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سنڌ ايڪٽ نمبر  IIIمجريى 1977
SINDH ACT NO.III OF 1977
اين اي ڊي يونيورسٽً آف
انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجً
ايڪٽ7711 ،
THE N.E.D UNIVERSITY OF
ENGINEERING AND
TECHNOLOGY ACT, 1977
] 31مئً [1977
ايڪٽ جنون ذريعً ڪراچً ۾ يونيورزٽً آف
تمويد )(Preamble
انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجً قائم ڪئً ويندي.
جيئن تى ڪراچً ۾ يونيورزٽً آف انجنيئرنگ اينڊ
ٽيڪناالجً قائم ڪرڻ ضروري ٿً پئً آهً؛
بابI -
ان کً هن ريت جوڙي الڳو ڪيو ويندو:
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سروعاتً
باب I-
CHAPTER-I
شروعاتً
PRELIMINARY
CHAPTER-I
مذتشر عنوان ۽
PRELIMINARY
 )1( .1هن ايڪٽ کً اين اي ڊي يونيورزٽً آف سروعات
انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجً ايڪٽShort title and 1977 ،
commencement
زڏيو ويندو.
وشفون
( )2هً فوري طور تً الڳو ٿيندو.
Definitions
 .2هن ايڪٽ ۾ ،جيزتائين ڪجوى مضمون ۽
مفووم جً متضاد نى هجً ،تيزتائين:
(“ )aاڪيڊمڪ ڪائونزل” مطلب يونيورزٽً
جً اڪيڊمڪ ڪائونزل؛
(“ )bالخاق ٿيل ڪاليح” مطلب يونيورزٽً ۾
ضم ٿيل ڪاليح؛
(“ )cاذتياري” مطلب دفعى  12تخت ڄاڻايل
يونيورزٽً جً اذتيارين مان ڪا بى
اذتياري؛
(“ )dچانزيلر” مطلب يونيورزٽً جو چانزيلر؛
(“ )eڪاليح” مطلب هڪ ڪاليح ۽ جنون ۾
سامل آهً هڪ ادارو ،جنون ۾ انجنيئرنگ،
ٽيڪناالجً ۽ اهڙن ٻين الڳاپيل مضمونن
جً ڪورزز جً پڙهائً جً هدايتن يا
پريڪٽيڪل ٽريننگ جا انتظام هجن ،جيئن
بيان ڪيو ويو هجً؛
(“ )fڊين” مطلب فيڪلٽً جو هيڊ؛
(“ )gفيڪلٽً” مطلب يونيورزٽً جً فيڪلٽً؛
(“ )hخڪومت” مطلب زنڌ خڪومت؛
(“ )iاين اي ڊي” مطلب نادرسا عيدلجً ڊنسا؛
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“عملدار” مطلب دفعى  26۾ ڄاڻايل
يونيورزٽً جً عملدارن مان ڪو بى
عملدار؛
“بيان ڪيل” مطلب قانونن ،ضابطن ۽
قاعدن موجب بيان ڪيل؛
“پرنزيپال” مطلب ڪاليح جو هيڊ؛
“پرو چانزيلر” مطلب يونيورزٽً جو پرو
چانزيلر؛
“رجزٽرڊ گريجوئيٽ” مطلب يونيورزٽً
جو هڪ گريجوئيٽ جنون جو نالو ان مقشد
ال ِء رکيل رجزٽر ۾ داذل هجً ۽ جنون ۾
سامل آهً ڪنون تشديق ٿيل يونيورزٽً
جو هن ايڪٽ تخت بيان ڪيل ڪنون بى
مضمون ۾ ۽ ڪراچً ڊويزن جً مقامً
خدن اندر رهندڙ هجً ۽ جنون جو نالو
ڄاڻايل رجزٽر ۾ داذل ڪيو ويو هجً؛
“ضابطا” مطلب هن ايڪٽ تخت جوڙيل يا
جوڙيا ويندڙ ضابطا؛
“قاعدا” مطلب هن ايڪٽ تخت جوڙيل يا
جوڙيا ويندڙ ضابطا؛
“زينيٽ” مطلب يونيورزٽً جً زينيٽ؛
“قانون” مطلب هن ايڪٽ تخت جوڙيل يا
جوڙيا ويندڙ قانون؛
“زنڊيڪيٽ” مطلب يونيورزٽً جً
زنڊيڪيٽ؛
“ازتاد” مطلب هڪ سذص جيڪو
يونيورزٽً يا ڪاليح ۾ ڪنون ڄاڻايل
ڪورس يا ڪورزن ۾ تعليم ڏئً رهيو
هجً ۽ جنون ۾ سامل آهً اهو سذص
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جيڪو اهڙي َء ريت ضابطن ۾ ڄاڻايو ويو
هجً؛
(“ )uتدريزً سعبو” مطلب يونيورزٽً طرفان
قائم ڪيل ۽ زنځاليل يا تشديق ڪيل هڪ
بابII-
تدريزً سعبو؛
يونيورزٽً
(“ )vيونيورزٽً” مطلب هن ايڪٽ تخت قائم
CHAPTER-II
ڪيل اين اي ڊي يونيورزٽً آف انجنيئرنگ
THE
اينڊ ٽيڪناالجً؛
UNIVERSITY
(“ )wوائيس چانزيلر” مطلب يونيورزٽً جو
هيئت
وائيس چانزيلر.
Incorporation
باب II-
يونيورسٽً
CHAPTER-II
THE UNIVERSITY
 )1( .3هڪ يونيورزٽً هوندي ،جنون کً اين اي
ڊي يونيورزٽً آف انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجً
زڏيو ويندو.
( )2يونيورزٽً چانزيلر ،پرو چانزيلر ،زمورن
عملدارن ،يونيورزٽً جً زمورن ازتادن ۽ اذتيارين
جً ٻين ميمبرن تً مستمل هوندي.
( )3يونيورزٽً باڊي ڪارپوريٽ هوندي ،جنون کً
خقيقً وارثً ۽ عام مور هوندي ،جيڪا ڄاڻايل نالً
زان ڪيس ڪري زگوندي ۽ ان تً ڪيس ٿً
زگوندو.
( )4يونيورزٽً ٻنوً قزم جً منقولى ۽ غير منقولى
ملڪيت خاشل ڪرڻ جً مجاز هوندي ،يا وڪرو
ڪرڻ يا ٻً شورت ۾ ان ۾ سامل ڪنون ملڪيت
کً منتقل ڪرڻ يا هن ايڪٽ جً مقشدن ال ِء
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ڪنون ٺيڪً ۾ سامل ٿيڻ جً مجاز هوندي.
( )5زموريون خاشل ڪيل يا قبضو ڪيل ملڪيتون
۽ خاشل ڪيل زمورا خق ۽ وازطا ،۽ ڪراچً
يونيورزٽً ۾ سامل زمورا اثاثا ،اڳوڻً اين اي ڊي
انجنيئرنگ ڪاليح ۾ جوڙيل اضافً ڪيمپس جً
زلزلً ۾ ڄاڻايل يونيورزٽً ۾ سامل ٿً ويندا ،هن
ايڪٽ جً الڳو ٿيڻ زان يونيورزٽً ڏانون منتقل ٿً
ويندا.
( )6مٿً ڄاڻايل ڪاليح ۾ ذدمتون زرانجام ڏيندڙ يونيورزٽً جا اذتيار
زمورا مالزم بسمول ڪراچً يونيورزٽً جً Powers of the
ازتادن ۽ عملدارن جً ،هن ايڪٽ جً فوري طور University
الڳو ٿيڻ کان اڳ يونيورزٽً جً مالزمت ڏانون
منتقل ٿً ويندا ۽ اهڙين سرطن ۽ ضابطن موجب
جيئن يونيورزٽً طئً ڪري.
بسرطيڪ اهڙا سرط ۽ ضابطا يونيورزٽً ڏانون
منتقل ٿيڻ کان اڳ مالزمن کً ملندڙ زوولتون کان
گوٽ فائديمند نى هوندا.
 .4يونيورزٽً کً هيٺيان اذتيار خاشل هوندا:
)(aانجنيئرنگ ۽ ٽيڪناالجً ۽ اهڙن ٻين الڳاپيل
مضمونن ۾ تعليم ۽ تخقيق فراهم ڪرڻ ،۽ ترقً ۽
ڄاڻ جً فراهمً ،جيئن بيان ڪيو ويو هجً؛
) (bيونيورزٽً ۽ ڪاليجز ۾ پڙهايا ويندڙ ڪورزز
آف ازٽڊيز بيان ڪرڻ؛
) (cامتخان منعقد ڪرڻ ۽ ڊگريون ،ڊپلوماز،
زرٽيفڪيٽس ۽ ٻيون اڪيڊمڪ ڊزٽنڪسنز اهڙن
ماڻون کً بيان ڪيل سرطن موجب ڏيڻ ،جيڪً
انون مقشدن ال ِء داذل ٿيا ۽ جن انون جا امتخان پاس
ڪيا هجن.
) (dڄاڻايل طريقيڪار موجب جن ماڻون جً
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چانزيلر منظوري ڏئً انون کً اعزازي ڊگريون يا
ٻيون اڪيڊمڪ ڊزٽنڪسنز ڏيڻ؛
)(eاهڙن ماڻون کً ڊگريون ڏيڻ جن بيان ڪيل
سرطن موجب آزاداڻً تخقيق ڪئً هجً؛
)(fاهڙن ماڻون کً مذشوص ڪورس پڙهائڻ يا
تربيت ڏيڻ جيڪً يونيورزٽً جا ساگرد نى هجن ۽
انون کً زرٽيفڪيٽ ۽ ڊپلوماز ڏيڻ؛
) (gڪاليجن کً ڄاڻايل طريقيڪار موجب الخاق يا
ڌار ڪرڻ؛
) (hڄاڻايل طريقيڪار موجب ڪاليجن کً مراعتن
۾ سامل ڪرڻ يا انون جون اهڙيون مراعتون ذتم
ڪرڻ؛
)(iالخاق ٿيل يا الخاق ٿيڻ جً ذواهش رکندڙ
ڪاليجن جً جاچ ڪرڻ؛
) (hٻين يونيورزٽيز يا زکيا جً هنڌن تً پاس ڪيل
امتخانن يا پڙهائً جً گذاريل عرشً کً
يونيورزٽً جً امتخانن جً پڙهائً جً عرشً
برابر قبول ڪرڻ يا اهڙي منظوري کً رد ڪرڻ؛
) (kٻين يونيورزٽيز يا پبلڪ اٿارٽيز زان اهڙي
طريقً ۽ اهڙن مقشدن ال ِء زوڪار ڪرڻ ،جيئن
اها طئً ڪري؛
) (lپڙهائً ،تخقيق ،واڌاري ،انتظاميى ،تربيت ۽ اهڙن
ٻين مقشدن زان الڳاپيل آزاميون پيدا ڪرڻ ۽ انون
آزامين تً ماڻوو مقرر ڪرڻ؛
) (mڪنون الخاق ٿيل ڪاليح جً ازتاد يا اهڙي
ڪنون ٻئً سذص کً يونيورزٽً جً ازتاد طور
مڃتا ڏيڻ؛
) (nڄاڻايل طريقيڪار موجب فيلوسپس،
ازڪالرسپس ،برزريز ،ميڊلس ۽ انعام منعقد ڪرڻ
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۽ ڏيڻ.
) (oپڙهائً ۽ تخقيق جً ترقً ال ِء ٽيچنگ ڊپارٽمينٽ،
ڪاليجز ،فيڪلٽيز ،ادارا ،زينٽرز آف ايڪزيلنس،
ميوزيمز ۽ ٻيا زکيا جا مرڪز قائم ڪرڻ ۽ انون جً
مرمت ،زار زنځال ۽ هالئڻ ال ِء اهڙا انتظام ڪرڻ،
جيئن اها طئً ڪري؛
) (pيونيورزٽً ۽ ڪاليح جً ساگردن جً رهائسن
جو ضابطو رکڻ ،رهائش جا هالس قائم ڪرڻ ۽
زنځالڻ ۽ ساگردن جً هازٽلس ۽ الجنگ ال ِء ڪنون
هنڌ جً منظوري ڏيڻ؛
) (qيونيورزٽً ۽ ڪاليجن جً ساگردن جً نظم و
ضبط تً نظرداري ڪرڻ ۽ ضابطو رکڻ ۽ اهڙن
ساگردن جً ايڪزٽرا ڪيوريڪولر ۽ ريڪريسنل
زرگرمين کً هٿً وٺرائڻ ۽ انون جً شخت ۽ عام
ځالئً کً هٿً وٺرائڻ ال ِء انتظام ڪرڻ؛
) (rانون جً ذالف انتظامً ڪارروائً ڪرڻ ،۽
ساگردن تً ڄاڻايل طريقً موجب ڏنڊ مڙهڻ؛
) (sاهڙيون فيس ۽ ٻيون ادائگيون لڳائڻ ۽ اوڳاڙڻ،
جيئن اها طئً ڪري؛
) (tيونيورزٽً کً مليل ملڪيت ،منتقل ڪيل
ملڪيت ۽ گرانٽس ،وشيتن ،ٽرزٽس ،تخفن ،عطين،
انڊومينٽس ۽ ٻين چندن کً خاشل ڪرڻ ۽ زنځالڻ ،۽
اهڙي ملڪيت ،گرانٽس ،وشيتن ،ٽرزٽس ،تخفن،
عطين ،انڊومينٽس يا اهڙي َء ريت ڪيل چندن جً
نمائندگً ڪندڙ ڪنون فنڊ جً زيڙپڪاري ڪرڻ،
جيئن اها منازب زمجوً.
) (uتخقيق ۽ ٻين ڪمن جً ڇپائً ۽ اساعت جو
اهتمام ڪرڻ؛ ۽
) (vاهڙا ٻيا قدم کڻڻ ۽ سيون ڪرڻ ،پو ِء اهً مٿً
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يونيورزٽً جو دائره
اذتيار
Jurisdiction of
the University

ڄاڻايل اذتيارن موجب هجن يا نى ،جيڪً
يونيورزٽً جً پڙهائً ،زکيا ۽ تخقيق ۽ پڙهائً،
افيليئيٽنگ ۽ ايگزيمننگ باڊي جً مقشدن خاشل
ڪرڻ ال ِء ضروري هجن.
 )1(] 1.5جيزتائين ڪجوى ڪنون قانون جً متضاد
نى هجً ،يونيورزٽً کً پنونجً ڪئمپس جً مقامً
خدن ۽ ڪاليجن جً زلزلً ۾ زنڌ شوبً ۾ اهڙن
عالئقن تً دائره اذتيار هوندو ،جيئن وقت بوقت
خڪومت طئً ڪري[.
بسرطيڪ ،خڪومت يونيورزٽً زان شالح بعد،
عام يا ذاص خڪم ذريعً ،دائره اذتيار کً تبديل
ڪري زگوً ٿً.
( )2هن ايڪٽ جً الڳو ٿيڻ کانپو ِء ،هن ايڪٽ جً
گنجائسن زان الڳاپيل ٻين زمورن قانونن جون
گنجائسون  ،جيڪً يونيورزٽً جً دائره اذتيار ۾
وقتً طور الڳو هيون ،اهً الڳو نى ٿينديون ۽ اهً
منزوخ زمجويون وينديون.
( )3يونيورزٽً جً دائره اذتيار ۾ ايندڙ ڪو بى
ڪاليح خڪومت جً اجازت کانزوا ِء يونيورزٽً
جو الخاق خاشل نى ڪندو يا يونيورزٽً زان الخاق
ٿيل نى رهندو.
( )4ذيلً دفعى ( )3تخت ،يونيورزٽً جً دائره
اذتيار ۾ ايندڙ زمورا ڪاليح ،هن ايڪٽ جً الڳو
ٿيڻ زان يونيورزٽً ۾ الخاق ٿً ويندا.
 .6يونيورزٽً زمورن ماڻون پو ِء اهً ڪوڙي بى
جنس ،مذهب ،نزل ،طبقً ،درجً يا رنگ جا هجن

يونيورزٽً زمورن
طبقن ،فرقن وغيره
ال ِء کليل هوندي
University open
to all classes
creeds etc.

يونيورزٽً ۾ پڙهائً
Teaching in the
University

1دفعه  5۾ ،ذيلي دفعه ( )1ال ِء شرطيه بيبن کبوسوا ِء ،سىڌ ايڪٽ ومبر  XLIIIمجريه  3112تحت هيٺيه ريت متببدل ٿيىدو .تبريخ  11سيپٽمبر،
.3112
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انون ال ِء کليل هوندي ۽ ڪنون بى ماڻوو کً
يونيورزٽً جً مراعتن کان اهڙن بنيادن تً انڪار
نى ڪيو ويندو:
بسرطيڪى هن دفعى مان ڪنون بى ڳالوى جو اهو
مطلب نى ورتو ويندو تى اها ساگردن کً زندن مذهبً
عقيدن موجب پڙهائً ويندڙ مذهبً تعليم کً نى
روڪيندي ،پر اها ائين پڙهائً ويندي ،جيئن طئً
ڪيو وڃً.
 .6.A ]1عام طور تً يونيورزٽً جً داذال پاليزً
بسمول ان جً خد ۾ ايندڙ ڪاليجن ،ادارن ۽
مرڪزن جً ،وقت بوقت خڪومت طرفان طئً
ڪئً ويندي ،تى جيئن زنڌ شوبً جً ساگردن کً
برابر موقعا فراهم ڪري زگوجن[.”.
 )1( .7يونيورزٽً يا ڪاليجن ۾ مذتلف ڪورزن ۾
زموري پڙهائً ڄاڻايل طريقيڪار موجب ڪئً
ويندي ،۽ ان ۾ سامل هوندا ليڪچرس ،ٽيوٽوريلس،
بخث مباخثا ،زيمينار ،مظاهرا ،ليباريٽريز ۾ عملً
ڪم ۽ ورڪساپ ۽ هدايت جا ٻيا طريقا.
( )2يونيورزٽً يا ڪاليح جً ڪنون بيان ڪيل
ڪورس ۾ پڙهائً جو اهڙي اذتياري طرفان انتظام
ڪيو ويندو ،جيئن بيان ڪيو ويو هجً.
( )3يونيورزٽً ۽ ڪاليح ۾ پڙهائً جا ڪورزز ۽
نشاب اهڙو هوندو ،جيئن بيان ڪيو ويو هجً:[.]2.
]3بسرطيڪى اهو تى بيچلرز ڊگري جً زطد تً

ساگرد

يونيورزٽً
يونين
University
Students union

بابIII-
چانزيلر ۽ پرو
چانزيلر
CHAPTER-III
CHANCELLOR
AND PRO
CHANCELLOR
چانزيلر
Chancellor
معائنو
Visitation

1دفعه  1کبوپو ِء ،وئون ذيلي دفعه  6.Aسىڌ ايڪٽ ومبر  XLIIIمجريه  3112تحت شبمل ڪيو ويىدو .تبريخ  11سيپٽمبر .3112
2دفعه  7جي ذيلي دفعه ( )2۾ ،سىڌ آرڊيىىس ومبر  XVIIIمجريه  1891تحت فل اسٽبپ کي ڪوله سبن تبديل ڪيو ويو .تبريخ  33ڊسمبر
.1891
3دفعه  7جي ذيلي دفعه ( )2۾ سبڳئي تحت شرطيه بيبن شبمل ڪيو ويو.
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زموريون فيڪلٽيز ۾ هڪ ڊزيپلين ازالمڪ ۽
پاڪزتان ازٽڊيز جو هوندو ،جيڪو زمورن مزلمان
ساگردن ال ِء الزمً هوندو ۽ غير مزلمان ساگرد
اهڙي ڊزيپلين جً زلزلً ۾ ايٿڪس ۽ پاڪزتان
ازٽڊيز جو آپسن کڻً زگوندا.[”.
 )1( .8بيان ڪيل طريقً موجب يونيورزٽً جً
ساگردن جً يونين جوڙي ويندي ،جنون کانپو ِء ان
کً يونين زڏيو ويندو.
( )2ڪم ۽ مراعتون ۽ يونين زان الڳاپيل ٻيا زمورا
معامال ايئن هوندا ،جيئن بيان ڪيا ويا هجن.
باب III-
چانسيلر ۽ پرو چانسيلر
CHAPTER-III
CHANCELLOR AND PRO
CHANCELLOR

 )1( .9زنڌ جو گورنر يونيورزٽً جو چانزيلر
هوندو.
( )2چانزيلر جڏهن موجود هجً ،يونيورزٽً جً پرو چانزيلر
Pro-Chancellor
ڪانووڪيسن جً شدارت ڪندو.
 )1( .11چانزيلر يونيورزٽً زان زڌي َء ريت يا اڻ
زڌي َء ريت الڳاپيل ڪنون معاملً يا مزئلً جً جاچ
پڙتال يا پڇا ڳاڇا ڪرائً زگوً ٿو ۽ ان زلزلً ۾
“]1خڪومت زان مسوري بعد” هڪ يا هڪ کان
وڌيڪ[ ماڻوو اهڙي جاچ پڙتال يا پڇا ڳاڇا ال ِء مقرر

1دفعه  11جي ذيلي دفعه ( )1۾ سىڌ ايڪٽ ومبر  XLIIIمجريه  3112تحت لفظ شبمل ڪيب ويب .تبريخ  11سيپٽمبر .3112
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ڪري زگوً ٿو.
( )2زنڊيڪيٽ کً ذيلً دفعى ( )1تخت جاچ پڙتال يا
پڇا ڳاڇا بابت نوٽيس ڏنو ويندو ۽ ان تً اهڙي جاچ
پڙتال يا پڇا ڳاڇا ۾ پيش ترجمانً ڪرڻ خق هوندو.
( )3جاچ پڙتال يا پڇا ڳاڇا مڪمل ٿيڻ کانپو ِء،
چانزيلر ان جً نتيجن بابت پنونجً را ِء کان
زنڊيڪيٽ کً آگاهى ڪندو ۽ زنڊيڪيٽ جو ردعمل
معلوم ڪرڻ کانپو ِء ،چانزيلر زنڊيڪيٽ کً اهڙو
قدم کڻڻ جً شالح ڏئً زگوً ٿو يا اهڙي وقت
دوران اهڙي سئً ڪرڻ کان منع ڪري زگوً ٿو،
جيئن اهو ان زلزلً ۾ بيان ڪري.
( )4جتً زنڊيڪيٽ ذيلً دفعى ()3تخت چانزيلر
طرفان ڏنل شالح تً ڄاڻايل وقت دوران عمل ڪرڻ
۾ ناڪام ٿئً ٿً تى ،چانزيلر ،وضاخت يا زنڊيڪيٽ
طرفان پيش ڪيل عرضً تً غور ڪرڻ کانپو ِء،
اهڙيون هدايتون جاري ڪري زگوً ٿو ،جيئن اهو
منازب زمجوً ۽ اها وائيس چانزيلر جً ذميواري
هوندي تى اهو اهڙين هدايتن تً عملدرآمد کً يقينً
بڻائً.
 )1( .11تعليم وارو وزير يونيورزٽً جو پرو
چانزيلر هوندو:
بسرطيڪ جڏهن هڪ کان وڌيڪ تعليم وارا وزير
هجن تى هائير اينڊ ٽيڪنيڪل ايجوڪيسن جو وزير
پرو چانزيلر ٿيندو.
( )2جڏهن چانزيلر غير خاضر هجً يا ٻً شورت ۾
اهڙي َء ريت عمل ڪرڻ کان قاشر هجً تى پرو
چانزيلر ،چانزيلر جا اذتيار ازتعمال ڪندو ۽ ان جا
ڪم زرانجام ڏيندو.
باب IV-
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بابIV-
يونيورزٽً جون
اذتياريون
CHAPTER-IV
AUTHORITIES
OF THE
UNIVERSITY
اذتياريون
Authorities

زينيٽ
Senate

يونيورسٽً جون اختياريون
CHAPTER-IV
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

 .12هيٺيون يونيورزٽً جون اذتياريون هونديون:
) (iزينيٽ؛
) (iiزنڊيڪيٽ؛
) (iiiاڪيڊمڪ ڪائونزل؛
) (ivبورڊز آف فيڪلٽيز؛
)(vبورڊز آف ازٽڊيز؛
) (viزليڪسن بورڊ؛
) (viiايڊوانزڊ ازٽڊيز اينڊ ريزرچ بورڊ؛
)(viiiفنانس اينڊ پالننگ ڪميٽً؛
) (ixافيليئيسن ڪميٽً؛
)(xڊزيپلين ڪميٽً؛ ۽
) (xiاهڙيون ٻيون باڊيز جيئن قانونن ۾ بيان ڪيون
ويون هجن.
 )1( .13زينيٽ مستمل هوندي:
) (iچانزيلر؛
) (iiپرو چانزيلر؛
) (iiiزمورا عملدار؛
)(ivزنڊيڪيٽ جا زمورا ميمبر؛
)(vاميريٽس پروفيزرن زميت يونيورزٽً جا زمورا
پروفيزر؛
)(viپروفيزرز کانزوا ِء يونيورزٽً جا چار ازتاد،
جن جً گوٽ ۾ گوٽ ٽً زال يونيورزٽً َء ۾ مالزمت
هجً ،اهً زمورن يونيورزٽً جً ازتادن طرفان
18

زينيٽ جا اذتيار ۽
چونڊيا ويندا؛
ذميداريون
)(viiالخاق ٿيل ڪاليجن جا زمورا پرنزيپال؛
Powers
) (viiiساگرد يونينس جون ٻى نمائندگيون ،يعنًand ،
يونيورزٽً جً ازٽوڊنٽس يونينس جو شدر ۽ اهڙن duties of the
شدر پاران الخاق ٿيل ڪاليجن جً ازٽوڊنٽس Senate
يونينس جا شدر چونڊيا ويندا؛
) (ixانٽرميڊيئيٽ ۽ زيڪنڊري تعليمً بورڊ،
ڪراچً جو چيئرمين؛
)(xزمورن گريجوئيٽس پاران انون منجوان هڪ
رجزٽرڊ گريجوئيٽ کً چونڊيو ويندو؛ ۽
)(xiناليوارن انجنيئرن ۽ انجنيئرنگ ۽ ٽيڪناالجً ۾
ماهرن منجوان ٻن ڄڻن کً چانزيلر طرفان نامزد
زنڊيڪيٽ
ڪيو ويندو]1.خڪومت جً زفارش تً”[.
( )2چانزيلر يا ان جً غير موجودگً ۾ ،پرو Syndicate
چانزيلر ،يا ٻنوً جً غير موجودگً ۾ ،وائيس
چانزيلر زينيٽ جو چيئرمين هوندو.
( )3ايڪس آفيسو ميمبرن کانزوا ِء زينيٽ جا ميمبر،
ٽن زالن ال ِء عودو رکندا ۽ جيڪڏهن اهڙي ڪنون
ميمبر جو عودو مدو پورو ٿيڻ کان اڳ ذالً ٿئً ٿو،
تى اهڙي آزامً ذيلً دفعى ( )1تخت ځري ويندي ۽
اهڙي آزامً تً مقرر ڪيل ميمبر رهيل مدي تائين
عودو رکً زگوندو.
( )4زينيٽ ]2زال ۾ گوٽ ۾ گوٽ هڪ دفعو ان تارير
تً[ گڏجاڻً ڪندي جيڪا وائيس چانزيلر طرفان
چانزيلر جً مسوري زان طئً ڪئً وڃً.
1

دفعى  13جً ذيلً دفعى ( )1ال ِء زنڌ ايڪٽ نمبر  XLIIIمجريى  2113تخت سامل ڪيا ويا .تارير  16زيپٽمبر .2113

2دفعى  13جً ذيلً دفعى ( )4ال ِء زنڌ آرڊيننس نمبر  XVIIمجريى  2112تخت لفظ متبادل ڪيا ويندا .تارير  15جون .2112
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( )5زينيٽ جً گڏجاڻً جو ڪورم ميمبرن جً ٽوٽل
انگ جو هڪ ځاڱً ٽً برابر هوندو ،جنون کً هڪ
جً نزبت برابر ڳڻيو ويندو.
 .14هن ايڪٽ جً گنجائسن موجب زينيٽ کً
هيٺيان اذتيار هوندا:
) (aقانونن تً غور ڪرڻ ۽ منظوري ڏيڻ؛
)(bزاليانً رپورٽ ،اڪائونٽس جً زاليانً
ازٽيٽمينٽ ۽ زاليانً ۽ نظرثانً ٿيل بجيٽ ڪاٿن تً
غور ڪرڻ ۽ منظوري ڏيڻ؛
) (cهن ايڪٽ جً گنجائسن موجب اذتيارين ۾
ميمبر مقرر ڪرڻ؛
) (dپنونجً اذتيارن مان ڪً بى ڪنون اذتياري يا
عملدار يا ڪميٽً يا ذيلً ڪميٽً خوالً ڪرڻ؛ ۽
) (eاهڙا ٻيا ڪم زرانجا ڏيڻ جيئن قانونن ۾ بيان
ڪيا ويا هجن.
 )1( ]1.15زنڊيڪيٽ مستمل هوندي:
) (iوائيس چانزيلر ،جيڪو چيئرمين هوندو؛
 (i-a)“]2پرو -وائيس-چانزيلر”؛[
)“]3 (iiزينيٽ جا ٻى ميمبر ،زينيٽ طرفان چونڊيا
ويندا؛”[
) (iiiيونيورزٽً يا الخاق ٿيل ڪاليجن جً مالزمن
کانزوا ِء زينيٽ جا ٻى ميمبر زينيٽ طرفان چونڊيا
ويندا؛
)(ivزنڌ ها ِء ڪورٽ جو چيف جزٽس يا ان طرفان
1

دفعى  15جً ذيلً دفعى ( )1ال ِء زنڌ آرڊيننس نمبر  XVIIIمجريى  1981تخت متبادل ڪيو ويو .تارير  22ڊزمبر .1981

2

دفعى  15جً ذيلً دفعى ( )1جً سق )(i-aکً زنڌ ايڪٽ نمبر  XLIIIمجريى  2113تخت تبديل ڪيو ويو .تارير  16زيپٽمبر .2113

3

دفعى  15جً ذيلً دفعى ( )1۾ سق ) (iiال ِء زنڌ آرڊيننس نمبر  VIIمجريى  1981تخت متبادل بڻايو ويو .تارير  6اپريل .1981
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زنڊيڪيٽ جا اذتيار
نامزد ڪيل ها ِء ڪورٽ جو هڪ جح؛
۽ ذميداريون
)(vزنڌ خڪومت جً تعليم کاتً جو زيڪريٽري؛
Powers
) (viيونيورزٽً گرانٽس ڪميسن جو هڪ نامزد and
duties of the
ڪيل؛
) (viiهڪ ڊين چانزيلر طرفان وائيس چانزيلر جً Syndicate
زفارش تً نامزد ڪيو ويندو؛
) (a)]1 (viiiهڪ پروفيزر يونيورزٽً جً
پروفيزرن پاران انون منجوان چونڊيو ويندو؛[
)(bهڪ ايزوزيئيٽ پروفيزر يونيورزٽً جً
ايزوزيئيٽ پروفيزرن پاران انون منجوان چونڊيو
ويندو؛
) (cهڪ اززٽنٽ پروفيزر يونيورزٽً جً اززٽنٽ
پروفيزرن پاران انون منجوان چونڊيو ويندو؛
) (dهڪ ليڪچرر گوٽ ۾ گوٽ ٻن زالن جً مالزمت جً
تجربً زان يونيورزٽً جً ليڪچررن پاران انون منجوان
چونڊيو ويندو؛[

) (ixچانزيلر طرفان ٽً ناميارا ماڻوو نامزد ڪيا
ويندا؛“]2خڪومت جً زفارش تً”[
)(xالخاق ٿيل ڪاليح جو هڪ پرنزيپال ،جيڪڏهن
ڪو هجً ،۽ ڪانزٽيٽونٽ ڪاليح جو هڪ
پرنزيپال ،جيڪڏهن ڪو هجً ،چانزيلر طرفان
نامزد ڪيو ويندو.
) (xiيونين جو شدر؛ ”]3؛
) (xiiهڪ عالم ۽ ،هڪ عورت جيڪً ڪنون
1

دفعى  15جً ذيلً دفعى ( )1۾ سق ) (viiiال ِء زنڌ آرڊيننس نمبر  VIIIمجريى  1981تخت متبادل بڻايو ويو .تارير  6اپريل .1981

2دفعى  15جً سقن ) (ix۽ ) (xiiال ِء زنڌ ايڪٽ نمبر  XLIIIمجريى  2113تخت لفظ سامل ڪيا ويا .تارير  16زيپٽمبر .2113
3

دفعى 15جً سق ) (xiجً آذر ۾ فل ازٽاپ کً زيمً ڪولن زان تبديل ڪيو ويو ۽ ان کانپو ِء زنڌ آرڊيننس نمبر  VIIIمجريى 1981
تخت اضافو ڪيو ويو .تارير  6اپريل 1981

21

تعليمً اداري ۾ مالزمت نى ڪندا هجن ،چانزيلر
طرفان نامزد ڪيا ويندا؛“]1خڪومت جً زفارش
تً”[[.
( )2ايڪس آفيسو ميمبرن کانزوا ِء زنڊيڪيٽ جو
ميمبر “]3 [***]2ٽً”[ زالن ال ِء عودو رکندو ۽
جيڪڏهن ڪنون ميمبر جو عودو مدو ذتم ٿيڻ کان
اڳ ۾ ذالً ٿئً ٿو تى اهڙي آزامً ذيلً دفعى ()1
تخت ځري ويندي ۽ اهڙي آزامً تً مقرر ڪيل
ميمبر رهيل مدي ال ِء عودو رکً زگوندو.
( )3زنڊيڪيٽ جً گڏجاڻً َء جو ڪورم ڪل
ميمبرن جً اڌ برابر هوندو ،جنون جً نزبت هڪ
برابر زمجوً ويندي.
 )1( .16زنڊيڪيٽ يونيورزٽً جً ايگزيڪيوٽو
باڊي هوندي ۽ هن ايڪٽ جً گنجائسن ۽ قانونن
موجب ،يونيورزٽً جً معاملن ۽ ملڪيت تً عام
نظرداري رکندي.
( )2مٿً ڄاڻايل اذتيارن جً عام خيثيت زان تضاد
کانزوا ِء ،۽ هن ايڪٽ جً گنجائسن ۽ قانونن
موجب ،زنڊيڪيٽ کً هيٺيان اذتيار خاشل هوندا:
) (aطريقو طئً ڪرڻ ،قبضو ڏيڻ ۽ يونيورزٽً جً
عام مور جو ازتعمال ڪرڻ؛
)(bيونيورزٽً طرفان ڪا منقولى يا غير منقولى
ملڪيت منتقلً يا وڪري ذريعً يا ڪنون ٻئً
معاملً ۾ رکڻ ،زنځالڻ ،خاشل ڪرڻ يا وٺڻ؛
1
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) (cيونيورزٽً طرفان فنڊس رکڻ ،انتظام ڪرڻ ۽
انون تً ضابطو رکڻ ۽ فنانس ۽ پالننگ ڪميٽً جً
مسوري زان اهڙا فنڊس خڪومتً زيڪيورٽيز ۾
زيڙائڻ يا ٻين اهڙين زڪيورٽيز ۾ ،جيئن بيان ڪيو
ويو هجً؛
)(dزاليانً ۽ نظرثانً ٿيل بجيٽ ڪاٿن تً غور
ڪرڻ ۽ ان زلزلً ۾ زينيٽ کً مسورو ڏيڻ ،۽
ذرچ جً مکيى مد مان ٻين ڏانون فنڊس کً ذرچ
ڪرڻ؛
) (eيونيورزٽً جً اثاثن ۽ وزيلن زميت زمورن
مالً ذرچن جً اڪائونٽس جا ڪتاب ترتيب ڏيڻ؛ اڪيڊمڪ ڪائونزل
Academic
) (fيونيورزٽً جً طرفان ٺيڪً ۾ داذل ٿيڻ؛
) (gعمارتون ۽ ٻيا اخاطا ،الئبريريز ،فرنيچرCouncil ،
زامان ،اوزار ۽ اهڙيون ٻيون يونيورزٽً کً گوربل
سيون فراهم ڪرڻ؛
)(hرهائش ال ِء هال ٺورائڻ ۽ انون جً نگوبانً ڪرڻ
يا ساگردن ال ِء هازٽلون ٺورائڻ زنځالڻ ۽ ساگردن
جً اهڙي رهائش ال ِء ڪو هنڌ چونڊڻ؛
) (iڪاليجن کً الخاق ڏيڻ يا انون جو الخاق ذتم
ڪرڻ؛
) (jڪاليجن کً پنونجً مراعتون ۾ سامل ڪرڻ يا
انون جو اهڙين مراعتن کان ذارج ڪرڻ؛
) (kڪاليجن ۽ تدريزً سعبن جون انزپيڪسنز
ڪرائڻ؛
) (lپڙهائً ،تخقيق ،ترقً ،انتظاميا ،تربيت ۽ ان زان
الڳاپيل ڪن ٻين مقشدن ال ِء آزاميون پيدا ڪرڻ؛
)(mزليڪسن بورڊ جً زفارش تً يونيورزٽً
ازتاد ۽ اهڙن عودن تً مالزم مقرر ڪرڻ جن جً
بنيادي پگوار پنح زئو رپين کان وڌيڪ هجً؛
23

)(nاهڙين سرطن ۽ ضابطن موجب اميريٽس
پروفيزرس مقرر ڪرڻ ،جيئن بيان ڪيو ويو هجً؛
) (oعملدار (زوا ِء وائيس چانزيلر جً) ،ازتادن ۽
ٻين مالزمن کً ڄاڻايل طريقيڪار موجب ززپينڊ
ڪرڻ ،ززا ڏيڻ ۽ مالزمت کان هٽائڻ؛
)(pهن ايڪٽ جً گنجائسن موجب اذتيارين ۾ ميمبر
مقرر ڪرڻ؛
) (qچانزيلر جً منظوري زان ،ڄاڻايل سرطن
موجب اعزازي ڊگريون ڏيڻ؛
) (rزينيٽ کً پيش ڪرڻ ال ِء قانونن جا ڊرافٽس
تجويز ڪرڻ؛
) (sاڪيڊمڪ ڪائونزل طرفان تجويز ڪيل
ضابطن تً غور ڪرڻ ۽ منظوري ڏيڻ ،يا
اڪيڊمڪ ڪائونزل جً مسوري کانپو ِء ضابطا
جوڙڻ؛
) (tيونيورزٽً جً معاملن بابت زينيٽ کً پيش
ڪرڻ ۽ منظوري ال ِء زاليانً رپورٽ تيار ڪرڻ؛
) (uزينيٽ طرفان ڪنون بى معاملً تً طلب ڪيل
رپورٽ پيش ڪرڻ؛
)(vهن ايڪٽ ۾ نى ڄاڻايل يونيورزٽً زان الڳاپيل
معاملن کً منون ڏيڻ ،جيئن منازب زمجوً؛ ۽
) (wپنونجً اذتيارن مان ڪً بى ڪنون اٿارٽً يا
عملدار يا ڪميٽً يا ذيلً ڪميٽً خوالً ڪرڻ.
 .17اڪيڊمڪ ڪائونزل مستمل هوندي:
) (iوائيس چانزيلر (چيئرمين)؛
 (i-a)“]1پرو چانزيلرس؛”[

اڪيڊمڪ ڪائونزل
جا اذتيار ۽ ذميداريون
Powers
and
duties of the
Academic
Council
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) (iiڊينس؛
) (iiiاميريٽس پروفيزرن زميت يونيورزٽً جا
پروفيزرز؛
)(ivٽيچنگ ڊپارٽمينٽس جو چيئرمين؛
)(vالخاق ٿيل ڪاليجن جا زمورا پرنزيپالس؛
) (viٻى ناميارا انجنيئر ۽ انجنيئرنگ ۽ ٽيڪناالجً جا
ماهر چانزيلر طرفان نامزد ڪيا ويندا؛“]1خڪومت
جً زفارش تً”؛[
) (viiزنڌ خڪومت جً تعليم کاتً جو زيڪريٽري؛
) (viiiرجزٽرار؛
)(ixالئبريرين؛ ۽
)(xامتخانن جو ڪنٽرولر.
( )2ايڪس آفيسو ميمرن کانزوا ِء اڪيڊمڪ
ڪائونزل جا ميمبر ،ٽن زالن ال ِء عودو رکً زگوندا
۽ جيڪڏهن اهڙي ميمبر جو عودو مدي ذتم يٿڻ کان
اڳ ذالً ٿئً ٿو تى اهڙي آزامً تً ذيلً دفعى ()1
تخت ځرتً ڪئً ويندي ۽ ان آزامً تً مقرر ڪيل
ميمبر رهيل مدي ال ِء عودو رکً زگوندو.
( )3اڪيڊمڪ ڪائونزل جً گڏجاڻً َء جو ڪورم
ڪل ميمبرن جً هڪ ځاڱً ٽً برابر هوندو ،جنون
جً نزبت هڪ برابر ڳڻً ويندي.
 )1( .18اڪيڊمڪ ڪائونزل يونيورزٽً جً
اڪيڊمڪ باڊي هوندي ۽ هن ايڪٽ جً گنجائسن ۽
قانونن ۽ ضابطن موجب ،ان کً هدايتن ،تخقيق ۽
امتخانن جا جوڳا معيار قائم رکڻ ۽ يونيورزٽً ۽
ڪاليجن جً تعليمً زندگً کً زنځالڻ ۽ هٿً وٺرائڻ

1

ٻين اٿارٽين جً
جوڙجڪ ،ڪم ڪار
۽ اذتيار
Constitution
functions
and
powers of other
Authorities
ڪجوى اٿارٽين پاران
ڪميٽين جً مقرري
Appointment of
Committees by
certain
Authorities
اٿارٽين جً ميمبرن
جً عودي جً مدي
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جً سروعات
جا اذتيار خاشل هوندا.
( )2مٿً ڄاڻايل اذتيارن جً عام خيثيت زان تضاد Commencement
کانزوا ِء ،هن ايڪٽ جً گنجائسن ،قانونن ۽ ضابطن of term of office
موجب ،اڪيڊمڪ ڪائونزل کً اذتيار خاشل of members of
Authorities
هوندا:
) (aتعليمً معاملن تً زنڊيڪيٽ کً مسورو ڏيڻ؛
) (bپڙهائً ،تخقيق ۽ امتخان ڪرائڻ؛
) (cپڙهائً جً ڪورزن ۽ يونيورزٽً جً امتخانن
۾ ساگردن جً داذال ڪرائڻ؛
) (eازٽوڊنٽ سپس ،ازڪالر سپس ،ميڊلس ۽ انعام
ڏيڻ جو انتظام ڪرڻ؛
) (fفيڪلٽيز ،تدريزً سعبن ۽ بورڊ آف ازٽڊيز جً
جوڙجڪ ۽ تنظيم زازي ال ِء زنڊيڪيٽ کً اٿارٽين جً ميمبرسپ
بابت تڪرار
ازڪيمون تجويز ڪرڻ؛
) (gزنڊيڪيٽ جً غور ۽ منظوري ال ِء ضابطا تيار Dispute about
membership of
ڪرڻ؛
) (hفيڪلٽً جً ڪنون بورڊ يا بورڊ آف ازٽڊيز Authorities
جً زفارش تً ،زاليانو ضابطا تجويز ڪرڻ ،
پڙهائً جا ڪورس ،نشاب ۽ زمورن يونيورزٽً اٿارٽين جً جوڙجڪ
امتخانن جً ٽيزٽن ال ِء رهنمائً فراهم ڪرڻ؛ ۾ رنڊڪون
بسرطيڪ جيڪڏهن اهڙي بورڊ جون زفارسن Voids in the
ڄاڻايل تارير تائين خاشل نى ٿيون ٿين ،اڪيڊمڪ constitution of
ڪائونزل ،زنڊيڪيٽ جً منظوري زان ،اهڙن Authorities
ضابطن کً ايندڙ مالً زال ال ِء جاري رکڻ جً
اجازت ڏئً زگوً ٿً؛
جً
)(iٻين يونيورزٽيز يا ايگزيمننگ باڊيز جً امتخانن اٿارٽين
جً تشديق ڪرڻ انون کً يونيورزٽً جً الڳاپيل ڪارروائين جً توثيق
Validity
of
امتخانن برابر درجو ڏيڻ؛
) (jهن ايڪٽ جً گنجائسن موجب اٿارٽيز ۾ proceedings of
26

ميمبرس مقرر ڪرڻ؛
) (kاهڙا ٻيا ڪم زرانجام ڏيڻ جيئن قانونن ۾ بيان
ڪيو ويو هجً.
 .19اٿارٽيز جً جوڙجڪ ،ڪم ڪار ۽ اذتيار
جنون ال ِء هن ايڪٽ ۾ ڪً بى ذاص گنجائسون
ناهن جوڙيون ويون ،اهً ايئن هوندا جيئن قانونن ۾
بيان ڪيو ويو هجً.

authorities
جً
اٿارٽين
ڪارروائين کً ذتم
ڪرڻ
Annulment
of
proceedings of
Authorities

 .21ڪا بى اٿارٽً ،وقت بوقت ،اهڙيون ازٽينڊنگ،
ازپيسل يا ايڊوائيزري ڪميٽيون جوڙي زگوً ٿً،
جيئن اها منازب زمجوً ،۽ اهڙا ماڻوو ڪميٽً جً
ميمبرن طور مقرر ڪري زگوً ٿً ،جيڪً اهڙي
اٿارٽً جا ميمبر نى هجن.

بابV-
يونيورزٽً جا عملدار
CHAPTER-V
OFFICERS OF
THE
UNIVERSITY
يونيورزٽً جا عملدار
Officers of the
University

 ”)1(“ .21]1جتً هڪ ميمبر ڪنون اٿارٽً يا باڊي
۾ هن ايڪٽ تخت ڪنون طئً ڪيل مدي ال ِء
چونڊيو ،مقرر ڪيو يا نامزد ڪيو وڃً ٿو،
جيزتائين ان جً سروعات جً تارير نى بيان ڪئً
وڃً ،ان کً چونڊجڻ ،مقرري يا نامزدگً واري
تارير کان ڳڻيو ويندو ،جيئن معاملو هجً.
( )2جتً هڪ ميمبر جيڪو ڪنون اٿارٽً يا باڊي ۾
نامزد ڪيو يا چونڊيو ويو آهً ،اهو اٿارٽً يا باڊي
جً لڳاتار ٽن گڏجاڻين ۾ خاضر رهڻ ۾ ناڪام ٿيئ ٿو
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تى ،اهو ميمبر نى رهندو.
( )3جتً ميمبر جنون کً ڪا ازائنمينٽ ملً آهً يا
اهڙي ڪنون ٻئً زبب جً ڪري يونيورزٽً مان
اهڙي عرشً ال ِء غير خاضر رهً ٿو ،جيڪو ڇوى
موينن کان گوٽ نى هجً تى ان جً ازتعيفًٰ زمجوً
ويندي ۽ اها زيٽ ذالً ٿً ويندي؛[
 .22جيڪڏهن ڪنون سذص جً اهليت بابت
تڪرار پيدا ٿئً ٿو يا اهو ڪنون اٿارٽً جً ميمبر
طور ڪم جاري رکً ٿو تى اهڙو معاملو وائيس
چانزيلر ،زڀ کان زينئر ڊين ۽ زنڌ ها ِء ڪورٽ جً
چيف جزٽس يا ان طرفان نامزد ڪيل ها ِء ڪورٽ
جً جح تً ٻڌل ڪميٽً ڏانون اماڻيو ويندو ،۽ اهڙي
ڪميٽً جو فيشلو ختمً هوندو.
 .23جتً هڪ اٿارٽً يا باڊي جً هڪ ميمبر جو
عودو خڪومت جً هٿ هيٺ ڪنون آفيس جً ذتم
ٿيڻ يا اهڙي ميمبر کً چونڊيندڙ ،مقرر ڪندڙ يا
نامزد ڪندڙ مجاز تنظيم ،اداري يا ٻً باڊي جً ذتم
ٿيڻ يا اهڙي تنظيم ،اداري يا باڊي کً ڪم کان
روڪڻ تً ،يا ڪنون ٻئً زبب جً ڪري ذالً
ٿئً ٿو تى ،اهڙي آزامً کً اهڙي َء ريت اهڙين
سرطن موجب ځريو ويندو ،جيئن چانزيلر هدايت
ڪري.
 .24يونيورزٽً جً ڪنون اٿارٽً يا باڊي جو ڪو
قدم يا ڪارروائً اهڙي اٿارٽً يا باڊي ۾ آزامً جً
شورت ۾ يا جوڙجڪ ۾ ڪنون نقص جً شورت
۾ غير موثر نى ٿيندا.

 )1( .25جتً چانزيلر مطمئن آهً تى ڪنون اٿارٽً
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وائيس چانزيلر
Vice Chancellor

وائيس چانزيلر جا
اذتيار ۽ ذميداريون
Powers
and
duties of the
Vice Chancellor

جً ڪارروائً هن ايڪٽ جً گنجائسن ،قانونن،
ضابطن يا قاعدن موجب ناهً تى اهڙي اٿارٽً کً
زبب ڄاڻائڻ ال ِء طلب ڪرڻ کانپو ِء تى ڇو اهڙي
ڪارروائً کً ذتم نى ڪيو وڃً ،لکت ۾ خڪم
ذريعً ،اهڙي ڪارروائً کً رد ڪندو.
( )2جتً ڪنون اٿارٽً جو هڪ ميمبر اذالقً
گزتاذً جو ززا يافتى آهً ،يا ذهنً مريض ٿً ويو
آهً يا ٻً شورت ۾ اهڙي اٿارٽً جً ميمبر طور
پنونجا ڪم زرانجام ڏيڻ ال ِء نااهل ٿً ويو آهً تى
اهڙي سذص کً چانزيلر طرفان اٿارٽً جً ميمبر
سپ تان هٽايو ويندو.
باب پنجون
يونيورسٽً جا عملدار
CHAPTER-V
OFFICERS OF THE UNIVERSITY

 .26هيٺيان يونيورزٽً جا عملدار هوندا:
) (iوائيس چانزيلر؛
(i-a)“]1پرو وائيس چانزيلرس؛”[
) (iiڊينس؛
)(iiiتدريزً سعبً جو چيئرمين؛
)(ivرجزٽرار؛
) (vڊائريڪٽر آف فنانس؛
) (viامتخانن جو ڪنٽرولر؛
) (viiريزيڊنٽ آڊيٽر؛
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) (viiiالئبريرين؛ ۽
)(ixاهڙا ٻيا ماڻوو جيڪً ضابطن موجب بيان ڪيا
ويا هجن.
 )1(]1 .27وائيس چانزيلر ،چانزيلر طرفان
خڪومت جً زفارش تً چئن زالن جً عرشً ال ِء
اهڙين سرطن ۽ ضابطن موجب مقرر ڪيو ويندو،
جيئن چانزيلر خڪومت جً زفارش تً طئً
ڪري ،جيڪو هڪ وڌيڪ مدي ال ِء اهڙين سرطن
۽ ضابطن تخت وڌيڪ چئن زالن ال ِء وڌايو ويندو،
جيئن چانزيلر خڪومت جً زفارش تً طئً
ڪري:
بسرطيڪ اهو تى وائيس چانزيلر جيڪو يونيورزٽً
جو وائيس چانزيلر ٻن ٽرمز کان وڌيڪ رهيو آهً،
اهو هن ايڪٽ جً سروعات کان عودو نى رکً
زگوندو.[”.
( )2جڏهن وائيس چانزيلر جو عودو ذالً آهً ،يا
اهو غير خاضر آهً يا بيماري زبب يا ڪنون ٻئً
زبب جً ڪري پنونجً آفيس جا ڪم زرانجام ڏيڻ
کان الچار آهً ،چانزيلر اهڙا انتظام ڪري زگوً
رجزٽرار
ٿو ،جيئن اهو منازب زمجوً.
( )3وائيس چانزيلر يونيورزٽً َء جو مکيى منتظم ۽ Registrar
اڪيڊمڪ آفيزر هوندو.
 .28وائيس چانزيلر کً هيٺيان اذتيار هوندا:
) (iهن ايڪٽ جً گنجائسن ۽ قانونن ،ضابطن ۽
قاعدن جً نظرداري کً يقينً بڻائڻ؛
) (iiٻنوً چانزيلر ۽ پرو چانزيلر جً غير خاضري

1
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۾ يونيورزٽً جً ڪانووڪيسن ۽ زينيٽ جً
گڏجاڻين جً شدارت ڪرڻ؛
) (iiiاٿارٽيز يا يونيورزٽً جً ٻين باڊيز جً گڏجاڻين
۾ سامل ٿيڻ ۽ انون جً شدارت ڪرڻ ،جن جو اهو
چيئرمين هجً يا نى هجً؛
) (ivهنگامً شورتخال ۾ اهڙو قدم کڻڻ ،جيڪو اهو
ضروري زمجوً ۽ ان کانپو ِء جيترو جلد ٿً زگوً،
ان کنيل قدم بابت ان عملدار ،اٿارٽً يا ٻً باڊي کً
رپورٽ ڪرڻ ،جنون کً عام شورتخال ۾ قدم کڻڻو
هيو
)(vعارضً آزاميون پيدا ڪرڻ ،جيڪً ڇوى موينن
جً عرشً کان وڌيڪ نى هجن ۽ انون آزامين تً
ځرتً ڪرڻ؛
) (viپنح زئو رپين کان وڌيڪ ماهوار سروعاتً
پگوار نى کڻندڙ عودن تً مقرر ڪرڻ ،جيئن بيان
ڪيو ويو هجً؛
) (viiمنظور ڪيل بجيٽ مان ذرچ جاري ڪرڻ ۽
جيڪڏهن ضروري هجً ذرچ جً زاڳئً ميجر هيڊ
مان فنڊن کً ٻيور ترتيب ڏيڻ؛
) (viiiٻيور ترتيب ذريعً اهڙي رقم جاري ڪرڻ
جيڪا پنح هزار رپين کان وڌيڪ نى هجً ،اهڙي
ذرچ ال ِء جيڪو بجيٽ ۾ نى ڄاڻايو ويو هجً ۽ ان
کً زنڊيڪيٽ جً ايندڙ گڏجاڻً َء ۾ رپورٽ ڪرڻ؛
) (ixالڳاپيل يونيورزٽً طرفان مليل نالن جً پينل تً
غور ڪرڻ کانپو ِء يونيورزٽً جً زمورن امتخانن
ال ِء پيپر زيٽرس ۽ ايگزيمينرس مقرر ڪرڻ؛
)(xپيپرز جً جاچ پڙتال ،مارڪس سيٽس جوڙڻ ۽
امتخانن جً نتيجن جً تياري جا انتظام ڪرڻ؛
)(xiيونيورزٽً جً ازتادن ،عملدارن ۽ ٻين عملدارن
31

ڊائريڪٽر آف فنانس
Director
of
Finance

امتخانن جو ڪنٽرولر
Controller
of
Examinations

ريزيڊنٽ آڊيٽر
Resident Officer

کً پڙهائً ،تخقيق ،امتخان ،انتظاميى يا يونيورزٽً
جون ٻيون اهڙيون زرگرميون زونپڻ ،جيئن اهو
ضروري زمجوً؛
) (xiiاهڙين سرطن موجب ،جيئن بيان ڪيو ويو
هجً ،هن ايڪٽ تخت پنونجا ڪً بى اذتيار
يونيورزٽً جً ڪنون عملدار يا مالزم خوالً
ڪرڻ؛
) (xiiiاهڙا اذتيار ازتعمال ڪرڻ ۽ اهڙا ڪم
زرانجام ڏيڻ ،جيئن بيان ڪيو ويو هجً.
]***[  )1(.28-A“]1چانزيلر ،وائيس چانزيلر زان
مسوري بعد مين ڪيمپس ۽ اضافً ڪيمپزز،
جيڪڏهن ڪو هجً ،يا ٻنوً ڪيمپزز ال ِء ،گڏيل
طور يا ڌار ڌار اهڙين سرطن ۽ اهڙي عرشً ال ِء،
جيڪو چئن زالن کان وڌيڪ نى هوندو ،جيئن
چانزيلر طئً ڪري ،پرو وائيس چانزيلر مقرر
ڪري زگوً ٿو؛
( )2جتً ذيلً دفعى ( )1تخت پرو وائيس چانزيلر
مقرر ڪيو ويو آهً ،اهو جيزتائين ڪجوى هن
ايڪٽ جً متضاد نى هجً ،وائيس چانزيلر جا اهڙا
اذتيار ازتعمال ڪندو ۽ اهڙا ڪم زرانجام ڏيندو ،يا
ڪيمپس جً زلزلً ۾ اهڙا ٻيا اذتيار ازتعمال
ڪندو ۽ ڪم زرانجام ڏيندو ،جن ال ِء اهو مقرر
ڪيو ويو آهً ،جيئن چانزيلر خڪومت جً مسوري
تً کيس خوالً ڪري.
()3پرو وائيس چانزيلر زينيٽ ،زنڊيڪيٽ ۽
اڪيڊمڪ ڪائونزل جو ايڪس آفيسو ميمبر هوندو

ٻيا عملدار
Other Officers
بابVI-
عملدار ،ازتاد ۽
يونيورزٽً جا ٻيا
مالزم
CHAPTER-VI
OFFICERS,
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OTHER
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THE
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عملدارن وغيره جً
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آفيزن
زرڪاري
ڏانون يا مان بدلً
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other
Universities or
Government
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۽ دفعى  3جً ذيلً دفعى ( )2تخت يونيورزٽً ۾ offices
سامل زمجويو ويندو ۽ دفعى  26تخت يونيورزٽً جو
عملدار هوندو[.”.
 .29“]1رجزٽرار يونيورزٽً جو ڪل وقتً عملدار
هوندو ۽ خڪومت طرفان اهڙين سرطن ۽ ضابطن
تخت مقرر ڪيو ويندو ،جيئن اها طئً ڪري ،اهو
ڪري زگوندو:
)(aٽن زالن ال ِء عودو زنځاليندو ،جنون جً ذتم ٿيڻ
تً ٻيور مقرري ال ِء اهل هوندو؛
) (bيونيورزٽً جً عام مور ۽ تعليمً رڪارڊس
جو زنځاليندڙ هوندو؛
) (cڄاڻايل طريقيڪار موجب رجزٽرڊ گريجوئيٽس
جو رجزٽر ترتيب ڏيندو؛
) (dڄاڻايل طريقيڪار موجب مذتلف اٿارٽيز جً زبب ڄاڻائڻ جو
موقعو
ميمبرز جون چونڊون ڪرائيندو؛
) (eاهڙيون ذميداريون زرانجام ڏيندو ،جيئن بيان Opportunity to
show cause
ڪيل هجن[.”.
 )1( .31ڊائريڪٽر آف فنانس يونيورزٽً جو ڪل
وقتً عملدار هوندو ۽ “]2خڪومت”[ طرفان اهڙين
سرطن ۽ ضابطن موجب مقرر ڪيو ويندو ،جيئن اها
طئً ڪري.
()2ڊائريڪٽر آف فنانس ڪري زگوندو:
) (aيونيورزٽً جً ملڪيت ،ماليات ۽ زيڙپڪاري
جو انتظام ڪندو؛
) (bيونيورزٽً جً زاليانً ۽ نظرثانً ٿيل بجيٽ جا زنڊيڪيٽ کً اپيلون
1
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ڪاٿا تيار ڪندو ۽ اهڙا ڪاٿا فنانس اينڊ پالننگ ۽ انون تً نظرثانً
ڪميٽً ،زنڊيڪيٽ ۽ زينيٽ جً زاموون پيش Appeals to and
review
by
ڪندو؛
) (cاهو يقينً بڻائڻ تى يونيورزٽً جا فنڊ انون Syndicate
مقشدن ال ِء ازتعمال ٿيا آهن ،جن ال ِء اهً فراهم
ڪيا ويا آهن؛ ۽
) (dاهڙيون ٻيون ذميداريون زرانجام ڏيڻ؛ جيئن بيان
ڪيو ويو هجً.
 )1( .31“]1امتخانن جو ڪنٽرولر ،اٿارٽً جو ڪل
وقتً عملدار هوندو ۽ خڪومت طرفان اهڙين
سرطن ۽ ضابطن تخت مقرر ڪيو ويندو .امتخانن
جو ڪنٽرولر امتخانن زان الڳاپيل زمورن معاملن
جو ذميدار هوندو ۽ اهڙيون ذميداريون زرانجام
ڏيندو ،جيئن بيان ڪيو ويو هجً[.”.
 )1(“]2 .32ريزيڊنٽ آڊيٽر يونيورزٽً جو ڪل
وقتً عملدار هوندو ۽ شوبائً آڊٽ ڊپارٽمينٽ طرفان
اهڙين سرطن ۽ ضابطن موجب مقرر ڪيو ويندو،
زپر اينوئيسن جً
جيئن اهً طئً ڪيا وڃن”.؛[
( )2ريزيڊنٽ آڊيٽر يونيورزٽً جً اڪائونٽس جً عمر
Age
آڊيٽنگ زان الڳاپيل زمورن معاملن جو ذميدار هوندو of
۽ اهڙيون ٻيون ذميداريون زرانجام ڏيندو ،جيئن بيان Superannuation
ڪيو ويو هجً.
 .33مالزمت جا سرط ۽ ضابطا ۽ اذتيار ۽
ذميدااريون اهڙي عملدار جا ،جيڪً اڳ ۾ مويا نى
ڪيا ويا هجن ،اهً اهڙي َء ريت هوندا جيئن بيان
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ڪيا وڃن.
باب VI-
عملدار ،استاد ۽ يونيورسٽً جا ٻيا مالزم
CHAPTER-VI
OFFICERS, TEACHERS AND OTHER
EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

 )1( .34]3 [***]2 [***]1جيزتائين ڪجوى اڳواٽ
موجود نى هجً ،تيزتائين:
(عملدارن ،استادن يا مالزمن کً حڪومت
يا تنظيم جً ڪنون مالزمت ال ِء طلب ڪرڻ
جا اختيار).
)(aيونيورزٽً جو ڪو عملدار ،ازتاد يا ٻيو ڪو
مالزم ،جيئن چانزيلر “]4خڪومت جً مسوري
زان”[ عوامً مفاد ۾ هدايت ڪري ،خڪومت جً
ڪنون عودي يا ٻً ڪنون يونيورزٽً يا ڪنون
تعليمً يا تخقيقً اداري ۾ مالزمت ڪندو:
بسرطيڪ ازتاد جً شورت ۾ هدايت جاري ڪرڻ
کان اڳ زنڊيڪيٽ زان مسورو ڪيو ويندو؛

انسورنس،
پينسن،
گريجوئٽً ،پروويڊنٽ
فنڊ ۽ بينيوولينٽ فنڊ
Pension
insurance
Gratuity,
provident Fund
and Benevolent
Fund
بابVII-
يونيورزٽً فنڊ
CHAPTER-VII
UNIVERSITY
FUND
يونيورزٽً فنڊ
University Fund
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) (bچانزيلر ،عوامً مفاد ۾“]1 ،خڪومت جً
مسوري زان”[ يونيورزٽً ۾ موجود ڪنون عودي
کً زرڪاري مالزم ،ٻً ڪنون يونيورزٽً يا
تعليمً يا تخقيقً اداري جو مالزم مقرر ڪري ځرڻ
جً هدايت ڪري زگوً ٿو.
بسرطيڪ ازتادن جً شورت ۾ اهڙن تً ځرتً کان
اڳ زليڪسن بورڊ زان مسورو ڪيو ويندو”.؛
( )2جتً هن دفعى تخت ڪا مقرري يا بدلً ڪئً
وڃً ٿً ،مقرر ڪيل يا بديلً ڪيل جً مالزمت جا
سرط ۽ ضابطا اهڙي مقرري يا بدلً کان اڳ ملندڙ
زوولتون کان گوٽ نى هوندا ۽ ان کً اڳوڻً مالزمت
۾ ملندڙ زمورا فائدا ڏنا ويندا”.؛[.
 .35يونيورزٽً جو ڪو عملدار ،ازتاد يا ٻيو ڪو
مالزم ،جيڪو مزتقل عودو رکندو هجً ،ان جً
رينڪ نى گوٽائً ويندي ،يا کيس برطرف يا مالزمت
مان الزمً طور رٽائر نى ڪيو ويندو ،جيزتائين کيس
اهڙو قدم کڻڻ ذالف زبب ڄاڻائڻ جو موزون موقعو
نى ڏنو وڃً.
بسرطيڪ اهڙي ڪنون عملدار ،ازتاد يا مالزم تً
هن دفعى موجب ڪجوى بى الڳو نى ٿيندو ،جيڪڏهن
اهو اذالقً گزتاذً ۾ ملوث هوندو يا مجاز اذتياري
جً را ِء موجب زبب ڄاڻائڻ جو موزون موقعو ڏيڻ
باوجود اهو عمل ڪرڻ الئق نى آهً.
 )1( .36جتً ڪنون عملدار (زوا ِء وائيس چانزيلر
جً) ،ازتاد يا يونيورزٽً جً ڪنون ٻئً مالزم کً
ززا ڏنً وئً آهً يا ان جً مالزمت جا ڪً بى

1
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سرطون ۽ ضابطا وائيس چانزيلر يا ڪنون ٻً مجاز افيليئيسن
اٿارٽً طرفان جاري ڪيل خڪم ذريعً زندس Affiliation
نقشان ۾ تبديل ڪيا ويا آهن ،اهڙي خڪم ذالف
زنڊيڪيٽ کً اپيل ڪري زگوً ٿو؛ بسرطيڪ
جتً خڪم زنڊيڪيٽ طرفان جاري ڪيو ويو هجً،
متاثر سذص ،اپيل ڪرڻ بدران زنڊيڪيٽ کً
اهڙي خڪم تً نظرثانً ال ِء درذوازت ڪري
زگوً ٿو.
( )2ذيلً دفعى ( )1تخت اپيل يا نظرثانً جً
درذوازت وائيس چانزيلر ذريعً ڏنً ويندي ،جيڪو
ان کً پنونجً را ِء زان گڏ زنڊيڪيٽ زاموون
رکندو ۽ اهڙي اپيل يا درذوازت زنڊيڪيٽ طرفان
اڪالئً ويندي جيئن اها منازب زمجوً”:“]1 .
بسرطيڪ اپيل تً ڪو بى خڪم جاري نى ڪيو
ويندو يا نظرثانً نى ڪئً ويندي جيزتائين جنون تً
اپيل ڪئً وڃً يا درذوازت گذار کً ،جيئن بى
معاملو هجً ،هڪ ځيرو ٻڌڻ جو موقعو فراهم نى
ڪيو وڃً[.”.
 .37يونيورزٽً جو ڪو عملدار ازتاد يا ٻيو ڪو
مالزم مالزمت تان رٽائر ٿيندو:
) (iاهڙي تارير تً ،مالزمت جا پنجويوى زال مڪمل
ڪرڻ کانپو ِء اهو پينسن يا رٽائرمينٽ جً ٻين فائدن
ال ِء اهل هوندو ،جيئن مجاز اذتياري هدايت ڪري؛
يا
) (iiجتً ذيلً سق ( )1تخت ڪا هدايت نى ڏنً وئً
آهً ،زٺ زال عمر پوري ٿيڻ تً.
1دفعى  36جً آذر ۾ فل ازٽاپ کً ڪولن زان تبديل ڪيو ويندو ۽ زنڌ آرڊيننس نمبر  LIXمجريى  1984تخت سرطيى بيان سامل ڪيو
ويو .تارير  12ڊزمبر .1984
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وضاخت :هن دفعى ۾ “مجاز اٿارٽً” مطلب مقرري
ڪندڙ اٿارٽً يا ان زلزلً ۾ مقرري ڪندڙ اٿارٽً
طرفان مڪمل طور بااذتيار بڻايل ڪو سذص،
جيڪو ان عملدار ،ازتاد يا الڳاپيل ڪنون ٻئً مالزم
جً رينڪ کان گوٽ نى هجً.
 .38يونيورزٽً اهڙي زلزلً ۾ ۽ اهڙين سرطن
موجب جيئن بيان ڪيو ويو هجً ،ان جً عملدارن،
ازتادن ۽ ٻين مالزمن کً پينسن ،انسورنس،
گريجوئٽً ،پروويڊنٽ فنڊ ۽ بينيوولينٽ فنڊ جاري
ڪندي:
بسرطيڪ جيڪڏهن ڪو پروويڊنٽ فنڊ هن دفعى
تخت ڏنو ويو آهً ،پروويڊنٽ فنڊ ايڪٽ1925 ،
جون گنجائسون ( 1925جو ايڪٽ )XIX ،اهڙي فنڊ
تً الڳو ٿينديون ،ڄڻ اهو گورنمينٽ پروويڊنٽ فنڊ
هجً.
باب VII-
يونيورسٽً فنڊ
CHAPTER-VII
UNIVERSITY FUND
 )1( .39يونيورزٽً ال ِء هڪ فنڊ هوندو جنون کً
يونيورزٽً فنڊ زڏيو ويندو ،جنون ۾ يونيورزٽً
طرفان فيس ،عطين ،ٽرزٽس ،وشيتن ،انڊومينٽس،
ڪنٽريبيوسنز ،گرانٽس ۽ ٻين وزيلن کان خاشل
ڪيل زموريون رقمون جمع ڪيون وينديون.
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ڪورزز جو اضافو
Addition
of
Courses

الخاق ڪيل تعليمً
طرفان
ادارن
رپورٽون
Reports
from
affiliated

)2(“]1ڪو بى ذرچ يونيورزٽً جً فنڊس مان نى educational
ڪيو ويندو ،جيزتائين ان جً ادائگً جو بل قانونن institutions
موجب ريزيڊنٽ آڊيٽر طرفان آڊٽ نى ڪيو ويو هجً
۽ ادائگً يونيورزٽً جً منظور ٿيل بجيٽ ۾ سامل نى
الخاق کً ذتم ڪرڻ
آهً”.؛[
 )1( .41يونيورزٽً جا اڪائونٽس اهڙي طريقً ۽ With draw of
اهڙي نمونً زنځاليا ويندا ،جيئن بيان ڪيو ويو هجًaffiliation .
( )2يونيورزٽً جا اڪائونٽس ڄاڻايل طريقً موجب
ان زلزلً ۾ خڪومت طرفان مقرر ڪيل آڊيٽر
طرفان زال ۾ هڪ دفعو آڊٽ ڪيا ويندا.
( )3ڊائريڪٽر آف فنانس ۽ ريزيڊنٽ آڊيٽر طرفان
دزتذط ٿيل يونيورزٽً اڪائونٽس جو زاليانو
ازٽيٽمينٽ مالً زال ذتم ٿيڻ جً ڇوى موينن اندر الخاق کً ذتم ڪرڻ
کان انڪار ذالف
خڪومت کً پيش ڪيو ويندو.
( )4يونيورزٽً جو اڪائونٽ آڊٽ اعتراضن زميت ،اپيل
جيڪڏهن ڪو هجً ،۽ خڪومت طرفان مقرر Appeal against
refusal
ڪيل آڊيٽر ۽ ڊائريڪٽر آف فنانس جً تخفظات زان of
withdrawal
اهڙي ريت زنڊيڪيٽ زاموون پيش ڪيا وينداof ،
affiliation
جيئن بيان ڪيو ويو هجً.
باب VIII-
ڪاليجن جو يونيورسٽً سان الحاق ٿيڻ
CHAPTER-VIII
AFFILIATION OF COLLEGES TO
بابIX-
UNIVERSITY
قانون ،قاعدا ۽ ضابطا
CHAPTER-IX

1دفعى  39جً ذيلً دفعى ( )2کً زنڌ آرڊيننس نمبر  XVIIIمجريى  1981تخت تبديل ڪيو ويو .تارير  22ڊزمبر .1981
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STATUTES,
RULES AND
 )1( .41يونيورزٽً ۾ الخاق چاهيندڙ ڪاليح مطمئن REGULATIONS
قانون
ڪرڻ ال ِء يونيورزٽً کً درذوازت ڏيندو تى:
) (aڪاليح خڪومت جً انتظام هيٺ آهً يا مزتقل Statutes
بنيادن تً جوڙيل گورننگ باڊي جً نگرانً َء هيٺ
آهً؛
) (bڪاليح جا مالً وزيال اداري کً هالئڻ ۽ جوڳً
نمونً ڪم جاري رکڻ ال ِء ڪافً آهن؛
) (cڪاليح جً پڙهائيندڙ ۽ ٻئً ازٽاف جً زگوى،
تعليمً قابليت ۽ مالزمت جا سرطون ۽ ضابطا بيان
ڪيل ڪورزز آف ازٽڊيز ۽ ڪاليح جً تربيت جً
مقشد ال ِء مطمئن ڪندڙ آهن؛
) (dڪاليح کً پنونجً مالزمن جً ڪم ڪار ۽
نظم و ضبط کً زنځالڻ ال ِء جوڳا قاعدا آهن؛
) (eڪاليح جً عمارت موزون ۽ ان جً گورجن
موجب وڏي آهً؛
) (fڪاليح وٽ اهڙيون گنجائسون آهن ،يا ڄاڻايل
طريقً موجب گنجائسون جوڙي زگوً ٿو ،ساگردن
جً رهائش ال ِء جيڪً پنونجً والدين يا زنځاليندڙ
زان گڏ نى رهندا هجن ،۽ انون جً نظرداري ۽ طبً
۽ عام ځالئً َء جً ال ِء؛
) (gڪاليح کً الئبريري جً گنجائش آهً ۽
الئبريري جون ذدمتون فراهم ڪري ٿو؛
)(hڪاليح کً ذاص طور ځريل ليباريٽري ،ميوزيم ۽
ڪاليح ۾ پڙهائً ويندڙ ڪورزن جً عملً ڪم ال ِء
گوربل ٻيون جايون آهن؛
)(iڪاليح وٽ اهڙي گنجائش آهً ،يا ڪاليح جً
عمارت ۾ پرنزپال يا پڙهائً جً ازٽاف جً ٻين
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ميمبرن جً رهائش جً گنجائش ٺاهً زگوً ٿو يا
ويجوو اهڙي عمارت جً يا ساگردن جً رهائش جً
ويجوو؛ ۽
)(jڪاليح جو الخاق ځر ۾ ٻئً ڪاليح يا تعليمً اداري
طرفان ان جً ساگردن جً تعليم جً فائدي ۽ نظم و
ضبط ال ِء جوڙيل گنجائسن ال ِء نقشانڪار نى هوندو.
( )2درذوازت زان گڏ ڪاليح طرفان وڌيڪ هڪ
قزم نامو هوندو تى الخاق کانپو ِء انتظاميا يا ٽيچنگ
ازٽاف ۾ ڪنون بى تبديلً بابت يونيورزٽً کً
اڳواٽ ٻڌايو ويندو ۽ ٽيچنگ ازٽاف وٽ اهڙي تعليمً
قابليت هوندي ،جيڪا بيان ڪئً وئً هجً.
( )3زنڊيڪيٽ ،افيليئيسن ڪميٽً جً زفارسن تً
غور ڪرڻ کانپو ِء ،اهڙي طريقيڪار موجب ،جيئن
ڄاڻايو ويو هجً ،الخاق جً منظوري ڏيندي يا
انڪار ڪندي.
بسرطيڪ الخاق کان انڪار نى ڪيو ويندو ،تيزتائين
جيزتائين ڪاليح کً اهڙي فيشلً ذالف
عرضداست پيش ڪرڻ جو موقعو فراهم نى ڪيو
ضابطا
وڃً.
 .42جتً الخاق ٿيل ڪاليح ڪورزز آف ازٽڊيز Regulations
سامل ڪرڻ جً ذواهش ڪري ٿو ،جن جً زلزلً
۾ ان کً الخاق جً اجازت ڏنً وئً آهً تى ان
زلزلً ۾ اهڙي اضافً جً اجازت ال ِء يونيورزٽً
کً درذوازت ڏنً ويندي ،زاڳئً طريقً جيئن
الخاق ال ِء درذوازت ڏنً وئً هئً ۽ ان کً زاڳئً
طريقً اڪاليو ويندو.
 )1( .43هر الخاق ٿيل ڪاليح اهڙيون رپورٽون،
رٽرنس ۽ ٻً معلومات يونيورزٽً کً فراهم ڪندو
جيڪا يونيورزٽً طرفان ڪاليح جً شالخيت
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معلوم ڪرڻ ال ِء طلب ڪئً وڃً.
( )2يونيورزٽً الخاق ٿيل ڪاليح کً دفعى  42جً
ذيلً دفعى ( )1۾ ڄاڻايل ڪنون معاملً جً زلزلً ۾
اهڙو قدم کڻڻ جو چئً زگوً ٿً ۽ اهڙي عرشً
دوران جيئن اها منازب زمجوً.
 .44جتً ڪو الخاق ٿيل ڪاليح هن ايڪٽ تخت
ڪً گورجون پوريون ڪرڻ ۾ ناڪام ٿئً ٿو يا
الخاق جً ڪن سرطن تً عمل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿئً
ٿو يا ان جً معاملن کً تعليم جً مفادن ذالف خل
ڪري ٿو ،زنڊيڪيٽ ،ڄاڻايل طريقً موجب ۽
افيليئيسن ڪميٽً جً زفارش تً ۽ ڪاليح جً
ريپريزنٽينسن تً غور ڪرڻ کانپو ِء ،برقرار رکً
زگوً ٿو يا ذتم ڪري زگوً ٿو زموريون يا ڪا بى
مراعت جيڪا الخاق ٿيل ڪاليح کً ڏنً وئً هجً.
 .45جتً ڪنون ڪاليح کً دفعى  42تخت الخاق
کان انڪار ڪيو ويو آهً يا الخاق ٿيل ڪاليح کً
مليل زموريون يا ڪا هڪ مراعت برقرار رکً
وئً آهً يا دفعى  45تخت ذتم ڪئً وئً آهً،
اهڙي انڪار ذالف زينيٽ کً مذشوص عرشً
دوران اپيل ڪري زگوجً ٿً ،جيئن بى معاملو قاعدا
هجً ،ترميم يا ذتم ڪرڻ ،۽ معاملو اهڙي ريت Rules
اڪاليو ويندو ،جيئن بيان ڪيو ويو هجً:“]1 .
بسرطيڪ اهو تى ڪنون اپيل تً ڪو خڪم جاري
نى ڪيو ويندو جيزتائين اپيل ڪندڙ کً ٻڌڻ جو
موقعو فراهم نى ڪيو وڃً[.”.
باب IX-
1دفعى  45۾ آذر ۾ ايندڙ فل ازٽاپ کً ڪولن زان تبديل ڪيو ويو ۽ ان کانپو ِء زنڌ آرڊيننس نمبر  LIXمجريى  1984تخت سرطيى بيان
سامل ڪيو ويو .تارير  12ڊزمبر.1984 ،
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قانون ،ضابطا ۽ قاعدا
CHAPTER-IX
STATUTES, REGULATIONS AND
RULES
 )1( .46قانون هيٺين زمورن يا انون مان ڪنون
هڪ معاملً ال ِء جوڙيا ويندا:
) (aيونيورزٽً جً عملدارن ،ازتادن ۽ ٻين مالزمن
جا پً ازڪيل يا مالزمت جا ٻيا سرطون ۽ ضابطا ۽
اهڙن عملدارن ،ازتادن ۽ مالزمن جً پينسن،
انسورنس ،گريجوئٽً ،پروويڊنٽ فنڊ ۽ بينيوولينٽ فنڊ
ڏيڻ؛
) (bعملدارن ۽ ازتادن زميت يونيورزٽً جً
مالزمن جً هلت چلت ۽ نظم و ضبط؛
)(cاٿارٽيز جً جوڙجڪ ،اذتيار ۽ ذميداريون ۽
اهڙين اٿارٽيز ۾ چونڊون ڪرائڻ ۽ ان زان الڳاپيل
معامال؛
) (dرجزٽرڊ گريجوئيٽ جو رجزٽر زنځالڻ؛
) (eڪاليح جو الخاق ۽ ڌار ڪرڻ ۽ ان زان الڳاپيل
معامال؛
) (fتعليمً ادارن جً يونيورزٽً جً مراعتن ۾
داذال ۽ مراعتن کان ذارج ڪرڻ؛
)(gفيڪلٽيز ،ادارا ،ڪاليح ۽ اڪيڊمڪ ڊويزنس جو
قيام؛
) (hعملدارن ازتادن ۽ يونيورزٽً جً ٻين مالزمن
جا اذتيار ۽ ذميداريون؛
) (iاميريٽس پروفيزر جً مقرري ال ِء سرط؛
) (jسرط جن تخت يونيورزٽً پبلڪ باڊيز يا ٻين
تنظيمن زان تخقيق ۽ ايڊوائيزري زروزز ال ِء
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باب X-
عام گنجائسون
CHAPTER-X
GENERAL
PROVISIONS
ڪارروائً تً پابندي
Bar
of
Jurisdiction
ضمانت
Indemnity

رنڊڪون هٽائڻ
Removal
of
Difficulties

زنڌ آرڊيننس III
مجريى  1977جً
منزوذً
Repeal of Sindh
Ordinance III of

معاهدن ۾ داذل ٿً زگوً ٿً؛
) (kپڙهائً جً عام ازڪيم بسمول ڪورزز جو
عرشو ۽ مضمونن جو انگ ۽ امتخانن ال ِء پيپرز؛
) (lاعزازي ڊگريون ڏيڻ؛ ۽
) (mٻيا معامال جيڪً قانونن ۾ بيان ٿيڻ گورجن يا
بيان ٿيڻ ضروري آهن.
)2(“]1تدريزً سعبً جو چيئرمين يا اداري جو
ڊائريڪٽر زنڊيڪيٽ طرفان وائيس چانزيلر جً
زفارسن تً سعبً جً ٽن زينئر ترين پروفيزرز ۽
ايزوزيئيٽ پروفيزرز منجوان ٽن زالن جً عرشً
ال ِء چونڊيو ويندو:
بسرطيڪ اهو بى تى جتً سعبً ۾ ڪو بى پروفيزر
يا ايزوزيئيٽ پروفيزر نى هجً ،تى اهو فيڪلٽً جً
ڊين طرفان سعبً جً زينئر ترين ازتاد جً مدد
زان زنځاليو ويندو”.؛[
( )3جيزتائين ڪجوى ذيلً دفعى ( )2جً متضاد نى
هجً ،چانزيلر پوريان قانون نافذ ڪندو ،جيڪً
تيزتائين الڳو رهندا جيزتائين ترميم نى ڪئً وڃً يا
انون کً زنڊيڪيٽ طرفان جوڙيل قانونن زان تبديل
نى ڪيو وڃً.
 )2(“]2تدريزً سعبً جو چيئرمين يا اداري جو
ڊائريڪٽر زنڊيڪيٽ طرفان وائيس چانزيلر جً
زفارسن تً مقرر ڪيو ويندو”.؛ ۽[
 )1(“]1 .6[***]3فيڪلٽً جو ڊين چانزيلر طرفان
وائيس چانزيلر جً زفارسن تً فيڪلٽً جً ٽن

1977

1دفعى  34جً پورين قانونن ۾ سق ( )2کً زنڌ آرڊيننس نمبر  VIIمجريى  1981تخت تبديل ڪيو ويو .تارير  6اپريل .1981
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زينئر ترين پروفيزرز منجوان ٽن زالن ال ِء مقرر
ڪيو ويندو”.؛[.
 )1( .47قانونن موجب ،ضابطا هيٺين زمورن معاملن
يا هيٺين مان ڪنون بى هڪ معاملً ال ِء جوڙيا ويندا:
) (aڊگرين ،ڊپلوماز ۽ يونيورزٽً جً زرٽيفڪيٽن
ال ِء پڙهائً جا ڪورزز؛
)(bيونيورزٽً ۽ ڪاليجن ۾ پڙهائً جو انداز ۽
طريقيڪار؛
) (cيونيورزٽً ۾ تعليم ال ِء داذالئون ۽ اهً سرط جن
مطابق ڪورس ۾ داذال جً اجازت ڏنً ويندي ۽
يونيورزٽً جا امتخان جيڪً ڊگرين ،ڊپلوما ۽
زرٽيفڪيٽن خاشل ڪرڻ جً الئق بڻائيندا؛
) (dامتخان ڪرائڻ؛
)(eساگردن طرفان پڙهائً ڪورزن ۾ داذال ۽
يونيورزٽً جً امتخانن ال ِء فيس ۽ ٻيون چارجز ادا
ڪيون وينديون؛
) (fيونيورزٽً جً ساگردن جً هلت چلت ۽ نظم و
ضبط؛
) (gيونيورزٽً يا ڪاليجن جً ساگردن جً
رهائش ،۽ رهائش جً هالس ۽ هازٽلس ۾ رهائش
جً فيس ۽ ساگرد جً هازٽلس ۽ الجنگس جً
منظوري؛
) (hڊگري خاشل ڪرڻ ال ِء آزاد تخقيق جون
سرطون؛
) (iفيلوسپس ،ازڪالرسپس ،ميڊلس ۽ انعام ڏيڻ؛
) (jوظيفا ۽ مفت ۽ اڌ مفت ازٽوڊنٽ سپس ڏيڻ؛

1
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)(kاڪيڊمڪ ڪازٽيوم؛
) (lالئبريري جو ازتعمال؛
) (mٽيچنگ ڊپارٽمينٽس ۽ بورڊس آف ازٽڊيز جً
جوڙجڪ؛ ۽
)(nٻيا معامال جيڪً هن ايڪٽ يا قانونن موجب
بيان ٿيڻا آهن يا ضابطن ذريعً بيان ڪري زگوجن
ٿا.
( )2اڪيڊمڪ ڪائونزل ضابطا جوڙيندي ۽
زنڊيڪيٽ کً پيش ڪندي ،جيڪا انون کً ترميم
زان يا بنا ترميم جً منظور ڪندي يا انون کً
اڪيڊمڪ ڪائونزل ڏانون ٻيور غور ال ِء واپس
اماڻيندي يا انون کً رد ڪندي.
 )1( .48ڪا اٿارٽً يا يونيورزٽً جً باڊي هن
ايڪٽ ،قانونن يا ضابطن زان الڳاپيل قاعدا جوڙي
زگوً ٿً ،تى جيئن ان جً معاملن کً هالئً
زگوجً ۽ ان جً گڏجاڻين جو وقت ۽ هنڌ ۽ ان زان
الڳاپيل معامال خل ڪري زگوجن.
( )2زنڊيڪيٽ ڪنون اٿارٽً يا باڊي ،زوا ِء زينيٽ
جً طرفان جوڙيل ڪن قاعدن ۾ ترميم ڪرڻ يا
انون کً منزوخ ڪرڻ جً هدايت ڪري زگوً ٿً:
بسرطيڪ جيڪڏهن اهڙي ڪا اٿارٽً يا باڊي
زنڊيڪيٽ طرفان ڏنل اهڙي هدايت مان مطمئن نى
ٿً ٿئً تى ،اها زينيٽ کً اپيل ڪري زگوً ٿً،
جنون جو فيشلو ختمً هوندو.
باب X-
عام گنجائشون
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 .49ڪنون بى عدالت کً هن ايڪٽ تخت ڪيل
ڪنون ڪم يا ڪجوى ڪرڻ جً ارادي ذالف
ڪنون ڪارروائً ،گرانٽ يا فيشلً يا ڪنون
خڪم جاري ڪرڻ جو اذتيار نى هوندو.
 .51هن ايڪٽ تخت “]1زٺً نيت زان”[ ڪيل
ڪنون ڪم يا ڪجوى ڪرڻ جً ارادي تً
خڪومت ،يونيورزٽً يا ڪنون اٿارٽً ،عملدار يا
خڪومت يا يونيورزٽً جً مالزم يا ڪنون سذص
ذالف ڪو مقدمو يا قانونً ڪارروائً نى ٿيندي.
 .51جتً هن ايڪٽ جً الڳو ٿيڻ جً ٻارنون موينن
دوران هن ايڪٽ جً ڪن گنجائسن تً عملدرآمد ۾
ڪا رنڊڪ پيش اچً ٿً ،چانزيلر ،وائيس چانزيلر
جً زفارش تً اهڙي رنڊڪ کً هٽائڻ ال ِء ذاص
هدايتون جاري ڪري زگوً ٿو.
 .52نادرسا عيدلجً ڊنسا انجنيئرنگ اينڊ ٽيڪناالجً
يونيورزٽً آرڊيننس 1977 ،کً منزوخ ڪيو وڃً
ٿو.
نوٽ-:ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام
ماڻون جً واقفيت ال ِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾
استعمال نٿو ڪري سگوجً.
2
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