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 ]9987حَن  3[

شيڌ حي نيڊيڪل ڪاليخو ۾ داخالئو ايڪٽ حيٍو ذريعي 

۽ طاگردن حي ىظم و ضتط شهيت الڳاپيل نعانلو کي ضاةعي 

 ۾ رکيَ وييدو.

حي نيڊيڪل ڪاليخو ۾ داخالئو ۽ طاگردن حي حيئو تً 

ضاةعي ۾ رکڻ ضروري ىظم و ضتط شهيت الڳاپيل نعانلو کي 

 ٿي پيَ „ٌي.

 ان کي ٌو ريت عهل ۾ „ىدو وييدو:

شيڌ نيڊيڪل ڪاليخز ايڪٽۿ ايڪٽ کي ( ٌو 9)  .9

 شڏيَ وييدو. 9987

 .( ٌي فَري ظَر تي الڳَ ٿييدو2)

 

ٌو ايڪٽ ۾ۿ حيصتائيو ڪخًٍ نضهَن ۽ نفٍَم حي  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)هٍيدت

 

 

عيَان ۽ نختصر 

 طروعات

Short title and 

commencement 

 وصفَن
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 نتضاد ىً ٌخي تً:

(a) “نعلب شيڌ حڪَنت؛” حڪَنت 

(b) “حڪَنت حي ٌٿ نعلب ” نيڊيڪل ڪاليج

ٌيٺ قائم ٿيل يا شيڀاليل ۽ ٌليدڙ نيڊيڪل 

 ڪاليج ۽ حيٍو ۾ ڊييٽل ڪاليج ةً اچي وڃي ٿَ؛

(c) “نعلب ٌو ايڪٽ تحت حڙيل قاعدا؛” قاعدا 

(d) “نعلب نيڊيڪل ڪاليج حَ طاگرد.” طاگرد 

حيصتائيو ڪخًٍ وقتي ظَر الڳَ ڪيٍو قاىَن حي  .3

خالف ىً ٌخيۿ پر نيڊيڪل ڪائَىصلز „رڊيييسۿ 

 نَحبۿ حڪَنت قاعدن ذريعي: 9992

(a)  نيڊيڪل ڪاليج ۾ داخالئو تي ضاةعَ رکي شگٍي

 ٿي؛

(b)  ىظرداري ڪري شگٍي  ىظم و ضتط تيطاگردن حي

 ۽ ضاةعَ رکي شگٍي ٿي؛

(c)  حَڙيۿ شيڀالي ۽   حَن حايَنطاگردن حي رٌائض

اىتظام ڪري شگٍي ٿي ۽ طاگردن حي رٌائض يا 

 ٌاشٽل الِء ڪيٍو حاِء حي نيظَري ڏئي شگٍي ٿي.

( نٿي ڄاڻايل گيخائظو حي عام حيثيت شان تعصب 2)

 کاىصَاِءۿ قاعدا فراٌم ڪري شگٍو ٿا:

(a) شيٽو حَ تعيو ڪرڻ؛ 

(b) داخال الِء درخَاشت حَ فارم؛ 

(c) داخال الِء طرط؛ 

Definitions 
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 حڪَنت حَ اختيار
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(d) حا طرط ۽  ٌڪ ادارن نان ٻئي اداري ڏاىٍو وڃڻ

 ظريقيڪار؛

(e) طاگردن خالف اىتظاني ڪارروائي ۽ ڏىڊ نڙٌڻ؛ 

(f) قائم ڪرڻ ۽ شيڀالڻ ۽ اىٍو ۾  رٌائظي حايَن ۽ ٌاشٽلَن

 داخال حا طرط.

کي نيصَخ  9987. شيڌ نيڊيڪل ڪاليخز „رڊيييسۿ 4

 ڪيَ وڃي ٿَ.

 

 

نذڪَره ترحهَ عام ناڻٍو حي واقفيت الِء  حَ  ايڪٽ -ىَٽ:

 „ٌي حيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍخي.

 

 

 

 

 

حي شيڌ  9987

حي  II„رڊيييس 

 نيصَخي

Repeal of Sindh 

Ordinance II of 

1987 

 


