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 2005ىجريَ  VIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.VI OF 2005 

 كاٌّن جا ادارن تعهييي ۽ يٌّيّرشٽيز ٌجي

 2004 ايڪٽۿ )ترىيو(

THE PRIVATE UNIVERSITIES AND 

EDUCATIONAL INSTITUTES 

(AMENDMENT) ACT, 2004 

 ]2005ٌّىتر  12[

شٍڌ صّةي ۾ جاري ٌجي يٌّيّرشٽيً ايڪٽ جًٍِ ذريعي 

۽ تعهييي ادارن شان الڳاپيم ڪجَِ كاًٌٌّ ۾ ترىيو ڪئي 

 ويٍدي.

شٍڌ صّةي ۾ جاري ٌجي يٌّيّرشٽيً ۽ تعهييي جيئً تَ 

ڪرڻ ضروري ٿي ادارن شان الڳاپيم ڪجَِ كاًٌٌّ ۾ ترىيو 

 پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

ٌجي يٌّيّرشٽيز ۽ تعهييي ادارن کي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

 شڏيّ ويٍدو. 2004جا كاٌّن )ترىيو( ايڪٽۿ 

 فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.ُي ( 2) 

ُيٺ ڏٌم شيڊول جي ڪانو ٻئي ۾ ڄاڻايم كاًٌٌّ ۾  .2

۾  3اُڙيَء ريت جيئً ڪانو ترىيو ڪئي پئي وڃي ۽ 

 ڄاڻايّ ويّ „ُي.

 شيڊول

 (2دفعَ )ڏشّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  (Preamble)تيِيد

  (Sections)دفعات 
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 شروعات

Short title and 

Commencement 
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جريان 

 ٌيتر

كاًٌٌّ جّ ىختصر 

 عٍّان

 ترىيو

1 2 3 

ُيدرد يٌّيّرشٽي  .1

 1991ايڪٽۿ 

جي ذيهي دفعَ  12(دفعَ 1

۽ شيڊول  (e)( جي شق 1)

۾ۿ نفظً  (e)۾ۿ پيراگراف 

چيئرىيًۿ “۽ ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

ضياُء انديً  .2

ىيڊيڪم 

يٌّيّرشٽي ايڪٽۿ 

1995 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 18دفعَ 

۾ۿ نفظً ۽  (i)جي شق 

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

شر شيد يٌّيّرشٽي  .3

„ف اٌجٍيئرٌگ ايٍڊ 

ٽيڪٍاالجي 

 1995ايڪٽۿ 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 12دفعَ 

نفظً ۽ ۾  (e)جي شق 

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” يشًڪي
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چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

ةلائي ىيڊيڪم  .4

يٌّيّرشٽي ايڪٽۿ 

1996 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 17دفعَ 

۾ نفظً ۽  (f)جي شق 

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

اشرا يٌّيّرشٽي  .5

 1997ايڪٽۿ 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 16دفعَ 

۾ۿ نفظً ۽  (iii)جي شق 

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

گريٍّچ يٌّيّرشٽي  .6

 1997ايڪٽۿ 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 12دفعَ 

۾ۿ نفظً ۽  (e)جي شق 

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 
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ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

جٍاح يٌّيّرشٽي  .7

„ف ووىً ايڪٽۿ 

1998 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 12دفعَ 

نفظً ۽ ۾ۿ  (e)جي شق 

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

ىحيد عهي جٍاح  .8

يٌّيّرشٽي 

 2000„رڊيٍٍسۿ 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 10دفعَ 

۾ۿ نفظً ۽  (b)جي شق 

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

يٌّيّرشٽي  اكرا .9

 2000„رڊيٍٍسۿ 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 10دفعَ 

الِء ُيٺيً ريت  (c)۾ۿ شق 

 ىتتادل ٿيٍدو:

“(c)  چيئرپرشًۿ ُائير

ايجّڪيشً ڪييشً يا 

 ”.شٍدس ٌاىزد ڪيم

(ii)  شق(e)  ۾ۿ فم اشٽاپ
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ايڊيشٍم “کان اڳۿ نفظ 

شيڪريٽري جي عِدي 

شاىم ڪيا ” کان گِٽ ٌَ

 ويٍدا.

ڊفيٍس ُائّشٍگ  .10

اٿارٽي صفا 

يٌّيرشٽي „رڊيٍٍسۿ 

2002 

شيّري „رڊيٍٍٍس ۾ نفظً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس “

ُائير “الِٰء نفظ ” ڪييشً

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

اٌڊس ويهي اشڪّل  .11

„ف „رٽس ايٍڊ 

„رڪيٽيڪچر 

ڪراچي ايڪٽۿ 

1994 

 ۾: 13دفعَ 

(i)( َجي شق 1ذيهي دفع )

(d)  ً۾ۿ نفظً ۽ ڪاىائ

چيئرىيً يٌّيّرشٽي “

الِء ” گراٌٽس ڪييشً

نفظ ۽ ڪاىائّن 

چيئرپرشًۿ ُائير “

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

(ii)( َ۾ۿ نفظً 2ذيهي دفع )

يٌّيّرشٽي گراٌٽس “

” جّ چيئرىيً ڪييشً

چيئرپرشًۿ ُائير “الِء نفظ 

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

( 1جي ذيهي دفعَ ) 15دفعَ ي شِيد ذوانفلار عه .12
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ڀٽّ اٌصٽيٽيّٽ „ف 

شائٍس ايٍڊ 

ٽيڪٍاالجي 

 1995ايڪٽۿ 

نفظً ۽  (h)جي شق 

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

اٌصٽيٽيّٽ „ف  .13

ةزٌس ىئٍيجييٍٽ 

 1998ايڪٽۿ 

جي ذيهي دفعَ  2(دفعَ 1

الِء ُيٺيً  (e)( ۾ۿ شق 1)

 شق ىتتادل ٿيٍدي:

(i) “(ee) “ًڪييش ”

ُائير “ىطهب 

 ”.ايجّڪيشً ڪييشً.

(ii) شق(w)  کي ختو

 ڪيّ ويٍدو.

جي ذيهي دفعَ  13دفعَ (2

۾ۿ نفظً  (ii)( جي شق 1)

چيئرىيً يٌّيّرشٽي “

الِء ” گراٌٽس ڪييشً

چيئرپرشًۿ ُائير “نفظ 

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

جي ذيهي دفعَ  16دفعَ (3

۾ۿ نفظً  (d)( جي شق 1)

يٌّيّرشٽي گراٌٽس “
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” جّ چيئرىيً ڪييشً

چيئرپرشًۿ ُائير “الِء نفظ 

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

ڪراچي اٌصٽيٽيّٽ  .14

„ف اڪٍاىڪس 

ايٍڊ ٽيڪٍاالجي 

 2000„رڊيٍٍسۿ 

جي ذيهي دفعَ  13(دفعَ 1

۾ۿ نفظً ۽  (d)( جي شق 1)

چيئرىيً “ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

جي ذيهي دفعَ  17(دفعَ 2

۾ۿ نفظً  (j)( جي شق 1)

يٌّيّرشٽي گراٌٽس “

ُائير “الِء نفظ ” ڪييشً

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

شٍڌ )ٽيڪصٽائيم  .15

اٌصٽيٽيّٽ „ف 

پاڪصتان( 

 2001„رڊيٍٍسۿ 

( 1جي ذيهي دفعَ ) 11دفعَ 

 16۽ دفعَ  (d)جي شق 

( جي شق 2جي ذيهي دفعَ )

(iv)  ًيٌّيّرشٽي “۾ نفظ

الِء ” گراٌٽس ڪييشً

ايجّڪيشً  ُائير“نفظ 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً



 
9 

خادم عهي شاَُ  .16

ةخاري اٌصٽيٽيّٽ 

„ف ٽيڪٍاالجي 

 2001„رڊيٍٍسۿ 

جي  17ج۽ دفعَ  4(دفعَ 1

 (v)( جي شق 1ذيهي دفعَ )

چيئرىيً “۾ۿ نفظً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 

الِء نفظ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ ُائير “

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

جي ذيهي دفعَ  14دفعَ (2

۾ۿ نفظً  (v)( جي شق 1)

چيئرىيً يٌّيّرشٽي “

الِء ” گراٌٽس ڪييشً

چيئرپرشًۿ ُائير “نفظ 

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

پريصٽً اٌصٽيٽيّٽ  .17

„ف ىئٍيجييٍٽۿ 

شائٍس ايٍڊ 

ٽيڪٍاالجي 

 2001„رڊيٍٍسۿ 

جي  19۽ دفعَ  4(دفعَ 1

۾ۿ  (vi)( شق 1ذيهي دفعَ )

يٌّيّرشٽي “نفظً 

الِء ” گراٌٽس ڪييشً

ُائير ايجّڪيشً “نفظ 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

جي ذيهي دفعَ  16(دفعَ 2

۾ۿ نفظً  (iv)( جي شق 1)

چيئرىيً “۽ ڪاىائً 

يٌّيّرشٽي گراٌٽس 
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الِء نفظ ۽ ” ڪييشً

چيئرپرشًۿ “ڪاىائّن 

ُائير ايجّڪيشً 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

 ٌيّپاٌس اٌصٽيٽيّٽ .18

„ف 

ڪييٌّيڪيشٍز 

ايٍڊ اڪاٌاىڪس 

 2002„رڊيٍٍسۿ 

۾ۿ  (e)جي شق  2(دفعَ 1

يٌّيّرشٽي “نفظً 

الِء ” گراٌٽس ڪييشً

ُائير ايجّڪيشً “نفظ 

 ىتتادل ٿيٍدا.” ڪييشً

 (a)جي شق  8(دفعَ 2

 10۽ پيرا  (vii)ذيهي شق 

جي پِريً كاًٌٌّ ۾ نفظ 

ُائير “الِء نفظ ” ڪييشً“

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.

 (a)جي شق  13(دفعَ 3

۾ۿ  (iii)جي ذيهي شق 

ڪييشً جّ “نفظً 

الِء نفظ ” چيئرىيً

چيئرپرشًۿ ُائير “

” ايجّڪيشً ڪييشً

 ىتتادل ٿيٍدا.
 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


