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 1995ىجريَ  XIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XI OF 1995 

 „ف اٌصٽيٽيّٽ ڀٽّ ؾهي ذهانفلار طِيد

 1995 ايڪٽۿ ٽيڪٍاالجي ايٍڊ شائٍس

THE SHAHEED ZULFIQAR ALI 

BHUTTO INSTITUTE OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGY ACT, 1995 

 ]1995„ڪٽّةر  25[

طِيد ذهانفلار ؾهي ڀٽّ اٌصٽيٽيّٽ ايڪٽ جًٍِ ذريؿي 

 ڪيّ هيٍده.„ف شائٍس ايٍڊ ٽيڪٍاالجي كائو 

غّةي شٍڌ ۾ شائٍس ۽ ٽيڪٍاالجي جي ىيدام ۾ جيئً تَ 

شيٍٽر „ف ايڪصيهٍس كائو ڪرڻ ضرهري ٿي پيّ ُڪ 

„ُي ۽ ام ىلػد ۽ ام شام الڳاپيم ىؿاىهً الِء طِيد ذهانفلار 

ؾهي ڀٽّ اٌصٽيٽيّٽ „ف شائٍس ايٍڊ ٽيڪٍاالجي كائو 

 ڪرڻ ضرهري پيّ „ُي؛

 ام کي ًُ ريت ؾيم ۾ „ٌده هيٍده:

طِيد ذهانفلار ؾهي ڀٽّ کي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

اٌصٽيٽيّٽ „ف شائٍس ايٍڊ ٽيڪٍاالجي ايڪٽۿ 

 .شڏيّ هيٍده 1995

 الڳّ ٿيٍده.( ُي فّري ظّر تي 2) 

ًُ ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّم ۽ ىفِّل جي . 2
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 :ۿ تيصتائيًىتضاد ٌَ ُجي

(a) “اداري جّ ةّرڊ „ف ٽرشٽيز؛ىعهب ” ةّرڊ 

(b) “ىعهب اداري جي گّرٌٍگ ةاڊي؛” گّرٌٍگ ةاڊي 

(c) “جّ چاٌصيهر؛ اداريىعهب ” چاٌصيهر 

(d) “ًٽي يا ٻئي هىعهب اداري جي اشڪّكۿ فيڪ” ڊي

 :تدريصي يا تدليلي طؿتي يا يٌّٽ جّ ڊيً

(e) “ىعهب طِيد ذهانفلار ؾهي ڀٽّ اٌصٽيٽيّٽ „ف ” اداره

 شائٍس ايٍڊ ٽيڪٍاالجي؛

(f) “ىعهب كاؾدم يا ضاةعً ىّجب ةيام ڪيم؛” ةيام ڪيم 

(g) “ىعهب اداري جّ غدر؛” غدر 

(h) “ىعهب ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم ضاةعا؛” ضاةعا 

(i) “ىعهب ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم كاؾدا؛” كاؾدا 

(j) “ىعهب طِيد ذهانفلار ؾهي ڀٽّ شّشائٽي „ف ” شّشائٽي

 شائٍس ايٍڊ ٽيڪٍاالجي؛

 (k) “پرهفيصرۿ ايصّشيئيٽ اداري ظرفام رکيم ىعهب ” اشتاد

ؾيهّۿ يا  تدليليپرهفيصرۿ اشصٽٍٽ پرهفيصر ۽ نيڪچرر ۽ 

 اُڙا ٻيا ىاڻِّ جيڪي گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ىلرر ڪيا هڃً؛

(l) “ىعهب اداري جّ ٌائب غدر.” ٌائب غدر 

تدت  1860شّشائٽيز رجصٽريظً ايڪٽ ( 1.)3

کي ٻيِر ُيٺ رجصٽر ڪيم اداري  2225رجصٽريظً ٌيتر 

جّڙيّ هيّ „ُي ۽ ڪراچي ۾ ٻيِر كائو ڪيّ هيّ „ُيۿ جًٍِ 

کي طِيد ذهانفلار ؾهي ڀٽّ اٌصٽيٽيّٽ „ف شائٍس ايٍڊ 

 االجي شڏيّ هيٍدهۿ جيڪّ ىظتيم ٌُّده:ٽيڪٍ

(a) ّم ةاڊيز جيئً ةّرڊ م ٻيّۿ ڪييٽيز ۽ اُڙيجا ىييتر ةّرڊ

 ؛كائو ڪري

Definitions 
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(b)  چاٌصهرۿ غدرۿ ٌائب غدر ۽ ڊيٍس ۽ ٻيا گّرٌٍگ ةاڊي

 جا ىييتر؛

(c) اداري جا اشتاد ۽ طاگرد ۽ ام جا ڪٍصٽيٽٌّٽ يٌّٽس؛ ۽ 

(d)  اُڙا ٻيا ؾيهدار ۽ اشٽاف جا ىييتر جيئً ةّرڊ ظرفام

 هكت ةّكت ةيام ڪيا هڃً.

اداره طِيد ذهانفلار ؾهي ڀٽّ اٌصٽيٽيّٽ „ف شائٍس ( 2)

ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ ايٍڊ ٽيڪٍاالجي جي ٌاني شام 

ۿ جًٍِ کي ڪًٍِ ىهڪيت کي خاغم ڪرڻ يا هٌُّد

ليلي هارثي ۽ ؾال ىِر ٌيڪاك ڪرڻ جي اختيار شام گڏ خ

۽  ٌُّديۿ جيڪّ ڄاڻايم ٌاني شام ڪيس ڪري شگٍِده

 ام تي ڪيس ٿي شگٍِده.

 کي ُيٺيام اختيار خاغم ٌُّدا:. اداري 4

(a) ي ۽ ٻيً جةٍيادي شائٍصزۿ اپالئيڊ شائٍصزۿ ٽيڪٍاال

۽ ترةيت ڏيڻ اُڙي ظريلي جيئً  طؿتً ۾ تدريسالڳاپيم 

شائٍصدامۿ اٌجٍيئر ۽  الئقاُّ الئقۿ تخهيليۿ ٍُرىٍد ۽ 

 ىدلق پيدا ڪري شگِي؛

(b)  شهصهيّارۿ جرٌهسۿ ىيگزيً ۽ ڪتاب ڇاپڻۿ طايؽ

ڪرڻ ۽ ُالئڻ ۽ شائٍصيۿ فٍي ۽ الڳاپيم ڄاڻ ۽ ىؿهّىات 

فراُو ڪرڻ جيڪا اداري جي ڪًٍِ ةَ ىلػد خاغم 

 ڪرڻ الِء فائدييٍد ُجي؛

(c)  راةعً کي ُٿي هٺرائڻ ۽ كّىي ۽ ؾانيي يٌّيّرشٽيزۿ

ادارم ۽ ٻيً تدليلي ۽ تركياتي تٍؼييً شام ىهڪ اٌدر ۽ 

ىهڪ کام ٻاُر پٍٍِجي ڪيً ۽ ذىيّاريً کي ىّثر ةڻائڻ الِء 

 راةعا كائو ڪرڻ؛

(d) ۿ خڪّىتي ادارم ۽ تٍؼييً يىهڪي ۽ پرڏيِي غٍؿت
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ً ىؿاىهي کي پٍٍِجي ىاُراڻي غالحۿ ىظاهرت ۽ ٻئي ڪٍِ

 ۾ جيئً اُا ىٍاشب شيجِي ىدد فراُو ڪرڻ؛ 

(e)  ۾ گڏيم  طؿتًةٍيادي شائٍصزۿ ٽيڪٍاالجي ۽ ٻي الڳاپيم

 جاچ ڪرڻ ۽ گڏيم تدليق ڪرڻ؛

(f)  تدليقۿ جدتۿ ايجادمۿ ىؼاُرم ۽ ٻيً خدىتً کي يليٍي

ةڻائڻ ۽ اًٌِ الِء گٍجائظً جّڙڻۿ جيئً اُّ ىٍاشب 

 شيجِي؛

(g) طاگردم کي داخال ڏيڻ ۽ اىتدام هٺڻ؛ 

 (h)  اىتدام ىٍؿلد ڪرڻ ۽ ڊگريّمۿ ڊپهّىازۿ شرٽيفڪيٽس

۽ ٻيّم اڪيڊىڪ ڊشٽٍڪظٍز اُڙم ىاڻًِ کي ةيام ڪيم 

طرظً ىّجب ڏيڻۿ جيڪي داخم ٿيا ۽ جً اًٌِ جا اىتدام 

 پاس ڪيا ُجً.

(i) ُڙم ىاڻًِ کي ىخػّص ڪّرس پڙُائڻ  يا ترةيت ڏيڻ ا

جا طاگرد ٌَ ُجً ۽ اًٌِ کي اٌصٽيٽيّٽ جيڪي 

 شرٽيفڪيٽ ۽ ڊپهّىاز ڏيڻ؛

(j)  ٻيً يٌّيّرشٽيز يا شکيا جي ٍُڌم تي پاس ڪيم

جي  اٌصٽيٽيّٽاىتداًٌ يا پڙُائي جي گذاريم ؾرغي کي 

اىتداًٌ جي پڙُائي جي ؾرغي ةراةر كتّك ڪرڻ يا اُڙي 

 ىٍؼّري کي رد ڪرڻ؛

(k)  ًپڙُائيۿ تدليقۿ هاڌاريۿ اٌتؼاىيَۿ ترةيت ۽ اُڙم ٻي

ىلػدم شام الڳاپيم „شاىيّم پيدا ڪرڻ ۽ اًٌِ „شاىيً 

 تي ىاڻِّ ىلرر ڪرڻ؛

(l)  انداق ٿيم يا انداق جي خّاُض رکٍدڙ اشڪّنًۿ

ڪانيجًۿ يٌّيّرشٽيً ۽ شکيا جي ٻيً ادارم جي جاچ 

 ڪرڻ؛
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(m)  ڄاڻايم ظريليڪار ىّجب فيهّطپسۿ اشڪانرطپسۿ

 ةرشريزۿ ىيڊنس ۽ اٌؿال ىٍؿلد ڪرڻ ۽ ڏيڻ.

(n) شٍڀانڻ ۽ اٌتؼال ڪرڻ ۽   رُائض جا ُانس ٺاُڻۿ

 الِء ڪًٍِ جڳَِ جي ىٍؼّري ڏيڻ؛ُاشٽهس ۽ الجٍگس 

(o)  تي ٌؼرداري ڪرڻ  اٌتؼاليٌّيّرشٽي جي طاگردم جي

ّريڪّنر ۽  ۽ ضاةعّ رکڻۿ طاگردم جي ايڪصٽرا ڪي

ريڪريظٍم ايڪٽّٽيز کي ُٿي هٺرائڻ ۽ اًٌِ جي غدت ۽ 

 ؾال ڀالئي کي ُٿي هٺرائڻ الِء اٌتؼال ڪرڻ؛

(p)  اُڙيّم فيس ۽ ٻيّم چارجز ظهب ڪرڻ ۽ خاغم ڪرڻ

 ظئي ڪري؛اُّ جيئً 

(q)  كاؾدم ۽ ضاةعً جي رهطٍيَء ۾ ڄاڻايم طرظً ىعاةق

ڪً ةَ ادارمۿ تركياتي ۽ تدليلي تٍؼييً ۽ يٌّيّرشٽيً 

يار ةڻائڻ يا اًٌِ جي ىٽا شٽا جي اُم ؾيهي ىٍجِام ةااخت

 شام ىتفق ٿيڻ؛

(r) فيڪهٽيز کي چٌّڊڻ ۽ ُٿي هٺرائڻ؛ 

(s) اؾزازي ڊگريّم ڏيڻ؛ 

(t)  ٽيڪٍاالجي ۽ ٻيً اپالئيڊ شائٍصزۿ ةٍيادي شائٍصزۿ

 الڳاپيم ٌؼو ه ضتط ۾ پڙُائي جا ڪّرشز ةيام ڪرڻ؛

(u)  ترةيتۿ تؿهيو ۽ تدليق الِء هرڪظاپسۿ نيتاريٽريزۿ

 ىيّزييز ۽ ٻيّم شِّنتّم كائو ڪرڻ؛

 (v)  جّڙڻ ۽ تؿهيو ڪرڻ يا انداق پاڻ کي ٻيً ادارم شام

جي ةِتري الِء پٍٍِجا ڪو ۽ ذىيّاريّم ادا ڪرڻ الِء 

 فيڪهٽيز كائو ڪرڻ ؛پاڪصتام ۾ ۽ پرڏيَِ ۾ 

(w)  تؿهييي ۽ ترةيتي پرهگراىً کي هڌيڪ اثرائتّ ةڻائڻ

کي يليٍي ةڻائڻ الِء پڙُائي جا ظريلا ۽ خڪيت ؾيهيّم 
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 ظئي ڪرڻ؛

(x)  پٍٍِجي پرهگراىً تي ىڪيم ظّر ؾيهدر„ىد الِء پٍٍِجا

 ىاني ۽ ٻيا هشيال اشتؿياك ڪرڻ؛

(y) اىً ۾ تٍؼييًۿ ادارمۿ ةاڊيز ۽ ىؿاُدمۿ ٺيڪً ۽ اٌتؼ

فردم شام اًٌِ جا ڪو ۽ ذىيّاريّم پّريّم ڪرڻ الِء طاىم 

 ٿيڻ؛

(z) ادارم ۾ طاگردم جي چٌّڊۿ داخال ۽ اىتدام  انداق ڏٌم

 جّ ظريلّ ةيام ڪرڻ؛

(aa)  اىتدام ىٍؿلد ڪرڻ ۽ اُڙم ىاڻًِ کي ڊگريّمۿ

ڊپهّىازۿ شرٽيفڪيٽ ۽ ٻيّم تؿهييي شٍدهم ڏيڻۿ جً 

پاڪصتام ىيڊيڪم ۽ ڊيٍٽم ڪائٌّصمۿ پاڪصتام 

ٌرشٍگ ڪائٌّصم يا چاٌصيهرۿ جيئً ىؿاىهّ ُجي ظرفام 

 ةيام ڪيم طرظً ىّجب اُڙا اىتدام پاس ڪيا ُجً؛

 (ab) ّرشٽي کي ىهڪيت خاغم ڪرڻ ۽ شٍڀانڻۿ يٌّي

ڪيم گراٌٽسۿ هغيتًۿ ٽرشٽسۿ تدفًۿ ؾعيًۿ اٌڊهىيٍٽس 

۽ ٻيً ڪٍٽرةيّطٍز کي شٍڀانڻ ۽ اًٌِ کي اُڙيَء ريت 

 ۽ ؛اُّ ىٍاشب شيجِيشيڙائڻ جيئً 

(ac) را كدل کڻڻ ۽ طيّم ڪرڻ جيڪي ام جي يّاُڙا ٻيا ش

 الِء گِرةم ُجً.۽ ڪو شراٌجال ڏيڻ ىلػد خاغم ڪرڻ 

ڀم اًٌِ جّ تؿهق اداره شڀٍي ىاڻًِ الِء کهيم ٌُّدهۿ .5

ىذُبۿ ٌصمۿ ظتليۿ رٌگ يا ڪًٍِ ةَ ڪًٍِ ةَ جٍس يا 

ظرفام پڙُايا هيٍدڙ اداري ڊهىيصائيم شام ُجيۿ جيڪي 

ڪّرشً الِء تؿهييي ظّر داخال الِء اُم ُجً ۽ اُڙي ڪًٍِ 

ةَ طخع کي فلط جٍسۿ ىذُبۿ ظتليۿ ٌصمۿ رٌگ يا 

 ٍياد تي اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍده.ڊهىيصائيم جي ة
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 ؾيهدار ٌُّدا:ُيٺيام جا  اٌصٽيٽيّٽ. 6

(a) ؛چاٌصيهر 

(b) غدر؛ 

(c) ٌائب غدر؛ 

(d) ڊيٍس؛ ۽ 

(e)  الئق ُجً ۽ جا ؾيهدار ٿيڻ اداري اُڙا ٻيا ىاڻِّ جيڪي

 .ةيام ڪيّ هيّ ُجيكاؾدم ۽ ضاةعً ۾ جّ اًٌِ 

 ( ةّرڊ جّ چيئرىيً اداري جّ چاٌصيهر ٌُّده؛1).7

چاٌصيهر جڏًُ ىّجّد ٌُّدهۿ اداري جي ڪاٌّهڪيظٍز (2)

جي غدارت ڪٍده ۽ شٍدس غير خاضري ۾ شٍدس ظرفام 

 ٌاىزد ڪيم طخع غدارت ڪٍده؛

( ُر اؾزازي ڊگري ڏيڻ الِء چاٌصيهر کام تػديق ڪرائڻي 3)

 پٌّدي.

جي ىؿاىهً شام الڳاپيم ىصئهي جي اداري چاٌصيهر ( 1.)8

ضرهري شيجِي ُڪ يا جڏًُ جاچ ڪرائي شگِي ٿّ ۽ 

ُڪ کام هڌيڪ ىاڻًِ يا ڪًٍِ تٍؼيو کي ُيٺيً ىؿاىهً 

 جي جاچ ڪرڻ جي ُدايت ڪري شگِي ٿّ:

(a)  ادارهۿ ام جّم ؾيارتّمۿ نيتاريٽريزۿ الئتريريز ۽ ٻيّم

 شِّنتّم؛

(b)  اداري ظرفام شٍڀانيم ڪّ ادارهۿ اشڪّكۿ ىرڪزۿ ڊهيزم

 يا ُاشٽم؛

(c) خيت؛اٌصاٌي ۽ ىاني هشيهً جي غال 

(d) .ًاُڙا ٻيا ىؿاىال جيڪي چاٌصيهر ظرفام ةيام ڪيا هڃ 

(چاٌصيهر ىٿي ڄاڻايم ىؿاىهً ىام ُر ُڪ الِءۿ گّرٌٍگ 2)

جاچ ڪئي هڃي ۽ گّرٌٍگ ةاڊي کي ڌيام ڏياريٍده تَ جيئً 

 اداري جا ؾيهدار

Officers of the 

Institute 

 

 

 

 

 چاٌصيهر

The Chancellor 

 

 

 

 

 ىؿائٍّ

Visitation 
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 ةاڊي ام ىؿاىهي کي خم ڪٍدي.

( چاٌصيهر گّرٌٍگ ةاڊي شام جاچ جي ٌتيجً ةاةت 3)

تي غّر  گذارش ٌاىيغالح ىظّره ڪٍده ۽ هضاخت ۽ 

ڪرڻ کاٌپِّءۿ جيڪڏًُ ڪا ُجيۿ جيڪا گّرٌٍگ ةاڊي 

ظرفام ڪئي هڃيۿ گّرٌٍگ ةاڊي کي اُڙا كدل کڻڻ جّ 

ىظّره ڏئي شگِي ٿّ ۽ اُڙيّم طيّم ڪرڻ کام ىٍؽ ڪري 

 ةيام ڪيّ هيّ ُجي. شگِي ٿّۿ جً ةاةت ام شهصهي ۾

( گّرٌٍگ ةاڊي اُڙي هكت دهرام جيئً چاٌصيهر ظرفام 4)

ةيام ڪيّ هيّ ُجيۿ اُڙي كدل ةاةت ام کي رپّرٽ ڪٍديۿ 

جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ جيڪّ کٍيّ هيّ ُجي يا جاچ جي 

 ٌتيجً تي كدل کڻڻ الِء تجّيز ڪيّ هيّ ُجي.

( جتي گّرٌٍگ ةاڊي ةيام ڪيم هكت دهرام چاٌصيهر کي 5)

ئً ڪرڻ الِء ڪّ كدل ٌَ ٿي کڻيۿ چاٌصيهر اُڙيّم ىعي

ُدايتّم جاري ڪري شگِي ٿّ جيڪي اُّ ضرهري 

 شيجِي ۽ گّرٌٍگ ةاڊي اُڙيً ُدايتً تي ؾيم ڪٍدي.

غدر ۽ ٌائب غدر چاٌصيهر ظرفام گّرٌٍگ ةاڊي شام ( 1.)9

ىظّري ةؿد ظئي ڪيم ؾرغي الِء اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً 

 چاٌصيهر ظئي ڪري.ىّجب ىلرر ڪيا هيٍداۿ جيئً 

غدر اداري جي ىؿاىهً تي ؾال ضاةعّ ۽ ٌؼرداري رکٍده ( 2)

۽ ام ڳانَِ جي پڪ ڪٍده تَ ًُ ايڪٽ جي گٍجائظًۿ 

ضاةعًۿ كاؾدمۿ پانيصيً ۽ گّرٌٍگ ةاڊي جي ُدايتً تي 

 جّڳي ٌيٌّي ؾيم ٿي رُيّ „ُي.

ّرا ڪو شراٌجال ڏيٍده جيڪي يا ٻيا ش( غدر اُڙ3)

 اڊي ظرفام کيس شٌّپيا هيٍدا.چاٌصيهر يا گّرٌٍگ ة

 (غدر کي ُي ةَ اختيار خاغم ٌُّدا: 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غدر

The President 
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(a)  ۽ ٻيً  ىظاُدمپڙُائيۿ ترةيتۿ تدليقۿ ايجادمۿ جدتۿ

۽ ام ؾيهدر„ىد ٿيٍدڙ خدىتً شام الڳاپيم پرهگراىً تي 

 شام الڳاپيم شرگرىيً جي ٌؼرداري ڪرڻ؛

(b)  كاؾدم ىعاةق ةجيٽ ۾ رکيم پئصا خرچ ڪرڻ يا خرچ

 اجازت ڏيڻ؛ ڪرڻ جي

(c)  اداري جا اشتاد ۽ ؾيهدار گّرٌٍگ ةاڊي جي ىٍؼّري شام

۽ اُڙا ٻيا ىاڻِّ ىلرر ڪرڻ جيئً كاؾدم ىّجب ضرهري 

ُجيۿ تَ جيئً ىلرر ڪيم ىاڻًِ ۾ اؾهيٰ داٌظّري ۽ اخالكي 

 خاغيتً کي يليٍي ةڻائي شگِجي؛

(d) ىٍؼّر ڪيم ةجيٽ ىٍجِام فٍڊس کي اشتؿياك ڪرڻ؛ 

(e) ئٽو الِء ركو جي ري ايپرهپريئيظً جاري  غير ىتّكؽ„

ڪرڻ جيڪا كاؾدم ۾ ةيام ڪيم ركو کام هڌيڪ ٌَ ُجيۿ 

جيڪّ ةجيٽ ۾ ٌَ ڄاڻايّ هيّ ُجي ۽ ام ةاةت گّرٌٍگ ةاڊي 

 کي رپّرٽ ڪٍده؛

(f)  ًىاُر ۽ ڪٍصهٽٍٽس ىلرر ڪرڻ جيئً اداري جي ڪي

 کي اثرائتّ ةڻائڻ الِء ضرهري ُجي؛

(g)  ڪييٽيزۿ ذيهي ؾيهي ىٍجِام اداري جي ؾيهدارم ۽

 ڪييٽيز ۽ هرڪٍگ گرهپس جّڙڻۿ جيئً ضرهري شيجِي؛

(h)  اُڙا ٻيا ڪو شراٌجال ڏيڻ ۽ اُڙا ٻيا اختيار اشتؿياك

ڪرڻ جيئً گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام هكت ةّكت کيس شٌّپيا 

 هڃً؛ ۽

(i)  پٍٍِجا ڪي ةَ اختيار ىخػّص اٌتؼاىي شعح تي

 اُڙيً طرظً ىّجب شٌّپڻ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِي.

( غدر جي شيّري ٌؼرداري ىّجبۿ ٌائب غدر 1). 10

ايڊىٍصٽريظً ۽ فٍاٌس اداري جي اٌتؼاىيا ۽ ىانيات جّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌائب غدر 

 ايڊىٍصٽريظً ۽ فٍاٌس



 
13 

اٌچارج ٌُّده ۽ گّرٌٍگ ةاڊي کي اداري جي اٌتؼاىي ۽ 

ٍؼّريۿ كاؾدم ۽ ضاةعً الِء ىاني ىؿاىهً شام الڳاپيم ى

 ڪٍده. شفارش

(ىاني ىؿاىهً جي ةِتر ضاةعي الِء ڊائريڪٽر „ف فٍاٌس 2)

 ظرفام ٌائب غدر جي ىدد ڪئي هيٍدي.

( ٌائب غدر ايڊىٍصٽريظً ۽ فٍاٌس کي ُيٺيام اختيار 3)

 خاغم ٌُّدا:

(a)  اداري جي اٌتؼاىي ىؿاىهً جي شهصهي ۾ خڪّىتي

 شام شِڪار ڪرڻ؛اختياريً ايجٍصيزۿ نّڪم ةاڊيز ۽ ٻيً 

(b)  اداري جي طاگردمۿ اشتادم ۽ ٻئي اشٽاف جي ىييترم

 جي رُائض جّ اٌتؼال ڪرڻ؛

(c)  يٌّيّرشٽي جي ايڪصٽرا ڪيّريڪّنر ۽  ريڪريظٍم

الئي ايڪٽّٽيز جي ٌؼرداري ڪرڻۿ ةظيّك غدت ۽ ؾال ڀ

 هارم ىؿاىهً جي؛

(d) اداري جي ٌؼو ه ضتط کي ةركرار رکڻ؛ 

(e)  كاؾدم ۽ ضاةعً ىّجب اداري ۾ خاني „شاىيً تي

 اشٽاف جا ىييتر ىلرر ڪرڻ؛

(f)  هكت ةّكت ةجيٽ جي گٍجائظً ىّجب اُڙا ؾارضي

 ىزدهر ىلرر ڪرڻ؛

(g)  اداري جي ىالزىً خالف اٌتؼاىي ڪاررهائي ڪرڻ ۽

اًٌِ تي ڏٌڊ ىڙُڻۿ ةظيّك كاؾدم ۽ ضاةعً ىّجب اًٌِ جي 

 ىؿعهيۿ ُٽائڻ ۽ ٌّڪري کام ةرظرف ڪرڻ جي؛

(h) اداري جي ىاني هشيهً جّ اٌتؼال رکڻ؛ 

(i)  كاؾدم ىّجب ىٍؼّر ٿيم ةجيٽ ۾ فراُو ڪيم خرچ

 جاري ڪرڻ؛

The Vice 

President 

Administration 

and Finance 
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(j)  اُڙا ٻيا ڪو شراٌجال ڏيڻ ۽ اُڙا ٻيا اختيار اشتؿياك

ڪرڻ جيڪي کيس گّرٌٍگ ةاڊيۿ يا غدر ظرفام شٌّپيا 

 هيا ُجً؛ ۽

(k)  پٍٍِجا ڪي ةَ اختيار اٌتؼاىيا ۾ ىخػّص شعح تي

اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ىّجب ىٍتلم ڪرڻ جيئً اُّ 

 ىٍاشب شيجِي.

غدر غدر جي شيّري ٌؼرداري ىّجبۿ ٌائب ( 1. )11

ڊهنپييٍٽ اداري جي تركياتي ىؿاىهً جّ اٌچارج ٌُّده ۽ 

گّرٌٍگ ةاڊي کي اداري جي تركياتي ىؿاىهً شام الڳاپيم 

 ڪٍده. ٍؼّريۿ كاؾدم ۽ ضاةعً الِء شفارشى

 (ٌائب غدر ڊهنپييٍٽ کي ُيٺيام اختيار خاغم ٌُّدا:2)

(a)  اداري جي ىٍػّةاةٍدي ۽ تركياتي شرگرىي جّ اٌتؼال

 ڪرڻ؛

(b)  اداري جي ىٍػّةاةٍدي ۽ تركي شام الڳاپيم شيّرم

ؾيارتّمۿ نيتاريٽريزۿ هرڪظاپسۿ الئتريريۿ رُائض ىؿاىهً 

 جا ُانس ۽ ؾيهي جا گِر ةاةت گّرٌٍگ ةاڊي کي ىظّره ڏيڻ.

(c)  اُڙا ٻيا ڪو شراٌجال ڏيڻ ۽ اُڙا ٻيا اختيار اشتؿياك

ڪرڻ جيڪي گّرٌٍگ ةاڊي يا غدر پارام کيس شٌّپيا 

 ۽هڃً؛ 

(d)  پٍٍِجا ڪي ةَ اختيار اٌتؼاىيا ۾ ىخػّص شعح تي

اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ىّجب ىٍتلم ڪرڻ جيئً اُّ 

 ىٍاشب شيجِي.

 

( ٌائب غدر تدريصي اداري جي تدريصي ىؿاىهً جّ 1. )12

ٌُّده ۽ پڙُائيۿ تدليليۿ تدريصي پرهگراىًۿ هاڌاري ذىيّار 

 

 

 

 

 

 

 ٌائب غدر ڊهنپييٍٽ

The Vice 

President 

Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٌائب غدر اڪيڊىڪ

The Vice 
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 ۽ ٻيً تركياتي پرهجيڪٽً ةاةت غدر جي ىدد ڪٍده.

( غدر جي شيّري ٌؼرداري ىّجبۿ ٌائب غدر گّرٌٍگ 2)

ىؿاىهً شام الڳاپيم تدريصي ۽ تدليلي ةاڊي کي اداري جي 

 ىٍؼّريۿ كاؾدم ۽ ضاةعً الِء شفارش ڪٍده.

 ( ٌائب غدر تدريصي کي ُيٺيام اختيار خاغم ٌُّدا:3)

(a)  يٌّيّرشٽيزۿ شکيا جي ادارمۿ غٍؿت يا ٻيً تدليلي

تٍؼييً شام اپرٌٽس طپ ۽ طاگردم جي پهيس ىيٍٽۿ 

اشتادم جي ترةيتۿ ۽ ٻيً تدريصي ۽ ترةيتي شرگرىيً الِء 

 جڙڻ؛

(b)  اداري ۾ پڙُائيٍدڙ پڙُائي جي ڪّرشز تي ةّرڊ جي

جي ىظّري شام غّر ڪرڻ ۽ ام ىلػد الِء جّڙيم ٻيً ةاڊيز 

 ؛پيض ڪرڻگّرٌٍگ ةاڊي کي شفارطّم ّري شام غالح ىظ

(c)  اداري جي پڙُائي جي ڪّرشز ۽ اىتداًٌ ۾ طاگردم جي

 داخال جي ٌؼرداري ڪرڻ؛

(d) فيهّطپسۿ هػيفًۿ تيغً ۽ اٌؿاىً ڏيڻ جّ اٌتؼال ڪرڻ؛ 

(e) ڪاٌّهڪيظٍز جّ اٌتؼال ڪرڻ؛ 

(f)  پيپرس ۽ ٌتيجً جي جاچ پڙتاك الِء اُڙا اٌتؼال ڪرڻ

 ضرهري شيجِي؛جيئً 

(g)  اداري جي اشڪّنً يا فيڪهٽيز جي پڙُائي ۽ تدليلي

 ڪو ۾ شِڪار ڪرڻ؛

(h) ٍ۽ ڪتاب ڇاپڻۿ طايؽ  سۿ جرٌهس شهصهيّارۿ ىيگزي

ڪرڻ ۽ ُالئڻ ۽ شائٍصيۿ فٍي ۽ الڳاپيم ڄاڻ ۽ ىؿهّىات 

 ؛فراُو ڪرڻ

(i)  اُڙا ٻيا ڪو شراٌجال ڏيڻ ۽ اُڙا ٻيا اختيار اشتؿياك

ڪرڻ جيڪي گّرٌٍگ ةاڊي يا غدر پارام کيس شٌّپيا 

President 

Academic 
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 هڃً؛ ۽

(j)  پٍٍِجا ڪي ةَ اختيار اٌتؼاىيا ۾ ىخػّص شعح تي

اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ىّجب ىٍتلم ڪرڻ جيئً اُّ 

 ىٍاشب شيجِي.

( ُر ڊيً گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ىخػّص ؾرغي الِء 1. )13

 هڌائي شگِتّ.ؾرغّ لرر ڪيّ هيٍدهۿ جيڪّ ى

(غدر جي شيّري ٌؼرداري تدتۿ ُر ڊيً کي ُيٺيام 2)

 اختيار خاغم ٌُّدا:

(a)  شٍدس اشڪّك يا فيڪهٽي شام الڳاپيم كاؾدم ۽

 ضاةعً تي جّڳي ٌيٌّي ؾيهدر„ىد کي يليٍي ةڻائڻ؛

(b) اك چهت س اشڪّك يا فيڪهٽي جي طاگردم جي چشٍد

اٌتؼال ڪرڻ ۽ طاگردم جي اٌرهنييٍٽ رد ۽ ٌؼو ه ضتط جّ 

 ڪرڻ شييت اًٌِ تي ڏٌڊ ىڙُڻ؛

(c)  پڙُائيۿ تدليقۿ هاڌاريۿ تركياتي ڪيً ۽ اٌتؼاىي

ىؿاىهً ۾ ةّرڊۿ ٌائب غدرۿ تدريصيۿ ٻيً تدريصي اٿارٽيز ۽ 

فٍاٌس شام شِڪار ٌائب غدر ايڊىٍصٽريظً ۽ ٌائب غدر 

 ڪرڻۿ ىظّره ڏيڻ ۽ ڳانَِ ٻّنَِ ڪرڻ؛

(d)  شٍدس اشڪّك يا فيڪهٽي ۾ ايٍدڙ ڪّرشز ۾ اؾزازي

 ڊگريً کاٌصّاِء ڊگريً الِء داخال الِء اىيدهار پيض ڪرڻ؛

(e)  شٍدس الڳاپيم اشڪّك يا فيڪهٽي جي شيّرم

 اىتداًٌ الِء ىيتدً ىلرر ڪرڻ؛

(f)  شٍدس اشڪّك يا فيڪهٽي جي اشتادمۿ طاگردم ۽

ؾيهي جي ىييترم کي پڙُائي ۽ تدليق شام الڳاپيم اُڙم 

 ڪيً جي ُدايت ڪرڻ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِي؛

(g)  شٍدس اشڪّك يا فيڪهٽي جي اشتادم طاگردم ۽
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اشٽاف جي ىييترم کي ترةيتۿ فيهّ طپسۿ اشڪانر طپس ۽ 

 ؛ٻيً تدريصي اؾزازم الِء ٌاىزد ڪرڻ

(h)  اُڙيّم ٻيّم ذىيّاريّم ادا ڪرڻ ۽ اُڙا ٻيا اختيار

اشتؿياك ڪرڻ جيڪي کيس گّرٌٍگ ةاڊي يا غدر ظرفام 

 شٌّپيا هڃً.

 ةّرڊ هٽ ٌُّده.ضاةعّ (اداري جّ شيّره 1. )14

( ةّرڊ جي جّڙجڪ ۾ تتديهيّم ةّرڊ ظرفام ئي ڪيّم 2)

 هيٍديّم.

خيثيت خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍجائظً جي ؾال ( 3)

 شام تضاد کاٌصّاِءۿ ةّرڊ کي ُيٺيام اختيار خاغم ٌُّدا:

(a)  اداري جي ٌّم خػً پيدا ڪرڻ جي ىٍؼّري ڏيڻۿ

جِڙهڪ اشڪّكۿ فيڪهٽي يا ٻيّ ڪّ تدريصي ۽ تدليلي 

 يٌّٽ؛

(b)  اداري جي گّرٌٍگ ةاڊي جي جّڙجڪ ۾ تتديهيً جي

 ىٍؼّري ڏيڻ؛

(c)  اُڙا ٻيا شيّرا ڪو ڪرڻ جيڪي اداري جا ىلػد

 خاغم ڪرڻ الِء گِرةم ُجً؛ ۽

(d)  پٍٍِجا ڪي ةَ اختيار گّرٌٍگ ةاڊيۿ غدر يا ٻي

اٌتؼاىيا جي خاص شعح تي اُڙيً طرظً ىّجب ىٍتلم 

 ڪرڻ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِي؛

(e) .ىڪيم ىاني ضاةعّ رکڻ 

( شّشائٽي جّ شيڪريٽري ةّرڊ ۽ ًُ ايڪٽ تدت 4)

جّڙيم ڪييٽي جي شيڪريٽري ظّر ڪو ڪٍده ۽ اُڙيّم 

ذىيّاريّم شراٌجال ڏيٍده ۽ اُڙا اختيار اشتؿياك ڪٍده 

 جيئً کيس ةّرڊ يا ڪييٽيً ظرفام شٌّپيا هڃً.

 

 

 

 
 

 ةّرڊ
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( ةّرڊ جي ضاةعي جي ؾال خيثيت شام تضاد 1. )15

کاٌصّاِءۿ اداري جي ؾال ٌؼرداري ۽ ىؿاىهً جّ ضاةعّ 

ا ٻيِر جّڙجڪ ۽ هكت گّرٌٍگ ةاڊي هٽ ٌُّدهۿ جيڪ

ةّكت اضافي ىّجبۿ ُيٺيً ىييترم تي ىظتيم ٌُّديۿ 

 يؿٍي:

 ٌاىزد ڪيم ىييتر:

(a) غدر؛ 

(b) ٻَ ٌانيّارا ىاڻِّ؛ 

(c) ٻَ ىظِّر شائٍصدام 

(d)  ةئٍڪٍگۿ فٍاٌسۿ غٍؿت يا ڪًٍِ ٻئي

دنچصپي جي ىيدام ۾ اًٌِ جي شکيا يا تجرةي 

 ظّر ڄاتم شڃاتم ٽي ىاڻِّ؛

(e)  ظرفام ٌاىزد ڪيا ٽي ٌانيّارا طِري چاٌصيهر

 هيٍدا؛

(f)  ّةّرڊ جا چار ىييتر چاٌصيهرۿ ايڪس „فيظ

 ىييترم ظرفام ٌاىزد ڪيا هيٍدا؛

(g) ٌائب غدر؛ 

(h) چيئرىيًۿ يٌّيّرشٽي گراٌٽس ڪييظً؛ 

(i)  هائيس چاٌصيهرۿ ايً اي ڊي يٌّيّرشٽي „ف

 اٌجٍيئرٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالجيۿ ڪراچي؛

(j) شيڪريٽريۿ تؿهيوۿ خڪّىت شٍڌ؛ 

ٌاىزد ڪيم ىييتر ةّرڊ ظرفام ٌاىزد گّرٌٍگ ةاڊي جا ( 2)

 ڪياه يٍدا.

( گّرٌٍگ ةاڊي جا ٌاىزد ڪيم ىييترۿ جيصتائيً ةّرڊ 3)

اًٌِ جي ىييترطپ اڳّاٽ ختو ٌَ ڪريۿ ٽً شانً جي 

 گّرٌٍگ ةاڊي

The Governing 

Body 
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ؾرغي الِء ؾِده رکٍدا ۽ ىده پّره ٿيڻ تي ٻيِر ٌاىزدگي الِء 

 اُم ٌُّدا؛

ةظرظيڪ ًُ ايڪٽ جي طرهؾات کاٌپِّء پِريً گّرٌٍگ 

ةاڊي جّڙي هيٍديۿ جيڪا چاٌصيهر ظرفام ىلرر ڪئي 

 هيٍدي.

( گّرٌٍگ ةاڊي جي ٌاىزد ڪيم ىييتر جّ ؾِده خاني ٿي 4)

هيٍده جيڪڏًُ اُّ اشتؿيفيٰ ڏئي ٿّ يا گّرٌٍگ ةاڊي جي 

نڳاتار ٽً گڏجاڻيً ۾ جّڳّ شتب ڄاڻائڻ کاٌصّاِء يا غير 

 خاضري جي ىّڪم کاٌصّاِء خاضر رُڻ ۾ ٌاڪال ٿئي ٿّ.

( گّرٌٍگ ةاڊي جي ىييتر جي ؾِدي تي ؾارضي „شاىي 5)

گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ٌاىزد ڪيم طخع شام ڀري هيٍدي ۽ 

 چاٌصيهر ظرفام ىٍؼّري ڏٌي هيٍدي.

( گّرٌٍگ ةاڊي جّ ڪّ ةَ كدل يا ڪاررهائي ام ۾ ىّجّد 6)

ڪًٍِ „شاىي يا گّرٌٍگ ةاڊي جي جّڙجڪ ۾ ڪًٍِ 

 ٌلع جي غّرت ۾ غير ىّثر ٌَ ٌُّده.

دي ۽ ڪو ٍگ ةاڊي ُيٺيام اختيار اشتؿياك ڪٍگّرٌ .16

 شراٌجال ڏيٍديۿ يؿٍي:

(a)  ّاداري جي ىهڪيتۿ فٍڊس ۽ هشيهً کي رکڻۿ ضاةع

رکڻ ۽ اٌتؼال ڪرڻ يا اداري جي ىلػد الِء اُڙيً 

شڪيّرٽيز تي ركو اڌاري هٺڻ يا گڏ ڪرڻۿ جيئً گِرةم 

 ُجي؛

(b)  اداري جي ىٍلّنَ ۽ غير ىٍلّنَ ىهڪيت خاغم ڪرڻ يا

 ٌيڪاك ڪرڻ؛

(c)  ةّرڊ جي ىٍؼّري الِء اداري جي ٌّم خػً ٺاُڻ جي

ٽيٍٽۿ فيڪهٽيۿ رشفارش ڪرڻۿ جِڙهڪ اشڪّكۿ ڊپا
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 ڊهيزم يا ٻيّ ڪّ تدريصي يا تدليلي يٌّٽ؛

(d)  اداري جي ڪارهٍُّار ۽ ڪو ڪار ُالئڻ الِء ڊگِي ىدي

يت ؾيهيّم ۽ ىٍػّةا جّڙڻ يا ىٍؼّر هارا ىٍػّةاۿ خڪ

ڪرڻۿ جيئً تدريصيۿ تدليلي ۽ ٻيً تؿهييي ڪيً ۾ ام 

 جي خّدىختياري کي يليٍي ةڻائي شگِجي؛

(e)  اداري جي ڪيً جا ىٍػّةا ۽ شانياٌي ةجيٽ ىٍؼّر

 ڪرڻ؛

(f) ڇَِ ىاُي يا ٽَ  اداري جي شرگرىيً شام الڳاپيم شانياٌيۿ

ىٍؼّر ٿيم ڪو جي زه ظهب ڪرڻ ۽ ىاُي تركياتي جائ

ىٍػّةً تي ؾيهدر„ىد جي تركي جّ جائزه هٺڻ ۽ الڳاپيم 

ٌائب غدر کي گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ةيام ڪيم ڪًٍِ 

ىؿاىهي شام الڳاپيم ىؿهّىات فراُو ڪرڻ جي ُدايت 

 ڪرڻ؛

(g)  ًاُڙا اٌتؼاىي يا تدريصي ؾِدا اُڙيً طرظً ۽ ضاةع

ر ىّجب پيدا ڪرڻ جيئً اُّ ضرهري شيجِي ۽ ىڪيم ظّ

تي جّڙيم شهيڪظً ڪييٽي جي شفارطً تي ٌائب غدرۿ 

 ڊيٍس ۽ پرهفيصرز جي ؾِدم تي ىلرري جي ىٍؼّري ڏيڻ.

(h)  اداري جي ىاني شگَِ ۽ ام جي ڪيً کي ىّثر ةڻائڻ کي

يليٍي ةڻائڻۿ اًٌِ جي جاري رُڻ ۽ اداري جي خّدىختياري 

 جي تدفغ کي يليٍي ةڻائڻ؛

(i)  ىٍؼّري ڏيڻۿ جً شيّرم انداق ۽ ٻيً اٌتؼاىً جي

ذريؿي يٌّيرهشٽيز ۽ ٻيّم تدليلي ۽ تركياتي تٍؼييّم 

 اداري شام جڙي شگًِ؛

(j)  ام جي ىييترم ىٍجِام اُڙيّم ڪييٽيز ۽ ذيهي

 ڪييٽيز ىلرر ڪرڻ جيئً اُّ ضرهري شيجِي.
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(k) رهري شيجِي اُڙا شيّرا طرهؾاتي اپاَء هٺڻ جيئً اُّ ض

۽ ڪارهٍُّار الِء گِرةم رائتي اٌتؼاىً يا اداري جي ةِتر ۽ اث

 ُجً؛

(l) اداري جي كاؾدم جي ىٍؼّري ڏيڻ؛ ۽ 

(m)  پٍٍِجي اختيارم ىٍجِام ڪي ةَ غدرۿ ٌائب غدر يا

ٻيً اداري جي اٌتؼاىيا جي خاص شعح تي اُڙيً طرظً 

 ىّجب ىٍتلم ڪرڻ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِي.

شاك ۾ گِٽ ۾ گِٽ ٻَ ڀيرا گڏجاڻي گّرٌٍگ ةاڊي ( 1.)17

ظرفام ظئي ڪيّم غدر ۿ اُڙيً تاريخً تي جيڪي يڪٍد

 هيٍديّم؛

ُڪ خاص ضرهري ٌّؾيت جّ ىؿاىهّ شيجِي ةظرظيڪ 

ىييترم جي گّرٌٍگ ةاڊي جي گڏجاڻي ڪًٍِ ةَ هكت 

کام پٍجً جيڪي  ۿ گِرائي شگِجي ٿيۿدرخّاشت تي

 گِٽ ٌَ ُجً.

(غدر جڏًُ ىّجّد ُجي گّرٌٍگ ةاڊي جي گڏجاڻيً 2)

شٍدس غير خاضري ۾ شٍدس ظرفام جي غدارت ڪٍده ۽ 

 ٌاىزد ڪيم ىييتر غدارت ڪٍده.

ڪّرل شڀ ىييترم جي جي گڏجاڻيَء الِء گّرٌٍگ ةاڊي ( 3) 

جًٍِ جي ٌصتت ُڪ ةراةر ڳڻي هيٍديۿ جً ةراةر ٌُّدهۿ اڌ 

 ىٍجِام ٌاىزد ڪيم ىييتر چار کام گِٽ ٌَ ُجً.

جا فيػال ىّجّد ىييترم جي اڪثريت گّرٌٍگ ةاڊي ( 4)

ياد تي ۽ ههٽٍگ ذريؿي ڪيا هيٍدا ۽ جيڪڏًُ جي ةٍ

کي ُڪ غدر ىييتر ُڪ جيترا هرُائجي هڃً تَ 

 ڪاشٽٍگ ههٽ خاغم ٌُّدهۿ جيڪّ اشتؿياك ڪٍده.

 ىظتيم ٌُّدي:ُيٺيً تي اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ( 1. )18
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(i) غدر )چيئرىيً(؛ 

(ii) شيّرا ٌائب غدر؛ 

(iii) شيّرا ڊيٍس؛ 

(iv) طؿتً جا شيّرا شرةراَُ؛ 

(v) اداري جا شيّرا پرهفيصرز ۽ ايصّشيئيٽ پرهفيصرز؛ 

(vi)  فيصر خڪّىت جي تؿهيو هاري کاتي جّ ٌاىزد ڪيم„

جيڪّ ڊپٽي شيڪريٽري جي ريٍڪ کام گِٽ ٌَ ُجيۿ 

ريجٍم ڊائريڪٽر „ف ايجّڪيظً )ڪانيجز( ۽ ڊائريڪٽر 

„ف ٽيڪٍيڪم ايجّڪيظً „ف ڊهيزمۿ جًٍِ ۾ اداره هاكؽ 

 „ُي؛

(vii)  پرهفيصر ۽ ُڪ نيڪچرر گّرٌٍگ ُڪ اشصٽٍٽ

 ةاڊي ظرفام ٌاىزد ڪيا هيٍدا؛

(viii)  ًرٽسۿ شائٍصز ۽ ٻيً طؿتً ۾ ٽي ىظِّر ىاڻِّۿ ج„

ىام ُر ڪيٽيگري ىام ُڪ گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ٌاىزد 

 ڪيّ هيٍده؛

(ix)  ڊائريڪٽر اڪيڊىڪسۿ يٌّيّرشٽي گراٌٽس

 ڪييظً.

(x)  ةّرڊ جّ شيڪريٽري ىييتر/شيڪريٽري ظّر ڪو

 ڪٍده.

ڪيم ىييتر ٽً شاك جي ؾرغي  گي ذريؿي ىلرر( ٌاىزد2) 

 الِء ؾِده رکٍدا؛

ڪائٌّصم جي گڏجاڻي جّ ڪّرل شيّرم اڪيڊىڪ ( 3) 

ىييترم جي ُڪ ڀاڱي ٽي ةراةر ٌُّدهۿ جًٍِ جي ٌصتت 

 ُڪ ةراةر شيجِي هيٍدي.

اڪيڊىڪ ةاڊي اداري جي ( اڪيڊىڪ ڪائٌّصم 1.)19
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كاؾدم ۽ ضاةعً ٌُّديۿ ۽ ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً ۽ 

۽ اىتداًٌ جي  ۿ اطاؾتۿ تدليقتدريسام کي ىّجبۿ 

کي تدريصي ؾيم جي  اداريخاص ىؿيارم ىّجب ُالئڻ ۽ 

 ُٿي هٺرائڻ جّ اختيار خاغم ٌُّده.

( خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍجائظً جي ؾال خيثيت 2)

ُيٺيام ڪائٌّصم کي اڪيڊىڪ شام تضاد کاٌصّاِءۿ 

 اختيار خاغم ٌُّدا:

(a)  ىؿاىهً ۾ غالح ڏيڻ؛تدريصي کي گّرٌٍگ ةاڊي 

(b) پڙُائيۿ تدليقۿ اطاؾت ۽ اىتداًٌ جّ اٌتؼال ڪرڻ؛ 

(c)  ۽ اىتداًٌ ۾ جي ڪّرشز پڙُائي کي اداري جي طاگردم

 داخال ڏيڻ؛

(d) هت ۽ ٌؼو ه ضتط کي اداري جي طاگردم جي ُهت چ

 شٍڀانڻ؛

(e) جي فيڪهٽيز ۽ تدريصي طؿتٌٍگ ةاڊي کي گّر ً

 جّڙجڪ ۽ تٍؼيو شازي ةاةت تجّيز ڪرڻ؛

(f)  الِء  تركي۽ ىٍػّةاةٍدي اداري ۾ پڙُائي ۽ تدليق جي

 „ڇً تي غّر ڪرڻ ۽ جّڙڻ؛

(g)  گّرٌٍگ ةاڊي جي ىٍؼّري شام پڙُائي جي ڪّرسۿ

ٌػاب ۽ شيّرم ادارم جي اىتداًٌ الِء ٽيصٽً جي „ئّٽ 

 الئيٍس الِء ضاةعا جّڙڻ؛

(h)  اشٽّڊٌٽ طپسۿ اشڪانر طپسۿ ايگزيتيظٍزۿ تيغً ۽

 اٌؿاىً ىٍؿلد ڪرڻ جّ اٌتؼال ڪرڻ؛

(i)  ڪرائڻ الِء ضاةعا جّڙڻ؛پيض گّرٌٍگ ةاڊي کي 

(j)  ايڪٽ جي گٍجائظً ىّجب ىختهف اٿارٽيز ۾ ًُ

 ىييتر ىلرر ڪرڻ/ٌاىزد ڪرڻ؛ ۽

 جا اختيار ۽ ذىيّاريّم

Powers and 

Duties of the 

Academic 

Council 
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(k)  اُڙا ٻيا ڪو شراٌجال ڏيڻ جيئً گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام

 ةيام ڪيّ هيّ ُجي.

. اداري جّ تدريصي ۽ اٌتؼاىي ؾيهّ ام جي ةيام ڪيم 20

ىلػدم جي رهطٍي ۾ چٌّڊيّ هيٍده ۽ اًٌِ جي چٌّڊ جي 

ةٍيادي گِرج ىلاةهي جا اؾهيٰ ىؿيارۿ ايياٌداري ۽ غالخيت 

 تي ٻڌك ٌُّدا.

 

 ٌُّدهۿ جًٍِ ۾ جيؽ ڪيا هيٍدا: ( اداري کي ُڪ فٍڊ1. )21

(a) شّشائٽي ظرفام شيّريّم گراٌٽس ۽ ڪٍٽريتيّطٍز؛ 

(b)  ؾعيّ ڏيٍدڙم ۽ ىخير ىاڻًِ ظرفام ڏٌم چٍداۿ

 اىداد ۽ گراٌٽس؛ ڪٍٽريتيّطٍزۿ ادائگيۿ 

(c) تۿ غّةائي ىّۿ هفاكي خڪڪًٍِ پرڏيِي خڪّىت

خڪّىت ۽ نّڪم ةاڊيزۿ كّىي ۽ ؾانيي ادارمۿ تٍؼييً ۽ 

يً كصيً جي ىدد؛ ٍصيز ظرفام ڪيم اىدادۿ گراٌٽس ۽ ٻايج

 ۽

(d)  ڪًٍِ پيض ڪيم خدىت جي فيسۿ ىؿاهضّۿ ادائگيۿ

اطاؾتًۿ ڪييظً ۽ ڪًٍِ ٻئي ذريؿي کام رشيدم تي  

 شيم پرهشيڊسۿ رايهٽيز.

( اداري جا اڪائٌّٽس اُڙي ظريلي ۽ اُڙيَء ريت رکيا 2)

 ُجي. هيٍداۿ جيئً گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ةيام ڪيّ هيّ

( اداري جا اڪائٌّٽس ُر شاك گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ىلرر 3)

 ڪيم „ڊيٽر ظرفام „ڊٽ ڪيا هيٍدا.

ًُ ايڪٽ تدت شٺي ٌيت شام ڪيم ڪًٍِ  (1) .22

ڪًٍِ طخع يا ڪو يا ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي تي 

ڪّ ىلدىّ يا كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ ڪًٍِ اٿارٽي خالف 

 

 

تدريصي ۽ اٌتؼاىي 

 ؾيهّ

Academic and 

Administrative 

Staff 

اداري جّ فٍڊۿ „ڊٽ ۽ 

 اڪائٌّٽس

Fund, Audit and 

Accounts of the 

Institute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ضياٌت ۽ دائرن اختيار 

 تي پاةٍدي

Indemnity and 
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 ٿيٍدي.

يا گّرٌٍگ ةاڊي ( ًُ ايڪٽ تدت چاٌصيهر يا ةّرڊ 2)

ظرفام ڪيم ڪًٍِ فيػهيۿ يا کٍيم كدل يا ڪيم ڪًٍِ 

طئي خالف ڪًٍِ كاٌّم جي ؾدانت يا ٻي ڪًٍِ اٿارٽي 

 شاىِّم شّاك ٌَ اٿاري شگِتّ.

. ُي ايڪٽ ىّثر ٌُّدهۿ جيصتائيً هكتي ظّر الڳّ 23

 ڪًٍِ ٻئي كاٌّم جي ىتضاد ٌَ ُجي.

 
 

 ( جيڪڏًُ ًُ ايڪٽ جي ڪً گٍجائظً جي1. )24

الڳّ ٿيڻ تي ڪّ شّاك اٿي ٿّۿ اُّ ىؿاىهّ چاٌصيهر شاىِّم 

 رکيّ هيٍدهۿ جًٍِ جّ فيػهّ ختيي ٌُّده.

( جيڪڏًُ ًُ ايڪٽ جي ڪًٍِ ةَ گٍجائض جي الڳّ 2)

ٿيڻ ۾ ڪا رٌڊڪ پيض اچي ٿيۿ چاٌصيهر اُڙه خڪو جاري 

ڪري شگِي ٿّ جيڪّ ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً شام 

هٽ کي ُٽائڻ الِء ٽڪراَء ۾ ٌَ ُجيۿ جيڪّ اُڙي رڪا

 ضرهري ُجي.

جيڪڏًُ ُي ايڪٽ ڪجَِ ڪرڻ الِء ڪا گٍجائض ( 3)

جائض گٍجائض ٌَ جّڙي هڃي يا اڻپّري گٍ جّڙيۿ پر ڪا

جّڙي هڃي اُڙي اٿارٽي جي شهصهي ۾ جًٍِ ظرفامۿ يا 

جًٍِ هكت تيۿ يا اُّ ظريلّ جًٍِ تدت اُّ ٿيڻّ „ُي تَ پِّء 

يا اُڙي هكت تيۿ يا  اُّ ڪو اُڙي اٿارٽي ظرفام ڪيّ هيٍده

 اُڙي ظريليۿ جيئً چاٌصيهر ُدايت ڪري.

 

ىذڪّرن ترجيّ ؾال ىاڻًِ جي هاكفيت  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

Bar of 

Jurisdiction 

 

 

 

ايڪٽ ٻيً كاًٌٌّ تي 

 اثراٌداز ٿيٍده

Act to override 

other Laws 

 رٌڊڪّم ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 
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 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتؿياك ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


