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UNIVERISTY (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 
 ]1984دسمبش  12[

ایگشیکلچشل یىويىسسٹی، ایکٹ ٓاسڈیىىس جس سے سىذھ 

 ميں تشميم کی جبئے گی۔ 

جيسب کہ وفبقی ششعی عذالت وے سىذھ ایگشیکلچشل 

کشوے کی ہذایت  ميں کچه تشاميم  1977یىويىسسٹی ایکٹ، 

 کی ہے۔

لہزا اس ایکٹ کے رسیعے سىذھ ایگشیکلچشل یىويىسسٹی 

 ایکٹ ميں تشميم کشوب مقصىد ہے۔

 تبذیل کيب جبئے گب۔جس کى مىذسجہ ریل طشیقے سے 

آئيه  عبىسیکے اعالن اوس  1977جىالئی  5لہزا اس لئے 

کے حکم کی تعميل ميں گىسوش سىذھ بخىشی اس  1981

 ٓاسڈیىىس کى بىب کش وبفز فشمبتب ہے۔

ایگشیکلچشل یىويىسسٹی  اس ٓاسڈیىىس کى سىذھ  (1) .1

 جبئے گب۔کہب  1984)تشميم( ٓاسڈیىىس، 

 ۔ہىگب  الفىس وبفز ی یہ ف ( 2)

 

، کى جس 1977ایگشیکلچشل یىويىسسٹی ایکٹ سىذھ  .2

جبئے گب، اس کے  ہی کہب  ایکٹ بعذ ميں بهی سىذھ کى 

( ميں آوے والے فل اسٹبپ کی 2کی ریلی دفعہ )  36دفعہ 

جگہ کىله لکهب جبئے گب اوس اسکے بعذ مىذسجہ ریل 

 ششطيہ بيبن کى شبمل کيب جبئے گب۔ 

حکم تب تک وہيں دیب جبئے گب وظشثبوی یب اپيل کب کىئی 

 جب تک دسخىاست گزاس کى سىىے کب مىقعہ وہ ملے۔

 

اوس  “الفبظ کيب گيب” ميں 45کی دفعہ  ایکٹاس  .3

کب اضبفہ کيب “ اچهی ويت سے”کے دسميبن الفبظ  “تحت”

 گب۔ئے جب
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 کی افزاد عبم تزجوہ هذکورہ کب  ٓارڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعوبل هیں کورٹ جسے ہے، لئے کے واقفیت

 سکتب۔

 


