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ایکٹ خظ کی توعظ عے هیڈیکل یوًیوسعٹی لبئن کی 

خبئے گی، خظ کو ثمبئی هیڈیکل یوًیوسعٹی کشاچی 

 کہب خبئے گب ۔

کشاچی هیں هیڈیکل یوًیوسعٹی لبئن کشًب  خیغب کہ 

ہے، خظ کو ثمبئی هیڈیکل یوًیوسعٹی کشاچی  همقود

 ؛ کہب خبئیگب اوس اط عے هتؼلمہ هؼبهالت کے لئے

 اط کو اط طشذ ػول هیں الیب خبئے گب:

 

 -Iببة 
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 ابتدا

اط ایکٹ کو ثمبئی هیڈیکل یوًیوسعٹی  ( 1)  .1

 کہب  خبئیگب۔ 1996ایکٹ، 

 ( یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 

هضبهیي اوس هفہوم . اط ایکٹ هیں خت تک کچھ 2

 کے هتضبد ًہ ہو:

(i)”یوًیوسعٹی کی  عے هشاد  “اکیڈهک  کبئوًغل

 ؛ًغل واکیڈهک کبئ

(ii)”هیں هٌذسخہ ریل  16عے هشاد دفؼہ “ اتھبسٹی

 ؛اتھبسٹیض یب یوًیوسعٹی هیں عے ایک

(iii)”عے هشاد یوًیوسعٹی کب ثوسڈ آف  “ ثوسڈ

 ؛ گوسًشط

(iv)”؛یوًیوسعٹی  کب چبًغلش عے هشاد   “چبًغلش 

(v) ”عے هشاد ٹیچٌگ  ڈپبسٹوٌٹ  کب “چیئشهیي

 ؛چیئشهیي

(vi) ”ح خظ هیں ہیلتھ عبئٌظ  عے هشاد ایغی کبل “کبلح

دیٌب  یب تشثیت دیٌے کب  تؼلین هتؼلك  اوس هتؼلمہ خذهبت

 ؛ؽبهل ہو  اًتظبم  ہو  اوس خظ هیں ایک اداسا

(vii) ”؛عے هشاد فیکلٹی کب ہیڈ “ڈیي 

(viii)”؛عے هشاد اداسے کب ہیڈ“ڈائشیکٹش 

(ix) ”؛یوًی وسعٹی کی فیکلٹیعے “فیکلٹی 

(x)”؛عے هشاد ثمبئی فبئوًڈیؾي، کشاچی “فبئوًڈیؾي 

(xi) ”؛عے هشاد عٌذھ زکوهت“زکوهت 

(xii) ”د وٍ اداسٍ  خظ کو یوًیوسعٹی ے هشاع“ ٍاداس

 ؛ہو اوس اًتظبم کیب خبئے تستًے 

(xiii) ”هیں ثیبى کئے   6فؼہ عے هشاد د “سػولذا

 ؛ کےػولذاسوں هیں عے کوئی ثھییوًیوسعٹی 

(xiv) ”عے هشاد لبًوى، ضواثظ اوس “ثیبى  کئے گئے

 ؛لواػذ  هیں ثیبى کئے گئے

(xv) ”عے هشاد  ایک سٹبئشڈ  “پشوفیغش اهیشیٹظ

پشوفیغش خو یوًیوسعٹی هیں اػضاصی طوس پش  کبم کش 

 ؛سہے ہو 

commencement 

 تؼشیف

Definitions 
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(xvi) ” عے هشاد  اط “لبًوى،  ضواثظ اوس لواػذ

ثٌبئے گئے لبًوى، ضواثظ اوس  تشتیت واس ایکٹ تست

   لواػذ۔

(xvii) ”هطلت کل ولتی اعتبد خیغب کہ پشوفیغش  “اعتبد

، ایغوعیئیٹ پشوفیغش، اعغٹٌٹ پشوفیغش اوس لیکچشس 

واضر  یغے دوعشے لوگ خو اعتبد  کی زیثیت اوس ا

 ؛ کی گئی ہو

(xviii) ”یوًیوسعٹی کے عے هشاد “ٹیچٌگ ڈپبسٹوٌٹ

طشف  عے لبئن کی گئی اوس عٌجھبلٌے یب تقذیك ؽذٍ 

 ؛ تذسیغی ؽؼجہ

(xix) ”عے هشاد ثمبئی هیڈیکل  “یوًیوسعٹی

 اوس؛یوًیوسعٹی، کشاچی

(xx)”عے هشاد یوًیوسعٹی کب وائیظ  “وائیظ چبًغلش

 چبًغلش

 -IIببة 

 ورسٹی یونی

ثمبئی  ےخبئے گی، خغایک یوًیوسعٹی لبئن کی ( 1.)3

،  خو عشپشعت  چبًغلش کہب خبئیگب هیڈیکل یوًیوسعٹی

، اساکیي،  چیئشهیي اوس ثوسڈ کے ، ڈیيچبًغلش ، وائیظ

ایغے دوعشے اوس  اسکبىاکیڈهک کبئوًغل  کے

 ۔ہوثیبى کیب گیب  خیغب کہػولذاسوں پش هؾتول ہوگی 

یوًیوسعٹی ثمبئی  یوًیوسعٹی کے ًبم عے ایک  ( 2)

خظ کو اط هیں ؽبهل  کغی  ثبڈی کبسپوسیٹ  ہوگی، 

خبئیذاد  کو زبفل کشًے یب ًیکبل کشًے  کے 

اختیبسات کے عبتھ زمیمی وساثت اوس ػبم هھش ہوگی، 

خو ثیبى کئے گئے ًبم عے کیظ کش عکے گی اوس اط 

 پش کیظ ہو عکتب ہے۔

یوًیوسعٹی پبکغتبى کے توبم افشاد کے لئے کھلی  .4

خٌظ یب هزہت، ًغل، طجمے ہوگی اى کب تؼلك کغی ثھی 

، سًگ یب ڈوهیغبئل عے ہو۔ خو یوًیوسعٹی کی طشف 

کے اہل ہوں اوس ایغے کغی  عے پڑھبئے خبًے والے

ثھی ؽخـ کو فمظ خٌظ، هزہت، طجمے، ًغل، سًگ یب 

 کیب خبئے گب۔ ڈوهیغبئل کی ثٌیبد پش اًکبس ًہیں

 

یوًیوسعٹی کے لیبم 

 اوس ھیئیت

Establishment 

and 

incorporation of 

the University 

 

 

 

 

یوًیوسعٹی عت کے 

 ہوگی لئے

University open 

to all 

 

 

 

 

 

یوًیوسعٹی کے 

 اختیبس اوس کبم

Powers and 

functions of the 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

داخلہ کے لئے اہل  کے طلجہ ثؾشطیکہ ثیشوى هلک” 

ہوًگے اگش وٍ داخلہ کے لئے تؼلیوی  لبثلیت سکھتے 

فیقذ عے  30ایغی داخلہ ٹوٹل داخلہ کے  لیکيہوں 

 “صیبدٍ ًہ ہوًی چبہیئے۔

اوس اط کو   . یوًیوسعٹی خودهختیبس ثبڈی ہوگی5

 اختیبسات زبفل ہوًگے:

(i)  ٹیکٌبالخی کی تؼلین  هہیب کشًب اوس هؼلوهبت اوس

تذسیظ و تشثیت تسمیك اوس ہیلتھ عبئٌغض اوس اط عے 

 ؛هتؼلمہ ػلوم اوس تسمیمی تدشثبت کے لئے گٌدبئؼ ثٌبًب

(ii)  ؽبگشدوں کو داخلہ دیٌب اوس اهتسبى لیٌب  اوس اى کو

ڈگشیض ،  ڈپلوهبص عشٹیفکیٹظ  اوس دوعشے  تؼلیوی  

 کئی گئی ؽشائظ کے هطبثكاػضاص دیٌب خي کو ثیبى 

 ؛پبط کیب گیب ہو اهتسبى

(iii) یب دوعشے اداسوں کے عبتھ  خود کو السبق کشًب 

خوڑًب اوس تؼلین  کی ثہتشی  کے لئے اپٌے کبم اوس رهہ 

داسیبں ادا کشًے کے لئے فیکلٹیض  اوس ٹیچٌگ  

 ؛ڈپبسٹوٌٹظ لبئن کشًب

(iv)   ثیبى کئے گئے طشیمہ کبس کے هطبثك هٌظوس

 ؛کئے گئے  افشاد کو اػضاصی ڈگشیبں یب اػضاص دیٌب

(v)   پڑھبئی کے کوسعض هتؼیي کشًب اوس تسمیك کشًب

 ؛خیغب کہ طے کیب گیب ہو

(vi) ؼلین، پشوفیؾٌل تشثیت اوس تسمیك هیں هذد کشًب ت

 ؛اوس دوعشی  عہولیبت هہب کشًب

(vii)  السبق ختنکبلیدض  اوس اداسوں کب السبق  کشًب یب 

 کو هٌتخت خودکی خبًچ لیٌب یب  کشًب اوس ایغے اداسوں

اوس اى  اداسوں عے خوڑًب  تؼلیوی  تشثیتی اوس تسمیمی

کو اى کے ًبم اوس رهہ داسیبں ًجھبًے کے لئے خذهبت 

کشًے اوس صیبدٍ عے صیبدٍ اثشات  اوس عہولیبت فشاہن 

والی تؼلیوی  تشثیتی اوس تسمیمی پشوگشاهض  کو یمیٌی  

کے لئے پڑھبئی کے طشیمے زکوت ػولی تیبس  ثٌبًے 

 ؛کشًب

(viii) بئیذاد زبفل کشًب اوس عٌجھبلٌب ، یوًیوعٹی کو خ

ٹشعٹ، تسبئف، ػطیبت،  کئی گئی گشاًٹظ ، وفیتیں
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ض کو عٌجھبلٌب  اوس اى اًڈوهٌٹظ اوس دوعشی کٌٹشیجیوؽٌ

کشًب خیغب هٌبعت اعتؼوبل کو ایغے  طشیمے عے 

 ؛عودھے

(ix)  ،هؼبہذوں، ٹھیکوں اوس اًتظبهبت هیں زکوهت

تٌظیووں، اداسوں، ثبڈیض اوس افشاد عے اى کے کبم اوس 

 ؛رهہ داسیبں پوسی  کشًے کے لئے ؽبهل ہوًب

(x) وس ایغی  فیظ اوس دوعشی  چبسخض طلت کشًب  ا

 ؛زبفل کشًب  خیغب وٍ طے کشے

(xi)  هختلف ثبڈیض  اوس کویٹیض پش سکي همشس کشًب

خیغے ثوسڈ طے کشے تشثیتی اوس تذسیغی عشگشهیوں 

کے علغلے هیں اوس یوًیوسعٹی اوس اداسوں هیں 

 ؛دیٌب ؽبگشدوں کو داخلہ 

(xii) ػولذاسوں اوس ػولے کے عبتزٍ اوس اًتظبهی ا

اساکیي کی همشسی کے لئے ؽشائظ اوس ضواثظ، 

اختیبسات  اوس رهہ داسیبں هتؼیي کشًب، ایغے ػولذاسوں 

اوس ػولے کے فشائض ثیبى کشًب اوس اط علغلے هیں 

کبسکشدگی  اوس اًتظبهی هؼبهالت کے علغلے هیں 

 ؛عہولیبت  هہیب کشًب

(xiii) میمی اداسے اوس فیکلٹیض، ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹظ، تس

دوعشے تشثیتی هشاکض لبئن کشًے اوس تؼلیوی ، فٌی 

تشثیت تسمیك کے هتؼلك دوعشی عہولیبت هہیب کشًب اوس 

 ؛تؼبوى کشًب

(xiv)  دوعشی یوًیوسعٹیض اوس پجلک اتھبسٹیض عےا

کے لئے تؼبوى کشًب  یغے هؼبهالت اوس ایغے همبفذ 

 ؛خیغب وٍ طے کشے 

(xv) اوس دوعشی آعبهیبں  ظ، لیکچشؽپظپشوفیغشؽپ

پیذا کشًے اوس افشاد همشس کشًب، خیغب کہ ثیبى  کیب گیب 

 ؛ہو

(xvi)  پشوفیؾٌل سیغشچ، اًتظبهی ػہذے اوس ایغی

دوعشی ٓاعبهیبں پیذا کشًے خو یوًیوسعٹی کے همبفذ 

 ؛زبفل کشًے کے لئے ضشوسی ہو

(xvii) ایگضیجضؽٌض ثشعشص، ، اعکبلشؽپظظفیلوؽپ ،

 ؛دیٌب، خیغب کہ ؽشائظ هیں ثیبى گیب ہوهیڈلض اوس اًؼبم 
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(xviii)  یوًیوسعٹی کے ؽبگشدوں کی سہبئؼ پش

 ؛ضواثظ سکھٌب

(xix)  سہبئؼ کے ہبلض ثٌبًب اوس عٌجھبلٌب اوس ہبعٹلض اوس

 ؛الخٌگغض کو هٌظوس کشًب اوس الئغٌظ خبسی کشًب

(xx)  ًظن و ضجظ پش کے یوًیوسعٹی کے ؽبگشدوں

سکھٌب۔ ؽبگشدوں کی اضبفی ًظشداسی کشًب اوس ضواثظ 

تذسیظ اوس تفشیسی عشگشهیوں کی زوفلہ افضائی اوس 

ػبم ثھالئی کی ہوت افضائی کے لئے  اى کی فست اوس

 ؛اًتظبم  کشًب

(xxi)  کبهوں کی پشًٹٌگ اوس تسمیك اوس دوعشے

اؽبػت کشًے کی عہولیبت فشاہن کشًب اوس ایغے توبم 

زبفل  همبفذالذام لیٌب اوس کشًب خو یوًیوسعٹی کے 

 ؛کشًے کے لئے ضشوسی ہوں

(xxii) ؛ ایغی تسمیك کشًب خیغب کہ طے کیب گیب ہو اوس

 ۽

(xxiii)  ایغے توبم الذام لیٌب اوس کشًب خو کہ اط کے

 همبفذ زبفل کشًے کے لئے هطلوة ہوں۔

 -IIIببة 

 :هٌذسخہ ریل یوًیوسعٹی کے ػولذاس ہوًگے.6

(i)  چبًغلش 

(ii)  وائیظ چبًغلش 

(iii)  ڈیي 

(iv) ڈائشیکٹشص 

(v)  چیئشهیي 

(vi)   یوًیوسعٹی کی طشف عے ًبهضد کیب گیب پشًغپل 

(vii) سخغٹشاس 

(viii)   ڈائشیکٹش پالًٌگ ایٌڈ ڈیولپوٌٹ 

(ix)  ڈائشیکٹش ٓاف فٌبًظ 

(x)  الئجشیشیي 

(xi)  ًبظن اهتسبًبت 

(xii) سیزیڈًٹ آڈیٹش اوس 

(xiii)  عٹی ایغے دوعشے افشاد خي کے یوًیوس

 ػولذاس ہوًے  کے ثبسے هیں ثیبى کی گیب ہو
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 کب عشپشعت ہوگب۔ عٌذھ کب گوسًش یوًیوسعٹی .8

فبئوًڈیؾي کب چیئشهیي یوًیوسعٹی کب چبًغلش ( 1.)8

 ہوگب۔

عشپشعت  خت هوخود ہو، یوًیوسعٹی کے  (2)

 کبًووکیؾٌض کی فذاست کشے گب۔

ہش اػضاصی ڈگشی دیٌے کے لئے چبًغلش عے  ( 3)

 تقذیك کشاًب ہوگی۔

اگش چبًغلش هطوئي  ہے تو کغی اتھبسٹی  کی  ( 4)

اط ایکٹ کی  کبسوائیبں یب کغی ػولذاس کے ازکبهبت

گٌدبئؾوں، لواًیي، ضواثظ یب لواػذ کے هطبثك  ًہیں 

ہیں تو  وٍ ایغی اتھبسٹی یب ػولذاس کو عجت خبًٌے کے 

کش عکتب ہے کہ کیوں ًہیں ایغی کبسوائیبں  لئے طلت 

زکن کے رسیؼے کیب خبئے، ایغی کبسوائی  یکو تسشیش

 یب ازکبهبت کو ختن کیب ہے۔

چبًغلش کغی ؽخـ کو کغی اتھبسٹی کی  سکٌیت   ( 5)

 :عے ہٹب  عکتب ہے، اگش ایغب ؽخـ 

(i)   یب ؛رہٌی تواصى کھو ثیٹھتب ہے 

(ii)  طوس پش کبم کشًے ایغی اتھبسٹی  کے هیوجش کے

 یب؛ عے ًباہل ہو خبتب ہے

(iii)  کغی  ػذالت کی طشف عے اخاللی گغتبخی کے

 خشم هیں عضا عٌبئی خب چکی ہو۔

غیش هوخودگی کی فوست هیں یب کغی  کیچبًغلش ( 6)

اوس عجت کے ثبػث وائظ چبًغلش اعکی خگہ پش کبم  

 کشے گب۔

چبًغلش یوًیوسعٹی عے هتؼلمہ هؼبهالت کی ( 1.)9

 خبًچ کش اعکتب ہے۔

اوس ایغب ؽخـ یب ؽخقیبت همشس کش عکتب ہے، خیغب 

 کہ همبفذ زبفل کشًے کے لئے هٌبعت عودھے۔

( کے تست سپوسٹ هلٌے 1( چبًغلش، ریلی دفؼہ )2)

کے ثؼذ ایغی ہذایبت خبسی کش عکتب ہے خیغب وٍ 

هٌبعت عودھے اوس وائظ چبًغلش ایغی ہذایبت پش ػول 

 کشے گب۔

 ثشط  4چبًغلش، چبًغلش کی طشف عے  ( وائظ1. )10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخغٹشاس

Registrar 

 

 

 

 ڈائشیکٹش ٓاف فٌبًظ

Director of 

Finance 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

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۔

( کغی ثھی ولت خت وائظ چبًغلش کب ػہذٍ  2)

یب وائظ چبًغلش  غیش زبضش ہوگب یب کغی خبلی ہوگب 

دیٌے  ثیوبسی کے ثبػث اپٌے ٓافظ کے فشائض اًدبم 

عے لبفش ہوگب یب کغی اوس عجت کے  ثبػث چبًغلش 

ًجھبًے کے لئے ایغے  وائظ چبًغلش کی رهہ داسیبں 

 غب  وٍ هٌبعت عودھے۔خیکش عکتب ہے  اًتظبهبت 

اوس  وائظ چبًغلش  یوًیوسعٹی کب اہن تذسیغی( 3)

اًتظبهی ػولذاس ہوگب اوس اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں، 

کی ہذایبت، اوس یوًیوسعٹی کی ہذایبت پش ػول  چبًغلش

اوس یوًیوسعٹی کی پبلیغض  دسٓاهذ کشًے کب رهہ داس ہوگب

 اوس پشوگشاهض پش ػول دسٓاهذ کب رهہ داس ہوگب۔

وائظ چبًغلش، کغی ہٌگبهی فوستسبل هیں، ( 4)

 ے کی ضشوسیفوسی الذام لیٌخو اط کے خیبل هیں 

تب ہے خیغب وٍ ضشوسی عودھے، ایغب لذم اٹھب عک ہو، 

اط الذام کے   خظ کے ثؼذ ختٌب خلذ هوکي ہو عکے، 

اتھبسٹی یب ثبڈی کو سپوسٹ کشے  ثبسے هیں ػولذاس، 

 گب۔

ت هٌذسخہ خقوفی طوس پش خت اعکے اختیبسا ( 5) 

کے ثبال کے هٌسشف ًہیں ہیں تو یہ، وائظ چبًغلش 

 اختیبسات ہوًگے؛

(a)  ایغی ػبسضی ٓاعبهیبں پیذا کشًب اوس ثھشتی کشًب

 ؛خي کی هذت چھ هبٍ عے صیبدٍ ًہ ہو

(b)  هٌظوس کئے گئے ثدٹ هیں فشاہن کیب گیب توبم خشچ

هٌظوس کشًب اوس خشچ کے وہی هیدش ہیڈص هیں فٌڈص  

 ؛کو سی ایپشو پشئیٹ کشًب

(c) ایپشوپشیؾي   غیش هتولغ ٓائٹن کے لئے سلن کی سی

خبسی کشًب خو پچبط ہضاس عے صیبدٍ ًہ ہو، خغے 

ثدٹ  هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو اوس اط کے هتؼلك 

 ؛کشے گب ٓاًیووالے اخالط هیں سپوسٹ  کےثوسڈ
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(d)  هتؼلمہ اتھبسٹی عے ًبهوں کے پیٌلض  هلٌے کے ثؼذ

یوًیوسعٹی کے توبم اهتسبًبت  کے لئے پیپشعیٹشص اوس 

 ؛هوتسي همشس کشًب

(e)   پیپشص، هبسکظ، اوس ًتبئح کی عیکوسٹی  کے لئے

 ؛ایغے اًتظبم کشًب  خیغب ضشوسی ہو

(f)   یوًیوسعٹی کے اعبتزٍ، ػولذاسوں اوس دوعشے

پڑھبئی، تسمیك، اهتسبًبت اوس اًتظبهبت  هالصهیي کو 

کے  اوس یوًیوسعٹی کے ایغے دوعشے هؼبهالت

علغلے هیں ایغے کبم کشاًے کی ہذایبت کشًب ، خیغب 

 ؛وٍ ضشوسی عودھے

(g)   یب هالصهیي کو  یوًیوسعٹی  کے کغی ػولذاس

اط ایکٹ کے تست  اپٌے اختیبسات  هیں عے کچھ 

 ؛هٌتمل  کشًب،  اى ؽشائظ کے هطبثك ، اگش کوئی ہوں

(h)  ایغی کیٹگشیض کے لئے هالصم همشس کشًب، خي کے

هٌتمل کئے   هیں ثوسڈ کی طشف عے اختیبساتعلغلے 

 ؛گئے ہوں

(i)  ایغے دوعشے اختیبسات اوس کبم کشًب اوس عشاًدبم

 دیٌب ، خیغب کہ ثیبى کیب  گیب ہو۔

یوًیوسعٹی کب کل ولتی ػولذاس   سخغٹشاس ( 1). 11

ہوگب اوس ثوسڈ کی طشف عے ایغی ؽشائظ  اوس 

ضواثظ کے هطبثك همشس کیب خبئے گب خیغب کہ ثوسڈ 

 طے کشے۔

سخغٹشاس  یوًی وسعٹی  کی ػبم هھش اوس تؼلیوی  ( 2)

سیکبسڈص کو عٌجھبلے گب اوس دوعشے توبم کبم عشاًدبم 

  ؛دے گب خو ثیبى کئے گئے ہوں

ڈائشیکٹش آف فٌبًظ یوًیوسعٹی کب کل ولتی ( 1). 12

کی طشف عے ثوسڈ  کی  ػولذاس ہوگب اوس چبًغلش 

عفبسػ پش همشس کیب خبئے گب۔ اى ؽشائظ اوس ضواثظ 

 خیغب کہ ثوسڈ طے کشے۔ کے هطبثك

 :ڈائشیکٹش فٌبًظ (2)

(a)   اوس اًوعٹوٌٹ   یو ًیوسعٹی کی خبئیذاد، هبلیبت

 ؛کے هتؼلك اًتظبم کشے گب

(b)   یوًیوسعٹی کی عبالًہ اوس ًظشثبًی کئے گئے
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تیبس کشے گب اوس اى کو فٌبًظ  اکبئوًٹظثدٹ کے 

 ؛کویٹی اوس ثوسڈ  کے عبهٌے پیؼ  کشے گب

(c)  اط ثبت کی یمیي دہبًی کشوائے گب کہ یوًیوسعٹی

کے فٌڈص اى ہی همبفذ  کے لئے خشچ کئے خبس سہے 

 ؛ہےہیں خي همبفذ کے لئے اًہیں هہیب  کیب گیب 

(d)  ایغی دوعشی رهہ داسیبں عشاًدبم دے گب خیغب کہ

 ہو؛ ثیبى کی گئی 

ًبظن اهتسبًبت یوًیوسعٹی کب کل ولتی ػولذاس ہوگب . 13

اوس اهتسبًبت عے هتؼلمہ توبم هؼبهالت کے لئے رهہ 

داس ہوگب اوس اى رهہ داسیوں کو عشاًدبم دے گب خو 

 ثیبى کی گئی ہو۔

یوًیوسعٹی کب کل ولتی ػولذاس سیضیڈیٹ ٓافیغش . 14

ہوگب  اوس یوًیوسعٹی کے فٌڈ هیں عے توبم ادائیگیوں 

 ۔ کب رهہ داس ہوگب کے پشی آڈٹ

 

یوًیوسعٹی کب کل  هٌقوثہ ثٌذی اوس تشلیڈائشیکٹش. 15

ولتی ػولذاس ہوگب اوس یوًیوسعٹی کی هٌقوثہ ثٌذی 

 اوس  تشلی کب رهہ داس ہوگب؛

 -IVببة 

 اتھبرٹیزیونیورسٹی کی 

 :یوًیوسعٹی کی اتھبسٹیض . 16

(i)  ؛ثوسڈ ٓاف گوسًش 

(ii)  ؛اکیڈهک کبئوًغل 

(iii)  ؛ثوسڈ ٓاف فیکلٹیض 

(iv)  ؛اػلٰی تؼلین اوس تسمیمی ثوسڈ 

(v)  ؛ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض 

(vi)  ؛علیکؾي ثوسڈ 

(vii) ؛فٌبًظ ایٌڈ پالًٌگ کویٹی 

(viii)   ؛ایفئلیؾي کویٹی 

(ix)  ؛ڈعپلي کویٹی 

(x)  ؛وسکظ کویٹی 

(xi)  ؛اعپوسٹظ کٌٹشول ثوسڈ 

(xii)  ایغی دوعشی اتھبسٹیض ، خیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو؛ 
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ت هؼبهال ػبم ًظشداسی اوس یوًیوسعٹی کے ( 1.)17

پش ضواثظ اوس اط کی پبلیغض ثٌبًے  کب اختیبس ثوسڈ 

 ؛کے پبط ہوگب، خو هٌذسخہ ریل پش هؾتول ہوگب

(a)  ؛وائظ چبًغلش 

(b) ف خغٹظ یب اط کی طشف عٌذھ ہبئی کوسٹ کب چی

 ؛عے ًبهضد کیب گیب ہبئی کوسٹ کب خح

(c)  ؛ثشائے تؼلین  زکوهت عٌذھ کب عیکشیٹشی 

(d)  ؛ثشائے فست زکوهت عٌذھ کب عیکشیٹشی 

(e)   چبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش عے

 ؛هؾبوست کے ثؼذ ًبهضد کیب گیب ایک ڈیي

(f)   چیئشهیي، یوًیوسعٹی گشاًٹظ کویؾي،  اى کی

 ؛کل ولتی هیوجش بطشف عے ًبهضد کیب گیب کویؾي  ک

(g)   عفبسػ چبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش کی

 ؛ًبهوس افشاد 2پش  ًبهضد کئے گئے 

(h)   چبًغلش کی طشف عے فبئوًڈیؾي کی عفبسػ پش

 ؛ چبس ثہتشیي هیشٹ سکھٌے والے افشاد

(i) ًپش  طشف عے فبئوًڈیؾي کی عفبسػغلش کی چب

 ؛ایک ًبهضد کیب گیب هیوجش

(j)  سخغٹشاس 

ًبهضد کئے گئے هیوجش تیي عبلوں کی هذت کے ( 2)

لئے ػہذٍ سکھے گب اوس اط کی هذت پوسی ہوًے پش 

 گی کے لئے اہل ہوگب۔دوثبسٍ ًبهضد

خبلی ہوخبئے گب  ًبهضد کئے گئے هیوجش کب ػہذٍ( 3)

اگش وٍ اعتؼیفٰی دیتب ہے یب ثٌب عجت یب چھٹی کی 

یي اخالعوں ت هغلغلدسخواعت کے عواء ثوسڈ کے 

هیں غیش زبضش سہتب ہے یب اط کی ًبهضدگی، ًبهضد 

 کشًے والی اتھبسٹی کی طشف عے تجذیل کی خبتی ہے۔

( هیوجش کی ػبسضی ٓاعبهی اتھبسٹی کی طشف عے 4)

کی طشف عے پش کی خبئے  ًبهضد کئے گئے ؽخـ

گی، خو هیوجش ًبهضد کیب گیب ہے اط کی ٓاعبهی پش کی 

 خبئے گی۔

کے چیئشهیي اوس سخغٹشاس  وائظ چبًغلش ثوسڈ ( 5)

 ثطوس  عکشیٹشی  کبم کشے گب۔
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ثوسڈ کب کوئی الذام  یب کبسوائی ثوسڈ هیں آعبهی یب ( 6)

ثوسڈ کی تؾکیل هیں کغی ًمـ کی فوست هیں غیش  

 ًہیں ہوگب۔هوثش 

ثوسڈ یوًیوسعٹی  کی ایگضیکٹو ثبڈی ہوگب اوس  (1. )18

ایکٹ کی گٌدبئؼ  کے هطبثك، یوًیوسعٹی کی 

خبئیذادوں کے اًتظبم عویت توبم هؼبهالت کی ػبم 

 ًظشداصی کشے گب۔

 کی ریلی دفؼہ؛ 12( خبؿ طوس اوس دفؼہ 2)

( کی گٌدبئؼ کی ػبم زیثیت  عے تضبد کے 1)

ریل اختیبسات اوس کبم  عشاًدبم دے عوا  ثوسڈ هٌذسخہ 

 گب؛

(a)  یوًیوسعٹی کی خبئیذاد، فٌڈص، اثبثوں اوس

 ؛وعبئل کو سکھٌب، ضواثظ سکھٌب اوس لجول کشًب

(b)  کیطشف عے هٌمولہ اوس غیش یوًیوسعٹی

هٌمولہ خبئیذاد کی هٌتملی اوس هٌتمل کی گئی لجول 

 کشًب؛

(c) ح یب اداسے کب السبق کشًب یب ػلیسذٍ کبل

 کشًب؛

(d)  اوس پالًٌگ کویٹی کے هؾوسے فٌبًظ

عے هبلیبتی ثدٹ اوس ًظشثبًی کئے گئے ثدٹ 

ی دیٌب اوس کھبتوں  پش غوس کشًب اوس هٌظوس

سہٌوبئی کشًب یب هبلی هؼبهالت عے هتؼلمہ سولشص 

 هیں سہٌوبئی کشًب؛ٓاف  ثضًظ 

(e)  یوًیوسعٹی  کی طشف  عے ٹھیکے

سد  تجذیل کشًب یب  ًب، واهٌظوس کشًب، هکول کش

 کشًب؛

(f)ًیوسعٹی کے همبفذ زبفل کشًے کے لئے یو

 اوس هٌظوسی دیٌب۔اعکویں ؽشوع کشًب 

(g) کو ثہتش طشیمے طے کشًب، اوس لجضے

 کشًب اوس یوًیوسعٹی کی ػبم هہش اعتؼوبل کشًب۔

(h) اوس  آعبهیپشوفیؾٌل  سیغشچ، ایڈهٌغٹشیٹو

پیذا کشًب، خو یوًیوسعٹی ٓاعبهیبں ایغی دوعشی 

کے همبفذ زبفل کشًے کے لئے هطلوة ہوں، 

اکیڈهک کبئوًغل کے 

 اختیبس اوس فشائض

Powers and 

duties of the 

Academic 

Council 
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 کو هلتوی کشًب یب ختن کشًب۔ ٓاعبهیوں ایغی 

(i)  علیکؾي ثوسڈ کی عفبسؽبت پش اعتبد هسمك اوس

 ػولذاس همشس کشًب۔

(j)  ثیبى کی گئی ؽشائظ کے هطبثك تؼلین کے هیذاى

 هیں اػضاصی ڈگشیبں دیٌب؛

(k) دفبع کے و هتبثش کچ اوس ًثیبى کی گئی خب

کے ثؼذ یوًیوسعٹی هالصهیي کو  هولؼہ دیٌے

هؼطل  کشًب، عضا دیٌب یب ًوکشی هیں عے 

ثشطشف کشًب، خي کو همشس کشًے کے اختیبسات 

 اى کو زبفل ہیں؛

(l) چبًغلش، کو لبًوى تدویض کشًب؛ 

(m)  هخقوؿ ثبڈیض کی عفبسؽوں پش ضواثظ

 اوس لواػذ هٌظوس کشًب اوس؛

(n)  هؼبهالت یوًیوسعٹی عے هتؼلمہ دوعشے

طے کشًب، چالًب اوس اًتظبم کشًب اوس اط کے  کو

ٓاخش هیں توبم ضشوسی اختیبسات اعتؼوبل کشًب 

خو خبؿ  طوس پش اط ایکٹ کے لبًوى، ضواثظ 

 یب لواػذ هیں ثیبى ًہیں کئے گئے۔

(o)  کغی اتھبسٹی  اپٌے  کوئی ثھی اختیبسات

کے زوالے  یب ػولذاسوں یب کویٹی یب ریلی کویٹی

 کشًب؛

(p) دوعشے کبم کشًب خو لبًوى کے  ایغے

 هطبثك اعے عوًپے گئے ہوں۔

( ثوسڈ  عبل هیں کن اص کن دو هشتجہ اخالط 1.  )19

ثالئے گب۔اى تبسیخوں پش خو وائظ چبًغلش کی طشف 

      عے طے کی خبئیں گی؛

ثؾشطیکہ ایک خبؿ اخالط کغی ثھی ولت چبًغلش 

هیوجشص  کی ہذایت پش ثالیب خب عکتب  ہے یب ثوسڈ کے 

ک دسخواعت پش خي کی تؼذاد  چھ عے کن ًہ ہوں۔ 

 ی ًوػیت کے ہوں۔هؼبهالت ضشوس اوس

دط  دى عے کن  ( خبؿ اخالط کے لئے 2)

دى ًوٹظ ثوسڈ کے هیوجشص کو ًہیں دیئے  خبئیں 

اى  گے۔ اوس اخالط کی ایدٌڈا هسذود کی خبئے گی۔

لواًیي، ضواثظ اوس 

 لواػذ 

Statutes, 

Regulations and 

Rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضواثظ

Regulations 
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هؼبهالت کے لئے لئے خظ کے کئے خبؿ اخالط 

 ے۔ثالیب گیب ہ

( ثوسڈ کے اخالط کے لئے کوسم توبم 3)

هیوجشص کے ایک تہبئی کے ثشاثش ہوگب، خظ کی 

 ًغجت ثشاثش ؽوبسی  کی خبئے گی؛

( ثوسڈ کے فیقلے هوخود هیوجشص کی 4)

اکثشیت کی ثٌیبد پش اوس ووٹٌگ  کے رسیؼے کئے 

خبئیں گے اوس اگش هیوجش ایک  ختٌے تمغین ہو 

کو ایک کبعٹٌگ   خبتے ہیں تو ثوسڈ کے چیئشهیي 

 ووٹ زبفل ہوگب، خو وٍ اعتؼوبل کشے گب؛

 ( اکیڈهک  کبئوًغل هؾتول ہوگی؛1. )20

(a) وائظ چبًغلش خو چیئشهیي ہوگب؛ 

(b) ڈیي 

(c) ڈائشیکٹشص 

(d) ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹظ  کے چیئشهیي؛ 

(e)  پشوفیغشص اهیشٹظ عویت یوًیوسعٹی کے

 پشوفیغشص۔

(f) السبق دیئے گئے کبلیدض کے پشًغپلض 

(g)  عیکشیٹشی ہوگب؛سخغٹشاس خو 

(h) الئجشیشیي 

(i)  ًبظن اهتسبًبت 

(j)  دو ًبهوس  2ثوسڈ کی طشف عے ًبهضد کئے گئے

 ػبلن اوس

(k) ًبهوس افشاد خو فوثبئی اعیوجلی عٌذھ   دو

 کے طشف عے ًبهضد کئے خبئیں گے۔

( ًبهضد کئے گئے هیوجشص تیي عبل کے ػشفے 2)

تک کے لئے ػہذٍ سکھ عکتے ہیں اوس دوثبسٍ ًبهضد 

 اہل ہوًگے۔ہوًے کے ہئے 

اگش  ( ًبهضد کئے گئے هیوجش کب ػہذٍ خبلی ہوگب3)

تیي  هغلغلٰی دیتب ہے یب کبئوًغل کے وٍ اعتؼیف

اخالعوں هیں ثٌب خواص کے یب غیش زبضش ہوًے کی 

غیش زبضش ہوتب ہے یب اط کی چھٹی کے عواء 

ًبهضد کشًے والی اتھبسٹی  کی طشف  ًبهضدگی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌڈ
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 عے چیٌح کی خبتی ہے۔

ل کے اخالط کب کوسم توبم هیوجشص کے ( کبئوًغ4)

ایک تہبئی کے ثشاثش ہوگب، خظ کی ًغجت ثشاثش 

 عودھی خبئے گی۔

( اکیڈهک کبئوًغل یوًی وسعٹی کی اػلی تشیي 1. )21

اکیڈهک ثبڈی ہوگی اوس اط ایکٹ کی گٌدبئؼ  اوس 

لواًیي  کے هطبثك، اعے تذسیظ، تسمیك اوس اهتسبًبت 

 ٌے اوس چالًے اوسهؼیبس  کے هطبثك سکھ کے خبؿ

یوًیوسعٹی کی اکیڈهک الئف کی زوفلہ افضائی اوس 

 ؛هٌظن کشًے کے اختیبسات زبفل ہوًگے

کی  ( خبؿ طوس پش اوس هٌذسخہ ثبال گٌدبئؾوں2)

ػبم زیثیت عے تضبد کے ػالوٍ کبئوًغل کو هٌذسخہ 

 ریل اختیبسات زبفل ہوًگے؛

(a)  ثوسڈ کو اکیڈهک هؼبهالت هیں فالذ

 هؾوسٍ دیٌب؛

(b) هیں  طلجبء کی تذسیظ اوس اهتسبًی کوسعض

 داخالئوں پش ضواثظ سکھٌب۔

(c) ثوسڈ کی  فیکلٹیض، ٹیچٌگ ڈپبسٹوٌٹظ ،

کی تؾکیل اوس  اداوسں اوس ثوسڈ آف اعٹڈیض

 تٌظین کے لئے تدبویض دیٌب۔

(d)  یوًیوسعٹی هیں تذسیظ اوس تسمیك کی

دیٌب  هٌقوثہ ثٌذی اوس تشلی  کے لئے تدبویض 

 ۔اوس اى پش غوس کشًب اوس ثٌبًب 

(e)  ثوسڈ ٓاف فیکلٹیض اوس ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کی

عفبسؽبت پش ضواثظ ثٌبًب خظ هیں تذسیظ کے 

کوسعض اوس یوًیوسعٹی کے توبم اهتسبًبت کے 

 لئے ًقبة ثٌبًب۔

ثوسڈ ٓا ف فیکلٹیض  اوس ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض   اگش ثؾشطیکہ

وفول ًہ ہوئی کی عفبسؽبت ثیبى کی گئی تبسیخ تک 

ثوسڈ کی هٌظوسی عے ٓاًیوالے عبل کے  کبئوًغل  توہو

پیؾگی  لئے تذسیظ کے کوسعض خبسی سکھے گی خو 

 اهتسبًبت کے لئے ثیبى کئے گئے ہیں۔

(f) دوعشی یوًیوسعٹیض اوس اهتسبًی ثبڈیض کے

Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هالصهت عے 

 سٹبئشهٌٹ

Retirement from 

Services 

 

 

 

 

 

 

وخوہبت فشاہن کشًے 

 کب  هولغ

Opportunity to 

show cause 

 

 اپیل اوس ًظشثبًی

Appeal to and 
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اهتسبًبت کو یوًیوسعٹی کے اهتسبًبت کے ثشاثش 

 زیثیت دیٌب۔

(g)  ضواثظ ثٌبًب،ثوسڈ کو پیؼ کشًے کے لئے 

(h)  اط ایکٹ کی گٌدبئظ کے هطبثك

اختیبسات هیں هیوجش همشس کشًب اوس ایغے 

ثیبى  دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب خیغبکہ لبًوى هیں

 کیب گیب ہو۔

خي کے  اتھبسٹی کے کبم اوس اتھبسٹی ثٌبًب  .22

لئےهخقوؿ گٌدبئؼ ًہ ہو، خیغب کہ لبًوى 

 هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

ثوسڈ اکیڈهک کبئوًغل  اوس دوعشی  .23

 یب ایڈوائضسی اتھبسٹیض ایغی اٹیٌڈًگ، اعپیؾل 

یہ اى کی کویٹیبں همشس کش عکتی ہیں تب کہ 

کبسکشدگی کی ثہتشی کے لئے فبئذے هٌذ 

 عودھی خبئیں۔

 V -ثبة

( اط ایکٹ کی گٌدبئؼ کے هطبثك، 1) .24

توبم یب هٌذسخہ ریل کغی ثھی هؼبهلے کو چالًے 

 ى ثٌبئے خب عکتے ہیں؛کے لئے لبًو

(a)  یوًیوسعٹی کے هالصهیي کی هالصهت کے

ؽشائظ اوس ضواثظ ثٌبًب، ثؾوول پے اعکیل، 

 ، گشیدویٹی، پٌؾي کی تؾکیل، اًؾوسًظ

پوویڈًٹ فٌڈ، ثیٌیوولیٌٹ  فٌڈ اوس دوعشے هتؼلمہ 

 لواػذ کی؛

(b)  اعبتزٍ، هسمموں، اوس ػولذاسوں کے

 کبًٹشیکٹ پش همشسیوں کے ؽشائظ و ضواثظ:

(c) اوس دوعشی فیکلٹیض، ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌظ ،

 اکیڈهک  یوًٹظ، ڈویضى کب لیبم۔

(d)  ػولذاسوں  اوس اعبتزٍ کے اختیبسات اوس

 رهہ داسیبں هتؼیي کشًب۔

(e)  ایغے ؽشائظ طے کشًب خي کے تست

یوًیوسعٹی دوعشی ًدی تٌظیووں/اداسوں هیں 

تذسیظ تسمیك اوس دوعشے تسمیمی ػول کے 

Review by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیٌؾي، اًؾوسًظ، 

گشیدوئٹی، 

پشوویڈًٹ اوس 

 ثیٌوولیٌٹ فٌڈ

Pension, 

insurance, 

gratuity, 

provident and 

benevolent fund 

 

اتھبسٹیض  کے هوجشاى 

 کی هذت  کی اثتذا

Commencement 

of term of 

members of 

authorities 

اتھبسٹیض هیں ػجوسی 

 ٓاعبهیبں پش ثھشتی

Filling of casual 

vacancies in 

authorities 
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 ہو عکے۔ اًتظبهبت هیں داخل

(f)  پشوفیغشص اهیشٹظ کی همشسی اوس اػضاصی

 هتؼیي کشًب۔ ڈگشی دیٌے کے ؽشائظ

(g)  یوًیوسعٹی کے هالصهیي کی فالزیت اوس

 دیٌب۔ توخہًظن و ضجظ پش 

(h) کب اًتظبم کشًب  یوًیوسعٹی کی خبئیذادیں 

 اوس عشهبیہ کبسی کشًب اوس ؛

(i)  اط ایکٹ کے تست دوعشے توبم هؼبهالت کو

 یب چالًب ہے۔لبًوى کے هطبثك ثیبى کشًب 

لواًیي کب ڈسافٹ ثوسڈ کی طشف عے چبًغلش کی   (2)

 هٌظوسی کے لئے تدویض کیب خبئے گب۔

(  چبًغلش کو هٌظوسی کے لئے ثھیدے گئے لواًیي 3)

اعے ثوسڈ کی طشف ًظشثبًی کے لئے کو لجول کشًب یب 

 واپظ ثھیدٌے کب اختیبس ہوگب۔

( کوئی ثھی لبًوى هوثش ًہیں ہوگب خت تک کہ 4)

 چبًغلش کی طشف عے هٌظوس ًہ کیب خبئے۔

کے  ( اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں اوس لبًوى 1. )25

هطبثك هٌذسخہ ریل توبم یب اى هیں عے کچھ هؼبهالت 

 کے لئے ضواثظ ثٌبئے خبئیں  گے۔

 یؼٌی؛

(a) ثؾوول  تذسیظ اوس تسمك کی اعکویں

کوسعض کی هذت، هضبهیي کی تؼذاد یب اهتسبًبت 

 کے لئے پیپشص کی؛

(b)  ڈگشیوں، ڈپلوهہ، اوس عشٹیفکٹظ کی طشف

تسمیمی پشوگشاهض  لے خبًے والی تذسیظ اوس 

 کے ًقبة اوس کوسعض۔

(c)  اوس اى کی ًظشداسی،  اهتسبى هٌؼمذ کشًب

هوتسي کی همشسی چھبى ثیي، ًتبئح ًکبلٌب، اوس 

 اط کوظبہش  کشًب۔

(d)  هختلف کوسعض، اهتسبًبت اوس ہبعٹلض هیں

 وس وفولی؛داخلہ کے لئے فیظ طے کشًب ا

(e)  ؽبگشدوں هیں ًظن و ضجظ پیذا کشًب اوس اى

 کی ثہتشی کے لئے اعکویں ثٌبًب۔

 

 

 

 

اتھبسٹیض کے هوجشاى 

 هتؼلك تٌبصػہ

Disputes about 

members of 

authorities 

 

 

 اتھبسٹیض 

Validity of 

proceedings of 

authorities 

 پہال ؽیڈول

First Schedule 

 

 

 

 کبسوائی پش پبثٌذی

Bar of 

jurisdiction 

 

 ضوبًت

Indemnity 

 

 هتؼلمہ اداسے

Constituent 

institutions 
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(f)  فیلوؽپظ، اعکبلشؽپظ، اًؼبم، هیڈلض، اػضاص دیٌب

اوس ؽبگشدوں اوس تسمیمی ػبلووں کی هبلی  هذد 

 کشًب۔

(g)  کبًووکیؾي هٌمذ کشًب اوس اکیڈهک کبٹیوهض

 هتؼیي کشًب۔

(h)  ؽبگشدوں کی سہبئؼ  کے ؽشط همشس

 شًب۔ک

(i)  الئجشیشی کب اعتؼوبل اوس 

(j)  دوعشے توبم تؼلیوی  هؼبهالت خو اط ایکٹ  یب

یب ضواثظ کے هطبثك ثیبى   لواًیي کے رسیؼے

 ہوتے ہیں۔

( ثوسڈ کی خبًت ثھیدے گئے ضواثظ کو هٌظوس 2)

کشًب یب اى کو اکیڈهک کبئوًغل کی طشف ًظشثبًی 

 کے لئے واپظ ثھیدٌے کب اختیبس زبفل ہوگب۔ 

کوئی ضواثظ تت تک هوثش ًہیں ہوًگے خت ( 3)

ڈ  کی طشف عے هٌظوسی ًہ دی تک اط کی ثوس

 خبئے۔

اتھبسٹی اوس یوًیوسعٹی کی دوعشی ثبڈیض ( 1. )26

اط ایکٹ، اعٹیٹیوٹظ اوس ضواثظ کے هطبثك لواػذ 

ثٌبتی ہیں خو اى هؼبهالت کو  چالعکے اوس 

اخالعوں کب ولت اوس هتؼلمہ هؼبهالت کو عٌجھبل 

 عکے۔

ثؾشطیکہ ثوسڈ اتھبسٹی  یب ثبڈی کی طشف عے اط 

دفؼہ  کے تست کغی ثھی لواػذ هیں تشهین   کشًے 

  یب اى کو ختن کشًے کی ہذایت کشعکتب ہے۔

ثؾشطیکہ هضیذ ثشٓاى کہ اگش ایغی اتھبسٹی یب ثبڈی 

تو چبًغلش کو  ایغی ہذایبت عے هطوئي  ًہیں ہے

 گب۔اپیل کی خب عکتی ہے، خظ کب فیقلہ زتوی ہو

کغی هؼبهلےکے  کے( ثوسڈ یوًیوسعٹی 2)

هتؼلك لواػذ ثٌب عکتب ہے، خو اط ایکٹ کے تست 

خبؿ طوس پش لواػذ اوس ضواثظ هیں ثیبى ًہ کئے 

 گئے ہوں۔

 -VIثبة
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 یونیورسٹی فنڈ

یوًیوسعٹی کب ایک فٌڈ ہوگب، خظ هیں اط کی ( 1.)27

، ٹشعٹظ، تسبئف، اًڈوهیٌٹظ، گشاًٹظ ػطیبتفیظ، 

وعبئل عے هلی ہوئی سلن خوغ کی خبئے اوس دوعشے 

 گی۔

چ اوس اط یوًیوسعٹی کب کیپٹل اوس کشًٹ خش( 2)

کی کوبئی اوس فبٔوًڈیؾي کی طشف عے کئ گئی هذد 

فبٔوًڈیؾٌض،  دوعشی اوس کغی دوعشے وعیلے، ثؾوول

یوًیوسعٹیض اوس افشاد کے ایغے وعیلوں عے زبفل 

 کی گئی  سلن هیں عے کیب خبئے گب۔

ثھی هذد، چٌذٍ یب گشاًٹ خو واعطہ یب کوئی  ( 3)

ثبلواعطہ فوسی طوس پش یب خظ کے ًتیدے هیں 

یوًیوسعٹی  پش هبلی رهہ داسی ہو، یب خو ولتی  طوس پش 

پشوگشاهش عے ثبہش عشگشهیوں هیں ؽبهل ہو۔ ایغی سلن  

ل ًہیں خبئے وثوسڈ کی پیؾگی هٌظوسی کے عواء لج

 گی۔

کے عبتھ ثوسڈ کی  اکبئوًٹظ، ٓاڈیٹش کی سپوسٹ ( 5)

 هٌظوسی کے لئے پؼ کئے خبئیں گے۔

تقذیك کشے گی کہ ٓاڈیٹش  اط ثبت کی ٓاڈیٹش  (6)

سپوسٹ چبسٹشڈ  اکبئوًٹظ ٓاف پبکغتبى کے اداسے کے 

 هؼیبس کے هطبثك ثٌبئی گئی ہے۔

 -VIIببة 

 عبم گنجبئیشیں

یوًیوسعٹی کب کوئی هالصم، هالصهت عے سٹبئش  . 28

 ہوگب؛

(i) کو پچیظ  خت اط کی هالصهت پش اط تبسیخ

 سٹبئشهٌٹ عبل هکول ہوئے ہو۔ اط کے ثؼذ وٍ پٌؾي یب 

کے لئے اہل ہوگب۔ خیغب اتھبسٹی  لواػذ کے دوعشے

 کشے۔ طئے

تت ولت عے پہلے کغی ثھی هالصم کو  ثؾشطیکہ

تک سٹبئش ًہیں کیب خبئے گب خت تک اعے ہٹبًے والے 

اوس اط کو اط  وں عے ٓاگبٍ ًہ کیب خبئے۔الذام کی زمیمت

الذام کے خالف عجت ثیبى کشًے  کب هوصوى هولؼہ ًہ 
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 دیب خبئے ؛ یب

 (ii) خہبں هٌذسخہ ثبال ؽك(i)   کے هطبثك ہذایت ًہ کی

 کی ػوش کے هکول ہوًے پش، گئی ہو، کہ عبٹھ عبل

یب  ػالوٍ اط کے کہ کوئی  ػولذاس، اعتبد . 29

یوًیوسعٹی کب کوئی دوعشا هالصم خو هغتمل ػہذٍ 

سکھتب ہو۔ اط کب کن ًہیں کیب خبئے گب یب ثشطشف یب 

طوس پش عے هالصهت هیں عے سٹبئش ًہیں کیب الصهی 

خبئے گب۔ خت تک کہ اعے اط الذام  کے خالف عجت 

 کب هوصوى هولؼہ فشاہن ًہ کیب خبئے ۔ ثتبًے

هالصم کو عضا کب خہبں یوًیوسعٹی کے کغی ( 1). 30

یب  زکن  خبسی کیب گیب ہو، )عوائے وائظ چبًغلش کے(

اط کی هالصهت کی ؽشائظ اوس ضواثظ کے هطبثك کو 

ًمقبى کی تشخوبًی کی کیب خبئے یب اط کے  تجذیل

 بں زکن وائظ چبًغلش کی طشف عےخبئے، اعے خہ

ی کیب گیب ہو یب کغی دوعشے ػولذاس یب یوًی خبس

 طشف عے خبسی کیب گیب ہو۔ وسعٹی  کے اعتبد کی 

ایغے زکن کے خالف ثوسڈ کو اپیل کشًے کب زك 

خہبں  زکن ثوسڈ کی طشف عے خبسی کیب  زبفل ہوگب۔

گیب ہو۔ اط کو اط اتھبسٹی کو زکن پش ًظشثبًی کشًے 

 کے لئے دسخواعت کشًے کب زك زبفل ہوگب۔

( ًظشثبًی کیے لئے اپیل وائظ چبًغلش کو خوغ 2)

خو اط کی اپٌی سائے اوس کیظ کے کشائی خبئے گی۔ 

 سیکبسڈ کے عبتھ ثوسڈ کے عبهٌے سکھے  گب۔

ًی پش کوئی ثھی زکن خبسی ًہیں ( اپیل اوس ًظشثب3)

یب دسخواعت  کیب خبئے گب، خت تک کہ اپیل کشًے واال 

خیغب هؼبهلہ ہو، عوبػت کب هولؼہ فشاہن ًہ  ،گزاس کو

 کیب خبئے۔

ثھالئی کے لئے  اوس یوًیوسعٹی هالصهیي کو ( 1. )31

ؽشائظ کے هطبثك خیغب ثیبى کیب گیب ہو۔ اى کے لئے 

پٌؾي، اًؾوسًظ، گشیدوئٹی، پشوویڈًٹ فٌڈ اوس 

 ۔ٌبعت عودھےولیٌٹ فٌڈ لبئن کشے گی خیغب وٍ هثیٌو

اط ایکٹ کے تست لبئن  خہبں کوئی پشوویڈًٹ فٌڈ (2)

کی  1925کیب گیب ہو، تو پشوویڈًٹ فٌڈص ایکٹ، 
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 گو ہوًگی۔گٌدبئیؾیں ایغے فٌڈ پش ال

 

خت ًئی ثٌبئی گئی اتھبسٹی کب کوئی هیوجش همشس یب . 32

ًبهضد کیب گیب ہو، اط کی هالصهت کے ؽشائظ خو اط 

ایکٹ کے تست طے  کئے گئے ہو، اط تبسیخ عے 

 یبى کیب گیب ہو۔الگو ہوًگے خیغب کہ ث

 

 

کغی اتھبسٹی کے همشس کئے گئے یب ًبهضد کئے .33

هیوجشص هیں کغی ػبسضی ٓاعبهی  کو اط ؽخـ  گئے

یب ثبڈی کی طشف عے خظ ًے اط هیوجش کو همشس یب 

ًبهضد کیب ہو، ختٌب خلذ هوکي ہو عکے پش کیب خبئے گب۔ 

ؽخـ  اط اوس ٓاعبهی پش همشس کیب گیب یب ًبهضد کیب گیب 

اتھبسٹی کے ثمبیب هذت کے لئے هیوجش ہوگب اط ؽخـ 

ثٌب  کی خگہ پش خظ کی خگہ پش وٍ اتھبسٹی کب هیوجش 

 ہے۔

ثؾشطیکہ خہبں اتھبسٹی هیں کو ٓاعبهی  ہو، عوائے 

ثوسڈ کے، وٍ اط عجت کی وخہ عے پش ًہیں کی خبئے 

گی کہ هیوجش  ایکظ ٓافیؾو تھب اوس ػہذٍ ختن کیب گیب ہو۔ 

یب تٌظین، اداسٍ  یب کوئی  دوعشی ثبڈی عوائے یو 

کی گئی  ہو یب کبم کشًے عے سوک ًیوسعٹی  کے ختن 

اوس عجت کے غیش افؼبل  ہوگئی ہو۔ دیب گیب ہو، یب کغی 

اط ٓاعبهی کو اط طشذ پش کیب خبئے گب خیغب کہ 

 چبًغلش ثوسڈ  کی عفبسػ پش ہذایت کشے۔

خت تک کچھ اط ایکٹ کے هتضبد ًہ ہو ( 1. )34

اتھبسٹی هیں ًبهضد کیب گیب یب همشس کیب گیب  کوئی  کغی 

ؽخـ کغی اتھبستی کب هیوجش ًہیں سہے گب، خت تک 

ط ػہذے پش ًہ سہب ہو خہبں اوس خظ کے لئے کہ وٍ ا

 اعے ًبهضد یب همشس کیب گیب ہو۔

اگش کغی ؽخـ کے اتھبسٹی کب هیوجش ہوًے پش  ( 2)

ف ب خبتب ہے تو هؼبهلہ چبًغلش، چیکوئی عوال اٹھبی

خغٹظ عٌذھ ہبئی کوسٹ یب ہبئی کوسٹ کے خح، خو 

ثوسڈ کے هیوجش ہو اوس چبًغلش کی ًبهضد کی گئی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثوسڈعلیکؾي 

Selection Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیکؾي پشوهوؽي 

 ثوسڈ کب کبم

Function of the 

Selection 

promotion board 

 

 



 
25 

کی طشف ثھیدب خبئے گب اوس کویٹی کب فیقلہ کویٹی 

 زتوی ہوگب۔

یب  کغی اتھبسٹی کب کوئی الذام، کبسوائی، لشاسداد. 35

فیقلہ  فمظ کغی آعبهی یب تؾکیل هیں کوئی ًمـ یب 

اتھبستی کے هیوجش کی همشسی اوس ًبهضدگی هیں کغی 

 ًمـ کی فوست هیں غیش هوثش ًہ ہوگب۔

 

تضبد ًہ ہو، ؽیڈول خت تک کچھ اط ایکٹ کے ه. 36

کے تست ثٌبئے گئے  24هیں طے کئے لبًوى دفؼہ 

سہے گے  ًبفز لبًوى عودھے خبئیں گے اوس تت تک 

خت تک تشهین کئے خبئیں یب اط ایکٹ کے تست ثٌبئے 

 گئے لبًوى عے تجذیل کئے خبئیں۔

اط ایکٹ کے تست کغی اچھی ًیت عے کئے گئے .37

اسادے پش کغی ػذالت کو   پشکغی کبم یب کچھ کشًے 

صیش غوس الًے، کبسوائی  کشًے یب کوئی زکن خبسی 

 کشًے کب اختیبس زبفل ًہیں ہوگب۔

اط ایکٹ کے تست اچھی ًیت عے کئے کغی کبم . 38

یب کغی  اسادے زکوهت، یوًیوسعٹی  پشیب کچھ کشًے

کے هالصم یب یوًیوسعٹی یب کغی  اتھبسٹی یب زکوهت 

ؽخـ کے خالف کوئی همذهہ  یب لبًوًی کبسوائی ًہیں 

 ہوگی۔ 

خت تک کچھ اط ایکٹ کے هتضبد ًہ ہو، تت تک . 39

هٌذسخہ  ریل اداسے ہوًگے، خیغب کہ اط ایکٹ هیں 

 :ثیبى کیب گیب ہے

 ثمبئی هیڈیکل کبلح.1

 ثمبئی ڈیٌٹل کبلح.2

 اًغٹیٹیوٹ ٓاف ہیوبٹوالخی.3

 اًغٹیٹیوٹ ٓاف ہیلتھ هیٌدوٌٹ.4

 اًغٹیٹوٹ ٓاف سیپشوڈیکٹو عبئٌغض.5

 اًغٹیٹوٹ ٓاف هیڈیکل ٹیکٌبالخی.6

 عیٌٹش ٓاف هیڈیکل ایدوکیؾي ڈیولپوٌٹ۔.7

یوًیوسعٹی کو یوًیوسعٹی اوس اداسوں کے . 40

ؽبگشدوں کے ًظن و ضجظ پش ثیبى کئے گئے طشیمہ 
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وس کے اختیبسات ا کبس کے هطبثك ًظشداسی کشًے

 بثظ زبفل ہوًگے؛ض

اگش اط ایکٹ کے الگو ہوًے پش کغی اتھبسٹی کی . 41

تو تؾکیل یب دوثبسٍ تؾکیل هیں کوئی سکبوٹ پیؼ ٓائے 

چبًغلش ایغی سکبوٹ کو ہٹبًے کے لئے خبؿ ہذایبت 

 خبسی کش عکتب ہے۔

 شیڈول

 ابتدائی قوانین

 (66مالحظہ دفعہ )

ؽبهل یوًیوسعٹی هیں هٌذسخہ ریل فیکلٹیض  ( 1.)1

 :ہوًگی

(a)  ثٌیبدی هیڈیکل عبئٌغض کی فیکلٹی 

(b)  ادویبت اوس داًتوں کی فیکلٹی 

(c)  ًشعٌگ کی فیکلٹی 

(d)   ثبئیوالخیکل عبئٌغض کی فیکلٹی 

(e)  فبسهب عوٹیکل عبئٌغض کی فیکلٹی 

(f)  ہیلتھ هیٌدوٌٹ کی فیکلٹی 

(g)   ایغی کوئی دوعشی هتؼلمہ عبئٌغض کی فیکلٹی

 لبًوى هیں ثیبى کی گئی ہو۔یغب کہ خ

ہش فیکلٹی هیں ایغے اداسے، ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ، ( 2)

عیٌٹشص یب دوعشی تذسیغی اوس تسمیك کے یوًٹ ؽبهل 

 ہوًگے ۔ 

 خیغب کہ لبًوى هیں ثیبى کیب گیب ہو؛

 :ہش فیکلٹی کب ایک ثوسڈ ہوگب خو هؾتول ہوگب ( 1). 2

(a)  ؛ڈیي 

(b)  اوس فیکلٹی هیں پشوفیغشص، ایغوعیئٹ پشوفیغشص

 ؛کے چیئشهیي ؽبهل ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹظ

(c)  فیکلٹی هیں ؽبهل ہش ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کب ایک

هیوجش، هتؼلمہ ثوسڈ آف اعٹڈیض کی طشف عے ًبهضد کیب 

 اوس؛ خبئے گب

(d)  تیي اعبتزٍ کو اکیڈهک کبئوًغل کی طشف عے اى

کے هضبهیي هیں خبؿ هہبست ک ی ثٌیبد پش ًبهضد کیب 

خبئے گب، خي کو فیکلٹی هیں ثھی پڑھبیب خبئے گب، اى 
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هیں،  فیکلٹی کے زوالے  خیبلپش اکیڈهک کبئوًغل کی 

 کئے گئے هضبهیي پش خبؿ رهہ داسی ہوگی۔ 

هیں ثیبى  (d) ساو (c) کی ؽموں( 1)ریلی دفؼہ ( 2)

 کئے گئے هیوجشص تیي عبلوں تک ػہذٍ سکھیں گے۔

 فیکلٹی کے ثوسڈ کے اخالط کب کوسم اط کے کل( 3)

 ۔هیوجشص کے ًقف کے ثشاثش  ہوگب  

ہش فیکلٹی کب ثوسڈ اکیڈهک کبئوًغل اوس ثوسڈ کے ( 4)

 ػبم ضواثظ کے هطبثك اختیبس کشے گب۔

(a)  سیظ اوس فیکلٹی کو عوًپے گئے هضبهیں کی تذ

 ؛ٹ کشًب؎تسمیك کے هتؼلك کو ٓاسڈیٌی

(b)  فیکلٹی هیں ؽبهل ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کی طشف عے

تدویض کشدٍ کوسعض اوس ًقبة کی چھبى ثیي کشًب اوس 

اى کو اپٌے هؾبہذات کے عبتھ اکیڈهک کبئوًغل کی 

 ؛طشف ثھیدٌب

(c)   فیکلٹی هیں ؽبهل ثوسڈ ٓاف اعٹیڈیض کی عفبسؽبت

کی چھبى ثیي کشًب، پیپش عیٹشص اوس هوتسي کی همشسی 

چبًغلش ، عوائے سیغشچ اوس ڈگشی خو وائظ لیکي

 کشے گب ؛اوس

(d)  ایغے دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب خیغب  کہ ثیبى  کیب

 گیب ہو۔

کب  ہش فیکلٹی کب ڈیي ہوگب خو ثوسڈ ٓاف فیکلٹی( 1.)3

چیئشیي ہوگب اوس چبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش 

کی عفبسػ پش فیکلٹی هیں عے عیٌیئش  تیي پشوفیغشص 

 هیں عے ًبهضد کیب خبئے گب۔

 ڈیي تیي عبلوں تک ػہذٍ سکھے گب۔( 2)

ڈیي فیکلٹی هیں ٓاًیوالے کوسعض کی ڈگشیض هیں، ( 3)

عوائے اػضاصی ڈگشیض کی داخلہ کے لئے اهیذواس پیؼ 

 گب۔کشے 

ڈیي ایغے دوعشے اختیبسات اعتؼوبل کشے گب اوس ( 4)

ایغی دوعشی رهہ داسیبں عشاًدبم دے گب، خیغب کہ ثیبى 

 کیب گیب ہو۔

ہش هضووى یب هتؼلمہ هضبهیي کے گشوپ کے ( 1. )4

ڈیپبسٹوٌٹ ہوگب، خغے هٌظوس کیب گیب لئے ایک ٹیچٌگ 
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ہوا اوس ہش ٹیچٌگ  ڈیپبسٹوٌٹ  کب ایک چیئشهیي 

 ہوگب۔عشثشاھ 

ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي اط ایکٹ کی ( 2)

کی هٌقوثہ  گٌدبئؾوں کے هطبثك ڈیپبسٹوٌٹ  کے کبم 

۔ کشے گب گب۔ اًتظبم کشے گب اوس ًظشداسیثٌذی کشے 

هیں کئے گئے کبم کے هتؼلك فیکلٹی  ؽؼجےاوس اپٌے

 کے ڈیي کے عبهٌے خواثذٍ ہوگب۔

الگ ہش هضووى یب  هضبهیي کے لئے ایک ( 1. )5

 ثوسڈ ٓاف اعٹیڈیض ہوگب، خیغب کہ ضواثظ هیں کیب گیب ہو۔

 :ہش ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض هؾتول ہوگب ( 2)

(a)  ؛هتؼلمہ ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي 

(b)   پشوفیغشص اوس   هتؼلمہ ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ هیں توبم

 ؛ایغوعیئٹ پشوفیغش

(c)  عوائے پشوفیغشص یب  عبتزٍدو یٌویوسعٹی کے ا

ایغوعیئٹ  پشوفیغشص کے اکیڈهک کبئوًغل کی طشف 

 عے همشس کئے  خبئیں گے۔

(d)  ،تیي هبہش، ػالوٍ یوًیوسعٹی  کے اعبتزٍ کے

 وائظ چبًغلش  کی طشف عے همشس کئے خبئیں گے؛

عوائے ایکظ ٓافیؾو هیوجشص کے ثوسڈ آف اعٹیڈیض  ( 3)

 ہوگی۔کے هیوجشص کے ٓافظ کی هذت تیي عبل 

ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کے اخالط کب کوسم هیوجشص کی (4)

کل تؼذاد کے ًقف ہوگب۔ خظ کی ًغجت ایک ثشاثش 

 ؛ہوگی

یپبسٹوٌٹ کے چیئشهیي هتؼلمہ یوًیوسعٹی ٹیچٌگ ڈ( 5)

 ؛ٹڈیض کب چیئشهیي اوس کٌویٌش ہوگباعثوسڈ ٓاف 

 :ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کے هٌذسخہ ریل کبم ہوًگے( 6)

(a)  هتؼلمہ هالصهیي هیں تذسیظ تسمیك اوس اتھبسٹیض کو

فالذ  ہاهتسبًبت عے هتؼلمہ توبم هؼبهالت  کے هتؼلم

 ؛هؾوسٍ دیٌب

(b)   هضووى یب هتؼلمہ هضووى هیں توبم ڈگشیض ڈپلوهہ

اوس عشٹیفکیٹ کوسعض کے کوسط اوس ًقبة تدویض 

 ؛کشًب

(c)  هتؼلمہ هضبهیي هیں پیپش عیٹشص اوس هوتسي کے
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 ؛تدویض کشًبًبهوں کب پیٌل 

(d)   دوعشے ایغے کبم عشاًدبم  دیٌب خیغب کہ ضواثظ

 هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

ایک اػلٰی تؼلین اوس تسمیك کب ثوسڈ ہوگب خو  ( 1. )6

 :هؾتول ہوگب

(a)  ؛وائظ چبًغلش، خو چیئشهیي ہوگب 

(b)  ؛ڈیي 

(c)  ،تیي یوًیوسعٹی کے پشوفیغشص عوائے ڈیي کے

عے ًبهضد  کئے خبئیں ثوسڈ ٓاف گوسًشص کی طشف 

 ؛گے

(d)  تیي  یوًیوسعٹی اعتبد خٌھیں تسمیك کی اہلیت  اوس

تدشثہ ہو۔ اکیڈهک کبئوًغل کی طشف عے همشس کئے 

 اوس؛ خبئیں گے

(e)  پشوفیغش اهیشیٹظ 

ایکظ  ٓافیؾو هیوجشص کے ػالوٍ اػلٰی تؼلین اوس  ( 2)

تسمیك ثوسڈ کے هیوجشص کی ٓافیظ  کی هذت تیي عبل 

 ہوگی؛

اػلٰی تؼلین اوس تسمیك ثوسڈ کے اخالط کب کوسم  ( 3)

کل هیوجشص کی تؼذاد کب ًقف ثشاثش  ہوگب، خظ کی 

 ًغجت ایک ثشاثش ہوگی۔

ریل سج ذاػلٰی تؼلین اوس تسمیك ثوسڈ کے کبم هٌ( 4)

 :ہوًگے

(a)  یوًیوسعٹی هیں اػلٰی تؼلین اوس تسمیك کی زوفلہ

پش اتھبسٹیض کو افضائی کشًب اوس هتؼلمہ توبم هؼبهالت 

 ؛فالذ هؾوسٍ دیٌب

(b)  تسمیمی ڈگشیبں دیٌے کے لئے هتؼلمہ ضواثطہ

 ؛تدویض کشًب

(c)   تسمیك کے ؽبگشدوں کو اى کی تسمیك کے تھیغظ

کب هضووى طے کشًب اوس اى کے لئے عپشوائضس همشس 

 ؛کشًب

(d) اهتسبًبت کے لئے اط علغلے هیں  کے  تسمیك

ثوسڈ ٓاف اعٹڈیض کی تدبویض پش غوس کشًے کے ثؼذ 

پیپش عیٹشص اوس هوتسي کے ًبهوں کب پیٌل تدویض کشًب 
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 اوس؛

(e) غب کہ لبًوى هیں ایغے دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب خی

 ثیبى کیب گیب ہو؛

ایک علیکؾي  ثوسڈ ہوگب، خو هٌذسخہ ریل پش  ( 1. )7

 :هؾتول ہوگب

(a)  ؛وائظ چبًغلش خو چیئشهیي ہوگب 

(b)   عٌذھ ہبئی کوسٹ کب ایک خح خو چیف خغٹظ کی

 ؛طشف عے ًبهضد کیب خبئے گب

(c) عے دو ًبهوس افشاد ًبهضد کئے  ثوسڈ کی طشف

خبئیں گے، ثؾشطیکہ اى هیں عے کوئی ثھی 

 ؛یوًیوسعٹی کب هالصم ًہ ہوگب

(d)  ؛هتؼلمہ فیکلٹی کب ڈیي 

(e)  ؛هتؼلمہ ٹیچٌگ ڈیپبسٹوٌٹ کب چیئشهیي 

(f)   فبئوًڈیؾي کی طشف عے ًبهضد کیب گیب ایک

 ؽخـ؛

ایکظ ٓافیؾو هیوجشص کے عوا علیکؾي ثوسڈ کے ( 2)

 هیوجشص کی ٓافظ کی هذت تیي عبل ہوگی۔

علیکؾي ثوسڈ کب کوسم پبًچ هیوجشص پش هؾتول  ( 3)

 ہوگب۔

ٓاعبهی   علیکؾي ثوسڈ کب کوئی ثھی هیوجش خو خظ ( 4)

ثوسڈ کی  پش همشسی کے لئے اهیذواس ہے، وٍ علیکؾي 

 هیں زقہ ًہیں لے عکے گب۔ کبسوائی 

پشوفیغشص اوس ایغوعیئٹ پشوفیغشص کے ػہذوں پش ( 5)

هیں، علیکؾي ثوسڈ تیي هبہشیي کو  اهیذواس کے اًتخبة 

 هٌتختاوس  همشس کشے گب یب اى عے هؾبوست کشے گب

کشًے هیں، هتؼلمہ هضووى هیں دو هبہشیي وائظ 

علیکؾي  چبًغلش  کی طشف عے ًبهضد کئے خبئیں گے۔

ثوسڈ کی عفبسػ پش ثوسڈ کی  طشف عے هٌظوس کئے 

 گئے ہش هضووى کے هبہشیي کی فہشعت پش ولتبً فولتبً 

 ًظشثبًی کی خبئے گی۔

علیکؾي  ثوسڈ اؽتہبس کے ًتیدے هیں توبم ( 1. )8

ٹیچٌگ اوس دوعشی ٓاعبهیوں پش هوصوى اهیذواسں کے 

 ًبم همشسی کے لئے ثوسڈ کو تدویض کشے گب۔
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علیکؾي ثوسڈ هوصى کیظ هیں عجت سیکبسڈ کشًے ( 2)

کے لئے ثوسڈ کی اػلٰی ؽشوػبتی تٌخواٍ کی گشاًٹ 

 کی عفبسػ کش عکتب ہے۔

علیکؾي ثوسڈ اػلٰی تؼلین یبفتہ ؽخـ کو ( 3)

پش همشسی کے لئے ؽشائظ  اوس یوًیوسعٹی هیں ػہذے 

ضواثظ کے هطبثك  ثوسڈ کو عفبسػ کش عکتب ہے ، 

 خیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔

علیکؾي ثوسڈ یوًیوسعٹی کے توبم ػولذاسوں کی  ( 4)

الئے گب اوس هوصوں  صیش غوس تشلیوں کے توبم کیظ

اهیذواس الئے گب اوس هوصوں اهیذواسں کے ایغی 

 تشلیوں کے لئے ًبم ثوسڈ کو ثھیدے گب۔

اختالف علیکؾي ثوسڈ اوس ثوسڈ کی سائے هیں ( 5)

کب هغئلہ زل ًہ ہوًے پش، هؼبهلہ چبًغلش کی سائے 

 طشف ثھیدب خبئے گب، خظ کب فیقلہ زتوی ہوگب۔ 

ٌگ  کویٹی ہوگی خو ایک فٌبًظ اوس پالً( 1. )9

 :هٌذسخہ ریل  ہش هؾتول ہوگی

(a)  ؛وائظ چبًغلش،  خو چیئشهیي ہوگب 

(b)  ؛افشادفبئوًڈیؾي کے ًبهضد کئے گئے دو 

(c)   ؛فشدثوسڈ کی طشف عے ًبهضد کیب گیب ایک 

(d)   فٌبًظ اوس پالًٌگ کے هیذاى هیں هبہش دو افشاد

 ؛چبًغلش کی طشف عے ًبهضد کئے خبئیں گے

(e)   ایک ڈیي چبًغلش کی طشف عے وائظ چبًغلش کی

 اوس؛ عفبسػ پش ًبهضد کیب خبئے گب

(f)  عکشیٹشییوًیوسعٹی کب ڈائشیکٹش فٌبًظ هیوجش/ 

 ؛ہوگب

فٌبًظ اوس پالًٌگ کویٹی کے اخالط کب کوسم پبًچ  ( 2)

 ؛هیوجشص پش هؾتول ہوگب

ایکظ ٓافیؾو هیوجشص کے ػالوٍ فٌبًظ اوس پالًٌگ  ( 3)

 ؛کویٹی کے هیوجشص کی ٓافظ کی هذت تیي عبل ہوگی

فٌبًظ اوس پالًٌگ کویٹی کے کبم هٌذسخہ ریل . 10

 :ہوًگے

(a)  عبالًہ اکبئوًٹ اعٹیٹوٌٹ پش غوس کشًب اوس عبالًہ

اوس ًظشثبًی کئے گئے ثدٹ پش غوس کشًب اوس ثوسڈ 
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 ؛هؾوسٍ دیٌب اط علغلے هیں فالذ

(b)  ت کب علغلہ واس خبئضٍ یوًیوسعٹی کو هبلی زبال

 ؛لیٌب

(c)    ثوسڈ کی پالًٌگ ڈیولپوٌٹ ، فٌبًظ اًویغٹوٌٹ

اوس یوًیوسعٹی کے اکبئوًٹظ عے هتؼلمہ توبم هؼبهالت 

 ؛پش فالذ هؾوسٍ دیٌب

(d)   کن هذت اوس صیبدٍ هذت والے تشلیبتی هٌقوثے

 ؛تیبس کشًب

(e)   اعٹبف اوس سیغوسعض ڈیولپوٌٹ هٌقوثے تیبس

 ؛کشًب

(f)   ایغے دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب، خو لبًوى هیں

 ثیبى کئے گئے ہوں۔

کویٹی ہوگی خو هٌذسخہ  السبق دیٌے والیایک . 11

 :ریل پش هؾتول ہوگی

(a)  ؛وائظ چبًغلش، خو چیئشهیي ہوگب 

(b)   ثوسڈ کب ایک هیوجش خو ثوسڈ کی طشف عے ًبهضد

 ؛کیب خبئے گب

(c)   دو پشوفیغش اکیڈهک کبئوًغل کی طشف عے

 ؛ًبهضد کئے خبئیں گے

ایکظ ٓافیؾو هیوجشص کے عوا کویٹی کے هیوجشص ( 2)

 ؛کی ٓافظ کی هذت دو عبل ہوگی

ایفیلؾي کویٹی هبہشیي همشس کشے گی، خو تیي  ( 3)

 عے صیبدٍ ًہ ہوًگے۔

ایفیلؾي کویٹی کے اخالط یب خبچ کب کوسم کے  ( 4)

 تیي هیوجش ہوًگے۔

یوًیوسعٹی کب ایک ػولذاس وائظ چبًغلش کی طشف  ( 5)

 عے کویٹی کب عکشیٹشی همشس کیب خبئے گب۔

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

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


