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 )تزمیم( قوانین یونیوسٹی سندھ

 ۰۸۹۱ آرڈیننس،
THE SINDH UNIVERSITY LAWS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1980 

 ]۱۷۹۱دعوجش  ۲۲[
آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے یوًیوسعٹی لواًیي هیں 

 جبئے گی۔تشهین کی 

جیغب کہ یوًیوسعٹی لواًیي هیں تشهین کشًب همصود 

 ہے، جو اط طشح ہوگی؛

والے اعالى اوس  ۱۷۹۹جوالئی  ۵اة اط لیئے، 

 ۱۷۹۹لواًیي )ًبفز ہوًے واال تغلغل( والے دکن، 

کی سوشٌی هیں عٌذھ کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل 

 آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:

کو عٌذھ یوًیوسعٹی لواًیي ( اط آسڈیٌٌظ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۱)تشهین( آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

اوس کشاچی  ۱۷۹۲۔عٌذھ یوًیوسعٹی ایکٹ، ۲

 هیں: ۱۷۹۲یوًیوسعٹی ایکٹ، 

(i) هیں، شك  ۲دفعہ(nn) کو ختن کیب جبئے گب؛ 

(ii) ( کی ۱( کی شك )۲کی ریلی دفعہ ) ۳دفعہ

هیں، کبهب اوس لفع ''پشو  (b)اوس  (a)ریلی شك 

 وائظ چبًغلش'' ختن کیئے جبئیں گے؛

(iii) هیں، لفع ''آڈیٹش''  ۱۹اوس  ۱۱، ۷، ۳دفعبت

 کے لیئے الفبظ ''سیضیڈًٹ آڈیٹش'' هتجبدل ہوں گے؛

(iv) ( هیں، آخش هیں آًے ۳کی ریلی دفعہ ) ۱دفعہ

والے فل اعٹبپ کو کولي عے تجذیل کیب جبئے گب 

سجہ ریل ششطیہ ثیبى شبهل کیب اوس اط کے ثعذ هٌذ

 جبئے گب:

''ثششطیکہ ثیچلشص ڈگشی کی عطخ پش عبسی 

فیکلٹیض هیں ایک ڈعیپلیي ہوگب، جظ کو اعالهک 

اوس پبکغتبى اعٹڈیض ڈعیپلیي کہب جبئے گب، جو 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے عٌذھ ایکٹظ  ۱۷۹۲

XXIV  اوسXXV  کی

 تشهین

Amendment of 

Sindh Acts XXIV 

and XXV of 1972 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

هغلوبى شبگشدوں کے لیئے الصهی ہوگب اوس غیش 

هغلوبى شبگشدوں کو ایغے ڈعیپلیي کے علغلے 

پبکغتبى اعٹڈیض کب آپشي دیب جبئے  هیں ایتھکظ اوس

 گب۔''؛

(v) هیں، شك  ۷دفعہ(iii-a) کو ختن کیب جبئے گب؛ 

(vi) 14دفعہ-A کو ختن کیب جبئے گب؛ 

(vii) ( هیں شك ۱کی ریلی دفعہ ) ۲۱دفعہ(iii-a) 

 کو ختن کیب جبئے گب؛

(viii)  هیں: ۲۲دفعہ 

(a)( کے لیئے هٌذسجہ ریل هتجبدل ۱ریلی دفعہ )

 ہوگب:

 (عٌڈیکیٹ هشتول ہوگی:۱'')

(i)وائظ چبًغلش، جو اط کب چیئشهیي ہوگب؛ 

(ii) ،صوثبئی اعیوجلی کب ایک هیوجش، اگش کوئی ہو

اعیوجلی کے اعپیکش کی طشف عے ًبهضد کیب 

 جبئے گب؛

(iii) یوًیوسعٹی یب الذبق شذٍ کبلجوں کے هالصهیي

کے عالوٍ عیٌیٹ کے دو هیوجش عیٌیٹ کی طشف 

 جبئیں گے؛ عے هٌتذت کیئے

(iv) عٌذھ ہبئی کوسٹ کب چیف جغٹظ یب اط کی

 طشف عے ًبهضد کشدٍ ہبئی کوسٹ کب جج؛

(v)هذکوہ تعلین، دکوهت عٌذھ کب عیکشیٹشی؛ 

(vi) یوًیوسعٹی گشاًٹظ کویشي کب ایک ًبهضد

 کشدٍ؛

(vii) ایک ڈیي چبًغلش کی طشف عے وائظ

 چبًغلش کی عفبسػ پش ًبهضد کیب جبئے گب؛

(viii) پشوفیغش اوس ایک ایغوعی ایٹ ایک

پشوفیغش اوس ایک اعغٹٌٹ پشوفیغش یب یوًیوسعٹی 

کب لیکچشس چبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش 

 کی عفبسػ پش ًبهضد کیب جبئے گب؛

(ix) تیي ًبهوس افشاد چبًغلش کی طشف عے ًبهضد

 کیئے جبئیں گے؛

(x) الذبق شذٍ کبلج کب ایک پشًغپبل چبًغلش کی
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 یب جبئے گب؛طشف عے ًبهضد ک

(xi)یوًیوسعٹی اعٹوڈًٹظ فیڈسیشي کب صذس؛ اوس 

(xii) الذبق شذٍ کبلجوں کی شبگشد یوًیي کب ایک

ًوبئٌذٍ عبسے الذبق شذٍ کبلجوں کی شبگشد 

 یوًیٌظ کی طشف عے هٌتذت کیب جبئے گب۔''؛

(b)( هیں، لفع ''تیي'' کے لیئے لفع ۲ریلی دفعہ )

 ''دو'' هتجبدل ہوگب؛

(ix) 36دفعہ-A ( هیں شك ۳کی ریلی دفعہ )(iii) 

 کو ختن کیب جبئے گب؛

(x) ( کے لیئے هٌذسجہ ۲هیں ریلی دفعہ ) ۳۹دفعہ

 ریل هتجبدل ہوگب:

(۔ کوئی ثھی خشچہ یوًیوسعٹی کے فٌڈط هیں ۲'')

عے ًہیں کیب جبئے گب، جت تک ادائگی کب ثل 

لواًیي کے تذت ًہ ہو، صوثبئی آڈٹ ڈپبسٹوٌٹ کی 

سیضیڈًٹ آڈیٹش کی طشف طشف عے همشس کشدٍ 

عے آڈٹ ًہ کیب گیب ہو اوس ادائگی یوًیوسعٹی کی 

 هٌظوس شذٍ ثجٹ هیں شبهل ہو۔''۔

(xi) کے ثعذ هٌذسجہ ریل دفعہ شبهل کی  ۵۲دفعہ

 جبئے گی:

)کغی ثھی دکوهت یب تٌظین هیں خذهت عشاًجبم 

دیٌے والے عولذاسوں، اعبتزٍ یب هالصهیي کو طلت 

جت تک کچھ اط ایکٹ ۔ ۵۳کشًے کب اختیبس( ''

 کے هتضبد ًہ ہو:

(a) کوئی عولذاس، اعتبد یب یوًیوسعٹی کب دوعشا

کشے، وفبلی دکوهت هالصم، جیغے چبًغلش ہذایت 

یب صوثبئی دکوهت یب لوکل اتھبسٹی، یب کبسپوسیشي 

یب ایغی کغی دکوهت کی طشف عے لبئن کشدٍ 

ثبڈی یب پبکغتبى هیں کغی یوًیوسعٹی یب تذمیمی 

ایغے عشصے کے تٌظین کے صیش دعت عہذے پش 

لیئے خذهت عشاًجبم دے گب، جیغے طے کیب 

 جبئے؛

(b) هشبوست کے ثعذ چبًغلش وائظ چبًغلش عے

یوًیوسعٹی هیں کغی آعبهی پش پبکغتبى کی 
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هالصهیي هیں کغی شخص  کو همشس کش عکتب ہے، 

یب عولذاس، اعتبد یب پبکغتبى هیں کغی دوعشی 

یوًیوسعٹی کے دوعشے هالصم، یب لوکل اتھبستی 

یب کبسپشوسیشي یب وفبلی یب صوثبئی دکوهت کی 

طشف عے تشکیل دے گئی ثبڈی کے هالصم کو 

 همشس کش عکتب ہے۔

(جہبں کوئی تمشسی یب تجبدلہ اط دفعہ کے تذت ۲)

کیب گیب ہے، همشس کشدٍ یب تجبدلہ کیئے ہوئے کی 

هالصهت کے ششائظ و ضواثظ ایغی تمشسی یب 

تجبدلے عے پہلے اط کو دیئے جبًے والے ششائظ 

 و ضواثظ عے کن فبئذٍ هٌذ ًہیں ہوں گے۔''؛ اوس

(xii):فشعٹ اعٹیچوٹظ هیں 

(a) ( کے لیئے هٌذسجہ ۲هیں، شك ) ۲اعٹیچوٹ

 ریل هتجبدل ہوگب:

(ہش فیکلٹی کب ڈیي چبًغلش کی طشف عے ۲'')

وائظ چبًغلش کی عفبسشبت پش فیکلٹی هیں هوجود 

 پشوفیغشوں هیں عے همشس کیب جبئے گب۔''؛ اوس

(b) ( کے لیئے هٌذسجہ ۲هیں، شك ) ۳اعٹیچوٹ

 ریل هتجبدل ہوگب:

چیئشهیي یب اداسے کب (تذسیغی شعجے کب ۲'')

ڈائشیکٹش عٌڈیکیٹ کی طشف عے وائظ چبًغلش 

 کی عفبسشبت پش همشس کیب جبئے گب۔''؛

(c) ( کی ریلی شك ۱کی شك ) ۹اعٹیچوٹ(a)  اوس

(b)  کے اًذساج(i)  ''هیں، الفبظ ''پشو وائظ چبًغلش

 کے لیئے الفبظ ''وائظ چبًغلش'' هتجبدل ہوں گے۔

اًجٌیئشًگ ایٌڈ ۔ایي ای ڈی یوًیوسعٹی آف ۳

، هہشاى یوًیوسعٹی آف ۱۷۱۱ٹیکٌبالجی ایکٹ، 

اوس عٌذھ  ۱۷۱۱اًجٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالجی ایکٹ، 

 هیں: ۱۷۱۱ایگشیکلچش یوًیوسعٹی ایکٹ، 

(i) ( هیں آخش هیں آًے ۳کی ریلی دفعہ ) ۱دفعہ

والے فل اعٹبپ کو کولي عے تجذیل کیب جبئے گب 

بى شبهل کیب اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ ثی

 جبئے گب:
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''ثششطیکہ ثیچلشص ڈگشی کی عطخ پش عبسی 

فیکلٹیض هیں ایک ڈعیپلیي ہوگب، جظ کو اعالهک 

اوس پبکغتبى اعٹڈیض ڈعیپلیي کہب جبئے گب، جو 

هغلوبى شبگشدوں کے لیئے الصهی ہوگب اوس غیش 

هغلوبى شبگشدوں کو ایغے ڈعیپلیي کے علغلے 

کب آپشي دیب جبئے هیں ایتھکظ اوس پبکغتبى اعٹڈیض 

 گب۔''؛

(ii) هیں: ۱۵دفعہ 

(a)( کے لیئے هٌذسجہ ریل هتجبدل ۱ریلی دفعہ )

 ہوگب:

 (عٌڈیکیٹ هشتول ہوگی:۱'')

(i)وائظ چبًغلش، جو اط کب چیئشهیي ہوگب؛ 

(ii) ،صوثبئی اعیوجلی کب ایک هیوجش، اگش کوئی ہو

اعیوجلی کے اعپیکش کی طشف عے ًبهضد کیب 

 جبئے گب؛

(iii) یوًیوسعٹی یب الذبق شذٍ کبلجوں کے هالصهیي

کے عالوٍ عیٌیٹ کے دو هیوجش عیٌیٹ کی طشف 

 عے هٌتذت کیئے جبئیں گے؛

(iv) عٌذھ ہبئی کوسٹ کب چیف جغٹظ یب اط کی

 طشف عے ًبهضد کشدٍ ہبئی کوسٹ کب جج؛

(v)هذکوہ تعلین، دکوهت عٌذھ کب عیکشیٹشی؛ 

(vi)هضد یوًیوسعٹی گشاًٹظ کویشي کب ایک ًب

 کشدٍ؛

(vii) ایک ڈیي چبًغلش کی طشف عے وائظ

 چبًغلش کی عفبسػ پش ًبهضد کیب جبئے گب؛

(viii) ایک پشوفیغش اوس ایک ایغوعی ایٹ

پشوفیغش اوس ایک اعغٹٌٹ پشوفیغش یب یوًیوسعٹی 

کب لیکچشس چبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش 

 کی عفبسػ پش ًبهضد کیب جبئے گب؛

(ix)ًغلش کی طشف عے ًبهضد تیي ًبهوس افشاد چب

 کیئے جبئیں گے؛

(x) الذبق شذٍ کبلج کب ایک پشًغپبل، اگش کوئی ہو

اوس تشکیل دیئے گئے کبلج کب ایک پشًغپبل، اگش 
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کوئی ہو،  چبًغلش کی طشف عے ًبهضد کیب جبئے 

 گب؛ اوس

(xi)۔یوًیوسعٹی اعٹوڈًٹظ فیڈسیشي کب صذس 

(b)( هیں، لفع ''تیي'' کے لیئے۲ریلی دفعہ )  لفع

 ''دو'' هتجبدل ہوگب؛

(iii) ( کے لیئے ۱هیں، ریلی دفعہ ) ۳۲دفعہ

 هٌذسجہ ریل هتجبدل ہوگب:

( سیضیڈًٹ آڈیٹش، یوًیوسعٹی کب کل ولتی ۱'')

عولذاس ہوگب اوس صوثبئی آڈٹ ڈپبسٹوٌٹ کی طشف 

عے ایغی ششائظ و ضواثظ کے تذت همشس کیب 

 جبئے گب، جیغے وٍ طے کشے۔''؛

(iv) هیں: ۳۳دفعہ 

(a)( هیں، لفع اوس کبهب ''پبکغتبى،'' ۱ریلی دفعہ )

اوس لفع ''اوس'' کے دسهیبں الفبظ ''یب ایک تذمیمی 

 تٌظین'' شبهل کیئے جبئیں گے؛

(b)( کے لیئے هٌذسجہ ریل هتجبدل ۲ریلی دفعہ )

 ہوگب:

( چبًغلش وائظ چبًغلش عے هشبوست کے ثعذ ۲'')

یوًیوسعٹی هیں کغی آعبهی پش پبکغتبى کی 

صهیي هیں کغی شخص  کو همشس کش عکتب ہے، هال

یب عولذاس، اعتبد یب پبکغتبى هیں کغی دوعشی 

یوًیوسعٹی کے دوعشے هالصم، یب لوکل اتھبستی 

یب کبسپشوسیشي یب وفبلی یب صوثبئی دکوهت کی 

طشف عے تشکیل دے گئی ثبڈی کے هالصم کو 

همشس کش عکتب ہے اوس اط کی هالصهت کے 

وسعتی هیں تمشسی عے ششائظ و ضواثظ یوًی

پہلے هلٌے والے ششائظ و ضواثظ عے کن فبئذٍ 

 هٌذ ًہیں ہوں گے۔''؛

(v) ( کے لیئے هٌذسجہ ۲هیں، ریلی دفعہ ) ۳۷دفعہ

 ریل هتجبدل ہوگب:

(۔ کوئی ثھی خشچہ یوًیوسعٹی کے فٌڈط هیں ۲'')

عے ًہیں کیب جبئے گب، جت تک ادائگی کب ثل 

ڈپبسٹوٌٹ کی  لواًیي کے تذت ًہ ہو، صوثبئی آڈٹ
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طشف عے همشس کشدٍ سیضیڈًٹ آڈیٹش کی طشف 

عے آڈٹ ًہ کیب گیب ہو اوس ادائگی یوًیوسعٹی کی 

 هٌظوس شذٍ ثجٹ هیں شبهل ہو۔''۔

(vi) ایي ای ڈی اًجٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالجی

یوًیوسعٹی، هہشاى اًجٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالجی 

یوًیوسعٹی اوس عٌذھ ایگشیکلچش یوًیوسعٹی کے 

 ٹیچوٹ هیں:فشعٹ اع

(a) ( کے لیئے هٌذسجہ ۲هیں، شك ) ۳اعٹیچوٹ

 ریل هتجبدل ہوگب:

(تذسیغی شعجے کب چیئشهیي یب اداسے کب ۲'')

ڈائشیکٹش عٌڈیکیٹ کی طشف عے وائظ چبًغلش 

 کی عفبسشبت پش همشس کیب جبئے گب۔''؛

(b) ( کے لیئے هٌذسجہ ۱هیں، شك ) ۱اعٹیچوٹ

 ریل هتجبدل ہوگب:

کب ڈیي چبًغلش کی طشف عے (ہش فیکلیٹی ۱'')

وائظ چبًغلش کی عفبسشبت پش یوًیوسعٹی هیں 

 هوجود پشوفیغشوں هیں عے همشس کیب جبئے گب۔''۔
 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی آرڈیننس نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


