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SINDH ORDINANCE 

NO.XXXVII OF 2002 

 اورتعلیوی یوًیورسٹیوں خبًگی سٌذھ

 آرڈیٌٌس، )تزهین( قواًیي کے وںادار

۲۰۰۲ 
THEPRIVATE UNIVERSITIES AND 

EDUCATIONAL INSTITUTES LAWS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

2002 

 ]۲۰۰۲اکتوثش  ۱۲[
آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے صوثہ عٌذھ هیں ًبفز 

کشًے کے لیئے خبًگی یوًیوسعٹی اوس تعلیوی 

هتعلقہ کچھ قواًیي هیں تشهین کی  اداسوں عے

 جبئے گی۔

جیغب کہ صوثہ عٌذھ هیں ًبفز کشًے کے لیئے 

خبًگی یوًیوسعٹی اوس تعلیوی اداسوں عے هتعلقہ 

کچھ قواًیي هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط 

 طشح ہوگی؛

 ۱۹۹۹اوس جیغب کہ عٌذھ اعیوجلی چودٍ اکتوثش 

ًوجش آئیٌی حکن عجوسی کے  ۱۹۹۹کے اعالى اوس 

 کی سوشٌی هیں تحلیل کی گئی ہے؛ ۱

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ 

هوجودٍ حبالت هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی 

 ۔ہے

عجوسی اة، اط لیئے، هٌذسجہ ثبال اعالى اوس 

کب عجوسی آئیٌی  ۱۹۹۹آئیٌی حکن کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط علغلے هیں عبسے  ۹)تشهین( حکن ًوجش 

اعتعوبل کشتے ہوئے، گوسًش عٌذھ ًے اختیبسات 

 هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:

اط آسڈیٌٌظ کو خبًگی یوًیوسعٹیں اوس ( ۱۔ )۱
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قواًیي )تشهین( آسڈیٌٌظ،  وں کےتعلیوی اداس

 کہب جبئے گب۔ ۲۰۰۲

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

هیں ثیبى  ۲۔هٌذسجہ ریل شیڈول کے کبلن ًوجش ۲

واًیي هیں اط حذ تک تشهین کی جبئے گی کشدٍ ق

هیں ثیبى کیب گیب  ۳اوس اط طشح جیغے کبلن ًوجش 

 ہے:

 شیڈول

 (۲)هالحظہ کزیں دفعہ 

ًوبز 

 شوبر

قواًیي کب 

هختصز 

 عٌواى

 تزهین

۱ ۲ ۳ 

ہوذسد  ۔۱

یوًیوسعٹی 

ایکٹ، 

۱۹۹۱ 

کے ثعذ هٌذسجہ  ۷دفعہ 

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''7-A (۱ ۔)i۔ عشپشعت 

وقت ثوقت اصخود 

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ کي 

ثھی هعبهالت کی جبًچ 

پڑتبل یب اًکوائشی کشا 

عکتب ہے اوس وقتبً فوقتبً 

کغی شخص یب افشاد کو 

جبًچ شبهل ہوًے کی 

ہذایت کش عکتب ہے یب جبًچ 

 پڑتبل کشا عکتب ہے:

ii ۔یوًیوسعٹی، اط کی

عوبست، الئجشیشیض اوس 

 دیگش عہولیبت؛

iiiکی طشف  ۔یوًیوسعٹی

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iv  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛
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v ،۔تذسیغی، تحقیقی

ًصبثی، اهتحبًی اوس 

یوًیوسعٹی کے دوعشے 

 هعبهالت؛ اوس

vi  ۔ایغے دوعشے

هعبهالت جو اط کی 

طشف عے ثیبى کیئے 

 گئے ہوں۔

عشپشعت اپٌے (۲)

هعبئٌے کے ًتبئج کے 

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 

اٹھبئے جبًے والے قذم 

کے حوالے عے ثوسڈ کو 

 هشوسٍ دے گب۔

(ثوسڈ، ایغے وقت کے ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

کی طشف عے ثیبى کیب گیب 

ہو، اط کو ایغب قذم اٹھبًے 

کب هشوسٍ دے عکتب ہے، 

ثیبى اگش کوئی ہو، جیغے 

کی گئی ہو یب جیغے 

هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔

هزکوسٍ وقت (اگش ثوسڈ ۴)

کے دوساى عشپشعت کو 

هطوئي کشًے الئق قذم 

ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت 

ش ایغی ہذایبت جبسی ک

عکتب ہے،  جیغے وٍ 

اوس ثوسڈ  هٌبعت عوجھے
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ایغی عبسی ہذایبت پش 

 عول کشے گب۔

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

کشًے اوس اط کو ثٌذ 

 کشًے کے۔

7-B ۔یوًیوسعٹی تعلیوی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

7-Cشف ۔حکوهت کی ط

وقتبً فوقتبً طے کشدٍ عے 

عبالًہ ًظشداسی کی 

کی  ض یوًیوسعٹیجچبس

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔

ضیبء الذیي  ۔۲

هیڈیک 

یوًیوسعٹی 

ایکٹ، 

۱۹۹۵ 

ثعذ هٌذسجہ کے  ۷۔ دفعہ ۲

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''7-A(۱۔) عشپشعت

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ 

کغی هعبهلہ پش اپٌے راتی 

تحشک پش جبًچ پڑتبل یب 
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اًکوائشی کشوا عکتب ہے 

اوس وقتبً فوقتبً کغی شخص 

یب افشاد کو جبًچ هیں شبهل 

ہوًے کب کہہ عکتب ہے یب 

 جبًچ پڑتبل کش عکتب ہے:

i ۔یوًیوسعٹی، اط کی

عوبست، الئجشیشیض اوس 

 دیگش عہولیبت؛

ii ۔یوًیوسعٹی کی طشف

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iii  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛

iv ،۔تذسیغی، تحقیقی

ًصبثی، اهتحبًی اوس 

یوًیوسعٹی کے دوعشے 

 هعبهالت؛ اوس

v  ۔ایغے دوعشے

هعبهالت جو اط کی 

کیئے طشف عے ثیبى 

 گئے ہوں۔

(عشپشعت اپٌے ۲)

هعبئٌے کے ًتبئج کے 

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 

اٹھبئے جبًے والے قذم 

کے حوالے عے ثوسڈ کو 

 هشوسٍ دے گب۔

(ثوسڈ، ایغے وقت کے ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

کی طشف عے ثیبى کیب گیب 
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م اٹھبًے ہو، اط کو ایغب قذ

کب هشوسٍ دے عکتب ہے، 

اگش کوئی ہو، جیغے ثیبى 

کی گئی ہو یب جیغے 

هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔

(اگش ثوسڈ هزکوسٍ وقت ۴)

کے دوساى عشپشعت کو 

هطوئي کشًے الئق قذم 

ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت 

ایغی ہذایبت جبسی کش 

عکتب ہے،  جیغے وٍ 

هٌبعت عوجھےع اوس 

یغی عبسی ہذایبت ثوسڈ ا

 پش عول کشے گب۔

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

کشًے اوس اط کو ثٌذ 

 کشًے کے۔

7-B ۔یوًیوسعٹی تعلیوی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

ی سہٌوبئی تشکیل دی گئ

 کے تحت کبم کشے گی۔

7-C ۔حکوهت کی چشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 
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عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔

عیذ عش  ۔۳

یوًیوسعٹی 

ایکٹ، 

۱۹۹۵ 

کے لیئے هٌذسجہ  ۸دفعہ 

 ریل هتجبدل ہوگب:

عشپشعت ( ۱۔)۸''

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ 

کغی هعبهلہ پش اپٌے راتی 

تحشک پش جبًچ پڑتبل یب 

اًکوائشی کشوا عکتب ہے 

اوس وقتبً فوقتبً کغی شخص 

یب افشاد کو جبًچ هیں شبهل 

ہوًے کب کہہ عکتب ہے یب 

 عکتب ہے:جبًچ پڑتبل کش 

i ۔یوًیوسعٹی، اط کی

عوبست، الئجشیشیض اوس 

 دیگش عہولیبت؛

ii ۔یوًیوسعٹی کی طشف

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iii  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛

iv ،۔تذسیغی، تحقیقی

ًصبثی، اهتحبًی اوس 

یوًیوسعٹی کے دوعشے 

 هعبهالت؛ اوس

v  ۔ایغے دوعشے

الت جو اط کی هعبه

طشف عے ثیبى کیئے 
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 گئے ہوں۔

(عشپشعت اپٌے ۲)

هعبئٌے کے ًتبئج کے 

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 

اٹھبئے جبًے والے قذم 

کے حوالے عے ثوسڈ کو 

 هشوسٍ دے گب۔

(ثوسڈ، ایغے وقت کے ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

کیب گیب کی طشف عے ثیبى 

ہو، اط کو ایغب قذم اٹھبًے 

کب هشوسٍ دے عکتب ہے، 

اگش کوئی ہو، جیغے ثیبى 

کی گئی ہو یب جیغے 

هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔

(اگش ثوسڈ هزکوسٍ وقت ۴)

کے دوساى عشپشعت کو 

هطوئي کشًے الئق قذم 

ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت 

ایغی ہذایبت جبسی کش 

ٍ عکتب ہے،  جیغے و

هٌبعت عوجھےع اوس 

ثوسڈ ایغی عبسی ہذایبت 

 پش عول کشے گب۔

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 
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ثشوول چبسٹش کو ختن 

کشًے اوس اط کو ثٌذ 

 کشًے کے۔

7-B ۔یوًیوسعٹی تعلیوی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

وقتبً فوقتبً  حکوهت کی

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

7-C ۔حکوهت کی چشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ا کی جبئیں گی۔''۔اد

ثقبئی  ۔۴

هیڈیکل 

یوًیوسعٹی 

ایکٹ، 

۱۹۹۶ 

کے ثعذ هٌذسجہ ۷دفعہ 

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''7-A (۱۔) عشپشعت

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ 

کغی هعبهلہ پش اپٌے راتی 

تحشک پش جبًچ پڑتبل یب 

اًکوائشی کشوا عکتب ہے 

اوس وقتبً فوقتبً کغی شخص 

یب افشاد کو جبًچ هیں شبهل 

ہوًے کب کہہ عکتب ہے یب 

 جبًچ پڑتبل کش عکتب ہے:

i ۔یوًیوسعٹی، اط کی

عوبست، الئجشیشیض اوس 
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 دیگش عہولیبت؛

ii ۔یوًیوسعٹی کی طشف

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iii  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛

iv ،۔تذسیغی، تحقیقی

ًصبثی، اهتحبًی اوس 

دوعشے یوًیوسعٹی کے 

 هعبهالت؛ اوس

v  ۔ایغے دوعشے

هعبهالت جو اط کی 

طشف عے ثیبى کیئے 

 گئے ہوں۔

(عشپشعت اپٌے ۲)

هعبئٌے کے ًتبئج کے 

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 

اٹھبئے جبًے والے قذم 

کے حوالے عے ثوسڈ کو 

 هشوسٍ دے گب۔

کے (ثوسڈ، ایغے وقت ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

کی طشف عے ثیبى کیب گیب 

ہو، اط کو ایغب قذم اٹھبًے 

کب هشوسٍ دے عکتب ہے، 

اگش کوئی ہو، جیغے ثیبى 

کی گئی ہو یب جیغے 

هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔

(اگش ثوسڈ هزکوسٍ وقت ۴)
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کے دوساى عشپشعت کو 

هطوئي کشًے الئق قذم 

 ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت

ایغی ہذایبت جبسی کش 

عکتب ہے،  جیغے وٍ 

هٌبعت عوجھےع اوس 

ثوسڈ ایغی عبسی ہذایبت 

 پش عول کشے گب۔

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

کشًے اوس اط کو ثٌذ 

 کشًے کے۔

7-Bتعلیوی  ۔یوًیوسعٹی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

7-C ۔حکوهت کی چشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

کشیٹشی تعلین، رسیعے عی

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔
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اعشٰی  ۔۵

یوًیوسعٹی 

ایکٹ، 

۱۹۹۷ 

کے ثعذ هٌذسجہ  ۶دفعہ 

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''6-A (۱۔) عشپشعت

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ 

کغی هعبهلہ پش اپٌے راتی 

تحشک پش جبًچ پڑتبل یب 

اًکوائشی کشوا عکتب ہے 

شخص اوس وقتبً فوقتبً کغی 

یب افشاد کو جبًچ هیں شبهل 

ہوًے کب کہہ عکتب ہے یب 

 جبًچ پڑتبل کش عکتب ہے:

i ۔یوًیوسعٹی، اط کی

عوبست، الئجشیشیض اوس 

 دیگش عہولیبت؛

ii ۔یوًیوسعٹی کی طشف

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iii  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛

iv ،۔تذسیغی، تحقیقی

بثی، اهتحبًی اوس ًص

یوًیوسعٹی کے دوعشے 

 هعبهالت؛ اوس

v  ۔ایغے دوعشے

هعبهالت جو اط کی 

طشف عے ثیبى کیئے 

 گئے ہوں۔

(عشپشعت اپٌے ۲)

هعبئٌے کے ًتبئج کے 

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 
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اٹھبئے جبًے والے قذم 

کے حوالے عے ثوسڈ کو 

 شوسٍ دے گب۔ه

(ثوسڈ، ایغے وقت کے ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

کی طشف عے ثیبى کیب گیب 

ہو، اط کو ایغب قذم اٹھبًے 

کب هشوسٍ دے عکتب ہے، 

اگش کوئی ہو، جیغے ثیبى 

کی گئی ہو یب جیغے 

هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔

(اگش ثوسڈ هزکوسٍ وقت ۴)

کے دوساى عشپشعت کو 

الئق قذم هطوئي کشًے 

ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت 

ایغی ہذایبت جبسی کش 

عکتب ہے،  جیغے وٍ 

هٌبعت عوجھےع اوس 

ثوسڈ ایغی عبسی ہذایبت 

 پش عول کشے گب۔

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

کو ثٌذ  کشًے اوس اط

 کشًے کے۔

7-B ۔یوًیوسعٹی تعلیوی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 



 
15 

 کے تحت کبم کشے گی۔

7-C ۔حکوهت کی چشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

ڈط کے یوًیوسعٹی فٌ

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔

گشیٌوچ  ۔۶

یوًیوسعٹی 

ایکٹ، 

۱۹۹۷ 

کے ثعذ هٌذسجہ  ۷دفعہ 

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''7-A (۱ ۔عشپشعت)

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ 

کغی هعبهلہ پش اپٌے راتی 

تحشک پش جبًچ پڑتبل یب 

اًکوائشی کشوا عکتب ہے 

اوس وقتبً فوقتبً کغی شخص 

یب افشاد کو جبًچ هیں شبهل 

ہوًے کب کہہ عکتب ہے یب 

 جبًچ پڑتبل کش عکتب ہے:

i ۔یوًیوسعٹی، اط کی

عوبست، الئجشیشیض اوس 

 دیگش عہولیبت؛

iiًیوسعٹی کی طشف ۔یو

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iii  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛

iv ،۔تذسیغی، تحقیقی
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ًصبثی، اهتحبًی اوس 

یوًیوسعٹی کے دوعشے 

 هعبهالت؛ اوس

v  ۔ایغے دوعشے

هعبهالت جو اط کی 

طشف عے ثیبى کیئے 

 گئے ہوں۔

(عشپشعت اپٌے ۲)

ج کے هعبئٌے کے ًتبئ

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 

اٹھبئے جبًے والے قذم 

کے حوالے عے ثوسڈ کو 

 هشوسٍ دے گب۔

(ثوسڈ، ایغے وقت کے ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

کی طشف عے ثیبى کیب گیب 

ہو، اط کو ایغب قذم اٹھبًے 

کب هشوسٍ دے عکتب ہے، 

جیغے ثیبى اگش کوئی ہو، 

کی گئی ہو یب جیغے 

هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔

(اگش ثوسڈ هزکوسٍ وقت ۴)

کے دوساى عشپشعت کو 

هطوئي کشًے الئق قذم 

ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت 

ایغی ہذایبت جبسی کش 

عکتب ہے،  جیغے وٍ 

هٌبعت عوجھےع اوس 

ثوسڈ ایغی عبسی ہذایبت 
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 پش عول کشے گب۔

کوئی  (عشپشعت کو۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

کشًے اوس اط کو ثٌذ 

 کشًے کے۔

7-B ۔یوًیوسعٹی تعلیوی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

7-Cشف ۔حکوهت کی چ

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔

جٌبح  ۔۷

یوًیوسعٹی 

فبس ووهي 

ایکٹ، 

۱۹۹۸ 

هیں، ریلی دفعہ  ۸۔دفعہ ۱

کے ثعذ هٌذسجہ ریل  ۴

 اضبفہ کیب جبئے گب:

(عشپشعت کو ۵'')

یوًویشعٹی کے خالف 

کوئی ثھی قذم اٹھبًے کب 

اختیبس ہوگب، جیغے وٍ 
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هٌبعت عوجھے، ثشوول 

چبسٹش عے ہبتھ اٹھبًے 

اوس اط کو ختن کشًے 

 کے۔

کے ثعذ هٌذسجہ  ۸۔دفعہ ۲

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

8-A تعلیوی ۔یوًیوسعٹی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

8-A ۔حکوهت کی چشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

شیٹشی تعلین، رسیعے عیک

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔

هحوذ علی  ۔۸

جٌبح 

یوًیوسعٹی 

آسڈیٌٌظ، 

۲۰۰۰ 

کے لیئے هٌذسجہ  ۶دفعہ 

 ریل هتجبدل ہوگب:

عشپشعت (۱) ۶''

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ 

کغی هعبهلہ پش اپٌے راتی 

تحشک پش جبًچ پڑتبل یب 

اًکوائشی کشوا عکتب ہے 

کغی شخص اوس وقتبً فوقتبً 

یب افشاد کو جبًچ هیں شبهل 

ہوًے کب کہہ عکتب ہے یب 
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 جبًچ پڑتبل کش عکتب ہے:

i ۔یوًیوسعٹی، اط کی

عوبست، الئجشیشیض اوس 

 دیگش عہولیبت؛

ii ۔یوًیوسعٹی کی طشف

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iii  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛

iv۔تذسیغی، تحقیقی ،

ًصبثی، اهتحبًی اوس 

یوًیوسعٹی کے دوعشے 

 هعبهالت؛ اوس

v  ۔ایغے دوعشے

هعبهالت جو اط کی 

طشف عے ثیبى کیئے 

 گئے ہوں۔

(عشپشعت اپٌے ۲)

هعبئٌے کے ًتبئج کے 

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 

اٹھبئے جبًے والے قذم 

کو کے حوالے عے ثوسڈ 

 هشوسٍ دے گب۔

(ثوسڈ، ایغے وقت کے ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

کی طشف عے ثیبى کیب گیب 

ہو، اط کو ایغب قذم اٹھبًے 

کب هشوسٍ دے عکتب ہے، 

اگش کوئی ہو، جیغے ثیبى 

کی گئی ہو یب جیغے 
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هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔

(اگش ثوسڈ هزکوسٍ وقت ۴)

کے دوساى عشپشعت کو 

شًے الئق قذم هطوئي ک

ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت 

ایغی ہذایبت جبسی کش 

عکتب ہے،  جیغے وٍ 

هٌبعت عوجھےع اوس 

ثوسڈ ایغی عبسی ہذایبت 

 پش عول کشے گب۔

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

س اط کو ثٌذ کشًے او

 کشًے کے۔

7-B ۔یوًیوسعٹی تعلیوی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

7-C ۔حکوهت کی چشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

ی فٌڈط کے یوًیوسعٹ

لیئے پے آسڈس کے 
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رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

  ادا کی جبئیں گی۔''۔

(یوًیوسعٹی تعلیوی ۶)

حکوت عولی کے فشین 

وسک اوس وقتبً فوقتبً 

حکوهت کی طشف عے 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

حکوهت کی طشف ( 7)

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔

اقشا  ۔۹

یوًیوسعٹی 

آسڈیٌٌظ، 

۲۰۰۰ 

کے  (e)هیں، شق  ۶دفعہ 

ثعذ هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

''(f)  یوًیوسعٹی تعلیوی

حکوت عولی کے فشین 

وسک اوس وقتبً فوقتبً 

حکوهت کی طشف عے 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

(g ) حکوهت کی طشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 



 
22 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

گوسًش طشف عے 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔

ڈفیٌظ  ۔۱۰

ہبٔوعٌگ 

اتھبسٹی 

صفہ 

یوًیوسعٹی 

آسڈیٌٌظ، 

۲۰۰۰ 

هیں، ریلی دفعہ  ۹دفعہ 

( کے ثعذ هٌذسجہ ریل ۵)

 اضبفہ کیب جبئے گب:

حکوهت کی طشف ( ۶)

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''۔

اًڈط ویلی  ۔۱۱

اعکول آف 

آسٹ ایٌڈ 

آسکیٹیکچش 

ایٹ کشاچی 

ایکٹ، 

۱۹۹۴ 

کے ثعذ هٌذسجہ  ۷دفعہ 

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''7-A (۱) عشپشعت

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ 

کغی هعبهلہ پش اپٌے راتی 

تحشک پش جبًچ پڑتبل یب 

اًکوائشی کشوا عکتب ہے 

اوس وقتبً فوقتبً کغی شخص 

یب افشاد کو جبًچ هیں شبهل 
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ہوًے کب کہہ عکتب ہے یب 

 جبًچ پڑتبل کش عکتب ہے:

i ۔یوًیوسعٹی، اط کی

عوبست، الئجشیشیض اوس 

 دیگش عہولیبت؛

ii ۔یوًیوسعٹی کی طشف

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iii  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛

iv ،۔تذسیغی، تحقیقی

ًصبثی، اهتحبًی اوس 

یوًیوسعٹی کے دوعشے 

 هعبهالت؛ اوس

vغے دوعشے  ۔ای

هعبهالت جو اط کی 

طشف عے ثیبى کیئے 

 گئے ہوں۔

(عشپشعت اپٌے ۲)

هعبئٌے کے ًتبئج کے 

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 

اٹھبئے جبًے والے قذم 

کے حوالے عے ثوسڈ کو 

 هشوسٍ دے گب۔

(ثوسڈ، ایغے وقت کے ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

ی طشف عے ثیبى کیب گیب ک

ہو، اط کو ایغب قذم اٹھبًے 

کب هشوسٍ دے عکتب ہے، 

اگش کوئی ہو، جیغے ثیبى 
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کی گئی ہو یب جیغے 

هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔

(اگش ثوسڈ هزکوسٍ وقت ۴)

کے دوساى عشپشعت کو 

هطوئي کشًے الئق قذم 

ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت 

ایغی ہذایبت جبسی کش 

تب ہے،  جیغے وٍ عک

هٌبعت عوجھےع اوس 

ثوسڈ ایغی عبسی ہذایبت 

 پش عول کشے گب۔

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

کشًے اوس اط کو ثٌذ 

 کشًے کے۔

7-B ۔یوًیوسعٹی تعلیوی

ے اوس پبلیغی کے ڈھبًچ

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

7-C ۔حکوهت کی طشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 
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لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

ھ کے ًبم پش حکوهت عٌذ

   ادا کی جبئیں گی۔''۔

شہیذ  ۔۱۲

روالفقبس 

ثھٹو 

اًغٹیٹیوٹ 

آف عبئٌظ 

ایٌڈ 

ٹیکٌبالجی 

ایکٹ، 

۱۹۹۵ 

کے ثعذ هٌذسجہ  ۸دفعہ 

 ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''8-A  گوسًش عٌذھ، جت

تک کچھ اط ایکٹ کے 

هتضبد ًہ ہو، اداسے عے 

هتعلقہ کغی ثھی هعبهلے 

کی کغی شخص یب افشاد 

یب اط کی طشف عے 

هقشس کشدٍ کویٹی کے 

رسیعے جبًچ پڑتبل یب 

اًکوائشی کشا عکتب ہے 

اوس ایغی اًکوائشی کے 

ثعذ گوسًٌگ ثبڈی کو اقذام 

لیٌے کب هشوسٍ دے گب، 

ًے پش جظ هیں ًبکبم ہو

گوسًش ایغب قذم اٹھب عکتب 

ہے، ثشوول چبسٹش  کو 

 ختن اوس ثٌذ کش عکتب ہے۔

''8-B یوًیوسعٹی تعلیوی

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کے تحت کبم کشے گی۔

8-C  حکوهت کی طشف

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 
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عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

   ادا کی جبئیں گی۔''۔

اًغٹیٹیوٹ  ۔۱۳

آف ثضًظ 

هیٌیجوٌٹ 

 ایکٹ،

۱۹۹۸ 

( ۴کی ریلی دفعہ ) ۹دفعہ 

کے ثعذ هٌذسجہ ریل 

 هتجبدل ہوگب:

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

کشًے اوس اط کو ثٌذ 

 کشًے کے۔

(اداسٍ پبلیغی کے ۶)

ڈھبًچے اوس حکوهت کی 

فوقتبً تشکیل دی گئی وقتبً 

سہٌوبئی کے تحت کبم 

 کشے گی۔

(حکوهت کی طشف ۷)

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 
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 یں گی۔''۔ادا کی جبئ

کشاچی  ۔۱۴

اًغٹیٹیوٹ 

آف 

اکٌبهکظ 

ایٌڈ 

ٹیکٌبالجی 

آسڈیٌٌظ، 

۲۰۰۰ 

هیں، ریلی دفعہ  ۹دفعہ 

( کے ثعذ هٌذسجہ ریل ۵)

 اضبفہ کیب جبئے گب:

(اداسٍ پبلیغی کے ۶'')

ڈھبًچے اوس حکوهت کی 

وقتبً فوقتبً تشکیل دی گئی 

سہٌوبئی کے تحت کبم 

 کشے گی۔

(حکوهت کی طشف ۷)

فوقتبً طے کشدٍ عے وقتبً 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

   ادا کی جبئیں گی۔''۔

عٌذھ  ۔۱۵

ٹیکغٹبئل 

اًغٹیٹیوٹ 

آف پبکغتبى 

آسڈیٌٌظ، 

۲۰۰۱ 

کے لیئے هٌذسجہ  ۹دفعہ 

 ریل هتجبدل ہوگب:

عشپشعت  (۱)۹''

یوًیوسعٹی عے هتعلقہ کي 

ثھی هعبهالت کی جبًچ 

پڑتبل یب اًکوائشی کشا 

عکتب ہے اوس وقتبً فوقتبً 

کغی شخص یب افشاد کو 

جبًچ إ شبهل ہوًے کی 

ہذایت کش عکتب ہے یب جبًچ 

 پڑتبل کشا عکتب ہے:

i ۔یوًیوسعٹی، اط کی
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اوس  عوبست، الئجشیشیض

 دیگش عہولیبت؛

ii ۔یوًیوسعٹی کی طشف

عے عٌجھبال گیب کوئی 

 اداسٍ، شعجہ یب ہبعٹل؛

iii  ۔هبلی اوس اًغبًی

 وعبئل کی صیبدٍ هقذاس؛

iv ،۔تذسیغی، تحقیقی

ًصبثی، اهتحبًی اوس 

یوًیوسعٹی کے دوعشے 

 هعبهالت؛ اوس

v  ۔ایغے دوعشے

هعبهالت جو اط کی 

طشف عے ثیبى کیئے 

 گئے ہوں۔

پشعت اپٌے (عش۲)

هعبئٌے کے ًتبئج کے 

حوالے عے ثوسڈ عے 

هشبوست کشے گب اوس 

ثوسڈ کی سائے لیٌے کے 

ثعذ، اط کی طشف عے 

اٹھبئے جبًے والے قذم 

کے حوالے عے ثوسڈ کو 

 هشوسٍ دے گب۔

(ثوسڈ، ایغے وقت کے ۳)

دوساى  جیغے عشپشعت 

کی طشف عے ثیبى کیب گیب 

ہو، اط کو ایغب قذم اٹھبًے 

ے عکتب ہے، کب هشوسٍ د

اگش کوئی ہو، جیغے ثیبى 

کی گئی ہو یب جیغے 

هوائٌے کے ًتبئج کے ثعذ 

 تجویض کی گئی ہو۔
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(اگش ثوسڈ هزکوسٍ وقت ۴)

کے دوساى عشپشعت کو 

هطوئي کشًے الئق قذم 

ًہیں اٹھبتب تو عشپشعت 

ایغی ہذایبت جبسی کش 

عکتب ہے،  جیغے وٍ 

هٌبعت عوجھےع اوس 

ثوسڈ ایغی عبسی ہذایبت 

 عول کشے گب۔پش 

(عشپشعت کو کوئی ۵)

ثھی قذم اٹھبًے کے لیئے 

عبسے اختیبسات ہوں گے، 

جیغے وٍ یوًیوسعٹی کے 

خالف  هٌبعت عوجھے، 

ثشوول چبسٹش کو ختن 

کشًے اوس اط کو ثٌذ 

 کشًے کے۔

(یوًیوسعٹی تعلیوی ۶)

پبلیغی کے ڈھبًچے اوس 

حکوهت کی وقتبً فوقتبً 

تشکیل دی گئی سہٌوبئی 

 کشے گی۔ کے تحت کبم

(حکوهت کی طشف ۷)

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 
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   ادا کی جبئیں گی۔''۔

خبدم علی  ۔۱۶

شبٍ ثشبسی 

اًغٹیٹیوٹ 

آف 

ٹیکٌبالجی 

آسڈیٌٌظ، 

۲۰۰۱ 

هیں، ریلی دفعہ  ۹دفعہ 

( کے ثعذ هٌذسجہ ریل ۵)

 اضبفہ کیب جبئے گب:

(اداسٍ پبلیغی کے ۶'')

ڈھبًچے اوس حکوهت کی 

وقتبً فوقتبً تشکیل دی گئی 

سہٌوبئی کے تحت کبم 

 کشے گی۔

(حکوهت کی طشف ۷)

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

ض یوًیوسعٹی کی چبسج

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

   ادا کی جبئیں گی۔''۔

پشیغٹي  ۔۱۷

اًغٹیٹیوٹ 

آف 

هیٌیجوٌٹ 

عبئغٌغض  

اوس 

ٹیکٌبالجی 

آسڈیٌٌظ، 

۲۰۰۱ 

هیں، ریلی دفعہ  ۷دفعہ 

( کے ثعذ هٌذسجہ ریل ۵)

 اضبفہ کیب جبئے گب: 

(اداسٍ پبلیغی کے ۶'')

ڈھبًچے اوس حکوهت کی 

وقتبً فوقتبً تشکیل دی گئی 

سہٌوبئی کے تحت کبم 

 کشے گی۔

(حکوهت کی طشف ۷)

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 
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طشف عے گوسًش 

ٹ کی طشف عیکشیٹشی

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

   ادا کی جبئیں گی۔''۔

ًیوپوسٹظ  ۔۱۸

اًغٹیٹیوٹ 

کویوًیکیشٌض 

ایٌڈ 

اکٌبهکظ 

آسڈیٌٌظ، 

۲۰۰۲ 

کے  eهیں شق  ۱۰دفعہ 

ثعذ هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

''f حکوهت کی طشف 

عے وقتبً فوقتبً طے کشدٍ 

عبالًہ ًظشداسی کی 

چبسجض یوًیوسعٹی کی 

طشف عے گوسًش 

عیکشیٹشیٹ کی طشف 

عے اًتظبم کشدٍ 

یوًیوسعٹی فٌڈط کے 

لیئے پے آسڈس کے 

رسیعے عیکشیٹشی تعلین، 

حکوهت عٌذھ کے ًبم پش 

 ادا کی جبئیں گی۔''

 

 

 

کب هذکورٍ تزجوہ عبم افزاد کی  آرڈیٌٌس ًوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل 

 ًہیں کیب جب سکتب۔
 


