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 9654نجريً  LVIىهبر  „رڊيييسشيڌ 

SINDH ORDINANCE NO.LVI OF 1984 

 9654ڪراچي يَىيَرشٽي )ترنيم( „رڊيييسۿ 

THE UNIVERSITY OF KARACHI 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 ]9654 ڊشهبر 92[

۾  9642ايڪٽۿ ڪراچي يَىيَرشٽي „رڊيييس جيٍو ذريعي 

 ترنيم ڪئي وييدي.

۾  9642ڪراچي يَىيَرشٽي ايڪٽۿ جيئو تً شرعي عدالت 

 ًٍ ترنيهَن ڪرڻ جي ٌدايت ڪئي „ٌي؛ڪج

ترنيم ۾  9642ڪراچي يَىيَرشٽي ايڪٽۿ جيئو تً ۽ 

 ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛

جي اعالن ۽ پروويزىل  9644پيجيو جَالِء ٌاڻي تيٍو ڪريۿ 

جي روشيي ۾ شيڌ جي گَرىر  9659ڪاىصٽيٽيَشو „رڊرۿ 

 ٌيٺيَن „رڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ „ٌي7

ترنيم( „رڊيييسۿ شيڌ )پَليس ( ٌو „رڊيييس کي 9) .9

 شڏيَ وييدو. 9654

 ( ٌي فَري طَر تي الڳَ ٿييدو.2)

 

 

۾ۿ جيٍو کي ٌو  9642ڪراچي يَىيَرشٽي ايڪٽۿ  .2

 63کاىپَِء بً ڄاڻايل ايڪٽ شڏيَ وييدوۿ ان جي دفعً 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)هٍيدت

 

 

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي شيڌ  9642

جي  XXVايڪٽ 
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۾ۿ „خر ۾ اييدڙ فل اشٽاپ کي ڪَلو شان تبديل ڪيَ 

وييدو ۽ ان کاىپَِء ٌيٺيَن شرطيً بيان شانل ڪيَ 

 وييدو7

بشرطيڪ جيصتائيو درخَاشت گذار کي ٻڌڻ جَ نَقعَ “

تيصتائيو اپيل جي شلصلي ۾ ڪَ بً فراٌم ىٿَ ڪيَ وڃي 

 ”.حڪم جاري ىً ڪيَ وييدو.

۾ۿ „خر ۾ اييدڙ فل اشٽاپ  44ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعً  .6

کي ڪَلو شان تبديل ڪيَ وييدو ۽ ان کاىپَِء ٌيٺيَن 

 شرطيً بيان شانل ڪرڻَ پَىدو7

ي ۾ اپيل ڪيدڙ يا بشرطيڪ اپيل يا ىظرثاىي جي شلصل“

ۿ اىٍو کي ٻڌڻ جَ نَقعَ درخَاشت گذارۿ جيئو نعانلَ ٌجي

 ”.ڏيڻ کاىصَاِء ڪَ حڪم جاري ىً ڪيَ وييدو.

 

 

۽ لفظ ” ڪيل“۾ۿ لفظ  22ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعً  .4

شانل ڪيا ” ىيڪ ىيتي شان“وچ ۾ لفظ ” ٌيٺان“

 وييدا.

  

 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  „رڊيييس -ىَٽ7

 „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

 جي ترنيم 63دفعً 

Amendment of 

section 36 of 

Sindh Act XXV 

of 1972 

جي شيڌ  9642

جي  XXVايڪٽ 

 جي ترنيم 44دفعً 

Amendment of 

section 40 of 

Sindh Act XXV 

of 1972 

جي شيڌ  9642

جي  XXVايڪٽ 

 جي ترنيم 52دفعً 

Amendment of 

section 52 of 

Sindh Act XXV 

of 1972 

 


