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 9989ىجريَ  VIIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.VII OF 1981 

 9989شٍڌ يٌّيّرشٽي كاٌّن )ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 

THE SINDH UNIVERSITY 

LAWS (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1981 

 ]9989اپريم  6[

يٌّيّرشٽي كاًٌٌّ ۾ ترىيو ڪئي جًٍِ ذريعي  „رڊيٍٍس

 ويٍدي.

 پئي ٿي ضروري ڪرڻترىيو يٌّيّرشٽي كاًٌٌّ ۾  تَ جيئً

 ٌُّدي؛ ريت ًُ جيڪا „ُيۿ

جي اعالن ۽ پروويزٌم  9977تًٍِ ڪريۿ پٍجيً جّالِء ُاڻي 

جي روشٍي ۾ شٍڌ جي گّرٌر  9989ڪاٌصٽيٽيّشً „رڊرۿ 

 ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

 )ترىيو( كاٌّن يٌّيّرشٽي کي „رڊيٍٍس ًُ (9) .9

 ويٍدو. شڏيّ 9989 ۿ„رڊيٍٍس

 ٿيٍدو. الڳّ طّر فّري ُي (2)

 

 يٌّيّرشٽي ڪراچي ۽ 9972 ايڪٽۿ يٌّيّرشٽي شٍڌ .2

 : ۾ 9972 ايڪٽۿ

 ويٍدو:  ڪيّ اضافّ ريت ُيٺيّن کاٌپِّء 94 دفعَ (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

عٍّان ۽ ىختصر 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي شٍڌ  9972

۽  XXIVايڪٽس 

XXV جي ترىيو 
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 چاٌصيهر( وائيس )پرو

“14-A. (9) ىيً ةعدۿ ىشّري شان چاٌصيهر وائيس چاٌصيهرۿ 

 چاٌصيهر وائيس پرو ُڪ الِء ڪييپس اضافي يا ڪييپس

 الِء جي ٻٍِي يا ُجيۿ ڪّ جيڪڏًُ ٿّۿ شگِي ڪري ىلرر

 اُڙي ۽ ىّجب ضاةطً ۽ شرطً اُڙيً ڌارۿ ڌار يا طّر گڏيم

 ٌُّدوۿ ٌَ وڌيڪ کان شانً چار وكت ُڪ جيڪّ الِء عرصي

 ڪري. طئي چاٌصيهر جيئً

 ٿيم ىلرر چاٌصيهر وائيس تحت (9) دفعَ ذيهي جتي (2)

 ىتضاد ڪجَِ جي „رڊيٍٍس ًُ جيصتائيً „ُيۿ ٌَ

 ۽ ٿّ شگِي ڪري اشتعيال اختيار اُڙا ُجيۿ

 ڏئي شراٌجام ڪو اُڙا ۾ۿ هصهيش جي ڪييپس

 جيڪي „ُيۿ ويّ ڪيّ ىلرر ُّ الِء جًٍِ ٿّۿ شگِي

 .شٌّپي کيس چاٌصيهر ڪو

 ٿّ وڃي ڪيّ ىلرر جيڪڏًُ چاٌصيهرۿ وائيس پرو (3)

 ڪائٌّصم اڪيڊىڪ ۽ شٍڊيڪيٽ شيٍيٽۿ ُّ تَ

 ذيهي جي 3 دفعَ ۽ ٌُّدو ىييتر „فيشّ ايڪس جّ

 ۽ ويٍدو شيجِيّ شاىم ۾ يٌّيّرشٽي تحت (2) دفعَ

 ؛”ٌُّدو. عيهدار جّ يٌّيّرشٽي تحت 9 دفعَ

 ۾: 22 دفعَ (2)

(a) ( َ۾:9ذيهي دفع ) 

(i)  شق(iii) :الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو 

“(iii) .؛”شيٍيٽ طرفان شيٍيٽ جا ٻَ ىييترز چٌّڊيا ويٍدا 

(ii)  شق(viii) :الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو 

“(viii) (a)  ىٍجِان  اًٌِيٌّيّرشٽي جي پروفيصرز پاران

 ُڪ پروفيصر چٌّڊيّ ويٍدوۿ

Amendment of 

Sindh Acts 

XXIV and 

XXV of 1972 
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(b)  يٌّيّرشٽي جي ايصّشيئيٽ پروفيصرز پاران اًٌِ ىٍجِان

 ويٍدو؛ ُڪ ايصّشيئيٽ پروفيصر چٌّڊيّ

(c)  يٌّيّرشٽي جي اشصٽٍٽ پروفيصرز پاران اًٌِ ىٍجِان

 ُڪ اشصٽٍٽ پروفيصر چٌّڊيّ ويٍدو؛

(d)  يٌّيّرشٽي جي نيڪچررز پاران اًٌِ ىٍجِان گِٽ ۾

 ؛”شال تجرةّ رکٍدڙ نيڪچرر چٌّڊيّ ويٍدو 2گِٽ 

(iii)  شق(xii)  ً۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ کي شييي ڪّن

شان تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ 

 ويٍدو:

“(xiii)  ُڪ عانو ۽ ُڪ عّرتۿ جيڪي ڪًٍِ تعهييي

اداري ۾ خدىتّن شراٌجام ٌَ ڏئي رُيا ٌُّداۿ اُي چاٌصيهر 

 ؛”طرفان ٌاىزد ڪيا ويٍدا.

(b) ( َ۾ۿ نفظ 2ذيهي دفع )“َشان ىتتادل ةڻايّ ” ٽي“ظ کي نف” ٻ

 ويٍدو.

( کاٌپِّء ُيٺيان ٌّان دفعات شاىم 2۾ۿ ذيهي دفعَ ) 42( دفعَ 3)

 ڪيا ويٍدا:

ڪًٍِ اختياري ۾ ٌاىزد ڪيم يا چٌّڊيم ڪّ ىييتر ( 3“)

جڏًُ اختياريَء جّن ٽي الڳيتيً گڏجاڻيً ۾ غير حاضر رُي 

 ٿّ تَ اُّ وڌيڪ ىييتر ٌَ رٍُدو.

„ُي يا ڪيّ كتّل ڪّ ىٍصب (جيڪڏًُ ڪًٍِ ىييتر 4)

اُڙي ڪًٍِ ٻئي شتب جي ڪري يٌّيّرشٽي کان غير حاضر 

„ُيۿ جيڪّ عرصّ ڇَِ ىِيًٍ کان گِٽ ٌَ ُجيۿ تَ ان جي 

اشتعيفيٰ شيجِي ويٍدي ۽ اُا شيٽ خاني تصّر ڪئي 

 ؛”ويٍدي.

 ۾: 53دفعَ ( 4)
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(a) ( َالِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:9ذيهي دفع ) 

ٌَ ُجيۿ ٿيم ڪجَِ شاىم ان ۾ ( جيصتائيً ان کان اڳ 9“)

 تيصتائيً:

(a)  ڪّ عيهدارۿ اشتاد يا يٌّيّرشٽي جّ ڪّ ٻيّ ىالزمۿ

جيئً چاٌصيهر عّاىي ىفاد ۾ ُدايت ڪريۿ تيئً 

حڪّىت جي ُٿ ُيٺ يا ڪًٍِ ٻي ان ىطاةق 

يٌّيّرشٽي يا تعهييي يا تحليلي اداري ۾ ڪًٍِ 

 شگِي ٿّ:عِدي تي خدىتّن شراٌجام ڏئي 

کيس ُدايت جاري ڪرڻ کان ةشرطيڪ اشتاد جي صّرت ۾ۿ 

 اڳ شٍڊيڪيٽ شان ىشّرو ڪيّ ويٍدو؛

(b)  چاٌصيهرۿ عّاىي ىفاد ۾ۿ يٌّيّرشٽي جي خاني

ڪًٍِ عِدي تي حڪّىتي يا ڪًٍِ يٌّيّرشٽي 

يا ڪًٍِ ٻئي تعهييي يا تحليلي اداري جي ىالزم 

 جي ىلرري جي ُدايت ڪري شگِي ٿّ:

ۿ „شاىي تي ڀرتي کان اڳ  جي صّرت ۾ةشرطيڪ اشتاد 

 شهيڪشً ةّرڊ شان ىشّرو ڪيّ ويٍدو.

(b)( َ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ کان اڳ نفظ 2ذيهي دفع )“ ۽

شاىم ” کيس عِدي جّن شيّريّن ىراعتّن ڏٌيّن ويٍديّن

 ڪيا ويٍدا.

 ۾: (Statutes)( پِريً كاعدن 5)

 ةڻايّ ويٍدو:( الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل 2۾ۿ شق ) 2كاعدي 

( وائيس چاٌصيهر جي شفارش تي چاٌصيهر طرفان 2“)

فيڪهٽي ۾ ٽي شيٍئر تريً پروفيصرن ىٍجِان  ٽً شانً جي 

 ؛”ڊيً ىلرر ڪيّ ويٍدو.ُڪ عرصي الِء ُر فيهٽي الِء 

(ii)  ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:2۾ۿ شق ) 3كاعدي 
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اداري جّ ( ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ جّ چيئرىيً يا ُڪ 2“)

ڊائريڪٽر وائيس چاٌصيهر جي شفارش تي شٍڊيڪيٽ 

طرفان ڊپارٽييٍٽ جي ٽً شيٍئر تريً ايصّشيئيٽ پروفيصرن 

 ويٍدو:ىلرر ڪيّ شانً جي عرصي الِء  ىٍجِان ٽً

ةشرطيڪ جتي ڊپارٽييٍٽ ۾ ڪّ پروفيصر يا ايصّشيئيٽ 

پروفيصر ٌَ „ُيۿ تَ اُّ ڊپارٽييٍٽ جي ڊيً طرفان ڊپارىيٍٽ 

 ”.ئر تريً اشتاد جي ىدد شان شٍڀانيّ ويٍدو.جي شيٍ

ايً اي ڊي يٌّيّرشٽي „ف اٌجٍيئرٌگ ايٍڊ  .3

ۿ ىِراڻ يٌّيّرشٽي „ف 9977ٽيڪٍاالجي ايڪٽۿ 

۽ شٍڌ  9977اٌجٍيئرٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالجي ايڪٽۿ 

 ۾: 9977ايگريڪهچر يٌّيّرشٽي ايڪٽۿ 

 ۾: 95دفعَ  (9)

(a) ( َ۾:9ذيهي دفع ) 

(i)  شق(ii)  ةڻايّ ويٍدو:ُيٺيً ريت ىتتادل الِءۿ 

“(iii) ؛”شيٍيٽ طرفان شيٍيٽ جا ٻَ ىييتر چٌّڊيا ويٍدا؛ 

“(viii) (a) پاران اًٌِ ىٍجِان  يٌّيّرشٽي جي پروفيصرن

 ُڪ پروفيصر چٌّڊيّ ويٍدو؛

(b)  ًٌِيٌّيّرشٽي جي ايصّشيئيٽ پروفيصرن پاران ا

 ىٍجِان ُڪ ايصّشيئيٽ پروفيصر چٌّڊيّ ويٍدو؛

(c) ّپاران اًٌِ  يّرشٽي جي اشصٽٍٽ پروفيصرنٌي

 ىٍجِان ُڪ اشصٽٍٽ پروفيصر چٌّڊيّ ويٍدو؛

(d)  يٌّيّرشٽي جي نيڪچررن پاران اًٌِ ىٍجِان

شانً جّ تجرةّ رکٍدڙ نيڪچرر  2گِٽ ۾ گِٽ 

 ؛”چٌّڊيّ ويٍدو.

(iii) شق(xi) ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ کي شييي ڪّنً شان
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 ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو: تتديم ڪيّ ويٍدو

“(xii)  ُڪ عانو ۽ ُڪ عّرت جيڪي ڪًٍِ تعيهيي

ي چاٌصيهر اداري ۾ خدىتّن شراٌجام ٌَ ڏئي رُيا ُجًۿ اُ

 .”.طرفان ٌاىزد ڪيا ويٍدا

(b)( َ۾ۿ نفظ 2ذيهي دفع )“َکي ىتتادل ةڻايّ ” ٽي“الِء نفظ ” ٻ

 ويٍدو؛

( طّر ٌيتر ڏٌّ 9کي ان دفعَ جي ذيهي دفعَ ) 29(ىّجّد دفعَ 2)

 ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو: ويٍدو

(جتي ڪّ ىييتر ٌاىزد يا ڪًٍِ اختياري يا ةاڊي ۾ 2“)

ُّ اختياري يا ةاڊي جّن نڳاتار ٽً چٌّڊيّ ويّ „ُيۿ ا

۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ تَ اُّ ىييتر ٌَ ۾ حاضر رُڻ ً گڏجاڻي

 رٍُدو.

„ُي يا ڪيّ كتّل ڪّ ىٍصب (جيڪڏًُ ڪًٍِ ىييتر 3)

شتب جي ڪري يٌّيّرشٽي کان غير حاضر  اُڙي ڪًٍِ ٻئي

„ُيۿ جيڪّ عرصّ ڇَِ ىِيًٍ کان گِٽ ٌَ ُجيۿ تَ ان جي 

اشتعيفيٰ شيجِي ويٍدي ۽ اُا شيٽ خاني تصّر ڪئي 

 ؛”ويٍدي.

 الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو: 34(دفعَ 3)

ٿيم ٌَ ڪجَِ شاىم اڳ کان ۾ ان ( جيصتائيً ان 9). 34“

 ۿ تيصتائيً:„ُي

(a)  ڪّ عيهدارۿ اشتاد يا يٌّيّرشٽي جّ ڪّ ٻيّ ىالزمۿ

جيئً چاٌصيهر عّاىي ىفاد ۾ ُدايت ڪريۿ تيئً 

حڪّىت جي ُٿ ُيٺ يا ڪًٍِ ٻي يٌّيّرشٽي يا 

تعهييي يا تحليلي اداري ۾ ڪًٍِ عِدي تي 

 :ڏيٍدوخدىتّن شراٌجام 
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 جّ ڪرڻ طهب
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Power to 
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ةشرطيڪ اشتاد جي صّرت ۾ۿ کيس ُدايت جاري ڪرڻ کان 

 ڪيّ ويٍدو؛ اڳ شٍڊيڪيٽ شان ىشّرو

(b)  چاٌصيهرۿ عّاىي ىفاد ۾ۿ يٌّيّرشٽي جي خاني

ڪًٍِ عِدي تي حڪّىتي يا ڪًٍِ يٌّيّرشٽي 

يا ڪًٍِ ٻئي تعهييي يا تحليلي اداري جي ىالزم 

 جي ىلرري جي ُدايت ڪري شگِي ٿّ:

ۿ „شاىي تي ڀرتي کان اڳ  ةشرطيڪ اشتاد جي صّرت ۾

 شهيڪشً ةّرڊ شان ىشّرو ڪيّ ويٍدو.

تحت ڪا ىلرري يا ةدني ڪئي وئي  جتي ًُ دفعَ (2)

جّن ىالزم „ُي تَۿ ان ىلرر ڪيم يا ةدني ڪيم 

شِّنتّن اًٌِ شِّنتً کان گِٽ ٌَ ٌُّديّن 

ىلرري يا ةدني تي ۾ جيڪي شٍدس گذريم ىالزىت 

 ؛”ڏٌيّن ويٍديّن ُيّن.

 ۾: (Statutes)(پِريً كاعدن 4)

(a)  ( الِء ُيٺيً ريت تتديهي ڪئي ويٍدي:2۾ۿ شق ) 3كاعدي 

ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ جّ چيئرىيً يا ُڪ اداري جّ ڊائريڪٽر 

وائيس چاٌصيهر جي شفارش تي شٍڊيڪيٽ طرفان 

ڊپارٽييٍٽ جي ٽً شيٍئر تريً ايصّشيئيٽ پروفيصرن 

 ويٍدو:ىلرر ڪيّ ىٍجِان ٽً شانً جي عرصي الِء 

ةشرطيڪ جتي ڊپارٽييٍٽ ۾ ڪّ پروفيصر يا ايصّشيئيٽ 

پروفيصر ٌَ „ُيۿ تَ اُّ ڊپارٽييٍٽ جي ڊيً طرفان ڊپارىيٍٽ 

ڊپارٽييٍٽ جّ اٌتظام جي شيٍئر تريً اشتاد جي ىدد شان 

 ”.شٍڀانيّ ويٍدو.

(b) ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:9۾ۿ شق ) 6كاعدي 

وائيس چاٌصيهر جي شفارش تي ُر فيڪهٽي الِء ( 9“)

require 

Officers, 

teachers or 

employees to 

serve under any 

Government or 

Organization 
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چاٌصيهر طرفان فيڪهٽي ۾ ٽي شيٍئر تريً پروفيصرن 

 ؛”ىٍجِان  ٽً شانً جي عرصي الِء ڊيً ىلرر ڪيّ ويٍدو.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍس  -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


