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 1998ىخسيَ  Iضٍڌ ايڪٽ ٌيتس 

SINDH ACT NO.I OF 1998 

 1997 ايڪٽۿ يٌّيّرضٽي گسيٍّچ

THE GREENWICH 

UNIVERSITY ACT, 1997 
 ]1998فيتسهري  3[

ڪساچي ۾ گسيٍّچ يٌّيّرضٽي ايڪٽ حًٍِ ذريػي 

 كائو ڪئي هيٍري.

حّ كيال ۽ ام ڪساچي ۾ گسيٍّچ يٌّيّرضٽي حيئً تَ 

 ضام الڳاپيم ىػاىهً الِء كرل کڻڻ ضسهري ٿي پيّ „ُي؛

 ام کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌره هيٍره:

يٌّيّرضٽي ايڪٽۿ گسيٍّچ کي ( ًُ ايڪٽ 1)  .1

 ضڎيّ هيٍره. 1997

 الڳّ ٿيٍره.( ُي فّري ظّر تي 2) 

ًُ ايڪٽ ۾ حيطتائيً ڪخَِ ىضيّم ۽ ىفِّل . 2

 ٌَ ُخي: حي ىتضاد

(i) “ىعهب يٌّيّرضٽي حي ” اڪيڊىڪ ڪائٌّطم

 اڪيڊىڪ ڪائٌّطم؛

 (ii) “يٌّيّرضٽي حي ۾ ڄاڻايم  11ىعهب دفػَ ” اٿارٽي

 ؛ اٿارٽي

(iii) “ىعهب يٌّيّرضٽي حّ ةّرڊ „ف گّرٌسس؛” ةّرڊ 

 (iv) “ىعهب يٌّيّرضٽي حّ چاٌطيهس؛” چاٌطيهس 

 (v) “ًحّ ضسةساَُ؛فيڪهٽي ىعهب ” ڊي 
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(vi) “اداري حّ ضسةساَُ؛ىعهب ” ڊائسيڪٽس 

(vii)“ىعهب يٌّيّرضٽي حي فيڪهٽي؛” فيڪهٽي 

(viii) “ىعهب ضٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(ix) “ىعهب يٌّيّرضٽي ظسفام ضٍڀانيم ۽ اٌتظال ” اداره

 ڪيم اداره؛

(x) “ىعهب كاٌّمۿ ضاةعً ۽ كاغرم ۾ ةيام ” ةيام ڪيم

 ڪيم؛

(xi) “ىعهب ُڪ رٽائسڊ پسهفيطس ” پسهفيطس اىيسيٽص

تي ڪو ڪسي رُيّ  ظّرحيڪّ يٌّيّرضٽي ۾ اغشازي 

 ُخي؛

(xii) “ىعهب ضّضاٽيش رحطٽسيغً ايڪٽۿ ” ضّضائٽي

تحت رحطٽس ڪيم گسيٍّچ ايخّڪيغً  1860

 ضّضائٽي؛

(xiii) “ىعهب ًُ ايڪٽ تحت ” كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغرا

 تستيتّار حّڙيم كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغرا.

 (xiv) “۽گسيٍّچ يٌّيّرضٽي؛ ىعهب ” يٌّيّرضٽي 

(xv) “ىعهب يٌّيّرضٽي حّ هائيص ” هائيص چاٌطيهس

 چاٌطيهس.

 -IIةاب 

 يٌّيّرضٽي

ُڪ يٌّيّرضٽي كائو ڪئي هيٍريۿ  حًٍِ کي ( 1.)3

ضڎيّ هيٍرهۿ حيڪا چاٌطيهسۿ ۿ يٌّيّرضٽي گسيٍّچ

ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽص حي هائيص چاٌطيهسۿ ڊيٍصۿ 

اڪيڊىڪ ڪائٌّطم چيئسىيً ۽ ةّرڊ حي ىييتسم 

ۿ تي ىغتيم ٌُّريحي ىييتسم ۽ اُڏم ٻيً غيهرارم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٌّيّرضٽي حّ كيال ۽ ُيئت

Establishment and 

incorporation of the 

University 

 



 
8 

 حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

يٌّيّرضٽي حي ٌاني ضام ُڪ  گسيٍّچ( يٌّيّرضٽي 2)

اىم ڪا کي ام ۾ عحًٍِ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّريۿ 

ىهڪيت حاؼم ڪسڻۿ رکڻ يا ٌيڪاك ڪسڻ حي 

ادتيار ضام گڎ حليلي هارثي ۽ غال ىِس ٌُّري ۽ 

ڄاڻايم ٌاني ضام ڪيص ڪسي ضگٍِري ۽ ام تي 

 ڪيص ٿي ضگٍِره.

ىاڻًِ تػهق رکٍرڙ  حٍص ضامڪًٍِ  ُس يٌّيّرضٽي. 4

اًٌِ حّ تػهق ڀم ڪِڏي ةَ حٍصۿ الِء کهيم ٌُّريۿ 

ڪًٍِ ةَ ٌطمۿ ظتليۿ رٌگ يا ڪًٍِ ةَ ىزُبۿ 

يٌّيّرضٽي ظسفام ضام ُخيۿ حيڪي  رُائغي ٍُڌ

دادال الِء اُم ۾ تػهيو هٺڻ حي پڏُايا هيٍرڙ ڪّرضً 

۽ اُڏي ڪًٍِ ةَ عذػ کي فلط حٍصۿ ىزُبۿ  ُخً

رٌگ يا ڊهىيطائيم حي ةٍياد تي درحيۿ ظتليۿ ٌطمۿ 

 اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍره.ضِّنتً کام 

ةاڊي ٌُّري ۽ ام کي  ياردّدىذت. يٌّيّرضٽي ُڪ 5

 ُيٺيام ادتيار ٌُّرا:

(i)  حيئً  ۿىِيا ڪسڻ تػهيوضکيا حي اُڏيً عادً ۾

ڄاڻ حي هاڌاري ۽ تسكي الِء ۽  اُا ىٍاضب ضيخِيۿ

 گٍخائغّم حّڙڻۿ حيئً اُا ظئي ڪسي؛

 (ii)  اًٌِ ىاڻًِ کي حً دادال ڏيڻ ۽ اىتحام هٺڻ ۽

ڄاڻايم عسظً ىّحب دادال هرتي ُخي ۽ اىتحام پاس 

اًٌِ کي ڊگسيشۿ ڊپهّىازۿ ضسٽيفڪيٽص ۽ ڪيا ُخً 

 ؛ٻيا تػهييي اغشاز ڏيڻ

(iii) ڪسڻ يا ٻيً ادارم ضام حّڙڻ ۽  پٍٍِخّ انحاق
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تػهيو حي ةِتسي الِء پٍٍِخا ڪو ۽ ذىيّاريّم ادا 

كائو  ٽيش ۽ ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽصڪسڻ الِء فيڪه

 ؛ڪسڻ

(iv)  ڄاڻايم ظسيليڪار ىّحب ىٍظّر ٿيم ىاڻًِ کي

 اغشازي ڊگسيّم يا اغشاز ڏيڻ؛

(v)  ۽ تحليق ڪسڻ حيئً  حّڙڻپڏُائي حا ڪّرضش

 ظئي ڪيّ هيّ ُخي؛

(vi)  تػهيوۿ پسهفيغٍم تسةيت ۽ تحليق ۾ ىرد ڪسڻ ۽

 ٻيّم ضِّنتّم ىِيا ڪسڻ؛

(vii) حّ  پاڪطتام ۾ يا ام کام ٻاُس تػهييي ادارم

ڪسڻ يا ڌار ڪسڻ ۽ اُڏم ادارم حي حاچ نِڻ يا انحاق 

پٍٍِخّ پاڻ کي چٌّڊيم تػهييي تسةيتي ۽ تحليلي 

ادارم ضام حّڙڻۿ اًٌِ کي اًٌِ حا ڪو ۽ ذىيّاريّم 

ٌڀائڻ الِء حّڳيّم درىتّم ۽ ضِّنتّم فساُو ڪسڻ ۽ 

هڌ کام هڌ اثسائتي تػهييي تسةيتي ۽ تحليلي پسهگساىً 

ِء پڏُائي حا ظسيلا ۽ حڪيت کي يليٍي ةڻائڻ ال

 غيهيّم ظئي ڪسڻ؛

(viii)  ىهڪيت حاؼم ڪسڻ ۽ ضٍڀانڻۿ يٌّيّرضٽي

گساٌٽصۿ هؼيتًۿ ٽسضٽصۿ تحفًۿ غعيًۿ  ڏٌمکي 

کي ضٍڀانڻ ۽ اًٌِ کي اُڏيَء چٍرم اٌڊهىيٍٽص ۽ ٻيً 

 ريت ضيڏائڻ حيئً ىٍاضب ُخي؛

(ix)  ىػاُرمۿ ٺيڪً ۽ اٌتظاىً ۾ حڪّىتۿ تٍظييًۿ

ڪو ۽ ذىيّاريّم  پٍٍِخايش ۽ فسدم ضام ادارمۿ ةاڊ

 پّريّم ڪسڻ الِء عاىم ٿيڻ؛

(x)  ظهب ڪسڻ ۽ حاؼم هؼّنيّم اُڏيّم فيص ۽ ٻيّم
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 ڪسڻ حيئً اُا ظئي ڪسي؛

(xi)  الِء ىييتس ىلسر ڪسڻ ىذتهف ةاڊيش ۽ ڪييٽيش

 ُو ٌؽاةي ضسگسىيً۽  ترريطيئي ڪسي حيئً ةّرڊ ظ

حي ضهطهي ۾ ۽ يٌّيّرضٽي ۽ ام حي ادارم حي عاگسدم 

 کي دادال ڏيڻ؛

(xii)  حي ىييتسم ضييت اُڏا غيهرار  غيهياضتادم ۽

۽ ضاةعاۿ  غيهي حا عسطىلسر ڪسڻ ۽ اُڏم غيهرارم ۽ 

 ادتيار ۽ ذىيّاريّم ةيام ڪسڻ؛

 (xiii) را كرل کڻڻ ۽ عيّم ڪسڻ حيڪي يّاُڏا ٻيا ض

 گِسةم ُخً. ام حي ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء

 -IIIةاب 

 يٌّيّرضٽي حا غيهرار

 .ُيٺيام يٌّيّرضٽي حا غيهرار ٌُّرا:6

(i)ضسپسضت؛ 

(ii) ؛چاٌطيهس 

(iii) ؛هائيص چاٌطيهس 

(iv) ؛ڊيٍص 

(v) ؛سڊائسيڪٽس 

(vi) ؛چيئسىيًحّ  صٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ 

 (vii) ۽ ؛رحطٽسار 

(viii)  ِّغيهرار  حً کي يٌّيّرضٽي حياُڏا ٻيا ىاڻ

 .ةيام ڪيّ هيّ ُخيظّر 

 ٌُّره.ضسپسضت ضٍڌ حّ گّرٌس يٌّيّرضٽي حّ  .7

 

( چاٌطيهس ٌاىياره عذػ ٌُّرهۿ حيڪّ ىػاعسي 1. )8
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 پٍٍِخي حيثيت۾ پٍٍِخي ڄاڻ ۽ درىت حي ىيرام ۾ 

ذٍُي ظّر ڄاتّ هيٍره ۽ پٍٍِخي اغهيٰ ادالكي ۽ 

 ضتب پطٍر ڪيّ هيٍره ُخي؛حيثيت 

دام يٌّيّرضٽي ةغسظيڪ ضّضائٽي حّ ڊاڪٽس احير 

 حّ پِسيّم تاحيات چاٌطيهس ٌُّره.

( ىّحب ضّضائٽي حّ ؼرر يٌّيّرضٽي 1(ذيهي دفػَ )2)

 حّ چاٌطيهس ٌُّره.

ۿ حڎًُ ىّحّد ُخيۿ يٌّيّرضٽي حي چاٌطيهس (3)

 ڪاٌّهڪيغٍش حي ؼرارت ڪٍره.

کام تؽريق چاٌطيهس ( ُس اغشازي ڊگسي ڏيڻ الِء 4)

 ڪسائڻي پٌّري.

چاٌطيهس ىعيئً „ُي تَ ڪًٍِ اٿارٽي ( حيڪڎًُ 5)

حّم ڪاررهايّم ًُ ايڪٽ حي گٍخائغًۿ كاًٌٌّۿ 

ضاةعً يا كاغرم ىّحب ٌَ „ًُ تَۿ اُّ اُڏي اٿارٽي کي 

اُڏيً  ٌَ ضتب ڄاڻائڻ الِء ظهب ڪسي ضگِي ٿّ تَ ڇّ

نکت ۾ حڪو ذريػي ڪاررهايً کي دتو ڪيّ هڃيۿ 

 اُڏي ڪاررهائي کي دتو ڪسي ضگِي ٿّ.

يهس حي اُڏيَء ريت غيم ڪسڻ کام غيس ( چاٌط6) 

ىّحّدگيَء حي ؼّرت ۾ يا ڪًٍِ ٻئي ضتب حي 

 ضٍرس حاِء تي ڪو ڪٍره. ڪسيۿ هائيص چاٌطيهس

چاٌطيهس يٌّيّرضٽي حي ىػاىهً ضام الڳاپيم ( 1. )9

ىطئهي حي حاچ ڪسائي ضگِي ٿّ ۽ اُڏه عذػ يا 

عذؽيتّم ىلسر ڪسي ضگِي ٿّۿ حيئً ىلؽر حاؼم 

 ب ضيخِي.ڪسڻ الِء ىٍاض

( تحت رپّرٽ ىهڻ کاٌپِّءۿ 1( چاٌطيهسۿ ذيهي دفػَ )2)

The Chancellor 
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اُڏيّم ُرايتّم حاري ڪسي ضگِي ٿّ حيئً اُّ 

اُڏيً ُرايتً تي غيم ڊائسيڪٽس ىٍاضب ضيخِي ۽ 

 ڪٍره.

اُڏيً عسظً چاٌطيهس ظسفام  ۿ( هائيص چاٌطيهس1.)10

۽ ضاةعً ىّحب ىلسر ڪيّ هيٍرهۿ حيئً اُّ ظئي 

 دّعي ضام „فيص رکٍره.ڪسي ۽ چاٌطيهس حي 

ً ةَ هكت حڎًُ هائيص چاٌطيهس حي „فيص ( ڪ2ٍِ)

ۿ يا هائيص چاٌطيهس غيس حاضس ٌُّره يا داني ٌُّري

ةيياري ضتب پٍٍِخي „فيص حا ڪو ڪسڻ حي الئق ٌَ 

ٌُّره يا ٻئي ڪًٍِ ضتب حي ڪسي تَ چاٌطيهس 

هائيص چاٌطيهس حّم ذىيّاريّم ٌڀائڻ الِء اُڏا اٌتظال 

 اُّ ىٍاضب ضيخِي.ڪٍره حيئً 

هائيص چاٌطيهس يٌّيّرضٽي حّ پسٌطيپاك ( 3)

اڪيڊىيڪ ايٍڊ ايڊىٍطٽسيٽس „فيطس ٌُّرهۿ ۽ ًُ 

ايڪٽ حي گٍخائغًۿ چاٌطيهس حي ُرايتًۿ 

يٌّيّرضٽي حي ُرايتً تي حّڳي ٌيٌّي غيهرر„ىر 

حڪيت ڪسائڻ حّ ذىيرار ٌُّره ۽ يٌّيّرضٽي حي 

 ۽ پسهگساىً تي غيهرر„ىر حّ ذىيرار ٌُّره. غيهيً

( هائيص چاٌطيهسۿ ڪًٍِ ٍُگاىي ؼّرتحاك ۾ۿ 4) 

حيڪا ضٍرس دياك ۾ تڪڏه كرل گِسٌري ُخيۿ اُڏه 

كرل کڻي ضگِي ٿّۿ حيئً اُّ ضسهري ضيخِيۿ حًٍِ 

 کاٌپِّء حيتسه حهر ىيڪً ٿي ضگِيۿ ضٍرس كرل ةاةت

ًٍِ کي غيهرارۿ اٿارٽي يا ةاڊي کي رپّرٽ ڪٍرهۿ ح

 غال ؼّرت ۾ ىػاىهي کي حم ڪسڻّ ُيّ.

(داص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم ادتيارم حي غال 5)
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حيثيت ضام ٽڪساَء ۾ اچڻ کاٌطّاِءۿ هائيص چاٌطيهس 

 کي اُي ادتيار پڻ حاؼم ٌُّرا تَ:

(a)  ضاىيّم پيرا ڪسڻ ۽ ڀستي ڪسڻۿ غارضي اُڏيّم„

 ّ ىره ڇَِ ىِيًٍ کام هڌيڪ ٌَ ُخي؛حً ح

(b)  ىٍظّر ٿيم ةخيٽ ۾ فساُو ڪيم ضيّره دسچ

ىٍظّر ڪسڻ ۽ دسچ حي ضاڳيً ىيخس ُيڊس ۾ فٍڊس 

 ري ايپسهپسيئيٽ ڪسڻ؛

(c)  الِء ركو حي ري ايپسهپسيغً حاري  ضاىامغيس ىتّكع

ڪسڻ حيڪا پٍخاَُ ُشار رپيً کام هڌيڪ ٌَ ُخيۿ 

حيڪّ ةخيٽ ۾ ٌَ ڄاڻايّ هيّ ُخي ۽ ام ةاةت ةّرڊ حي 

 ايٍرڙ گڎحاڻيَء ۾ رپّرٽ ڪٍره؛

(d)  الڳاپيم ادتياريً کام ٌانً حا پيٍهص ىهڻ کاٌپِّء

يٌّيّرضٽي حي ضيّرم اىتحاًٌ الِء پيپس ضيٽسس ۽ 

 سر ڪسڻ؛ىل ىيتحً

(e)  الِء اُڏا  ڇٍڊ ڇاڻپيپسسۿ ىارڪص ۽ ٌتيخً حي

 اٌتظال ڪسڻ حيئً ضسهري ُخً؛

(f)  يٌّيّرضٽي حي اضتادمۿ غيهرارم ۽ ٻيً ىالزىً کي

پڏُائيۿ تحليقۿ اىتحاًٌ ۽ اٌتظاىً ۽ يٌّيّرضٽي حي 

ڪسائڻ حي  ڪواُڏم ٻيً ىػاىهً حي ضهطهي ۾ اُڏا 

 ُرايت ڪسڻۿ حيڪي ضسهري ضيخِي؛

(g)  يٌّيّرضٽي حي ڪًٍِ غيهرار يا ىالزىً کي

پٍٍِخي ادتيارم ىٍخِام ڪي ًُ ايڪٽ تحت 

ىٍتلم ڪسڻۿ اُڏيً عسظً ىّحبۿ حيڪڎًُ ڪي 

 ُخً؛

(h)  اُڏيً ڪيٽيگسيش الِء ىالزل ىلسر ڪسڻۿ حً حي
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 ضهطهي ۾ ةّرڊ ظسفام ادتيار ىٍتلم ڪيا هيا ُخً؛

(i)  حيئً اُڏا ٻيا ادتيار ۽ ڪو ڪسڻ ۽ ضساٌخال ڏيڻۿ

 ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

 -IVةاب 

 يٌّيّرضٽي حّم اٿارٽيش

 ٌُّريّم:اٿارٽيش ُيٺيّم . يٌّيّرضٽي حّم 11

(i) ةّرڊ „ف گّرٌسس؛ 

(ii) اڪيڊىڪ ڪائٌّطم؛ 

(iii) فيڪهٽيش حا ةّرڊس؛ 

(iv)  ٰ۽ تحليق حّ ةّرڊ؛ ىعانػًاغهي 

 (v) ف اضٽڊيش؛ ةّرڊ„ 

(vi) ضهيڪغً ةّرڊ؛ 

 (vii) فٍاٌص ايٍڊ پالٌٍگ ڪييٽي؛ 

 (viii) ۽ ڊضيپهيً ڪييٽي؛ 

 (ix)  ةيام ۾  اضٽيچّٽصۿ حيئً اٿارٽيشاُڏيّم ٻيّم

 ڪيّ هيّ ُخي.

يٌّيّرضٽي حي ىػاىهً حي غال ٌظسداري ۽ ( 1.)12

ضاةعّ ۽ پانيطيّم ٺاُڻ حا ادتيار ةّرڊ هٽ ٌُّراۿ 

 حيڪّ ُيٺيً تي ىغتيم ٌُّره:

(a) ؛هائيص چاٌطيهس 

(b)  ضٍڌ ُاِء ڪّرٽ حّ چيف حطٽص يا ضٍرس ظسفام

 ٌاىشد ڪيم ُاِء ڪّرٽ حّ حج؛

(c) تػهيو کاتيۿ حڪّىت ضٍڌ حّ ضيڪسيٽسي؛ 

(d)  چاٌطيهس ظسفام هائيص چاٌطيهس ضام ىغاهرت ةػر

 ٻَ ڊيٍص ىلسر ڪيا هيٍرا؛
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(e)  چيئسىيًۿ يٌّيّرضٽي گساٌٽص ڪييغًۿ يا ام

 يتس؛ظسفام ٌاىشد ڪيم ڪييغً حّ ڪم هكتي ىي

(f)  ّچييتسس „ف ڪاىسس ايٍڊ اٌڊضٽسيشۿ ڪساچي ح

 ؼرر؛

(g) چاٌطيهس ظسفام هائيص چاٌطيهس حي ضفارش تي ٽي

 ٌاىيارا ىاڻِّ ٌاىشد ڪيا هيٍرا؛

 (h)  ةِتسيً ىيسٽ رکٍرڙ ىاڻِّ ٽي  ظسفامضّضائٽي

 ىلسر ڪيا هيٍرا؛

 ىييتسيٌاىشد ڪيم ىييتس ٽً ضانً حي ىري الِء  (2)

 ٿيڻ تي ٻيِس ٌاىشدگي الِء اُم ٌُّره.ىره دتو رکٍره ۽ 

ٿي هيٍري  ىييتسي دتو( ٌاىشد ڪيم ىييتس حي 3)

حيڪڎًُ اُّ اضتػيفيٰ ڏئي ٿّ يا ةٍا حّڳّ ضتب 

ڄاڻائڻ حي ةّرڊ حي نڳاتار ٽً گڎحاڻيً ۾ غيس حاضس 

رُي ٿّ يا ةٍا ىّڪم حّ غيس حاضس رُي ٿّ يا ضٍرس 

ٌاىشدگي ٌاىشد ڪٍرڙ اٿارٽي ظسفام تتريم ڪئي هڃي 

 ٿي.

اٿارٽي ظسفام  ىييتسيَء هاري حاِء(ىييتس حي غارضي 4)

ٌاىشد ڪيم ىاڻِّ ذريػي ڀسي هيٍري ۽ حيڪّ ىييتس 

ڀسي  ىييتسيَء هاري حاِءظّر ٌاىشد ڪيّ هيّ „ُي ام حي 

 هيٍري.

هائيص چاٌطيهس ةّرڊ حي چيئسىيً ظّر ڪو ( 5)

 ڪٍره.

 ( رحطٽسار ةّرڊ حي ضيڪسيٽسي ظّر ڪو ڪٍره.6)

( ةّرڊ حّ ڪّ ةَ كرل يا ڪا ةَ ڪاررهائي ةّرڊ ۾ 7)

ىي حي ؼّرت ۾ يا ةّرڊ حي حّڙحڪ ۾ ٌلػ حي „ضا
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 ؼّرت ۾ غيس ىّثس ٌَ ٿيٍري.

( حي 1حي ذيهي دفػَ ) 12داص ظّر تيۿ دفػَ ( 1.)13

گٍخائغً حي غال حيثيت ضام تضاد کاٌطّاِءۿ ةّرڊ 

 ُيٺيام ادتيار اضتػياك ڪٍره ۽ ڪو ضساٌخال ڏيٍره:

 (a) ۿ اثاثً ۽ هضيهًيٌّيّرضٽي حي ىهڪيتۿ فٍڊس 

 ضاةعّ رکڻ ۽ اٌتظال ڪسڻ؛ تي

(b)  يٌّيّرضٽي ظسفام ىٍلّنَ ۽ غيس ىٍلّنَ ىهڪيت

 حي ىٍتلهي ۽ ىٍتلهي كتّك ڪسڻ؛

(c)  ۽ ڌار ڪسڻ؛ انحاق ڏيڻڪانيخً ۽ ادارم کي 

(d)  ضانياٌي فٍاٌص ۽ پالٌٍگ ڪييٽيش حي ىغّري تي

۽ ٌظسثاٌي ٿيم ةخيٽ حي ڪاٿً تي غّر ڪسڻ ۽ 

ىٍظّري ڏيڻ ۽ ىاني ىػاىهً کي ُالئڻ الِء گائيڊالئيٍص 

 ؛حّڙڻيا كاغرا 

(e)  يٌّيّرضٽي حي ظسفام ٺيڪا ىٍظّر ڪسڻۿ ىڪيم

 ڪسڻۿ تتريم ڪسڻ يا رد ڪسڻ؛

(f)  يٌّيّرضٽي حا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء اضڪيييّم

 عسهع ڪسڻ ۽ ىٍظّري ڏيڻ؛

(g)  ًکي „ضاىيً اُڏيً اٌتظاىيۿ ٽيچٍگۿ تحليق يا ٻي

پيرا ڪسڻۿ ضطپيٍڊ يا دتو ڪسڻۿ حيئً ضسهري 

 ُخي؛

(h)  ضهيڪغً ةّرڊ حي ضفارعً تي اضتادۿ ىحلق ۽

 غيهرار ىلسر ڪسڻ؛

(i)  ڄاڻايم ظسيلي ىّحب حاچ ۽ دفاع کاٌپِّء

يٌّيّرضٽي حي ىالزىً کي ضطپيٍڊ ڪسڻۿ ضشا ڏيڻ ۽ 

ڻۿ حً کي ىلسر ڪسڻ حّ ام ىالزىت ىام ةسظسف ڪس

 

 ةّرڊ حا ادتيار ۽ ڪو

Powers and 

Functions of the 
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 هٽ ادتيار „ُي؛

(j)  ّٽص تخّيش پيظ ڪسڻ الِء اضٽيچچاٌطيهس کي

 ڪسڻ؛

(k)  ايپسهپسيئيٽ ةاڊيش حي ضفارعً تي ضاةعا يا كاغرا

 ىٍظّر ڪسڻ؛ ۽

(l)  يٌّيّرضٽي ضام الڳاپيم ٻيا ضيّرا ىػاىال ظئي

ڪسڻۿ ُالئڻ ۽ اٌتظال ڪسڻ ۽ ام ضهطهي ۾ ضيّرا 

ڻ داص ظّر تي حيڪي ضسهري ادتيار اضتػياك ڪس

ّٽصۿ ضاةعً يا كاغرم ۾ ڄاڻايم ٌَ ايڪٽ يا اضٽيچ

.ًُ„ 

ةّرڊ پٍٍِخي ادتيارم ىٍخِام ڪي ةَ ڪًٍِ (2)

يٽي حي اٿارٽي يا غيهرارۿ يا ڪييٽي يا ذيهي ڪي

 حّاني ڪسي ضگِي ٿّ.

ڀيسا گڎحاڻي ٻَ ةّرڊ ضاك ۾ گِٽ ۾ گِٽ ( 1.)14

چاٌطيهس  ڪٍرهۿ اُڏيً تاريذً تي حيڪي هائيص

  ظسفام ظئي ڪيّم هيٍريّم؛

ضسهري ُڪ داص گڎحاڻي ڪًٍِ ةَ هكت ةغسظيڪ 

چاٌطيهس حي ٌّغيت حي ىػاىهي تي غّر ڪسڻ الِء 

ىييتسم حي دردّاضت تي ُرايت تي يا ةّرڊ حي 

 ڪّٺائي ضگِخي ٿي.کام گِٽ ٌَ ُخًۿ ڇَِ حيڪي 

حّ ڏًُ ڏيًٍِ الِء گِٽ ۾ گِٽ داص گڎحاڻيَء ( 2)

ڏٌّ هيٍره ۽ گڎحاڻيَء حي ٌّٽيص ةّرڊ حي ىييتسم کي 

ام ىػاىهي الِء حًٍِ  ۿڪئي هيٍريىذؽّص ايخٍڊا 

 الِء داص گڎحاڻي ڪّٺائي هئي „ُي.

اڌ ڪّرل ضڀ ىييتسم حي ( ةّرڊ حي گڎحاڻيَء الِء 3)
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 ةساةس ٌُّرهۿ حًٍِ حي ٌطتت ُڪ ةساةس ڳڻي هيٍري.

( ةّرڊ حا فيؽال ىّحّد ىييتسم حي اڪثسيت حي 4)

ةٍياد تي ۽ ههٽٍگ ذريػي ڪيا هيٍرا ۽ حيڪڎًُ 

ىييتس ُڪ حيتسا هرُائخي هڃً تَ ةّرڊ حي چيئسىيً 

ڪّ کي ُڪ ڪاضٽٍگ ههٽ حاؼم ٌُّرهۿ حي

 اضتػياك ڪٍره.

 اڪيڊىڪ ڪائٌّطم ىغتيم ٌُّري:( 1. )15

(a) حيڪّ چيئسىيً ٌُّره؛ ۿهائيص چاٌطيهس 

(b) ڊيٍص؛ 

(c) ڊائسيڪٽسس؛ 

(d) ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽص حّ چيئسىيً؛ 

(e)  اىيسيٽص پسهفيطسس ضييت يٌّيّرضٽي حا

 پسهفيطسس؛

 (f) طٽسار حيڪّ ضيڪسيٽسي ظّر ڪو ڪٍره؛رح 

(g)  ٻَ ٌاىيارا غانو حيڪي چاٌطيهس ظسفام ٌاىشد ڪيا

 هيٍرا؛

حي غسؼي تائيً  ًان( ٌاىشد ڪيم ىييتس ٽً ض2)

ٻيِس ٌاىشد ٿيڻ حي ۽  غِره رکي ضگٍِرهىييتسيَء حّ 

 .الِء اُم ٌُّره

غِره داني ٿي ىييتسيَء حّ ٌاىشد ڪيم ىييتس حّ ( 3) 

هيٍره حيڪڎًُ اُّ اضتػيفيٰ ڏئي ٿّ يا اٿارٽي حي 

نڳاتار ٽي گڎحاڻيً ۾ حّڳّ ضتب ڄاڻائڻ يا ىّڪم 

کاٌطّاِء غيس حاضس رُي ٿّۿ يا ضٍرس ٌاىشدگي ٌاىشد 

 ڪٍرڙ اٿارٽي ظسفام تتريم ڪئي هئي „ُي.

( ڪائٌّطم حي گڎحاڻيَء الِء ڪّرل ضڀ ىييتسم 4)
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حي اڌ ةساةس ٌُّرهۿ حًٍِ حي ٌطتت ُڪ ةساةس ڳڻي 

 هيٍري.

( اڪيڊىڪ ڪائٌّطم يٌّيّرضٽي حي اغهيٰ 1.)16

تسيً اڪيڊىڪ ةاڊي ٌُّريۿ ۽ ًُ ايڪٽ حي 

ۿ تحليق ۽ ترريصام کي گٍخائغً ۽ كاًٌٌّ ىّحبۿ 

اىتحاًٌ حي داص ىػيارم ىّحب رکڻۿ ۽ ُالئڻ ۽ 

کي ُٿي هٺسائڻ حّ تػهييي زٌرگي يٌّيّرضٽي حي 

 ادتيار حاؼم ٌُّره.

ئغً حي غال ( داص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍخا2)

حيثيت ضام تضاد کاٌطّاِءۿ ڪائٌّطم کي ُيٺيام 

 ادتيار حاؼم ٌُّرا:

(a) ةّرڊ کي اڪيڊىڪ ىػاىهً ۾ ؼالح ڏيڻ؛ 

(b)  الِء ۽ اىتحاًٌ حي ڪّرضش پڏُائي کي عاگسدم

 دادال ڏيڻ؛

(c)  ةّرڊ کي فيڪهٽيشۿ ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽصۿ ادارم ۽

ةّرڊ „ف اضٽڊيش حي حّڙحڪ ۽ تٍظيو ضازي الِء 

 اضڪييّم „ڇڻ؛

(d)  ۽  ىٍؽّةاةٍريپڏُائي ۽ تحليق حي  ۾يٌّيّرضٽي

 حّڙڻ؛ تخّيشهمتي غّر ڪسڻ ۽  تخّيشمالِء  تسكيَء

(e) فيڪهٽيش ۽ ةّرڊ „ف اضٽڊيش حي ضفارعً  ةّرڊ „ف

تي ضاةعا حّڙڻۿ حًٍِ ۾ پڏُائي حا ڪّرضش ۽ 

ٌُّره؛  ٌؽاباىتحاًٌ الِء حي ضيّرم يٌّيّرضٽي 

فيڪهٽيش ۽ ةّرڊس  ةغسظيڪ حيڪڎًُ ةّرڊس „ف

فارعّم ڄاڻايم تاريخ تائيً هؼّك „ف اضٽڊيش حّم ض

ٌَ ٿيّم ٿيًۿ ڪائٌّطمۿ ةّرڊ حي ىٍظّري ضامۿ ايٍرڙ 

 

 

اڪيڊىڪ ڪائٌّطم حا 

 ادتيار ۽ ذىيّاريّم

Powers and duties of 

the Academic 
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حاري رکٍري حيڪي  الِء پڏُائي حا ڪّرسضاك 

 ِء ةيام ڪيا هيا „ًُ؛الاڳّاٽ اىتحاًٌ 

(f)  حي اىتحاًٌ کي  ادارمٻيً يٌّيّرضٽيش ۽ اىتحاٌي

 يٌّيّرضٽي حي اىتحاًٌ ةساةس تّثيق ڪسڻ؛

(g) ڪسڻ الِء ضاةعا حّڙڻ؛پيظ ڊ کي رّة 

(h)  ۾  اٿارٽيشىذتهف ًُ ايڪٽ حي گٍخائغً ىّحب

 ۽ ؛ىييتس ىلسر ڪسڻ

(i) حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام  اُڏا ٻيا ڪو ضساٌخال ڏيڻ

 ڪيا هيا ُخً.

. ٻيً اٿارٽيش حي حّڙحڪۿ ڪو ڪار ۽ ادتيار حً 17

الِء داص گٍخائظ ٌاُي يا ًُ ايڪٽ تحت اڻپّري 

ّٽص ۾ „ُيۿ اُا ايئً ٌُّري حيئً اضٽيچ گٍخائظ

 ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

 

 

. ةّرڊۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّطمۿ ڪائٌّطم يا ٻيّم 18

اٿارٽيش اُڏيّم اضٽيٍڊٌگۿ اضپيغم يا ايڊهائيشري 

ڪييٽيش ىلسر ڪسي ضگًِ ٿاۿ حيئً اُي اًٌِ حي 

 ڪارڪسدگيَء کي ةِتس ةڻائڻ الِء ضسهري ضيخًِ.

 -Vةاب 

 ۿ ضاةعا ۽ كاغرااضٽيچّٽص

( ًُ ايڪٽ حي گٍخائغً ىّحبۿ ُيٺ ةيام 1). 19

ڪيم ضيّرم ىػاىهً يا اًٌِ ىام ڪًٍِ ُڪ الِء 

 ۿ يػٍي:ضگِخً ٿا حّڙيّٽص اضٽيچ

 (a) ضٽي حي ىالزىً حي ىالزىت حا عسط ۽ يٌّيّر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٻيً اٿارٽيش حي حّڙحڪۿ 

 ڪو ۽ ادتيار
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functions and 

powers of other 
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اٿارٽيش ظسفام ڪييٽيش حي 
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 اضٽيچّٽص
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اةعا حّڙڻۿ ةغيّك پي اضڪيمۿ پيٍغً حي ض

حّڙحڪۿ اٌغّرٌصۿ گسيچّئٽيۿ پسههيڊٌٽ فٍڊۿ 

 ئرم حي؛ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ ۽ ٻيً الڳاپيم فا

(b)  اضتادمۿ ىحللً ۽ غيهرارم حي ڪاٌٽسيڪٽ تي

 ىلسريً حا عسظّم ۽ ضاةعا؛

(c)  فيڪهٽيشۿ ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ ۽ ٻيً اڪيڊىڪ

 ؛۽ ڊهيشٌص حّ كيال يٌّٽص

(d) غيهرارم ۽ اضتادم حا ادتيار ۽ ذىيراريّم؛ 

(e) يا  ضسڪاريحً تحت يٌّيّرضٽي ٻيً  عسط

غهيي ۿ تحليق ۽ ٻيً ترريصضام  داٌگي تٍظييً

 ٿي ضگِي ٿي؛ عاىمحي اٌتظاىً ۾  ضسگسىيً

(f)  پسهفيطسز اىيسيٽص  حي ىلسري ۽ اغشازي ڊگسيّم

 ؛حا عسط ڏيڻ

(g)  يٌّيّرضٽي حي ىالزىً حي ؼالحيت ۽ ٌظو ه

 ضتط؛

(h)  يٌّيّرضٽي حّم ىهڪيتّم ۽ ضيڏپڪاري حاؼم

 ڪسڻ ۽ اٌتظال ڪسڻ؛ ۽

(i)  ًٌٌّايڪٽ تحت ٻيا ضيّرا ىػاىال حيڪي كا ًُ

 يا ُالئڻا „ًُ. اىّحب ةيام ڪسڻ

هس حي ىٍظّري ةّرڊ ظسفام چاٌطيىطّده ( كاًٌٌّ حّ 2)

 .الِء پيظ ڪيّ هيٍره

چاٌطيهس کي ىٍظّري الِء اىاڻيم كاًٌٌّ کي كتّك ( 3)

 ىّڪهڻيا اًٌِ کي ٻيِس غّر الِء ةّرڊ کي هاپص  ڪسڻ

 حّ ادتيار ٌُّره.

ىّثس ٌَ ٌُّرهۿ ام هكت تائيً ( ڪّ ةَ كاٌّم 4)
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 حيطتائيً چاٌطيهس ظسفام ىٍظّر ٌَ ڪيّ هڃي.

( ًُ ايڪٽ حي گٍخائغً ۽ كاٌّم ىّحب 1. )20

ُيٺيً ضيّرم يا اًٌِ ىام ڪً ىػاىهً الِء ضاةعا 

 حّڙيا هيٍراۿ يػٍي: 

(a)  پڏُائي ۽ تحليق حّم اضڪييّمۿ ةغيّك ڪّرضش

حي غسؼيۿ ىضيًٌّ حي اٌگ يا اىتحاًٌ الِء پيپسز 

 حي؛

(b)  ڊگسيًۿ ڊپهّىاز ۽ ضسٽيفڪيٽص الِء پڏُائي ۽

 حا ٌؽاب ۽ ڪّرضش؛ تحليلي پسهگساىً

(c)  ىيتحًاىتحام ىٍػلر ڪسڻ ۽ اًٌِ حي ٌظسداريۿ 

حي ىلسريۿ ڇٍڊ ڇاڻۿ ٌتيخا ڪڍڻ ۽ اًٌِ کي پڌره 

 ڪسڻ؛

(d)  ۿ اىتحاًٌ ۽ ُاضٽهص ۾ دادال الِء ٌؽابىذتهف

 فيص ظئي ڪسڻ ۽ اهڳاڙي؛

(e)  عاگسدم ۾ ٌظو ه ضتط پيرا ڪسڻ ۽ اًٌِ حي ڀالئي

 حّم اضڪييّم حّڙڻ؛

(f)  فيهّعپصۿ اضڪانس عپصۿ اٌػالۿ ىيڊنشۿ اغشازيَ ڏيڻ

 ۽ عاگسدم ۽ تحليلي غانيً حي ٻي ىاني ىرد ڪسڻ؛

(g)  ڪاٌّهڪيغً ىٍػلر ڪسڻ ۽ اڪيڊىڪ

 ڪاضٽيّىش حي ةيِڪ؛

(h) عاگسدم حي رُائظ حّم عسظّم؛ 

(i) الئتسيسي حّ اضتػياك؛ ۽ 

(j)  ٻيا ضيّرا تػهييي ىػاىال حيڪي ًُ ايڪٽۿ يا

 ػي يا ضاةعً ىّحب ةيام ٿيڻا „ًُ.كاًٌٌّ ذري

( ةّرڊ کي ام کي فساُو ڪيم ضاةعً کي ىٍظّر 2)
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ڪسڻ يا اًٌِ کي اڪيڊىڪ ڪائٌّطم ڏاًٌِ ٻيِس 

 غّر ڪسڻ الِء هاپص اىاڻڻ حّ ادتيار حاؼم ٌُّره.

( ڪّ ةَ ضاةعّ تيطتائيً ىّثس ٌَ ٌُّره حيطتائيً 3)

 ام حي ةّرڊ ظسفام ىٍظّري ٌَ ڏٌي هڃي.

ي حّم ٻيّم ةاڊيش ًُ ۽ يٌّيّرضٽاٿارٽيش ( 1. )21

ّٽص ۽ ضاةعً ىّحب اًٌِ حي ايڪٽۿ اضٽيچ

۽ الڳاپيم  ڌڪارهٍُّار ۽ گڎحاڻيً حي هكت ۽ ٍُ

 ىػاىهً الِء كاغرا حّڙي ضگًِ ٿيّم؛

( ةّرڊ يٌّيّرضٽي ضام الڳاپيم ڪًٍِ ىػاىهي ةاةت 2) 

كاغرا حّڙي ضگِي ٿّۿ حيڪي ًُ ايڪٽ تحتۿ 

 ۽ ضاةعً ۾ ةيام ٌَ ڪيا هيا ُخً.داص ظّر تي كاًٌٌّ 

 -VIةاب 

 يٌّيّرضٽي فٍڊ

( يٌّيّرضٽي کي ُڪ فٍڊ ٌُّرهۿ حًٍِ ۾ ام حي 1.)22

فيصۿ غعيًۿ ٽسضٽصۿ تحفًۿ اٌڊهىيٍٽصۿ گساٌٽص ۽ 

 ٻيً ضيّرم هضيهً کام ىهيم ركو حيع ڪئي هيٍري.

دسچ ام حي ڪيپيٽم ۽ رڪسٌٽ ( يٌّيّرضٽي حّ 2)

ڪيم ىرد ۽ ڪًٍِ ٻئي ڪيائي ۽ فائٌّڊيغً ظسفام 

هضيهيۿ ةغيّك ٻيً فائٌّڊيغٍشۿ يٌّيّرضٽيش ۽ فسدم حي 

۽ اُڏي هضيهي کام حاؼم ڪيم ركو ذريػي ُاليّ 

 هيٍره.

( ڪا ةَ ىردۿ چٍره يا گساٌٽ حيڪا ضڌيَء ريت يا اڻ 3)

ضڌيَء ريت ڪا فّري ظّر يا ام حي ٌتيخي ۾ 

ظّر يٌّيّرضٽي تي ىاني ذىيراري هحِيۿ يا حيڪا 

ضسگسىيً تي ڪئي هڃيۿ حيڪي ُهٍرڙ  اُڏيً
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„ڊٽ ۽ يٌّيّرضٽي فٍڊۿ 
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اُڏي ركو ةّرڊ حي اڳّاٽ پسهگساىً ۾ عاىم ٌَ „ًُۿ 

 ىٍظّري کاٌطّاِء كتّك ٌَ ڪئي هيٍري.

( يٌّيّرضٽي حا اڪائٌّٽص اُڏي ظسيلي ضٍڀانيا 4)

هيٍرا حيئً ةّرڊ ظئي ڪسي ۽ ُس ضاك يٌّيّرضٽي حّ 

ىاني ضاك دتو ٿيڻ کام چار ىِيٍا اڳ اًٌِ حي „ڊٽ 

ظسفام ىلسر ڪيم چارٽسڊ اڪائٌّٽٍٽ ظسفام ةّرڊ 

 ڪئي هيٍري.

( اڪائٌّٽصۿ „ڊيٽس حي رپّرٽ ضام گڎۿ ةّرڊ کي 5)

 ڪيا هيٍرا.پيظ ىٍظّري الِء 

( „ڊيٽس حي رپّرٽ تؽريق ڪٍري تَ „ڊيٽس „ڊٽ 6)

حي ىػيارم ۽ چارٽسڊ اڪائٌّٽٍٽص „ف پاڪطتام حي 

 اداري حي تؽريق ىّحب حّڙي „ُي.

 -VIIةاب 

 غّمغال گٍخائ

. يٌّيّرضٽي حّ ڪّ ىالزل ىالزىت تام رٽائس 23

 ڪٍره:

(i)  اُڏي تاريخ تيۿ حڎًُ ًُ ىالزىت حا پٍخّيَِ ضاك

ىڪيم ڪيا ُخًۿ ام کاٌّپِّء اُّ پيٍغً يا ٻيً 

رٽائسىيٍٽ حي فاغرم الِء اُم ٌُّرهۿ حيئً ىخاز 

 ادتياري ُرايت ڪسي؛

ةغسظيڪ ڪًٍِ ةَ ىالزل کي تيطتائيً رٽائس ٌَ ڪيّ 

هيٍرهۿ حيطتائيً ام کي اُڏي كرل کڻڻ حي حليلتً 

کام „گاَُ ٌَ ڪيّ هڃي ۽ ام کي ام كرل دالف ضتب 

 ڄاڻائڻ حّ ىّزهم ىّكػّ ٌَ ڏٌّ هڃي؛ يا

(ii)  حتي ىٿي ڄاڻايم عق(i)  ٌَ ىّحب ڪا ُرايت
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 ڪئي هئي „ُيۿ تَ ضٺ ضاك غيس حي ىڪيم ٿيڻ تي.

يٌّيّرضٽي . ضّاِء ام حي تَۿ ڪّ غيهرارۿ اضتاد يا 24

حّ ٻيّ ڪّ ىالزل حيڪّ ىطتلم غِره رکٍره ُخيۿ  ام 

حي ريٍڪ گِٽائي ٌَ هيٍري يا ةسظسف يا الزىي ظّر 

ىالزىت ىام رٽائس ٌَ ڪيّ هيٍرهۿ حيطتائيً  ام کي 

اُڏه كرل کڻڻ دالف ضتب ڄاڻائڻ حّ ىّزهم ىّكػّ 

 فساُو ٌَ ڪيّ هڃي.

ّ زل کي ضشا ححتي يٌّيّرضٽي حي ڪًٍِ ىال (1. )25

ُي )ضّاِء هائيص چاٌطيهس حڪو حاري ڪيّ هيّ „

 حي( يا ام حي ىالزىت حي عسظً ۽ ضاةعً ۾ ڄاڻايم

ىّحب تتريم ڪيّ هڃي يا ام حي ٌلؽام حي  ةٍيادم

تسحياٌي ڪسيۿ ام کيۿ حتي حڪو هائيص چاٌطيهس 

ظسفام حاري ڪيّ هيّ ُخي يا ڪًٍِ ٻئي غيهرار يا 

ّ ُخيۿ  يٌّيّرضٽي حي اضتاد ظسفام حاري ڪيّ هي

اُڏي حڪو دالف ةّرڊ کي اپيم ڪسڻ حّ حق حاؼم 

ٌُّرهۿ حتي حڪو ةّرڊ ظسفام حاري ڪيّ هيّ ُخيۿ 

ام کي ام ادتياري کي حڪو تي ٌظسثاٌي ڪسڻ الِء 

 حّ حق حاؼم ٌُّره. دردّاضت ڏيڻ

(ٌظسثاٌي الِء اپيم يا دردّاضت هائيص چاٌطيهس کي 2)

۽  حيع ڪسائي هيٍريۿ حيڪّ ام کي پٍٍِخي راِء

 ڪيص حي رڪارڊ ضام گڎ ةّرڊ حي ضاىِّم رکٍره.

( اپيم ۽ ٌظسثاٌي تي ڪّ ةَ حڪو حاري ٌَ ڪيّ 3)

هيٍرهۿ حيطتائيً اپيم ڪٍرڙ يا دردّاضت گزارۿ حيئً 

 ىػاىهّ ُخيۿ کي ٻڌڻ حّ ىّكػّ فساُو ٌَ ڪيّ هڃي.

( يٌّيّرضٽي ىالزىً حي ڀالئي الِء ۽ عسظً 1. )26
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پيٍغًۿ اٌغّرٌصۿ 
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اُڏي پيٍغًۿ  ىّحب حيئً ةيام ڪيّ يّه ُخيۿ

اٌغّرٌصۿ گسيچّئٽيۿ پسههيڊٌٽ فٍڊ ۽ ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ 

 كائو ڪٍري حيئً اُا ىٍاضب ضيخِي.

( حتي ڪّ پسههيرٌٽ فٍڊ ًُ ايڪٽ تحت كائو 2)

حّم  1925ڪيّ هيّ ُخيۿ پسههيڊٌٽ فٍڊس ايڪٽۿ 

 گٍخائغّم اُڏي فٍڊ تي الڳّ ٿيٍريّم.

يا . حڎًُ ٌئيً حّڙيم اٿارٽي حّ ڪّ ىييتس ىلسر 27

ٌاىشد ڪيّ هيّ „ُيۿ ام حي ىالزىت حا عسطۿ حيئً ًُ 

ايڪٽ تحت ظئي ڪيا هيا „ًُۿ اُڏي تاريخ کام الڳّ 

 ٿيٍراۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

 

 

 

ڪًٍِ ةَ اٿارٽيَء تي ٌاىشد ٿيم يا ىلسر ڪيم . 28

ىييتسم ڪا غارضي حاِء داني ٿي ٿئي تَ اُا حيتسه 

ڀسي هيٍريۿ ىيڪً ُخي اٌِيَء ةاڊي يا عذػ ظسفام 

حًٍِ اًٌِ کي ىلسر ڪيّ ُّۿ داني ٿيم حاِء تي 

حيڪّ ىييتس ىلسر ٿيٍرهۿ اُّ اٌِيَء غسؼي الِء ىييتس 

ٿيٍرهۿ حيڪّ ۽ حيتسه ڇڎي هيم حي ةاكي رُيم 

 ىييتسيَء حّ غسؼّ ُيّ.

ةغسظيڪ ةّرڊ کام ضّاِء حيڪڎًُ ڪًٍِ اٿارٽيَء ۾ 

ىييتسيَء حي حاِء داني ٿي „ُي تَ اُا ام ڪسي ڀسي ٌَ 

ضگِتي تَ ىييتس ايڪص „فيغّ ىييتس ُئّۿ ًُ حّ اتام 

حّ غِره يا اُّ اداره دتو ٿيّ „ُيۿ پس اُّ يٌّيّرضٽيَء 

کام ضّاِء „ُيۿ اُّ ُاڻي غيس فػاك „ُي يا ڪً اڻٽس 

گسيچّئٽيۿ پسههيڊٌٽ فٍڊ ۽ 

 ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ

Pension, insurance, 

Gratuity, Provident 

Fund and 

Benevolent Fund 

اٿارٽيش حي ىييتسز حي 

حي ىري حي  غِري

 عسهغات

Commencement of 

term of office of 

members of 

Authorities 

اٿارٽيش ۾ غارضي „ضاىيً 

 تي ڀستي

Filling of Casual 

Vacancies in 

authorities 
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ي ٿيم حاِء تي ٻيّ ىاڻِّ ىلسر ٌَ ٿّ ضتتً ڪسي دان

ڪسي تَ پِّء ةّرڊ حي ُرايت تي اُا ىييتسي حي داني 

 ٿيم حاِء تي چاٌطيهس پاڻ ىييتس ىلسر ڪٍره.

( حيطتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ 1. )29

ُخيۿ ڪًٍِ اٿارٽي ۾ ٌاىشد ڪيم يا ىلسر ڪيم ڪّ 

عذػ ڪًٍِ اٿارٽي حّ ىييتس ٌَ رٍُرهۿ حيتسه حهر 

حيثيت دساب ڪئي ُخيۿ حًٍِ الِء اُّ ٌاىشد ُا ً ُ

 يا ىلسر ڪيّ هيّ ُخي.

( حيڪڎًُ ڪًٍِ عذػ حي اٿارٽي حي ىييتس 2)

 ۿسٿاريّ هڃي ٿّۿ تَ ىػاىهّ چاٌطيهٿيڻ تي ڪّ ضّاك ا

چيف حطٽص ضٍڌ ُاِء ڪّرٽ يا ُاِء ڪّرٽ حّ حجۿ 

 حيڪّ ةّرڊ حّ ىييتس „ُي ۽ چاٌطيهس حّ ٌاىشد ڪيم

ڪييٽي ڏاًٌِ اىاڻيّ هيٍره ۽ ڪييٽي  تي ٻڌك غيهرار

 حّ فيؽهّ حتيي ٌُّره.

. ڪًٍِ اٿارٽي حّ ڪّ كرلۿ ڪاررهائيۿ ٺِساُء يا 30

فيؽهّ فلط ڪًٍِ „ضاىي يا حّڙحڪ ۾ ٌلػ يا 

ييتس حي ىلسري ۽ ٌاىشدگي ۾ ڪًٍِ اٿارٽي حي ى

 لؽر حي ؼّرت ۾ غيس ىّثس ٌَ ٌُّره.ى

 

 

ُخيۿ  د ٌَ. حيطتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضا31

يا هيٍرا حيئً س ايئً ضيخِعيڊهك ۾ حّڙيم اضٽيٽچّ

ّٽص حّڙيا هيا „ًُ ۽ تيطتائيً تحت اضٽيچ 19دفػَ 

الڳّ رٍُرا حيطتائيً اًٌِ ۾ تسىيو ٌَ ڪئي هڃي يا 

ّٽص ضام کي ًُ ايڪٽ تحت حّڙيم ٌّم اضٽيچ اًٌِ

 

 

 

اٿارٽيش حي ىييتسعپ ةاةت 

 تڪسار

Disputes about 

membership of 

Authorities 

 

 

 

 

 

 

اٿارٽيش حّم ڪاررهايّم 

 „ضاىيً ضتب غيس ىّثس ٿيڻ

Proceedings of the 
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vacancies 

 پِسيّم عيڊهك
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 تتريم ٌَ ڪيّ هڃي.

. ًُ ايڪٽ تحت ضٺي ٌيت ضام ڪيم ڪًٍِ 32

ڻ حي ارادي تي ڪًٍِ غرانت کي ڪو يا ڪخَِ ڪس

غّر ُيٺ „ڻڻۿ ڪاررهائي ڪسڻ يا ڪّ حڪو حاري 

 ڪسڻ حّ ادتيار حاؼم ٌَ ٌُّره.

. ًُ ايڪٽ تحت ضٺي ٌيت ضام ڪيم ڪًٍِ 33

ڪو يا ڪخَِ ڪسڻ حي ارادي تي حڪّىتۿ 

يٌّيّرضٽي يا ڪًٍِ ادتياري يا حڪّىت حي ىالزل 

يا يٌّيّرضٽي يا ڪًٍِ عذػ دالف ڪّ ىلرىّ يا 

 اٌٌّي ڪاررهائي ٌَ ٿيٍري.ك

. حيطتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ 34

رٍُرا ۽  انحاق ۾تيطتايً ُيٺيام ادارا يٌّيّرضٽي ضام 

تيطتائيً ايئً حاري رٍُرا حيطتائيً ةيام ڪيم 

 عسظً ىّحب ٌااُم ٌَ ٿيً:

(a) اٌطٽيٽيّٽ „ف ةشٌص ايڊىٍطٽسيغً؛ 

(b) اٌطٽيٽيّٽ „ف ڪيپيّٽس ضائٍص؛ 

(c) اٌطٽيٽيّعً „ف ڊيٍٽم ضسحسي؛ 

(d)  اٌطٽيٽيّٽ „ف ةايّٽيڪٍاالحي ايٍڊ

 ةايّاٌخٍيئسٌگ؛

(e) انيڪٽساٌڪص ايٍڊ ڪيپيّٽس  اٌطٽيٽيّٽ „ف

 ضائٍطش؛ ۽

(f) .اٌطٽيٽيّٽ „ف اٌخٍيئسٌگ 

. يٌّيّرضٽي کي يٌّيّرضٽي ۽ ادارم حي عاگسدمۿ 35

اضٽاف ۽ فيڪهٽي حي ٌظو ضتط تي ڄاڻايم 

سداري ڪسڻ حّ ادتيار ۽ ضاةعّ ظسيليڪار ىّحب ٌظ

 

 دائسن ادتيار تي پاةٍري

Bar of Jurisdiction 

 

 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 

 ڪخَِ ادارم حّ انحاق

Affiliation of certain 

institutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌظو ه ظتط
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29 

 ٌُّره.

يڻ تي ڪًٍِ . حيڪڎًُ ًُ ايڪٽ حي الڳّ ٿ36

يِس حّڙحڪ ۾ ڪا رٌڊڪ ادتياري حي حّڙحڪ يا ٻ

پيظ اچي يا ًُ ايڪٽ حي گٍخائغً کي الڳّ ٿيڻ ۾ 

ڪا رٌڊڪ پيظ اچيۿ چاٌطيهس اُڏي رٌڊڪ کي ُٽائڻ 

 الِء داص ُرايتّم حاري ڪسي ضگِي ٿّ.

کي ىٍطّخ  1997ٽي „رڊيٍٍصۿ . گسيٍّچ يٌّيّرض37

 ڪيّ هڃي ٿّ.

 عيڊهك

 پِسيام كاٌّم

 (20)ڏضّ دفػَ 

 يٌّيّرضٽي ۾ ُيٺيّم فيڪهٽيش عاىم ٌُّريّم:( 1.)1

(a) كررتي ضائٍطش حي فيڪهٽي؛ 

(b) ضّعم ضائٍطش ۽ ُيّىٍٽيش حي فيڪهٽي؛ 

(c) فارىيطي حي فيڪهٽي؛ 

(d) اضالىڪ نسٌٍگ حي فيڪهٽي؛ 

(e) ىئٍيخييٍٽ ضائٍطش حي فيڪهٽي؛ 

(f) ُيهٿ ۽ ىيڊيڪم ضائٍطش حي فيڪهٽي؛ 

(g) كاٌّم حي فيڪهٽي؛ ۽ 

(h) حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام  شفيڪهٽي ّم ڪيٻي ّماُڏي

 .هيّم ُخً ڪيّم

ىطهيام عاگسدم الِء اضالىڪ ايخّڪيغً ۽ ( 2)

پاڪطتام اضٽڊيش الزىي ٌُّرا ۽ غيس ىطهيام عاگسدم 

۽ پاڪطتام اضٽڊيش  ادالكياتکي ضيّريً فيڪهٽيش ۾ 

 حّ „پغً „ڇيّ هيٍره.

 

 رٌڊڪّم ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 

 

 

 ىٍطّدي

Repeal 

 

 

 

 ڪهٽيشيف

Faculties 
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( ُس فيڪهٽي ۾ اُڏا اداراۿ ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽۿ 3) 

ضيٍٽسس يا ٻيا پڏُائي ۽ تحليق حا يٌّٽ عاىم ٌُّراۿ 

 ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُخي. حيئً كاًٌٌّ

( ُس فيڪهٽي حّ ُڪ ةّرڊ ٌُّرهۿ حيڪّ 1). 2

 ىغتيم ٌُّره:

(a) ڊيً؛ 

(b)  پسهفيطسسۿ ايطّضيئيٽ پسهفيطسس ۽ فيڪهٽي ۾

 عاىم ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽص حا چيئسىيً؛

(c)  فيڪهٽي ۾ عاىم ُس ةّرڊ „ف اضٽڊيش حّ ُڪ

ىييتسۿ الڳاپيم ةّرڊ „ف اضٽڊيش ظسفام ٌاىشد ڪيّ 

 هيٍره؛ ۽

(d)  ٽي اضتاد اڪيڊڪ ڪائٌّطم ظسفام اًٌِ حي

 ىضيّم ۾ داص ڄاڻ حي ةٍياد تي ٌاىشد ڪيا هيٍراۿ

ڀهي اُي ىضيّم فيڪهٽيَء ۾ ٌَ پڏُايا هيٍرا ُخًۿ 

۾ۿ فيڪهٽي  اًٌِ کي اڪيڊىڪ ڪائٌّطم حي دياك

 ۾ پڏُائڻّارم ىضيًٌّ تي داص ىِارت ُخي.

 ۾ ڄاڻايم ىييتس (d)۽  (c)( حي علً 1( ذيهي دفػَ )2)

 ٽً ضانً الِء غِره رکٍرا.

( فيڪهٽي حي ةّرڊ حي گڎحاڻي حّ ڪّرل ام حي 3)

ڪم ىييتسم حي اڌ ةساةس ٌُّرهۿ حيڪّ ُڪ حي 

 ٌطتت ضام ڳڻيّ هيٍره.

ڪائٌّطم ۽ ةّرڊ  ( ُس فيڪهٽي حّ ةّرڊ اڪيڊىڪ4)

 حي غال ضاةعً ىّحبۿ ادتيار رکٍره.

(a)  فيڪهٽي کي ضٌّپيم ىضيًٌّ حي پڏُائي ۽

 تحليق ةاةت ڪّ„رڊيٍيٽ ڪسڻ؛

 

 

 

 „ف فيڪهٽيش ةّرڊ

Board of Faculties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 

(b) فيڪهٽي ۾ عاىم ةّرڊ „ف اضٽڊيش ظسفام تخّيش

ڪيم ڪّرضش ۽ ٌؽاب حي ڇٍڊ ڇا ڪسڻ ۽ اًٌِ کي 

پٍٍِخي ىغاُري ضام گڎ اڪيڊىڪ ڪائٌّطم ڏاًٌِ 

 اىاڻڻ؛

(c) هٽي ۾ عاىم ةّرڊ „ف اضٽڊيش حي ضفارعً فيڪ

ي ىلسري ح ىيتحًحي ڇٍڊ ڇاڻ ڪسڻۿ پيپس ضيٽسز ۽ 

حي حيڪي هائيص  ىيتحًتيۿ ضّاِء ريطسچ ۽ ڊگسي 

 چاٌطيهس ٌُّره؛ ۽

(d)  ّاُڏا ٻيا ڪو ضساٌخال ڏيڻ حيئً ةيام ڪيّ هي

 ُخي.

( ُس فيڪهٽي حّ ڊيً ٌُّره حيڪّ ةّرڊ „ف 1.)3

ۿ ۽ چاٌطيهس ظسفام هائيص فيڪهٽي حّ چيئسىيً ٌُّره

چاٌطيهس حي ضفارش تي فيڪهٽي ۾ ضڀ کام ضيٍئس 

 ٽً پسهفيطسم ىٍخِام ٌاىشد ڪيّ هيٍره.

 غِره رکٍره. الِء( ڊيً ٽً ضانً 2)

ڪّرضش حي ڊگسيش  پڏُائي هيٍرڙ( ڊيً فيڪهٽي ۾ 3)

۾ۿ ضّاِء اغشازي ڊگسيش حيۿ دادال الِء اىيرهار پيظ 

 ڪٍره.

ادتيار اضتػياك ڪٍره ۽ اُڏيّم ٻيّم ( ڊيً اُڏا ٻيا 4)

 ذىيّاريّم ضساٌخال ڏيٍرهۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

( ُس ىضيّم يا الڳاپيم ىضيًٌّ حي گسهپ الِء 1. )4

ُڪ ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ ٌُّرهۿ حيئً ىٍظّر ڪيّ هيّ 

ُخي ۽ ُس ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ حّ ُڪ چيئسىيً 

 ضسةساَُ ٌُّره.

( ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ حّ چيئسىيً ًُ ايڪٽ حي 2)
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گٍخائغً ىّحب ڊپارٽييٍٽ حي ڪو حّ ىٍؽّةّ 

حّڙيٍرهۿ اٌتظال ڪٍره ۽ ٌظسداري ڪٍره ۽ پٍٍِخي 

ڊپارٽييٍٽ ۾ ڪيم ڪو ةاةت فيڪهٽي حي ڊيً کي  

 حّاةرن ٌُّره.

( ُس ىضيّم يا ىضيًٌّ الِء ُڪ ڌار ةّرڊ „ف 1. )5

 يام ڪيّ هيّ ُخي:ۿ حيئً ضاةعً ۾ ةاضٽڊيش ٌُّره

 ( ُس ةّرڊ „ف اضٽڊيش ىغتيم ٌُّره:2)

(a) الڳاپيم ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ حّ چيئسىيً؛ 

(b)  الڳاپيم ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ ۾ ضيّرا پسهفيطس ۽

 ايطّضيئيٽ پسهفيطس؛

(c)  ٻَ يٌّيّرضٽي حا اضتادۿ ضّاِء پسهفيطسز يا

ايطّضيئيٽ پسهفيطسز حي اڪيڊىڪ ڪائٌّطم 

 ٍرا.ظسفام ىلسر ڪيا هي

(d)  ٽي ىاُسۿ ضّاِء يٌّيّرضٽي حي اضتادم حيۿ هائيص

 چاٌطيهس ظسفام ىلسر ڪيا هيٍرا.

( ضّاِء ايڪص „فيغّ ىييتسز حي ةّرڊ „ف اضٽڊيش 3)

 حي ىييتسز حي „فيص حّ ىره ٽي ضاك ٌُّره.

( ةّرڊ „ف اضٽڊيش حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ىييتسز 4)

 حي ڪم اٌگ حي اڌ ةساةس ٌُّرهۿ حًٍِ حي ٌطتت

 ُڪ ةساةس ٌُّري؛

( الڳاپيم يٌّيّرضٽي ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ حّ 5)

چيئسىيً ةّرڊ „ف اضٽڊيش حّ چيئسىيً ۽ ڪٍّيٍس 

 ٌُّره؛

 ( ةّرڊ „ف اضٽڊيش حا ڪو ًُ ريت ٌُّرا:6)

(a) ۿ تحليق ۽ تػهيوکي الڳاپيم ىضيًٌّ ۾  اٿارٽيش
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 اىتحاًٌ ضام الڳاپيم ضيّرم ىػاىهً ةاةت ؼالح ڏيڻ؛

(b) ڳاپيم ىضيّم ۾ ضيّريً ڊگسيشۿ ڊپهّىا ىضيّم يا ال

۽ ضسٽيفڪيٽ ڪّرضش الِء ڪّرس ۽ ٌؽاب تخّيش 

 ڪسڻ؛

(c)  حي  ىيتحًٍالڳاپيم ىضيًٌّ ۾ پيپسس ضيٽسس ۽

 ٌانً حّ پيٍم تخّيش ڪسڻ؛

(d)  اُڏا ٻيا ڪو ضساٌخال ڏيڻ حيئً ضاةعً ۾ ةيام

 ڪيّ هيّ ُخي.

۽ تحليق حّ ةّرڊ ٌُّرهۿ ىعانػً ( ُڪ اغهيٰ 1. )6

 يڪّ ىغتيم ٌُّره:ح

(a) هائيص چاٌطيهسۿ حيڪّ چيئسىيً ٌُّره؛ 

(b) ڊيٍص؛ 

(c)  ٽي يٌّيّرضٽي حا پسهفيطسزۿ ضّاِء ڊيٍص حيۿ ةّرڊ

 „ف گّرٌسس ظسفام ٌاىشد ڪيا هيٍرا؛

(d)  ٽي يٌّيّرضٽي اضتادۿ حً کي تحليق حّ اُهيت ۽

تخسةّ ُخيۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّطم ظسفام ىلسر ڪيا 

 هيٍرا؛ ۽

(e) .پسهفيطسس اىيسيٽص 

( ايڪص „فيغّ ىييتسس کاٌطّاِء اغهيٰ تػهيو ۽ 2)

تحليق ةّرڊ حي ىييتسز حي „فيص حّ ىره ٽي ضاك 

 ٌُّره.

( اغهيٰ تػهيو ۽ تحليق ةّرڊ حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل 3)

ڪم ىييتسز حي اٌگ حي اڌ ةساةس ٌُّرهۿ حًٍِ حي 

 ٌطتت ُڪ ةساةس ٌُّري.

( اغهيٰ تػهيو ۽ تحليق ةّرڊ حا ڪو ُيٺيً ريت 4)
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 ٌُّرا:

(a)  يٌّيّرضٽي ۾ اغهيٰ تػهيو ۽ تحليق کي ُٿي هٺسائڻ

 ڏيڻ؛ کي ؼالح  اٿارٽيشضام الڳاپيم ضيّرم ىػاىهً تي 

(b)  تحليلي ڊگسيّم ڏيڻ ضام الڳاپيم ضاةعا تخّيش

 ڪسڻ؛

(c)  ىلانيتحليق حي عاگسدم کي اًٌِ حي تحليق حي 

 م ظئي ڪسڻ الِء ضپس هائيشر ىلسر ڪسڻ؛حّ ىضيّ

(d)  تحليلي اىتحاًٌ الِء ام ضهطهي ۾ ةّرڊ „ف اضٽڊيش

حي تخّيشم تي غّر ڪسڻ کاٌپِّء پيپس ضيٽسز ۽ 

 حي ٌانً حّ پيٍم تخّيش ڪسڻ؛ ۽ ىيتحًٍ

(e)  اُڏا ٻيا ڪو ضساٌخال ڏيڻ حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ڪيّ هيّ ُخي.

ُيٺيً تي  ُڪ ضهيڪظ ةّرڊ ٌُّرهۿ حيڪّ( 1. )7

 ىغتيم ٌُّره:

(a) هائيص چاٌطيهس حيڪّ چيئسىيً ٌُّره؛ 

 (b)  ةّرڊ ظسفام ٻَ ٌانيّارا ىاڻِّ ٌاىشد ڪيا هيٍرا؛

ةغسظيڪ اًٌِ ىام ڪّ ةَ يٌّيّرضٽي حّ ىالزل ٌَ 

 ٌُّره؛

(c) الڳاپيم فيڪهٽي حّ ڊيً؛ 

(d) الڳاپيم ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ حّ چيئسىيً؛ 

(e) ظسفام ٌاىشد ڪيم ُڪ عذػ. ضّضائٽي 

( ايڪص „فيغّ ىييتسس کاٌطّاِء ضهيڪغً ةّرڊ 2)

 حي ىييتسز حي „فيص حّ ىره ٽي ضاك ٌُّره.

 ىييتس ٌُّره. چار( ضهيڪغً ةّرڊ حّ ڪّرل 3)

( ضهيڪظ ةّرڊ حّ ڪّ ةَ ىييتس حيڪّ حًٍِ 4)
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„ضاىي تي ىلسري الِء اىيرهار „ُيۿ اُّ ضهيڪغً ةّرڊ 

 ٌَ هٺي ضگٍِره.حي ڪاررهائي ۾ حؽّ 

( پسهفيطسس ۽ ايطّضيئيٽ پسهفيطسس حي غِرم 5)

تي اىيرهارم حي چٌّڊ ۾ۿ ضهيڪغً ةّرڊ ٽً ىاُسم کي 

پڏُائي ىلسر ڪٍره يا اًٌِ ضام ىغّره ڪٍره ۽ ٻيً 

تي اىيرهار چٌّڊڻ ۾ۿ الڳاپيم ىضيّم ۾ هاريً „ضاىيً 

ٻَ ىاُس هائيص چاٌطيهس ظسفام ٌاىشد ڪيا هيٍراۿ 

حي ضفارش تي ةّرڊ ظسفام ىٍظّر ضهيڪغً ةّرڊ 

ڪيم ُس ىضيّم حي ىاُسم حي فِسضت ىٍخِام ۽ 

 هكت ةَ هكت ٌظسثاٌي ڪئي هيٍري.

( ضهيڪغً ةّرڊ اعتِار حي ٌتيخي ۾ ضيّريً 1. )8

ٽيچٍگ ۽ ٻيً „ضاىيً تي هؼّك ٿيٍرڙ دردّاضتً تي 

غّر ڪٍره ۽ اُڏيً „ضاىيً تي ىّزهم اىيرهارم حا ٌاال 

 کي تخّيش ڪٍره.الِء ةّرڊ  َءىلسري

( ضهيڪغً ةّرڊ ىّزهم ڪيص ۾ ضتب رڪارڊ 2)

ةّرڊ کي اغهيٰ عسهغاتي ادائگي حي گساٌٽ حي ڪٍري 

 ضفارش ڪسي ضگِي ٿّ.

( ضهيڪغً ةّرڊ اغهيٰ تػهييي يافتَ عذػ کي 3)

يّيّرضٽي ۾ غِري تي ىلسري الِء عسظً ۽ ضاةعً 

ىّحب ةّرڊ کي ضفارش ڪسي ضگِي ٿّۿ حيئً ةيام 

 .ڪيّ هيّ ُخي

( ضهيڪغً ةّرڊ يٌّيّرضٽي حي ضيّرم غيهرارم 4)

حي تسكيً حا ضيّرا ڪيص غّر ُيٺ „ڻيٍره ۽ ىّزهم 

 زىيرهارم حا اُڏيً تسكيً الِء ٌاال ةّرڊ کي اىاڻيٍره.

( ضهيڪغً ةّرڊ ۽ ةّرڊ حي راِء ۾ فسق حّ ىطئهّ حم 5)
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ٌَ ٿيڻ تيۿ ىػاىهّ چاٌطيهس ڏاًٌِ اىاڻيّ هيٍرهۿ حًٍِ 

 ٌُّره.حّ فيؽهّ حتيي 

( ُڪ فٍاٌص ۽ پالٌٍگ ڪييٽي ٌُّريۿ حيڪا 1. )9

 ُيٺيً تي ىغتيم ٌُّري:

(a) هائيص چاٌطيهسۿ حيڪّ چيئسىيً ٌُّره؛ 

(b) فائٌّڊيغً حا ٻَ ٌاىشد ڪيم؛ 

(c) ةّرڊ حّ ُڪ ٌاىشد ڪيم؛ 

(d)  فٍاٌص ۽ پالٌٍگ حي ىيرام ۾ ىاُس ٻَ ڄڻا چاٌطيهس

 ظسفام ٌاىشد ڪيا هيٍرا؛

(e) يهس ظسفام هائيص چاٌطيهس حي ُڪ ڊيً چاٌط

 ضفارش تي ٌاىشد ڪيّ هيٍره؛ ۽

(f)  يٌّيّرضٽي حّ ڊائسيڪٽس فٍاٌص

 ىييتس/ضيڪسيٽسي ٌُّره؛

( فاٌص ۽ پالٌٍگ ڪييٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل 2)

 ىييتسس ٌُّره؛ چار

. فٍاٌص ۽ پالٌٍگ ڪييٽي حا ڪو ُيٺيً ريت 10

 ٌُّرا:

(a)  ضانياٌي اڪائٌّٽ اضٽيٽ ىيٍٽ تي غّر ڪسڻ ۽

ضانياٌي ۽ ٌظسثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿً تي غّر ڪسڻ ۽ 

 ةّرڊ کي ام ضهطهي ۾ ؼالح ڏيڻ؛

(b)  يٌّيّرضٽي حي ىاني ةيِڪ حّ ضهطهيّار حائشه

 هٺڻ؛

(c)  ةّرڊ کي پالٌٍگۿ ڊهنپييٍٽۿ فٍاٌص اٌّيطٽييٍٽ ۽

ىهً يٌّيّرضٽي حي اڪائٌّص ضام الڳاپيم ضيّرم ىػا

 تي ؼالح ڏيڻ؛
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(d)  ٿّري ىري ۽ ڊگِي ىري هارا تسكياتي ىٍؽّةا تيار

 ڪسڻ؛

(e) اضٽاف ۽ ريطّرس ڊهنپييٍٽ ىٍؽّةا تيار ڪسڻ؛ 

(f)  اُڏا ٻيا ڪو ضساٌخال ڏيڻۿ حيڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ڪيم ُخً.

. ُڪ افيهيئيغً ڪييٽي ٌُّريۿ حيڪا ُيٺيً 11

 تي ىغتيم ٌُّري:

(a) ئسىيً ٌُّره؛هائيص چاٌطيهسۿ حيڪّ چي 

(b)  ّةّرڊ حّ ُڪ ىييتس حيڪّ ةّرڊ ظسفام ٌاىشد ڪي

 هيٍره؛

(c)  ٻَ پسهفيطس اڪيڊىڪ ڪائٌّطم ظسفام ٌاىشد ڪيا

 هيٍرا؛

( ايڪص „فيغّ ىييتسم کاٌطّاِء ڪييٽي حي 2)

 ىييتسم حي „فيص حّ ىره ٻَ ضاك ٌُّره؛

( افيهيئيغً ڪييٽي ىاُس ىلسر ڪٍريۿ حيڪي ٽً 3)

 ا.کام هڌيڪ ٌَ ٌُّر

( افيهيئيغً ڪييٽي حي گڎحاڻي يا حاچ حّ 4)

 ڪّرل ٽي ىييتس ٌُّره.

( يٌّيّرضٽي حّ ُڪ غيهرار هائيص چاٌطيهس ظسفام 5)

 ڪييٽي حي ضيڪسيٽسي ظّر ىلسر ڪيّ هيٍره.

 

ىزڪّرن تسحيّ غال ىاڻًِ حي هاكفيت  حّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 الِء „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتػياك ٌٿّ ڪسي ضگِخي.
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