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 4891نجريً  XVIII  شيڌ آرڊيييس ىهبر

SINDH ORDINANCE NO.XVIII 

OF 1984 

شيڌ پرائيَيٽ ڪاليجز )نييجهييٽ ۽ 

 4891ڪيٽرول( )ترنيم( آرڊيييسۿ 

THE SINDH PRIVATE 

COLLEGES (MANAGEMENT 

AND CONTROL) 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 [4891شيپٽهبر  29] 

آرڊيييسۿ جيٍو شان شيڌ پرائيَيٽ ڪاليجز )نييجهييٽ ۽ 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 4891ڪيٽرول( آرڊيييسۿ 

پرائيَيٽ ڪاليجز نييجهييٽ ۽   جيئو وفاقي شرعي عدالت

ڪجًٍ ترنيهَن ڪرڻ جي  شان الڳاپيل قاىَن ۾ڪيٽرول 

 ٌدايت ڪئي آٌي؛

جيئو تً شيڌ پرائيَيٽ ڪاليجز )نييجهييٽ ۽ ڪيٽرول( 
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 ۾ ترنيم ڪرڻ نقصَد آٌي: 4891ييسۿ آرڊي

 جيٍو کي ٌو طرح عهل ۾ آىدو وييدو.

 آئيو عبَري ۽  اعالن جي ع4899 جَالئي 5 ٌاڻي ڪري ان

 شان خَشيَء گَرىر جَ شيڌ ۾ روشيي جي حڪم جي 4894

 ٿَ. فرنائي ىافذ ٺاٌي کي آرڊيييس ٌو

( ٌو آرڊيييس کي شيڌ پرائيَيٽ ڪاليجز 4) .4

 4891)نييجهييٽ ۽ ڪيٽرول( آرڊيييسۿ )ترنيم(ۿ 

 شڏيَ وييدو.

 ( ٌيُء في الفَر ىافذ ٿييدو.2)

شيڌ پرائيَيٽ  ڪاليجز )نييجهييٽ ۽ ڪيٽرول (    .2

( کاىپَِء ٌيٺيو 4۾ ذيلي دفعً ) 5جي دفعً  4891آرڊيييسۿ 

 -دفعً کي شانل ڪيَ وييدو: ىئَن

”(1-A ) شببو جي بيياد تي  اٌڙنچيئرنيو يا نيهبر کي

 :جيئو طئي ڪيَ ويَ ٌجي عٍدي تان ٌٽائي شگٍجي ٿَ

ٻڌڻ ٌو کي چيئرنيو يا نيهبر جي برطرفي جَ حڪم شرطيً 

 جَ نَقعَ ڏيڻ بيا جاري ىً ڪيَ وييدو.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  آرڊيييس ىَٽ:

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.
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