
 
1 

 ۴۸۹۱مجزیہ  LIXسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.LIX OF 1984 

این ای ڈی یونیورسٹی آف انجنیئزنگ اینڈ ٹیکنبالجی 

 ۴۸۹۱)تزمیم( آرڈیننس، 

THE N.E.D UNIVERSITY OF ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY (AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۳۳کی دفعہ  IIIکے سىذھ ایکٹ  ۱۷۱۱۔ ۲

Amendment of section 36 of Sindh Act III of 1977 
 کی تشمیم ۵۴کی دفعہ  IIIکے سىذھ ایکٹ  ۱۷۱۱۔ ۳

Amendment of section 45 of Sindh Act III of 1977 
 کی تشمیم ۴۵کی دفعہ  IIIکے سىذھ ایکٹ  ۱۷۱۱۔ ۴

Amendment of section 50 of Sindh Act III of 1977 

 

 

 

 

 ۴۸۹۱مجزیہ  LIXسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.LIX OF 

1984 

 

 

 



 
2 

این ای ڈی یونیورسٹی آف انجنیئزنگ 

 ۴۸۹۱ٹیکنبالجی )تزمیم( آرڈیننس، اینڈ 

THE N.E.D UNIVERSITY OF 

ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]۱۷۹۴دسمجش  ۱۲[
آسڈیىىس جس کی توسط سے ایه ای ڈی یوویوسسٹی 

میں تشمیم  ۱۷۱۱آف اوجىیئشوگ ایىڈ ٹیکىبالجی ایکٹ، 

 کی جبئے گی۔

ای ڈی یوویوسسٹی آف جیسب کہ ششعی عذالت وے ایه 

میں کچھ  ۱۷۱۱اوجىیئشوگ ایىڈ ٹیکىبالجی ایکٹ، 

 تشامیم کشوے کی ہذایت کی ہے؛

اوس جیسب کہ ایه ای ڈی یوویوسسٹی آف اوجىیئشوگ 

میں تشمیم کشوب مقصود  ۱۷۱۱ایىڈ ٹیکىبالجی ایکٹ، 

 ہے، جو اس طشح ہوگی؛

کے اعالن کے تحت،  ۱۷۱۱جوالئی  ۴اة اس لیئے، 

کی  ۱۷۱۱ز کشوے واال تسلسل( حکم، قبوون )وبف

سوشىی میں، گوسوش سىذھ وے مىذسجہ ریل آسڈیىىس ثىب 

 کش وبفز کشوب فشمبیہ ہے:

( اس آسڈیىىس کو ایه ای ڈی یوویوسسٹی آف ۱۔ )۱

 ۱۷۹۵اوجىیئشوگ ایىڈ ٹیکىبالجی )تشمیم( آسڈیىىس، 

 کہب جبئے گب۔

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

آف اوجىیئشوگ ایىڈ  ۔ ایه ای ڈی یوویوسسٹی۲

میں، جس کو اس کے ثعذ  ۱۷۱۱ٹیکىبالجی ایکٹ، 

 ۳۳ثھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، اس کی دفعہ 

آخش میں آوے والے فل اسٹبپ کو کوله سے  میں، 

تجذیل کیب جبئے گب اوس اس کے ثعذ مىذسجہ ریل 

 ششطیہ ثیبن شبمل کیب جبئے گب:
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م جبسی وہیں ''ثششطیکہ اپیل یب وظشثبوی میں کوئی حک

کیب جبئے گب جت تک اپیل کشوے والے یب دسخواست 

گزاس، جیسے ثھی معبملہ ہو، ان کو صفبئی پیش کشوے 

 کب موقعہ فشاہم وہیں کیب جبتب۔''

میں، آخش میں آوے  ۵۴۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

والے فل اسٹبپ کو کوله سے تجذیل کیب جبئے گب اوس 

شبمل کیب جبئے  اس کے ثعذ مىذسجہ ریل ششطیہ ثیبن

 گب:

''ثششطیکہ اپیل میں کوئی ثھی حکم جبسی وہیں کیب 

جبئے گب جت تک اپیل کشوے والے کو صفبئی پیش 

 ے کب موقعہ فشاہم وہ کیب جبئے۔''کشو

 
 

میں، لفظ ''کیئے گئے''  ۴۵۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۵

اوس لفظ ''کے ویچے'' کے دسمیبن الفبظ ''ویک ویتی 

 ئیں گے۔سے'' شبمل کیئے جب

 

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی آرڈیننس  نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 ۵۴کی دفعہ  IIIایکٹ 

 کی تشمیم

Amendment of 

section 45 of 

Sindh Act III of 

1977 
کے سىذھ  ۱۷۱۱

 ۴۵کی دفعہ  IIIایکٹ 

 کی تشمیم

Amendment of 

section 50 of 

Sindh Act III of 

1977 

 


