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فہزست )(CONTENTS
] 25اکتوثش [1995
ایکٹ خظ کے رسیؼے کشاچی هیں عشعیذ یوًیوسعٹی
ٓاف اًدٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالخی لبئن کی خبئے گی۔
خیغب کہ کشاچی هیں عشعیذ یوًیوسعٹی ٓاف اًدٌیئشًگ
ایٌڈ ٹیکٌبالخی کب لیبم اوس اط عے هتؼلمہ هؼبهالت کے
لئے لذم اٹھبًب ضشوسی ہوگیب ہے؛
خظ کو اط طشذ عے ػول هیں الیب خبئے گب:
ببة I-
شزوعبتی
 )1( .1اط ایکٹ کو عشعیذ یوًیوسعٹی ٓاف
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توہیذ )(Preamble
ػٌواى

هختقش
ؽشوػبت
Short
title
and
commencement
تؼشیف

اوس

اًدٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالخی ایکٹ ۵۹۹۱ ،کہب Definitions

خبئے گب۔
( )۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
 ۲۔ اط ایکٹ هیں ،خت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو:
)” (iاکیڈهک کب ٔوًغل “ عے هشاد یوًیوسعٹی؛
)” (iiالسبق ؽذٍ کبلح یب اداسے “ کبلیح یب اداسٍ خو یوًی
وسعٹی عے السبق ؽذٍ ہو؛
)” (iiiایغوعیئؾي “ عے هشاد عوعبئٹیض سخغٹشیؾي
ایکٹ ۵۶۸۱ ،کے تست سخغٹش ؽذٍ ػلی گڑھ
یوًیوسعٹی اولڈ ثوائض ایغوعیئیؾي ٓاف پبکغتبى کشاچی؛
) ” (ivاتھبسٹی “ عے هشاد دفؼہ  ۵۵هیں ثیبى کی گئی
یوًیوسعٹی کی اتھبسٹیض هیں کوئی ایک؛
)” (vثوسڈ “ عے هشاد یوًیوسعٹی کب ثوسڈ ٓاف گوسًش؛
)” (viچبًغلش “ عے هشاد یوًیوسعٹی کب چبًغلش؛
)” (viiکبلیح “ عے هشاد ایغب کبلیح اوس اط هیں ؽبهل
ہے ایک اداسٍ ،خظ هیں اًدٌیئشًگ اوس اط عے
هتؼلمہ هضبهیي هیں تذسیغی یب ػولی تشثیت دیٌے کب
ثٌذوثغت کیب گیب ہو ،خیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو؛
)” (viiiڈیي “ عے هشاد فیکلٹی کب ہیڈ؛
)” (ixڈائشیکٹش “ عے هشاد اداسے کب ہیڈ ؛
)” (xفیکلٹی “عے هشاد یوًیوسعٹی کی فیکلٹی؛
)” (xiزکوهت “ عے هشاد عٌذھ زکوهت؛
)” (xiiاداسٍ “ عے هشاد خظ کی دیکھ ثھبل اوس اًتظبم
یوًیوسعٹی کی طشف عے کیب گیب ہو؛
)” (xiiiثیبى کیب گیب “عے هشاد لبًوى ،ضواثظ اوس
لواػذ هیں ثیبى کیب گیب؛
)” (xivپشوفیغش اهیشٹظ “ عے هشاد ایک سٹبئشڈ
پشوفیغش خو یوًیوسعٹی هیں اػضاصی گٌدبئؼ پش کبم
کش سہب ہو؛
)” (xvلبًوى ضواثظ اوس لواػذ “ عے هشاد اط ایکٹ
کے تست تشتیجواس ثٌبئے گئے لبًوى ،ضواثظ اوس
لواػذ؛
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یوًیوسعٹی کب لیبم اوس
ہیت
Establishment and
incorporation of the

)” (xviتذسیغی ؽؼجہ “ عے هشاد یوًیوسعٹی عے لبئن University

ؽذٍ اوس عٌجھبال ہوا یب تقذیك ؽذٍ تذسیغی ؽؼجہ؛
)” (xixیوًیوسعٹی “عے هشاد عشعیذ یوًیوسعٹی ٓاف
اًدٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالخی ،کشاچی؛ اوس
)” (xxوائظ چبًغلش “ عے هشاد یوًیوسعٹی کب وائظ
چبًغلش؛
ببة II-
یونیورسٹی
 )1(.3ایک یوًیوسعٹی لبئن کی خ بئے گی خغے عشعیذ
یوًیوسعٹی ٓاف اًدٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالخی ،کشاچی کہب
خبئے گب ،خو عشپشعت ،چبًغلش ،وائظ چبًغلش ،ڈیي،
تذسیغی ؽؼجوں کے چیئشهیي اوس ثوسڈ کے هیوجشص پش
هؾتول ہوگی۔ اکیڈهک کب ٔوًغل کے هیوجش اوس ایغے
دوعشے افغشاى خیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو؛
( )2یوًیوسعٹی عشعیذ یوًیوسعٹی ٓاف اًدٌیئشًگ ایٌڈ
ٹیکٌبالخی کے ًبم عے ایک ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی،
خظ کو اط هیں ؽبهل کغی هلکیت کو زبفل کشًے یب
ًیکبل کشًے اختیبسات کے عبتھ زمیمی وساثت اوس ػبم
هہش زبفل ہوگی ،خو ثیبى کشدٍ ًبم کے عبتھ کیظ کش
عکتی ہے اوس خظ پش کیظ کیب خب عکتب ہے۔
 .4یوًیوسعٹی خبؿ و ػبم کے لئے کھلی ہوگی چبہے
اط کب تؼلك کغی ثھی خٌظ یب هزہت ً ،غل ،طجمے،
سًگ یب ڈوهیغبئل عے ہو۔ خو یوًیوسعٹی عے پڑھبئے
خبًے والے کوسعض کے لئے تؼلیوی طوس پش داخلہ
کے لئے اہل ہوں اوس ایغے کغی ثھی ؽخـ کو فمظ
خٌظ ،هزہت ،طجمےً ،غل ،سًگ یب ڈوهیغبئل کی ثٌیبد
پش اًکبس ًہیں کیب خبئے گب۔
 .5یوًیوسعٹی خودهختیبس ثبڈی ہوگی اوس اى کو هٌذسخہ
ریل اختیبسات زبفل ہوًگے:
) (iاًدٌیئشًگ اوس ٹیکٌبالخی اوس تشثیت کو ایغی
ؽبخوں هیں فشاہن کشًب خیغب وٍ هٌبعت عودھے اوس
اط علغلے هیں هؼلوهبت کو فشوؽ اوس زوفلہ افضائی
کے لئے گٌدبئیؼ ثٌبًب؛
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یوًیوسعٹی عت کے لئے
کھلی ہوگی
University open to
all

یوًیوسعٹی کے اختیبسات
اوس کبم
Powers
and
functions of the
University

) (iiؽبگشدوں کو داخلہ دیٌب اوس اهتسبى لیٌب اوس اى کی
ڈگشیض ،ڈپلوهبص ،عشٹیفکٹظ اوس دوعشے تؼلیوی اػضاص
دیٌب خو ثیبى کی گئی ؽشائظ کے هطبثك پبط کئے گئے
ہوں؛
) (iiiخود کو ضن کشًب یب دوعشے اداسوں کے عبتھ
خوڑًب اوس تؼلین کی ثہتشی کے لئے اپٌے کبم اوس رهہ
داسیبں ادا کشًے کے لئے فیکلٹیض اوس ٹیچٌگ
ڈیپبسٹوٌٹظ لبئن کشًب ؛
) (ivثیبى کئے گئے طشیمے کبس کے هطبثك هٌظوس
ؽذٍ افشاد کو اػضاصی ڈگشیبں یب اػضاص دیٌب؛
) (vپڑھبئی کے کوسعض ثیبى کشًب اوس تسمیك کشًب
خیغب طے کیب گیب ہو؛
) (viتؼلین ،پیؾہ وساًہ تشثیت اوس تسمیك هیں هذد کشًب
اوس دوعشی عہولیبت فشاہن کشًب؛
) (viiکبلیدض اوس اداسوں کب السبق کشًب یبػلیسذٍ کشًب
اوس ایغے اداسوں کی خبًچ کشًب یب خود عے هٌتخت
کشدٍ تؼلیوی تشثیتی اوس تسمیمی اداسوں کے عبتھ
خوڑًب ،اى کو اى کے کبم اوس رهہ داسیبں ًجھبًے کے
لئے خذهبت اوس عہولیبت فشاہن کشًب اوس صیبدٍ عے
صیبدٍ هوثش تؼلیوی  ،تشثیتی اوس تسمیمی پشوگشاهض
کویمیٌی ثٌبًے کے لئے پڑھبئی کے طشیمے اوس
زکوت ػولیبں طے کشًب؛
) (viiiخبئیذاد زبفل کشًب اوس دیکھ ثھبل ،یوًیوسعٹی
کو کی گئی گشاًٹظ ،وفیتوں ،ٹشعٹ ،تسبئف،
ػطیبت ،اًڈوهیٌٹظ اوس دوعشی کٌٹشیجیوؽٌض کی دیکھ
ثھبل اوس اى کی ایغے طشیمے عے عشهبیہ کبسی کشًب
خیغب وٍ هٌبعت عودھے ؛
) (ixهؼبہذوں ،ٹھیکوں اوس اًتظبهبت هیں زکوهت،
تٌظیوی اداسوں ،ثبڈیض اوس افشاد کے عبتھ اى کے کبم
اوس رهہ داسیوں کو پوسا کشًے کے لئے ؽبهل ہوًب؛
) (xایغی فیظ اوس دوعشے چبسخض طلت کشًب اوس
زبفل کشًب خیغب وٍ طے کشے؛
( )xiهختلف ثبڈیض اوس کویٹیض کے لئے همشس کشًب خیغب
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یوًیوسعٹی کےا فغشاى
Officers
of the
University

عشپشعت

ثوسڈ طے کشے اًغٹشکؾٌل اوس کشیوکلش ایکٹوٹیض کے The Patron

علغلے هیں اوس یوًیوسعٹی اوس اط کے ؽبگشدوں کو
داخال دیٌب؛
) (xiiاعبتزٍ اوس ػولے عویت ایغے افغش همشس کشًب
اوس ایغے افغشاى اوس ػولے کے ؽشائظ اوس ضواثظ
اختیبسات اوس رهہ داسیبں ثیبى کشًب؛
) (xiiiایغے توبم الذام لیٌب اوس اؽیبء اوس طے کشًب خو
اط همقذ کے زبفل کشًے کے لئے هطلوة ہوں۔
ببة III-
یونیورسٹی کے افسزان
.6هٌذسخہ ریل یوًیوسعٹی کے افغشاى ہوًگے:
) (iعشپشعت؛
) (iiچبًغلش؛
) (iiiوائظ چبًغلش؛
) (ivڈیي؛
) (vڈائشیکٹشص؛
) (viتذسیغی ؽؼجے کب چیئشهیي؛
) (viiپشًغپل؛
) (viiiسخغٹشاس؛
) (ixڈائشیکٹش ٓاف فٌبًظ؛
) (xالئجشیشیي؛
)ً (xiبظن اهتسبًبت؛
) (xiiسیضیڈًٹ ٓاڈیٹش؛ اوس
) (xiiiایغے دوعشے افشاد خو یوًیوسعٹی کے
افغشاى ہوں  ،خیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو؛
 )1( .7عٌذھ کب گوسًش یوًیوسعٹی کب عشپشعت ہوگب:
( )2عشپشعت خت هوخود ہو ،یوًیوسعٹی کے
کبًووکؾیٌض کی فذاست کشے گب۔
( )3ہش اػضاصی ڈگشی دیٌے عے پہلے عشپشعت عے
تقذیك کشائی خبئے گی۔
 )1( .8یوًیوسعٹی عے هتؼلمہ کغی ثھی هؼبهلے کب
عشپشعت هؼبئٌہ کش عکتب ہے اوس اط علغلے هیں
خبًچ پڑتبل کشواعکتب ہے اوس ایغے فشد یب افشاد کو
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دوسٍ
Visitation

چبًغلش
The Chancellor

وائظ چبًغلش
Vice Chancellor

اط علغلے هیں همشس کشعکتب ہے خي کو اط همقذ
کے لئے ضشوسی عودھے۔
( )2عشپشعت ریلی دفؼہ ( )1کے تست سپوسٹ هلٌے
خلٌے کے ثؼذ ایغی ہذایبت خبسی کش عکتب ہے خیغب وٍ
هٌبعت عودھے اوس وائظ چبًغلش ایغی ہذایبت پش
ػولذس ٓاهذ کشے گب:
 )1(.9ایغوعیئؾي کب چیئشهیي یوًیوسعٹی کب چبًغلش
ہوگب؛
( )2اگش چبًغلش هطوئي ہے کہ کغی اتھبسٹی کی
کبسوائیبں یب کغی افغش کے ازکبهبت اط ایکٹ کی
گٌدبئؾوں ،لواًیي ،ضواثظ یب لواػذ کے هطبثك ًہیں
ہیں تو ایغی اتھبسٹی یب افغش کو عجت گٌواًے کے لئے
طلت کیب خب عکتب ہے کہ کیوں ًہ ایغی کبسوائیوں کو
تسشیشی زکن کے رسیؼے ختن کیب خبئے ،ایغی
کبسوائی یب ازکبهبت کو ختن کیب خب عکتب ہے۔
( )3چبًغلش کی غیش هوخودگی کی فوست هیں یب کغی
اوس عجت کی وخہ عے وائظ چبًغلش اط کی خگہ کبم
کشے گب۔
 )1(.10وائظ چبًغلش ،چبًغلش کی خبًت عے چبس عبل
کے ػشفے کے لئے همشس کیب خبئے گب ،اى ؽشائظ
اوس ضواثظ کے هطبثك خیغب چبًغلش طے کشے اوس
وائظ چبًغلش ،چبًغلش کی خوؽی عے ػہذٍ سکھ عکتب
ہے۔
( )2کغی ثھی ولت خت وائظ چبًغلش کی ٓافظ خبلی
ہوگی یب وائظ چبًغلش غیش زبضش ہوگب یب ثیوبسی کے
عجت اپٌے ٓافظ کے کبم کشًے کے الئك ًہ ہوگب یب
کغی اوس عجت کی وخہ عے چبًغلش ،وائظ چبًغلش کی
رهہ داسیبں ًجھبًے کے لئے ایغے اًتظبهبت کشے گب
خیغب وٍ هٌبعت عودھے۔
( )3وائظ چبًغلش یو ًیوسعٹی کب پشًغپل اکیڈهک ایٌڈ
ایڈهٌغٹشیض افغش ہوگب اوس اط ایکٹ کی گٌدبئؼ
چبًغلش کی ہذایبت پش فسیر طشیمے عے ػولذس ٓاهذ
کشاًے کب رهہ داس ہوگب اوس یوًی وسعٹی کی پبلیغض
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اتھبسٹیض
Authorities

ثوسڈ آف گوسًشص
Board of Governors

اوس پشوگشاهض پش ػولذس ٓاهذ کب رهہ داس ہوگب۔
( )4وائظ چبًغلش کغی ہٌگبهی فوستسبل هیں ،خظ
کے لئیے فوسی لذم اٹھبًے کی ضشوست ہو ،ایغے لذم
لئے خب عکتے ہیں خیغب وٍ ضشوسی عودھے ،خظ
کے ثؼذ ختٌب خلذ هوکي ہو عکے ،اط الذام کے هتؼلك
افغش ،اتھبسٹی یب ثبڈی کو سپوسٹ کشے گب ،خغے ػبم
فوست هیں هؼبهلے کو زل کشًب تھب۔
( )5خبؿ طوس پش اوس هٌذسخہ ثبال اتھبسٹی عے تضبد
کے ػالوٍ وائظ چبًغلش کو هٌذسخہ ریل اختیبسات
زبفل ہوًگے- :
) (aایغی ػبسضی ٓاعبهیبں پیذا کشًب اوس ثھشتی کشًب
خظ کی هذت دوساًیہ چھ هبٍ عے صائذ ًہ ہو؛
) (bهٌظوس کئیے گئے ثدٹ هیں فشاہن کیب گیب توبم
خشچ هٌظوس کشًب اوس خشچ کے توبم هیدش ہیڈص هیں
فٌڈص سی ایپشوئیٹ کشًب؛
) (cغیش هتولغ ٓائٹن کے لئے سی ایپشویشیؾي خبسی
کشًب خو پچبط ہضاس سوپیوں عے صائذ ًہ ہو ،خغے
ثدٹ هیں ًہ گٌوایب گیب ہو اوس اط کے هتؼلك ثوسڈ کے
ٓاًیوالے اخالط هیں سپوسٹ کشے گب؛
) (dهتؼلمہ اتھبسٹیض عے ًبهوں کے پیٌلض هلٌے کے ثؼذ
یوًیوسعٹی کے توبم اهتسبًبت کے لئے پیپش عیٹشص اوس
ایگضاهٌشص همشس کشًب؛
) (eپیپشص ،هبسکظ اوس ًتبئح کی خبًچ پڑتبل کے لئے
ایغے اًتظبم کشًب خیغب ضشوسی ہو؛
) (fیوًیوسعٹی کے اعبتزٍ ،ػولذاسوں اوس دوعشے
هالصهیي کو پڑھبئی  ،تسمیك ،اهتسبًبت اوس اًتظبهبت
اوس یوًیوسعٹی کے ایغے دوعشے هؼبهالت کے
علغلے هیں ایغے اعبئوٌٹ کشاًے کی ہذایت کشًب
خیغب وٍ ضشوسی عودھے؛
) (gیوًیوسعٹی کے کغی ػولذاس یب هالصهیي کو اپٌے
اختیبسات هیں عے کچھ اط ایکٹ کے تست هٌتمل
کشًب ،اى ؽشائظ کے هطبثك ،اگش کوئی ہو؛
) (hایغی کیٹگشیض کے لئے هالصم همشس کشًب ،خظ
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ثوسڈ کے اختیبسات اوس
کبم
Power and function
of the Board

علغلے هیں ثوسڈ کی طشف عے اختیبسات هٌتمل کئے
گئے ہوں؛
) (iایغے دوعشے اختیبسات اوس کبم کشًب اوس عشاًدبم
دیٌب ،خیغب ثیبى کیب گیب ہو؛
ببة IV-
یونیورسٹی کی اتھبرٹیز
 .11یوًیوسعٹی هٌذسخہ ریل اتھبسٹیض پش هؾتول ہوگی:
) (iثوسڈ ٓاف گوسًشص؛
) (iiاکیڈهک کب ٔوًغل؛
) (iiiفیکلٹیض کے ثوسڈص ؛
اػلی تؼلین اوس تسمیك ثوسڈ؛
ٰ
)(iv
) (vثوسڈ ٓاف اعٹڈیض؛
) (viعلیکؾي ثوسڈ؛
) (viiفٌبًظ ایٌڈ پالًٌگ کویٹی؛
) (viiiافیلیؾي کویٹی؛ اوس
) (ixایغی دوعشی اتھبسٹیض ،خیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو؛
 )1(.12ػبم ًظشداسی اوس یوًیوسعٹی کے هؼبهالت
کے ضواثظ اوس اى کی پبلیغض ثٌبًے کب اختیبس ثوسڈ
کے پبط ہوگب ،خہ هٌذسخہ ریل پش هؾتول ہوگب:
) (aوائظ چبًغلش ؛
) (bعٌذھ ہبئی کوسٹ کب چیف خغٹظ یب اط کی
طشف عے ًبهضد کیب گیب ہبئی کوسٹ کب خح ؛
) (cتؼلین کھبتے ،زکوهت عٌذھ کب عیکشیٹشی؛
ثوسڈ کے اخالط
) (dچبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش عے Meeting of the
هؾبوست کے ثؼذ ًبهضد کیب گیب ایک ڈیي؛
Board
) (eچیئشهیي ،یوًیوسعٹی گشاًٹظ کویؾي ،یب اط کی
طشف عے ًبهضد کئے گئے کویؾي کب کل ولتی هیوجش؛
) (fچیوجش ٓاف کبهشط اوس اًڈعٹشیض ،کشاچی کب فذس؛
) (gچبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش کی عفبسػ
پش تیي ًبهوس افشاد ًبهضد کئے خبئیں گے؛
) (hچبًغلش کی طشف عے ایغوعئیؾي کی عفبسػ پش
تیي ثہتشیي هیشٹ سکھٌے والے افشاد کو ًبهضد کیب
خبئے گب؛
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(ً )2بهضد کیب گیب هیوجش تیي عبلوں کی هذت تک
ػہذٍ سکھے گب اوس اط کی هذت پوسی ہوًے پش دوثبسٍ
ًبهضدگی کے لئے اہل ہوگب؛
(ً )3بهضد کئے گئے هیوجش کب ػہذٍ خبلی ہوخبئے گب
اعتؼیفی دے یب ثٌب کغی خواص یب چھٹیوں کی
ٰ
اگش وٍ
دسخواعت کے ثوسڈ کے لگبتبس تیي اخالعوں هیں غیش
زبضش سہتب ہے یب اط کی ًبهضدگی اعے ًبهضد کشًے
والی اتھبسٹی کی طشف عے تجذیل کی خبتی ہے؛
( )4هیوجش کی ػبسضی ٓاعبهی اتھبسٹی کی طشف عے
ًبهضد کئے گئے ؽخـ کی طشف عے پش کی خبئے
گی ،خو هیوجش ًبهضد کیب گیب ہے ،اط کی ٓاعبهی پش کی
خبئے گی؛
( )5وائظ چبًغلش ثوسڈ کے چیئشهیي کے طوس پش کبم
کشے گب؛
( )6سخغٹشاس ثوسڈ کے عیکشیٹشی کے طوس پش کبم
کشے گب؛
( )7ثوسڈ کب کوئی لذم یب کبسوائی ثوسڈ هیں ٓاعبهی یب
ثوسڈ کی تؾکیل هیں کغی ًمـ کی فوست هیں غیش
هوثش ًہیں ہوگب:
 )1( .13خبؿ طوس پش اوس دفؼہ  12کی ریلی دفؼہ
( ) 1کی گٌدبئؾوں کی ػبم زثییت کے عوا ثوسڈ
هٌذسخہ ریل اختیبسات اوس کبم عشاًدبم دے گب:
) (aیوًیوسعٹی کی خبئیذاد ،فٌڈص ،اثبثوں اوس وعیلوں
کو سکھٌب ،ضواثظ سکھٌب اوس اًتظبم کشًب؛
) (bیوًیوسعٹی کی طشف عے هٌمولہ اوس غیش هٌمولہ
خبئیذاد کی هٌتملی کشًب اوس هٌتملی لجول کشًب؛
) (cکبلیح یب اداسٍ ضن کشًب یب ػلیسذٍ کشًب؛
) (dفٌبًظ اوس پالًٌگ کے هؾوسے عے عبالًہ ثدٹ
اوس ًظشثبًی کئے گئے ثدٹ کھبتوں پش غوس کشًب اوس
هٌظوسی دیٌب اوس سہٌوبئی کشًب یب هبلی هؼبهالت عے
سولض ٓاف ثضًظ هیں سہٌوبئی کشًب؛
) (eیوًیوسعٹی کی طشف عے ٹھیکے هٌظوس کشًب،
هکول کشًب ،تجذیل کشًب یب سد کشًب؛
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اکیڈهک کب ٔوًغل
Academic Council

اکیڈهک کب ٔوًغل کے
اختیبسات اوس رهہ داسیبں
Powers and duties
of the Academic
Council

) (fیوًیوسعٹی کے همبفذ زبفل کشًے کے لئے
اعکیویں ؽشوع کشًب ،اوس هٌظوسی دیٌب؛
) (gطشیمہ طے کشًب اوس لجضے کو ثہتش کشًب اوس
یوًیوسعٹی کی ػبم هہش اعتؼوبل کشًب؛
) (hپشوفیؾٌل سیغشچ ،ایڈهٌغٹشیٹو پوعٹ اوس ایغی
دوعشی پوعٹ پیذا کشًب خو یوًیوسعٹی کے همبفذ
زبفل کشًے هطلوة ہوں ،ایغی پوعٹ هلتوی کشًب یب
ختن کشًب؛
) (iعلیکؾي ثوسڈ کی عفبسؽبت پش اعتبد ،هسمك اوس
ػولذاس همشس کشًب؛
) (jثیبى کی گئی خبًچ اوس دفبع کے طشیمہ کبس کے
ثؼذ یوًیوسعٹی هالصهیي کو هؼطل کشًے ،عضا دیٌے یب
ًوکشی هیں عے ثشطشف کشًے ،خي کو همشس کشًے
کب اختیبس اى کو زبفل ہے؛
) (kچبًغلش کو پیؼ کشًے کے لئے لبًوى تدویض
کشًب؛
) (lهخقوؿ ثبڈیض کی عفبسؽبت پش ضواثظ اوس
لواػذ هٌظوس کشًب؛اوس
) (mیوًیوسعٹی عے هتؼلمہ توبم هؼبهالت کو طے
کشًب ،چالًب اوس اًتظبم کشًب اوس اط کے ٓاخش هیں توبم
ضشوسی اختیبسات اعتؼوبل کشًب خو خبؿ طوس پش خو
اط ایکٹ کے لبًوى ،ضواثظ اوس لواػذ هیں ثیبى ًہیں
کئے گئے۔
) (2ثوسڈ اپٌے کوئی ثھی اختیبسات کغی اتھبسٹی یب
ػولذاسوں یب کویٹی یب ریلی کویٹی کے زوالے کش عکتب
ہے:
 )1(.14ثوسڈ عبل هیں کن اص کن دو دفؼہ اخالط کشے
گب اى تبسیخوں پش خو وائظ چبًغلش کی طشف عے
طے کئی گئی ہوں؛
ثؾشطیکہ ایک خبؿ اخالط کغی ثھی ولت چبًغلش
کی ہذایت پش طلت کیب خبعکتب ہے یب ثوسڈ کے هیوجشوں
کی دسخواعت پش خو چھ عے کن ًہ ہوں ،ضشوسی
ًوػیت کب هؼبهال عودھ کش۔
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دیگش اتھبسٹیض کب لیبم ،کبم
اوس اختیبسات
Constitution,
functions
and
powers of other
Authorities
اتھبسٹیض کی طشف عے
همشسی
Appointment
of
Committee by the
Authorities
لبًوى
States

( )2خبؿ اخالط دط دى عے کن ًہ ہوں ًوٹظ ثوسڈ
کے هیوجشوں کو دیب خبئے گب اوس اخالط کی ایدٌڈا هٌغ
کی خبئے گی اط هؼ بهلے کے لئے خظ کے لئے
خبؿ اخالط طلت کیب گیب ہو۔
( )3ثوسڈ کے اخالط کے لئے کوسم عت هیوجشص کے
ًقف کے ثشاثش ہوگب خظ کی ًغجت ثشاثشایک ہی لی
خبئے گی۔
( )4ثوسڈ کے فیقلے هوخود هیوجشاى کی اکثشیت کی
ثٌیبد پش اوس ووٹٌگ کے رسیؼے کئے خبئیں گے اوس
اگش هیوجش ثشاثش هیں تمغین ہو خبئیں تو ثوسڈ کے
چیئشهیي کو کبعٹٌگ وو زبفل ہوگب ،خو وٍ اعتؼوبل
کشے گب۔
 )1( .15اکیڈهک کب ٔوًغل هٌذسج ریل پش هؾتول ہوگی:
) (aوائظ چبًغلش خو کہ چیئشهیي ہوگب؛
) (bڈیي؛
) (cڈائشیکٹشص؛
ضواثظ
) (dٹچٌگ ڈیپبسٹوٌٹظ کب چیئشهیي؛
Regulations
) (eپشوفیغش اهیشٹظ عویت یوًیوسعٹی کے
پشوفیغشص؛
) (fپشًغپل؛
) (gسخغٹشاس خو کہ عیکشیٹشی ہوگب؛
)(hالئجشیشیي؛
)ً (iبظن اهتسبًبت؛
) (jثوسڈ کی طشف عے ًبهضد کئیے گئے دو ًبهشد
ػبلن؛اوس
) (kدو ًبهوس فشد خو چبًغلش کی طشف عے ًبهضد
کئے خبئیں گے؛
(ً )2بهضد کی ئے گئے هیوجش کب ػہذٍ خبلی ہو خبئے گب
اعتؼیفی دے یب کب ٔوًغل کے لگبتبس تیي اخالعوں
ٰ
اگش وٍ
هیں ثٌب کغی هٌبعت خواص کے یب غیش زبضشی کی
چھٹی کے ػالوٍ غیش زبضش سہتب ہے یب اط کی
ًبهضدگی ًبهضد کشًے والی اتھبسٹی کی طشف عے
تجذیل کی خبتی ہے؛
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(ً )3بهضد کئے گئے هیوجش کب ػہذٍ خبلی ہوخبئے گب
اعتؼیفی دیتب ہے یب کب ٔوًغل کے لگبتبس تیي
ٰ
اگش وٍ
اخالعوں هیں ثٌب کغی خواص گٌواًے کے یب ثٌب چھٹی
کے غیش زبضش سہتب؛
( )4کب ٔوًغل کے ا خالط کب کوسم توبم هیوجشاى کے
ایک تہبئی کے ثشاثش ہوگب خظ کے ًغجت ایک ثشاثش
عودھی خبئے گی؛
اػلی تشیي
ٰ
)1(.16اکیڈهک کب ٔوًغل یوًیوسعٹی کی
اکیڈهک ثبڈی ہوگی اوس اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں اوس
لبًوى کے هطبثك اى کی ہذایت ،تسمیك اوس اهتسبًبت کو
خبؿ هؼیبس کے هطبثك سکھٌے ،اوس چالًے اوس
یوًیوسعٹی کی اکیڈهک الئف کی زوفلہ افضائی کب
اختیبس زبفل ہوگب؛
( )2خبؿ طوس اوس هٌذسخہ ثبال گٌدبئؾوں کی ػبم
زیثیت عے تضبد کے ثغیش کب ٔوًغل کو هٌذسخہ ریل
اختیبسات زبفل ہوًگے:
) (aثوسڈ کو اکیڈهک هؼبهالت هیں فالذ هؾوسٍ دیٌب؛
) (bؽبگشدوں کی پڑھبئی اوس اهتسبًبت کے کوسعض
هیں داخلہ دیٌب؛
) (cثوسڈ کی فیکلٹیض ،ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹظ ،اداسوں
اوس ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کی تؾکیل اوس تٌظین عبصی کے
لئے اعکیویں تدویض کشًب؛
) (dیوًیوسعٹی اوس پڑھبئی اوس تسمیك کی پالًٌگ اوس
ڈیولپوٌٹ عے واثغتہ تدبویض پش غوس کشًب اوس ثٌبًب؛
) (eثوسڈ ٓاف فیکلٹیض اوس ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کی
عفبسؽبت پش ضواثظ ثٌبًب ،خظ هیں پڑھبئی کے
کوسعض اوس توبم یوًیوسعٹی اهتسبًبت کے لئے عیلجظ
ہوگب ثؾشطیکہ اگش ثوسڈ ٓاف فیکلٹیض اوس ثوسڈص ٓاف
اعٹڈیض کی عفبسؽبت ثیبى کی گئی تبسیخ تک وفول
ًہ ہو پ بئیں ،کب ٔوًغل ثوسڈ کی هٌظوسی عے ٓاًیوالے
عبل کے لئے پڑھبئی کے کوسط خبسی سکھے گی خو
پہلے عے ہی اهتسبًبت کے لئے ثیبى کئے گئے ہیں۔
) (fدوعشی یوًیوسعٹیض اوس اهتسبًی ثبڈیض کے
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یوًیوسعٹی فٌڈ ،آڈٹ اوس
اکب ٔوًٹظ
The
University
fund, Audit and
Accounts

هالصهت عے سٹبئشهٌٹ
Retirement
from

ثشاثش Services

اهتسبًبت کو یوًیوسعٹی کے اهتسبًبت کے
توثیك کشًب؛
) (gثوسڈ کو پیؼ کشًے کے لئے ضواثظ ثٌبًب؛
) (hاط ایکٹ کی گٌدبئؼ کے هطبثك اتھبسٹیض هیں
هیوجش همشس کشًب اوس ایغے دوعشے کبم عشاًدبم خیغب
کہ لبًوى هیں ثیبى کئے گئے ہوں؛
 .17اتھبسٹیض کے کبم اوس اختیبسات تؾکیل دیٌے کے
لئے کوئی هخقوؿ گٌدبئؼ ًہیں ہوں گی یب اط
ایکٹ هیں کوئی غیش هوصوى گٌدبئؼ ًہیں ثٌبئی خبئے عجت گٌواًے کب هولؼہ
Opportunity
گی ایکٹ اط طشیمے عے ہوگب خیغب کہ لواًیي هیں to
show cause
ثیبى کیب گیب ہو؛
اپیل اوس ثوسڈ کی طشف
 .18ثوسڈ اکیڈهک کب ٔوًغل اوس دوعشی اتھبسٹیض ایغی عے ًظشثبًی
اعٹیٌڈًگ  ،اعپیؾل یب ایڈوائیضسی کویٹیبں همشس کش Appeal to and
عکتی ہیں خو اى کی کبسکشدگی کی ثہتشی کے لئے Review by Board

فبئذے هٌذ ہوں۔
ببة V-
قبنون ضوابط اور قواعد
 )1(.19اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں کے هطبثك توبم یب
هٌذسخہ ریل هیں عے کغی ثھی هؼبهلے کو چالًے کے
لئے لبًوى ثٌبئے خب عکتے ہیں:
) (aیوًیوسعٹی کے هالصهیي کی هالصهت کے ؽشائظ
اوس ضواثظ ثٌبًے کے لئے ثؾوول پے اعکیل ،پٌؾي
کی تؾکیل  ،اًؾوسًظ ،گشیدوئیٹی  ،پشوویڈًٹ فٌڈ،
ثیٌولیٹ فٌڈ اوس اط عے هتؼلمہ دوعشے فوائذ کے
لئے؛
) (bاعبتزٍ ،هسمك اوس ػولذاسوں کے کبًٹشیکٹ پش
همشسیوں کے ؽشائظ اوس ضواثظ؛
)(cفیکلٹیض ،ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹظ اوس دوعشی اکیڈهک
یوًٹظ اوس ڈویثشى کب لیبم ؛
) (dػولذاسوں اوس اعبتزٍ کے اختیبسات اوس رهہ
داسیبں؛
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اًؾوسًظ،
پٌؾي،
گشیدوئٹی ،پشوویڈًٹ فٌڈ
اوس ثیٌوولٌٹ فٌڈ
Pension, insurance,
gratuity, provident
and benevolent fund
اتھبسٹیض کے هیوجشص کی
هذت کی ؽشوػبت
Commence of term

members
) (eؽشائظ خي کے تست یوًیوسعٹی دوعشی پجلک یب of
پشائیویٹ ٓاسگٌبئیضیؾي کے عبتھ ہذایبت ،تسمیك اوس authorities

of

دوعشی اعکبلشلی عشگشهیوں کے اًتظبهبت هیں داخل اتھبسٹی هیں ػبسضی
ہو عکتی ہے؛
آعبهیوں پش ثھشتیبں
) (fپشوفیغشص اهیشٹظ کی همشسی اوس اػضاصی ڈگشی Filling of casual
vacancies
in
دیٌے کے ؽشائظ؛
) (gیوًیوسعٹی کے هالصهیي کی فالزیت اوس ًظن و authorities

ضجظ؛
) (hیوًی وسعٹی کی خبئیذادیں اوس عشهبیہ کبسی
زبفل کشًب اوس اًتظبم کشًب؛اوس
) (iاط ایکٹ کے تست دوعشے توبم هؼبهالت خٌہیں
لبًوى کے هطبثك ثیبى کشًب یب چالًب ہے۔
( )2لواًیي کب ڈسافت ثوسڈ کی طشف عے چبًغلش کی
هٌظوسی کے لئے پیؼ کیب خبئے گب۔
( )3چبًغلش کی هٌظوسی کے لئے ثھیدے گئے
لواًیي کو لجول کشًے ،یب اى کو ثوسڈ کی طشف
ًظشثبًی کے لئے واپظ ثھیدٌے کب اختیبس زبفل ہوگب۔
( )4کوئی ثھی لبًوى هوثش ًہیں ہوگب۔
خت تک چبًغلش کی طشف عے هٌظوس ًہ کیب خبئے۔
 )1( .20اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں اوس لواًیي کے
هطبثك هٌذسخہ ریل توبم یب اى هیں عے کچھ هؼبهالت
کے لئے ضواثظ ثٌبئے خبئیں گے:
) (aیؼٌی پڑھبئی اوس تسمیك کی اعکویں ،ثؾوول
کوسعض کے ػشفے ،هضبهیي کی تؼذاد یب اهتسبًبت
کے لئے پیپشص کے؛
) (bڈگشیبں ،ڈپلوهبص ،اوس عشٹیفکیٹظ کی طشف لے
خبًے والی پڑھبئی اوس تسمیمی پشوگشاهض کے ًقبة
اوس کوسعض؛
) (cاهتسبى هٌؼمذ کشًب اوس اى کی ًظشداسی،
ایگضاهٌشص کی همشسی ،چھبى ثیيً ،تبئح ًکبلٌب اوس اى
کوظبہش کشًب؛
) (dهختلف کوسعض ،اهتسبًبت اوس ہبعٹلض هیں داخلہ
کے لئے فیظ طے کشًب اوس وفولی ؛
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اتھبسٹی کے هیوجشص کے
هتؼلك تکشاس
Disputes
about
members
of
authorities

اتھبسٹی کی کبسوائیوں
کی توثیك
Validity
of
proceedings
of
authorities
پہال ؽیڈول
First Schedule

کبسوائی پش پبثٌذی

) (eؽبگشدوں هیں ًظن و ضجظ پیذا کشًب اوس اى کی Bar of jurisdiction

ثھالئی کی اعکویں ثٌبًب؛
) (fفیلوؽپظ ،اعکبلشؽپظ ،اًؼبم ،هیڈلض ،اػضاص ثھی
دیٌب اوس ؽبگشدوں اوس تسمیمی ػبلووں کی هبلی هذد
کشًب ؛
) (gکبًووکیؾي هٌؼمذ کشًب اوس اکیڈهک کبعٹیوهض
کی تیبسی؛
) (hؽبگشدوں کی سہبئؼ کی ؽشائظ؛
) (iالئجشیشی کب اعتؼوبل؛ اوس
) (jدوعشے توبم تؼلیوی هؼبهالت خو اط ایکٹ یب لبًوى
کے رسیؼے یب ضواثظ کے هطبثك ثیبى ہوًے ہوں؛
( )2ثوسڈ کو اى کے فشاہن کئے گئے ضواثظ کو
هٌظوس کشًب یب اى کی اکیڈهک کب ٔوًغل کی طشف
ًظشثبًی کے لئے واپظ ثھیدٌے کب اختیبس زبفل ہوگب۔
( )3کوئی ثھی ضبثطہ تت تک هوثش ًہیں ہوگب خت
تک اط کی ثوسڈ کی طشف عے هٌظوسی ًہ دی
خبئے؛
 )1( .21اتھبسٹیض اوس یوًیوسعٹی کی دوعشی ثبڈیض اط
ایکٹ ،اعٹیٹوط اوس ضواثظ کے هطبثك اط کے
کبسوثبس اوس اخالعوں کے ولت اوس خگہ اوس هتؼلمہ
هؼبهالت کے لئے لواػذ ثٌب عکتی ہیں۔
( )2ثوسڈ یوًیوسعٹی عے هتؼلمہ کغی هؼبهلے کے
هتؼلك لواػذ ثٌب عکتب ہے ،خو اط ایکٹ کے تست
خبؿ طوس پش لواًیي اوس ضواثظ هیں ثیبى ًہ کئے
گئے ہوں۔
ببة VI-
یونیورسٹی فنڈ
 )1(.22یوًیوسعٹی کب ایک فٌڈ ہوگب خظ هیں اط کی
فیظ ،ػطیبت ،ٹشعٹ  ،تسبئف ،اًڈوهٌٹظ ،گشاًٹظ
اوس دوعشے توبم وعیلوں عے هلی ہوئی سلن خوغ کی
خبئے گی۔
( )2اہن اوس اکثش اولبت یوًیوسعٹی کب خشچ اط کی
کوبئی اوس فب ٔوًڈیؾي کی طشف عے کی گئی هذد اوس
18

ضوبًت
Indemnity
لبًوى عبص اداسے
Constituent
institutions
ًظن و ضجظ
Discipline
سکبوٹیں ہٹبًب
Removal
of
difficulties

فیکلٹیض
Faculties

کغی دوعشے وعیلے ثؾوول دوعشی فب ٔوًڈیؾٌض،
یوًیوسعٹیض اوس افشاد کی اوس ایغے وعیلے عے
زبفل کی گئی سلن کے رسیؼے خشچ چالیب خبئے گب۔
( )3کوئی ثھی هذد چٌذٍ یب گشاًٹ خو واعطہ یب
ثبلواعطہ کوئی فوسی طوس یب اط کے ًیتدے هیں
یوًیوسعٹی پش هبلی رهہ داسی ڈالے یب خو ولتی طوس
پش پشوگشاهض عے ثبہش کی عشگشهیوں هیں ؽبهل ہوں
ایغی سلن ثوسڈ کی پیؾگی هٌظوسی کے عوائے لجول
ًہیں کی خبئے گی۔
( )4یوًیوسعٹی کے اکب ٔوًٹظ اط طشیمے عے ثٌبئیں
خبئیں گے خیغب ثوسڈ کی طشف عے طے کیب گیب ہو
اوس یوًیوسعٹی کے ہش هبلی عبل پوسا ہوًے کے چبس
هہیٌوں کے اًذس اى کی ثوسڈ ک طشف عے همشس کئے
گئے چبسٹشڈ اکب ٔوًٹٌٹ کی طشف عے ٓاڈٹ کی خبئے
گی۔
( )5اکب ٔوًٹظٓ ،اڈیٹش کی سپوسٹ کے عبتھ ثوسڈ کی
هٌظوسی کے لئے خوغ کئے خبئیں گے۔
(ٓ )6اڈیٹش کی سپوسٹ تقذیك کشے گی کہ ٓاڈیٹش ٓاڈٹ
کے هؼیبس اوس چبسٹشڈ اکب ٔوًٹظ ٓاف پبکغتبى کے
اداسے کی تقذیك کے هطبثك ثٌبئی گئی ہے۔
 .23یوًیوسعٹی کب کوئی هالصم هالصهت عے سٹبئش
ہوگب:
) (iاط تبسیخ پش ،خت اط هالصهت کے پچیظ عبل
هکول کئے ہوں ،اط کے ثؼذ وٍ پٌؾي سٹبئشهٌٹ کے
دوعشے فوائذ کے لئے اہل ہوگب ،خیغب هدبص اتھبسٹی
ہذایت کشے؛
ثؾشطیکہ کغی ثھی هالصم کو تت تک سٹبئش ًہیں کیب
خبئے گب خت تک اعے اط لذم اٹھبًے کی زمیمتوں
عے ٓاگبٍ ًہ کیب خبئے اوس اعے اط لذم کے خالف
عجت گٌواًے کب هوصوں هولؼہ ًہ دیب خبئے؛ یب
) (iiخہبں هٌذسخہ ثبال ؽك ) (iکے هطبثك کوئی ہذایت
ًہیں کی گئی ہے تو عبٹھ عبل کی ػوش کی هکول
ہوًے پش؛
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ثوسڈ آف فیکلٹیض
Board of Faculties

ڈیي
Deans

 .24عوائے اط کے کوئی ػولذاس ،اعتبد یب یوًیوسعٹی
کب کوئی هالصم خو هغتمل ػہذٍ سکھتب ہو۔ اط کب سیٌک
کن ًہیں ہوگب یب ثشطشف یب الصهی طوس پش هالصهت
عے سٹبئش ًہیں کیب خبئے گب ،خت تک اعے اط لذم
اٹھبًے کے خالف عجت گٌواًے کب هوصوى هولؼہ ًہ
فشاہن کیب خبئے؛
 )1( .25خہبں یوًیوسعٹی کے کغی هالصم کو عضا کب
زکن خبسی کیب گیب ہو (عوائے وائظ چبًغلش کے)یب اط
کی هالصهت کی ؽشائظ اوس ضواثظ کے هطبثك تجذیل
کیب خبئے یب اى کے ًمقبں کی تشخوبًی کشے ،اعے
خہبں زکن وائظ چبًغلش کی طشف عے خبسی کیب گیب
ہو یب کغی دوعشے ػولذاس یب یوًیوسعٹی کے اعتبد کی
طشف عے خبسی کیب گیب ہو۔ ایغے زکن کے خالف
ثوسڈ کو اپیل کشًے کب زك زبفل ہوگب۔ خہبں زکن
ثوسڈ کی طشف عے خبسی کیب ہو اى کو اط اتھبسٹی
کے زکن پش ًظشثبًی کشًے کے لئے اپالئی کشًے کب
زك زبفل ہوگب۔
(ً )2ظشثبًی کے لئے اپیل وائظ چبًغلش کو خوغ
کشوائی خبئے گی خو اعے اپٌے خیبل اوس کیظ کے
سیکبسڈ کے عبتھ ثوسڈ کے عبهٌے سکھے گب۔
( )3اپیل اوس ًظشثبًی پش کوئی ثھی خبسی ًہیں کیب
خبئے گب خت تک اپیل کشًے واال یب دسخواعت گزاس،
خیغب هؼبهلہ ہو ،کو عٌٌے کب هولؼہ فشاہن ًہ کیب خبئے؛
 )1( .26یوًیوسعٹی هالصهیي کی ثھالئی کے لئے اوس
ؽشائظ کے هطبثك خیغب ثیبى کیب گیب ہو ،ایغی پٌؾي،
اًؾوسًظ ،گشیدوئیٹی ،پشوویڈًٹ فٌڈ اوس ثیٌوولیٹ فٌڈ
لبئن کشے گی خیغب وٍ هٌبعت عودھے۔
( )2خہبں کوئی پشوویڈًٹ فٌڈ اط ایکٹ کے لئے لبئن
کیب گیب ہو ،پشوویڈًٹ فٌڈص ایکٹ 1925 ،کی گٌدبئیؼ
ایغے فٌڈص پش الگو ہوگی؛
 .27خت ًئی ثٌبئی گئی اتھبسٹی کب کوئی هیوجش همشس یب
ًبهضد کیب گیب ہے ،اط کی هالصهت کے ؽشائظ خیغب
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تذسیغی ؽؼجہ
Teaching
Department

ثوسڈ آف اعٹڈیض
Board of Studies

اط ایکٹ کے تست طے کئے گئے ہوں ،اط تبسیخ
عے الگو ہوں گے ،خیغب ثیبى کیب گیب ہو۔

اػلیٰ تؼلین اوس تسمیك کب
ثوسڈ
Board of Advanced
studies and research

 .28کغی اتھبسٹی کے همشس کئے گئے یب ًبهضد کئے
گئے هیوجشص هیں کغی ػبسضی ٓاعبهی کو اط ؽخـ
یب ثبڈی کی طشف عے خ ظ ًے اط هیوجش کو همشس یب
ًبهضد کیب ہو ،ختٌب خلذ ہو عکے پش کیب خبعکے اوس
ٓاعبهی پش همشس کئے گئے ًبهضد کئے گئے ؽخـ
اط اتھبسٹی کےسہتے ہوئے ػشفے کے لئے وٍ
هیوجش ہوگب ،خظ ؽخـ کی خگہ پش وٍ اتھبسٹی کب
هیوجش ثٌب ہے۔
ثؾشطیکہ خہبں اتھبسٹی هیں کوئی ٓاعبهی ہو ،عوائے
ثوسڈ کے ،وٍ اط عجت کی وخہ عے پش ًہیں کی خبئے
گی کہ هیوجش ایکظ ٓافیؾو تھب ،اوس ٓافیظ ختن کی گئی
ہو ،یبتٌظین ،اداسٍ یب کوئی دوعشی ثبڈی عوائے
یوًیوسعٹی کے ختن کی گئی ہو یب کبم عے سوک دیب گیب
ہو ،یب کغی دوعشے عجت کی وخہ عے وٍ غیش فؼبل
ہوگئی ہو ،ایغی ٓاعبهی اط طشیمے عے پش کی خبئے
گی خیغب چبًغلش ثوسڈ کی عفبسػ پش ہذایت کشے؛
 )1( .29خت تک کچھ اط ایکٹ کے هتضبد ًہ ہو،
کغی اتھبسٹی هیں ًبهضد کئے گئے یب همشس کیب گیب
کوئی ؽخـ کغی اتھبسٹی کب هیوجش ًہیں سہے گب ختٌب علیکؾي ثوسڈ
خلذ اط ًے زیثیت خشاة کی ہو ،خظ کے لئے اعے Selection Board
ًبهضد یب همشس کیب گیب ہو۔
( )2اگش کغی ؽخـ کے اتھبسٹی کے هیوجش ہوًے پش
کوئی عوال اٹھبیب خبتب ہے ،تو هؼبهلہ چبًغلش ،چیف
خغٹظ عٌذھ ہبئی کوسٹ یب ہبئی کوسٹ کب خح خو ثوسڈ
کب هیوجش ہے اوس چبًغلش کی ًبهضد کی گئی کویٹی پش
هؾتول ہے اعے ثھیدب خبئے گب اوس کویٹی کب فیقلہ
زتوی ہوگب؛
 .30کغی اتھبسٹی کب لذم ،کبسوائی ،لشاسداد یب فیقلہ
فمظ کغی ٓا عبهی یب تؾکیل هیں ًمـ یب اتھبسٹی کے
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هیوجش کی همشسی اوس ًبهضد گی هیں کغی ًمـ کی
فوست هیں غیش هوثش ًہیں ہوگب۔
 .31خت تک کچھ اط ایکٹ کے هتضبد ًہ ہو ،ؽیڈول
هیں طے کئے گئے لبًوى ،دفؼہ  24کے تست ثٌبئے
گئے لبًوى عودھے خبئیں گے اوس تت تک الگو سہیں
گے خت تک تشهین کی خبئے ،یب اط ایکٹ کے تست
ثٌبئے گئے ًئے لواًیي عے تجذیل کئے خبئیں؛
 .32اط ایکٹ کے تست اچھی ًیت عے کئے گئے
کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش کغی ػذالت کے
صیش غوس الًب ،کبسوائی کشًب یب کوئی زکن خبسی
کشًے کب اختیبس زبفل ًہیں ہوگب؛
 .33اط ایکٹ کے تست اچھی ًیت عے کئے گئے
کغی کبم کچھ کشًے کے اسادے پش زکوهت،
یوًیوسعٹی یب کغی اتھبسٹی یب زکوهت کے هالصم یب
یوًیوسعٹی یب کغی ؽخـ کے خالف کوئی همذهہ یب
لبًوًی کبسوائی ًہیں ہوگی۔
 .34خت تک کچھ اط ایکٹ کے هتضبد ًہ ہو ،ػلی
گڑھ اًغٹیٹوٹ ٓاف ٹیکٌبالخی یوًیوسعٹی عے السبق
سہے گب اوس تت تک اط طشیمے عے السبق سہے گب
خیغب کہ ؽشائظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
 .35یوًیوسعٹی کو یوًیوسعٹی اوس اداسے کے
ؽبگشدوں کے ًظن و ضجظ پش ثیبى کئے گئے طشیمہ
کبس کے هطبثك ًظشداسی کشًے کے اختیبسات اوس
ضواثظ زبفل ہوًگے۔
 .36اگش اط ایکٹ کے الگو ہوًے پش کغی اتھبسٹی کی
تؾکیل یب دوثبسٍ تؾکیل یب دوثبسٍ تؾکیل هیں کوئی
سکبوٹ پیؼ ٓائے یب اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں کے الگو
ہوًےهیں کوئی سکبوٹ ٓائے ،چبًغلش ایغی سکبوٹ کو
ہٹبًے کے لئے خبؿ ہذایبت خبسی کش عکتب ہے۔
شیڈول
ابتدائی قبنون
(مالحظہ دفعہ )19
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علیکؾي پشوهوؽي ثوسڈ
کے کبم
Functions of the
Selection promotion
board

فٌبًظ اوس پالًٌگ کویٹی
The finance and
planning committee

فٌبًظ اوس پالًٌگ کویٹی
کے کبم
Functions of the

finance
 )1(.1یوًیوسعٹی هیں هٌذسخہ ریل فیکلٹیض ؽبهل ہوں and
planning Committee
گی:

) (aاًدٌیئشًگ کی فیکلٹی؛
) (bٹیکٌبالخی کی فیکلٹی؛
) (cثٌیبدی هتؼلمہ عبئٌغض کی فیکلٹی؛
) (dہوهیٌیٹض  ،عوؽل عبئٌغض اوس اعالهک لشًٌگ کی
فیکلٹی؛
) (eہیوهي عیٹلویٌٹظ ایٌڈ اًوائشهٌٹ؛
السبق کویٹی
) (fایغی دوعشی فیکلٹیض خو ولواًیي هیں ثیب ى کی گئی Affiliation
ہوں؛
Committee
( )2اعالهک ایدوکیؾي اوس پبکغتبى اعٹڈیض هغلوبى
طلجبء کے لئے الصهی ہوں گی اوس غیش هغلوبى طلجبء
توبم فیکلٹیض هیں اط علغلے هیں ایتھکظ اوس
پبکغتبى اعٹڈیض کے هضبهیي لےعکیں گے۔
( )3ہش فیکلٹی هیں ایغے اداسے ،تذسیغی ؽؼجے،
هشکض یب دوعشے پڑھبئی یب تسمیك کے یوًٹ ؽبهل ہوں
گے ،خیغب لبًوى هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
 )1( .2ہش فیکلٹی کب ایک ثوسڈ ہوگب ،خو هٌذسخہ ریل
پش هؾتول ہوگب:
) (aڈیي؛
) (bپشوفیغشص ،ایغوعیئٹ پشوفیغشص اوس فیکلٹی هیں
ؽبهل ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹظ کے چیئشهیي؛
) (cفیکلٹی هیں ؽبهل ہش ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کب ایک
هیوجش ،هتؼلمہ ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کی طشف عے ًبهضد کیب
خبئے گب؛ اوس
) (dتیي اعتبد اکیڈهک کب ٔوًغل کی طشف عے خي کو
اپٌے هضووى هیں خبؿ هؼلوهبت کی ثٌیبد پش همشس
کیب خبئے گب ،خي کو فیکلٹی کے زوالے ًہیں کیب خبئے
گب ،اى کو اکیڈهک کب ٔوًغل کے خیبل هیں ،فیکلٹی کے
زوالے کئے گئے هضبهیي پش اى پش خبؿ رهہ داسی
ہوگی؛
( )2ریلی دفؼہ ( )1کی ؽموں ) (cاوس ) (dهیں ثیبى
کئے گئے هیوجشص تیي عبلوں تک ػہذٍ سکھیں گے۔
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( )3فیکلٹی کے ثوسڈ کے اخالط کب کوسم اط کے کل
هیوجشص کے ًقف کے ثشاثش ہوگب ،خو ایک کی ًغجت
عے گٌب خبئے گب۔
( )4ہش فیکلٹی کب ثوسڈ اکیڈهک کب ٔوًغل اوس ثوسڈ کے
ػبم ضواثظ کے هطبثك اختیبسات سکھے گب۔
) (aفیکلٹی کو عوًپے گئے هضبهیي کی پڑھبئی اوس
تسمیك کے هتؼلك کو ٓاسڈًیٹ کشًب؛
) (bفیکلٹی هیں ؽبهل ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کی طشف عے
تدویض کئے گئے کوسعض اوس ًقبة کی چھبى ثیي
کشًب اوس اى کو اپٌے هؾبہذے کے عبتھ اکیڈهک
کب ٔوًغل کی طشف ثھیدٌب؛
) (cفیکلٹی هیں ؽبهل ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کی عفبسؽبت
کی چھبى ثیي کشًب ،پیپش عیٹشص اوس ایگضاهیٌشص کی
همشسی پش ،عوائے سیغشچ اوس هتسوي کی ڈگشی
کے ،خو وائظ چبًغلش کشے گب؛ اوس
) (dایغے دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب خیغب کہ ثیبى کیب
گیب ہو؛
 )1(.3ہش فیکلٹی کب ڈیي ہوگب خو ثوسڈ ٓاف فیکلٹی کب
چیئشهیي ہوگب اوس چبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش
کی عفبسػ پش فیکلٹی هیں عت عے عیٌیئش پشوفیغشص
هیں عے ًبهضد کیب خبئے گب؛
( )2ڈیي تیي عبلوں کے لئے ػہذٍ سکھے گب؛
( )3ڈیي فیکلٹی هیں ٓاًیوالے کوسعض کی ڈگشیض هیں،
عوائے اػضاصی ڈگشیض کے ،داخلہ کے لئے اهیذواس
پیؼ کشے گب۔
( )4ڈیي ایغے دوعشے اختیبسات کب اعتؼوبل کشے گب
اوس ایغی دوعشی رهہ داسیبں عشاًدبم دے گب ،خیغب کہ
ثیبى کیب گیب ہو۔
 )1( .4ہش هضووى یب هتؼلمہ هضبهیي کے گشوپ کے
لئے ایک ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ ہوگب ،خیغب هٌظوس کیب گیب
ہو اوس ہش ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ کب ایک چیئشهیي عشثشاٍ
ہوگب۔
( )2ڈیپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي ثوسڈ کی طشف عے
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ڈیپبسٹوٌٹ کے عیٌیئش اعتبدوں هیں عے همشس کیب
خبئے گب۔
( )3ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي اط ایکٹ کی
گٌدبئؾوں کے هطبثك ڈیپبسٹوٌٹ کے کبم کی هٌقوثہ
ثٌذی کشے گب ،اًتظبهبت کشے گب اوس ًظشداسی کشے
گب اوس اپٌے ڈیپبسٹوٌٹ هیں کئے گئے کبم کے هتؼلك
فیکلٹی کے ڈیي کے عبهٌے خواثذٍ ہوگب۔
 )1( .5ہش هضووى یب هضبهیي کے لئے ایک ػلیسذٍ
ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض ہوگب:
( )2ہش ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض هؾتول ہوگب:
) (aهتؼلمہ ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي؛
) (bهتؼلمہ ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ هیں توبم پشوفیغشص اوس
ایغوئیٹ پشوفیغشص ؛
) (cدو یوًیوسعٹی کے اعتبد ،عوائے پشوفیغشص یب
ایغوئیٹ پشوفیغشص خو اکیڈهک کب ٔوًغل کی طشف عے
همشس کئے خبئیں گے؛
) (dتیي هبہش ،عوائے یوًیوسعٹی کے اعتبدوں کے،
وائظ چبًغلش کی طشف عے همشس کئے خبئیں گے؛
( )3عوائے ایکظ ٓافیؾو هیوجشص کے ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض
کے هیوجشص کے ٓافظ کی هذت تیي عبل ہوگی۔
( )4ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کے اخالط کب کوسم هیوجشص کی
کل تؼذاد کے ًقف کے ثشاثش ہوگب ،خظ کی ًغجت
ایک ثشاثش ہوگی؛
( )5هتؼلمہ یوًیوسعٹی ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي
ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کب چیئشهیي اوس کٌویٌش ہوگب؛
( )6هٌذسخہ ریل ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کے کبم ہوں گے:
) (aاتھبسٹیض کو هتؼلمہ هضبهیي هیں ہذایبت ،تسمیك اوس
اهتسبًبت عے هتؼلمہ توبم هاللبت کے هتؼلك فالذ
هؾوسٍ دیٌب؛
) (bهضووى یب هتؼلمہ هضووى هیں توبم ڈگشیض ،ڈپلوهہ
اوس عشٹیفکیٹ کوسعض کے لئے کوسط اوس ًقبة
تدویض کشًب؛
) (cهتؼلمہ هضبهیي هیں پیپش عیٹشص اوس ایگضاهٌشص

25

کے ًبهوں کب پیٌل تدویض کشًب؛
) (dایغے دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب خیغب کہ ضواثظ
هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
اػلی تؼلین اوس تسمیك کب ثوسڈ ہوگب ،خو
ٰ
 )1( .6ایک
هؾتول ہوگب:
) (aوائظ چبًغلش ،خو چیئشهیي ہوگب؛
) (bڈیي؛
) (cتیي یوًیوسعٹی کے پشوفیغشص ،عوائے ڈیي کے،
ثوسڈ ٓاف گوسًشص کی طشف ًبهضد کئے خبئیں گے؛
) (dتیي یوًیوسعٹی اعتبد خي کو تسمیك کی اہلیت اوس
تدشثہ ہو ،اکیڈهک کب ٔوًغل کی طشف عے همشس کئے
خبئیں؛اوس
) (eپشوفیغش اهیشٹظ؛
اػلی تؼلین اوس
ٰ
( )2ایکظ ٓافیؾو هیوجشص کے عوا
تسمیك ثوسڈ کے هیوجشص کے ٓافیظ کے هذت تیي عبل
ہوگی۔
اػلی تؼلین او س تسمیك ثوسڈ کے اخالط کب کوسم
ٰ
( )3
کل هیوجشص کی تؼذاد ًقف ثشاثش ہوگب ،خظ کی ًجت
ایک ثشاثش ہوگی۔
اػلی تؼلین اوس تسمیك ثوسڈ کے کبم هٌذسخہ ریل
ٰ
( )4
ہوں گے:
اػلی تؼلین اوس تسمیك کی زوفلہ
ٰ
) (aیوًیو سعٹی هیں
افضائی عے هتؼلك توبم هؼبهالت پش اتھبسٹیض کو فالذ
دیٌب؛
) (bتسمیمی ڈگشیبں دیٌے کے هتؼلك ضواثظ تدویض
کشًب؛
) (cتسمیك کے ؽبگشدوں کو اى کی تسمیك کے تھیغض
کے هضووى طے کشًے کے لئے عپشوائضس همشس
کشًب؛
) (dتسمیك اهتسبًبت کے لئے اط علغلے هیں ثوسڈ ٓاف
اعٹڈیض کے تدبویض پش غوس کشًے کے ثؼذ پیپش عیٹشص
اوس ایگضاهٌشص کے ًبهوں کب پیٌل تدویض کشًب ؛ اوس
) (eایغے دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب خیغب لواًیي هیں
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ثیبى کیب گیب ہو؛
 )1( .7ایک علیکؾي ثوسڈ ہوگب ،خو هٌذسخہ ریل پش
هؾتول ہوگب:
) (aوائظ چبًغلش ،خو چیئشهیي ہوگب؛
) (bثوسڈ کب ایک هیوجش اوس ثوسڈ کی طشف عے دو
ًبهوس افشاد کئے خبئیں گے ،ثؾشطیکہ اى هیں عے
کوئی ثھی یوًیوسعٹی کب هالصم ًہیں ہوگب؛
) (cهتؼلمہ فیکلٹی کب ڈیي؛
) (dهتؼلمہ ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي؛
) (eایغوعیئؾي کی طشف عے ًبهضد کیب گیب ؽخـ؛
( )2ایکظ ٓافیؾو هیوجشص کے عوا علیکؾي ثوسڈ کے
هیوجشص کی ٓافظ کی هذت تیي عبل ہوگی۔
( )3علیکؾي ثوسڈ کب کوسم چبس هیوجشص پش ہوگب۔
( )4علیکؾي ثوسڈ کب کوئی ثھی هیوجش خو خظ ٓاعبهی
کی همشسی کے لئے اهیذواس ہے وٍ علیکؾي ثوسڈ کی
کبسوائی هیں زقہ ًہیں لے عکے گب۔
( )5پشوفیغشص اوس ایغوعیئٹ کے ػہذوں پش اهیذواسں
کی علیکؾي هیں ،علیکؾي ثوسڈ تیي هبہشیي کو همشس
کشے گب یب اى عے هؾوسٍ کشے گب اوس دوعشی ٹیچٌگ
پوعٹظ پش اهیذواس هٌتخت کشًے هیں ،هتؼلمہ هضووى
هیں دو دو هبہشیي وائظ چبًغلش کی طشف عے ًبهضد
کئے خبئیں گے ،علیکؾي ثوسڈ کی عفبسػ پش ثوسڈ
کی طشف عے هٌظوس کئے گئے ہش هضووى کے
هبہشیي کی فہشعت هیں عے ولتب ً فولتب ً ًظشثبًی کی
خبئے گی۔
 )1( .8علیکؾي ثوسڈ اؽتہبس کے ًتیدے هیں توبم
ٹیچٌگ اوس دوعشی ٓاعبهیوں پش وفول ہوًے والی
دسخواعتوں پش غوس کشے گب اوس ایغی ٓاعبهیوں پش
هوصوى اهیذواسوں کے ًبم همشسی کے لئے ثوسڈ کو
تدویض کشے گب۔
( )2علیکؾي ثوسڈ هوصوں کیظ هیں عجت سیکبسڈ
اػلی ؽشوػبتی ادائیگی کی
ٰ
ک شًے کے لئے ثوسڈ کو
گشاًٹ کی عفبسػ کش عکتب ہے۔
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اػلی تؼلین یبفتہ ؽخـ کو
ٰ
( )3علیکؾي ثوسڈ
یوًیوسعٹی هیں ػہذے پش همشسی کے لئے ؽشائظ اوس
ضواثظ کے هطبثك ثوسڈ کو عفبسػ کش عکتب ہے،
خیغب کہ ۔
( )4علیکؾي ثوسڈ یوًیوسعٹی کے توبم ػولذاسوں کی
تشلیوں کے توبم کیظ صیش غوس الئے گب اوس هوصوں
اهیذواسں کے اى تشلیوں کے لئے ًبم ثوسڈ کو ثھیدے
گب۔
( )5علیکؾي ثوسڈ اوس ثوسڈ کی سائے هیں فشق کب
هغئلہ زل ًہ ہوًے پش ،هؼبهلہ چبًغلش کی طشف ثھیدب
خبئے گب ،خظ کب فیقلہ زتوی ہوگب۔
 )1( .9ایک فٌبًظ اوس پالًٌگ کویٹی ہوگی ،خو
هٌذسخہ ریل پش هؾتول ہوگی:
) (aوائظ چبًغلش ،خو چیئشهیي ہوگب؛
) (bایغوئیؾي کے دو ًبهضد افشاد ؛
) (cثوسڈ کی طشف عے ایک ًبهضد کیب گیب فشد؛
) (dفٌبًظ اوس پالًٌگ کے هیذاى هیں هبہش دو افشاد
چبًغلش کی طشف عے ًبهضد کئے خبئیں گے؛
) (eایک ڈیي چبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش کی
عفبسػ پش ًبهضد کیب خبئے گب؛ اوس
) (fیوًیوسعٹی کب ڈائشیکٹش فٌبًظ هیوجش/عیکشیٹشی
ہوگب؛
( )2فٌبًظ اوس پالًٌگ کویٹی کے اخالط کب کوسم چبس
هیوجشص پش هؾتول ہوگب؛
 .10فٌبًظ اوس پالًٌگ کویٹی کے کبم هٌذسخہ ریل ہوں
گے:
) (aعبالًہ اکب ٔوًٹ اعٹیٹوٌٹ پش غوس کشًب اوس عبالًہ
اوس ًظشثبًی کئے گئے ثدٹ کھبتوں پش غوس کشًب اوس
ثوسڈ کو اط علغلے هیں فالذ دیٌب؛
) (bیوًیوسعٹی کی هبلی زیثیت کب علغلے واس خبئضٍ
لیٌب؛
) (cثوسڈ کی پالًٌگ ،ڈیولپوٌٹ ،فٌبًظ اًوعٹوٌٹ اوس
یوًیوسعٹی کے اکب ٔوًٹظ عے هتؼلمہ توبم هؼبهالت پش
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فالذ دیٌب؛
) (dکن هذت اوس طویل هذت والے تشلیبتی هٌقوثے
تیبس کشًب؛
) (eاعٹبف اوس سیغوسعض ڈیولپوٌٹ هٌقوثے تیبس
کشًب؛
) (fایغے دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب ،خو لواًیي هیں
ثیبى کئے گئے ہوں؛
 .11ایک افیلیؾي کویٹی ہوگی خو هٌذسخہ ریل پش
هؾتول ہوگی:
) (aوائظ چبًغلش ،چیئشهیي ہوگب؛
) (bثوسڈ کب ایک هیوجش خو ثوسڈ کی طشف عے ًبهضد
کیب خبئے گب؛
) (cدو پشوفیغش اکیڈهک کب ٔوًغل کی طشف عے ًبهضد
کئے خبئیں گے؛
( )2ایکظ ٓافیؾو هیوجشص کے عوا کویٹی هیوجشص کے
ٓافیظ کی هذت دو عبل ہوگی؛
( )3افیلیؾي کویٹی هبہش همشس کشے گی ،خو تیي عے
صائذ ًہیں ہوں گے۔
( )4افیلیؾي کویٹی کے اخالط یب خبًچ کب کوسم تیي
هیوجشص پش هؾتول ہوگب۔
( )5یوًیوسعٹی کب ایک ػولذاس وائظ چبًغلش کی طشف
عے کویٹی کے عیکشیٹشی کے طوس پش همشس کیب
خبئے گب۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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