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سىدھ ایکٹ ومبزIVمجزیہ۷۷۱۱
SINDH ACT NO.IV OF 1977
مہزان یوویورسٹی آف اوجىیئزوگ ایىڈ
ٹیکىبالجی ایکٹ۷۷۱۱ ،
THE MEHRAN
UNIVERSITY OF
ENGINEERING AND
TECHNOLOGY ACT, 1977
] ۰۳هئی [۷۷۱۱
ایکٹ رػ کے شضیعے هہطاى اًزٌیئطًگ اوض توہیس )(Preamble
ٹیکٌبالری کی یوًیوضؼٹی لبئن کی ربئے گی۔
ریؽب کہ هہطاى اًزٌیئطًگ اوض ٹیکٌبالری کی
یوًیوضؼٹی لبئن کطًب ضطوضی ہوگیب ہے؛
ثبةI -
اغ کو اغ ططس ثٌب کے ًبفص کیب ربئے گب:
ـطوعبتی
ببة I-
CHAPTER-I
6

PRELIMINARY
شزوعبتی
هرتمط عٌواى اوض
Chapter-I
ـطوعبت
PRELIMINARY
 )1( .1اغ ایکٹ کو هہطاى یوًیوضؼٹی آف and Short title
اًزٌئطًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری ایکٹ ۷۷۱۱ ،کہب commencement
ربئے گب۔
تعطیف
( )2یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔
Definitions
 .2اغ ایکٹ هیں ،رت تک کچھ هفہوم اوض هممس
کے هتضبز ًہ ہو تت تک:
ہے
هطاز
کبئوًؽل“ؼے
(” )aاکیڈهک
یوًیوضؼٹی کی اکیڈهک کبئوًؽل؛
(” )bالحبق ـسٍ کبلذ“ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی
هیں الحبق ـسٍ کبلذ؛
(” )cاتھبضٹی“زفعہ  ۷۱کے تحت ثیبى کی گئی
یوًیوضؼٹی کی اتھبضٹیع هیں ؼے کوئی
اتھبضٹی؛
(” )dچبًؽلط“ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کب
چبًؽلط؛
(” )eکبلذ“ ؼے هطاز ہے ایک کبلذ رػ هیں
ـبهل ہو وٍ ازاضٍ ،رػ هیں اًزٌئیطًگ ،
ٹیکٌبالری اوض ایؽے زوؼطے هٌؽلک
هضبهیي کے کوضؼع کی تسضیػ یب پطیکٹیکل
ٹطیٌٌگ کے اًتظبم ہو ،ریؽب ثیبى کیب گیب ہو؛
(” )fڈیي“ ؼے هطاز ہے فیکلٹی کب ہیڈ؛
(” )gفیکلٹی“ ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کب
تسضیؽی عولہ؛
(” )hحکوهت“ ؼے هطاز ہے ؼٌسھ حکوهت ؛
(” )iعولساض“ ؼے هطاز ہے زفعہ  ۱۶هیں
هٌسضرہ شیل یوًیوضؼٹی کے عولساضوں هیں
ؼے کوئی ثھی عولساض؛
(” )jثیبى کئے گئے“ ؼے هطاز ہے لواًیي،
ضواثظ اوض لواعس کے هطبثك ثیبى کئے
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()k
( )l

( )m

()n
()o
()p
()q
()r
()s

( )t

گئے؛
”پطًؽپبل“ ؼے هطاز ہے کبلذ کب ہیڈ؛
”پطو چبًؽلط“ ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کب
پطو چبًؽلط؛
''(II) ]1پطو وائػ چبًؽلط'' ؼے هطاز
یوًیوضؼٹی کب پطو وائػ چبًؽلط؛
”ضرؽٹطڈ گطیزوئیٹ“ ؼے هطاز ہے
یوًیوضؼٹی کب ایک گطیزوئیٹ رػ کب ًبم اغ
هممس کے لئے ضکھے گئے ضرؽٹطهیں زاذل
ہو اوض رػ هیں ـبهل ہے کؽی تمسیك ـسٍ
ثبةII-
یوًیوضؼٹی کب اغ ایکٹ کے تحت ثیبى کئے
یوًیوضؼٹی
گئے کؽی ثھی هضووى هیں اوض رو لوثہ
ؼٌسھ کب ضہبئفی ہو عالوٍ اغ کے کطاچی CHAPTER-II
THE
ڈویخطى کے ،اوض رػ کب ًبم هٌسضرہ ضرؽٹط
UNIVERSITY
هیں زاذل ہو؛
”ضواثظ“ؼے هطاز ہے اغ ایکٹ کے تحت
ثٌبئے گئے ضواثظ؛
”لواعس“ ؼے هطاز ہے اغ ایکٹ کے تحت ہیئت
Incorporation
ثٌبئے گئے ضواثظ؛
”ؼیٌیٹ“ ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کی
ؼیٌیٹ؛
”لبًوى“ ؼے هطاز ہے اغ ایکٹ کے تحت
ثٌبئے گئے لبًوى؛
”ؼٌڈیکیٹ“ ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کی
ؼٌڈیکیٹ؛
”اؼتبز“ ؼے هطاز ہے ایک ـرك رو
یوًیوضؼٹی یب کبلذ هیں کؽی شکط کئے گئے
کوضغ یب کوضؼع هیں تعلین زےضہب ہو اوض
رػ هیں ـبهل ہے وٍ ـرك رؽے ضواثظ
هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
”ٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹ“ ؼے هطاز ہے

1زفعہ  ۰کی شیلی زفعہ ( )۷کو ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  IXهزطیہ  ۷۷۹۳کے تحت تجسیل کیب گیب۔ تبضید  ۱۷روى ۷۷۹۳۔
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یوًیوضؼٹی کے ططف ؼے لبئن کیب گیب اوض
ؼٌجھبال کیب گیب یب تمسیك کیب گیب تسضیؽی
ـعجہ؛
(” )uیوًیوضؼٹی“ ؼے هطاز ہے اغ ایکٹ کے
تحت لبئن ـسٍ هہطاى یوًیوضؼٹی آف
اًزٌیئطًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری؛
(” )vوائػ چبًؽلط“ؼے هطاز ہے یوًیوضؼٹی کب
وائػ چبًؽلط
ببة II-
یوویورسٹی
Chapter-II
THE UNIVERISTY
 )1('']1 .3ایک یوًیوضؼٹی ہوگی ،رػ کو هہطاى
یوًیوضؼٹی ٓاف اًزٌیئطًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری،
ربهفوضو کہب ربئے گب۔
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۔''۔[
( )2یوًیوضؼٹی چبًؽلط ،پطو چبًؽلط ،توبم عولساض،
یوًیوضؼٹی کے توبم اؼبتصٍ اوض اتھبضٹیع کے زوؼطے
هوجطاى پط هفتول ہوگی۔
( )3یوًیوضؼٹی ثبڈی کبضپوضیٹ ہوگی ،رػ کو حمیمی
واضحی اوض عبم هہط ہوگی ،رو هٌسضرہ شیل ًبم ؼے
کیػ کط ؼکتی ہے اوض اغ پط کیػ ہو ؼکتب ہے۔
( )۴یوًیوضؼٹی زوًوں الؽبم کی هٌمولہ اوض غیط
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
اذتیبض
Powers of the
University

1زفعہ  ۱هیں ـك ) (IIکے ثعس ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  VIIهزطیہ  ۷۷۹۱کے تحت ًئی ـك ـبهل کی گئی۔ تبضید ً ۱۱وهجط ۷۷۹۱۔
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کے

( )۵توبم حبلل کئے گئے یب لجضہ کئے گئے ربئیساز
اوض حبلل کئے گئے توبم حموق اوض کطاچی
یوًیوضؼٹی هیں ـبهل توبم احبحے ،ؼبثمہ ایي ای ڈی
اًزٌیئطًگ کبلیذ هیں ثٌبئے گئے اضبفی کیوپػ کے
ؼلؽلے هیں شکط کی گئی یوًیوضؼٹی هیں ـبهل
ہوربئیگے ،اغ ایکٹ کے الگو ہوًے ؼے یوًیوضؼٹی
کے ططف هٌتمل ہوربئیگے۔
( )۶هٌسضرہ ثبال کبلذ هیں ذسهبت ؼطاًزبم زیٌےوالے
توبم هالظم ثفوول ؼٌسھ یوًیوضؼٹی کے اؼبتصٍ اوض
عولساضوں کے ،اغ ایکٹ کے فوضی طوض الگو ہوًے
ؼے پہلے یوًیوضؼٹی کے هالظهت کے ططف هٌتمل
ہوربئیں گے اوض ایؽے ـطائظ اوض ضواثظ کے هطبثك
ریؽے یوًیوضؼٹی طئے کطے۔
ثفططیکہ ایؽے ـطائظ اوض ضواثظ یوًیوضؼٹی کے
ططف هٌتمل ہوًے ؼے پہلے هالظهیي کو هلٌے والی
ؼہولتوں ؼے کن فبئسٍ ًہیں ہوگب۔
 .4یوًیوضؼٹی کو هٌسضرہ شیل اذتیبض حبلل ہوں گے:
)(aاًزٌیئطًگ اوض ٹیکٌبالری اوض ایؽے زوؼطے
هٌؽلک هضبهیي هیں تعلین اوض تحمیك فطاہن کطًے اوض
تطلی اوض هعلوهبت کی فطاہوی ،ریؽے ثیبى کیب گیب
ہو؛
) (bیوًیوضؼٹی اوض کبلیزع هیں پڑھبئے ربًے والے
کوضؼع ٓاف اؼٹڈیع ثیبى کطًے؛
)(cاهتحبى هٌعمس کطًے اوض ڈگطیبں ،ڈپلوهبظ،
ؼطٹیفکیٹػ اوض زوؼطے اکیڈهک ڈؼٹٌکفٌع ایؽے
لوگوں کو ثیبى کئے گئے ـطائظ کے هطبثك زیٌے ،وٍ
اغ همبلس کے لئے زاذل ہوئے اوض رو اغ هممس
کے لئے زاذل ہوئے اوض رػ ًے اغ کے اهتحبى
پبغ کئے ہو۔
)(dشکط کئے گئے ططیمیکبض کے هطبثك ري لوگوں
کی چبًؽلط هٌظوضی زے اى کو اععاظی ڈگطیبں یب یوًیوضؼٹی کے زائطٍ
اذتیبض
زوؼطی اکیڈهک ڈؼٹٌکفٌع زیٌب؛
Jurisdiction
)(eایؽے لوگوں کو ڈگطیبں زیٌب رٌہوں ًے ثیبى کئے of
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گئے ـطائظ کے هطبثك ٓاظازاًہ تحمیك کی ہو؛
)(fایؽے اـربق کو هرموق کوضغ پڑھبًب یب
تطثیت زیٌب رو یوًیوضؼٹی کے ـبگطز ًہ ہوں اوض اى
کو ؼطٹیفکیٹػ اوض ڈپلوهبظ زیٌب؛
) (gکبلیزع کو هٌسضرہ شیل ططیمیکبض کے هطبثك
الحبق یب الگ کطًب؛
)(hهٌسضرہ شیل ططیمیکبض کے هطبثك کبلیزع کو
هطاعبت هیں ـبهل کطًب یب اغ کو ایؽی هطاعبت ذتن
کطًب؛
)(iالحبق ـسٍ یب الحبق ہوًے کی ذواہؿ ضکھٌے والے
کبلیزع کی ربًچ کطًب؛
)(hزوؼطی یوًیوضؼٹیع یب ؼیکھٌے کے هطکع پط پبغ
کئے گئے اهتحبًبت یب تسضیػ کب عطلہ لجول کطًب یب
ایؽی هٌظوضی کو ضز کطًب؛
)(kزوؼطی یوًیوضؼٹیع یب پجلک اتھبضٹیع ؼے ایؽے
ططیمے اوض ایؽے همبلس کے لئے تعبوى کطًب ،ریؽے
وٍ طئے کطے؛
)(lتسضیػ ،تحمیك ،اًتظبهیہ ،تطثیت اوض ایؽے زوؼطے
همبلس ؼے هٌؽلک ٓاؼبهیبں پیسا کطًب اوض اغ ٓاؼبهیوں
پط لوگ همطض کطًب؛
) (mکؽی الحبق ـسٍ کبلذ کی اؼتبز یب ایؽے کؽی
زوؼطے ـرك کو یوًیوضؼٹی کے اؼتبز کے طوض پط
پہچبى زیٌب؛
)(nهٌسضرہ ططیمیکبض کے هطبثك فیلوـپػ،
اؼکبلطـپػ ثطؼطیع ،هیڈلع اوض اًعبم هٌعمس کطًب اوض
زیٌب؛
)(oتسضیػ اوض تحمیك کی تطلی کے لئے ٹیچٌگ
ڈپبضٹوٌٹ ،کبلیزع ،فیکلٹیع  ،ازاضے ،ؼیٌٹطظ ٓاف
ایکؽیلٌػ ،هیوظیوع اوض زوؼطے ؼیکھٌے کے هطکع
لبئن کطًب اوض اى کی هطهت،زیکھ ثھبل اوض چالًے کے
لئے ایؽے اًتظبم کطًب ،ریؽے وٍ طئے کطے؛
)(pیوًیوضؼٹی اوض کبلذ کی ـبگطزوں کی ضہبئؿ کب
ضبثطہ ضکھٌب ،ضہبئؿ کے ہبلػ لبئن کطًب اوض ؼٌجھبلٌب
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ثبةIII-
چبًؽلط اوض پطو

اوض ـبگطزوں کی ہبؼٹلع اوض الرٌگ کے لئے کؽی
رگہ کی هٌظوضی زیٌب؛
) (qیوًیوضؼٹی اوض کبلیزع کی ـبگطزوں کی ًظن و
ضجظ پط ًظطزاضی کطًب اوض ضبثطہ ضکھٌب اوض ایؽے
ـبگطزوں کی ایکؽٹطاکیوضیکولط اوض ضیکطیفٌل
ؼطگطهیوں کو فطوغ زیٌے کے لئے اًتظبم کطًب؛
)(rاغ کے ذالف اًتظبهی کبضوائی کطًے ،اوض
ـبگطزوں پط هٌسضرہ ططیمے کے هطبثك رطهبًہ لگبًب؛
) (sایؽی فیػ اوض زوؼطی ازائیگیبں لگبًب اوض ولول
کطًب ،ریؽے وٍ طے کطے؛
)(tیوًیوضؼٹی کو اپٌی ربئیساز ،هٌتمل کی گئی ربئیساز
اوض گطاًٹػ ،ولیتیں ،ٹطؼٹ ،تحبئف ،عطیبت،
اًڈوهٌٹػ اوض زوؼطےچٌسےحبلل کطًے اوض
ؼٌجھبلٌب ،اوض ایؽی هلکیت ،گطاًٹػ ،ولیتیں ،ٹطؼٹػ،
تحبئف ،عطیبت ،اًڈوهٌٹػ یب اغ ططس کئے گئے
چٌسوں کی ًوبئٌسگی کطًے والے کؽی فٌڈ کی
ؼطهبئیکبضی کطًب ،ریؽے وٍ هٌبؼت ؼوزھے؛
) (uتحمیك اوض زوؼطے کبهوں کی چھپبئی اوض اـبعت
کب اہتوبم کطًب؛ اوض
) (vایؽے زوؼطے السام اٹھبًب اوض کبم کطًب ،پھط وٍ
هٌسضرہ ثبال اذتیبضات کے هطبثك ہو یب ًہیں ،رو
یوًیوضؼٹیوں کی تسضیػ ،ؼیکھٌے اوض تحمیك اوض
تسضیػ کے همبلس حبلل کطًے کے لئے ضطوضی
ہوں؛
 )1( .5رت تک کؽی لبًوى کے هتضبز ًہ ہو،
یوًیوضؼٹی کو کطاچی ڈویعى کے عالوٍ پوضے لوثہ
ؼٌسھ هیں ایؽے عالئمبربت پط زائطٍ اذتیبض ہوگب:
ثفططیکہ ،حکوهت یوًیوضؼٹی ؼے لالس کے ثعس،
عبم یب ذبق حکن کے شضیعے ،زائطٍ اذتیبض کو تجسیل
کط ؼکتی ہے۔
( )2اغ ایکٹ کے الگو ہوًے کے ثعس ،اغ ایکٹ کی
گٌزبئفوں ؼے هٌؽلک زوؼطے توبم لواًیي کی
گٌزبئیفیں ،رو یوًیوضؼٹی کے زائطٍ اذتیبض هیں ولتی
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ثبةIV-
یوًیوضؼٹی کی
اتھبضٹیع
CHAPTER-IV
AUTHORITIES

OF THE
طوض الگو ہو ،وٍ الگو ًہیں ہوں گی۔
( )3یوًیوضؼٹی کے زائطٍ اذتیبض هیں ٓاًے واال کوئی UNIVERSITY
ثھی کبلذ حکوهت کی اربظت کے عالوٍ یوًیوضؼٹی اتھبضٹیع
کب الحبق حبلل ًہیں کطے گب یب یوًیوضؼٹی ؼے الحبق Authorities
ًہیں ضہے گب۔
( )4شیلی زفعہ ( )3کے تحت ،یوًیوضؼٹی کے زائطٍ
اذتیبض هیں ٓاًے والے توبم کبلیذ  ،اغ ایکٹ کے الگو
ہوًے ؼے یوًیوضؼٹی هیں ضن ہوربئیں گے۔
 .6یوًیوضؼٹی توبم لوگوں چبہے وٍ کؽی ثھی رٌػ،
هصہتً ،ؽل ،طجمے یب ضًگ کے ہوں ،اى کے لئے
کھلی ہوگی اوض کؽی ثھی ـرك کو یوًیوضؼٹی کے
هطاعبت ؼے ایؽے ثٌیبز ؼے اًکبض ًہیں کیب ربئے گب:
ثفططیکہ اغ زفعہ ؼے کؽی ثھی ثبت کب یہ هطلت
ًہیں لیب ربئے گب کہ وٍ ـبگطزوں کو اى هصہجی عمیسوں
کے هطبثك تسضیػ زی ربًے والی هصہجی تعلین کو ؼیٌیٹ
ًہیں ضوکے گی ،لیکي وٍ اغ ططس تسضیػ کی ربئے Senate
گی ،ریؽے طئے کیب ربئے۔
 )1( .7یوًیوضؼٹی یب کبلزع هیں هرتلف کوضؼع هیں
توبم تسضیػ هٌسضرہ ططیمے کبض کے هطبثك کی ربئے
گی اوض اغ هیں ـبهل ہوں گے لیکچطظ ،ٹیوٹوضلع،
ثحج هجبحخے ،ؼیویٌبض ،هظبہطے ،لیجبضٹطیع هیں عولی
کبم اوض وضکفبپ اوض ہسایبت کے زوؼطے ططیمے۔
( )2یوًیوضؼٹی یب کبلیذ کے کؽی ثیبى کئے گئے
کوضغ هیں تسضیػ کب ایؽی اذتیبضی کے ططف ؼے
اًتظبم کیبربئیگب ،ریؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
( )3یوًیوضؼٹی اوض کبلذ هیں تسضیػ کے کوضؼع اوض
ًمبة ایؽے ہوگب ،ریؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
 )1( .8ثیبى کئے گئے ططیمے کے هطبثك یوًیوضؼٹی
کے طلجبء کی یوًیي ثٌبئی ربئے گی ،رػ کے ثعس اغ
کو یوًیي کہب ربئے گب۔
( )2کبم اوض هطاعبت اوض یوًیي ؼے هٌؽلک زوؼطے
توبم هعبهالت ایؽے ہوں گے ،ریؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
ببة III-
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چبوسلز اور پزو چبوسلز
Chapter-III
CHANCELLOR AND PROCHANCELLOR
 )1( .9ؼٌس ھ کب گوضًط یوًیوضؼٹی کب چبًؽلط ہوگب۔
( )2چبًؽلط رت هوروز ہو ،یوًیوضؼٹی کے
کبًووکیفي کی لساضت کطے گب۔
 )1( .11چبًؽلط یوًیوضؼٹی ؼے واؼطہ یب ثالواؼطہ
هٌؽلک کؽی هعبهلےیب هؽئلےکی ربًچ پڑتبل کطا
ؼکتب ہے اوض اغ ؼلؽلے هیں ایک یب ایک ؼے ظائس
ـرك ایؽی ربًچ پڑتبل کے لئے همطض کط ؼکتب
ہے۔
( )2ؼٌڈیکیٹ کی شیلی زفعہ ( )1کے تحت ربًچ پڑتبل
کے هتعلك ًوٹػ زیب ربئے گب اوض اغ کو ایؽی ربًچ
پڑتبل هیں پیؿ کیب ربئے گب۔
( )3ربًچ پڑتبل هکول ہوًے کے ثعس ،چبًؽلط اى کے
ًتیزے کے هتعلك اپٌی ضائے ؼے ؼٌڈیکیٹ کو ٓاگبٍ
کطے گب اوض ؼٌڈیکیٹ کب ضزعول هعلوم کطًے کے
ثعس چبًؽلط ؼٌڈیکیٹ کو ایؽے السام لیٌے کب هفوضٍ
زے ؼکتب ہے یب ایؽے ولت پط ایؽب کچھ کطًے ؼے
هٌع کط ؼکتب ہے ،ریؽے وٍ اغ ؼلؽلے هیں ثیبى
کطے۔
( )4رہبں ؼٌڈیکیٹ شیلی زفعہ ( )3کے تحت چبًؽلط
کے ططف ؼے هفوضٍ پط هٌسضرہ ولت کے زوضاں
عول کطًے هیں ًبکبم ہوتی ہے تو چبًؽلط ،وضبحت یب
ؼٌڈیکیٹ کے ططف ؼے پیؿ کی گئی عطضی پط
غوض کطًے کے ثعس  ،ایؽی ہسایبت ربضی کط ؼکتب
ہے ،ریؽے وٍ هٌبؼت ؼوزھے اوض وٍ وائػ چبًؽلط
کی شهے زاضی ہوگی کہ وٍ ایؽی ہسایبت پط عولسض ٓاهس
کو یمیٌی ثٌبئے۔
 )1( .11وظیط ثطائے تعلین یوًیوضؼٹی کب پطو چبًؽلط
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ؼیٌیٹ کے اذتیبض
اوض شهے زاضیبں
Powers
and
duties of the
Senate

ؼٌڈیکیٹ
Syndicate

ہوگب:
ثفططیکہ رت ایک ؼے ظائس وظیط ثطائے تعلین ہوں
گے تو ہبئیط ایزوکیفي کب وظیط پطوچبًؽلط ہوگب۔
( )2رت چبًؽلط غیط حبضط ہوگب یب زوؼطی لوضت
هیں اغ ططس عول کطًے ؼے لبلط ہوگب تو پطو
چبًؽلط ،چبًؽلط کے اذتیبض اؼتعوبل کطے گب اوض اغ
کے کبم ؼطاًزبم زے گب۔
ببة IV-
یوویورسٹی کی اتھبرٹیش
Chapter-IV
AUTHORITIES OF THE
UNIVERISTY
.12هٌسضرہ شیل یوًیوضؼٹی کی اتھبضٹیع ہوں گی:
)(iؼیٌیٹ؛
)(iiؼٌڈیکیٹ؛
)(iiiاکیڈهک کبئوًؽل؛
)(ivثوضڈ ٓاف فیکلٹیع؛
)(vثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع؛
) (viؼلیکفي ثوضڈ ؛
)(viiایڈواًؽڈ اؼٹڈیع ایٌڈ ضیؽطچ ثوضڈ؛
)(viiiفٌبًػ ایٌڈ پالًٌگ کویٹی؛
)(ixافیلیئفي کویٹی؛
)(xڈؼیپلیي کویٹی؛اوض
) (xiایؽی زوؼطی ثبڈیع ریؽے لواًیي هیں ثیبى کی
گئی ہوں؛
 )1( .13ؼیٌیٹ هفتول ہوگی:
)(iچبًؽلط؛
)(iiپطوچبًؽلط؛
)(iiiتوبم عولساض؛
) (ivؼٌڈیکیٹ کے توبم هیوجط؛
)(vاهیطیٹػ پطوفیؽطظ کے ؼبتھ یوًیوضؼٹی کے توبم
پطوفیؽط؛
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ؼٌڈیکیٹ کے اذتیبض
اوض شهے زاضیبں
Powers
and
duties of the
Syndicate

) (viپطوفیؽطظ کے عالوٍ یوًیوضؼٹی کے چبض اؼتبز،
ري کی ؼطوغ کن اظ کن تیي ؼبل ہو ،وٍ توبم
یوًیوضؼٹی کے اؼبتصٍ کے ططف ؼے هٌترت کئے
ربئیں گے؛
)(viiالحبق ـسٍ کبلیذ کے توبم پطًؽپبل؛
)(viiiـبگطز یوًیٌع کے زو ًوبئٌسٍ یعٌی ،یوًیوضؼٹی
کے اؼٹوڈًٹػ یوًیٌع کب لسض اوض ایؽے لسض کی
ططف ؼے '']1یوًیوضؼٹی اوض یوًیوضؼٹی کبلذ ؼے''[
الحبق ـسٍ کبلیزع کی اؼٹوڈًٹػ یوًیٌع کے لسض
هٌترت کئے ربئیں گے؛
)(ixحبًوی اوض اعلیٰ حبًوی تعلیوی ثوضڈ ،حیسضآثبز کب
چیئطهیي؛
)(xتوبم گطیزوئیٹػ کی ططف ؼے اى هیں ؼے ایک
ضرؽٹطڈ گطیزوئیٹ کو هٌترت کیب ربئیگب؛اوض
)ً(xiبهوض اًزٌیئطظ اوض اًزیٌئطًگ اوض ٹیکٌبالری هیں
هبہط هیں ؼے زو اـربق کو چبًؽلط کی ططف
ؼےًبهعز کیب ربئے گب؛
( )2چبًؽلط یب اغ کی غیط هوروزگی هیں ،پطو
چبًؽلط ،یب زوًوں کی غیط هوروزگی هیں ،وائػ اکیڈهک کبئوًؽل
Academic
چبًؽلط ؼیٌیٹ کب چیئطهیي ہوگب۔
( )3ایکػ ٓافیفو هوجطاى کے عالوٍ ؼیٌیٹ کے هوجطCouncil ،
تیي ؼبل کے لئے عہسٍ ضکھیں گےاوض اگط ایؽے کؽی
هوجط کب عہسٍ هست ذتن ہوًے ؼے پہلے ذبلی ہوتب ہے
تو ایؽی آؼبهی شیلی زفعہ ( )1تحت پط کی ربئے گی
اوض ایؽی ٓاؼبهی پط همطض کئے گئے هوجطاى ثبلی هست
تک عہسٍ ضکھ ؼکتے ہیں۔
( )4ؼیٌیٹ ؼبل هیں کن اظ کن زو هطتجہ وائیػ چبًؽلط
کی ططف ؼے چبًؽلط کے هفوضٍ ؼے طئے کی گئی
تبضیروں پط هیٹٌگ کطے گی۔
( )5ؼیٌیٹ کی هیٹٌگ کب کوضم هوجطاى کے ٹوٹل تعساز
1زفعہ  ۷۰کی شیلی زفعہ ( )۷کی ـك ) (viiiهیں ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  IXهزطیہ  ۷۷۹۳کے تحت تطتیجواض الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید ۱۷
روى ۷۷۹۳۔
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کب ایک تہبئی ثطاثط ہوگب ،رػ کو ایک کی ًؽجت ثطاثط
گٌب ربئیگب۔
 .14اغ ایکٹ کی گٌزبئفوں کے هطبثك ؼیٌیٹ کے
هٌسضرہ شیل اذتیبضات ہوں گے:
)(aلواًیي پط غوضکطًب اوض هٌظوضی زیٌب؛
)(bؼبالًہ ضپوضٹ ،اکبئوًٹػ کی ؼبالًہ اؼٹیٹوٌٹ اوض
ؼبالًہ اوض ًظطحبًی ـسٍ ثزیٹ ترویٌہ پط غوض کطًب
اوض هٌظوضی زیٌب؛
) (cاغ ایکٹ کی گٌزبئفوں کے هطبثك اتھبضٹیع هیں
هیوجط همطض کطًب؛
) (dاپٌے اذتیبضات هیں ؼے کوئی ثھی کؽی اذتیبضی
یب عولساض یب کویٹی یب شیلی کویٹی حوالے کطًب؛ اوض
) (eایؽے زوؼطے کبم ؼطاًزبم زیٌب ریؽے لواًیي
هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
 )1( .15ؼٌڈیکیٹ هفتول ہوگی:
) (iوائػ چبًؽلط (چیئطهیي) ؛
(i-a)'']1پطو وائیػ چبًؽیلط''؛[
) (iiایک ڈیي چبًؽلط کی ططف ؼے وائػ چبًؽلط کی
ؼفبضـبت پط همطض کیب ربئے گب۔
) (iiiیوًیوضؼٹی کب ایک پطوفیؽط اوض ایک اؼتبز رو
پطوفیؽط ًب ہو یوًیوضؼٹی کے اؼتبتصٍ کی ططف ؼے
هفتطکہ طوض پط هٌترت کیب ربئے گب؛
)'']2 (ivیوًیوضؼٹی کبلذ کب پطًؽپبل اوض''[ الحبق ـسٍ
کبلزع کے پطًؽپبلع هیں ؼے ایک کو ایؽے ؼت
پطًؽپبلع کی ططف ؼے هٌترت کیب ربئے گب؛
)ً(vبهوض اًزٌیئطظ اوض اًزیٌئطًگ اوض ٹیکٌبالری هیں
هبہط هیں ؼے زو اـربق کو چبًؽلط کی ططف
ؼےًبهعز کیب ربئے گب؛

اکیڈهک کبئوًؽل کے
اذتیبض اوض شهے
زاضیبں
Powers
and
duties of the
Academic
Council

1زفعہ  ۷۵هیں شیلی زفعہ ( )۷کی ـك ) (iکے ثعس ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  IXهزطیہ ۷۷۹۱کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید ً ۱۱وهجط
۷۷۹۱۔
2زفعہ  ۷۵کی شیلی زفعہ ( )۷کی ـك ) (ivهیں ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  IXهزطیہ  ۷۷۹۳کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید  ۱۷روى
۷۷۹۳۔
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)(viؼٌسھ حکوهت کے هحکوہ تعلین کب ؼیکطیٹطی ؛
)(viiؼٌسھ ہبئی کوضٹ کب چیف رؽٹػ یب اغ کے
ططف ؼے ًبهعز کیب گیب ہبئی کوضٹ کب ایک رذ ؛
)(viiiلوثبئی اؼوجلی ؼٌسھ کے تیي هیوجطظ لوثبئی
اؼوجلی کے هیوجطظ کی ططف ؼے اى هیں ؼے هٌترت
کیئے ربئیں گے؛ اوض
) (ixیوًیي کب لسض۔
( )2ایکػ ٓافیفو هوجطاى کے عالوٍ ؼٌڈیکیٹ کب
هیوجط تیي ؼبل تک عہسٍ ضکھے گب اوض اگط کؽی هیوجط
کے عہسے کی هست ذتن ہوًے ؼے پہلے ذبلی ہو ضہی
ہو تو ایؽی ٓاؼبهی شیلی زفعہ ( )1کے تحت پط کی
ربئے گی اوض ایؽی ٓاؼبهی پط همطض کئے گئے هوجط
ثبلی هست کے لئے عہسٍ ضکھ ؼکتے ہیں۔
( )3ؼٌڈیکیٹ کی هیٹٌگ کب کوضم کل هیوجطاى کے
ٓازھے ثطاثط ہوگب ،رػ کی ًؽجت ایک ثطاثط ؼوزھی
ربئے گی۔
 )1( .16ؼٌڈیکیٹ یوًیوضؼٹی کے ایگعیکیوٹو ثبڈی
ہوگی اوض اغ ایکٹ کی گٌزبئیفیں اوض لواًیي کے
هطبثك ،یوًیوضؼٹی کے هعبهالت اوض ربئیساز پط عبم
ًظطزاضی ضکھے گی۔
( )2هٌسضرہ ثبال اذتیبضات کی عبم حیخیت ؼے تضبز
کے عالٍ ،اوض اغ ایکٹ کی گٌزبئفوں اوض لواًیي کے
هطبثك ؼٌڈیکیٹ کو هٌسضرہ شیل اذتیبض حبلل ہوں
گے:
)(aططیمہ طئے کطًب ،لجضہ زیٌب اوض یوًیوضؼٹی کی
اؼٹوپ کب اؼتعوبل کطًب؛
) (bیوًیوضؼٹی کے ططف ؼے کؽی هٌمولہ یب غیط
هٌمولہ ربئیساز هٌتملی یب فطوذت کے شضیعے یب کؽی
زوؼطے هعبهلے هیں ضکھٌب ،ؼٌجھبلٌب ،حبلل کطًب یب
لیٌب؛
)(cیوًیوضؼٹی کے ططف ؼے فٌڈظ ضکھٌب ،اًتظبم
کطًب اوض اغ پط ضبثطہ ضکھٌب اوض فٌبًػ اوض پالًٌگ
کویٹی کے هفوضے ؼے ایؽے فٌڈظ حکوهتی
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زوؼطے اتھبضٹیع کی
ثٌبوٹ ،کبم اوض اذتیبض
Constitution
functions
and
powers of other
Authorities
کچھ اتھبضٹیع کے
ربًت ؼے کویٹیوں
کی همطضی
Appointment of
Committees by
certain
Authorities
اتھبضٹیع کے هوجطاى
کے عہسےکی هست
کی ـطوعبت
Commencement
of term of office
of members of
Authorities
اتھبضٹیع کی هوجطـپ
کے هتعلك تکطاض
Dispute
about
membership of
Authorities
اتھبضٹیع کی ثٌبوٹ
هیں ضکبوٹ
Voids in the
constitution of
Authorities

ؼیکیوضٹیع هیں هحفوظ کطًب یب زوؼطے ؼیکیوضٹیع
هیں ریؽے ثیبى کیب گیب ہو؛
)(dؼبالًہ اوض ًظطحبًی ـسٍ ثزیٹ ترویٌہ پط غوض کطًب
اوض اغ ؼلؽلے هیں ؼیٌیٹ کو هفوضٍ زیٌب اوض ذطچ
کی اہن هس هیں ؼے زوؼطے فٌڈظ کب ذطچ کطًب؛
)(eیوًیوضؼٹی کے احبحے اوض وؼبئل کے ؼبتھ توبم
هبلی اذطاربت کی اکبئوًٹػ کے کتبة تطتیت زیٌب؛
) (fیوًیوضؼٹی کے ططف ؼے ٹھیکے هیں زاذل ہوًب؛
)(gعوبضتیں اوض زوؼطے احبطے ،الئجطیطیع ،فطًیچط،
ؼبهبى ،اوظاض اوض ایؽے زوؼطی یوًیوضؼٹی کو
هطلوة اـیبء فطاہن کطًب؛
)(hضہبئؿ کے لئے ہبلع تعویط اوض اغ کی ًگھجبًی
کطًے یب ـبگطزوں کے لئے ہبؼٹلع تعویط کطواًے
اوضطلجبء کی ایؽی ضہبئؿ کے لئے کوئی رگہ هٌترت
کطًب؛
) (iکبلیزعکو الحبق زیٌب یب اى کب الحبق ذتن کطًب؛
)(jکبلیزع کو اپٌی هطاعبت هیں ـبهل کطًب یب اى کو
ایؽی هطاعبت ؼے ذبضد کطًب؛
)(kکبلیزع اوض تسضیؽی ـعجوں کی اًؽپیکفٌع کطاًب؛
)(lتسضیؽی ،تحمیك ،تطلی ،اًتظبهیہ ،تطثیت اوض اى
ؼے هٌؽلک کؽی زوؼطے همبلس کے لئے آؼبهیبں
پیسا کطًب؛
)(mؼلیکفي ثوضڈ کی ؼفبضؾ پط یوًیوضؼٹی اؼتبز اوض
ثٌبزی تٌرواٍ پبًچ ؼو ضوپے ؼے ظائس لیٌے والے
عہسوں پط هالظهیي همطض کطًب؛
)(nایؽے ـطائظ اوض ضواثظ کے هطبثك اهیطیٹػ
پطوفیؽطظ همطض کطًب ،ریؽے ثیبى کیب گیب ہو؛
)(oعولساض (عالوٍ وائػ چبًؽلط کے) ،اؼبتصٍ اوض
زوؼطے هالظهیي کو هٌسضرہ شیل ططیمےکبض کے
هطبثك ؼؽپیٌڈ کطًب ،ؼعا زیٌب اوض هالظهت ؼے ہٹبًب؛
)(pاغ ایکٹ کی گٌزبئفوں کے هطبثك اتھبضٹیع هیں
هیوجط همطض کطًب؛
)(qچبًؽلط کی هٌظوضی ؼے ،ثیبى کطزٍ ـطائظ کے
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کی
اتھبضٹیع
کبضضوائیوں کی توحیك
Validity
of
proceedings of
authorities
کی
اتھبضٹیع
کبضضوائیوں کو ذتن
کطًب
Annulment
of
proceedings of
Authorities

ثبةV-
یوًیوضؼٹی کے
عولساض
CHAPTER-V
OFFICERS OF
THE
UNIVERSITY
کے
یوًیوضؼٹی
عولساض
Officers of the
University

هطبثك اععاظی ڈگطیبں زیٌب؛
)(rؼیٌیٹ کو پیؿ کطًے کے لئے لواًیي کے ڈضافٹػ
تزویع کطًے؛
)(sاکیڈهک کبئوًؽل کے ططف ؼے تزویع کئے گئے
ضواثظ پط غوض کطًب اوض هٌظوضی زیٌب یب اکیڈهک
کبئوًؽل کے هفوضے کے ثعس ضواثظ ثٌبًب؛
)(tیوًیوضؼٹی کے هعبهالت کے هتعلك ؼیٌیٹ کو پیؿ
کطًب اوض هٌظوضی کے لئے ؼبالًہ ضپوضٹ تیبض کطًب ؛
)(uؼیٌیٹ کی ططف ؼے کؽی ثھی هعبهلے پط طلت
کئے گئے هعبهلہے پط ضپوضٹ پیؿ کطًب؛
)(vاغ ایکٹ هیں شکط ًہیں کئے گئے یوًیوضؼٹی ؼے
هٌؽلک هعبهالت کو حل کطًب ،ریؽے هٌبؼت
ؼوزھے؛اوض
)(wاپٌے اذتیبضات هیں ؼے کوئی ثھی اتھبضٹی یب
عولساض یب کویٹی یب شیلی کویٹی کے حوالے کطًب۔
 .17اکیڈهک کبئوًؽل هفتول ہوگی:
) (iوائیػ چبًؽیلط (چیئطهیي)؛
(i-a)'']1پطو وائػ چبًؽلط؛''[
) (iiڈیٌػ؛
)(iiiاهیطیٹػ پطوفیؽطظ ثفوول یوًیوضؼٹی کے
پطوفیؽطظ؛
)(ivٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹػ کب چیئطهیي؛
2
)(vالحبق ـسٍ کبلیزع کے توبم پطًؽپبلع ]اوض
یوًیوضؼٹی کبلذ کب پطًؽپبل اوض[؛
)(viزو ًبهوض اًزٌیئط اوض اًزٌیئطًگ اوض ٹیکٌبالری
کے هبہط چبًؽلط کی ططف ؼے ًبهعز کئے ربئیں
گے؛
)(viiؼٌسھ حکوهت کے هحکوہ تعلین کب ؼیکطیٹطی؛

وائیػ چبًؽلط
Vice Chancellor

وائیػ چبًؽلط کے
اذتیبض اوض شهے
زاضیبں
Powers
and
duties of the
Vice Chancellor

1زفعہ ۷۱کی شیلی زفعہ ( )۷هیں اغ کی ـك ) (iکے ثعس ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  VIIهزطیہ ۷۷۹۱کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید ۱۱
ًوهجط ۷۷۹۱۔
2زفعہ  ۷۱کی شیلی زفعہ ( )۷هیں ـك ) (vهیں ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  IXهزطیہ  ۷۷۹۳کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضیِد  ۱۷روى
۷۷۹۳۔
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) (viiiضرؽٹطاض؛
)(ixالئجطیطیي؛اوض
)ً (xبظن اهتحبًبت ۔
( )2ایکػ ٓافیفو هیوجطاى کے عالوٍ اکیڈهک کبئوًؽل
کے هیوجط ،تیي ؼبل کے لئے عہسٍ ضکھ ؼکے گب اوض
اگط ایؽے هیوجط کے عہسٍ کی هست ذتن ہوًے ؼے
پہلے عہسٍ ذبلی ہوتب ہے تو ایؽی آؼبهی پط شیلی زفعہ
( )1کے تحت ثھطتی کی ربئیگی اوض اغ ٓاؼبهی پط
همطض کیب گیب هیوجط ثبلی هست کے لئے عہسٍ ضکھ ؼکتب
ہے۔
( )3اکیڈهک کبئوًؽل کی هیٹٌگ کب کوضم کل هوجطاى
کے ایک تہبئی ثطاثط ہوگب ،رػ کی ًؽجت ایک ثطاثط
گٌب ربئے گب۔
 )1( .18اکیڈهک کبئوًؽل یوًیوضؼٹی کی اکیڈهک
ثبڈی ہوگی اوض اغ ایکٹ کی گٌزبئفوں اوض لواًیي
اوض ضواثظ کے هطبثك ،اغ کے ہسایبت  ،تحمیك اوض
اهتحبًبت کے لبثل هعیبض لبئن ضکھٌے اوض یوًیوضؼٹی
اوض کبلیزع کی تعلیوی ظًسگی کو ؼٌجھبلٌے اوض فطوغ
زیٌے کے اذتیبض حبلل ہوں گے۔
( )2هٌسضرہ ثبال اذتیبضات کی عبم حیخیت ؼے تضبز
کے عالوٍ ،اغ ایکٹ کی گٌزبئفوں ،لواًیي اوض
ضواثظ کے هطبثك ،اکیڈهک کبئوًؽل کو اذتیبضات
ضرؽٹطاض
حبلل ہوں گے:
Registrar
)(aتعلیوی هعبهالت پط ؼٌڈیکیٹ کو هفوضے زیٌب؛
) (bتسضیػ ،تحمیك اوض اهتحبًبت کطاًب؛
) (cتسضیػ کے کوضؼع اوض یوًیوضؼٹی کے اهتحبًبت
هیں طلجبء کی زاذال کطاًب؛
) (eاؼٹوڈًٹ ـپػ ،اؼکبلطـپػ ،هیڈلع اوض اًعبم زیٌے
کے اًتظبم کطًب؛
)(fفیکلٹییع  ،تسضیؽی ـعجہ ربت اوض ثوضڈ ٓاف اؼٹیڈیع
کی ثٌبوٹ اوض تٌظین ؼبظی کے لئے ؼٌڈیکیٹ کی
اؼکیویں تزویع کطًب؛
) (gؼٌڈیکیٹ کے غوض اوض هٌظوضی کے لئے ضواثظ
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تیبض کطًب؛
)(hفیکلٹی کی کؽی ثوضڈ یب ثوضڈ ٓاف اؼٹیڈیع کی
ؼفبضؾ پط ،ؼبالًہ ضواثظ تزویع کطًب ،تسضیػ کے
کوضغً ،مبة اوض توبم یوًیوضؼٹی اهتحبًبت کے
ٹیؽٹ کے لئے ضہٌوبئی فطاہن کطًب ،ثفططیکہ اگط
ایؽے ثوضڈ کی ؼفبضـبت هٌسضرہ تبضید تک حبلل
ًہیں ہوتی ہے،اکیڈهک کبئوًؽل ،ؼٌڈیکیٹ کی
هٌظوضی ؼے ،ایؽے ضواثظ کو ٓاًے والے هبلی ؼبل
کے لئے ربضی ضکھٌے کی اربظت زے ؼکتب ہے؛
)(iزوؼطی یوًیوضؼٹیع یب ایگعیوٌٌگ ثبڈیع کے
اهتحبًبت کی تمسیك کطًب اى کو یوًیوضؼٹی کے
هٌؽلک اهتحبًبت کے ثطاثط زضرہ زیٌب؛
)(jاغ ایکٹ کی گٌزبئفوں کے هطبثك اتھبضٹیع هیں
هوجطظ همطض کطًب؛
) (kایؽے زوؼطے کبم ؼطاًزبم زیٌب ریؽے لواًیي هیں
ثیبى کیئے گئے ہوں؛
 .19اتھبضٹیع کی تفکیل ،کبم اوض اذتیبض رػ کے
لئے ایکٹ هیں کچھ ذبق گٌزبئفیں ًہیں ثٌبئی گئی
ہوں ،وٍ اغ ططس ہوں گے ،ریؽے لواًیي هیں ثیبى
کیئے گئے ہوں۔

ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ
Director
of
Finance

اهتحبًبت کب کٌٹطولط
Controller
of
Examinations

ضیعیڈًٹ آڈیٹط
Resident Officer

 .21کوئی ثھی اتھبضٹی ،ولتب ً فولتب ً ،ایؽی اؼٹیٌڈًگ،
اؼپیفل یب ایڈوائیعضی کویٹیبں ثٌب ؼکتی ہے ،ریؽب وٍ زوؼطے عولساض
هٌبؼت ؼوزھے اوض ایؽے افطاز کو کویٹی کے هوجطاى Other Officers
کی حخییت ؼے همطض کط ؼکتی ہے ،رو ایؽی اتھبضٹی
ثبةVI-
کے هیوجط ًہیں ہوں۔
عولساض ،اؼبتصوٍ اوض
یوًیوضؼٹی کے زیگط
هالظهیي
 .21رہبں ایک هیوجط کؽی اتھبضٹی یب ثبڈی هیں اغ CHAPTER-VI
OFFICERS,
ایکٹ کے تحت کؽی طئے ـسٍ هست کے لئے هٌترت

22

کیب ربئے گب ،همطض کطًب یب ًبهعز کیب ربئے گب رت
تک اغ کی ـطوعبت کی تبضید ًہیں ثیبى کی ربئے،
اغ کو هٌترت ،همطضی یب ًبهعزگی والی تبضید ؼے گٌب
ربئے گب ،ریؽے هعبهلہ ہو۔

TEACHERS
AND OTHER
EMPLOYEES
OF THE
UNIVERSITY
وغیطٍ
عولساضوں
کبزیگط یوًیوضؼٹیع
یب ؼطکبضی زفبتط هیں
یب ؼے تجبزلہ
Transfer officers,
etc. to or from
other
Universities or
Government
Offices
هولع
وروہبت کب
فطاہن کطًب
Opportunity to
show cause

 .22اگط کؽی ـرك کی اہلیت کے هتعلك تکطاض پیسا
ہوتب ہے یب وٍ کؽی اتھبضٹی کے هیوجط کی حیخیت ؼے
کبم ربض ی ضکھتب ہے تو ایؽب هعبهلہ وائػ چبًؽلط،
ؼت ؼے ؼیٌیئط ڈیي اوض ؼٌسھ ہبئی کوضٹ کے چیف
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۔
 .23رہبں ایک اتھبضٹی یب ثبڈی کی ایک هیوجط کب عہسٍ
حکوهت کے تحت کؽی ٓافیػ کے ذتن ہوًے یب ایؽے
هیوجط کو هٌترت ہوًے یب ًبهعز کطًے والی هزبظ
تٌظین ،ازاضے یب زوؼطی ثبڈی کے ذتن ہوًے یب ایؽی
تٌظین ،ازاضے یب زوؼطی ثبڈی کے ذتن ہوًے یب ایؽی
تٌظین ،ازاضے یب ثبڈی کو کبم ؼے ضوکٌے پط ،یب کؽی
زوؼطی ورہ ؼے ذبلی ہوتب ہے تو ایؽی ٓاؼبهی کو
اغ ططس ایؽے ـطائظ کے هطبثك پط کیب ربئے گب،
ریؽے چبًؽلط ہسایت کطے۔
 .24یوًیوضؼٹی کی کؽی اتھبضٹی یب ثبڈی کب کوئی
السام یب کبضوائی ایؽی اتھبضٹی یب ثبڈی هیں آؼبهی کی
لوضت هیں یب ثٌبوٹ هیں کؽی ًمك کی لوضت ؼٌڈیکیٹ کو اپیلیں
اوض اغ پط ًظطحبًی
هیں غیط هوحط ًہیں ہوں گے۔
Appeals to and
review
by
 )1( .25رہبں چبًؽلط هطوئي ہے کہ کؽی اتھبضٹی کی Syndicate
کبضوائی اغ ایکٹ کی گٌزبئؿ ،لواًیي ،ضواثظ یب
لواعس کے هطبثك ًہیں کہ ایؽی اتھبضٹی کے اؼجبة
ربًٌے کے لئے طلت کطًے کے ثعس کیوں ًہ ایؽی
کبضوائی کو ذتن کیب ربئے ،تحطیط هیں حکن کے
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شضیعے ،ایؽی کبضوائی کو ضز کطیگب۔
( )2رہبں کؽی اتھبضٹی کب ایک هوجط اذاللی گؽتبذی ؼپطایٌوئیفي کی عوط
Age
کب ؼعایبفتہ ہے ،یب شہٌی هطیض ہوگیب ہے یب زوؼطی of
لوضت هیں ایؽے اتھبضٹی کے هیوجط کی حیخیت Superannuation
اپٌے کبم ؼطاًزبم زیٌے کے لئے ًباہل ہوگیب ہے کہ
ایؽے ـرك کو چبًؽلط کے ططف ؼے اتھبضٹی کی
هوجطـپ ؼے ہٹبیبربئےگب۔
ببة V-
یوویورسٹی کے عملدار
Chapter-V
OFFICERS OF THE UNIVERSITY
اًفوضًػ،
پٌفي،
گطیزوئٹی ،پطوویڈًٹ
 .26هٌسضرہ شیل یوًیوضؼٹی کے عولساض ہوں گے:
فٌڈ اوض ثیٌوولیٌٹ فٌڈ
)(iوائػ چبًؽلط؛
Pension
 (i-a)'']1پط و وائػ چبًؽلط؛''[
insurance
)(iiڈیٌػ؛
Gratuity,
)(iiiتسضیؽی ـعجے کب چیئطهیي؛
provident Fund
)(ivضرؽٹطاض؛
and Benevolent
)(vڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ؛
Fund
)(viاهتحبًبت کب کٌٹطولط؛
ثبةVII-
) (viiضیعیڈًٹ ٓاڈیٹط؛
یوًیوضؼٹی فٌڈ
)(viiiالئجطیطیي؛ اوض
]) (ixایؽے زوؼطے اـربق کے رو ضواثظ کے CHAPTER-VII
UNIVERSITY
هطبثك ثیبى کیئے گئے ہوں۔
FUND
 )1( .27وائػ چبًؽلط ،چبًؽلط کے ططف ؼے چبض
ؼبل کی هست کے لئے ایؽے ـطائظ اوض ضواثظ کے یوًیوضؼٹی فٌڈ
هطبثك همطض کیئے ربئیں گے ،ریؽے چبًؽلط طئے University Fund
کطے اوض وٍ تت تک عہسٍ ضکھے گب رت تک چبًؽلط
چبہے۔
( )2رت وائػ چبًؽلط کب عہسٍ ذبلی ہو ،یب وٍ غیط
حبضط ہے یب ثیوبضی کی ورہ ؼے یب کؽی زوؼطے
1زفعہ  ۱۶کی ـك ) (iکے ثعس ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  VIIهزطیہ  ۷۷۹۱کے تحت الفبظ ـبهل کیئے گئے۔ تبضید ً ۱۱وهجط ۷۷۹۱۔
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ورہ ؼے اپٌی ٓافػ کے کبم ؼطاًزبم ًہیں زے ؼکتب۔ ٓاڈٹ اوض اکبئوًٹػ
Audit
چبًؽلط ایؽے اًتظبم کط ؼکتب ہے  ،ریؽے وٍ هٌبؼت and
Accounts
ؼوزھے۔
( )3وائػ چبًؽلط یوًیوضؼٹی کے هطکعی ٓاضگٌبئیعض
اوض اکیڈهک افؽط ہوں گے۔
 .28وائػ چبًؽلط کو اذتیبضات حبلل ہوں گے:
)(iاغ ایکٹ کی گٌزبئفوں اوض لواًیي،ضواثظ اوض
لواعس کے ًبفص ہوًے کو یمیٌی ثٌبًب؛
)(iiزوًوں چبًؽلط اوض پطو چبًؽلط کی غیط حبضطی
هیں یوًیوضؼٹی کے کبًووکیفي اوض ؼیٌیٹ کی
هیٹٌگع کی لساضت کطًب؛
) (iiiاتھبضٹیع یب یوًیوضؼٹی کی زوؼطی ثبڈیع کی
هیٹٌگع هیں ـبهل ہوًب اوض اغ کی لساضت کطًب ،رػ
ثبةVIII-
کب وٍ چیئطهیي ہو یب ًہ ہو؛
کبلزوں کب یوًیوضؼٹی
) (ivہٌگبهی لوضتحبل هیں ایؽے السام اٹھبًب ،رو یہ
ؼے الحبق ہوًب
ضطوضی ؼوزھے اوض اغ کے ثعس رتٌب رلس ہو ؼکےCHAPTER-VIII ،
اغ اٹھبئے گئے السام کے هتعلك اغ عولساض ،اتھبضٹی
AFFILIATION
یب زوؼطی ثبڈی کو ضپوضٹ کطًب ،رػ کو عبم
OF COLLEGES
لوضتحبل هیں السام اٹھبًے ہو؛
) (vعبضضی ٓاؼبهیبں پیسا کطًب ،رو چھہ هبٍ کے هست TO UNIVERSITY
الحبق
ؼے ظائس ًہ ہو اوض اغ ٓاؼبهیوں پط ثھطتی کطًب؛
) (viاثتسائی تٌرواٍ پبًچ ؼو ضوپے هبہبًہ ؼے ظائس Affiliation
لیٌے والے عہسوں پط تمطضی کطًب؛
)(viiهٌظوض ـسٍ ثزٹ ؼے ذطچ ربضی کطًب اوض اگط
ضطوضی ہو ذطچ کی اؼی هیزط ہیڈ ؼے فٌڈظ کو
زوثبضٍ تطتیت زیٌب؛
)(viiiزوثبضٍ تطتیت کے شضیعے ایؽی ضلن ربضی
کطًب رو پبًچ ہعاض ضوپے ؼے ظائس ًہ ہو ،ایؽے ذطچ
کے لئے رو ثزٹ هیں شکط ًہیں کئے گئے ہو اوض اغ
کو ؼٌڈیکیٹ کی آًےوالی هیٹٌگ هیں ضپوضٹ کطًب؛
)(ixهٌؽلک یوًیوضؼٹی کے ططف ؼے هلے ہوئے
ًبهوں کے پیٌل پط غوض کطًے کے ثعس یوًیوضؼٹی
کے توبم اهتحبًبت کے لئے پیپط ؼیٹطغ اوض
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ایگعیویٌطغ همطض کطًب؛
)(xپیپطظ کی ربًچ پڑتبل ،هبضکػ ـیٹػ ثٌبًے اوض
اهتحبًبت کی ًتبئذ کی تیبضی کے اًتظبم کطًب؛
) (xiیوًیوضؼٹی کے اؼبتصٍ ،عولساض اوض زوؼطے
عولساضوں کو تسضیؽی ،تحمیك ،اهتحبى ،اًتظبهیہ یب
یوًیوضؼٹی کی زوؼطی ؼطگطهیبں حوالے کطًب،
ریؽے وٍ ضطوضی ؼوزھے؛
) (xiiایؽی ـطائظ کے هطبثك ،ریؽے ثیبى کیئے گئے
ہو ،اغ ایکٹ کے تحت اپٌے کوئی ثھی اذتیبض
یوًیوضؼٹی کے کؽی عولساض یب هالظم کے حوالے
کطًب؛
) (xiiiایؽے اذتیبض اؼتعوبل کطًب اوض ایؽے کبم
ؼطاًزبم زیٌب ،ریؽے ثیبى کیئے گئے ہوں۔
28-A ]1۔ ( )1چبًؽلط ،وائػ چبًؽلط ؼے هفوضے
کے ثعس هیي کیوپػ اوض اضبفی کیوپؽع ،اگط کوئی ہو،
یب زوؼطی کیوپؽع کے لئے هفتطکہ طوض پط الگ
الگ ایؽے ـطائظ اوض ایؽے هست کے لئے ،رو چبض
ؼبل ؼے ظائسًہ ہو ،ریؽے چبًؽلط طئے کطے ،پطو
وائػ چبًؽلط همطض کط ؼکتب ہے؛
( )2رہبں شیلی زفعہ ( )1کے تحت پطووائػ چبًؽلط
همطض کیب گیب ہے۔ وٍ رت تک کچھ اغ ایکٹ کے
هتضبز ًہ ہو ،وائػ چبًؽلط کے ایؽے اذتیبض اؼتعوبل
کطیں گے اوض ایؽے کبم ؼطاًزبم زیں گے ،یب کیوپػ
کے ؼلؽلے هیں ایؽے زوؼطے اذتیبض اؼتعوبل کطیں
گے اوض کبم ؼطاًزبم زیں گے ،رػ کے لئے وٍ همطض
کیب گیب ہے ،ریؽے چبًؽلط اى کو حوالے کطے۔''۔[
 )1( .29ضرؽٹطاض یوًیوضؼٹی کب کل ولتی عولساض
ہوگب اوض ؼٌڈیکیٹ کے ططف ؼے همطض کیب ربئے گب۔
ثفططیکہ پہلے ضرؽٹطاض اغ ایکٹ کے فوضاً الگو
ہوًے کے ثعس چبًؽلط کے ططف وائػ چبًؽلطکے
هفوضے ؼے همطض کیب ربئے گب۔
1زفعہ  28-Aکو ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  VIIهزطیہ ۷۷۹۱کے تحت ـبهل کیب گیب۔ تبضید ً ۱۱وهجط ۷۷۹۱۔
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کوضؼع کب اضبفہ
Addition
of
Courses
الحبق ـسٍ تعلیوی
ازاضوں کے ربًت
ؼے ضپوضٹػ
Reports
from
affiliated
educational
institutions
الحبق کو ذتن کطًب

( )2ضرؽٹطاض ایؽے ـطائظ اوض ضواثظ کے تحت draw of
همطض کیبربئے گب ،ریؽے چبًؽلط طئے کطے اوض تیي affiliation
ؼبل کے لئے عہسٍ ضکھے گب اوض زثبضٍ همطضی کے
لئے اہل ہوگب۔
( )3ضرؽٹطاض کط ؼکے گب:
)(aیوًیوضؼٹی کی عبم اؼٹوپ اوض تعلیوی ضکبضڈظ الحبق کو ذتن کطًے
ؼے اًکبض کے ذالف
ؼٌجھبلے گب؛
) (bثیبى کطزٍ ططیمہ کبض کے هطبثك ضرؽٹطڈ اپیل
Appeal against
گطیزوئیٹػ کب ضرؽٹط تطتیت زے گب؛
refusal
)(cثیبى کطزٍ ططیمہ کب کے هطبثك اتھبضٹیع کے of
withdrawal
of
هیوجطظ کب اًتربة کطوائے گب؛
) (dایؽی شهہ زاضیبں ؼطاًزبم زے گب ،ریؽے ثیبى کیب affiliation
گیب ہو۔
 )1( .31ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ یوًیوضؼٹی کب کل ولتی
ثبةIX-
عولساض ہوگب اوض چبًؽلط کی ططف ؼے ایؽی ـطائظ
و ضواثظ کے هطبثك همطض کیبربئےگب ،ریؽے وٍ لواًیي ،ضواثظ اوض
لواعس
طئے کطے۔
CHAPTER-IX
( )2ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ کط ؼکے گب:
) (aیوًیوضؼٹی کی هلکیت ،هبلیبت اوض ؼطهبیہ کبضی STATUTES,
REGULATIONS
کب اًتظبم کطے گب؛
) (bیوًیوضؼٹی کی ؼبالًہ اوض ًظطحبًی ـسٍ ثزٹ کب AND RULES
ترویٌہ تیبض کطے گب اوض ایؽے ترویٌہ فٌبًػ ایٌڈ لواًیي
پالًٌگ کویٹی ،ؼٌڈیکیٹ اوض ؼیٌیٹ کے ؼبهٌے پیؿ Statutes
کطیں گے؛
) (cیمیٌی ثٌبئے گب کہ یوًیوضؼٹی کے فٌڈ اى همبلس
کے لئے اؼتعوبل ہوئے ہیں ،ري کے لئے وٍ فطاہن
کئے گئے ہیں؛اوض
)(dایؽی زوؼطی شهہ زاضیبں ؼطاًزبم زیٌب ،ریؽے ثیبى
کیب گیب ہو؛
ً )1( .31بظن اهتحبًبت اتھبضٹی کب کل ولتی عولساض
ہوگب اوض ؼٌڈیکیٹ کے ططف ؼے ایؽے ـطائظ کے
تحت همطض کیئے ربئیٌگے ،ریؽے وٍ طئے کطے؛
ثفططیکہ اغ ایکٹ کے فوضاً ـطوعبت کے ثعس پہال
With
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اهتحبًبت کب کٌٹطولط چبًؽلط کی ططف ؼے وائػ
چبًؽلط کی ؼفبضـبت ؼے همطض کیب ربئے گب۔
(ً )2بظن اهتحبًبت  ،اهتحبًبت ؼے هٌؽلک توبم
هعبهالت کب شهے زاض ہوگب اوض ایؽی شهہ زاضیبں
ؼطاًزبم زے گب ،ریؽے ثیبى کی گئی ہو۔
 )1( .32ضیصیڈًٹ آڈیٹط یوًیوضؼٹی کب کل ولتی عولساض
ہوگب اوضؼٌڈیکیٹ کی ططف ؼے ایؽی ـطائظ و
ضواثظ کے تحت همطض کیب ربئے گب ریؽے وٍ طے
کطے؛ ثفططیکہ اغ ایکٹ کے فوضاً ـطوعبت کے
ثعس پہال ضیعیڈیٹ آڈیٹط چبًؽلط کی ططف ؼے وائػ
چبًؽلط کی ؼفبضـبت ؼے همطض کیب ربئے گب۔
( )2ضیعیڈًٹ ٓاڈیٹط یوًیوضؼٹی کے اکبئوًٹػ کی
ٓاڈیٹٌگ ؼے هٌؽلک توبم هعبهالت کے شهہ زاض ہوں
گے اوض ایؽی زوؼطی شهہ زاضیبں ؼطاًزبم زیں گے ،
ریؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
 .33هالظهت کے ـطائظ اوض ضواثظ اوض اذتیبض اوض
شهہ زاضیبں ایؽے عولساضوں کے ،رو اغ ؼے پہلے
فطاہن ًہیں کیئے گئے ہوں ،وٍ اغ ططس کے ہوں گے،
ریؽے ثیبى کیبربئے ۔
ببة VI-
عملدار ،اسبتذي اور یوویورسٹی کے دیگز مالسمیه
Chapter-VI
OFFICERS, TEACHERS AND
EMPLOYEES OF THE UNIVERISTY
ضواثظ
Regulations
)۷( .34کوئی عولساض ،اؼتبز یب یوًیوضؼٹی کب کوئی
زوؼطا هالظم ریؽے چبًؽلط ہسایت کطے ،ایؽے
عطلہ کے لیئے ذسهت ؼطاًزبم زے ؼکتب ہے،
ریؽے ولتب ً فولتب ً چبًؽلط طے کطے یب ثڑھبیب ربئے،
وفبلی یب لوثبئی حکوهت کے کؽی ثھی عہسٍ پط ،یب
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همبهی اتھبضٹی ،یب کؽی کبضپوضیفي یب ایؽی کؽی
حکوهت یب پبکؽتبى هیں کؽی یوًیوضؼٹی کے لبئن ـسٍ
ثبڈی ؼیٹ اپ هیں ،اى ـطائظ و ضواثظ کے تحت رو
اغ ؼے پہلے یوًیوضؼٹی هیں اغ کو زی ربًے والی
ؼے کن ًہ ہوں گی۔
()۱چبًؽلط یوًیوضؼٹی هیں کؽی ثھی عہسٍ پط ثھطتی
کط ؼکتب ہے پبکؽتبى هیں هالظهت کطًے والے کؽی
ثھی ـرك یب کؽی عولساض ،یب اؼتبز یب پبکؽتبى هیں
هوروز زوؼطی کؽی یوًیوضؼٹی کے هالظم یب کؽی
لوکل اتھبضٹی کے هالظم یب کبضپوضیفي یب وفبلی یب
لوثبئی حکوهت کے ثبڈی ؼیٹ اپ هیں ؼے کؽی کو
ثھی ثھطتی کط ؼکتب ہے۔
.35یوًیوضؼٹی کب کوئی عولساض ،اؼتبز یب زوؼطا کوئی
هالظم ،رو هؽتمل عہسٍ ضکھٌے واال ہو ،اغ کب ضیٌک
کن ًہیں کیب ربئے گب ،یب اغ کو ثطططف یب هالظهت
ؼے الظهی طوض ضٹبئط ًہیں کیب ربئے گب ،رت تک اغ
کو السام لیٌے کے ذالف اؼجبة ثیبى کطًے کب هوظوں
هولع ًہ زیب ربئے۔
ثفططیکہ ایؽے کؽی عولساض ،اؼتبز یب هالظم پط اغ
زفعہ کے هطبثك کچھ ثھی ًبفص ًہیں ہوگب ،اگط وٍ
اذاللی گؽتبذی هیں هلوث ہوگب یب هزبظ اذتیبضی کی
ضائے کے هطبثك اؼجبة ثیبى کطًے کب هوظوں هولعہ
زیٌے کے ثبوروز وٍ عول کطًے کے الئك ًہیں ہوگب۔
 )1( .36رہبں کؽی عولساض (عالوٍ وائػ چبًؽلط
کے) ،اؼتبز یب یوًیوضؼٹی کے زوؼطے هالظم کو ؼعا
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۔
ثفططیکہ رہبں حکن ؼٌڈیکیٹ کے ططف ؼے ربضی
کیب گیب ہو ،هتبحط ـرك ،اپیل کطًے کے ثزبئے
ؼٌڈیکیٹ کو ایؽے حکن پط ًظطحبًی کے لئے
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لواعس
Rules

ثبةX-
عبم گٌزبئفیں
CHAPTER-X
GENERAL
PROVISIONS
کبضوائی پط پبثٌسی
Bar
of
Jurisdiction

ضوبًت
زضذواؼت کط ؼکتب ہے۔
( )2شیلی زفعہ ( )1تحت اپیل یب ًظطحبًی کی زضذواؼت Indemnity
وائػ چبًؽلط کے شضیعے زی ربئے گی ،رو اغ کو
اپٌی ضائے کے ؼبتھ ؼٌڈیکیٹ کے ؼبهٌے ضکھے گب ضکبوٹیں ہٹبًب
Repeal
اوض ایؽی اپیل یب زضذواؼت ؼٌڈیکیٹ کی ططف ؼے of
Difficulties
ًوٹبئی ربئےگی ریؽے وٍ هٌبؼت ؼوزھے۔
 .37یوًیوضؼٹی کب کوئی عولساض اؼتبز یب زوؼطا کوئی ؼٌسھ آضڈیٌٌػ IV
هزطیہ  ۷۷۱۱کی
هالظم هالظهت ؼے ضٹبئط ہوگب:
)(iایؽی تبضید پط ،هالظهت کے پچیػ ؼبل هکول هٌؽوذی
کطًے کے ثعس وٍ پٌفي یب ضٹبئطهیٌٹ کے زوؼطے Repeal of Sindh
فوائس کے لئے اہل ہوگب ،ریؽے هزبظ اذتیبضی ہسایبت Ordinance IV of
1977
کطے ؛ یب
)(iiرہبں شیلی ـك ()1کے تحت کوئی ہسایبت ًہیں زی
گئی ہے ،ؼبٹھ ؼبل عوط پوضی ہوًے پط؛
وضبحت :اغ زفعہ هیں ''هزبظ اتھبضٹی '' ؼے هطاز
ہے همطض کطًے والی اتھبضٹی یب اغ ؼلؽلے هیں
همطضی کطًے والی اتھبضٹی کی ططف ؼے هکول
طوض پط ثباذتیبض ثٌبیب گیب کوئی ـرك ،رو اغ
عولساض ،اؼتبز یب هٌؽلک کؽی زوؼطے هالظم کی
ضیٌک ؼے کن ًہیں ہو۔
 .38یوًیوضؼٹی اغ ؼلؽلے هیں اوض ایؽے ـطائظ کے
هطبثك ریؽے ثیبى کیب گیب ہو ،اغ کے عولساض ،اؼبتصٍ
اوض زوؼطے هالظهیي کو پٌفي  ،اًفوضًػ،
گطیزوئیٹی ،پطوویڈًٹ فٌڈ اوض ثیٌوولیٌٹ فٌڈ ربضی
کطے گی:
ثفططیکہ اگط کوئی پطوویڈًٹ فٌڈ اغ زفعہ کے تحت
زیب گیب ہے ،پطوویڈًٹ فٌڈ ایکٹ ۷۷۱۵ ،کی
گٌزبئفیں( ۷۷۱۵کب ایکٹ )XIXایؽے فٌڈ پط ًبفص ہوں
گے ،ریؽے وٍ گوضًوٌٹ پطوویڈًٹ فٌڈ ہو۔
ببة VII-
یوویورسٹی فىڈ
Chapter-VII
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UNIVERISTY FUND
 )۷( .39یوًیوضؼٹی کب ایک فٌڈ ہوگب رػ کو
یوًیوضؼٹی فٌڈ کہب ربئے گب ،رػ هیں یوًیوضؼٹی کے
ططف ؼے فیػ ،عطیبت ،ٹطؼٹػ ،ولیتیں،
اًڈوهیٌٹػ ،کٌٹطیجیوـٌع ،گطاًٹػ اوض زیگط وؼبئل
ؼے حبلل کی گئی توبم ضلوم روع کی ربئیں گی۔
()۱کوئی ثھی ذطچہ یوًیوضؼٹی کے فٌڈظ هیں ؼے
ًہیں کیب ربئے گب ،رت تک اغ کی ازائگی کب ثل
لواًیي کے تحت ضیعیڈًٹ آڈیٹط کی ططف ؼے آڈٹ ًہ
کیب گیب ہو اوض ازائگی یوًیوضؼٹی کی هٌظوض ـسٍ ثزٹ
هیں ـبهل ًہ ہو۔
 )1( .41یوًیوضؼٹی کے اکبئوًٹػ اغ ططیمے اوض اغ
ططس ؼٌجھبلے ربئیں گے ،ریؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
( )2یوًیوضؼٹی کے اکبئوًٹػ هٌسضرہ شیل ططیمے کے
هطبثك اغ ؼلؽلے هیں حکوهت کے ططف ؼے همطض
ـسٍ ٓاڈیٹط کی ربًت ؼے ؼبل هیں ایک زفعہ ٓاڈٹ کی
ربئےگی۔
( )3ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ اوض ضیعیڈًٹ ٓاڈیٹط کے ططف
ؼے زؼترظ ـسٍ یوًیوضؼٹی اکبئوًٹػ کب ؼبالًہ
اؼٹیٹوٌٹ هبلی ؼبل ذتن ہوًے کے چھہ هبٍ کے اًسض
حکوهت کو پیؿ کیبربئے گب۔
( )4یوًیوضؼٹی کے اکبئوًٹ آڈٹ اعتطاضبت کے
ؼبتھ ،اگط کوئی ہو اوض حکوهت کے ططف ؼے همطض
ـسٍ ٓاڈیٹط اوض ڈائطیکٹط ٓاف فٌبًػ کے تحفظبت ؼے
اغ ططس ؼٌڈیکیٹ کے ؼبهٌے پیؿ کیئے ربئیں گے
ریؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
ببة VIII-
کبلیجشکب یوویورسٹی سے الحبق ہووب
Chapter-VIII
AFFILIATION OF COLLEGES TO
THE UNIVERSTY
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 )1( .41یوًیوضؼٹی هیں الحبق چبہٌے واال کبلذ
هطوئي کطًے کے لئے یوًیوضؼٹی کو زضذواؼت زے
گب کہ :
)(aکبلیذ حکوهت کے اًتظبم کے تحت ہے یب هؽتمل
ثٌیبزوں پط ثٌبئی گئی گوضًٌگ ثبڈی کی ًگطاًی کے
تحت ہے؛
)(bکبلیذ کے هبلی وؼبئل ازاضے کو چالًے اوض کبم
ربضی ضکھٌے کے لئے کبفی ہے؛
)(cکبلیذ کے پڑھبًے والے اوض زیگط اؼٹبف کی
لالحیت ،تعلیوی لبثلیت اوض هالظهت کے ـطائظ اوض
ضواثظ ثیبى کئے گئے کوضؼع ٓاف اؼٹڈیع اوض کبلیذ
کی تطثیت کے همبلس کے لئے هطئوي کطزٍ ہو؛
])(dکبلذ کو اپٌے هالظهیي کے کبم اوض ًظن اوض ضجظ
کے ؼٌجھبلٌے کے لئے هٌبؼت لواعس ہیں؛
)(eکبلذ کی عوبضت هوظوں اوض اغ کی ضطوضیبت
کے هطبثك ثڑی ہے؛
)(fکبلذ کے پبغ ایؽی گٌزبئفیں ہیں یب ثیبى کطزٍ
ططیمے کے هطبثك گٌزبئیفیں ثٌب ؼکتب ہے ،طلجبء
کے ضہبئؿ کے لئے رو اپٌے والسیي یب ؼٌجھبلٌے والے
کے ؼبتھ ًہ ضہتے ہوں اوض اغ کی ًظطزاضی اوضطجی
اوض عبم ثھالئی کے لئے ؛
) (gکبلذ کو الئجطیطی کی گٌزبئؿ ہے اوض الئجطیطی
کی ذسهبت فطاہن کطتے ہیں؛
) (hکبلذ کو ذبق طوضلیجبضٹطی ،هیوظین اوض کبلذ
هیں پڑھبئی ربًے والی کوضؼع کے عولی کبم کے
لئے هطلوثہ زیگط رگہیں ہیں؛
)(iکبلذ کے پبغ ایؽی گٌزبئفیں ہیں یب کبلذ کی
عوبضت هیں پطًؽپبل یبتسضیػ کے اؼٹبف کے زیگط
هوجطاى کی ضہبئؿ کی گٌزبئؿ ثٌب ؼکتب ہے یب لطیت
ایؽی عوبضت کے یب طلجبء کے ضہبئؿ کے لطیت ہو؛
اوض
)(jکبلذ کب الحبق لطیت هیں زوؼطے کبلذ یب تعلیوی
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ازاضے کے ططف ؼےاى کے طلجبء کی تعلین کے
فوائس اوض ًظن و ضجظ کے لئے ثٌبئی گئی گٌزبئفوں
کے لئے ًممبًسٍ ًہیں ہوگب۔
( )2زضذواؼت کے ؼبتھ کبلذ کے ططف ؼے هعیس
ایک لؽن ًبهہ ہوگب کہ الحبق ہوًے کے ثعس اًتظبهیہ یب
ٹیچٌگ اؼٹبف هیں کؽی ثھی تجسیلی کے هتعلك
یوًیوضؼٹی کو پہلے ؼے ثتبیب ربئے گب اوض ٹیچٌگ
اؼٹبف کے پبغ ایؽی تعلیوی لبثلیت ہوگی ،رو کہ ثیبى
کی گئی ہو۔
( )3ؼٌڈیکیٹ ،افیلیئفي کویٹی کی ؼفبضـبت پط غوض
کطًے کے ثعس ،ایؽے ططیمے کبض کے هطبثك ،ریؽے
شکط کیب گیب ہو ،الحبق کی هٌظوضی زے گی یب اًکبض
کطے گی۔
ثفططیکہ الحبق ؼےاًکبض ًہیں کیب ربئیگب ،تت تک
کبلذ کو ایؽے فیملے کے ذالف عطضساـت پیؿ
کطًے کب هولعہ فطاہن ًہیں کیب ربئیگب۔
 .42رہبں الحبق ـسٍ کبلذ کوضؼع ٓاف اؼٹڈیع ـبهل
کطًے کی ذواہؿ کطتب ہے ،رػ کے ؼلؽلے هیں اغ
کے الحبق کی اربظت زی گئی ہے کہ ا غ ؼلؽلے هیں
ایؽے اضبفے کی اربظت کے لئے یوًیوضؼٹی کو
زضذواؼت زی ربئیگی ،اغ ہی ططیمے ؼےریؽے
الحبق کے لئے زضذواؼت زی گئی تھی اوض اغ کو اغ
ہی ططیمے ؼے ًوٹبیب ربئیگب۔
 )1( .43ہط الحبق ـسٍ کبلذ ایؽے ضپوضٹػ ،ضٹطًػ
اوض زیگط هعلوهبت یوًیوضؼٹی کو فطاہن کطیگب رو
یوًیوضؼٹی کے ططف ؼے کبلذ کی لالحیت هعلوم
کطًے کے لئے طلت کی ربئے۔
( )2یوًیوضؼٹی الحبق ـسٍ کبلذ کی زفعہ  ۴۱کی شیلی
زفعہ ( )1هیں ثتبئے گئے کؽی هعبهلے کے ؼلؽلے
هیں ایؽےالسام لیٌے کے لئے کہہ ؼکتی ہے اوض ایؽی
هست کے زوضاں ریؽے وٍ هٌبؼت ؼوزھے۔
.44رہبں کوئی الحبق ـسٍ کبلذ اغ ایکٹ کے تحت
کؽی ضطوضیبت کو پوضے کطًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب
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الحبق کی کؽی ثھی ـطائظ پط عول کطًے هیں ًبکبم
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
ضکھ ؼکتی ہے یب ذتن کط ؼکتی ہے توبم یب کؽی ثھی
هطاعبت رو الحبق ـسٍ کبلذ کو زئی گئی ہو۔
.45رہبں کؽی کبلذ کو زفعہ  ۴۷کے تحت الحبق ؼے
اًکبض کیب گیب ہے یب الحبق ـسٍ کبلذ کو زی گئی توبم یب
کوئی ایک هطاعبت ثطلطاض ضکھی گئی ہے یب زفعہ
 ۴۴کے تحت ذتن کی گئی ہے ،ایؽے اًکبض کے
ذالف ؼیٌیٹ کو هرموق هست کے زوضاں اپیل کط
ؼکتی ہے ،ریؽے ثھی هعبهلہ ہو ،تطهین یب ذتن کطًے،
اوض هعبهلہ ایؽے ططیمے ؼے ًوٹبیب ربئیگب ،ریؽے
ثیبى کیب گیب ہو۔  '':'']1ثفططیکہ اپیل کے ؼلؽلے هیں
کوئی ثھی حکن ربضی ًہیں کیب ربئے گب ،رت تک اپیل
کطًے والے کو ؼٌٌے کب هولعہ فطاہن ًہیں کیب ربتب۔''۔[
ببة IX-
قواویه ،ضوابط اور قواعد
Chapter-IX
STATUES, REGULATIONS AND
RULES
 )1( .46لواًیي هٌسضرہ شیل توبم یب اى هیں ؼے کؽی
ایک هعبهلے کے لئے ثٌبئے ربئیں گے:
)(aیوًیوضؼٹی کے عولساض ،اؼبتصٍ اوض زیگط هالظهیي
کے پے اؼکیل یب هالظهت کے زیگط ـطائظ اوض
ضواثظ اوض ایؽے عولساض ،اؼبتصٍ اوض هالظهیي کی
1زفعہ  ۵۵هیں آذط هیں آًے والے فل اؼٹبپ کو کولي ؼے تجسیل کیب گیب اوض اغ کے ثعس ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  LVIIهزطیہ  ۷۷۹۵کے تحت
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پٌفي  ،اًفوضًػ  ،گطیزوئٹی ،پطوویڈًٹ فٌڈ اوض
ثیٌیوولیٌٹ فٌڈ زیٌب؛
)(bعولساض اوض اؼبتصٍ کے ؼبتھ یوًویطؼٹی کے
هالظهیي کی چبل چلت اوض ًظن و ضجظ؛
)(cاتھبضٹیع کی ثٌبوٹ ،اذتیبض اوض شهے زاضیبں اوض
ایؽی اتھبضٹی هیں اًتربثبت کطواًے اوض اغ ؼے
هٌؽلک هعبهالت؛
) (dضرؽٹط ڈگطیزوئیٹ کو ضرؽٹط ؼٌجھبلٌب؛
) (eکبلذ کب الحبق اوض الگ کطًب اوض اغ ؼے هٌؽلک
هعبهالت؛
)(fتعلیوی ازاضوں کی یوًیوضؼٹی کے هطاعبت هیں
زاذلے اوض هطاعبت ؼے ذبضد کطًب؛
)(gفیکلٹیع ،ازاضے ،کبلذ اوض اکیڈهک ڈویعًػ کب لیبم؛
) (hعولساض ،اؼبتصٍ اوض یوًیوضؼٹی کے زیگط هالظهیي
کے اذتیبض اوض شهے زاضیبضں؛
)(iاهیطیٹػ پطوفیؽط کی همطضی کے لئے ـطائظ؛
)(jـطائظ رػ کے تحت یوًیوضؼٹی پجلک ثبڈیع یب
زیگط تٌظیووں ؼے تحمیك اوض ایڈوائعضی ؼطوؼع کے
لئے هعبہسوں هیں زاذل ہو ؼکتی ہے؛
)(kتسضیػ کی عبم اؼکین ثفوول کوضؼع کی هست اوض
هضبهیي کے تعساز اوض اهتحبًبت کے لئے پیپطظ؛
)(lاععاظی ڈگطیبں زیٌب؛ اوض
) (mزیگط هعبهالت رو لواًیي هیں ثیبى ہوًے چبہیئیں
یب ثیبى ہوًب ضطوضی ہیں؛
( )2ؼٌڈیکیٹ لواًیي کے لئے ؼیٌیٹ کو تزویع زی
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
ثھیزے گی یب اغ کو ضز کط ے گی؛
ثفططیکہ لبًوى کؽی اتھبضٹی کی تفکیل یب اذتیبضات
پط احطاًساظ ہوتے ہیں تو اغ کی تت تک هٌظوض ی
ً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؛
ثفططیکہ وٍ ثھی کہ شیلی زفعہ ( )1کی ـك)(aهیں
هٌسضرہ شیل کؽی ثھی هعبهلے کے ؼلؽلے هیں
ؼیٌیٹ کے ططف ؼے هٌظوض کئے گئے لواًیي ،تت
تک هوحط ًہیں ہوگب ،رت تک چبًؽلط کے ططف ؼے
هٌظوضی ًہیں زی ربتی؛
ثفططیکہ یہ کہ شیلی زفعہ ( )۷کی ـك ) (bهیں ثیبى
کطزٍ هعبهالت کے ؼلؽلے هیں لواًیي چبًؽلط کی
ططف ؼے تفکیل زیئے ربئیں گے۔
( )3رت تک کچھ شیلی زفعہ ( )2کے هتضبز ًہ ہو،
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۔
 )1( .47لواًیي کے هطبثك ،ضواثظ کے تحت توبم
هعبهالت یب هٌسضرہ شیل هیں کؽی ثھی ایک هعبهلے
کے لئے تفکیل زیئے ربئیں گے :
) (aڈگطیع ،ڈپلوهبظ اوض یوًیوضؼٹی کے ؼطٹیفکیٹػ
کے لئے تسضیػ کے کوضؼع؛
)(bیوًیوضؼٹی اوض کبلزع هیں پڑھبئے ربًے کب اًساظ
اوض ططیمےکبض؛
)(cیوًیوضؼٹی هیں تعلین کے لئے زاذالئیں اوض وٍ
ـطائظ رػ کے هطبثك کوضغ هیں زاذال کی اربظت
زی ربئیگی اوض یوًیوضؼٹی کے اهتحبى رو ڈگطیع،
ڈپلوهبظ اوض ؼطٹیفکیٹػ حبلل کطًے کے الئك
ثٌبئیٌگے؛
) (dاهتحبًبت کطواًب؛
)(eطلجبء کے ططف ؼے تسضیؽی کوضؼع هیں زاذال
اوض یوًیوضؼٹی کے اهتحبًبت کے لئے فیػ اوض زیگط
چبضرع ازا کی ربئے گی؛
)(fیوًیوضؼٹی کے طلجبء کب چبل چلي اوض ًظن و ضجظ؛
)(gیوًیوضؼٹی یب کبلیزع کے طلجبء کی ضہبئؿ اوض
ضہبئؿ کے ہبلع اوضہبؼٹلع هیں ضہبئؿ کی فیػ اوض
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طلجبء کے ہبؼٹلع اوض الرٌگع کی هٌظوضی؛
) (hڈگطی حبلل کطًے کے لئے ٓاظاز تحمیك کے
ـطائظ؛
)(iفیلوـپػ ،اؼکبلطـپػ ،هیڈلع اوض اًعبم زیٌے؛
)(jوظبئف اوض هفت اؼٹوڈًٹ ـپػ زیٌے؛
)(kاکیڈهک کبؼٹیوم؛
)(lالئجطیطی کب اؼتعوبل؛
)(mٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹػ اوض ثوضڈظ ٓاف اؼٹڈیع کی
تفکیل؛ اوض
)(nزیگط هعبهالت رو اغ ایکٹ یب لواًیي کے هطبثك
ثیبى ہوًے ہیں یب ضواثظ کے شضیعے ثیبى کیئے ربًے
ہیں۔
( )2اکیڈهک کبئوًؽل ضواثظ تفکیل زی گی اوض
ؼٌڈیکیٹ کو پیؿ کطیگی ،رو اغ کو تطهین ؼے یب
ثغیط تطهین کی هٌظوض کطیگی یب اغ کو اکیڈهک
کبئوًؽل کی ربًت زوثبضٍ غوض کطًے کے لئے واپػ
ثھیزے گی یب اغ کو ضز کطیگی۔
 )1( .48کوئی اتھبضٹی یب ثبڈی یوًیوضؼٹی اغ ایکٹ،
لواًیي یب ضواثظ ؼے هٌؽلک لواعس تفکیل زے ؼکتی
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۔
( )2ؼٌڈیکیٹ کؽی اتھبضٹی یب ثبڈی ،عالوٍ ؼیٌیٹ کے
ربًت ؼے تفکیل ـسٍ لواعس هیں تطهین کطًے یب اغ
کے هٌؽوخ کطًے کی ہسایبت کط ؼکتی ہے:
ثفططیکہ اگط ایؽی کوئی اتھبضٹی یب ثبڈی ؼٌڈیکیٹ
کے ططف ؼے زیئے گئے ایؽے ہسایبت ؼے هطوئي
ًہیں ہو ضہی ہے تو وٍ ؼیٌیٹ کی اپیل کط ؼکتی ہے،
رػ کب فیملہ حتوی ہوگب۔
ببة X-
عبم گىجبشیں
Chapter-X
GENERAL PROVISION
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 .49کؽی ثھی عسالت کو اغ ایکٹ کے تحت کئے
گئے کؽی کبم یب کچھ کطًے کے اضازے کے ذالف
کؽی کبضوائی ،گطاًٹ یب فیملے یب کؽی حکن ربضی
کطًے کب اذتیبض ًہیں ہوگب۔
 .51اغ ایکٹ کے تحت '']1اچھی ًیت ؼے''[ کؽی کبم
یب کچھ کطًے کے اضازے پط حکوهت ،یوًیوضؼٹی یب
کؽی اتھبضٹی  ،یب عولساض یب حکوهت یب یوًیوضؼٹی کے
هالظم یب کؽی ـرك کے ذالف کوئی همسهہ یب
لبًوًی کبضوائی ًہیں ہوگی۔
 .51رہبں اغ ایکٹ کے الگو ہوًے کے ثبضٍ هبٍ کے
زوضاں اغ ایکٹ کی کچھ گٌزبئفوں پط عولسض ٓاهس هیں
کوئی ضکبوٹ پیؿ ٓاتی ہے ،چبًؽلط ،وائػ چبًؽلط کی
ؼفبضؾ پط ایؽی ضکبوٹ کو ہٹبًے کے لئے ذبق
ہسایبت ربضی کطؼکتب ہے۔
 .52هہطاى اًزٌئطًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری یوًیوضؼٹی
آضڈیٌٌػ ۷۷۱۱ ،کو هٌؽوخ کیب ربتب ہے۔
ووٹ :ایکٹ کب مذکوري تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل وہیں کیب جب
سکتب۔
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