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 1980مجريه  IXسنڌ آرڊيننس نمبر 

SINDH ORDINANCE NO.IX OF 1980 

يونيورسٽي آف انجنيئرنگ اينڊ مهراڻ 

 1980ٽيڪناالجي )ترميم( آرڊيننس، 

THE MEHRAN UNIVERSITY OF 

ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1980 

 ]1980جون  21[

 آف يونيورسٽي مهراڻ ذريعي جنهن آرڊيننس هڪ

 ڪئي ترميم ۾ 1977 ايڪٽ، ٽيڪناالجي اينڊ انجنيئرنگ

 .ويندي

 ٽيڪناالجي اينڊ انجنيئرنگ آف يونيورسٽي مهراڻ ته جيئن

 جيڪا ،آهي پئي ٿي ضروري ڪرڻ ترميم ۾ 1977 ايڪٽ،

 ؛هوندي ريت هن

واري اعالن جنهن کي  1977جوالِء  5هاڻي تنهن ڪري، 

واري قانونن )نافذ هئڻ وارو تسلسل( واري حڪم،  1977

سان مالئي پڙهيو وڃي، ان جي روشني ۾ سنڌ جي  1977

 هيٺيون آرڊيننس، جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهي: گورنر
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آف مهراڻ يونيورسٽي ( هن آرڊيننس کي 1) .1

انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجي )ترميم( آرڊيننس، 

 سڏيو ويندو. 1980

 ( هي فوري طور تي الڳو ٿيندو.2)

مهراڻ يونيورسٽي آف انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجي  .2

 ۾ )جنهن کي هن کانپوِء به ڄاڻايل 1977ايڪٽ، 

( الِء 1۾ ذيلي دفعه ) 3ايڪٽ سڏيو ويندو(، ان جي دفعه 

 هيٺين ريت متبادل بڻايو ويندو:

( هتي هڪ يونيورسٽي هوندي، جنهن کي مهراڻ 1“)

يونيورسٽي آف انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجي، ڄامشورو سڏيو 

 ويندو:

بشرطيڪ نوابشاهه ۾ هڪ انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجي جو 

کانپوِء يونيورسٽي ڪاليج سڏيو  ڪاليج هوندو جنهن کي هن

ويندو ۽ ان جا انتظام ۽ سار سنڀال يونيورسٽي جي هٿ هيٺ 

 ”.هوندي.

( جي شق 1جي ذيلي دفعه ) 13ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعه  .3

(viii)  ۽ “وچ ۾ لفظ ” ڏانهن“۽ لفظ ” ڪاليجز“۾، لفظ

 وڌا ويندا.” يونيورسٽي ڪاليج
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( جي شق 1جي ذيلي دفعه ) 15ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعه  .4

(iv)  يونيورسٽي ڪاليج “کان اڳ لفظ ” هڪ“۾، لفظ

 وڌا ويندا.” جو پرنسپال ۽

 

 

( جي شق 1جي ذيلي دفعه ) 17ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعه  .5

(v)  ۽ يونيورسٽي “۾، سيمي ڪالن کان اڳ ۾ لفظ

 وڌا ويندا.” ڪاليج جو پرنسپال

 

ترجمو عام ماڻهن جي واقفيت الِء  نوٽ: ايڪٽ جو مذڪوره

 آهي، جنهن کي ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگهجي.
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