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 ۷۷۱۱مجزیہIVسىدھ ایکٹ ومبز

SINDH ACT NO.IV OF 1977 
 ایىڈ اوجىیئزوگ ٓاف یوویورسٹی مہزان

 ۷۷۱۱ ایکٹ، ٹیکىبالجی

THE MEHRAN 

UNIVERSITY OF 

ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY ACT, 1977 
 ]۷۷۱۱هئی  ۰۳[

اًزٌیئطًگ اوض هہطاى ایکٹ رػ کے شضیعے 

 لبئن کی ربئے گی۔ٹیکٌبالری کی یوًیوضؼٹی 

اًزٌیئطًگ اوض ٹیکٌبالری کی هہطاى ریؽب کہ 

 ؛لبئن کطًب ضطوضی ہوگیب ہےیوًیوضؼٹی 

 :اغ کو اغ ططس ثٌب کے ًبفص کیب ربئے گب

 -Iببة 
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 ـطوعبتی
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 شزوعبتی

Chapter-I 

PRELIMINARY 

یوًیوضؼٹی آف هہطاى اغ ایکٹ کو ( 1) .1

کہب  ۷۷۱۱اًزٌئطًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری ایکٹ، 

 ربئے گب۔

 ہوگب۔فی الفوض ًبفص یہ  ( 2)

 

کچھ هفہوم اوض هممس  اغ ایکٹ هیں، رت تک .2

 :کے هتضبز ًہ ہو تت تک

(a) ”ؼے هطاز ہے “اکیڈهک کبئوًؽل 

 ؛ی کی اکیڈهک کبئوًؽلیوًیوضؼٹ

(b) ” یوًیوضؼٹی  ؼے هطاز ہے“کبلذـسٍ الحبق 

 ؛هیں الحبق ـسٍ  کبلذ

(c) ”ثیبى کی گئی کے تحت  ۷۱زفعہ “اتھبضٹی

کی اتھبضٹیع هیں ؼے کوئی  یوًیوضؼٹی 

 ؛اتھبضٹی

(d) ”ؼے هطاز  ہے یوًیوضؼٹی  کب“چبًؽلط 

 ؛چبًؽلط

(e) ”ؼے هطاز ہے ایک کبلذ رػ هیں  “کبلذ

ـبهل ہو وٍ ازاضٍ، رػ هیں اًزٌئیطًگ ، 

ٹیکٌبالری اوض ایؽے زوؼطے هٌؽلک 

ٹیکل یب پطیک تسضیػهضبهیي کے کوضؼع کی 

 ؛ٹطیٌٌگ کے اًتظبم ہو، ریؽب ثیبى کیب گیب ہو

(f) ”؛ؼے هطاز ہے فیکلٹی کب  ہیڈ “ڈیي 

(g) ”ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کب  “فیکلٹی

 ؛تسضیؽی عولہ

(h) ”؛ؼے هطاز ہے ؼٌسھ حکوهت  “حکوهت 

(i) ”هیں  ۱۶ؼے هطاز ہے زفعہ  “عولساض

هٌسضرہ شیل یوًیوضؼٹی کے عولساضوں هیں 

 ؛ؼے کوئی ثھی عولساض

(j) ”ؼے هطاز ہے لواًیي،  “ثیبى کئے گئے

اوض لواعس کے هطبثك ثیبى کئے  ضواثظ

PRELIMINARY 

هرتمط عٌواى اوض 

 ـطوعبت

Short title and 

commencement 

 

 تعطیف

Definitions 
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 ؛گئے

(k) ”؛ؼے هطاز ہے کبلذ کب ہیڈ “پطًؽپبل 

(l) ”ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کب  “پطو چبًؽلط

 ؛پطو چبًؽلط
1] (II) پطو وائػ چبًؽلط'' ؼے هطاز''

 یوًیوضؼٹی کب پطو وائػ چبًؽلط؛

(m) ”ؼے هطاز ہے  “گطیزوئیٹ ضرؽٹطڈ

زوئیٹ رػ کب ًبم اغ یوًیوضؼٹی کب ایک گطی

هممس کے لئے ضکھے گئے ضرؽٹطهیں زاذل 

ہو اوض رػ هیں ـبهل ہے کؽی تمسیك ـسٍ 

یوًیوضؼٹی کب اغ ایکٹ کے تحت ثیبى کئے 

گئے کؽی ثھی هضووى هیں اوض رو لوثہ 

ؼٌسھ کب ضہبئفی ہو عالوٍ اغ کے کطاچی 

هٌسضرہ ضرؽٹط  ڈویخطى کے، اوض رػ کب ًبم 

 ؛هیں زاذل ہو

(n) ”ؼے  هطاز ہے اغ ایکٹ کے تحت “ضواثظ

 ؛ثٌبئے گئے  ضواثظ

(o) ”ؼے هطاز ہے اغ ایکٹ کے تحت  “لواعس

 ؛ثٌبئے گئے ضواثظ

(p) ”ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کی  “ؼیٌیٹ

 ؛ؼیٌیٹ

(q) ”اغ ایکٹ کے تحت  ؼے هطاز ہے “لبًوى

 ؛ثٌبئے گئے  لبًوى

(r) ”ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کی  “ؼٌڈیکیٹ

 ؛ؼٌڈیکیٹ

(s) ”ؼے هطاز ہے ایک ـرك رو  “اؼتبز

ے یوًیوضؼٹی یب کبلذ هیں کؽی شکط کئے گئ

کوضغ یب کوضؼع هیں تعلین زےضہب  ہو اوض 

ضواثظ  رػ هیں ـبهل ہے وٍ ـرك رؽے

 ؛ثیبى کیب گیب ہو هیں

(t) ”ؼے هطاز ہے  “ٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II-ثبة
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1
 ۔۷۷۹۳روى  ۱۷کے تحت تجسیل کیب گیب۔ تبضید  ۷۷۹۳هزطیہ  IX( کو ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط ۷کی شیلی زفعہ ) ۰زفعہ  
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اوض    کیب گیبیوًیوضؼٹی کے ططف ؼے لبئن 

تسضیؽی   کیب گیبیب  تمسیك  کیب گیب  ؼٌجھبال

 ؛ـعجہ

(u) ”اغ ایکٹ کے ؼے هطاز ہے  “یوًیوضؼٹی

یوًیوضؼٹی  آف هہطاى تحت لبئن ـسٍ 

 ؛اًزٌیئطًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری

(v) ”ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کب “وائػ چبًؽلط

 وائػ چبًؽلط

 -IIببة 

 یوویورسٹی

Chapter-II 

THE UNIVERISTY 

هہطاى ایک یوًیوضؼٹی ہوگی، رػ کو ( 1)''[1 .3

یوًیوضؼٹی ٓاف اًزٌیئطًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری، 

 کہب ربئے گب۔ربهفوضو 

ثفططیکہ ًواثفبٍ هیں اًزٌیئطًگ اوض ٹیٌبالری کبلذ 

ہوگب رػ کو اغ کے ثعس یوًیوضؼٹی کبلذ کہب 

ربئے گب اوض وٍ یوًیوضؼٹی کی ططف ؼے ؼٌجھبال 

 ]اوض اًتظبم کیب ربئے گب۔''۔

توبم عولساض، چبًؽلط، پطو چبًؽلط، یوًیوضؼٹی  ( 2)

زوؼطے  اتھبضٹیع  کےاوض  ٍیوًیوضؼٹی کے توبم اؼبتص

 هوجطاى پط هفتول ہوگی۔

یوًیوضؼٹی ثبڈی کبضپوضیٹ ہوگی، رػ کو حمیمی ( 3)

واضحی اوض عبم هہط ہوگی، رو هٌسضرہ شیل ًبم ؼے 

 کیػ کط ؼکتی ہے اوض اغ پط کیػ ہو ؼکتب ہے۔

غیط یوًیوضؼٹی زوًوں الؽبم کی هٌمولہ اوض ( ۴) 

هٌمولہ هلکیت حبلل کطًے  کی هزبظ ہوگی، یب 

فطوذت کطًے یب زوؼطی لوضت هیں اغ هیں ـبهل 

کؽی هلکیت کو هٌتمل کطًے  یب اغ ایکٹ کے همبلس 

کے لئے کؽی ٹھیکے هیں ـبهل ہوًے کی هزبظ 

 ہوگی۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوًیوضؼٹی کے 
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Powers of the 
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1
 ۔۷۷۹۱ًوهجط  ۱۱کے تحت ًئی ـك ـبهل کی گئی۔ تبضید  ۷۷۹۱هزطیہ  VIIکے ثعس ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  (II)هیں ـك  ۱فعہ ز 
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توبم حبلل کئے گئے یب لجضہ کئے گئے ربئیساز ( ۵)

چی کطااوض حبلل کئے گئے توبم حموق اوض 

ایي ای ڈی  هیں ـبهل توبم احبحے، ؼبثمہیوًیوضؼٹی 

کے اًزٌیئطًگ کبلیذ هیں ثٌبئے گئے اضبفی کیوپػ 

ؼلؽلے هیں شکط کی گئی یوًیوضؼٹی هیں ـبهل 

ہوربئیگے، اغ ایکٹ کے الگو ہوًے ؼے یوًیوضؼٹی 

 کے ططف هٌتمل ہوربئیگے۔

هٌسضرہ ثبال کبلذ هیں ذسهبت ؼطاًزبم زیٌےوالے ( ۶)

ٍ اوض یوًیوضؼٹی کے اؼبتصؼٌسھ الظم ثفوول توبم ه

طوض الگو ہوًے  یاغ ایکٹ کے فوض عولساضوں کے،

ؼے پہلے یوًیوضؼٹی کے هالظهت کے ططف هٌتمل 

گے اوض ایؽے ـطائظ اوض ضواثظ کے هطبثك ں ہوربئی

 ریؽے  یوًیوضؼٹی طئے کطے۔

ے ظ یوًیوضؼٹی کثفططیکہ ایؽے ـطائظ اوض ضواث

یي کو هلٌے والی پہلے هالظهططف هٌتمل ہوًے  ؼے 

 ؼہولتوں ؼے کن فبئسٍ ًہیں ہوگب۔

 :گےٹی کو هٌسضرہ شیل اذتیبض حبلل ہوں یوًیوضؼ. 4

(a)اوض ایؽے زوؼطے ٹیکٌبالری  اًزٌیئطًگ اوض

ض تحمیك فطاہن کطًے اوض هٌؽلک  هضبهیي هیں تعلین او

تطلی اوض  هعلوهبت کی فطاہوی، ریؽے ثیبى کیب گیب 

 ؛ہو

(b)  یوًیوضؼٹی اوض کبلیزع هیں پڑھبئے ربًے والے

 ؛کوضؼع ٓاف اؼٹڈیع ثیبى کطًے

(c) ،اهتحبى هٌعمس کطًے اوض ڈگطیبں، ڈپلوهبظ

ؼطٹیفکیٹػ اوض زوؼطے اکیڈهک ڈؼٹٌکفٌع ایؽے 

کے هطبثك زیٌے، وٍ  لوگوں کو ثیبى کئے گئے ـطائظ

همبلس کے لئے زاذل ہوئے اوض رو  اغ هممس  اغ

ہوئے اوض رػ  ًے اغ کے اهتحبى  کے لئے زاذل

 پبغ  کئے ہو۔

(d)لوگوں  بض کے هطبثك ريشکط کئے گئے ططیمیک

اععاظی ڈگطیبں یب  کی چبًؽلط هٌظوضی زے اى  کو

 ؛زوؼطی اکیڈهک ڈؼٹٌکفٌع زیٌب

(e)ثیبى کئے رٌہوں ًے  ایؽے  لوگوں کو ڈگطیبں زیٌب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوًیوضؼٹی کے زائطٍ 

 اذتیبض

Jurisdiction of 
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 ؛کی ہو ٓاظازاًہ تحمیك گئے ـطائظ کے هطبثك

(f)  ًب یب اـربق کو هرموق کوضغ پڑھبایؽے

اى اوض  ںرو یوًیوضؼٹی کے ـبگطز ًہ ہو تطثیت زیٌب

 ؛کو ؼطٹیفکیٹػ اوض ڈپلوهبظ زیٌب

(g)  کبلیزع کو هٌسضرہ شیل ططیمیکبض کے هطبثك

 ؛الحبق یب الگ کطًب

(h)شیل ططیمیکبض کے هطبثك کبلیزع کو هٌسضرہ 

ذتن هطاعبت هیں ـبهل کطًب یب اغ کو ایؽی هطاعبت 

 ؛کطًب

(i) والے الحبق ـسٍ یب الحبق ہوًے کی ذواہؿ ضکھٌے

 ؛کبلیزع کی ربًچ کطًب

(h)  یوًیوضؼٹیع یب ؼیکھٌے کے هطکع پط پبغ زوؼطی

یب لجول کطًب عطلہ  کب تسضیػکئے گئے اهتحبًبت یب 

 ؛ایؽی هٌظوضی کو ضز کطًب

(k) یوًیوضؼٹیع یب پجلک اتھبضٹیع ؼے ایؽے  زوؼطی

، ریؽے ًبهمبلس کے لئے تعبوى کطاوض ایؽے ططیمے 

 ؛وٍ طئے کطے

(l)تحمیك، اًتظبهیہ، تطثیت اوض ایؽے زوؼطے تسضیػ ،

اوض اغ ٓاؼبهیوں  ًب همبلس ؼے هٌؽلک ٓاؼبهیبں پیسا کط

 ؛بپط لوگ همطض کطً

(m)  کؽی الحبق ـسٍ کبلذ کی اؼتبز یب ایؽے کؽی

پط طوض کے ے ـرك کو یوًیوضؼٹی کے اؼتبز زوؼط

 ؛زیٌب پہچبى 

(n) ،هٌسضرہ ططیمیکبض کے هطبثك فیلوـپػ

هٌعمس کطًب  اوض اؼکبلطـپػ ثطؼطیع، هیڈلع اوض اًعبم  

 ؛زیٌب

(o)اوض تحمیك کی تطلی کے لئے ٹیچٌگ  تسضیػ

، ازاضے، ؼیٌٹطظ آف ڈپبضٹوٌٹ، کبلیزع، فیکلٹیع 

ض زوؼطے ؼیکھٌے کے هطکع ایکؽیلٌػ، هیوظیوع او

وض چالًے کے ا ثھبلزیکھ اوض اى کی هطهت،  لبئن کطًب

 ؛، ریؽے وٍ طئے کطےلئے ایؽے اًتظبم کطًب

(p) یوًیوضؼٹی اوض کبلذ کی ـبگطزوں کی ضہبئؿ کب

 لبئن کطًب اوض ؼٌجھبلٌب ضکھٌب، ضہبئؿ کے ہبلػ ہضبثط

the University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوًیوضؼٹی توبم 

لوگوں کے لئے کھلی 

 ہوگی

University opens 

to all classes 

creeds etc 

 

یوًیوضؼٹی  هیں 

 تسضیػ

Teaching in the 

University 

 

 

 

 

 

یوًیوضؼٹی  طلجبء 

 یوًیي

University 

Students union 

 

 III-ثبة

چبًؽلط اوض پطو 
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اوض ـبگطزوں کی ہبؼٹلع اوض  الرٌگ کے لئے  کؽی  

 ؛رگہ کی هٌظوضی زیٌب

(q)  یوًیوضؼٹی اوض کبلیزع کی ـبگطزوں کی ًظن و

اوض ضبثطہ ضکھٌب اوض ایؽے  کطًب ضجظ پط ًظطزاضی

کیوضیکولط اوض ضیکطیفٌل ـبگطزوں کی ایکؽٹطا

 ؛فطوغ زیٌے کے لئے اًتظبم کطًب ؼطگطهیوں کو

(r) اغ کے ذالف اًتظبهی کبضوائی کطًے، اوض

 ؛ـبگطزوں پط هٌسضرہ ططیمے کے هطبثك رطهبًہ لگبًب

(s)  لگبًب اوض ولول  فیػ اوض زوؼطی ازائیگیبںایؽی

 ؛کطے کطًب، ریؽے وٍ طے 

(t) یوًیوضؼٹی کو اپٌی  ربئیساز، هٌتمل کی گئی ربئیساز

اوض گطاًٹػ، ولیتیں، ٹطؼٹ، تحبئف، عطیبت، 

حبلل کطًے اوض اوض زوؼطےچٌسے اًڈوهٌٹػ 

، اوض ایؽی هلکیت، گطاًٹػ، ولیتیں، ٹطؼٹػ، ؼٌجھبلٌب

عطیبت، اًڈوهٌٹػ یب اغ ططس کئے گئے  تحبئف،

کی  چٌسوں کی ًوبئٌسگی کطًے والے کؽی فٌڈ

 ، ریؽے وٍ هٌبؼت ؼوزھے؛طهبئیکبضی کطًبؼ

(u)  تحمیك اوض زوؼطے کبهوں کی چھپبئی اوض اـبعت

 اوض؛ کب اہتوبم کطًب

(v)  پھط وٍ کبم کطًبایؽے زوؼطے السام اٹھبًب اوض ،

رو  ہو یب ًہیں، هٌسضرہ ثبال اذتیبضات کے هطبثك

، ؼیکھٌے اوض تحمیك اوض تسضیػیوًیوضؼٹیوں کی 

کے همبلس حبلل کطًے کے لئے ضطوضی  تسضیػ

 ؛ںہو

رت تک کؽی لبًوى کے هتضبز ًہ ہو، ( 1. )5

ثہ وپوضے لکطاچی ڈویعى کے عالوٍ کو  یوًیوضؼٹی

 :اذتیبض ہوگبؼٌسھ هیں ایؽے عالئمبربت پط زائطٍ 

ؼے لالس کے ثعس، ثفططیکہ، حکوهت یوًیوضؼٹی 

عبم یب ذبق حکن کے شضیعے، زائطٍ اذتیبض کو تجسیل 

 کط ؼکتی ہے۔

اغ ایکٹ کے  الگو ہوًے کے ثعس، اغ ایکٹ کی ( 2)

گٌزبئفوں ؼے هٌؽلک زوؼطے توبم لواًیي کی 

گٌزبئیفیں، رو یوًیوضؼٹی کے زائطٍ اذتیبض هیں ولتی 

 چبًؽلط

CHAPTER-III 

CHANCELLOR 

AND PRO 

CHANCELLOR 

 چبًؽلط

Chancellor 

 

 هعبئٌہ

Visitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چبًؽلطپطو 

Pro-Chancellor 

 

 

 

 

 IV-ثبة

یوًیوضؼٹی کی 

 اتھبضٹیع

CHAPTER-IV 

AUTHORITIES 
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 گی۔وض الگو ہو، وٍ الگو ًہیں ہوں ط

کوئی  هیں ٓاًے واال یوًیوضؼٹی کے زائطٍ اذتیبض ( 3)

حکوهت کی اربظت کے عالوٍ یوًیوضؼٹی  ثھی کبلذ

یب یوًیوضؼٹی ؼے الحبق  گبًہیں کطے  کب الحبق حبلل

 ۔ًہیں ضہے گب

( کے تحت، یوًیوضؼٹی کے زائطٍ 3شیلی زفعہ ) ( 4)

اذتیبض هیں ٓاًے والے توبم کبلیذ ، اغ ایکٹ کے الگو 

 گے۔ں ًیوضؼٹی هیں ضن ہوربئیہوًے ؼے یو

یوًیوضؼٹی توبم لوگوں  چبہے وٍ کؽی ثھی رٌػ، . 6

، اى کے لئے  ںیب ضًگ کے ہو مے، ًؽل، طجهصہت

ہوگی اوض کؽی ثھی ـرك کو یوًیوضؼٹی کے  کھلی

 :ثٌیبز ؼے اًکبض ًہیں کیب ربئے گبؼے ایؽے  هطاعبت

کب یہ هطلت  ثفططیکہ اغ زفعہ ؼے کؽی ثھی ثبت 

عمیسوں هصہجی  اى  ًہیں لیب ربئے گب کہ وٍ ـبگطزوں کو

والی هصہجی تعلین کو   زی ربًے تسضیػکے هطبثك 

ربئے  تسضیػ کیًہیں ضوکے گی، لیکي وٍ اغ ططس 

 ۔کیب ربئے گی، ریؽے طئے

یوًیوضؼٹی یب کبلزع هیں هرتلف کوضؼع هیں ( 1. )7

کی ربئے  هٌسضرہ ططیمے کبض کے هطبثك تسضیػتوبم 

لیکچطظ، ٹیوٹوضلع،  گی اوض اغ هیں ـبهل ہوں گے

ثحج هجبحخے، ؼیویٌبض، هظبہطے، لیجبضٹطیع هیں عولی 

 کبم اوض وضکفبپ اوض ہسایبت کے زوؼطے ططیمے۔

وضؼٹی یب کبلیذ کے کؽی ثیبى کئے گئے یوًی( 2)

کے ططف ؼے  اذتیبضیکب  ایؽی  کوضغ هیں تسضیػ

 کیب گیب ہو۔اًتظبم کیبربئیگب، ریؽے ثیبى 

یوًیوضؼٹی اوض کبلذ هیں تسضیػ کے کوضؼع اوض ( 3)

 ہو۔ایؽے ہوگب، ریؽے ثیبى کیب گیب ًمبة 

ٹی ثیبى کئے گئے ططیمے کے هطبثك یوًیوضؼ( 1. )8

ثعس اغ ، رػ کے ربئے گییوًیي ثٌبئی  کے طلجبء کی

 گب۔کو یوًیي کہب ربئے 

کبم اوض هطاعبت اوض یوًیي ؼے هٌؽلک زوؼطے ( 2)

 ریؽے ثیبى کیب  گیب ہو۔ایؽے ہوں گے،  توبم هعبهالت

 -IIIببة 

OF THE 

UNIVERSITY 

 اتھبضٹیع

Authorities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؼیٌیٹ

Senate 
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 چبوسلز اور پزو چبوسلز

Chapter-III 

CHANCELLOR AND PRO-

CHANCELLOR 

 

 

 کب چبًؽلط ہوگب۔ ؼٌس ھ کب گوضًط یوًیوضؼٹی ( 1. )9

وضؼٹی کے چبًؽلط رت هوروز ہو، یوًی ( 2)

 ۔کبًووکیفي کی لساضت کطے گب

 یوًیوضؼٹی ؼے واؼطہ یب ثالواؼطہچبًؽلط ( 1. )11

یب هؽئلےکی ربًچ پڑتبل  کطا هٌؽلک کؽی هعبهلے

ؼکتب ہے اوض اغ ؼلؽلے هیں ایک یب ایک ؼے ظائس 

ـرك ایؽی ربًچ پڑتبل  کے لئے همطض  کط  ؼکتب 

 ہے۔

بًچ پڑتبل ( کے تحت ر1ؼٌڈیکیٹ کی شیلی زفعہ ) ( 2)

ایؽی ربًچ  کوگب اوض اغ کے هتعلك ًوٹػ زیب ربئے 

 ۔کیب ربئے گبهیں پیؿ  پڑتبل 

هکول ہوًے کے ثعس، چبًؽلط اى کے  ربًچ پڑتبل ( 3)

پٌی ضائے ؼے ؼٌڈیکیٹ کو ٓاگبٍ ًتیزے کے هتعلك ا

گب اوض ؼٌڈیکیٹ کب ضزعول  هعلوم کطًے کے کطے 

ٍ ؼٌڈیکیٹ  کو ایؽے السام لیٌے کب هفوض ثعس چبًؽلط 

کطًے ؼے   کچھ زے ؼکتب ہے یب ایؽے ولت پط ایؽب 

هٌع کط ؼکتب ہے، ریؽے وٍ اغ ؼلؽلے هیں ثیبى 

 کطے۔

( کے تحت چبًؽلط 3رہبں ؼٌڈیکیٹ شیلی زفعہ )( 4)

کے ططف ؼے هفوضٍ پط هٌسضرہ ولت کے زوضاں 

عول کطًے هیں ًبکبم ہوتی ہے تو چبًؽلط، وضبحت یب 

عطضی پط ی گئی ؼٌڈیکیٹ  کے ططف ؼے پیؿ ک

بت ربضی کط ؼکتب ، ایؽی ہسایغوض کطًے کے ثعس 

ًؽلط چب ہے، ریؽے وٍ هٌبؼت ؼوزھے اوض وٍ  وائػ 

ہسایبت پط عولسضٓاهس  کی شهے زاضی ہوگی کہ وٍ ایؽی

 کو یمیٌی ثٌبئے۔

وظیط ثطائے تعلین  یوًیوضؼٹی کب پطو چبًؽلط ( 1. )11

 

 

 

 

 

 

 

ؼیٌیٹ کے اذتیبض 

 اوض شهے زاضیبں
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 :ہوگب

ں ہو رت ایک ؼے ظائس وظیط ثطائے تعلین ثفططیکہ 

 پطوچبًؽلط ہوگب۔ہبئیط ایزوکیفي  کب وظیط گے تو 

رت چبًؽلط غیط حبضط ہوگب یب زوؼطی لوضت ( 2)

پطو  تو اغ ططس عول کطًے ؼے لبلط ہوگب  هیں 

گب اوض اغ لط، چبًؽلط کے اذتیبض اؼتعوبل کطے چبًؽ

 کے کبم ؼطاًزبم زے گب۔

 -IVببة 

 یوویورسٹی کی اتھبرٹیش

Chapter-IV 

AUTHORITIES OF THE 

UNIVERISTY 

 

 :کی اتھبضٹیع ہوں گیهٌسضرہ شیل یوًیوضؼٹی .12

(i)؛ؼیٌیٹ 

(ii)؛ؼٌڈیکیٹ 

(iii)؛اکیڈهک کبئوًؽل 

(iv)؛ثوضڈ ٓاف فیکلٹیع 

(v)؛ثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع 

(vi)  ؛ؼلیکفي ثوضڈ 

(vii)؛ایڈواًؽڈ  اؼٹڈیع ایٌڈ ضیؽطچ ثوضڈ 

(viii)؛ٌبًػ ایٌڈ پالًٌگ کویٹیف 

(ix)؛افیلیئفي کویٹی 

(x)اوض؛ڈؼیپلیي کویٹی 

(xi) لواًیي هیں ثیبى کی  ریؽے  زوؼطی ثبڈیع ایؽی

 ؛ںگئی ہو

 :ؼیٌیٹ هفتول ہوگی ( 1. )13

(i)؛چبًؽلط 

(ii)؛پطوچبًؽلط 

(iii)؛توبم عولساض 

(iv) ؛ؼٌڈیکیٹ کے توبم هیوجط 

(v) کے ؼبتھ یوًیوضؼٹی کے توبم  اهیطیٹػ پطوفیؽطظ

 ؛پطوفیؽط

 

 

 

 

 

 

ؼٌڈیکیٹ کے اذتیبض 

 اوض شهے زاضیبں

Powers and 

duties of the 

Syndicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

(vi)  ،پطوفیؽطظ کے عالوٍ یوًیوضؼٹی کے چبض اؼتبز

کن اظ کن تیي ؼبل ہو، وٍ توبم ؼطوغ کی ري 

کے ططف ؼے هٌترت کئے  یوًیوضؼٹی کے اؼبتصٍ

 ؛گےربئیں 

(vii)؛الحبق ـسٍ کبلیذ کے توبم پطًؽپبل 

(viii)یعٌی، یوًیوضؼٹی  زو ًوبئٌسٍ ـبگطز یوًیٌع کے

کی لسض اوض ایؽے لسض  کب کے اؼٹوڈًٹػ یوًیٌع

 ]''یوًیوضؼٹی اوض یوًیوضؼٹی کبلذ ؼے''[1ططف ؼے 

کے لسض  الحبق ـسٍ کبلیزع کی اؼٹوڈًٹػ یوًیٌع

 ؛ٌترت کئے ربئیں گےه

(ix) ،کب حیسضآثبز حبًوی اوض اعلٰی حبًوی تعلیوی ثوضڈ

 ؛چیئطهیي

(x)ططف ؼے اى هیں ؼے ایک  توبم گطیزوئیٹػ کی

 اوض؛ضرؽٹطڈ گطیزوئیٹ  کو هٌترت کیب ربئیگب

(xi)اًزٌیئطظ اوض اًزیٌئطًگ اوض ٹیکٌبالری هیں  ًبهوض

ططف  زو اـربق کو چبًؽلط کی هبہط  هیں ؼے 

 گب؛ے ؼےًبهعز کیب ربئ

چبًؽلط یب اغ کی غیط هوروزگی هیں، پطو ( 2)

وائػ چبًؽلط، یب زوًوں کی غیط هوروزگی هیں، 

 چبًؽلط ؼیٌیٹ کب چیئطهیي ہوگب۔

ے هوجط، ایکػ ٓافیفو هوجطاى کے عالوٍ ؼیٌیٹ ک( 3)

تیي ؼبل کے لئے عہسٍ ضکھیں گےاوض اگط ایؽے کؽی 

عہسٍ هست ذتن ہوًے ؼے پہلے ذبلی ہوتب ہے  هوجط کب

گی ( تحت   پط کی ربئے 1ی شیلی زفعہ )تو ایؽی آؼبه

ثبلی هست  وجطاى اوض ایؽی ٓاؼبهی پط همطض کئے گئے ه

 ۔تک عہسٍ ضکھ ؼکتے ہیں

چبًؽلط وائیػ  ن زو هطتجہ ؼیٌیٹ ؼبل هیں کن اظ ک( 4)

 کی ططف ؼے چبًؽلط  کے هفوضٍ ؼے طئے کی گئی

 ۔کطے گیتبضیروں پط هیٹٌگ 

ؼیٌیٹ کی هیٹٌگ کب کوضم هوجطاى کے ٹوٹل تعساز ( 5)
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1
 ۱۷کے تحت تطتیجواض الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید  ۷۷۹۳هزطیہ  IXهیں ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  (viii)( کی ـك ۷کی شیلی زفعہ ) ۷۰زفعہ  

 ۔۷۷۹۳روى 
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ثطاثط  ثطاثط ہوگب، رػ کو ایک کی ًؽجت تہبئیکب ایک 

 گٌب ربئیگب۔

یٹ کے یکٹ کی گٌزبئفوں کے هطبثك ؼیٌاغ ا. 14

 :ات ہوں گےاذتیبضشیل هٌسضرہ 

(a)؛لواًیي پط غوضکطًب اوض هٌظوضی زیٌب 

(b)اوض  اؼٹیٹوٌٹ ؼبالًہ ضپوضٹ، اکبئوًٹػ کی ؼبالًہ

ترویٌہ پط غوض کطًب  اوض ًظطحبًی ـسٍ ثزیٹ  ؼبالًہ

 ؛اوض هٌظوضی زیٌب

(c) هیں اتھبضٹیع فوں کے هطبثك اغ ایکٹ کی گٌزبئ

 ؛هیوجط همطض کطًب

(d)  اپٌے اذتیبضات هیں ؼے کوئی ثھی کؽی اذتیبضی

 اوض؛ کطًب اض یب کویٹی  یب شیلی کویٹی حوالےیب عولس

(e) ریؽے لواًیي  ایؽے زوؼطے کبم ؼطاًزبم زیٌب 

 ؛هیں ثیبى کیب گیب ہو

 :ؼٌڈیکیٹ  هفتول ہوگی ( 1. )15

(i) ؛ )چیئطهیي( وائػ چبًؽلط 
1]''(i-a) ؛چبًؽیلطپطو وائیػ''[ 

(ii)  ایک ڈیي چبًؽلط کی ططف ؼے وائػ چبًؽلط کی

 ؼفبضـبت پط همطض کیب ربئے گب۔

(iii)  یوًیوضؼٹی کب ایک پطوفیؽط اوض ایک اؼتبز رو

پطوفیؽط ًب ہو یوًیوضؼٹی کے اؼتبتصٍ کی ططف ؼے 

 هفتطکہ طوض پط هٌترت کیب ربئے گب؛

 (iv) 2]''الحبق ـسٍ  ]''یوًیوضؼٹی کبلذ کب پطًؽپبل اوض

کبلزع کے پطًؽپبلع هیں ؼے ایک کو ایؽے ؼت 

 پطًؽپبلع کی ططف ؼے هٌترت کیب ربئے گب؛

(v) ًبهوض اًزٌیئطظ اوض اًزیٌئطًگ اوض ٹیکٌبالری هیں

هبہط  هیں ؼے  زو اـربق کو چبًؽلط کی ططف 

 ؼےًبهعز کیب ربئے گب؛
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1
ًوهجط  ۱۱کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید ۷۷۹۱هزطیہ  IXکے ثعس ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  (i)( کی ـك ۷هیں شیلی زفعہ ) ۷۵زفعہ  

 ۔۷۷۹۱

2
روى  ۱۷کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید  ۷۷۹۳هزطیہ  IXهیں ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  (iv)( کی ـك ۷کی شیلی زفعہ ) ۷۵زفعہ  

 ۔۷۷۹۳
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(vi) ؛ؼٌسھ حکوهت کے هحکوہ تعلین کب ؼیکطیٹطی 

(vii)ف رؽٹػ یب اغ کے ؼٌسھ ہبئی کوضٹ کب چی

 ؛ہبئی کوضٹ کب ایک رذ  ططف ؼے ًبهعز کیب گیب

(viii)لوثبئی  وثبئی اؼوجلی ؼٌسھ کے تیي هیوجطظ ل

کی ططف ؼے اى هیں ؼے هٌترت  ظاؼوجلی کے هیوجط

 کیئے ربئیں گے؛ اوض

 (ix)  ۔لسض کب یوًیي 

ایکػ ٓافیفو هوجطاى کے عالوٍ ؼٌڈیکیٹ  کب ( 2) 

اوض اگط کؽی هیوجط  ؼبل تک عہسٍ ضکھے گبجط تیي هیو

کے عہسے کی هست ذتن ہوًے ؼے پہلے ذبلی ہو ضہی 

ط کی ( کے تحت پ1ایؽی ٓاؼبهی شیلی زفعہ  ) ہو تو

گی اوض ایؽی ٓاؼبهی پط همطض کئے گئے هوجط ربئے 

 ۔ہیں ثبلی هست کے لئے عہسٍ ضکھ ؼکتے

کی هیٹٌگ کب کوضم کل  هیوجطاى کے  ؼٌڈیکیٹ ( 3)

رػ کی ًؽجت ایک ثطاثط ؼوزھی  ٓازھے ثطاثط ہوگب،

 ۔گیربئے 

کے ایگعیکیوٹو ثبڈی  یؼٌڈیکیٹ یوًیوضؼٹ( 1. )16

کی گٌزبئیفیں اوض لواًیي کے  ہوگی اوض  اغ ایکٹ

هطبثك، یوًیوضؼٹی کے هعبهالت اوض ربئیساز پط عبم 

 ۔گیًظطزاضی ضکھے 

ز هٌسضرہ ثبال اذتیبضات کی عبم حیخیت ؼے تضب( 2)

ں اوض لواًیي کے وفکے عالٍ، اوض اغ ایکٹ کی گٌزبئ

ٹ کو هٌسضرہ شیل اذتیبض حبلل ہوں هطبثك ؼٌڈیکی

 :گے

(a)اوض یوًیوضؼٹی کی  زیٌب ، لجضہ ططیمہ طئے کطًب

 ؛کب اؼتعوبل کطًب اؼٹوپ

(b)  یوًیوضؼٹی کے ططف ؼے کؽی هٌمولہ یب غیط

هٌمولہ ربئیساز هٌتملی یب فطوذت کے شضیعے یب کؽی 

ضکھٌب، ؼٌجھبلٌب، حبلل کطًب یب  زوؼطے هعبهلے هیں

 ؛لیٌب

(c)ٌڈظ ضکھٌب، اًتظبم  یوًیوضؼٹی کے ططف ؼے ف

اوض فٌبًػ اوض پالًٌگ  کطًب اوض اغ پط ضبثطہ ضکھٌب

کے هفوضے ؼے ایؽے فٌڈظ حکوهتی  کویٹی 
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ؼیکیوضٹیع هیں هحفوظ کطًب یب زوؼطے ؼیکیوضٹیع 

 ؛هیں ریؽے ثیبى کیب گیب ہو

(d) ض کطًب ترویٌہ پط غوؼبالًہ اوض ًظطحبًی ـسٍ ثزیٹ

اوض ذطچ  زیٌب  اوض اغ ؼلؽلے هیں ؼیٌیٹ کو  هفوضٍ 

 ؛فٌڈظ کب ذطچ کطًبکی اہن هس هیں ؼے زوؼطے 

(e) احبحے اوض وؼبئل کے ؼبتھ توبم یوًیوضؼٹی کے

 ؛هبلی اذطاربت کی اکبئوًٹػ کے کتبة تطتیت زیٌب

 (f)؛یوًیوضؼٹی کے ططف ؼے ٹھیکے هیں زاذل ہوًب 

(g) ،عوبضتیں اوض زوؼطے احبطے، الئجطیطیع، فطًیچط

ؼبهبى، اوظاض اوض ایؽے زوؼطی یوًیوضؼٹی کو 

 ؛هطلوة اـیبء فطاہن کطًب

(h) تعویط اوض اغ کی ًگھجبًی ضہبئؿ کے لئے ہبلع

کطًے یب ـبگطزوں کے لئے ہبؼٹلع تعویط کطواًے 

اوضطلجبء کی ایؽی ضہبئؿ کے لئے کوئی رگہ هٌترت 

 ؛کطًب

(i) ؛یب اى کب الحبق  ذتن کطًب کبلیزعکو الحبق زیٌب 

(j)یب اى کو  یزع کو اپٌی هطاعبت هیں ـبهل کطًبکبل

 ؛ایؽی هطاعبت ؼے ذبضد کطًب

(k) ؛تسضیؽی ـعجوں کی اًؽپیکفٌع کطاًبکبلیزع اوض 

(l) تسضیؽی، تحمیك، تطلی، اًتظبهیہ، تطثیت اوض اى

ؼے هٌؽلک کؽی زوؼطے همبلس کے لئے آؼبهیبں 

 ؛پیسا کطًب

(m) ؼلیکفي ثوضڈ کی ؼفبضؾ پط یوًیوضؼٹی اؼتبز اوض

ثٌبزی تٌرواٍ پبًچ ؼو ضوپے ؼے ظائس لیٌے والے 

 ؛عہسوں پط هالظهیي همطض کطًب

(n)طبثك اهیطیٹػ  ایؽے ـطائظ اوض ضواثظ کے ه

 ؛، ریؽے ثیبى کیب گیب ہوپطوفیؽطظ همطض کطًب

(o)اؼبتصٍ اوض (عالوٍ وائػ چبًؽلط کے) عولساض ،

زوؼطے هالظهیي کو هٌسضرہ شیل ططیمےکبض کے 

 ؛هطبثك ؼؽپیٌڈ کطًب، ؼعا زیٌب اوض هالظهت ؼے ہٹبًب

(p)هیں اتھبضٹیع کے هطبثك  اغ ایکٹ کی گٌزبئفوں

 ؛هیوجط همطض کطًب

(q) ،طائظ کے ـثیبى کطزٍ چبًؽلط کی هٌظوضی ؼے
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 ؛هطبثك اععاظی ڈگطیبں زیٌب

(r) ؼیٌیٹ کو پیؿ کطًے کے لئے لواًیي کے ڈضافٹػ

 ؛تزویع کطًے

(s) اکیڈهک کبئوًؽل کے ططف ؼے تزویع کئے گئے

ضواثظ پط غوض کطًب اوض هٌظوضی زیٌب یب اکیڈهک 

 ؛ضواثظ ثٌبًب کبئوًؽل کے هفوضے کے ثعس

(t)بهالت کے هتعلك ؼیٌیٹ کو پیؿ یوًیوضؼٹی کے هع

 ؛اوض هٌظوضی کے لئے ؼبالًہ ضپوضٹ تیبض کطًب  بکطً

(u)ططف ؼے کؽی ثھی هعبهلے پط طلت  ؼیٌیٹ کی

 ؛ضپوضٹ پیؿ کطًبهعبهلہے پط کئے گئے 

(v) اغ ایکٹ هیں شکط ًہیں کئے گئے یوًیوضؼٹی ؼے

ریؽے هٌبؼت هٌؽلک هعبهالت کو حل  کطًب، 

 اوض؛ؼوزھے

(w)ثھی اتھبضٹی یب  بضات هیں ؼے کوئیاپٌے اذتی

 ویٹی یب شیلی کویٹی کے حوالے کطًب۔عولساض یب ک

 :اکیڈهک کبئوًؽل هفتول ہوگی. 17

(i) ( ؛چیئطهیيوائیػ چبًؽیلط) 
1]''(i-a)پطو وائػ چبًؽلط؛''[ 

(ii) ؛ڈیٌػ 

(iii) اهیطیٹػ پطوفیؽطظ  ثفوول یوًیوضؼٹی کے

 ؛پطوفیؽطظ

(iv)؛ٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹػ کب چیئطهیي 

(v)اوض [2 الحبق ـسٍ کبلیزع کے توبم پطًؽپبلع

 ؛]یوًیوضؼٹی کبلذ کب پطًؽپبل اوض

(vi) زو ًبهوض اًزٌیئط اوض اًزٌیئطًگ اوض ٹیکٌبالری

یں چبًؽلط کی ططف ؼے ًبهعز کئے ربئ کے هبہط

 ؛گے

(vii)؛هحکوہ تعلین  کب ؼیکطیٹطی ےؼٌسھ حکوهت ک 
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1
 ۱۱کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید ۷۷۹۱هزطیہ  VIIکے ثعس ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  (i)( هیں اغ کی ـك ۷کی شیلی زفعہ )۷۱فعہ ز 

 ۔۷۷۹۱ًوهجط 

2
روى  ۱۷کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضیِد  ۷۷۹۳هزطیہ  IXهیں ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  (v)( هیں ـك ۷کی شیلی زفعہ ) ۷۱فعہ ز 

 ۔۷۷۹۳
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(viii) ؛ضرؽٹطاض 

(ix)اوض؛الئجطیطیي 

(x) ً۔اهتحبًبت   بظن 

ایکػ ٓافیفو هیوجطاى کے عالوٍ اکیڈهک کبئوًؽل  ( 2)

ضکھ ؼکے  گب اوض  کے هیوجط، تیي ؼبل کے لئے عہسٍ 

ذتن ہوًے ؼے  کی هست اگط ایؽے هیوجط کے   عہسٍ

فعہ ہوتب ہے تو ایؽی آؼبهی پط شیلی زذبلی عہسٍ پہلے 

( کے تحت ثھطتی کی ربئیگی اوض اغ ٓاؼبهی پط 1)

کے لئے عہسٍ ضکھ ؼکتب  هیوجط ثبلی هست کیب گیب همطض 

 ہے۔

اکیڈهک کبئوًؽل کی هیٹٌگ کب کوضم کل هوجطاى ( 3)

کی ًؽجت ایک ثطاثط  ثطاثط ہوگب، رػ  تہبئیکے ایک 

 گب۔ئے گٌب رب

اکیڈهک کبئوًؽل یوًیوضؼٹی کی اکیڈهک ( 1. )18

اوض لواًیي  ڈی ہوگی اوض اغ ایکٹ کی گٌزبئفوںثب

، تحمیك اوض اوض ضواثظ کے هطبثك، اغ کے ہسایبت 

اهتحبًبت کے لبثل هعیبض لبئن ضکھٌے اوض یوًیوضؼٹی 

ض فطوغ اوض کبلیزع کی تعلیوی ظًسگی کو ؼٌجھبلٌے او

 ۔زیٌے کے اذتیبض حبلل ہوں گے

تضبز هٌسضرہ ثبال اذتیبضات کی عبم حیخیت ؼے ( 2)

، لواًیي اوض ، اغ ایکٹ کی گٌزبئفوںکے عالوٍ

 اتیڈهک کبئوًؽل کو اذتیبضضواثظ کے هطبثك، اک

 :حبلل ہوں گے

(a)؛تعلیوی هعبهالت پط ؼٌڈیکیٹ  کو هفوضے زیٌب 

(b) ؛، تحمیك اوض اهتحبًبت کطاًبتسضیػ 

(c)  تسضیػ کے کوضؼع اوض  یوًیوضؼٹی کے اهتحبًبت

 ؛هیں طلجبء کی زاذال کطاًب

(e)  اؼٹوڈًٹ ـپػ، اؼکبلطـپػ، هیڈلع اوض اًعبم زیٌے

 ؛کے اًتظبم کطًب

(f) ت اوض ثوضڈ ٓاف اؼٹیڈیع ، تسضیؽی ـعجہ ربفیکلٹییع

ؼبظی کے لئے ؼٌڈیکیٹ  کی  اوض تٌظین کی ثٌبوٹ 

 ؛اؼکیویں تزویع کطًب

(g)  ؼٌڈیکیٹ کے غوض اوض هٌظوضی کے لئے ضواثظ
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 ؛تیبض کطًب

(h)یب ثوضڈ ٓاف اؼٹیڈیع کی  فیکلٹی کی کؽی ثوضڈ

، تسضیػ کے فبضؾ پط، ؼبالًہ ضواثظ تزویع کطًبؼ

ے اوض توبم یوًیوضؼٹی اهتحبًبت ک کوضغ، ًمبة

، ثفططیکہ اگط ٹیؽٹ کے لئے ضہٌوبئی فطاہن کطًب

ایؽے ثوضڈ کی ؼفبضـبت هٌسضرہ تبضید تک حبلل 

ًہیں ہوتی ہے،اکیڈهک کبئوًؽل، ؼٌڈیکیٹ کی 

ضواثظ کو ٓاًے والے هبلی ؼبل هٌظوضی ؼے، ایؽے 

 ؛کے لئے ربضی ضکھٌے کی اربظت  زے ؼکتب ہے

(i) یب ایگعیوٌٌگ ثبڈیع کے زوؼطی یوًیوضؼٹیع

اى کو یوًیوضؼٹی کے یك کطًب تمس ت کیباهتحبً

 ؛ؽلک اهتحبًبت کے ثطاثط زضرہ  زیٌبهٌ

(j)بثك اتھبضٹیع هیں کے هط اغ ایکٹ کی گٌزبئفوں

 ؛هوجطظ همطض کطًب

(k) ریؽے لواًیي هیں  ایؽے زوؼطے کبم ؼطاًزبم زیٌب

 ؛ںثیبى کیئے گئے ہو

ع کی تفکیل، کبم  اوض اذتیبض رػ کے اتھبضٹی. 19

ًہیں ثٌبئی گئی  فیںگٌزبئلئے ایکٹ هیں کچھ ذبق 

گے، ریؽے لواًیي هیں ثیبى ہوں ہوں، وٍ اغ ططس 

 ۔ ںکیئے گئے ہو

 

 

 

، ایؽی اؼٹیٌڈًگ، بً لتبً  فوکوئی ثھی اتھبضٹی، ولت. 21

وٍ  ہے، ریؽباؼپیفل یب ایڈوائیعضی کویٹیبں ثٌب ؼکتی 

کویٹی کے هوجطاى  افطاز کو هٌبؼت ؼوزھے اوض ایؽے

کی حخییت ؼے همطض کط ؼکتی ہے، رو ایؽی اتھبضٹی 

 ۔ںکے هیوجط ًہیں ہو

 

 

 

رہبں ایک هیوجط کؽی اتھبضٹی یب ثبڈی هیں اغ . 21

 لئے هٌترت ایکٹ کے تحت کؽی طئے ـسٍ هست کے

 

 ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ

Director of 

Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 اهتحبًبت کب کٌٹطولط

Controller of 

Examinations 

 

 

 

 ضیعیڈًٹ آڈیٹط

Resident Officer 

 

 

 

 

 

 زوؼطے عولساض

Other Officers 

 

 VI-ثبة

عولساض، اؼبتصوٍ اوض 

یوًیوضؼٹی کے زیگط 

 هالظهیي

CHAPTER-VI 

OFFICERS, 
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رت  گبیب ًبهعز کیب ربئے  گب، همطض کطًب کیب ربئے 

تک اغ کی ـطوعبت کی تبضید ًہیں ثیبى کی ربئے، 

گٌب  ؼےهٌترت، همطضی یب ًبهعزگی والی تبضید  کو اغ

 ربئے گب، ریؽے هعبهلہ ہو۔

 

 

اگط کؽی ـرك کی اہلیت کے هتعلك تکطاض پیسا . 22

ؼے  ے یب وٍ کؽی اتھبضٹی کے هیوجط کی حیخیت ہوتب ہ

ی ضکھتب ہے تو ایؽب هعبهلہ وائػ چبًؽلط، کبم ربض 

کے چیف  ؼت ؼے ؼیٌیئط ڈیي اوض ؼٌسھ ہبئی کوضٹ 

رؽٹػ یب اى کے ططف ؼے ًبهعز کئے گئے ہبئی 

کوضٹ کے رذ پط هفتول کویٹی کے ططف ثھیزب 

 ربئے گب اوض ایؽی کویٹی  کب  فیملہ حتوی ہوگب۔

رہبں ایک اتھبضٹی یب ثبڈی کی ایک هیوجط کب عہسٍ . 23

حکوهت کے تحت کؽی ٓافیػ کے ذتن ہوًے یب ایؽے 

هزبظ والی یب ًبهعز کطًے ہوًے  هیوجط کو هٌترت

تٌظین، ازاضے یب زوؼطی ثبڈی کے ذتن ہوًے یب ایؽی 

یب زوؼطی ثبڈی کے ذتن ہوًے یب ایؽی  تٌظین، ازاضے 

و کبم ؼے ضوکٌے پط، یب کؽی کیب ثبڈی  تٌظین، ازاضے 

تو ایؽی ٓاؼبهی کو  زوؼطی ورہ ؼے  ذبلی ہوتب ہے

گب، ے اغ ططس ایؽے ـطائظ کے هطبثك  پط کیب ربئ

 ہسایت کطے۔ چبًؽلطریؽے 

کوئی   یوًیوضؼٹی کی کؽی اتھبضٹی یب ثبڈی کب. 24

یب ثبڈی هیں آؼبهی کی  السام یب کبضوائی ایؽی اتھبضٹی 

مك کی لوضت هیں کؽی ً ثٌبوٹ  لوضت هیں یب 

 ۔گےں هیں غیط هوحط ًہیں ہو

  

 

رہبں چبًؽلط هطوئي ہے کہ کؽی اتھبضٹی کی ( 1. )25

یب  کبضوائی اغ ایکٹ کی گٌزبئؿ، لواًیي، ضواثظ

ی اتھبضٹی کے اؼجبة لواعس کے هطبثك ًہیں کہ ایؽ

ایؽی ًہ  کیوں  ربًٌے کے لئے طلت کطًے کے ثعس 

تحطیط هیں حکن کے کبضوائی کو ذتن کیب ربئے، 

TEACHERS 

AND OTHER 

EMPLOYEES 

OF THE 

UNIVERSITY 

عولساضوں وغیطٍ 

کبزیگط  یوًیوضؼٹیع 

یب ؼطکبضی زفبتط هیں 

 یب ؼے تجبزلہ

Transfer officers, 

etc. to or from 

other 

Universities or 

Government 

Offices 

وروہبت کب  هولع 

 فطاہن کطًب

Opportunity to 

show cause 

 

 

 

 

 

ؼٌڈیکیٹ کو اپیلیں 

 اوض اغ پط ًظطحبًی

Appeals to and 

review by 

Syndicate 
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 شضیعے، ایؽی کبضوائی کو ضز کطیگب۔

ی گؽتبذی ایک هوجط اذالل بں کؽی اتھبضٹی کبرہ( 2)

کب ؼعایبفتہ ہے، یب شہٌی هطیض ہوگیب ہے یب زوؼطی 

کی حیخیت  اتھبضٹی کے هیوجط  ےلوضت هیں ایؽ

اپٌے کبم ؼطاًزبم زیٌے کے لئے ًباہل ہوگیب ہے کہ 

ایؽے ـرك کو چبًؽلط کے ططف ؼے اتھبضٹی کی 

 هوجطـپ ؼے ہٹبیبربئےگب۔

 V-ببة 

 یوویورسٹی کے عملدار

Chapter-V 

OFFICERS OF THE UNIVERSITY 

 

 :رہ شیل یوًیوضؼٹی  کے عولساض ہوں گےهٌسض . 26

(i)؛وائػ چبًؽلط 
1]''(i-a)  ؛وائػ چبًؽلطو پط''[ 

(ii)؛ڈیٌػ 

(iii)؛تسضیؽی ـعجے کب چیئطهیي 

(iv)؛ضرؽٹطاض 

(v)؛ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ 

(vi)؛کٌٹطولط اهتحبًبت کب 

(vii) ؛ضیعیڈًٹ ٓاڈیٹط 

(viii)اوض؛ الئجطیطیي 

(ix)]  و ضواثظ کے رکے  ق بـراایؽے زوؼطے

 ۔کیئے گئے ہوںهطبثك ثیبى 

چبض وائػ چبًؽلط، چبًؽلط کے ططف ؼے ( 1. )27

ض ضواثظ کے هست کے لئے ایؽے ـطائظ او ؼبل کی

گے، ریؽے چبًؽلط طئے هطبثك همطض کیئے ربئیں 

عہسٍ ضکھے  گب رت تک چبًؽلط کطے اوض وٍ تت تک 

 چبہے۔

غیط  ، یب  وٍذبلی ہوػ چبًؽلط کب عہسٍ  رت وائ ( 2) 

وؼطے یب کؽی ز حبضط ہے یب ثیوبضی کی ورہ  ؼے 

 

 ؼپطایٌوئیفي کی عوط

Age of 

Superannuation 

 

 

 

 

 

 

 

پٌفي، اًفوضًػ، 

پطوویڈًٹ گطیزوئٹی، 

 فٌڈ اوض ثیٌوولیٌٹ فٌڈ

Pension 

insurance 

Gratuity, 

provident Fund 

and Benevolent 

Fund 

 VII-ثبة

 یوًیوضؼٹی فٌڈ

CHAPTER-VII 

UNIVERSITY 

FUND 

 یوًیوضؼٹی فٌڈ

University Fund 

 

 

 

 
                                              

1
 ۔۷۷۹۱ًوهجط  ۱۱کیئے گئے۔ تبضید  کے تحت الفبظ ـبهل ۷۷۹۱هزطیہ  VIIکے ثعس ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  (i)کی ـك  ۱۶زفعہ  
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۔ ٓافػ کے کبم ؼطاًزبم ًہیں زے ؼکتبورہ ؼے اپٌی 

چبًؽلط ایؽے اًتظبم کط ؼکتب ہے ، ریؽے وٍ هٌبؼت 

 ؼوزھے۔

ٓاضگٌبئیعض  وائػ چبًؽلط یوًیوضؼٹی کے هطکعی( 3)

 ۔اوض اکیڈهک افؽط ہوں گے

 :ہوں گےحبلل  کو اذتیبضات چبًؽلط وائػ . 28

(i) ضواثظ اوض ں اوض لواًیيایکٹ کی گٌزبئفواغ،

 ؛ہوًے کو یمیٌی ثٌبًبًبفص کے  لواعس 

(ii) چبًؽلط اوض پطو چبًؽلط کی غیط حبضطی زوًوں

ؼیٌیٹ کی  یوًیوضؼٹی کے کبًووکیفي  اوض هیں 

 ؛هیٹٌگع کی لساضت کطًب

(iii) طی ثبڈیع کی زوؼ اتھبضٹیع یب یوًیوضؼٹی کی

، رػ هیٹٌگع هیں ـبهل ہوًب اوض اغ کی لساضت کطًب

 ؛ًہ ہویب  چیئطهیي ہوکب وٍ 

(iv)  ہٌگبهی لوضتحبل هیں ایؽے السام اٹھبًب، رو یہ

ضطوضی ؼوزھے اوض اغ کے ثعس رتٌب رلس ہو ؼکے، 

اغ اٹھبئے گئے السام کے هتعلك  اغ عولساض، اتھبضٹی 

، رػ کو عبم ثبڈی کو  ضپوضٹ کطًب یب زوؼطی

 اٹھبًے ہو؛ لوضتحبل هیں السام

(v) هبٍ کے هست  ہ، رو چھعبضضی ٓاؼبهیبں پیسا کطًب

 ؛اغ ٓاؼبهیوں پط ثھطتی کطًب اوض  ؼے ظائس  ًہ ہو

(vi)  ٍپبًچ ؼو ضوپے هبہبًہ ؼے ظائس  اثتسائی تٌروا

 تمطضی کطًب؛عہسوں پط والے لیٌے 

(vii) اوض اگط  ربضی کطًبهٌظوض ـسٍ ثزٹ  ؼے ذطچ

 اؼی هیزط ہیڈ ؼے فٌڈظ کوذطچ کی  ضطوضی ہو

 ؛تطتیت زیٌب زوثبضٍ

(viii)ربضی   ایؽی ضلن تیت کے شضیعے زوثبضٍ تط

رو پبًچ ہعاض ضوپے ؼے ظائس ًہ ہو، ایؽے ذطچ  کطًب 

ئے گئے ہو اوض اغ کًہیں  کے لئے رو ثزٹ هیں شکط 

 ؛کطًب هیٹٌگ هیں ضپوضٹ ےوالی آً کو ؼٌڈیکیٹ   کی 

(ix) هٌؽلک یوًیوضؼٹی کے ططف ؼے هلے ہوئے

پط غوض کطًے کے ثعس یوًیوضؼٹی  پیٌلوں کے ًبه

کے توبم اهتحبًبت کے لئے پیپط ؼیٹطغ اوض 

 ٓاڈٹ اوض اکبئوًٹػ

Audit and 

Accounts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -VIIIثبة
کبلزوں کب یوًیوضؼٹی 

 الحبق ہوًبؼے 

CHAPTER-VIII 

AFFILIATION 

OF COLLEGES 

TO UNIVERSITY 

 الحبق

Affiliation 
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 ؛ایگعیویٌطغ همطض کطًب

(x) پیپطظ کی ربًچ پڑتبل، هبضکػ ـیٹػ ثٌبًے  اوض

 ؛کی ًتبئذ کی تیبضی کے اًتظبم کطًباهتحبًبت 

(xi)  یوًیوضؼٹی کے اؼبتصٍ، عولساض اوض زوؼطے

، تحمیك، اهتحبى، اًتظبهیہ یب عولساضوں کو تسضیؽی

حوالے کطًب،  زوؼطی ؼطگطهیبں  کی یوًیوضؼٹی 

 ؛ریؽے وٍ ضطوضی ؼوزھے

(xii) کے هطبثك، ریؽے ثیبى کیئے گئے  ایؽی ـطائظ

ہو، اغ ایکٹ کے تحت اپٌے کوئی ثھی اذتیبض 

ؽی عولساض یب هالظم کے حوالے یوًیوضؼٹی کے ک

 ؛کطًب

(xiii)  ایؽے اذتیبض اؼتعوبل کطًب اوض ایؽے کبم

 ۔ں، ریؽے ثیبى کیئے  گئے ہوؼطاًزبم زیٌب
1] 28-A چبًؽلط، وائػ چبًؽلط ؼے هفوضے ( 1)۔

کے ثعس هیي کیوپػ اوض اضبفی کیوپؽع، اگط کوئی ہو، 

الگ  یب زوؼطی کیوپؽع کے لئے هفتطکہ طوض پط 

الگ ایؽے ـطائظ اوض ایؽے هست کے لئے، رو چبض 

ًہ ہو، ریؽے چبًؽلط طئے کطے، پطو ؼے ظائس ؼبل

 ؛کط ؼکتب ہے وائػ چبًؽلط  همطض

( کے تحت پطووائػ چبًؽلط 1رہبں شیلی زفعہ )( 2)

اغ ایکٹ کے  کیب  گیب ہے۔ وٍ رت تک کچھ همطض

ًؽلط کے ایؽے اذتیبض اؼتعوبل هتضبز ًہ ہو، وائػ چب

گے، یب کیوپػ کطیں گے اوض ایؽے کبم ؼطاًزبم زیں 

تعوبل کطیں ؼلؽلے هیں ایؽے زوؼطے اذتیبض اؼکے 

گے، رػ کے لئے وٍ همطض گے اوض کبم ؼطاًزبم زیں 

 ]''۔اى کو حوالے کطے۔، ریؽے چبًؽلط کیب گیب ہے

ضرؽٹطاض یوًیوضؼٹی کب کل ولتی عولساض ( 1. )29

ہوگب اوض ؼٌڈیکیٹ  کے ططف ؼے همطض کیب ربئے گب۔ 

الگو    فوضاً یکہ پہلے ضرؽٹطاض اغ ایکٹ کے ثفطط

کے ہوًے  کے ثعس چبًؽلط کے ططف وائػ چبًؽلط

 هفوضے ؼے همطض کیب ربئے گب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوضؼع کب اضبفہ

Addition of 

Courses 

 

 

الحبق  ـسٍ تعلیوی 

ازاضوں کے ربًت 

 ؼے ضپوضٹػ

Reports from 

affiliated 

educational 

institutions 

 الحبق کو ذتن کطًب
                                              

1
 ۔۷۷۹۱ًوهجط  ۱۱کے تحت ـبهل کیب گیب۔ تبضید ۷۷۹۱هزطیہ  VIIکو ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  A-28زفعہ  
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ضرؽٹطاض ایؽے ـطائظ اوض ضواثظ کے تحت  ( 2)

همطض کیبربئے گب، ریؽے چبًؽلط طئے کطے اوض تیي 

ؼبل کے لئے عہسٍ ضکھے گب اوض زثبضٍ همطضی کے 

 لئے اہل ہوگب۔

 :ضرؽٹطاض کط ؼکے گب ( 3)

(a)ظیوًیوضؼٹی کی عبم اؼٹوپ اوض تعلیوی ضکبضڈ 

 ؛ؼٌجھبلے گب

(b) کبض کے هطبثك ضرؽٹطڈ  ثیبى کطزٍ ططیمہ

 ؛گطیزوئیٹػ کب ضرؽٹط تطتیت زے گب

(c)کے  کب کے هطبثك اتھبضٹیع ثیبى کطزٍ  ططیمہ

 ؛گبائے وهیوجطظ کب اًتربة کط

(d) کیب  زاضیبں ؼطاًزبم  زے گب، ریؽے ثیبى ایؽی شهہ

 ۔گیب ہو

ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ یوًیوضؼٹی کب کل ولتی ( 1. )31

 ـطائظ  کی ططف ؼے ایؽیض چبًؽلط عولساض ہوگب او

گب، ریؽے وٍ ےضواثظ کے هطبثك همطض کیبربئ و 

 طئے کطے۔

 :ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ کط ؼکے گب (2)

(a) یوًیوضؼٹی کی هلکیت، هبلیبت اوض ؼطهبیہ کبضی 

 ؛کب اًتظبم کطے گب

(b)  کی ؼبالًہ اوض ًظطحبًی  ـسٍ ثزٹ کب  یوًیوضؼٹی

فٌبًػ ایٌڈ  تیبض کطے گب  اوض ایؽے ترویٌہ  ترویٌہ 

یٹ اوض ؼیٌیٹ  کے ؼبهٌے پیؿ پالًٌگ کویٹی، ؼٌڈیک

 ؛کطیں گے

(c)  مبلس ه ثٌبئے گب کہ یوًیوضؼٹی کے فٌڈ  اىیمیٌی

کے لئے وٍ فطاہن  کے لئے اؼتعوبل ہوئے ہیں، ري

 اوض؛ہیںکئے  گئے 

(d) ریؽے ثیبى بم زیٌبزاضیبں ؼطاًزایؽی زوؼطی شهہ ،

 ؛کیب گیب ہو

کل ولتی عولساض  اتھبضٹی  کب   ًبظن اهتحبًبت( 1. )31

ہوگب اوض ؼٌڈیکیٹ کے ططف ؼے ایؽے ـطائظ کے 

تحت همطض کیئے ربئیٌگے، ریؽے وٍ طئے کطے؛ 

ـطوعبت کے ثعس پہال   اً ثفططیکہ اغ ایکٹ کے فوض

With draw of 

affiliation 

 

 

 

الحبق کو ذتن کطًے 

ؼے اًکبض کے ذالف 

 اپیل

Appeal against 

refusal of 

withdrawal of 

affiliation 

 

 

 IX-ثبة

لواًیي، ضواثظ اوض 

 لواعس

CHAPTER-IX 

STATUTES, 

REGULATIONS 

AND RULES 

 لواًیي

Statutes 
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اهتحبًبت کب  کٌٹطولط چبًؽلط کی ططف ؼے وائػ 

 ۔کیب ربئے گبچبًؽلط کی ؼفبضـبت ؼے همطض 

ؼے هٌؽلک توبم ،  اهتحبًبت اهتحبًبت  ًبظن ( 2)

هعبهالت کب شهے زاض ہوگب اوض ایؽی شهہ زاضیبں 

 ہو۔ کی گئی ؼطاًزبم زے گب، ریؽے ثیبى 

یوضؼٹی کب کل ولتی عولساض ضیصیڈًٹ آڈیٹط یوً ( 1. )32

ؼٌڈیکیٹ کی ططف ؼے ایؽی ـطائظ و ہوگب اوض

طے  ضواثظ کے تحت همطض کیب ربئے گب ریؽے وٍ

ـطوعبت کے   کطے؛ ثفططیکہ اغ ایکٹ کے فوضاً 

ثعس پہال ضیعیڈیٹ آڈیٹط چبًؽلط کی ططف ؼے وائػ 

 ۔کیب ربئے گبچبًؽلط کی ؼفبضـبت ؼے همطض 

یوًیوضؼٹی کے اکبئوًٹػ  کی ضیعیڈًٹ ٓاڈیٹط ( 2)

ٹٌگ ؼے هٌؽلک توبم هعبهالت کے شهہ زاض ہوں ٓاڈی

گے ، طاًزبم زیں زاضیبں ؼ گے اوض ایؽی زوؼطی شهہ

 ریؽے ثیبى کیب گیب ہو۔

ائظ اوض ضواثظ اوض اذتیبض اوض هالظهت کے ـط. 33

کے، رو اغ ؼے پہلے  وںزاضیبں ایؽے عولساض شهہ

 ں، وٍ اغ ططس کے ہوں گے، ًہیں کیئے گئے ہوفطاہن 

 ۔ریؽے ثیبى کیبربئے 

 -VIببة 

 عملدار، اسبتذي اور یوویورسٹی کے دیگز مالسمیه

Chapter-VI 

OFFICERS, TEACHERS AND 

EMPLOYEES OF THE UNIVERISTY 

 

 

 

 

(کوئی عولساض، اؼتبز یب یوًیوضؼٹی کب کوئی ۷) .34

زوؼطا هالظم ریؽے چبًؽلط ہسایت کطے، ایؽے 

عطلہ کے لیئے ذسهت ؼطاًزبم زے ؼکتب ہے، 

ریؽے ولتبً فولتبً چبًؽلط طے کطے یب ثڑھبیب ربئے، 

وفبلی یب لوثبئی حکوهت کے کؽی ثھی عہسٍ پط، یب 
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Regulations 
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کؽی همبهی اتھبضٹی،  یب کؽی کبضپوضیفي یب ایؽی 

حکوهت یب پبکؽتبى هیں کؽی یوًیوضؼٹی کے لبئن ـسٍ 

ـطائظ و ضواثظ کے تحت رو  اى ثبڈی ؼیٹ اپ هیں، 

اغ ؼے پہلے یوًیوضؼٹی هیں اغ کو زی ربًے والی 

 ؼے کن ًہ ہوں گی۔

(چبًؽلط یوًیوضؼٹی هیں کؽی ثھی عہسٍ پط ثھطتی ۱)

کط ؼکتب ہے پبکؽتبى هیں هالظهت کطًے والے کؽی 

ب کؽی عولساض، یب اؼتبز یب پبکؽتبى هیں ثھی ـرك ی

ضؼٹی کے هالظم یب کؽی هوروز زوؼطی کؽی یوًیو

ی کے هالظم یب کبضپوضیفي یب وفبلی یب لوکل اتھبضٹ

لوثبئی حکوهت کے ثبڈی ؼیٹ اپ هیں ؼے کؽی کو 

 ثھی ثھطتی کط ؼکتب ہے۔

یوًیوضؼٹی کب کوئی عولساض، اؼتبز یب  زوؼطا کوئی .35

ضیٌک  اغ کب  عہسٍ ضکھٌے واال ہو، هالظم، رو هؽتمل

یب اغ کو ثطططف یب هالظهت  ،ب  ربئے گبکن ًہیں  کی

، رت تک اغ ہیں کیب ربئے گبؼے الظهی طوض ضٹبئط ً

 هوظوںثیبى کطًے کب کو السام لیٌے کے ذالف اؼجبة 

 ۔ربئےزیب ًہ هولع 

ثفططیکہ ایؽے کؽی عولساض، اؼتبز  یب هالظم پط اغ 

وٍ اگط ، ًبفص ًہیں ہوگبثھی  زفعہ کے هطبثك کچھ

کی ی  یب هزبظ اذتیبضہوگب اذاللی گؽتبذی هیں هلوث 

هولعہ  هوظوںثیبى کطًے کب ضائے کے هطبثك اؼجبة  

 ۔ہوگبزیٌے کے ثبوروز وٍ عول کطًے کے الئك ًہیں 

رہبں کؽی عولساض )عالوٍ وائػ چبًؽلط ( 1. )36

ے زوؼطے هالظم کو ؼعا ، اؼتبز یب یوًیوضؼٹی ککے(

زی گئی ہے یب اغ کی هالظهت کے کؽی ثھی ـطائظ 

اوض ضواثظ وائػ چبًؽلط یب کؽی زوؼطی هزبظ 

اتھبضٹی کے ططف ؼے ربضی کئے گئے حکن کے 

شضیعے اغ کے ًممبى هیں تجسیل کیب گیب ہے۔ ایؽے 

۔ حکن کے ذالف ؼٌڈیکیٹ کو اپیل  کط  ؼکتب ہے

ے ططف ؼے ربضی ک ثفططیکہ رہبں حکن ؼٌڈیکیٹ 

کیب گیب ہو، هتبحط ـرك، اپیل کطًے کے ثزبئے  

کے لئے  ؼٌڈیکیٹ کو ایؽے حکن پط ًظطحبًی
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 زضذواؼت کط ؼکتب ہے۔

اؼت ( تحت اپیل یب ًظطحبًی کی زضذو1شیلی زفعہ )( 2)

گی، رو اغ  کو ے وائػ چبًؽلط کے شضیعے زی ربئ

اپٌی ضائے کے ؼبتھ ؼٌڈیکیٹ  کے ؼبهٌے ضکھے گب 

ططف ؼے  ایؽی اپیل یب زضذواؼت ؼٌڈیکیٹ کی اوض

 گی ریؽے وٍ هٌبؼت ؼوزھے۔ًوٹبئی ربئے

عولساض اؼتبز یب زوؼطا کوئی  وئیکب ک یوًیوضؼٹی. 37

 :هالظم هالظهت ؼے ضٹبئط ہوگب

(i) ایؽی تبضید پط، هالظهت کے پچیػ ؼبل هکول

پٌفي یب ضٹبئطهیٌٹ کے زوؼطے  کطًے کے ثعس وٍ 

کے لئے اہل ہوگب، ریؽے هزبظ اذتیبضی ہسایبت  ئسفوا

 ؛ یبکطے 

(ii)کے تحت کوئی  ہسایبت ًہیں زی (1) رہبں شیلی ـك

 گئی ہے، ؼبٹھ ؼبل  عوط پوضی ہوًے پط؛

ؼے هطاز  ظ اتھبضٹی ''هزباغ زفعہ هیں  ''وضبحت: 

ہے همطض کطًے والی اتھبضٹی یب اغ ؼلؽلے هیں 

ططف ؼے  هکول  کطًے والی اتھبضٹی کی همطضی 

کوئی ـرك، رو اغ ثٌبیب گیب ثباذتیبض پط طوض 

عولساض، اؼتبز یب  هٌؽلک کؽی زوؼطے هالظم کی 

 ضیٌک ؼے کن ًہیں ہو۔

هیں اوض ایؽے ـطائظ کے  یوًیوضؼٹی اغ ؼلؽلے. 38

هطبثك ریؽے ثیبى کیب گیب ہو، اغ کے عولساض، اؼبتصٍ 

اوض زوؼطے هالظهیي کو پٌفي ، اًفوضًػ، 

ٹ فٌڈ اوض ثیٌوولیٌٹ فٌڈ ربضی یٹی، پطوویڈًگطیزوئ

 :گیطے ک

کے تحت  ہ عثفططیکہ اگط کوئی پطوویڈًٹ فٌڈ اغ زف

کی   ۷۷۱۵وویڈًٹ فٌڈ ایکٹ، زیب گیب ہے، پط

پط ًبفص  ہوں ایؽے فٌڈ ( XIXکب ایکٹ ۷۷۱۵)فیںگٌزبئ

 گے، ریؽے وٍ گوضًوٌٹ پطوویڈًٹ فٌڈ ہو۔

 

 -VIIببة 

 یوویورسٹی  فىڈ
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UNIVERISTY FUND 

 

وگب رػ کو ایک فٌڈ ہ کب یوًیوضؼٹی( ۷). 39

، رػ هیں یوًیوضؼٹی کے گبیوًیوضؼٹی فٌڈ کہب ربئے 

ططف ؼے فیػ، عطیبت، ٹطؼٹػ، ولیتیں، 

وؼبئل  اًڈوهیٌٹػ، کٌٹطیجیوـٌع، گطاًٹػ اوض زیگط 

 ۔کی ربئیں گیروع  گئی توبم ضلوم  ؼے حبلل کی

هیں ؼے کوئی ثھی ذطچہ یوًیوضؼٹی کے فٌڈظ (۱) 

گب، رت تک اغ کی ازائگی کب ثل  ے ًہیں کیب ربئ

لواًیي کے تحت ضیعیڈًٹ آڈیٹط کی ططف ؼے آڈٹ ًہ 

کیب گیب ہو اوض ازائگی یوًیوضؼٹی کی هٌظوض ـسٍ ثزٹ 

 هیں ـبهل ًہ ہو۔

اغ ططیمے اوض اغ یوًیوضؼٹی کے اکبئوًٹػ ( 1. )41

 ہو۔کیب گیب گے، ریؽے ثیبى  ططس ؼٌجھبلے ربئیں

هٌسضرہ شیل ططیمے کے  یوًیوضؼٹی کے اکبئوًٹػ( 2)

هطبثك اغ ؼلؽلے هیں حکوهت کے ططف ؼے همطض 

ں ایک زفعہ ٓاڈٹ کی ـسٍ ٓاڈیٹط کی ربًت ؼے ؼبل هی

 گی۔ربئے

ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ اوض ضیعیڈًٹ  ٓاڈیٹط کے ططف ( 3)

ہ یوًیوضؼٹی اکبئوًٹػ کب ؼبالً ؼے زؼترظ ـسٍ

بٍ کے اًسض ه ہچھ اؼٹیٹوٌٹ  هبلی ؼبل ذتن ہوًے کے

 گب۔حکوهت  کو پیؿ کیبربئے 

یوًیوضؼٹی کے اکبئوًٹ آڈٹ اعتطاضبت کے ( 4)

ؼبتھ، اگط کوئی ہو اوض حکوهت کے ططف ؼے همطض 

 ـسٍ ٓاڈیٹط اوض ڈائطیکٹط ٓاف  فٌبًػ کے تحفظبت ؼے 

گے بهٌے پیؿ کیئے ربئیں س ؼٌڈیکیٹ کے ؼاغ طط

 ۔کیب گیب ہوریؽے ثیبى 

 -VIIIببة 

 کبلیجشکب یوویورسٹی  سے الحبق ہووب

Chapter-VIII 

AFFILIATION OF COLLEGES TO 

THE UNIVERSTY 
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ذ لکب یوًیوضؼٹی هیں الحبق چبہٌے واال( 1). 41

هطوئي کطًے  کے لئے یوًیوضؼٹی کو زضذواؼت زے 

 کہ :گب 

(a) تحت ہے یب هؽتمل کبلیذ حکوهت کے اًتظبم کے

ًگطاًی کے گوضًٌگ ثبڈی کی  گئی یثٌیبزوں پط ثٌبئ

 ؛تحت  ہے

(b)کبم هبلی وؼبئل ازاضے کو چالًے اوض  کبلیذ کے

 ؛ربضی ضکھٌے کے لئے کبفی ہے

(c) کے پڑھبًے  والے اوض زیگط اؼٹبف کی  کبلیذ

لبثلیت اوض هالظهت کے ـطائظ اوض  ، تعلیویلالحیت

ضواثظ ثیبى کئے گئے کوضؼع ٓاف اؼٹڈیع اوض کبلیذ 

 ؛کی تطثیت کے همبلس  کے لئے هطئوي کطزٍ ہو

(d)] کبلذ کو اپٌے هالظهیي کے کبم اوض ًظن اوض ضجظ

 ؛ہیںلواعس  هٌبؼتکے ؼٌجھبلٌے کے لئے  

(e)اوض اغ کی ضطوضیبت  ںکبلذ کی عوبضت هوظو

 ؛کے هطبثك ثڑی ہے

(f)ثیبى کطزٍ یب  کبلذ کے پبغ ایؽی گٌزبئفیں ہیں 

طلجبء ہے،  ثٌب ؼکتبططیمے کے هطبثك گٌزبئیفیں  

کے ضہبئؿ کے لئے رو اپٌے والسیي یب ؼٌجھبلٌے والے 

اوض اغ  کی ًظطزاضی اوضطجی  ںکے ؼبتھ ًہ ضہتے ہو

 ؛اوض عبم  ثھالئی کے لئے 

(g) طی یطی کی گٌزبئؿ ہے اوض الئجطیکبلذ کو الئجط

 ؛ہیںکی ذسهبت  فطاہن کطتے  

(h)  کو ذبق طوضلیجبضٹطی، هیوظین اوض کبلذ  کبلذ

هیں پڑھبئی ربًے والی کوضؼع کے عولی کبم کے 

 ؛ہیںهطلوثہ زیگط رگہیں لئے 

(i)یب کبلذ کی  کبلذ کے پبغ ایؽی گٌزبئفیں ہیں

زیگط  کے اؼٹبف کے عوبضت هیں پطًؽپبل یبتسضیػ 

ہے یب لطیت  ثٌب ؼکتب هوجطاى کی ضہبئؿ کی گٌزبئؿ 

؛ یب طلجبء کے ضہبئؿ کے لطیت ہو کےایؽی عوبضت 

 اوض

(j) کبلذ یب تعلیوی کبلذ کب الحبق لطیت هیں زوؼطے
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ازاضے کے ططف ؼےاى کے طلجبء کی تعلین  کے 

زبئفوں  گٌ ثٌبئی گئی اوض ًظن و ضجظ کے لئے   فوائس

 ًممبًسٍ ًہیں ہوگب۔کے لئے 

زضذواؼت کے ؼبتھ کبلذ کے ططف ؼے هعیس ( 2)

ایک لؽن ًبهہ ہوگب کہ الحبق ہوًے کے ثعس اًتظبهیہ یب 

کے هتعلك  اؼٹبف هیں کؽی ثھی تجسیلی  ٹیچٌگ 

یوًیوضؼٹی کو پہلے ؼے ثتبیب ربئے گب اوض ٹیچٌگ 

اؼٹبف کے پبغ ایؽی تعلیوی لبثلیت ہوگی، رو کہ ثیبى 

 کی گئی ہو۔

ؼٌڈیکیٹ، افیلیئفي کویٹی کی ؼفبضـبت پط غوض  (3)

کبض کے هطبثك، ریؽے مے کطًے کے ثعس، ایؽے ططی

گی یب اًکبض   زے شکط کیب گیب ہو، الحبق کی هٌظوضی  

 کطے گی۔

ثفططیکہ الحبق ؼےاًکبض ًہیں کیب ربئیگب، تت تک 

کبلذ کو ایؽے فیملے کے ذالف عطضساـت پیؿ 

 کیب ربئیگب۔ کطًے کب هولعہ فطاہن ًہیں

ـبهل  کوضؼع آف اؼٹڈیع  کبلذرہبں الحبق ـسٍ . 42

کطًے کی ذواہؿ کطتب ہے، رػ کے ؼلؽلے هیں اغ 

کہ ا غ ؼلؽلے هیں   کی اربظت زی گئی ہے کے الحبق

ایؽے اضبفے کی اربظت کے لئے یوًیوضؼٹی کو 

اغ ہی ططیمے  ؼےریؽے ، زضذواؼت زی ربئیگی

تھی اوض اغ کو اغ الحبق کے لئے زضذواؼت زی گئی 

 ہی  ططیمے ؼے ًوٹبیب ربئیگب۔

ہط الحبق ـسٍ کبلذ ایؽے ضپوضٹػ، ضٹطًػ ( 1. )43

اوض زیگط هعلوهبت یوًیوضؼٹی کو فطاہن کطیگب رو 

یوًیوضؼٹی کے ططف ؼے کبلذ کی لالحیت هعلوم 

 کطًے کے لئے طلت  کی ربئے۔

کی شیلی  ۴۱یوًیوضؼٹی الحبق ـسٍ کبلذ کی زفعہ ( 2)

( هیں ثتبئے گئے کؽی هعبهلے کے ؼلؽلے 1زفعہ )

هیں ایؽےالسام لیٌے کے لئے کہہ ؼکتی ہے اوض ایؽی 

 هست کے زوضاں ریؽے وٍ هٌبؼت ؼوزھے۔

رہبں کوئی الحبق ـسٍ کبلذ اغ ایکٹ کے تحت .44

کؽی ضطوضیبت کو پوضے کطًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب 
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کؽی ثھی ـطائظ پط عول کطًے هیں ًبکبم  کیالحبق 

ہوتب ہے یب اغ کے هعبهالت کو تعلین کے هفبزات کے 

ذالف حل کطتب ہے، ؼٌڈیکیٹ، هٌسضرہ شیل ططیمے 

کے هطبثك اوض افیلیئفي کویٹی کی ؼفبضؾ پط اوض 

کبلذ کی ضپطییعیٌٹیفي پط غوض کطًے کے ثعس، ثطلطاض 

کؽی ثھی  ضکھ ؼکتی ہے یب ذتن کط ؼکتی ہے توبم یب

 هطاعبت رو الحبق ـسٍ کبلذ کو زئی گئی ہو۔ 

کے تحت الحبق ؼے  ۴۷رہبں کؽی کبلذ کو زفعہ .45

کبلذ کو زی گئی توبم یب  اًکبض کیب گیب ہے یب الحبق ـسٍ 

کوئی ایک هطاعبت ثطلطاض  ضکھی  گئی ہے یب زفعہ 

کے تحت ذتن کی گئی ہے، ایؽے اًکبض کے  ۴۴

کے زوضاں اپیل کط  کو هرموق هست ذالف ؼیٌیٹ 

ؼکتی ہے، ریؽے ثھی هعبهلہ ہو، تطهین یب ذتن کطًے، 

اوض هعبهلہ ایؽے  ططیمے ؼے ًوٹبیب ربئیگب، ریؽے 

ثفططیکہ اپیل کے ؼلؽلے هیں '':'' [1ثیبى کیب گیب ہو۔ 

، رت تک اپیل گبًہیں کیب ربئے  کوئی ثھی حکن ربضی

 ]''۔ربتب۔کطًے  والے کو ؼٌٌے کب هولعہ فطاہن ًہیں کیب 

 

 -IXببة 

 قواویه، ضوابط اور قواعد

Chapter-IX 

STATUES, REGULATIONS AND 

RULES 

 

 

ؼے کؽی  توبم  یب اى هیںلواًیي هٌسضرہ شیل  ( 1. )46

 ایک هعبهلے کے لئے ثٌبئے ربئیں گے:

(a) یوًیوضؼٹی کے عولساض، اؼبتصٍ اوض زیگط هالظهیي

کے پے اؼکیل یب هالظهت کے زیگط ـطائظ اوض 

ضواثظ اوض ایؽے عولساض، اؼبتصٍ اوض هالظهیي کی 

                                              

1
کے تحت  ۷۷۹۵هزطیہ  LVIIهیں آذط هیں آًے والے فل اؼٹبپ کو کولي ؼے تجسیل کیب گیب اوض اغ کے ثعس ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  ۵۵زفعہ  

 ۔۷۷۹۵زؼوجط  ۷۱ـططیہ ثیبى ـبهل کیب گیب۔ تبضید 
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وئٹی، پطوویڈًٹ فٌڈ اوض ، اًفوضًػ ، گطیزپٌفي 

 ؛زیٌب ثیٌیوولیٌٹ  فٌڈ

(b) عولساض اوض اؼبتصٍ کے ؼبتھ  یوًویطؼٹی کے

 ؛اوض ًظن  و ضجظ تچبل چلهالظهیي کی 

(c)اذتیبض اوض شهے زاضیبں اوض اتھبضٹیع کی ثٌبوٹ ،

ایؽی اتھبضٹی هیں اًتربثبت کطواًے اوض اغ  ؼے 

 ؛هٌؽلک هعبهالت

(d)  ؛گطیزوئیٹ کو ضرؽٹط ؼٌجھبلٌبڈضرؽٹط 

(e)  کبلذ کب الحبق اوض الگ کطًب اوض اغ ؼے هٌؽلک

 ؛هعبهالت

(f) کے هطاعبت هیں  تعلیوی ازاضوں کی یوًیوضؼٹی

 ؛زاذلے اوض هطاعبت ؼے ذبضد کطًب

(g)؛، ازاضے، کبلذ اوض اکیڈهک ڈویعًػ کب لیبمفیکلٹیع 

(h)  عولساض، اؼبتصٍ اوض یوًیوضؼٹی کے زیگط هالظهیي

 ؛کے اذتیبض اوض شهے زاضیبضں

(i)؛اهیطیٹػ پطوفیؽط  کی همطضی کے لئے ـطائظ 

(j) پجلک ثبڈیع یب  ـطائظ رػ کے تحت یوًیوضؼٹی

زیگط تٌظیووں ؼے تحمیك اوض ایڈوائعضی ؼطوؼع کے 

 ؛هعبہسوں هیں زاذل ہو ؼکتی ہے لئے 

(k) تسضیػ کی عبم اؼکین ثفوول کوضؼع کی هست اوض

 ؛هضبهیي کے تعساز اوض اهتحبًبت کے لئے پیپطظ

(l)اوض؛ اععاظی ڈگطیبں زیٌب 

(m) هیں ثیبى ہوًے چبہیئیں زیگط هعبهالت رو لواًیي 

 ؛ہوًب ضطوضی ہیں یب ثیبى 

ؼٌڈیکیٹ لواًیي  کے لئے ؼیٌیٹ  کو  تزویع  زی ( 2)

گی، رو تزویع پط غوض  کطًے کے ثعس تطهین ؼے یب 

تطهین کطًے کے عالوٍ  اغ کو لجول کطیگی یب اغ کو 

زوثبضٍ ؼے غوض کطًے  کے لئے ؼٌڈیکیٹ کو واپػ  

 ؛ے گیثھیزے گی یب اغ کو ضز کط 

ثفططیکہ لبًوى کؽی اتھبضٹی کی تفکیل یب اذتیبضات 

تو اغ کی تت تک هٌظوض ی  ہیںپط احطاًساظ ہوتے  

ًہیں زی ربئے  گی رت تک ایؽے اتھبضٹی کو تزویع 

پط  تحطیط ـسٍ ضائے زیٌے کب هولعہ فطاہن ًہیں کیب 
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 ؛ربتب

هیں (a)( کی ـك1ثفططیکہ وٍ ثھی کہ شیلی زفعہ  )

ی ثھی هعبهلے کے ؼلؽلے  هیں هٌسضرہ شیل  کؽ

ؼیٌیٹ کے ططف ؼے هٌظوض کئے گئے لواًیي، تت 

تک هوحط  ًہیں ہوگب، رت تک چبًؽلط کے ططف ؼے 

 ؛هٌظوضی ًہیں زی ربتی

هیں ثیبى  (b)( کی ـك ۷ثفططیکہ یہ کہ شیلی زفعہ )

کطزٍ هعبهالت کے ؼلؽلے هیں لواًیي چبًؽلط کی 

 ططف ؼے تفکیل زیئے ربئیں گے۔

کے هتضبز ًہ ہو، ( 2) تک کچھ شیلی زفعہ  رت( 3)

چبًؽلط پہلے لواًیي ًبفص کطیٌگے، وٍ  تت تک الگو 

ضہیٌگے  رت تک تطهین ًہیں  کی ربتی یب اغ کو 

ؼٌڈیکیٹ کے ططف ؼے ثٌبئے گئے لواًیي ؼے تجسیل 

 ًہیں کیب ربتب۔

لواًیي کے هطبثك، ضواثظ کے تحت  توبم ( 1. )47

 هیں کؽی ثھی ایک هعبهلے  شیل هٌسضرہ هعبهالت یب 

 :گے کے لئے تفکیل زیئے ربئیں 

(a)  ڈگطیع، ڈپلوهبظ اوض یوًیوضؼٹی کے ؼطٹیفکیٹػ

 ؛کے لئے تسضیػ  کے کوضؼع

(b) اوض کبلزع هیں پڑھبئے ربًے کب اًساظ  یوًیوضؼٹی

 ؛اوض ططیمےکبض

(c)اوض وٍ  یوًیوضؼٹی هیں تعلین کے لئے زاذالئیں

ـطائظ رػ کے هطبثك کوضغ هیں زاذال کی اربظت  

زی ربئیگی اوض یوًیوضؼٹی کے اهتحبى  رو ڈگطیع، 

حبلل کطًے کے الئك  ڈپلوهبظ اوض ؼطٹیفکیٹػ

 ؛ثٌبئیٌگے

(d) ؛اهتحبًبت کطواًب 

(e) طلجبء کے ططف ؼے تسضیؽی کوضؼع هیں زاذال

اوض یوًیوضؼٹی کے اهتحبًبت کے لئے فیػ اوض زیگط 

 ؛گیربئے چبضرع ازا کی 

(f)؛اوض ًظن و ضجظ یوًیوضؼٹی کے طلجبء کب چبل چلي 

(g) یوًیوضؼٹی یب کبلیزع کے طلجبء کی ضہبئؿ اوض

ضہبئؿ کی فیػ اوض هیں  کے ہبلع اوضہبؼٹلع ضہبئؿ
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 ؛ع اوض الرٌگع کی هٌظوضیہبؼٹل طلجبء کے

(h)  ڈگطی حبلل کطًے کے لئے ٓاظاز تحمیك کے

 ؛ـطائظ

(i)؛فیلوـپػ، اؼکبلطـپػ، هیڈلع اوض اًعبم زیٌے 

(j)؛زیٌے وظبئف اوض هفت اؼٹوڈًٹ ـپػ 

(k)؛اکیڈهک کبؼٹیوم 

(l)؛طی کب اؼتعوبلیالئجط 

(m) ٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹػ اوض ثوضڈظ ٓاف اؼٹڈیع  کی

 اوض؛ تفکیل

(n)یب لواًیي کے هطبثك  زیگط هعبهالت رو اغ ایکٹ

کیئے ربًے یب ضواثظ کے شضیعے ثیبى  ثیبى ہوًے ہیں

 ہیں۔

اکیڈهک کبئوًؽل ضواثظ تفکیل زی گی اوض ( 2)

ؼٌڈیکیٹ کو پیؿ کطیگی، رو اغ کو تطهین ؼے یب 

ثغیط تطهین کی هٌظوض کطیگی یب اغ کو اکیڈهک 

کے لئے  واپػ  کبئوًؽل کی ربًت  زوثبضٍ غوض کطًے

 ثھیزے گی یب اغ کو ضز کطیگی۔

کوئی اتھبضٹی یب ثبڈی یوًیوضؼٹی اغ ایکٹ، ( 1. )48

زے ؼکتی  لواًیي یب ضواثظ ؼے هٌؽلک لواعس تفکیل 

ہے کہ ریؽے اغ کے هعبهالت کو چال ؼکے اوض اغ 

کی هیٹٌگع کب ولت  اوض رگہ اوض اغ ؼے هٌؽلک 

 هعبهالت حل کط  ؼکے۔

ؼیٌیٹ کے  اتھبضٹی یب ثبڈی، عالوٍ ؼٌڈیکیٹ کؽی( 2)

ـسٍ لواعس هیں تطهین کطًے یب اغ  ربًت ؼے تفکیل 

 :هٌؽوخ کطًے کی ہسایبت کط ؼکتی ہے کے

ایؽی کوئی اتھبضٹی یب ثبڈی ؼٌڈیکیٹ ثفططیکہ  اگط 

ے ہسایبت ؼے هطوئي  ایؽزیئے گئے  کے ططف ؼے 

ًہیں ہو ضہی ہے تو وٍ ؼیٌیٹ کی اپیل کط ؼکتی ہے، 

 فیملہ حتوی ہوگب۔ رػ کب

 -Xببة 

 گىجبشیں عبم 

Chapter-X 

GENERAL PROVISION 
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کؽی ثھی عسالت کو اغ ایکٹ کے تحت کئے . 49

گئے کؽی کبم یب کچھ کطًے کے اضازے کے ذالف 

کؽی کبضوائی، گطاًٹ یب فیملے یب کؽی حکن ربضی 

 کطًے کب اذتیبض ًہیں ہوگب۔

کؽی کبم  ]''اچھی ًیت ؼے''[1اغ ایکٹ کے تحت . 51

یب  یب کچھ کطًے کے اضازے پط حکوهت، یوًیوضؼٹی

کؽی اتھبضٹی ، یب عولساض یب حکوهت یب یوًیوضؼٹی کے 

هالظم یب کؽی ـرك کے ذالف کوئی همسهہ یب  

 لبًوًی کبضوائی ًہیں ہوگی۔

ٍ کے رہبں اغ ایکٹ کے الگو ہوًے کے ثبضٍ  هب .51

هیں فوں پط عولسضٓاهس زوضاں اغ ایکٹ کی کچھ گٌزبئ

کوئی ضکبوٹ پیؿ ٓاتی ہے، چبًؽلط، وائػ چبًؽلط کی 

ؼفبضؾ پط ایؽی ضکبوٹ کو ہٹبًے کے لئے ذبق 

 ہسایبت ربضی  کطؼکتب ہے۔

اًزٌئطًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری یوًیوضؼٹی هہطاى  . 52

 کو هٌؽوخ کیب ربتب ہے۔ ۷۷۱۱آضڈیٌٌػ، 

 

ووٹ: ایکٹ کب مذکوري تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کورٹ میں استعمبل وہیں کیب جب  کے لیئے ہے جو

 سکتب۔
 

                                              

1
 ۔۷۷۹۵زؼوجط  ۷۱کے تحت تطتیجواض الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید  ۷۷۹۵هزطیہ  LVIIهیں ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  ۵۳زفعہ  


