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ڪڊٌي شيٍٽر ڪراچي کي ٻيِر „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

جّڙيّ ۽ ٻيِر اٌتظام ڪيّ ۽ پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي 

 ادارو كائو ڪيّ ويٍدو.

۽ ٻيِر  ڻڪڊٌي شيٍٽر ڪراچي کي ٻيِر جّڙجيئً تَ 

اداري ۾ دوران پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ۽ ڪرڻ اٌتظام 

ترةيتي ۽ تحليلي ىرڪز جي ٌاني شان ُڪ ترةيتي ۽ 

ىرڪز كائو ڪرڻ ۽ الڳاپيم ىػاىهً الِء كدم کڻڻ تحليلي 

 ضروري ٿي پيّ „ُي؛

واري  1999„ڪٽّةر  14۽ جيئً تَ غّةائي اشييتهي 

 1اغالن تحت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر ٌيتر. 

 ىّجب ىػعم „ُي؛

۽ جيئً تَ شٍڌ جّ گّرٌر ىعيئً „ُي تَ ىّجّده غّرتحال 

 ۾ تڪڙو كدم کڻڻ ضروري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1999ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر شان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم 9ڪاٌصٽيٽيّطً )ترىيو( „رڊر ٌيتر. 
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شيّرن اختيارن کي اشتػيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

خّطيَء شان ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ 

 „ُي:

ڪڊٌي شيٍٽر پّشٽ کي  „رڊيٍٍس( ًُ 1)  .1

 0221گريجّئيٽ ٽريٍٍگ اٌصٽيٽيّٽ „رڊيٍٍسۿ 

 شڏيّ ويٍدو.

 .الڳّ ٿيٍدو( ُي فّري ظّر تي 0) 

جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي ًُ „رڊيٍٍس ۾ .0

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “اداري جّ اڪيڊىڪ ةّرڊ؛ىعهب ” اڪيڊىڪ ةّرڊ 

(b) “ىيڊيڪم وٌگ جّ اداري جي ىعهب ” ايڊىٍصٽريٽر

 ايڊىٍصٽريٽر؛

(c) “اداري جّ ةّرڊ „ف گّرٌرس؛ىعهب ” ةّرڊ 

(d) “ًةّرڊ جّ چيئرىيً؛ىعهب ” چيئرىي 

(e) “ًىعهب اداري جي اڪيڊىڪ وٌگ جّ ڊيً؛” ڊي 

(f) “ٌيفراالجي ۽ يّروالجي الِء ىعهب ” ىّجّد „رڊيٍٍس

دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي ادارو „رڊيٍٍسۿ 

 ؛0221

(g) “چيئرىيً ۽ شيّريً ڪيٽيگريز ىعهب ” پِريّن ةّرڊ

جيڪّ ىّجّد „رڊيٍٍس جي جي ىييترن تي ىظتيم ةّرڊ ۽ 

طروغات کان اڳ فّري ظّر ڪڊٌي شيٍٽر جي حيثيت 

 شان ڪو ڪري رُيّ ُجي؛

(h) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(i) “ىعهب ڪڊٌي شيٍٽر پّشٽ گريجّئيٽ ” ادارو

 ٽريٍٍگ اٌصٽيٽيّٽ؛
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(j) “ىعهب ڪڊٌي شيٍٽرۿ ڪراچي” ڪڊٌي شيٍٽر 

تحت رجصٽر  1862جيڪّ شّشائٽيز رجصٽيظً ايڪٽۿ 

ٿيم ةاڊي ڪڊٌي شيٍٽر شّشائٽي ظرفان كائو ڪيّ ويّ ۽ 

ىّجّد „رڊيٍٍس تحت شهصهيّار ٻيِر جّڙيّ ۽ ٻيِر اٌتظام 

 ڪيّ ويّ ُجي؛

(k) “شييت؛ىعهب ةّرڊ جّ ىييتر اغزازي ىييتر ” ىييتر 

(l) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تحت جّڙيم كاغدن ” ةيان ڪيم

 ىّجب ةيان ڪيم؛

(m) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تحت جّڙيم كاغدا.” كاغدا 

ڪڊٌي شيٍٽر ةاڊي ڪارپّريٽ ظّر ڪڊٌي شيٍٽر  ( 1. )3

پّشٽ گريجّئيٽ ٽريٍٍگ اٌصٽيٽيّٽ جي ٌاني شان ٻيِر 

ىٍلّنَ ۽ غير جّڙيّ ۽ ٻيِر كائو ڪيّ ويّ „ُيۿ جًٍِ کي 

ىهڪيت حاغم ڪرڻۿ رکڻ ۽ نَ ٻٍِي كصو جي ىٍلّ

شان گڏ حليلي وارثي ۽ جي ٻيً اختيارن  ٌيڪال ڪرڻ

اُّ ان ٌاني شان ڪيس ڪري غام ىِر حاغم ٌُّدي ۽ 

 شگٍِدو ۽ ان تي ڪيس ٿي شگٍِدو.

حلً ۽ ڪًٍِ ةَ شيّريّن ىهڪيتّنۿ ةظيّل زىيًۿ ( 0)

كصو جي اشتػيال ڪيمۿ شِّنتّن حاغم ڪيمۿ كتضي ۾ 

ىانڪي ُيٺۿ ٽرشٽ ۾ طاىم يا ڪڊٌي شيٍٽر جي ورتمۿ 

فائدي ۾ ۽ ىّجّد „رڊيٍٍس جي طروغات وكت ان خالف 

ىّجّد شيّريّن كاٌٌّي ذىيداريّن ڪڊٌي شيٍٽر پّشٽ 

گريجّئيٽ اٌصٽيٽيّٽ ۾ طاىم ٿي ويٍديّنۿ جيئً اُّ ًُ 

 „رڊيٍٍس تحت ٻيِر جّڙيّ ويٍدو.

ي ( ىّجّد „رڊيٍٍس جي طروغات کان فّري اڳ ڪڊ3ٌ)

شيٍٽر ۾ خدىتّن شراٌجام ڏيٍدڙ شيّرا ىاڻِّ جيڪڏًُ 
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ڪًٍِ كاٌّن يا اًٌِ جي خدىت جي طرظً ۽ ضاةعً جي 

 خالف ٌَ ُجي تَ اًٌِ جي اداري ڏاًٌِ ةدني ٿي ويٍدي.

 . اداري جا اختيار ۽ ڪو ُيٺيً ريت ٌُّدا:4

(i)  ًجّڙڻۿ تػيير  الڳاپيم شِّنتّن شان گڏ اشپتانّناُڙي

گردن ڪرڻۿ ٺاُڻۿ اٌتظام ڪرڻۿ شٍڀانڻ ۽ ُالئڻ جيئً 

جي ةيياريً ۽ ٻيً الڳاپيم ةيياريً کان ةچاَءۿ دوا دارون ۽ 

غالج الِء ضروري ُجي؛ ۽ ٻيً ڳانِيً شان گڏ ان ڳانَِ الِء 

گٍجائض جّڙڻ تَ جيئً ىفت غالج فراُو ڪري شگِجي 

غالج ڏئي  يا غريب ۽ ىصتحق ىريضً کي رغايتي اگًِ تي

 شگِجي.

(ii)  گردن جي ةيياريً ۽ ٻيً الڳاپيم ةيياريً جي غالج الِء

 تحليق جاري رکڻ؛

(iii)  گردن جي ةيياريً ۽ ٻيً الڳاپيم ةيياريً جي غالج

جي شهصهي ۾ شيييٍارۿ ڪاٌفرٌصز ۽ گڏجاڻيً جّ اٌتظام 

 ڪرڻ؛

(iv)  ُٿي وٺرائڻۿ كائو ڪرڻۿ اٌتظام ڪرڻۿ ضاةعّ „ڻڻۿ

۽ گردن جي ةيياريً ۽ ٻيً الڳاپيم ةيياريً  ٌظرداري ڪرڻ

الِء شائٍصي يا تػهييي يا تحليلي گراٌٽسۿ اشڪانرطپس 

 يا كرض ڏيڻ جيئً ضروري ُجي؛

(v)  شائٍصي اختارنۿ رشانًۿ ڪتاةً ۽ جرٌهس ۾ طايع

ڪرڻۿ جاري ڪرڻۿ ورُائڻ ۽ ُالئڻ ۽ اطتِار طايع ڪرڻۿ 

م جاري ڪرڻ ۽ ورُائڻ جيئً ىٿي ڄاڻايم ىلػد حاغ

 ڪرڻ الِء فائدييٍد ُجي؛

(vi)  ًٌِگردن جي ةيياريً ۽ ٻيً الڳاپيم ةيياريً الِء ۽ ا

جي غالج الِء جاچ پڙتالۿ تحليقۿ ىٍػّةاةٍدي ۽ تركي 
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 وٺرائڻ ۾ ُيت افزائي ڪرڻ ۽ شِّنت فراُو ڪرڻ؛

(vii)  ڄاڻ ۽ ٽيڪٍاالجي ةاةت „گاُي جي فراُيي ۽

الڳاپيم ةيياريً ُيهٿ شائٍصز ةظيّل گردن جي ةيياريً ۽ 

جي شهصهي ۾ تدريسۿ ترةيت ۽ تحليق ةاةت گٍجائظّن 

 جّڙڻ؛

(viii)  ان ظرفان پڙُايا ويٍدڙ پڙُائي جا ڪّرشز  ةيان

 ڪرڻ؛

(ix)  طاگردن کي داخال ڏيڻ ۽ اىتحان وٺڻ ۽ اًٌِ کي

ڪًٍِ يٌّيّرشٽي يا اُڙي ةاڊي ظرفان ةيان ڪيم طرظً 

ىّجب ڊگريًۿ ڊپهّىازۿ شرٽيفڪيٽً ۽ ٻيً تػهييي 

 حيثيتً ڏيڻ الِء تيار ڪرڻ؛

(x)  اُڙيّن ُدايتّن جاري ڪرڻۿ اًٌِ ىاڻًِ الِء جيڪي

يّ ويّ اداري جا طاگرد ٌَ ُجًۿ اُڙيَء ريت جيئً ظئي ڪ

 ُجي؛

(xi)  طاگردن ظرفان ٻيً يٌّيّرشٽيً ۽ ٻيً شکيا جي

ٍُڌن تي پاس ڪيم اىتحاًٌ ۽ گذاريً پڙُائي جي 

غرغي کي اداري جي اُڙن اىتحاًٌ ۽ پڙُائي جي غرغي 

 ةراةر درجّ ڏيڻ ۽ اُڙي كتّنيت تان ُٿ کڻڻ؛

(xii)  يٌّيّرشٽيً ۽ ٻيً غّاىي اختياريً شان اُڙي

ظريلي ۽ ان ريت شِڪار ڪرڻۿ جيئً ظئي ڪيّ ويّ 

 ُجي؛

(xiii)  تحليقۿ اٌتظاىيَ ۽ ٻيً الڳاپيم ىلػدن الِء „شاىيّن

 پيدا ڪرڻ ۽ اًٌِ تي ىاڻِّ ىلرر ڪرڻ؛

(xiv)  ةيان ڪيم طرظً ىّجب اغزازۿ اشڪانرطپسۿ تيغا

 ۽ اٌػام  ڏيڻ؛
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(xv) تحليق جي تركيَء الِء تدريصي طػتاۿ  تدريصي ۽

فيڪهٽيز ۽ ٻيا شکيا جا ىرڪز كائو ڪرڻ ۽ اًٌِ جي شار 

شٍڀالۿ اٌتظاىً ۽ اٌتظاىيا کي يليٍي ةڻائڻۿ جيئً ظئي 

 ڪيّ ويّ ُجي؛

(xvi)  ّاداري ۾ پڙٍُدڙ شيّرن ىاڻًِ جي رُائظً ج

ضاةعّ رکڻ ۽ رُائض جا ُانس كائو ڪرڻ ۽ اٌتظام ڪرڻ 

رُائض جي جايً جي ىٍظّري ڏيڻ ۽ الئصٍس ۽ ُاشٽهس ۽ 

 جاري ڪرڻ؛

(xvii)  اداري جي طاگردن جي ٌظو و ضتط جي ٌظرداري

ڪرڻ ۽ ضاةعّ رکڻ  تَ جيئً اُڙن طاگردن جي ُو 

ٌػاةي شرگرىيً کي ُٿي وٺرائي شگِجي ۽ اًٌِ جي 

 غحت ۽ غام ڀالئيَء کي ُٿي وٺرائڻ الِء اٌتظام ڪرڻ؛

(xviii)  اُڙيّن فيس ۽ ٻيّن چارجز ظهب ڪرڻ ۽ حاغم

 ڪرڻ جيئً ظئي ڪيّ ويّ ُجي؛

(xix)  تحليق ۽ غالحڪاري خدىتً الِء گٍجائظّن جّڙڻ

۽ اًٌِ ىلػدن الِء ٻيً ادارن يا پتهڪ ةاڊيز شان ةيان 

 ڪيم طرظً ىّجب اٌتظاىً ۾ طاىم ٿيڻ؛

(xx)  ًٌِٺيڪً ۾ داخم ٿيڻۿ جاري رکڻۿ تتديم ڪرڻ يا ا

 کي رد ڪرڻ؛

(xxi)  ّتحليق ۽ ٻيً ڪيً جي پرٌٽٍگ ۽ اطاغت ج

 اٌتظام ڪرڻ؛

(xxii)  ىختهف شعحً تي ُيهٿ پروفيظٍز جي ترةيتي

 ةيِڪ جي ٌظرداري ڪرڻ؛

(xxiii)  اُڙا تدريصي غيهي جا ىييتر ىلرر ڪرڻ ۽ تصهيو

ڪرڻ جً کي پروفيصرطپۿ فيهّ طپۿ ايصّشيئيٽ 
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پروفيصرطپۿ اشصٽٍٽ پروفيصرطپ ۽ نيڪچرر طپ ۽ 

 ٻيً اُڙيً „شاىيً الِء ىٍاشب شيجِي ۽ ىلرر ڪري؛

(xxiv)  پِّء اُي اُڙا ٻيا شيّرا كدم کڻڻ ۽ طيّن ڪرڻۿ

ُجً يا ٌَۿ جيئً ًُ  ىٿي ڄاڻايم اختيارن شان ةراةريَء ۾

اداري جا تػهيييۿ شکيا ۽ تحليلي ٍُڌ ظّر وڌيڪ ىلػد 

 حاغم ڪرڻ الِء درخّاشت ڪئي وڃي.

ادارو شڀٍي ىاڻًِ الِء کهيم ٌُّدو پِّء اًٌِ جّ تػهق . 5

ٌصمۿ ظتليۿ ذاتۿ رٌگ يا ڪِڙي ةَ جٍس ۽ ىذُبۿ 

ڊوىيصائيم شان ُجيۿ جيڪي اداري ظرفان „ڇيم پڙُائي 

داخال الِء كاةهيتي ةٍيادن تي اُم ُجًۿ اُڙن جي ڪّرشز ۾ 

ىاڻًِ کي فلط جٍسۿ ىذُبۿ ٌصمۿ ظتليۿ ذاتۿ رٌگ ۽ 

 ڊوىيصائيم جي ةٍياد تي اٌڪار ٌَ ڪيّ ويٍدو.

ادارو ُڪ ترةيتي ۽ تحليلي ىرڪز كائو ڪٍدوۿ جًٍِ . 6

کي دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي ۽ تحليلي 

اٌجام ڏيٍدو ۽ ىرڪز شڏيّ ويٍدوۿ جيڪّ اُڙا ڪو شر

 اُڙيَء ريت جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

 

 شٍڌ جّ گّرٌر اداري جّ شرپرشت ٌُّدو.(1. )7

 

شرپرشت دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي ۽ ( 0)

ىػائٍّ تحليلي ىرڪز شان الڳاپيم ڪًٍِ ةَ ىػاىهي ةاةت 

۽ جاچ پڙتال ڪري شگِي ٿّ ۽ وكت ةّكت ڪًٍِ ىاڻِّ يا 

 ىػاىهً ةاةت جاچ ڪري شگِي ٿّ:ىاڻِّ کان ُيٺيً 

(a)  دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي ۽ تحليلي

 ىرڪزۿ ان جي غيارتًۿ نيتاريٽريز ۽ ٻيً شِّنتً ةاةت؛

 

 

 

 

 

 

ادارو شڀٍي الِء کهيم 

 ٌُّدو

Institute open to 

all 

 

 

ترةيتي ۽ تحليلي 

 ىرڪز جّ كيام

Establishment of 

Training and 

Research Centre 

 شرپرشت

Patron 

 ىػائٍّ

Visitation 
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(b)  دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي ۽ تحليلي

 ىرڪز جي ُٿ ُيٺ ڪًٍِ اداريۿ طػتي يا اشپتال ةاةت؛

(c)  دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي ۽ تحليلي

ىرڪز جي ىانياتي ۽ ُيّىً ريصّرشز جي جِجِائپ 

 ةاةت؛

(d)  دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي ۽ تحليلي

ىرڪز جي تدريصيۿ تحليليۿ ٌػاةيۿ اىتحاٌي ۽ ٻيً 

 ىػاىهً ةاةت؛

(e)  دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ترةيتي ۽ تحليلي

اُڙا ٻيا ىػاىال جيڪي شٍدس ظرفان ىرڪز شان الڳاپيم 

 ةيان ڪيا ويا ُجً.

شرپرشت ىػائٍي جي حّاني شان پٍٍِجي رايً ةاةت ( 3)

ڳانَِ ٻّنَِ ڪٍدوۿ ةّرڊ جي راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ةّرڊ ظرفان 

 کٍيم كدم ةاةت ان کي ىظّرو ڏيٍدو.

ةّرڊ اُڙي وكت دوران جيڪّ شرپرشت ظرفان ةيان ( 4)

ڪيّ ويّ ُجيۿ اُڙي كدم ةاةت ڳانَِ ٻّنَِ ڪٍدوۿ 

جيئً شٍدس ظرفان کٍيّ ويّ ُجي جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ 

 يا جيئً ىػائٍي جي ٌتيجي تي كدم تجّيز ڪيّ ويّ ُّ.

جتي ةّرڊ ةيان ڪيم وكت دوران شرپرشت جي ( 5)

دايتّن جاري ڪري اظييٍان الِء كدم کڻي ٿّۿ اُڙيّن ُ

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ اُڙيً ُدايتً 

 تي غيم ڪٍدو.

دوراب پٽيم پّشٽ ( شرپرشت کي ڪّ ةَ كدم کڻڻ الِء 6)

گريجّئيٽ ترةيتي ۽ تحليلي ىرڪز خالف ةظيّل ان جي 

ىٍاشب ىڪيم اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ  ۿٌاني گِٽائڻ جي
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 شيجِي.

چيئرىيً ۽ ىييترز تي ىظتيم ةّرڊ اداري جا ىػاىئٍا ( 1. )8

ظرفان ُاليا ويٍداۿ جيڪي پٍدرًٌِ کان گِٽ ٌَ ٌُّدا ۽ 

ويَِ کان وڌيڪ ٌَ ٌُّداۿ جيئً ًُ „رڊيٍٍس ۽ كاغدن 

 ىّجب ةّرڊ جّڙيّ وڃي.

 ( چيئرىيً ىييترن ظرفان اًٌِ ىٍجِان چٌّڊيّ ويٍدو.0)

چيئرىيً ٻً شانً جي غرغي الِء غِدو رکٍدو؛ ( 3)

ئرىيً کي غِدي تان ووٽً ذريػي ُٽايّ ةظرظيڪ چي

ويٍدوۿ جيڪي ڪم ىييترن جي ٻً ڀاڱي ٽي کان گِٽ ٌَ 

 ُجً.

پٍٍِجّ ىدو پّرو ٿيڻ تي ٻيِر چٌّڊجڻ الِء چيئرىيً؛ ( 4)

اُم ٌُّدو پر ڪًٍِ ةَ غّرت ۾ ڪّ ىييتر ٻَ ڀيرو الڳيتّ 

 چيئرىيً ٿيڻ کان وڌيڪ ٌَ چٌّڊجي شگٍِدو.

يا ڪّ طخع جيڪّ اداري ىان اداري جّ ڪّ ةَ ىالزم ( 5)

ىػاوضّ يا اغزازي ركو حاغم ڪٍدو ُجي اُّ ىييتر ٿيڻ 

 الِء اُم ٌَ ٌُّدو.

تحت ةّرڊ جّڙيّ وڃيۿ پِريّن ةّرڊ  8جيصتائيً دفػَ . 9

 ُيٺيً اضافي ىييترن شان گڏ ڪو جاري رکٍدو:

(i)  حڪّىت جّ چيف شيڪريٽري يا شٍدس ٌاىزد ڪيم

 جيڪّ شرڪاري شيڪريٽري کان گِٽ ٌَ ُجي؛

(ii)  ّپاڪصتان ىيڊيڪم ۽ ڊيٍٽم ڪائٌّصم اشالم „ةاد ج

 غدر يا شيڪريٽري.

ڊيً چيئرىيً ظرفان ةّرڊ جي ىظاورت شان ىلرر ( 1. )12

ڪيّ ويٍدوۿ جيڪّ تيصتائيً غِدو رکٍدو جيصتائيً ةّرڊ 

جيڪّ ٽً شانً جي غرغي ظرفان اڳّاٽ ُٽايّ ٌَ وڃيۿ 

 

 ةّرڊ جي جّڙجڪ

Constitution of 

the Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پِريّن ةّرڊ
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تائيً غِدو رکي شگٍِدوۿ اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ىّجب 

 جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

تائيً ڊيً جّ ذىيّاريّن تػهييي ۽ تحليلي شرگرىيً ( 0)

 ىحدود ڪيّن ويٍديّن.

اڪيڊىڪ ةّرڊ ڊيً ۽ ٻيً ڇَِ تػهييداًٌ ۽ ( 1. )11

الڳاپيم ىيدان جي اشتادن تي ىظتيم ٌُّدوۿ جيڪي ةّرڊ 

ظرفان ىلرر ڪيا ويا ٌُّداۿ جيڪي اُڙيَءن طرظً ۽ 

ضاةعً ىّجب خدىت شراٌجام ڏيٍدا جيئً ةّرڊ ظرفان 

 وكت ةّكت ظئي ڪيّ وڃي.

زۿ ٌػاب ۽ شرٽيفڪيٽً ۽ ان اڪيڊىڪ ةّرڊ ڪّرش( 0)

شهصهي ۾ الڳاپيم ىػاىهً شييت تػهييي ىػاىهً الِء ذىيّار 

 ٌُّدو.

ايڊىٍصٽريٽر چيئرىيً ظرفان ةّرڊ جي ىظاورت ( 1. )10

شان ىلرر ڪيّ ويٍدوۿ جيڪّ جيصتائيً ةّرڊ ظرفان 

اڳّاٽ ُٽايّ ٌَ وڃيۿ ٽً شانً جي غرغي تائيً غِدو 

بۿ جيئً ةيان ڪيّ رکٍدوۿ اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ىّج

 ويّ ُجي.

ايڊىٍصٽريٽر اداري جي روز ىرَُ ىيڊيڪم شِّنتً ۽ ( 0)

اشپتانً جي ةّرڊ ظرفان جّڙيم رونز تحت ُالئڻ الِء ذىيّار 

 ٌُّدو.

اداري کي ُڪ فٍڊ ٌُّدوۿ جًٍِ ۾ چٍداۿ ٽرشٽسۿ ( 1. )13

تحفاۿ ايٍڊوىيٍٽۿ گراٌٽسۿ ركو ۽ ٻيا ڪٍٽريتيّطٍز رکيا 

 ويٍدا.

اداري جّ خرچ ان جي پٍِجي ڪيائيۿ ڪٍٽريتيّطٍزۿ ( 0)

ىخير ىاڻًِ ظرفان چٍدنۿ نّڪم ةاڊيزۿ تٍظييًۿ ٽرشٽس يا 
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ةّرڊ ظرفان ىٍظّر ڪيم ايجٍصيز جي چٍدن شان ُاليّ 

 ويٍدو.

اڪائٌّٽس ۽ ان شهصهي ۾ „ڊٽ رپّرٽ جّ شانياٌّ ( 4)

 اشٽيٽييٍٽ ةّرڊ کي جيع ڪرايّ ويٍدو.

جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء  ةّرڊ ًُ „رڊيٍٍس( 1. )14

 كاغدا جّڙيٍدو:

 ةظرظيڪ پِريان كاغدا پِريً ةّرڊ ظرفان جّڙيا ويٍدا.

( خاص ظّر تي ۽ طروغاتي اختيارن جي غام حيثيت 0)

 شان ٽڪراَء کاٌصّاِءۿ اُڙن كاغدن ۾ طاىم ٌُّدو:

(i) ىييترن شييت ةّرڊ جي جّڙجڪ؛ 

(ii)  چٌّڊ يا ىييترن جي „فيس جّ ىدو ۽ اًٌِ جي ىلرريۿ

 ٌاىزدگي يا ةرظرفي جّ ظريلّ؛

(iii) چيئرىيً ۽ ىييترن جا حق ۽ ىراغتّن؛ 

(iv)  ةّرڊ جي گڏجاڻيً ۾ ظريليڪار جي پّئهڳي ڪئي

 ويٍدي ۽ اُڙيً گڏجاڻيً الِء ڪّرم گِرةم ٌُّدو:

ةظرظيڪ چيئرىيً کي ُڪ ڪاشٽٍگ ووٽ حاغم 

 ٌُّدو.

دوراب پٽيم پّشٽ گريجّئيٽ ٽريٍٍگ اٌصٽيٽيّٽ  . 15

جّ  0221) 0221فار ٌيفراالجي ايٍڊ يّروالجي „رڊيٍٍسۿ 

 ( کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.IX„رڊيٍٍس 

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ:

 جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي. ۿالِء „ُي
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