسڈ عے هشوسٍ کیب جبئے گب۔

(b)( هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹب کے ۲ریلی دفعہ )

پہلے الفبظ ''اوس اط کو عہذے کی عب هشاعبت دی 

 جبئیں گی'' شبهل کیئے جبئیں گے۔

 هیں:(پہلے اعٹیٹیوٹظ ۳)

( کے لیئے، هٌذسجہ ریل ۲هیں، شق ) ۲اعٹیٹیوٹ 

 طشیقے عے هتببدل بٌبیب جبئے گب:

( وائیظ چبًغیلش کی عفبسػ پش چبًغیلش کی طشف ۲'')

عے فیکلٹی هیں تیي عیٌئش تشیي پشوفیغشوں هیں عے 

تیي عبلوں کے عشصے کے لیئے ہش فیکلٹی کے لیئے 

 ڈیي هقشس کیب جبئے گب۔''؛

(ii) ( کے لیئے هٌذسجہ ریل ۲هیں، شق ) ۳اعٹیٹیوٹ

 طشیقے عے هتببدل بٌبیب جبئے گب:

( ٹیچٌگ ڈپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي یب ایک اداسے کب ۲'')

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 

 گب:کیب جبئے هقشس 

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۔''۔

۔ ایي ای ڈی یوًیوسعٹی آف اًجٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالجی ۳

ایٌڈ ، هہشاى یوًیوسعٹی آف اًجٌیئشًگ ۱۷۱۱ایکٹ، 

اوس عٌذھ ایگشیکلچش  ۱۷۱۱ٹیکٌبالجی ایکٹ، 

 هیں: ۱۷۱۱یوًیوسعٹی ایکٹ، 

 هیں: ۱۳(دفعہ ۱)
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(a)( هیں:۱ریلی دفعہ ) 

(i) شق(ii)  کے لیئے، هٌذسجہ ریل طشیقے عے هتببدل

 بٌبیب جبئے گب:

''(iii)  عیٌیٹ کی طشف عے عیٌیٹ کے دو هیوبش

 هٌتخب کیئے جبئیں گے؛''؛

''(viii) (a)  پشوفیغش کی طشف عے  یوًیوسعٹی کے

 اى هیں عے ایک پشوفیغش هٌتخب کیب جبئے گب؛

(a) یوًیوسعٹی کے ایغوعیئیٹ پشوفیغشوں کی طشف

عے اى هیں عے ایک ایغوعیئیٹ پشوفیغش هٌتخب کیب 

 جبئے گب؛

(b) یوًیوسعٹی کے اعغٹٌٹ پشوفیغشوں کی طشف عے

جبئے اى هیں عے ایک اعغٹٌٹ پشوفیغش هٌتخب کیب 

 گب؛

(c) یوًیوسعٹی کے لیکچشسوں کی طشف عے اى هیں

عبلوں کب تجشبہ سکھٌے واال لیکچشس  ۲عے کن اص کن 

 هٌتخب کیب جبئے گب۔''؛

(iii) شق(xi)  هیں 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:

''(xii)  ایک عبلن اوس ایک عوست جو کغی تعلیوی

اداسے هیں هالصهت ًہ کش سہے ہوں، وٍ چبًغیلش کی 

 طشف عے ًبهضد کیئے جبئیں گے۔''۔

(b)( هیں،لفظ ''دو'' کے لیئے لفظ ''تیي'' کو ۲ریلی دفعہ )

 هتببدل بٌبیب جبئے گب؛

( کے ۱کو اط دفعہ کی ریلی دفعہ ) ۲۱(هوجود دفعہ ۲)

جبئے گب اوس اط کی بعذ هٌذسجہ ریل طوس پش ًوبش دیب 

 طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے گب:

( جہبں کوئی هیوبش ًبهضد یب کغی اختیبسی یب ببڈی ۲'')

هغلغل هیں هٌتخب کیب گیب ہے، وٍ اختیبسی یب ببڈی کی 

ًبکبم ہوتب ہے تو وٍ اجالعوں هیں حبضش ہوًے هیں تیي 

 هیوبش ًہیں سہے گب۔

اعبئٌوٌٹ قبول کی ہے یب  اگش کغی هیوبش ًے کوئی( ۳)

ایغے کغی دوعشے عبب کی وجہ عے یوًیوسعٹی 
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عے غیش حبضش ہے، جو عشصہ چھہ هبٍ عے کن ًہ 

ہو، تو اط کی اعتعیفٰی عوجھی جبئے گی اوس وٍ عیٹ 

 خبلی عوجھی جبئے گی۔''؛

کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے عے هتببدل  ۳۴(دفعہ ۳)

 بٌبیب جبئے گب:

کچھ شبهل پہلے اط هیں ( جب تک اط کے ۱۔ )۳۴''

 ًہیں ، تب تک:

(a) کوئی 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 

  ؛گبعشاًجبم دے 

بششطیکہ اعتبد کی صوست هیں، اط کو ہذایت جبسی 

 کشًے  عے پہلے عٌڈیکیٹ عے هشوسٍ کیب جبئے گب؛

(b) چبًغیلش، 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:

عتبد کی صوست هیں، آعبهی پش بھشتی عے بششطیکہ ا

 پہلے علیکشي بوسڈ عے هشوسٍ کیب جبئے گب۔

(جہبں اط دفعہ کی تحت کوئی هقشسی یب بذلی کی ۲)

گئی ہے تو، اط هقشس کیئے گئے یب بذلی کیئے گئے 

کی عہولیبت اى عہولیبت عے کن ًہیں ہوں گی هالصم 

 جو اط کو گزشتہ هالصهت هیں هقشسی یب بذلی پش دی

 جبتی تھیں۔''؛

 (پہلے اعٹیٹیوٹظ هیں:۴)

(a) کے لیئے هٌذسجہ ریل ( ۲هیں، شق ) ۳اعٹیٹیوٹ

 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 

کیب  هقشسهیں عے تیي عبل کے عشصے کے لیئے 

 جبئے گب:
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بششطیکہ جہبں ڈپبسٹوٌٹ هیں کوئی پشوفیغش یب 

ہے، تو وٍ ڈپبسٹوٌٹ کے ڈیي ایغوعیئیٹ پشوفیغش ًہیں 

کی طشف عے ڈپبسٹوٌٹ کے عیٌئش تشیي اعتبد کی هذد 

 عٌبھبال جبئے گب۔''۔ ڈپبسٹوٌٹ کب اًتظبم عے

(b) ( کے لیئے هٌذسجہ ریل ۱هیں، شق ) ۶اعٹیٹیوٹ

 طشیقے عے هتببدل بٌبیب جبئے گب:

( ہش فیکلٹی کے لیئے وائظ چبًغیلش کی عفبسػ پش ۱'')

فیکلٹی هیں تیي عیٌئش تشیي  چبًغیلش کی طشف عے

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۔

 


