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ةھاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلٹی ٹیڀٹ ،دمجئی ٫ے
اك ٹَبة ٭ی ٭بپی ؿائٹ
ّہ ٭ڀ
پبك حم٦ڀٗ ہے ۔ ٭نی ةھی ٍڀؿت ٵیں اك ٹَبة ٫ے ٭نی ةھی صٌ
ػٿثبؿہ ىبئ ٜٷہ ٭یب ربئے ۔
کڀؿك عبٱَتب ةھاؿتیہ ثیٴہ اػاؿے کے اٵتضبٹبت ٵیں ثیٹھٷے ٿاٯے
ٕبٱت ٝٲٶڀں ٫ے ٵڀّڀ ٛکے ٵٖبٱٜہ کے ٵَ٪ؼ كے ٵـاػ ہے۔ اٿؿ مت كے
ةہتـیٸ ٍٺٞت کے ٕـی٨ے ٵـٿدہ پـ ٵجٺی ہے ۔ یہ ٩بٹڀٹی ػالئٰ ٵیں
ىبٵٰ تٺبفٝبت یب ٵٞبٵالت کی ٍڀؿت ٵیں تيـیضبت یب صٰ ػیٸے کب
اؿاػہ ٷہیں ؿ٫ھتے ہیں ۔
یہ ٍـ ٣ایک ٝالٵتی ٹَبة ہے۔ ثـاہ ٳہؿثبٹی ٹڀٹ کـیں کہ اٵتضبٷ ٵیں
آٷے ٿاٯے مڀاالت اك ٹَبة تک حمؼٿػ ٷہیں ہٿں گے۔

پجٲیيـ :پی .ٿیٺڀ گڀپبٯ ،میکـٹؿی رٺـٯ ،ةھاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلٹی
ٹیڀٹ ،ری ثالک ،پالٹ سمرب ۔ می  ، 46ثبٹؼؿا کـال کٶپٲیکل ،ثبٹؼؿا
(ٵيـ )٧دمجئی ۔  400051۔
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متہیذ
اػاؿے ٷے اٷڈكٹؿی کے مبتھ ٵيڀؿہ کـکے ایگشیگیٹسص

ٿں کے ٱئے یہ ٵنت ٵڀاػ تیبؿ کی ہے .اك ٵنت کے ٵڀاػ کڀ آئی آؿ ڈی
اے آئی کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ کڀؿك کی ثٺیبػ پـ تیبؿ کیب گیب ہے۔
اك ٕـس ،اك کب ٵٖبٱٜہ کڀؿك فٹؼگیٝ ،بٳ اٿؿ ٍضت کی اٹيڀؿیٺل کی
ثٺیبػی ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے رل كے ایزٸٹ اپٸے پیوہ ٿؿاٷہ
کیـیئـ کڀ ٍضیش تٺبٙـ ٵیں مسذھٷے اٿؿ اٹؼافہ کـٷے کے ٩بثٰ ہٿتے
ہیں ۔ کہٹب ةے ٭بؿ ہٿگب کہ اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ ایک ٵتضـک ٵبصڀٯ ٵیں
کبٳ کـتب ہے دہاں ایزٸٹٿں کڀ اٹ٦ـاػی ٵٖبٱٜہ اٿؿ اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ػیئے ربٷے ٿاٯے اٹؼؿٿٹی تـثیت ٵیں ىـکت کے
ؽؿیٜے ٩بٹڀٷ اٿؿ پـیکٹك ٵیں ہٿٷے ٿاٯے تجؼیٲیڀں كے اپٸے آپ
کڀ آگبہ ؿکھیں گے۔
ہٳ یہ کبٳ ةھاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلٹی ٹیڀٹ آئی آئی آئی کے صڀاٯے
کـٷے کے ٱئے آئی آؿ ڈی اے آئی کب ىکـیہ اػا کـتے ہیں .اٹلٹی
ٹیڀٹ اك کڀؿك کب ٵٖبٱٜہ ٭ـٷے اٿؿ اٵتضبٷ ٵیں ٭بٵیبة ہٿٷے کے
ٱئے دتبٳ ٕبٱت ٝٲٶڀں کڀ ٹیک عڀاہىبت ػیتب ہیں۔
ةھاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلٹی ٹیڀٹ
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 2س ی ک شن

میکيٸ 1
کبٵٸ میکيٸ

1

باب 1
ثیُہ کب تْبسف
ثبة وب تْبسف
اك ثبة کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کے ثٺیبػی ٝٺبٍـ کب تٞبؿ ،٣اك کی تـ٩ی اٿؿ اك
کی مـگـٵی كے آگبہ کـاٹب ہے .آپ یہ ةھی ربٷ پبئیں گے کہ ثیٴہ کل ٕـس
صبػحبتی ٿاٞ٩بت کے ٹتیذے ٵیں پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ا٩تَبػی ٹَ٪بٹبت كے
حت٥ ٘٦ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ رڀ٫ھٳ ٵٺت٪ٲی کے ٝٺَـ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتب
ہے..
عیهھْے

.A
.B
.C
.D
.E

کے ِبصبفً

فٹؼگی ثیٴہ -
ثیٴہ کی مـگـٵی
رڀ٫ھٳ ٵیٺزٶٸٹ کی تـاکیت
رڀ٫ھٳ ٵیٺزٶٸٹ کے رقٿ کے ٕڀؿ پـ ثیٴہ
ٵٞبىـے ٵیں ثیٴہ کب کـػاؿ
تبؿیظ اٿؿ تـ٩ی

2

 .Aصٔذگی ثیُہ -

تبسیخ اوس تشلی

ہٳ ١یـ ی٪یٺی ٍڀؿحتبٯ كے ةھؿی اك ػٹیب ٵیں فٹؼگی گقاؿتے ہیں .ہٵیں اکخـ
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کے ثبؿے ٵیں مٺٸے کڀ ٵٲتب ہے :




ؽىً

ٹؿیٸ کب آپل ٵیں ٹ٭ـاٹب
میالة کے مجت کئی ثنتیڀں کب تجبہ ہٿٹب
فٱقٯہ كے ٹب٩بثٰ ثـػاىت تٮبٱی٤
ٹڀرڀاٹڀں ٭ی اچبٹ٩ ٬جٰ اف ٿ٩ت ٵڀت
۱

:

ہِبسے اسد گشد ولوُ پزیش ہوسہے والْبت

یہ ٿاٞ٩بت ہٵیں ةے چیٸ اٿؿ عڀ٥قػہ کیڀں کـتی ہیں؟
اك کی ٿدہ ةہت ہی مبػہ ہے:
 .iمت كے پہٯے ،یہ ٿاٞ٩بت ١یـ ٵتڀ ٜ٩ہٿتی ہیں .اگـ ہٵیں ٭ڀئی اٹؼافہ
اٿؿ پیيٸ گڀئی ہٿتی ہے تڀ اك کب مبٵبٹب کـٷے کے ٱئے تیبؿی کـ
مکتے ہیں .
ػٿمـی ثبت یہ کہ ایلے ١یـ ٵتڀ ٜ٩اٿؿ ٹبعڀىگڀاؿ ٿاٞ٩بت
.ii
اکخـ ا٩تَبػی ٹَ٪بٷ اٿؿ ١ٴ کب مجت ثٺتے ہیں.
ایک کٶیڀٷٹی ،ىـاکت اٿؿ ثبہٵی محبیت کی ٹٚبٳ کے ؽؿیٜہ اٷ ٿاٞ٩بت كے
ٵتبحـ ا٥ـاػ کی ٵؼػ کـ مکتی ہے .
ثیٴہ کے عیبٯ کی پیؼائو ہفاؿٿں مبٯ پہٯے ہٿئی تھی .پھؿ ةھی ،ہٳ رل ثیٴہ
– کبؿٿثبؿ كے ٿا ٤٩ہیں ،اك کی ىـٿٝبت اٿؿ تـ٩ی ٍـ ٣ػٿ یب تیٸ ٍؼی
پہٯے ہی ہٿئی ہے.
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 .1ثیُہ کی تبسیخ
٩جٰ ٵنیش  3000مبٯ كے ہی ثیٴہ کنی ٷہ کنی ىکٰ ٵیں ٵڀرڀػ ؿہا ہے .کئی
مبٯ كے خمتٲ ٤تہؽیجڀں ٷے مسبد کے کچھ اؿکبٷ کی دتبٳ ٹَ٪بٹبت کڀ آپل،
ٵیں اٵتقاد کـٷے اٿؿ ثبٷٹٷے کے تَڀؿ پـ ٝٶٰ کیب ہے .چٲیے ،ہٳ ایلے
ہی کچھ ٵخبٱڀں پـ ٹٚـ ڈاٱتے ہیں دہاں اك تَڀؿ کڀ الگڀ کیب گیب تھا.
 .2فذیوں طے چًے آ سہے

ثیُہ کے تقوس

ةےثیٍؤني
ةےثیٲڀٹني تبرـٿں کی ٕـ ٣كے کئے گئے ٵٞبہػے کے
تبرش
ٵٖبث ،٨دہاف ٵیں الػی گئی چیق کے گٴ یب چڀؿی ہٿ ربٷے
پـ٩ ،ـُ ػہٹؼہ کی ٕـ ٣كے ٩ـُ ٵٞب ٣کئے ربٷے پـ،
تبرـٿں کی ٕـ ٣كے ٩ـُ ػہٹؼہ کڀ اّب٥ی ؿ٩ٴ کی
اػائیگی کی ربئے گی .اكے ةٹٵـي ٩ـُ کہا ربتب تھا .
ایلے ٵٞبہػے کے حتت ،دہاف یب ٵبٯ کی ص٦بٙت کے ٱیے
ٱیے گئے ٩ـُ کی اػائیگی ،مسٺؼؿی م٦ـ کے ثٞؼ دہاف کے
ٵٺقٯ پـ حم٦ڀٗ ؿمبئی ہٿربٷے پـ ہی کیب ربتب تھا.
ثشوچ اوس عوست ہٹؼٿمتبٹی حبـی دہافٿں ٵیں مـی ٱٺکب ،ٵَـ اٿؿ یڀٹبٷ
کے تبرش
کی ٕـ ٣مسٺؼؿی م٦ـ کـٷے ٿاٯے ثـٿچ اٿؿ مڀؿت کے
تبرـٿں ٵیں ةھی ةےثیٲڀٹني تبرـٿں کی ٕـس ؿٿاد ٵ٪جڀٯ
تھے۔
یؤبٔی
یڀٹبٹیڀں ٷے ٝینڀی ٫ے ثٞؼ 7ٿیں ٍؼی کے آعـ ٵیں،
ٵـػہ ؿکٸ کے رٺبفے اٿؿ اك کے عبٹؼاٷ کی ػیکھ ةھاٯ
کے ٱئے ؿمحٸ اػاؿٿں کی ىـٿٝبت کی تھی .امی ٕـس كے
'٩بئٴ کی گئی
اگٲیٸڈ ٵیں ةھی ' ػٿمتبٷہ مڀمبئٹی'
تھیں.
سوڈط
کے ؿٿڈك کے ثبىٺؼٿں ٷے ایک اینی ؿمٴ اپٺبئی رل کے حتت
ثبؽٕذے
اؽیت کے ػٿؿاٷ پھیٺکے گئے دہاف کب ثڀدھ کٴ کـٷے
اٿؿ تڀافٷ ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے کے ٱئے دہاف ٵیں كے کچھ
ٵباٯ پھیٺ ٬ػیب ربتب ہے ،رلے 'ریٹینٺٺگ 'کہا ربتب
ہے ٵبٯ کے گٴ ربٷے پـ ٵبٯ کے دتبٳ ٵبٱکبٷ (ٿہ ةھی
رٸ کب کڀئی ٵبٯ گٶب ٷہ ہٿا ہٿ) کڀ ةھی کچھ ٵ٪ؼاؿ ٵیں
ٹَ٪بٷ ثـػاىت کـٹب پڑتب تھا.
٩ؼیٴ ػٿؿ ٵیں چیٸ کے تبرـ ،رڀ٫ھٳ ةھؿی ػؿیبؤں كے
چیٸ کے تبرـ
م٦ـ کے ػٿؿاٷ اپٺب ٵبٯ خمتٲ ٤حبـی دہافٿں اٿؿ کيتیڀں
اٷ کب عیبٯ تھا کہ اگـ کڀئی
ؿکھا کـتے تھے۔
ٵیں
کيتی ڈٿة ةھی ربئے تڀ ٵبٯ کب ٹَ٪بٷ رقٿی ہٿگب ،ٵکٶٰ
اك ٕـس کے تڀمی ٜكے ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ کڀ کٴ
ٷہیں۔
کیب ربتب تھا۔
 .3ثیُہ

کی رذیذ تقوسات

ةھاؿت ٵیں فٹؼگی ثیٴہ کب اٍڀٯ ةھاؿت کی ٵيرتکہ عبٹؼاٷ کے ٹٚبٳ ٵیں
ٝکبمی ہٿتی ہے رڀ کہ پچھٱی کئی ٍؼیڀں ٵیں فٹؼگی ثیٴہ کی ةہتـیٸ ىکٰ ؿہی
4

ہے .عبٹؼاٷ کے کنی ؿکٸ کی صبػحبتی ٵڀت ہٿٷے پـ عبٹؼاٷ کے خمتٲ ٤اؿکبٷ
کی ٕـ ٣كے ػکھ اٿؿ ٹَ٪بٷ آپل ٵیں ثبٷٹ ٱیئے ربتے تھے ،رل کے ٹتیذے
ٵیں عبٹؼاٷ کب ہؿ ؿکٸ حم٦ڀٗ حمنڀك کـتب تھا .
رؼیؼ ػٿؿ ٵیں ٵيرتکہ عبٹؼاٷ کے ٹٚبٳ کب ٹٿٹٹب اٿؿ چھٿٹے عبٹؼاٹڀں کے
اةھؿٷے كے اٿؿ ؿٿف ٵـہ کی فٹؼگی کے کيیؼگی کی ٿدہ كے یہ ّـٿؿی ہٿ
گیب ہے کہ حت ٘٦کے ٱئے ٵتجبػٯ ٹٚبٳ کڀ تیبؿ کیب ربئے .یہ کنی اٹ٦ـاػی
ىغٌ کے ٱئے ثیٴہ کی ّـٿؿت کی اٹ٦ـاػیت ٭ڀ ٙبہؿ کـتب ہے .
 .iاليڈط  :ٵڀرڀػہ ٵیں ٵ٪جڀٯ رؼیؼ جتبؿتی ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ کے آ١بف
کے اىبؿہ ،ٱٺؼٷ کے اليڈك کب٥ی ہاؤك ٵیں ػی٬ھے رب مکتے ہیں .یہاں
مج ٜہٿٷے ٿاٯے کبؿٿثبؿی ،مسٺؼؿی عٖـات کی ٿدہ كے دہاف کی ٕـ ٣كے
ثـػاىت کئے ربٷے ٿاٯے اٷ کے ٵبٯ کے ٹَ٪بٷ ہٿٷے پـ اینی ٹَ٪بٷ
کڀ آپل ٵیں ثبٷٹٷے کے ٱیے ٵت ٨٦ؿہتے تھے .اٷہیں مسٺؼؿی عٖـے
ریلے مسٺؼؿ کے ثیچڀں ثیچ ٩قا٩ڀں کی ٕـ ٣كے ٱڀٹ پبٹ یب عـاة
ٵڀمٴ ٵیں ٵباٯ کب تجبہ ہٿ ربٹب یب دہاف کے ڈٿة ربٷے کی ٿدہ كے
اینی ٹَ٪بٹبت کب مبٵٺب کـٹب پڑتب تھا .
مبٯ 1706ٵیں ٱٺؼٷ ٵیں ىـٿ ٛکی گئی دائّی ادسہ ایّىیجً
.ii
دوعتبْہ عوعبئٹی فبس پشپیچً ایؾیوسیٕظ ہی ػٹیب کی مت كے پہٱی
فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی ٵبٹی ربتی ہے.
 .4ةھاست ِیں ثیُہ کی تبسیخ
 )aةھاست  :رؼیؼ ثیٴہ کب آ١بف ت٪ـیجب 18ٿیں ٍؼی کے اثتؼائی
مبٱڀں ٵیں ہٿا  .اك ػٿؿاٷ ١یـ ٵٲکی ثیٴہ ٭ٶپٺی ایزٺنیڀں ٷے
مسٺؼؿی ثیٴہ کبؿٿثبؿ کی ىـٿٝبت کی.
اوسیٓٹي الئف
کّپٕی ملیٹڈ
کّپٕی
أؾوسٔظ
ٹسٹْ
ملیٹڈ،
ثبِتے ِیوچً اؽیوسیٕظ
عوعبئٹی ملیٹڈ،
کّپٕی
أؾوسٔظ
ٔیؾًٕ
ملیٹڈ،
أؾیوسیٕظ

پہٱی

ةھاؿت ٵیں ٩بئٴ کی ربٷے ٿاٱی
اٹگـیقی فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی ،تھی.
ةھاؿت ٵیں ٩بئٴ پہٱی ١یـ فٹؼگی ثیٴہ
کٶپٺی.
پہٱی ةھاؿتی ثیٴہ کٶپٺی .اك کب ٩یبٳ مبٯ
1870ٵیں دمجئی ٵیں ہٿا تھا.
ةھاؿت کی مت كے فیبػہ پـاٹی اٹيڀؿٹل
 1906ٵیں کیب
کٶپٺی .اك کب ٩یبٳ مبٯ
گیب تھا اٿؿ اك کب کبؿٿثبؿ آد ةھی ٵنٲنٰ
چٰ ؿہا ہے.

اك ٫ے ثٞؼ ،اك ٍؼی کے آ١بف ٵیں ٵٲکی حتـیک کے ٹتیذے
ةھاؿتی کٶپٺیڀں کی ثٺیبػ ؿکھی گئی.

اہَ
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ٵیں کئی ػیگـ

مبٯ 1912ٵیں ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ کڀ ثب٩بٝؼہ کـٷے کے ٱئے صٔذگی کی
ثیُہ کّپٕی ایکٹ اٿؿ ِغتمجً کے فٓڈ ایکٹ ٵٺٚڀؿ کئے گئے .فٹؼگی ثیٴہ
کٶپٺی ایکٹ1912 ،کے حتت یہ الفٵی کیب گیب کہ پـیٶیٴ ػؿ کی ٹیجٰ اٿؿ
کٶپٺیڀں کے صبالت کی تيغیٌ کی تَؼی ٨ثیٴہ ػاؿ حمـؿ (ایٮچـي ) کی ٕـ٣
كے کیب ربئے .تبہٳ ،ةھاؿتی اٿؿ ١یـ ٵٲکی کٶپٺیڀں کے ػؿٵیبٷ ٝؼٳ
ٵنبٿات اٿؿ اٵتیبفی مٲڀک ثٺب ؿہا .
ثیُہ ایکٹ  ،1938پہال اینب ٩بٹڀٷ تھا رلے ةھاؿت کی ثیٴہ کٶپٺیڀں کے
ٝٶٰ کڀ ٵنت ٰ٪کـٷے کیٲئے ٹب٥ؾ کیب گیب تھا .یہ ایکٹ ،رل ٭ی ٿ٩ت ٿ٩ت
پـ ٹٚـ حبٹی کی گئی ہے ،آد ةھی الگڀ ہے .ثیٴہ ایکٹ کی ػٞ٥بت کے حتت
صکڀٵت کی ٕـ ٣كے ثیٴہ کٸٹؿٿٱـ کی ت٪ـؿی کی گئی.
کے
1956کڀ فٹؼگی ثیٴہ
1متٶرب،
کب لوِیبْہ :
 )bصٔذگی ثیُہ
کبؿپڀؿیيٸ
کبؿٿثبؿ کڀ ٩ڀٵیب کیب گیب اٿؿ ةھاؿتی فٹؼگی ثیٴہ
(ایٰ آئی می ) ٩بئٴ کیب گیب .اك ٿ٩ت ةھاؿت ٵیں  170کٶپٺیبں
اٿؿ 75ٵنت٪جٰ ٥ٸڈ ٿمڀمبئٹیق فٹؼگی ٫ے ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ ٵیں
ىبٵٰ تھیں .مبٯ 1956كے مبٯ 1999تک ةھاؿت ٵیں فٹؼگی ٭ب ثیٴہ
کے کبؿٿثبؿ کب ٿاصؼ ص ٨ایٰ آئی می کڀ ہی صبٍٰ تھا.
 )cغیش صٔذگی ثیُہ کبلوِیبْہ  :مبٯ 1972ٵیں ٝبٳ ثیٴہ کبؿٿثبؿ
٩ڀٵیب ایکٹ کے الگڀ
ثقٹیل ری آئی ثی ایٸ اے)
(رٺـٯ ثیٴہ
کـٷے کے مبتھ ہی ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ کڀ ةھی ری آئی می
٩ڀٵیب ٱیب گیب اٿؿ ہٹؼٿمتبٹی ٝبٳ ثیٴہ کبؿپڀؿیيٸ ( ری آئی می )
اٿؿ اك کی چبؿ ٵٞبٿٷ کٶپٺیڀں کب ٩یبٳ کیب گیب .ری آئی می کی
چبؿ ؽیٲی کٶپٺیڀں کے ٩یبٳ پـ اك ٿ٩ت ةھاؿت ٵیں ١یـ فٹؼگی ثیٴہ
کے کبؿٿثبؿ کـ ؿہی 106کٶپٺیڀں کڀ اٷ ٵیں ّٴ کـ ػیب گیب.

ِ

)d
يہوتشا کّیٹی اوسآئی آس ڈی اے ٍ :ٺٞت کی تـ٩ی کے ٱئے تجؼیٲی
کی تاله اٿؿ م٦بؿه اٿؿ مبتھ ہی ٵ٪بثٰہ کے آ١بف کے ٱئے مبٯ 1993
ٵیں ٵٰہٿتـا کٶیٹی ٭ی تيکیٰ ػی گئی .کٶیٹی ٷے اپٺی ؿپڀؿٹ مبٯ
1994ٵیں پیو کی .مبٯ 1997ٵیں ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿی اتھاؿٹی( آئی آؿ
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی
1999ٵیں ثیٴہ
٩بئٴ کی گئی .مبٯ
)
اے
ایکٹ ( آئی آؿ ڈی اے ) کے ٵٺٚڀؿ کئے ربٷے کے ثٞؼ اپـیٰ 2000
ٍٺٞت کی ٩بٹڀٹی
ٵیں فٹؼگی اٿؿ ١یـ فٹؼگی ػٿٹڀں ہی ثیٴہ
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿٹ (
ؿیگڀٱیٹؿی ثبڈی کے ٕڀؿ پـ ثیٴہ
آئی آؿ ڈی اے ) ٩بئٴ کی گئی.آئی آؿ ڈی اے ٭ب ثٞؼ ٵیں 2014ٵیں
آئی آؿ ڈی اے آئی ٫ے ٕڀؿ پـ ٹبٳ تجؼیٰ کـ ػیب گیب۔
 2015ٵیں اٹيڀؿٹل ایکٹ ٵیں تـٵیٴ ،كے کچھ ىـائٔ رڀڑی گئی ہیں رڀ
ةھاؿت ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی تٞـی ٤اٿؿ ٩یبٳ کڀ کٸٹؿٿٯ کـٷے كے
ٵتٞٲ ٨ہیں ۔
ةھاؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٵیں ایک اینی کٶپٺی ىبٵٰ ہے رل ٵیں پڀؿٹ ٥ڀٱیڀ
مـٵبیہ کبؿٿں مسیت ١یـ ٵٲکی مـٵبیہ کبؿٿں کی ٕـ ٣ایکڀئٹی صٌَ کی کٰ
اٹ٪ٞبػ ،اك ٕـی٨ے كے رل کب تٞیٸ کیب رب مکتب ہے ،ةھاؿتی ٵٲکیت اٿؿ
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ُٹپچبك
کٸٹؿٿٯ ٿاٱی ةھاؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵـث ٜایکڀئٹی مـٵبیہ کی ا
٥یَؼ كے فیبػہ ٷہیں ہیں۔
ِ .5ورودہ صٔذگی وب ثیُہ فْٕت
 24فٹؼگی ٭ب ثیٴہ
اك ٿ٩ت ٵڀرڀػہ ػٿؿ ٵیں ةھاؿت ٵیں
ٝٶٰ رـاصی پـ ہیں رل ٭ی تَ٦یالت ٹیچے ػی گئی ہے :
 )aةھاؿتی فٹؼگی ٭ب ثیٴہ
ٝال٧ے کی ایک کٶپٺی ہے .
)b

ؽاتی ٝال٧ے ٵیں

کبؿپڀؿیيٸ ( ایٰ آئی می )

 23فٹؼگی ثیٴہ

کٶپٺیبں
ٝڀاٵی

کٶپٺیبں ہیں .

 )cصکڀٵت ہٹؼ کے حتت ڈاک حمکٴہ ةھی ڈاک فٹؼگی ٭ب ثیٴہ کے ؽؿیٜہ
فٹؼگی ثیٴہ کبؿٿثبؿ کـ ؿہا ہے ،ٱیکٸ یہ ؿیگڀٱیٹؿی کے ػائـہ
كے آفاػ ہے.
خودوو

ٹیظٹ وشیں

1

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے ةھاؿت ٵیں ثیٴہ

ٍٺٞت کب ؿیگڀٱیٹؿی کڀٷ ہے؟

 .Iةھاؿتی ثیٴہ اتھاؿٹی
ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿٹی
.II
ةھاؿتی فٹؼگی ٭ب ثیٴہ کبؿپڀؿیيٸ
.III
ةھاؿتی ٝبٳ ثیٴہ کبؿپڀؿیيٸ
.IV
 .Bثیُہ

کظ ىشس کبَ کشتب ہے

رؼیؼ کبٵـك کب آ١بف ربئیؼاػ کی ٵٲکیت کے اٍڀٯ کی ثٺیبػ پـ کی گئی
تھی .اگـ کنی ٿاٜ٩ہ کی ٿدہ كے ربئیؼاػ کی ٩یٶت کٴ (گٴ یب تجبہ ہٿ ربٷے
ہٿ ربتی ہے ،تڀ ربئیؼاػ کے ٵبٱک کڀ ا٩تَبػی ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب
پـ)
کـٹب پڑتب ہے .تبہٳ ،امی ٕـس ٫ے احبحڀں کے ٵبٱکبٷ کے چھٿٹی چھٿٹی
کی ٕـ ٣كے ارتٶبٝی ٥ٸڈ کی تٞٶیـ کئے ربٷے پـ ایلے کچھ
اٵؼاػ
ثؼ٩نٶت ٵبٱکبٷ کے ٹَ٪بٷ کی تال٥ی ٭ـٷے کے ٱئے اك ٥ٸڈ کب امتٞٶبٯ کیب
رب مکتب ہے .
مبػہ ٱٚ٦ڀں ٵیں ،ثیٴہ کے ٝٶٰ کے ؽؿیٜہ ایک ىغٌ کی ٵبٱی ٹَ٪بٷ اٿؿ اك
کے ٹتبئذ کڀ کئی ا٥ـاػ کے ػؿٵیبٷ ٵٺت ٰ٪کیب رب مکتب ہے.
تْشیف
ثیٴہ ایک اینب ٝٶٰ ہے رل کے ؽؿیٜہ کچھ ٱڀگڀں کب ٹَ٪بٷ ،رٸہیں ثؼ٩نٶتی
كے اینب ٹَ٪بٷ ثـػاىت کـٹبپڑتب ہے ،کڀ ایلے ا٥ـاػ ٵیں آپل ٵیں ت٪نیٴ
کیب ربتب ہے رٸ کے مبتھ اینی امی ٕـس ٫ے ١یـ ی٪یٺی ٿاٞ٩بت /صبالت
کے گھٹٷے کے ہٿٷے ٭ب اٵکبٷ ہٿ.

ؽىً  : ۲ثیُہ وظ لغُ وب وبَ وشتب ہے
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تبہٳ ،اك ٵیں ایک پـیيبٹی ہے.
 .iکیب ٱڀگ اینی ارتٶبٝی ٥ٸڈ کی ختٲی ٨کے ٱئے ٵيکٰ كے کٶبیب
اپٺی کٶبئی كے کچھ ؿ٩ٴ کی اٵؼاػ کـیں گے؟
 .iiٿہ کل ٕـس ی٪یٸ کـیں گے کہ ٵٖٲڀةہ ٵَ٪ؼ کے ٱئے اٷ کی ٕـ٣
كے ػی گئی ؿ٩ٴ کب امتٞٶبٯ ہٿا ہے؟
 .iiiاٷہیں یہ کیلے ٵٞٲڀٳ ہٿگب کہ اٷ کی ٕـ ٣كے ػی گئی ؿ٩ٴ ةہت
کٴ ہے یب ةہت فیبػہ.
ٿاّش ٕڀؿ پـ کنی کڀ اك ٝٶٰ کی پہٯ اٿؿ ٵٺٚٴ ٭ـٷے ٭یٲئے ایک ہی
کٶیڀٷٹی کے اؿکبٷ کڀ مبتھ الٹب ہٿگب ۔ ٿہ' کڀئی'' ،ثیٴہ ػاؿ ' کہالئے
گب رڀ ارتٶبٝی ٥بئؼہ ٥ٸڈ کے ٩یبٳ کے ٱیے ہؿ ىغٌ کی ٕـ ٣كے کئے ربٷے
اؿکبٷ کے ٱئے
ُٹھاٷے ٿاٯے
ٿاٯے اٵؼاػ کب ٥یَٰہ ٯے گب اٿؿ ٹَ٪بٷ ا
اػائیگی کب اٹتٚبٳ کـے گب.
ثیٴہ ٭بؿ کڀ کٶیڀٷٹی اٿؿ اٹ٦ـاػی اؿکبٷ کب اٝتٶبػ ةھی ریتٺب پڑے گب.
 .1ثیُہ وظ ىشس وبَ وشتب ہے ۔
 )aاحبثہ مت كے پہٯے ،احبثہ اینی ہٿٹی چبہئے رل ٵیں ا٩تَبػی ٩یٶت
ٵڀرڀػ ہٿ۔
ِ .iبدی ہٿ مکتب ہے (ٵخبٯ کے ٕڀؿ گبڑی یب ٝٶبؿت) یب
ّی ہٿمکتب ہے (ریلے ٹبٳ یب ٹی ٬ٹیتی)
غیش ِبد
.ii
أفشادی ہٿ مکتے ہیں (ریلے کنی کی آٹکھ ،ہاتھ پیـ اٿؿ رنٴ
.iii
کے ػیگـ اْٝبء)
 )bکنی ٿاٜ٩ہ كے احبثہ کی ٩یٶت تجبہ ہٿ مکتی ہے .ٹَ٪بٷ کی اك صبٱت
کڀ رڀ٫ھٳ کہتے ہیں .رڀ٫ھٳ ٿاٜ٩ہ کی ٿدہ کڀ عٖـہ کہتے ہیں.
ىٲگ ٹبٵی ایک اٍڀٯ کے ٹٚبٳ ہے .اك کے حتت ،خمتٲ٤
یب
 )cجمٶڀٛہ
ا٥ـاػ كے اٹ٦ـاػی مت مکـیپيٸ (رلے پـیٶیٴ کہتے ہیں) مج ٜکیب
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ربتب ہے .اٷ ا٥ـاػ کے پبك ای ٬ہی ٕـس ٫ے عٖـات ہیں اٿؿ امی ٕـس
عٖـے کب اٵکبٷ ہٿتب ہے.
 )dعٖـے کی ٿدہ كے کچھ ٱڀگڀں کڀ ہٿئی ٹَ٪بٷ کی پڀؿا ٭ـٷے کے ٱئے
اك ارتٶبٝی ٥ٸڈ کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے .
٥ )eٸڈ مج ٜکـٹب اٿؿ کچھ ثؼ ٩نٶت كے ٱڀگڀں کڀ ٵٞبٿُہ کے ٝٶٰ ٭ڀ ایک
اػاؿے کی ٕـ ٣كے کیب ربتب ہے رلے ثیٴہ ٭بؿ کہتے ہیں.
 )fثیٴہ ػاؿ ،ہؿ ىغٌ رڀ اك امکیٴ ٵیں صٌہ ٱیٺب چبہتب ہے ،اٿؿ ثیٴہ
٭بؿ کے مبتھ ثیٴہ ٩ـاؿ کـتب ہے .ایلے ىـیک کڀ ثیٴہ ػاؿ کہتے
ہیں.
 .2ثیُہ

ثودھ ہٌکب کشتب ہے

/ٿاٜ٩ہ کے گھٹٷے کے ٹتیذے ٭ڀ
عٖـے کے ثڀدھ کب ٵٖٲت ،کنی ٍڀؿت
ثـػاىت کیئے ربٷے ٿاٯے اعـاربت ،ٹَ٪بٷ اٿؿ ٵٞؾٿؿی كے ٵـاػ ہے.
تقویش۳

:

ؽخـ کی ىشف طے ثشداؽت کئے ربْے وايے

ہؿ ىغٌ ػٿ ٩نٴ کے رڀ٫ھٳ ثڀدھ ثـػاىت کـتب ہے

:

رونھَ ثودھ

ثٕیبدی اوس حبٔوی

 )aرونھَ کب ثٕیبدی ثودھ
رونھَ کے ثٕیبدی ثودھ ٵیں اینی ٹَ٪بٹبت کڀ ىبٵٰ کیب ربتب ہے،
رٸہیں عبٱٌ رڀ٫ھٳ ٿاٞ٩بت کے ٹتیذے ٵیں اٍٲی ىکٰ ٵیں عبٹؼاٷ (اٿؿ
کبؿٿثبؿی یڀٷٹٿں) کی ٕـ ٣كے ثـػاىت کیب ربتب ہے .ایلے ٹَ٪بٷ اکخـ
ثـاہ ؿامت اٿؿ ٩بثٰ پیٶبئو ہٿتی ہیں اٿؿ ثیٴہ کی ٕـ ٣كے آمبٹی كے
اٷ کی ةھؿپبئی کی رب مکتی ہے.
ِخبي
آگ كے کنی کبؿعبٷے کے تجبہ ہٿ ربٷے پـ ،تجبہ یب ٿػھٿمت ٵبٯ کے
اٍٲی ٩یٶت کب اٹؼافہ کـ٫ے رل ىغٌ کڀ ٹَ٪بٷ اٹھاٹب پڑا ہے اك کڀ
ٵٞبٿُہ اػا کیب رب مکتب ہے .
کنی ىغٌ کی ٕـ ٣كے ػٯ ٭ی مـرـی کـاٷے پـ ،اك کی ٕجی اعـاربت کی
ٵٞٲڀٵبت ہٿٷے پـ اك کڀ ٵٞبٿُہ ػیب رب مکتب ہے.
اك کے ٝالٿہ کچھ ثبٱڀامٔہ ٹَ٪بٷ

ةھی ہٿ مکتے ہیں.

ِخبي
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آگ کی ٿدہ كے کبؿٿثبؿی ٭بؿؿٿائیڀں ٵیں ؿکبٿٹ آٷے كے ٵٺب ٜ٥ٵیں
ٹَ٪بٷ ہٿ مکتب ہے رل کب اٹؼافہ کیب رب مکتب ہے رل ىغٌ کڀ ٹَ٪بٷ
پہٹچب ہے اكے ٵٞبٿُہ اػا کیب رب مکتب ہے.
 (bخيشے کب حبٔوی ثودھ
٥ـُ کـیں کہ کڀئی ٿاٜ٩ہ پیو ٷہیں آیب اٿؿ کنی ٩نٴ کی کڀئی ٹَ٪بٷ
ٷہیں ہٿا .کیب اك کب یہ ٵٖٲت ہے کہ رٸ کے مبٵٸے رڀ٫ھٳ کب اٵکبٷ ہے،
اٷہیں کنی ٩نٴ کب ثڀدھ ٷہیں ہے؟ اك کب رڀاة یہ ہے کہ ،ثٺیبػی ثڀدھ
کے مبتھ مبتھ ہؿ ىغٌ رڀ٫ھٳ کے حبٹڀی ثڀدھ کے ةھی ثـػاىت کـتب ہے.
رونھَ کے حبٔوی ثودھ ِیں ،یہ ص٪ی٪ت کہ ٹَ٪بٷ کی ٍڀؿت کب اٵکبٷ ہے،
کی ٿدہ كے ىغَیت کی ٕـ ٣كے ثـػاىت کی ربٷے ٿاٱی اعـاربت اٿؿ
کيیؼگی ىبٵٰ ہیں .اینی کنی ٿاٜ٩ہ کے ٷہ گھٹٷے پـ ةھی اٷ رڀ٫ھٵڀں
کڀ ثـػاىت کـٹب پڑتب ہے.
آئیے ،ہٳ ایلے کچھ رڀ٫ھٵڀں کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـے:
 .iمت كے پہٯے ،خوف اوس تؾویؼ کی ودہ طے رغّبٔی اوس رۂی کؾیذگی
پیؼا ہٿتی ہے .تيڀیو کی ٵ٪ؼاؿ ہؿ ىغٌ کے ٱئے خمتٲ ٤ہٿ مکتی ہے
ٱیکٸ ٿہ ٵڀرڀػ ؿہتی ہے اٿؿ کيیؼگی کب مجت ثٺتے ہٿئے ىغٌ کی ٍضت
کڀ ثگبڑ مکتی ہے.
ػٿمـی ثبت یہ ہے کہ ٹَ٪بٷ كے ٵتٞٲ١ ٨یـ ی٪یٺی کی ٍڀؿحتبٯ
.ii
ٵیں ،ػٿؿاٹؼیيی یہ ہٿگی کہ اینی ١یـ ٵتڀٍ ٜ٩ڀؿت کب مبٵٺب کـٷے
کے ٱئے ؿیقؿٿ ٥ٸڈ ثچب کـ ؿکھی ربئے .اینی ٥ٸڈ کی تيکیٰ ٵیں
٩یٶت اػا کـٹی پڑتی ہے .ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،اك ٕـس کے ٥ٸڈ ،ٹ٪ؼ
ؿیٹؿٷ ٭ٴ
ؿ٩ٴ کے ٕڀؿ پـ ؿکھے رب مکتے ہیں رٸ كے ٵٲٸے ٿاال
ہٿتب ہے.
ثیٴہ ػاؿ کڀ رڀ٫ھٳ ٵٺت ٰ٪کـٷے پـ آپ ؽہٹی اٵٸ کب جتـةہ کـ مکتے ہیں،
٥ٸڈ رلے آپ ٷے ؿیقؿٿ کے ٕڀؿ پـ ثچب کـ ؿکھا تھا ،مـٵبیہ کبؿی کـ
مکتے ہیں اٿؿ اپٸے کبؿٿثبؿ کڀ اٿؿ ٵؤحـ ثٺبٷے کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کـ
مکتے ہیں.
خودوو

ٹیظٹ وشیں

2

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے رڀ٫ھٳ

کب حبٹڀی ثڀدھ کڀٷ مب ہے؟

 .Iکبؿٿثبؿ ؿکبٿٹ اعـاربت
 .IIٵبٯ تجبہ ہٿ ربٷے کے اعـاربت
 .IIIٵنت٪جٰ ٵیں دمکٸہ ٹَ٪بٹبت کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے ؿیقؿٿ ٥ٸڈ کڀ ثچب
کـ ؿکھٹب
 .IVػٯ کے ػٿؿے کی ٿدہ ہمپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٹتیذے ٵیں آٷے
ٿاٱی ٕجی الگت

 .Cرونھَ ِیٕزّٓٹ کی تىٕیه
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ایک اٿؿ مڀاٯ یہ پڀچھا رب مکتب ہے کہ کیب عٖـات کے دتبٳ ٩نٴ کے صبالت
ٵیں ثیٴہ ہی اك کب ٍضیش صٰ ہے .اك کب رڀاة ہے۔ ' ٷہیں' ۔
ثیٴہ کئی ا٩ؼاٵبت ٵیں كے ایک ٕـی٨ہ ہے رل کے ؽؿیٜہ ٱڀگ اپٸے عٖـات
کب اٹتٚبٳ کـ مکتے ہیں .اك کے ؽؿیٜہ ٿہ ثیٴہ کٶپٺی ٵیں آپ کے عٖـے
کب ٹؿاٹن٦ـ کـ ػیتے ہیں .تبہٳ ،رڀ٫ھٳ كے منٹٷے کے ٱئے کچھ ػٿمـے
ا٩ؼاٵبت ةھی ہیں رٸ کی تَ٦یٰ ٹیچے پیو ہے۔
 .1رونھَ کو ٹإٌب
ٹَ٪بٷ کی ٍڀؿت صبٯ كے ثچتے ہٿئے رڀ٫ھٳ کڀ کٸٹؿٿٯ کـٹب ہی رڀ٫ھٳ ٭ڀ
ٹاٱٺب کہا ربتب ہے .ٯہؽا ہٵیں اینی ربئیؼاػ ،ىغَیت یب مـگـٵی كے ػٿؿ
ؿہٹب چبہئے رل ٵیں ٹَ٪بٷ کب اٵکبٷ ہٿ.
ِخبي
 .iکچھ ٱڀگ ٵیٺڀ٥یکچـٹگ کے کبٳ کب ٹھیکہ کنی ػٿمـے ىغٌ کڀ مڀٹپتے
ہٿئے ٵیٺڀ٥یکچـٹگ كے ٿاثنتہ کچھ رڀ٫ھٵڀں کب مبٵٺب ٭ـٷےكے ٵٺ ٜکـ
مکتے ہیں .
کچھ ٱڀگ صبػثے ٫ے ىٮبؿ ہٿٷے ٫ے عڀ ٣كے گھؿ كے ثبہؿ ہی ٷہیں
.ii
ٹکٲتے یب ثیـٿٹی ٵٲک ٵیں ٍضت کے ثگڑ مکٸے کے عڀ ٣كے ثیـٿٹی ٵٲک
٭ب م٦ـ ہی ٷہیں کـتے ہیں.
ٱیکٸ رڀ٫ھٳ كے ثچٺب ،رڀ٫ھٳ ٵیٺزٶٸٹ کب ٵٺ٦ی ٕـی٨ہ ہے .رڀ٫ھٳ ةھؿی
مـگـٵیڀں کب مبٵٺب کـٷے كے ہی اٹ٦ـاػی اٿؿ مسبری تـ٩ی ہٿتب ہے .اینی
مـگـٵیڀں كے ثچٸے كے ىغَیت اٿؿ مسبد اٷ كے صبٍٰ ہٿٷے ٿاٯے ٵٺب ٜ٥كے
حمـٿٳ ؿہ مکتے ہیں .

 .2خيشہ ثشلشاس سکھٔب
اك کے حتت٥ ،ـػ رڀ٫ھٳ کے احـات کب ٵٺٚٴ کـٷے کی کڀىو کـتب ہے اٿؿ
عڀػ ہی رڀ٫ھٳ اٿؿ ام٬ے احـات كے منٹٷے کب ٥یَٰہ ٱیتب ہے .اكے عڀػ ثیٴہ
کہا ربتب ہے.
ِخبي
کبؿٿثبؿی گھؿاٷے کچھ صؼ تک چھٿٹے چھٿٹے ٹَ٪بٹبت کڀ ثـػاىت کـٷے کی
اپٺی ٍالصیت کے جتـةے کی ثٺیبػ پـ عڀػ ہی عٖـے ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے کب ٥یَٰہ
ٯے مکتے ہیں.
 .3خيشے ِیں وّی اوس کٓٹسوي
یہ عٖـے ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ٝٶٲی اٿؿ ٵٺبمت ٕـی٨ہ ہے .
اك کب ٵٖٲت ہے کہ ٹَ٪بٷ کے ٿاٜ٩ہ کے ٵڀ ٜ٩کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے ٹھٿك ٩ؼٳ
اٹھاٹب اٿؿ  /یب ایلے ٹَ٪بٷ کے گھٹٷے پـ اك کے احـات کی ىؼت کڀ کٴ
کـٹب.
اہَ
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ٿاٜ٩ہ کے ٵڀ ٜ٩کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے اٹھائے گئے ا٩ؼاٵبت کڀ' ٹَ٪بٷ کی
ؿٿک تھاٳ 'کہتے ہیں .ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ کڀ کٴ کـٷے کے ا٩ؼاٵبت کڀ
'ٹَ٪بٷ کٴ کـٹب 'کہتے ہیں.
عٖـے کی کٹٿتی ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ایک یب فیبػہ ٵنبئٰ کے ؽؿیٜہ ٹَ٪بٷ کی
ثبؿاثبؿتب اٿؿ /یب مبئق کڀ کٴ کیب ربتب ہے :
 )aتٍْیُ اوس
ٵالفٵیٸ کڀ
ڈؿائیڀؿٿں،
مٲنٰے ٵیں

تشثیت  -ریلے آگ پھیٲٸے پـ اك كے ثچٸے کے ٝٶٰ كے
ثب٩بٝؼگی كے آگبہ کـاٹب یب ڈؿائیڀؿٿں٥ ،ڀؿ ٫ٱ٤ٹ کے
ہیٲٶیٹ ،میٹ ثیٰٹ پہٹٸے کے ٕـی٨ہ کبؿ ٿ١یـہ کے
کب٥ی تـثیت .

اك کی ایک ٵخبٯ امٮڀٯ ربٷے ٿاٯے ثچڀں کڀ یہ مکھاٹب ہے کہ ٿہ رٺک
٥ڀڈ ٷہ کھائیں .
 )bٵبصڀٯ كے ٵتٞٲ ٨تجؼیٲیبں ریلے" ٵبػی صبالت ٵیں ةہتـی ".ٵخبٯ کے
ٕڀؿ ػؿٿافٿں پـ ةہتـ تبٯے ،کھڑکیڀں پـ كٹ٭ٺیب یب هٹؿ ،چڀؿ
گھٷٹی یب آگ اٹتجبہ یب آگ ثذھاٷے ٿاال آٯہ ٱگبٹب .صکڀٵت آٱڀػگی
اٿؿ ٍڀتی آٱڀػگی کی مٖش کڀ کٴ کـتے ہٿئے اپٸے هہؿیڀں کی ٍضت کی
مٖش کڀ ةہتـ ثٺبٷے ال مکتی ہے .ٵٲیـیب ػٿائی کڀ ثب٩بٝؼگی كے
چھڑکٸے كے ثیٶبؿی کے پھیالؤ کڀ ؿٿکب رب مکتب ہے .
 )cٵيیٺـی اٿؿ مبٵبٷ کے امتٞٶبٯ کے ػٿؿاٷ یب ػیگـ کبٵڀں کے
امتٞٶبٯ کے ػٿؿاٷ عٖـٹبک اٿؿ رڀ٫ھٳ ةھؿے اٝٶبٯ ٵیں کی گئی
تجؼیٲی .
ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ٍضیش ٿ٩ت پـ ٍضیش ٕـی٨ے کب کھاٹب کھاٷے كے
ثیٶبؿ پڑٷے کے ٿاٞ٩بت کٴ ہٿ ربتے ہیں رل كے ٕـف فٹؼگی ةھی ٍضت
ٵٸہ ہٿ ربتی ہے .
ٍّ )dیضذگی ،احبحڀں کی خمتٲ ٤ا٩نبٳ کڀ ایک ہی ٵ٪بٳ کے جببئے خمتٲ٤
ٵ٪بٵبت پـ حم٦ڀٗ ؿکھٷے پـ عٖـے کڀ کٸٹؿٿٯ کیب رب مکتب ہے .یہ
عیبٯ ہے کہ اگـ ایک رگہ پـ کڀئی صبػثہ ہٿتب ہے تڀ دتبٳ احبحڀں کڀ
ایک ہی رگہ پـ ٷہ ؿکھتے ہٿئے اك کے احـات کڀ کٴ کیب رب مکتب ہے .
ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،ٵبٯ کڀ خمتٲ ٤گڀػاٵڀں ٵیں ؿکھٷے پـ ٹَ٪بٷ کڀ
کٴ کیب رب مکتب ہے .اٷ ٵیں كے ایک کے تجبہ ہٿٷے پـ ةھی ،اك کے
احـات کڀ کب٥ی ٵ٪ؼاؿ ٵیں کٴ کیب رب مکتب ہے.
 .4رونھَ وی عش ِبیہ وبسی
اك کب ٵٖٲت ،ٹَ٪بٷ کے گھٹٷے پـ ّـٿؿی ٥ٸڈ خمتٌ کـٹب ہے .
 )aعڀػ مـٵبیہ ٭بؿی کے ؽؿیٜے رڀ٫ھٳ ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے ٵیں کنی ةھی ٩نٴ کب
ٹَ٪بٷ ہٿٷے پـ عڀػ ہی اػا کیب ربتب ہے .اك ٝٶٰ ٵیں ،اػاؿہ اپٸے
عٖـے کب اٹؼافہ عڀػ کـتے ہٿئے اپٺی ؽاتی یب ٩ـُے ٱی ہٿئی ٥ٸڈ کے
ؽؿیٜے اػائیگی کـتی ہے .اك ٝٶٰ کڀ عڀػ ثیٴہ کہتے ہیں .اػاؿے کی
ٕـ ٣كے ،ٹَ٪بٷ کے احـات کڀ عڀػ ہی ثـػاىت کـٷے کے ٩بثٰ ثٺبٷے کے
ٱئے رڀ٫ھٳ ٭ٴ ٩یٶتی کے خمتٲ ٤ا٩ؼاٵبت کڀ ةھی اپٺبیب رب مکتب ہے .
 )bرونھَ ٹسأغفش ،رڀ٫ھٳ ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے کب ٵتجبػٯ ہے۔ رڀ٫ھٳ ٹؿاٹن٦ـ
ٵیں ٹَ٪بٷ كے ٵتٞٲ ٨ؽٳہ ػاؿیڀں کڀ ػیگـ ص ٨ٵیں ٵٺت ٰ٪کـ ػیب ربتب
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ہے .اك کے حتت ،صبػحبتی ٿاٜ٩ہ ( یب عٖـ) کے ٹتیذے كے پیؼا ہٿٷے
ٿاٯے ٹَ٪بٷ کڀ ػیگـ ص ٨ٵیں ٵٺت ٰ٪کـ ػیب ربتب ہے ۔
ثیُہ سعک ٹسأغفش کی ایک اہَ ؽکً ہے ،اوس یہ ثیُہ حتفٌ کے رسیِہ
غیش یمیٕی کو یمیٓ ِیں تجذیً کشْے کی اربصت فشاہَ کشتب ہے.
ثیُہ

مبمبثًہ یمیٓ دہأی)ثیُہ

مبمبثًہ گبسْٹی(

ثیٴہ اٿؿ گبؿٷٹی ػٿٹڀں ہی ،کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے پیو کئے ربٷے ٿاٯے
ٵبٱی ٵَٺڀٝبت ہیں رٸ کب آپـیيٸ جتبؿتی ٕڀؿ پـ کیب ربتب ہے۔ اٷ ػٿٹڀں
کے ػؿٵیبٷ ٥ـ ٧اٹتہائی ١یـ ٿاّش ہٿتب رب ؿہا ہے اٿؿ ػٿٹڀں کڀ ایک امی
ٕـس مسذھا ربٷے ٱگب ہے .ٱیکٸ ػٿٹڀں کے ػؿٵیبٷ اٹتہائی ٹبف٥ ٫ـ ٧ٵڀرڀػ
ہیں رٸ کی حبج ٹیچے کی گئی ہے .
ثیٴہ کب ٵٖٲت ،ی٪یٸ ػہاٹی ٿاٱی دمٮٸہ ت٪ـیت کے ٱیے حت٥ ٘٦ـاہٳ کـٹب ہے
رجکہ گبؿٷٹی کب ٵَ٪ؼ ّـٿؿ گھٹٷے ٿاٱی ت٪ـیت کے ٱیے حت٥ ٘٦ـاہٳ کـٹب
ہے .ثیٴہ  ،رڀ٫ھٳ کے ٱئے میکڀؿٹی ٥ـاہٳ کـتی ہے رجکہ گبؿٷٹی ی٪یٺی
ٿاٜ٩ہ ریلے ٵڀت ،رڀ ی٪یٺی ہے ٱیکٸ اك کب ٿ٩ت ١یـ ی٪یٺی ہے ،کے ٱئے
میکڀؿٹی ٥ـاہٳ کـتی ہے .گبؿٷٹی پبٱینی فٹؼگی میکڀؿٹی كے ٵٺنٲ ٬ہٿتی
ہیں.

ؽىً  : 4ثیُہ

کغی ثیُہ

داس کو ویظے تالفی وشْے واال ہے
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رڀ٫ھٳ ٹؿاٹن٦ـ کے ػیگـ ا٩ؼاٵبت ةھی ہیں .ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،رت کڀئی
کب ٹؿاٹن٦ـ اٍٰ گـٿپ ٵیں ہٿ
اػاؿہ کنی گـٿپ کب دمرب ہٿتب ہے ،رڀ٫ھٳ
مکتب ہے اٿؿ اك کی ٕـ ٣كے ٹَ٪بٹبت کی تال٥ی کی ربئے گی۔
ٯہؽا ثیٴہ  ،رڀ٫ھٳ کی ٵٺت٪ٲی کے خمتٲ ٤ا٩ؼاٵبت ٵیں كے ایک ہے.
خودوو

ٹیظٹ وشیں

3

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ٕـی٨ہ رڀ٫ھٳ ٹؿاٹن٦ـ كے ٵتٞٲ ٨ہے؟
 .Iثیٺک ای ٤ڈی
ثیٴہ
.II
ایکڀئٹی ىیئـ
.III
اٍٰ ربئیؼاػ
.IV
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 .Dرونھَ ِیٕزّٓٹ کب آيے کے ىوس پش ثیُہ
رت ہٳ عٖـے کے ٵتٞٲ ٨ثبت کـتے ہیں ،تڀ ہٳ اك ٹَ٪بٷ کی ثبت ٷہیں کـتے
ہیں رڀ ہٿ چکی ہے ،ٱیکٸ اك ٹَ٪بٷ کی ثبت کـتے ہیں ،رل کے گھٹٷے کب
اٵکبٷ ہٿ .ٯہؽا یہ ایک دمٶٮٸہ ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے۔ اك دمٮٸہ ٹَ٪بٷ کی ٩یٶت (
رڀ کہ عٖـے کی الگت کے ثـاثـ ہٿتی ہے) ػٿ ارقاء پـ ٵٺضَـ ہٿتی ہے:
 .iیہ اٵکبٷ کہ رل عٖـے کڀ ثیٴہ ٭ـت کیب رب ؿہا ہے ،ٿا ٜ٩ہٿ مکتب
ہے ،رل كے ٹَ٪بٷ ہٿگب.
.ii

اك کے ٹتیذے ٵیں ہٿٷے ٿاٱی ٹَ٪بٷ کب احـ یب ٵ٪ؼاؿ.

رڀ٫ھٳ کی الگت ٵیں ،ٹَ٪بٷ کے اٵکبٹبت اٿؿ ٵ٪ؼاؿ ػٿٹڀں كے ٵتٞٲ ٨ثـاہ
ؿامت تٺبمت ٵیں اّب٣ہ ہٿ ربئے گب .تبہٳ ،اگـ ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ ةہت فیبػہ
ہٿتی ہے ،اٿؿ اك کی اٵکبٷ ةہت کٴ ہٿتے ہیں تڀ رڀ٫ھٳ کی ٩یٶت ةھی کٴ
ہٿگی۔
ؽىً : ۵

 .1ثیُہ

ثیُہ

کے أتخبة طے لجً تودہ دی ربْے واٌی ثبتیں

أتخبة طے لجً تودہ دی ربْے واٌی ثبتیں

ثیٴہ ٱیٸے یب ٷہ ٱیٸے کب ٥یَٰہ کـٷے كے پہٯے ٹَ٪بٷ گھٹٷے كے آٷے
ٿاٱی الگت اٿؿ رڀ٫ھٳ ٹؿاٹن٦ـ کی ٩یٶت پـ تڀدہ ػیٺب چبہئے اٿؿ یہ مسذھٹب
ہٿگب کہ کیب عڀػ ہی ٹَ٪بٷ کے اعـاربت ثـػاىت کـٹب ةہتـ ہٿ گب۔ رڀ٫ھٳ
ٹؿاٹن٦ـ کی ٩یٶت ہی ثیٴہ کب پـیٶیٴ ہے :رل ٭بصنبة ٵٺؼؿدہ ثبال کبمل ٵیں
ٵتٞیٸ ػٿ ارقاء کی ٕـ ٣كے کی ربتی ہے .ثیٴہ کی ةہتـیٸ صبالت ٿہ ہٿتی
ہیں دہاں اٵکبٷ ةہت کی کٴ ہٿتی ہیں ٱیکٸ ٹَ٪بٷ کب احـ ةہت فیبػہ ہٿ مکتب
ہے .ایلے صبالت ٵیں ثیٴہ (پـیٶیٴ) کے ؽؿیٜہ رڀ٫ھٳ کے ٹؿاٹن٦ـ کی الگت
ةہت کٴ ہٿ گی رجکہ عڀػ ہی ٹَ٪بٷ کے ٵتضٶٰ کـٷے کے اعـاربت ةہت فیبػہ ہٿ
گے ۔
 )aتھوڑے کو ةہت صیبدہ رونھَ ِوي ْہ ٌیں  :رڀ٫ھٳ ٹؿاٹن٦ـ کی الگت
اٿؿ صبٍٰ کـػہ الگت کے ػؿٵیبٷ ٵٺبمت تٞٲ ٨ہٿٹب چبہئے.
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ِخبي
کیب ایک ٝبٳ می ثبٯ پیٸ کب ثیٴہ کـٹب ٪ٝٲٶٺؼی ہٿگب؟
ٔ )bمقبْ ثشداؽت وشْے کی لوت طے صیبدہ رونھَ ِوي ْہ ٌیں  :اگـ
کنی ٿاٜ٩ہ کی ٿدہ ہٿٷے ٿاٱی ٹَ٪بٷ اتٺی فیبػہ ہٿ کہ اك كے ت٪ـیجب
ػیڀاٱیہ پٸ کی ٍڀؿت صبٯ پیؼا ہٿ ربئے تڀ عٖـہ ثـ٩ـاؿ ؿکھٹب،
ٵٺبمت اٿؿ ٵڀفٿں ٷہیں ہٿ گب.
ِخبي
کنی تیٰ ؿی٦بئٺـی کے عـاة یب تجبہ ہٿ ربٷے پـ کیب ہٿگب؟ کیب کڀئی
کٶپٺی اك ٹَ٪بٷ کڀ ثـػاىت کـ پبئے گی؟
 )cرونھَ کے دمىٓہ ٔتبئذ کے ثبسے ِیں ثغوس عوچیں  :اینی احبحڀں کب
ثیٴہ کـاٹب ةہتـیٸ ہٿتب ہے رل ٵیں ٹَ٪بٷ کے گھٹٷے(تٞؼػ کب آٯہ )
کب اٵکبٷ ةہت کٴ ہٿ ٱیکٸ دمکٸہ احـات ةہت فیبػہ ہٿ.
ِخبي
کیب کڀئی ٵَٺڀٝی میبؿہ کب ثیٴہ ٷہ ٭ـاٷہ ثـػاىت ٭ـمٮتب ہے؟
خودوب

ٹیظٹ وشیں 4

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵٺٚـٹبٳے کل کے ٱئے ثیٴہ کی ّـٿؿت ہٿ مکتی ہے؟
 .Iعبٹؼاٷ کب ٿاصؼ مـپـمت رل کی اچبٹ ٬ٵڀت ہٿ مکتی ہے .
کنی ىغٌ کب پـك گٴ ہٿ مکتب ہے .
.II
ىیئـ ا٩ؼاؿ ٵیں اٹتہائی کٶی آ مکتی ہے .
.III
ٖ٥ـی ٹٿٹ پھٿٹ كے گھؿ کی ٩یٶت کٴ ہٿ مکتی ہے.
.IV
ِْ .Eبؽشے ِیں ثیُہ کب کشداس
ثیٴہ کٶپٺیبں ،ٵٲک کی ا٩تَبػی تـ٩ی ٵیں اہٳ کـػاؿ اػا ٭ـتی ہیں ۔ ٵٲک
کی ربئیؼاػ کی ص٦بٙت ٭ڀ ی٪یٺی ثٺبٷے کے ٱئے اٷ کی ىـاکت اہٳ ہے .اٷ
ىـا٭ت ٵیں كے کچھ کب ؽکـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہے ۔
 )aاٷ کی ٕـ ٣كے کئے گئے مـٵبیہ کبؿی كے مسبد کڀ ةہت فیبػہ ٥بئؼہ
ہٿتب ہے .ثیٴہ کٶپٺی کی ٕب٩ت ص٪ی٪ت ٵیں اك ثبت پـ ٩بئٴ ہے کہ
ةھاؿی ٵ٪ؼاؿ ٵیں ٥ٸڈ مج ٜکـ پـیٶیٴ کے ٕڀؿ پـ ارتٶبٝی گـہ ثٺؼی
کی ربتی ہے.
 )bاٷ ٥ٸڈف کڀ مج ٜکـ ،پبٱینی ہٿٯڈؿٿں ٭ڀ ٥بئؼہ پہٹچبٷے کے ٱئے ؿکھا
ربتب ہے .ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ اك پہٱڀ پـ تڀدہ ػیتے ہٿئے ہٵیوہ
کٶیڀٷٹی کے ٥ڀائؼ کے ٱئے اك ٥ٸڈ کے امتٞٶبٯ كے ٵتٞٲ ٨اپٸے
دتبٳ ٥یَٰے ٭ـٷے چبہئے .یہ مـٵبیہ کبؿی پـ ةھی الگڀ ہٿتب ہے .امی
ٱئے کبٵیبة ثیٴہ کٶپٺیبں کتھی ةھی رڀ٫ھٳ ةھؿے مـٵبیہ کبؿی ریلے
اكٹاک اٿؿ ىیئـ ٵیں مـٵبیہ کبؿی ٷہیں کـتی ہیں.
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 )cثیٴہ ٹٚبٳ ،ىغٌ ،اك کے عبٹؼاٷٍ ،ٺٞت ٿ جتبؿت اٿؿ کٶیڀٷٹی اٿؿ
پڀؿی ٩ڀٳ کڀ ثـاہ ؿامت اٿؿ ثبٱڀامٔہ ةہت كے ٥ڀائؼ ٥ـاہٳ کـتب ہے۔
ثیٴہ ػاؿ ىغَیت اٿؿ اٷٹؿپـائق ػٿٹڀں ہی ثـاہ ؿامت ٕڀؿ پـ ٥یْیبة
ہٿتے ہیں کیڀٹکہ اٷہیں اینی ٹَ٪بٷ کے ٹتبئذ كے حم٦ڀٗ ؿکھا ربتب
ہے رڀ صبػثے یب صبػحبتی ٿاٞ٩بت کی ٿدہ كے پیؼا ہٿ مکتی ہیں .
کڀ حت٥ ٘٦ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ کبؿٿثبؿ
ٯہؽا ثیٴہ ٍٺٞت کے مـٵبیہ
اٿؿ ٍٺٞتڀں کے اّب٥ی تَ٦یٰ اٿؿ تـ٩ی کے ٱیے مـٵبیہ ٥ـاہٳ کـتب
ہے ۔
 )dثیٴہ ٵنت٪جٰ كے ٿاثنتہ عڀ٥ ،٣کـ اٿؿ عؼىبت کڀ ػٿؿ کـتب ہے اٿؿ
اك کے ٹتیذے ٵیں کبؿٿثبؿی اػاؿٿں ٵیں مـٵبیہ کبؿی کی صڀٍٰہ
ا٥قائی کـتب ہے اٿؿ ٵڀرڀػ ٿمبئٰ کے ٩بثٰ امتٞٶبٯ کڀ ٥ـٿ ٟػیتب
ہے .ٯہؽا ثیٴہ ؿٿفگبؿ کے ٵڀا ٜ٩ٵیں اّب٣ہ کےمبتھ جتبؿتی اٿؿ
ٍٺٞتی تـ٩ی کی ةھی صڀٍٰہ ا٥قائی کـتب ہے مبتھ ہی ٍضت ٵٺؼ ٵٞیيت
۔
اٿؿ ٵٲکی پیؼاٿاؿ ٵیں اّب٣ہ ٵیں ةھی ىـاکت ٥ـاہٳ کـتب ہے
 )eثیٺک یب ٵبٱیبتی اػاؿے ،ربئیؼاػ کے ٩بثٰ ثیٴہ رڀ٫ھٳ یب ٹَ٪بٷ
کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ ػاؿ ہٿٷے پـ ہی ٩ـُ ٥ـاہٳ کـتی ہے ،ٿؿٷہ ٷہیں
فیبػہ تـ اػاؿے ،یہ فٿؿ ڈاٱتے ہیں کہ پبٱینی کی سمبئٺؼگی ٭ی
ّٶبٹت (٭ڀٱیٹؿئٰ مٮیڀؿٹی) کے ٕڀؿ پـ کیب ربٹب چبہئے.
 )fرڀ٫ھٳ ٵٺٚڀؿ کـٷے كے پہٯے ثیٴہ ٭بؿ اہٱیت صبٍٰ اذمیٺئـف اٿؿ
ٵبہؿیٸ كے ثیٴہ کی ربٷے ٿاٱی ربئیؼاػ کے مـٿے اٿؿ ٵٞبئٸہ کب
ثٺؼٿثنت کـتے ہیں ۔ ٿہ تيغیٌ کے ٵ٪بٍؼ ٫ے ٱئے ٷہ ٍـ ٣عٖـات کب
مبتھ ہی ثیٴہ ٭بؿ کڀ رڀ٫ھٳ ٵیں خمتٲ٤
ثٲ٬ہ
اٹؼافہ کـتے ہیں
اٍالصبت جتڀیق اٿؿ تجَـہ کـتے ہیں رل پـیٶیٴ کی ىـس کڀ اپٺی ٕـ٣
ٵتڀدہ کـے گب.
 )gثیٴہ کب ػؿدہ ثـآٵؼ کبؿٿثبؿ،ىپیٺگ اٿؿ ثیٺکبؿی عؼٵبت کی ٕـس ہے
کیڀٹکہ یہ ٵٲک کے ٱئے ١یـ ٵٲکی کـٹنی کٶبئی کـتب ہے۔ ةھاؿتی ثیٴہ
٭بؿ 30كے فائؼ دمبٱک ٵیں کبٳ کـ ؿہے ہیں .یہ آپـیيٸ١ ،یـ ٵٲٮی
٭ی کٶبئی کـتے ہیں اٿؿ پڀىیؼہ ثـآٵؼ کی سمبئٺؼگی کـتے
٭ـٹنی
ہیں .
 )hثیٴہ ٭بؿ آگ ٹَ٪بٷ کی ؿٿک تھاٳ ،کبؿگڀ ٹَ٪بٷ کی ؿٿک تھاٳ،
ٍٺٞتی ص٦بٙتی اٿؿ كڑک کی ص٦بٙت ٵیں ىبٵٰ کئی ایزٺنیڀں اٿؿ
اػاؿٿں كے ٩ـثت كے ٵٺنٲک ؿہے ہیں.

ٍِْوِبت
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ثیُہ اوس عوؽً عیکوسٹی
 )aاة یہ ٩بثٰ ٩جڀٯ ہے کہ مڀىٰ میکڀؿٹی ؿیبمت کی ؽٳہ ػاؿی ہے .اك ٵَ٪ؼ
کے ٱیے ٵٺٚڀؿ خمتٲ٩ ٤ڀاٹیٸ ٵیں ثیٴہ کب امتٞٶبٯ مڀىٰ میکڀؿٹی کے
ایک آٯہ کے ٕڀؿ پـ اٹڀاؿي یب ؿّبکبؿاٷہ ٕڀؿ پـ ىبٵٰ ہے .ٵـکقی ٿ
ؿیبمتی صکڀٵتیں ،مڀىٰ میکڀؿٹی کی کچھ ٵٺَڀثڀں کے حتت پـیٶیٴ کی مت
مکـیپيٸ کـتے ہٿئے اپٺی مسبری ٿٝؼٿے ٭ڀ پڀؿا کـتے ہیں .ٵالفٳ ؿیبمت
ثیٴہ ایکٹٍ ،1948 ،ٺٞتی ٵالفٵیٸ رڀ ثیٴہ ػاؿ ؿکٸ ہیں اٿؿ اٷ کے
عبٹؼاٹڀں کے ٥بئؼہ کے ٱئے ثیٶبؿی ،ٵٞؾٿؿی ،فچگی اٿؿ ٵڀت ٫ے
اعـاربت کی اػائیگی کے ٱئے ٵالفٳ ؿیبمت ثیٴہ کبؿپڀؿیيٸ کڀ ٥ٸڈ
٥ـاہٳ کـتب ہے۔ یہ ٵٺَڀةہ صکڀٵت کی ٕـ ٣كے ٵٖٲ ٜکچھ ٍٺٞتی ٝال٩ڀں
ٵیں الگڀ ہے.
 )bصکڀٵت کی ٕـ ٣كے امپبٹنـ مڀىٰ میکڀؿٹی ٵٺَڀثڀں ٵیں ثیٴہ ٭بؿ اہٳ
کـػاؿ اػا کـتے ہیں  َٰ٥.ثیٴہ امکیٴ (اؿ٫ے ثی ٿائے) مسبری گڀؿٿ کب
ایک اہٳ ٕـی٨ہ ہے .یہ ٵٺَڀةہ ٍـ ٣ثیٴہ ػاؿکنبٹڀں کڀ ہی ٷہیں ثٲکہ ثـاہ
ؿامت اٿؿ ثبٱڀامٔہ ٕڀؿ پـ پڀؿے ٵٞبىـے کڀ ٥بئؼہ کـتی ہے.
اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں صکڀٵت کی فیـ مـپـمتی مڀىٰ میکڀؿٹی کے ٵٺَڀثڀں
ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا ٭ـؿہی ہیں ریلے
RKBY .1

 -ؿاهٹؿیہ کـىی ثیٴہ یڀرٺب

RSBY .2

 -ؿاهٹؿیہ ٍضت ثیٴہ یڀرٺب

PMJBY .3

 -پـػھاٷ ٵٺرتی ریڀٷ ریڀتی ثیٴہ یڀرٺب

PMSBY .4

 -پـػھاٷ ٵٺرتی مـکھىب ثیٴہ یڀرٺب

ػیہی ثیٴہ ٵٺَڀةے ثبآلعـ ػیہی عبٹؼاٹڀں کڀ مڀىٰ
 )cجتبؿتی ثٺیبػ پـ
میکڀؿٹی ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے تیبؿ کی گئی ہیں .
 )dمـکبؿی ٵٺَڀثڀں کڀ ٵؼػ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٝالٿہ ،ثیٴہ ٍٺٞت جتبؿتی ثٺیبػ
پـ عڀػ ہی اینی ثیٴہ حت٥ ٘٦ـاہٳ کـتے ہیں رل کب صتٶی ٵَ٪ؼ مسبری حت٘٦
٥ـاہٳ کـٹب ہے .ٵخبٯ ہیں ٝ -ڀاٳ اٹ٦ـاػی صبػثے ،ةڑے پیٶبٷے ى٦ب
ٿ١یـہ.

خود وب

ٹیظٹ وشیں

5

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ می ثیٴہ ٵٺَڀةہ صکڀٵت کی ٕـ ٣كے ٷہیں ثٲکہ ثیٴہ
٭بؿ ٭ی ٕـ ٣كے امپبٹنـ ہے؟
 .Iٵالفٳ ؿیبمت ثیٴہ کبؿپڀؿیيٸ
 َٰ٥ .IIثیٴہ امکیٴ
 .IIIپجٲک ى٦ب
 .IVٵٺؼؿدہ ثبال دتبٳ
خالؿہ
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ثیٴہ رڀ٫ھٳ



آد کٰ ٵیں ٵ٪جڀٯ جتبؿتی ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ کے آ١بف ٱٺؼٷ ٵیں يلڈك کب٥ی
ہاؤك ٵیں ہٿا تھا.



ثیٴہ ٹٚبٳ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ یڀٷٹك ىبٵٰ ہیں :







گـہ ثٺؼی کے ؽؿیٜے رڀ٫ھٳ کی ٵٺت٪ٲی ہے .

احبثہ
رڀ٫ھٳ
عٖـہ
ٵٞبہػے
ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ
ثیٴہ ػاؿ



اگـ ایٕ ٬ـس احبحڀں کے ٵبٱک ،رڀ ایٕ ٬ـس کی ٩نٴ کب عٖـہ ثـػاىت
کـتے ہیں ،ایک ٵيرتکہ ٥ٸڈ ٵیں ٥ٸڈ ؽعیـہ کـتے ہیں تڀ اكے گـہ ثٺؼی
کہتے ہیں .



ثیٴہ کے ٝالٿہ ،رڀ٫ھٳ ٵیٺزٶٸٹ کے ػیگـ تـاکیت ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
تٮٺی ٬ىبٵٰ ہیں :








رڀ٫ھٳ ٹاٱٺب
رڀ٫ھٳ کٸٹؿٿٯ
رڀ٫ھٳ ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے
رڀ٫ھٳ ٿتتیني
رڀ٫ھٳ ٹؿاٹن٦ـ

ثیٴہ کے اہٳ اٍڀٯ ہیں
 ٹَ٪بٷ ثـػاىت ٭ـ مکٸے کی ٩بثٲیت كے فیبػہ رڀ٫ھٳ ٵڀٯ ٷہ ٱیں
 رڀ٫ھٳ کے دمکٸہ ٹتبئذ کے ثبؿے ٵیں ث٢ڀؿ مڀچیں
 تھٿڑی کے ٱئے ةہت فیبػہ رڀ٫ھٳ ٵڀٯ ٷہ ٱیں.

اہَ افيالصبت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رڀ٫ھٳ
ارتٶبٝی ؽعیـہ (گـہ ثٺؼی)
احبثہ
رڀ٫ھٳ کب ثڀدھ
رڀ٫ھٳ ٹاٱٺب
رڀ٫ھٳ کٸٹؿٿٯ
رڀ٫ھٳ ثـ٩ـاؿ ؿکھٹب
رڀ٫ھٳ کی مـٵبیہ ٭بؿی
رڀ٫ھٳ ٹؿاٹن٦ـ

خود ٹیظٹ کے رواة
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رواة 1
ٍضیش اٹتغبة  IIہے .
ةھاؿت ٵیں ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿتی ثیٴہ ٍٺٞت کی ؿیگڀٱیٹؿ
ہے .
رواة 2
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے .
ٵنت٪جٰ دمکٸہ ٹَ٪بٹبت کڀ پڀؿا ٭ـٹی٬ے
حبٹڀی رڀ٫ھٳ ثڀدھ ہے .

ٱئے ؿف ٧کے ٕڀؿ پـ ٥ٸڈ تٞٶیـ

رواة 3
ٍضیش اٹتغبة  IIہے .
ثیٴہ ؿمک ٹؿاٹن٦ـ کب ٕـی٨ہ ٭بؿ ہے .
رواة 4
ٍضیش اٹتغبة  Iہے .
عبٹؼاٷ کے ٿاصؼ اہٳ ىغٌ ٭ی ةے ٿ٩ت ٵڀت كے پڀؿے عبٹؼاٷ کڀ عڀػ ہی
اپٺی ػیکھ ةھاٯ کـٷے کی پڀفیيٸ ٵیں فٹؼگی ثیٴہ کی عـیؼاؿی ّـٿؿی ہٿ
ربتی ہے .
رواة 5
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے .
پجٲک ى٦ب ثیٴہ ٵٺَڀةہ صکڀٵت کی ٕـ ٣كے ٷہیں ثٲکہ
امپبٹنـ ہے.

ثیٴہ ٭بؿ

ٕـ ٣كے

خود ٹیظٹ عواي
عواي

1

عٖـے گـہ ثٺؼی کے ؽؿیٜہ کیے ربٷے ٿاٯے عٖـے ٹؿاٹن٦ـ کڀ
کہتے ہیں .

_______

 .Iثچت
 .IIمـٵبیہ کبؿی
 .IIIثیٴہ
 .IVعٖـے گھٹاٹب
عواي

2

عٖـے گھٹٷے کے اٵکبٹبت کڀ کٴ کـٷے كے ٵتٞٲ ٨ا٩ؼاٵبت کڀ
کہتے ہیں .

__________

 .Iعٖـہ ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے
 .IIٹَ٪بٷ کی ؿٿک تھاٳ
 .IIIعٖـے ٹؿاٹن٦ـ
 .IVعٖـے ٹاٱٺب
عواي

3

ثیٴہ ػاؿ کڀ عٖـے ٹؿاٹن٦ـکـٷے پـ

____________دمکٸ ہٿ ربتب ہے .

 .Iہٵبؿا اپٸے احبحڀں کے تئیں الپـٿاہ ہٿٹب .
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 .IIٹَ٪بٷ کی ٍڀؿت ٵیں ثیٴہ كے ؿ٩ٴ صبٍٰ کـٹب .
 .IIIہٵبؿی احبحڀں ٵیں ٵڀرڀػ دمکٸہ عٖـات کڀ ٹٚـ اٹؼاف کـٹب .
 .IVآپ کے کبؿٿثبؿ کڀ فیبػہ ٵؤحـ ثٺبٷے کی ریٸ ٿ اٵٸ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
کـٹب .
عواي

4

رؼیؼ ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ کے آ١بف

____________كے ہٿا تھا .

 .Iةٹٵـي
 .IIيلڈك
 .IIIؿٿڈك
 .IVٵٰہٿتـا کٶیٹی
عواي

5

ثیٴہ کے تٺبٙـ ٵیں عٖـات ثـ٩ـاؿ ؿکھٹب ایلے صبالت کی ٕـ ٣اىبؿہ کـتب
ہے دہاں
 .Iٹَ٪بٷ یب ٵٞبٿُہ کب اٵکبٷ ٷہیں ہے
ٹَ٪بٷ پیؼا کـٷے ٿاٱی ٿاؿػات کب کڀئی ٩یٶت ٷہیں ہے
.II
 .IIIربئیؼاػ کڀ ثیٴہ کب حت ٘٦صبٍٰ ہے
 .IVىغَیت عڀػ ہی عٖـے اٿؿ اك کے احـات کڀ دھیٲٸے کب ٥یَٰہ ٱیتب
ہے.
عواي

6

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت ہے؟
 .Iثیٴہ احبثہ کی ص٦بٙت کـتب ہے
 .IIثیٴہ ٹَ٪بٷ کی ؿٿک تھاٳ کـتب ہے
 .IIIثیٴہ ٹَ٪بٷ کے اٵکبٹبت کڀ کٴ کـتب ہے
احبثہ کب ٹَ٪بٷ ہٿٷے پـ ثیٴہ اػائیگی کـتب ہے
.IV
عواي

7

400گھؿٿں ٵیں كے ہؿ ایک کی ٩یٶت  20,000ؿٿپے اٿمٖب 4گھؿٿں ٵیں ہؿ
مبٯ آگ ٱگ ربتی ہے رل كے کٰ  80,000ؿٿپے کب ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے .اك ٹَ٪بٷ
کی تال٥ی کے ٱئے ہؿ گھؿ کے ٵبٱک کڀ مبالٷہ ٕڀؿ كے کتٺب مت مکـیپيٸ
کـٹب ہٿگب؟
 . 100 / - .Iؿٿپے
 . 200 / - .IIؿٿپے
. 80 / - .IIIؿٿپے
 . 400 /ؿٿپے.IV
عواي

8

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت ہے؟
 .Iثیٴہ کچھ ٱڀگڀں کب ٹَ٪بٷ کڀ ةہت ٱڀگڀں کی ٕـ ٣كے آپل ٵیں ثبٷٹٷے
کب ٕـی٨ہ کبؿ ہے .
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 .IIثیٴہ ایک ىغٌ کے عٖـے کڀ ػٿمـے ىغٌ کے پبك ٹؿاٹن٦ـ کـٷے کب
ٕـی٨ہ کبؿ ہے .
 .IIIثیٴہ ةہت ٱڀگڀں کے ٹَ٪بٷ کڀ کچھ ٱڀگڀں کی ٕـ ٣كے آپل ٵیں
ثبٷٹٷے کب ٕـی٨ہ کبؿ ہے .
 .IVثیٴہ کچھ ا٥ـاػ کے ٥ڀائؼ کڀ کئی ا٥ـاػ ٵیں ٹؿاٹن٦ـ کـٷے کب
ٕـی٨ہ کبؿ ہے .
عواي

9

ثیٴہ ٭بؿ عٖـے مڀیٮبؿ كے ٩جٰ احبثہ کے مـٿے اٿؿ ٵٞبئٸہ کب ثٺؼٿثنت
کیڀں کـتے ہیں؟
 .Iتيغیٌ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے عٖـے کب اٹؼافہ کـٷے کے ٱئے .
 .IIیہ ربٹٸے کے ٱئے کہ ثیٴہ ػاؿ ٷے احبثہ کی عـیؼی کیلے کی ہے .
 .IIIیہ ربٹٸے کے ٱئے کہ کیب ػیگـ ثیٴہ ٭بؿٿں ٷے ةھی احبثہ کب ٵٞبئٸہ
کیب .
 .IVیہ ربٹٸے کے ٱئے کہ کیب پڑٿك کی احبثہ کڀ ةھی ثیٴہ ػاؿ کیب رب
مکتب ہے .
عواي

10

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب اعتیبؿ ثیٴہ ٝٶٰ کڀ ٵکٶٰ ٕڀؿ پـ مسذھاتب ہے .
 .Iکئی ٱڀگڀں کہ ٹَ٪بٷ کڀ کچھ کی ٕـ ٣كے آپل ٵیں ثبٷٹ ٱیٺب
 .IIکچھ ٱڀگڀں کہ ٹَ٪بٷ کڀ کئی ٱڀگڀں کی ٕـ ٣كے آپل ٵیں ثبٷٹ ٱیٺب
 .IIIایک ىغٌ کی ٕـ ٣كے کچھ ٱڀگڀں کب ٹَ٪بٷ کڀ ثبٷٹ ٱیٺب
 .IVگـاٷٹ کے ؽؿیٜہ ٹَ٪بٷ کی ىـاکت
خود ٹیظٹ کے عواالت کب رواة
رواة 1
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے .
رڀ٫ھٳ گـہ ثٺؼی کے ؽؿیٜے رڀ٫ھٳ کی ٵٺت٪ٲی کڀ ثیٴہ کہتے ہیں .
رواة 2
ٍضیش اٹتغبة  IIہے .
رڀ٫ھٳ گھٹٷے کے اٵکبٹبت کڀ کٴ ہٿٷے ٿاٯے ا٩ؼاٵبت کڀ ٹَ٪بٷ کی ؿٿک
تھاٳ کہتے ہیں.
رواة 3
ٍضیش اٹتغبة  IVہے .
ثیٴہ ػاؿ عٖـہ ٭ڀ ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣ٹؿاٹن٦ـ كے
ثٺبٷے کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کـ مکتب ہے .

کبؿٿثبؿ کڀ فیبػہ ٵؤحـ

رواة 4
ٍضیش اٹتغبة  IIہے .
رؼیؼ ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ کے آ١بف اليڈك كے ہٿئی تھی .
رواة 5
ٍضیش اٹتغبة  IVہے .
ثیٴہ کے تٺبٙـ ٵیں عٖـات ثـ٩ـاؿ ؿ٫ھٹب  ،اینی ٍڀؿحتبٯ کی ٕـ ٣اىبؿہ
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کـتب ہے دہاں ىغَیت عڀػ ہی عٖـے اٿؿ اك کے احـات کڀ ثـػاىت کـٷے کب
٥یَٰہ ٱیتب ہے .
رواة 6
ٍضیش اٹتغبة  IVہے .
احبثہ کے تجبہ ہٿٷے پـ ثیٴہ کی ٕـ ٣كے اػا کیب ربتب ہے .
رواة 7
ٍضیش اٹتغبة  IIہے .
ؿٿپے ٥. 200 / -ی گھؿ کی ىـس كے ٹَ٪بٷ کڀ حم٦ڀٗ کیب رب مکتب ہے .
رواة 8
ہے .
ٍضیش اٹتغبة I
ثیٴہ کچھ ا٥ـاػ کے ٹَ٪بٷ کڀ کئی ا٥ـاػ کی ٕـ ٣كے آپل ٵیں ثبٷٹٷے کب
ٕـی٨ہ کبؿ ہے .
رواة 9
ٍضیش اٹتغبة  Iہے .
رڀ٫ھٳ کی ٵٺٚڀؿی كے ٩جٰ ،ثیٴہ ٭بؿ تيغیٌ عٖـے کے تٞیٸ کے ٱئے
احبثہ کے مـٿے اٿؿ ٵٞبئٸہ کب ثٺؼٿثنت کـتے ہیں .
رواة

10

ٍضیش اٹتغبة

II

ہے .

ثیٴہ ایک اینب ٝٶٰ ہے رل کے حتت ،کچھ ٱڀگ  ،رٸہیں ثؼ٩نٶتی كے ٹَ٪بٷ
کب مبٵٺب کـٹب پڑتب ہے ،کہ ٹَ٪بٷ کڀ ایلے ٱڀگڀں کے ػؿٵیبٷ آپل ٵیں
ت٪نیٴ کیب ربتب ہے ،رٸ کے مبٵٸے ةھی امی ٕـس کی ١یـ ٵتڀ ٜ٩ٿاٞ٩بت /
صبالت کب اٵکبٷ ہٿ.
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ثبة 2
گبہن عشوط
ثبة وب تْبسف
اك ثبة ٵیں آپ گبہک مـٿك کی اہٵیت کڀ ربٹیٺگے۔ آپ گبہکڀں کڀ مـٿك ٥ـاہٳ
کـٷے ٵیں ایزٸٹٿں کی ٭ـػاؿ کے ثبؿے ٵیں ربٹیٺگے۔ آپ ثیٴہ پبٱینی ہٿٯڈؿف
کے ٱئے ػمتیبة خمتٲ ٤ىکبیت افاٯہ ٕـی٨ہ ٭بؿ کڀ ةھی ربٹیٺگے۔ امکے ٝالٿہ
آپ گبہک کے مبتھ ؿمبئی کـٷے اٿؿ اٷ كے دڑٷے کے ٕـی٪ڀں کڀ ربٹیٺگے۔
عیهھْے

.A
.B
.C
.D
.E
.F
اك
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

کے ِبصبفً

گبہک مـٿك  -رٺـٯ تَڀؿات
ةہتـیٸ گبہک مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٵیں ثیٴہ ایزٸٹ کب ٭ـػاؿ
ىکبیت افاٯہ
ٵڀاٍالت کب ٝٶٰ
١یـ فثبٹی ٵڀاٍالت
اعال٩ی ثـتبؤ
ثبة کب ٵٖبٱٜہ کـٷے کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ ہٿٹگے:
گبہک عؼٵبت ٭ی اہٵیت کب ٿّبصت کـٹب
مـٿك کی ٵٞیبؿ کب ٿّبصت کـٹب
ثیٴہ ٍٺٞت ٵیں مـٿك کی اہٵیت کب ربئقہ کـٹب
اچھی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٵیں ایک ثیٴہ ایزٸٹ کے ٭ـػاؿ پـ حبج
ثیٴہ ٵیں ىکبیت افاٯہ ٕـی٨ہ ٭بؿ کی ٹٚـ حبٹی کـٹب
ٵڀاٍالت کی ٝٶٰ کڀ مسذھاٹب
١یـ فثبٹی ٵڀاٍالت کے اہٵیت کڀ ٿاّش کـٹب
اعال٩ی ثـتبؤ کی م٦بؿه کـٹب

 .Aگبہک عشوط

 -رٕشي تقوسات

 .1گبہک مـٿك

کیڀں؟

کـٹب

گبہک کنی ٭بؿٿثبؿ کڀ امکی ثٺیبػی ّـٿؿت ٥ـاہٳ کـتے ہیں اٿؿ کڀئی ةھی ٥ـٳ
ُ٪ی كے ٷہیں ػیکھ مکتب ہے۔ گبہک مـٿك اٿؿ تٞٲ٪بت کے ٭ـػاؿ
اٷ کڀ ةے تٞٲ
ٵیں ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں کہیں فیبػہ
کے ٵ٪بثٰے
پـٿڈ٫ٹ
کنی ةھی ػیگـ
اہٳ ہے۔
اك کب مجت

یہ ہے کہ ثیٴہ ایک مـٿك

ہے اٿؿ اٍٰ

مبٵبٷ كے ةہت اٱگ ہے۔

آئیے ہٳ ػیکھیں کہ کیلے ثیٴہ عـیؼٹب ایک کبؿ عـیؼٷے كے اٱگ ہے۔
وبس
ہے رلے ػیکھا،
یہ ایک ٹھٿك چیق
کیب رب
اٿؿ جتـةہ
چالیب ربئقہ
مکتب ہے۔

کبس کب ثیُہ
ٵیں ایک ١یـ ٵتڀٜ٩
یہ ٵنت٪جٰ
کبؿ کڀ ہٿئے
کے مجت
صبػثے
ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کے عال ٣تال٥ی کـٷے
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کبؿ کے عـیؼاؿ کڀ
عـیؼ کے ٿ٩ت
ہٿتی ہے۔ یہ
کچھ عڀىی کی تڀٜ٩
اٿؿ مسذھٷے ٵیں آمبٷ
اٍٰ
جتـةہ
ہے۔

ایک کبؿ کڀ ٥یکٹؿی کی امسجٲی الئٸ
ٵیں ثٺبیب ،ىڀؿٿٳ ٵیں ٥ـٿعت اٿؿ
كڑک پـ امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے۔
اٿؿ امتٞٶبٯ
ثٺبٷے٥ ،ـٿعت ٭ـٷے
،تیٸ اٱگ اٱگ
کـٷے کے تیٸ ٝٶٰ
اٿ٩بت اٿؿ ٵ٪بٵبت پـ پڀؿے ہٿتی
ہیں۔

كے
ہے۔ ثؼ٩نٶتی
کب ایک ٵٞبہػہ
ٿاٜ٩ہ ٫ے ٿا ٜ٩ہٿٷے تک ثیٴہ کے
٥بئؼے کڀ ػیکھا یب چھٿا یب جتـةہ
ٷہیں کیب رب مکتب ہے۔
ُٵیؼ
ثیٴہ کی عـیؼ ٥ڀؿی عڀىی کی ا
ٷہیں ہے ثٲکہ یہ ایک
پـ ثٺیبػ
دمٮٸہ مبٹشہ کے عڀ/ ٣پـیيبٹی پـ
ہے۔
ثٺیبػ
یہ دمٮٸ ٷہیں ہے کہ کڀئی ةھی ثیٴہ
کی ٕـ٣
گبہک ایک اینی ٍڀؿحتبٯ
ِ اػائیگی
ٷہیں ػیکھےگب دہاں ٩بثٰ
٥بئؼہ ہٿتب ہے۔
ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں یہ ػیکھا رب
اٿؿ اتال٣
مکتب ہے کہ پـٿڈ٭يٸ
مبتھ مبتھ ہٿتب ہےپـٿڈ٭يٸ اٿؿ
اتال ٣کی یہ ہٳ ٿ٩تی متھی مـٿمڀں
کی ایک ٵٺ٦ـػ عَڀٍیت ہے۔

ہٿتب ہے۔ اگـ یہ
صبٍٰ
کب جتـةہ
ٵیں مـٿك
گبہک کڀ ٿاٞ٩ی
إٶیٺبٷ خبو كے ةھی کٴ ہے تڀ ٝؼٳ إٶیٺبٷ کب مجت ثٺتب ہے۔
اگـ مـٿك اٵیؼ كے ةہتـ ہٿتی ہے تڀ گبہک کڀ عڀىی ہٿگی۔ اك ٕـس
ہؿ ٥ـٳ کب ٵَ٪ؼ اپٸے گبہکڀں کڀ عڀه کـٹب ہٿٹب چبہئیے۔
 .2عشوط

کی ِْیبس

ٰ ٵٞیبؿ پڀؿی مـٿك ٥ـاہٳ کـٹب اٿؿ گبہک کڀ عڀه کـٹب ثیٴہ کٶپٺیڀں اٿؿ
اٝٲی
اٹکے ا٥ـاػ کے ٱئے ّـٿؿی ہے رل ٵیں اٷ کے ایزٸٹ ةھی ىبٵٰ ہیں۔
ٰ
ٌیکٓ اٍّی

ِْیبس عشوط

کیب ہے؟ اعکے ففبت

کیب ہیں؟

ٵبڈٯ ["مـٿ٭یڀئٰ" ٹبٵی ] ہٵیں کچھ ثَیـت
پـ ایک ٵٞـٿ٣
کی ٵٞیبؿ
مـٿك
٥ـاہٳ کـےگب۔ یہ مـٿك کے ٵٞیبؿ کے پبٹچ اہٳ ٣ہؿمت دھٱٮیڀں پـ ؿٿىٺی
ڈاٱتب ہے۔

)a

ِ اّتّبد  :رل مـٿك کب ٿٝؼہ کیب گیب ہے اكے ةھؿٿكے کے مبتھ اٿؿ
لبثً
ِ اٝتٶبػ کڀ
ػؿمت ٕـی٨ےكے اذمبٳ ػیٸے کی ٍالصیت ۔ فیبػہ تـ گبہک ٩بثٰ
مـٿك کے ٵٞیبؿ کے پبٹچ ڈائٶٺيٺل ٵیں مت كے اہٳ مسذھتے ہیں۔ رل پـ
اٝتٶبػ کی ٝٶبؿت کھڑی ہٿتی ہے۔

)b

رواثذہی :یہ گبہکڀں کی ٵؼػ کـٷے اٿؿ گبہکڀں کی ّـٿؿتڀں کے ٱئے ٥ڀؿی
رڀاة ٥ـاہٳ کـٷے کی مـٿك ہٱٮبؿٿں کی اچھائی اٿؿ ٍالصیت کڀ ٙبہؿ
٭ـتب ہے۔ اكے ؿ٥تبؿ ،ػؿمتگی اٿؿ مـٿك ٥ـاہٳ کـتے ٿ٩ت ؿٿیہ ریلے
اىبؿٿں كے ٵبپب رب مکتب ہے۔

)c

گبسْٹی :یہ مـٿك ٥ـاہٳ ٭ـٷے ٿاٯے کے ٝٲٴ ٍ ،الصیت اٿؿ مڀپیی اٿؿ
ةھؿٿكہ اٿؿ اٝتٶبػ تجٲی ٠کـٷے کی اٷ کی ٍالصیت کڀ ٙبہؿ ٭ـتب ہے۔ یہ
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گبہک کے اك تيغیٌ كے ٓے کیب ربتب ہے کہ مـٿك ٵالفٳ ٷے امکی ّـٿؿتڀں
کڀ کتٺی اچھی ٕـس كے مسذھا ہے اٿؿ اكے پڀؿا کـٷے ٵیں کتٺب اہٯ ہے۔

)d

ہِذسدی  :امکی ٿّبصت اٹنبٹی ؿاثٔے کے ٕڀؿ پـ کی گئی ہے۔ یہ ػیکھ
ةھاٯ کے ؿٿیے اٿؿ گبہکڀں پـ اٹ٦ـاػی ٕڀؿ پـ تڀدہ ػیئے ربٷے ٵیں
دھٱٮتب ہٿتب ہے۔

)e

وامش اؽیبۂ(ٹیٕزیجٍظ) :یہ رنٶبٹی ٵبصڀٱیبتی ٝڀاٵٰ کی سمبئٺؼگی ٭ـتے
ہے رلے گبہک  ،ػیکھ ،مٸ اٿؿ چھٿ مکتے ہیں۔ ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ  ،ٵ٪بٳ،
ایک ثیٴہ
پیوہ ٿؿاٷہ ٳہاؿت ٭ب اصنبك رڀ ٥ـػ
اٿؿ ٍ٦بئی،
ٯے آٿٹ
کٶپٺی کے ػ٥رت ٵیں ربکـ ػیکھتب ہے ،امکب گبہک پـ کب٥ی تبحـ پڑ مکتب
ہے۔ رنٶبٹی ٵبصڀٯ عبً ٕڀؿ كے اہٳ ہٿ ربتب ہے کیڀٹکہ یہ اٍٰ مـٿك
کئے ربٷے كے پہٯے اٿؿ امکے ثٞؼ پہٱی اٿؿ ػیـپب ٹ٪ڀه
کب جتـةہ
چھٿڑتب ہے۔

 .3گبہک عشوط

اوس ثیُہ

ثیٴہ ٍٺٞت ٵیں کنی ةھی اہٳ ٥ـٿعت پـٿڈیڀفؿ كے یہ پڀچھیں کہ ٿہ مت كے
اٿپـ ت ٬پہٹچٸے اٿؿ ٿہاں ثٸے ؿہٷے ٵیں کیلے کبٵیبة ہٿئے۔ آپ کڀ ایک ٝبٳ
رڀاة ٵٲٸے کی اٵٮبٷ ہے کہ یہ اٷ کے ٵڀرڀػہ گبہکڀں کی محبیت اٿؿ مـپـمتی
كے دمٮٸ ہٿا رٸہٿں ٷے اٹکے ٭بؿٿثبؿ کڀ ةڑھاٷے ٵیں ٵؼػ کی۔
آپ کڀ یہ ةھی پتہ چٰےگب کہ اٷ کی آٵؼٹی کب ایک ةڑا صٌہ ٵٞبہػٿں کے جتؼیؼ
کے کٶیيٸ كے آتب ہے۔ اٷ کے ٵڀرڀػہ گبہک ٹئے گبہک صبٍٰ کـٷے کب ةھی ؽؿیٜہ
ہیں۔
اٷ کی ٭بٵیبثی
مت كے فیبػہ

کب ؿاف
دمٮٸ

کیب ہے؟

رڀاة ہے ،اپٓے گبہکوں کی عشوط

کشْے کی رَہ داسی ۔

گبہک کڀ عڀه ؿکھٹب کیلے ایزٸٹ اٿؿ کٶپٺی کے ٱئے ٥بئؼہ ٵٺؼ

ہٿتب ہے؟

مڀاٯ کب رڀاة ػیٸے کے ٱئے گبہک کے فٹؼگی ٭ی ٩یٶت کڀ ػیکھٹب ٵ٦یؼ

ہٿگب۔

گبہک کی صٔذگی وی لیّت کڀ ا٩تَبػی ٥ڀائؼ کے ایک ؿ٩ٴ کے ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب
رب مکتب ہے رڀ ایک دلجی ٵؼت ٵیں ایک گبہک کے مبتھ ٵْجڀٓ تٞٲ ٨ثٺبٷے كے
صبٍٰ کیب رب مکتب ہے۔
ؽىً

 :1گبہک کی صٔذگی وی لیّت

ایک ایزٸٹ رڀ مـٿك ٥ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ اپٸے گبہکڀں کے مبتھ
٩ـیجی تٞٲ٪بت ثٺبتب ہے ،عیـ مگبٱی اٿؿ ثـاٷڈ ٩یٶت ثٺبتب ہے
رڀ ٭بؿٿثبؿ کڀ ٿمٞت ػیٸے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے۔
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اپٓے آپ وو ٹیظٹ

1

گبہک ٭ی فٹؼگی ٭ی ٩یٶت کب کیب ٵٖٲت ہے؟
 .Iگبہک کڀ اك کی فٹؼگی ٵیں مـٿك
.II

رٺـیٹڈ ٭بؿٿثبؿ

کی ثٺیبػ

٥ـاہٳ

کـتے ہٿئے اعـاربت ٭ی ؿ٩ٴ

پـ گبہک کڀ ػیب گیب ػؿدہ

 .IIIا٩تَبػی ٥ڀائؼ ٭ی ؿ٩ٴ رڀ گبہک کے مبتھ ایک ٕڀیٰ ٵؼتی تٞٲ٨
صبٍٰ کیب رب مکتب ہے

.IV

فیبػہ كے فیبػہ

 .Bةہتشیٓ گبہک عشوط

ثٺب کـ

ثیٴہ رل کے ٱئے گبہک کڀ ؽٳہ ػاؿ ٹھہؿایب رب مکتب ہے

فشاہَ

کشْے ِیں ثیُہ ایزٓٹ کب وشداس

آئیے اة ہٳ ١ڀؿ کـیں کہ ایک ایزٸٹ گبہک کڀ ةہتـیٸ مـٿك کیلے ٥ـاہٳ کـ
مکتب ہے۔ یہ ٭ـػاؿ ٥ـٿعت کے ٵـصٰے پـ ىـٿ ٛہٿتی ہے اٿؿ ٵٞبہػہ کی پڀؿی
ٵؼت ٵیں ربؿی ؿہتی ہے اٿؿ اك ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ا٩ؼاٵبت ىبٵٰ ہیں۔ اة ہٳ ایک
ٵٞبہػہ کے کچھ ٵیٰ کے پتھؿٿں اٿؿ ہؿ ای٩ ٬ؼٳ ٵیں اػا ٭یے گئے ٭ـػاؿ پـ
ایک ٹٚـ ڈاٱتے ہیں۔
 .1فشوخت

پوائٓٹ – عت طے ةہتشیٓ فالس

مـٿك کب پہال پڀائٸٹ ٥ـٿعت کب پڀائٸٹ ہے۔ ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کی عـیؼ ٵیں
ىبٵٰ اہٳ ٵؼٝڀں ٵیں كے ایک عـیؼے ربٷے ٿاٯے کڀؿیذ کی ؿ٩ٴ [ثیٴہ ؿ٩ٴ ]
ٓے کـٹب ہے۔
یہاں ایک ثٺیبػی اػؿا ٫ؽہٷ ٵیں ؿکھٹب اہٳ ہے  -دہاں رڀکھٳ کڀ ػٿمـی ٍڀؿت
ٵیں ٵٺٚٴ کیب رب مکتب ہے ،ثیٴہ کـٷے کی م٦بؿه ٷہ کـیں۔ ثیٴہ ػاؿ کڀ یہ
ی٪یٸ کـٹب ّـٿؿی ہے کہ اك ٵیں ىبٵٰ تڀ ٜ٩ٹَ٪بٷ ثیٴہ کی الگت کے ٵ٪بثٰے
ٵیں فیبػہ ہے۔
اگـ پـیٶیٴ کی اػائیگی اك ٵیں ىبٵٰ ٹَ٪بٷ کے ٵ٪بثٰے
ٍـ ٣رڀکھٳ کڀ ثـػاىت کـٷے کی ٍالس ػی رب مکتی ہے۔

ٵیں فیبػہ

ہیں ،تڀ

ثٺتب ہے تڀ
ثڀدھ کب مجت
ٵبٱی
ٿاٜ٩ہ
ػٿمـی ٕـ ،٣اگـ کنی ہٹگبٵی
ٿاؿ
کـٹب
ثیٴہ
عال٣
کے
ہٷگبٵی
کـتب ہے۔ اگـ کنی مغت
ثیٴہ کی ّـٿؿت ہے یب ٷہیں ،یہ صبالت پـ ٵٺضَـ
کے مجت احبثہ کڀ ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٷ ٷہ ہٿٷے ٫ے ثـاثـ ہے تڀ ٥ـػ امکب
کـٷے کی جببئے اكے ثٺبئے ؿکھٷے کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ مکتب ہے۔ امی ٕـس
کنی آئٹٳ کی ٩یٶت ٵٞٶڀٱی ہے تڀ اك کب ثیٴہ ٷہیں ٭ـاٹب چبہئے۔

اینی
ہے۔
عٖـہ
ثیٴہ
اگـ

ِخبي
ایک میالة ٭ب ىٮبؿ ٝال٧ہ ٵیں ؿہٷے ٿاٯے گھؿٿں ٫ے ٵبٱٮبٷ کے ٱئے میالة کے
عال ٣کڀؿ عـیؼٹب ٵؼػگبؿ حبثت ہٿگب۔
پـ گھؿ ہے دہاں
ػٿمـی ٕـ ،٣اگـ گھؿٿں ٫ے ٵبٱٮبٷ کے پبك ایک اینی رگہ
میالة کب عٖـہ ٷہ ٫ے ثـاثـ ہے تڀ امکے ٱئے کڀؿ صبٍٰ کـٹب ّـٿؿی ٷہیں ہٿ
مکتب ہے۔
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ہے۔ اك
ِوٹس ثیُہ لبٔوْ کے حتت الصِی
کے خالف
ةھاست ِیں تیغشی پبسٹی
ٍڀؿحتبٯ ٵیں ٥ـػ کڀ ثیٴہ کی ّـٿؿت ہے یب ٷہیں ،اك ثبت پـ حبج ١یـ ٵتٞٲ٨ہ
ہے۔
اگـ کڀئی ٥ـػ ایک گبڑی کب ٵبٱک ہے تڀ اك كے ایک تینـی پبؿٹی کب ثیٴہ
عـیؼٹب چبہئیے کیڀٹکہ یہ الفٵی ہے ،اگـ ٿہ ٝڀاٵی كڑک پـ گبڑی چالٹب چبہتب
ہے۔ مبتھ ہی ،کبؿ کڀ اپٺی ّـؿ کے ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٷ کڀ کڀؿ کـٹب حمتبٓ ہٿگب
رڀ الفٵی ٷہیں ہے۔
اگـ دمٮٸہ ٹَ٪بٷ کے ایک صٌے کڀ اپٸے آپ ثـػاىت کیب رب مکتب ہے تڀ ایک
کے ٱئے ک٦بیتی ہٿگب۔ ایک
ثیٴہ ػاؿ
ٵٺتغت ٭ـٹب
چھٿٹ (کٹٿتی) کب آپيٸ
کے
رڀکھٵڀں ٿ١ريہ
کبؿپڀؿیٹ گبہک کے کبؿعبٷے ،ٱڀگڀں ،کبؿٿں ،ؽٳہ ػاؿی
کڀؿیذ كے خمتٲ٩ ٤نٴ کی ّـٿؿیبت ہٿ مکتی ہیں۔ اكے کڀؿیذ اٿؿ ٱی ربٷے ٿاٱی
پبٱینیڀں کے ٱئے ٍضیش ٍالس کی ّـٿؿت ہٿگی۔
فیبػہ تـ

١یـ فٹؼگی

ثیٴہ پبٱینیبں ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ػٿ ا٩نبٳ

ٵیں آتے ہیں:

رڀکھٳ پبٱینیبں



ٹبٵی



دتبٳ رڀکھٳ پبٱینیبں

دتبٳ رڀکھٳ پبٱینیبں فیبػہ ٳہٹگی ہٿتی ہیں کیڀٹکہ ٿہ اٷ متھی ٹَ٪بٹڀں کڀ
كے ثبہؿ ٷہیں ؿکھا گیب ہے۔
ٕڀؿ
کڀؿ کـتی ہیں رٸ کڀ پبٱنی کے حتت عبً
امٲئے "ٹبٵی رڀکھٳ" پبٱینیڀں کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـٹب فیبػہ ٥بئؼہ ٵٺؼ ہٿ
مغت
پبٱینی ٵیں ٹبٵی
مجت
دمٮٸہ
مکتب ہے دہاں ٹَ٪بٷ کے مت كے فیبػہ
عٖـات ٫ے ؽؿیٜے کڀؿ کئے ربتے ہیں ،اك ٕـس ایک ٩ؼٳ پـیٶیٴ ٵیں ثچت کـ
مکتب ہے اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ ّـٿؿت ثٺیبػ کڀؿ ٥ـاہٳ کـ مکتب ہے۔
ایزٸٹ ٿاٞ٩ی ٵیں تتھی اپٺب کٶیيٸ صبٍٰ کـٹب ىـٿ ٛکـتب ہے رت ٿہ ٵٞبٵٰے
پـ ةہتـیٸ مـٿك ٥ـاہٳ کـتب ہے۔ ایزٸٹ کے ٱئے یہ یبػ ؿکھٹب ٵ٦یؼ ہٿگب کہ
دہاں ایک ٥ـػ ثیٴہ کڀ رڀکھٳ كے ٹپٹٷے کے ٱئے ٵٞیبؿی ٹٔ٪ہ ٹٚـ کے ٕڀؿ
پـ ػیکھ مکتب ہے ،رڀکھٳ ثـ٩ـاؿ ؿ٫ھٷے یب ٹَ٪بٷ کی ؿٿک تھاٳ رینی ػیگـ
تکٺیکیں ةھی ہیں رڀ ثیٴہ کی الگت کڀ کٴ کـٷے کے آپيٺل کے ٕڀؿ پـ ػمتیبة
ہیں۔
ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ  ،ایک ثیٴہ ػاؿ
مکتے ہیں:
 چھٿٹ (کٹٿتیڀں) پـ ١ڀؿ



کے ٹٔ٪ہ ٹٚـ

كے ٵتٞٲ٨ہ مڀاٯ اك ٕـس

ہٿ

کـکے کتٺب پـیٶیٴ ثچبیب ربئیگب؟

ایک ٹَ٪بٷ ؿٿک تھاٳ کی ٭بؿ٭ـػگی
کٶی آئیگی؟

کے ٹتیذے

ٵیں

پـیٶیٴ ٵیں کتٺی

کے ٕڀؿ پـ گبہک كے ؿاثٔہ کـتے ٿ٩ت
ایک ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کے ٥ـٿعت ىغٌ
ایک ایزٸٹ کڀ اپٸے آپ كے یہ مڀاٯ کـٹب ّـٿؿی ہے کہ گبہک کے تٞٲ ٨ٵیں اك
٭ب ٭ـػاؿ کیب ہے؟کیب ٿہ ٍـ ٣ایک ٥ـٿعت صبٍٰ کـٷے کے ٱئے ٿہاں رب ؿہا
ثٺبٷے کے ٱئے ،رڀ
پـ گبہک كے تٞٲ٨
ہے یب ایک کڀچ اٿؿ مبتھی کے ٕڀؿ
امکے رڀکھٵڀں کڀ فیبػہ ٵڀحـ ڈھٹگ كے اٹتٚبٳ کـٷے ٵیں امکی ٵؼػ کـیگب؟
گبہک کی مڀچ اٱگ
ٱئے اتٺب عڀاہه
کڀ کٴ کـٷے ٵیں
رلے گبہک ثٺبئے

ہے۔ ٿہ ٥ی ؿٿپے کے عـچ پـ فیبػہ كے فیبػہ ثیٴہ ٱیٸے کے
ٵٺؼ ٷہیں ہے ثٲکہ امکے جببئے اكے رڀکھٳ كے ٹپٹٷے کی الگت
ی٪یٸ ہے۔ اك ٕـس تيڀیو اٷ رڀکھٵڀں کی پہچبٷ کـٷے کی ہٿگی
ٷہیں ؿکھ مکتب اٿؿ امٲئے اٹکب ثیٴہ کیب ربٹب چبہئیے۔
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کے
ٍـ ٣ایک ٥ـٿعت ىغٌ
ٵیں ،ایک ثیٴہ ایزٸٹ کب ٭ـػاؿ
ػٿمـے اٱ٦بٗ
َْڈس سائٹس  ،روکھَ
ٵ٪بثٰے ٵیں کہیں فیبػہ ہے۔ اطے روکھَ تؾخیـ وبس  ،ا
ِیٕزّٓٹ فالس کبس ،صغت مشوست صً نے ڈیضائٕش اوس ایک تٍْك ثٕبْے واال رو
ىویً ِذتی تٍْمبت اوس اّتّبد ثٕبْے ِیں یمیٓ سکھتب ہے۔
 .2جتویض

الذاِبت

ایزٸٹ کڀ ثیٴہ کی جتڀیق ةھؿٷے ٵیں گبہک کی مـپـمتی کـٹب چبہئیے۔ ثیٴہ ػاؿ
کڀ اك ٵیں ػیئے گئے ثیبٹڀں کی ؽٳہ ػاؿی ٱیٺب ّـٿؿی ہے۔ ایک جتڀیق ٥بؿٳ
کے اہٳ پہٱڀٿٔں کی حبج ثبة  5ٵیں کی گئی ہے۔
یہ ةہت اہٳ ہے کہ ایزٸٹ کڀ جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ہؿ ای ٬مڀاٯ کے رڀاة کے
ٕڀؿ پـ ةھؿے ربٷے ٿاٱی تَ٦یالت کے ثبؿے ٵیں جتڀیق ٭ٺٺؼہ کڀ مسذھاٹب اٿؿ
اٿؿ پڀؿی ٵٞٲڀٵبت
ٵیں ٵٺبمت
ٿّبصت کـٹب چبہئیے۔ ایک ػٝڀے کی ٍڀؿحتبٯ
ػیٸے ٵیں ٹب٭بٵی گبہک کے ػٝڀے کڀ عٖـے ٵیں ڈاٯ مکتی ہے۔
کتھی کتھی پبٱنی کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے کچھ اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت ہٿ
مکتی ہے۔ ایلے ٵٞبٵٲڀں ٵیں کٶپٺی ثـائے ؿامت ٕڀؿ پـ یب ایزیٸٹٍ/الس کبؿ کے
کـ مکتی ہے۔ ػٿٹڀں ہی ٵٞبٵٲڀں ٵیں ،گبہک کڀ
كے گبہکڀں کڀ ٵٖٲٜ
ؽؿیٜے
متھی ٵٖٲڀةہ ٭بؿٿائی پڀؿی کـٷے ٵیں ٳػػ کـٹب اٿؿ یہاں تک کہ اكے یہ ثتبٹب
ّـٿؿی ہٿ ربتب ہے کہ اٷ کی ّـٿؿت کیڀں ہے۔
 .3لجوٌیت

الذاِبت

 )aکوس ٔوٹ
کڀؿ ٹڀٹ کی حبج 'ثبة ' 5ٵیں کی گئی ہے۔ یہ ی٪یٸ کـٹب ایزٸٹ کی ؽٳہ
ػاؿی ہے کہ دہاں الگڀ ہٿ ،کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ثیٴہ ػاؿ کڀ کڀؿ ٹڀٹ ربؿی
ٵیں ٵنتٞؼی گبہک کڀ یہ پی٢بٳ ػیتی ہے کہ امکے
کیب ربتب ہے۔ اك تٞٲ٨
ٵ٦بػات ایزیٸٹ اٿؿ کٶپٺی کے ہاتھٿں ٵیں حم٦ڀٗ ہیں۔
ُپشدگی
 )bپبٌیغی دعتبویض ع
پبٱینی کی مپـػگی ایک اٿؿ ةڑا ٵڀ ٜ٩ہے رت ایزٸٹ کڀ گبہک كے ؿاثٔہ کـٷے
پبٱینی
پـ
اٹ٦ـاػی ٕڀؿ
کب ایک ٵڀ ٜ٩ٵٲتب ہے۔ اگـ کٶپٺی کے ٩ڀاٹیٸ
کـٹب اٿؿ اكے
ػیتے ہیں تڀ ػمتبٿیق صبٍٰ
ػمتبٿیق مڀٹپٸے کی اربفت
گبہک کڀ مڀٹپٺب ایک اچھا عیبٯ ہٿ مکتب ہے۔
اگـ پبٱینی ثـائے ؿامت ٕڀؿ پـ ڈاک ٫ے ؽؿیٜے ةھیزی رب ؿہی ہے تڀ اكے
یہ پتہ چٲتے ہی کہ پبٱینی ػمتبٿیق ةھیذ ػیب گیب ہے ،گبہک كے ؿاثٔہ کـٹب
کـٷے اٿؿ اینی کنی ةھی چیق کے ثبؿے ٵیں
چبہئیے۔ یہ گاہک كے ؿاثٔہ
مسذھاٷے کب ایک ٵڀ ٜ٩ہے رڀ صبٍٰ ػمتبٿیق ٵیں ٿاّش ٷہیں ہے۔ یہ پبٱینی
کے خمتٲ٩ ٤نٴ کے ىـائٔ اٿؿ پبٱینی ػاؿ کے ص٪ڀ ٧اٿؿ امتض٪ب ٧کے
ثبؿے ٵیں ٿاّش کـٷے کب ةھی ایک ٵڀ ٜ٩ہے رل کب ٥بئؼہ گبہک اٹھا مکتب ہے۔
اگے مـٿك کب ایک ٵـصٰہ ٥ـاہٳ کـٷے کی عڀاہه
یہ کبٳ ٥ـٿعت كے کہیں ٓ
کی سمبئٺؼگی ٭ـتب ہے۔
یہ ٵیٹٹگ گبہک کڀ ایزٸٹ کی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کی ؽٳہ ػاؿی اٿؿ ٵٮٶٰ
محبیت ٫ے ٝقٳ ٭ب ٛہػ ٭ـٷے کے ثبؿے ٵیں ثتبٷے کب ةھی ایک ٵڀ ٜ٩ہے۔
اگال ٵٺٖ٪ی ٩ؼٳ امکے ربٹٸے ٿاٯے ػیگؿ ا٥ـاػ کے ٹبٵڀں اٿؿ تَ٦یالت کے
ثبؿے ٵیں پڀچھٹب ہٿگب رٸ کڀ ایزٸٹ کی عؼٵبت كے دمٮٸہ ٥بئؼہ ٵٰ مکتب ہے۔
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کـیں اٿؿ اٷ كے ایزٸٹ کب تٞبؿ٣
اگـ گبہک عڀػ اٷ ٱڀگڀں كے ؿاثٔہ
کـائیں تڀ امکب ٵٖٲت ٭بؿٿثبؿ ٵیں ایک ةڑی ٭بٵیبثی ہٿگی۔
 )cپبٌیغی

جتذیذ

کیب ربٹب چبہئیے اٿؿ ہؿ
جتؼیؼ
کڀ ہؿ مبٯ
ثیٴہ پبٯینیڀں
١یـ فٹؼگی
اگے ثٸے ؿہٷے یب ػٿمـی
جتؼیؼ کے ٿ٩ت گبہک کے پبك امی کٶپٺی کے مبتھ ٓ
ہے دہاں
پڀائٸٹ
ہٿتب ہے۔ یہ ایک اہٳ
کٶپٺی ٵیں ربٷے کب ایک آپيٸ
کب
اٿؿ اٝتٶبػ
ثٺبئی گئی عیـ مگبٱی
ایزٸٹ اٿؿ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے
ربئقہ ہٿتب ہے۔
کڀ یہ ٍالس ػیٸے کی کڀئی
صبالٹکہ ثیٴہ کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ثیٴہ ػاؿ
٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ٷہیں ہے کہ امکی پبٱینی ایک عبً تبؿیظ کڀ عتٴ ہٿٷے
رب ؿہی ہے ،پھؿ ةھی ایک عڀه اعال٩ی کے ٹبٓے اٿؿ صتٶب ایک ٍضت ٵٺؼ
٭بؿٿثبؿی ٝٶٰ کے ٕڀؿ پـ ثیٴہ کٶپٺیبں پبٱینی کڀ جتؼیؼ کـٷے ٭ی ػٝڀت
ٹڀٹك" ربؿی
كے ایک ٳہیٸے پہٯے ایک "جتؼیؼ
ػیتے ہٿئے عتٴ کی تبؿیظ
کـتی ہیں۔ ایزٸٹ کڀ جتؼیؼ کے ثبؿے ٵیں گبہک کڀ یبػ ػالٷے کے ٱئے جتؼیؼ
کی عتٴ ہٿٷے ٭ی تبؿیظ كے کب٥ی پہٯے گبہک کے مبتھ ؿاثٔہ ٵیں ہٿٷے کی
ّـٿؿت ہے تبکہ ٿہ امکے ٱئے ٥ـاہٵی کـ مکے۔
ٿ٩ت ٿ٩ت پـ گبہک کے مبتھ ؿاثٔہ ٵیں ثٸے ؿہٷے ،کنی تہٿاؿ یب عبٹؼاٷ
ٵیں
٭ی ت٪ـیت ریلے کچھ ٵڀٞ٩ڀں پـ اكے ٵجبؿ ٫ثبػ ػیٸے كے تٞٲ٪بت
ٵْجڀٕی آتی ہے۔ امی ٕـس رت ٵيٮالت یب ػکھ کے حملڀں ٵیں ٵؼػ کی پیيکو کـٹب
ٵ٦یؼ حبثت ہٿتب ہے۔
ٰ الذاِبت
 .4دّوی
ٰ تَ٦یہ کے ٿ٩ت ایزٸٹ کڀ ایک اہٳ ٭ـػاؿ اػا ٭ـٹب ہٿتب ہے۔ یہ ی٪یٸ
ػٝڀی
ٰ کڀ رٺٴ ػیٸے ٿاٯے ٿاٜ٩ہ کے ثبؿے ٵیں ٥ڀؿا ثیٴہ
کـٹب امکب کبٳ ہے کہ ػٝڀی
کٶپٺی کڀ ٵٖٲ ٜکیب ربتب ہے اٿؿ یہ کہ گبہک متھی ٭بؿٿائیڀں پـ اصتیبٓ كے
ٝٶٰ کـتے ہے اٿؿ متھی ٩نٴ کی ربٹچ ٵیں مـپـمتی کـتے ہے رڀ ٹَ٪بٷ کے
تٞیٸ کے ٱئے کیب ربٹب ّـٿؿی ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیظٹ
اك ٵٺٚـ ٹبٳے
 .Iٵٲٮیت

2

کڀ پہچبٹیں دہاں ثیٴہ کی ّـٿؿت پـ ایک حبج کی ّـٿؿت

ٷہیں ہے۔

ثیٴہ
ؽٳہ ػاؿی

.II

٭بؿٿثبؿ

.III

تینـی پبؿٹی

.IV

آگ ثیٴہ

ثیٴہ

کی ؽٳہ ػاؿی

کے ٱئے ٵڀٹؿ ثیٴہ

 .Cؽکبیت اصايہ
َٔ .1ش حبٔی
ٰ تـریش کی کبؿؿٿائی کـٷے کب ٿ٩ت ٿہ ہے رت گبہک کڀ کڀئی ىکبیت ہٿتی
اٝٲی
ہے۔ یبػ ؿکھیں کہ ایک ىکبیت کے ٵٞبٵٰے ٵیں مـٿك کی ٹب٭بٵی کب ٵؼٝب [یہ
كے ٯےکـ ػٝڀے کے تَ٦یہ
ثیٴہ کٶپٺی کے ؿیکبؿڈفکڀ ػؿمت کـٷے ٵیں تبعیـ
ٵیں ٝزٲت کی کٶی تک ہٿ مکتب ہے] رل ٷے گبہک کڀ ٵتبحـہ کـ ػیب ہے ،یہ ٍـ٣
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ہے۔
صٌہ
ایک
کب
کہاٹی
گبہک اك ٕـس کی ٹب٭بٵی کے ثبؿے ٵیں اپٺی تـمجبٹی كے ةہت فیبػہ پـیيبٷ اٿؿ
ٵتبحـہ ہٿتے ہیں۔ ہؿ ای ٬مـٿك کی ٹب٭بٵی کے مبتھ ػٿ ٩نٴ کے اصنبمبت
اٿؿ رؾثبت رٺٴ ٱیتے ہیں:
ٙٲٴ ٭ب اصنبك ،ػھٿکہ ػیئے ربٷے کب اصنبك



مت كے پہٯے ،اك ٵیں ایک
پیؼا ہٿتب ہے



ػٿمـا اصنبك چھٿٹا ػکھاٷے اٿؿ جتـةہ
پہٹچٸے کب ہے

کـاٷے کے مجت

اٹب کڀ چڀٹ

ایک ىکبیت گبہک تٞٲ٪بت ٵیں ایک اہٳ "مچبئی کب پٰ" ہے؛ اگـ کٶپٺی اكے ٹھیک
کـ ٱیتی ہے تڀ ٿاٞ٩ی ٵیں گبہک کی ٿ٥بػاؿی ٭ڀ ةہتـ ثٺبٷے ٫ے اٵٮبٷ ؿہتے
ِ ٩ؼؿ حمنڀك
ہے۔ اك ٵٞبٵٰے ٵیں اٹنبٹی اصنبك اہٳ ہے؛ گبہک اپٸے آپ کڀ ٩بثٰ
کـٹب چبہتب ہے۔
اگـ آپ ایک پیوہ ٿؿ ثیٴہ ٍالس کبؿ ہیں تڀ پہٯے آپ اینی ٍڀؿحتبٯ پیؼا ہٿٷے
ٷہیں ػیٺگے۔ آپ اك ٵٞبٵٰے کڀ کٶپٺی کے ٵٺبمت ا٥نـ کے پبك ٯے رب ئیٺگے۔
یبػ ؿکھیں ،کٶپٺی ٵیں کنی ةھی ػیگـ ٥ـػ کب گبہک کے ٵنبئٰ پـ ٿہ ص ٨ٷہیں
ہے رڀ آپ کب ہٿتب ہے۔
کـتے ہیں کہ ہٳ گبہک کے
ىکبیبت/ٵنبئٰ ہٵیں یہ ػکھاٷے کب ٵڀ٥ ٜ٩ـاہٳ
ٵ٦بػات کب کتٺب عیبٯ ؿکھتے ہیں۔ یہ ص٪ی٪ت ٵیں ٹھٿك متڀٷ ہیں رٸ پـ ایک
ثیٴہ ایزیٸٹ کی مبکھ ثٺتی ہے اٿؿ کبؿٿثبؿ ةڑھتب ہے۔ ہؿ پبٱینی ػمتبٿیق کے
آعـ ٵیں ثیٴہ کٶپٺیبں ىٮبیت افاٯہ کے ٝٶٰ کی تَ٦یٰ ػمتیبة کـاتی ہیں
رلے ػمتبٿیق ىـائٔ کڀ ٿاّش کـتے ٿ٩ت گبہکڀں کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں الیب ربٹب
چبہئیے۔
٥ـٿعت اٿؿ مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٵیں فثبٹی توہیـ(اچھا/ثـا) کب اہٳ ٭ـػاؿ
ہے۔ یبػ ؿکھیں کہ اچھی مـٿك کب ارـ  5ٱڀگڀں کڀ ٵٞٲڀٵبت ػےکـ ٵٲتب ہے رجکہ
ثـی مـٿك کب احـ  20ٱڀگڀں تک ربتب ہے۔
ِ .2شثوه

ؽکبیت ِیٕزّٓٹ

ىشیكہ وبس

(آئی ری ایُ ایظ )

آئی آؿ ڈی اے ٷے ایک ٵـثڀٓ ىکبیت ٵیٺزٶٸٹ ٕـی٨ہ ٭بؿ (آئی ری ایٴ ایل )
کی ىـٿٝبت کی ہے رڀ ثیٴہ ىکبیت ڈاٹا کے ایک ٵـ٭قی خمقٷ کے ٕڀؿ پـ اٿؿ
ٍٺٞت ٵیں ىکبیت افاٯہ کی ٹگـاٹی کے ٱئے ایک آٯہ کے ٕڀؿ پـ ٭بٳ کـتب
ہے۔
پبٱینی ػاؿ اك ٕـی٨ہ ٭بؿ پـ اپٺی پبٱینی کی تَ٦یالت
اٿؿ اپٺی ىکبیت ػؿد کـ مکتے ہیں۔ پھؿ ىکبئتیں ٵتٞٲ٨ہ
ربتی ہیں۔ آئی ری ایٴ ایل ىکبیتڀں اٿؿ اٹکے افاٯہ
پـ ٹٚـ ؿکھتی ہے۔ ىکبیتڀں کڀ یہاں ؿرلٹؿ کیب رب مکتب

ؿرلٹؿ کـ مکتے ہیں
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ةھیزی
ٵیں ٱگٸے ٿاٯے ٿ٩ت
ہے:

http://www۔policyholder۔gov۔
in/Integrated_Grievance_Management۔aspx
 .3فبسفیٓ حتفٌ (وٕضیوِش پشوٹیىؾٓ) ایهٹ 1986 ،
کڀ ٥ـاہٳ کـٷے اٿؿ ٍبؿ٥یٸ کے
کے ٵ٦بػ کی ةہتـ حت٘٦
"ٍبؿ٥یٸ
یہ ای٬ٹ
تٺبفٝبت کے صٰ کے ٱئے ٍبؿ٥یٸ ٭ڀٹنٲڀں اٿؿ ػیگـ صٮبٳ کے ٩یبٳ ٫ے ىـائٔ
ثٺبٷے کے ٱئے ٵٺٚڀؿ کیب گیب تھا۔ "اك ای٬ٹ کڀ ٍبؿ٥یٸ حت( ٘٦تـٵیٶی ) ای٬ٹ
 2002 ،کے ٫ے ؽؿیٜے تـٵیٴ کیب گیب ہے۔
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 )aایهٹ
ای٬ٹ

کے حتت تْشیف

ٵیں ػی گئی کچھ تٞـی٦یں اك ٕـس

ہ یں :

تْشیف
"مـٿك " کب ٵٖٲت ہے کنی ةھی تَ٦یالت کی مـٿك رڀ دمٮٸہ ٍبؿ٥یٸ کڀ ػمتیبة
کـائی گئی ہے اٿؿ رنٶیں ثیٺکٺگ٥ ،بئٺٺنٺگ ،ثیٴہ ،ٹ ٰ٪ٿمحٰ ،پـٿمینٺگ ،جبٲی یب
اٿؿ تڀاٹبئی ،ثڀؿڈ یب ٩یبٳ یب ػٿٹڀں ،ہاؤمٺگ ٭ی تٞٶیـ ،ت٦ـیش ،ٵڀد
ػیگـ
کـٷے کے مٲنٰے ٵیں كہٿٱیبت ٭ی
٥ـاہٳ
ٵٞٲڀٵبت
ٵنتی یب عربیں یب ػیگـ
٥ـاہٵی ىبٵٰ ہے۔ ٱیکٸ اك ٵیں ٵ٦ت یب ؽاتی مـٿك کے ایک ٵٞبہػہ کے حتت کڀئی
ةھی مـٿك ٥ـاہٳ کـٹب ىبٵٰ ٷہیں ہے۔
ثیُہ کو ایک عشوط

کے ىوس پش ؽبًِ کیب گیب ہے۔

"فبسفیٓ" کب ٵٖٲت ہے اینب کڀئی ةھی ٥ـػ

رڀ:

.i

ایک تال٥ی ثؼٯ کے ٱئے کڀئی مبٵبٷ عـیؼتب ہے اٿؿ اك ٕـس کے مبٵبٷ کے
کڀ ىبٵٰ ٷہیں
کڀ ىبٵٰ کـتب ہے۔ ٱیکٸ ایلے کنی ٥ـػ
کنی ةھی ٍبؿ٣
کـتب ہے رڀ اك ٕـس کے مبٵبٷ کڀ ػٿثبؿہ ٥ـٿعت کے ٱئے یب کنی ةھی
جتبؿتی ٵَ٪ؼ کے ٱئے صبٍٰ کـتب ہے یب

.ii

کـتب ہے یب کـایہ پـ
کے ٱئے کڀئی ةھی مـٿمل صبٍٰ
ایک تال٥ی ثؼٯ
ٱیتب ہے اٿؿ اینی مـٿمل کے ٵت٦یؼ کڀ ىبٵٰ کـتب ہے۔

کب ٵٖٲت پـ٥بؿٵٺل کے ٵٞیبؿ  ،ٹڀٝیت اٿؿ ٕـی٨ے ٵیں کڀئی ةھی ٹ، ٌ٪
'ٔمـ'
ٹب٭ب٥ی ،کٶی ،ٹبٵٮٶٰ صبٱت ہے رڀ کنی ةھی ٩بٹڀٷ کے حتت یب امکے ٫ے ؽؿیٜے
ثٺبئے ؿکھا ربٹب ّـٿؿی ہے یب کمی ٵٞبہػہ کے ٝٶٰ ٵیں یب پھؿ کنی ةھی
مـٿك کے تٞٲ ٨ٵیں کنی ٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے پـ٥بؿٵٺل کب ٿٝؼہ ػیب گیب ہے۔
'ؽکبیت'
اٱقاٳ :

کب ٵٖٲت ہے ایک ٵؼٝی ٫ے ؽؿیٜے

حتـیـی ٕڀؿ پـ ٱگبیب گیب کڀئی ةھی

 .iایک ١یـ ٵٺَ٦بٷہ جتبؿت ٭ی پـی٬ٹك یب
گیب ہے

.ii
ٹٌ٪

امکے ٫ے ؽؿیٜے
ہے

امکے ٫ے ؽؿیٜے
.iii
کنی ٕـس کی کٶی ہے

.iv
٩یٶت

ٱگبئی گئی ٩یٶت
كے فیبػہ ہے

حمؼٿػ ٭بؿٿثبؿ پـی٬ٹك

اپٺبیب

عـیؼے گئے مبٵبٹڀں ٵیں ایک یب ایک كے فیبػہ
صبٍٰ

کی گئی یب کـائے پـ ٱی گئی عؼٵبت ٵیں

٩بٹڀٷ ٫ے ؽؿیٜے

ٵ٪ـؿ یب پیکیذ پـ ٿاّش

ایلے مبٵبٷ رڀ امتٞٶبٯ کئے ربٷے پـ فٹؼگی اٿؿ حت ٘٦کے ٱئے عٖـٹبک ہٿ
ٹگے ،رت اك ٕـس کے مبٵبٹڀں کے امتٞٶبٯ ٭ی تَ٦یالت ٕ ،ـی٨ے اٿؿ تبحـ
کے تٞٲ ٨ٵیں ٵٞٲڀٵبت ٿاّش کـٷے تبرـ کی ّـٿؿت ثتبٷے ٿاٯے کنی ةھی
٩بٹڀٷ کے ىـائٔ کی عال ٣ٿؿفی ٵیں ٝڀاٳ ٭ڀ اٷ کی ٥ـٿعت کی پیيکو کی
ربتی ہے۔
رنکے عٰا٣
دہاں ٿہ ٥ـػ
'فبسفیٓ تٕبصُہ ' کب ٵٖٲت ہے ایک اینب تٺبفٛہ
ىکبیت کی گئی ہے ،ىکبیت ٵیں ػؿد اٱقاٵبت كے اٹکبؿ کـتب ہے اٿؿ اٹکب اعتال٣
کـتب ہے۔
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 )bفبسفیٓ تٕبصُہ

اصايہ

افاٯہ
ٍبؿ٥یٸ تٺبفٛہ
پـ ٩بئٴ کی گئی ہیں۔

ایزٕغیبں

ایزٺنیبں ہؿ ای٬

ّٲ ٜاٿؿ ؿیبمتی اٿؿ ٩ڀٵی مٖش

اعتیبؿ ىکبیتڀں پـ ػھیبٷ ػیٸے کب ہے
 .iمٍِ فوسَ :اك ٥ڀؿٳ کب ػائـہ
ٰ کی گئی تال٥ی  20الکھ ؿٿپے
دہاں مبٵبٷ یب عؼٵبت کی ٩یٶت اٿؿ ػٝڀی
تک ہے۔ ّٲ٥ ٜڀؿٳ کے پبك اپٸے صٮٴ٥/یَٰہ کڀ ٵٺبمت مڀٯ کڀؿٹ ٵیں ٝٶٰ
ػؿآٵؼ کے ٱئے ةھیزٸے کب اعتیبؿ ہے۔
سیبعتی وّیؾٓ  :اك ىکبیت
.ii
ہے۔
اٿؿمپـٿائقؿی ػائـہ اعتیبؿ
ػیتب ہے۔ امکب اٍٰ ػائـہ اعتیبؿ
ٰ کئے گئے مبٵبٷ/مـٿك
دہاں ػٝڀی
الکھ ؿٿپے كے فیبػہ ٱیکٸ 100
اعتیبؿات اٿؿ اتھاؿٹی ّٲ٥ ٜڀؿٳ

افاٯہ اتھاؿٹی کے پبك اٍٰ ،اپیٰ
اپیٰ ت٦ـیش پـ ػھیبٷ
یہ ّٲ٥ ٜڀؿٳ
اٷ ىکبیتڀں پـ ةھی ػھیبٷ ػیٸے کب ہے
کی ٩یٶت اٿؿ تال٥ی  ،اگـ کڀئی ہٿ20 ،
الکھ ؿٿپے كے فیبػہ ٷہیں ہے۔ ػیگـ
کے ٵتڀافی ہی ہیں۔

اتھاؿٹی ٩ڀٵی ٭ٶیيٸ
صتٶی
کے حتت ٩بئٴ
لوِی وّیؾٓ  :ای٬ٹ
.iii
ہے۔ امکے پبك اٍٰ٫ ،ے مبتھ مبتھ مپـٿائقؿی اپیٰ ػائـہ اعتیبؿ ہے ۔
یہ ؿیبمتی ٭ٶیيٸ ٫ے ؽؿیٜے ٵٺٚڀؿ آؿڈؿکی اپیٲڀں کی مٺڀائی کـ مکتب
اٷ تٺبفٝبت پـ ػھیبٷ ػیگب دہاں
ہے اٿؿ اپٸے اٍٰ ػائـہ اعتیبؿ ٵیں
ٰ کی گئی تال٥ی  100الکھ ؿٿپے كے فیبػہ کی ہیں۔
مبٵبٷ/عؼٵت اٿؿ ػٝڀی
ؿیبمتی ٭ٶیيٸ پـ امکب مپـٿائقؿی ػائـہ اعتیبؿ ہے۔
تیٺڀں ایزیٺنیڀں کے پبك ایک مڀٯ کڀؿٹ کب پبؤؿ ہیں۔
 )cؽکبیت دسد کشاْے کب ًّّ
ایزیٕغیوں کے ٌئے ؽکبیت ػؿد کـٷے کب ٝٶٰ
اصايہ
ِزووسہ تیٓ ؽکبیت
ةہت ہی آمبٷ ہے۔ چبہے ؿیبمتی ٭ٶیيٸ کے مبٵٸے یب ٩ڀٵی ٭ٶیيٸ کے مبٵٸے
ىکبیت ػؿد کـاٷے یب اپیٰ ػائـ کـٷے کے ٱئے کڀئی ٥یل ٷہیں ہے۔
ىکبیت عڀػ ىکبیت ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے یب امکے اعتیبؿ ٫ے ایزٸٹ ٫ے ؽؿیٜے
ػائـ کی رب مکتی ہے۔ اكے اٹ٦ـاػی ٕڀؿ پـ ػائـ کیب رب مکتب ہے یب ڈاک
كے ةھی ةھیزب رب مکتب ہے۔ یہ ػھیبٷ ػیب ربٹب چبہئیے کہ ایک ىکبیت ػائـ
کـٷے کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے کنی ٿکیٰ کی ّـٿؿت ٷہیں ہے۔
 )dفبسفیٓ فوسَ کے اصىبِبت
اگـ ٥ڀؿٳ اك ثبت كے ٵٖٶئٸ ہٿ ربتب ہے کہ رٸ مبٵبٹڀں کے عال ٣ىکبیت ػؿد
کی گئی ہے اٷ ٵیں ىکبیت ٵیں ٵتٞیٸ کڀئی ةھی ٹ ٌ٪ٵڀرڀػ ہے یب کہ عؼٵبت
کے ثبؿے ٵیں ىکبیت ٵیں ىبٵٰ ٭ڀئی ةھی اٱقاٳ حبثت ہٿ ربتب ہے تڀ ٥ڀؿٳ
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے ایک یب فیبػہ ٭بٳ کـٷے کے ٱئے خمبٱ ٤پبؿٹی کڀ
ایک صٮٴ ربؿی کـ مکتب ہے یٞٺی،
ُؼٝی
ُؼٝی کڀ ٿہ ٩یٶت [یب ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں پـیٶیٴ] ،ٵ
 .iٵ
اػا ٭ی گئی ٥یل ٿاپل ٱڀٹاٹب

٫ے ؽؿیٜے

ٍبؿ٥یٸ کڀ ہٿئے کنی ةھی
پبؿٹی کی الپـٿاہی کے مجت
خمبٱ٤
.ii
ٹَ٪بٷ یب چڀٹ کے ٱئے تال٥ی کے ٕڀؿ پـ ٍبؿ٥یٸ کڀ اك ٕـس کی ؿ٩ٴ
٥ـاہٳ کـٹب

.iii

مڀاٯ ٵیں

عؼٵبت

ٹ٪بئٌ یب کٶیڀں کڀ ػٿؿ کـٹب
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١یـ ٵٺَ٦بٷہ جتبؿت ٭ی پـی٬ٹك
.iv
کـٹب یب اٷ کڀ ٷہیں ػٿہؿاٹب

یب پبثٺؼ جتبؿت ٭ی پـی٬ٹك کڀ ثٺؼ

 .vپبؿٹیڀں کڀ ٭ب٥ی اعـاربت کے ٱئے ٥ـاہٳ کـٹب
 )eفبسفیٓ تٕبصّبت

کے الغبَ

کب تٞٲ ٨ہے ،تیٺڀں ٥ڀؿٵل کے فیبػہ تـ
دہاں تک ثیٴہ ٭بؿٿثبؿ
تٺبفٛہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ اہٳ ا٩نبٳ ٵیں آتے ہیں:
 .iػٝڀٿں کے تَ٦یہ

ٵیں تبعیـ

.ii

ػٝڀٿں کب تَ٦یہ ٷہیں کـٹب

.iii

ػٝڀٿں کب تـػیؼ

.iv

ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ

 .vپبٱینی
 .4ثیُہ حمتغت

ٍبؿ٥یٸ

کے ىـائٔ ٿّڀاثٔ ٿ١ريہ

(اوِتڈمسیٓ)

ثیٴہ ای٬ٹ  1938 ،کے اعتیبؿات کے حتت ٵـ٭قی صٮڀٵت ٷے  11ٹڀٵرب 1998 ،کڀ
افاٯہ
ٝڀاٵی ىکبیت
کے ؽؿیٜے
مـ٭بؿی گقٹ ٵیں ىبئ ٜایک ٹڀٹی٦ٮیيٸ
٩ڀاٹیٸ  1998 ،ثٺبیب ہے۔ یہ ٩ڀاٹیٸ ثیٴہ کے متھی اٹ٦ـاػی الئٺڀں کے ٱئے
یٞٺی ایک اٹ٦ـاػی ٍالصیت ٵیں ٱی گئی ثیٴہ پبٱینیڀں کے ٱئے فٹؼگی اٿؿ ١یـ
فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ الگڀ ہٿتے ہیں۔
اٷ ٩ڀاٹیٸ کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ػٝڀے کے تَ٦یہ كے ٵتٞٲ٨ہ
متھی ىکبیتڀں کڀ ک٦بیتی ،ٵڀحـ اٿؿ ١یـربٹجؼاؿاٷہ ٕـی٨ے كے صٰ کـٹب ہے۔
حمتغت (اوِتڈمسیٓ) ،ثیُہ داس اوس ثیُہ کّپٕی کی ثبہِی ِْبہدے طے صوايہ کے
ؽشائو کے أذس أذس ایک حبٌج اوس ِؾیشکے ىوس پشوبَ کش عکتب ہے۔
ؽکبیت کو لجوي یب سد کشْے کب حمتغت
 )aحمتغت

(اوِتڈمسیٓ) کب فیقًہ آخشی ہوتب ہے۔

کو ؽکبیت

حمتنت کے پبك کی گئی کڀئی ةھی هکبیت حتـیـی ٕڀؿ پـ ،ثیٴہ ػاؿ یب امکے
٩بٹڀٹی ٿؿحبۂ ٫ے ؽؿیٜے ػمتغٔ ىؼہ ،اك حمتنت کڀ عٖبة ٭ی ہٿٹی چبہئیے رل
ُؼٝی کڀ
کے ػائـہ اعتیبؿ ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ایک ىبط/ػ٥رت ٵڀرڀػ ہے ،یہ ٵ
ہٿئے ٹَ٪بٷ کی ٹڀٝیت اٿؿ صؼ کے ایک ختٶیہ اٿؿ ٵبٹگی گئی ؿاصت کے مبتھ
مبتھ ػمتبٿیقٿں ،اگـ کڀئی ہٿ٫ ،ے ؽؿیٜے محبیت ٭ی ہٿٹی چبہئیے۔
حمتنت

کے پبك ىکبیت کی رب مکتی ہے اگـ :

ُؼٝی ٷے ثیٴہ کٶپٺی کڀ پہٯے ایک حتـیـی
 .iٵ
کٶپٺی ٷے:

سمبئٺؼگی کی تھی اٿؿ ثیٴہ

کـ ػیب تھا یب



ىکبیت کڀ ؿػ



ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ىکبیت صبٍٰ کئے ربٷے کے ثٞؼ ایک ٵبہ
ُؼٝی کڀ کڀئی رڀاة ٷہیں ٵال تھا
کے اٹؼؿ ٵ



ٷہ ی ں

ٵؼٝی
ُ
ہے۔

ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے
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ػیئے گئے رڀاة كے ٵٖٶئٸ

ىکبیت ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے
.ii
کے اٹؼؿ کی ربتی ہے۔

ٵنرتػ

ہٿٷے کی تبؿیظ

كے ایک مبٯ

ىکبیت کنی ةھی ٝؼاٱت یب ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب حبٱخی ٵیں فیـ اٱتڀاۂ
.iii
ٷہیں ہے۔
 )bحمتنت

٫ے ؽؿیٜے م٦بؿىبت

کچھ ایلے ٥ـائِ /پـٿٹٿکبٯ ہیں رٸ پـ ٝٶٰ
کی ربتی ہے:
 .iم٦بؿىبت اك ٕـس کی ىکبیت صبٍٰ
ربٹی چبہئیے
ُؼٝی
اك کی ٭بپیبں ٵ
.ii
چبہئیے

حمتنت

كے

کـٷے کی تڀٜ٩

ہٿٷے کے ایک ٵبہ کے اٹؼؿ

کی

اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ػٿٹڀں کڀ ةھیزی ربٹی

 .iiiم٦بؿىبت کڀ اك ٕـس کی م٦بؿه صبٍٰ ہٿٷے کے  15ػٹڀں کے اٹؼؿ
ُؼٝی ٫ے ؽؿیٜے حتـیـی ٕڀؿ پـ ٵٺٚڀؿ کیب ربٹب چبہئیے
ٵ
ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے ٩جڀٱیت عٔ کی ایک ٭بپی ثیٴہ کٶپٺی
.iv
اك ٕـس کے ٩جڀٱیت
کڀ ةھیزی ربٹی چبہئیے اٿؿ اك کے ٫ے ؽؿیٜے
عٔ کی ٿٍڀٱی کے  15ػٹڀں کے اٹؼؿ امکی حتـیـی تَؼی ٨کی ٵبٹگ کی
ربٹی چبہئیے۔
اگـ تٺبفٛہ حبٱخی ٫ے ؽؿیٜے صٰ ٷہیں کیب ربتب ہے تڀ حمتنت ثیٴہ ػاؿ
کڀ ٿہ اٿاؿڈ پبك کـ ػیگب رڀ امکی ٹٚـ ٵیں ٿارجی ہٿگب اٿؿ رڀ ثیٴہ ػاؿ
کے ٹَ٪بٷ کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ّـٿؿت كے فیبػہ ٷہیں ہٿگب۔
 )cحمتغت
حمتنت

کے ایواسڈص
کے ٥یَٰے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

٩ڀاٹیٸ

 .iایڀاؿڈ  20الکھ ؿٿپے كے فیبػہ
اٿؿ ػیگـ اعـاربت ٫ے مسیت)

كے تبث ٜہٿتے ہیں:

کب ٷہیں ہٿٹب چبہئیے (ختگـہ اػائیگی

ایڀاؿڈ اك ٕـس کی ایک ىکبیت صبٍٰ ہٿٷے کی تبؿیظ كے  3ٳہیٸے
.ii
کڀ اك ٕـس کے
ػیب ربٹب چبہئیے ،اٿؿ ثیٴہ ػاؿ
کے اٹؼؿ
کی ٵؼت
کے ٕڀؿ پـ
ایڀاؿڈ ٿٍڀٱی کے ایک ٳہیٸے کے اٹؼؿ ایک آعـی تَ٦یہ
ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ایڀاؿڈ ٭ی ٿٍڀٱی کڀ تنٲیٴ کـٹب چبہئیے۔

.iii
صبٍٰ
گی

عٔ
ثیٴہ کٶپٺی ایڀاؿڈپـ ٝٶٰ ٭ـے گی اٿؿ اك ٕـس کب ٩جڀٱیت
ہٿٷے کے  15ػٹڀں کے اٹؼؿ حمتنت کڀ ایک حتـیـی إال ٛةھیزیں

اگـ ثیٴہ ػاؿ حتـیـی ٕڀؿ پـ اك ٕـس کے ٥یَٰے کی ٩جڀٱیت
.iv
إال ٛٷہیں ػیتب ہے تڀ ثیٴہ کٶپٺی ٥یَٰے کڀ الگڀ ٷہیں کـےگی۔

اپٓے آپ وو ٹیظٹ

3
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کی

ٍبؿ٥یٸ حت ٘٦ای٬ٹ  1986 ،کے ٵٖبث٨
ػؿدہ ثٺؼ ٷہیں کیب رب مکتب ہے؟

کلے ایک ٍبؿ٥یٸ کے ٕڀؿ پـ

 .Iرڀ ؽاتی امتٞٶبٯ کے ٱئے ٵبٯ/عؼٵبت کڀ کـایہ
 .IIٿہ ٥ـػ
عـیؼتب ہے۔

رڀ ػٿثبؿہ ٥ـٿعت کے

پـ ٱیتب ہے

ٵَ٪ؼ کے ٱئے مبٵبٹڀں کڀ

کے ٱئے مبٵبٹڀں اٿؿ عؼٵبت کڀ عـیؼتب
 .IIIرڀ ایک تال٥ی ثؼٯ
ہے اٿؿ اٷ کب امتٞٶبٯ کـتب ہے
 .IVرڀ ایک تال٥ی ثؼٯ
کـتب ہے

.D

ِوافالت

کے ٱئے ػٿمـٿں کی عؼٵبت کب امتٞٶبٯ

وب ًّّ

گبہک عشوط

ِیں ِوافالت

وی َہاست

ٳہاؿت کے مت كے اہٳ میٹٿں ٵیں كے ایک یہ ہے کہ ایک ایزٸٹ یب مـٿك ٵالفٳ
ُغٓ اخالق ہٿٹب
کڀ ٭بٳ رگہ پـ ٵڀحـ ٭بؿ٭ـػگی پـ٥بؿٵٺل کے ٱئے ٳہاؿت ٵیں ص
ّـٿؿی ہے۔
کے ٭بٳ یب ٭بؿ٭ـػگی کڀ
١یـ اعال٩ی ٳہاؿت کے ثـٝٮل  -رڀ ایک عبً ٩نٴ
اذمبٳ ػیٸے کی ٥ـػ کی ٍالصیت كے ٵتٞٲ٨ہ ہے ،اخاللی َہاست وبَ رگہ پش اوس
اوس گبہکوں کے عبتھ ِوحش أذاصطے ِوافالت
افشاد
ثبہس دؤوں رگہ دیگش
لبئُ کشْے کی فشد کی فالصیت طے ِتٍْكہ ہے۔ ِوافالت َہاست اخاللی َہاستوں
ِیں ایک عت طے اہَ َہاست ہے۔
ِ .1وافالت

اوس گبہک تٍْمبت

گبہک مـٿك ٵٖٶئٸ اٿؿ ٿ٥بػاؿ گبہک ثٺبٷے کے اہٳ ٝٺبٍـ ٵیں كے ایک ہے۔
ٱیکٸ یہ ٭ب٥ی ٷہیں ہے۔ گبہک ایلے اٹنبٷ ہیں رٸ کے مبتھ کٶپٺی کڀ ایک ٵْجڀٓ
تٞٲ ٨ثٺبٷے کی ّـٿؿت ہے۔
عشوط اوس تٍْك دؤوں کب جتشةہ
کّپٕی کو کظ ىشس دیکھے گے۔
ٍضت ٵٺؼ

تٞٲ٪بت

ہی آخش ِیں یہ سؽتہ تیبس کشتب ہے کہ گبہک

کیلے ثٺتے ہے؟

ٙبہؿ ہے کہ اٝتٶبػ ہی اك مڀاٯ کے ٵـ٭ق ٵیں ہے۔ مبتھ ہی ػیگـ ایلے ٝٺبٍـ
ةھی ہیں رڀ اٝتٶبػ کڀ ٵْجڀٓ کـتے ہیں اٿؿ اكے ٥ـٿ ٟػیتے ہیں۔ آئیے ہٳ اٷ
ٵیں كے کچھ ٝٺبٍـ کڀ ٵخبٯ ػے کـ ٿاّش کـیں
ؽىً

 :2اّتّبد

کے ّٕبفش
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 .iہؿ ؿىتے کی ىـٿٝبت تودہ كے ہٿتی ہے:
فشد کو فشف پغٕذ کئے ربْے اوس گبہک کے عبتھ ایک تبي ِیً ثٕبْے ِیں
ہوتی ہے رو اط ولت
کب ٔتیذہ
اہي ہؤب چبہئیے۔ تودہ اکخش پہيے تبحش
پیذا ہوتی ہے رت گبہک تَٕیُ یب اعکے منبئٕذوں کے ساثوے ِیں آتب ہے۔
تڀدہ ہؿ ػٯ کب تبال کھٿٱٸے کی پہٱی ٭ٲیؼ ہے۔ امکے ثٺب ایک ؿىتہ ىبیؼ ہی
کے ثبؿے ٵیں ١ڀؿ کـیں رلے پنٺؼ ٷہیں
دمٮٸ ہے۔ ایک ایلے ٥ـٿعت ىغٌ
کیب ربتب ہے۔ کیب آپ کڀ ص٪ی٪ت ٵیں اینب ٱگتب ہے کہ ٿہ ٥ـٿعت کے کیـئیـ
ٵیں کب٥ی تـ٩ی کـٷے ٵیں اہٯ ہٿگب؟
ایک ؿىتے کب ػٿمـا ٝٺبٍـہے ٥ـػ
.ii
ٿہاں ِورود ؿہٹب:

کی ٵڀرڀػگی ّ -ـٿؿت کے ٿ٩ت

ىڀہؿکے ٱئے اك ٿ٩ت
ىبیؼ ایک ىبػی کی ہے۔
اك کی مت كے اچھی ٵخبٯ
ػمتیبة ہٿٹب اہٳ ہے رت ثیڀی کڀ امکی ّـٿؿت ہٿتی ہے؟ اعی ىشس ایک گبہک
ِیں ِذّب یہ ہے کہ کیب اوس کیظے مشوست پڑْے پش کّپٕی یب اعکب
تٍْك
ہے اوس گبہک کی
سہتب ہے۔ کیب وہ پوسی ىشس طے دعتیبة
منبئٕذہ دعتیبة
مشوستوں پش دھیبْ دے سہا ہے؟
ایلے ٵخبٯ ہٿ مکتے ہیں رت ٥ـػ پڀؿی ٕـس كے ٵڀرڀػ ٷہیں ہٿتب ہے اٿؿ
ٷہیں کـ پبتب ہے۔ ایظے ِیں
اپٸے گبہکڀں کی متھی اٵیػٿں کے مبتھ اٹَب٣
ثٕبئے سکھ عکتب ہے اگش وہ گبہک کے عبتھ اط
ایک ِنجوه تٍْك
ةھی فشد
ىشیكے طے ثبت کش عکتب ہے رو ہِذسدی ةھسا ،یمیٓ دہأی أذاص ِیں ہو اوس
ایک رَہ داسی کب اصغبط دکھاتب ہو۔
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثبال ٹٮبت ریلے:
ڈاٱتب ہے یب



٥ـػ



رل ٕـی٨ے كے ٥ـػ



٥ـػػٿمـٿں کڀ رڀ پی٢بٳ

رڀ تبحـ

ٵڀرڀػ ؿہتب ہے اٿؿ ثبتڀں کڀ مٺتب ہے یب
ةھیزتب ہے

یہ ٵڀاٍالت کے ڈائٶیٺيٺل ہیں اٿؿ ٹٚٴ ٿ ّجٔ اٿؿ ٳہاؿت کی ٵبٹگ کـتے ہیں۔
ایک ٵٞٺی ٵیں ٥ـػ رڀ ٵڀاٍالت کـتب ہے ،ثبالعـ ٥ـػ کے مڀچٸے اٿؿ ػیکھٷے
کے ٕـی٨ے کی سمبئٺؼگی ٭ـتب ہے۔
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کٶپٺیبں گبہک تٞٲ ٨ٵیٺزٶٸٹ پـ کب٥ی فٿؿ ػیتی ہیں کیڀٹکہ گبہک کڀ ثٺبئے
ؿکھٷے کی ٩یٶت ٹیب گبہک صبٍٰ کـٷے کی ٩یٶت کے ٵ٪بثٰے ٵیں کہیں کٴ ہٿتی
ہٿتب ہے ریلے گبہکڀں کی ثیٴہ
کئی ٹچ پڀائٸٹك ٵیں پیؼا
ہے۔ گبہک تٞٲ٨
ّـٿؿتڀں کڀ مسذھٷے ٵیں٥ ،بؿٳ پـ کڀؿیذ کے صنبة کڀ مسذھاٷے ٵیں۔ امٲئے ،اٷ
ٵیں كے ہؿ ای ٬پڀائٸٹ ٵیں تٞٲ ٨کڀ ٵْجڀٓ کـٷے کے ٱئے ایزیٸٹ کے پبك
کئی ٵڀ ٜ٩ہٿتے ہیں۔
ِ .2وافالت
ٵڀاٍالت

کب ًّّ

کیب ہے؟

متھی ٵڀاٍالت ٵیں ایک ٵـمٰ ،رڀ پی٢بٳ ةھیزتب ہے اٿؿ اك پی٢بٳ کے ایک ٿٍڀٯ
ا ٷے کے
کڀ ٵـمٰ کب پی٢بٳ مسذھ ٵیں ٓ
ہٿتی ہے۔ ٿٍڀٯ ٭ٺٺؼہ
٭ٺٺؼہ کی ّـٿؿت
مبتھ ہی یہ ٝٶٰ ٵٮٶٰ ہٿ ربتب ہے۔
 :3ٵڀاٍالت

ىٮٰ

ٵڀاٍالت

کے ا٩نبٳ

کے کئی ا٩نبٳ

ہٿ مکتے ہیں -

 فثبٹی


حتـیـی

١ یـ فثبٹی
 رنٴ ٭ی فثبٷ ٭ب امتٞٶبٯ ٭ـ ٫ے
یہ آٵٸے مبٵٸے٥ ،ڀٷ پـ ،ٵیٰ یب اٷٹؿٹیٹ ٫ے ؽؿیٜے ہٿ مکتب ہے۔ یہ ؿمسی
یب ١یـ ؿمسی ہٿ مکتب ہے۔ پی٢بٳ ٭ب ٵْٶڀٷ یب ٥بؿٳ یب امتٞٶبٯ کی گئی ٵیڈیب
چبہے رڀ ةھی ہٿ ،ٵڀاٍالت کب الفٳ اك ثبت كے ہے رڀ ٵڀاٍالت کے ػٿؿاٷ ٵڀٍڀٯ
٭ٺٺؼہ کڀ مسذھ ٵیں آ گیب ہے۔
ایک ٭بؿٿثبؿ کے ٱئے یہ آپيٸ ٵٺتغت ٭ـٹب
کت
اٿؿ
کیلے
کڀ
٭ٺٺؼہ
ٵڀاٍالت ٝٶٰ کڀ ٹیچے مسذھایب گیب ہے۔
آئیے ہٳ ىٮٰ

ؽىً

ٵیں اٱ٦بٗ

ِ :4وافالت

کڀ ثیبٷ

کـیں:

ًّّ

38

اہٳ ہے کہ ٿہ ٵٖٲڀةہ ٵڀٍڀٯ
ةھیذےگب۔
پی٢بٳ

تْشیف
ِ .iبخز  :پی٢بٳ کے ؽؿیٜہ کے ٕڀؿ پـایزٸٹ کڀ یہ ٿاّش ہٿٹب چبہئیے کہ
کـٹب چبہتب ہے ،اٿؿ
کـٷے رب ؿہا ہے اٿؿ کیب ٵڀاٍالت
ٿہ کیڀں ٵڀاٍالت
اكے یہ اٝتٶبػ ہٿٹب چبہئیے کہ ةھیزی رب ؿہی ٵٞٲڀٵبت ٵ٦یؼ اٿؿ ػؿمت
ہے۔

.ii

پیغبَ

ٿہ ٵٞٲڀٵبت

ہے رلے ٥ـػ

ثتبٹب چبہتب ہے۔

 .iiiایٕکوڈٔگ ٵٞٲڀٵبت ٵٺت ٰ٪کـٷے کب ٝٶٰ ہے رلے ٥ـػ ایک ایلے ؿٿپ
ٍضیش
ٵیں ثتبٹب چبہتب ہے رڀ آمبٹی كے ةھیزب رب مکے اٿؿ ػٿمـی ٕـ٣
ٕـی٨ے كے مسذھا (ڈی کڀڈ کیب) رب مکے۔ ایٺکڀڈٹگ ٵیں ٭بٵیبثی اك ثبت پـ
ُجلھٷ کے ٵبعؾٿں کڀ عتٳ
ٵٺضَـ کـتی ہے کہ ٥ـػ ٵٞٲڀٵبت کڀ ثتبٷے اٿؿ ا
کـٷے ٵیں کل ٕـس كے اہٯ ہے۔ امکے ٱئے اپٸے ٹبٙـیٸ کے ثبؿے ٵیں
ٵیں ١ٲٔ مسذھٷے
کے ٹتیذے
ہے۔ اینب کـٷے ٵیں ٹب٭بٵی
ربٹٺب ّـٿؿی
ٿاٯے پی٢بٵڀں کے ٕڀؿ مبٵٸے آتے ہے۔
کڀئی ةھی پی٢بٳ ایک چیًٕ کے ؽؿیٜے كے اٗہاؿ ٭یب ربتب ہے رلے اك
.iv
ٵَ٪ؼ کے ٱئے ٵٺتغت ٭یب ربٹب ّـٿؿی ہے۔ چیٺٰ اٹ٦ـاػی آٵٸے مبٵٸے کی
ہٿ مکتب ہے؛ یب اكے
ثیٹھکڀں ،ٹیٲی٦ڀٷ اٿؿ ٿیڈیڀ کبٹ٦ـٹنٺگ مسیت فثبٹی
عٔ ،ای ٵیٰ ،ٵیٶڀ اٿؿ ؿپڀؿٹ مسیت ٱکھ کـ ةھیزب رب مکتب ہے۔
 .vڈی کوڈٔگ ٿہ ٩ؼٳ ہے رنٶیں ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ ہٿتی ہے ،امکی تيـیش کی ربتی
ہے اٿؿ اكے ٿاّش ٕڀؿ پؿ مسذھا ربتب ہے۔ اینب ػیکھا رب مکتب ہے کہ ڈی
کڀڈٹگ [یب کیلے ٥ـػ ایک پی٢بٳ صبٍٰ کـتب ہے] اتٺب ہی اہٳ ہے رتٺب کہ
ایٸ کڀڈٹگ [٥ـػ اكے کیلے ثتبتب ہے]
وفوي وٕٕذہ :آعـ ٵیں ایک ٿٍڀٯ ٭ٺٺؼہ ہٿتب ہے ،ٿہ/ٿہ ٥ـػ [مبٵٞیٸ] رٸ
.vi
کڀ پی٢بٳ ةھیزب ربتب ہے۔ اك مبٵٞیٸ (آڈیٺل) کے ہؿ ای ٬ؿ٭ٸ کے پبك
ہٿتے ہیں اٿؿ یہ اك ثبت کڀ ٵتبحـ
اپٸے عیبالت٪ٝ ،بئؼ اٿؿ اصنبمبت
کـیٺگے کہ پی٢بٳ کیلے صبٍٰ کیب گیب ہے اٿؿ اك پـ کینی کبؿؿٿائی ہٿئی
ہے۔ ٙبہؿ ہے کہ ٵـمٰ کڀ یہ ٓے کـتے ٿ٩ت کہ کیب پی٢بٳ ةھیزب ربئے ،اٷ
ٝڀاٵٰ پـ ١ڀؿ کـٷے کی ّـٿؿت ہے۔
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آپ وی سائے (فیڈ ثیه) :ریلے ہی پی٢بٳ ةھیزب اٿؿ صبٍٰ
.vii
ہے ،ٵڀٍڀٯ ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے ٵـمٰ کڀ فثبٹی اٿؿ ١یـ فثبٹی
ىٮٰ ٵیں ٥یڈ ثی ٬ةھیزٸے کے اٵٮبٷ ؿہتے ہے۔ ٿٍڀٯ ٭ٺٺؼہ کڀ
٥یڈ ثی ٬کی تاله ہٿٹب اٿؿ اٷ ٥یڈ ثیٮل کڀ اصتیبٓ كے مسذھٹب
کیڀٹکہ اك كے یہ ٓے کـٷے ٵیں ٵؼػ ٵٰے گی کہ کیلے پی٢بٳ
گیب ہے اٿؿ کیلے اك پـ کبؿٿائی کی گئی ہے۔ ّـٿؿی ہٿٷے پـ
ثؼٯہ یب پھؿ كے تیبؿ کیب رب مکتب ہے۔
ِ .3وحش ِوافالت

کیب ربتب
پی٢بٳ کے
اك ٕـس کے
ہے
ّـٿؿی
کیب
صبٍٰ
پی٢بٳ کڀ

کی سوبوٹيں

ٵیں
٩ؼٳ
ٵیں ہؿ ای٬
ٵؾ٭ڀؿہ ثبال ٝٶٰ
کے ٱئے ؿ٭بٿٹیں
ٵڀاٍالت
ٵڀحـ
پیؼا ہٿ مکتے ہیں۔ ٵـمٰ کے ثبؿے ٵیں ثٺبئے گئے تَڀؿ عیبٯ کے مجت یب
پی٢بٳ کڀ عـاة ٕـی٨ے كے تیبؿ کئے ربٷے کے مجت یب ةہت کٴ یبةہت فیبػہ
ٷہیں مسذھ ٵیں
کی ح٪ب٥ت
یب ٵـمٰ کڀ ٵڀٍٰ ٭ٺٺؼہ
ہٿٷے کے مجت
ٵٞٲڀٵبت
اٷے کے مجت ٵڀاٍالت ١ٲٔ ہٿ مکتے ہیں۔ چیٲیٺذ اٷ دتبٳ ؿ٭بٿٹٿں کڀ ػٿؿ
ٓ
کـٷے کب ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیظٹ

4

کل کی ٿدہ كے ٍضت ٵٺؼ تٞٲ٪بت

ٷہیں ثٸ پبتے ہے؟

 .Iتڀدہ
.II

اٝتٶبػ

.III

ٵڀاٍالت

.IV

ى ٬یب تيٮی٬

 .Eغیش صثبٔی

ِوافالت

آئیے ہٳ کچھ تَڀؿات

کڀ ػیکھیں رٸہیں ایزٸٹ کڀ مسذھٷے کی ّـٿؿت ہے۔

اہ َ
ایک ؽبٔذاس پہال تبحش

ثٕبٔب

کب پہال متڀٷ ہے۔ آپ ایک
کنی ةھی ؿىتہ
ہٳ ٷے پہٯے ہی ػیکھا ہے کہ تڀدہ
ایلے گبہک كے ىبیؼ ہی ٭بؿٿثبؿ صبٍٰ کـٷے کی اٵیؼ کـ مکتے ہیں رڀ آپ کڀ
پنٺؼ ٷہیں کـتب ہے۔ ص٪ی٪ت ٵیں کئی ٱڀگڀں کڀ آپ کی تيغیٌ کـٷے کے ٱئے ٍـ٣
چٺؼ میٮٸڈ کی ایک ٥ڀؿی ٹٚـ کی ّـٿؿت ہٿتی ہے رت آپ اٷ كے پہٱی ثبؿ ٵٲتے
ہیں۔ آپ کے ثبؿے ٵیں اٷ کی ؿائے آپ کب ٗہٿؿ ،آپ کی رنٶبٹی فثبٷ ،آپ کے
ثـتبؤ اٿؿ آپ کے پہٹبٿے اٿؿ ثبت چیت پـ ثٺیبػ ہٿ ربتے ہے۔ یبػ ؿکھیں کہ
پہال تبحـ دلتے ٿ٩ت تک ثٺب ؿہتب ہے۔ ایک اچھا پہال تبحـ ثٺبٷے کے ٱئے کچھ
ٵ٤یؼ جتبٿیق اك ٕـس ہیں :
پش ثٓے سہیں۔ کچھ ٵٸٹ پہٯے پہٹچٸے کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی
 .iہِیؼہ ولت
ثٺبئیں ،رڀ متھی ٕـس کی دمٮٸہ ػیـی کے ٱئے ٱچیالپٸ ٥ـاہٳ کـتب ہے۔
اپٸے آپ کڀ ٵٺبمت ٕـی٨ے كے پیو کـیں۔ آپ کب دمٮٸہ گبہک ،رل
.ii
كے آپ پہٱی ثبؿ ٵٰ ؿہے ہیں ،آپ کڀ ٷہیں ربٹتب ہے اٿؿ آپ ٭ب ٗہٿؿ ٝبٳ
اگے ةڑھٹب ہٿتب ہے۔
ٕڀؿ پـ ٿہ پہال اىبؿہ ہٿتب ہے رل ٭ی ثٺیبػ پـ اكے ٓ


کیب آپکب ٗہٿؿ

ٍضیش پہال تبحـ
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ثٺبٷے ٵیں ٵؼػ کـ ؿہا ہے؟

یب ٵڀ ٜ٩کے ٱئے ٵٺبمجت كے

ہے؟



کیب آپ کب پہٹبٿا ٵیٹٹگ



کیب آپ ٍب ٣متھؿے اٿؿ پب ٫ہے  -اچھی ٕـس كے کٹے ہٿئے ثبٯ اٿؿ
ىیڀ کی ہٿئی ػاڑھیٍ ،ب ٣اٿؿ مٲی٨ے ٫ے کپڑےٍ ،ب ٣متھؿا اٿؿ ٹ٦یل
ٵیک اپ؟

ایک گـ ٳ اٝتٶبػ اٿؿ رینتے ٭ی ٵنٮـاہٹ آپ کڀ اٿؿ آپکے مبٵٞیٸ
.iii
کڀ ایک ػٿمـے کے مبتھ آمبٷ ٍڀؿحتبٯ ٵیں التب ہے
کھال ،اٝتٶبػی اٿؿ ٵخجت ہٿٹب

.iv

كے ةھؿٿكہ اٿؿ اٝتٶبػ

دھٱکتب ہے؟



کیب آپ کی رنٴ ٭ی فثبٷ



اٹکھٿں کب
اٹکھٿں كے ٓ
کیب آپ میؼھے کھڑے ہٿ٭ـ ،ٵنکـاتے ہٿئےٓ ،
ػیتے
ثٺبتے ،گـٳ رڀىی كے ہاتھ ٵالتے ہٿئے ٵجبؿ ٫ثبػ
ؿاثٔہ
ہ یں ؟



کے

کیب آپ کچھ تٺ٪یؼ کب مبٵٺب کـٷے ٵیں یب رت ٵیٹٹگ
اگے ٷہیں ةڑھٷے پـ ةھی ٵخجت ثٸے ؿہتے ہیں؟
ٓ
ٵٖبث٨

ٱیٺب  -مت كے اہٳ
ٵیں ػٱچنپی
 .vػٿمـے ٥ـػ
ص٪ی٪ت ٵیں ػٱچنپی ہٿٷے کی ہے۔

تڀٜ٩

ثبت ػٿمـے ٥ـػ

ٵیں



کیب آپ ایک ٥ـػ کے
کچھ ٿ٩ت ٱیتے ہیں؟



کیب آپ اك ثبت کی پـٿاہ کـتے اٿؿ ػھیبٷ ػیتے ہیں کہ ٿہ کیب کہہ
ؿہا ہے؟



کیب آپ اپٸے گبہک کے ٱیے پڀؿی ٕـس كے ٵڀرڀػ اٿؿ ػمتیبة ؿہتے
کے ػٿؿاٷ آپ کڀ
ہیں یب آپ کب ٵڀثبئٰ ٥ڀٷ آپ کے ٹَ ٤اٷٹؿٿیڀ
ٵَـٿ ٣کـتب ہے؟

ٕڀؿ پـ

گبہک کے ثبؿے ٵیں پتہ ٱگبٷے ٵیں

 .1رغُ وی صثبْ
رنٴ ٭ی فثبٷ صـکتڀں ،اىبؿہ ،چہؿے کے اٗہاؿ كے ٵـاػ ہے۔ ہٵبؿے ثبت کـٷے،
چٲٸے ،ثیٹھٷے اٿؿ کھڑے ہٿٷے کب ٕـی٨ہ ،متھی ہٵبؿے ثبؿے ٵیں اٿؿ ہٵبؿے
اٹؼؿ کیب کچھ چٰ ؿہا ہے امکے ثبؿے ٵیں کچھ کہتے ہیں۔
اکخـ اینب کہا ربتب ہے کہ رڀ کچھ ةھی کہا ربتب ہے ،ٱڀگ ص٪ی٪ت ٵیں اكکب ٍـ٣
٭چھ ٥ی ٍؼ ہی مٺتے ہیں۔ ہٳ رڀ کچھ ٷہیں کہتے ہیں ،ٿہ کہیں فیبػہ اٿؿ ةہت
فٿؿ كے ثڀٱتے ہے۔ ٙبہؿ ہے کہ ٥ـػ کڀ اپٺی رنٴ ٭ی فثبٷ کے ثبؿے ٵیں ةہت
حمتبٓ ؿہٷے کی ّـٿؿت ہے۔
 )aاّتّبد
یہاں اٝتٶبػ اٿؿ عڀه ی٪یٺی ٙبہؿ ٭ـٷے کی کچھ جتبٿیق ػی گئی ہیں رڀ کنی
٥ـػ کی ثبتڀں کڀ مٺزیؼگی كے مٸے ربٷے کب تبحـ ڈاٱتے ہیں:


اٹؼاف  -کٺؼھٿں کڀ پیچھے کـکے میؼھے کھڑے ہٿٹب۔



اٹکھٿں کب ٹھٿك ؿاثٔہ
ٓ



ثبٵَ٪ؼ اٿؿ ربٷ ثڀدھ کـ ثٺبئے گئے رنٴ ٫ے اٹؼاف

 )bةھسوطہ
اکخـ ایک ٥ـٿعت ىغٌ

 -ایک "ٵنکـاتے" چہؿے کے مبتھ

کی ثبتڀں پـ کڀئی ػھیبٷ ٷہیں ػیب ربتب ہے
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کیڀٹکہ مبٵٞیٸ اك پـ اٝتٶبػ ٷہیں کـتے ہیں  -امکی رنٴ ٭ی فثبٷ یہ
ی٪یٸ ػہاٹی ٷہیں ٭ـتی ہے کہ ٿہ رڀ کچھ ةھی کہہ ؿہا ہے امکے ٱیے
مٺزیؼہ ٷہیں ہے۔ کچھ ایلے ٝبٳ ٝالٵبت کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت ؿکھٹب ةہت
ِ اٝتٶبػ
ہی اہٳ ہے رڀ یہ ثتب مکتے ہیں کہ کت ٥ـػ ایٶبٹؼاؿ اٿؿ ٩بثٰ
ٷہیں ہے اٿؿ ػؿد ؽیٰ ٫ے ٵٖبث ٨اك پـ ٹٚـ ؿکھیں۔









ٷہیں،

اٹکھٿں کب ؿاثٔہ
آٹکھیں تھٿڑی ٹیچے کی ٕـ ٣دھکی ہٿئی یب ٓ
اٹکھٿں کی تیق صـکتیں
یب ٓ
ثبت کـتے ٿ٩ت ہاتھٿں یب اٹگٲیڀں کڀ ٵٸھ کے مبٵٸے الٹب
٥ـػ کب رنٴ ػٿمـے ٥ـػ كے ػٿؿ گھٵب ہٿا ہٿٹب
٥ـػ کی مبٹنڀں کی ؿ٥تبؿ تیق ہٿٹب
چہؿہ ؿٹگ ثؼٱتب ہے؛ چہؿے یب گـػٷ کب صٌہ الٯ ہٿ ربٹب
اٷے ٱگتب ہے
پنیٸہ تیق ٓ
اٿ ثؼٱٺب ،ہکالٹب ،گال
اٿاف کی اتبؿ چڑھ ٔ
ٿ ہٿتب ہے ریلے ٓ
اٿاف ٵیں ثؼال ٔ
ٓ
ٍب ٣کـٹب
اٿاف کی ٹٿٷ ٵؼھیٴ كے ػھیٶی ؿہتی ہے
ثڀٱی  -ػھیٶی اٿؿ ٿاّش دہاں ٓ

کچھ رنٶبٹی صـ٭بت رل كے ٵؼاٞ٥ت اٿؿ ١یـ احـ پؾیـی کب اىبؿہ
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں:






ٵٲتب ہے،

کے رنٴ کے ٩ـیت ہٿتے ہیں

ہاتھ/ثبفٿ کے اىبؿے چھٿٹے اٿؿ ٥ـػ
چہؿے کے اٗہاؿکٴ كے کٴ ہٿتے ہیں
رنٴ  ،رنٶبٹی ٕڀؿ پـ آپ كے ػٿؿ ؿہتب ہے
ہاتھ رنٴ کے مبٵٸے کـاك کئے ہٿتے ہیں
آٹکھٿں كے ؿاثٔہ کٴ ہٿتب ہے یب ٹیچے کی ٕـ ٣دھکی ہٿتی ہیں

اگش آپ کب گبہک اْ ِیں طے کغی وب ةھی اًہاس کشتب ہے تو ؽبیذ یہی وہ ولت
ہے رت آپ کو اپٓے آپ ِیں دیکھْے اوس گبہک کے رہْ ِیں کیب کچھ چً سہا ہے
اط پش صیبدہ دھیبْ دیٓے کی كسوست ہے۔
 .2مٺٸے کی ٳہاؿت
ٵڀاٍالت ٳہاؿت کب تینـا میٹ یہ ہے کہ ٥ـػ کڀ مٺٸے کی ٳہاؿت کی ٵٞٲڀٵبت
ٍُڀٯ
ہٿٹب اٿؿ اك کب ٥بئؼہ اٹھاٹب ّـٿؿی ہے۔ یہ اٹ٦ـاػی تبحـ کے ایک ٵٞـٿ ٣ا
 'کنی کڀ مسذھاٷے كے پہٯے عڀػ مسذھیں'۔کـتے ہیں
کب ٝٶٰ
آپ کتٺی اچھی ٕـس مٺتے ہیں امکب آپ کے کبٳ کی تبحیـ اٿؿ ػٿمـٿں کے مبتھ
آپ کے تٞٲ٪بت کی ٵٞیبؿ پـ ایک ةڑا احـ پڑتب ہے۔ آئیے ہٳ کچھ مٺٸے کی
جتبٿیق پـ ٹٚـ ڈاٱیں۔
 )aفْبي عٕٕب :
یہی ٿدہ ہے کہ ہٳ ىٞڀؿی ہٿکـ ٷہ ٍـ ٣ثبتڀں کڀ مٺٸے کی کڀىو کـتے ہیں
ثٲکہ فیبػہ اہٳ یہ ہے کہ ہٳ ػٿمـے ٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے ةھیذے گئے پڀؿے
پی٢بٳ کڀ مسذھٷے کی ٭ڀىو کـتے ہیں۔
آئیے ہٳ ٞ٥بٯ ہٿکـ مٺٸے کے کچھ ٝٺبٍـ پـ ٹٚـ ڈاٱیں۔ یہ اك ٕـس
 .iتودہ دیٕب

42

ہ یں - :

ہٵیں اپٺی ١یـ ٵٺ٪نٴ تڀدہ امپیٮـ ٭ڀ ػیٸے اٿؿ پی٢بٳ کڀ تنٲیٴ کـٷے کی
ةھی فٿؿ كے "ثڀٱتے" ہیں۔ تڀدہ
ٵڀاٍالت
ّـٿؿت ہے۔تڀدہ ػیں١ ،یـ فثبٹی
ػیٸے کے کچھ پہٱڀ ؤں اك ٕـس ہیں:


ثـائے ؿامت اپیٮـ کڀ ػیکھیں



پـیيبٷ کـٷے ٿاٯے عیبالت کڀ ایک ٕـ ٣ؿکھ ػیں



ؽہٹی ٕڀؿ پـ تـػیؼ کے ٱئے تیبؿ ٷہ ؿہیں



متھی ثبہؿی عٲ٦يبؿكے ثچیں [ٵخبٯ
عبٵڀه ٵڀڈ پـ ؿکھیں]



امپیٮـ ٭ی رنٴ ٭ی فثبٷ کڀ "مٺیں"

.ii

ایغب ٍبہس

کے ٕڀؿ پـ  ،اپٸے ٵڀثبئٰ کڀ

کشیں کہ آپ دھیبْ طے عٓ سہے ہیں:

رنٴ ٭ی فثبٷ کب امتٞٶبٯ یہاں ایک اہٳ
ٕڀؿ پـ ٥ ،ـػ :

٭ـػاؿ



گبہے ةگبہے



کھال پڀكٹچـ ثٺبئیں اٿؿ ػٿمـے ٥ـػ
کب ٵڀ ٜ٩ػیں



ہاں اٿؿ اٿہٿ رینی چھٿٹی چھٿٹی فثبٹی

اػا ٭ـتب ہے۔ ٵخبٯ

کے

ایک كہٵتی کب اىبؿہ کـیں اٿؿ ٵنکـا کـ ػیکھیں
کڀ آفاػاٷہ ٕڀؿ پـ ثبت کـٷے
ؿائے ػیتے

ؿہیں۔

 .iiiسائے فشاہَ وشیں :
ہٳ رڀ کچھ مٺتے ہیں اٷ ٵیں كے ةہت می ثبتیں ہٵبؿی ٝٶٲی ٰ٥ٹؿ ریكے
ہٵبؿی ٵيٮڀ ٫ٵ٦ـٿّبت٥ ،یَٲڀں اٿؿ ٪ٝبئؼ كے حتـی ٤ہٿ مکتے ہیں۔ ایک
مبٵ ٜکی ىٮٰ ٵیں ہٵیں اٷ ٰ٥ٹؿٿں کے ثبؿے ٵیں پتہ ہٿٹب اٿؿ ص٪ی٪ت
ٵیں رڀ کچھ ةھی کہا رب ؿہا ہے اكے مسذھٷے کی کڀىو کـٹب ّـٿؿی ہے۔


اك کے ٱئے آپ کے پی٢بٳ پـ ١ڀؿ کـٹب اٿؿ رڀ کچھ ةھی کہا گیب تھا
اكے ٿاّش کـٷے کے ٱئے مڀاٯ پڀچھٹب ّـٿؿی ہے۔



٥یڈ ثی٥ ٬ـاہٳ ٭ـٷے
کی تيـیش کـٹب ہے۔

امپیٮـ کے اٱ٦بٗ



ایک تینـا ٕـی٨ہ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ امپیٮـ کڀ ؿٿکٸے اٿؿامپیٮـ کی کہی
ثٺبٷے اٿؿ اك کے مبٵٸے یب اك ٫ے ٱیے
گئی ثبتڀں کب ایک عالًہ
اٷ ثبتڀں کڀ ػٿہؿاٷے کب ہے۔

کب ایک ػٿمـا

اہٳ

ٕـی٨ہ

ِخبي
ومبصت کے ٌئے پوچھٔب  -ٵیں ٷے رڀ کچھ ةھی مٺب ہے اك كے کیب ٵیں یہ ٍضیش
اٹؼافہ ٱگب ؿہا ہٿں کہ آپ کڀ ہٵبؿی کچھ ٍضت ٫ے ٵٺَڀثڀں کے ٥ڀائؼ پـ اٝرتاُ
ہ یں ؟
مکتے
کـ
ٿاّش
فیبػہ
اٿؿ
کڀ
اٷ
آپ
کیب
ہے،
کی تؾشیش کشٔب  -تڀ آپ یہ کہہ ؿہے ہیں کہ
اٌفبً
اعپیىشکے ّیٓ ِيبثك
ُـ٭يو ٥بئؼے ٥ـاہٳ ٷہیں کـ ؿہے ہیں'  -کیب ٵیں
'ہٵبؿے ٍضت ٫ے ٵٺَڀةے پ
ٷے آپ کڀ ٍضیش ٕـی٨ے كے مسذھا ہے؟

.iv

أذاصہ ْہیں ہؤب :
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ٞ٥بٯ ٕڀؿ پـ مٺٸے کی مت كے ةڑی ؿ٭بٿٹٿں ٵیں كے ایک ہے ہٵبؿی اٹؼافہ
ہٿٷے اٿؿ امپیٮـ کے ٱئے ٵتَٞت ہٿٷے کی ؿرضبٷ ۔ امکب ٹتیذے یہ ہے کہ
مبٵ ٜامپیٮـ کی کہی ثبتڀں کڀ مٸ مکتب ہے ٱیکٸ امپیٮـ کیب کچھ کہہ مکتب
ہے اكے ٿہ اپٺی تيـیش کے ٵٖبث ٨مٸ ؿہا ہے۔
اط ىشس کے أذاصہ ٔموہ َٔش کے چٍتے عبِِ اطے ولت کی ثشثبدی ِبٔتے
ْہیں دےگب۔ اعکے ٔتیذے
کو آگے ثوٌٓے دیٓے کی اربصت
ہوئے اعپیهس
ِیں أغذاد دالئً کے عبتھ اعپیىش کو ِذاخٍت اوس اعکب تشدیذ ةھی کیب
رب عکتب ہے ،ةھيے ہی وہ اپٕب پوسا پیغبَ عٕبْے ِیں وبِیبة ْہیں سہا
ہو ۔
یہ ٍـ ٣امپیٮـ کڀ ٝبرق کـیگب اٿؿ پی٢بٳ
ٞ٥بٯ ٕڀؿ كے مٺٸے کے ٱئے ّـٿؿی ہے:

کے

ٵٮٶٰ ت٤ہیٴ کڀ حمؼٿػ کـ ػیگب۔



مڀاٯ پڀچھٷے كے پہٯے امپیٮـ
عتٴ کـٷے کی اربفت ػیٺب

کڀ ہؿ ای٬



کنی ةھی رڀاثی ػالئٰ كے امپیٮـ

کڀ ٷہیں ؿٿکٺب

ٔ .vبعت

پڀائٸٹ

پـ اپٺی ثبت

سد ًّّ دیٕب :

ٞ٥بٯ ٕڀؿ كے مٺٸے ٫ے ٵٞٺی ہے ایک امپیٮـ رڀ کچھ ةھی کہہ ؿہا ہے اك كے
کہیں فیبػہ مٺٺب۔ ٵڀاٍالت ٍـ ٣تتھی پڀؿا کیب رب مکتب ہے رت مبٵ ٜاٱ٦بٗ
یب ٭بؿٿائی کے ؽؿیٜے كے کنی ٕـس کب ؿػ ٝٶٰ کـتب ہے۔ یہ ی٪یٸ کـٷے کے
ٱئے کہ امپیٮـ کی ثبتڀں کڀ اٷ مٺب ٷہیں کیب گیب ہے ثٲکہ اكے ٝقت اٿؿ
اصرتاٳ کے مبتھ ػیکھا گیب ہے ،کچھ ٩ڀاٹیٸ کب ٝٶٰ کیب ربٹب چبہئیے۔ اٷ
ٵیں ىبٵٰ ہیں:


آپ ٫ے رڀاة

ٍب ٣گڀئی٫ ،ھال پٸ اٿؿ ایٶبٹؼاؿ ہٿٹب

کی ؿائے کڀ اصرتاٳ كے تنٲیٴ کـٹب



٥ـػ



ػٿمـے ٥ـػ کے مبتھ اك ٕـس كے پیو آٹب رینب کہ آپ اپٸے مبتھ
پیو آٹب پنٺؼ کـیٺگے

.vi

ہِگذاصی طے عٕٕب :

کے ٩ؼٵڀں ٵیں ڈاٯ
ہٿٷے کب ٵٖٲت ہے اپٸے آپ کڀ ػٿمـے ٥ـػ
ہٵگؼافی
كے مٺٺب ریلے کہ ٿہ اكے حمنڀك
ػیٺب اٿؿ امکے جتـثڀں کڀ ٹھیک امی ٕـس
کـےگب۔
ہٵگؼافی کے مبتھ مٺٺب متھی ةہتـیٸ گبہک مـٿك کب ایک اہٳ پہٱڀ ہے۔ یہ
عبً ٕڀؿ كے اہٳ ہٿ ربتب ہے رت ػٿمـا ٥ـػ ایک هکبیت کـٷے ٿاال اٿؿ
کب٥ی ػکھی گبہک ہٿ۔
ہٵگؼافی کب ٵٖٲت ہے ػٿمـا ٥ـػ رڀ کچھ ةھی کہٹب چبہتب ہے اكے ہٵؼؿػی
اٿؿ ٍرب ٭ی مسبٝت كے مٺٺب ،ةھٯے آپ امکی ثبتڀں كے ات٦ب ٧ٷہیں ٭ـتے
ہیں۔ امپیٮـ کی ٩جڀٱیت ػکھاٹب اہٳ ہے ،ٷہ کہ الفٵی ٕڀؿكے ٵٞبہػہ کـٹب۔
٥ـػ ثل مـ ہالکـ یب "ٵیں مسذھتب ہٿں" یب "ٍضیش ثبت ہے" ریلے اٱ٦بٗ ثڀٯ
کـ اینب کـ مکتب ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیظٹ

5
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اٷ ٵیں كے کڀٷ ٞ٥بٯ ٕڀؿ پـ مٺٸے کب ایک ٝٺبٍـ ٷہیں ہے؟
 .Iاچھی ٕـس كے ػھیبٷ ػیٺب
.II

اٹتہائی اٹؼافہ ہٿٷے ٫ے ٹبٓے

.III

ہٵگؼافی كےمٺٺب

.IV

ٵٺبمت

ؿػ ٝٶٰ ػیٺب

 .Fاخاللی ثشتبؤ

.1

ربئضہ

عؼىبت ٭ب
صبٯ کے ػٹڀں ٵیں ٭بؿٿثبؿ ٵیں ص ٨ٵٲٮیت کے ثبؿے ٵیں مٺگیٸ
اٗہاؿ کیب گیب ہیں ،کیڀٹکہ ١یـ ٵٺَ٦بٷہ کی إالٝبت تیقی كے ةڑھتی رب ؿہی
دھٿٹے کھاتڀں اٿؿ ةےایٶبٷ آڈٹ
ہیں۔ ػٹیب کے کچھ مت كے ةڑے کٶپٺیبں
گئے ہیں۔ ثیٺکڀں کے
كے ػھٿکب ػیتے ہٿئے پبئے
مـٹی٦ٮیيٸ کے ؽؿیٜے
اٹتٚبٵیہ ٫ے ؽؿیٜے اٷ کے کچھ ػٿمتڀں کے الٱچ کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے اٷ
کے ثیٺٮڀں ٫ے ٥ٸڈف ٫ے ؽؿیٜے ١ٲٔ امتٞٶبٯ کیب گیب ہے۔ صٮبٳ ٷے ؽاتی ٥ڀائؼ
کڀ ٥ـٿ ٟػیٸے کے ٱئے اپٺی اتھاؿٹی کب امتٞٶبٯ کیب ہے۔ رٸ ٱڀگڀں پـ
٭ٶیڀٷٹی کڀ اپٺب ٭بٳ ٍضیش ٕـی٨ےكے پڀؿا کـٷے کب ةھؿٿكہ ؿہا ہے ،ٿہ تیقی
كے ةھؿٿكے کڀ تڀڑتے ػیکھے رب ؿہے ہیں۔ ؽاتی تـ٩ی مـ٥ـافی اٿؿ الٱچ ةڑھتب رب
ؿہا ہے۔
اك ٫ے ٹتیذے ٵیں ،رڀاثؼہی اٿؿ کبؿپڀؿیٹ گڀؿٹٺل کے ثبؿے ٵیں حبج ةڑھتی رب
ٵیں "اعال٩یبت" کہا رب مکتب ہے۔
ؿہی ہے ،اٷ متھی کڀ ایک مبتھ ٭بؿٿثبؿ
'ٵٞٲڀٵبت کب ص ٨ای٬ٹ ' ریلے ٩بٹڀٷ اٿؿ ' پجٲ ٬اٷٹؿیلٹ ٵ٪ؼٳہ ثبفی ' ریلے
کـٷے کے آالت کی ىٮٰ ٵیں
اٿؿ صٮٶـاٹی صبٍٰ
ڈیٲڀپٶٸٹك کڀ ةہتـ اصتنبة
کب٥ی اہٳ ٵبٹب گیب ہے۔
اعال٩ی ثـتبؤ عڀػ ٭بؿ ٕـی٨ے كے امٲڀة صٮٶـاٹی ٭ی ٕـ ٣ٯے ربتب ہے۔ رت
٥ـػ اپٺب کبٳ ٍؼ ٧ػٯ كے اٿؿ ایٶبٹؼاؿی كے پڀؿا کـتب ہے تڀ یہ صٮٶـاٹی ہے۔
اعال٩ی ثـتبؤ ػٿمـٿں ٫ے ٱیے کڀئی تيڀیو ٷہیں اٿؿعڀػ کی ةہت فیبػہ تيڀیو
کی سمبئٺؼگی ٭ـتب ہے۔ رت ٥ـػ اپٸے مـ٭بؿی صیخیت کے ؽؿیٜے كے ؽاتی ٵ٦بػ
کب
صبٍٰ ٭ـٷے ٭ی ٭ڀىو کـتب ہے ،تڀ یہ ١یـ اعال٩ی ثـتبؤ ہے۔ اپٸے ٵ٦بػات
کی ٩یٶت پـ اینب کـٹب
ػھیبٷ ؿکھٹب ١ٲٔ ٷہیں ہے۔ ٱیکٸ ػٿمـٿں کے ٵ٦بػات
١ٲٔ ہے۔
ثیٴہ کے اك
کے ٵنبئٰ
ثیٴہ اٝتٶبػ کب کبؿٿثبؿ ہے۔ ٿچتی اٿؿ اعال٩یبت
٭ی عال ٣ٿؿفی کے
ػھٿکبػہی
اٝتٶبػ اٿؿ
ہیں۔
کبؿٿثبؿ ٵیں اٹتہائی اہٳ
گبہکڀں کڀ ثیٴہ عـیؼٷے یب ثتبئی گئی ثیٴہ
ہے اٿؿ ١ٲٔ ہے۔ ٳٵٮٸہ
ٵرتاػ٣
ٵٺَڀةہ عـیؼٷے کی جتڀیق ػیتے ہٿئے ١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت ػیٸے كے ثبت ثگڑ ربتی ہے
اٿؿ اك كے دمٮٸہ گبہک کی متھی ّـٿؿتیں پڀؿی ٷہیں ہٿتی ہیں۔
١یـ اعال٩ی ثـتبؤ اك ٿ٩ت ہٿتب ہے رت اپٸے عڀػ کے ٥ڀائؼ کڀ ػٿمـٿں کے
٥ڀائؼ کی ٵ٨اثٰے ٵیں فیبػہ اہٳ ٵبٹب ربتب ہے۔ آئی آؿ ڈی اے ٫ے ؽؿیٜے
خمتٲّ ٤بثٔے ٵیں ثتبئی گئی اعال٩یبت ٭ی ٭ڀڈ اعال٩ی ثـتبؤ کی ٕـ ٣ہػایت ٭ی
ہے (امکی حبج ثبة  4ٵیں ہٿئی ہے)۔
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دہاں یہ ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے کہ ٭ڀڈ ٭ی کڀئی عال ٣ٿؿفی ٷہیں ہٿ ؿہی ہے ،٭ڀڈ
آ ٣٭ٸڈ٫ٹ کے ہؿ کالد کڀ ربٹٺب اہٳ ہے ،امکب ٝٶٰ اپٸے آپ ہٿگب اگـ ثیٴہ
کٶپٺی اٿؿ امکے سمبئٺؼے دمٮٸہ گبہک کے ٵ٦بػات کڀ ہٵیوہ ػھیبٷ ٵیں ؿکھتے
ہیں۔ کڀئی ثبت تت ثگڑتی ہے رت ثیٴہ کٶپٺیڀں کے ٵتٞٲ٨ہ ا٥نـاٷ کڀ دمٮٸہ گبہک
کے ٥بئؼٿں کے جببئے ٭بؿٿثبؿ کے اہػا ٣کی تيڀیو ہٿٷے ٱگتی ہے۔
 .2عَڀٍیبت
اعال٩ی ثـتبؤ

کی کچھ عَڀٍیبت ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

 )aگبہک کے ةہتـیٸ
كے اٿپـ ؿکھٹب

ٵ٦بػات

ہ یں :

کڀ عڀػ کےثـائے ؿامت یب ثبٱڀامٔہ ٥ڀائؼ

 )bگبہک کے ٵٞبٵالت كے ٵتٞٲ٨ہ متاٳ ٭بؿٿثبؿی اٿؿ ؽاتی ٵٞٲڀٵبت
اٝتٶبػ کے مبتھ اٿؿ ٵـاٝبت یب٥تہ ٕج٨ے ٭ی ىٮٰ ٵیں ؿکھٹب
 )cگبہکڀں کڀ ٵٖٲ٥ ٜیَٰےکـٷے ٵیں اہٯ
ٵٮٶٰ اٿؿ ٭ب٥ی تٞؼاػ ٵیں عالًہ کـٹب
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
مکتے ہے:

ثٺبٷے کے ٱئے دتبٳ ص٪بئ٨

کب

اٵٮبٷ

ہٿ

ٵیں اعال٩یبت كے مسذھٿتہ کئے ربٷے کے

صبالت

کڀ مغت

 )aػٿ ٵٺَڀةہ ثٺؼی کے ػؿٵیبٷ ایک اینی امٮیٴ کڀ ٵٺتغت کـٹب رڀ ػٿمـے
کے ٵ٪بثٰے ٵیں ةہت کٴ پـیٶیٴ یب کٶیيٸ ػیتی ہے
 )bایک ٵڀرڀػہ پبٱینی
کـٹب

کڀ عتٴ کـٷے اٿؿ ایک ٹئی پبٱینی

ٱیٸے کی م٦بؿه

ہٿٹب رٸ کے ثبؿے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کڀ ثتبئے
 )cاٷ ٍڀؿحتبٯ كے ٵتٞبؿ٣
اٹھاٷے ٿاٯے کڀ ٵٺ٦ی
ربٷے پـ یہ گبہک کے ٵ٦بػات یب ػٝڀے کے ٥بئؼہ ُ
ٕڀؿ پـ ٵتبحـ کـ مکتب ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیظٹ
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اٷ ٵیں كے کڀٷ اعال٩ی ثـتبؤ
 .Iگبہکڀں کڀ ایک ٵٖٲٜ
کـٹب
.II

گبہک کے ٭بؿٿثبؿ

کی ایک عَڀٍیبت ٷہیں ہے؟

٥یَٰہ کـٷے ٵیں اہٯ
اٿؿ ؽاتی ٵٜٱڀٵبت

.III

اپٸے ٵ٦بػات

.IV

گبہک ٫ے ٵ٦بػات کڀ اپٸے

ثٺبٷے کے ٱئے ٵٺبمت عالًے

کی ؿافػاؿی کڀ ثٺبئے ؿکھٹب

کڀ گبہک کے ٵ٦بػات

اگے ؿکھٹب
كے ٓ

ٵ٦بػات

اگے ؿکھٹب
كے ٓ

خالؿہ
 )aگبہک مـٿك اٿؿ ؿىتڀں کے ٭ـػاؿ ػیگـ
کے ٵٞبٵٰے ٵیں کہیں فیبػہ اہٳ ہے۔
 )bمـٿك کی ٵٞیبؿ
رڀاثؼہی ،ہٵگؼافی

پـٿڈ٫ٹك

کے ٵ٪بثٰے

ٵیں ثیٴہ

ِ اٝتٶبػ  ،ی٪یٸ ػہاٹی،
کے پبٹچ اہٳ اىبؿے ٵیں ٩بثٰ
اٿؿ ٹھٿك چیقیں ىبٵٰ ہیں۔
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کے ؿ٩ٴ کی ىٮٰ ٵیں ثیبٷ
٥ڀائؼ
 )cگبہک کی فٹؼگی ٭ی ٩یٶت کڀ ا٩تَبػی
کیب رب مکتب ہے رڀ ٿ٩ت کی ایک دلجی ٵؼت ٵیں گبہک کے مبتھ ایک ٵْجڀٓ
تٞٲ ٨ثٺب کـ صبٍٰ کیب رب مکتب ہے۔
)d

گبہک مـٿك

کے ٝال٧ہ

ٵیں ایک ثیٴہ ایزٸٹ کب ٭ـػاؿ

ثبٱٮٰ

اہٳ

ہے۔

 )eآئی آؿ ڈی اے ٷے ایک ٵـثڀٓ ىکبیت ٵیٺزٶٸٹ ٕـی٨ہ ٭بؿ (آئی ری ایٴ
ایل ) کی ىـٿٝبت کی ہے رڀ ثیٴہ ىکبیت ڈاٹا کے ایک ٵـ٭قی خمقٷ کے ٕڀؿ پـ
اٿؿ ٍٺٞت ٵیں ىکبیت افاٯہ کی ٹگـاٹی کے ٱئے ایک آٯہ کے ىٮٰ ٵیں ٭بٳ
کـتب ہے۔
 )fحمتنت (اٿٵتڈمسیٸ) ثیٴہ ػاؿ اٿؿ ثیٴہ کٶپٹی کی ثبہٵی ٵٞبہػے ٫ے ؽؿیٜے
صڀاٯہ ٭ی ىـائٔ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ایک حبٱج اٿؿ ٵيیـ کے ٕڀؿ پـ ٭بٳ کـ
مکتے ہیں۔
ٞ٥ )gبٯ ٕڀؿ كے مٺٸے ٵیں ػھیبٷ ػیٺب ،تڀدہ ٥ـاہٳ
كے رڀاة ػیٺب ىبٵٰ ہے۔
 )hاعال٩ی ثـتبؤ

اہ َ
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i

کـٹب اٿؿ ٵٺبمت

ٕـی٨ے

اگے ؿکھٹب ىبٵٰ ہے۔
ٵیں گبہک کے ٵ٦بػ کڀ اپٸے ٵ٦بػكے ٓ

افيالصبت
مـٿك کی ٵٞیبؿ
ہٵگؼافی
ٵـثڀٓ ىکبیت ٵیٺزٶٸٹ
گبہک حت ٘٦ای٬ٹ 1986 ،
ّٲٍ ٜبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ
ثیٴہ حمتنت (اٿٵتڈمسیٸ)
رنٴ ٭ی فثبٷ
ٞ٥بٯ ٕڀؿ پـ مٺٺب
اعال٩ی ثـتبؤ

ٕـی٨ہ ٭بؿ

(آئی ری ایٴ ایل )
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اپٓے آپ وو ٹیظٹ
رواة

کے رواثبت

1
 IIIہے۔

ػؿمت آپيٸ

ثٺب کـ
ا٩تَبػی ٥ڀائؼ کے ؿ٩ٴ رڀ گبہکڀں کے مبتھ ایک ٕڀیٰ ٵؼتی تٞٲ٪بت
صبٍٰ کیب رب مکتب ہے ،اكے گبہک کے فٹؼگی ٭ی ٩یٶت کے ٕڀؿ پـربٹب ربتب ہے۔
رواة

2

ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

تینـی پبؿٹی ؽٳہ ػاؿی کے ٱئے ٵڀٹؿ ثیٴہ ٩ ،بٹڀٷ ٫ے ؽؿیٜے
امٲئے امکی ّـٿؿت پـ ایک حبج کی ّـٿؿت ٷہیں ہے۔
رواة

الفٵی

ہے اٿؿ

3
ہے۔

ػؿمت آپيٸII

ٍبؿ٥یٸ حت ٘٦ای٬ٹ  1986 ،کے ٵٖبث ، ٨ٿہ ٥ـػ رڀ ػٿثبؿہ ٥ـٿعت کے ٵَ٪ؼ
مبٵبٷ عـیؼتب ہےٍ ،بؿ٥یٸ کے ٕڀؿ پـ ػؿدہ ثٺؼ ٷہیں کیب رب مکتب ہے۔
رواة

4

ػؿمت آپيٸ

IV

ہے۔

تيٮی ٬كے ایک ٍضت ٵٺؼ تٞٲ٨
رواة

ٷہیں ثٸ مکتب ہے۔

5

ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

اٹتہائی ثٖڀؿ ٥یَٰہ
رڀاة

كے

ہٿٹب ٞ٥بٯ

ٕڀؿ

كے مٺٸے کب ایک ٝٺبٍـ ٷہیں ہے۔

6

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

عڀػ کے ٵ٦بػات
اپٸے
ٷہیں ہے۔

کڀ گبہک کے ٵ٦بػات

اگے ؿکھٹب اعال٩ی ثـتبؤ
كے ٓ

راتی اِتضبْ عواالت
عواي 1
_____________ ایک ٹھٿك چیق ٷہیں ہے۔
 .Iٵکبٷ
ثیٴہ
.II
 .IIIٵڀثبئٰ ٥ڀٷ
ایک رڀڑی ریٺل
.IV
عواي 2
_______________ مـٿك کی ٵٞیبؿ کب ایک اىبؿے ٷہیں ہے۔
 .Iچبال٭ی
ِ اٝتٶبػ
٩بثٰ
.II
 .IIIہٵگؼافی
ؿػ ٝٶٰ
.IV
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عواي 3
ةھاؿت ٵیں _______________ ثیٴہ الفٵی
 .Iٵڀٹؿ تینـی پبؿٹی ٭ی ؽٳہ ػاؿی
ٵکبٹڀں کے ٱئے آگ ثیٴہ
.II
 .IIIگھؿیٲڀ م٦ـ کے ٱئے م٦ـا ثیٴہ
ؽاتی صبػثے
.IV
عواي 4
__________ ثیٴہ ػاؿ کی ثیٴہ الگت کڀ کٴ کـٷے کے ٕـی٪ڀں ٵیں كے ایک ہے۔
 .Iػٿثبؿہ ثیٴہ
کٹٿتی
.II
 .IIIىـی ٬ثیٴہ
چ ھ ٿٹ
.IV
عواي 5
اپٺی ثیٴہ پبٱینی کے تٞٲ ٨ٵیں ىکبیت ؿکھٷے ٿاال ایک گبہک ___________ کے
ؽؿیٜے كے آئی آؿ ڈی اے كے ؿاثٔہ کـ مکتب ہے
 .Iآئی ری ایٴ ایل
ّٲٍ ٜبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ
.II
 .IIIحمتنت (اٿٵتڈمسیٸ)
آئی ری ایٴ ایل یب ّٲٍ ٜبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب حمتنت
.IV
عواي 6
ٍبؿ٥یٸ حت ٘٦ای٬ٹ کب تٞٲ ٨اك كے ہے:
 .Iثیٴہ کٶپٺیڀں کے عال ٣ىکبیت
ػکبٹؼاؿٿں کے عال ٣ىکبیت
.II
 .IIIثـاٷڈ کے عال ٣ىکبیت
ثیٴہ کٶپٺیڀں ،ثـاٷڈ اٿؿ ػکبٹؼاؿٿں کے عال ٣ىکبیت
.IV
عواي 7
___________ کب ػائـہ اعتیبؿ اٷ ٵٞبٵالت كے ٹپٹٹب ہے دہاں مبٵبٷ یب عؼٵبت
ٰ  20الکھ تک کب ہے۔
٩یٶت اٿؿ تال٥ی کب ػٝڀی
 .Iہائی ٭ڀؿٹ
ّٲ٥ ٜڀؿٳ
.II
 .IIIؿیبمتی ٭ٶیيٸ
٩ڀٵی ٭ٶیيٸ
.IV
عواي 8
گبہک تٞٲ ٨ٵیں پہال تبحـ پیؼا ہٿتب ہے۔
 .Iاٝتٶبػ ہٿکـ
ٿ٩ت پـ چٰ کـ
.II
 .IIIػٱچنپی ػکھا کـ
ٿ٩ت پـ چٰ کـ ،ػٱچنپی ػکھا کـ اٿؿ عڀػ اٝتٶبػ ہٿکـ
.IV
عواي 9
ٍضیش ثیبٷ کب اٹتغبة کـیں:
 .Iثیٴہ ٥ـٿعت ٿ٩ت اعال٩ی ثـتبؤ ٹبدمٮٸ ہے
اعال٩ی ثـتبؤ ثیٴہ ایزٸٹٿں کے ٱئے ّـٿؿی ٷہیں ہے
.II
ةڑھاٷے ٵیں
ایزٸٹ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کے ػؿٵیبٷ اٝتٶبػ
 .IIIاعال٩ی ثـتبؤ
ٵؼػ کـتب ہے
اعال٩ی ثـتبؤ کی تڀٍ ٜ٩ـ ٣مت كے اٿپـ ٫ے ٵیٺزٶٸٹ كے کی ربتی ہے
.IV
ہے۔

عواي 10
ٞ٥بٯ ٕڀؿ كے مٺٸے ٵیں ىبٵٰ ہے:
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 .Iامپیٮـ ٭ی ٕـ ٣ػھیبٷ ػیٺب
کتھی کتھی مـ ہالٹب اٿؿ ٵنکـا ػیٺب
.II
 .IIIؿائے ٥ـاہٳ ٭ـٹب
ػھیبٷ ػیٺب ،کتھی کتھی مـ ہالٹب اٿؿ ٵنکـاٹب اٿؿ
کی ٕـ٣
امپیٮـ
.IV
ؿائے ػیٺب
راتی اِتضبْ کے رواثبت
رواة

1

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

ثیٴہ ایک ٹھٿك چیق
رواة

2

ػؿمت آپيٸ
چبال٭ی مـٿك
رواة

 Iہے۔
کی ٵٞیبؿ

کب ایک اىبؿہ

 Iہے۔

ٵڀٹؿ تینـی پبؿٹی

ؽٳہ ػاؿی

ہے۔

پبٱینی ٵیں کٹٿتی کب کالف
ٵیں كے ایک ہے۔
 Iہے۔

کے تٞٲ٨
اپٺی ثیٴہ پبٱینی
کے ؽؿیٜے كے آئی آؿ ڈی اے

ٵیں ىکبیت ؿکھٷے ٿاٯے گبہک آئی ری ایٴ ایل
كے ؿاثٔہ کـ مکتے ہیں۔

6

ػؿمت آپيٸ

IV

ہے۔

ٍبؿ٥یٸ حت ٘٦ای٬ٹ
ٵتٞٲ٨ہ ہے۔
رواة

ثیٴہ ػاؿ

کی ثیٴہ الگت کڀ کٴ کـٷے کے ٕـی٪ڀں

5

ػؿمت آپيٸ

رڀاة

ثیٴہ ةھاؿت ٵیں الفٵی

ہے۔

4

ػؿمت آپيٸII

رواة

ٷہیں ہے۔

3

ػؿمت آپيٸ

رواة

ٷہیں ہے۔

ثیٴہ کٶپٺیڀں ،ػکبٹؼاؿٿں اٿؿ ثـاٷڈٿں کے عال ٣ىکبیت كے

7

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

ّٲ٥ ٜڀؿٳ کب ػائـہ اعتیبؿ اٷ ٵٞبٵالت کڀ ٹپٹاٷے کب ہے دہاں مبٵبٷ یب عؼٵبت
ٰ  20الکھ ؿٿپے تک کب ہے۔
کی ٩یٶت اٿؿ تال٥ی کب ػٝڀی
رواة

8

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

گبہک تٞٲ٨
ربتب ہے۔

ٵیں پہال تبحـ اٝتٶبػ  ،ٿ٩ت
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پـ چٰ کـ اٿؿ ػٱچنپی ػکھا کـ ثٺبیب

رواة

9

ػؿمت آپيٸ
اعال٩ی ثـتبؤ
رواة

III

ہے۔

ایزٸٹ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ٵیں اٝتٶبػ

ةڑھاٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے۔

10

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

ٞ٥بٯ ٕڀؿ كے مٺٸے ٵیں ۔ امپیٮـ
اٿؿ ٵنکـاٹب اٿؿ ؿائے ػیٺب

کی ٕـ٣
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ػھیبٷ ػیٺب ،کتھی کتھی مـ ہالٹب

ثبة 3
ؽکبیت صً وشْے وب َٔبَ
ثبة تْبسف
اٹيڀؿٹل ٍٺٞت ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ایک مـٿك اٷڈكٹؿی ہے دہاں ٵڀرڀػہ تٺبٙـ
ٵیں گبہکڀں کی تڀٞ٩بت ٵنٲنٰ ةڑھ ؿہی ہیں اٿؿ ٥ـاہٳ کی گئی عؼٵبت کے
ٵٞیبؿ کے مبتھ ٝؼٳ إٶیٺبٷ اة ةھی ٵڀرڀػ ہے .رؼیؼ ٹیکٺبٱڀری کے
امتٞٶبٯ كے محبیت کی کلٹٵـ مـٿك کے ػؿدے ٵیں ٵَٺڀٝبت کی ٵنٲنٰ ٹئے
پـٿڈ٫ٹك اٿؿ اہٳ ةہتـی کے ثبٿرڀػ ٍٺٞت کڀ گبہک ٝؼٳ إٶیٺبٷ اٿؿ عـاة
ىجیہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں تٲظ جتـةے کب مبٵٺب کـ ؿہا ہے .اك ٍڀؿحتبٯ کڀ
ػیکھتے ہٿئے صکڀٵت اٿؿ ؿیگڀٱیٹؿی ٷے کئی ٕـس کی پہٯ کی ہے.
آئی آؿ ڈی اے کے ّڀاثٔ ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ٍبؿ٥یٸ کڀ ٥ـاہٳ
کی ربٷے ٿاٱی خمتٲ ٤عؼٵبت کے ٱئے پـتڀؿتٸ ٿ٩ت یب ٹؿٹـاڈ ٹائیٴ ( ٹی
پبٱینی ہٿٯڈؿ ٭ڀ کب
اے ٹی ) ٵ٪ـؿ کیب گیب ہے .یہ آئی آؿ ڈی اے (
ٵ٦بػ کے حت ٘٦کے ّبثٔے)  2002 ،کب صٌہ ہے ثیٴہ کٶپٺیڀں کے پبك ایک
ٵؤحـ ىکبیت صٰ ٭ـٷے ٭ب ٹٚبٳ ہٿٹب ّـٿؿی ہے اٿؿ آئی آؿ ڈی اے ٷے اك
کے ٱئے ةھی ہػایبت ثٺبئے ہیں.
عیهھْے وب ِبصبفً

 )aىکبیت صٰ ٭ـٷے ٭ب

ٹٚبٳ ٍ -بؿ٥یٸ ٝؼاٱت ،حمتنت
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ؽکبیت کب صً وشْے وب

َٔبَ  -فبسفیٓ ّذاٌت ،حمتغت

 .1مُ ؽکبیت کے أتَبَ کب َٔبَ (آئی ری ایُ ایظ)
آئی آؿ ڈی اے ٷے ّٴ ىکبیت کے اٹتٚبٳ کے ٹٚبٳ (آئی ری ایٴ ایل ) کی
ىـٿٝبت کی ہے رڀ ثیٴہ کی ىکبیت ڈیٹا کے ٵـکقی ؽعیـے کے ٕڀؿ پـ اٿؿ
ٍٺٞت ٵیں ىکبیت کب مـا ٟٱگبٹب کی ٹگـاٹی کے آٯے کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتب
ہے.
پبٱني ػاؿ اپٺی پبٱینی کی تَ٦یالت کے مبتھ اك کے ٹٚبٳ پـ ؿرلٹؿ کـکے
اپٺی ىکبیت ػؿد کـ مکتے ہیں .پھؿ ىکبیتیں ٵتٞٲ٨ہ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کڀ
ةھیزی ربتی ہیں.
ؽکبیت وب صً وشْے وب َٔبَ
آئی ری ایٴ ایل ىکبیبت اٿؿ اٷ کب مـا ٟٱگبٷے ٵیں ٱگٸے ٿاٯے ٿ٩ت پـ
ٹٚـ ؿکھتی ہے .ىکبیبت کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ یڀ آؿ ایٰ پـ ؿرلٹؿڈ کیب رب مکتب
ہے:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.as
px
 .2فبسفیٓ کے حتفٌ ایکٹ1986 ،
اہَ
یہ ایکٹ "ٍبؿ٥یٸ کے ٵ٦بػات کی ةہتـ حت٥ ٘٦ـاہٳ کـٷے کے ٱئے اٿؿ
ٍبؿ٥یٸ تٺبفٝبت کے تَـ ٣کے ٱئے ٍبؿ٥یٸ کی کڀٹنٲڀں اٿؿ ػیگـ
اتھاؿٹیڀں کے ٩یبٳ کی جتڀیق کـٷے کے ٵَ٪ؼ كے ٵٺٚڀؿ کیب گیب تھا" .اك
ایکٹ کڀ ٍبؿ٥یٸ کے حت( ٘٦تـٵیٴ) ایکٹ2002 ،کی ٕـ ٣كے ٹٚـ حبٹی کی
گئی ہے.
ایکٹ ٵیں ػمتیبة کچھ تٞـی٦یں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں:
تْشیف
"خذِت " کب ٵٖٲت ہے کنی ةھی تَ٦یالت کی عؼٵت رڀ دمکٸہ ٍبؿ٥یٸ کے ٱئے
٥ـاہٳ کی گئی ہے اٿؿ اك ٵیں ثیٺکبؿی٥ ،ٺبٹنٺگ ،اٹيڀؿٹل ،ٹ ٰ٪ٿ محٰ،
ٿمبئٰ ،جبٲی یب ػیگـ تڀاٹبئی کی ٥ـاہٵی ،ثڀؿڈ یب ٝبؿّی ؿہائو یب
ػٿٹڀں،ؿہائو تٞٶیـ ،ت٦ـیش ،کھیٰ یب عرب یب ػیگـ ٵٞٲڀٵبت کے پھیالؤ کے
مٲنٰے ٵیں كہٿٱیبت کب اٹتٚبٳ کـٹب ىبٵٰ ہے ٱیٮٸ اك ٵیں ٵ٦ت عؼٵت یب
ؽاتی عؼٵت کے ٵٞبہػے کے حتت کڀئی ةھی مـٿك ٥ـاہٳ کـٹب ىبٵٰ ٷہیں ہے.
اٹيڀؿٹل کڀ ایک عؼٵت کے ٕڀؿ پـ ىبٵٰ کیب گیب ہے
"فبسفیٓ "کب ٵٖٲت ہے کڀئی ةھی اینب ىغٌ رڀ
 کنی ارـ کے ثؼٯے ٵیں کڀئی مبٵبٷ عـیؼتب ہے اٿؿ اك ٵیں اك ٕـس
کے مبٵبٷ کب کڀئی ةھی ٍبؿ ٣ىبٵٰ ہے ٱیٮٸ اك ٵیں اینب ىغٌ ىبٵٰ
ٷہیں ہے ػٿثبؿہ ثیچٸے کے ٱئے یب کنی ةھی کبؿٿثبؿی ٵَ٪ؼ کے ٱئے
اك ٕـس کے مبٵبٷ کڀ صبٍٰ کـتب ہے.
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 ارـ کے ثؼٯے ٵیں کڀئی عؼٵت کـایہ پـ ٱیتب ہے یب اك کب ٥بئؼہ
اٹھاتب ہے اٿؿ اك ٵیں اینی عؼٵبت کے ٥بئؼہ صبٍٰ کـٷے ٿاٯے ىبٵٰ
ہیں.
"ّیت " کب ٵٖٲت ہے ٵٞیبؿٖ٥ ،ـت اٿؿ ٝٶٲؼؿآٵؼ کے ٕـی٨ے ٵیں کڀئی ةھی
١ٲٖی ،کٶی یب اػھٿؿا پٸ رڀ کنی ةھی ٩بٹڀٷ کے حتت یب اك کے کی ٕـ ٣كے
ثـ٩ـاؿ ؿکھا ربٹب ّـٿؿی ہے یب رلے کنی عؼٵت کے مٲنٰے ٵیں کنی ٵٞبہػے
کی تٞٶیٰ ٵیں یب ػٿمـی ٍڀؿت ٵیں کنی ىغٌ کی ٕـ ٣كے ٝٶٲؼؿآٵؼ کئے
ربٷے کب ٿٝؼہ ػیب گیب ہے.
"ؽکبیت " کب ٵٖٲت ہے ىٮبیت ٭بؿ کی ٕـ ٣كے حتـیـی ٕڀؿ پـ ٱگبیب گیب
کڀئی اٱقاٳ کہ :
 ٹبٵٺبمت کبؿٿثبؿی ٕـف ٝٶٰ یب پبثٺؼیبں کبؿٿثبؿی ٕـف ٝٶٰ اپٺبیب
گیب ہے
 اك کی ٕـ ٣كے عـیؼے گئے مبٵبٷ ٵیں ایک یب ایک كے فیبػہ ٝیت
ہیں
 اك کی ٕـ ٣كے کـایہ پـ ٱی گئی یب صبٍٰ کی گئی عؼٵبت ٵیں کنی
ةھی ٩نٴ کی کٶی پبئی گئی ہے
 ٿٍڀٯ کی گئی ٩یٶت ٩بٹڀٷ کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ یب پیکیذ پـ ٙبہؿ ٩یٶت
كے فیبػہ ہے
 ایلے مبٵبٷ رڀ امتٞٶبٯ کئے ربٷے پـ فٹؼگی اٿؿ مالٵتی کے ٱئے
عٖـٹبک ہٿں گے ،اك ٕـس کے کنی ةھی ٩بٹڀٷ کی ػٞ٥بت کی عال ٣ٿؿفی
ٵیں ٝڀاٳ کے ػؿٵیبٷ ٥ـٿعت کے ٱئے ػمتیبة کـائے رب ؿہے ہیں رٸ
کے ٱئے تبرـ کڀ ایلے مبٵبٹڀں کی ٵڀّڀٝبت اىیبء ،امتٞٶبٯ کے
ٕـی٨ے اٿؿ احـات کے تٺبٙـ ٵیں ٵٞٲڀٵبت ٙبہؿ کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی
ہے.
"فبسفیٓ تٕبصُہ " کب ٵٖٲت ہے ایک اینب تٺبفٛہ دہاں رل ىغٌ کے عال٣
ىکبیت کی گئی ہے ٿہ ىکبیت ٵیں ٵڀرڀػ اٱقاٵبت کڀ ٹٮبؿاتب اٿؿ اٷ کب
اٹکبؿ کـتب ہے.
 )aفبسفیٓ تٕبصُہ کبصً وشٔیواٌی

ایزٕغیبں

"ٍبؿ٥یٸ تٺبفٛہ کب صٰ ٭ـٹیڀاٱی ایزٺنیبں "ہؿ ّٲ ٜاٿؿ ؿیبمت ٵیں اٿؿ
٩ڀٵی مٖش پـ ٩بئٴ کی گئی ہیں.
 .iمٍِ فوسَ
اك ٥ڀؿٳ کب ػائـہ اٷ ىکبیبت پـ تڀدہ ػیٺب ہے دہاں اىیبء یب عؼٵبت کی
٩یٶت اٿؿ ٵٞبٿُہ کب ػٝڀی 20الکھ ؿٿپے تک ؿہتب ہے .
ّٲ٥ ٜڀؿٳ کڀ اپٺب صکٴ
ةھیزٸے کب ص ٨ہے.
.ii

٥/یَٰہ ٝٶٲؼؿآٵؼ کے ٱئے ٵٺبمت مڀٯ کڀؿٹ کڀ

سیبعت کّیؾٓ
 اك کب مـا ٟٱگبٹب اتھاؿٹی کے پبك اٍٰ ،اپیٰ اٿؿ مپـٿائقؿی
اتھاؿٹی ؿہتے ہے .
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 یہ ّٲ٥ ٜڀؿٳ کی اپیٰ پـ مسبٝت کـتب ہے.
 اك کب اٍٰ ػائـہ ةھی اٷ ىکبیبت کی مسبٝت کـٹب ہے دہاں مبٵبٹڀں /
عؼٵبت کی ٩یٶت اٿؿ ٵٞبٿُہ ،اگـ کڀئی ػٝڀی کیب گیب ہے20 ،الکھ
ؿٿپے كے فیبػہ ٱیکٸ 100ال٫ھ ؿٿپے كے فیبػہ ٷہیں ؿہتی ہے.
 ػیگـ ٕب٩تیں اٿؿ ص٪ڀّ ٧ٲ٥ ٜڀؿٳ کی ٕـس ہی ہیں.
 .iiiلوِی کّیؾٓ
 ایکٹ کے حتت ٩بئٴ آعـی اتھاؿٹی ٩ڀٵی کٶیيٸ ہے .
 اك کے پبك اٍٰ ،اپیٰ اٿؿ مپـٿائقؿی اتھاؿٹی ؿہتے ہیں .
 یہ ؿیبمت کٶیيٸ کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ آؿڈؿ کی ػؿعڀامتڀں کی مسبٝت کـ
مکتب ہے اٿؿ اك کی اٍٰ ػائـہ اعتیبؿ ٵیں یہ ایلے تٺبفٝبت کڀ صٰ
کـے گب دہاں مبٵبٷ /عؼٵبت کی ٩یٶت اٿؿ ٵٞبٿُہ کب ػٝڀی ٵٞبٿُہ
100الکھ ؿٿپے كے فیبػہ ہٿتب ہے.
 اك کے پبك ؿیبمت کٶیيٸ کے اٿپـ مپـٿائقؿی اتھاؿٹی ؿہتے ہے .
دتبٳ تیٺڀں ایزٺنیڀں کے پبك مڀٯ کڀؿٹ کے ص ٨ؿہتے ہیں.
ؽىً : ۲

ؽکبیت کب صً وشٔیهے کے ٌئے چیًٕ

 )bؽکبیت دسد کشاْے کے ًّّ
ٵٺؼؿدہ ثبال دتبٳ تیٺڀں صٰ ٭ـٹیڀاٱی ایزٺنیڀں ٵیں ىکبیت ػؿد کـاٷے کے
ٝٶٰ ةہت مبػہ ہے .ؿیبمت کٶیيٸ یب ٩ڀٵی کٶیيٸ کے مبٵٸے ىکبیت ػؿد
کـاٷے یب ٝـّی ػائـ کـٷے کے ٝٶٰ کے ٱئے کڀئی ٥یل ٷہیں ہے .ىکبیت
عڀػ ىٮبیت ٭ٺٺؼہ ٭ی ٕـ ٣كے یب اك کے ثباعتیبؿ ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے ػؿد
کـائی رب مکتی ہے .اكے ؽاتی ٕڀؿ پـ ةھی ػائـ کیب رب مکتب ہے یب ڈاک
كے ةھی ةھیزب رب مکتب ہے .یہ ١ڀؿ کـٹب چبہیے کہ ىکبیت ػاعٰ کـٷے کے
ٵَ٪ؼ کے ٱئے کنی ٿکیٰ کی ّـٿؿت ٷہیں پڑتی ہے.
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 )cفبسفیٓ فوسَ کے صکُ
اگـ ٥ڀؿٳ اك ثبت كے ٵٖٶئٸ ہے کہ رل کے مبٵبٷ کے عال ٣ىکبیت ػؿد کی
گئی ہے ،ٿہ ىکبیت ٵیں خمَڀً کنی ةھی اٱقاٳ كے ػٿچبؿ ہے یب کہ عؼٵبت کے
ثبؿے ٵیں ىکبیت ٵیں ٵٲڀث کڀئی ةھی اٱقاٳ حبثت ہٿ ربتب ہے تڀ ٥ڀؿٳ
اپڀفیيٸ پبؿٹی کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے ایک یب ایک كے فیبػہ ٩ؼٳ اٹھاٷے
کی ہػایت ػیتے ہٿئے صکٴ ربؿی کـ مکتب ہے یٞٺی،
 .iؽىبیت وبس کو لیّت واپغی (یب اٹيڀؿٹل کے ٵٞبٵٰے ٵیں پـیٶیٴ) ،
ىٮبیت ٭بؿ ؽؿیٜے اػائیگی کی گئی ٥یل ٿاپل کـٷے کے ٱئے
اپڀفیيٸ پبؿٹی کی الپـٿاہی کی ٿدہ كے ٍبؿ٥یٸ کڀ ہٿئے کنی
.ii
ةھی ٹَ٪بٷ یب چڀٹ کے ٱئے ٍبؿ٥یٸ کڀ ٵٞبٿُے کے ٕڀؿ پـ اك ٕـس
کی ؿ٩ٴ اػا کـٷے کے ٱئے
.iii

ٵتٺبفٛہ عؼٵبت ٵیں ػٿه یب عبٵیڀں کڀ ػٿؿ کـٷے کے ٱئے

ٹبٵٺبمت کبؿٿثبؿی ٕـف ٝٶٰ یب پبثٺؼیبں
.iv
کـٷے اٿؿ اكے ٷہیں ػہؿاٷے کے ٱیے

کبؿٿثبؿ ؿٿیے ثٺؼ

 .vپبؿٹیڀں کڀ کب٥ی الگت ػالٷے کے ٱئے
 )dؽکبیبت کی ٔوّیت
دہاں تک اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کب مڀاٯ ہے ،تیٺڀں ٥ڀؿٵڀں کے پبك آٷے
ٿاٯے فیبػہ تـ ٍبؿ٥یٸ تٺبفٛہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ اہٳ ا٩نبٳ ٵیں آتے ہیں –
.i
.ii
.iii
.iv
.v

ػٝڀٿں کے تَـ ٣ٵیں ہٿٷے ٿاٱی تبعیـ
ػٝڀٿں کب تَ٦یہ ٷہیں ہٿٹب
ػٝڀٿں کڀ ٵنرتػ

٭ـٹب

ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ
پبٱینی کے ٩ڀاٝؼّ ،ڀاثٔ ٿ١یـہ

 .3أؾوسٔظ ٌوک پبي
ٵـکقی صکڀٵت ٷے اٹيڀؿٹل ایکٹ1938 ،کے ص٪ڀ ٧کے حتت 11ٹڀٵرب 1998کڀ
گڀؿسمٸٹ گقٹ ٵیں ىبئ ٜٹڀٹی٦کیيٸ کی ٕـ ٣كے ٱڀک ىکبیت کب صٰ ٭ـٹب
1998ثٺبئے تھے .یہ ىـائٔ فٹؼگی اٿؿ ١یـ فٹؼگی اٹيڀؿٹل
٩ڀاٹیٸ،
کٶپٺیڀں کے ٱئے اٹيڀؿٹل کے دتبٳ ؽاتی الئٺڀں یٞٺی کہ ؽاتی ٍالصیت ٵیں
ٱئے گئے اٹيڀؿٹل پـ الگڀ ہٿتے ہیں.
اٷ ٩ڀاٹیٸ کب ٵَ٪ؼ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ربٹت كے ػٝڀے کے تَـ ٣كے
ٵتٞٲ ٨دتبٳ ىکبیبت کڀ منتی ،ٵڀحـ اٿؿ ٵٺَ٦بٷہ ٕـی٨ے كے صٰ کـٹب ہے.
ٌوک پبي ،ثیُہ داس اوس أؾوسٔظ کّپٕی کی ثبہِی سمبِٕذی طے صوايہ کی
ؽشائو کے أذس أذس ایک حبٌج اوس ِؾیش کے ىوس پش کبَ کش عکتے ہیں.
ؽکبیت کو لجوي یب سد کشْے کے ٌئے ٌوک پبي کب فیقًہ صتّی ہے.
ٌ )aوک پبي طے ؽکبیت
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ٱڀک پبٯ كے کی گئی کڀئی ةھی ىکبیت حتـیـی ٕڀؿ پـ ،ثیٴہ ػاؿ یب اك کے
٩بٹڀٹی ٿؿحبۂ کب ػمتغٔ ،ایک ایلے ٱڀک پبٯ کڀ عٖبة رل کب ػائـہ ٿہاں
/ػ٥رت ہے ،ػمتبٿیقات کی ٕـ ٣كے
ہے دہاں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی کڀئی ىبط
محبیت ،اگـ کڀئی ہٿ ،ىٮبیت ٭ٺٺؼہ کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ کی ٹڀٝیت اٿؿ صؼ کے
اٹؼافے اٿؿ ٵبٹگی گئی ؿاصت کے مبتھ ہٿٹی چبہئے.
ٱڀک پبٯ كے ىکبیت کی رب مکتی ہے اگـ :
 .iىٮبیت ٭ٺٺؼہ ٷے اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پہٯے ایک حتـیـی ىکبیت کی تھی
اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٷے یہ ٩ؼٳ اٹھایب تھا:
 ىکبیت کڀ ٵنرتػ کـ ػیب یب
 ىٮبیت ٭ٺٺؼہ کڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ىکبیت ٵڀٍڀٯ ہٿٷے
کے ثٞؼ ایک ٵبہ کے اٹؼؿ اٹؼؿ کڀئی رڀاة ٷہیں ٵال
ىٮبیت ٭ٺٺؼہ
.ii
ٵٖٶئٸ ٷہیں ہے

اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ػیئے گئے رڀاة كے

ىکبیت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ٵنرتػ کی تبؿیظ كے ایک
.iii
مبٯ کے اٹؼؿ اٹؼؿ کی گئی ہے
ىکبیت کنی ةھی ٝؼاٱت یب ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب حبٱخی ٵیں فیـ
.iv
ٷہیں ہے
ٌ )bوک پبي کی عفبسؽبت
ٱڀک پبٯ كے کچھ ٥ـائِ

/پـٿٹٿ٭ٲق کے ٝٶٰ کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے :

 .iاك ٕـس کی ىکبیت ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے ایک ٵبہ کے اٹؼؿ اٹؼؿ م٦بؿىبت
کی ربٹی چبہئے
م٦بؿه کی کبپیبں ىٮبیت ٭ٺٺؼہ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ػٿٹڀں کڀ
.ii
اؿمبٯ کـٷے چبہئیں
اك ٕـس کی م٦بؿه ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے 15ػٷ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ىٮبیت
.iii
٭ٺٺؼہ ٕـ ٣م٦بؿىبت کڀ حتـیـی ٕڀؿ پـ تنٲیٴ کیب ربٹب چبہئے
ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿی عٔ کی ایک کبپی اٹيڀؿٹل
.iv
کٶپٺی کڀ اؿمبٯ کـٷے چبہئیں اٿؿ اكے اك ٕـس کب ٵٺٚڀؿی عٔ
ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے 15ػٷ کے اٹؼؿ اٹؼؿ اك کی حتـیـی تَؼی ٨ٵبٹگی
ربٹی چبہئے.
 )cفیقًہ
اگـ تٺبف ٛکب تَ٦یہ حبٱخی کی ٕـ ٣كے ٷہیں ہٿتب ہے تڀ ٱڀک پبٯ ثیٴہ
ػاؿ کے ٱئے ایک ٥یَٰہ ٵٺٚڀؿ کـے گب رڀ اك کی ٹٚـ ٵیں ٵٺبمت ہے
اٿؿ رڀ ثیٴہ ػاؿ کے ٹَ٪بٷ کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے ّـٿؿی ؿ٩ٴ كے
فیبػہ ٷہیں ہٿ گب.
ٱڀک پبٯ کے ٥یَٰے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٩ڀاٹیٸ كے کبٳ ہٿتے ہیں :
٥ .iیَٰہ ( ْٰ٥ؿ٩ٴ کی اػائیگی اٿؿ ػیگـ اعـاربت مسیت)  20الکھ ؿٿپے
كے فیبػہ کب ٷہیں ہٿٹب چبہئے.
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٥یَٰہ اك ٕـس کی ىکبیت ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کی تبؿیظ كے 3ٵبہ کی
.ii
ٵؼت کے اٹؼؿ اٹؼؿ کیب ربٹب چبہئے ،اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ اك ٕـس کب
٥یَٰہ ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے ایک ٵبہ کے اٹؼؿ اٹؼؿ صتٶی صٰ کے ٕڀؿ پـ
اٿاؿڈ کی ٿٍڀٱی کڀ ٩جڀٯ کـٹب چبہئے
اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٥یَٰے پـ ٝٶٰ کـے گی اٿؿ اك ٕـس کب
.iii
ٵٺٚڀؿی عٔ ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے 15ػٷ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ٱڀک پبٯ کڀ ایک
حتـیـی ٹڀٹك ةھیذے گی .
اگـ ثیٴہ ػاؿ حتـیـی ٕڀؿ پـ اك ٕـس کے ٥یَٰے کی ٵٺٚڀؿی کی
.iv
إال ٛٷہیں ػیتب ہے تڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٥یَٰے کڀ الگڀ ٷہیں کـ مکتے
ہے.
ٹیظٹ وشیں

خودوو

1

______________کب صٝ ٨ال٧ے اینی ىکبیبت پـ تڀدہ ػیٸے کب ہے دہاں
اىیبء یب عؼٵبت کی ٩یٶت اٿؿ ٵٞبٿُہ کب ػٝڀی 20الکھ ؿٿپے تک ؿہتب ہے .
ّ .Iٲ٥ ٜڀؿٳ
.II

ؿیبمت کٶیيٸ

.III

ّٲ ٜکڀٹنٰ

.IV

٩ڀٵی کٶیيٸ

خالؿہ


آئی
ایٴ
کے
آالت

ٷے ایک ٵـثڀٓ ىکبیت کے اٹتٚبٳ کے ٹٚبٳ (آئی ری
آؿ ڈی اے
ایل ) کی ىـٿٝبت کی ہے رڀ ثیٴہ کی ىکبیت ڈیٹا کے ٵـکقی ؽعیـے
ٕڀؿ پـ اٿؿ ٍٺٞت ٵیں ىکبیت کب مـا ٟٱگبٹب کی ٹگـاٹی کے ٱئے
کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتی ہے.
58



ٍبؿ٥یٸ تٺبفٛہ کب صٰ ٭ـٷے ٿاٱی ایزٺنیبں ہؿ ّٲ ٜاٿؿ ؿیبمت ٵیں اٿؿ
٩ڀٵی مٖش پـ ٩بئٴ کی گئی ہیں.



دہاں تک اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کب مڀاٯ ہے ،مت كے فیبػہ ٍبؿ٥یٸ کی
تٺبفٛہ ػٝڀٿں کے اعتیبؿ ٵیں تبعیـ ،ػٝڀٿں کی تٲ٦ی ٷہیں ہٿٷے ،ػٝڀٿں
کب ٵنرتػ ہٿٹب ،ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ اٿؿ پبٱینی کے ٩ڀاٹیٸ ،ىـائٔ ٿ١یـہ
رینی فٵـے ٵیں آتے ہیں.



اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ ،ثیٴہ ػاؿ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ثبہٵی ؿّبٵٺؼی كے
صڀاٯہ کی ىـائٔ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ایک حبٱج اٿؿ ٵيیـ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـ
مکتے ہیں.



اگـ تٺبف ٛکب تَ٦یہ حبٱخی کی ٕـ ٣كے ٷہیں ہٿتب ہے تڀ ٱڀک پبٯ ثیٴہ
ػاؿ کڀ اینب ٥یَٰہ ٵٺٚڀؿ کـے گب رڀ اك کی ٹٚـ ٵیں ٵٺبمت ہے اٿؿ
ثیٴہ ػاؿ کے ٹَ٪بٷ کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے ّـٿؿی ؿ٩ٴ كے فیبػہ ٷہیں
ہٿ گب.

اہَ افيالصبت
ّ .1ٴ ىکبیت کے اٹتٚبٳ کے ٹٚبٳ (آئی ری ایٴ ایل)
ٍ .2بؿ٥یٸ کی ص٦بٙت ایکٹ،

1986

ّ .3ٲ٥ ٜڀؿٳ
 .4ؿیبمت کٶیيٸ
٩ .5ڀٵی کٶیيٸ
 .6اٹيڀؿٹل حمتنت

خود نے ٹیظٹ کے رواة
رواة

1

ٍضیش رڀاة

I

ہے .

ّٲ٥ ٜڀؿٳ کب ػائـہ اینی ىکبیبت پـ تڀدہ ػیٸے کب ہے دہاں اىیبء یب
عؼٵبت کی ٩یٶت اٿؿ ٵٞبٿُہ کب ػٝڀی 20الکھ ؿٿپے تک کب ہے.

خود اِتضبْ عواي
عواي

1

آئی ری ایٴ ایل ٱ ٘٦کڀ ٿمٞت اتبؿٹب .
 .Iاٹيڀؿٹل رٺـٯ ٵیٺزٶٸٹ ملٹٳ
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.II

اٷڈیٸ رٺـٯ ٵیٺزٶٸٹ ملٹٳ

 .IIIاٹگـٹیڈ گـیڀاٹل ٵیٺزٶٸٹ ملٹٳ
.IV

ؽہیٸ گـیڀاك ٵیٺزٶٸٹ ملٹٳ

عواي

2

ایزٺنی
اٷ ٵیں كے کڀٷ می ٍبؿ٥یٸ ىکبیت کب صٰ ٭ـٷے ٿاٱی
ؿٿپے كے  100الکھ ؿٿپے تـ کے ٍبؿ٥یٸ تٺبفٝبت پـ تڀدہ ػے گی؟

 20الکھ

ّ .Iٲ٥ ٜڀؿٳ
.II

ؿیبمت کٶیيٸ

٩ .IIIڀٵی کٶیيٸ
.IV

ّٲ ٜکڀٹنٰ

عواي

3

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب اعتیبؿ ػؿمت ٍبؿ٥یٸ ىکبیت کے ٱئے ثٺیبػ
ٷہیں ثٸ مکتب ہے؟
 .Iٵَٺڀٝبت کی ا یٴ آؿ پی كے فیبػہ ٩یٶت ٿٍڀٯ ٭ـٷے ٿاال ػکبٹؼاؿ
 .IIگبہک کڀ اپٺی فٵـے ٵیں مت كے اچھے ٵَٺڀٝبت کی ٍالس ٷہیں ػیٸے ٿاال
ػکبٹؼاؿ
 .IIIػٿا کی ثڀتٰ پـ اٱـرک کب اٹتجبہ ٷہیں ػی گئی ہے
ٝ .IVیت ػاؿ ٵَٺڀٝبت
عواي

4

اٷ ٵیں كے کڀٷ مب اٹيڀؿٹل پبٱینی كے ٵتٞٲ ٨ىکبیت ػؿد کـاٷے کے
مٲنٰے ٵیں کلٹٵـ کے ٱئے مت كے فیبػہ ٵٺبمت آپيٸ ہٿ گب؟
 .Iپڀٱیل
.II

مپـیٴ کڀؿٹ

 .IIIاٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ
.IV

ّٲٞی ٝؼاٱت

عواي

5

اٷ ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ ٵیں اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ کے ػائـہ اعتیبؿ کے
مٲنٰے ٵیں ٍضیش ہے؟
 .Iاٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ کب ٩ڀٵی ػائـہ ہے
.II

اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ کب ؿیبمتی مٖش ػائـہ ہے

 .IIIاٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ کب ّٲ ٜمٖضی ػائـہ ہے
.IV
ہے

اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ ٍـ ٣خمَڀً ٝال٩بئی صؼٿػ کے اٹؼؿ اٹؼؿ کبٳ کـتب

عواي

6
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اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ کے پبك ىکبیت کیلے کی ربئے گی؟
 .Iىکبیت حتـیـی ٕڀؿ پـ کی ربئے گی
ىکبیت ٥ڀٷ پـ فثبٹی ٕڀؿ پـ کی ربئے گی

.II

 .IIIىکبیت آٵٸے مبٵٸے فثبٹی ٕڀؿ پـ کی ربئے گی
.IV

ىکبیت اعجبؿ ٵیں اىتہاؿ کے ؽؿیٜے کی ربئے گی

عواي

7

ایک اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ كے ؿاثٔہ کـٷے کی ڈیڈ الئٸ کیب ہے؟
 .Iاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ىکبیت کے ٵنرتػ کے ػٿ مبٯ کے اٹؼؿ اٹؼؿ
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ىکبیت کے ٵنرتػ کے تیٸ مبٯ کے اٹؼؿ
.II
اٹؼؿ
 .IIIاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ىکبیت کے ٵنرتػ کے ایک مبٯ کے اٹؼؿ
اٹؼؿ
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ىکبیت کے ٵنرتػ کے ایک ٵبہ کے اٹؼؿ
.IV
اٹؼؿ
عواي

8

اٷ ٵیں كے کڀٷ می ٱڀک پبٯ کے پبك ىکبیت کـٷے کے ٱئے پہٯے كے اہٯ
ٷہیں ہے؟
 .Iىکبیت "ؽاتی الئٸ "اٹيڀؿٹل کے ثبؿے ٵیں کنی ىغٌ کی ٕـ ٣كے کی
ربٹی چبہئے
ىکبیت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ىکبیت ٵنرتػ کئے ربٷے کے
.II
کے اٹؼؿ اٹؼؿ ػؿد کـائی ربٹی چبہئے

1مبٯ

 .IIIىٮبیت ٭ٺٺؼہ کڀ ٱڀک پبٯ كے پہٯے ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ كے ؿاثٔہ کـٹب
چبہیے
.IV

کٰ ؿاصت کب ٵٖبٱتہ

عواي

9

20الکھ ؿٿپے کی ؿ٩ٴ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ہٿٹی چبہئے

کیب ٱڀک پبٯ کے پبك ىکبیت ػؿد کـاٷے کے ٱئے کڀئی ٥یل ٥ /یل اػا
کـٷے کی ّـٿؿت ہے؟
.I

100ؿٿپے کب ٥یل اػا کـٷے کی ّـٿؿت ہے

.II

کڀئی ٥یل یب ٥یل اػا کـٷے کی ّـٿؿت ٷہیں ہے

 .IIIٵبٹگی گئی ؿاصت کب 20ۺ ٥یل کے ٕڀؿ پـ اػا کیب ربٹب چبہئے
.IV

ٵبٹگی گئی ؿاصت کب 10ۺ ٥یل کے ٕڀؿ پـ اػا کیب ربٹب چبہئے

عواي

10

کیب ؽاتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے عال ٣ىکبیت ػؿد کی رب مکتی ہے؟
 .Iىکبیتیں ٍـٝ ٣ڀاٵی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے عال ٣ػؿد کی رب مکتی ہیں
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.II

ہاں ،ؽاتی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے عال ٣ةھی ىکبیت کی رب مکتی ہے

ٍ .IIIـ ٣فٹؼگی ثیٴہ کے ٵیؼاٷ ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے ؽاتی اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں کے عال ٣ىکبیت ػؿد کی رب مکتی ہے
ٍـ١ ٣یـ فٹؼگی اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے ؽاتی
.IV
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے عال ٣ىکبیت ػؿد کی رب مکتی ہے

خود اِتضبْ عواالت کے رواثبت
رواة

1

ٍضیش اٹتغبة

IIIہے .

کب ٵٖٲت ہےاٷٹیگـیٹڈ ىکبیت کے اٹتٚبٳ کے ٹٚبٳ (
آئی ری ایٴ ایل
اٷٹیگـیٹ گـیڀاٹل ٵیٺزٶٸٹ ملٹٳ) ۔
رواة

2

ٍضیش اٹتغبة

IIہے .

 20الکھ ؿٿپے كے  100الکھ ؿٿپے تک کی ؿ٩ٴ کے ٍبؿ٥یٸ
ؿیبمت کٶیيٸ
تٺبفٝبت کب تَ٦یہ کـے گب.
رواة

3

ٍضیش اٹتغبة

IIہے .

آپ کی فٵـے ٵیں مت كے اچھے ٵَٺڀٝبت کی ٍالس ٷہیں ػیٸے ٿاال ػٿکبٹؼاؿ
ربئق ٍبؿ٥یٸ ىکبیت کی ثٺیبػ ٷہیں ثٸ مکتب ہے.
رواة

4

ٍضیش اٹتغبة

IIIہے .

ىکبیت اك اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ کے پبك ػؿد کی ربئے گی رل کے ػائـہ
اعتیبؿ ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب ػ٥رت آتب ہے.
رواة

5

ٍضیش اٹتغبة

IVہے .

اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ ٍـ ٣خمَڀً ٝال٩بئی صؼٿػ کے اٹؼؿ اٹؼؿ کبٳ کـتب ہے .
رواة

6

ٍضیش اٹتغبة

Iہے .

ٱڀک پبٯ کڀ حتـیـی ٕڀؿ پـ ىکبیت کی ربئے گی.
رواة

7

ٍضیش اٹتغبة

IIIہے .

ىٮبیت ػاؿ کڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ىکبیت کے ٵنرتػ کے ایک مبٯ کے
اٹؼؿ اٹؼؿ ٱڀک پبٯ كے ؿاثٔہ کـٹب چبہئے .
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رواة

8

ٍضیش اٹتغبة

IIIہے .

ىٮبیت ػاؿ کڀ ٱڀک پبٯ كے پہٯے ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ كے ؿاثٔہ کـٷے کی ّـٿؿت
ٷہیں ہے.
رواة

9

ٍضیش اٹتغبة

IIہے .

ٱڀک پبٯ کے پبك ىکبیت ػؿد کـاٷے کے ٱئے کڀئی ٥یل ٥ /یل اػا کـٷے
کی ّـٿؿت ٷہیں ہے .
رواة

10

ٍضیش اٹتغبة

IIہے .

ہاں ،ؽاتی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے عال ٣ةھی ىکبیت کی رب مکتی ہے.
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ثبة 4
ثیٴہ ایزٸٹ ؿیگڀٱیيٺق
ثیٴہ ایزٸٹ
اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ؿیگڀٱیيٸ کی ت٪ـؿی ای ٬اپـیٰ 2016
ٵیں آئیں گے۔

كے ٵؤحـ ٝٶٰ

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ تٞـی٦بت ٵتٞٲ٨ہ ہیں۔
 .1تٞـی٦یں :
" )1ایکٹ" كے ٿ٩تب ٥ڀ٩تب تـٵیٴ ىؼہ اٹيڀؿٹل ایکٹ 1938( 1938 ،کے
 )4کب ٵٖٲت ہے؛
 " )2ت٪ـؿی عٔ" كے اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے کنی
ىغٌ کڀ ثیٴہ ٭بؿ ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب ت٪ـؿی کب عٔ کب ٵٖٲت ہے۔
 " )3اپیٰ ا٥نـ" كے اٹيڀؿٹل ایزٸٹ كے صبٍٰ سمبئٺؼگی اٿؿ اپیٲڀں پـ
١ڀؿ کـٷے اٿؿ اٷ کب تَـ ٣کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣كے
ٹاؿچـ ا٥نـ کب ٵٖٲت ہے۔
 " )4اٹيڀؿٹل ایزٸٹ" كے ٿہ ىغٌ کب ٵٖٲت ہے رڀ ثیٴہ ٭بؿ ٕـ٣
اٹيڀؿٹل پبٱینیڀں کے تنٲنٰ ،جتؼیؼ یب صَڀٯ كے ٵتٞٲ ٨کبؿٿثبؿ
مسیت اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩یب پـٿکیڀؿٵٸٹ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے
ٵ٪ـؿ کیب گیب ہٿ۔
 " )5اتھاؿٹی" كے اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ ڈیڀیٲپٶٸٹ اتھاؿٹی ایکٹ،
1999 ( 1999کب  )41کی ػٜ٥ہ  3کے حتت ٩بئٴ ةھاؿتی اٹيڀؿٹل
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ ڈیڀیٲپٶٸٹ اتھاؿٹی کب ٵٖٲت ہے۔
 " )6ٵت٦ـ ٧اٹيڀؿٹل ایزٸٹ" كے ٿہ ىغٌ کب ٵٖٲت ہے رل کی ت٪ـؿی ػٿ
یب اك كے فیبػہ ثیٴہ ٭بؿ ٕـ ٣اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ اك ىـٓ
کے حتت کی گئی ہٿ کہ ٿہ ایک فٹؼگی ثیٴہ ٭بؿ ،ایک مبػہ ثیٴہ ٭بؿ،
ایک ٍضت ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ ایک فٵـہ ( ٵڀٹڀ الئٸ) ثیٴہ ٭بؿٿں ٵیں كے ہؿ
فٵـے ٵیں ایک ثیٴہ ٭بؿ كے فیبػہ کے ٱئے اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ
پـ کبٳ ٷہیں کـے گب  /کـے گی۔
" )7ایزٸٹ کی ٵـکقی ٣ہؿمت" كے اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ثـ٩ـاؿ ؿکھا
ایزٸٹٿں کی ٿہ ٣ہؿمت کب ٵٖٲت ہے ،رل ٵیں دتبٳ ثیٴہ ٭بؿ کی ٕـ ٣كے
ٵ٪ـؿ ایزٸٹٿں کب مبؿا تَ٦یٰ ٵڀرڀػ ہٿ۔
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 " )8ثٲیک ٱلٹ ٵیں ػؿد ایزٸٹ کی ٵـکقی ٣ہؿمت" كے اتھاؿٹی کی ٕـ٣
كے ثـ٩ـاؿ ؿکھا اٷ ایزٸٹ کی ٣ہؿمت کب ٵٖٲت ہے رٸ کی ت٪ـؿی ثیٴہ
٭بؿ کے ٹبٵقػ ا٥نـ کی ٕـ ٣كے ٵٺٚٴ -اعال ٧کی عال ٣ٿؿفی اٿؿ  /یب
ػھٿکہ ػہی کی ٿدہ كے ؿػ  /ٵ ٰٖٞکیب گیب ہٿ۔
" )9ٹبٵقػ ا٥نـ "كے ثیٴہ ٭بؿ ٕـ ٣اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کنی
ىغٌ کی ت٪ـؿی کـٷے کے ٱئے اعتیبؿ ا٥نـ کب ٵٖٲت ہے۔
"اٵتضبٷ ثبڈی "كے ٿہ اػاؿے کب ٵٖٲت ہے رڀ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ
)10
کے ٱئے ةھؿتی ٿمٖی اٵتضبٹبت کڀ ٵٺٚٴ کـتی ہے اٿؿ رڀ اتھاؿٹی
کی ٕـ ٣كے ٩بٹڀٹی تنٲیٴ کیب ربتب ہے۔
"واصذ صِشے ثیُہ وبس "كے اٷ ّڀاثٔ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے ٿہ
)11
ثیٴہ ٭بؿ کب ٵٖٲت ہے رڀ اٹيڀؿٹل ایکٹ1938 ،کی ػٜ٥ہ )2 (9کے
حتت ٿّبصت ٕڀؿ پـ ثیٴہ ٭بؿ ہٿ اٿؿ فؿاٝت اٹيڀؿٹل ،ثـآٵؼ ٩ـُ کی
ّٶبٹت کبؿٿثبؿ ریلے کبؿٿثبؿ کی ایک خمَڀً عَڀٍی فٵـہ کبؿٿثبؿ
کـتب ہٿ۔
ًِٹی ٌیوي ِبسکیٹٔگ کی ِٕقوةہ ثٕذی "كے ایکٹ کی ػٜ٥ہ
)12
اے کے ٿّبصت ٵیں ثیبٷ ٕڀؿ پـ کڀئی ٵٺَڀةہ کب ٵٖٲت ہے۔
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 .2ثیُہ وبس ىشف أؾوسٔظ ایزٓٹ کی تمشسی :
 )1کنی ثیٴہ ٭بؿ کی اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کی تڀ ٜ٩کـٷے
ٵیں
ٿاال ػؿعڀامت گقاؿ ثیٴہ ٭بؿ کے ٹبٵقػ ا٥نـ کڀ ٥بؿٳ I-A
ػؿعڀامت پیو کـے گی ۔
 )2ثیٴہ ٭بؿ کب ٹبٵقػ ا٥نـ ػؿعڀامت صبٍٰ کـٷے پـ اك ثبت كے
ٵٖٶئٸ گے کہ :
 )aػؿعڀامت گقاؿ ٷے ٥بؿٳ
ػؿعڀامت پیو کی ہے؛
 )bػؿعڀامت گقاؿ ٷے
تَ٦یالت پیو کی ہے؛

 I-Aٵیں دتبٳ ٩نٴ كے ٵکٶٰ ایزٺنی

ایزٺنی

ػؿعڀامت

٥بؿٳ

کے

مبتھ

پیٸ

کی

 )cػؿعڀامت گقاؿ ٷے کے ؿیگڀٱیيٸ  6کے حتت خمَڀً ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل
اٵتضبٷ پبك کیب ہے؛
 )dػؿعڀامت گقاؿ کے ؿیگڀٱیيٸ  7ٵیں ػؿد کنی ةھی ٹب٩بثٲیت پـ
ٵيتٶٰ ٷہیں ہے؛
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 )eػؿعڀامت گقاؿ کے پبك اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩اٿؿ
پـٿکیڀؿکـٷے کے ٱئے ّـٿؿی ٝٲٴ ہے؛ اٿؿ ٿہ پبٱینی ہٿٯڈؿ کے
ٱیے ّـٿؿی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کے ٩بثٰ ہے;
 )3ٹبٵقػ ا٥نـ ایزٺنی ػؿعڀامت کی تَؼی ٨کـٷے اٿؿ یہ پتہ ٱگبٷے ٵیں
ٵٺبمت اصتیبٓ ثـتےگب کہ ػؿعڀامت گقاؿ ایک فٹؼگی ثیٴہ ٭بؿ ،ایک
مبػہ ثیٴہ ٭بؿ ،ایک ٍضت ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ ایک فٵـہ(ٵڀٹڀ الئٸ) ثیٴہ
٭بؿٿں ٵیں كے ہؿ فٵـے ٵیں ایک ثیٴہ ٭بؿ كے فیبػہ کے ٱئے ایزٺنی
ت٪ـؿی ٵٺ٪ٞؼ ٷہیں کـتب اٿؿ اك کب ٹبٳ ثٲیک ٱلٹ ٵیں ػؿد ٵـکقی
٣ہؿمت ٵیں ٷہیں ہیں۔
)4

ٹبٵقػ ا٥نـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کب ةھی تڀحی٪ی کـے گب
)(3ٵیں ػؿد ٕڀؿ پـ ٵٞٲڀٵبت کب پتہ
 )aٵٺؼؿدہ ثبال ؽیٲی ّبثٔے
ٱگبٷے کے ٱئے ػؿعڀامت گقاؿ کی پیٸ تٞؼاػ کے مبتھ اتھاؿٹی
کی ٕـ ٣كے ثـ٩ـاؿ ؿکھا اةھ٭ـتبٿ کی ٵـکقی ٣ہؿمت کب تڀحی٪ی
کـے گب.
 )bػؿعڀامت گقاؿ کب ٹبٳ ثٲیک ٱلٹ ٵیں ػؿد ٷہیں ہے ،یہ پتہ
ٱگبٷے کے ٱئے اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ثـ٩ـاؿ ؿکھا اةھ٭ـتبٿ کی
ٵـکقی ثٲیک ٱلٹ کی تَؼی ٨کـے گب.

 )5ٹبٵقػ ا٥نـ اك ثبت كے ٵٖٶئٸ ہٿٷے پـ کہ ػؿعڀامت گقاؿ ٷے ٵٺؼؿدہ
ثبال ّبثٔے )4 (2كے  )4( 4تک ٵیں ػؿد دتبٳ ىتڀ کڀ پڀؿا کیب ہے
اٿؿ ایکٹ کی ػٜ٥ہ  42کی ؽیٲی ػٜ٥ہ ( )3ٵیں ػؿد کنی ةھی اٹـٽتب
پـ ٵيتٶٰ ٷہیں ہے ،ایزٺنی ػؿعڀامت کی پـٿمینٺگ کـ مکتب ہے اٿؿ
ػؿعڀامت گقاؿ كے دتبٳ کب١ؾات صبٍٰ کـٷے كے  15ػٷ کے اٹؼؿ ایک
ت٪ـؿی عٔ ربؿی کـٷے کی ٕـ ٣كے اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ
ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ت٪ـؿی ٥ـاہٳ کـ مکتب ہے .ٹبٵقػ ا٥نـ ٵ٪ـؿ
ایزٸٹ کڀ ایک ایزٺنی کب کڀڈ سمرب خمتٌ کـے گب اٿؿ ٵؾکڀؿہ ایزٺنی
کب کڀڈ تٞؼاػ كے پہٯے ثیٶب٭ـتب کے ٹبٳ کب خم ٤٦ؿکھا ربئے گب.
 )6ایزٺنی ت٪ـؿی عٔ ٵیں ٵؾکڀؿہ ت٪ـؿی اٿؿ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ
ػؿعڀامت گقاؿ کے کبٳ ٕـی٨ہ کبؿ کڀ کٸٹؿٿٯ کـٷے ٿاٱی دتبٳ ىـائٔ
گڀؿٹٺگ ٕڀؿ پـ ؽیٰ ٵیں ثیبٷ ٭ی گئی ہے ٥ـیٴ ٿؿک کے ٵٖبثٕ ٨ـف
ٝٶٰ ت٪ـؿی کی ىـائٔ ٵ٪ـؿ کی ربئیں گی۔ ت٪ـؿی عٔ ٵٺؼؿدہ ثبال ػؿد
٫ے ٕڀؿ پـ ایزٸٹ کی ت٪ـؿی کے ثٞؼ  7ػٷ کے اٹؼؿ ؿٿاٷہ کیب
ربئے گب۔
 )7اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ اك ٩نٴ ٵ٪ـؿ ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ثیٴہ
٭بؿ کی ٕـ ٣كے ایک ىٺبعتی کبؿڈ پیو کیب ربئے گب رل ایزٸٹ کی
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ىٺبعت اك ثیٴہ ٭بؿ کے مبتھ ٩بئٴ کـے گب رل کی سمبئٺؼگی ایک
ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ ٿہ کـ ؿہا /ؿہی ہٿ۔
 )8ٹبٵقػ ا٥نـ کنی ةھی ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ایزٺنی ت٪ـؿی ٥ـاہٳ کـٷے
كے اٹکبؿ کـ مکتب ہے اگـ ػؿعڀامت گقاؿ اٷ ؿیگڀٱیيٺل ٵیں ػؿد
ٹبٵقػ ا٥نـ ت٪ـؿی کے ٱئے ڈك
کنی ةھی ىـٓ کڀ پڀؿا ٷہیں کـتب۔
کٲیٶـ کی ٿدہ ػؿعڀامت گقاؿ کڀ حتـیـی ػؿعڀامت کی ٿٍڀٱی كے  21ػٷ
کے اٹؼؿ ٵٖٲ ٜکـے گب۔
 )9ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ایزٺنی ت٪ـؿی پیو کـٷے كے اٹکبؿ کـتے ہٿئے
گئے ٹبٵقػ ا٥نـ کے ٥یَٰے كے ٵٖٶئٸ ہے ٿہ ٥یَٰے کب ربئقہ ٱیٸے
کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿ کی ٕـ ٣كے ٹبٵقػ اپیٰ ا٥نـ کڀ ثـائے ربئقہ
ػؿعڀامت پیو کـ مکتب ہے.۔ ثیٴہ ٭بؿ ثـائے ربئقہ ػؿعڀامت گقاؿ کی
ٕـ ٣كے پیو کی ػؿعڀامت پـ ١ڀؿ کـٷے کے ٱئے ایک اپیٰ ا٥نـ کڀ
ٹبٵقػ کـے گب۔ اپیٰ ا٥نـ کی ػؿعڀامت پـ ١ڀؿ کـے گب اٿؿ ثـائے
ربئقہ ػؿعڀامت کی ٿٍڀٱی كے  15ػٷ کے اٹؼؿ صتٶی ٥یَٰہ حتـیـی ٕڀؿ
پـ ٵٖٲ ٜکـے گب ۔
.3

ثیٶب٭ـتب ٕـ ٣ٵت٦ـ٩بت اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کی ت٪ـؿی:
 )1ٵت٦ـ ٧اٹيڀؿٹل ایزٸٹ 'کے ٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کی تڀ ٜ٩کـٷے ٿاال
ػؿعڀامت گقاؿ ٵتٞٲ٨ہ فٹؼگیٝ ،بٳٍ ،ضت ثیٶب٭ـتب یب ایک ٩نٴ کے
(ٵڀٹڀ الئٸ) ثیٶب٭ـتب ،رینی ٍڀؿت صبٯ ہٿ ،کے ٹبٵقػ ا٥نـ کڀ
ٵت٦ـ٩بت ایزٺنی ػؿعڀامت ٥بؿٳ | ثی' ٵیں ػؿعڀامت پیو کـے گی .
ٵتٞٲ٨ہ ثیٶب٭ـتبٿ کب ٹبٵقػ ا٥نـ صبٍٰ کی ػؿعڀامت پـ ّبثٔے 4
ٵیں ثتبئے گئے ٩نٴ اٿؿ ٝٶٰ کے ٵٖبث ٨کبؿؿٿائی کـے گب.
.4

اٹيڀؿٹل ایزٺنی اٵتضبٷ:

 )1ػؿعڀامت گقاؿ ایک اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کیٲئے اہٯ
ہٿٷے کے ٱئے اربفت کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ کڀؿك کے ٵٖبث ٨فٹؼگیٝ ،بٳ،
یب ٍضت کی اٹيڀؿٹل ،رینی ٍڀؿت صبٯ ہٿ ،کے ٵڀّڀٝبت ٵیں اٵتضبٷ
ثبڈی کی ٕـ ٣كے ٕب٩ت اٹيڀؿٹل ایزٺنی اٵتضبٷ پبك کـے گب .
ایزٺنی اٵتضبٷ ٵیں کڀاٱی٦بئی کـٷے کے ٱئے ّـٿؿت ٕڀؿ پـ پـیبت
اٹيڀؿٹل كے ٵتٞٲٝ ٨ٲٴ كے اٵیؼٿاؿٿں کڀ منپٺٸ کـٷے کے ٱئے
ثیٶب٭ـتب اٷہیں ّـٿؿی ٵؼػ اٿؿ ؿہسمبئی ٥ـاہٳ کـے گب۔
)(1ٵیں ػؿد ٕڀؿ پـ کبٵیبثی کے
 )2ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ٵٺؼؿدہ ثبال
مبتھ اٹيڀؿٹل ایزٺنی اٵتضبٷ پبك کـتب ہٿ ،اك کڀ اٵتضبٷ ثبڈی کی
ٕـ ٣كے ایک اتتريتب مـٹی٦کیٹ ربؿی کیب ربئے گب .اٵتضبٷ ثبڈی کی
ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب اتتريتب مـٹی٦کیٹ پہٱی ثبؿ کنی ثیٶب٭ـتب
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کے پبك ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کی تڀ ٜ٩کـٷے کے ٵَ٪ؼ کیٲئے
ثبؿہ ٵبہ کی ٵؼت کے ٱئے ٵ٪جڀٯ گے.
ٍ )3ـ ٣ٿہ ہی اٵیؼٿاؿ رٸہٿں ٷے اٿپـ ػؿد ہی ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل ایزٺنی
اٵتضبٷ ٵیں کڀاٱی٦بئی کـٱیب ہٿ اٿؿ رڀ اٵتضبٷ ثبڈی کی ٕـ ٣كے
ربؿی کیب گیب ػؿمت اتتريتب مـٹی٦کیٹ ٵٺ٪ٞؼ کـتے ہٿں ،اةھ٭ـتبٿ
کے ٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کیٲئے ١ڀؿ کئے ربٷے کے ٱئے اہٯ ہٿں گے.
7. .5اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے اٹـٽتب :اٹـٽتب کے
ٱئے ىـائٔ ایکٹ کی ػٜ٥ہ )42 (3کے حتت ٵ٪ـؿ کے ٕڀؿ پـ ہٿں گی.
.6

ٕـف ٝٶٰ-اعال٧
 )1ہؿ ایزٸٹ ٹیچے خمَڀً ٕـف ٝٶٰ-اعال ٧پـ ٝٶٰ کـیں گے:
 )aہؿ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ ٭ـے گب---- ،
 .iاپٺی اٿؿ اك ثیٴہ
سمبئٺؼگی کـ ؿہا ہٿ؛

٭بؿ کی ىٺبعت ٩بئٴ کـے

گب رل کب ٿہ

 .iiدمکٸہ گبہک کڀ ایزٺنی ىٺبعتی کبؿڈ ػکھائے گب ،اٿؿ ٵبٹگ
کـٷے پـ دمکٸہ گبہک کڀ ایزٺنی ت٪ـؿی عٔ ةھی ٙبہؿ کـے گب؛
 .iiiآپ ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ٥ ٣ـٿعت کے ٱئے جمڀفہ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت
کے مٲنٰے ٵیں ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت پھیالئے گب اٿؿ کنی خمَڀً
اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کی م٦بؿه کـتے ٿ٩ت دمکٸہ گبہک کی
ّـٿؿیبت کی تڀدہ ؿکھے گب؛
 .ivدہاں اٹيڀؿٹل ایزٸٹ ایک ہی ٩نٴ کی ٵَٺڀٝبت کڀ پیو کـٷے
ٿاٯے ایک كے فیبػہ ثیٴہ ٭بؿکی سمبئٺؼگی کـتب ہٿ ،ٿہاں اك کڀ
چبہئے کہ ٿہ پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ اٷ دتبٳ ثیٴہ ٭بؿٿں کی ٵَٺڀٝبت کے
مٲنٰے ٵیں ٵٺَ٦بٷہ ٕڀؿ پـ ٵٖٲ ٜکـے رٸ کب ٿہ سمبئٺؼگی کـ ؿہا
ہٿ اٿؿ دمکٸہ گبہک کی خمَڀً ّـٿؿیبت کے ٱئے مت كے فیبػہ ٵٺبمت
ٵَٺڀٝبت ٵٖٲ ٜکـیں;
 .vاگـ دمکٸہ گبہکڀں کی ٕـ ٣كے پڀچھا ربئے تڀ ٥ـٿعت کے ٱئے جمڀفہ
اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کے مٲنٰے ٵیں کٶیيٸ کے ٵبٷ پیو کـے
گب؛
٥ .viـٿعت کے ٱئے جمڀفہ اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کے ٱئے
٭بؿاٱقاٳ ٝبئؼ کیے ربٷے ٿاٯے پـیٶیٴ ٭ی ٿّبصت کـے گب:
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ثیٴہ

 .viiثیٴہ ٭بؿ كے جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ٵٖٲڀة ٵٞٲڀٵبت کی ىکٰ اٿؿ کنی
اٹيڀؿٹل ٵٞبہػے کی عـیؼاؿی ٵیں اہٳ ٵٞٲڀٵبت کے اٹکيب ٣کی
اہٵیت ةھی دمکٸہ گبہک کڀ ٿاّش کـے گب؛
 .viiiدمکٸہ گبہکڀں کے ثبؿے ٵیں ثیٴہ ٭بؿ کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں اینب ہؿ
ص٪ی٪ت کڀ ٯے آئے گب رڀ اٹيڀؿٹل کے عٖـے ٹيبٷ كے ٵتٞٲ ٨ہٿ
اٿؿ اك ٵیں ایزٸٹ کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں آئی ہٿئی ٵنت٪جٰ کالئٸٹ کی
کڀئی ةھی ٵٺ٦ی ٝبػات یب آٵؼٹی کی ٝؼٳ ٵٖبث٪ت ىبٵٰ ہٿں گے
اٿؿ یہ ٵٞٲڀٵبت دہاں ةھی الگڀ ہٿ ػیکھیں "اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کی
ع٦یہ ؿپڀؿٹ" کہالٷے ٿاٱی ایک ؿپڀؿٹ کے ٕڀؿ پـ ثیٴہ ٭بؿ کڀ
پیو کئے ربٷے ٿاٯے ہؿ پیيکو کے مبتھ ػی ربئے گی اٿؿ دمکٸہ
گبہکڀں کے ثبؿے ٵیں دتبٳ ٵٺبمت چیک کـٷے کے کی ٕـ ٣جتڀیق کی
ٵٺٚڀؿی کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ ٭بؿ کے عٖـے ٹيبٷ كے ٵتٞٲ٨
٥یَٰے کڀ ٵٺ٦ی ٕڀؿ پـ ٵتبحـ کـٷے ٿاال کڀئی ةھی اہٳ ص٪ی٪ت
ثیٴہ ٭بؿ کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں الیب ربئے گب؛
 .ixثیٴہ ٭بؿ کے پبك جتڀیق ٥بؿٳ ػائـ کـٷے کے ٿ٩ت ٵٖٲڀةہ
ػمتبٿیقات؛ اٿؿ پیيکو کڀ ٵکٶٰ کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ٣
كے پڀچھے گئے ػیگـ ػمتبٿیقات صبٍٰ کـے گب؛
 .xہؿ دمکٸہ گبہک کڀ پبٱینی کے حتت ٹبٵقػگی پڀؿا کـٷے کے ٱئے
ٵٖٲ ٜکـے گب؛
 .xiثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣جتڀیق کی ٵٺٚڀؿی یب ٵنرتػ کـٷے کے ثبؿے
ٵیں ٵنت٪یٰ گبہک کڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵٖٲ ٜکـیں گب؛
 .xiiدہاں ةھی ّـٿؿی ہٿ ٿہاں پبٱینی یب کنی ػیگـ پبٱینی مـٿك کے
حتت پبٱینی کے کبٳ ،پتے ٵیں تجؼیٲی یب اعتیبؿات کے امتٞٶبٯ
مسیت پبٱینی مـٿمٺگ کے دتبٳ ٵڀّڀٝبت کے مٲنٰے ٵیں اپٸے
ؽؿیٜے كے ٿا ٤٩کـائی گئی ہؿ پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ ّـٿؿی ٵؼػ اٿؿ
ٵيبٿؿت ٥ـاہٳ کـے گب؛
 .xiiiثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣ػٝڀؤں کے تَ٦یہ کے ٱئے تڀٞ٩بت پـ ٝٶٰ
کـٷے کےپبٱینی ہٿٯڈؿ کے یب ػٝڀیؼاؿٿں یب ٥بئؼہ اٹھاٷے ٿاٱڀں
کڀ ّـٿؿی ٵؼػ ٥ـاہٳ کـے گب؛
 )2٭ڀئی ثیٴہ ایزٸٹ ٷہیں ٭ـیں گب---- ،
 .aثیٴہ ٭بؿ٭ب اك ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے ٵ٪ـؿ کئے ث٢یـ اٹيڀؿٹل
کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩ٷہیں کـے گب یب اك کب پـٿکیڀؿ ٷہیں کـے گب؛
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 .bجتڀیق ٥بؿٳ ٵیں کڀئی اہٳ ٵٞٲڀٵبت چھٿڑٷے کے ٱئے دمکٸہ گبہک کڀ
صڀٍٰہ ا٥قائی ٷہیں کـے گب؛
 .cجتڀیق کی ٵٺٚڀؿی کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿ کڀ پیو کی گئ جتڀیقیں ٥بؿٳ یب
ػمتبٿیقات ٵیں ١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت پیو کـٷے کے ٱئے ٵنت٪جٰ گبہک کڀ
صڀٍٰہ ا٥قائی ٷہیں کـے گب؛
 .dاٹيڀؿٹل پبٱینیڀں کی تڀ ٜ٩یب پـٿکیڀؿیٺگ کے ٱئے پـتڀں
ٵبؿکیٹٹگ کب كہاؿا ٷہیں ٯے گب اٿؿ  /یب دمکٸہ کالئٸٹ  /پبٱینی
ہٿٯڈؿ کڀ کنی مٖضڀں ٭ی ٵبؿکیٹٹگ کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کے تئیں صڀٍٰہ
ا٥قائی ٷہیں کـے گب؛
 .eدمکٸہ گبہک کے مبتھ کنی ٹبفیجب ٕـی٨ے كے ثـتبؤ ٷہیں کـیں گے؛
 .fکنی ػٿمـے اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے الئے گئے کنی ةھی ٩ـاؿػاػ
ٵیں ٵؼاعٲت ٷہیں کـے گب؛
 .gآپ ثیٴہ ٭بؿ کی ٕـ ٣كے جتڀیق کی ىـس٥ ،ڀائؼ٩ ،ڀاٹیٸ اٿؿ ىـائٔ
کڀ چھٿڑ کـ کڀئی ةھی ػٿمـے کی ىـس٥ ،ڀائؼ ،ىـائٔ اٿؿ ىـائٔ
جمڀفہ ٷہیں کـے گب؛
 .hکنی اٹيڀؿٹل ٵٞبہػے کے حتت امت٦بػہ کٺٺؼہ كے آٵؼٹی ٭ب کنی صٌہ
کب ٵٖبٱتہ ٷہیں کـے گب یب صبٍٰ ٷہیں کـے گب؛
 .iپبٱنیؼاؿک کڀ ٵڀرڀػہ پبٱینی کڀ عتٴ کـٷے اٿؿ پہٯے کی پبٱینی کی
اینی عتٴ ہٿٷے کی تبؿیظ كے تیٸ مبٯ کے اٹؼؿ اك ٹئی پبٱینی
پیؼا کـٷے کے ٱئے جمجڀؿ ٷہیں کـے گب؛
 .jایک اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے ٹئی ایزٺنی
ت٪ـؿی کیٲئے ػؿعڀامت مج ٜٷہیں کـے گب ،اگـ اك ایزٺنی ت٪ـؿی
ٹبٵقػ ا٥نـ کی ٕـ ٣كے ٵيـ ٧ٵیں ؿػ کی گئی ہٿ اٿؿ ایلے ٵٺنڀط
کی تبؿیظ كے پبٹچ مبٯ کی ٵؼت ثنـ ٷہیں ہٿئی ہٿ؛
 .kکنی ثیٴہ ٭بؿ کب ڈائـیکٹؿ ٷہیں ثٸے گب یب اك ٕڀؿ پـ ٷہیں ؿہے گب۔
 )3ہؿ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ ،اك کی ٕـ ٣پہٯے كے ہی صبٍٰ اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ
کڀ حم٦ڀٗ ؿکھٷے کے ٹٔ٪ہ ٹٚـ كے پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ فثبٹی ٕڀؿ پـ اٿؿ
حتـیـی ٕڀؿ پـ إال ٛػیٸے کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ ٿ٩ت کے اٹؼؿپبٱینی
ہٿٯڈؿکے ٕـ ٣پـميیٶق کب تـمیالت فؿ کڀ ی٪یٺی ثٺبٷے کی ہؿ ٕـس كے
کڀىو کـے گب ۔
 )4اینب کڀئی ةھی ىغٌ رڀ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل ایکٹ،
 1938اٿؿ اك کے تبث ٜثٺبئے گئے ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کی ػٞ٥بت کے عال٣
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کبٳ کـتب ہے ،ہاؿ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿ گب رل کی صؼ ػك ہفاؿ ؿٿپے تک
ہٿ مکتی ہے اٿؿ اینب کڀئی ةھی ثیٴہ ٭بؿ یب ثیٴہ ٭بؿ کی ٕـ ٣كے کبٳ
کـٷے ٿاال کڀئی ةھی ىغٌ ،رڀ ایلے کنی ىغٌ کڀ رلے اٹيڀؿٹل ایزٸٹ
کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کی اربفت ٷہیں ہے ،اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ
ٵ٪ـؿ کـتب ہے یب ایلے کنی ىغٌ کے ؽؿیٜے كے ةھاؿت ٵیں اٹيڀؿٹل ٭ب
کبؿٿثبؿ کـتب ہے ،ہاؿ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿ گب رل کی صؼ ایک کـٿڑ
ؿٿپے تک ہٿ مکتی ہے۔
 )5ثیٴہ ٭بؿ آپ ایزٸٹ کے دتبٳ اٞ٥بٯ اٿؿ ١ٲٖیڀں کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿں
گے رٸ ٵیں اٷ ّڀاثٔ کے حتت خمَڀً ٕـف ٝٶٰ-اعال ٧کی عال ٣ٿؿفی ىبٵٰ
ہے ،اٿؿ ہاؿ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿ گب رل کی صؼ ایک کـٿڑ ؿٿپے تک ہٿ
مکتی ہے۔
 .7ایزٸٹ کی ت٪ـؿی کی ٵٖٞٲی :
 )1ایزٸٹ کی ت٪ـؿی ٵٺبمت ٹڀٹك اٿؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ صبالت ٵیں اكے اپٺی
ثبت کہٷے کے ٱئے مسبٝت کی ٵٺبمت ٵڀ ٜ٩ػیٸے کے ثٞؼ ؿػ یب ٵٰٖٞ
کی رب مکتی ہے:
 .aاگـ ٿہ اٹيڀؿٹل ایکٹ 1938( 1938،کب  ،)4اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی
 1999( 1999کب  )41یب ٿ٩تب
اٿؿ ڈیڀیٲپٶٸٹ اتھاؿٹی ایکٹ،
٥ڀ٩تب تـٵیٴ ىؼہ اٷ اٝٶبٯ کے تبث ٜثٺبئے گئے ٩ڀاٹیٸ یب
٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کی ػٞ٥بت کی عال ٣ٿؿفی کـتب  /کـتی ہے ;
 .bٵٺؼؿدہ ثبال کنی ةھی ٹب٩بثٲیت ٭ڀ اپٺی ٕـ ٣ٵتڀدہ ٷہیں کـتی ہے۔
 .cاگـ ٿہ ؿیگڀٱیيٸ  8ٵیں ٵ٪ـؿ ٕـف ٝٶٰ-اعال ٧اٿؿ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ
اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی کئے گئے ہػایبت پـ ٝٶٰ ٷہیں کـتب /
کـتی؛
 .dاگـ ٿہ ت٪ـؿی کی ىـائٔ کی عال ٣ٿؿفی کـتب  /کـتی ہے؛
 .eاگـ ٿہ ثیٴہ ٭بؿ یب اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٵٖٲڀة ٕڀؿ پـ ایک
ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ اپٸے مـگـٵیڀں كے ٵتٞٲ ٨کڀئی إال ٛپیو
ٷہیں کـتب  /کـتی؛
 .fاگـ ٿہ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی کئے گئے ہػایبت پـ ٝٶٰ ٷہیں
کـتب  /کـتی؛
 .gاگـ ٿہ ١ٲٔ یب ١یـ ص٪ی٪ی ٵٞٲڀٵبت پیو کـتب /کـتی ہے؛ یب
اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کی ت٪ـؿی کے ٱئے پیو کی ػؿعڀامت ٵیں یب اك
کی ػؿمتگی کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ اہٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ چھپبتب /چھپبتی ہے
یب ٙبہؿ ٷہیں کـتب  /کـتی؛
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 .hثیٴہ ٭بؿ  /اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٵٖٲڀة ٕڀؿ پـ ٵتڀاتـٵیٞبػی
پیو ٷہیں کـتب  /کـتی؛
 .iاتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٭ی گئی کنی ةھی ٵٞبئٸہ یب ربٹچ پڑتبٯ ٵیں
تٞبٿٷ ٷہیں کـتب  /کـتی؛
 .jپبٱینی ہٿٯڈؿ کے ىکبیبت کڀ صٰ ٷہیں کـتب  /کـتی یب اك ٵَ٪ؼ
کے ٱئے اتھاؿٹی کڀ تنٲی خبو رڀاة ٷہیں ػیتب  /ػیتی؛
 .kثیٴہ ٭بؿ کی ربٹت كےپبٱینی ہٿٯڈؿ کے /دمکٸہ گبہکڀں كے ؽعیـہ
پـميیٶق  /ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ کے عیبٹت ٵیں ثـاہ ؿامت یب ثبٱڀامٔہ ٕڀؿ پـ
ٵٲڀث ہے۔ تبہٳ ،یہ ىـٓ کنی ایزٸٹ کڀ ثیٴہ ٭بؿ کے خمَڀً اربفت
کے ث٢یـ ٹ٪ؼ  /پـیٶیٴ کی ؽعیـہ کـٷے کی اربفت ٷہیں ػیتب.
 .8ایزٺنی کے ٵٺنڀعی کے ٱئے ٝٶٰ:
اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کی ایزٺنی کے ٵٺنڀعی کے ٱئے آعـی صکٴ ربؿی کـٷے پـ
ٿہ آعـی صکٴ کی تبؿیظ كے اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٹب عتٴ کـیں
گے  /گی۔
 .9ایزٺنی ت٪ـؿی کی ٵٖٞٲی /ٵٺنڀط کے احـات:
 )1ایزٺنی کی ٵٖٞٲی یب ٵٺنڀعی کی تبؿیظ کڀ اٿؿ اك تبؿیظ كے
اٹيڀؿٹل ایزٸٹ ایک اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٹب عتٴ کـے
گب۔
 .aاٷ ؿیگڀٱیيٸ کے حتت رل ایزٸٹ کی ت٪ـؿی ؿػ کی گئی ہٿ ،اك کی
ت٪ـؿی عٔ اٿؿ ىٺبعتی ٭بؿڈ ثیٴہ ٭بؿ ت٪ـؿی کے ٵٺنڀعی ٭ڀ احـ
ٱیٸے ٭ڀ آعـی صکٴ كے  7ػٷ کے اٹؼؿ ٿاپل صبٍٰ کـے گب۔
 .bثیٴہ ٭بؿ ٵٖٞٲی  /ٵٺنڀط کب احـ ٱیٸے ٿاٯے صکٴ کے ٵنبئٰ کے ثٞؼ
٥ڀؿی ٕڀؿ پـ آٷ الئٸ کے ٕـی٨ہ کبؿ ٵیں اك ایزٸٹ کب ٹبٳ ،رل کی
ت٪ـؿی ٵ / ٰٖٞٵنرتػ کی گئی ہٿ ،ثٲیک ٱلٹ ٵیں ػؿد کـے گب اٿؿ اك
ایزٸٹ کی تَ٦یالت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ثـ٩ـاؿ ؿکھا ثٲیک ٱلٹ ٵیں
ػؿد ایزٸٹ کے ڈیٹا ثیل ٵیں ىبٵٰ کـے گب اٿؿ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے
ثـ٩ـاؿ ؿکھا ایزٸٹ کی ٵـکقی ٣ہؿمت کے ڈیٹا ثیل ٵیں ػاعٰ کـے
گب۔
 .cاگـ ٹبٵقػ ا٥نـ کی ٕـ ٣كے ایک عٖبثی صکٴ (امپیکٺگ آؿڈؿ) کے
ٵنبئٰ کے ؽؿیٜے اٱيٞتہ کبؿؿٿائی کے اعتتبٳ پـ کنی ایزٸٹ کے
مٲنٰے ٵیں ٵٖٞٲی کب تٺنیظ کی ربتی ہے ،تڀ ریلے ہی اك ٵٖٞٲی کڀ
تٺنیظ کـتے ہٿئے عٖبة ٭ـتے ہٿئے صکٴ ربؿی کیب ربتب ہے ،ایلے
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ایزٸٹ کی تَ٦یالت ثٲیک ٱلٹ ٵیں ػؿد ایزٸٹ کی ٣ہؿمت ٵیں كے ہٹا
ػیب ربئے گب۔
 .dثیٴہ ٭بؿةھی ػٿمـے ثیٴہ ٭بؿ ،فٹؼگی یب ٝبٳ یب ٍضت ثیٴہ ٭بؿ یب
ایک ٩نٴ کے (ٵڀٹڀ الئٸ) ثیٴہ ٭بؿ کڀ ،رٸ کے پبك ٿہ ایزٸٹ کے
ٕڀؿ پـ کبٳ کـ ؿہا  /ؿہی ہٿ ،اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے عال ٣کی گئی
کبؿؿٿائی کی إال ٛاٷ کے ؿیکبؿڈ اٿؿ اٷ کی ٕـّ ٣ـٿؿی کبؿؿٿائی
کے ٱئے ػے گب ۔
اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے ت٪ـؿی كے امت٦ٞی  /ت٪ـؿی کے ػمت
.10
ثـػاؿی کے مٲنٰے ٵیں پیـٿی کیے ربٷے ٿاال ٝٶٰ:
 )1اگـ ثیٴہ ٭بؿ کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ کڀئی اٹيڀؿٹل ایزٸٹ آپ ثیٴہ ٭بؿ
کے ٩ـیت ٿا ٜ٩اپٺی ایزٺنی کب ػمت ثـػاؿ کـٹب چبہتب  /چبہتی ہے،
تڀ ٿہ رل ثیٴہ ٭بؿ کے پبك ٵڀرڀػہ اپٺی ایزٺنی ٵٺ٪ٞؼ کـتب  /کـتی
ہے ،اك کے ٹبٵقػ ا٥نـ کڀ اپٺب ت٪ـؿی عٔ اٿؿ ىٺبعتی کبؿڈ صڀاٯہ
٭ـے گب  /کـے گی۔
 )2ثیٴہ ٭بؿ ت٪ـؿی كے امت٦ٞی یب ت٪ـؿی کے ػمت ثـػاؿی کی تبؿیظ
ٵیں ػیئے گئے تَ٦یالت کے
I-C
ػٷ کی ٵؼت ٵیں ٥بؿٳ
كے15
ٵٖبث ٨اعتتبٵی مـٹی٦کیٹ ربؿی کـے گب۔
 )3اٹيڀؿٹل ایزٸٹ رل ٷے اپٺی ت٪ـؿی کی ػمت ثـػاؿی کی ہٿ ،ػیگـ
ثیٴہ ٭بؿ کے پبك ٹئی ت٪ـؿی کی تڀ ٜ٩کـ مکتے ہیں۔ اینی ٍڀؿت ٵیں،
ایزٸٹ كے ٿارت ہے کہ ٿہ ٹئے ثیٴہ ٭بؿ کڀ اپٺی پچھٱی ایزٺنی کب
مبؿا تَ٦یالت پیو کـے اٿؿ آپ ایزٺنی ػؿعڀامت ٥بؿٳ کے مبتھ ٥بؿٳ
 I-Cٵیں گقىتہ ثیٴہ ٭بؿ ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب اعتتبٵی مـٹی٦کیٹ
پیو کـے۔
 )4ثیٴہ ٭بؿ گقىتہ ثیٴہ ٭بؿ ٕـ ٣اعتتبٵی مـٹی٦کیٹ کے آؤٹ الئٸ کی
تبؿیظ كے ٹڀے ػٷ کی ٵؼت کے ثٞؼ ّبثٔے ٵیں ػی گئی ٥ـیٴ ٿؿک کے
ٵٖبث ٨ایزٺنی کی ػؿعڀامت پـ ١ڀؿ کـے گب ۔
.11

ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣كے ایزٸٹ کی ت٪ـؿی کے ٱئے ٝبٳ ىـائٔ :

 )1ثیٴہ ٭بؿ ٵٞبہػہ کے حتت ػؿد ٕڀؿ پـ ایزٺنی ٵڀّڀٝبت کڀ ىبٵٰ کـتے
ہٿئے ایک ثڀؿڈ کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿی ػے ػی پبٱینی ثٺبئیں گب اٿؿ ٿہ
ہؿ مبٯ 31ٵبؿچ كے پہٯے اربفت کے مبٵٸے ػاعٰ کـے گب۔ ثیٴہ ٭بؿ٭ی
ٕـ ٣كے ثٺبئی ربٷے ٿاٱی ثڀؿڈ کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿی ػے ػی.
 )2کڀئی ةھی ىغٌ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ ایک فٹؼگی ثیٴہ ٭بؿ ،ایک
مبػہ ثیٴہ ٭بؿ ،ایک ٍضت ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ ایک ٩نٴ کے (ٵڀٹڀ الئٸ)
73

ثیٴہ ٭بؿ ٵیں كے ہؿ ٩نٴ کے ایک ثیٴہ ٭بؿ كے فیبػہ کے ٱئے کبٳ
ٷہیں کـے گب۔
 )3کڀئی ةھی ىغٌ ،رڀ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ اك ایکٹ کی ػٞ٥بت
کے عال ٣کبٳ کـتب ہے ،ہاؿ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿ گب رل کی صؼ ػك ہفاؿ
ؿٿپے تک ہٿ مکتی ہے.
 )4کڀئی ةھی ثیٴہ ٭بؿیب ثیٴہ ٭بؿ کی ٕـ ٣كے کبٳ کـٷے ٿاال ثیٴہ ٭بؿ
کب کڀئی ةھی سمبئٺؼہ رڀ ایلے کنی ىغٌ کڀ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کے ٕڀؿ
پـ ٵ٪ـؿ کـتب ہے رلے اك کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے یب ةھاؿت ٵیں
اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کـٷے کی اربفت ٷہیں ہے ،ہاؿ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿ
گب رل کی صؼ ایک کـٿڑ ؿٿپے تک ہٿ مکتی ہے۔
 )5کڀئی ةھی ثیٴہ ٭بؿ اٹيڀؿٹل ٕـی٨ہ (تـٵیٴ) ایکٹ 2015 ،کے آ١بف
کی تبؿیظ کڀ یب اك کے ثٞؼ کنی ٿفیـ ایزٸٹ ،ثٺیبػی ایزٸٹ اٿؿ
عَڀٍی ایزٸٹ کی ت٪ـؿی ٷہیں کـے گب اٿؿ اٷ کے ؽؿیٜے كے ةھاؿت
ٵیں کڀئی اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ ٷہیں کـے گب۔
 )6کڀئی ةھی ىغٌ پـتڀں ٵبؿکیٹٹگ کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کے ؽؿیٜے کنی
اٹيڀؿٹل پبٱینی کڀ ہٹاٷے یب جتؼیؼ کـٷے یب ٵنٲنٰ ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے
کے ٱئے کنی ةھی ىغٌ کڀ ثـاہ ؿامت ٕڀؿ پـ یب ثبٱڀامٔہ ٕڀؿ پـ یب
٥نتہ کے ٕڀؿ پـ کی اربفت ٷہیں ػے گب یب اربفت ػیٸے کی پیيکو
ٷہیں کـے گب۔
 )7اتھاؿٹی اك ٵَ٪ؼ کے ٱئے اعتیبؿ ایک ا٥نـ کے ؽؿیٜے مٖضڀں ٭ی
ٵبؿکیٹٹگ کے ٵٺَڀثڀں ٵیں ٵٺنٲک اػاؿے یب ا٥ـاػ کے مٲنٰے ٵیں
ٵٺبمت پڀٱیل صکبٳ كے ىکبیت کـ مکتب ہیں۔
 )8ہؿثیٴہ ٭بؿ اٿؿ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کی ت٪ـؿی کـٷے ٵیں ثیٴہ ٭بؿ کی
ٕـ ٣كے کبٳ کـٷے ٿاال ہؿ ٹبٵقػ ا٥نـ اپٸے کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ ہؿ
اٹيڀؿٹل ایزٸٹ کب ٹبٳ اٿؿ پتہ اٿؿ اك کی ت٪ـؿی آ١بف کی تبؿیظ
اٿؿ اك کی ت٪ـؿی عتٴ ہٿٷے کی تبؿیظ ،اگـ کڀئی ہے تڀٝ ،کبمی
ہٿئے ایک ؿرلٹؿ ؿکھے گب۔
 )9اٿپـ ) (8ٵیں ػؿد ٕڀؿ پـ ؿیکبؿڈ ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣اك ٿ٩ت تک
ؿکھے ربئیں گے رت تک اٹيڀؿٹل ایزٸٹ عؼٵت ٵیں ؿہے گب اٿؿ ت٪ـؿی
کے عتٴ ہٿٷے كے پبٹچ مبٯ کی ٵؼت کے ٱئے ؿکھے ربئیں گے۔
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ثبة 5
صٔذگی ثیُہ کےلبٔؤی افوي
ثبة وب تْبسف
اك ثبة ٵیں ہٳ اٷ ٝٺبٍـ کے ثبؿے ٵیں ثبت چیت کـیں گےرڀفٹؼگی ثیٴہ
ٵٞبہػےکے ٕـی ٨کبؿکب تٞیٸ کـتے ہیں .اك ثبة ٵیں فٹؼگی ثیٴہ ٵٞبہػے کی
اہٳ عَڀٍیبت ٭ب ؽکـةھی کیب گیب ہے ۔
ِيبٌِہ وب ٔتیذہ

 .Aثیٴہ ٵٞبہػے

-

٩بٹڀٹی پہٱڀاٿؿ عبً عَڀٍیبت
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 .Aثیُہ ِْبہدے-لبٔؤی پہٌواوس خبؿ خقوفیبت
 .1ثیُہ ِْبہدہ

-

لبٔؤی پہٌو

 )aثیُہ ِْبہدے
ثیٴہ ٵیں ٵٞبہػہ مسذھٿتب ىبٵٰ ہٿتبہے ،رل ٵیں ثیٴہ ٭بؿ پـیٶیٴ کے ٕڀؿ
پـربٷےربٷے ٿاٯے٩یٶت یب ثؼٯ کے ٱئے کچھ خمَڀً رڀ٫ھٳ کے عال ٣ٵبٱی
حت٥ ٘٦ـاہٳ کـٷے کے ٱئےات٦ب ٧٭ـتب ہے۔ ٵٞبہػہ مسذھٿتب ثیٴہ پبٱینی کے
ٕڀؿ پـ ہٿتب ہے.
 )bثیُہ ِْبہدے کے لبٔؤی پہٌو
اة ہٳ ثیٴہ ٵٞبہػےکی کچھ عَڀٍیبت پـ ١ڀؿ کـیں گےاٿؿ اك کے ثٞؼاٷ کے
٩بٹڀٹی اٍڀٱڀں پـ ١ڀؿ کـیں گےرڀٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ ٵٞبہػہ ٫ے
ٕڀؿپـکٸٹؿٿٯ کـتے ہیں.
اہَ
ٵٞبہػے٩ ،بٹڀٷ کی ٕـ ٣كےالگڀ کـٷےکے ٩بثٰ ػٿ٥ـی٪ڀں کے ػؿٵیبٷ کیب
ربٷے ٿاال ایک مسذھٿتب ہے .ةھاؿتی ٵٞبہػے ایکٹ 1872،کےػٞ٥بت ةھاؿت ٵیں
ثیٴہ ٵٞبہػہ مسیت دتبٳ ٵٞبہػہ کڀ کٸٹؿٿٯ کـتے ہیں.
ؽىً 1:ثیُہ ِْبہدے

 )cربئق٩بٹڀٹی ٵٞبہػے کےٝٺَـ
ؽىً  : ۲ربئضلبٔؤی ِْبہدے کے ّٕقش
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کنی ربئق٩بٹڀٹی ٵٞبہػےکےٝٺبٍـ ہیں :
 .iجتویضاوسلجوٌیت
رت کڀئی ىغٌ کنی ػٿمـے ىغٌ كے کچھ کـٷے یب کچھ کـٷے كے ثچٸے کے
ٱئےاپٺی عڀاہه ٙبہؿ کـتب ہے تڀاك ٩نٴ کےکبٳ کے ٱئےکہا ربتب ہےکہ اك
ٷےجتڀیق پیو کی ہےٝبٳ ٕڀؿ پـجتڀیقپیو ٭و ثیٴہ عڀاہه ٵٺؼ ٭ی ٕـ ٣كے
ُكے ٩جڀٯ کـتب ہے۔
ؿکھا ربتب ہے اٿؿثیٴہ ٭بؿ ا
رت ٿہ ىغٌ رلے جتڀیق کیب گیب ہے ،پیو ٭و كے اپٺی ہاں ةھؿتب ہے تڀ یہ
٩جڀٱیت ٵبٹی ربتی ہے.اك ٱئے رت جتڀیق ٩جڀٯ کی ربتی ہے تڀ ٿہ ٿٝؼہ
ہٿ ربتب ہے.
٩جڀٱیت ٭ی جتڀیق ٭ڀ ثتبٷے ٭ی ّـٿؿت ہٿتی ہے رل کے ٹتیذے ٵیں
ٵٞبہػے کی تٞٶیـہٿتی ہے.
رت جتڀیق٭بؿ ثیٴہ کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کی ىـائٔ کڀ٩جڀٯ کـتب ہےاٿؿ اك
ؿ٩ٴ کی اػائیگی ٭ـ اپٺی ٩جڀٱیت ٭ڀ ٙبہؿ ٭ـتب ہے ٿہ ؿ٩ٴ کی ٵٺٚڀؿی
پـ پہٯے پـیٶیٴ ٵیں تجؼیٰ ہٿ ربتب ہے اٿؿ جتڀیق پبٱینی ہٿ ربتب ہے.
اگـکڀئی ىـٓ ؿکھی ربتی ہے تڀ ٿہ اٹنڀاػ پیيٮو ہٿ ربتی ہے.
پبٱینی ثبٷڈ ٵٞبہػے کب حجڀت ہٿ ربتب ہے.

.ii

ثذي

امکب ٵٖٲت ہے کہ ٥ـی٪یٸ کے ٱیے ٵٞبہػے ٵیں کچھ ثبہٵی ٥بئؼہ ّـٿؿ
ہٿٷےچبہئے .پـیٶیٴ ثیٴہ ػاؿ كے صبٍٰ ہٿٷے ٿاال ثؼٯ ہے اٿؿٵٞبٿُہ کے
ٱئے ثیٴہ ٭بؿ کی ربٹت كے ػیب ربٷے ٿاال ٿٝؼہ ثؼٯ ٵبٹب ربتب ہے.
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.iii

فشیمیٓ کے دسِیبْ مسذھوتہ

ػٿٹڀں ٥ـی٪ڀں کڀ یکنبں ٵٞٺی ٵیں یکنبں هے پـ ات٦ب ٧ہٿٹب چبہئے.
ػیگـاٱ٦بٗ ٵیں ،ػٿٹڀں ٥ـی٪ڀں کے ػؿٵیبٷ" ایک ہی ثبت پـات٦ب ٧ؿائے"
ہٿٹی چبہئے۔ ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ پبٱینی ہٿٯڈؿ ػٿٹڀں کڀ یکنبں ٵٞٺی ٵیں
یکنبں هے پـ ات٦ب ٧ہٿٹب چبہئے.
.iv

آصاد سمبِٕذی

کڀئی ٵٞبہػے ثٺبتے ٿ٩ت آفاػ ؿّبٵٺؼی ہٿٹی چبہئے.
ؿّبٵٺؼی آفاػ ہٿٹی چبہئے ٷہ کہ یہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٭تھیٰ ٿرڀہات كے






ػثبؤ
ٹبٵٺبمت احـات
ػھٿکہ ػہی
١ٲٔ ثیبٹي
١ٲٖی

رت کنی ٵٞبہػےکے ٱیےکی گئی ؿّبٵٺؼی ػثبؤ  ،ػھٿکہ ػہی یب١ٲٔ ثیبٹی
پـٵيتٶٰ ؿہی ہٿ تڀ ٿہ مسذھٿتہ ٍ٦ـہٿتب ہے.
 .vفشیموں کی فالصیت
ٵٞبہػے کـٷے ٿاٯےػٿٹڀں ٥ـی ٨ٵٞبہػے کـٷے کے ٱئے ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ
٩بثٰ ہٿٷے چبہئے .جتڀیق پـػمتغٔ کـٷے کےٿ٩ت پبٱینی ہٿٯڈؿ ثبٱ ٠اٿؿ
ؽہٹی ٕڀؿ پـٍضت ٵٺؼ ہٿٹب چبہئے اٿؿ اكے ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـٹباہٯ ٩ـاؿ
ٷہیں ػیب گیب ہٿٹب چبہئے .ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـٹبثبٱ ٠ثیٴہ ٵٞبہػے ٷہیں کـ
مکتے.
.vi

لبٔؤی

ٵٞبہػے کی ٵيٶڀالت ٩بٹڀٹی ہٿٹی چبہئے ،ٵخبٯ کے ٕڀؿ ١یـ ٩بٹڀٹی
کبٵڀں کےٱئے کڀئی ثیٴہ ٷہیں ہٿ مکتب۔ اینب کڀئی ةھی مسذھٿتہ رل کی
ٵيٶڀالت یب ثؼٯ ١یـ ٩بٹڀٹی ہے ،ٿہ ثبٰٕ ہے.ثیٴہ ٵٞبہػے کی ٵيٶڀالت
ایک ٩بٹڀٹی ٵيٶڀالت ہٿتے ہیں.
اہَ
 .iدثبؤ -اك ٵیں جمـٵبٷہ ؽؿائ ٜکے ؽؿیٜے ڈاال ربٷے ٿاال ػثبؤ ىبٵٰ ہے .
۔ رت کڀئی ىغٌ کنی ػٿمـے کے عڀاہه پـ صبٿی
ٔبِٕبعت احشات
.ii
ہٿٷے کے ٩بثٰ ہٿ ربئے گب تڀ ٿہ ػٿمـے کب ٹبٵٺبمت ٥بئؼہ اٹھاٷے کے
ٱئے اك کی صبٱت کب امتٞٶبٯ کـے گب۔
۔ رت کڀئی ىغٌ ١ٲٔ ی٪یٸ پـ ػٿمـے کڀ کبٳ کـٷے
دھوکہ دہی
.iii
کے ٱئے صڀٍٰہ ا٥قائی کـتب ہے رڀ ایلے سمبئٺؼگی کی ٿدہ كے رلے ٿہ
مچ ٷہیں ٵبٹتب .یہ ص٪بئ ٨کڀ ربٷ ثڀدھ کـ چھپبٿ كے یب اٷ کڀ ١ٲٔ
ٕـی٨ے كے پیو کـٷے کی ٿدہ كے ہٿ مکتب ہے .
غٍيی ۔ کنی کے ٝٲٴ یب ایٶبٷ ٵیں یب کنی چیق یب ٿاٜ٩ہ کی ٿّبصت
.iv
کـٷے ٵیں ہٿٷے ٿاٱی عبٵی .اك كے ٵٞبہػے کی ٵيٶڀالت کے ثبؿے ٵیں
کئے رب ؿہے ٵٞبہػے کڀ مسذھٷے ٵیں ١ٲٖی ہٿ مکتی ہے.
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 .2ثیُہ کے ِْبہدے
 )aفذق ٔیت

 -خقوفی خقوفیبت

یب أتہائی اچھا ایّبْ

یہ ثیٴہ ٵٞبہػے کب ایک ثٺیبػی اٍڀٯ ہے .یہ ٍؼ ٧ٹیت ہٳ آہٹگی ةھی کہالتب
ہے ،رل کب ٵٖٲت ہٿتب ہے کہ ٵٞبہػے کـٷے ٿاٯے ہؿ ٕـ ٣ثیٴہ کی ٵيٶڀالت كے
ٵتٞٲ ٨دتبٳ ص٪بئ ٨کب عالًہ ٭ـیں۔
ہٳ آہٹگی اٿؿ صتٶی ہٳ آہٹگی ٵیں ٥ـ ٧کیب رب مکتب ہے ٝ.بٳ ٕڀؿ پـ دتبٳ
جتبؿتی ٵٞبہػے ٵیں یہ ّـٿؿی ہے کہ ہٳ آہٹگی اٷ کے ٱیٸ ػیٸ ٵیں ٹٚـ آئے
اٿؿ ٵٞٲڀٵبت ػیٸے ٵیں کڀئی ػھٿکہ ػہی ٷہ ہٿ .اك کے ٝالٿہ ہٳ آہٹگی پـ
ٹٚـ ؿکھٷے کے ٱئے ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی یہ ہے کہ ثیچٸے ٿاال عـیؼاؿ کڀ
کٸٹؿیکٹ کی ٵيٶڀالت کے ثبؿے ٵیں کڀئی ٵٞٲڀٵبت ػیٸے کے ٱئے جمجڀؿ ٷہیں
ہے۔
یہاں تڀدہ ػیٸے ٿاال ٩بٝؼہ "ػیکھ کـ ٥ـٿعت" " " Caveat Emptorہیں رل کب
ٵٖٲت ہے ،عـیؼاؿ ہٿىیبؿ .ٵٞبہػے کے إـا ٣كے یہ اٵیؼ کی ربتی ہے کہ ٿہ
ٵٞبہػے کی ٵيٶڀالت کڀ چیک کـیں اٿؿ اك ٱئے رت تک دمکٸ ہٿ کڀئی ٥ـی٨
ػٿمـے کڀ گٶـاہ ٷہ کـے اٿؿ ػیئے ہٿئے رڀاة ٍضیش ہٿں ،ایلے ٵیں ػیگـ
٥ـی ٨کڀ کٸٹؿیکٹ كے گـیق کـٷے کب مڀاٯ ہی ٷہیں اٹھتب .
اٹتہائی اچھا ایٶبٷ  :ثیٴہ ٵٞبہػہ خمتٲ ٤ثٺیبػ پـ ہٿتب ہے .مت كے پہٯے،
ٵٞبہػے کی ٵيٶڀالت ثبٱڀامٔہ ہے اٿؿ ثیٴہ ٭بؿ کی ثـاہ ؿامت ٵيبہػے یب
جتـةے کی ٕـ ٣كے آمبٹی كے ربٹی ٷہیں رب مکتی ہے .اك کے مبتھ ہی کئی
ً ٍـ ٣جتڀیق ٭ـػہ ٭ڀ ٵٞٲڀٳ ہٿتے ہیں .ثیٴہ ٭بؿ
ػیگـ ص٪ی٪ت ہیں رڀ ٖ٥ـتب
کڀ ٵٞٲڀٵبت کے ٱئے ثتبئی گئی ثبتڀں پـ اکخـ ةھؿٿكہ کـٹب ہٿتب ہے .
اك ٱئے جتڀیق٭ـػہ کب یہ ٩بٹڀٹی ٥ـُ ہے کہ ٿہ ثیٴہ ٭بؿ کڀ ثیٴہ کے ٵيٶڀالت
کے ثبؿے ٵیں مبؿے ص٪بئ ٨ثتبئیں رل کے پبك یہ ٵٞٲڀٵبت ٷہیں ہیں.
ِخبي
ِڈ ٷے فٹؼگی ثیٴہ پبٱینی کے ٱئے ایک جتڀیق ثٺبئی ۔ پبٱینی کے ٱئے
ڈیڀ
ػؿعڀامت کـتے ٿ٩ت ٿہ ؽیبثیٖل كے پـیيبٷ ہٿ کـ اك کی ػٿا کـٿاٷے ٱگب۔
ِڈ تیل کی
ِڈ ٷے فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی کڀ اك ص٪ی٪ت کڀ ٷہیں ثتبیب ڈیڀ
ٱیکٸ ڈیڀ
ِڈ كے ث٢یـ اك کے ٝالد کـاٷے
ػہائی ٵیں تھا اك ٱئے ثیٴہ کٶپٺی ٷے ڈیڀ
کی ثبت پڀچھے ،اك پبٱینی کڀ ربؿی کـ ػی۔ پبٱینی ربؿی کـٷے کے کچھ
ِڈ کی ٍضت ثگڑ گئی اٿؿ اكے ہمپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٹب پڑا۔ ڈیڀڈ
مبٯ ثٞؼ ڈیڀ
اچھا ٷہ ہٿ مکب اٿؿ اگٰے کچھ ػٹڀں ٵیں ٵـ گیب۔ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی پـ
ػٝڀی ٹھٿ٭ب گیب۔
ڈیڀڈ کے ٹبٵقػ کڀ تٞزت ہٿا کیڀٹکہ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی ٷے ػٝڀی کڀ ٵنرتػ
کـ ػیب .اپٺی اك ربٹچ ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ٷے پبیب تھا کہ پبٱینی کے ٱئے
ػؿعڀامت کیے ربٷے کے ٿ٩ت كے ہی ڈیڀڈ ؽیبثیٖل كے ٵتبحـ تھا اٿؿ اك
ٷے یہ ص٪ی٪ت ربٷ ثڀدھ کـ چھپبئی تھی .اك ٱئے ثیٴہ ٵٞبہػے ثبٰٕ ٩ـاؿ
ػیب گیب اٿؿ ػٝڀے کڀ ٵنرتػ کـ ػیب گیب.

اہٳ ٵٞٲڀٵبت اكے کہتے ہیں رل کی ثٺیبػ پـ ثیٴہ ٭بؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٥یَٰہ
ٯے مکتے ہیں۔
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 کہ ٿہ عٖـے کڀ ٩جڀٯ کـیں یب ٷہیں؟
 اگـ کـیں تڀ پـیٶیٴ کی ىـس اٿؿ ٵڀّڀ ٛاٿؿ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کیب
ہٿں گی؟
صتٶی ہٳ آہٹگی کب ٩بٹڀٹی ٥ـُ ٝبٳ ٩بٹڀٷ کے حتت آتب ہے ٥.ـُ ٷہ ٍـ٣
جتڀیق ٭ی ٕـ ٣ربٷے ربٷے ٿاٯے ٵوہٿؿ ص٪بئ ٨پـ الگڀ ہٿتب ہے ثٲکہ اٷ
ص٪بئ ٨پـ ةھی الگڀ ہٿتب ہے رٸہیں اكے ربٹٺب چبہئے.
ِخبي
ص٪بئ ٨کے کچھ ٵخبٯ ٹیچے ػیے گئے ہیں رٸہیں جتڀیق ٭ـػہ کڀ جتڀیق ثٺبتے
ٿ٩ت ٙبہؿ چبہئے -
 .iصٔذگی ثیُہ  :عڀػ کی ٕجی تبؿیظ ،ٵڀؿٿحی ثیٶبؿیڀں کب عبٹؼاٹی
تبؿیظ ،دتجبکڀ ٹڀىی اٿؿ ىـاة پیٸے رینی ٝبػات ،کبٳ كے ١یـ
ٵڀرڀػگیٝ ،ٶـ ،ىڀ ،٧جتڀیق ٭ـػہ ٭ی کب آٵؼٹی تَ٦یالت ،پہٯے كے ٱی
گئیں فٹؼگی ثیٴہ پبٱینیبں ،پیوے ٿ١یـہ رینی ٵبٱی ٵٞٲڀٵبت۔
ٝٶبؿت کی تٞٶیـ ٿ امتٞٶبٯٝ ،ٶبؿت کی ٝٶـ،
آگ ثیُہ :
.ii
اصبٓے ٵیں مبٵبٷ کی ٹڀٝیت ٿ١یـہ ۔
مسٕذسی ثیُہ :ٵبٯ کی تَ٦یٰ ،پیکٺگ کے ٕـی٨ہ کبؿ ٿ١یـہ۔
.iii
ِوٹس ثیُہ  :گبڑی ٭ی تَ٦یالت ،عـیؼاؿی کی تبؿیظ ،ڈؿائیڀؿ
.iv
٭ی تَ٦یالت ٿ١یـہ ۔
اك ٕـس ثیٴہ ٵٞبہػے فیبػہ ؽٳہ ػاؿی کے حتت ہیں۔ رت یہ ثیٴہ کے ٱئے آتی
ہیں تڀ ہٳ آہٹگی ٵٞبہػ صتٶی ہٳ آہٹگی ٵٞبہػہ ہٿ ربتی ہیں.
تْشیف
"صتٶی ہٳ آہٹگی" کے تَڀؿ کڀ"،جمڀفہ ٭یے رب ؿہے رڀ٫ھٳ کے ٱئے ٵبٹگے
ربٷے پـ یب ثٸ ٵبٹگے ؿّبکبؿاٷہ ٕڀؿ پـ ثتبٷے کب ٵخجت ٥ـُ ہے دتبٳ
ص٪بئ ٨کڀ ٍضیش اٿؿ ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ثیبٷ ٭یب گیب ہے
اگش دؤوں ِیں طے کغی ةھی ایک فشیك ْے صتّی ہَ آۂگی پش ًّّ ْہیں کیب
تو دوعشا فشیك اط ِْبہدے کو ٹاي عکتب ہے۔ اك کب ثٺیبػی ٕڀؿ پـ یہ
ٵٖٲت ہٿتب ہے کہ کنی کڀ ةھی اپٺی ١ٲٖی کب ٥بئؼہ اٹھاٷے کی اربفت ٷہیں
۔
ہٿٹی چبہئے ،عبً ٕڀؿ پـ ثیٴہ ٵٞبہػے ػاعٰ ہٿتے ٿ٩ت
یہ اٵیؼ کی ربتی ہے کہ ثیٴہ ہٿٯڈؿ کڀ اك ص٪ی٪ت کے مٲنٰے ٵیں کڀئی ١ٲٔ
ثیبٹی ٷہیں کـٹی چبہئے رڀ ثیٴہ ٵٞبہػے ٫ے ٵڀّڀ ٛ٭ب ٵڀاػ ہے .ثیٴہ ہٿٯڈؿ
کڀ دتبٳ ٵتٞٲ٨ہ ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣کـٹب چبہئے .اگـ یہ ؽٳہ ػاؿی ٵڀرڀػ
ٷہیں ہے تڀ ثیٴہ ٭ـاٷے ٿاال ىغَیت ٵيٶڀالت پـ عٖـے کڀ ٵتبحـ کـتے ہٿئے
۔
کچھ ص٪بئ ٨کڀ ػثب مکتب ہے اٿؿ ٹب ٵٺبمت ٥بئؼہ صبٍٰ کـ مکتب ہے
پبٱینی ہٿٯڈؿ كے اٵیؼ کی ربتی ہے کہ ث٢یـ کنی ص٪ی٪ت کڀ چھپبئے ،ٿہ
مچبئی کے مبتھ ٍضت ،عبٹؼاٹی تبؿیظ ،آٵؼٹی ،پیوہ ٿ١یـہ کی ٍڀؿت صبٯ کب
اٹکيب ٣کـے رل كے ٵٺبمت ٕـس كے رڀ٫ھٳ کب اٹؼافہ کـٷے کے ٱئے ثیٴہ
کبؿ ٩بثٰ ہٿ۔ جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ١یـ اٹکيب ٣یب ١ٲٔ ثیبٹی کے ٵٞبٵٰے ٵیں
یہ ثیٴہ کبؿی کے ثیٴہ کبؿ ٥یَٰہ کڀ ٵتبحـ کـ مکتب ہے ،ایلے ٵیں ثیٴہ
۔
٭بؿ کڀ ٵٞبہػے ٭ڀ ٵٺنڀط کـٷے کب ص ٨ہے
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دتبٳ اہٳ ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣کـٷے کے ٱئے ٩بٹڀٷ ٭ی ؽٳہ ػاؿی ٭ڀ ٝبئؼ
کـتب ہے.
ِخبي
ایک ایگقیکٹٿ ہائی ثٰڈ پـیيـ كے پـیيبٷ ہے اٿؿ صبٯ ہی ٵیں اكے ایک
ہٱکب ػٯ کب ػٿؿہ پڑا ،رل کے مجت ٿہ ایک ٕجی پبٱینی ٱیٸے کب ٥یَٰہ ٱیتب
ہے ٱیکٸ اك ثبت کب ؽکـ ٷہیں کـتب۔ اك ٕـس ثیٴہ ٭بؿ ثیٴہ ہٿٯڈؿ ٭ی ٕـ٣
كے ص٪بئ ٨کی ١ٲٔ ثیبٹی کی ٿدہ كے جتڀیق کڀ ٩جڀٯ کـٷے كے ٹھگب ربتب
ہے .
کنی ىغٌ کے ػٯ ٵیں پیؼائيی مڀؿاط ہے رل کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت
جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ػی گئی ہے۔ اكے ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣كے ٩جڀٯ کیب گیب
ٱیکٸ جتڀیق کڀ یہ ٵٖٲ ٜٷہیں کیب ہے کہ یہ مبث ٨كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی کٴ
کٴ  4مبٯ تک ٭ڀؿ ٷہیں کئے ربتے ہیں .یہ ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣ص٪بئ٨
ثبؿے ٵیں ػی گئی گٶـاہ کٸ ٵٞٲڀٵبت ہے.

کی
ہے
كے
کے

 )bاہَ صمیمت
تْشیف
اہٳ ص٪ی٪ت کڀ اك ٕـس ثیبٷ کیب ربتب ہے کہ ٿہ ص٪ی٪ت رڀ ثیٴہ ثیٴہ ٭بؿ
کڀ رڀ٫ھٳ کڀ ٩جڀٯ کـٹب ہے یب ٷہیں اٿؿ اگـ ٩جڀٯ کـٹب ہے تڀ پـیٶیٴ کی
ىـس اٿؿ ىـائٔ اٿؿ صبالت کب ٥یَٰہ کـٷے ٵیں ٱئے ربٷے ٿاٯے ٥یَٰے کڀ
ٵتبحـ کـتب ہے .
کڀئی ١یـ اٝالٹیہ ص٪ی٪ت اہٳ ہے یب ٷہیں ،یہ اٹ٦ـاػی ٵٞبٵٰے کی صبالت پـ
ارمَبؿ کـے گب اٿؿ اك کے ثبؿے ٵیں آعـ ٵیں ٍـٝ ٣ؼاٱت ٵیں ٥یَٰہ کیب
رب مکتب ہے۔ ثیٴہ ػاؿ کڀ اٷ ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣کـٹب پڑتب ہے رڀ عٖـے
کڀ ٵتبحـ کـتے ہیں .
آئیے ،اة ثیٴہ ٵیں اٷ ص٪بئ٩ ٨نٴ کڀ ربٹیں ،رٸہیں ثتبٹب ّـٿؿی ہٿتب ہے :
 .iٿہ ص٪ی٪ت رڀ کنی عٖـے کے ثبؿے ٵیں ٵٞٶڀٱی كے ٙبہؿ ہٿتے ہیں ،پـ
ہٿتے مٺگیٸ ہیں.
ِخبي
مسٺؼؿی ؿامتے كے ٯے ربیب رب ؿہا عٖـٹب ٫ٹڀٝیت ٭ب ٭بؿگڀ ،ثیٶبؿی ٭ی
مبث ٨تبؿیظ
دتبٳ ثیٴہ ٭بؿٿں كے ٱی گئی مبث ٨پبٱینیڀں کب ٿرڀػ اٿؿ اٷ
.ii
کی ٵڀرڀػہ صیخیت
ثیٴہ کے ٱئے جتڀیق ٥بؿٳ یب ػؿعڀامت ٵیں دتبٳ مڀاالت کے ٵڀاػ
.iii
مسذھے ربتے ہیں کیڀں کہ یہ ثیٴہ کی ٵيٶڀالت کے خمتٲ ٤پہٱڀؤں اٿؿ اك
کے رڀ٫ھٳ کی عالًہ كے ٵتٞٲ ٨ہیں .اٷ کے ثبؿے ٵیں پڀؿی ص٪ی٪ت كے
اٿؿ ٍضیش ٕـس كے ٵکٶٰ رڀاة ػیٸے کی ّـٿؿت ہے .
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کچھ ٵٺٚـ ٹبٳہ ہیں رل ٵیں ص٪بئ ٨کب عالًہ کـٷے کی ّـٿؿت
ٷہیں ہے
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ٍِْوِبت
وہ اہَ صمیمت رٓ کب خالؿہ کشْے کی مشوست ْہیں ہے .
یہ ٵبٹب گیب ہے کہ رت تک ثیٴہ ٭بؿٿں ٭ی ٕـ ٣کڀئی خمَڀً ربٹچ ٷہیں ہٿتی
ہے،جتڀیق ٭بؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ص٪بئ ٨کب عالًہ کـٷے کے پبثٺؼ ٷہیں ہیں :
 .iرونھَ کو کُ کشْے کے ٌئے وئے گئے الذاِبت ۔
ِخبي :آگ ثذھاٷے کی ٵڀرڀػگی
وہ صمیمت رٓ کی ٍِْوِبت ثیُہ داس کو ْہیں ہے یب وہ اْ طے
.ii
ٔبوالف ہے
ِخبي  :کڀئی ىغٌ رڀ ہائی ثٰڈ پـیيـ كے ٵتبحـ ہے ٱیکٸ پبٱینی ٱیتے
ٿ٩ت ٿہ اك ثبت كے ٹبٿا ٤٩تھا تڀ اك پـ اك ص٪ی٪ت کے ١یـ اٹکيب ٣کب
اٱقاٳ ٷہیں ٱگبیب رب مکتب۔
ِٕبعت حمٕت طے رظ کی تالػ کی رب عکتی ہے؟
.iii
ہؿ ثبؿیک اٿؿ اہٳ ص٪ی٪ت کب عالًہ کـٷے کی ّـٿؿت ٷہیں ہٿتی۔ اگـ ثیٴہ
٭بؿٿں کڀ کچھ اٿؿ ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت ہٿتی ہے تڀ اٷہیں اك کے ٱیے اك
ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت ٱیٸے کے ٱئے ثیؼاؿ ہٿٹب چبہئے .
لبٔؤی ِْبًِہ
.iv
ٵبٹب ربتب ہے کہ مت کڀ ٵٲک کے ٩بٹڀٷ کب پتہ ہے۔
ِخبي :ػھٵبکہ عیق ٵڀاػ کے ؽعیـہ کے ثبؿے ٵیں ٵیڀٹنپٰ کے ٩بٹڀٷ
 .vرظ کے ثبسے ِیں ثیُہ داس التٍْك ٍبہس ہوتب ہے( یب آگے کی
ٍِْوِبت کی مشوست پش تودہ ْہیں دیتب)
ثیٴہ ٭بؿ ثٞؼ ٵیں اك ثٺیبػ پـ ؽٳہ ػاؿی كے ٵکـ ٷہیں مکتب کہ رڀاة ٵٮٶٰ
ٷہیں تھے.
رت عالًہ کـٷے کے ٱئے ٥ـُ ہٿ؟
فٹؼگی ثیٴہ ٵٞبہػے کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٹکيب ٣کـٷے کب ٥ـُ اك ٿ٩ت
ؿٿیے کی پڀؿی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ٵڀرڀػ ہے رت تک جتڀیق ٩جڀٯ ٷہیں کـ
ربتی اٿؿ پبٱینی ربؿی ٷہیں کـ ػی ربتی .ایک ثبؿ پبٱینی کے ٩جڀٯ
ربٷے پـ آگے کنی ایلے ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣کـٷے کی ّـٿؿت ٷہیں
پبٱینی ٵؼت کے ػٿؿاٷ آئیں.

تک
ٱی
ہٿ
رڀ

ِخبي
ٵلٹؿ ؿارٸ ٷے  15مبٯ کی ٵؼت کے ٱئے ایک فٹؼگی ثیٴہ پبٱینی ٱی ہے۔
پبٱینی ٱیٸے کے  6مبٯ ثٞؼ ٵلٹؿ ؿارٸ کڀ کڀئی ػٯ ٿاال ٵنئٰہ آتب ہے
اٿؿ ٿہ اٷ کی مـرـی ہٿتی ہے .ٵلٹؿ ؿارٸ کڀ اك ص٪ی٪ت کڀ ثیٴہ ٭بؿ کڀ
ثتبٷے کی ّـٿؿت ٷہیں ہے .
صبالٹکہ اگـ ٩بثٰ اػائیگی تبؿیظ پـ پـميیٶڀں کڀ مج ٜٷہ کـٷے کی ٿدہ كے
پبٱینی ثٸہ ہٿٷے کی ٍڀؿت ٵیں ہے اٿؿ پبٱنی ہٿٯڈؿ پبٱینی ٵٞبہػے کڀ
پھؿ كے چبٱڀ کـٹب چبہتب ہے تڀ اك ٕـس كے چبٱڀ کـٷے کے ٿ٩ت یہ اك کی
ؽٳہ ػاؿی ثٺتی ہے کہ ٿہ اٷ دتبٳ ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣کـے رڀ اہٳ اٿؿ ٵتٞٲ٨ہ
ہیں کیڀٹکہ اة یہ ایک ٹئی پبٱینی کے ٕڀؿ پـ ہے۔
صتّی ہَ آۂگی کی خالف وسصی
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اة ہٳ اٷ صبالت پـ ١ڀؿ کـیں گے رڀ صتٶی ہٳ آہٹگی کی عال ٣ٿؿفی ٵیں ىبٵٰ
ہٿ مکتی ہیں .اك ٕـس کی عال ٣ٿؿفی یب تڀ ١یـ اٹکيب ٣یب ١ٲٔ ثیبٹي كے
پیؼا ہٿ مکتی ہے۔
غیش أکؾبف :یہ تت ہٿ مکتب ہے رت ثیٴہ ػاؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اہٳ ص٪بئ ٨کے
ثبؿے ٵیں عبٵڀه ؿہتب ہے کیڀٹکہ ثیٴہ ٭بؿ ٷے کڀئی عبً چیک ٷہیں کی ہے .
یہ ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ ٣پڀچھے گئے مڀاالت کے گڀٯ ٵڀٯ رڀاة كے ةھی ہٿ مکتب
ہے .اکخـ اٹکيب ٣ٹبػاٹنتہ ( یہ ث٢یـ کنی کے ٝٲٴ یب اؿاػے كے ةھی ہٿ
مکتب ہے) ٵیں ہٿ مکتب ہے یب جتڀیق ٭بؿ کے یہ مسذھٷے كے ةھی ہٿ مکتب ہے
کہ ص٪ی٪ت اہٳ ٷہیں تھا۔
ایلے ٵٞبٵٰے ٵیں یہ ٵَٞڀٳ ہے۔ رت کڀئی ص٪ی٪ت ربٷ ثڀدھ کـ ػثبیب ربتب
ہے تڀ یہ چھپبٿ مسذھا ربتب ہے۔ آگے ،کیل ٵیں اك کب ٵَ٪ؼ ػھٿکہ ػیٺب ہٿتب
ہے۔
غٍو ثیبٔی  :ثیٴہ ٵٞبہػے کے ٵؾاکـات کے ػٿؿاٷ ػیب گیب کڀئی ثیبٷ
سمبئٺؼگی کہالتب ہے .سمبئٺؼگی ص٪ی٪ت کب ٍضیش ثیبٷ یب ایٶبٷ ،اؿاػے یب
اٵیؼ کب ثیبٷ ہٿ مکتب ہے .ص٪ی٪ت کے ثبؿے ٵیں یہ اٵیؼ کی ربتی ہے کہ
ثیبٷ کب٥ی صؼ تک ٍضیش ہٿٹب چبہئے .رت یہ ی٪یٸ یب تڀ ٜ٩كے ٵتٞٲ٨
ٵٞبٵالت کے سمبئٺؼگی کے ٱئے آتب ہے ،تڀ یہ مسذھا ربتب ہے کہ اٷہیں ہٳ
آہٹگی ٵیں کیب گیب تھا.
١ٲٔ ثیبٹی کی ػٿ ا٩نبٳ ہیں :
ِْ .iقوَ غٍو ثیبٔی اٷ ١ٲٔ ثیبٹبت كے ٵتٞٲ ٨ہٿتی ہے رڀ ث٢یـ کنی
ػھٿکہ ػہی کے اؿاػے كے کئے ربتے ہیں۔
دوعشی ىشف دھووب دھڑي ٵٮٶٰ ١ٲٔ ثیبٹي اٷ ١ٲٔ ثیبٹبت كے
.ii
ٵتٞٲ ٨ہٿتی ہے رڀ ثیٴہ ٭بؿ کڀ ػھٿکہ ػیٸے کے اؿاػے كے کی ربتی
ہے یب ث٢یـ ص٪بٹیت کے ث٢یـمڀچے ػیئے ربتے ہے.
کڀئی ثیٴہ ٵٞبہػہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ تت ٍ٦ـ ہٿ ربتب ہے رت اكے ٿاّش ٕڀؿ پـ
ُـ ١ٲٔ ثیبٹی کی گئی
ػھٿکے کے اؿاػے كے کیب گیب ہٿ یب ػھٿ٭ب ػھڑي كے پ
۔
ہٿ
صبٯ ہی ٵیں تـٵیٴ (ٵبؿچ )2015 ،اٹيڀؿٹل ایکٹ1938 ،کی اٷ صبالت کے
ثبؿے ٵیں کچھ ہػایبت ہیں رٸ کے حتت کنی پبٱینی پـ ػھٿکہ ػہی کب مڀاٯ
اٹھایب رب مکتب ہے۔ ٹئے ػٞ٥بت اك ٕـس ہیں
٥ـاڈ

ػھٿ٭ب
ثیٴہ کی پبٱینی کڀ پبٱینی ربؿی ہٿٷے کی تبؿیظ یب رڀ٫ھٳ ىـٿ ٛہٿٷے کی
تبؿیظ یب پبٱینی کےصیبت ٹڀ کی تبؿیظ یب پبٱینی کے ؿائڈؿ کی تبؿیظ،
رڀ ةھی ثٞؼ ٵیں آتب ہٿ تڀ ،كے تیٸ مبٯ کے اٹؼؿ اٹؼؿ کنی ةھی ٿ٩ت
ػھٿکہ کی ثٺیبػ پـ مڀاالت کے گھیـے ٵیں الیب رب مکتب ہے :
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ثیٴہ کٶپٺی کڀ اٷ ثٺیبػٿں اٿؿ ص٪بئ ٨کے ثبؿے ٵیں حتـیـی ٕڀؿ پـ ثیٴہ
ىؼہ یب ثیٴہ ىؼہ کے ٩بٹڀٹی سمبئٺؼٿں یب ٹبٵقػگبٷ یب ت٦ڀیِ ٭ـػہ کڀ
ثتبئیں گے رٸ پـ اك ٕـس کب ٥یَٰہ ٵجٺی ہیں ۔
"دھوکب "

ٌفٌ کو ِٕذسدہ ریً طے وامش

اوس خمقوؿ کیب گیب ہیں :

اٗہاؿ "ػھٿ٭ب " کب ٵٖٲت ہے ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػھٿکہ ػیٸے یب ثیٴہ کٶپٺی
کڀ ایک فٹؼگی ثیٴہ پبٱینی ربؿی کـٷے کے ٱئے صڀٍٰہ ا٥قائی کـٷے کے
اؿاػے كے ثیٴہ ىؼہ کی ٕـ ٣كے یب اك کے ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے کیب گیب اٷ
ٵیں كے کڀئی ةھی ایکٹ :
 )aایک ص٪ی٪ت کے ٕڀؿ پـ اینب ٵيڀؿہ رڀ مچ ٷہیں ہے اٿؿ رلے ثیٴہ ىؼہ
مچ ٷہیں ٵبٹتب ہے ؛
 )bثیٴہ ىؼہ کڀ ص٪ی٪ت کی ٵٞٲڀٵبت اٿؿ اٝتٶبػ ہٿٷے پـ ةھی ٞ٥بٯ ٕڀؿ
پـ ص٪ی٪ت کڀ چھپبیب ربٹب ؛
 )cػھٿکہ ػیٸے کے ٱئے ٵڀفٿں کڀئی ةھی ػٿمـے ایکٹ ؛ اٿؿ
 )dاینب کڀئی ةھی ایکٹ یب ةھٿٯ چڀک رلے ٩بٹڀٷ عبً ٕڀؿ پـ ػھٿکہ ػہی
اٝالٷ کـتب ہے۔
کٶپٺی کی ٕـ ٣كے عٖـے کی تيغیٌ کے ٱیے دمکٸہ ٕڀؿ پـ ٵتبحـ
ثیٴہ
کـٷے ٿاٯے ص٪بئ ٨کے ثبؿے ٵیں ٍـ ٣عبٵڀىی ٥ـاڈ ٷہیں ہے رت تک کیل کے
صبالت اك ٕـس ٷہیں ہیں کہ اٷ کب اصرتاٳ کیب گیب ہے ،ثڀٱٸے کے ٵٞبٵٰے
ٵیں عبٵڀه ؿہٹب اٹيڀؿٹل ہٿٯڈؿ یب اك کے ایزٸٹ کڀ ٥ـُ ہے یب ػٿمـی
ٍڀؿت اٷ کی عبٵڀىی اپٸے آپ ٵیں ثڀٱٸے کے ثـاثـ ہے۔
کڀئی ةھی ثیٴہ کٶپٺی ػھٿ٫ہ کی ثٺیبػ پـ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل پبٱینی کڀ
ٵنرتػ ٷہیں کـے گی اگـ ثیٴہ ػاؿ یہ حبثت کـ مکتب ہے کہ اٍٰ ص٪ی٪ت کی
١ٲٔ ثیبٹی یب اكے چھپبیب ربٹب اك کی ةہتـیٸ ٵٞٲڀٵبت اٿؿ اٝتٶبػ کے
ٱئے ٍضیش تھا یب کہ ص٪ی٪ت کڀ ربٷ ثڀدھ کـ چھپبئے ربٷے کب کڀئی اؿاػہ
ٷہیں تھا یب کہ اك ٕـس اٍٰ ص٪ی٪ت کی ١ٲٔ ثیبٹی یب اكے چھپبیب ربٹب
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں ہیں :
اك کے ٝالٿہ یہ ؿف ٧ةھی ہے کہ ػھٿکہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ،اگـ پبٱینی ىؼہ
فٹؼہ ٷہیں ہے تڀ ١یـ ص٪ی٪ی حبثت کـٷے کی ؽٳہ ػاؿی ٥بئؼہ اٹھاٷے ٿاٱڀں
پـ ؿہتب ہیں۔
کڀئی ىغٌ رڀ اٹيڀؿٹل کے ٵٞبہػے کی ػؿعڀامت اٿؿ اك کے ثبؿے ٵیں ثبت
چیت کـتب ہے اك ٵٞبہػہ کـٷے کے ٵَ٪ؼ كے اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب ایزٸٹ مسذھا
ربئے گب۔
 )cلبثً ثیُہ

ِفبد

" ثیٴہ ٵ٦بػ " کب ٿرڀػ ہؿ ثیٴہ ٵٞبہػے کب الفٵی صٌہ ہے اٿؿ اكے ثیٴہ
کے ٱئے مبث ٨ىـٓ کے ٕڀؿ پـ ٵبٹب ربتب ہے .آئیے ػیکھتے ہیں کہ کل ٕـس
ثیٴہ رڀا یب ػاؤ كے خمتٲ ٤ہے.
 .iروا

اوس ثیُہ
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تبه کے کھیٰ کڀ ػیکھیں ،دہاں کڀئی ریتتب یب ہاؿتب ہے .ٹَ٪بٷ یب
٥بئؼہ اك ٱئے ہٿتب ہے کہ ىغَیت ػاؤ ٱگبتب ہے .یہ کھیٰ کھیٲٸے ٿاال
ىغٌ کب ٍـ ٣کھیٰ کڀ رینتے کے ٝالٿہ کھیٰ کے مبتھ کڀئی اٿؿ ٵ٦بػ یب
تٞٲ ٨ٷہیں ہٿتب .ثیٹٹگ یب رڀا ٝؼاٱت ٵیں ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ الگڀ ٷہیں
ہٿتے ہیں اٿؿ اك ٿدہ كے اك کے ٝٶٰ ٵیں کڀئی ٵٞبہػہ ١یـ ٩بٹڀٹی ہٿگب .
اگـ کڀئی اپٸے گھؿ کڀ ػاؤ پـ ٱگبتب ہے اٿؿ ٿہ تبه کے کھیٰ ٵیں ہاؿ
ربتب ہے رڀ ػٿمـی ٕـ ٣اك کے ٿٝؼہ کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے ٝؼاٱت ٵیں
ٷہیں رب مکتب۔
اة ایک گھؿ اٿؿ اك کے رٲٸے کب ٿاٜ٩ہ پـ ١ڀؿ کـیں۔ ٿہ ىغٌ رل ٷے
اپٸے گھؿ کب ثیٴہ کـایب ہے اك کب ثیٴہ کی ٵيٶڀالت یٞٺی گھؿ کے مبتھ
ٿہ اك گھؿ کب ٵبٱک ہے اٿؿ اك کے تجبہ یب عـاة
٩بٹڀٹی تٞٲ ٨ہے۔
ہٿٷے پـ اكے ا٩تَبػی ٕڀؿ پـ ٹَ٪بٷ ہٿٷے کب اٵکبٷ ہے۔ ٵٲکیت کب یہ
تٞٲ ٨آفاػاٷہ ٕڀؿ پـ ہٿتب ہے ،چبہے آگ ٱگے یب ٷہ ٱگے اٿؿ یہ ٿہ ؿىتہ
ہے رڀ ٹَ٪بٷ کی ٩یبػت کـتب ہے۔ ٿاٜ٩ہ( آگ یب چڀؿی) كے ٹَ٪بٷ ہٿتب
ہے چبہے کڀئی ثیٴہ ٱیب ہٿ یب ٷہیں۔
اك تبه کے کھیٰ کے ثـٝکل ،دہاں کڀئی ریت یب ہاؿ مکتب ہے ،آگ کب
ٍـ ٣ایک ہی ٹتیذہ ہٿ مکتب ہے اٿؿ ٿہ ہے گھؿ کے ٵبٱک کب ٹَ٪بٷ ۔
ٵبٱک اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے ثیٴہ کـٿاتب ہے کہ ہٿئے ٹَ٪بٷ کی
یکنبں ٕـی٨ے كے ٵٞبٿُہ کیب ربئے ۔
ثیٴہ ػاؿ کب رڀ ٵ٦بػ اك کے گھؿ ٵیں یب پینڀں ٵیں ہٿتب ہے ،اكے ثیٴہ
ٵ٦بػ کہا ربتب ہے .ثیٴہ ٵ٦بػ کی ٵڀرڀػگی ثیٴہ ٵٞبہػے کڀ ٩بٹڀٷ کے
حتت ربئق اٿؿ الگڀ کـٷے کے ٩بثٰ ثٺبتی ہے.
ِخبي
ٵلٹؿ چٺؼؿ ىی٬ھؿ ایک گھؿ عـیؼتے ہیں اٿؿ رل کے ٱئے اٷہٿں ٷے کنی
ثیٺک كے  ۴۰الکھ ؿٿپے کب ؿہٷ ٩ـُ ٱیب ہے .ؽیٰ کے مڀاالت پـ ١ڀؿ
کـیں -
 کیب گھؿ ٵیں اٷ کب ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ہے؟
 کیب گھؿ ٵیں ثیٺک کب ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ہے؟
 کیب پڑٿمیڀں کب کڀئی ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ہے؟
ٵلٹؿ مـیٺیڀاك کے عبٹؼاٷ ٵیں اٷ کی ثیڀی ،ػٿ ثچے اٿؿ ثڀڑھے
ٿاٱؼیٸ ہیں۔ ؽیٰ کے مڀاالت پـ ١ڀؿ کـیں -
 کیب اٷ کب اٷ کی ةھالئی ٵیں کڀئی ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ہے؟
 اگـ اٷ ٵیں كے کڀئی ہمپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿ ربتب ہے تڀ کیب اٷ کڀ
ٵبٱی ٹَ٪بٷ ہٿمٮتب ہے؟
 کڀئی ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ہے؟
یہاں یہ ہٳ آہٹگ ہٿگب کہ ثیٴہ کی ٵيٶڀالت اٿؿ ثیٴہ ٵٞبہػے کی ٵيٶڀالت
ٵیں ٥ـ ٧کیب ربئے۔
ثیُہ کی ِؾّوالت کب تٍْك اك ربئیؼاػ كے ہٿتب ہے رل کے مبٵٸے ثیٴہ
کی رب ؿہی ہے اٿؿ رل کب عڀػ کب اٹؼؿٿٹی ٩یٶت ہٿتی ہے۔
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ػٿمـی ٕـ ٣ثیُہ ِْبہدے کی ِؾّوالت اك ربئیؼاػ ٵیں ثیٴہ ػاؿ کب ٵبٱی
ٵ٦بػ ہٿتب ہے۔ یہ ٍـ ٣امی ٿ٩ت ہٿتب ہے رت ثیٴہ ػاؿ کڀ اك ربئیؼاػ
ٵیں اك ٩نٴ کب ٵ٦بػ ہٿتب ہے رل کب ثیٴہ کـا مکٸے کب اكے ٩بٹڀٹی ص٨
ہٿتب ہے .اٍٲی ٵٞٺی ٵیں ػیکھا ربئے تڀ ثیٴہ پبٱینی عڀػ خبڀػ احبثہ
ىبٵٰ ٷہ کـتے ہٿئے اك احبثہ ٵیں ٵڀرڀػ ثیٴہ ػاؿ کے ٵبٱی ٵ٦بػ کڀ
ىبٵٰ کـتی ہے.

ؽىً

: ۳

.ii

ّبَ لبٔوْ کے ِيبثك لبثً ثیُہ ِفبد

لبثً ثیُہ ِفبد کظ ولت ِورود ہؤب چبہئے

فٹؼگی ثیٴہ کے صڀاٯے كے ثیٴہ ٵ٦بػ پبٱینی ٱیٸے کے ٿ٩ت ٵڀرڀػ ہٿٹب
چبہئے ٝ.بٳ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں پبٱینی ٱیتے ٿ٩ت اٿؿ ػٝڀے ٫ے ٿ٩ت
٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ٵڀرڀػ ؿہٹب چبہئے ٵـیٸ پبٱینیبں اك ٵنتخٺیبت ہیں.
ٍِ )dضكہ ودہ
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آعـی ٩بٹڀٹی اٍڀٯ ٵٲض٨ہ ٿدہ کب اٍڀٯ ہے .
ٵٲض٨ہ ٿدہ ثیٴہ کب ایک اہٳ اٍڀٯ ہے اٿؿ اك کب ٵٖٲت یہ ربٹٺب ہٿتب ہے کہ
اٍٰ ٵیں ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کیلے ٿا ٜ٩ہٿئی اٿؿ یہ کہ کیب یہ کنی ثیٴہ ػاؿ
رڀ٫ھٳ کی ٹتیذہ ہے۔ اگـ ٹَ٪بٷ کب مجت ثیٴہ ىؼہ رڀ٫ھٳ ؿہا ہٿ تڀ ایلے
ٵیں ثیٴہ ٭بؿ کی ؽٳہ ػاؿی ثٺتی ہے .اگـ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٿدہ کڀئی ثیٴہ ىؼہ
رڀ٫ھٳ ہٿ تڀ ثیٴہ ػاؿ کے ٱئے یہ پبثٺؼ ہے کہ ٿہ ٹَ٪بٷ کی تال٥ی کـے،
ٿؿٷہ ٷہیں۔
اك اٍڀٯ کے حتت ثیٴہ ػاؿ اك اہٳ ٿدہ کڀ تاله کـتب ہے رڀ ٹَ٪بٷ پیؼا
یہ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ آعـی
کـٷے ٿاٯے ٿاٞ٩بت کی میـیق ىـٿ ٛکـتب ہے۔
ٿاٜ٩ہ ٷہیں ہٿ مکتی ہے رڀ ٹَ٪بٷ ہٿٷے كے ٥ڀؿا پہٯے ٿا ٜ٩ہٿئی ہے یٞٺی
یہ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ ٿہ ٿاٜ٩ہ ٷہیں ہٿتی رڀ مت كے پہٯے ٹَ٪بٷ کـٷے ٿاٱی یب
ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ؽٳہ ػاؿ ؿہتی ہے۔
ػیگـ ٿدہ ؿیٶڀٹ ٿدہ کے ٕڀؿ پـ ػؿدہ ثٺؼی کـ مکتے ہیں ،رڀ ٵٲض٨ہ ٿدہ
كے اٱگ ؿہتے ہیں .ؿیٶڀٹ ٿدہ ٵڀرڀػ ہٿ مکتے ہیں ٱیکٸ کنی ٿاٜ٩ہ کڀ پیو
کـٷے ٵیں مـگـٳ ٷہیں ہٿتے.

تْشیف
ٵٲض٨ہ ٿدہ کڀ اك ٕـس ٿّبصت ٭ي گئی ہے ٿہ ٞ٥بٯ اٿؿ ٵڀحـ ٿدہ ٫ے ٕڀؿ پـ
رڀ ٿاٞ٩بت کی مٲنٰہ کڀ ىـٿ ٛکـتب ہے اٿؿ رل کے ٹتیذے ٵیں کڀئی ٿاٜ٩ہ
تٞیٸ ہٿتب ہے اٿؿ رل ٵیں ٹئے اٿؿ آفاػ ؽؿائ ٜكے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے کنی
٥ڀؿك ٭ی کڀئی ٵؼاعٲت ٷہیں ؿہتی۔
ٵٲض٨ہ ٿدہ کب اٍڀٯ فٹؼگی ثیٴہ ٵٞبہػہ پـ کل ٕـس الگڀ ہٿتب ہے؟ چڀٹکہ ٝبٳ
ٕڀؿ پـ ٵڀت کی ٿدہ كے  ٜٖ٩ٹٚـ ٵڀت ٥بئؼہ کی اػائیگی کے ٱئے فٹؼگی کب
ثیٴہ ٥ـاہٳ کیب ربتبہے ،یہاں اك ٱئے ٵٲض٨ہ ٿدہ کب اٍڀٯ الگڀ ٷہیں ہٿگب۔
اگـچہ ةہت كے فٹؼگی کی ثیٴہ کے ٵٞبہػہ ٵیں صبػثے ٵٺب ٜ٥ؿائڈؿ ةھی ہٿتب
ہے رل ٵیں ایک اّب٥ی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ صبػحبتی ٵڀت پـ ٩بثٰ اػائیگی ہٿتی
ہے .اینی صبٱت ٵیں ٿدہ کب پتہ ٱگبٹب ّـٿؿی ہٿ ربتب ہے کہ کیب ٵڀت
صبػثے كے ہٿئی ہے .ٵٲض٨ہ ٿدہ کب اٍڀٯ ایلے ٵٞبٵالت ٵیں ٹب٥ؾ ہٿگب.
پبثٕذی وب ِْبہدہ
پبثٺؼی ٵٞبہػہ ٿہ ٵٞبہػہ ہٿتب ہیں رڀ ػیگـ ٥ـی ٨کڀ ٝٶٰ کـٷے کب ٵڀٜ٩
ػیتے ہٿئے اك پبؿٹی کی ٕـ ٣كے ڈؿا٣ٹ کی گئی ہٿتی ہیں رٸ کے پبك ةڑا
مڀػے ثبفی ٭ب ٥بئؼہ ہے ،ریلے کہ ٵٞبہػے کڀ ٩جڀٯ یب ؿػ کـٹبیہاں ثیٴہ
کٶپٺی کے پبك ٵٞبہػے کے ىـائٔ اٿؿ صبالت کے مٲنٰے ٵیں ہؿ ٩نٴ کی
مڀػے ثبفی کے ص٪ڀ ٧ؿہتے ہیں ۔
اكے ةے احـ کـٷے کے ٱئے ،پبٱینی ٱیٸے کے ثٞؼ ثیٴہ ہٿٯڈؿ کڀ "٥ـی-ٱک
ػٹڀں کے اٹؼؿ
" ٵؼت ػی گئی ہے ،رلے پبٱینی ػمتبٿیق ٵٲٸے کے ۴۰
اٹؼؿ ،اعتال ٣ہٿٷے پـ اكے ٵٺنڀط کـ مکٸے کب اعتیبؿ ػیب ربتب ہے۔
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کٶپٺی کڀ حتـیـی ٵیں ٵٖٲ ٜکیب ربٹب چبہئے اٿؿ اعـاربت اٿؿ چبؿد کٴ
کـ٫ےثچب ہٿا پـیٶیٴ ٱڀٹا ػیب ربتب ہے.

ِْ )eبوكہ
ٍُڀٯ ١یـ فٹؼگی ٫ے ثیٴہ پبٱنیڀں کے ٱئے الگڀ ہٿتب ہے۔
ٵٞبٿُہ کب ا
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ پبٱنی ػاؿ کڀ ،رڀ ایک ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب کـتب ہے،
٫ہ اكے امی ٵبٱی ٍڀؿحتبٯ ٵیں الیب رب
اك ٕـس تال٥ی ٭ی ربتی ہے
مکے دہاں ٿہ ٹَ٪بٷ ٭ب ٿاٜ٩ہ ٿا ٜ٩ہٿٷے كے پہٯے تھا۔ثیٴہ ٵٞبہػہ
(ثیٴہ پبٱنی کے ؽؿیٜےكے حبثت) یہ گبؿٷٹی ػیتب ہے ٫ہ ثیٴہ ػاؿ
کڀ ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ تک تال٥ی ٭ی یب ٵٞبٿُہ ػیب ربئیگب ،اك كے
فیبػہ ٷہیں۔
٫ہ ىغٌ کڀ اپٸے احبحڀں کب ثیٴہ کـکے ٥بئؼہ صبٍٰ
یہ ہے
ٍُڀٯ
ا
ٷہیں کـٹب چبہئیے اٿؿ ٹَ٪بٷ كے فیبػہ ٿٍڀٯ ٷہیں کـٹب چبہئیے۔
ثیٴہ کٶپٺی ٹَ٪بٷ کے ا٩تَبػی ٩یٶت کب اٹؼافہ ٱگبئے گی اٿؿ اك
٫ے ٵٖبث ٨امکی ةھؿپبئی کـےگی۔
ِخبي
ؿاٳ ٷے  10الکھ ؿٿپے ٩یٶت کی پڀؿی ؿ٩ٴ کے ٱئے اپٸے ٵکبٷ کب ثیٴہ کیب
کب ت٪ـیجب ٹَ٪بٷ ةھگتٺب پڑتب ہے۔ ثیٴہ
ؿٿپے
ہے۔اكے آگ کی ٿدہ كے 70000
کٶپٺی اكے  70000ؿٿپے کی ایک ؿ٩ٴ اػا کـےگی۔ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ آگے کنی ةھی
ٰ ٷہیں کـ مکتب ہے۔
ؿ٩ٴ کب ػٝڀی
اة ایک اینی ٍڀؿحتبٯ پـ ١ڀؿ کـیں دہاں ربئیؼاػ کڀ امکی ٵٮٶٰ ٩یٶت کے ٱئے
ثیٴہ ٷہیں کیب گیب ہے۔ تت ىغٌ ٍـ ٣اپٸے ثیٴہ کے تٺبمت ٵیں ٹَ٪بٷ کے ٱئے
ٵٞبٿُہ صبٍٰ کـٷے کب ص٪ؼاؿ ہٿگب۔
٥ـُ ٭یزیے ٫ہ  10الکھ ؿٿپے ٩یٶت کے ٵکبٷ کب ٍـ 5 ٣الکھ ؿٿپے ٩یٶت کی
ایک ؿ٩ٴ کے ٱئے ثیٴہ کیب گیب ہے۔اگـ آگ کی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاال ٹَ٪بٷ 60000
ٰ ٷہیں کـ مکتب ہے۔یہ مسذھا ربتب ہے
ؿٿپے کب ہے تڀ ىغٌ اك پڀؿی ؿ٩ٴ کب ػٝڀی
٫ہ ٵکبٷ ٵبٱک ٷے ٍـ ٣امکے آػھے ٩یٶت کے ثـاثـ کب ثیٴہ کیب ہے اٿؿ اك ٕـس
ٰ کـٷے کب ص٪ؼاؿ ہے۔اكے
ٿہ ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ کے ٍـ50 ٣ۺ [ 30000ؿٿپے ] کب ػٝڀی
َٷڈؿ اٹيڀؿٹل ٫ے ٕڀؿ پـ ةھی ربٹب ربتب ہے۔
ا
اػا کی ربٷے ٿاٱی ٵٞبٿُہ کی پیٶبئو ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ٱئے ربٷے ٿاٯے ثیٴہ کی
٩نٴ پـ ارمَبؿ کـے گب ۔
١یـ فٹؼگی ٭ب ثیٴہ پبٱنیڀں کے فیبػہ تـ ٩نٶڀں ٵیں ،رڀ ربئیؼاػ اٿؿ ٵبٱی ؽٳہ
ؿ٩ٴ کی صؼ
ػاؿیبں کے ثیٴہ كے ٵتٞٲ ٨ہے ،ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ ٹَ٪بٷ کی اٍٰ
تک یٞٺی ٵڀرڀػہ ثبفاؿ ٩یٶتڀں پـ ٹَ٪بٷ یب تجبہ ہٿئی ربئیؼاػ کڀ ثؼٱٸے کے
ٱئے" اٍٰ ؿ٩ٴ گھٹاٿٔ ٩یٶت " اك کی صؼ تک ٵٞبٿُہ ػیب ربتب ہے۔
ٵٞبٿُہ ٵیں تَ٦یہ کے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٕـی٪ڀں ٵیں كے ایک یب فیبػہ کڀ اپٺبیب رب
مکتب ہے:

 ٹ٪ؼ اػائیگی
 ایک تجبہ ىؼہ هے کی ٵـٵت
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 کھٿ یب ٹَ٪بٷ پہٹچب آئٹٳ کی تجؼیٲی
 حببٱی( ،حببٱی) ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،آگ کے ؽؿیٜے كے تجبہ ایک
گھؿ کی تٞٶیـ ٹڀ

ؽىً : ۱

ِْبؤكہ

ٱیکٸ ،کچھ ایلے ٵڀّڀ ٛہے رل کی ٩یٶت کب اٹؼافہ ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت آمبٹی كے ٷہیں
ٱگبیب یب ٷہیں ػؿیب٥ت ٭ی رب مکتی ہے۔ٵخبٯ کے ٱئے ،یہ عبٹؼاٹڀں کے ٿاؿحڀں کڀ
ُڀٛہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں کڀئی ٩یٶت ٓے کـٹب ٵيکٰ ہٿ مکتب
ََٺ
ٵٲٸے ٿاٯے مبٵبٷ یب ٵ
ہے۔ امی ٕـس مسٺؼؿی ثیٴہ پبٱنیڀں ٵیں ػٹیب ةھؿ ٵیں کنی دہاف کے آػھے ؿامتے
ٵیں ٿاٜ٩ہ ٫ے ٿا ٜ٩ہٿٷے کی ٍڀؿحتبٯ ٵیں ہٿئے ٹَ٪بٷ کی صؼ کب اٹؼافہ ٱگبٹب
ٵيکٰ ہٿ مکتب ہے۔
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ٍُڀٯ کڀ اپٺبیب
ایلے ٵٞبٵٲڀں ٵیں 'ٵت٩ ٨٦یٶت ' ٫ے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ایک ا
ِ ثیٴہ احبثہ ٭ی
ربتب ہے۔ ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ ثیٴہ ػاؿ ٵٞبہػہ کی ىـٿٝبت ٵیں ٩بثٰ
٩یٶت پـ ٵت ٨٦ہٿتے ہیں۔ کٰ ٹَ٪بٷ کی ٍڀؿحتبٯ ٵیں ثیٴہ کٶپٺی پبٱنی کی ٵت٨٦
ؿ٩ٴ کی اػائیگی کـٷے کے ٱئے ٵت ٨٦ہٿتی ہے۔ اك ٩نٴ کی پبٱنی کڀ "ٵت٩ ٨٦یٶت
پبٱنی" ٫ے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔

 )fلشك وی ِٕتمٍی( ِتجبدي)
ٍُڀٯ
ٵتجبػٯ ٵٞبٿُہ کے ا

پـ ٝٶٰ ٭ـتب ہے۔

ٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴہ کے ٵڀّڀ ٛکے ٵتٞٲ ٨كے ثیٴہ ػاؿ
كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ دتبٳ ص٪بئ ٨اٿؿ ٝالد کی ٵٺت٪ٲی ٭ـٹب ہے۔

ىغٌ

امکب ٵٖٲت یہ ہے ٫ہ اگـ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ ایک تینـے پبؿٹی
کی الپـٿاہی کی ٿدہ كے احبثہ کے ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب کـٹب پڑا ہے
اٿؿ اك ٹَ٪بٷ کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ٵٞبٿُہ کی اػائیگی
٭ی گئی ہے ،تڀ الپـٿاہ پبؿٹی كے ٵٞبٿُہ صبٍٰ کـٷے کب ص ٨ثیٴہ
کٶپٺی کب ہٿگب۔ یبػ ؿ٫ھیں ٫ہ مج ٜکیب ربٷے ٿاال ٵٞبٿُہ کی ؿ٩ٴ
ٍـ ٣ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے اػا کی گئی ؿ٩ٴ کی صؼ تک ہے۔
اہَ
ِتجبدي :یہ ایک اینب ٝٶٰ ہے رل کب امتٞٶبٯ ثیٴہ کٶپٺی ایک
ٰ ؿ٩ٴ
الپـٿاہ تینـی پبؿٹی كے ایک پبٱنی ػاؿ کڀ اػا کی گئی ػٝڀی
کی ٿٍڀٱی کـٷے کے ٱئے کـتی ہے۔
ٵتجبػٯ کڀ ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے ایک اینی ثیٴہ کٶپٺی کڀ ص٪ڀ٧
مڀٹپ ػیٸے ٫ے ٕڀؿ پـ ٿّبصت کی رب مکتی ہے رل ٷے تینـی پبؿٹی
کے عال ٣ایک ػٝڀے کی اػائیگی ٭ی ہے۔
ِخبي
کيڀؿ ٍبصت کے گھؿیٲڀ مبٵبٹڀں کڀ مٲڀیٸ ٹؿاٹنپڀؿٹ مـٿك ٵیں ٯے
ؿٿپے
45000
ربیب رب ؿہا تھا۔ ڈؿائیڀؿ کی الپـٿاہی کی ٿدہ كے
٩یٶت کی صؼ تک کے مبٵبٷ تجبہ ہٿ گئے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ٷے کيڀؿ
اػا٭ی ۔ ثیٴہ کٶپٺی
ؿ٩ٴ
٩یٶت کی ایک
ؿٿپے
ٍبصت کڀ 30000
٩یٶت کی صؼ تک ٵتجبػٯ کـتی ہے اٿؿ مٲڀیٸ
ؿٿپے
30000
ٍـ٣
ٹؿاٹنپڀؿٹ كے اك ؿ٩ٴ کڀ ٿٍڀٯ کـ مکتی ہے۔
ٰ ؿ٩ٴ  -/45،000ؿٿپے کے ٱئے ہے ،ثیٴہ ػاؿ
ٵبٷ ٱیزیے ،ػٝڀی
کڀ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے  40،000ؿٿپے ٭ب ٵٞبٿُہ ػیبربتب ہے،
اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی مٲڀیٸ ٹؿا ٹنپڀؿٹ كے ٵتجبػٯ کے حتت -/45،000
کی ثب٩ی ؿ٩ٴ
ؿٿپے
ٿٍڀٯ کـٷے ٵیں اہٯ ہے ،تت 5000
ؿٿپے
ثیٴہ ػاؿ کڀ ػیٺی پڑےگی۔
یہ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ ٹَ٪بٷ کے ٱئے ػٿ ثبؿ پیلے ٿٍڀٯ کـٷے
كے ؿٿکتب ہے  -ایک ثبؿ ثیٴہ کٶپٺی كے اٿؿ امکے ثٞؼ پھؿ
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تینـی پبؿٹی كے۔ ٵتجبػٯ ٍـ ٣ٵٞبٿُہ کے ٵٞبہػٿں کے ٵٞبٵٰے
ٵیں پیؼاہٿتب ہے۔
ِخبي
ٵلٹؿ مـیو کی ْ٥بئی صبػثے ٵیں اٹت٪بٯ ہٿ ربتی ہے۔ اك کب عبٹؼاٷ
ایک ؽاتی صبػثے پبٱینی ربؿی کـٷے ٿاٱی اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے 50
الکھ ؿٿپے کی پڀؿی ؿ٩ٴ کے مبتھ مبتھ ایئـ الئٸ کی ٕـ ٣كے اػا
کیب ربٷے ٿاال ٵٞبٿُہ ریلے 15الکھ ؿٿپے صبٍٰ کـٷے کب ص٪ؼاؿ ہے۔
خود وو ٹیظٹ وشیں

1

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب اعتیبؿ ػثبؤ کی ٵخبٯ ہے؟
 .Iؿٵیو ایک ٵٞبہػے پـ ػمتغٔ کـتب ہے رل کی ثبؿیکیڀں کی اكے ٵٞٲڀٵبت
ٷہیں ہے۔
ؿٵیو ٳہیو کڀ ػھٵکی ػیتب ہے کہ اگـ اك ٷے ٵٞبہػے پـ ػمتغٔ ٷہیں
.II
ُكے ٵبؿ ڈاٯے گب۔
کئے تڀ ٿہ ا
 .IIIؿٵیو اپٸے جتبؿتی ٛہػے کب امتٞٶبٯ کـتے ہٿئے ٳہیو كے ٵٞبہػے پـ
ػمتغٔ کـا ٱیتب ہے۔
ؿٵیو ١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت ػیتے ہٿئے ٵٞبہػے پـ ٳہیو کے ػمتغٔ کـٿا ٱیتب
.IV
ہے۔

خود وو ٹیظٹ وشیں

2

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب اعتیبؿ ؿٵیو ٭ی ٕـ ٣كے ثیٴہ ىؼہ ٷہیں کیب رب
مکتب؟
 .Iؿٵیو کب
ؿٵیو
.II
 .IIIؿٵیو
ؿٵیو
.IV

گھؿ
کی ثیڀی
کے ػٿمت
کے ٿاٱؼیٸ

خالؿہ


ثیٴہ ایک ٵٞبہػہ ٭ب مسذھٿتہ ہٿتب ہے رل ٵیں ثیٴہ ٭بؿ خمَڀً عٖـات کے
مبٵٸے ٵبٱی حت ٘٦ػیٸے کے ٱئے ات٦ب ٧٭ـتب ہے رل کے ٱئے ٿہ ایک
٩یٶت یب ٵ٦بػ ٭ڀ فیـ ١ڀؿ کـتب ہے ،رلے پـیٶیٴ کہا ربتب ہے .



ٵٞبہػے ٥ـی٪یٸ کے ػؿٵیبٷ ٩بٹڀٷ کی ٕـ ٣كے الگڀ کـٷے کے ٩بثٰ ہٿتے
ہیں ۔



ٵٞترب ٵٞبہػے ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٝٺبٍـ ىبٵٰ ہٿتے ہیں :
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 .iجتڀیق اٿؿ ٩جڀٱیت
ٵ٦بػ ،یب ثؼٯ
.ii
ٵتٕ ٨٦ڀؿ پـ ات٦ب ٧ؿائے،
.iii
آفاػ ؿّبٵٺؼی،
.iv
٥ .vـی٪یٸ کی ٍالصیت اٿؿ
ٵَ٪ؼ کی ٩بٹڀٹی صیخیت
.vi


ثیٴہ ٵٞبہػہ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ عَڀٍیبت ىبٵٰ ہیں :
 .iصتٶی ہٳ آہٹگی،
٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ،
.ii
ٵٲض٨ہ ٿدہ
.iii

اہَ اٌفبً
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جتڀیق اٿؿ ٩جڀٱیت
ربئق تبٵٰ یب ربئق ثؼٯ
ٵتٕ ٨٦ڀؿ پـ ات٦ب ٧ؿائے
صتٶی ہٳ آہٹگی
اہٳ ص٪ی٪ت
٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ
ٵٲض٨ہ ٿدہ

خود ٹیظٹ کے رواة
رواة

1

ٍضیش اٹتغبة II

ہے ۔

ؿٵیو ٳہیو کڀ ٵٞبہػہ پـ ػمتغٔ ٷہیں کـٷے پـ ربٷ كے ٵبؿٷے کی ػھٵکی
ػیتب ہے ،یہ ػثبؤ کی ٵخبٯ ہے۔
رواة 2
ٍضیش اٹتغبة III

ہے ۔

ؿٵیو کب اپٸے ػٿمت کی فٹؼگی ٵیں ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ٷہیں ہے اٿؿ اك ٿدہ
كے ٿہ اكے ثیٴہ ىؼہ ٷہیں کـ مکتب۔

خود اِتضبْ عواي
عواي

1

کنی ربئق ٵٞبہػے کب کڀٷ مب ٝٺَـ پـیٶیٴ كے ٵتٞٲ ٨ؿہتب ہے؟
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 .Iجتڀیق اٿؿ ٩جڀٱیت
ارـ یب ٵ٦بػ
.II
 .IIIآفاػ ؿّبٵٺؼی
ٵٞبہػے کے ٱئے ٥ـی٪یٸ کی ٍالصیت
.IV
عواي

2

_______١ٲٔ ثیبٷ كے ٵتٞٲ ٨ہٿتب ہے رڀ ث٢یـ کنی ػھٿ٭ب ػھڑي ٫ے اؿاػے
كے ثٺبئے گئے ہیں۔
١ .Iٲٔ ثیبٹي
ىـاکت
.II
جتڀیق
.III
سمبئٺؼگی
.IV
عواي 3
____________ٵیں جمـٵبٷہ ؽؿائ ٜکے ؽؿیٜے الگڀ ػثبؤ ىبٵٰ ہٿتب ہے .
 .Iػھٿکہ ػہی
ٹبٵٺبمت احـات
.II
 .IIIػثبؤ
.IV

١ٲٖی

عواي

4

فٹؼگی ثیٴہ ٵٞبہػہ کے مٲنٰے ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب مچ ہے؟
 .Iٿہ فثبٹی ٵٞبہػہ ہٿتے ہیں رڀ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ الگڀ کـٷے کے ٩بثٰ ٷہیں
ہیں
ٿہ فثبٹی ہیں رڀ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ الگڀ کـٷے کے ٩بثٰ ہیں
.II
 .IIIةھاؿتی ٵٞبہػے ایکٹ1872 ،کی ّـٿؿیبت کے ٵٖبث ٨ٿہ ػٿ ٥ـی٪ڀں
(ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ ثیٴہ ہٿٯڈؿ) کے ػؿٵیبٷ ٵٞبہػے ہیں .
ٿہ ثبفی ٵٞبہػے کی ٕـس ہیں ۔
.IV
عواي

5

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ٵٞبہػے کے ٱئے ایک ػؿمت ارـ ٷہیں ہے؟
 .Iپیلہ
ربئیؼاػ
.II
 .IIIؿىڀت
فیڀؿات
.IV
عواي

6

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ٥ـی ٨فٹؼگی اٹيڀؿٹل ٵٞبہػہ کـٷے کے ٩بثٰ
ٷہیں ہے؟
 .Iکبؿٿثبؿ ٵبٱک
ٹبثبٱ٠
.II
 .IIIگھؿیٲڀ عبتڀٷ
مـکبؿی ٵالفٵیٸ
.IV
عواي

7
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ٵٺؼؿدہ ؽیٰ اٞ٥بٯ ٵیں كے کڀٷ مب "صتٶی ہٳ آہٹگی "کے اٍڀٯ کڀ ثتبتب
ہے؟
 .Iاٹيڀؿٹل جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ٵٞٲڀٳ ٕجی صبالت کے ثبؿے ٵیں ثتبٹب
اٹيڀؿٹل جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ٵٞٲڀٳ اہٳ ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣ٷہ کـٹب
.II
 .IIIاٹيڀؿٹل جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ٵٞٲڀٳ اہٳ ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣کـٹب
ٿ٩ت پـ پـیٶیٴ کی اػائیگی کـٹب
.IV
عواي 8
٩بثٰ ثیٴہ
ہے؟

ٵ٦بػ کے مٲنٰے ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ٍضیش ٷہیں

 .Iاپٸے ثیٹے کے ٱئے ٿاٱؼ کی ٕـ ٣كے ثیٴہ پبٱینی ٱیٺب
ٵیبں ثیڀی کی ٕـ ٣كے ایک ػٿمـے کے ٱئے اٹيڀؿٹل ٱیٺب
.II
 .IIIػٿمتڀں کی ٕـ ٣كے ایک ػٿمـے کے ٱئے اٹيڀؿٹل ٱیٺب
آرـ کی ٕـ ٣كے ٵالفٵیٸ کے ٱئے اٹيڀؿٹل ٱیٺب
.IV
عواي 9
فٹؼگی ثیٴہ کے صڀاٯے كے ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ کت ٵڀرڀػ ہٿٹب ّـٿؿی ہے؟
 .Iثیٴہ کـاتے ٿ٩ت
ػٝڀے کے ٿ٩ت
.II
 .IIIفٹؼگی مبہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ہٿٷے کی ّـٿؿت ٷہیں ہے
یب تڀ پبٱینی ٱیتے ٿ٩ت یب ػٝڀے کے ٿ٩ت
.IV
عواي

10

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵٺٚـ ٹبٳے ٵیں ٵڀت کے ٵٲض٨ہ ٿدہ کڀ تاله کـیں؟
پبٹی ٵیں پڑے
گھٿڑے كے گـٷے کی ٿدہ كے ادے کی پیٹھ ٹٿٹ ربتی ہے۔
ؿہٷے کی ٿدہ كے اكے سمڀٹیب ہٿ ربتب ہے۔ اكے ہمپتبٯ ٵیں ػاعٰ کیب ربتب
ہے پـ سمڀٹیب کے مجت ٿہ ٵـ ربتب ہے۔
 .Iسمڀٹیب
ٹٿٹا ہٿئی پیٹھ
.II
 .IIIگھٿڑے كے گـٹب
رـاصی تھؿاپی
.IV
خود اِتضبْ عواالت کے رواثبت
رواة 1
ٍضیش اٹتغبة  IIہے۔
پـیٶیٴ كے ٵتٞٲ ٨ربئق ٵٞبہػے کب ٝٺَـ ٵ٦بػ

ہے.

رواة 2
ٍضیش اٹتغبة  Iہے۔
١ٲٔ ثیبٹی ١ٲٔ ثیبٹبت كے ٵتٞٲ ٨ہٿتی ہے رڀ ث٢یـ کنی ػھٿ٭ب ػھڑي ٫ے
اؿاػے كے کی ربتی ہیں۔
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رواة 3
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے .
ػثبؤ ٵیں جمـٵبٷہ ؽؿائ ٜکے ؽؿیٜے الگڀ ػثبؤ ىبٵٰ ہٿتب ہے.
رواة 4
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے۔
فٹؼگی ثیٴہ ٵٞبہػہ ةھاؿتی ٵٞبہػے ایکٹ1872 ،کی ّـٿؿیبت کے ٵٖبث ٨ػٿ
٥ـی٪ڀں (ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ ثیٴہ ہٿٯڈڑ) کے ػؿٵیبٷ کیب ربٷے ٿاال ٵٞبہػہ ہے۔
رواة 5
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے۔
ٵٞبہػے کے ٱئے ؿىڀت ایک ػؿمت ٵ٦بػ ٷہیں ہے۔
رواة 6
ٍضیش اٹتغبة  IIہے ۔
ٹبثبٱ ٠فٹؼگی کے ثیٴہ کے ٵٞبہػے کے ٱئے اہٯ ٷہیں ہیں۔
رواة 7
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے۔
ثیٴہ جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ٵٞٲڀٳ اہٳ ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣کـٹب " صتٶی ہٳ آہٹگی "
کے اٍڀٯ كے ٵتٞٲ ٨ہے .
رواة 8
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے۔
ػٿمت ایک ػٿمـے کے ٱئے ثیٴہ ٷہیں ٯے مکتے کیڀٹکہ اك ٵیں اٷ کب کڀئی
٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ٷہیں ہٿتب ہے۔
رواة 9
ٍضیش اٹتغبة  Iہے۔
فٹؼگی ثیٴہ کے صڀاٯے كے ثیٴہ کـاتے ٿ٩ت ٩بثٰ ثیٴہ ٫ے ٵ٦بػ کب ٵڀرڀػ
ہٿٹب ّـٿؿی ہے۔
رواة 10
ٍضیش اٹتغبة

 IIIہے۔

گھٿڑے كے گـ٭ـ ادے کی ٵڀت کی ٵٲض٨ہ ٿدہ ہے
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ثبة 6
فضت کے ثیُہ کب تْبسف
ثبة وب تْبسف
یہ ثبة آپ ٭ڀ می٬ھاتب ہے کہ ٿ٩ت کے مبتھ مبتھ ثیٴہ کی تـ٩ی کیلے
ہٿتی ہے .یہ ٍضت کی ػیکھ ةھاٯٍ ،ضت کی عؼٵت کے مٖضڀں اٿؿ ٍضت کی
عؼٵت کے ا٩نبٳ کے ثبؿے ٵیں ةھی مسذھاےگب .آپ ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت
کی عؼٵبت ٹٚبٳ اٿؿ اكے ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ کے ثبؿے ٵیں
ةھی ربٹیں گے .آعـ ٵیں ،یہ ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت ٫ے ثیٴہ ٵبؿکیٹ کی
تـ٩ی اٿؿ ہٹؼٿمتبٷ کے ٍضت ٫ے ثیٴہ ٵبؿکیٹ کے خمتٲ ٤کھالڑیڀں کے
ثبؿے ٵیں ٿاّش کـے گب.
ِيبٌِہ کے ٔتبئذ

ٍ .Aضت کی عؼٵبت کیب ہے
ٍ .Bضت کی عؼٵبت کی مٖش
ٍ .Cضت کی عؼٵبت ٩نٴ
 .Dہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت کے ٹٚبٳ کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ
 .Eہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت کے ثیٴہ کی تـ٩ی
ٍ .Fضت کی ثیٴہ ٵبؿکیٹ
اك ثبة کڀ پڑھٷے کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں کے ٩بثٰ ہٿں گے:
 .1ثیٴہ کی تـ٩ی کیلے ہٿ ،اكے مسذھٹب.
ٍ .2ضت کی عؼٵبت کے تَڀؿ اٿؿ ٍضت کی عؼٵت کے ا٩نبٳ اٿؿ مٖش کی
ٿّبصت کـٹب.
 .3ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت کی عؼٵبت کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ اٿؿ
آفاػی کے ثٞؼ کی تـ٩ی کب اٹؼافہ کـٹب.
 .4ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت کی ثیٴہ کی تـ٩ی پـ حبج کـٹب.
 .5ہٹؼٿمتبٷ کے ٍضت ثیٴہ ٵبؿکیٹ کڀ ربٹٺب.

97

 .Aفضت کی خذِبت (ہیٍتھ ویئش) کیب ہے
اپٺی "ٍضت ہی ػٿٱت ہے " کہاٿت کے ثبؿے ٵیں مٺب ہٿگب  .کیب آپ
ٷے کتھی یہ ربٹٸے کی کڀىو ٭ی ہے کہ اٍٰ ٵیں ٍضت کب کیب ٵٖٲت ہے؟
'ٍضت) (healthٱ ٘٦کی پیؼائو ' 'hoelthٱ ٘٦كے ہٿئی تھی رل کب
ٵٖٲت ہے ''رنٴ کی تٺؼؿمتی '.
پـاٷے فٵبٷے ٵیں ٍضت کڀ ایک ' ڈیڀائٸ گ٤ٹ 'مسذھا ربتب تھا اٿؿ
ثیٶبؿی کڀ ٵتٞٲ٨ہ ىغٌ کی ٕـ ٣كے کئے گئے گٺبہٿں کی ٿدہ مسذھی
ربتی تھی  .ثیٶبؿی کے پیچھے ٿرڀہات کڀ مبٵٸے الٷے ٿاٯے ىغٌ
٩ 60-370جٰ ٵنیش ) تھے .اٷ کے ٵٖبث ٨ثیٶبؿی
ہیپڀ٭ـیٹك (
ٵبصڀٯ٦ٍ ،بئی ،ؽاتی صٚ٦بٷ ٍضت اٿؿ ١ؾا كے ٵتٞٲ ٨خمتٲٝ ٤ڀاٵٰ کی
ٿدہ كے ہٿتی ہے.
آیڀؿٿیؼ کی ةھاؿتی ٹٚبٳ ،رڀ ہیپڀ٭ـیٹك كے کئی ٍؼیڀں پہٯے كے
ٵڀرڀػ ہےٍ ،ضت کڀ چبؿ ٵبئ ٜاىیبء :عڀٷ ،پیال پت ،میبہ پت اٿؿ ک٤
کے ایک ٹبفک تڀافٷ کے ٕڀؿ پـ ٵبٹتے آئے ہیں اٿؿ اٷ ٵبئ ٜاىیبء
کڀ ٝؼٳ تڀافٷ عـاة ٍضت ٭ب مجت ثٺتب ہے .ةھاؿتی ٕجی کے ثبٹی
مڀمـتب کڀ اینی پیچیؼہ رـاصی ٕجی کب کـیڈٹ ػیب ربتب ہے رڀ اٷ
ػٹڀں ٵ٢ـة ٵیں ةھی ٹبٵٞٲڀٳ تھی.
ایک ٿ٩ت کی ٵؼت ٵیں رؼیؼ ٕجی ایک پیچیؼہ مبئٺل ٵیں تـ٩ی ہٿئی ہے
اٿؿ اة رؼیؼ ٕجی کب ٵَ٪ؼ ٍـ ٣ثیٶبؿی کب ٝالد ٷہیں ؿہ گیب ہے ثٲکہ
اك ٵیں ثیٶبؿی کی ؿٿک تھاٳ اٿؿ فٹؼگی کے ٵٞیبؿ کڀ ٥ـٿ ٟػیٺب
ةھی ىبٵٰ ہٿ گیب ہےٍ .ضت کی ایک ٿمی ٜپیٶبٷے پـ ٩بثٰ ٩جڀٯ
تٞـی1948 ٤ٵیں ٝبدلی اػاؿہ ٍضت کی ٕـ ٣كے ػی گئی ہے؛ اك ٵیں کہا
گیب ہے کہ" ٍضت ایک ٵکٶٰ رنٶبٹی ،ؽہٹی اٿؿ مسبری ةہثڀػ کی صبٱت
ہے ،ٷہ کہ ٍـ ٣ثیٶبؿی کی ١یـ ٵڀرڀػگی ".یہ تڀدہ ػیب ربٹب چبہئے کہ
آیڀؿٿیؼ رینی ةھاؿتی ٕجی ٹٚبٳ ٷے اٹبػ ػٿؿ كے ٍضت کے اك ٕـس
کے پڀؿے ٹٔ٪ہ ٹٚـ کڀ ىبٵٰ کیب ہے.
تْشیف
ّبملی اداسہ فضت ( ڈثٍیوایچ او ) ٍ :ضت ایک پڀؿی رنٶبٹی ،ؽہٹی
اٿؿ مسبری ةہثڀػ کی صبٱت ہے ،ٷہ کہ ٍـ ٣ثیٶبؿی کی ١یـ ٵڀرڀػگی.
فضت کے تْیٓ وٕٕذہ
ٝبٳ ٕڀؿ پـ اینب ٵبٹب ربتب ہے کہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٝڀاٵٰ کنی ةھی ىغٌ
کی ٍضت کب تٞیٸ کـتے ہیں:
 )aىشص صٔذگی کے ّواًِ
ٕـف فٹؼگی کے ٝڀاٵٰ ایلے ٝڀاٵٰ ہیں رڀ فیبػہ تـ ٵتٞٲ٨ہ ىغٌ
کے کٸٹؿٿٯ ٵیں ؿہتے ہیں ریلے ٿؿفه کـٹب اٿؿ صؼٿػ کے اٹؼؿ
اٹؼؿ کھاٷے کـٹب٥ ،کـ كے ثچٺب اٿؿ اچھی ٍضت کی ٕـ ٣ةڑھٷے کڀ
پنٺؼ کـٹب؛ اٿؿ دتجبکڀ ٹڀىی ،ٵٺيیبت کب امتٞٶبٯ١ ،یـ حم٦ڀٗ
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رٺنی تٞٲ٪بت اٿؿ منت ٭بہٯ ٕـف فٹؼگی (٭ڀئی ٿؿفه ٷہیں ) ٿ١یـہ
رینی عـاة ٕـف فٹؼگی اٿؿ ٝبػات کیٺنـ ،ایڈف ،ہائی ثٰڈ پـیيـ
اٿؿ ؽیبثیٖل رینی ثیٶبؿیڀں کب مجت ثٺتی ہیں.
/ٵتبحـ کـٷے (
اگـچہ صکڀٵت اك ٕـس کے ٕـف ٝٶٰ کڀ کٸٹؿٿٯ
ریلے ٵٺيیبت کب امتٞٶبٯ کـٷے ٿاٯے ٱڀگڀں کڀ ١یـ ّٶبٹتی ٩یؼ
کے مبتھ مقا ػیٺب  ،دتجبکڀ ٵَٺڀٝبت پـ اٹتہائی مڀػ ٱگبٹب
ٿ١یـہ) ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا ہے ،پھؿ ةھی ایک ىغٌ کی ؽاتی
ؽٳہ ػاؿی ٕـف فٹؼگی کے ٝڀاٵٰ کی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاٱی ثیٶبؿیڀں
کڀ کٸٹؿٿٯ کـٷے ٵیں ایک ٥یَٰہ کٸ کـػاؿ اػا ہے.
ِ )bبصوٌیبتی ّواًِ
حم٦ڀٗ پیٸے کے پبٹی ،صٚ٦بٷ ٍضت اٿؿ ١ؾائیت ٍضت کے ٱئے اہٳ
ہیں رٸ ٪٥ؼاٷ ٍضت كے ٵتٞٲ ٨مٺگیٸ ٵنبئٰ کب مجت ثٺبتب ہے رینب
کہ ػٹیب ةھؿ ٵیں ،عبً ٕڀؿ پـ تـ٩ی پؾیـ دمبٱک ٵیں ػیکھا ربتب
ہے .اٹپھٯےرب اٿؿ چیچک ریلے ٵتٞؼی ثیٶبؿی عـاة صٚ٦بٷ ٍضت
کے ٹٚبٳ کی ٿدہ كے پھیٲتے ہیں ،ٵٲیـیب اٿؿ ڈیٺگڀ رینی
ثیٶبؿیبں ٵبصڀٱیبتی عـاة صٚ٦بٷ ٍضت کی ٿدہ كے پھیٲتے ہیں
رجکہ کچھ ثیٶبؿیبں ٵبصڀٱیبتی ٝڀاٵٰ کی ٿدہ كے ةھی ہٿتی ہیں،
ریلے کچھ ٵیٺڀ٥یکچـٹگ کی ٍٺٞتڀں ٵیں کبٳ کـ ؿہے ٱڀگ پیوہ
ٿؿاٷہ عٖـات كے ٵتٞٲ ٨ثیٶبؿیڀں کے صنبك ہٿتے ہیں ،ریلے کہ
اینجلٹك تٞٶیـ ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے کبؿکٺڀں پـ اینجلٹك کب
اٿؿ کڀئٰہ کبٹڀں ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے کبؿکٺڀں پـ پھیپھڑٿں کی
ثیٶبؿیڀں کب عٖـہ ؿہتب ہے.
 )cرٕیبتی ّواًِ
ثیٶبؿیبں ریٸ کے ؽؿیٜے ٿاٱؼیٸ كے ثچڀں ٵیں رب مکتی ہیں .اك
ٕـس کے ریٺیبتی ٝڀاٵٰ کے ٹتیذے ٵیں ؽات ،ر٢ـا٥یبئی صیخیت
اٿؿ یہاں تک کہ کٶیڀٷٹیق کی ثٺیبػ پـ ػٹیب ةھؿ ٵیں پھیٲی
آثبػی ٵیں ٍضت کے اٱگ اٱگ ؿرضبٷ ػیکھٷے کڀ ٵٲتے ہیں.
یہ کب٥ی ٿاّش ہے کہ کنی ٵٲک کی مسبری اٿؿ ا٩تَبػی تـ٩ی اك کی
ٝڀاٳ کی ٍضت پـ ارمَبؿ کـتی ہے .ایک ٍضت ٵٺؼ آثبػی ٷہ ٍـ٣
ا٩تَبػی مـگـٵی کے ٱئے پیؼاٿاؿی ا٥ـاػی ٩ڀت ٥ـاہٳ کـتی ہے ثٲکہ
٩یٶتی ٿمبئٰ کڀ ةھی ٵ٦ت کـ ػیتی ہے رڀ ہٹؼٿمتبٷ ریلے ایک تـ٩ی
پؾیـ ٵٲک کے ٱئے ةہت فیبػہ اہٳ ہے .ؽاتی مٖش پـ ،عـاة ٍضت ؽؿیٜہ
ٵٞبه کے ٹَ٪بٷ ،ؿٿفاٷہ کی ّـٿؿت مـگـٵیڀں کے کبؿکـػگی کی
ٍالصیت کی ٿدہ ثٸ مکتب ہے اٿؿ ٱڀگڀں کڀ ١ـثت اٿؿ یہاں تک کہ عڀػ
کيی کی ٕـ ٣ةھی ٯے رب مکتب ہے.
اك ٕـس ػٹیب ةھؿ کی صکڀٵتیں اپٸے ٱڀگڀں کی ٍضت اٿؿ ٥الس ٿ ةہثڀػ
کب ثٺؼٿثنت کـٷے کے ا٩ؼاٵبت کـتی ہیں اٿؿ دتبٳ هہؿیڀں کے ٱئے
ٍضت کی عؼٵبت کی پہٹچ اٿؿ منتی ہٿٹب ی٪یٺی کـتی ہیں .اك ٍضت کی
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عؼٵبت پـ' عـچ 'ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہؿ ٵٲک کی ری ڈی پی کب ایک اہٳ صٌہ
ہٿتب ہے.
یہ ایک مڀاٯ ثٸ گیب ہے کہ کیب خمتٲ ٤صبالت کے ٱئے ٍضت کی عؼٵبت
کے خمتٲ ٤ا٩نبٳ کی ّـٿؿت ہے.
 .Cفضت کی خذِت کے ِْیبس
ٍضت کی عؼٵبت کچھ اٿؿ ٷہیں ثٲکہ صکڀٵت مسیت خمتٲ ٤ایزٺنیڀں اٿؿ
٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کی ٕـ ٣كے ٱڀگڀں کی ٍضت کڀ ٥ـٿ ٟػیٸے ،ثـ٩ـاؿ
ؿکھٷے ،ٹگـاٹی کـٷے یب حببٯ کـٷے کے ٱئے ٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی
عؼٵبت کب ایک میٹ ہے .ایک ىبٹؼاؿ ٍضت کی عؼٵبت اینی ہٿٹی
چبہئے:
 ٱڀگڀں کی ّـٿؿیبت کے ٱئے ٵٺبمت
ٿمیٜ

 کب٥ی
آمبٹی كے ػمتیبة

 ٭ی٦بیتی
ىغٌ کی ٍضت کی صبٱت ہؿ ىغٌ ٵیں خمتٲ ٤ہٿتی ہے .دتبٳ ٩نٴ کی ٍضت کے
ٵنبئٰ کے ٱئے ایک ہی مٖش پـ ثٺیبػی كہٿٱیبت کـٹب ٷہ تڀ ٝٶٲی ہے
اٿؿ ٷہ ہی ّـٿؿی ہےٍ .ضت کی ػیکھ ةھاٯ کی كہٿٱیبت ایک آثبػی کے
ٱئے ثیٶبؿی کے ٿاٞ٩بت کب اٵکبٷ پـ ٵجٺی ہٿٹب چبہئے .ٵخبٯ کے
ٕڀؿ پـ ،کنی ىغٌ کڀ خببؿ ،مـػی ،کھاٹنی ،رٲؼ کی اٱـری ٿ١یـہ ایک
ثی كے
مبٯ ٵیں کئی ثبؿ ہٿ مکتب ہے ،ٱیکٸ اك کے ہیپبٹائٹك
ػٿچبؿ ہٿٷے کی اٵکبٷ مـػی اٿؿ کھاٹنی کے ٵ٪بثٰے ٵیں کٴ ہٿتی
ہے.
امی ٕـس ،ایک ہی ىغٌ کے ػٯ کی ثیٶبؿی یب کیٺنـ رینی ایک مٺگیٸ
ثیٶبؿی كے ىکبؿ ہٿٷے کب اٵکبٷ ہیپبٹائٹك ثی کے ٵ٪بثٰے ٵیں کٴ
ہٿتی ہے .ٯہؽا ،کنی ةھی ٝال٧ے ٵیں چبہے ٿہ ایک گبؤں ہٿ یب ایک ّٲٜ
یب ایک ؿیبمتٍ ،ضت کی ػیکھ ةھاٯ کی كہٿٱیبت ٩بئٴ کـٷے کی ّـٿؿت
ٍضت کی عؼٵت کے خمتٲٝ ٤ڀاٵٰ پـ ٵجٺی ہٿگی رٸہیں اك ٝال٧ے کے
اىبؿے کہتے ہیں ،ریلے:
 آثبػی کب مبئق
 ٵڀت ػؿ


ثیٶبؿی کی ىـس

 ٵٞؾٿؿی کی ىـس


ٱڀگڀں کب مسبری اٿؿ ؽہٹی ٍضت

 ٱڀگڀں کی ٝبٳ ١ؾائیت کی صبٱت
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 ٵبصڀٱیبتی ٝڀاٵٰ ریلے کیب یہ ایک کبٷ کٺی ٝال٧ے یب ٍٺٞتی
ٝال٧ے
 دمکٸ ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے ٹٚبٳ ریلے ػٯ کب ڈاکٹؿ
ایک گبؤں ٵیں آمبٹی كے ػمتیبة ٷہیں ہٿ مکتب ہے ٱیکٸ ایک
ّٲ ٜهہؿ ٵیں ہٿ مکتب ہے
ٍ ضت کی ػیکھ ةھاٯ کے ٹٚبٳ کے امتٞٶبٯ ہٿٷے کی کتٺب اٵکبٷ
ہے
 مسبری ٿ ا٩تَبػی ٝڀاٵٰ ریلے ٭ی٦بیتی ہٿٹب
ٵٺؼؿدہ ثبال ٝڀاٵٰ کی ثٺیبػ پـ صکڀٵت ثٺیبػی ،حبٹڀی اٿؿ
تـتییک ٍضت کی عؼٵبت کے ٵـاکق ٩بئٴ کـٷے پـ ٥یَٰہ کـتی ہے
اٿؿ آثبػی کے ٱئے ٵٺبمت ٍضت کی عؼٵبت کڀ ٭ی٦بیتی اٿؿ ٩بثٰ
ؿمبئی ثٺبٷے کے ػیگـ ا٩ؼاٵبت کـتی ہے.

 .Dفضت کی خذِبت لغُ
ٍضت کڀ ٵڀٹے ٕڀؿ پـ اك ٕـس کی ػؿدہ ثٺؼی کیب ربتب ہے:
 .1ثٕیبدی فضت کی خذِبت
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ثٺیبػی ٍضت کی عؼٵبت کب ٵٖٲت ہے ڈاکٹؿٿں ،ٹـمڀں اٿؿ ػیگـ چھٿٹے
کٲیٺکڀں کی ٕـ ٣كے ػمتیبة کـائی ربٷے ٿاٱی عؼٵبت رٸ ٵـیِ کنی
ةھی ثیٶبؿی کے ٱئے مت كے پہٯے ؿاثٔہ کـتے ہیں ،اینب کہا ربتب
ہے کہ ثٺیبػی ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے ایک ٍضت کے ٹٚبٳ
کے اٹؼؿ اٹؼؿ دتبٳ ٵـیْڀں کے ٱئے ؿاثٔہ کب پہال ٹٔ٪ہ ہے.
تـ٩ی یب٥تہ دمبٱک ٵیں ثٺیبػی ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ پـ فیبػہ تڀدہ ػی
ربتی ہے تبکہ ٍضت کے ٵنبئٰ کے ٿمی ،ٜپیچیؼہ اٿؿ ٕڀیٰ ٵؼتی یب
مٺگیٸ ہٿٷے كے پہٯے اٷ كے ٹتٹ ٱیب ربئے .اك کے ٝالٿہ ثٺیبػی
ٍضت کی عؼٵبت اػاؿے ثچبؤ ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ ،ٿیکنیٺیيٸ ،ثیؼاؿی،
ٕجی ٵيڀؿہ ٿ١یـہ پـ تڀدہ ٵـکڀف کـتے ہیں اٿؿ ّـٿؿت پڑٷے پـ ٵـیِ
کڀ اگٰے مٖش کے ٵبہؿیٸ کے پبك ةھیذ ػیتے ہیں.
ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،اگـ کڀئی ىغٌ خببؿ کے ٱئے کنی ڈاکٹؿ كے ؿاثٔہ
کـتب ہے اٿؿ پہٱی ت٦تیو ٵیں ڈیٺگڀ خببؿ کب اىبؿہ ٵٲتب ہے تڀ
ثٺیبػی ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کچھ ػٿائیں ٱیٸے کی ٍالس
ػے گب ٱیکٸ ٿہ ٵـیِ کڀ عبً ٝالد کے ٱئے ایک امپتبٯ ٵیں ػاعٰ
کـاٷے کب ةھی ہػایبت ػے گب .ثٺیبػی ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ کے فیبػہ
تـ ٵ٪ؼٵبت ٵیں ڈاکٹؿ ایک' عبٹؼاٹی ڈاکٹؿ 'کی ٕـس کبٳ کـتب ہے
دہاں عبٹؼاٷ کے دتبٳ ؿکٸ کنی ةھی ٵٞٶڀٱی ثیٶبؿی کے ٱئے ڈاکٹؿ
كے ؿاثٔہ کـتے ہیں.
یہ ٕـی٨ہ کبؿ ریٺیبتی ٝڀاٵٰ پـ ٵجٺی ٝالٵبت کے ٱئے ػٿائیں ثتبٷے
اٿؿ ٵٺبمت ٕجی ٵيڀؿہ ػیٸے ٵیں ةھی ڈاکٹؿ کی ٵؼػ کـتی ہے .ٵخبٯ
کے ٕڀؿ پـ ،ڈاکٹؿ آثبئی ؽیبثیٖل کی تبؿیظ ؿکھٷے ٿاٯے ٵـیِ کڀ
دمکٸ صؼ تک ؽیبثیٖل كے ثچٸے کے ٱئے ٹڀ ٝٶـی ہی ٕـف فٹؼگی کڀ
ٯے کـ تڀدہ ػیٸے کب ٵيڀؿہ ػے گب.
ٵٲک گیـ مٖش پـ صکڀٵت اٿؿ ذمی کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ثٺیبػی ٍضت کی
عؼٵبت کے ٵـاکق ٩بئٴ کی ربتی ہے .مـکبؿی ثٺیبػی ٍضت کی ػیکھ
ةھاٯ کے ٵـاکق کے ٩یبٳ آثبػی کے مبئق پـ ٵٺضَـ ہے اٿؿ کنی ٷہ
کنی ٕڀؿ پـ ػیہی مٖش تک ػمتیبة ہٿتی ہیں.
 .2حبٔوی فضت کی خذِبت
حبٹڀی ٍضت کی عؼٵبت ٕجی ٵبہؿیٸ اٿؿ ػیگـ ٍضت کے پیوہ ٿؿ ا٥ـاػ
کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی ٕجی عؼٵبت کی ٝکبمی کـتی ہے رٸ
كے ٵـیِ ٝبٳ ٕڀؿ پـ مت كے پہٯے ؿاثٔہ ٷہیں کـتب ہے .اك ٵیں ىؼیؼ
ػیکھ ةھاٯ ىبٵٰ ہے رل ٵیں اکخـ ( ٱیکٸ ّـٿؿی ٷہیں ) ایک امپتبٯ
ٵیں ػاعٰ ٵـیِ کے ٕڀؿ پـ ایک مٺگیٸ ثیٶبؿی کے ٱئے ایک خمتَـ
ٵؼت کے ٝالد کی ّـٿؿت ہٿتی ہے رل ٵیں ىؼیؼ ػیکھ ةھاٯ کی عؼٵبت،
ایٶجڀٱیٺل کی كہٿٱیبت ،پیتھاٱڀری ٕ ،جی اٿؿ ػیگـ ٵتٞٲ٨ہ ٕجی
عؼٵبت ىبٵٰ ہیں.
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فیبػہ تـ ثٺیبػی ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے /ثٺیبػی ڈاکٹؿٿں کی
ٕـ ٣كے ٵـیْڀں کڀ حبٹڀی مـٿك کے پبك ةھیزب ربتب ہے .کچھ ٵخبٱڀں
ٵیں ،حبٹڀی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے اٷٹیگـیٹڈ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے
کے صکٴ ٵیں 'اٹؼؿٿٹی 'ثٺیبػی ٍضت مـٿك میٸٹؿ ةھی چالتے ہیں.
فیبػہ تـ حبٹڀی ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے تبٱ٬
پـ ػمتیبة ہٿتے ہیں رڀ آثبػی کے مبئق پـ ٵٺضَـ ہے.

/ثالک مٖش

 .3تشتییک فضت کی خذِبت
تـتییک ٍضت کی عؼٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ٵـیِ کے ٱئے
/ثٺیبػی ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے كے ؿی٦ـٯ پـ
اٿؿ حبٹڀی
٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی ٵبہؿ ٵيبٿؿتی ٍضت عؼٵت ہے .تـتییک مـٿك
٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے فیبػہ تـ ؿیبمتڀں کے ػاؿاحلکڀٵتڀں ٵیں اٿؿ کچھ
ّٲ ٜہیڈ کڀاؿٹؿ ٵیں ةھی ػمتیبة ہٿتے ہیں.
تـتییک ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کی ٵخبٯ ایلے ٥ـاہٳ کـٷے
ٿاٯے ہیں رٸ کے پبك حبٹڀی ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کے ػائـے
كے ثبہؿ اٝٲی ػؿدے کی ٕجی كہٿٱیبت اٿؿ ٕجی پیوہ ٿؿ ػمتیبة ہٿتے
ہیں ،ریلے اٿٹکڀٱڀری )کیٺنـ کے ٝالد( ،اْٝبء ٹؿاٹنپالٷٹ کی
كہٿٱیبت ،اٝٲی عٖـے محٰ کے ٵبہؿ ٿ١یـہ.
یہ تڀدہ ػیب ربٹب چبہئے کہ ٕجی عؼٵبت کی مٖش ةڑھٷے کے مبتھ مبتھ
مـٿك کے مبتھ ٵٺنٲک اعـاربت ٵیں ةھی اّب٣ہ ہٿتب ہے .دہاں ٱڀگڀں
کڀ ثٺیبػی ػیکھ ةھاٯ کے ٱئے اػا کـٹب ٹنجتب آمبٷ ٱگ مکتب ہے،
رت حبٹڀی عؼٵت کی ثبت آتی ہے تڀ اك کب عـچ اٹھاٹب اٷ کے ٱئے
ٵيکٰ ہٿ ربتب ہے اٿؿ تـتییک ػیکھ ةھاٯ کی ثبت آٷے پـ یہ ةہت
فیبػہ ٵيکٰ ہٿ ربتب ہے .اك کے ٝالٿہ کی ػیکھ ةھاٯ کے خمتٲ ٤مٖضڀں
کے ٱئے ثٺیبػی كہٿٱیبت اٱگ اٱگ ٵٲک ،ػیہی-هہؿی ٝال٩ڀں کے ٱئے
خمتٲ ٤ہٿتی ہیں رجکہ مسبری ٿ ا٩تَبػی ٝڀاٵٰ ةھی اكے ٵتبحـ کـتے
ہیں.

 .Eةھاست ِیں فضت کے َٔبَ کو ِتبحش کشْے وايے ّواًِ
ةھاؿتی ٍضت کے ٹٚبٳ کڀ کئی ٵنبئٰ اٿؿ چیٲٺزڀں کب مبٵٺب کـٹب
پڑا ہے اٿؿ یہ مٲنٰہ آد ةھی ربؿی ہے  .ٹتیذے ٵیں ،یہ ٍضت کی
عؼٵبت ٹٚبٳ کی ٖ٥ـت اٿؿ مـصؼ اٿؿ ؽاتی مٖش پـ ّـٿؿت اٿؿ
اٹ٦ـاػی مٖش پـ ٍضت کی تٺٚیٴ کڀ ٵتبحـ کـتے ہیں .اٷ حبج ٹیچے
کی گئی ہیں:
 .1مشبسیبت آثبدی یب آثبدی طے ِتٍْك سرضبٔبت
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 )aةھاؿت ػٹیب کی ػٿمـی مت كے ةڑی آثبػی ٿاال ٵٲک ہے.
 )bیہ ہٵیں آثبػی ٵیں اّب٣ہ کے مبتھ ٵٺنٲک ٵنبئٰ کے ػائـے
ٵیں التب ہے.
١ )cـثت کی مٖش کب ةھی ٕجی عؼٵبت کے ٱئے اػائیگی کـٷے کی
ٱڀگڀں کی ٍالصیت پـ احـ پڑتب ؿہا ہے.
 .2مسبری سرضبٔبت
 )aهہؿ٭بؿی ةڑھٷے یب ٱڀگڀں کے ػیہی كے هہؿی ٝال٩ڀں کی ٕـ٣
ةڑھٷے کی ٿدہ كے ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٵیں چیٲٺذ پیؼا
ہٿئے ہیں.
 )bػیہی ٝال٩ڀں ٵیں ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ٕجی كہٿٱیبت کی ػمتیبثی اٿؿ
ؿمبئی کی کٶی اٿؿ منتی ٷہیں ہٿٷے کی ٿدہ كے ٍضت کے ٵنبئٰ
ثٺی ؿہتی ہیں.
 )cایک كے فیبػہ ٭بہٯ ٕـف فٹؼگی کی ٕـ ٣ةڑھٷے دہاں اپٸے آپ
کے ٱئے ٿؿفه کـٷے کی ّـٿؿت کٴ ہٿ ربتی ہے ،یہ ؽیبثیٖل اٿؿ
ہائی ثٰڈ پـیيـ رینی ٹئی ٩نٴ ثیٶبؿیڀں کب مجت ثٺتب ہے.
 .3صٔذگی ِتولِ
 )aفٹؼگی ٵتڀ ٜ٩آد پیؼا ہٿئے ایک ثچے کی ّـٿؿت ثـمڀں تک فٹؼہ
ؿہٷے کی ٝکبمی کـتی ہے.
 )bفٹؼگی ٵتڀ ٜ٩آفاػی کے ٿ٩ت 30مبٯ كے ةڑھ کـ آد 60مبٯ کی
ہٿ گئی ہے ٱیکٸ یہ اك ٕڀیٰ فٹؼگی کے ٵٞیبؿ كے ٵتٞٲ ٨ٵنبئٰ
کب صٰ ٷہیں کـتی ہے.
یہ ٍضت ٵٺؼ فٹؼگی ٵتڀ' ٜ٩کی ایک ٹئی تَڀؿ کڀ رٺٴ ػیتب
)c
ہے.
اك ٵیں 'ةڑھاپے '( ةڑھاپے كے ٵتٞٲ )٨کی ثیٶبؿیڀں کے ٱئے
)d
ثٺیبػی كہٿٱیبت کی تٞٶیـ کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
 .Fةھاست ِیں فضت کی أؾوسٔظ کی تشلی
دہاں صکڀٵت ٍضت کی
ؿہی ہے ،اك ٷے ٍضت
ہی ٍضت کی اٹيڀؿٹل
آئی ہیں .ةھاؿت ٵیں

عؼٵبت پـ اپٸے پبٱینی ٥یَٲڀں کے مبتھ ٵَـٿ٣
کی اٹيڀؿٹل امکیٴ ةھی پیو کی ہے .اك کے ثٞؼ
کٶپٺیبں اپٺی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پب ٱینبں ٯے کـ
ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی تـ٩ی اك ٕـس ہٿئی ہے:

ِ )aالصَ سیبعت أؾوسٔظ کی ِٕقوةہ ثٕذی
ةھاؿت ٵیں ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی ثبّبثٔہ ٕڀؿ پـ آ١بف ٵالفٳ ؿیبمت
اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کے مبتھ ہٿئی تھی رلے 1947ٵیں ٵٲک
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کی آفاػی کے کچھ ہی ٿ٩ت ثٞؼ ئی ایل ٹی ایکٹ1948 ،کی ثٺیبػ
پـ ىـٿ ٛکیب گیب تھا .یہ ٵٺَڀةہ ؿمسی ذمی ىٞتے ٵیں ٹیٰے کبٱـ
کبؿکٺڀں ٵالفٳ کے ٱئے ىـٿ ٛکی گئی تھی اٿؿ اٷ کے اپٸے
ڈمپٺنـیڀں اٿؿ امپتبٱڀں کے ایک ٹیٹ ٿؿک کے ؽؿیٜے ٿمیٍ ٜضت
کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتی ہے.
ئی ایل آئی می ( ٵالفٳ ؿیبمت اٹيڀؿٹل کبؿپڀؿیيٸ) ٝٶٰ ایزٺنی
ہے رڀ اپٸے امپتبٱڀں اٿؿ ڈمپٺنـیڀں کڀ ٵٺٚٴ کـتی ہے اٿؿ دہاں
/ؽاتی
کہیں ةھی اك کی اپٺی كہٿٱیبت ٹبکب٥ی ہیں ،یہ ٝڀاٵی
٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے كے ٵٞبہػہ کـتی ہے.
 15،000ؿٿپے تک کب ارـت صبٍٰ کـٷے ٿاٱی دتبٳ کبؿکٺڀں کڀ
اٵؼاػی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کے حتت اصبٓہ کـتب ہے رل ٵیں ٵالفٵیٸ اٿؿ
آرـ ثبٱرتتیت تٺغڀاہ کے  1.75%اٿؿ  4.75%کب مت مکـیپيٸ کـتے
ہیں؛ ؿیبمتی صکڀٵتیں ٕجی اعـاربت کے  12.5%کی ىـاکت کـتی
ہیں.
اصبٓہ کئے گئے ٥ڀائؼ ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 )aئی ایل آئی ایل ٵـاکق ٵیں ٵ٦ت ٿمیٍ ٜضت کی عؼٵبت
 )bفچگی ٥بئؼہ
 )cٵٞؾٿؿی کے ٥ڀائؼ
 )dثیٶبؿی اٿؿ ث٪ب کی ٿدہ كے
ؿ٩ٴ ٵٞبٿُہ اٿؿ

ارـت کے ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٹ٪ؼ

 )eکبؿکٸ کی ٵڀت کے ٵٞبٵٰے ٵیں آعـی تؼ٥یٸ کے اعـاربت
اك ٵیں اعتیبؿ ٕجی ٵٞبٿٹیٸ اٿؿ ؽاتی امپتبٱڀں كے عـیؼی
گئی مـٿك ّٶیٴہ ةھی ىبٵٰ ہے  .ئی ایل آئی ایل ٷے ٵبؿچ
 2012تک 65.5ٵٲیٸ كے فیبػہ ٥بئؼہ اٹھاٷے کب اصبٓہ کیب ہے.
ِ )bشکضی صکوِت کی فضت کی ِٕقوةہ ثٕذی
ئی ایل آئی ایل کے کچھ ہی ٿ٩ت ثٞؼ ٵـکقی صکڀٵت کی ٍضت کی
ٵٺَڀةہ ثٺؼی (می ری ایچ ایل) مبٵٸے آئی رڀ پیٺيٸ یب٥تہ اٿؿ
هہؿی عؼٵت ٵیں کبٳ اٷ کے عبٹؼاٷ کے اؿکبٷ مسیت ٵـکقی صکڀٵت
1954ٵیں ىـٿ ٛکی گئی تھی .اك کب ٵَ٪ؼ
کے ٵالفٵیٸ کے ٱئے
ٵالفٵیٸ اٿؿ اٷ کے عبٹؼاٹڀں کے ٱئے ربٵٕ ٜجی عؼٵبت ٥ـاہٳ ہے
اٿؿ یہ رقٿی ٕڀؿ پـ ٵالفٵیٸ کی ٕـ ٣كے اٿؿ ةڑی صؼ تک آرـ
(ٵـکقی صکڀٵت) کی ٕـ ٣كے ٵٲی ہے.
عؼٵبت می ری ایچ ایل کے اپٸے ڈمپٺنـیڀں  ،پبٱینی ٭ٲٺٮڀں اٿؿ
پیٺٰ ثؼػھ ؽاتی امپتبٱڀں کے ؽؿیٜے ٥ـاہٳ کی ربتی ہیں.
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یہ ٵٺيیبت کی دتبٳ ٹٚبٳ ،ایٲڀپیتھ ٫ٹٚبٳ ٵیں ہٹگبٵی عؼٵبت،
ٵ٦ت اػٿیبت ،پیتھٿجلی اٿؿ ؿیڈیڀالری ،ىؼیؼ ٕڀؿ پـ ثیٶبؿ ٵـیْڀں
کے ٱئے ؿہائيی كہٿٱیبت ،ٵبہؿ ٵيڀؿہ ٿ١یـہ کب اصبٓہ کـتی ہے.
ٵالفٵیٸ کی ىـاکت ثبٱکٰ ثـائے ٹبٳ کب ہٿتب ہے ،اگـچہ یہ تـ٩ی
پنٺؼ ٕـی٨ے كے تؼؿیزی ٕڀؿ پـ ٵٺنٲک ہے  - 15ؿٿپے ٥ی ٳہیٸہ
كے ٯے کـ  150ؿٿپے ٥ی ٳہیٸہ تک.
800،000كے
 2010ٵیں می ری ایچ ایل کی ؿکٺیت کی ثٺیبػ
3ٵٲیٸ كے فیبػہ ٥بئؼہ اٹھاٷے کی
فیبػہ عبٹؼاٹڀں کب تھا رڀ
سمبئٺؼگی کـتے ہیں .
 )cپیؼہ وساْہ فضت کی أؾوسٔظ
پیوہ ٿؿاٷہ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ،اٹيڀؿٹل کی ٍٺٞت کڀ ٩ڀٵیب ٷہ کے
پہٯے اٿؿ ثٞؼ کچھ ١یـ فٹؼگی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے
٥ـاہٳ کیب ربتب تھا .ٱیکٸ ،چڀٹکہ ىـٿ ٛٵیں یہ مت كے فیبػہ
ثیٴہ ٭ـتب کے ٱئے عنبؿے کب مڀػا ہٿتب تھا ،یہ کب٥ی صؼ تک
ٍـ ٣کبؿپڀؿیٹ گبہکڀں کے ٱئے اٿؿ ایک عبً صؼ تک ہی ػمتیبة
تھا.
1986ٵیں ،ا٥ـاػ اٿؿ اٷ کے عبٹؼاٹڀں کے ٱئے پہٯے ٵٞیبؿاتی
ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کڀ دتبٳ چبؿ ٩ڀٵی حتڀیٰ ١یـ فٹؼگی
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں ( اك ٿ٩ت یہ ةھاؿتی ٝبٳ اٹيڀؿٹل کبؿپڀؿیيٸ
کی ٵٞبٿٷ کٶپٺیبں تھیں) کی ٕـ ٣كے ةھاؿتی ثبفاؿ ٵیں اتبؿا
ٹبٵی اك کی ٵَٺڀٝبت کڀ فچگی ،پہٯے كے ٵڀرڀػ
گیب .ٵیڈیٮٰ
ثیٶبؿیبں ٿ١یـہ ریلے کچھ ٵٞبٿُہ ٫ے مبتھ ایک خمَڀً مبالٷہ صؼ
تک امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے اعـاربت کب کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـٷے
کے ٱئے ىـٿ ٛکیب گیب تھا .ٵبؿکیٹ کی تـ٩ی کے مبتھ اك تـٵیٴ
کے کئی ػٿؿ كے گقؿٹب پڑا ،آعـی تـٵیٴ 2012ٵیں ہٿا تھا.
تبہٳ ،کئی تـاٵیٴ كے گقؿٷے کے ثٞؼ ةھی امپتبٯ ٵیں ػاعٰ
ہٿٷے ،ٵٞبٿُہ پـ ٵجٺی مبالٷہ ٵٞبہػہ آد ةھی ٵیڈیٮٰ کے ٵڀرڀػہ
ٿؿژٷ کی ٩یبػت ٵیں ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ؽاتی ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی مت
كے فیبػہ ٵ٪جڀٯ ىکٰ ثٺب ہٿا ہے .اك کی ٵَٺڀٝبت کڀ اك ٩ؼؿ
ٵ٪جڀٯ ہے کہ ؽاتی ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کڀ اکخـ کئی
ٱڀگ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ ربٷے ٿاٯے ایک خمَڀً
ٵَٺڀٝبت کے جببئے ٵَٺڀٝبت کی ایک ٩نٴ ٵبٷ کـ 'ٵیڈ٭ٰ ٭ڀؿ' کب
ٹبٳ ػیتے ہیں.
 2001ٵیں ذمی کٶپٺیڀں کے اٹيڀؿٹل ٝال٧ے ٵیں آٷے کے مبتھ ٍضت
کی اٹيڀؿٹل ٵیں کب٥ی پیو ؿ٥ت ہٿئی ہے ،ٱیکٸ آد ةھی ایک ةڑا
١یـ ٵنتٞٶٰ ٵبؿکیٹ ػمتیبة ہے .٭ڀؿف ٵیں کب٥ی اعتال٥بت اعـاد
۔ آٷ ٭ڀؿٿ کی ىـٿٝبت کی گئی ہے رٸ کے ثبؿے
اٿؿ ٹئے ایڈ
ٵیں ثٞؼ کے اثڀاة ٵیں حبج کی ربئے گی.
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آد ةھاؿتی ٵبؿکیٹ
ٵَٺڀٝبت ػمتیبة ہیں.

ٵیں

300

كے

فیبػہ

ٍضت

کی

اٹيڀؿٹل

کی

 .Gفضت کی أؾوسٔظ ِبسکیٹ
آد کی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ ٵیں ةہت كے کھالڑی ىبٵٰ ہیں ،اٷ ٵیں
كے کچھ ٍضت کی عؼٵبت كہٿٱیبت ٥ـاہٳ کـتے ہیں رٸ ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے
کہا ربتب ہے ،ػیگـ اٹيڀؿٹل عؼٵبت اٿؿ خمتٲ ٤ثچڀٱیے ةھی ػمتیبة
کچھ ثٺیبػی ڈھاٹچہ ثٺتے ہیں رجکہ ػیگـ کی ٵؼػ کی كہٿٱیبت
ہی ں .
٥ـاہٳ کـتے ہیں .کچھ مـکبؿی ىٞتے ٵیں ہیں رجکہ ػیگـ ذمی ىٞتے ٵیں
ہیں .یہ ٹیچے خمتَـ ٵیں ثیبٷ کـ ؿہے ہیں:
 .Aثٕیبدی طہوٌیبت )أفشاطٹسکچش(
ّ .1واِی فضت کے ّالقے
ٝڀاٵی ٍضت کے ٹٚبٳ ٩ڀٵی مٖش ،ؿیبمت کی مٖشّ ،ٲ ٜکی مٖش پـ اٿؿ
ایک حمؼٿػ صؼ تک گـاٳ کی مٖش پـ کبٳ ہٿتب ہے دہاں گبؤں ٵیں ٩ڀٵی
ٍضت پبٱینیڀں کڀ الگڀ کـٷے کے ٱئے مسؼای ٬ؿّبکبؿٿں کڀ ىبٵٰ کیب
گیب ہے رڀ گـاٳ کٶیڀٷٹی اٿؿ مـکبؿی اٹ٦ـاكٹؿکچـ کے ػؿٵیبٷ ٱٺک
کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتے ہیں .اٷ ٵیں ىبٵٰ ہیں:
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( 1رٸ کڀ
1،000کی آثبػی کے ٱئے
 )aآٔگٓ ثبڑی کبسکٓ )ہؿ
اٹنبٹی ٿمبئٰ کی تـ٩ی کی ٿفاؿت کے ١ؾائیت ّٶیٜہ کبؿی
پـٿگـاٳ اٿؿ اٹڀائنق ثبٯ کی تـ٩ی کی عؼٵت کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی
)آئی می ڈی ایل) کے حتت ٹبٵقػ کیب گیب ہے.
اٿؿ گشاَ فضت
 )bتشثیت یبفتہ پیذائؼ صبمشیٓ ( ٹی ثی اے )
گبئیڈ (ؿیبمتڀں ٵیں ٍضت حمکٶڀں کی ایک اثتؼائی ٵٺَڀةہ ثٺؼی)
 )cاِیذ (
کٶیڀٷٹی
پـٿگـاٳ
کے ٱٺک
گـاٳ کی

ؿّبکبؿ  ،رٸ کڀ ٵٺتغت
تنٲیٴ مسبری ٍضت کبؿکٸ)
کی ٕـ ٣كے ایٸ آؿ ایچ ایٴ (٩ڀٵی ػیہی ٍضت ٵيٸ)
کے حتت کیب گیب ہے رڀ ػیہی ٝال٩ڀں ٵیں ٍضت کے ٝال٧ے
کے ٕڀؿ پـ عؼٵت کـٷے کے ٱئے تـثیت یب٥تہ ٹئے،
مٖش ،ؿّبکبؿاٷہ ٍضت کبؿکٸ ہیں.

ہؿ 5،000کی آثبػی (پہاڑی٩ ،جبئٲی اٿؿ پنٶبٹؼہ ٝال٩ڀں ٵیں )3،000
کے ٱئے ٔبئت ِشکض ٩بئٴ کئے گئے ہیں اٿؿ اٷ ٵیں ٵٞبٿٷ ٹـك ٳڈ-
ٿائ ( ٤اے ایٸ ایٴ) ٹبٵی ایک عبتڀٷ ٍضت اہٱکبؿ اٿؿ ایک ٵـػ کی
ٍضت کبؿکٸ کڀ ىبٵٰ کیب گیب ہے.
ثٕیبدی فضت ِشکض ( پی ایچ می ) رڀ ت٪ـیجب چھ ٹبئت ٵـاکق کے
ٱئے ؿی٦ـٯ یڀٷٹیں ہیں ،اٷ کی تٺَیت ہؿ 30،000کی آثبػی (پہاڑی،
٩جبئٲی اٿؿ پنٶبٹؼہ ٝال٩ڀں ٵیں  )20،000کے ٱئے کی گئی ہے .دتبٳ
پی ایچ می هبـگ ٵـیِ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے ہیں اٿؿ مت كے فیبػہ ٵیں
چبؿ كے چھ اتـٿگی ثنرت ةھی ػمتیبة ہٿتے ہیں .اٷ کے ٝٶٰے ٵیں ایک
ٕجی اہٱکبؿ اٿؿ  14پیـا ٵیڈیکٰ ٝٶٰہ ىبٵٰ ہٿتے ہیں (رل ٵیں ایک
ٵـػ اٿؿ ایک عبتڀٷ ٍضت املٹٷٹ  ،ایک ٹـك-ٳڈٿائ ، ٤ایک
ٱیجبؿٹؿی تکٺیيیٸ ،ایک ٥بؿٵبملٹ اٿؿ ػیگـ آالت ٵالفٵیٸ ىبٵٰ
ہٿتے ہیں)۔
کٶیڀٷٹی ٍضت کے ٵـکق (می ایچ می) چبؿ ثٺیبػی ٍضت ٵـاکق (پی
ایچ می) کے ٱئے پہٱی ؿی٦ـٯ یڀٷٹیں ہیں اٿؿ ٵبہؿ کی ػیکھ ةھاٯ
ةھی ٥ـاہٳ کـتے ہیں ۔ اٍڀٱڀں کے ٵٖبث ٨ہؿمی ایچ می (ہؿ  1الکھ کی
آثبػی کے ٱئے) ٵیں کٴ اف کٴ  30ثیڈ ،ایک آپـیيٸ تھیٹؿ ،ایٮنـے
ٵيیٸ ،پـ ٱیرب ؿٿٳ اٿؿ ٱیجبؿٹؿی كہٿٱیبت ہٿٹی چبہئے اٿؿ کٴ كے
کٴ چبؿ ٵبہؿیٸ یٞٺی ایک مـرٸ ،ایک ڈاکٹؿ ،ایک ٝڀؿت ٵـُ کے ٵبہؿ
اٿؿ ایک ثچے کے ٵبہؿ کب ٝٶٰہ ہٿٹب چبہئے رٸ  21پیـا ٵیڈیکٰ اٿؿ
ػیگـ ٵالفٵیٸ کب تٞبٿٷ صبٍٰ ہٿٹب چبہئے.
دیہی اعپتبٌوں کی ةھی ٩بئٴ کی گئی ہے اٿؿ اٷ ٵیں ٹبئت ّٲٜ
امپتبٯ ىبٵٰ ہیں رٸہیں مت-ڈٿیژٹٰ /تبٱ ٬امپتبٯ /عَڀٍیت امپتبٯ
کہا ربتب ہے (ٵٲک ٵیں ت٪ـیجب 2000ہٿٷے کب اٹؼافہ ہے) ۔
ٳہاؿت اٿؿ تٞٲیٴ امپتبٱڀں کی تٞؼاػ کٴ ہے اٿؿ اٷ ٵیں ٵیڈیکٰ کبجل
اٿؿ ػیگـ تـتییک ؿی٦ـٯ میٸٹؿ ىبٵٰ
(ٵڀرڀػہ ٵیں ت٪ـیجب )300
ہیں .یہ فیبػہ تـ ّٲ ٜهہؿٿں اٿؿ هہؿی ٝال٩ڀں ٵیں ہٿتے ہیں ٱیکٸ اٷ
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ٵیں كے کچھ ةہت ٵبہؿ اٿؿ اٝٲی ػؿدے کی ٕجی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے
ہیں.
صکڀٵت كے ٵتٞٲ ٨ػیگـ ایزٺنیبں ریلے ؿیٲڀے ،ػ٥ب ٛاٿؿ امی ٕـس
/کبٷ ٿ١یـہ) کے امپتبٯ اٿؿ ڈمپٺنـیڀں
کے ةڑے حمکٶڀں (ثٺؼؿگبہ
٭ڀ ةھی ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا کـتے
ہیں .تبہٳ ،اٷ کی عؼٵبت اکخـ ٵتٞٲ٨ہ تٺٚیٶڀں اٿؿ اٷ کے ٵٺضَـیٸ
کے ٵالفٵیٸ کے ٱئے حمؼٿػ ہٿتی ہیں.
 .2ذمی ؽْتے کے فشاہَ کٕٕذگبْ
ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ةہت ةڑا ؽاتی ٍضت ٝال٧ہ ہے رڀ دتبٳ تیٸ ٩نٴ کی -
ثٺیبػی ،حبٹڀی اٿؿ تـتییک ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ کی عؼٵبت ٥ـاہٳ
کـتے ہیں ۔ اٷ ٵیں ؿّبکبؿاٷہ ١یـ ٵٺب ٜ٥خبو تٺٚیٶڀں اٿؿ ا٥ـاػ
كے ٯے کـ ٥بئؼہ ٵٺؼ کبؿپڀؿیٹ ،ٹؿكٹ ،ایک ڈاکٹؿ ،ایک ٵبہؿ کی
عؼٵبتٕ ،جی ٱیجبؿیٹؿی ،ػٿا کی ػکبٹیں اٿؿٹباہٯ ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے
ایٲڀپیتھ٫
(ٹیٴ صکیٴ) تک ىبٵٰ ہیں .ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ت٪ـیجب 77%
(ایٴ ثی ثی ایل اٿؿ اك كے فیبػہ) ڈاکٹؿ ؽاتی ٝال٧ے ٵیں کبٳ کـ
ؿہے ہیں .ؽاتی ٍضت اعـاربت ةھاؿت ٵیں دتبٳ ٍضت اعـاربت کے 75
٥یَؼ كے فیبػہ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہے .ذمی ىٞتے دتبٳ ةھاؿتی مٖش پـ
دتبٳ آؤٹ پیيٸٹ ؿاثٖڀں کے  82%اٿؿ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے 52%
٫ے ٵٞبٵالت کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہے.
اك کے ٝالٿہ ةھاؿت ٵیں ٕجی ػٿمـے ٹٚبٳ (آیڀؿٿیؼ /مؼھا /یڀٹبٹی
/ہٿٵیڀ پیتھی) ٵیں اہٯ پـیکٹیيٺـف کی تٞؼاػ مت كے فیبػہ ہے
رڀ 7الکھ كے فیبػہ ہے .یہ ٝڀاٵی کے مبتھ مبتھ ذمی ىٞتے ٵیں ةھی
کبٳ کـ ؿہے ہیں.
ٍضت کی عؼٵت کے ٥بئؼہ ٵٺؼ ؽاتی ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کے ٝالٿہ ایٸ ری
ةھی کٶیڀٷٹی کڀ ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ کی
اٿ اٿؿ ؿّبکبؿاٷہ ىٞتے
عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے کے کبٳ ٵیں ٵي٢ڀٯ ہیں.
اٹؼافہ ٱگبیب گیب ہے کہ 7،000كے فیبػہ ؿّبکبؿاٷہ ایزٺنیبں ٍضت
كے ٵتٞٲ ٨مـگـٵیڀں ٵیں ىبٵٰ ہیں .حبٹڀی اٿؿ تـتییک امپتبٱڀں کی
ایک ةڑی تٞؼاػ ةھی ١یـ ٵٺب ٜ٥مڀمبيٹیڀں یب اٝتٶبػ کے ٕڀؿ پـ
ؿرلٹؿڈ ہے
 .3فبسِبعیوٹیکً فْٕت
اػٿیبت کے ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے اٿؿ ٍضت كے ٵتٞٲ ٨ٵَٺڀٝبت کی ثبت
کـیں تڀ ةھاؿت ٵیں ایک ةہت ةڑا ٥بؿٵبمیٹیکٰ ٍٺٞت ہے رڀ 1950ٵیں
55،000کـٿڑ ؿٿپے (
ایک  10کـٿڑ ؿٿپے کی ٍٺٞت كے ةڑھ کـ آد
ثـآٵؼ مسیت) کب کبؿٿثبؿ ثٸ گیب ہے .یہ ت٪ـیجب 50الکھ ٱڀگڀں کڀ
ؿٿفگبؿ ػیتب ہے رجکہ ٵیٺڀ٥یکچـٹگ  6000كے فیبػہ یڀٷٹك ٵیں ہٿتب
ہے.
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اك ٍٺٞت کے ٱئے ٵـکقی مٖش کی ٩یٶت ؿیگڀٱیٹؿی ٩ڀٵی ػٿائیبں
٩یٶت کب تٞیٸ اتھاؿٹی (ایٸ پی پی اے) ہے رجکہ ٵٺيیبت کے ٝال٧ے
کیٶیکٰ ٿفاؿت کے حتت ہے .ٵٺيیبت کی ٍـ ٣ایک چھٿٹی می تٞؼاػ
( 500یب اك کے اؿػ گـػ ثٲک ٵٺيیبت ٵیں كے ٩ )76یٶت کٸٹؿٿٯ
کے حتت ہے رجکہ ثب٩ی ػٿائیں اٿؿ تٞٶیـ ٵ٦ت٩-یٶتڀں کب تٞیٸ ٹٚبٳ
کے تبث ٜہیں رٸ پـ ٩یٶت ؿیگڀٱیٹؿی کی گہؿی ٹٚـ ؿہتی ہے .ؿیبمتڀں
کے ڈؿگ کٸٹؿٿٱـ ٥یٰڈ ٥ڀؿك کب اٹتٚبٳ کـتے ہیں رڀ اپٸے اپٸے
ٝال٩ڀں ٵیں ٵٺيیبت کے ٵٞیبؿ اٿؿ ٩یٶت کب تٞیٸ اٿؿ ٥بؿٵڀٱڀں کی
ٹگـاٹی کـتے ہیں.
 .Bأؾوسٔظ فشاہَ وٕٕذگبْ:
اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں ،عبً ٕڀؿ پـ ٝبٳ اٹيڀؿٹل ٝال٧ے کی کٶپٺیبں ةڑے
پیٶبٷے پـ ٍضت کی اٹيڀؿٹل عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتی ہیں .اٷہیں پہٯے ػؿد
کیب گیب ہے .مت كے صڀٍٰہ ا٥قائی ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی
دہاں ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٥ـاہٳ کـٷےٵڀرڀػگی ہے  -آد تک پبٹچ
ٿاٯے کے ٹیٹ ٿؿک کڀ ةڑھاٷے کے ٱئے کچھ ػیگـ کٶپٺیڀں کے آٷے
کب اٵکبٷ ہے.
 .Cوعيی (دسِیبٔی) :
اٹيڀؿٹل کی ٍٺٞت کے صٌہ کے ٕڀؿ پـ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کئی
ٱڀگ اٿؿ تٺٚیٴ ةھی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ کب صٌہ ثٺتے ہیں .
ایلے دتبٳ ٿمٖی کب کٸٹؿٿٯ آئی آؿ ڈی اے کی ٕـ ٣كے کیب ربتب ہے .
اٷ ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 .1أؾوسٔظ ثشوکش رڀ ىغٌ یب ٭ـپڀؿےٹك ہٿ مکتے ہیں اٿؿ اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں كے آفاػ ہٿکـ کبٳ کـتے ہیں .ٿہ اٷ ٱڀگڀں کی سمبئٺؼگی
کـتے ہیں رڀ اٹيڀؿٹل کـاٹب چبہتے ہیں اٿؿ دمکٸ ةہتـیٸ پـیٶیٴ
کی ىـس پـ ةہتـیٸ دمکٸ اٹيڀؿٹل صبٍٰ کـٷے کے ٱئے اٷ کڀ
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں كے ؿاثٔہ کـتے ہیں .ٿہ ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت ٱڀگڀں
کب اٹيڀؿٹل اٿؿ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کـٷے ٵیں ةھی ٵؼػ کـتے ہیں .
ثـٿکـ اك ٕـس کب کبؿٿثبؿ کـٷے ٿاٱی کنی ةھی اٹيڀؿٹل کٶپٺی
کے مبٵٸے اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کڀ پیو کـ مکتے ہیں .اٷہیں
اٹيڀؿٹل کٶیيٸ کے ؽؿیٜے اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے اػا ٭یب
ربتب ہے.
 .2اٹيڀؿٹل ایزٸٹ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ىغٌ ہٿتے ہیں ٱیکٸ کچھ کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹ ةھی ہٿ مکتے ہیں ثـٿ٭ـف کے ثـٝکل ،ایزٸٹ کنی ةھی
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے مبٵٸے اٹيڀؿٹل پیو ٷہیں کـ مکتے ہیں ثٲکہ
ٍـ ٣اك کٶپٺی کے مبتھ اینب کـ مکتے ہیں رل کے ٱئے اٷ کڀ
ایزٺنی ٥ـاہٳ کی گئی ہے .ٵڀرڀػہ ٩ڀاٹیٸ کے ٵٖبث ،٨ایک ایزٸٹ
كے فیبػہ ٍـ ٣ایک ٝبٳ اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل
کٶپٺی ،ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ہؿ ایک ٵڀٹڀ الئٸ
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اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں ٵیں كے ایک کی ٕـ ٣كے کبٳ کـ مکتب ہے .اٷ
کڀ ةھی اٹيڀؿٹل کٶیيٸ کے ؽؿیٜے اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے
اػا ٭یب ربتب ہے.
 .3تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ ( ٹی پی اے ) ٹئے ٩نٴ کے مـٿك ٥ـاہٳ
کـٷے ٿاٯے ہیں رڀ مبٯ 2001کے ثٞؼ كے اك کبؿٿثبؿ ٵیں اتـے
ہیں .یہ اٹيڀؿٹل ٥ـٿعت کے ٱئے ٷہیں ثٲکہ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کڀ
اٹتٚبٵی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے اعتیبؿ ہیں .رت کڀئی ٍضت
کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ٥ـٿعت ربتی ہے ،ثیٴہ ىؼہ ا٥ـاػ کی تَ٦یٰ
ایک ٵ٪ـؿٹی پی اے کے مبتھ اىرتاک کیب ربتب ہے رڀ پھؿ ڈیٹا
ثیل تیبؿ کـتب ہے ثیٴہ ىؼہ ا٥ـاػ کڀ ٍضت کبؿڈ ربؿی کـتب ہے.
اك ٕـس کے ٍضت کبؿڈ ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کڀ امپتبٱڀں اٿؿ کٲیٺکڀں ٵیں
٭یو ٱیل ٕجی كہٿٱیبت (٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٹ٪ؼ اػا کـٷے کی ّـٿؿت کے
ث٢یـ ٝالد) کب ٥بئؼہ اٹھاٷے کے ٩بثٰ ثٺبتے ہیں .اگـ ثیٴہ ىؼہ
ىغٌ ٭یو ٱیل كہٿٱت کب امتٞٶبٯ ٷہیں کـتب ہے تڀ ةھی ٿہ ثٲڀں کی
اػائیگی کـ مکتب ہے اٿؿ ٵ٪ـؿ ٹی پی اے كے آ٥نیٹ صبٍٰ کی
ٵبٹگ کـ مکتب ہے .ٹی پی اے کڀ اٷ کے ٵتٞٲ٨ہ ػٝڀٿں کے ٱئے
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ٵبٱی کیب ربتب ہے اٿؿ اٷ کڀ
چبؿرق کے ؽؿیٜےاػا ٭یب ربتب ہے رڀ پـیٶیٴ کی ایک ٥یَؼ ہٿتب
ہے.
 .4اٹيڀؿٹل ٿیت ایگـیگیٹؿك آئی آؿ ڈی اے آئی ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ٫ے
ؽؿیٜے ہٿٷے ٿاٯے مت كے فیبػہ ٹئے ٩نٴ کے مـٿك ٥ـاہٳ ہے .یہ
آپ کی ٿیت مبئٹ یب ٹیٲی میٲق کے ؽؿیٜے ٵنت٪جٰ عـیؼاؿ کے
ث٢یـ مبٵٸے آئے ؿیٶڀٹ میٲق ڈكٹیٺل میٲق کے كہاؿے ػٱچنپی
ؿکھٷے ٿاٯے عـیؼاؿ کے ثٞؼ اٹيڀؿٹل کبؿٿں کڀ ٵٞٲڀٵبت ػے
مکتے ہیں .رٸ اٷ ٩ـاؿ ہٿتب ہے .یہ اینی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی
ٵَٺڀٝبت کی ةھی ٵڀافٷہ کـٷے کے ٵَ٪ؼ كے ٙبہؿ ؿمبئی صبٍٰ ہے.
آئی آؿ ڈی آئی كے اٹيڀؿٹل کبؿٿں کے ٱئے ٹیٲی میٲق اٿؿ ثبہؿ
كے کـائے ربٷے ٿاٯے کبٵڀں ریلے آٷ الئٸ پڀؿٹٯ کے كہاؿے
پـیٶیٴ کی ٿٍڀٱی ،پـیٶیٴ یبػػہاٹی ٵٺَڀةہ ثٺؼی اٿؿ پبٱینی كے
ٵتٞٲ ٨خمتٲ ٤عؼٵبت کے ٱئے اربفت ةھی ٯے مکتے ہیں .اٷہیں
إالٝبت کے کبؿٿثبؿ ٵیں تجؼیٰ ہٿٷے ،اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی
کبؿکـػگی کے مبتھ ہی مبتھ اٷ کی ٕـ ٣كے ثبہؿ كے ٱی گئی
عؼٵبت کے ٱئے اػا ةھی ٭یب ربتب ہے.
 .5اٹيڀؿٹل ٵبؿ٭یٹیٺگ ٥ـٳ ةھی ٹئے ٩نٴ کے حبٱج ہیں رڀ آئی آؿ
ڈی اے آئی كے ٵتٞٲ ٨ہٿتے ہیں .یہ اٷ مـگـٵیڀں کڀ ٵٺٚٴ ،كے
ٵَٺڀٝبت کڀ میٲق تَ٦یالت اٿؿ عؼٵبت کے ٱئے الئنٺل ىؼہ ا٥ـاػ
کی ت٪ـؿی ةھی کـ مکتے ہیں.
اٹيڀؿٹل ٥ـٿعت مـگـٵیبں :اتھاؿٹی کڀ ٵٖٲ ٜکـتے ہٿئے کنی ةھی
ٿ٩ت اٹيڀؿٹل ٥ـٿعت ا٥ـاػ (آئی ایل پی)کے تٞبٿٷ كے ػٿ
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فٹؼگی ،ػٿ ٝبٳ ،اٿؿ ػٿ ٍضت اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے ٵَٺڀٝبت کڀ
٥ـٿعت ةھی کـ مکتے ہیںٝ .بٳ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے تٞٲ ٨ٵیں
ىبٵٰ آئی ایٴ ای ٤کڀ ٍـ ٣عڀؿػہ ٩نٴ کے ثیٴہ ٵَٺڀٝبت ٿ ثٺیبػی
ٕڀؿ ٵڀٹؿٍ ،ضت ،اٹ٦ـاػی ،صبػثے ،ہاؤك ہٿٯڈؿف ،ىبپ ٭یپـك اٿؿ
ایلے ہی ػیگـ ٵَٺڀٝبت رڀ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے
ٵٺٚڀؿی ػے ػی ہٿ رینب کہ ٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ ہػایبت ٵیں ىبٵٰ
کیب گیب ہے اٱتزب صبٍٰ کـٷے کی اربفت ہٿتی ہے .اك تٞٲ ٨ٵیں
ىبٵٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے مبتھ کڀئی ةھی تجؼیٲی صَڀٯ کبؿ کی
پیيگی اربفت اٿؿ ٵڀرڀػہ پبٱینی کے ارقاء کی عؼٵت کے ٱئے
ٵٺبمت اٹتٚبٵبت کے ثٞؼ ہی کیب رب مکتب ہے.
أؾوسٔظ خذِبت عشگشِیبں :یہ مـٿك مـگـٵیبں ٍـ ٣اٷ اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں کے ٱئے ہٿگی رٸ کے مبتھ ثیٴہ ٵَٺڀٝبت کڀ صبٍٰ کـٷے
کیٲئے ٩ـاؿ ہٿ ،اٷ مـگـٵیڀں کی ٣ہؿمت ؽیٰ ٵیں ػی رب ؿہی ہے:
 )aثیٴہ ػاؿٿں کی' ثیٺک ٫ے حتت 'مـگـٵیڀں کڀ پڀؿا کـٹب رینب
ثیٴہ ػاؿٿں کی ثبہؿ
کہ صَڀٯ کبؿ کی ٕـ ٣كے ربؿی کی گئی
كے کبٳ کـاٷے كے ٵتٞٲ ٨ہػایبت ٵیں اربفت ػی گئی ہے؛
 )bاٹيڀؿٹل خمقٷ کب' ٵٺٚڀؿ ىغٌ 'ثٺٺب؛
 )cمـٿے٭يٮڀ /ٹَ٪بٷ ا٭ٲٺٮـتتبٿ کڀ تٺغڀاہ پـ کبٳ کـ مـٿے
اٿؿ ٹَ٪بٷ کب اٹؼافہ کب کبٳ کـٹب؛
 )dٿ٩ت ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ ىؼہ اٹيڀؿٹل كے ٵتٞٲ٨
ػیگـ مـگـٵیبں.
ِبٌیبتی ِقٕوّبت کی تمغیُ  :ٵبٱی عؼٵت جمٲل ٝبٵٰہ (ای ٤ایل
ئی) کڀ ٵ٪ـؿ کـ اٷ کی ٕـ ٣كے کی تـمیٰ کے رڀ رڀ ایلے ہی
ػیگـ ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت کڀ ٵبؿکیٹ ،ت٪نیٴ اٿؿ مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے
کے ٱئے الئنٺل یب٥تہ ىغٌ ہٿتے ہیں.
 .aمیجی کی ٕـ ٣كے ثب٩بٝؼگی ٵیچٰ ٥ٸڈ کٶپٺیڀں کے ٵیچٰ ٥ٸڈ؛
 .bپی ای ٤آؿ ڈی اے کی ٕـ ٣كے ٿٹیٶت پٺيٸ ٵَٺڀٝبت؛
 .cمیجی كے الئنٺل یب٥تہ مـٵبیہ کبؿی ٍالس ٭بؿٿ کی ٕـ ٣كے
ت٪نیٴ ػیگـ ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت؛
 .dةھاؿتی ؿیقؿٿ ثیٺک کی ٕـ ٣كے ثب٩بٝؼگی ثیٺکٺگ  /ثیٺک /
ایٸ ثی ای ٤می کے ٵبٱی ٵَٺڀٝبت؛
 .eڈاک حمکٴہ ،صکڀٵت ہٹؼ کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کئے ربٷے ٿاٯے ١یـ
اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت؛
 .fٿ٩ت ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ٭ی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ ىؼہ کڀئی ػیگـ ٵبٱیبتی
ٵَٺڀٝبت یب مـگـٵی.
 .Dدیگش اہَ تَٕیُ
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کچھ ػیگـ اػاؿے ةھی ہیں رڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ کب صٌہ ثٺتے
ہیں اٿؿ اٷ ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 .1ةھاستی أؾوسٔظ سیگوٌیٹسی اوس تشلی اتھاسٹی (آئی آس ڈی اے
آئی ) رڀ پبؿٱیٶٸٹ کے ایک ایکٹ کی ٕـ ٣كے ٩بئٴ اٹيڀؿٹل
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ کے دتبٳ کبؿٿثبؿ کڀ کٸٹؿٿٯ
کـتب ہے .یہ مبٯ 2000ٵیں ٿرڀػ ٵیں آیب تھا اٿؿ اكے ٷہ ٍـ٣
اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کڀ کٸٹؿٿٯ کـٷے ثٲکہ اكے تیبؿ کـٷے کب
کبٳ ةھی مڀٹپب گیب ہے.
ٝ .2بٳ اٹيڀؿٹل اٿؿ فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل کڀٹنٰ رڀ اپٸے اپٸے
ٵتٞٲ٨ہ فٹؼگی یب ٝبٳ اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کے آپـیيٸ کے ٱئے
آئی آؿ ڈی اے آئی کڀ م٦بؿىبت ةھی کـتے ہیں.
 .3ةھاؿتی اٹيڀؿٹل اٹ٦بؿٵیيٸ ثیڀؿٿ کڀ آئی آؿ ڈی اے آئی کی ٕـ٣
20
كے مبٯ  2009ٵیں ىبٵٰ پـٵڀٹ کیب گیب تھا اٿؿ یہ ایک
اؿکبٷ کی آپـیيٸ کڀٹنٰ ٿاٱی ایک ؿرلٹؿڈ کٶیٹی ہے رل كے
فیبػہ تـ ؿکٸ اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے كے ہٿتے ہیں .یہ اٹيڀؿٹل ٝال٧ے
کے ٱئے ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـ اٷ جتقیہ کـتب ہے اٿؿ خمتٲٝ ٤ال٧ے کی
مٖش کے ؿپڀؿٹ کڀ تےیـ کـتی ہے تبکہ ٩یٶتڀں کب تٞیٸ ٥یَٰہ اٿؿ
کبؿٿثبؿ صکٶت ٝٶٲی ثٺبٷے کے ٱئے ڈیٹا ثیل ثٺبیب رب مکے .یہ
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ صکڀٵت کی خمتٲٍ ٤الصڀں کے ؽؿیٜے پبٱینی ثٺبٷے
ٵیں تٞبٿٷ ػیتی ہے .ثیڀؿٿ ٷے اٹيڀؿٹل ٵٺتٚٴ کی كہٿٱت کے ٱئے
کئی ٵتڀاتـ اٿؿ ٿٷ ٹائٴ ؿپڀؿٹ تیبؿ کیب ہے.
آئی آئی ثی ٵـکقی اٷڈیکل مـٿؿ کڀ کبٳ کـتب ہے رڀ خمتٲ٤
اٹيڀؿٹل ؿپڀفٹؿیق کے ػؿٵیبٷ ایک ٹڀڈٯ ٵـ٭ق کے ٕڀؿ ٵیں کبٳ
کـتب ہے اٿؿ ٹیب اکبؤٷٹ ثٺبتے ٿ٩ت ڈی ٵیٹ اکبؤٷٹ کے ػٿثبؿہ
ٹ ٰ٪گیـی ( ڈی ڈپٲٮیيٸ) كے ثچٸے ٵیں تٞبٿٷ کـتب ہے .ٵـکقی
اٷڈیکل مـٿؿ ثیٴہ ٭ـتب اٿؿ اٹيڀؿٹل ؿپبدٹؿف کے ػؿٵیبٷ ہؿ
پبٱینی كے ٵتٞٲ ٨ٱیٸ ػیٸ كے پڀؿی إالٝبت کڀ ٵٺَڀةہ کے ٱئے
ایک ایکنچیٺذ کے ٕڀؿ ٵیں کبٳ کـتب ہے.
آئے آئے ثی ،پہٯے ہی ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے ٵیں ىبٵٰ
عؼٵت ػیٸے ٿاٯے
'پـی٦ـیڈ پـٿٿائڈؿ ٹیٹ ٿؿک 'کے ٕڀؿ ٵیں
امپتبٱڀں کی ٣ہؿمت کے ٱئے ایک 'یڀٹ ٬کی آئی ڈی ٵبكٹؿ
پـٿگـاٳ 'ربؿی کـ چکب ہے.
آئی آئی ثی کی تبفہ تـیٸ پہٯ ہے ایک ٍضت ثیٴہ گـیڈ کڀ تیبؿ
کـٹب رل كے دتبٳ ٹی پی اے ،ثیٴہ ٭ـتب اٿؿ امپتبٯ ٵٺنٲک ؿہیں
گے .اك ٵَ٪ؼ ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی ٕـ ٣كے اٹتٚبٳ کے ٹٚبٳ تیبؿ
کـٹب تبکہ ٹيبٷ ٱگبتے اٿؿ ٍضت ٭ب ثیٴہ کی ٵَٺڀٝبت کی ٩یٶت
کب تٞیٸ ٵیں ى٦ب٥یت الئی رب مکے.
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 .4ةھاؿتی ثیٴہ اػاؿے اٿؿ ٹیيٺٰ اٹيڀؿٹل اکیڈٵی ریلے تٞٲیٶی
اػاؿے رڀ ایک خمتٲ٩ ٤نٴ کے ثیٴہ اٿؿ اٹتٚبٳ كے ٵتٞٲ ٨تـثیت
٥ـاہٳ کـتے ہیں اٿؿ ةہت كے ؽاتی تـثیت اػاؿے رڀ دمکٸہ ایزٸٹٿں
کڀ تـثیت ٥ـاہٳ کـتے ہیں.
 .5ڈاکٹس (ِیڈیکً پشیهٹعٕش) ةھی عٖـات کی ٵٺٚڀؿی کے ػٿؿاٷ دمکٸہ
گبہکڀں کی ٍضت ثیٴہ عٖـات کب اٹؼافہ کـٷے ٵیں ثیٴہ کٶپٺیڀں
اٿؿ ٹی پی اے ٵؼػ کـتے ہیں اٿؿ ٵيکٰ ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ ٵيڀؿہ ػیتے ہیں.
 .6اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ (اٹيڀؿٹل اٿٵتڈمسیٸ) ٍ ،بؿ٥یٸ ٝؼاٱت اٿؿ مڀٯ
کڀؿٹ رینی ٩بٹڀٹی اػاؿے ةھی ٍبؿ٥یٸ کی ىکبیتڀں کے صٰ کی
ثبت آٷے پـ ٍضت ثیٴہ ٵبؿکیٹ ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا کـتے ہیں.

خالؿہ
 )aاٹيڀؿٹل کنی ٷہ کنی ٕڀؿ پـ کئی ٍؼیڀں پہٯے كے ٵڀرڀػ ہے ٱیکٸ
اك کب رؼیؼ ٍـ ٣چٺؼ ٍؼیڀں پـاٹب ہے .ةھاؿت ٵیں ثیٴہ کڀ
مـکبؿی ٩ڀاٹیٸ کے مبتھ کئی ٵـاصٰ كے گقؿٹب پڑا ہے.
 )bاپٸے هہؿیڀں کی ٍضت ةہت اہٳ ہٿٷے کی ٿدہ كے صکڀٵتیں ایک
ٵٺبمت ٍضت کی عؼٵبت ٹٚبٳ تیبؿ کـٷے ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا
ہیں.
٥ )cـاہٳ کی گئی ٍضت کی عؼٵبت کی مٖش ایک ٵٲک کی آثبػی كے
ٵتٞٲ ٨کئی ٝڀاٵٰ پـ ارمَبؿ کـتب ہے.
ٍ )dضت کی عؼٵت کے تیٸ ا٩نبٳ ثٺیبػی ،حبٹڀی اٿؿ تـتییک (تینـا)
ہیں رڀ ّـٿؿی ٕجی اٵؼاػ کی مٖش پـ ارمَبؿ کـتب ہے .ہؿ مٖش کے
مبتھ ٍضت کی عؼٵبت کی الگت ةڑھ ربتی ہے رجکہ تـتییک(تینـا)
عؼٵت مت كے فیبػہ ٳہٹگی ہے.
 )eةھاؿت کے پبك آثبػی ٵیں اّب٣ہ اٿؿ هہؿ٭بؿی رینی اپٸے خمَڀً
چیٲٺذ ہیں رٸ کے ٱئے ٵٺبمت ٍضت کی عؼٵبت کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
 )fصکڀٵت مت كے پہٯے ٍضت کی اٹيڀؿٹل امکیٴ ٯے کـ آئی تھی رل
کے ثٞؼ ؽاتی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے کبؿٿثبؿی اٹيڀؿٹل
کی ىـٿٝبت ہٿئی.
ٍ )gضت کی اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ کئی کھالڑیڀں كے ٵٰ کـ ثٺب ہے دہاں کچھ
کھالڑی ثٺیبػی كہٿٱت (اٹ٦ـاكٹؿکچـ) ٥ـاہٳ کـٷے کب کبٳ کـتے
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ہیں تڀ ػٿمـے اٹيڀؿٹل عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے ہیں ،ثـٿکـ ،ایزٸٹ
(ٹی پی اے) ریلے حبٱج ٍضت کی
اٿؿ تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ
اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کڀ اپٺی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے ہیں ،اٿؿ ػیگـ
ؿیگڀٱیٹؿی ،تٞٲیٶی اٿؿ ٩بٹڀٹی اػاؿے اپٺی اپٺی کـػاؿ اػا
ہیں.

کٍیذی افيالصبت
ٍ )aضت کب عیبٯ
 )bکبؿٿثبؿی ثیٴہ
٩ )cڀٵیبٷہ
 )dثٺیبػی ،حبٹڀی اٿؿ تـتییک ٍضت کبعیبٯ
 )eٵیڈی ٭یٲیٴ
 )fثـٿکـ
 )gایزٸٹ
 )hتینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ (ٹی پی اے )
 )iآئی آؿ ڈی

اے آئی

 )jٱڀک پبٯ ( اٿٵتڈمسیٸ)
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ثبة 7
ثیٴہ ػمتبٿیق
ثبة تْبسف
ثیٴہ ٍٺٞت ٵیں ہٳ ایک ةڑی تٞؼاػ ٵیں ٥بؿٵڀں ،ػمتبٿیقات ٿ١یـہ
کے مبتھ ڈیٰ کـتے ہیں۔ یہ ثبة ہٵیں ایک ثیٴہ ٵٞبہػے کے خمتٲ٤
ػمتبٿیقات اٿؿ اٷ ٭ی اہٵیت کی ٵٞٲڀٵبت ػیتب ہے۔ یہ ہٵیں ہؿ ای٬
٥بؿٳ کی ٖ٥ـت  ،اكے ةھؿٷے کے ٕـی٨ے اٿؿ خمَڀً ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگے
ربٷے کی ٿرڀہات کے ثبؿے ٵیں مسذھاتب ہے۔
عیهھْے نے ِبصبفً
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H
.I
.J

جتڀیق ٥بؿٳ
جتڀیق کی ٩جڀٱیت (ہاٵیؼاؿی )
پـامپیکٹك
پـیٶیٴ ؿمیؼ
پبٱینی ػمتبٿیق
ىـائٔ اٿؿ ٿاؿٷٹیبں
تڀحی٨
ُٶبٹی
پبٱینیڀں کی تـر
جتؼیؼ کی ٹڀٹك
ایٸٹی ٵٺی الٷڈؿٹگ اٿؿ 'اپٸے گبہ٫

اك ثبة ٭ب ٵٖبٱٜہ ٭ـٷے
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h

کڀ ربٹٸے کے ہػایبت

کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ ہٿ ٹگے:

جتڀیق ٥بؿٳ ٫ے ٵٺؼؿربت ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب ۔
پـامپیکٹك ٭ی اہٵیت ٭ڀ ثیبٷ کـٹب۔
پـیٶیٴ کی ؿمیؼ اٿؿ ثیٴہ ای٬ٹ  1938 ،کے میٮيٸ  64ٿی ثی کی
ٿّبصت کـٹب۔
ثیٴہ پبٱینی ػمتبٿیق کی ىـائٔ اٿؿ ؽ٭ـ ٭یے گئے اٱ٦بٙڀں کی
ٿّبصت کـٹب۔
پبٱینی کی ىـائٔ ،ٿاؿٷٹیڀں اٿؿ تڀحی ٨پـ حبج کـٹب۔
تڀحی ٨کیڀں ربؿی کئے ربتے ہیں اك ٭ی تٞـی ٤کـٹب۔
پبٱینی ٵیں ؽ٭ـ ٭ی گئی ثبتڀں کڀ ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتڀں ٵیں کیلے
ػیکھا ربتب ہے اكے مسذھٹب۔
جتؼیؼ کے ٹڀٹك کیڀں ربؿی کئے ربتے ہیں ا ك ٭ی تٞـی ٤کـٹب۔
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کڀ ربٹٸے کے ہػایبت کے
 )iٵٺی الٷڈؿٹگ کیب ہے اٿؿ اپٸے گبہ٫
ایک ایزٸٹ کڀ کیب کـٷے کی ّـٿؿت ہے ،اٹکے ثبؿے
صڀاٯے كے
ٵیں ربٹٺب۔
 .Aجتویض فبسَ
رینب ٫ہ پہٯے ثتبیب گیب ہے ،ثیٴہ ایک ٵٞبہػہ ہے رلے حتـیـی ٕڀؿ
پبٱینیڀں ٫ے
پـ ایک پبٱینی ٵیں خمتَـ کیب گیب ہے۔ ثیٴہ
حمؼٿػ ٷہیں ہے۔ چڀٹکہ یہاں
پبٱینیبں ربؿی کـٷے تک
ػمتبٿیقات
ثـٿکـ فاٿؿ ایزٸٹ ریلے کئی ثیچڀاٷ ہٿتے ہیں رڀ اٷ کے ػؿٵیبٷ
ایک ثیٴہ ػاؿ اٿؿ امکے ثیٴہ
کبٳ کـتے ہیں ،اینب دمٮٸ ہے ٫ہ
٭بؿ کی کتھی ٵال٩بت ہی ٷہ ہٿ۔
ثیٴہ کٶپٺی ٍـ ٣گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے كے پیو ػمتبٿیقات كے ہی گبہ٫
اٿؿ امکی ثیٴہ کی ّـٿؿت کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـتی ہے۔ اك
ٕـس کے ػمتبٿیق رڀکھٳ کڀ ةہتـ ٕـی٨ے كے مسذھٷے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی
کی ٵؼػ کـتے ہیں۔ اك ٕـس  ،ػمتبٿیقی ثیٴہ ػاؿ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی
كے ّـٿؿی
ا٣ہاٳ ٿ ت٤ہیٴ اٿؿ ٿّبصت الٷے کے ٵَ٪ؼ
کے ػؿٵیبٷ
ہے۔ کچھ ایلے ػمتبٿیق ہیں رڀ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ ثیٴہ ٭بؿٿثبؿ ٵیں
امتٞٶبٯ کئے ربتے ہیں۔
ثیٴہ ایزٸٹ کڀ گبہ ٫کے ٱئے ٩ـیت تـیٸ ىغٌ ہٿٷے کے ٹبٓے گبہ٫
کے ثبؿے
کب مبٵٺب کـٹب پڑتب ہے اٿؿ اك ٵیں ىبٵٰ ػمتبٿیقات
ٵیں دتبٳ ىکڀک ٿ ىتہات ٭ی ٿّبصت کـکے اٷھیں ةھؿٷے ٵیں امکی ٵؼػ
کـٹی ہٿتی ہے۔ ایزٸٹك کڀ ثیٴہ ٵیں ٵٲڀث ہؿ ای ٬ػمتبٿیق کے ٵَ٪ؼ
ٵیں ٵڀرڀػ ٵٞٲڀٵبت
اٿؿ اك ٵیں امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٯے ػمتبٿیقات
٭ی اہٵیت اٿؿ ٵٖبث٪ت کڀ مسذھٹب چبہئیے۔
 .1جتویض فبسَ

(فبسَ)

ػمتبٿیقی کب پہال ٵـصٰہ ثٺیبػی
ثیٴہ ػاؿ یہ ٵٖٲ ٜکـتب ہے:





جتڀیق ٥بؿٳ ہے رنکے ؽؿیٜے

ٿہ کڀٷ ہے
اكے کل ٩نٴ کے ثیٴہ کی ّـٿؿت ہے
ٿہ کیب ثیٴہ کـٹب چبہتب ہے امکی تَ٦یالت
٭تٺی ٿ٩ت کی ٵؼت کے ٱئے

تَ٦یالت کب ٵٖٲت ثیٴہ کے ٵڀّڀٛ
ثیٴہ كے ٵٺنٲ ٬دتبٳ ٵبػی ص٪بئ٨
 )aثیُہ کّپٕی نے رسیِے طے

كے

اٿؿ

کی ٵبٹیٹؿی
ہٿگے۔

٩یٶت اٿؿ جمڀفہ

روکھَ تؾخیـ

 .iجتڀیق ٥بؿٳ ایک رڀکھٳ کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے
كے ٵبٹگی گئی دتبٳ اہٳ ٵٞٲڀٵبت پیو کـٷے کے ٱئے جتڀیق
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٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے كے ةھؿا رب مکتب ہے رڀ ثیٴہ کٶپٺی کڀ یہ
٥یَٰہ کـٷے ٵیں ٩بثٰ ثٺبتب ہے:
 ثیٴہ ٖٝب

کیب ربئے یب ٹبٵٺٚڀؿ

کـٷے کڀ ٵٺٚڀؿ

 رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی کی ٍڀؿحتبٯ
ٿ ّڀاثٔ کب تٞیٸ کـٹب

اٿؿ

ٵیں کڀؿ کی ىـس  ،ىـائٔ

ىبٵٰ ہٿتی ہے رڀ ثیٴہ کے ٱئے
ٵیں اینی ٵٞٲڀٵبت
جتڀیق ٥بؿٳ
جمڀفہ رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کـٷے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے امتٞٶبٯ ٭ی
کے
ٵٞٲڀٵبت
اٿؿ ٵبػی
ٍُڀٯ
ربتی ہے۔ اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی کب ا
اٹٮيب ٣٭ی ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ کے جتڀیق ٥بؿٳ کے مبتھ ىـٿ ٛہٿتی ہے۔
ٵبػی ٵٞٲڀٵبت کے اٹٮيب ٣٭ی ؽٳہ ػاؿی پبٱینی ىـٿ ٛہٿٷے
كے پہٯے پیؼا ہٿتی ہے اٿؿ ثیٴہ کی پڀؿی ٵؼت کے ػٿؿاٷ اٿؿ
ٵٞبہػے کے اعتتبٳ کے ثٞؼ ةھی ربؿی ؿہتی ہے۔
ِخبي
ٷے جتڀیق
پبٱینی کے ٵٞبٵٰے ٵیں ،اگـ ثیٴہ ػاؿ
صبػثہ
ؽاتی
٥بؿٳ ٵیں یہ اٝالٷ کیب ہے ٫ہ ٿہ ٵڀٹؿ کھیٲڀں یب گھٿڑے کی مڀاؿی
ٿہ پڀؿی
ٵیں ىبٵٰ ٷہیں ہٿتب ہے ،اكے یہ ی٪یٺی ثٺبٹب ہٿگب ٫ہ
پبٱینی ٵؼت کے ػٿؿاٷ اپٸے آپ کڀ اك ٕـس کی مـگـٵی ٵیں ىبٵٰ
ہے رڀ اٷ
کے ٱئے ٵبػی ص٪ی٪ت
ٷہیں کـتب ہے۔ یہ اك ثیٴہ ٭بؿ
کـیگب اٿؿ اك ٫ے ٵٖبث٨
پـ جتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ
٭ی ثٺیبػ
ص٪بئ٨
رڀکھٳ ٭ی ٭ی ٩یٶتڀں ٭ب تٞیٸ کـیگب۔
جتڀیق ٥بؿٳ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے پـٷٹ
کئے ربتے ہیں رٸ پـ ثیٴہ کٶپٺی کب ٹبٳ ،ٱڀگڀ ،پتہ اٿؿ
ثیٴہ/ٵَٺڀٝبت کی ٭الك٩/نٴ چھپب ہٿتب ہے رنکے ٱئے امکب امتٞٶبٯ
ٵیں ایک
جتڀیق ٥بؿٳ
کیب ربئیگب۔ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے
چھپی ٹڀٹ ىبٵٰ ٭ـٹب ؿٿایتی ہے ،صبالٹکہ امکے مٲنٰے ٵیں کڀئی
ٵٞیبؿی ٥بؿٵیٹ یب پـی٬ٹك ٷہیں ہے۔
ِخبٌیں
اك ٕـس کے ٹڀٹٿں کی کچھ ٵخبٱیں

ہیں:

'رڀکھٳ کی تيغیٌ کے ٱئے ّـٿؿی ص٪بئ ٨کب ١یـ اٹٮيب ، ٣گٶـاہ
کٸ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـٹب ،ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے كے ػھٿکہ ػہی
ربؿی کی گئی پبٱینی کے حتت کڀؿ کڀ ٵٺنڀط کـ
یب ١یـ تٞبٿٷ
ػیگب'،
جتڀیق کڀ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے
'کٶپٺی رڀکھٳ پـ ٷہیں ہٿگی رت تک ٫ہ
كے ٵٺٚڀؿ ٷہیں کیب گیب ہے اٿؿ پڀؿے پـیٶیٴ کی اػائیگی ٷہیں
کی گئی ہے'۔
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ٵیں اٝالٵیہ  :ثیٴہ کٶپٺیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق ٥بؿٳ
جتڀیق ٥بؿٳ
کے آعـ ٵیں ایک اٝالٷ ىبٵٰ ٭ـػیتی ہیں رل پـ جتڀیق ٭ٺٺؼہ ٫ے
ػمتغٔ کئے ربئےگے۔اك كے یہ ی٪یٺی ہٿتب ہے ٫ہ ثیٴہ
ؽؿیٜے كے
ػاؿ ٍضیش ٕـی٨ے كے ٥بؿٳ کڀ ةھؿٷے کی تٮٲی ٤اٹھاتب ہے اٿؿ اك
ٵیں ػیئے گئے ص٪بئ ٨کڀ مسذھ ٱیب ہے تبکہ ػٝڀے کے ٿ٩ت ص٪بئ٨
کی ١ٲٔ ثیبٹی کے مجت اعتال٥بت کے ٱئے کڀئی گٺزبئو ٷہ ؿہے۔
ٍُڀٯ پـ فٿؿ ػیٸے
اك کے ٝالٿہ یہ اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی کے ثٺیبػی ا
اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کی ٕـ ٣كے دتبٳ ّـٿؿی ص٪بئ ٨کے اٹٮيب ٣کب
کبٳ ةھی ٵٮٶٰ کـتب ہے۔
ٍُڀٯ کڀ اٹتہائی
اٝالٷ اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی کے ٝبٳ ٩بٹڀٷ کے ا
ٹی ٬ٹیتی کے ایک کٸٹؿیکچڀئٰ ؽٳہ ػاؿی ٵیں ثؼٯ ػیتی ہے۔
اّالْ وب ِْیبسی فبسَ
ثیٴہ جتڀیق ٵیں ٵٞیبؿی
آئی آؿ ڈی اے آئی ٷے ٍضت
٥بؿٵیٹ اك ٕـس خمَڀً کیب ہے:

اٝالٷ

کب

 .1ٵیں/ہٳ اپٺی ٕـ ٣كے اٿؿ ثیٴہ کے ٱئے جمڀفہ دتبٳ ا٥ـاػ کی
ٕـ ٣كے یہ اٝالٷ کـتب ہٿں ٫ہ ٵیـے ؽؿیٜے كے ػئیے گئے
پہٱڀٿٔں
دتبٳ
ثیبٹبت،رڀاثبت اٿؿ/یب تَ٦یالت
ٵٺؼؿدہ ثبال
ٵیں ٵیـی ةہتـیٸ ٵٞٲڀٵبت ٵیں ػؿمت اٿؿ ٵٮٶٰ ہیں اٿؿ یہ ٫ہ
ٵیں/ہٳ اٷ ػیگـ ا٥ـاػ کی ٕـ ٣كے جتڀیق کـٷے کے ٱئے جمبف
ہٿں/ہیں۔
٭ـػہ ٵٞٲڀٵبت
٥ـاہٳ
ٵیـے ؽؿیٜے كے
 .2ٵیں مسذھتب ہٿں ٫ہ
ثٸےگی رڀ ثیٴہ کٶپٺی کے ثڀؿڈ ٫ے
ثیٴہ پبٱینی کی ثٺیبػ
ؽؿیٜے كے ٵٺٚڀؿ ىؼہ ہاٵیؼاؿی پبٱینی کے ٵيـٿٓ ہے اٿؿ
یہ ٫ہ پبٱینی ٍـ ٣ٱئے ربٷے ٿاٯے پـیٶیٴ کی ٵٮٶٰ ٿٍڀٱی
کے ثٞؼ ہی ٵؤحـ ہٿگی۔
 .3ٵیں/ہٳ آگے یہ اٝالٷ کـتب ہٿں /٭ـتے ہیں ٫ہ ٵیں/ہٳ جتڀیق
مج ٜکیے ربٷے کے ثٞؼ ٱیکٸ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ٩جڀٯ رڀکھٳ
کے ٿاٜ٩ہ كے پہٯے فٹؼگی ٭ب ثیٴہ ٭ـٿاٷے /جتڀیق ٭ٺٺؼہ کے
پیوے یب ٝبٳ ٍضت ٵیں ہٿٷے ٿاٯے کنی ةھی تجؼیٲی کے ثبؿے
ٵیں حتـیـی ٕڀؿ پـ ٵٖٲ ٜکـٿٹگب۔
 .4ٵیں/ہٳ یہ اٝالٷ کـتب ہٿں  /٭ـتے ہیں اٿؿ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے
کنی ڈا٫ٹؿ كے یب ایلے کنی امپتبٯ كے ٕجی ٵٞٲڀٵبت
كے
ػیتب ہٿں رل ٷے کنی ةھی
کی ٵبٹگ کیے ربٷے کی ؿّبٵٺؼی
فٹؼگی ٭ب ثیٴہ ٭ـٿاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼہ کب ٝالد کیب ہے یب
ٿ٩ت
کنی ةھی ٵبّی یب ٵڀرڀػہ آرـ كے رل کب تٞٲ ٨اینی کنی ةھی
کے
ثبت كے ہے رڀ فٹؼگی ٭ب ثیٴہ ٭ـٿاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼہ
رنٶبٹی یب ؽہٹی ٍضت کڀ ٵتبحـ کـتب ہے اٿؿ اینی کنی ةھی
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ثیٴہ کٶپٺی كے ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگٸے کی ؿّبٵٺؼی ػیتب ہٿں رلے
پـ ثیٴہ کے ٱئے جتڀیق
فٹؼگی ٭ب ثیٴہ ٭ـٿاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼہ
كے
کے ٵَ٪ؼ
اٿؿ/یب ػٝڀے کے تَ٦یے
کی ہاٵیؼاؿی
ػؿعڀامت کی گئی ہے۔
 .5ٵیں/ہٳ کٶپٺی کڀ ٍـ ٣جتڀیق کی ہاٵیؼاؿی اٿؿ/یب ػٝڀٿں کے
كے اٿؿ کنی ةھی مـکبؿی اٿؿ/یب
کے ٵَ٪ؼ
تَ٦یے
ؿیگڀٱیٹؿی اتھاؿٹی کے مبتھ ٕجی ؿیکبؿڈف مسیت اپٸے جتڀیق
كے ٵتٞٲ٨ہ ٵٞٲڀٵبت اىرتاک کـٷے کے ٱئے اعتیبؿ ػیتب ہٿں۔
 )bایک جتویض فبسَ

ِیں عواٌوں

کی ٔوّیت

کی تٞؼاػ
ٵیں مڀاٱڀں
ایک جتڀیق ٥بؿٳ
ثیٴہ کی ٭الك کے ٵٖبث ٨ثؼٱتی ؿہتی ہے۔

اٿؿ ٹڀٝیت ٭ب تٞٲ٨

ؽاتی ثیٴہ ریلے ٍضت  ،ؽاتی صبػثہ اٿؿ م٦ـ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے
ٵیں جتڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس ڈیقائٸ کیب گیب ہے ٫ہ جتڀیق ٭ٺٺؼہ
کی ٍضت ٕ ،ـف فٹؼگی اٿؿ ٝبػات  ،پہٯے كے ٵڀرڀػ ٍضت ٫ے
صبالتٕ ،جی تبؿیظ ،ٵڀؿٿحی ٝالٵبت  ،گقىتہ ثیٴہ کے جتـةے ٿ١یـہ
کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کی رب مکے۔
جتویض کے ّٕبفش
 .iجتویض وٕٕذہ

کب ِىًّ

ٔبَ

جتڀیق ٭ٺٺؼہ کڀ ٿاّش ٕڀؿ كے عڀػ کی ىٺبعت کـٷے ٵیں ٩بثٰ
ٵٞبہػہ
ہٿٹب چبہئیے۔ ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے یہ ربٹٺب اہٳ ہے ٫ہ
کل کے مبتھ کیب گیب ہے تبکہ پبٱینی کے حتت ٵٲٸے ٿاٯے ٥ڀائؼ
ٍـ ٣ثیٴہ ػاؿ کڀ صبٍٰ ہٿ مکے۔ ىٺبعت ٩بئٴ کـٹب اٷ ٵٞبٵالت
ٵیں ةھی اہٳ ہے دہاں کنی ػیگـ ٥ـػ کڀ ثیٴہ ىؼہ رڀکھٳ ٵیں
ػٱچنپی ہٿ مکتی ہے (ریلے ٵڀت کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٩بٹڀٹی ٿاؿحبۂ)
ٰ کـٹب ہے۔
اٿؿ اكے ػٝڀی
.ii

جتویض وٕٕذہ

کب پتہ اوس ساثوے

وی تفقیالت

کب پتہ اٿؿ ؿاثٔے
جتڀیق ٭ٺٺؼہ
ثیبٷ ٭ی گئی ٿرڀہات
اٿپـ
٭ی تَ٦یالت صبٍٰ کـٷے کے ٱئے ةھی الگڀ ہٿتی ہیں۔
.iii

جتویض وٕٕذہ

کب پیؼہ ،وبسوثبس

یب ثضٔظ

ٍضت اٿؿ ؽاتی صبػثہ ثیٴہ ریلے کچھ ٵٞبٵالت ٵیں جتڀیق ٭ٺٺؼہ
کب پیوہ ،٭بؿٿثبؿ یب ثقٹل کڀ ربٹٺب اہٳ ہٿتب ہے کیڀٹکہ اٹکب
رڀکھٳ پـ ٵبػی احـ پڑ مکتب ہے۔
ِخبي
ایک ٥بكٹ ٥ڀڈ ؿینتڀؿاٷ کب ڈٱیڀؿی ٵیٸ ،رلے اکخـ اپٸے گبہکڀں کڀ
کھاٹب ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے تیق ؿ٥تبؿ كے ٵڀٹؿ ثبئک پـ م٦ـ کـٹب
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پڑتب ہے ،ٿہ امی ؿینتڀؿاٷ ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے ایک اکبؤٷٹٷٹ کے
ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں ہٿ مکتب ہے
.iv

ثیُہ کے ِوموُ

کی ؽٕبخت

جتڀیق ٭ٺٺؼہ کڀ ثیٴہ کے ٱئے جمڀفہ
ٕڀؿ پـ ثتبٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔

اوس تفقیالت
ٵڀّڀٛ

کے ثبؿے ٵیں ٿاّش

ِخبي
جتڀیق ٭ٺٺؼہ

ہٿتب ہے ٫ہ

کڀ یہ ثتبٹب ّـٿؿی

کیب یہ :

 .iایک ثیـٿٷ ٵٲ ٬م٦ـ (کل ٫ے ؽؿیٜے كے  ،کت ،کل ٵٲ٬
کل ٵَ٪ؼ کے ٱئے) یب
کب ٹبٳ ،پتہ اٿؿ ىٺبعت
(٥ـػ
کی ٍضت
٥ـػ
.ii
مبتھ) ٿ١یـہ رڀ ٵٞبٵٰے پـ ٵٺضَـ کـتب ہے

ٵیں،
کے

 .vثیٴہ ؿ٩ٴ پبٱینی کے حتت ثیٴہ کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی کی صؼ کی
ٕـ ٣اىبؿہ ٭ـتی ہے اٿؿ یہ دتبٳ جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ثتبیب ربٹب
ّـٿؿی ہے۔
ِخبي
ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ،یہ امپتبٯ ٵیں ٝالد کے اعـاربت ہٿ
ٍضت
مکتے ہے رجکہ ؽاتی صبػثہ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں یہ ایک صبػثہ کے
مجت فٹؼگی کب ٹَ٪بٷ ،ایک اْٝبء کب ٹَ٪بٷ یب ٹٚـ کب ٹَ٪بٷ
ہٿ مکتب ہے۔
.vi

پچھال اوس ِورودہ ثیُہ

کے ٱئے اپٺی پچھٱی ثیٴہ
جتڀیق ٭ٺٺؼہ
ہٿتی ہے۔ یہ
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػیٺب ّـٿؿی
مسذھٷے کے ٱئے ہے۔ ث ِٞثبفاؿٿں ٵیں ایلے
٫ے ؽؿیٜے كے ثیٴہ کٶپٺیبں ع٦یہ ٕڀؿ پـ
کب اىرتاک کـتی ہیں۔

پبٱینیڀں کی تَ٦یالت
امکے ثیٴہ تبؿیظ کڀ
ہٿتے ہیں رٸ
ملٹٵل
ثیٴہ ػاؿ کے ڈاٹا

کیب کنی
کڀ یہ ةھی ثتبٹب ہٿتب ہے ٫ہ
امکے ٝالٿہ جتڀیق ٭ٺٺؼہ
ثیٴہ کٶپٺی ٷے امکے جتڀیق کڀ ؿػ کیب ہے ،عبً ىـائٔ ٝبئؼ ٭ی
ہٿئی ہے یب
پـیٶیٴ کی ّـٿؿت
فیبػہ
کے ٿ٩ت
ہیں ،جتؼیؼ
ّ کیب گیب ہے۔
پبٱینی کڀ جتؼیؼ کـٷے كے اٹکبؿ یب ؿػ
کنی ػیگـ ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ ٵڀرڀػہ ثیٴہ کی تَ٦یالت کے مبتھ
مبتھ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے ٹبٵڀں کب ةھی عالًہ کیب ربٹب ّـٿؿی ہے۔
عبً ٕڀؿ پـ ٵٲٮیت ٫ے ثیٴہ ٵیں ایک اٵٮبٷ ؿہتب ہے ٫ہ ثیٴہ
ػاؿ خمتٲ ٤ثیٴہ کٶپٺیڀں كے پبٱینیبں ٯے مکتب ہے اٿؿ ٹَ٪بٷ
کے ٿاٜ٩ہ ٫ے ٿا ٜ٩ہٿٷے پـ ایک كے فیبػہ ایک ثیٴہ کٶپٺی كے
کڀ الگڀ کیب
ٍُڀٯ
کے ا
ىـاکت
ٰ کـ مکتب ہے۔ یہ ٵٞٲڀٵبت
ػٝڀی
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کڀ
ہے تبکہ ثیٴہ ػاؿ
کے ٱئے ّـٿؿی
ربٹب ی٪یٺی ثٺبٷے
ٵٞبٿُہ کیب رب مکے اٿؿ ٿہ ایک ہی رڀکھٳ کے ٱئے ٵتٞؼػ ثیٴہ
پبٱینیڀں کے مجت /ٵٺب ٜ٥کٶبٷے کی ٍڀؿحتبٯ ٵیں ٷہ ہٿ۔
ثیٴہ ٵیں ایک ثیٴہ کٶپٺی کڀؿیذ کی
صبػثہ
امکے ٝالٿہ ،ؽاتی
ؿ٩ٴ (ثیٴہ ؿ٩ٴ ) کڀ حمؼٿػ کـٹب چبہےگی رڀ امی ثیٴہ ػاؿ ٫ے
ؽؿیٜے كے ٱی گئی ػیگـ ؽاتی صبػثہ پبٱینیڀں کے حتت ثیٴہ
ؿ٩ٴ پـ ٵٺضَـ کـتب ہے۔
.vii

ٔمقبْ کب جتشةے

جتڀیق ٭ٺٺؼہ كے امکے ٫ے ؽؿیٜے كے اٹھائے گئے دتبٳ ٹَ٪بٹبت
کی پڀؿی ٵٞٲڀٵبت کب اٝالٷ کـٷے کے ٱئے کہا ربتب ہے ،چبہے
اٹکب ثیٴہ کیب گیب ہے یب ٷہیں۔ یہ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ثیٴہ کے ٵڀّڀٛ
ٵبّی ٵیں ثیٴہ
ػیگب اٿؿ ثتبئیگب ٫ہ
کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت
کیلے کیب ہے۔ اٷڈؿؿائٹؿف اك ٕـس
ٷے رڀکھٳ کب اٹتٚبٳ
ػاؿ
کے رڀاثبت كے رڀکھٳ کڀ ةہتـ ٕـی٨ے كے مسذھ مکتے ہیں اٿؿ ٕجی
کـٷے کے ثبؿے ٵیں
مجٜ
ٵٞٲڀٵبت
اٵتضبٷ کـاٷے یب فیبػہ
٥یَٰہ کـ مکتے ہیں۔
.viii

ثیُہ داس

کب اّالْ

چڀٹکہ جتڀیق ٥بؿٳ کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ دتبٳ ٵبػی ٵٞٲڀٵبت
٥ـاہٳ کـٹب ہے ،اك ٥بؿٳ ٵیں ثیٴہ ػاؿ کب یہ اٝالٷ ىبٵٰ ہٿتب
ہے ٫ہ رڀاثبت ص٪ی٪ی اٿؿ ػؿمت ہے اٿؿ ٿہ اك ثبت كے ٵت ٨٦ہے ٫ہ
کی ثٺیبػ ثٸےگب۔کڀئی ةھی ١ٲٔ رڀاة ثیٴہ
٥بؿٳ ثیٴہ ٵٞبہػے
کٶپٺیڀں کے ٱئے ٵٞبہػے كے ثچٸے کب ص ٨ػیگب۔ دتبٳ جتڀیق ٥بؿٳ
ٵیں
اٿؿ ثٍ ِٞڀؿتڀں
ػمتغٔ  ،تبؿیظ
کے ٝبٳ ػٿمـے صٌے
ایزٸٹ کی م٦بؿه كے ٵتٞٲ ٨ہیں۔
دہاں جتڀیق ٥بؿٳ کب امتٞٶبٯ ٷہیں کیب ربتب ہے ،ثیٴہ
.ix
٭ـػہ ٵٞٲڀٵبت
کٶپٺی فثبٹی ٕڀؿ پـ یب حتـیـی ٕڀؿ پـ صبٍٰ
کڀ ؿیکبؿڈ کـےگی ،اٿؿ  15ػٹڀں کی ٵؼت کے اٹؼؿ جتڀیق ٭ٺٺؼہ
کـےگی اٿؿ اپٺی پبٱینی ٵیں اك ٵٞٲڀٵبت
کڀ امکی تَؼی٨
ٰ کـتی ہے ٫ہ
کڀ ىبٵٰ کـےگی۔دہاں ثیٴہ کٶپٺی ثٞؼ ٵیں یہ ػٝڀی
جتڀیق ٭ٺٺؼہ ٷے کنی ٵبػی ٵٞٲڀٵبت کب عالًہ ٷہیں کیب تھا
یب کڀؿ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ٵڀاػ کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت یب
٥ـاہٳ گٶـاہ کٸ یب دھٿٹی ٵٞٲڀٵبت کب ا٥يبء ٷہیں کیب تھا ،
اكے حبثت کـٷے کب ثڀدھ ثیٴہ کٶپٺی پـ ہٿتب ہے۔
ثیٴہ کٶپٺی کڀ فثبٹی ٕڀؿ پـ ٵڀٍڀٯ ہٿٷے
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ
ٿاٱی دتبٳ ٵٞٲڀٵبت ،کڀ ؿیکبؿڈ کـٷے کب ایک ؽٳہ ػاؿی ہٿتی ہے
رلے ایزٸٹ کڀ ٥ڀٱڀ اپ کے ؽؿیٜے كے ػھیبٷ ٵیں ؿکھٹب چبہئیے۔
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اہَ
ٹیچے ایک ٍضت
ہیں:

ثیٴہ پبٱینی کے جتڀیق ٥بؿٳ

کی کچھ تَ٦یالت

ػی گئ

ایک پـامپیکٹك ٥ـاہٳ ٭ـتب ہے رڀ کڀؿ کی
 .1جتڀیق ٥بؿٳ
ػیتب ہے ریلے کڀؿیذ ،امتخٺبئی ٍڀؿتیں  ،ػٞ٥بت
ٵٞٲڀٵبت
کب صٌہ ثٺتب ہے اٿؿ جتڀیق
ٿ١یـہ ۔ پـامپیکٹك جتڀیق ٥بؿٳ
٭ٺٺؼہ کڀ اك پـ ػمتغٔ کـٹب ہٿتب ہے ریلے اك ٷے اك ٫ے
ٵٺؼؿربت کڀ مسذھ ٱیب ہے۔
 .2جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں جتڀیق ٭ٺٺؼہ کے مبتھ ہؿ ای ٬ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ
کب ٹبٳ ،پتہ ،٭بؿٿثبؿ  ،پیؼائو تبؿیظ ،رٺل اٿؿ تٞٲ، ٨
اٿمٔ ٵبہاٷہ آٵؼٹی اٿؿ اٹکٴ ٹیکل پیٸ سمربٕ ،جی پـیکٹیيٺـ
کب ٹبٳ اٿؿ پتہ ،امکی ٩بثٲیت اٿؿ ؿرلٹؿیيٸ سمرب كے ٵتٞٲ٨
ٵٞٲڀٵبت مج ٜکی ربتی ہے۔ ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ کی ثیٺک کی تَ٦یالت
ی
كے ثـاہ ؿامت ػٝڀٰ
کے ؽؿیٜے
ةھی اة ةھی ثیٺک ٵٺت٪ٲی
ؿ٩ٴ کی اػائیگی کـٷے کے ٱئے مج ٜکی ربتی ہے۔
 .3امکے ٝالٿہ ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ کی ٕجی صبٱت
پڀچھے ربتے ہیں۔ ٥بؿٳ ٵیں ٵ َٰ٦مڀاالت
جتـةے پـ ثٺیبػ ہٿتے ہیں اٿؿ رڀکھٳ کی
کے ٱئے صبٍٰ کئے ربتے ہیں۔
 .4ثیٴہ ىؼہ
ہٿتب ہے ٫ہ
ٵجتال ؿہا ہے۔

كے ٵتٞٲ ٨مڀاالت
پچھٯے ػٝڀٿں کے
ٵٺبمت ہاٵیؼاؿی

ٵٮٶٰ تَ٦یالت ٿاّش کـٹب ّـٿؿی
کے ٱئے
٥ـػ
کیب ٿہ ٥بؿٳ ٵیں ػی گئی کنی خمَڀً ثیٶبؿی ٵیں

 .5امکے ٝالٿہ ،کنی ةھی ػٿمـی ثیٶبؿی یب ٵـُ یب صبػثہ
کی ٵبٹگ کی ربتی ہے رل کب مبٵٺب ثیٴہ ػاؿ
تَ٦یالت
کـٹب پڑا ہے:

کی
کڀ

 .aثیٶبؿی/چڀٹ اٿؿ ٝالد ٭ی ٹڀٝیت
 .bپہٯے ٝالد کی تبؿیظ
ٝ .cالد کـٷے ٿاٯے ڈا٫ٹؿ کب ٹبٳ اٿؿ پتہ
 .dکیب ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ کڀؿ کیب گیب ہے
 .6ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ کڀ ایلے کنی ةھی اّب٥ی ص٪بئ ٨کے ثبؿے ٵیں
ثتبٹب ہٿتب ہے رل کب عالًہ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے پبك کیب ربٹب
چبہئیے اٿؿ کیب اكے کنی ةھی ثیٶبؿی یب چڀٹ کی کنی ةھی
ہے رنکے ٱئے ٕجی
کی ٵٞٲڀٵبت
یب ٵڀرڀػگی
ٿرڀػ
ٵخجت
تڀدہ کی ّـٿؿت پڑ مکتی ہے
ٰ تبؿیظ اٿؿ
٥ .7بؿٳ ٵیں ٵبّی ثیٴہ پبٱینیڀں اٿؿ اٹکے ػٝڀی
کنی ػیگـ ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ اّب٥ی ٵڀرڀػہ ثیٴہ كے ٵتٞٲ٨
مڀاالت ةھی ىبٵٰ ہٿتے ہیں۔
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 .8اٝالٷ کی عبً عَڀٍیبت پـ تڀدہ ػیب ربٹب چبہئیے رل پـ
جتڀیق ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے كے ػمتغٔ کیب ربئیگب۔
كے ٕجی
ایلے کنی ةھی امپتبٯ/ڈا٫ٹؿ
٥ـػ
 .9ثیٴہ ىؼہ
ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگٸے کی ؿّبٵٺؼی ػیتب ہے اٿؿ امکے ٱئے ثیٴہ
اك کی
ہے رل ٷے کنی ةھی ٿ٩ت
کٶپٺی کڀ اعتیبؿ ػیتب
کـٷے ٿاٱی کنی ةھی
کڀ ٵتبحـ
ٍضت
یب ؽہٹی
رنٶبٹی
ثیٶبؿی کے تٞٲ ٨ٵیں امکب ٝالد کیب ہے یب کـ مکتب ہے۔
ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ اك ثبت کی تَؼی ٨کـتب ہے ٫ہ اك ٷے
.10
٥بؿٳ کب صٌہ ثٺٸے ٿاٯے پـامپیکٹك کڀ پڑھ ٱیب ہے اٿؿ ٿہ
ىـائٔ ٭ڀ ٩جڀٯ کـٷے کے ٱئے تیبؿ ہے۔
ٵیں ٝبٳ
کی مچبئی کے تٞٲ٨
ٵیں ثیبٹبت
اٝالٷ
.11
ٿاؿٷٹی اٿؿ ٵٞبہػے ٭ی ثٺیبػ کے ٕڀؿ پـ جتڀیق ٥بؿٳ ىبٵٰ
ہٿتب ہے۔
ِیڈیىً

عوإٌبَہ

جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں ٵٺ٦ی ٵیڈیٮٰ تبؿیظ ہٿٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ
ىؼہ ٥ـػ کڀ ؽیبثیٖل ،ہائی ثٰڈ پـیيـ ،میٸے ٵیں ػؿػ یب کڀؿٿٹـی
٭ٶی یب ٵبیڀکبؿڈیٰ اٹٞ٦بٳ رینی ثیٶبؿیڀں كے ٵتٞٲ ٨ایک تَ٦یٲی
مڀاٱٺبٳہ کڀ ٵٮٶٰ کـٹب ہٿتب ہے۔
اٷ کب ایک ٵيبٿؿتی ڈا٫ٹؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ٵٮٶٰ کئے گئے ٥بؿٳ
ہے۔ یہ ٥بؿٳ کی ربٹچ پڑتبٯ
ہٿٹب ّـٿؿی
محبیت
٫ے ؽؿیٜے كے
کٶپٺی کے پیٺٰ ڈا٫ٹؿ ٫ے ؽؿیٜے كے کی ربتی ہے رٸ کی ؿائے ٭ی
ثٺیبػ پـ ٵٺٚڀؿی ٩ ،جڀٱیت  ،اعـاد ٿ١یـہ ٭ب ٥یَٰہ کیب ربتب
ہے۔
آئی آؿ ڈی اے آئی ٷے یہ ٵ٪ـؿ کیب ہے ٫ہ جتڀیق ٥بؿٳ کی ایک ٭بپی
اٿؿ امکے ٭ب١ؾات ٵٺنٲ٬ہ کڀ پبٱینی ػمتبٿیق کے مبتھ ٵٺنٲ ٬کیب
کے ؿیکبؿڈ کے ٱئے امکے پبك
ربٹب چبہئیے اٿؿ اكے ثیٴہ ػاؿ
ةھیزب ربٹب چبہئیے۔
 .2ثیچواْ

کب کشداس

ثیچڀاٷ کی ؽٳہ ػاؿی ػٿٹڀں مجبٝتڀں یٞٺی ثیٴہ ػاؿ
کی ٕـ ٣ہٿتی ہے۔

اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی

کے ػؿٵیبٷ
ایک ایزٸٹ یب ثـٿکـ رڀ ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ ثیٴہ ػاؿ
کی ؽٳہ
ثیچڀاٷ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتب ہے اكے یہ ی٪یٺی ثٺبٷے
ػاؿی ہٿتی ہے ٫ہ رڀکھٳ کے ثبؿے ٵیں مبؿی ٵبػی ٵٞٲڀٵبت ثیٴہ
کی گئی ہے۔
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ٥ـاہٳ
٫ے ؽؿیٜے كے
٥ـػ
ىؼہ
آئی آؿ ڈی اے آئی ؿیگڀٱیيٸ یہ ٥ـاہٳ ٭ـتے ہے ٫ہ ثیچڀاٷ کی ؽٳہ
ػاؿی گبہ ٫کی ٕـ ٣ہٿتی ہے۔
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اہَ
اِىبْ

(گبہن) کے ىشف ایک ثیچواْ

کی رَہ داسی

"ایک ثیٴہ کٶپٺی یب
ؿیگڀٱیيٸ کہتب ہے ٫ہ
آئی آؿ ڈی اے آئی
امکب ایزٸٹ یب ػیگـ ثیچڀاٷ ایک جمڀفہ کڀؿ کے تٞٲ ٨ٵیں دتبٳ
ٵبػی ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـیگب رڀ اٵٮبٷ گبہ ٫کڀ اپٸے ٵ٦بػ ٵیں
مت كے ةہتـیٸ کڀؿ کب ٥یَٰہ ٱیٸے ٵیں ٩بثٰ ثٺبئےگب۔
ثیٴہ کٶپٺی یب امکے ایزٸٹ یب ایک ثیٴہ
گبہ٫
دہاں اٵٮبٷ
ثیچڀاٷ کے ٵيڀؿہ پـ ارمَبؿ کـتب ہے ،ٿہاں اك ٕـس کے ٥ـػ کڀ
ایک ٵٺَ٦بٷہ اٹؼاف ٵیں اٵٮبٷ گبہ ٫کڀ ٵيڀؿہ ػیٺب چبہئیے۔
كے جتڀیق اٿؿ ػیگـ ٵٺنٲک کب١ؾات گبہکڀں ٫ے
دہاں کنی ةھی مجت
ؽؿیٜے كے ٷہیں ةھؿے ربتے ہیں ،گبہ ٫٭ی ٕـ ٣كے جتڀیق ٥بؿٳ کے
٥بؿٳ
ىبٵٰ کیب رب مکتب ہے ٫ہ
ٵیں ایک مـٹی٦کیٹ ٥بؿٳ
آعـ
کے ثبؿے ٵیں اك ٭ڀ ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ
کی ٵٺؼؿربت
اٿؿ ػمتبٿیقات
ٿّبصت ٭ی گئی ہے اٿؿ یہ ٫ہ اك ٷے جمڀفہ ٵٞبہػے ٭ی اہٵیت کڀ
اچھی ٕـس كے مسذھ ٱیب ہے۔"

 .Bجتویض کی لجوٌیت

(ہاِیذاسی )

ہٳ ٷے ػیکھا ہے ٫ہ ایک ٵٮٶٰ کیب گیب جتڀیق ٥بؿٳ
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے:


ثیٴہ ػاؿ



ٵڀّڀٛ

ٵڀٹے ٕڀؿ پـ

کی تَ٦یالت
کی تَ٦یالت



کڀؿ کی ٩نٴ



ٵخجت اٿؿ ٵٺ٦ی

٭ی ّـٿؿت
ػٿٹڀں رنٶبٹی

عَڀٍیبت کی تَ٦یالت

 ثیٴہ اٿؿ ٹَ٪بٷ کی پچھٱی تبؿیظ
گبہ٫
ثیٴہ جتڀیق کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ایک دمٮٸہ
ایک ٍضت
کڀ ،ریلے  45مبٯ كے فیبػہ کی ٝٶـ کے ٥ـػ کڀ ڈا٫ٹؿ کے پبك
اٿؿ/یب ٕجی ربٹچ کے ٱئے ةھی ةھیذ مکتی ہے۔ جتڀیق ٵیں ػمتیبة
ٵٞٲڀٵبت ٭ی ثٺیبػ پـ ،اٿؿ دہاں ٕجی ربٹچ کب ٵيڀؿہ ػیب گیب
ہے ،ٵیڈکٰ ؿپڀؿٹ اٿؿ ڈا٫ٹؿ کی م٦بؿه ٭ی ثٺیبػ پـ ثیٴہ کٶپٺی
٥یَٰہ ٱیتی ہے۔ کتھی کتھی دہاں ٵیڈیٮٰ تبؿیظ تنٲی خبو ٷہیں ہٿتی
مڀاٱٺبٳہ
کـٷے کے ٱئے ایک اّب٥ی
صبٍٰ
ٵٞٲڀٵبت
ہے ،ػیگـ
ہٿتب ہے۔ تت ثیٴہ کٶپٺی
کـٹب ّـٿؿی
كے صبٍٰ
ةھی دمٮٸہ گبہ٫
رڀکھٳ ٝٺَـکے ٱئے الگڀ ہٿٷے ٿاٱی ىـس کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ کـتی
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ہے اٿؿ خمتٲٝ ٤ڀاٵٰ ٭ی ثٺیبػ پـ پـیٶیٴ کب صنبة
کے ثبؿے ٵیں پھؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ ثتبیب ربتب ہے۔

کـتی ہے رل

ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے پـٿپڀفٯ پـ تیق ؿ٥تبؿ اٿؿ ٭بؿ٭ـػگی
٥یَٲڀں کے ثبؿے
کے مبتھ کبؿؿٿائی کی ربتی ہے اٿؿ امکے دتبٳ
ٵیں ایک ٵٺبمت ٵؼت کے اٹؼؿ حتـیـی ٕڀؿ پـ ٵٖٲ ٜکیب ربتب
ہے۔
ہاِیذاسی

اوس پشوپوصي

پش کبسسوائی کے ثبسے ِیں ٔوٹ

آئی آؿ ڈی اے آئی کے ہػایبت کے ٵٖبث ٨ثیٴہ کٶپٺی کڀ  15ػٷ کی
جتڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی چبہئیے۔ ایزٸٹ كے اٷ
کے اٹؼؿ
ٵؼت
ٹائٴ الئٺق کب ػھیبٷ ؿکھٷے ،اٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ ٥ڀٱڀ اپ کـٷے اٿؿ
كے جتڀیق ٭ٺٺؼہ
مـٿك کے ؽؿیٜے
رت کتھی ّـٿؿت پڑٷے پـ گبہ٫
/ثیٴہ ػاؿ کے مبتھ ثبت چیت کـٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے۔ جتڀیق کی
پـ٫ھ کـٷے اٿؿ ٩جڀٱیت کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ ٱیٸے کے اك پڀؿے
ٝٶٰ کڀ ہاٵیؼاؿی کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔

اپٓے آپ کو ٹیظٹ 1
ایک ثیٴہ کٶپٺی کڀ __________ کے اٹؼؿ ثیٴہ
ہػایبت کے ٵٖبث٨
جتڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی ہٿتی ہے۔
 7 .Iػٷ
.II

 15ػٷ

.III

 30ػٷ

.IV

 45ػٷ

 .Cپشاعپیکٹط
یب امکی ٕـ ٣كے ثیٴہ کے
پـامپیکٹك ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے
دمٮٸہ عـیؼاؿٿں کے ٱئے ربؿی کیب گیب ایک ػمتبٿیق ہے۔ یہ ٝبٳ ٕڀؿ
پـ ایک ثـٿىـ یب ٭تبثچہ کی ىٮٰ ٵیں ہٿتب ہے اٿؿ اك ٕـس ٫ےدمٮٸہ
عـیؼاؿٿں کڀ ٵَٺڀٝبت کی ٵٞٲڀٵبت ػیٸے کب ٵَ٪ؼ ٵٮٶٰ کـتب
ہے۔ پـامپیکٹك ربؿی کـٹب ثیٴہ ای٬ٹ  1938کے مبتھ مبتھ پبٱینی
ہٿٯڈؿ کے ٵ٦بػات کب حت ٘٦ای٬ٹ  2002اٿؿ آئی آؿ ڈی اے آئی کے
ٍضت ثیٴہ ّبثٔے ٫ 2013ے ؽؿیٜے كے ٭ٸٹؿٿٯ ہٿتب ہے۔
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کی گٺزبئو،
کے پـٿمپیکٹك ٵیں ٥ڀائؼ
کنی ةھی ثیٴہ ٵَٺڀٝبت
ثیٴہ کڀؿ کی صؼ کب ٿاّش ٕڀؿ پـ ثیبٷ ہٿٹب چبہئیے اٿؿ ثیٴہ کڀؿ
کی ٿاؿٷٹیڀں ،ٵنتخٺیبت ٿ ّڀاثٔ کڀ ٍبٍ ٣ب ٣مسذھایب ربٹب چبہئیے۔
اٷ کڀؿ ةھی کہا ربتب
ِ اربفت ؿائڈؿف (رٸہیں ایڈ ٓ
ٵَٺڀٝبت پـ ٩بثٰ
ہے) کے ثبؿے ٵیں ةھی ٥ڀائؼ کے اٷ کے ػائـہ کبؿ کے صڀاٯے كے
ثیبٷ کیبربٹب چبہئیے۔ امکے ٝالٿہ دتبٳ ؿائڈؿف کڀ ایک مبتھ ٵالکـ
ٵتٞٲ ٨پـیٶیٴ اہٳ ٵَٺڀٝبت کے پـیٶیٴ کے 30ۺ كے فیبػہ ٷہیں
ہٿٹب چبہئیے۔
ػیگـ اہٳ ٵٞٲڀٵبت
اك ٵیں ىبٵٰ ہیں:

رل کب عالًہ ایک پـامپیکٹك ٵیں کـٹب چبہئیے،

۴۔ خمتٲٝ ٤ٶـ کے گـٿپڀں کے ٱئے یب خمتٲ ٤اٹؼؿاد ٝٶـ کے ٱئے کڀؿ
اٿؿ پـیٶیٴ ٵیں کڀئی اعتال٣
۲۔ پبٱینی کے جتؼیؼ

کی ىـائٔ

۳۔ ث ِٞصبالت کے حتت پبٱینی کی ٵٺنڀعی کیے ربٷے کی ىـائٔ ۔
۶۔ خمتٲ٤
تَ٦یالت

صبالت

ٵیں الگڀ ہٿٷے ٿاٱی کڀئی ةھی ؿٝبیت

۰۔ پـیٶیٴ مسیت پبٱینی کی ىـائٔ
کے اٵکبٷ

یب ٱڀڈٹگ

کی

ٵیں کنی ةھی ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ

۴۔ ایک ہی ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ پبٱینی ہٿٯڈؿف
 ،مبفگبؿ ػٝڀٿں کے جتـةہ
اٹؼؿاد ،ربؿی جتؼیؼ
ؿیڀاؿڈ ٭ـٷے ٫ے ٱئے ٭ڀئی ةھی ٵـاٝبت ۔

اثتؼائی
کڀ
ٿ١یـہ ٫ے ٱئے

۷۔ یہ اٝالٷ ٫ہ اك کی دتبٳ ٍضت ثیٴہ پبٱینیبں پڀؿٹیجٰ ہیں رل
ثیٴہ کٶپٺی كے
اٷ پبٱینیڀں کڀ کنی ةھی ػیگـ
کب ٵٖٲت ہے ٫ہ
جتؼیؼ کیب رب مکتب ہے رڀ ایک ریلے ٥ڀائؼ ٿاٯے امی ٕـس ٫ے کڀؿ
٥ـاہٳ کـتی ہے ،رٸ کب ٥بئؼہ ٿہ ٵڀرڀػہ ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ ثٸے
ؿہٷے پـ اٹھا مکتب تھا۔
ٍضت پبٱینیڀں کے ثیٴہ ٭بؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٸے ٍضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت
کے ثبؿے ٵیں پـامپیکٹك ىبئ ٜکـتے ہیں۔ ایلے ٵٞبٵالت ٵیں جتڀیق
٥بؿٳ ٵیں ایک اٝالٷ ىبٵٰ ہٿگب ٫ہ گبہ ٫ٷے پـامپیکٹك کڀ پڑھ
ٱیب ہے اٿؿ اك كے ٵت ٨٦ہے۔
 .Dپشیّیُ کی سعیذ
رت گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ پـیٶیٴ اػا کیب ربتب ہے
تڀ ثیٴہ کٶپٺی ایک ؿمیؼ ربؿی کـٷے کے ٱئے پبثٺؼ ہٿتی ہے۔ پیيگی
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ٵیں کڀئی پـیٶیٴ اػائیگی
ربؿی کی ربتی ہے۔

کئے ربٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں ةھی ؿمیؼ

تْشیف
کب ثیٴہ
کے حتت ثیٴہ کے ٵڀّڀٛ
پـیٶیٴ ثیٴہ کے ایک ٵٞبہػے
کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ اػا کیب
گیب تال٥ی ثؼٯ یب ؿ٩ٴ ہے۔
 .1پیؾگی ِیں پشیّیُ کی ادائیگی
 64وی ثی )

(ثیُہ ایهٹ  1938 ،کی عیىؾٓ

کے ٵٖبث ، ٨پـیٶیٴ ثیٴہ کڀؿ ىـٿ ٛہٿٷے كے پہٯے
ثیٴہ ای٬ٹ
ہے رڀ
پـٿیژٷ
کیب ربٹب چبہئیے۔ یہ ایک اہٳ
ٵیں اػا
پیيگی
ی٪یٺی ثٺبتبہے ٫ہ ٍـ ٣ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے پـیٶیٴ صبٍٰ
کـ ٱئے ربٷے کے ثٞؼ ہی ایک ػؿمت ثیٴہ ٵٞبہػہ ٵٮٶٰ کیب رب مکتب
ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب
ہے۔ یہ میٮيٸ ةھاؿت ٵیں ١یـ فٹؼگی ثیٴہ ٍٺٞت کی ایک عبً عَڀٍیت
ہے۔
اہَ
 )aثیٴہ ای٬ٹ  1938 ،کے میٮيٸ 64ٿی ثی کب پـٿیژٷ ہے ٫ہ کڀئی
ةھی ثیٴہ کٶپٺی کنی ةھی رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ ٷہیں کـےگی رت تک ٫ہ
پـیٶیٴ پیيگی ٵیں صبٍٰ ٷہیں ہٿ ربتب ہے یب اػائیگی کـٷے
ٵیں
ٷہیں ػی ربتی ہے یب ٵ٪ـؿٕـی٨ے كے پیيگی
کی ّٶبٹت
ڈیپبفٹ مج ٜٷہیں کیب ربتب ہے۔
 )bرت کڀئی ثیٴہ ایزٸٹ کنی ثیٴہ کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ثیٴہ کی
پبٱینی پـ پـیٶیٴ صبٍٰ کـتب ہے ،ٿہ ثیٺک اٿؿ پڀكٹٯ تٖٞیالت
کڀ چھٿڑ کـ ،اكے صبٍٰ کـٷے کے چڀثیل گھٷٹے کے اٹؼؿ اپٸے
کٶیيٸ کی کٹٿتی کے ث٢یـ ،اك ٕـس مج ٜکیب گیب ٵٮٶٰ پـیٶیٴ
ثیٴہ کٶپٺی کے پبك مج ٜکـیگب یب ڈاک کے ؽؿیٜے كے ةھیذےگب۔
 )cیہ پـٿیژٷ ةھی کیب گیب ہے ٫ہ رڀکھٳ ٍـ ٣اك تبؿیظ كے ٵبٹب
ربئیگب رت ٹ٪ؼ یب چیک ٫ے ؽؿیٜے كے پـیٶیٴ کی اػائیگی کی
گئی ہے۔
یب ڈاک ٫ے
 )dدہاں پـیٶیٴ پڀكٹٯ یب ٵٺی آؿڈؿ ٫ے ؽؿیٜے كے
ؽؿیٜے كے ةھیذے گئے چیک کے ؽؿیٜے كے ٹیٸڈؿ کیب ربتب ہے،
رڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ہے رت ٵٺی آؿڈؿ کڀ ثک کیب
گیب ہے یب چیک کڀ ڈاک كے ةھیزب گیب ہے ،چبہے رینب ةھی ٵٞبٵٰہ
ہٿ مکتب ہے۔
 )eپـیٶیٴ کب کڀئی ةھی ٥ٸڈ رڀ پبٱینی کڀ ٵٺنڀط کئے ربٷے کے
ٵیں تجؼیٲی کے مجت یب پھؿ
مجت یب امکے ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
128

ایک ثیٴہ ػاؿ کڀڈیڀ ہٿ مکتب ہے ،ػٿمـی ٍڀؿت ،ثیٴہ کٶپٺی ٫ے
ؽؿیٜے كے اك ٭ی اػائیگی ایک کـاكڈ یب آؿڈؿ چیک ٫ے ؽؿیٜے
كے یب پڀكٹٯ/ٵٺی آؿڈؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ثـاہ ؿامت ٕڀؿ پـ ثیٴہ
ثیٴہ
کڀ کی رب مکتی ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے
ػاؿ
ػاؿ كے ایک ٵٺبمت ؿمیؼ صبٍٰ کی ربئیگی۔ آد کٰ ثـاہ ؿامت
ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ کے ثیٺک ا٭بؤٷٹ ٵیں ؿ٩ٴ مج ٜکـٷے کی پـی٬ٹك
ہے۔ اك ٕـس کب ؿی٦ٸڈ کنی ةھی ٵٞبٵٰے ٵیں ایزٸٹ کے کھاتہ ٵیں
مج ٜٷہیں کیب ربئیگب۔
پـیٶیٴ اػا ئیگی کی ٵٺؼؿدہ ثبال ىـٓ کے اعـاد ةھی ہیں رڀ ثیٴہ
٩بٹڀٷ  58اٿؿ  59ٵیں ثیبٷ ہیں۔ ایک فٹؼگی ثیٴہ پبٱینی رینی 12
تک چٲٸے ٿاٱی پبٱینیڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ٿ٩ت
ٳہیٸے كے فیبػہ
ٵیں
ٵٞبٵالت
ٵیں خمَڀً
کے ٱئے ہے۔ ػیگـ
٩نٖڀں ٵیں اػائیگی
ٝیٸ ٵٖبث٨
کـٹب ،دہاں
كے اػائیگی
کے ؽؿیٜے
ثیٺک ّٶبٹت
پـیٶیٴ پیيگی ٵیں ٵ٪ـؿ ٷہیں کیب رب مکتب ہے یب ثیٴہ کٶپٺی کے
پبك ٵڀرڀػ گبہ ٫کے ایک ٹ٪ؼی مج ٜکھاتہ ٵیں ڈیتٹ کـکے صبٍٰ کی
گئی اػائیگی ىبٵٰ ہے۔
 .2پشیّیُ وی

ادائیگی وب ىشیكہ

اہَ
٫ے
ایک ثیٴہ پبٱینی ٱیٸے کی جتڀیق کـٷے ٿاٯے کنی ةھی ٥ـػ
ؽؿیٜے كے یب پبٱینی ہٿٯڈؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ایک ثیٴہ کٶپٺی کڀ
کیے ربٷے ٿاٯے پـیٶیٴ کی اػائیگی ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے ایک یب
فیبػہ ٕـی٪ڀں كے کیب رب مکتب ہے۔
)a
)b

)c
)d
)e
)f
)g
)h

)i

ٹ٪ؼی
کڀئی ةھی تنٲیٴ ىؼہ ثیٺکبؿی مسذھٿتب آٯہ  ،ریلے ةھاؿت ٵیں
کنی ةھی ىیڈٿٯ ثیٺک پـ تیبؿ ثیٺکـ چیک  ،ڈیٶبٷڈ ڈؿا٣ٹ ،اػا
آؿڈؿ کی اػائیگی  ،ثیٺکـ چیک؛
پڀكٹٯ ٵٺی آؿڈؿ ؛
کـیڈٹ یب ڈیتٹ کبؿڈ؛
ثیٺک گبؿٷٹی یب ٹ٪ؼی ڈپبفٹ ؛
اٷٹؿٹیٹ؛
ای ٵٺت٪ٲی
کے
ثیٴہ ػاؿ
یب فٹؼگی
یب پبٱینی ہٿٯڈؿ
جتڀیق ٭ٺٺؼہ
كے
پـ ثیٺک ٹؿاٹن٦ـ کے ؽؿیٜے
ہػایبت
اكٹیٸڈیٺگ
ڈائـیکٹ کـیڈٹ؛
ؽ ٿ٩تب ٥ڀ٩تب اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب ہے کے
ٕڀؿ پـ کڀئی ػٿمـا ٕـی٨ہ یب اػائیگی

کے ٵٖبث ، ٨اگـ جتڀیق ٭ٺٺؼہ
آئی آؿ ڈی اے آئی کے ىـائٔ
كے
ٹیٹ ثیٺکٺگ یب کـیڈٹ/ڈیتٹ کبؿڈ کے ؽؿیٜے
/پبٱینی ہٿٯڈؿ
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٭ـتی ہے تڀ اػائیگی
کـٷے کب آپيٸ ٵٺتغت
پـیٶیٴ اػا
ٹیٹ ثیٺکٺگ کھاتہ یب اك ٕـس کے جتڀیق ٭ٺٺؼہ /پبٱینی ہٿٯڈؿ
ٹبٳ پـ ربؿی کـیڈٹ/ڈیتٹ کبؿڈ کے ؽؿیٜے كے کی ربٹی چبہئیے۔

ٍـ٣
کے

اپٓے آپ کو ٹیظٹ 3
چیک ٫ے ؽؿیٜے كے
اگـ پـیٶیٴ اػائیگی
ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت ہٿگب؟
 .Iرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ
گیب ہے

کی ربتی ہے تڀ ٵٺؼؿدہ

کیب رب مکتب ہے رت چیک پڀكٹ کیب

رڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب ہے رت ثیٴہ کٶپٺی
.II
٫ے ؽؿیٜے كے چیک مج ٜکیب ربتب ہے
 .IIIرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ
چیک صبٍٰ ہٿتب ہے

کیب رب مکتب ہے رت ثیٴہ کٶپٺی کڀ

 .IVرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب ہے رت جتڀیق ٭ٺٺؼہ
٫ے ؽؿیٜے كے چیک ربؿی کیب ربتب ہے

 .Eپبٌیغی دعتبویض
پبٌیغی دعتبویض
پبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق ہے رڀ ثیٴہ کے ٵٞبہػے کب ایک حجڀت
٥ـاہٳ ٭ـتب ہے۔ اك ػمتبٿیق پـ ةھاؿتی اكٹاٵپ ای٬ٹ  1899 ،کے
ػٞ٥بت کے ٵٖبث ٨ٳہؿ ٱگی ہٿٹی چبہئیے۔
پبٱینی ہٿٯڈؿ کے ٵ٦بػ کی ص٦بٙت کـٷے کے ٱئے آئی آؿ ڈی اے
آئی ّبثٔے ٵیں یہ خمَڀً ٭یب ہے ٫ہ ایک ٍضت ثیٴہ پبٱینی ٵیں
کیب ىبٵٰ ہٿٹب چبہئیے:
)a

ؿکھٷے ٿاٯے

)b
)c
)d
)e
)f
)g

کے

)h

ِ ثیٴہ اٷٹؿمت
ٵیں ٩بثٰ
ثیٴہ ػاؿ اٿؿ ٵڀّڀٛ
کنی ػیگـ ٥ـػ کب(کے) ٹبٳ اٿؿ ایڈؿیل
ثیٴہ ىؼہ ا٥ـاػ یب اٷٹؿكٹ کی ٵٮٶٰ ٵٞٲڀٵبت
پبٱینی کے حتت ثیٴہ ؿ٩ٴ ٥ ،ـػ اٿؿ/یب رڀکھٳ کے ٵٖبث٨
ثیٴہ کی ٵؼت
کڀؿ کیے گئے مغت عٖـات اٿؿ اعـاد
الگڀ ہٿٷے ٿاال کڀئی ةھی اّب٥ی/کٹٿتی
پـیٶیٴ اٿؿ دہاں پـیٶیٴ ایڈرلٹٵٸٹ
ِ اػائیگی
٩بثٰ
ٝبؿّی ٵڀّڀ ٛہے ،پـیٶیٴ کے ایڈرلٹٵٸٹ کی ثٺیبػ ہے
پبٱینی کے ٩بٹڀٷ  ،ىـائٔ اٿؿ ٿاؿٷٹیبں
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 )iپبٱینی کے حتت ایک ػٝڀ ی کڀ رٺٴ ػیٸے کے اٵٮبٷ كے
٥ـػ
ہٿٷے پـ ثیٴہ ىؼہ
ٿاٜ٩
ٿاٜ٩ہ ٫ے
١یـ ٵتڀٜ٩
ؽؿیٜے كے کی ربٷے ٿاٱی کبؿؿٿائی
 )jایک ػٝڀے کڀ رٺٴ ػیٸے ٿاٯے ٿاٜ٩ہ ٫ےٿا ٜ٩ہٿٷے پـ ثیٴہ
کے تٞٲ ٨ٵیں ثیٴہ ػاؿ کی ؽٳہ ػاؿی اٿؿ اٷ
کے ٵڀّڀٛ
صبالت ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کے ص٪ڀ٧
 )kکڀئی عبً صبالت
١ )lٲٔ ثیبٹی  ،ػھٿکہ ػہی ،ٵبػی ص٪بئ ٨کب ١یـ اٹٮيب ٣یب
ثیٴہ ػاؿ کے ١یـ تٞبٿٷ ٭ی ثٺیبػ پـ پبٱینی کڀ ٵٺنڀط
کـٷے کے ٱئے پـٿیژٷ
 )mثیٴہ کٶپٺی کے پتہ دہاں پبٱینی کے تٞٲ ٨ٵیں دتبٳ ٭ٶیڀٹی
٭یيٺق ةھیذے ربٷے چبہئیے
 )nؿائڈؿ کی تَ٦یالت  ،اگـ کڀئی ہٿ
 )oىکبیبت کے افاٯہ کی تَ٦یالت اٿؿ حمتنت کب پتہ
ہؿ ثیٴہ کٶپٺی کڀ پبٱینی کے مٲنٰے ٵیں پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ػٝڀی
ٰ
ػؿد کـٷے کے تٞٲ ٨ٵیں ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے كے پڀؿی کی
ربٷے ٿاٱی ّـٿؿت اٿؿ امکے ٫ے ؽؿیٜے كے ٝٶٰ کیے ربٷے ٿاٯے
ٕـی٨ہ ٭بؿ کے ثبؿے ٵیں (ثیٴہ ػاؿ ) کڀ ٵٖٲ ٜکـٹب چبہئیے اٿؿ
ٵٖٲ ٜکـتے ؿہٹب چبہئیے تبکہ ثیٴہ کٶپٺی ػٝڀے کے اثتؼائی تَ٦یے
ٵیں ٩بثٰ ہٿ مکے۔

ایک
٫ے

 .Fؽشائو

اوس واسْٹیبں

یہاں پبٱینی کی تَ٦یالت ٵیں امتٞٶبٯ ػٿ اہٳ ىـائٔ
کـٹب اہٳ ہے۔ اٷھیں ىـائٔ اٿؿ ٿاؿٷٹیبں کہتے ہیں۔
ىـائٔ
.1
ىـٓ ثیٴہ ٵٞبہػے
ہے۔

کب ایک پـٿیژٷ

کی ٿّبصت

ہے رڀ مسذھٿتے کی ثٺیبػ

ثٺبتب

ٵخبٱیں :
 .aفیبػہ تـ
کہتی ہے:

ثیٴہ پبٱینیڀں کی ٵٞیبؿی

ىـائٔ

ٵیں كے ایک یہ

ٰ کنی ةھی تٞٲ ٨ٵیں ػھٿکہ ػہی ہے ،یب امکے محبیت
اگـ ػٝڀی
کیب
کیب گیب ہے یب امکب امتٞٶبٯ
ٵیں کڀئی دھٿٹا اٝالٷ
گیب ہے یب اگـ پبٱینی کے حتت کڀئی ٥بئؼ ہ صبٍٰ کـٷے کے
یب امکی ربٹت كے کبٳ کـٷے
ٱئے ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے
ٿاٯے ٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے كے کنی ػھٿ٫ہ ػہی ؽؿائ ٜیب آالت کب
امتٞٶبٯ کیب گیب ہے یب اگـ ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کنی ربٷ ثڀدھ کـ
کئے گئے ای٬ٹ کے مجت یب ثیٴہ ػاؿ کی ٵٲی ةھگت كے ہٿئی
ہے تڀ اك پبٱینی کے حتت دتبٳ ٥ڀائؼ رجت کـ ٱئے رب ئیٺگے۔
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 .bایک ٍضت پبٱینی ٵیں ػٝڀے کی ٵٞٲڀٵبت
ٕـس ہٿ مکتی ہے:

ػیٸے کی ىـٓ اك

ٰ امپتبٯ كے ڈمچبؿد ہٿٷے کی تبؿیظ كے خمَڀً ػٹڀں کے
ػٝڀی
اٹؼؿ اٹؼؿ ػائـ کیب ربٹب چبہئیے۔ صبالٹکہ ،اك ىـٓ ٵیں ؿٝبیت
پـ ٵي٪ت کی اٹتہائی ٍڀؿتڀں ٵیں ١ڀؿ کیب رب مکتب ہے دہاں
رٸ
کٶپٺی کے إٶیٺبٷ کے ٱئے یہ حبثت کـ ػیب گیب ہے ٫ہ
صبالت ٵیں ثیٴہ ػاؿ کڀ ڈاٯ ػیب گیب تھا ،امکے یب کنی ةھی
ػیگـ ٥ـػ کے ٱئے ٵ٪ـؿ ٿ٩ت صؼ کے اٹؼؿ اك ٕـس کی
ٰ ػائـکـٹب دمٮٸ ٷہیں تھا۔
ٵٞٲڀٵبت ػیٺب یب ػٝڀی
ىـٓ کی عال ٣ٿؿفی ثیٴہ کٶپٺی کے آپيٸ
٥نظ ثٺبتب ہے۔

ٰ
پـ پبٱینی کڀ ٩بثِ

 .2ٿاؿٷٹیبں
ٵیں
صبالت
خمَڀً
ٵیں ٿاؿٷٹیڀں کب امتٞٶبٯ
ایک ثیٴہ ٵٞبہػے
ثیٴہ کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی کڀ حمؼٿػ کـٷے کے ٱئے کیب ربتب ہے۔ ثیٴہ
کٶپٺیبں عٖـے کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے پبٱینی ٵیں ٿاؿٷٹیڀں کڀ ةھی
ىبٵٰ کـتی ہیں۔ ٿاؿٷٹی کے مبتھ ثیٴہ ػاؿ کچھ ؽٳہ ػاؿی اٹھاتب ہے
رلے ایک ٵ٪ـؿہ ٿ٩ت ٵؼت کے اٹؼؿ اٿؿ امکے ٝالٿہ پبٱینی ٵؼت
کے ػٿؿاٷ ةھی ٵٮٶٰ کیب ربٹب ّـٿؿی ہٿتب ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کی
ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے اٷ ؽٳہ ػاؿیڀں کی تٞٶیٰ پـ
ٵٺضَـ کـتی ہے۔ ٿاؿٷٹیبں رڀکھٳ کے ٵٺٚٴ اٿؿ ةہتـ ثٺبٷے ٵیں
ایک اہٳ کـػاؿ اػا ٭ـتی ہیں۔
ٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ پـ ثیبٷ ایک اینی ىـٓ ہے رل کب
کیب ربٹب چبہئیے۔ ٿاؿٷٹی
کی ػؿمتی کے ٱئے ٱٚ٦ی ٝٶٰ
ٵٞبہػے
ایک ٝٲیضؼہ ػمتبٿیق ٷہیں ہے۔ پبٱینی ػمتبٿیق ػٿٹڀں کب صٌہ ہے۔یہ
ٵٞبہػے کے ٱئے ایک پیو ؿٿ ىـٓ ہے (رڀ ٵٞبہػے کی ػیگـ ىـائٔ
كے پہٯے کبٳ کـتی ہے)۔ اكے مغتی كے اٿؿ ٱٚ٦ی مسذھٹب اٿؿ ٝٶٰ کیب
ربٹب چبہئیے ،چبہے یہ رڀکھٳ کے ٱئے اہٳ ہٿ یب ٷہ ہٿ۔
ٷہیں کیب ربتب ہے تڀ پبٱینی ثیٴہ
اگـ کنی ٿاؿٷٹی کڀ ٵٮٶٰ
ِ ٥نظ ہٿ ربتی ہے ،رت یہ ٿاّش ٕڀؿ پـ
کٶپٺیڀں کے آپيٸ پـ ٩بثٰ
ٵ٪ـؿ ہٿ ربتب ہے ٫ہ عال ٣ٿؿفی کنی عبً ٹَ٪بٷ کب مجت ٷہیں ثٺی ہے
یب اك ٵیں ىـاکت ٷہیں کیب ہے۔ تبہٳٝ ،ٶٲی ٕڀؿ پـ ٿاؿٷٹی کی عال٣
ٿؿفی ایک عبٱَتب تکٺیکی ٹڀٝیت کی ہے اٿؿ کنی ةھی ٕـس كے ٹَ٪بٷ
ٵیں ىـاکت ٷہیں کـتی ہے یب اكے ٷہیں ةڑھاتب ہے تڀ ثیٴہ کٶپٺیبں
ٵٞیبؿ اٿؿ
پبٱینی کے ٵٖبث٨
پـ کٶپٺی کی
اپٸے ٍڀاثؼیؼ
ہػایبت کے ٵٖبث ٨ػٝڀٿں پـ ٝٶٲؼؿآٵؼ کـ مکتی ہیں۔ ایلے ٵٞبٵٰے
ٵیں ،ٹَ٪بٷ کڀ مسذھٿتہ ػٝڀٿں کے ٕڀؿ پـ ػیکھا رب مکتب ہے اٿؿ
امکب تَ٦یہ ٝبٳ ػٝڀے کے ایک اٝٲی ٥ی ٍؼ کے ٱئے کیب ربتب ہے
ٱیکٸ  100کے ٱئے ٷہیں۔
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ایک راتی

صبدثہ

پبٌیغی ِیں ِٕذسدہ ریً

واسْٹی ہو عکتی ہے :

یہ ٿاؿٷٹی ػی ربتی ہے ٫ہ ایک ٿ٩ت ٵیں پبٹچ كے فیبػہ ثیٴہ ىؼہ
٥ـػ ایک ہی ہٿا مڀاؿی ٵیں ایک مبتھ م٦ـ ٷہیں کـیٺگے۔ ٿاؿٷٹی ٵیں
یہ ثتبیب رب مکتب ہے ٫ہ اگـ اك ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی کی ربتی ہے
تڀ ػٝڀے ٭ڀ ٭یلے منٹایب ربئیگب۔
اپٓے آپ وب ٹیظٹ

۳

ٹیچے ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ

ایک ٿاؿٷٹی کے

صڀاٯے كے ػؿمت ہے؟

 .Iٿاؿٷٹی ایک ىـٓ ہے رڀ پبٱینی ٵیں ثیبٷ کئے ث٢یـ ٹب٥ؾ اٱٞٶٰ
٭ی ربتی ہے
.II

ٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ پـ

ثیبٷ ایک ىـٓ ہے

 .IIIٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ پـ ثیبٷ
امکے ثبؿے ٵیں ثیٴہ ػاؿ کڀ اٱگ كے آگبہ
پبٱینی ػمتبٿیق کب صٌہ ٷہیں ہٿتی ہے

ایک ىـٓ ہے اٿؿ
٭یب ربتب ہے اٿؿ

 .IVاگـ کنی ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی کی ربتی ہے تڀ ػٝڀے کی پھؿ
کی رب مکتی ہے اگـ یہ رڀکھٳ کے ٱئے اہٳ ٷہیں
ةھی اػائیگی
ہے۔

 .Gتوحیك
ایک ٵٞیبؿی ٕڀؿ پـ پبٱینیبں ربؿی کـٹب ثیٴہ کٶپٺیڀں کی پـی٬ٹك
عٖـات
ہے؛ رنٶیں ث ِٞعٖـات کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے اٿؿ کچھ ػٿمـے
کڀ ٹکبٯ ػیب ربتب ہے۔
تْشیف
اگـ پبٱینی ربؿی کـتے ٿ٩ت امکے ث ِٞىـائٔ ٿّڀاثٔ ٵیں تجؼیٲی
کی ربٹب ّـٿؿی ہٿتی ہے تڀ یہ کبٳ تڀحی ٨ٹبٵی ایک ػمتبٿیق کے
ؽؿیٜے كے تـاٵیٴ/تجؼیٲیڀں کڀ ٵ٪ـؿ کـکے ٵٮٶٰ کیب ربتب ہے۔
یہ پبٱینی ٵیں ٵٺنٲ ٬ہٿتب ہے اٿؿ امکب صٌہ ثٺتب ہے۔پبٱینی اٿؿ
تڀحی ٨ایک مبتھ ٵٲکـ ٵٞبہػے ثٺبتے ہیں۔ تڀحی ٨پبٱینی کی چبٱڀ
ٵؼت کے ػٿؿاٷ ةھی تجؼیٲیڀں/تـاٵیٴ کڀ ػؿد کـٷے کے ٱئے ربؿی
کیب رب مکتب ہے۔
رت کتھی ةھی اہٳ ٵٞٲڀٵبت ٵیں تجؼیٲی ہٿتی ہے ،ثیٴہ ػاؿ کڀ اك
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػیٺی ہٿتی ہے رڀ اك پـ تڀدہ
ثبت کی ٵٞٲڀٵبت
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ػیگی اٿؿ تڀحی ٨کے ؽؿیٜے
ٕڀؿ پـ ىبٵٰ کـےگی۔

كے اكے ثیٴہ ٵٞبہػے

ایک پبٱینی کے حتت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ّـٿؿی
ٵتٞٲ ٨ہٿتے ہیں:
 )aثیٴہ ؿ٩ٴ

کے صٌے کے
اٷ ثبتڀں كے

تڀحی٨

ٵیں ت٢یـات/تجؼیٲی

ِ ثیٴہ
٩ )bـُ ٯےکـ یب ثیٺک کے پبك پبٱینی کڀ ؿہٷ ؿکھ کـ ٩بثٰ
اٷٹؿكٹ ٵیں تجؼیٲی کـٹب۔
عٖـٿں کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ثیٴہ کی تڀمیٜ
 )cاّب٥ی
پبٱینی ٵؼت ةڑھاٹب
 )dرڀکھٳ ٵیں تجؼیٲی ریلے ایک ١یـ ٵٲکی
ٵٞبٵٰے ٵیں ٵ٪بٵبت ٵیں تجؼیٲی

/

م٦ـ پبٱینی کے

 )eکنی اٿؿ ٵ٪بٳ پـ ربئیؼاػ کی ٵٺت٪ٲی
 )fثیٴہ

٭ی ٵٺنڀعی

 )gٹبٳ یب پتے ٿ١یـہ

ٵیں تجؼیٲی

منوْہ توحیك
ٵخبٯ کے ٵَ٪ؼ
کیب گیب ہے:

كے ،کچھ تڀحی ٨کے سمڀٷہ

تَ٦یالت

کڀ ٹیچے پیو

پبٌیغی وی ِٕغوخی
ثیٴہ ػاؿ کی ػؿعڀامت پـ اك پبٱینی ٫ے ؽؿیٜے كے صبٍٰ ثیٴہ
کڀ <تبؿیظ< كے ٵٺنڀط اٝالٷ کیب ربتب ہے۔ ثیٴہ ٹڀ ٳہیٸے كے فیبػہ
کڀ کڀئی ةھی ؿی٦ٸڈ
ثیٴہ ػاؿ
تک چبٱڀ ؿہٷے کے مجت
کی ٵؼت
ِ اػائیگی ٷہیں ہے۔
٩بثٰ
پبٌیغی ِیں امبفی

سوٓ

کے ٌئے کوس کی توعیِ

کی ثیٹی،
کی ػؿعڀامت پـ ،ٵل ؿتٺب ٵنرتی ،ثیٴہ ػاؿ
ثیٴہ ػاؿ
کے مبتھ پبٱینی ٵیں
کڀ  3الکھ ؿٿپے کی ثیٴہ ؿ٩ٴ
ٝٶـ  5مبٯ
ىبٵٰ کـٷے کی ؿّبٵٺؼی ػی ربتی ہے رڀ تبؿیظ < تبؿیظ < كے ٵؤحـ
ہٿگی۔
امکے تال٥ی ثؼٯ ٵیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؿٿپے کب ایک اّب٥ی
كے ٱیب ربتب ہے۔
اپٓے آپ کب ٹیظٹ ۴
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پـیٶیٴ ثیٴہ ػاؿ

اگـ پبٱینی ربؿی کـتے ٿ٩ت امکی کچھ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
کیب ربٹب ّـٿؿی ہے تڀ یہ کبٳ___________ کے ؽؿیٜے
کب تٞیٸ کـکے ٵٮٶٰ کیب ربتب ہے۔

ٵیں تـٵیٴ
كے تـاٵیٴ

 .Iٿاؿٷٹی
.II

تڀحی٨

 .IIIتجؼیٲی
.IV

تـٵیٴ دمٮٸ

 .Hپبٌیغیوں کی

ٷہیں ہے

تؾشیش

ثیٴہ کے ٵٞبہػے کڀ حتـیـی ٕڀؿ پـ اٗہاؿ کیب ربتب ہے اٿؿ ثیٴہ
پبٱینی کی ثبتڀں کب ٵنڀػہ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے تیبؿ کیب
ربتب ہے۔ اٷ پبٱینیڀں کی تٞٶیـ یب ٿّبصت کے کچھ ٵ٪ـؿ ٩ڀاٹیٸ
کے ٵٖبث ٨کـٹی ہٿتی ہے رڀ خمتٲٝ ٤ؼاٱتڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ٵ٪ـؿ
کئے گئے ہیں۔ تٞٶیـ کب مت كے اہٳ ٩بٹڀٷ یہ ہے ٫ہ پبؿٹیڀں کب
اؿاػہ ١بٱت ہٿٹب چبہئیے اٿؿ یہ اؿاػہ پبٱینی ٵیں اپٸے آپ ػکھائی
ػیٺب چبہئیے۔اگـ پبٱینی ایک ٵتہٳ اٹؼاف ٵیں ربؿی کی ربتی ہے
ٍُڀٯ پـ ثیٴہ
تڀ ٝؼاٱتڀں ٫ے ؽؿیٜے كے امکی ٿّبصت اك ٝبٳ ا
ػاؿ کے ص ٨ٵیں اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کے عال ٣کی ربئیگی ٫ہ پبٱینی کب
ٵنڀػہ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے تیبؿ کیب گیب تھا۔
پبٱینی ٵیں ثیبٷ ثبتڀں کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
مسذھایب ربتب ہے:

٩ڀاٝؼکے ٵٖبث٨

مسذھا اٿؿ

 )aایک ایکنپـیل یب حتـیـی صبٱت ایک ٹب٥ؾ اٱٞٶٰ ىـٓ كے فیبػہ
اہٳ ہٿتی ہے ،مڀائے اك ٵٞبٵٰے کے دہاں اینب کـٷے ٵیں ةے
ؿثٖیبں ہے۔
 )bٵٞیبؿی ٕجبٝت پبٱینی ٥بؿٳ اٿؿ ٹائپ کئے گئے یب ہاتھ كے
ٱ٬ھے صَڀں کے ػؿٵیبٷ ایک تْبػ ہٿٷے کی ٍڀؿت ٵیں ٹائپ
کئے گئے یب ہاتھ كے ٱ٬ھے صٌہ کڀ ایک عبً ٵٞبہػے ٵیں
پبؿٹیڀں کے اؿاػے کب اٗہاؿ کـٷے ٿاال ٵبٹب ربتب ہے ،اٿؿ
اٹکے ٵٞٺی اٍٰ ٕجبٝت اٱ٦بٗ کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ اہٳ
ہٿ ٹگے۔
 )cاگـ کڀئی تڀحی ٨ٵٞبہػے کے ػیگـ صَڀں کے ثـٝٮل ہے تڀ
کڀ اہٳ ػیب ربئیگب کیڀٹکہ یہ ثٞؼ کب
کے ٵٞٺی
تڀحی٨
ػمتبٿیق ہے۔
 )dاٹیٲک ٵیں ثیبٷ کالد ٝبٳ ٕجبٝت
ؿکھتے ہیں ،دہاں ٿہ ٵتْبػ ہٿتے ہیں۔
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تَ٦یالت

كے فیبػہ

اہٵیت

 )eپبٱینی کے ٵبؿرٸ ٵیں ٕجبٝت یب ٹائپ کئے گئے کالد کڀ
پبٱینی کی ثبڈی کے اٹؼؿ ثیبٷ ثبتڀں کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ
اہٵیت ػی ربتی ہے۔
 )fپبٱینی ٵیں ٵٺنٲ ٬یب پیلٹ کئے گئے کالد ،ٵبؿرٸ کے کالد
ٵیں فیبػہ
اٿؿ پبٱینی کی ثبڈی کے کالد ػٿٹڀں کے ٵ٪بثٰے
اہٳ ہٿتے ہیں۔
ٕ )gجبٝت ىؼہ اٱ٦بٗ ٫ے ٵ٪بٳ پـ ٹائپ کـکے ٱکھے اٱ٦بٗ کڀ
اٵپـیلڈ
یب ایک میبہی ٿاٯے ؿثـ اكٹاٵپ ٫ے ؽؿیٜے كے
اٱ٦بٗ کڀ فیبػہ اہٵیت ػی ربتی ہے۔
 )hػمتی حتـیـ ٹائپ یب ٳہؿ اٱ٦بٗ كے فیبػہ ٵ٪ؼٳ ہے.
 )iعـ ٵیں ،اگـ کڀئی اةہاٳ ہے یب ٿّبصت کی کٶی
گـائٶـ اٿؿ اٿ٩ب ٣کے ٝبٳ ٩ڀاٹیٸ الگڀ ہٿتے ہیں.

ٷہیں ہے تڀ

اہَ
 .1پبٌغیوں کی تّْیش
ثیٴہ پبٱینی ایک جتبؿتی ٵٞبہػہ کب حجڀت ہے اٿؿ ٝؼاٱتڀں ٫ے ؽؿیٜے
٩ڀاٝؼ
کے ٝبٳ
اٿؿ ٿّبصت
اپٺبئے ربٷے ٿاٯے تٞٶیـ
كے
ػیگـ ٵٞبہػ ٿں کے ٵٞبٵٰے کی ٕـس ثیٴہ ٵٞبہػ ٿں پـ الگڀ ہٿتے ہیں۔
تٞٶیـ کب اہٳ ٩بٹڀٷ یہ ہے ٫ہ ٵٞبہػے کی پبؿٹیڀں کب اؿاػہ مت
ہٿتب ہے۔ اؿاػہ پبٱینی ػمتبٿیق اٿؿ جتڀیق ٥بؿٳ ،اك كے
كے اہٳ
کیب ربٹب
كے صبٍٰ
کالرڀں ،تڀحی ، ٨ٿاؿٷٹیڀں ٿ١یـہ
ٵٺنٲ٬
چبہئیے اٿؿ اكے ٵٞبہػے کی ثٺیبػ ثٺٺب چبہئیے۔
 .2اٌفبً

کے ِْٕی

امتٞٶبٯ اٱ٦بٗ کڀ اٹکے ٝبٳ اٿؿ ٵ٪جڀٯ ٵٞٺی ٵیں ٱیب ربٹب
وہ ہؤب
کیب ربْے واال ِْٕی
چبہئیے۔ اٌفبً کے ٌئے اعتّْبي
ائے۔
چبہئیے رو ایک طڑک پش چٍٓے وايے ّبَ آدِی کی مسذھ ِیں ٓ
ػٿمـی ٍڀؿت ٵیں ،ایظے اٌفبً رٓ کب ایک ّبَ کبسوثبسی یب جتبستی
ِْٕی ہوتے ہے اطے اعی ِْٕی ِیں مسذھا ربئیگب رت تک نہ مجًے
کے عیبق وعجبق ٍبہس ْہیں کشتب ہے۔دہاں اٱ٦بٗ ٩بٹڀٷ ٫ے ؽؿیٜے
كے ثیبٷ ہٿتے ہیں ،اك تٞـی ٤کے ٵٞٺی کڀ ٩ڀاٹیٸ کے ٵٖبث٨
امتٞٶبٯ کیب ربئیگب۔
ثیٴہ پبٱینیڀں ٵیں امتٞٶبٯ کئی اٱ٦بٗ گقىتہ ٩بٹڀٹی ٥یَٲڀں کے
کیب ربئیگب۔ پھؿ،
ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ
ؿہے ہیں رٸ کب ٝبٳ
ٵڀّڀٛ
ایک اٝٲی ٝؼاٱت کے ٥یَٰے ایک ٹیچٲی ٝؼاٱت کے ٥یَٰے پـ پبثٺؼ
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ػیب ربٹب
کڀ ہٵیوہ اٹکب تکٺیکی ٵٞٺی
ہٿ ٹگے۔ تکٺیکی اٱ٦بٗ
چبہئیے ،رت تک ٫ہ امکے ثـٝٮل کڀئی اىبؿہ ٷہیں ػیب گیب ہے۔

 .Iجتذیذ

کب ٔوٹط

ثیؾرت غیش صٔذگی ثیُہ پبٌیغیبں عبالْہ ثٕیبد پش ربسی کیے ربتے
ہیں۔
ػیٸے کی کڀئی
کڀ یہ ٵيڀؿہ
ثیٴہ کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ثیٴہ ػاؿ
٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ٷہیں ہے ٫ہ امکی پبٱینی ایک عبً تبؿیظ کڀ عتٴ
کی
ہٿٷے ٿاٱی ہے۔ صبالٹکہ ،مڀپیی اٿؿ ٍضت ٵٺؼ کبؿٿثبؿی ٝٶٰ
کے ٱئے ٵؼٝڀ
ثبت کے ٕڀؿ پـ ثیٴہ کٶپٺیبں پبٱینی کے جتؼیؼ
کـتے ہٿئے پبٱینی عتٴ کی تبؿیظ كے پہٯے ایک جتؼیؼ ٹڀٹك ربؿی
کـتی ہیں۔ ٹڀٹك كے ثیٴہ ؿ٩ٴ  ،مبالٷہ پـیٶیٴ ٿ١یـہ ریلے پبٱینی
کے ٵتٞٲ٨ہ تَ٦یالت کب پتہ چٲتب ہے۔ ثیٴہ ػاؿ کڀ یہ ٵيڀؿہ ػیتے
ہٿئے ایک ٹڀٹ ربؿی کـٷے کب ةھی ٝٶٰ ہے ٫ہ اكے رڀکھٳ ٵیں کنی
کـٹب چبہئیے۔
تجؼیٲی کے ثبؿے ٵیں ٵٖٲٜ
ةھی ٵبػی
ةھی ٵتڀدہ کی
کی ٕـ٣
اك ٩بٹڀٹی پـٿیژٷ
٭ی تڀدہ
ثیٴہ ػاؿ
ربئےگی ٫ہ کڀئی ةھی رڀکھٳ ٵٺٚڀؿ ٷہیں کیب رب مکتب ہے رت تک ٫ہ
ٷہیں کی ربتی ہے۔
پیيگی ٵیں پـیٶیٴ اػائیگی
اپٓے آپ کب ٹیظٹ ۵
ؽیٰ ٵیں ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ جتؼیؼ

ٹڀٹك کے صڀاٯے كے ػؿمت ہے؟

کے ٵٖبث ٨ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ پبٱینی ٫ے
۴ .I۔ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ
عتٴ ہٿٷے كے  30ػٷ پہٯے ثیٴہ ػاؿ کڀ ایک جتؼیؼ ٹڀٹك ةھیزٸے
کی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ہٿتی ہے
کے ٵٖبث ٨ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ پبٱینی کے
۲ .II۔ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ
ٹڀٹك
کڀ ایک جتؼیؼ
كے  15ػٷ پہٯے ثیٴہ ػاؿ
عتٴ ہٿٷے
ةھیزٸے کی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ہٿتی ہے
۳ .III۔ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کے ٵٖبث ٨ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ پبٱینی کے
عتٴ ہٿٷے كے  7ػٷ پہٯے ثیٴہ ػاؿ کڀ ایک جتؼیؼ ٹڀٹك ةھیزٸے
کی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ہٿتی ہے
ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ پبٱینی کے
۶ .IV۔ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کے ٵٖبث٨
ٹڀٹك ةھیزٸے کی
کڀ ایک جتؼیؼ
عتٴ ہٿٷے كے پہٯے ثیٴہ ػاؿ
کڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ٷہیں ہٿتی ہے
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 .Jایٓٹی ِٕی الْڈسٔگ اوس اپٓے گبہکوں کو ربٔٓے کے ثبسے ِیں
ہدایبت
كے ٥ٸڈف صبٍٰ کـتے
جمـٳ اپٸے ١یـ٩بٹڀٹی مـگـٵیڀں کے ؽؿیٜے
ہیں ٱیکٸ ٵٺی الٷڈؿٹگ ٹبٵی ایک ٝٶٰ ٫ے ؽؿیٜے كے اكے ٩بٹڀٹی
ٵٺی کے ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ کـٹب چبہتے ہیں۔
اپٸے جمـٵبٷہ
جمـٳ
٫ے ؽؿیٜے كے
ہے رل
ٵٺی الٷڈؿٹگ ٿہ ٝٶٰ
اٿؿ ٵٲٮیت کڀ چھپبٷے کے
ؽؿائٜ
مـگـٵیڀں کی آٵؼٹی کے اٍٰ
ٱئے ٥ٸڈف ٭ی ٵٺت٪ٲی کـتے ہیں۔ اك ٝٶٰ ٫ے ؽؿیٜے كے پیلہ اپٺی
جمـٵبٷہ ىٺبعت کھٿ ػیتب ہے اٿؿػؿمت ٙبہؿ ہٿتب ہے۔
جمـٳ اپٸے کبٯے پینڀں کڀ م٦یؼ کـٷے کے ٱئے ثیٺکڀں اٿؿ ثیٴہ
کـتے ہیں۔ ٿہ ١ٲٔ
٭ی ٭ڀىو
عؼٵبت کے امتٞٶبٯ
مسیت ٵبٱیبتی
ىٺبعت کب امتٞٶبٯ کـکے ٱیٸ ػیٸ کـتے ہیں ،ٵخبٯ کے ٱئے ،ٿہ
ثیٴہ کی کنی ىٮٰ کڀ عـیؼ ٱیتے ہیں اٿؿ اك پیلے کڀ ٿاپل ٱیٸے
٫ے ٱئے ٵٺٚٴ کـٷے ٵیں ٭بٵیبة ہٿتے ہیں اٿؿ پھؿ اپٺب ٵٖٲت ٵٮٶٰ
ہٿ ربٷے پـ ١بئت ہٿ ربتے ہیں۔
کبٯے ػھٷ کڀ ػؿمت کـٷے کے اك ٕـس کی ٭ڀىو کڀ ؿٿکٸے کے ٱئے
ةھاؿت مسیت ػٹیب ةھؿ ٵیں مـکبؿی مٖضڀں پـ ٭ڀىو ٭ی گئی ہیں۔
ٵٺی الٷڈؿٹگ ؿٿک تھاٳ ای٬ٹ ٵتٞٲ٨ہ ٩بٹڀٷ کڀ مبٯ  2002ٵیں مـکبؿ
٫ے ؽؿیٜے كے الگڀ کیب گیب تھا۔ امکے کچھ ہی ٿ٩ت ثٞؼ آئی آؿ ڈی
ربؿی کئے گئے ایٸٹی ٵٺی الٷڈؿٹگ کے
اے آئی ٫ے ؽؿیٜے كے
ٷے ثیٴہ عؼٵبت کے ٱئے ػؿعڀامت کـٷے ٿاٯے گبہکڀں کی
ہػایبت
اٍٲی ىٺبعت ٵ٪ـؿ کـٷے کے ٱئے ٵٺبمت ا٩ؼاٵبت کب اىبؿہ ػیب
کـٹب اٿؿ ٵٺی
ہیں رنٶیں ٵيکڀک ٱیٸ ػیٸ کے ثبؿے ٵیں ٵٖٲٜ
الٷڈؿٹگ کڀ ىبٵٰ کـٷے ٿاٯے یب ٵيتتہ ٵٞبٵالت کب ٵٺبمت ؿیکبؿڈ
ؿکھٹب ىبٵٰ ہے۔
اپٸے گبہ٫
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
ّـٿؿی ہے:

کڀ ربٹٸے کے ہػایبت کے ٵٖبث ، ٨ہؿ ای ٬گبہ ٫كے
ػمتبٿیق صبٍٰ کـکے امکی ػؿمت ىٺبعت ٵ٪ـؿ کـٹب

 .1ایڈؿیل کی تڀحی٨
 .2صبٱیہ تَڀیـ
 .3ٵبٱی صیخیت
 .4ثیٴہ ٵٞبہػے

کب ٵَ٪ؼ

امٲئے ایزٸٹ کڀ گبہکڀں کی ىٺبعت ٵ٪ـؿ کـٷے کے ٱئے ٭بؿٿثبؿ
الٷے کے ٿ٩ت ػمتبٿیقات کڀ مج ٜکـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے:
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 .1ا٥ـاػ کے ٵٞبٵٰے ٵیں  -ٵٮٶٰ ٹبٳ ،پتہ ،آئی ڈی اٿؿ پتے
کب حجڀت کے مبتھ ثیٴہ ػاؿ کب ؿاثٔہ سمرب ،ٹی٤ٹ ٵ٪بٍؼ کے
ٱئے پیٸ سمرب اٿؿ ثیٺک کی ٵٮٶٰ تَ٦یالت صبٍٰ کـیں
 .2کبؿپڀؿیٹ کے ٵٞبٵٰے ٵیں  -اٹٮبؿپڀؿیيٸ کب مـٹی٦ٮیٹ،
اینڀمی ایيٸ کے ٵْبٵیٸ اٿؿ ٵیٶڀؿٷڈٳ  ،کبؿٿثبؿی ٱیٸ ػیٸ
کـٷے کے ٱئے پبٿؿ آ ٣اٹاؿٹی ،پیٸ کبؿڈ کی ٭بپی صبٍٰ
کـیں
مـٹی٦ٮیٹ
 .3پبؿٹٹـىپ ٥ـٵڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں  -ؿرلٹؿیيٸ
(اگـ ؿرلٹؿڈ ہے) ،پبؿٹٹـىپ ڈیڈ٥ ،ـٳ کی ٕـ ٣كے کبؿٿثبؿی
ٱیٸ ػیٸ کـٷے کے ٱئے کنی صٌہ ػاؿ یب ٥ـٳ کے کنی ٵالفٳ کڀ
٥ـاہٳ کی گئی پبٿؿ آ ٣اٹاؿٹی٥ ،ـػ کی ىٺبعت کب ٖحجڀت
صبٍٰ کـیں
 .4ٹؿكٹ اٿؿ ٥بؤٷڈیيٺڀں
ٵٞبٵٰے کی ٕـس

کے

ٵٞبٵٰے

ٵیں

-

پبؿٹٹـىپ

کے

اك ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت
ہے ٫ہ
ػیٺب اہٳ
یہاں اك ثبت پـ تڀدہ
ٵَٺڀٝبت کی کـاك ۔میٲٺگ ٵیں ةھی ٵؼػ کـتی ہے اٿؿ ٵبؿکیٹٹگ کب
ایک ٵؼػ گبؿ آٯہ ہے۔
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عالًہ
 )aػمتبٿیقی کب پہال ٵـصٰہ جتڀیق ٥بؿٳ ہے رل کے ؽؿیٜے كے ثیٴہ
کی
٫ے ٵتٞٲ٨ہ ّـٿؿت
اپٸے ثبؿے ٵیں اٿؿ اپٸے ثیٴہ
ػاؿ
ٵٞٲڀٵبت ػیتب ہے۔
 )bٵبػی ٵٞٲڀٵبت کے اٹٮيب ٣کی ؽٳہ ػاؿی پبٱینی کے آ١بف كے
پہٯے پیؼا ہٿتی ہے اٿؿ پبٱینی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ربؿی ؿہتی ہے۔
 )cثیٴہ کٶپٺیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق ٥بؿٳ کے آعـ ٵیں ایک اٝالٷ
ىبٵٰ ٭ـتی ہیں رل پـ جتڀیق ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے كے ػمتغٔ کیب
ربتب ہے۔
کے ٝٺبٍـ ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

 )dایک جتڀیق ٥بؿٳ
ىبٵٰ ہٿتی ہیں:
 .iجتڀیق ٭ٺٺؼہ
.ii

کب ٵٮٶٰ

جتڀیق ٭ٺٺؼہ

ٹبٳ

کب پتہ اٿؿ ؿاثٔے

٭ی تَ٦یالت

پبٱینیڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٺک ٭ی تَ٦یالت

.iii

ٍضت

.iv

جتڀیق ٭ٺٺؼہ

 .vثیٴہ کے ٵڀّڀٛ

کب پیوہ ،٭بؿٿثبؿ
کی ىٺبعت

.vi

ثیٴہ ؿ٩ٴ

.vii

پچھال اٿؿ ٵڀرڀػہ

.viii

ٹَ٪بٷ کب جتـةہ

 .ixثیٴہ ػاؿ

ثبتیں

یب ثقثل

اٿؿ تَ٦یالت

ثیٴہ

کب اٝالٷ

 )eایک ایزٸٹ رڀ ثیچڀاٷ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتب ہے ،اكے ثیٴہ ىؼہ
٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػیئے گئے رڀکھٳ کے ثبؿے
کی ؽٳہ ػاؿی ہے۔
ٵیں دتبٳ اہٳ ٵٞٲڀٵبت ٭ڀ ی٪یٺی ثٺبٷے
کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ
 )fجتڀیق کی ربٹچ پڑتبٯ اٿؿ ٩جڀٱیت
کے ٝٶٰ کڀ ہاٵیؼاؿی کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔

ٱیٸے

کڀ ةھی ایک پـامپیکٹك ٥ـاہٳ
پبٱینیڀں ٵیں ،ثیٴہ ػاؿ
ٍ )gضت
کیب ربتب ہے اٿؿ اكے جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں یہ اٝالٷ کـٹب ہٿتب ہے ٫ہ
اك ٷے اكے پڑھا اٿؿ مسذھ ٱیب ہے۔
کب ثیٴہ
 )hپـیٶیٴ ثیٴہ کے ایک ٵٞبہػے کے حتت ثیٴہ کے ٵڀّڀٛ
کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ اػا کیب
ربٷے ٿاال تال٥ی ثؼٯ یب ؿ٩ٴ ہے۔
ٹ٪ؼ ،کنی ةھی تنٲیٴ ىؼہ ثیٺکبؿی مسذھٿتب
 )iپـیٶیٴ کی اػائیگی
آٯہ ،پڀكٹٯ ٵٺی آؿڈؿ  ،کـیڈٹ یب ڈیتٹ کبؿڈ ،اٷٹؿٹیٹ ،ای
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٫ے ؽؿیٜے
ٹؿاٹن٦ـ ،ڈائـیکٹ کـیڈٹ یب ٿ٩تب ٥ڀ٩تب اتھاؿٹی
كے ٵٺٚڀؿ کنی ػیگـ ٕـی٨ہ ٫ے ؽؿیٜے كے کیب رب مکتب ہے۔
 )jثیٴہ کب مـٹی٦ٮیٹ اٷ ٵٞبٵالت
یہ ّـٿؿی ہٿ مکتب ہے۔

ٵیں ثیٴہ کب حجڀت ػیتب ہے دہاں

 )kپبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق ہے رڀ ثیٴہ کے ٵٞبہػے
ػیتب ہے۔

کب ایک

حجڀت

ایک ىـٓ ہے رل کب
ثیبٷ
 )lٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ پـ
ٵٞبہػہ کی ػؿمتی کے ٱئے ٱٚ٦ی ٝٶٰ کیب ربٹب ّـٿؿی ہے۔
ٵیں ٹٚـ
امکے ث ِٞىـائٔ
 )mاگـ پبٱینی ربؿی کئے ربتے ٿ٩ت
ٹبٵی ایک
تڀحی٨
حبٹی کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے تڀ یہ کبٳ
ػمتبٿیق کے ؽؿیٜے كے تـاٵیٴ /تجؼیٲی ٵ٪ـؿ کـکے ٵٮٶٰ کی
ربتی ہے۔
پبؿٹیڀں کب اؿاػہ
یہ ہے ٫ہ
٩بٹڀٷ
کب مت كے اہٳ
 )nتٞٶیـ
١بٱت ہٿٹب چبہئیے اٿؿ اك اؿاػے کڀ پبٱینی ٵیں اپٸے آپ ػیکھا
ربئیگب۔
كے صبٍٰ
کے ؽؿیٜے
 )oٵٺی الٷڈؿٹگ کب ٵٖٲت ہے جمـٵبٷہ ؽؿائٜ
ؿ٩ٴ کڀ ٩بٹڀٹی پیلےکے ٕڀؿ پـ تجؼیٰ کـٹب اٿؿ اك كے ٯڑٷے
کے ٱئے ٩ڀاٹیٸ ػٹیب ةھؿ ٵیں اٿؿ ةھاؿت ٵیں ةھی ثٺبئے گئے
ہیں۔
کڀ ربٹٸے کے ہػایبت پـٝٶٰ
 )pایک ایزٸٹ کے پبك اپٸے گبہ٫
کڀ صبٍٰ
ػمتبٿات
ّـٿؿی
کے ٵٖبث٨
کـٷے اٿؿ اٷ ہػایبت
کـٷے کی ؽٳہ ػاؿی ہٿتی ہے۔
کٍیذی افيالصبت
 .1پبٱینی ٥بؿٳ
 .2پـیٶیٴ کی پیيگی اػائیگی
 .3ثیٴہ کب مـٹی٦ٮیٹ
 .4جتؼیؼ ٹڀٹك
 .5ٿاؿٷٹی
 .6ىـٓ
 .7تڀحی٨
 .8ٵٺی الٷڈؿٹگ
 .9اپٸے گبہ ٫کڀ ربٹیں
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ٍضت

باب8
ثیٴہ ٵَٺڀٝبت

ثبة تْبسف
یہ ثبة آپ کڀ ةھاؿت ٵیں ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كےپیو کـػہ خمتٲ٤
ثیٴہ ٵَٺڀٝبتکے ثبؿے ٵیں جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ
ٍضت
کے
کـیگب۔ ٍـ ٣ایک ٵَٺڀٝبت  -ٵیڈکٲیٴ كے ٯےکـ خمتٲ٩ ٤نٴ
میٺکڑٿں ٵَٺڀٝبتتک ،گبہ ٫کے پبك ٵٺبمت کڀؿ کب اٹتغبة کـٷے
کے ٱئے ایک ٿمی ٜؿیٺذ ػمتیبة ہے۔ یہ ثبة ا٥ـاػ  ،عبٹؼاٷ اٿؿ
گـٿپ کڀ کڀؿ کـٷے ٿاٯے خمتٲٍ ٤ضت ٵَٺڀٝبتکی عَڀٍیبت کی ٿّبصت
کـتب ہے۔
عیهھْے نے ِبصبفً

ٍ .Aضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت ٭ی ػؿدہ ثٺؼی
ٍُڀٯ
ُٶب ا
ٍ .Bضت ثیٴہ ٵیں ٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ ڈی اے کے ؿہٹ
 .Cامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے ٫ے ٵتٞٲ٪ٶٞبٿُہ ٵَٺڀٝبت
ِ کٹٿتی ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
 .Dٹاپ اپ کڀؿ یب اٝٲی ٩بثٰ
 .Eمیٺئـ هہؿی پبٱینی
 .Fٵ٪ـؿ٥بئؼہ کڀؿ  -امپتبٯ ٵیں ٹ٪ؼی ،ىؼیؼ ثیٶبؿی
 .Gالٹگ ٹؿٳ ػیکھ ةھاٯ ٵَٺڀٝبت
 .Hکبٵجی ٵَٺڀٝبت
 .Iپیکیذ پبٱینیبں
١ .Jـیت ٕج٨ے کے ٱئے ٵبئکـٿ ثیٴہ اٿؿ ٍضت ثیٴہ
 .Kؿاهٹؿیہ ٍضت ثیٴہ یڀرٺب
 .Lوزیر اعظم حفاظتی بیمہ یوجىا
 .Mوزیر اعظم جه دھه یوجىا
 .Nؽاتی صبػثے اٿؿ ٵٞؾٿؿی کڀؿ
 .Oثیـٿٷ ٵٲ ٬م٦ـ ثیٴہ
 .Pگـٿپ ٍضت کڀؿ
 .Qخصوصی مصىوعات
ٍ .Rضت پبٱینیڀں ٵیں اہٳ ٹؿٵق
اك ثبة
ٍ )aضت

کب ٵٖبٱٜہ ٭ـٷے

کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ ہٿ ٹگے:

ثیٴہ کی خمتٲ ٤٭المڀں ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب

ٍ )bضت ثیٴہ ٵیں ٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ ڈی اے آئی
ٍُڀٱڀں کی ٿّبصت کـٹب
ا
 )cآد ةھاؿتی
حبج کـٹب

ُٶب
کے ؿہٹ

ثبفاؿ ٵیں ػمتیبة ٍضت ٵَٺڀٝبت کے خمتٲ ٤ا٩نبٳ
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پـ

 )dؽاتی صبػثے ثیٴہ کی ٿّبصت
 )eثیـٿٷ ٵٲ ٬م٦ـ
ٍ )fضت پبٱینیڀں

ثیٴہ پـ حبج

کـٹب
کـٹب

کے اہٳ ىـائٖڀٿں کڀ مسذھٹب

 .Aفضت

ثیُہ ِقٕوّبت وی دسدہ ثٕذی

 .1فضت

ثیُہ ِقٕوّبت کب تْبسف

آئی آؿ ڈی اے کے ٍضت ثیٴہ ّبثٔے
٫ے ٕڀؿ پـ ٿّبصت کـتے ہیں -

ٍ ،ضت

کڀؿ کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

تْشیف
کڀؿ" کب ٵٖٲت ہے ایلے ثیٴہ
ثیٴہ کبؿٿثبؿ " یب "ٍضت
"ٍضت
ػیکھ
اٿؿ ٕڀیٰ ٵؼتی
کڀ ٵتبحـ کـٹب رڀ ٵ٪ـؿ ٥بئؼے
ٵٞبہػٿں
ةھاٯ ،م٦ـ ثیٴہ اٿؿ ؽاتی صبػثے کڀؿ مسیت ثیٶبؿی کے ٥ڀائؼ یب
ٕجی  ،رـاصی یب امپتبٯ کے اعـاربت کے ٥ڀائؼ ٥ـاہٳ کـتے ہیں۔
ةھاؿتی ثبفاؿ ٵیں ػمتیبة ٍضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت فیبػہ تـ امپتبٯ
ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٵَٺڀٝبت کی ٹڀٝیت ٿاٯے ہٿتے ہیں۔یہ ٵَٺڀٝبت
٫ے ؽؿیٜے كے کئے گئے
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ػٿؿاٷ ٥ـػ
اعـاربت کڀ کڀؿ کـتے ہیں۔پھؿ ،اك ٩نٴ کے اعـاربت ةہت فیبػہ
کی ةڑھتی الگت ،رـاصی ٫ےٕـی٨ہ کبؿ ،
عؼٵت
ہٿتے ہیں اٿؿ ٍضت
اٷے ٿاٱی ٹئی اٿؿ فیبػہ ٳہٹگی تکٺیک اٿؿ اػٿیبت کی
ثبفاؿ ٵیں ٓ
ٹئی ٹنٰ کی ٩یٶتڀں ٵیں اّب٣ے ٭ی ٿدہ كے فیبػہ تـ ٝبٳ آػٵی کی
پہٹچ كے ثبہؿ ہٿتے ہیں۔ اٍٰ ٵیں ،یہ ایک ٥ـػ کے ٱئے ةہت ٵيکٰ
ہٿتب رب ؿہا ہے ةھٯے ہی ٿہ کنی ةھی ٍضت ثیٴہ کے ثٺب اك ٕـس کے
اٝٲی اعـاربت کڀ ثـػاىت کـٷے کے ٱئے ٵبٱی ٕڀؿ پـ ٵْجڀٓ ہے۔
ٯہؽاٍ،ضت

ثیٴہ ثٺیبػیٖڀؿپـ ػٿ ٿرڀہات

کے ٱئے اہٳ

ہے :

 کنی ةھی ثیٶبؿی کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٕجی كہٿٱیبت کیبػائیگی کے
ٱئے ٵبٱی ٵؼػ ٥ـاہٳ کـٹب۔
٥ ـػکی ثچت کڀ حم٦ڀٗ
ہٿ مکتی ہے۔

کـٹب رڀ یب پھؿ ثیٶبؿی کی ٿدہ كے عتٴ

امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی الگت کڀ کڀؿ کـٷے ٿاال پہال عڀؿػہ ٍضت
کی ثیٴہ
ثیٴہ ٵَٺڀٝبت  -ٵیڈکٲیٴ  1986 -ٵیں  4مـ٭بؿی ىٞتے
کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے پیو کیب گیب تھا۔ امکے ٝالٿہ اٷ کٶپٺیڀں
کڀؿ ةھی پیو کئے گئے ریلے
٫ے ؽؿیٜے كے کچھ ػیگـ
کڀ
رڀ ایک کٴ ٝٶـ ٵیں جتڀیق ٭بؿ
ةھٿیيیہآؿٿگیہ پبٱینی
ؿیٹائـٵٸٹ کے ثٞؼ کے اپٸے ٕجی اعـاربت کے ٱئے کڀؿ کـتی
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ہے ،اٿٿؿمیذ ٵیڈکٲیٴ پبٱینی رڀ م٦ـ ثیٴہ ػمتیبة
١ـیت ٱڀگڀں کے ٱئے رٸ آؿٿگیہ ثیٴہ پبٱینی ۔
ثٞؼ ٵیں ثیٴہ ىٞتے کڀ ذمی ىٞتے کے کھالڑیڀں
گیب رنٮی ٿدہ كے ٍضت ثیٴہ ثبفاؿ مسیت کئی
اك ىٞتے ٵیں ػعڀدلٶٮٸ ہٿا۔ امکے مبتھ مبتھ اك
تـ٩ی ہٿئی  ،اٷ کڀؿ ٵیں کئی ٩نٴ کے اعتال٥بت
ائے۔
کڀؿ ةھی ثبفاؿ ٵیں ٓ

کـاتی ہے اٿؿ

کے ٱئے کھٿٯ ػیب
ػیگـ کٶپٺیڀں کب
کبؿٿثبؿ کی کب٥ی
آئیں اٿؿ کچھ ٹئے

آدٍ ،ضت ثیٴہ ٕج٨ہ ٭ب٥ی صؼ تک تـ٩ی یب٥تہ ہٿ گیب ہے دہاں ٍضت
ثیٴہ کٶپٺیڀں اٿؿ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں کے مبتھ مبتھ ت٪ـیجب متھی
ٝبٳ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے میٺکڑٿں ٵَٺڀٝبتؼمتیبة کـائے
ربتے ہیں۔ صبالٹکہ ،ٵیڈکٲیٴ پبٱینی کے ثٺیبػی ٥بئؼہ ڈھاٹچہ یٞٺی
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت کے عال ٣کڀؿ اةھی ةھی ثیٴہ
کی مت كے ٵ٪جڀٯ ىٮٰ ثٺی ہٿئی ہے۔
ٍ .2ضت

پبٱینیڀں کی عَڀٍیبت

ثیٶبؿی كے اٿؿ اك ٕـس
ثٺیبػی ٕڀؿ پـ
ثیٴہ کب تٞٲ٨
ٍضت
ثیٶبؿی کی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاٯے اعـاربت كے ہے۔ کتھی کتھی ٥ـػ کڀ
تک چٲٸے ٿاٱی یب
یب دلتے ٿ٩ت
ہٿٷے ٿاٱی ثیٶبؿی ٕڀیٰ ٵؼتی
کے حلبٗ كے
پـ احـات
مـگـٵیڀں
ؿٿفٵـہ کی فٹؼگی كے ٵتٞٲ٨
ىؼیؼ ہٿ مکتی ہے۔ اعـاربت صبػحبتی فمخڀں ٭ی ٿدہ كے یب صبػثے ٭ی
ٿدہ كے پیؼا ہٿٷے ٿاٱی ٵٞؾٿؿی ٭ی ٿدہ كے ةھی ہٿ مکتے ہیں۔
٭ی صبٱت
 ،اػائیگی ٭یَالصیت اٿؿ ٍضت
ٕـف فٹؼگی
اٱگ اٱگ
ہٿٹگی رٸ پـ ہؿ ای٬
گبہکڀں کی اٱگ اٱگ ّـٿؿیبت
ٿاٯے خمتٲ٤
گبہٕ ٫ج٨ہ کے ٱئے پیو کـػہ ٵٺبمت ٵَٺڀٝبت ڈیقائٸ کـتے ٿ٩ت
١ڀؿ کیب ربٹب ّـٿؿی ہے۔ امکے ٝالٿہ ٍضت ثیٴہ عـیؼتے ٿ٩ت گبہ٫
ربٵ ٜکڀؿ کی ةھی عڀاہه کـتے ہیں رڀ اٹکی مبؿی ّـٿؿتڀں کڀ پڀؿا
٥ـٿعت
اٿؿ فیبػہ
٩جڀٱیت
كے فیبػہ
کـیگب۔ مبتھ ہی ،فیبػہ
کے ٱئے ٍضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت کڀ ک٦بیتی ؿکھٷے کی ّـٿؿت
کےصَڀٯ
ہٿتی ہے ،یہ گبہکڀں کڀ اٿؿ ٥ـٿعت ٹیٴ کڀ ةھی آمبٹی ٵیں مسذھ ٵیں
اٷے الئ ٨ہٿٷے چبہئیے تبکہ ٿہ اكے آمبٹی كے ٥ـٿعت ٭ـمکیں۔
ٓ
یہ ٍضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت کی کچھ ٵٖٲڀةہ عَڀٍیبت ہیں رڀ ثیٴہ کٶپٺیبں
گبہ ٫کے ٱئے خمتٲ ٤ىٮٲڀں ٵیں صبٍٰ کـٷے کی کڀىو کـتی ہیں۔
 .3فضت

ثیُہ ِقٕوّبت ویوعیِ دسدہ ثٕذی

ٵَٺڀٝبت کی ڈیقائٸ چبہے رڀ ةھی ہٿٍ ،ضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت کڀ ٵڀٹے
ٕڀؿ پـ  ۳٭المڀں ٵیں ػؿدہ ثٺؼی کی رب مکتی ہے:
ِْ )aبوكہ

کوس
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یہ ٵَٺڀٝبت ایک ةڑا ٍضت ثیٴہ ثبفاؿتيٮیٰ ٭ـتے ہیں اٿؿ امپتبٯ
ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ٿدہ كے کئے گئے اٍٰ ٕجی اعـاربت کے
ٱئے اػائیگی کـتے ہیں۔
ِ )bمشسہ فبئذہ

کوس

اكے 'ہامپٹٯ کیو' ةھی کہا ربتب ہے ،یہ ٵَٺڀٝبت امپتبٯ ٵیں
٭ی
ػٷ ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ
کے ٱئے ٥ی
ةھؿتی ہٿٷے کی ٵؼت
اػائیگی کـتے ہیں۔ کچھ ٵَٺڀٝبت ٵیں ایک ٵ٪ـؿہ گـیڈ کی مـرـی
کب ٥بئؼہ ةھی ىبٵٰ ہٿتب ہے۔
 )cؽذیذ ثیّبسی کوس
ىؼیؼ
یہ ػٯ کب ػٿؿہ٥ ،بجل  ،کیٺنـ رینی ایک پہٯے كے ٵ٪ـؿ
ثیٶبؿی ہٿٷے پـ اػائیگی کے ٱئے ایک ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ امٮیٴ ہے۔
ثیٴہ ایک مبتھ چٲتے ہیں ٱیکٸ
اٿؿ ٵٞؾٿؿی
ػٹیب ةھؿ ٵیں ٍضت
ةھاؿت ٵیں ،ؽاتی صبػثے کڀؿ کڀ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ ٍضت ثیٴہ كے
اٱگ کـکے ٥ـٿعت ٭یب گیب ہے۔
اك کے ٝالٿہ ٍضت ثیٴہ ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ةھاؿت كے ثبہؿ ہٿٷے ٿاٯے
اعـاربت کڀ ىبٵٰ ٷہیں کیب ربتب ہے۔ اك ٵَ٪ؼ کے ٱئے ایک ػیگـ
ٵَٺڀٝبت  -ثیـٿٷ ٵٲٍ ٬ضت ثیٴہ یب م٦ـ ثیٴہ  -عـیؼٷے کی ّـٿؿت
صبٯ کے ػٹڀں ٵیں ،ذمی ثیٴہ کٶپٺیڀں کے کچھ اٝٲی
ہٿتی ہے۔ ٍـ٣
آعـٍضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت ٵیں کچھ ىـائٖڀّڀاثٔ کے ٵيـٿٓ  ،ثب٩بٝؼہ
ٍضت ثیٴہ کڀؿ کے صٌے ٫ے ٕڀؿ پـ ثیـٿٷ ٵٲ ٬ثیٴہ کڀؿ کڀ ىبٵٰ
کیب گیب ہے۔
 .4گبہن

ىجكہ

پش ِجٕی

دسدہ ثٕذی

میگٶیٸٹ کڀ ػھیبٷ ٵیں ؿکھتے ہٿئے ةھی
ٵَٺڀٝبت کڀ ہػ ٣گبہ٫
ڈیقائٸ کیب گیب ہے۔ ہؿ ایٕ ٬ج٨ہ کے ٱئے ٥بئؼہ ڈھاٹچہ ٩ ،یٶتڀں
کب تٞیٸ  ،ہاٵیؼاؿی اٿؿ ٵبؿکیٹٹگ کب٥ی اٱگ ٕـی٨ے كے ہٿتی ہے۔
گبہ ٫میگٶیٸٹ کی ثٺیبػ پـٵَٺڀٝبت ٭ی ػؿدہ ثٺؼی اك ٕـس ہیں :
 )aعڀؿػہ گبہکڀں اٿؿ اٷ کے عبٹؼاٷ
کـػہ ؽاتی کڀؿ

کے اؿاکیٸ

کے ٱئے پیو

کڀؿ رنٶیں ٵالفٵیٸ
 )bکبؿپڀؿیٹ گبہکڀں کے ٱئے ػمتیبة گـٿپ
،گـٿپڀں اٿؿ اٹکے اؿاکیٸ کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے
 )cمـکبؿی امٮیٴ کے ٱئے ربٵ ٜپبٱینیبں ریلے آؿایل ثی ٿائے
رڀ آثبػی کے ةہت ١ـیت ٕج٪ڀں کڀ کڀؿ کـتی ہیں۔
 .Bفضت

ثیُہ ِیں ِْیبس ثٕذی پش آئی آس ڈی اے
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ُفوي
ُّب ا
کے سۂ

کئی ٩نٴ کے خمتٲ ٤ٵَٺڀٝبت کڀ ٥ـاہٳ کـاٷے ٿاٱی ثیٴہ کٶپٺیڀں
٭ی ٿدہ كے
تٞـی٤
ىـائٖبٿؿاعـاد ٍڀؿتڀں کی خمتٲ٤
اٿؿ خمتٲ٤
پیؼا ہٿ گئی تھی۔ گبہکڀں کے ٱئے
ثبفاؿ ٵیں ةھؿٳ کی صبٱت
ٵَٺڀٝبت ٭ب ٵڀافٷہ کـٹب اٿؿ تینـی پبؿٹی کے ٵٺتٚٶیٸ کے ٱئے
اٱگ اٱگ کٶپٺیڀں کے ٵَٺڀٝبت کے عال ٣ػٝڀٿں ٭ی اػائیگی کـٹب
ٵيکٰ ہٿ گیبتھا۔ امکے ٝالٿہ ،ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیڀں ٵیں اك ثبت
کی کڀئی ٿاّش ت٤ہیٴ ٷہیں تھی ٫ہ ایک ىؼیؼ ثیٶبؿی کیب ہے اٿؿ
کیب ٷہیں ہے۔ ٍضت ثیٴہ ٍٺٞت کے ٱئے اٱیکٹؿاٹک ڈاٹا ٭ڀ ثـ٩ـاؿ
ؿ٫ھٹب ةھی ٵيکٰ ہٿتب رب ؿہا تھا۔
اٿؿ امپتبٱڀں
ثیٴہ کٶپٺیڀں ،عؼٵبت ٥ـاہٳ کٺٺؼگبٷ  ،ٹی پی اے
کے ػؿٵیبٷ ةھؿٳ کی صبٱت اٿؿ ثیٴہ کـٷے ٿاٱی ٝڀاٳ کی ىکبیتڀں
کڀ ػٿؿ کـٷے کے ٱئے آئی آؿ ڈی اے  ،عؼٵبت ٥ـاہٳ کٺٺؼگبٷ ،
امپتبٯ ،جتبؿت اٿؿٍٺٞت کی چیٶربف٥یڈؿیيٸ کےہیٲتھ ایڈٿائقؿی کٶیٹی
ریلے خمتٲ ٤تٺٚیٶیں ٍضت ثیٴہ ٵیں کچھ ٩نٴ ٭ی ٵٞیبؿ ثٺؼی الٷے
پـ 2013
ائے ہیں۔ ایک ٵيرتکہ ت٤ہیٴ کی ثٺیبػ
کے ٱئے ایک مبتھ ٓ
ثیٴہ ٵیں ٵٞیبؿ ثٺؼی كے ٵتٞٲ٨
ٷے ٍضت
ٵیں آئی آؿ ڈی اے
ٍُڀٯ ربؿی کئے ہیں۔
ُٶب ا
ؿہٹ
ٍُڀٯ
ُٶب ا
یہ ؿہٹ

اة اٹکی ٵٞیبؿ ثٺؼی کے ٱئے ٥ـاہٳ

 .1ثیٴہ ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ
تٞـی٦یں

کـتے ہیں:

امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٯے اٍٖالصبت ٭ی

 .2ىؼیؼ ثیٶبؿیڀں کی تٞـی٦یں
 .3امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ٵٞبٿُہ
کے عبؿد ٭ـػہ آئٹٵل کی ٣ہؿمت
ٰ ٥بؿٳ
 .4ػٝڀی

اٿؿ ٩جٰ اربفت كے ٵتٞٲ٨

پبٱینیڀں

ٵیں اعـاربت

٥بؿٳ

 .5ثٲٺگ کے ٥بؿٵیٹك
 .6امپتبٯ كے ڈمچبؿد کب عالًہ
 .7ٹی پی اے  ،ثیٴہ کٶپٺیڀں اٿؿ امپتبٱڀں کے ػؿٵیبٷ ٵٞیبؿی
ٵٞبہػے
 .8ٹئی پبٱینیڀں کے ٱئے آئی آؿ ڈی اے آئی صبٍٰ
ٱئے ٵٞیبؿی ٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ ٥بؿٵیٹ

کـٷے کے

یہ ٍضت ثیٴہ ٥ـاہٳ کٺٺؼگبٷ اٿؿ ثیٴہ ٍٺٞت کی عؼٵت کی ٭ڀاٱیٹی
٭ڀ ةہتـ ثٺبٷے کے ٱئے ایک ةڑا ٩ؼٳ حبثت ہٿا ہے۔ مبتھ ہی اك كے
ثبٵٞٺی ٍضت اٿؿ ٍضت ثیٴہ ڈاٹا کیڀٍڀٱی ٵیں ةھی ٵؼػ ٵٰے گی۔
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 .Cامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ٨

ٵٞبٿُہ

ٵَٺڀٝبت

ایک ٵٞبٿُہ ٵجٺی ٍضت ثیٴہ پبٱینی ةھاؿت ٵیں مت كے ٝبٳ اٿؿ
مت كے فیبػہ ٥ـٿعت ٭ی ربٷے ٿاٱی ٍضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت ہے۔ پیبیل
ّی کے ػہائی ٵیں ىـٿ ٛکی گئی
یڀ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ام
ثیٴہ ٵَٺڀٝبت تھا اٿؿ
مت كے پہال ٵٞیبؿی ٍضت
ٵیڈکٲیٴ پبٱینی
ٍـ ٣ای ٬ٵَٺڀٝبت ؿہا
تک ثبفاؿ ٵیں ػمتیبة
ایک دلتے ٿ٩ت
تھا۔صبالٹکہ کچھ تجؼیٲیڀں کے مبتھ اك ٵَٺڀٝبت کڀ اٱگ اٱگ ثـاٷڈ
ٹبٳ کے حتت خمتٲ ٤ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ٥ـٿعت ٭یب گیب ہے،
ثیٴہ
پھؿ ةھی ٵیڈکٲیٴ ٵٲ ٬ٵیں مت كے فیبػہ ثکٸے ٿاال ٍضت
ٵَٺڀٝبت ثٺب ہٿا ہے۔
ٵَٺڀٝبت اٷ اعـاربت
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ ٨ٵٞبٿُہ
كے ا٥ـاػ کی ص٦بٙت کـتے ہیں رڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی صبٱت
ٵٞبٵٲڀں ٵیں ،یہ
ہٿ مکتی ہے۔ فیبػہ تـ
ٵیں کـٷے کی ّـٿؿت
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے ػٹڀں کی ایک خمَڀً
تٞؼاػ کڀ ةھی کڀؿ کـتے ہیں ٱیکٸ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ٷہیں ہٿٷے پـ
کئے گئے کنی ةھی اعـاربت کڀ ىبٵٰ ٷہیں کـتے ہیں۔
کیب ربتب ہے یٞٺی
پـ ٥ـاہٳ
اك ٕـس کب کڀؿ 'ٵٞبٿُہ ' ثٺیبػ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ػٿؿاٷ کئے گئے اعـاربت یب عـچ کی
یب ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ٵٞبٿُہ کیب ربتب ہے۔یہ
کڀ صٌہ ٵیں
گئی ؿ٩ٴ
'٥بئؼہ ' ثٺیبػ پـ ػمتیبة ثیٴہ کڀؿیذ کے ثـٝٮل ہٿ مکتب ہے
دہاں ایک عبً ٿاٜ٩ہ (ریلے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٹب ،ىؼیؼ ثیٶبؿی
کب ٝالد یب ةھؿتی ہٿٷے کب ہؿ ای ٬ػٷ) ٿا ٜ٩ہٿٷے پـ اػائیگی کی
ربٷے ٿاٱی ؿ٩ٴ ثیٴہ پبٱینی ٵیں ثیبٷ کے ٵٖبث ٨ہٿتی ہے اٿؿ
اٍٰ ٵیں عـچ کی گئی ؿ٩ٴ كے ٵتٞٲ٨ہ ٷہیں ہٿتی ہے۔
ِخبي
ؿگھٿ کب ایک چھٿٹا مب عبٹؼاٷ ہے رل ٵیں اك کی ثیڀی اٿؿ ایک
ثیٴہ کٶپٺی كے اپٸے
 14مبٯہ ثیٹا ىبٵٰ ہے۔ اك ٷے ایک ٍضت
کڀ کڀؿ کـٷے ٿاٱی ایک ٵیڈی کٲیٴ
ؿکٸ
کے ہؿ ای٬
عبٹؼاٷ
پبٱینی ٱی ہے رل ٵیں  1الکھ ؿٿپے ہؿ ای ٬کب ؽاتی کڀؿ ػمتیبة
ہے۔ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٷ ٵیں كے ہؿ ای ٬کڀ
 1الکھ ؿٿپے تک کے ٕجی اعـاربت کی ثبفیبثی ہٿ مکتی ہے۔
ؿگھٿ کڀ ػٯ کب ػٿؿہ پڑٷے ٭ی ٿدہ كے اٿؿ ّـٿؿی مـرـی کے ٱئے
کب ٕجی
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کیب گیب تھا۔ اك ٵیں 1۔ 25الکھ ؿٿپے
 1الکھ
کڀؿیذ کے ٵٖبث٨
ثٰ ثٺبیب گیب۔ ثیٴہ کٶپٺی ٷے امٮیٴ
ؿٿپے ٭ی اػائیگی کی اٿؿ ؿگھٿ کڀ  25،000ؿٿپے کی ثب٩ی ؿ٩ٴ
٭ی اػائیگی اپٺی ریت كے کـٹب پڑی۔
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٭ی تَ٦یالت
عَڀٍیبت
کی اہٳ
ٵیڈکٲیٴ پبٱینی
ٵجٺی
ٵٞبٿُہ
ٹیچے ػی گئی ہے ،صبالٹکہ کڀؿ کی صؼ  ،اّب٥ی اعـاد یب ٥بئؼہ یب
اٷ ہؿ ای ٬ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ٥ـٿعت ٭یے ربٷے
کچھ ایڈ ٓ
کڀ یہ ٵيڀؿہ
ٿاٯے ٵَٺڀٝبت کے ٱئے الگڀ ہٿ مکتے ہیں۔ ٕبٱت ٝٲٴ
ػیب ربتب ہے ٫ہ ٹیچے ٵَٺڀٝبت کے ثبؿے ٵیں ٍـ ٣ایک ربٵ ٜعیبٯ
ػیب گیب ہے اٿؿ اكے ایک عبً ثیٴہ کٶپٺی کے ٵَٺڀٝبت كے اپٸے
آپ کڀ ٿا ٤٩کـا ٱیٺب چبہئیے رنکے ثبؿے ٵیں ٿہ فیبػہ ٵٞٲڀٵبت
صبٍٰ کـٹب چبہتب ہے۔ امکے ٝالٿہ اكے امتٞٶبٯ کئے ربٷے ٿاٯے کچھ
ٕجی كے ٵتٞٲ ٨اٍٖالصبت کے ثبؿے ٵیں ةھی ربٷ ٱیٺب ّـٿؿی ہے۔
ِْ پیؾیٓٹ اعپتبي ِیں ةھستی ہوْے کے اخشاربت
 .1ا
ثیٴہ ػاؿ
پبٱینی
ایک ٵٞبٿُہ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ٨
کـتی ہے۔

کڀ ثیٶبؿی/صبػثے ٭ی ٿدہ كے
اعـاربت کی الگت ٭ی اػائیگی

ٷہیں ہٿ مکتے ہیں اٿؿ فیبػہ تـ
ِ اػائیگی
متھی اعـاربت ٩بثٰ
ٵَٺڀٝبت کڀؿ کئے گئے اعـاربت ٭ی ٿّبصت کـتے ہیں رٸ ٵیں ٝبٳ
ٕڀؿ پـ ػؿد ؽیٰ اعـاربت ىبٵٰ ہٿتے ہیں:
 .iامپتبٯ/ٹـمٺگ ہٿٳ ٫ے ؽؿیٜے كے ػمتیبة کـائے ربٷے ٿاٯے
کٶـے ،ثڀؿڈٹگ اٿؿ ٹـمٺگ کے اعـاربت ۔ اٷ ٵیں ٹـمٺگ عؼٵت ،
آؿایٴ اٿ چبؿرل  ،آئی ٿی ٥ٲڀئڈك/عڀٹکیٶٺت٪ٲی/اذمیکيٸ/
اٹتٚبٵیہ چبؿرل اٿؿ امی ٕـس کے اعـاربت ىبٵٰ ہٿتے ہیں۔
.ii

اٷٹیٺنڀ کیئـ یڀٷٹ (آئینی یڀ) کے اعـاربت

ایٺینتھیٹكٹ،
مـرٸ،
.iii
پـیکٹیيٺـ،کٺنٰٹٷٹك،ٵبہؿیٺکی٦یل
ایٺینتھیٹک،
.iv
رـاصیکےآالت

ٕجی

عڀٷ،آکنیزٸ،آپـیيٺتھیٹؿ

٫ےچبؿرل

،

 .vاػٿیبتبٿؿٵٺيیبت،
.vi

ڈایٲنل ،کیٶڀتھیـیپی ،ؿیڈیڀتھیـیپی

٭بؿکے ػٿؿاٷ اٵپالٷٹ کـٷے ٿاٯے
کے ٕـی٨ہ
رـاصی
.vii
ٵَٺڀٝی آالت کی الگت ریلے پینٶیکـ ،آؿتھٿپیڈکبیٶپالٷٹك،
اٹ٦ـا کبؿڈیک ٿاٱڀکیزگہ ،ٿمکیڀٱـ اكٹٷٹك۔
ٝالد کےٵتٞٲ٨
.viii
اٿؿػیگـٕجی اعـاربت

ٵتٞٲ٨ہ

ٱیجبؿٹؿی

/

تيغیَی

ٹیلٹ

اعـاربت
کے
ہٿٷے
ةھؿتی
ٵیں
 .ixامپتبٯ
کڀ
ا٥ـاػ
(اٹنبٹیبْٝبءکیالگتکڀچھٿڑکـ) رڀ ثیٴہ ػاؿ
اٹنبٹی اْٝبءکی پیڀٹؼ کبؿی کےمٲنٰےٵیں ڈٿٹـ پـ کئے گئے
ہیں
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ایک ثب٩بٝؼہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ٵٞبٿُہ پبٱینی اعـاربت
کڀ ٍـ ٣تتھی کڀؿ کـتی ہے رت امپتبٯ ٵیں ؿہٷے کی ٵؼت  24گھٷٹے
یب اك كے فیبػہ ہے۔ صبالٹکہ ٕجی ٹیکٺبٱڀری کے ىٞتے ٵیں تـ٩ی
کے ٱئے
کی مـرـی کے ٝالد ٫ےٕـی٨ہ کبؿ
کئی ٩نٴ
٭ی ٿدہ كے
کےٕـی٨ہ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ّـٿؿت ٷہیں ہے۔ اة ڈے کئیـ
یب امپتبٱڀں ٵیں،
ٵـاکق
کی ٕـس یہ ٕـی٨ےعبً ڈے کئیـ
کبؿ
،
چبہے رینب ةھی ٵٞبٵٰہ ہٿ ،پڀؿی کی رب مکتی ہیں۔ آٹ٬ھ رـاصی
مـرـی کے
کیٶڀتھیـپی؛ ڈایٲنل ٿ١یـہ ریلے ٝالرڀں کڀ ڈے کئیـ
حتت ػؿدہ ثٺؼی کیب رب مکتب ہے اٿؿ یہ ٣ہؿمت ٱگبتبؿ ةڑھ ؿہی ہے۔
اٷھیں ةھی پبٱینی کے حتت کڀؿ کیب ربتب ہے۔
آؤٹ پیيیٸٹ کے اعـاربت کب کڀؿیذ ةھاؿت ٵیں اةھی ةھی حمؼٿػ
کـتے
دہاں اك ٕـس کے ةہت کٴ ٵَٺڀٝبت اٿ پی ڈی کڀؿ ٥ـاہٳ
صبالٹکہ کچھ اینی ٵٺَڀةہ ثٺؼی ہیں رڀ ٝالد کڀ آؤٹ پیيیٸٹ ٫ے
پـ اٿؿ ڈاکٹؿ كے ؿاثٔہ  ،ثب٩بٝؼہ ٕجی ٹیلٹ  ،ػٹت ٕجی
٥بؿٵینی کی الگت كے ٵٺنٲ ٬ٵتٞٲ٨ہ ٍضت ػیکھ ةھاٯ کے اعـاربت
کڀؿ کـتی ہیں۔

ہے
ہیں۔
ٕڀؿ
اٿؿ
کڀ

 .2اعپتبي ِیں ةھستی ہوْے طے پہيے اوس ثْذ کے اخشاربت
 .iاعپتبي ِیں ةھستی ہوْے طے پہيے کے اخشاربت
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٹب ہٹگبٵی یب ٵٺَڀةہثٺؼی ٫ے مبتھ ہٿ مکتب
ہے۔ اگـ کڀئی ٵـیِ ایک ٵٺَڀةہ ثٺؼی ٫ے مبتھ مـرـی کے ٱئے
ربتب ہے تڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے امکے ٫ے ؽؿیٜے
كے عـچ کئے گئے ہٿ ٹگے۔
تٞـی٤
ٍُڀٱڀں ٵیں امپتبٯ
ُٶب ا
ثیٴہ ٵٞیبؿ ثٺؼی ؿہٹ
ٍضت
آئی آؿ ڈی اے
ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے کے اعـاربت کڀ اك ٕـس ٿاّش کیب گیب
ہے:
ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ کڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٷے كے ٹھیک پہٯے کئے گئے
ٕجی اعـاربت  ،ثيـٕی٬ہ :
 )aاك ٕـس کے ٕجی اعـاربت
ہیں رنکے ٱئے ثیٴہ ػاؿ
ّـٿؿی تھا ،اٿؿ

امی ٵنئٰے کے ٱئے عـچ کئے ربتے
کڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٹب
ا٥ـاػ

ِٷ پیيیٸٹ امپتبٯ ٵیں
 )bاك ٕـس امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٱئے ا
ِ ٩جڀٯ
ةھؿتی ہٿٷے کے ػٝڀے ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ٩بثٰ
ہٿتے ہیں۔
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے کے اعـاربت ٹیلٹ  ،اػٿیبت ،
ڈاکٹؿ ٿں کی ٥یل ٿ١یـہ ٫ے ٕڀؿ پـ ہٿ مکتے ہیں۔ امپتبٯ ٵیں
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اٿؿ ٵتٞٲ٨ہ
ةھؿتی ہٿٷے کے ٱئے ٵتٞٲ٨
کڀ ٍضت پبٱینیڀں کے حتت کڀؿ کیب گیب ہے۔
.ii

اك ٕـس کے اعـاربت

اعپتبي ِیں ةھستی ہوْے کے ثْذ کے اخشاربت

امپتبٯ ٵیں ؿہٷے کے ثٞؼ ،فیبػہ تـ
٥ڀٱڀ اپ كے ٵتٞٲ٨ہ اعـاربت ہٿ ٹگے۔

ٵٞبٵٲڀں ٵیں ؿکڀؿی اٿؿ

تْشیف
ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کڀ امپتبٯ كے چھٹی ٵٲٸے کے ٥ڀؿا
گئے ٕجی اعـاربت  ،ثيـٕی٬ہ :
 )aاك ٕـس کے ٕجی اعـاربت
ہیں رل کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ
ّـٿؿی تھا ،اٿؿ

ثٞؼ عـچ کئے

امی ٵنئٰے کے ٱئے عـچ کئے گئے
کڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٹب
ا٥ـاػ

ِٷ پیيیٸٹ امپتبٯ ٵیں
 )bاك ٕـس امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٱئے ا
ِ ٩جڀٯ ہیں۔
ةھؿتی ہٿٷے کے ػٝڀے ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ٩بثٰ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ثٞؼ کے اعـاربت
ہٿٷے کے ثٞؼ کے ػٹڀں کی ٵ٪ـؿ تٞؼاػ تک کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ عـچ
کئے گئے ٵتٞٲ٨ہ ٕجی اعـاربت ہٿ ٹگے اٿؿ اٷ پـ ػٝڀے کے صٌے
٫ے ٕڀؿ پـ ١ڀؿ کیب ربئیگب۔
امپتبٯ كے چھٹی
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ثٞؼ کے اعـاربت
ٵٲٸے کے ثٞؼ کی اػٿیبت  ،ڈؿگل ،ڈاکٹؿٿں ٫ے ؽؿیٜے كے ٹٚـ حبٹی
ٿ١یـہ ٫ے ٕڀؿ پـ ہٿ مکتے ہیں۔ اك ٕـس کے اعـاربت امپتبٯ ٵیں
کئے گئے ٝالد كے ٵتٞٲ٨ہ ہٿٷے چبہئیے اٿؿ ٍضت پبٱینیڀں کے
حتت کڀؿ کئے گئے ہٿٷے چبہئیے۔
صبالٹکہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت کے
ٱئے کڀؿ کی ٵؼت اٱگ اٱگ ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے اٱگ اٱگ ہٿگی اٿؿ
یہ پبٱینی ٵیں ٿاّش ہٿتی ہے ،مت كے ٝبٳ کڀؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ہٿٷے كے تیل ػٷ پہٯے اٿؿ مبٹھ ػٷ ثٞؼ کے ٱئے ہے۔
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت جمٶڀٝی ٕڀؿ
پـ ثیٴہ ؿ٩ٴ کب صٌہ ثٺتے ہیں رنکے ٱئے پبٱینی کے حتت کڀؿ
٥ـاہٳ کیب گیب ہے۔
 )aثیشن (ڈوِیغیٍشی)

اعپتبي ِیں ةھستی ہؤب

صبالٹکہ اك ٥بئؼہ کب ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی ہٿٯڈؿف ٫ے ؽؿیٜے كے
ٵیں
پبٱینی
ٍضت
ٷہیں کیب ربتب ہے ،ایک ؽاتی
امتٞٶبٯ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿئے ث٢یـ گھؿ پـ ٕجی ٝالد کـاٷے ٵیں ہٿٷے
ٿاٯے اعـاربت کب ػھیبٷ ؿکھٷے کب ةھی ایک پـٿیژٷ ہٿتب ہے۔
ثیٶبؿی کے ٱئے کنی امپتبٯ ٵیں ٝالد
صبالٹکہ ،ىـٓ یہ ہے ٫ہ
اینی ہے ٫ہ
ہٿٷے کے ثبٿرڀػ ،ٵـیِ کی صبٱت
کـاٹب ّـٿؿی
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اكے کنی امپتبٯ ٵیں ٷہیں ٯے ربیب رب مکتب ہے یب امپتبٱڀں ٵیں
ثیـ( ٫ڈٿٵینیٲـی ) كہٿٱت کی کٶی ہے۔
اك کڀؿ ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ كے پبٹچ ػٹڀں کب ایک اّب٥ی کالد
پہٯے تیٸ كے پبٹچ ػٹڀں کے
ىبٵٰ ہٿتب ہے رل کب ٵٖٲت ہے ٫ہ
ٱئے ٝالد ٫ے اعـاربت کڀ ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ ٫ے ؽؿیٜے كےثـػاىت
کیب ربئیگب۔ امکے ٝالٿہ اك کڀؿ ٵیں ػٳہ ،ثـٿٹکبئٹك،
ػائٶیڀؿٵگـػہ اٿؿ ٹیپھؿیٹک مٸڈؿٿٳ ،اكہاالٿؿگیلٹؿٿ،مسیت دتبٳ
ٵـگی،
ؽیبثیٖل،
پیچل،
کی
٩نٴ
ٕڀیٰ
کچھ
رینی
ہائیجٰڈپـیيـ،اٹ٦ٲڀئٺقا،کھاٹنیبٿؿمـػی،خببؿ
کڀ
یب ٝبٳ ثیٶبؿیڀں کے ٱئے ثیـ( ٫ڈٿٵینیٲـی ) ٝالد
ٵؼتی
ىبٵٰ ٷہیں کیب گیب ہے۔
ّ )bبَ

اخشاد

ٵٞبٿُہ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ٨
ٹیچے ػیئے گئے ہیں :
کچھ ٝبٳ اعـاد

پبٱینیڀں

کے حتت

امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ ٨ٵٞبٿُہ پبٱینیڀں کے حتت کچھ
ٝبٳ ثبئیکبٹ ٹیچے ػیے گئے ہیں۔ یہ آئی آؿ ڈی اے آئی ثبخلَڀً
ٵیں ربؿی ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے ٵبٹکیکـٷ کے تٞٲ ٨كے
ٵٞبہػہIV
ػیئے گئے ٿمی ٜؿامتے ہػایبت ٵیں جتڀیق کـػہ اپڀؿرٺڀ پـ ٵجٺی
ہےٕ ،بٱت ٝٲٴ كے یہ تڀ ٜ٩کی ربتی ہے کہ ٿہ آئی آؿ ڈی اے آئی
کے ٿیت مبئیٹ پـ ػمتیبة ؿامتہ ہػایبت کڀ ّـٿؿ پڑھیں۔
اك ثبت کب ی٪یٸ ٹڀٹ کیب ربٹب چبہئے کہ ٵٺٚڀؿ پـامت اٿؿ
امتٞٶبٯ کی ىـائٔ کے ٵٖبث ٨اگـ کنی ثبئیکبٹ کی چھٿٹ ػی ربتی
ہے یب اّب٥ی ثبئیکبٹ ٱگبیب ربتب ہے تڀ اك کی ٵٞٲڀٵبت اٱگ كے
گبہک کی ٵٞٲڀٵبت عٔ یب پبٱینی ٵیں ػی ربٹی چبہئے۔
 .1پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیبں
اكے ت٪ـیجب ہٵیوہ ؽاتی ٍضت ٵٺَڀةہ ثٺؼی کے حتت ثبہؿ ؿکھا ربتب
ہے کیڀٹکہ ٯہؽا امکب ٵٖٲت ایک ی٪یٺی ہٿٷے ٭ی صبٱت کڀ کڀؿ
کـٹب ہٿگب اٿؿ یہ ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے ایک اٝٲی رڀکھٳ ثٸ ربتب
ہے۔ ٍضت پبٱینی ٱیٸے کے ٿ٩ت ّـٿؿی اہٳ اٝالٷ ٵیں كے ایک کڀؿ
کئے گئے ہؿ ای ٬ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ کی ثیٶبؿیڀں/چڀٹٿں کیگقىتہ
کـٷے کب
کڀ ٵٺٚڀؿ
ہے۔ یہ ثیٴہ کے جتڀیق
تبؿیظ كے ٵتٞٲ٨ہ
٥یَٰہ ٱیٸے کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی کڀ ٩بثٰ ثٺبئیگب۔
تْشیف
ٍُڀٯ
ُٶب ا
کے ؿہٹ
ٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ ڈی اے
ثیٶبؿیڀں کڀ اك ٕـس ٿاّش کـتے ہیں -
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پہٯے كے ٵڀرڀػ

"کڀئی ةھی ٵنئٰے  ،ثیٶبؿی یب چڀٹ یب ٵتٞٲ٨ہ ٵنئٰے (ٿں) رل کے
ٝالٵبت یب آحبؿ آپ ٵیں ػیکھے گئے تھے اٿؿ/یب رٸ کب پتہ چال تھا،
ربؿی کئے ربٷے
اٿؿ/یب ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے پہٱی پبٱینی
كے پہٯے  48ٳہیٺڀں کے اٹؼؿ ٕجی ٵيڀؿہٝ/الد ٵڀٍڀٯ کیب گیب تھا۔"
اك ٕـس ہے :پبٱینی ٵیں ٿاّش کے ٵٖبث ، ٨کٶپٺی کے
اعـاد
مبتھ ثیٴہ ػاؿ کی پہٱی پبٱینی ىـٿ ٛہٿٷے کے ٿ٩ت كے ،ایلے
ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ کی ٱگبتبؿ کڀؿیذ کے  48ٳہیٸے گقؿ ربٷے تک،
کڀئی ةھی پہٯے كے ٵڀرڀػ ٵنئٰے ۔
 .1ٿفٷ کٸٹؿٿٯ پـٿگـاٳ ٥ /ـاہٵی  /مـٿك
 .2چيٶی

/کبٷٹیکٹ ٱیٺل کی الگت  /ایڈف کی مسبٝت ٿ١یـہ

 .3ػاٹتڀں ٫ے ٝالد پـ عـچ دہاں امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی
ّـٿؿت ٷہیں ہٿتی
 .4ہاؿٵڀٷ تجؼیٲی
 .5ہٿٳ ػٿؿے ٭ی ٥یل
 .6ثبٹذھ پٸ  /اٱتڀاء پٺـٿتپبػٷ اٹتٚبٳ  /املٹٷٹ گـةھاػھاؿ
ٝٶٰ
 .7ٵڀٹاپب (ثیٶبؿی گـامت ٵڀٹاپب مسیت) کب ٝالد
 .8پبگٲپٸ اٿؿ ٵٺٮبی ٬اٿگـتب
 .9اپڀؿتک ١ٲٖی کی اٍالس (کے ٱئے مـریکٰ آپـیيٸ)
.10

رٺنی ثیٶبؿیڀں کب ٝالد

.11

ڈٿٹـ کی حت٪ی٪بت پـ کیب گیب عـچ

.12

الگ اٷ کـیں  /ؿرلٹؿیيٸ ٥یل

.13

ٵڀٱیبٵٮٸ  /حت٪ی٪بت کے ٱئے امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٹب

حت٪ی٪بت  /ثیٶبؿی كے اٱگ ٝالد رٸ کے ٱئے یہ کیب گیب
.14
ہے پـ ہٿا عـچ
ٵـیِ ؿیٹؿٿ ٿائـك اٿؿ ایچ آئی ٿی  /ایڈف ٵیں ٵجتال
.15
پبیب ربتب ہے .اك کب پـتیٮيت یب اپـتیٮيت کیب گیب عـچ
.16
.17

عٲیہ میٰ پـتیڀؿٿپ  /رـاصی ٝٶٰ اٿؿ اكٹٿؿیذ
رٺگ اٿؿ رڀہؿی ٵتٞٲ ٨ٿدہ

ؿرلٹؿیيٸ ٥یل ،ػاعٰہ ٥یل ،ٹیٲی
.18
٥یل ،کبمسیٹک ٿ١یـہ ریلے دتبٳ ١یـ ٕجی ای

٥ڀٷ،

ٹیٲی

ٿیژٷ

فیبػہ تـ پبٱینیڀں ٵیں کڀئی ةھی ػٝڀی کـٷے کے ٱئے
.19
پبٱینی ىـٿ ٛہٿٷے کے ٿ٩ت كے  30ػٷ کی ایک اٹتٚبؿ کی ٵؼت
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الگڀ ہٿتی ہے .اگـچہ یہ ایک صبػثے کی ٿدہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ہٿٷے کے ٱئے الگڀ ٷہیں ہٿگب.
ِخبي
کے
ٵیں اعـاربت
ٵیـا ٷے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی صبٱت
ٵیں 30
ٱی تھی۔ پبٱینی
ثیٴہ پبٱینی
کڀؿیذ کے ٱئے ایک ٍضت
ػٹڀں کی اثتؼائی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت کب ایک کالد ىبٵٰ تھا۔
ٱیٸے کے  20ػٹڀں کے ثٞؼ ٵیـا
ثؼ٩نٶتی كے ،اك کے پبٱینی
ہٿ گئی اٿؿ اكے  5ػٹڀں کے ٱئے امپتبٯ ٵیں
ٵٲیـیب ٵیں ٵجتال
ةھؿتی کیب گیب۔ اكے امپتبٯ کب ةھاؿی ةھؿکٴ ثٰ اػا ٭ـٹب پڑا۔
رت امٸے ثیٴہ کٶپٺی كے ٵٞبٿُہ کے ٱئے پڀچھا تڀ اٷہٿں ٷے ػٝڀی
کـٷے كے اٹکبؿ کـ ػیب کیڀٹکہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
٭ی اػائیگی
ہٿٷے کب ٿاٜ٩ہ پبٱینی ٱیٸے كے  30ػٷ کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت کے
اٹؼؿ ٿا ٜ٩ہٿا ہے۔
 .iأتَبس وی ِذت  :یہ اینی ثیٶبؿیڀں کے ٱئے الگڀ ہٿتی ہے رٸ
کی رب مکتی ہے اٿؿ
کے ٱئے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝالد ٵیں تبعیـ
پـ ػؿد ؽیٰ
ثٺبئی رب مکتی ہے۔ٵَٺڀٝبت کی ثٺیبػ
امٮیٴ
کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت
ثیٶبؿیڀں کے ٱئے ایک/ػٿ/چبؿ مبٱڀں
الگڀ ہٿتی ہے  -ٵڀتیب ثٺؼ  ،ٵٞٶڀٱی پـٿكٹیٹک ہائپـٹؿٿ٥ی،
ٵیٺڀؿیزیب یب ٥ربٿٵیڀٵب کے ٱئے ہكٹیـیکٹٿٵی ،ہؿ ٹیب،
ہائڈؿٿمیٰ ،پیؼائيی اٹؼؿٿٹی ثیٶبؿی ،ٵٞ٪ؼ ٵیں ٥لٹیڀال،
ثڀامیـ ،مبئٺنبئٹك اٿؿ ٵتٞٲ٨ہ ثیٶبؿیبں ،پتتبىی کی پتھؿی
ٹکبٱٺب ،گٹھیب اٿؿ آٵڀات ،پتھؿی ٵـُ ،گٹھیب اٿؿ آٵڀاتٝ ،ٶـ
كے ٵتٞٲ٨ہ پـاٷے آكٹیڀآؿتھؿائٹك ،آكٹیڀپڀؿٿمل۔
 )cکوسیذ کے دعتیبة

آپؾٕظ

 .iراتی کوسیذ
ایک ؽاتی ثیٴہ ػاؿ ىڀہؿ /ثیڀی  ،فیـک٦بٱت ثچے،ارمَبؿٿاٱؼیٸ
 ،ارمَبؿ مبك منـ ،ارمَبؿ ةھائی ةہٹڀں ٿ١یـہ ریلے عبٹؼاٷ کے
اؿاکیٸ کے مبتھ مبتھ اپٸے آپ کڀ کڀؿ کـ مکتب ہے۔ کچھ ثیٴہ
کٶپٺیڀں کے پبك کڀؿ کئے ربٷے ٿاٯے ٵٺضَـیٸ پـ کڀئی پبثٺؼی
ٷہیں ہٿتی ہے۔ اك ٕـس کے ہؿ ای ٬ارمَبؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ ہؿ ای٬
کے مبتھ ایک
اٱگ ثیٴہ ؿ٩ٴ
٥ـػ کے ٱئے ٵٺتغتہ
ثیٴہ ػاؿ
پبٱینی کے حتت کڀؿ کـٹب دمٮٸ ہے۔ اك ٕـس کے کڀؿ ٵیں ،پبٱینی
کے حتت ثیٴہ ػاؿ ہؿ ای٥ ٬ـػ پبٱینی کی چبٱڀ ٵؼت کے ػٿؿاٷ
ٰ کـ مکتب ہے۔ ہؿ
اپٺی ثیٴہ ؿ٩ٴ کی فیبػہ تـ ؿ٩ٴ تک کب ػٝڀی
ای ٬اٱگ ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ کے ٱئے پـیٶیٴ امکی ٝٶـ اٿؿ ٵٺتغت
کے ٵٖبث٨
ىـس ثٺؼیٞٺَـ
اٿؿ کنی ػیگـ
٭ی گئی ثیٴہ ؿ٩ٴ
ٱیب ربئیگب۔
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.ii

فیٍّی فٍوٹس

٫ے ٕڀؿ پـ ربٹی ربتی،ٵیں ىڀہؿ
پبٱینی
ایک ٥یٶٲی ٥ٲڀٹؿ
ٿاٯے ٵيتٶٰ
/ثیڀی  ،فیـ ٭٦بٱت ثچڀں اٿؿ ارمَبؿ ٿاٱؼیٸ
عبٹؼاٷ کڀ ایک ثیٴہ ؿ٩ٴ ٥ـاہٳ کی ربتی ہے رڀ پڀؿے عبٹؼاٷ
ٵیں گھٿٵتی ؿہتی ہے۔
ِخبي
اگـ چبؿ ٱڀگڀں کے ایک عبٹؼاٷ کے ٱئے  5الکھ ؿٿپے کی ٥ٲڀٹؿ
پبٱینی ٱی ربتی ہے تڀ امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ پبٱینی کی ٵؼت کے
ػٿؿاٷ یہ ایک كے فیبػہ عبٹؼاٷ کے ؿکٸ كے ٵتٞٲ٨ہ ػٝڀٿں کے
کے کئی ػٝڀٿں کے ٱئے اػائیگی
کے ایک ؿکٸ
ٱئے یب عبٹؼاٷ
کے کٰ کڀؿیذ كے
کـیگی۔ یہ متھی ایک مبتھ ٵٰ کـ  5الکھ ؿٿپے
ٷہیں ہٿ مکتے ہیں۔ پـیٶیٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ کے ٱئے پیو
فیبػہ
کـػہ عبٹؼاٷ کے مت كے ثقؿگ ؿکٸ کی ٝٶـ کے ثٺیبػ پـ ٿٍڀٯ
کیب ربئیگب۔
کے حتت کڀؿ اٿؿ اعـاد یٮنبں ہٿ ٹگے۔
اٷ ػٿٹڀں پبٱینیڀں
٥یٶٲی ٥ٲڀٹؿ پبٱینیبں ثبفاؿ ٵیں ٵ٪جڀٯ ہٿ ؿہی ہیں کیڀٹکہ
ایک جمٶڀٝی ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ٱئے پڀؿے عبٹؼاٷ کڀ کڀؿیذ ٵٲتب
ہے رلے ایک ٵ٪ٞڀٯ پـیٶیٴ پـ ایک اٝٲی مٖش پـ ٵٺتغت ٭یب
رب مکتب ہے۔
 )dخقوفی خقوفیبت
پہٯے کے ٵیڈکٲیٴ ٵَٺڀٝبت کے حتت پیو کـػہ ثٺیبػی ٵٞبٿُہ
ثؼالٿ کئے گئے ہیں
ٔ
کڀؿ ٵیں ،ٵڀرڀػہ کڀؿیذ ٵیں کئی ٕـس کے
اٿؿ ٹئی ٩یٶت ىبٵٰ عَڀٍیبت ىبٵٰ ٭ی گئی ہیں۔ ہٳ اٷ ٵیں كے
کـیٺگے۔ یہ ػھیبٷ ػیب ربٹب چبہئیے ٫ہ
کچھتجؼیٲیڀں پـ حبج
دتبٳ ٵَٺڀٝبت ٵیں ػؿد ؽیٰ دتبخمَڀٍیبت ىبٵٰ ٷہیں ہٿتی ہیں اٿؿ
اٷ ٵیں اٱگ اٱگ ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ اٱگ اٱگ ٵَٺڀٝبت کے
ٵٞبٵٰے ٵیں خمتٲ ٤ہٿ مکتے ہے۔
 .iریٍی صذود اوس ثیّبسی خمقوؿ کیپٕگ
کچھ ٵَٺڀٝبت ٵیں ثیٶبؿی خمَڀً ٭یپٺگ ہٿتی ہیں ریلے ٵڀتیب ثٺؼ
كے ٵٺنٲ٬
پـ ثیٴہ ؿ٩ٴ
۔ کچھ ٵَٺڀٝبت ٵیں کٶـے کے ٭ـایہ
ػٷ کب کٶـے کب کـایہ ثیٴہ
ؽیٲی صؼٿػ ةھی ہٿتےہیں ریلے ٥ی
ؿ٩ٴ کے 1ۺ تک اٿؿ آئینی یڀ چبؿرل ثیٴہ ؿ٩ٴ کے 2ۺ تک حمؼٿػ
ہٿ مکتے ہے۔ چڀٹکہ آئینی یڀ چبؿرل  ،اٿ ٹی چبؿرل اٿؿ یہاں تک
٫ہ مـرٸ کی ٥یل ریلے ػیگـ ٵؼٿں کے حتت اعـاربت ٵٺتغت ٭یے
گئے کٶـے کے ٩نٴ كے ٵٺنٲ ٬ہٿتے ہیں ،کٶـے کے ٭ـایہ کڀ
حمؼٿػ کـٷے كے ػیگـ ٵؼٿں کے حتت اعـاربت کڀ حمؼٿػ کـٷے اٿؿ
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اك ٕـس امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے جمٶڀٝی
کـٷے ٵیں ٵؼػ ٵٲتی ہے۔

.ii

اعـاربت

کڀ حمؼٿػ

ؽشیک ادائیگی (رظے آپ غیش پش کو  -پےِیٓٹ کہا ربتب

ہے)
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے ٿاٯے اعـاربت کی ایک ؿ٩ٴ یب ٥ی ٍؼ
ٵیں ٿّبصت کے ٵٖبث ٨ثیٶبؿی اٿؿ/یب صبػثے
ہے رلے پبٱینی
کی ٿدہ كے ہؿ ای ٬ثبؿ کئے ربٷے ٿاٯے ػٝڀے کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ ٫ے ؽؿیٜے كے ثـػاىت کیب ربئیگب۔
اك كے یہ ی٪یٺی ہٿتب ہے ٫ہ ثیٴہ ػاؿ ٷے اپٸے اعتیبؿات کب
اٹتغبة کـٷے ٵیں اصتیبٓ ثـتی ہے اٿؿ اك ٕـس ؿّب٭بؿاٷہ ٕڀؿ
اعـاربت
اپٸے جمٶڀٝی
پـ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ٨
کڀ کٴ کـ ػیتب ہے۔
.iii

کٹٿتی ،

ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی کے اؿٹتگت الگت کب اىرتاک کـٷے کی ایک
جمـہاؿیتب ہے رڀ یہ ؿف ٧کـتے ہیں کہ ثیٴہ ػاؿ ٵٞبٿُہ پبٱینیڀں
کے حتت خمَڀً ؿٿپے کی ؿ٩ٴ تک امپتبٯ ٹ٪ؼ پبٱینیڀں کے ٵٞبٵٰے
ٵیں تَ٦یالت ػٹڀ  /گھٷٹٿں کی تٞؼاػ کے ٱئے ػایي ٷہیں ہٿگب رٸ
ثیٴہ ػاؿ کی اػا کی ربٷے ٿاٱی کنی ةھی عَڀٍیت کے پہٯے الگڀ
کیب ربئے گب .کٶی ثیٴہ ؿ٩ٴ کڀ کٴ ٷہیں کـتی.
ثیٴہ ػاؿ کڀ یہ ٿاّش کـٹب ہٿتب ہے کہ اكے کبٹ ٥ی مبٯ ٥ /ی
فٹؼگی یب ٥ی ٿاٜ٩ہ کب إال ٧ہٿ گب تک خمَڀً کٶی کب إال ٧ربٹب
ہے ۔
ؽشوُ کئے گئے ہیں ریظے آئی آس ڈی آئی
ٔئے اخشاد
.iv
وی ىشف طے ِْیبس ویب گیب ہے۔
 ریٺیبتی عـاثی کی ىکبیت اٿؿ عٲیہ میٰ ٹؿاٹنپالٷٹ
مـرـی.

/

مسیت
 میپی اے پی ،می اے پی ڈی  ،اٹ٦یڀژٹپٶپ ٿ١یـہ
تيغیٌ اٿؿ/یب ٝالد کے ٱئے امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٯے کنی ةھی
کے ثبہؿی اٿؿ/یب پبئیؼاؿ ٕجی ١/یـ ٕجی آالت،
٩نٴ
یٞٺی
ؿیآالت
ایٶجیٲیٹ
ٿاکـ،ثینبھی،ثیٰٹ،کبٱـ،ٹٿپیبں،امپٲیٸٹك،گڀ٥ٸ،ٵٺضٺیغٖڀٕ
رڀتے،
ٿصؼاٹی،رـاثیںٿ١یـہ  ،ؽیبثیٖل كے ٵتٞٲ٨
اىیبۂ
گٲڀکڀٵیٹؿ /تھؿٵبٵیٹؿ اٿؿ امی ٕـس کی ٵتٞٲ٨ہ
ٿ١یـہ اٿؿ ٭ڀئی ةھی گھؿ پـ امتٞٶبٯ کیب ربٷے ٿاال ٕجی
آٯہ ٿ١یـہ
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کے
 امپتبٯ ٫ے ؽؿیٜے كے ٱیب ربٷے ٿاال کنی ةھی ٩نٴ
چبؿرل  ،ٿارجبت،ػاعٰہ ٥یل  /ؿرلٹؿیيٸ کے چبؿرل
عؼٵت
ٿ١یـہ ۔
کے گھؿ پـ آٷے کے چبؿرل  ،امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
 ڈا٫ٹؿ
ہٿٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ اٹیٸڈٷٹ/ٹـمٺگ
چبؿرل ۔
 .vؽْتے

نے ِيبثك

پشیّیُ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ ثیٴہ ػاؿىغٌ کی ٝٶـ اٿؿ ٵٺتغتہ ثیٴہ ؿ٩ٴ
ػٝڀٿں ٭ی الگت ٿاٯے کچھ ىٞجڀں ٵیں
پـ ٵٺضَـکـتی ہے۔ اٝٲی
پـیٶیٴ ت٦ـ٩ی ىـٿ ٛکی گئی ہے ،ریلے ػہٱی اٿؿ دمجئی کچھ ثیٴہ
کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے کچھ ٵَٺڀٝبت کے ٱئے مت كے فیبػہ
پـیٶیٴ ىٞتے کب صٌہ ثٺتے ہیں۔
.vi

پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کب کڀؿیذ

ؿیگڀٱیٹؿی ّـٿؿت کڀ ػیکھتے ہٿئے پہٯے كے عبؿد ٭ـػہ پہٯے
كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کب عبً ٕڀؿ كے چبؿ مبٱڀں کی اٹتٚبؿ ٭ی
ٵؼت کے مبتھ ؽ٭ـ کیب گیب ہے۔ کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے
کچھ اٝٲی مٖش یہ ٵَٺڀٝبت کڀ  2اٿؿ  3مبٯ کی ٵؼت تک کٴ کـ
ػیب گیب ہے۔
.vii

جتؼیؼ

کی ىـٿٝبت کی
کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے تبصیبت جتؼیؼ
٫ے ؽؿیٜے كے متھی
گئی تھی۔ اة اكے آئی آؿ ڈی اے آئی
پبٱینیڀں کے ٱئے الفٵی کـ ػیب گیب ہے۔
.viii

ڈے کئیش

ىشیكہ وبس کے ٌئے کوسیذ

ٕجی مبئٺل کی تـ٩ی ٭ی ٿدہ كے ایک ةڑی تٞؼاػ ٵیں ٕـی٨ہ
کےفٵـہ ٵیں ىبٵٰ کیب گیب ہے۔ اك كے پہٯے
کبؿ کڀ ڈے کئیـ
 ٵڀتیب ثٺؼ  ،ڈی اٿؿ می ،ڈایٲنل،مبت ٕـی٨ہ کبؿ
ٍـ٣
کیٶڀتھیـیپی ،ؿیڈیڀتھیـیپی ،ٱتھٿٹؿپنی اٿؿ ٹاٹنٲیکٹٿٵی کب
(ڈیکییـ) کے حتت کیب گیب تھا۔ اة
ؽ٭ـ عبً ٕڀؿ كے ڈے کئیـ
ٕـی٨ہ کبؿ کڀ ىبٵٰ کیب گیب ہے اٿؿ یہ ٣ہؿمت
 150كے فیبػہ
ةڑھتی رب ؿہی ہے۔
.ix

پبٱینی

كے پہٯے چیک اپ کی الگت

گبہکڀں ٫ے ؽؿیٜے كے
کی الگت کڀ دمٮٸہ
اٵتضبٷ
پہٯے ٕجی
ثـػاىت کیب ربتب تھا۔ اة ثیٴہ کٶپٺی اك الگت ٭ب ٵٞبٿُہ کـتی
جتڀیق کڀ ہاٵیؼاؿی کے ٱئے ٵٺٚڀؿ کیب گیب ہٿ،
ہے ،ثيـٕی٬ہ
ٵٞبٿُہ ٵیں 50ۺ كے 100ۺ تک کی خمبٱ٦ت ہٿتی ہے۔ اة آئی آؿ ڈی اے
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آئی
ٍضت

٫ے ؽؿیٜے كے یہ ةھی الفٵی کـ ػیب گیب ہے ٫ہ ثیٴہ کٶپٺی
ربٹچ کے کٴ كے کٴ 50ۺ اعـاربت کڀ ثـػاىت کـیگی۔

 .xامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے کڀؿ کی ٵؼت
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے کڀؿیذ کی ٵؼت کڀ
فیبػہ تـ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے عبً ٕڀؿ پـ اپٸے اٝٲی
مٖش یہ ٵَٺڀٝبت ٵیں  60ػٹڀں اٿؿ  90ػٹڀں تک ةڑھا ػیب گیب ہے۔
امکے ٝالٿہ کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٷے ایک فیبػہ تـ صؼ کے ٵيـٿٓ ،
ٰ ؿ٩ٴ کے کچھ ٥ی ٍؼ كے ٵٺنٲ ٬اٷ اعـاربت کڀ حمؼٿػ کـ
ػٝڀی
ػیب ہے۔

.xi

اٷ کڀؿ
ایڈ ٓ

اٷ کڀؿ ٹبٵی
ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ایڈ ٓ
کڀؿ ىـٿ ٛکئے گئے ہیں۔ اٷ ٵیں كے کچھ اك ٕـس

کئی ٹئے اّب٥ی
ہیں:

کے حتت
پبٱینیڀں
کڀؿ پہٯے عڀؿػہ
کوس :فچگی
 صچگی
ػمتیبثٸہیں تھا ٱیکٸ اة اكے فیبػہ تـ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے
کے مبتھ ػمتیبة
ٵؼت
ؽؿیٜے كے اٱگ اٱگ اٹتٚبؿ ٭ی
کـایب ربتب ہے۔
 ؽذیذ ثیّبسی کب کوس :کچھ اینی ثیٶبؿیڀں کے ٱئے اٝٲی
٫ے ٕڀؿ پـ
کے ٵَٺڀٝبت کے حتت ایک آپيٸ
مٖضیہ ٿؿژٷ
ػمتیبة ہے رڀ فٹؼگی کے ٱئے عٖـہ ثٺتی ہیں اٿؿ ٳہٹگب
ٝالد کـاٷے کی ّـٿؿت پڑتی ہے۔
ہٿٷے کے ثٞؼ
وی حببٌی  :ػٝڀے ٭ی اػائیگی
 ثیُہ سلُ
ثیٴہ ؿ٩ٴ (رڀ ایک ػٝڀے کی اػائیگی پـ کٴ ہٿ ربتی ہے)
کڀ اّب٥ی پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی کـکے ثٺیبػی صؼ تک حببٯ
کیب رب مکتب ہے۔
آیوػ  -آیوسویذک  -یوگب  -یؤبٔی  -عذھا  -ہوِیوپیتھ

کے ٌئے کوسیذ :کچھ پبٱینیبں امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے
اعـاربت کے ایک ٵ٪ـؿ ٥ی ٍؼ تک آیڀه ٝالد کے اعـاربت
کڀ کڀؿ کـتی ہیں۔
.xii

لیّت ؽبًِ

کوس

کچھ ٵٞبٿُہ ٵَٺڀٝبت ٵیں ؽیٲٶیںػی گئی ٣ہؿمت ٫ے ٵٖبث٩ ٨یٶت
ىبٵٰ کڀؿ ىبٵٰ ہٿتے ہیں۔ ٥بئؼہ پبٱینی کی ىیڈٿٯ ٵیں ہؿ ای٬
ِ اػائیگی
کڀؿ کے مبٵٸے ثیبٷ کـػہ ثیٴہ ؿ٩ٴ کی صؼ تک ٩بثٰ
ہٿتے ہیں ،جمٶڀٝی ثیٴہ ؿ٩ٴ كے فیبػہ ٷہیں۔
 آؤٹ پیؾیٓٹ کوس :رینب ٫ہ ہٳ ربٹتے ہیں ،ةھاؿت ٵیں ٍضت
ِٷ پیيیٸٹ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے
ثیٴہ ٵَٺڀٝبت فیبػہ تـ ا
کڀ کڀؿ کـتے ہیں۔کچھ کٶپٺیبں اة کچھ اٝٲی
کے اعـاربت
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مٖضیہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی کے حتت آؤٹ پیيیٸٹ اعـاربت
حمؼٿػ کڀؿ ٥ـاہٳ کـتی ہیں۔

کے ٱئے

ٵؼت
 اعپتبي ِیں ٔمذی (ہاعپٹي کیؼ) :اك ٵیں ایک ٵ٪ـؿ
کے ٱئے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ہؿ ای ٬ػٷ کے ٱئے
ٵ٪ـؿ ایک ٵيت اػائیگی کب پـٿیژٷ کیب ربتب ہے۔ٝبٳ ٕڀؿ
پـ یہ ٵؼت  3/2ػٹڀں کی کٹٿتی ٿاٱی پبٱینیڀں کڀ چھٿڑکـ
 7ػٹڀں کے ٱئے ٥ـاہٳ کی ربتی ہے۔ اك ٕـس ٥ ،بئؼہ تتھی
ٹؿگـ ہٿگب رت امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ٵؼت کٹٿتی کی
ٵؼت كے فیبػہ ہے۔ یہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ػٝڀے
کے اّب٥ی ٱیکٸ پبٱینی کی جمٶڀٝی ثیٴہ ؿ٩ٴ کے اٹؼؿ
ہٿتی ہے یب ایک اٱگ ؽیٲی صؼ کے مبتھ ہٿ مکتی ہے۔
 سکوسی فبئذہ  :اگـ ثیٶبؿی اٿؿ/یب صبػثے ٭ی ٿدہ كے
امپتبٯ ٵیں ٹھہؿٷے کی کٰ ٵؼت  10ػٷ كے فیبػہ ٷہیں ہے
تڀ ایک ٵيت ٥بئؼہ ٭ی اػائیگی کی ربتی ہے۔
ىـائٖڀ
ٵیں ٵ٪ـؿ
 ڈؤشکے اخشاربت  :اك ٵیں پبٱینی
ّڀاثٔ کے ٵٖبث ٨اہٵبْٝبءکیپیڀٹؼکبؿی کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ٖٝیہ ػہٹؼہ کی ٕـ ٣كے کئے گئے اعـاربت ٫ے ٵٞبٿُہ کے
ٱئے پـٿیژٷ کیب ربتب ہے۔
ا٥ـاػ
 ایّجٍیٕظ کی ثبص ادائیگی  :ثیٴہ ػاؿ /ثیٴہ ػاؿ
٫ے ؽؿیٜے كے ایٶجٲیٺل کے ٱئے کئے ربٷے ٿاٯے اعـاربت
٭ب ٵٞبٿُہ پبٱینی کی ىیڈٿٯ ٵیں ثیبٷ کـػہ ایک ٵ٪ـؿ صؼ
تک کیب ربتب ہے۔
 عبتھ سہْے وايے افشاد کے ٌئے اخشاربت  :یہ امپتبٯ ٵیں
ةھؿتی ہٿٷے کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ثیٴہ ػاؿ ٵـیِ کی ٵؼػ
کـتے ٿ٩ت ٫ھاٷے ،پـثـػاىت ٿ١یـہ کے تٞٲ ٨ٵیں مبتھ
ؿہٷے ٿاٯے ا٥ـاػ ٫ے ؽؿیٜے كے کئے گئے اعـاربت کے
کی
پبٱینی
کی ىـٕڀں کے ٵٖبث٨
ٱئے ہٿتب ہے۔ پبٱینی
یب ثبف
تک ایک ٵيت اػائیگی
صؼ
ٵیں ٵ٪ـؿ
ىیڈٿٯ
اػائیگی کی ربتی ہے۔
کی
کی تْشیف  :کچھ ٍضت ٵَٺڀٝبت ٵیں عبٹؼاٷ
 خبٔذاْ
ثؼالٿ آیب ہے۔اك كے پہٯے ثٺیبػیجیٴہ ػاؿ ،
ٔ
ٵیں
تٞـی٤
کیب ربتب
ىڀہؿ /ثیڀی  ،فیـ ٭٦بٱت ثچڀں کڀ کڀؿ ٥ـاہٳ
تھا۔ اة اینی پبٱینیبں ػمتیبة ہیں دہاں ٿاٱؼیٸ اٿؿ مبك
کیب رب
کے حتت کڀؿ ٥ـاہٳ
منـ کڀ ةھی ایک ہی پبٱینی
ہے۔
مکتب
 .Dٹاپ اپ کوس یب اٍّی

کٹوتی واٌی ثیُہ ِٕقوةہ ثٕذی
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ٹاپ اپ کڀؿ کڀ ایک اٝٲی کٹٿتی پبٱینی ٫ے ٕڀؿ پـ ةھی ربٹب
ىـیک
ثبفاؿ ٵیں فیبػہ تـ ٱڀگ اٝٲی
ربتب ہے۔ ثیٸ اال٩ڀاٵی
اػائیگی پبٱینیڀں یب کڀؿ ٷہیں کی گئی ثیٶبؿیڀں یب ٝالد کے ٝالٿہ
ہیں۔
عـیؼتے
ةھی
کڀؿ
اپ
ٹاپ
تبہٵتھاؿدتیں،ٹاپبپکڀؿکڀٵتٞبؿ٥کـاٷےکےٱیےاہٵڀدہاثتؼائیٖڀؿپـاٝٲی
ہٿگی ،ٱیکٸ اة اینی ثبت ٷہیں ہے۔ ایک ٍضت
ؿ٩ٶجیٴہٵَٺڀٝبتکیکٶی
تک
کب٥ی دلتے ٿ٩ت
ؿ٩ٴ
کے حتت کڀؿ کی فیبػہ تـ
پبٱینی
کڀؿ چبہٷے ٿاٯے کنی ةھی
ؿہی تھی۔ ایک اٝٲی
 5،00،000ؿٿپے
ا٥ـاػ کڀ ػٿہؿے پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی کـکے ػٿ پبٱینیبں عـیؼٷے
کے ٱئے جمجڀؿ ہٿٹب پڑتب تھا۔ یہ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ٹاپ
ثٺب رڀ ایک ٵ٪ـؿ
کئے ربٷے کیڀدہ
تـ٩ی یب٥تہ
اپ پبٱینیبں
ؿ٩ٴ (رلے تھؿیيڀٯڈ کہا ربتب ہے) کے اّب٥ی اٝٲی ثیٴہ ؿ٩ٴ کے
ٱئے کڀؿ ٥ـاہٳ کـتی ہیں۔
یہ پبٱینی ایک ثٺیبػی ٍضت کڀؿ کے مبتھ کبٳ کـتی ہے رنٶیں ثیٴہ
ؿ٩ٴ کٴ ہٿتی ہے اٿؿ ایکٺنجتبٵٺبمت پـیٶیٴ پـ آتی ہے۔ ٵخبٯ کے
اّب٥ی
٫ے ؽؿیٜے كے کڀؿ کئے گئے ا٥ـاػ
ٱئے ،اپٸے آرـٿں
حت ٘٦کے ٱئے (پہٱی پبٱینی کی ثیٴہ ؿ٩ٴ کڀ تھؿیيڀٯڈ ٫ے ٕڀؿ پـ
ؿکھتے ہٿئے) ایک ٹاپ اپ کڀؿ کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ مکتے ہیں یہ کڀؿ
عڀػ اٿؿ عبٹؼاٷ کے ٱئے ہٿ مکتب ہے رڀ اٝٲی الگت ٿاٯے ٝالد کی
ثؼ٩نٶت ٿاٜ٩ہ کے ٿ٩ت کبٳ آتب ہے۔
ٰ صبٍٰ کـٷے کب اہٯ ہٿٷے کے ٱئے
ٹاپ اپ پبٱینی کے حتت ایک ػٝڀی
ٕجی الگت امٮیٴ کے حتت ٵٺتغت ٭ی گئی کٹٿتی (یب تھؿیيڀٯڈ) کے
کٹٿتی ٵٺَڀةہ کے حتت
ہٿٹی چبہئیے اٿؿ اٝٲی
كے فیبػہ
مٖش
ٵٞبٿُہ عـچ کی ؿ٩ٴ یٞٺی کٹٿتی كے فیبػہ ہٿگی۔
ِخبي
ایک ٥ـػ کڀ اپٸے ٵبٱ٫ ٬ے ؽؿیٜے كے  3الکھ ؿٿپے کی ثیٴہ ؿ٩ٴ
کے ٱئے کڀؿ کیب ربتب ہے۔ ٿہ تیٸ الکھ ؿٿپے کے اّب٥ی  10الکھ
ؿٿپے کی ٹاپ اپ پبٱینی کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ مکتب ہے۔
اگـ ایک ثبؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی الگت  5الکھ ؿٿپے ہے تڀ
ثٺیبػی پبٱینی ٍـ ٣تیٸ الکھ ؿٿپے تک کڀ کڀؿ کـیگی۔ ٹاپ اپ
کڀؿ کے مبتھ 2 ،الکھ ؿٿپے کی ثب٩ی ؿ٩ٴ ؿ٩ٴ ٭ی اػائیگی ٹاپ
اپ پبٱینی كے کی ربئے گی۔
ٹاپ اپ پبٱینیبں منتی ہٿتی ہیں اٿؿ ایک اکیٲی  10الکھ ؿٿپے کی
پبٱینی کی الگت تیٸ الکھ ؿٿپے کے اّب٥ی  10الکھ ؿٿپے کی ٹاپ
اپ پبٱینی ٫ے ٵڀافٷہ ٵیں ةہت فیبػہ ہٿگی۔
یہ کڀؿ ا٥ـاػ ٭ی ثٺیبػ اٿؿ عبٹؼاٷ کی ثٺیبػ پـ ػمتیبة ہیں۔
کڀؿ کئے گئے عبٹؼاٷ کے ہؿ ای ٬ؿکٸ کے ٱئے اٱگ اٱگ ثیٴہ ؿ٩ٴ
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یب عبٹؼاٷ
ػمتیبة ہے۔

پـ گھٿٵٸے ٿاٱی ایک اکیٲی ثیٴہ ؿ٩ٴ

آد ثبفاؿ ٵیں

اگـ ٹاپ اپ امٮیٴ ٵیں امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ہؿ ای ٬ٿاٜ٩ہ
ٵیں کٹٿتی کی ؿ٩ٴ کڀ پبؿ کیب ربٹب ّـٿؿی ہے تڀ اك امٮیٴ کڀ
ایکتجبہیپـٵجٺی اٝٲی کٹٿتی امٮیٴ ٫ے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔
ِ اػائیگی ہٿٷے
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ اٿپـ ػی گئی ٵخبٯ ٵیں٩ ،بثٰ
کے ٱئے ہؿ ای ٬ػٝڀی  3الکھ ؿٿپے كے فیبػہ کب ہٿٹب چبہئیے۔
صبالٹکہ اینی ٹاپ اپ ٵٺَڀةہ ثٺؼی دہاں پبٱینی ٵؼت کے ػٿؿاٷ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ایک ؿیٺذ کے ثٞؼ کٹٿتی کڀ پبؿ کـٷے
کی اربفت ػی ربتی ہے ،یہ ةھاؿتی ثبفاؿ ٵیں جمٶڀٝی ثٺیبػ پـ اٝٲی
ہیں۔
ُپـ ٹاپ اپ کڀؿ ٫ے ٕڀؿ پـ ٵ٪جڀٯ
کٹٿتی ٵٺَڀةہ ثٺؼی یب م
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ اٿپـ ػی گئ ٵخبٯ ٵیں ،ہؿ ای ٬ػٝڀے کڀ ىبٵٰ
٭یبربتب ہے اٿؿ رت یہ  3الکھ ؿٿپے کڀ پبؿ کـ ربتب ہے ،ٹاپ اپ
کڀؿ ػٝڀٿں ٭ی اػائیگی کـٹب ىـٿ ٛکـ ػیگب۔
کے فیبػہ تـ
ایک امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے ٿاٱی ٵٞبٿُہ پبٱینی
اٷ ٵَٺڀٝبت کے ٱئے الگڀ ہٿتے
ٵٞیبؿی٪ڀاٹیٸّ،ڀاثٔ اٿؿ اعـاد
کڀؿ صٮڀٵت ٫ے ؽؿیٜے
ہیں۔ کچھ ثبفاؿٿں ٵیں ،دہاں ثٺیبػی ٍضت
كے٥ـاہٳ کیب ربتب ہے ،ثیٴہ کٶپٺیبں فیبػہ تـ ٍـ ٣ٹاپ اپ کڀؿ
٥ـاہٳ کـٷے ٵیں دٹی ؿہتی ہیں۔
 .Eعیٕئش

ػہسی

پبٌیغی

کـٷے کے
کڀ ثقؿگ ٱڀگڀں کے ٱئے کڀؿ ٥ـاہٳ
اٷ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
ٵَ٪ؼ كے ڈیقائٸ کیب گیب ہے رٸہیں اکخـ ٵ٪ـؿ ٝٶـ کے ثٞؼ کڀؿیذ
ػیٸے كے ٵٺب کـ ػیب ربتب ہے (ریلے  60مبٯ كے فیبػہ کی ٝٶـ
کب٥ی صؼ تک امپتبٯ ٵیں
کب ڈھاٹچہ
کے ٱڀگ)۔ کڀؿیذ اٿؿ اعـاد
ةھؿتی ہٿٷے ٿاٱی پبٱینی کی ٕـس ہٿتب ہے۔
کڀؿیذ اٿؿ اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت ٵ٪ـؿ کـٷے ٵیں ثقؿگڀں کی ثیٶبؿیڀں
ِٷٹؿی کی ٝٶـ فیبػہ تـ  60مبٯ اٿؿ
پـ عَڀٍیتڀدہ ػی ربتی ہے۔ ا
كے ٱیکـ
 50،000ؿٿپے
ہٿتی ہے۔ ثیٴہ ؿ٩ٴ
تبصیبت ٩بثٰ جتؼیؼ
 5،00،000ؿٿپے کی صؼ ٵیں ہٿتی ہے۔ اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت ٵیں اعتال٣
ہٿتب ہے رڀ کچھ ثیٶبؿیڀں کے ٱئے الگڀ ہے۔ ٵخبٯ  :ٵڀتیب ثٺؼ کے
ٵٞبٵٰے ٵیں ایک ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے  1مبٯ کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت
ہٿ مکتی ہے اٿؿ کنی ػیگـ ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے  2مبٯ کی اٹتٚبؿ
٭ی ٵؼت ہٿ مکتی ہے
امکے ٝالٿہ کچھ ثیٶبؿیڀں ٵیں ایک عبً ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے اٹتٚبؿ
٭ی ٵؼت ٷہیں ہٿ مکتی ہے رجکہ ػیگـ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ہٿ مکتی ہے۔
ٵخبٯ  :مبئٺنبئٹك کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت کے کالد
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ٵیں ٷہیں آتب ہے ،ٱیکٸ کچھ ػیگـ ثیٴہ کٶپٺیبں اپٺی اٹتٚبؿ ٭ی
ٵؼت کے کالد ٵیں اكے ىبٵٰ کـتی ہیں۔
ٵیں ایک
۔پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی کے ٵٞبٵٰے ٵیں کچھ پبٱینیڀں
اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت یب کچھ صؼ ٵ٪ـؿ ہٿتی ہے۔ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے
كے پہٯے یب ثٞؼ کے اعـاربت ٭ی اػائیگی امپتبٯ کے ػٝڀٿں کے
ایک ٥ی ٍؼ ٫ے ٕڀؿ پـ یب ایک ؽیٲیضؼ کے ٕڀؿ پـ ،رڀ ةھی فیبػہ
ہٿ ،کیب ربتب ہے۔ کچھ پبٱینیڀں ٵیں یہ خمَڀً ٵٞبٿُہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
پـ ٝٶٰ کـتے ہیں ریلے  60/30ػٷ یب  90/60ػٹڀں کی ٵ٪ـؿ ٵؼت کے
اٹؼؿ آٷے ٿاٯے اعـاربت ۔
آئی آؿ ڈی اے آئی ٷے ٿیلے اٹيڀؿٹل ہٿٯڈؿ کڀ میٺئـ هہؿی ہٿتے ہیں کے
ٱئے کچھ عبً ؿف ٧الفٵی کئے ہیں.
 .1میٺئـ هہؿیڀں کے ٱئے ٍضت کی اٹيڀؿیٺل کی ٵَٺڀٝبت کیٲئے ٱیب
ربٷے ٿاال ٵٺبمت ،ٹیبیڀرت ،ى٦ب ٣اٿؿ ٿاّش ٕڀؿ كے ػکھایب ربٹب
چبہئے
 .2ثیٴہ ہٿٯڈؿ کڀ ،پـیٶیٴ پـ کی ربٷے ٿاٱی کنی ةھی ٱڀڈیٺگ ہٿ ؿہے
کے ثبؿے ٵیں حتـیـی ٕڀؿ پـ ثتبیب ربئیگب اٿؿ پبٱینی ربؿی کـٷے
كے پہٯے اینی ٱڀڈیٺگ کے ٱئے پبٱینی ہٿٯڈؿ کی خمَڀً ؿّبٵٺؼی ٱی
ربئیگی ۔
 .3دتبٳ ٍضت ثیٴہ ػاؿ اٿؿ ٹی پی اے بسرگ شہری کی ٍضت اٹيڀؿٹل ٵتٞٲ٨ہ
ػاٝڀٿں اٿؿ ىکبیتڀں کی تَ٦یالت کے ٱئے ایک خمتٲ ٤چیٺٰ ٩بئٴ کـے
گب۔

ِ .Fمشس فبئذہ

کوس  -اعپتبي ِیں ٔمذی ،ؽذیذ ثیّبسی

ایک ٍضت ثیٴہ پبٱینی ٵیں ایک ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے مت كے ةڑا
عٖـہ پبٱینی کے ٥ڀائؼ کب ١یـ ّـٿؿی اٿؿ ١یـ ٵ٪ٞڀٯ امتٞٶبٯ
ہے۔ یہ ربٹتے ہٿئے ٫ہ ٵـیِ کڀ ایک ٍضت پبٱینی کے حتت کڀؿ کیب
گیب ہے ،ڈاکٹؿ ،مـرٸ اٿؿ امپتبٯ امکب اّب٥ی ٝالد کـٷے ٱگ ربتے
ہیں۔ ٿہ امپتبٯ ٵیں ؿہٷے کی ٵؼت کڀ دلجب کھیٺچتے ہیں١ ،یـ ّـٿؿی
تيغیَی اٿؿ ٱیجبؿٹؿی ٹیلٹ کـتے ہیں اٿؿ اك ٕـس ٝالد کی الگت
کڀ ّـٿؿی ؿ٩ٴ كے ةہت فیبػہ ةڑھا ػیتے ہیں۔ ثیٴہ کٶپٺی کی الگت
پـ ایک ػیگـ ةڑا احـ ٕجی كے ٵتٞٲ ٨اعـاربت ٵیں ٵنٲنٰ اّب٣ہ
ٵیں
٫ے ٵڀافٷہ
ہے رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ کی ىـس ٵیں اّب٣ہ
فیبػہ ہٿتی ہے۔
امکب رڀاة ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ کڀؿ ہے۔ ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ کڀؿ ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ
ٵؼت
کـتے ہٿئے ثیٴہ کٶپٺی کڀ ایک ٵٺبمت
کڀ ٭ب٥ی حت٥ ٘٦ـاہٳ
تٞیٸ کـٷے
کے ٱئے اپٺی پبٱینی کب ٵؤحـ ٕـی٨ے كے ٩یٶت
ٵیں ةھی ٵؼػ کـتب ہے۔ اك ٵَٺڀٝبت ٵیںٝ ،بٳ ٕڀؿ پـ ہٿٷے ٿاٯے ٝالد
کے حتت ػؿد کیب گیب ہے ،ریلے ای ایٸ ٹی،
ٹٚبٳ
کڀ ہؿ ای٬
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ثَـیبت كے ٵتٞٲٝ ، ٨ٲٴ تڀٱیؼ اٿؿ اٵـاُ ٹنڀاں ٿ١یـہ اٿؿ اٷ
ٵیں كے ہؿ ای ٬کے ٱئے فیبػہ تـ اػائیگی پبٱینی ٵیں ثیبٷ
ہٿتی ہے۔
ثیٴہ ػاؿ کڀ ٹبٵقػ ٝالد کے ٱئے امکے ؽؿیٜے كے عـچ کی گئی
٫ے ٕڀؿ پـ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ
ٰ ؿ٩ٴ
کی پـٿاہ کئے ثٺب ػٝڀی
ؿ٩ٴ
ِ اػائیگی
کے ٱئے ٩بثٰ
ٝالد
ہٿتی ہے۔ اٷ ٵیں كے ہؿ ای٬
صبٍٰ
چبؿرل ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺبمت ٩یٶت کے ایک ٵٖبٱٜہ پـ ٵجٺی ہٿتب ہے
رڀ ثیٶبؿی کے ٝالد کے ٱئے ّـٿؿی ہٿگب۔
پیکیذ چبؿرل

ٵیں الگت کے دتبٳ ارقاۂ ىبٵٰ ہٿ ٹگے ریلے:

 )aکٶـے کب کـایہ،
 )bپیوہ ٿؿاٷہ ٥یل،
 )cثیٶبؿی کی تيغیٌ،
 )dٵٺيیبت،
 )eامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت
پیکیذ چبؿرل ٵیں ١ؾا،ٹ٪ٲڀمحٰ،ایٶجڀٱیٺل چبؿرل
ہٿ مکتے ہیں رڀ ٵَٺڀٝبت پـ ارمَبؿ کـتے ہیں۔

ٿ١یـہ

ٿ١یـہ

ةھی ىبٵٰ

اٷ پبٱینیڀں کڀ ایڈٵٺلٹؿ کـٹب آمبٷ ہٿتب ہے کیڀٹکہ ٍـ ٣امپتبٯ
ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کب حجڀت اٿؿ پبٱینی کے حتت ثیٶبؿی کب کڀؿیذ
ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی کـٷے کے ٱئے ٭ب٥ی ہٿتب ہے۔
ٹ٪ؼی ٥بئؼہ
کڀؿ کے مبتھ ایک ؿٿفاٷہ
کچھ ٵَٺڀٝبت ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ
کے پیکیذ ػمتیبة کـاتے ہیں۔ کڀؿ کئے گئے ٝالد کی ٣ہؿمت ت٪ـیجب
 75كے ت٪ـیجب  200تک خمتٲ ٤ہٿ مکتی ہے رڀ ٵَٺڀٝبت ٵیں ٝالد کی
کـتی ہے۔
تٞـی ٤پـ ٵٺضَـ
اینی مـرـیٝ/الد کے ٱئے ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ ٭ی اػائیگی کـٷے کب
ٵیں
ٵیں ٹبٵقػ ٣ہؿمت
کیب گیب ہے رٸہیں پبٱینی
ایک پـٿیژٷ
ىبٵٰ ٷہیں کیب گیب ہے۔ پبٱینی ٵؼت کے ػٿؿاٷ اٱگ اٱگ ٝالد کے
ٱئے ٭ئی ػٝڀے دمٮٸ ہیں۔ صبالٹکہ ػٝڀٿں کڀ آعـ ٵیں پبٱینی کے حتت
ٵٺتغت ٭ی گئی ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ؽؿیٜے كے حمؼٿػ کیب ربتب ہے۔
کچھ ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ

ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی

 امپتبٯ ؿٿفاٷہ

ٹ٪ؼی ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی

 ىؼیؼ ثیٶبؿی ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
 .1اعپتبي سوصاْہ
 )aفی

دْ سلُ

اك ٕـس

ٔمذی پبٌیغی
کی صذ
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ہیں:

امپتبٯ ٹ٪ؼی کڀؿیذ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ہؿ ای ٬ػٷ کے
ػٷ
کـتب ہے۔ ٥ی
٥ـاہٳ
ٱئے ثیٴہ ػاؿىغٌ کڀ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ
كے ٱیکـ
کے ٱئے)  1،500ؿٿپے ٥ی ػٷ
ٹ٪ؼی کڀؿیذ (ٵخبٯ
 5،000ؿٿپے ٥ی ػٷ یب اك كے ةھی فیبػہ ٥ی ػٷ تک خمتٲ ٤ہٿ
مکتب ہے۔ ہؿ ثیٶبؿی اٿؿ پبٱینی کی ٵؼت کے ٱئے ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼ
اػائیگی پـ ایک اٿپـی صؼ ٥ـاہٳ کی ربتی ہے ،یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
ایک مبالٷہ پبٱینی ہٿتی ہے۔
 )bادائیگی

کے دٔوں کی تْذاد

اك پبٱینی کے کچھ خمتٲ ٤صبٱتڀں ٵیں ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼی کے ػٹڀں
کی اربفتی تٞؼاػ اك ثیٶبؿی كے ٵٺنٲ ٬ہٿتی ہے رنکے ٱئے ٝالد
کیب رب ؿہا ہے۔ ہؿ ای ٬کے ٱئے ٝالد ایک تَ٦یٲی ٣ہؿمت اٿؿ
کی گئی ہے رڀ ٕـی٨ہ ٭بؿ /ثیٶبؿی کی ہؿ
ٵ٪ـؿ
ؿہٷے کی ٵؼت
ای٩ ٬نٴ کے ٱئے اربفت ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼ ٥بئؼہ کڀ حمؼٿػ کـتی
ہے۔
اْ کوس
 )cاطٹیٓڈائٍوْ کوس یب ایڈ ٓ
امپتبٯ ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼی پبٱینی کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے
٫ے
ایک اکیٲی (اكٹیٸڈائٲڀٷ) پبٱینی
کے ٵٖبث٨
پیو کـػہ
ٕڀؿ پـ ػمتیبة ہے ،ػیگـ ٵٞبٵٲڀں ٵیں یہ ایک ثب٩بٝؼہ ٵٞبٿُہ
صبػحبتی
اٷ کڀؿ ہٿتب ہے۔ یہ پبٱینیبں
ٵیں ایک ایڈ ٓ
پبٱینی
اعـاربت کڀ کڀؿ کـٷے ٵیں ثیٴہ ػاؿ کی ٵؼػ کـتی ہیں کیڀٹکہ
کی ربتی ہے اٿؿ یہ ٝالد
اػائیگی
اك ٵیں ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ ٭ی
کی اٍٰ الگت كے ٵتٞٲ٨ہ ٷہیں ہٿتی ہے۔ امکے ٝالٿہ یہ ایک ٵٞبٿُہ
کنی ةھی کڀؿ کے
کے حتت صبٍٰ
ثیٴہ امٮیٴ
ٍضت
پـ ٵجٺی
اّب٥ی پبٱینی کے حتت اػائیگی کـٷے کی اربفت ػیتب ہے۔
 )dمّٕی

کوس

یہ پبٱینیبں ایک ثب٩بٝؼہ امپتبٯ اعـاربت پبٱینی ٫ے ّٶٺی
اعـاربت
ہٿ مکتی ہیں کیڀٹکہ یہ ک٦بیتی ہٿتی ہیں اٿؿ صبػحبتی
کے مبتھ مبتھ اٷ اعـاربت کے ٱئے ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتی ہیں رڀ
ِ اػائیگی ٷہیں ہیں ریلے اعـاد ،
ٵٞبٿُہ پبٱینی کے حتت ٩بثٰ
ىـی ٬اػائیگی ٿ١یـہ
 )eکوس کے دیگش فوائذ
کے کئی ٥بئؼے ہیں
كے اك امٮیٴ
ثیٴہ کٶپٺی کے ٹٔ٪ہ ٹٚـ
کیڀٹکہ امکے ثبؿے ٵیں ایک گبہ ٫کڀ مسذھاٹب آمبٷ ہٿتب ہے اٿؿ
رب مکتب ہے۔ یہ ٕجی كے
آمبٹی كے ٥ـٿعت ٭یب
امٲئے فیبػہ
ٳہٹگبئی کب ٵ٪بثٰہ کـتب ہے کیڀٹکہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ٵتٞٲ٨
کی
ػٷ ایک ٵ٪ـؿؿ٩ٴ ٭ی اػائیگی
کے ٱئے ٥ی
ہٿٷے کی ٵؼت
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ربتی ہے ،اٍٰ اعـاربت چبہے رڀ ةھی ہٿ۔ امکے ٝالٿہ ،اك ٕـس کے
ٵیں آمبٷ ہٿ
ثیٴہ کڀؿٿں کی ٩جڀٱیت اٿؿ ػٝڀٿں ٭ب تَ٦یہاٍٰ
ربتب ہے
 .2ؽذیذ ثیّبسی وی پبٌیغی
اك ٵَٺڀٝبت کڀ عڀ٥ٺب ٫ثیٶبؿی (ڈؿیڈیڈ ڈفیذ) کڀؿ یب ایک ٍؼٳے
٭ی ػیکھ ةھاٯ (ٹؿاٵب کیئـ) کڀؿ ٫ے ٕڀؿ پـ ةھی ربٹب ربتب ہے۔
ٕجی مبئٺل کے ىٞتے ٵیں تـ٩ی ٭ی ٿدہ كے ٱڀگ کیٺنـ،
اكٹؿٿک اٿؿ ػٯ کے ػٿؿے ٿ١یـہ رینی کچھ اہٳ ثیٶبؿیڀں كے
فٹؼہ ثچ ربتے ہیں رٸ کے ٹتیذے ٵیں پہٯے ٵڀت ٓے ہٿتی تھی۔
پھؿ ،اك ٕـس کی ةڑی ثیٶبؿیڀں كے ثچٸے کے ثٞؼ فٹؼگی ٵتڀٜ٩
کب٥ی ةڑھ ربتی ہے۔ صبالٹکہ ایک ةڑی ثیٶبؿی كے فٹؼہ ثچٸے ٵیں
ٝالد کے ةھاؿی ةھؿکٴ اعـاربت ہٿتے ہیں اٿؿ ٝالد کے ثٞؼ ٵٞبه
گؾؿاٷ کے اعـاربت ةھی ةڑھ ربتے ہیں۔ اك ٕـس کی ىؼیؼ
ثیٶبؿی ىـٿ ٛہٿٹب ا٥ـاػ کی ٵبٱی حت ٘٦کے ٱئے عٖـہ ثٸ ربتب
ہے۔
ہے رنٶیں کچھ
پبٱینی
ایک ٥بئؼہ
 )aىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی
ٹبٵقػ ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پتہ چٲٸے پـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ اػائیگی
کـٷے کب پـٿیژٷ ہٿتب ہے۔
 )bاكے ػؿد ؽیٰ ٫ے ٵٖبث٥ ٨ـٿعت ٭یب
 ایک اكٹیٸڈائٲڀٷ پبٱینی
 کچھ ٍضت
یب

پبٱینیڀں

ربتب ہے :

٫ے ٕڀؿ پـ یب

اٷ کڀؿ ٫ے ٕڀؿ پـ
ٵیں ایک ایڈ ٓ

 کچھ فٹؼگی ثیٴہ پبٱینیڀں
پـ

اٷ کڀؿ کے ٕڀؿ
ٵیں ایک ایڈ ٓ

ةھاؿت ٵیں ،ىؼیؼ ثیٶبؿی ٥بئؼہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں
٫ے ؽؿیٜے كے فٹؼگی ثیٴہ پبٱینیڀں کے مڀاؿٿں ٫ے ٕڀؿ پـ ٥ـٿعت
٭یے ربتے ہیں اٿؿ اٹکے ٫ے ؽؿیٜے كے کڀؿ کے ػٿ ٥بؿٳ ػمتیبة
کـائے ربتے ہیں  -ىبٵٰ می آئی ٥بئؼہ امٮیٴ اٿؿ اكٹیٸڈائٲڀٷ
می آئی ٥بئؼہ امٮیٴ ۔ اك ٥بئؼہ کڀ ٥ـٿعت ٭یے ربتے ٿ٩ت کڀؿ
اٿؿ اچھا ہاٵیؼاؿی
تٞـی٤
کی گئی ثیٶبؿیڀں کی ٝیٸ ٵٖبث٨
ُجلھٷ کی صبٱت كے ثچٸے کے ٱئے 20 ،مت كے
اٹتہائی اہٳ ہٿتب ہے۔ ا
ٝبٳ ىؼیؼ ثیٶبؿیڀں کی تٞـی ٤کڀ آئی آؿ ڈی اے ٍضت ثیٴہ ٵٞیبؿ
ٍُڀٱڀں کے حتت ٵٞیبؿی کیب گیب ہے۔ (آعـٵیں ّٶیٴہ كے
ُٶب ا
ثٺؼی ؿہٹ
ؿرڀ ٛکـیں).۔
تبہٳ ،ربؿی کـٷے کے مٖش پـ ٵٺ٦ی اٹتغبة کے اٵٮبٷ (رنکے
٫ے ؽؿیٜے كے ایلے ٱڀگ یہ ثیٴہ ٱیتے ہیں رٸ کے ٵتبحـ ہٿٷے کے
مت كے فیبػہ اٵٮبٷ ؿہتے ہے) ةہت فیبػہ ہٿتت ہے اٿؿ جتڀیق ٭بؿ
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صیخیت
٭ی
ٍضت
کی
کب تٞیٸ کـٹب اہٳ ہٿ ربتب ہے۔ ٭ب٥ی ڈاٹا کی ٭ٶی ٭ی ٿدہ كے
ٵیں
تٞیٸ
کی ٩یٶت
صبٯ ٵیں ىؼیؼ ثیٶبؿی کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی
ػٿثبؿہ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے ڈاٹا کے ؽؿیٜےكے محبیت ٭ی ربؿہی ہے۔
 )cىؼیؼ ثیٶبؿیبں اینی ةڑی ثیٶبؿیبں ہے رڀ ٷہ ٍـ ٣امپتبٯ ٵیں
ةھؿتی ہٿٷے کے ةہت فیبػہ اعـاربت کی ٿدہ ثٺتی ہیں ثٲکہ
ٵٞؾٿؿی  ،اْٝبءکے ٹَ٪بٷ ،کٶبئی کب ٹَ٪بٷ
اٹٮی ٿدہ كے
ٿ١یـہ ہٿ مکتب ہے اٿؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ثٞؼ دلتے
ٿ٩ت تک ػیکھ ةھاٯ کی ّـٿؿت پڑ مکتی ہے۔
 )dایک ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی اکخـ ایک امپتبٯ ٵٞبٿُہ پبٱینی
کے اّب٥ی ٱیٸے کی م٦بؿه ٭ی ربتی ہے تبکہ پبٱینی کے حتت
ٵٞبٿُہ اك عبٹؼاٷ کے ٵبٱی ثڀدھ کڀ کٴ کـٷے ٵیں ٵؼػ ہٿ
مکے رل کب ؿکٸ اك ٕـس کی ثیٶبؿی كے ٵتبحـ ہے۔
 )eکڀؿ کی گئی ىؼیؼ ثیٶبؿیبں اٱگ
ٵَٺڀٝبت کے ٵٞبٵٰے ٵیں خمتٲ٤
ثیٶبؿیڀں ٵیں ىبٵٰ ہیں:

اٱگ ثیٴہ کٶپٺیڀں
ہٿتی ہیں ،ٱیکٸ

اٿؿ
ٝبٳ

 خمَڀً ىؼت کے کیٺنـ
ِٹ٦بؿ٭يٸ
 ىؼیؼ ٵبیڀکبؿڈیٰ ا
 کڀؿٿٹـی ػٵٺیکی مـرـی
 ػٯ کے ٿاٱڀ کڀ ثؼٱٺب
 خمَڀً ىؼت ٿاال کڀٵب
 گـػٿں

٭ی ٹب٭بٵی

 اكٹؿٿک ٵنتٝ ٰ٪الٵبت کے ٹتیذے ٵیں
 ٵیزـاْٝبء  /ثڀٷ ٵیـٿ ٹؿاٹنپالٷٹ
 ایک كے فیبػہ کبٹھٹی
 ٵڀٹؿ ٹیڀؿاٷ کی ثیٶبؿی
 اْٝبءکی ٵنت ٰ٪ٵٞؾٿؿی
 ةڑے صبػحبت

٭ی ٿدہ كے

ٵنت ٰ٪ٵٞؾٿؿی

ىؼیؼ ثیٶبؿیڀں کی ٣ہؿمت ربٵؼ ٷہیں ہے اٿؿ ةڑھتی ؿہتی ہے۔ کچھ ثیٸ
ثبفاؿٿں ٵیں ثیٴہ کٶپٺیبں ثیٶبؿیڀں کڀ '٭ڀؿ' اٿؿ
اال٩ڀاٵی
رینی
کـتے ہیں دہاں اٱقائٶـ ثیٶبؿی
'اّب٥ی ' ٵیں ػؿدہ ثٺؼی
ثیٶبؿیڀں کڀ ةھی کڀؿ کیب ربتب ہے۔ کتھی کتھی 'ٹؿٵیٺٰ ثیٶبؿی' کڀ
ةھی کڀؿیذ کے ٱئے ىبٵٰ کیب ربتب ہے ،صبالٹکہ پـیٶیٴ ٙبہؿ ہے ةہت
فیبػہ ہٿتب ہے۔
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 )fدہاں فیبػہ تـ ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیبں ثیٶبؿی کب پتہ چٲٸے
کـتی ہیں ،کچھ
کب پـٿیژٷ
کے اػائیگی
پـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ
٫ے ٵٞبٿُہ ٫ے
اعـاربت
ةھی ہیں رڀ ٍـ٣
اینی پبٱینیبں
ٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت کے کڀؿ ٥ـاہٳ
ِٷ پیيیٸٹ
کـتی ہیں۔کچھ ٵَٺڀٝبت ػٿٹڀں کڀؿٿں کب جمٶڀٛہ یٞٺی ا
اٿؿ
کے ٱئے ٵٞبٿُہ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت
پبٱینی ٵیں ٹبٵقػ اہٳ ثیٶبؿیڀں کب پتہ چٲٸے پـ ایک ٵيت
اػائیگی ٥ـاہٳ کـتے ہیں۔
كے ٱیکـ 65
ٝبٳ ٕڀؿ پـ  21مبٯ
 )gىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیبں
مبٯ تک کے ٝٶـ ٫ے ٕج٨ہ کے ا٥ـاػ کے ٱئے ػمتیبة ہٿتی
ہیں۔
 )hاٷ پبٱینیڀں کے حتت پیو کـػہ ثیٴہ ؿ٩ٴ ةہت فیبػہ ہٿتی ہے
اینی ثیٶبؿیڀں
٭ی ثٺیبػی ٿدہ
کیڀٹکہ اك ٕـس کی پبٱینی
کے مبتھ ٵٺنٲٕ ٬ڀیٰ ٵؼتی ػیکھ ةھاٯ کے ٵبٱی ثڀدھ کے
ٱئے پـٿیژٷ کـٹب ہٿگب۔
 )iاٷ پبٱینیڀں کے حتت ایک ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پتہ چٲٸے پـ ٝبٳ
ٕڀؿ پـ ثیٴہ ؿ٩ٴ کی 100ۺ اػائیگی کی ربتی ہے۔کچھ ٵٞبٵٲڀں
ٵیں ٵٞبٿُہ ثیٴہ ؿ٩ٴ کے 25ۺ كے 100ۺ تک خمتٲ ٤ہٿتی ہے رڀ
پـ ارمَبؿ
کے ىـائٖڀّڀاثٔ اٿؿ ثیٶبؿی کی ىؼت
پبٱینی
کـتب ہے۔
ٵیں ػیکھی ربٷے ٿاٱی ایک
 )jمتھی ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیڀں
ِ اػائیگی
ٵٞیبؿی ىـٓ کنی ةھی ٥بئؼہ کے پبٱینی کے حتت ٩بثٰ
ہٿٷے کے ٱئے پبٱینی کی ىـٿٝبت كے  90ػٹڀں کی اٹتٚبؿ ٭ی
ٵؼت اٿؿ ثیٶبؿی ٭ی تيغیٌ کے ثٞؼ  30ػٹڀں کب مـٿائڀٯ کالد
ہے۔اك ٥بئؼہ ٫ے ٕڀؿ پـ ىبٵٰ کئے گئے مـٿائڀٯ کالد کے مبتھ
"ٵڀت ٥بئؼہ " کب ةھؿٳ ٷہیں ہٿٹب چبہئیے ثٲکہ اكے " مـٿائڀٯ
(فٹؼہ ہٿٷے کے) ٥بئؼہ " ٫ے ٕڀؿ پـ فیبػہ ٿاّش کیب گیب ہے
یٞٺی ایک ىؼیؼ ثیٶبؿی کے ثٞؼ آٷے ٿاٱی ٵيٮالت کڀ ػٿؿ
کـٷے کے ٱئے ػیب گیب ٥بئؼہ ۔
ٕڀؿ كے
ٱیٸے کے عڀاہاںا٥ـاػ ،عبً
 )kىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی
 45مبٯ كے فیبػہ کی ٝٶـ کے ٱڀگڀں کے ٱئے مغت ٕجی ربٹچ
ٍضت
کے ٕـی٨ہ ٭بؿ كے گقؿٹب ّـٿؿی ہٿتب ہے۔ٵٞیبؿی اعـاد
ثیٴہ ٵَٺڀٝبت ٵیں پبئے ربٷے ٿاٯے اعـاد کے کب٥ی یٮنبں
ہٿتے ہیںٕ ،جی ٵيڀؿہ ٵبٹگٸے یب ٝٶٰ کـٷے ٵیں ٹب٭بٵی یب
اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت کڀ چکٴہ ػیٸے ٭ی ٍڀؿت ٵیں ٕجی ٝالد ٵیں
تبعیـ کـٷے کڀ ةھی عبً ٕڀؿ كے اٱگ کیب گیب ہے۔
 )lثیٴہ کٶپٺی پبٱینی ٵیں کڀؿ کی گئی کنی ةھی ایک یب ایک
ایک ثبؿ
کڀ ٍـ٣
ثیٶبؿی کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ
كے فیبػہ
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ٵٞبٿُہ ػے مکتی ہے یب ای ٬كے فیبػہ اػائیگی ٥ـاہٳ کـ
مکتی ہے ٱیکٸ ایک ٵ٪ـؿ حمؼٿػ تٞؼاػ تک۔ کنی ةھی ثیٴہ ػاؿ
ا٥ـاػ کے تٞٲ ٨ٵیں پبٱینی کے حتت ایک ثبؿ ٵٞبٿُے ٭ی
اػائیگی کـ ػیئے ربٷے پـ پبٱینی عتٴ ہٿ ربتی ہے۔
ٕڀؿ كے کٶپٺیڀں کڀ
گـٿپڀں کڀ عبً
 )mىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی
ةھی ٥ـاہٳ کی ربتی ہے رڀ اپٸے ٵالفٵیٸ کے ٱئے پبٱینیبں
ٱیتے ہیں۔

 .Gىویً ِذتی

دیکھ ةھاي ثیُہ

آد فٹؼگی ٫ے ٵتڀ ٜ٩ةڑھٷے کے مبتھ ػٹیب ةھؿ ٵیں ثقؿگ ٱڀگڀں کی
آثبػی ةڑھ ؿہی ہے۔ ایک ةڑھتی ہٿئی آثبػی ٭ی ٿدہ كے ػٹیب ةھؿ ٵیں
ػیکھ ةھاٯ ثیٴہ کی اہٵیت ةھی ةڑھتی رب ؿہی ہے۔ ثقؿگ
ٕڀیٰ ٵؼتی
ٵیں ٵجتال
کی ٵٞؾٿؿی
ٱڀگڀں کڀ اٿؿ امکے ٝالٿہ کنی ةھی ٩نٴ
ٱڀگڀں کڀ دلتے ٿ٩ت تک ػیکھ ةھاٯ کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ دلتے ٿ٩ت تک
یب
ػیکھ ةھاٯ کب ٵٖٲت ہے ایلے ٱڀگڀں کے ٱئے ٱگبتبؿ ؽاتی
ٹـمٺگ كے ٵتٞٲ ٨ػیکھ ةھاٯ کی دتبٳ ىٮٲیں ،رڀ ٵؼػ کی ایک ڈگـی
کے ثٺب اپٺی ػیکھ ةھاٯ کـ پبٷے ٵیں ٹب٩بثٰ ہیں اٿؿ رٸ کی ٍضت
ٵنت٪جٰ ٵیں ةہتـ ٷہیں ہٿٷے ٿاٱی ہے۔
ٕڀیٰ ٵؼتی
ہیں:

ػیکھ ةھاٯ کے ٱئے ػٿ ٩نٴ

کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی

ػمتیبة

 )aپـی ٥ٸڈڈ ٵٺَڀةہ ثٺؼی رڀ ٍضت ٵٺؼ ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے
کب ػھیبٷ ؿکھٷے کے ٱئے
اعـاربت
اپٸے ٵنت٪جٰ کے ٕجی
عـیؼی ربتی ہیں اٿؿ
٥ )bڀؿی ّـٿؿت کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی رڀ ایک ٵيت پـیٶیٴ کے ؽؿیٜے
كے عـیؼی ربتی ہیں رت ثیٴہ ػاؿ کڀ دلتے ٿ٩ت تک ػیکھ ةھاٯ
کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔
کی ٵ٪ؼاؿ کڀ ٵ٪ـؿ
کی ىؼت(اٿؿتڀٞ٩کیج٪بٵؼت) ٥بئؼہ
ٵٞؾٿؿی
ثبفاؿ ٵیں
ػیکھ ةھاٯ کے ٵَٺڀٝبتتھاؿتی
کـتی ہے۔ ٕڀیٰ ٵؼتی
اةھی تک تـ٩ی یب٥تہ ٷہیں ہٿئے ہیں۔
ةھویؾیہ آسوگیہ پبٌیغی
ثیٴہ
کی چبؿ ٝبٳ
ىٞتے
مـ٭بؿی
ثیٴہ امٮیٴ
پہٱی پـی ٥ٸڈڈ
کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ٥ـٿعت ٭ی ربٷے ٿاٱی ةھٿیيیہ آؿٿگیہ پبٱینی
تھی۔ مبٯ  1990ٵیں ىـٿ ٛکی گئی یہ پبٱینی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ایک
ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ کی ؿیٹائـٵٸٹ کے ثٞؼ امکی ٍضت ػیکھ ةھاٯ
کب ػھیبٷ ؿکھٷے کے ٱئے ہے۔ یہ ایک فٹؼگی
ّـٿؿیبت
كے ٵتٞٲ٨
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ثیٴہ پبٱینی ٱیٸے کے ثـاثـ ہے مڀائے امکے ٫ہ
ٵنت٪جٰ کے ٕجی اعـاربت کڀ کڀؿ کـتی ہے۔

یہ ٵڀت کے جببئے

ٍِ )aتوی ِیڈکٍیُ
یہ پبٱینی ایک ٩نٴ
اٿؿ ٵیڈکٲیٴ پبٱینی
 25مبٯ اٿؿ  55مبٯ
ٵیں ىبٵٰ ہٿ مکتب ہے۔
 )bسیٹائشِٓٹ

کی ٵٲتڀی یب ٵنت٪جٰ ٵیڈکٲیٴ پبٱینی ہے
کے ثـاثـ کڀؿ ٥ـاہٳ کـتی ہے۔ جتڀیق ٭بؿ
کی ٝٶـ کے ػؿٵیبٷ کنی ةھی ٿ٩ت امٮیٴ

کی ّّش

ایک
کے ػؿٵیبٷ
ٿہ ایک ىـٓ کے مبتھ  55اٿؿ  60مبٯ
ِٷٹؿی کی ٝٶـ
ؿیٹائـٵٸٹ کی ٝٶـ کب اٹتغبة کـ مکتب ہے ٫ہ ا
 4مبٱڀں
کی ٝٶـ کے ػؿٵیبٷ
اٿؿ ٵٺتغت ٭ی گئی ؿیٹائـٵٸٹ
ٝٶـ کب
ؿیٹائـٵٸٹ
٥ـ ٧ہٿٹب چبہئیے۔ پبٱینی
کب ایک ٿاّش
ٵٖٲت جتڀیق پـ ػمتغٔ کـتے ٿ٩ت ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ ٫ے ؽؿیٜے
كے ٵٺتغتہ اٿؿ پبٱینی کے حتت ٥بئؼہ ىـٿ ٛکـٷے کے ٵَ٪ؼ كے
ىیڈٿٯ ٵیں ثیبٷ کـػہ ٝٶـ ہے۔ اك ٝٶـ کڀ آگے ٷہیں ةڑھایب رب
مکتب ہے۔
 )cسیٹائشِٓٹ

طے پہيے کی ِذت

ؿیٹائـٵٸٹ كے پہٯے کی ٵؼت کب ٵٖٲت جتڀیق ٵٺٚڀؿ کـٷے کی
پبٱینی
ٵیں خمَڀً
كے ىـٿ ٛکـتے ہٿئے ىیڈٿٯ
تبؿیظ
ؿیٹائـٵٸٹ ٝٶـ کے مبتھ عتٴ ہٿٷے ٿاٱی ٵؼت ہے۔ اك ٵؼت کے
٩نٔ/ایک پـیٶیٴ
الگڀ ہٿٷے کے ٵٖبث٨
٥ـػ
ػٿؿاٷ ثیٴہ ػاؿ
ایک ٵيت
کے پبك
کـیگب۔ ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ
٭ی اػائیگی
ؿ٩ٴ
پـیٶیٴ یب ٩نٖڀں ٵیں اػائیگی کـٷے کب آپيٸ ہے۔
 )dواپغی
اگـ ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ ٵٺتغجکـػہ ؿیٹائـٵٸٹ کی ٝٶـ كے پہٯے
یب ؿیٹائـٵٸٹ کی ٝٶـ کے ثٞؼ ٵـ ربتب ہے یب امٮیٴ كے ثبہؿ
ٹکٲٺب چبہتب ہے تڀ پـیٶیٴ کی ٵٺبمت ٿاپنی کی اربفت ہٿگی رڀ
ٰ پیؼا ٷہیں ہٿٷے کے ٵيـٿٓ ہے۔ جتؼیؼ
پبٱینی کے حتت کڀئی ػٝڀی
ٵیں تبعیـ کے ٱئے تنٲی خبو ٿدہ ہٿٷے کی صبٱت ٵیں پـیٶیٴ
اػائیگی کے ٱئے  7ػٹڀں کی ؿٝبیتی ٵؼت کب پـٿیژٷ ہے۔
 )eتفویل
یہ امٮیٴ

ت٦ڀیِ کےٱئے٥ـاہٳ

کـتی ہے۔

 )fاخشاد
پبٱینی ٵیں پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کب اعـاد  30 ،ػٹڀں
کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت اٿؿخمَڀٍجیٶبؿیڀں کے ٱئے پہٯے مبٯ کب
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ٷہیں ہے رینب ٫ہ ٵیڈکٲیٴ ٵیں ہٿتب ہے۔ چڀٹکہ یہ ایک
اعـاد
ٵنت٪جٰ کی ٵیڈکٲیٴ پبٱینی ہے ،یہ ةہت ٵٺٖ٪ی ہے۔
 )gگشوپ

ثیُہ ویشیٓٹ

پبٱینی
ٵٞبٵٰے

کب ٥بئؼہ گـٿپ ثٺیبػ
ڈمکبؤٷٹ
گـٿپ
ٵیں

پـ ةھی اٹھایب رب مکتب ہے رل
ہے۔
ػمتیبة
كہٿٱت
کی

 .Hکبِجی ِقٕوّبت
کتھی کتھی فٹؼگی ثیٴہ كے ٵتٞٲ٨ہ ٵَٺڀٝبت کڀ
کے مبتھ رڀڑ ػیب ربتب ہے۔ یہ ػٿ ثیٴہ کٶپٺیڀں
اٿؿ ایک مسذھػاؿ تـ٩ی یب٥تہ کـٷے کے ؽؿیٜے
ٕـس فیبػہ كے فیبػہ ٵَٺڀٝبت کڀ٥ـٿ ٟػیٸے کب

ٍضت
کے
كے
ایک

ثیٴہ ٵَٺڀٝبت
اٷ ے
ایک مبتھ ٓ
ایک پیکیذ کی
اچھا ٕـی٨ہ ہے۔

کبٵجی ٵَٺڀٝبت کب ٵٖٲت ہے ایلے
پٲل فٹؼگی
ٍضت
اك ٕـس
ٵَٺڀٝبت رڀ ایک فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی کے ایک فٹؼگی ثیٴہ کڀؿ اٿؿ
١یـ فٹؼگی اٿؿ/یب اكٹیٸڈ ائٲڀٷ ٍضت ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے
پیو کـػہ ایک ٍضت ثیٴہ کڀؿ کب جمٶڀٛہ ٥ـاہٳ کـتے ہیں۔
اٷ ٵَٺڀٝبت کڀ ػٿ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ٵيرتکہ ٕڀؿ پـ
ڈیقائٸ کیب ربتب ہے اٿؿ ػٿٹڀں اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ت٪نیٴ چیٺٲق
کے ؽؿیٜے ٥ـٿعت کیب ربتب ہے  .ٿاّش ١یـ پـ اٷ کے ٱئے ػٿ
کٶپٺیڀں کے اٹيڀؿٹل ' ٹائے اپ' ّـٿؿی ہٿگب اٿؿ ٵڀرڀػہ ؿامتے
ہػایبت کے ٵٖبث ٨ایلے ٹائے اپ کی اربفت ایک ٿ٩ت ٵیں ٍـ ٣ایک
فٹؼگی ثیٴہ ػاؿ اٿؿ ایک ١یـ فٹؼگی ثیٴہ ػاؿ کے ػؿٵیبٷ ہٿتی ہے۔
اك ٕـس کی کٶپٺیڀں کے ػؿٵیبٷ ایک ایٴ اٿ یڀ ّـٿؿ کیب ربٹب
چبہئے تب٫ہ اٷ ٭ی ٵبؿکیٹٹگ ،پبٱینی ربؿی کـٷے کے ثٞؼ کی عؼٵت،
ٝبٳ عـچہ کی ت٪نیٴ مبتھ ہی پبٱینی مـٿك کے ٵٞیبؿ اٿؿ پـیٶیٴ کے
ٵٺَڀةہ ؿ٩ٴ کے ثبؿے ٵیں ٓے کیب رب مکے۔ اٷ کے ٱئے آئی آؿ ڈی
آئی كے اربفت کنی ایک ثیٶب٭ـتب ٕـ ٣ٱی ربئے گی۔ یہ ٵٞبہػہ ٕڀیٰ
ٵؼت ٩نٴ کب ہٿٹب چبہئے اٿؿ ٹا ئے اپ كے ٹکٲٸے کی اربفت ٍـ٣
عبً صبٱتڀں ٵیں ہی ػی ربئے گی اٿؿ ٿہ ةھی آئی آؿ ڈی اے آئی کے
ٵٖٶئٸ ہٿٷے کے ثٞؼ ہی ۔
ایک ثیٴہ ٭ٶپٺی آپ كے ؿّبٵٺؼی كے ٵٞـٿ ٣ثیٴہ ػاؿ کے ٕڀؿ پـ
کبٳ کـٷے اٿؿ پبٱینی عؼٵت ٵیں اہٳ کـػاؿ اػا کـٷے کے ٱئے ایک
ؿاثٔے پڀائٸٹ کے ٕڀؿ پـ آپ کی عؼٵت ػے مکتی ہے رینب کہ ٭ٶيب
ٵَٺڀٝبت کے ٱئے ّـٿؿی ہٿتب ہے۔ ٵٞـٿ ٣ثیٴہ ػاؿ ثیٴہ ٱکھٷے اٿؿ
تبہٳ ،ػٝڀی اٿؿ
پبٱینی عؼٵت ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا کـتب ہے۔
کٶیيٸ کی اػائیگی کے ٵٞبٵٰے پبٱینی کے ٵتبحـ ہٿٷے ٿاٯے میکيٸ
کی ثٺیبػ پـ ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ ػاؿٿں ٭ی ٕـ ٣كے ٹپٹائے ربتے ہیں.
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"٭بٵيب پـٿڈ٫ٹ'" کڀ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ ربؿی مست ہػایتڀں کے ٵٖبث ٨صبٍٰ
کیب ربئے گب اٿؿ خمتٲ ٤ٵٺٚڀؿی ٱی ربئے گی ۔ ػٿٹڀں عٖـات کے
پـیٶیٴ ػھؿ ٫کڀ خمتٲ ٤ثتبیب ربئے گب اٿؿ اك کی ٵٞٲڀٵبت ثیٴہ
ہٿٯڈؿ کڀ ٥ـٿعت مبث ٨اٿؿ ثٞؼ ػٿٹڀں صبٱتڀں ٵیں ػی ربئے گی مبتھ
ہی اك کب ؽکـ دتبٳ ػمتبٿیق رڀ ریلے پبٱینی ،میٲق اػة ٿ١یـہ ٵیں
کیب ربئے گب۔
اك کی ٵَٺڀٝبت ؽاتی اٹيڀؿٹل پبٱینی اٿؿ گـٿپ اٹيڀؿٹل ثٺیبػ
ػٿٹڀں ہی ٩نٴ كے ػمتیبة کـایب ربئے گب۔ تبہٳٍ ،ضت اٹيڀؿٹل
٥ٲڀٹؿ پبٱینیڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں عبٱٌ ٹؿٳ فٹؼگی کی اٹيڀؿیٺل کی
کڀؿیذ کی اربفت عبٹؼاٷ کے صَڀٯ کـٷے ٿاٯے ٍضت کے ٱئے ہی ہٿگی
رڀ ٵتٞٲ٨ہ اٹيڀؿٹل کبؿٿں کی اٹيڀؿٹل ٩بثٰ ٵ٦بػ اٿؿ ػیگـ ٩بثٰ
إال ٧اٹيڀؿٹل ٱکھٷے ىـٕڀں ٫ے حتت ہٿگی ۔
ٵ٦ت ٱک کے اعتیبؿات ،اٹيڀؿٹل
یہ پڀؿے ٭ٶپٺی ٵَٺڀٝبت پـ الگڀ
ٍضت ٿاٯے صٌے کڀ جتؼیؼ ٵتٞٲ٨ہ
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے اعتیبؿات پـ

ہٿٯڈؿ کے ٱئے ػمتیبة ہٿتب ہے اٿؿ
ہٿتب ہے ،تبہٳ ،٭ٶپٺی ٵَٺڀٝبت کی
١یـ فٹؼگی  /اكٹیٸڈ اٱڀٷ ٍضت کی
ہٿ ربئے گب۔

٭ٶپٺی ٵَٺڀٝبت کی ٵبؿکیٹٹگ ،ثـاہ ؿامت ٵبؿکیٹٹگ چیٺٰ ،ثـٿکـ،
ربٵ ٜؽاتی اٿؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے ػٿٹڀں اٹيڀؿٹل ٭ـتڀ
کی ٕـ ٣رب مکتی ہے ٱیکٸ ثیٺک کی ؿی٦ـٯ اٹتٚبٵبت کی ٕـ ٣كے ٷہیں
تبہٳ ٿیلے ٱڀگ ىٺبعت ٷہیں ہٿمکتے رڀ کنی ةھی ایک ثیٴہ ػاؿ کے
ٱئے کنی ةھی ایک ٵَٺڀٝبت کی ٵبؿکیٹٹگ کے ٱئے اربفت ٷہیں ہٿ۔
حتـیک اٿؿ ٥ـٿعت اػة ٵیں اكے ٿاّش ٕڀؿ كے ثتبیب ربٹب چبہیے کہ
اٷ ٵیں ػٿ ثیٴہ ػاؿ كے دڑے ہٿئے ہیں ہؿ عٖـے ػٿمـے كے خمتٲ ٤ہے،
ػٝڀے تَـ ٣کڀٷ کـے گب ،ػٿٹڀں یب کنی ایک کڀؿ کے تقئیٸ ٿ آؿائو
كے ٵتٞٲ ٨ٵنئٰے ثیٴہ ہٿٯڈؿ کے اعتیبؿات پـ ہٿں گے ،مـٿك كہٿٱت
ٿ١یـہ ۔
اك کبؿٿثبؿ کڀ ٵٺبمت ٕـی٨ے كے چالٷے کے ٯےے آئی ٹی ملٹٳ ٭ب
ہٵڀاؿ ہٿٹب چبہئے کیڀٹکہ ػٿ ثیٴہ ػاؿ کے ػؿٵیبٷ ڈیٹاکے
٭بٳ
اٹْٶبٳ اٿؿ آئی آؿ ڈی اے آئی کے ٱئے ڈیٹا ػمتیبة کـٹب ہٿتب ہیں۔

 .Iپیکیذ پبٌیغیبں
پیکیذ یب چھاتب کڀؿ ایک ہی ػمتبٿیق کے حتت
ہے۔

کڀؿٿں کب ایک جمٶڀٛہ

ٵخبٯ کے ٱئے ،کبؿٿثبؿ کے ػیگـ ٭المڀں ٵیں عبٹؼاٷ کی پبٱینی
ریلے کڀؿ
ٿ١یـہ
پیکیذ پبٱینی
 ،ػکبٹؼاؿ کی پبٱینی  ،ػ٥رت
رینی
کے حتت ٝٶبؿتڀں،ٵٺؼؿربت ٿ١یـہ
ہٿتے ہیں رڀ ایک پبٱینی
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رنٶبٹی احبحڀں
خمتٲ٤
پبٱینیڀں ٵیں کچھ ؽاتی
کیب رب مکتب ہے۔

کڀ کڀؿ کـٹب چبہتے ہیں۔ اك ٕـس کی
الئٺڀں یب ؽٳہ ػاؿی کڀؿٿں کڀ ةھی ىبٵٰ

کے ٵخبٱڀں ٵیں ىؼیؼ ثیٶبؿی کڀؿ
ثیٴہ ٵیں پیکیذ پبٱینی
ٍضت
٥بئؼہ کڀ ٵٞبٿُہ پبٱینیڀں کے مبتھ ٵالٹب اٿؿ یہاں تک ٫ہ فٹؼگی
کڀ ٵٞبٿُہ
ٹ٪ؼ ٥ڀائؼ
اٿؿ امپتبٯ ؿٿفاٷہ
ثیٴہ پبٱینیڀں
پبٱینیڀں کے مبتھ یٮزب ٭ـٹب ةھی ىبٵٰ ہے۔
ةھی ایک پیکیذ
ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں پیو کـػہ پبٱینی
م٦ـ
ثیٴہ کڀ ثٲکہ صبػثے ٵیں ٵڀت
ہے رنٶیں ٷہ ٍـٍ ٣ضت
پبٱینی
کے مبتھ مبتھ ثیٶبؿی/صبػثے٭ی ٿدہ كے ٕجی
/ٵٞؾٿؿی ٥ڀائؼ
اعـاربت  ،ربٹچ کئے گئے مبٵبٹڀں کے ٹَ٪بٷ یب پہٹچٸے ٵیں
تبعیـ ،اٵال/ ٫ؽاتی ٹَ٪بٷ کے ٱئے تینـی پبؿٹی کی ؽٳہ ػاؿی ،
ػٿؿٿںکیٶٺنڀعی اٿؿ یہاں تک ٫ہ ا١ڀا کڀؿ کڀ ةھی ىبٵٰ کیب ربتب
ہے۔
 .Jغشیت ىجكے کے ٌئے ِبئیکشو ثیُہ اوس فضت

ثیُہ

ٵبئیکـٿ ثیٴہ ٵَٺڀٝبت کڀ عبً ٕڀؿ كے ػیہی اٿؿ ١یـؿمسیيٞجڀں کے
٭ٴ آٵؼٹی ٕج٨ہ کے ٱڀگڀں کی حت ٘٦کے ٵَ٪ؼ كے ڈیقائٸ کیب گیب
ہے۔ ٭ٶآٵؼٹی ٕج٨ہ کے ٱڀگ ہٵبؿی آثبػی کب ایک ةڑا صٌہ ہٿتے ہیں
حت ٘٦کڀؿ ٷہیں ہٿتب ہے۔
اٿؿ اٹکے پبك ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀئی ٍضت
امٲئے ،ایک ک٦بیتی پـیٶیٴ اٿؿ ٥بئؼہ پیکیذ کے مبتھ یہ کٴ ٩یٶت
کے ٵَٺڀٝبت اٷ ٱڀگڀں کڀ ٝبٳ رڀکھٵڀں کب مبٵٺب کـٷے اٿؿ اٷ كے
منٹٷے ٵیں ٵؼػ کـٷے کے ٱئے الیب گیب ہے۔ ٵبئکـٿ ثیٴہ آئی آؿ ڈی
اے ٵبئکـٿ ثیٴہ ّبثٔے ٫ 2005 ،ے ؽؿیٜے كے ٭ٸٹؿٿٯ ہٿتب ہے۔
یہ ٵَٺڀٝبت ایک چھٿٹے كے پـیٶیٴ کے مبتھ آتے ہیں اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ
پـ ثیٴہ ؿ٩ٴ  30،000ؿٿپے كے کٴ ہٿتی ہے رڀ آئی آؿ ڈی اے ثیٴہ
ہے۔ اك ٕـس کے کڀؿ فیبػہ تـ
ّـٿؿی
ّبثٔے  2005 ،کے ٵٖبث٨
خمتٲ ٤کٶیڀٷٹی تٺٚیٶڀں یب ١یـمـکبؿی تٺٚیٶڀں (ایٸ ری اٿ) ٫ے
پـ ٱئے
کے ٱئے ایک گـٿپ کی ثٺیبػ
ؽؿیٜے كے اپٸے اؿاکیٸ
ىٞتے کے ؽٳہ
کے ػیہی اٿؿ مسبری
ربتے ہیں۔ آئی آؿ ڈی اے
ةھی ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے اپٺی
ػاؿیڀں کے ٵٖبث٨
کڀ ٵبئیکـٿ ثیٴہ ٵَٺڀٝبت ٫ے
تٺبمت
کے ایک ٵ٪ـؿ
پبٱینیڀں
ٕڀؿ پـ ٥ـٿعت ٭یب ربٹب ّـٿؿی ہے تبکہ ثیٴہ کی ٿمیٞرتؿمبئی ٫ے
٩بثٰ کی ربمکے۔
مسبد کے ١ـیت ٕج٪ڀں کی ّـٿؿتڀں کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے مـ٭بؿی
کے پی ایل یڀ٫ے ؽؿیٜے كےعبً ٕڀؿ كے ثٺبئی گئی ػٿ
ىٞتے
پبٱینیبں ٹیچے ثیبٷ ہیں :
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 .1رٓ آسوگیہ ثیُہ پبٌیغی
رٸ آؿٿگیہ ثیٴہ پبٱینی

کی عَڀٍیبت

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں:

مسبد کے ١ـیت ٕج٪ڀں
 .aیہ پبٱینی
ػمتیبة کـاٷے کے ٱئے ثٺبئی گئی ہے۔

کڀ ک٦بیتی ٕجی

ثیٴہ

ہے مڀائے
کے مبتھ ػمتیبة
ٵیڈکٲیٴ پبٱینی
 .bکڀؿیذ ؽاتی
امکے ٫ہ اك ٵیں جمٶڀٝی ثڀٹل اٿؿ ٕجی ربٹچ کے ٥ڀائؼ کڀ
ىبٵٰ ٷہیں کیب گیب ہے۔
 .cیہ پبٱینی ا٥ـاػ
ہے۔
ٝ .dٶـ ٭ی صؼ

اٿؿ عبٹؼاٷ

پبٹچ مبٯ

کے اؿاکیٸ

كے  70مبٯ

کے ٱئے ػمتیبة

تک ہے۔

 .eتیٸ ٳہیٸے اٿؿ پبٹچ مبٯ کی ٝٶـ کے ػؿٵیبٷ کے ثچڀں کڀ
کڀؿ کیب رب مکتب ہے ثيـٕی٬ہ ٿاٱؼیٸ ٵیں كے ایک یب ػٿٹڀں
کڀ مبتھ مبتھ کڀؿ کیب گیب ہٿ۔
ٰ
 .fثیٴہ ؿ٩ٴ ٥ی ثیٴہ ػاؿ ىغٌ  5،000ؿٿپے تک حمؼٿػ ہے اٿؿ ٩بثِ
اػائیگی پـیٶیٴ ػؿد ؽیٰ ٹیجٰ کے ٵٖبث ٨ہے۔
ٹیجٰ ۲۔۴
ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ

کی ٝٶـ

عبٹؼاٷ کے ہیڈ
ىڀہؿ /ثیڀی
 25مبٯ کی ٝٶـ تک کب
ارمَبؿ ثچہ
 1+2فیـ ٭٦بٱت ثچے کے
عبٹؼاٷ کے ٱئے
 2+2فیـ ٭٦بٱت ثچڀں کے
عبٹؼاٷ کے ٱئے



پـیٶیٴ آٵؼٹی ٹیٮل ای٬ٹ
کے اہٯ ہے۔
پبٱینی

 .2یؤیوسعً

۶۴مبٯ
تک
۷۰
۷۰
۰۰

۶۴۔۰۰

۰۴۔۴۰

۴۴۔۷۰

۴۰۰
۴۰۰
ٓ

۴۲۰
۴۲۰
۰۰

۴۶۰
۴۶۰
۰۰

۴۹۰

۲۰۰

۲۹۰

۳۳۰

۲۶۰

۳۰۰

۳۶۰

۳۸۰

کی ػٜ٥ہ

80ڈی کے حتت ٹیٮل ٥بئؼہ

کے ٱئے مـٿك ٹیٮل الگڀ ٷہیں ہے۔
فضت

ثیُہ اعىیُ

(یوایچ آئی ایظ )

عبٹؼاٹڀں کے گـٿپ کے ٱئے
 100یب اك كے فیبػہ
یہ پبٱینی
ػمتیبة ہے۔ صبٱیہػٹڀںٵیں ،اٱگ اٱگ یڀایچ آئی ایل پبٱینیبں ةھی
ٝڀاٳ کے ٱئے ػمتیبة کـائی گئی تھیں۔
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فبئذہ
یڀٹیڀؿمٰ ٍضت


ثیٴہ امٮیٴ

کے ٥ڀائؼ

کی ٣ہؿمت اك ٕـس

ہے:

ىجی ثبص ادائیگی

یہ پبٱینی ػؿد ؽیٰ ؽیٲیضؼٿػ کے ٵيـٿٓ ایک ٥ـػ /عبٹؼاٷ کے
ٱئے  30،000ؿٿپے تک کے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت
٭ب ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتی ہے۔
ٹیجً ۲۔۲
صذود
تفقیالت
-/150
کٶـے ،ثڀؿڈٹگ کے اعـاربت
ؿٿپے ٥ی
ػٷ تک
-/300
آئینی یڀ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے پـ
ؿٿپے ٥ی
ػٷ تک
ایٺینتھیٹكٹ٥ ،ی
مـرٸ،
ثیٶبؿی/چ
کٺنٰٹٷٹ،ٵبہؿیٺکی٦یل،ٹـمٺگبعـاربت
ٿٹ
-/4،500
ؿٿپے
تک
٥ی
ایٺنتھیقیب،عڀٷ،آکنیزٸ ،اٿ۔ ٹی چبؿرل ،
اػٿیبت،عـاثیڀںکبمـا١ٲگبٷےکےٵڀاػاٿؿایکنـے،ڈاٱینیقک ثیٶبؿی/چ
ٿٹ
ے،ؿیڈیڀتھؿیپی،
-/4،500
کیٶیکٰ ٕجی،پیل ٵیکـکی الگت،ٵَٺڀٝی اْٝبء،ٿ١یـہ
ؿٿپے
تک
15،000
کنی ةھی ایک ثیٶبؿی کے ٱئے کئے گئے کٰ عـچ
ؿٿپے
تک


راتی

صبدثے کوس

عبٹؼاٷ
صبػثے ٭ی ٿدہ كے
ٹبٵقػ کے ٵٖبث ) ٨کی ٵڀت


ِْزوسی

(ىیڈٿٯ
کٶبؤ ٥ـػ
کے اہٳ
کے ٱئے کڀؿیذ -/25،000 :ؿٿپے

ٵیں

کوس

اگـ کنی صبػثے/ثیٶبؿی کی ٿدہ كے عبٹؼاٷ کے اہٳ کٶبؤ ٥ـػ
کڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـایب ربتب ہے تڀ تیٸ ػٷ کی اٹتٚبؿ ٭ی
 15ػٹڀں تک امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے
ٵؼت کے ثٞؼ ،فیبػہ تـ
کیب
کب ٵٞبٿُہ اػائیگی
ػٷ کے ٱئے  -/50ؿٿپے
کے ٥ی
ربئیگب۔
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پشیّیُ

ٹیجً ۲۔۳
پشیّیُ
ایٓٹٹی
 -/365ؿٿ۔ ٥ی مبٯ
ایک ٥ـػ کے ٱئے
پبٹچ ا٥ـاػ تک کے ایک عبٹؼاٷ  -/548ؿٿ۔ ٥ی مبٯ
کے ٱئے (پہٯے تیٸ ثچے مسیت )
تک کے ایک عبٹؼاٷ  -/730ؿٿ۔ ٥ی مبٯ
مبت ا٥ـاػ
کے ٱئے (پہٯے تیٸ ثچڀں اٿؿ
ارمَبؿ ٿاٱؼیٸ مسیت )
الئٸ كے ٹیچے
کے ٱئے ١ـیجی
ثی پی ایٰ عبٹؼاٹڀں
عبٹؼاٹڀں کے ٱئے صٮڀٵت
پـیٶیٴ مجلڈی
پـیٶیٴ مجلڈی ٥ـاہٳ کـیگی
 .Kساػٹسیہ فضت

کے
ایک

ثیُہ اعىیُ

صٮڀٵت ٷے خمتٲٍ ٤ضت ٵٺَڀةہ ثٺؼی ةھی ىـٿ ٛکی ہیں ،اٷ ٵیں كے
کچھ عبً ؿیبمتڀں کے ٱئے الگڀ ہٿتی ہیں۔ ٝبٳ ٝڀاٳ تک ٍضت ٥ڀائؼ
کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺیڀں کے مبتھ ٵٰ کـ
کی ؿمبئی ٭ڀ ةڑھاٷے
ثیٴہ
ىـٿ ٛکی گئی ہے۔ ؿاهٹؿیہ ٍضت
ثیٴہ امٮیٴ
ؿاهٹؿیہ ٍضت
٫ے
(آؿایل ثی ٿائے ) حمٺتڀؿٿفگبؿٿفاؿت ،ةھاؿت صٮڀٵت
امٮیٴ
ؽؿیٜے كے ىـٿ ٛکی گئی ہے رڀ ١ـثت ٭ی ٱٮیـ كے ٹیچے (ثی پی
ایٰ) کے عبٹؼاٹڀں کڀ ٍضت ثیٴہ کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ہے ۔
ؿاهٹؿیہ ٍضت

ثیٴہ امٮیٴ

کی عَڀٍیبت ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

 .aایک ٥یٶٲی ٥ٲڀٹؿ ثٺیبػ
عبٹؼاٷ کی کٰ ثیٴہ ؿ٩ٴ ۔

پـ  30،000ؿٿپے

ہیں:
٥ی

ثی پی ایٰ

 .bپہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کڀ کڀؿ کیب ربئیگب۔
عؼٵبت کب کڀؿیذ
ٍضت
 .cامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ٨ہ
کے ثٺیبػ
ٹڀٝیت کی مـٿمل رڀ ایک ڈے کئیـ
اٿؿ رـاصی
پـ ٥ـاہٳ کی رب مکتی ہیں۔
 .dدتبٳ اہٯ ٍضت کی كہٿٱیبت کی ٹ٪ؼہیٸ کڀؿیذ.
 .eامسبؿٹ کبؿڈ کی ٥ـاہٵی۔
 .fامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت
پـٿیژٷ ۔
-/100 .g

ؿٿپے

٥ی

کب

ٿفیٹ کب ٹؿاٹنپڀؿٹ االؤٹل

 .hٵـکقی اٿؿؿیبمتی صکڀٵت اٹيڀؿٹل
اػائیگی کـتب ہے ۔
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٭ٶپٺی کےٱئےپـیٶیٴ کی

 .iاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀں کڀایک ٵنبث٪تی ثڀٱی
پـؿیبمتی صکڀٵت کی ٕـ ٣كےٵٺتغت کـؿہے ہیں۔
 .jٵنت٦یؼ
۔

کے ٱئے مـ٭بؿی

کےٝٶٰ

کی

ثٺیبػ

اٿؿ ذمی امپتبٱڀں کے ػؿٵیبٷ

آپيٸ

اٿؿ ؿیبمتیضکڀٵت٬ے
ٵیں ٵـ٭قی
 3:1کے تٺبمت
 .kپـیٶیٴ
ؽؿیٜے كے ثـػاىت کیب ربئیگب۔ ٵـ٭قی صٮڀٵت  -/565ؿٿپے ٥ی
عبٹؼاٷ کی فیبػہ تـ ؿ٩ٴ ٭ی ىـا٭ت کـیگی۔
مبالٷہ پـیٶیٴ کب
کڀئی ةھی اّب٥ی

 .lؿیبمتی صکڀٵتڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ىـا٭ت :
كے فیبػہ
٥ 25ی ٍؼ اٿؿ  750ؿٿپے
پـیٶیٴ۔
 .mٵنت٦یؼ ؿرلٹؿیيٸ چبؿرل /جتؼیؼ چبؿرل
ؿٿپے ٥ی مبٯ ٭ی اػائیگی کـیگب۔
 .nاٹتٚبٵیہ
ربئیگب۔

الگت کڀ ؿیبمتیضٮڀٵت

 .oامسبؿٹ کبؿڈ کی الگت ٥ -/60 -ی
ٵَ٪ؼ کے ٱئے ػمتیبة ہٿگی۔

٫ے ٕڀؿ پـ -/30

٫ے ؽؿیٜے كے ثـػاىت کیب
ٵنت٦یؼ

کی اّب٥ی

ؿ٩ٴ

اك

 .pیہ امٮیٴ امسبؿٹ کبؿڈ ربؿی کـٷے کی تبؿیظ كے اگٰے ٳہیٸے
کے ثٞؼ پہٯے ٳہیٸے كے کبٳ کـٹب ىـٿ ٛکـیگی۔ اك ٕـس  ،اگـ
ّٲ ٜٵیں ٥ـٿؿی ٳہیٸے کے
امسبؿٹ کبؿڈ ایک عبً
اثتؼائی
ػٿؿاٷ کتھی ةھی ربؿی کئے ربتے ہیں تڀ امٮیٴ  1اپـیٰ كے
ىـٿ ٛہٿگی۔
 .qامٮیٴ اگٰے مبٯ کے
ؿہیگی۔ یہ اك عبً ّٲٜ
کی
اك ٕـس  ،ػؿٵیبٷ
ٵیں ةھی عتٴ کی تبؿیظ

 31ٵبؿچ تک ایک مبٯ کے ٱئے ٵؤحـ
ٵیں اك امٮیٴ کی آعـی تبؿیظ ہٿگی۔
کے ػٿؿاٷ ربؿی کئے گئے کبؿڈ
ٵؼت
اگٰے مبٯ کے  31ٵبؿچ کڀ ہٿگی۔

کے ؽؿیٜے
ػٝڀٿں کب تَ٦یہ  ،ىیڈٿٯ ٵیں ثیبٷ ٹی پی اے
ػؿد
كے یب ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے کیب ربئیگب۔ تَ٦یہ
کیب
ہٿ ٹ٪ؼہیٸ
كے دہاں تک دمٮٸ
امپتبٱڀں کے ؽؿیٜے
ربئیگب۔
ٵبٹب
کنی ةھی ایک ثیٶبؿی کب ٵٖٲت ثیٶبؿی کی ٵنٲنٲٶؼت
ثبؿ امپتبٯ ٵیں ٵيبٿؿت
ربئیگب اٿؿ اك ٵیں آعـی
(٭ٺنٰٹیيٸ) کـٷے کی تبؿیظ كے  60ػٹڀں کے اٹؼؿ ػٿثبؿہ
ٵجتال ہٿربٹب ىبٵٰ ہے۔
 .Lوصیش اَُّ أؾوسٔظ حتفٌ کی ِٕقوةہ ثٕذی
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صبٯ ہی ٵیں اٝالٷ پی ایٴ ایل ثی ٿائی رڀ صبػثے كے ہٿئی ٵڀت اٿؿ
ٹباہٱی کب اصبٓہ کـٷے ٿاٱی اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی ٷے ةہت كے
ٱڀگڀں کی تڀدہ اپٺی ٕـ ٣ٵتڀدہ کی ہے اك کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کی
عَڀٍیبت یہ ہے۔
کوسیذ کے دائشہ کبس  18 :كے  70ثـمڀں کے ػؿٵیبٷ ىـیک ٿے٭ڀ کے
دتبٳ ثچت ثیٺک اکبؤٷٹ ہٿٯڈؿ اك ٵیں ىبٵٰ ہٿٷے کے اہٯ ہٿں گے .
ىـیک ثیٺکڀں کڀ کنی ةھی ٵٺٚڀؿ ىؼہ ١یـ فٹؼگی ثیٴہ ٭بؿ کے مبتھ
ٹائے اپ کـٹب پڑے گب رڀ ایلے ثیٺک کب ایلے کڀؿ کے ٱئے ایک
ٵبكٹؿ پبٱینی ربؿی کـے گب۔ اك ٵیں کڀئی ةھی ىغٌ اپٸے ایک ثچت
ثیٺک اکبؤٷٹ کے ؽؿیٜے ىبٵٰ ہٿٷے کب اہٯ ہٿگب اٿؿ اگـ ٿہ ایک كے
فیبػہ ثیٺک ٵیں ىبٵٰ ہٿتب ہے تڀ اكے کڀئی اّب٥ی ٥بئؼہ ٷہیں ٵٰے
گب اٿؿ اػا کیب گیب اّب٥ی پـیٶیٴ ّجٔ ہٿ ربئے گب کے ثیٺک
اکبؤٷٹ کے ٱئے ثٺیبػ ی کے ٿاے می ہٿگی۔
ؽبًِ ہوْے کی فوست /دوسأیہ :کڀؿ 1رڀٷ كے  31ٵئی کی ٵؼت کے
ٱئے ہٿگب اٿؿ اٷ ٵیں ىبٵٰ ہٿٷے کے ٱئے مشروع ٥بؿٳ ٵیں وامسد ثیٺک
کے ثچت اکبؤٷٹ ٵیں آٹٿ ڈیتٹ کے ؽؿیٜے پـیٶیٴ ىـا٭ت کی ربئے
گی رڀ ٥ی مبٯ 31ٵئی تک ہٿگب رلے پہٯے مبٯ ٵیں  31اگنت تک
ةڑھایب ربئے گب۔ ىـٿٝبت ٵیں ہٹؼٿمتبٷ کی صکڀٵت کی ٕـ ٣كے ىبٵٰ
ہٿٷے کی ٵؼت اگٰے تیٸ ٵبہ 30ٹڀٵرب 2015تک ةڑھائی ربمکتی ہے ۔
اك کے ثٞؼ ةھی مبث ٨مبالٷہ پـیٶیٴ کے ىـا٭ت پـ خمَڀً ىـائٔ پـ
ىبٵٰ ہٿٹب دمکٸ ہٿ مکتب ہے۔ درخواست دہىدگان غیر معیىہ  /ةھؿتی کی ٕڀیٰ
٩بٱیٸ ٵؼت  /آٹٿ ڈیيبٹ کی كہٿٱت ،ٵبّی اٹتھٿٿ کی ثٺیبػ پـ ٵٺَڀةہ
ثٺؼی کے ربؿی ؿہٷے اٿؿ ىـائٔ کے مبتھ اك مکیٴ کے تنٲنٰ کے
مبتھ ٵيـٿٓ اعتیبؿ ػے مکتب ہے ۔ ٿیلے ٱڀگ رڀ اك امکیٴ كے ٹکٰ
ربتے ہیں ٵنت٪جٰ ٵیں ٿاپل ٭ـیب ةھی امی ٝٶٰ کے ٵٖبث ٨ىبٵٰ ہٿ
مکتے ہیں .اہٯ فٵـے کے ٹئے ٱڀگڀں یب ٿیلے اہٯ ٱڀگ رڀ ىبٳ ٷہیں
ہٿمکے ہیں ٵٺَڀةہ ثٺؼی ٿ١یـہ ؿہٷے پـ ٵنت٪جٰ ٵیں ةھی ىبٵٰ ہٿ
مکتے ہیں۔
اك اٹيڀؿٹل کے حتت ٵٲٸے ٿاٱی كہٿٱیبت اك ٕـس ہیں۔
فوائذ کی رذوي
ٵڀت
کٰ اٿؿ ػٿٹڀں آٹکھیں یب ػٿٹڀں
ہاتھٿں کے امتٞٶبٯ یب پبؤں یب
ایک آٹکھ کی ٹٚـ اٿؿ ایک ہاتھ
یب پبؤں کی ٹب٩بثٰ تال٥ی ٹَ٪بٷ
کٰ اٿؿ ایک آٹکھ کی ػؿهٹي یب
ایک ہاتھ یب پبؤں کے امتٞٶبٯ
کی ٹب٩بثٰ تال٥ی ٹَ٪بٷ
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ثیُہ سلُ
2الکھ ؿٿپے
2الکھ ؿٿپے

1الکھ ؿٿپے

ىبٵٰ ہٿٷے یب ٹبٵٸ کی كہٿٱت
ػٿؿے كے ػمتیبة ہیں۔

ایل ایٴ ایل  ،ای ٵیٰ یب ؽاتی

پشیّیُ 12 :ؿٿپے ٥ی ؿکٸ ٥ی مبٯ پـیٶیٴ اکبؤٷٹ ہٿٯڈؿ کے ثچت
ثیٺک اکبؤٷٹ كے آٹٿ ڈیتٹ کے ؽؿیٜے ایک ٩نٔ ٵیں ہؿ کڀؿیذ ٵؼت
کے  1رڀٷ تک یب اك كے پہٯے کبٹ ٱیب ربئے گب۔ تبہٳ ،ٿیلے
ٵ٪ؼٵبت ٵیں دہاں آٹٿ ڈیتٹ  1رڀٷ کے ثٞؼ ہٿتب ہے ،کڀؿ آٹٿ ڈیتٹ
کے ٵپنيے٫ے پہٯے ػٷ كے ىـٿ ٛہٿ ربئے گب .ىـیک ثیٺک ،آٹٿ ڈیتٹ
کب اعتیبؿ ػیے ربٷے پـ امی ٵبہ کی تـریضب ہؿ مبٯ ٵئی ٳہیٸے ٵیں
ہٿگب ،پـیٶیٴ کبٹ ٯےگب اٿؿ ؿ٩ٴ کے امی ٳہیٸے اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب
چیک ػے گب۔
پـیٶیٴ مبالٷہ ػٝڀٿں جتـةے کے ثٺیبػ پـ کیب ربئے گب پـ یہی ثبت
کب ی٪یٸ کـٷے کی کڀىو کی ربئے گی کہ پہٯے تیٸ مبٯ ٵیں پـیٶیٴ
ٵیں کڀئی اّب٣ہ ٷہیں ہٿگب۔
ووس کی ثشىشفی
 .1ؿکٸ کے
ٝٶـ) یب

 :اؿاکیٸ کب صبػحبتی

اصبٓہ عتٴ ہٿ ربئے گب :

 70مبٱڀں کے ہٿٷے پـ (٩ـیجی پیؼائو کے ػٷ پـ

 .2ثیٺ ٬كے اکبؤٷٹ ثٺؼ کـ ٱیٸے یب اٹيڀؿٹل الگڀ ؿہٷے کے ٱئے
ٹبکب٥ی ثب٩ی
 .3اگـ ؿکٸ ایک كے فیبػہ اکبؤٷٹ کے حتت اصبٓہ کـتب ہٿ تڀ،
اٹيڀؿٹل ٍـ ٣ایک ہی حمؼٿػ اٿؿ ػٿمـا اصبٓہ عتٴ ہٿ ربئے گب
اٿؿ پـیٶیٴ کے ٱیے ّـٿؿ کـ ٱیب ربئے گب.
اگـ اٹيڀؿٹل کنی تکٺیکی ٿدہ ریلے ،ٵ٪ـؿہ تبؿ٫ھ کڀ ٹبکب٥ی ثب٩ی
یب کنی ػیگـ اٹتٚبٵی کی ٿدہ كے ثٺؼ ہٿ ربتب ہے تڀ اكے ٵ٪ـؿ
ىـائٔ کے حتت ،ٵکٶٰ مبالٷہ پـیٶیٴ ٭ی ٿٍڀٱی پـالگڀ کیب رب مکتب
ہے .اك ٵٞیبػ کے ػٿؿاٷ عٖـے کب اصبٓہ ٵ ٰٖٞؿہے گب اٿؿ عٖـے کب
اصبٓہ ػٿثبؿہ حببٱی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے ٥یَٰے پـ ہٿگی ۔

 .Mوصیش اَُّ رٓ دھْ ِٕقوةہ ثٕذی
ثیٺکٺگ ثچت اٿؿ مج ٜاکبؤٷٹ  ،ترسیالت زر ،کـیڈٹ ،اٹيڀؿٹل اٿؿ پيٸ
ٵیں ةھاؿتی هہؿیڀں کے ٱئے مالیاتی شمولیت کی مہم کی ىـٿٝبت ہٹؼٿمتبٷ کے
ٿفیـ اٚٝٴ ٵلٹؿ ٹـیٺؼؿ ٵڀػی کی ٕـ ٣كے  28اگنت  2014کڀ کی گئی
رل کب اٝالٷ اٷہٿں ٷے  15اگنت  ،2014کڀ آفاػی ٫ے ػٷ پـ ػی گئی
اپٺی پہٱی ت٪ـیـ ٵیں کی تھی ۔ اك ٵٺَڀةہ ٷے ایک ہ٥تے کے ػٿؿاٷ
177

ثیٺک اکبؤٷٹ کھٿٱٸے کب ٝبدلی ؿیکبؿڈ ٩بئٴ کیب تھا۔ اك کب ٵَ٪ؼ
فیبػہ كے فیبػہ ٱڀگڀں کڀ ثیٺک کے ٵـکقی ػھاؿے كے رڀڑٹب تھا۔
اکبؤٷٹ ثیٺک کی کنی ةھی ثـاٹچ یب ثقٹل ٭ـینپبٷڈیٹ(ثیٺک ػٿمت)
کے ٵـکق پـ کھٿٱی رب مکتب ہے۔ پی ایٴ دےڈي ٿائے کب اکبؤٷٹ ٍ٦ـ
ث٪بیہ پـ کھٿال رب ؿہا ہے.۔ تبہٳ ،اگـ اکبؤٷٹ ہٿٯڈؿ چیک ثک چبہتب
ہے تڀ اكے کم از کم توازن معیار کو پورا کروا پڑے گا۔
پی ایٴ دےڈي ٿائے کے حتت عَڀٍی كہٿٱیبت
 .1ؽعبئـ پـ مڀػ
 .2ای ٬الکھ ؿٿپے کب صبػثہ

٭ڀؿ

 .3کٴ اف کٴ ثب٩ی ّـٿؿی ٷہیں
 30،000 / - .4کی فٹؼگی

٭ب ثیٴہ ٭ڀؿ

 .5پڀؿے ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٹـٵی كے پیلے کی ٵٺت٪ٲی
 .6مـکبؿی امکیٴ کے ٥بئؼہ اٹھاٷے
٫ھاتڀں ٵیں پیلہ ٵٺت ٰ٪ٵٰے گب۔

ٿاٱڀں

کڀ

ثـاہ

ؿامت

اٷ

 .7ٵبہ تک کبٵیبثی كے ىبٵٰ گھٵیـی کے ثٞؼ اٿٿؿ ڈؿا٣ٹ کی
كہٿٱت
 .8پىشه کی رسائی ،اوشوروس مصىوعات۔

 .9صبػحبتی

اٹيڀؿٹل ٭ڀؿ

ؿٿپے ڈیتٹ کبؿڈ رٸ کٴ اف کٴ  45ػٹڀں ٵیں ایک ثبؿ
.10
امتٞٶبٯ کیب ربٹب ہے۔
ہؿ عبٹؼاٷ کے کٴ اف کٴ ایک اکبؤٷٹ پـ ،تـریش
.11
عبٹؼاٷ کی عبتڀٷ  - / 5،000ؿٿپے .تک کے اٿٿؿ ڈؿا٣ٹ کی
كہٿٱت
13ٵئی  2015تک  15.59کـٿڑ کے ؿیکبؿڈ اکبؤٷٹ کھٿٯے گئے
رٸ ٭ب کٰ ث٪بیب  16،918.91کـٿڑ اکبؤٷٹ ىين ثب٩ی پـ کھٿٯے گئے
تھے۔
 .Nراتی

صبدثے اوس ِْزوسی

کوس

ایک راتی صبدثے (پی اے) کوس ١یـٵتڀ ٜ٩صبػثے کی صبٱت ٵیں ٵڀت
اٿؿ ٵٞؾٿؿی کی ٿدہ كے ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتب ہے۔اك ٕـس کی پبٱینیبں
اکخـ صبػثے ٥بئؼے کے مبتھ مبتھ کنی ٷہ کنی ٩نٴ کب ٕجی کڀؿ
٥ـاہٳ کـتی ہیں۔
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ایک پی اے پبٱینی ٵیں ،دہاں ثیٴہ ؿ٩ٴ کے 100ۺ کب ٵڀت ٥بئؼہ
ٵیں ٵٞبٿُہ ٵنتٰ٪
کی صبٱت
کیب ربتب ہے ،ٵٞؾٿؿی
اػائیگی
ٵٞؾٿؿی کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ایک ٵ٪ـؿ ٥ی ٍؼ كے ٱیکـ
ٝبؿّی ٵٞؾٿؿی کے ٱئے ہ٥تہٿاؿ ٵٞبٿُے تک خمتٲ ٤ہٿتب ہے۔
ٵٞبٿُے کب ٵٖٲت ٥ی ہ٥تہ کی ٵٞؾٿؿی کے ٱئے ایک ٵ٪ـؿہ
ہ٥تہ ٿاؿ
کے صڀاٯے
کـٹب ہے رڀ اٷ ہ٥تڀں کی تٞؼاػ
٭ی اػائیگی
ؿ٩ٴ
ٰ
ہے رٸ کے ٱئے ٵٞبٿُہ ٩بثِ
کے ٵيـٿٓ
صؼ
كےایک فیبػہ تـ
اػائیگی ہٿگب۔
ِْ .1زوسی
پبٱینی
ہ ی ں:

کوس کے الغبَ

کے حتت ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ کی ربٷے ٿاٱی ٵٞؾٿؿی

کےا ٩نبٳ

ِ .iغتمً ِىًّ ِْزوسی (پی ٹی ڈی) :امکب ٵٖٲت ہے فٹؼگی ةھؿ
کے ٱئے پڀؿی ٕـس ١یـٞ٥بٯ ہٿ ربٹب ٵٖٲت دتبٳ چبؿ
اْٝبءکے٥بجل  ،ثیہٿه صبٱت  ،ػٿٹڀں آٹکھٿں  /ػٿٹڀں ہاتھٿں /
اْٝبء یب ایک ہاتھ اٿؿایک آٹکھ یب ایک آٹکھ اٿؿایک ٹاٹگ یب
ایک ہاتھ اٿؿایک ٹاٹگ ػٿٹڀں کب ٹَ٪بٷ ۔
(پی پی ڈی)  :امکب ٵٖٲت ہے
ٵٞؾٿؿی
ٵنت ٰ٪رقٿی
.ii
فٹؼگی ةھؿ کے ٱئے رقٿی ٕڀؿ پـ١یـ ٞ٥بٯ ہٿٹب ٵٖٲت ہاتھ
کی اٹگٲیڀں ،پیـ کی اٹگٲیڀں ،پٺزڀں ٿ١یـہ کب ٹَ٪بٷ،
ٝبؿّی ٵٮٶٰ ٵٞؾٿؿی (ٹی ٹی ڈی ) :امکب ٵٖٲت ہے ایک
.iii
ہٿ
کے ٱئے پڀؿی ٕـس كے ١یـ ٞ٥بٯ
ٵؼت
ٿ٩ت
ٝبؿّی
ربٹب۔کڀؿ کب یہ ٕج٨ہ ٵٞؾٿؿی کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ آٵؼٹی کے
ٹَ٪بٷ کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ہے۔
گبہ ٫کے پبك ٍـ ٣ٵڀت کڀؿ یب ٵڀت کے مبتھ ٵنت ٰ٪ٵٞؾٿؿی
یب ٵڀت کے مبتھ ٵنت ٰ٪ٵٞؾٿؿی اٿؿ امکے ٝالٿہ ٝبؿّی کٰ
ٵٞؾٿؿی کڀ ٵٺتغت ٭ـٷے کب آپيٸ ہٿتب ہے۔
 .2ثیُہ ؽذہسلُ
ٝبٳ ٕڀؿ پـ جمٶڀٝی ٵبہاٷہ
کے ٱئے ثیٴہ ؿ٩ٴ
پی اے پبٱینیڀں
پـ ٓے کی ربتی ہے۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ یہ کٰ ٵبہاٷہ
کیجٺیبػ
آٵؼٹی
آٵؼٹی کب  60گٺب ہٿتی ہے۔ صبالٹکہ ،کچھ ثیٴہ کٶپٺیبں آٵؼٹی کے
مٖش پـ ١ڀؿ کئے ث٢یـ ٵ٪ـؿامٮیٴ کیجٺیبػ پـ ةھی ٥ـاہٳ کـتی
ہیں۔ اك ٕـس کی پبٱینیڀں ٵیں کڀؿ کے ہؿ ایٕ ٬ج٨ہ کے ٱئے ثیٴہ
ؿ٩ٴ ٵٺتغت ٭ی گئی امٮیٴ کے ٵٖبث ٨ثؼٱتی ؿہتی ہے۔
 .3فبئذہ اعىیُ
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ایک ٥بئؼہ امٮیٴ ہٿٷے کے ٹبٓے پی اے پبٱینیڀں ٵیں ىـا٭ت ٷہیں
ہٿتی ہے۔ اك ٕـس  ،اگـ کنی ٥ـػ کے پبك اٱگ اٱگ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے
مبتھ ایک كے فیبػہ پبٱینی ػمتیبة ہے تڀ صبػثے ٵیں ٵڀت  ،پی ٹی
ڈی یب پی پی ڈی کی صبٱت ٵیں ،دتبٳ پبٱینیڀں کے حتت ػٝڀؤں ٭ی
اػائیگی کی ربئے گی ۔
 .4کڀؿ کب ػائـہ
اٷ پبٱینیڀں کڀ اکخـ ٕجی اعـاربت کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ةڑھایب
ربتب ہے رڀ صبػثے کے ثٞؼ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ ٨اٿؿ
ػیگـ ٕجی اعـاربت ٭ب ٵٞبٿُہ کـتب ہے۔ آد ہٵبؿے پبك اینی ٍضت
پبٱینیبں ہیں رٸہیں ایک صبػثے کے ٹتیذے ٵیں ٕجی /امپتبٯ ٵیں
ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ ٨اعـاربت کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ربؿی کیب
ثیٶبؿیڀں اٿؿ اٹکے ٝالد کڀ کڀؿ
ربتب ہے۔ اك ٕـس کی پبٱینیبں
ٷہیں کـتی ہے ،امکے جببئے ٍـ ٣صبػثے كے ٵتٞٲ٨ہ ٕجی اعـاربت کڀ
کڀؿ کـتی ہیں۔
 .5لیّت

ؽبًِ

فبئذہ

ؽاتی صبػثے کے مبتھ مبتھ کئی ثیٴہ کٶپٺیبں ٩یٶت ىبٵٰ ٥بئؼہ
ةھی ػمتیبة کـاتی ہیں ریلے صبػثے ٭ی ٿدہ كے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ہٿٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں امپتبٯ ٵیں ٹ٪ؼی ،ثب٩یبتٮی ٹ ٰ٪ٿ محٰ کی
الگت ،ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ کے ٱئے تٞٲیٴ ٥بئؼہ اٿؿ اٍٰ یب ٵ٪ـؿ صؼ
کے ثٺیبػ پـ ایٶجٲیٺل چبؿرل  ،رڀ ةھی کٴ ہٿ۔
 .6اخشاد
ؽاتی

صبػثے کڀؿ کے حتت ٝبٳ

 .iپبٱینی

اعـاد

اك ٕـس

ہیں:

ىـٿ ٛہٿٷے كے پہٯے کڀئی ةھی ٵڀرڀػہ ٵٞؾٿؿی

 .iiؽہٹی ٝڀاؿُ یب کنی ةھی ثیٶبؿی ٭ی ٿدہ كے
ٵٞؾٿؿی

ٵڀت یب

 .iiiثـاہ ؿامت یب ثبٱڀامٔہ ٕڀؿ كے رٺنی ثیٶبؿی  ،رٺنی
ٕڀؿپـٵٺت ٰ٪ثیٶبؿیڀں،ایڈف یب پبگٰ پٸ ٭ی ٿدہ كے
 .ivتبثکبؿی،اٹ٦یکيٸ،ٿیٺکتتب کی ٿدہ كے ٵڀت یب ٵٞؾٿؿی ،
مڀائے اٷ ٵٞبٵٲڀں کے دہاں یہ ایک صبػثے ٭ی ٿدہ كے ہٿتے
ہیں۔
 .vثیٴہ ػاؿ ٥ـػ یب امکے عبٹؼاٷ کے کنی ةھی ؿکٸ ٫ے
اػاؿے كے ٩بٹڀٷ کی کڀئی ةھی عال٣
ؽؿیٜے كے جمـٵبٷہ
ٿؿفی ٭ی ٿدہ كے یب اك کے ٹتیذے ٵیں کڀئی ةھی چڀٹ ۔
 .viرٺگ  ،محٰے ١ ،یـ ٵٲکی ػمشٸ کے ایکٹ ( ،چبہے رٺگ ٭ب
اٝالٷ کیب گیب ہٿ یب ٷہیں)  ،ػمشٺی  ،عبٷہ رٺگی  ،ث٢بٿت ،
اٹ٪الة  ،ث٢بٿت ٥ ،ڀری یب حتـیٕ ٤ب٩ت  ،رجت ،
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ُ٭بٿٹ ٭ی ٿدہ كے یب اٷ
گـ٥تبؿی،گـ٥تبؿیبں،پبثٺؼیبں اٿؿؿ
كے ثـاہ ؿامت یب ثبٱڀامٔہ ٕڀؿ كے ٵٺنٲ ٬ہٿٷے ٭ی ٿدہ
كے کنی ةھی صبػثے كے ٵتٞٲ ٨چڀٹ کی ٿدہ كے ٵڀت یب
ٵٞؾٿؿی یب چڀٹ ۔
ً  ٰ٩یٞٺی ٵـڈؿ
 .viiاگـ ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کنی ةھی ١یـ اؿاػتب
ٵیں ایلے
پبٱینیڀں
کب ىکبؿ ہٿا ہے۔ صبالٹکہ ،فیبػہ تـ
٩تٰ کے ٵٞبٵٰے ٵیں دہاں ثیٴہ ػاؿ عڀػ جمـٵبٷہ مـگـٵیڀں
ٵیں ىبٵٰ ٷہیں ہے ،اكے ایک صبػثے ٫ے ٕڀؿ پـ ػیکھا ربتب
ہے اٿؿ پبٱینی کے حتت کڀؿ کیب ربتب ہے۔
ٵڀت /ٵٞؾٿؿی /امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٹب رڀ ثچے کی
.viii
پیؼائيی ٕڀؿپـ یب محٰ كےیب اك کے ٹتیذے ٵیں  ،ثـاہ ؿامت
یب ثبٱڀامٔہ ٕڀؿپـ ،اك ٭ی ٿدہ كے  ،اك کی ىـا٭ت كے یب
اك کے ؽؿیٜے كے ةڑھایب گیب یب دلتے ٿ٩ت تک چالیب گیب

ہے۔
 .ixرت ثیٴہ ىؼہ  /ثیٴہ
ةھی کھیٰ ٵیں صٌے
ٵیں ،کنی ةھی ٵٲک
ٵیں عؼٵبت اذمبٳ ػے

ىؼہ ىغٌ ایک پیوہ ٿؿ ٫ے ٕڀؿ پـ کنی
یب تـثیت ٯے ؿہا ہے ،چبہے اٵٺیبرٺگ
کی ٥ڀریبٵنٲش ا٥ڀاد کی کنی ةھی ىبط
ؿہے ہیں۔

 .xربٷ ثڀدھ کـ عڀػ کڀ چڀٹ پہٹچبٹب ،عڀػکيی ا٩ؼاٳ عڀػکيی
(چبہے مسذھػاؿ یب ػیڀاٷہ)
.xi

ٵٺيیبت یب ٹيیٲی اػٿیبت اٿؿ ىـاة کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ

 .xiiػٹیب ٵیں کہیں ةھی کنی ٿػٿت الئنٺل یب٥تہ ٵٞیبؿی ٩نٴ
کے ہٿائی دہاف ٵیں ایک ٵنب٥ـ (کـایہ اػا ٭ـ٫ے یب ػٿمـی
ٍڀؿت ٵیں ) ٫ے ٕڀؿ پـ ثیٹھٷے کے ٝالٿہ ،کنی ةھی ہٿائی
دہاف یب ١جبؿے ٵیں چڑھتے ٿ٩ت یب اك كے اتـتے ٿ٩ت یب
اك ٵیں م٦ـ کـتے ٿ٩ت  ،ہٿائی دہاف یب ١جبؿہ اڑاٷے ٵیں
ىبٵٰ ہٿٹب۔
ث ِٞپبٱینیڀں ٵیں ایک ػؿمت ڈؿائیڀٹگ الئنیٺل کے ث٢یـ کڀئی
ةھی گبڑی چالٷے كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ کڀ ةھی ثبہؿ ؿکھا
ربتب ہے۔
پی اے پبٱینیبں ا٥ـاػ  ،عبٹؼاٷ
کی ربتی ہیں۔

اٿؿ گـٿپڀں

کڀ ةھی ٥ـاہٳ

خبٔذاْ پیکیذ کوس
عبٹؼاٷ پیکیذ کڀؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثٺیبػ پـ ػیب رب مکتب ہے :
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صَڀٯ کـٷے ٿاال ؿکٸ( ثیٴہ ىغٌ )اٿؿ ثیڀی ،اگـ صَڀٯ کـتی
ہٿ ،ہؿ ایک کے ٱئے آفاػ ثٺیبػی ثیٴہ ؿ٩ٴ ،ؽاتی پبٱینی کی
ٕـس صؼٿػ کے مبتھ ٵيـٿٓ ہے۔



ثیڀی ( اگـ صَڀٯ ٷہیں کـتی ہٿ) ٝ :بٳ ٕڀؿ پـ صَڀٯ کـٷے
٥ 50یَؼ اكے ایک ثبال صؼ
ٿاٯے ؿکٸ کے اٍٰ ثیٴہ ؿ٩ٴ کب
یٞٺی  1،00،000یب  3،00،000ؿٿپے تک حمؼٿػ کیب رب مکتب
ہے ۔



( 5مبٯ كے  25مبٯ تک) ٝ :بٳ ٕڀؿ پـ صَڀٯ کـٷے
ثچے
ٿاٯے ٿاٱؼیٸ کی اٍٰ ثیٴہ ؿ٩ٴ 25ۺ ٥ی ثچہ  50،000/-کی
خمَڀً ثبال صؼ کے حتت

گشوپ راتی صبدثے پبٌیغیبں
گـٿپ ؽاتی صبػثے پبٱینیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ مبالٷہ پبٱینیبں ہٿتی ہے رٸ
کب جتؼیؼ اٷ کی ٵ٪ـؿ تبؿ٫ھ کڀ ہٿتب ہے .تبہٳ ١یـ فٹؼگی اٿؿ ٵڀ٤٩
ایٲڀٷ ٍضت ثیٴہ ػاؿ کنی عبً ٿاٜ٩ہ یب ٵڀ ٜ٩کب اصبٓہ کـٷے کے
ٱئے ایک مبٯ كے کٴ کی پبٱینی ةھی ػیتے ہیں۔
گـٿپ پبٱینیبں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٩نٴ کی ہٿ مکتی ہے:


آرـ اٿؿ ٵالفٳ کب تٞٲ٨

اك ٕـس کی پبٱینیبں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٭ڀ ٭ڀؿ کـٷے کے
٥ـٵڀں ،اینڀمی ایيٸ ٿ١یـہ کڀ ٥ـاہٳ کی ربتی ہیں:

ٱئے

 oٹبٵقػ ٵالفٵیٸ
 oةے ٵالفٵیٸ


١یـ ٵٺَڀةہ مبف  -آرـ تٞٲ٨
یہ پبٱنیبں اینڀمی ایيٸ ،کٶیٹیڀں ،٭ٲجق ٿ١یـہ کڀ ػی ربتی
ہے رڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کب اصبٓہ کـٷے کے ٱئے ہٿتی ہے
 oٹبٵقػ اؿاکٺیٸ
o

ٿیلے ؿکٸ رڀ ٹبٳ كے ٷہیں پہچبٷے ربتے

(ٹڀٹ :ٵالفٵیٸ کڀ اٱگ كے ٭ڀؿ
ٹوٹی ہوئی ہڈی کی پبٌیغی
ٌئے ِْبوكہ

کیب رب مکتب ہے )

اوس سوصاْہ

عشگشِیوں

کے ٔمقبْ کے

یہ ایک خمَڀً پی اے پبٱینی ہے۔ یہ پبٱینی ػؿرؾیٰ
کے عال ٣کڀؿ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ثٺبئی گئی ہے۔
یب ہؿ ای٬
ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ
 .iػٝڀے کے ٿ٩ت
ثیبٷ ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ٥ی ٍؼ ٭ی اػائیگی
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ٹٿٹ پھٿٹ

ٹٿٹ پھٿٹ کے عال٣
کی ربتی ہے۔

٥بئؼہ کی ٵ٪ؼاؿکڀؿ کی گئی ہڈی کی ٩نٴ
.ii
کی ٹڀٝیت پـ ارمَبؿ کـتی ہے۔
ٵقیؼ ٿّبصت
.iii
ٵیں ٭ٶپبؤٷڈ ٹٿٹ
صبٍٰ ہٿگب۔ پھؿ،
اٹگٲی کی
٥یَؼ
فیبػہ ہٿگب۔

اٿؿ ٹٿٹ پھٿٹ

کـتے ہٿئے ،آمبٷ ٹٿٹ پھٿٹ ٫ے ٵڀافٷہ
٥یَؼ ٥بئؼہ
پھٿٹ کے ٵٞبٵٰے ٵیں فیبػہ
کب
٥یٶـ ہڈی (ؿاٷ کی ہڈی) کے ٱئے ٥بئؼہ
ٵیں
٫ے ٵڀافٷہ
کے ٥یَؼ
ہڈی کے ٥بئؼہ

عبٷ پبٷ ،ثیت
ٵٖٲت
مـگـٵیڀں
ؿٿفاٷہ
یہ پبٱینی
.iv
اخلبٯء،ڈؿینٺگ،مٺیٴ (پیيبة یب پبعبٷہ ؿٿ٭ٸے کی ٍالصیت) یب
ةے صـ٭تی کے ٹَ٪بٷ کے ٱئے پبٱینی ٵیں ٿاّش ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ
کے ؿکھ
اپٸے فٹؼگی
کڀ ةھی کڀؿ کـتی ہے تبکہ ثیٴہ ػاؿ
اٿ كے ٵٺنٲ ٬الگت کب ػھیبٷ ؿکھ مکے۔
ؿکھ ٔ
 .vاك کے ٝالٿہ اك ٵیں امپتبٯ ٵیں ٹ٪ؼی ٥بئؼہ اٿؿ صبػثے ٵیں
کے کڀؿ کڀ ةھی ىبٵٰ کیب گیب ہے۔ اٱگ اٱگ ثیٴہ ؿ٩ٴ
ٵڀت
اٿؿ ٥بئؼہ کے اػائیگی کے مبتھ خمتٲ ٤ٵٺَڀةہ ثٺؼی ػمتیبة
ہیں۔

 .Oثیشوْ ٍِه
 .1پبٌیغی

عفش

ثیُہ

کی مشوست

کـٷے
کبؿٿثبؿ ،چھٹیبں یب پڑھائی کے ٱئے ةھاؿت کے ثبہؿ م٦ـ
ٵیں اپٸے م٦ـ کے ػٿؿاٷ
ثیـٿٷ ٵٲ٬
هہؿی
ٿاال ایک ةھاؿتی
صبػثے ،چڀٹ اٿؿ ثیٶبؿی کے رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں ہٿتب ہے۔ ٕجی
اٵـیکہ اٿؿ کٺیڈا ریلے دمبٱ٬
ٕڀؿ كے
ػیکھ ةھاٯ کی الگت ،عبً
ٵیں ةہت فیبػہ ہے ،اٿؿ اگـ اٷ دمبٱ ٬کے م٦ـ کـٷے ٿاٯے ا٥ـاػ
ٿاٜ٩ہ /ثیٶبؿی کب مبٵٺب کـٹب پڑتب ہے تڀ یہ
کڀ کنی ثؼ٩نٶتی
ثٸ مکتی ہے۔ اینی
کی ٿدہ
ٵنئٰے
امکے ٱئے ایک ةڑے ٵبٱی
ثؼ٩نٶتی ٿاٜ٩ہ كے ثچٸے کے ٱئے م٦ـ پبٱینیبں یب ثیـٿٷ ٵٲ٬
ٍضت اٿؿ صبػثے پبٱینیبں ػمتیبة ہیں۔
 .2کوسیذ کب دائشہ
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اك ٕـس کی پبٱینیبں عبً ٕڀؿ كے صبػثے اٿؿ ثیٶبؿی ٥ڀائؼ کے
ٵَٺڀٝبت کئی
فیبػہ تـ
ٱئے ہٿتی ہیں ،ٱیکٸ ثبفاؿ ٵیں ػمتیبة
کڀؿٿں کڀ ایک ٵَٺڀٝبت ٵیں پیکیذ ثٺب کـ پیو کـتے ہیں۔ ػمتیبة
کڀؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں:
 .iصبػثے ٵیں ٵڀت /ٵٞؾٿؿی
.ii

ثیٶبؿی/صبػثے ٭ی ٿدہ كے

.iii

ربٹچ کئے گئے مبٵبٹڀں کب ٹَ٪بٷ

.iv

ربٹچ کئے گئے مبٵبٹڀں کے پہٹچٸے ٵیں تبعیـ

ٕجی

اعـاربت

 .vپبمپڀؿٹ اٿؿ ػمتبٿیق گٴ ہٿ ربٹب
ّـؿ کے ٱئے تینـی پبؿٹی

.vi

اٵال/ ٫ؽاتی

.vii

ػٿؿٿں کی ٵٺنڀعی

.viii

ا١ڀا کڀؿ

 .3ٵٺَڀةہ ثٺؼی

کی ؽٳہ ػاؿی

کے ا٩نبٳ

اٿؿ چھٹیڀں کےٵٺَڀةے ،ٵٖبٱٜہ ٵٺَڀةے
کبؿٿثبؿ
ٵٺَڀةہ ثٺؼی ٵ٪جڀٯ پبٱینیب ں ہیں ۔
 .4یہ أؾوسٔظ ووْ

فشاَ وش

اٿؿ ؿٿفگبؿ

عکتب ہے

١یـ ٵٲکی یب گھؿیٲڀ م٦ـ پبٱینیبں ٍـ١ ٣یـ فٹؼگی یب اكٹٷڈؿڈ اٱڀٷ
ٍضت اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے اكٹٷڈؿڈ اٱڀٷ ٵَٺڀٝبت یب ٿػیپبٷ
ٍضت پبٱینی پـ ایٸڈ آٷ کڀؿ کے ؿٿپے ٥ـاہٳ کی رب مکتی ہے ثيـٕیکہ
کہ ایٸڈ آٷ کڀؿ کے ٱئے پـیٶیٴ ٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ کے ٝٶٰ کے حتت
اربفت کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ ہٿ۔
 .5کوْ پبٌیغی

يے عکتب ہے

کبؿٿثبؿ،چھٹی پـ یب ٵٖبٱٜہ کےٱئے ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ کـٷے ٿاال ایک
ةھاؿتی هہؿی اك پبٱینی کب ٥بئؼہ اٹھا مکتب ہے۔ ةھاؿتی آرـٿں
کے ثیـٿٷ ٵٲ ٬ٵیں ٹھیکے پـ ةھیذے گئے ٵالفٵیٸ کڀ ةھی کڀؿ کیب
رب مکتب ہے۔
 .6ثیُہ سلُ

اوس پشیّیُ

کڀؿ اٵـیکی ڈاٱـ ٵیں ٥ـاہٳ کیب ربتب ہے اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ 100،000
ہٿتب ہے۔ ٕجی
اٵـیکی ڈاٱـ كے  500،000اٵـیکی ڈاٱـ تک خمتٲ٤
اعـاربت ،ازمالء ،ٵٲ ٬ٿاپنی کڀ کڀؿ کـٷے ٿاٯے ٕج٨ہ کے ٱئے رڀ
ٕج٪ڀں کے ٱئے
کڀؿ کڀ چھٿڑ کـ ػیگـ
ہے۔ ؽٳہ ػاؿی
ٕج٨ہ
اہٳ
ثیٴہ ؿ٩ٴ کٴ ہٿتی ہے۔ پـیٶیٴ ةھاؿتی ؿٿپے ٵیں اػائیگی کیب
کے ٵٞبٵٰے کے دہاں پـیٶیٴ
رب مکتب ہے ،مڀائے ؿٿفگبؿ امٮیٴ
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ڈاٱـ ٵیں اػائیگی
کی ہٿتی ہیں :

کـٹب ہٿتب ہے۔ ٵٺَڀةہ ثٺؼی

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػٿ ٩نٴ

 اٵـیکہ  /کٺیڈا کڀ چھٿڑکـ ٿؿٯڈ ٿائؼ
 اٵـیکہ/کٺیڈا مسیت ٿؿٯڈ ٿائڈ
کچھ ٵَٺڀٝبت ٍـ٣
کڀؿ ٥ـاہٳ ٭ـتے ہیں۔

ایيیبئی دمبٱٍ ،٬ـ٣

 .1کبسپوسیٹ ثبلبّذہ

ىیٺگیٸ دمبٱ ٬ٿ١یـہ

ٵیں

ِغبفش اعىیُ

یہ ایک مبالٷہ پبٱینی ہے رل کے ٫ے ؽؿیٜے كے ایک کبؿپڀؿیٹ/آرـ
اپٸے اٷ ایگقیکٹٿف کے ٱئے ؽاتی پبٱینیبں ٱیتب ہے رٺکڀ اکخـ
ةھاؿت کے ثبہؿ م٦ـ کـٷے ہٿتے ہیں۔ یہ کڀؿ ایک مبٯ ٵیں کئی ثبؿ
ثیـٿٷ ٵٲ ٬کے ٱئے اڑاٷ ةھؿٷے ٿاٯے ا٥ـاػ ٫ے ؽؿیٜے كے ةھی
ٱیب رب مکتب ہے۔ ہؿ ای ٬م٦ـ کی فیبػہ تـ ٵؼت اٿؿ ایک مبٯ
پـ صؼٿػ
تٞؼاػ
اٹھاٷے کی فیبػہ تـ
ٵیں ٵنب٥ـٿں کب ٥بئؼہ
ٵ٪ـؿ ہیں۔
آد ایک تیقی كے ٵ٪جڀٯ ہٿ ؿہا کڀؿ ایک مبالٷہ اٝالٷ پبٱینی ہے
ٵیں م٦ـ
٫ے ؽؿیٜے كے ایک مبٯ
رنٶیں کنی کٶپٺی کے ٵالفٵیٸ
پـیٶیٴ ٭ی
پـ ایک پیيگی
ػٹڀں کی ثٺیبػ
ؽاتی
کی اربفت
اػائیگی کی ربتی ہے۔
َگی/
َ٥ت
پـ ػٿہ
کے ػٹڀں کی تٞؼاػ
م٦ـ
اٝالٹبت ٵالفٳ کے ٵٖبث٨
ثٺیبػ پـ کی ربتی ہیں اٿؿ پـیٶیٴ کڀ پیيگی کے عال٣
ہ٥تہ ٿاؿ
ایڈرلٹ کیب ربتب ہے۔ پبٱینی کی چبٱڀ ٵؼت کے ػٿؿاٷ ؽاتی ػٹڀں
کی تٞؼاػ ٵیں اّب٣ہ کے ٱئے ةھی پـٿیژٷ کیب گیب ہے کیڀٹکہ یہ
اّب٥ی پیيگی پـیٶیٴ اػائیگی کـٷے پـ عتٴ ہٿ ربتب ہے۔
ٵٺؼؿدہ ثبال پبٱینیبں ںٍـ ٣کبؿٿثبؿاٿؿچھٹی كےٵتٞٲ٨
٥ـاہٳ کی ربتی ہیں۔

م٦ـ کے ٱئے

اٿایٴ پی کے حتت ٝبٳ اعـاد ٵیں پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیبں ىبٵٰ
ہیں۔ ٵڀرڀػہ ثیٶبؿیڀں ٵیں ٵجتال ٥ـػ ثیـٿٷ ٵٲ ٬ٵیں ٝالد کـاٷے
کے ٱئے کڀؿ صبٍٰ ٷہیں کـ مکتے ہیں۔
کے حتت ٍضت كے ٵتٞٲ ٨ػٝڀے پڀؿی ٕـس كے ٹ٪ؼہیٸ
اٷ پبٱینیڀں
(کیيٲیل) ہٿتے ہیں رل ٵیں ہؿ ای ٬ثیٴہ کٶپٺی اہٳ دمبٱ ٬ٵیں ٹیٹ
ٿؿک ٿاٯے ایک ثیٸ اال٩ڀاٵی عؼٵبت ٥ـاہٳ کٺٺؼگبٷ کے مبتھ گٹھ رڀڑ
کـتی ہے رڀ ثیـٿٷ ٵٲ ٬ٵیں پبٱینیڀں کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے ہیں۔
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 .Pگشوپ فضت

کوس

 .1گشوپ پبٌیغیبں
رینب ٫ہ ثبة ٵیں پہٯے ٿّبصت ٭یب گیب ہے ،گـٿپ پبٱینی ایک گـٿپ
کے ٵبٱک ٫ے ؽؿیٜے كے رڀ ایک آرـ ہٿ مکتب ہے ،ایک اینڀمی ایيٸ،
ایک ثیٺک کے کـیڈٹ کبؿڈ ڈٿیژٷ ٫ے ؽؿیٜے كے ٱی ربتی ہے دہاں ایک
اکیٲی پبٱینی ٥ـػ کے پڀؿے گـٿپ کڀ کڀؿ کـتی ہے۔
گـٿپ ٍضت اٹيڀؿٹل پبٱینیب ں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ػی رب
مکتی ہے ثيـٕیکہ کہ ایلے دتبٳ ٵَٺڀٝبت ایک مبٯ کی جتؼیؼ ٵٞبہػے
ٵیں ہٿ ۔
گشوپ
کوس۔

پبٌیغیوں

کی خقوفیبت

 -اعپتبي ِیں ةھستی ہوْے کب فبئذہ

 .1کوسیذ کب دائشہ وبس
ثیٴہ کی مت كے ٝبٳ ىٮآلرـٿں ٫ے ؽؿیٜے كے ٱی گئی
گـٿپ ٍضت
کے مبتھ مبتھ
اٿؿ اٹکے عبٹؼاٹڀں
ہے رنٶیں ٵالفٵیٸ
پبٱینی
ارمَبؿ ثیڀی /ىڀہؿ  ،ثچے اٿؿ ٿاٱؼیٸ  /مبك منـ کڀ کڀؿ کیب ربتب
ہے۔
 .2ٹیٍش ِیڈ کوس
گـٿپ پبٱینیبں اکخـ گـٿپ کی ّـٿؿیبت کے ٵٖبث ٨تیبؿ کڀؿ
٫ے ٕڀؿ پـ ہٿتی ہیں۔ اك ٕـس  ،گـٿپ پبٱینیڀں ٵیں گـٿپ پبٱینی
کے کئی ٵٞیبؿی اعـاد
پبٱینی
کے حتت کڀؿ کی رب ؿہی ؽاتی
ىبٵٰ ہٿ ٹگے۔
 .3صچگی

کوس

ایک گـٿپ پبٱینی ٵیں مت كے ٝبٳ تڀمیٞبت ٵیں كے ایک فچگی کڀؿ
ہے۔ اكے اة کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ؽاتی پبٱینیڀں کے
حتت ٱیکٸ ػٿ كے تیٸ مبٯ کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت کے مبتھ ػمتیبة
کـایب رب ؿہا ہے۔ ایک گـٿپ پبٱینی ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ ٣ٹڀ
ٳہیٸے کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت ہٿتی ہے اٿؿ کچھ ٵٞبٵٲڀں ٵیں اكے ةھی
ہٹا ػیب ربتب ہے۔ فچگی کڀؿ ٵیں ثچے کے تـمیٰ کے ٱئے امپتبٯ
ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت کب پـٿیژٷ کیب ربتب ہے اٿؿ اك ٵیں
می میکيٸ ڈٱیڀؿی ىبٵٰ ہے۔ یہ کڀؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ عبٹؼاٷ کی جمٶڀٝی
تک حمؼٿػ
كے  50،000ؿٿپے
کے اٹؼؿ  25،000ؿٿپے
ثیٴہ ؿ٩ٴ
ہٿتب ہے۔
 .4چبئًڈ کوس
ثچڀں کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ ٣ؽاتی ٍضت پبٱینیڀں ٵیں تیٸ ٳہیٸے
کی ٝٶـ كے کڀؿ کیب ربتب ہے۔ گـٿپ پبٱینیڀں ٵیں ثچڀں کڀ پہٯے
ػٷ كے ہی کڀؿیذ ػیب ربتب ہے ،کتھی کتھی یہ فچگی کڀؿ کی صؼتک ہی
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حمؼٿػ ہٿتب ہے اٿؿ کتھی کتھی عبٹؼاٷ
کـٷے تک ةڑھایب ربتب ہے۔

کی ٵٮٶٰ ثیٴہ ؿ٩ٴ

 .5پہيے طے ِورود ثیّبسیوں کب کوس ،أتَبس وی

ِذت

کڀ ىبٵٰ

کی ِْبفی

 ،تیل
پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی کے اعـاد
ریلے ٫ہ
کئی اعـاد
ٵؼت ،
کی اٹتٚبؿ ٭ی
ٵؼت  ،ػٿ مبٱڀں
ػٹڀں کی اٹتٚبؿ ٭ی
پیؼائيی اٵـاُ کڀ ایک ٹیٲـ۔ٵیڈ گـٿپ پبٱینی ٵیں کڀؿ کیب رب
مکتب ہے۔
 .6پشیّیُ وب صغبة وتبة
ایک گـٿپ پبٱینی کے ٱئے ٿٍڀٯ کیب ربٷے ٿاال پـیٶیٴ گـٿپ کے
اؿاکیٸ کی ٝٶـ پـٿ٥بئٰ ،گـٿپ کے مبئق اٿؿ مت كے اہٳ  ،گـٿپ
ہٿتب ہے۔ چڀٹکہ پـیٶیٴ جتـةے کے
کے ػٝڀٿں کے جتـةے پـ ٵجٺی
کے ٵٖبث٨
ثؼٱتب ؿہتب ہے ،اٿپـ ثیبٷ
ػؿ مبٯ
آػھاؿ پـ مبٯ
اّب٥ی کڀؿ آفاػاٷہ ٕڀؿ پـ گـٿپ کڀ ٥ـاہٳ کئے ربتے ہیں ،کیڀٹکہ
کئے گئے پـیٶیٶڀں کے اٹؼؿ اپٸے ػٝڀٿں کڀٵٺٚٴ
اػائیگی
کـٷےکےٱئےگـٿپ پبٱینی ہٿٯڈؿ کے ٵ٦بػ ٵیں ہٿتب ہے۔
 .7غیشآرش ِالصَ گشوپ
ثیٴہ کڀؿ
ایک گـٿپ
ةھاؿت ٵیں ؿیگڀٱیٹؿی پـٿیژٷ عبً ٕڀؿ كے
ٱیٸے کے ٵَ٪ؼ كے گـٿپڀں کے ٩یبٳ پـ مغتی كے ؿٿک ٱگبتے ہیں۔
کے ٝالٿہ ٭نی اٿؿکڀ ػی ربتی ہیں تڀ
رت گـٿپ پبٱینیبں آرـٿں
اپٸے اؿاکیٸ کے مبتھ گـٿپ کے ٵبٱک کے تٞٲ ٨کب تٞیٸ کـٹب
اہٳ ہٿ ربتب ہے۔
ِخبي
ایک ثیٺک ٫ے ؽؿیٜے كے اپٸے ثچت ثیٺک کھاتہہٿٯڈؿف یب کـیڈٹ کبؿڈ
ٱیب ربٹب ایک یک ؿٹگ گـٿپ،کی تيکیٰ
کے ٱئے پبٱینی
ہٿٯڈؿف
٭ـٹب ہے رل كے ایک ةڑا گـٿپ اپٺی ّـٿؿیبت کے ٵٖبث ٨ثٺبئی
گئی ٹیٲـ۔ٵیڈ پبٱینی کب ٥بئؼہ اٹھاٷے ٵیں ٩بثٰ ہٿتب ہے۔
یہاں ہؿ ای٬
کب٥ی کٴ ہٿ
ہٿٷے
صبٍٰ
٫ے ٕڀؿ پـ
٥ـاہٳ
ایڈ

ؽاتی ا٭بؤٷٹ ہٿٯڈؿ كے مج ٜکیب ربٷے ٿاال پـیٶیٴ
مکتب ہے ،ٱیکٸ ایک گـٿپ ٫ے ٕڀؿ پـ ثیٴہ کٶپٺی کڀ
ہٿگب اٿؿ ثیٺک ایک اٝٲی پبٱینی
ٿاال پـیٶیٴ ٭ب٥ی
اٿؿ ةہتـ پـیٶیٴ ىـس پـ اپٸے گبہکڀں کڀ ایک ٿیٲیڀ
کـتب ہے۔

 .8لیّتوں وب تْیٓ
کے
کے مبتھ مبتھ گـٿپ
کے مبئق
ٵیں ،گـٿپ
گـٿپ پبٱینیڀں
ػٝڀٿں کے جتـةے کے ثٺیبػ پـ پـیٶیٴ پـ چھٿٹ ػیٸے کب پـٿیژٷ
کے رڀکھٳ کڀ کٴ کـ ػیتب ہے
ثیٴہ ٵٺ٦ی اٹتغبة
ہٿتب ہے۔ گـٿپ
کیڀٹکہ پڀؿے گـٿپ کڀ ایک پبٱینی ٵیں کڀؿ کیب ربتب ہے اٿؿ یہ
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کڀ ةہتـ ىـائٔ کے ٱئے مڀػے ثبفی کـٷے ٵیں ٩بثٰ
گـٿپ ہٿٯڈؿ
ٹَ٪بٷ
ٵیں اٝٲی
ثٺبتب ہے۔ صبالٹکہ ،صبٱیہ ثـمڀں ٵیں اك ىٞتے
تٺبمت ػیکھا گیب ہے رل ٭ی ثٺیبػی ٿدہ ٵ٪بثٰہ کی ٿدہ كے پـیٶیٴ
٭ی ٵٞٶڀٯ كے ٭ٴ ٩یٶت ٱگبٹبہے۔ دہاں اك ٭ی ٿدہ كے کچھ ٵٞبٵٲڀں
ٵیں ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے پـیٶیٴ اٿؿ کڀؿ کی ٹٚـ حبٹی کی
ٵیں
تت كے صبٱت
گئی ہے ،یہ اٝالٷ کـٹب اةھی ةھی ٵيکٰ ہے ٫ہ
مؼھاؿ آ گیب ہے۔
 .9پشیّیُ وی ادائیگی
پـیٶیٴ پڀؿی ٕـس كے آرـ یب گـٿپ کے ٵبٱک ٫ے ؽؿیٜے كے اػا
کیب ربتب ہے ،ٱیکٸ یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵالفٵیٸ یب گـٿپ کے اؿاکیٸ
٫ے ؽؿیٜے كے ایک ىـا٭ت کی ثٺیبػ پـ ہٿتب ہے۔ صبالٹکہ یہ ثیٴہ
کٶپٺی کے مبتھ ایک ٵٞبہػہ ہے دہاں آرـ /گـٿپ کب ٵبٱک پـیٶیٴ مجٜ
کـتب ہے اٿؿ متھی اؿاکیٸ کڀ کڀؿ کـتے ہٿئے پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی
کـتب ہے ۔
.10

اْ فبئذہ
ایڈ ٓ

ٹیٲـ۔ ٵیڈ گـٿپ پبٱینیبں ػاٹتڀں کی ػیکھ ةھاٯ ،آٹکھٿں کی ػیکھ
ربٹچ کی الگت ریلے کڀؿ اٿؿ کتھی کتھی ىؼیؼ
ةھاٯ اٿؿ ٍضت
ثیٶبؿیڀں کب کڀؿ ةھی اّب٥ی پـیٶیٶڀں پـ یب اٝقافی ٥ڀائؼ ٫ے
ٕڀؿ پـ ٥ـاہٳ کـتی ہیں۔
ٔوٹ:
آئی آؿ ڈی اے آئی ٷے گـٿپ صبػثے اٿؿ ٍضت کڀؿ ٥ـاہٳ کـٷے کے
اٿؿ پیلے کٶبٷے
کڀ ثبٰٕ
کی ہیں۔ یہ ا٥ـاػ
ٱئے ىـٕیں ٵ٪ـؿ
ٵیں ىبٵٰ ہٿٷے کے ٱئے رٞبٯ
ٿاٱی گـٿپ پبٱینی ٵٺَڀةہ ثٺؼی
ہے۔
ثچبتب
كے
ربٷے
کئے
گٶـاہ
كے
ؽؿیٜے
٫ے
مبفٿں
صبٯ ہی ٵیں ىـٿ ٛکی گئی مـکبؿی ٍضت ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی اٿؿ ةڑے
پیٶبٷے پـٵَٺڀٝبت کڀ ةھی گـٿپ ٍضت کڀؿ ٫ے ٕڀؿ پـ ػؿدہ ثٺؼی
کڀ صٮڀٵت ٫ے ؽؿیٜے
کیب رب مکتب ہے کیڀٹکہ اٷ پبٱینیڀں
كےآثبػی کے پڀؿےٕج٨ہ کے ٱئے عـیؼا ربتب ہے۔
تْشیف
گـٿپ

کی تٞـی٤

کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٕڀؿپـثیبٷ کیب ربمکتب ہے :

ٿاٯے ٱڀگڀں کڀ ىبٵٰ کیب ربٹب
 .aایک گـٿپ ٵیں ٵيرت ٫ٵَ٪ؼ
چبہئیے اٿؿ گـٿپ کے آؿگٺبئقؿ کے پبك گـٿپ کے فیبػہ تـ
اؿاکیٸ کی ٕـ ٣كے ثیٴہ کب ثٺؼٿثنت کـٷے کب ٵیٸڈیٹ ہٿٹب
چبہئیے۔
 .bکنی ةھی گـٿپ کب ٩یبٳ ثیٴہ کب ٥بئؼہ
کے مبتھ ٷہیں کیب ربٹب چبہئیے۔
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اٹھاٷے کے اہٳ

ٵَ٪ؼ

کب اٱگ
 .cٿٍڀٯ کئے ربٷے ٿاٯے پـیٶیٴ اٿؿ ػمتیبة ٥ڀائؼ
ٵیں ٿاّش ٕڀؿ
کڀ ربؿی کی گئی گـٿپ پبٱینی
اٱگ اؿاکیٸ
كے ؽ٭ـ ہٿٹب چبہئیے۔
 .dگـٿپ چھٿٹ اٱگ اٱگ اؿاکیٸ کڀ ةڑھا ػیب ربٹب چبہئیے اٿؿ
ٿٍڀٯ کیب ربٷے ٿاال پـیٶیٴ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػیٸے ٿاٯے
پـیٶیٴ كے فیبػہ ٷہیں ہٿٹب چبہئیے۔
 .2کبسپوسیٹ ثفش یب فٍوٹس

کوس

کڀ ایک ٵ٪ـؿ
عبٹؼاٷ
ٵیں ہؿ ای٬
پبٱینیڀں
گـٿپ
فیبػہ تـ
ؿ٩ٴ کے ٱئے کڀؿ کیب ربتب ہے رڀ ایک الکھ ؿٿپے كے ٱیکـ پبٹچ
ہٿ مکتب ہے۔
خمتٲ٤
تک اٿؿ کتھی کتھی اك كے فیبػہ
الکھ ؿٿپے
اینی صبٱت پیؼا ہٿتی ہیں دہاں عبٹؼاٷ کی ثیٴہ ؿ٩ٴ  ،عبً ٕڀؿ كے
ہٿ
کی ةڑی ثیٶبؿی کے ٵٞبٵٰے ٵیں عتٴ
کے کنی ؿکٸ
عبٹؼاٷ
ربتی ہے۔ ایلے صبالت ٵیں ث٦ـ کڀؿ ؿاصت ػیتب ہے رل كے عبٹؼاٷ کی
ثیٴہ ؿ٩ٴ کے اّب٥ی اعـاربت کڀ اك ث٦ـ ؿ٩ٴ كے پڀؿا کیب ربتب
ہے۔
كے ٱیکـ ایک کـٿڑ ؿٿپے
خمتَـ ٵیں ،ث٦ـ کڀؿ ٵیں ػك الکھ ؿٿپے
تک یب اك كے فیبػہ کی اٱگ اٱگ ثیٴہ ؿ٩ٴ ہٿگی۔ عبٹؼاٷ کی ثیٴہ
ٹکبٱی ربتی ہے۔ صبالٹکہ اك
ہٿ ربٷے پـ ث٦ـ كے ؿ٩ٴ
عتٴ
ؿ٩ٴ
امتٞٶبٯ ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ةڑی ثیٶبؿی/ىؼیؼ ثیٶبؿی کے اعـاربت
ہے دہاں ایک ثبؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ثیٴہ ؿ٩ٴ
تک حمؼٿػ
عتٴ ہٿ ربتی ہے۔
اك ث٦ـ كے ہؿ ای ٬ؿکٸ ٫ے ؽؿیٜے كےامتٞٶبٯ کی ربٷے ٿاٱی
ةھی اکخـ ثٺیبػی ثیٴہ ؿ٩ٴ تک حمؼٿػ ہٿتی ہے۔ اك ٕـس کب ث٦ـ
ػؿٵیبٹی مبئق کی پبٱینیڀں کے ٱئے ػیب ربٹب چبہئیے اٿؿ
َٷڈؿ ؿائٹؿ کٴ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٿاٱی پبٱینیڀں کے ٱئے یہ
مسذھػاؿ ا
٥ـاہٳ ٷہیں کـیگب۔
 .Qخبؿ

ؿ٩ٴ
کڀؿ
ایک
کڀؿ

ِقٕوّبت

 .1ثیّبسی کب کوس
کڀؿ فیبػہ
صبٱیہ ثـمڀں ٵیں ،کیٺنـ ،ؽیبثیٖل ریلے ثیٶبؿی عبً
ثبفاؿ ٵیں
ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ةھاؿتی
فٹؼگی
تـ
ٵتٞبؿ ٣کیب گیب ہیں۔ یہ کڀؿ ٕڀیٰ ٵؼتی  5 -مبٯ كے  20مبٯ
تک کے ٱئے ہٿتب ہے اٿؿ اك ٵیں ایک ٿیٲٺیل ٥بئؼہ  -ثیٴہ کٶپٺی
٫ے ؽؿیٜے كے اػائیگی کیب ربٷے ٿاال ایک ثب٩بٝؼہ ٍضت ٹیلٹ
ةھی ىبٵٰ ہٿتب ہے۔ عڀٷ ٵیں گٲڀکڀف ،ایٰ ڈی ایٰ ،ثٰڈپـیيـریلے
ٝڀاٵٰ کے ةہتـ ٭ٸٹؿٿٯ کے ٱئے پبٱینی کے ػٿمـے مبٯ ٫ے ثٞؼ
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ةھی ػیزبتی ہے۔ ػٿمـی ٕـ، ٣
كے کٴ پـیٶیٴ ٫ے ٕڀؿ پـ تـ١یت
اٹکے عـاة ٭ٸٹؿٿٯ پـ فیبػہ پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب رب مکتب ہے۔
 .2ریبثیيظ
ِقٕوّبت

ِیں ِجتال

افشاد

کو کوس کشْے کے ٌئے ثٕبئے گئے

یہ پبٱینی  26اٿؿ  65مبٯ کے ػؿٵیبٷ کی ٝٶـ ٿاٯے ا٥ـاػ ٫ے
ؽؿیٜے كے ٱی رب مکتی ہے اٿؿ  70مبٯ کی ٝٶـ تک جتؼیؼ کیب رب
كے ٱیکـ 5،00،000
کب ػائـہ  50،000ؿٿپے
مکتب ہے۔ ثیٴہ ؿ٩ٴ
الگڀ ہے۔ یہ ٵَٺڀٝبت
پـ صؼ
تک ہٿتب ہے۔ کٶـے کے ٭ـایہ
ؿٿپے
کی امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٷے ٫ے ٩بثٰ ٵنئٰے ریلے
ؽیبثیٖل
ؿیٹٹڀپیتھی (آٹکھ) ،گـػہ ،ؽیبثیٖل
كے ٵتٞٲ٨
ؽیبثیٖل
پبؤں،گـػے ٹؿاٹنپالٷٹ کے مبتھ مبتھ ٖٝیہ ػہٹؼہ کے اعـاربت کڀ
کڀؿ کـٷے کے ٱئے ہے۔
اپٓے آپ کو ٹیظٹ ۱
صبالٹکہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے کے اعـاربت کے ٱئے کڀؿ
کی ٵؼت اٱگ اٱگ ثیٴہ کٶپٺی کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٱگ اٱگ ہٿگی اٿؿ یہ
ہٿتی ہے ،مت كے ٝبٳ کڀؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ٵیں ٵ٪ـؿ
پبٱینی
ہٿٷے کے ______________ کے ٱئے ہٿتب ہے۔
 .Iپٺؼؿہ ػٷ
.II

تیل ػٷ

 .IIIپیٺتبٱیل ػٷ
.IV

مبٹھ ػٷ

 .Rفضت

پبٌیغیوں

ٔ .1یٹ وسک

ِیں اہَ

ؽشىیں

فشاہَ وٕٕذگبْ

ٹیٹ ٿؿک ٥ـاہٳ ٭ٺٺؼگبٷ کب ٵٖٲت کڀئی امپتبٯ/ٹـمٺگ ہٿٳ/ڈے کئیـ
٥ـاہٳ
ٵـیْڀں کڀ ٹ٪ؼہیٸ ٝالد کی كہٿٱت
میٸٹؿ ہے رڀ ثیٴہ ػاؿ
کـٷے کے ٱئے کنی ثیٴہ کٶپٺی/ٹی پی اے كے تٞٲ ٨ہٿتب ہے۔ ٝبٳ
٥ـاہٳ کٺٺؼگبٷ کے مبتھ چبؿرل
ٕڀؿ پـ ثیٴہ کٶپٺیبں/ٹی پی اے
اٿؿ ٥یل ٵیں پنٺؼیؼہ چھٿٹ ػیٸے کی ثبت کـتے ہٿئے ةہتـ عؼٵت
ػیٸے کی گبؿٷٹی ةھی ػیتی ہیں۔ ٵـیِ ٹیٹ ٿؿک ٥ـاہٳ کٺٺؼگبٷ كے
ثبہؿ ربٷے کے ٱئے آفاػ ہیں ،ٱیکٸ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٿہاں اٷ کڀ کب٥ی
فیبػہ ٥یل ػیٺی پڑتی ہے۔
 .2تشریضی ٔیٹ وسک فشاہَ وٕٕذگبْ (پی پی ایٓ)
کنی ةھی ثیٴہ کٶپٺی کے پبك ٵٞیبؿ ٵٮٶٰ ٝالد اٿؿ ةہتـیٸ ىـس پـ
ٹیٹ ٿؿک ثٺبٷے کب
ی٪یٸ کـتے ہٿئے امپتبٱڀں کب ای ٬تـریضی
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آپيٸ ہٿتب ہے۔ رت ثیٴہ کٶپٺی جتـةہ  ،امتٞٶبٯ اٿؿ ػیکھ ةھاٯ کے
ٱئے ػی ربٷے ٿاٱی ٩یٶت کے ثٺیبػ پـ اٹتغبة کـ حمؼٿػ گـٿپ
ثٺب ٱیتی ہے تڀ اكے ہٳ تـریضی ٹیٹ ٿؿک ٥ـاہٳ ٭ٺٺؼگبٷ کے ٕڀؿ پـ
ربٹتے ہیں۔
ٔ .3مذہیٓ

خذِت

(کیؾٍیظ عشوط)

جتـةے ثتبتب ہے ٫ہ ثیٶبؿی کے ٝالد کے ٱئے ٱیب ربٷے ٿاٯے ٩ـُ
ثٺب کنی ٹ٪ؼ اػائیگی
عؼٵت
٭ی ٿرڀہات ٵیں كے ایک ہے۔ ٹ٪ؼہیٸ
کے ایک صؼ تک ٵـیِ کڀ امپتبٯ کب ٝالد ػمتیبة کـاتب ہے۔ دتبٳ
ثیٴہ ػاؿ ٿں کڀ امپتبٯ کے ٹیٹ ٿؿک كے ؿاثٔہ کـ ثیٴہ حجڀت کے
ٕڀؿ پـ اپٺب ٕجی کبؿڈ پیو کـٹب ہٿتب ہے۔ ثیٴہ کٶپٺی ٕجی عؼٵت
ؿ٩ٴ
ِ اػائیگی
ٳہیب کـاتی ہے اٿؿ ٩بثٰ
کے ٱئے ٹ٪ؼ ہیٸ كہٿٱت
میؼھے ٹیٹ ٿؿک ٥ـاہٳ ٭ٺٺؼگبٷ کڀ اػائیگی کـٷے کب آؿڈؿ ػیتی ہے۔
صبالٹکہ ثیٴہ ػاؿ کڀ پبٱینی صؼ کے ثبہؿ کی ؿ٩ٴ ٭ی اػائیگی
ٰ
٩بثِ
یہ ؿ٩ٴ
کی ىـائٔ کے ٵٖبث٨
کـٹب ہٿتب ہے اٿؿ پبٱینی
اػائیگی ٷہیں ہٿتی ہے۔
 .4تینـی پبؿٹی

ٵٺتٚٴ (ٹی پی اے )

ٍضت ثیٴہ کے ىٞتے ٵیں ایک اہٳ تـ٩ی کے ٕڀؿ پـ تینـی پبؿٹی
کب تٞبؿ ٣ہٿا ہے۔ ػٹیب ةھؿ ٵیں کئی ثیٴہ
ٵٺتٚٴ یب ٹی پی اے
ثیٴہ کے ػٝڀٿں کے اٹتٚبٳ کـٷے کے ٱئے
کٶپٺیبں ٍضت
آفاػتٺٚیٶڀںکیغؼٵبت کب امتٞٶبٯ کـتی ہیں۔ اٷ ایزٺنیڀں کڀ ٹی پی
اے کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔
کڀ ٍضت
ٹی پی اے
ةھاؿت ٵیں ،ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے
عؼٵبت کے پـٿیژٷ کے کبٵڀں ٵیں ٵَـٿ ٣٭یب ربتب ہے رٸ ٵیں ػیگـ
کے مبتھ ػؿد ؽیٰ ثبتیں ىبٵٰ ہیں:
 .iپبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ ایک
کب حجڀت ہے
پبٱینی
امتٞٶبٯ ہٿ مکتب ہے۔

ىٺبعتیکبؿڈ٥ـاہٵکـٹب رڀ امکی ثیٴہ
کے ٱئے
ِٷٹؿی
اٿؿ امپتبٯ ٵیں ا

.ii

ٹیٹ ٿؿک امپتبٱڀں ٵیں ٹ٪ؼہیٸ

.iii

ػٝڀٿں پـ کبؿؿٿائی کـٹب

عؼٵت

٥ـاہٳ

کـٹب

ػٝڀٿں
كے ٵتٞٲ٨
عڀػخمتبؿاػاؿے ہیں رٺکڀ ٍضت
ٹی پی اے
کبؿؿٿائی کـٷے اٿؿ تَ٦یہ کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے
ٵ٪ـؿ کیب ربتب ہے۔ ٹی پی اے عؼٵت کی ىـٿٝبت پبٱینی ہٿٯڈؿف
کے ٱئے ٵٺ٦ـػىٺبعتی کبؿڈربؿی کـٷے كے
ِٷٹؿی
امپتبٯ ٵیں ا
کـ ػٝڀٿں کےتَ٦یہ تک کی ہٿتی ہے ،چبہے ٹ٪ؼہیٸ یب پیلہ ٿاپنی
ٕڀؿ پـ ہٿ۔
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پـ
كے
کڀ
ٯے
کے

تینـی پبؿٹی کے ٵٺتٚٶیٸ کی ىـٿٝبت مبٯ  2001ٵیں کی گئی تھی۔
یہ الئنٺنیب٥تہ اٿؿ آئی آؿ ڈے اے ٫ے ؽؿیٜے كے ّبثٔہ ہیں اٿؿ
اٷھیں ٍضت عؼٵبت ػمتیبة کـاٷے کے ٱئے الفٵی ٭یب گیب ہیں۔ ٹی
٫ے
ىـٕیں آئی آؿ ڈے اے
کی کٶبفکٶنـٵبیہ اٿؿ ػیگـ
پی اے
ؽؿیٜے طے ٵ٪ـؿ کی گئی ہیں
چٺبٹچہ ٍضت كے ٵتٞٲ ٨ػٝڀٿں کی عؼٵت کڀ مج ٜپـیٶیٴ کے پبٹچ
چھہ ٥یَؼ کے ٵٞبٿُے پـ ثیٴہ کٶپٺیبں ٹی پی اے کڀ آؤٹمڀؿك کـ
ؿہی ہیں۔
تینـی پبؿٹی کے ٵٺتٚٶیٸ ٷے امپتبٱڀں اٿؿ ٍضت عؼٵت ٥ـاہٳ
کـٷے ٿاٱڀں کے مبتھ ایک مسذھٿتہ کیب تبکہ اك ثبت کڀ ی٪یٺی ثٺبیب
رب مکے ٫ہ کڀئی ةھی ،رڀ ٝالد کے ٱئے ٹیٹ ٿؿک امپتبٯ ربتب ہے
کی ربئیگی۔ یہ ٱڀگ ثیٴہ کٶپٺیڀں اٿؿ
٥ـاہٳ
عؼٵت
اكے ٹ٪ؼہیٸ
ثیٴہ ػاؿ ٿں کے ػؿٵیبٷ ثیچڀاٷ ٭ب ٭بٳ کـتے ہٿئے امپتبٱڀں کے
مبتھ ٵـثڀٓ ہٿکـ ٍضت ػٝڀٿں کڀ صتٶی ىٮٰ ػیتے ہیں۔
 .5اعپتبي
٩بئٴ اػاؿے كے ہے رڀ
ةھی
ایک امپتبٯ کب ٵٖٲت اینب ٭ڀئی
ٝالد
ِٷ پیيیٸٹ ػیکھ ةھاٯ اٿؿ ؿٿفاٷہ
ثیٶبؿی اٿؿ/یب چڀٹٿں کب ا
کـتی ہے ،اٿؿ رڀ ٵ٪بٵی صکبٳ ٵیں امپتبٯ ٫ے ٕڀؿ پـ ؿرلٹؿڈ ہٿ،
اٿؿ رل کی ػیکھ ةھاٯ ؿرلٹؿڈ اٿؿاہٯ ٕجی پـیکٹیو ٹـکیٸ گـاٹی ٵیں
کـیں۔ اكے ٹیچے ػیئے گئے دتبٳ کٴ افکٴ ٵٞیبؿکےمبتھ ٝٶٰ کـٹب
چبہئیے :
ِٷ
 )aػك ہفاؿ كے کٴ آثبػی ٿاٯے هہؿٿں ٵیں کٴ كے کٴ  10ا
ِٷ
پیيیٸٹ ثنرت ہٿٷے چبہئیے اٿؿ ػیگـدتبٳ ٵ٪بٵبت ٵیں  15ا
پیيیٸٹ ثنرت ہٿٷے چبہئیے،
 )bاپٸے ؿٿف گبؿ کے حتت چڀثینڀں گھٷٹے ٩بثٰ ٹـمٺگ اكٹا ٣ہٿٷے
چبہئیے،
 )cچڀثینڀں گھٷٹے ٵنتٺؼ ٕجی پـیکٹیيٺـ

ػمتیبة

ہٿں،

 )dعڀػ کب ایک پڀؿی ٕـس كے ٱیل آپـیيٸ تھیٹؿ ہٿ رل ٵیں رـاصی
کے ٕـی٨ہ کبؿ ہٿ،
 )eٵـیْڀں کب ؿٿفاٷہ

ؿیکبؿڈ ؿکھا ربتب ہٿ۔

 .6ىجی پشیکٹیؾٕش
ایک ڈا٫ٹؿ ةھاؿت کے کنی ةھی ؿیبمت کے ٵیڈیکٰ کڀٹنٰ كے ایک
اپٸے ىٞتے
ػؿمت ؿرلٹؿیيٸ کی ڈگـی صبٍٰ ٭ـتب ہے اٿؿ اك ٕـس
ٝالد کـٷے کب ص٪ؼاؿ ہے اٿؿ اپٸے الئنیٺل کے
اعتیبؿ ٵیں ٕجی
ػائـہ ٭بؿ اٿؿ ىٞتے اعتیبؿ کے اٹؼؿ کبٳ کـتب ہے۔
 .7تٍْیُ یبفتہ ٔشط
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تٞٲیٴ یب٥تہ ٹـك کب ٵٖٲت ہے ٿہ ىغٌٝ/ڀؿت رڀ ةھاؿت کے ٹـمٺگ
کڀٹنٰ یب ةھاؿت کے کنی ةھی ؿیبمت کے ٹـمٺگ ٭ڀٹنٰ كے ػؿمت ٕڀؿ
پـ ؿرلٹؿڈ ہے۔
ِٕ .8بعت

اوس مشوسی

اخشاربت

ہٿتب ہے کیڀٹکہ
ٵیں یہ کالد ہٵیوہ ىبٵٰ
ثیٴہ پبٱینی
ایک ٍضت
پبٱینی اٷ اعـاربت کے ٱئے ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتی ہے رٸہیں کنی
عبً ثیٶبؿی کے ٝالد کے ٱئے اٿؿ کنی عبً ر٢ـا٥یبئی ىٞتے کے
ٱئے ٵٺبمت ٵبٹب ربئیگب۔
اك کی ایک ٝبٳ تٞـی ٤یہ
ٱیب ربٷے ٿاال چبؿرل امی
ٿاٯے چبؿرل کے ٝبٳ مٖش
چبؿرل ىبٵٰ ٷہیں ہٿ ں گے
عـچ ٷہیں کئے ربتے۔

ہٿگی ٫ہ ّـٿؿی ڈا٫ٹؿ یہ ٝالد کے ٱئے
ٝال٧ے ٵیں امی ٝالد کے ٱئے ٱیب ربٷے
كے فیبػہ ٷہیں ہٿگب اٿؿ اك ٵیں ایلے
رڀ کڀئی ثیٴہ ٷہیں ہٿٷے کی صبٱت ٵیں

آئی آؿ ڈی اے آئی ٵٺبمت عـچ کب اك مـٿك یب ٥ـاہٵی کی توہیـ کے
ٕڀؿ پـ ثیبٷ کـتب ہے رڀ خمَڀً ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کے ٱئے ٵٞیبؿی
چبؿد ہٿ مکب ثیٶبؿی کی ٹڀٝیت کے صنبة كے اك ر٢ـا٥یبئی ٝال٧ے
ٵیں یکنبں عؼٵبت کے ٱئے ٱی ربتی ہٿ۔
یہ کالف ٥ـاہٳ ٭ٺٺؼگبٷ ٫ے ؽؿیٜے كے ةڑھا چڑھا کـ ثٺبئے گئے ثٲڀں
کے عال ٣ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ حت٥ ٘٦ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ
ةھی ةڑے امپتبٱڀں ٵیں ربٷے كے ؿٿکتب ہے اگـ امی ثیٶبؿی کب ٝالد
کٴ ٩یٶت پـ ػمتیبة ہے۔
 .9دّوے کی ٔوٹط
ہؿ ای ٬ثیٴہ پبٱینی ػٝڀے کی ٥ڀؿیبٕال ٛػیٸے اٿؿ ایک ٿ٩ت صؼ
ثیٴہ
کـتی ہے۔ ٍضت
کے اٹؼؿ ػمتبٿیق مج ٜکـٷے کب پـٿیژٷ
پبٱینیڀں ٵیں ،دہاں کہیں ةھی گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے كے ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے
ٵبٹگی ربتی ہے امکی ٵٞٲڀٵبت
گبہکڀں ٫ے ؽؿیٜے كے کب٥ی پہٯے ػے ػی ربتی ہے۔ صبالٹکہ ٵٞبٿُہ
ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ
ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٲڀں ٵیں ،کتھی کتھی ثیٴہ ػاؿ
اپٸے ػٝڀے کی إال ٛػیٸے کی ٷہ ہی فمحت کـتب ہے اٿؿ ٷہ ہی کئی
ػٹڀں/ٳہیٺڀں کے گقؿ ربٷے کے ثٞؼ ةھی ػمتبٿیقٿں کڀ مج ٜکـتب ہے۔
ػیـی كے ػمتبٿیقٿں کڀ مج ٜکـٷے کی ٿدہ كے ثٰ کڀ ةڑھاچڑھا ٭ـ پیو
ةھی ہٿ مکتی ہے۔ یہ
کـٹب ،ثیٴہ ػاؿ /امپتبٯ کی ػھٿکبػہی ٿ١یـہ
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ػٝڀٿں کے ٱئے ٵٺبمت پـٿیژٷ ثٺبٷے
کـتب ہے۔ امٲئے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ
کے ٕـی٨ہ ٭بؿ کڀ ةھی ٵتبحـ
ی كے
کٶپٺیبں ػٝڀٿں کی ٥ڀؿی إال ٛػیٸے پـ فٿؿ ػیتی ہیں۔ ػٝڀٰ
ٵتٞٲ ٨ػمتبٿیق مج ٜکـٷے کی ٿ٩ت صؼ ٝبٳ ٕڀؿ پـ امپتبٯ كے
چھٹی ٵٲٸے کی تبؿیظ كے  15ػٹڀں پـ ٓے کی ربتی ہے۔ اك كے ػٝڀٿں
کی ٥ڀؿی اٿؿػؿمت ؿپڀؿٹٹگ دمٮٸ ہٿتی ہے اٿؿ اك کے ٝالٿہ دہاں کہیں
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ةھی ّـٿؿی
ہے۔

ہٿ ،ثیٴہ کٶپٺی کڀ ربٹچ پڑتبٯ کـٷے ٵیں ٩بثٰ ثٺبتب

ٍُڀٱڀں کے ٵٖبثٓ ٨ے ٿ٩ت صؼ کے ثٞؼ
ُٶب ا
آئی آؿ ڈی اے کے ؿہٹ
کیب ربٹب
ةھی مج ٜکئے گئے ػٝڀے کی إال / ٛکب١ؾات پـ ١ڀؿ
چبہئیے اگـ اك کے ٱئے ٵٺبمجڀدہ ػمتیبة ہے ۔
.10

ِفت فضت

ربٔچ

ٰ ٵ٦ت پبٱینی ہٿٯڈؿ
ؽاتی ٍضت پبٱینیڀں ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک ػٝڀی
ػمتیبة
ػیٸے کب پـٿیژٷ
کڀ کنی ٷہ کنی ٕـس ٭ی صڀٍٰہ ا٥قائی
ٰ ٵ٦ت پبٱینی ٵؼت کے
ٱگبتبؿ چبؿ ػٝڀی
ہٿتب ہے۔ کئی پبٱینیبں
آعـ ٵیں ٍضت ربٹچ کے اعـاربت ٫ے ٵٞبٿُہ کب پـٿیژٷ کـتی ہیں۔
اكے ٝبٳ ٕڀؿ پـ پچھٯے تیٸ مبٱڀں کی اٿمٔ ثیٴہ ؿ٩ٴ کے 1ۺ پـ
حمؼٿػ ؿکھا ربتب ہے۔
.11

جمٶڀٝی

ثڀٹل

ٰ ٵ٦ت پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ صڀٍٰہ ا٥قائی کـٷے کب ایک اٿؿ ؿٿپ
ػٝڀی
ٰ ٵ٦ت مبٯ کے ٱئے ثیٴہ ؿ٩ٴ پـ ایک جمٶڀٝی ثڀٹل
ہؿ ای ٬ػٝڀی
٥ـاہٳ کـٹب ہے۔ اك کب ٵٖٲت یہ ہے ٫ہ جتؼیؼ کے ٿ٩ت ثیٴہ ؿ٩ٴ ٵیں
ایک ٵ٪ـؿ٥ی ٍؼ ریلے 5ۺ ٥ی مبٯ کباّب٣ہ ہٿ ربتب ہے اٿؿ یہ ػك
ٰ ٵ٦ت جتؼیؼ ٿں کے ٱئے فیبػہ تـ 50ۺ تک اربفت ہے۔ ثیٴہ ػاؿ
ػٝڀی
ثٺیبػی ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ٱئے پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی کـتب ہے اٿؿ ایک
اٝٲی کڀؿ صبٍٰ کـتب ہے۔
آئی آؿ ڈی اے ؿامتے ٹـػےىڀ کے ٵٖبث ٨جمٶڀٝی ٵیں ػیب رب مکتب ہے
ت ٬كہٿٱت پبٱینیڀں ٵیں (پی اے کڀ چھٿڑ کـ) جمٶڀٝی ثڀٹل کی
آپـیيٺٰ ٱیے ثـٿىـ اٿؿ پبٱینی ٵیں ػکھایب ربٹب چبہئے ،پھؿ ةھی،
اگـ کنی عبً مبٯ ٵیں ػٝڀی کیب ربتب ہے تڀ جمٶڀٝی ثڀٹل امی ىـس
كے کٴ ہٿ ربتب ہیں رل ىـس كے مج ٜہٿا ہے۔
ِخبي
ای ٬ىغٌ  5،000ؿٿپے کے پـیٶیٴ پـ  3الکھ ؿٿپے کی ایک پبٱینی
ٰ ٷہیں کـٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ٱیتب ہے۔ پہٯے مبٯ ٵیں کڀئی ةھی ػٝڀی
کے امی پـیٶیٴ پـ 3۔ 15الکھ
ٵیں اكے  5،000ؿٿپے
ػٿمـے مبٯ
ؿٿپے کی ثیٴہ ؿ٩ٴ (رڀ پچھٯے مبٯ كے 5ۺ فیبػہ ہے) صبٍٰ ہٿتی
ٰ ٵ٦ت جتؼیؼ ٵیں 4۔ 5الکھ ؿٿپے تک ةڑھ مکتی
ہے۔ یہ ػك مبٯ کے ػٝڀی
ہے۔
.12

ِبٌظ  /ثؤظ

ٰ ٵ٦ت ٍضت پبٱینی کڀ ایک صڀٍٰہا٥قائی ػی ربتی ہے،
رل ٕـس ػٝڀی
کڀ ٵبٱل کہا ربتب ہے۔ یہاں ،اگـ کنی
صبٱت
ٹھیک امکے ثـٝٮل
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ٰ کیب گیب ہے تڀ جتؼیؼ
پبٱینی کے حتت ةہت ةڑا ػٝڀی
ٵبٱل یب پـیٶیٴ کیٲڀڈٹگ ٿٍڀٯ کی ربتی ہے۔
یہ ػھیبٷ ٵیں ؿکھتے ہٿئے ٫ہ ٍضت
پبٱینی ہے ،دہاں اةھی تک ؽاتی
ٷہیں کیب ربتب ہے۔
صبالٹکہ ،گـٿپ پبٱینیڀں کے
صؼٿں کے اٹؼؿ ؿکھٷے کے ٱئے
ٕڀؿ پـ ٵبٱل ٿٍڀٯ کیب ربتب
تڀ پـیٶیٴ ىـس ٵیں چھٿٹ کے
.13

کے ٿ٩ت

٥بئؼہ کی
پبٱینی ایک مسبری
ٍضت پبٱینیڀں پـ ٵبٱل ٿٍڀٯ

ٰ تٺبمت کڀ ٵٺبمت
ٵٞبٵٰے ٵیں ػٝڀی
جمٶڀٝی پـیٶیٴ پـ ٵٺبمت ٱڀڈیٺگ کے
ہے۔ ٿہیں ػٿمـی ٕـ٥تزـةہاچھا ؿہتب ہے
ٕڀؿ پـ ثڀٹل ةھی ػیب ربتب ہے۔

ٰ ْہیں ہوْے کی چھوٹ
کوئی دّوی

ٰ ٵ٦ت مبٯ کے ٱئے ثیٴہ ؿ٩ٴ
کچھ ٵَٺڀٝبت ہؿ ای ٬ػٝڀی
ثڀٹل ػیٸے کے جببئے پـیٶیٴ پـ چھٿٹ ٥ـاہٳ کـتے ہیں۔
.14

ایک

پـ ایک

ؽشیک ادائیگی  /ؽشیک عبدھیذاسی

ىـی ٬اػائیگی ایک ٍضت پبٱینی کے حتت ہؿ ای ٬ػٝڀے کب ایک صٌہ
کب تَڀؿ ہے۔ یہ
٫ے ؽؿیٜے كے ثـػاىت ٭یے ربٷے
ثیٴہ ػاؿ
یب ؿّبکبؿاٷہ ہٿ مکتب ہے۔ ىـی٬
پـ الفٵی
ٵَٺڀٝبت کے ثٺیبػ
اػائیگی ثیٴہ ػاؿ ٿں کے ػؿٵیبٷ ایک عبً ٹٚٴ ٿّجٔ التب ہے تبکہ
١یـ ّـٿؿی ٕڀؿ كے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ثچب رب مکے۔
ىـی ٬مبدھیؼاؿی ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ ہٿ مکتی ہے رلے اّب٥ی کہا ربتب
ٰ ؿ٩ٴ کب ایک ٥ی ٍؼ ہٿ مکتب ہے۔ ثبفاؿ
ِ ٩جڀٯ ػٝڀی
ہے ،یب یہ ٩بثٰ
ٵیں ىـی٬
کچھ ثیٶبؿیڀں کے تٞٲ٨
کے کچھ ٵَٺڀٝبت ٵیں ٍـ٣
ٕڀؿ كے
کے کالد ىبٵٰ ہیں ،ریلے ةڑی مـرـی یب ٝبٳ
اػائیگی
ہٿٷے ٿاٱی مـرـی یب ای ٬عبً ٝٶـكےاٿپـکےا٥ـاػکےٱئے
.15

امبفی

 /کٹوتی

اكے ٍضت پبٱینیڀں ٵیں اّب٥ی ةھی کہا ربتب ہے ،اكے ٝبٳ ٕڀؿ
ہے رڀ
کہا ربتب ہے۔ یہ ایک ٵ٪ـؿہپیلے ؿ٩ٴ
اػائیگی
پـ ىـی٬
آ١بف ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ػٝڀے کے اػائیگی كے پہٯے
ثیٴہ ػاؿ کڀ ّـٿؿی ٕڀؿ كے اػائیگی کـٹب ہٿتب ہے۔ ریلے ،اگـ
کنی پبٱینی ٵیں  10،000ؿٿپے کی کٹٿتی ہے تڀ ثیٴہ ػاؿ ہؿ ای٬
کـتب ہے۔
٭ی اػائیگی
ٹَ٪بٷ کے ػٝڀے ٵیں پہٯے  10،000ؿٿپے
ٰ  80،000ؿٿپے کب ہے تڀ ثیٴہ ػاؿ
اكے مسذھٷے کے ٱئے ،اگـ ػٝڀی
پہٯے  10،000ؿٿپے ٭ی اػائیگی کـتب ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی 70،000
ؿٿپے اػائیگی کـتی ہے۔
امپتبٯ ٹ٪ؼ پبٱینی کے ٵٞبٵٰے ٵیں کٶی خمَڀً ػٹڀں /گھٷٹٿں کی
تٞؼاػ ٵیں ہٿ مکتب ہے رل ثیٴہ ػاؿ ٭ی ٕـ ٣كے ٩بثٰ اػائیگی کنی
ةھی عَڀٍیت کے پہٯے الگڀ کی ربئے گی ۔
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کّشے کے وشایہ

کی پبثٕذیبں

دہاں ثیٴہ ػاؿ ٿں کے ٱئے کئی ٵَٺڀٝبت کھٯے ٕڀؿ پـ ػمتیبة ہیں
کـتے ہیں ،ٿہیں
٭ی اػائیگی
ؿ٩ٴ
رڀ اٹکے ػٝڀے کی فیبػہ تـ
کئی ٵَٺڀٝبت کٶـے ٭ی ٩نٴ پـ پبثٺؼی ٱگبتے ہیں رلے ثیٴہ ػاؿ
اپٺی ثیٴہ ؿ٩ٴ كے رڀڑ کـ اٹتغبة کـتب ہے۔ جتـةے كے پتہ چٲتب ہے
کے
٭ـایہ
کٶـے کے فیبػہ تـ
اعـاربت
امپتبٯ کے دتبٳ
٫ہ
رڀ ایک الکھ
ٵیں ہی ٓے کئے ربتے ہیں۔ امٲئے ٿہ ا٥ـاػ
تٺبمت
ؿٿپے کب ثیٴہ ػاؿ ہے٥ ،ی ػٷ  000،1ؿٿپے کے کٶـے کب ص٪ؼاؿ
ہٿگب اگـ پبٱینی ٵیں ٥ی ػٷ ثیٴہ ؿ٩ٴ کے 1ۺ پـ ٭ـایہ کی صؼ
ٵ٪ـؿ کی گئی ہے۔ یہ ٿاّش ٕڀؿ پـٙبہؿکـتب ہے ٫ہ کنی کڀ مت كے
پنٺؼ ہے تڀ اكے ةھی پبٱینی
اچھے امپتبٱڀں ٵیں آؿاٳ ػہ ٝالد
ٵٺبمت پـیٶیٴ پـ اٝٲی ؿ٩ڀٳ ٿاٱی ثیٴہ پبٱینی عـیؼٹی چبہئیے۔
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جتذیذ

کالد

ٍُڀٱڀں کے ٵٖبثٍ ٨ضت ثیٴہ
ُٶب ا
جتؼیؼ پـ آئی آؿ ڈی اے کے ؿہٹ
کڀ الفٵی
ّٶبٹتی جتؼیؼ
کے تبصیبت
پبٱینیڀں
ٍضت
پبٱینیبں
ثٺبتی ہیں۔ ایک ثیٴہ کٶپٺی ٍـ ٣ثیٴہ صبٍٰ کـٷے ٵیں یب ثٞؼ ٵیں
اك کے تٞٲ ٨ٵیں ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ػھٿکہ ػہی یب ١ٲٔ ثیبٹی
یب ص٪بئ ٨کی ثٺیبػپـجتؼیؼكےاٹکبؿکـ مکتی ہے۔
.18

تٕغیخ کی کالد

٫ے ؽؿیٜے كے
پـٿیژٷ
تٺنیظ کـٷے کے کالد کڀ ةھی ؿیگڀٱیٹؿی
ٵٞیبؿی کیب گیب ہے اٿؿ ایک ثیٴہ کٶپٺی ١ٲٔ ثیبٹی ،ػھٿ٫ہ ػہی،
٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے كے
ٵبػیض٪ی٪ت کے ٝؼٵبٹکيب ٣یب ثیٴہ ػاؿ
ّ کـ مکتی ہے۔
ٝؼٵتٞبٿٷ کے ثٺیبػ پـ پبٱینی کڀ کنی ةھی ٿ٩ت ؿػ
ثیٴہ ػاؿ کڀ آعـی ٵٞـٿ ٣پتے پـ ؿرلٹؿڈ پبٿتی ڈاک ٫ے ؽؿیٜے
كے حتـیـی ىٮٰ ٵیں کٴ كے کٴ پٺؼؿہ ػٹڀں کی ٹڀٹك ةھیزٸے کی
ّ کـ
ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ رت پبٱینی کڀ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ؿػ
ػیب ربتب ہے ،تڀ کٶپٺی ثیٴہ کی عتٴ ٵؼت کے تٞٲ ٨ٵیں آعـی
کڀ پیلے ٿاپل کـیگی ثيـٕی٬ہ
ٵیں ثیٴہ ػاؿ
پـیٶیٴ کے تٺبمت
ٰ اػائیگی ٷہیں کیب گیب ہے۔
پبٱینی کے حتت کڀئی ػٝڀی
پـ
کی ىـس
ّ کـتب ہے تڀ چھٿٹی ٵؼت
ثیٴہ کڀ ؿػ
اگـ ثیٴہ ػاؿ
پـیٶیٴ ػھٷ کی ٿاپنی ہٿگی۔ امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ ثیٴہ ػاؿ کڀ ٹڀاف
تٺبمت كے کٴ ٥ی ٍؼ کے ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ کی ٿاپنی صبٍٰ ہٿگی۔ اگـ
ٰ کیب گیب ہے تڀ کڀئی ٿاپنی ٷہیں ہٿگی۔
کڀئی ػٝڀی
.19

فشی ٌک اْ ِذت
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اگـ کنی گبہ ٫ٷے ایک ٹئی ثیٴہ پبٱینی عـیؼی ہے اٿؿ پبٱینی
کے ػمتبٿیق ٵڀٍڀٯ کیے ہے اٿؿ پھؿ ىـائٖڀّڀاثٔ کڀ اپٸے ٵٖبث٨
ٷہیں پبتب ہے ،تڀ امکے پبك کیب آپيٸ ہیں؟
ٷے اپٸے ّبثٔے ٵیں ایک ٍبؿ٥یٸ ػٿمتبٷہ
آئی آؿ ڈی اے آئی
پـٿیژٷ ىبٵٰ کیب ہے رڀ اك ٵنئٰے کب عیبٯ ؿکھتب ہے۔ گبہ ٫اكے
ٿاپل کـ مکتب ہے اٿؿ ػؿد ؽیٰ ىـائٔ کے ٵيـٿٓ اپٸے پیلے ٿاپل
صبٍٰ کـ مکتب ہے:
 .1یہ ٍـ ٣فٹؼگی ثیٴہ پبٱینیڀں اٿؿ ٍضت ثیٴہ پبٱینیڀں
الگڀ ہٿتب ہے۔ آئی آؿ ڈی اے ٷے صبٯ ہی ٵیں اكے  3مبٯ
گھٹا کـ  1مبٯ کـ ػیب ہے۔
کب امتٞٶبٯ پبٱینی
 .2گبہکڀں کڀ اك اعتیبؿ
ہٿٷے کے  15ػٹڀں کے اٹؼؿ کـٹب چبہئیے۔
 .3اكے ثیٴہ کٶپٺی كے حتـیـی ٕڀؿ پـ
 .4پـیٶیٴ ٿاپنی کڀ ػؿد ؽیٰ
 )aکڀؿ ٵؼت

پـ
كے

ػمتبٿیق صبٍٰ

ثبت چیت کـٹب چبہئیے۔

کے ٱئے ایڈرلٹ کیب ربئیگب

کے ٱئے ٵتٺبمت رڀکھٳ پـیٶیٴ

 )bثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ٕجی
اعـاربت

ٹیلٹ

پـ کئے گئے

 )cاكٹاٵپ ڈیڀٹی کےچبؿرل
.20

جتذیذ کے ٌئے سّبیتی ِذت

ٍضت ثیٴہ پبٱینی کی ایک اہٳ عَڀٍیت ثیٴہ کی تنٲنٰ کڀ ثٺبئے
ؿکھٹب ہے۔ چڀٹکہ پبٱینی کے حتت ٥ڀائؼ کڀ ٍـ ٣تتھی ثٺبئے ؿکھا
رب مکتب ہے رت پبٱینیڀں کڀ ؿکبٿٹ کے ثٺب جتؼیؼ کیب ربتب ہے،
ٿ٩ت پـ جتؼیؼ ةہت اہٳ ہے۔
آئی آؿ ڈی اے آئی
کے جتؼیؼ
پبٱینیڀں
اربفت ہے۔

ٍضت
ؽاتی
ٍُڀٱڀں کے ٵٖبث٨
ُٶب ا
کے ؿہٹ
ٵؼت ٭ی
کے ٱئے  30ػٹڀں کی ایک ؿٝبیتی

پبٱینی کڀ پہٱی ثیٴہ کی ٵؼت عتٴ ہٿٷے كے  30ػٹڀں کے اٹؼؿ
جتؼیؼ کـ ٱئے ربٷے پـ متھی تنٲنٰ ٥ڀائؼ کڀ ثٺبئے ؿکھا ربتب
ہے۔ ؿکبٿٹ کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ػٝڀے ،اگـ کڀئی ہٿ ،پـ ١ڀؿ ٷہیں
کیب ربئیگب۔
ثیٴہ کٶپٺیبں جتؼیؼ کے ٱئے ایک دلجی ؿٝبیتی ٵؼت ٥ـاہٳ کـٷے پـ
کـ مکتی ہیں رڀ اٱگ اٱگ ٵَٺڀٝبت پـ ٵٺضَـ کـتب ہے۔
١ڀؿ
اٿپـ ٫ے فیبػہ تـ کالرڀں ،تٞـی٦ڀں ،امتخٺبئی ٍڀؿتڀں کڀ آئی آؿ
ثیٴہ
ڈی اے ٫ے ؽؿیٜے كے ربؿی کئے گئے ٍضت ّبثٔے اٿؿ ٍضت
کیب گیب ہے۔ ٕبٱت ٝٲٴ
ٍُڀٱڀں کے حتت ٵٞیبؿی
ُٶب ا
ٵٞیبؿ ثٺؼی ؿہٹ
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پـ
کڀ اكے پڑھ ٱیٸے اٿؿ آئی آؿ ڈی اے ٫ے ؽؿیٜے كےٿ٩ت ٿ٩ت
ربؿی کئے ربٷے ٿاٯے ہػایبت اٿؿکتبثچہ كے اپٸے آپ کڀ اپ ڈیٹ
ؿکھٷے کب ٵيڀؿہ ػیبربتب ہے۔

اپٓے آپ وو ٹیظٹ

۲

آئی آؿ ڈی اے کے ہػایبت ٵٖبث ، ٨ؽاتی ٍضت پبٱینیڀں
کے ٱئے ________ کی ؿٝبیتی ٵؼت کی اربفت ػی گئی ہے۔

کے جتؼیؼ

 .Iپٺؼؿہ ػٷ
.II

تیل ػٷ

 .IIIپیٺتبٱیل ػٷ
.IV

مبٹھ ػٷ

خالؿہ
ایک ١یـٵتڀ ٜ٩اٿؿاچبٹک صبػثے /
ثیٴہ پبٱینی
 )aایک ٍضت
ثیٶبؿی کی ٍڀؿت ٵیں ،رل ٭ی ٿدہ كے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٷے
کی ّـٿؿت ہٿتی ہے ،ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کڀ ٵبٱیت ص٥ ٘٦ـاہٳ کـتب ہے-
ٍ )bضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت کڀ پبٱینی کے حتت کڀؿ کئے گئے ٱڀگڀں کی
کیب رب مکتب ہے :ؽاتی
پـ ػؿدہ ثٺؼی
کی ثٺیبػ
تٞؼاػ
پبٱینی ٥ ،یٶٲی ٥ٲڀٹؿ پبٱینی  ،گـٿپ پبٱینی
یب
کی پبٱینی
 )cایک امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت
ٵیڈکٲیٴ ثیٶبؿی/صبػثے ٭ی ٿدہ كے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے پـ
عـچ کئے گئے الگتڀں ٭ب ٵٞبٿُہ کـتی ہے۔
امپتبٯ ٵیں
 )dامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے کے اعـاربت
ةھؿتی کـٷے كے پہٯے کے ػٹڀں کی ٵ٪ـؿ تٞؼاػ (رڀ ٝبٳ ٕڀؿ
پـ  30ػٷ ہٿتی ہے) تک کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ عـچ کئے گئے ٵتٞٲ٨ہ
ٕجی اعـاربت ہٿ ٹگے اٿؿ اكے ػٝڀے کب صٌہ ٵبٹب ربئیگب۔
 )eامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ثٞؼ کے اعـاربت امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
کـٷے کے ثٞؼ کے ػٹڀں کی ٵ٪ـؿ تٞؼاػ (رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  60ػٷ
کے ػٿؿاٷ عـچ کئے گئے ٵتٞٲ٨ہ ٕجی
ہٿتی ہے) تک کی ٵؼت
اعـاربت ہٿ ٹگے اٿؿ اكے ػٝڀے کب صٌہ ٵبٹب ربئیگب۔
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 )fایک ٥یٶٲی ٥ٲڀٹؿ پبٱینی ٵیں ىڀہؿ /ثیڀی  ،فیـ ٭٦بٱت ثچڀں
اٿؿ ارمَبؿ ٿاٱؼیٸ كے ٵٲکـ ثٸے عبٹؼاٷ کڀ ایک اکیٲی ثیٴہ
ؿ٩ٴ ٥ـاہٳ کی ربتی ہے رڀ پڀؿے عبٹؼاٷ پـ گھٿٵتی ؿہتی ہے۔
 )gایک امپتبٯ ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼی پبٱینی امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے
ہؿ ای ٬ػٷ کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ کڀ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ ٥ـاہٳ
کـتی ہے۔
 )hىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی کچھ ٹبٵقػ ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پتہ چٲٸے پـ
کے مبتھ ایک
کـٷے کے پـٿیژٷ
٭ی اػائیگی
ایک ٵيت ؿ٩ٴ
٥بئؼہ پبٱینی ہے۔
ِ کٹٿتی یب ٹاپ اپ کڀؿ ایک ثیبٷ کـػہ ٵٺتغتہ ؿ٩ٴ
 )iاٝٲی ٩بثٰ
(رلے تھؿیيڀٯڈ یب کٹٿتی ؿ٩ٴ کہا ربتب ہے) کے اّب٥ی فیبػہ
ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ٱئے کڀؿ ٥ـاہٳ کـتے ہیں۔
 )jٵ٪ـؿ ٥بئؼہ کڀؿ ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ
ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کڀ اپٺی پبٱینی
تٞیٸ کـٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے۔

کڀ ٭ب٥ی
کب ٵؤحـ

کڀؿ ٥ـاہٳ کـتب
ٕـی٨ے كے ٩یٶت

 )kای ٬ؽاتی صبػثے (پی اے) کڀؿ ١یـٵتڀٞ٩ضبػحبت ٭ی ٿدہ كے
اٿؿ ٵٞؾٿؿی ٥ڀائؼ ٫ے ٕڀؿ پـ ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتب ہے۔

ٵڀت

 )lآؤٹ پیيیٸٹ کڀؿ ػاٹتڀں کے ٝالد  ،آٹکھٿں کی ػیکھ ةھاٯ،
ثب٩بٝؼہ ٕجی ربٹچ اٿؿ ٹیلٹ ٿ١یـہ ریلے ٕجی اعـاربت کب
پـٿیژٷ کـتب ہے رٸ کے ٱئے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ّـٿؿت
ٷہیں ہے۔
کے ٵبٱک رڀ ایک آرـ ہٿ مکتب ہے،
ایک گـٿپ
پبٱینی
 )mگـٿپ
ایک اینڀمی ایيٸ ،ایک ثیٺک کے کـیڈٹ کبؿڈ ڈٿیژٷ ٫ے ؽؿیٜے كے
ٱی ربتی ہے دہاں ایک اکیٲی پبٱینی ا٥ـاػ کے پڀؿے گـٿپ کڀ
کڀؿ کـتی ہے۔
 )nکبؿپڀؿیٹ ٥ٲڀٹؿ یب ث٦ـ کڀؿ ؿ٩ٴ عبٹؼاٷ کی ثیٴہ ؿ٩ٴ
اّب٥ی ہٿٷے ٿاٯے اعـاربت کڀ پڀؿا کـٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے۔

کے

 )oاٿٿؿمیذ ٵیڈکٲیٴ/م٦ـ پبٱینیبں ا٥ـاػ کڀ اپٸے ثیـٿٷ ٵٲ٬
م٦ـکے ػٿؿاٷ صبػثے ،چڀٹ اٿؿ ثیٶبؿی کے رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں
اٷے کے عال ٣کڀؿ ٥ـاہٳ کـتی ہیں۔
ٓ
 )pکبؿپڀؿیٹ ثب٩بٝؼہ ٵنب٥ـ امٮیٴ ایک مبالٷہ پبٱینی ہے رل
کے ٫ے ؽؿیٜے كے ایک کٶپٺی اپٸے اٹبیگقی کٹٿفکے ٱئے ؽاتی
پبٱینیبں ٱیتی ہیں رٺکڀ اکخـ ةھاؿت کے ثبہؿ ػٿؿے٭ـٷے ہٿتے
ہیں۔
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ثیٴہ ٵیں امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٯے کئی اٍٖالصبت کڀ عبً ٕڀؿ
ٍ )qضت
كے ثیٴہ ػاؿ کڀ ةھؿٳ کی صبٱت كے ثچبٷے کے ٱئے آئی آؿ ڈی
اے ٷے ؿیگڀٱیيٸ ٫ے ؽؿیٜے كےٵٞیبؿی کـ ػیب ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیظٹ
رواة

کے رواة

۱

ػؿمت آپيٸ  IIہے۔
صبالٹکہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے کے اعـاربت کے ٱئے کڀؿ
کی ٵؼت اٱگ اٱگ ثیٴہ کٶپٺی کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٱگ اٱگ ہٿگی اٿؿ یہ
ہٿتی ہے ،مت كے ٝبٳ کڀؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ٵیں ٵ٪ـؿ
پبٱینی
ہٿٷے كے پہٯے کے تیل ػٹڀں کے ٱئے ہے۔
رواة

۲

ػؿمت آپيٸ  IIہے۔
آئی آؿ ڈی اے کے ہػایبت کے ٵٖبث ٨ؽاتی ٍضت پبٱینیڀں
جتؼیؼ کے ٱئے  30ػٹڀں کی ؿٝبیتی ٵؼت ٭ی اربفت ہے۔

کے

راتی اِتضبْ نے عواالت
عواي

1

ایک امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت
ٵیں ٹیچے ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت ہے؟
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت

ٍ .Iـ٣

کی پبٱینی

کے تٞٲ٨

کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے

 .IIامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے مبتھ مبتھ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
کـٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے
 .IIIامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے مبتھ مبتھ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
کـٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے اٿؿ
ثیٴہ ػاؿ کی ٵڀت ہٿٷے کی صبٱت ٵیں عبٹؼاٷ کے اؿاکیٸ کڀ
ایک ٵيت ؿ٩ٴ اػائیگی کی ربتی ہے
 .IVامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت کڀ پہٯے مبٯ كے کڀؿ
کیب ربتب ہے اٿؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٷے کے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے
كے کڀؿ کیب ربتب ہے اگـ پہال مبٯ
کڀ ػٿمـے مبٯ
اعـاربت
ٰ ٵ٦ت ؿہتب ہے
ػٝڀی
عواي

2

ٹیچے ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ
ٍ .Iضت

ثیٴہ کب تٞٲ٨

ػؿمت ہے ،پہچبٹیں؟

ٵـُ كے ہے
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ٍضت

ثیٴہ کب تٞٲ٨

ٵڀت ٭ی ىـس كے ہے

ٍ .IIIضت

ثیٴہ کب تٞٲ٨

ٵـُ کے مبتھ مبتھ ٵڀت ٭ی ىـس

ٍضت

ثیٴہ کب تٞٲ٨

ٷہ تڀ ٵـُ كے اٿؿ ٷہ ٵڀت ٭ی ىـس كے ہے

.II
.IV
عواي

كے ہے

3

ٍضت ثیٴہ ٵیں ػمتیبة ت٪ؼہیٸ
گیب کڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت ہے؟

عؼٵت

کے تٞٲ٨

ٵیں ٹیچے ػیب

 .Iیہ اٱیکٹؿاٹک اػائیگی کڀ ٥ـٿ ٟػیٸے کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے
ؽؿیٜے كے ىـٿ ٛکی گئی ایک ٵبصڀٯ ػٿمتبٷہ ربٷےمجقپہٯ ہے تبکہ
ٹ٪ؼ ٹڀٹٿں کے مـکڀٱیيٸ کڀ کٴ کیب رب مکے اٿؿ
ثـاہ ؿامت
ػؿعت کڀ ثچبیب رب مکے
 .IIثیٴہ ػاؿ کڀ ٵ٦ت عؼٵت ٥ـاہٳ کی ربتی ہے اٿؿ کڀئی ٹ٪ؼ
٫ے ؽؿیٜے كے ایک
ٷہیں کی ربتی ہے کیڀٹکہ صٮڀٵت
اػائیگی
عبً امٮیٴ کے حتت ثیٴہ کٶپٺی کڀ اػائیگی کی ربتی ہے
٫ے ؽؿیٜے كے کئے ربٷے ٿاٯے دتبٳ
ا٥ـاػ
 .IIIثیٴہ ػاؿ
اػائیگی ٍـ ٣اٷٹؿٹیٹ ثیٺکٺگ یب کبؿڈ کے ؽؿیٜے كے ہٿٷے
کڀ ٵٺٚڀؿ
چبہئیے کیڀٹکہ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ
ٷہیں کیب ربتب ہے
 .IVثیٴہ ػاؿ اػائیگی ٷہیں کـتب ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی امپتبٯ کے
مبتھ میؼھے ثٰ کب تَ٦یہ کـتی ہے
عواي

4

ثیٴہ ٵیں امپتبٱڀں کے تٞٲ٨
ٍضت
ىٮٰ ىٺبعت ٭ـیں

ٵیں پیپی ایٸ کی ٍضیش ٵٮٶٰ

 .Iپجٲک پـی٦ـڈ ٹیٹ ٿؿک
.II

پـی٦ـڈ پـٿٿائڈؿ ٹیٹ ٿؿک

 .IIIپجٲک پـائیڀیٹ ٹیٹ ٿؿک
.IV
عواي

پـٿٿائڈؿ پـی٦ـیٺيیٰ ٹیٹ ٿؿک
5

ٹیچے ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ
 .Iایک آرـ اپٸے ٵالفٵیٸ
.II
ہے

١ٲٔ ہے ،ىٺبعت ٭ـیں؟

کے ٱئے ایک گـٿپ

پبٱینی

ایک ثیٺک اپٸے گبہکڀں کے ٱئے ایک گـٿپ

پبٱینی

 .IIIایک ػکبٹؼاؿ اپٸے گبہکڀں کے ٱئے ایک گـٿپ
مکتب ہے
201

ٯے مکتب ہے
ٯے مکتب

پبٱینی

ٯے

 .IVآرـ ٫ے ؽؿیٜے كے اپٸے ٵالفٵیٸ کے ٱئے ٱی گئی ایک گـٿپ
پبٱینی کڀ ٵالفٵیٸ کے عبٹؼاٷ کے اؿاکیٸ کڀ ىبٵٰ کـٷے کے
ٱئے ةڑھایب رب مکتب ہے
راتی اِتضبْ نے عواالت
رواة

کے رواة

1

ػؿمت آپيٸ  IIہے۔
ایک امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت کی پبٱینی ٵیں امپتبٯ
ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے مبتھ مبتھ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٷے كے پہٯے
اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے۔
رواة

2

ػؿمت آپيٸ  Iہے۔
ٍضت
رواة

ثیٴہ کب تٞٲ ٨ٵـُ(ثیٶبؿی کےٿاٞ٩بت ٭ی ىـس) كے ہے۔
3

ػؿمت آپيٸ  IVہے۔
ٹ٪ؼہیٸ عؼٵت کے حتت ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ اػائیگی ٷہیں کـتب ہے اٿؿ ثیٴہ
کـتی ہے۔
کٶپٺی امپتبٯ کے مبتھ ثـاہ ؿامت ثٰ کب تَ٦یہ
رواة 4
ػؿمت آپيٸ  IIہے۔
پیپی ایٸ کب ٵٖٲت ہے پـی٦ـڈ پـٿٿائڈؿ ٹیٹ ٿؿک۔
رواة

5

ػؿمت آپيٸ  IIIہے۔
١ٲٔ ہے کیڀٹکہ ایک
ثیبٹبت II، Iاٿؿ  IVػؿمت ہیں .ثیبٷ III
ػکبٹؼاؿ اپٸے گبہکڀں کے ٱئے گـٿپ ثیٴہ ٷہیں ٯے مکتب ہے ۔
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ثبة 9
ٍضت ثیٴہ ہاٵیؼاؿی
ثبة

وب تْبسف

اك ثبة کب ٵَ٪ؼ ٍضت ثیٴہ ٵیں ہاٵیؼاؿی کے ثبؿے ٵیں آپ کڀ
تَ٦یٲی ٝٲٴ ٥ـاہٳ کـٹب ہے۔ ہاٵیؼاؿی ثیٴہ کی کنی ةھی ٩نٴ کب
ایک ةہت ہی اہٳ پہٱڀ ہے اٿؿ ثیٴہ پبٱینی کے ارـا ٵیں ایک اہٳ
کـػاؿ اػا کـتب ہے.۔ اك ثبة ٵیں آپ ہاٵیؼاؿی کے ثٺیبػی اٍڀٱڀں
کے ثبؿے ٵیں ت٤ہیٴ صبٍٰ ٭ـیٺگے
اٿؿ ٝٶٰ
 ،اٿفاؿ ٕ ،ـی٪ڀں
امکے ٝالٿہ یہ آپ کڀ گـٿپ ٍضت ثیٴہ کے ہاٵیؼاؿی کے ثبؿے ٵیں
ةھی ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـیگب۔
تؼؿینی ٹتبئذ

 .Aہاٵیؼاؿی کیب ہے؟
 .Bہاٵیؼاؿی -ثٺیبػی تَڀؿات
٭ب امتٞٶبٯ
٥ .Cبئٰ اٿؿ ؿہسمب ہػایبت
 .Dآئی آؿ ڈی اے کے ػیگـ ٍضت ثیٴہ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ
ٍُڀٯ اٿؿ اٿفاؿ
 .Eہاٵیؼاؿی کے ثٺیبػی ا
 .Fہاٵیؼاؿی ٝٶٰ
 .Gگـٿپ ٍضت ثیٴہ
 .Hاٿٿؿمیق ٹؿیڀٯ ثیٴہ کی ہاٵیؼاؿی
صبػثے ثیٴہ کی ہاٵیؼاؿی
 .Iؽاتی
اك ثبة
ٹگے:

کب ٵٖبٱٜہ

کـٷے کے ثٞؼ ،آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ

ہٿ

ُـاػ ہے اك ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب
 )aہاٵیؼاؿی كے کیب ٵ
 )bہاٵیؼاؿی کے ثٺیبػی تَڀؿات

کی ٿّبصت

کـٹب

ٝٶٰ کئے ربٷے ٿاٯے اٍڀٱڀں
َٷڈؿؿائٹؿف ٫ے ؽؿیٜے كے
 )cا
خمتٲ ٤اٿفاؿ کے ثبؿے ٵیں ثتبٹب
 )dاٹ٦ـاػی ٍضت ثیٴہ پبٱینیڀں کی ہاٵیؼاؿی
ثٺیبػی تٞـی ٤کـٹب
 )eگـٿپ ٍضت
ٵجبصجہ کـٹب

کے ٵٮٶٰ ٝٶٰ

اٿؿ
کی

ثیٴہ پبٱینیڀں ٭ی ہاٵیؼاؿی کیلے کی ربتی ہے اك کب
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اط َِٕش ٔبَے

کو دیکھیں

ٵٺیو کی ٝٶـ  ۶۸مبٯ ٭ی ہے رڀ ایک مب٣ٹ ٿیئـ اذمیٺئـ کے ٕڀؿ پـ
کبٳ ٭ـتب ہے ،اك ٷے اپٸے ٱئے ایک ٍضت ثیٴہ پبٱینی ٱیٸے کب
٥یَٰہ کیب۔ ٿہ ایک ثیٴہ کٶپٺی کے پبك گیب دہاں اكے ایک جتڀیق ٥بؿٳ
ػیب گیب رل ٵیں اكے اپٺی رنٶبٹی تٞٶیـ اٿؿ ٍضت  ،ؽہٹی ٍضت ،
پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں ،اپٸے عبٹؼاٷ کی ٍضت کی تبؿیظ ٝ ،بػات
ٿ١یـہ كے ٵتٞٲ ٨کئی مڀاالت کب رڀاة ػیٸے کی ّـٿؿت تھی۔
ہٿٷے پـ اكے پہچبٷ اٿؿ ٝٶـ ٭ب
اك کے ٝالٿہ جتڀیق ٥بؿٳ ٵڀٍڀٯ
حجڀت  ،پتے کب حجڀت اٿؿ پچھٯے ٕجی ؿیکبؿڈ ریلے کئی ػمتبٿیقٿں
کڀ پیو کـٷے کی ّـٿؿت تھی۔ پھؿ اكے ایک ٍضت ربٹچ اٿؿ کچھ ٕجی
ٹیلٹ کے ٝٶٰ كے گقؿٷے کے ٱئے کہا گیب۔
ٵٺیو رڀ اپٸے آپ کڀ ایک ٍضت ٵٺؼ اٿؿ ایک اچھی آٵؼٹی ٭ی مٖش
کب ىغٌ مسذھتب ہے ،مڀچٸے ٱگب کہ امکے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی اك
ٕـس کب ایک دلجب ٝٶٰ کیڀں اپٺب ؿہی ہے۔ اٷ دتبٳ ٝٶٰ كے گقؿٷے
کے ثٞؼ ةھی ثیٴہ کٶپٺی ٷے اك كے کہا کہ امکے ٕجی ٹیلٹ ٵیں
ہائی کڀٱیلٹؿاٯ اٿؿ ہائی ثی پی ہٿٷے کب پتہ چال ہے رڀ ثٞؼ ٵیں ػٯ
٫ے اٵـاُ ٫ے اٵٮبٹبت کڀ ةڑھا ػیتب ہے۔ صبالٹکہ اكے ایک پبٱینی
٥ـاہٳ کی گئی ٱیکٸ پـیٶیٴ امکے ػٿمت ٫ے ؽؿیٜے كے اػا کئے
تھا اٿؿ امٲئے اك ٷے
ٵیں ةہت فیبػہ
گئے پـیٶیٴ ٫ے ٵ٪بثٰے
پبٱینی ٱیٸے كے اٹکبؿ کـ ػیب۔
یہاں ثیٴہ کٶپٺی اپٸے ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ کے صٌے کے ٕڀؿ پـ اٷ دتبٳ
ا٩ؼاٵبت پـ ٝٶٰ کـ ؿہی تھی۔ رڀکھٳ کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـتے ٿ٩ت ثیٴہ
ٕـی٨ے كے اٹؼافہ ٱگبٷے اٿؿ ٵ٪ٞڀٯ
کٶپٺی کڀ رڀکھٳ کب ػؿمت
کٶبٷے کی ةھی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ اگـ رڀکھٳ کی ٍضیش ٕـی٨ے
ٵٺبٜ٥
ٰ ٭یب ربتب ہے تڀ امکے
كے تيغیٌ ٷہیں کی ربتی ہے اٿؿ ایک ػٝڀی
ٹتیذے ٵیں ایک ٹَ٪بٷ ہٿگب۔ امکے ٝالٿہ ،ثیٴہ کٶپٺیبں ثیٴہ کـٷے
ٿاٯے دتبٳ ٱڀگڀں کی ٕـ ٣كے پـیٶیٴ مج ٜکـتی ہیں اٿؿ اٹکڀ اٷ
پینڀں کڀ ایک ٹؿكٹ کی ٕـس مٺتھاٱٺب ہٿتب ہے۔

 .Aہاِیذاسی کیب ہے؟
 .1ہاِیذاسی
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ثیٴہ کٶپٺیبں اٷ ٱڀگڀں کب ثیٴہ کـٷے ٭ی ٭ڀىو کـتی ہیں رٸ ٫ے
ؽؿیٜے كے ثیٴہ پڀٯ ٵیں الئے ربٷے ٿاٯے رڀکھٳ کے تٺبمت ٵیں
٭ب٥ی پـیٶیٴ اػا کئے ربٷے کی تڀ ٜ٩ہٿتی ہے۔ رڀکھٳ کے اٹتغبة
کے ٱئے ایک جتڀیق ٭بؿ كے ٵٞٲڀٵبت مج ٜکـٷے اٿؿ جتقیہ کـٷے
کے اك ٝٶٰ کڀ ہاٵیؼاؿی کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔ اك ٝٶٰ کے
ٱیب
پـ یہ ٥یَٰہ
٭ی ثٺیبػ
کی گئی ٵٞٲڀٵبت
كے مجٜ
ؽؿیٜے
ربتب ہے کہ کیب ٿہ جتڀیق ٭بؿ کب ثیٴہ کـٹب چبہتے ہیں۔ اگـ ٿہ اینب
کـٷے کب ٥یَٰہ کـتے ہیں تڀ کل پـیٶیٴ ،ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ پـ ،تبکہ
اك ٕـس کب رڀکھٳ ٯےکـ ایک ٵ٪ٞڀٯ ٵٺب ٜ٥صبٍٰ کیب رب مکے۔
ٍضت ثیٴہ ٵـُ کی تَڀؿ پـ ٵجٺی ہے۔ یہاں ٵـُ کڀ کنی ىغٌ ٫ے
اٿؿ رڀکھٳ کے ٕڀؿ پـ ثیبٷ
ثیٶبؿ ہٿٷے یب پڑٷے کے اٵٮبٹبت
کیب گیب ہے رنکے ٱئے ٝالد یب امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٷے کی ّـٿؿت
ہٿتی ہے۔ ٵـُ کب٥ی صؼ تک ٝٶـ كے ٵتبحـ ہٿتب ہے (رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
ٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀں ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں ثقؿگ هہؿیڀں ٵیں فیبػہ ہٿتب ہے)
اٿؿ خمتٲ ٤ػیگـ ٵٺ٦ی ٝڀاٵٰ کی ٿدہ كے ةڑھتب ہے ،ریلے فیبػہ
ٿفٷ یب کٴ ٿفٷ ہٿٹب ،کچھ ٵبّی اٿؿ صبٯ کی ثیٶبؿیڀں یب ؿٿگڀں
تبؿیظ  ،ؽاتی ٝبػات ریلے دتجبکڀ ٹڀىی  ،ٵڀرڀػہ ٍضت
کی ؽاتی
٭ی صبٱت اٿؿ امکے ٝالٿہ جتڀیق ٭بؿ کب پیوہ ،اگـ اكے عٖـٹبک
ٕـف
،کٴ ٝٶـ ،ایک ٍضت ٵٺؼ
مسذھا ربتب ہے۔ امکے ثـٝٮل  ،ٵـُ
فٹؼگی ٿ١یـہ ریلے ث ِٞمبفگبؿ ٝڀاٵٰ کی ٿدہ كے ةھی کٴ ہٿتب
ہے۔
تْشیف
ہاٵیؼاؿی ٵٺبمت ٕـی٨ے كے رڀکھٳ کب تٞیٸ کـٷے اٿؿ اٷ ىـائٔ
کب تٞیٸ کـٷے کب ٝٶٰ ہے رٸ پـ ثیٴہ کڀؿ ٥ـاہٳ کیب ربئیگب۔ اك
ٕـس  ،یہ رڀکھٳ کے اٹتغبة اٿؿ رڀکھٳ کی ٩یٶتڀں ٭ب تٞیٸ کـٷے
٭ب ایک ٝٶٰ ہے۔
 .2ہاِیذاسی کی مشوست
ہاٵیؼاؿی ایک ثیٴہ کٶپٺی کی ؿیڑھ ٭ی ہڈی ہے کیڀٹکہ الپـٿاہی كے یب
ٹب٭ب٥ی پـیٶیٴ کے ٱئے رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػٿاال پٸ
کی ٕـ ٣ٯے ربئیگی۔ ػٿمـی ٕـ ،٣ةہت فیبػہ ٵٺتغت یب حمتبٓ ہٿٹب
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ایک ةڑا پڀٯ ثٺبٷے كے ؿٿک ػیگب تبکہ رڀکھٳ کب
یٮنبں ٕڀؿ پـ پھیالؤ کیب رب مکے۔ امٲئے رڀکھٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ کے
ػؿٵیبٷ ػؿمت تڀافٷ ٩بئٴ کـٹب اہٳ ہے رڀ تٺٚیٴ کے ٱئے ٵ٪بثٰہ
اٿؿ ٵٺب ٜ٥خبو ہٿتب ہے۔
ٍُڀٯ  ،پبٱینیڀں اٿؿ
تڀافٷ کب یہ ٝٶٰ  ،ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ کٶپٺی کے ا
َٷڈؿؿائٹؿ ٫ے ؽؿیٜے كے پڀؿی
رڀکھٳ اٹھاٷے کی ةھٿک کے ٵٖبث ٨ا
کـٹب اٿؿ
کب کبٳ رڀکھٳ کی ػؿدہ ثٺؼی
َٷڈؿؿائٹؿ
کی ربتی ہے۔ ا
کـٹب ہے۔ یہ
کی ىـائٔ ٭ب ٥یَٰہ
پـ ٵٺٚڀؿی
٩یٶت
ایک ٵٺبمت
205

ػھیبٷ ػیٺب اہٳ
ٰ تَ٦یے
ٵیں ػٝڀی

ہے کہ رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی
کب ٿٝؼہ کـٷے رینب ہے۔

ثیٴہ ػاؿ

کڀ ٵنت٪جٰ

 .3ہاِیذاسی  -روکھَ تؾخیـ
ہاٵیؼاؿی رڀکھٳ اٹتغبة کب ایک ٝٶٰ ہے رڀ ایک گـٿپ یب ىغٌ کی
پـ
ہے۔ یہاں رڀکھٳ کی ڈگـی ٭ی ثٺیبػ
پـ ٵجٺی
عَڀٍیبت
َٷڈؿؿائٹؿ یہ ٥یَٰہ ٱیتب ہے کہ کیب رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب ربئیگب
ا
ٵیں٩ ،جڀٱیت کے ٝٶٰ ٵیں
پـ۔ کنی ةھی ٍڀؿت
اٿؿ کل ٩یٶت
ربٹجؼاؿی کے مبتھ اٿؿ ایک ٵٺَ٦بٷہ ثٺیبػٿں پـ پڀؿی کی ربٹی
چبہئیے یٞٺی ہؿ ٵٲتے رٲتےرڀکھٳ کڀ کنی ةھی تَٞت کے ث٢یـ یٮنبں
ٝبٳ ٕڀؿ پـ
کی ربٹی چبہئیے۔ یہ ػؿدہ ثٺؼی
ٕڀؿ پـ ػؿدہ ثٺؼی
كے کی ربتی ہے رنکے ٫ے
چبؿٹك کے ؽؿیٜے
ٵٺٚڀؿی
ٵٞیبؿی
ؽؿیٜے كے ہؿ ای ٬سمبئٺؼگی رڀکھٳ کی تٞؼاػ تٞیٸ کی ربتی ہے
اٿؿ امی ٫ے ٵٖبث ٨پـیٶیٴ کی گٺتی کی ربتی ہے۔
صبالٹکہ ٝٶـ ثیٶبؿی کے اٵٮبٹبت کے مبتھ مبتھ ٵڀت کڀ ةھی ٵتبحـ
کـتی ہے ،یہ یبػ ؿکھا ربٹب چبہئیے کہ ثیٶبؿی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵڀت كے
ةہت پہٯے آتی ہے اٿؿ ثبؿثبؿ ہٿ مکتی ہے۔ ٯہؽا ،ٵڀت کے کڀؿیذ ٫ے
ٵ٪بثٰے ٵیں ٍضت کے کڀؿیذ کے ٱئے ہاٵیؼاؿی ٵٞیبؿ اٿؿ ہػایبت
کب فیبػہ مغت ہٿٹب کب٥ی ٵٺٖ٪ی ہے۔
ِخبي
ایک ىڀگـ ٵیں ٵجتال ىغٌ کڀ کبؿڈیک یب گـػے پیچیؼگی کی تـ٩ی
ؿہتے ہے رنکے ٱئے امپتبٯ ٵیں
اٵٮبٹبت
ہٿٷے کے ةہت فیبػہ
ةھؿتی ہٿٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے اٿؿ امکے ٝالٿہ ٍضت ٵنئٰے ثیٴہ
ثیٴہ کب
کڀؿیذ کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ کئی ثبؿ ہٿ مکتے ہیں۔ فٹؼگی
ٍُڀٯ اك ىغٌ کڀ ایک اٿمٔ رڀکھٳ کے ٕڀؿ پـ ػؿدہ
ہاٵیؼاؿی ؿہسمب ا
ہاٵیؼاؿی کے ٱئے امکی تيغیٌ
کـ مکتب ہے۔ صبالٹکہٕ ،جی
ثٺؼی
ایک اٝٲی رڀکھٳ کے ٕڀؿ پـ کی ربئے گی ۔
ٍضت ثیٴہ ٵیں ٵبٱی یب آٵؼٹی ٵجٺی ہاٵیؼاؿی ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں
ٕجی یب ٍضت کے ٹتبئذ پـ فیبػہ تڀدہ ٵـ٭ڀفکی ربتی ہے۔ صبالٹکہ،
ٵبٱی یب آٵؼٹی ٵجٺی ہاٵیؼاؿی کڀ ٹٚـ اٹؼاف ٷہیں کیب رب مکتب
اٷٹؿكٹ ہٿٹب چبہئیے اٿؿ ٵبٱی
ِ ثیٴہ
ہے کیڀٹکہ یہاں ایک ٩بثٰ
ہاٵیؼاؿی کنی ةھی ٵٺ٦ی اٹتغبة کڀ عبؿد کـٷے اٿؿ ٍضت ثیٴہ
ٵیں تنٲنٰ کڀ ی٪یٺی ثٺبٷے کے ٱئے اہٳ ہے.
 .4ثیّبسی کے اِىبٔبت

کو ِتبحش

کشْے وايے ّواًِ ۴

رڀکھٳ کب تٞیٸ کـتے ہٿئے ٵـُ (ثیٶبؿ پڑٷے کے رڀکھٳ) پـ احـ
اٹؼاف کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ پـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٕڀؿ پـ اصتیبٓ كے ١ڀؿ
کیب ربٹب چبہئیے:
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کے مبتھ ٿٍڀٯ کئے
ّّ )aش :پـیٶیٴ ٝٶـ اٿؿ رڀکھٳ ٭ی ڈگـی
ربتے ہیں۔ٵخبٯ کے ٱئے ،ىیـ عڀاؿ ثچے اٿؿ ثچڀں کے ٵٞبٵٰے
ٵیں ٵـُ پـیٶیٴ اٹ٦یکيٸ اٿؿ صبػحبت کب عٖـہ ةڑھٷے ٫ے
ثبٝج ٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀں ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ہٿتب ہے۔ امی
ٕـس۶۰ ،مبٯ كے فیبػہ کی ٝٶـ کے ثبٱ٢ڀں کے ٱئے پـیٶیٴ
فیبػہ ہٿتب ہے کیڀٹکہ ؽیبثیٖل رینی ایک ػائٶی ثیٶبؿی ٵیں
ٵجتال ىغٌ کڀ اچبٹک ػٯ کی ثیٶبؿی یب اینی ػیگـ ثیٶبؿی
ہٿٷے کے اٵٮبٹبت ةہت فیبػہ ؿہتے ہیں ۔
 )bرٕظ  :عڀاتیٸ محٰ کے ٵؼت کے ػٿؿاٷ ٵـُ کے اّب٥ی رڀکھٳ
ٵیں
کے ػائـے ٵیں ہٿتی ہیں۔ صبالٹکہ ،عڀاتیٸ ٫ے ٵ٪بثٰے
ٵـػٿں کڀ ػٯ کے ػٿؿے كے ٵتبحـ ہٿٷے یب ٹڀکـی كے ٵتٞٲ٨
صبػحبت کب ىکبؿ ہٿٷے کے فیبػہ اٵٮبٹبت ؿہتے ہیں کیڀٹکہ
ٿہ عٖـٹبک ؿٿفگبؿ ٵیں فیبػہ ٵٲڀث ہٿ مکتے ہیں۔
ّ )cبدتیں :کنی ةھی ٕڀؿ پـ دتجبکڀ ،ىـاة یب ٵٺيیبت ٭ی ٫ھپت كے
ٵـُ کے رڀکھٳ پـ ثـاہ ؿامت احـ پڑتب ہے
ریلے کچھ پیيڀں
ِ )dالصِت  :ڈؿائیڀؿ ،ثالكٹؿ ،ایڀئیٹؿ ٿ١یـہ
ٵیں صبػحبت کے ٱئے اّب٥ی رڀکھٳ دمٮٸ ہے۔ امی ٕـس  ،ایک
ایکل ؿے ٵيیٸ آپـیٹؿ ،اینجیلٹك کی ٍٺٞت کے کبؿکٺڀں ،کبٷ
کٺڀں ٿ١یـہ ریلے کچھ پیيڀں ٵیں اٝٲی ٍضت رڀکھٳ ہٿ مکتے
ہیں۔
ہے کیڀٹکہ
ةہت فیبػہ
 )eخبٔذاْ کی تبسیخ :اك کب تٞٲ٨
ریٺیبتی ٝڀاٵٰ ػٳہ ،ؽیبثیٖل اٿؿ ث ِٞکیٺنـ رینی ثیٶبؿیڀں
کـتب ہے اٿؿ
کڀ ٵتبحـ
پـ احـ اٹؼاف کـتے ہیں۔ یہ ٵـُ
رڀکھٳ کڀ ٩جڀٯ کـتے ہٿئے اكے ؽہٷ ٵیں ؿکھا ربٹب چبہئیے۔
تٞٶیـ
 )fتّْیش  :ٵڀٹے ،پتٰے یب اٿمٔ رنٶبٹی
گـٿپڀں ٵیں ٵـُ كے ٵٺنٲ ٬٭یب رب مکتب ہے

کڀ ةھی کچھ

ِ )gبمی ثیّبسی یب عشرشی  :امکب پتہ ٱگبیب ربٹب چبہئیے کہ کیب
کٶقٿؿی ٵیں
ثیٶبؿی کے ثبٝج کنی ٩نٴ کی رنٶبٹی
ٵبّی
یب یہاں تک کہ امکے ػٿثبؿہ ٿا ٜ٩ہٿٷے کے اٵٮبٹبت
اّب٣ہ
ہے اٿؿ امی ٫ے ٵٖبث ٨پبٱینی کی ىـائٔ ٭ب ٥یَٰہ کیب ربٹب
چبہئیے۔ ٵخبٯ کے ٱئے ،گـػے کی پتھؿی کب ػٿثبؿہ ٿا ٜ٩ہٿٹب
ٝبٳ ثبت ہے اٿؿ امی ٕـس ایک آٹکھ ٵیں ٵڀتیب ثٺؼ ہٿٷے كے
ػٿمـی آٹکھ ٵیں ٵڀتیب ثٺؼ ہٿٷے کے اٵٮبٹبت ةڑھ ربتے ہے۔
ِ )hورودہ فضت وی صبٌت اوس دیگش ّواًِ یب ؽکبیبت :رڀکھٳ
ِ ثیٴہ کب پتہ ٱگبٹب اہٳ ہے اٿؿ یہ کبٳ
کی مٖش اٿؿ ٩بثٰ
پڀؿا کیب
ٵٺبمت اٹٮيب ٣اٿؿ ٕجی اٵتضبٷ ٫ے ؽؿیٜے كے
رب مکتب ہے۔
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ِ )iبصوٌیبت اوس سہائؼ گبہ :اٹکب ةھی ٵـُ
ہے۔

اپٓے آپ وو ٹیظٹ

۱

ہاٵیؼاؿی ___________کب ٝٶٰ
 .Iثیٴہ ٵَٺڀٝبت

 .IIIعٖـے کب اٹتغبة
.IV

خمتٲ٤

کـٹب

اٿؿ رڀکھٳ کی ٩یٶتڀں ٭ب

ثیٴہ ٵَٺڀٝبت

 .Bہاِیذاسی -

ہے۔

کی ٵبؿ٭یٹٹگ

گبہکڀں كے پـیٶیٴ مجٜ

.II

ىـس

پـ احـ پڑتب

تٞیٸ

کی ٥ـٿعت

ثٕیبدی تقوسات

 .1ہاِیذاسی کب ِمقذ
ہٳ ہاٵیؼاؿی کے ٵَ٪ؼ
ٵ٪بٍؼ ہیں -
 .iٵٺ٦ی

اٹتغبة

کی حت٪ی٪بت کے مبتھ ىـٿ ٛکـتے ہیں۔ امکے ػٿ
یٞٺی ثیٴہ کٶپٺی کے عال٣

رڀکھٵڀں کی ػؿدہ ثٺؼی
.ii
ایکڀئٹی کڀ ی٪یٺی ثٺبٷے کیٲئے

اٿؿ

اٹتغبة
رڀکھٵڀں

کڀ ؿٿکٺب
کے

ػؿٵیبٷ

تْشیف
روکھِوں کے أتخبة کب ٵٖٲت ہے ٍضت ثیٴہ کی ہؿ ای ٬جتڀیق کی
تيغیٌ امکے ٫ے ؽؿیٜے كے پیو رڀکھٳ کی ڈگـی کے ٵٞبٵٰے ٵیں
کـٷے اٿؿ پھؿ یہ ٓے کـٷے کب ٝٶٰ کہ ثیٴہ ٥ـاہٳ کیب ربئے یب
ٷہیں اٿؿ کٸ ىـائٔ پـ۔
ِٕفی أتخبة (یب ثشّىظ أتخبة )
ثیتبثی كے ثیٴہ ٵبٹگٸے اٿؿ اك ٝٶٰ
ٱئے یہ ىتہ کـتے اٿؿ ربٹتے ہیں کہ
کب مبٵٺب کئے ربٷے کے اٵٮبٹبت ةہت

ایلے
ٵیں
اٹکے
فیبػہ

ٱڀگڀں کب ؿرضبٷ ہے رڀ
ٵٺب ٜ٥صبٍٰ کـٷے کے
٫ے ؽؿیٜے كے ٹَ٪بٷ
ہے۔

ِخبي
اگـ ثیٴہ کٶپٺیبں اك ثبت کڀ ٱیکـ اٹتغبثی ٷہیں ہٿتیں کہ اٷہٿں ٷے
کلے اٿؿ کیلے ثیٴہ ٥ـاہٳ کیب ہے تڀ یہ اٵٮبٹبت ہے کہ ؽیبثیٖل
 ،ہائی ثی پی ،ػٯ کے ٵنبئٰ یب کیٺنـ ،ریلے مٺگیٸ ثیٶبؿیڀں ٵیں
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رڀ یہ ربٹتے ہیں کہ رٲؼ ہی اٹکڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ٵجتال ٱڀگ،
ثیٴہ عـیؼٹب چبہیٺگے رل كے ثیٴہ
ہٿٷے کی ّـٿؿت پڑیگیٍ ،ضت
کٶپٺیڀں کڀ ٹَ٪بٷ اٹھاٹب پڑےگب۔
اگـ کنی ثیٴہ کٶپٺی ٷے اٹتغبة
ػٿمـے اٱ٦بٗ ٵیں،
ٷہیں کی تڀ اك ٷے ثـٝٮل اٹتغبة کیب ہٿگب اٿؿ اك ٝٶٰ
ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب کـٹب پڑےگب۔

٭ی ٭ڀىو
ٵیں اكے

 .2روکھِوں کے دسِیبْ اکوئٹی
آئیے اة ہٳ رڀکھٳ کے ػؿٵیبٷ اکڀئٹی پـ ١ڀؿ کـیں۔ "ا٭ڀئٹی "
اٍٖالس کب ٵٖٲت ہے ایلے ػؿعڀامت ػہٹؼگبٷ رڀ ایک ریلے مٖش کے
رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں آتے ہیں اٹکڀ ایک ہی پـیٶیٴ ٭الك ٵیں ؿکھا
ربٹب چبہئیے۔ ثیٴہ کٶپٺیبں ٱئے ربٷے ٿاٯے پـیٶیٴ کب تٞیٸ کـٷے
کے ٱئے کچھ ٩نٴ کے ٵٞیبؿات کب امتٞٶبٯ کـٹب پنٺؼ کـیٺگی۔
امی ٕـس اٿمٔ رڀکھٳ الص ٨ٿاٯے ٱڀگڀں کڀ ایک ریلے پـیٶیٴ اػا
کـٹب چبہئیے رجکہ اٝٲی اٿمٔ رڀکھٳ ٿاٯے ٱڀگڀں کڀ فیبػہ پـیٶیٴ
اػا کـٹب چبہئیے۔ ٿہ ایک ةہت ةڑی تٞؼاػ اٿمٔ رڀکھٳ ٿاٯے ٱڀگڀں
کے ٱئے ٵٞیبؿات الگڀ کـٹب کـٹب پنٺؼ کـیٺگی رجکہ فیبػہ عٖـٹب٫
ٱڀگڀں کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ ٱیٸے اٿؿ رڀکھٵڀں کی ػؿدہ ثٺؼی کـٷے
ٵیں فیبػہ ٿ٩ت ٱگبئےگی۔
وی دسدہ ثٕذی

 )aروکھَ

َٷڈؿؿائٹؿ جوکھم درجہ بندی ٹبٵی ایک ٝٶٰ
ا٭ڀئٹی الٷے کے ٱئے ،ا
٭ی
ٵیں ٵَـٿ ٣ہٿتے ہیں یٞٺی ٱڀگڀں کڀ اٹکے رڀکھٳ کے مٖش
ثٺیبػ پـ اٱگ اٱگ رڀکھٳ ٭المڀں ٵیں ػؿدہ ثٺؼی اٿؿ ت٦ڀیِ کیب
ربتب ہے۔ اینی چبؿ رڀکھٳ ٭المیں ٵڀرڀػ ہٿتی ہیں۔
ِْ .iیبسی

روکھَ

اك ٵیں ایلے ٱڀگ ىبٵٰ ہٿتے ہیں رنکی ٵتڀ ٜ٩ا ٵـاُ
پڑٷے کی اٵٮبٹبت ) اٿمٔ ہٿتے ہیں۔
.ii

(ثیٶبؿ

تشریضی روکھَ

ٵیں
اٿمٔ ٫ے ٵ٪بثٰے
ٵـُ
یہ ایلے ٱڀگ ہیں رٸ کی ٵتڀٜ٩
کب٥ی کٴ ہٿتی ہے اٿؿ امٲئے اٷ كے کٴ پـیٶیٴ ٱیب رب مکتب ہے۔
.iii

غیش ِْیبسی

یہ ایلے ٱڀگ ہیں
ٱیکٸ پھؿ ةھی اٷ
اّب٥ی ) پـیٶیٴ
ٱئے ٵٺٚڀؿ کیب
.iv

رٸ
کڀ
کے
رب

روکھَ
کی ٵتڀ ٜ٩ٵـُ اٿمٔ كے فیبػہ ہٿتی ہے،
ِ ثیٴہ ٵبٹب ربتب ہے۔ اٷ کڀ اٝٲی (یب
٩بثٰ
مبتھ یب خمَڀً پبثٺؼیبں کے تبث ٜثیٴہ کے
مکتب ہے۔

سد روکھَ
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یہ ایلے ٱڀگ ہیں اٹکے ٹ٪بئٌ اٿؿ ٵتڀ ٜ٩اّب٥ی اٵـاُ اتٸے
فیبػہ ہٿتے ہیں کہ اٷ کڀ ایک منتی ٩یٶت پـ ثیٴہ کڀؿیذ ٥ـاہٳ
کے جتڀیق کڀ ٝبؿّی
ٷہیں کیب رب مکتب ہے۔ کتھی کتھی کنی ىغٌ
کیب رب مکتب ہے اگـ ٿہ ایک صبٱیہ ٕجی
ٕڀؿ پـ ةھی ٹبٵٺٚڀؿ
اپـیيٸ کے ػائـے ٵیں ؿہا/ؿہی ہے۔
ایڀٷٹ ریلے ٓ
 .3أتخبة

ًّّ

ہاٵیؼاؿی یب اٹتغبة
رب مکتی ہے:
٥ یٰڈ مٖش

ٝٶٰ

پـ

 ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ

ؽىً

ثیبٷ ٫ے ٵٖبث٨

ػٿ مٖضڀں پـ پڀؿی کی

مٖش

پـ

 :۱ہاِیذاسی یب أتخبة

ہاٵیؼاؿی یب اٹتغبة
ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ مٖش

 )aفیًڈ یب پشائّشی

ًّّ

ٝٶٰ

٥ -یٰڈ یب پـائٶـی

مٖش

-

عيش

٥یٰڈ مٖش ہاٵیؼاؿی کڀ پـائٶـی ہاٵیؼاؿی کے ٕڀؿ پـ ةھی ربٹب
٫ے
رب مکتب ہے۔ اك ٵیں ایک ایزٸٹ یب کٶپٺی کے سمبئٺؼے
ؽؿیٜے كے ٵٞٲڀٵبت مج ٜکـٹب ىبٵٰ ہے رڀ یہ ٓے کـیگب کہ کیب
ہے۔
کـٷے کے ٱئے ٵٺبمت
ثیٴہ کڀؿیذ ٥ـاہٳ
ػؿعڀامت گقاؿ
َٷڈؿؿائٹؿ کے ٕڀؿ پـ ایک اہٳ ٭ـػاؿ اػا
ایزٸٹ پـائٶـی ا
کڀ ربٹٸے کی مت كے اچھی
گبہ٫
ہے۔ ٿہ ثیٴہ کے دمٮٸہ
٭ـتب
صبٱت ٵیں ہٿتب ہے۔
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کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے ٱئے ایزٸٹٿں ٫ے ؽؿیٜے كے ایک ثیبٷ یب
ع٦یہ ؿپڀؿٹ تیبؿ کـٹب ّـٿؿی ہٿ مکتب ہے رنٶیں جتڀیق ٭بؿ کے
ٵٞٲڀٵبت  ،ؿائے اٿؿ م٦بؿىبت کی
تٞٲ ٨ٵیں ایزٸٹ كے خمَڀً
ٵبٹگ کی ربتی ہے۔
رڀکھٳ کی ؿپڀؿٹ کہا ربتب
امی ٕـس کی ایک ؿپڀؿٹ رلے اعال٩ی
ہے ،امکی ٵبٹگ ثیٴہ کٶپٺی کے ایک اہٱٮبؿ كے کی رب مکتی ہے۔ اٷ
ؿپڀؿٹٿں ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق ٭بؿ٭ی فٹؼگی کے پیوے ،آٵؼٹی ،
ٵبٱی صیخیت اٿؿ هہؿت کڀ ىبٵٰ کیب ربتب ہے۔
اخاللی

روکھَ کیب ہے؟

ریلے ٝڀاٵٰ ایک ٍضت رڀکھٳ
دہاں ٝٶـ ،رٺل ٝ ،بػتیں ٿ١یـہ
کے رنٶبٹی عٖـے کب صڀاٯہ ػیتے ہیں ،کچھ ػیگـ ثبتیں ةھی ہیں
کب
رٸ پـ ثبؿیکی كے ٹٚـ ؿکھٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ یہ گبہ٫
اعال٩ی رڀکھٳ ہے رڀ ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے ةہت ٳہٹگب حبثت ہٿ مکتب
ہے۔
٫ے
ایک ثیٴہ ػاؿ
رڀکھٳ کی ایک اٹتہائی ٵخبٯ
عـاة اعال٩ی
ؽؿیٜے كے یہ ربٹتے ہٿئے ةھی ٍضت ثیٴہ ٱیٺب ہے کہ اكے ایک
ایک مـریکٰ آپـیيٸ كے گقؿٹب ہٿگب،
خمتَـ ٵؼت ٫ے اٹؼؿ اٹؼؿ
یہاں
ٱیکٸ ٿہ ثیٴہ کٶپٺی کڀ امکب عالًہ ٷہیں کـتب ہے۔ اك ٕـس
کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ٱیٸے کب ربٷ ثڀدھ ٭ـ
ٰ مجٜ
ٍـ ٣ایک ػٝڀی
اؿاػہ ہے۔
ٹَ٪بٷ کی ٕـ٥ ٣ـ ٧امکی ایک اٿؿ ٵخبٯ ہے۔ ثیٴہ کی ٵڀرڀػگی کے
ثبٝج ثیٴہ ػاؿ یہ ربٹتے ہٿئے ٫ہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے
امکے ثیٴہ ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے كے کی
کنی ةھی عـچ ٭ی اػائیگی
کی ٕـ ٣ایک الپـٿاہ ؿٿیہ اپٺبٷے
ربئےگی ،اك ٵیں اپٸے ٍضت
کبالٱچ پیؼا ہٿ مکتب ہے۔
ایک ػٿمـی ٩نٴ کب رڀکھٳ رلے صڀٍٰہ رڀکھٳ' کہا ربتب ہے ،یہ
ٷہیں کـیگب
کڀئی ػھٿ٫ہ ػہی
ِ ؽ٭ـ ہے۔ یہاں ثیٴہ ػاؿ
ةھی ٩بثٰ
ٱیکٸ یہ ربٹتے ہٿئے ةھی کہ امکے پبك ایک ةڑی ثیٴہ ؿ٩ٴ ہے ،ٿہ
کـاٷے ،مت كے ٳہٹگے امپتبٯ کے کٶـے ٵیں
مت كے ٳہٹگب ٝالد
ٵٺتغت ٭ـے گب  ،رلے ٿہ ثیٴہ ىؼہ ٷہیں
کب آپيٸ
ؿہٷے ٿ١یـہ
ہٿٷے کی صبٱت ٵیں ٷہیں ٵٺتغت ٭ـ مکتب تھا۔
پش َٔش سکھٔب اوس پشائّشی
دھونہ دہی
ایزٓٹ کب وشداس
کے
رڀکھٳ کے اٹتغبة
پـ ارمَبؿ کـتب ہے رٸ
ؽؿیٜے كے کیب گیب ہے۔
کے ٱئے یہ ربٹٺب ٵيکٰ

َْڈسسائٹس
ا

کے ىوس پش

اٷ ص٪بئ٨
٥یَٰہ
صڀاٯے كے فیبػہ تـ
کب عالًہ جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں جتڀیق ٭بؿ ٫ے
َٷڈؿؿائٹؿ
ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ ٵیں ثیٹھے ایک ا
ہٿ مکتب ہے ٫ہ کیب یہ ص٪بئ ٨دھٿٹ ہیں
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اٿؿ ػھٿکب ػیٸے کے ربٷ ثڀدھ ٭ـ
ٕـی٨ے كے ١ٲٔ سمبئٺؼگی کی گئی ہے۔

اؿاػے كے

ػھٿ٫ہ ػہی ٫ے

ہے۔ ٿہ اك ثبت کب پتہ
اػا ٭ـتب
٭ـػاؿ
یہاں ایزٸٹ ایک اہٳ
ٱگبٷے کی مت كے اچھی صبٱت ٵیں ہٿتب/ہٿتی ہے کہ پیو کئے گئے
ص٪بئٍ ٨ضیش ہیں ،کیڀٹکہ ایزٸٹ کب جتڀیق ٭بؿ کے مبتھ ثـاہ ؿامت
ؿاثٔہ ہٿتب ہے اٿؿ امٲئے ٿہ اك ثبت پـ ٹٚـ ؿکھ
اٿؿ ؽاتی
ب
مکتب ہے کہ کیب ایک گٶـاہ کـٷے کے اؿاػے کے مبتھ کڀئی اؿاػتً
١یـ اٹٮيب ٣یب ١ٲٔ ثیبٹی کی گئی ہے۔
 )bہاِیذاسی حمىُہ

کے عيش

پش

ہاٵیؼاؿی کی ػٿمـی مٖش حمٮٴہ یب ػ٥رت ٭ی مٖش ہے۔ اك ٵیں ٵبہؿ
یٸ اٿؿ ایلے ىغٌ ىبٵٰ ہیں رڀ اك ٕـس کے ٭بٵڀں ٵیں ٵبہؿ ہیں
اٿؿ رڀ یہ ٓے کـٷے کے ٱئے ٫ہ کیب ثیٴہ کے جتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ
کیب ربئے اٿؿ کٸ ىـائٔ پـ ،ٵٞبٵٰے کے دتبٳ ٵتٞٲ٨ہ ڈاٹا پـ
١ڀؿ کـتے ہیں۔
 .Cفبئً

اوس اعتّْبي

سہمنب ہدایبت

کڀ ٵبؿکیٹٹگ کے
ہؿ ثیٴہ ٭بؿ
یہ یبػ ؿکھا ربٹب چبہئیے ٫ہ
ہاٵیؼاؿی
٭ی ختٲی ٨کـٹی ہٿتی ہے ،رڀ ٫ہ
پہٯے اپٸے پـٿڈ٫ٹ
ٷے اك صڀاٯے كے
کب ایک کبٳ ہٿتب ہے۔ آئی آؿ ڈی اے
حمٮٴہ
کچھ ؿہسمب ہػایبت ربؿی کئے ہے رٸ ٭ب ؽیٰ ٵیں عالًہ ٭یب رب ؿہا
ہے۔
ٰ
کڀ ٍبؿ٥یٸ کی ّـٿؿیبت ٿ ٩بثِ
کٶپٺی اپٸے پـٿڈ٫ٹ
ہؿ ای٬
ٳہیب ،ہاٵیؼاؿی حتٚ٦بت ،ثیٴہ کی ٩یٶتڀں کب تٞیٸ ،ٵبؿکیٹ ٵیں
ؿکھتے ہٿئے ڈیقائٸ کـتی ہے۔
ٵنبث٪تی صبالت ٿ١یـہ کڀ ٵؼٹٚـ
اك ٕـس ہٳ ػیکھتے ہے ٫ہ خمتٲ ٤ا٩نبٳ کے گبہ٭ڀں کے پبك ٵٺتغت
پـ ةھی
ثٺیبػ مٖش
ہٿتب ہے ،یہاں تک ٫ہ
کب آپيٸ
٭ـٷے
امپتبٱی اعـاربت کی ٵٞبٿُہ ٿاٯے پـٿڈ٫ٹ ةھاؿتی ثبفاؿ ٵیں
صبٿی ؿہتے ہے۔
پہٯے
کڀ ثبفاؿ ٵیں ٵتٞبؿ ٣٭ـاٷے كے
ٹئے پـٿڈ٫ٹ
ہؿ ای٬
آئی آؿ ڈی اے ٭ی ٵٺٚڀؿی کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ پـٿڈ٫ٹ کڀ ٹیچے
اٿؿ
ؿیگڀٱیٹؿ کے پبك ٥بئٰ
ػیئے گئے ػٞ٥بت کے ٵٖبث٨
کے حتت ٥بئٰ کـٹب ہٿتب ہے۔ ایک ثبؿ ثبفاؿ ٵیں
امتٞٶبٯ
ٵتٞبؿ ٣٭ـاٷے ٫ے ٵَٺڀٝبت کے ازمال کڀ ةھی ہػایبت پـ ٝٶٰ کـٷے
کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ ٕٲجبء ٭ڀ یہ ٵيڀؿہ ػیب ربتب ہے ٫ہ ٿہ ٥بئٰ
اٿؿ امتٞٶبٯ ؿہسمب ہػایبت کے ى٪ڀں٥ ،بؿٵل ،ؿیٹؿٷ ٿ١یـہ کے
ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ کـ ٯے۔
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آئی آس ڈی اے سہمنب ہدایبت کے ِيبثك
ٌئے فبئً اوس اعتّْبي نے ىشیكہ وبس

فضت
:

ثیُہ پشوڈنٹ

کے

 )a٭نی ةھی ٍضت پـٿڈ٫ٹ کڀ کنی ةھی ثیٴہ ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے كے
ثبفاؿ ٵیں تت تک ٷہیں الیب ربئیگب رت تک ٫ہ ٥بئٰ اٿؿ
كے امکی ٩جٰ ٵٺٚڀؿی
اتھاؿٹی
کے ٵٖبث٨
ٝٶٰ
امتٞٶبٯ
ٷہیں ٵڀٍڀٯ کـ ٱی گئی ہٿ۔
 )bکنی ةھی ٵٺٚڀؿ ىؼہ ٍضت پـٿڈ٫ٹ ٵیں کڀئی ةھی ٹٚـ حبٹی یب
تـٵیٴ کے ٱئے ةھی ٿ٩ت ٿ٩ت پـ ربؿی ؿہسمب ہػایبت کے ٵٖبث٨
اتھاؿٹی كے ٩جٰ ٵٺٚڀؿی ّـٿؿی ہٿگی۔
ٵٺٚڀؿ کنی ةھی پبٱینی ٵیں
٫ے ؽؿیٜے كے
 .1اتھاؿٹی
کی إال ٛایلے ٹٚـ حبٹی یب
کڀئی ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ
تـٵیٴ کے ٝٶٰ ٵیں آٷے کے کٴ كے کٴ تیٸ ٳہیٸے پہٯے ہؿ
ای ٬پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ ػی ربٹی چبہیے اینی ٹڀٹك ٵیں اك
ٕـس ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ ،کے ٱئے ٿرڀہات ّـٿؿ ػئیے ربئے
گے۔ عبً کـ پـیٶیٴ ٵیں اّب٣ہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں اك ٕـس ٫ے
اّب٣ے ٭ی ٿرڀہات ّـٿؿ ػئیے ربئے گے۔
پبٱینی کے پـامپیکٹك ٵیں
 .2پـٵیٴ مسیت
تـٵیٴ کے اٵٮبٹبت ٭ب ؽ٭ـ کیب ربٹب چبہئیے

ٹٚـ حبٹی یب

٫ے
ػؿعڀامت ٥بؿٳ ٫ے آئی آؿ ڈی اے
اٿؿ امتٞٶبٯ
٥ )cبئٰ
ؽؿیٜے كے ٵٞیبؿی کـ ػیب گیب ہے ،رلے ڈاٹاثیل ىیٹ اٿؿ
گبہ ٫٭ی ٵٞٲڀٵبت ىیٹ کے مسیت خمتٲ ٤ٵٺنٲ٬ہ کے مبتھ ةھیزب
ربٹب چبہئیے۔
گبہ ٫ٵٞٲڀٵبت ىیٹ ،ہؿ ای ٬ثیٴہ ػاؿ کڀ پـامپیکٹك کب
ٰ
ٰ ٩بثِ
اعـاربت  ،ػٝڀی
پبٱینی
مسیت
اٿؿ کڀؿ کی تَ٦یالت
اػائیگی ہٿٷے کے ٩جٰ اٹتٚبؿ ٵؼت  ،اگـ کڀئی ہٿ ،کیب
ِ اػائیگی ؿ٩ٴ ثبف اػائیگی ٭ی ثٺیبػ پـ ہٿگی یب ای٬
٩بثٰ
ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ ،جتؼیؼ صبالت اٿؿ ٥ڀائؼ ،ىـی ٬تٺغڀاہ یب ٫ٹٿتی
اٿؿ ٵٺنڀعی کـٷے کے صبالت کے مبتھ ػی ربتی ہے۔
اٿؿ امتٞٶبٯ
کے ٱئے ٥بئٰ
کی پیيگی ٵٺٚڀؿی
اتھاؿٹی
ػؿعڀامت  ،ٵ٪ـؿ ٵڀثيی اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کے می۔ ا۔ی اٿ۔ ٫ے
ؽؿیٜے كے تَؼی ٨ہٿگباٿؿ ایلے ٥بؿٵیٹ ٵیں ہٿگب مبتھ ہی
پـ
ٿ٩ت
ایلے ػمتبٿیقات کے مبتھ ةھیزب ربئیگب رڀ ٿ٩ت
اتھاؿٹی ٫ے ؽؿیٜے كے ٵ٪ـؿ کیب گیب ہٿ۔
 )dفضت

ثیُہ پشوڈنٹط کو واپظ ٌیٕب

 .1کنی ٍضت ثیٴہ پـٿڈ٫ٹ
ٿاپل ٱیٸے ٭ی ٿرڀہات

کڀ ٿاپل ٱیٸے کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿ
اٿؿ ٵڀرڀػہ پبٱینی ہٿٯڈؿف كے
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کئے ربٷے ٿاٯے ٝالد ٭ی ٵٮٶٰ تَ٦یالت
کی پیيگی ٵٺٚڀؿی ٵڀٍڀٯ کـیگب،

ػیتے ہٿئے اتھاؿٹی

کے ٿاپل
پـٿڈ٫ٹ
ٵنت٪جٰ ٵیں
ػمتبٿیق ٵیں
 .2پبٱینی
ؽ٭ـ ہٿگب مبتھ ہی اٷ
ٱیٸے کے اٵٮبٷ ٭ب ٿاّش ٕڀؿ پـ
کے ٿاپل ٱیٸے
آپيٺل کی ٵٞٲڀٵبت ةھی ہٿگی رڀ پـٿڈ٫ٹ
کے ثٞؼ ،پبٱینی ہٿٯڈؿفکے پبك ػمتیبة ہٿگے
 .3اگـ ٵڀرڀػہ گبہ ٫ثیٴہ ٭بؿ کی ٵٞٲڀٵبت پـ کڀئی رڀاة
کی تبؿیظ پـ ٿاپل ٯے ٱی
جتؼیؼ
ٷہیں ػیتب تڀ پبٱینی
ىـائٔ کے حتت ثیٴہ
پڀؿٹیجٰٹی
ثیٴہ ػاؿ
ربئیگی اٿؿ
٭بؿ کے پبك ػمتیبة ٹئ پبٱینی ٱیگب۔
 .4ٿاپل ٱیب گیب پـٿڈ٫ٹ

دمٮٸہ گبہ٭ڀں کڀ ٷہیں ػیب ربئیگب

 )eکنی ةھی پـٿڈ٫ٹ کے الگڀ ہٿٷے کے ثٞؼ امکی دتبٳ تَ٦یالت کب
ربئقہ مبٯ ٵیں کٴ كے کٴ ایک ثبؿ ٵ٪ـؿ ٵڀثيی ٫ے ؽؿیٜے
كے کیب ربئے گب۔ اگـ ٿہ پـٿڈ٫ٹ ٵبٱی ٕڀؿ پـ ٹب٩بثٰ ٝٶٰ
ہٿگب یب اك ٵیں کڀئی کٶی ہٿگی تڀ ٵ٪ـؿ ٵڀثيی پـٿڈ٫ٹ کڀ
ٹٚـ حبٹی کـ مکتب ہے اٿؿ ٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ کے حتت ٹٚـ
حبٹی کے ٱئے ػؿعڀامت کـ مکتب ہے۔
 )fکنی ةھی پـٿڈ٫ٹ کے ‘٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ ’ کے حتت ٵٺٚڀؿی
ٵٲٸے کے  ۰مبٯ ثٞؼ ٵ٪ـؿ ٵڀثيی  ،ٵـُ  ،ٱیپل ،ىـس مڀػ ،
تَ٦یالت کے حلبٗ
ا٥ـآ فؿ  ،اعـاربت اٿؿ ػیگـ ٵتٞٲ٨ہ
كے پـٿڈ٫ٹ کی ٭بؿ ٭ـػگی ٭ب ربئقہ کـیگب ،مبتھ ہی پـٿڈ٫ٹ
كے امٮب
تَڀؿات
کی گئی ثٺیبػی
کے ڈیقائٸ کے ٿ٩ت
ٵٺبمت
ٵیں
تَڀؿات
کی گئی ثٺیبػی
کـیگب اٿؿ
ٵ٪بثٰہ
ٹٚـ حبٹی کے مبتھ ٵٺٚڀؿی صبٍٰ کـیگب۔
 .Dآئی آس ڈی اے

کے دیگش

فضت

ثیُہ لواّذ و مواثو

٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ ٫ے ؿہسمب ہػایبت
ٿ ّڀاثٔ کڀ ػؿد ؽیٰ کی ّـٿؿت ہٿگی۔

کے اّب٥ی

ٍضت

ثیٴہ ٩ڀاٝؼ

 .aاٱ ٤۔ دتبٳ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے پبك ٍضت ثیٴہ ہاٵیؼاؿی پبٱینی
ہٿگی رڀ امکے ثڀؿڈ ٫ے ؽؿیٜے كے ٵٺٚڀؿ ہٿگی۔ اك پبٱینی
ٵیں ػیگـ ثبتڀں کے مبتھ ایک جتڀیق ٥بؿٳ کب ةھی ؽ٭ـ ہٿگب
رنکے ٫ے ؽؿیٜے كے اٵٮبٹی گبہٍ ٫ضت پبٱینی کی عـیؼ
ثیٴہ ٭ـٷے ٫ے ٱئے اینی
اؿی کـیگب۔ ایلے جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں
دتبٳ ٵٞٲڀٵبت ہٿگی ،رل کب ؽکـ کٶپٺی کی پبٱینی ٵیں کیب
گیب ہٿگب
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کی ربئیگی۔
کے پبك ػائـ
 .bة۔ ہاٵیؼاؿی پبٱینی اتھاؿٹی
کٶپٺی کے پبك ّـٿؿت ٫ے ٵٖبث ٨اك ٵیں تـٵیٴ کـٷے کب ص٨
کے پبك ػائـ کیب
ہٿگب ٱیکٸ اینی تـٵیٴ کڀ ةھی اتھاؿٹی
ربئیگب
 .cت۔ ٍضت ثیٴہ کے کنی ةھی جتڀیق کڀ ثڀؿڈ ٫ے ؽؿیٜے كے ٵٺٚڀؿ
ہی ٩جڀٯ یب تـػیؼ کیب
ہاٵیؼاؿی پبٱینی کے ٵٖبث٨
ىؼہ
کڀ
جتڀیق ٭بؿ
کی ٵٞٲڀٵبت
ربئیگب۔ جتڀیق کی ٹبٵٺٚڀؿی
حتـیـی ٕڀؿ پـ ٿرڀہات کے مبتھ ػی ربئیگی۔
کڀ ،پـیٶیٴ کے اٿپـ ٯے ربٷے ٿاٱی کنی ةھی
 .dث۔ ثیٴہ ػاؿ
ٱڀڈٹگ کے ثبؿے ٵیں ٵٖٲ ٜکیب ربئیگب اٿؿ پبٱینی ربؿی
کـٷے کے پہٯے پبٱینی ہٿٯڈؿ کی اربفت ٱی ربئیگی۔
 .eد۔ اگـ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ،پبٱینی کے کنی ةھی ثٞؼ ٫ے ٵـصٰے
ٵیں یب جتؼیؼ کے ٿ٩ت کنی اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ریلے ،پیوے
٫ے
پہٯے ہے تڀ ٿہ ثیٴہ ػاؿ
کی ّـٿؿت
ثؼالٿ ٿ١یـہ
ٔ
ٵیں
ؽؿیٜے كے ةھؿے ربٷے کے ٱئے ٵٞیبؿی ٥بؿٳ جتڀیق کـیگی
ػمتبٿیق کب صٌہ ہٿگب اٿؿ اٷ ٿاٞ٩بت کے
ٿہ پبٱینی
اٿؿ
ثبؿے ٵیں ةھی ٿاّش ٕڀؿ كے ثتبیب ربئیگب ٫ہ اٷ ٵٞٲڀٵبت
کڀ کت اٿؿ کٸ صبالت ٵیں پیو کیب ربتب ہے۔
 .fثیٴہ ٭بؿ ،ٵیکبٹقٳ یب ٵـاٝبت اثتؼائی اٹؼؿاد  ،ربؿی جتؼیؼ،
ٿ١یـہ کے ٱئے پبٱینی ہٿٯڈؿف کے
مبف گبؿ ػٝڀؤں ٫ے جتـةے
ارـ کب ٿّ ٜکـ مکتب ہے۔ ای ٬ہی اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی اٿؿ ٙبہؿ اپ
٥ـٷٹ پـامپی٬ٹك ٵیں ایلے ٵٮیٺقٳ یب ٵـاٝبت ٥ ،بئٰ اٿؿ
امتٞٶبٯ ہػایبت کے حتت ٵٺٚڀؿىؼہ کے ٕڀؿ پـ پبٱینی
ػمتبٿیقات ۔
فضت

ثیُہ پبٌیغیوں کی پوسٹیجًٹی کے ثبسے ِیں سہمنب ہدایبت

آئی آؿ ڈی اے ٷے فٹؼگی اٿؿ ٍضت
کے ثبؿے ٵیں ةہت ٿاّش ؿہسمب ہػایبت
:
 .1پوسٹیجًٹی کی َِٕوسی

دسد ریً

ثیٴہ پبٱینیڀں کی پڀؿٹیجٰٹی
ػیئے ہیں ،رڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہے
فوستوں

ِیں دی ربئیگی:

٥ .aیٶٲی ٥ٲڀٹؿ مسیت ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے
ٍضت ثیٴہ پبٱینیبں
ربؿی دتبٳ ؽاتی
 .bکنی ةھی ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی کی گـٿپ ٍضت پبٱینی کے
کڀ یہ ص٨
کڀؿ کیے گئے ىغٌ
کے اؿ٭بٷ مسیت
حتت عبٹؼاٷ
ٿہ ایلے گـٿپ پبٱینی كے ٹکٰ کـ امی ثیٴہ ٭بؿ
ہٿگب ٫ہ
ٍضت ثیٴہ پبٱینی یب ٥یٶٲی ٥ٲڀٹؿ پبٱینی ٵیں
کی ؽاتی
پـ اكے پڀؿٹیجٰٹی
اگٰے جتؼیؼ
ىبٵٰ ہٿ مکے ،امکے ثٞؼ
کب ص ٨ہٿگب۔
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 .2پبٱینی ہٿٯڈؿ کے پبك پڀؿٹیجٰٹی کب آپيٸ
ہٿگب ٷہ ٫ہ پبٱینی کے چبٱڀ ؿہٷے کے ػٿؿاٷ

ٍـ ٣جتؼیؼ

کے ٿ٩ت

 .3ایک پبٱینی ہٿٯڈؿ رڀ اپٺی پبٱینی کڀ ػٿمـی ثیٴہ کٶپٺی کے
پبك پڀؿٹ کـٹب چبہتب ہے تڀ اكے پـیٶیٴ جتؼیؼ کی تبؿیظ كے
 45ػٷ پہٯے ػؿعڀامت کـٹب ہٿگب۔
تبؿیظ كے  45ػٷ کے پہٯے
ہٿٯڈؿ پـیٶیٴ جتؼیؼ
پبٱینی
 .4اگـ
آئی آؿ ڈی اے ٫ے ؽؿیٜے كے جمڀفہ ٥بؿٳ ٵیں ػؿعڀامت ٷہیں
کـتب تڀ ٹیب ثیٴہ ٭بؿ اكے پڀؿٹیجٰٹی ٷہیں ةھی ٥ـاہٳ کـ
مکتب ہے
 .5اینی ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ ہٿٷے پـ ثیٴہ کٶپٺی ػؿعڀامت گقاؿ کڀ
جتڀیق ٥بؿٳ اٿؿ پیو ٭ـػہ ٍضت ثیٴہ پـٿڈ٫ٹ كے ٵتٞٲ ٨دتبٳ
ٵٞٲڀٵبت کے مبتھ آئی آؿ ڈی اے ؿہسمب ہػایبت ٵیں ػیئے گئے
پڀؿٹیجٰٹی ٥بؿٳ ػمتیبة کـائےگی۔
 .6پبٱینی ہٿٯڈؿ جتڀیق ٥بؿٳ کے مبتھ مبتھ پڀؿٹیجٰٹی
ةھی ةھؿ کـ ثیٴہ کٶپٺی کڀ پیو کـیگب۔
 .7پڀؿٹیجٰٹی ٥بؿٳ
کٶپٺی کڀ ٵتٞٲ٨ہ
کی ٵبٹگ
تبؿیظ
پڀؿٹٯ کے ؽؿیٜے

٥بؿٳ کڀ

ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے ثٞؼ ثیٴہ کٶپٺی ٵڀرڀػہ ثیٴہ
پبٱینی ہٿٯڈؿ کے ٕجی تبؿیظ اٿؿ ػٝڀے
کے ٿیت
٭ـے گی۔ اینی ٵبٹگ آئی آؿ ڈی اے
كے کی ربئیگی

ہٿٷے پـ ثیٴہ کٶپٺی ایلے ػؿعڀامت کے
 .8اینی ػؿعڀامت ٵڀٍڀٯ
ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے  ۷ػٹڀں کے اٹؼؿ اٹؼؿ آئی آؿ ڈی اے کے ٿیت
پڀؿٹٯ ٵیں ػیئے گئے ٫ے ٵٖبث ٨ثیٴہ پبٱینی کی پڀؿٹثیٰٹی
کے ٱئے ّـٿؿی ڈاٹا پیو کـیگی۔
 .9اگـ
ٹئی
کـا
عال٣
حتت

٭ی صؼ کے اٹؼؿ اٹؼؿ
خمَڀً ٿ٩ت
ثیٴہ ٭ٶپٺی
ٵڀرڀػہ
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ڈاٹا ٥بؿٵیٹ ٵیں ّـٿؿی ڈاٹا ٷہیں ػمتیبة
پبتی تڀ اك آئی آؿ ڈی اے ٫ے ؽؿیٜے كے ربؿی ہػایبت ٭ی
ٿؿفی ٵبٹی ربئے گی اٿؿ ثیٴہ ٭بؿ ثیٴہ ای٬ٹ  1938کے
تٞقیـی ػٞ٥بت ٫ے ٵيـٿ ٛہٿگب۔

 .10ٵڀرڀػہ ثیٴہ کٶپٺی كے ڈاٹا ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے ثٞؼ ٹئی ثیٴہ
کٶپٺی جتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ کـ مکتی ہے ،اٿؿ آئی آؿ ڈی اے کے
(پبٱینی ہٿٯڈؿف کے حت ٘٦ٵ٦بػ )  2002کے ّبثٔے )۴(۶کے ٵٖبث٨
پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ اپٸے ٥یَٰے ٭ی تجٲی ٠کـ مکتی ہے
 .11اگـ اٿپـ کے ٹائٴ ٥ـیٴ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ڈاٹا
تڀ ،اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ۴۰ػٷ کے اٹؼؿ ػؿعڀامت گقاؿ
٭ڀ اپٸے ٥یَٰے ٭ی إال ٛٷہیں کـتی ہے  ،رینب ٫ہ
کے پبك ٥بئٰ
ٷے اپٺی ہاٵیؼاؿی کڀ اتھاؿٹی
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کی ٿٍڀٱی پـ
پبٱینی ہٿٱؼڑ
ثیٴہ کٶپٺی
کـتے ہٿئے

ؽ٭ـکیب ہے ،تڀ ثیٴہ کٶپٺی ایلے جتڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿ کـٷے کب ص٨
کھٿ ػیتی ہے اٿؿ اكے ایلے جتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ کـٹب ہٿگب ۔
 .12دہاں جتؼیؼ کی تبؿیظ پـ ةھی ٹئے ثیٴہ ٭بؿ كے پڀؿٹیجٰٹی
کڀ ٵٺٚڀؿ کـٷے کے تٞٲ ٨ٵیں ٹتبئذ اٹتٚبؿ ٵیں ہٿگے۔
.a

اگش پبٌیغی ہويڈس نے رسیِے طے دسخواعت کی ربتی ہے
تو ِورودہ پبٌیغی کو ،خمتقش ِذت کے ٌئے رو کُ طے کُ
ایک َہیٓے ہوگی ،اط نے ِيبثك پشیّیُ ٌیتے ہوئے ،خمتقش
ِذت کے ٌئے توعیِ کشْے کی َِٕوسی ہوگی۔

.b

ّ ٷہیں کیب ربئیگب رت تک ٫ہ
ٵڀرڀػہ پبٱینی کڀ تت تک ؿػ
ٹئے ثیٴہ ٭بؿ كے پبٱینی ٵڀٍڀٯ ٷہیں ہٿ ربتی یب ثیٴہ
ػاؿ كے حتـیـی ػؿعڀامت ٷہیں ٵڀٍڀٯ ہٿ ربتی

.c

ایلے دتبٳ ٵٞبٵالت ٵیں ٹیب ثیٴہ ٭بؿ  ،رڀکھٳ کے آ١بف
کی عتٴ کی تبؿیظ كے
ہٿٷے کی تبؿیظ کڀ ،خمتَـ ٵؼت
ٵٖبث٪ت کـیگب ،دہاں کہیں ةھی ّـٿؿی ہٿگب

.d

کڀ اپٸے
پبٱینی
كے ثیٴہ ػاؿ
کنی ةھی ٿدہ
اگـ
ٵڀرڀػہ اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی کے مبتھ ةھی ربؿی ؿکھٹب چبہتب
ثب٩بٝؼہ
کڀ ٹب٥ؾ ٭ئے
ہے تڀ ،ٿہ ث٢یـ ٹئی ىـائٔ
پـیٶیٴ ٯےکـ اك ٭ڀ ربؿی ؿکھ مکتب ہے

 .13رینب ٫ہ اٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب اگـ پبٱینی ہٿٯڈؿ ٷے خمتَـ ٵؼت
تڀمی ٜکب اٹتغبة ٭یب ہٿ ٵڀرڀػہ ثیٴہ ٭بؿ پبٱینی کی ثب٩ی
ی
ػٝڀٰ
کے ٱئے ثب٩ی پـیٶیٴ چبؿد کـ مکتب ہے۔ ثيـٕی٬ہ
ٵؼت
ٵڀرڀػہ ثیٴہ ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ٵٺٚڀؿ کـ ٱیب ربئے ایلے
ٵٞبٵالت ٵیں پبٱینی ہٿٯڈؿ ٭ڀ تڀافٷ ٵؼت کے ٱئے پـیٶیٴ ٭ی
اػائیگی ٭ـٹب ہٿگب اٿؿ اك پبٱینی ٵؼت کے ٱئے ٵڀرڀػہ ثیٴہ
٭بؿ کے مبتھ ربؿی ؿکھ مکتب ہے۔
ِٷ ہے کڀ ٵٺٚڀؿ کـٷے کے ٱئے ثیٴہ
 .14پبٱینی رڀ پڀؿٹیٺگ۔ ا
ٱڀڈٹگ یب چبؿد
كے کڀئی اّب٥ی
ٍـ ٣پڀؿٹٹگ کے ٵَ٪ؼ
٭بؿ
ٷہیں کـیگب۔
 .15پڀؿٹ کی گئی پبٱینی کے ٵٺٚڀؿ
ِ اػائیگی ٷہیں
کڀ کڀئی کٶیيٸ ٩بثٰ

کئے ربٷے پـ کنی ثیچڀاٷ
ہٿگب۔

کے ٱئے ،دہاں پہٯے كے ٵڀرڀػ
ثیٴہ پبٱینی
 .16کنی ةھی ٍضت
ثیٶبؿی اٿؿ پبثٺؼ امتخٺبئی ٍڀؿتڀں ٫ے صڀاٯے ٵیں اٹتٚبؿ ٵؼت
ؿکھا ربئیگب اٿؿ اكے
پہٯے ہی گؾؿ ہٿ چکی ہٿ ،کڀ ػھیبٷ ٵیں
تک کٴ کـ ػیب
اك صؼ
کے حتت
پڀؿٹ کی گئی ٹئی پبٱینی
ربئیگب
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ٹڀٹ  : ۴اگـ ٹئی پبٱینی ٵیں کنی ثیٶبؿی یب ٝالد کے ٱئے
امی ثیٶبؿی یب ٝالد کے ٱئے پہٱی پبٱینی
ٵؼت
اٹتٚبؿ
كے فیبػہ ہٿتڀ اّب٥ی اٹتٚبؿ ٵؼت کے ثبؿے ٵیں  ،پڀؿٹ
کـٷے ٿاٯے پبٱینی ہٿٯڈؿ ٫ے ؽؿیٜے كے پیو کئے ربٷے
اٷے ٿاٯے پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ
ٓ
ٿاٯے پڀؿٹیجٰٹی ٥بؿٳ ٵیں
ٿاّش ٕڀؿ پـ ثتبیب ربٹب چبہئیے
ٹڀٹ  : ۲گـٿپ ٍضت ثیٴہ پبٱینیڀں کے ٱئے ،اك ثبت کے ٜٖ٩
ٹٚـ کہ مبث٨ہ پبٱینی ٵیں کڀئی پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی
ثیٴہ کڀؿ ٭ی
تھا ،ثب٩بٝؼہ
اعـاد/ٿ٩ت پبثٺؼ اعـاد
ؿ٭ٸ کڀ
ثٺیبػ پـ رینب ٫ہ اٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب ہے ،ؽاتی
کـیڈٹ ػیب ربئیگب۔
کی ربتی ہے تڀ
ػؿعڀامت
٫ے ؽؿیٜے كے
ثیٴہ ػاؿ
 .17اگـ
ثڀٹل کے صؼ تک،
گقىتہ اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی كے ٵڀٍڀٯ جمٶڀٝی
پڀؿٹیجٰٹی مبث٨ہ پبٱینی کے حتت ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ مبتھ ہی ةڑھی
ہٿئی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ پـ الگڀ ہٿگی۔
ٵخبٯ  :اگـ کنی ىغٌ کی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ  2الکھ ؿٿپے ہٿ ثیٴہ
٭بؿ ‘اے’ كے ٵڀٍڀٯ ثڀٹل  50،000ہٿ تڀ رت ٿہ ثیٴہ ٭بؿ ‘ثی’
کے پبك ربتب ہے اٿؿ جتڀیق ٭ڀ ٩جڀٯ کـ ٱیب ربتب ہے تڀ ثیٴہ ٭بؿ
ثی کڀ اكے 2۔ 50الکھ ؿٿپے پـ الگڀ پـیٶیٴ ٱیکـ 2۔ 50الکھ ؿٿپے
کی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ ٥ـاہٳ کـٹی ہٿگی۔ اگـ ثیٴہ ٭بؿ ‘ثی’ کے
پبك 2۔ 50الکھ کی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ ٿاال کڀئی پـٿڈ٫ٹ ٷہیں ہٿگب
مٲیت اکبئی  3الکھ ؿٿپے پـ الگڀ پـیٶیٴ
تڀ ٿہ ٹقػیکی اٝٲی
کڀ
٭ی جتڀیق ثیٴہ ػاؿ
ؿ٩ٴ
ٱیکـ  3الکھ ؿٿپے کی ،ثیٴہ ىؼہ
ػیگب۔ اٿؿ پڀؿٹیجٰٹی ٍـ2 ٣۔ 50الکھ تک ہی ػمتیبة ہٿگی۔
ہٿٯڈؿف کب ػھیبٷ پبٱینی
کڀ ،پبٱینی
 .18اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀں
ٵٞبہػے اٿؿ پـٿٵڀىٺٰ ٵڀاػ ریلے ،پـامپیکٹك ،میٲق اػة یب
ػٿمـے ػمتبٿیقات  ،کنی ةھی ىٮٰ ٵیں ہٿ ،ٵتڀدہ کـاٹب ہٿگب ٫ہ
:
.a

متبَ

.b

پبٱینی ہٿٯڈؿف کڀ پڀؿٹیجٰٹی کب ٵٺب ٜ٥اٹھاٷے کے ٱئے
کڀ ؿاثٔہ
کی تبؿیظ كے پہٯے ػٿمـے ثیٴہ ٭بؿ
جتؼیؼ
کـٹب چبہئیے تبکہ ػٿمـے ثیٴہ ٭بؿ كے جتڀیق ٵٺٚڀؿ ہٿٷے
ٱگٸے ٿاٯے تبعیـ کے ثبٝج کڀؿیذ کے ثـیک ہٿٷے
ٵیں
كے ثچب رب مکے

فضت

ثیُہ پبٌیغیبں پوسٹ کی رب عکتی ہے
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ُفوي
 .Eثیُہ کے ثٕیبدی ا

اوس ہاِیذاسی کے اوصاس

ُفوي
 .1ہاِیذاسی کے ٌئے ِتٍْكہ ثٕیبدی ا
ثیٴہ کے کنی ةھی ىٮٰ ٵیں ،چبہے فٹؼگی ثیٴہ ہٿ یب ٝبٳ ثیٴہ ،کچھ
ٍُڀٯ ہٿتے ہیں رڀ رڀکھٵڀں کی ٵٺٚڀؿی کے مبتھ کبٳ
ایلے ٩بٹڀٹی ا
ٍُڀٱڀں كے ٭ٸٹؿٿٯ ٭یب ربتب ہے
کـتے ہیں۔ ٍضت ثیٴہ ةھی ثـاثـاٷ ا
اٿؿ اٍڀٱڀں کی عال ٣ٿؿفی کے ٹتیذے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ؽٳہ ػاؿی
كے ثچٸے کب ٥یَٰہ ٱیتی ہے رڀ پبٱینی ہٿٯڈؿ ٿں کے ٱئے کب٥ی ٝؼٳ
اك ٕـس
ٍُڀٯ
ہے۔ یہ ثٺیبػی ا
إٶیٺبٷ اٿؿ ٵبیڀمی ٭ی ٿدہ ثٺتی
ہیں:
ِ ثیٴہ اٷٹؿكٹ
ِٹتہائی ٹی ٬ٹیتی (ٍؼ ٧ٹیت) اٿؿ ٩بثٰ
 .iا
 .2ہاِیذاسی کے اوصاس
ہیں رٸ پـ
کے ؽؿائ ٜاٿؿ ثٺیبػ
کی ٵٞٲڀٵبت
َٷڈؿؿائٹؿ
یہ ا
رڀکھٳ ٭ی ػؿدہ ثٺؼی کی ربتی ہے اٿؿ آعـ ٵیں پـیٶیٴ ٭ب ٥یَٰہ
کیب ربتب ہے۔ ہاٵیؼاؿی کے ٱئے اہٳ اٿفاؿ ػؿد ؽیٰ ہیں:
 )aجتڀیق ٥بؿٳ
یہ ػمتبٿیق ٵٞبہػہ ٭ی ثٺیبػ ہے دہاں جتڀیق ٭بؿ کی ٍضت اٿؿ
ٵٞٲڀٵبت كے ٵتٞٲ ٨دتبٳ اہٳ ٵٞٲڀٵبت (یٞٺی ٝٶـ،
ؽاتی
کی صبٱت  ،آٵؼٹی ،
تٞٶیـ ٝ ،بػتیںٍ ،ضت
پیوہ ،رنٶبٹی
پـیٶیٴ اػا ئیگی کی تَ٦یالت ٿ١یـہ ) مج ٜکی ربتی ہے۔ اك ٵیں
کٶپٺی کی
اٿؿ
آمبٷ مڀاٱڀں کے ایک میٹ كے ٯےکـ پـٿڈ٫ٹ
ّـٿؿت /پبٱینی کے ٵٖبث ٨ایک پڀؿی ٕـس كے تَ٦یٲی مڀاٱٺبٳے
ىبٵٰ ہٿ مکتے ہے تبکہ یہ ی٪یٺی ثٺبیب رب مکے ٫ہ دتبٳ ٵڀاػ
کڀؿیذ ٥ـاہٳ
کب عالًہ کیب گیب ہے اٿؿ امی ٫ے ٵٖبث٨
ص٪بئ٨
کیب گیب ہے۔ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے كے کڀئی ةھی عال ٣ٿؿفی
یب ٵٞٲڀٵبت کڀ چھپبیب ربٹب پبٱینی کڀ ثبٰٕ کـ ػیگب۔
ّّ )bش کب حجوت
پـیٶیٴ ثیٴہ ػاؿ کی ٝٶـ ٭ی ثٺیبػ پـ تٞیٸ کئے ربتے ہیں۔
ثتبئی گئی ٝٶـ کڀ ایک ٝٶـ کب حجڀت
کے ٿ٩ت
ٯہؽا اٹؼؿاد
پیو کـکے تَؼی ٨کیب ربٹب ّـٿؿی ہے۔
ِخبي
ةھاؿت ٵیں کئی ٩نٴ کے ػمتبٿیقٿں کڀ ٝٶـ حجڀت ٵبٹب رب مکتب ہے
ِ ٩جڀٯ ٷہیں ہٿتے ہیں۔ فیبػہ تـ
ٱیکٸ یہ دتبٳ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٩بثٰ
ػؿمت ػمتبٿیقات کڀ ػٿ ا٩نبٳ ٵیں ت٪نیٴ ٭یب ربتب ہیں۔ ٿہ ٵٺؼؿدہ
ؽیٰ ہیں
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ٝٶـ حجڀت  :اٷ ٵیں كے کچھ ػمتبٿیقات ٵیں امکڀٯ
 )aٵٞیبؿی
مـٹی٦کیٹ ،پبمپڀؿٹ ،ڈٿٵینبئٰ مـٹی٦کیٹ ،پیٸ کبؿڈ ٿ١یـہ
ىبٵٰ ہیں۔
١ )bیـ ٵٞیبؿی ٝٶـ حجڀت  :اٷ ٵیں ؿاىٸ کبؿڈ ،ٿٿٹؿ آئی ڈی،
ةڑٿں ٫ے اٝالٵیہ ،گـاٳ پٺچبیت مـٹی٦کیٹ ٿ١یـہ ىبٵٰ ہیں۔
ِ )cبٌیبتی دعتبویضات
جتڀیق ٭بؿ کی ٵبٱی صیخیت کڀ ربٹٺب ٵٺب ٜ٥ٵَٺڀٝبت کے ٱئے
ٵتٞٲ٨ہ
رڀکھٳ کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے عبً ٕڀؿ كے
اٿؿ اعال٩ی
اٷ
ٵبٱی ػمتبٿیقات کی ٵبٹگ ٍـ٣
ہے۔ صبالٹکہٝ ،بٳ ٕڀؿ پـ
ٵٞبٵالت ٵیں کی ربتی ہے
 .aؽاتی صبػثے کڀؿ یب
 .bاٝٲی ثیٴہ ؿ٩ٴ کڀؿیذ یب
 .cرت ٵبٹگے گئے کڀؿیذ ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں ثتبئی گئی آٵؼٹی
اٿؿ پیوہ کب تبٯ ٵیٰ ٷہیں ثیٹھتب ہے۔
ِ )dیڈیىً

سپوسٹ

ٵیڈیٮٰ ؿپڀؿٹ کی ّـٿؿت ثیٴہ کٶپٺی کے ٵٞیبؿٿں پـ ٵجٺی ہے
اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ ػاؿ کی ٝٶـ پـ اٿؿ کتھی کتھی ٵٺتغت ٭یے
گئے کڀؿ کی ؿ٩ٴ پـ ارمَبؿ کـتب ہے۔ جتڀیق ٥بؿٳ کے کچھ رڀاثبت
ةھی ىبٵٰ ہٿ مکتی ہے رڀ ٵبٹگی گئی
ٵیں کچھ اینی ٵٞٲڀٵبت
ٵیڈیٮٰ ؿپڀؿٹ کی ٿدہ ثٺتی ہے۔
 )eفشوخت

کے اہٌکبسوں کی سپوسٹیں

٥ـٿعت کے اہٱکبؿٿں کڀ ةھی کٶپٺی کے ٱئے ٹیچٲی مٖش پـ کے
َٷڈؿؿائٹؿ ٿں کے ٕڀؿ پـ ػیکھا رب مکتب ہے اٿؿ اٹکی ؿپڀؿٹ
ا
حلبٗ ثٸ
ایک اہٳ
ػی گئی ٵٞٲڀٵبت
ٵیں اٹکے ٫ے ؽؿیٜے كے
رٺـیٹ
٭بؿٿثبؿ
اہٱٮبؿٿں کڀ فیبػہ
مکتی ہے۔ صبالٹکہ٥ ،ـٿعت
کـٷے کے ٱئے صڀٍٰہ ا٥قائی ٭ی ربتی ہے ،یہاں ٵ٦بػ کب تَبػٳ
ہٿتب ہے رل پـ ٹٚـ ؿکھٹب ّـٿؿی ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیظٹ

۲

ہاٵیؼاؿی ٵیں ___________ ٫ے ؽؿیٜے كے
ٍُڀٯ پـ ٝٶٰ کیب ربٹب ّـٿؿی ہے۔
ا
 .Iثیٴہ کٶپٺی
 .IIثیٴہ ػاؿ
 .IIIثیٴہ کٶپٺی اٿؿ ثیٴہ ػاؿ
ٕ .IVجی دمتضٸ
اپٓے آپ وو ٹیظٹ

ػٿٹڀں

۳
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اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی

کے

ِ ثیٴہ اٷٹؿكٹ
٩بثٰ
 .Iاحبثہ
.II

____________ كے ٵـاػ

٭بثیٴہ ٭ـٿاٷے ٵیں

ىغٌ

ہے۔

کے ٵبٱی ٵ٦بػ

پہٯے كے ثیٴہ کیب گیب احبثہ

 .IIIٹَ٪بٷ کے ٱئے ہؿ ای ٬ثیٴہ کٶپٺی کب صٌہ ،رت ایک كے فیبػہ
کٶپٺی ایک ہی ٹَ٪بٷ کڀ کڀؿ کـتی ہے
.IV

ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ

رڀ ثیٴہ کٶپٺی كے ٿٍڀٯ کی ربمکتی ہے

 .Fہاِیذاسی ًّّ
َٷڈؿؿائٹؿ پبٱینی کی
ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ ہٿ ربٷے کے ثٞؼ ا
ىـائٔ تٞیٸ کـتب ہے۔ ٍضت ثیٴہ ٭بؿٿثبؿ کے ہاٵیؼاؿی کے ٱئے
امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٯے ٝبٳ ٥بؿٳ اك ٕـس ہے:
 .1ىجی

ہاِیذاسی

کے
ثیٴہ پبٱینی
ہے رنٶیں ٍضت
ہاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ
ٕجی
ٱئے ػؿعڀامت کـٷے ٿاٯے ىغٌ کی ٍضت کی صبٱت تٞیٸ کـٷے کے
ؿپڀؿٹ کی ٵبٹگ کی ربتی ہے۔ پھؿ مجٜ
كے ٵیڈیٮٰ
ٱئے جتڀیق ٭بؿ
کی گئی ٍضت کی ٵٞٲڀٵبت کب ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے یہ ٓے
کـٷے کے ٱئے تيغیٌ کی ربتی ہے ٫ہ کیب کڀؿیذ ػیب ربئیگب ،کل
ٕجی
کے مبتھ۔ اك ٕـس
اٿؿ اعـاربت
تک اٿؿ کٸ ىـائٔ
صؼ
ہاٵیؼاؿی رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی یب ٹبٵٺٚڀؿی اٿؿ امکے ٝالٿہ کڀؿ کی
ىـائٔ کب ةھی تٞیٸ کـ مکتب ہے۔
ہاٵیؼاؿی ٵیں ٵیڈیکٰ ؿپڀؿٹ صبٍٰ کـٷے اٿؿ حت٪ی٪بت
تبہٳ ٕ ،جی
اعـاربت ةھی ىبٵٰ ہٿتے ہیں۔ امکے ٝالٿہ ،رت
کے صڀاٯے ٵیں اٝٲی
ثیٴہ کٶپٺیبں ٕجی ہاٵیؼاؿی کی ایک اٝٲی ڈگـی کب امتٞٶبٯ کـتی
ہیں ،اٷ پـ ٍـ' ٣ٵالئی کھاٷے' کب اٱقاٳ ٱگبیب ربتب ہے (رنٶیں
ٍـ ٣ةہتـیٸ ٩نٴ کے رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب ربتب ہے اٿؿ ػیگـ
گبہکڀں کے ػؿٵیبٷ ٵبیڀمی کب
کڀ ٹکبؿ ٭ـػیب ربتب ہے)۔ یہ دمٮٸہ
مجت ثٺتب ہے اٿؿ اٷ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے مبتھ ثیٴہ کـٷے کے عڀاہه
ٵٺؼ ٱڀگڀں کی تٞؼاػ کٴ کـ ػیتب ہے کیڀٹکہ ٿہ ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت
اٿؿتَ٦یٰ ٥ـاہٳ کـٷے اٿؿ ّـٿؿی ٹیلٹ کے ٝٶٰ كے گقؿٹب ٷہیں
چبہتے ہیں۔
ثیٴہ کے ٱئے ہاٵیؼاؿی کے اہٳ
ٍضت صیخیت اٿؿ ٝٶـ ؽاتی ٍضت
ہیں۔ امکے ٝالٿہ ٵڀرڀػہ ٍضت ٭ی صبٱت  ،ؽاتی اٿؿ عبٹؼاٹی
حتٚ٦بت
َٷڈؿؿائٹؿ کڀ کنی ةھی پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی
تبؿیظ ایک ا
ٕجی
یب ٵنبئٰ اٿؿ ثبآلعـ ٵنت٪جٰ کی ٍضت ٵنبئٰ کب پتہ ٱگبٷے ٵیں
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ثٺبتب ہے رٸ کے ٱئے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے یب مـریٮٰ
٩بثٰ
ٵؼاعٲت کی ّـٿؿت ہٿ مکتی ہے۔
امکے ٝالٿہ جتڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس تیبؿ کیب ربتب ہے ٫ہ اك كے
کے
پہٯے کئے گئے ٝالد  ،امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے اٿؿ مـرـیڀں
ٝٶٰ كے گقؿٷے کے ثبؿے ٵیں ٿاّش ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ ہٿ ربتی ہے۔
َٷڈؿؿائٹؿ کڀ پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی ٫ے ػٿثبؿہ آٷے ،صبٯ
یہ ایک ا
یب ٵنت٪جٰ کی ٍضت صبٱت پـ امکے احـ یب ٵنت٪جٰ کے ٵنبئٰ
کے اٵٮبٹبت کی تيغیٌ کـٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے۔ کچھ ثیٶبؿیبں رٸ
کے ٱئے جتڀیق ٭بؿ ٍـ ٣اػٿیبت ٯے ؿہا ہے ،رٲؼ ہی کنی ةھی ٿ٩ت
ہٿ
پڑ مکتی ہے یب یہ ػٿثبؿہ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ّـٿؿت
مکتی ہے۔
ِخبي
مٖش
ٿفٷ/ٵڀٹاپب اٿؿ ىکـ کے اٝٲی
ہائی ثٰڈ پـیيـ  ،فیبػہ
رینی ٕجی صبالت ٵیں ػٯ ،گـػے اٿؿ اَٝبثی ٹٚبٳ کی ثیٶبؿیڀں کے
ٱئے ٵنت٪جٰ ٵیں امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے کب٥ی اٵٮبٹبت ؿہتے
ہے۔ امٲئے ٕجی ہاٵیؼاؿی کے ٱئے رڀکھٳ کب تٞیٸ کـتے ٿ٩ت اٷ
صبالت پـ ػھیبٷ كے ١ڀؿ کیب ربٹب چبہئیے۔
تجؼیٲیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ  40مبٯ
ٵیں ٵٺ٦ی
٭ی صیخیت
چڀٹکہ ٍضت
کی ٝٶـ کے ثٞؼ ،ثٺیبػی ٕڀؿ پـٝبٳ ٝٶـ ةڑھٷے کے ٝٶٰ کی ٿدہ
کی ٝٶـ كے پہٯے جتڀیق
ہٿتے ہیں ،ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ  45مبٯ
كے
٭بؿ کے کنی ةھی ٕجی ربٹچ یب ٹیلٹ کی ّـٿؿت ٷہیں پڑتی ہے
(کچھ ثیٴہ کٶپٺیبں اك ّـٿؿت کڀ  50یب  55مبٯ تک ةھی ةڑھا مکتی
کے
ٍُڀٯ ٵیں جتڀیق ٭بؿ
ہاٵیؼاؿی ؿہسمب ا
ہیں)۔ امکے ٝالٿہ ٕجی
امکی ٍضت کی صبٱت کی ایک
٫ے ؽؿیٜے كے
عبٹؼاٷ ٫ے ڈا٫ٹؿ
ػمتغٔ ىؼہ اٝالٵیے کی ّـٿؿت ہٿ مکتی ہے۔
ٍضت ثیٴہ کے ٱئے اہٳ ٕجی
ةھاؿتی ٍضت ثیٴہ ثبفاؿ ٵیں ؽاتی
ہاٵیؼاؿی ٝٺَـ ىغٌ کی ٝٶـ ہے۔ پہٱی ثبؿ ىبٵٰ ہٿٷے ٿاٯے 50-45
مبٯ كے فیبػہ کی ٝٶـ کے ىغٌ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍضت
رڀکھٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ کـٷے کے ٱئے اٿؿ اٹکی ٵڀرڀػہ ٍضت ٭ی
کـٷے کے ٱئے خمَڀً
صبٍٰ
صیخیت کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت
پیتھٿٱڀرکٰ ٭ی حت٪ی٪بت ٫ے ٝٶٰ كے گقؿٹب ّـٿؿی ہٿتب ہے۔ اك ٕـس
کی ربٹچ پہٯے كے ٵڀرڀػ کنی ٕجی صبالت یب ثیٶبؿیڀں کی ٭ڀؿیذ
کب اىبؿہ ػیتی ہے۔
ِخبي
ٵٺيیبت ،ىـاة اٿؿ دتجبکڀ کی کھپت کب پتہ ٱگبٹب ٵيکٰ ہٿ مکتب ہے
اٿؿ جتڀیق ٥بؿٳ ٵیں جتڀیق ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ىبیؼ ہی کتھی اٝالٷ
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کیب ربتب ہے۔ اٹکب ١یـ اٹٮيبٍ ٣ضت ثیٴہ کے ہاٵیؼاؿی ٵیں ایک
اہٳ چیٲٺذ ثٸ گیب ہے۔ ٵڀٹاپب ایک ػٿمـا ٵنئٰہ ہے رڀ ایک ةڑا
َٷڈؿؿائٹؿ ٿں کڀ اٷ
ٝڀاٵی ٍضت ٭ب ٵنئٰہ ثٺتب رب ؿہا ہے اٿؿ ا
كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ٵنبئٰ کی ٭ب٥ی تيغیٌ کـٷے ٵیں ٩بثٰ ہٿٷے
کے ٱئے ہاٵیؼاؿی اٿفاؿ تیبؿ کـٷے کی ّـٿؿت ہے۔
 .2غیش ىجی

ہاِیذاسی

ٍضت ثیٴہ کے ٱئے ػؿعڀامت کـٷے ٿاٯے فیبػہ تـ جتڀیق ٭بؿ ٿں کڀ
ربٹچ کی ّـٿؿت ٷہیں پڑتی ہے۔ اگـ اكے ػؿمتگی کی ایک
ٕجی
ٵٺَ٦بٷہ ڈگـی کے مبتھ ربٹب رب مکتب ہے تڀ اك ٕـس کے ٵٞبٵالت کے
ربٹچ کے ػٿؿاٷ ٵٺ٦ی
ػمڀیں صٌے یب اك كے کٴ ٵیں ٕجی
ٍـ٣
ٵٞبٵالت ٵیں ٕجی
ٹتبئذ آئے گےا ،پھؿ ثیٴہ کٶپٺیبں فیبػہ تـ
اٵتضبٷ کے مبتھ ت٪نیٴ کـ مکتے ہیں۔.
یہاں تک ٫ہ اگـ جتڀیق ٭بؿ دتبٳ ٵڀاػ ص٪بئ ٨کب عالًہ پڀؿی ٕـس
كے اٿؿ مچبئی كے کـتب ہے اٿؿ ایزٸٹ ٫ے ؽؿیٜے كے اصتیبٓ كے
امکی ربٹچ کی گئی ہے ،پھؿ ةھی ٕجی ٵٞبئٸے کی ّـٿؿت ةہت کٴ ہٿ
مکتی ہے۔ اٍٰ ٵیں ،ػٝڀٿں کے تٺبمت ٵیں ٵٞٶڀٱی اّب٣ہ کڀ ٵٺٚڀؿ
کیب رب مکتب ہے اگـ ٕجی ربٹچ کی الگتڀں اٿؿ ػیگـ اعـاربت ٵیں
ثچت ہٿتی ہے اٿؿ کیڀٹکہ اك كے جتڀیق ٭بؿ کی تٮٲی ٤ةھی کٴ ہٿگی۔
امٲئے ،ثیٴہ کٶپٺیبں کچھ اینی ٕجی پبٱینیبں ٱیکـ آ ؿہی ہیں دہاں
جتڀیق ٭بؿ کڀ کنی ٕجی ربٹچ كے گقؿٷے کی ّـٿؿت ٷہیں ہے۔ ایلے
ٵٞبٵالت ٵیں ،کٶپٺیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک 'ٵیڈیکٰ گـڈ' ثٺبتی ہیں رل
كے یہ پتہ چٰےگب ٫ہ کل ٝٶـ اٿؿ ٵـصٰےٵیں ٕجی ہاٵیؼاؿی کی ربٹی
چبہئیے ،اٿؿ امٲئے اٷ ١یـ ٕجی صؼٿػ کڀ اصتیبٓ كے ڈیقائٸ کیب
ربتب ہے تبکہ ٭بؿٿثبؿ اٿؿ رڀکھٳ کے ػؿٵیبٷ ایک ٵٺبمت تڀافٷ
٩بئٴ کیب رب مکے۔
ِخبي
اگـ کنی ىغٌ کڀ ٕجی ٹیلٹ ،اٹتٚبؿ ٕـی٪ڀں اٿؿ کبؿؿٿائی ٵیں
تبعیـ کے ایک ٕڀیٰ ٝٶٰ كے گقؿے ث٢یـ ٥ڀؿی ٍضت ثیٴہ کڀؿیذ
ٱیٸے کب آپيٸ
ہاٵیؼاؿی پبٱینی
ٱیٺب ہے تڀ ٿہ ایک ١یـ ٕجی
ٵٺتغت ٭ـ مکتب ہے۔ ایک ١یـ ٕجی ہاٵیؼاؿی پبٱینی ٵیں ،پـیٶیٴ
ىـس اٿؿ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝٶـ ،رٺل  ،دتجبکڀ ٹڀىی کی ٭الك،
رنٶبٹی تٞٶیـ ٿ١یـہ پـ ٵجٺی کچھ ٍضت كے ٵتٞٲ ٨مڀاالت کے
رڀاثبت ٭ی ثٺیبػ پـ تٞیٸ کی ربتی ہیں۔ یہ ٝٶٰ ٥ڀؿی ہے ٱیکٸ
پـیٶیٴ ٹنجتب فیبػہ ہٿ مکتب ہیں۔
ّ .3ذدی دسدہ ثٕذی کے ىشیكہ کبس
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یہ ہاٵیؼاؿی ٵیں اپٺبیب ربٷے ٿاال ایک اینب ٝٶٰ ہے رنٶیں رڀکھٳ
کے ہؿ ای ٬رقٿ کے ثبؿے ٵیں ٝؼػی یب ٥ی ٍؼ کے تٞیٸ کئے
ربتے ہیں۔
اك ٵیں ٝٶـ ،رٺل  ،ٹنٰ  ،٭بؿٿثبؿ  ،ؿہائو گبہ ،ٵبصڀٯ ،رنٶبٹی
کی
ریلے ٝڀاٵٰ
تبؿیظ
اٿؿ ؽاتی
تٞٶیـ ٝ ،بػات ،عبٹؼاٷ
ربٹچ کی ربتی ہے اٿؿ پہٯے تٞیٸ ٵٞیبؿ ٭ی ثٺیبػ پـ ٝؼػی ٕڀؿ
پـ سمرب ػیئے ربتے ہیں۔
 .4ہاِیذاسی فیقًے
ٵڀٍڀٯ ٵٞٲڀٵبت کب اصتیبٓ كے تٞیٸ کـٷے اٿؿ ٵٺبمت رڀکھٳ
ا٩نبٳ ٵیں ػؿدہ ثٺؼی کئے ربٷے پـ ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ ٵٮٶٰ ہٿ ربتب
َٷڈؿؿائٹؿ
ہے۔ ٵٺؼؿدہ ثبال آالت اٿؿ اپٸے ٥یَٰہ ٭ی ثٺیبػ پـ ،ا
رڀکھٳ کڀ ػؿد ؽیٰ ا٩نبٳ ٵیں ػؿدہ ثٺؼی کـتب ہے:
 )aٵٞیبؿی

ىـس

پـ رڀکھٳ کڀ ٩جڀٯ

کـٹب

کـٹب،
پـیٶیٴ (ٱڀڈیٺگ) پـ رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ
 )bایک اّب٥ی
صبالٹکہ یہ ٝٶٰ دتبٳ کٶپٺیڀں ٵیں ٷہیں اپٺبیب رب مکتب ہے
 )cایک ٵ٪ـؿ
 )dکڀؿ کڀ ؿػ

ٵؼت /ٿ٩ت

کے ٱئے کڀؿ کڀ ٵٲتڀی

کـٹب

 )eکبؤٷٹؿ آ٥ـ (کڀؿ کے کچھ صٌے
 )fاٝٲی

کٹٿتی یب ىـی ٬تٺغڀاہ

 )gپبٱینی

کـٹب

کڀ حمؼٿػ

یب اٹٮبؿ

کـٹب)

ٹب٥ؾ ٭ـٹب

کے حتت ٱیڀی ٵنت ٰ٪اعـاد ٱگبٹب

اگـ کنی ةھی ثیٶبؿی کڀ ٵنتٕ ٰ٪ڀؿ پـ عبؿد کـ ػیب ربتب ہے
تڀ،اكے پبٱینی مـٹی٦ٮیٹ پـ تڀحی ٨کیب ربتب ہے۔ یہ پبٱینی کے
ثٸ ربتب ہے اٿؿ
اعـاد
کے ٝالٿہ ایک اّب٥ی
اعـاد
ٵٞیبؿی
ٵٞبہػہ کب ایک صٌہ ہٿتب ہے۔
ثیٴہ
رڀکھٳ تيغیٌ
ؽاتی
ٵبہؿ
َٷڈؿؿائٹؿ ٿں ٫ے ؽؿیٜے كے
ا
کٶپٺیڀں کے ٱئے اہٳ ہے کیڀٹکہ یہ ثیٴہ ٹٚبٳ کڀ تڀافٷ ٵیں ؿکھتب
ہے۔ ہاٵیؼاؿی ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ ای ٬ہی مٖش کے تڀ ٜ٩رڀکھٳ ٿاٯے
کـٷے اٿؿ اٹکے ٫ے ؽؿیٜے كے
ٱڀگڀں کڀ ایک مبتھ گـٿپ مجٜ
گئی حت ٘٦کے ٱئے ایک ریلے پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـٷے ٵیں
ٵٺتغت ٭ی
کے ٱئے ٥بئؼہ ایک ٵٺَ٦بٷہ اٿؿ
ثٺبتب ہے۔ پبٱینی ہٿٯڈؿ
٩بثٰ
ہے رجکہ ایک ثیٴہ کٶپٺی کے
ٵنبث٪تی ٩یٶت پـ ثیٴہ کی ػمتیبثی
کی ٵ٦ـٿّبت کے مبتھ
کڀ ٵـُ
پڀؿٹ٥ڀٱیڀ کے جتـةہ
ٱئے ٵٺبٜ٥
الئٸ ٵیں ثٺبئے ؿکھٷے کی ٍالصیت ہے۔
ّ .5بَ

یب ِْیبسی

اخشاربت

کب اعتّْبي
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فیبػہ تـ پبٱینیڀں ٵیں اپٸے دتبٳ اؿا٭یٸ پـ الگڀ ہٿٷے ٿاٯے
کے ٕڀؿ پـ ربٹب
اعـاد
ىبٵٰ ہٿتے ہیں۔ اٷھیں ٵٞیبؿی
اعـاد
کہا ربتب ہے۔ ثیٴہ کٶپٺیبں
اعـاد
ربتب ہے یب کتھی کتھی ٝبٳ
ٵٞیبؿی اعـاربت کڀ الگڀ کـکے اپٸے رڀکھٳ کڀ حمؼٿػ کـتی ہیں۔
امکب ٵجبصجہ پہٯے کے ثبة
اپٓے آپ وو ٹیظٹ
ٕجی
ہے؟

ٵیں کیب گیب ہے۔

۴

ہاٵیؼاؿی کے ثبؿے ٵیں اك ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ

 .Iاك ٵیں ٵیڈیٮٰ ؿپڀؿٹ ٵڀٍڀٯ
اٝٲی الگت ىبٵٰ ہے۔
 .IIٵڀرڀػہ ٍضت صبٱت
اہٳ ٝڀاٵٰ ہیں۔

کـٷے یب امکب تٞیٸ

اٿؿ ٝٶـ ٍضت

ثیٴہ کے ٕجی

ػؿمت ٷہیں
کـٷے کی

ہاٵیؼاؿی ٵیں

 .IIIجتڀیق ٭بؿ ٿں کڀ اپٸے ٍضت رڀکھٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ کـٷے
کے ٱئے ٕجی اٿؿ پیتھٿٱڀریکٰ حت٪ی٪بت کے ٝٶٰ كے گقؿٹب ہٿتب
ہے۔
 .IVرڀکھٳ کے ہؿ ای٬
ربتب ہے۔

رقٿ

کے ثبؿے ٵیں ٥ی ٍؼ

ؽىً  : ۱ہاِیذاسی ًّّ
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تٞیٸ

کیب

 .Gگشوپ

فضت

ثیُہ
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 .1گشوپ

فضت

ثیُہ

گـٿپ ثیٴہ کی ہاٵیؼاؿی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ اٿمٔ کے ٩بٹڀٷ کے ٵٖبث٨
کی ربتی ہے رل کب ٵٖٲت یہ ہے ٫ہ رت ایک ٵٞیبؿی گـٿپ کے دتبٳ
اؿا٭یٸ کڀ ایک گـٿپ ٍضت ثیٴہ پبٱینی کے حتت کڀؿ کیب ربتب ہے
ثیٴہ کٶپٺی کے عال ٣ٵٺ٦ی
ٵیں ىبٵٰ ہٿٷے ٿاٯے ىغٌ
تڀ گـٿپ
اٹتغبة ٷہیں کـ مکتے ہیں۔ ٍضت ثیٴہ کے ٱئے ایک گـٿپ کڀ ٵٺٚڀؿ
کـتے ٿ٩ت ثیٴہ کٶپٺیبں گـٿپ ٵیں کچھ ایلے اؿا٭یٸ کی ٵڀرڀػگی
پـ ١ڀؿ کـتی ہیں رٺکڀ ىؼیؼ اٿؿ ٱگبتبؿ ہٿٷے ٿاٱی ٍضت ٵنبئٰ ہٿ
مکتے ہیں۔
گـٿپ ٍضت ثیٴہ کی ہاٵیؼاؿی کے ٱئے گـٿپ کی عَڀٍیبت کب جتقیہ
کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے تبکہ یہ تيغیٌ کی رب مکیں ٫ہ کیب یہ
٫ے ؽؿیٜے
ثیٴہ کٶپٺی کے ہاٵیؼاؿی ہػایبت اٿؿ ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿف
اٹؼؿ اٹؼؿ
کے
ٍُڀٱڀں
ثیٴہ کے ٱئے ٓے ٭ـػہ ؿہسمب ا
گـٿپ
كے
آتے ہے۔
گـٿپ ٍضت ثیٴہ کے ٱئے ٵٞیبؿی ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ کے ٱئے ػؿد ؽیٰ
ٝڀاٵٰ پـ جمڀفہ گـٿپ کب ربئقہ کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے:
 )aگـٿپ

کی ٩نٴ

 )bگـٿپ

٭ی مبئق

ٍ )cٺٞت کی ٩نٴ
 )dکڀؿیذ کے ٱئے ٩بثٰ ىغٌ
 )eکیب پڀؿے گـٿپ کڀ کڀؿ کیب رب ؿہا ہے یب اؿا٭یٸ
ٹکبٱٸے کے ٱئے کڀئی آپيٸ ػمتیبة ہے
 )fکڀؿیذ کی مٖش

 -کیب مت کے ٱئے ایک ریلے

کڀ ثبہؿ

یب اٱگ اٱگ ہے

 )gرٺل ٝ ،ٶـ ،یب ایک كے فیبػہ ٵ٪بٵبت ،گـٿپ کے اؿا٭یٸ کی
آٵؼٹی کے مٖش  ،ٵالفٵڀں ٫ے ٹؿٷ اٿٿؿ ٭ی ىـس ،کیب پـیٶیٴ
یب
ہٿٯڈؿ ٫ے ؽؿیٜے كے
پڀؿی ٕـس كے گـٿپ
کب اػائیگی
کی گئی ہے یب اؿا٭یٸ کڀ پـیٶیٴ
اؿا٭یٸ ٫ے ؽؿیٜے كے
اػا ئیگی ٵیں صٌہ ٱیٸے کی ّـٿؿت ہے
 )hخمتٲ ٤ر٢ـا٥یبئی ٵ٪بٵبت ٵیں پھیٰے کئی ٵ٪بٵبت کے ٵٞبٵٰے
ٵیں دتبٳ عٖڀں ٵیں ٍضت ػیکھ ةھاٯ ٫ے اعـاربت ٵیں ٥ـ٧
 )iایک
ثیٴہ
پنٺؼ
ٵیں)
 )jجمڀفہ

گـٿپ
٫ے ؽؿیٜے كے
تینـی پبؿٹی کے ایڈٵٺلٹؿیٹؿ
کی پنٺؼ (اٹکی
ہٿٯڈؿ
کے ٱئے گـٿپ
کے اٹتٚبٵیہ
یب ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ٵٺتغتہ آپيٸ کے ثبؿے
یب ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے اپٸے آپ
گـٿپ

کے پچھٯے ػٝڀٿں کب جتـةہ
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ِخبي
ثبؿٿػی مـٹگڀں یب ٥یکٹؿیڀں ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے اؿا٭یٸ کب ایک
کے ایک
آئـ ٭ٸڈیيٸڈ ػ٥بتـ ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے اؿا٭یٸ
گـٿپ
گـٿپ ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ٍضت رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں ہٿتب ہے۔
امکے ٝالٿہ ثیٶبؿیڀں کی ٹڀٝیت (رٸ کے ػٝڀے) ةھی ػٿٹڀں گـٿپڀں
کے ٱئے کب٥ی اٱگ ہٿٷے کے اٵٮبٹبت ہے۔ امٲئے ،ثیٴہ کٶپٺی ػٿٹڀں
ہی ٵٞبٵالت ٵیں گـٿپ ٍضت ثیٴہ پبٱینی کی ٩یٶت امی ٫ے ٵٖبث٨
ٓے کـیگی۔
امی ٕـس آئی ٹی کٶپٺیڀں ریلے فیبػہ تٞؼاػ ٵیں ٹڀکـی چھٿڑٷے
ٿاٯے گـٿپڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٵٺ٦ی اٹتغبة كے ثچٸے کے ٱئے،
کـا مکتی ہیں رنکے ٱئے
ٵتٞبؿ٣
ثیٴہ کٶپٺیبں اصتیبٕی ٵٞیبؿ
ٵالفٵیٸ کڀ ثیٴہ کے ٱئے ٩بثٰ ثٺٸے كے پہٯے اپٺی آفٵبئيی ٵؼت
ٵیں کبٳ کـٷے کی ّـٿؿت ہٿگی۔
گـٿپ ٍضت ثیٴہ ٭بؿٿثبؿ کی اٹتہائی ٵنبث٪تی ٹڀٝیت کے ثبٝج
ثیٴہ کٶپٺیبں گـٿپ ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی کے ٥ڀائؼ ٵیں کب٥ی ٱچک اٿؿ
اٍالس کـٷے کی اربفت ػیتی ہیں۔ آرـ ٵالفٳ گـٿپ ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
ٵیں٥ ،ڀائؼ کی ڈیقائٸ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٿ٩ت کے مبتھ تیبؿ ہٿتی ہے
اٿؿ آرـ کے اٹنبٹی ٿمبئٰ حمٮٴہ ٫ے ؽؿیٜے كے اكے ایک ٵالفٳ
کے ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے۔ اکخـ ،ٱچ٬
ثـ٩ـاؿی اٿفاؿ
٭بؿٿثبؿ پـ ٩جِہ کـٷے اٿؿ ثؼٱٸے کے ٱئے ایک ػیگـ ثیٴہ کٶپٺی
کے
ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
ػیئے گئے ٵڀرڀػہ گـٿپ
٫ے ؽؿیٜے كے
٥ڀائؼ كے تبٯ ٵیٰ ةٹھاٷے یب ةہتـ ثٺبٷے کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺیڀں
کے ػؿٵیبٷ ٵ٪بثٰہ کب ٹتیذہ ہٿتب ہے۔
 .2آرش

ِالصَ

گشوپوں کے ّالوہ دیگش

ہاِیذاسی

آرـ ٵالفٳ گـٿپ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ گـٿپ ٍضت ثیٴہ کے ٱئے پیو
مت كے ٝبٳ گـٿپ ہیں۔ صبالٹکہٍ ،ضت ثیٴہ کڀ ٍضت ػیکھ ةھاٯ کے
اعـاربت کے ٥ٺبٹنٺگ کے ایک ٵڀحـ ؽؿیٜہ کے ٕڀؿ پـ ٵٺٚڀؿ کئے
ربٷے ٭ی ٿدہ كے گـٿپ ٥بؿٵیيٺڀں کے خمتٲ ٤ا٩نبٳ تیبؿ ہٿ گئے
َٷڈؿؿائٹؿ ٿں
ٵیں ،گـٿپ ٍضت ثیٴہ کے ا
ہیں۔ ایلے ٵٺٚـ ٹبٳے
کے ٱئے گـٿپ کی ہاٵیؼاؿی کـتے ٿ٩ت گـٿپ کی تيٮیٰ کے ٭ـػاؿ
پـ ١ڀؿ کـٹب اہٳ ہٿ ربتب ہے۔
کے
٩نٴ
گـٿپڀں کے ٝالٿہ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٷے خمتٲ٤
ٵالفٳ آرـ
کیب ہے ریلے :ٵقػٿؿ
ثیٴہ کڀؿیذ ٥ـاہٳ
ٍضت
گـٿپڀں کڀ گـٿپ
یڀٹیٸ ،اٵبٹتڀں اٿؿ ٵٞبىـٿں ،ایک كے فیبػہ آرـ گـٿپڀں،
٥ـیٺچبمی ڈیٲـٿں ،پیوہ ٿؿ اذمٶٺڀں ،کٲجڀں اٿؿ ػیگـ ادلنٲٶڀٷ
تٺٚیٶیں
خمتٲ ٤دمبٱک کی صٮڀٵتڀں ٷے مسبد کے ١ـیت ٕج٪ڀں کے ٱئے گـٿپ ٍضت
ثیٴہ کڀؿیذ عـیؼٷے کب کبٳ کیب ہے۔ ةھاؿت ٵیں ،ٵـ٭قی اٿؿ ؿیبمتی
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ػٿٹڀں مٖش پـصٮڀٵتڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ١ـیجڀں کے ٱئے گـٿپ ٍضت
ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی ریلے  -ؿاهٹؿیہ ٍضت ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی (آؿایل
ثی ٿائے ) ،یينڀٹی کڀ ربؿصبٷہ اٹؼاف ٵیں امپبٹنـ کیب گیب ہے
صبالٹکہ اك ٕـس کے ٵتٺڀ ٛگـٿپ کے ٱئے ثٺیبػی ہاٵیؼاؿی حتٚ٦بت
ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٩جڀٯ گـٿپ ہاٵیؼاؿی ٝڀاٵٰ کی ٕـس ہیں ،اّب٥ی پہٱڀٿٔں
ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 .aگـٿپ ٭ی مبئق(چھٿٹے مبئق کے گـٿپ
ہٿ مکتی ہیں

ٵیں ٱگبتبؿ تجؼیٲیبں

 .bخمتٲ ٤ر٢ـا٥یبئی ٝال٩ڀں ٵیں ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ کی اٱگ اٱگ
الگتیں
 .cگـٿپ کے دتبٳ ارقاء کے گـٿپ ٍضت ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
صٌہ ٷہیں ٱیٸے ٭ی ٍڀؿت ٵیں ٵٺ٦ی اٹتغبة کب رڀکھٳ
 .dپبٱینی

ٵیں گـٿپ

ٵیں اؿا٭یٸ

ٵیں

کب تنٲنٰ

ٍـ ٣منتی ٩یٶتڀں پـ اك ٕـس کے گـٿپ ٍضت ثیٴہ ٵٺب ٜ٥کب ٵٺبٜ٥
٥بؿٵیيٺڀں کی ٥بمؼ
ٱیٸے کے ٱئے 'كہٿٱت گـٿپ ' ٹبٵی گـٿپ
ہٿا ہے۔ امٲئے ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿ آئی اؿڈی اے ٷے
ا٩نبٳ ٵیں اّب٣ہ
خمتٲ ٤گـٿپڀں کے مبتھ کبٳ کبد کـٷے ٵیں ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے
كے اپٺبئے ربٷے ٿاٯے ٹٔ٪ہ ٹٚـ کڀ ؿیگڀٱیٹ کـٷے کے حتٚ٦بت كے
ربؿی کئے ہیں۔ اك ٕـس کے ١یـآرـ
ٍُڀٯ
ثیٴہ کے ؿہسمب ا
گـٿپ
گـٿپڀں ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 .aآرـ کی ٥الس ٿ ةہثڀػ اینڀمیئيٸ
 .bایک خمَڀً
کے ہٿٯڈؿ

کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے

 .cایک خمَڀً ٭بؿٿثبؿ کے گبہ٫
کے ٕڀؿ پـ ػیب ربتب ہے

ربؿی کئے گئے کـیڈٹ کبؿڈ
اٷ ٵٺبٜ٥
دہاں ثیٴہ ایک ایڈ ٓ

 .dایک ثیٺک کے ٩ـُ گیـٿں اٿؿ پیوہ ٿؿ اذمٶٺڀں یب ٵٞبىـٿں
کے
ٱچکؼاؿ ڈیقائٸ کے ٵٺبٜ٥
کب تـ٫
ثیٴہ کے ہػایبت
گـٿپ
مبتھ ثیٴہ ٵڀٍڀٯ کـٷے کے ٿاصؼ ٵَ٪ؼ كے گـٿپڀں ٭ی تيٮیٰ کڀ
پبٱینیڀں پـ ػمتیبة
حمؼٿػ کـٹب ہے ،یہاں ٵٺب ٜ٥کب کڀؿیذ ؽاتی
ٷہیں ہٿتب ہے اٿؿ الگت ٵیں ثچت ہٿتی ہے۔ اینب ػیکھا گیب ہے ٫ہ اك
ٕـس کے 'كہٿٱت گـٿپ ' اکخـ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے عال ٣ٵٺ٦ی اٹتغبة
ٰ تٺبمت کب ثبٝج ثٺتے ہیں۔ اك ٕـس
کـٷے اٿؿ آعـ ٵیں اٝٲی ػٝڀی
ثیٴہ کٶپٺیڀں
ٍُڀٯ
ثیٴہ کے ؿہسمب ا
ؿیگڀٱیٹؿی اتھاؿٹی کے گـٿپ
٫ے ؽؿیٜے كے ثبفاؿ کے ؽٳہ ػاؿ اٹ٪ٞبػ ٵیں ٵٞبٿٷ ہٿتے ہیں۔ یہ
کے
کے ٱئے اٹتٚبٵیہ
ٵٺَڀةہ ثٺؼی
ہاٵیؼاؿی ٵیں اٿؿ گـٿپ
229

ٵٞیبؿ کب تٞیٸ کـکے گـٿپ
ٹٚٴ ٿ ّجٔ پیؼا کـتے ہیں۔

 .Hاووسعیض ٹسیوي

ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی ٭ی تجٲی ٠ٵیں ةھی

ثیُہ کی ہاِیذاسی

چڀٹکہ اٿٿؿمیق ٹؿیڀٯ ثیٴہ پبٱینیڀں ٵیں ٍضت کڀؿ ہی اہٳ کڀؿ
ثیٴہ کے ٕـی٨ے کی ہی
ٍضت
ہٿتب ہے امٲئے امکی ہاٵیؼاؿی ٵیں
پیـٿی کی ربٹی چبہئیے
اٱگ اٱگ کٶپٺیڀں کے
اٿؿ ٵٺٚڀؿی
پـیٶیٴ کی ىـس تٞیٸ
ٍُڀٱڀں کے ٵٖبث ٨ہٿتی ہے پـ کچھ اہٳ حتٚ٦بت ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں :
ا
 .1پـیٶیٴ کی ىـس جتڀیق ٭بؿ
کی ٵؼت پـ ارمَبؿ کـتی ہے

کی ٝٶـ

ؿہٹب

اٿؿ امکے ١یـ ٵٲکی م٦ـ

 .2ثیـٿٷ ٵٲک ٵ٪یٴ ٵیں ٕجی ٝالد کب٥ی ٳہٹگب ہٿتب ہے اك ٱئے
ٵیں
پبٱینیڀں ٫ے ٵ٪بثٰے
گھؿیٲڀ ٍضت
پـیٶیٴ کی ىـس
کب٥ی فیبػہ ہٿتب ہے
١ .3یـ ٵٲکی دمبٱک ٵیں ةھی عبً کـ اٵـیکہ اٿؿ کٺیڈا کب پـیٶیٴ
فیبػہ ہٿتب ہے۔
 .4اك اٵٮبٹبت كے ثچٸے ٭ی ّـٿؿ ٭ڀىو کـٹب چبہئیے ٫ہ جتڀیق
ٵیں اپٸے ٝالد کے
ثیـٿٷ ٵٲ٬
کب امتٞٶبٯ
پبٱینی
٭بؿ
ٱئے ٷہیں کـیں پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں پـ جتڀیق ٵـصٰے پـ
ہی ػھیبٷ ؿکھا ربٹب چبہئیے

 .Iراتی

صبدثے

ثیُہ کی ہاِیذاسی

ؽاتی صبػثے کی پبٱینیڀں کے ٱئے ہاٵیؼاؿی حتٚ٦بت ؽیٰ ٵیں تجبػٯہ
عیبٯ کـ ؿہے ہیں:۔
ؽشس

تْیٓ

صبػثے ثیٴہ ٵیں ٭بؿٿثبؿ یب پیوہ کڀ اہٳ ثٺیبػ ٵبٹب
ؽاتی
ٵیں
ربتب ہے۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػیکھا ربئے تڀ گھؿ ٵیں ،گٲی ،ٿ١یـہ
صبػثے کب عٖـہ تڀ دتبٳ ٱڀگڀں کے ٱیے ایک رینب ؿہتب ہے۔
ؽاتی
ٱیٮٸ پیوہ یب ٭بؿٿثبؿ كے ٵٺنٲ ٬رڀکھٳ ٭بؿ٭ـػگی کی ربٷے ٿاٯے
کے ٵٖبث ٨خمتٲ٩ ٤نٴ کے ہٿا کـتے ہیں۔ ٵخبٯ کے
کبٳ کی ٹڀٝیت
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ٱئے ،آ٥ل ٵیں ثیٹھ کـ کبٳ کـٷے ٿاٯے ٵیٺیزـ ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں
رگہ پـ کبٳ ٭ـٷے ٿاٯے مڀٯ اذمیٺئـ کے
ٝٶبؿت تٞٶیـ ٭ـٷے ٭ی
ٱیے رڀکھٳ کب عٖـہ فیبػہ ؿہتب ہے۔
ہؿ ای ٬پیوے اٿؿ ٭بؿٿثبؿ کے ٱئے ای ٬ىـس ٓےکـ پبٹب ٝٶٲی
ٷہیں ہے ٯہؽا ،پیيڀں کڀ گـٿپڀں ٵیں ػؿدہ ثٺؼی کیب ربتب ہے اٿؿ ہؿ
کٴ ٿثیو امی ٕـس ٫ے عٖـے کی مـٵبیہ کبؿی کی ٝکبمی
ای ٬گـٿپ
کـتی ہے .ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ػؿدہ ثٺؼی ٫ے ٹٚبٳ مبػہ اٿؿ ٝٶٲی ٕڀؿ پـ
دمٮٸ ہٿپبیب ہے اٹ٦ـاػی کٶپٺیڀں کی ػؿدہ ثٺؼی اٷ کی اپٺی ثٺیبػ
پـ ہٿ مکتی ہے.
روکھَ

وی دسدہ ثٕذی

پیوہ کی ثٺیبػ پـ ،ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کے مبتھ ٵٺنٲک عٖـات تیٸ گـٿہٿں
ٵیں ت٪نیٴ کیے رب مکتے ہیں


رڀکھٳ گـٿپ
اکبؤٷٹٷٹك ،ڈاکٹؿٿں ،ٿکالء ،ٹیکٹك ،کٺنٰٹٹگ اذمیٺئـف،
امبتؾہ ،ثیٺکـف ،اٹتٚبٵیہ کے اٞ٥بٯ ٵیں ٵَـٿ ٣ا٥ـاػ،
ثٺیبػی ٕڀؿ پـ امی ٕـس کے عٖـات کے پیيڀں ٵیں ٵَـٿ٣
ا٥ـاػ۔



رڀکھٳ گـٿپ
ٵٞٶبؿ ،ٹھیکیؼاؿ اٿؿ اذمیٺئـفٍ ،ـ ٣ٹگـاٹی ؿ٫ھٷے کے اٞ٥بٯ
ٵیں ٵَـٿ ،٣ٵڀیيیڀں کے ڈاکٹؿ ف ،ٵڀٹؿ کبؿٿں ٫ے پیڈ
کے عٖـات ٫ے
گبڑیبں اٿؿ امی ٕـس
ڈؿائیڀؿٿں ہٱکے ٵڀٹؿ
پیوے ٵیں ٵَـٿ ٣ا٥ـاػ ۔
ػمتی ٵقػٿؿی ٵیں ٵَـٿ ٣دتبٳ ا٥ـاػٍ( ،ـ ٣اٷہیں چھٿڑکـ رڀ
ٯے ربٷے ٿاٯے ٵالفٵیٸ ،
گـٿپ  3 -ٵیں آتے ہیں) ،ٹ٪ؼؿ٩ٴ
ٵڀٹؿ ٵیکیٺک ،ٵيیٸ آپـیٹؿف ،ٹؿک ٿ الؿی اٿؿ
گیـاد اٿؿ
ةھاؿی گبڑیڀں کے ڈؿائیڀؿ ،پیوہ ٿؿ کھالڑیڀں ،کھالڑی،
ػیگـ
چڀثی ٵکیٺکڀں اٿؿ امی ٕـس کے عٖـات ٵیں ٵَـٿ ٣ا٥ـاػ ۔



رڀکھٳ گـٿپ
فیـ فٵیٸ ثبؿٿػی مـٹگڀں ،ػھٵبکہ عیق ٵڀاػ ٵیگقیٸ ٵیں کبٳ
کـٷے ٿاٯے ا٥ـاػ ،اٝٲی کيیؼگی کی ٥ـاہٵی کے مبتھ جبٲی کی
تٺَیت ٵیں ٵٲڀث کبؿکٺبٷ ،رب٭ی ،مـکل کے اہٱکبؿٿں ،پیيڀں
ٵیں ٵَـٿ ٣پہیڀں یب گھٿڑے کی پیٹھ ،ةڑا کھیٰ ىکبؿ،
پـٿتبؿٿہٷ ،ٵڀمٴ مـٵب کے کھیٰ ،مکیٺگ ،آئل ہاکی ،ةڑھتے پـ
ػٿڑ  ،گالئڈٹگ پھاٹنی ،ػؿیب ؿا٣ٹٹگ ،پڀٱڀ اٿؿ امی ٕـس کی
مـگـٵیڀں ٵیں ٵَـٿ ٣ا٥ـاػ
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رڀکھٳ گـٿپ کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
ٵیں ربٹب ربتب ہے۔

ٝبٳ  ،ٵیڈیٴ

اٿؿ ہائی ٭ی ىٮٰ

ّّش وی صذ
کڀؿ اٿؿ جتؼیؼ کے ٱئے کٴ اف کٴ اٿؿ فیبػہ كے فیبػہ ٝٶـ کٶپٺی
خمتٲ ٤ہٿ مکتی ہے۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٭ٴ اف ٭ٴ ٝٶـ صؼ 5
كے کٶپٺی
مبٯ اٿؿ فیبػہ كے فیبػہ  70مبٯ ہے۔ ،تبہٳ ٿہ ا٥ـاػ رٸ ٫ے پبك
کی ٝٶـ
ُٷ ٭ی ٍڀؿت ٵیں  70 ،مبٯ
پہٯے كے ہی ٭ڀؿ ٵڀرڀػ ہے ا
ٵٮٶٰ کـٷے پـ ةھی پبٱینیڀں کی جتؼیؼ کی رب مکتی ہے۔ ٱیٮٸ یہ 80
پـیٶیٴ پـ
تک کیب رب مکےگب ،رل کے ٱئے جتؼیؼ
کی ٝٶـ
مبٯ
ٱڀڈیٺگ الگڀ کیب ربئیگب۔
جتؼیؼ

یب ٹئے ٭ڀؿ کے ٱئے

٭ڀئی ٕجی اٵتضبٷ کی ّـٿؿت

ٷہیں ہے۔

ىجی اخشاربت
ٕجی اعـاربت ٫ے ٭ڀؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ


ہے:

ایک
ٵیں
٭ڀؿ
ٕـ٣

ؽاتی صبػثے کی پبٱینی ،صبػحبتی رنٶبٹی چڀٹ کے مٲنٰے
ثیٴہ ىؼہ کی ٕـ ٣كے کئے ربٷے ٿاٯے ٕجی اعـاربت کڀ
کـٷے کے ٱئے اّب٥ی پـیٶیٴ کی اػائیگی پـ ،تڀحی ٨کی
ةڑھا رب مکتب ہے



یہ ٥ڀائؼ  ،پبٱینیڀں کے حتت ػیگـ ٥ڀائؼ کے ٝالٿہ ہیں.



یہ ّـٿؿی ٷہیں ہے٫ہ ىغٌ ٭ڀ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ٭یب ربئے۔

رٕگ اوس احتبدی خيشات
رٺگ عٖـے ٭ب ٭ڀؿ ،اّب٥ی پـیٶیٴ کے مبتھ مڀیٲیٸ ڈیڀٹیل پـ ١یـ
ٵٲکی دمبٱک ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے ةھاؿتی اہٱکبؿٿں  /ٵبہؿیٸ کڀ ٭ڀؿ
کیب رب مکتب ہے.


پی اے پبٱینیڀں ٭ڀ اٵٸ کے ٿ٩ت یب ٵٞٶڀٯ کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ
ربؿی ٭یب ربتب ہے ٫ہا ربمٮتب ہے ٫ہ ٝبٳ ىـس پـ ٥ 50یَؼ
اّب٥ی (یٞٺی ٝبٳ ىـس ٫ے ٥ 150یَؼ)۔



١یـ ٵٞٶڀٱی  /عؼهہ ٵؼت کے ػٿؿاٷ ربؿی کی گئی پی اے
پبٱینیبں (رت ٵؼت کے ػٿؿاٷ یٞٺی رٺگی صبالت پہٯے ہی ٿاٜ٩
یب ١یـ ٵٲکی ٵٲک ٵیں ٹبفٯ ہٿٷے ٿاٯے ہیں  /دہاں ةھاؿتی
اہٱکبؿٿں مڀیٲیٸ ٥ـائِ پـ کبٳ کـ ؿہے ہیں( ٫ہا ربتب ہے ٝبٳ
ىـس پـ ٥150یَؼ اّب٥ی (یٞٺی ٝبٳ ىـس ٫ے ٥ ۲۰۰یَؼ )

جتویض

فبسَ

جتڀیق ٥بؿٳ

ٵیں ػؿد ؽیٰ

ٵٞٲڀٵبت
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ػی ربتی ہے



ؽاتی



رنٶبٹی صبٱت



ٝبػات اٿؿ ىڀ٧



ػیگـ یب پچھال ثیٴہ



پچھٯے صبػحبت یب ثیٶبؿی



٥ڀائؼ اٿؿ ؿ٩ٴ کب مٲیکيٸ ثیٴہ



اٝالٵیہ

تَ٦یالت

ٵٺؼؿدہ ثبال ٵٖٲڀةہ تَ٦یالت کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٫ے ٕڀؿ پـ ٿاّش ٭یب
ربمٮتب ہے:


تَ٦یالت ٵیں ػیگـ ثبتڀں کے مبتھ مبتھ ٝٶـ ٩ ،ؼ
ؽاتی
اٿؿ ٿفٷ ،پیوہ ٭ی ٵٮٶٰ تَ٦یالت اٿؿ اٿمٔ ٵبہاٷہ آٵؼٹی
٭ی ٿّبصت ؿہتی ہے۔



ٝٶـ كے اك ثبت کب پتہ چٰ مکےگب ٫ہ کیب جتڀیق ٭بؿ امکی
اٿؿ كے ٵٺتغتہ پبٱینی کے ٱیے ّـٿؿی ٝٶـ صؼ کے اٹؼ ؿ
اٹؼؿ ہے یب ٷہیں۔ ٿفٷ اٿؿ اٿٹچبئی ٭ب ٵڀافٷہ رٺل کی اٿمٔ
اٿٹچبئی اٿؿ ٝٶـ ٿاٯے ٹیجٰ كے کی ربٹی چبہئیے اٿؿ اگـ
اٿمٔ كے 15ۺ فیبػہ یب کٴ پبیب گیب تڀ
تٞیٸ
جتڀیق ٭بؿ
ٵقیؼ ت٦تیو کـٿائی ربٹی چبہئیے۔



رنٶبٹی صبٱت ٭ی تَ٦یالت کنی ةھی ٩نٴ کی رنٶبٹی ٭ٶقٿؿی یب
ٝیت ،ػائٶی ثیٶبؿیبں ،ٿ١یـہ كے ٵتٞٲ ٨ہٿتے ہے۔



رٸ جتڀیق ٭بؿ ٿں کے کنی ایک اْٝبء ٭ب ٹَ٪بٷ یب ایک آٹکھ
ٵٞبٵالت ٵیں
کی ثیٺبئی چٲی گئی ہٿ اٹکی جتڀیق ٵٺٚڀؿ ىؼہ
عَڀٍی ىـائٔ پـ ٩جڀٯ کیے رب مکتے ہیں۔ یہ ٵٞٶڀٱی عٖـات کب
٩یبٳ ٭ـتی ہیں کیڀٹکہ ایلے ىغٌ کچھ خمَڀً ٩نٴ کے صبػحبت
کڀ ٹاٯ پبٷے ٵیں کٴ ٩بثٰ ہٿتے ہیں اٿؿ اك ص٪ی٪ت کے ٵؼٹٚـ
٫ہ اگـ ثب٩ی ثچے ہٿئے ثبفٿ یب ٹاٹگ کڀ چڀٹ پہٹچ ربتی
ہے یب ػٿمـی آٹکھ کی ؿٿىٺی پـ امکب احـ پڑتب ہٿ تڀ اٹکے
ٵٞبٵالت ٫ے
اٿؿ دلجبئی ٝبٳ
ىؼت
ٵٞبٵٰے ٵیں ٵٞؾٿؿی کی
ٵ٪بثٰے ٵیں کہیں فیبػہ ہٿٷے کے اٵٮبٷ ثٸے ؿہتے ہیں۔



اگـ جتڀیق ٭بؿ ؽیبثیٖل (ڈایجیٹیق) ٵیں ٵجتال ہے تڀ امکے
ٱگ ربئیگب کیڀٹکہ فعٴ رٲؼی ٷہیں
ٹھیک ہٿٷے ٵیں کب٥ی ٿ٩ت
ٵٺؼٵٰ ہٿگب ٵٞؾٿؿی گھثـاہٹ ٕڀیٰ ہٿ مکتی ہے جتڀیق ٭بؿ کے
ٕجی تبؿیظ کی یہ تٞیٸ کـٷے کے ٱئے ربٹچ پڑتبٯ کی ربٹی
چبہئیے ٫ہ اكے پہٹچٸے ٿاٯے فمخڀں یب ثیٶبؿیڀں کب ٵنت٪جٰ
صبػثے کے عٖـات پـ کیب کڀئی احـ پڑےگب۔ اگـ ہاں تڀ کل صؼ
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تک۔ اك صڀاٯےٵیں ةہت می ىکبئتیں ٵٲتی ؿہتی ہیں رڀ ٿاّش ٕڀؿ
ِ ثیٴہ
پـ مٺگیٸ ٹڀٝیت کی ہٿتی ہیں اٿؿ رڀکھٳ کڀ ١یـ ٩بثٰ
حبثت کـ ػیتی ہیں ریلے ػٯ کے ٿاٱڀ الؿكے ٵتٞٲ ٨ثیٶبؿی۔


عٖـٹبک ٫ھیٰ دتبهے ریلے ٵبؤٷٹیٺـئیٺگ  ،پڀٱڀ ،ٵڀٹؿ
ػٿڑ،کالثبری ،ٿ١یـہ کے ٱئے اّب٥ی پـیٶیٴ ٱگبیب ربتب ہے۔

ثیُہ ؽذہ سلُ
صبػثے پبٱینی ٵیں ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ ةہت اصتیبٓ كے ٓے
ؽاتی
ہٿتی ہے اٿؿ مغت
پبٱینی
یہ كہٿٱت
کی ربٹی چبہئیے ،کیڀٹ٬ہ
ٵٞبٿُہ کے تبث ٜٷہیں ہیں 'ٵٺب ٜ٥ؿٿفگبؿ' ٫ے ؽؿیٜےكے صبٍٰ ٭ـػہ
اٱ٦بٗ
آٵؼٹی پـ ػھیبٷ ؿکھے ربٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے ،ػٿمـے
ٵیں ،جتڀیق ٭بؿ کے صبػثے ٵیں ٵجتال ہٿٷے پـ رڀ آٵؼٹی ٵتبحـ
رڀڑا ربٹب
ٷہیں
ٓے کـتے ٿ٩ت
ؿ٩ٴ
ہٿ ،تڀ ثیٴہ ىؼہ
ٷہیں
چبہئیے۔
َٷڈؿؿائٹؿ
.ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ کے تٞیٸ کب ٕـی٨ہ اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀں /ا
ٿ کے ػؿٵیبٷ اٱگ اٱگ ہٿتب ہے اٿؿ کڀؿ ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٱی تٞیٸ
َٷڈؿؿائٹؿ پـ ارمَبؿ ٭ـتب ہے۔تبہٳ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
ؿ٩ٴ کیب ہٿگی ،یہ ا
اینب ٵبٹب ربتب ہے ٫ہ ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ  ،ثیٴہ ػاؿ کے  73ٳہیٺڀں
کی  ۴ /مبٯ کی آٵؼٹی كے فیبػہ ٷہیں ہٿٹی چبہئیے۔
کیب ربتب رت پبٱینی
اك پبثٺؼی کڀ ةہت مغتی كے تت الگڀ ٷہیں
ٍـ ٣ثٺیبػی ٵٺب ٜ٥کے ٱئے ٱی ربتی ہے۔ اٿؿ پھؿ ،اینبٷہیں ہٿٹب
چبہئیے ٫ہ ٝبؿّی ٵٮٶٰ ٵٞؾٿؿی کڀؿ کے ٵٞبٵٰے ٵیں کڀؿ کی ٵؼت
کے ػٿؿاٷ ػیب ربٷے ٿاال ٵٞبٿُہ امکی آٵؼٹی كے فیبػہ ہٿ۔ اگـ
کڀؿہ٥تہ ٿاؿ ٵٺب( ٜ٥ٹی ٹی ڈی) کے ٱئے ہے تڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ
ىؼہ ؿ٩ٴ امکے مبالٷہ آٵؼٹی كے ػٿ گٺب كے فیبػہ ٷہیں ہٿٹی
چبہئیے۔
ٿیلے ا٥ـاػ کڀ کڀؿ ػیتے ٿ٩ت رڀ مڀػ ٵٺؼاٷہ ٵالفٳ ٵیں ٷہیں ہٿ
ریلے ،گھؿیٲڀ عڀاتیٸٕ ،بٱت ٝٲٶڀں ٿ١یـہ  ،اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀں کڀ
یہ ی٪یٺی ثٺبٹب چبہئیے ٫ہ اٷہیں ٍـ ٣ثٺیبػی کڀؿ ہی ػیب ربئے
ٷہ ٫ہ ہ٥تہ ٿاؿ ٵٞبٿُہ ۔
فیٍّی پیکیذ کوس
ٵنتٰ٪
اٿؿ
ثچڀں اٿؿ ١یـ کٶبئی ىـیک صیبت کے ٱئے کڀؿ ٵڀت
ہٿتب ہے۔ تبہٳ  ،کٶپٺی کے
تک ہی حمؼٿػ
ٵٞؾٿؿی (کٰ یب رقٿی)
اپٸے ؿٿایبت کے ٵٖبث ٨كہٿٱت ٹیجٰ پـ ١ڀؿ کیب ربٹب چبہئیے۔
کچھ کٶپٺیبں ١یـ کٶبئی فٿد کڀ خمَڀً صؼ ت ٬ٹی ٹی ڈی کڀؿ ػیتی
ہے۔
جمٶڀٝی پـیٶیٴ پـ ٥5یَؼ چھٿٹ ٥ـاہٳ
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کی ربتی ہے۔

گشوپ پبٌیغیبں
اگـ ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کی تٞؼاػ ایک خمَڀً تٞؼاػ ریلے  100تک ہٿ ربتی
ہے تڀ پـیٶیٴ پـ گـٿپ چھٿٹ ػی ربتی ہے۔ تبہٳ گـٿپ پبٱینی ٵیں
تٞؼاػ کٴ ؿہٷے پـ ةھی ( )25اینی پبٱینی ربؿی کی رب مکتی ہے پـ
ربتی۔
ػی
ٷہیں
چھٿٹ
کڀئی
پبٱینیبں
٩بثٰ ٩ؼؿ گبہکڀں کڀ ٹبٵٞٲڀٳ ثٺیبػ پـ
ٝبٳ ٕڀؿ پـ
کے کی رب
ربؿی کی ربتی ہے دہاں ؿ٭ٸ کی ىٺبعت ثٺب کنی ىتہ
مکتی ہے۔
گشوپ

سّبیت ِْیبس

ٹبٵقػ گـٿپڀں کے مٲنٰے ٵیں ہی ربؿی کی
پبٱینیبں ٍـ٣
گـٿپ
ربٹی چبہئیے۔ گـٿپ ؿٝبیت یب ػیگـ كہٿٱت ٵڀٍڀٯ کـٷے کے ٱیے
جمڀفہ گـٿپ کڀ ػؿد ؽیٰ ٵیں كے کنی ایک فٵـہ ربت ٵیں ہٿٹب
چبہئیے۔


آرـ



٩جٰ ىٺبعت ٕج٪بت  /پـیٶیٴ ؿیبمت  /ٵـکقی صکڀٵتڀں ٫ے
ؽؿیٜے كے ػیب ربتب ہے



ؿرلٹؿڈ کڀآپـیٹیڀ مڀمبئٹی کے



ؿرلٹؿڈ مـٿك کٲجڀں کے اؿاکیٸ



ثیٺک کے ڈیتٹ/کـیڈٹ/ڈائٺـف/ٵبكٹؿ /ٿیقا کبؿڈ ہٿٯڈؿف

 -ٵالفٳ

تٞٲ٪بت (ٵالفٳ

کے ٵٺضَـیٸ

مسیت )

اؿاکیٸ



ثیٺک/ایٸ ثی ای ٤می ٫ے ؽؿیٜے كے
کے صبٵٲیٸ



ثیٺکڀں  /پجٲک دلیٹڈ کٶپٺیڀں کے صٌَ یب٥تگبٷ

ربؿی ڈپبفٹ مـٹی٦کیٹ

ٵٺؼؿدہ ثبال ا٩نبٳ كے خمتٲ ٤کنی ةھی ٵقیؼ کے فٵـے كے ٵتٞٲ٨ہ
ٵتٞٲ٨ہ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی تکٺیکی حمکٴہ
جتبٿیق کی ٍڀؿت ٵیں،
٫ے ؽؿیٜے كے ٥یَٰہ ٱیب ربئیگب۔
دمٮٸہ گـٿپ ٭ی مبئق پـ کڀئی ؿٝبیت ٷہیں ػی ربئیگی۔ گـٿپ ؿٝبیت
ٍـ ٣اٷ ٫ے ؿرلٹؿػ اؿا٭یٸ کی اٍٰ تٞؼاػ پـ ١ڀؿ کیب ربئیگب
رڀ پبٱینی ٱیٸے کے ٿ٩ت ٵڀرڀػ ہٿ۔ اٹکی ٹٚـ حبٹی جتؼیؼ کے
ٿ٩ت کی رب مکتی ہے۔
ثیُہ ؽذہ

سلُ

ہؿ ای ٬ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کے ٱئے اٱگ اٱگ خمَڀً ؿ٩ٴ کے ٱیے ثیٴہ
ثیٴہ ىؼہ ا٥ـاػ کے ٱئے
یب اكے
ىؼہ ؿ٩ٴ ٵ٪ـؿ ٭ی ربمٮتی ہے
٩بثٰ اػائیگی اپٲجؼیبں كے ٵٺنٲک کیب رب مکتب ہے.

235

الگڀ ہٿتب ہے۔
ٍُڀٯ
‘دتبٳ ’ یب ‘کڀئی ٷہیں’ کب ا
ثیٴہ ٵیں
گـٿپ
اؿا٭یٸ کی تٞؼاػ ٵیں اّب٣ہ یب صؾ ٣ٵتٺبمت اّب٥ی پـیٶیٴ یب
پـیٶیٴ کی ٿاپنی ٭ی ثٺیبػ پـ کی ربتی ہے۔
پشیّیُ
ٵٺتغت ٥ڀائؼ اٿؿ عٖـات ٭ی ػؿدہ ثٺؼی ٫ے ٵٖبث ٨ٹبٵقػ ٵالفٵیٸ پـ
الگڀ پـیٶیٴ کی خمتٲ ٤ىـس ۔ امی ٕـس ىـس ٭ڀؿ ٭یے گئے ا٥ـاػ ٫ے
پیوہ ٫ے ٵٖبث ٨خمتٲ ٤ہٿگی۔۔
ِخبي
ایک ٵالفٳ ٫ے ٿّبصت ىؼہ گـٿپ ٵیں ای ٬ریلے
کے ٱئے ای ٬رینی ىـس الگڀ کی ربئیگی۔

پیيڀں کے ٱڀگڀں

آرـ کڀ اٹکے ٫ے ؽؿیٜے كے
ٹبٵٞٲڀٳ ٵالفٵیٸ کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ؿکھے ربٷے ٿاٯے ٵنتٺؼ ؿیکبؿڈف کی ثٺیبػ پـ ہؿ ػؿدہ ثٺؼی ٵیں
ٵالفٵیٸ کی تٞؼاػ کب اٝالٷ کـٷے کی ّـٿؿت ہے
٭نی اینڀمی ایيٸ ،٭ٲت ٿ١یـہ ٫ے ٵٺنڀة ؿ٭ٸ ٫ے ٱئے پـیٶیٴ ٭ی
ىـس عٖـے ٭ی ػؿدہ ثٺؼی ٫ے ٵٖبث ٨ہٿتی ہے ۔
رت ؿ٭ٺیت ٝبٳ ٹڀٝیت کی ہٿ اٿؿ کنی خمَڀً
کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ىـس
َٷڈؿؿائٹؿ
ہٿ تڀ ا
امتٞٶبٯ کـتے ہے۔
اْ ڈیوٹی
ٓ

٭ڀؿك

اْ ڈیوٹی
ٓ

گھٷٹٿں ٫ے ػٿؿاٷ ٥ـاہٳ

٭ڀؿ

پیوہ ت ٬حمؼٿػ ٷہیں
اپٸے ٍڀاثؼیؼ کب

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

ہے



صبػثے ٭ڀؿ ٍـ ٣ڈیڀٹی کے حمؼٿػ گھٷٹٿں کے
اگـ ؽاتی
ٱئے (ػٷ اٿؿ ؿات کے  24گھٷٹٿں کے ٱئے ٷہیں) ٵبٹگب ربتب
ہے ،تڀ کٰ پـیٶیٴ کب 75ۺ گھٷٹے ہٿئے پـیٶیٴ کے ٕڀؿ پـ
ٿٍڀٯ کیب ربتب ہے۔



اك پبٱینی کے حتت ٵالفٳ کڀ ٍـ ٣اٹکی ڈیڀٹی کے ػٿؿاٷ اٿؿ
ؿٿفگبؿ كے ہٿٷے ٿاے صبػثے کے عال ٣ثیٴہ حت ٘٦ػیب ربتب ہے۔

اف ڈیوٹی
ٓ

ووسط

اگـ ٭ڀ ٍـ ٣اٷ حمؼٿػ گھٷٹٿں کے ٱئے ٵبٹگب ربتب ہے ،رت ٵالفٳ
کبٳ پـ ٷہیں ہے اٿؿ /یب آ٥يیٰ ڈیڀٹی پـ ٷہیں ہٿتب ہے ،تڀ کٰ
پـیٶیٴ کب 50ۺ ٥یَؼ پـیٶیٴ کے ٕڀؿ پـ ٝبئؼ کیب رب مکتب ہے۔
ِوت

ووس

کے اخشاد

اٹ٦ـاػی کٶپٺی کے ہػایبت کے تبث،ٜٵڀت ٥بئؼے ٭ڀ چھٿڑ ٭ـ
پی اے پبٱینیڀں ٭ڀ ربؿی ٭ـٹب دمٮٸ ہے ۔
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گـٿپ

گشوپ

سّبیت

اوس ثؤظ ِ /بٌظ

چڀٹکہ ایک پبٱینی کے حتت ةڑی تٞؼاػ ٵیں ٱڀگڀں کڀ ٭ڀؿ کیب ربتب
ہے ،امٲئے اك ٵیں اٹتٚبٵی کبٳ اٿؿ اعـاربت کٴ ہٿتے ہے۔ امکے
کیے
کے دتبٳ اؿاکیٸ ٭ڀؿ
گـٿپ
ٝالٿہ  ،کیڀٹکہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
ربئیٺگے ،امٲئے اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀں ں کے عال ٣کنی ٵٺ٦ی مٲیکيٸ کب
مڀاٯ ٷہیں اٹھتب۔ امٲئے ایک پیٶبٷے ٫ے ٵٖبث ٨پـیٶیٴ ٵیں ؿٝبیت
ػے مکٸے کی اربفت ہے۔
گـٿپ پبٱینیڀں کے جتؼیؼ
صڀاٯے كے ہٿتب ہے

کے ٿ٩ت

ىـس

کب تٞیٸ

ٰ جتـةہ
ػٝڀی

کے



کے ٵٞبٵٰے ٵیں جتؼیؼ
ٰ جتـةہ
ةہتـ ػٝڀی
(ثڀٹل) ػیب ربتب ہے



ٵٺ٦ی جتـةہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں جتؼیؼ پـیٶیٴ پـ ایک پیٶبٷے
کے ٵٖبث ٨ٱڀڈٹگ (ٵبٱل) ٱگبئی ربتی ہے۔



اگـ

ٰ جتـةہ
ػٝڀی

٥70یَؼ

ہٿتڀ ٝبٳ

ىـس

پـیٶیٴ پـ ؿٝبیت

ٱگبئی ربتی ہے ۔

جتویض فبسَ
اؿکبٷ کی ٕـ ٣كے تکٶیٰ کے ٱئے ٥بؿٳ ت٪نیٴ کـٷے اٿؿ ثیٴہ کی
ٕـ ٣كے ٍـ ٣ایک ػمتبٿیق ٵکٶٰ کـٷے کی ؿٿایتی ہے


امکب کڀئی ةھی ؿ٭ٸ رنٶبٹی
اكے یہ اٝالٷ کـٹب ہٿتب ہے ٫ہ
٭ٶقٿؿی یب ٝیت كے ػٿچبؿ ٷہیں ہے اگـ اینب ٷہیں کیب ربتب
تڀ اك ٭ی مشڀٱیت ٹب٩بثٰ ٩جڀٯ ؿیٸڈؿ کـے گب



کتھی کتھی اك اصتیبٓ کڀ ةھی مب ٔ٩٭ـػیب ربتب ہے۔ تڀحی٫ ٨ے
ؽؿیٜے كے یہ ثبت ٿاّش کـ ػی ربتی ہے ٫ہ کڀؿ کے آ١بف
ٹتیذہ
اینی ٵٞؾٿؿی کب
ہٿٷے ٿاٱی کڀئی ةھی ٵٞؾٿؿی اٿؿ
جمٶڀٝی احـ ہٿتب ہے۔



تبہٳ پـی٬ٹك

اپٓے آپ وو ٹیظٹ

اٱگ اٱگ کٶپٺیڀں ٵیں خمتٲ٤

ہٿتی ہے

۵

 )1ایک گـٿپ ٍضت ثیٴہ ٵیں ،گـٿپ کے تٞٶیـ ٵیں ىبٵٰ ہٿٷے ٿاال
کڀئی ةھی ىغٌ ثیٴہ کٶپٺی کے عال ٣ٵٺ٦ی اٹتغبة کـ مکتب ہے۔
 )2گـٿپ ٍضت
کـتب ہے۔

ثیٴہ ٍـ٣

آرـ

ٵالفٳ

گـٿپڀں کے ٱئے کڀؿیذ ٥ـاہٳ

 .Iثیبٷ  ۴ػؿمت ہے اٿؿ ثیبٷ ١ ۲ٲٔ ہے
ثیبٷ  ۲ػؿمت ہے اٿؿ ثیبٷ ١ ۴ٲٔ ہے
.II
ثیبٷ  ۴اٿؿ ثیبٷ  ۲ػؿمت ہیں
.III
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.IV

ثیبٷ

 ۴اٿؿ ثیبٷ

١ ۲ٲٔ ہیں

ٍِْوِبت
عبً
َٷڈؿؿائٹؿ
کے صٌے کے ٕڀؿ پـ ،ا
کے ٝٶٰ
رڀکھٳ اٹتٚبٵیہ
ةڑے گـٿپ کی پبٱینیڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں اپٸے رڀکھٵڀں
ٕڀؿ كے
کڀ ٵٺت ٰ٪کـٷے کے ػٿ ٕـی٨ے کب امتٞٶبٯ کـتب ہے:
ِتواصی ثیُہ :یہ ایک كے فیبػہ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے رڀکھٳ
کی ٩جڀٱیت کڀ پیو ٭ـٹب ہے۔ٝبٳ ٕڀؿ پـ یہ کبٳ ہؿ ای ٬ثیٴہ کٶپٺی
کڀ رڀکھٳ کے ایک ٥یَؼ کب خمتٌ کـکے پڀؿا کیب ربتب ہے۔ اك ٕـس
پبٱینی کڀ ػٿ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب
ہے ریلے ثیٴہ کٶپٺی 'اے' کب ۴0ۺ صٌہ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی 'ثی' کب 40ۺ
صٌہ۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ کٶپٺی 'اے' اہٳ ثیٴہ کٶپٺی ہٿگی رڀ پبٱینی
ربؿی کـٷے اٿؿ ػٝڀٿں کے تَ٦یے مسیت پبٱینی كے ٵتٞٲ ٨دتبٳ
ٵٞبٵالت کڀ ػیکھیں گی۔ ثیٴہ کٶپٺی 'ثی' ػٝڀٿں کے اػا ئیگی کے
40ۺ کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی 'اے' کب ٵٞبٿُہ کـیگی۔
دوثبسہ ثیُہ  :ثیٴہ کٶپٺی خمتٲ ٤ا٩نبٳ اٿؿ مبئق ٿاٯے رڀکھٵڀں
کڀ ٩جڀٯ کـتی ہے۔ٿہ اپٸے خمتٲ ٤رڀکھٵڀں کی ص٦بٙت کیلے کـ مکتی
ہے؟ ٿہ اپٸے رڀکھٵڀں کب ػیگـ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے مبتھ ثیٴہ کـکے
اینب کـتی ہے اٿؿ اكے ػٿثبؿہ ثیٴہ کہا ربتب ہے۔ اك ٕـس ػٿثبؿہ
ثیٴہ کٶپٺیبں 'ٹؿیٹیل' ٹبٵی ٵنت ٰ٪اٹتٚبٵبت کے ؽؿیٜے كے یب
اٱگ اٱگ ٵٞبٵٰے ٭ی ثٺیبػ پـ رلے اعتیبؿی ػٿثبؿہ ثیٴہ کہا ربتب
کـتی ہیں۔ ػٿثبؿہ ثیٴہ
ہے ،ثیٴہ کٶپٺیڀں کے رڀکھٵڀں کڀ ٵٺٚڀؿ
ػٹیب ةھؿ ٵیں کیب ربتب ہے اٿؿ امٲئے یہ رڀکھٳ کڀ کب٥ی ػٿؿ ػٿؿ
تک پھیال ػیتب ہے۔

خالؿہ
ٍ )aضت ثیٴہ ٵـُ کی تَڀؿ پـ ٵجٺی ہے رلے کنی ىغٌ کے ثیٶبؿ
پڑٷے یب ١یـ ٍضت ٵٺؼ ہٿٷے کے رڀکھٳ کے ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب
گیب ہے۔
 )bہاٵیؼاؿی رڀکھٳ کے اٹتغبة
کـٷے ٭ب ٝٶٰ ہے۔

اٿؿ رڀکھٳ کی ٩یٶتڀں ٭ب

تٞیٸ

تڀافٷ
کے ػؿٵیبٷ ایک ٵٺبمت
 )cہاٵیؼاؿی رڀکھٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ
ثٺبئے ؿکھٷے کے ٱئے ّـٿؿی ہے رل كے تٺٚیٴ کے ٱئے ٵنبث٪ت
کے مبتھ مبتھ ٵٺب ٜ٥ةھی ثـ٩ـاؿ ؿہتب ہے۔
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 )dکنی ىغٌ کی ٵـُ کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے کچھ ٝڀاٵٰ ٵیں ٝٶـ،
رٺل ٝ ،بػات ،پیوہ ،رنٶبٹی تٞٶیـ  ،عبٹؼاٷ ٭ی تبؿیظ  ،ٵبّی
اٿؿ ؿہائو گبہ
کی ثیٶبؿی یب مـرـی  ،ٵڀرڀػہ ٍضت ٭ی صیخیت
ىبٵٰ ہیں۔
 )eہاٵیؼاؿی کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کٶپٺی کے عال ٣ٵٺ٦ی اٹتغبة کڀ ؿٿکٺب
اٿؿ رڀکھٵڀں کے ػؿٵیبٷ
ػؿدہ ثٺؼی
اٿؿ امکے ٝالٿہ ٵٺبمت
٭ڀ ی٪یٺی ثٺبٹب ہے۔
اکڀئٹی
َٷڈؿؿائٹؿ ہے کیڀٹکہ ٿہ ٩بثٰ ثیٴہ دمٮٸہ
 )fایزٸٹ پہٱی مٖش کب ا
گبہ ٫کڀ ربٹٸے کی مت كے اچھی صبٱت ٵیں ہٿتب ہے۔
ِ ثیٴہ
ہیں :اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی ٩ ،بثٰ
ٍُڀٯ
ا
 )gثیٴہ کے ثٺیبػی
ُتجبػٯ اٿؿ ٵ٪ـة مجت ۔
اٷٹؿكٹ  ،ٵٞبٿُہ ،ىـا٭ت ،ٵ
 )hہاٵیؼاؿی کے ٱئے اہٳ اٿفاؿ ہیں :جتڀیق ٥بؿٳ ٝ ،ٶـ کب حجڀت ،
ٵبٱیبتی ػمتبٿیقات ،ٵیڈیٮٰ ؿپڀؿٹ اٿؿ ٥ـٿعت کی ؿپڀؿٹ۔
ٕ )iجی ہاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ ہے رڀ ٍضت ثیٴہ پبٱینی کے ٱئے
تٞیٸ کـٷے کے
ػؿعڀامت کـٷے ٿاٯے ىغٌ کی ٍضت ٭ی صیخیت
ٱئے ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے۔
١ )jیـ ٕجی ہاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ
ةھی ٕجی ربٹچ کے ٝٶٰ كے گقؿٷے

ہے دہاں جتڀیق ٭بؿ
کی ّـٿؿت ٷہیں ہے

کڀ کنی

ٝ )kؼػی ػؿدہ ثٺؼی ٫ے ٕـی٨ہ ٭بؿ  ،ہاٵیؼاؿی ٵیں اپٺبیب ربٷے ٿاال
ایک ٝٶٰ ہے رنٶیں رڀکھٳ کے ہؿ ای ٬پہٱڀ کے ثبؿے ٵیں ٝؼػی
یب ٥یَؼ ٭ب تٞیٸ کیب ربتے ہیں۔
ہٿتب ہے رت ٵڀٍڀٯ
تت ٵٮٶٰ
 )lہاٵیؼاؿی ٝٶٰ
کی اصتیبٓ كے تيغیٌ کی ربتی ہے اٿؿ ٵٺبمت
ٵیں ػؿدہ ثٺؼی کی ربتی ہے۔

کی گئی ٵٞٲڀٵبت
رڀکھٳ ٫ے ا٩نبٳ

 )mگـٿپ ثیٴہ کی ہاٵیؼاؿی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ اٿمٔ کے ٩بٹڀٷ ٭ی
رت ایک ٵٞیبؿی
ہے ٫ہ
پـ کی ربتی ہے رل کب ٵٖٲت
ثٺیبػ
گـٿپ کے دتبٳ اؿا٭یٸ کڀ ایک گـٿپ ٍضت ثیٴہ پبٱینی کے
ثیٴہ
ٵیں ىبٵٰ ہٿٷے ٿاٯے ىغٌ
حتت کڀؿ کیب ربتب ہے ،گـٿپ
کٶپٺی کے عال ٣ٵٺ٦ی اٹتغبة ٷہیں کـ مکتے ہیں۔
اپٓے آپ وو ٹیظٹ

کے رواثبت

رواة1
ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

ہاٵیؼاؿی رڀکھٳ اٹتغبة
ہے۔
رواة

اٿؿ رڀکھٳ کی ٩یٶت تٞیٸ ٭ـٷے ٭ب ٝٶٰ

2
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ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

پـ ٝٶٰ
ٍُڀٯ
کے ا
ہاٵیؼاؿی ٵیں اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی
اٿؿ ثیٴہ ػاؿ ػٿٹڀں کے ؽؿیٜے كے کیب ربٹب چبہئیے۔
رواة

ثیٴہ کٶپٺی

3

ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

ِ ثیٴہ اٷٹؿكٹ اك احبثہ ٵیں ىغٌ کے ٵبٱی یب ٵبٱی ٵ٦بػ
٩بثٰ
ُـاػ ہے رل کب ٿہ ثیٴہ کـٷے رب ؿہا ہے اٿؿ اك ٕـس کے
ات كے ٵ
ٵیں اكے ٵبٱی ٹَ٪بٷ
کڀ کڀئی ٹَ٪بٷ پہٹچٸے کی صبٱت
احبثہ
ةھگتٺب پڑ مکتب ہے۔
4

رواة

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

٥ی ٍؼ اٿؿ ٝؼػی تيغیٌ ٕ،جی ہاٵیؼاؿی کے ٕـی٨ہ کبؿ ٵیں رڀکھٳ کے
ہؿ ای ٬رقٿ پـ کیب ربتب ہےٕ ،جی ہاٵیؼاؿی ٕـی٨ہ ٭بؿ ٵیں ٷہیں۔
5

رواة

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

ایک گـٿپ ٍضت ثیٴہ ٵیں رت کنی گـٿپ کے دتبٳ اؿا٭یٸ کڀ ایک
ٵیں
کے حتت کڀؿ کیب ربتب ہے ،گـٿپ
ثیٴہ پبٱینی
ٍضت
گـٿپ
ىبٵٰ ہٿٷے ٿاٯے ا٥ـاػ ثیٴہ کٶپٺی کے عال ٣ٵٺ٦ی اٹتغبة ٷہیں
ہیں۔
مکتے
کـ
ٵالفٳ آرـ گـٿپ کے ٝالٿہ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٷے خمتٲ٩ ٤نٴ کے گـٿپڀں
کیب ہے ریلے :ٵقػٿؿ یڀٹیٸ،
ثیٴہ کڀؿیذ ٥ـاہٳ
ٍضت
کڀ گـٿپ
اٿؿ مڀمبئٹی پیوہ ٿؿ اذمٶٺڀں ،کٲجڀں اٿؿ ػیگـ ثـاػؿاٷہ
ٹؿكٹ
تٺٚیٶڀں
خود اِتضبْ عواالت
1

عواي

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٹنب ٝٺَـ
ٷہیں کـتب ہے؟

ای٥ ٬ـػ ٫ے ٵـُ پـ احـ اٹؼاف

ٍ .Iٺ٤
.II

ىـیک صیبت کی ٵالفٵت

ٝ .IIIبػتیں
.IV
عواي

ؿہائو گبہ
2
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ٍُڀٯ
ٵٞبٿُہ کے ا
اػا کیب ربتب ہے۔

کے ٵٖبث ، ٨ثیٴہ ػاؿ

کڀ __________ کے ٱئے

 .Iثیٴہ کی ؿ٩ٴ کی صؼ تک اٍٰ ٹَ٪بٹبت
.II

اٍٰ ٵیں عـچ کی گئی ؿ٩ٴ

 .IIIػٿٹڀں مجبٝتڀں کے
.IV
عواي

ثیٴہ ؿ٩ٴ

کی پـٿاہ کئے ثٺب ثیٴہ ؿ٩ٴ

ػؿٵیبٷ ات٦ب٧

ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ

کی پـٿاہ کئے ثٺب اٍٰ ٹَ٪بٷ

3

کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت
کے ٱئے کنی ػؿعڀامت گقاؿ
َٷڈؿؿائٹؿ
ا
کب پہال اٿؿ پـائٶـی ؽؿیٜہ امکب ______________ ہے۔
ٝ .Iٶـ کے حجڀت
.II

ٵبٱیبتی ػمتبٿیقات

 .IIIپچھال ٕجی
.IV
عواي

کب ػمتبٿیق
ؿیکبؿڈ

جتڀیق ٥بؿٳ
۴

ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ

ٵٮٶٰ ہٿ ربتب ہے رت ___________________ ۔

 .Iجتڀیق ٭بؿ کے ٍضت اٿؿ ؽاتی
ٵٞٲڀٵبت جتڀیق ٥بؿٳ کے ؽؿیٜے
.II

جتڀیق ٭بؿ

کے دتبٳ

ٕجی

ٵٞٲڀٵبت كے ٵتٞٲ٨
كے مج ٜکـ ٱی ربتی ہے

دتبٳ

اہٳ

ربٹچ اٿؿ ٹیلٹ ٵٮٶٰ ہٿ ربتے ہیں

کیب ربتب ہے اٿؿ
كے تٞیٸ
کب اصتیبٓ
ٵٞٲڀٵبت
 .IIIٵڀٍڀٯ
ٵٺبمت رڀکھٳ ا٩نبٳ ٵیں ػؿدہ ثٺؼی کی ربتی ہے
 .IVپبٱینی رڀکھٳ اٹتغبة
کڀ ربؿی کی ربتی ہے۔
عواي

اٿؿ ٩یٶت

تٞیٸ

کے ثٞؼ جتڀیق ٭بؿ

5

ٝؼػی ػؿدہ ثٺؼی کے ٕـی٨ہ کبؿکے ثبؿے ٵیں اٷ ٵیں كے کڀٷ مب
ثیبٷ ػؿمت ٷہیں ہے؟
ٝ .Iؼػی ػؿدہ ثٺؼی کے ٕـی٨ہ کبؿ کے تـثیت یب٥تہ ا٥ـاػ کی ٵؼػ
٥ـاہٳ
ؿ٥تبؿ
ٵیں فیبػہ
کے ہیٸڈٱٺگ
كے ایک ةڑے ٭بؿٿثبؿ
کـتی ہے۔
 .IIٵيکٰ یب ٵيکڀک ٵ٪ؼٵبت کب جتقیہ ٕجی ؿی٦ـی یب ٵبہؿیٸ کے
ث٢یـ ٝؼػی پڀائٸٹك کی ثٺیبػ پـ دمکٸ ٷہیں ہے.
 .IIIاك ٕـی٨ہ کب امتٞٶبٯ ٕجی مبئٺل کی کڀئی خمَڀً
ٷہیں ؿکھٷے ٿاٯے ا٥ـاػ ٫ے ؽؿیٜے كے کیب رب مکتب ہے۔
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ٵٞٲڀٵبت

َٷڈؿؿائٹؿ ٿں کے ٥یَٲڀں کے ػؿٵیبٷ ٵنت ٰ٪ٵقاری
 .IVیہ خمتٲ ٤ا
کڀ ی٪یٺی ثٺبٹب ہے۔
عڀػ اٵتضبٷ کے مڀاالت کے رڀاثبت
رواة

1

ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

کنی ىغٌ کب ٵـُ امکے عبٿٹؼ یب ثیڀی کی ٹڀکـی كے ٵتبحـ ٷہیں
ہٿتب ہے ،صبالٹکہ امکب اپٺب پیوہ اٷ اہٳ ٝڀاٵٰ ٵیں كے ایک ہے رڀ
اٹکی ٵـُ کڀ ٵتبحـ کـ مکتے ہیں۔
رواة

2

ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

ٍُڀٯ کے ٵٖبث ، ٨ثیٴہ ػاؿ کڀ اٍٰ الگت
ٵٞبٿُہ کے ا
کے ٱئے ،ٱیکٸ ثیٴہ ؿ٩ٴ کی صؼ تک ٵٞبٿُہ ػیب ربتب ہے۔
رواة

یب ٹَ٪بٹبت

3

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت
کے ٱئے کنی ػؿعڀامت گقاؿ
َٷڈؿؿائٹؿ
ا
کب پـائٶـی ؽؿیٜہ امکب جتڀیق ٥بؿٳ یب ػؿعڀامت ٥بؿٳ ہے رنٶیں
ٵٞٲڀٵبت كے ٵتٞٲ ٨دتبٳ اہٳ
جتڀیق ٭بؿ کے ٍضت اٿؿ ؽاتی
ہے۔
ربتی
کی
مجٜ
ٵٞٲڀٵبت
رواة 4
ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ تت ٵٮٶٰ ہٿتب ہے رت ٵڀٍڀٯ ٵٞٲڀٵبت اصتیبٓ
تٞیٸ کی ربتی ہے اٿؿ ٵٺبمت رڀکھٳ ا٩نبٳ ٵیں ػؿدہ ثٺؼی
ربتی ہے۔
رواة

كے
کی

5

ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

ٵيکٰ یب ٵيٮڀ ٫ٵٞبٵالت کب فیبػہ اصتیبٓ كے جتقیہ ٝؼػی ػؿدہ
ثٺؼی ٕـی٨ہ ٫ے ؽؿیٜے كے دمٮٸ ہے کیڀٹکہ اك ٵیں ٵيکڀک پڀائٸٹك
اٿؿ ىیڈٹگ کے
کے صڀاٯے كے ٵبّی کے جتـثبت کڀ ٵٞٲڀٳ ٵٞیبؿی
صڀاٯے كے ٝؼػی ٫ے حلبٗ كے ٙبہؿ کیب ربتب ہے۔
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باب 10
فضت کی أؾوسٔظ کے دّوے
ثبة وب تْبسف
اك ثبة ٵیں ہٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵیں ػٝڀی اٹتٚبٳ کے ٝٶّٰ ،ـٿؿی
ػمتبٿیقات اٿؿ ػٝڀی حم٦ڀٗ کـٷے کے ٝٶٰ کے ثبؿے ٵیں ثبت چیت
کـیں گے .اك کے ٝالٿہ ہٳ اٹ٦ـاػی صبػثہ اٹيڀؿٹل کے حتت ػٝڀٿں کے
اٹتٚبٳ کڀ ةھی ػیکھیں گے اٿؿ ٹیپيے کے کـػاؿ کڀ مسذھیں گے.
ِيبٌِہ کے ٔتبئذ

.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

ثیٶبؿ ٝال٧ے ٵیں ػٝڀی اٹتٚبٳ
ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں کب اٹتٚبٳ
ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں ٵیں ػمتبٿیقات کے ٝٶٰ
ػاٿا حم٦ڀٗ کـٹب
تـتیي ٕـ ٣ٵٺتٚٶیٸ (ٹیپيے )کی کـػاؿ
ػاٿا اٹتٚبٳ -ؽاتی صبػثے کی
ػاٿا اٹتٚبٳ -ٿفیـ ٹؿیڀٯ اٹيڀؿٹل

اك ثبة کڀ پڑھٷے کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں کے ٩بثٰ ہٿں گے:
 )aاٹيڀؿٹل ػٝڀٿں ٵیں خمتٲ ٤اكٹیک ہٿٯڈؿف کے ثبؿے ٵیں ثتبٹب
ٍ )bضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں کب اٹتٚبٳ کل ٕـس کیب ربتب ہے اك کب
ثیبٷ کـٹب
ٍ )cضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں کے تَـ ٣کے ٱئے ّـٿؿی خمتٲ ٤ػمتبٿیقات
کی حبج کـٹب
 )dاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ػٝڀٿں کے ٱئے مچيت کل ٕـس ٥ـاہٳ
کی ربتی ہیں اك کی تيـیش کـٹب
 )eؽاتی صبػثے کی ػٝڀٿں پـ حبج کـٹب
 )fٹی پی اے کے تَڀؿ اٿؿ کـػاؿ کڀ مسذھٹب
 .Aأؾوسٔظ کے ّالقے ِیں دّوی أتَبَ
یہ ثبت ةہت اچھی ٕـس مسذھ ٱی گئی ہے کہ اٹيڀؿٹل ایک' ٿٝؼہ 'ہے اٿؿ
پبٱینی اك ٿٝؼے کے ٱئے ایک 'گڀاہ 'ہے .پبٱینی کے حتت ػٝڀے کی
ٿدہ ثٺٸے ٿاٱی ایک ثیٴہ ىؼہ ٿاٜ٩ہ کب ٿا ٜ٩ہٿٹب اك ٿٝؼے کب اٍٰ
اٵتضبٷ ہے .ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی کتٺب اچھا ٵٚبہؿہ کـتی ہے اك کب
اٹؼافہ اك ثبت كے ہٿتب ہے کہ ٿہ اپٸے ػٝڀٿں کے ٿٝؼٿں کڀ کتٺی
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اچھی ٕـس كے ٵکٶٰ کـتی ہے .اٹيڀؿٹل ٵیں اہٳ ػؿدہ ثٺؼی ٝڀاٵٰ ٵیں
كے ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ػٝڀی اػا کـٷے کی ٍالصیت ہے.
 .1دّوی ًّّ ِیں اطٹیک ہويڈس
ػٝڀٿں کب اٹتٚبٳ کل ٕـس کیب ربتب ہے اك کے ثبؿے ٵیں تَ٦یٰ كے
ربٹٸے كے پہٯے ہٵیں یہ مسذھٷے کی ّـٿؿت ہے کہ ػٝڀٿں کے ٝٶٰ ٵیں
ػٱچنپی پبؿٹیبں کڀٷ کڀٷ ہیں.
تقبویش

: ۱

دّوی ًّّ ِیں اطٹیک ہويڈس

گبہک

اٹيڀؿٹل عـیؼٷے ٿاال ىغٌ پہال اكٹیک ہٿٯڈؿ اٿؿ
'ػٝڀے کب ٿٍڀٯ کٺٺؼہ 'ہے.

ِبٌک

ػٝڀی
کب'
ٵبٱکبٷ
کے
کٶپٺی
اٹيڀؿٹل
ةھگتبٹٮـتبٿ 'کے ٕڀؿ پـ ایک ةڑا ٵ٦بػ ہٿتب ہے .
ػٝڀٿں کی اػائیگی پبٱینی ہٿٯڈؿف کے ٥ٸڈ كے کئے
ربٷے کے ثبٿرڀػ فیبػہ تـ ٵ٪ؼٵبت ٵیں ٿہی ٿٝؼے
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کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿتے ہیں.
ہاِیذاسی

ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے اٹؼؿ اٹؼؿ دتبٳ اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں ٵیں ػٝڀٿں کڀ مسذھٷے اٿؿ ٵَٺڀٝبت کے
ڈیقائٸ کـٷے ،پبٱینی کے ٩ڀاٝؼّ ،ڀاثٔ اٿؿ ٩یٶت
ٓے کـٷے کی ؽٳہ ػاؿی ثیٶبٯے٫ھ٭ڀ کی ہٿتی ہے.

سیگوٌیٹسی

اٹيڀؿٹل
(ةھاؿتی
ؿیگڀٱیٹؿی
ؿیگڀٱیٹؿی
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿٹی )ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کے
ٱئے اپٸے ٵَ٪ؼ ٵیں ایک اہٳ اكٹیک ہٿٯڈؿ ہے:
اٹيڀؿٹل ٵبصڀٯ ٵیں ٹٚبٳ کڀ ثـ٩ـاؿ ؿکھٹب
پبٱینی ہٿٯڈؿف کے ٵ٦بػ کی ص٦بٙت کـٹب
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کب ٕڀیٰ ٵؼتی ٵبٱیبتی ٍضت
کڀ ی٪یٺی ثٺبٷے

تیغشی
ِٕتَُ

پبسٹی عؼٵت کے حبٱج رٸ تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ کے ٕڀؿ پـ
ربٹب ربتب ہے ،رڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں پـ
کبؿؿٿائی کـتے ہیں

أؾوسٔظ
/ثشوکش

/ثـٿکـ ٷہ ٍـ ٣پٲنیب ٥ـٿعت
ایزٓٹ اٹيڀؿٹل ایزٸٹ
کـتے ہیں ثٲکہ ایک ػٝڀے کی ٍڀؿت ٵیں اٷ كے
گبہکڀں کڀ کی عؼٵت ٥ـاہٳ کـٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی
ہے.

فشاہَ وٕذدہ
اعپتبي

 /ٿہ اك ثبت کب ی٪یٸ کـتے ہیں کہ گبہک کڀ ػٝڀٿں کب
ایک آؿاٳ ػہ اٿؿ پـمکڀٷ جتـةہ صبٍٰ ہٿتب ہے ،عبً
ٕڀؿ پـ رت امپتبٯ ٹیپيے کے پیٺٰ پـ ہٿتب ہے،
اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٹ٪ؼی ٵربا امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے
کی كہٿٱت ٥ـاہٳ کـتی ہے.

اك ٕـس اچھی ٕـس کے ػٝڀٿں کب اٹتٚبٳ کـٷے کب ٵٖٲت ہے ػٝڀٿں كے
ٵتٞٲ ٨اٷ ٵیں كے ہؿ ایک اكٹیک ہٿٯڈؿ کے ٵ٪بٍؼ کب اٹتٚبٳ کـٹب .
ثالىتہ ،اٷ ٵیں كے کچھ ٵ٪بٍؼ کب ایک ػٿمـے کے مبتھ ٹکـاؤ ہٿٹب
دمکٸ ہے.

 .2أؾوسٔظ کّپٕی ِیں دّوی أتَبَ کے کشداس
ٍٺٞت کے اٝؼاػ ٿ مشبؿ کے ٵٖبث- " ٨خمتٲ ٤اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٍضت
کی اٹيڀؿٹل کے ٹَ٪بٷ کب تٺبمت 65ۺ كے ٯے کـ 120ۺ کے اٿپـ تک
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100٪ٹَ٪بٷ کے تٺبمت كے اٿپـ
ہے دہاں ٵبؿکیٹ کب فیبػہ تـ صٌہ
کبٳ کـ ؿہا ہے "ٍ.ضت کی اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ ٵیں فیبػہ تـ
کٶپٺیبں ٹَ٪بٷ اٹھا ؿہی ہیں.
اك کب ٵٖٲت ہے کہ ایک ٵْجڀٓ ہاٵیؼاؿی ٕـی٪ڀں اٿؿ ػٝڀٿں کے ٵڀحـ
اٹتٚبٳ کڀ اپٺبٷے کی ةہت مغت ّـٿؿت ہے تبکہ کٶپٺی اٿؿ پبٱینی
ہٿٯڈؿکڀ ةہتـ ٹتبئذ ػیب رب مکے ۔
خود ٹیظٹ 1
اٷ ٵیں كے کڀٷ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کے ٝٶٰ ٵیں ایک اكٹیک ہٿٯڈؿ ٷہیں
ہے؟
 .Iاٹيڀؿٹل کٶپٺی کے ىیئـػاؿک
.II

اٹنبٹی ٿمبئٰ کے حمکٴہ

 .IIIؿیگڀٱیٹؿی
.IV

ٹی پی اے
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 .Bفضت کی أؾوسٔظ دّووں کب أتَبَ
 .1فضت کی أؾوسٔظ ِیں چیٍٕذ
ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے پڀؿٹ ٥ڀٱیڀ کی خمَڀً عَڀٍیبت کڀ گہؿائی ٵیں
مسذھٹب اہٳ ہے رل كے کہ ٍضت كے ٵتٞٲ ٨ػٝڀٿں کڀ ٵؤحـ ٕڀؿ پـ ٵٺٚٴ
کیب رب مکے .یہ اك ٕـس ہے:
 )aفیبػہ تـ پبٱینی ا امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کی ٵٞبٿُہ کے ٱئے
ہٿتی ہیں دہاں اصبٓہ کی ربٷے ٿاٱی ٵڀّڀٝبت ایک' اٹنبٷ 'ہے .
یہ رؾثبتی ٹٔ٪ہ ٹٚـ کڀ مبٵٸے التی ہے رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
اٹيڀؿٹل کے ػٿمـے ٝال٩ڀں ٵیں ػیکھٷے کڀ ٷہیں ٵٲتب ہے.
 )bةھاؿت ٵیں ثیٶبؿیڀںٝ ،الد کے ٹٔ٪ہ ٹٚـ اٿؿ پھٱڀ اپ کب ةہت
ہی خمتٲ ٤پیٹؿٷ ػیکھٷے کڀ ٵٲتب ہے .اك کب ٹتیذہ ٱڀگڀں ٵیں
ػیکھٷے کڀ یہ ٵٲتب ہے کہ کچھ ٱڀگ ّـٿؿت كے فیبػہ حمتبٓ ہٿ
ؿہے ہیں اٿؿ ٿہیں کچھ ٱڀگڀں کی ثیٶبؿی اٿؿ ٝالد کی پـٿاہ ٷہیں
ہٿتی ہے.
ٍ )cضت کی اٹيڀؿٹل کنی ىغٌ ،کنی گـٿپ ریلے کڀئی کبؿپڀؿیٹ
تٺٚیٴ کی ٕـ ٣كے یب ثیٺک ریلے ایک عڀؿػہ ٥ـٿعت چیٺٰ کے
ؽؿیٜے عـیؼا رب مکتب ہے .اك کے ٹتیذے ٵیں ٵَٺڀٝبت کڀ ایک
ٕـ ٣ایک ٵٞیبؿی ٵَٺڀٝبت کے ٕڀؿ پـ ٥ـٿعت کیب رب ؿہا ہے تڀ
ػٿمـی ٕـ ٣کلٹٵـ کی ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کـٷے کے صنبة كے
اپٺی ٵـّی کے ٵٖبث ٨ٵَٺڀٝبت الئے رب ؿہے ہیں.
ٍ )dضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے پیٶبٷے
پـ کی ثٺیبػ پـ ہٿتب ہے رل كے پبٱینی کے حتت ایک ػٝڀی پیؼا
ہٿتب ہے .اگـچہ ػمتیبثی ،ٳہاؿتٝ ،الد کے ٕـی٪ڀں ،ثٲٺگ پیٹؿٷ
اٿؿ دتبٳ ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے ،چبہے ٿہ ڈاکٹؿ ہٿ یب
رـاصی ڈاکٹؿ یب امپتبٯ کے چبؿرق ٵیں کب٥ی ٥ـ ٧ہٿتب ہے رل
ػٝڀٿں کب اٹؼافہ کـٹب ةہت ٵيکٰ ہٿ ربتب ہے.
ٍ )eضت کی عؼٵبت کے ٝال٧ے مت كے تیقی كے تـ٩ی ہٿ ؿہا ہے .ٹئی
ثیٶبؿیڀں اٿؿ ٵنبئٰ کے پیؼا ہٿٷے کے ٹتیذے ٵیں ٹئی ٝالد
کے ٕـی٪ڀں کب ةھی تـ٩ی ہٿئی ہے .کی-ہٿٯ مـرـی ،ٱیقؿ ٝالد
ٿ١یـہ اك کی ٵخبٯ ہیں .یہ ٍضت کی اٹيڀؿٹل کڀ فیبػہ تکٺیکی
ثٺبتب ہے اٿؿ اینی ٝٶٰ کے ٱئے اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں کڀ کٸٹؿٿٯ
کـٷے کی ٳہاؿت ٵیں ٵنٲنٰ ةہتـی کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
 )fاٷ دتبٳ ٝڀاٵٰ کے ٵ٪بثٰے ٵیں مت كے فیبػہ اہٳ ص٪ی٪ت یہ ہے
کہ اٹنبٹی رنٴ کب ٵٞیبؿی ٷہیں کیب رب مکتب ہے رڀ ایک ثبٱکٰ
ٹیب ٕڀٯ ٿ ٝـُ کـتب ہے .ایک ہی ثیٶبؿی کے ٱئے کئے گئے
ایک ہی ٝالد کے ثبؿے ٵیں ػٿ ٱڀگ اٱگ اٱگ ٕـس كے ؿػ ٝٶٰ کـ
مکتے ہیں۔
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ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے پڀؿٹ ٥ڀٱیڀ ٵیں تیقی كے اّب٣ہ ہٿ ؿہا ہے .
ٵَٺڀٝبت کی ةھاؿی تٞؼاػ اك ٕـس کے ىؼیؼ تـ٩ی کی چیٲٺذ ثٸ گئی
ہے .ٵبؿکیٹ ٵیں ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت میٺکڑٿں ٵیں ٵڀرڀػ
ہیں اٿؿ یہاں تک کہ ایک کٶپٺی کے اٹؼؿ اٹؼؿ ہی آپ کئی خمتٲ٤
ٵَٺڀٝبت صبٍٰ کـ مکتے ہیں .ہؿ ٵَٺڀٝبت اٿؿ اك کے ٿؿژٷ کی اپٺی
اٹ٦ـاػیت ہے اٿؿ اك ٿدہ ػٝڀی کب تَ٦یہ کـٷے كے پہٯے اٷ کب
ٵٖبٱٜہ کیب ربٹب چبہئے۔
ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے پڀؿٹ ٥ڀٱیڀ ٵیں ہٿ ؿہی ثـتـی اٝؼاػ ٿ مشبؿ کے
چیٲٺزڀں کڀ ةھی مبٵٸے التب ہے -ایک کٶپٺی ہے رڀ عڀؿػہ گبہکڀں کڀ
ٍ1،00،000ضت پٲنیب ثیچتی ہے ،اٷ پبٱینیڀں کے حتت ٵبں ٱیتے ہیں
3،00،000اؿکبٷ کڀ اصبٓہ کـتی ہے ،اكے کٴ كے کٴ ت٪ـیجب
کہ
20،000ٱڀگڀں کے ػٝڀٿں کے تَـ ٣کے ٱئے تیبؿ ؿہٹب ہٿگب !٫ےىٰےك
عؼٵت اٿؿ ػٝڀٿں کے رٲؼ ٹپٹاٷے کی تڀٞ٩بت کے مبتھ ٍضت کی
اٹيڀؿٹل کب ػٝڀی حمکٴہ کڀ ٵٺٚٴ کـٹب ایک ةڑا چیٲٺذ ہے۔
ٝبٳ ٕڀؿ پـ ةھاؿت ٵیں کی ربٷے ٿاٱی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀں
ٵیں ٵٲک کے اٹؼؿ اٹؼؿ کہیں ةھی امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کب اصبٓہ
کیب ربتب ہے .ػٝڀٿں کب تَ٦یہ کـٷے ٿاٱی ٹیٴ کڀ پیو ػٝڀٿں کب
اٹؼافہ کـٷے کے ٩بثٰ ہٿٷے کے ٱئے ٵٲک ةھؿ ٵیں چٰ ؿہی ٝٶٰ کڀ
مسذھٹب ّـٿؿی ہے۔
ٍضت ػٝڀی ٵیٺیزـ اپٺی ٳہاؿت ،جتـةہ اٿؿ ػمتیبة خمتٲ ٤آالت کب
امتٞٶبٯ کـتے ہٿئے اٷ چیٲٺزڀں کب مبٵٺب کـتب ہے۔
صتٶی جتقیہ ٵیںٍ ،ضت کی اٹيڀؿٹل ایک ایلے ىغٌ کی ٵؼػ کـٷے کب
إٶیٺبٷ ٥ـاہٳ کـتب ہے رڀ ّـٿؿت ٵٺؼ ہے اٿؿ عڀػ یب آپ کے
عبٹؼاٷ ٵیں ٭نی ٭ی ثیٶبؿی کی ٿدہ كے رنٶبٹی اٿؿ ؽہٹی کيیؼگی
کے ػٿؿ كے گقؿ ؿہا ہیں ۔
ہٹـ ػٝڀی اٹتٚبٳ اك ثبت کب ی٪یٸ کـتب ہے کہ ٍضیش ىغٌ کڀ ٍضیش
ٿ٩ت پـ ٍضیش ػٝڀی اػا کیب ربتب ہیں۔
 .2فضت کی أؾوسٔظ ِیں دّوے کے ًّّ
ػٝڀے کی عؼٵت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے اپٸے آپ کڀ یب اٹيڀؿٹل
کٶپٺی کی ٕـ ٣كے اعتیبؿ تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ (ٹی پی اے) کی
عؼٵبت کے ؽؿیٜے مـٿك ٥ـاہٳ کـائی ربتی ہے۔
پبٱینی کی ىـائٔ کے ٵٖبث ٨اٹيڀؿٹل کٶپٺی /ٹیپيے کڀ ػٝڀے کے
ثبؿے ٵیں آگبہ کـائے ربٷے کے ٿ٩ت كے ٯے کـ ػٝڀی اػائیگی کے
ٿ٩ت تک ٍضت کب ػٝڀی مپـةھاىت ٵـاصٰ کے ایک میٹ كے ہٿکـ گقؿ
ربتب ہے رل کی اپٺی ایک اٱگ ٵٖبث٪ت ہٿتی ہے۔
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ٍضت کی اٹيڀؿٹل (امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے )ٵٞبٿُہ ٵَٺڀٝبت کے
عَڀٍی تٺبٙـ ٵیں ٿمیٕ ٜـی٨ے ٹیچے ػی گئی ہیں رڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل
کے کبؿٿثبؿ کب اہٳ صٌہ ثٺتی ہیں۔
ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ ٵَٺڀٝبت یب مٺگیٸ ثیٶبؿی یب ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼ ٵَٺڀٝبت
ٿ١یـہ کے حتت کئے ربٷے ٿاٯے ػٝڀے کے ٱئے ّـٿؿی ػمتبٿیقات اٿؿ
ٝبٳ ٝٶٰ ٭بپھے اےٽؼ تک امی ٕـس کی ایک ہٿگی ،اك ص٪ی٪ت کے
مڀائے ہے کہ اك ٕـس کے ٵَٺڀٝبت ٫ےىٰےك كہٿٱت ٯے کـ ٷہیں آتے
ہی ں ۔
ٵٞبٿُہ پبٱینی کے حتت کیب ربٷے ٿاال ػٝڀی اك ٕـس ہٿ مکتب ہے :
 )aویؼ ٌیظ ( ٔمذ ِربا) دّوی
گبہک
اػا
ایک
ٵیں
پبك

امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے ٿ٩ت یب ٝالد کے ٿ٩ت اعـاربت
/ٹیپيے كے
ٷہیں کـتب .ٹیٹ ٿؿک امپتبٯ اٹيڀؿٹل کٶپٺی
مبث-٨ٵٺٚڀؿی کی ثٺیبػ پـ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ ثٞؼ
ػٝڀے کے تَ٦یہ کے ٱئے اٹيڀؿٹل کٶپٺی  /ٹی پی اے کے
ػمتبٿیقات کڀ مج ٜکیب ربتب ہے۔

 )bآفغیٹ کب دّوی
کلٹٵـ اپٸے ٿمبئٰ كے ٝالد کے اعـاربت کی اػائیگی امپتبٯ کڀ
کـتب ہے اٿؿ پھؿ ٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀے کی اػائیگی کے ٱئے اٹيڀؿٹل
کٶپٺی  /ٹی پی اے کے مبٵٸے اپٸے ػٝڀے کڀ پیو کـتب ہے ۔
ػٿٹڀں ٍڀؿتڀں ٵیں ثٺیبػی ٩ؼٳ ایک ریلے ہٿتے ہیں.

ٵڀٹے ٕڀؿ پـ ػٝڀی ٝٶٰ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵـصٰے ىبٵٰ
تَبٿیـ :۲
ہٿتے ہیں ۔ (اگـچہ یہ ػؿمت تـتیت ٵیں ٷہیں ہے۔ )
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ٍِْ )aوِبت
ػٝڀے کی إال ٛکالئٸٹ اٿؿ ػٝڀی ٹیٴ کے ػؿٵیبٷ ؿاثٔہ کب پہال
ػؿهٹات ہے .کلٹٵـ کٶپٺی کڀ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کی ٵٺَڀةہ
ثٺؼی کب ٥بئؼہ اٹھاٷے کے ثبؿے ٵیں ٵٖٲ ٜکـ مکتب ہے یب عبً
ٕڀؿ پـ ہٹگبٵی صبالت ٵیں امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کے ٵٞبٵٰے ٵیں،
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے ثٞؼ ةھی کٶپٺی کڀ ٵٖٲ ٜکـ مکتب ہے.
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صبٱیہ تک ،ػٝڀے کی ٿاٜ٩ہ کی إال ٛػیٺب ؿمسی تھا .تبہٳ ،اة
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں ٷے رٲؼ كے رٲؼ ػٝڀے کی إال ٛػیٸے پـ فٿؿ
ػیٺب ىـٿ ٛکـ ػیب ہے تبکہ ػٝڀے پـ کبٳ ىـٿ ٛہٿ ربئےٝ .بٳ
ٕڀؿ پـ ٵٺٚٴ ػاعٰ کے ٵٞبٵٰے ٵیں امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے كے
پہٯے اٿؿ ہٹگبٵی ٍڀؿحتبٯ کے ٵٞبٵٰے ٵیں امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے
کے 24گھٷٹے کے اٹؼؿ اٹؼؿ اك کی إال ٛػیٺب ّـٿؿی ہٿتب ہے.
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے ثبؿے ٵیں ٿ٩ت پـ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ
ہٿٷے كے ثیٶب٭ـتب /ٹیپيے کڀ یہ تَؼی ٨کـٷے ٵیں ٵؼػ ٵٲتی ہے
کہ گبہک کڀ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٹب ٍضیش ہے اٿؿ یہاں کڀئی
پـتـٿپ یب ػھٿکہ ػہی اٿؿ کتھی کتھی چبؿرق کڀ ٯے کـ مڀػے ثبفی
کـٷے رینی ثبت ٷہیں ہے.
پہٯے إال ٛػیٸے کب ٵٖٲت ہے ''ایک حتـیـی ،پیو اٿؿ ٵٺٚڀؿ ىؼہ
عٔ 'یب ٥یکل کی ٕـ ٣كے ةھیزب گیب عٔ .ٵڀاٍالت اٿؿ ٹیکٺبٱڀری
کے ٵیؼاٷ ٵیں تـ٩ی کے مبتھ اة اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں /ٹیپيے کی
ٕـ ٣كے ٕب٩ت 24گھٷٹے کھٯے ؿہٷے ٿاٯے کبٯ میٸٹؿ کی ٕـ ٣كے
اٿؿاٷٹؿٹیٹ اٿؿ ای ٵیٰ کے ؽؿیٜے إال ٛػیٺب دمکٸ ہے.
 )bسرظٹسیؾٓ
ػٝڀے کب ؿرلٹؿیيٸ ػٝڀے کڀ ملٹٳ ٵیں ػؿد کـٷے اٿؿ ایک صڀاٯہ
سمرب ثٺبٷے کی ٝٶٰ ہے رل کب امتٞٶبٯ کـکے کنی ةھی ٿ٩ت ػٝڀے
کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٳ کیب رب مکتب ہے .اكے ػٝڀی تٞؼاػ ،ػٝڀی
صڀاٯہ سمرب یب ػٝڀی کٸٹؿٿٯ تٞؼاػ ةھی کہا ربتب ہے .یہ ػٝڀی
تٞؼاػ ٹٚبٳ اٿؿ کبؿؿٿائی کـٷے ٿاٯے تٺٚیٴ کی ٕـ ٣كے
امتٞٶبٯ کی ربٷے ٿاٱی ٝٶٰ کی ثٺیبػ پـ ٝؼػی یب ا٭يـا٭یي ہٿ
مکتی ہے.
ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػٝڀے کی إال ٛصبٍٰ کـٷے اٿؿ ٍضیش پبٱینی سمرب اٿؿ
ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کی ٵٞٲڀٵبت کے ٵالپ کـٷے کے ثٞؼ ہی ؿرلٹؿیيٸ
اٿؿ صڀاٯہ سمرب تیبؿ کی ربتی ہے.
ملٹٳ ٵیں ػٝڀی ؿرلٹؿڈ ہٿ ربٷے کے ثٞؼ ،امی ػٝڀے کے ٱئے
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے اکبؤٷٹك ٵیں ایک مچيت ثٺبئی ربئے گی .
/ؿرلٹؿیيٸ کے ٿ٩ت ػؿمت ػٝڀی ؿ٩ٴ یب ٵتڀ ٜ٩ؿ٩ٴ
اٹ٦بؿٵیيٸ
کے ثبؿے ٵیں ٷہیں ربٹب رب مکتب ہے .اك اثتؼائی ؿیقؿٿ ؿ٩ٴ (
فیبػہ تـ تبؿیغی ٕڀؿ پـ اٿمٔ ػٝڀے کے مبئق پـ ٵجٺی ہٿتب ہے)
ٵٞیبؿ ٕڀؿ پـ حم٦ڀٗ ہٿتی ہے .ایک ثبؿ رت ّـٿؿت کی ؽٳہ ػاؿی
ؿ٩ٴ یب ٵتڀ ٜ٩ؿ٩ٴ کے ثبؿے ٵیں پتہ چٰ ربتب ہے تڀ پھؿ امی کے
ٵٖبث ٨حم٦ڀٗ ؿ٩ٴ ٵیں گھٹا /ةڑھا کـ ٹٚـ حبٹی کـ ػیب ربتب ہے.
 )cدعتبویضات کی تقذیك
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ػٝڀے ؿرلٹؿڈ ہٿ ربٷے کے ثٞؼ ػٝڀے کڀ آگے ةڑھاٷے کے اگٰے
٩ؼٳ کے ٕڀؿ پـ دتبٳ ّـٿؿی ػمتبٿیقات کے صبٍٰ ہٿٷے کی ربٹچ
کی ربتی ہے.
یہ تڀدہ ػیب ربٹب چبہئے کہ ػٝڀی کی کبؿؿٿائی آگے ةڑھاٷے کے ٱئے
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ مت كے اہٳ ّـٿؿیبت ہیں :
 .1ثیٶبؿی کب ػمتبٿیقی حجڀت
٥ .2ـاہٳ کیب گیب ٝالد
 .3ةھؿتی ہٿٷے کی ٵؼت
 .4ربٹچ ؿپڀؿٹ
 .5امپتبٯ ٵیں کیب گیب اػائیگی
ٝ .6الد کے ٱئے آگے کب ٵيڀؿہ
 .7ٹؿاٹنپالٷٹ ٿ١یـہ کے ٱئے اػائیگی کے حجڀت
ػمتبٿیقات کی تَؼی ٨کے ٱئے ایک ٣ہؿمت کی پیـٿی کی ہے اٿؿ ػٝڀی
پـ کبؿؿٿائی کـٷے ٿاال ىغٌ اك ٣ہؿمت کی ربٹچ کـتب ہے .فیبػہ تـ
کٶپٺیبں اك ثبت کب ی٪یٸ کـتی ہیں کہ اك ٩نٴ کب ٣ہؿمت ػمتبٿیقات
کڀ آگے ةڑھاٷے کے ٝٶٰ کب صٌہ ہے.
اك ٵـصٰے ٵیں ػمتیبة ٷہیں ػمتبٿیقات کڀ ٹڀٹ کیب ربتب ہے  -دہاں
کچھ ٝٶٰ ٵیں اك ٹٔ٪ہ پـ گبہک /امپتبٯ کی ٕـ ٣كے پیو ٷہیں کئے
گئے ػمتبٿیقات کڀ پیو کـٷے کی ػؿعڀامت کیب ربٹب ىبٵٰ ہے رجکہ
فیبػہ تـ کٶپٺیبں اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت کی ػؿعڀامت کـٷے كے پہٯے دتبٳ
پیو ػمتبٿیقات کی ربٹچ پڑتبٯ کـتی ہیں تبکہ گبہک کڀ کڀئی تکٲی٤
ٷہ ہٿ.
 )dثٍٕگ کی ٍِْوِبت مجِ کشٔب
ثٲٺگ ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی کـٷے کے مبئیکٰ کب ایک اہٳ صٌہ ہے .
ٝبٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل پٲنیب خمتٲ ٤اىیبء کے حتت خمَڀً صؼٿػ کے
مبتھ ٝالد ٵیں کئے گئے اعـاربت کی ٵٞبٿُہ کی ٥ـاہٵی کـتی ہیں.
ٝالد کے چبؿرق کڀ اك ٩نٴ کی ػؿدہ ثٺؼی کـٹب ہے:
 ؿرلٹؿیيٸ اٿؿ مـٿك کی ٥یل مسیت کٶـہ ،ثڀؿڈ اٿؿ ٹـمٺگ کے
اعـاربت.
 آئی می یڀ اٿؿ کنی ةھی گہؿی ػیکھ ةھاٯ کے آپـیيٸ کی ٥یل.
 آپـیيٸ تھیٹؿ کی ٥یل ،اےٷےتھےمیب ،عڀٷ ،آکنیزٸ ،آپـیيٸ
تھیٹؿ کی ٥یل ،مـرـی آالت ،اػٿیبت ،حت٪ی٪بت ٵڀاػ اٿؿ ایکل
ؿے ،ڈایٲنل ،٭یٶڀتھےؿےپي ،ؿےڈیڀتھےؿےپي ،پےمٴے٭ـ کی
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الگت ،ٵَٺڀٝی اْٝبء اٿؿ کڀئی ػیگـ ٕجی اعـاربت رڀ آپـیيٸ
کب اٹٿٹ صٌہ ہے.
 مـرٸ ،اےٷےمتھےٹكٹ ،ڈاکٹؿ ،ٵيیـ ،ٵبہؿیٸ کی ٥یل.
 ایٶجڀٱیٺل کی ٥یل
 عڀٷ ٹیلٹ ،ایکنـے ،مکیٸ ،ٿ١یـہ کب اصبٓہ کـٷے ٿاٯے ٹیلٹ
کی ٥یل
 ػٿائیں اٿؿ ٵٺيیبت
اٷ اىیبء کے حتت ٵٞٲڀٵبت مج ٜکـٷے کے ٱئے گبہک کی ٕـ ٣كے پیو
ػمتبٿیقات کی ربٹچ پڑتبٯ کی ربتی ہے تبکہ ػٝڀے کڀ ػؿمتگی کے
مبتھ منٹا رب مکے.
اگـچہ یہ مبؿے کڀىو امپتبٱڀں کے ثٲٺگ پیٹؿٷ کڀ ٵبٹکیکـٷ کـٷے
کے ٱئے ہیں ،ہؿ امپتبٯ کے ٱئے ثٲٺگ کے ٱئے ایک ٝٲیضؼہ ٕـی٨ہ کب
امتٞٶبٯ کـٹب ٝبٳ ثبت ہے اٿؿ اك ٵیں مبٵٸے آٷے ٿاٱی چیٲٺذ اك
ٕـس ہیں:
 کٶـے کے ٥یل ٵیں عؼٵت ٥یل یب ١ؾا ٥یل رینی کچھ ١یـ ٩بثٰ
اػائیگی اىیبء کڀ ىبٵٰ کیب رب مکتب ہے.
 ایک اکیٰے ثٰ ٵیں اٱگ اٱگ اىیبء یب دتبٳ ٩نٴ کی حت٪ی٪بت یب
دتبٳ ٵٺيیبت کے ٱئے ثـاہ ؿامت ثٰ ىبٵٰ ہٿ مکتب ہے.
١ یـ ٩بٹڀٹی-ٵبٹکیکـٷ ٹبٵڀں کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے  -ریلے
ٹـمٺگ ٥یل کڀ مـٿك کی ٥یل کہا ربتب ہے.
 ثٰ ٵیں "ایک ٕـس ٥یل"" ،ٿ١یـہ"" ،ٵٺنٲک اعـاربت "ریلے
اٱ٦بٗ کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے.
دہاں پـ ثٲٺگ کی ٵٞٲڀٵبت ٿاّش ٷہیں ہے ،پـٿمینـ ثٰ کی ثـی ٬اپ
یب اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگتب ہے تبکہ ػؿدہ ثٺؼی اٿؿ ٵٺٚڀؿی پـ ىک کب
صٰ کیب رب مکے۔
اك ٵنئٰہ کڀ صٰ کـٷے کے ٱئے ایبٯڈيےاي ٷے ٍضت کی اٹيڀؿٹل
ٵبٹکیکـٷ ہػایبت ربؿی کیب ہے رل ٵیں اك ٕـس کے ثٰ کے ٥بؿٵیٹ
کڀ اٿؿ ١یـ ٩بثٰ اػائیگی اىیبء کی ٣ہؿمت کڀ ٵبٹکیکـٷ کیب گیب
ہے ۔
پیکیذ کی ؽشس
کئی امپتبٱڀں ٵیں ث ِٞثیٶبؿیڀں کے ٝالد
ات٦ب ٧ہے .یہ ٝالد کے ٝٶٰ کڀ ٵٞیبؿی اٿؿ
کی امپتبٯ کی ٍالصیت پـ ٵجٺی ہے۔ صبٱیہ
کـٷے ٿاٯے کے ٹیٹ ٿؿک ٵیں ٝالد کے
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کے ٱئے پیکذ کی ىـس پـ
ٿمبئٰ ٭ب امتٞٶبٯ کـٷے
ػٹڀں ٵیں ،پنٺؼیؼہ ٥ـاہٳ
ٱئے اٿؿ ٩ڀٵی ٍضت کی

اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی (آؿ ایل ثی ٿائے) کے ٵٞبٵٰے ٵیں ةہت
ٝٶٰ کی پیکیذ کے اعـاربت پہٯے كے ہی تٞیٸ کـ ػی گئی ہے ۔
ِخبي
 )a٭بؿڈی ٬پیکیذ :ایٺزیڀگـاٳ ،ایٺزیڀپالكٹي ،می اے ثی ری یب
اٿپٸ ہاؿٹ مـرـی ٿ١یـہ
 )bگبئٺٮڀجلٮٰ پیکیذ ٝ:بٳ ٿالػت ،میزیـیٸ ٿالػت  ،ثچہ ػاٹی ٹکبٱٺب
ٿ١یـہ
 )cا ؿتھٿپیڈ ٫پیکذ
 )dآٹکھ ٕجی پیکذ
مـرـی کے ثٞؼ کی پیچیؼگیڀں کی ٿدہ كے اّب٥ی اعـاربت آتی ہے
تڀ اكے اٍٲی ثٺیبػ پـ اٱگ كے ٿٍڀٯ کیب ربتب ہے ،اگـ یہ اك
کے ٝالٿہ ہٿتی ہے.
پیکزڀں ٵیں ىبٵٰ الگت کی ی٪یٸ اٿؿ ٝٶٰ کے ٵبٹکیکـٷ کب ٥بئؼہ
ہٿتب ہے اٿؿ اك ٿدہ كے اك ٕـس کے ػٝڀٿں کڀ ٹپٹاٹب آمبٷ ہٿتب
ہے.
 )eدّووں کی کوڈٔگ
ٝبدلی اػاؿہ ٍضت (ڈثٲیڀ ایچ اٿ) کی ٕـ ٣كے تیبؿ ثیٶبؿیڀں کے
ثیٸ اال٩ڀاٵی ػؿدہ ثٺؼی (اینيڈي )کڀڈ امتٞٶبٯ کیب ربٷے ٿاال مت
كے اہٳ کڀڈ میٹ ہے.
اگـچہ آئی
مسذھٷے کے
ریلے ٝٶٰ
کے ٝٶٰ کڀ

ایل ڈی کب امتٞٶبٯ ٵبٹکیکـٷ ىکٰ ٵیں ثیٶبؿی کڀ
ٱئے کیب ربتب ہے ،ٵڀرڀػہ ٝٶٰ اٍٖالصبت(می پی ٹی)
كے ٵتٞٲ ٨کڀڈ ثیٶبؿی کے ٝالد کے ٱئے اپٺبیي گئی
مسذھتے ہیں.

اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں تیقی كے اك کڀڈٹگ پـ ةھؿٿكہ کـ ؿہے ہیں اٿؿ
اٹيڀؿٹل کی ٵٞٲڀٵبت ثیڀؿٿ (آئی آئی ثی) ،رڀ اٹيڀؿٹل
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿٹی (آئی آؿڈی اے آئی) کب صٌہ ہے ،اك
ٷے ایک ٵٞٲڀٵبتی ثیٺک کی ىـٿٝبت کی ہے دہاں اك ٕـس کی
ٵٞٲڀٵبت کب جتقیہ کیب رب مکتب ہے.
 )fدّووں پش کبسسوائی کشٔب
ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی کڀ پڑھٷے کے ثٞؼ پتہ چٲتب ہے کہ دہاں
یہ ایک کبؿٿثبؿی ٵٞبہػہ ہے اك ٵیں اینی ٕجی اٍٖالصبت پـ ٵيتٶٰ
ہے رڀ یہ ٿّبصت کـتی ہے کہ ػٝڀی کت ٩بثٰ اػائیگی ہے اٿؿ کل صؼ
تک ٩بثٰ اػائیگی ہے .کنی ةھی اٹيڀؿٹل پبٱینی ٵیں ػٝڀے پـ
کبؿؿٿائی کب ٵـکق ٹٔ٪ہ ػٿ اہٳ مڀاالت کب رڀاة ػیٸے ٵیں ہے :
 کیب ػٝڀی پبٱینی کے حتت ٩بثٰ اػائیگی ہے ؟
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 اگـ ہاں ،اٍٰ ٿارجبت کیب ہے ؟
اٷ ٵیں كے ہؿ ایک مڀاٯ ٵیں ربؿی کی گئی پبٱینی کے ٩ڀاٹیٸ
اٿؿ ىـائٔ اٿؿ امپتبٯ کے مبتھ ات٦ب ٧کی ىـس کڀ مسذھٷے کی
ّـٿؿت ہے ،اگـ ٝالد کنی ٹیٹ ٿؿک امپتبٯ ٵیں کیب گیب ہے.
دّوے کی َِٕوسی
ٍضت ػٝڀی کڀ ٩جڀٯ ہٿٷے کے ٱئے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ىـائٔ کڀ پڀؿا
کـٹب چبہئے.
.i

اعپتبي ِیں داخً ہوئے سکٓ کو أؾوسٔظ پبٌیغی کے حتت اصبهہ
کشتب ہؤب چبہئے.

اگـچہ یہ مبػہ ٱگتب ہے ،ہٳ ٷے اك ٕـس کے صبالت کڀ ةھی ػیکھا ہے
دہاں اصبٓہ کئے گئے ىغٌ کب ٹبٳ (فیبػہ ٍڀؿتڀں ٵیںٝ ،ٶـ) اٿؿ
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿئے ىغٌ کب ٹبٳ ٷہیں ٵٲتب ہے .اینب ہٿ مکتب
ہے کیڀٹکہ :
اك ثبت کب ی٪یٸ کـٹب ّـٿؿی ہے کہ پبٱینی کے حتت اصبٓہ کـتب
ىغٌ اٿؿ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿا ىغٌ ایک ہی ہے.۔ ٍضت کی اٹيڀؿٹل
ٵیں اك ٕـس کی ػھٿکہ ػہی ةہت ٝبٳ ہے ۔
 .iiأؾوسٔظ کی ِذت کے أذس أذس ِشیل کی ةھستی ہؤب
 .iiiاعپتبي کی تْشیف
رل امپتبٯ ٵیں ىغٌ کڀ ةھؿتی کیب گیب تھا اك پبٱینی کے حتت
"امپتبٯ یب ٹـمٺگ ہٿٳ "کی تٞـی ٤کے ٵٖبث ٨ہٿٹب چبہئے ٿؿٷہ
ػٝڀی ٩بثٰ اػائیگی ٷہیں ہٿتب ہے.
 .ivسہائؾی اعپتبي ِیں داخً ہؤب
کچھ پبٱینیبں ؿہائيی امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کب اصبٓہ کـتی ہیں
یٞٺی ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ایک اینی ثیٶبؿی کے ٱئے  3ػٷ كے فیبػہ کی
ٵؼت تک گھؿ پـ کیب گیب ٝالد رل کے ٱئے ٝبٳ امپتبٯ /ٹـمٺگ
ہٿٳ ٵیں ٝالد کـاٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
پبٱینی کے حتت اصبٓہ کـتب کئے ربٷے پـ ،ؿہائيی امپتبٯ ٵیں
ػاعٰ ہٿٷے کب عـچ ٍـ ٣تتھی ٩بثٰ اػائیگی ہٿتب ہے رت:
 ٵـیِ کی صبٱت اینی ہے کہ اكے امپتبٯ
ٯے ربیب رب مکتب ہے یب

 /ٹـمٺگ ہٿٳ ٷہیں

 ؿہائيی كہٿٱت کی کٶی کی ٿدہ ٵـیِ کڀ امپتبٯ
ٵیں ٷہیں ٯے ربیب رب مکتب ہے
 .vاعپتبي ِیں داخً ہوْے کی ِذت
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/ٹـمٺگ ہٿٳ

کچھ پبٱنیبں ؿہائيی امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کب اصبٓہ کـتی ہیں
یٞٺی ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ایک اینی ثیٶبؿی کے ٱئے  3ػٷ كے فیبػہ کی
ٵؼت تک گھؿ پـ کیب گیب ٝالد رل کے ٱئے ٝبٳ امپتبٯ /ٹـمٺگ
ہٿٳ ٵیں ٝالد کـاٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
ڈے-کیئش ّالد
ٍضت کی عؼٵبت کی ٍٺٞت ٵیں ہٿئے تکٺیکی تـ٩ی ٷے امپتبٯ ٵیں
ػاعٰ ہٿٷے کے ٱئے ّـٿؿی ٵيـ ٧کی پیچیؼہ اٿؿ ٕڀیٰ ٿاٱی کئی
 24گھٷٹے كے فیبػہ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ
ٝٶٰ کب مـٱیٮـ کیب ہے.
ہٿٷے کی ّـٿؿت کے ث٢یـ ػٷ ةھؿ کی ػیکھ ةھاٯ کی ثٺیبػ پـ کئی
ٝٶٰ کی ىـٿٝبت کی گئی ہے .فیبػہ تـ ڈے٫ےیـ ٝٶٰ کڀ مبث ٨اٗہاؿ
ؿّبٵٺؼی کے پیکذ کی ىـس کی ثٺیبػ پـ الگڀ کیب گیب ہے رل کے
ٹتیذے ٵیں الگت ٵیں ایک ی٪یٸ آئی ہے۔
 .viاو پی ڈی
کچھ پبٱینیبں هبـگ ٵـیِ کے ٕڀؿ پـ ةھی ٝالد /ٵيبٿؿت کب اصبٓہ
کـتی ہیں رڀ ایک خمَڀً اٹيڀؿٹل کی ؿ٩ٴ پـ ارمَبؿ کـتب ہے اٿؿ
ٝبٳ ٕڀؿ پـ یہ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کی اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ كے کٴ
ہٿتب ہے.
اٿپی ڈی کے حتت کڀؿیذ اٱگ اٱگ پبٱینی کے ٵٞبٵٰے ٵیں خمتٲ٤
ہٿتب ہے .اك ٕـس کی آ٥نیٹ کے ٱئے24 ،گھٷٹے امپتبٯ ٵیں ػاعٰ
ہٿٷے کب ٭ٲذ الگڀ ٷہیں ہٿتب ہے.
ّ .viiالد کے ًّّ

ّ/الد کے َٔبَ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کڀ ٝالد کی ایٲڀپیتھٕ ٫ـی٨ہ
کے مبتھ رڀڑ کـ ػیکھا ربتب ہے .تبہٳ ،ٵـیِ ٝالد کی ػٿمـے ٹٚبٳ
کڀ ةھی اپٺب مکتب ہے ،ریلے:






یڀٹبٹی
میؼھا
ہٿٵیڀ پیتھی
آیڀؿٿیؼ
٩ؼؿتی ٵیڈینٸ ٿ١یـہ

فیبػہ تـ پبٱینیبں ٝالد کی اٷ کے ٹٚبٳ کڀ ثبہؿ ؿکھتی ہے ٿہیں
کچھ پبٱینیبں ایک ٹبئت صؼ کے مبتھ ٝالد کی اٷ کے ٹٚبٳ ٵیں كے
ایک یب اك كے فیبػہ کب اصبٓہ کـتی ہیں.
 .viiiپہيے طے ِورود ثیّبسیبں
تْشیف
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پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کب ٵٖٲت ہے اینی کڀئی ةھی ٍڀؿحتبٯ،
ثیٶبؿی یب چڀٹ یب ٵتٞٲ٨ہ ٵنئٰہ رل کے ٱئے ثیٴہ ىؼہ ىغٌ ٵیں
اىبؿہ اٿؿ ٝالٵبت ػیکھے گئے ہیں اٿؿ  /یب رٸ پتہ چال تھا اٿؿ /
یب کٶپٺی کے مبتھ اك کی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی كے  48ٵبہ پہٯے
کی ٵؼت کے اٹؼؿ اٹؼؿ ٕجی ٵيڀؿہ ٝ/الد صبٍٰ کیب گیب تھا ،چبہے
اك کے ثبؿے ٵیں اكے ٿاّش ٕڀؿ پـ ٵٞٲڀٳ تھا یب ٷہیں تھا ۔
اٹيڀؿٹل کے ثٺیبػی اٍڀٱڀں کی ٿدہ كے پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں
کڀ ثبہؿ ؿکھا گیب ہے رل کے ٵٖبث ٨ایک ی٪یٸ کڀ اٹيڀؿٹل کے حتت
اصبٓہ ٷہیں کیب رب مکتب ہے۔
تبہٳ ،اك اٍڀٯ کڀ الگڀ کـٹب ةہت ٵيکٰ ہٿتب ہے اٿؿ اك ٵیں یہ پتہ
ٱگبٷے کے ٱئے کہ اٹيڀؿٹل کے ٿ٩ت اٹنبٷ ٵیں ٵنئٰہ ٵڀرڀػ تھی
یب ٷہیںٝ ،الٵبت اٿؿ ٝالد کی ایک مڀیڀمتیت ربٹچ کـٹب ىبٵٰ ہے.
چڀٹکہ ٕجی پیوہ ٿؿ ا٥ـاػ ٵیں ثیٶبؿی کی ٵؼت کے ثبؿے ٵیں
اپٺی اٱگ اٱگ ؿائے ہٿ مکتی ہے ،کنی ةھی ػٝڀی كے اٹکبؿ کـٷے
كے پہٯے اصتیبٓ كے یہ ؿائے ٱی ربتی ہے کہ ثیٶبؿی پہٱی ثبؿ رت
ػکھائی ػی تھی ۔
پہال تـٵیٴ گـٿپ اٹيڀؿٹل کے ٵٞبٵٰے ٵیں ہے دہاں گـٿپ ٵیں ىبٵٰ
دتبٳ ٱڀگ ثیٴہ ہٿتے ہیں ،اك ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے عال ٣اٹتغبة
کی کڀئی گٺزبئو ٷہیں ہٿتی ہے .ریلے دتبٳ مـکبؿی ٵالفٵیٸ١ ،ـثت
کی ٱکیـ كے ٹیچے کے دتبٳ عبٹؼاٹڀں ،ةڑے کبؿپڀؿیٹ گـٿپ کے
ٵالفٵیٸ کے عبٹؼاٷ کے ؿکٸ ٿ١یـہ کب اصبٓہ کـٷے ٿاٱی گـٿپ
پبٱینیڀں کڀ پہٱی ثبؿ اصبٓہ کب اعتیبؿ ٵٺتغت کـٷے ٿاٯے ایک
عبٹؼاٷ کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ػٿمتبٷہ مسذھا ربتب ہے .اٷ
پبٱینیڀں ٵیں اکخـ ؿٝبیت کڀ ہٹا ػیب ربتب ہے کیڀٹکہ کب٥ی
٩یٶت کب ؿٝبیت ثٺیبػی ہٿتب ہے ۔
ػٿمـا تـٵیٴ یہ ہے کہ پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کڀ ٵنٲنٰ کڀؿیذ
کی ایک ٵ٪ـؿہ ٵؼت کے ثٞؼ اصبٓہ کیب ربتب ہے .یہ اك اٍڀٯ کڀ
ٵبٹتب ہے کہ اٹنبٷ ٵیں ایک پڀفیيٸ ٵڀرڀػہ ؿہٷے پـ ةھی اگـ یہ
ایک خمَڀً ٿ٩ت کی ٵؼت ٵیں ػکھائی ٷہیں ػیتب ہے تڀ پھؿ اكے ایک
ی٪یٸ کے ٕڀؿ پـ ٷہیں ػیکھا رب مکتب ہے۔
 .ixاثتذائی أتَبس کی ِذت
ایک ٝبٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی کڀ ٍـ ٣ایک اثتؼائی 30ػٹڀں
کی ٵؼت کے ثٞؼ( صبػثہ كے ٵتٞٲ ٨امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کڀ
چھٿڑ کـ) ثیٶبؿیڀں کب اصبٓہ کـتی ہے ۔
امی ٕـس ثیٶبؿیڀں کی ٣ہؿمت ةھی ػمتیبة ہے ریلے :
ٵڀتیبثؼ،
ٵٞٶڀٱی

پـٿكٹیٹ٫

ہؿٹیب،
ہائپـ ہاڈؿٿمیٰ،
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ٹؿا٥ی،

مبئٸ مبٹك،

ثچہ ػاٹی ٹکبٱٺب،

گھٹٷے  /٭ڀٯہے کے رڀڑ
کڀ تجؼیٰ ٭ـٹب ٿ١یـہ

٥لٹیڀال،
ثڀامیـ،

اٷہیں ایک اثتؼائی ٵؼت کے ٱئے کب اصبٓہ ٷہیں کیب رب مکتب ہے
رڀ خمَڀً اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵَٺڀٝبت کی ثٺیبػ پـ ایک مبٯ یب
ػٿ مبٯ یب اك كے فیبػہ ہٿ مکتی ہے۔
ػٝڀے کڀ آگے ةڑھاٷے ٿاال ىغٌ یہ ىٺبعت کـتب ہے کہ کیب ثیٶبؿی
اٷ ٵیں كے ایک ہے اٿؿ اگـ یہ اك ٵٺٚڀؿی ىـٓ کے اٹؼؿ اٹؼؿ
آتی ہے تڀ اك ىغٌ کڀ کت تک کے ٱئے کب اصبٓہ کیب گیب ہے.
 .xاخشاد
اك پبٱینی ٵیں اپڀؿرٺڀ کب ایک میٹ ثٺبیب گیب ہے رلے ٝبٳ ٕڀؿ
پـ اك ٕـس کی ػؿدہ ثٺؼی کیب رب مکتب ہے:
 فچگی ریلے ٥ڀائؼ (اگـچہ کچھ پبٱینیڀں ٵیں اكے اصبٓہ کـتب
ہے)۔
 آؤٹ پیيٸٹ اٿؿ ػاٹتڀں ٕجی ٝالد۔
 اینی ثیٶبؿیبں رٸ کب اصبٓہ کـٷے کب اؿاػہ ٷہیں ؿکھتب ہے،
ریلے ایچ آئی ٿی ،ہاؿٵڀٷ تھؿاپی ،ٵڀٹاپے کب ٝالدٝ ،ٶٰ
ٍالصیت کب ٝالد ،کبمسیٹک مـرـی ٿ١یـہ.
 ىـاة

 /ٵٺيیبت کے ١ٲٔ امتٞٶبٯ كے ہٿٷے ٿاٱی ثیٶبؿیبں۔

 ہٹؼٿمتبٷ کے ثبہؿ ٕجی ٝالد۔
 اٝٲی رڀ٫ھٳ كے ةھؿے مـگـٵیبں ،عڀػکيی کی کڀىو ،تبثکبؿ
آٱڀػگی۔
ٍ ـ ٣ربٹچ

/ٹیلٹ کب ٵَ٪ؼ كے ػاعٰ۔

اك ٕـس کے ایک ٵٞبٵٰے ٵیں ػٝڀی پـ کبؿؿٿائی کـٷے ٿاٯے ىغٌ
کے ٱئے صبالت کڀ عبً ٕڀؿ پـ ٿاّش کـٹب اٹتہائی اہٳ ہٿ ربتب ہے
تبکہ ٵبہؿ کی ؿائے ثبٱکٰ ػؿمت ہٿ اٿؿ چیٲٺذ ػیئے ربٷے پـ ایک
٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱت ٵیں ربٹچ پڑتبٯ کے ٱئے پیو کیب رب مکے.
 .xiدّووں کے عٍغًے ِیں صبالت نے عبتھ تّْیً۔
اٹيڀؿٹل پبٱینی ایک ػٝڀے کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کی ٕـ٣
كے اٹھائے ربٷے ٿاٯے کچھ ا٩ؼاٵبت کڀ ةھی ٿّبصت کـتی ہے رٸ
ٵیں كے کچھ ػٝڀے کی ٵٺٚڀؿی کے ٱئے اہٳ ہیں.
ٝبٳ ٕڀؿ پـ یہ اٷ كے ٵتٞٲ ٨ہٿتے ہیں:
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 خمَڀً ٵؼت کے اٹؼؿ اٹؼؿ ػٝڀے کی إال ٛػیٺب -ٵٞٲڀٵبت
کے اہٵیت کڀ ہٳ ٷے پہٯے ػیکھ ٱیب ہے۔ پبٱینی ایک ٿ٩ت
ٵ٪ـؿ کـ مکتی ہے رل کے اٹؼؿ اٹؼؿ ٵٞٲڀٵبت کٶپٺی کے
پبك پہٹچ ربٹی چبہئے۔
 ایک عبً ٵؼت کے اٹؼؿ اٹؼؿ ػٝڀی ػمتبٿیقات پیو کـٹب۔
 اہٳ ص٪بئ ٨کی ١ٲٔ ثیبٹی١ ،ٲٔ ڈیٶڀ یب ١یـ اٹکيب ٣ٵیں
ىبٵٰ ٷہیں ہٿٹب۔
 )gآخشی لبثً ادائیگی دّوے پش پۂچٕب
ایک ثبؿ ػٝڀی ٩بثٰ ٩جڀٯ ہٿٷے پـ اگال ٩ؼٳ ٩بثٰ اػائیگی
ػٝڀے کی ؿ٩ٴ ٓے کـٷے کب ہے .اك صنبة کـٷے کے ٱئے ہٵیں
٩بثٰ اػائیگی ػٝڀی ؿ٩ٴ ٓے کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ کڀ مسذھٷے کی
ّـٿؿت ہے .یہ ٝٺَـ ہیں:

 .iپبٌیغی کے حتت سکٓ کے ٌئے دعتیبة أؾوسٔظ سلُ
کچھ پبٱینیبں اٱگ اٱگ اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کے مبتھ ربؿی کی گئی
ہیں ،کچھ پھٱڀٹؿ ثٺیبػ پـ ،دہاں اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ پڀؿے عبٹؼاٷ
کے ٱئے ػمتیبة ہٿتی ہے یب اینی پٲنیب رڀ پھٱڀٹؿ ثٺیبػ پـ
ہٿتی ہیں ٱیکٸ ٥ی ؿکٸ کی ایک صؼ ہٿتی ہے.
 .iiپہيے کئے گئے کغی ةھی دّوے کو رہْ ِیں سکھتے ہوئے پبٌیغی
کے حتت سکٓ کے ٌئے دعتیبة ثبلی أؾوسٔظ کی سلُ:
پہٯے كے اػائیگی کئے گئے ػٝڀٿں کڀ گھٹاٷے کے ثٞؼ ػمتیبة
ثب٩ی اٹيڀؿٹل کی ؿ٩ٴ کب صنبة کـتے ٿ٩ت ،ثٞؼ ٵیں امپتبٱڀں کڀ
٥ـاہٳ گئے کنی ةھی ٫ےىٰےك اعتیبؿ پـ ةھی تڀدہ ػیب ربٹب
ّـٿؿی ہٿ گب.
ٔ .iiiبئت صذود
فیبػہ تـ پبٱینیڀں ٵیں کٶـے کـایہ ،ٹـمٺگ ٥یل ٿ١یـہ کڀ یب تڀ
اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کے ایک ٥یَؼ کے ٕڀؿ پـ یب ٥ی ػٷ کی صؼ کے ٕڀؿ
پـ حمؼٿػ کـ ػیب ربتب ہے .امی ٕـس کی صؼ ٵيڀؿہ ٥یل یب
ایٶجڀٱیٺل ٥یل ٿ١یـہ کے ٱئے الگڀ ہٿ مکتی ہے.
 .ivکغی ةھی ثیّبسی خمقوؿ صذ کی ربٔچ کشٔب
پبٱینی فچگی اصبٓہ یب ػیگـ ثیٶبؿیڀں ریلے ػٯ کی ثیٶبؿی کے
ٱیے ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ یب صؼ کی ٿّبصت کـ مکتی ہے.
 .vکیب جمّوّی ثؤظ کب صمذاس ہے یب ْہیں ،اط کی ربٔچ کشٔب
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تَؼی ٨کـیں کہ کیب ثیٴہ ػاؿ کنی ػٝڀی-ٵ٦ت ثڀٹل کی ص٪ؼاؿ ہے
(اگـ ثیٴہ ػاؿ ٷے گقىتہ مبٯ( مبٱڀں) ٵیں اپٺی پبٱینی كے
کڀئی ػٝڀی ٷہیں کیب ہے۔ ) ػٝڀی-ٵ٦ت ثڀٹل اکخـ اّب٥ی اٹيڀؿٹل
کی
کی ؿ٩ٴ کے ٕڀؿ پـ آتب ہے رڀ اٍٰ ٵیں ٵـیِ /ثیٴہ ػاؿ
اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کڀ ةڑھا ػیتب ہے .کتھی کتھی جمٶڀٝی ثڀٹل کڀ ةھی
١ٲٔ ٕـی٨ے كے گقىتہ مبٯ کے آعـ ٵیں ٵٖٲ ٜػٝڀے کے ٕڀؿ پـ
ثتبیب ربتب ہے رلے دمکٸہ ٕڀؿ پـ ؽہٷ ٵیں ٷہیں ؿکھا گیب ہٿگب۔
 .viصذ کے عبتھ اصبهہ کئے گئے دیگش اخشاربت:
ػیگـ صؼٿػ
کے حتت کیب
پبٱینی کے
تک ہٿتی ہے
ہٿتی ہے.

ةھی ہٿ مکتی ہیں ریلے ٝالد ػٿا کی آیڀؿٿیؼک ٹٚبٳ
گیب تھاٝ ،بٳ ٕڀؿ پـ اك کی صؼ ةہت کٴ ہٿتی ہے.
چبؿ مبٯ کے ثٞؼ ٍضت ربٹچ کی الگت ٍـ ٣ایک عبً صؼ
.امپتبٯ ٹ٪ؼ اػائیگی ٵیں ةھی ایک ٥ی ػٷ کی صؼ

 .viiؽشیک ادائیگی
یہ ٝبٳ اػائیگی كے پہٯے تيغیٌ ػٝڀے کب ایک ٥ٲیٹ ٥یَؼ ہٿتب
ہے .ىـیک اػائیگی ٍـ ٣خمَڀً صبالت ٵیں ةھی الگڀ ہٿ مکتب ہے -
ٍـ ٣ٿاٱؼیٸ کے ػٝڀٿں کے ٱئےٍ ،ـ ٣فچگی ػٝڀٿں کے ٱئےٍ ،ـ٣
ػٿمـے ػٝڀے کے ثٞؼ كے یب یہاں تک کہ ٍـ ٣ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ كے
فیبػہ کے ػٝڀٿں پـ.
ٿارجبت کڀ اٷ صؼٿػ کے ٱئے ایڈرلٹ کـٷے كے پہٯے٩ ،بثٰ
اػائیگی ػٝڀی ؿ٩ٴ کب صنبة ١یـ ٩بثٰ اػائیگی ٵؼٿ کے ٱئے
عبٱٌ کٶی پـ کی ربتی ہے.
ایک ٍضت ػٝڀے ٵیں ١یـ ٩بثٰ اػائیگی اىیبء
کنی ثیٶبؿی کے ٝالد ٵیں کئے گئے اعـاربت کڀ اك ٩نٴ کی ػؿدہ
ثٺؼی کیب رب مکتب ہے:
ٝ الد کے ٱئے اعـاربت اٿؿ


ػیکھ ةھاٯ کے ٱئے عـچ.

کنی ثیٶبؿی کے ٝالد کے اعـاربت ٵیں دتبٳ ٕجی الگتے اٿؿ اك کے
ٝبٳ كہٿٱیبت ىبٵٰ ہٿتی ہیں .اك کے ٝالٿہ ،ایک كے فیبػہ آؿاٳ ػہ
اٿؿ پـمکڀٷ یب ٝبٱیيبٷ امپتبٯ ٵیں ٹھہؿٷے کے ٱئے اعـاربت ہٿ
مکتے ہیں.
ایک ٝبٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ایک ثیٶبؿی کے ٝالد کے اعـاربت
کب ثڀدھ اٹھاتب ہے اٿؿ رت تک عبً ٕڀؿ پـ ٷہیں کہا گیب ہےٝ ،یو ٿ
آؿاٳ کے ٱئے اّب٥ی اعـاربت ٩بثٰ اػائیگی ٷہیں ہٿتے ہیں.
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اٷ اعـاربت کڀ ١یـ ٝالد چبؿرق ؿرلٹؿیيٸ ٥یل ،ػمتبٿیقات ٥یل
ٿ١یـہ کے ٕڀؿ پـ اٿؿ ایلے آئٹٵق کے ٕڀؿ پـ ػؿدہ ثٺؼی کیب رب
مکتب ہے رٸ پـ ٝالد كے ثـاہ ؿامت تٞٲ ٨ہٿٷے پـ ١ڀؿ کیب رب مکتب
ہے ( ٵخبٯ کے ٕڀؿ ػاعٰ ٵـیِ ٭ی ٵؼت کے ػٿؿاٷ عبً ٕڀؿ پـ تٞیٸ
پـٿٹیٸ کے اّب٥ی)۔
اك كے پہٯے ہؿ ٹی پی اے  /اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے پبك ١یـ ٩بثٰ
اػائیگی آئٹٵق کی ٣ہؿمت ہٿتی تھی ،اة اكے آئی آؿ ڈی اے ٍضت کی
اٹيڀؿیٺل کی ٵٞیبؿی ہػایبت کے حتت ٵٞیبؿی کـ ػیب گیب ہے.
آعـی ٩بثٰ اػائیگی ػٝڀے پـ پہٹچٸے کب تنٲنٰ اك ٕـس ہے:
ٹیجً 2.1
ِشصًے I

کٶـے کب کـایہ ،ٵيبٿؿت ٥یل ٿ١یـہ کے خمتٲ ٤اىیبء کے
حتت دتبٳ ثٰ اٿؿ ؿمیؼٿں کی ٣ہؿمت

ِشصًے II

ہؿ اىیبء کے ٹیچے ػٝڀی ؿ٩ٴ كے ١یـ ٩بثٰ اػائیگی
آئٹٵق کڀ کٴ کـٷے

ِشصًے
III

اعـاربت کے ہؿ اىیبء پـ الگڀ ہٿٷے ٿاٱی کنی ةھی صؼ کڀ
الگڀ کـیں

ِشصًے IV

کٰ ٩بثٰ اػائیگی ؿ٩ٴ کڀ ہٹا ػیں اٿؿ حت٪ی٪بت کـیں کہ
کیب یہ جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کی ؿ٩ٴ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ہے

 )hدّوے ادا
ایک ثبؿ رت ٩بثٰ اػائیگی ػٝڀی ؿ٩ٴ ٹکبٯ ٱی ربتی ہے ،گبہک یب
امپتبٯ کڀ ،رڀ ةھی ٵٞبٵٰہ ہٿ ،اػا کـ ػیب ربتب ہے .ٵٺٚڀؿی
/اکبؤٷٹٹگ ڈٿیژٷ کڀ ثتب ػیب
ػٝڀی ؿ٩ٴ کے ثبؿے ٵیں عقاٷہ
ربتب ہے اٿؿ پھؿ چیک کی ٕـ ٣كے یب کالئٸٹ کے ثیٺک اکبؤٷٹ ٵیں
ػٝڀی ؿ٩ٴ کڀ ٵٺت ٰ٪کـکے اػا کیب رب مکتب ہے.
رت امپتبٯ کڀ اػا کیب ربتب ہے ،کڀئی ةھی ّـٿؿی ٹیٮل کٹٿتی
اػائیگی کی ؿ٩ٴ كے کی ربتی ہے.
دہاں اػائیگی کڀ تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ کی ٕـ ٣كے کٸٹؿٿٯ کیب
ربتب ہے ،اػائیگی کے ٝٶٰ کڀ اٱگ اٱگ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے
ٵٞبٵٰے ٵیں خمتٲ ٤ہٿ مکتی ہے .ٹیپيے کی ٕـی٨ہ کبؿ کے ثبؿے
ٵیں ٵقیؼ تَ٦یٲی ٵٞٲڀٵبت کے ثٞؼ ػی گئی ہے.
ملٹٳ ٵیں اػائیگی کب ٕـ ٣کلٹٵـ کی پڀچھ گچھ كے منٹٷے کے ٱئے
اہٳ ہے ٝ.بٳ ٕڀؿ پـ اك ٕـس کی تَ٦یٰ کبٯ میٸٹؿ /کلٹٵـ مـٿك
کی ٹیٴ کڀ ملٹٳ کے ؽؿیٜے اىرتاک کیب ربئے گب.
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ایک ثبؿ اػا ہٿ ربٷے پـ ػٝڀے کڀ ٹپٹا ٱیب گیب مسذھا ربتب ہے.
ٹپٹائے گئے ػٝڀٿں کی تٞؼاػ اٿؿ ٵ٪ؼاؿ کے ٱئے کٶپٺی کے
اٹتٚبٳ ،ثچڀٱیڀں ،گبہکڀں اٿؿ آئی آؿ ڈی اے آئی کڀ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ
ؿپڀؿٹ ةھیزی ربتی ہے .ٹپٹائے گئے ػٝڀٿں کے ٝبٳ جتقیہ ٵیں
ّبئ ٜکی ٥ی ٍؼ ،ایک تٺبمت کے ٕڀؿ پـ ١یـ ٩بثٰ اػائیگی ؿ٩ٴ،
ػٝڀٿں ٭ب ٹپٹاؿا کـٷے ٵیں ٱگب اٿمٔ ٿ٩ت ٿ١یـہ ىبٵٰ ہے.
 )iدعتبویضات کی کّی کب أتَبَ

/مشوسی امبفی ٍِْوِبت

ػٝڀٿں پـ کبؿؿٿائی کـٷے ٵیں اہٳ ػمتبٿیقات کی ایک ٣ہؿمت کی
ربٹچ پڑتبٯ کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے .یہ اك ٕـس ہیں:








امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کی تجَـہ کے مبتھ چھٹی ٵٲٸے کب
عالًہ،
حت٪ی٪بت کی ؿپڀؿٹ کے ٵٖبث ٨محبیت،
آعـی ٵْجڀٓ ثٰ ،خمتٲ ٤صَڀں ٵیں تَ٦یالت کے مبتھ
پـiمٮـپپيٸ اٿؿ اػٿیبت کب ثٰ،
اػائیگی کی ؿمیؼ،
ػٝڀی ٥بؿٳ اٿؿ
کالئٸٹ کی ىٺبعت

جتـةے كے پتہ چٲتب ہے کہ پیو کئے گئے چبؿ ػٝڀٿں ٵیں كے ایک
اٍٰ ػمتبٿیقات کے تٺبٙـ ٵیں اٱتڀاء ہٿتب ہے .اك پیو ٷہیں کئے
گئے ػمتبٿیقات کے ثبؿے ٵیں گبہک کڀ ثتبیب ربٹب ّـٿؿی ہے اٿؿ
اكے ایک ٿ٩ت کی صؼ ػی ربٹی چبہئے رل کے اٹؼؿ اٹؼؿ اٷہٿں ٷے
اٷہیں اپٸے ػٝڀے کے مبتھ ٵٺنٲک کـ مکتب ہے.
امی ٕـس ،ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی کـتے ٿ٩ت اینب ہٿ مکتب ہے کہ
اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت پیؼا ہٿ ربئے کیڀٹکہ:
.i

امپتبٯ كے چھٹی ٵٲٸے کب ٥ـاہٳ کـایب گیب ٍضیش ٥بؿٵیٹ ٵیں
ٷہیں ہے یب اك ٵیں ثیٶبؿی کی تيغیٌ کے ثبؿے ٵیں کچھ
تَ٦یالت یب ثیٶبؿی کی تبؿیظ ىبٵٰ ٷہیں ہے.

ٝ .iiالد کی کب٥ی تَ٦یٰ كے ثتبیب ٷہیں گیب ہے یب ٿّبصت کی
ّـٿؿت ہے.
 .iiiامپتبٯ كے چھٹی ٵٲٸے کے عالًے کے ٵٖبثٝ ٨الد ثیٶبؿی کی
ٝالٵبت کے ٵٖبث ٨ٷہیں ہے یب ثتبئی گئی ػٿائیں اك ثیٶبؿی كے
ٵتٞٲ ٨ٷہیں ہیں رل کے ٱئے ٝالد کیب گیب تھا.
٥ .ivـاہٳ کـػہ ثٰ ٵیں ّـٿؿی تَ٦یالت ىبٵٰ ٷہیں ہے.
.v

ػٿ ػمتبٿیقات کے ػؿٵیبٷ ىغٌ کی ٝٶـ ٵیں ٥ـ ٧ہے.

. .viامپتبٯ كے چھٹی کے عالًے اٿؿ ثٰ کے ػؿٵیبٷ ٵیں ػاعٰ کی
تبؿیظ /چھٹی ٵٲٸے کی تبؿیظ ٵیں تبٯ ٵیٰ ٷہیں ہے.
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 .viiػٝڀے کے ٱئے امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے ثبؿے ٵیں ایک كے
فیبػہ ٿمی ٜحت٪ی٪بت کی ّـٿؿت ہے اٿؿ اك کے ٱئے امپتبٯ کے
اٷ ڈٿؿ کیل کے کب١ؾات کی ّـٿؿت ہے.
ػٿٹڀں ہی ٍڀؿتڀں ٵیں ،اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت کے تَ٦یالت کے
مبتھ حتـیـی ٕڀؿ پـ یب ای ٵیٰ کے ؽؿیٜے کلٹٵـ کڀ ٵٖٲ ٜکیب
ربتب ہے .فیبػہ تـ ٵٞبٵالت ٵیں کالئٸٹ کی ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ
کـٷے کے ٩بثٰ ہٿ ربئے گب .اگـچہ اینی صبالت ةھی ہیں دہاں ّـٿؿی
ٵٞٲڀٵبت اتٺی فیبػہ اہٳ ہے کہ اك کڀ ٹٚـ اٹؼاف ٷہیں کیب رب
مکتب ہے ،ٱیکٸ گبہک رڀاة ػیتب ہے .اك ٕـس کے ٵٞبٵالت ٵیں،
گبہک کڀ ؿٵبئٸڈؿ ةھیزب ربتب ہے کہ ػٝڀے کی کبؿؿٿائی آگے
ةڑھاٷے کے ٱئے یہ ٵٞٲڀٵبت ّـٿؿی ہے اٿؿ ایلے تیٸ ؿٵبئٸڈؿ کے
ثٞؼ ػٝڀی ثٺؼ کـٷے کب ٹڀٹك ةھیذ ػیب ربتب ہے.
کبؿؿٿائی کے ػٿؿاٷ ػٝڀے كے ٵتٞٲ ٨دتبٳ عٔ ٿ ٭تبثت ٵیں آپ
ػیکھیں گے کہ عٔ کے مت كے اٿپـ "تَٞت کے ث٢یـ " ٱ ٘٦ٵتٞیٸ
ہٿتب ہے .یہ ایک ٩بٹڀٹی ّـٿؿت ہے رڀ اك ثبت کب ی٪یٸ کـتب ہے
کہ اٷ عٔ ٿ ٭تبثت کے ثٞؼ ػٝڀے کڀ ٵنرتػ کـٷے کب اٹيڀؿٹل
کٶپٺی کب ص ٨ثـ٩ـاؿ ؿہتب ہے.
ِخبي
اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٵٞبٵٰے کب تَ٦یٰ كے ٵٖبٱٜہ کـٷے کے ٱئے کیل
کے اٷڈٿؿ ٭ب١ؾاتڀں کب ٵٖبٱتہ کـ مکتی ہے اٿؿ اك ٹتیذہ پـ پہٹچ
مکتب ہے کہ ٝٶٰ ٝ/الد پبٱینی کی ىـائٔ کے ػائـے ٵیں ٷہیں آتب
ہے .ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگٸے کے کبٳ کڀ ایک اینی کبؿؿٿائی کے ٕڀؿ
پـ ٷہیں ػیکھا ربٹب چبہئے رل کب ٵٖٲت ہے کہ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٷے
ػٝڀی ٩جڀٯ کـ ٱیب ہے ۔
ػمتبٿیقات ٵیں کٶی اٿؿ ٿّبصت اٿؿ ّـٿؿی اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت کے
اٹتٚبٳ کب ػٝڀی اٹتٚبٳ کی ایک اہٳ چیٲٺذ ہے .دہاں دتبٳ ّـٿؿی
ٵٞٲڀٵبت کے ث٢یـ ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی ٷہیں کی رب مکتی ہے،
کلٹٵـ كے ثبؿ ثبؿ فیبػہ كے فیبػہ ٵٞٲڀٵبت کی ػؿعڀامت کـکے
اكے تکٲی ٤ٵیں ٷہیں ڈاال ربمٮتب ہے۔
اچھے ٕـف ٝٶٰ کے ٱئے یہ ّـٿؿی ہے کہ اك ٕـس کی ػؿعڀامت دتبٳ
ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت کی ایک ٵْجڀٓ ٣ہؿمت کے مبتھ کیب ربئے اٿؿ اك
کے ثٞؼ کڀئی ٹئی ٵٖبٱتہ ٷہیں کی ربئے ۔
 )jدّووں وب أىبس
ٍضت كے ٵتٞٲ ٨ػٝڀٿں کے جتـةے كے پتہ چٲتب ہے کہ پیو کئے گئے
10٪كے 15ۺ ػٝڀے پبٱینی کی ىـائٔ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ٷہیں آتے
ہیں .اینب خمتٲ ٤ٿرڀہات کی ثٺب پـ ہٿ مکتب ہے ،رٸ ٵیں كے کچھ
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں:
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.i

ػاعٰ کی تبؿیظ اٹيڀؿٹل کی ٵؼت کے اٹؼؿ اٹؼؿ ٷہیں ہے.

رل ؿکٸ کے ٱئے ػٝڀی کیب گیب ہے اكے اصبٓہ ٷہیں کیب گیب
.ii
ہے.
 .iiiپہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی کی ٿدہ كے (دہاں پبٱینی اینی صبٱت
کڀ عبؿد کـ ػیب گیب کـتب ہے) ۔
.iv

کنی ربئق ٿدہ کے ث٢یـ پیو کـٷے ٵیں ٹبٵٺبمت تبعیـ

 .vکڀئی ٞ٥بٯ ٝالد ٷہیں؛ ػاعٰ ٍـ ٣حت٪ی٪بت کے ٵَ٪ؼ كے کیب گیب
ہے.
 .viرل ثیٶبؿی کب ٝالد کیب گیب اك پبٱینی کے حتت ثبہؿ ؿکھا گیب
ہے.
.vii

ثیٶبؿی کی ٿدہ ىـاة یب ٵٺيیبت کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ ہے.

 24 .viiiگھٷٹے كے کٴ ٿ٩ت تک امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کیب گیب ہے.
ػٝڀے کب اٹٮبؿ یب تـػیؼ(کی ٿدہ چبہے رڀ ةھی ہٿ) کے ثبؿے ٵیں
حتـیـی ٕڀؿ پـ گبہک کڀ ٵٖٲ ٜکیب ربٹب چبہئے ٝ.بٳ ٕڀؿ پـ اك
ٕـس کے اٹٮبؿ کے عٔ ٵیں ٵنرتػ کـٷے کی ٿدہ ٿاّش ٕڀؿ پـ ثتبئی
ربتی ہے ،رل پبٱینی کے اك اٍڀٯ /ىـٓ کب ؽکـ ہٿتب ہے رل کے
ثٺیبػ پـ ػٝڀے کڀ ٵنرتػ کیب گیب تھا.
فیبػہ تـ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے پبك ایک اینی ٝٶٰ ہٿتی ہے رل کے
ؽؿیٜے ػٝڀے کڀ ٵٺٚڀؿ کـٷے کے ٱئے اعتیبؿ کے ٵیٺیزـ كے ایک
میٺئـ ٵیٺیزـ کی ٕـ ٣كے ٵنرتػ کڀ اعتیبؿ کیب ربتب ہے .اینب
اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے ہے کہ کڀئی ةھی ٵنرتػ ٵکٶٰ ٕڀؿ
پـ رڀاف ةھی پیو ہے اٿؿ اگـ ثیٶبػھاؿ ٫کڀئی ٩بٹڀٹی ا٩ؼاٵبت
چبہتب ہے تڀ اك کے ثبؿے ٵیں ٿاّش کیب ربئے گب۔
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ سمبئٺؼگی کے ٝالٿہ ،ػٝڀے کے اٹکبؿ کے
ٵٞبٵٰے ٵیں گبہک کے پبك ٵٺؼؿدہ ؽیٰ كے ؿاثٔہ کـٷے کب اعتیبؿ
ہٿتب ہے :





اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ (اٿٵتڈمسیٸ) یب
ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب
آئی آؿ ڈی آے آئی یب
٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتیں

ہؿ اٹکبؿ کے ٵٞبٵٰے ٵیں یہ اٹؼافہ کـٷے کے ٱئے ٥بئٰ کی ربٹچ
پڑتبٯ کی ربتی ہے کہ کیب اٹکبؿ ٝبٳ ٝٶٰ ٵیں ٩بٹڀٹی ربٹچ
پڑتبٯ پـ ٍضیش رڀاة پبئے گب اٿؿ ػمتبٿیقات کڀ حم٦ڀٗ ٵ٪بٳ پـ
ؿکھا ربتب ہے تبکہ کہیں ٥یَٰہ کب ػ٥ب ٛکـٷے کی کڀئی ّـٿؿت ٷہ
پیؼا ہٿ ربئے.
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ِ )kضیذ تفقیٍی ربٔچ پڑتبي کے ٌئے ِؾتتہ دّوے
اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں کبؿٿثبؿ کے دتبٳ الئٺڀں ٵیں ػھٿکہ ػہی کے
ٵنئٰہ کڀ ػٿؿ کـٷے کی پڀؿی کڀىو کـ ؿہی ہیں .ػھٿکہ ػہی کے
ػٝڀٿں کے تَـ ٣کی عبٱَتب تٞؼاػ کے تٺبٙـ ٵیں ٍضت کی
اٹيڀؿٹل ،اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے ٱئے ایک ةڑا چیٲٺذ پیو کـتب
ہے.
ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے ٵیں کی گئی ػھٿکہ ػہی کے کچھ ٵخبٱیں
ہیں:
.i

رٍْی ؽخقیت  ،ثیٴہ ىؼہ ىغٌ ٝالد کئے گئے ىغٌ كے خمتٲ ٤ہے.

ػٝڀی کـٷے کے ٱئے رٍْی دعتبویضات تیبؿ کـٹب ہے دہاں
.ii
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کب کڀئی ٵٞبٵٰہ ٷہیں ہے
 .iiiاخشاربت کو ةڑھا چڑھا کش ثتبٔب  ،یب تڀ امپتبٯ کی ٵؼػ كے
یب ر ٰٞمبفی کـکے ثٺبئے گئے ثیـٿٹی ثٰ کڀ ىبٵٰ کـکے.
 .ivثیّبسی کب پتہ ٌگبْے کے اخشاربت کو پوسا کشْے کے ٌئے
/اعپتبي ٵیں ػاعٰ ہٿٷے ٵیں
آؤٹ پیؾٓٹ ّالد کو اْ پیؾٓٹ
تجؼیٰ کـ ػیب گیب رڀ ثٍ ِٞڀؿتڀں ٵیں ةہت فیبػہ ہٿ مکتب ہے.
ؿٿفاٷہ کی ثٺیبػ پـ اةھؿتی ہٿئی ػھٿکہ ػہی کے ٹئے ٕـی٪ڀں کی
ٿدہ كے اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں اٿؿ ٹی پی اے کڀ ٵنٲنٰ فٵیٺی مٖش پـ
ٍڀؿحتبٯ پـ ٹٚـ ؿکھٷے اٿؿ اك ٕـس کی ػھٿکہ ػہی کب پتہ ٱگبٷے
اٿؿ اكے کٸٹؿٿٯ کـٷے کے ا٩ؼاٵبت کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
ػٝڀٿں ػٿ ٕـی٪ڀں کی ثٺیبػ پـ حت٪ی٪بت کے ٱئے کیب ربتب ہے:
 ثب٩بٝؼہ ػٝڀے اٿؿ
 ٹؿگـ ہٿئے ػٝڀی
ایک ٹی پی اے یب اٹيڀؿٹل کٶپٺی ایک اٹؼؿٿٹی ٵٞیبؿ کب تٞیٸ
کـ مکتے ہیں کہ ػٝڀٿں کے ایک خمَڀً ٥یَؼ کڀ ثـاہ ؿامت ٕڀؿ پـ
تَؼی ٨کیب ربئے گب؛ یہ ٥یَؼ ٭یو ٱیل اٿؿ آ٥نیٹ ػٝڀٿں کے
ٱئے اٱگ اٱگ ہٿ مکتب ہے.
اك ٕـی٨ہ ٵیں ػٝڀٿں کڀ ةے تـتیت سمڀٷہ ٕـی٨ہ امتٞٶبٯ کـتے
ہٿئے کیب ربتب ہے .کچھ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں تٞیٸ کـتی ہیں کہ ایک
خمَڀً ٩یٶت كے فیبػہ کے دتبٳ ػٝڀٿں کی حت٪ی٪بت کی ربئے گی اٿؿ
اك کی صؼ كے ٹیچے کے ػٝڀٿں کے ایک سمڀٷہ میٹ تڀحی ٨کے ٱئے
ٱیب ربتب ہے.
ػٿمـی ٕـی٨ہ ٵیں ،ہؿ ػٝڀے کڀ چے٭پڀاٹ کب ایک میٹ كے ہٿکـ
گقؿٹب پڑتب ہے رڀ ٵٖبث ٨ٷہیں ہٿٷے پـ حت٪ی٪بت کے ٱئے ةھیزب رب
مکتب ہے ریلے
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.i

ٕجی ٹیلٹ یب ٵٺيیبت كے ٵتٞٲ ٨ػٝڀے کب ایک اٝٲی صٌہ

.ii

گبہک ةھی ّبئ ٜکے ىڀ٩یٸ ہے

.iii

اٿٿؿؿائٹیٺگ ٿاٯے ثٰ ٿ١یـہ

اگـ ػٝڀی اٍٲی ٷہیں ہٿٷے کب ىتہ ہے تڀ ػٝڀے کی ربٹچ کی ربتی
ہے ،چبہے ٿہ کتٺب ہی چھٿٹا ہٿ.
 .nٹی پی اے کی ىشف طے ویؼ ٌیظ مبئِ ًّّ
٭یو ٱیل كہٿٱت کیلے کبٳ کـتی ہے؟ اك ٵـکق ٵیں ایک ٵٞبہػہ ہے
رڀ ٹی پی اے اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی امپتبٯ کے مبتھ کـتی ہے .
ػیگـ ٕجی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کے مبتھ ةھی ٵٞبہػے دمکٸ ہیں .
ہٳ اك میکيٸ ٵیں ٭یو ٱیل كہٿٱت ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے اپٺبئی
ربٷے ٿاٱی ٝٶٰ پـ ١ڀؿ کـیں گے:
ٹیجً 3.1
ِشصًہ 1

ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے حتت ىبٵٰ کیب گیب گبہک کنی ثیٶبؿی
كے ػٿچبؿ ہے یب اكے کڀئی چڀٹ ٱگی ہے اٿؿ اك ٿدہ كے
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کـٷے کب ٵيڀؿہ ػیب گیب ہے .ٿہ (یب
اك کی ٕـ ٣كے کڀئی ػٿمـے ىغٌ) اك ٕـس کی اٹيڀؿٹل
تَ٦یالت کے مبتھ امپتبٯ کے اٹيڀؿٹل ٵیق پـ پہٹچتب
ہے:
 .iٹی پی اے کب ٹبٳ،
اك کی ؿکٺیت سمرب،
.ii
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب ٹبٳ ،ٿ١یـہ
.iii

ِشصًہ 2

امپتبٯ ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ٵـتت کـتب ہے ریلے:
 .iثیٶبؿی کی تيغیٌ (ڈایگٺڀمل)
ٝالد،
.ii
ٝالد کـٷے ٿاٯے ڈاکٹؿ کب ٹبٳ،
.iii
.امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے جمڀفہ ػٹڀں کی
.iv
تٞؼاػ اٿؿ
 .vالگت کب ختٶیٸہ
اكے ایک ىکٰ ٵیں پیو کیب ہے رڀ ٹ٪ؼہیٸ اربفت ٥بؿٳ
کہالتب ہے.

ِشصًہ 3

ٹی پی اے ٹ٪ؼہیٸ اربفت ٥بؿٳ ٵیں ٥ـاہٳ کـػہ ٵٞٲڀٵبت
کب ٵٖبٱٜہ کـتب ہے.یہ پبٱینی کی ىـائٔ اٿؿ امپتبٯ کے
مبتھ ات٦ب ٧کـتب ہٿں ٹیـ ،٣اگـ کڀئی ہٿ ،کے مبتھ
ٵٞٲڀٵبت کی ربٹچ پڑتبٯ کـتب ہے ،اٿؿ اك ٥یَٰے پـ
پہٹچتب ہے کہ کیب ٹ٪ؼہیٸ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کب
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اربفت ٥ـاہٳ کیب رب مکتب ہے اٿؿ اگـ اینب ہے تڀ،
کتٺی ؿ٩ٴ کے ٱئے اك اعتیبؿ ػیب ربٹب چبہئے.
ٹی پی اے ٥یَٰے پـ پہٹچٸے کے ٱئے ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت
ٵبٹگ مکتے ہیں .ایک ثبؿ ٥یَٰہ ہٿ ربٷے پـ ث٢یـ کنی
تبعیـ کے اك کے ثبؿے ٵیں امپتبٯ کڀ ٵٖٲ ٜکـ ػیب
ربتب ہے.
ػٿٹڀں ٥بؿٵڀں کڀ اة آئی آؿ ڈی آے آئی کے ٍضت کی
اٹيڀؿٹل ٭ی ٵٞیبؿات ہػایبت کے حتت ٵٞیبؿی کـ ػیب گیب
ہے؛ (آعـ ٵیں ٵٺنٲکہ ٵالص٘ہ کـیں۔ )
ِشصًہ 4

امپتبٯ کی ٕـ ٣كے ٵـیِ کب ٝالد ٵـیِ کے اکبؤٷٹ ٵیں
مج ٜکے ٕڀؿ پـ ٹی پی اے کی ٕـ ٣كے اعتیبؿ ؿ٩ٴ کڀ
ؽہٷ ٵیں ؿکھتے ہٿئے کیب ربتب ہے .ؿکٸ کڀ ١یـ ٝالد كے
ٵتٞٲ ٨اعـاربت کب اصبٓہ کـٷے کے ٱئے ایک مج ٜؿ٩ٴ
اػا کـٷے اٿؿ پبٱینی کے حتت کی ّـٿؿت کڀئی ىـیک
اػائیگی کی ؿ٩ٴ مج ٜکـٷے کے ٱئے کہا رب مکتب ہے.

ِشصًہ 5

رت ٵـیِ امپتبٯ كے چھٹی کے ٱئے تیبؿ ہٿ ربتب ہے،
امپتبٯ اٹيڀؿٹل کی ٕـ ٣كے اصبٓہ کـتب کئے گئے
ص٪ی٪ی کے ٝالد کے اعـاربت کے عال ٣ٵـیِ کے اکبؤٷٹ
ٵیں ٹیپيے کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ مج ٜؿ٩ٴ کی ربٹچ پڑتبٯ
کـتب ہے.
اگـ مج ٜؿ٩ٴ کٴ ہٿتی ہے تڀ امپتبٯ ٹ٪ؼہیٸ ٝالد کے ٱئے
مج ٜؿ٩ٴ کی اّب٥ی ٵٺٚڀؿی کی ػؿعڀامت کـتب ہے.
ٹی پی اے کب جتقیہ کـتب ہے اٿؿ اّب٥ی ؿ٩ٴ کڀ ٵٺٚڀؿ
کـتب ہے.

ِشصًہ 6

ٵـیِ ١یـ ٩بثٰ ٩جڀٯ چبؿد اػا کـتب ہے اٿؿ اكے
امپتبٯ كے چھٹی ػے ػی ربتی ہے .ػمتبٿیقات کی تیبؿی
کے ٝٶٰ کڀ ٵکٶٰ کـٷے کے ٱئے اك ػٝڀی ٥بؿٳ اٿؿ ثٰ
پـ ػمتغٔ کـٷے کے ٱئے کہا ربئے گب.

ِشصًہ 7

امپتبٯ کے دتبٳ ػمتبٿیقات کڀ ٵنتضٮٴ کـتب ہے اٿؿ ثٰ
کی اػائیگی کی کبؿؿٿائی آگے ةڑھاٷے کے ٱئے ٵٺؼؿدہ
ؽیٰ ػمتبٿیق ٹی پی اے پیو کـتب ہے:
 .iػٝڀی ٥بؿٳ
 .iiامپتبٯ كے چھٹی کب عالًہ  /ػاعٰے کی تجَـے
 .iiiٹی پی اے کی ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب ٵـیِ
صـکت کب ىٺبعتی کبؿڈ اٿؿ تَڀیـ ىٺبعتی کبؿڈ.
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/

 .ivآعـی ٵنتضٮٴ ثٰ
 .vتَ٦یٲی ثٰ
 .viربٹچ ؿپڀؿٹ
 .viiپـینٮـپيٸ اٿؿ ٵٺيیبت کب ثٰ
ٹی پی اے ٭ی ٕـ ٣كے ةھیذے گئے عٔ کی
.viii
ٵٺٚڀؿی
ِشصًہ 8

ٹی پی اے ػٝڀے کے ٝٶٰ کڀ آگے ةڑھائے گب اٿؿ ٵٺؼؿدہ
ؽیٰ تَ٦یالت کی تَؼی ٨کے ثٞؼ امپتبٯ کڀ اػائیگی کی
م٦بؿه کـے گب:
ٝ .iالد کیب گیب ٵـیِ ٿہی ىغٌ ہے رل کے ٱئے ٵٺٚڀؿی
٥ـاہٳ کی گئی تھی.
 .iiٵـیِ کب ٝالد امی ثیٶبؿی کے ٱئے کیب گیب ہے رل
کے ٱئے ٵٺٚڀؿی ٵبٹگی گئی تھی.
عبؿد ثیٶبؿی کے ٱئے اعـاربت ،اگـ کڀئی
.iii
ہے ،ثٰ کب صٌہ ٷہیں ہیں.
 .ivامپتبٯ کڀ ثتبئی گئی دتبٳ صؼٿػ پـ ٝٶٰ کیب گیب
ہے.
 .vامپتبٯ کے مبتھ ات٦ب ٧کـتب ہٿں ٹیـ ٣کی ىـس پـ
ٝٶٰ کیب گیب ہے ،عبٱٌ ٩بثٰ اػائیگی ؿ٩ٴ کب صنبة
کـیں.

ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت کے ٩یٶت ٵیں ىک کڀئی ٷہیں ہے .گبہکڀں کے ٱئے یہ
ربٹٺب ةھی ّـٿؿی ہے کہ عَڀٍیت کب ةہتـیٸ امتٞٶبٯ کل ٕـس کیب
ربئے .تڀدہ ػیٸے ٿاٱی ثبتیں یہ ہیں :
 .iگبہک کڀ اك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ اك کے پبك آپ کے
اٹيڀؿٹل کی تَ٦یالت ػمتیبة ہے .اك ٵیں اك ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
ػمتبٿیق ىبٵٰ ہیں:
 ٹی پی اے کبؿڈ،
 پبٱینی کبپی،
 کڀؿ کے ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ۔
گبہک کڀ اك کی حت٪ی٪بت کـٹی چبہئے کہ کیب اك ٵيیـ
.ii
ڈاکٹؿ کی ٕـ ٣كے ثتبیب گیب امپتبٯ ٹی پی اے کے ٹیٹ ٿؿک
ٵیں ہے .اگـ ٷہیں تڀ اكے ٹیپيے كے ػمتیبة اعتیبؿات کی
ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـٹی چبہئے دہاں اك ٕـس کے ٝالد کے ٱئے
ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت ػمتیبة ہے.
اكے یہ ی٪یٺی ثٺبٷے کی ّـٿؿت ہے کہ پہٯے اربفت ٥بؿٳ
.iii
ٵیں ٍضیش ٵٞٲڀٵبت ػؿد کی گئی ہے .اك ٥بؿٳ کڀ 2013ٵیں اگـ
ٍضت اٹيڀؿٹل امتضٮبٳ کے ؿامتے ہػایبت کے ٵٖبث ٨آئی آؿ ڈی
اے آئی ٵٞیبؿ کیب گیب ہے .اگـ ٵٞبٵٰہ ٿاّش ٷہیں ہے تڀ ٹی
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پی اے ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت كے اٹکبؿ کـ مکتب ہے یب اك پـ مڀاٯ
اٹھا مکتب ہے.
اكے یہ ی٪یٺی ثٺبٷے کی ّـٿؿت ہے کہ امپتبٯ کی ٥یل
.iv
صؼٿػ کے ٵٖبث ٨ہیں ،ٵخبٯ کے ٱئے ،کٶـے کے کـایہ کے ٱئے
کی صؼ یب ٵڀتیبثٺؼ ٕـس ٿّبصت ٝالد کی صؼ.
اگـ ٿہ پبٱینی کے کی ٕـ ٣كے اربفت کی صؼ كے فیبػہ عـچ
کـٹب چبہتب ہے تڀ پیيگی ٵیں یہ ربٷ ٱیٺب ةہتـ ہے کہ اعـاربت
ٵیں اك کب صٌہ ہٿ گب.
 .vگبہک کڀ امپتبٯ كے چھٹی ٵٲٸے كے پہٯے ٹی پی اے کڀ ٵٖٲٜ
کـ ػیٺب چبہئے اٿؿ امپتبٯ كے چھٹی ٵٲٸے كے پہٯے ّـٿؿی
کڀئی ةھی اّب٥ی ٵٺٚڀؿی ٹی پی اے کڀ ةھیذ ػیٸے کی ػؿعڀامت
امپتبٯ كے کـٹب چبہئے .اك كے یہ ی٪یٺی گے کہ ٵـیِ کڀ
امپتبٯ ٵیں ١یـ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ اٹتٚبؿ ٷہیں کـٹب پڑتب ہے.
یہ ةھی دمکٸ ہے کہ کلٹٵـ ایک امپتبٯ ٵیں ٹ٪ؼہیٸ ٝالد کے ٱئے
ػؿعڀامت کـتب ہے اٿؿ اك کی ٵٺٚڀؿی ٱیتب ہے ٱیکٸ ٵـیِ کڀ
ػٿمـی رگہٿں ةھؿتی کـٷے کب ٥یَٰہ کـتب ہے .اك ٕـس کے ٵٞبٵالت
ٵیں ،گبہکڀں کڀ ٵٖٲ ٜکـٹب چبہئے اٿؿ امپتبٯ كے ٹیپيے کڀ یہ
ثتبٷے کے ٱئے کہٹب چبہئے کہ ٹ٪ؼہیٸ ٵٺٚڀؿی کب امتٞٶبٯ ٷہیں
کیب رب ؿہا ہے.
اگـ اینب ٷہیں کیب ربتب ہے تڀ ٵٺٚڀؿ کی گئی ؿ٩ٴ کالئٸٹ کی
پبٱینی ٵیں ثالک ہٿ مکتی ہے اٿؿ ثٞؼ ٵیں ػؿعڀامت کی ٵٺٚڀؿی پـ
اك کب ٵٺ٦ی احـ پڑ مکتب ہے.
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.C

فضت کی أؾوسٔظ دّووں ِیں دعتبویض تیبس کشٔب

رینب کہ پہٯے ؽکـ کیب رب چکب ہےٍ ،ضت کی اٹيڀؿٹل كے ٵتٞٲ٨
ػٝڀٿں کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے ةہت كے ػمتبٿیقات کی ّـٿؿت پڑتی
ہے .ہؿ ایک ػمتبٿیقات ٵیں اٍٰ ػٿ مڀاالت کب رڀاة ػیٸے ٵیں
ٵؼػگبؿ ہٿٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے -ٵٺٚڀؿی )کیب یہ ٩بثٰ اػائیگی
ہے؟) اٿؿ ػٝڀے مبئق) کتٺب؟(
یہ میکيٸ گبہکڀں کی ٕـ ٣كے مج ٜکئے ربٷے ٿاٯے ّـٿؿی ػمتبٿیقات
اٿؿ ٵڀّڀ ٛچیق کب ؽکـ کـتب ہے.
 .1ڈعچبسد کبسوائی کب خالؿہ
ڈمچبؿد کبؿٿائی کب عالًہ کڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے ٝٶٰ ٵیں مت كے
فیبػہ ّـٿؿی ػمتبٿیق مسذھا رب مکتب ہے .ٵـیِ کی پڀفیيٸ اٿؿ اك
کب ٝالد کل ٕـی٨ے كے کیب گیب ہے ،اك ثبت کی ٵکٶٰ ٵٞٲڀٵبت یہ
ػمتبٿیق ػیتب ہے.
آئی آؿ ڈی اے آئی کے امتضٮٴ ہػایبت ٫ے ٵٖبث ٨ؽیٰ کے ٕڀؿ
ٵٞیبؿ ڈمچبؿد ٩بثٰ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثبتیں ہٿتی ہے:
 .1ٵـیِ کب ٹبٳ
 .2ٹیٲی ٥ڀٷ  /ٵڀثبئیٰ ٷہ.
 .3آئی پی ڈی ٷہیں.
 .4ػاعٰہ ٷہیں۔
ٝ .5الد کـٷے ٿاٯے ٵبہؿ کب ٹبٳ ؿاثٔے سمرب حمکٴہ – عبً
 .6ػاعٰہ کی تبؿیظ ،ٿ٩ت کے مبتھ مبتھ
 .7ڈمچبؿد کی تبؿیظ  -ٿ٩ت کے مبتھ مبتھ
 .8ایٴ ایٰ می  /ای ٤آئی آؿ سمرب
 .9ػاعٰہ کے ٿ٩ت ٝبؿّی ٹيبٷ
 .10ڈمچبؿد کے ٿ٩ت آعـی تيغیٌ
 .11آئی می ڈی ( 10 -کڀڈ) کڀئی آعـی ڈمچبؿد کے ٱئے ػیگـ
کڀئی رینب کہ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے تيغیٌ ہیں.
 .12ٵؼت کے مبتھ تکٲی ٤اٿؿ ػاعٰہ کب مجت
 .13ٵڀرڀػہ ثیٶبؿی کی ٿدہ
 .14ػاعٰہ کے ٿ٩ت رنٶبٹی كے فیبػہ تکٲی٤
 .15اٱکضٰ ،دتجبکڀ یب مجلٹاك اثیڀ ٫کی تبؿیظ ،اگـ کڀئی ہے
تڀ
مبث ٨اہٳ ٵبّی ٭ی ٕجی كے ٵتٞٲ٨ہ یب رـاصی ٫ے ٵتٞٲ٨
.16
تبؿیظ ،اگـ کڀئی ہے تڀ
عبٹؼاٹی تبؿیظ ،اگـ اہٳ ہٿ
.17
امپتبٯ ٵیں ؿہٷے کے ػٿؿاٷ اہٳ حت٪ی٪بت کی مبؿةھ
.18
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کڀئی پیچیؼگی مسیت ،امپتبٯ ٵیں کیب گیب ٝالد ،اگـ
.19
کڀئی ہے تڀ
ڈمچبؿد کے ٿ٩ت ٵيڀؿہ
.20
ٝ .21الد کـٷے ٿاٯے ٵبہؿ  /اعتیبؿ ٹیٴ ڈاکٹؿ کب ٹبٳ
اٿؿػمتغٔ
ٵـیِ  /اٹیٸڈیٹ کب ٹبٳ اٿؿ ػمتغٔ
.22
ٵٺبمت ٕـی٨ے كے تیبؿ کی گئی چھٹی کب عالًہ ثیٶبؿی اٿؿ ٝالد کی
پغتہ ربٹکبؿی ػیٸے کے مبتھ ہی ػٝڀے کے رٲؼ تَ٦یے ٵیں کب٥ی
ٵؼػگبؿ ہٿتی ہے .رٸ ٍڀؿتڀں ٵیں ٵـیِ فٹؼہ ٷہیں ؿہ پبتب ایلے ٵیں
ةہت امپتبٯ چھٹی کب عالًہ (ڈمچبؿد کبؿٿائی کب عالًہ) کی رگہ ٵڀت کب
عالًہ ( ٵڀت کبؿٿائی کب عالًہ) کب ٱ ٘٦امتٞٶبٯ کـتے ہیں۔
ہٵیوہ چھٹی کے عالًہ کی اٍٰ کبپی ٵبٹگی ربتی ہے۔
 .2ربٔچ سپوسٹ
ربٹچ ؿپڀؿٹ تيغیٌ اٿؿ ٝالد کب ٵڀافٷہ کـٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے اٿؿ
اك کبٵٰ صبٱت کڀ مسذھٷے کے ٱئے ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے رل
ٷے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ػٿؿاٷ ہٿئے ٝالد اٿؿ تـ٩ی کی صڀٍٰہ
ا٥قائی کی ہے.
ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٹکڀائـی ؿپڀؿٹ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ؿپڀؿٹ كے ٵٰ کـ ثٺتب ہے:
)a
)b
)c
)d

عڀٷ کے ٹیلٹ کی ؿپڀؿٹ
ایکل ؿے ؿپڀؿٹ
امکیٸ کی ؿپڀؿٹ اٿؿ
ثبیپپنی ؿپڀؿٹ

دتبٳ اٹکڀائـی ؿپڀؿٹ کب ٹبٳٝ ،ٶـ ،رٺل ،ٹیلٹ کی تبؿیظ ٿ١یـہ کی
ٝکبمی اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثٺیبػی ٕڀؿ پـ پیو کئے ربتے ہیں ٍ.بؿ٥یٸ
کے عَڀٍی ػؿعڀامت پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ایکل ؿے اٿؿ ػیگـ ٥ٲٶیں
ٿاپل کـ مکتی ہے.
.3

ِنجوه اوس وعیِ ثً:

یہی ٿہ ػمتبٿیقات ہٿتب ہے رڀ یہ ٥یَٰہ کـتب ہے کہ اٹيڀؿٹل پبٱینی
کے حتت کیب اػا کـٹب چبہئے .پہٯے ثٰ کے ٱئے اةھی تک کڀئی
ٵٞیبؿی ىکٰ ٷہیں تھا ٱیٮٸ آئی آؿ ڈی اے آئی کب ٵٞیبؿات ہػایبت
امتضٮٴ اٿؿ ٿمی ٜثٰ کے ٱئے ٥بؿٵیٹ کی ٥ـاہٵی کـتب ہے ٕ.ٲجب کڀ
ٵيڀؿہ ػیب ربتب ہے کہ ٿہ ٿیت مبئٹ پـ تَ٦یٲی ٿّبصت ػے٫ھٯے.
اگـچہ ٵنتضٮٴ ثٰ جمٶڀٝی ٕڀؿ ٕڀؿ پـ تَڀیـ پیو کـتب ہے ٱیکٸ ٿمیٜ
ثٰ صڀاٯہ کڀڈ کے مبتھ ثـیک اپ ثٰ پیو کـے گب.
تَ٦یٲی ثٰ کڀ امتٞٶبٯ کـ ١یـ ٩بثٰ اػائیگی اعـاربت کب ربئقہ
ٱیب ربتب ہے اٿؿ اك ٿمی ٜثٰ ٵیں ١یـ ٩بثٰ ٩جڀٯ اعـاربت کڀ گڀٯ
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کـ ػیب ربتب ہے اٿؿ هے کے حتت ہٿئے ٵتٞٲ٨ہ اعـاربت کی کٶی کے
ٱئے ٿمی ٜثٰ کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے.
ثٰ کڀ اٍٰ ىکٰ ٵیں صبٍٰ کیب ربٹب چبہئے.
.4

ادائیگی کی سعیذ

ثیٴہ کی ؿ٩ٴ کے ٱئے ہٿئے ٵٞبہػے کے حتتٍ ،ضت کی اٹيڀؿٹل کے
ػٝڀے کی تکٶیٰ کے ٱئے امپتبٯ ٵیں کئے گئے اػائیگی کی پکی
ؿمیؼ کی ةھی ّـٿؿت پڑتی ہے.
اك کی ػیکھ ةھاٯ کـیں گے کہ ؿمیؼ ٵیں ثیبٷ کـػہ ؿ٩ٴ اٿؿ اػائیگی
کی ؿ٩ٴ ایک ہٿٹب چبہئے ،کیڀٹکہ کچھ امپتبٯ اػائیگی کے ٿ٩ت چھٹ
ٿ١یـہ ةھی ػیتے ہیں .اك ٕـس کے ٵٞبٵالت ٵیں اٹيڀؿٹل کـٷے ٿاٯے
کڀ ٍـ ٣اتٺی ہی ؿ٩ٴ اػا کـٷے کڀ کہا ربتب ہے رتٺب ٵـیِ کے ٹبٳ
امپتبٯ کڀ ػیب گیب ہے.
ؿمیؼ کی اٍٰ کبپی ہی مج ٜکـٹی چبہئے رل ثٰ کب سمرب ٱکھا ہٿ اٿؿ ٳہؿ
ٱگی ہٿ.
.5

دّوی فبسَ

ػٝڀی ٥بؿٳ کڀ اة آئی آؿ ڈی آئی کی ٕـ ٣كے ٵٞیبؿی کـ ػیب گیب ہے
رٸ ٵیں ت٪ـیجب ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ص٪ی٪ت ىبٵٰ ہٿتے ہیں.
)a
)b
)c
)d

)e

)f
)g
)h

ثٺیبػی اٹيڀؿٹل ہٿٯڈؿ کب ٹبٳ اٿؿ پبٱني سمرب رل حتت ػٝڀی
کیب گیب ہے.
اٹيڀؿٹل تبؿیظ ثیبٷ
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ثیٴہ ىؼہ ىغٌ تَ٦یٰ
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کب تَ٦یٲی ٿّبصت ،اٿؿ امپتبٯ،
کٶـے کی ٩نٴ ،ػاعٰہ اٿؿ عبؿد ہٿٷے ٿاٯے ٵبػہ کی تبؿیظ اٿؿ
ٿ٩ت ،صبػثے کی ٍڀؿت ٵیں کیب پڀٱیل کڀ ٵٞٲڀٵبت ػی گئی
ٵیڈینٸ کب ملٹٳ
ػٝڀے کی تَ٦یالت  -رل کے ٱئے ةھؿتی کیب گیب ،عـچ ثـیک اپ،
ةھؿتی ہٿٷے کے ٿمٖی اٿؿ ثٞؼ کی ٵؼت ،ػٝڀی کی گئی ایک پڀىت
ؿ٩ٴ ٹ٪ؼ ٥بئؼہ تَ٦یٰ
ٵٺنٲک ؽیٰ تَ٦یٰ
ثٺیبػی ثیٴہ ىؼہ کے ثیٺک اکبؤٷٹ کی تَ٦یالت تبکہ ٵٺٚڀؿ ؿ٩ٴ
ةھیزی رب مکے
ثیٴہ ىغٌ کی اٝالٷ.

ثیٶبؿی اٿؿ ٝالد رینی ٵٞٲڀٵبت کے مبتھ ثیٴہ ىغٌ کی ٕـ ٣كے کی
گئی اٝالٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ػٝڀی ٥بؿٳ کڀ مت كے اہٳ ػمتبٿیقات ثٺب
ػیتب ہے.
یہ اٝالٷ ہی ػٝڀی کڀ اٿؿ ٩بثٰ اٝتٶبػ ثٺبتب ہے .اك عال ٣ٿؿفی کے
٩ڀاٹیٸ کے حتت ػٝڀے کڀ دھٿٹا حبثت کـ مکتب ہے.
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 .6ؽٕبختی حجوت
ہٵبؿی فٹؼگی ٵیں خمتٲ ٤مـگـٵیڀں کے ٱئے کی ىٺبعت کی تَؼی ٨کے
ةڑھتے ہٿئے امتٞٶبٯ کے مبتھٝ ،بٳ ىٺبعت مـٹی٦کیٹ ایک اہٳ ٵَ٪ؼ
کڀ پڀؿا کـتب ہے  -تبکہ اك کی تَؼی ٨کی رب مکے کہ رل ىغٌ کب
اصبٓہ کیب گیب ہے اٿؿ ٿہ ٿہی ىغٌ ہے رل کب ٝالد ہٿ ؿہا ہے.
ٝبٳ ٕڀؿ پـ رل ىٺبعتی ػمتبٿیق کی کڀىو کی رب مکتی ہے ٿہ ہے:
)a
)b
)c
)d

ٿٿٹؿ ىٺبعتی کبؿڈ
ڈؿائیڀٹگ الئنٺل
پیٸ کبؿڈ
ثیل کبؿڈ ٿ١یـہ

ىٺبعت مـٹی٦کیٹ پـ فٿؿ ػیٸے کب ٹتیذہ یہ ہٿا ہے کہ ٹ٪ؼہیٸ ػٝڀٿں
کے ٹ٪بٱی ٵٞبٵالت ٵیں ایک اہٳ کٶی آئی ہے .رینب کہ امپتبٯ ٵیں
ػاعٰ ہٿٷے كے پہٯے ىٺبعت مـٹی٦کیٹ کی کڀىو کی ربتی ہے تڀ پھؿ
امپتبٯ کب ایک ٥ـُ ہٿ ربتب ہے کہ اك کی ىٺبعت مـٹی٦کیٹ کی
تَؼی ٨کـیں اٿؿ امی ىکٰ ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی یب ٹی پی اے پیو
کـیں.
آ٥نیٹ ػٝڀٿں ٵیں ،ىٺبعت مـٹی٦کیٹ کٴ ہی ٵَ٪ؼ کڀ پڀؿا کـتب ہے.
 .7خمقوؿ دّوی کشْے کے ٌئے آساَ دہ اوس پشعکوْ دعتبویضات
ث٩ ِٞنٴ کے ػٝڀٿں کے ٱئے ،رل کے اٿپـ ثتبیب گیب ہے اك كے اٱگ
اّب٥ی ػمتبٿیقات کی ّـٿؿت ہٿتی ہے .رڀ یہ ہیں:
 )aرل ای ٤آئی آؿ یب ؿرلٹؿ پڀٱیل اكٹیيٸ کے ٱئے امپتبٯ کی
ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب ٵیڈیٮڀٱیگٰ مـٹی٦کیٹ ّـٿؿی ہٿ مکتب
ہے .اك صبػثے کی ٿرڀہات کے ثبؿے ٵیں ثتبتب ہے اٿؿ ٹؿی٦ک
صبػحبت کی ٍڀؿت ٵیں یہ ثتبتب ہے کہ رڀ ىغٌ ىـاة کے ٹوے
ٵیں تھا.
 )bپیچیؼہ یب فیبػہ ٩یٶت کے ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٰے ٵیں کیل اٷڈٿؿ
کب١ؾ کیل کی ّـٿؿت ہٿتی ہے .اٷڈٿؿ کیل کب١ؾ یب کیل میٹ ایک
اینب ػمتبٿیق ہٿتب ہے رلے امپتبٯ ٵیں ؿکھا ربتب ہے اٿؿ اك
ٵیں امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کی پڀؿی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ػٷ کی ثٺیبػ
پـ ٵـیِ کڀ ػی گئی دتبٳ ٝالد کی تَ٦یالت پـ ٵيتٶٰ ہے.
 )cڈائیٲینل

/کیٶڀتھؿیپیٕ/جی چبؿٹ ػؿمت ہیں

 )dامپتبٯ ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ ،رڀ امپتبٯ کی تٞـی ٤کے حتت
ٵٺبمت ٹھہؿایب رب مکے.
ػٝڀی ػٱڀاٷے ٿاٯے ٹیٴ ػٝڀی کی تڀمی ٜکے ٱئے ث ِٞىکٰ ٵیں ہی
ػمتبٿیقات کب امتٞٶبٯ کـتے ہیں .رڀ اك ٕـس ہے:
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 .iػمتبٿیقات کے اٹکڀائـی کی ٣ہؿمت
/ٵٞبہػے کے کب١ؾات

.ii

اٹکڀائـی

.iii

ٵٞیبؿ کی اٹکڀائـی

/کٸٹؿٿٯ کی ىکٰ

اگـچہ دتبٳ ثیٴہ کـٷے ٿاٱی کٶپٺیڀں کی ىکٰ ای ٬رینی ٷہیں ہیں،
آئیے ٝبٳ ٵڀّڀٝبت  -چیق کے سمڀٹڀں کے مبتھ ػمتبٿیقات کے ٵَ٪ؼ
کب ٵٖبٱٜہ کـیں .
ٹیجً 2.2
1

دعتبویضات
توحیمی ؽیٹ

یہ مت كے آمبٷ ہے ،گبہکڀں کی ٕـ٣
کئے گئے ػمتبٿیقات کڀ ٹڀٹ کـٷے
صبٍٰ ػمتبٿیقات کی ٣ہؿمت ٵیں ایک
ٝالٵت ٱگبیب ربتب ہے .کچھ اٹيڀؿٹل
اٝرتا ٣کے ٕڀؿ پـ گبہکڀں کڀ اك
کبپی ٥ـاہٳ کـ مکتی ہیں.

2

حتمیمبت/
وبسسوائی ؽیٹ

یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک ایک ىیٹ ہٿتب ہے دہاں
کبؿؿٿائی کی دتبٳ تجَـے ػؿد کیب ربتب ہے.

3

ِْیبس
وی آعـی اٹکڀائـی یب ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی
أىوائشی
 /کـٷے ٿاٯے ىغٌ کے ٝالٿہ ػٿمـے ىغٌ کی
ٹ
فبسِی
وٓٹسوي
ٕـ ٣ػٝڀے کی حت٪ی٪بت کے ٱئے کڀاٯٹی
کٸٹؿٿٯ ٥بؿٵیٹ

كے پیو
کے ٱئے
کبٵٰ کی
کٶپٺیڀں
کی ایک

 )aکلٹٵـ کب ٹبٳ اٿؿ ىٺبعتی سمرب
 )bػٝڀی تٞؼاػ ،ػٝڀی ػمتبٿیقات صبٍٰ ہٿٷے
کی تبؿیظ
64VBکے
 )cپبٱینی کب خمتَـ تَ٦یٰ ،ٹؼی
مبتھ ٝٶٰ
 )dا ٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ اٿؿ اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کب
امتٞٶبٯ
 )eامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے اٿؿ چھٹی ٵٲٸے
کی تبؿیظ
 )fثیٶبؿی تيغیٌ اٿؿ ٝالد
 )gػٝڀی ٵٺٚڀؿی /کبؿؿٿائی کے تجَـے ٿدہ
مسیت
 )hػٝڀی ؿ٩ٴ کی صنبة
 )iتبؿیظ اٿؿ کبؿؿٿائی کـٷے ٿاٯے ٱڀگڀں
کے ٹبٳ کے مبتھ ػٝڀے کی مـگـٵی

اٹکڀائـی
ػٝڀی
اٿؿ
٣ہؿمت
کی
چیک
مڀاٱٺبٳے کے ٝالٿہ کڀاٯٹی کٸٹؿٿٯ /آڈیٹ
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٥بؿٵیٹ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ كے ٵتٞٲ ٨ٵٞٲڀٵبت
ةھی ىبٵٰ ہٿ گی:
 )aػٝڀے تَـ،٣
 )bػٝڀے کے ٵنرتػ یب
 )cاّب٥ی ٵٞٲڀٵبت کے ٱئے ػؿعڀامت

خود ٹیظٹ 2
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ػمتبٿیق امپتبٯ ٵیں ؿہتب ہے رل ٵیں
ایک اتـٿگي پـ کئے گئے دتبٳ ٝالد کی تَ٦یالت ػمتیبة ہٿتب ہے؟
 .Iربٹچ ؿپڀؿٹ
تَ٦یہ ىیٹ
.II
 .IIIکیل پیپـ
امپتبٯ ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ
.IV
 .Dدّوی حمفوً کشٔب
 .1حمفوً کشٔب
اك ػٝڀے کی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے کتبة -کے
اکبؤٷٹك ٵیں دتبٳ ػٝڀٿں کے مٲنٰے ٵیں کئے گئے ٥ـاہٵی کی ؿ٩ٴ کڀ
ٙبہؿ کـتب ہے .اگـچہ یہ ةہت آمبٷ ٱگتب ہے ،حم٦ڀٗ کـٷے کے ٝٶٰ ٵیں
کب٥ی اصتیبٓ ثـتٸے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے – حم٦ڀٗ ٭ـٷے ٵیں کڀئی ١ٲٖی
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے ٵٺب ٜ٥اٿؿ مٲینڀیٺنی ٵبؿرٸ کب صنبة کڀ ٵتبحـ
کـتی ہے.
آد کٰ پـٿمینٺگ ملٹٵق ٵیں کنی ةھی ٿ٩ت خمَڀً ؿ٩ٴ ٹيبٹیڀں کب
صنبة کـٷے کی ثٺیبػی ٍالصیت ہٿتی ہے.
خود ٹیظٹ

3

ػٝڀٿں کی پڀفیيٸ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے کتبة-کے
اکبؤٷٹك ٵیں دتبٳ ػٝڀٿں کے مٲنٰے ٵیں کئے گئے ٥ـاہٵی کی ؿ٩ٴ کڀ
________کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے.
 .Iگـہ ثٺؼی
.II

٥ـاہٵی

 .IIIحم٦ڀٗ ٭ـٹب
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.IV

مـٵبیہ کبؿی

 .Eتیغشی پبسٹی کے ِٕتَّیٓ کے کشداس )(TPA
 .1ةھاست ِیں ٹی پی اے کب آغبص
اٹيڀؿٹل کے می٬ٹؿ کڀ مبٯ  2000ٵیں ؽاتی کٶپٺیڀں کے ٱئے کھٿٯ
ػیب گیب تھا .اك ػؿٵیبٷ ،ٹئی ٵَٺڀٝبت کے آ١بف کے مبتھ ٍضت کی
ػیکھ ةھاٯ ةھاٯ کی ٵَٺڀٝبت کی ٵبٹگ ةھی ةڑھ ؿہی تھی .اك ٍضت کی
اٹيڀؿٹل ٵیں ٥ـٿعت کے ثٞؼ کی عؼٵبت کے ٱئے ایک چیٺٰ ىـٿٛ
کـٷے کی ّـٿؿت حمنڀك کی گئی .یہ پیوہ ٿؿاٷہ تینـی پبؿٹی کے
ٵٺتٚٶیٸ کے آ١بف کے ٱئے ایک ٵڀ ٜ٩ثٸ گیب.
اكے ػیکھتے ہٿئے اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ
آؿ ڈی اے آئی کے الئنٺل کے حتت ٵبؿکیٹ ٵیں
اربفت ػے ػی٥ ،ـاہٳ کی ہے کہ ٿہ  17متٶرب
ڈی اے آئی ( تینـی پبؿٹی ایڈٵیٸ ٍ -ضت
 2001پـ ٝٶٰ کـتے ہیں.

تـ٩ی اتھاؿٹی ٷے آئی
ٹی پی اے کے آ١بف کی
 2001کڀ ٵٖٲ ٜآئی آؿ
ٵٺؼ اٹيڀؿٹل) ّبثٔے،

تْشیف
لواّذ و مواثو کے ِيبثك ،
" تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ یب ٹی پی اے کب ٵٖٲت ہے اینب کڀئی ةھی
(تینـی پبؿٹی ایڈٵیٸ ٍ -ضت کی
ىغٌ رلے آئی آؿ ڈی اے آئی
عؼٵبت) ؿیگڀٱیيٸ 2001،کے حتت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے الئنٺل یب٥تہ ہے
اٿؿ ٍضت کی عؼٵبت ػمتیبة کـٿاٷے کے ٵ٪بٍؼ ،ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی
کی ٕـ ٣كے ایک ٥یل یب ٵٞبٿُے کے ثؼٯے کبٳ ٵیں ٱگبیب گیب ہے.
" ٹی پی اے کی ٍضت کی عؼٵبت " کب ٵٖٲت ہے ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے
کبؿٿثبؿ کے مٲنٰے ٵیں ایک ٵٞبہػے کے حتت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ ٹی
پی اے کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی گئی عؼٵبت کی ٕـ ٣كے ہے ،ٱیکٸ اك
ٵیں کنی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے کبؿٿثبؿ یب ثـاہ ؿامت یب ثبٱڀامٔہ
ٕڀؿ پـ ٍضت کی اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کب ٵٖبٱتہ کـٷے یب کنی ػٝڀے کی
ٵٺٚڀؿی یب ٵنرتػ پـ ٥یَٰہ ٱیٸے کڀ ىبٵٰ ٷہیں کیب گیب ہے.
اك ٕـس ٹی پی اے کی عؼٵبت کب ػائـہ اٹيڀؿٹل پبٱینی کی ٥ـٿعت
اٿؿ پبٱینی ربؿی ہٿٷے کے ثٞؼ ىـٿ ٛہٿتب ہے .اگـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی
ٹی پی اے کی عؼٵت کب امتٞٶبٯ ٷہیں کـ ؿہی ہے تڀ یہ مـٿك اٹؼؿٿٹی
ٹیٴ کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی ربتی ہے.
 .2فضت کی أؾوسٔظ کی فشوخت کے ثْذ کی خذِت
 )aایک ثبؿ رت پیيکو کڀ ٩جڀٯ کـ ٱیب ربتب ہے( اٿؿ پـیٶیٴ )،
کڀؿیذ ىـٿ ٛہٿ ربتب ہے.
276

 )bاگـ پبٱینی کی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے کنی ٹیپيے کب
امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے ،تڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کالئٸٹ اٿؿ پبٱینی
کے ثبؿے ٵیں ٹیپيے کڀ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـتی ہے.
 )cٹی پی اے اؿکبٷ ٹبٵقػ کـتب ہے (دہاں صـکت پبٱینی ٱیٸے
ٿاال ىغٌ ہٿتب ہے ،پبٱینی کے حتت اصبٓہ کئے گئے ٱڀگ دمرب ہٿتے
ہیں) اٿؿ ایک ثـاہ ؿامت یب اٱیکٹؿاٹک کبؿڈ کے ٕڀؿ پـ ؿکٺیت
ىٺبعت ربؿی کـ مکتب ہے.
 )dٹی پی اے کی ؿکٺیت کب امتٞٶبٯ ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت کب ٥بئؼہ
اٹھاٷے کے مبتھ مبتھ ػٝڀٿں پـ کبؿؿٿائی کـٷے ٵیں کیب ربتب
ہے رت ؿکٸ کب اصبٓہ کئے گئے کنی امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے یب
ٝالد کے ٱئے پبٱینی کی محبیت کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
 )eٹی پی اے ػٝڀی یب ٹ٪ؼہیٸ ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی کـتب ہے اٿؿ
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے مبتھ ات٦ب ٧ٹائٴ الئٺق کب إال ٧کے اٹؼؿ
اٹؼؿ کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے.
مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٱی یڀٷٹ کے ٕڀؿ پـ ٹیپيے کے ٹبٳ پـ
پبٱینی کے االٹٵٸٹ ٿ٩ت ٿہ کٹ آ ٣ٹٔ٪ہ ہے دہاں كے ایک ٹی پی
اے کے کـػاؿ ىـٿ ٛہٿتی ہے .مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کی ّـٿؿت پبٱینی
کی ٵؼت ٵیں اٿؿ آگے کی کنی ػیگـ ٵؼت ٵیں ربؿی ؿہتی ہے رڀ
پبٱینی کے حتت ػٝڀے کی إال ٛػیٸے کے ٱئے ربئق ہے.
رت ہفاؿٿں کی تٞؼاػ ٵیں پبٱینیڀں کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کی ربتی ہیں،
یہ مـگـٵی ٵنٲنٰ ربؿی ؿہتی ہے ،عبً ٕڀؿ پـ رت ایک ہی پبٱینی
کی جتؼیؼ کیب ربتب ہے اٿؿ ٿہی ٹیپيے پبٱینی کی عؼٵت ٥ـاہٳ
کـتب ہے.
 .3تیغشی پبسٹی ِٕتَُ ) (TPAکے ِمقذ
ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵیں تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ کے تَڀؿ ٵجیٸہ ٕڀؿ پـ
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵ٪بٍؼ کے مبتھ ثٺبئی گئی ہے:
ّ )aـٿؿت کے ٿ٩ت دتبٳ دمکٸ ٕـی٪ڀں كے ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے گبہک
کڀ مـٿك ٥ـاہٳ کـٹب.
 )bٹیٹ ٿؿک امپتبٱڀں ٵیں ثیٶبػھاؿ ٫ٵـیِ کے ٱئے ٹ٪ؼہیٸ ٝالد
کب اٹتٚبٳ کـٹب.
 )cمج ٜػٝڀی ػمتبٿیقات کی ثٺیبػ پـ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے
ٝٶٰ اٿؿ ہػایبت کے ٵٖبثٍ ٨بؿ٥یٸ کڀ ػٝڀٿں کب ٵٺَ٦بٷہ اٿؿ
تیقی كے ّبئ ٜپیو کـٹب.
ٍ )dضت اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں اٿؿ ٵتٞٲ٨ہ عؼٵبت کے کٸٹؿٿٯ ٵیں ٞ٥بٯ
ٳہاؿت تیبؿ کـٹب.
 )eٿ٩ت پـ اٿؿ ٵٺبمت ٕـی٨ے كے گبہکڀں کڀ رڀاة ػیٺب.
277

 )fایک اینب ٵبصڀٯ تیبؿ کـٹب دہاں ایک ٵٺبمت ٩یٶت پـ ٵٞیبؿی
ٍضت مـٿك کڀ امتٞٶبٯ کـٷے کے ٩بثٰ ہٿٷے کے ٱئے ایک ثیٴہ
ىغٌ کے ٵبؿکیٹ کب ٵَ٪ؼ کڀ صبٍٰ کیب ربتب ہے اٿؿ
 )gؿٿگٺتب ،اعـاربتٝ ،ٶٰ ،ٹھہؿٷے کے ٿ٩ت ٿ١یـہ كے ٵتٞٲ٨
ٵتٞٲ٨ہ اٝؼاػ ٿ مشبؿ تیبؿ  /مج ٜکـٷے ٵیں ٵؼػ کـٹب.
 .4أؾوسٔظ کّپٕی اوس ٹیپيے کے دسِیبْ تٍْمبت
ةہت كے اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀں کی ٥ـٿعت کے
ثٞؼ کی عؼٵت کے ٱئے ٹی پی اے کی عؼٵبت کب امتٞٶبٯ کـتی ہیں
رجکہ کچھ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں ،عبً ٕڀؿ پـ فٹؼگی اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے
کی کٶپٺیبں ةھی پبٱینی كے مبثٕ ٨جی ٵٞبئٸے مـٿك کب اٹتٚبٳ
کـٷے کے ٱئے ایک ٹی پی اے کی ٵؼػ ٱیتی ہیں.
ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ٹیپيے کے ػؿٵیبٷ ٵٞبہػے تٞٲ ٨ہٿتب ہے
دہاں کئی ا٩نبٳ کی ّـٿؿیبت اٿؿ ٝٶٰ کے ٵـصٰے ٵٞبہػے ٵیں ٵڀرڀػ
ہٿتے ہیں .ایبؿڈيےاي ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبٹکیکـٷ ہػایبت ٵیں اة
ٹیپيے اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے ػؿٵیبٷ ٵٞبہػہ کے ٱئے ہػایبت ٵ٪ـؿ
کئے گئے ہیں اٿؿ خمَڀً ٵٞیبؿ کے ٭ٲزڀ کب ایک میٹ ٥ـاہٳ کیب گیب
ہے.
ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٹیپيے كے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ عؼٵبت تڀ ٜ٩کـتی ہے:
 .Aفشاہَ کشْے وايے ٔیٹ وسکٕگ کی خذِبت
ٹی پی اے كے ٵٲک ةھؿ کے امپتبٱڀں کے ایک ٹیٹ ٿؿک کے مبتھ
تٞٲ٪بت ثٺبٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے رل کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ ا٥ـاػ کڀ ٍضت
كے ٵتٞٲ ٨ػٝڀؤں کے ٱئے ٹ٪ؼہیٸ ػٝڀی اػائیگی ػمتیبة کـاٹب ہے .
ایبؿڈيےاي کے ٹئے ؿہسمب عٖڀٓ کے ٵٖبث ٨یہ تٞٲ٪بت اٹيڀؿٹل کٶپٺی
کڀ مبتھ ٯے کـ كہ ؿعی ہٿٹب ّـٿؿی ہےٍ ،ـ ٣ٹیپيے اٿؿ ٥ـاہٳ کـٷے
ٿاٯے کے ػؿٵیبٷ ٷہیں.
ٿہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے خمتٲٕ ٤ـی٨ہ کبؿ اٿؿ پیکزڀں کے ٱئے
اك ٕـس کے ٹیٹ ٿؿک امپتبٱڀں كے ةہتـ ىیڈٿٯ ىـس پـ مڀػے ثبفی
کـتے ہیں رل ثیٶبػھاؿ ٫اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی اعـاربت کڀ کٴ
کـٷے کی اٿؿ پیکزڀں کے ٱئے اچھا ىیڈٿٯ ىـس ثبت چیت.
 .Bکبي عیٓٹس کی خذِبت
ٹی پی اے كے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ؿاتڀں کڀ ،ہ٥تے کے آعـ ٵیں اٿؿ چھٹیڀں
کے ػٿؿاٷ ہؿ ٿ٩ت پہٹچ ٩بثٰ ٹٿٯ ٥ـی سمرب یٞٺی  365 * 7 * 24پـ
ایک کبٯ میٸٹؿ مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے .ٹیپيے کبٯ
میٸٹؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ كے ٵتٞٲ ٨ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـے گب:
 )aپبٱینی کے حتت ػمتیبة کڀؿیذ اٿؿ ٥ڀائؼ
ٍ )bضت ػٝڀٿں كے ٵتٞٲٕ ٨ـی٨ہ کبؿ اٿؿ ٕـی٨ہ کبؿ
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)c
)d
)e
)f
)g

عؼٵبت اٿؿ ٹ٪ؼہیٸ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ ٨ؿہسمبئی
ٹیٹ ٿؿک امپتبٱڀں کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت
پبٱینی کے حتت ػمتیبة ثب٩ی اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کی ٵٞٲڀٵبت
ػٝڀے کی صیخیت کی ٵٞٲڀٵبت
ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٰے ٵیں ػمتیبة ٷہیں ػمتبٿیقات کے ثبؿے ٵیں
ٵيڀؿہ

کبٯ میٸٹؿ ایک ٩ڀٵی ٹٿٯ ٥ـی سمرب كے پہٹچ
کلٹٵـ مـٿك کے ٝٶٰے کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ گبہکڀں
ٿاٱی اہٳ فثبٹڀں ٵیں ثبت چیت کـٷے کے
تَ٦یالت ثالىتہ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں اٿؿ اٷ کے
ٵٞبہػہ کی ٕـ ٣كے کٸٹؿٿٯ ہٿتے ہیں.

٩بثٰ ہٿٹب
کی ٕـ ٣كے
٩بثٰ ہٿٹب
ٹی پی اے

چبہئے اٿؿ
ثڀٱی ربٷے
چبہئے .اٷ
کے ػؿٵیبٷ

ٔ .Cمذہیٓ اعتّْبي کی خذِبت
تْشیف
"ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت "کب ٵٖٲت ہے اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ثیٶبػھاؿ٫
کڀ ٥ـاہٳ کی گئی اینی كہٿٱت دہاں پبٱینی کے ٩ڀاٹیٸ اٿؿ ىـائٔ
کے ٵٖبث ٨ثیٶبػھاؿ ٫کی ٕـ ٣كے کـائے گئے ٝالد کی اعـاربت اػا
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے پہٯے كے ٵٺٚڀؿ اتھاؿٹی کی صؼ تک ثـاہ
ؿامت ٹیٹ ٿؿک ٥ـاہٳ کڀ کیب ربتب ہے.
یہ مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ،ٵٞبہػے کے حتت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی
ّـٿؿیبت یہ ہیں:
 )aپبٱینی كے ٵتٞٲ ٨دتبٳ ٵٞٲڀٵبت ٹیپيے کے پبك ٵڀرڀػ ہٿٹی
چبہئے .اك ٹیپيے کڀ ػمتیبة کـاٹب اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ؽٳہ
ػاؿی ہے.
 )bپبٱینی ٵیں ىبٵٰ کیب گیب اؿاکیٸ کب ڈیٹا کنی ةھی ١ٲٖی یب
کٶی کے ث٢یـ ػمتیبة اٿؿ ٩بثٰ ؿمبئی ہٿٹب چبہئے.
 )cثیٴہ ا٥ـاػ کڀ ایک اینب ىٺبعتی کبؿڈ مبتھ ؿکھٹب چبہئے رڀ
اٷ کڀ پبٱینی اٿؿ ٹیپيے كے رڀڑتب ہے .اك ىٺبعتی کبؿڈ ایک
ات٦ب٥ ٧بؿٵیٹ ٵیں ٹيٹيے ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب ہٿٹب چبہئے،
اكے ایک ٵٺبمت ٿ٩ت کے اٹؼؿ اٹؼؿ ؿکٸ کے پبك پہٹچ ربٹب
چبہئے اٿؿ پڀؿے پبٱینی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ػؿمت ہٿٹب چبہئے.
 )dٹی پی اے کڀ ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت کی ػؿعڀامت کـٷے کے ٱئے ػمتیبة
کـائی گئی ٵٞٲڀٵبت کی ثٺیبػ پـ امپتبٯ کڀ ایک پہٯے كے
اربفت یب ّٶبٹت عٔ ربؿی کـٹب چبٻےٿٻ ثیٶبؿی کی ٹڀٝیت،
جمڀفہ ٝالد اٿؿ ىبٵٰ اعـاربت کڀ مسذھٷے کے ٱئے ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت
کب ٵٖبٱتہ کـ مکتب ہے.
 )eدہاں ٵٞٲڀٵبت ٿاّش ٷہیں ہے یب ػمتیبة ٷہیں ہے ،ٹیپيے یہ
ٿاّش کـتے ہٿئے ٹ٪ؼہیٸ عَڀٍیت کڀ ٵنرتػ کـ مکتب ہے کہ
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ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت كے اٹکبؿ کـٷے کڀ ٝالد كے اٹکبؿ ٷہیں مسذھا
ربٹب چبٻےمؼمي ثٞؼ ٵیں اػا کـٷے اٿؿ ایک ػٝڀی ػائـ کـٷے
کے اے آفاػ ہے رل پـ اك کی ٩بثٲیت کی ثٺیبػ پـ ١ڀؿ کیب
ربئے گب.
 )fہٹگبٵی ٍڀؿتڀں ٵیں ،امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے  24گھٷٹے کے
اٹؼؿ اٹؼؿ ٵٞٲڀٵبت ػی ربٹی چبہئے اٿؿ ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت کے
٥یَٰے کے ثبؿے ٵیں ثتبیب ربٹب چبہئے.
 .Dکالئٓٹ تٍْمبت اوس ساثوہ کے أتَبَ
ٹی پی اے کڀ ایک اینی ٹٚبٳ ٥ـاہٳ کـٷے کی ّـٿؿت ہے رل کے
ؽؿیٜے کالئٸٹ اپٺی ىکبیتیں پیو کـ مکتے ہیں .یہ ٍضت اٹيڀؿٹل
ػٝڀٿں کڀ ربٹچ اٿؿ تَؼی ٨کے ػائـے ٵیں الٷے کے ٱئے ٝبٳ ثبت
ہے .یہ ةھی ١ڀؿ کـٹب چبہئے کہ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں کے ایک
چھٿٹے كے ٥ی ٍؼ کڀ اٹکبؿ کیب ربتب ہے رل پبٱینی کے ٩ڀاٹیٸ اٿؿ
ىـائٔ کے ػائـے كے ثبہؿ ہٿتے ہیں.
اك کے ٝالٿہ ،ت٪ـیجب دتبٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں ٵیں ػٝڀے کی کچھ
ؿ٩ٴ پـ کٶی کب اٵکبٷ ؿہتب ہے .اك ٕـس کی ٫ٹٿتیب کالئٸٹ کی ٝؼٳ
إٶیٺبٷ کب مجت ثٺتی ہیں ،عبً ٕڀؿ پـ دہاں کٶی یب اٹکبؿ کب مجت
گبہک کڀ ٍضیش ٕـی٨ے كے ٿاّش ٷہیں کیب گیب ہے.
اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے کہ اك ٕـس کی ىکبیبت کب رٲؼ كے
رٲؼ صٰ کیب ربتب ہے ،اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ٹیپيے کے ٩ـیت
ایک ٵتبحـ کٸ ىکبیت کب مـا ٟٱگبٹب اٹتٚبٳ ؿکھٷے کی ّـٿؿت ہٿتی
ہے.
 .Eثٍٕگ طے ِتٍْك خذِبت
ثٲٺگ مـٿك کے حتت اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٹیپيے كے تیٸ کبٳ کـٷے کی
تڀ ٜ٩کـتی ہے:
 )aٵٞیبؿی ثٲٺگ پیٹؿٷ رڀ خمتٲ ٤اىیبء کے حتت کڀؿیذ کے امتٞٶبٯ
کب جتقیہ کـٷے اٿؿ ٩یٶت ٓے کـٷے ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵؼػ
کـ مکتب ہے.
 )bاك کی تَؼی ٨کہ ٿٍڀٯ کی گئی ؿ٩ٴ اٍٰ ٵیں ثیٶبؿی کے ٱئے
ّـٿؿی ٝالد کے ٱئے ٵتٞٲ٨ہ ہے.
 )cتيغیٌ (ڈایگٺڀمل) اٿؿ ٝٶٰ کے کڀڈ صبٍٰ کئے ربتے ہیں تبکہ
٩ڀٵی یب ثیٸ اال٩ڀاٵی ٵٞیبؿ کے ٵٖبث ٨دتبٳ ٹی پی اے ةھؿ
ٵیں اٝؼاػ ٿ مشبؿ کب ٵبٹکیکـٷ دمکٸ ہٿ مکے.
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اك کے ٱئے ٹیپيے ٵیں تـثیت یب٥تہ اٿؿ ٵڀحـ ا٥ـاػی ٩ڀت کی
ّـٿؿت ہٿتی ہے رڀ صبٍٰ ثٲٺگ ڈیٹا کی کڀڈٹگ ،ٹیـ ٣کی تَؼی ٨اٿؿ
ثٲٺگ ڈیٹا ٵبٹکیکـٷ کـٷے کے ٩بثٰ ہیں.
 .Fدّوے پش کبسسوائی کشْے اوس ادائیگی طے ِتٍْك خذِبت
اك ٹی پی اے کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی مت كے اہٳ عؼٵت ہے .
ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی کـٷے کے ٱئے ٹی پی اے ٕـ ٣اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ
٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی عؼٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ىـٿ ٛكے آعـ تک کی عؼٵت
ہٿتی ہے رڀ ٵٞٲڀٵبت ػؿد کـٷے كے ٯے کـ اك پـ کبؿٿائی کـٷے اٿؿ
پھؿ ٵٺٚڀؿی اٿؿ اػائیگی کی م٦بؿه کـٷے تک چٲتی ہے.
ػٝڀٿں کی اػائیگی اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے صبٍٰ ٥ٸڈف کے ؽؿیٜے کیب
ربتب ہے ٥.ٸڈف پیيگی ؿ٩ٴ کے ٕڀؿ پـ ٹی پی اے کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ
کی رب مکتی ہے یب اك کب تَـ ٣اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ثـاہ
ؿامت آپ کے ثیٺک کے ؽؿیٜے کلٹٵـ کڀ یب امپتبٯ کڀ کیب رب مکتب
ہے.
ٹی پی اے كے پینڀں کب صنبة کتبة ؿکھٷے اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے
صبٍٰ ؿ٩ڀٳ کب ٿ٩ت ٿ٩ت پـ صٰ ٥ـاہٳ کـٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے .
پینڀں کب امتٞٶبٯ ٵٺٚڀؿ ػٝڀٿں کی اػائیگی کے ٝالٿہ کنی ةھی
ػٿمـے ٵَ٪ؼ کے ٱئے ٷہیں کیب رب مکتب ہے.
ِ .Gیٕزّٓٹ أفبسِیؾٓ کی خذِبت
چڀٹکہ ٹی پی اے ػٝڀے کی کبؿؿٿائی پڀؿی کـتب ہے ،ػٝڀٿں كے
ٵتٞٲ ٨دتبٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ ؽاتی ٕڀؿ پـ یب ارتٶبٝی ٕڀؿ پـ ٹیپيے کے
پبك ٵڀرڀػ ہٿتی ہے .اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ خمتٲ ٤ٵ٪بٍؼ کے ٱئے اٝؼاػ
ٿ مشبؿ کی ّـٿؿت ہٿتی ہے اٿؿ ٹیپيے ٕـ ٣كے اك ٕـس کے اٝؼاػ ٿ
مشبؿ ػؿمت ٕـی٨ے كے اٿؿ ٍضیش ٿ٩ت پـ ٥ـاہٳ کیب ربٹب چبہئے.
اك ٕـس ایک ٹیپيے کی عؼٵبت کے ػائـے کڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی
ٕـ ٣كے ربؿی کی گئی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀں کے ىـٿ ٛكے آعـ
تک ٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی مـٿك کہا رب مکتب ہے ،رڀ عبً اٹيڀؿٹل
کٶپٺی کی ّـٿؿیبت اٿؿ اك کے مبتھ ٵ٦بہٵت کی یبػػاىت کی ثٺیبػ
پـ کچھ مـگـٵیڀں تک حمؼٿػ ہٿ مکتب ہے.
 .Hٹی پی اے کب ِْبوكہ
اٷ کی عؼٵبت کے ٱئے ٹیپيے کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کنی ایک ثٺیبػ
پـ ٥یل اػا کیب ربتب ہے:
 )aکلٹٵـ كے پـیٶیٴ کے ایک ٥یَؼ کی ٥یل ٱیب ربتب ہے (مـٿك
ٹیکل کڀ چھٿڑ کـ)۔
 )bایک ٵ٪ـؿ ٿ٩ت کی ٵؼت کے ٱئے ٹیپيے کی ٕـ ٣كے مـٿك ہؿ
ؿکٸ کے ٱئے ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ ،یب
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 )cٹی پی اے کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی عؼٵت کے ہؿ ٹؿاٹقیکيٸ کے
ٱئے ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ  -ریلے ٥ی ؿکٸ ربؿی کئے گئے کبؿڈ کے
اعـاربت٥ ،ی ػٝڀی ٿ١یـہ
اك ٕـس ٹی پی اے کی عؼٵبت کے ؽؿیٜے اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں ٵٺؼؿدہ
ؽیٰ کے ٱئے تک ؿمبئی صبٍٰ کـتی ہیں:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii
.ix
.x

.xi

ٹ٪ؼہیٸ کی عؼٵبت
ڈیٹا تبٱی ٤اٿؿ جتقیہ
گبہکڀں کے ٱئے ایک  24گھٷٹے کبٯ میٸٹؿ اٿؿ ٵؼػ
امپتبٱڀں اٿؿ ػیگـ ٕجی عَڀٍیبت کب ٹیٹ ٿؿک
اہٳ گـٿپ کے ٍبؿ٥یٸ کے ٱئے ٵؼػ
کالئٸٹ کے مبتھ ػٝڀٿں پـ ثبت چیت کی كہٿٱت
امپتبٱڀں کے مبتھ ٹیـ ٣اٿؿ ٝٶٰ کی ا٩ؼاؿ پـ ثبت چیت
کلٹٵـ مـٿك کڀ آمبٷ ثٺبٷے کے ٱئے ٹیکٺبٱڀری کی محبیت کی
عؼٵبت
ٵيتتہ ٵٞبٵالت کی ت٦تیو اٿؿ تَؼی٨
دتبٳ کٶپٺیڀں ٵیں ػٝڀی پیٹؿٷ کب جتقیہ اٿؿ اعـاربت کے ثبؿے
ٵیں اہٳ ٵٞٲڀٵبت کب اٹتٚبٳٝ ،الد کے ٹئے ٕـی٨ے ،اةھؿتے
ہٿئے ؿرضبٹبت اٿؿ ػھٿکہ ػہی کٸٹؿٿٯ
عؼٵبت تک ؿمبئی صبٍٰ کی تیقی كے تڀمیٜ

 .Fدّوی أتَبَ  -راتی صبدثے
 .1راتی صبدثے
تْشیف
ؽاتی صبػثے ایک عَڀٍیت پبٱینی ہے رڀ صبػثے كے ہٿئی ٵڀت ،صبػثے
كے ہٿئی ٹباہٱی (ٵنتٝ / ٰ٪بؿّی) ،ٵنت ٰ٪کٰ ٹباہٱی کب اصبٓہ کـتی
ہے مبتھ ہی ٵَٺڀٝبت عبً کی ثٺیبػ پـ یہ ایڈ آٷ کڀؿ کے ٕڀؿ پـ
ٕجی اعـاربت ،ػاہ تؼ٥یٸ کے اعـاربت  ،تٞٲیٶی اعـاربت ٿ١یـہ کڀ
ةھی اصبٓہ کـتی ہے.
اك پبٱینی کے حتت اصبٓہ کـتب آ٥ت "صبػثہ" ہٿتی ہے.
تْشیف
صبػثہ کنی ةھی اچبٹک ،ا٭نٶ١ ،٬یـ اؿاػتب ،ثیـٿٹی ،ربؿصبٷہ اٿؿ
ثَـی ؽؿائ ٜكے ہٿٷے ٿاٱی ایڀٷٹ کے ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب گیب ہے.
ػٝڀی ٵیٺیزـ ػٝڀے کی إال ٛٵڀٍڀٯ ہٿٷے پـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کی حت٪ی٪بت
کـٹی چبہئے:
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 )aپبٱینی رل کے تٞٲ ٨ٵیں ػٝڀی کیب گیب ہے پبٱینی کے اؿٹتگت
اصبٓہ کـتب ہے
 )bپبٱینی ٹَ٪بٷ کی تبؿیظ کب ػؿمت ہے اٿؿ پـیٶیٴ ٵڀٍڀٯ ہٿئی
ہے
 )cٹَ٪بٷ پبٱینی ٵؼت کے حتت ہے
 )dٹَ٪بٷ صبػثے كے ہٿئی ہے ٷہ کہ ثیٶبؿی كے
 )eکنی ػھٿ٫ھاػھڈي
اٹکڀائـی کـٿائیں

کب

عؼهہ

ہٿٷے

پـ

کنی

اٹڀےكٹگےٹؿكے

 )fػٝڀے کڀ ؿرلٹؿ کـے اٿؿ اك کے ٱئے ؿف ٧کـے
 )gڈیڈ کـیں (ػٝڀی مـٿك کے ٿ٩ت) اٿؿ ػٝڀے كے یکزب ربٷ کبٳ
گبہک کڀ ػے
 .2دّووں کی حتمیمبت
اگـ ػٝڀے کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں یب ػٝڀی ػمتبٿیقات صبٍٰ ہٿٷے پـ کڀئی
٥ـاڈ کب عؼهہ ہٿ تڀ اكے حت٪ی٪بت کے ٱئے کنی پـٿ٥یيٺٰ
اٹڀےكٹگےٹؿ کے صڀاٯے کـ ػیں.

ِخبي
ؽاتی صبػثے ػٝڀٿں ٵیں ؿیڈ اٱـٹ کی ٵخبٱیں رٸ ٵٞٺی ػھٿکہ یب ١ٲٔ
ػٝڀی ہٿٹب ٷہیں ہے (ٵقیؼ ت٦تیو کے ٵَ٪ؼ كے ،ٱیکٸ یہ ٥ـاڈ کے
ٵخجت اىبؿہ یب ػٝڀے کے ٥ـاڈ ٵکٶٰ ہٿٷے کڀ ٷہیں ٙبہؿ کـتب ہے(













٩ـثت ػٝڀے ٭ڀ ثٺؼ ٭ـیں (ػٝڀی کڀ اٹيڀؿٹل ىـٿ ٛہٿتے ہی ہٿ
گئی ہٿ(
ٕڀیٰ ٵؼت کی ٹباہٱی کے ٱئے اٝٲی ہ٥تہ ٿاؿ ٥ڀائؼ ؿ٩ٴ
ػٝڀی ػمتبٿیقات ٵیں ٝؼٳ ٵنبٿات
ایک ہی ثیٴہ ىؼہ کی ٕـ ٣كے کئی ػٝڀے
اٱکضٰ کب اىبؿہ
عڀػکيی کب عؼهہ
ػیـ ؿات کی كڑک پـ ہٿئی صبػثہ رت گبڑی ثیٴہ ىؼہ ٭ی ٕـ ٣كے
ڈؿائیڀ کی رب ؿہی ہٿ
مبٹپ کبٹٹب
ڈٿة ربٹب
اٿٹچبئی كے گـٹب
ثیٶبؿی کب ىکبؿ ٵٞبٵٰے
فہؿ کھاٹب
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٩تٰ
گڀٱی ٱگٸے كے ہٿا فعٴ
٥ـاكٹ کے کبٹٷے گٶيؼگی
ہٿٵنبئیڈ ٿ١یـہ

حت٪ی٪بت کب ثٺیبػی ٵَ٪ؼ ہٿتب ہیں:
 )aٹَ٪بٷ کی ٿدہ كے حت٪ی٪بت
 )bٹَ٪بٷ کی ٹڀٝیت اٿؿ ٿمٞت کب پتہ ٱگبٹب
 )cحجڀت اٿؿ ٵٞٲڀٵبت مج ٜکـٹب
 )dیہ پتہ ٱگبٹب کہ اك ٵیں کڀئی ػھٿکہ ػہی کی گئی ہے یب ػٝڀے
کی ؿ٩ٴ کڀ ةڑھا ػیب گیب ہیں
ثشاہ َہسثبٔی ٔوٹ کشیں  :حت٪ی٪بت کب ٵَ٪ؼ کیل کے ص٪بئ ٨کب پتہ
ٱگبٹب اٿؿ ّـٿؿی حجڀت مج ٜکـٹب ہے.
یہ ّـٿؿی ہٿتب ہے کہ ػٝڀی آڈیٹؿ اٹڀےكٹگےٹ کڀ اك ثبؿے ٵیں ٵيڀؿہ
ػے ہے.
ِخبي
کیل ہػایبت کی ٵخبٯ:
كڑک ٹؿی٦ک صبػثے
 .iصبػثہ کت پیو آیب ٍ -ضیش ٿ٩ت ،اٿؿ تبؿ٫ھ ٵ٪بٳ اٿؿ ٿ٩ت
کیب ثیٴہ ىؼہ پیؼٯ چٰ ؿہا تھا؟ ٵنب٥ـ  /ىـیک ٵنب٥ـ کے
.ii
ٕڀؿ پـ تھا یب صبػثے ٵیں ٵٲڀث گبڑی کڀ چال ؿہا تھا ؟
.iii

صبػثہ کی تَ٦یالت ،یہ کل ٕـس ہٿئی ؟

.iv

کیب ثیٴہ ىؼہ صبػثے کے ٿ٩ت اٱکضٰ کے احـ ٵیں تھا ؟

 .vٵڀت کی ٍڀؿت ٵیں ،ٵڀت کی ٍضیش ٿ٩ت اٿؿ تبؿیظ کیب تھی،
ٵڀت كے پہٯے کیب گیب ٝالد ،کل امپتبٯ ٵیں ٿ١یـہ ؟
صبدثے کب اصتّبٌی ودہ :
گبڑی کے ڈؿائیڀؿ کی کنی ثیٶبؿی (ػٯ کب ػٿؿہ ،ػٯ کی ؿ٥تبؿ ؿکٸے)
اٱکضٰ کے احـات ،كڑک کی ثڀؿی پڀفیيٸ ،ٵڀمسی صبالت ،گبڑی ؿ٥تبؿ کی
ٿدہ كے ثیٶبػھاؿ ٫کے یب اك کے مبٵٸے گبڑی کی ٵیکبٹی گڈةڈي
(كٹیئـٹگ ،ثـیک ٿ١یـہ کب ٥یٰ ہٿٹب(
راتی صبدثے دّووں ِیں دمکٓہ دھوکہ دہی کے کچھ ِخبٌیں:
 .iٹی ٹی ڈی ٵؼت کڀ ربٷ ثڀدھ کـ ةڑھا ٙبہؿ ہٿٹب
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ؿگتب کڀ صبػثہ ثتبٹب ریلے ،ؿٿگتٶ ٬ٿرڀہات كے کٶـ
.ii
کے ػؿػ کڀ پی اے ػٝڀے پہ ثؼٯ کـ گھؿ ٵیں گـٹب  /مٲپ کـٹب
ثتبٹب.
ػمتبٿیقات ٵیں ؿػٿثؼٯ کـکے پہٯے كے ٵڀرڀػ صبػثہ ٹیب
.iii
ثتبٹبٝ ،بٳ ٵڀت کڀ صبػثہ ثتبٹب یب پہٯے ٵڀرڀػ ؿگتب کڀ
صبػثہ کے ثٞؼ ٵڀت ثتبٹب.
.iv

عڀػکيی کے ٵٞبٵالت کڀ ػؿگھٹٹبدت ٬ٵڀت ثتبٹب

ڈمچبؿد ٿاؤچـ ؽاتی صبػثے ػاٿٿ ،عبً کـ ٵڀت ػاٿٿ ٵیں ایک اہٳ
ػمتبٿیق ہے .جتڀیق کے ٿ٩ت ہی ٹبٵيت کی تَ٦یالت صبٍٰ کـٹب اہٳ ہٿتب
ہے رڀ پبٱینی کب صٌہ ہٿٹب چبہئے.

 .3دّوی دعتبویضات
ٹیجً 2.3
)a

ِوت دّوی

)b
)c
)d
)e

)f

کً
ِغتمً
اوس
ٔباہٌی
ّبسمی ٔباہٌی
دّوی

ّبسمی
ٔباہٌی دّوی

کً

ػٝڀیؼاؿ کے ٹبٵيت  /عبٹؼاٷ کے کنی ؿکٸ کی ٕـ٣
كے ػمتغٔ ٿػٿت ةھؿا ہٿا ؽاتی صبػثے ػٝڀی ٥بؿٳ
ٵڀدلب مب٫ھیب٭ت ٥ی ای ٤آئی آؿ کی (مب٫ھیب٭ت ٥ی
ىبٵٰ ای ٤آئی آؿ  /پٺچٺبٳہ  /حت٪ی٪بت پٺچٺبٳہ(
ٵڀت مـٹی٦کیٹ کی اٍٰ یب مب٫ھیب٭ت ٥ی
پڀكٹ ٵبؿٹٳ ؿپڀؿٹ کی مب٫ھیب٭ت ٥ی ،اگـ ہٿا ہٿ
ٹبٳ کی حت٪ی٪بت کے ٱئے ییٶیٰ ػمتبٿیقات
(ایٸٹی ٵٺی الٷڈؿٹگ) (پبمپڀؿٹ  /پیٸ کبؿڈ /
ٿٿٹؿ آئی ڈی  /ڈؿائیڀٹگ الئنٺل) ،عٔ کی حت٪ی٪بت
کے ٱئے (ٹیٲی ٥ڀٷ ثٰ  /ثیٺک اکبؤٷٹ کی
تَ٦یالت  /جبٲی ثٰ  /ؿاىٸ کبؿڈ(.
دتبٳ ٩بٹڀٹی ٿؿحبء کی ٕـ ٣كے ػمتغٔ اٿؿ
ٹڀٹؿی کیب ہٿا ،صٲ ٤ٹبٳہ ،اٿؿ ٿیٮتپڀؿتي ٹئی
ثبٷڈ ٥ٲٴ کے مبتھ ٩بٹڀٹی ٿاؿث مـٹی٦کیٹ
 )aػٝڀیؼاؿ ڑاٿ ٿػیڀت ػمتغٔ ؽاتی صبػثے ػٝڀی
٥بؿٳ
 )bای ٤آئی آؿ کی مب٫ھیب٭ت ؿپڀؿٹ اگـ ٩بثٰ
إال ٧ہٿ
 )cثیٶبػھاؿ ٫کی ٹباہٱی کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاال مڀٯ
مـرٸ تھا ہٳ ٵٺَت ٩بثٰ ڈاکٹؿ كے ٹباہٱی
مـٹی٦کیٹ
ٝ )aالد کـٷے ٿاٯے ڈا٫ٹؿ كے ٹباہٱی اٿؿ ٹباہٱی
ٵؼت کی ٝکبمی ٿاال چٮتنب مـٹی٦کیٹ ،ٵٺَڀةہ
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مبف كے صبٍٰ چھٹی کب مـٹی٦کیٹ کڀ ٵٺَڀةہ
مبف کی ٕـ ٣كے ٿػٿت ػمتغٔ ہٿ

ٵٺؼؿدہ ثبال ٣ہؿمت ٍـ ٣ہػایبت ٵیں ك اّب٥ی ػمتبٿیقات (رڀ٫ھمي کے
ٹيبٷ کے ٥ڀٹٿ گـا ٣صبػثہ کھٿپڑی کے ٥ڀٹٿ گـا )٣ٿ١یـہ ةھی ٵبٹگے
رب مکتے ہے عبً کـ ػھٿکہ ػہی کی ىـٿ ٛہٿٷے پـ حت٪ی٪بت کـائی ربٹی
چبہئے۔

خود ٹیظٹ 4
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کل ػمتبٿیق کی ّـٿؿت ٵنت ٰ٪کٰ ٹباہٱی ػاٿٿ
کے ٱئے ٷہیں ہٿتی ہے.
 .Iػٝڀیؼاؿ کی ٕـ ٣كے ػمتغٔ ٿػٿت ةھٿ ہٿا ؽاتی صبػثے ػٝڀی صبٍٰ
.II

ای ٤آئی آؿ کی مب٫ھیب٭ت ٥ی ،اگـ الگ ہٿ

 .IIIثیٴہ ىؼہ کی ٹباہٱی کی تَؼی٩ ٨بثٰ ڈاکٹؿ کی ٕـ ٣كے ػیب گیب
ٵنت ٰ٪ٹباہٱی حجڀت پـتـ
ٝ .IVالد کـٷے ٿاٯے ڈاکٹؿ کی ٕـ ٣كے ػیب گیب ٣ٹٹل مـٹی٦کیٹ کہ
ثیٶبػھاؿ ٫ٵٞٶڀٯ کے کبٳ کے ٱئے ٣ٹ ہے
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 .Gدّوی أتَبَ :ثیشوْ ٍِک عفش أؾوسٔظ
 .1ثیشوْ ٍِک عفش أؾوسٔظ پبٌیغی
اگـچہ کی عبؿدہ ٹؿیڀٯ اٹيڀؿٹل پبٱینی کے ١یـ ٕجی كہٿٱیبت کب
اصبٓہ کـٷے ٿاٯے کـ طڈ ہے ،اك کب ہاٵیؼاؿی اٿؿ ػٝڀی اٹتٚبٳ
ؿٿایتی ٕڀؿ كے ٍضت اٹيڀؿٹل پڀؿٹ پڀٱیڀ کے حتت ہی ہٿتب ہے ،کیڀں
کہ ٕجی اٿؿ ثیٶبؿی عَڀٍیت اك پبٱینی کے حتت اہٳ اصبٓہ ہیں.
پبٱینی کے حتت کڀؿ کڀ ٵڀٹے ٕڀؿ پـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٕج٪بت ٵیں ت٪نیٴ
کیب رب مکتب ہے۔ ایک خمَڀً ٵَٺڀٝبت ٹیچے ػی گئی عَڀٍیبت ٵیں كے
کچھ تھا مت کب اصبٓہ کـ مکتب ہے.
ٕ )aجی اٿؿ ثیٶبؿی ٫ے

میکيٸ

 )bٿٕٸ ٿاپنی اٿؿ ازمالء
 )cؽاتی صبػثہ کب اصبٓہ
 )dؽاتی

ؽٳہ ػاؿی

 )eػیگـ ١یـ ٕجی اصبٓہ
 .iٹؿپ کب ٵٺنڀط ہٿٹب
ػٿؿے ٵیں تبعیـ
.ii
 .iiiػٿؿے ٵیں ؿ٭بٿٹ
ٵلڈ کٺکيٸ
.iv
 .vچی٬ڈ مبٵبٷ ٹکبٱٸے کی ّـٿؿت تبعیـ
چی٬ڈ مبٵبٷ ٹکبٱٸے کی ّـٿؿت کب ٹَ٪بٷ
.vi
 .viiپبمپڀؿٹ کب ٹَ٪بٷ
ایٶـرٺنی ٹ٪ؼ پیيگی
.viii
 .ixہائی ری ٬االؤٹل
 .xثیٰ ثبٷڈ اٹيڀؿٹل
ہائی ریک ٭ڀؿ
.xi
 .xiiمپٺنـ پـٿٹیکيٸ
 ْٰ٥ػٿؿے
.xiii
 .xivٵٖبٱٜہ ٵیں ؿکبٿٹ
گھؿ ٵیں ٹ٪ت فٹی
.xv
رینب کہ ٹبٳ ثتالتب ہے یہ پبٱینی ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ کـٷے ٿاٱڀ کے
ٱئے ٷہیں ہےٖ٥ ،ـی ہے کہ ٽني ةھاؿت کے ثبہؿ ہٿگی اٿؿ ػٝڀے مـٿك
کی ّـٿؿت ہٿ گی ،ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ػٝڀی مـٿمٺگ کے ٱئے ا تـتي پبؿٹی کی عؼٵت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کی
ّـٿؿت ہٿگی رل کے پبك ٝبدلی مٖش پـ ّـٿؿی تٞبٿٷ اٿؿ ٵؼػ ٥ـاہٳ
کـٷے کے ٹیٹ ٿؿک ہٿ.
دّوی خذِت ِیں ِٕذسدہ ریً ؽبًِ ہوتب ہے:
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)a
)b
)c
)d
)e

24 * 7ثٺیبػ پـ ػٝڀے کڀ ػؿد کـٹب
ػٝڀی ٥بؿٳ اٿؿ پـ٭ـي کڀ ةھرٺب
گـاہ٭ڀ کڀ ٹَ٪بٷ کے ٥ڀؿا ثٞؼ ٯے ربٷے ٿاٱڀ كٹیپ کی
ٵٞٲڀٵبت ػیٺب.
ٕجی اٿؿ ؿٿگٺتب ػٝڀٿں کے ٱئے 'کیو ٱیل' کـٿاٹب.
ٵٲک اٷے اٿؿ تـک ،صبػحبتی کیو کب اٹتٚبٳ کـٹب

ِ .2ذد کّپٕیبں -

غیش ٍِکی دّووں ِیں اْ کے کشداس

مٲنٰے ٵیں ٵٞبٿٹت کٶپٺیڀں کے پبك اپٺب ػ٥رت ہٿتب ہے اٿؿ ایلے ہی
٥ـاہٳ کـٷے كے پڀؿے ػٹیب ٵیں اٷ کب ٹا آپ ہٿتب ہے۔ یہ ٵؼػ
کٶپٺیبں پٲل کے حتت اصبٓہ اٵٮبٹبت کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں کے گـاہ٭ڀں کڀ ٵؼػ ٥ـاہٳ کـتی ہیں.
یہ کٶپٺیبں  7 * 24چٲٸے ٿاٯے کبٯ میٸٹؿ چالتی ہے اٷ کے
اؿٹرتاهٹؿیي ٹٿٯ ٥ـی سمرب ةھی ہٿتب ہے رٸ کے كہاؿے ػاٿٿ
ؿرلٹؿیيٸ  /ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کی ربتی ہے .یہ کٶپٺیبں ٵٺؼؿدہ
عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتی ہیں رٸ کے ٱئے ٿہ کٶپٺی عبً كے ہٿئے
ٵٞبہػے کے ٵٖبث ٨چبؿد کـتی ہے۔

پبك
کی
ؽیٰ
اپٸ

ٕ )aجی ٵؼػ
ٕ .iجی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے ؿیپھؿٱل
امپتبٯ ٵیں ػاعٰے کب اٹتٚبٳ
.ii
 .iiiآؿاٳ ػہ اٿؿ پـمکڀٷ ٕجی ٵؼػ
آؿاٳ ػہ اٿؿ پـمکڀٷ ٕجی ٵٲک اٷے
.iv
 .vٵـتيـیـ کب ٵٲک پـتیبٿؿت
 ْٰ٥ػٿؿے اٹتٚبٳ
.vi
 .viiچھٿٹے ثچڀں کڀ ٵؼػ ػیٺب
 )bامپتبٯ ٵیں ؿہٷے کے ػٿؿاٷ ٕجی ٵ٪ؼٵبت پـ تڀدہ ؿکھٹب
ّ )cـٿؿی ػٿاٿ کی ت٪نیٴ
 )dپبٱینی کی ىـائٔ اٿؿ صبالت اٿؿ اٹيڀؿٹل ٭پٺیڀ كے ٵٺٚڀؿی
کے تبث ٜامپتبٯ ٵیں ؿہٷے کے ػٿؿاٷ اپگت ٕجی اعـاربت کی
ّٶبٹت
 )eمبث ٨ػٿؿہ اٹ٦بؿٵیيٸ مـٿك اٿؿ ػیگـ مـٿك
 .iٿؽا اٿؿ ٿیکنیٸ كے ٵتٞٲ٨ہ رـؿتے
م٦بؿت عبٷے ؿی٦ـٯ کی عؼٵبت
.ii
 .iiiگٴ ہٿئے پبمپڀؿٹ اٿؿ الپتہ ہٿئے مبٵبٷ كے
عؼٵبت
آؿاٳ ػہ اٿؿ پـمکڀٷ پی٢بٳ ٹيـ مـٿك
.iv
 .vثیٰ ثبٷڈ ٩ـاؿ
ٵبٱی ہٹگبٵی ٵؼػ
.vi
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ٵتٞٲ٨

 )fتـمجبٷ ؿی٦ـٯ
٩ )gبٹڀٹی ؿی٦ـٯ
 )hایڈٿٿکیٹ كے ٵال٩بت
ٔ .3مذہیٓ ىجی ِْبِالت ِیں دّوی أتَبَ
ٹ٪ؼہیٸ ٕجی ٵ٪ؼٵبت ،آ٥نیٹ ٕجی ٵ٪ؼٵبت اٿؿ ١یـ ٕجی ٵٞبٵالت ٵیں
ػٝڀی اٹتٚبٳ کب ٹٔ٪ہ ٹٚـ خمتٲ ٤ہٿتی ہے .ػٿثبؿہ ٹ٪ؼہیٸ ٕجی ػٝڀی
اٹتٚبٳ ػیگـ ٵٲٮڀں کے ٵ٪بثٰے ٵیں ،اٵـی٬ہ ٵیں ثبٱکٰ ہٿتب ہے .
اة ہٳ ٩نٔ ٿاؿ اك کب ٵٖبٱٜہ کـیں گے
 )aدّوی کے ٔوٹیفکیؾٓ
ریلے ہی ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے ،ٵـیِ امپتبٯ ٵیں ػاعٰے ٱیتب ہے اٿؿ
ػاعٰہ کبؤٷٹؿ پـ اٹيڀؿٹل کے کب١ؾات کڀ ٙبہؿ کـتب ہے .ٵؼػ
کٶپٺی کڀ اك ٹئے کیل کے ثبؿے ٵیں امپتبٯ اٿؿ  /یب ٵـیِ یب
ؿىتہ ػاؿ  /ػٿمت كے ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ ہٿتی ہے ،پھؿ ػٝڀیؼاؿ کڀ
ػٝڀی ٝٶٰ کے ثبؿے ٵیں ثتبیب ربتب ہے.
 )bکیظ أتَبَ تشتیت
یہ کٶپٺی کی ىـس کٶپٺی خمتٲ ٤ہٿتی ہیں ٱیکٸ ٝبٳ تـتیت ٹیچے
ػیب رب ؿہا ہے
 .iمپڀؿٹ کٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ عَڀٍیبت ،ثیٴہ ؿ٩ٴ ،پ़ٱني ٵؼت،
پبٱینی کی ٵؼت ،پبٱینی ہٿٯڈؿ کے ٹبٳ ٿ١یـہ کی ربٹچ پڑتبٯ
کـتب ہے.
کیل ٵیٺیزـ
.ii
ثٰ ،اٿؿ الگت کے
ٵٞٲڀٵبت ةھی صبٍٰ
ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ ہٿتی

امپتبٯ كے ؿاثٔے کـکے ٵـیِ کی پڀفیيٸ،
اٹؼافے کے ٝالٿہ ٕجی ٵتٞٲ ٨اپ ڈیٹ کی
کـتب ہے .ٵؼػ کٶپٺی کڀ ٵتٞٲ٨ہ اپ ڈیٹ کی
ہے رلے ٿہ ثیٴہ ىؼہ کڀ چیٺذ ػیتب ہے.

ػٝڀے کی ٵٺٚڀؿی کب تٞیٸ ہٿتب ہے اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی
.iii
كے ٵٺٚڀؿی کے تبث ٜاػائیگی کی ّٶبٹت امپتبٯ کی پیو کـ ػی
ربتی ہے.
اینی ٍڀؿت ةھی ہٿ مکتی ہے کہ ةھاؿت (ثیٴہ ىؼہ کے
.iv
ٵ٪بٳ) اٿؿ  /یب ٹَ٪بٷ کے ٵ٪بٳ پـ حت٪ی٪بت ّـٿؿی ہٿتی ہے .
اٹکڀائـی کے ٝٶٰ کڀ ةھی ؽاتی صبػثے ػٝڀی میکيٸ کی ٵبٹٺؼ
ہی ہٿتی ہے .ٵؼػ کٶپٺی یب اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے پـتیٺٸ ؿاثٔے
كے اٹڀیلٹگیٹؿ کب اٱیکيٸ ہٿتب ہے.
 .vمپڀؿٹ کٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ ؿٿفاٷہ کی ثٺیبػ پـ کیل کڀ
ػیکھتب ہے اٿؿ ثیٶب٭ـتب کڀ دتبٳ ٵٞبٵالت ٵیں اپ ڈیٹ ٵٞٲڀٵبت
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٥ـاہٳ کـتب ہے تبکہ ثب٩بٝؼہ ٝالد کے ٱئے اسمڀىٸ صبٍٰ کیب رب
مکے.
ٵـیِ کے ڈمچبؿد کئے ربٷے پـ کیل اٹتٚبٳ امپتبٯ کے
.vi
مبتھ ثبت چیت کـکے آعـی ثٰ کی ؿ٩ٴ ٓے کـتب ہے.
مپڀؿٹ کٶپٺی اك ثبت کب ی٪یٸ کـتی ہے کہ ثٰ کی ٍضیش
.vii
ٕـی٨ے كے ربٹچ کـ ٱی ربئے .کنی ةھی ٕـس کی ١ٲٖی پبئے
ربٷے پـ ٿہ امپتبٯ کے ثٰ حمکٴہ کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں ةہتـی کے
ٱئے الیب ربتب ہے.
پھؿ آعـی ثٰ٥ ،ـاہٳ کـٷے اٿؿ مپڀؿٹ کٶپٺی یب ٵؼػگبؿ
.viii
ؿپـارگ ایزٸٹ کے ػؿٵیبٷ كہیتب ٩یٶت پـ تیبؿ کـ ٱیب ربتب
ہے .امپتبٯ کڀ رتٺی رٲؼی اػائیگی کی ی٪یٸ ػہاٹی صبٍٰ ہے،
اتٺی ہی اٵکبٷ ثټےتـ ؿٝبیت کی ہٿتی ہے۔
اٵـیکہ کے ہیٲتھ کیئـ کی ایک خمَڀً ٝالٵبت ٩یٶت ػٿثبؿہ تٞیٸ،
رڀ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵیں ٷہیں الگڀ ہٿتب .یہ اٵـیکہ ٵیں ٹ٪ؼہیٸ
ٵیڈیکٰ کیل اٿؿ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵیں ةڑا ٥ـ ٧ہٿتب ہے.
 )cدّوی ًّّ تشتیت
 .iػٝڀی جتقیہ ػٿثبؿہ ٵوہٿؿ  /اٍٰ ثٰ کے صبٍٰ ہٿتے ہی اك کی
ربٹچ کـتب ہے اٿؿ اك ثبت کب ی٪یٸ کـتب ہے کہ کڀؿیذ ،عؼٵت
اٿؿ ٝالد کی تبؿیظ کے ٿ٩ت ػؿمت تھا .ٵؼػ کٶپٺی کڀ صبٍٰ
ہٿٷے ٿاٯے ثٰ کی اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے ٹیلٹ کـ
ؿہے ہیں کہ کیب گبیب چبؿد ٝالد کے ٵٖبث ٨ہے .چھٿٹ کڀ ػٿثبؿہ
ی٪یٺی ثٺبیب ربتب ہے اٿؿ ثٰ پـ کبؿؿٿائی کی ربتی ہے.
ثٰ کڀ ػٿثبؿہ ٵوہٿؿ ٵٞٲڀٵبت عٔ اٿؿ كہٿٱت کے ٿّبصت
.ii
کے مبتھ ثیٶب٭ـتب کڀ اػائیگی کے ٱئے ةھیزب ربتب ہے.
اٹيڀؿٹل کٶپٺی ثٰ کے صبٍٰ ہٿتے ہی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵؼػ
.iii
کٶپٺی کڀ اػائیگی کے ٱئے اعتیبؿ کـ ػیتی ہے.
 )dادائیگی کے ًّّ تشتیت
 .iمپڀؿٹ کٶپٺی ثیٴہ ىؼہ كے ٵ٪بٵی ػ٥رت کے ؽؿیٜے امپتبٯ کڀ
اػائیگی کی ٵٺٚڀؿی صبٍٰ کـتی ہے.
.ii

ٵبٱی حمکٴہ اػا کـ ػیتب ہے.

 )eامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٝٶٰ
 .iثبہؿ کے دمبٱک ٵیں ،عبً کـ اٵـیکہ اٿؿ یڀ ایل ٵیں یہ ٝٶٰ
ةھاؿت کے امپتبٱڀ كے ثبٱکٰ خمتٲ ٤ہے .کیڀٹکہ ٿہاں کی ثیيرت
آثبػی کے پبك یب تڀ ذمی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں كے یب مـکبؿی
ٵٺَڀثڀں کے ٵبػھیبٳ یڀٹیڀؿمٰ ہیٲتھ کڀؿیذ ہٿتب ہے .فیبػہ
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ٕـ ٣ػؿمت ٍضت یب ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ
تـ امپتبٯ ،ثیٴہ ىؼہ
پبٱینی پـاػٷ کئے ربٷے پـ دتبٳ اؿٹرتاهٹؿیي اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے اػائیگی کی ّٶبٹت کڀ ٩جڀٯ کـتے ہیں.
فیبػہ تـ دمبٱک ٵیں اٹيڀؿٹل کڀؿیذ یب ٹ٪ؼ مج ٜکی تَؼی٨
کے ثبٝج ٝالد ٵیں تبعیـ ٷہیں ہے .

ہٿٷے

امپتبٯ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٝالد ىـٿ ٛکـ ػیتے ہیں .اگـ اٹيڀؿٹل ہیں
تڀ اػائیگی اٹيڀؿٹل پبٱینی کـے گی یب ٵـیِ کڀ اػا کـٹب
ہٿگب .امپتبٯ چبؿد کڀ اك ٱئے ةڑھاتے ہیں کیڀں کہ اػائیگی ٵیں
تبعیـ ہٿتی ہے۔
اگـ اػائیگی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ہٿتب ہے تڀ امپتبٯ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ
اػائیگی پـ کب٥ی چھٿٹ ػیتے ہیں ۔ پـی ۔ پـائقیٺگ ایزٺنی ،ؽیٰ
کے اثتؼائی اػائیگی کیٲئے امپتبٱڀں كے ثبت چیت کـتی ہے.
ٹیٹ ٿؿک امپتبٯ اٿؿ ٝٶٰ کے تٞٲ ٨كے ٵٞٲڀٵبت ثیٴہ ىؼہ
.ii
کی ،ٵؼػ کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ٹٿٯ ٥ـی سمرب پـ ػمتیبة کـا ػی
ربتی ہے۔
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ٍڀؿت ٵیں ثیٴہ ىؼہ اك کی
.iii
إال ٛکبٯ میٸٹؿ کڀ ػیٺی ہٿتی ہے ،اٿؿ ربئق ٹؿیڀٯ اٹيڀؿٹل
پبٱینی کے مبتھ خمَڀً امپتبٯ ربٹب ہٿتب ہے.
امپتبٯ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺیڀں  /اٹيڀؿٹل کبؿٿں کڀ
.iv
پبٱینی کی ٵ٪ٞڀٱیت اٿؿ کڀؿیذ کی حت٪ی٪بت کے ٱئے کبٯ میٸٹؿ
کڀ ٥ڀٷ کـتے ہیں.
 .vامپتبٯ کی ٕـ ٣پبٱینی کڀ ٩جڀٯ کـتے ہی ثیٴہ ہٿٯڈؿ کب
امپتبٯ ٵیں ٝالد ٹ٪ؼہیٸ ثٺیبػ پـ ىـٿ ٛہٿ ربتب ہے.
٩جڀٱیت کب تٞیٸ کـٷے کے ٱئے ثیٶب٭ـتب  /مپڀؿٹ
.vi
٥ـاہٳ کـٷے کچھ ثٺیبػی ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت ہٿتی ہے
 .1ثیٶبؿی کی تَ٦یالت
 .2کنی ٩جٰ اف تبؿیظ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ہٹؼٿمتبٷ کے امپتبٯ،
ٵ٪بٵی ٵیڈیکٰ آ٥ینـ کی تَ٦یٰ:
٩ جٰ اف تبؿیظ ،ٵڀرڀػہ ٝالد تک ،امپتبٯ کی آئٺؼہ کی
ٵٺَڀةہ ثٺؼی اٿؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کڀ رٲؼ ةھرٸے کی
ػؿعڀامت.
 ڈاکٹؿ کے ثیبٷ ٵیں ىـکت کے مبتھ مبتھ ػٝڀی


پبمپڀؿٹ کی کبپی



ٕجی ٵٞٲڀٵبت ٥بؿٳ

 )fىجی اخشاربت اوس دیگش غیش ىجی دّووں کی آفغیٹ
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٥بؿٳ

آ٥نیٹ ػٝڀے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٶبػھاؿ ٫کی ٕـ ٣كے ةھاؿت ٿاپل آٷے
پـ ٥بئٰ کئے ربتے ہیں .ػٝڀی کب١ؾات کی ٿٍڀٱی پـ اٷہیں ٝبٳ
ٝٶٰ کے اؿٹتگت ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب ہے .دتبٳ ٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀٿں
کے ٱئے اػائیگی ةھاؿتی ؿٿپے ٵیں کیب ربتب ہے رت کہ ٹ٪ؼہیٸ
ػٝڀٿں ٵیں اك کی اػائیگی ١یـ ٵٲکی کـٹنی ٵیں ہٿتب ہے.
آ٥نیٹ ػاٿٿ کے پـٿمینٺگ کـٷے کے ٱئے ةھاؿتی ؿٿپے ٵیں ؽٳہ
ػاؿی کی ٵ٪ؼاؿ ٓے کـٷے کے ٱئے ٹَ٪بٷ کی تبؿ٫ھ پـ کـٹنی کی
تجؼیٲی کی ىـس کب إال ٧کیب ربتب ہے .اك کے ثٞؼ ةھٿگتبٷ چیک
یب اٱیکٹؿاٹک ٵٺت٪ٲی کے ؽؿیٜے کیب ربتب ہے.
 .iؽاتی صبػثے ػاٿٿ کڀ ةھی امی ٕـس ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب ہے
رینب کہ ؽاتی صبػثے ػٝڀی میکيٸ ٵیں ثتبیب گیب ہے.
ثیٰ ة़ٷڈ ٵٞبٵٰے اٿؿ ٵبٱی ہٹگبٵی ٿاٯے ٵٞبٵالت ٵیں
.ii
اػا مپڀؿٹ کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ کـ ػیب ربتب ہے
اٿؿ ثٞؼ ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے اك کب ػٝڀی کیب ربتب ہے
ػٝڀٿں کی ٵنرتػ کـٷے کے ٱئے امی ٝٶٰ کب امتٞٶبٯ کیب
.iii
ربتب ہے رڀ ػٿمـے ٵ٪ؼٵبت ٵیں ہٿتب ہے
ٕ )gجی صبػثہ اٿؿ ثیٶبؿی ٫ے اعـاربت

کے ٱئے ػٝڀی ػمتبٿیقات

 .iػٝڀی ٥بؿٳ
.ii

ڈاکٹؿ کی ؿپڀؿٹ

.iii

ثٺیبػی ػاعٰہ  /ڈمچبؿد کبؿڈ

.iv

ثٺیبػی ثٲڀں  /ؿمیؼٿں  /ٹنظے

 .vثٺیبػی ایکل ؿے ؿپڀؿٹ  /پیتھٿٱڀرٮٰ  /حت٪ی٪بتی ؿپڀؿٹ
.vi
ٹٰ٪

ػاعٲی اٿؿ عبؿری ٹکٹ کے مبتھ پبمپڀؿٹ

 /ٿیقا کی

ٵٺؼؿدہ ثبال ٣ہؿمت ٍـ ٣ٹـػےىب ہیں .ٵٞبٵٰہ عَڀٍی ،ػٝڀی آثبػ کی
پبٱینی  /عَڀٍی ثیٶب٭ـتب کی ٕـ ٣كے پیـٿی ربٷے ٿاال ٝٶٰ کی
ثٺیبػ پـ اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت  /ػمتبٿیق کی کڀىو کی رب مکتی ہے۔
خود ٹیظٹ
____________اػا ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺی کی ٕـ ٣کـ ػیب ربتب ہے
اٿؿ ثٞؼ ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے ػٝڀی کیب ربتب ہے
 .Iثیٰ ثبٷڈ ٵٞبٵٰے
.II

ؽاتی صبػثے ػٝڀی

.III

ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀے
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.IV

ٵنرتػ ػٝڀے

خالؿہ
 )aاٹيڀؿٹل ایک 'ٿٝؼہ' ہے اٿؿ پبٱینی اك ٿٝؼے کے ٱئے ایک
'گڀاہ' ہے .پبٱینی کے حتت ػٝڀے کی ٿدہ ثٺٸے ٿاٱی ثیٴہ ٿاٜ٩ہ
پیو ہٿٹب اك ٿٝؼے کی ص٪ی٪ی اٵتضبٷ ہے.
 )bاٹيڀؿٹل ٵیں اہٳ ػؿدہ ثٺؼی پےؿاٵيٹؿٿ ٵیں كے ایک اٹيڀؿٹل
کٶپٺی کی ػٝڀی اػا کـٷے کی ٍالصیت ہے.
 )cاٹيڀؿٹل عـیؼٷے ٿاٯے گبہک اثتؼائی اكٹیک ہٿٯڈؿ ہٿٷے کے مبتھ
مبتھ ػٝڀے کے ٿٍڀٯ کٺٺؼہ ہیں.
 )dٹ٪ؼہیٸ ػٝڀی ٵیں ایک ٹیٹ ٿؿک امپتبٯ اٹيڀؿٹل کٶپٺی  /ٹیپيے
کی مبث ٨ٵٺٚڀؿی کی ثٺیبػ پـ ٕجی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ ثٞؼ
ٵیں ػٝڀے کے تَ٦یے کے ٱئے ػمتبٿیقات پیو.
 )eآ٥نیٹ ػٝڀے ٵیں ،کلٹٵـ اٷ کے اپٸے ٿمبئٰ كے امپتبٯ اػا
کـتب ہے اٿؿ اك کے ثٞؼ اػائیگی کے ٱئے اٹيڀؿٹل کٶپٺی /
ٹیپيے کے پبك ػٝڀی ػائـ کـتب ہے.
 )fػٝڀے کی إال ٛکالئٸٹ اٿؿ ػٝڀی ٹیٴ کے ػؿٵیبٷ ؿاثٔہ کب پہال
ٵخبٯ ہے.
 )gاگـ کنی اٹيڀؿٹل ػٝڀے کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣
كے ػھٿکہ ػہی کب ىتہ کیب ربتب ہے ،تڀ اكے حت٪ی٪بت کے ٱئے
ةھیزب ربتب ہے .ػٝڀے کی حت٪ی٪بت ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی  /ٹیپيے
کی ٕـ ٣كے اٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ کی رب مکتی ہے یب اكے ایک پیوہ ٿؿ
ربٹچ ایزٺنی کڀ ت٦ڀیِ کیب رب مکتب ہے.
 )hؿیقؿٿ ثکٺگ ػٝڀے کی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی
کتبة-اکبؤٷٹك ٵیں دتبٳ ػٝڀٿں کے مٲنٰے ٵیں کئے ربٷے ٿاٯے
ؿف ٧کی ؿ٩ٴ کڀ ٙبہؿ کـتب ہے.
 )iاٹکبؿ کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پیو کـٷے کے ٝالٿہ
گبہک کے پبك اٹيڀؿٹل حمتنت (اٿٵتڈمسیٸ) یب کلٹٵـ ٥ڀؿٳ یب یہاں
تک کہ ٩بٹڀٹی صکبٳ کے پبك ربٷے کب ةھی اعتیبؿ ہے.
 )jػھٿکہ ػہی فیبػہ تـ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٵٞبٿُہ پبٱینیڀں
ٵیں ہٿتی ہے ٱیکٸ ؽاتی صبػثے پبٱینیڀں کڀ ةھی ػھٿ٫ھاػھڑیپڀؿ
ػٝڀے کـٷے ٵیں امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے.
 )kٹی پی اے اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ کئی اہٳ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ
٥یل کے ٕڀؿ پـ اػا ٭یب ربتب ہے ۔
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خود اِتضبْ کے عواالت
عواي 1
اٷ ٵیں كے کلے اٹيڀؿٹل ػٝڀی ٝٶٰ ٵیں ثٺیبػی اكٹیک ہٿٯڈؿ مسذھا
ربتب ہے؟
 .Iکالئٸٹ
.II

ٵبٱک

.III

ثیٴہ ؿائٹؿ

.IV

اٹيڀؿٹل ایزٸٹ  /ثـٿکـ

عواي 2
گـیو مکنیٸہ کی اٹيڀؿٹل ػٝڀے کڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے
اٹکبؿ کـ ػیب تھا .اٹکبؿ کی ٍڀؿت ٵیں ،اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پیو
کـٷے کے ٝالٿہ گـیو مکنیٸہ کے ٱئے کڀٷ مب آپيٸ ػمتیبة ہے؟
 .Iصکڀٵت كے ؿاثٔہ کـٹب
.II

٩بٹڀٹی صکبٳ كے ؿاثٔہ کـٹب

 .IIIاٹيڀؿٹل ایزٸٹ كے ؿاثٔہ کـٹب
.IV

ٵٞبٵٰے کڀ اٹکبؿ کـٷے پـ کچھ ةھی ٷہیں کیب رب مکتب ہے

عواي 3
ؿاریڀ ٳہتڀ ٕـ ٣كے پیو ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀے کی حت٪ی٪بت کے
ػٿؿاٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پتہ چٲتب ہے کہ ؿاریڀ ٳہتڀ کے جببئے اك
کے ةھائی ؿاریو ٳہتڀ کڀ ٝالد کے ٱئے امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کـایب گیب
تھا .ؿاریڀ ٳہتڀ کی پبٱینی ایک ٥یٶٲی پھٱڀٹؿ ٵٺَڀةہ ٷہیں ہے .اك
___________ ػھٿکہ ػہی کی ایک ٵخبٯ ہے.
 .Iٹ٪بٱی
.II

رٞٲی ػمتبٿیقات ثٺبٷے

 .IIIاعـاربت کڀ ةڑھا چڑھا کـ ثتبٹب
 .IVاٹپےهےٹ ٝالد کڀ اٹؼؿٿٹی ٵـیِ ثچڀں  /امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ہٿٷے ٵیں تجؼیٰ کـٹب
عواي 4
اٷ ٵیں كے کڀٷ می ٍڀؿت صبٯ ٵیں ؿہائيی امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے
کڀ ایک ٍضت ثیٴہ پبٱینی ٵیں اصبٓہ کـتب ہے؟
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 .Iٵـیِ کی صبٱت اینی ہے کہ اكے امپتبٯ  /ٹـمٺگ ہٿٳ ٵیں ٯے ربیب
رب مکتب ہے ،ٱیکٸ اینب ٷہیں کـٹب پنٺؼ کیب گیب
 .IIامپتبٯ  /ٹـمٺگ ہٿٳ ٵیں ؿہائيی كہٿٱت کے ٪٥ؼاٷ کی ٿدہ كے
ٵـیِ کڀ ٿہاں ٷہیں ٯے ربیب رب مکب
ٝ .IIIالد ٍـ ٣امپتبٯ  /ٹـمٺگ ہٿٳ ٵیں کیب رب مکتب ہے
.IV

امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ٵؼت  24گھٷٹے كے فیبػہ ہے

عواي 5
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب کڀڈ ثیٶبؿی کب ٝالد کـٷے کے ٕـی٨ہ کبؿ
کڀ ٙبہؿ کـتب ہے؟
 .Iآئی می ڈی
.II

ڈی می پی

 .IIIمی پی آئی
.IV

پی می ٹی

خود اِتضبْ عواالت کے رواثبت
رڀاثبت 1
ٍضیش اٹتغبة  Iہے.
کالئٸٹ اٹيڀؿٹل ػٝڀے کے ٝٶٰ ٵیں ثٺیبػی اكٹیک ہٿٯڈؿ ہیں.
رواثبت

2

ٍضیش رڀاة  IIہے.
اٹيڀؿٹل ػٝڀے کڀ اٹکبؿ کـٷے کے کیل ٵیں اك ىغٌ ٩بٹڀٹی صکبٳ
كے ؿاثٔہ کـ مکتب ہے.
رواثبت

3

ٍضیش اٹتغبة  Iہے.
اك ٹ٪بٱی کی ایک ٵخبٯ ہے کیڀٹکہ ثیٴہ ىغٌ ٝالد کئے گئے ىغٌ كے
خمتٲ ٤ہے.
رواثبت

4

ٍضیش رڀاة  IIہے.
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ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ٵیں ؿہائيی ٝالد کی كہٿٱت ٍـ ٣تتھی ٥ـاہٳ
کی ربتی ہے رت امپتبٯ  /ٹـمٺگ ہٿٳ ٵیں ؿہائيی كہٿٱت کی ٝؼٳ
ٵڀرڀػگی ٵیں ٵـیِ کڀ ٿہاں ٷہیں ٯے ربیب رب مکتب ہے.
رواثبت

5

ٍضیش اٹتغبة  IIIہے.
ٵڀرڀػہ ٝٶٰ اٍٖالصبت (می پی ٹی) کڀڈ ثیٶبؿی کب ٝالد کـٷے کے
ٕـی٨ہ کبؿ کڀ ٙبہؿ کـتب ہے.
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