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 ]۲۱۱۳هئی  ۳۱[

 ًؾیـ صنیيکـاچی هیں  ایکٹ رل کی تومظ مے 

 یوًیوؿمٹی لبئن کی ربئے گی۔

یوًیوؿمٹی کب لیبم اوؿ  ًؾیـ صنیيکـاچی هیں رینب کہ 

اك مے هتعلمہ هعبهالت کے لیئے الؼاهبت اٹھبًب 

 همَوػ ہیں؛

 گب: اك کو اك طـس عول هیں الیب ربئے

 یوًیوؿمٹی ایکٹ،  ًؾیـ صنیياك ایکٹ کو  ( 1) ۔ ۱

 کہب ربئے گب۔ ۲۱۱۳

 ۔( یہ فی الفوؿ ًبفؾ ہوگب ۲)

 

اوؿ هفہوم هضووى اك ایکٹ هیں رت تک کچھ  ۔ ۲

 :، تت تک کے هتضبػ ًہ ہو

(i)''  یوًیوؿمٹی کی  مے هـاػ '' ًنلاکیڈهک  کبو
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 ؛ًنل اکیڈهک کبو  

 (ii)''ـػٍ ثیبى ک هطبثك ۱۵مے هـاػ ػفعہ '' اتھبؿٹی

 یوًیوؿمٹی کی اتھبؿٹیق هیں مے ایک؛

(iii)''مے هـاػ یوًیوؿمٹی کب ثوؿڈ آف  ''ثوؿڈ

 ؛گوؿًـك

(iv) ؛کب چیئـهیيتؼؿینی ىعجے ''چیئـهیي''مے هـاػ 

(v)''؛یوًیوؿمٹی  کب چبًنلـ مے هـاػ  ''چبًنلـ 

 (vi)''اینب اػاؿٍ مے هـاػ '' کبلذاػاؿٍ یب  تيکیل ػیب گیب

اًتظبم فیـ رو یوًیوؿمٹی کی ػیکھ ثھبل اوؿ ذ کبلیب 

 ہو؛

(vii)''کب  امبتؾٍ کے عولے والے ثوؿڈ مے هـاػ '' ڈیي

 ؛ہیڈ

(viii)''تؼؿینی یب اًتظبهی ڈویقى مے هـاػ ''ڈائـیکٹـ

 یب اػاؿے کب ہیڈ؛

(ix)''؛وؿمٹی کی فیکلٹیهیـاػ یوًیمے ''فیکلٹی 

(x)''ًڈیيي''؛ ''عؼهتمے هـاػ '' ٹـمٹ  علك فبو 

(xi)''؛مے هـاػ مٌؼھ صکوهت'' صکوهت 

(xii)''ٍلواًیي، ضواثظ اوؿ لواعؼ ػ ے هـام''ثیبى کـػ

 هیں ثیبى کـػٍ؛

(xiii) '' پـوفینـ اهیـیٹل'' مے هـاػ  ایک ؿٹبئـڈ

پـوفینـ رو یوًیوؿمٹی هیں اعقافی طوؿ پـ  کبم کـ 

 ؛ؿہب ہو 

 (xiv)'' هـاػ  اك  مے''لبًوى،  ضواثظ اوؿ لواعؼ

ثٌبئے گئے لبًوى، ضواثظ اوؿ  تـتیت واؿ ایکٹ تضت

 لواعؼ۔

 (xv)''تؼؿینی کب یوًیوؿمٹی مے هـاػ ''تؼؿینی ىعجہ

 ؛ىعجہ

(xvi) امتبػ'' مے هـاػ کل ولتی امتبػ رینب کہ''

پـوفینـ ، اینومیئیٹ پـوفینـ، امنٹٌٹ پـوفینـ اوؿ 

لیکچـؿ اوؿ اینے ػومـے لوگ رو امتبػ  کی صیخیت  

 ؛ںہو مے واضش کیئے گئے

(xvii)''یوًیوؿمٹی؛  ًؾیـ صنیيمے هـاػ  ''یوًیوؿمٹی

 اوؿ
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(xviii)''ل  مے هـاػ یوًیوؿمٹی کب وائ''وائیل چبًنلـ

 ؛چبًنلـ

(xix)  کبلذ'' مے هـاػ ایک کبلذ اوؿ رل هیں ىبهل''

ہیں عبم، ٹیکٌیکل پـوفیيٌل تعلین یب ػومـی اعلٰی تعلین 

اوؿ اینے ػومـے هضبهیي هیں تعلین ػیٌے والے 

 اػاؿے، رینے ثیبى کیب گیب ہو۔

 -IIببة 

 یونیورسٹی

ایک یوًیوؿمٹی لبئن کی ربئے صیؼؿآثبػ هیں ( 1)۔ ۳

،  رو بکہب ربئے گ یوًیوؿمٹی ًؾیـ صنیي ےگی، رن

،  چیئـهیي اوؿ ثوؿڈ کے ، ڈیيچبًنلـ لچبًنلـ ، وائ

اینے ػومـے اوؿ  اؿکبىًنل  کے، اکیڈهک کبو  اؿاکیي

 ۔ہوثیبى کیب گیب  رینب کہعولؼاؿوں پـ هيتول ہوگی 

کے ًبم مے ، یوًیوؿمٹی  ًؾیـ صنیيیوًیوؿمٹی ( 2)

 ػیکھکی هبلکی، رل ایک ثبڈی کبؿپوؿیٹ  ہوگی، 

کے صوالے ہوں گے، اوؿ اك  ٹـمٹثھبل اوؿ اًتظبم 

ًبم هؾکوؿٍ صمیمی وؿاحت اوؿ عبم هھـ ہوگی، رو کو 

 مے کیل کـ مکے گی اوؿ اك پـ کیل ہو مکتب ہے۔

( یوًیوؿمٹی ػوًوں النبم کی هٌمولہ اوؿ غیـ هٌمولہ ۳)

ت اوؿ ػومـی  ٍوؿت هیں ربئیؼاػ، کی لیق، فـوع

هٌمولہ ربئیؼاػ کی هٌتملی کے لہ اوؿ غیـ هکنی هٌمو

لیئے هزبف ہوگی، رو اك هیں ىبهل ہوگی یب اك ًے 

 صبٍل کی ہوگی۔

 ، چبہے یوًیوؿمٹی توبم افـاػ کے لئے کھلی ہوگی (۴)

ل، هؾہت، ًن، کنی ثھی رٌلاى کب تعلك کنی ثھی 

رو یوًیوؿمٹی کی  طجمے ، ؿًگ یب ڈوهینبئل مے ہو، 

کے کوؿمق هیں ػاعال  طـف مے پڑھبئے ربًے والے

اہل ہوں اوؿ اینے کنی ثھی ىغٌ کو فمظ رٌل، 

هؾہت، طجمے، ًنل، ؿًگ یب ڈوهینبئل کی ثٌیبػ پـ 

 اًکبؿ ًہیں کیب ربئے گب۔مولیبت مے 

(یوًیوؿمٹی کیوپل، الضبق ىؼٍ کبلیزوں یب اػاوؿں ۵)

اپٌی طـف مے ثٌبئے اوؿ کبًنٹیٹوًٹ اػاؿوں هیں 

صضوؿ ٍہ کی مٌت ؿ لـآى اوگئے ضبثطہ اعالق 
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 ں اوؿ ؿہٌوبئی کے تضت ہوں گے۔کے ثٌیبػی اٍولو

(یوًیوؿمٹی کـاچی ڈویقى کے عالوٍ ٍوثہ مٌؼھ ۶)

/کیوپنق لبئن کـًے کے لیئے ضـوؿی الؼام هیں کیوپل

 لی مکتی ہے۔

صکوهت کی ہؼایت کے تضت رینے ولتبً ثيـطیکہ 

 فولتبً ربؿی کی ربئے۔

 :ہوں گےکو اعتیبؿات صبٍل یوًیوؿمٹی ۔ ۴

(i) فـاہن تؼؿیل تـثیت تـثیت کی اینی ىبعوں هیں

کـًب، رینے وٍ هٌبمت موزھے، اوؿ هعلوہبت هیں 

اضبفہ اوؿ تـلی کے لیئے گٌزبئيیں ثٌبًب رینے وٍ 

 طے کـے؛

 (ii) اوؿ ًَبة ثیبى کـًب؛تؼؿیل کے کوؿك 

(iii) ىبگـػوں کو ػاعلہ ػیٌب اوؿ اهتضبى لیٌب  اوؿ اى کو

ڈپلوهبف مـٹیفکیٹل  اوؿ ػومـے  تعلیوی  ڈگـیق ،  

 اعقاف ػیٌب ري کو ثیبى کئی گئی ىـائظ کے هطبثك

 ؛پبك کیب گیب ہو اهتضبى

(iv)  ثیبى کئے گئے طـیمہ کبؿ کے هطبثك هٌظوؿ

 ؛کئے گئے  افـاػ کو اعقافی ڈگـیبں یب اعقاف ػیٌب

(v)  تعلیوی اػاؿوں کو ثیبى کـػٍ ىـائظ کے تضت

 کـًب؛ علضؼٍ کـًب اوؿ الضبق 

(vi) ،تضمیمی اػاؿے اوؿ تؼؿینی ىعجےفیکلٹیق ،

، فٌی تؼؿینیػومـے تـثیتی هـاکق لبئن کـًب اوؿ 

تـثیت اوؿ تضمیك کے هتعلك ػومـی مہولیبت هہیب کـًب 

 ؛اوؿ تعبوى کـًب

(vii)  الضبق ىؼٍ یب الضبق کے عواہيوٌؼ کبلزوں اوؿ

 ػیگـ تعلیوی اػاؿوں کی ربًچ پڑتبل کـًب؛

(viii)  ػومـی یوًیوؿمٹیق اوؿ پجلک اتھبؿٹیق مے

اینے هعبهلے اوؿ اینے همبٍؼ کے لیئے تعبوى کـًب، 

 رینے وٍ طے کـے؛

(ix)  ،پـوفینـىپل، اینومی ایٹ پـوفینـىپل

امنٹٌٹ پـوؿفینـىپل اوؿ لیکچـؿ ىپل اوؿ ػومـی 

آمبهیبں پیؼا کـًب اوؿ افـاػ همـؿ کـًب رینے ثیبى کیب 

 گیب ہو؛
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(x)  تضمیك، تـلی، اًتظبهی اوؿ ػیگـ هتعلمہ همبٍؼ کے

لیئے آمبهیبں پیؼا کـًب اوؿ اك ملنلے هیں افـاػ همـؿ 

 کـًب؛

(xi)  ،فیلوىپل، امکبلـ ىپل، اگیقیجیيٌق ثـمـیق

هیڈلل اوؿ اًعبم پیؼا کـًب اوؿ ػیٌب، رینے ىـائظ هیں 

 ثیبى کیب گیب ہو؛

(xii)  اًتظبم یوًیوؿمٹی کے ىبگـػوں کی ؿہبئو کب

کـًب، ؿہبئو کے ہبلل ثٌبًب اوؿ ہبمٹلل اوؿ الرٌگل 

 کو هٌظوؿ کـًب اوؿ الئنٌل ربؿی کـًب؛

 (xiii) یوًیوؿمٹی کے ىبگـػوں کے ًظن و ضجظ پـ

ىبگـػوں کی اضبفی  ضبثطہ ؿکھٌب،ًظـػاؿی کـًب اوؿ 

تؼؿیل اوؿ تفـیضی مـگـهیوں کی صوٍلہ افقائی اوؿ 

اى کی ٍضت اوؿ عبم ثھالئی کی ہوت افقائی کے لئے 

 ؛اًتظبم  کـًب

(xiv) اینی  فیل اوؿ ػومـی  چبؿرق طلت کـًب  اوؿ

 ؛صبٍل کـًب  رینب وٍ طے کـے

(xv)  ٹھیکوں هیں ىبهل ہوًب، چالًب اوؿ تجؼیل کـًب یب

 ؿػ کـًب؛

(xvi)بئیؼاػ صبٍل کـًب اوؿ مٌجھبلٌب ، یوًیومٹی کو ر

ٹـمٹ، تضبئف، عطیبت،  کئی گئی گـاًٹل ، وٍیتیں

کو مٌجھبلٌب  اوؿ اى کو چٌؼوں اًڈوهٌٹل اوؿ ػومـی 

کـًب رینب هٌبمت امتعوبل اینے  طـیمے مے 

 ؛موزھے

(xvii) تـثیت کی ىبعوں هیں اینی تضمیك کـًب رینے

 والے پـ هخجت احـ ڈالے؛وٍ ػومـے تـثیت ػیٌے 

 (xviii) اوؿ  چھپبئیتضمیك اوؿ ػومـے کبهوں کی

 ؛ اىبعت کـًے کی مہولیبت فـاہن کـًب

 (xix) کے لیئے تؼؿینی اوؿ هغتلف ثبڈیق  اوؿ کویٹیق

ؿکي همـؿ کـًب مـگـهیوں کے ملنلے هیں اًتظبهی 

 ؛رینے ثوؿڈ طے کـے 

(xx) اینے اینے عولؼاؿ اوؿ امٹبف همـؿ کـًب اوؿ

عولؼاؿوں اوؿ امٹبف کے ىـائظ و ضواثظ، اعتیبؿات 

 اوؿ ؽهیؼاؿیبں ثیبى کـًب؛

Officers of the 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کی طـف  مـپـمت

 هعبئٌہمے 

The Patron 

Visitation 
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(xxi) کی ثہتـی کے لیئے ػومـے  تعلیوی هعیبؿ

اػاؿوں مے تعلیوی ؿواثظ لبئن کـًب اوؿ تعبوى کی 

 مـگـهیوں کو تـلی ػالًب؛ اوؿ

(xxii) اینے توبم الؼام لیٌب اوؿ کـًب رو کہ اك کے

 کے لئے هطلوة ہوں۔همبٍؼ صبٍل کـًے 

 -IIIببة 

 یونیورسٹی کے عملدار

 :رہ ؽیل یوًیوؿمٹی کے عولؼاؿ ہوں گےهٌؼؿ۔ ۵

(i) ؛چبًنلـ 

(ii) ؛ل چبًنلـوائ 

(iii) ٌل؛ڈی 

(iv) ڈائـیکٹـ؛ 

(v) ؛چیئـهیيکب  تؼؿینی ىعجے 

 (vi) ؛ؿرنٹـاؿ 

(vii) ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل؛ 

(viii) ًبظن اهتضبًبت 

(ix) ؿیقیڈًٹ آڈیٹـ؛ 

(x) الئجـیـیي؛  اوؿ 

 (xiii)  اینے ػومـے افـاػ ري کے یوًیوؿمٹی

 ۔گیب ہو بعولؼاؿ ہوًے  کے ثبؿے هیں ثیبى کی

 کب مـپـمت ہوگب۔ مٌؼھ کب گوؿًـ یوًیوؿمٹی( ۱۔ )۶

مـپـمت  رت هوروػ ہو، یوًیوؿمٹی کے  (2)

 کبًووکیيٌق کی ٍؼاؿت کـے گب۔

 هعبئٌہ: ( 3)

(a)  مـپـمت یوًیوؿمٹی مے هتعلمہ هعبهالت مے

کنی ثھی هنئلے کے ملنلے هیں هعبئٌہ یب ربًچ پڑتبل 

کـوا مکتب ہے اوؿ ولتبً فولتبً ہؼایت کـے گب اوؿ کوئی 

فـػ یب افـاػ هٌؼؿرہ ؽیل هعبهالت کی ربًچ پڑتبل یب 

 پوچھ گبچھ کے لیئے همـؿ کـ مکتب ہے:

(i)  یوًیوؿمٹی، اك کی عوبؿت، الئجـیـیق اوؿ ػیگـ

 مہولیبت؛

(ii)کوئی اػاؿٍ، ىعجہ یب یوًیوؿمٹی کے هبتضت ہبمٹل؛ 

(iii)؛کی هوفوًیت هبلی اوؿ افـاػی ومبئل 

 

 

 

 چبًنلـ

The Chancellor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وائل چبًنلـ

Vice Chancellor 
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(iv) تؼؿیل، تضمیك، ًَبة، اهتضبى اوؿ ػیگـ

 یوًیوؿمٹی کے هعبهالت؛ اوؿ

(v) اینے ػومـے کوئی هعبهالت رینے اك کی

 ثیبى کیب گیب ہو۔طـف مے 

(b) مـپـمت هتعلمہ ثوؿڈ مے ؿاثطہ کـے گب اوؿ

اپٌے هعبئٌے کے ًتیزے کے صوالے مے اپٌے عیبالت 

کب اظہبؿ کـے گب اوؿ هتعلمہ ثوؿڈ کی ؿائے کے ثعؼ 

 اك ملنلے هیں اك کی طـف مے لؼم لیب ربئے گب۔

(c)  هتعلمہ ثوؿڈ اینے ولت کے ػوؿاى رو مـپـمت

گیب ہو، اك کو اینب لؼم اٹھبًے  کی طـف مے ثیبى کیب

کب هيوؿٍ ػے مکتب ہے، اگـ کوئی ہو، رو لیب گیب ہو یب 

 هعبئٌے کے ًتیزے کے ثعؼ لیب ربًب ہو۔

(d) رہبں هتعلمہ ثوؿڈ ثیبى کـػٍ ولت کے ػوؿاى

مـپـمت کو هطوئي کـًے واال کوئی لؼم ًہیں اٹھبئے، 

تو مـپـمت اینی ہؼایبت ربؿی کـ مکتب ہے رو وٍ 

مت موزھے اوؿ هتعلمہ ثوؿڈ اینی مبؿی ہؼایبت پـ هٌب

 عول کـے گب۔

(e) مـپـمت کو کوئی ثھی لؼم اٹھبًے کے لیئے اعتیبؿ

صبٍل ہوگب، رینے وٍ اػاؿے کے عالف هٌبمت 

موزھے، ثيوول اك کے ثٌؼ کـًے کے، اگـ کنی 

 عالف وؿفی یب غیـ لبًوًی مـگـهی هیں هلوث ہو۔

ہوگب، رو هعلوهبت  چبًنیلـ ایک ًبهوؿ ىغٌ( ۱۔ )۷

ت کے طوؿ پـ ربًب بکے هیؼاى هیں هعبىـے کی عؼه

هبًب ہوگب اوؿ اپٌے اعلٰی اعالق اوؿ علوی ؽوق ؿکھٌے 

 کے طوؿ پـ پنٌؼیؼٍ ہوگب:

( کے تضت چبًنیلـ ٹـمٹ کی طـف ۱(ؽیلی ػفعہ )۲)

 مے همـؿ کیب ربئے گب۔

(چبًنلـ، مـپـمت کی غیـ صبضـی هیں، ۳)

 کبًووکیيي کی ٍؼاؿت کـے گب۔یوًیوؿمٹی کے 

(اعقافی ڈگـی ػیٌے کے لیئے ہـ تزویق کی ۴)

 چبًنلـ مے تَؼیك کـائی ربئے گی۔

چبًنلـ کنی ىغٌ کو کنی اتھبؿٹی کی  ؿکٌیت   ( ۵)

 :مے ہٹب  مکتب ہے، اگـ اینب ىغٌ 

 

ل چبًنیلـ کے وائ

اعتیبؿات اوؿ 

 ؽهیؼاؿیبں

Powers and 

duties of the 

Vice Chancellor 
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(i)  یب؛ؽہٌی توافى کھو ثیٹھتب ہے 

(ii) اینی اتھبؿٹی  کے هیوجـ کے طوؿ پـ کبم کـًے

 یب؛ مے ًباہل ہو ربتب ہے

(iii) کنی  عؼالت کی طـف مے اعاللی گنتبعی کے

 رـم هیں مقا مٌبئی رب چکی ہو۔

ؿٹی کی (اگـ چبًنلـ هطوئي ہے کے کنی اتھب۶)

بئيوں، لواًیي،ضواثظ یب کبؿؿوائی اك ایکٹ  کی گٌز

لواعؼ کے تضت ًہیں ہے تو و اینی اتھبؿٹی کو ىو کبف 

اك کو طلت کـ مکتب ہے ًوٹیل ربؿی کـًے کے ثعؼ 

ؿػ کیب ربئے، ًہ اینی کبؿؿوایوں کو کے کیوں 

کے ؽؿیعے اینی کبؿؿوایوں کو ؿػ کـ تضـیـی صکن 

 مکتب ہے۔

غیـ هوروػگی کی ٍوؿت هیں یب کنی  کیچبًنلـ ( ۷)

کی رگہ پـ  اوؿ مجت کے ثبعج وائل چبًنلـ اك

 فـائض مـاًزبم ػے گب۔

لمہ هعبهالت کی ربًچ چبًنلـ یوًیوؿمٹی مے هتع( ۸)

اوؿ اینب ىغٌ یب کـ امکتب ہے، کے لیئے هعبئٌہ 

همـؿ کـ مکتب ہے، رینب کہ همبٍؼ صبٍل  اىغبً

 کـًے کے لئے هٌبمت موزھے۔

( کے تضت ؿپوؿٹ هلٌے ۶( چبًنلـ، ؽیلی ػفعہ )۹)

کے ثعؼ اینی ہؼایبت ربؿی کـ مکتب ہے رینب وٍ 

ثوؿڈ ت پـ هٌبمت موزھے اوؿ وائل چبًنلـ اینی ہؼایب

 ے گب۔ائعول کـے عیکے ؽؿ

  تیي مبلچبًنلـ، چبًنلـ کی طـف مے ( وائل 1)۔ ۸

ے عـٍے کے لئے همـؿ  کیب ربئے گب، رو چبًنیلـ ک

کی عوىی مے هقیؼثڑھبیب رب مکتب ہے، اینی ىـائظ 

 و ضواثظ پـ رینے چبًنلـ طے کـے۔

کنی ثھی ولت رت وائل چبًنلـ کب عہؼٍ  عبلی (۲)

یب وائل چبًنلـ  غیـ صبضـ ہوگب یب کنی ثیوبؿی ہوگب 

ػیٌے مے  کے ثبعج اپٌے آفل کے فـائض اًزبم 

لبٍـ ہوگب یب کنی اوؿ مجت کے  ثبعج چبًنلـ وائل 

ًجھبًے کے لئے اینے  چبًنلـ کی ؽهہ ػاؿیبں 

 نب  وٍ هٌبمت موزھے۔ریکـ مکتب ہے  اًتظبهبت 

 

 ؿرنٹـاؿ

Registrar 

 

 

 

 ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل

Director of 

Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًبظن اهتضبًبت

Controller of 

Examinations 

 ؿیؾیڈًٹ  ٓاڈیٹـ

Resident 

Auditor 

ڈائـیکٹـ پالًٌگ ایٌڈ 

 ڈیولپویٌٹ

The Director of 

Planning and 

Development 

 

 

 اتھبؿٹیق

Authorities 
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ینی اوؿ وائل چبًنلـ  یوًیوؿمٹی کب اہن تؼؿ( ۱۔ )۹

اًتظبهی عولؼاؿ ہوگب اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئيوں، 

کی ہؼایبت، اوؿ یوًیوؿمٹی کی ہؼایبت پـ عول  چبًنلـ

اوؿ یوًیوؿمٹی کی پبلینق  ػؿٓاهؼ کـًے کب ؽهہ ػاؿ ہوگب

 اوؿ پـوگـاهق پـ عول ػؿٓاهؼ کب ؽهہ ػاؿ ہوگب۔

(وائل چبًنلـ، چبًنیـ کے غیـ هوروػگی هیں، ۲)

هیٹٌگل کی ٍؼاؿت کـے گب، ري کب اتھبؿٹیق کی 

 چبًنلـ چیئـهیي ہے۔

وائل چبًنلـ، کنی ہٌگبهی ٍوؿتضبل هیں، رو (۳)

 ہو،  ے کی ضـوؿیاك کے عیبل هیں فوؿی الؼام لیٌ

تب ہے رینب وٍ ضـوؿی موزھے، رل اینب لؼم اٹھب مک

اك الؼام کے ثبؿے   کے ثعؼ رتٌب رلؼ هوکي ہو مکے، 

بڈی کو ؿپوؿٹ کـے گب، اتھبؿٹی یب ث هیں عولؼاؿ، 

 رل کو عبم ٍوؿتضبل هیں هعبهلے کو صل کـًب تھب؛

ت هٌؼؿرہ عَوٍی طوؿ پـ رت امکے اعتیبؿا(۴)

ثبال کے هٌضـف ًہیں ہیں تو یہ، وائل چبًنلـ کے 

 اعتیبؿات ہوًگے؛

(i) اینی عبؿضی ٓامبهیبں پیؼا کـًب اوؿ ثھـتی کـًب ري

 ؛کی هؼت چھ هبٍ مے فیبػٍ ًہ ہو

(ii) توبم عـچ هٌظوؿ کئے گئے ثزٹ هیں فـاہن کیب گیب

ہی هیزـ ہیڈف هیں اوؿ عـچ کے اًػیٌب  یهٌظوؿکی 

 فٌڈف کی ہیـا پھیـی کـًب؛

(iii)ایک هؼ هیں مے کے لئے ؿلن  غیـ هتولع کبم

رو پچبك ہقاؿ مے فیبػٍ ًکبل کـ ػومـے هیں ؿکھٌب 

ًہ ہو، رنے ثزٹ  هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو اوؿ اك کے 

کـے  الے ارالك هیں ؿپوؿٹآًے و کےهتعلك ثوؿڈ

 ؛گب

(iv) هتعلمہ اتھبؿٹی مے ًبهوں کے پیٌلق  هلٌے کے ثعؼ

یوًیوؿمٹی کے توبم اهتضبًبت  کے لئے پیپـمیٹـف اوؿ 

 ؛هوتضي همـؿ کـًب

(v)  کے لئے چھبى ثیي پیپـف، هبؿکل، اوؿ ًتبئذ کی

 ؛اینے اًتظبم کـًب  رینب ضـوؿی ہو

(vi)  یوًیوؿمٹی کے امبتؾٍ، عولؼاؿوں اوؿ ػومـے

 

 

 

 

 

 

 

 ثوؿڈ ٓاف گوؿًـك

Board of 

Governors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثوؿڈ کے اعتیبؿات 

 اوؿ ؽهیؼاؿیبں

Powers and 

duties of the 
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پڑھبئی، تضمیك، اهتضبًبت اوؿ اًتظبهبت  هالفهیي کو 

کے  اوؿ یوًیوؿمٹی کے اینے ػومـے هعبهالت

ملنلے هیں اینے کبم کـاًے کی ہؼایبت کـًب ، رینب 

 ؛وٍ ضـوؿی موزھے

(vii) اینی کیٹگـیق کے لئے هالفم همـؿ کـًب، ري

هٌتمل  کی طـف مے اعتیبؿاتکے ملنلے هیں ثوؿڈ 

 ؛کئے گئے ہوں

(viii)  یب هالفهیي کو  یوًیوؿمٹی  کے کنی عولؼاؿ

اك ایکٹ کے تضت  اپٌے اعتیبؿات  هیں مے کچھ 

 ؛هٌتمل  کـًب،  اى ىـائظ کے هطبثك ، اگـ کوئی ہوں

 (ix) اینے ػومـے اعتیبؿات اوؿ کبم کـًب اوؿ

 ہو۔مـاًزبم ػیٌب ، رینب کہ ثیبى کیب  گیب 

ؿرنٹـاؿ یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ ہوگب ( ۱) ۔۱۱

اوؿ ثوؿڈ کی طـف مے اینی ىـائظ  اوؿ ضواثظ کے 

 هطبثك همـؿ کیب ربئے گب رینب کہ ثوؿڈ طے کـے۔

 یہ کبم کـے گب:(ؿرنٹـاؿ ۲)

(i) ـ اوؿ تعلیوی  ہیوًیوؿمٹی  کی عبم ه

 ؛ اوؿؿیکبؿڈف کو مٌجھبلے گب

(ii) رو ثیبى  ػومـے توبم کبم مـاًزبم ػے گب

 ۔کئے گئے ہوں

ڈائـیکٹـ آف فٌبًل یوًیوؿمٹی کب کل ولتی ( ۱۔ )۱۱

کی طـف مے ثوؿڈ  کی  عولؼاؿ ہوگب اوؿ چبًنلـ 

مفبؿه پـ همـؿ کیب ربئے گب۔ اى ىـائظ اوؿ ضواثظ 

 رینب کہ ثوؿڈ طے کـے۔ کے هطبثك

 :یہ کبم کـے گب ڈائـیکٹـ فٌبًل (2)

(i)  اوؿ اًومٹوٌٹ   یو ًیوؿمٹی کی ربئیؼاػ، هبلیبت

 ؛کے هتعلك اًتظبم کـے گب

(ii)  یوًیوؿمٹی کی مبالًہ اوؿ ًظـحبًی کئے گئے

تیبؿ کـے گب اوؿ اى کو فٌبًل  ًٹلاکبو  ثزٹ کے 

 ؛کویٹی اوؿ ثوؿڈ  کے مبهٌے پیو  کـے گب

(iii) اك ثبت کی یمیي ػہبًی کـوائے گب کہ یوًیوؿمٹی

ہی همبٍؼ  کے لئے عـچ کئے ربؿ ؿہے  کے فٌڈف اى

 اوؿ  ؛ہیں ري همبٍؼ کے لئے اًہیں هہیب  کیب گیب ہے

Board 
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(iv ) اینی ػومـی ؽهہ ػاؿیبں مـاًزبم ػے گب رینب کہ

 ں۔ہو ثیبى کی گئی 

ًبظن اهتضبًبت یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ ہوگب ۔ ۱۲

اوؿ اهتضبًبت مے هتعلمہ توبم هعبهالت کے لئے ؽهہ 

اوؿ اى ؽهہ ػاؿیوں کو مـاًزبم ػے گب رو  ػاؿ ہوگب

 ۔ںثیبى کی گئی ہو

ؿیقیڈیٹ ٓافینـ یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ ۔ ۱۳

کے فٌڈ هیں مے توبم اػائیگیوں  ہوگب  اوؿ یوًیوؿمٹی

 ۔ کب ؽهہ ػاؿ ہوگب پـی ٓاڈٹ کی

یوًیوؿمٹی کب کل  هٌَوثہ ثٌؼی اوؿ تـلیڈائـیکٹـ۔ ۱۴

ثٌؼی  ولتی عولؼاؿ ہوگب اوؿ یوًیوؿمٹی کی هٌَوثہ

اوؿ  تـلی کب ؽهہ ػاؿ ہوگب، اوؿ ومبئل، مہولیبت اوؿ 

هؼت کے فیبػٍ هؼت اوؿ  کناحبحوں کے صوالے مے 

تـلیبتی هٌَوثے تیبؿ کـًے کب ثھی ؽهیؼاؿ ہوگب وؿ 

 اینے کبم مـاًزبم ػے گب رینے ثیبى کئے گئے ہوں۔

 -IVببة 

 یونیورسٹی کی اتھبرٹیز

 :ہوں گی اتھبؿٹیقهٌؼؿرہ ؽیل یوًیوؿمٹی کی ۔ ۱۵

(i) ؛كثوؿڈ ٓاف گوؿًـ 

(ii)   ؛ًنلاکیڈهک کبو 

(iii)  ؛ٓاف فیکلٹیقك ثوؿڈ 

(iv) ؛ثوؿڈك ٓاف امٹڈیق 

(v) ؛ملیکيي ثوؿڈ 

(vi) ؛اعلٰی تعلین اوؿ تضمیمی ثوؿڈ 

 (vii) ؛فٌبًل ایٌڈ پالًٌگ کویٹی 

 (viii) اوؿ ؛ڈمپلي کویٹی 

 (ix) ۔بؿٹیق ، رینب کہ ثیبى کیب گیب ہواینی ػومـی اتھ 

 ( ثوؿڈ آف گـًـك هٌؼؿرہ ؽیل پـ هيتول ہوگب:۱) ۔۱۶

(i)چبًنلـ، رو اك کب چیئـهیي ہوگب؛ 

(ii) ؛وائل چبًنلـ 

(iii) ف رنٹل یب اك کی طـف مٌؼھ ہبئی کوؿٹ کب چی

 ؛مے ًبهقػ کیب گیب ہبئی کوؿٹ کب رذ

(iv) ٍوثبئی امیوجلی مٌؼھ کے ػو هیوجـ ٍوثبئی
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 امیوجلی مٌؼھ کی طـف مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛

(v) وائل چبًنلـ یب اك کی طـف مے کـاچی

یوًیوؿمٹی اوؿ ایي ای ڈی یوًیوؿمٹی آف اًزٌیئـًگ 

 ایٌڈ ٹیکٌبالری کـاچے کے ًبهقػ کـػٍ؛

(vi)  چیئـهیي، یوًیوؿمٹی گـاًٹل کویيي،  اى کی

 ؛بهقػ کیب گیب کویيي  کبکل ولتی هیوجـطـف مے ً

(vii)ڈیٌل چبًنلـ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی  ػو

 مفبؿه پـ همـؿ کیئے ربئیں گے؛

(viii) یب اك  ثـائے تعلین  صکوهت مٌؼھ کب میکـیٹـی

 ؛کی طـف مے ًبهقػ کـػٍ

(ix) ٍؼؿ، چیوجـ آف کبهـك ایٌڈ اًڈمٹـیق کـاچی؛ 

(x) کی طـف  ٹـمٹهیـٹ کے چبؿ هیوجـك  يثہتـی

 مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛

 (xi) هغتلف ًظن و ضجظ اوؿ ىعجوں مے چبؿ ًبهوؿ

اىغبً کو چبًنلـ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی 

 مفبؿه پـ ًبهقػ کیب ربئے گب؛

 (xii) ؿرنٹـاؿ رو اك کے میکـیٹـی کے طوؿ پـ

 کبم کـے گب۔

هیوجـ ایکل آفیيو هیوجـك کے عالوٍ ثوؿڈ کے ( ۲) 

اوؿ گے  یي مبلوں کی هؼت کے لئے عہؼٍ ؿکھیںت

 ۔گی کے لئے اہل ہوں گےػوثبؿٍ ًبهقػ

ثوؿڈ یوًیوؿمٹی  کی ایگقیکٹو ثبڈی ہوگب اوؿ ( ۱۔ )۱۱

 کے هطبثك، یوًیوؿمٹی کی ربئیؼاػایکٹ کی گٌزبئو  

کـے  یمویت توبم هعبهالت کی عبم ًظـػاؿ کے اًتظبم

 گب۔

هٌؼؿرہ ثبال اعتیبؿات کی صیخیت مے تضبػ ( ۲)

کے ثغیـ اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئيوں اوؿ لواًیي کے 

 تضت، ثوؿڈ کو هٌؼؿرہ ؽیل اعتیبؿات صبٍل ہوں گے:

(i)  یوًیوؿمٹی کی ربئیؼاػ، فٌڈف، احبحوں اوؿ ومبئل

 ؛لجول کـًباًتظبم ؿکھٌب اوؿ ضبثطہ کو ؿکھٌب، 

(ii) ے هيوؿے فٌبًل اوؿ پالًٌگ کویٹی ک

ًٹل اوؿ  مے یوًویـمٹی کے فٌبًل، اکبو 

اًوینٹوٌٹل چالًب اوؿ مٌجھبلٌب اوؿ اك همَؼ کے 
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لیئے اینے ایزٌٹل همـؿ کـًب، رینے وٍ 

 ضـوؿی موزھے؛

(iii)  مبالًہ اوؿ ًظـحبًی ثزٹ تغویٌوں پـ غوؿ

ًڈیيي کو هيوؿٍ  کـًب اوؿ اك ملنلے هیں فبو 

مے ػومـے هیں ػیٌب، اوؿعـچ کے هیزـ ہیڈ 

 ؛تمنین کـًبربًت فٌڈك کو 

(iv)  یوًیوؿمٹی کی طـف مے هٌمولہ اوؿ غیـ

هٌمولہ ربئیؼاػ کی هٌتملی کـًب اوؿ هٌتملی کو 

 لجول کـًب؛

(v)  یوًیوؿمٹی  کی طـف  مے ٹھیکے

هٌظوؿ کـًب، هکول کـواًب،  تجؼیل کـًب یب ؿػ 

 کـًب؛

(vi)  ٍیوًیوؿمٹی کی طـف مے صبٍل ىؼ

ًٹل کے  ثہتـ کھبتے ؿکھٌب مبؿی ؿلوم کے اکبو 

اوؿ یوًیوؿمٹی کے احبحوں اوؿ ومبئل کے 

 کھبتے  ؿکھٌب؛

(vii) ؿمٹی کی طـف مے هٌتمل کی گئی یوًیو

ربئیؼاػ اوؿ صبٍل کی گئی گـاًٹل، تضبئف، 

، اًڈوهٌٹل اوؿ ػومـی کٌٹـی ثیوىٌق عطیبت

 صبٍل کـًب اوؿ اًتظبم کـًب؛

(viii)  ثیبى کـػٍ همبٍؼ کے لیئے یوًیوؿمٹی

ؿکھے گئے کنی فٌڈ کب کے ًیکبل کے ولت 

 اًتظبم کـًب؛

(ix)  طے کـًب، تضویل هیں ػیٌب اوؿ کبؿ طـیمہ

 یوًیوؿمٹی کی عبم هہـ کو امتعوبل هیں الًب؛

(x)  یوًیوؿمٹی کے کبم ربؿی ؿکھٌے کے

لیئے عوبؿتیں، الئجـیـیق، اصبطے، فـًیچـ، 

مبهبى، اوفاؿ اوؿ ػیگـ هطلوثہ چیقیں فـاہن 

 کـًب؛

(xi)  لبئن کـًب اوؿ ؿہبئو کے ہبلل اوؿ ہبمٹلل

مٌجھبلٌب اوؿ ىبگـػوں کی ؿہبئو کے لیئے 

ہبمٹلل اوؿ الرٌگل کی هٌظوؿی ػیٌب یب الئنٌل 

 ربؿی کـًب؛
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(xii) کـًب یب وں اوؿ کبلزوں کب الضبق ؿتعلیی اػا

 علضؼٍ کـًب؛

(xiii)  ،پـوفینـىپل، اینومیئیٹ پـوفینـ ىپل

امنٹٌٹ پـوفینـ ىپل، لکچـؿ ىپل اوؿ ػیگـ 

ـًب یب اینی آمبهیوں کو ٹیچٌگ کی آمبهیبں پیؼا ک

 یب عتن کـًب؛هعطل 

(xiv)  ،یب ػیگـ  ی، تضمیمتؼؿینیاینے اًتظبهی

یب عتن کـًب، رینے  هعطلعہؼے پیؼا کـًب، 

 ضـوؿی ہو؛

(xv) لؼاؿوؿں اوؿ اینے ػومـے امبتؾٍ، عو

فبؿىوں پـ همـؿیبں کیڈؿ پـ ملیکيي ثوؿڈ کی م

کـًب، رینے ثوؿڈ کی طـف مے طے کیب 

 ربئے؛

(xvi) پـوفینـ اینی ىـائظ اوؿ  ًبهوؿ اوؿ هٌفـػ

ضواثظ کے تضت همـؿ کـًب رینے ثیبى کیب گیب 

 ہو؛

(xvii)  هتعلمہ ىعجے ثیبى کـػٍ ىـائظ کے تضت

 کے هیؼاى هیں اعقافی ڈگـیبں ػیٌب؛

(xviii)  عولؼاؿوں، امبتؾٍ اوؿ یوًیوؿمٹی کے

 کـًب؛ هتعیي ػومـے الفهیي کی ؽهیؼاؿیبں 

(xix) ل چبًنلـ کے(، عولؼاؿوں )عالوٍ وائ 

امبتؾٍ اوؿ ػومـے هالفهیي کو ثیبى کـػٍ 

کـًب، مقا ػیٌب یب  هعطلطـیمیکبؿ کے تضت 

 هالفهت مے ثـطـف کـًب؛

(xx)  اك ایکٹ کی گٌزبئيوں کے تضت هغتلف

 اتھبؿٹیق هیں هیوجـ همـؿ کـًب؛

(xxi)  پیو کـاًے کے لیئے چبًنلـ کو

 وٹل تزویق کـًب؛امٹیچ

(xxii)  ًنل کی طـف مے تيکیل اکیڈهک کبو 

ظ پـ غیـ کـًب اوؿ ًیکبل کـًب، ػیئے گئے ضواث

ثيـطیکہ ثوؿڈ اپٌے طوؿ پـ ایک ضبثطہ ثٌب 

ًنل مے هيبوؿت کے  مکتب ہے اوؿ اکیڈهک کبو 

 ثعؼ اك کو هٌظوؿ کـ مکتب ہے؛
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(xxiii) ؿمٹی مے هتعلمہ ػومـے مبؿے یوًیو

هعبهالت کو چالًب، طے کـًب اوؿ اًتظبم کـًب 

اعتیبؿات  توبماوؿ اك ملنلے هیں ػومـے 

امتعوبل کـًب عبً طوؿ پـ رو اك ایکٹ اوؿ 

 امٹیٹیوٹل هیں ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں؛

(xxiv)  اپٌے کوئی ثھی اعتیبؿات اتھبؿٹی یب آفینـ

 کویٹی یب ؽیلی کویٹی کو موًپٌب؛ اوؿیب 

(xxv)  اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب رو اك کو

اك ایکٹ کے تضت موًپے گئے ہوں یب رو 

 ے گئے ہوں۔امٹیٹیوٹل کے تضت موًپ

هـتجہ ارالك  چبؿ( ثوؿڈ  مبل هیں کن اف کن ۱) ۔ ۱۸

ثالئے گب۔اى تبؿیغوں پـ رو وائل چبًنلـ کی طـف 

ثيـطیکہ ایک عبً ارالك  مے طے کی ربئیں گی؛

کنی ثھی ولت چبًنلـ کی ہؼایت پـ ثالیب رب مکتب  ہے 

ػؿعوامت پـ ري کی تعؼاػ   ییب ثوؿڈ کے هیوجـف  ک

ی ًوعیت کے هعبهالت ضـوؿ اوؿ مے کن ًہ ہو، چبؿ

 ہوں۔

کب ػك  ػى مے کن ػى  ( عبً ارالك کے لئے ۲)

اوؿ  وٹل ثوؿڈ کے هیوجـف کو ًہیں ػیب ربئے گب، ً

اى هعبهالت  رالك کی ایزٌڈا هضؼوػ کی ربئے گی،ا

 عبً ارالك ثالیب گیب ہے۔ رل کے لیئےکے لئے 

( ثوؿڈ کے ارالك کے لئے کوؿم توبم هیوجـف کے ۳)

ایک کے ایک تہبئی کے ثـاثـ ہوگب، رل کی ًنجت 

 ثـاثـ ىوبؿ کی ربئے گی۔

( ثوؿڈ کے فیَلے هوروػ هیوجـف کی اکخـیت کی ۴)

ئے ربئیں گے اوؿ یثٌیبػ پـ اوؿ ووٹٌگ  کے ؽؿیعے ک

اگـ هیوجـ ایک  رتٌے تمنین ہو ربتے ہیں تو ثوؿڈ کے 

کو ایک کبمٹٌگ  ووٹ صبٍل ہوگب، رو وٍ   چیئـهیي

 امتعوبل کـے گب؛

 ًنل هيتول ہوگی؛( اکیڈهک  کبو  ۱) ۔۱۹

(i) وائل چبًنلـ رو چیئـهیي ہوگب؛ 

(ii) ٌل؛ڈی 

(iii) ؛ڈائـیکٹـف 
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(iv)  پـوفینـف مویت  ًبهوؿاهیـٹل  اوؿ

 یوًیوؿمٹی کے پـوفینـف؛

(v)  چیئـهیي؛تؼؿینی ىعجہ ربت کب 

(vi) ًچ ًبهوؿ افـاػ رو عبلوی مطش پـ اپٌے پب

هعبىـے کی عؼهت اوؿ ىعجے کی مـثـاہی اوؿ 

 ، ربتے ہوں ربًے ػاًيوؿاًہ صیخیت کے مجت 

چبًنلـ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی مفبؿه 

 پـ ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛

(vii) ؛ًبظن اهتضبًبت 

(viii) ؛ اوؿالئجـیـیي 

(ix)  کے فـائض ؿرنٹـاؿ رو میکـیٹـی

 ۔اًزبم ػے گب

ئے گئے هیوجـف یکگی کے ؽؿیعے همـؿ  قػ ( ًبه۲) 

اوؿ مکیں گے تیي مبل کے عـٍے تک عہؼٍ ؿکھ 

 ۔لیئے اہل ہوں گےػوثبؿٍ ًبهقػ ہوًے کے 

ًنل کے ارالك کب کوؿم توبم هیوجـف کبو  اکیڈهک ( ۳)

ایک کے ایک تہبئی کے ثـاثـ ہوگب، رل کی ًنجت 

 ۔کے ثـاثـ ىوبؿ کی ربئے گی

یوًی وؿمٹی کی اعلی تـیي ًنل ( اکیڈهک کبو  ۱۔ )۲۱

اکیڈهک ثبڈی ہوگی اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئو  اوؿ 

تضمیك  امکبلـىپ،  لواًیي  کے هطبثك، امے تؼؿیل،

هعیبؿ  کے هطبثك ؿکھٌے  اوؿ اهتضبًبت کے عبً

کی تؼؿینی مـگـهی یوًیوؿمٹی کی  اوؿ چالًے اوؿ

هٌظن کـًے کے اعتیبؿات صبٍل  صوٍلہ افقائی اوؿ

 ؛ہوں گے

ی عبم ک عبً طوؿ پـ اوؿ هٌؼؿرہ ثبال گٌزبئيوں( ۲)

هٌؼؿرہ ؽیل  ًنل کوصیخیت مے تضبػ کے عالوٍ کبو  

 اعتیبؿات صبٍل ہوں گے  

(i)  هعبهالت هیں ٍالس هيوؿٍ تؼؿینی ثوؿڈ کو

 ػیٌب؛

(ii) هیں  طلجبء کی تؼؿیل اوؿ اهتضبًی کوؿمق

 ػاعالئوں پـ ضواثظ ؿکھٌب؛

(iii)  ،ں وؿتؼؿینی ىعجوں، اػاثوؿڈ کی  فیکلٹیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فٌڈ، آڈٹ یوًیوؿمٹی 

ًٹل  اوؿ اکبو 

The University 

Fund, Audit and 
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یل اوؿ تٌظین کے کی تيک اوؿ ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق

 لئے تزبویق ػیٌب؛

(iv)  یوًیوؿمٹی هیں تؼؿیل اوؿ تضمیك کی

ػیٌب  هٌَوثہ ثٌؼی اوؿ تـلی  کے لئے تزبویق 

 ؛اوؿ اى پـ غوؿ کـًب اوؿ ثٌبًب 

(v)  ثوؿڈ ٓاف فیکلٹیق اوؿ ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق کی

مفبؿىبت پـ ضواثظ ثٌبًب رل هیں تؼؿیل کے 

ًیوؿمٹی کے توبم اهتضبًبت کے کوؿمق اوؿ یو

ثوؿڈ ٓا ف فیکلٹیق   اگـ ثيـطیکہلئے ًَبة ثٌبًب، 

اوؿ ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق  کی مفبؿىبت ثیبى کی گئی 

ثوؿڈ  ًنل و  کب توتبؿیظ تک وٍول ًہ ہوئی ہو

ئے یالے مبل کے لکی هٌظوؿی مے ٓاًے و

 تؼؿیل کے کوؿمق ربؿی ؿکھے گی رو 

 ے گئے ہیں؛ئیئے ثیبى کیپیيگی اهتضبًبت کے ل

(vi)  ػومـی یوًیوؿمٹیق اوؿ اهتضبًی ثبڈیق کے

کے اهتضبًبت کے ثـاثـ اهتضبًبت کو یوًیوؿمٹی 

 صیخیت ػیٌب؛

(vii) کو پیو کـًے کے لئے ضواثظ ثٌبًب؛ ثوؿڈ 

(viii) اتھبؿٹیق کے هطبثك  اك ایکٹ کی گٌزبئو

 ؛هیں هیوجـ همـؿ کـًب

(ix)  اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب رینبکہ

 ثیبى کیب گیب ہو؛ لبًوى هیں

 V -ببة

 قوانین، ضوابط اور قواعد

توبم چبًنلـ اك ایکٹ کی گٌزبئو کے هطبثك، (۱۔ )۲۱

کے لئے  یب هٌؼؿرہ ؽیل کنی ثھی هعبهلے کو چالًے

 ،یعٌی:لبًوى ثٌب کـ ًبفؾ کـ مکتب ہے

(i)  یوًیوؿمٹی کے هالفهیي کی هالفهت کے ىـائظ

 اوؿ ضواثظ ثٌبًب، ثيوول پے امکیل، پٌيي کی

وویڈًٹ فٌڈ، ـپ ، گـیزویٹی، تيکیل، اًيوؿًل

 ثیٌیوولیٌٹ  فٌڈ اوؿ ػومـے هتعلمہ لواعؼ کی؛

(ii) اوؿ عولؼاؿوں کے امبتؾٍ، هضممیي ،

 یکٹ پـ همـؿیوں کے ىـائظ و ضواثظ؛کبًٹـ

 

 

 

هالفهت مے 

 ؿٹبئـهٌٹ

Retirement from 

Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیٌيي، اًيوؿًل، 

گـیزوئٹی، 

پـوویڈًٹ اوؿ 

 ثیٌوولیٌٹ فٌڈ
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(iii)  ،ـی ، اوؿ ػومتؼؿینی ىعجوںفیکلٹیق

 ؛کب لیبم لًڈویژ اکیڈهک  یوًٹل اوؿ

(iv)  امے اػاؿوں  کب الضبق اوؿ علضؼگی اوؿ

 مے هتعلمہ هعبهالت؛

(v)  عولؼاؿوں  اوؿ امبتؾٍ کے اعتیبؿات اوؿ

 کـًب؛ؽهہ ػاؿیبں هتعیي 

(vi)  ىـائظ ري کے تضت یوًیوؿمٹی ػومـے

، تؼؿیلپجلک یب پـائیویٹ آؿگٌبئقیيٌق کے مبتھ 

کے عبلوبًہ مـگـهیوں تضمیك اوؿ ػیگـ 

 اًتظبهبت هیں ػاعل ہو مکتی ہے؛

(vii)   پـوفینـف ًبهوؿ اوؿ پـوفینـف اهیـٹل

 کے ىـائظ طے کـًب؛ کی همـؿی 

(viii) اعقافی ڈگـیبں ػیٌب؛ 

(ix)  یوًیوؿمٹی کے هالفهیي کی ٍالصیت

کے تغویٌے کے لیئے هعیبؿ اوؿ اى کے عالف 

 اًتظبهی کبؿؿوائی کـًب؛

(x) اوؿ  کب اًتظبم کـًب  یوًیوؿمٹی کی ربئیؼاػ

 مـهبیہ کبؿی کـًب اوؿ ؛

(xi)  ػومـے توبم هعبهالت رو اك ایکٹ کے

کیئے ربًے ہیں یب لبًوى کے تضت تضت ثیبى 

 چالئے ربًے ہیں۔

( لواًیي کب ڈؿافٹ ثوؿڈ کی طـف مے چبًنلـ کی ۲)

 هٌظوؿی کے لئے تزویق کیب ربئے گب۔

ئے ثھیزے گئے لواًیي (  چبًنلـ کو هٌظوؿی کے ل۳)

امے ثوؿڈ کی طـف ًظـحبًی کے یب  کو لجول کـًے

 لئے واپل ثھیزٌے کب اعتیبؿ ہوگب۔

ثھی لبًوى هوحـ ًہیں ہوگب رت تک کہ ( کوئی ۴)

 چبًنلـ کی طـف مے هٌظوؿ ًہ کیب ربئے۔

کے  اك ایکٹ کی گٌزبئيوں اوؿ لبًوى ( ۱۔ )۲۲

هطبثك هٌؼؿرہ ؽیل توبم یب اى هیں مے کچھ هعبهالت 

 کے لئے ضواثظ ثٌبئے ربئیں  گے۔

(i)  یوًیوؿمٹی کی ڈگـیق، ڈپلوهبف اوؿ مـٹیفکیٹل

 کے لیئے کوؿمق آف امٹڈیق؛

Pension, 

insurance, 

gratuity, 

provident and 

benevolent fund 

اتھبؿٹیق کے هیوجـف 

کے عہؼے کی هؼت 

 کی ىـوعبت

Commencement 

of term of office 

of members of 

Authorities 

اتھبؿٹیق هیں عجوؿی 

 ٓامبهیوں پـ ثھـتی

Filling of casual 

vacancies in 

authorities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتھبؿٹیق کی 

هوجـىپل کے 

 هتعلك تٌبفعہ

Disputes about 

memberships of 

authorities 
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(ii) یوًیوؿمٹی هیں ىبگـػوں کی ػاعال؛ 

(iii)  ىـائظ ري کے تضت ىبگـػوں کو ػاعال

ػی ربًی ہے اوؿ ري کے تضت وٍ ڈگـیق، 

 ڈپلوهبف اوؿ مـٹیفکیٹل هلٌے کے اہل ہوں گے؛

(iv)  ؛اهتضبى هٌعمؼ کـًب 

(v)  فیل اوؿ ػیگـ چبؿرق رو کہ ىبگـػو ں

کی طـف مے یوًیوؿمٹی کے کوؿمق آف 

کے لیئے اػا  امٹڈی هیں ػاعال اوؿ اهتضبًبت

 کـًے ہیں؛

(vi) اوؿ  یوًیوؿمٹی کے ىبگـػوں کبچبل چلي

 ًظن و ضجظ؛

(vii)  یوًیوؿمٹی یب کبلزوں کے ىبگـػوں کی

ؿہبئو کی ىـائظ، ثيووہل ؿہبئو کے ہبلل اوؿ 

 ہبمٹلل هیں ؿہبئو کی فیل کے؛

(viii)  ہبمٹلل اوؿ الرٌگل کی هٌظوؿی اوؿ

 الئنٌل ربؿی کـًب؛

(ix)  ىـائظ ري کے تضت ایک ىغٌ ڈگـی

کـًے کے لیئے آفاػاًہ تضمیك ربؿی ؿکھ ل صبٍ

 مکے گب؛

(x)  یلوىپل، امکبلـىپل، اًعبم، هیڈلق اوؿ ف 

 ؛اعقاف ػیٌب 

(xi)  وظبئظ ػیٌب اوؿ فـی اوؿ ہبف فـی

 امنٹٌٹ ىپل ػیٌب؛

(xii) اکیڈهک کبمٹیوهل؛ 

(xiii) الئجـیـی کب امتعوبل؛ 

(xiv)  ٹیچٌگ ڈپبؿٹویٌٹل اوؿ ثوؿڈك آف امٹڈیق

 تيکیل ػیٌب؛

(xv)   هعبهالت رو اك ػومـے توبم تعلیوی

یب ضواثظ کے   ایکٹ  یب لواًیي کے ؽؿیعے

 کیئے ربًے ہیں۔هطبثك ثیبى 

ًنل کی طـف مے ضواثظ تیبؿ کیئے ( ۲) اکیڈهک کبو 

ربئیں گے رو اى  پیو کیئےربئیں گے اوؿ ثوؿڈ کو 

کو هٌظوؿ کـ مکتب ہے یب ؿػ کـ مکتب ہے یب واپل 

 

 

ػیگـ اتھبؿٹیق کی 

تيکیل، کبم اوؿ 

 اعتیبؿات

Constitution, 

Functions and 

powers of other 
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اتھبؿٹی کی طـف 

مے کویٹی کی 

 تمـؿی

Appointment of 
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 ؿکبوٹیں  ہٹبًب

Removal of 

difficulties 

 

اتھبؿٹیق کی 
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 هوحـ ًہیں ہوں گی
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Authorities not 

invalidated by 

vacancies 

 پبثٌؼیکبؿوائی پـ 
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ًنل کو ػوثبؿٍ غوؿ کـًے کے لیئے ثھیذ  اکیڈهک کبو 

 مکتب ہے۔

ًنل کی طـ( ۳)  ف مے تیبؿ کیب گیب کوئی اکیڈهک کبو 

تت تک هوحـ ًہیں ہوگب، رت تک ثوؿڈ کی  ثھی ضبثطہ

 طـف مے هٌظوؿی ًہ ػی ربئے۔

ظ هیں اضبفہ کـًے، تـهین کـًے ۔ لواًیي اوؿ ضواث۲۳

یب هٌنوط کـًے کب طـیمیکبؿ تـتیجواؿ وٍ ہی ہوگب رو 

لواًیي اوؿ ضواثظ تـتیت یب تيکیل ػیٌے کے لیئے 

 ثیبى کیب گیب ہے۔

ی کی ػومـی ثبڈیق اك ( اتھبؿٹیق اوؿ یوًیوؿمٹ۱) 

وٹل اوؿ ضواثظ کے تضت اى کے کبم ایکٹ، امٹیچ

اوؿ هتعلمہ هعبهالت  کبد اوؿ هیٹٌگ کے ولت اوؿ رگہ

 کے لیئے لواعؼ تيکیل ػے مکتی ہیں؛

(i) ثيـطیکہ ثوؿڈ اتھبؿٹی  یب ثبڈی کی طـف مے اك

ػفعہ  کے تضت کنی ثھی لواعؼ هیں تـهین   کـًے یب 

 اى کو عتن کـًے کی ہؼایت کـمکتب ہے۔

(ii) ثيـطیکہ هقیؼ ثـٓاى کہ اگـ اینی اتھبؿٹی یب ثبڈی

تو چبًنلـ کو اپیل  ًہیں ہےاینی ہؼایبت مے هطوئي  

 کی رب مکتی ہے، رل کب فیَلہ صتوی ہوگب۔

کنی هعبهلےکے هتعلك  کے( ثوؿڈ یوًیوؿمٹی ۲)

لواعؼ ثٌب مکتب ہے، رو اك ایکٹ کے تضت عبً طوؿ 

 پـ لواعؼ اوؿ ضواثظ هیں ثیبى ًہ کئے گئے ہوں۔

 -VIببة 

 تعلیمی اداروں کب یونیورسٹی سے الحبق

هیں الضبق چبہٌے واال تعلیوی ؿمٹی ( یوًیو۱۔ )۲۴

اػاؿٍ هطوئي کـًے کے لیئے یوًیوؿمٹی کو ػؿعوامت 

 ػے گب کہ:

(i)  تعلیوی اػاؿٍ صکوهت کے اًتظبم هیں یب

هنتمل ثٌیبػوں پـ تيکیل ػی گئی گوؿًٌگ 

 ثبڈی ہے؛

(ii)  تعلیوی اػاؿے کے هبلی ومبئل اػاؿے کی

هـهت اوؿ ثہتـ طـیمے کبم ربؿی ؿکھٌے 

 کے لیئے کبفی ہیں؛

 ضوبًت

Indemnity 

 

 

 

 فیکلٹیق

Faculties 
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(iii)  تعلیوی اػاؿے کے پڑھبًے والے اوؿ

ػومـے امٹبف کی لوت اوؿ تعلیوی لبثلیت 

اوؿ هالفهت کے ىـائظ و ضواثظ ثیبى 

کیئے گئے کوؿمق آف امٹڈیق اوؿ تعلیوی 

اػاؿے کی تـثیت کے همَؼ کے لیئے 

 هطوئي کـًے الئك ہیں؛

(iv)  تعلیوی اػاؿے کو اپٌے هالفهیي کے کبم

کے کبد اوؿ ًظن و ضجظ کو مٌجھبلٌے 

 لیئے هٌبمت لواعؼ ہیں؛

(v)  عوبؿت رل رگہ پـ تعلیوی اػاؿٍ لبئن ہوًب

ہے، وٍ هوفوں ہے اوؿ گٌزبئيیں لواًیي 

اوؿ لواعؼ کے هطبثك تيکیل ػی ربئیں 

 گی؛ اوؿ

(vi)  الئجـیـی، لیجبؿیٹـیق اوؿ اینی ػیگـ

پڑھبئی اوؿ تضمیك کی عؼهبت وافـ اًؼاف 

هیں فـاہن کی گئی ہیں، رو اػاؿے هیں 

اوؿ تضمیك کے هعیبؿوں کے لیئے پڑھبئی 

 ضـوؿی ہیں۔

(ایک تعلیوی اػاؿے کے الضبق کے صوالے مے ۲)

ػؿعوامت کے ًیکبل کب طـیمیکبؿ یب اًکبؿ یب الضبق عتن 

 کـًے کب طـیمہ اك طـس ہوگب، رینے ثیبى کیب گیب ہو۔

ًنل مے ۳) (ثوؿڈ ربًچ پڑتبل اوؿ اکیڈهک کبو 

وٹیل ػے گب، هيبوؿت کے ثعؼ، الضبق عتن کـًے کب ً

اگـ وٍ هطوئي ہے کہ تعلیوی اػاؿٍ کنی هولعہ پـ 

الضبق کی ضـوؿیبت پوؿی کـًے هیں ًبکبم ہوا ہے یب 

الضبق کی ىـائظ هیں مے کنی ایک پـ عول کـًے 

 هیں ًبکبم ہوا ہے۔

عتن (الضبق مے تت تک اًکبؿ ًہیں کیب ربئے گب یب ۴)

کب ًہیں کیب ربئے گب رت تک تعلیوی اػاؿے کو مٌٌے 

 هولعہ فـاہن ًہ کیب ربئے۔

 -VIIثبة

 یونیورسٹی فنڈ

یوًیوؿمٹی کب ایک فٌڈ ہوگب، رل هیں اك کی ( ۱۔ )۲۵
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، ٹـمٹل، تضبئف، اًڈوهیٌٹل، گـاًٹل عطیبتفیل، 

اوؿ ػومـے ومبئل مے هلی ہوئی ؿلن روع کی ربئے 

 گی۔

چ اوؿ اك کی یوًیوؿمٹی کب کیپٹل اوؿ کـًٹ عـ( ۲)

ًڈیيي  گئی هؼػ اوؿ  کی طـف مے کیکوبئی اوؿ فبو 

ًڈیيٌق،  ػومـی کنی ػومـے ومیلے، ثيوول فبو 

یوًیوؿمٹیق اوؿ افـاػ کے اینے ومیلوں مے صبٍل 

 کی گئی  ؿلن هیں مے کیب ربئے گب۔

کوئی  ثھی هؼػ، چٌؼٍ یب گـاًٹ رو وامطہ یب ( ۳)

ثبلوامطہ فوؿی طوؿ پـ یب رل کے ًتیزے هیں 

ہو، یب رو ولتی  طوؿ پـ یوًیوؿمٹی  پـ هبلی ؽهہ ػاؿی 

اینی ؿلن   مے ثبہـ مـگـهیوں هیں ىبهل ہو، مپـوگـا

ل ًہیں ربئے وثوؿڈ کی پیيگی هٌظوؿی کے مواء لج

 گی۔

ًل اك طـس مٌجھبلے ربئیں ۴) (یوًیوؿمٹی کے اکبو 

گے رینے ثوؿڈ طے کـے اوؿ ہـ مبل یوًیوؿمٹی کب 

هبلی مبل عتن ہوًے مے چبؿ هبٍ پہلے اى کی آڈٹ 

ًٹٌٹ کی  ثوؿڈ کی طـف مے همـؿ کـػٍ چبؿٹـڈ اکبو 

 طـف مے کی ربئے گی۔

کے مبتھ ثوؿڈ کی  اکبئوًٹل، ٓاڈیٹـ کی ؿپوؿٹ ( ۵)

 و کئے ربئیں گے۔یهٌظوؿی کے لئے پ

گی تَؼیك کـے  اك ثبت کی کی ؿپوؿٹ ٓاڈیٹـ  (۶)

ل ٓاف پبکنتبى کے ٌٹًٹکہ ٓاڈیٹـ ؿپوؿٹ چبؿٹـڈ  اکبو  

 ثٌبئی گئی ہے۔ اػاؿے کے هعیبؿ کے هطبثك

 -VIIIببة 

 عبم گنجبئیشیں

وئی هالفم، هالفهت مے ؿٹبئـ یوًیوؿمٹی کب ک۔ ۲۶

 ہوگب:

(i)کو پچیل  رت اك کی هالفهت اك تبؿیظ پـ

 ؿٹبئـهٌٹ اك کے ثعؼ وٍ پٌيي یب  مبل هکول ہوئے ہو،

رینب اتھبؿٹی کے لئے اہل ہوگب،  لواعؼ کے ػومـے

 کـے۔ طئے

تت ولت مے پہلے کنی ثھی هالفم کو  ثيـطیکہ
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تک ؿٹبئـ ًہیں کیب ربئے گب رت تک امے ہٹبًے والے 

اوؿ اك کو  وں مے ٓاگبٍ ًہ کیب ربئے،الؼام کی صمیمت

هولعہ  کے عالف مجت ثیبى کـًے  کب هوفوں اك الؼام

 ًہ ػیب ربئے ؛ یب

(ii)رہبں هٌؼؿرہ ثبال ىك(i)  کے هطبثك ہؼایت ًہ کی

کی عوـ کے هکول ہوًے پـ  مبلمبٹھ کہ گئی ہو، 

 ؿٹبئـ کـے گب۔

یب  عالوٍ اك کے کہ کوئی  عولؼاؿ، امتبػ ( ۲)

ـا هالفم رو هنتمل عہؼٍ یوًیوؿمٹی کب کوئی ػوم

کن ًہیں کیب ربئے گب یب ثـطـف عہؼٍ اك کب  ؿکھتب ہو،

ت هیں مے ؿٹبئـ ًہیں کیب طوؿ پـ مے هالفهیب الفهی 

رت تک کہ امے اك الؼام  کے عالف مجت  ربئے گب،

 هولعہ فـاہن ًہ کیب ربئے ۔ کب هوفوں ثتبًے

رہبں یوًیوؿمٹی کے کنی هالفم کو مقا کب صکن  ( ۳)

یب اك کی  ربؿی کیب گیب ہو، )موائے وائل چبًنلـ کے(

ىـائظ اوؿ ضواثظ کے ثیبى کی گئی هالفهت کی 

ًمَبى کی کیب ربئے یب اك کے  هطبثك کو تجؼیل

بں صکن وائل چبًنلـ کی تـروبًی کی ربئے، امے رہ

ہو یب کنی ػومـے عولؼاؿ یب  ی کیب گیبربؿ طـف مے

  امتبػ کی طـف مے ربؿی کیب گیب ہو،وؿمٹی  کے یوًی

ؿڈ کو اپیل کـًے کب صك اینے صکن کے عالف ثو

ثوؿڈ کی طـف مے ربؿی  رہبں  صکنصبٍل ہوگب، 

اك کو اك اتھبؿٹی کو صکن پـ ًظـحبًی  کیب گیب ہو،

 کـًے کے لئے ػؿعوامت کـًے کب صك صبٍل ہوگب۔

ائل چبًنلـ ویب ػؿعوامت ے لئے اپیل ( ًظـحبًی ک۴)

رو اك کی اپٌی ؿائے اوؿ  کو روع کـائی ربئے گی، 

کیل کے ؿیکبؿڈ کے مبتھ ثوؿڈ کے مبهٌے ؿکھے  

 گب۔

ؿی ًہیں ًی پـ کوئی ثھی صکن رب( اپیل اوؿ ًظـحب۵)

یب ػؿعوامت  کیب ربئے گب، رت تک کہ اپیل کـًے واال 

رینب هعبهلہ ہو، موبعت کب هولعہ فـاہن ًہ  ،گؾاؿ کو

 کیب ربئے۔

ئے  یثھالئی کے ل ( یوًیوؿمٹی هالفهیي کی۱۔ )۲۷
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اى کے  ظ کے هطبثك رینب ثیبى کیب گیب ہو،اوؿ ىـائ

ئے پٌيي، اًيوؿًل، گـیزوئٹی، پـوویڈًٹ فٌڈ اوؿ یل

 ۔ٌبمت موزھےولیٌٹ فٌڈ لبئن کـے گی رینب وٍ هثیٌو

اك ایکٹ کے تضت لبئن  رہبں کوئی پـوویڈًٹ فٌڈ(۲)

کی  1221کیب گیب ہو، تو پـوویڈًٹ فٌڈف ایکٹ، 

 ۔گو ہوں گیگٌزبئیيیں اینے فٌڈ پـ ال

رت ًئی ثٌبئی گئی اتھبؿٹی کب کوئی هیوجـ همـؿ یب ۔ ۲۸

ىـائظ رو اك ًبهقػ کیب گیب ہو، اك کی هالفهت کے 

ں، اك تبؿیظ مے ایکٹ کے تضت طے  کئے گئے ہو

 رینب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔ ،ےالگو ہوں گ

 

 

 

 

کنی اتھبؿٹی کے همـؿ کئے گئے یب ًبهقػ ( ۱۔ )۲۹

 :هیوجـف هیں کنی عبؿضی ٓامبهی  کو کئے گئے

اك ىغٌ یب ثبڈی کی طـف مے رل ًے اك هیوجـ  

کو همـؿ یب ًبهقػ کیب ہو، رتٌب رلؼ هوکي ہو مکے پـ 

کیب ربئے گب۔ اوؿ آمبهی پـ همـؿ کیب گیب یب ًبهقػ کیب گیب 

ىغٌ  اك اتھبؿٹی کے ثمبیب هؼت کے لئے هیوجـ 

ہوگب اك ىغٌ کی رگہ پـ رل کی رگہ پـ وٍ 

 ثٌب ہے: اتھبؿٹی کب هیوجـ 

ثيـطیکہ رہبں اتھبؿٹی هیں کو ٓامبهی  ہو، موائے (۲)

ثوؿڈ کے، وٍ اك مجت کی ورہ مے پـ ًہیں کی ربئے 

 آمبهی عتن کی گئییيو تھب اوؿ گی کہ هیوجـ  ایکل ٓاف

یب تٌظین، اػاؿٍ  یب کوئی  ػومـی ثبڈی موائے یو  ہو، 

کی گئی  ہو یب کبم کـًے مے ؿوک ًیوؿمٹی  کے عتن 

 اوؿ مجت کے غیـ افعبل  ہوگئی ہو، کنی ػیب گیب ہو، یب

اك ٓامبهی کو اك طـس پـ کیب ربئے گب رینب کہ 

 چبًنلـ ثوؿڈ  کی مفبؿه پـ ہؼایت کـے۔

ًبهقػ کیئے گئے هیوجـ کب عہؼٍ عبلی ہو ربئے گب (۳)

اوؿ وٍ امتعفٰی ػے یب ثغیـ هٌبمت مجت ثتبًے کے یب 

چھٹی کی ػؿعوامت ػیٌے کے اتھبؿٹی کی هنلنل تیي 
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هیٹٌگل اٹیٌڈ کـًے هیں ًبکبم ہو ربئے یب اك کی 

ًبهقػگی ًبهقػ کـًے والی اتھبؿٹی کی طـف مے 

 تجؼیل کی گئی ہے۔

رت تک کچھ اك ایکٹ کے هتضبػ ًہ ہو ( ۱۔ )۳۱

اتھبؿٹی هیں ًبهقػ کیب گیب یب همـؿ کیب گیب  کوئی  کنی 

اگـ اك ىغٌ کنی اتھبؿتی کب هیوجـ ًہیں ؿہے گب،

رہبں اوؿ رل کے  غلظ امتعوبل کیب ہو اینی صیخیت کب 

 لئے امے ًبهقػ یب همـؿ کیب گیب ہو۔

اگـ کنی ىغٌ کے اتھبؿٹی کب هیوجـ ہوًے پـ  ( ۲)

ف ب ربتب ہے تو هعبهلہ چبًنلـ، چیکوئی موال اٹھبی

رنٹل مٌؼھ ہبئی کوؿٹ یب ہبئی کوؿٹ کے رذ، رو 

اوؿ چبًنلـ کی ًبهقػ کی گئی   ںثوؿڈ کے هیوجـ ہو

کی طـف ثھیزب ربئے گب اوؿ کویٹی کب فیَلہ کویٹی 

 صتوی ہوگب۔

۔ ػومـی اتھبؿٹیق کی تيکیل، کبم کبد اوؿ اعتیبؿ ۳۱

ري کے لیئے عبً گٌزبئو ًہیں یب اك ایکٹ کے 

ہے، وٍ اینے ہوگی رینے تضت ًبهکول گٌزبئو 

 وٹل هیں ثیبى کیب گیب ہو۔امٹیچ

 

 

 

ًنل یب  ػومـی ۳۲ ًنل، کبو  ۔ ثوؿڈ، اکیڈهک کبو 

اتھبؿٹیق اینی امٹٌڈًگ، امپیيل یب ایڈوائقؿی کویٹیق 

همـؿ کـ مکتی ہیں، رینے وٍ اى کی کبؿکـػگی کو 

 ثہتـ ثٌبًے کے لیئے ضـوؿی موزھیں۔

ہ ہو، ىیڈول ۔ رت تک کچھ اك ایکٹ کے هتضبػ ۳۳ً

یں گے وٹل اینے موزھے ربئهیں ثٌبئے گئے امٹیچ

وٹل ثٌبئے گئے ہیں کے تضت امٹیچ ۲۱رینے ػفعہ 

اوؿ تت تک ًبفؾ ؿہیں گے رت تک اى هیں تـهین ًہ 

کے تضت تيکیل ػیئے  کی ربئے یب اى کو اك ایکٹ

 وٹل کے مبتھ تجؼیل ًہ کیب ربئے۔گئےًئے امٹیچ

پہلی تيکیل یب ػوثبؿٍ تيکیل کی ۔ اگـ کنی اتھبؿٹی ۳۴

کوئی ؿکبویٹ کے اك ایکٹ کے تضت ًبفؾ ہوًے هیں 

 هٌَوثبثٌؼی کویٹی
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پیو آئے یب ػومـی ٍوؿت هیں اك ایکٹ کی کنی 

ػؿآهؼ هیں کوئی ؿکبوٹ پیو آئے،  گٌزبئو کے عول

چبًنلـ اینی ؿکبوٹ ہٹبًے کے لیئے عبً ہؼایبت 

 ربؿی کـ مکتب ہے۔

یب  کنی اتھبؿٹی کب کوئی الؼام، کبؿوائی، لـاؿػاػ۔ ۳۵

ًمٌ یب  هیں کنیفیَلہ  فمظ کنی آمبهی یب تيکیل 

ی کے هیوجـ کی همـؿی اوؿ ًبهقػگی هیں کنی اتھبؿٹ

 ًمٌ کی ٍوؿت هیں غیـ هوحـ ًہ ہوگب۔

 

 

 

 

اك ایکٹ کے تضت کنی اچھی ًیت مے کئے ۔ ۳۶

اؿاػے پـ کنی عؼالت   پـگئے کنی کبم یب کچھ کـًے 

کو فیـ غوؿ الًے، کبؿوائی  کـًے یب کوئی صکن 

 ربؿی کـًے کب اعتیبؿ صبٍل ًہیں ہوگب۔

اك ایکٹ کے تضت اچھی ًیت مے کئے کنی کبم ۔ ۳۷

یب کنی  اؿاػے صکوهت، یوًیوؿمٹی  پـیب کچھ کـًے

کے هالفم یب یوًیوؿمٹی یب کنی  اتھبؿٹی یب صکوهت 

ىغٌ کے عالف کوئی همؼهہ  یب لبًوًی کبؿوائی ًہیں 

 ہوگی۔ 

 وٹسفزسٹ اسٹیچ

 (۲۳)دیکھیں دفعہ 

فیکلٹیق  ىبهل یوًیوؿمٹی هیں هٌؼؿرہ ؽیل (۱۔ )۱

 :ہوًگی

 ۔ کوپیوٹـ مبئٌل کی فیکلٹی؛۱

 ۔ اًفبؿهیيي ٹیکٌبالری کی فکلٹی؛۲

 ۔اًزٌیئـًگ کی فیکلٹی؛۳

 کوپیوٹـ اًزٌیئـًگ ۳۔۱

 الیکٹـیکل اًزٌیئـًگ ۳۔۲

 هکیٌیکل اًزٌیئـًگ ۳۔۳

 مول اًزٌیئـًگ ۳۔۴

 اًڈمٹـیل اًزٌیـًگ  ۳۔۵
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 هیٹلـریکل اًزٌیئـًگ ۳۔۶

 اًزٌیئـًگالیکٹـاًک  ۳۔۷

 پیٹـولین اًزٌیئـًگ ۳۔۸

 هٌـل اًزٌیئـًگ ۳۔۹

 ٹیلیکبم اًزٌیئـًگ ۳۔۱۱

 ۔ٹیکٌبالری کی فیکلٹی۴

 کوپیوٹـ ٹیکٌبالری ۴۔۱

 الیکٹـیکل ٹیکٌبالری ۴۔۲

 هکیٌیکل ٹیکٌبالری ۴۔۳

 مول ٹیکٌبالری ۴۔۴

 اًڈمٹـیل ٹیکٌبالری ۴۔۵

 هیٹلـریکل ٹیکٌبالری ۴۔۶

 الیکٹـاًک ٹیکٌبالری ۴۔۷

 پیٹـولین ٹیکٌبالری ۴۔۸

 ٹیکٌبالریهٌـل  ۴۔۹

 ٹیکٌبالری ٹیکٌبالری ۴۔۱۱

 پالمٹک ٹیکٌبالری ۴۔۱۱

 ٹیکنٹبئیل ٹیکٌبالری ۴۔۱۲

 ۔ثقًل ایڈهٌنٹـیيي کی فیکلٹی۵

 ۔ کبهـك کی فیکلٹی۶

 ۔ٹیکنٹبئیل مبئٌنق کی فیکلٹی۷

 ۔فبئیي آؿٹل کی فیکلٹی۸

 ۔آؿکیٹیکچـل مبئٌنق کی فیکلٹی۹

 فیکلٹی ۔ لبًوى کی۱۱

 ۔ ہبمپیٹل مبئٌنق کی فیکلٹی۱۱

 ۔ ہوٹل اوؿ ٹوئـفم مبئنٌق کی فیکلٹی۱۲

 ۔ فوڈ مبئٌنق کی فیکلٹی۱۳

 ۔ ثبیوهیڈیکل مبئٌنق کی فیکلٹی۱۴

 ۔ اًوائـهیٌٹل مبئٌنق کی فیکلٹی۱۵

 ۔ پجلک ایڈهٌنٹـیيي کی فیکلٹی۱۶

 ۔ الئجـیـی مبئٌنق کی فیکلٹی۱۷

 ۔ اپالئیڈ  مبئنٌق کی فیکلٹی۱۸

 ۔ ایگـیکلچـل مبئٌنق کی فیکلٹی۱۹
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 ۔ لیٌگویذ ایٌڈ کلچـ کی فیکلٹی۲۱

 ۔ اػویبت کی فیکلٹی۲۱

 ۔ امالهک امٹڈیق کی فیکلٹی۲۲

 ۔ ہوهٌٹیق ایٌڈ موىل مبئٌنق کی فیکلٹی۲۳

 ۔ فبؿهینی کی فیکلٹی۲۴

۔ ہـ فیکلٹی هیں اینب اػاؿٍ، تؼؿینی ىعجہ، هـکق یب ۲۵

هل ہوں گے، ػیگـ تؼؿینی اوؿ تضمیمی یوًٹل ىب

 رینے اػاؿے ًے ثیبى کیئے ہوں۔

 :ہـ فیکلٹی کب ایک ثوؿڈ ہوگب رو هيتول ہوگب  (۱۔ )۲

(i) ؛ڈیي 

(ii) ،اوؿ فیکلٹی هیں ىبهل  ڈائـیکٹـكپـوفینـف

 اوؿ ؛چیئـهیي کب تؼؿینی ىعجے 

 (iii) کی طـف مے اى وائل چبًنلـ تیي امبتؾٍ کو

ی ثٌیبػ پـ ًبهقػ کیب هہبؿت ککے هضبهیي هیں عبً 

  ۔رو فیکلٹی کے صوالے ًہیں ہوں گےربئے گب، 

هیں ثیبى کئے گئے هیوجـف تیي ( iii) ىكؽیلی ( ۲)

 مبلوں تک عہؼٍ ؿکھیں گے۔

 فیکلٹی کے ثوؿڈ کے ارالك کب کوؿم اك کے کل( ۳)

، رل کی ًنجت هیوجـف کے ًَف کے ثـاثـ  ہوگب  

 ایک کے ثـاثـ ىوبؿ ہوگی۔

ًنل کے عبم فیکلٹی کب ثوؿڈ اکیڈهک کہـ ( ۴) بو 

هیں ہوگب اوؿ ثوؿڈ کو اعتیبؿات صبٍل ہوں  ضبثطے

 گے:

(i)ؿیل اوؿ فیکلٹی کو موًپے گئے هضبهیں کی تؼ

 ؛هـثوط کـًبتضمیك کے هتعلك 

(ii)  فیکلٹی هیں ىبهل ثوؿڈ آف امٹڈیق کی طـف مے

تزویق کـػٍ کوؿمق اوؿ ًَبة کی چھبى ثیي کـًب اوؿ 

اى کو اپٌے هيبہؼات کے مبتھ اکیڈهک کبئوًنل کی 

  ؛طـف ثھیزٌب

(iii)  فیکلٹی هیں ىبهل ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق کی مفبؿىبت

کی چھبى ثیي کـًب، پیپـ میٹـف اوؿ هوتضي کی همـؿی 

هوتضي کے، ري کی ، موائے ؿینـچ اوؿ ڈگـی کے

 ؛ چبًنلـ کـے گب وائل ربًچ پڑتبل 
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(iv) فیکلٹی مے هتعلمہ کنی ػیگـ تعلیوی هعبهلے پـ

ًنل کو  غوؿ کـًب اوؿ اك کے صوالے مے اکیڈهک کبو 

 ؿپوؿٹ کـًب؛ اوؿ

(v) اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب رینب  کہ ثیبى  کیب

 گیب ہو۔

کب  کب ڈیي ہوگب رو ثوؿڈ آف فیکلٹیہـ فیکلٹی ( ۱۔ )۳

 ۔ہوگباوؿ کٌویٌـ چیئـیي 

چبًنلـ کی طـف مے وائل (ہـ فیکلٹی کب ڈیي ۲)

چبًنلـ کی مفبؿه پـ فیکلٹی هیں مے میٌیئـ  تیي 

تیي مبل کی هؼت کے ًبهقػ کیب پـوفینـف هیں مے 

 ربئے گب اوؿ ػومـی هؼت کے لیئے ثھی اہل ہوگب۔

الے کوؿمق کی ڈگـیق ے وڈیي فیکلٹی هیں ٓاً( ۳) 

هیں، موائے اعقافی ڈگـیق کی ػاعلہ کے لئے 

 اهیؼواؿ پیو کـے گب۔

ڈیي اینے ػومـے اعتیبؿات امتعوبل کـے گب اوؿ ( ۴)

اینی ػومـی ؽهہ ػاؿیبں مـاًزبم ػے گب، رینب کہ ثیبى 

 کیب گیب ہو۔

ہـ هضووى یب هتعلمہ هضبهیي کے گـوپ کے ( ۱۔ )۴

ہوگب، رنے هٌظوؿ کیب گیب ہوا  تؼؿینی ىعجہلئے ایک 

 ہوگب۔مـپـمت کب ایک چیئـهیي تؼؿینی ىعجے اوؿ ہـ 

کب چیئـهیي ثوؿڈ کی طـف مے  تؼؿینی ىعجے(۲)

وائل چبًنلـ کی مفبؿً پـ تیي مت مے میٌئـ 

ىعجے پـوفینـوں هیں مے همـؿ کیب ربئے گب اوؿ 

مبل  کے تیي مت مے میٌئـ اینومی ایٹ پـوفینـ تیي

 کے لیئے همـؿ کیئے ربئیں گے۔

کب چیئـهیي ڈپبؿٹویٌٹ کے کبم کب هٌَوثہ  ىعجے(۳) 

ثٌبئے گب،اًتظبم کـے گب اوؿ ًظـػاؿی کـے گب اوؿ 

ڈیي کو رواثؼٍ فیکلٹی کے ڈپبؿٹویٌٹ کے کبم کے لیئے 

 ہوگب۔

ئے ایک الگ یہـ هضووى یب  هضبهیي کے ل( ۱۔ )۵

کیب ثیبى واثظ هیں ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق ہوگب، رینب کہ ض

 گیب ہو۔

 :ہـ ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق هيتول ہوگب ( ۲)
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(i) ڈپبؿٹوٌٹ کب چیئـهیي رواك کے چیئـهیي اوؿ

  کٌویٌـ کے طوؿ پـ کبم کـے گب؛

(ii)  پـوفینـف اوؿ   توبم یب اػاؿے کے ڈیپبؿٹوٌٹ

 ؛فاینومیئٹ پـوفینـ

(iii)  ٍیوًیوؿمٹی کے امبتؾٍ کے عالوٍ تیي امبتؾ

ثوؿڈ کی طـف مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے، فیکلٹی 

تعؼاػ فیکلٹی ثوؿڈ کی طـف مے ثوؿڈ کی ضـوؿیبت 

 کی هٌبمجت مے طے کی ربئے گی؛ اوؿ

(iv) ،تیي هبہـ، عالوٍ یوًیوؿمٹی  کے امبتؾٍ کے

 یئے ربئیں گے۔وائل چبًنلـ  کی طـف مے همـؿ ک

موائے ایکل ٓافیيو هیوجـف کے ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق  ( ۳)

 کے هیوجـف کے ٓافل کی هؼت تیي مبل ہوگی۔

هیوجـف کی  ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق کے ارالك کب کوؿم(۴)

کے رل کی ًنجت ایک  کل تعؼاػ کے ًَف ہوگب،

 ىوبؿ ہوگی۔ثـاثـ 

 :ف امٹڈیق کے هٌؼؿرہ ؽیل کبم ہوں گےثوؿڈ آ ( ۵) 

(i) هیں تؼؿیل هضووى یب هضبهیياتھبؿٹیق کو هتعلمہ، 

تضمیك اوؿ اهتضبًبت مے هتعلمہ توبم هعبهالت  کے 

 ؛ٍالس هيوؿٍ ػیٌب ہهتعلم

(ii) ي هیں توبم ڈگـیق ڈپلوهہ هضووى یب هتعلمہ هضبهی

اوؿ مـٹیفکیٹ کوؿمق کے کوؿك اوؿ ًَبة تزویق 

 ؛کـًب

(iii) اوؿ  هتعلمہ هضبهیي هیں پیپـ میٹـفهضووى یب

 اوؿ ؛هوتضي کے ًبهوں کب پیٌل تزویق کـًب

(iv)  ػومـے اینے کبم مـاًزبم  ػیٌب رینب کہ ضواثظ

 هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

ایک اعلٰی تعلین اوؿ تضمیك کب ثوؿڈ ہوگب رو ( ۱۔ )۶

 :هيتول ہوگب

(i) ؛وائل چبًنلـ، رو چیئـهیي ہوگب 

(ii) ٌ؛لڈی 

(iii) کے،  لڈیٌتیي یوًیوؿمٹی کے پـوفینـف موائے

 ؛ئے ربئیں گےیثوؿڈ ا کی طـف مے ًبهقػ  ک

(iv) تیي ًبهوؿ عبلن اك فیلڈ هیں رل کی اعلٰی تعلین
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اوؿ تضمیك کے ثوؿڈ هیں ًوبئٌؼگی ًہ ہو اى کو وائل 

ًنل کی مفبؿه پـ  چبًنلـ کی طـف مے اکیڈهک کبو 

 ًبهقػ کیب ربئے گب؛

ایکل  ٓافیيو هیوجـف کے عالوٍ اعلٰی تعلین اوؿ  ( ۲)

تضمیك ثوؿڈ کے هیوجـف کی ٓافیل  کی هؼت تیي مبل 

 ہوگی؛

اعلٰی تعلین اوؿ تضمیك ثوؿڈ کے ارالك کب کوؿم  ( ۳)

کل هیوجـف کی تعؼاػ کب ًَف ثـاثـ  ہوگب، رل کی 

 ثـاثـ ہوگی۔ کے  ًنجت ایک

ؽیل ؿد ؼهٌاعلٰی تعلین اوؿ تضمیك ثوؿڈ کے کبم ( ۴)

 :ہوًگے

(i) یوًیوؿمٹی هیں اعلٰی تعلین اوؿ تضمیك کی صوٍلہ

افقائی کـًب اوؿ هتعلمہ توبم هعبهالت پـ اتھبؿٹیق کو 

 ؛ٍالس هيوؿٍ ػیٌب

(ii) یوًیوؿمٹی هیں تضمیك کی ڈگـی ػیٌے پـ غوؿ

 کـًب اوؿ اتھبؿٹیق کو ؿپوؿٹ کـًب؛

(iii)  تضمیمی تعلیوبت کے لیئے مپـوائیقؿك همـؿ

 کـًب؛

(iv) تضمیمی ڈگـی ػیٌے کے لیئے ضواثظ تزویق کـًب؛

 اوؿ

(v) تضمیمی ڈگـیق کے لیئے هوتضي کے ًبهوں کی

 مفبؿه کـًب۔

ایک ملیکيي  ثوؿڈ ہوگب، رو هٌؼؿرہ ؽیل پـ ( ۱۔ )۷

 :هيتول ہوگب

(i) ؛وائل چبًنلـ رو چیئـهیي ہوگب 

(ii)  ثوؿڈ کب ایک هیوجـ اوؿ ػو ًبهوؿ ىغَیبت ثوؿڈ

طـف مے ًبهقػ کی ربئیں گی؛ ثيـطیکہ اى هیں کی 

 مے کوئی ثھی یوًیوؿمٹی کب هالفم ًہیں ہوگب۔

 (iii) ؛هتعلمہ فیکلٹی کب ڈیي 

(iv)  اوؿ ؛کب چیئـهیيتؼؿینی ىعجے هتعلمہ 

(v)  کی طـف مے ًبهقػ کیب گیب ایک ىغٌ۔ ٹـمٹ 

ایکل ٓافیيو هیوجـف کے موا ملیکيي ثوؿڈ کے ( ۲)

 کی هؼت تیي مبل ہوگی۔هیوجـف کی ٓافل 
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ملیکيي ثوؿڈ کب کوؿم پبًچ هیوجـف پـ هيتول  ( ۳)

 ہوگب۔

ٓامبهی   ملیکيي ثوؿڈ کب کوئی ثھی هیوجـ رو رل ( ۴)

ثوؿڈ کی  پـ همـؿی کے لئے اهیؼواؿ ہے، وٍ ملیکيي 

 هیں صَہ ًہیں لے مکے گب۔ کبؿوائی 

پـوفینـف اوؿ اینومیئٹ پـوفینـف کے عہؼوں ( ۵)

هیں، ملیکيي ثوؿڈ تیي هبہـیي پـ اهیؼواؿ کے اًتغبة 

کو همـؿ کـے گب یب اى مے هيبوؿت کـے گب اوؿ 

کـًے هیں، هتعلمہ هضووى هیں ػو هبہـیي  هٌتغت

وائل چبًنلـ  کی طـف مے ًبهقػ کئے ربئیں 

گے۔ملیکيي ثوؿڈ کی مفبؿه پـ ثوؿڈ کی  طـف مے 

هٌظوؿ کئے گئے ہـ هضووى کے هبہـیي کی فہـمت 

 ًظـحبًی کی ربئے گی۔ پـ ولتبً فولتبً 

 ي ثوؿڈ کے کبم هٌؼؿرہ ؽیل ہوں گے:(ملیکي۶)

(i) تؼؿینیملیکيي ثوؿڈ اىتہبؿ کے ًتیزے هیں مبؿی 

اوؿ ػومـی آمبهیوں پـ وٍول ہوًے والی 

ػؿعوامتوں پـ غوؿ کـے گب اوؿ اینی آمبهیوں پـ 

هوفوں اهیؼواؿوں کے ًبم همـؿی کے لیئے ثوؿڈ کو 

 تزویق کـے گب۔

 (ii )کیل هیں مجت ؿیکبؿڈ  ملیکيي ثوؿڈ هوفوں

کی کو اعلٰی ثٌیبػی تٌغواٍ ػیٌے ثوؿڈ کـتے ہوئے 

 مفبؿه کـ مکتب ہے۔

(iii ) ملیکيي ثوؿڈ اعلٰی تعلین یبفتہ ىغٌ کو

یوًیوؿمٹی هیں عہؼے پـ همـؿی کے لئے ىـائظ  اوؿ 

ضواثظ کے هطبثك  ثوؿڈ کو مفبؿه کـ مکتب ہے ، 

 رینب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔

(iv )  ملیکيي ثوؿڈ یوًیوؿمٹی کے توبم عولؼاؿوں کی

الئے گب اوؿ هوفوں  فیـ غوؿ تـلیوں کے توبم کیل

گب اوؿ هوفوں اهیؼواؿں کے اینی  اهیؼواؿ الئے

 تـلیوں کے لئے ًبم ثوؿڈ کو ثھیزے گب۔

(v ) اعتالف ملیکيي ثوؿڈ اوؿ ثوؿڈ کی ؿائے هیں

کب هنئلہ صل ًہ ہوًے پـ، هعبهلہ چبًنلـ کی ؿائے 

 طـف ثھیزب ربئے گب، رل کب فیَلہ صتوی ہوگب۔ 
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ٌگ  کویٹی ہوگی رو ایک فٌبًل اوؿ پالً( ۱۔ )۸

 :هيتول ہوگی هٌؼؿرہ ؽیل پـ

(i) ؛وائل چبًنلـ،  رو چیئـهیي ہوگب 

(ii) ؛افـاػکے ًبهقػ کئے گئے ػو ٹـمٹ 

(iii)  ؛فـػثوؿڈ کی طـف مے ًبهقػ کیب گیب ایک 

(iv)  افـاػ تیي فٌبًل اوؿ پالًٌگ کے هیؼاى هیں هبہـ

 ؛چبًنلـ کی طـف مے ًبهقػ کئے ربئیں گے

(v)  ایک ڈیي چبًنلـ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی

 اوؿ؛ مفبؿه پـ ًبهقػ کیب ربئے گب

(vi)  رو اك کے میکـیٹـی کے طوؿ ڈائـیکٹـ فٌبًل

 پـ کبم کـے گب۔

فٌبًل اوؿ پالًٌگ کویٹی کے ارالك کب کوؿم  ( ۲)

 ؛هیوجـف پـ هيتول ہوگبچبؿ 

ٌگ کویٹی کے کبم هٌؼؿرہ ؽیل ہوں فٌبًل اوؿ پالً ( ۳)

 :گے

(i) مبالًہ اکبئوًٹ امٹیٹوٌٹ پـ غوؿ کـًب اوؿ مبالًہ

اوؿ ًظـحبًی کئے گئے ثزٹ پـ غوؿ کـًب اوؿ ثوؿڈ 

 ؛اك ملنلے هیں ٍالس هيوؿٍ ػیٌب

(ii) کب ملنلہ واؿ ربئقٍ صیخیت هبلی  ییوًیوؿمٹی ک

 ؛لیٌب

(iii) ًوینٹوٌٹ  ثوؿڈ کی پالًٌگ ڈیولپوٌٹ ، فٌبًل ا

مے هتعلمہ توبم هعبهالت ًٹل و  اوؿ یوًیوؿمٹی کے اکب

 ؛پـ ٍالس هيوؿٍ ػیٌب

(iv)  کن هؼت اوؿ فیبػٍ هؼت والے تـلیبتی هٌَوثے

 ؛تیبؿ کـًب

(v) اوؿ ؛ڈیولپوٌٹ هٌَوثے تیبؿ کـًب ؿینوؿك 

(vi)  اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب، رو لبًوى هیں

 ثیبى کئے گئے ہوں۔

کویٹی ہوگی رو هٌؼؿرہ  الضبق ػیٌے والیایک ( ۱۔ )۹

 :ؽیل پـ هيتول ہوگی

(i)؛وائل چبًنلـ، رو چیئـهیي ہوگب 

(ii)  ثوؿڈ کب ایک هیوجـ رو ثوؿڈ کی طـف مے ًبهقػ

 ؛کیب ربئے گب
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(iii)   ًنل کی طـف مے ػو پـوفینـ اکیڈهک کبو

 ؛ًبهقػ کئے ربئیں گے

ایکل ٓافیيو هیوجـف کے موا کویٹی کے هیوجـف ( ۲)

 ؛ػو مبل ہوگی کی ٓافل کی هؼت

کـے گی، رو تیي ایفیليي کویٹی هبہـیي همـؿ  ( ۳)

 ۔مے فیبػٍ ًہ ہوں گے

پڑتبل  کب کوؿم  چًایفیليي کویٹی کے ارالك یب رب ( ۴)

 ۔تیي هیوجـ ہوں گے

یوًیوؿمٹی کب ایک عولؼاؿ وائل چبًنلـ کی طـف  ( ۵)

 مے کویٹی کب مکـیٹـی همـؿ کیب ربئے گب۔

 هٌؼؿرہ ؽیل پـ هيتول ہوگی:ي کویٹی ۔ ڈمپل۱۱

(i) وائل چبًنلـ یب اك کب ًبهقػ کیب گیب؛ 

(ii)  ًنل کی طـف ػو پـوفینـف اکیڈهک کبو 

 مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛

(iii)  ًڈیيي کی طـف مے ًبهقػ ایک هیوجـ فبو 

 کیب ربئے گب؛ اوؿ

(iv)  ىبگـػوں کے هعبهالت کب ایک امتبػ

یبآفینـ اًچبؿد کنی ثھی ًبم مے ہو رو 

کے طوؿ پـ کبم کـے هیوجـ میکـیٹـی 

 گب۔

ي کویٹی کے عالوٍ ڈمپل (ایکل آفیيو هیوجـاى کے۲)

 هیوجـاى کے آفیل کی هؼت ػو مبل ہوگی؛

 ي کویٹی کی هیٹٌگ کب کوؿم تیي هیوجـ ہوگب۔(ڈمپل۳)

 ي کویٹی کے کبم هٌؼؿرہ ؽیل ہوں گے:(ڈمپل۴)

(i)ًنل کو یوًیوؿمٹی کے ىبگـػوں کے اکیڈهک کب و 

اوؿ ثؼاعاللی کے کینوں مے  ، ًظن و ضجظچبل چلي

 ًوٹٌے کے لیئے ضواثظ تزویق کـًب؛ اوؿ

(ii)  اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب رو اك کو لواًیي

 اوؿ ضواثظ کے تضت موًپے گئے ہوں۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
 


