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سندھ یونیورسٹیز )تزمیم( آرڈیننس، 

۶۷۹۱ 

THE SINDH UNIVERSITIES 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1976 

 ]۱۷۹۱ فشوسی ۱۹[
سعٹیض ایکٹ، جظ کی توعظ عے عٌذھ یوًیو آسڈیٌٌظ

هیں  ۱۷۹۲اوس کشاچی یوًیوسعٹی  ایکٹ،  ۱۷۹۲

 هضیذ تشهین کی جبئے گی۔

اوس کشاچی  ۱۷۹۲سعٹیض ایکٹ، جیغب کہ عٌذھ یوًیو

هیں هضیذ تشهین کشًب  ۱۷۹۲یوًیوسعٹی  ایکٹ، 

 هقظود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

اوس جیغب کے عٌذھ اعیوجلی کب اجالط جبسی ًہیں ہے 

اوس گوسًش عٌذھ هطوئي ہے کے هوجودٍ طوستحبل 

 هیں ہٌگبهی طوس پش قبًوى عبصی کی جبئے:

اة اط لیئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي کے 

( کے تحت هلے اختیبسات کو ۱کی شق ) ۱۲۱آسٹیکل 

تے ہوئے گوسًش عٌذھ ًے هٌذسجہ ریل اعتعوبل هیں ال

 آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:

کو عٌذھ یوًیوسعٹیض )تشهین(  آسڈیٌٌظ ( اط ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۱، آسڈیٌٌظ

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 

اوس کشاچی  ۱۷۹۲۔ عٌذھ یوًیوسعٹی ایکٹ، ۲

 :اعٹیٹیوٹظ هیںهیں پہلی  ۱۷۹۲یوًیوسعٹی ایکٹ، 

(i)  ،لفع ''خضاًچی'' کے لیئے، جہبں ثھی آئے

''ڈائشیکٹش آف فٌبًظ'' عے وہبں لفع 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛

(ii)  هیں، شق  ۲دفعہ(n)  کے ثعذ، هٌذسجہ

 ریل ًئی شق شبهل کی جبئے گی:
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''(nn) ‘هطلت یوًیوسعٹی کب پشو ’ پشو وائیظ چبًغیلش

 وائیظ چبًغیلش؛''؛

(iii)  هیں: ۳دفعہ 

(a) ( هیں، فل اعٹبپ عے پہلے ۱ریلی دفعہ )

الفبظ ''پش حکوهت کو یوًیوسعٹی کے هبتحت 

کغی جگہ پش اضبفی کیوپظ ثٌبًے یب کغی 

تعلیوی اداسے کو کیوپظ هیں تجذیل کشًے یب 

کے تحت یوًیوسعٹی کے  A-36دفعہ 

اًتضبم اوس ضبثطے هیں کغی کبلیج کو 

کیوپظ هیں تجذیل کشًے کب اختیبسحبطل 

 شبهل کیئے جبئے گے۔ ہوگب''

(b) ( هیں:۲ریلی دفعہ ) 

(i)  شق(i)  کے لیئے، هٌذسجہ ریل طشیقے

 عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

''(i) :چبًغیلش اوس پشو چبًغیلش؛ اوس 

(a) و وائیظ هیي کیوپظ هیں، وائیظ چبًغیلش، پش

، ڈائشیکٹشط، چبًغیلش، ڈیٌظ، پشًغیپبل

سجغٹشاس، ڈائشیکٹش آف فٌبًظ، اهتحبًبت کب 

، شکٌٹشولش، الئجشیشیي، چیف اکبٔوًٹٌٹ، ثشع

آڈیٹش اوس ایغے دیگش عولذاس جیغے ثھی 

 ثتبیب گیب ہو؛

(b)  ،اضبفی کیوپظ هیں، پشو وائیظ چبًغیلش

ڈیٌظ، ٹیچٌگ ڈپبسٹوٌٹظ کے چیئشهیي اوس 

ایغے دیگش عولذاس،  جو وقت ثوقت چبًغیلش 

 کے طشف عے هقشس کیئے جبئیں۔''؛

(ii)  شق(iv) و کولي عے هیں، فل اعٹبپ ک

تجذیل کیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ 

هٌذسجہ ریل ششطیہ ثیبى کب اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

''ثششطیکہ چبًغیلش، کغی تعلیوی اداسے هیں اضبفی 

ے یب یوًیوسعٹی ککیوپظ ثٌبًے کی طوست هیں 

کی ریلی شق  (i)ضبثطے یب اًتظبم هیں کبلیج هیں شق 

(b)  هیں هزکوسٍ عولذاسوں اوس هالصهیي کے علغلے
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ثوسڈ آف گوسًشص قبئن کش کے تحت  A-36دفعہ  هیں

 ۔''؛عکتب ہے

(iv) هیں: ۷دفعہ 

(a)  شق(iii)  کے ثعذ، هٌذسجہ ریل شق شبهل کی

 جبئے گی:

(b)  شق(x)  کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ًئی شقیں

 شبهل کی جبئیں گی:

''(x-a) چیف اکبٔوًٹٌٹ؛ 

(x-b) ثشعش؛ 

(x-c) آڈیٹش؛''؛ 

(v) ( کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ۶هیں، ریلی دفعہ ) ۱۱دفعہ

 طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے گب:
( چبًغیلش، اط ایکٹ کی گٌجبئشوں کے تحت، اوس ۷'')

حکوهت کے عبم یب خبص احکبهبت عے، یوًیوسعٹی کے 

هیي کیوپظ کی کغی اختیبسی، عولذاس یب هالصم کے 

غی اختیبسی، عولذاس، اختیبس اوس کبم اضبفی کیوپظ کی ک

هالصم یب کغی دوعشے شخض کو اضبفی کیوپظ هیں 

ایغے اختیبس اعتعوبل کشًے یب ایغے کبم عشاًجبم دیٌے 

 کے لیے دے عکتب ہے۔''؛

(vi)  کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ شبهل  ۱۱دفعہ

 کی جبئے گی:

 )پشو وائیظ چبًغیلش(

''14-A( ۱۔ ) پشو وائیظ چبًغیلش چبس عبلوں کے

عشطے کے لیئے چبًغیلش کی طشف عے وائیظ 

چبًغیلش عے هشوسے کے ثعذ ایغی ششائظ اوس 

ضواثظ کے تحت هقشس کیب جبئے گب، جیغے چبًغیلش 

طے کشے، اوس تت تک آفیظ سکھ عکے گب، جت تک 

 چبًغیلش چبہے۔

(پشو وائیظ چبًغیلش کو ڈائشیکٹش فٌبًظ، سجغٹشاس، ۲)

ی کے دیگش اهتحبًبت کے کٌٹشولش اوس یوًیوسعٹ

اًتظبهی کبهوں پش وائیظ چبًغیلش کی ًگشاًی هیں 

عبسا ضبثطہ اوس ًظشداسی ہوگی؛ ثششطیکہ اضبفی 

کیوپظ کب پشو وائیظ چبًغیلش اط کیوپظ کے علغلے 

هیں یوًیوسعٹی کی کغی اختیبسی، عولذاس یب هالصم 
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کے ایغے اختیبس اعتعوبل اوس ایغے کبم عشاًجبم دے 

غیلش کے طشف عے دیئے عکے گب، جو اط کو چبً

 جبئیں۔''؛

(vii)  ( کے ۱کو اط دفعہ کی ریلی دفعہ ) ۱۶دفعہ

طوس پش ًوجش دیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ 

 ریل ریلی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

( ڈائشیکٹش فٌبًظ کے چیف اکبٔوًٹٌٹ، ثشعش اوس ۲'')

 آڈیٹش کی طشف عے هذد کی جبئے گی۔''؛

(viii)  کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے عے  ۱۱دفعہ

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

 )چیف اکبٔوًٹٌٹ، ثشعش اوس آڈیٹش(

شعش اوس آڈیٹش یوًیوسعٹی کے ۔ چیف اکبٔوًٹٌٹ، ث۱۱''

 عولذاس ہوں گے۔''؛ کل وقتی

(ix)  ( هیں، شق ۱کی ریلی دفعہ ) ۲۱دفعہ(iii)  کے

 ثعذ، هٌذسجہ ریل شق شبهل کی جبئے گی:

''(iii-a) پشو وائیظ چبًغیلش؛''؛ 

(x)  ( هیں، شق ۱کی ریلی دفعہ ) ۲۲دفعہ(i)  ،کے ثعذ

 هٌذسجہ ریل شق شبهل کی جبئے گی:

''(i-a) پشو وائیظ چبًغیلش؛''؛ 

(xi)  ( کے دوعشے ششطیہ ۲کی ریلی دفعہ ) ۲۱دفعہ

ثیبى کے ثعذ، هٌذسجہ ریل طشیقے عے تیغشے 

 ششطیہ ثیبى کب اضبفہ کیب جبئے گب:

هیں ثتبئے گئے  (k)( کی شق ۱''ثششطیکہ ریلی دفعہ )

کغی هعبهلے عے هتعلقہ قواعذ، چبًغیلش کی طشف 

 عے ثٌبئے جبئیں گے۔''؛

(xii)  کے ثعذ، هٌذسجہ ریل دفعہ ثڑھبئی  ۳۶دفعہ

 جبئے گی:

 )اداسے اوس کبلیج کو تحویل هیں لیٌب(

''36-A ۔(a)  چبًغیلش کغی هتعلقہ اداسے یب کبلیج کی

دسخواعت پش، ایغے تعلیوی اداسے یب کبلیج کب ضبثطہ 

 اوس اًتظبم یوًیوسعٹی کی طشف عے عٌجھبلے جبئیں۔

چبًغیلش، ایغے تعلیوی اداسے یب کبلیج کی هوثش (۲)

اًتظبهیہ اوس ضبثطے کے لیئے ثوسڈ آف گوسًشط 
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 قبئن کش عکتب ہے۔

 هشتول ہوگب:(ثوسڈ آف گوسًشص ۳)

(i) چیئشهیي؛              پشو چبًغیلش 

(ii)       وائیظ چبًغیلش؛      پشو چبًغیلش 

(iii)       هیوجش/عیکشیٹشی؛     پشو وائیظ چبًغیلش 

(iv) ایغے دیگش هیوجش جو چبًغیلش کی طشف عے

 هقشس کیئے جبئیں۔

(چبًغیلش کی عبم یب خبص ہذایت کے تحت ثوسڈ آف ۱)

غے اداسے یب کبلیج هیں ایغی عبم ًگشاًی گوسًشص ای

یب ایغے هعبهالت کب ضبثطہ عٌجھبل عکتب ہے جیغے 

ہذایت کی جبئے اوس ایغے اختیبسات کی عبم حیثیت 

 :ہوں گے عے ثال تعظت

(a)  یوًیوسعٹی کی طشف عے وقت ثوقت اداسے

یب کبلیج چالًے کے لیئے جبسی کشدٍ 

 ثٌبًب؛ حکوت عولیسہٌوبئی کی سوشٌی هیں 

(b)  اداسے یب کبلیج کی جبئیذاد کب ضبثطہ اوس

 اًتظبم؛

(c)  ،اثبثوں هبلیبتاداسے یب کبلیج کے فٌڈط ،

اوس اًویغٹوٌٹظ کب حغبة کتبة عٌجھبلٌب اوس 

 چالًب؛

(d)  اداسے یب کبلیج کے اکبٔوًٹظ هزکوسٍ طشیقے

عٌجھبلٌے اوس هزکوسٍ طشیقے کے هطبثق 

 اکبٔوًٹظ کی آڈٹ کشًب؛ اوسعے 

(e)  اداسے اوس کبلیج کے اعبتضٍ اوس دیگش

هالصهیي هقشس کشًب اوس اى کے خالف 

 اًتظبهی کبسسوائی کب اختیبس سکھٌب۔''؛

(xiii)  کے ثعذ، هٌذسجہ ریل طشیقے عے  ۱۱دفعہ

 کے طوس پش اضبفہ کیب جبئے گب: ۱۱دفعہ 

''4-A ۔ یوًیوسعٹی کب ایک عولذاس، اعتبد یب دوعشا

هٌذسجہ ریل طشیقے عے کوئی هالصم عشوط عے 

 سٹبئش ہوگب:

 )عپش ایٌوئیشي کی عوش(

(i) کے تبسیخ پش، جظ کے ثعذ اط ًے هالصهت  ایغی
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پچیظ عبل پوسے کیئے ہیں، وٍ پیٌشي اوس دیگش 

سٹبئشهٌٹ کے فوائذ کب اہل ہوگب،   جیغے هجبص 

 اختیبسی ہذایت کشے؛ یب

(ii)  جہبں شق(i)  ،کے تحت کوئی ہذایت ًہیں دی گئی

عبٹھ ثشط اوس ثبقی کیغض هیں اعتبد کی طوست هیں 

 ۔ہوگیاٹھبوى عبل عوش 
هطلت تقشسی وضبحت: اط دفعہ هیں ''هجبص اختیبسی'' 

کشًے والی اختیبسی  یب تقشسی کشًے والی اختیبسی کی 

طشف عے اط علغلے هیں هکول طوس پش هجبص ثٌبیب گیب 

اعتبد یب دوعشے هتعلقہ شخض عے  شخض، اط عولذاس،

 عہذے هیں کن ًہیں ہوًب چبہئے۔''؛

(xiv)  کے ثعذ، هٌذسجہ ریل طشیقے عے  ۰۱دفعہ

 اضبفہ کیب جبئے گب:

 )عذالتی کبسسوائی پش پبثٌذی(

۔ کغی عذالت کو اط ایکٹ کے تحت کیئے گئے ۰۱''

کغی کبم یب کغی کبم کشًے کے اسادی یب کوئی کبم 

علغلے هیں کشًے کی عوچ پش کغی کبسسوائی یب اط 

کوئی حکن جبسی کشًے، عذالتی کبسسوائی چالًے یب 

 ۔هٌع ًبهہ جبسی کشًے کب اختیبس ًہ ہوگب

 )ضوبًت(

ت، یوًیوسعٹی ۔ کوئی ثھی قبًوًی کبسسوائی حکوه۰۲

یب کغی اختیبسی، عولذاس یب یوًیوسعٹی کے عشکبسی 

هالصم کے خالف ًہیں ہوگی، اگش اًہوں ًے اط ایکٹ 

کے تحت کوئی کبم کیب ہوگب یب کبم کشًے کب اسادا کیب 

 ہوگب یب کوئی کبم کش چکے ہوں گے۔''؛

(xv)  ( هیں:۱کی شق ) ۱پہلے قواعذ هیں، پیشاگشاف 

(i)  شق(i)  کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے

 عے تجذیلی کی جبئے گی:

''(a) :هیي کیوپظ کی طوست هیي 

(i) وائیظ چبًغیلش )چیئشهیي(؛''؛ پشو 

(ii)  ریلی شق(v)  هیں، لفع ''اوس'' جو آخش

 هیں آتب ہے اط کو ختن کیب جبئے گب۔

(iii)  ریلی شق(vi)  هیں، آخش هیں آًے والے
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فل اعٹبپ کو عیوی کولي عے تجذیل کیب 

جبئے گب اوس لفع ''اوس'' اوس اط کے ثعذ 

هٌذسجہ ریل طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

''(vii)  کیب ًبهضد یوًیوسعٹی گشاًٹظ کویشي کب ایک

 ۔''؛گیب

(b) :اضبفی کیوپظ کی طوست هیي 

(i) پشو وائیظ چبًغیلش )چیئشهیي(؛ 

(ii)  پشو وائیظ چبًغیلش کی طشف عے ٹیچٌگ

ڈپبسٹوٌٹظ کے لیئے دو چیئشهیي ًبهضد کیئے جبئیں 

گے یب جہبں ایغے ثوسڈ کی طشف عے وہبں کوئی 

 ثوسڈ آف گوسًشص ہو؛

(iii) ؛ًبهضد کیب گیبچبًغیلش کب ایک 

(iv) ؛ًبهضد کیب گیبیوًیوسعٹی گشاًٹظ کویشي کب ایک 

(v)ڈائشیکٹش، فٌبًظ۔''۔ 

 

نوٹ: آرڈیننس کو مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


