
 :اہم ہدایات

 تمام پروگراموں کے لیے صرف ٓان الئین درخواستیں ہی قبول کی جائیں گی۔: درخواست فارم برائے تمام پروگرام

 (: 6132مئی  13:فارم داخل کرنے کی ٓاخری تاریخ )داخلے کی بنیاد پرداخلہ امتحان 

انگریزی؛  ہندی؛  مطالعات ترجمہ؛  عربی؛  فارسی؛ مطالعات نسواں؛  نظم و نسق عامہ؛  سماجی کام؛    :پی ایچ ڈی پروگرام 

اسالمیات؛ تعلیم؛   انتظامیہ؛    ترسیل عامہ و صحافت؛   کمپیوٹر سائنس؛ سماجی اخراجیت و شمولیتی پالیسی؛  ریاضی؛ 

 حیوانیات۔

ترجمہ؛ عربی؛  فارسی؛  مطالعات نسواں؛نظم و نسق عامہ؛  سیاسیات؛ اردو؛ انگریزی؛ ہندی؛مطالعات :ایم فل پروگرام

 اسالمیات؛ تعلیم؛  انتظامیہ؛ ماجی اخراجیت و شمولیتی پالیسی۔

 رپورگام

ٹ
 

 رگوجیی

ٹ

رلیس اعہم؛ امی یب اے؛  امی یس اے؛ امی کیٹ:  وپس

 

  [ ویپمکرٹاسسنئ]احصتف و ت

ٹ

 اور امی ای 

 رپورگام 

ٹ
 

 ر رگوجیی

ٹ  

  اور یب :ای

ٹ

 ۔[ویپمکرٹ اسسنئ] کیٹ یب ای 

رری اوجینشیک:ہشیپ وراہن ڈولپام

ٹ

ٹ

 

من
ی ل

 ]ڈولپام ا

ٹ

 ڈولپ ؛ [ڈی الی ای 

 

رن

ئ

 

 

ج

 

 ڈولپام؛   ؛  امویسل ان

 

رن

ئ

 

 

ج

 

 ڈولپام؛  ویپمکرٹ اسسنئ ان

 

رن

ئ

 

 

ج

 

اور اافنرنشیم انکٹولیج  ارٹکیلاسکن اڈنی ویمکین نشیک ان

 ڈولپام۔

ارخی )رپ داےلخ  ریمٹ یک اینبد

 

ری ت

 

 (:6112وجالیئ  11 –افرم دالخ رکےن یک آخ

 رپورگام 

ٹ
 

 رگوجیی

ٹ

ارخی، اعمایش :وپس

 

رہمج، رعیب و افریس ؛ اطماعلت وسناں، مظن و قسن اعہم، ایسایست، امسیج اکم، االسایمت، ت

 

ری، دنہی، اطماعلت ت

 

ت اور امسایجت؛ امی اکم؛ اردو، ارگنت 

 ۔[رت ایض]اور امی اسی یس 

 رپورگام 

ٹ
 

و م]یب اے، یب اکم، یب اسی یس :رگوجیی
عل
و م]یب اسی یس/]امی یپ یس-یعیبط 

عل
و م ]یب اسی یس اور]امی یپ یس اسی-یعیبط 

عل
  یب یس –ایحیت 

ٹ

 ۔[ زی 

رج وکرزس  ک رپورگام :تج

 

کن

ٹ

ی
راےئ داہلخ رگوجینشی و ت ایل   [افرغ ابلطےک ےیل ہقلعتم رت ایتس دمرہس وبرڈ ےس ہملسم دمارس ےک]دمارس ےک ہبلط ےک ےیل تج

 رپورگام 

ٹ

 کی ٹ
فن
 .اردو ، دنہی، رعیب، افریس اور االسایمت :ڈولپام و رسیٹ 

 سیف 

 

 روپے۔ -/200 وخانیت ےک ےیل /ذعمورنی/اسی یٹ/روےپ اور اسی یس -/500: دروخاس

حاصل کی ہو  بارہویں میں اردو میڈیم سے تعلیم/تمام درخواست گزاروں کے لیے الزمی ہے کہ انہوں نے دسویں : نوٹ

 تمام پروگراموں کا ذریعہ تعلیم اردو ہوگا۔ مضمون اردو کامیاب ہوں۔/یابحیثیت زبان

 :ذیل میں بیان کی گئی تفصیالت اور طریقے کے مطابق درخواست فارم پر کریں 

 ایک سے زائد پروگرام میں درخواست دینے والے امیدوار ہر پروگرام کے لیے عالحدہ درخواست داخل کریں۔ 

  17-2016پراسپکٹس )براہ کرم درخواست داخل کرنے سے قبل پروگرام کے لیے درکار معیار اہلیت کی جانچ کرلیں 

 (مالحظہ کریں

  سکتے والے امیدوار بھی درخواست دے کی تکمیل کرنے کے فائنل امتحان اہلیت  میں مطلوبہ امتحان   6102جون

 ہیں۔

  علومات ٓان الئین پُر کرنے کے بعد ایک چاالن بن جائے گا، چاالن کا اپنی بنیادی م:  درخواست فیس کیسے ادا کریں

اسٹیٹ بنک ٓاف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں اداکردیں۔ ( جو چاالن پر درج ہوگی)پرنٹ ٓاوٹ حاصل کرکے متعینہ فیس 

ی اسکین شدہ ٓان الئین درخواست فارم کی تکمیل کرتے ہوئے فیس کی تفصیالت اور جرنل نمبر کے ساتھ اس چاالن ک

 کاپی کوسافٹ کاپی کے طور پر درخواست کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔



  سے داخل کیے جاسکتے ہیں۔ ٓان الئین درخواست  6102ٓان الئین درخواست فارم یکم مئی : کیسے درخواست دیں

ین شدہ ڈیجیٹل اسک)سرپرست کی تصویر کی سافٹ کاپی /داخل کرنے سے قبل درخواست گزار کی تصویر اور والدین

اوبی سی /ایس ٹی/، اسکین شدہ دستخط، چاالن کے ذریعے ادا کردہ فیس  رسید کی اسکین کاپی اور ایس سی(تصویر

اور معذورین ہونے کی صورت میں متعلقہ اسناد کی اسکین شدہ نقول تیار رکھیں۔ داخلہ امتحان کی بنیاد پرداخلوں 

 ۔ 6102جوالئی  00 –ٹ کی بنیاد پر داخلوں کے لیے ٓاخری تاریخ اور میر 6102مئی  10 –کے لیے ٓاخری تاریخ 

  یوزر )درخواست فارم کی ٓان الئین خانہ پری کے بعد کمپیوٹر پرٓاپ کا درخواست نمبر: فارم کی آن الئین خانہ پری

 تیار ہوجائے گا۔ اس کے بعد کمپیوٹر پرظاہر ہونے والی ہدایات کی پابندی کریں۔ اور پاس ورڈ( نام

  اہل درخواست گزاروں کے ہال ٹکٹس : داخلہ امتحان کی بنیاد پر داخلے کے پروگراموں کے لیے ہال ٹکٹس

یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر ٓڈاون لوڈ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ایس ایم ایس، ای میل کے ذریعے اور یونیورسٹی 

ہال ٹکٹس ڈاک   ع د  دی جائے گی۔امید واروں کو ان کے درخواست فارم کی وصولی کی اطال کے ویب سائٹ پر

یونیورسٹی سے ہدایات سے ارسال نہیں کیا جائے گا۔ امیدوار کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنا ہال ٹکٹ ڈاون لوڈ کرلیں۔ 

اور اطالعات کی وصولی کے لیے براہ کر اپنا درست فون نمبراور ای میل درج کریں۔ صرف ان ہی امیدواروں کے 

یں گے جن کے درخواست فارم متعینہ فیس اور دیگر الزمی تفصیالت کے ساتھ وصو ہوں ہال ٹکٹ جاری کیے جائ

تصدیق اور تلبیس شخصی کے امکان کو ختم کرنے کے لیے تمام امیدوارہال ٹکٹس کے ساتھ بطور ثبوت اپنا  گے۔

 ایک مستند تصویری شناختی کارڈ الئیں۔

  ٹکٹ پر درج امتحانی مرکز کے سوا کسی اور امتحانی مرکز پر  امیدواروں کو ہال: داخلہ امتحان کے امتحانی مراکز

رنے کے بعد اس میں تبدیلی کی کسی ایک بار مرکز کا انتخاب ک داخلہ امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 درخواست پر غور نہیں کیا جائےگا۔

 جس کا فیصلہ اس مرکز پر امیدواروں کی تبدیلی کا اختیار ہوگا /یونیورسٹی کو کسی بھی امتحانی مرکز کی منسوخی

مرکز کی منسوخی کی صورت میں طلبہ کو اپنے خرچ پر یونیورسٹی کے متعین کردہ  تعداد کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

 امتحانی مرکز پر حاضر ہونا ہوگا۔

 ام درخواست یہ واضح رہے کہ کسی پروگرام میں داخلے کی اہلیتوں کی تصدیق یا ان کی تکمیل کے بغیر بھی تم

گزاروں کو ہال ٹکٹ جاری کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن ان سب کی حتمی جانچ اور تصدیق کونسلنگ و داخلے کے موقع 

اسی لیے درخواست گزاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پراسپٹکس کا بہ غور مطالعہ کریں اور پر کی جائے گی۔ 

جانچ کرلیں۔ اس تنبیہ کے باوجود اگر امیدوار کم سے کم درخواست فال داخل کرنے سے قبل اپنی اہلیت کی پوری 

اہلیتی معیار کی تکمیل کے بغیر درخواست فارم پر کردیں اور داخلہ امتحان دیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا 

کرسکتے ہیں۔ کسی بھی مرحلے پر اس بات کا پتہ چلے کہ کوئی امیدوار کم سے کم اہلیت کے معیار کی تکمیل نہیں 

رہا ہے تو داخلے کے لیے اس کی امیدواری پر غور نہیں کیا جائے گا اور اگر داخلہ ہوجائے تو اسے منسوخ کر

کردیا جائے گا اورادا شدہ فیس ضبط کرلی جائے گی۔ یونیورسٹی ایسے امیدواروں کے خالف قانونی کارروائی بھی 

 کرسکتی ہے۔

فہرست یونیورسٹی ویب سائٹ پر انتظاری امیدواروں کی میرٹ /وںمنتخب امیدوار: میرٹ کی بنیاد پر داخلے کے پروگرام 

کے مطابق صرف ایس ایم ایس ( مالحظہ کریں 17-2016پراسپکٹس )جاری کردی جائے گی اور طے شدہ نظام االوقات 

 اور ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔

 ج کورسز کے اہلیت معیار کو سمجھ لیا ہے۔میں در 17-2016نے مذکورہ باالہدایات پڑھ لی ہیں اور پراسپکٹس میں 

 قبولیت کا بیان

 پر کلک کرنے سے قبل تمام لنکس میں دی گئی تمام معلومات غور سے پڑھ لیں۔‘ ٓان الئین درخواست’ .0

 جھوٹے الگ ان نہ بنائیں کیوں کہ رجسٹریشن کے لیے موبائیل فون نمبر ضروری ہے۔ .6

ہے تو ٓاپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا موبائیل نمبر د  سکتے اگر ٓاپ کے پاس کوئی موبائیل نمبر نہیں  .1

 (ان کی اجازت سے)ہیں 

اور ( یوزر نام)ٓاپ کو مستقبل کی ضرورت کے لیے ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعےالگ ان ٓائی ڈی  .4

 پاس ورڈ بھیجا جائے گا۔

ے۔ کسی کورس کی طے شدہ ضروری ہ درخواست یونیورسٹی کی طے شدہ تواریخ کے اندر ہی داخل کرنا .5

 کا لنک کام نہیں کر  گا۔‘ ٓان الئین درخواست’اس کے لیے  گزرجانے کے بعد ٓاخری تاریخ 

 ٓان الئین درخواست دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورس میں ٓاپ کا داخلہ ہوگیا ہے۔ .2



یا سلسلے میں کسی  وگاایک بار امتحانی مرکز کے انتخاب کے بعد امیدوار کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں ہ .7

 بھی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔

تبدیلی کا اختیار ہوگا جس کا فیصلہ اس مرکز پر /یونیورسٹی کو کسی بھی امتحانی مرکز کی منسوخی .8

امیدواروں کی تعداد کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مرکز کی منسوخی کی صورت میں طلبہ کو اپنے خرچ پر 

 کردہ امتحانی مرکز پر حاضر ہونا ہوگا۔ یونیورسٹی کے متعین

لنک پرکلک کرکے ٓاپ اس بات کو تسلیم کررہے ہیں کہ ٓاپ نے تمام ہدایات غور سے ‘ ٓان الئین درخواست’ .9

 پڑھ اور سمجھ لی ہیں۔

   رتا ہوں۔میں نے پورا پراسپکٹس غور سے پڑھ لیا ہے اور داخلے کے لیے یونیورسٹی کی تمام شرائط اور ضوابط کو قبول ک    

 

 


