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ROLL OF HONOUR 

PRESIDENTS 
NAME  TENURE PERIOD 
Mir Ayub Khan    1934 
Dadiba C. Mehta   1935-1936 
Deepchand Chanduma   1935-1936 
Sir Ghulam Hussain Hidayatullah    1937 
Tikamdas Wadhumal    1937 
Khan Bahadur Abdul Sattar    1938 

(RECORDS FROM 1939 TO 1948 NOT TRACEABLE) 
Justice H.B. Tayabjee    1949 
K.B. Machuhro    1950-1951 
Justice H.B. Tayabjee    1952-1958 
F.M. Tawawalla    1959-1960 
Justice H.B. Tayabjee    1961-1962 
F.M. Tawawalla    1963-1964 
Fakhruddin M. Millwala    1965-1969 
Haroon A. Soorty    1970-1971 
Fakhruddin M. Millwala    1972-1976 
B.D. Jagus (Caretaker Committee)    1976 
Sheriar P. Bhadha    1976-1978 
Fakhruddin M. Millwala    1978-1979 
Wazir Mohammad Khan    1979-1985 
Fakhruddin M. Millwala    1985-1988 
Wazir Mohammad Khan    1988-1990 
Siraj N. Valika    1990-1991 
Ali Asghar Valika    1991-1992 
Abdul Razak A. Kochra    1992-1993 
Ali Asghar Valika    1993-1996 
M. Aslam Mullah    1996-1997 
Ali Asghar Valika    1997-1998 
Jameel A. Sakrani    1998-2000 
Majid Khandwala    2000-2001 
Ali Asghar Valika    2002 
Abu Baker Dada    2003 
Ali Asghar Valika    2004-2005 
Rafiq Suleman    2006 
Ali Asghar Valika    2007 
Ali Asghar Valika    2008 

 
  ROLL OF HONOURاعزازی فہرست
  PRESIDENTSصدور

 TENURE PERIODمدّت کا عرصہ      NAMEنام
 میر ایوب خان
 دادیبا  سی مہتا

 دیپ چند چندوما
 سر غالم حسین ہدایت ہللا

 ٹیکم داس ودھومل
 خان بہادر عبدالستار

 )تک کے ریکارڈز دستیاب نہیں 1948سے  1939(                   
 جیجسٹس ایچ بی طّیب 

 کے بی مچوہرو
 جسٹس ایچ بی طّیب جی

 ایف ایم توا واال
 جسٹس ایچ بی طّیب جی

 ایف ایم توا واال
 فخرالدّین ایم مل واال

 ہارون اے سورتی
 فخرالدّین ایم مل واال

 )نگراں کمیٹی(بی ڈی جگوس 
 شیریار پی بھاڈا

 فخرالدّین ایم مل واال
 وزیر محّمد خان

 فخرالدّین ایم مل واال
 محّمد خانوزیر 

 سراج این ولیکا
 علی اصغر  ولیکا

 عبدالرزاق اے کوچرا
 علی اصغر ولیکا

 ایم اسلم ماّل 
 علی اصغر ولیکا

 جمیل اے ساکرانی
 ماجد خان دواال

 علی اصغر ولیکا
 ابو بکر دادا

 علی اصغر ولیکا
 رفیق سلیمان

 علی اصغر ولیکا
 علی اصغر ولیکا

1934 
1936-1935 
1936-1935 

1937 
1937 
1938 

 
1949 

1951-1950 
1958-1952 
1960-1959 
1962-1961 
1964-1963 
1969-1965 
1971-1970 
1976-1972 

1976 
1978-1976 
1979-1978 
1985-1979 
1988-1985 
1990-1988 
1991-1990 
1992-1991 
1993-1992 
1996-1993 
1997-1996 
1998-1997 
2000-1998 
2001-2000 

2002 
2003 

2005-2004 
2006 
2007 
2008 

 



Jameel A. Sakrani    2009 
Rafiq Suleman    2010 
Ali Asghar Valika    2011 
Ashfaq Yousuf Tola    2012-2013 
Mohammad Ayub Bawany    2014-2015 
Ashfaq Yousuf Tola      2016   

 جمیل اے ساکرانی
 رفیق سلیمان

 علی اصغر ساکرانی
 اشفاق یوسف توال
 محّمد ایوب باوانی
 اشفاق یوسف توال

ROLL OF HONOUR 
HONORARY SECRETARY 

NAME  TENURE PERIOD 
Dr. E.D. Sharoff   1934-1935 
Rochiram Thakudas    1936 
Dr. E.D. Sharoff    1937 
Rochiram Thakurdas    1938 

(RECORDS FROM 1939 TO 1948 NOT TRACEABLE) 
Ahmed Gabol      1949 
Fida Aly G.M. Jivanjee     1950 
Dr. Q.M. Akbani      1951 
Ashraf Adil       1951 
Mirza Mahmood Ispahani     1952 
Kasim Ali Dossa      1953-1954 
Fazal M. Alavi      1955-1957 
Nauman Taseer      1957-1958 
Abdullah Mustafa      1958 
Fazal M. Alavi      1959 
Ahmed A. Karim      1960 
Abdullah Mustafa      1961 
Abdul Malik       1962-1963 
Hussain Baig Mohammed     1963-1964 
P.F. Dastur       1964 
Rashid A. Karim      1965-1969 
Fida Hussain G. Ebrahim     1970 
Ghulam Abbas Lotia     1971 
Fazal M. Alavi      1971 
Mohsin S. Shaherwala     1971 
Mirza Amir Bux      1971-1973 
Sardar Asad Ullah Khan     1974-1976 
Ashfaq H. Rizvi      1976 
Mirza Amir Bux      1976-1978 
Feroze D. Mana      1978-1981 
Abubaker Dada      1981-1985 

  ROLL OF HONOURاعزازی فہرست
  HONORARY SECRETARYاعزازی سیکریٹری 

 TENURE PERIODمدّت کا عرصہ      NAMEنام
 ڈاکٹر ایڈ شروف

 روچی رام ٹھکو داس
 ڈاکٹر ایڈ شروف

 روچی رام ٹھکو داس
 )تک کے ریکارڈز دستیاب نہیں 1948سے  1939(                   

 احمد گبول
 فدا علی جی ایم جیون جی

 ڈاکٹر کیو ایم اکبانی
 اشرف عدیل

 مرزا محمود اصفہانی
 قاسم علی ڈوسا
 فضل ایم علوی

 نعمان تاثیر
 عبدہللا مصطٰفی
 فضل ایم علوی
 احمد اے کریم

 عبدہللا مصطٰفی 
 عبدالمالک

 حسین بیگ محّمد
 پی ایف دستور
 راشد اے کریم

 فدا حسین جی ابراہیم
 غالم عبّاس لوٹیا
 فضل ایم علوی

 محسن ایس شہر واال
 مرزا امیر بخش

 سردار اسدہللا خان
 اشفاق ایچ رضوی

 مرزا امیر بخش
 ڈی مانافیروز 

 ابوبکر دادا

2009 
2010 
2011 

2012-2013 
2014-2015 

2016 

1934-1935 
1936 
1937 
1938 

 
1949 
1950 
1951 
1951 
1952 

1953-1954 
1955-1957 
1957-1958 

1958 
1959 
1960 
1961 

1962-1963 
1963-1964 

1964 
1965-1969 

1970 
1971 
1971 
1971 

1971-1973 
1974-1976 

1976 
1976-1978 
1978-1981 
1981-1985 



Hasan Tayabali      1985-1988 
Ghulamali Ramzanali     1988-1990 
Abdul Wahab Ghani     1990-1991 
Abdul Razak A. Kochra     1991-1992 
Majid Khandwala      1992-1995 
Nazim Khandwala      1995-1998 
Ayub Bawany      1998-1999 
Muazzam Pervaiz      1999-2000 
Ayub Bawany      2000-2001 
Abu Baker Dada      2002 
Ayub Bawany      2003 
Mohammad Yakoob Admaney    2004-2005 
Mohammad Qasim Umer     2005 
Mohammad Yousuf Suleman    2006 
Jawed H. Karim      2007 
Ashfaq Yousuf Tola      2008 
Abdul Wahid Qadir (Jetalsarwala)   2009 
Zulfiqar Ali Ramzi      2010 
Mohammad Yousuf Suleman    2011 
Jawed H. Karim      2012-2013 
Mohammad Jawed Zakaria    2014-2015 
Jawed H. Karim      2016 

 حسن طّیب علی
 غالم علی رمضان علی

 عبدالوہاب غنی
 کوچراعبدالرزاق اے 
 ماجد کھا نڈ واال
 ناظم کھا نڈ واال

 ایوب باوانی
 معظم پرویز
 ایوب باوانی
 ابوبکر دادا

 ایوب باوانی
 ّمد یعقوب آدمانی
 محّمد قاسم عمر

 محّمد یوسف سلیمان
 جاوید ایچ کریم

 اشفاق یوسف توال
  )جیٹل سر واال(عبدالواحد قدیر 

 ذوالفقار علی رمزی
 محّمد یوسف سلیمان

 کریم جاوید ایچ
 محّمد جاوید زکریا

 جاوید ایچ کریم
PREFACE 

Rules as framed in the Extra Ordinary  
General Meeting (EOGM) held on October 20th 2016  

by the Managing Committee Comprising. 
 

Mr. Ashfaq Yousuf Tola     President 
Mr. Jawed H. Karim     Honorary Secretary 
Mr. A. Khalil Bachani     Member 
Mr. Amin Durvesh      Member 
Mr. Amin Merchant      Member 
Mr. Asad Ali Bhagat      Member 
Mr. Faheem Ahmed Sakrani    Member 
Mr. Mohammad Amin Bawany    Member 
Mr. Mohammad Ashfaque Ghory    Member 
Mr. Mohammad Sohail Yaqoob    Member 

 پیش لفظ
ای او جی (کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عمومی اجالس  2016اکتوبر 20قواعد جیسا کہ

 میں مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے طے کیے گئے جو کہ مشتمل تھی: )ایم
 

 صدر      جناب اشفاق یوسف توال
 اعزازی سیکریٹری     جناب جاوید ایچ کریم
 ممبر      جناب اے خلیل بچانی

 ممبر       جناب امین درویش
 ممبر      جناب امین مرچنٹ

 ممبر      جناب اسد علی بھگت
 ممبر      ساکرانیجناب فہیم احمد 

 ممبر      جناب محّمد امین باوانی
 ممبر      جناب محّمد اشفاق غوری
 ممبر      جناب محّمد سہیل یعقوب
 ممبر      جناب شاہد عبدہللا گوڈیل

1988-1985 
1988-1990 
1990-1991 
1991-1992 
1992-1995 
1995-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 

2002 
2003 

2004-2005 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

2012-2013 
2014-2015 

2016 



Mr. Shahid Abdullah Godil     Member 
Mr. Shoaib Amin Dhedhi     Member 
Mr. Yasir Farooq Habib     Member 
Mr. Zubair A Razzak Lakhani    Member 

 ممبر      جناب شعیب امین ڈھیڈھی
 ممبر      جناب یاسر فاروق حبیب

 ممبر     جناب زبیر اے رزاق الکھانی

PREAMBLE 
 
1 SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT 
1.1 The Rules and Regulations shall be called the Karachi Club Rules 2016. 
1.2 The Rules and Regulations shall come into force once approved by General 

Body. 
1.3 These rules are also translated in Urdu, however, for the purposes legal 

interpretation English version shall prevail. 
 
 

DEFINITIONS 
 
2 DEFINITIONS  
2.1 “Annexure A” means the attachment to these Rules prescribing the fees, 

subscriptions, other levies, and charges as approved by the General Body.  
 
2.2 “Annual General Meeting” (“AGM”) means meeting of Permanent / Life 

members to be held in December on the day immediately preceding the day 
of General Elections to discuss the previous and future activities of the Club. 

 
2.3 “Associate Membership” as defined in Rule 12.  
 
2.4 “Balloting Committee” shall consist of Members of the Managing 

Committee, besides five (5) Permanent/Life members (Minimum 2 Life 
members) 

 
2.5 “Caretaker Managing Committee” means committee of at least 7 Life 

members appointed as per Rule 42 to act as Caretaker Committee 
 
2.6 “Ceased Member” means an individual who failed to pay dues under Rule 

21.5. 
 
2.7 “Chief Executive” means Honorary Secretary of the Club entrusted with 

  (PREAMBLE)تمہید
 

   (Short Title, Extent and Commencement)مختصر عنوان، دائرہ کاراور آغاز 1
' کے نام سے پکارے 2016'کراچی کلب رولز  (Rules and Regulations) قواعد و ضوابط  1.1

 جائیں گے۔
نافذ ہو  (Rules and Regulations)جنرل باڈی کی جانب سے منظوری کے بعد قواعد و ضوابط  1.2

 جائیں گے۔ 
 Legal)کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے ، تاہم، قانونی تشریح  (Rules)ان قواعد 1.3

Interpretation)   کے مقاصد کے لیے انگریزی ورژن الگو ہوگا۔ 
 

  (Definitions)تعریفات
 

  (Definitions)تعریفات  2
کا مطلب ہےان قواعد سے منسلک تجویز کردہ فیس، رکنیت   " Annexure A"منسلکہ جات  2.1

، اور چارجز جیسےجنرل باڈی کی  جانب Levies ، دیگر محصوالت (Subscriptions)سازیاں
 سے منظور کیے گئے۔

مطلب ہے کلب کی  کا )"اے جی ایم"( " (Annual General Meeting)"ساالنہ عمومی اجالس 2.2
ممبرز کا  (Permanent/Life)تا حیات  \سابقہ اور مستقبل کی سرگرمیوں پر بحث کے لیے مستقل 

 عام انتخابات کے دن سے فوری  طور پر ایک دن پہلےدسمبر میں منعقد ہونے واال اجالس۔
 

بیان میں (Rule)  12جیسا کہ قاعدہ  " (Associate Membership)"ایسوسی ایٹ ممبر شپ 2.3
 کی گئی ۔

مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز پر مشتمل ہوگی، اس  " (Balloting Committee)"بیلٹنگ کمیٹی 2.4
 ۔ )ممبرزLifeتاحیات  2کم از کم (ممبرز (Permanent/Life)تا حیات  \مستقل  (5)کے عالوہ پانچ 

 
تا  7کا مطلب ہے کم از کم  " (Caretaker Managing Committee)"نگراں مینیجنگ کمیٹی 2.5

  (کے مطابق نگراں(Rule)  42ممبرز کی کمیٹی جن کا تقّرر قاعدہ  Lifeحیات 
(Caretaker کمیٹی کے طور پر کام کرنے کے لیے کیا گیا۔ 

 
کے تحت  Rule 21.5 کا مطلب ہے وہ شخص جو قاعدہ  " (Ceased Member)"متروک ممبر 2.6

 واجبات ادا کرنے میں ناکام رہا۔ 
 

 Honorary)کا مطلب ہے کلب کا اعزازی سیکریٹری "  (Chief Executive) "چیف ایگزیکٹیو 2.7



powers in writing given by the Managing Committee from time to time. 
 
2.8 “Club” means Karachi Club including Karachi Club Annexe. 
 
2.9 “Club Assets” Means all assets (fixed and current) net of all liabilities (Long-

term and short-term) available for distribution in the event of dissolution of 
Club as defined in Rule 84. 

 
2.10 “Designated Election Area” means election area as defined by Chief 

Scrutinizer. 
 
2.11 “Elections” means Annual Elections of the Club to be held every year on the 

subsequent day of AGM and as per laid down procedure elucidated in Rule 
52 of the rules. 

 
2.12 “Expelled Member” means an individual who is no longer a member of the 

Club. 
 
2.13 “Extra-Ordinary General Meeting” (“EOGM”) Meeting of Life and 

Permanent members convened under Rule 41 for amendments, deletions, 
substitutions, or additions in the rules in accordance with the laid down 
procedure elucidated in the said rule. 

 
 
2.14 “Financial Year” means accounting period of (12) twelve consecutive 

months starting from 1st July to 30th June of every calendar year. 
 
2.15 “Honorary Secretary” means the elected Honorary Secretary of the Club 

who acts as a bridge between the Managing Committee and the 
Management. 

 
2.16 “Lady Member” means a member elected under Rule 7 or Rule 11.5 of 

these Rules.  
 
2.17 “Managing Committee” means a group of members consisting of (14) 

fourteen duly elected members including the President and Honorary 
Secretary responsible for the affairs of the Club. 

 
2.18 “Member” means an individual, duly elected by the Balloting Committee 

having rights and privileges to use the Club. 

Secretary)  جس کو وقتاً فوقتاً مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے تحریری طور پر اختیارات تفویض
 کیے گئے۔ 

 ۔ (Annexe)کا مطلب ہے کراچی کلب بشمول کراچی کلب ملحقہ جات"  (Club) "کلب  2.8
 

 Current)رواں اور  جامد (  (Assets)کا مطلب ہےوہ تمام اثاثے"  (Club Assets)"کلب اثاثے 2.9
and Fixed  جو تمام واجب االدا ذمہ داریوں) )(Liabilities طویل المیعاد اور قلیل المیعاد ( 

Long-term and Short-term   کو منہا کرکے کلب کی تحلیل (Dissolution) کے موقع پر
 میں بیان  کیا گیا۔ (Rule) 84کے لیے دستیاب ہوں جیسا کہ قاعدہ  (Distribution)تقسیم 

کا مطلب ہے انتخابی عالقہ جیسا "  (Designated Election Area)"مقّرر کردہ انتخابی عالقہ 2.10
 کی جانب سے بیان کیا گیا۔ (Chief Scrutinizer)کہ چیف پڑتال کنندہ

 
  (Annual General Meeting )ومی اجالسکا مطلب ہے ساالنہ عم"  (Elections)"انتخابات 2.11

کے اگلے دن ہر سال منعقد ہونے والے کلب کے ساالنہ انتخابات اور جیسا کہ عائد کردہ  )اے جی ایم(
  52کے قاعدہ (Rules) کے مطابق قواعد  (Laid down procedure)قانونی طریقہ کار 

(Rule) میں تفصیل سے  بیان(Elucidated)  کیا گیا۔ 
کا مطلب ہے وہ شخص جو کلب کا اب مزید ممبر نہیں "  (Expelled Member)دخل ممبر"بے  2.12

 رہا ہے۔ 
 

 )"ای او جی ایم"("  (Extra-Ordinary General Meeting)"غیر معمولی عمومی اجالس 2.13
کے تحت (Rule)  41ممبرز کا اجالس جو کہ قاعدہ  (Permanent)اور مستقل  (Life) تاحیات 

،  (Deletions)، قلم زدگیوں (Amendments)میں ترامیم  (Rules)قواعد
کے لیے منعقد کیا گیا جو کہ عائد کردہ  (Additions)، یا اضافوں  (Substitutions)متبادلوں
میں  (Said rule)کے مطابق مذکورہ قاعدے  (Laid down procedure)طریقہ کار  قانونی 

 کیا گیا۔   (Elucidated)تفصیل سے بیان
بارہ لگاتار مہینوں کا اکأونٹنگ  (12)کا مطلب ہے"  Financial Yearسال"مالی  2.14

جس کا ہر کیلنڈر سال   میں آغاز یکم  جوالئی سے اور     (Accounting period)دورانیہ
 جون تک ۔ 30اختتام

کا مطلب ہے کلب کا منتخب اعزازی "  (Honorary Secretary)"اعزازی سیکریٹری  2.15
 کمیٹی اور انتظامیہ کے مابین پُل کا کام کرتا ہے۔ سیکریٹری جو مینیجنگ 

 
 

 7کے قاعدہ  (Rules)کا مطلب ہے ایک ممبر جو ان قواعد "  (Lady Member)"خاتون ممبر 2.16
(Rule) 11.5یا قاعدہ (Rule) تحت منتخب ہوئی۔ 

 
 (14)کا مطلب ہے ممبرز کا ایک گروپ جو کہ   " (Managing Committee)"مینیجنگ کمیٹی 2.17

ممبرز بشمول صدر اور اعزازی سیکریٹری پر مشتمل  (Duly elected)چودہ حسِب ضابطہ منتخب
 کے لیے ذمہ دار ہے۔ (Affairs)ہے جو  کلب کے امور 

 
کا مطلب ہے ایک شخص جو کہ بیلٹنگ کمیٹی کی جانب سے حسِب ضابطہ "  (Member)"ممبر 2.18

اور مراعات   (Rights)نے کے حقوقکیا گیا جس کو کلب استعمال کر  (Duly elected)منتخب



 
2.19 “Membership” includes Temporary, Permanent, Life, Lady, Daughter 

Member and Children of Daughter Member. 
 
 
2.20 “President” means elected President of the Club. 
 
2.21 “Reserve Funds” Means minimum funds to be maintained by the club (Not 

available for capital or current expenditures) as required by Rule 77.3 of the 
rules. 

 
2.22 “Scrutineers” means Chief, Senior Deputy Chief and Deputy Chief 

Scrutineers appointed in the AGM and Rule 33.8 of the Rules to carry out 
elections of the club as elucidated in Rule 50.3 of the Rules. 

 
 
2.23 “Resolution by Circulation” means resolution passed by at least ten 

members of the Managing Committee and to be ratified in next meeting of 
Managing Committee. 

 
2.24 “Special General Meeting” (“SGM”) means a meeting convened by the 

Managing Committee or by the Honorary Secretary on written requisition 
signed by at least (150) one hundred and fifty Life and/or Permanent 
members to transact a specific business. 

 
2.25 “Special member” as defined in Rule 13. 
 
2.26 “Special Child Member” A child or a household person applying 

membership in their own rights  as temporary or daughter member being 
special child i.e. disabled or retarded person/child as defined and certified 
medically. 

 
2.27 “Suspended Member” means an individual temporarily disallowed to enjoy 

privileges of membership. 
 
2.28 “Term” means tenure starting from declaration of results of elections till 

subsequent Annual General Meeting. 
 
2.29 “Visitor to Pakistan” as defined in Rule 14. 
 

(Privileges) حاصل ہوں۔ 
، تا  (Permanent)، مستقل (Temporary)مشتمل ہے عارضی " (Membership)"ممبر شپ 2.19

 Children of)اور بیٹی ممبر کی اوالدیں  ممبر(Daughter)، بیٹی (Lady)، خاتون  (Life)حیات
Daughter Member)  ۔ 

 
 لب ہے کلب کا منتخب صدر۔کا مط"  (President)"صدر 2.20

 
کا مطلب ہے کلب کی جانب سے برقرار رکھے جانے والے "  (Reserve Funds)"ریزرو فنڈز 2.21

(Maintained)  کم از کم فنڈز]سرمایے(Capital) یا رواں اخراجات(Current expenditures) 
کے حساب سے ) Rule) 77.3کے قاعدہ  (Rules)کے لیے دستیاب نہیں[ جیسا قواعد  

 ہوا۔   (Required)مطلوب
کا مطلب ہے چیف، سینیر ڈپٹی چیف اور ڈپٹی چیف پڑتال "  (Scrutineers)"پڑتال کنندہ 2.22

اے جی (  (Annual General Meeting)جن کا ساالنہ عمومی اجالس  (Scrutineers)کنندگان
ر میں کلب کے انتخابات کرانے کے لیے تقرRule 33.8کے قاعدہ  Rules)اور قواعد  )ایم

(Appointed)  کیا گیا جیسا کہ قواعد(Rules)  کے قاعدہ(Rule) 50.3  میں تفصیل سے بیان کیا
 گیا۔ 

کا مطلب ہے قرارداد مینیجنگ  " (Resolution by Circulation)"گردش کے ذریعے قرارداد 2.23
کمیٹی کے کم از کم دس ممبرز کی جانب سے منظور کی گئی اور مینیجنگ کمیٹی کے اگلے اجالس 

 کی گئی۔  (Ratified)یں اس کی توثیق م
 

کا مطلب ہے ایک  )"ایس جی ایم"("  (Special General Meeting)"خصوصی عمومی اجالس 2.24
ایک سو  (150)سیکریٹری کی جانب سے کم از کم  (Honorary)اجالس مینیجنگ کمیٹی یا اعزازی 

دستخطوں سے تحریری طور پر ممبرز کے  (Permanent)یا مستقل  \اور )  (Lifeپچاس تا حیات
 Specific)منعقد کیا گیا تاکہ کوئی مخصوص کام  (On written requisition)طلب کیے جانے پر

business)  انجام دیاTransact   جاسکے۔ 
 میں بیان کیا گیا۔ (Rule) 13جیسا کہ قاعدہ "  (Special Member)"خصوصی ممبر 2.25

 
ایک اوالد یا ایک گھریلو فرد ذاتی طور پر "  (Special Child Member)"خصوصی اوالدممبر 2.26

ممبر کی خصوصی   (Daughter)یا بیٹی(Temporary)ممبر شپ کے لیے بہ حیثیت عارضی 
یا  (Disabled)رہی ہویعنی کہ معذور  \کے طور پر درخواست دے رہا  (Special child)اوالد 

اکہ بیان کیا گیا اور طبی طور پر سند جیس  (Retarded person / child)اوالد \ذہنی پسماندہ فرد 
(Certified medically)  دی گئی ہو۔ 

کا مطلب ہے ایک شخص کو ممبر شپ کی "  (Suspended Member)"معّطل ممبر 2.27
طور پر اجازت نہ دی گئی  (Temporary)سے فائدہ اٹھانے کی عارضی   (Privileges)مراعات

 ہو۔ 
کا آغازانتخابات کے نتائج کے اعالن  (Tenure)کا مطلب ہے دورانیے "  (Term)"مدّت 2.28

 تک ۔ )اے جی ایم( (Annual General Meeting) سےاگلےساالنہ عمومی اجالس
 

میں بیان کیا  (Rule) 14جیسا کہ قاعدہ "  (Visitor to Pakistan)"پاکستان کا دورہ کرنے واال 2.29
 گیا۔ 



MEMBERSHIP 
 
3 MEMBERSHIP POLICY  
 The membership of the club is open to all individuals without gender, social, 

political, ethnic or religious discrimination. 
 
4 MEMBERSHIP CRITERION 
The following criteria shall apply for membership for new member: 
 
4.1 The applicant must be (24) twenty-four years of age or above. 
 
4.2 The age restriction may be relaxed in case the applicant is married son/ 

married daughter applying in accordance with club rule 15 and 16. 
 
5 CLASSES OF MEMBERSHIPS 
There shall be two classes of memberships; standard and additional, the classes 

shall be further categorized as follows: 
 
5.1 Standard classes: 
(a) Temporary 
(b) Permanent 
(c) Life 
(d) Lady 
(e) Daughter 
(f) Children of Daughter 
 
5.2 Additional classes: 
(a) Associate 
(b) Special Member 
(c) Visitors to Pakistan 
  
6 INDUCTION OF NEW MEMBERS 
6.1 The Managing Committee may offer temporary and other classes of 

membership in accordance with the approval obtained in Special General 
Meeting. 

 
6.2 The number of members to be inducted and timing of issuance of forms shall 

be in consonance with the approval granted by the General Body in the 
Special General Meeting. 

 )MEMBERSHIP (ممبر شپ
 
  (Membership Policy)ممبر شپ پالیسی  3

 ، سیاسی (Social)، سماجی (Gender)کلب کی ممبر شپ تمام افراد کے لیے بغیر کسی صنفی 
(Political)نسلی ،(Ethnic) یا مذہبی(Religious) امتیاز(Discrimination)  کے کھلی ہے۔ 

 
   (Membership Criterion)ممبر شپ کا طریقٔہ کار 4

 مندرجہ ذیل طریقٔہ کار الگو ہوگا: نئے ممبر کی ممبر شپ کے لیے
 

 چوبیس سال یا اس سے زائد عمر کا ہو۔  (24)درخواست دینے واال الزمی طور پر  4.1
 

 \عمر کی حد میں اس صورت میں لچک دی جا سکتی ہے اگر درخواست دینے واال شادی شدہ بیٹا  4.2
 رہی ہو۔  \کے مطابق درخواست دے رہا  16اور  15شادی شدہ بیٹی ہو جو کہ کلب کے قاعدہ 

 
  (Classes of Memberships)ممبر شپس کے زمرے  5

اور   (Standard)؛ معیاری ہوں گے) (Classesممبر شپس کے الزمی طور پر دو زمرے 
 کی مزید تقسیم مندرجہ ذیل انداز میں ہوگی: Classes) (، زمروں(Additional) اضافی

 
  (Standard Classes)معیاری زمرے  5.1

(a) عارضی(Temporary)  
(b) مستقل(Permanent)  
(c) تا حیات(Life)  
(d) خاتون(Lady)  
(e)  بیٹی(Daughter)  
(f) بیٹی  کی اوالدیں(Children of Daughter)  
 

  (Additional Classes)اضافی زمرے  5.2
(a) ایسوسی ایٹ(Associate)  
(b) پاکستان کا دورہ کرنے والے(Visitors to Pakistan)  
 
 
  (Induction of New Members)نئے ممبرز کی شمولیت 6

کی ممبر شپ کی پیش کش  (Classes)یا دیگر زمروں  (Temporary)مینیجنگ کمیٹی عارضی  6.1
میں حاصل ہونے منظوری کے  (Special General Meetings)خصوصی عمومی اجالس 

 مطابق کرسکتی ہے۔ 
 

کا وقت خصوصی عمومی   (Issuance)شامل ہونے والے ممبرز کی تعداد اور فارمز کے اجراء   6.2
 In)میں منظوری دیے جانے کے مطابق ہم آہنگ   (Special General Meeting)اجالس 

consonance with)ہوگا۔ 



 
6.3 The Managing Committee may however induct the following categories of 

members without prior approval: 
 
(a) Members inducted against surrender of membership under rule 25. 
 
(b) Members’ married and unmarried son(s) eligible to become members under 

the rule 15. 
 
(c) Married and unmarried daughters who are eligible to become member under 

rule 16. 
 
(d) Lady Members under the rule 7 subject to a maximum of 10 members per 

calendar year. 
 
(e) Widow(s) of deceased member(s). 
 
(f) Associate Members; subject to a maximum of 25 members per calendar year 

under rule 12. 
 
(g) Members elected as a replacement of such members who have been 

terminated subsequent to October 24, 2003 and cannot be reinstated under 
rule 21. 

  
7 INDUCTION OF LADY MEMBER 
7.1 Any single lady i.e. unmarried lady, divorcee or widow aged 24 and above 

may be admitted as a Lady Member of the club provided she is considered 
eligible for Lady membership by the Balloting Committee. The entrance fee 
for Lady Member shall be as prescribed from time to time by the EOGM or 
AGM and specified in Annexure “A”. 

 
7.2 The Lady membership shall cease upon marriage or remarriage. 
 
7.3 Lady members shall not be entitled to become Permanent/Life member. 

 
 
8 INDUCTION OF TEMPORARY MEMBERS  
The procedure for inducting "Temporary Members" shall be as follows: 
 
8.1 A prospective member shall apply through the prescribed form to be issued 

 
کے ممبرز کو بغیر کسی پہلے سے لی گئی   (Categories)یجنگ کمیٹی مندرجہ ذیل زمروں تاہم مین 6.3

 منظوری کے شامل کر سکتی ہے۔ 
 

(a)    قاعدہRule) 25 (کے تحت ممبر شپ کی دست برداری) (Surrender  کے حساب   سے شامل
 ہونے والے ممبرز۔  

(b)  بیٹے(ممبرز کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بیٹا(  قاعدہRule) 15 (ہیں ۔ کے تحت ممبر بننے کے اہل 
 
 

(c)    شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بیٹیاں قاعدہ(Rule) 16  کے تحت ممبر بننے کی اہل ہیں۔ 
  
 

(d)   قاعدہRule) 7 ( ممبرز  10کے تحت خاتون ممبر جس کی حد ایک کیلنڈر سال میں زیادہ سے زیادہ
 ہیں۔  

(e)    ۔ )بیوائیں(کی بیوہ  )ز(مرحوم ممبر 
 
 

(f)    ایسوسی ایٹ ممبرز ؛ قاعدہ(Rule) 12   ممبرز  25کے تحت ایک کیلنڈر سال میں زیادہ سے زیادہ
 کی حد۔  

 
(g)  کے بعد  2003اکتوبر 24ایسے ممبرز جو ان ممبرز کی جگہ پر منتخب ہوئے ہوں جو

 نہ ہو  (Reinstate)کے تحت بحال  21 (Rule)ہوئے ہوں اور قاعدہ   (Terminate)برخاست
(h)  ہوں۔سکتے 

 
  (Induction of Lady Member)خاتون ممبر کی شمولیت 7

سال  24یا بیوہ جس کی عمر  (Divorcee)کوئی اکیلی خاتون یعنی کہ غیر شادی شدہ خاتون، مطلقہ  7.1
یا اس سے زیادہ ہو اس صورت میں کلب کی خاتون ممبر بن سکتی ہےاگر بیلٹنگ کمیٹی جانب سے 

ممبر کے لیے داخلہ  Lady) (ممبر شپ کے لیے اہل تصور کیا گیا ہو۔ خاتون (Lady)اسے خاتون 
ً ای او جی ایم اور اے جی ایم کی جانب سے تجویز کی جائے گی اور منسلکہ جات  ً فوقتا فیس وقتا

(Annexure) “A”  میں بیان کی جائے گی۔ 
 

 ممبر شپ شادی یا دوبارہ شادی کی صورت میں ختم ہو جائے گی۔ ) Lady (خاتون 7.2
 

نہیں  Entitled) (ممبر بننے کااستحقاق Life) (تا حیات\Permanent) (ممبر مستقل) (Ladyخاتون  7.3
 رکھے گی۔
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 کو شامل کرنے کا طریقٔہ کار مندرجہ ذیل ہو گا: (Temporary Members)عارضی ممبرز 
 

ممبر کراچی کلب کی جانب سے جاری کیے گئے تجویز کردہ فارم کے ) Prospective (ایک ممکنہ 8.1



by the Karachi Club. 
 
8.2 The forms shall be issued upon full payment by the applicant of applicable 

prescribed entrance fee and security deposit that has been prescribed and 
approved by the General Body from time to time and listed in Annexure A.  

 
8.3 The payment of entrance fee shall be construed to be a declaration to abide 

by the rules of the Karachi Club, bye-laws and regulations made therein by 
the Managing Committee. 

 
8.4 The candidate must be proposed and seconded by a Permanent / Life 

Member. 
 
8.5 The proposer and seconder should not have any dues outstanding. 
 
8.6 The applicant for membership shall appear before the Balloting Committee 

on a specified date, time and place along with proposer and seconder in the 
prescribed dress code. 

 
8.7 Each application received will be scrutinized to determine suitability and 

eligibility. If deemed not fit, the Balloting Committee may request the 
proposer and seconder to withdraw nomination of the applicant without 
assigning any reason. 

 
8.8 No member of the Balloting Committee shall be allowed to propose or second 

any candidate for election of club membership. 
 
8.9 If the candidate fails to appear when called before the Balloting Committee 

twice without any valid reason or having informed the club in advance, he or 
she will not be considered for membership for a period of six months after the 
specified date of the second balloting. 

 
8.10 Secret ballot shall be held by the Balloting Committee, the date and time shall 

be decided by the Managing Committee. 
 
8.11 The Balloting Committee shall hold election by secret ballot at the date and 

time appointed by them. 
 
8.12 A candidate shall be declared elected unless (4) four or more adverse votes 

are casted  against the candidate; in that case the candidate will be excluded 

 ذریعے درخواست دے گا۔
 

فارمز درخواست دینے والے کی جانب سے تجویز کردہ داخلہ فیس اور سیکیورٹی ڈیپازٹ مکمل ادا  8.2
کیے جانے کے بعد جاری کیے جائیں گےجن کو جنرل باڈی نے وقتاً فوقتاً تجویز کیا ہے اور منظوری 

 کی فہرست میں موجود ہیں۔  A (Annexure)دی ہے اور وہ منسلکہ جات 
 

 (اور ضابطوں (Bye-laws)، ضمنی قوانین(Rules)نا کراچی کلب کے قواعد داخلہ فیس کا ادا کر 8.3
Regulations ( پر عمل کرنے کا اعالمیہ(Declaration)  ہو گا جو کہ مینیجنگ کمیٹی کی جانب

 سے بنائے گئے۔ 
 

ممبر  Life) (تا حیات \ Permanent) (امید وار کی تجویز اور حمایت الزمی طور پر ایک مستقل 8.4
 کی جانب سے ہونی چاہیے۔

 
 Dues) (کے ذمہ کوئی واجب االدا رقم Seconder) (اور حمایت کنندہ Proposer) (تجویز کنندہ 8.5

outstanding نہیں ہونی چاہیے۔ 
ممبر شپ کے لیے درخواست دینے واال بیلٹنگ کمیٹی کے سامنے مقررہ تاریخ، وقت اور مقام پر  8.6

کے ہمراہ تجویز کردہ ڈریس کوڈ میں  (Seconder)اور حمایت کنندہ  (Proposer)تجویز کنندہ 
 پیش ہوگا۔

 
قابلیت اور اہلیت جانچنے کے لیے ہر موصول ہونے والی درخواست جانچ پڑتال ہو گی۔ اگر درخواست  8.7

 (اور حمایت کنندہ   (Proposer)معیار پر پوری نہ اتری تو بیلٹنگ کمیٹی تجویز کنندہ 
(Seconder کوئی وجہ بتائے در خواست کر سکتی ہے کہ وہ درخواست دینے والے کی  سے بغیر

 واپس لے لیں۔ ) (Nominationنامزدگی 
 

کلب ممبر شپ کے انتخاب کے لیے بیلٹنگ کمیٹی کے کسی بھی ممبر کو کسی بھی امیدوار کا نام  8.8
 کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ (Second)کرنے یا حمایت  (Propose)تجویز

 
ار کسی جائز وجہ کے یا پیشگی مطلع کیے بغیر طلب کرنے پر دو مرتبہ بیلٹنگ کمیٹی کے اگر امیدو 8.9

سامنے  پیش ہونے میں ناکام رہا تو دوسری بیلٹنگ کی مخصوص تاریخ کے بعد چھے ماہ کے 
 عرصے کے لیے اس پر ممبر شپ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔ 

 
 

کیا جائے گا ، وقت اور تاریخ کا فیصلہ مینیجنگ کمیٹی خفیہ بیلٹ بیلٹنگ کمیٹی کی جانب سے منعقد  8.10
 کی جانب سے کیا جائے گا۔

 
بیلٹنگ کمیٹی خفیہ بیلٹ کے ذریعے انتخاب کا انعقاد کرے گی جس کی تاریخ اور وقت کا تعیّن اس کی  8.11

 جانب سے کیا جائے گا۔ 
 

چار اس سے زیادہ مخالف ووٹ امیدوار کے  (4)امیدوار اس وقت منتخب قرار دیا جائے گا، جب تک  8.12
خالف نہ پڑیں؛ اس صورت میں امیدوار کا نام امیدواروں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا 



from list of candidates irrespective of number of votes casted in favor of the 
candidates. 

 
8.13 The result shall be duly communicated to the candidate, proposer and 

seconder. 
8.14 Candidate failing to secure membership shall be allowed to reapply once in 

lifetime after six months from the date of first balloting; provided the 
membership is open: A candidate failing to secure membership twice shall 
not be eligible to apply for membership again. In such case the spouse of the 
candidate shall also be ineligible to apply. 

 
8.15 The list of candidates with required information shall be circulated to all 

balloting committee members 3 working days before the Balloting Committee 
Meeting. 

 
9 INDUCTION OF PERMANENT MEMBERS  
9.1 Temporary/Daughter members having completed 5 years of uninterrupted 

membership shall be invited in order of seniority, with 40% available quota 
reserved for daughter members, by the Managing Committee to become a 
Permanent Member if considered to be suitable by the Managing Committee. 

 
9.2 Temporary/Daughter member shall have the transaction of KOT of Rs. 

15,000 minimum apart from monthly subscription in the year of their eligibility. 
 
9.3 The Managing Committee shall record reasons in case the member is found 

to be unsuitable for Permanent Membership and an opportunity of being 
heard shall be given to the member; 

 
9.4 The decision of the Managing Committee after giving an opportunity of 

hearing shall be final and binding. 
 
9.5 The Temporary/Daughter member shall pay a further amount as may be 

prescribed and approved by the General Body from time to time (Annexure 
A). 

 
9.6 The percentage of Permanent members shall not exceed 40% of total club 

membership. 
 
9.7 A prospective Permanent member must avail this facility within (6) six months 

otherwise the members shall only be considered again only after a period of 

 چاہے امیدوار کے حق میں کتنے ہی ووٹ پڑے ہوں۔ 
 
 

اور حمایت کنندہ   (Proposer)نتیجے سے امیدوار، تجویزکنندہ (Duly)حسِب ضابطہ  8.13
(Seconder)  مطلع کر دیا جائے گا۔ کو 

ممبر شپ کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنے والے امیدوار کو اس بات کی اجازت ہوگی پہلی  8.14
بیلٹنگ کی تاریخ چھے ماہ بعد وہ زندگی میں ایک مرتبہ درخواست دے سکتا ہے: ممبر شپ کے 

ت دینے کا مزید اہل حصول میں دو مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنے واال امیدوار ممبر شپ کی درخواس
 نہیں ہوگا۔ ایسے کیسز میں امیدوار کا شریک حیات بھی درخواست دینے کے لیے نااہل ہوگا۔

 
 

روز قبل تمام بیلٹنگ  3مطلوبہ معلومات کےہمراہ امیدواروں کی فہرست بیلٹنگ کمیٹی اجالس سے  8.15
 کمیٹی ممبرز میں گردش کرے گی۔ 
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ممبرز جنھوں نے بغیر کسی خلل کے  Daughter) (بیٹی \ (Temporary)وہ عارضی  9.1

Uninterrupted سال مکمل کرلیے ہیں ، ان کو سینیارٹی کے حساب سے دعوت  5ممبر شپ کے
ہے، ممبرز کے لیے مخصوص  (Daughter)دستیاب کوٹہ بیٹی  %40دی جائے گی، جس کے ساتھ 

ممبر بننے کے لیے، اگر مینیجنگ کمیٹی  Permanent) (مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے مستقل
 جانب سے غور و خوص کے بعد مناسب سمجھا گیا۔ 

ممبر اپنی اہلیت کے سال میں ماہانہ سبسکرپشن کے ) Daughter (بیٹی \ Temporary) (عارضی 9.2
 ٹرانزیکشن کریں گے۔ روپیے کی 15,000کی کم از کم  (KOT)عالوہ کے او ٹی 

 
ممبر شپ کے لیے نامناسب پائے جانے کی صورت میں مینیجنگ کمیٹی  Permanent) (مستقل 9.3

 وجوہات ریکارڈ کرے گی اور ممبر کو ُسنے جانے کا ایک موقع فراہم کیا جائے گا۔
 
 

 سماعت کا موقع دیے جانے کے بعد مینیجنگ کمیٹی کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوگا۔ 9.4
 
 

ممبر وقتاً فوقتاً جنرل باڈی کی جانب سے تجویز اور   (Daughter) بیٹی \ (Temporary)عارضی  9.5
  Annexure A)منسلکہ جات (منظور کی گئی مزید رقم ادا کریں گے۔ 

 
 

 سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔  %40مستقل ممبرز کا تناسب مجموعی کلب ممبر شپ کے  9.6
 
 

 (6)ممبر کو الزمی طور پر اس سہولت سے  Prospective Permanent) (ایک ممکنہ مستقل 9.7
سال کے عرصے  (1)چھے ماہ کے اندر فائدہ اٹھانا چاہیے دوسری صورت میں ممبرز صرف ایک 



one (1) year. 
  
10 INDUCTION OF LIFE MEMBERS  
 Permanent member shall be eligible to become a Life member provided the 

following criteria is fulfilled: 
10.1 A member completing (20) twenty years of membership including the initial 

period of temporary membership; and has attained 60 years of age. 
  
11 WIDOWS OF TEMPORARY / PERMANENT / LIFE MEMBERS 
11.1 Widow of Temporary / Permanent / Life member shall be entitled to 

membership without payment of entrance fee and election provided that all 
dues are cleared including dues of the deceased husband, if any. 

 
 
11.2 The widow of the temporary member shall be eligible for Permanent 

membership and widow of Permanent member shall be eligible for Life 
membership in the same manner as her husband would have been eligible. 

 
11.3 In case of more than one widow of the same deceased member, the wife 

nominated by member prior to death shall have the right to membership. In 
absence of nomination, the first wife shall have the right unless declined then 
the subsequent wife shall be offered membership and so on. Her 
membership shall however cease upon remarriage. 

 
11.4 The remaining widows who are not eligible for membership under existing 

rule will be entitled to Lady membership without payment of entrance fee and 
without election. Her membership shall however cease upon remarriage. 

 
11.5 In order to offer Temporary / Permanent/ Life / Lady membership to widow/s 

of deceased male member of the club as laid down in clauses 11.2, 11.3 and 
11.4, it is absolutely necessary for the club to have received application and 
necessary documents to enter name of such other wife/wives within lifetime 
of the member and its acknowledgement of admittance by the club. In 
absence of such application/ admittance of wife/wives any claim for 
membership from widow/s shall not be entertained. 

 
 
12 ASSOCIATE MEMBERS 
 Associate membership of the club may be granted to: 
 

 کے بعد ہی زیِرغور الئے جائیں گے۔
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 Life) (ممبر تاحیات Permanent) (مندرجہ ذیل طریقٔہ کار پورا کیے جانے کی صورت میں مستقل

 ممبر  بننے کا اہل ہوگا۔
بیس سال مکمل کر لیے ہیں بشمول عارضی  (20)ایک ممبر جس نے ممبر شپ کے  10.1

(Temporary)  سال کی عمر کا ہو چکا ہو۔ 60ممبرشپ کا ابتدائی عرصہ؛ اور 
 

 Widows of Temporary/Permanent/Life)تاحیات ممبرز کی بیوائیں\مستقل\عارضی 11
Members)  

 Widows of Temporary/Permanent/Life)تاحیات ممبرز کی بیوأوں\مستقل\عارضی  11.1
Members)   کے پاس داخلہ فیس ادا کیے بغیر اور انتخاب کے بغیر ممبرشپ رکھنے کا اس صورت

کے، (Dues)ول مرحوم شوہر واجبات ادا ہوچکے ہیں بشمDues) (میں استحقاق ہوگا کہ تمام واجبات
 اگر کوئی ہیں۔ 

 (ممبر شپ کی اہل ہوگی مستقل Permanent) (ممبر کی بیوہ مستقل (Temporary)عارضی  11.2
Permanent ( ممبر کی بیوہ بالکل اسی طرح تاحیات  کی اہل ہو گی، جس طرح شوہر اہل ہوتا۔ 

 
 

ایک ہی مرحوم ممبر کی ایک سے زیادہ بیوائیں ہونے کی صورت میں ممبر کی جانب سے موت سے  11.3
کی  Nomination) (کی گئی بیوی ممبرشپ کی حق دار ہوگی۔ نامزدگی (Nominated)قبل نامزد 

عدم موجودگی کی صورت میں پہلی بیوی حق دار ہوگی اگر اس نے انکار نہ کیا ہوپھر اس کے بعد 
ی کو ممبرشپ کی پیش کش کی جائے گی اور اسی طرح سلسلہ آگے جاتا ہے۔ تاہم اس کی والی بیو

 ممبر شپ دوبارہ شادی کی صورت میں ختم ہو جائے گی۔ 
 

کے تحت باقی بیوائیں جو ممبر شپ کی اہل نہیں ہیں ان کو داخلہ فیس کو ادا ) Rule (موجودہ قاعدے 11.4
حاصل ہوگا۔ تاہم  Entitled) (ممبر شپ کا استحقاق) Lady (کیے بغیر اور انتخاب کے بغیر خاتون

 دوبارہ شادی کی صورت میں اس کی ممبر شپ ختم ہو جائے گی۔ 
 

 \ Permanent) (مستقل \ Temporary) (بیوأوں کو عارضی\کلب کے مرحوم مرد ممبر کی بیوہ 11.5
ممبر شپ کی پیش کش کرنے کے لیے جیسا کہ عائد کردہ قانونی  (Lady)خاتون  \ Life) (تاحیات

میں بیان کیا گیا، کلب کے  11.4اور  11.2 ،11.3  (Clauses) کو ِشق (As laid down)تقاضوں 
بیویوں کا \لیے یہ یقینی طور پر الزمی ہوگا کہ وہ درخواست اور ضروری دستاویزات ایسی دیگر بیوی

کی زندگی میں ہی وصول کرے اور کلب کی جانب سے جمع کیے  نام داخل کرنے کے لیے ممبر
بیویوں کی ایسی درخواست \کرے۔ بیوی (Acknowledge)کو تسلیم  Admittance) (جانے

Application) (\ جمع کیے جانے) Admittance ( بیوأوں  \کی عدم موجودگی کی صورت میں بیوہ
 قبول نہیں کیا جائے گا۔  Claim) (کی کا ممبر شپ کا دعویٰ 

 
 Associate Members) (ایسوسی ایٹ ممبرز 12

 ایسوسی ایٹ ممبر شپ دی جاسکتی ہے:
 



12.1 Sportsperson(s) represented Pakistan in International Sports events and 
brought laurels for the country in international mega events. 

 
12.2 Foreign Diplomats posted in Pakistan except for Pakistani Citizens posted as 

Honorary Consul General. 
12.3 In-service Federal / Provincial Government employees of gazetted BS scale 

of 19 and above till he / she remains posted in Karachi. 
 
12.4 Pakistani personalities of prominence having international fame in the field of 

Education, Business, Science, Technology, Economics and Media. 
 
12.5 Member of National and Sindh Assembly, and Senator from Province of 

Sindh during their term of office maximum up to three years. 
 
12.6 Total number of such Associate members shall not exceed (75) seventy-five 

members. 
 
12.7 Such Associate Members will be required to pay the entrance fee as annual 

subscription in advance as may be prescribed and approved by the General 
Body from time to time (Annexure A). 

 
12.8 Managing Committee upon receiving request may consider the application 

and if found suitable shall forward it to the Balloting Committee for necessary 
approval. 

 
12.9 An Associate member may renew membership on payment of aforesaid 

prescribed annual subscription as prescribed in Annexure A for (2) two 
further terms of (1) one year each. He / she shall be allowed maximum (3) 
three terms of (1) one year each in his / her life time. 

 
12.10 He / she shall be bound by all the rules and regulations of the Club and 

any breach of rules by him / her shall cause termination of membership 
forthwith without refund of payment of remaining subscription he / she has 
given as advance. 

 
13 SPECIAL MEMBERS 
 The Managing Committee may invite the President of Pakistan, Prime 

Minister of Pakistan, Governor of Sindh, Chief Minister of Sindh and Mayor of 
Karachi to become Special Members of the Club during their term of office. 
The provisions of Rule 8 shall not extend to Special Members nor shall such 

جنھوں نے بین االقوامی کھیلوں کے ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ) کھالڑیوں (کھالڑی 12.1
 بڑے بین االقوامی ایونٹس میں ملک کے لیے کامیابیاں سمیٹیں۔ 

 
تعینات غیر ملکی سفارت کار سوائے ان پاکستانی شہریوں کے جو اعزازی قونصل جنرل پاکستان میں  12.2

 کے طور پر تعینات ہیں۔ 
صوبائی حکومت کے مالزمین جن کا گزیٹیڈ بی ایس  \وفاقی ) (In-serviceمالزمت پر موجود  12.3

 خاتون کراچی میں تعینات ہے۔  \اور اس سے اوپر ہے جب تک وہ مرد  19اسکیل 
 

پاکستان کی معروف شخصیات جن کو تعلیم، کاروبار، سائینس، ٹیکنالوجی، معاشیات اور میڈیا کے  12.4
 شعبوں بین االقوامی شہرت حاصل ہے۔ 

 
 Office) (صوبٔہ سندھ سے تعلق رکھنے والے قومی اور سندھ اسمبلی کے رکن، اور سینیٹراپنے دفتر 12.5

 کی مدت کے دوران جو زیادہ سے زیادہ تین سال ہے۔ 
 

 نہیں کرے گی۔  Exceed) (پچھتّر سے تجاوز (75)ایسے ایسوسی ایٹ ممبرز کی مجموعی تعداد  12.6
 
 

ہو گا کہ وہ ساالنہ رکنیت سازی  Required) (ایسےایسوسی ایٹ ممبرز سے مطلوب 12.7
(Subscription)  کے طور پر داخلہ فیس پیشگی(Advance)  فوقتاً جنرل ً ادا کریں جس کی وقتا

 دی جاتی ہے۔ Approved) (اور منظوری Prescribed) (تجویزباڈی کی جانب سے 
 

درخواست وصول ہونے پر مینیجنگ کمیٹی درخواست پر غور کرسکتی ہے اور اگر مناسب سمجھا گیا  12.8
 تو ضروری منظوری کے لیے اس کو بیلٹنگ کمیٹی کو بھیج دے گی۔

 
 

کی رقم ادا ) (Subscriptionازی ایک ایسوسی ایٹ ممبر مندرجہ باال تجویز کی گئی ساالنہ رکنیت س 12.9
 A (Annexure)سکتی ہے جیسا کہ منسلکہ جات  \کرسکتا  Renew) (کرنے ممبر شپ کی تجدید

کے لیے۔  Terms) (دو مزید مدتوں (2)کیا گیا ایک ایک سال پر مشتمل  Prescribed) (میں تجویز
کی اجازت ہو ) Terms (توںمد (3)اسے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایک ایک سال پر مشتمل 

 گی۔ 
ہوگی اور اس کی جانب  \کا پابند ہوگا  (Rules and regulations)وہ کلب کے تمام قواعدوضوابط  12.10

 (کی خالف ورزی ممبر شپ کے خاتمے کا باعث بنے گی بقایا رکنیت سازی Rules) (سے قواعد
Subscription (کی رقم کی ادائی کے ریفنڈ کے بغیر جو وہ پیشگی) (Advance دے چکا ہے۔ 

 
 Special Members) (اسپیشل ممبرز 13

مینیجنگ کمیٹی صدِر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، گورنر سندھ، وزیِراعٰلی سندھ اور میئر کراچی کو 
ان کے عہدے کی مدت کے دوران کلب کے اسپیشل ممبرز بننے کی دعوت دے سکتی ہے۔قاعدہ 

(Rule) 8 کی شرائط اسپیشل ممبرز پر الگو نہیں ہوں گی نہ ہی ایسے ممبرز کو داخلہ فیس یا ماہانہ
، اسپورٹس رکنیت Subscription) (، الئبریری رکنیت سازی(Subscription)رکنیت سازی 

چارجز ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے ممبرز  General) (اور عمومی (Subscription)سازی



members be required to pay any entrance fee or monthly subscription, library 
subscription, sports subscription and general charges. On ceasing to be such 
Special Members their previous membership, if any, shall automatically 
revive. 

 
14 VISITORS TO PAKISTAN 
14.1 Visitors to Pakistan whose period of residence in Pakistan is not expected to 

exceed a period of two terms of one month each in a calendar year, 
commencing from period of Visitor Member’s first application may be duly 
proposed by a Temporary / Permanent / Life Member. 

 
14.2 Such person and his or her family shall be eligible to be visitor member of the 

club at the discretion of the Honorary Secretary. 
 
14.3 Such applicant shall have to produce evidence of being either (a) Foreign 

National or (b) Pakistani National residing overseas with NICOP or other 
such documents. Copy of passport bearing immigration stamps not older 
than 30 days shall also be required to prove visitor status of such applicant. 

 
14.4 If such visitor member wishes to avail the second term of one month after a 

lapse of more than 15 days in between than fresh immigration stamps not 
older than 30 days would be required to prove their absence from Pakistan. 

 
14.5 Such member shall be charged a monthly subscription of applicable entrance 

fee as prescribed in Annexure A. However, parents and children of a member 
will have to pay a reduced monthly subscription as prescribed in Annexure A. 
 

 
15 SPOUSES AND CHILDREN MEMBER(S)  
15.1 Wives, husbands and children of members shall be allowed the use of the 

club provided, however, full subscription shall have to be paid by the 
members concerned irrespective of whether they are resident or non-resident 
members. It is clarified that adopted and step-children of any member are not 
to be regarded as members sons and daughters for the purpose of these 
rules. Once a daughter gets married or a son attains the age of 24 or gets 
married it shall be the responsibility of the member to inform the club and 
update their records. A penalty Rs.1000/- per month from 90 days after the 
date of change in status would have to be paid whenever the child is 
proposed for membership of the club, if their household card has not been 
surrendered or the club has not been informed of the change in their status in 

ختم ہونے پر ان کی پچھلی ممبرشپ، اگر کوئی ہے، خود بہ خود بحال ہو جائے  کی اسپیشل ممبر شپ
 گی۔

 
 
 

 Visitors to Pakistan) (پاکستان کا دورہ کرنے والے 14
پاکستان کا دورہ کرنے والے جن کا پاکستان میں رہائش کا عرصہ ایک کیلنڈر سال میں ایک ایک  14.1

ہے، جس کا آغاز دورہ کرنے والے ممبر کی  مہینے کی دو مدتوں سے زیادہ بڑھنے کی توقع نہیں
 (مستقل \ Temporary) (پہلی درخواست سے ہوتا ہے ان کا نام حسِب ضابطہ ایک عارضی

(Permanent \  تاحیاتLife  کی جانب سے تجویزPropose) (کیا جا سکتا ہے۔ 
 

کلب کے  سیکریٹری کی مرضی پر Honorary) (ایسا شخص یا خاتون اور اس کا خاندان اعزازی 14.2
 وزیٹر ممبر بننے کے اہل ہوں گے۔

 
بیرون ملک مقیم پاکستان شہری ہونے کا  (b)غیر ملکی ہونے یا  (a)ایسے درخواست دینے والوں کو  14.3

یا دیگر ایسی دستاویزات کے ساتھ ثبوت دینا ہوگا۔ ایسے درخواست دینے والوں کا  (NICOP)نیکوپ 
وزیٹر اسٹیٹس ثابت کرنے کے لیے پاسپورٹ کی نقل جس پر امیگریشن اسٹامپ کی مہر لگی ہو جو 

 دن سے زیادہ پرانی نہ ہوکا بھی ثبوت دینا ہوگا۔  30
 

عد ایک ماہ کی دوسری مدت حاصل کرنے کا دن کے درمیانی وقفے کے ب 15اگر ایسا وزیٹر ممبر  14.4
دن سے زیادہ پرانی نہ ہو کی ضرورت ہوگی جو  30خواہش مند ہے تو تازہ امیگریشن اسٹامپ جو کہ 

 کہ پاکستان میں ان کی غیر حاضری ثابت کرے گی۔ 
 

داخلہ فیس چارج  Applicable) (کی قابل اطالق) (Subscriptionایسے ممبرز سے ماہانہ رکنیت  14.5
کیا گیا۔ تاہم، ممبر کے ) (Prescribeمیں تجویز  A (Annexure)جائے گی جیسا منسلکہ جات  کی

ادا کرنی ہوگی،  Subscription) (والدین اور اوالدوں کو الزمی طور پرکم الگت کی ماہانہ رکنیت
 میں بیان کیا گیا۔  Annexure Aجیسا منسلکہ جات  

 
  Spouses)(and Children Member(s) )ز(شریک حیات اور اوالد ممبر 15

ممبرز کی بیویوں، شوہروں اور اوالدوں کو کلب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم، مکمل  15.1
کو متعلقہ ممبرز کی جانب سے ادا کیا جائے گا چاہے وہ  (Subscription)رکنیت سازی 

کے مقاصد  (Rules)ریزیڈنٹ یا نان ریزیڈنٹ ممبرز ہوں۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ ان قواعد
کے لیے کسی ممبر کی لے پالک اور سوتیلی اوالدیں ممبرز کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں سمجھے 

سال کا ہونے یا شادی ہونے کی  24جاتے۔ بیٹی کی شادی ہونے کی صورت میں یا بیٹے کا 
صورت میں یہ ممبر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کلب کو مّطلع کریں اور اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ 

روپیے ماہانہ جرمانہ ادا -/1,000دن سے  90سٹیٹس میں تبدیلی کی تاریخ کے بعد کریں۔ ا
کیا گیا، اگر  (Propose) کیا جائے گا جب بھی اوالد کو کلب کی ممبر شپ کے لیے تجویز

نہیں کیا گیا ہے یا کلب کو تحریری  (Surrendered)ان کا ہأوس ہولڈ کارڈ دست بردار 
 بدیلی سے مّطلع نہیں کیا گیا ہے۔ طور پر ان کے اسٹیٹس میں ت



writing.  
 
15.2 Any daughter of a Temporary / Permanent / Life / Lady / Daughter Member/ 

Children of Daughter Member and additional classes of member over 15 
years of age may be admitted as a household member on payment of 
monthly subscription as may be prescribed and approved by the General 
Body from time to time (Annexure A) and may continue till such time as she 
gets married. 

 
15.3 Unmarried son of a Temporary/Permanent/Life/Lady/Daughter Member 

/Children of Daughter Member and additional classes of member of 18 to 24 
years of age may be admitted as a household member on payment of 
monthly subscription as may be prescribed and approved by the General 
Body from time to time (Annexure A) but after reaching the age of 24 years or 
gets married he ceases to be a household member. 

 
15.4 A son of a Temporary /Permanent / Life Member, upon marriage or 

attainment of 24 years of age, whichever is earlier, shall have the right to 
seek election should he wish to use the club at the prescribed entrance fee in 
Annexure A provided, however, he has remained a household member 
throughout his eligible period and he is otherwise considered suitable for 
temporary membership by the Balloting Committee. Minimum age for married 
son shall be 18 years.  

 
15.5 Son of a Temporary Member will however only be eligible if his parents have 

been members of the club for at least five years. 
 
15.6 For the purpose of this Rule, sons of widows of Temporary/Permanent/Life 

Members who have been elected as Lady members pursuant to  rule 11.5 
will be regarded as sons of Temporary/Permanent/Life Members.  

 
15.7 Married and unmarried daughters of Temporary/Permanent/Life Member 

shall have the right to seek election of the club in accordance with the 
provisions of club rule 16.  

 
15.8 Sons and daughters of a Lady Member who have completed five years of 

membership of the Club shall have the right to apply for membership as 
Temporary/Daughter Member upon marriage or attainment of 24 years of age 
at the prescribed entrance fee in Annexure A, provided they are considered 
suitable for Temporary/Daughter Membership by the Balloting Committee 

 
 

 (بیٹی \ (Lady)خاتون  \ Life) (تاحیات \ Permanent) (مستقل \ Temporary) (عارضی 15.2
(Daughter سال سے زائد عمر ممبر کے  15بیٹی ممبر کی اوالدیں  اور  \کی کوئی بیٹی  ممبر

کو ہأوس ہولڈ ممبر کے طور پر ماہانہ رکنیت سازی  Additional classes) (اضافی زمروں
(Subscription)  ادا کرنے پر داخل(Admitted)  کیا جاسکتا ہے جیسا کہ وقتاً فوقتاً جنرل باڈی کی

 Annexureمنسلکہ جات (دی گئی  (Approved)اور منظوری  Prescribed) (جانب سے تجویز
A ( تا ہے۔اور یہ اس کی شادی ہونے تک جاری رہ سک 
 

 (بیٹی \ Lady) (خاتون \ Life) (تاحیات \ Permanent) (مستقل \ (Temporary)عارضی  15.3
(Daughter  بیٹی  \ممبرکا غیر شادی شدہ بیٹا(Daughter)  سال  24سے  18ممبرکی اوالدیں اور

 کا ممبر ہأوس ہولڈ ممبر کے طور پر ماہانہ رکنیت Additional classes) (کی عمر اضافی زمروں
ً فوقتاً جنرل  Admittedادا کرنے پر داخل  Subscription) (سازی کیا جاسکتا ہے جیسا کہ وقتا

منسلکہ جات (دی گئی  Approved) (اور منظوری (Prescribed)باڈی کی جانب سے تجویز 
Annexure A (  سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد یا شادی ہونے کی صورت میں وہ ہأوس  24لیکن

 ہولڈ ممبر نہیں رہ سکتا۔ 
 24کے بیٹےکو، شادی پر یا  Life) (تاحیات \ Permanent) (مستقل \ (Temporary)عارضی  15.4

گئے سال کی عمر کو پہنچنے پر، جو بھی پہلے ہو، کے پاس منتخب ہونے کا حق ہوگا اگر وہ دیے 
داخلہ فیس پر کلب استعمال کرنے   (Prescribed)میں تجویز کردہ   Annexure A)منسلکہ جات(

کا خواہش مند ہے، تاہم وہ اہلیت کے تمام عرصے کے دوران ہأوس ہولڈ ممبر رہتا ہے اور اس کو 
ممبر شپ کے لیے   (Temporary)دوسری صورت میں بیلٹنگ کمیٹی کی جانب سے عارضی 

 سال ہوگی۔  18ر کیا جاتا ہے۔ شادی شدہ بیٹے کے لیے کم از کم عمر مناسب تصو
 
 

ممبر کا بیٹا صرف اس صورت میں اہل ہوگا اگر اس کے والدین کم از )  (Temporaryتاہم عارضی  15.5
 کم پانچ سال سے کلب کے ممبرز ہیں۔ 

 
 \ Permanent) (مستقل \ Temporary) (کے مقصد کے لیے عارضی Rule) (اس قاعدے 15.6

ممبر منتخب  Lady) (کے مطابق خاتون 11.5ممبرز کی ان بیوأوں کے بیٹے جو قاعدہ Life) (تاحیات
ممبرز بیٹے (Life)تاحیات  \ Permanent) (مستقل \ (Temporary)ہوئی ہیں ان کوعارضی 

 سمجھا جائے گا۔ 
ور غیر ممبر کی شادی شدہ ا(Life)تاحیات  \ Permanent) (مستقل \ Temporary) (عارضی 15.7

 (بیٹی \ (Temporary)شادی شدہ بیٹیوں کے پاس کلب میں منتخب ہونے کا حق عارضی 
(Daughter ہوگا جو کہ کلب قاعدہ  ممبر کے طور پرRule) 16 ( کی شرائط کے مطابق ہو۔ 

 
ممبر جس نے کلب کی ممبر شپ کے پانچ سال مکمل کر لیے اس کے بیٹوں اور  (Lady)خاتون  15.8

منسلکہ جات (سال کی عمر کو پہنچنے کی صورت میں  24بیٹیوں کے پاس حق ہوگا کہ وہ شادی یا 
(Annexure A  میں تجویز کردہ داخلہ فیس پر عارضی(Temporary) \ بیٹی) (Daughter  ممبر

درخواست دیں اس صورت میں کہ وہ اہلیت کے عرصے کے دوران کے طور پر ممبرشپ کے لیے 
 کلب کے ہأوس ہولڈ ممبر رہے ہیں۔ 



and provided they have remained household members of the Club through 
their eligible period.  

 
15.9 Unmarried children of Temporary/Permanent/Life/Daughter Members whose 

both parents have deceased prior to the attainment of the age of 24 years 
shall have a right to continue the use of club facilities until the attainment of 
24 years of age or till marriage without payment of subscription or other 
charges. Members son & daughters shall have the right to seek election as 
members sons and daughters upon marriage or attainment of 24 years of 
age whichever is earlier at the prescribed entrance fee in Annexure A.  

 
15.10 Son of existing Defence Services Personnel/Government Officers is 

entitled to become a member in his own right on attaining the age of 24 years 
provided he is considered eligible for temporary membership by the Balloting 
Committee and provided the Defence Service Personnel and Government 
Officers have been a member of the club for at least seven years and his son 
has been the household member for at least 3 years at the prescribed 
entrance fee in Annexure A. The son of Defence Service 
Personnel/Government Officers shall not be entitled to become a 
Permanent/Life Members.   

 
15.11 Spouse of category “D” (Daughter member) shall cease to use the club in 

the event of divorce. However, the children shall remain members in 
Category “D”. 

 
15.12 Spouse of Category D (Daughter member) shall continue as member in 

category D in the event of death of Daughter Member. The membership shall 
however cease upon remarriage. In such case the children of the Daughter 
member may continue to remain members under D category if the father or 
guardian undertakes to continue paying the club bills. 

  
16 DAUGHTER MEMBER AND CHILDREN OF DAUGHTER MEMBERS 
16.1 Married and unmarried daughter of Temporary / Lady members of at least 5 

years duration or of Permanent/Life members shall have the right to seek 
membership of the club provided she has remained a household member of 
the club throughout her eligible period and she is otherwise considered 
suitable for membership by the Balloting Committee. 
 

16.2 The minimum age limit for membership of an unmarried daughter is 24 years 
and for a married daughter is 18 years. 

 
 
 

ممبرز کی ) (Daughterبیٹی  \ Life) (تاحیات \ Permanent) (مستقل \ (Temporary)عارضی  15.9
و سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی انتقال ہ 24غیر شادی شدہ اوالدوں جن کے دونوں والدین کا 

سال کی عمر کو پہنچنے تک یا شادی تک کلب کی سہولتوں کو  24گیا ہے، کو حق حاصل ہوگا کہ وہ 
یا دیگر چارجز  ادا کیے بغیر استعمال کریں۔ ممبرز کے  (Subscription)بغیر کوئی رکنیت سازی 

ں کے طور سال کی عمر کو پہنچنے پر ممبرز کے بیٹوں اور بیٹیو 24بیٹوں اور بیٹیوں کوشادی پر یا 
میں تجویز ) Annexure Aمنسلکہ جات (پر منتخب ہونے کا حق حاصل ہوگا، جو بھی پہلے ہو، 

 داخلہ فیس پر۔ (Prescribed)کردہ 
 

سرکاری افسران کے بیٹے کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی  \دفاعی خدمات کے مالزمین  15.10
رت میں اگر اس کو بیلٹنگ کمیٹی کی سال کی عمر کو پہنچنے پر ممبر بنے اس صو 24حیثیت میں 

ممبر شپ کے لیے اہل تصور کیا گیا ہے اور اس صورت میں ) Temporary (جانب سے عارضی
دفاعی خدمات کے مالزمین اور سرکاری افسران کم از کم سات سال تک کلب کے ممبر رہے ہیں اور 

داخلہ فیس پر کم  (Prescribed)میں دی گئی تجویز کردہ  Annexure A)منسلکہ جات (اس کا بیٹا 
 (سرکاری افسران کے بیٹے کو مستقل \ممبر رہا ہے۔ دفاعی خدمات کے مالزمین  سال تک 3از کم 

(Permanent \  تاحیات(Life)  ممبرز بننے کا استحقاق حاصل نہیں ہوگا۔ 
 
 
 

  (Spouse of Category “D” (Daughter member)) )بیٹی ممبر(کا شریک حیات  Dزمرہ  15.11
  ”D“ (Category)طالق ہونے کی صورت میں کلب استعمال کرنا بند کردے گی۔ تاہم، اوالدیں زمرہ

 میں ممبرز رہیں گی۔
 

  (Spouse of Category “D” (Daughter member)) )بیٹی ممبر(کا شریک حیات  Dزمرہ  15.12
ر پر ممبر کی موت کی صورت میں ممبر کے طو (Daughter)میں بیٹی  ”D“ (Category)زمرہ

برقرار رہے گا۔ تاہم دوبارہ شادی کی صورت میں ممبر شپ ختم ہوجائے گی۔ ایسی صورت میں بیٹی 
(Daughter)  ممبر کی اوالدیںD زمرے) (Category  کے تحت ممبر رہ سکتی ہیں اگر باپ یا

 سرپرست کلب کے بلوں کو ادا کرنے کی ذمہ داری جاری رکھتا ہے۔ 
 

 Daughter Member and Children of)بیٹی ممبر اور بیٹی ممبرز کی اوالدیں  16
Daughter Members) 

 (ممبر ز یا مستقل Lady) (خاتون \ (Temporary)سال کے عرصے سے عارضی  5کم از کم  16.1
(Permanent \ تاحیات) (Life  ممبرز کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بیٹی کو یہ حق حاصل ہوگا

کہ وہ کلب کی ممبر شپ کی درخواست دے اس صورت میں کہ وہ اپنی اہلیت کے تمام عرصے میں 
کلب کی ہأوس ہولڈ ممبررہی ہےاور دیگر یہ کہ وہ بیلٹنگ کمیٹی جانب سے ممبر شپ کے لیے مناسب 

 تصور کی گئی ہو۔ 
سال اور شادی شدہ بیٹی کے لیے  24دہ بیٹی کی ممبر شپ کے لیے عمر کی کم از کم حد غیر شادی ش 16.2

 سال ہے۔ 18



 
16.3 Daughters elected under the members’ daughters category will be entitled to 

Permanent / Life membership of the Club. However, in the event of death of 
daughter member he shall not be eligible to become 
Temporary/Permanent/Life member of the club. Upon remarriage he shall 
cease to be spouse member of the Club. 

 
16.4 The entrance fee for Daughter Member shall be as may be prescribed in 

Annexure A. 
 
16.5 For the purpose of this Rule, daughter of widows of 

Temporary/Permanent/Life members who have been elected as Lady 
Members pursuant to rule 11.5 will be regarded as a daughter of a 
Temporary/Permanent/Life Member. 

 
16.6 Household sons and daughters of Daughter Members of at least 5 years 

duration are entitled to obtain membership in their own right. However, their 
grand children shall not be entitled to become member in their own right and 
shall cease to be household member upon following: 

 
Sons:   At the age of 24 or marriage whichever is earlier.  
Daughters: Upon Marriage. 
 
16.7 The entrance fee of Daughter Member's children is as prescribed in 

Annexure A. 
 
16.8 Married and unmarried Daughter of existing Defence Services 

Personnel/Government Officers is entitled to become a member in her own 
right upon marriage or 24 years of age she is considered eligible for 
membership by the Balloting Committee and provided the Defence Service 
Personnel and Government Officers have been a member of the club for at 
least seven years and his Daughter has been the house hold member for at 
least 3 years at the below prescribed entrance fee. The daughter of Defence 
Service Personnel/Government Officers shall not be entitled to become a 
Permanent/Life Member. 

 
16.9 The entrance fee of married daughters below 35 years of age and unmarried 

daughters of any age of Govt. officer / Defence services personnel members 
shall be as prescribed in Annexure A. 

 

 
 (کے تحت منتخب ہونے والی بیٹیاں کلب کی مستقل) (Categoryممبرز کی بیٹی زمرے  16.3

(Permanent \  تاحیاتLife) (ممبر شپ کا استحقاق رکھیں گی۔ تاہم بیٹی) (Daughter  ممبر کی
 (Life)تاحیات  \ Permanent) (مستقل \ Temporary) (ورت میں وہ کلب کا عارضیموت کی ص

 Spouse) (ممبر بننے کا اہل نہیں ہوگا۔ دوبارہ شادی کی صورت میں کلب میں اس کی شریک حیات
 ممبر شپ ختم ہو جائے گی۔ 

 
میں تجویز کے مطابق ہو  Annexure A)منسلکہ جات  (ممبر کے لیے داخلہ فیس(Daughter)بیٹی  16.4

 گی۔
 

 \ Permanent)  (مستقل \ Temporary) (کے مقصد کے لیے عارضی) (Ruleاس قاعدے  16.5
ممبر منتخب  (Lady)کے مطابق خاتون  11.5ممبرز کی بیوأوں کی بیٹی جو قاعدہ  (Life)تاحیات 

ممبر کی بیٹی سمجھی  Life) (تاحیات \ Permanent)  (مستقل \ Temporary) (ہوئی ہیں عارضی
 جائیں گی۔

 
سال کے عرصے پر مشتمل ہأوس ہولڈ بیٹے اور بیٹیاں ذاتی  5ممبر کے کم از کم (Daughter)بیٹی  16.6

رکھتے ہیں۔ تاہم، ان کے پوتے پوتیاں،  (Entitled)حیثیت میں ممبر شپ حاصل کرنے کا استحقاق 
نہیں رکھتے اور مندرجہ ذیل پر ان  (Entitled)نواسے نواسیاں ذاتی حیثیت میں ممبر ننے کا استحقاق 

 کا ہأوس ہولڈ ممبر ہونا ختم ہو جائے گا:
 سال کی عمر کو پہنچنے پر یا شادی جو بھی پہلے ہو۔ 24 بیٹے: 
 شادی پر۔ بیٹیاں: 

 
 

میں تجویز ) Annexure Aمنسلکہ جات  (ممبر کے بچوں کی داخلہ فیس جیسا کہ(Daughter)بیٹی  16.7
(Prescribed) گئی۔  کی 

 
سرکاری افسران کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ  \مالزمت پر موجود دفاعی خدمات کے مالزمین  16.8

سال کی عمر کو پہنچنے پر ذاتی حیثیت  24بیٹی اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ شادی ہونے پر یا 
اس صورت میں ممبر بنے اس کو بیلٹنگ کمیٹی کی جانب سے ممبر شپ کا اہل تصور کیا جاتا ہے 

میں جب دفاعی خدمات کے مالزمین اور سرکاری افسران کلب کے کم از کم سات سال تک ممبر رہے 
داخلہ فیس پر   (Prescribed)سال تک نیچے دی گئی تجویز کردہ  3ہوں اور اس کی بیٹی کم از کم 

 (استحقاقسرکاری افسران کی بیٹی کو یہ  \ہأوس ہولڈ ممبر رہی ہو۔ دفاعی خدمات کے مالزمین 
(Entitled نہیں ہوگا کہ وہ ایک  مستقل) (Permanent \ تاحیات) (Life  ممبر بنے۔ 

 
 
 

سال سے کم عمر شادی شدہ بیٹیوں اور کسی بھی  35دفاعی خدمات کے مالزمین کی  \سرکاری افسر  16.9
میں تجویز کے مطابق  Annexure A)منسلکہ جات (عمر کی غیر شادی شدہ بیٹیوں کی داخلہ فیس 

 ہوگی۔ 
 



17 MEMBERSHIP AT CONCESSIONAL RATE CAN BE ACQUIRED ONLY 
ONCE IN LIFETIME. 

17.1 Any applicant acquiring Club's Membership at a discounted / concessional 
entrance fee such as Member's Son, Member's Married Daughter, Member's 
Unmarried Daughter, Lady Member, Children of Daughter Member or any 
other such discounted/concessional category; can only be acquired once in 
lifetime. If such a member once acquires the membership at a discounted / 
concessional entrance fee and then either resigns from membership or 
membership is terminated on account of non- payment of dues, he/she may 
seek re-election to the club's membership but only as Temporary Member's 
fee prescribed in Annexure A. Those who may have been terminated on 
account of non-payment of dues will also be required to clear all dues that 
were payable at the time of termination along with 100% penalty in addition to 
temporary members prescribed fee in Annexure A. 

 
17.2 This rule shall not be applicable on Members Daughter who may have been 

Daughter member in her own right or may still be household member but may 
have resigned to join as a member spouse upon marriage and subsequently 
may have been divorced. Such Member Daughter will be offered Members 
Married Daughter membership as per Rule 16. 

 
18 CALCULATION OF FEES 
All ages and fees under this Chapter to be calculated by reference to the date of 

Formal Balloting. 
  
19 SUBSCRIPTION AND OTHER CHARGES 
The following will be the subscription charges: 
 
19.1 Basic subscription 
(a) All members falling under Standard Classes category shall be liable to 

monthly subscription as prescribed in Annexure A. 
 
(b) Having attained the age of two years children of Temporary / Permanent / 

Life / Lady / Daughter member/children of Daughter member and additional 
classes of members will pay subscription per child per month as may be 
prescribed in Annexure A.  

 
(c) Children of Temporary / Permanent / Life / Lady / Daughter member / 

Children of Daughter Member may be admitted as a Household member on 
payment of subscription as may be prescribed in Annexure A. 

 Membership)زندگی میں صرف ایک مرتبہ رعایتی نرخ پر ممبر شپ حاصل کی جا سکتی ہے 17
at Concessional Rate can be Acquired only Once in Lifetime) 

رعایتی نرخ پر حاصل کررہا ہے  \کوئی بھی درخواست دینے واال جو کلب کی ممبر شپ ڈسکأونٹ  17.1
ممبر،  (Lady)ر کا بیٹا، ممبر کی شادی شدہ بیٹی، ممبر کی غیر شادی شدہ بیٹی، خاتون جیسے ممب

؛ Category) (رعایتی زمرہ \ممبر کی اوالدیں یا کوئی دیگر ایسا ڈسکأونٹیڈ ) (Daughterبیٹی 
رعایتی  \زندگی میں صرف ایک مرتبہ حاصل کیا جاسکتاہے۔ اگر ایسا ممبر ایک مرتبہ ڈسکأونٹیڈ 

خلہ فیس پر ممبر شپ حاصل کرلیتا ہے اور پھر یا تو ممبر شپ سے مستعفی ہوجاتا ہے یا واجبات دا
کی عدم ادائی پر ممبر شپ ختم ہوجاتی ہے تو وہ پھر کلب کی ممبر شپ میں دوبارہ منتخب ہونے کے 

میں تجویز کردہ فیس   Annexure A)منسلکہ جات  (ممبرکی Temporary) (لیے صرف عارضی
 ر پر ہی دوبارہ منتخب  ہو سکتا ہے۔کے طو

 
 
 
 
 

 کا اطالق ممبرز کی اس بیٹی پر نہیں ہوگا جو اپنی ذاتی حیثیت میں بیٹی Rule) (اس قاعدے 17.2
(Daughter)  ممبر منتخب ہو سکتی ہیں یا ابھی بھی ہأوس ہولڈ ممبر ہوں لیکن شادی ہونے پر ممبر

کے شریک حیات کے طور پر شامل ہونے کے لیے استعٰفی دے چکی ہوں اور پھر ان کو طالق ہو 
کے تحت ممبرز کی شادی شدہ بیٹی کی ممبر شپ ) Rule) 16چکی ہو۔ ایسے ممبر کی بیٹی کو قاعدہ 

 کی جائے گی۔کی پیش کش 
 

 Calculation of Fees) (فیس کا  18
بیلٹنگ کی تاریخ کے حوالے سے تمام عمروں اور فیس کا اس باب ) Formal (رسمی

(Chapter) کے تحت تخمینہ لگایا جائے گا۔ 
 

 (Subscription and other Charges)سبسکرپشن اور دیگر چارجز  19
 ہوں گے:کے چارجز مندرجہ ذیل Subscription) (رکنیت سازی

 
 (Basic Subscription)بنیادی سبسکرپشن   19.1

(a)  منسلکہ جات (تمام ممبرز جو اسٹینڈرڈ کالسز کی کیٹیگری میں آتے ہیں(Annexure A  میں تجویز
 کردہ ماہانہ سبسکرپشن کے پابند ہوں گے۔

 
(b)  دو سال کی عمر کو پہنچنے پر عارضی(Temporary) \ مستقل) (Permanent \  تاحیات

(Life) \  خاتون(Lady) \  بیٹی(Daughter)   بیٹی \ممبر) Daughter ( ممبر کے بّچے اور
منسلکہ جات (دیگر ممبر کی کالسز فی بّچے کے حساب سے ماہانہ ادا کریں گے جیسا 

(Annexure A  میں تجویز کیا گیا۔ 
 

(c)  عارضی(Temporary) \ مستقل) (Permanent \  تاحیات(Life) \  خاتون(Lady) \ ی بیٹ
(Daughter)  بیٹی  \ممبر   کے بّچے(Daughter) منسلکہ جات (ممبر کے بّچے(Annexure 

A  کی تجویز کے مطابق سبسکرپشن ادا کرنے پر ہأوس ہولڈ ممبر کے طور پر داخل ہو سکتے ہیں۔ 



 
(d) Subscription is payable irrespective of usage of club facilities. 
 
(e) Member(s) joining / resigning shall be liable to pay subscription fees of full 

calendar month on the date of joining / resigning. 
19.2 Sports Subscription Charges: 
(a) All Members falling under Standard Classes category, unless exempted, shall 

be liable to pay a monthly subscription as may be prescribed in Annexure A. 
 
(b) A Permanent Member attaining the age of (60) sixty years shall become 

exempt from sports subscription charges. 
 
(c) Life Members shall be exempt from Sports Subscription. 
 
19.3 Library Fee: 
(a) All Members falling under Standard Classes category shall be liable to pay a 

monthly library fee as may be prescribed in Annexure A. 
 
(b) Library Fee may be altered by Managing Committee; however alteration may 

not exceed more than Rs. 75/- per month. 
 
19.4 Service Fee 
(a) All members shall be liable to pay service fee as may be prescribed in 

Annexure A. in the event of cheque is returned unpaid for any reason 
whatsoever. 

 
(b) This charge is in addition to penalty under club rule if member is in default. 
 
19.5 General Charges  
 A general charge as may be prescribed in Annexure A shall be charged from 

all members falling under Standard Classes category to meet expenses of 
entertainment of club members and for tankers of water supply due acute 
shortage. 

 
19.6 Staff Welfare Fund 
 Monthly fund shall be charged from all members falling under Standard 

Classes category for betterment of the employees of the club and their 
dependents as may be prescribed in Annexure A  

 
19.7 Special Charges 

 
(d)  کلب کی سہولتوں کے استعمال سے قطع نظر سبسکرپشن قابل ادائیPayable) (ہے۔ 

 
(e)  استعٰفی دینے کی تاریخ پر پورے  \شامل ہونے  )ز(استعٰفی دینے والے ممبر  \شامل ہونے والے

 کیلنڈر مہینے کی سبسکرپشن فیس ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ 
 (Sports Subscription Charges)اسپورٹس سبسکرپشن چارجز  19.2

(a)  ٰی وہ تمام ممبرز جو اسٹینڈرڈ کالسز کیٹیگری کے تحت ہیں، اگر مستثن(Exempted)  ،نہ ہوں
میں تجویز کے مطابق ماہانہ سبسکرپشن ادا کرنے کے پابند ہوں  Annexure A)منسلکہ جات (

 گے۔ 
(b) (60)  ساٹھ سال کی عمر کو پہنچنے پر ایک مستقل(Permanent)  ممبر اسپورٹس سبسکرپشن

 ہوجائے گا۔ Exempt) (چارجز ادا کرنے سے مستثٰنی
 

(c)  تاحیات(Life) ممبر اسپورٹس سبسکرپشن ادا کرنے سے مستثٰنی) (Exempt  ہوگا۔ 
 

 Library Fee) (الئبریری فیس 19.3
(a)  اسٹینڈرڈ کالسز کیٹیگری میں آنے والے تمام ممبرز الئبریری فیس ادا کرنے کے پابند ہوں گے جیسا

 میں تجویز کیا گیا۔ ) Annexure Aمنسلکہ جات (
 

(b)  روپیے  -/75مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے الئبریری فیس میں تبدیلی کی جاسکتی ہے؛ تاہم تبدیلی
 نہیں کرسکتی۔ (Exceed)ماہانہ سے تجاوز 

 
 (Service Fee)سروس فیس  19.4

(a)  تمام ممبرز سروس فیس ادا کرنے کے پابند ہوں گے، جیسا کہ منسلکہ جاتAnnexure A) ( میں
 یں کہ کسی بھی وجہ سے چیک اَن پیڈ واپس ہوگیا ہے۔ بیان کی گئی۔ اگر اس صورت م

 
(b)  اگر ممبر نادہندگی(Default)  میں ہے تو کلب کے قاعدے(Rule)  کے تحت چارج جرمانے کے

 ساتھ ہے۔ 
 

 (General Charges)جنرل چارجز  19.5
میں تجویز کیا گیا تمام ممبرز سے چارج کیا  Annexure A)منسلکہ جات  (جنرل چارج جیسا کہ

جائے گا جو کہ اسٹینڈرڈ کالسز کیٹیگری میں آرہے ہیں تاکہ کلب ممبرز کے انٹر ٹینمنٹ کے اخراجات 
پورے کیے جاسکیں اور پانی قلت کی صورت میں واٹر سپالئی کے ٹینکرز کے اخراجات پورے کیے 

 جاسکیں۔ 
 

 (Staff Welfare Fund)عملے کی فالح و بہبود کا فنڈ 19.6
اسٹینڈرڈ کالسز کیٹیگری میں آنے والے تمام ممبرز سے کلب کے مالزمین اور ان کے زیر کفالت 

میں بیان  Annexure Aافراد کی بہتری کے لیے ماہانہ فنڈ چارج کیا جائے گا جیسا کہ منسلکہ جات 
 کیا گیا۔ 

 
 Special Charges) (خصوصی چارجز 19.7



 The club may levy special charges or create a special fund for extraordinary 
expenditure on all classes of members or any class of member subject to 
approval of General Body. 

 
20 REFUND POLICY 
20.1 All subscription, entrance fees, and other charges levied upon members shall 

be non-refundable unless there is any discrepancy in the billing. 
 
20.2 Any difference in billing due to any discrepancy shall be adjusted in the next 

billing month. 
 
20.3 Unsuccessful candidates shall be eligible for refund of entrance fee and 

security deposit. 
 
21 PAYMENT OF BILLS 
21.1 All bills of the Club shall have to be paid in full by the due date. On failure to 

pay the total amount of the bill within the due date, a late payment surcharge 
would be levied at the rate of 2% per month on all outstanding principal 
balance, excluding current month bill.   

 
21.2 Non-receipt of the bills shall not be an excuse and in event of non-receipt of 

bills by 25th of each month it will be obligatory on each member to enquire 
from the office the reasons for delay of the receipt of bills and should obtain a 
copy of the bill for settlement purposes. Further any member who is not 
satisfied by the charges applied in the bill must register their complaint in 
writing with the billing department of the club within 90 days of the date of 
such bill for resolution, failing which it shall be considered that the bill is to the 
satisfaction of the member and no past adjustment/ correction will be 
allowed. 

 
21.3 In case of failure to pay dues in full within 30 days of the receipt of the bill, a 

letter shall be addressed by the Honorary Secretary to the defaulting member 
requesting payment of the outstanding amount within 30 days of the date of 
the letter. 

 
21.4 Any member failing to pay in full within 30 days of the date of Honorary 

Secretary’s letter shall be deprived of the privileges of membership 
(suspended) and member’s name may be posted on the Notice Board in a list 
of defaulters until payment in full is made. 

 

جز کی لیوی عائد کرسکتا ہے یا تمام کالسز کے ممبرز یا کسی کالس چار (Special)کلب خصوصی 
کے ممبر پر غیر معمولی اخراجات کے لیےخصوصی فنڈ قائم کرسکتا ہے، جو کہ جنرل باڈی کی 

 منظوری سے ہوگا۔
 

 Refund Policy) (ریفنڈ پالیسی 20
ممبرز پر عائد کردہ تمام سبسکرپشن، داخلہ فیس، اور دیگر چارجز نان ریفنڈایبل ہوں گے اس صورت  20.1

 میں اگر بلنگ میں کوئی فرق نہ پایا گیا ہو۔ 
 

کسی غیر تسلسل کے باعث اگر بلنگ میں پایا گیا کوئی فرق پایا گیا تو اس کو اگلے مہینے کی بلنگ  20.2
 میں ایڈجسٹ کرلیا جائے گا۔ 

 
 امیدوار داخلہ فیس اور سیکیورٹی ڈیپازٹ کے ریفنڈ کے لیے اہل ہوں گے۔ ناکام 20.3

 
 

 Payment of Bills) (بلوں کی ادائی 21
کلب کے تمام بل مقررہ تاریخ تک مکمل طور پر ادا ہونے چاہییں۔ مقررہ تاریخ کے اندر بل کی مکمل  21.1

فیصد ماہانہ  %2رقم ادا کرنے میں ناکامی پر لیٹ پے منٹ سرچارج تمام واجب االدا اصل رقم پر  
 کے حساب سے عائد ہوگا، موجودہ مہینے کے بل کو خارج کرکے۔ 

 
 

تاریخ تک بل وصول نہ ہونے  25بلوں کے وصول نہ ہونے کا عذر قبول نہیں ہوگا اور ہر مہینے کی  21.2
کی صورت میں یہ ہر ممبر کا فرض ہوگا کہ وہ دفتر سے بلوں کی وصولی میں تاخیر کا سبب دریافت 
 کرے اور سیٹلمنٹ کے مقاصد کے لیے بل کی نقل حاصل کرے۔ مزید یہ کہ کوئی ممبر جو بل میں

دن  90الگو ہونے والے چارجز سے مطمئن نہیں ہے اس کو حل کے لیے الزمی طور پر اس بل کے 
کے اندر کلب کے بلنگ ڈیپارٹمنٹ میں اپنی تحریری شکایت درج کرانی چاہیے، ناکامی کی صورت 

 \میں یہ تصور کیا جائے گا کہ بل ممبر کےلیے اطمینان بخش ہے اور ماضی کی کوئی ایڈجسٹمنٹ 
 ح کی اجازت نہیں ہوگی۔ تصحی

 
 
 

دن کے اندر پوری طرح ادا کرنے میں ناکامی ہونے کی صورت میں،  30بل کی وصولی کے  21.3
ممبر کو بھیجا جائے  (Defaulting)سیکریٹری کی جانب سے خط نادہندہ )  (Honoraryاعزازی 

ست کی جائے دن کے اندر ادا کرنے کی درخوا 30گا، جس میں واجب االدا رقم خط کی تاریخ کے 
 گی۔

 
دن کے اندر مکمل بل ادا کرنے میں  30سیکریٹری کے خط کے  (Honorary)کوئی ممبر اعزازی  21.4

ہو جائے گااور ممبر کا نام نادہندگان کی  )معّطل(ناکام رہا تو وہ ممبرشپ کے استحقاق سے محروم 
ل طور پر ادائی فہرست میں نوٹس بورڈ پر اس وقت تک کے  لیے چسپاں کردیا جائے گاجب تک مکم

 نہیں کی جاتی۔ 
 



21.5 If a defaulter member fails to pay in full within 180 days of being suspended 
and having posted their name on the notice board, such member shall cease 
to be a member of the club. 

 
21.6 Members defaulting because they were overseas or out of station shall not 

be extended favorable treatment and being out of country or out of station 
shall not be valid reason to seek exemption from this rule.  

 
21.7 Member who has ceased to be a member by above process and seeks 

reinstatement of membership shall apply in writing to the Managing 
Committee stating reasons for default. If Managing Committee considers 
reasons as stated by the ceased members as valid and decides to reinstate 
the ceased member then beside all up to date outstanding dues, which shall 
include full club subscription for the entire period for which his/her 
membership was ceased, a penalty as per following schedule shall be 
imposed. 

 
(a) Within 6 months of cessation 25% of all outstanding dues, 
(b) More than 6 months but less than 12 months of cessation 50% of all 

outstanding dues, 
(c) More than 12 months but less than 18 months of cessation 75% of all 

outstanding dues, and 
(d) More than 18 months but less than 24 months of Cessation 100% of all 

outstanding dues.  
 
21.8 No reinstatement shall be entertained beyond 2 years period. 
 
21.9 Such member who is reinstated by above process: 
 
(a) Shall not be allowed to surrender his or her membership for a period of three 

years from the date of reinstatement even if otherwise eligible. 
 
(b) Shall not be allowed to change status from Temporary to a Permanent for a 

period of three years from the date of reinstatement even if otherwise eligible. 
 
(c) Shall not be allowed to contest club elections for a period of three years from 

the date of reinstatement even if otherwise eligible.    
 
21.10 For penalties and ineligibilities under this sub-rule Managing Committee, 

notwithstanding anything contained in any other rule, have no discretionary 

دن کے اندر معّطل رہتے ہوئے ادائی کرنے میں ناکام رہا  180ممبر  Defaulter) (اگر کوئی نادہندہ 21.5
 تو اور ان کا نام نوٹس بورڈ پر چسپاں رہا تو ایسا ممبر کلب کا ممبر نہیں رہے گا۔

 
 

ہیں ان سے کوئی  Defaulting) (ندہوہ ممبر جو بیرون ملک یا شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے نادہ 21.6
واال رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا اور ملک سے یا شہر سے باہر ہونا اس  (favorable)موافقت 
 ہونے کا مناسب جواز نہیں ہوگا۔ Exempt) (سے مستثٰنی Rule) (قاعدے

 
ننے کا خواہاں ہے، جو ممبر جو اوپر بیان کیے گئے عمل کے مطابق ممبر نہیں رہا اور دوبارہ ممبر ب 21.7

ہونے کی وجوہات ) (Defaultتحریری طور پر مینیجنگ کمیٹی کو درخواست دے گا جس میں نادہندہ 
بیان کی جائیں گی۔ اگر مینیجنگ کمیٹی سمجھتی ہے کہ ممبر شپ ختم ہونے والے ممبر کی وجوہات 

ممبر کو بحال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے ساتھ تمام  (Ceased)جائز ہیں اور متروک 
واجب االدا رقم، جس میں مکمل کلب سبسکرپشن اس تمام عرصے کے لیے جب اس کی ممبر شپ 

 تھی مال کر ایک جرمانہ مندرجہ ذیل شیڈول کے مطابق الگو ہوگا۔ Cease)   (متروک
 
 
 

(a) متروک) Cessation ( 25ماہ کے اندر پرتمام واجب االدا رقم کا  6ہونے کے%، 
(b) 6  50ماہ سے کم پر تمام واجب االدا رقم کا  12ماہ سے زیادہ لیکن% ، 

 
(c) 12  اور%75ماہ سے کم پر تمام واجب االدا رقم کا  18ماہ سے زیادہ لیکن ، 

 
(d) 18  ماہ سے کم متروکہ  24ماہ سے زیادہ لیکن(Cessation) ۔%100دا رقم کا پر تمام واجب اال 

 
 

 سال کے عرصے کے بعد کوئی بحالی نہیں ہوگی۔  2 21.8
 

 ایسی ممبر جو اوپر دیے گئے عمل سے بحال ہوا اس کو: \ایسا  21.9
 

(a)  بحالی کی تاریخ سے تین سال کے لیے اپنی ممبر شپ سے دست بردار ہونے کی اجازت نہیں ہوگی
 چاہے وہ دوسری صورت میں اہل ہی کیوں نہ ہو۔ 

 
(b)  بحالی کی تاریخ سے تین سال کے لیے عارضی(Temporary)  سے مستقل) (Permanent  میں

 اپنا اسٹیٹس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی چاہے وہ دوسری صورت میں اہل ہی کیوں نہ ہو۔
 

(c)  بحالی کی تاریخ سے تین سال کے لیے کلب کے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی چاہے
 صورت میں اہل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دوسری

 
کے تحت جرمانوں اور نااہلیوں کے حوالے سے مینیجنگ کمیٹی،  (Sub-rule)اس ذیلی قاعدے 21.10

میں موجود ہو،  Ruleکہ کوئی بات کسی دوسرے قاعدے  notwithstandingباوجود اس کے 



powers. 
 
21.11 Managing Committee after giving the applicant a chance of being heard, 

may reject reinstatement application. Such decision of Managing Committee 
shall be final.  

22 DEFAULTERS 
22.1 A member who fails to pay the dues in full within 30 days of the receipt of 

Honorary Secretary’s letter as per club rule may be declared defaulter and 
his / her name shall be placed on the notice board in the list of defaulters. 
Such member will lose privileges of the membership including the credit 
facilities and membership of such member will be “suspended”, that is to say 
that the member or his / her family will not be able to use any of the club’s 
facilities and participate in any activity of the club.  

 
22.2 If a suspended member settles outstanding dues in full within 180 days, then 

all privileges of being member will be restored except they shall not be 
extended any credit facility for a period of further three months from the date 
of reinstatement. 

 
22.3 If a defaulter fails to pay the dues in full within 180 days of being declared a 

defaulter such member would lose membership irrespective of membership 
status. In case such a terminated member is later reinstated after paying all 
outstanding dues in addition to the penalty imposed per club rule, his credit 
facility shall still remain suspended for a period of six months from 
reinstatement. 

  
23 GUARANTEE BY PROPOSER AND SECONDER  
23.1 Proposer and Seconder shall deem to have guaranteed payment of bills of 

nominated candidates for a period of (3) three years. 
 
23.2 In the event of default within (2) two years from the date of membership, dues 

shall be recovered from the proposer and/or seconder in their bills equally. 
 
24 LEGAL ACTION 
The Managing Committee shall initiate legal action against suspended or defaulter 

member for recovery of dues. 
 
25 SURRENDERING OF CLUB MEMBERSHIP 
25.1 Subject to clauses 25.2 to 25.8 herein below, a Temporary, Permanent or 

Life member of at least ten (10) years standing whereas a son and a 

 اختیارات نہیں رکھتی۔  Discretionaryصوابدیدی 
 

ے والے کو سماعت کا موقع دینے کے بعد، بحالی کی درخواست مسترد مینیجنگ کمیٹی درخواست دین 21.11
 کرسکتی ہے۔ مینیجنگ کمیٹی کا ایسا فیصلہ حتمی ہوگا۔ 

 
 (Defaulters)نادہندگان  22
سیکریٹری کا خط موصول ہونے  (Honorary)ایک ممبر جو کلب کے قاعدے کے مطابق اعزازی  22.1

قرار دیا  Defaulter) (دن کے اندر واجبات کو ادا کرنے میں ناکام ہوگیا اس کو نادہندہ 30کے 
کی فہرست میں نوٹس بورڈ پر  Defaulters) (خاتون کا نام نادہندگان \جاسکتا ہے اور اس مرد 

وگا بشمول کریڈٹ سہولتیں اور چسپاں کیا جائے گا۔ ایسا ممبر، ممبرشپ کی مراعات سے محروم ہ
ہوگی، یہ کہا جائے کہ ممبر یا اس کا خاندان کلب  "(Suspended)ایسے ممبر کی ممبرشپ "معّطل 

کی کوئی سی بھی سہولتیں استعمال کرنے اور کلب کی کسی سرگرمی میں شرکت کرنے کے قابل 
 نہیں ہوگا۔ 

 
کرتا ہے، تو ) Settle  (دن میں حل  180ممبر واجب االدا رقم  Suspended) (اگر ایک معّطل 22.2

ممبر ہونے کی تمام مراعات بحال ہو جائیں گی سوائے اس کے کہ ان کو بحالی کی تاریخ سے مزید 
 تین ماہ کے لیے کریڈٹ کی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ 

 
 

 Defaulter) (ں ناکام ہوتا ہے نادہندہدن کے اندر واجبات ادا کرنے میDefaulter 180) (اگر نادہندہ 22.3
ممبر شپ سے محروم ہوجائے  (Irrespective)قرار دیا گیاایسا ممبر، ممبرشپ اسٹیٹس سے قطع نظر

ممبر بعد میں تمام واجب االدا رقم کے ساتھ  Terminated) (گا۔ اس صورت میں اگر ایسا برخاست
کے بعد بحال ہوا، اس کی کریڈٹ کی سہولت کلب کے قاعدے کے مطابق عائد کردہ جرمانہ ادا کرنے 

 رہے گی۔  (Suspended)بحالی سے چھے مہینے تک معّطل 
 
 

 Guarantee by Proposer and) (تجویز کنندہ اور حمایت کنندہ کی جانب سے ضمانت 23
Seconder 

تین سال کے عرصے کے لیے نامزد امیدواروں کے بلوں کو ادا  (3)تجویز کنندہ اور حمایت کنندہ  23.1
 کرنے کی ضمانت دیں گے۔

دو سال کے اندر، تجویز کنندہ اور حمایت کنندہ  (2)کی صورت میں ممبر شپ کے  Defaultنادہندگی  23.2
 کے بلوں سے برابری کی بنیاد پر واجبات وصول کیے جائیں گے۔

  
 Legal Action) (قانونی کارروائی 24

ممبر کے خالف واجبات کی   (Defaulter) یا نادہندہ (Suspended)نیجنگ کمیٹی معّطل می
 وصولی کے لیے قانونی کارروائی کرے گی۔

 
  (Surrendering of Club Membership)کلب ممبر شپ کی دست برداری  25
ممبر، کم از کم  (Temporary)کے مطابق، ایک عارضی  25.8سے  25.2نیچے دی گئی ِشق  25.1

پندرہ سال  (15)ممبر، جبکہ کم از کم  (Life)یا تاحیات  Permanent) (دس سال سے مستقل (10)



daughter member of at least fifteen (15) years of standing may apply in 
writing for surrender of membership of the club and in consideration thereof 
receive 50% of the entrance fee prescribed under club rule prevailing at the 
time of surrender. 

 
25.2 The aforesaid application shall be considered by the Managing Committee 

only if a candidate for temporary membership under club rule is available and 
such candidate is duly inducted as a Temporary member by the Balloting 
Committee in accordance with club rule. 

 
25.3 A member who has applied for surrender of membership and dies during the 

pendency of the surrender process will remain entitled to receive the 
consideration as mentioned in Rule 25.1.Such entitlement to a deceased 
member shall however not be available if that member has during his lifetime 
revoked or withdrawn an earlier application for surrender of membership. The 
consideration shall be paid in the name of deceased member and if this is not 
practicable, then to the nominee(s) mentioned in the surrender application. 

 
25.4 A member who has surrendered membership may apply for fresh 

membership of the club in accordance with rules and on payment of the 
prevailing fee prescribed under club rule. Such member shall not be entitled 
to avail any concessional rate otherwise available under the rules nor shall he 
be entitled to any benefit whatsoever for the term of his earlier surrendered 
membership. 

 
25.5 The widow of a member who has surrendered her membership shall not be 

eligible to the membership of the club under the member’s daughter category 
or as a Lady member or under any other concessional category. 

 
25.6 The widow of a Temporary/Permanent/Life member, other than a widow who 

has been elected as a Lady member under club rule 11.5, may also apply to 
surrender her membership in accordance with clause 25.1 hereof. The period 
of membership of the husband prior to his death, shall also be included in 
calculating the 10 years qualification period. Upon surrender, she shall not be 
eligible to the membership of the club under member’s daughter category or 
as Lady member or under any other concessional category. 

 
25.7 The Managing Committee may require the member who has applied for 

surrender of membership, or any other person in connection therewith, to 
appear for an interview and the Managing Committee may reject the 

ممبر کلب کی ممبرشپ سے دست برداری  Daughter) (یا بیٹی Son) (سے بیٹا
(Surrendering) سکتی ہےاور اس کے حساب  \کے لیے تحریری طور پر درخواست دے سکتا
کے وقت کلب Surrendering) (وصول کرسکتا ہے جو کہ دست برداری %50سے داخلہ فیس کا 

 کے تحت تجویز کیا گیا۔  (Rule)قاعدے 
 

اوپر بیان کردہ درخواست مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے صرف اس صورت میں زیر غور الئی جائے  25.2
ممبرشپ کے لیے دستیاب ہو  (Temporary)گی اگر ایک امیدوار کلب قاعدے کے تحت عارضی 

اور ایسا امیدوار بیلٹنگ کمیٹی کی جانب سے کلب قاعدے کے مطابق حسب ضابطہ عارضی 
(Temporary) ممبر کے طور پر شامل کیا جائے۔ 

 
ایک ممبر جس نے کلب کی ممبر شپ سے دست برداری کے لیے درخواست دے رکھی ہو اور دست  25.3

میں بیان کے  25.1اقع ہو جاتی ہے، ایسا ممبر قاعدہ برداری کے عمل کے دوران اس کی موت و
مطابق استحقاق کے لیے زیر غور الیا جائے گا۔ مرحوم ممبر کو تاہم یہ استحقاق دستیاب نہیں ہوگا اگر 
اس ممبر نے اپنی زندگی کے دوران اپنی ابتدائی درخواست منسوخ کردی یا واپس لے لی ہے۔ اگر ایسا 

وم ممبر کا نام زیر غور الیا جائے گا، پھر اس کے بعد دست برداری کی قابل عمل نہیں ہے تو مرح
 ۔ )افراد(درخواست میں درج نامزد فرد 

 
 

ایک ممبر جو اپنی ممبر شپ سے دست بردار ہو گیا ہے کلب کی تازہ ممبر شپ کے لیے درخواست  25.4
پر دی گئی ہو۔ دے سکتا ہے جو قواعد اور کلب کے قاعدے کے مطابق تجویز کردہ فیس ادا کرنے 

ایسا ممبر کسی رعایتی نرخ اگر قواعد کے تحت دستیاب ہوں کو حاصل کر حق دار نہیں ہوگا نہ ہی وہ 
 پچھلی دست بردار کی گئی ممبر شپ سے اگر کوئی بینیفٹ ہو کو حاصل کرنے کا حق دار ہوگا۔

 
 
 

  (Daughter)ی اس ممبر کی بیوہ جو اپنی ممبر شپ سے دست بردار ہو گیا ہے، ممبر کی بیٹ 25.5
کیٹیگری یا کسی رعایتی کیٹیگری میں ممبر شپ حاصل کرنے کی اہل  Lady) (کیٹیگری یا خاتون

 نہیں ہوگی۔ 
 

ممبر کی بیوہ، عالوہ اس بیوہ (Life) تاحیات  \ Permanent) (مستقل \ Temporary) (عارضی 25.6
ہوئی ہو، ایسی بیوہ  کے تحت منتخب 11.5ممبر کے طور پر کلب کے قاعدہ  (Lady) کے جو خاتون

کے مطابق اپنی ممبر شپ سے دست بردار ہونے کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔  25.1بھی ِشق 
سال کی اہلیت عرصے کا تخمینہ لگانے  10شوہر کی موت پہلے شوہر کی ممبرشپ کا عرصہ بھی 

ری یا بہ کیٹیگ (Daughter)کے لیے شامل کیا جائے گا۔ دست بردار ہونے پر وہ ممبر کی بیٹی 
میں کلب کی ممبر شپ  (Category)ممبر  یا کسی دوسری رعایتی زمرے  Lady) (حیثیت خاتون

 کی اہل نہیں ہوگی۔ 
 

وہ ممبر جس نے ممبر شپ کی دست برداری کے لیے درخواست دی ہے ، یا اس سے متعلق کوئی  25.7
یجنگ کمیٹی کوئی شخص، ان لوگوں کو مینیجنگ کمیٹی انٹرویو کے لیے طلب کر سکتی ہے اور مین
 وجہ بتائے بغیر ممبر شپ کی دست برداری لیے درخواست کو مسترد کرسکتی ہے۔



application for surrender of membership without assigning any reason. 
 
25.8 In event of ambiguity or dispute, the matter shall be referred to the Managing 

Committee and they shall have sole discretion to resolve the issue after 
obtaining legal advice from an Advocate of the Court. The decision of the 
Managing Committee shall be binding and final. 

 
25.9 Members who have been elected at concessional entrance fee such as 

children of Daughter members Lady Members. Govt. Officer and Defence 
Personnel, shall not be eligible to surrender their membership. 

 
25.10 The Managing Committee shall adopt the following criteria in dealing with 

applications for the surrender of Club Membership: 
 
(a) A maximum of 50% of the new membership applications will be matched with 

the surrender applications.  
 
(b) The surrender applications will be entertained on a first come first served 

basis. However the Managing Committee may make an exception to this 
criterion by giving priority to the following surrender applicants: 

 

 Widow/Widower aged 70 years and above 

 Members who are critically ill  

 Members who are in urgent need of funds on account of debt obligations or 
marriage of children 

 The surrendering member is going to be replaced by the member’s 
son/daughter/brother/sister/grandchild. 

 
26 CODE OF CONDUCT 
All members must observe all the rules of the club. They must act in a courteous 

manner at all times and be appropriately dressed as prescribed from time to 
time. 

  
27 EXPULSION OF MEMBER 
27.1 Any false statement, declaration or representation with regard to any matter 

connected with the club made by any member to the club will on discovery of 
the same render a member liable to expulsion. 

 
27.2 In case of false declaration at any time with regard of marital status of 

children, false declaration of age of children, declaration of adopted or 

 
 

کسی شبے یا تنازع کی صورت میں، معاملہ مینیجنگ کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا ان کے پاس مکمل  25.8
صوابدیدی اختیار ہوگا کہ عدالت کے وکیل سے قانونی مشورہ حاصل کرنے کے بعد مسئلے کو حل 

 کریں۔ مینیجنگ کمیٹی کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوگا۔
 
 

 (کی اوالدیں، خاتون) Daughter (وہ ممبر جو رعایتی داخلہ فیس پر منتخب ہوئے ہیں، جیسے بیٹی 25.9
(Lady  ممبر سرکاری افسران اور وزارت دفاع کے مالزمین اپنی ممبر شپ سے دست بردار ہونے

 کے اہل نہیں ہوں گے۔ 
 

کلب کی ممبر شپ سے دست برداری کے لیے درخواستوں سے نمٹنے کے لیے مینیجنگ کمیٹی  25.10
 مندرجہ ذیل طریقٔہ کار اختیار کرے گی:

 
(a)  درخواستیں دست برداری کی درخواستوں سے مالئی جائیں  %50نئی ممبر شپ کی زیادہ سے زیادہ

 گی۔
 

(b)  جائے گا۔ تاہم مینیجنگ دست برداری کی درخواستوں کو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر نمٹایا
کمیٹی اس طریقٔہ کار میں استثنا دیتے ہوئے مندرجہ ذیل دست برداری کی درخواستوں کو ترجیحی 

 بنیادوں پر دیکھے گی:
 

  سال اور اس سے زیادہ 70رنڈوا  \بیوہ 

 ممبرز جو انتہائی بیمار ہیں 

 ممبرز جن کو قرض یا اوالدوں کی شادی کے لیے فنڈز کی فوری ضرورت ہے 

  پوتا پوتی نواسہ نواسی سے  \بہن  \بھائی  \بیٹی  \ممبر کی دست برداری ممبر کے بیٹے
 تبدیل کی جا رہی ہے۔

 
 

 Code of Conduct) (ضابطٔہ اخالق 26
پر عمل کرنا چاہیے۔ انھیں تمام اوقات میں  (Rules)تمام ممبرز کو الزمی طور پر کلب کے قواعد 

 تہذیب یافتہ رویہ اپنانا  چاہیے اور مناسب لباس میں ملبوس ہونا چاہیے جیسی وقتاً فوقتاً تجویز دی گئی۔ 
 
 

  (Expulsion of Member)ممبر کی بے دخلی  27
یش کش ان کا کسی ممبر کی جانب سے کلب کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی غلط بیان، اعالمیہ یا پ 27.1

 پتا چلنے پر ممبر کو بے دخلی کے معاملے پر جواب دہی کا ذمہ دار بناتا ہے۔
 
 

کسی بھی وقت غلط اعالمیے کی صورت میں اوالدوں کی ازدواجی حیثیت، اوالدوں کی عمر کے  27.2
غلط اعالمیے، لے پالک یا رشتے دار کی اوالدوں کو اپنی اوالد کے طور پر پیش کرنے کے 



relatives children as own children, thereby making such children eligible to 
become a member in their own right, shall automatically result in the 
expulsion of the member upon discovery. The Managing Committee shall 
have no discretion to make any relaxation in the application of this Rule. The 
expulsion of the membership will be with immediate effect upon receipt of 
written notification to him/her by the club. 

 
27.3 All applicants for membership of the club are required to declare their current 

spouse(s) and children from current or past marriages at the time of applying 
for membership of the club. Any subsequent declaration of spouses and 
children that existed at the time of applying for membership will not be 
entertained and any member attempting to do so shall be liable for expulsion 
from the membership with immediate effect upon receipt of written notification 
to him/her by the club. 

 
28 MISBEHAVIOR BY MEMBER 
Any member of the Managing Committee shall have the right to request any 

member or person who in his opinion is guilty of ungentlemanly conduct 
and/or not properly dressed as required by the Managing Committee through 
notifications to leave the club premises. If the member declines/refuses to 
comply with the request forthwith, his refusal in itself will constitute 
ungentlemanly conduct, punishable according to Rules of the Club. 

 
29 INFRACTION OF RULES  
29.1 The Managing Committee shall take immediate cognizance of any infraction 

of the rules or bye-laws of the club. 
 
29.2 Managing Committee shall write to such member to explain his / her position 

within maximum of (7) seven working days from the date of the letter. 
 
29.3 In addition to the written representation, a member found guilty of violating 

rules shall be given an opportunity of hearing before the Managing 
Committee in person. Managing Committee shall have sole discretion to 
decide the severity of the violation and decide to take disciplinary action 
accordingly. 

 
29.4 If the offending member is a member of the Managing Committee then he / 

she shall not take part or vote in the meeting in which his / her matter will be 
discussed. 

 

میں ایسی اوالدیں اپنی ذاتی حیثیت میں ممبر بننے کی اہل ہوں، پتا چلنے کی صورت  اعالمیے، جس
میں ممبر کی خود بہ خود بے دخلی کا باعث بنے گا۔ مینیجنگ کمیٹی کے پاس اس قاعدے کے 

خاتون کو کلب کی  \اطالق میں کوئی صوابدیدی اختیار نہیں ہوگا ۔ ممبر شپ کی بے دخلی اس مرد 
 ری نوٹیفکیشن موصول ہونے پر فوری طور پر ہوگی۔جانب سے تحری

27.3  
 
 

کلب کی ممبر شپ کے لیے درخواست دینے والے تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ کلب ممبر  27.4
اور  )ایک سے زیادہ اگر ہیں(شپ کے لیے درخواست دینے کے وقت وہ اپنے موجودہ شریک حیات 

کا اعالن کریں۔ کلب کی ممبر شپ کی موجودہ اور ماضی کی شادیوں سے ہونے والی اوالدوں 
اور اوالدوں کے عالوہ بعد کے  )ایک سے زیادہ اگر ہیں(درخواست کے وقت موجود شریک حیات  

 \اعالنات پر غور نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی ممبر نے ایسا کرنے کی کوشش کی  تو اس مرد 
فوری طور پر بے دخلی کے لیے خاتون کوکلب کی جانب سے تحریری نوٹیفکیشن موصول ہونے پر 

 جواب دہی کی ذمہ داری ہوگی۔ 
 

 Misbehavior by Member)  (ممبر کی جانب سے بدسلوکی 28
مینیجنگ کمیٹی کے کسی بھی ممبر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کسی ممبر یا شخص سے درخواست 

لباس میں ملبوس یا مناسب  \کرے جو اس کے خیال میں غیر شریفانہ رویے کا مرتکب ہوا ہے اور 
نہیں ہے جیسا مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے نوٹیفکیشن کے کے ذریعے مطلوب تھا، کہ وہ ممبر یا 

مسترد کردے تو  \شخص کلب کا احاطہ چھوڑ دے۔ اگر ممبر اس درخواست پرعمل کرنے کو منع 
قابل سزا  اس کا مسترد کرنا غیر شریفانہ رویہ سمجھا جائے گا، جو کہ کلب کے قواعد کے مطابق

 ہے۔
 

 Infraction of Rules)  (قواعد کی خالف ورزی 29
کی خالف ورزی کی  Bye-laws)  (یا ضمنی قوانینRules) (مینیجنگ کمیٹی کلب کے قواعد 29.1

 فوری طور پر سنوائی کرے گی۔ 
 

خاتون ممبر کو لکھے گی کہ وہ خط لکھنے کی تاریخ کے زیادہ سے  \مینیجنگ کمیٹی ایسے مرد  29.2
 سات کام والے دن کے اندر اپنے مٔوقف کی وضاحت کرے۔  (7)زیادہ 

 
تحریری مٔوقف کے ساتھ، ایک ممبر جو قواعد کی خالف ورزی کا مرتکب پایا گیا اس کو ذاتی طور  29.3

پر مینیجنگ کمیٹی کے سامنے سماعت کا ایک موقع دیا جائے گا۔ مینیجنگ کمیٹی کے پاس مکمل 
ی کی شدت کا فیصلہ کرے اور اسی کے مطابق انضباطی صوابدیدی اختیار ہوگا کہ وہ خالف ورز

 کارروائی کا فیصلہ کرے۔
 
 

ہوئی تو وہ اس میٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتا یا  \اگر خطاوار ممبر مینیجنگ کمیٹی کا ممبر ہوا  29.4
 ووٹ نہیں کرسکتا جس میں اس کا معاملہ زیر بحث ہو۔

 
 



29.5 In case the offending person is either a spouse or kin of a member, such 
member shall also be suspended accordingly. 

 
29.6 Managing Committee may suspend membership for a period of not 

exceeding (180) one hundred and eighty days if of the view that the infraction 
is of severe nature.  

 
29.7 Intimation of suspension shall be sent through registered post and / or courier 

service; the name of the member shall be posted on the notice board as well. 
 
29.8 A suspended member shall continue to pay monthly subscription during the 

period of suspension. 
 
29.9 Family members of the suspended member may be allowed to use club 

facilities during the period of suspension. 
 
29.10 A member guilty of violating rules of the club may be requested to resign 

by the Managing Committee if of the view that the member is of unworthy 
character; discourteous; cause of annoyance to the members / club or 
detrimental to the character and prestige of the club. 

 
30 BANNING TEMPORARY / OTHER CLASSES OF MEMBER  
Any member belonging Temporary / Lady / Daughter / children of Daughter 

member or additional classes of membership may have their membership 
terminated on failure to comply with Managing Committee’s request under 
the club rules. 

 
31 BANNING PERMANENT OR LIFE MEMBER 
31.1 On failure to comply with the request of the Managing Committee to resign 

within (7) seven days, the Managing Committee shall refer the matter to the 
Special General Meeting to be convened for the purpose within (6) six 
months from the date of request for resignation. The decision of the Special 
General Meeting shall be obtained vide secret ballot and 2/3rd majority vote 
shall be required to expel and he/she shall cease to be a member of the club. 
Intimation of expulsion shall be sent by Honorary Secretary.  

 
31.2 The member facing expulsion may be allowed to attend the Special General 

Meeting on application if he or she is desirous to attend and address the 
Special General Meeting. Such application must be moved (4) four days prior 
to the meeting in order to be considered. The member facing expulsion 

شریک حیات ہو یا رشتے دار ہو، ایسا ممبر اس صورت میں کہ اگر خطاوار شخص یا تو ممبر کا  29.5
 بھی اسی کے مطابق معّطل ہوگا۔

 
ایک سو اّسی دن سے تجاوز  (180)مینیجنگ کمیٹی ممبر شپ معّطل کرسکتی ہے جس کا عرصہ  29.6

 نہ کرے اگر وہ یہ سمجھے کہ خالف ورزی شدید نوعیت کی ہے۔
 
 

ذریعے بھیجی جائے گی؛ ممبر کا نام یا کوریئر سروس کے  \معّطلی کی اطالع رجسٹرڈ پوسٹ اور  29.7
 نوٹس بورڈ پر بھی چسپاں کیا جائے گا۔

 
 معّطل ممبر معّطلی کے عرصے دوران ماہانہ سبسکرپشن کی ادائی جاری رکھے گا ۔ 29.8

 
 

معّطل ممبر کے خاندان کے ارکان کو معّطلی کے عرصے کے دوران کلب کی سہولتیں استعمال  29.9
 کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ 

 
نیجنگ کمیٹی کی جانب سے کلب کے قواعد کی خالف ورزی کے مرتکب ممبر سے مستعفی می 29.10

ہونے کی درخواست کی جاسکتی ہے اگر وہ سمجھے کہ ممبر نامناسب کردار کا حامل ہے؛ بے ادب 
 کلب  کو تنگ کرنے یا کلب کی نیک نامی یا عزت میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ \ہے؛ ممبرز 

 
 Banning Temporary / Other)دیگر زمروں کے ممبرز پر پابندی عائد کرنا  \عارضی  30

Classes of Members)  
ممبر یا  Daughter) (بیٹی \  (Lady)خاتون \ Temporary) (کوئی ممبر جس کا تعلق عارضی

سے ہو ، ایسے ممبرز کی جانب سے کلب کے قواعد  (Classes)ممبر شپ کے اضافی زمروں 
حت مینیجنگ کمیٹی کی درخواست پر عمل کرنے میں ناکامی کی صورت میں نتیجہ ممبر شپ کے ت

 کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔
 
 

  (Banning Permanent or Life Member)مستقل یا تاحیات ممبر پر پابندی عائد کرنا  31
سات دن کے اندر استعٰفی دینے کی درخواست پر عمل کرنے میں ناکامی کی صورت میں  (7) 31.1

میں بھیج دے  (Special General Meeting)مینیجنگ کمیٹی معاملہ خصوصی عمومی اجالس 
چھے مہینے کے  (6)گی، جس کاانعقاد اس مقصد کے لیے استعفے کے لیے درخواست کی تاریخ سے 

سے حاصل کیا  Secret ballot)  (اجالس کا فیصلہ خفیہ رائے شماری اندر ہوگا۔ خصوصی عمومی
کے لیے دوتہائی اکثریتی ووٹ کی ضرورت پڑے گی اور کلب کا  Expel) (جائے گا اور بے دخلی

سیکریٹری کی جانب سے بھیجی ) (Honoraryگی۔ بے دخلی کی اطالع اعزازی  \ممبر نہیں رہے گا 
 جائے گی۔ 

 Special)نے والے ممبر کو اجازت ہوگی کہ وہ خصوصی عمومی اجالس بے دخلی کا سامنا کر 31.2
General Meeting)  میں درخواست  دینے پر شرکت کرے اگر وہ شرکت کا خواہش مند ہے اور

چار دن پہلے الزمی  (4)خصوصی عمومی اجالس سے خطاب کرے۔  ایسی درخواست اجالس سے 
ر الئی جاسکے۔ بے دخلی کا سامنا کرنے واال ممبر طور پر بھیجی جانی چاہیے تاکہ اس وہ زیر غو



attending the meeting shall not be allowed to vote. 
 
31.3 During the pendency of the proceedings under club rule the Managing 

Committee shall prohibit the member from entering into the club premises. 
 
32 EXPELLED MEMBER  
An expelled member shall not be introduced as a guest in the club for a period of 

up to (2) two years. 
 

MEETINGS 
 
33 ANNUAL GENERAL MEETING 
An Annual General Meeting of the Permanent / Life Members of the club will be 

held in the month of December on the day immediately preceding the day of 
General Elections to consider the following: 

 
33.1 To receive the Managing Committee’s report for their term. 
 
33.2 To approve audited accounts of the club for the preceding financial year. 
 
33.3 To appoint Auditors for the ensuing year. 
 
33.4 To recommend any changes in fees, subscriptions and other levies and 

charges for approval of the General Body. 
 
33.5 To transact any other business duly notified. Notice of such business shall 

have to be given by the concerned member or members to the Honorary 
Secretary at least one week prior to the meeting. 

 
33.6 Transact any other routine or non-controversial business with the permission 

of the Chair. 
 
33.7 To introduce the candidates contesting the elections for President, Honorary 

Secretary and Managing Committee on the following day by Chief 
Scrutinizer. 

 
33.8 To approve the appointment of Chief Scrutinizer, Senior Deputy Chief 

Scrutinizer and Deputy Scrutinizer for subsequent year’s elections.   
 

 جو اجالس میں شرکت کررہا ہے کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔
 

کلب کے قاعدے کے تحت اس معاملے کی پیش رفت کے دوران مینیجنگ کمیٹی ممبر کو کلب احاطے  31.3
 میں داخلے سے روک دے گی۔

 
 Expelled Member)  (بے دخل ممبر 32

دو سال کے عرصے تک کے لیے کلب میں مہمان کے طور پر متعارف  (2)ایک بے دخل ممبر کو 
 نہیں کرایا جائے گا۔

 

 MEETINGS) (اجالس 

 
  (Annual General Meeting)ساالنہ عمومی اجالس  33

ممبرز کا ساالنہ عمومی اجالس دسمبر میں عام   (Life)تاحیات  \ Permanent)  (کلب کے مستقل
 انتخابات  کے دن سےفوری طور پر ایک دن پہلے منعقد ہوگا تاکہ مندرجہ ذیل پر غور کیا جاسکے:

 
 

 مینیجنگ کمیٹی کی مدت کی رپورٹ وصول کرنا۔ 33.1
 

 اکأونٹس کی منظوری دینا۔)  (Auditedگزشتہ مالی سال کے تنقیح شدہ  33.2
 

 کا تقرر کرنا۔ Auditors)   (سال کے لیے تنقیح کاروں Ensuing)  (جاری 33.3
 

فیس، سبسکرپشن اور دیگر لیویز اور چارجز میں کوئی تبدیلیوں کی تجویز جنرل باڈی میں منظوری  33.4
 کے لیے پیش کرنا۔

 
حسب ضابطہ مطلع کیے گئے کام کی انجام دہی کرنا۔ ایسے کام کا نوٹس متعلقہ ممبر یا ممبرز کی  33.5

سیکریٹری کو اجالس سے کم از کم ایک ہفتے پہلے الزمی طور  Honorary) (زیجانب سے اعزا
 پر دیا جائے گا۔

 
 چیئر کی اجازت سے کسی دیگر معمول کے یا غیر متنازع کام کی انجام دہی کرنا۔ 33.6

 
 

سیکریٹری اور Honorary کی جانب سے صدر، اعزازی  ) Scrutinizer (چیف پڑتال کنندہ 33.7
 واران کو اگلے دن متعارف کرانا۔مینیجنگ کمیٹی کے امید

 
 

، سینیر ڈپٹی چیف پڑتال کنندہ اور ڈپٹی پڑتال کنندہ کے اگلے سال Scrutinizer) (چیف پڑتال کنندہ 33.8
 کے انتخابات کے لیے تقرر کی منظوری دینا۔

 



 
34 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING  
The Managing Committee shall call the Annual General Meeting which be duly 

notified at least (30) thirty days before the day of meeting and the agenda of 
such a meeting shall be posted on the Notice Board (30) thirty days prior to 
the meeting. 

 
35 AUDITED ACCOUNTS OPEN FOR INSPECTION 
The annual audited accounts for the year ended June 30 shall be kept open on the 

club room table for the inspection (30) thirty days prior to Annual General 
Meeting. 

 
36 SPECIAL GENERAL MEETING  
36.1 The Managing Committee or the Honorary Secretary on written requisition 

signed by at least (150) one hundred and fifty Life Members and / or 
Permanent Members may call a Special General Meeting by giving (21) 
Twenty-one days’ notice thereof by notification posted on Club notice board 
and by circulation. 

 
36.2 The proposal by Managing Committee or written requisition by members shall 

state the objects of the meeting and specify resolution(s) to be proposed at 
the meeting.  

 
36.3 The signatories of written requisition shall not be allowed to withdraw their 

names once requisition is submitted and  the Managing Committee is not 
permitted to entertain any such request for withdrawals. 

 
36.4 In case of a requisitioned meeting, the President or Chairman shall call upon 

the requisitionists to open the debate whereupon any one of the 
requisitionists present shall briefly explain the scope and the purpose for 
underlying requisition. 

 
37 FAILURE TO CONVENE SPECIAL GENERAL MEETING  
37.1 The Managing Committee or the Honorary Secretary failing to convene the 

requisitioned meeting within one month from the date of requisition receipt, 
the requisitionists may convene a meeting in club premises themselves by 
giving (21) twenty-one days’ notice  to the Honorary Secretary. 

 
37.2 Such notice of meeting by the requisionists shall be sent through club’s 

regular dispatch or any other mode as desired; however, the club shall bear 

 
  (Notice of Annual General Meeting)ساالنہ عمومی اجالس کا نوٹس  34

مینیجنگ کمیٹی ساالنہ عمومی اجالس طلب کرے گی جس کے بارے میں اجالس دن سے کم از کم 
 (30)تیس دن پہلے مّطلع کیا جائے گا اور ایسے اجالس کا ایجنڈا ساالنہ عمومی اجالس سے  (30)

 تیس دن پہلے نوٹس بورڈ پر چسپاں کیا جائے گا۔
 

ited Accounts Open for (Audتنقیح شدہ اکأونٹس معائنے کے لیے دستیاب  35
Inspection)  

اکأونٹس ساالنہ   (Audited)جون کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لیے ساالنہ تنقیح شدہ 30
تیس دن پہلے معائنے کے لیے کلب کے کمرے کی میز پر کھول کر رکھ  (30)عمومی اجالس سے 

 دیے جائیں گے۔
 

 ngSpecial General Meetiخصوصی عمومی اجالس  36
ممبرز کی  Permanent)  (یا مستقل \ممبرز اور  Life) (ایک سو پچاس تاحیات (150)کم از کم  36.1

جانب سے دستخط شدہ تحریری طلبی پر مینیجنگ کمیٹی خصوصی عمومی اجالس طلب کرسکتی ہے 
اکیس دن کا نوٹس جاری کیا جائے گا، جو کہ کلب کے  (21)جس کے لیے نوٹیفکیشن کے ذریعے 

 پر چسپاں کیا جائے گا اور گردش کرے گا۔ نوٹس بورڈ
 
 

مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے تجویز یا ممبرز کی جانب سے تحریری طلبی اجالس کے مقاصد بیان  36.2
 کے بارے میں بیان کرے گی۔ )قراردادوں(کرے گی اور اجالس میں تجویز کی جانے والی قرارداد 

 
 

اجازت نہیں ہوگی کہ تحریری طلبی جمع کرانے تحریری طلبی پر دستخط کرنے والوں کو اس بات کی  36.3
کے بعد وہ اپنے نام واپس لے سکیں اور مینیجنگ کمیٹی کو ایسی نام واپس لینے کی درخواستوں سے 

 نمٹنے کی اجازت نہیں ہے۔
 

طلب کیے گئے اجالس کی صورت میں، صدر یا چیئر مین طلب کرنے والوں سے کہیں گے کہ وہ  36.4
وہاں موجود طلب کرنے والوں میں سے کوئی ایک مختصر طور پر بحث کا آغاز کریں جس پر 

 مذکورہ طلبی کے معاملے اور مقصد کی وضاحت کرے گا۔ 
 

 Failure to Convene Special)  (خصوصی عمومی اجالس کے انعقاد میں ناکامی 37
General Meeting 

اریخ کے ایک مہینے سیکریٹری طلبی کی رسید کی ت Honorary)  (اگر مینیجنگ کمیٹی یا اعزازی 37.1
کے اندر طلب کیے گئے اجالس کے انعقاد میں ناکام ہوگئے، تو طلب کرنے والے اجالس کا انعقاد 

سیکریٹری کو   (Honorary)کلب کے احاطے میں خود کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ اعزازی 
 اکیس دن کا نوٹس دیں گے۔ (21)

 
وٹس کلب کی معمول کی پیغام رسانی طلب کیے جانے والوں کی جانب سے اجالس کا ایسا ن 37.2

(Regular dispatch)  یا کسی اور طریقے جیسے مناسب ہو کے ذریعے بھیجا جائے گا؛ تاہم



the cost. 
 
37.3 The requisitionists may also publish such notice in (2) two well circulated 

daily newspapers at their own expense. 
 
38 QUORUM FOR SPECIAL GENERAL MEETING IF CONVENED BY 

MANAGING COMMITTEE  
38.1 The quorum shall be (150) one hundred and fifty members Life / Permanent 

Members. 
 
38.2 The commencement of the meeting may be delayed by half an hour for 

necessary quorum. If quorum is not achieved in the extended time,the 
meeting shall stand adjourned to same day and time  next week. 

 
38.3 No fresh notice will be required for the adjourned meeting. 
 
39 QUORUM FOR SPECIAL GENERAL MEETING ON REQUISITION  
39.1 The quorum shall be of (150) one hundred and fifty Life / Permanent 

Members out of which (100) one hundred Life / Permanent Members shall be 
requisitionist(s) who must  be present throughout the meeting. 

 
39.2 In absence of quorum the meeting shall be abandoned. 
 
40 RESOLUTIONS TO BE PASSED AT SPECIAL GENERAL MEETING  
40.1 The resolutions proposed by Managing Committee or the requisitionist(s) 

specified shall be proposed, seconded and put to vote and passed with or 
without modification(s). 

 
40.2 All members voting shall present their membership card if considered 

necessary by the Managing Committee. 
 
41 AMENDMENT OF RULES 
41.1 Any amendment, deletion, substitution or addition of rules (other than fees 

subscriptions, levies and charges) proposed by the Managing Committee 
shall only be done by convening Extraordinary meeting for said purpose of 
Life and Permanent Members. 

 
41.2 Thirty days’ (30) notice shall be given to members entitled to receive the said 

notice along with the proposed resolution of amendment, deletion, 
substitution or addition. 

 اخراجات کلب اٹھائے گا۔ 
 

 Well circulated) (دو کثیر االشاعت روزنامہ اخبارات (2)طلب کرنے والے بھی ایسا نوٹس  37.3
daily news papers  میں اپنے اخراجات پر شائع کرسکتے ہیں۔ 

 
خصوصی عمومی اجالس کے لیے کورم اگر مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے انعقاد کیا  38

 Quorum for Special General Meeting If Convened by Managing)گیا
Committee) 

 ممبرز پر مشتمل ہوگا۔  Permanent) (مستقل \  (Life)ایک سو پچاس ممبرز تاحیات  (150)کورم  38.1
 

ضروری کورم کے لیے اجالس کے آغاز میں آدھا گھنٹہ تاخیر ہوسکتی ہے۔ اگر کورم اضافی وقت  38.2
 میں پورا نہ ہوا تو تو اجالس کو اسی دن اور وقت اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کردیا جائے۔ 

 
 

 ملتوی اجالس کے لیے کوئی تازہ نوٹس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 38.3
 

 Quorum for Special General)ر خصوصی عمومی اجالس کے لیے کورم طلب کرنے پ 39
Meeting on Requisition) 

ممبرز پر مشتمل ہوگا جس  Permanent)  (مستقل \ Life)  (ایک سو پچاس تاحیات (150)کورم  39.1
ہوں   )والے(ممبرز طلب کرنے واال  Permanent)  (مستقل \ Life)  (ایک سو تاحیات (100)میں 

 گے، جنھیں الزمی طور پر پورے اجالس کے دوران موجود رہنا ہوگا۔ 
 کورم پورا نہ ہونے پر اجالس ختم ہوجائے گا۔ 39.2

 
 Resolutions to be Passed)خصوصی عمومی اجالس میں منظور ہونے والی قرار دادیں  40

at Special General Meeting) 
کی جانب سے بیان کی گئی قراردادوں کی تجویز، تجویز  )والوں(مینیجنگ کمیٹی یا طلب کرنے والے  40.1

کے ساتھ  )ترامیم(جائیں گی، حمایت کی جائیں گی اور ووٹنگ کے لیے بھیج دی جائیں گی اور ترمیم 
 کے بغیر منظور ہوں گی۔ )ترامیم(یا ترمیم 

اپنے  اگر مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے ضروری سمجھا گیا تو ووٹنگ کے لیے موجود تمام ممبرز 40.2
 ممبرشپ کارڈ پیش کریں گے۔

 
  (Amendment of Rules)قواعد کی ترمیم  41

فیس، (مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے تجویز پرقواعد میں کوئی ترمیم، حذف، متبادل یا اضافہ  41.1
ممبرز کے  (Permanent)مستقل   \ Life)  (تاحیات )سبسکرپشنز، لیویز، اور چارجز کے عالوہ

کے انعقاد کے ) Extraordinary meeting  (مذکورہ مقصد کے لیے صرف غیر معمولی اجالس
 ذریعے کیا جائے گا۔

 
تیس دن کا نوٹس تجویز کردہ ترمیم کی قرارداد، حذف، متبادل یا اضافہ کے ساتھ  ان ممبرز کو  (30) 41.2

 ۔ دیا جائے گا جو مذکورہ نوٹس وصول کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں
 



 
41.3 Quorum shall be of (175) one hundred and seventy five minimum Permanent 

/ Life Members to be present at all times. 
 
41.4 At the meeting the said resolution with or without amendments after 

discussion may be proposed and seconded and put to vote. 
 
41.5 The resolution with or without amendments to be effective shall have to be 

passed by 2/3rd majority of the members present at the meeting. 
 
41.6 The meeting shall stand adjourned to the same day and time in the next 

following week if the quorum is not complete after half an hour of the time 
appointed for commencement of the meeting. No fresh notice or quorum is 
required for the adjourned meeting. 

 
41.7 Recommendations may also be made by the Life and Permanent members 

regarding the changes in the rules proposed by the Managing Committee 
provided they are received not less than ten days before the date of the 
meeting. Such recommendations shall be displayed on the notice board of 
the club as soon as practicable and shall be considered in the extraordinary 
meeting. However, presence of the member recommending such amendment 
shall be must. 

 
41.8 Amendments in prescribed fees, subscriptions and other levies and charges 

on the recommendation of Managing Committee, may be approved by simple 
majority in Annual General Meeting convened under rule 33 and 34. 

 
42 NO QUORUM MEETINGS 
 If during any year 2/3rd of Managing Committee Members resign and decline 

to carry on the Management even in the capacity of a caretaker Managing 
Committee then the Life Members of the club may hold an emergent meeting 
after circulating the notice of such meeting signed by at least 5 members 
from among themselves. No time limit will be necessary for such an 
emergent meeting and the validity of such a meeting will not be affected by 
any informality in the service of the notice or in the proceedings of the 
meeting itself. No special quorum will be required. Life Members at such a 
meeting may take over the Management of the club by appointing a caretaker 
Managing Committee of 7 members from among themselves. Such a 
caretaker committee shall have all powers of management without the 
restriction to which an ordinary Managing Committee would be subject to 

 
ممبرز پر مشتمل ہوگا جو   (Life) تاحیات \ Permanent)  (ایک سو پچھتّر مستقل (175)کورم  41.3

 تمام اوقات میں موجود ہوں گے۔
 

میٹنگ میں مذکورہ قرارداد، ترامیم کے ساتھ یا بغیر، بحث کے بعد تجویز کے لیے پیش کی جاسکتی  41.4
 جاسکتی ہے۔ہیں، حمایت کی جاسکتی ہے اور ووٹنگ کے لیے بھیجی 

 
ترامیم کے ساتھ یا بغیر مٔوثر ہونے والی قرارداد اجالس میں موجود ممبرز کی جانب سے دو تہائی  41.5

 اکثریت سے منظور ہونی چاہیے۔
 

اگر مقررہ وقت کے آدھے گھنٹے کے بعد کورم پورا نہ ہوا تو اجالس اسی دن اور وقت آئندہ آنے  41.6
توی اجالس کے لیے کوئی تازہ نوٹس کی ضرورت نہیں والے ہفتے کے لیے ملتوی کردیا جائے گا۔ مل

 ہوگی۔
 
 

ممبرز کی جانب سے بھی قواعد میں تبدیلی کی تجاویز  (Permanent) اور مستقل (Life)تا حیات  41.7
پیش کی جاسکتی ہیں جن کی تجویز مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی اس صورت میں کہ 

کم عرصے میں موصول نہ ہوئی ہوں۔ جیسے ہی ممکن  وہ تجاویز اجالس کی تاریخ سے دس دن سے
  (ہوا، ایسی تجاویز کلب کے نوٹس بورڈ پر آویزاں کی جائیں گی اور ان کو غیر معمولی اجالس

(Extraordinary meeting  میں زیر غور الیا جائے گا۔ تاہم، ایسی ترمیم کی تجویز پیش کرنے
 والے ممبر کی موجودگی الزمی ہوگی۔

 
 

ردہ فیس، سبسکرپشنز اور دیگر لیویز اور چارجز میں مینیجنگ کمیٹی کی تجویز پر ترامیم تجویز ک 41.8
 (Annual General Meeting)کے تحت ساالنہ عمومی اجالس  34اور  33کی منظوری قاعدہ 

 سادہ اکثریت کے ذریعے دی جاسکتی ہے۔ 
 

  (No Quorum Meetings)بغیر کورم کے اجالس  42
اگر کسی بھی سال کے دوران مینیجنگ کمیٹی کے دو تہائی ممبرز استعٰفی دے دیں اور 
انتظامیہ چالنے کے لیے نگراں مینیجنگ کمیٹی کے طور پر بھی کام کرنے سے معذرت 

ممبرز ہنگامی اجالس کر سکتے ہیں اس نوٹس کے بعد جو   Lifeکرلیں تو کلب کے تاحیات 
ہو اور ان ممبرز میں وہ نوٹس گردش کرچکا ہو ۔   ممبرز کے دستخط  سے جاری 5کہ 

ایسے ہنگامی اجالس کے لیے وقت کی کوئی حد نہیں ہوگی اور ایسے اجالس کی قانونی 
حیثیت نوٹس بھیجنے کے غیر رسمی انداز یا اجالس کی پیش رفت سے متاثر نہیں ہوگی۔ 

ممبرز اپنے  Lifeکسی خصوصی کورم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسے اجالس میں تاحیات 
ارکان کا تقرر کرکے کلب کی انتظامیہ سنبھال  7اندر سے نگراں مینیجنگ کمیٹی کے 

سکتے ہیں۔ اس قاعدے کے تحت ایسی نگراں مینیجنگ کمیٹی کے پاس بغیر کسی حد کے 
انتظامیہ کے اختیارات ہوں گے، جو کہ کسی عام مینیجنگ کمیٹی کے پاس ہوتے ہیں۔ ایسی 

میٹی رخصت ہہونے والی مینیجنگ کمیٹی کو قائل کرنے کا اختیار بھی نگراں مینیجنگ ک



under this rule. Such a caretaker Managing Committee shall have authority to 
persuade the outgoing Managing Committee, to resume office and if they 
succeed in so persuading the outgoing Managing Committee, the said 
Managing Committee shall be entitled to resume office and its function 
despite their earlier resignations and without seeking re-elections. If the 
caretaker Managing Committee fails to persuade the outgoing Managing 
Committee to resume office as stated above then they shall within (45) Forty-
five days hold fresh elections which shall be held on the lines of the Annual 
General Elections rules. The Managing Committee so elected shall continue 
in office until a new Managing Committee is elected in the next following 
Annual General Meeting.   

 
43 MEETINGS OF THE MANAGING COMMITTEE 
The Honorary Secretary shall convene meetings of the Managing Committee on 

regular monthly basis or earlier if   necessary to decide upon any matter of 
the club. Honorary Secretary may convene meeting of the Managing 
Committee on the requisition submitted by at least 3 Managing Committee 
members along with written agenda.  The notice of such meetings shall be 
dispatched at least 3 working days prior to the meeting date unless in the 
case of emergency where no such notice period is required. 

 
44 NOTICE OF MANAGING COMMITTEE MEETING BY MANAGING 

COMMITTEE MEMBERS 
Eight members of Managing Committee may sign a written requisition addressed 

to Honorary Secretary to convene meeting of Managing Committee within 3 
working days. In the failure to convene Managing Committee meeting by 
Honorary Secretary, the requisitionists may call the meeting at their own and 
decision(s) taken in the meeting shall be binding. 

 
45 CASTING VOTE 
In case of tie the President or the Chairman of the meeting shall have the right to 

second vote to break the tie. 
 
46 QUORUM FOR MANAGING COMMITTEE MEETINGS 
The quorum shall be (6) six members including the President and the Honorary 

Secretary.  
 
47 QUORUM FOR BALLOTING COMMITTEE MEETINGS 
The quorum of Balloting Committee shall be of (10) ten members minimum. 
 

ہوگا، کہ دفتر بحال کرے اور اگر وہ رخصت ہونے والی مینیجنگ کمیٹی کو قائل کرنے میں 
کامیاب ہوگئی، تو مذکورہ مینیجنگ کمیٹی کے پاس استحقاق ہوگا کہ وہ ان کے پچھلے 

ر اور اس کے فرائض بحال کرے۔ اگر نگراں استعفوں اور دوبارہ منتخب ہوئے بغیر دفت
مینیجنگ کمیٹی رخصت ہونے والی مینیجنگ کمیٹی کو قائل کرلیتی ہے کہ جیسا اوپر بیان 

پینتالیس دنوں کے اندر نئے  (45)کیا گیا اس کے حساب سے دفتر بحال کرے تو وہ 
گے۔ ایسی  انتخابات کرائیں گے جو کہ ساالنہ عمومی انتخابات کی طرز پر منعقد ہوں

منتخب ہونے والی مینیجنگ کمیٹی جب تک کام کرے گی آئندہ ساالنہ عمومی اجالس میں 
 نئی مینیجنگ کمیٹی منتخب نہیں ہوجاتی۔ 

 
 

 Meetings of Managing Committee)  (مینیجنگ کمیٹی کے اجالس 43
یجنگ کمیٹی کے اعزازی سیکریٹری باقاعدہ ماہانہ بنیادوں یا اس سے پہلے اگر ضرورت پڑی تو مین

اجالسوں کا انعقاد کرے گا تاکہ کلب کے کسی معاملے کا فیصلہ کیا جاسکے۔ اعزازی سیکریٹری 
ممبرز کی جانب سے طلب  3مینیجنگ کمیٹی کے اجالس کا انعقاد مینیجنگ کمیٹی کے کم از کم 

الس کی کیے جانے پر کرے گاجس کے ساتھ تحریری ایجنڈا بھی ہوگا۔ ایسے اجالسوں کا نوٹس اج
کام والے دنوں سے پہلے بھیجا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ ہنگامی صورت  3تاریخ سے کم 

 حال ہو جب ایسے نوٹس کے دورانیے کی ضرورت نہ ہو۔
 
 

 Notice of)مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز کی جانب سے مینیجنگ کمیٹی کے اجالس کا نوٹس  44
Committee Member)Managing Committee Meeting by Managing  

مینجنگ کمیٹی کے آٹھ ممبرز تحریری طلبی پر دستخط کرسکتے ہیں جس میں اعزازی سیکریٹری 
کام والے دنوں کے اندر انعقاد کیا جائے۔ اعزازی  3کو مخاب کیا گیا ہو کہ مینیجنگ کمیٹی کا اجالس 

ی صورت میں طلب سیکریٹری کی جانب سے مینیجنگ کمیٹی کے اجالس کے انعقاد کی ناکامی ک
کرنے والے اپنی بنیاد پر اجالس طلب کرسکتے ہیں اور اجالس میں کیے گئے فیصلے حتمی ہوں 

 گے۔ 
 

  (Casting Vote)ووٹ ڈالنا 45
ٹائی پڑنے کی صورت میں اجالس کے صدر یا چیئر مین کے پاس حق ہوگا کہ وہ ٹائی توڑنے کے 

 لیے حمایتی ووٹ ڈالیں۔
 

 Quorum for Managing Committee)مینیجنگ کمیٹی کے اجالسوں کے لیے کورم  46
Meetings)  

 چھے ممبرز پر مشتمل ہوگا بشمول صدر اور اعزازی سیکریٹری۔ (6)کورم 
 

 Quorum for Balloting Committee)  (بیلٹنگ کمیٹی کے اجالسوں کے لیے کورم 47
Meetings 

 ممبرز پر مشتمل ہوگا۔ (10)بیلٹنگ کمیٹی کا کورم کم از کم 
 



48 NOTICES OF MEETING 
48.1 All notices to be sent through registered post or through recognized courier 

services to all Life / Permanent members entitled to take part or vote in the 
meetings.  

 
48.2 No meeting shall be held invalid if by unintentional omission to serve notice 

by the Honorary Secretary. 
 
48.3 A member out of Karachi without forwarding address shall not be served any 

notice at all. 
 
48.4 This rule does not apply to meetings of the Managing Committee or Sub-

Committees. 
 
49 POWER OF MANAGING COMMITTEE 
Anything not specifically provided herein may be done by the Managing 

Committee in the manner thought fit by them. 
 
50 THE PRESIDENT TO PRESIDE OVER ALL MEETINGS OF THE CLUB 
 The President shall preside over all meetings of the club. In absence or due 

to inability, the members present shall elect a chairman from the Managing 
Committee with preference given to members not contesting elections. 

 
 
51 MINUTES OF ALL GENERAL BODY MEETINGS 
 Minutes of Annual, Special and Extra Ordinary General meetings shall be 

dispatched within 60 days from the date of meeting to all permanent and life 
members. 

 

ELECTIONS 
 

52 GENERAL ELECTIONS 
52.1 A Permanent / Life member may contest for only one of the following 

positions: 
 
(a) A President; 
(b) An Honorary Secretary; 
(c) Twelve (12) Members of the Managing Committee. 
 

 Notices of Meeting)  (اجالس کے نوٹسز 48
  (مستقل \ Life)  (تمام نوٹسز رجسٹرڈ ڈاک یا تسلیم شدہ کوریئر سروسز کے ذریعے تمام تاحیات 48.1

(Permanent بھیجے جاتے ہیں جو اجالسوں میں حصہ لینے یا ووٹ ڈالنے کا استحقاق رکھتے ہیں 
 
 

ُچوک سے اعزازی سیکریٹری کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا تو کوئی بھی اگر غیر ارادی بھول  48.2
 میٹنگ غیر مٔوثر نہیں ہوگی۔

 
 فارورڈنگ پتے کے بغیر کراچی سے باہر موجود ممبر کو کوئی بھی نوٹس نہیں بھیجا جائے گا۔ 48.3

 
 

 اس قاعدے کا مینیجنگ کمیٹی یا ذیلی کمیٹیوں پر اطالق نہیں ہوتا۔ 48.4
 
 

 Power of Managing Committee)  (اختیارمینیجنگ کمیٹی کا  49
اگر یہاں پر کسی چیز کا باقاعدہ ذکر نہیں کیا گیا تو مینیجنگ کمیٹی اپنی رائے میں جو مناسب 

 سمجھے کر سکتی ہے۔
 

 The President to Preside Over All)صدر کا کلب کے تمام اجالسوں کی صدارت کرنا  50
Meetings of the Club) 

تمام اجالسوں کی صدارت کرے گا۔ عدم موجودگی یا ناقابلیت کی صورت میں، صدر کلب کے 
موجود ممبرز مینیجنگ کمیٹی سے چیئر مین منتخب کریں گے جس میں ترجیح ان ممبرز کو دی 

 جائے گی جو انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے۔
 

 s) (Minutes of All General Body Meetingتمام جنرل باڈی اجالسوں کے منٹس  51
دن کے  60ساالنہ، خصوصی اور غیر معمولی عمومی اجالسوں کے منٹس اجالس کی تاریخ سے 

 ممبرز کو بھیجے جائیں گے۔ Life)  (اور تاحیات Permanent)  (اندر تمام مستقل
 
 

 ELECTIONS)  (انتخابات
 

  (General Elections)عام انتخابات 52
ممبر مندرجہ ذیل عہدوں میں صرف ایک میں حصہ  Life)  (تاحیات \ Permanent)  (ایک مستقل 52.1

 لے سکتا ہے۔
 

(a) ایک صدر 
(b) ایک اعزازی سیکریٹری 
(c)  ممبرز (12)مینیجنگ کمیٹی کے 

 



52.2 The election of the club starting from the nomination process shall be 
conducted by Chief Scrutinizer, Senior Deputy Chief Scrutinizer and Deputy 
Chief Scrutinizer. 

 
52.3 The Managing Committee shall have no involvement in administration and 

process of elections. In the event the Chief Scrutinizer appointed under rule 
33.8 is incapacitated, the Senior Deputy Chief Scrutinizer shall be elevated 
as Chief Scrutinizer. Where both Chief Scrutinizer and Senior Deputy Chief 
Scrutinizer are incapacitated then Deputy Chief Scrutinizer shall be elevated 
to Chief Scrutinizer. In all other cases, Managing Committee shall have the 
right to appoint the scrutiny committee by majority at least (45) forty-five days 
before election date, which shall be validated by the Annual General Meeting. 

 
52.4 First of such Chief Scrutinizer, Senior Deputy Chief Scrutinizer and Deputy 

Chief Scrutinizer shall be nominated by the Managing Committee at least 
(45) forty-five days before election date. 

 
53 NOMINATION OF CANDIDATES 
53.1 The candidates shall be proposed and seconded in writing by (2) two 

Permanent / Life members and nomination papers shall be submitted to the 
scrutiny committee not less than (21) twenty-one days before the date of 
election. 

 
53.2 The proposed candidate shall make a written declaration to show intent to 

serve, if elected.  
 
53.3 List of duly nominated candidates shall be posted on the notice board of the 

Club by scrutiny committee. 
  
54 ELIGIBILITY OF CANDIDATES FOR PRESIDENT  
The following will be the eligibility criterion: 
 
54.1 Permanent/Life Member of the Club for a continuous period of 5 years. 
 
54.2 The age of the candidate for President shall not be less than 40 years at the 

Election Day.  
  
55 ELIGIBILITY OF CANDIDATES FOR HONORARY SECRETARY. 
The following will be the eligibility criteria: 
 

  (نامزدگی کے عمل سے شروع ہونے والے کلب کے انتخابات کا انعقاد چیف پڑتال کنندہ 52.2
(Scrutinizer سینیر ڈپٹی چیف پڑتال کنندہ ،(Scrutinizer) ف پڑتال کنندہاور ڈپٹی چی)  
(Scrutinizer کی جانب سے کیا جائے گا۔ 

 
مینیجنگ کمیٹی الیکشن  کے انتظام اور عمل میں شریک نہیں ہوگی۔ اس صورت میں کہ چیف پڑتال  52.3

کے ہوا انتخابات کے انعقاد کی استطاعت نہیں رکھتا، تو سینیر ڈپٹی  33.8کنندہ جس کا تقرر قاعدہ 
ال کنندہ بنادیا جائے گا۔ اس صورت میں کہ دونوں چیف پڑتال کنندہ اور چیف پڑتال کنندہ کو چیف پڑت

سینیر ڈپٹی چیف پڑتال کنندہ انتخابات کے انعقاد کی استطاعت نہیں رکھتے تو ڈپٹی چیف پڑتال کنندہ 
چیف پڑتال کنندہ کو پڑتال کنندہ بنادیا جائے گا۔ دیگر تمام صورتوں میں مینیجنگ کمیٹی کو یہ حق 

پینتالیس دن  (45)گا کہ اکثریت سے پڑتالی کمیٹی کا تقررانتخابات کی تاریخ سے کم از کم حاصل ہو
کی جانب سے کی (Annual General Meeting)قبل  کرے جس کی توثیق ساالنہ عمومی اجالس 

 جائے گی۔ 
 

پینتالیس دن قبل  پہلے تو چیف پڑتال کنندہ، سینیر ڈپٹی چیف  (45)انتخابات کی تاریخ سے کم از کم  52.4
 پڑتال کنندہ اور ڈپٹی چیف پڑتال کنندہ کی نامزدگی مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے کی جائے گی۔

 
 

  (Nomination of Candidates)امیدواروں کی نامزدگی 53
 (Life)تاحیات  \ Permanent)  (دو مستقل (2)امیدواروں کی تجویز اور حمایت تحریری طور پر  53.1

ممبرز کی جانب سے کی جائے گی اور نامزدگی کے کاغذات پڑتالی کمیٹی کو الیکشن کی تاریخ سے 
 اکیس دن پہلے تک جمع کرائے جائی گے۔  (21)

 
 

 امیدوار تحریری طور پر خدمت کرنے کا اعالن کرے گا، اگر منتخب ہوگیا۔  (Proposed)مجوزہ  53.2
 
 

امیدواروں کی فہرست پڑتالی کمیٹی کی جانب سے کلب کے نوٹس بورڈ پر چسپاں  حسب ضابطہ نامزد 53.3
 کی جائے گی۔

 
 Eligibility of Candidates for President)  (صدر کے لیے امیدواروں کی اہلیت 54

 اہلیت کا طریقٔہ کار مندرجہ ذیل ہوگا:
 

 ممبر۔ (Life) تاحیات \ Permanent)  (سال کے عرصے سے کلب کا مستقل 5مسلسل  54.1
 

 سال سے کم نہیں ہوگی۔ 40انتخابات کے دن صدر کے لیے امیدوار کی عمر  54.2
 
 

 Eligibility of Candidates for)  (اعزازی سیکریٹری کے لیے امیدواروں کی اہلیت 55
Honorary 

 اہلیت کا طریقٔہ کار مندرجہ ذیل ہوگا:  



55.1 The age of the candidate for Honorary Secretary shall not be less than 40 
years at the Election Day.  

 
55.2 A Permanent/Life Member shall not be eligible to contest election for 

Honorary Secretary unless he/she has served as a member of the Managing 
Committee for two terms. 

 
56 ELIGIBILITY OF CANDIDATES FOR MANAGING COMMITTEE 
The following will be the eligibility criterion: 
 
56.1 Any Permanent/Life Member shall be eligible to contest election for the 

Member of the Managing Committee however, a Permanent Member must 
be a Permanent Member for at least (2) two years and has attained the age 
of 35 years by Elections Day. 

  
57 DURATION OF OFFICE 
57.1 No Member including President or Honorary Secretary who has been on the 

Managing Committee for a continuous period of two terms shall be eligible to 
stand for re-election for the third consecutive term. 

 
57.2 Any Member including President and Honorary Secretary who had resigned 

from the Managing Committee during the second consecutive term of his 
office for any reason whatsoever shall not be eligible to stand for re-election 
in the immediate succeeding term. 

  
58 WITHDRAWING NOMINATION 
A candidate may withdraw nomination at any time fifteen (15) days before the 

election date. The withdrawal should be duly communicated to Chief 
Scrutineer and shall be posted on the Notice Board of the Club. 

  
59 NUMBER OF CANDIDATES 
59.1 In case, if only one candidate is running for President or Honorary Secretary 

then he / she shall be deemed to be elected without contest, however, ballot 
shall take place if (2) two or more candidates are contesting. 

 
59.2 In case the number of candidates exceeds the number of vacancies on 

Managing Committee then balloting shall take place, if the number is equal or 
less than number of vacancies then duly nominated candidates shall be 
deemed to be elected. 

  

 
 سال سے کم نہیں ہوگی۔ 40عمر انتخابات کے دن اعزازی سیکریٹری کے لیے امیدوار کی  55.1

 
ممبراعزازی سیکریٹری کا  انتخاب لڑنے کا اس ) Life  (تاحیات \ Permanent)  (ایک مستقل 55.2

وقت تک اہل نہیں ہوگا ، جب تک وہ مینیجنگ کمیٹی کے ممبر کی حیثیت دو مدتوں کے لیے خدمات 
 انجام نہ دے چکا ہو۔ 

 
 Eligibility of Candidates for)ت مینیجنگ کمیٹی کے لیے امیدواروں کی اہلی 56

Managing Committee) 
 اہلیت کا طریقٔہ کار مندرجہ ذیل ہوگا:

ممبر مینیجنگ کمیٹی کے ممبر کے لیے  Life) (تاحیات \  (Permanent)کوئی بھی مستقل  56.1
ممبر  Permanent) (سال سے مستقل (2)انتخاب لڑنے کا اہل ہوگا تاہم، مستقل ممبر کو کم از کم 

 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ 35ہونا چاہیے اور وہ انتخابات کے دن 
 
 

  (Duration of Office)دفتر کا دورانیہ 57
کوئی بھی ممبر بشمول صدر یا اعزازی سیکریٹری کے جو مینیجنگ کمیٹی میں مسلسل دو مدتوں  57.1

 تک رہا ہے تیسری مسلسل مدت کےلیے منتخب ہونے کا اہل نہیں ہوگا۔ 
 
 

ئی بھی ممبر بشمول صدر یا اعزازی سیکریٹری کے جس نے مسلسل دوسری مدت کے دوران کو 57.2
کسی بھی وجہ سے مینیجنگ کمیٹی سے استعٰفی دیا تھا فوری اگلی مدت کے لیے دوبارہ منتخب 

 ہونے کا اہل نہیں ہوگا۔
  
 

  (Withdrawing Nomination)نامزدگی واپس لینا  58
پندرہ دن کسی بھی وقت نامزدگی واپس لے سکتا ہے۔  (15)ایک امیدوار انتخابات کی تاریخ سے 

نامزدگی کی واپسی سے حسب ضابطہ چیف پڑتال کنندہ کو مّطلع کیا جانا چاہیے اور نامزدی کی 
 واپسی کلب کے نوٹس بورڈ پر چسپاں ہوگی۔

 
 Number of Candidates)  (امیدواروں کی تعداد 59

 \ت میں کہ اگر صرف ایک امیدوار صدر یا اعزازی سیکریٹری کے لیے انتخاب لڑرہا اس صور 59.1
اس صورت میں ہوگی اگر  (Ballot)گی، تاہم رائے شماری \رہی ہےتووہ مقابلہ منتخب تصور ہوگا

 یا زائد امیدوار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ (2)
 

اس صورت میں کہ اگر امیدواروں کی تعداد مینیجنگ کمیٹی میں خالی اسامیوں کی تعداد سے تجاوز  59.2
ہوگی، اگر تعداد خالی اسامیوں کی تعداد کے برابر ہوئی یا   (Balloting)کرجائے تو رائے شماری 

 کم ہوئی تو حسب ضابطہ نامزد امیدوار منتخب تصور ہوگا۔
 
 



60 VOTING PROCEDURE 
60.1 The voter shall be supplied with printed ballot paper or electronic balloting 

with names of the candidates as appearing in the club record. Each voter 
shall either mark “X” or “√” opposite the name of the candidate for which 
he/she intends to vote for. Ballot paper shall be put in the box provided for 
the purpose.  

 
60.2 A voter shall only give one vote to each candidate nominated for the 

respective position. Number of votes shall not be more or less than the 
number of candidates to be elected, otherwise the vote shall stand rejected. 

 
60.3 The ballot boxes or electronic record shall be sealed before the 

commencement of balloting in presence of any candidate who wishes to be 
present. The box or electronic record shall be removed and placed in the 
custody of the Chief Scrutinizer and Scrutiny Committee at the close of 
balloting to ensure transparency. 

  
61 SCRUTINY COMMITTEE 
61.1 Before commencement of balloting the Chief Scrutinizer appointed under rule 

33.8 shall appoint at least (10) ten Permanent / Life members as scrutinizers 
apart from Senior Deputy Chief Scrutinizer and Deputy Chief Scrutinizer. 

 
61.2 The duties of the scrutinizers shall be as follows: 
 
(a) To have complete command over the election process, including but not 

limited to issuance of nomination forms, receiving nomination forms, 
receiving withdrawal, performing scrutiny of eligibility of candidates, receiving 
and resolving election complaints by candidates and other matters incidental 
thereto in connection with elections. 

 
(b) The scrutinizers shall hold a vote valid even if the voter has not strictly 

complied with the procedure herein if they are of the opinion that the voter 
has unambiguously expressed his intention in marking the ballot paper. 

 
(c) To allow any candidate, his proposer, seconder or nominee to be present at 

the time of counting to ensure that the votes are being ascertained and 
recorded correctly. 

 
(d) The scrutinizers shall prepare a statement showing the names and number of 

votes secured by each candidate. The names of the candidates having 

 Voting Procedure)  (ووٹ ڈالنے کا طریقٔہ  کار 60
ووٹر کو پرنٹ شدہ بیلٹ پیپر یا ایکٹرانک بیلٹنگ فراہم کی جائے گی جس پر امیدواروں کے نام اسی  60.1

طر ح لکھے ہوئے ہوں گے جیسے کلب کے ریکارڈ میں درج ہیں۔ ہر ووٹر امیدوار کے نام کے 
کا نشان لگائے گا جس کا اس کو ووٹ دینے کا ارادہ ہے بیلٹ پیپر  ”√“کا یا پھر  ”X“آگے یا تو 

 باکس میں ڈاال جائے گا جو کہ اس مقصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔
 

 
ایک ووٹر ہر امیدوار کو ایک ووٹ دے گا جو کہ متعلقہ عہدے کے لیے نامزد ہے۔ ووٹوں کی تعداد  60.2

زیادہ نہیں ہوگی۔ دوسری صورت میں ووٹ منتخب انتخاب کے لیے امیدواروں کی تعداد سے کم یا 
 ہوجائے گا۔

 
کے آغاز سے قبل کسی ایسے امیدوار  Balloting)  (بیلٹ باکسز یا الیکٹرانک ریکارڈ رائے شماری 60.3

ہوگا جو اس موقع پر موجود رہنے کا خواہش مند ہو۔ باکس   (Sealed)کی موجودگی میں سر بہ مہر 
ردیا جائے گا اور اس کو چیف پڑتال کنندہ، پڑتال کمیٹی کی تحویل میں یا الیکٹرانک ریکارڈ کو الگ ک

 کے اختتام پر دے دیا جائے گا تا کہ شفافیت کو یقینی بنایا جاسکے۔ (Balloting)رائے شماری 
 
 

 Scrutiny Committee)  (پڑتالی کمیٹی 61
کے تحت تقرر کیا گیا چیف پڑتال کنندہ  33.8کے آغاز سے قبل قاعدہ  Balloting)  (رائے شماری 61.1

ممبرز کا سینیر ڈپٹی چیف پڑتال کنندہ   (Life)تاحیات  Permanent)  (دس مستقل (10)کم از کم 
 اور ڈپٹی چیف پڑتال کنندہ کے عالوہ پڑتال کنندگان کے طور پر تقرر کرے گا۔

 
 پڑتال کنندگان کے فرائض مندرجہ ذیل ہوں گے: 61.2

 
(a)  پر مکمل عبور رکھنا، بشمول لیکن محدود نہیں نامزدگی کے فارمز کے اجراء، انتخابات کے عمل

نامزدگی فارمز کی وصولی، واپس لینے کی وصولی، امیدواروں کی اہلیت کی جانچ پڑتال کرنا، 
امیدواروں کی جانب سے انتخابات کی شکایات وصول کرنا اور حل کرنا اور اس کے دیگر اتفاقی 

 سے متعلق ہوں۔معامالت جو انتخابات 
 
 

(b)  پڑتال کنندگان اگر سمجھتے ہیں کہ ووٹر نے بیلٹ پیپر پر نشان لگانے میں واضح طور پر ارادہ ظاہر
کیا ہے تو پڑتال کنندگان ووٹ کو جائز قرار دیں گے چاہے اگر ووٹر نے سختی سے طریقٔہ کار پر 

 عمل نہ بھی کیا ہو۔ 
 

(c) یا نامزد فرد کو گنتی کے موقع پر موجودگی کی اجازت  کسی بھی امیدوار، تجویز کنندہ، حمایت کنندہ
دینا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ووٹوں کو صحیح طریقے سے دیکھے اور ریکارڈ کیے گئے 

 ہیں۔ 
 

(d)  پڑتال کنندگان ایک اسٹیٹمنٹ تیار کریں گے جس میں ہر امیدوار کا نام اور اس کے حاصل کیے گئے
ب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدواروں کے نام فہرست میں ووٹوں کو ظاہر کیا جائے گاس



secured the highest number of votes shall appear first, the name of the 
candidate having secured the second highest number votes shall appear 
second and so forth. 

 
(e) The statement shall then be delivered to the Chief Scrutinizer who shall then 

announce the result of the election. 
 
(f) In case the result of the ballot is a tie of (2) two or more candidates for the 

same office having obtained an equal number of votes, the result shall be 
declared by draw of lot. 

 
(g) Any question(s) pertaining to the election not covered in these rules shall be 

decided by the Chief Scrutinizer. 
 
(h) Votes cast will be sealed by the Chief of Scrutiny Committee and are required 

to be kept in custody of the elected Honorary Secretary for three months from 
the date of elections. These will be destroyed after expiry of the said period in 
the presence of Managing Committee provided there is no dispute(s) and/or 
appeal(s) is pending. 

 
(i) On Elections Day Temporary / Lady / Daughter / Daughter Members’ 

Children / Additional Classes of members or guests or wives and children of 
all members including Life and Permanent members are not allowed to enter 
“Designated Election Area” where elections are being held till completion of 
voting.  

 
62 VALIDITY OF ELECTIONS 
The elections of President, Honorary Secretary and Managing Committee or 

nominations, proceedings, notice, procedure, resolutions passed at or 
relating to any meeting shall not be invalidated merely by reason of 
technicality. 

 
63 VACANCY OF PRESIDENT OR HONORARY SECRETARY SHALL 

CAUSE A FRESH ELECTION 
63.1 If vacancy occurs at any time for the post of President or Honorary Secretary, 

the continuing members of Managing Committee shall cause fresh elections 
to be held soon as possible but not exceeding (60) sixty days from the date of 
vacancy. Such elections shall be held in a similar manner to Annual General 
Elections. All acts of the Managing Committee shall be valid till the new 
President/Honorary Secretary is elected. 

سب سے پہلے درج ہوں گے، جس امیدوار نے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں 
 اس کا نام دوسرے نمبر پر درج ہوگا اور اسی حساب بعد میں بقیہ امیدواران کے نام آئیں گے۔ 

 
 

(e) بھیجا جائے گاجو انتخابات کے نتیجے کا اعالن کرے گا۔ اسٹیٹمنٹ پھر چیف پڑتال کنندہ کو 
 
 

(f)  دو یا زیادہ امیدواروں میں ٹائی پڑجائے، جنھوں نے (2)اس صورت میں کہ ایک ہی دفتر کے لیے
سے کیا  Draw of lot)  (برابر کی تعداد میں ووٹ حاصل کیے ہوں تو نتیجہ کا اعالن ڈرا آف الٹ

 جائے گا۔
 

(g)  جو کہ انتخابات سے متعلق ہوں اور ان قواعد میں شامل نہ ہوں تو ان کا فیصلہ  )سواالت(کوئی سوال
 چیف پڑتال کنندہ کی جانب سے کیا جائے گا۔

 
(h) ڈالے جانے والے ووٹوں کو پڑتالی کمیٹی کے چیف کی جانب سے سر بہ مہر)  (Sealed  کردیا

جائے گااور ضرورت ہو گی کہ ان کو انتخابات کی تاریخ سے اگلے تین ماہ تک منتخب اعزازی 
سیکریٹری کی تحویل میں رکھا جائے۔ مذکورہ عرصہ گزرنے کے بعد ان کو مینیجنگ کمیٹی کی 

 )ںاپیلی(یا اپیل  \اور  )تنازعات(موجودگی میں تلف کردیا جائے گا اس صورت میں کہ کوئی تنازع 
 زیر التواء نہیں ہیں۔

 
(i)  انتخابات کے دن عارضی(Temporary) \  خاتون(Lady) \ بیٹی)  (Daughter \ بیٹی)  

Daughter ( ممبر زکے اضافی زمرے  \ممبرز کی اوالدیںClasses  یا تمام ممبرز کے مہمان یا
"مقّرر کردہ انتخابی  ممبرز کو Permanent)   (اور مستقل  (Life) بیویاں یا اوالدیں بشمول تاحیات 

میں جہاں انتخابات کا انعقاد کیا جارہا ہے، ووٹنگ  (”Designated Election Area“)عالقے" 
 کے مکمل ہونے تک داخلے کی  اجازت نہیں ہوگی۔

 
  (Validity of Elections)انتخابات کی قانونی حیثیت  62

رفتیں، نوٹس، طریقٔہ کار، کسی صدر، اعزازی سیکریٹری اور مینیجنگ کمیٹی یا نامزدگیاں، پیش 
اجالس میں یا اس سے متعلق منظور شدہ قراردادوں کی محض تکنیکی بنیادوں پر غیرقانونی حیثیت 

 نہیں ہوگی۔
 
 

 Vacancy of)صدر یا اعزازی سیکریٹری کی خالی اسامی نئے انتخابات کا باعث بنے گی  63
Election) President or Honorary Secretary Shall Cause A Fresh 

اگر کسی بھی وقت صدر یا اعزازی سیکریٹری کے لیے خالی اسامی ہو، مینیجنگ کمیٹی کے جاری  63.1
ساٹھ  (60)ممبرز تازہ انتخابات جلد از جلد کرائیں گے، لیکن یہ مدت اسامی خالی ہونے کی تاریخ 

ابات کی طرز نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے انتخابات ساالنہ عمومی انتخ  (Exceeding)دن سے تجاوز 
اعزازی سیکریٹری منتخب نہیں ہوجاتے اس وقت تک مینیجنگ کمیٹی  \پر ہوں گے۔ جب تک صدر 

 کے تمام کاموں کی قانونی حیثیت ہوگی۔
 



 
63.2 In case of death or resignation of the President or Honorary Secretary, the 

remaining term of the newly elected President or Honorary Secretary will not 
infringe upon his right to contest elections for the two successive years. 

 
64 DISQUALIFICATION 
64.1 No member shall be entitled to contest, propose or second if club dues are 

outstanding at the time of submission of nomination paper up to the month 
prior to notice of the Annual General Meeting is issued.  

 
64.2 Candidates contesting shall not be allowed to campaign using newspapers, 

print/ electronic media and such other avenues which are also accessible to 
the general public for canvassing of votes. Any member found guilty under 
this provision shall stand disqualified. 

 

MANAGEMENT 
 

65 POWERS AND ROLE OF THE PRESIDENT 
65.1 President may engage in correspondence with members or outsiders for any 

purpose and carry out responsibilities as entrusted by the Managing 
Committee. The Management of the Club is bound to abide by the 
President's instructions. 

 
65.2 The President may delegate his power to any Member of the Managing 

Committee during his absence from Karachi or during the period he is unable 
to act as the President in which event the member so nominated shall enjoy 
all powers and privileges of a President and be known as an Acting President 
till the President resumes his office. 

 
66 POWERS AND ROLE OF HONORARY SECRETARY 
66.1 The Honorary Secretary shall be the Chief Executive of the Club and his 

duties shall be determined and directed from time to time by the Managing 
Committee. Powers of the Honorary Secretary shall include the following: 

 
(a) Be responsible for managing day to day affairs of the club. 
(b) Approve routine expenses on recommendation of specific convener, 

excluding capital expenditures. 
(c) Implement the decisions that have been approved by the Managing 

Committee. 

 
صدر یا اعزازی سیکریٹری کی موت کی صورت میں نو منتخب صدر یا اعزازی سیکریٹری کی بقیہ  63.2

 لگاتار سال کے لیے انتخابات میں حصہ لے۔ مدت اس کے اس حق کو ختم نہیں کرے گی کہ وہ دو
 
 

 Disqualification)  (نااہلیت 64
کوئی بھی ممبر انتخاب لڑنے، تجویز کرنے یا حمایت کرنے کا اہل نہیں ہوگا اگر نامزدگی کے  64.1

کاغذات جمع کراتے وقت اس کے ذمہ کلب کے واجب االدا واجبات ہیں جو کہ ساالنہ عمومی اجالس 
 کا نوٹس جاری ہونے کے ایک مہینے پہلے تک ہوں۔ 

 
نتخابی مہم میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اخبارات، انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو ا 64.2

الیکٹرانک میڈیا اور دیگر ایسے ذرائع استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو عوام کی  \پرنٹ 
پہنچ میں بھی ہیں۔ اس شرط کے تحت اگر کوئی ممبر ملّوث پایا گیا تو اس کو ناہل قرار دے دیا 

 جائے گا۔
 

 )(MANAGEMENT انتظامیہ 

 
  (Powers and Role of The President)کے اختیارات اور کردارصدر  65

صدر ممبر یا کلب کے باہر کے افراد کے ساتھ مینیجنگ کمیٹی کے بااعتماد شخص کے طور پر کسی  65.1
مقصد کے لیے اور ذمہ داریاں سرانجام دینے کے لیے خط و کتابت میں مصروف ہوسکتا ہے۔ کلب 

 عمل کرنے کی پابند ہے۔کی انتظامیہ صدر کی ہدایات پر 
 
 

کراچی میں غیرحاضری کے دوران یا اس عرصے کے دوران جب وہ صدر کے طور پر کام انجام  65.2
نہیں دے سکتا تو صدر مینیجنگ کمیٹی کے کسی ممبر کو تاپنا اختیارتفویض کرسکتا ہے جس کی 

کی جانب سے صورت میں نامزد ممبر صدر کے اختیارات اور مراعات کا حامل ہوگا اور وہ صدر 
 دفتر سنبھالے جانے تک قائم مقام صدر کے طور پر جانا جائے گا۔

 
 Powers and Role of Honorary)اعزازی سیکریٹری کے اختیارات اور کردار  66

Secretary)  
ً فوقتاً  66.1 اعزازی سیکریٹری کلب کا چیف ایگزیکٹیو ہوگااور اس کے فرائض کا تعین اور ہدایات وقتا

جانب سے کیے جائیں گے۔ اعزازی سیکریٹری کے اختیارات مندرجہ ذیل پر مینیجنگ کمیٹی کی 
 مشتمل ہوں گے۔

 
(a) کلب کے روزمّرہ معامالت چالنے کا ذمہ دار ہونا۔ 
(b) مخصوص کنوینر کی تجویز پر معمول کے اخراجات کی منظوری دینا، کیپیٹل) (Capital  اخراجات

 کے عالوہ۔
(c) فیصلوں پر عمل درآمد کرنا۔ مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے منظور کیے گئے 

 



(d) In case of a need for immediate action, take such action in consultation with 
the President. 

(e) Call meetings of the Managing Committee and General Body of members as 
prescribed under the Rules. 

 
66.2 The Honorary Secretary may delegate his power to any Member of the 

Managing Committee during his absence from Karachi or during the period 
he is unable to act as the Honorary Secretary in which event the member so 
nominated shall enjoy all powers and privileges of a Honorary Secretary and 
be known as an Acting Honorary Secretary till the Honorary Secretary 
resumes his office. 

 
67 COMPOSITION OF MANAGING COMMITTEE  
 The Managing Committee shall consist of President, Honorary Secretary and 

(12) twelve other members (Life/Permanent members) elected through 
election. 

 
68 ROLE AND TENURE OF THE MANAGING COMMITTEE 
68.1 The affairs and funds of the club shall be under the management of the 

Managing Committee. The term of office of the Managing Committee shall be 
defined in Rule 2. 

 
68.2 The Managing Committee shall hold office till the new Managing Committee 

is elected. It shall be the duty of the outgoing Managing Committee to hand 
over charge to newly elected Managing Committee. 

 
68.3 Provided that a new Managing Committee is not elected by December 31st, a 

caretaker Managing Committee shall be constituted consisting of seven Life 
members nominated amongst them shall take over the management of the 
club and hold elections no later than last day of February. 

 
69 SUPREMACY OF THE MANAGING COMMITTEE 
 The Managing Committee shall be the supreme authority to decide any 

question relating to the application or interpretation of the rules and bye-laws 
made thereunder in connection with the club after seeking solicitation from 
legal counsel. Anything not specifically provided herein may be done by the 
Managing Committee in the manner thought fit by them. 

 
70 HONORARY TREASURER AND OTHER POSTS  
 The Managing Committee shall empower anyone from the Managing 

(d) فوری کارروائی کی ضرورت کی صورت میں، صدر کی مشاورت سے ایسی کارروائی کرنا۔ 
 

(e) مینیجنگ کمیٹی اور جنرل باڈی ممبرز کے اجالس طلب کرنا جیسا کہ قواعد کے تحت تجویز کیا گیا۔ 
 
 

سیکریٹری کے طور کراچی میں غیرحاضری کے دوران یا اس عرصے کے دوران جب وہ اعزازی  66.2
پر کام انجام نہیں دے سکتا تو اعزازی سیکریٹری مینیجنگ کمیٹی کے کسی ممبر کو اپنا اختیارتفویض 
کرسکتا ہے جس کی صورت میں نامزد ممبر اعزازی سیکریٹری کے اختیارات اور مراعات کا حامل 

قام اعزازی سیکریٹری ہوگا اور وہ اعزازی سیکریٹری کی جانب سے دفتر سنبھالے جانے تک قائم م
 کے طور پر جانا جائے گا۔

 
 

 Composition of Managing Committee)  (مینیجنگ کمیٹی کی ساخت 67
 (مستقل \ (Life)تاحیات ((بارہ دیگر ممبرز  (12)مینیجنگ کمیٹی صدر، اعزازی سیکریٹری اور 

(Permanentپر مشتمل ہوگی جو انتخابات کے ذریعے منتخب ہوئے ہوں۔ ))ممبرز 
 
 

 Role and Tenure of Managing Committee)  (مینیجنگ کمیٹی کا کردار اور مدت 68
کلب کے معامالت اور فنڈز مینیجنگ کمیٹی کی انتظامیہ کے تحت ہوں گے۔ مینیجنگ کمیٹی کے دفتر  68.1

 کی گئی۔ میں تعریف  2کی مدت اتنی ہوگی جیسا کہ قاعدہ 
 
 

مینیجنگ کمیٹی اس وقت تک دفتر سنبھالے گی ، جب تک نئی مینیجنگ کمیٹی کا انتخاب نہیں ہوجاتا۔  68.2
رخصت ہونے والی مینیجنگ کمیٹی کا یہ فرض ہوگا کہ وہ نومنتخب مینیجنگ کمیٹی کو چارج منتقل 

 کرے۔
 

ایک نگراں مینیجنگ دسمبر تک منتخب نہ ہوئی ہو،  31اس صورت میں کہ نئی مینیجنگ کمیٹی  68.3
ممبرز پر مشتمل ہوگی جن کی ان کے اپنے  Life)  (کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ سات تاحیات

درمیان نامزدگی ہوئی ہوجو کہ کلب کی انتظامیہ سنبھالیں گے جو کہ فروری کے آخری دن کے بعد 
 سے پہلے انتخابات کرائیں گے۔

 
 of the Managing Committee (Supremacy  (مینیجنگ کمیٹی کی باالدستی 69

مینیجنگ کمیٹی  کسی سوال کا فیصلہ کرنے کے لیے باالدست اتھارٹی ہوگی جو کہ ان قواعد اور 
ضمنی قوانین کے اطالق یا تشریح سے متعلق ہوجو کہ قانونی مشیر سے مشاورت کے بعد کلب کے 

گئی تو مینیجنگ کمیٹی کی  حوالے سے تشکیل دیے گئے۔ کوئی چیز جو یہاں باقاعدہ بیان نہیں کی
 جانب سے مناسب سمجھا جائے کیا جاسکتا ہے۔ 

 
 

  (Honorary Treasurer and Other Posts)اعزازی خزانچی اور دیگر عہدے 70
مینیجنگ کمیٹی اعزازی خزانچی کے تقرر کے لیے مینیجنگ کمیٹی میں سے کسی کو بھی اختیار 



Committee to hold the post of Honorary Treasurer. The Managing Committee 
may create new posts and select amongst them to hold those posts. 
However, the Managing Committee shall refrain from delegating designated 
powers of elected President and Honorary Secretary as prescribed in the 
rules. 

71 SUB-COMMITTEES 
 The Managing Committee shall be empowered to form sub-committees 

consisting of all or any of the members of the Managing Committee and any 
other Life or Permanent Member and entrust the sub-committees the 
functions as deemed necessary. 

 
 Maximum number of members in such committee shall not exceed (10) ten 

and no member shall become a member of more than (2) sub-committees. 
 
72 BYE-LAWS 
 The Managing Committee shall be empowered to frame, amend and repeal 

any bye-laws which shall have the same effect as the rules herein provided 
however, anything in the bye-laws which is inconsistent with rules herein 
shall be to the extent of the inconsistency void and ineffective. 

 
73 APPOINTMENT OF CONVENER AND SECRETARIES  
73.1 The Managing Committee shall appoint Convener amongst them and the 

appointed convener shall select from Life / Permanent Members as 
Secretaries subject to the approval of the Managing Committee for sports 
activities. 

 
73.2 The appointed Game Secretary shall be an active playing member of the 

sport for which he / she is appointed as Game Secretary. 
 
73.3 The duties, powers and responsibility of Secretaries shall be governed by 

bye-laws formulated by Managing Committee. 
 
73.4 The Secretary may be invited by Managing Committee if necessary to 

discuss particular matters relating to the sport or in connection with it. 
 
73.5 A Secretary shall not be allowed to hold more than two consecutive terms for 

the same or any other activity / sport. 
 
74 VACANCY IN THE MANAGING COMMITTEE  
Any vacancy, except the post of President or Honorary Secretary, occurring in the 

سکتی ہے اور خود اپنے اندر سے ان عہدوں پر تقرر دے گی۔ مینیجنگ کمیٹی نئے عہدے تشکیل دے 
کے لیے انتخاب کرسکتی ہے۔ تاہم مینیجنگ کمیٹی منتخب صدر اور اعزازی سیکریٹری کو تفویض 

 شدہ اختیارات کو استعمال کرنے سے اجتناب کرے گی جیسا کہ قواعد میں تجویز کیا گیا۔
 
 

 Committees) -(Subذیلی کمیٹیاں  71
و ذیلی کمیٹیوں کی جانب سے اختیار حاصل ہوگا جو مینیجنگ کمیٹی کے تمام مینیجنگ کمیٹی ک

ممبر ) Permanent  (یا مستقل)  (Lifeممبرز یا ان میں سے کسی ممبر اور کسی دوسرے تاحیات 
 پر مشتمل ہوں گی اور ذیلی کمیٹیوں کے فرائض پر اعتماد کرے گی جہاں ضروری سمجھا گیا۔

 
دس سے تجاوز نہیں کرے گی اور کوئی  (10)کی زیادہ سے زیادہ تعداد  ایسی کمیٹیوں میں ممبرز

 ذیلی کمیٹیوں سے زیادہ کا ممبر نہیں بنے گا۔  (2)ممبر 
 
 

 Laws-(Bye  (ضمنی قوانین 72
مینیجنگ کمیٹی با اختیار ہوگی کہ وہ کوئی ضمنی قوانین تشکیل دے، ان میں ترمیم کرے اور ان کو 

ہی ہوگا جیسے یہاں قواعد فراہم کیے گئے ہیں تاہم ضمنی قوانین میں منسوخ کرے جن کا اثر ویسا 
کوئی بھی چیزجو یہاں قواعد سے متصادم ہے ، وہ متصادم ہونے کی حد تک منسوخ اور غیر مٔوثر 

 ہوگی۔
 

 Appointment of Convener and Secretaries)  (کنوینر اور سیکریٹریوں کا تقرر 73
نوینر کا تقرر کرے گی اور تقررشدہ کنوینر کا انتخاب بہ حیثیت مینیجنگ کمیٹی اپنے اندر سے ک 73.1

ممبرز میں سے کیا جائے گا، کھیلوں کی  Permanent)   (مستقل \ Life)  (سیکریٹریز تاحیات
 سرگرمیوں کے لیے مینیجنگ کمیٹی کی منظوری سے مشروط۔ 

 
 

گی، جس کے لیے اس کا گیم  \تقرر شدہ گیم سیکریٹری کھیل کا ایک فعال کھیلنے واال ممبر ہوگا  73.2
 سیکریٹری کے طور پر تقرر کیا گیا ہے۔

 
سیکریٹریوں کے فرائض، اختیارات اور ذمہ داری کا انتظام ضمنی قوانین سے کیا جائے گا جن کو  73.3

 مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے تشکیل دیاگیا۔ 
 

پر گفتگو کے لیے اگر ضرورت ہو تو سیکریٹری کو اسپورٹس یا اس سے متعلق کسی خاص معاملے  73.4
 مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے مدعو کیا جاسکتا ہے۔

 
اسپورٹ  پر دو  \سیکریٹری کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسی عہدے پر  یا دیگر سرگرمی  73.5

 مسلسل مدتوں سے زیادہ برقرار رہے۔
 

 Vacancy in the Managing Committee)  (مینیجنگ کمیٹی میں خالی اسامی 74
الی اسامی، سوائے صدر یا اعزازی سیکریٹری کے عہدے کے ، جو کہ سال کے دوران کوئی خ



Managing Committee during the year shall be filled-up by co-opting a 
Permanent/Life Member. The balance period of vacancy so co-opted by the 
member will not be taken into consideration if the member desires to contest 
elections as provided under rules. Provided that all acts of the Managing 
Committee shall be valid during the period such vacancies have not been 
filled in. 

 
75 ABSENTEE MEMBERS OF THE MANAGING COMMITTEE 
A member of the Managing Committee having intention to leave Karachi  for a 

period more than (3) three months or having remained absent for a period of 
(3) three months or more intentionally shall deemed to have resigned from 
his position unless the Managing Committee with consensus decides 
otherwise using their discretion. 

 
76 MEMBERS INELIGIBLE TO BE MEMBERS OF THE MANAGING 

COMMITTEE 
Except for Life and Permanent members, all other categories of members 

belonging to Standard and Additional class shall not be entitled to vote and 
contest in the elections for the Managing Committee. 

 

FINANCIAL RESTRICTIONS 
 
 
 

 
77 FINANCIAL RESTRICTIONS 
77.1 The Honorary Secretary shall intimate to all Life / Permanent members 

details of capital expenditure exceeding Rupees one million but not 
exceeding Rupees 2.5 million projected to be incurred by the Managing 
Committee on any single project including projects for renovation of existing 
facilities. Where such capital expenditure exceeds Rupees 2.5 million or 
more it shall be approved by the General Body from time to time. 

 
77.2 Without approval of the General Body the Managing Committee shall not be 

empowered to incur expenses on any single project of value exceeding 
Rupees 2.5 Million. 

 
77.3 The Club shall maintain a minimum amount of Rs.100 million as reserve fund 

at all time. This fund shall be maintained in the form of investment in T-Bills, 

 (ممبر کو شامل Life)  (تاحیات \ Permanent) (مینیجنگ کمیٹی میں موجود ہو، اس کو ایک مستقل
 (Co-opting  کرتے ہوئے پُر کیا جائے گاخالی اسامی کا بقیہ عرصہ شامل ہونے والے ممبر کے

غور نہیں الیا جائے گا اگر ممبر انتخابات میں حصہ لینے کا خواہاں ہے، جیسا کہ عرصے میں زیر 
قواعد کے تحت بیان کیا گیا۔ اس صورت میں کہ جب خالی اسامیاں پُر نہیں کی گئی ہیں  تو مینیجنگ 

 کمیٹی کی تمام کارروائیاں قانونی حیثیت کی حامل ہوں گی ۔
 

 Absentee Members of the Managing)  (مینیجنگ کمیٹی کے غیر حاضر ممبرز 75
Committee 

تین ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے کراچی سے باہر  (3)مینیجنگ کمیٹی کے ایک ممبر جس کا 
تین ماہ یا اس کے زائد عرصے  سے غیر حاضر ہے ، اگر  (3)رہنے کا ارادہ ہے یاجان بوجھ کر 

صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے  مینیجنگ کمیٹی نے متفقہ طور پر دوسری صورت میں اپنے
ہوئے فیصلہ نہ کیا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں تصور کیا جائے گا کہ وہ اپنے عہدے سے 

 مستعفی ہوگیا ہے۔
 

 Members Ineligible)مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز ہونے کے لیے نا اہلیت رکھنے والے ممبرز  76
to be Members of the Managing Committee) 

کے  (Categories)ممبرز کے سوا، دیگر تمام زمروں  (Permanent)اور مستقل  (Life)یات تاح
سے ہو ، مینیجنگ  Classes) (زمروں  (Additional)ممبرز جن کا تعلق اسٹینڈرڈ اور اضافی 

 کمیٹی کے لیے ووٹ دینے اور انتخابات میں حصہ لینے کے استحقاق کے حامل نہیں ہوں گے۔
 

 حدبندیاں  الی
(FINANCIAL RESTRICTIONS) 

 
 Financial Restrictions)  (مالی حد بندیاں 77

ممبرز کو کسی واحد پروجیکٹ پر  Permanent) (مستقل \  (Life)اعزازی سیکریٹری تمام تاحیات  77.1
الکھ روپیے سے تجاوز کرنے والے،  10مینیجنگ کمیٹی کی جانب امکانی طور پر خرچ ہونے والے 

الکھ روپیے سے تجاوز نہ ہونے والے کیپیٹل اخراجات کی تفصیالت سے مّطلع کرے گا  25لیکن 
 درستی کے لیے پروجیکٹس۔  \بشمول موجودہ سہولتوں کی مرمت 

 
 
 

الکھ روپیے سے تجاوز کرنے والی قدر کے کسی بھی واحد پروجیکٹ پر  25ینیجنگ کمیٹی کو م 77.2
 جنرل باڈی کی منظوری کے بغیر اخراجات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

 
 

کروڑ روپیے کی رقم ریزرو فنڈ کے طور پر برقرار رکھے گا۔ یہ  10کلب تمام اوقات میں کم از کم  77.3
کستان انویسٹمینٹ بانڈز، حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سکوک ، پا(T-Bills)بلز -فنڈ ٹی



Pakistan Investment Bonds, Sukuk Bonds issued by Government of 
Pakistan, National Savings or similar schemes or fixed deposits with the 
scheduled banks and shall be kept free from any lien, pledge or other 
encumbrances at all times. All other funds may be invested in similar 
investments as the reserve funds. Up to 10% of total club funds may be 
invested in Shariah Compliant government securities and/or deposited in 
Islamic banking schemes offered by scheduled banks.  

 
77.4 The funds realized on account of entrance fees from temporary members 

under club rule shall be earmarked and utilized only for capital development 
expenditure, expansion of club facilities and acquisition of property. Any 
realized profit / income from such investments may be used to meet current 
expenditure of the club. 

 
77.5 The Managing Committee shall convene Special General Meeting on or 

before March 31 every year and shall present revenue and expenditure 
budget for the period commencing from the April of current year  to March of 
the following year for the approval of general body. Proposed budget shall be 
sent with notice of the meeting to all Life and Permanent members. Notice 
period, quorum and approval method of resolution/budget would be same as 
laid down in Rule 36 and 38 of club rules.   

 
77.6 The Managing Committee of the current year will be allowed to spend 

maximum 3/4th of the approved budget. The balance of 1/4th  budget shall be 
reserved for the incoming Managing Committee to cover the period from 
January to March following the end of the term of the current Managing 
Committee. 

 
77.7 The Managing Committee shall dispatch financial statements as follows: 
 

Annual Audited Statements With AGM Notice 

Half yearly  financial statement reviewed by 
Statutory Auditors of Club for the period July to 
December 

Latest by the end of March , of the following year 

بانڈز، نیشنل سیونگز یا اسی طرح کی اسکیموں یا شیڈولڈ بینکوں کے ساتھ فکسڈ ڈیپازٹ میں سرمایہ 
کاری کی شکل میں برقرار رکھا جائے گا اور اس کو تمام اوقات میں کسی قسم کی قانونی دعوے، 

ٹوں سے آزاد رکھا جائے گا۔ دیگر تمام فنڈز ریزرو فنڈز کے طور پر اسی طرح وعدے یا دیگر رکاو
 %10کی سرمایہ کاریوں میں سرمایے کے طور پر لگائے جاسکتے ہیں۔ کلب کے مجموعی فنڈز کا 

یا  \تک شریعت سے ہم آہنگ حکومتی سیکیورٹیز میں سرمایے کے کے طور پر لگایا جاسکتا ہےاور 
 نب پیش کش کردہ اسالمی بینکنگ اسکیموں میں ڈیپازٹ کیا جاسکتا ہے۔شیڈولڈ بینکوں کی جا

 
 

ممبرز سے داخلہ فیس کی مد میں حاصل ہونے والے  Temporary) (کلب قاعدے کے تحت عارضی 77.4
فنڈز صرف کیپیٹل ڈیویلپمینٹ اخراجات، کلب کی سہولتوں کی توسیع اور جائیدادکی خریداری کے لیے 

آمدنی  \استعمال ہوں گے۔ ایسی سرمایہ کاریوں سے حاصل کوئی منافع  نشان کے طور پر رکھے اور
 کلب کے موجودہ اخراجات پورے کرنے کے لیے استعمال ہوسکتی ہے۔ 

 
 

 Special) (مارچ کو یا اس سے پہلے خصوصی عمومی اجالس 31مینیجنگ کمیٹی ہر سال  77.5
General Meeting  کا انعقاد کرے گی اور جنرل باڈی سے منظوری کے لیے اپریل سے آغاز

ہونے والے موجودہ سال سے اگلے سال مارچ تک کے عرصے کے لیے آمدنی اور اخراجات بجٹ 
اور  (Life)بجٹ اجالس کے نوٹس کے ساتھ تمام تاحیات ) (Proposedپیش کرے گی۔ مجّوزہ 

بجٹ کی  \ے گا۔ نوٹس کا عرصہ، کورم اور قرارداد ممبرز کو بھیجا جائ Permanent) (مستقل
میں قانونی طریقٔہ کار  38اور  36منظوری کا طریقٔہ کار ویسا ہی ہوگا جیسا کہ کلب قواعد کے قاعدہ 

 کے مطابق عائد کیا گیا۔
 

موجودہ سال کی مینیجنگ کمیٹی کو اجازت ہوگی کہ وہ منظور شدہ بجٹ کا زیادہ سے زیادہ تین  77.6
صہ خرچ کرے۔ بقایا ایک چوتھائی بجٹ موجودہ مینیجنگ کمیٹی کی مدت کے اختتام کے چوتھائی ح

بعد جنوری سے مارچ تک محیط عرصے کے لیے آئندہ آنے والی مینیجنگ کمیٹی کے لیے مختص 
 ہوگا۔ 

 
 

 مینیجنگ کمیٹی ذیل کی طرح مالیاتی اسٹیٹمنٹ بھیجے گی: 77.7
 

 اسٹیٹمنٹس Audited) (ہ تنقیح شدہساالن اے جی ایم نوٹس کے ساتھ

 آئندہ سال مارچ کے اختتام تک تازہ ترین
 

اسٹیچوٹری آڈیٹرز آف کلب کی جانب سےششماہی 
مالیاتی اسٹیٹمنٹ کا جائزہ جوالئی سے دسمبر تک 

 کے عرصے کے لیے



 

MISCELLANEOUS 
 

78 LEGAL PROCEEDINGS 
 The President or Honorary Secretary may institute and defend legal 

proceedings on behalf of the club if deemed necessary duly approved by the 
Managing Committee. 

 
79 QUESTIONS IN DEBATE TO BE DECIDED BY MAJORITY MEMBERS 

PRESENT 
 All questions in debate before any meeting properly convened shall be 

decided by   majority of the members present unless otherwise specified in 
other rules herein. 

 
80 MEMBER HAVING PERSONAL INTEREST SHALL NOT VOTE 
 Any member having a personal interest in any matter shall not be allowed to 

cast vote relating to that matter. 
 
81 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 A Committee headed by Honorary Secretary and comprising of 4 members of 

Managing Committee shall evaluate the performance of Club staff and 
recommend Managing Committee for their promotion and/or increment based 
on performance. 

 
82 RESOLUTION NOT VOID ON ACCOUNT OF INCORRECT TALLY OF 

VOTES 
 No resolution or proceedings in a properly convened meeting shall be void 

only on account of incorrect tally of votes. The votes declared by the 

Condensed financial statements as of March 31 
(for 9 months) 

Latest by the end of May of the following year 

Condensed financial statements as of 
September 30 (for 3 months)  

Latest by the end of Nov of the following year 

 

  (MISCELLANEOUS)متفّرقات 
 

   (Legal Proceedings)قانونی پیش رفتیں 78
صدر یا اعزازی سیکریٹری کلب کی جانب سے قانونی پیش رفتوں کی تشکیل اور ان کا دفاع 

 کرسکتے ہیں اگر مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے ضروری سمجھا گیا۔ 
 
 

 Questions in Debate)موجود اکثریتی ممبرز کی جانب سے زیر بحث سواالت کا فیصلہ کرنا  79
esent)to be Decided by Majority Members Pr 

باقاعدہ طور پر منعقدہ اجالس کے سامنے تمام زیر بحث سواالت کا فیصلہ موجود اکثریتی ممبرز کی 
 جانب سے کیا جائے گا جب تک دوسری صورت میں یہاں دیگر قواعد کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔

 
 Member Having Personal Interest)ذاتی مفاد رکھنے واال ممبر ووٹ نہیں دے گا  80

not Vote) Shall 
کوئی بھی ممبر جس کا کسی بھی معاملے میں ذاتی مفاد ہو، اس کو اس معاملے سے متعلق ووٹ دینے 

 کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
 

 Human Resource Management)  (افرادی قّوت کا انتظام 81
ممبرز پر مشتمل  4اعزازی سیکریٹری کی جانب سے صدارت کی جانے والی ایک کمیٹی  اور 

مینیجنگ کمیٹی کلب کے عملے کی کارکردگی کا جائزہ لے گی اور کارکردگی کی بنیاد پر  ان کی 
 یا تنخواہ میں اضافے کی تجویز مینیجنگ کمیٹی کو پیش کرے گی۔ \ترقّی اور 

 
 

 Resolution Not Void on)ووٹوں کی غلط گنتی کے باعث قرارداد منسوخ نہیں ہوتی  82
Tally of Votes)Account of Incorrect  

باقاعدہ منعقدہ اجالس میں کوئی بھی قرارداد یا پیش رفتیں ووٹوں کی غلط گنتی کے باعث منسوخ نہیں 
ہوں گے۔ اجالس کے چیئر مین کی جانب سے اعالن کیے جانے والے ووٹ اپنی تصحیح کے لحاظ 

 آئندہ سال مئی کے اختتام تک تازہ ترین
 

 31مختصر کیے گئے مالیاتی اسٹیٹمنٹس  بہ مطابق 
  )ماہ کے لیے  9(مارچ 

 30مختصر کیے گئے مالیاتی اسٹیٹمنٹس  بہ مطابق  آئندہ سال نومبر کے اختتام تک تازہ ترین
 )ماہ کے لیے  3(ستمبر 



Chairman of the meeting shall be conclusive of their correctness. 
 
83 DEFENCE SERVICE PERSONNEL AND GOVERNMENT OFFICERS 
 Defence Service Personnel and Government Officers were entitled to 

membership of the Club at concessional rates. Both these classes of 
membership stand deleted. However existing members in both these classes 
shall continue to enjoy the privileges of Club membership and be required to 
fulfill their obligations that existed prior to the deletion including payment of 
subscription, fees, charges and levies and rights of admission of such 
members sons and daughters at concessional rates as prescribed in 
Annexure A. They will not be eligible to become Permanent members. 

 
84 DISSOLUTION OF CLUB ASSETS 
 In case of dissolution of the club the net assets shall be equally distributed 

amongst all continuing Permanent and Life Members by 2/3 majority present 
in the Special General Meeting called for this purpose. 

 

 سے حتمی ہوں گے۔
 

and  Personnelervice (Defence Sدفاعی خدمات کے مالزمین اور سرکاری افسران  83
Government Officers) 

دفاعی خدمات کے مالزمین اور سرکاری افسران کو رعایتی نرخوں پر کلب کی ممبر شپ حاصل 
کی حذف کردی گئی ہے۔ تاہم ان دونوں  Classesکرنے کا استحقاق حاصل تھا۔ ان دونوں زمروں 

دہ جاری رکھیں گے اور انھیں زمروں میں موجود ممبرز کلب ممبرشپ کی مراعات سے استفا
ضرورت ہوں گی کہ وہ اپنے ذمہ وہ فرائض پورے کریں جو حذف ہونے سے پہلے موجود تھے 
بشمول سبسکرپشن کی ادائی، فیس، چارجز اور لیویز اور ایسے ممبرز کے بیٹے اور بیٹیوں کے 

کیا گیا۔ یہ  میں تجویز Annexure Aرعایتی نرخوں پر داخلے کے حقوق جیسا کہ منسلکہ جات 
 ممبرز بننے کے اہل نہیں ہوں گے۔  Permanentمستقل 

 
 Dissolution of Club Assets)  (کلب کے اثاثوں کی تحلیل 84

  (خصوصی عمومی اجالس  Net Assets)  (کلب کی تحلیل کی صورت میں خالص اثاثے
(Special General Meeting میں دوتہائی موجود اکثریت کے ذریعے تمام جاری مستقل)  

(Permanent اور تاحیات (Life)   ممبرز میں مساوی طور پر تقسیم کردیے جائیں گے۔  
 

 



 

MEMBERSHIPS SECURITY DEPOSIT CATEGORY WISE 
REGULAR MEMBERSHIP          RS. 50,000 

OTHER MEMBERSHIP           RS. 10,000 

ASSOCIATE MEMBERSHIP         RS. 15,000 

 

REGULAR AND OTHER MEMBERSHIP 
REGULAR MEMBER           (MINIMUM AGE 24 YEARS)   RS. 2,000,000 
ADDITIONAL FEE AT THE RATE OF 15% (RS. 300,000) PER CHILD OF REGULAR MEMBERSHIP FEE IF THE APPLICANT HAS CHILDREN BETWEEN 20 TO  22 

YEARS OF AGE  25% (RS. 500,000) ABOVE 22 YEARS TILL 24 YEARS  OF AGE AND SINGLE DAUGHTER ANY AGE (ABOVE 24 YEARS) /-EACH AT THE TIME OF 

BALLOTING ---- ONLY 200 MEMBERS ELECT IN RS.2,000,000/- 

LADY MEMBER      (MINIMUM AGE 24 YEARS) (35% OF REGULAR FEE) RS. 700,000 

ASSOCIATE MEMBER        (MINIMUM AGE 24 YEARS)   RS. 120,000 
 

VISITORS TO PAKISTAN  
IMMEDIATE FAMILY MEMBERS     (PARENTS / SON /DAUGHTER) PER MONTH Rs. 5,000 

OTHER VISITORS     (1% OF REGULAR FEE)  PER MONTH RS. 20,000 

 

SON MEMBER 
SON OF PERMANENT & LIFE MEMBERS  
MARRIED – 18 TO BELOW 35 YEARS &     

UNMARRIED SON ABOVE 24 YEARS BELOW 35 YEARS  (3% OF REGULAR FEE)                RS.   60,000  
SON OF TEMPORARY  MEMBERS  

MARRIED – 18 TO BELOW 35 YEARS &     

UNMARRIED SON ABOVE 24 YEARS BELOW 35 YEARS  (4% OF REGULAR FEE)    RS.   80,000  
SON OF LADY MEMBERS  

MARRIED – 18 TO BELOW 35 YEARS &     

UNMARRIED SON ABOVE 24 YEARS BELOW 35 YEARS  (25% OF REGULAR FEE)    RS. 500,000 

AGE 35 YEARS & ABOVE    (75% OF REGULAR FEE)    RS. 1,500,000 
CHILDREN OF DAUGHTER  MEMBER    

MARRIED 18 TO BELOW 35 YEARS   (10% OF REGULAR FEE)    RS. 200,000 

UNMARRIED SON ABOVE 24 YEARS BELOW 35 YEARS 
SON OF LIFE / PERMANENT / TEMPORARY / CHILDREN OF DAUGHTER MEMBER 

AGE 35 YEARS & ABOVE    (50% OF REGULAR FEE)    RS. 1,000,000 
SON OF DEFENCE SERVICE PERSONNEL/                                   

GOVERNMENT OFFICERS 
MARRIED 18 TO BELOW 35YEARS                                                 (25% OF REGULAR FEE)    RS.500,000 

UNMARRIED SON ABOVE 24 YEARS BELOW 35 YEARS 

AGE 35 YEARS & ABOVE                                                                  (75% OF REGULAR FEE)   RS.1,500,000 

SPECIAL CHILD          NIL 
 

DAUGHTER MEMBER 
DAUGHTER OF PERMANENT & LIFE MEMBERS  

MARRIED DAUGHTER – 18 TO BELOW 35 YEARS &     

UNMARRIED DAUGHTER ABOVE 24 YEARS UPTO ANY AGE  (3% OF REGULAR FEE)    RS.    60,000   
DAUGHTERS OF TEMPORARY MEMBERS 

MARRIED DAUGHTER – 18 TO BELOW 35 YEARS &     

UNMARRIED DAUGHTER ABOVE 24 YEARS UPTO ANY AGE  (4% OF REGULAR FEE)    RS.    80,000   
DAUGHTERS OF TEMPORARY / PERMANENT / LIFE MEMBERS /CHILDREN OF DAUGHTER MEMBER 

MARRIED DAUGHTER AGED 35 & ABOVE     (50% OF REGULAR FEE)    RS.  1,000,000   

DAUGHTERS OF LADY MEMBERS  

MARRIED – 18 TO BELOW 35 YEARS &     

UNMARRIED DAUGHTER ABOVE 24 YEARS UPTO  ANY AGE (25% OF REGULAR FEE)              RS. 500,000 
AGE 35 YEARS & ABOVE    (75% OF REGULAR FEE)    RS. 1,500,000 

CHILDREN OF DAUGHTER  MEMBER      

MARRIED DAUGHTER 18 TO BELOW 35 YEARS  (10% OF REGULAR FEE)    RS. 200,000 

UNMARRIED DAUGHTER ABOVE 24 YEARS UPTO  ANY AGE 

DAUGHTER  OF DEFENCE SERVICE PERSONNEL/GOVERNMENT OFFICERS 

MARRIED DAUGHTER BELOW 35 YEARS &   (25% OF REGULAR FEE)    RS. 500,000 

UNMARRIED DAUGHTER OF ANY AGE          

MARRIED DAUGHTER AGE 35 YEARS & ABOVE   (75% OF REGULAR FEE)    RS. 1,500,000 

SPECIAL CHILD          NIL 

 



 

MONTHLY SUBSCRIPTION 

S# MEMBERSHIP TYPE  CLUB SPORTS LIBRARY 
STAFF  

WELFARE 

FUND  

GENERAL 

CHARGES 
TOTAL 

1 LIFE  300 NIL 40 75 60 475 

2 PERMANENT   900 150 40 75 60 1225 

3 PERMANENT (ABOVE 60) 900 NIL 40 75 60 1075 

4 TEMPORARY   1030 150 40 75 60 1355 

5 LADY MEMBERS 1030 150 40 75 60 1355 

6 DEFENCE SERVICE PERSONNEL/GOVT. OFFICERS  1030 150 40 75 60 1355 

7 DAUGHTER MEMBER & CHILDREN OF DAUGHTER MEMBERS 1030 150 40 75 60 1355 

8 SPECIAL CHILD MEMBER NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

9 WIDOW OF TEMPORARY PERMANENT & LIFE MEMBERS NIL 150 40 75 60 325 

10 WIDOW OF PERMANENT (ABOVE 60) & LIFE MEMBERS NIL NIL 40 75 60 175 

CHILDREN SUBSCRIPTION CHILD (CATEGORY) HOUSEHOLD (CATEGORY) 
SON Rs.150/- (2 – 18 Years) Rs.250/- (18 – 24 Years) 

DAUGHTER Rs.150/- (2 – 15 Years) Rs.250/- (15 Years To Upon Marriage) 

SPECIAL CHILD MEMBER NIL NIL 

 
RULE # 09 PERMANENT MEMBERSHIP FEE RS. 30,000/-  ----  RULE # 14 SPOUSES AND CHILDREN MEMBER PENALTY 1000/- PER MONTH ----  RULE # 18 (A) SERVICE 

FEE RS. 1000/- 
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