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 باب 1

 کب تْبسف ہثیُ

 

 ثبة وب تْبسف

 اٿؿ کی تـ٩ی، اك کب تٞبؿ٣ ٝٺبٍـ ثٺیبػی ےک ہکب ٵ٪َؼ ثیٴاك ثبة 

  ہثیٴ ہک ےگ ںپبئی ربٷ یھة ہآپ ی .ہے کـاٹب ہآگب ےك مـگـٵی اك کی

 ا٩تَبػی ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ںٵی ےٹتیذ ےٿا٩ٞبت ک صبػحبتی ٕـس کل

ٕڀؿ  ےک ٝٺَـ ےک ٵٺت٪ٲی ٳھرڀ٫ اٿؿ ہےٳ کـتب ہ٥ـا حت٦٘ ےك ٹ٪َبٹبت

 ..ہےکـتب  پـ کبٳ

 ِبصبفً ےک  ےْھعیه

 

A.  تـ٩ی اٿؿ تبؿیظ   - ہثیٴ فٹؼگی  

B.  مـگـٵی کی ہثیٴ  

C.  تـاکیت کی ٹٳ ٵیٺزٶٸھرڀ٫  

D.  ہثیٴ ٕڀؿ پـ ےرقٿ ک ےک ٹٳ ٵیٺزٶٸھرڀ٫ 

E.  کب کـػاؿ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبىـ 
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A. تشلی اوس تبسیخ   -ہثیُ صٔذگی 

 ںٵیہ .ںیہ ےفٹؼگی گقاؿت ںػٹیب ٵی اك ؿیھة ےك ١یـ ی٪یٺی ٍڀؿحتبٯ ٳہ

  :ہےٵٲتب  کڀ ےمٺٸ ںٵی ےثبؿ ےک ؽیٰ ہٵٺؼؿد اکخـ

 ٭ـاٹبٹ ںکب آپل ٵی ؿیٸٹ  

 ٿٹبہ ہتجب کب ںثنتیڀ مجت کئی ےمیالة ک  

 تٮبٱی٤  ٹب٩بثٰ ثـػاىت ےك ہفٱقٯ 

 ٩جٰ اف ٿ٩ت ٵڀت٭ی اچبٹ٬  ںٹڀرڀاٹڀ 

 والْبت ہےوسہولوُ پزیش اسد گشد  ےِبسہ :    ۱ؽىً  

 

 ؟ ںیہکـتی  ںکیڀ ہعڀ٥قػ اٿؿ چیٸ  ےة ںٵیہ ٿا٩ٞبت ہی

 :ہے ہمبػ یہت ہة ہك کی ٿدا

i. ٭ڀئی  ںٵیہ اگـ .ںیہٿتی ہ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٿا٩ٞبت ہی ،ےٯہپ ےمت ك

 ےک ےکـٷ مبٵبٹب اك کبتڀ  ہےٿتی ہپیيٸ گڀئی  اٿؿ ہاٹؼاف

  .ںیہ ےکـ مکت تیبؿی ےٱئ

ii.  ٹبعڀىگڀاؿ اٿؿ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ےایل ہک ہػٿمـی ثبت ی 

 .ںیہ ےثٺت کب مجت ١ٴ اٿؿ ٹ٪َبٷ ا٩تَبػی اکخـ ٿا٩ٞبت

 اٷ ٿا٩ٞبت ہؽؿیٜ ےک ٹٚبٳ کی محبیت ٵیہثب اٿؿ ىـاکت ی،ٹکٶیڀٷ کای

  .ہےمکتی  ٵؼػ کـ ا٥ـاػ کی ٵتبحـ ےك

 ٳ رلہ ی،ھؿ ةھپ .یھٿئی تہ ےٯہپ مبٯ ںفاؿٿہ کی پیؼائو عیبٯ ےک ہثیٴ

ػٿ یب  ٍـ٣ تـ٩ی، اك کی  ىـٿٝبت اٿؿ ںیہٿا٤٩  ےكکبؿٿثبؿ  – ہثیٴ

 .ہے ٿئیہی ہ ےٯہپ ٍؼیتیٸ  
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  تبسیخکی  ہثیُ .1

 

 .ہےا ہؿ ٵڀرڀػ ںکنی ىکٰ ٵی ہٷ کنی ہثیٴ یہ ےمبٯ ك  3000 ٩جٰ ٵنیش

 ٹ٪َبٹبت دتبٳ اؿکبٷ کی ھکچ ےک مسبد ےٷ ںؽیجڀہت خمتٲ٤ ےك کئی مبٯ

 .ہے کیب پـ ٝٶٰ تَڀؿ ےک ےٷٹثبٷ اٿؿ ےکـٷ اٵتقاد ںٵی، کڀ آپل

 تَڀؿ کڀ اك ںاہد ںیہ ےاٱتڈ پـ ٹٚـ ںٵخبٱڀ ھی کچہ ےٳ ایلہ ،ےچٲی

 .اھکیب گیب ت الگڀ

   تقوس ےک ہثیُ  ہےآ س ےچً ےط ںفذیو .2

ثیٍؤني  ےة

  تبرش

 ےک ےػہٵٞب ےگئ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ںتبرـٿ ثیٲڀٹنيےة

ٿ ہ یب چڀؿی گٴ ےک چیق گئی الػی ںاف ٵیہد ٵٖبث٨،

 ےکئ ٵٞب٣ ٩ـُ ےکی ٕـ٣ ك ہٹؼہ٩ـُ ػ، پـ ےربٷ

 اّب٥ی کڀ ہٹؼہ٩ـُ ػ ےکی ٕـ٣ ك ںتبرـٿ پـ، ےربٷ

ا ہک ٩ـُ ٵـيٹة ےاك .گی ےکی ربئ گیکی اػائی ؿ٩ٴ

کی  ٵبٯ یب افہد حتت، ےک ےػہٵٞب ےایل .اھربتب ت

 مسٺؼؿی کی اػائیگی، ٩ـُ ےگئ ےٱی ےٱی ےک ص٦بٙت

 ےٿربٷہؿمبئی  حم٦ڀٗ پـ ٵٺقٯ ےاف کہد ثٞؼ ےم٦ـ ک

 .اھربتب ت ی کیبہ پـ
عوست  اوس ثشوچ

 تبرش ےک

 اٿؿ ٵَـ مـی ٱٺکب، ںٵی ںافٿہحبـی دٹؼٿمتبٹی ہ

 اٿؿ ٿچثـ ےٿاٯ ےکـٷ م٦ـ مسٺؼؿی کی ٕـ٣ ڀٹبٷی

 کی ٕـس ںتبرـٿ ثیٲڀٹنيےة یھة ںٵی ںتبرـٿ ےمڀؿت ک

 ھے۔ت ٵ٪جڀٯ ؿٿاد

آعـ  ےک ٍؼی ںٿی 7 ثٞؼ ے٫ ٝینڀی ےٷ ںیڀٹبٹیڀ یؤبٔی

کی  عبٹؼاٷ ےاك ک اٿؿ ےرٺبف ےؿکٸ ک ہٵـػ ،ںٵی

 .یھىـٿٝبت کی ت کی ںاػاؿٿ ؿمحٸ ےٱئ ےک اٯھة ھػیک

ی' ٹمڀمبئ ہ' ػٿمتبٷ یھة ںٵی ڈاگٲیٸ  ےك امی ٕـس

 .ںیھگئی ت ٩بئٴ کی '

 ےک طڈسو

 ےثبؽٕذ

 ےرل ک اپٺبئی ؿمٴ اینی ایک ےٷ ںثبىٺؼٿ ےک كڈؿٿ

کٴ  ھکب ثڀد افہد ےگئ ےیٺکھپ ػٿؿاٷ ےکاؽیت  حتت

 ںاف ٵیہد ےٱئ ےک ےٷھؿک تڀافٷ ثـ٩ـاؿ اٿؿ ےکـٷ

 'ینٺٺگٹری' ےرل ،ہےربتب ػیب  یٺ٬ھپ ٵباٯ ھکچ ےك

 دتبٳ ےک ٵبٯ پـ ےربٷ گٴ ےک ٵبٯ ہےبتب ا رہک

کڀ  ٿ(ہ ٿاہ ہٷ گٶب ٵبٯ کڀئی رٸ کب یھة ہٿ) ٵبٱکبٷ

 .اھت تب ڑکـٹب پ ثـػاىت ٹ٪َبٷ ںٵ٪ؼاؿ ٵی ھی کچھة

 ںػؿیبؤ ؿیھةٳ ھ، رڀ٫تبرـ ےچیٸ ک ںٵی ٩ؼیٴ ػٿؿ تبرـ ےچیٸ ک

 اٿؿ ںافٿہحبـی د خمتٲ٤ اپٺب ٵبٯ ػٿؿاٷ ےک م٦ـ ےك

 ہا کھت اٷ کب عیبٯ  ھے۔ت ےکـت اھؿک  ںٵی ںکيتیڀ

 ٹ٪َبٷ ٵبٯ کب تڀ ےربئ یھة ٿةڈ کيتی کڀئی اگـ

 ےك تڀمیٜ ےک اك ٕـس  ں۔یہٷ، ٵکٶٰ ٿگبہ رقٿی

 ۔اھکیب ربتب ت کڀ کٴ کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ

 تقوسات رذیذ کی  ہثیُ .3

 ٹٚبٳ ےک عبٹؼاٷ ہٵيرتک اؿت کیھة اٍڀٯ کب  ہثیٴ فٹؼگی ںاؿت ٵیھة

 کی ہثیٴ فٹؼگی ںٵی ںٍؼیڀ کئی ٱیھپچ ہک رڀ ہےٿتی ہ ٝکبمی ںٵی

 پـ ےٿٷہٵڀت  صبػحبتی کی ؿکٸ کنی ےعبٹؼاٷ ک .ہےی ہؿ ىکٰ تـیٸہة
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 ٹثبٷ ںآپل ٵی ٹ٪َبٷ اٿؿ ھػک ےاؿکبٷ کی ٕـ٣ ك خمتٲ٤ ےک عبٹؼاٷ

 حم٦ڀٗ حمنڀك ؿ ؿکٸہ عبٹؼاٷ کب ںٵی ےٹتیذ ے، رل کھےت ےربت ےٱیئ

  .اھکـتب ت

 ںعبٹؼاٹڀ ٹےٿھچ اٿؿٹب ٹٿٹ کبٹٚبٳ  ےک عبٹؼاٷ ہٵيرتک ںػٿؿ ٵی رؼیؼ

 ہی ےك  ہکی ٿد کيیؼگی ےک کی فٹؼگی ہؿٿف ٵـ اٿؿ ےك ےؿٷھاة ےک

 .ےربئ تیبؿ کیب کڀ ٹٚبٳ ٵتجبػٯ ےٱئ ےکحت٦٘  ہک ہےٿ گیب ہ ّـٿؿی

ؿ ہٙب٭ڀ  کی اٹ٦ـاػیت کی ّـٿؿت ہثیٴ ےٱئ ےىغٌ ک اٹ٦ـاػی کنی ہی

  .ہےکـتب 

i. ےک کبؿٿثبؿ ےک ہیٴث جتبؿتی رؼیؼ ٵ٪جڀٯ ںٵی ہٵڀرڀػ :  طڈالي 

رب  ھےػی٬  ںاؤك ٵیہ کب٥ی كڈالي ےک، ٱٺؼٷ ہاىبؿ ےآ١بف ک

 ہکی ٿد عٖـات، مسٺؼؿی کبؿٿثبؿی ےٿاٯ ےٿٷہ مجٜ ںاہی .ںیہ ےمکت

 ےٵبٯ ک ےاٷ ک ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ثـػاىت ےکی ٕـ٣ ك افہد ےك

 ٵت٨٦ ےٱی ےک ےٷٹثبٷ ںکڀ آپل ٵی ٹ٪َبٷ اینی پـ ےٿٷہ ٹ٪َبٷ

  ثیچ ںثیچڀ ےک مسٺؼؿ ےریل ےعٖـ ؼؿیمسٺ ںیہاٷ .ھےت ےتہؿ

 ہتجب ٵباٯ کب ںٵڀمٴ ٵی عـاة یب ٹپب ٹٱڀ ےکی ٕـ٣ ك ں٩قا٩ڀ

کب  ٹ٪َبٹبت اینی ےك ہکی ٿد ےربٷ ٿةڈ ےاف کہد یب ٿ ربٹبہ

  .اھتب تڑپ مبٵٺب کـٹب

ii. ہدائّی ادس گئی ىـٿٛ کی ںٱٺؼٷ ٵی ںٵی 1706 مبٯ  

ػٹیب  یہ ایؾیوسیٕظ پشپیچً ی فبسٹعوعبئ ہدوعتبْ ایّىیجً 

 .ہےربتی  ٵبٹی کٶپٺی ہٱی  فٹؼگی ثیٴہپ ےمت ك کی

  کی تبسیخ ہثیُ ںِی استھة .4

a) ےٍؼی ک ںٿی 18 ت٪ـیجب کب آ١بف  ہثیٴ  رؼیؼ :ست اھة 

 ٭ٶپٺی  ہثیٴ ١یـ ٵٲکی اك ػٿؿاٷ  .ٿاہ ںٵی ںمبٱڀ اثتؼائی

 .ىـٿٝبت کی کبؿٿثبؿ کی ہثیٴ مسٺؼؿی ےٷ ںایزٺنیڀ

 أؾیوسیٕظ الئف يٹاوسیٓ

 ٹڈملی یکّپٕ

 ٱیہپ ٿاٱی ےکی ربٷ ٩بئٴ ںاؿت ٵیھة

 .یھکٶپٺی، ت ہثیٴ فٹؼگی اٹگـیقی

 أؾوسٔظ کّپٕی ْٹسٹ

 ،ٹڈملی

 ہثیٴ فٹؼگی ١یـ ٱیہپ ٩بئٴ ںاؿت ٵیھة
 .کٶپٺی

 اؽیوسیٕظ ِیوچً ےثبِت

 ،ٹڈملی یٹعوعبئ

 ٩یبٳ اك کب .کٶپٺی ہثیٴ اؿتیھة ٱیہپ

 .اھٿا تہ ںدمجئی ٵی ںٵی 1870 مبٯ
 کّپٕی سٔظأؾو ٔیؾًٕ

 ،ٹڈملی

 اٹيڀؿٹل پـاٹی ہفیبػ ےمت ك اؿت کیھة

کیب  ںٵی  1906 مبٯ اك کب ٩یبٳ .کٶپٺی

 یھآد ة کبؿٿثبؿ اك کب ا  اٿؿھت گیب

 .ہےا ہچٰ ؿ ٵنٲنٰ

کئی  ںٵی  ےٹتیذ ےحتـیک ک ٵٲکی ںٵی آ١بف ےٍؼی کثٞؼ، اك  ےاك ٫

 .گئی یھکی ثٺیبػ ؿک ںکٶپٺیڀ اؿتیھة ػیگـ
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 َ ہا

صٔذگی  ےٱئ ےک ےکـٷ ہثب٩بٝؼ کڀ کبؿٿثبؿ ےک  ہثیٴ  ںٵی 1912 مبٯ

 .ےگئ ےکئ ٵٺٚڀؿ ٹایک ڈفٓ ےک ِغتمجً اٿؿ ٹایک کّپٕی  ہکی ثیُ

 پـیٶیٴ ہکیب گیب ک الفٵی ہحتت ی ےک 1912 ،ٹایک کٶپٺی  ہفٹؼگی ثیٴ

ػاؿ  ہثیٴ تَؼی٨ کی کی تيغیٌ صبالت ےک ںکٶپٺیڀ اٿؿ یجٰٹ ػؿ کی

١یـ ٵٲکی  اٿؿ اؿتیھة ٳ،ہتب .ےکیب ربئ ےحمـؿ )ایٮچـي ( کی ٕـ٣ ك

  .اہؿ ثٺب اٵتیبفی مٲڀک اٿؿ ٝؼٳ ٵنبٿات ػؿٵیبٷ ےک ںکٶپٺیڀ

 ںکٶپٺیڀ  ہثیٴ اؿت کیھة ےا رلھت ٩بٹڀٷ اینب الہپ، 1938 ٹایک  ہثیُ

، رل ٭ی ٹایک ہی .اھکیب گیب ت ٹب٥ؾ  ےکیٲئ ےکـٷ ٵنت٪ٰ کڀ ٝٶٰ ےک

کی  ٹایک ہثیٴ .ہے الگڀ یھآد  ة ،ہےکی گئی  ٹٚـ حبٹی ٿ٩ت ٿ٩ت پـ

 .کی گئی کی ت٪ـؿی ؿٿٱـٹکٸ ہثیٴ ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك حتت ےک ػ٥ٞبت

b) ےک  ہثیٴ کڀ فٹؼگی 1956 متٶرب، 1:  ہکب لوِیبْ  ہثیُ صٔذگی 

  ہثیٴ فٹؼگی اؿتیھة اٿؿ کیب گیب کڀ ٩ڀٵیب کبؿٿثبؿ

 ںاؿت ٵیھة اك ٿ٩ت .کیب گیب٩بئٴ  )ایٰ آئی می (  کبؿپڀؿیيٸ

 ے٫  فٹؼگی یق ٹٿمڀمبئ ڈ٥ٸ ٵنت٪جٰ 75 ٿؿا ںکٶپٺیب  170

 تک 1999 مبٯ ےك 1956 مبٯ .ںیھىبٵٰ ت ںکبؿٿثبؿ ٵی ےک  ہثیٴ

ایٰ آئی  ص٨ کب ٿاصؼ کبؿٿثبؿ ےک  ہ٭ب ثیٴ  فٹؼگی ںاؿت ٵیھة

 .اھت ی صبٍٰہ کڀمی 

c) ہثیٴ ٝبٳ ںٵی 1972 مبٯ :  ہکبلوِیبْ  ہثیُ صٔذگی غیش  

 ٩ڀٵیب (  ےایٸ ا ثقٹیل ری آئی ثی  ہثیٴرٺـٯ کبؿٿثبؿ )

 کبؿٿثبؿ ےک  ہثیٴ فٹؼگی ١یـ یہ ھمبت ےک ےالگڀ کـٷ ےک ٹایک

  ہثیٴ ٝبٳ ٹؼٿمتبٹیہاٿؿ  ری آئی می ٩ڀٵیب ٱیب گیب یھکڀ ة

کب  ںکٶپٺیڀ ٵٞبٿٷ چبؿ اك کیاٿؿ  (ری آئی می ) کبؿپڀؿیيٸ

 پـ ٩یبٳ ےک ںکٶپٺیڀ ؽیٲی ری آئی می کی چبؿ .کیب گیب ٩یبٳ

 106 یہکـ ؿ کبؿٿثبؿ ےک  ہثیٴ فٹؼگی ـ١ی ںاؿت ٵیھة اك ٿ٩ت

 .کـ ػیب گیب ّٴ ںاٷ ٵی کڀ ںکٶپٺیڀ

d) ِ

 ےٱئ ےکی تـ٩ی ک ٍٺٞت  : ےا یڈاوسآئی آس  یٹکّی وتشاہي

 ےک آ١بف ےک ہٵ٪بثٰ یہ ھاٿؿ مبت م٦بؿه اٿؿ تاله تجؼیٲی کی

 یٹکٶی .گئی ػی تيکیٰ  ٭ی یٹکٶی ٿتـاہٵٰ ںٵی 1993 مبٯ ےٱئ

  ہثیٴ ںٵی 1997 مبٯ .کی پیو ںیٵ 1994 مبٯ ٹؿپڀؿ اپٺی ےٷ

 1999 مبٯ .کی گئی٩بئٴ (    ےآئی آؿ  ا) یٹاؿھات ؿیٹؿیگڀٱی

 ےک (  ےا یڈ) آئی آؿ  ٹایک تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی  ہثیٴ ںٵی

 فٹؼگی ١یـ اٿؿ فٹؼگی ںٵی 2000 اپـیٰ ثٞؼ ےک ےربٷ ےکئ ٵٺٚڀؿ

 پـ ٕڀؿ ےک یڈثب ؿیٹؿیگڀٱی ٩بٹڀٹی ٍٺٞت کی  ہثیٴ یہ ںػٿٹڀ

٩بئٴ  (  ےا یڈ آؿ آئی)  ٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی  ہثیٴ

 آئی ےا یڈ آؿ آئی ںٵی  2014ںٵی ثٞؼ ٭ب ےا یڈآئی آؿ .کی گئی

 ۔گیب ػیب کـ تجؼیٰ ٹبٳ پـ ٕڀؿ ے٫

 

 ںیہی گئی ڑىـائٔ رڀ ھکچ ےكتـٵیٴ،  ںٵی ٹاٹيڀؿٹل ایک  ںٵی  2015

ؿٿٯ ٹکی تٞـی٤ اٿؿ ٩یبٳ کڀ کٸ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ںاؿت ٵیھرڀ ة

 ۔ ںیہٵتٞٲ٨  ےك ےکـٷ
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 ٹپڀؿ ںرل ٵی ہےایک اینی کٶپٺی ىبٵٰ  ںاؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٵیھة

ی ٹکی ٕـ٣ ایکڀئ ںکبؿٿ ہمسیت ١یـ ٵٲکی مـٵبی ںکبؿٿ ہ٥ڀٱیڀ مـٵبی

، ہےرل کب تٞیٸ کیب رب مکتب  ےك ےصٌَ کی کٰ اٹٞ٪بػ، اك ٕـی٨

ـثٜ اؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵھؿٿٯ ٿاٱی ةٹاؿتی ٵٲکیت اٿؿ کٸھة

 ں۔یہ ںیہٷ ہفیبػ ے٥یَؼ ك ُاٹپچبك کی  ہی مـٵبیٹایکڀئ

 

  فْٕت ہثیُوب  صٔذگی ہِورود .5

  ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ  24 ںاؿت ٵیھة ںػٿؿ ٵی ہٵڀرڀػ اك ٿ٩ت

  :ہے ػی گئی ےٹیچ ت٦َیالت٭ی   رل ںیہ ٝٶٰ رـاصی پـ  ںکٶپٺیب

a) ٝڀاٵی ) ایٰ آئی می (  کبؿپڀؿیيٸ  ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ اؿتیھة 

  .ہے یک کٶپٺیکی ا ےٝال٧

b)  ںیہ ںکٶپٺیب  ہثیٴ فٹؼگی  23 ںٵی ےٝال٧ ؽاتی.  

c)  ےک ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی اکڈ یھة ہحمکٴ اکڈ حتت ےک ٹؼہصکڀٵت 

 ؿیٹؿیگڀٱی ہ، ٱیکٸ یہے اہکـ ؿ کبؿٿثبؿ ہفٹؼگی  ثیٴ ہؽؿیٜ

 .ہے آفاػ ےك ہػائـ ےک

  1  ںوشی ٹیظٹ خودوو 

  ؟ہےکڀٷ  ؿیٹیؿیگڀٱ ٍٺٞت کب  ہثیٴ ںاؿت ٵیھة ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I.  یٹاؿھات ہثیٴ اؿتیھة  

II.  یٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی  ہثیٴ  

III.  کبؿپڀؿیيٸ  ہثیٴ٭ب  فٹؼگی اؿتیھة  

IV.  کبؿپڀؿیيٸ  ہثیٴ ٝبٳ  اؿتیھة 

B. ُہےکبَ کشتب  کظ ىشس  ہثی 

کی  کی ثٺیبػ پـ اٍڀٯ ےک کی ٵٲکیت ربئیؼاػ کب آ١بف کبٵـك رؼیؼ

 یب)گٴ  کٴ کی ٩یٶتاػ ربئیؼ ےك ہکی ٿد ہٿا٩ٜ کنی اگـ .یھگئی ت

 ا٩تَبػی ٵبٱک کڀ ےک ربئیؼاػ تڀ ،ہےٿ ربتی ہ(   پـ ےٿ ربٷہ ہتجب

 ےک ںاحبحڀ ےامی ٕـس ٫ ٳ،ہتب .ہےتب ڑپ کب مبٵٺب کـٹب ٹ٪َبٷ

 کی تٞٶیـ ڈ٥ٸ ارتٶبٝی ےکی ٕـ٣ ك ی اٵؼاػ ٹٿھچ یٹٿھچ ےٵبٱکبٷ ک

 ےتال٥ی ٭ـٷ کی ٹ٪َبٷ ےک ٵبٱکبٷ ثؼ٩نٶت ھکچ ےایل پـ ےربٷ ےکئ

  .ہےرب مکتب  کب امتٞٶبٯ کیب ڈ٥ٸ اك ےٱئ ےک

 ٹ٪َبٷ ٵبٱی ىغٌ کی ایک ہؽؿیٜ ےٝٶٰ ک ےک ہثیٴ ،ںٵی ںٱ٦ٚڀ ہمبػ

 .ہے کیب رب مکتبٵٺت٪ٰ  ػؿٵیبٷ ےا٥ـاػ ک کئی ٹتبئذ کڀ ےاك ک اٿؿ

 تْشیف 

 ںیہ، رٸکب ٹ٪َبٷ ںٱڀگڀ ھکچ ہؽؿیٜ ےرل ک ہےٝٶٰ اینب  ایک ہثیٴ

 ںا٥ـاػ ٵی ےکڀ ایل ،ہےتب ڑکـٹبپ ثـػاىت ٹ٪َبٷ اینب ےك ثؼ٩نٶتی

١یـ   ےامی ٕـس ٫ اینی ھمبت ےرٸ ک ہےکیب ربتب  ت٪نیٴ ںٵی آپل

 .ٿہ ٭ب  اٵکبٷ ےٿٷہ ےک ےٷھٹگ ےصبالت ک / ٿا٩ٞبت ی٪یٺی
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  ہےوظ لغُ وب وبَ وشتب  ہ: ثیُ ۲ؽىً 

 

 

 .ہے پـیيبٹی ایک ںاك ٵی ٳ،ہتب

i. ےٰ كٵيک ےٱئ ےک کی ختٲی٨ ڈ٥ٸ ارتٶبٝی اینی ٱڀگ کیب 

  ؟ےگ ںکـی ؿ٩ٴ کی اٵؼاػ ھکچ ےك کٶبئی اپٺی کٶبیب

ii. اٷ کی  ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ہٵٖٲڀة ہک ےگ ںکـی ی٪یٸ کل ٕـس ہٿ

 ؟ ہےٿا ہ کب امتٞٶبٯ ؿ٩ٴ ػی گئی ےٕـ٣ ك

iii. ؿ٩ٴ ػی گئی ےاٷ کی ٕـ٣ ك ہٿگب کہ ٵٞٲڀٳ ےکیل ہی ںیہاٷ 

 .ہفیبػ تہیب ة ہےت کٴ ہة

 یہایک  ے٭یٲئ ے٭ـٷ ٚٴٵٺ اٿؿ ٯہکی پ اك ٝٶٰ کنی کڀ ٿاّش ٕڀؿ پـ

ػاؿ '   ہثیٴ'، 'کڀئی' ہٿ ۔ٿگب ہالٹب  ھکڀ مبت اؿکبٷ ےی کٹکٶیڀٷ

کی ٕـ٣  ؿ ىغٌہ ےٱی ےک ٩یبٳ ےک ڈ٥ٸ ہ٥بئؼ ارتٶبٝی رڀ گب ےالئہک

  ےٿاٯ ےاٷٹھٹ٪َبٷ ُا اٿؿ گب ےٯ ہکب ٥یَٰ اٵؼاػ ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےك

 .گب ےکـ کب اٹتٚبٳ اػائیگی ےٱئ ےاؿکبٷ ک

 ریتٺب یھة کب اٝتٶبػ اؿکبٷ اٹ٦ـاػی اٿؿ یٹٶیڀٷک کڀ ٭بؿ ہثیٴ

 .گب ڑےپ

  ۔ ہےوظ ىشس وبَ وشتب  ہثیُ .1

a) ا٩تَبػی ںرل ٵی ےئہٿٹی چبہ اینی ہاحبث ،ےٯہپ ےمت ك ہاحبث 

  ۔ٿہ ٵڀرڀػ ٩یٶت

i. یب  (ٝٶبؿت یب یڑگب ٕڀؿ ے)ٵخبٯ ک ہےٿ مکتب ہ ِبدی 

ii. (ٹی٬ ٹیتی یبٹبٳ  ےریل) ہےمکتب ٿہ غیش ِبّدی 

iii.  پیـ ھاتہ، ھٹکآ کنی کی ےریل) ںیہ ےتمک ٿہ أفشادی 

 اْٝبء( ػیگـ ےک رنٴ اٿؿ

b) کی اك ٹ٪َبٷ .ہےٿ مکتی ہ ہتجب کی ٩یٶت ہاحبث ےك ہٿا٩ٜ کنی 

 ےتہک ہکڀ عٖـ ہکی ٿد ہٿا٩ٜ ٳھرڀ٫ .ںیہ ےتہک ٳھرڀ٫ صبٱت کڀ

 .ںیہ
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c) ٛخمتٲ٤ حتت ےاك ک .ہے ٹٚبٳ ےک اٍڀٯ ٹبٵی ایک ىٲگ یب   ہجمٶڀ ،

 مجٜ (ںیہ ےتہک پـیٶیٴ ے)رل ـیپيٸمت مک اٹ٦ـاػی ےك ا٥ـاػ

 ںیہعٖـات  ےی ٕـس ٫ہای٬  پبك ےک اٷ ا٥ـاػ .ہےکیب ربتب 

 .ہے ٿتبہکب اٵکبٷ  ےعٖـ امی ٕـس اٿؿ

d) ےک ےپڀؿا ٭ـٷ کی ٹ٪َبٷ ٿئیہکڀ  ںٱڀگڀ ھکچ ےك ہکی ٿد ےعٖـ 

  .ہے امتٞٶبٯ کیب ربتب کب ڈ٥ٸ ارتٶبٝی اك ےٱئ

e) ٝٶٰ ےک ہٵٞبٿُ کڀ ںٱڀگڀ ےك ثؼ ٩نٶت ھکچ اٿؿ کـٹب مجٜ ڈ٥ٸ 

 ےتہک ٭بؿ ہثیٴ ےرل ہےکیب ربتب  ےکی ٕـ٣ ك ےایک اػاؿ٭ڀ 

 .ںیہ

f) اٿؿ ہےتب ہچب ٱیٺب ہصٌ ںٵی اك امکیٴ ىغٌ رڀؿ ہ، ػاؿ ہثیٴ ،

 ہثیٴ کڀ ىـیک ےایل .ہےکـتب  ٩ـاؿ ہثیٴ ھمبت ےک ٭بؿ ہثیٴ

 .ںیہ ےتہک ػاؿ

  ہےکشتب  ٌکبہ ھثود  ہثیُ .2

٭ڀ  ےٹتیذ ےک ےٷھٹگ ےک ہٿا٩ٜ / ٍڀؿت، کنی کب ٵٖٲت ھثڀد ےک ےعٖـ

ٵـاػ  ےك ٵٞؾٿؿی  اٿؿ، ٹ٪َبٷ اعـاربت ےٿاٯ ےربٷ ےکیئ ثـػاىت

 .ہے

 ھثود َھرون  ےواي ےربْ ےثشداؽت کئ ےؽخـ کی ىشف ط :   ۳تقویش

 

 اوس ثٕیبدی     : ہے کـتب ثـػاىت ھثڀد ٳھرڀ٫ ےک ػٿ ٩نٴ ؿ ىغٌہ

 حبٔوی

a) ھثود کب ثٕیبدی َھرون 

 ،ہےربتب  کڀ ىبٵٰ کیب ٹ٪َبٹبت اینی ںٵی ھثود ثٕیبدی ےَ کھرون

 عبٹؼاٷ ںىکٰ ٵی اٍٲی ںٵی ےٹتیذ ےٿا٩ٞبت ک ٳھرڀ٫ عبٱٌ ںیہرٸ

 ےایل .ہےربتب  ثـػاىت کیب ےکی ٕـ٣ ك (ںٿٹیڀٷ کبؿٿثبؿیاٿؿ )

کی   ہثیٴ اٿؿ ںیہٿتی ہ ٩بثٰ پیٶبئو اٿؿ ؿامت ہثـا ٹ٪َبٷ اکخـ

 .ہے کی رب مکتی ؿپبئیھة اٷ کی ےك آمبٹی ےٕـ٣ ك

  ِخبي

 ٵبٯ ٿمتھٿػ یب ہتجب، پـ ےٿ ربٷہ ہتجب ےک ےکبؿعبٷ کنی ےآگ ك

 ہے اڑپ اٹبٹھا کڀ ٹ٪َبٷ رل ىغٌ ےکـ٫ ہکب اٹؼاف ٩یٶت اٍٲی ےک

  .ہے کیب رب مکتب اػا ہٵٞبٿُ اك کڀ

اعـاربت  ٕجی، اك کی پـ ےکـاٷ مـرـی٭ی  ػٯ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك کنی

 .ہے تبرب مک ػیب ہپـ اك کڀ ٵٞبٿُ ےٿٷہ ٵٞٲڀٵبت کی

 .ںیہ ےمکت ٿہی ھة ٹ٪َبٷ  ہثبٱڀامٔ ھکچ ہٝالٿ ےاك ک
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 ِخبي

ٵٺب٥ٜ  ےك ےآٷ ٹؿکبٿ ںٵی ں٭بؿؿٿائیڀ کبؿٿثبؿی ےك ہکی ٿد آگ

کڀ  رل ىغٌ ہےکیب رب مکتب  ہاٹؼاف رل کب ہےٿ مکتب ہ ٹ٪َبٷ ںٵی

 .ہے کیب رب مکتب اػا ہٵٞبٿُ ےاك  ہےٹچب ہپ ٹ٪َبٷ

ھثود حبٔوی کب ےخيش  (b     

 کی کڀئی ٩نٴ کنی اٿؿ آیب ںیہپیو ٷ ہٿا٩ٜ کڀئی ہک ں٥ـُ کـی

 ٳھرڀ٫ ےمبٵٸ ےرٸ ک ہک ہے ٵٖٲت ہی کیب اك کب .ٿاہ ںیہٷ ٹ٪َبٷ

 ہے ہی اك کب رڀاة ؟ہے ںیہٷ ھکب ثڀد ٩نٴ کنی ںیہاٷ ،ہےکب اٵکبٷ 

 ےک ھثڀد حبٹڀی ےٳ کھرڀ٫ ؿ ىغٌہ ھمبت ھمبت ےک ھثڀد، ثٺیبػی ہک

 .ہےکـتب  ثـػاىت یھة

کب  ٍڀؿت کی ٹ٪َبٷ ہک ص٪ی٪ت ہ، یںِی ھثود حبٔوی ےَ کھرون

ٿاٱی  ےکی ربٷ ثـػاىت ےکی ٕـ٣ ك ىغَیت ےك ہکی ٿد ،ہےاٵکبٷ 

 پـ ےٷھٹگ ہٷ ےک ہٿا٩ٜ کنی اینی .ںیہىبٵٰ  کيیؼگی اٿؿ اعـاربت

 .ہےتب ڑکـٹب پ ثـػاىت کڀ ںٵڀھرڀ٫ ی اٷھة

 ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ ںٵی ےثبؿ ےک ںٵڀھرڀ٫ ھکچ ےایلٳ ہ، ےآئی

 :ےکـ

i. ٔیہر اوس رغّبٔی ےط ہکی ود تؾویؼ اوس خوف ،ےٯہپ ےت كم 

خمتٲ٤  ےٱئ ےىغٌ ک ؿہ ٵ٪ؼاؿ تيڀیو کی .ہےٿتی ہ پیؼا کؾیذگی

 ےثٺت کب مجت کيیؼگی اٿؿ ہےتی ہؿ ٵڀرڀػ ہٱیکٸ ٿ ہےمکتی  ٿہ

 .ہےمکتی  ڑکڀ ثگب کی ٍضت ىغٌ ےٿئہ

ii.  کی  ١یـ ی٪یٺی ٵتٞٲ٨ ےك ٹ٪َبٷ ہک ہے ہػٿمـی ثبت ی

کب  ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٍڀؿت اینی ہٿگی کہ ہی ػٿؿاٹؼیيی ،ںٵی ٍڀؿحتبٯ

 ڈ٥ٸ اینی .ےربئ یھکـ ؿک ثچب ڈ٥ٸؿیقؿٿ  ےٱئ ےک ےمبٵٺب کـٷ

، اك ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ہےتی ڑپ ٩یٶت اػا کـٹی ںکی تيکیٰ ٵی

 ےرٸ ك ںیہ ےرب مکت ھےؿک ٕڀؿ پـ ےٹ٪ؼ ؿ٩ٴ ک ،ڈ٥ٸ ےٕـس ک

 .ہےٿتب ہ٭ٴ  ؿٷٹؿی  ٿاال ےٵٲٸ

 ےکـ مکت ہکب جتـة اٵٸ ٹیہؽ پـ آپ ےکـٷ ٺت٪ٰٵ ٳھرڀ٫ کڀ ػاؿ ہثیٴ

 ہمـٵبی ا،ھا تھؿک کـ ثچب ٕڀؿ پـ ےک ؿیقؿٿ ےآپ ٷ ےرل ڈ٥ٸ ،ںیہ

 کی ےثٺبٷ اٿؿ ٵؤحـ کبؿٿثبؿ کڀ ےاپٸ اٿؿ ںیہ ےکـ مکت کبؿی

 .ںیہ ےمکت ثٺؼی کـ ہٵٺَڀة

 2    ںوشی ٹیظٹ خودوو 

 ؟ ہےکڀٷ مب  ھثڀد حبٹڀی کب ٳ ھرڀ٫ ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I.  اعـاربت ٹؿکبٿ بؿٿثبؿک  

II. اعـاربت ےک ےٿ ربٷہ ہتجب ٵبٯ  

III. ڈؿیقؿٿ ٥ٸ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ٹ٪َبٹبت ہدمکٸ ںٵنت٪جٰ ٵی 

  ٹبھؿک کـ کڀ ثچب

IV. ںٵی ےٹتیذ ےک ےٿٷہ ؿتیھة ںمپتبٯ ٵیہ ہکی ٿد ےػٿؿ ےػٯ ک 

 الگت ٕجی ٿاٱی ےآٷ
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C. تىٕیه کی ٹَ ِیٕزّٓھرون 

 ےدتبٳ ٩نٴ ک ےک عٖـات یبک ہک ہےرب مکتب  اھپڀچ ہمڀاٯ ی ایک اٿؿ

  ۔' ںیہ' ٷ ہے۔ اك کب رڀاة .ہےصٰ  ٍضیش ی اك کبہ ہثیٴ ںصبالت ٵی

 ےٱڀگ اپٸ ہؽؿیٜ ےرل ک ہے ہٕـی٨ ایک ےك ںٵی ا٩ؼاٵبت کئی  ہثیٴ

آپ  ںکٶپٺی ٵی  ہثیٴ ہٿ ہؽؿیٜ ےاك ک .ںیہ ےکب اٹتٚبٳ کـ مکت عٖـات

 ےٱئ ےک ےٷٹمن ےك ٳھرڀ٫ ٳ،ہتب .ںیہ ےکـ ػیت ؿاٹن٦ـٹ کب ےعٖـ ےک

  ۔ہے پیو ےت٦َیٰ ٹیچ رٸ کی ںیہی ھة ا٩ؼاٵبت ےػٿمـ ھکچ

  إٌبٹ َ کوھرون .1

 ٳھرڀ٫ یہکـٹب  ؿٿٯٹکڀ کٸ ٳھرڀ٫ ےٿئہ ےثچت ےك کی ٍڀؿت صبٯ ٹ٪َبٷ

 مـگـٵی یب ىغَیت ربئیؼاػ، اینی ںٵیہ ؽاہٯ .ہےا ربتب ہک اٱٺبٹ٭ڀ 

 .ٿہ کب اٵکبٷ ٹ٪َبٷ ںرل ٵی ےئہٹب چبہؿ ػٿؿ ےك

 ِخبي 

i. کڀ  ىغٌ ےکنی ػٿمـ ہیکٹھکب  کبٳ ےک ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ٱڀگ ھکچ

 کب مبٵٺب ںٵڀھرڀ٫ ھکچ ہٿاثنت ےك ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ےٿئہ ےمڀٹپت

  .ںیہ ےکـ مکت ٵٺٜ ےكے٭ـٷ

ii.  ی ہ ؿہثب ےؿ كھگ ےعڀ٣ ك ے٫ ےٿٷہىٮبؿ  ے٫  ےصبػث ٱڀگ ھکچ

 ےعڀ٣ ك ےک ےمکٸ ڑثگ ےک ٍضت ںٵی ثیـٿٹی ٵٲک یب ےٹکٲت ںیہٷ

 .ںیہ ےکـت ںیہی ٷہ ثیـٿٹی ٵٲک ٭ب م٦ـ

 ٳھرڀ٫ .ہے ہٕـی٨ ٵٺ٦ی کب ٹٳ ٵیٺزٶٸھرڀ٫، ثچٺب ےك ٳھرڀ٫ ٱیکٸ

ٿتب ہ تـ٩ی اٿؿ مسبری اٹ٦ـاػی یہ ےك ےکب مبٵٺب کـٷ ںمـگـٵیڀ ؿیھة

 ےٿٷہ صبٍٰ ےاٷ ك مسبد اٿؿ ىغَیت ےك ےثچٸ ےك ںمـگـٵیڀ اینی .ہے

  .ںیہ ےمکت ہؿ حمـٿٳ ےك ٵٺب٥ٜ ےٿاٯ

 

 

  ٔبھثشلشاس سک ہخيش .2

 ہےکی کڀىو کـتب  ےکب ٵٺٚٴ کـٷ احـات ےٳ کھرڀ٫  ٥ـػ، حتت ےک اك

 .ہےٱیتب  ہکب ٥یَٰ ےٷٹمن ےك احـات ےام٬ اٿؿ ٳھرڀ٫ یہعڀػ  اٿؿ

 .ہےا ربتب ہک  ہثیٴ عڀػ ےاك

 ِخبي 

 ےکـٷ ثـػاىت کڀ ٹ٪َبٹبت ٹےٿھچ ٹےٿھچ تک صؼ ھکچ ےؿاٷھگ کبؿٿثبؿی

 ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ےـعٖ یہعڀػ  کی ثٺیبػ پـ ےجتـة ےک اپٺی ٍالصیت کی

 .ںیہ ےمکت ےٯ ہکب ٥یَٰ

  سويٹکٓ اوسوّی  ںِی ےخيش .3

 ہٕـی٨ ٵٺبمت اٿؿ ٝٶٲی ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ےعٖـ ہی

 ےک ےکڀ کٴ کـٷ ٵڀ٩ٜ ےک ہٿا٩ٜ ےک ٹ٪َبٷ ہک ہے اك کب ٵٖٲت .ہے

 ےپـ اك ک ےٷھٹگ ےٹ٪َبٷ ک ےایل یب   / اٿؿ اٹبٹھا ٩ؼٳ ٿكٹھ ےٱئ
 .کـٹب کڀ کٴ کی ىؼت احـات
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 َ ہا

 کڀ ا٩ؼاٵبت ےگئ ےائٹھا ےٱئ ےک ےکڀ کٴ کـٷ ٵڀ٩ٜ ےک ہٿا٩ٜ

 ےک ےکڀ کٴ کـٷ کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ .ںیہ ےتہک 'اٳھکی ؿٿک تٹ٪َبٷ '

 .ںیہ ےتہک 'کٴ کـٹبٹ٪َبٷ ' کڀ ا٩ؼاٵبت

 ہؽؿیٜ ےک ٵنبئٰ ہایک یب فیبػ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٿتیٹکی ک ےعٖـ

  :ہے کیب ربتب کڀ کٴ مبئق یب / اٿؿ ثبؿاثبؿتب کی ٹ٪َبٷ

a) ےک ےثچٸ ےاك ك پـ ےیٲٸھپ آگ ےریل  - تشثیت تٍْیُ اوس 

 ،ںؿائیڀؿٿڈ یب کـاٹب ہآگب ےك ثب٩بٝؼگی ٵالفٵیٸ کڀ ےٝٶٰ ك

 ہٕـی٨ ےک ےٹٸہپ ٹثیٰ ٹمی، ٹیٲٶیہ، ںؿائیڀؿٿڈ ےک ٹ٥ڀؿ٫  ٱ٤

  .تـثیت کب٥ی ںٵی ےمٲنٰ ےک ہٿ١یـ کبؿ

 ہک ہے اٹبھمک ہی ڀک ںثچڀ ےٿاٯ ےربٷ مٮڀٯا اك کی ایک ٵخبٯ

  .ںائیھک ہٷ ڈ٥ڀ رٺک ہٿ

b) تـیہة ںصبالت ٵیٵبػی " ےریل ںتجؼیٲیب ٵتٞٲ٨ ےك ٵبصڀٯ". 

 یب ٭ٺیبٹك پـ ںکیڀھڑک، ےتبٯ تـہة پـ ںػؿٿافٿ ٕڀؿ ےٵخبٯ ک

 .ٱگبٹب ہٿاال آٯ ےاٷھآگ ثذ یب ہاٹتجب آگ یب یٹٷھگ چڀؿ، ؿٹه

 ےٿئہ ےکـت کی مٖش کڀ کٴ آٱڀػگی ٍڀتی اٿؿ آٱڀػگی صکڀٵت

 .ہےمکتی  ال ےتـ ثٺبٷہکڀ ة کی مٖش کی ٍضت ںؿیڀہه ےاپٸ

 یالؤھپ ےثیٶبؿی ک ےك ےکٸھڑچ ےثب٩بٝؼگی ك ػٿائی کڀ ٵٲیـیب

  .ہےرب مکتب  کڀ ؿٿکب

c) ےک ںکبٵڀ ػیگـ یب ػٿؿاٷ ےامتٞٶبٯ ک ےک مبٵبٷ اٿؿ ٵيیٺـی 

کی گئی  ںٵی اٝٶبٯ ےؿھٳ ةھرڀ٫ اٿؿ عٖـٹبک ػٿؿاٷ ےامتٞٶبٯ ک

  .تجؼیٲی

 ےاٷھاٹب کھکب ک ےٍضیش ٕـی٨ ٍضیش ٿ٩ت پـ ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک

 ٕـف فٹؼگی ےرل ك ںیہ ےٿ ربتہ کٴ ٿا٩ٞبت ےک ےٷڑپ ثیٶبؿ ےك

  .ہےٿ ربتی ہ ہٵٸ ٍضت یھة

d) ےجببئ ےک ٵ٪بٳ یہکڀ ایک  کی خمتٲ٤ ا٩نبٳ ںاحبحڀ، ٍّیضذگی 

ؿٿٯ کیب رب ٹکٸ کڀ ےعٖـ پـ ےٷھؿک حم٦ڀٗ خمتٲ٤ ٵ٪بٵبت پـ

 ہے ٿتبہ ہکڀئی صبػث پـ ہرگ اگـ ایک ہک ہے عیبٯ ہی .ہے مکتب

احـات  ےاك ک ےٿئہ ےتھؿک ہپـ ٷ ہرگ یہکڀ ایک  ںاحبحڀ دتبٳ تڀ

  .ہے کیب رب مکتب کڀ کٴ

 ٹ٪َبٷ پـ ےٷھؿک ںٵی ںگڀػاٵڀ کڀ خمتٲ٤، ٵبٯ ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک

پـ  ےٿٷہ ہتجب ےایک ک ےك ںاٷ ٵی .ہے کیب رب مکتب کڀ کٴ

 .ہے کٴ کیب رب مکتب ںیٵ٪ؼاؿ ٵ کڀ کب٥ی احـات ے، اك کیھة

 وبسی ہَ وی عش ِبیھرون  .4

  .ہےکـٹب  خمتٌ ڈ٥ٸ پـ ّـٿؿی ےٷھٹگ ےک، ٹ٪َبٷ ٵٖٲت اك کب

a) ی ھکنی ة ںٵی ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ٳھرڀ٫ ےؽؿیٜ ےک ٭بؿی ہمـٵبی عڀػ

 ،ںٵی اك ٝٶٰ .ہےکیب ربتب  اػا یہعڀػ  پـ ےٿٷہ کب ٹ٪َبٷ ٩نٴ

 ے٩ـُ یب ؽاتی یاپٺ ےٿئہ ےکـت عڀػ ہکب اٹؼاف ےعٖـ ےاپٸ ہاػاؿ

  ہثیٴ عڀػ اك ٝٶٰ کڀ .ہےکـتی  اػائیگی ےؽؿیٜ ےک ڈ٥ٸ ٿئیہ ٱی

ثـػاىت  یہعڀػ  احـات کڀ ےک، ٹ٪َبٷ ےکی ٕـ٣ ك ےاػاؿ .ںیہ ےتہک
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 خمتٲ٤ ےک ٳ ٭ٴ ٩یٶتیھرڀ٫ ےٱئ ےک ےثٺبٷ ٩بثٰ ےک ےکـٷ

  .ہےرب مکتب  اپٺبیب یھکڀ ة ا٩ؼاٵبت

b) ٳ ھرڀ٫  ہے۔جبػٯ کب ٵت ےٷھثـ٩ـاؿ ؿکٳ ھ، رڀ٫سأغفشٹ َھرون

ٵٺت٪ٰ  ںص٨ ٵی ػیگـ کڀ ںػاؿیڀ ہؽٳ ٵتٞٲ٨ ےك ٹ٪َبٷ ںٵی ؿاٹن٦ـٹ

 ےکعٖـ(  ) یب ہٿا٩ٜ، صبػحبتی حتت ےاك ک .ہےػیب ربتب  کـ

ػیب  ٵٺت٪ٰ کـ ںص٨ ٵی کڀ ػیگـ ٹ٪َبٷ ےٿاٯ ےٿٷہ پیؼا ےك ےٹتیذ

  ۔  ہےربتب 

 ےک حتفٌ  ہثیُ ہ، اوس یہے ؽکً َہا کی ایک سأغفشٹ سعک  ہثیُ

َ ہفشا کی اربصت ےتجذیً کشْ ںِی یمیٓ کو غیش یمیٕی ہرسیِ

 .ہےکشتب 

 )یٹگبسْ ہدبمبثً  ہثیُ(أیہیمیٓ د ہدبمبثً  ہثیُ

 ےربٷ ےکئ پیو ےکی ٕـ٣ ك ں، کٶپٺیڀیہ ںػٿٹڀ یٹگبؿٷ اٿؿ  ہثیٴ

  ہے۔کیب ربتب  ٕڀؿ پـ جتبؿتی آپـیيٸ رٸ کب ںیہ ٵَٺڀٝبت ٵبٱی ےٿاٯ

 اٿؿ ہےا ہٿتب رب ؿہ ١یـ ٿاّش ائیہٹتا ػؿٵیبٷ ٥ـ٧ ےک ںاٷ ػٿٹڀ

 ػؿٵیبٷ ےک ںػٿٹڀ ٱیکٸ .ہے ٱگب ےربٷ اھمسذ ایک امی ٕـس کڀ ںػٿٹڀ

  .ہےکی گئی  ےٹیچ حبج رٸ کی ںیہ ٵڀرڀػٹبف٫ ٥ـ٧  ائیہاٹت

 ٳہحت٦٘ ٥ـا ےٱی ےک ت٪ـیت ہدمٮٸ ٿاٱیاٹی ہ، ی٪یٸ ػکب ٵٖٲت  ہثیٴ

حت٦٘  ےٱی ےک ٪ـیتت ٿاٱی ےٷھٹگ ّـٿؿ کب ٵ٪َؼ یٹگبؿٷ ہرجک ہےکـٹب 

 ہرجک ہےکـتی  ٳہی ٥ـاٹمیکڀؿ ےٱئ ےک ٳھرڀ٫،  ہثیٴ .ہےکـٹب  ٳہ٥ـا

١یـ  ٿ٩ت اك کب ٱیکٸ ہے ی٪یٺی، رڀ ٵڀت ےریل ہٿا٩ٜ ی٪یٺی یٹگبؿٷ

 فٹؼگی پبٱینی یٹگبؿٷ .ہےکـتی  ٳہی ٥ـاٹمیکڀؿ ےٱئ ےک ،ہے ی٪یٺی

 .ںیہ ٿتیہٵٺنٲ٬   ےك یٹمیکڀؿ
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 ہےواال  ےتالفی وشْ ےکو ویظ داس  ہثیُ کغی  ہثیُ :  4ؽىً

 

 

، رت ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ںیہی ھة ا٩ؼاٵبت ػیگـ ےک ؿاٹن٦ـٹٳ ھرڀ٫

گـٿپ  اٍٰ ؿاٹن٦ـٹ کب ٳ ھرڀ٫ ،ہےٿتب ہ کب دمرب گـٿپ کنی ہاػاؿ کڀئی

  ۔گی ےکی ربئ تال٥ی کی ٹ٪َبٹبت ےاك کی ٕـ٣ ك اٿؿ ہےٿ مکتب ہ ںٵی

 .ہے ایک ےك ںٵی ا٩ؼاٵبت خمتٲ٤ ےک یکی ٵٺت٪ٲ ٳھرڀ٫ ، ہثیٴ ؽاہٯ

 3  ںوشی ٹیظٹ خودوو 

 ؟ ہےٵتٞٲ٨  ےك ؿاٹن٦ـٹ ٳھرڀ٫ ہٕـی٨ مب کڀٷ ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I.  یڈای٤  ثیٺک  

II.  ہثیٴ   

III.  ىیئـ یٹایکڀئ  
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IV.  ٍربئیؼاػ ٰا 

 

D. ہثیُ ىوس پش ےک ےکب آي ٹَ ِیٕزّٓھرون 

 ںیہٷکی ثبت  ٹ٪َبٷ ٳ اكہتڀ  ،ںیہ ےثبت کـت ٵتٞٲ٨ ےک ےعٖـ ٳہرت 

 ے، رل کںیہ ےکی ثبت کـت ٹ٪َبٷ ٱیکٸ اك ،ہےچکی ٿ ہ رڀ ںیہ ےکـت

  ہاك دمٮٸ ہے۔ ٿتبہٹ٪َبٷ  ہدمٶٮٸ ایک ہؽا یہٯ .ٿہ کب اٵکبٷ ےٷھٹگ

 ارقاءػٿ ( ہےٿتی ہ ثـاثـ ےکی الگت ک ےعٖـ ہک کی ٩یٶت ) رڀ ٹ٪َبٷ

 :ہے ٿتیہ پـ ٵٺضَـ

i. ٿ ہ ا٩ٜٿ ،ہےا ہؿ کیب رب ٭ـت ہثیٴ کڀ ےعٖـ رل ہک اٵکبٷ ہی

 .ٿگبہ ٹ٪َبٷ ےرل ك ،ہےمکتب 

ii. ٵ٪ؼاؿ یب کب احـ ٹ٪َبٷ ٿاٱی ےٿٷہ ںٵی ےٹتیذ ےاك ک. 

 ٵتٞٲ٨ ےك ںػٿٹڀ ٵ٪ؼاؿ اٿؿ اٵکبٹبت ےک ٹ٪َبٷ ،ںٵی کی الگتٳ ھرڀ٫

 کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ اگـ ٳ،ہتب .گب ےٿ ربئہ ہاّب٣ ںتٺبمت ٵی ؿامت ہثـا

کی  ٳھرڀ٫ تڀ ںیہ ےٿتہ ت کٴہة اٵکبٷ اك کی اٿؿ ،ہےٿتی ہ ہت فیبػہة

  ۔ٿگیہ ی کٴھة  ٩یٶت

 ںثبتی واٌی ےدی ربْ ہتود لجً ےط أتخبة ےک  ہ:   ثیُ ۵ؽىً 

 

  ںثبتی واٌی ےدی ربْ ہتود لجً ےأتخبة ط  ہثیُ .1

 ےك ےٷھٹگ ٹ٪َبٷ ےٯہپ ےك ےکـٷ ہ٥یَٰ کب ےٱیٸ ہٷ یب ےٱیٸ  ہثیٴ

 ےئہػیٺب چب ہپـ تڀد کی ٩یٶت ؿاٹن٦ـٹٳ ھرڀ٫ اٿؿ الگت ٿاٱی ےآٷ

 کـٹب اعـاربت ثـػاىت ےک ٹ٪َبٷ یہعڀػ  کیب ہک ٿگبہٹب ھمسذ ہی اٿؿ

 رل :ہے پـیٶیٴ کب  ہثیٴ یہ کی ٩یٶت ؿاٹن٦ـٹ ٳ ھرڀ٫ ۔ٿ گبہ تـہة

کی ربتی  ےکی ٕـ٣ ك ارقاء ػٿ ٵتٞیٸ ںٵی کبمل ثبال ہٵٺؼؿد صنبة٭ب

ٿتی ہ کی کٴ تہة اٵکبٷ ںاہد ںیہٿتی ہ ہٿ صبالت تـیٸہکی ة  ہثیٴ .ہے

 ہثیٴ ںصبالت ٵی ےایل .ہےٿ مکتب ہ ہت فیبػہة کب احـ ٹ٪َبٷ ٱیکٸ ںیہ

 ہرجک ٿ گیہ ت کٴہة کی الگت ؿاٹن٦ـٹ ےٳ کھرڀ٫ ہؽؿیٜ ےک پـیٶیٴ()

 ۔  ےٿ گہ ہت فیبػہة اعـاربت ےک ےکـٷ ٵتضٶٰ ےٹ٪َبٷ ک یہعڀػ 

a) کی  ؿاٹن٦ـٹ ٳھرڀ٫  :ںٌی ہْ ِويَ ھرون ہصیبد تہکو ة ڑےوھت

  .ےئہٿٹب چبہ تٞٲ٨ ٵٺبمت  ػؿٵیبٷ ےک الگت ہصبٍٰ کـػ اٿؿ الگت
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 ِخبي 

  ٿگب؟ہ ٝ٪ٲٶٺؼی کـٹب ہکب ثیٴپیٸ  ثبٯ می ٝبٳ کیب ایک

b)  ْںٌی ہْ ِويَ ھرون ہدیبص ےط لوت کی ےثشداؽت وشْ ٔمقب:  

اك  ہٿ کہ ہفیبػ اتٺی ٹ٪َبٷ ٿاٱی ےٿٷہ ہکی ٿد ہٿا٩ٜ کنیاگـ 

 ہعٖـ تڀ ےٿ ربئہ پیؼا کی ٍڀؿت صبٯ پٸ ہػیڀاٱی ت٪ـیجب ےك

 .ٿ گبہ ںیہٷ ںٵڀفٿ اٿؿ، ٵٺبمت ٹبھثـ٩ـاؿ ؿک

 ِخبي

کیب  ٿگب؟ہکیب  پـ ےٿ ربٷہ ہتجب عـاة یب ےک ؿی٦بئٺـی تیٰ کنی

 ؟ گی ےپبئ کـ کڀ ثـػاىت ٹ٪َبٷ اك کٶپٺی کڀئی

c) اینی  :ںعوچی ثغوس ںِی ےثبس ۓتبئذ ک ہدمىٓ ےَ کھرون 

 ےٹ٪َبٷ ک ںرل ٵی ہےٿتب ہ تـیٸہة کـاٹب ہکب ثیٴ ںاحبحڀ

 احـات ہدمکٸ ٱیکٸ ٿہکٴ  تہة کب اٵکبٷ(  ہتٞؼػ کب آٯ)ےٷھٹگ

 .ٿہ ہت فیبػہة

 ِخبي 

 ؟ہےثـػاىت ٭ـمٮتب  ہ٭ـاٷ ہٷ ہکب ثیٴ ہٵَٺڀٝی میبؿ کیب کڀئی

 

 4 ںوشی ٹیظٹ خودوب 

  ؟ہے ٿ مکتیہکی ّـٿؿت  ہثیٴ ےٱئ ےکل ک ےٵٺٚـٹبٳ ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I.  ےہٿ مکتی ہ ٵڀت اچبٹ٬ رل کیمـپـمت    کب ٿاصؼ عبٹؼاٷ.  

II.  ہےٿ مکتب ہ گٴ پـك ىغٌ کب کنی.  

III.  ہےمکتی  آ کٶی ائیہاٹت ںٵی ا٩ؼاؿ ىیئـ.  

IV.  ہےٿ مکتی ہ کٴ کی ٩یٶت ؿھگ ےك ٹٿھپ ٹٿٹ ٥ٖـی. 

 

E. کب کشداس ہثیُ ںِی ےِْبؽش 

 ۔  ںیہ٭ـتی  کـػاؿ اػا ٳہا ںکی ا٩تَبػی تـ٩ی ٵی ٵٲک ،ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ىـاکت اٷ کی ےئٱ ےک ےی٪یٺی ثٺبٷ کی ص٦بٙت ٭ڀ  ربئیؼاػ ٵٲک کی 

  ۔ ہے ؽیٰ ہٵٺؼؿد کب ؽکـ ھکچ ےك ںىـا٭ت ٵی اٷ .ہےٳ ہا

a) ہت فیبػہة مسبد کڀ ےك کبؿی ہمـٵبی ےگئ ےکئ ےاٷ کی ٕـ٣ ك 

پـ  اك ثبت ںص٪ی٪ت ٵیٕب٩ت  کی کٶپٺی ہثیٴ .ہےٿتب ہ ہ٥بئؼ

 ٕڀؿ پـ ےک پـیٶیٴ کـ مجٜ ڈ٥ٸ ںٵ٪ؼاؿ ٵی اؿیھة ہک ہے ٩بئٴ

 .ےہکی ربتی  ثٺؼی ہگـ ارتٶبٝی

b) ےٱئ ےک ےٹچبٷہپ ہ٥بئؼ ٭ڀ ںؿٿڈٿٯہپبٱینی  کـ، مجٜ کڀ فڈاٷ ٥ٸ 

 ےٿئہ ےػیت ہپـ تڀد ٱڀہاك پ کڀ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ .ہےا ربتب ھؿک

 ےك امتٞٶبٯ ےک ڈ٥ٸ اك ےٱئ ےک ٥ڀائؼ ےی کٹکٶیڀٷ ہٵیوہ

 یھپـ ة کبؿی ہمـٵبی ہی .ےئہچب ے٭ـٷ ے٥یَٰ دتبٳ ےاپٸ ٵتٞٲ٨
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ٳ  ھرڀ٫ یھة یھکت ںکٶپٺیب ہثیٴ کبٵیبة ےامی ٱئ .ہےٿتب ہالگڀ 

 کبؿی ہمـٵبی ںٵی ىیئـ  اٿؿ اکٹاك ےریل کبؿی ہمـٵبی ےؿھة

 .ںیہ کـتی ںیہٷ

c) یٹکٶیڀٷ اٿؿ جتبؿت ٿ، ٍٺٞت عبٹؼاٷ ےاك ک ىغٌ، ٹٚبٳ، ہثیٴ 

٥ڀائؼ  ےت كہة ہثبٱڀامٔ اٿؿ ؿامت ہثـا کڀ ٩ڀٳ اٿؿ پڀؿی

 ہـاث یہ ںػٿٹڀ ؿپـائقٹاٷ اٿؿ ػاؿ ىغَیت ہثیٴ ہے۔کـتب  ٳہ٥ـا

 ےٹ٪َبٷ ک اینی ںیہاٷ ہکیڀٹک ںیہ ےٿتہ٥یْیبة  ٕڀؿ پـ ؿامت

 ٿا٩ٞبت صبػحبتی یب ےصبػث رڀ ہےا ربتب ھؿک حم٦ڀٗ ےٹتبئذ ك

کڀ   ہمـٵبی ےٍٺٞت ک ہثیٴ ؽاہٯ  .ںیہمکتی  ٿہ پیؼا ےك ہکی ٿد

 اّب٥ی ت٦َیٰ ےک ںٍٺٞتڀ اٿؿ کبؿٿثبؿ اٿؿ ہےٳ کـتب ہ٥ـا حت٦٘

 ۔  ہےٳ کـتب ہ٥ـا ہمـٵبی ےٱی ےک تـ٩ی اٿؿ

d) ہے ػٿؿ کـتب عؼىبت کڀ اٿؿ ٥کـ عڀ٣، ہٿاثنت ےك ٵنت٪جٰ ہثیٴ 

کی  کبؿی ہمـٵبی ںٵی ںاػاؿٿ کبؿٿثبؿی ںٵی ےٹتیذ ےاٿؿ اك ک

کڀ  امتٞٶبٯ ٩بثٰ ےٿمبئٰ ک ٵڀرڀػ اٿؿ ہےکـتب  ا٥قائی ہصڀٍٰ

 ھمبتےک ہاّب٣ ںٵڀا٩ٜ ٵی ےؿٿفگبؿ ک ہثیٴ ؽاہٯ .ہےػیتب  ٥ـٿٟ

 ھمبت ہےکـتب  ا٥قائی ہصڀٍٰ یھکی  ة ٩یٍٺٞتی تـ جتبؿتی اٿؿ

 یھة ںٵی ہاّب٣ ںٵی پیؼاٿاؿ اٿؿ ٵٲکی ٵٞیيت ٍضت ٵٺؼ یہ

 ۔   ہےٳ کـتب ہ٥ـا ىـاکت

e) یبٳ  ھرڀ٫ ہ٩بثٰ ثیٴ ے، ربئیؼاػ کےٵبٱیبتی اػاؿ یب ثیٺک 

کـتی  ٳہ٥ـا ٩ـُ یہپـ  ےٿٷہػاؿ  ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےٹ٪َبٷ ک

پبٱینی  ہک ںیہ ےاٱتڈ ؿفٿ ہ، یےاػاؿ تـ ہفیبػ ںیہٷ ہٿؿٷ ،ہے

کیب ٕڀؿ پـ  ےک ی(ٹمٮیڀؿؿئٰ ٹ)٭ڀٱی ٭ی ّٶبٹت سمبئٺؼگی کی

 .ےئہربٹب چب

f) اذمیٺئـف صبٍٰ ٱیتہا ٭بؿ ہثیٴ ےٯہپ ےك ےکـٷ ٵٺٚڀؿٳ ھرڀ٫ 

 اٿؿ ےمـٿ ےربئیؼاػ ک ٿاٱی ےکی ربٷ  ہثیٴ ےؿیٸ كہٵب اٿؿ

 ےٱئ ےٵ٪بٍؼ ٫ ےتيغیٌ ک ہٿ  ۔ ںیہ ےکـت کب ثٺؼٿثنت ہٵٞبئٸ

 کڀ ٭بؿ ہثیٴ یہ ھمبت  ہثٲ٬  ںیہ ےکـت ہکب اٹؼاف عٖـات ٍـ٣ ہٷ

 پـیٶیٴ رل ںیہ ےکـت ہتجَـ اٿؿ اٍالصبت جتڀیق خمتٲ٤ ںٵیٳ ھرڀ٫

 .گب ےکـ ہکڀ اپٺی ٕـ٣ ٵتڀد کی ىـس

g) کی  عؼٵبت ثیٺکبؿی اٿؿ کبؿٿثبؿ،ىپیٺگ ثـآٵؼ ہکب ػؿد ہثیٴ

کـتب  کٶبئی ١یـ ٵٲکی کـٹنی ےٱئ ےٵٲک ک ہی ہکیڀٹک ہےٕـس 

 .ںیہ ہےکبٳ کـ ؿ ںفائؼ دمبٱک ٵی ےك 30 ٭بؿ ہثیٴ اؿتیھة ہے۔

 ہپڀىیؼ اٿؿ ںیہ ےکـت کٶبئی، ١یـ ٵٲٮی ٭ـٹنی  ٭ی آپـیيٸ ہی

  .ںیہ ےکـت کی سمبئٺؼگی ثـآٵؼ

h)  اٳھکی ؿٿک ت ٹ٪َبٷ کبؿگڀ، اٳھکی ؿٿک ت ٹ٪َبٷ آگ ٭بؿ ہثیٴ ،

 اٿؿ ںایزٺنیڀ ىبٵٰ کئی ںٵی ک کی ص٦بٙتڑك اٿؿ ص٦بٙتیٍٺٞتی 

 .ںیہ ہےٵٺنٲک ؿ ےك ٩ـثت ےك ںٿاػاؿ
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 ٍِْوِبت

 یٹعوؽً عیکوس اوس ہثیُ

a) اك  .ہے ػاؿی ہکی ؽٳ ؿیبمت یٹمڀىٰ میکڀؿ ہک ہے ٩بثٰ ٩جڀٯ ہاة ی

مڀىٰ  امتٞٶبٯ کب ہثیٴ ں٩ڀاٹیٸ ٵی خمتٲ٤ ٵٺٚڀؿ ےٱی ےک ٵ٪َؼ

 ٕڀؿ پـ ہؿّبکبؿاٷ یب اٹڀاؿي ٕڀؿ پـ ےک ہایک آٯ ےک یٹمیکڀؿ

 ھکی کچی ٹ، مڀىٰ میکڀؿںصکڀٵتی بمتیٿ ؿی ٵـکقی .ہےىبٵٰ 

 مسبری اپٺی ےٿئہ ےکـت مت مکـیپيٸ پـیٶیٴ کی حتت ےک ںٵٺَڀثڀ

، ٍٺٞتی 1948 ،ٹایک ہثیٴ ؿیبمت ٵالفٳ .ںیہ ےپڀؿا کـت ٭ڀ ےٿٝؼٿ

 ےک ہ٥بئؼ ےک ںعبٹؼاٹڀ ےاٿؿ اٷ ک ںیہؿکٸ  ػاؿ ہثیٴ ٵالفٵیٸ رڀ

اػائیگی کی  اعـاربت ےٵڀت ٫ اٿؿ ٵٞؾٿؿی، فچگی ثیٶبؿی، ےٱئ

 ہی  ہے۔ٳ کـتب ہ٥ـا ڈ٥ٸ کڀ کبؿپڀؿیيٸ ہثیٴ ؿیبمت ٵالفٳ ےٱئ ےک

 .ہےالگڀ   ںٵی ںٝال٩ڀ ٍٺٞتی ھکچ ٵٖٲٜ ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك ہٵٺَڀة

b) ٭بؿ ہثیٴ ںٵی ںٵٺَڀثڀ یٹمڀىٰ میکڀؿ امپبٹنـ ےکی ٕـ٣ ك صکڀٵت 

 مسبری( ےثی ٿائ ےاؿ٫امکیٴ ) ہثیٴ ٥َٰ .ںیہ ےکـػاؿ اػا کـت ٳہا

ی ہکڀ  ںػاؿکنبٹڀ ہثیٴ ٍـ٣ ہٵٺَڀة ہی .ہے ہٕـی٨ ٳہا کب ایک گڀؿٿ

 کڀ ےٵٞبىـ ےپڀؿ ٕڀؿ پـ ہثبٱڀامٔ اٿؿ ؿامت ہثـا ہثٲک ںیہٷ

 .ہےکـتی  ہ٥بئؼ

 ےی کٹصکڀٵت کی فیـ مـپـمتی مڀىٰ میکڀؿ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب

  ےریل ںیہی ہٳ کـػاؿ اػا ٭ـؿہایک ا ںٵی ںٵٺَڀثڀ

1. RKBY  - یڀرٺب ہکـىی ثیٴ ہؿیٹؿاه 

2.  RSBY  - یڀرٺب ہٍضت ثیٴ ہؿیٹؿاه 

3.  PMJBY  - یڀرٺب ہاٷ ٵٺرتی ریڀٷ ریڀتی ثیٴھپـػ 

4.  PMSBY  - یڀرٺب ہىب ثیٴھاٷ ٵٺرتی مـکھپـػ 

 

c) کڀ ںعبٹؼاٹڀ یہػی ثبآلعـ ےٵٺَڀة ہثیٴ یہػی ثٺیبػ پـ  جتبؿتی 

  .ںیہ تیبؿ کی گئی ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا یٹمڀىٰ میکڀؿ

d) جتبؿتی ٍٺٞت ہثیٴ ،ہٝالٿ ےک ےٳ کـٷہٵؼػ ٥ـا کڀ ںٵٺَڀثڀ مـکبؿی 

 صتٶی رل کب ںیہ ےٳ کـتہحت٦٘ ٥ـا ہثیٴ ی اینیہ عڀػ ثٺیبػ پـ

 اٹ٦ـاػی ٝڀاٳ - ںیہ ٵخبٯ .ہےکـٹب  ٳہ٥ـا مسبری حت٦٘ ٵ٪َؼ

 .ہٿ١یـ ى٦ب ےپیٶبٷ ڑےة ،ےصبػث

 

 5  ںوشی ٹیظٹ خود وب 

 ہثٲک ںیہٷ ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك ہٵٺَڀة ہثیٴ می کڀٷ ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  ؟ہے امپبٹنـ ےٕـ٣ ك٭ی  ٭بؿ ہثیٴ

I. کبؿپڀؿیيٸ ہثیٴ ؿیبمت ٵالفٳ  

II. َٰامکیٴ ہثیٴ ٥  
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III. ى٦ب پجٲک  

IV. دتبٳ ثبال ہٵٺؼؿد 

ہخالؿ  

 ہے کی ٵٺت٪ٲیٳ ھرڀ٫ ےؽؿیٜ ےکثٺؼی  ہگـ ٳ ھرڀ٫ ہثیٴ.  

 ٰكڈيل ںٱٺؼٷ ٵی آ١بف ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ جتبؿتی ٵ٪جڀٯ ںٵی آد ک 

 .اھٿا تہ ںاؤك ٵیہ کب٥ی

 ںیہىبٵٰ  كٹیڀٷ ؽیٰ ہؿدٵٺؼ ںٹٚبٳ ٵی ہثیٴ:  

  ہاحبث  

 ٳھرڀ٫  

  ہعٖـ  

  ےػہٵٞب  

  اٿؿ ٭بؿ ہثیٴ  

  ػاؿ ہثیٴ 

 ہعٖـ ٩نٴ کب ای٬ ٕـس کی، رڀ ٵبٱک ےک ںاحبحڀ ای٬ ٕـس اگـ 

 ےتڀ اك ںیہ ےکـت ہؽعیـ ڈ٥ٸ ںٵی ڈ٥ٸ ہٵيرتک ایک ،ںیہ ےکـت ثـػاىت

  .ںیہ ےتہک ثٺؼی ہگـ

  ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ـاکیتت ػیگـ ےک ٹٵیٺزٶٸ ٳھرڀ٫ ،ہٝالٿ ےک ہثیٴ 

  :ںیہىبٵٰ  تٮٺی٬

 اٱٺبٹٳ ھرڀ٫  

  ؿٿٯٹکٸ ٳھرڀ٫  

 ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ٳھرڀ٫  

 ٿتتیني ٳھرڀ٫  

 ؿاٹن٦ـٹ ٳھرڀ٫  

 ںیہ اٍڀٯ ٳہا ےک ہثیٴ  

 ہٷ ٵڀٯ ٳھرڀ٫ ہفیبػ ےك ٩بثٲیت کی ےمکٸ ثـػاىت ٭ـ ٹ٪َبٷ 

  ںٱی

 ںمڀچی ث٢ڀؿ ںٵی ےثبؿ ےٹتبئذ ک ہدمکٸ ےٳ کھرڀ٫  

 ںٱی ہٷ ٵڀٯ ٳھرڀ٫ ہفیبػ تہة ےٱئ ےک یڑٿھت. 

 

 افيالصبت َہا

  ٳھرڀ٫ .1

 ثٺؼی( ہگـ) ہؽعیـ ارتٶبٝی  .2

  ہاحبث  .3

  ھکب ثڀد ٳھرڀ٫ .4

  اٱٺبٹ ٳھرڀ٫ .5

  ؿٿٯٹکٸ ٳھرڀ٫ .6

 ٹبھثـ٩ـاؿ ؿک ٳھرڀ٫ .7

 ٭بؿی ہمـٵبی کی ٳھرڀ٫ .8

 ؿاٹن٦ـٹ ٳھرڀ٫ .9
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 رواة ےک ٹیظٹ خود

  1رواة 

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

 ٍٺٞت کی ہثیٴاؿتی ھات ٩یتـ اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی ہثیٴ ںاؿت ٵیھة

  .ہے ؿٹؿیگڀٱی

  2رواة 

  .ہے   III ٍضیش اٹتغبة

 ڈ٥ٸ ٕڀؿ پـ ےک ؿف٧ ےٱئ  ےکڀ پڀؿا ٭ـٹی٬ ٹ٪َبٹبت ہدمکٸ ٵنت٪جٰ

  .ہے ھثڀد ٳ ھرڀ٫ حبٹڀی تٞٶیـ

  3رواة 

  .ہے  II ٍضیش اٹتغبة

  .ہے٭بؿ  ہٕـی٨ کب ؿاٹن٦ـٹ ؿمک ہثیٴ

  4رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

 عڀػ عبٹؼاٷ کڀ ےپڀؿ ےٿ٩ت ٵڀت ك ےٳ ىغٌ ٭ی ةہا ٿاصؼ ےکعبٹؼاٷ 

 کی عـیؼاؿی ہثیٴ فٹؼگی ںکی پڀفیيٸ ٵی ےکـٷ اٯھة ھػیک ی اپٺیہ

  .ہےربتی  ٿہّـٿؿی 

  5رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

ٕـ٣ ٭بؿ   ہثیٴ  ہثٲک ںیہٷ ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك ہٵٺَڀة ہثیٴ ى٦ب پجٲک

 .ہے امپبٹنـ ےك

 

 عواي ٹیظٹ خود

  1 عواي

 کڀ ؿاٹن٦ـٹ ےعٖـ ےٿاٯ ےربٷ ےکی ہؽؿیٜ ےک ثٺؼی ہگـ ےعٖـ

  .ںیہ ےتہک _______

I. ثچت  

II. کبؿی ہمـٵبی  

III. ہثیٴ  

IV. اٹبھٹگ ےعٖـ 

  2 عواي

 کڀ ا٩ؼاٵبت ٵتٞٲ٨ ےك ےکـٷ کٴ اٵکبٹبت کڀ ےک ےٷھٹگ ےعٖـ

  .ںیہ ےتہک __________

I. ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ہعٖـ  

II. اٳھکی ؿٿک ت ٹ٪َبٷ  

III. ؿاٹن٦ـٹ ےعٖـ  

IV. اٱٺبٹ ےعٖـ  

  3 عواي
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  .ہےٿ ربتب ہ دمکٸ ____________ پـ ےکـٷؿاٹن٦ـٹ ےعٖـ ػاؿ کڀ ہثیٴ

I. ٿٹبہ ہالپـٿا ںتئی ےک ںاحبحڀ ےاپٸ ٵبؿاہ.  

II. صبٍٰ کـٹب ؿ٩ٴ ےك ہثیٴ ںکی ٍڀؿت ٵی ٹ٪َبٷ.  

III. کـٹب کڀ ٹٚـ اٹؼاف عٖـات ہدمکٸ ٵڀرڀػ ںٵی ںاحبحڀ ٵبؿیہ.  

IV. ہٵٺَڀةٸ ریٸ ٿ اٵ کی ےثٺبٷ ٵؤحـ ہفیبػ کبؿٿثبؿ کڀ ےآپ ک 
  .کـٹب ثٺؼی

  4 عواي

  .اھٿا تہ ےك ____________ آ١بف ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ رؼیؼ

I. ٵـيٹة  

II. كڈيل  

III. كڈؿٿ  

IV. ٰیٹکٶی ٿتـاہٵ  

  5 عواي

 ہاىبؿ کی ٕـ٣ صبالت ےایل ٹبھثـ٩ـاؿ ؿک عٖـات ںتٺبٙـ ٵی ےک ہثیٴ

  ںاہد ہے کـتب

I. ہے ںیہکب اٵکبٷ ٷ ہٵٞبٿُ ٹ٪َبٷ یب  

II.  ہے ںیہٷ ٩یٶت کب کڀئی ٿاؿػات ٿاٱی ےپیؼا کـٷ ٹ٪َبٷ  

III. ہے صبٍٰ کب حت٦٘ ہثیٴ کڀ ربئیؼاػ  

IV. ہکب ٥یَٰ ےیٲٸھد احـات کڀ ےاك ک اٿؿ ےعٖـ یہعڀػ  ىغَیت 

 .ہےٱیتب 

  6 عواي

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. ہےکـتب  کی ص٦بٙت ہاحبث ہثیٴ  

II. ہےکـتب  اٳھکی ؿٿک ت ٹ٪َبٷ ہثیٴ  

III. ہےکـتب  کڀ کٴاٵکبٹبت  ےک ٹ٪َبٷ ہثیٴ  

IV.  ہےکـتب  اػائیگی  ہثیٴ پـ ےٿٷہ کب ٹ٪َبٷ ہاحبث  

  7 عواي

 ںٵی ںؿٿھگ 4 اٿمٖب ےؿٿپ 20,000 کی ٩یٶت ؿ ایکہ ےك ںٵی ںؿٿھگ400

 .ہےٿتب ہ کب ٹ٪َبٷ ےؿٿپ80,000  کٰ ےرل ك ہے ٱگ ربتی آگ ؿ مبٯہ

 کتٺب ےٕڀؿ ك ہمبالٷ ٵبٱک کڀ ےؿ کھگ ؿہ ےٱئ ےک تال٥ی کی ٹ٪َبٷ اك

  ٿگب؟ہ کـٹب مکـیپيٸمت 

I. . 100 / - ےؿٿپ 

II. . 200 / - ےؿٿپ  

III. . 80 / - ےؿٿپ 

IV. . 400 / - ےؿٿپ 

  8 عواي

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. ںآپل ٵی ےکی ٕـ٣ ك ںٱڀگڀ تہکڀ ة کب ٹ٪َبٷ ںٱڀگڀ ھکچ ہثیٴ 

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨ ےٷٹثبٷ
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II. ےکـٷ ؿاٹن٦ـٹپبك  ےک ىغٌ ےػٿمـ کڀ ےعٖـ ےک ایک ىغٌ ہثیٴ 

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨

III. ںآپل ٵی ےکی ٕـ٣ ك ںٱڀگڀ ھکڀ کچ ٹ٪َبٷ ےک ںت ٱڀگڀہة ہثیٴ 

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨ ےٷٹثبٷ

IV. ےکـٷ ؿاٹن٦ـٹ ںا٥ـاػ ٵی کڀ کئی ٥ڀائؼ ےک ا٥ـاػ ھکچ ہثیٴ 

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨

  9 عواي

کب  ہٵٞبئٸ اٿؿ ےمـٿ ےک ہ٩جٰ احبث ےك مڀیٮبؿ ےعٖـ٭بؿ  ہثیٴ

  ؟ںیہ ےکـت ںکیڀ ثٺؼٿثنت

I. ےٱئ ےک ےکـٷ ہکب اٹؼاف ےعٖـ ےٱئ ےک ٵ٪َؼ ےتيغیٌ ک.  

II. کی  ےکیل عـیؼی کی ہاحبث ےٷػاؿ  ہثیٴ ہک ےٱئ ےک ےربٹٸ ہی

  .ہے

III. کب  ہاحبث یھة ےٷ ں٭بؿٿ ہثیٴ ػیگـ کیب ہک ےٱئ ےک ےربٹٸ ہی

  .کیب ہٵٞبئٸ

IV. کیب  ػاؿ ہی ثیٴھکڀ ة ہاحبث ٿك کیڑپ کیب ہک ےٱئ ےک ےربٹٸ ہی

  .ہے رب مکتب

  10 وايع

 ٕڀؿ پـ ٵکٶٰ ٝٶٰ کڀ ہثیٴ اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  .ہے اتبھمسذ

I. ٱیٺب ٹثبٷ ںآپل ٵی ےکی ٕـ٣ ك ھکڀ کچ ٹ٪َبٷ ہک ںکئی ٱڀگڀ  

II. ٹثبٷ ںآپل ٵی ےکی ٕـ٣ ك ںٱڀگڀ کڀ کئی ٹ٪َبٷ ہک ںٱڀگڀ ھکچ 
  ٱیٺب

III. ٱیٺب ٹثبٷ کڀ کب ٹ٪َبٷ ںٱڀگڀ ھکچ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ایک  

IV. کی ىـاکت ٹ٪َبٷ ہٜؽؿی ےک ٹگـاٷ 

 

 عواالت کب رواة ےک ٹیظٹ خود

  1رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

  .ںیہ ےتہک ہثیٴ کڀ کی ٵٺت٪ٲی ٳھرڀ٫ ےؽؿیٜ ےثٺؼی  ک ہٳ گـھرڀ٫

  2 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

کی  کڀ ٹ٪َبٷ ا٩ؼاٵبت ےٿاٯ ےٿٷہکٴ  اٵکبٹبت کڀ ےک ےٷھٹگ ٳھرڀ٫

 .ںیہ ےتہک اٳھؿٿک ت

  3 رواة

  .ہے   IV اٹتغبةٍضیش 

 ہفیبػ کبؿٿثبؿ کڀ  ےك ؿاٹن٦ـٹ٭بؿ ٭ی ٕـ٣  ہ٭ڀ ثیٴ ہعٖـ ػاؿ ہثیٴ

  .ہےمکتب  ثٺؼی کـ ہٵٺَڀة کی ےثٺبٷ ٵؤحـ

  4 رواة

  .ہے  II ٍضیش اٹتغبة

  .یھٿئی تہ ےك كڈالي آ١بف ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ رؼیؼ
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  5 رواة

   .ہے  IV ٍضیش اٹتغبة

 ٕـ٣ ٍڀؿحتبٯ کی اینی، ٹب ھؿ٫ عٖـات ثـ٩ـاؿ ںتٺبٙـ ٵی ےک ہثیٴ

 احـات کڀ ےاٿؿ اك ک ےعٖـ یہعڀػ  ىغَیت ںاہد ہے کـتب ہاىبؿ

  .ہےٱیتب  ہکب ٥یَٰ ےکـٷ ثـػاىت

  6 رواة

  .ہے   IV ٍضیش اٹتغبة

  .ہے اػا کیب ربتب ےکی ٕـ٣ ك ہثیٴ پـ ےٿٷہ ہتجب ےک ہاحبث

  7 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

  .ہے کیب رب مکتب کڀ حم٦ڀٗ ٹ٪َبٷ ےـس كکی ى ؿھگ ٥ی - / 200 .ےؿٿپ

  8 رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

 ںآپل ٵی ےا٥ـاػ کی ٕـ٣ ك کڀ کئی ٹ٪َبٷ ےک ا٥ـاػ ھکچ ہثیٴ

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨ ےٷٹثبٷ

  9 رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

 ےٱئ ےک تٞیٸ ےک ےعٖـ  تيغیٌ ٭بؿ ہثیٴ ٩جٰ، ےکی ٵٺٚڀؿی كٳ ھرڀ٫

  .ںیہ ےکـت کب ثٺؼٿثنت ہبئٸٵٞ اٿؿ ےمـٿ ےک ہاحبث

  10 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

 ےك ثؼ٩نٶتی ںیہرٸ ٱڀگ ، ھکچ حتت، ےرل ک ہےٝٶٰ  ایک اینب  ہثیٴ

 ےک ںٱڀگڀ ےکڀ ایل ٹ٪َبٷ ہک ،ہےتب ڑپ کب مبٵٺب کـٹب ٹ٪َبٷ

 امی ٕـس کی یھة ےمبٵٸ ے، رٸ کہےکیب ربتب  ت٪نیٴ ںٵی آپل ػؿٵیبٷ

 .ٿہ کب اٵکبٷ تصبال / ٿا٩ٞبت ١یـ ٵتڀ٩ٜ
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 2 ثبة

 عشوط نہگب  
 

 ثبة وب تْبسف

  مـٿك کڀ ںکڀہگب آپ ے۔ربٹیٺگ کڀ  ٵیتہا کی  مـٿك کہگب آپ ںاك ثبة  ٵی

 ہثیٴ آپ ے۔ربٹیٺگ ںٵی ےثبؿ ےک  ٭ـػاؿ کی ںٿٹایزٸ ںٵی ےکـٷ  ٳہ٥ـا

 یھة کڀ  ٭بؿ ہٕـی٨ ہافاٯ ىکبیت  خمتٲ٤  ػمتیبة ےٱئ ےک  ؿفڈٿٯہ پبٱینی

 ےک ےٷڑد ےك اٷ اٿؿ ےکـٷ ؿمبئی ھمبت ےک کہگب آپ ہٝالٿ ےمکا ے۔ربٹیٺگ

 ے۔ربٹیٺگ کڀ ںٕـی٪ڀ

  ِبصبفً ےک  ےْھعیه

 

A. تَڀؿات رٺـٯ -  مـٿك کہگب  

B. ٭ـػاؿ کب ٹایزٸ ہثیٴ ںٵی ےکـٷ ٳہ٥ـا مـٿك کہگب تـیٸہة  

C. ہىکبیت افاٯ   

D. ٰٵڀاٍالت  کب ٝٶ  

E. ١یـ فثبٹی  ٵڀاٍالت  

F. اعال٩ی ثـتبؤ  

 :ےٿٹگہ  ٩بثٰ ںٵی ںثبتڀ اٷ آپ ثٞؼ ےک ےکـٷ  ہاك ثبة  کب ٵٖبٱٜ

 کـٹب  ٿّبصت کب  ٵیتہا ٭ی عؼٵبت کہگب .1

 مـٿك  کی ٵٞیبؿ  کب ٿّبصت  کـٹب  .2

 کـٹب  ہربئق کب  ٵیتہا کی  مـٿك ںٵی  ٍٺٞت ہثیٴ  .3

  حبج پـ  ٭ـػاؿ ےک ٹایزٸ ہثیٴ ایک ںٵی ےکـٷ  ٳہ٥ـا  مـٿك یھاچ  .4

 کـٹب

  کـٹب  حبٹی ٹٚـ کی  ٭بؿ ہٕـی٨  ہافاٯ ىکبیت ںٵی ہثیٴ .5

  اٹبھٵڀاٍالت  کی ٝٶٰ  کڀ مسذ .6

 کـٹب  ٿاّش کڀ  ٵیتہا ے١یـ فثبٹی  ٵڀاٍالت  ک .7

 اعال٩ی ثـتبؤ  کی م٦بؿه کـٹب .8

 

A. تقوسات رٕشي -  عشوط کہگب  

 ؟ںکیڀ  مـٿك کہگب .1

 کڀئی اٿؿ ںیہ ےکـت  ٳہ٥ـا ّـٿؿت  ثٺیبػی امکی کڀ  ٭بؿٿثبؿ کنی کہگب

 اٿؿ  مـٿك کہگب ہے۔ مکتب ھػیک ںیہٷ ےك تُٞٲ٪ی ےة کڀ اٷ  ٥ـٳ یھة

 ےک ہثیٴ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک  ٹ٫ڈپـٿ  ػیگـ یھة کنی  ٭ـػاؿ ےک  تٞٲ٪بت

  ہے۔  ٳہا  ہفیبػ ںیہک ںٵی ےٵٞبٵٰ

  ہے۔ اٱگ تہة ےك مبٵبٷ  اٍٰ اٿؿ ہے  مـٿك ایک ہثیٴ ہک ہے ہکب مجت  ی اك

  ہے۔ اٱگ ےك ےعـیؼٷ کبؿ ایک عـیؼٹب ہثیٴ ےکیل ہک ںیھػیک ٳہ ےآئی

 ہکبس کب ثیُ وبس

 ا،ھػیک ےرل ہے  چیق ٿكٹھ ایک ہی

 رب کیب  ہجتـة اٿؿ  ہربئق چالیب

  ٵتڀ٩ٜ ١یـ ایک ںٵی  ٵنت٪جٰ ہی

 ےٿئہ کڀ کبؿ  مجت ےک  ےصبػث
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 ےکـٷ  تال٥ی  عال٣ ےک ّـؿ یب ٹ٪َبٷ ہے۔ مکتب

 ےك  ثؼ٩نٶتی ہے۔  ہػہٵٞب ایک کب

 ےک ہثیٴ تک ےٿٷہ  ٿا٩ٜ  ے٫ ہٿا٩ٜ

  ہجتـة یب ٿاھچ یب اھػیک ڀک  ے٥بئؼ

 ہے۔ مکتب رب کیب ںیہٷ

 کڀ عـیؼاؿ ےک کبؿ  ٿ٩ت ےعـیؼ ک

 ہی ہے۔ ٿتیہ  تڀ٩ٜ کی عڀىی ھکچ

 آمبٷ ںٵی ےٷھمسذ اٿؿ  اٍٰ  ہجتـة

 ہے۔

  ُاٵیؼ کی عڀىی  ٥ڀؿی عـیؼ کی ہثیٴ

 ایک ہی ہثٲک ہے ںیہٷ  ثٺیبػ پـ

 پـ  پـیيبٹی/ عڀ٣ ےک ہمبٹش  ہدمٮٸ

  ہے۔  ثٺیبػ

 ہثیٴ یھة کڀئی ہک ہے ںیہٷ  دمٮٸ ہی

 ٕـ٣ کی  ٍڀؿحتبٯ اینی ایک کہگب

  اػائیگی ٩بثِٰ ںاہد گبھےػیک ںیہٷ

 ہے۔ ٿتبہ ہ٥بئؼ

جٲی الئٸ مسا کی ؿیٹایک کبؿ کڀ ٥یک

 اٿؿ ٥ـٿعت ںٵی ىڀؿٿٳ ثٺبیب، ںٵی

  ہے۔ ربتب کیب امتٞٶبٯ پـ کڑك

 امتٞٶبٯ اٿؿ  ے٭ـٷ ٥ـٿعت ،ےثٺبٷ

 اٱگ اٱگ ،تیٸ  ٝٶٰ تیٸ ےک ےکـٷ

 ٿتیہ ےپڀؿ پـ  ٵ٪بٵبت اٿؿ  اٿ٩بت

 ں۔یہ

 رب اھػیک ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ

اٿؿ اتال٣    ٭يٸڈپـٿ ہک ہے مکتب

 اٿؿ ٭يٸڈپـٿہے ٿتبہ ھمبت ھمبت

 ںمـٿمڀ یھمت ٿ٩تی ٳہ ہی کی  اتال٣

 ہے۔ عَڀٍیت ٵٺ٦ـػ ایک کی

 ہی اگـ ہے۔ ٿتبہ  صبٍٰ  ہجتـة کب  مـٿك ںٵی  ٿا٩ٞی کڀ کہگب

 ثٺتب  مجت کب  إٶیٺبٷ ٝؼٳ تڀ ہے کٴ یھة  ےك  خبو بٷإٶیٺ

 ۔ٿگیہکڀ عڀىی  کہگب تڀ ہے ٿتیہ تـہة ےك اٵیؼ  مـٿك اگـ ہے۔

 ٿٹبہ کـٹب عڀه کڀ ںکڀہگب ےاپٸ  ٵ٪َؼ کب  ٥ـٳ ؿہ  ٕـس اك

 ے۔ئیہچب

 

 عشوط  کی ِْیبس   .2

 ہثیٴ کـٹب عڀه کڀ کہگب اٿؿ کـٹب  ٳہاٝٲٰی  ٵٞیبؿ پڀؿی مـٿك  ٥ـا

 یھة ٹایزٸ ےک اٷ ںٵی رل ہے  ّـٿؿی ےٱئ ےک  ا٥ـاػ ےاٹک اٿؿ ںکٶپٺیڀ

  ں۔یہ ىبٵٰ

  ؟ںیہ کیب  ففبت ےاعک ؟ہےٌیکٓ اٍّٰی  ِْیبس عشوط  کیب  

 ھکچ ںٵیہ[  ٹبٵی" مـٿ٭یڀئٰ]" ٯڈمـٿك  کی ٵٞیبؿ  پـ ایک ٵٞـٿ٣  ٵب

  ںٱٮیڀھد ؿمتہ٣  ٳہا پبٹچ ےک  ٵٞیبؿ ےک  مـٿك ہی ۔گبےکـ  ٳہ٥ـا ثَیـت

 ہے۔ اٱتبڈ  ؿٿىٺی پـ

a)  ےک ےؿٿكھة ےاك ہے گیب کیب ہ: رل مـٿك  کب ٿٝؼلبثًِ اّتّبد 

 کہگب تـ ہفیبػ ۔ ٍالصیت کی ےػیٸ اذمبٳ ےكےٕـی٨ ػؿمت اٿؿ ھمبت

 ےك مت ںٵی ائٶٺيٺلڈ پبٹچ ےک  ٵٞیبؿ ےک  مـٿك کڀ  اٝتٶبػ ٩بثِٰ

 ہے۔ ٿتیہ یھڑک ٝٶبؿت کی اٝتٶبػ پـ رل ں۔یہ ےتھمسذ  ٳہا

b) ےٱئ ےک ںّـٿؿتڀ کی ںکڀہگب اٿؿ ےکـٷ ٵؼػ کی ںکڀہگب ہ: ییہرواثذ 

 اٿؿ  ائیھاچ کی  ںٱٮبؿٿہ  مـٿك کی ےٷکـ  ٳہ٥ـا رڀاة  ٥ڀؿی

  ٳہ٥ـا  مـٿك اٿؿ ػؿمتگی ؿ٥تبؿ، ےاك ہے۔ ٭ـتب ؿہٙب کڀ  ٍالصیت

 ہے۔ مکتب رب ٵبپب ےك ںاىبؿٿ ےریل ہؿٿی  ٿ٩ت ےکـت
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c) ْاٿؿ  الصیتٍ ، ٝٲٴ ےک ےٿاٯ ے٭ـٷ ٳہ٥ـا  مـٿك ہ: ییٹگبس 

 کڀ  ٍالصیت کی اٷ کی ےکـٷ تجٲی٠  اٝتٶبػ اٿؿ ہؿٿكھاٿؿ ة مڀپیی

 مـٿك ہک ہے ربتب کیب ےٓ ےك تيغیٌ اك ےک کہگب ہی ہے۔ ٭ـتب ؿہٙب

 ےاك اٿؿ ہے اھمسذ ےك ٕـس یھاچ کتٺی کڀ ںّـٿؿتڀ امکی ےٷ ٵالفٳ

 ہے۔ ٯہا کتٺب ںٵی ےکـٷ پڀؿا

d) ہی ہے۔ گئی کی  پـ ؿٕڀ ےک ے: امکی ٿّبصت  اٹنبٹی ؿاثٔ ِذسدیہ 

 ےػیئ ہدتڀ  پـ ٕڀؿ اٹ٦ـاػی پـ ںکڀہگب اٿؿ ےؿٿی ےک اٯھة ھػیک

 ہے۔ ٿتبہ ٱٮتبھد ںٵی ےربٷ

e) سمبئٺؼگی کی ٝڀاٵٰ ٵبصڀٱیبتی رنٶبٹی  ہی (:یٕزیجٍظٹ)ۂوامش اؽیب 

 ٕڀؿ ےک  ٵخبٯ ں۔یہ ےمکت ٿھچ اٿؿ مٸ ،ھػیک ، کہگب ےرل ہے  ے٭ـت

 رڀ اصنبك ٭ب اؿتہٳ ہٿؿاٷ ہیوپ  ٦ٍبئی، اٿؿ  ٹآٿ ےٯ ٵ٪بٳ، ، پـ

 پـ کہگب امکب ،ہےتب ھػیک ربکـ ںٵی  ػ٥رت ےک کٶپٺی ہثیٴ ایک  ٥ـػ

 ٿہ  ٳہا ےك  ٕڀؿ  عبً  ٵبصڀٯ رنٶبٹی ہے۔ مکتب ڑپ  تبحـ کب٥ی

 اٿؿ ےٯہپ ےك ےربٷ ےکئ  ہجتـة کب  مـٿك  اٍٰ ہی ہکیڀٹک ہے ربتب

 ہے۔ تبڑٿھب ٹ٪ڀه چپػیـ اٿؿ ٱیہپ ثٞؼ ےامک

 ہثیُ اوس  طعشو کہگب .3

 مت ہٿ ہک ںیھپڀچ ہی ےك یڀفؿڈپـٿ  ٥ـٿعت  ٳہا یھة کنی ںٵی  ٍٺٞت ہثیٴ

 کڀ آپ ے۔ٿئہ کبٵیبة ےکیل ںٵی ےٷہؿ ےثٸ ںاہٿ اٿؿ ےٹچٸہپ  ت٬ اٿپـ ےك

  محبیت کی ںکڀہگب ہٵڀرڀػ ےک اٷ ہی ہک ہے  اٵٮبٷ کی ےٵٲٸ رڀاة ٝبٳ ایک

  ٵؼػ ںٵی ےاٷڑھة کڀ  ٭بؿٿثبؿ ےاٹک ےٷ ںٿہرٸ ٿاہ  دمٮٸ ےك مـپـمتی اٿؿ

 ۔کی

 ےک ںػٿہٵٞب ہصٌ اڑة ایک کب  آٵؼٹی کی اٷ ہک گبےچٰ ہپت یھة ہآپ کڀ ی

 ےکـٷ  صبٍٰ کہگب ےٹئ کہگب ہٵڀرڀػ ےک اٷ ہے۔ آتب ےك کٶیيٸ ےک  جتؼیؼ

 ں۔یہ  ہؽؿیٜ یھة کب

  ؟ہےکی ٭بٵیبثی  کب ؿاف  کیب  اٷ

 داسی ہرَ کی ےشْک  عشوط کی ںکوہگب ےاپٓ ،ہے رڀاة  دمٮٸ  ہفیبػ ےمت ك

  ۔

  ؟ہے ٿتبہ  ٵٺؼ ہ٥بئؼ ےٱئ ےک کٶپٺی اٿؿ ٹایزٸ ےکیل ٹبھؿک عڀه کڀ کہگب

  ٵ٦یؼ ٹبھػیک کڀ ٩یٶت ٭ی فٹؼگی ےک کہگب ےٱئ ےک ےمڀاٯ کب رڀاة ػیٸ

  ۔ٿگبہ

 پـ ٕڀؿ ےک ؿ٩ٴ ایک ےکڀ ا٩تَبػی  ٥ڀائؼ  ک لیّت وی صٔذگی کی کہگب

 ٵْجڀٓ ھمبت ےک کہگب ایک ںٵی  ٵؼت دلجی ایک رڀ ہے مکتب رب کیب  ثیبٷ

  ہے۔ مکتب رب کیب  صبٍٰ ےك ےثٺبٷ  تٞٲ٨

  لیّت وی صٔذگی کی کہ: گب1ؽىً  



 

27 

 

 ےک ںکڀہگب ےاپٸ اٿؿ ہے کـتب  ٳہ٥ـا  مـٿك رڀ ٹایک ایزٸ 

 ٩یٶت ڈثـاٷ اٿؿ مگبٱی عیـ ،ہے ثٺبتب  تٞٲ٪بت  ٩ـیجی ھمبت

  ے۔ہ کـتب ٵؼػ ںٵی ےػیٸ ٿمٞت کڀ  ٭بؿٿثبؿ رڀ ہے ثٺبتب 

 1  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

 ؟ہے ٵٖٲت کیب کب ٩یٶت ٭ی فٹؼگی ٭ی کہگب

I. ؿ٩ٴ ٭ی اعـاربت ےٿئہ ےکـت  ٳہ٥ـا  مـٿك ںٵی فٹؼگی کی اك کڀ کہگب 

II. ہػؿد گیب ػیب کڀ کہگب پـ  ثٺیبػ کی  ٭بؿٿثبؿ ٹڈرٺـی 

III. تٞٲ٨ ٵؼتی ٕڀیٰ ایک ھمبت ےک کہا٩تَبػی  ٥ڀائؼ  ٭ی ؿ٩ٴ رڀ گب  

 ہے مکتب رب کیب  صبٍٰ کـ ثٺب

IV. رب ؿایبٹھہ ػاؿ ہؽٳ کڀ کہگب ےٱئ ےک رل ہثیٴ  ہفیبػ ےك ہفیبػ 

  ہے مکتب

 

 
 

B. وشداس کب ٹایزٓ ہثیُ ںِی ےکشْ  َہفشا  عشوط کہگب تشیٓہة   

  ٳہ٥ـا ےکیل  مـٿك تـیٸہة کڀ کہگب ٹایزٸ ایک ہک ںکـی  ١ڀؿ ٳہ اة ےآئی

  ہػہٵٞب اٿؿ ہے ٿتیہ ىـٿٛ پـ  ےٵـصٰ ےک  ٥ـٿعت  ٭ـػاؿ ہی ہے۔ مکتب کـ

 ىبٵٰ  ا٩ؼاٵبت  ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی اك اٿؿ ہے تیہؿ ربؿی ںٵی  ٵؼت پڀؿی کی

 ںٵی ٩ؼٳ  ای٬ ؿہ اٿؿ ںؿٿھپت ےک ٵیٰ ھکچ ےک  ہػہٵٞب ایک ٳہ اة ں۔یہ

 ں۔یہ ےاٱتڈ ٹٚـ ایک پـ  ٭ـػاؿ ےگئ ے٭ی اػا

 فالس تشیٓہة ےعت ط – ٹفشوخت  پوائٓ .1

ی عـیؼ ک ہثیٴ  فٹؼگی ١یـ ۔ہے  ٹپڀائٸ کب  ٥ـٿعت  ٹپڀائٸ الہمـٿك  کب پ

  ؿ٩ٴ کی کڀؿیذ ےٿاٯ ےربٷ ےعـیؼ ایک ےك ںٵی ںٵؼٝڀ  ٳہا ىبٵٰ ںٵی

  ہے۔ کـٹب ےٓ[  ؿ٩ٴ ہثیٴ]

 ػٿمـی کڀ ٳھرڀک ںاہد - ہے  ٳہا ٹبھؿک ںٵی ٷہؽ اػؿا٫ ثٺیبػی ایک ںاہی

  ػاؿ ہثیٴ ں۔کـی ہٷ م٦بؿه کی ےکـٷ ہثیٴ ،ہے مکتب رب کیب  ٵٺٚٴ ںٵی ٍڀؿت

 الگت کی ہثیٴ ٹ٪َبٷ تڀ٩ٜ ىبٵٰ ںٵی اك ہک ہے  ّـٿؿی کـٹب  ٸی٪ی ہی کڀ

  ہے۔  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک

  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ٹ٪َبٷ ىبٵٰ ںاگـ پـیٶیٴ کی اػائیگی  اك ٵی

 ہے۔ مکتی رب ػی ٍالس کی ےکـٷ  ثـػاىت کڀ ٳھرڀک ٍـ٣ تڀ ،ںیہ
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 تڀ ہے ثٺتب  مجت کب ھثڀد  ٵبٱی  ہٿا٩ٜ  ٹگبٵیہػٿمـی ٕـ٣، اگـ کنی 

  ہے۔ ٿاؿ کـٹب ہثیٴ  عال٣ ےگبٵی  کٷہ اینی

 مغت کنی اگـ ہے۔ کـتب  ٵٺضَـ پـ صبالت ہی ،ںیہٷ یب ہے ّـٿؿت کی ہثیٴ

  ٥ـػ تڀ ہے ثـاثـ ے٫ ےٿٷہ ہٷ  اٵٮبٷ ےک ٹ٪َبٷ کڀ ہاحبث  مجت ےک  ہعٖـ

 مکتب ٭ـ ٵٺتغت  آپيٸ کب ےٷھؿک ےثٺبئ ےاك ےجببئ کی ےکـٷ ہثیٴ امکب

 ںیہٷ ہکب ثیٴ اك تڀ ہےکی ٩یٶت  ٵٞٶڀٱی  ٳٹآئ کنی اگـ  ٕـس امی ہے۔

 ۔ےئہ٭ـاٹب چب

 ِخبي

 میالة ےٱئ ےک ٵبٱٮبٷ ے٫ ںؿٿھگ ےٿاٯ ےٷہؿ ںٵی  ہ٭ب ىٮبؿ ٝال٧ایک میالة 

  ۔ٿگبہ حبثت ٵؼػگبؿ عـیؼٹب کڀؿ  عال٣ ےک

 ہے ؿھگ پـ  ہرگ اینی ایک پبك ےک ٵبٱٮبٷ ے٫ ںؿٿھػٿمـی ٕـ٣، اگـ گ

 کـٹب  صبٍٰ کڀؿ ےٱئ ےامک تڀ ہے  ثـاثـ ے٫ ہٷ ہعٖـ بک میالة ںاہد

  ہے۔ مکتب ٿہ ںیہٷ  ّـٿؿی

 ہے۔  الصِی حتت ےک لبٔوْ ہثیُ سٹِو  خالف ےک  یٹپبس تیغشی ںِی استھة

 ١یـ حبج پـ ثبت اك ،ںیہیب ٷ ہے ّـٿؿت کی ہثیٴ کڀ  ٥ـػ ںاك ٍڀؿحتبٯ  ٵی

 ہے۔  ہٵتٞٲ٨

 کب  یٹپبؿ تینـی ایک ےك اك تڀ ہے ٵبٱک کب  یڑاگـ کڀئی ٥ـػ  ایک گب

  یڑگب پـ کڑك  ٝڀاٵی ہٿ اگـ ،ہے  الفٵی ہی ہکیڀٹک ےئیہچب عـیؼٹب ہثیٴ

 کڀؿ کڀ  اٵٮبٷ ےک ٹ٪َبٷ ےک ّـؿ اپٺی کڀ کبؿ ی،ہ ھمبت ہے۔ تبہچب چالٹب

  ہے۔ ںیہالفٵی  ٷ رڀ ٿگبہ  حمتبٓ کـٹب

 تڀ ہے تبمک رب کیب  ثـػاىت آپ ےاپٸ کڀ ےصٌ ایک ےک ٹ٪َبٷ  ہاگـ دمٮٸ

 ک٦بیتی ےٱئ ےک  ػاؿ ہثیٴ  ٭ـٹب ٵٺتغت  آپيٸ کب( ٿتیٹک) ٹٿھچ ایک

  ػاؿی ہؽٳ ،ںکبؿٿ ،ںٱڀگڀ ،ےکبؿعبٷ ےک کہگب ٹکبؿپڀؿی ایک ۔ٿگبہ

 ےاك ں۔یہٿ مکتی ہ ّـٿؿیبت کی  ٩نٴ  خمتٲ٤ ےك کڀؿیذ ےک  ہٿ١ري ںٵڀھرڀک

  ۔ٿگیہ ّـٿؿت کی ٍالس ٍضیش ےٱئ ےک  ںپبٱینیڀ ٿاٱی ےربٷ ٱی اٿؿ کڀؿیذ

 ےآت ںٵی  ا٩نبٳ ػٿ پـ ٕڀؿ ثٺیبػی ںپبٱینیب ہثیٴ  فٹؼگی ١یـ  تـ ہفیبػ

 : ںیہ

 ںپبٱینیب ٳھٹبٵی  رڀک 

 ںپبٱینیب ٳھدتبٳ رڀک 

 ںٹ٪َبٹڀ یھمت اٷ ہٿ ہکیڀٹک ںیہ ٿتیہ ٹگیہٳ  ہفیبػ ںپبٱینیب ٳھدتبٳ  رڀک

 بگی اھؿک ںیہٷ ؿہثب ےك  ٕڀؿ  عبً حتت ےک پبٱنی کڀ رٸ ںیہ کـتی کڀؿ کڀ

  ہفیبػ  ٭ـٹب ٵٺتغت  آپيٸ کب  ںپبٱینیڀ" ٳھرڀک  ٹبٵی" ےامٲئ ہے۔

 پبٱینی  مجت  ہدمٮٸ  ہفیبػ ےك مت ےک ٹ٪َبٷ ںاہد ہے مکتب ٿہ  ٵٺؼ ہ٥بئؼ

ك ٕـس  ایک ٩ؼٳ ا ،ںیہ ےربت ےکئ کڀؿ  ےؽؿیٜ ے٫  عٖـات مغت  ٹبٵی ںٵی

  ٳہ٥ـا کڀؿ  ثٺیبػ ّـٿؿت کڀ  ػاؿ ہثیٴ اٿؿ ہے مکتب کـ ثچت ںپـیٶیٴ ٵی

 ہے۔ مکتب کـ

 ہٿ رت ہے کـتب ىـٿٛ کـٹب  صبٍٰ کٶیيٸ اپٺب یھتت ںٵی  ٿا٩ٞی ٹایزٸ

 ٹبھؿک یبػ ہی ےٱئ ےک ٹایزٸ ہے۔ کـتب  ٳہ٥ـا  مـٿك  تـیٸہة پـ ےٵٞبٵٰ

  ٵٞیبؿی ےٱئ ےک ےٷٹٹپ ےك ٳھکڀ رڀک ہثیٴ  ٥ـػ ایک ںاہد ہک ٿگبہ  ٵ٦یؼ

 کی ٹ٪َبٷ یب ےٷھؿ٫ ثـ٩ـاؿ ٳھرڀک ،ہے مکتب ھکػی پـ  ٕڀؿ ےک  ٹٚـ ہٹ٪ٔ

 ےک ےکـٷ کٴ کڀ الگت کی ہثیٴ رڀ ںیہ یھة ںتکٺیکی  ػیگـ رینی اٳھت ؿٿک

  ں۔یہ  ػمتیبة پـ  ٕڀؿ ےک آپيٺل
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اك  مڀاٯ ہٵتٞٲ٨ ےك  ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک  ػاؿ ہثیٴ ایک ، پـ ٕڀؿ ےٵخبٯ  ک

 : ںیہ ےمکت ٿہٕـس  

 ؟ربئیگب ثچبیب پـیٶیٴ کتٺب ےکـک  ١ڀؿ پـ( ںٿتیڀٹک) ٹٿھچ 

 ںٵی پـیٶیٴ  ںٵی  ےٹتیذ ےک  ٭بؿ٭ـػگی کی اٳھایک ٹ٪َبٷ ؿٿک ت 
 آئیگی؟ کٶی کتٺی

 ےکـت  ہؿاثٔ ےك کہگب پـ  ٕڀؿ ےک   ىغٌ ٥ـٿعت ےک ہایک ١یـ فٹؼگی  ثیٴ

 ےک کہگب ہک ہےکـٹب ّـٿؿی  مڀاٯ ہی ےك آپ ےاپٸ کڀ ٹایزٸ ایک  ٿ٩ت

 ےک ےکـٷ  صبٍٰ  ٥ـٿعت ایک ٍـ٣ ہٿ ؟کیبہے کیب  ٭ـػاؿ ٭ب اك ںٵی  تٞٲ٨

  تٞٲ٨ ےك کہگب پـ  ٕڀؿ ےک یھمبت اٿؿ کڀچ ایک یب ہے اہؿ رب ںاہٿ ےٱئ

 اٹتٚبٳ ےك ٹگڈھ ٵڀحـ  ہفیبػ کڀ ںٵڀھرڀک ےامک رڀ ،ےٱئ ےک ےثٺبٷ

 کـیگب؟ ٵؼػ امکی ںٵی ےکـٷ

 ہثیٴ  ہفیبػ ےك ہفیبػ پـ عـچ ےک ےؿٿپ  ٥ی ہٿ ہے۔ اٱگ مڀچ کی کہگب

 ےك ٳھرڀک ےاك ےجببئ ےامک ہثٲک ہے ںیہٷ  ٵٺؼ هہعڀا اتٺب ےٱئ ےک ےٱیٸ

 کی ںٵڀھرڀک اٷ  تيڀیو  ٕـس اك ہے۔ ی٪یٸ ںٵی ےکـٷ کٴ کڀ الگت کی ےٷٹٹپ

 اٹکب ےامٲئ اٿؿ مکتب ھؿک ںیہٷ ےثٺبئ کہگب ےرل ٿگیہ کی ےکـٷ چبٷہپ

 ے۔ئیہچب ربٹب کیب ہثیٴ

 ےک   ىغٌ ٥ـٿعت ایک ٍـ٣  ٭ـػاؿ کب ٹایزٸ ہثیٴ ایک ،ںٵی  اٱ٦بٗ ےػٿمـ

 ، سٹسائ سڈَاْ ، وبس تؾخیـ َھروک ےاط ۔ہے  ہفیبػ ںیہک ںٵی  ےبثٰٵ٪

  تٍْك ایک اوس یضائٕشڈ ےن صً  مشوست صغت کبس، فالس  ٹِیٕزّٓ َھروک

 تبھیمیٓ سک ںِی  ےثٕبْ اّتّبد اوس تٍْمبت ِذتی ىویً رو واال ےثٕبْ

  ہے۔

 جتویض  الذاِبت .2

 ے۔ئیہچب کـٹب  متیمـپـ کی کہگب ںٵی ےؿٷھة  جتڀیق کی ہثیٴ کڀ ٹایزٸ

 ہے۔  ّـٿؿی ٱیٺب ػاؿی ہؽٳ کی ںثیبٹڀ ےگئ ےػیئ ںٵی اك کڀ  ػاؿ ہثیٴ

  ہے۔ گئی کی ںٵی 5  ثبة  حبج کی ٔںٱڀٿہپ  ٳہا ےک  ٥بؿٳ  جتڀیق ایک

  رڀاة ےک  مڀاٯ  ای٬ ؿہ ںٵی  ٥بؿٳ  جتڀیق کڀ ٹایزٸ ہک ہے  ٳہا تہة ہی

 کڀ  ہ٭ٺٺؼ جتڀیق ںٵی ےثبؿ ےک  ت٦َیالت ٿاٱی ےربٷ ےؿھة پـ  ٕڀؿ ےک

 اٿؿ  ٵٺبمت ںٵی  ٍڀؿحتبٯ کی ےػٝڀ ایک ے۔ئیہچب کـٹب ٿّبصت اٿؿ اٹبھمسذ

مکتی  اٯڈ ںٵی ےعٖـ کڀ ےػٝڀ ےک کہگب  ٹب٭بٵی ںٵی ےػیٸ  ٵٞٲڀٵبت پڀؿی

  ہے۔

  ّـٿؿت کی  ٵٞٲڀٵبت  اّب٥ی ھکچ ےٱئ ےک ےکـٷ پڀؿا کڀ پبٱنی یھکت یھکت

 یب پـ ٕڀؿ ؿامت ےثـائ یکٶپٺ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل ہے۔ مکتی ٿہ

 یہ ںػٿٹڀ ہے۔ مکتی کـ  ٵٖٲٜ کڀ ںکڀہگب ےك  ےؽؿیٜ ےک کبؿ ٍالس/ٹایزیٸ

ػػ کـٹب ٳ ںٵی ےکـٷ پڀؿی ٭بؿٿائی  ہٵٖٲڀة یھمت کڀ کہگب ،ںٵی ںٵٞبٵٲڀ

 ںکیڀ  ّـٿؿت کی اٷ ہک ہے ربتب ٿہ  ّـٿؿی ثتبٹب ہی ےاك ہک تک ںاہاٿؿ ی

 ہے۔

 لجوٌیت  الذاِبت   .3

a) ٹکوس ٔو 

 کی ٹایزٸ کـٹب  ی٪یٸ ہی ہے۔ گئی کی ںٵی 5'  ثبة'  حبج کی ٹڀکڀؿ ٹ

 کڀؿ کڀ  ػاؿ ہثیٴ  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ٿ،ہ الگڀ ںاہد ہک ہے  ػاؿی ہؽٳ

 ػیتی پی٢بٳ ہی کڀ کہگب ٵنتٞؼی ںتٞٲ٨  ٵی اك ہے۔ ربتب کیب ربؿی ٹٹڀ

 ں۔یہ حم٦ڀٗ ںٵی ںٿھاتہ ےک کٶپٺی اٿؿ ٹایزیٸ ٵ٦بػات ےامک ہک ہے



 

30 

b) ویض ُعپشدگیپبٌیغی دعتب 

  ہؿاثٔ ےك کہگب کڀ ٹایزٸ رت ہے ٵڀ٩ٜ اڑپبٱینی کی مپـػگی ایک اٿؿ ة

  پـ  ٕڀؿ اٹ٦ـاػی  ٩ڀاٹیٸ ےک کٶپٺی اگـ ہے۔ ٵٲتب ٵڀ٩ٜ ایک کب ےکـٷ

 کـٹب  صبٍٰ ػمتبٿیق تڀ ںیہ ےػیت  اربفت کی ےػمتبٿیق مڀٹپٸ پبٱینی

  ہے۔ مکتب ٿہ  عیبٯ اھاچ ایک مڀٹپٺب کڀ کہگب ےاك اٿؿ

 تڀ ہے یہؿ رب یزیھة  ےؽؿیٜ ے٫ اکڈ پـ ٕڀؿ ؿامت ےـ پبٱینی ثـائاگ

 ےك کہگب ،ہے گیب ػیب یذھة ػمتبٿیق پبٱینی ہک یہ ےچٲت ہپت ہی ےاك

 چیق یھة کنی اینی اٿؿ ےکـٷ  ہؿاثٔ ےك کہاگ ہی ے۔ئیہچب کـٹب  ہؿاثٔ

  ٿاّش ںٵی ػمتبٿیق  صبٍٰ رڀ ہے ٵڀ٩ٜ ایک کب ےاٷھمسذ ںٵی ےثبؿ ےک

 ےک  ػاؿ پبٱینی اٿؿ  ىـائٔ ےک  ٩نٴ  خمتٲ٤ ےک پبٱینی ہی ہے۔ ںیہٷ

 ہے ٵڀ٩ٜ ایک یھة کب ےکـٷ  ٿاّش ںٵی ےثبؿ ےک امتض٪ب٧ اٿؿ  ص٪ڀ٧

  مـٿك ےگٓا ںیہک ےك  ٥ـٿعت کبٳ ہی ہے۔ مکتب اٹھا کہگب ہ٥بئؼ کب رل

  ہے۔  ٭ـتب سمبئٺؼگی کی هہعڀا کی ےکـٷ  ٳہ٥ـا  ہٵـصٰ ایک کب

 اٿؿ  ػاؿی ہؽٳ کی ےکـٷ  ٳہ٥ـا  مـٿك کی ٹزٸای کڀ کہگب ٹگٹٵی ہی

 ایک یھة کب ےثتبٷ ںٵی ےثبؿ ےک ے٭ـٷ ػہٛ ٭ب ٝقٳ ے٫ محبیت  ٵٮٶٰ

 ہے۔ ٵڀ٩ٜ

 اٿؿ ںٹبٵڀ ےؿ  ا٥ـاػ کػیگ ےٿاٯ ےربٹٸ ےاگال ٵٺٖ٪ی  ٩ؼٳ امک

 ہدمٮٸ ےك عؼٵبت کی ٹایزٸ کڀ رٸ ٿگبہ ٹبھپڀچ ںٵی ےثبؿ ےک ت٦َیالت

 اٷ اٿؿ ںکـی  ہؿاثٔ ےك ںٱڀگڀ اٷ عڀػ کہگب اگـ ہے۔ مکتب ٵٰ ہ٥بئؼ

 یڑة ایک ںٵی  ٭بؿٿثبؿ ٵٖٲت امکب تڀ ںکـائی  تٞبؿ٣ کب ٹایزٸ ےك

  ۔ٿگیہ  ٭بٵیبثی

c) پبٌیغی  جتذیذ  

 اٿؿ ےئیہچب ربٹب کیب  جتؼیؼ  مبٯ ؿہ کڀ  ںینیڀپبٯ ہ١یـ فٹؼگی  ثیٴ

 ےٷہؿ ےثٸ ےگٓا ھمبت ےک کٶپٺی امی پبك ےک کہگب  ٿ٩ت ےک  جتؼیؼ ؿہ

  ٳہا ایک ہی ہے۔ ٿتبہ  آپيٸ ایک کب ےربٷ ںٵی کٶپٺی ػٿمـی یب

   مگبٱی عیـ گئی ثٺبئی  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی اٿؿ ٹایزٸ ںاہد ہے  ٹپڀائٸ

  ہے۔ ٿتبہ  ہربئق کب  اٝتٶبػ اٿؿ

 کڀئی کی ےػیٸ ٍالس ہی کڀ  ػاؿ ہثیٴ ےك ٕـ٣ کی ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہصبالٹک

  عتٴ کڀ  تبؿیظ  عبً ایک  پبٱینی امکی ہک ہے ںیہٷ ػاؿی ہؽٳ ٩بٹڀٹی

 ٍضت ایک صتٶب اٿؿ ےٹبٓ ےک اعال٩ی عڀه ایک یھة ؿھپ ،ہے یہؿ رب ےٿٷہ

 ےکـٷ  جتؼیؼ کڀ  پبٱینی ںکٶپٺیب ہثیٴ پـ  ٕڀؿ ےک ٝٶٰ ٭بؿٿثبؿی ٵٺؼ

  جتؼیؼ" ایک ےٯہپ ےیٸہٳ ایک ےك  تبؿیظ کی عتٴ ےٿئہ ےػیت ػٝڀت ٭ی

 یبػ کڀ کہگب ںٵی ےؿثب ےک  جتؼیؼ کڀ ٹایزٸ ں۔یہ کـتی ربؿی" كٹٹڀ

 ےک کہگب ےٯہپ کب٥ی ےك  تبؿیظ ٭ی ےٿٷہ عتٴ کی  جتؼیؼ ےٱئ ےک ےػالٷ

 کـ ٵیہ٥ـا ےٱئ ےامک ہٿ ہتبک ہے ّـٿؿت کی ےٿٷہ ںٵی  ہؿاثٔ ھمبت

  ے۔مک

 یب ٿاؿہت کنی ،ےٷہؿ ےثٸ ںٵی  ہؿاثٔ ھمبت ےک کہٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ گب

 ےك ےػیٸ ثبػ ٵجبؿ٫ ےاك پـ ںٵڀ٩ٞڀ ھکچ ےریل ت٪ـیت ٭ی عبٹؼاٷ

 ںٵی ںحملڀ ےک ھػک یب ٵيٮالت رت ٕـس امی ہے۔ آتی ٵْجڀٕی ںٵی  تٞٲ٪بت

  ہے۔ ٿتبہ حبثت  ٵ٦یؼ کـٹب پیيکو کی  ٵؼػ

  دّوٰی الذاِبت .4

 ہی ہے۔ ٿتبہ ٭ـٹب اػا  ٭ـػاؿ  ٳہا ایک کڀ ٹایزٸ  ٿ٩ت ےک  ہػٝڀٰی ت٦َی

 ےبؿث ےک  ہٿا٩ٜ ےٿاٯ ےػیٸ رٺٴ کڀ ػٝڀٰی ہک ہے کبٳ امکب کـٹب  ی٪یٸ
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 یھمت کہگب ہک ہی اٿؿ ہے ربتب کیب  ٵٖٲٜ کڀ کٶپٺی ہثیٴ ٥ڀؿا ںٵی

 ںٵی ربٹچ کی  ٩نٴ یھمت اٿؿ ہے ےکـت  ٝٶٰ ےك  اصتیبٓ پـ  ں٭بؿٿائیڀ

  ہے۔  ّـٿؿی ربٹب کیب ےٱئ ےک تٞیٸ ےک ٹ٪َبٷ رڀ ہے ےمـپـمتی  کـت

 2   ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

  ّـٿؿت کی حبج ایک ـپ ّـٿؿت کی ہثیٴ ںاہد ںچبٹیہپ کڀ  ےاك ٵٺٚـ ٹبٳ

  ہے۔ ںیہٷ

I. ہٵٲٮیت  ثیٴ 

II. ہثیٴ  ػاؿی ہ٭بؿٿثبؿ  ؽٳ 

III. ہثیٴ ؿٹٵڀ ےٱئ ےک  ػاؿی ہؽٳ کی  یٹتینـی پبؿ 

IV. ہآگ ثیٴ 

 

C. ہؽکبیت اصاي  

  َٔش حبٔی .1

 ىکبیت کڀئی کڀ کہگب رت ہے ہٿ  ٿ٩ت کب ےاٝٲٰی  تـریش  کی کبؿؿٿائی کـٷ

 کب  ٹب٭بٵی کی  ٿكمـ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ىکبیت ایک ہک ںیھؿک یبػ ہے۔ ٿتیہ

 کـےٯ ےك  تبعیـ ںٵی ےکـٷ ػؿمت فکڀڈؿیکبؿ ےک کٶپٺی ہثیٴ ہی] ٵؼٝب

 کڀ کہگب ےٷ رل[ ہے مکتب ٿہ تک کٶی کی  ٝزٲت ںٵی  ہت٦َی ےک ےػٝڀ

  ہے۔ ہصٌ ایک کب اٹیہک ٍـ٣ ہی ،ہے ػیب کـ  ہٵتبحـ

  ہفیبػ تہة ےك تـمجبٹی اپٺی ںٵی ےثبؿ ےک  ٹب٭بٵی کی ٕـس اك کہگب

 ػٿ ھمبت ےک  ٹب٭بٵی کی  مـٿك  ای٬ ؿہ ں۔یہ ےٿتہ  ہٵتبحـ اٿؿ ٷپـیيب

 :ںیہ ےٱیت رٺٴ  رؾثبت اٿؿ   اصنبمبت ےک  ٩نٴ

 کب ےربٷ ےػیئ ہٿکھػ اصنبك، ٭ب ٙٲٴ  ایک ںاك ٵی ،ےٯہپ ےمت ك 

 ہے ٿتبہ  پیؼا اصنبك

 کڀ اٹب  مجت ےک ےکـاٷ  ہجتـة اٿؿ ےاٷھػک اٹٿھػٿمـا اصنبك چ 

 ہے کب ےٹچٸہپ ٹچڀ

 کٶپٺی اگـ ؛ہے" پٰ کب مچبئی"  ٳہا ایک ںٵی  تٞٲ٪بت کہک ىکبیت گبای

 ےثٺبٷ تـہة ٭ڀ ٿ٥بػاؿی کی کہگب ںٵی  ٿا٩ٞی تڀ ہے ٱیتی کـ یکٹھ ےاك

 ےاپٸ کہگب ؛ہے  ٳہاصنبك ا اٹنبٹی ںٵی ےٵٞبٵٰ اك ہے۔ ےتہاٵٮبٷ  ؿ ے٫

  ہے۔ تبہچب کـٹب حمنڀك ٩ؼؿ ٩بثِٰ کڀ آپ

  پیؼا  ٍڀؿحتبٯ اینی آپ ےٯہپ تڀ ںیہ کبؿ سٍال ہثیٴ ٿؿ ہاگـ آپ ایک پیو

 ےٯ پبك ےک  ا٥نـ  ٵٺبمت ےک کٶپٺی کڀ ےٵٞبٵٰ اك آپ ے۔ػیٺگ ںیہٷ ےٿٷہ

 ےک کہگب کب  ٥ـػ  ػیگـ یھة کنی ںٵی کٶپٺی ،ںیھیبػ ؿک ے۔ئیٺگ رب

  ہے۔ ٿتبہ کب آپ رڀ ہے ںیہٷ ص٨ ہٿ پـ ٵنبئٰ

 ےک کہگب ٳہ ہک ںیہ ےکـت  ٳہ٥ـا ٵڀ٩ٜ کب ےاٷھػک ہی ںٵیہىکبیبت/ٵنبئٰ 

 پـ رٸ ںیہ  متڀٷ ٿكٹھ ںٵی  ص٪ی٪ت ہی ں۔یہ ےتھؿک عیبٯ کتٺب کب  ٵ٦بػات

  پبٱینی ؿہ ہے۔ تبڑھة کبؿٿثبؿ اٿؿ ہے ثٺتی ھمبک کی ٹایزیٸ ہثیٴ ایک

  ت٦َیٰ کی  ٝٶٰ ےک  ہافاٯ ىٮبیت ںکٶپٺیب ہثیٴ ںٵی آعـ ےک ػمتبٿیق

 کی ںکڀہگب  ٿ٩ت ےکـت  ّشٿا کڀ  ىـائٔ ػمتبٿیق ےرل ںیہ کـاتی  ػمتیبة

  ے۔ئیہچب ربٹب الیب ںٵی  ٵٞٲڀٵبت
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  ٳہا کب( ثـا/اھاچ)یـہتو  فثبٹی ںٵی ےکـٷ  ٳہ٥ـٿعت  اٿؿ مـٿك  ٥ـا

 کـےػ  ٵٞٲڀٵبت کڀ ںٱڀگڀ 5 ارـ کب  مـٿك یھاچ ہک ںیھؿک یبػ ہے۔  ٭ـػاؿ

  ہے۔ ربتب تک ںٱڀگڀ 20 احـ کب  مـٿك ثـی ہرجک ہے ٵٲتب

 (  ایظ ایُ ری آئی)  وبس ہىشیك  ٹِّٓشثوه  ؽکبیت ِیٕز .2

 ایٴ ری آئی)  ٭بؿ ہٕـی٨  ٹٵـثڀٓ  ىکبیت ٵیٺزٶٸ ایک ےٷ  ےا یڈآئی آؿ 

  ٕڀؿ ےک خمقٷ  ٵـ٭قی ایک ےک اٹاڈ ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے کی ىـٿٝبت کی(  ایل

  پـ ٕڀؿ ےک ہآٯ ایک ےٱئ ےک ٹگـاٹی کی  ہافاٯ  ىکبیت ںٵی  ٍٺٞت اٿؿ پـ

  ہے۔ کـتب  ٭بٳ

کـ   ؿٹؿرل  ت٦َیالت کی  پبٱینی اپٺی پـ  ٭بؿ ہی ػاؿ  اك ٕـی٨پبٱین

 ہثیٴ  ہٵتٞٲ٨ ںىکبئتی ؿھپ ں۔یہ ےمکت کـ ػؿد ىکبیت اپٺی اٿؿ ںیہ ےمکت

  ہافاٯ  ےاٹک اٿؿ ںىکبیتڀ  ایل ایٴ ری آئی ں۔یہ ربتی یزیھة کڀ کٶپٺی

 رب کیب  ؿٹؿرل ںاہی کڀ ںىکبیتڀ ہے۔ تیھؿک ٹٚـ پـ  ٿ٩ت ےٿاٯ ےٱگٸ ںٵی

 :ہے مکتب

http://www۔policyholder۔gov۔

in/Integrated_Grievance_Management۔aspx 

 1986 ، ٹایه( یىؾٓٹفبسفیٓ حتفٌ )وٕضیوِش پشو .3

 ٍبؿ٥یٸ اٿؿ ےـٷک ٳہ٥ـا کڀ  حت٦٘ تـہة کی ٵ٦بػ ےک  ٍبؿ٥یٸ"  ٹای٬ ہی

 ٩یبٳ ےٿؿ ػیگـ  صٮبٳ کا  ں٭ڀٹنٲڀ ٍبؿ٥یٸ ےٱئ ےک صٰ ےک  تٺبفٝبت ےک

 حت٦٘ ٍبؿ٥یٸ کڀ  ٹای٬ اك" ۔اھت گیب کیب ٵٺٚڀؿ ےٱئ ےک ےثٺبٷ ىـائٔ ے٫

  ہے۔ گیب کیب  تـٵیٴ  ےؽؿیٜ ے٫ ےک 2002 ، ٹای٬(  تـٵیٶی)

a) تْشیف حتت ےک  ٹایه  

 :ںیہ  ٕـس اك ںتٞـی٦ی ھکچ گئی ػی ںٵی  ٹای٬

 تْشیف

 کڀ  ٍبؿ٥یٸ  ہرڀ دمٮٸ  مـٿك کی  ت٦َیالت یھة کنی ہے"مـٿك " کب ٵٖٲت 

 ٿمحٰ، ٹ٪ٰ ،ہثیٴ ٥بئٺٺنٺگ، ثیٺکٺگ، ںرنٶی اٿؿ ہے گئی کـائی  ػمتیبة

 اؤمٺگہ ،ںػٿٹڀ یب ٩یبٳ یب ڈثڀؿ تڀاٹبئی، اٿؿ  ػیگـ یب جبٲی پـٿمینٺگ،

 ےکـٷ  ٳہ٥ـا  ٲڀٵبتٵٞ  ػیگـ یب ںعربی یب ٵنتی ٵڀد ت٦ـیش، تٞٶیـ، ٭ی

 ؽاتی یب ٵ٦ت ںٵی اك ٱیکٸ ہے۔ ىبٵٰ ٵیہ٥ـا ٭ی ٿٱیبتہك ںٵی ےمٲنٰ ےک

 ںیہٷ ىبٵٰ کـٹب  ٳہ٥ـا  مـٿك یھة کڀئی حتت ےک  ہػہٵٞب ایک ےک  مـٿك

 ہے۔

  ہے۔ گیب کیب ؽبًِ پش ىوس ےک  عشوط ایک کو ہثیُ

 :رڀ  ٥ـػ یھة کڀئی اینب ہےکب ٵٖٲت  "فبسفیٓ"

i. ےک ٕـس اك اٿؿ ہے عـیؼتب مبٵبٷ کڀئی ےٱئ ےایک تال٥ی ثؼٯ ک 

  ٥ـػ کنی ےایل ٱیکٸ ہے۔ کـتب ىبٵٰ کڀ  ٍبؿ٣ یھة کنی ےک مبٵبٷ

 ےک  ٥ـٿعت ہػٿثبؿ کڀ مبٵبٷ ےک ٕـس اك رڀ ہے کـتب ںیہٷ ىبٵٰ کڀ

  یب ہے کـتب  صبٍٰ ےٱئ ےک ٵ٪َؼ جتبؿتی یھة کنی یب ےٱئ

ii. ہکـای یب ہےـتب ی مـٿمل صبٍٰ  کھة کڀئی ےٱئ ےایک تال٥ی ثؼٯ  ک 

  ہے۔ کـتب ىبٵٰ کڀ  ٵت٦یؼ ےک مـٿمل اینی اٿؿ ہے ٱیتب پـ

 یھة کڀئی ںٵی ےٕـی٨ اٿؿ ٹڀٝیت ، ٵٞیبؿ ےکب ٵٖٲت پـ٥بؿٵٺل ک   'ٔمـ'

 ےامک یب حتت ےک ٩بٹڀٷ یھة کنی رڀ ہے صبٱت ٹبٵٮٶٰ کٶی، ٹب٭ب٥ی، ، ٹ٪ٌ

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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 ںٵی  ٶٰٝ ےک  ہػہمی ٵٞبک یب ہے  ّـٿؿی ربٹب اھؿک ےثٺبئ  ےؽؿیٜ ے٫

  پـ٥بؿٵٺل  ےؽؿیٜ ے٫  ٥ـػ کنی ںٵی  تٞٲ٨ ےک  مـٿك یھة کنی ؿھپ یب

  ہے۔ گیب ػیب ہٿٝؼ کب

 گیب ٱگبیب پـ ٕڀؿ حتـیـی  ےؽؿیٜ ے٫ ٵؼٝی ایک ہےکب ٵٖٲت   'ؽکبیت'

 : اٱقاٳ یھة کڀئی

i. كٹپـی٬ ٭بؿٿثبؿ حمؼٿػ  یب كٹپـی٬ ٭ی جتبؿت ہایک ١یـ ٵٺ٦َبٷ  

 ہے گیب اپٺبیب

ii. ےك ایک یب ایک ںٵی ںمبٵبٹڀ ےگئ ےعـیؼ  ےؽؿیٜ ے٫ ےامک 

  ہے  ٹ٪ٌ  ہفیبػ

iii. عؼٵبت گئی ٱی پـ ےکـائ یب گئی کی  صبٍٰ  ےؽؿیٜ ے٫ ےامک 

 ہے کٶی کی  ٕـس کنی ںٵی

iv. ٿاّش پـ پیکیذ یب ٵ٪ـؿ  ےؽؿیٜ ےٱگبئی گئی ٩یٶت  ٩بٹڀٷ ٫  

 ہے  ہفیبػ ےك  ٩یٶت

 ےٱئ ےک  حت٦٘ اٿؿ  فٹؼگی پـ ےربٷ ےکئ امتٞٶبٯ رڀ مبٵبٷ ےایل

 ، ت٦َیالت  ٭ی امتٞٶبٯ ےک ںمبٵبٹڀ ےک ٕـس اك رت ،ےٹگ ٿہ عٖـٹبک

 کی تبرـ ےکـٷ  ٿاّش  ٵٞٲڀٵبت ںٵی  تٞٲ٨ ےک  تبحـ اٿؿ ےٕـی٨

 ںٵی  ٿؿفی عال٣ کی  ىـائٔ ےک ٩بٹڀٷ یھة کنی ےٿاٯ ےثتبٷ  ّـٿؿت

  ہے۔کی پیيکو کی ربتی   ٥ـٿعت کی اٷ ٭ڀ ٝڀاٳ

 ےرنک  ٥ـػ ہٿ ںاہد  ہتٺبفٛ اینب ایک ہےکب ٵٖٲت  ' ہ'فبسفیٓ تٕبصُ

 اٿؿ ہے کـتب اٹکبؿ ےاٱقاٵبت ك ػؿد  ںٵی ىکبیت ،ہےا٣  ىکبیت کی گئی عٰ

  ہے۔ کـتب اعتال٣ اٹکب

b) ُںایزٕغیب  ہاصاي   ہفبسفیٓ تٕبص 

یبمتی اٿؿ ٩ڀٵی ؿ اٿؿ ّٲٜ  ای٬ ؿہ ںایزٺنیب  ہافاٯ   ہٍبؿ٥یٸ تٺبفٛ

  ں۔یہمٖش  پـ ٩بئٴ  کی گئی 

i. :َکب ےػیٸ یبٷھػ پـ ںىکبیتڀ اعتیبؿ  ہاك ٥ڀؿٳ کب ػائـ مٍِ فوس 

 ھالک 20  تال٥ی گئی کی ػٝڀٰی اٿؿ  ٩یٶت کی عؼٵبت یب مبٵبٷ ںاہد ہے

 مڀٯ  ٵٺبمت کڀ ہ٥یَٰ/صٮٴ ےاپٸ پبك ےک  ٥ڀؿٳ ّٲٜ ہے۔ تک  ےؿٿپ

 ہے۔ اعتیبؿ کب ےیزٸھة ےٱئ ےک ػؿآٵؼ ٝٶٰ ںٵی ٹکڀؿ

ii. : ٓاٍٰ، پبك ےک  یٹاؿھات  ہاك ىکبیت  افاٯ سیبعتی وّیؾ 

 ت٦ـیش اپیٰ  ٥ڀؿٳ ّٲٜ ہی ہے۔  اعتیبؿ ہػائـ اٿؿمپـٿائقؿی اپیٰ

 یھة پـ ںىکبیتڀ اٷ  اعتیبؿ ہػائـ اٍٰ امکب ہے۔ ػیتب یبٷھػ پـ

 اٿؿ  ٩یٶت کی  مـٿك/مبٵبٷ ےگئ ےکئ ػٝڀٰی ںاہد ہے کب ےػیٸ یبٷھػ

 ھالک 100 ٱیکٸ  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ھالک 20 ٿ،ہاگـ کڀئی  ، تال٥ی

  ٥ڀؿٳ ّٲٜ یٹاؿھات اٿؿ اعتیبؿات  ػیگـ ہے۔ ںیہٷ  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ

 ں۔یہ یہ ٵتڀافی ےک

iii. ٩ڀٵی یٹاؿھات  صتٶی  ٩بئٴ حتت ےک  ٹای٬ وّیؾٓ : لوِی 

 ہػائـ اپیٰ مپـٿائقؿی ھمبت ھمبت ے٫  اٍٰ، پبك ےامک ہے۔  ٭ٶیيٸ

 ںاپیٲڀ ؿکیڈآؿ ٵٺٚڀؿ  ےؽؿیٜ ے٫ ٭ٶیيٸ ؿیبمتی ہی  ۔ ہے اعتیبؿ

 اٷ   ںٵی اعتیبؿ ہػائـ اٍٰ ےاپٸ اٿؿ ہے مکتب کـ ڀائیمٺ کی

ػٝڀٰی کی گئی تال٥ی   اٿؿ عؼٵت/مبٵبٷ ںاہد ػیگب یبٷھػ پـ  تٺبفٝبت

 امکب پـ  ٭ٶیيٸ ؿیبمتی ں۔یہ کی  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ھالک 100

  ہے۔  اعتیبؿ ہػائـ مپـٿائقؿی
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  ں۔یہ پبؤؿ کب ٹکڀؿ مڀٯ ایک پبك ےک ںایزیٺنیڀ ںڀتیٺ

c) کب ےد کشاْؽکبیت دس ًّّ  

 کب ےػؿد کـٷ ؽکبیت ےٌئ ےک ںایزیٕغیو  ہاصاي  ؽکبیت تیٓ ہِزووس

  ٭ٶیيٸ ٩ڀٵی یب ےمبٵٸ ےک  ٭ٶیيٸ ؿیبمتی ہےچب ہے۔ آمبٷ یہ تہة  ٝٶٰ

  ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ےکـٷ ػائـ اپیٰ یب ےکـاٷ ػؿد ىکبیت ےمبٵٸ ےک

 ہے۔ ںیہٷ

 ے٫ ٹایزٸ  ے٫ اعتیبؿ ےامک یب  ےؽؿیٜ ےىکبیت عڀػ  ىکبیت ٭بؿ ٫

 مکتب رب کیب ػائـ پـ  ٕڀؿ اٹ٦ـاػی ےاك ہے۔ مکتی رب کی ػائـ  ےؽؿیٜ

 ہک ےئیہچب ربٹب ػیب یبٷھػ ہی ہے۔ مکتب رب یزبھة یھة ےك اکڈ یب ہے

 ہے۔ ںیہٷ  ّـٿؿت کی ٿکیٰ کنی ےٱئ ےک ٵ٪َؼ ےک ےکـٷ ػائـ ىکبیت ایک

d) اصىبِبت ےفبسفیٓ فوسَ ک 

 ىکبیت  عال٣ ےک ںمبٵبٹڀ رٸ ہک ہے بربت ٿہ ٵٖٶئٸ ےاگـ ٥ڀؿٳ اك ثبت ك

یب  ہے ٵڀرڀػ  ٹ٪ٌ یھة کڀئی ٵتٞیٸ ںٵی ىکبیت ںٵی اٷ ہے گئی کی ػؿد

 ٿہ حبثت اٱقاٳ یھة ٭ڀئی ىبٵٰ ںٵی ىکبیت ںٵی ےثبؿ ےک عؼٵبت ہک

 ےک ےکـٷ  ٭بٳ  ہفیبػ یب ایک ےك ںٵی  ؽیٰ ہٵٺؼؿد ٥ڀؿٳ تڀ ہے ربتب

 یٞٺی، ہے کتبم کـ ربؿی  صٮٴ ایک کڀ یٹپبؿ  خمبٱ٤ ےٱئ

i. ے٫  ُٵؼٝی ،[پـیٶیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ یب]  ٩یٶت ہُٵؼٝی  کڀ ٿ 

 اٹبٹ٥یل  ٿاپل ٱڀ گئی ٭ی اػا  ےؽؿیٜ

ii. یھة کنی ےٿئہ کڀ ٍبؿ٥یٸ  مجت ےک یہالپـٿا کی یٹخمبٱ٤  پبؿ 

 کی ٕـس اك کڀ  ٍبؿ٥یٸ پـ  ٕڀؿ ےک  تال٥ی ےٱئ ےک ٹچڀ یب ٹ٪َبٷ

 کـٹب  ٳہ٥ـا  ؿ٩ٴ

iii. کـٹب ػٿؿ کڀ ںکٶیڀ یب ٹ٪بئٌ  عؼٵبت  ںمڀاٯ ٵی 

iv. کڀ كٹپـی٬ ٭ی جتبؿت پبثٺؼ یب  كٹپـی٬ ٭ی جتبؿت ہ١یـ ٵٺ٦َبٷ 

 ؿاٹبہػٿ ںیہٹب یب اٷ کڀ ٷکـ ثٺؼ

v. کـٹب ٳہ٥ـا ےٱئ ےک اعـاربت ٭ب٥ی کڀ ںیڀٹپبؿ 

e) الغبَ ےفبسفیٓ تٕبصّبت  ک 

  تـ ہفیبػ ےک ٥ڀؿٵل ںتیٺڀ ،ہے تٞٲ٨ کب  ٭بؿٿثبؿ ہثیٴ تک ںاہد

 :ںیہ ےآت ںٵی  ا٩نبٳ  ٳہا  ؽیٰ ہٵٺؼؿد  ہتٺبفٛ ٍبؿ٥یٸ

i. تبعیـ ںٵی  ہت٦َی ےک ںػٝڀٿ  

ii. کـٹب ںیہٷ ہت٦َی کب ںػٝڀٿ 

iii. تـػیؼ کب ںػٝڀٿ 

iv. ٹ٪َبٷ کی ٵ٪ؼاؿ 

v. ہٿ١ري ٿّڀاثٔ ىـائٔ ےپبٱینی  ک  

 ( مسیٓڈاوِت)  حمتغت ہثیُ .4

 1998 ٹڀٵرب، 11 ےٷ  صٮڀٵت ٵـ٭قی حتت ےک اعتیبؿات ےک 1938 ، ٹای٬ ہثیٴ

  ىکبیت ٝڀاٵی  ےؽؿیٜ ےک  ی٦ٮیيٸٹٹڀ ایک ىبئٜ ںٵی ٹگق مـ٭بؿی کڀ

  اٹ٦ـاػی یھمت ےک ہثیٴ  ٩ڀاٹیٸ ہی ہے۔ ثٺبیب 1998 ، ٩ڀاٹیٸ  ہافاٯ

 ےک ںپبٱینیڀ ہثیٴ گئی ٱی ںٵی  ٍالصیت  اٹ٦ـاػی ایک یٞٺی ےٱئ ےک ںالئٺڀ

  ں۔یہ ےٿتہ الگڀ پـ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ  فٹؼگی ١یـ اٿؿ  فٹؼگی ےٱئ
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 ےك  ہت٦َی ےک ےػٝڀ ےك ٕـ٣ کی ںکٶپٺیڀ ہؼ  ثیٴاٷ ٩ڀاٹیٸ  کب ٵ٪َ

 ےك ےٕـی٨  ہربٹجؼاؿاٷ١یـ اٿؿ ٵڀحـ ک٦بیتی، کڀ ںىکبیتڀ یھمت  ہٵتٞٲ٨

  ہے۔ کـٹب صٰ

 ےط ےدہِْب ِیہثب کی کّپٕی ہثیُ اوس  داس ہثیُ ،(مسیٓڈحمتغت  )اوِت

 کش  پشوبَ  ىوس ےِؾیشک اوس حبٌج ایک  أذس أذس ےک ؽشائو ےک ہصواي

  ے۔ہ عکتب

 وتبہ آخشی ہفیقً کب( مسیٓڈاوِت)  حمتغت کب ےؽکبیت کو لجوي یب سد کشْ

  ہے۔

a) حمتغت  کو ؽکبیت 

 یب  ػاؿ ہکبیت حتـیـی ٕڀؿ پـ، ثیٴه یھة کڀئی گئی کی پبك ےحمتنت  ک

 ٭ی عٖبة کڀ  حمتنت اك ،ہىؼ ػمتغٔ  ےؽؿیٜ ے٫ ۂٿؿحب ٩بٹڀٹی ےامک

  ػ٥رت/ىبط ایک کٶپٺی ہثیٴ ںٵی  اعتیبؿ ہػائـ ےک رل ےئیہچب ٿٹیہ

 ہختٶی ایک ےک صؼ اٿؿ ٹڀٝیت کی ٹ٪َبٷ ےٿئہ کڀ  ُٵؼٝی ہی ،ہے ٵڀرڀػ

 ے٫ ٿ،ہ کڀئی  اگـ ،ںٿػمتبٿیق ھمبت ھمبت ےک ؿاصت گئی ٵبٹگی اٿؿ

  ے۔ئیہچب ٿٹیہ ٭ی محبیت  ےؽؿیٜ

 :  اگـ ہے مکتی رب کی ىکبیت پبك ےحمتنت  ک

i. اٿؿ یھت کی بئٺؼگیسم  حتـیـی ایک ےٯہپ کڀ کٶپٺی ہثیٴ ےُٵؼٝی  ٷ 

 : ےٷ کٶپٺی ہثیٴ

 یب اھىکبیت کڀ ؿػ  کـ ػیب ت 

 ایک ثٞؼ ےک ےربٷ ےکئ  صبٍٰ ىکبیت  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہثیٴ 

 اھت ٵال ںیہاٹؼؿ  ُٵؼٝی  کڀ کڀئی رڀاة ٷ ےک ہٵب

 ٵٖٶئٸ ےك رڀاة ےگئ ےػیئ  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہُٵؼٝی  ثیٴ  

  ہے۔ ںیہٷ

ii. ےك  تبؿیظ کی ےٿٷہ  ٵنرتػ  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہىکبیت ثیٴ 

  ہے۔ ربتی کی  اٹؼؿ ےک  مبٯ ایک

iii. فیـ ںٵی حبٱخی یب ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ یب ٝؼاٱت یھىکبیت کنی ة 

  ہے۔ ںیہٷ ۂاٱتڀا

b) م٦بؿىبت ےؽؿیٜ ےحمتنت  ٫ 

  حمتنت  تڀ٩ٜ کی ےکـٷ  ٝٶٰ پـ رٸ ںیہ ٿکبٯٹپـٿ/ ٥ـائِ ےایل ھکچ

 : ہے ربتی کی ےك

i.   ٍٰاٹؼؿ ےک ہٵب ایک ےک ےٿٷہم٦بؿىبت اك ٕـس کی ىکبیت صب  

 ےئیہچب ربٹی کی

ii. ربٹی یزیھة کڀ ںػٿٹڀ کٶپٺی ہثیٴ اٿؿ  ُٵؼٝی ںکی ٭بپیب اك 

 ےئیہچب

iii.   ٍٰےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہم٦بؿىبت کڀ اك ٕـس کی م٦بؿه صب 

 ربٹب کیب ٵٺٚڀؿ  پـ ٕڀؿ حتـیـی  ےؽؿیٜ ے٫  ُٵؼٝی  اٹؼؿ

 ےئیہچب

iv. ہثیٴ  ٭بپی ایک کی عٔ  ٩جڀٱیت  ےؽؿیٜ ے٫  ٥ـػ  ہىؼ ہثیٴ 

 ٕـس اك  ےؽؿیٜ ے٫ ےک اك اٿؿ ےئیہچب ربٹی یزیھة کڀ کٶپٺی
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 حتـیـی امکی  اٹؼؿ ےک ںػٹڀ 15 ےک ٿٍڀٱی کی عٔ  ٩جڀٱیت ےک

  ے۔ئیہی ٵبٹگ کی ربٹی چبک تَؼی٨

  حمتنت تڀ ہے ربتب کیب ںیہٷ صٰ  ےؽؿیٜ ے٫ حبٱخی  ہاگـ تٺبفٛ

 ٿگبہ رجیٿا ںٵی ٹٚـ امکی رڀ ػیگب کـ پبك ڈاٿاؿ ہٿ کڀ  ػاؿ ہثیٴ

 ےك ّـٿؿت ےٱئ ےک ےکـٷ کڀؿ کڀ ٹ٪َبٷ ےک  ػاؿ ہثیٴ رڀ اٿؿ

  ۔ٿگبہ ںیہٷ  ہفیبػ

c) صڈایواس ےحمتغت  ک 

 : ںیہ ےٿتہ تبثٜ ےك  ٩ڀاٹیٸ  ؽیٰ ہٵٺؼؿد ے٥یَٰ ےحمتنت  ک

i. ہختگـ) ےئیہچب ٿٹبہ ںیہٷ کب  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ھالک 20 ڈایڀاؿ 

 ( مسیت ے٫ اعـاربت  ػیگـ اٿؿ   اػائیگی

ii. 3 ےك  تبؿیظ کی ےٿٷہ  صبٍٰ ىکبیت ایک کی ٕـس اك ڈایڀاؿ 

کڀ اك   ػاؿ ہثیٴ اٿؿ ،ےئیہچب ربٹب ػیب  اٹؼؿ ےک  ٵؼت کی ےیٸہٳ

  ہت٦َی آعـی ایک  اٹؼؿ ےک ےیٸہٳ ایک ےک ٿٍڀٱی ڈایڀاؿ ےٕـس ک

 کـٹب  تنٲیٴ کڀ ٿٍڀٱی ٭ی ڈایڀاؿ پـ ٕڀؿ ٵٮٶٰ پـ  ٕڀؿ ےک

  ے۔ئیہچب

iii. ٩جڀٱیت کب ٕـس اك اٿؿ گی ے٭ـ ٝٶٰ پـڈایڀاؿ کٶپٺی ہثیٴ  

  إالٛ  حتـیـی ایک کڀ  حمتنت  اٹؼؿ ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہ  صبٍٰ عٔ

  گی ںیزیھة

iv. ٩جڀٱیت کی ے٥یَٰ ےک ٕـس اك پـ ٕڀؿ  حتـیـی  ػاؿ ہاگـ ثیٴ  

  ۔گیےکـ ںیہٷ الگڀ کڀ ے٥یَٰ کٶپٺی ہثیٴ تڀ ہے ػیتب ںیہٷ إالٛ کی

 

 

 3  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

 ےک ٍبؿ٥یٸ ایک ےکل  ٵٖبث٨ ےک 1986 ، ٹٍبؿ٥یٸ حت٦٘ ای٬

  ؟ہے مکتب رب کیب ںیہٷ  ثٺؼ ہػؿد  پـ ٕڀؿ

I. ٱیتب پـ  ہٵبٯ/عؼٵبت کڀ کـای ےٱئ ےرڀ ؽاتی امتٞٶبٯ ک 

 ہے

II. ںمبٵبٹڀ ےٱئ ےک ٵ٪َؼ  ےک ٥ـٿعت ہػٿثبؿ رڀ  ٥ـػ ہٿ 

 ہے۔ عـیؼتب کڀ

III. کڀ عؼٵبت اٿؿ ںمبٵبٹڀ ےٱئ ےرڀ ایک تال٥ی ثؼٯ  ک 

  ہے کـتب امتٞٶبٯ بک اٷ اٿؿ ہے عـیؼتب

IV. کب عؼٵبت کی ںػٿمـٿ ےٱئ ےرڀ ایک تال٥ی ثؼٯ  ک 

 ہے کـتب امتٞٶبٯ
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D. ًّّ ِوافالت   وب 

  استہَ وی  ِوافالت ںِی  عشوط کہگب

  مـٿك یب ٹایزٸ ایک ہک ہے ہی ایک ےك ںٵی ںٿٹمی  ٳہا ےك مت ےک  اؿتہٳ

ُصغٓ  ںٵی اؿتہٳ ےٱئ ےپـ٥بؿٵٺل ک ٭بؿ٭ـػگی ٵڀحـ پـ ہرگ  ٭بٳ کڀ  ٵالفٳ

  ہے۔ ّـٿؿی ٿٹبہ اخالق

  ٭بؿ٭ـػگی یب  ٭بٳ ےک   ٩نٴ  عبً ایک رڀ - ثـٝٮل ےک  اؿتہ١یـ اعال٩ی ٳ

  ہرگ وبَ استہاخاللی َ ،ہے  ہٵتٞٲ٨ ےك  ٍالصیت کی  ٥ـػ کی ےػیٸ اذمبٳ کڀ

 ِوحش ھعبت ےک ںکوہگب اوس  افشاد  دیگش ہرگ ںدؤو سہثب اوس پش

  ِوافالت ہے۔ ہِتٍْك ےط  فالصیت کی  فشد کی ےکشْ  لبئُ  ِوافالت ےأذاصط

  ہے۔  استہَ  َہا ےط عت ایک ںِی ںاستوہَ اخاللی  استہَ

  تٍْمبت کہِوافالت  اوس گب .1

 ایک ےك ںٵی ٝٺبٍـ  ٳہا ےک ےثٺبٷ کہگب ٿ٥بػاؿ اٿؿ  ٵٖٶئٸ  مـٿك کہگب

 کڀ کٶپٺی ھمبت ےک رٸ ںیہ اٹنبٷ ےایل کہگب ہے۔ ںیہٷ ٭ب٥ی ہی ٱیکٸ ہے۔

  ہے۔ ّـٿؿت کی ےثٺبٷ  تٞٲ٨ ٵْجڀٓ ایک

 ہک ہے کشتب تیبس ہسؽت ہی ںِی آخش یہ  ہجتشة کب ںعشوط اوس تٍْك  دؤو

  ے۔گ ھےدیک  ىشس کظ کو کّپٕی کہگب

  ؟ہے ےثٺت ےٍضت ٵٺؼ  تٞٲ٪بت  کیل

 ےایل  ػیگـ یہ ھمبت ہے۔ ںٵی ٵـ٭ق ےک مڀاٯ اك یہ  اٝتٶبػ ہک ہے ؿہٙب

 ں۔یہ ےػیت ٥ـٿٟ ےاك اٿؿ ںیہ ےکـت ٵْجڀٓ کڀ  اٝتٶبػ رڀ ںیہ یھة ٝٺبٍـ

 ںکـی  ٿاّش کـ ےکڀ ٵخبٯ  ػ ٝٺبٍـ ھکچ ےك ںٵی اٷ ٳہ ےآئی

  ّٕبفش ے: اّتّبد  ک2ؽىً  

 
 

i. ہے ٿتیہ ےك ہتود ىـٿٝبت کی ےؿىت ؿہ: 

 ےثٕبْ ِیً تبي ایک ھعبت ےک کہگب اوس ےربْ ےفشد  کو فشف پغٕذ کئ

 رو ہے وتیہ  ۂتیذ کب  شتبح ےيہپ اکخش ہتود ے۔ئیہچب ؤبہ يہا ںِی

  ےساثو ےک ںمنبئٕذو ےاعک یب تَٕیُ کہگب رت ہے وتیہپیذا    ولت اط

 ثٺب ےامک ہے۔ ٭ٲیؼ ٱیہپ کی ےٿٱٸھک تبال کب ػٯ ؿہ ہتڀد ہے۔ آتب ںِی
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  ١ڀؿ ںٵی ےثبؿ ےک   ىغٌ ٥ـٿعت ےایل ایک ہے۔  دمٮٸ یہ ىبیؼ ہؿىت ایک

 ٱگتب اینب ںٵی  ص٪ی٪ت ڀک آپ کیب ہے۔ ربتب کیب ںیہٷ پنٺؼ ےرل ںکـی

 ٿگب؟ہ ٯہا ںٵی ےکـٷ تـ٩ی کب٥ی ںٵی کیـئیـ ے٥ـٿعت  ک ہٿ ہک ہے

ii.  ےک ّـٿؿت - ٵڀرڀػگی کی  ٥ـػ ہےٝٺبٍـ ػٿمـا کب ےایک ؿىت 

 :ٹبہؿ ِورود ںاہٿ  ٿ٩ت

  ٿ٩ت اك ےٱئ ےؿکہىڀ  ہے۔ کی ىبػی ایک ىبیؼ  ٵخبٯ یھاچ ےکی مت ك اك

اعی ىشس  ایک  ؟ہے ٿتیہ ّـٿؿت کیام کڀ ثیڀی رت ہے  ٳہا ٿٹبہ  ػمتیبة

 کّپٕی پش ےْڑپ مشوست ےکیظ اوس کیب ہک ہے ہی ِذّب ںِی  تٍْك کہگب

 ہے  دعتیبة ےط ىشس پوسی ہو کیب ہے۔ تبہس  دعتیبة ہمنبئٕذ اعکب یب

 ؟ہے اہس ےد یبْھد پش ںمشوستو کی کہگب اوس

 ہے ٿتبہ ںیہٷ ٵڀرڀػ ےك ٕـس پڀؿی  ٥ـػ رت ںیہ ےمکت ٿہ  ٵخبٯ ےایل  

 ہے۔ پبتب کـ ںیہٷ  اٹَب٣ ھمبت ےک ںػٿاٵی یھمت کی ںکڀہگب ےاپٸ اٿؿ

 کہگب ہو اگش ہے عکتب ھسک ےثٕبئ  تٍْك ِنجوه ایک  فشد یھة ںِی ےایظ

 أیہد یمیٓ سا،ھة ِذسدیہ رو ہے عکتب کش ثبت ےط ےىشیك اط ھعبت ےک

  ۔وہ اتبھدک اصغبط کب  داسی ہرَ ایک اوس وہ ںِی أذاص

 : ےریل ٹٮبت ثبال ؽیٰ ہٵٺؼؿد

   یب ہے اٱتبڈ٥ـػ  رڀ تبحـ  

 یب ہے مٺتب کڀ ںثبتڀ اٿؿ ہے تبہؿ ٵڀرڀػ  ٥ـػ ےك ےرل ٕـی٨  

 ہے یزتبھة  پی٢بٳ رڀ کڀ ں٥ـػػٿمـٿ 

 ےکـت ٵبٹگ کی  اؿتہٳ اٿؿ ّجٔ ٿ ٹٚٴ اٿؿ ںیہ  ائٶیٺيٺلڈ ےک  ٵڀاٍالت ہی

 ےمڀچٸ ےک  ٥ـػ  ثبالعـ ،ہے کـتب  ٵڀاٍالت رڀ  ٥ـػ ںٵی ٵٞٺی ایک ں۔یہ

  ہے۔کی سمبئٺؼگی ٭ـتب   ےٕـی٨ ےک ےٷھػیک اٿؿ

 کڀ کہگب ہکیڀٹک ںیہ ػیتی فٿؿ کب٥ی پـ  ٹٵیٺزٶٸ  تٞٲ٨ کہگب ںکٶپٺیب

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ٩یٶت کی ےکـٷ  صبٍٰ کہگب ٹیب ٩یٶت کی ےٷھؿک ےثٺبئ

 ےریل ہے ٿتبہ  پیؼا ںٵی كٹپڀائٸ چٹ کئی  تٞٲ٨ کہگب ہے۔ ٿتیہ کٴ ںیہک

 کڀ صنبة ےؿٳ پـ کڀؿیذ ک٥ب ،ںٵی ےٷھمسذ کڀ ںّـٿؿتڀ ہثیٴ کی ںکڀہگب

 ٵْجڀٓ کڀ  تٞٲ٨ ںٵی  ٹپڀائٸ  ای٬ ؿہ ےك ںٵی اٷ ،ےامٲئ ں۔ٵی ےاٷھمسذ

 ں۔یہ ےٿتہ ٵڀ٩ٜ کئی پبك ےک ٹایزیٸ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ِوافالت  کب ًّّ   .2

  ؟ہےٵڀاٍالت  کیب 

 ایک ےک بٳپی٢ اك اٿؿ ہے یزتبھة پی٢بٳ رڀ ٵـمٰ، ایک ںٵی ٵڀاٍالت یھمت

 ںٵی ھمسذ پی٢بٳ کب ٵـمٰ کڀ  ہ٭ٺٺؼ ٿٍڀٯ ہے۔ ٿتیہ  ّـٿؿت کی ہ٭ٺٺؼ ٿٍڀٯ

 ہے۔ ربتب ٿہ ٵٮٶٰ  ٝٶٰ ہی یہ ھمبت ےک ےٷٓا

  ا٩نبٳ ے: ٵڀاٍالت  ک3ىٮٰ  
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  - ںیہ ےمکت ٿہ  ا٩نبٳ کئی ےٵڀاٍالت  ک

 فثبٹی 

  حتـیـی  

 ١یـ فثبٹی 

 ےرنٴ ٭ی فثبٷ ٭ب امتٞٶبٯ ٭ـ ٫  

 ہی ہے۔ مکتب ٿہ  ےؽؿیٜ ے٫  ٹؿٹیٹاٷ یب ٵیٰ پـ، ٥ڀٷ ،ےمبٵٸ ےآٵٸ ہی

 کی امتٞٶبٯ یب  ٥بؿٳ یب  ٵْٶڀٷ ٭ب پی٢بٳ ہے۔ مکتب ٿہ ؿمسی ١یـ یب  ؿمسی

  ٵڀاٍالت رڀ ہے ےك ثبت اك الفٳ کب  ٵڀاٍالت ٿ،ہ یھة رڀ ہےچب  یبڈٵی گئی

  ہے۔ گیب آ ںٵی ھمسذ کڀ ہ٭ٺٺؼ ٵڀٍڀٯ ػٿؿاٷ ےک

  ہٵٖٲڀة ہٿ ہک ہے  ٳہا  ٭ـٹب ٵٺتغت  يٸآپ ہی ےٱئ ےایک ٭بؿٿثبؿ  ک

  ۔گبےیذھة  پی٢بٳ کت اٿؿ ےکیل کڀ ہ٭ٺٺؼ ٵڀٍڀٯ

 ہے۔ گیب ایبھمسذ ےٵڀاٍالت  ٝٶٰ  کڀ ٹیچ

 : ںکـی  ثیبٷ کڀ  اٱ٦بٗ ںٵی  ىٮٰ ٳہ ےآئی

 

 

 

 

 : ِوافالت  ًّّ  4ؽىً  

 

 

 تْشیف

i.  ٿٹبہ  ٿاّش ہی کڀ ٹپـایزٸ  ٕڀؿ ےک  ہؽؿیٜ ے: پی٢بٳ  کِبخز 

 کـٹب  ٵڀاٍالت کیب اٿؿ ہے اہؿ رب ےکـٷ  ٵڀاٍالت ںکیڀ ہٿ ہک ےئیہچب

 یہؿ رب یزیھة ہک ےئیہچب ٿٹبہ  اٝتٶبػ ہی ےاك اٿؿ ،ہے تبہچب

  ہے۔ ػؿمت اٿؿ  ٵ٦یؼ  ٵٞٲڀٵبت

ii. َہے۔ تبہچب ثتبٹب  ٥ـػ ےرل ہے  ٵٞٲڀٵبت ہٿ  پیغب  
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iii. ےایل ایک  ٥ـػ ےرل ہے  ٝٶٰ کب ےٵٞٲڀٵبت  ٵٺت٪ٰ کـٷ  ٔگڈایٕکو 

  ٕـ٣ ػٿمـی اٿؿ ےمک رب یزبھة ےك آمبٹی رڀ ہے تبہچب ثتبٹب ںٵی پؿٿ

  ٭بٵیبثی ںٵی ٹگڈایٺکڀ ے۔مک رب( کیب ڈکڀ یڈ) اھمسذ ےك ےٕـی٨ ٍضیش

 ےک ٷھُاجل اٿؿ ےثتبٷ کڀ  ٵٞٲڀٵبت  ٥ـػ ہک ہے کـتی  ٵٺضَـ پـ ثبت اك

  ےاپٸ ےٱئ ےامک ہے۔  ٯہا ےك  ٕـس کل ںٵی ےٳ کـٷعت کڀ ںٵبعؾٿ

 ےک  ٹب٭بٵی ںٵی ےکـٷ اینب ہے۔  ّـٿؿی ربٹٺب ںٵی ےثبؿ ےک  ٹبٙـیٸ

 ہے۔ ےآت ےمبٵٸ  ٕڀؿ ےک ںپی٢بٵڀ  ےٿاٯ ےٷھمسذ ١ٲٔ ںٵی  ےٹتیذ

iv. ہے ربتب ٭یب اؿہاٗ ےك  ےؽؿیٜ ےک چیًٕ ایک  پی٢بٳ یھکڀئی ة 

 اٹ٦ـاػی چیٺٰ ہے۔ّـٿؿی   ربٹب ٭یب ٵٺتغت ےٱئ ےک  ٵ٪َؼ اك ےرل

  فثبٹی مسیت کبٹ٦ـٹنٺگ یڀڈٿی اٿؿ یٲی٦ڀٷٹ ،ںکڀٹھثی کی ےمبٵٸ ےآٵٸ

 یزبھة کـ ھٱک مسیت ٹؿپڀؿ اٿؿ ٵیٶڀ ٵیٰ، ای عٔ، ےاك یب ؛ہے مکتب ٿہ

  ہے۔ مکتب رب

v. کی تيـیش امکی ،ہے ٿتیہ  ٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت ںرنٶی ہے ٩ؼٳ ہٿ  ٔگڈکو یڈ 

 ہے مکتب رب اھػیک اینب ہے۔ ربتب اھؿ مسذپ ٕڀؿ ٿاّش ےاك اٿؿ ہے ربتی

  ٳہا یہ اتٺب[ ہے کـتب  صبٍٰ  پی٢بٳ ایک  ٥ـػ ےکیل یب] ٹگڈکڀ یڈ ہک

 [ہے ثتبتب ےکیل ےاك  ٥ـػ] ٹگڈکڀ ایٸ ہک رتٺب ہے

vi. ٥ـػ ہٿ/ہٿ ،ہے ٿتبہ ہ٭ٺٺؼ ٿٍڀٯ ایک ں: آعـ ٵیہوفوي وٕٕذ  

 ؿہ ےک( یٺلٓڈا)  مبٵٞیٸ اك ہے۔ ربتب  یزبھة  پی٢بٳ کڀ رٸ[ مبٵٞیٸ]

 اٿؿ ںیہ ےٿتہ   بمبتاصن اٿؿ ٝ٪بئؼ عیبالت، ےاپٸ پبك ےک ؿ٭ٸ  ای٬

 اٿؿ ہے گیب کیب  صبٍٰ ےکیل  پی٢بٳ ہک ےکـیٺگ ٵتبحـ کڀ ثبت اك ہی

  ٿ٩ت ےکـت ےٓ ہی کڀ ٵـمٰ ہک ہے ؿہٙب ہے۔ ٿئیہ کبؿؿٿائی کینی پـ اك

  ہے۔ت ّـٿؿ کی ےکـٷ  ١ڀؿ پـ ٝڀاٵٰ اٷ ،ےربئ یزبھة  پی٢بٳ کیب ہک

vii.  کیب  صبٍٰ اٿؿ یزبھة  پی٢بٳ یہ ےریل (:ثیه ڈفی) ےآپ وی سائ 

  فثبٹی ١یـ اٿؿ  فثبٹی کڀ ٵـمٰ  ےؽؿیٜ ے٫ ہ٭ٺٺؼ ٵڀٍڀٯ ،ہے ربتب

 ہ٭ٺٺؼ ٿٍڀٯ ہے۔ ےتہؿ  اٵٮبٷ ےک ےیزٸھة ثی٬ ڈ٥ی ںٵی ىٮٰ ےک  پی٢بٳ

 ےك اصتیبٓ کڀ ثیٮل ڈ٥ی اٷ اٿؿ ٿٹبہ تاله کی ثی٬ ڈ٥ی ےک ٕـس اك کڀ

 ہک گی ےٵٰ ٵؼػ ںٵی ےکـٷ ےٓ ہی ےك اك ہکیڀٹک ہےٹب ّـٿؿی  ھمسذ

 ہے۔ گئی کی کبؿٿائی پـ اك ےکیل اٿؿ ہے گیب کیب  صبٍٰ  پی٢بٳ ےکیل

  ہے۔ مکتب رب کیب تیبؿ ےك ؿھپ یب ہثؼٯ کڀ  پی٢بٳ پـ ےٿٷہ  ّـٿؿی

 ںيٹِوحش ِوافالت  کی سوبو .3

  ٩ؼٳ  ای٬ ؿہ ںٵی  ٝٶٰ ثبال ہٵؾ٭ڀؿ  ںیٹؿ٭بٿ ےٱئ ےٵڀحـ  ٵڀاٍالت  ک

 ےک عیبٯ تَڀؿ ےگئ ےٺبئث ںٵی ےثبؿ ےک ٵـمٰ ں۔یہ ےمکت ٿہ  پیؼا ںٵی

 کٴ تہة یب  مجت ےک ےربٷ ےکئ تیبؿ ےك ےٕـی٨ عـاة کڀ  پی٢بٳ یب  مجت

  ح٪ب٥ت کی  ہ٭ٺٺؼ ٵڀٍٰ کڀ ٵـمٰ یب  مجت ےک ےٿٷہ  ٵٞٲڀٵبت  ہفیبػ تہیبة

  دتبٳ اٷ چیٲیٺذ ں۔یہ ےمکت ٿہ  ١ٲٔ  ٵڀاٍالت  مجت ےک ےٷٓا ںٵی ھمسذ ںیہٷ

 ہے۔ کب ےکـٷ ػٿؿ کڀ ںٿٹؿ٭بٿ

 4  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

  ؟ہے ےپبت ثٸ ںیہٷ  تٞٲ٪بت ٵٺؼ ٍضت ےك ہکل کی ٿد

I. ہتڀد 

II. اٝتٶبػ  

III. ٵڀاٍالت  

IV. ى٬ یب تيٮی٬ 
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E. غیش صثبٔی  ِوافالت  

  ہے۔ ّـٿؿت کی ےٷھمسذ کڀ ٹایزٸ ںیہرٸ ںیھػیک کڀ  تَڀؿات ھکچ ٳہ ےآئی

 َہا

 ثٕبٔب  تبحش الہایک ؽبٔذاس پ

 آپ ہے۔ متڀٷ الہپ کب  ہؿىت یھة کنی  ہتڀد ہک ہے اھػیک یہ ےٯہپ ےٷ ٳہ

 ںیہ ےمکت کـ اٵیؼ کی ےکـٷ  صبٍٰ  ٭بؿٿثبؿ یہ ىبیؼ ےك کہگب ےایل ایک

 تيغیٌ کی آپ کڀ ںٱڀگڀ کئی ںٵی  ص٪ی٪ت ہے۔ کـتب ںیہٷ پنٺؼ کڀ آپ رڀ

 آپ رت ہے ٿتیہی ّـٿؿت ک  ٹٚـ ٥ڀؿی ایک کی ڈمیٮٸ چٺؼ ٍـ٣ ےٱئ ےک ےکـٷ

 آپ ٿؿ،ہٗ کب آپ ےؿائ کی اٷ ںٵی ےثبؿ ےک آپ ں۔یہ ےٵٲت ثبؿ ٱیہپ ےك اٷ

  ثٺیبػ پـ چیت ثبت اٿؿ ےٹبٿہپ ےک آپ اٿؿ ثـتبؤ ےک آپ فثبٷ، رنٶبٹی کی

 ایک ہے۔ تبہؿ ثٺب تک  ٿ٩ت ےدلت  تبحـ الہپ ہک ںیھؿک یبػ ہے۔ ےربت ٿہ

 : ںیہیؼ  جتبٿیق اك ٕـس  ٵ٤ ھکچ ےٱئ ےک ےثٺبٷ  تبحـ الہپ اھاچ

i. ثٺؼی ہٵٺَڀة کی ےٹچٸہپ ےٯہپ ٹٵٸ ھکچ ۔ںیہس ےثٓ پش  ولت ہِیؼہ  

  ٳہ٥ـا ٱچیالپٸ ےٱئ ےک ػیـی  ہدمٮٸ کی  ٕـس یھمت رڀ ،ںثٺبئی

 ہے۔ کـتب

ii. ہدمٮٸ کب آپ ں۔کـی پیو ےك ےٕـی٨  ٵٺبمت کڀ آپ ےاپٸ  

 اٿؿ ہے ربٹتب ںیہٷ کڀ آپ ،ںیہ ہےؿ ٵٰ ثبؿ ٱیہپ آپ ےك رل ک،ہگب

 پـ  یبػثٺ  ٭ی رل ہے ٿتبہ ہاىبؿ الہپ ہٿ پـ ٕڀؿ ٝبٳ  ٿؿہٗ ٭ب آپ

 ہے۔ ٿتبہ ٹبڑھة ےگٓا ےاك

 ٗ ؟ہے اہؿ کـ ٵؼػ ںٵی ےثٺبٷ  تبحـ الہپ ٍضیش  ٿؿہکیب آپکب 

 ؟ہے  ےك ٵٺبمجت ےٱئ ےک ٵڀ٩ٜ یب  ٹگٹٵی ٹبٿاہکیب آپ کب پ 

 ثبٯ ےٿئہ ٹےک ےك ٕـس یھاچ - ہے پب٫ اٿؿ ےؿھکیب آپ ٍب٣ مت 

 ؿاھمت ٍب٣ ،ڑےکپ ے٫ ےمٲی٨ اٿؿ ٍب٣ ی،ڑھػا ٿئیہاٿؿ ىیڀ کی 

 اپ؟ ٵیک ٹ٦یل اٿؿ

iii. ےآپک اٿؿ کڀ آپ ہٹٵنٮـا ٭ی ےایک گـ ٳ اٝتٶبػ  اٿؿ رینت 

 ہے التب ںٵی  ٍڀؿحتبٯ آمبٷ ھمبت ےک ےػٿمـ ایک کڀ  مبٵٞیٸ

iv. ٿٹبہ ٵخجت اٿؿ اٝتٶبػی ال،ھک  

 ؟ہے ٱکتبھد  اٝتٶبػ اٿؿ ہؿٿكھة ےکیب آپ کی رنٴ ٭ی فثبٷ  ك 

 ںٿھٹکٓا ےك ںٿھٹکٓا ،ےٿئہ ےٵنکـات ٿ٭ـ،ہ ھڑےک ھےکیب آپ میؼ 

  ثبػ ٵجبؿ٫ ےٿئہ ےٵالت ھاتہ ےك رڀىی گـٳ ،ےثٺبت  ہؿاثٔ کب

 ؟ںیہ ےػیت

  تڀ٩ٜ  ٹگٹٵی رت یب ںٵی ےکـٷ مبٵٺب کب تٺ٪یؼ ھکیب آپ کچ  

 ؟ںیہ ےتہؿ ےثٸ  ٵخجت یھة پـ ےٷڑھة ںیہٷ ےگٓا  ٵٖبث٨ ےک

v. ںٵی  ٥ـػ ےػٿمـ ثبت  ٳہا ےمت ك -ػٱچنپی  ٱیٺب  ںٵی  ٥ـػ ےػٿمـ 

  ہے۔ کی ےٿٷہ نپیػٱچ ںٵی  ص٪ی٪ت

  ےٱگبٷ ہپت ںٵی ےثبؿ ےک کہگب  پـ ٕڀؿ  ےکیب آپ ایک ٥ـػ  ک 

 ؟ںیہ ےٱیت  ٿ٩ت ھکچ ںٵی

  کیب ہٿ ہک ںیہ ےػیت یبٷھػ اٿؿ ےکـت ہکیب آپ اك ثبت کی پـٿا 

 ؟ہے اہؿ ہہک
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  ػمتیبة اٿؿ ٵڀرڀػ ےٕـس ك پڀؿی ےٱی ےک کہگب ےکیب آپ اپٸ  

 ےک  ؿٿیڀٹاٷ ٹ٤َ ےک آپ ٥ڀٷ ٵڀثبئٰ کب آپ یب ںیہ ےتہؿ

 ؟ہے کـتب ٵَـٿ٣ کڀ آپ ػٿؿاٷ

 رغُ وی صثبْ   .1

 ثبت ےٵبؿہ ہے۔ ٵـاػ ےك اؿہاٗ ےک ےؿہچ ،ہاىبؿ ،ںرنٴ ٭ی فثبٷ  صـکتڀ

 ںٵی ےثبؿ ےٵبؿہ یھمت ،ہٕـی٨ کب ےٿٷہ ھڑےک اٿؿ ےٷٹھثی ،ےچٲٸ ،ےکـٷ

  ں۔یہ ےتہک ھکچ ںٵی ےثبؿ ےامک ہے اہؿ چٰ ھکچ کیب  اٹؼؿ ےٵبؿہ اٿؿ

 ںٵی  ص٪ی٪ت ٱڀگ ،ہے ربتب اہک یھة ھکچ رڀ ہک ہے ربتب اہک اکخـ اینب

 ںیہک ہٿ ،ںیہ ےتہک ںیہٷ ھکچ رڀ ٳہ ں۔یہ ےمٺت یہ ٍؼ ٥ی ھکب ٍـ٣ ٭چاك

  فثبٷ ٭ی رنٴ اپٺی کڀ  ٥ـػ ہک ہے ؿہٙب ہے۔ ےثڀٱت ےك فٿؿ تہة اٿؿ  ہفیبػ

 ہے۔ ّـٿؿت کی ےٷہؿ حمتبٓ تہة ںٵی ےثبؿ ےک

a) اّتّبد 

 رڀ ںیہ گئی ػی جتبٿیق ھکچ کی ے٭ـٷ ؿہٙب ی٪یٺی عڀه اٿؿ  اٝتٶبػ ںاہی

 :ںیہ ےاٱتڈ  تبحـ کب ےربٷ ےمٸ ےك مٺزیؼگی کڀ ںثبتڀ کی  ٥ـػ کنی

  ۔ٿٹبہ ھڑےک ھےمیؼ ےکـک ھےپیچ کڀ ںٿھکٺؼ -اٹؼاف  

 ھمبت ےک ےؿہچ" ےٵنکـات" ایک -  ہؿاثٔ ٿكٹھ کب ںٿھٹکٓا 

 اٹؼاف ے٫ رنٴ ےگئ ےثٺبئ کـ ھثبٵ٪َؼ اٿؿ ربٷ ثڀد 

b) ہسوطھة 

 ہے ربتب ػیب ںیہٷ یبٷھػ کڀئی پـ ںاکخـ ایک ٥ـٿعت ىغٌ   کی ثبتڀ

 ٭ی رنٴ امکی - ںیہ ےکـت ںیہٷ  اٝتٶبػ پـ اك  مبٵٞیٸ ہکیڀٹک

 ہے اہؿ ہہک یھة ھکچ رڀ ہٿ ہک ہے ٭ـتی ںیہٷ اٹیہػ ی٪یٸ ہی  فثبٷ

 ںٵی ےثبؿ ےک ٝالٵبت ٝبٳ ےایل ھکچ ہے۔ ںیہٷ ہمٺزیؼ ےٱی ےامک

کت ٥ـػ   ہک ںیہ ےمکت ثتب ہی رڀ ہے  ٳہی اہ تہة ٹبھؿک  ٵٞٲڀٵبت

 پـ اك  ٵٖبث٨ ے٫ ؽیٰ ػؿد اٿؿ ہے ںیہایٶبٹؼاؿ اٿؿ ٩بثِٰ اٝتٶبػ ٷ

 ں۔یھؿک ٹٚـ

 ہؿاثٔ کب ںٿھٹکٓا یب ٿئیہ کیھد ٕـ٣ کی ےٹیچ یڑٿھت ںیھآٹک  

 ںصـکتی تیق کی ںٿھٹکٓا یب ،ںیہٷ

 الٹب ےمبٵٸ ےک ھٵٸ کڀ ںاٹگٲیڀ یب ںٿھاتہ  ٿ٩ت ےثبت کـت 

 ٿٹبہ ٿاہ ٵبھگ ػٿؿ ےك  ٥ـػ ےـػ  کب رنٴ ػٿمـ٥ 

 ٿٹبہ تیق ؿ٥تبؿ کی ں٥ـػ  کی مبٹنڀ 

 ربٹب ٿہ الٯ ہصٌ کب گـػٷ یب ےؿہچ ؛ہے ثؼٱتب ؿٹگ ہؿہچ 

 ہے ٱگتب ےٷٓا تیق ہپنیٸ 

 ثؼٱٺب، ٔاٿڑھچ اتبؿ کی ٿافٓا ےریل ہے ٿتبہ ٔثؼالٿ ںٵی ٿافٓا 

 کـٹب ٍب٣ گال کالٹب،ہ

  یٶیھػ ےك یٴھٵؼ ٿٷٹ کی ٿافٓا ںاہد  ٿاّش اٿؿ یٶیھػ -ثڀٱی 

 ہے تیہؿ

 ٵٲتب  ہاىبؿ کب پؾیـی احـ ١یـ اٿؿ ٵؼا٥ٞت ےك رل صـ٭بت رنٶبٹی ھکچ

 :ںیہ  ؽیٰ ہٵٺؼؿد ،ہے

  ےٿتہ ٩ـیت ےک رنٴ ےک  ٥ـػ اٿؿ ٹےٿھچ ےاىبؿ ےک ثبفٿ/ھاتہ 

 ںیہ

 ںیہ ےٿتہ کٴ ےك اؿکٴہاٗ ےک ےؿہچ 

 ہے تبہؿ ػٿؿ ےرنٴ  ، رنٶبٹی  ٕڀؿ  پـ آپ ك 
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 ںیہ ےٿتہ ےکئ کـاك ےمبٵٸ ےرنٴ ک ھاتہ 

 ںیہ ٿتیہ کیھد ٕـ٣ کی ےٹیچ یب ہے ٿتبہ کٴ  ہؿاثٔ ےك ںٿھآٹک 

 ہو یہی ؽبیذ تو ہے کشتب اسہاً یھة وب  کغی ےط ںِی اْ کہاگش آپ کب گب

 ھکچ کیب ںِی ْہر ےک کہگب اوس ےْھدیک ںِی آپ ےاپٓ کو آپ رت ہے  ولت

 ہے۔سوست ك کی ےدیٓ یبْھد  ہصیبد پش اط ہے اہس چً

   اؿتہٳ کی ےمٺٸ .2

 کی  اؿتہٳ کی ےمٺٸ کڀ  ٥ـػ ہک ہے ہی ٹمی تینـا کب  اؿتہٵڀاٍالت  ٳ

 ےک  تبحـ اٹ٦ـاػی ہی ہے۔  ّـٿؿی اٹبٹھا ہ٥بئؼ کب اك اٿؿ ٿٹبہ  ٵٞٲڀٵبت

 عڀػ ےٯہپ ےك ےاٷھمسذ کڀ کنی' - ںیہ ےکـت  ٝٶٰ کب ُاٍڀٯ ٵٞـٿ٣ ایک

  ۔'ںیھمسذ

 ےک ںػٿمـٿ اٿؿ تبحیـ کی کبٳ ےامکب آپ ک ںیہ ےمٺت ٕـس یھآپ کتٺی اچ

 ھکچ ٳہ ےآئی ہے۔ تبڑپ  احـ اڑة ایک پـ  ٵٞیبؿ کی  تٞٲ٪بت ےک آپ ھمبت

 ں۔اٱیڈ ٹٚـ پـ جتبٿیق کی ےمٺٸ

a) فْبي عٕٕب : 

 ےکـت کڀىو کی ےمٺٸ کڀ ںثبتڀ ٍـ٣ ہٷ ٿکـہ ىٞڀؿی ٳہ ہک ہے ہٿد یہی

 ےیذھة  ےؿیٜؽ ے٫  ٥ـػ ےػٿمـ ٳہ ہک ہے ہی  ٳہا  ہفیبػ ہثٲک ںیہ

  ں۔یہ ےکـت ٭ڀىو کی ےٷھمسذ کڀ  پی٢بٳ ےپڀؿ ےگئ

  ٕـس اك ہی ں۔اٱیڈ ٹٚـ پـ ٝٺبٍـ ھکچ ےک ےمٺٸ ٿکـہ ٥ٞبٯ ٳہ ےآئی

 -: ںیہ

 

i. دیٕب ہتود 

 تنٲیٴ کڀ  پی٢بٳ اٿؿ ےػیٸ ٭ڀ امپیٮـ ہ١یـ ٵٺ٪نٴ تڀد اپٺی ںٵیہ

 ےك فٿؿ یھة  ٵڀاٍالت  فثبٹی ١یـ ،ںػی ہتڀدہے۔ ّـٿؿت کی ےکـٷ

 :ںیہ  ٕـس اك ںؤ ٱڀہپ ھکچ ےک ےػیٸ ہتڀد ں۔یہ" ےڀٱتث"

 ںیھػیک کڀ اپیٮـ ؿامت ےثـائ 

 ںػی ھؿک ٕـ٣ ایک کڀ عیبالت ےٿاٯ ےپـیيبٷ کـٷ 

 ںیہؿ ہتیبؿ ٷ ےٱئ ےک تـػیؼ پـ ٕڀؿ ٹیہؽ 

 ٵڀثبئٰ ےاپٸ ، پـ ٕڀؿ ےک  ٵخبٯ] ںثچی ےعٲ٦يبؿك ؿیہثب یھمت 

 [ںیھؿک پـ ڈٵڀ عبٵڀه کڀ

 ںٷ کڀ "مٺیامپیٮـ ٭ی رنٴ ٭ی فثب" 

ii. ںیہ ہےس عٓ ےط یبْھد آپ ہک ںکشی  سہایغب ٍب : 

 ہے۔ ٭ـتب اػا  ٭ـػاؿ  ٳہا ایک ںاہرنٴ ٭ی فثبٷ  کب امتٞٶبٯ ی

 : ٥ـػ ، پـ ٕڀؿ ےک  ٵخبٯ

 ںیھػیک کـ ٵنکـا اٿؿ ںکـی ہاىبؿ کب ٵتیہك ایک  ہےگبة ہےگب 

 ثبت پـ ٕڀؿ ہآفاػاٷ کڀ  ٥ـػ ےػٿمـ اٿؿ ںثٺبئی چـٹپڀك  الھک 

 ںػی ٵڀ٩ٜ کب ےکـٷ

 ں۔یہؿ  ےػیت ےؿائ  فثبٹی یٹٿھچ یٹٿھچ رینی ٿہاٿ اٿؿ ںاہ 

iii. ںوشی َہفشا ےسائ : 
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 ؿٹ٥ٰ ٝٶٲی ٵبؿیہ ںثبتی می تہة ےك ںٵی اٷ ںیہ ےمٺت ھکچ رڀ ٳہ

 ےمکت ٿہ حتـی٤ ےك ٝ٪بئؼ اٿؿ ں٥یَٲڀ ٵ٦ـٿّبت، ٵيٮڀ٫ ٵبؿیہ ےكری

 ٿٹبہ ہپت ںٵی ےثبؿ ےک ںؿٿٹ٥ٰ اٷ ںٵیہ ںٵی ىٮٰ کی مبٵٜ ایک ں۔یہ

 کڀىو کی ےٷھمسذ ےاك ہے اہؿ رب اہک یھة ھکچ رڀ ںٵی  ص٪ی٪ت اٿؿ

  ہے۔  ّـٿؿی کـٹب

 اہک یھة ھکچ رڀ اٿؿ کـٹب ١ڀؿ پـ  پی٢بٳ ےک آپ ےٱئ ےک اك 

  ہے۔  ّـٿؿی ٹبھپڀچ مڀاٯ ےٱئ ےک ےکـٷ  ٿاّش ےاك اھت گیب

 ےک امپیٮـ  ہٕـی٨  ٳہا  ػٿمـا ایک کب  ے٭ـٷ ٳہ٥ـا ثی٬ ڈ٥ی 

  ہے۔ کـٹب تيـیش کی  اٱ٦بٗ

 کی اٿؿامپیٮـ ےؿٿکٸ کڀ امپیٮـ پـ  ٿ٩ت  ٿ٩ت ہایک تینـا ٕـی٨ 

 اك یب ےمبٵٸ ےک اك اٿؿ ےثٺبٷ  ہعالً ایک کب ںثبتڀ گئی یہک

  ہے۔ کب ےؿاٷہػٿ کڀ ںتڀثب اٷ  ےٱی ے٫

 

  ِخبي

 ہی ںٵی کیب ےك اك ہے مٺب یھة ھکچ رڀ ےٷ ںٵی - ٔبھپوچ ےٌئ ےومبصت  ک

  ٥ڀائؼ ےک ںٵٺَڀثڀ ے٫ ٍضت ھکچ ٵبؿیہ کڀ آپ ہک ںٿہ اہؿ ٱگب ہاٹؼاف ٍضیش

 ؟ںیہ ےمکت کـ  ٿاّش  ہفیبػ اٿؿ کڀ اٷ آپ کیب ،ہے اٝرتاُ پـ

 ہک ںیہ ہےؿ ہہک ہتڀ آپ ی - کشٔب تؾشیش کی  اٌفبً  ِيبثك ّیٓ ےاعپیىشک

 کیب -' ںیہ ہےؿ کـ ںیہٷ  ٳہ٥ـا  ے٥بئؼ ُپـ٭يو ےٵٺَڀة ے٫ ٍضت ےٵبؿہ'

 ؟ہے اھمسذ ےك ےٕـی٨ شٍضی کڀ آپ ےٷ ںٵی

iv. ؤبہ ںیہْ ہأذاص : 

 ٵبؿیہ ہے ایک ےك ںٵی  ںٿٹؿ٭بٿ یڑة ےك مت کی ے٥ٞبٯ ٕڀؿ پـ مٺٸ

 امکب ۔ ؿرضبٷ کی ےٿٷہٵتَٞت   ےٱئ ےک  امپیٮـ اٿؿ ےٷٿہ ہاٹؼاف

 ٱیکٸ ہے مکتب مٸ کڀ ںثبتڀ یہک کی  امپیٮـ مبٵٜ ہک ہے ہی  ےٹتیذ

 اہؿ مٸ  ٵٖبث٨ ےک تيـیش ٺیاپ ہٿ ےاك ہے مکتب ہہک ھکچ کیب  امپیٮـ

  ہے۔

 ثشثبدی کی  ولت ےاط  عبِِ ےچٍت ےک  َٔش ۂمو  ہأذاص ےاط ىشس ک

 ۔گبےد ںیہْ  اربصت کی ےدیٓ ےثوٌٓ ےگٓس  کو ااعپیه ےوئہ ےِبٔت

 اوس ِذاخٍت کو  اعپیىش ھعبت ےک دالئً أغذاد  ںِی  ۓتیذ ےاعک

  پیغبَ پوسا باپٕ ہو یہ ےيھة ،ہے عکتب رب کیب یھة تشدیذ اعکب

 ۔وہ اہس ںیہْ وبِیبة ںِی ےعٕبْ

کـ  حمؼٿػ کڀ یٴہت٤ ٵٮٶٰ  ےک  پی٢بٳ اٿؿ کـیگب ٝبرق کڀ  امپیٮـ ٍـ٣ ہی

 :ہے  ّـٿؿی ےٱئ ےک ےمٺٸ ےك  ٕڀؿ ٥ٞبٯ ۔ػیگب

 اپٺی پـ  ٹپڀائٸ  ای٬ ؿہ کڀ  امپیٮـ ےٯہپ ےك ےٷھمڀاٯ پڀچ 

 ػیٺب  اربفت کی ےکـٷ عتٴ ثبت

 ؿٿکٺب ںیہٷ کڀ  امپیٮـ ےك ػالئٰ رڀاثی یھکنی ة 

v. ٔبعت  سد ًّّ دیٕب  : 

 ہے اہؿ ہہک یھة ھکچ رڀ  امپیٮـ ایک ہے ٵٞٺی ے٫ ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

 رت ہے مکتب رب کیب پڀؿا یھتت ٍـ٣  ٵڀاٍالت ۔مٺٺب  ہفیبػ ںیہک ےاك ك

 کـتب ٝٶٰ ؿػ کب ٕـس کنی ےك  ےؽؿیٜ ےک ٭بؿٿائی یب  اٱ٦بٗ  مبٵٜ

 کیب ںیہٷ مٺب اٷ کڀ ںثبتڀ کی  امپیٮـ ہک ےٱئ ےک ےکـٷ  ی٪یٸ ہی ہے۔
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  ٩ڀاٹیٸ ھکچ ،ہے گیب اھػیک ھمبت ےک اصرتاٳ اٿؿ ٝقت ےاك ہثٲک ہے گیب

 :ںیہ ىبٵٰ ںٵی اٷ ے۔ئیہٝٶٰ  کیب ربٹب چب کب

 ٿٹبہاٿؿ ایٶبٹؼاؿ  پٸ الھ٫ گڀئی، ٍب٣   رڀاة ےآپ ٫ 

 کـٹب تنٲیٴ ےك اصرتاٳ کڀ ے٥ـػ  کی ؿائ 

  ےاپٸ آپ ہک رینب آٹب پیو ےك ٕـس اك ھمبت ےک  ٥ـػ ےػٿمـ 

 ےکـیٺگ پنٺؼ آٹب پیو ھمبت

 

vi. عٕٕب ےط ِگذاصیہ  : 

 ںٵی ں٩ؼٵڀ ےک  ٥ـػ ےػٿمـ کڀ آپ ےاپٸ ہے ٵٖٲت کب ےٿٷہ  ٵگؼافیہ

 ہٿ ہک ےریل مٺٺب ےك  ٕـس امی یکٹھ کڀ ںجتـثڀ ےامک اٿؿ ػیٺب اٯڈ

  ۔گبےکـ حمنڀك ےاك

 ٱڀہپ  ٳہا ایک کب  ـٿكم کہگب تـیٸہة یھمت مٺٺب ھمبت ےک  ٵگؼافیہ

کبیت ه ایک  ٥ـػ ػٿمـا رت ہے ربتب ٿہ  ٳہا ےك  ٕڀؿ  عبً ہی ہے۔

  ۔ٿہ کہگب یھػک کب٥ی اٿؿ ٿاال ےکـٷ

 ےاك ہے تبہچب ٹبہک یھة ھکچ رڀ  ٥ـػ ػٿمـا ہے ٵٖٲت کب  ٵگؼافیہ

  ات٦ب٧ ےك ںثبتڀ امکی آپ ےٯھة مٺٺب،  ےك مسبٝت ٭ی ٍرب  اٿؿ ٵؼؿػیہ

 الفٵی ہک ہٷ ،ہے  ٳہا اٹبھػک  ٩جڀٱیت کی  مپیٮـا ں۔یہ ے٭ـت ںیہٷ

 ٍضیش" یب" ںٿہ تبھمسذ ںٵی" یب الکـہ مـ ثل  ٥ـػ ۔کـٹب  ہػہٵٞب ےٕڀؿك

 ہے۔ مکتب کـ اینب کـ ثڀٯ اٱ٦بٗ ےریل" ہے ثبت

 5  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

 ؟ہے ںیہٷ ٝٺبٍـ ایک کب ےمٺٸ پـ ٕڀؿ ٥ٞبٯ کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

I. ػیٺب یبٷھػ ےك ٕـس یھاچ 

II. ےٹبٓ ے٫ ےٿٷہ ہاٹؼاف یائہاٹت 

III. مٺٺبےك ٵگؼافیہ 

IV. ٵٺبمت  ؿػ ٝٶٰ ػیٺب 

  

F.   اخاللی ثشتبؤ 

  ہربئض .1

  ٭ب عؼىبت  مٺگیٸ ںٵی ےثبؿ ےک ٵٲٮیت ص٨ ںٵی ٭بؿٿثبؿ ںٵی ںػٹڀ ےصبٯ ک

 رب تیڑھة ےك تیقی  إالٝبت کی  ہٵٺ٦َبٷ ١یـ ہکیڀٹک ،ںیہ گیب کیب اؿہاٗ

 ایٶبٷےة اٿؿ ںاتڀھک ٹےٿھد  ںکٶپٺیب ڑےة ےك مت ھکچ ےک ػٹیب ں۔یہ یہؿ

 ں۔یہ ےگئ  ےپبئ ےٿئہ ےیتػ ٿکبھػ ےك  ےؽؿیٜ ےک ی٦ٮیيٸٹمـ ٓڈٹا

 پڀؿا کڀ الٱچ ےک ںػٿمتڀ ھکچ ےک اٷ  ےؽؿیٜ ے٫  ہاٹتٚبٵی ےک ںثیٺکڀ

 گیب کیب امتٞٶبٯ ١ٲٔ ےؽؿیٜ ے٫ فڈ٥ٸ ے٫ ںثیٺٮڀ ےک اٷ ےٱئ ےک ےکـٷ

 کب یٹاؿھات اپٺی ےٱئ ےک ےػیٸ ٥ـٿٟ کڀ  ٥ڀائؼ ؽاتی ےٷ صٮبٳ ہے۔

 ےكےٍضیش ٕـی٨  ٭بٳ اپٺب کڀ یٹ٭ٶیڀٷ پـ ںٱڀگڀ رٸ ہے۔ کیب امتٞٶبٯ

 رب ھےػیک ےتڑتڀ کڀ ےؿٿكھة ےك تیقی ہٿ ،ہے اہؿ ہؿٿكھة کب ےکـٷ پڀؿا

 ہے۔ اہؿ رب تبڑھة الٱچ اٿؿ مـ٥ـافی تـ٩ی ؽاتی ں۔یہ ہےؿ
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  حبج ںٵی ےثبؿ ےک گڀؿٹٺل ٹکبؿپڀؿی اٿؿ یہ،رڀاثؼ ںٵی ےٹتیذ ےاك ٫

 رب اہک" اعال٩یبت" ںٵی  ٭بؿٿثبؿ ھمبت ایک کڀ یھمت اٷ ،ہے یہؿ رب یتڑھة

 ٹؿیلٹاٷ پجٲ٬'  اٿؿ ٩بٹڀٷ ےریل'  ٹای٬ ص٨ کب ٵٞٲڀٵبت' ہے۔ مکتب

  صبٍٰ صٮٶـاٹی اٿؿ  اصتنبة تـہة کڀ كٹیٲڀپٶٸڈ ےریل'  ثبفی ہٵ٪ؼٳ

 ہے۔ گیب ٵبٹب  ٳہا کب٥ی ںٵی ىٮٰ کی آالت ےک ےکـٷ

 ہے۔ ربتب ےٯ  ٕـ٣ ٭ی صٮٶـاٹی  امٲڀة  ےك ےٕـی٨اعال٩ی ثـتبؤ  عڀػ ٭بؿ 

 ہی تڀ ہے کـتب پڀؿا ےك ایٶبٹؼاؿی اٿؿ ےکبٳ ٍؼ٧ ػٯ ك اپٺب  ٥ـػ رت

 کی اٿؿعڀػ ںیہٷ تيڀیو کڀئی ےٱی ے٫ ںػٿمـٿ  ثـتبؤ اعال٩ی ہے۔ صٮٶـاٹی

 صیخیت مـ٭بؿی ےاپٸ  ٥ـػ رت ہے۔  ٭ـتب سمبئٺؼگی کی  تيڀیو  ہفیبػ تہة

 ١یـ ہی تڀ ،ہے کـتب ٭ڀىو ٭ی ے٭ـٷ صبٍٰ ٵ٦بػ یؽات ےك  ےؽؿیٜ ےک

 ٱیکٸ ہے۔ ںیہٷ ١ٲٔ ٹبھؿک یبٷھػ کب  ٵ٦بػات ےاپٸ ہے۔ ثـتبؤ اعال٩ی

 ہے۔ ١ٲٔ کـٹب اینب پـ ٩یٶت کی  ٵ٦بػات ےک ںػٿمـٿ

 اك ےک ہثیٴ  ٵنبئٰ ےک  اعال٩یبت اٿؿ ٿچتی ہے۔ کبؿٿثبؿ کب اٝتٶبػ ہثیٴ

 ےک ٿؿفی عال٣ ٭ی  یہٿکبػھػ  اٿؿ بػاٝتٶ  ں۔یہ  ٳہا ائیہاٹت ںٵی کبؿٿثبؿ

 گئی ثتبئی یب ےعـیؼٷ ہثیٴ کڀ ںکڀہگب  ہٵٮٸٳ ہے۔ ١ٲٔ اٿؿ ہے  ٵرتاػ٣

 ثبت ےك ےػیٸ  ٵٞٲڀٵبت ١ٲٔ ےٿئہ ےػیت  جتڀیق کی ےعـیؼٷ ہٵٺَڀة ہثیٴ

 ٿتیہ ںیہٷ پڀؿی ںّـٿؿتی یھمت کی کہگب  ہدمٮٸ ےك اك اٿؿ ہے ربتی ڑثگ

 ں۔یہ

 ںػٿمـٿ کڀ  ٥ڀائؼ ےک عڀػ ےاپٸ رت ہے ٿتبہت  ١یـ اعال٩ی ثـتبؤ  اك ٿ٩

  ےا یڈ آؿ آئی ہے۔ ربتب ٵبٹب  ٳہا  ہفیبػ ںٵی  ےاثٰٵ٨ کی  ٥ڀائؼ ےک

  ثـتبؤ اعال٩ی ڈ٭ڀ ٭ی اعال٩یبت گئی ثتبئی ںٵی  ےّبثٔ خمتٲ٤  ےؽؿیٜ ے٫

 ۔(ہے ٿئیہ ںٵی 4  ثبة  حبج امکی) ہے ٭ی ػایتہ ٕـ٣ کی

 ،ہے یہؿ ٿہ ںیہٷ  ٿؿفی عال٣ کڀئی ٭ی ڈڀ٭ ہک ےٱئ ےک ےکـٷ  ی٪یٸ ہی ںاہد

 ٿگبہ آپ ےاپٸ  ٝٶٰ امکب ،ہے  ٳہا ربٹٺب کڀ کالد ؿہ ےک ٹ٫ڈ٭ٸ آ٣ ڈ٭ڀ

 ہٵیوہ کڀ  ٵ٦بػات ےک کہگب  ہدمٮٸ ےسمبئٺؼ ےامک اٿؿ کٶپٺی ہثیٴ اگـ

 ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ رت ہے تیڑثگ تت ثبت کڀئی ں۔یہ ےتھؿک ںٵی یبٷھػ

 ػا٣ہا ےک  ٭بؿٿثبؿ ےجببئ ےک ں٥بئؼٿ ےک کہگب  ہدمٮٸ کڀ ا٥نـاٷ ہٵتٞٲ٨

  ہے۔ ٱگتی ےٿٷہ  تيڀیو کی

  عَڀٍیبت .2

 : ںیہ  ؽیٰ ہٵٺؼؿد عَڀٍیبت ھاعال٩ی ثـتبؤ  کی کچ

a) ہثبٱڀامٔ یب ؿامت ےثـائےک عڀػ کڀ  ٵ٦بػات  تـیٸہة ےک کہگب 

 ٹبھؿک اٿپـ ےك  ٥ڀائؼ

b)  کڀ اٳ ٭بؿٿثبؿی اٿؿ ؽاتی ٵٞٲڀٵبت  مت  ہٵتٞٲ٨ ےك ٵٞبٵالت ےک کہگب

 ٹبھؿک ںٵی ىٮٰ ٭ی ےٕج٨ ہیب٥ت ٵـاٝبت اٿؿ ھمبت ےمغت اٝتٶبػ ک

c) ص٪بئ٨ دتبٳ ےٱئ ےک ےثٺبٷ  ٯہا ںٵی ےکـٷے٥یَٰ  ٵٖٲٜ کڀ ںکڀہگب  

 کـٹب ہعالً ںٵی تٞؼاػ ٭ب٥ی  اٿؿ  ٵٮٶٰ کب

 ٿہ  اٵٮبٷ  ےک ےربٷ ےکئ ہٿتھمسذ ےك اعال٩یبت ںٵی  صبالت  ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 :ہے ےمکت

a) رڀ کـٹب ٵٺتغت کڀ امٮیٴ اینی ایک ؿٵیبٷػ ےک  ثٺؼی ہػٿ ٵٺَڀة 

  ہے ػیتی کٶیيٸ یب پـیٶیٴ کٴ تہة ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ےػٿمـ

b) کی ےٱیٸ  پبٱینی ٹئی ایک اٿؿ ےکـٷ عتٴ کڀ  پبٱینی ہایک ٵڀرڀػ 

 کـٹب م٦بؿه
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c) کڀ کٶپٺی ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےک رٸ ٿٹبہ  ٵتٞبؿ٣ ےاٷ ٍڀؿحتبٯ ك 

 ےاٷٹھُا ہ٥بئؼ ےک ےػٝڀ یب  ٵ٦بػات ےک کہگب ہی پـ ےربٷ ےثتبئ

 ہے۔ مکتب کـ ٵتبحـ پـ ٕڀؿ ٵٺ٦ی کڀ ےٿاٯ

 6  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

 ؟ہے ںیہٷ عَڀٍیبت ایک کی  ثـتبؤ اعال٩ی کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

I. ٵٺبمت ےٱئ ےک ےثٺبٷ  ٯہا ںٵی ےکـٷ ہ٥یَٰ  ٵٖٲٜ ایک کڀ ںکڀہگب 

 کـٹب ےعالً

II. ےٱڀٵبت  کی ؿافػاؿی کڀ ثٺبئٵٜ ؽاتی اٿؿ  ٭بؿٿثبؿ ےک کہگب 

 ٹبھؿک

III. ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات ےک کہگب کڀ  ٵ٦بػات ےاپٸ 

IV. ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات  ےاپٸ کڀ ٵ٦بػات ے٫ کہگب 

 
 

 ہخالؿ

a)  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک   كٹ٫ڈپـٿ  ػیگـ  ٭ـػاؿ ےک ںؿىتڀ اٿؿ  مـٿك کہگب 

  ہے۔  ٳہا  ہفیبػ ںیہک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ

b)  ی٪یٸ ، ٶبػاٝت ٩بثِٰ ںٵی ےاىبؿ  ٳہا پبٹچ ےمـٿك  کی ٵٞیبؿ  ک 

  ں۔یہ ىبٵٰ ںچیقی ٿكٹھ اٿؿ  ٵگؼافیہ ی،ہرڀاثؼ اٹی،ہػ

c)  ںٵی ىٮٰ کی ؿ٩ٴ ےک  ٥ڀائؼ  ا٩تَبػی کڀ ٩یٶت ٭ی فٹؼگی کی کہگب 

 ھمبت ےک کہگب ںٵی  ٵؼت دلجی ایک کی  ٿ٩ت رڀ ہے مکتب رب کیب  ثیبٷ

  ہے۔صبٍٰ  کیب رب مکتب  کـ ثٺب  تٞٲ٨ ٵْجڀٓ ایک

d)  ٳہا ثبٱٮٰ   ٭ـػاؿ کب ٹایزٸ ہثیٴ ایک ںٵی  ہٝال٧ ےک  مـٿك کہگب  

  ہے۔

e)  ری آئی)  ٭بؿ ہٕـی٨  ٹٵیٺزٶٸ ىکبیت  ٵـثڀٓ ایک ےٷ  ےا یڈآئی آؿ 

 خمقٷ  ٵـ٭قی ایک ےک اٹاڈ ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے کی ىـٿٝبت کی(  ایل ایٴ

 ہآٯ ایک ےٱئ ےک ٹگـاٹی کی  ہافاٯ  ىکبیت ںٵی  ٍٺٞت اٿؿ پـ ٕڀؿ ےک

  ہے۔ کـتب  ٭بٳ ںٵی ىٮٰ ےک

f) ے٫ ےػہٵٞب ٵیہٹی کی ثبکٶپ ہثیٴ اٿؿ  ػاؿ ہثیٴ( مسیٸڈحمتنت  )اٿٵت 

  پـ ٕڀؿ ےک ٵيیـ اٿؿ حبٱج ایک  اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ىـائٔ ٭ی ہصڀاٯ ےؽؿیٜ

  ں۔یہ ےمکت کـ  ٭بٳ

g) ٵٺبمت اٿؿ کـٹب  ٳہ٥ـا ہتڀد ػیٺب، یبٷھػ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك  

  ہے۔ ىبٵٰ ػیٺب رڀاة ےك ےٕـی٨

h) ىبٵٰ ٹبھؿک ےگٓا ےٵ٦بػك ےاپٸ کڀ ٵ٦بػ ےک کہگب ںاعال٩ی ثـتبؤ  ٵی 

  ہے۔
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 افيالصبت  َہا

a) مـٿك  کی ٵٞیبؿ  

b) ٵگؼافیہ  

c) ( ایل ایٴ ری آئی)  ٭بؿ ہٕـی٨  ٹٵـثڀٓ  ىکبیت ٵیٺزٶٸ 

d) 1986 ، ٹای٬ حت٦٘ کہگب 

e) ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ 

f) (مسیٸڈاٿٵت)  حمتنت ہثیٴ 

g) رنٴ ٭ی فثبٷ  

h) ٥ٞبٯ ٕڀؿ پـ مٺٺب 

i) اعال٩ی ثـتبؤ  
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  رواثبت ےک  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

  1رواة  

  ہے۔ III   ػؿمت آپيٸ

   تٞٲ٪بت ٵؼتی ٕڀیٰ ایک ھمبت ےک ںکڀہگب رڀ ؿ٩ٴ ےا٩تَبػی  ٥ڀائؼ  ک

  ٕڀؿ ےک ٩یٶت ٭ی فٹؼگی ےک کہگب ےاك ،ہے مکتب رب کیب  صبٍٰ کـ ثٺب

  ہے۔ ربتب پـربٹب

 2رواة  

  ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

  الفٵی  ےؽؿیٜ ے٫ ٩بٹڀٷ ، ہثیٴ ؿٹٵڀ ےٱئ ےک ػاؿی ہؽٳ  یٹتینـی پبؿ

  ہے۔ ںیہٷ  ّـٿؿت کی حبج ایک پـ ّـٿؿت امکی ےامٲئ اٿؿ ہے

 3رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےک ٥ـٿعت ہػٿثبؿ رڀ  ٥ـػ ہٿ ، ٵٖبث٨ ےک 1986 ، ٹٍبؿ٥یٸ حت٦٘  ای٬

 رب کیب ںیہٷ  ثٺؼ ہػؿد  پـ ٕڀؿ ےک ٍبؿ٥یٸ ،ہے عـیؼتب مبٵبٷ ےك  ٵ٪َؼ

  ہے۔ مکتب

 4رواة  

  ہے۔  IV  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ مکتب ثٸ ںیہٷ  تٞٲ٨ ٵٺؼ ٍضت ایک ےتيٮی٬ ك

 5رواة  

  ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ںیہٷ ٝٺبٍـ ایک کب ےمٺٸ ےك  ٕڀؿ  ٥ٞبٯ ٿٹبہ  ہ٥یَٰ ثٖڀؿ ائیہاٹت

 6رڀاة  

  ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

  ثـتبؤ ٩یاعال ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات ےک کہگب کڀ  ٵ٦بػات ےک عڀػ  ےاپٸ

 ہے۔ ںیہٷ

 

 راتی اِتضبْ عواالت

 1عواي  

  ہے۔ ںیہٷ  چیق ٿكٹھ_____________ ایک 

I.  ٵکبٷ 

II. ہثیٴ 
III. ٵڀثبئٰ ٥ڀٷ 

IV. ریٺل یڑایک رڀ 

 2عواي  

  ہے۔ ںیہٷ ے_______________ مـٿك  کی ٵٞیبؿ  کب ایک اىبؿ

I. چبال٭ی 

II. ٩بثِٰ اٝتٶبػ  

III. ٵگؼافیہ  
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IV. ٰؿػ ٝٶ 

 3عواي  

  ہے۔  الفٵی ہثیٴ_______________  ںٵی اؿتھة

I. ػاؿی ہؽٳ ٭ی یٹپبؿ  تینـی ؿٹٵڀ 

II. ہثیٴ آگ ےٱئ ےک ںٵکبٹڀ 

III. ہثیٴ م٦ـا ےٱئ ےک م٦ـ ؿیٲڀھگ 

IV. ےؽاتی صبػث  
 4عواي  

 ایک ےك ںٵی ںٕـی٪ڀ ےک ےکـٷ کٴ کڀ الگت ہثیٴ کی  ػاؿ ہ__________ ثیٴ

  ہے۔

I. ہثیٴ ہػٿثبؿ 

II. ٿتیٹک 

III. ہىـی٬ ثیٴ 

IV. ٹٿھچ 
 5عواي  

 کہگب ایک ٿاال ےٷھؿک ىکبیت ںٵی  تٞٲ٨ ےک  پبٱینی ہاپٺی ثیٴ

  ہے مکتب کـ  ہؿاثٔ ےك  ےا یڈ آؿ آئی ےك  ےؽؿیٜ ےک___________ 

I. آئی ری ایٴ ایل  

II. ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ 

III. (مسیٸڈحمتنت  )اٿٵت 

IV.   آئی ری ایٴ ایل  یب ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب حمتنت 

  6عواي  

 :ہے ےك اك  تٞٲ٨ کب  ٹٍبؿ٥یٸ حت٦٘ ای٬

I. کبیتى عال٣ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ 

II. ىکبیت عال٣ ےک ںػکبٹؼاؿٿ 

III. ىکبیت عال٣ ےک ڈثـاٷ 

IV. ىکبیت عال٣ ےک ںػکبٹؼاؿٿ اٿؿ ڈثـاٷ ،ںکٶپٺیڀ ہثیٴ  

 7عواي  

 یب مبٵبٷ ںاہد ہے ٹبٹٹپ ےك ٵٞبٵالت اٷ  اعتیبؿ ہ___________ کب ػائـ

  ہے۔ کب تک ھالک 20 ػٝڀٰی کب  تال٥ی اٿؿ  ٩یٶت عؼٵبت

I. ٹ٭ڀؿ ائیہ 
II. ّٲٜ ٥ڀؿٳ  

III. ؿیبمتی ٭ٶیيٸ  

IV. ٩ڀٵی ٭ٶیيٸ  

 8عواي  

 ہے۔ ٿتبہ پیؼا تبحـ الہپ ںٵی  تٞٲ٨ کہگب

I.   ٿکـہاٝتٶبػ 

II. ٿ٩ت  پـ چٰ کـ 

III. کـ اھػٱچنپی ػک 

IV. ٿکـہ اٝتٶبػ عڀػ اٿؿ کـ اھٿ٩ت  پـ چٰ کـ، ػٱچنپی ػک 

 9عواي  

 :ںٍضیش ثیبٷ  کب اٹتغبة کـی

I. ہے ٹبدمٮٸ  ثـتبؤ اعال٩ی  ٿ٩ت ٥ـٿعت ہثیٴ 

II. ہے ںیہٷ  ّـٿؿی ےٱئ ےک ںٿٹایزٸ ہاعال٩ی ثـتبؤ  ثیٴ 

III. ےاٷڑھة  اٝتٶبػ ػؿٵیبٷ ےک کٶپٺی ہثیٴ اٿؿ ٹاعال٩ی ثـتبؤ  ایزٸ 

 ہے کـتب ٵؼػ ںٵی

IV. کی ےك  ٹٵیٺزٶٸ ے٫ اٿپـ ےاعال٩ی ثـتبؤ  کی تڀ٩ٜ  ٍـ٣ مت ك 

 ہے ربتی

 

 10عواي  
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 :ہے ىبٵٰ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

I. ػیٺب یبٷھامپیٮـ  ٭ی ٕـ٣ ػ 

II. یٺبػ ٵنکـا اٿؿ الٹبہ مـ یھکت یھکت 

III. ٭ـٹب ٳہ٥ـا ےؿائ 

IV. ٵنکـاٹب اٿؿ الٹبہ مـ یھکت یھکت ػیٺب، یبٷھامپیٮـ  کی ٕـ٣  ػ 

  ػیٺب ےؿائ اٿؿ

 

 رواثبت ےراتی اِتضبْ ک

 1رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ںیہٷ  چیق ٿكٹھ ایک ہثیٴ

 2رواة  

  ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ںیہٷ  ہچبال٭ی مـٿك  کی ٵٞیبؿ  کب ایک اىبؿ

 3رواة  

  ہے۔ I  ت آپيٸػؿم

  ہے۔  الفٵی ںٵی اؿتھة ہثیٴ  ػاؿی ہؽٳ  یٹپبؿ تینـی ؿٹٵڀ

 4رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےک ےکـٷ کٴ کڀ الگت ہثیٴ کی  ػاؿ ہثیٴ ف کال کب ٿتیٹک ںپبٱینی  ٵی

  ہے۔ ایک ےك ںٵی ںٕـی٪ڀ

 5رواة  

  ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ایٴ ری آئی کہگب ےٿاٯ ےٷھؿک ىکبیت ںٵی  تٞٲ٨ ےک  پبٱینی ہاپٺی ثیٴ

  ں۔یہ ےمکت کـ ہؿاثٔ ےك  ےا یڈ آؿ آئی ےك  ےؽؿیٜ ےک  ایل

 6رڀاة  

  ہے۔  IV  ػؿمت آپيٸ

 ىکبیت عال٣ ےک ںٿڈثـاٷ اٿؿ ںػکبٹؼاؿٿ ،ںکٶپٺیڀ ہثیٴ  ٹٍبؿ٥یٸ حت٦٘ ای٬

  ہے۔ ہٵتٞٲ٨ ےك

 7رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 یب مبٵبٷ ںاہد ہے کب ےاٷٹٹپ کڀ ٵٞبٵالت اٷ اعتیبؿ ہّٲٜ ٥ڀؿٳ  کب ػائـ

  ہے۔ کب تک  ےؿٿپ ھالک 20 ػٝڀٰی کب  تال٥ی اٿؿ  ٩یٶت کی عؼٵبت

  8رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

 کـ اھػک ػٱچنپی اٿؿ کـ چٰ پـ  ٿ٩ت ، اٝتٶبػ تبحـ الہپ ںٵی  تٞٲ٨ کہگب

  ہے۔ ربتب ثٺبیب



 

52 

 9رواة  

  ہے۔  III  ػؿمت آپيٸ

 کـتب ٵؼػ ںٵی ےاٷڑھة  اٝتٶبػ ںیٵ کٶپٺی ہثیٴ اٿؿ ٹاعال٩ی ثـتبؤ  ایزٸ

  ہے۔

 10رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

 مـ یھکت یھکت ػیٺب، یبٷھػ  ٕـ٣ کی  امپیٮـ ۔ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

  ػیٺب ےؿائ اٿؿ ٵنکـاٹب اٿؿ الٹبہ
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 3ثبة 

 َٔبَ وب ےصً وشْ ؽکبیت

 

 تْبسف ثبة

 ہٵڀرڀػ ںاہد ہے ؿیٹكڈاٷمـٿك  ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ایک ٍٺٞت اٹيڀؿٹل

 گئی ٳ کیہ٥ـا اٿؿ ںیہی ہؿ ڑھٵنٲنٰ ة تڀ٩ٞبت کی ںکڀہگب ںتٺبٙـ ٵی

 رؼیؼ .ہےٵڀرڀػ  یھاة ة ٝؼٳ إٶیٺبٷ ھمبت ےک ٵٞیبؿ ےعؼٵبت ک

 ںٵی ےػؿد ےک ٵـ مـٿكٹکل محبیت کی ےك امتٞٶبٯ ےیکٺبٱڀری کٹ

 کڀٍٺٞت  ثبٿرڀػ ےک تـیہة ٳہاٿؿ اك ٹ٫ڈپـٿ ےٹئ کی ٵنٲنٰ ٵَٺڀٝبت

کب  ےجتـة تٲظ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہىجی عـاة اٿؿ ٝؼٳ إٶیٺبٷ کہگب

 ؿیٹؿیگڀٱی صکڀٵت اٿؿ ےٿئہ ےتھکڀ ػیک اك ٍڀؿحتبٯ .ہےا ہکـ ؿ ٵٺبمب

 .ہے ٯ کیہپ ٕـس کی کئی ےٷ

کڀ  ٍبؿ٥یٸ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل ںٵی ّڀاثٔ ےک ےی اڈآئی آؿ 

 ڈؿٹـاٹ ٩ت یبٿ پـتڀؿتٸ ےٱئ ےعؼٵبت ک خمتٲ٤ ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا

)   ےی اڈآئی آؿ  ہی .ہےگیب  ٵ٪ـؿ کیب ی (ٹ ےی اٹ)  ائیٴٹ

 ےہ ہکب صٌ  2002، ( ےّبثٔ ےک حت٦٘ ےک کب ٵ٦بػؿ ٭ڀ ڈٿٯہپبٱینی 

 ٿٹبہ ٹٚبٳ٭ب   ےصٰ ٭ـٷ ىکبیت ایک ٵؤحـ پبك ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 .ںیہ ےثٺبئ ػایبتہ یھة ےٱئ ےاك ک ےٷ ےی اڈآئی آؿ  اٿؿ ہے ّـٿؿی

 ِبصبفًوب  ےْھعیه

 

a) حمتنت ٝؼاٱت، ٍبؿ٥یٸ - ٹٚبٳ ٭ب  ےصٰ ٭ـٷ ىکبیت 
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 حمتغت ّذاٌت، فبسفیٓ - َٔبَ وب  ےصً وشْکب  ؽکبیت

 )آئی ری ایُ ایظ( َٔبَ بأتَبَ ک ےک ؽکبیت مُ .1

آئی ری ایٴ ایل ) ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ّٴ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

 ےک ےؽعیـ ٵـکقی ےک اٹیڈ کی ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے کی ىـٿٝبت کی( 

 ےک ےآٯ ےکی ٹگـاٹی ک کب مـاٟ ٱگبٹب ىکبیت ںٵی ٍٺٞت ٕڀؿ پـ اٿؿ

 .ہے پـ کبٳ کـتب ٕڀؿ

 ؿٹؿرل پـ ٹٚبٳ ےک اك ھمبت ےک کی ت٦َیالت اپٺی پبٱینی پبٱني ػاؿ

اٹيڀؿٹل  ہٵتٞٲ٨ ںىکبیتی ؿھپ .ںیہ ےکـ مکت ػؿد اپٺی ىکبیت ےکـک

 .ںیہربتی  یزیھکڀ ة ںکٶپٺیڀ

  َٔبَوب  ےب صً وشْو ؽکبیت

 ےٿاٯ ےٱگٸ ںٵی ےکب مـاٟ ٱگبٷ اٿؿ اٷ ىکبیبتآئی ری ایٴ ایل 

 ڈؿٹؿرل پـ یڀ آؿ ایٰ ؽیٰ ہکڀ ٵٺؼؿد ىکبیبت .ہےتی ھؿک پـ ٹٚـ ٿ٩ت

 :ہےکیب رب مکتب 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Manageme

nt.aspx 

 1986 ،ٹایک حتفٌ ےک فبسفیٓ .2

 َہا

اٿؿ  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا حت٦٘ تـہة ٵ٦بػات کی ےک ٍبؿ٥یٸ" ٹیکا ہی

 اٿؿ ػیگـ ںکڀٹنٲڀ ٍبؿ٥یٸ کی ےٱئ ےک تَـ٣ ےک تٺبفٝبت ٍبؿ٥یٸ

کیب گیب  ٵٺٚڀؿ ےٵ٪َؼ ك ےک ےکـٷ کی جتڀیق ٩یبٳ ےک ںیڀٹاؿھات

 ےکی ٕـ٣ ك 2002 ،ٹتـٵیٴ( ایک) حت٦٘ ےک ٍبؿ٥یٸ کڀ ٹاك ایک" .اھت

 .ہے کی گئی ٹٚـ حبٹی

 :ںیہؽیٰ  ہٵٺؼؿد ںتٞـی٦ی ھکچ ػمتیبة ںٵی ٹایک

 تْشیف

 ےٍبؿ٥یٸ ک ہدمکٸ رڀ کی عؼٵت ت٦َیالت یھکنی ة ہےکب ٵٖٲت   "خذِت"

ٹ٪ٰ ، اٹيڀؿٹل، ٥ٺبٹنٺگ ثیٺکبؿی، ںاٿؿ اك ٵی ہے گئی ٳ کیہ٥ـا ےٱئ

 ٝبؿّی یب ڈثڀؿ ٵی،ہکی ٥ـا تڀاٹبئی یب ػیگـ، جبٲی ٿمبئٰ ٿ محٰ،

 ػیگـ ٵٞٲڀٵبت یب عرب یب یٰھک، ت٦ـیش، تٞٶیـ ائوہ،ؿںػٿٹڀ یب ائوہؿ

اك  ٮٸیٱ ےہ ىبٵٰ کب اٹتٚبٳ کـٹب ٿٱیبتہك ںٵی ےمٲنٰ ےک یالؤھپ ےک

مـٿك  یھة کڀئی حتت ےک ےػہٵٞب ےک عؼٵت یب ؽاتی ٵ٦ت عؼٵت ںٵی

 .ہے ںیہىبٵٰ ٷ کـٹب ٳہ٥ـا

 ہےىبٵٰ کیب گیب  ٕڀؿ پـ ےعؼٵت ک کڀ ایک اٹيڀؿٹل

 ىغٌ رڀ اینبی ھة کڀئی ہےکب ٵٖٲت  "فبسفیٓ"

 اك  ںاٿؿ اك ٵی ہے عـیؼتب مبٵبٷ کڀئی ںٵی ےثؼٯ ےک ارـ کنی

اینب  ںاك ٵی ٮٸیٱ ےہ ىبٵٰ ٍبؿ٣ یھکب کڀئی ة مبٵبٷ ےٕـس ک

 یھکنی ة یب ےٱئ ےک ےثیچٸ ہػٿثبؿ ہے ںیہىبٵٰ ٷ ىغٌ

 .ہےکـتب  کڀ صبٍٰ مبٵبٷ ےاك ٕـس ک ےٱئ ےٵ٪َؼ ک کبؿٿثبؿی
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 اك کب یب ہےٱیتب  پـ ہکـای عؼٵت کڀئی ںٵی ےثؼٯ ےک ارـ 

 ےصبٍٰ کـٷ ہ٥بئؼ ےعؼٵبت ک اینی ںاٿؿ اك ٵی ہے اتبٹھا ہ٥بئؼ

 .ںیہىبٵٰ  ےٿاٯ

کڀئی  ںٵی ےٕـی٨ ےک ٝٶٲؼؿآٵؼ، ٥ٖـت اٿؿ ٵٞیبؿ ہےکب ٵٖٲت   "ّیت"

 ےاك ک یب حتت ے٩بٹڀٷ ک یھرڀ کنی ة ٿؿا پٸھاػ یب کٶی ١ٲٖی، یھة

 ےک عؼٵت کنی ےرل یب ہےّـٿؿی  ا ربٹبھؿک ثـ٩ـاؿ ےکی ٕـ٣ ك

ىغٌ  کنی ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی یب ںٵی کی تٞٶیٰ ےػہٵٞب کنی ںٵی ےمٲنٰ

 .ہےػیب گیب  ہٿٝؼ کب ےربٷ ےکئ ٝٶٲؼؿآٵؼ ےکی ٕـ٣ ك

ٱگبیب  ٕڀؿ پـ حتـیـی ےکی ٕـ٣ ك ىٮبیت ٭بؿ ہےکب ٵٖٲت    "ؽکبیت"

 : ہک اٱقاٳ کڀئی گیب

 ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی ںبثٺؼیبپ یب ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی ٹبٵٺبمت 

 ہےگیب  پٺبیبا

 ہفیبػ ےیب ایک ك ایک ںٵی مبٵبٷ ےگئ ےعـیؼ ےاك کی ٕـ٣ ك 

  ںیہ ٝیت

 ںعؼٵبت ٵی گئی صبٍٰ کی یب گئی ٱی پـ ہکـای ےاك کی ٕـ٣ ك 

 ہےپبئی گئی  کی کٶی ی ٩نٴھکنی ة

 ؿہٙب پیکیذ پـ یب ٵ٪ـؿ ےکی ٕـ٣ ك ٩بٹڀٷ ٩یٶت کی گئی ٿٍڀٯ 

 ہے ہفیبػ ےك ٩یٶت

 ےک مالٵتی فٹؼگی اٿؿ پـ ےربٷ ےکئ امتٞٶبٯ رڀ مبٵبٷ ےایل 

کی  کی ػ٥ٞبت ٩بٹڀٷ یھکنی ة ےاك ٕـس ک ،ےگ ںٿہ عٖـٹبک ےٱئ

 ےکـائ ػمتیبة ےٱئ ے٥ـٿعت ک ػؿٵیبٷ ےٝڀاٳ ک ںعال٣ ٿؿفی ٵی

 ٵڀّڀٝبت کی ںمبٵبٹڀ ےکڀ ایل تبرـ ےٱئ ےرٸ ک ںیہ ہےؿ رب

 ٵٞٲڀٵبت ںٵی تٺبٙـ ےک احـات اٿؿ ےٕـی٨ ےک امتٞٶبٯ اىیبء،

 .ہے ٿتیہکی ّـٿؿت  ےکـٷ ؿہٙب

 عال٣ ےک رل ىغٌ ںاہد ہتٺبفٛ ایک اینب ہےکب ٵٖٲت   "ہتٕبصُفبسفیٓ "

اٿؿ اٷ  ٹٮبؿاتب اٱقاٵبت کڀ ٵڀرڀػ ںٵی ىکبیت ہٿ ہےگئی  ىکبیت کی

 .ہےکـتب  اٹکبؿ کب

a) ٓںایزٕغیب صً وشٔیواٌی کب ہتٕبصُ فبسفی  

 ںمت ٵیؿیب اٿؿ ّٲٜ ؿہ "ںایزٺنیب صٰ ٭ـٹیڀاٱیکب  ہتٺبفٍٛبؿ٥یٸ "

 .ںیہ کی گئی ٩بئٴ مٖش پـ اٿؿ ٩ڀٵی

i. ٍِفوسَ م  

 یب اىیبء ںاہد ہےػیٺب  ہپـ تڀد ىکبیبت اٷ ہػائـ کب ٥ڀؿٳ اك

  .ہےتب ہتک ؿ ےؿٿپ ھالک 20 کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت

 ٹکڀؿ مڀٯ ٵٺبمت ےٱئ ےک ٝٶٲؼؿآٵؼ ہ٥یَٰ / صکٴ کڀ اپٺب ٥ڀؿٳ ّٲٜ

 .ہےکب ص٨  ےیزٸھة کڀ

ii. ٓکّیؾ سیبعت  

 اٿؿ اپیٰ اٍٰ، پبك ےک یٹاؿھات کب مـاٟ ٱگبٹب اك 

  .ہے ےتہؿ یٹاؿھات مپـٿائقؿی

 ہےکـتب  پـ مسبٝت کی اپیٰ ٥ڀؿٳ ّٲٜ ہی. 
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 ںاہد ہےکـٹب  کی مسبٝت ىکبیبت ی اٷھة ہػائـ اٍٰ اك کب 

ػٝڀی کیب  کڀئی، اگـ ہٵٞبٿُ اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت / ںمبٵبٹڀ

 ےك ےؿٿپ  ھال٫ 100 ٱیکٸ ہفیبػ ےك ےؿٿپ ھالک 20، ہےگیب 

 .ہےتی ہؿ ںیہٷ ہفیبػ

 ںیہ یہ کی ٕـس ٥ڀؿٳ ّٲٜ اٿؿ ص٪ڀ٧ ںٕب٩تی ػیگـ. 

iii. کّیؾٓ لوِی  

 ہے کٶیيٸ ٩ڀٵی یٹاؿھات آعـی ٩بئٴ حتت ےک ٹایک.  

 ںیہ ےتہؿ یٹاؿھات مپـٿائقؿی اٿؿ اپیٰ اٍٰ، پبك ےاك ک.  

 کی  ںػؿعڀامتڀ کی ؿڈآؿ ٵٺٚڀؿ ےکی ٕـ٣ ك کٶیيٸ ؿیبمت ہی

 ےایل ہی ںٵی اعتیبؿ ہػائـ اك کی اٍٰ اٿؿ ہےکتب کـ م مسبٝت

 اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت / مبٵبٷ ںاہد گب ےکـ کڀ صٰ تٺبفٝبت

 .ہےٿتب ہ ہفیبػ ےك ےؿٿپ ھالک 100 ہٵٞبٿُ کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ

 ےتہؿ یٹاؿھات مپـٿائقؿی اٿپـ ےکٶیيٸ ک ؿیبمت پبك ےاك ک 

  .ہے

 .ںیہ ےتہؿ ص٨ ےک ٹکڀؿ مڀٯ پبك ےک ںایزٺنیڀ ںتیٺڀ دتبٳ

 چیًٕ ےٌئ ےک ےصً وشٔیهکب  ؽکبیت :  ۲ؽىً 

 

b) ےک ےدسد کشاْ ؽکبیت ًّّ 

 ےػؿد کـاٷ ىکبیت ںٵی ںایزٺنیڀ صٰ ٭ـٹیڀاٱی ںتیٺڀ دتبٳ ثبال ہٵٺؼؿد

ىکبیت  ےمبٵٸ ےک کٶیيٸ یب ٩ڀٵی کٶیيٸ ؿیبمت .ہے ہت مبػہة ٝٶٰ ےک

 .ہے ںیہٷ ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ٝٶٰ ےک ےکـٷ ٝـّی ػائـ یب ےکـاٷ ػؿد

کی  ٹاعتیبؿ ایزٸثب ےاك ک یب ےٕـ٣ ك  ٭ی ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت عڀػ ىکبیت

کیب رب  ی ػائـھة ؽاتی ٕڀؿ پـ ےاك .ہےرب مکتی  کـائی ػؿد ےٕـ٣ ك

 ہک ےیہ١ڀؿ کـٹب چب ہی .ہےمکتب  یزب ربھة یھة ےاک كڈ یب ہےمکتب 

تی ڑپ ںیہکی ّـٿؿت ٷ ٿکیٰ کنی ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےک ےػاعٰ کـٷ ىکبیت

 .ہے
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c) ٓصکُ ےک فوسَ فبسفی  

ػؿد  ىکبیت عال٣ ےک مبٵبٷ ےک رل ہک ہے ٵٖٶئٸ ےاك ثبت ك ٥ڀؿٳ اگـ

 ہک یب ہےػٿچبؿ  ےك اٱقاٳ یھکنی ة خمَڀً ںٵی ىکبیت ہ، ٿہے گئی کی

ربتب  ٿہحبثت  ی اٱقاٳھة کڀئی ٵٲڀث ںٵی ىکبیت ںٵی ےثبؿ ےعؼٵبت ک

 ےایک یب ایک ك ےك ںٵی ؽیٰ ہکڀ ٵٺؼؿد یٹاپڀفیيٸ پبؿ ٥ڀؿٳ تڀ ہے

 ،یٞٺی ہےکـ مکتب  صکٴ ربؿی ےٿئہ ےػیت ػایتہکی  ےاٷٹھا ٩ؼٳ ہػفیب

i. ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹيڀؿٹلیب )واپغی لیّت  کو ؽىبیت وبس 

 ےکـٷ ٿاپل ٥یل کی گئی اػائیگی ےؽؿیٜ ىٮبیت ٭بؿ( ، پـیٶیٴ

  ےٱئ ےک

ii. ےٿئہکڀ  ٍبؿ٥یٸ ےك ہکی ٿد یہالپـٿا کی یٹاپڀفیيٸ پبؿ 

ٕڀؿ  ےک ےٵٞبٿُ کڀ ٸٍبؿ٥ی ےٱئ ےک ٹچڀ یب ی ٹ٪َبٷھکنی ة

 ےٱئ ےک ےاػا کـٷ کی ؿ٩ٴ اك ٕـس پـ

iii. ٛےک ےػٿؿ کـٷ کڀ ںعبٵیڀ یب ػٿه ںعؼٵبت ٵی ہٵتٺبف 

  ےٱئ

iv. کبؿٿثبؿ  ںپبثٺؼیب یب ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی ٹبٵٺبمت 

 ےٱی ےک ےؿاٷہػ ںیہٷ ےاٿؿ اك ےثٺؼ کـٷ ےؿٿی

v. ےٱئ ےک ےػالٷ الگت کب٥ی کڀ ںیڀٹپبؿ 

d) کی ٔوّیت ؽکبیبت  

 پبك ےک ں٥ڀؿٵڀ ںتیٺڀ ،ہےکب مڀاٯ  کبؿٿثبؿ لاٹيڀؿٹ تک ںاہد

 ںٵی ٳ ا٩نبٳہا ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہتٺبفٛ ٍبؿ٥یٸ تـ ہفیبػ ےٿاٯ ےآٷ

 – ںیہ ےآت

i. تبعیـ ٿاٱی ےٿٷہ ںٵی تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ  

ii. ٿٹبہ ںیہٷ ہت٦َی کب ںػٝڀٿ  

iii. ٭ـٹب  ٵنرتػ ڀک ںػٝڀٿ 

iv. کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ  

v. ہٿ١یـ ّڀاثٔ ٩ڀاٝؼ، ےپبٱینی ک 

  ٌوک پبي أؾوسٔظ .3

 ٹڀٵرب 11 حتت ےک ص٪ڀ٧ ےک 1938 ،ٹایک اٹيڀؿٹل ےقی صکڀٵت ٷٵـک

 ىکبیت ٱڀک ےکی ٕـ٣ ك ی٦کیيٸٹٹڀ ىبئٜ ںٵی ٹگق ٹگڀؿسمٸ کڀ 1998

 ١یـ فٹؼگی اٿؿ ىـائٔ ہی .ھےت ےثٺبئ 1998، ٩ڀاٹیٸ صٰ ٭ـٹب کب 

 یٞٺی ںالئٺڀ دتبٳ ؽاتی ےاٹيڀؿٹل ک ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل فٹؼگی

 .ںیہ ےٿتہالگڀ  پـ اٹيڀؿٹل ےگئ ےٱئ ںٍالصیت ٵی ؽاتی ہک

 تَـ٣ ےک ےػٝڀ ےکی ربٹت ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ کب ٵ٪َؼ اٷ ٩ڀاٹیٸ

 صٰ ےك ےٕـی٨ ہٵٺ٦َبٷ ٵڀحـ اٿؿ، منتی کڀ ىکبیبت ٵتٞٲ٨ دتبٳ ےك

 .ہےکـٹب 

 ہصواي ےط سمبِٕذی ِیہثب کّپٕی کی اوس أؾوسٔظ داس ہثیُ، ٌوک پبي

کش  ىوس پش کبَ ےک ؾیشِ اوس حبٌج أذس أذس ایک ےکی ؽشائو ک

 .ںیہ ےعکت
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 .ہےصتّی  ہکب فیقً ٌوک پبي ےٌئ ےک ےکشْ یب سد کو لجوي ؽکبیت

a) ؽکبیت ےط ٌوک پبي  

یب  ػاؿ  ہثیٴ ٕڀؿ پـ، حتـیـی ی ىکبیتھة کڀئی کی گئی ےك ٱڀک پبٯ

 رل کب کڀ عٖبة ٱڀک پبٯ ےایل، ایک کب ػمتغٔ  ۂؿحبٿ ٩بٹڀٹی ےاك ک

 ،ہے ػ٥رت / ىبط کی کڀئی کٶپٺیاٹيڀؿٹل  ںاہد ہے ںاہٿ ہػائـ

 ےٿئہکڀ  ہٺٺؼىٮبیت ٭ ٿ،ہ، اگـ کڀئی محبیت ےکی ٕـ٣ ك ػمتبٿیقات

 ھمبت ےک ؿاصت گئی ٵبٹگی اٿؿ ےاٹؼاف ےصؼ ک اٿؿ کی ٹڀٝیت ٹ٪َبٷ

 .ےئہٿٹی چبہ

  :اگـ ہےرب مکتی  ىکبیت کی ےك ٱڀک پبٯ

i.  ىکبیت کی حتـیـی ایک ےٯہپ کٶپٺی کڀ اٹيڀؿٹل ےٷ ہ٭ٺٺؼىٮبیت 

 :اھت ایبٹھ٩ؼٳ ا ہی ےٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ی اٿؿھت

 یب کڀ ٵنرتػ کـ ػیب ىکبیت  

  ٵڀٍڀٯ ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کڀ ہ٭ٺٺؼىٮبیت 

 ٵال ںیہکڀئی رڀاة ٷ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ثٞؼ ےک ےٿٷہ

ii. ےگئ ےػیئ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل  ہت ٭ٺٺؼىٮبی 

  ہے ںیہٵٖٶئٸ ٷ ےك رڀاة

iii. ےك کی تبؿیظ ٵنرتػ ےپٺی کی ٕـ٣ كکٶ اٹيڀؿٹل ىکبیت 

 ہےکی گئی  اٹؼؿ اٹؼؿ ےایک مبٯ ک

iv. ںٵی حبٱخی یب ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ یب ٝؼاٱت یھکنی ة ىکبیت 

 ہے ںیہٷ فیـ

b) عفبسؽبت ٌوک پبي کی  

  :ہےتڀ٩ٜ کی ربتی  کی ٝٶٰ ےک قٿ٭ٲٹپـٿ / ٥ـائِ ھکچ ےك ٱڀک پبٯ

i. اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ىکبیت اك ٕـس کی 

 ےئہکی ربٹی چب بؿىبتم٦

ii.  اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت ںکبپیب م٦بؿه کی 

 ںئیہچب ےکڀ اؿمبٯ کـٷ ںػٿٹڀ

iii. اٹؼؿ اٹؼؿ ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ کی م٦بؿه اك ٕـس 

ربٹب  تنٲیٴ کیب ٕڀؿ پـ حتـیـی م٦بؿىبت کڀ ٕـ٣ ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت

 ےئہچب

iv. کی ایک کبپی عٔ ٵٺٚڀؿی ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ 

 اك ٕـس کب ےاٿؿ اك ںئیہچب ےکڀ اؿمبٯ کـٷ ل کٶپٺیاٹيڀؿٹ

 اك کی اٹؼؿ اٹؼؿ ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ عٔ ٵٺٚڀؿی

 .ےئہربٹی چب ٵبٹگی تَؼی٨ حتـیـی

c) ًہفیق  

 ٱڀک پبٯ تڀ ہےٿتب ہ ںیہٷ ےکی ٕـ٣ ك حبٱخی ہت٦َی تٺبفٛ کب اگـ

 ںٵی اك کی ٹٚـ گب رڀ ےکـ ٵٺٚڀؿ ہ٥یَٰ ایک ےٱئ ےک ػاؿ ہثیٴ

 ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ٹ٪َبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ اٿؿ رڀ ےہ ٵٺبمت

 .ٿ گبہ ںیہٷ ہفیبػ ےؿ٩ٴ ك ّـٿؿی
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  :ںیہ ےٿتہ کبٳ ےك ٩ڀاٹیٸ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ے٥یَٰ ےک ٱڀک پبٯ

i. َٰھالک 20 مسیت( اعـاربت اٿؿ ػیگـ کی اػائیگی ؿ٩ٴ ٥ْٰ) ہ٥ی 

 .ےئہٿٹب چبہ ںیہکب ٷ ہفیبػ ےك ےؿٿپ

ii.  َٰ3 ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ىکبیت اك ٕـس کی ہ٥ی 

کڀ  ػاؿ ہ، اٿؿ ثیٴےئہکیب ربٹب چب اٹؼؿ اٹؼؿ ےکی ٵؼت ک ہٵب

 صتٶی اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ہکب ٥یَٰ اك ٕـس

 ےئہکـٹب چب کڀ ٩جڀٯ کی ٿٍڀٱی ڈاٿاؿ ٕڀؿ پـ ےصٰ ک

iii.  اك ٕـس کب گی اٿؿ ےکـ پـ ٝٶٰ ے٥یَٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

 ٱڀک پبٯ کڀ ٹؼؿ اٹؼؿا ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ عٔ ٵٺٚڀؿی

  .گی ےیذھة كٹٹڀ حتـیـی ایک

iv. کی  ے٥یَٰ ےک ٕڀؿ پـ اك ٕـس حتـیـی ػاؿ ہثیٴ اگـ

 کڀ ے٥یَٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی تڀ ہے ػیتب ںیہٷ کی إالٛ ٵٺٚڀؿی

 .ہے ےمکت کـ ںیہٷ الگڀ

  1 ںوشی ٹیظٹ وو خود

 ںاہد ہے کب ےػیٸ ہپـ تڀد ىکبیبت اینی ےٝال٧ کب ص٨ ______________

تک  ےؿٿپ ھالک 20 کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ اٿؿ  عؼٵبت کی ٩یٶت یب بءاىی

  .ہےتب ہؿ

I. ٜ٥ڀؿٳ ّٲ  

II. کٶیيٸ ؿیبمت  

III. ٜکڀٹنٰ ّٲ  

IV. کٶیيٸ ٩ڀٵی 
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 ہخالؿ

  آئی  ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ایک ٵـثڀٓ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ(

 ےک اٹیڈ کی ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے ری ایٴ ایل ( کی ىـٿٝبت کی

کی  کب مـاٟ ٱگبٹب ىکبیت ںٵی ٍٺٞت ڀؿ پـ اٿؿٕ ےک ےؽعیـ ٵـکقی

 .ہےکـتی  ٕڀؿ پـ کبٳ ےک آالت ےٱئ ےٹگـاٹی ک

 ؿیبمت  اٿؿ ّٲٜ ؿہ ںایزٺنیب ٿاٱی ےصٰ ٭ـٷکب  ہتٺبفٛ ٍبؿ٥یٸ

 .ںیہ کی گئی ٩بئٴ ٩ڀٵی مٖش پـ اٿؿ ںٵی

 ٍبؿ٥یٸ  ہفیبػ ے، مت كہےکب مڀاٯ  کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل تک ںاہد

 ںیہٷ کی تٲ٦ی ںػٝڀٿ تبعیـ، ںتیبؿ ٵیاع ےک ںػٝڀٿ ہتٺبفٛ کی

 ےپبٱینی ک اٿؿ کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ، ٿٹبہ ٵنرتػ بک ںػٝڀٿ، ےٿٷہ

 .ںیہ ےآت ںٵی ےفٵـ رینی ہٿ١یـ، ىـائٔ ٩ڀاٹیٸ

 ٵیہثب کٶپٺی کی اٿؿ اٹيڀؿٹل ػاؿ ہثیٴ، ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

 ٵيیـ اٿؿ حبٱج اٹؼؿ اٹؼؿ ایک ےکی ىـائٔ ک ہصڀاٯ ےك ؿّبٵٺؼی

 .ںیہ ےکـ مکت ٳٕڀؿ پـ کب ےک

 ٱڀک پبٯ تڀ ہےٿتب ہ ںیہٷ ےکی ٕـ٣ ك حبٱخی ہت٦َی تٺبفٛ کب اگـ 

 ٵٺبمت ںٵی اك کی ٹٚـ گب رڀ ےکـ ٵٺٚڀؿ ہ٥یَٰ کڀ اینب ػاؿ ہثیٴ

ؿ٩ٴ  ّـٿؿی ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ٹ٪َبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ اٿؿ ہے

 .ٿ گبہ ںیہٷ ہفیبػ ےك

 

 َ افيالصبتہا

 ی ایٴ ایل()آئی ر ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ّٴ .1

  1986، ٹایک ٍبؿ٥یٸ کی ص٦بٙت .2

  ٥ڀؿٳ ّٲٜ .3

  کٶیيٸ ؿیبمت .4

  کٶیيٸ ٩ڀٵی .5

 حمتنت اٹيڀؿٹل .6

 

 رواة ےک ٹیظٹ ےن خود

  1رواة 

  .ہے   I ٍضیش رڀاة

 یب اىیبء ںاہد ہے کب ےػیٸ ہپـ تڀد ىکبیبت اینی ہػائـ کب ٥ڀؿٳ ّٲٜ

 .ہےکب  تک ےؿٿپ ھالک 20 کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت
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 عواي اِتضبْ خود

  1 عواي

  .اتبؿٹب کڀ ٿمٞت آئی ری ایٴ ایل ٱ٦٘

I. ٳٹمل ٹٵیٺزٶٸ رٺـٯ اٹيڀؿٹل  

II. ٳٹمل ٹٵیٺزٶٸ رٺـٯ یٸڈاٷ  

III. ٳٹمل ٹٵیٺزٶٸ لٹگـیڀا ڈیٹـگٹا  

IV. ٳٹمل ٹٵیٺزٶٸ گـیڀاك یٸہؽ 

  2 عواي

  20 ایزٺنی ٿاٱی  ےصٰ ٭ـٷکب  ىکبیت ٍبؿ٥یٸ می کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

 ےػ ہپـ تڀد تٺبفٝبت ٍبؿ٥یٸ ےک تـ ےؿٿپ ھالک 100 ےك ےؿٿپ ھالک
 ؟ گی

I. ٜ٥ڀؿٳ ّٲ  

II. کٶیيٸ ؿیبمت  

III. کٶیيٸ ٩ڀٵی  

IV. ٜکڀٹنٰ ّٲ 

  3 عواي

 ےٱئ ےک ىکبیت ٍبؿ٥یٸ ػؿمت اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  ؟ہےمکتب  ثٸ ںیہٷ ثٺیبػ

I. ػکبٹؼاؿ ٿاال ے٭ـٷٿٍڀٯ  ٩یٶت ہفیبػ ےك پی آؿ یٴ ا کی ٵَٺڀٝبت  

II. ےػیٸ ںیہٷ کی ٍالس ٵَٺڀٝبت ھےاچ ےمت ك ںیٵ ےفٵـ کڀ اپٺی کہگب 
 ػکبٹؼاؿ ٿاال

III. ہےگئی  ػی ںیہٷ ہکب اٹتجب اٱـرک ثڀتٰ پـ ػٿا کی  

IV. ٵَٺڀٝبت ٝیت ػاؿ 

  4 عواي

 ےک ےکـاٷ ىکبیت ػؿد ٵتٞٲ٨ ےك اٹيڀؿٹل پبٱینی کڀٷ مب ےك ںاٷ ٵی

  ٿ گب؟ہ آپيٸ ٵٺبمت ہفیبػ ےمت ك ےٱئ ےٵـ کٹکل ںٵی ےمٲنٰ

I. پڀٱیل  

II. ٹمپـیٴ کڀؿ  

III. ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل  

IV. ّٲٞی ٝؼاٱت 

  5 عواي

 ےک اعتیبؿ ہػائـ ےٱڀک پبٯ ک اٹيڀؿٹل ںثیبٷ ٵی کڀٷ مب ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہےٍضیش  ںٵی ےمٲنٰ

I. ہے ہػائـ کب ٩ڀٵی ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل  
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II. ہے ہػائـ ؿیبمتی مٖش کب ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل  

III. ہے ہػائـ مٖضی ّٲٜ کب ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

IV. کبٳ  اٹؼؿ اٹؼؿ ےصؼٿػ ک ال٩بئیٝ خمَڀً ٍـ٣ ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

 ہےکـتب 

  6 عواي

 ؟ گی ےکی ربئ ےکیل ىکبیت پبك ےک ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

I. گی ےکی ربئ ٕڀؿ پـ حتـیـی ىکبیت  

II. گی ےکی ربئ فثبٹی ٕڀؿ پـ ٥ڀٷ پـ ىکبیت  

III. گی ےکی ربئ فثبٹی ٕڀؿ پـ ےمبٵٸ ےآٵٸ ىکبیت  

IV. گی ےکی ربئ ےؽؿیٜ ےک اؿہاىت ںاعجبؿ ٵی ىکبیت 

  7 عواي

  ؟ہےکیب  الئٸ ڈیڈ کی ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل یکا

I. اٹؼؿ  ےمبٯ ک ػٿ ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل

  اٹؼؿ

II. ےمبٯ ک تیٸ ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل 
  اٹؼؿ اٹؼؿ

III. ےایک مبٯ ک ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل 
 اٹؼؿ اٹؼؿ

IV. ےک ہایک ٵب ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےی کی ٕـ٣ كکٶپٺ اٹيڀؿٹل 
 اٹؼؿ اٹؼؿ

  8 عواي

 ےك ےٯہپ ےٱئ ےک ےکـٷ ىکبیت پبك ےک ٱڀک پبٯ می کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

  ؟ہے ںیہٷ ٯہا

I. کی  ےىغٌ کی ٕـ٣ ك کنی ںٵی ےثبؿ ےک اٹيڀؿٹل "الئٸ ؽاتی" ىکبیت

  ےئہربٹی چب

II. ےک ےربٷ ےکئ ٵنرتػ ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل ىکبیت 

 ےئہربٹی چب ػؿد کـائی اٹؼؿ اٹؼؿ ےک مبٯ 1

III. ہؿاثٔ ےك ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ ےٯہپ ےك کڀ ٱڀک پبٯ ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت 

  ےیہکـٹب چب

IV. ٰٿٹی ہ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک کی ؿ٩ٴ ےؿٿپ ھالک 20 ہکب ٵٖبٱت ؿاصت ک

 ےئہچب

  9 عواي

 ٥یل / ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ےکـاٷ ىکبیت ػؿد پبك ےک ٱڀک پبٯ کیب

  ؟ہےکی ّـٿؿت  ےاػا کـٷ

I. 100 ہے کی ّـٿؿت ےاػا کـٷ ٥یل کب ےؿٿپ  
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II. ہے ںیہٷ کی ّـٿؿت ےاػا کـٷ ٥یل ٥یل یب کڀئی 

III. ےئہکیب ربٹب چب اػا ٕڀؿ پـ ےک ٥یل ٪20 ؿاصت کب گئی ٵبٹگی  

IV. ےئہکیب ربٹب چب اػا ٕڀؿ پـ ےک ٥یل ٪10 ؿاصت کب گئی ٵبٹگی 

  10 عواي

 ؟ ہےکی رب مکتی  ىکبیت ػؿد عال٣ ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ؽاتی کیب

I. رب مکتی  ػؿد کی عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ٝڀاٵی ٍـ٣ ںکبیتیى

  ںیہ

II. ہےکی رب مکتی  ىکبیت یھة عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ؽاتی ،ںاہ 

III. اٹيڀؿٹل  ؽاتی ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵیؼاٷ ٵی ےک ہثیٴ فٹؼگی ٍـ٣

  ہےکی رب مکتی  ىکبیت ػؿد عال٣ ےک ںکٶپٺیڀ

IV. ؽاتی ےٿاٯ ےٷکبٳ کـ ںٵی ےٝال٧ ےک اٹيڀؿٹل فٹؼگی ١یـ ٍـ٣ 

 ہےکی رب مکتی  ىکبیت ػؿد عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

 

 رواثبت ےعواالت ک خود اِتضبْ

  1رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ٹڈیگـیٹاٷہےکب ٵٖٲت  آئی ری ایٴ ایل 

  ۔ٳ( ٹمل ٹٵیٺزٶٸگـیڀاٹل  ٹیگـیٹ) اٷ

  2رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ےؿ٩ٴ ک تک کی ےؿٿپ ھالک 100 ےك ےؿٿپ ھالک  20 کٶیيٸ ؿیبمت

 .گب ےکـ ہت٦َی کب تٺبفٝبت ٍبؿ٥یٸ

  3رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ٿاال ےػیٸ ںیہٷ کی ٍالس ٵَٺڀٝبت ھےاچ ےمت ك ںٵی ےفٵـ آپ کی

 .ہےثٸ مکتب  ںیہکی ثٺیبػ ٷ ىکبیت ٍبؿ٥یٸ ربئق ػٿکبٹؼاؿ

  4رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 ہػائـ ےرل ک گی ےربئ ػؿد کی پبك ےک ٱڀک پبٯ ٹلاٹيڀؿ اك ىکبیت

 .ہےآتب  ػ٥رت کٶپٺی کب اٹيڀؿٹل ںٵی اعتیبؿ

  5رواة 

  .ہے IV ٍضیش اٹتغبة

کبٳ کـتب  اٹؼؿ اٹؼؿ ےصؼٿػ ک ٝال٩بئی خمَڀً ٍـ٣ ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

  .ہے
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  6رواة 

  .ہے I ٍضیش اٹتغبة

 .گی ےربئ ىکبیت کی ٕڀؿ پـ حتـیـی ٱڀک پبٯ کڀ

  7رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

ایک  ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کڀ ىٮبیت ػاؿ

  .ےئہچب کـٹب ہؿاثٔ ےك ٱڀک پبٯ اٹؼؿ اٹؼؿ ےمبٯ ک

 

  8رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

کی  ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ ےٯہپ ےك کڀ ٱڀک پبٯ ىٮبیت ػاؿ

 .ہے ںیہٷ ّـٿؿت

  9رواة 

  .ےہ II ٍضیش اٹتغبة

اػا  ٥یل / ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ےکـاٷ ىکبیت ػؿد پبك ےک ٱڀک پبٯ

  .ہے ںیہّـٿؿت ٷ کی ےکـٷ

  10رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 .ہے کی رب مکتی ىکبیت یھة عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ؽاتی ،ںاہ
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 4ثبة  

ؿیگڀٱیيٺق ٹایزٸ ہثیٴ  
 

 ٹایزٸ ہثیٴ

ٵؤحـ  ےك  2016ت٪ـؿی ای٬ اپـیٰ ؿیگڀٱیيٸ کی  ےک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ

 ے۔گ ںآئی ںٝٶٰ ٵی

 ں۔یہ ہؽیٰ تٞـی٦بت ٵتٞٲ٨ ہٵٺؼؿد

 : ںتٞـی٦ی .1

 1938، ٹاٹيڀؿٹل ایک ہٿ٩تب ٥ڀ٩تب تـٵیٴ ىؼ ے" كٹایک" (1

 ؛ہے( کب ٵٖٲت 4 ےک 1938)

 ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ ےت٪ـؿی عٔ" ك"  (2

ت٪ـؿی کب  ربؿی کیب گیب ے٭بؿ ٕـ٣ ك ہکنی ىغٌ کڀ ثیٴ ےٱئ

 ہے۔عٔ کب ٵٖٲت 

صبٍٰ سمبئٺؼگی اٿؿ  ےك ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ ےاپیٰ ا٥نـ" ك"  (3

٭بؿ  ہثیٴ ےٱئ ےک ےاٿؿ اٷ کب تَـ٣ کـٷ ےپـ ١ڀؿ کـٷ ںاپیٲڀ

 ہے۔اؿچـ ا٥نـ کب ٵٖٲت ٹ ے٭ی ٕـ٣ ك

٭بؿ ٕـ٣  ہرڀ ثیٴ ہےىغٌ کب ٵٖٲت  ہٿ ے" كٹاٹيڀؿٹل ایزٸ"  (4

ٵتٞٲ٨  ےڀٯ كتنٲنٰ، جتؼیؼ یب صَ ےک ںاٹيڀؿٹل پبٱینیڀ

 ےک ٹکبؿٿثبؿ مسیت اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ یب پـٿکیڀؿٵٸ

 ۔ٿہٵ٪ـؿ کیب گیب  ےٱئ ےٵ٪َؼ ک

ی ٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹاٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی ےی" كٹاؿھات"  (5

اؿتی ھحتت ٩بئٴ ة ےک 3 ہ( کی ػ41ٜ٥کب  1999) 1999، ٹایک

 ہے۔ی کب ٵٖٲت ٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹاٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی

رل کی ت٪ـؿی  ہےىغٌ کب ٵٖٲت  ہٿ ے" كٹٵت٦ـ٧ اٹيڀؿٹل ایزٸ"  (6

ٕڀؿ پـ  ےک ٹ٭بؿ ٕـ٣ اٹيڀؿٹل ایزٸ ہثیٴ ہفیبػ ےػٿ یب اك ك

 ہ٭بؿ، ایک مبػ ہایک فٹؼگی ثیٴ ہٿ ہٿ کہحتت کی گئی  ےاك ىـٓ ک

 ہٵڀٹڀ الئٸ( ثیٴ ) ہ٭بؿ اٿؿ ایک فٵـ ہ٭بؿ، ایک ٍضت ثیٴ ہثیٴ

 ےٱئ ےک ہفیبػ ے٭بؿ ك ہیٴایک ث ںٵی ےؿ فٵـہ ےك ںٵی ں٭بؿٿ

 ۔گی ےگب / کـ ےکـ ںیہٕڀؿ پـ کبٳ ٷ ےک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ

ا ھثـ٩ـاؿ ؿک ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ےؿمت" كہکی ٵـکقی ٣ ٹایزٸ" (7

٭بؿ کی  ہدتبٳ ثیٴ ں، رل ٵیہےؿمت کب ٵٖٲت ہ٣ ہکی ٿ ںٿٹایزٸ

 ۔ٿہکب مبؿا ت٦َیٰ ٵڀرڀػ  ںٿٹٵ٪ـؿ ایزٸ ےٕـ٣ ك
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ی کی ٹاؿھات ےؿمت" كہی ٵـکقی ٣ک ٹػؿد ایزٸ ںٵی ٹثٲیک ٱل"  (8

رٸ کی  ہےؿمت کب ٵٖٲت ہکی ٣ ٹا اٷ ایزٸھثـ٩ـاؿ ؿک ےٕـ٣ ك

اعال٧ کی  -ٵٺٚٴ ےٹبٵقػ ا٥نـ کی ٕـ٣ ك ے٭بؿ ک ہت٪ـؿی ثیٴ

ؿػ / ٵٰٖٞ کیب گیب  ےك ہی کی ٿدہػ ہٿکھعال٣ ٿؿفی اٿؿ / یب ػ

 ۔ٿہ

ٕڀؿ پـ  ےک ٹ٭بؿ ٕـ٣ اٹيڀؿٹل ایزٸ ہثیٴ ےك "ٹبٵقػ ا٥نـ" (9

 ہے۔اعتیبؿ ا٥نـ کب ٵٖٲت  ےٱئ ےک ےغٌ کی ت٪ـؿی کـٷکنی ى

رڀ اٹيڀؿٹل  ہےکب ٵٖٲت  ےاػاؿ ہٿ ےك "یڈاٵتضبٷ ثب"  (10

اٿؿ  ہےؿتی ٿمٖی اٵتضبٹبت کڀ ٵٺٚٴ کـتی ھة ےٱئ ےک ٹایزٸ

 ہے۔٩بٹڀٹی تنٲیٴ کیب ربتب  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھرڀ ات

 ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےاٷ ّڀاثٔ ک ےك "وبس ہثیُ ےواصذ صِش" (11

 2 ہکی ػ٥ٜ 1938، ٹرڀ اٹيڀؿٹل ایک ہےکب ٵٖٲت  ٭بؿ ہثیٴ ہٿ

ٿ اٿؿ فؿاٝت اٹيڀؿٹل، ہ٭بؿ  ہحتت ٿّبصت ٕڀؿ پـ ثیٴ ےک (9)

کبؿٿثبؿ کی ایک خمَڀً  ےثـآٵؼ ٩ـُ کی ّٶبٹت کبؿٿثبؿ ریل

 ۔ٿہکبؿٿثبؿ کـتب  ہعَڀٍی فٵـ

کی  ٹایک ےك "ثٕذی ۂگ کی ِٕقوةٹی ٌیوي ِبسکیٹًِ (12

کب ٵٖٲت  ہڀؿ پـ کڀئی ٵٺَڀةثیبٷ ٕ ںٿّبصت ٵی ےک ےا 42 ہػ٥ٜ

 ہے۔

 :کی تمشسی  ٹوبس ىشف أؾوسٔظ ایزٓ ہثیُ .2

ٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کی تڀ٩ٜ  ےک ٹ٭بؿ کی اٹيڀؿٹل ایزٸ ہکنی ثیٴ (1

 ٹبٵقػ ا٥نـ کڀ ٥بؿٳ ے٭بؿ ک ہٿاال ػؿعڀامت گقاؿ ثیٴ ےکـٷ

I-A  ۔گی  ےػؿعڀامت پیو کـ ںٵی 

 ےت كپـ اك ثب ے٭بؿ کب ٹبٵقػ ا٥نـ ػؿعڀامت صبٍٰ کـٷ ہثیٴ  (2

 : ہک ےٵٖٶئٸ گ

a) ٥بؿٳ  ےػؿعڀامت گقاؿ ٷI-A  ٵکٶٰ  ےدتبٳ ٩نٴ ك ںٵی

 ؛ہےایزٺنی ػؿعڀامت پیو کی 

b) پیٸ کی  ھمبت ےایزٺنی ػؿعڀامت ٥بؿٳ ک ےػؿعڀامت گقاؿ ٷ

 ؛ہےت٦َیالت پیو کی 

c) حتت خمَڀً ٕڀؿ پـ  ےک 6ؿیگڀٱیيٸ  ےک ےػؿعڀامت گقاؿ ٷ

 ؛ہےاٹيڀؿٹل اٵتضبٷ پبك کیب 

d) ی ٹب٩بثٲیت ھػؿد کنی ة ںٵی 7یگڀٱیيٸ ؿ ےػؿعڀامت گقاؿ ک

 ؛ہے ںیہپـ ٵيتٶٰ ٷ



 

67 

e) پبك اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ  ےػؿعڀامت گقاؿ ک

ؿ ڈٿٯہپبٱینی  ہ؛ اٿؿ ٿہےّـٿؿی ٝٲٴ  ےٱئ ےک ےپـٿکیڀؿکـٷ

 ;ہے٩بثٰ  ےک ےٳ کـٷہّـٿؿی مـٿك ٥ـا ےٱی ےک

 ہپت ہاٿؿ ی ےٹبٵقػ ا٥نـ ایزٺنی ػؿعڀامت کی تَؼی٨ کـٷ (3

ػؿعڀامت گقاؿ ایک فٹؼگی  ہگب کےٵٺبمت اصتیبٓ ثـت ںٵی ےٱگبٷ

٭بؿ اٿؿ ایک  ہ٭بؿ، ایک ٍضت ثیٴ ہثیٴ ہ٭بؿ، ایک مبػ ہثیٴ

 ہایک ثیٴ ںٵی ےؿ فٵـہ ےك ںٵی ں٭بؿٿ ہثیٴ )ٵڀٹڀ الئٸ( ہفٵـ

کـتب اٿؿ اك  ںیہایزٺنی ت٪ـؿی ٵٺٞ٪ؼ ٷ ےٱئ ےک ہفیبػ ے٭بؿ ك

 ں۔یہ ںیہٷ ںٵی ؿمتہٵـکقی ٣ػؿد  ںٵی ٹکب ٹبٳ ثٲیک ٱل

 گب ےی تڀحی٪ی کـھؽیٰ کب ة ہٹبٵقػ ا٥نـ ٵٺؼؿد  (4

a) ػؿد ٕڀؿ پـ ٵٞٲڀٵبت کب  ںٵی (3) ےثبال ؽیٲی ّبثٔ ہٵٺؼؿد

 ھمبت ےػؿعڀامت گقاؿ کی پیٸ تٞؼاػ ک ےٱئ ےک ےٱگبٷ ہپت

ؿمت ہ٭ـتبٿ کی ٵـکقی ٣ھا اةھثـ٩ـاؿ ؿک ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات

 .گب ےکب تڀحی٪ی کـ

b)  ہپت ہ، یہے ںیہػؿد ٷ ںٵی ٹػؿعڀامت گقاؿ کب ٹبٳ ثٲیک ٱل 

٭ـتبٿ ھا اةھثـ٩ـاؿ ؿک ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ےٱئ ےک ےٱگبٷ

 .گب ےکی تَؼی٨ کـ ٹکی ٵـکقی ثٲیک ٱل

 ےػؿعڀامت گقاؿ ٷ ہپـ ک ےٿٷہٵٖٶئٸ  ےٹبٵقػ ا٥نـ اك ثبت ك (5

ػؿد دتبٳ ىتڀ کڀ  ں( تک ٵی4) 4 ےك (2) 4 ےثبال ّبثٔ ہٵٺؼؿد

ػؿد  ں( ٵی3) ہؽیٲی ػ٥ٜکی  42 ہکی ػ٥ٜ ٹاٿؿ ایک ہےپڀؿا کیب 

، ایزٺنی ػؿعڀامت کی ہے ںیہی اٹـٽتب پـ ٵيتٶٰ ٷھکنی ة

دتبٳ کب١ؾات  ےاٿؿ ػؿعڀامت گقاؿ ك ہےپـٿمینٺگ کـ مکتب 

کی  ےاٹؼؿ ایک ت٪ـؿی عٔ ربؿی کـٷ ےػٷ ک 15 ےك ےصبٍٰ کـٷ

ٕڀؿ پـ ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ت٪ـؿی  ےک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ ےٕـ٣ ك

کڀ ایک ایزٺنی  ٹ٥نـ ٵ٪ـؿ ایزٸٹبٵقػ ا .ہےٳ کـ مکتب ہ٥ـا

 ےتٞؼاػ ك ڈایزٺنی کب کڀ ہگب اٿؿ ٵؾکڀؿ ےسمرب خمتٌ کـ ڈکب کڀ

 .گب ےا ربئھٹبٳ کب خم٤٦ ؿک ےثیٶب٭ـتب ک ےٯہپ

 ےک ٹت٪ـؿی اٿؿ اٹيڀؿٹل ایزٸ ہٵؾکڀؿ ںایزٺنی ت٪ـؿی عٔ ٵی (6

 ےؿٿٯ کـٷٹکبؿ کڀ کٸ ہکبٳ ٕـی٨ ےٕڀؿ پـ ػؿعڀامت گقاؿ ک

 ہےثیبٷ ٭ی گئی  ںٺگ ٕڀؿ پـ ؽیٰ ٵیٿاٱی دتبٳ ىـائٔ گڀؿٹ

 ںٵٖبث٨ ٕـف ٝٶٰ ت٪ـؿی کی ىـائٔ ٵ٪ـؿ کی ربئی ے٥ـیٴ ٿؿک ک

 ےکی ت٪ـؿی ک ٹٕڀؿ پـ ایزٸ ےثبال ػؿد ٫ ہت٪ـؿی عٔ ٵٺؼؿد ۔گی

 ۔گب ےکیب ربئ ہاٹؼؿ ؿٿاٷ ےػٷ ک 7ثٞؼ 

ٕڀؿ پـ اك ٩نٴ ٵ٪ـؿ ػؿعڀامت گقاؿ کڀ  ےک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ (7

گب رل  ےپیو کیب ربئ ڈىٺبعتی کبؿایک  ے٭بؿ کی ٕـ٣ ك ہثیٴ
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گب رل کی  ے٩بئٴ کـ ھمبت ے٭بؿ ک ہکی ىٺبعت اك ثیٴ ٹایزٸ

 ۔ٿہی ہؿ  /اہکـ ؿ ہٕڀؿ پـ ٿ ےک ٹسمبئٺؼگی ایک ایزٸ

ٳ ہی ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ایزٺنی ت٪ـؿی ٥ـاھٹبٵقػ ا٥نـ کنی ة (8

اگـ ػؿعڀامت گقاؿ اٷ ؿیگڀٱیيٺل  ہےاٹکبؿ کـ مکتب  ےك ےکـٷ

ٹبٵقػ ا٥نـ ت٪ـؿی   ۔کـتب ںیہی ىـٓ کڀ پڀؿا ٷھػؿد کنی ة ںٵی

ػؿعڀامت گقاؿ کڀ حتـیـی ػؿعڀامت کی  ہك کٲیٶـ کی ٿدڈ ےٱئ ےک

 ۔گب ےاٹؼؿ ٵٖٲٜ کـ ےػٷ ک 21 ےٿٍڀٱی ك

 ےاٹکبؿ کـت ےك ےػؿعڀامت گقاؿ کڀ ایزٺنی ت٪ـؿی پیو کـٷ  (9

کب  ے٥یَٰ ہٿ ہےٵٖٶئٸ  ےك ے٥یَٰ ےٹبٵقػ ا٥نـ ک ےگئ ےٿئہ

ٹبٵقػ اپیٰ ا٥نـ  ے٭بؿ کی ٕـ٣ ك ہثیٴ ےٱئ ےک ےٱیٸ ہربئق

 ے٭بؿ ثـائ ہثیٴ ۔.ہےػؿعڀامت پیو کـ مکتب  ہربئق ےکڀ ثـائ

پیو کی ػؿعڀامت پـ ١ڀؿ  ےػؿعڀامت گقاؿ کی ٕـ٣ ك ہربئق

اپیٰ ا٥نـ  ۔گب ےایک اپیٰ ا٥نـ کڀ ٹبٵقػ کـ ےٱئ ےک ےکـٷ

ػؿعڀامت کی  ہربئق ےگب اٿؿ ثـائ ےکی ػؿعڀامت پـ ١ڀؿ کـ

حتـیـی ٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ  ہاٹؼؿ صتٶی ٥یَٰ ےػٷ ک 15 ےكٿٍڀٱی 

 ۔گب  ےکـ

 :کی ت٪ـؿی ٹثیٶب٭ـتب ٕـ٣ ٵت٦ـ٩بت اٹيڀؿٹل ایزٸ  .3

ٿاال  ےٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کی تڀ٩ٜ کـٷ ے'ک ٹٵت٦ـ٧ اٹيڀؿٹل ایزٸ (1

فٹؼگی، ٝبٳ، ٍضت ثیٶب٭ـتب یب ایک ٩نٴ  ہػؿعڀامت گقاؿ ٵتٞٲ٨

ٹبٵقػ  ےکٿ، ہ)ٵڀٹڀ الئٸ( ثیٶب٭ـتب، رینی ٍڀؿت صبٯ  ےک

ػؿعڀامت  ںا٥نـ کڀ ٵت٦ـ٩بت ایزٺنی ػؿعڀامت ٥بؿٳ | ثی' ٵی

ثیٶب٭ـتبٿ کب ٹبٵقػ ا٥نـ صبٍٰ کی  ہٵتٞٲ٨ .گی ےپیو کـ

ٵٖبث٨  ے٩نٴ اٿؿ ٝٶٰ ک ےگئ ےثتبئ ںٵی 4 ےػؿعڀامت پـ ّبثٔ

 .گب ےکبؿؿٿائی کـ

 :اٹيڀؿٹل ایزٺنی اٵتضبٷ  .4

 ےکیٲئٕڀؿ پـ ت٪ـؿی  ےک ٹػؿعڀامت گقاؿ ایک اٹيڀؿٹل ایزٸ (1

ٵٖبث٨  ےٵ٪ـؿ کڀؿك ک ےاربفت کی ٕـ٣ ك ےٱئ ےک ےٿٷہٯ ہا

 ےٿ، کہفٹؼگی، ٝبٳ، یب ٍضت کی اٹيڀؿٹل، رینی ٍڀؿت صبٯ 

ٕب٩ت اٹيڀؿٹل ایزٺنی  ےی کی ٕـ٣ كڈاٵتضبٷ ثب ںٵڀّڀٝبت ٵی

 ےک ےکڀاٱی٦بئی کـٷ ںایزٺنی اٵتضبٷ ٵی .گب ےاٵتضبٷ پبك کـ

 ے٨ ٝٲٴ كٵتٞٲ ےّـٿؿت ٕڀؿ پـ پـیبت اٹيڀؿٹل ك ےٱئ

ّـٿؿی  ںیہثیٶب٭ـتب اٷ ےٱئ ےک ےکڀ منپٺٸ کـٷ ںاٵیؼٿاؿٿ

 ۔گب ےٳ کـہسمبئی ٥ـاہٵؼػ اٿؿ ؿ

ػؿد ٕڀؿ پـ کبٵیبثی  ںٵی (1)ثبال  ہػؿعڀامت گقاؿ کڀ ٵٺؼؿد  (2

ٿ، اك کڀ اٵتضبٷ ہاٹيڀؿٹل ایزٺنی اٵتضبٷ پبك کـتب  ھمبت ےک
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 .گب ےربؿی کیب ربئ ٹی٦کیٹایک اتتريتب مـ ےی کی ٕـ٣ كڈثب

ٱی ہپ ٹی٦کیٹربؿی کیب گیب اتتريتب مـ ےی کی ٕـ٣ كڈاٵتضبٷ ثب

ٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کی تڀ٩ٜ  ےک ٹپبك ایزٸ ےثبؿ کنی ثیٶب٭ـتب ک

 .ےٵ٪جڀٯ گ ےٱئ ےکی ٵؼت ک ہٵب ہثبؿ ےٵ٪َؼ کیٲئ ےک ےکـٷ

ی ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل ہاٿپـ ػؿد  ےٷ ںٿہی اٵیؼٿاؿ رٸہ ہٍـ٣ ٿ  (3

ی ڈاٿؿ رڀ اٵتضبٷ ثبٿ ہکڀاٱی٦بئی کـٱیب  ںایزٺنی اٵتضبٷ ٵی

 ےٵٺٞ٪ؼ کـت ٹی٦کیٹربؿی کیب گیب ػؿمت اتتريتب مـ ےکی ٕـ٣ ك

 ےک ےربٷ ے١ڀؿ کئ ےٕڀؿ پـ ت٪ـؿی کیٲئ ے٭ـتبٿ کھ، اةںٿہ

 .ےگ ںٿہٯ ہا ےٱئ

 :اٹـٽتب ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ .7 .5

 ےحتت ٵ٪ـؿ ک ےک (3) 42 ہکی ػ٥ٜ ٹىـائٔ ایک ےٱئ ےاٹـٽتب ک

 .گی ںٿہٕڀؿ پـ 

 اعال٧-ٕـف ٝٶٰ  .6

 :ےگ ںاعال٧ پـ ٝٶٰ کـی-خمَڀً ٕـف ٝٶٰ ےٹیچ ٹؿ ایزٸہ (1

a) گب،  ے٭ـ ٹؿ اٹيڀؿٹل ایزٸہ---- 

i. ہگب رل کب ٿ ے٭بؿ کی ىٺبعت ٩بئٴ کـ ہاپٺی اٿؿ اك ثیٴ 

 ٿ؛ہا ہسمبئٺؼگی کـ ؿ

ii. گب، اٿؿ ٵبٹگ  ےائھػک ڈک کڀ ایزٺنی ىٺبعتی کبؿہگب ہدمکٸ

 گب؛ ےؿ کـہی ٙبھت٪ـؿی عٔ ةک کڀ ایزٺنی ہگب ہپـ دمکٸ ےکـٷ

iii. اٹيڀؿٹل  ہجمڀف ےٱئ ے٭بؿ ٭ی ٕـ٣ ٥ـٿعت ک ہآپ ثیٴ

گب اٿؿ  ےیالئھّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت پ ںٵی ےمٲنٰ ےٵَٺڀٝبت ک

ٿ٩ت  ےثٺؼی کی م٦بؿه کـت ہکنی خمَڀً اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀة

 گب؛ ھےؿک ہک کی ّـٿؿیبت کی تڀدہگب ہدمکٸ

iv. پیو ی ٩نٴ کی ٵَٺڀٝبت کڀ ہایک  ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ ںاہد

ٿ، ہ٭بؿکی سمبئٺؼگی کـتب  ہثیٴ ہفیبػ ےایک ك ےٿاٯ ےکـٷ

 ہؿ کڀ اٷ دتبٳ ثیٴڈٿٯہپبٱینی  ہٿ ہک ےئہاك کڀ چب ںاہٿ

ٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ  ہٵٺ٦َبٷ ںٵی ےمٲنٰ ےکی ٵَٺڀٝبت ک ں٭بؿٿ

ک کی خمَڀً ہگب ہٿ اٿؿ دمکٸہا ہسمبئٺؼگی کـ ؿ ہرٸ کب ٿ ےکـ

 ;ںٖٲٜ کـیٵٺبمت ٵَٺڀٝبت ٵ ہفیبػ ےمت ك ےٱئ ےّـٿؿیبت ک

v. ےٱئ ےتڀ ٥ـٿعت ک ےا ربئھپڀچ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ہاگـ دمکٸ 

ٵبٷ  ےکٶیيٸ ک ںٵی ےمٲنٰ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک ہجمڀف

 گب؛ ےپیو کـ
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vi. ہثیٴ ےٱئ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک ہجمڀف ےٱئ ے٥ـٿعت ک 

 ےپـیٶیٴ ٭ی ٿّبصت کـ ےٿاٯ ےربٷ ے٭بؿاٱقاٳ ٝبئؼ کی

 :گب

vii. ٵٖٲڀة ٵٞٲڀٵبت کی ىکٰ  ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی ے٭بؿ ك ہثیٴ

 ےٳ ٵٞٲڀٵبت کہا ںکی عـیؼاؿی ٵی ےػہاٿؿ کنی اٹيڀؿٹل ٵٞب

 گب؛ ےک کڀ ٿاّش کـہگب ہی دمکٸھٵیت ةہاٹکيب٣ کی ا

viii. ں٭بؿ کی ٵٞٲڀٵبت ٵی ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےک ںکڀہگب ہدمکٸ 

ٹيبٷ  ےعٖـ ےگب رڀ اٹيڀؿٹل ک ےآئ ےؿ ص٪ی٪ت کڀ ٯہاینب 

ٿئی ہآئی  ںڀٵبت ٵیکی ٵٞٲ ٹایزٸ ںٿ اٿؿ اك ٵیہٵتٞٲ٨  ےك

ی ٵٺ٦ی ٝبػات یب آٵؼٹی کی ٝؼٳ ھکی کڀئی ة ٹٵنت٪جٰ کالئٸ

ٿ ہی الگڀ ھة ںاہٵٞٲڀٵبت د ہاٿؿ ی ےگ ںٿہٵٖبث٪ت ىبٵٰ 

ٿاٱی ایک  ےالٷہ" کٹؿپڀؿ ہکی ع٦ی ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ" ںیھػیک

ؿ ہ ےٿاٯ ےربٷ ے٭بؿ کڀ پیو کئ ہٕڀؿ پـ ثیٴ ےک ٹؿپڀؿ

 ںٵی ےثبؿ ےک ںکڀہگب ہٸگی اٿؿ دمک ےػی ربئ ھمبت ےپیيکو ک

 ےکی ٕـ٣ جتڀیق کی ٵٺٚڀؿی ک ےک ےدتبٳ ٵٺبمت چیک کـٷ

کڀ  ےٵتٞٲ٨ ٥یَٰ ےٹيبٷ ك ےعٖـ ے٭بؿ ک ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ

 ہٳ ص٪ی٪ت ثیٴہی اھٿاال کڀئی ة ےٵٺ٦ی ٕڀؿ پـ ٵتبحـ کـٷ

 گب؛ ےالیب ربئ ں٭بؿ کی ٵٞٲڀٵبت ٵی

ix. ہٿ٩ت ٵٖٲڀة ےک ےپبك جتڀیق ٥بؿٳ ػائـ کـٷ ے٭بؿ ک ہثیٴ 

٭بؿ  ہثیٴ ےٱئ ےک ےػمتبٿیقات؛ اٿؿ پیيکو کڀ ٵکٶٰ کـٷ

 گب؛ ےػیگـ ػمتبٿیقات صبٍٰ کـ ےگئ ھےپڀچ ے٭ی ٕـ٣ ك

x. ےک ےحتت ٹبٵقػگی پڀؿا کـٷ ےک کڀ پبٱینی کہگب ہؿ دمکٸہ 

 گب؛ ےٵٖٲٜ کـ ےٱئ

xi. ےک ے٭بؿ ٭ی ٕـ٣ جتڀیق کی ٵٺٚڀؿی یب ٵنرتػ کـٷ ہثیٴ 

 گب؛ ںٜ کـی٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵٖٲک کڀ ہٵنت٪یٰ گب ںٵی ےثبؿ

xii. پبٱینی یب کنی ػیگـ پبٱینی  ںاہٿ ٿہی ّـٿؿی ھة ںاہد

تجؼیٲی یب  ںٵی ےکبٳ، پت ےحتت پبٱینی ک ےمـٿك ک

دتبٳ  ےامتٞٶبٯ مسیت پبٱینی مـٿمٺگ ک ےاعتیبؿات ک

ٿا٤٩ کـائی گئی  ےك ےؽؿیٜ ےاپٸ ںٵی ےمٲنٰ ےٵڀّڀٝبت ک

 گب؛ ےٳ کـہؿ کڀ ّـٿؿی ٵؼػ اٿؿ ٵيبٿؿت ٥ـاڈٿٯہؿ پبٱینی ہ

xiii. تڀ٩ٞبت پـ  ےٱئ ےک ہت٦َی ےک ں٭بؿ ٭ی ٕـ٣ ػٝڀؤ ہثیٴ

 ہیب ٥بئؼ ںیب ػٝڀیؼاؿٿ ےؿ کڈٿٯہپبٱینی ےک ےٝٶٰ کـٷ

 گب؛ ےٳ کـہکڀ ّـٿؿی ٵؼػ ٥ـا ںٿاٱڀ ےاٷٹھا

 ----گب،  ں٭ـی ںیہٷ ٹایزٸ ہ٭ڀئی ثیٴ (2
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a. ث٢یـ  ےٵ٪ـؿ کئ ےٱئ ےک ے٭بؿ٭ب اك ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ہثیٴ

گب یب اك کب پـٿکیڀؿ  ےکـ ںیہاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ ٷ

 گب؛ ےکـ ںیہٷ

b. ک ہگب ہدمکٸ ےٱئ ےک ےٷڑٿھٳ ٵٞٲڀٵبت چہکڀئی ا ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی

 گب؛ ےکـ ںیہا٥قائی ٷ ہکڀ صڀٍٰ

c. ٥بؿٳ  ں٭بؿ کڀ پیو کی گئ جتڀیقی ہثیٴ ےٱئ ےجتڀیق کی ٵٺٚڀؿی ک

ٵنت٪جٰ  ےٱئ ےک ے١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت پیو کـٷ ںیب ػمتبٿیقات ٵی

 گب؛ ےـک ںیہا٥قائی ٷ ہک کڀ صڀٍٰہگب

d. ںپـتڀ ےٱئ ےکی تڀ٩ٜ یب پـٿکیڀؿیٺگ ک ںاٹيڀؿٹل پبٱینیڀ 

 / ٹکالئٸ ہیب دمکٸ / گب اٿؿ ےٯ ںیہاؿا ٷہٹگ کب كٹٵبؿکی

 ےثٺؼی ک ہٹگ کی ٵٺَڀةٹ٭ی ٵبؿکی ںؿ کڀ کنی مٖضڀڈٿٯہپبٱینی 

 گب؛ ےکـ ںیہا٥قائی ٷ ہصڀٍٰ ںتئی

e. ںکـی ںیہثـتبؤ ٷ ےك ےکنی ٹبفیجب ٕـی٨ ھمبت ےک کہگب ہدمکٸ 

 ؛ےگ

f. ی ھکنی ة ےگئ ےالئ ےکی ٕـ٣ ك ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ ےکنی ػٿمـ

 گب؛ ےکـ ںیہٵؼاعٲت ٷ ں٩ـاؿػاػ ٵی

g.  جتڀیق کی ىـس، ٥ڀائؼ، ٩ڀاٹیٸ اٿؿ  ے٭بؿ کی ٕـ٣ ك ہآپ ثیٴ

کی ىـس، ٥ڀائؼ، ىـائٔ  ےی ػٿمـھکـ کڀئی ة ڑٿھىـائٔ کڀ چ

 گب؛ ےکـ ںیہٷ ہاٿؿ ىـائٔ جمڀف

h.  آٵؼٹی ٭ب کنی  ےك ہکٺٺؼ ہامت٦بػحتت  ےک ےػہکنی اٹيڀؿٹل ٵٞب

 گب؛ ےکـ ںیہگب یب صبٍٰ ٷ ےکـ ںیہٷ ہکب ٵٖبٱت ہصٌ

i. کی  ےٯہاٿؿ پ ےپبٱینی کڀ عتٴ کـٷ ہپبٱنیؼاؿک کڀ ٵڀرڀػ

اٹؼؿ اك  ےتیٸ مبٯ ک ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہپبٱینی کی اینی عتٴ 

 گب؛ ےکـ ںیہجمجڀؿ ٷ ےٱئ ےک ےٹئی پبٱینی پیؼا کـٷ

j. ٹئی  ےٱئ ےک ےـٷٕڀؿ پـ کبٳ ک ےک ٹایک اٹيڀؿٹل ایزٸ

گب، اگـ اك  ےکـ ںیہػؿعڀامت مجٜ ٷ ےایزٺنی ت٪ـؿی کیٲئ

ٿ ہؿػ کی گئی  ںٵيـ٧ ٵی ےك ایزٺنی ت٪ـؿی ٹبٵقػ ا٥نـ کی ٕـ٣

 ںیہپبٹچ مبٯ کی ٵؼت ثنـ ٷ ےٵٺنڀط کی تبؿیظ ك ےاٿؿ ایل

 ٿ؛ہٿئی ہ

k. ںیہگب یب اك ٕڀؿ پـ ٷ ےثٸ ںیہؿ ٷٹائـیکڈ٭بؿ کب  ہکنی ثیٴ 

 ۔گب ہےؿ

 ےی صبٍٰ اٹيڀؿٹل کہ ےك ےٯہ، اك کی ٕـ٣ پٹل ایزٸؿ اٹيڀؿٹہ  (3

ؿ کڀ فثبٹی ڈٿٯہپبٱینی  ےٹٚـ ك ہٹ٪ٔ ےک ےٷھکبؿٿثبؿ کڀ حم٦ڀٗ ؿک
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 ےٵ٪ـؿ ٿ٩ت ک ےکی ٕـ٣ ك ےٕڀؿ پـ اٿؿ حتـیـی ٕڀؿ پـ إالٛ ػیٸ

 ےٕـ٣ پـميیٶق کب تـمیالت فؿ کڀ ی٪یٺی ثٺبٷ ےؿکڈٿٯہاٹؼؿپبٱینی 

 ۔گب  ےکڀىو کـ ےؿ ٕـس كہکی 

ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل  ےک ٹی ىغٌ رڀ اٹيڀؿٹل ایزٸھکڀئی ةاینب  (4

٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کی  ےگئ ےتبثٜ ثٺبئ ےاٿؿ اك ک 1938، ٹایک

ٿ گب رل کی ہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےاؿ کہ، ہےعال٣ کبٳ کـتب  ےػ٥ٞبت ک

٭بؿ یب  ہی ثیٴھاٿؿ اینب کڀئی ة ہےٿ مکتی ہتک  ےفاؿ ؿٿپہصؼ ػك 

کنی  ےی ىغٌ، رڀ ایلھة ٿاال کڀئی ےکبٳ کـٷ ے٭بؿ کی ٕـ٣ ك ہثیٴ

 ںیہکی اربفت ٷ ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ ےىغٌ کڀ رل

کنی ىغٌ  ےیب ایل ہےٕڀؿ پـ ٵ٪ـؿ کـتب  ےک ٹ، اٹيڀؿٹل ایزٸہے

 ےاؿ کہ، ہےاٹيڀؿٹل ٭ب کبؿٿثبؿ کـتب  ںاؿت ٵیھة ےك ےؽؿیٜ ےک

 ہے۔ٿ مکتی ہتک  ےؿٿپ ڑٿ گب رل کی صؼ ایک کـٿہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ

ػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ںدتبٳ ا٥ٞبٯ اٿؿ ١ٲٖیڀ ےک ٹبؿ آپ ایزٸ٭ ہثیٴ (5

اعال٧ کی عال٣ -حتت خمَڀً ٕـف ٝٶٰ ےاٷ ّڀاثٔ ک ںرٸ ٵی ےگ ںٿہ

ٿ گب رل کی صؼ ایک ہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےاؿ کہ، اٿؿ ہےٿؿفی ىبٵٰ 

 ہے۔ٿ مکتی ہتک  ےؿٿپ ڑکـٿ

 :کی ت٪ـؿی کی ٵٖٞٲی  ٹایزٸ .7

 ےاك ںٰ صبالت ٵیؽی ہك اٿؿ ٵٺؼؿدٹکی ت٪ـؿی ٵٺبمت ٹڀ ٹایزٸ (1

ثٞؼ  ےک ےمسبٝت کی ٵٺبمت ٵڀ٩ٜ ػیٸ ےٱئ ےک ےٷہاپٺی ثبت ک

 :ہےؿػ یب ٵٰٖٞ کی رب مکتی 

a. (، اٹيڀؿٹل 4کب  1938)  1938،ٹاٹيڀؿٹل ایک ہاگـ ٿ

کب  1999)  1999، ٹی ایکٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹؿیگڀٱی

 ےتبثٜ ثٺبئ ےاٷ اٝٶبٯ ک ہیب ٿ٩تب ٥ڀ٩تب تـٵیٴ ىؼ (41

یب ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کی ػ٥ٞبت کی عال٣ ٿؿفی  ٩ڀاٹیٸ ےگئ

 ; ہےکـتی  / کـتب

b. ںیہٷ ہی ٹب٩بثٲیت ٭ڀ اپٺی ٕـ٣ ٵتڀدھثبال کنی ة ہٵٺؼؿد 

 ہے۔کـتی 

c. اعال٧ اٿؿ ٿ٩ت ٿ٩ت -ٵ٪ـؿ ٕـف ٝٶٰ ںٵی  8ؿیگڀٱیيٸ ہاگـ ٿ

 ںیہػایبت پـ ٝٶٰ ٷہ ےگئ ےربؿی کئ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھپـ ات

 کـتی؛ / کـتب

d. ؛ہےکـتی  / ئٔ کی عال٣ ٿؿفی کـتبت٪ـؿی کی ىـا ہاگـ ٿ 

e. ٵٖٲڀة ٕڀؿ پـ ایک  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھ٭بؿ یب ات ہثیٴ ہاگـ ٿ

ٵتٞٲ٨ کڀئی إالٛ  ےك ںمـگـٵیڀ ےٕڀؿ پـ اپٸ ےک ٹایزٸ

 کـتی؛ / کـتب ںیہپیو ٷ
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f.  ػایبت پـ ٝٶٰ ہ ےگئ ےربؿی کئ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ہاگـ ٿ

 کـتی؛ / کـتب ںیہٷ

g.  ؛ ہےکـتی  /ٲڀٵبت پیو کـتب١ٲٔ یب ١یـ ص٪ی٪ی ٵٞ ہاگـ ٿ

 ںپیو کی ػؿعڀامت ٵی ےٱئ ےکی ت٪ـؿی ک ٹیب اٹيڀؿٹل ایزٸ

ٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ ہػٿؿاٷ ا ےیب اك کی ػؿمتگی کی ٵؼت ک

 کـتی؛ / کـتب ںیہؿ ٷہیب ٙب ہےپبتی ھچ/پبتب ھچ

h. ٵٖٲڀة ٕڀؿ پـ  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھ٭بؿ / ات ہثیٴ

 کـتب / کـتی؛ ںیہٵتڀاتـٵیٞبػی پیو ٷ

i. تبٯ ڑیب ربٹچ پ ہی ٵٞبئٸھ٭ی گئی کنی ة ےٕـ٣ كی کی ٹاؿھات

 کـتب / کـتی؛ ںیہتٞبٿٷ ٷ ںٵی

j.  کـتب / کـتی یب اك  ںیہىکبیبت کڀ صٰ ٷ ےک ؿڈٿٯہپبٱینی

ػیتب /  ںیہی کڀ تنٲی خبو رڀاة ٷٹاؿھات ےٱئ ےٵ٪َؼ ک

 ػیتی؛ 

k. ےك ںکڀہگب ہدمکٸ /ےک ؿڈٿٯہپبٱینی ے٭بؿ کی ربٹت ك ہثیٴ 

ؿامت یب  ہثـا ںعیبٹت ٵی ےٹ٪ؼ ؿ٩ٴ ک  /پـميیٶق ہؽعیـ

کڀ  ٹىـٓ کنی ایزٸ ہٳ، یہتب  ہے۔ٕڀؿ پـ ٵٲڀث  ہثبٱڀامٔ

 ہث٢یـ ٹ٪ؼ / پـیٶیٴ کی ؽعیـ ےخمَڀً اربفت ک ے٭بؿ ک ہثیٴ

 .ػیتب ںیہکی اربفت ٷ ےکـٷ

 :ٝٶٰ ےٱئ ےٵٺنڀعی ک ےایزٺنی ک .8

آعـی صکٴ ربؿی  ےٱئ ےٵٺنڀعی ک ےکی ایزٺنی ک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ

ٕڀؿ پـ کبٳ  ےک ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ ےصکٴ کی تبؿیظ كآعـی  ہپـ ٿ ےکـٷ

 ۔گی / ےگ ںکـٹب عتٴ کـی

 :احـات ےایزٺنی ت٪ـؿی کی ٵٖٞٲی/ ٵٺنڀط ک  .9

 ےایزٺنی کی ٵٖٞٲی یب ٵٺنڀعی کی تبؿیظ کڀ اٿؿ اك تبؿیظ ك (1

ٕڀؿ پـ کبٳ کـٹب عتٴ  ےک ٹایک اٹيڀؿٹل ایزٸ ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ

 ۔گب ےکـ

a.  ٿ، اك ہت٪ـؿی ؿػ کی گئی کی  ٹحتت رل ایزٸ ےاٷ ؿیگڀٱیيٸ ک

ٵٺنڀعی ٭ڀ  ے٭بؿ ت٪ـؿی ک ہثیٴ ڈکی ت٪ـؿی عٔ اٿؿ ىٺبعتی ٭بؿ

 ےاٹؼؿ ٿاپل صبٍٰ کـ ےػٷ ک 7 ے٭ڀ آعـی صکٴ  ك ےاحـ ٱیٸ

 ۔گب

b. ٵنبئٰ  ےصکٴ ک ےٿاٯ ے٭بؿ ٵٖٞٲی / ٵٺنڀط کب احـ ٱیٸ ہثیٴ

کب  ٹاك ایزٸ ںکبؿ ٵی ہٕـی٨ ےثٞؼ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ آٷ الئٸ ک ےک

 ںٵی ٹٿ، ثٲیک ٱلہ٪ـؿی ٵٰٖٞ / ٵنرتػ کی گئی ٹبٳ، رل کی ت

 ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھکی ت٦َیالت ات ٹگب اٿؿ اك ایزٸ ےػؿد کـ
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ىبٵٰ  ںا ثیل ٵیٹیڈ ےک ٹػؿد ایزٸ ںٵی ٹا ثٲیک ٱلھثـ٩ـاؿ ؿک

کی  ٹا ایزٸھثـ٩ـاؿ ؿک ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھگب اٿؿ ات ےکـ

 ۔گب ےػاعٰ کـ ںا ثیل ٵیٹیڈ ےؿمت کہٵـکقی ٣

c. ؿ(ڈ)امپیکٺگ آؿ ایک عٖبثی صکٴ ےکی ٕـ٣ ك اگـ ٹبٵقػ ا٥نـ 

اعتتبٳ پـ کنی  ےکبؿؿٿائی ک ہاٱيٞت ےؽؿیٜ ےٵنبئٰ ک ےک

 ے، تڀ ریلہےٵٖٞٲی کب تٺنیظ کی ربتی  ںٵی ےمٲنٰ ےک ٹایزٸ

صکٴ ربؿی  ےٿئہ ےعٖبة ٭ـت ےٿئہ ےی اك ٵٖٞٲی کڀ تٺنیظ کـتہ

ػؿد  ںٵی ٹکی ت٦َیالت ثٲیک ٱل ٹایزٸ ے، ایلہےکیب ربتب 

 ۔گب ےا ػیب ربئہٹ ےك ںؿمت ٵیہکی ٣ ٹایزٸ

d. ٭بؿ  ہ٭بؿ، فٹؼگی یب ٝبٳ یب ٍضت ثیٴ ہثیٴ ےی ػٿمـھ٭بؿة ہثیٴ

 ہپبك ٿ ے٭بؿ کڀ، رٸ ک ہ)ٵڀٹڀ الئٸ( ثیٴ ےیب ایک ٩نٴ ک

 ےک ٹٿ، اٹيڀؿٹل ایزٸہی ہا / ؿہٕڀؿ پـ کبٳ کـ ؿ ےک ٹایزٸ

اٿؿ اٷ کی ٕـ٣  ڈؿیکبؿ ےعال٣ کی گئی کبؿؿٿائی کی إالٛ اٷ ک

 ۔گب  ےػ ےٱئ ےـٿؿی کبؿؿٿائی کّ

 ےامت٦ٞی / ت٪ـؿی ک ےت٪ـؿی ك ےکی ٕـ٣ ك ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ  .10

 :ٿاال ٝٶٰ ےربٷ ےپیـٿی کی ںٵی ےمٲنٰ ےػمت ثـػاؿی ک

 ہآپ ثیٴ ٹٵ٪ـؿ کڀئی اٹيڀؿٹل ایزٸ ے٭بؿ کی ٕـ٣ ك ہاگـ ثیٴ (1

تب / ہ٩ـیت ٿا٩ٜ اپٺی ایزٺنی کب ػمت ثـػاؿ کـٹب چب ے٭بؿ ک

اپٺی ایزٺنی  ہپبك ٵڀرڀػ ے٭بؿ ک ہرل ثیٴ ہ، تڀ ٿہےتی ہچب

ٹبٵقػ ا٥نـ کڀ اپٺب ت٪ـؿی  ے، اك کہےٵٺٞ٪ؼ کـتب / کـتی 

 ۔گی ےگب / کـ ے٭ـ ہصڀاٯ ڈعٔ اٿؿ ىٺبعتی کبؿ

ػمت ثـػاؿی کی  ےامت٦ٞی یب ت٪ـؿی ک ے٭بؿ ت٪ـؿی ك ہثیٴ  (2

 ےگئ ےػیئ ںٵی  ٥I-Cبؿٳ   ںػٷ کی ٵؼت ٵی  15ےتبؿیظ ك

  ۔گب ےربؿی کـ ٹی٦کیٹبٵی مـٵٖبث٨ اعتت ےت٦َیالت ک

ٿ، ہاپٺی ت٪ـؿی کی ػمت ثـػاؿی کی  ےرل ٷ ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ (3

اینی  ں۔یہ ےپبك ٹئی ت٪ـؿی کی تڀ٩ٜ کـ مکت ے٭بؿ ک ہػیگـ ثیٴ

٭بؿ کڀ اپٺی  ہثیٴ ےٹئ ہٿ ہک ہےٿارت  ےك ٹ، ایزٸںٍڀؿت ٵی

اٿؿ آپ ایزٺنی  ےٱی ایزٺنی کب مبؿا ت٦َیالت پیو کـھپچ

 ے٭بؿ ٕـ٣ ك ہثیٴ ہگقىت ںٵی ٥I-Cبؿٳ  ھمبت ےػؿعڀامت ٥بؿٳ ک

 ے۔پیو کـ ٹی٦کیٹربؿی کیب گیب اعتتبٵی مـ

الئٸ  ٹآؤ ےک ٹی٦کیٹ٭بؿ ٕـ٣ اعتتبٵی مـ ہثیٴ ہ٭بؿ گقىت ہثیٴ (4

ػی گئی  ںٵی ےثٞؼ ّبثٔ ےػٷ کی ٵؼت ک ےٹڀ ےکی تبؿیظ ك

 ۔گب  ےٵٖبث٨ ایزٺنی کی ػؿعڀامت پـ ١ڀؿ کـ ے٥ـیٴ ٿؿک ک

 :ٝبٳ ىـائٔ  ےٱئ ےکی ت٪ـؿی ک ٹایزٸ ے٭بؿ ٭ی ٕـ٣ ك ہثیٴ .11
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حتت ػؿد ٕڀؿ پـ ایزٺنی ٵڀّڀٝبت کڀ ىبٵٰ  ےک ہػہ٭بؿ ٵٞب ہثیٴ (1

ػی پبٱینی  ےٵٺٚڀؿی ػ ےکی ٕـ٣ ك ڈایک ثڀؿ ےٿئہ ےکـت

 ےمبٵٸ ےاربفت ک ےٯہپ ےٵبؿچ ك 31ؿ مبٯہ ہگب اٿؿ ٿ ںثٺبئی

کی  ڈٿاٱی ثڀؿ ےثٺبئی ربٷ ے٭بؿ٭ی ٕـ٣ ك ہثیٴ ۔گب ےػاعٰ کـ

 .ػی ےٵٺٚڀؿی ػ ےٕـ٣ ك

 ہٕڀؿ پـ ایک فٹؼگی ثیٴ ےک ٹی ىغٌ اٹيڀؿٹل ایزٸھکڀئی ة (2

 ے٭بؿ اٿؿ ایک ٩نٴ ک ہ٭بؿ، ایک ٍضت ثیٴ ہثیٴ ہ٭بؿ، ایک مبػ

 ے٭بؿ ك ہایک ثیٴ ےؿ ٩نٴ کہ ےك ں٭بؿ ٵی ہثیٴ )ٵڀٹڀ الئٸ(

 ۔گب ےکـ ںیہکبٳ ٷ ےٱئ ےک ہفیبػ

کی  ٹٕڀؿ پـ اك ایک ےک ٹی ىغٌ، رڀ اٹيڀؿٹل ایزٸھکڀئی ة (3

ٿ گب رل ہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےاؿ کہ، ہےعال٣ کبٳ کـتب  ےػ٥ٞبت ک

 .ہےٿ مکتی ہتک  ےفاؿ ؿٿپہکی صؼ ػك 

 ہٿاال ثیٴ ےکبٳ کـٷ ے٭بؿ کی ٕـ٣ ك ہ٭بؿیب ثیٴ ہی ثیٴھکڀئی ة (4

 ٹکنی ىغٌ کڀ اٹيڀؿٹل ایزٸ ےرڀ ایل ہی سمبئٺؼھ٭بؿ کب کڀئی ة

یب  ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےاك ک ےرل ہےٕڀؿ پـ ٵ٪ـؿ کـتب  ےک

 ےاؿ کہ، ہے ںیہکی اربفت ٷ ےاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کـٷ ںاؿت ٵیھة

 ہے۔ٿ مکتی ہتک  ےؿٿپ ڑٿ گب رل کی صؼ ایک کـٿہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ

 ےک 2015، ٹ)تـٵیٴ( ایک ہ٭بؿ اٹيڀؿٹل ٕـی٨ ہی ثیٴھکڀئی ة (5

، ثٺیبػی ٹثٞؼ کنی ٿفیـ ایزٸ ےآ١بف کی تبؿیظ کڀ یب اك ک

 ےگب اٿؿ اٷ ک ےکـ ںیہکی ت٪ـؿی ٷ ٹاٿؿ عَڀٍی ایزٸ ٹایزٸ

 ۔گب ےکـ ںیہکڀئی اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ ٷ ںاؿت ٵیھة ےك ےؽؿیٜ

کنی  ےؽؿیٜ ےثٺؼی ک ہٹگ کی ٵٺَڀةٹٵبؿکی ںی ىغٌ پـتڀھکڀئی ة (6

یب ٵنٲنٰ ثـ٩ـاؿ  ےیب جتؼیؼ کـٷ ےاٷہٹاٹيڀؿٹل پبٱینی کڀ 

ؿامت ٕڀؿ پـ یب  ہی ىغٌ کڀ ثـاھکنی ة ےٱئ ےک ےٷھؿک

گب یب  ےػ ںیہٕڀؿ پـ کی اربفت ٷ ےک ہٕڀؿ پـ یب ٥نت ہثبٱڀامٔ

 ۔گب ےکـ ںیہکی پیيکو ٷ ےاربفت ػیٸ

 ںمٖضڀ ےؽؿیٜ ےاعتیبؿ ایک ا٥نـ ک ےٱئ ےی اك ٵ٪َؼ کٹاؿھات (7

 ےیب ا٥ـاػ ک ےٵٺنٲک اػاؿ ںٵی ںٵٺَڀثڀ ےٹگ کٹ٭ی ٵبؿکی

 ں۔یہىکبیت کـ مکتب  ےٵٺبمت پڀٱیل صکبٳ ك ںٵی ےمٲنٰ

٭بؿ  ہثیٴ ںٵی ےکـٷ کی ت٪ـؿی ٹ٭بؿ اٿؿ اٹيڀؿٹل ایزٸ ہؿثیٴہ (8

 ےکی ٕـ٣ ك ےؿ ٹبٵقػ ا٥نـ اپٸہٿاال  ےکبٳ کـٷ ےکی ٕـ٣ ك

اٿؿ اك کی ت٪ـؿی  ہکب ٹبٳ اٿؿ پت ٹؿ اٹيڀؿٹل ایزٸہٵ٪ـؿ 

کی تبؿیظ، اگـ  ےٿٷہآ١بف کی تبؿیظ اٿؿ اك کی ت٪ـؿی عتٴ 

 ۔گب ھےؿ ؿکٹایک ؿرل ےٿئہتڀ، ٝکبمی  ہےکڀئی 
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٭بؿ ٭ی ٕـ٣ اك ٿ٩ت تک  ہثیٴ ڈػؿد ٕڀؿ پـ ؿیکبؿ ںٵی (8) اٿپـ (9

گب اٿؿ  ہےؿ ںعؼٵت ٵی ٹرت تک اٹيڀؿٹل ایزٸ ےگ ںربئی ھےؿک

 ھےؿک ےٱئ ےپبٹچ مبٯ کی ٵؼت ک ےك ےٿٷہعتٴ  ےت٪ـؿی ک

 ے۔گ ںربئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 5ثبة 

 لبٔؤی افويےک ہصٔذگی ثیُ

 ثبة وب تْبسف 

ؼگی رڀفٹےگ ںثبت چیت کـی ںٵی ےثبؿ ےٳ اٷ ٝٺبٍـ کہ ںاك ثبة ٵی

 ہفٹؼگی ثیٴ ںاك ثبة ٵی .ںیہ ےٕـی٨ کبؿکب تٞیٸ کـت ےکےػہٵٞب ہثیٴ

 ۔ ہےی کیب گیب ھٳ عَڀٍیبت ٭ب ؽکـةہکی  ا ےػہٵٞب

 ۂتیذوب  ہِيبٌِ

 

A. ٱڀاٿؿ عبً عَڀٍیبتہ٩بٹڀٹی پ       -   ےػہٵٞب ہثیٴ 
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A. ٌُواوس خبؿ خقوفیبتہلبٔؤی پ-ےدہِْب ہثی 

 ٌوہلبٔؤی پ       -   ہدہِْب ہثیُ .1

a) ُےدہِْب ہثی 

 ے٭بؿ پـیٶیٴ ک ہثیٴ ں، رل ٵیہےٿتبہٿتب ىبٵٰ  ھمسذ ہػہٵٞب ںٵی ہثیٴ

 ےٳ کھخمَڀً رڀ٫ ھکچ ےٱئ ےکثؼٯ  ٩یٶت یبےٿاٯ ےربٷےٕڀؿ پـربٷ

ٿتب ھمسذ ہػہٵٞب ہے۔ات٦ب٧ ٭ـتب ےٱئ ےک ےٳ کـٷہعال٣ ٵبٱی حت٦٘ ٥ـا

 .ہےٿتب ہٕڀؿ پـ  ےپبٱینی ک ہثیٴ

b) ٌُوہلبٔؤی پ ےک ےدہِْب ہثی 

ثٞؼاٷ  ےاٿؿ اك کےگ ںعَڀٍیبت پـ ١ڀؿ کـی ھکی کچےػہٵٞب ہٳ ثیٴہاة 

 ے٫ ہػہٵٞب ہثیٴ رڀٝبٳ ٕڀؿ پـےگ ںپـ ١ڀؿ کـی ں٩بٹڀٹی اٍڀٱڀ ےک

 .ںیہ  ےؿٿٯ کـتٹٕڀؿپـکٸ

َہا  

 ػؿٵیبٷ ےک ںػٿ٥ـی٪ڀ ٩بثٰ ےکےالگڀ کـٷےکی ٕـ٣ ك، ٩بٹڀٷ ےػہٵٞب

 ػ٥ٞبتےک1872، ٹایک ےػہٵٞب ؿتیاھة .ہے ٿتبھایک مسذ ٿاال ےکیب ربٷ

 .ںیہ ےکـت ؿٿٯٹکڀ کٸ ہػہٵٞب مسیت دتبٳ ہػہٵٞب ہثیٴ ںاؿت ٵیھة

 ےدہِْب ہثیُ:1ؽىً 

 

 

 

c) ٝٺَـےک ےػہٵٞب ربئق٩بٹڀٹی 

 ّٕقش ےک ےدہِْب : ربئضلبٔؤی ۲ؽىً 
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 : ںیہٝٺبٍـ ےکےػہٵٞب ربئق٩بٹڀٹی کنی

i. جتویضاوسلجوٌیت 

 ےك ےکـٷ ھیب کچ ےـٷک ھکچ ےىغٌ ك ےػٿمـ ىغٌ کنی رت کڀئی

 ےکبٳ کےتڀاك ٩نٴ ک ہےکـتب  ؿہٙب هہاپٺی عڀاےٱئ ےک ےثچٸ

 ٝبٳ ٕڀؿ پـجتڀیقپیو ٭وہے جتڀیق پیو کیےاك ٷ ہکہےا ربتب ہکےٱئ

 ٩جڀٯ ےُاك ٭بؿ ہاٿؿثیٴ ہےا ربتب ھؿک  ےٕـ٣ كه ٵٺؼ ٭ی ہعڀا ہثیٴ

  ہے۔کـتب 

 ہے تبؿھة ںاہ اپٺی ےك پیو ٭و ،ہےکیب گیب  جتڀیق ےرل ىغٌ ہٿ رت

 ہے کی ربتی ٩جڀٯ جتڀیق رت ےاك ٱئ.ہےربتی  ٵبٹی ٩جڀٱیت ہتڀ ی

 .ہےٿ ربتب ہ  ہٿٝؼ ہتڀ ٿ

 ںٵی ےٹتیذ ےرل ک ہےٿتی ہ٭ی ّـٿؿت  ے٭ی جتڀیق ٭ڀ ثتبٷ ٩جڀٱیت

 .ہےٿتی ہکی تٞٶیـ ےػہٵٞب

اٿؿ ہےثٺؼی کی ىـائٔ کڀ٩جڀٯ کـتب  ہکی ٵٺَڀة ہرت جتڀیق٭بؿ ثیٴ

ؿ٩ٴ   ہٿ ہےؿ ٭ـتب ہ٩جڀٱیت ٭ڀ ٙباك  ؿ٩ٴ کی اػائیگی ٭ـ اپٺی 

اٿؿ جتڀیق  ہےٿ ربتب ہتجؼیٰ  ںپـیٶیٴ ٵی  ےٯہکی ٵٺٚڀؿی پـ پ

 .ہےٿ ربتب ہپبٱینی 

 .ہےٿ ربتی ہاٹنڀاػ پیيٮو  ہتڀ ٿ ہےی ربتی ھاگـکڀئی ىـٓ ؿک

 .ہےٿ ربتب ہکب حجڀت  ےػہٵٞب ڈپبٱینی ثبٷ

 

 

ii. ثذي 

 ہٵی ٥بئؼہثب ھکچ ںٵی ےػہٵٞب ےٱی ے٥ـی٪یٸ ک ہک ہےامکب ٵٖٲت 

 ہےثؼٯ ٿاال  ےٿٷہصبٍٰ  ےػاؿ ك ہپـیٶیٴ ثیٴ .ےئہچبےٿٷہّـٿؿ 
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ثؼٯ  ہٿاال ٿٝؼ ےػیب ربٷ ے٭بؿ کی ربٹت ك ہثیٴ ےٱئ ےک ہاٿؿٵٞبٿُ

 .ہےربتب ٵبٹب 

iii. ہوتھدسِیبْ مسذ ےفشیمیٓ ک 

ٿٹب ہپـ ات٦ب٧  ےه ںیکنب ںٵٞٺی ٵی ںکڀ یکنب ں٥ـی٪ڀ ںػٿٹڀ

ثبت ی ہایک  "ػؿٵیبٷ ےک ں٥ـی٪ڀ ں، ػٿٹڀںػیگـاٱ٦بٗ ٵی .ےئہچب

ؿ ڈٿٯہکٶپٺی اٿؿ پبٱینی  ہثیٴ  ے۔ئہٿٹی چبہ  "ےپـات٦ب٧ ؿائ

 .ےئہٿٹب چبہپـ ات٦ب٧  ےه ںیکنب ںٵٞٺی ٵی ںکڀ یکنب ںػٿٹڀ

iv.  سمبِٕذیآصاد 

 .ےئہٿٹی چبہؿّبٵٺؼی آفاػ ٿ٩ت  ےثٺبت ےػہکڀئی ٵٞب

  ےات كہیٰ ٿرڀھؽیٰ ٭ت ہٵٺؼؿد ہی ہک ہٷ ےئہٿٹی چبہؿّبٵٺؼی آفاػ 

 ػثبؤ 

 ٹبٵٺبمت احـات 

 یہػ ہٿکھػ 

 ١ٲٔ ثیبٹي 

 ١ٲٖی 

ی یب١ٲٔ ہػ ہٿکھکی گئی ؿّبٵٺؼی ػثبؤ ، ػےٱی ےکےػہرت کنی ٵٞب

 .ہےٿتب ہ٦ٍـ ہٿتھمسذ ہٿ تڀ ٿہی ہثیبٹی پـٵيتٶٰ ؿ

v. کی فالصیت ںفشیمو 

٩بٹڀٹی ٕڀؿ  ےٱئ ےک ےکـٷ ےػہ٥ـی٨ ٵٞب ںػٿٹڀےٿاٯ ےکـٷ ےػہٵٞب

ؿ ڈٿٯہٿ٩ت پبٱینی ےک ےجتڀیق پـػمتغٔ کـٷ .ےئہچب ےٿٷہپـ ٩بثٰ 

٩بٹڀٹی ٕڀؿ  ےاٿؿ اك ےئہٿٹب چبہٹی ٕڀؿ پـٍضت ٵٺؼ ہثبٱ٠ اٿؿ ؽ

ٕڀؿ پـٹبثبٱ٠  ےٵخبٯ ک .ےئہٿٹب چبہػیب گیب  ںیہٯ ٩ـاؿ ٷہپـٹبا

 .ےکـ مکت ںیہٷ ےػہٵٞب ہثیٴ

vi. لبٔؤی 

١یـ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ  ے، ٵخبٯ کےئہٿٹی چبہکی ٵيٶڀالت ٩بٹڀٹی  ےػہٵٞب

رل  ہٿتھی مسذھاینب کڀئی ة ۔ٿ مکتبہ ںیہٷ ہکڀئی ثیٴ ےٱئےک ںکبٵڀ

کی  ےػہٵٞب ہثیٴ.ہےثبٰٕ  ہ، ٿہےکی ٵيٶڀالت یب ثؼٯ ١یـ ٩بٹڀٹی 

 .ںیہ ےٿتہٵيٶڀالت ایک ٩بٹڀٹی ٵيٶڀالت 

 َہا

i. ػثبؤ ٿاال ےربٷ االڈ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںاك ٵی - دثبؤ 

  .ہےىبٵٰ 

ii.   پـ هہعڀا ےک ےػٿمـ ىغٌ کنی رت کڀئی ۔   احشات ٔبِٕبعت 

 ہ٥بئؼ ٹبٵٺبمت کب ےػٿمـ ہتڀ ٿ گب ےٿ ربئہ ٩بثٰ ےک ےٿٷہبٿی ص

  ۔گب ےکـ کب امتٞٶبٯ اك کی صبٱت ےٱئ ےک ےاٷٹھا

iii.   کبٳ  کڀ ےػٿمـ پـ ی٪یٸ ١ٲٔ کڀئی ىغٌ رت  ۔    یہد ہوکھد

 ہکی ٿد سمبئٺؼگی ےایل رڀ ہےکـتب  ا٥قائی ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےك پبٿھچ کـ ھڀدربٷ ث ص٪بئ٨ کڀ ہی .ٵبٹتب ںیہٷ مچ ہٿ ےرل ےك

  .ہےمکتب  ٿہ ےك ہکی ٿد ےکـٷ پیو ےك ے١ٲٔ ٕـی٨ اٷ کڀ یب
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iv. کی  ہٿا٩ٜ یب چیق یب کنی ںایٶبٷ ٵی ٝٲٴ یب ےکنی ک  ۔ غٍيی

 ےک ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب ےاك ك .عبٵی ٿاٱی ےٿٷہ ںٵی ےٿّبصت کـٷ

 .ہےٿ مکتی ہ ١ٲٖی ںٵی ےٷھکڀ مسذ ےػہٵٞب ہےؿ رب ےکئ ںٵی ےثبؿ

  خقوفی خقوفیبت  - ےدہِْب ےک ہثیُ .2

a) ایّبْ اھاچ ائیہأت یب  فذق ٔیت 

 یھة ٹگیہٳ آہ ٍؼ٧ ٹیت ہی .ہےاٍڀٯ  ثٺیبػی کب ایک ےػہٵٞب ہثیٴ ہی

 کی ہثیٴ ؿ ٕـ٣ہ ےٿاٯ ےکـٷ ےػہٵٞب ہک ہےٿتب ہ ٵٖٲت، رل کب ہےالتب ہک

  ں۔٭ـی ہکب عالً ص٪بئ٨ ٵتٞٲ٨ دتبٳ ےك ٵيٶڀالت

 ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ہے یب رب مکتبک ٥ـ٧ ںٹگی ٵیہٳ آہ صتٶی اٿؿ ٹگیہٳ آہ

 ںٵی ٱیٸ ػیٸ ےاٷ ک ٹگیہٳ آہ ہک ہےّـٿؿی  ہی ںٵی ےػہٵٞب جتبؿتی دتبٳ

 ہٝالٿ ےاك ک .ٿہ ہٷ یہػ ہٿکھػ کڀئی ںٵی ےػیٸ ٵٞٲڀٵبت اٿؿ ےٹٚـ آئ

 ےثیچٸ ہک ہے ہی ػاؿی ہؽٳ ٩بٹڀٹی ےٱئ ےک ےٷھؿک پـ ٹٚـ ٹگیہٳ آہ

 کڀئی ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےک ٵيٶڀالت کی ٹؿیکٹکڀ کٸ عـیؼاؿ ٿاال

   ہے۔ ںیہجمجڀؿ ٷ ےٱئ ےک ےػیٸ

 ںیہ "Caveat Emptor " "٥ـٿعتکـ  ھػیک" ہ٩بٝؼ ٿاال ےػیٸ ہتڀد ںاہی

کی  اٵیؼ ہی ےإـا٣ ك ےک ےػہٵٞب .ٿىیبؿہ عـیؼاؿ ،ہےٵٖٲت  رل کب

 تک رت ےاك ٱئ اٿؿ ںکڀ چیک کـی ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب ہٿ ہک ہےربتی 

رڀاة  ےٿئہ ےػیئ اٿؿ ےکـ ہٷ ہگٶـا کڀ ےػٿمـ ٥ـی٨ کڀئی ٿہدمکٸ 

کب  ےکـٷ گـیق ےك ٹؿیکٹکڀ کٸ ٥ـی٨ ػیگـ ںٵی ےایل ،ںٿہ ٍضیش

  .تبٹھا ںیہی ٷہ مڀاٯ

 ےمت ك .ہےٿتب ہ ثٺیبػ پـ خمتٲ٤ ہػہٵٞب ہثیٴ  :ایٶبٷ اھاچ ائیہاٹت

 ؿامت ہکی ثـا ٭بؿ ہثیٴ اٿؿ ہے ہثبٱڀامٔ ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب ،ےٯہپ

اك  .ہےمکتی  رب ںیہٷ ربٹی ےآمبٹی ك ے٣ كکی ٕـ ےجتـة یب ےػہٵيب

ٵٞٲڀٳ ٭ڀ  ہ٭ـػ جتڀیق ٍـ٣ ٥ٖـتًب رڀ ںیہ ص٪ی٪ت کئی ػیگـ یہ ھمبت ےک

 اکخـ پـ ںثبتڀ ثتبئی گئی ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت ک کڀ ٭بؿ ہثیٴ .ںیہ ےٿتہ

  .ہےٿتب ہکـٹب  ہؿٿكھة

 ےک ہثیٴ کڀ ٭بؿ ہثیٴ ہٿ ہک ہے٥ـُ  ٩بٹڀٹی ہی کب ہجتڀیق٭ـػ ےاك ٱئ

 ٵٞٲڀٵبت ہی پبك ےرل ک ںثتبئی ص٪بئ٨ ےمبؿ ںٵی ےثبؿ ےک ٵيٶڀالت

 .ںیہ ںیہٷ

  ِخبي

 ےپبٱینی ک  ۔ثٺبئی  ایک جتڀیق ےٱئ ےک پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی ےٷ ڈیِڀڈ

 ػٿا اك کی ٿ کـہ پـیيبٷ ےك ؽیبثیٖل ہٿ ٿ٩ت ےکـت ػؿعڀامت ےٱئ

 ںیہٷ اك ص٪ی٪ت کڀ کٶپٺی کڀ ہثیٴ فٹؼگی ےٷ ڈیِڀڈ ٱیکٸ  ۔ٱگب ےکـٿاٷ

 ےك ڈیِڀڈ ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ےاك ٱئ اھت ںائی ٵیہکی ػ تیل ڈیِڀڈیب ثتب

  ۔کـ ػی کڀ ربؿی پبٱینی، اك ھےپڀچ کی ثبت ےکـاٷ ٝالد ےاك ک ث٢یـ

 ےگئی اٿؿ اك ڑثگ کی ٍضت ڈیِڀڈ ثٞؼ مبٯ ھکچ ےک ےربؿی کـٷ پبٱینی

 ںػٹڀ ھکچ ےاٿؿ اگٰ مکب ٿہ ہٷ اھاچ ڈیڀڈ  ۔اڑٿٹب پہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ

  ۔گیب ٿ٭بٹھ ػٝڀی پـ کٶپٺی ہثیٴ فٹؼگی ۔یبٵـ گ ںٵی
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کڀ  ػٝڀی ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ فٹؼگی ہکیڀٹک ٿاہتٞزت  ٹبٵقػ کڀ ےک ڈیڀڈ

 ہا کھپبیب ت ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ںٵی ربٹچ اپٺی اك .کـ ػیب ٵنرتػ

 ےك ؽیبثیٖل ڈیڀڈ یہ ےك ٿ٩ت ےک ےربٷ ےکی ػؿعڀامت ےٱئ ےپبٱینی ک

 ےاك ٱئ .یھت پبئیھچ کـ ھربٷ ثڀد ص٪ی٪ت ہی ےاك ٷ ا اٿؿھت ٵتبحـ

 .ػیب گیب ٵنرتػ کـ کڀ ےػٝڀ گیب اٿؿ ػیب ٩ـاؿ ثبٰٕ ےػہٵٞب ہثیٴ

 

 ؽیٰ ہٵٺؼؿد ٭بؿ ہثیٴ ثٺیبػ پـ رل کی ںیہ ےتہک ےاك ٳ ٵٞٲڀٵبتہا

  ۔ںیہ ےمکت ےٯ ہ٥یَٰ

 ؟ںیہٷ یب ںکـی کڀ ٩جڀٯ ےعٖـ ہٿ ہک  

 ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ اٿؿ ٵڀّڀٛ اٿؿ کی ىـس پـیٶیٴ تڀ ںکـی اگـ 

 ؟ گی ںٿہ کیب

 ٍـ٣ ہٷ ٥ـُ .ہےآتب  حتت ے٩بٹڀٷ ک ٝبٳ ٥ـُ ٩بٹڀٹی کب ٹگیہٳ آہ صتٶی

اٷ  ہثٲک ہےٿتب ہالگڀ  ص٪بئ٨ پـ ٿؿہٵو ےٿاٯ ےربٷ ےربٷ ٕـ٣٭ی  جتڀیق

 .ےئہچب ربٹٺب ےاك ںیہرٸ ہےٿتب ہالگڀ  یھپـ ة ص٪بئ٨

  ِخبي

 جتڀیق کڀ ہ٭ـػ جتڀیق ںیہرٸ ںیہ ےگئ ےػی ےٹیچ ٵخبٯ ھکچ ےص٪بئ٨ ک

  -ےئہچب ؿہٙب ٿ٩ت ےتثٺب

i.  کب ںثیٶبؿیڀ ٵڀؿٿحی تبؿیظ، ٕجی کی عڀػ : ہثیُ صٔذگی 

، ٝبػات رینی ےپیٸ اٿؿ ىـاة دتجبکڀ ٹڀىی تبؿیظ، عبٹؼاٹی

 آٵؼٹی کب٭ی  ہ٭ـػ جتڀیق، ٝٶـ، ىڀ٧، ١یـ ٵڀرڀػگی ےکبٳ ك

 ہٿ١یـ ےپیو، ںپبٱینیب ہثیٴ فٹؼگی ںگئی ٱی ےك ےٯہپ ت٦َیالت،

 ۔ٵٞٲڀٵبت ٵبٱی رینی

ii.  کی ٝٶبؿت امتٞٶبٯ، ٿ کی تٞٶیـ ٝٶبؿت  : ہثیُ آگ 

 ۔ ہٿ١یـ کی ٹڀٝیت مبٵبٷ ںٵی ےاصبٓ ٝٶـ،

iii.  کبؿ ہٕـی٨ ےک پیکٺگ کی ت٦َیٰ، ٵبٯ  :ہثیُ مسٕذسی 

  ہ۔ٿ١یـ

iv.  کی تبؿیظ، عـیؼاؿی ت٦َیالت، ی ٭یڑگب : ہثیُ سٹِو 

  ۔ ہٿ١یـ ت٦َیالت٭ی  ؿائیڀؿڈ

 ےٱئ ےک ہثیٴ ہرت ی ں۔یہ حتت ےػاؿی ک ہؽٳ ہفیبػ ےػہٵٞب ہثیٴ اك ٕـس

 .ںیہٿ ربتی ہ ہػہٵٞب ٹگیہٳ آہ صتٶی ػہٵٞب ٹگیہٳ آہ تڀ ںیہآتی 

 تْشیف

 ےٱئ ےک ٳھرڀ٫ ہےرب ؿ ے٭ی ہجمڀفکڀ،" تَڀؿ ےٹگی" کہٳ آہ"صتٶی 

 ٵخجت کب ےثتبٷ ٕڀؿ پـ ہؿّبکبؿاٷ ےٵبٹگ ثٸ یب پـ ےربٷ ےٵبٹگ

  ہےیب اٿؿ ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ثیبٷ ٭یب گ ٍضیش ص٪بئ٨ کڀ دتبٳ  ہے٥ـُ 

پش ًّّ  ٔگیہَ آہ صتّی ےْ فشیك ی ایکھة کغی ےط ںِی ںدؤو اگش

 اك کب  ہے۔عکتب  ايٹکو  ےدہِْب اط فشیك تو دوعشا کیب ںیہْ

 ہکب ٥بئؼ اپٺی ١ٲٖی یھکنی کڀ ة ہک ہےٿتب ہ ٵٖٲت ہی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ

ػاعٰ  ےػہٵٞب ہپـ ثیٴ عبً ٕڀؿ ،ےئہچب ٿٹیہ ںیہٷ اربفت کی ےاٷٹھا

  ۔ ٿ٩ت    ےٿتہ
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کڀئی  ںٵی ےمٲنٰ ےک ص٪ی٪ت ؿ کڀ اكڈٿٯہ ہثیٴ ہک ہےکی ربتی  اٵیؼ ہی

 .ہے ٵڀاػٵڀّڀٛ ٭ب  ے٫ ےػہٵٞب ہثیٴ رڀ ےئہچب کـٹی ںیہٷ ثیبٹی ١ٲٔ

 ہؽٳ ہاگـ ی .ےئہکـٹب چب کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ہدتبٳ ٵتٞٲ٨ کڀ ؿڈٿٯہ ہثیٴ

 کڀ ےعٖـ پـ ٵيٶڀالت ىغَیت ٿاال ے٭ـاٷ ہثیٴ تڀ ہے ںیہٵڀرڀػ ٷ ػاؿی

 ہ٥بئؼ ٹب ٵٺبمت اٿؿ ہےمکتب  ػثب ص٪بئ٨ کڀ ھکچ ےٿئہ ےکـت ٵتبحـ

  ۔   ہےمکتب  صبٍٰ کـ

، ےپبئھچ ص٪ی٪ت کڀ ث٢یـ کنی ہک ہےکی ربتی  اٵیؼ ےك ؿڈٿٯہپبٱینی 

کی ٍڀؿت  ہٿ١یـ ہپیو آٵؼٹی، تبؿیظ، عبٹؼاٹی ٍضت، ھمبت ےک مچبئی ہٿ

 ےکـٷ ہفکب اٹؼا ٳھرڀ٫ ےٕـس ك ٵٺبمت ےرل ك ےکـ اٹکيب٣ صبٯ کب

 یب ١ٲٔ اٹکيب٣ ١یـ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق ۔ٿہ٩بثٰ  کبؿ ہثیٴ ےٱئ ےک

کڀ ٵتبحـ  ہ٥یَٰ کبؿ ہثیٴ ےک  کبؿی ہثیٴ ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ثیبٹی

کب  ےکـٷ ٵٺنڀط ٭ڀ  ےػہکڀ ٵٞب ٭بؿ  ہثیٴ ںٵی ےایل ،ہےمکتب  کـ

  ۔   ہے ص٨

٭ڀ  ػاؿی ہؽٳ٭ی  ٩بٹڀٷ ےٱئ ےک ےکـٷ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہدتبٳ ا

 .ہےکـتب  بئؼٝ

 ِخبي

 ےاك ںی ٵیہاٿؿ صبٯ  ہے پـیيبٷ ےك پـیيـ ڈائی ثٰہ ٿٹایگقیک ایک

 کب ےٱیٸ پبٱینی ٕجی ایک ہٿ مجت ےرل ک ا،ڑپ ہػٯ کب ػٿؿ ٱکبہ ایک

 ٭بؿ ہثیٴٕـس  اك  ۔کـتب ںیہٷ کب ؽکـ اك ثبت ٱیکٸ ہےٱیتب  ہ٥یَٰ

 کڀجتڀیق  ےك ہکی ٿد ثیبٹی ١ٲٔ ص٪بئ٨ کی ےك ؿ ٭ی ٕـ٣ڈٿٯہ ہثیٴ

  .ہےربتب  گبٹھ ےك ے٩جڀٯ کـٷ

 ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےرل ک ہے مڀؿاط پیؼائيی ںػٯ ٵی ےىغٌ ک کنی

کیب  ٩جڀٯ ےٕـ٣ ك ٭بؿ ٭ی ہثیٴ ےاك ہے۔ػی گئی  ںٵی ٥بؿٳ کی جتڀیق

 ٵڀرڀػ ےك مبث٨ ہی ہک ہے کیب ںیہٷ ٵٖٲٜ ہکڀ ی جتڀیق ٱیکٸ ہےگیب 

٭بؿ  ہثیٴ ہی .ںیہ ےربت ےکئ ںیہٷ ٭ڀؿ مبٯ تک  4 کٴ ےکٴ ك ثیٶبؿی

 .ہےٵٞٲڀٵبت  کٸ ہگٶـا ػی گئی ںٵی ےثبؿ ےص٪بئ٨ ک ٕـ٣ ٭ی

b) صمیمت ہا َ 

 تْشیف

 ہثیٴ ہثیٴ رڀ ص٪ی٪ت ہٿ ہک ہےثیبٷ کیب ربتب اك ٕـس   کڀ ٳ ص٪ی٪تہا

 تڀ ہےکـٹب  ٩جڀٯ اگـ اٿؿ ںیہیب ٷ ہے ٩جڀٯ کـٹب ٳ کڀھرڀ٫ کڀ ٭بؿ

 ےربٷ ےٱئ ںٵی ےکـٷ ہکب ٥یَٰ ىـائٔ اٿؿ صبالت اٿؿ کی ىـس پـیٶیٴ

  .ہےکـتب  کڀ ٵتبحـ ے٥یَٰ ےٿاٯ

 کی ےٵٞبٵٰ اٹ٦ـاػی ہ، یںیہٷ یب ہےٳ ہا ص٪ی٪ت ہ١یـ اٝالٹی کڀئی

ٝؼاٱت  ٍـ٣ ںآعـ ٵی ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ اك ک گب ےارمَبؿ کـ پـ صبالت

کـٹب  کب اٹکيب٣ اٷ ص٪بئ٨ کڀ ػاؿ ہثیٴ  ہے۔رب مکتب  کیب ہ٥یَٰ ںٵی

  .ںیہ ےکـت ٵتبحـ کڀ ےعٖـ رڀ ہےتب ڑپ

 ّـٿؿی ثتبٹب ںیہرٸ ،ںربٹی کڀ ٩نٴ اٷ ص٪بئ٨ ںٵی ہثیٴ، اة ےآئی

  :ہے ٿتبہ

i. ےٿتہ ؿہٙب ےٵٞٶڀٱی ك ںٵی ےثبؿ ےک ےعٖـ رڀ کنی ص٪ی٪ت ہٿ 

  .ںیہ مٺگیٸ ےٿتہ پـ ،ںیہ
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 ِخبي

ا عٖـٹب٫ ٹڀٝیت ٭ب ٭بؿگڀ، ہربیب رب ؿ ےٯ ےك ےمسٺؼؿی ؿامت

 ثیٶبؿی ٭ی مبث٨ تبؿیظ

ii. کب ٿرڀػ اٿؿ  ںگئی مبث٨ پبٱینیڀ ٱی ےك ں٭بؿٿ ہدتبٳ ثیٴ

 صیخیت  ہاٷ کی ٵڀرڀػ

iii. ےدتبٳ مڀاالت ک ںجتڀیق ٥بؿٳ یب ػؿعڀامت ٵی ےٱئ ےک ہثیٴ 

خمتٲ٤  ےکی ٵيٶڀالت ک ہثیٴ ہی ہک ںکیڀ ںیہ ےربت ھےٵڀاػ مسذ

 ےثبؿ ے. اٷ کںیہٵتٞٲ٨  ےك ہٳ کی عالًھرڀ٫ ےاٿؿ اك ک ںٱڀؤہپ

کی  ےرڀاة ػیٸٵکٶٰ  ےاٿؿ ٍضیش ٕـس ك ےپڀؿی ص٪ی٪ت ك ںٵی

  .ہےّـٿؿت 

کی  ےکـٷ ہص٪بئ٨ کب عالً ںرل ٵی ںیہ ہٵٺٚـ ٹبٳ ھؽیٰ کچ ہٵٺؼؿد

 ہے ںیہّـٿؿت ٷ

  ٍِْوِبت

  .ہے ںیہْ کی مشوست ےکشْ ہخالؿ رٓ کب َ صمیمتہا ہو

 ںیہٷربٹچ  خمَڀً کڀئی ٕـ٣٭ی  ں٭بؿٿ ہثیٴ رت تک ہک ہےگیب  ٵبٹب ہی

 ںیہٷ پبثٺؼ ےک ےکـٷ ہعالًکب  ص٪بئ٨ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ،جتڀیق ٭بؿہےٿتی ہ

  :ںیہ

i. ۔الذاِبت  ےگئ ےوئ ےٌئ ےک ےَ کو کُ کشْھرون 

 کی ٵڀرڀػگی ےاٷھآگ ثذ :ِخبي 

ii. اْ  ہیب و ہے ںیہکو ْ داس ہثیُ ٍِْوِبت رٓ کی صمیمت ہو

  ہۓبوالف  ےط

 پبٱینی ٱیکٸ ہےٵتبحـ  ےك پـیيـ ڈائی ثٰہ ىغٌ رڀکڀئی  ِخبي :

١یـ  ےاك ص٪ی٪ت ک تڀ اك پـ اھت ٹبٿا٤٩ ےك اك ثبت ہٿ ٿ٩ت ےٱیت

 ۔رب مکتب ٱگبیب ںیہٷ کب اٱقاٳ اٹکيب٣

iii. ؟ ہےکی رب عکتی  تالػ رظ کی ےط حمٕت ِٕبعت 

 اگـ ۔ٿتیہ ںیہٷ کی ّـٿؿت ےکـٷ ہکب عالً ٳ ص٪ی٪تہا اٿؿ ثبؿیک ؿہ

اك  ںیہاٷ تڀ ہےٿتی ہ ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت اٿؿ ھکڀ کچ ں٭بؿٿ ہثیٴ

  .ےئہٿٹب چبہ ثیؼاؿ ےٱئ ےک ےٱیٸ اك ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت ےٱی ےک

iv. ہِْبًِ لبٔؤی  

  ہے۔ ہپت ٩بٹڀٷ کب ےٵٲک ک مت کڀ ہک ہےٵبٹب ربتب 

 ےٵیڀٹنپٰ ک ںٵی ےثبؿ ےک ہؽعیـ ےک عیق ٵڀاػ ہٵبکھػ  ِخبي:

  ٩بٹڀٷ

v. کی ےآگیب ) ہے وتبہس ہٍب التٍْك داس ہثیُ ںِی ےثبس ےرظ ک 

 ( دیتب ںیہْ ہپش تود ٍِْوِبت کی مشوست

رڀاة  ہک مکتب ںیہٷ ٵکـ ےػاؿی ك ہؽٳ اك ثٺیبػ پـ ںثٞؼ ٵی ٭بؿ ہثیٴ

 .ھےت ںیہٵٮٶٰ ٷ

  ٿ؟ہ ٥ـُ ےٱئ ےک ےکـٷ ہعالً رت

 اك ٿ٩ت تک ٥ـُ کب ےکـٷ اٹکيب٣ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

کـ  ںیہ٩جڀٯ ٷ جتڀیق رت تک ہےٵڀرڀػ  ػٿؿاٷ ےٵؼت ک کی پڀؿی ےؿٿی

 ےپبٱینی ک ک ثبؿای .ػی ربتی کـ ںیہٷ ربؿی پبٱینی ربتی اٿؿ ٱی



 

85 

کی ّـٿؿت  ےکـٷ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ےکنی ایل ےآگ پـ ےٿ ربٷہ ٩جڀٯ

 .ںآئی ػٿؿاٷ ےٵؼت ک پبٱینی رڀ ںیہٷ

  ِخبي

ٱی  پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی ایک ےٱئ ےک مبٯ کی ٵؼت 15 ےٷ ؿارٸ ؿٹٵل

 ہٵنئٰ ٿاال ػٯ کڀ کڀئی ؿارٸ ؿٹٵل مبٯ ثٞؼ  6 ےک ےٱیٸ پبٱینی  ہے۔

 اك ص٪ی٪ت کڀ ؿارٸ کڀ ؿٹٵل .ہےٿتی ہ مـرـی اٷ کی ہاٿؿ ٿ ہےآتب 

  .ہے ںیہّـٿؿت ٷ کی ےثتبٷ کڀ ٭بؿ ہثیٴ

 ہکی ٿد ےکـٷ ہٷ کڀ مجٜ ںپـميیٶڀ تبؿیظ پـ ٩بثٰ اػائیگی اگـ ہصبالٹک

 پبٱینی ؿڈٿٯہپبٱنی  اٿؿ ہے ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہ  ہثٸ پبٱینی  ےك

 ےکـٷ چبٱڀ ےك اك ٕـس تڀ ہےتب ہکـٹب چب چبٱڀ ےؿ كھکڀ پ ےػہٵٞب

 کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ اٷ دتبٳ ہٿ ہک ہے ثٺتی ػاؿی ہؽٳ اك کی ہی ٿ٩ت ےک

ٕڀؿ  ےپبٱینی ک ایک ٹئی ہاة ی ہکیڀٹک ںیہ ہٵتٞٲ٨ ٳ اٿؿہا رڀ ےکـ

 ہے۔پـ 

  کی خالف وسصی ٔگیہَ آہ صتّی

 ںکی عال٣ ٿؿفی ٵی ٹگیہٳ آہ صتٶی رڀ ےگ ںپـ ١ڀؿ کـی اٷ صبالت ٳہاة 

١ٲٔ  یب اٹکيب٣ ١یـ یب تڀ عال٣ ٿؿفیکی  اك ٕـس .ںیہمکتی  ٿہىبٵٰ 

  ہے۔مکتی  ٿہپیؼا  ےك ثیبٹي

ص٪بئ٨  ٳہا ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػاؿ ہثیٴ رت ہےٿ مکتب ہ تت ہی  أکؾبف: غیش

 ںیہٷ چیک عبً کڀئی ےٷ ٭بؿ ہثیٴ ہکیڀٹک ہےتب ہؿ عبٵڀه ںٵی ےثبؿ ےک

 ےك رڀاة گڀٯ ٵڀٯ ےمڀاالت ک ےگئ ھےپڀچ ٕـ٣٭ی  ٭بؿ ہثیٴ ہی .ہےکی 

 ٝٲٴ یب ےکنی ک ث٢یـ ہ) ی ہٹبػاٹنت اٹکيب٣ اکخـ .ہےمکتب ٿ ہ یھة

 ہی ےک جتڀیق ٭بؿ یب ہےٿ مکتب ہ ںٵی ( ہےمکتب  ٿہی ھة ےك ےاؿاػ

  ۔اھت ںیہٷ ٳہا ص٪ی٪ت ہک ہےٿ مکتب ہ یھة ےك ےٷھمسذ

ػثبیب  کـ ھثڀد ربٷ ص٪ی٪ت رت کڀئی  ہے۔ ٵَٞڀٳ ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےایل

 ہٿکھػ اك کب ٵ٪َؼ ںکیل ٵی، ےآگ ہے۔ا ربتب ھمسذ پبٿھچ ہتڀ ی ہےربتب 

  ہے۔ٿتب ہ ػیٺب

 کڀئی ػیب گیب ػٿؿاٷ ےک ٵؾاکـات ےک ےػہٵٞب ہثیٴ   :غٍو ثیبٔی 

 ایٶبٷ، یب ثیبٷ کب ٍضیش ص٪ی٪ت سمبئٺؼگی .ہےالتب ہک سمبئٺؼگی ثیبٷ

 اٵیؼ ہی ںٵی ےثبؿ ےک ص٪ی٪ت .ہےٿ مکتب ہ کب ثیبٷ اٵیؼ یب ےاؿاػ

 یب ی٪یٸ ہرت ی .ےئہٿٹب چبہ ٍضیش ؼ تککب٥ی ص ثیبٷ ہک ہےکی ربتی 

ا ھمسذ ہ، تڀ یہےآتب  ےٱئ ےک سمبئٺؼگی ےٵتٞٲ٨ ٵٞبٵالت ک ےك تڀ٩ٜ

 .اھکیب گیب ت ںٹگی ٵیہٳ آہ ںیہاٷ ہک ہے ربتب

  :ںیہ کی ػٿ ا٩نبٳ ١ٲٔ ثیبٹی

i. َث٢یـ  رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨ ےثیبٹبت ك ١ٲٔ اٷ ثیبٔیغٍو  ِْقو

  ں۔یہ ےربت ےکئ ےك ےاؿاػ ےک یہػ ہٿکھػ کنی

ii. ثیبٹبت  ١ٲٔ اٷ ٵٮٶٰ ١ٲٔ ثیبٹي يھڑووب دھد دوعشی ىشف

 ےك ےاؿاػ ےک ےػیٸ ہٿکھکڀ ػ ٭بؿ ہثیٴ رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨ ےك

 .ہے ےربت ےػیئ ےمڀچث٢یـ ےک ص٪بٹیت یب ث٢یـ ہےکی ربتی 
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ٿاّش ٕڀؿ  ےاك رت ہےٿ ربتب ہ ٦ٍـ تت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہػہٵٞب ہثیٴ کڀئی

١ٲٔ  ُپـ ےي كھڑٿ٭ب ػھػ ٿ یبہ کیب گیب ےك ےاؿاػ ےک ےٿکھػ پـ

  ۔ٿ   ہ کی گئی ثیبٹی

 

کی اٷ صبالت  1938، ٹاٹيڀؿٹل ایک ( 2015ٵبؿچ، )تـٵیٴ  ںی ٵیہصبٯ 

ی کب ہػ ہٿکھحتت کنی پبٱینی پـ ػ ےرٸ ک ںیہػایبت ہ ھکچ ںٵی ےثبؿ ےک

 ںیہاك ٕـس  ػ٥ٞبت ےٹئ  ۔ہےایب رب مکتب ٹھمڀاٯ ا

 ڈ٥ـا

 ٿ٭بھػ

ىـٿٛ  ٳھرڀ٫کی تبؿیظ یب  ےٿٷہنی ربؿی کی پبٱینی کڀ پبٱی ہثیٴ 

 ےکی تبؿیظ یب پبٱینی ک صیبت ٹڀےکی تبؿیظ یب پبٱینی ک ےٿٷہ

اٹؼؿ  ےتیٸ مبٯ ک ےٿ تڀ، كہآتب  ںی ثٞؼ ٵیھکی تبؿیظ، رڀ ة ؿڈؿائ

الیب رب  ںٵی ےیـھگ ےکی ثٺیبػ پـ مڀاالت ک  ہٿکھی ٿ٩ت ػھاٹؼؿ کنی ة

 : ہےمکتب 

حتـیـی ٕڀؿ پـ  ںٵی ےثبؿ ےص٪بئ٨ کاٿؿ  ںکٶپٺی کڀ اٷ ثٺیبػٿ ہثیٴ

ت٦ڀیِ یب  ٹبٵقػگبٷ یب  ں٩بٹڀٹی سمبئٺؼٿ ےک ہىؼ ہیب ثیٴ  ہىؼ ہثیٴ

 ۔ ںیہٵجٺی  ہرٸ پـ اك ٕـس کب ٥یَٰ ےگ ںکڀ ثتبئی ہ٭ـػ

 : ںیہگیب  اوس خمقوؿ کیب وامش  ےطریً  ہٌفٌ کو ِٕذسد   ب "وکھد"

  ہثیٴیب  ےیٸػ ہٿکھکٶپٺی کڀ ػ ہثیٴ ہےکب ٵٖٲت    "٭بٿھػ"اؿ ہاٗ

ا٥قائی  ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےپبٱینی ربؿی کـٷ ہثیٴ کٶپٺی کڀ ایک فٹؼگی

کی ٕـ٣  ٹایزٸ ےیب اك ک ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ ےك ےاؿاػ ےک ےکـٷ

 :  ٹی ایکھکڀئی ة ےك ںکیب گیب اٷ ٵی ےك

a) ےاٿؿ رل ہے ںیہرڀ مچ ٷ ہٵيڀؿٕڀؿ پـ اینب  ےایک ص٪ی٪ت ک 

 ؛ ہےٵبٹتب  ںیہمچ ٷ  ہىؼ ہثیٴ

b)  ی ھپـ ة ےٿٷہکڀ ص٪ی٪ت کی ٵٞٲڀٵبت اٿؿ اٝتٶبػ  ہىؼ ہثیٴ

 ؛ پبیب ربٹبھ٥ٞبٯ ٕڀؿ پـ ص٪ی٪ت کڀ چ

c) ؛ اٿؿ ٹایک ےی ػٿمـھکڀئی ة ںٵڀفٿ ےٱئ ےک ےػیٸ ہٿکھػ 

d) ٩بٹڀٷ عبً ٕڀؿ پـ  ےٿٯ چڀک رلھیب ة ٹی ایکھاینب کڀئی ة

  ۔ہےی اٝالٷ کـتب ہػ ہٿکھػ

ٕڀؿ پـ ٵتبحـ  ہکٸدم ےٱی ےکی تيغیٌ ک ےعٖـ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك  ہثیٴ

رت تک  ہے ںیہٷ ڈٍـ٣ عبٵڀىی ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےص٪بئ٨ ک ےٿاٯ ےکـٷ

 ے، ثڀٱٸہےاٷ کب اصرتاٳ کیب گیب  ہک ںیہ ںیہصبالت اك ٕـس ٷ ےکیل ک

کڀ ٥ـُ  ٹایزٸ ےؿ یب اك کڈٿٯہٹب اٹيڀؿٹل ہعبٵڀه ؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 ۔ہے ثـاثـ ےک ےثڀٱٸ ںآپ ٵی ےیب ػٿمـی ٍڀؿت اٷ کی عبٵڀىی اپٸ ہے

کی ثٺیبػ پـ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل   ہٿ٫ھػکٶپٺی  ہثیٴ  یھکڀئی ة

 ہک ہےحبثت کـ مکتب  ہی ػاؿ ہثیٴگی اگـ  ےکـ ںیہپبٱینی کڀ ٵنرتػ ٷ

تـیٸ ہپبیب ربٹب اك کی ةھچ ےاٍٰ ص٪ی٪ت کی ١ٲٔ ثیبٹی یب اك

 ھص٪ی٪ت کڀ ربٷ ثڀد ہا یب کھٍضیش ت ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت اٿؿ اٝتٶبػ ک

اك ٕـس اٍٰ ص٪ی٪ت  ہا یب کھت ںیہٷ ہب کڀئی اؿاػک ےربٷ ےپبئھکـ چ
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 ںپبیب ربٹب اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵٞٲڀٵبت ٵیھچ ےکی ١ٲٔ ثیبٹی یب اك

 : ںیہ

  ہٱینی ىؼ، اگـ پبںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہٿکھػ ہک ہےی ھؿف٧ ة ہی ہٝالٿ ےاك ک

 ےاٷٹھا ہػاؿی ٥بئؼ ہکی ؽٳ ےتڀ ١یـ ص٪ی٪ی حبثت کـٷ ہے ںیہٷ ہفٹؼ

  ۔ںیہتب ہپـ ؿ ںٿاٱڀ

 ںٵی ےثبؿ ےکی ػؿعڀامت اٿؿ اك ک ےػہٵٞب ےکڀئی ىغٌ رڀ اٹيڀؿٹل ک

اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب  ےٵ٪َؼ ك ےک ےکـٷ ہػہاك ٵٞب ہےثبت چیت کـتب 

  ۔گب ےا ربئھمسذ ٹایزٸ

 

c) ُِفبد  ہلبثً ثی 

 ےاٿؿ اك ہے ہصٌ الفٵی کب ےػہٵٞب ہثیٴ ؿہ کب ٿرڀػ ٵ٦بػ " ہ" ثیٴ

 ےتھػیک ےآئی .ہے ٹب ربتبٵب ٕڀؿ پـ ےىـٓ ک مبث٨ ےٱئ ےک  ہثیٴ

 .ہےخمتٲ٤  ےك ػاؤ یب رڀا ہثیٴ کل ٕـس ہک ںیہ

i.  ہاوس ثیُ روا  

ٹ٪َبٷ  .ہے اؿتبہ یب ریتتب کڀئی ںاہد ،ںیھػیک یٰ کڀھک ےتبه ک

یٰ ھک ہی .ہے ٱگبتب ػاؤ ىغَیت ہک ہےٿتب ہ ےاك ٱئ ہ٥بئؼ یب

 ھمبت ےیٰ کھک ہٝالٿ ےک ےکڀ رینت یٰھک ٍـ٣ ىغٌ کب ٿاال ےیٲٸھک

 ںٝؼاٱت ٵی رڀا یب ٹگٹثی .ٿتبہ ںیہتٞٲ٨ ٷ یب ٵ٦بػ اٿؿ ئیکڀ

 ںٵی ٝٶٰ ےاك ک ےك ہاٿؿ اك ٿد ںیہ ےٿتہ ںیہالگڀ ٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ

 ػاؤ پـ ؿ کڀھگ ےاپٸ کڀئی اگـ .ٿگبہ ١یـ ٩بٹڀٹی ہػہٵٞب کڀئی

اك  ٕـ٣ ػٿمـی رڀ ہےربتب  اؿہ ںیٰ ٵیھک ےتبه ک ہاٿؿ ٿ ہے ٱگبتب

  ۔رب مکتب ںیہٷ ںٝؼاٱت ٵی ےٱئ ےک ےپڀؿا کـٷ کڀ ہٿٝؼ ےک

رل  ىغٌ ہٿ  ں۔پـ ١ڀؿ کـی ہکب ٿا٩ٜ ےرٲٸ ےاك ک ؿ اٿؿھگ اة ایک

ؿ ھگ یٞٺی ٵيٶڀالت کی ہثیٴ اك کب ہے کـایب ہثیٴ ؿ کبھگ ےاپٸ ےٷ

 ےاٿؿ اك ک ہے کب ٵبٱک ؿھاك گ ہٿ  ہے۔تٞٲ٨  ٩بٹڀٹی ھمبت ےک

کب  ےٿٷہٹ٪َبٷ   ا٩تَبػی ٕڀؿ پـ ےپـ اك ےٿٷہ یب عـاة ہتجب

 آگ ہےچب ،ہےٿتب ہ ٕڀؿ پـ ہآفاػاٷ تٞٲ٨ ہی کب ٵٲکیت  ہے۔ اٵکبٷ

 ہے۔کـتب  کی ٩یبػت ٹ٪َبٷ رڀ ہے ہؿىت ہٿ ہی اٿؿ ےٱگ ہٷ یب ےٱگ

یب  ٿہٱیب  ہثیٴ کڀئی ہےچب ہےٿتب ہٹ٪َبٷ  ےكیب چڀؿی( آگ ) ہٿا٩ٜ

   ں۔یہٷ

آگ  ،ہےمکتب  اؿہ یب ریت کڀئی ںاہد ثـٝکل، ےیٰ کھک ےتبه ک اك

 ٵبٱک کب ےؿ کھگ ہے ہاٿؿ ٿ ہےٿ مکتب ہ ہٹتیذ یہایک  ٍـ٣ کب

 ۔ٹ٪َبٷ 

 ےٿئہ ہک ہےکـٿاتب  ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ اك ثبت کب ی٪یٸ ٵبٱک

 ۔ ےکیب ربئ ہٵٞبٿُ ےك ےٕـی٨ ںیکنب ٹ٪َبٷ کی

 ے، اكہےٿتب ہ ںٵی ںپینڀ یب ںٵی ؿھگ ےاك کٵ٦بػ  ػاؿ کب رڀ ہثیٴ

 کڀ ےػہٵٞب ہثیٴ یکی ٵڀرڀػگ ٵ٦بػ ہثیٴ .ہےا ربتب ہٵ٦بػ ک ہثیٴ

  .ہےثٺبتی  ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ اٿؿ ربئق حتت ے٩بٹڀٷ ک
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 ِخبي

 ےٷ ںٿہاٷ ےٱئ ےرل ک اٿؿ ںیہ ےعـیؼت ؿھایک گ ؿھچٺؼؿ ىی٬ ؿٹٵل

 مڀاالت ےؽیٰ ک .ہےٱیب  ٷ ٩ـُہؿ کب ےؿٿپ ھالک ۴۰ ےثیٺک ك کنی

  -ںکـی پـ ١ڀؿ

 ؟ہے ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  اٷ کب ںؿ ٵیھگ کیب  

 ؟ہے ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ یٺک کبث ںؿ ٵیھگ کیب  

 ؟ہے ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ کب کڀئی ںٿمیڀڑپ کیب  

 ڑھےثڀ اٿؿ ےثچ، ػٿ اٷ کی ثیڀی ںعبٹؼاٷ ٵی ےک ؿ مـیٺیڀاكٹٵل

  -ںکـی پـ ١ڀؿ مڀاالت ےؽیٰ  ک ں۔یہ ٿاٱؼیٸ

 ؟ہے ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  کڀئی ںٵی الئیھة اٷ کی کیب اٷ کب  

 اٷ  تڀ کیب ہےبتب ٿ رہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ کڀئی ےك ںاٷ ٵی اگـ

  ؟ہے ٿمٮتبہ ٹ٪َبٷ ٵبٱی کڀ

 ؟ہے ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  کڀئی 

 کی ےػہٵٞب ہاٿؿ ثیٴ ٵيٶڀالت کی ہثیٴ ہٿگب کہ ٹگہٳ آہ ہی ںاہی

  ے۔کیب ربئ ٥ـ٧ ںٵی ٵيٶڀالت

 ےمبٵٸ ےرل ک ہےٿتب ہ ےك ربئیؼاػ اك کب تٍْك ِؾّوالت کی ہثیُ

  ہے۔ٿتی ہ ٶتاٹؼؿٿٹی ٩ی کب عڀػ اٿؿ رل کب ہےی ہکی رب ؿ ہثیٴ

 کب ػاؿ ہثیٴ ںربئیؼاػ ٵی اك ِؾّوالت کی ےدہِْب ہثیُ ػٿمـی ٕـ٣

 کڀ اك ػاؿ ہثیٴ رت ہےٿتب ہ ٍـ٣ امی ٿ٩ت ہی  ہے۔ٿتب ہ ٵ٦بػ ٵبٱی

 کب ےمکٸ کـا ہثیٴ رل کب ہےٿتب ہ کب ٵ٦بػ اك ٩نٴ ںربئیؼاػ ٵی

 ہثیٴ تڀ ےا ربئھػیک ںٵٞٺی ٵی اٍٲی .ہےٿتب ہ ٩بٹڀٹی ص٨ ےاك

 ٵڀرڀػ ںٵی ہاحبث اك ےٿئہ ےکـت ہٷىبٵٰ  ہاحبث ڀػ خبڀػع پبٱینی

 .ہےکـتی  ىبٵٰ کڀ ٵ٦بػ ٵبٱی ےک ػاؿ ہثیٴ

 

 ِفبد ہثیُلبثً  ِيبثك ےک ّبَ لبٔوْ :  ۳ؽىً  
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ii. ُےئہؤب چبہ ِورود ولت کظ ِفبد ہلبثً ثی  

 ٵڀرڀػ ٿ٩ت ےک ےٱیٸ پبٱینی ٵ٦بػ ہثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

 ٿ٩ت اٿؿ ےٱیت پبٱینی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ ٝبٳ .ےئہٿٹب چبہ

 ںپبٱینیب ٵـیٸ ےئہٹب چبہؿ ٵڀرڀػ ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  ٿ٩ت ے٫ ےػٝڀ

 .ںیہاك ٵنتخٺیبت 

d) ہود ہٍِضك  

  .ہےاٍڀٯ  کب ہٿد ہٵٲض٨ اٍڀٯ ٩بٹڀٹی آعـی

ٿتب ہ ربٹٺب ہی اك کب ٵٖٲت اٿؿ ہےاٍڀٯ  ٳہکب ایک ا ہثیٴ ہٿد ہٵٲض٨

 کنی ہی کیب ہک ہی اٿؿ ٿئیہا٩ٜ ٿ ےکیل یب ّـؿ ٹ٪َبٷ ںاٍٰ ٵی ہک ہے

ا ہؿ ٳھرڀ٫ ہىؼ ہثیٴ کب مجت ٹ٪َبٷ اگـ  ہے۔ ہکی ٹتیذ ٳھرڀ٫ ػاؿ ہثیٴ

 ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ اگـ .ہے ثٺتی ػاؿی ہکی ؽٳ ٭بؿ ہثیٴ ںٵی ےایل تڀ ٿہ

 ہٿ ہک ہے پبثٺؼ ہی ےٱئ ےکػاؿ  ہثیٴ ٿ تڀہ ٳھرڀ٫ ہىؼ ہثیٴ کڀئی ہٿد

  ں۔یہٷ ہٿؿٷ ،ےکـ کی تال٥ی ٹ٪َبٷ

پیؼا  ٹ٪َبٷرڀ  ہے تاله کـتب کڀ ہٳ ٿدہا اك ػاؿ ہثیٴ حتت ےک ٍڀٯاك ا

 آعـی ٕڀؿ پـ ّـٿؿی ہی  ہے۔کـتب  ىـٿٛ میـیق کی ٿا٩ٞبت ےٿاٯ ےکـٷ

 ہےٿئی ہ ٿا٩ٜ ےٯہپ ٥ڀؿا ےك ےٿٷہ ٹ٪َبٷ رڀ ہےٿ مکتی ہ ںیہٷ ہٿا٩ٜ

 ٹ٪َبٷ ےٯہپ ےرڀ مت ك ٿتیہ ںیہٷ ہٿا٩ٜ ہٿ ٕڀؿ پـ ّـٿؿی ہی یٞٺی

 ہے۔تی ہؿ ػاؿ ہؽٳ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک بی ٿاٱی ےکـٷ

  ہٵٲض٨ رڀ ،ںیہ ےکـ مکت ثٺؼی ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ہٿد ٹؿیٶڀ ہٿد ػیگـ

 ہٿا٩ٜ ٱیکٸ کنی ںیہ ےٿ مکتہ ٵڀرڀػ ہٿد ٹؿیٶڀ .ںیہ ےتہؿ اٱگ ےك ہٿد

 .ےٿتہ ںیہٷ مـگـٳ ںٵی ےکـٷ پیو کڀ

  تْشیف

 ے٫ ہٿد  ؿ ٵڀحـاٿ ٥ٞبٯ ہٿ ہے ئیکڀ اك ٕـس ٿّبصت ٭ي گ ہٿد ہٵٲض٨

 ےٹتیذ ےاٿؿ رل ک ہےکڀ ىـٿٛ کـتب  ہٕڀؿ پـ رڀ ٿا٩ٞبت کی مٲنٰ

 ےاٿؿ آفاػ ؽؿائٜ ك ےٹئ ںاٿؿ رل ٵی ہےٿتب ہتٞیٸ  ہکڀئی ٿا٩ٜ ںٵی

   ۔تیہؿ ںیہکنی ٥ڀؿك ٭ی کڀئی ٵؼاعٲت ٷ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا 

؟ ہےٿتب ہپـ کل ٕـس الگڀ   ہػہٵٞب ہکب اٍڀٯ فٹؼگی ثیٴ ہٿد ہٵٲض٨

کی اػائیگی  ہ٩ٖٜ ٹٚـ ٵڀت ٥بئؼ ےك ہٕڀؿ پـ ٵڀت کی ٿد ٝبٳ ہچڀٹک

 ہٿد ہٵٲض٨  ےاك ٱئ ںاہ، یہےٳ کیب ربتبہ٥ـا ہفٹؼگی کب ثیٴ ےٱئ ےک

 ںٵی ہػہٵٞب ےک ہفٹؼگی کی ثیٴ ےت كہة ہاگـچ  ۔ٿگبہ ںیہکب اٍڀٯ الگڀ ٷ

ؿ٩ٴ  ہىؼ ہایک اّب٥ی ثیٴ ںرل ٵی ہےٿتب ہی ھؿ ةڈٵٺب٥ٜ ؿائ ےصبػث

 ہکب پت ہٿد ں. اینی صبٱت ٵیہےٿتی ہثٰ اػائیگی پـ ٩ب صبػحبتی ٵڀت

 ہٿد ہ. ٵٲض٨ہےٿئی ہ ےك ےکیب ٵڀت صبػث ہک ہےٿ ربتب ہٱگبٹب ّـٿؿی 

 .ٿگبہٹب٥ؾ  ںٵٞبٵالت ٵی ےکب اٍڀٯ ایل

  ہدہپبثٕذی وب ِْب

کب  ےٝٶٰ کـٷ کڀ ٥ـی٨ ػیگـ رڀ ںیہٿتب ہ ہػہٵٞب ہٿ  ہػہپبثٺؼی ٵٞب

رٸ  ںیہٿتی ہ کی گئی ٹؿا٣ڈ ےی کی ٕـ٣ كٹپبؿ اك ےٿئہ ےػیت ٵڀ٩ٜ

یب  کڀ ٩جڀٯ ےػہٵٞب ہک ے، ریلہے ہ٥بئؼ٭ب  ثبفی ےمڀػ اڑة پبك ےک

 ےک ىـائٔ اٿؿ صبالت ےک ےػہٵٞب پبك ےک کٶپٺی ہثیٴ ںاہکـٹبی ؿػ

 ۔ ںیہ ےتہؿ ص٪ڀ٧ ےک ثبفی ےمڀػ کی ؿ ٩نٴہ ںٵی ےمٲنٰ
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 کڀ ؿڈٿٯہ ہثیٴ ثٞؼ ےک ےٱیٸ پبٱینی ،ےٱئ ےک ےکـٷ احـ ےة ےاك

  ۴۰ ےک ےٵٲٸ ػمتبٿیق پبٱینی ےرل ،ہےػی گئی  ٵؼتٱک " -٥ـی"

کب  ےمکٸ ٵٺنڀط کـ ےاك پـ ےٿٷہ اعتال٣ اٹؼؿ اٹؼؿ، ےک ںػٹڀ

 ےئہچب کیب ربٹب ٵٖٲٜ ںٵی حتـیـی کٶپٺی کڀ ہے۔ػیب ربتب  اعتیبؿ

ػیب ربتب  اٹٱڀ پـیٶیٴ ٿا ہثچب ےکـ٫ کٴ چبؿد اعـاربت اٿؿ اٿؿ

 .ہے

 

e) ہِْبوك 

ٿتب ہالگڀ  ےٱئ ےک ںپبٱنیڀ ہثیٴ ےفٹؼگی ٫کب ُاٍڀٯ ١یـ  ہٵٞبٿُ

پبٱنی ػاؿ کڀ، رڀ ایک ٹ٪َبٷ کب مبٵٺب  ہ٫  ہےامکب ٵٖٲت  ہے۔

امی ٵبٱی ٍڀؿحتبٯ  ےاك ہ٫  ہے، اك ٕـس تال٥ی ٭ی ربتی ہےکـتب 

 ےٯہپ ےك ےٿٷہٿا٩ٜ   ہٹ٪َبٷ ٭ب  ٿا٩ٜ ہٿ ںاہد ےالیب رب مک ںٵی

ی ٹگبؿٷ ہ( یحبثت ےكےؽؿیٜ ےپبٱنی ک ہ)ثیٴ ہػہٵٞب ہثیٴ۔اھت

ػاؿ کڀ ٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  تک  تال٥ی ٭ی یب  ہثیٴ ہ٫  ہےػیتب 

 ں۔یہٷ  ہفیبػ  ےػیب ربئیگب، اك ك ہٵٞبٿُ

 ہ٥بئؼ ےکـک ہکب ثیٴ ںاحبحڀ ےىغٌ کڀ اپٸ ہ٫  ہے ہُاٍڀٯ  ی

کـٹب  ںیہٿٍڀٯ ٷ  ہفیبػ  ےاٿؿ ٹ٪َبٷ ك ےئیہکـٹب چب ںیہصبٍٰ ٷ

 ےٱگبئ ہیٶت کب اٹؼافا٩تَبػی ٩ ےکٶپٺی ٹ٪َبٷ ک ہثیٴ ے۔ئیہچب

 ۔گیےؿپبئی کـھٵٖبث٨ امکی ة ےگی اٿؿ اك ٫

 ِخبي

 ہٵکبٷ کب ثیٴ ےاپٸ ےٱئ ے٩یٶت کی پڀؿی  ؿ٩ٴ  ک  ےؿٿپ  ھالک 10 ےؿاٳ ٷ

 ہے۔تب ڑگتٺب پھکب ت٪ـیجب ٹ٪َبٷ ة  ےؿٿپ  70000 ےك ہآگ کی ٿد ےاكہے۔کیب 

ػاؿ ىغٌ  ہثیٴ ۔گیےکی ایک  ؿ٩ٴ  اػا کـ  ےؿٿپ  70000 ےکٶپٺی اك ہثیٴ

 ہے۔کـ مکتب  ںیہی  ؿ٩ٴ  کب ػٝڀٰی ٷھکنی ة ےگٓا

 ےربئیؼاػ کڀ امکی  ٵٮٶٰ ٩یٶت ک ںاہد ںاة ایک اینی ٍڀؿحتبٯ پـ ١ڀؿ کـی

ٹ٪َبٷ  ںتٺبمت ٵی ےک ہثیٴ ےتت ىغٌ ٍـ٣ اپٸ ہے۔کیب گیب  ںیہٷ ہثیٴ ےٱئ

 ۔ٿگبہکب ص٪ؼاؿ  ےصبٍٰ کـٷ ہٵٞبٿُ ےٱئ ےک

٩یٶت   ےؿٿپ  ھالک 5ٵکبٷ کب ٍـ٣   ےٶت ک٩ی  ےؿٿپ  ھالک 10 ہ٫  ے٥ـُ ٭یزی

ٿاال ٹ٪َبٷ  ےٿٷہ ےك ہاگـ آگ کی ٿدہے۔کیب گیب  ہثیٴ ےٱئ ےکی ایک  ؿ٩ٴ  ک

 ہیہے۔کـ مکتب  ںیہتڀ ىغٌ اك پڀؿی  ؿ٩ٴ  کب ػٝڀٰی ٷ ہےکب   ےؿٿپ  60000

 ہثـاثـ کب ثیٴ ے٩یٶت ک ھےآػ ےٍـ٣  امک ےٵکبٷ ٵبٱک ٷ ہ٫  ہےا ربتب ھمسذ

[ کب  ےؿٿپ  30000٪ ]50ٍـ٣  ےٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  ک ہٕـس  ٿ اٿؿ اك ہےکیب 

 ہے۔ی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ ة ےؿ اٹيڀؿٹل ٫ڈَاٷ ےاكہے۔کب ص٪ؼاؿ  ےػٝڀٰی کـٷ

 ہثیٴ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ ےؽؿیٜ ےکی پیٶبئو ىغٌ ٫ ہٿاٱی ٵٞبٿُ ےاػا کی ربٷ

 ۔گب  ےکی ٩نٴ پـ ارمَبؿ کـ

، رڀ ربئیؼاػ اٿؿ ںٵی ںتـ ٩نٶڀ ہفیبػ ےک ںپبٱنیڀ ہ١یـ فٹؼگی ٭ب ثیٴ

ػاؿ ىغٌ کڀ ٹ٪َبٷ کی اٍٰ    ہ، ثیٴہےٵتٞٲ٨  ےك ہثیٴ ےک ںػاؿیب ہٵبٱی ؽٳ

ٿئی ہ ہپـ ٹ٪َبٷ یب تجب ںثبفاؿ ٩یٶتڀ ہؿ٩ٴ  کی صؼ  تک یٞٺی ٵڀرڀػ

اك کی صؼ  تک   "٩یٶت ٔاٿھٹاٍٰ  ؿ٩ٴ  گ "ےٱئ ےک ےربئیؼاػ کڀ ثؼٱٸ

 ہے۔ػیب ربتب  ہٵٞبٿُ
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کڀ اپٺبیب  ہایک یب فیبػ ےك ںٵی ںؽیٰ ٕـی٪ڀ ہؼؿدٵٺ ےک ہت٦َی ںٵی ہٵٞبٿُ

 : ہےرب مکتب 

 ٹ٪ؼ اػائیگی 

 کی ٵـٵت ےه ہىؼ ہایک تجب 

 ٳ کی تجؼیٲیٹٹچب آئہٿ یب ٹ٪َبٷ پھک 

 ہتجب ےك ےؽؿیٜ ےٕڀؿ پـ، آگ ک ےحببٱی، )حببٱی( ٵخبٯ ک 

 ؿ کی تٞٶیـ ٹڀھایک گ

 ہِْبؤك:  ۱ؽىً 

 

 ےٿ٩ت آمبٹی ك ےٹ٪َبٷ ک ہٹؼافرل کی ٩یٶت کب ا ہےٵڀّڀٛ  ےایل ھٱیکٸ، کچ

 ےک ںعبٹؼاٹڀ ہ، یےٱئ ےٵخبٯ کہے۔ػؿیب٥ت ٭ی  رب مکتی  ںیہٱگبیب یب ٷ ںیہٷ

 ےکڀئی ٩یٶت ٓ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہَٵَُٺڀٛمبٵبٷ یب  ےٿاٯ ےکڀ ٵٲٸ ںٿاؿحڀ

کنی  ںؿ ٵیھػٹیب ة ںٵی ںپبٱنیڀ ہامی ٕـس مسٺؼؿی ثیٴ ہے۔ٿ مکتب ہکـٹب ٵيکٰ 

 ےٿئہ ںکی ٍڀؿحتبٯ ٵی ےٿٷہٿا٩ٜ   ے٫  ہٿا٩ٜ  ںٵی ےؿامت ھےآػ ےاف کہد

  ہے۔ٿ مکتب ہٱگبٹب ٵيکٰ  ہٹ٪َبٷ کی صؼ  کب اٹؼاف

ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ایک ُاٍڀٯ  کڀ  ے'ٵت٨٦  ٩یٶت ' ٫ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل

٩بثِٰ  ںکی ىـٿٝبت ٵی ہػہػاؿ  ٵٞب ہکٶپٺی اٿؿ  ثیٴ ہثیٴ ہے۔اپٺبیب ربتب 

 ہثیٴ ںکٰ ٹ٪َبٷ کی ٍڀؿحتبٯ ٵی ں۔یہ ےٿتہ٭ی ٩یٶت پـ ٵت٨٦  ہاحبث ہثیٴ

اك  ہے۔ٿتی ہٵت٨٦  ےٱئ ےک ےکٶپٺی پبٱنی کی ٵت٨٦  ؿ٩ٴ  کی اػائیگی کـٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ے٩نٴ کی پبٱنی کڀ "ٵت٨٦ ٩یٶت پبٱنی" ٫

f) )لشك وی ِٕتمٍی) ِتجبدي 

  ہے۔ُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ ٭ـتب  ےک ہٵتجبػٯ ٵٞبٿُ
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ػاؿ   ہثیٴ  ےٲ٨ كٵتٞ ےٵڀّڀٛ ک ےک ہٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴ

کٶپٺی کڀ دتبٳ ص٪بئ٨ اٿؿ ٝالد کی ٵٺت٪ٲی ٭ـٹب  ہثیٴ ےىغٌ ك

  ہے۔

 ےػاؿ  ىغٌ کڀ ایک تینـ ہاگـ  ثیٴ ہ٫  ہے ہامکب ٵٖٲت ی

ٹ٪َبٷ کب مبٵٺب  ےک ہاحبث ےك ہی کی ٿدہی کی الپـٿاٹپبؿ

 ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےٱئ ےاٿؿ اك ٹ٪َبٷ ک ہےا ڑکـٹب پ

 ہٵٞبٿُ ےی كٹپبؿ ہ، تڀ الپـٿاہےئی کی اػائیگی ٭ی گ ہٵٞبٿُ

مجٜ   ہ٫ ںیھیبػ ؿ٫ ۔ٿگبہکٶپٺی کب  ہکب ص٨ ثیٴ ےصبٍٰ کـٷ

 ےکٶپٺی  ٫ ہکی  ؿ٩ٴ  ٍـ٣  ثیٴ ہٿاال ٵٞبٿُ ےکیب ربٷ

 ہے۔اػا کی گئی  ؿ٩ٴ  کی صؼ تک   ےؽؿیٜ

 َہا

کٶپٺی  ہرل کب  امتٞٶبٯ  ثیٴ ہےایک اینب ٝٶٰ  ہی  ِتجبدي:

ایک پبٱنی ػاؿ کڀ اػا کی گئی  ےی كٹتینـی پبؿ ہایک الپـٿا

 ہے۔کـتی  ےٱئ ےک ےػٝڀٰی  ؿ٩ٴ  کی ٿٍڀٱی کـٷ

کٶپٺی کڀ  ہایک اینی ثیٴ  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہٵتجبػٯ کڀ  ثیٴ

 ےرل ٷ ہےٕڀؿ پـ ٿّبصت کی رب مکتی  ے٫ ےص٪ڀ٧ مڀٹپ ػیٸ

 ہے۔کی اػائیگی ٭ی  ےعال٣  ایک ػٝڀ ےی کٹتینـی پبؿ

 ِخبي

 ںمـٿك ٵی ٹؿاٹنپڀؿٹکڀ مٲڀیٸ  ںبٹڀؿیٲڀ مبٵھگ ےکيڀؿ ٍبصت ک

  45000  ےك ہی کی ٿدہؿائیڀؿ کی الپـٿاڈ ۔اھا تہربیب رب ؿ ےٯ

 ہاٿؿ ثیٴ ےٿ گئہ  ہمبٵبٷ تجب ے٩یٶت کی صؼ  تک ک  ےؿٿپ

٩یٶت کی ایک  ؿ٩ٴ    ےؿٿپ  30000کيڀؿ  ٍبصت کڀ  ےکٶپٺی ٷ

٩یٶت کی صؼ تک   ےؿٿپ  30000کٶپٺی ٍـ٣   ہثیٴ ۔اػا٭ی 

 ٿٍڀٯاك  ؿ٩ٴ  کڀ  ےك ٹؿاٹنپڀؿٹاٿؿ مٲڀیٸ  ہےـتی ٵتجبػٯ ک

 ہے۔کـ مکتی 

 ہ، ثیٴہے ےٱئ ےک  ےؿٿپ  -/45،000، ػٝڀٰی  ؿ٩ٴ  ےٵبٷ ٱیزی

 ہ٭ب ٵٞبٿُ  ےؿٿپ  40،000 ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہػاؿ  کڀ ثیٴ

ٵتجبػٯ  ےك ٹؿا ٹنپڀؿٹکٶپٺی مٲڀیٸ  ہ، اٿؿ ثیٴہےػیبربتب 

  5000، تت ہےٯ ہا ںٵی ےٿٍڀٯ کـٷ  ےؿٿپ  -/45،000حتت  ےک

 ۔گیڑےػاؿ  کڀ ػیٺی پ ہکی  ثب٩ی  ؿ٩ٴ  ثیٴ  ےؿٿپ

ٿٍڀٯ  ےػٿ ثبؿ پیل ےٱئ ےػاؿ  ىغٌ کڀ ٹ٪َبٷ ک ہثیٴ ہی

 ےاٿؿ امک ےکٶپٺی ك ہایک ثبؿ ثیٴ - ہےؿٿکتب  ےك ےکـٷ

 ےک ہٵتجبػٯ ٍـ٣ ٵٞبٿُ ے۔ی كٹؿ تینـی پبؿھثٞؼ پ

 ہے۔ٿتب ہپیؼا ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٿہٵٞب

 ِخبي

اك کب  ہے۔ٿ ربتی ہاٹت٪بٯ  ںٵی ےیو کی ٥ْبئی صبػثؿ مـٹٵل

ٿاٱی اٹيڀؿٹل  ےپبٱینی ربؿی کـٷ ےعبٹؼاٷ ایک ؽاتی صبػث
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ایئـ الئٸ  ھمبت ھمبت ےکی پڀؿی ؿ٩ٴ ک ےؿٿپ ھالک 50 ےکٶپٺی ك

 ےؿٿپ ھالک 15 ےریل ہٿاال ٵٞبٿُ ےاػا کیب ربٷ ےکی ٕـ٣ ك

 ہے۔کب ص٪ؼاؿ  ےصبٍٰ کـٷ

 

  1 ںوشی ٹیظٹوو  خود

  ؟ہے ػثبؤ کی ٵخبٯ اعتیبؿ مب کڀٷ ےك ںٵی ؽیٰ ہؿدٵٺؼ

I. ےاك کی ںثبؿیکیڀ رل کی ہےکـتب  پـ ػمتغٔ ےػہٵٞب ایک ؿٵیو 

 ہے۔ ںیہٷ ٵٞٲڀٵبت

II. پـ ػمتغٔ ےػہٵٞب ےاك ٷ اگـ ہک ہےػیتب  ٵکیھکڀ ػ یوہٳ ؿٵیو 

 ۔گب ےاٯڈ ٵبؿ ےكُا ہتڀ ٿ ےکئ ںیہٷ

III. ےك یوہٳ ےٿئہ ےکـت کب امتٞٶبٯ ےػہٛ جتبؿتی ےاپٸ ؿٵیو 

  ہے۔ٱیتب  کـا پـ ػمتغٔ ےػہٵٞب

IV. کـٿا ػمتغٔ ےک یوہٳ پـ ےػہٵٞب ےٿئہ ےػیت ٵٞٲڀٵبت ١ٲٔ ؿٵیو 

 ہے۔ٱیتب 

 

  2 ںوشی ٹیظٹوو  خود

 ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ےك ٕـ٣ ؿٵیو ٭ی اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد
 ؟ کیب رب مکتب

I. ؿھکب گ ؿٵیو  
II. کی ثیڀی ؿٵیو  

III. ػٿمت ےک ؿٵیو  

IV. ٿاٱؼیٸ ےک ؿٵیو 

 

 

 

   ہؿخال

 عٖـات خمَڀً ٭بؿ ہثیٴ ںرل ٵی ہےٿتب ہ ہٿتھمسذ ٭ب ہػہٵٞب ایک ہثیٴ 

 ہٿ ےٱئ ےرل ک ہےتب ٭ـ ات٦ب٧ ےٱئ ےک ےػیٸحت٦٘  ٵبٱی ےمبٵٸ ےک

ا ربتب ہک پـیٶیٴ ےرل ،ہےکـتب ٵ٦بػ ٭ڀ فیـ ١ڀؿ  یب ایک ٩یٶت

  .ہے

 ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ے٩بٹڀٷ کی ٕـ٣ ك ػؿٵیبٷ ےک ٥ـی٪یٸ ےػہٵٞب 

 ۔ ںیہ ےٿتہ

  ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ٝٺبٍـ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ےػہٵٞبٵٞترب:  

i. ٩جڀٱیت اٿؿ جتڀیق  

ii. یب ثؼٯٵ٦بػ ، 

iii. ےات٦ب٧ ؿائ ٵت٨٦ ٕڀؿ پـ ، 

iv. ؿّبٵٺؼی آفاػ ، 

v. اٿؿ کی ٍالصیت ٥ـی٪یٸ  

vi. کی ٩بٹڀٹی صیخیت ٵ٪َؼ  
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 ںیہىبٵٰ  عَڀٍیبت ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ہػہٵٞب ہثیٴ:  

i. ٹگیہٳ آہ صتٶی ، 

ii. ٵ٦بػ، ہ٩بثٰ ثیٴ  

iii. ہٿد ہٵٲض٨ 

 

  اٌفبً َہا

  ٩جڀٱیت اٿؿ جتڀیق .1

 ربئق تبٵٰ یب ربئق ثؼٯ .2

  ےات٦ب٧ ؿائ ٵت٨٦ ٕڀؿ پـ .3

  ٹگیہٳ آہ صتٶی .4

  ٳ ص٪ی٪تہا .5

  ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ .6

 ہٿد ہٵٲض٨ .7

 

 

 

 

 رواة ےک ٹیظٹ خود

  1رواة 

 ۔ ہے  II ٍضیش اٹتغبة

 کی ےٵبؿٷ ےربٷ ك پـ ےکـٷ ںیہٷ پـ ػمتغٔ ہػہکڀ ٵٞب یوہٳ ؿٵیو

  ہے۔ کی ٵخبٯ ؤػثب ہ، یہے ػیتب ٵکیھػ

  2رواة 

 ۔ ہے  III ٍضیش اٹتغبة

اٿؿ اك  ہے ںیہٷ ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  ںکی فٹؼگی ٵی ػٿمت ےکب اپٸ ؿٵیو

  ۔کـ مکتب ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ےاك ہٿ ےك ہٿد

 

  عواي اِتضبْ خود

  1 عواي

  ؟ہےتب ہؿ ٵتٞٲ٨ ےك پـیٶیٴ ٝٺَـ مب کب کڀٷ ےػہٵٞب ربئق کنی

I. ٩جڀٱیت اٿؿ جتڀیق  

II.  بػیب ٵ٦  ارـ 

III. ؿّبٵٺؼی آفاػ  

IV.  کی ٍالصیت ٥ـی٪یٸ ےٱئ ےک ےػہٵٞب  

  2 عواي

 ےي ٫ھڑٿ٭ب ػھػ ث٢یـ کنی رڀ ہےٿتب ہ ٵتٞٲ٨ ےثیبٷ ك ١ٲٔ _______

 ں۔یہ ےگئ ےثٺبئ ےك ےاؿاػ
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I. ١ٲٔ ثیبٹي  

II. ىـاکت  

III.  جتڀیق  

IV.  سمبئٺؼگی  

  3 عواي

  .ہے ٿتبہىبٵٰ  ػثبؤ الگڀ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںٵی ____________

I. یہػ ہٿکھػ  
II. احـات ٹبٵٺبمت  

III. ػثبؤ  

IV. ١ٲٖی  

  4 عواي

  ؟ہے مچ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد ںٵی ےمٲنٰ ےک ہػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

I. ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ رڀ ںیہ ےٿتہ ہػہٵٞب فثبٹی ہٿ 

  ںیہ ںیہٷ

II. ںیہ ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ رڀ ںیہ فثبٹی ہٿ  

III. ػٿ ہٿ ٵٖبث٨ ےّـٿؿیبت ک کی 1872 ،ٹایک ےػہٵٞب اؿتیھة 

  .ںیہ ےػہٵٞبػؿٵیبٷ  ےک ؿ(ڈٿٯہ ہثیٴ اٿؿ٭بؿ  ہثیٴ) ں٥ـی٪ڀ

IV. ۔ ںیہکی ٕـس  ےػہٵٞب ثبفی ہٿ 

  5 عواي

  ؟ہے ںیہٷ ارـ ایک ػؿمت ےٱئ ےک ےػہٵٞب کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

I. ہپیل  
II. ربئیؼاػ  

III. ؿىڀت  

IV. فیڀؿات  

  6 عواي

 ےک ےکـٷ ہػہٵٞب ٹلاٹيڀؿ فٹؼگی ٥ـی٨ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

  ؟ہے ںیہٷ ٩بثٰ

I. ٵبٱک کبؿٿثبؿ  

II. ٹبثبٱ٠  

III. ؿیٲڀ عبتڀٷھگ  

IV.  ٵالفٵیٸ مـکبؿی  

  7 عواي

 اٍڀٯ کڀ ےک "ٹگیہٳ آہصتٶی " کڀٷ مب ےك ںٵی ا٥ٞبٯ ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےثتبتب 

I. ثتبٹب ںٵی ےثبؿ ےصبالت ک ٕجی ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق اٹيڀؿٹل  

II. کـٹب ہٷ کب اٹکيب٣ بئ٨ص٪ ٳہا ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق اٹيڀؿٹل  

III. کـٹب کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہا ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق اٹيڀؿٹل  

IV.  کـٹب کی اػائیگی پـیٶیٴ ٿ٩ت پـ  
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  8 عواي

ٍضیش  کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد ںٵی ےمٲنٰ ےکٵ٦بػ   ہ٩بثٰ ثیٴ

 ؟ ہے ںیہٷ

I. ٱیٺب پبٱینی ہثیٴ ےکی ٕـ٣ ك ٿاٱؼ ےٱئ ےک ٹےثی ےاپٸ  

II. ٱیٺب اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ےایک ػٿمـ ےکی ٕـ٣ ك ثیڀی ںٵیب  

III. ٱیٺب اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ےایک ػٿمـ ےکی ٕـ٣ ك ںػٿمتڀ  

IV. ٱیٺب اٹيڀؿٹل ےٱئ ےٵالفٵیٸ ک ےآرـ کی ٕـ٣ ك  

  9 عواي

 ؟ ہےّـٿؿی  ٿٹبہ ٵڀرڀػ کت ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

I. ٿ٩ت ےکـات ہثیٴ  

II. ٿ٩ت ےک ےػٝڀ  

III. ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےٿٷہ ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہمب فٹؼگی 

  ہے

IV. ٿ٩ت ےک ےػٝڀ یب ٿ٩ت ےٱیت پبٱینی یب تڀ  

  10 عواي

 ؟ ںکڀ تاله کـی ہٿد ہٵٲض٨ ےٵڀت ک ںٵی ےٵٺٚـ ٹبٳ ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ںٵی پبٹی  ہے۔ربتی  ٹٿٹ ٹھکی پی ےاد ےك ہکی ٿد ےگـٷ ےك ڑےٿھگ

 ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ ےاك ہے۔ٿ ربتب ہ سمڀٹیب ےاك ےك ہکی ٿد ےٷہؿ ڑےپ

 ہے۔ربتب  ٵـ ہٿ مجت ےک سمڀٹیب پـ ہے ب ربتبکی

I. سمڀٹیب  

II. ٹھپی ٿئیہا ٹٿٹ 

III. گـٹب ےك ڑےٿھگ  

IV. ؿاپیھت رـاصی 

 

 رواثبت ےعواالت ک اِتضبْ خود

  1رواة 

  ہے۔  II ٍضیش اٹتغبة

 .ہے ٵ٦بػ  ٝٺَـ کب ےػہٵٞب ربئق ٵتٞٲ٨ ےك پـیٶیٴ

  2 رواة

  ہے۔  I ٍضیش اٹتغبة

ي ھڑٿ٭ب ػھػ ث٢یـ کنی رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨ ےثیبٹبت ك ١ٲٔ ١ٲٔ ثیبٹی

  ں۔یہکی ربتی  ےك ےاؿاػ ے٫

  3 رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 .ہے ٿتبہىبٵٰ  ػثبؤ الگڀ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںػثبؤ ٵی

  4رواة 

  ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

 ٵٖبث٨ ےّـٿؿیبت ک کی 1872 ،ٹایک ےػہٵٞب اؿتیھة ہػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

 ٿاال ےکیب ربٷػؿٵیبٷ  ےک( ڈڑٿٯہ ہثیٴ ٿؿا٭بؿ  ہثیٴ) ں٥ـی٪ڀ ػٿ

  ہے۔ ہػہٵٞب
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  5رواة

  ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

  ہے۔ ںیہٷ ٵ٦بػ ایک ػؿمت ؿىڀت ےٱئ ےک ےػہٵٞب

  6 رواة

 ۔ ہے  II ٍضیش اٹتغبة

  ں۔یہ ںیہٷ ٯہا ےٱئ ےک ےػہٵٞب ےک ہثیٴ ےفٹؼگی کٹبثبٱ٠ 

  7رواة

  ہے۔   III ٍضیش اٹتغبة

ٳ ہصتٶی کـٹب "  کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہا ٞٲڀٳٵ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق ہثیٴ

  .ہےٵتٞٲ٨  ےك اٍڀٯ ےک"  ٹگیہآ

  8 رواة

 ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

اٷ کب  ںاك ٵی ہکیڀٹک ےمکت ےٯ ںیہٷ ہثیٴ ےٱئ ےک ےػٿمـ ػٿمت ایک

  ۔ہےٿتب ہ ںیہٷ ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ کڀئی
  9رواة 

 ہے۔  I ٍضیش اٹتغبة

 ٵ٦بػ کب ے٫ ہ٩بثٰ ثیٴ ٩تٿ ےکـات ہثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

  ہے۔ّـٿؿی  ٿٹبہ ٵڀرڀػ

  10 رواة

  ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

 ہے ہٿد ہٵٲض٨ کی کی ٵڀت ےاد گـ٭ـ ےك ڑےٿھگ
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 2میکيٸ 

 ہفٹؼگی کب ثیٴ
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 6 ثبة

 ہے ِورود کیب ںِی ہثیُ صٔذگی

 

  کب تْبسف ثبة

  ںیہىبٵٰ  ٱڀہپ چبؿ ںٵی ہثیٴ

 ہاحبث  

 ٳھرڀ٫ ػاؿ ہثیٴ  

 اٍڀٯ ےک ثٺؼی ہگـ  

 ےػہٵٞب  

 ںاك ثبة ٵی .ںیہ ےکـت کی ربٹچ کی عَڀٍیبت ہثیٴ، فٹؼگی ٳہ ےآئی

 ےحبج کی ربئ خمتَـ پـ خمتٲ٤ ارقاء ثبال ہٵٺؼؿد کی ہثیٴ ے٫ فٹؼگی
 .گی

 ۂتیذ وب  ہِيبٌِ

 

A. کی  اٹنبٹی فٹؼگی ارقاء، - کبؿٿثبؿ ٭ب  ہثیٴ ے٫ فٹؼگی

 ٵی ٝٶٰہثب،٩یٶت
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A. کی  أغبٔی صٔذگی ارضاء، -   کبسوثبس وب  ہثیُ ےن صٔذگی

 ِی ًّّہثب،لیّت

 کی لذس) ایچ ایً وی( أغبٔی صٔذگی .1

 ٩نٴ کی ایک ہاحبث ہک ںیہ ےچک ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـ ہی یہ ےٯہٳ پہ

ٿتب ہ صبٍٰ ٵٺب٥ٜ ےاك ك یب ہےتی ڑھة ٩یٶت رل کی ہےٿتی ہ ربئیؼاػ

 ںکی تڀ ںرڀ پیٶبئو کی ٩یٶت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ربئیؼاػ تـ ہفیبػ .ہے

کی  ٹ٪َبٷ ےٿئہ ںٵی ٩یٶت امی ٕـس،  .ہےکی ربتی  ٕڀؿ پـ ٵبٱیبتی

 .ہےرب مکتب ٹبپب  یھکڀ ة ٵ٪ؼاؿ

 ِخبي

کب  کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ پـ ےٿ ربٷہ کب ىکبؿ ےصبػث ےک یڑگب کنی

 ےک یڑگب ٭بؿ ہثیٴ .ہے کیب رب مکتب ٕڀؿ پـ ےک 50,000ےؿٿپ ہاٹؼاف

 ہے۔کـتب  تال٥ی کی ٷٹ٪َب کڀ اك ٵبٱک

 ؟ںیہ ےکـت ےکیل ہکب اٹؼاف کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ ٳہ ٵڀت پـ ىغٌ کی

 ؟  ہے  ےؿٿپ 50,000یب   ےؿٿپ  5,00,000  کی ٩یٶت اك

 مڀاٯ کب ثبال ہٵؾکڀؿ ػٿؿاٷ ےک گ٦تگڀ ےك کہگب کنی کڀ، ٹایک ایزٸ

 کڀ ٫ہگب ہک ہےٱیتب  ہ٥یَٰ ہی ٹایزٸ ثٺب پـ اك .ہےتب ڑپ رڀاة ػیٺب

 ےک ٹایزٸ ہثیٴ ے٫ فٹؼگی ںاٍٰ ٵی .ےربئ کی م٦بؿه کی ہثیٴ کتٺی

 .ےئہٹب چبھمیک ّـٿؿ ےاك ےرل ہےمج٨   الہپ اینب ہی ےٱئ

  ےرل ہے ہآٯ٭ب  ےٹبپٸ اینب پبك ایک ےٵبؿہ ،ےعڀه ٩نٶتی ك

 ےٹبپٸ ہی .اھکیب  تتیبؿ  مبٯ ٩جٰ 70 ت٪ـیجب ےٷ یڀثٺـہ پـٿ٥ینـ

 کب امتٞٶبٯ ،ںیہ ےتہکٿی(  ایچ ایٰ) ویٍیو الئف یوِٓہ ےرل ہآٯ٭ب 

 .ہے کیب ربتب ںٵی ؿھػٹیب ة

 ہاحبث یب ربئیؼاػ ایک اینی کی فٹؼگی کڀ اٹنبٷ تَڀؿ، ایچ ایٰ ٿی

 ہی ؽاہٯ .ہےکی ربتی  آٵؼٹی صبٍٰ ہؽؿیٜ ےرل ک ہےٵبٹتی  ٕڀؿ پـ ے٫

 کی ثٺیبػ پـ صَڀٯ ےآٵؼٹی ک عبٱٌ ّـٿؿت ںٵنت٪جٰ ٵی کی عبً ىغٌ

، کب ٵٖٲت صَڀٯعبٱٌ   ہے۔کـتی  پیٶبئو یک کی ٩یٶت اٹنبٹی فٹؼگی

 ٵتڀ٩ٜ ٿاٱی ےربٷ صبٍٰ کی ؿ مبٯہ ںٵنت٪جٰ ٵی ےکی ٕـ٣ ك ىغَیت

 کڀ ؿ٩ٴ کی گئی پـ عـچ عڀػ ےاك کی ٕـ٣ ك ےك ںرل ٵی ،ہےٿتی ہ ؿ٩ٴ

٭ی  ےٿاٯ ے٭ٶبٷ ٿاصؼ ہک ہےچٲتب  ہپت ہی ےاك ك .ہےربتب  کٴ کـ ػیب

 ىـس مڀػ ٵٺبمت؟ ٿگبہکیب  ٹ٪َبٷ کب ا٩تَبػی عبٹؼاٷ ےٵڀت كاچبٹ٬ 

 .ہےػاؿی ػی ربتی  ہمـٵبی کڀ صَڀٯ مسیت ٹٿھچ ےٿئہ ےکـت کب امتٞٶبٯ

 ہٕـی٨ یب اٍڀٯ ثٺیبػی ہایک مبػ ےٱئ ےک پیٶبئو کی ایچ ایٰ ٿی

 ،وو آِذٔی ہعبالْ مشوست کی، خبٔذاْ ںپیّبئؼ ِی ہی .ہے ػمتیبة

کی ىشف اط  ی،ھة ںکی فوست ِی ےْہس ہْ ہصٔذ ےک ےواي ےوّبْ واصذ

 .ہےکیب ربتب  تمغیُ ےط ؽشس عود واٌی ےرب عکٓ صبفً کی ےط

 / 24000 پـ عڀػ اٿؿ ںیہ ےکٶبت ےؿٿپ  1,20,000ؿ مبٯہ ؿارٸ ؿٹٵل

  .ںیہ ےعـچ کـت ےؿٿپ -

 کی ےؿٿپ  96,000ؿ مبٯہ عبٹؼاٷ کڀ پـ ےٿ ربٷہ ٵڀت اچبٹ٬ اٷ کی

  .ٿگبہ ٹ٪َبٷ صَڀٯ عبٱٌ
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کیب  اؿہاٗ ٕڀؿ پـ ےک  0.08 ےل)ر ہے  %8کی ىـس مڀػ ہک ں٥ـُ کـی

  (ہے گیب

 ےؿٿپ Rs. 12,00,000 = 0.08 / 96000 ایچ یٰ ٿی

 ےٱئ ےحت٦٘ ک ےپڀؿ ہک ہےٵؼػ کـتب  ںٵی ےکـٷ ہ٥یَٰ ہی ایچ ایٰ ٿی

 فٹؼگی ںٵیہ ہی .ےئہچب کـاٹب ہکب ثیٴ ؿ٩ٴ کتٺی ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ؿہ

 ٿہ ٺی٩یبك آؿائی پـ ٵج ہٿ ےآگ ےرل ک ہے صؼ اٿپـی کی ہثیٴ ے٫

  .ہےػیتی  ٵٞٲڀٵبت یھکی ة ،ہےمکتی 

 آٵؼٹی ہمبالٷ ىغٌ کی کی ؿ٩ٴ ہثیٴ ہک ںیہ ےمکت ہہک ہٳ یہٝبٳ ٕڀؿ پـ 

 ؿٹٵل ںٵخبٯ ٵی ثبال ہٵٺؼؿد .ےئہٿٹی چبہ ہگٺب فیبػ 15 یب 10 ےك

 ہثیٴ کب ےؿٿپ ڑکـٿ 2 پـ کی کٶبئی ےؿٿپ ھالک 1.2 ےکی ٕـ٣ ك ؿارٸ

 ےٿاٯ ےربٷ ےعـیؼ .گی ےٿ ربئہ پیؼا ٍڀؿت ىک کی پـ ےربٷ ےٵبٹگ

 ٩ؼؿت کی ےعـیؼٷ ہثیٴ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك یہ ّـٿؿ ؿ٩ٴ کی ص٪ی٪ی ہثیٴ

 .گی ےکـ پـ ارمَبؿ هہعڀا اٿؿ

 َھرون .2

 کی اینی ٳھرڀ٫ ہثیٴ  فٹؼگی ہک إالٛ ٵٲی ہی ںٵیہ ےك کبمل ثبال ہٵٺؼؿد

اٹنبٹی  ٵڀرڀػ ٕڀؿ پـ ےک ہاحبث رڀ ہےکـتب  ٳہحت٦٘ ٥ـا ےصبالت ك

رٸ  ںیہ اینی صبالت تیٸ .ںیہکـ ػیتی  یب کٴ ہکڀ تجب ی ٩یٶتک فٹؼگی

رٸ  ںیہ صبالت عڀ٥ٺب٫ اینی ہی .ہے ےمکت ھٹگ ٹ٪َبٷ ےک اك ٩نٴ ںٵی

 .ہےتب ڑکـٹب پ کڀ ںٱڀگڀ ٝبٳ مبٵٺب کب

 خذؽبت ےن ایک اعی ىشس کی ںٌوگو ّبَ:   - 1ؽىً 

 

 رڀ ےہ کڀ ىبٵٰ کیب گیب ںٵڀھرڀ٫ اینی ٕڀؿ پـ خمَڀً ںٵی ہثیٴ ٝبٳ

 ےک ٵبٯ ثیچ ںثیچڀ ےک، مسٺؼؿ آگ ےریل ںیہ ےکـت کڀ ٵتبحـ ربئیؼاػ

 ےك یہعیـعڀا اٿؿ ٿ٩بؿ، ںاك ٵی .ےصبػث ؿٹٵڀ اٿؿ، چڀؿی ٹ٪َبٷ

 ہؽٳ کی ہثیٴ ےک ےاك ٕج٨ .ہے ىبٵٰ کیب گیب یھة ٿا٩ٞبت کڀ ٵتٞٲ٨

  .ںیہ ےتہک ہػاؿی ٭ڀ ثیٴ

 ںیہاٷ .ںیہ ےکـ مکت کڀ ٵتبحـ اٹنبٷ رڀ ںیہ ٳھرڀ٫ یھة ےایل آعـ

رب  ىبٵٰ کیب ںٵی ٳھرڀ٫ ٝبٳ یھة ںیہاٷ اٿؿ ںیہ ےتہک ٳھرڀ٫ اٹ٦ـاػی

  ہے۔مکتب 

 ِخبي

 ہے۔یب ٭ـتب ہحت٦٘ ٳ ےٱی ےٹ٪َبٷ  ٫ ےٿئہ ےك ےرڀ صبػث ہثیٴ ہصبػث
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a) ُ؟ ہےخمتٍف  ےویظ ےط ہ، ّبَ ثیُ ہصٔذگی  ثی 

 ہّبَ ثیُ ہثیُ ےصٔذگی ن

 اٹیہی٪یٸ ػ ںپبٱینیب ہثیٴ فٹؼگی

  .ںیہٿتی ہ ہػہبٵٞ ٿاال

 ہٿا٩ٜ رینی آگ ہےکب ٵٖٲت  ہٵٞبٿُ

، اٍٰ ٭بؿ ہثیٴ پـ ےٷھٹگ ےک

 ثٞؼ ےک ےکـٷ ہکب اٹؼاف ٹ٪َبٷ

 ہٷ ہفیبػ ہٷ  -ٵ٪ؼاؿ کی ٹ٪َبٷ ٍـ٣

  .ہےکـتب  ؿ٩ٴ اػا ہٵٞبٿُ کی کٴ،

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ فٹؼگی ہی

 تیبؿ ےک ےػہٵٞب، .ہے ںیہدمکٸ ٷ

 ٵڀت پـ یہػٿؿاٷ  ےک ےربٷ ےکئ

 ؿ٩ٴ کب ٿاٱی ےکی ربٷ ٳ ہ٥ـا

فٹؼگی  ؽاہٯ .ہےتب ڑپ ٱیٺب ہ٥یَٰ

 فٹؼگی اکخـ کڀ ںپبٱینیڀ ہکی ثیٴ

 .ہےا ربتب ہک ہػہٵٞب اٹیہی٪یٸ ػ

 ےاك ک ٵڀت پـ ىغٌ کی ػاؿ ہثیٴ

اٹی ہی٪ٸ ػ کڀثبٿاؿىپٸ  یبٹبٵقػ  

 .ہے ٳ کی ربتیہ٥ـا ؿ٩ٴ٭ـائی 

، ںپبٱینیب ہثیٴ ٝبٳ  -ہٵٞبٿُ

 کـ، ڑٿھکڀ چ ہثیٴ ےصبػثؽاتی 

 ٿاال ہٵٞبٿُپـ  ٝٶڀٵی ٕڀؿ

 .ںیہ ےٿتہ ےػہٵٞب

 

اك  ،ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ فٹؼگی

 ٵڀت ہک ہے ںیہی ٷہ کڀئی ىک ںٵی

 ےرٺٴ ٱیٸ ےىغٌ ک ں۔یہیب ٷ ٿگیہ

 یہ کب ولت ِوت  ۔ہے ی٪یٺیٵڀت  پـ

فٹؼگی  ؽاہٯ .ہےوتب ہ غیش یمیٕی

 ٳھرڀ٫ ٵتٞٲ٨ ےاچبٹ٬ ٵڀت ك ہثیٴ

 .ےہٳ کـتب ہ٥ـا حت٦٘ ےٱئ ےک

 ہثیٴ ٝبٳ  : غیش یمیٕی کیفیت

 حت٦٘ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػہٵٞب

 ت٪ـیت ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا

ی ھة کڀئی .ہےٿتی ہ ١یـ ی٪یٺی

 ہہک ںیہٷ ہی ھمبت ےی٪یٸ ٫

ٹ٪َبٷ  ؿھگ ےك آگ ہک ہے مکتب

کب  ےصبػث یڑگب یب گب ےٹچہپ

 .ںیہیب ٷ ٿ گیہ ىکبؿ
 

 ٵڀت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ فٹؼگی

تب ڑھة ھمبت ےک ٝٶـ کب اٵکبٷ

 .ہےربتب 

 ہثیٴ ٝبٳ  : ہامبف ںِی اِکبْ

 ےریل ہٿ١یـ ےفٱقٯ آگ، ںٵی

 ٿا٩ٜ ےک ہٿا٩ٜ ںٵی عٖـات

 ےٿ٩ت ک ںٵی اٵکبٹبت ےک ےٿٷہ

 ٿتبہ ںیہٷ ہاّب٣ ھمبت ھمبت

b) کی ؽکًھرون ےک ہثیُ  صٔذگی َ  

 ےٝٶـ ک کٴ ہک ہے ہی ٵٖٲت اك کب ؽاہٯ ہےٵتٞٲ٨  ےك ٝٶـ ٵڀت ہچڀٹک

 ےٱئ ےکثقؿگ  اٿؿ ہےکیب ربتب  چبؿد پـیٶیٴ  ٭ٴ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ

رٸ  ہک ٿاہ ہی ہایک ٹتیذ اك کب  ہے۔کیب ربتب چبؿد  پـیٶیٴ ہفیبػ

 ہ، ٿھےت ٍضت ٵٺؼ ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی ٵگـ یھت ہفیبػ کی ٝٶـ ںٱڀگڀ

اك   ے۔تہؿ ڑےد ےك ہٵٺَڀة ؿکٸ ثیٶبؿ ہرجک ےٿ ربتہ اٱگ ےك ہٵٺَڀة

 ےایل ہٿ .یھٿتی تہ ـیيبٹیپ تہکڀ ة ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ےٹتیذ ےک

 ےک ےکـٷ اػا پـیٶیٴ رڀ ےٱگ ےکـٷ کی کڀىو ےکـٷ ہػہٵٞب ےك ںٱڀگڀ

 پـیٶیٴ کی اػائیگی ػٿؿاٷ ےؿ کھفٹؼگی ة اپٺی  ے، رل كںٿہ ٩بثٰ

  ۔ٿئی ہ کی  تـ٩ی پـیٶیٴ مٖش ےك ہٿد اك .ںکـ مکی
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  پشیّیُ عيضی .3

  َہا

 ٝٶـ ہک ہے بتبکیب ر ی٪یٺی اك ٕـس ےرل ہے پـیٶیٴ ہٿ پـیٶیٴ مٖضی

 ےکی ٵؼت ک ےػہٵٞب ےپڀؿ ٱیکٸ ٿتیہ ںیہٷ ہاّب٣ ںاك ٵی ھمبت ےک

  .ہےتب ہؿ ٵنتضکٴ ػٿؿاٷ

 ےکیب ربٷ مجٜ ںٵی ںاثتؼائی مبٱڀ ےٝٶـ ک کٴ ہک ہے ٵٖٲت ہاك کب ی

 ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےٿاٯ ےٿٷہ ےک ںٿاٱڀ ےٵـٷ ںٵی ٝٶـ اك پـیٶیٴ ٿاال

 ںمبٱڀ ےثٞؼ ک ےٝٶـ ک ہفیبػ ہرجک ٿگبہ ہفیبػ ےؿ٩ٴ ك حت٦٘ ّـٿؿی

 ےٿٷہ ےک ںٿاٱڀ ےٵـٷ ںٵی ٝٶـ ہفیبػ پـیٶیٴ، ٿاال ےکیب ربٷ مجٜ ںٵی

 مٖضی .گب ےٿ ربئہ کٴ ےؿ٩ٴ ك حت٦٘ ّـٿؿی ےٱئ ےک ےػٝڀ ےٿاٯ

 ہک ہے ٵٖٲت ہاك کب ی .ہےٿتب ہ اٿمٔ صبالت کی ںاٷ ػٿٹڀ پـیٶیٴ

 ےک پـیٶیٴ مجٜ ںٵی ٝٶـ ہفیبػ پـیٶیٴ، ہفیبػ مجٜ ںٵی ٝٶـ اثتؼائی

  .ہےکـتب  کی تال٥ی ےعنبؿ

 .ہےگئی  ؿ ٭یہٙب ےٹیچ کی عبٍیت پـیٶیٴ مٖضی

: عيضی پشیّیُ ۲ؽىً   

 

 عبً ٕڀؿ پـ ےػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی ہک ہےی ھة ہی کب ٵٖٲت پـیٶیٴ مٖضی

 تک ںمبٱڀ ہفیبػ یب ۰۰،  ۴۰ ہک رڀ ںیہ ےٿتہ ےػہٵٞب ہثیٴ ٕڀیٰ ٵؼت

 ےٿتہ ےٿاٯ خمتَـ ٵؼت ؿ پـعبً ٕڀ ہثیٴ ٝبٳ ػٿمـی ٕـ٣ ں۔یہ ےٿتہ الگڀ

 .ہےٿتی ہکی  ایک مبٯ ٍـ٣ کی ٵؼت ےػہٵٞب ےاٷ ک اٿؿ ںیہ

 ٳ ہا

 ؿ٩ٴ پـیٶیٴ کی گئی مجٜ ںٵی ںمبٱڀ اثتؼائی ےک ےػہٵٞب کٶپٺی، ہثیٴ

 .ہےتب ھؿک ںٵی ٹؿكٹ ایک ےٱئ ےک ےٹچبٷہپ ہ٥بئؼ کڀ ؿڈٿٯہپبٱني  کڀ

 کڀ ؿیقؿٿ اك کٶپٺی، ہثیٴ  ں۔یہ ےتہک ؿیقؿٿ' ' کڀ ؿ٩ٴ مجٜ اك ٕـس

 ےک ےاػا کـٷ ےٱئ ےک ںػاؿیڀ ہکی ؽٳ ٵنت٪جٰ ےک ىغَیت ػاؿ ہثیٴ

ٹبٵی ( ڈ٥ٸ ےکفٹؼگی ) 'ڈ٥ٸالئ٤ ' ےؿ٩ٴ ك فائؼ .ہےتب ھؿک حم٦ڀٗ ےٱئ
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 ےک ےصبٍٰ کـٷ مڀػ ػاؿ ہثیٴ فٹؼگی ہے۔ربتب  تيکیٰ ػیب ڈ٥ٸ ایک

 .ںیہ ےی کـتھة کبؿی ہکی مـٵبی ےعقاٷ ےک ڈ٥ٸ اك ےٱئ

a) ُرضاءا ےک عيش پشیّی  

  .ںیہ ےٿتہ رقٿ ػٿ ےک پـیٶیٴمٖضی 

i. ںاك ٵی ،ںیہ ےتہک ارقاء یب اْٝبء حت٦٘ یب ٵیٞبػی کڀ ےٯہپ ،

 ا٩تجبمبت ےک پـیٶیٴ اٍٲی ّـٿؿی ےکیٲئ اػائیگی الگتٳ ھرڀ٫

  .ہےربتب  کڀ ىبٵٰ کیب

ii. ؿ کی اػائیگیڈٿٯہپٲني  .ہےا ربتب ہک ّٕقش لیّت ٔمذ ،ےػٿمـ 

ثٺیبػی ٕڀؿ  ہی .ہےکی ربتی  تاك کی مبع ےؿ٩ٴ ك فائؼ مجٜ ےك

  .ہے ارقاء ثچت پـ

 ںٵی ںپبٱینیڀ ت٪ـیجب دتبٳ کی ہثیٴ فٹؼگی ہک ہےٵٖٲت  ہاك کب ی

 ٝٺَـ ٩یٶت ٹ٪ؼ ںٵی پـیٶیٴ ہے۔ٿتب ہ ٵڀرڀػ کب ٵـکت ثچت مالٵتی اٿؿ

 اھمسذ پبٱینی ہثیٴ ٵجٺی ثچت ہفیبػ یہاتٺب  ے، اكٿگبہ ہرتٺب فیبػ

 .گب ےربئ

  افوي کبثٕذی  ہَ گشھرون .4

 ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ںٵبٱیبتی اػاؿٿ ےک ےػہٵٞب کڀ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ فٹؼگی

 ہٳ کـػہ٥ـا ؿ ٭ڀڈٿٯہپبٱني  ہک ہےٵٖٲت  ہاك کب ی ہے۔کیب گیب  ثٺؼ

ٱیب  ٕڀؿ پـ ےک اٹیہی٪یٸ ػ ہػہٵٞب اکخـ ٵٺب٥ٜ کڀ ےٿاٯ ےربٷ ےکئ

 ےربٷ ےکئ ٳہحت٦٘ ٥ـا ٵبٱی کی ٕـ٣ پٺيٸ اٿؿ ہثیٴ فٹؼگی ہے۔ربتب 

 یہکی ربتی ؿ عـیؼی ہفیبػ ےمت ك اٷ کی ؿٿایتی ٕڀؿ پـ ےك ہدکی ٿ

 ںاك ٵی اٿؿ ہےٿتی ہ پیؼا ںٵی ےٹتیذ ےىکٰ ک ےک ےػہٵٞب حت٦٘ ہی ہے۔

 ںمکی اػا کـ ػاؿا ہثیٴ ہک ںیہ ےثٺبت  ی٪یٺی ہی  ٝٺبٍـ ھکچ تٞٶیـ

  ہے۔ٿتب ہ پیؼا ےك اٍڀٯ ےک ثٺؼی ہگـ یب ٵی ٝٶٰہثب ىکٰ، ہی .ےگ

 ہٕـی٨ ٳہکب ایک ا ےکـٷ ٳ ٭ڀ کٴھرڀ٫ ںٵی ںثبفاؿٿ ٵبٱی ٵی ٝٶٰہثب

  ں۔یہ ےٿتہخمتٲ٤  ٕڀؿ پـ، ثٺیبػی ںػٿٹڀ تڀمیٜ ہے٩نٴ  ػٿمـا ،ہے

 ِی ًّّہثب توعیِ

 کڀ خمتٲ٤ ڈ٥ٸ حتت ےک تڀمیٜ

ا ھؿک ےک اٱگ کـ ںٵی ںاحبحڀ

 خمتٲ٤ کڀ ںٿڈاٷ ے)ریل ہے۔ربتب 

 (ہےربتب  اھؿک ںٵی ںٿ٭ـیڀٹ

 خمتٲ٤ حتت ےکثٺؼی  ہگـ یبٵی ٝٶٰ ہثب

ا ربتب ھؿک کـ ہؽعیـ کڀ ڈ٥ٸ ےا٥ـاػ ک

 ںٿکـی ٵیٹ یہکڀ ایک  ںٿڈاٷ ) دتبٳ ہے۔

 ٹب(ھؿک

 ےك ہؽؿیٜ ایک حتت ےک تڀمیٜ

 اؤہة ےک ڈ٥ٸ ںٵی ںٵ٪بٵڀ خمتٲ٤

 .ہےٿتب ہ

ای٬  ےك ںحتت ٭ئی ؽؿیٞڀ ےٵی ٝٶٰ ٫ہثب

  ہے۔ٿتب ہاؤ ہ٭ب ة ڈ٥ٸ ںٵ٪بٳ ٵی
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 ِی ًّّ ہ: ثب ۳ؽىً 

 اؤ، ای٬ ٵ٪بٳ ٭ی ٕـ٣(ہف ٭ب ةڈ٥ٸ ے) ٭ئی ٵبعؾات ك ٵی ٝٶٰہثب

 

اػا  کـػاؿ ٳہا، ػٿ اٍڀٯ ثٺؼی ہگـ یب ٵی ٝٶٰہثب ںٵی ہثیٴ فٹؼگی

 ں۔یہ ےکـت

i. کی  ٔمقبْ التقبدی پیذا  ںِی ۓتیذ ےِوت کاچبٔه  کغی کی

 ٹ٪َبٷ کب ہی ہے۔ کـػاؿ الہپ اك کب یہ کشٔب َہحتفٌ فشا ںفوست ِی

، فٹؼگی ثٺؼی ہگـ رل کب ہےکیب ربتب  ےك ڈ٥ٸ ےایک ایل ٵتضٶٰ

  .ہےکیب ربتب  ےكىـا٭ت  ےا٥ـاػ ک ىبٵٰ کئی ںٵی ےػہٵٞب ہثیٴ

ii. کـ ڑھة یھة ےك ےعٖـ اٵڀات اٍڀٯ کب ثٺؼی ہٳ گـھرڀ٫ ٳ،ہتب 

 ٵتڀافٷ یھة ٳ کڀھرڀ٫ ٵبٱی ھمبت ھمبت ےک ثٺؼی ہگـ ہی .ہے

خمتٲ٤  ےگئ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ںٱڀگڀ پـ اٿ٩بت خمتٲ٤ .ہےکـتب 

 ےٿئہ ڑےد ثبآلعـ اٿؿ ڈ٥ٸ پـیٶیٴ، ہؽؿیٜ ےک ےػہٵٞب کی ٩نٴ

 .ہےکیب ربتب  کڀ صبٍٰ اك ٍڀؿحتبٯ ےك ثٺؼی ہگـ ےک ٳھرڀ٫

 ہگـ ٵال کـ ھمبت ؿ ٭ڀڈٿٯہپبٱینی  ےٹنٰ ک خمتٲ٤ ںاك ٵی ؽاہٯ

کی  ےکـٷ ی٪یٺی ہی ہکب ٹتیذ ثٺؼی ہگـ اك .ہےکی ربتی  ثٺؼی

 ہثیٴ فٹؼگی ںٵی اٿ٩بت یہ ںػٿٹڀ ےاٿؿ ثـ ھےاچ ہک ہے کڀىو

اػا  ثڀٹل( ں)یٮنب ىـس ںیٮنب ہ٥بئؼ ھمبت ھمبت ےک، ٿ٩ت ٭بؿ

 .ےگ ںپبئی کـ

 ہدہِْب ےن ہصٔذگی ثیُ .5

  ہػہ٭ب ٵٞب ہفٹؼگی ثیٴ  : ۴ؽىً 
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 ٵیتہا اك کی ےك ؿ٩ٴ ہثیٴ .ہےٿتب ہ ٱڀہپ کب آعـی ہثیٴ، فٹؼگی ہػہٵٞب

رل  ہےٿتی ہّٶبٹت  ٕڀؿ پـ ے٫ ہػہٵٞب ؿ٩ٴ ہی  ہے۔ ٭ب ی٪یٸ ػالیب ربتب

 ےكٝٺَـ  ّٶبٹت .ہےالتب ہک ہؽؿیٜ کب ایک حت٦٘ ٵبٱی  ہفٹؼگی ثیٴ ےك

 حتت ےک ہٵٞبئٸ مغت اٿؿ ےّبثٔ مغت ،ہثیٴ فٹؼگی ہک ہےٵٖٲت  یھة ہی

 .ہےتب ہؿ

 ٩بٹڀٹی ےٱئ ےک ٭بؿ ہثیٴ فٹؼگی ٕڀؿ پـ ےىـٓ ک کی ایک کبؿٿثبؿ

 ےک کبؿی ہمـٵبی ےک ڈ٥ٸ اٷ کی ہے۔ٿتب ہ ّـٿؿی ٹبھؿک کب ڈ٥ٸ ؿیقؿٿ

 اك ثبت کب ی٪یٸ ںیہاٷ ٱیکٸ ںیہمکتی ٿہ ىـائُٔاٷ ٭ی  ںٵی ےمٲنٰ

پبٱینی  اٿؿ ںیہکب٥ی  پـیٶیٴ پبك ػمتیبة ےاٷ ک ہک ہے تبڑکـٹب پ

 ٵتٞٲ٨ ےكاك  ہےرب مکتب  کل ٕـس کیب عـچ کب ےعقاٷ ےک ؿڈٿٯہ

 .ہےمکتب  ڑپ ٹبہؿ فیـ اٹتٚبٳ ںیہاٷ حتت ے٫ ٩ڀاٹیٸ

 ےکآالت  دیگش ِبٌیبتی کیب ہک ہے ج کی ربتیپش حب عواي َہا ایک اکخش

 -ہےکبفی  ہفبئذ واال ےکیب ربْ َہفشا س ووڈويہپبٌیغی  ںِی ےِمبثً

اٿؿ حت٦٘  ٳھرڀ٫ ںٵی ہػہٵٞب ہیٴہ فٹؼگی ہک ےئہٹب چبھیبػ ؿک ہی ںٵیہ

ثبفاؿ ، ٵبٱیبتی ےك ہٿد اك ہے۔ربتب  کڀ ىبٵٰ کیب ںػٿٹڀ ٝٺَـ ثچت

 .ہےا ربتب ھمسذ ٵَٺڀٝبت ٵبٱی یھة ےكی اہ کی ٕـس ػیگـ ٵَٺڀٝبت ںٵی

 ے٫ ےٷھؿک اٿؿ ػٿٱت کٴ ٵَٺڀٝبت ےک، حت٦٘ ہثیٴ فٹؼگی ںاٍٰ ٵی

  ں۔یہ ےٿئہ ےثٸ ہفیبػ ٵَٺڀٝبت

٥ڀائؼ  ٵڀت پـ ٍـ٣ حتت ےرل ک ہٵیٞبػی ثیٴ عبٱٌ کب کٴ ٩یٶت ،ںاہی

 ثچت یب ٩یٶت ٹ٪ؼ ں، رٸ ٵیےٵٺَڀة ثچت اٿؿ ںیہ ےربت ےکی ٳہ٥ـا

  ہے۔ّـٿؿی ثتبٹب  ٥ـ٧ ػؿٵیبٷ ےک ،ہےٿتی ہ ہیبػکی ٵ٪ؼاؿ ف ارقاء

ثٺؼی  ہٵٺَڀة ػٿمـی ،ہےٿتب ہ کٴ پـیٶیٴ ثٺؼی کب ہٵٺَڀة ٱیہپ ہاگـچ

ایک  ثچت کب ىغٌ کی ٿاصؼ ہٿ اٿؿ ہےٿ مکتب ہ ہت فیبػہة پـیٶیٴ کب

٭ی  ٵڀا٩ٜ کی ٹ٪ؼ ٩یٶت ہک ہےی ھة ٵٖٲت ہاك کب ی  ہے۔ٿتب ہ ہصٌ ٳہا

 ہمـٵبیاٿؿ  ںیہکب ک ؿ٩ٴ اپٺی ےکی ٕـ٣ كىغٌ   ہے۔ٿتی ہ ٿمیٜ الگت

 یہ الگت کی گئی ثـػاىت ےٿئہ ےکـت کڀ عتٴ  ٵڀا٩ٜ، ےکـ٫ ہٷ کبؿی

 ں۔یہ ےالتہک 'الگتٵڀ٩ٜ '

 ایک  چیٲٺذ ڑےة کی ہػہٵٞب ثچت کی ہفٹؼگی کی ثیٴ ؿٿایتی ،ںاٍٰ ٵی

 ہٵیٞبػی ثیٴ" ہگیب ک اہک ہی حتت ےرل ک ٿئیہىـٿٛ  ںٵی ےٹتیذ ےک حبج

 ٕڀؿ پـ ّـٿؿی " ں۔کـی اٱگ کبؿی ہمـٵبیثب٩ی  اٿؿ ںکـی ؿیکی عـیؼا

 ٵیٞبػ ٍـ٣ ےك کٶپٺی ہثیٴ ہٿگب کہ ہتـ یہة ہک کی گئی پیو ػٱیٰ ہی

 کبؿی ہکی مـٵبی ؿ٩ٴ ثب٩ی کی پـیٶیٴ اٿؿ ےکی ربئ عـیؼی کی ہثیٴ

 کب اٵکبٷ ےصبٍٰ کـٷ ٵٺب٥ٜ ہفیبػ ںرٸ ٵی ےکی ربئ ںٵی اٍٖالس ےایل

  .ٿہ

 ؽیٰ ہٵٺؼؿد پیو عال٣ اٿؿ ںص٨ ٵی ےک ہػہٵٞب ہثیٴ ٶتٹ٪ؼ ٩ی ؿٿایتی

 .ٿ گبہ ٵٞ٪ڀٯ پـ ١ڀؿ کـٹب ػالئٰ

a) ہفبئذ  

i. ٿا ہ حبثت کبسی ہعشِبیِبِوْ   اوس حمفوً ہٕڀؿ پـ ی تبؿیغی

 کی ّٶبٹت ٵٺب٥ٜ ےىـس ک کٴ اف کٴ ٩یٶت، ٹ٪ؼ ےاك ک .ہے

 ٿہی ھة ہاّب٣ ںاك ٵی ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ےػہٵٞب، اٿؿ ںیہ ےػیت

  .ےہمکتی 
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ii. ثچت ىغٌ کڀ ےٱئ ےک کی اػائیگی پـیٶیٴ ےثب٩بٝؼگی ك 

ثچت  ہی ےرل ك ہے یڑثٺؼی ٭ـٹی پ ہٵٺَڀة الفٵی ںٵی ےمٲنٰ ےک

 ھمیک کی ٹٚٴ ٿ ّجٔ ّـٿؿی ںٵی کبؿی ہمـٵبی کڀ ےٿاٯ ے٭ـٷ

  .ہےػیتی 

iii. خبؿ فشد اٿؿ ہےکـتب  اٹتٚبٳ٭ب  کبؿی ہمـٵبی ٭بؿ ہثیٴ 

  .ہےکـ ػیتب  آفاػ ےك داسی ہرَ کو اط

iv. ےٯ ٩ـُ ىغَیت ػاؿ ہثیٴ .ہے کـتی َہفشا کی فوست ٔمذ ہی 

 ںٵی ٹ٪ؼ ےاك ےٿئہ ےمڀٹپت کڀ ٿاپل پبٱینی یب ہےمکتب 

  .ہےکـ مکتب  تجؼیٰ

v. یکظٹأکُ  یہ ںٵی ںػٿٹڀ ہمبالٷ اٿؿ ہثیٴ فٹؼگی ٹ٪ؼ ٩یٶت 

  .ہے صبٍٰ ٹوھچِتٍْك 

vi. ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت یب پٸ ہػیڀاٱی ےک ػاؿ ىغَیت ہثیٴ 

 ِتٍْك ےط ٔمقبْ ےواي ےربْ ےکئ ےکی ىشف ط ۂذہلشك د

  .ںیہمکتی  ٿہ حمفوً یھة ےك ںدّوو

b) ٔمقبٔبت 

i. ی٪یٺی یھة ہی ٕڀؿ پـ ےکٿاپنی  ےآٵؼٹی ک ٵنتضکٴ ٹنجتب 

 ےك ہکی ٿد ا٥ـآ فؿ یہ کی ٕـس کبؿی ہمـٵبی دتبٳ ےآٵؼٹی ٿاٯ

  .ہےحتت  ےک احـات ے٩یٶت ک تیھٹگ

ii. اٿؿ ػیگـ ٹگٹیٵبؿک ہکی فیبػ ںپبٱینیڀ کی ہفٹؼگی ثیٴ 

کـ  کڀ کٴ کی ٵ٪ؼاؿ ؿ٩ٴ مجٜ ںٵی ںمبٱڀ اثتؼائی الگت، اثتؼائی

  .ہے ػیتی

iii. ٜػیگـ ےثبفاؿ ک ٵبٱیبتی، ٱیکٸ ہےّٶبٹت ػی  ہ، اگـچٵٺب٥ 

 رڀثؼٱی  -اػال، کی ٿٍڀٱی آٵؼٹی ٭ب٥ی ں۔یہ ےمکت ٿہکٴ  ےك آالت

 .ہےٿتی ہ ںٵی ےٹتیذ ےک ،ہےکـتی  ٳ کڀ کٴھرڀ٫

 1    ںوشی ٹیظٹخود وو 

I. ؟ ہےٿ ربتب ہ کٴ ےکیل ٳھرڀ٫ ےك تٺڀٛ ںٵی ںثبفاؿٿ ٵبٱی 

II. ہمـٵبی پـ ہرگ یہایک  مجٜ کـ فڈ٥ٸ ےؽؿائٜ ك ہفیبػ ےای٬ ك  ۔ 
  کبؿی

III. کبؿی ہکی مـٵبی ڈ٥ٸ ںٵی ںصَڀ ہاحبث خمتٲ٤  

IV. ٹبھؿک کڀ ٩بئٴ ٥ـ٧ ےٿ٩ت ک ػؿٵیبٷ ےک کبؿی ہمـٵبی  

V. ٗکبؿی ہمـٵبی ںٵی ںاحبحڀ حم٦ڀ 

 

 

  ہخالؿ

a)  ہےکٶبتی  ارـ یب ٩یٶت رڀ ہےٿتی ہ ربئیؼاػ ٩نٴ کی ایک ہاحبث.  

b)  ہےکـتب  آٵؼٹی صبٍٰ، رڀ کی فٹؼگی کڀ اٹنبٷ ایچ ایٰ ٿی تَڀؿ، 

 ےىغٌ ک ایک ہؽا یہٯ .ہے ٵبٹتی ربئیؼاػ یب ہاحبث ٕـس کی ایک

 کب کی ٩یٶت کی فٹؼگی اٹنبٷ کی ثٺیبػ پـ صَڀٯ عبٱٌ ںٵنت٪جٰ ٵی

  .ہےکـتی  پیٶبئو
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c) ےک ےٷڑھة ےٝٶـ ک ںرل ٵی ہے پـیٶیٴ ی٪یٺی نبای پـیٶیٴ مٖضی 

 ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ےػہٵٞب ےپڀؿ ہٱیکٸ ی ٿتیہ ںیہٷ ہاّب٣ ھمبت

  .ہےتی ہؿ ٵنتضکٴ

d) ے٫ ےٵڀرڀػ عٖـات  ٭ڀ ٭ٴ ٭ـٷ ںٵی ںثبفاؿٿ، ٵبٱیبتی ٵی ٝٶٰہثب  

  .ہے تٺڀٛ، ا٩ؼاٵبت ػیگـ ،ہے ا٩ؼاٳ ایک ےك ںٵی ا٩ؼاٵبت

e) ہثیٴ فٹؼگی ہک ہے ٝٺَـ اٹیہٸ ػی٪ی ںٵی ےػہٵٞب ےک ہثیٴ فٹؼگی 

 .ہےتب ہؿ حتت ےک ہٵٞبئٸ مغت اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی مغت

 

  اٌفبً َہا

  ہاحبث .1
 ٩یٶت ) ایچ ایٰ ٿی( اٹنبٹی فٹؼگی .2

  پـیٶیٴ مٖضی .3

 ٵی ٝٶٰہثب .4

 تٺڀٛ .5
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 رواثبت  ےک ٹیظٹ خود

  1رواة 

  .ہے  II ٍضیش رڀاة

 ےک یالؤھپ ےک کبؿی ہمـٵبی ںٵی ںکالمڀ ہاحبث، خمتٲ٤ ػ٣ہکب تٺڀٛ 

 .ہے کڀ کٴ کـٹب ںٵڀھرڀ٫ ےثبفاؿ ک ٵبٱی ےؽؿیٜ

 

  عواي اِتضبْ خود

  1 عواي

رقٿ  کی کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ فٹؼگی ٝٺَـ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  ؟ہے ںیہٷ

I. ہاحبث  

II. ٳھرڀ٫  

III. اٍڀٯ کب ٵی ٝٶٰہثب  

IV. اٵؼاػ  

  2 عواي

 ؟ اھتکیب  ٿّٜ ےکل ٷ تَڀؿ ےک ایچ ایٰ ٿی

I. ؿ کٺگھٱڀت ٷٹٵبؿ ؿٹاکڈ  

II.  ٹث٦ی ٿاؿٷ 

III.  یڀثٺـہپـٿ٥ینـ  

IV.  مڀؿٿك ربؿد  

  3 عواي

ی ھة ھکچ یب ت کٴہة ٝٺَـ ثچت کب ںٵی کل ےك ںٵی ںٵٺَڀثڀ ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  .ہےتب ہؿ ںیہٷ

I. ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ  

II. ہٵٺَڀة ٹٿٵیٸڈایٸ  

III.  ہٵٺَڀة پڀؿی فٹؼگی  

IV. ہٵٺَڀة ثیک ٵٺی  

 

  4 عواي

  ؟ہےرب مکتب  اہک ںیہٷ ہاحبث کڀ اعتیبؿات ےک کل ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. یڑگب ؿٹٵڀ  
II. اٹنبٹی فٹؼگی  

III. ٥ْبئی  

IV. ؿھگ  

  5 عواي

 ںیہٷ ثٺؼ ہػؿد حتت ےک ٳھرڀ٫ کڀ اعتیبؿات ےک کل ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  ؟ہےمکتب  کیب رب
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I. ربٹب ٵـ ںٵی ٝٶـ ت کٴہة  

II. ربٹب ٵـ رٲؼ تہة  

III. ٹٿھپ ٹٿٹ ٥ٖـی  
IV. ؿٹبفٹؼگی گقا مسیت ٵٞؾٿؿی 

  6 عواي

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. ہثیٴ ٝبٳ ہرجک ںیہ ہػہٿاال ٵٞب ہٵٞبٿُ، ںپبٱینب ہثیٴ فٹؼگی 

  .ںیہٿتی ہ ہػہٿاال ٵٞب اٹیہی٪یٸ ػ ںپبٱینب

II. ٝبٳ ہرجک ںیہٿتی ہ ہػہٵٞب ٿاال اٹیہی٪یٸ ػ، ںپبٱینب ہثیٴ فٹؼگی 

  .ںیہ ہػہٵٞب ٿاال ہٵٞبٿُ ںپبٱینیب ہثیٴ

III. ہے ٳ کی ربتیہ٥ـا حت٦٘ کڀ ہٿا٩ٜ رل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہیٴث ٝبٳ ،

  .ہے ٿتیہکٴ  ی٪یٺی ٕڀؿ پـ ہٿ

IV. ےٿ٩ت ک کی ی٪یٸ ےٷھٹگ ےک ہٿا٩ٜ د ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ ٝبٳ 

  .ہےتی ربتی ڑھة ھمبت ھمبت

  7 عواي

 ے٥ـػ کیٲئ، رڀ کنی ہے ہٕـی٨ ؿٿایتی مب کڀٷ ہٿ ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےٵؼػ کـتی  ںٵی ےٱیٸ ہکب ٥یَٰ ہثیٴ ّـٿؿی

I. ٩یٶت ا٩تَبػی اٹنبٹی  

II. جتڀیق ٵیٞبػی٭ی  فٹؼگی  

III. کی ٩یٶت اٹنبٹی فٹؼگی  

IV. ٰکی ٩یٶت کی فٹؼگی ٵنت٪ج  

  8 عواي

پیو  ٿّبصت ػؿمت کی اك ص٪ی٪ت اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ا٥ـاػ ثقؿگ ےٱئ ےک ہثیٴ فٹؼگی ہک ہےکـتب 

  .ہےکیب ربتب  ؿدچب پـیٶیٴ کٴ ےك ںٹڀرڀاٹڀ

I. ںیہ ےٿتہ ٵٺضَـ ٹڀرڀاٷ تـ ہفیبػ.  

II.  ہےٿتی ہ کی ٍالصیت اػائیگی ہفیبػ ںىغٌ ٵیثقؿگ.  

III.  ہےٿتی ہ یڑد ےكاٵڀات، ٝٶـ.  

IV.  ہےٿتی ہ ثبٱٞکل کیاٵڀات، ٝٶـ.  

  9 عواي

کی ٕـ٣  ےػہٵٞب ہثیٴ ٩یٶت ٹ٪ؼ اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  .ہے ںیہٷ ہ٥بئؼ ٿاال ے٭یبربٷ ٳہ٥ـا ےك

I. ٗکبؿی ہمـٵبیاٿؿ ٵبٵڀٷ  حم٦ڀ  

II. ػالتب ٹٚٴ ٿ ّجٔ ثچت  

III. کٴ پیؼاٿاؿ  

IV.  ٥ڀائؼ یکلٹاٹکٴ 

  10 عواي

کی ٕـ٣  ےػہٵٞب ہثیٴ ٩یٶت ٹ٪ؼ اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  .ہے ہ٥بئؼ ٿاال ےکیب ربٷ ٳہ٥ـا ےك

I. حتت ےک احـات ٕت ےک، ا٥ـآ فؿ ارـ  
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II. مجٜ کٴ ںٵی ںاثتؼائی مبٱڀ 

III.  ارـ٭ٴ  

IV. کبؿی ہمـٵبی ٦ڀٗحم 

 

  عواالت کب رواة ےک اِتضبْ خود

  1 رواة

  .ہے  IV ٍضیش اٹتغبة

 کب ٵی ٝٶٰہثبٳ، ھ، رڀ٫ہاحبث ںٵی ٝٺبٍـ ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ فٹؼگی

  .ںیہىبٵٰ  ےػہٵٞب ےک ہفٹؼگی کی ثیٴ اٿؿ اٍڀٯ

  .ہے ںیہٷ ٝٺَـ کی کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل، فٹؼگی ٹگـاٷ

  2 رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 تَڀؿ ےکایچ ایٰ ٿی( کی ٩یٶت) اٹنبٹی فٹؼگی ےٷ یڀثٺـہ پـٿ٥ینـ

  .اھکیب ت ٿّٜ کب

  3 رواة

  .ہے  I ٍضیش اٹتغبة

  .ہےٿتب ہ ںیہٷ ٝٺَـ ثچت ںٵی ہثیٴ ٵیٞبػی

  4 رواة

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

  .ہے کیب رب مکتب ںیہٷ ثٺؼی ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ہاحبث ٿا کڀہ

  5رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

  .ہے ںیہٷ ٝٺَـ کب ٳھرڀ٫ ٹٿھپ ٹٿٹ ٥ٖـی

  6رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ٝبٳ ہرجک ںیہ ےٿتہ ےػہٵٞب ٿاٱی اٹیہی٪یٸ ػ ںپبٱینیب ہثیٴ فٹؼگی

  .ںیہٿتب ہ ہػہ٭ب ٵٞب ہٵٞبٿُ، ںپبٱینیب ہثیٴ

  7رواة 

 ۔ ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 ہثیٴ ّـٿؿی ےٱئ ےىغٌ کؿ ہ ہؽؿیٜ ےک ہٕـی٨ کی ٩یٶت اٹنبٹی فٹؼگی

  .ہےکیب ربتب  کب صنبة کی ٵ٪ؼاؿ

  8رواة 

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںٱڀگڀ ثقؿگ ؽاہٯ ،ہےتی ہؿ یڑد ےك ٝٶـ ىـس اٵڀات

 پـیٶیٴ کٴ ےك ،ہےٿتب ہ کٴ کب اٵکبٷ ٵڀت، رٸ کی ٱڀگ ےک ٝٶـ کٴ

  .ہےکیب ربتب  چبؿد

  9 رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 ایک ےك ںٵی ٹ٪َبٹبت ٿاٱی ےٿٷہ ےك ہػہٵٞب ہثیٴ ت٩یٶ ٹ٪ؼ صَڀٯ ٭ٴ

  .ہے

  10رواة 

  .ہے  IV ٍضیش اٹتغبة

 ںٵی ٥ڀائؼ ےٿاٯ ےٿٷہ ےك ہػہٵٞب ہثیٴ ٩یٶت ٹ٪ؼ کبؿی ہمـٵبی حم٦ڀٗ

 .ہے ایک ےك
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 7 ثبة

 ثٕذی ہِبٌی ِٕقوة

 

  تْبسف ثبة

 ہےىبٵٰ  کیب ںٵی ہثیٴ فٹؼگی ہی کھت حبج کی ےٳ ٷہ ںٵی اثڀاة ہگقىت

 یٹمیکڀؿ  ہے۔ اك کب کیب کـػاؿ ںٵی ےکـٷ ٳہحت٦٘ ٥ـا ٵبٱی اٿؿ

ّـٿؿیبت  خمتٲ٤ اٿؿ ٵنت٪جٰ کی ہرڀ ٵڀرڀػ ہےٵتٞٲ٨  ےك عبً ىغَیت

 ےتہکـٹب چب ٹکڀ اال اٿؿ ػٿٱت آپ کی آٵؼٹی ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ

ٿمیٜ  ےک "ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ؽاتی" کی ہثیٴ ےفٹؼگی ک اك ٕـس .ںیہ

 ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة کب ٵ٪َؼ اك ثبة  ے۔ئہچب ربٹب اھمسذ ںتٺبٙـ ٵی

 ہے۔کڀ ٵتٞبؿ٣ ٭ـٹب  ٵڀّڀٛ

 ۂتیذ ثبة

 

A. مبئیکٰ ؽاتی فٹؼگی ثٺؼی اٿؿ ہٵٺَڀة ٵبٱی  

B.  کـػاؿ ےک ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة  

C.  ں٩نٶی   – ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

A. عبئیکً راتی صٔذگی ثٕذی اوس ہِٕقوة ِبٌی 

  ؟ہےکیب  ثٕذی ہِبٌی ِٕقوة .1

کب ایک  اپٺی فٹؼگی ےٱئ ےک ےکٶبٷ ہپیل ٱڀگ تـ ہفیبػ ےك ںٳ ٵیہ

ٿ٩ت  کب ے١ڀؿ کـٷ ہکیب ی  ں۔یہ ےگقاؿ ػیت ںٵی ےکبٳ کـٷ ہا صٌڑة

ٵبٱی ؟ ںیٔٱگب  ےٱئ ےک ےکبٳ کـٷ ےٱئ ےٵبؿہ کڀ ػٿٱت ٳہ ہک ہے ںیہٷ

 .ہے ہٕـی٨ کبٵٰ ایک ےٱئ ےک ےکڀ صبٍٰ کـٷ اك ٵ٪َؼ ثٺؼی ہٵٺَڀة

 :ںیہ ےتھکڀ ػیک تٞـی٤ ھکچ ےآئی

  تْشیف

i. ےربٹٸ ٵ٪بٍؼ کڀ ےفٹؼگی '' ک''  ےىغٌ ک کنی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 

 اٿؿ ےکـٷ تجؼیٰ ںٵی ٵ٪بٍؼ ٵبٱی ٵ٪بٍؼ کڀ ، اٷہے ایک ٝٶٰ کب

 ٵؼػ ںٵی ےصبٍٰ کـٷ ٵ٪بٍؼ کڀ اٷ ہ٭ـٹب ٫ ٵٺٚٴ اك ٕـس کڀ ٵبٯ

 ے۔ٵٰ مک

ii. کڀئی ىغٌ ےؽؿیٜ ےرل ک ہےایک ٝٶٰ  ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 

 ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ تڀ٩ٞبت ّـٿؿیبت اٿؿ ١یـ ٵتڀ٩ٜ کی  "یفٹؼگ"

 ٩یٶت عبٱٌ ےک کنی ںاك ٵی ہے۔مکتب  تیبؿ کـ ٵیپ ڈؿٿ ایک ےٱئ

 اٿؿ ٱگبٹب ہکب اٹؼاف ٵبٱی ّـٿؿیبت ےٱئ ےک، ٵنت٪جٰ ہکب اٹؼاف

 ےپڀؿا کـٷ کی ّـٿؿیبت کڀ اٷ ےؽؿیٜ ےک اٹتٚبٳ ٵٺبمت ےػٿٱت ک

  ہے۔ىبٵٰ  کبٳ کـٹب ےٱئ ےک

iii. ںٵی ص٪ی٪ت ٵ٪بٍؼ کڀ ىبت اٿؿہعڀا کنی کی ثٺؼی ہٺَڀةٵبٱی ٵ 

 ہے۔کـٹب  تجؼیٰ

iv. کی  اٿؿ ٵنت٪جٰ ہٵڀرڀػ ىغٌ کی کنی ںٵی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

 ٵتڀ٩ٜ کنی کی پـٿ٥بئٲق اٿؿ ےعٖـ ؽاتی ےک، کنی ّـٿؿیبت

 ےکـٷ تیبؿ ہعبک کب ایک آٵؼٹی ےٱئ ےک ےکـٷ ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا

 ہے۔تب ہؿ کی مشڀٱیت

ایک  ںٵی کی تٞٶیـ فٹؼگی ھمبت ےک ےکٴ کـٷ ٥کـ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

 خمتٲ٤ آپ ٭ڀ  ہٵٺَڀة ثٺبیب گیب ےك اصتیبٓ  ہے۔اػا کـتب  ٳ کـػاؿہا

 ںٵی ےکـٷ ےٓ تـریضبت اٿؿ آپ کی ےصبٍٰ کـٷ ےتیقی ك ٵ٪بٍؼ کڀ

 ہے۔ ٵؼػ کـ مکتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 لغُ دفہ :   ۱ؽکً 

 

i. یب  عـیؼٹب ٹٿی میی ٹ ی ڈایٰ می  :ںیہ ےمکت ٿہخمتَـ ٵ٪َؼ  ہی

  یھٹچ عبٹؼاٹی ایک

ii. یھٹچ ثیـٿٷ یب عـیؼٹب ؿھ: گںیہ ےٿ مکتہ ػ ٿمٖیہٛ ہی 

  عـچ

iii. ےثچ ےکنی ک :ہےمکتب  ٿہىبٵٰ  ںٵی ٵ٪بٍؼ ٕڀیٰ ٵؼتی 

 ٵیہ٥ـا ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی ىبػی یب یب تٞٲیٴ کی

  عبئیکًوی  صٔذگی ؽخـ کی .2

 .ہے ؿٹیھت ایک ػٹیب ہک اھا تہک ےٷ ںٿہرٸ ھےت ىیکنپیـ ٿٱیٴ ہٿ

 ،ہےگقؿ ربتب  ےٵـاصٰ ك کئی ںفٹؼگی ٵی ٵڀت تک ےپیؼائو ك ىغَیت

 ے، ریلہےکی ربتی  کی تڀ٩ٜ ےاػا کـٷ کـػاؿ کئی ےاك ك اك ػٿؿاٷ

 ےٳ کـٷہ٥ـا ٿاٱؼیٸ، ی،ھمبت ٕڀؿ پـ، ےک ےٿاٯ ےکٶبٷ، ےٷھمیک

اٿؿ  ٿاٱؼیٸ ےگئ ہؿ ےثٞؼ ا٭یٰ ےربٹی٬  اٿالػ ٕڀؿ پـ، ےک ےٿاٯ

  .مبٯ ے٫ ٹٸائـٵٹؿی ںآعـ ٵی

 :ںیہ ےگئ ےػیئ ںثب تَڀیـ ؽیٰ ٭ی ىٮٰ ٵی ہٵـصٰ ہی

 صٔذگی عبئیکً التقبدی     : ۲ؽىً 
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 تشریضبت اوس ےِشصً صٔذگی

a) کڀئی اپٺب رت ہٵـصٰ اینبایک : ثشط تک( 25 ےط 20) ےْھعیک 

کـتب  کی تیبؿی ےثٺٸ ؿیہه ٯہا ےٿئہ ےاتڑھة اؿتہٳ ٝٲٴ اٿؿ

 .ہےکـتب  ٵـکڀف ہپـ تڀد ےاٷڑھة کی ٩یٶت ہمـٵبی اٹنبٹی .ہے

 ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک ،ہےکی ّـٿؿت  فڈ٥ٸ ےٱئ ےکٹگ ڈکی ٥ٸ تٞٲیٴ

 ٥یل اٿٹچی ےٱئ ےک ےایٴ ثی ا ںٵی ےاػاؿ ٹٵیٺزٶیٸ کنی

 ػیٺب

b)  ْکڀ  رت کنی ہٵـصٰ اینبایک   :(ےثْذ ط ےک 25) واال ےکّب

 ےک ےّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کـٷ اپٺی  ىبیؼ اٿؿ ہےٵٲتب  ؿٿفگبؿ

 اك مٖش .ہےٱیتب  ثچب ھاٿؿ کچ ہےکٶبتب  ػٿٱت ٥یکب ہٿ ےٱئ

  ںٵنت٪جٰ ٩ـیت ٵی اٿؿ ہےمکتی  ٿہ ػاؿی ہؽٳ عبٹؼاٹی پـ ؽاتی

 ہٿ ےك حلبٗ ےک ےکـٷ ّـٿؿیبت کڀ پڀؿاآٹیڀاٱی  ٿاٱی ےٿٷہ

 ےٵخبٯ ک .ہےکـتب  یھة کبؿی ہمـٵبی اٿؿ کی ثچت ربئیؼاػ ھکچ

 ٹڀرڀاٷ ٿاال ےکبٳ کـٷ ںکٶپٺی ٵی کخیـ اٱ٪ڀٵی ایک ٕڀؿ پـ

کـتب  کبؿی ہمـٵبی ںٵی ؿھگ اٿؿ ہےٱیتب  ٩ـُ ےٱئ ےائو کہؿ

  .ہے

c) ہٵـصٰ اینبایک  :پش(  ےوْہ ؽبدی 30- 28)  یھعبت ےک صٔذگی 

 .ہےٿتب ہ عبٹؼاٷ اك کب اپٺب اٿؿ ہےکـتب  ىبػی رت کڀئی ہے

 ہٿاثنت ےك ںػاؿیڀ ہؽٳ اٿؿ عبٹؼاٷ ٥ڀؿی ٕڀؿ ںٵی ےاك ٵـصٰ

 ٿ مکتیہ اك ٕـس ھرڀ کچ ہےتی ڑپکـٹب  ٵـکڀف ہپـ تڀد ےٿٷہ

 ں، ثچڀچیق ٍبؿ٥یٸ پبئیؼاؿ کبؿ، ایک، ىبیؼ ؿھاپٺب گ -ںیہ

  .ہٿ١یـ ثٺؼی ہٵٺَڀة ےٱئ ےٵنت٪جٰ ک ےک

d) ( ٓ35 ےط 28 واٌذی  )ىغٌ  ػٿؿاٷ کڀئی ےک ںاٷ مبٱڀ :ثشط

 ٳ ٿ٩تہا ہی .ہےثٺتب  ٿاٱؼیٸ کب ںثچڀ ہفیبػ ےیب ایک ك ایک

 ںٵی ےثبؿ ےک ٍضت تٞٲیٴ اٿؿ ىغٌ ٭ڀ اٷ کی کڀئی رت ہےٿتب ہ

 کـٹب ػاعٰ ںٵی امکڀٯ ھےاچ ںیہ، اٷےریل ہےٿتی ہ تيڀیو

  .ہٿ١یـ

e) صبٱت اینیایک  ہی   :عبي(  55 ےط 35ّّش )ےواي ےَ کشْہفشا 

 ےک تٞٲیٴ .ںیہ ےٿتہ ػاعٰ ںٵی کبجل اٿؿ امٮڀٯ ےرت ثچ ہے

 فٹؼگی آد .ہے ٿٹب ٥ٖـیہ ٥کـ ٵٺؼ ںٵی ےثبؿ ے٩یٶت ک اٝٲی

 تکٺیکی اٿؿ کڀ ےثچ ےٱئ ےک ےکب مبٵٺب کـٷ ںچیٲٺزڀ ےک

کڀؿك  ٕجی ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ہےّـٿؿی  ػالٹب ٱیتہا کبؿٿثبؿی

مبٯ  پبٹچ رڀ ںپـ ١ڀؿ کـی ؿ٩ٴ ٿاٱی ےٿٷہ پـ عـچ ائیڑھپ کی

 ںکیڀڑٯ یہ ےٿتہ ثبٱ٠ ںٵی ںؿٿھگ اؿتیھة کئی .ہےٿتب ہ ےٱئ ےک

 ےک تثٺؼٿثن اٿؿ کی ىبػی ںکیڀڑٯ .ہےػی ربتی  ىبػی کـ کی

 تيڀیو کب ٳہایک ا ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ اؿتیھة اٹتٚبٳ ےٱئ

 ثچت ےٱئ ےک اٿؿ تٞٲیٴ کی ىبػی ںثچڀ ػؿاٍٰ، .ہےٵڀّڀٛ 

 ٳہایک ا آد ٭ب ںعبٹؼاٹڀ اؿتیھة تـ ہفیبػ ےٱی ے٫ ےکـٷ

  .ہےٵ٪َؼ 

f) تیبري اٿالػ( :   65 ےط 55ّّش واٌذیٓ ) ڑےوھچ ےن اوالد 

 ٿہعتٴ  صبٱت ت ٹڀرڀاٷر ہےٿتی ہ اك ٿ٩ت ىـٿٛ کی ٵؼت ٿاٱؼیٸ

 ہٿ ہی .ہےٿتی ہ کـ چکی عبٱی مالںٿھگ یبڑچ یٞٺی ہے ٿتیہچکی 
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 ٿاٱؼیٸ ہاٿؿ ٿ ہےٿتی ہ ٿ چکیہ کی ىبػی ںثچڀ رت ہےٿتب ہ ٿ٩ت

 ےربت ےچٰ ٵ٪بٳ پـ ےػٿمـ ےٱئ ےک ےکبٳ کـٷ کـ ڑٿھکڀ چ

 ٿ چکیہ ٵتٞیٸ ںػاؿیب ہؽٳ کی ںٱڀگڀ تک اك ٿ٩ت ہےاٵیؼ  .ںیہ

اٿؿ  ] کی ٕـس ٷہؿ اٿؿ ػیگـ ٩ـُ ائوہؿ ےریل[ ںیہٿتی ہ

 ہےٿ٩ت  یھاینب ة ہی .ہےگیب  ثٸ ڈ٥ٸ ایک ےٱی ےک ٹائـٵٸٹؿی

 پـیيـ ڈثٰ ےریل ںثیٶبؿیڀ یڀٹجيٺیـیڈ ںکی فٹؼگی ٵی رت کنی

 حت٦٘ ےک اٯھة ھٍضت کی ػیک .ہےٿتی ہ کی ىـٿٝبت ؽیبثیٖل اٿؿ

 ےک آٵؼٹی آفاػی اٿؿ ٵبٱی اك ٕـس ہےٿ ربتب ہ ّـٿؿی ہثیٴ

  .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ٦٘حت

g) ایک  ہی   :( ےآگ عبي اوس 60ّّش ) عبي وٌیھگود - ٹائشِٓٹسی

 ہےٿتب ہٿ چکب ہ ائـٹؿی ےك کبٳ ٥ٞبٯ ىغَیت رت ہے ٝٶـ اینی

ی صؼ ڑة ےٱئ ےک ےکـٷ کی ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا اٿؿ اپٺی فٹؼگی

 ہؿٿفاٷ آعـ تک ےک کنی کی فٹؼگی اگـ .ہےکـتب  ثنٴ ثچت تک

 اك کی ہے ہتڀ ٿ ہےکی ّـٿؿت  ےػیٸ ہڀدپـ ت کی ّـٿؿیبت

١یـ ی٪یٺی  کی، آٵؼٹی ٵنبئٰ ےٍضت ک تيڀیو ٳہا .ثیڀی

ٿ٩ت  اینب ایک ہی .ںیہ ٿتیہٿئی ہی ڑد ےك اکیٲیپٸ اٿؿ ٍڀؿحتبٯ

اٿؿ  ہےتب ہچب کـٹب ہاّب٣ ںٵی ٵٞیبؿ ےفٹؼگی ک ىغَیت رت ہے

عڀاة  ےاك ٷ رل کب ہے تبہٱیٺب چب ٱ٤ٖ ےك ںچیقٿ اٷ دتبٳ

 یب پڀؿا کـٹب ىڀ٧ ےریل پبیب، ہٷ کـ یھٱیکٸ کت اھت اھػیک

ىبٷ  اپٺی ٝٶـ کڀئی ہک ہے ہی ہٵنئٰ .ربٹب پـ ےٝٶـ یب یھٹچ

 ہےپـ ارمَبؿ کـتب  اك ثبت ہ، یںٵی کٶی یب ہےمکتب  گقاؿ ےك

 .ںیہٷ ہا کھکیب ت ٵیہ٥ـا کب٥ی ےٱئ ےک ںثـمڀ اٷ ےاك ٷ ہک

 

 تیٸ ےمبئیکٰ ک ؼگیفٹ ا٩تَبػی ،ںیہ ےمکت ھػیک اٿپـ ٳہ ہرینب ک

 .ںیہ ےٿتہ ےٵـصٰ

 ےن ىبٌت ٍُّ

 ےِشصً

ایک  رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہے ےٯہپ ےٹڀکـی ك ہال ٵـصٰہپ

رل  ہے ہٵـصٰ اثتؼائی ایک ہی .ہےٿتب ہ ٕبٱت ٝٲٴ

اٷ  تـریش .ںیہٿتی ہ پیؼا ںػاؿیب ہؽٳ ؿی کیہه ںٵی

 ہمـٵبی اٹنبٹی اٿؿ اٷ کی کـٹب کڀ تیبؿ اؿتہکی ٳ

 .ہے اٹبڑھة کڀ کی ٩یٶت

 ےٯہپ یب ػؿٵیبٷ ےک کی ٝٶـ 25 ےك 18 ےٵـصٰ کبٳ ےِشصً کبَ

ٿ مکتب ہ مبٯ تک 40 ےك 35 اٿؿ ہےٿتب ہىـٿٛ  یھة

 ےک امتٞٶبٯ کی اىیبء ٥ـػ ػٿؿاٷ ےاك ٵؼت ک .ہے

  اٿؿ اك ٕـس ہےکـ ٱیتب  کٶبئی ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ

 کبؿی ہکی مـٵبی ػٿٱت اٿؿ ہےکـتب  ىـٿٛ ثچت

 .ہےکـتب 

 ےک ٹائشِٓٹسی

 ےِشصً

 ربئیؼاػ اٿؿ ہےکـتب  مجٜ ػٿٱت ہٿ ںاك ٝٶٰ ٵی

 ےٱئ ےّـٿؿیبت ک خمتٲ٤ ںٵنت٪جٰ ٵی رڀ ہےثٺبتب 

 ںٵی ںمبٱڀ ےثٞؼ ک ںرل ٵی ہےٳ کـتب ہ٥ـا فڈ٥ٸ

 ہےٿ ربتب ہ ڈائـٹؿی ىغَیت رت ہےی ىبٵٰ ھة آٵؼٹی

 .ہےػیتب  کبٳ کـٹب ثٺؼ کـ اٿؿ
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 کی مشوست ےیذْخش اوس ےکو ثچبْ ںاحبحو ِبٌیبتی خمتٍف کغی کو .3

  ؟ہے تیڑپ ںکیو

 کڀئی ہٿ رت اٿؿ ںیہ ےٿتہ ےٵـصٰ کئی ںکی فٹؼگی ٵی ٥ـػ ہک ہے ہی ہٿد

 ےرل ک ںیہآتی  ّـٿؿیبت ٩نٴ کی تڀ کئی ہےکـتب  کـػاؿ اػا عبً

 .ہےتی ڑپ کی ّـٿؿت فڈ٥ٸ ےٱئ

 ِخبي

تڀ اك  ہےکـتب  ىـٿٛ کب عبٹؼاٷ عڀػ اٿؿ ہےکـتب  ىبػی کڀئی ىغٌ رت

اٝٲی  پـ ےٿٷہ ڑےة ےک ںثچڀ .ہےمکتی  ڑپ کی ّـٿؿت ؿھگ ےٱئ ےک

پبؿ  ٝٶـ یھآػ ی ىغٌہ ےریل .ہے ٿتیہکی ّـٿؿت  فڈ٥ٸ ےٱئ ےک تٞٲیٴ

 اٿؿ ہےتب ڑکـٹب پ کی جتڀیق ےعـچ کـٷ ٍضت پـ ےاك ہےٱیتب  کـ

 ےآػٵی کڀ اپٸ ےرل ك ہےتی ڑپ کی ّـٿؿت ثچت ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی

 .ےثٸ ہٷ ھثڀد اٿؿ اٷ پـ ڑےپ ہٷ کی ّـٿؿت ےـٷ٭ پـ ارمَبؿ ںثچڀ

 .ہےربتب  ٿہٳ ہا ٹبہؿ ہفٹؼ ھمبت ےٿ٩بؿ ک آفاػی اٿؿ

  .ہےرب مکتب  اھٕڀؿ پـ مسذ ایک جمٶڀٝی ےک ں٥یَٲڀ کڀ ػٿ ثچت

i. ٿمبئٰ  ػؿٵیبٷ ےک پتھکی ک اٿؿ ٵنت٪جٰ ہٵڀرڀػ :پت ِتٍویھن

  ٹٵٸٹاال کی

ii. ُٹ٪ؼ ( ٩ڀت عـیؼ تیبؿ )یبںِی ےثذي ےک ںاحبحو ٔمذ ک 

 پبٱینی  ہثیٴ فٹؼگی ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ثؼالؤ ھبتم ےک ںاحبحڀ

 رڀ کٴ ہکب تجبػٯ ےپیل ےٱئ ےک ہػہٵٞب ہےکب ٵٖٲت  ےعـیؼٷ

  .ہے ہاحبث ٹ٪ؼ

 ىغٌ کڀ .ںیہىبٵٰ  ے٥یَٰ ےک ٩نٴ ںػٿٹڀ ںٵی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

ٵنت٪جٰ  ہےٿتب ہ ثٺبٹب ہٵٺَڀة ںکی تـتیت ٵی ثچت ےٱئ ےٵنت٪جٰ ک

 ےك ےیک ٕـی٨ٹھ ےٱئ ےک ےکـٷ کڀ پڀؿاّـٿؿیبت  خمتٲ٤ ٿاٱی ےآٷ ںٵی

  .ےئہکـٹب چب کبؿی ہمـٵبی ںٵی ربئیؼاػ

 ےک اٹنبٷ کی فٹؼگی ےٱئ ےک ےٷھکڀ مسذ ربئیؼاػ اٿؿ ٵٺبمت ّـٿؿت

کی  ےٹیچ ہرینب ک ٿگبہ ہٵتٞٲ٨ ٹبھػیک ےك ٩ـیت ہکڀ فیبػ خمتٲ٤ ٵـاصٰ

 .ہےػیب گیب  ںٵخبٯ ٵی

 

 َہا

 ِشاصً ےصٔذگی ک

 .ہےٿتب ہٿاال  ےٷھمیک یب ٕبٱت ٝٲٴ رت کڀئی ےِشصً ےک ثچپٓ

غیش ؽبدی  ٔورواْ

 ےِشصً ہؽذ
 ہےکـتب  ىـٿٛ کٶبٹب ٵٞبه ہؽؿیٜ کڀئی ىغٌ رت

 .ہے اکیال ٱیکٸ

 ہؽبدی ؽذ ٔورواْ

 ےِشصً

 یب ؿہىڀ یب ہےثٺتب  یھمبت فٹؼگی کڀئی ىغٌ رت

 .ثیڀی

 .ہےثٸ ربتب  ٿاٱؼیٸ رت کڀئی ےک ںثچو ٹےوھچ
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 ہؽبدی ؽذ ھعبت

 ےِشصً

 ھعبت ےک ںثچو ڑےة

 ےِشصً ہؽبدی ؽذ

 اٿؿ ہےثٸ ربتب  ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا رت کڀئی

 اٿؿ اٷ کی ّـٿؿیبت کی ںثچڀ ےٿتہ ڑےة ےاك

 .ہےتب ڑپ ٹبھکب عیبٯ ؿک تٞٲیٴ

 / ثْذ ےک خبٔذاْ

 عبثك ٹائشِٓٹسی

 ےِشصً

 ڑٿھؿ چھگ اٿؿ ںیہ ےٿ ربتہ عڀػ ک٦یٰ ےرت ثچ

 ڑٿھچ مالںٿھگ عبٱی اپٺب یبڑچ ےریل ںیہ ےػیت

 .ہےربتی  ڑا

 ےک ٹائشِٓٹسی

 ےِشصً

 ہےگقؿتب  ےك یب٭بٯھمؼ ےفٹؼگی ک ىغَیت رت

 ےٱئ ےک ےکـٷ کی ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا اگـ فٹؼگی

 ےاصرتاٳ ک ہٿ تڀ ہےکی  ثچت اٿؿ ٵیہ٥ـا کب٥ی

 ںیہثٺؼٿثنت ٷ کب٥ی اگـ یب ہےمکتب  ہؿ ھمبت

 ےک ںاٿؿ ػٿمـٿ ہےٿ مکتب ہ ٹـاىـت تڀ ہے کیب

 .ہےمکتب  ڑپ ٹب٭ـ ؿارمَب پـ ؿصٴ ٿ ٭ـٳ

  مشوسیبت أفشادی .4

 ہگب ک ےچٰ ہپت ںٵیہ تڀ ںیھػیک مبئیکٰ کڀ فٹؼگی ثبال ہٵٺؼؿد ٳہاگـ 

  .ںیہمکتی  ٿہپیؼا  ّـٿؿیبت ٩نٴ کی تیٸ

  .ںیہ ےٿتہپیؼا  ٵَٺڀٝبت ٵبٱیبتی ے٩نٴ ک تیٸ ےاٷ ك

a) ثٕبٔب لبثً کو ٌیٓ دیٓ ےِغتمجً ن  

 ےك ےٯہپ ّـٿؿت کیرل  ہےٿتی ہىـٿٛ  ےك ػٿٱت ّـٿؿت ٱیہپ

رل  .ہےتی ڑپ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ عـچ ےگئ ےٱگبئ ہاٹؼاف

تی ہٿتی ؿہ پیؼا ںٵی خمتٲ٤ ٵـاصٰ ےمبئیکٰ ک فٹؼگی ّـٿؿت کی

  :ںیہ ےٿتہ ےک ػٿ ٩نٴ ےت٪بُ اینی .ہے

i. ےك ٿا٩ٞبت ےفٹؼگی ک خمَڀً ہی   مشوت : کی ٌیٓ دیٓ خمقوؿ 

 ،ہےتی ڑپ ؿتکی ّـٿ کب ٝقٳ ٿمبئٰ ںیہرٸ ،ہےٿتی ہ ٵٺنٲک

 ںآىـتڀ / کب ےاٷھػک ٵیہکی ٥ـا تٞٲیٴ اٝٲی ےٱئ ےک ٵخبٯ

 ےک اىیبء ٍبؿ٥یٸ پبئیؼاؿ یب ےعـیؼٷ ؿھگ یب ىبػی ےک

  .ےٱئ

ii. َث٢یـ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک خمَڀً کنی مشوست : کی ٌیٓ دیٓ ّب 

 ٵ٪جڀٯ ےاك .ٹبھؿک کڀ اٱگ ؿ٩ٴ ےك پتھک ہٵڀرڀػ ےکی تٞیٸ

 .ہےا ربتب ہک "ٵیہکی ٥ـاٵنت٪جٰ " ٕڀؿ پـ

b) ِتولِ ارالط 

 ػٿٱت ٳہ ےرل ہے ہٿا٩ٜ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ایک فٹؼگی کی ١یـ ٵتڀ٩ٞبت پـ

 ںیہٷ پڀؿا ےك آٵؼٹی ہٵڀرڀػ ےاٿؿ رل ںیہ ےمکت ہہک ٝقٳ یڑکی ة

ٿتی ہّـٿؿت  کی ےمجٜ کـٷ ػٿٱت ےك ےٯہپ ےٱئ ےاك ک اٿؿ ےکـ مکت

 ےك ؿٿفگبؿی ےة یب ٵٞؾٿؿی ٵڀت اٿؿ ےریل ٿا٩ٞبت ےایل ھکچ .ہے

 ٹ٪َبٷ کی ہاحبث یھة ےك آگ ےریل ػیگـ .ہےٿٹب ہ ٹ٪َبٷ کب آٵؼٹی

 .ںیہ کی رب مکتی پڀؿی ےك اٹيڀؿٹل ّـٿؿیبت اینی .ہےٿ مکتب ہ
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 .ہےٿتب ہ کب٥ی عـچ ٱیکٸ ہےکٴ  کب اٵکبٷ ےٿٷہ ٿا٩ٜ ےاٷ ک ہاگـچ

کی ایک  ہاحبث ٹ٪ؼ ےٱئ ےّـٿؿیبت ک اك ٩نٴ کی ٵتجبػٯ ٕڀؿ پـ

  .ہےی ّـٿؿت ک ےٷھؿک اٱگ ٕڀؿ پـ حم٦ڀٗ ی ؿ٩ٴڑة

c) مجِ ِبي  

 ثٺتی ربئیؼاػ ھکچ ےك کبؿی ہاٿؿ مـٵبی کی ثچت دتبٳ ٩نٴ ںاٍٰ ٵی

 ےک ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ہتڀ ی ںیہ ےکی ثبت کـت ٵ٪َؼ ےک مجٜ ٳہرت  .ہے

 ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ےك ٵڀا٩ٜ ہػٿمتبٷ ٹاٿؿ ٵبؿکی کبؿی ہمـٵبی ثٺیبػی

 ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ .ہے کی ٝکبمی کـتب هہعڀا اٹ٦ـاػی ےٱئ ےک

 ےك هہکی عڀا ےکـٷ مجٜ ػٿٱت ثٺیبػی ٕڀؿ پـ کبؿی ہاٿؿ مـٵبی ثچت

  .ںیہ ٵتبحـ

 ہکی ٿد هہکی عڀا ےکـٷ مجٜ، ػٿٱت ا گیبہک ٕڀؿ پـ کڀ اك ٵ٪َؼ اك

 ہعٖـ ے٭یٲئ ےثٺبٷ ػٿٱت ہفیبػ ٿ٩ت ےکـت کبؿی ہمـٵبی ىغَیت

 ےاك ك ہکیڀٹک ہےٿتی ہ هہعڀا کی ےثٺبٷ ػٿٱت ہفیبػ .ہےٱیتب 

 کی ّـٿؿت ػٿٱت .ہےاتب ڑھة ےتیقی ك ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ یب گٺب کئی ػٿٱت

 ھمبت ےاحـات ک ٕب٩ت اٿؿ ؿپـائق،ٹاٷ آفاػی، ہی ہکیڀٹک ہے

 .ہےٵٺنٲک 

 ِقٕوّبت ِبٌی .5

 تیٸ ںٵی ٹٵبٱیبتی ٵبؿکی ٵٖبث٨ ےک ںٿٹمی ثبال ہٵٺؼؿد کی ّـٿؿیبت

 :ںیہ ٵَٺڀٝبت ے٩نٴ ک

ٍضیش ٿ٩ت  رڀ ہؽؿیٜ ثچت ػیگـ مجٜ اٿؿ ثیٺک ِقٕوّبت واال ٌیٓ دیٓ

عـیؼاؿی کی  کب٥ی کنی کڀ ںٵی ىؼت اٿؿ پـ

 .ںیہ ےثٺبت ٩بثٰ ےک ےٷھؿک ( ھچٲٺؼ) ٕب٩ت

 ےریظ أؾوسٔظ

 ِقٕوّبت صبدحبتی

ٳ ہحت٦٘ ٥ـا عال٣ ےک ٹ٪َبٹبت یڑة اٷ ہی

 ےٿا٩ٞبت ک ١یـ ٵتڀ٩ٜ اچبٹک رڀ ںیہ ےکـت

 .ںیہ ےا مکتٹھا ٹ٪َبٷ ےك ےٷھٹگ
ؿئیٰ  یب ڈثبٷ پیؼاٿؿی اٿؿ اٝٲی ىیئـ کی ِقٕوّبت مجِ دوٌت

 .ںیہ ںکی ٵخبٱی کی ٵَٺڀٝبت اك ٕـس ٹیٹاك

 ہک ہے کیب ربتب ےاك ٱی کبؿی ہمـٵبی ںاہی

 ٱگبیب ہپیل اٿؿ ے٭یٲئ ےثٺبٷ ػٿٱت ہفیبػ

 .ےربئ

اك  اٿؿ ہےکی ّـٿؿت  ٵـکت ےک دتبٳ ثبال ہٵٺؼؿد ٝبٳ ٕڀؿ پـ ىغٌ کڀ

 ٿ مکتیہت کی ّـٿؿ ےٷھکڀ ؿک کی ٵَٺڀٝبت ٩نٴ ںتیٺڀ دتبٳ ےٕـس ك

 :ہک ںیہ ےمکت ہہک ںخمتَـ ٵی .ہے

i. ےٱئ ےّـٿؿیبت ک ٹ٪ؼ - کی ّـٿؿت ثچت  

ii.  عال٣ ےک ١یـ ی٪یٺی ٍڀؿحتبٯ - کی ّـٿؿت ےکـٷ اٹيڀؿٹل  

iii.  ےٱئ ےک ختٲی٨ ػٿٱت - کی ّـٿؿت ےکـٷ کبؿی ہمـٵبی 

  کبسی ہعشِبی پشوفبئٍض اوس ہخيش .6

 خمتٲ٤ ٵـاصٰ کئی ںمبئیکٰ ٵی کی فٹؼگی ٥ـػ ہک ہےا گیب ھػیک یھة ہی

کی فٹؼگی  ےاٿؿ آگ ٝٶـ تک ٿمٔ ےك ےٿاٯ ے٭ٶبٷ ٹڀرڀاٷ ، ںیہ ےٿتہ

 ایک تجؼیٲی یھة ےك ےٱیٸ ےعٖـ یب پـٿ٥بئٰ، ؿمک تک، ٿ٩ت آعـی ےک

 ہےآتب 
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 ہاٿؿ ٿ ہے کب٥ی ٿ٩ت ےٱئ ےک ےٷڑھة ےآگ ے، اكہے ٹڀرڀاٷ ٥ـػ  رت

 ہیبػف ٿہ دمکٸ تک ںاہد اٿؿ ہےػ ٭ـمکتب ہرؼٿد کب٥ی ںتئی ےک فٹؼگی

 ہے گقؿتب ٿ٩ت ےریل .ہےا مکتب ٹھا ہعٖـ کب ےکـٷ مجٜ ػٿٱت ہفیبػ ےك

ٿ ہ حمتبٓ ٵقیؼ ںٵی ےثبؿ ےک کبؿی ہاٿؿ مـٵبی ثَیـت ہفیبػ ىغٌ 

  .ہےکـٹب  مجٜ کبؿی کڀ ہمـٵبی مالٵتی اٿؿ اك کب ٵ٪َؼ ،ہےربتب 

٩ؼاٵت  کب٥ی ہتت ٿ ،ہےٿتب ہ ٩ـیت ےک ٹائـٵٸٹؿی رت کڀئی ،ںآعـ ٵی

 ہٿ ےرل ہےٿ ربتب ہ پـ ٵـکڀف ڈ٥ٸ یبٷھػ اٿؿ اك کب ہےمکتب ٿ ہ پنٺؼ

 ےثچ ىغٌ کنی .ہےکـ مکتب  عـچ ںٵی ںمبٱڀ ےک ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی

  .ہےمڀچ مکتب  یھة ںٵی ےثبؿ ےک ہٿ١یـ ہٍؼ٧ یب ےکـٷ ٿٍیت ےٱئ ےک

 ہمـٵبی ىغٌ کی ےٱئ ےک ےٷھؿک تبٯ ٵیٰ ھمبت ےپـٿ٥بئٰ ک ےعٖـ

 :ہے ایب گیبھػک ےٹیچ ےاك .ہےبتی ٿ رہ تجؼیٰ یھة ائٰٹكا کبؿی

 ائًٹطا کبسی ہاوس عشِبی پشوفبئً  ہخيش :  ۳ؽىً 

 کبسی ہعشِبی    َ پشوفبئً      ھرون

 ائًٹطا

 

 

 1    ںوشی  ٹیظٹوو  خود

 ےك ںآپ اٷ ٵی ےٹٚـ ك ہٹ٪ٔ ےک یٹمیکڀؿ عال٣ ےک ٿا٩ٞبت ١یـ ٵتڀ٩ٜ

 ؟ ےگےاھمذ ےکل

I. اٹيڀؿٹل  

II. ٵَٺڀٝبت ٩بثٰ ٝٶٰ ےریل یڈای٤  ثیٺک.  

III. ىیئـ  

IV. یجٺچـڈ 

 

B. کشداس ےک ثٕذی ہِبٌی ِٕقوة 

  ثٕذی ہِبٌی ِٕقوة .1

 یب ہکی ٵڀرڀػ کہگب کنی ں، رل ٵیہے ایک ٝٶٰ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

ربتب  ١ڀؿ کیب ےك پـ اصتیبٓ ،ںیہ ٿ مکتیہ، رڀ ّـٿؿیبت ٵنت٪جٰ کی

 آٵؼٹی اٿؿ پـٿ٥بئٰ ےعٖـ ؽاتی ےاك ک اٿؿ ہےربٹچ ٭ی ربتی  اٿؿ ہے
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 ١یـ ٵتڀ٩ٜ / ٵتڀ٩ٜ خمتٲ٤ ےؽؿیٜ ےک ٵَٺڀٝبت ٵبٱی ٵٺبمت ے٫

  .ہےربتی  کی تیبؿ ہٹ٪و اھؿٿپ ؿی٬ ےٱئ ےک ےّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کـٷ

  :ںیہ ىبٵٰ ںٵی ٝٺبٍـ ےک ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

 کی ثٺیبػ پـ هہعڀا کی ےاٷٹھا ےعٖـ ےکنی ک - کبؿی ہمـٵبی 

 ، ٹٵٸٹاال کی ںاحبحڀ

 ٹٵیٺزٶٸٳ ھرڀ٫،  

 ثٺؼی، ہةکی ٵٺَڀ ٹائـٵٸٹؿی  

 اٿؿ ثٺؼی ہٵٺَڀة اٵالک اٿؿیٮل ٹ ، 

 ٥بئٺنٺگ  ۔ّـٿؿیبت ٭ی ٵبٱیبت   کنی کی  

ىبٵٰ  ثٺبٹب ہٵٺَڀة گـیڈ 360 ےٱئ ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة ٵبٱی ںخمتَـ ٵی

 .ہے

 

  ّٕقش ےک ثٕذی ہ: ِبٌی ِٕقوة ۴ؽىً 

 

  کب کشداس ثٕذی ہِبٌی ِٕقوة .2

 آثبؤ ارؼاػ ےٵبؿہ ہی .ہے ںیہٷ٭بؿ  ہٕـی٨ ایک ٹئی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

 ےک کبؿی ہمـٵبی حمؼٿػ اك ٿ٩ت .اھت ٵ٪جڀٯ ٕڀؿ پـ ہمبػ ںٵی

 ڑےکڀ ایک ة کبؿی ہمـٵبی یٹایکڀئ ےٯہائی پہػ ھکچ .ھےت اعتیبؿات

 کبؿی ہمـٵبی .اھربتب ت اھمسذ رینب ےیٲٸھک رڀا ےکی ٕـ٣ ك اکخـیت

 ہٵ٪ـؿ اٿؿ ػیگـ ںامکیٶڀ ثچت ٯٹپڀك، ؽعبئـ ےک ثیٺک ی صؼ تکڑة

کی  ںکڀہگب ےٵبؿہ مسبد اٿؿ ےٵبؿہ .اھت کیب ربتب ںٵی ؽؿائٜ یآٵؼٹ

اٷ  .ہےا ہرب ؿ کب مبٵٺب کیب ںچیٲٺزڀ ےک ٩نٴ اٱگ ٱگا آد ےٕـ٣ ك

 :ںیہ اك ٕـس ھکچ ےك ںٵی
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i. ٔبٹوٹ  کب خبٔذاْ ہِؾرتک 

 رل ہےٱیب  ےٯ ےعبٹؼاٷ ٷ ٹیڀ٭ٲیبئی کب ٵ٪بٳ عبٹؼاٷ ہٵيرتک آد

 ٕڀؿ پـ خمَڀً ےعبٹؼاٷ ک  ںیہ ىبٵٰ ےثّچ ثبپ اٿؿ   - ںٵب ںٵی

 عبٹؼاٹی ےا ےاپٸ کب اٿؿ کڀ عڀػ ؿکٸ ٿاٱی ےاٿؿ کٶبٷ ٳہا

 ڑےة ےٱئ ےاك ک .ہےتب ڑکـٹب پ ٵتضٶٰ کب ػاؿی ہؽٳ ےاؿکبٷ ک

 ٵبٱی ہٿؿاٷ ہاٿؿ پیو ہےکی ّـٿؿت  ثٺؼی ہٵٺَڀة ٵٺبمت پـ ےپیٶبٷ

 .ہےٿ مکتب ہ ہ٥بئؼ ےکی ٵؼػ ك پالٹـ

ii. تاختیبسا ےک کبسی ہعشِبی ےت طہة  

 کبؿی ہمـٵبی مٖش پـ ڑےة پبك ےٵبؿہ آد ےٱئ ےک کی ختٲی٨ ػٿٱت

 کی ارـ اٿؿ ےعٖـ ںؿ ایک ٵیہ ےك ںاٷ ٵی .ںیہػمتیبة  ؽؿائٜ

 ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷ کبٵیبثی کی ٵ٪بٍؼ ٵبٱی .ںیہتی ہؿ ٵبتـا خمتٲ٤

 ٿاٱی ہعٖـ اٿؿ اپٺی ےئہکـٹبچب اٹتغبة ےك ػاؿیھمسذ ںٵیہ ےٱئ ےک

  .ہےٿتب ہ ٱیٺب ہ٥یَٰ کبؿی ہمـٵبی ٍضیش کی ثٺیبػ پـ ّـٿؿت

 .ہےکـ مکتب  ٵؼػ ںٵی ٹٵٸٹاال ہاحبث ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

iii. صٔذگی ثذٌتی  

 ہؿ ىغٌ تبفہ .ہےثٸ گئی  می ٝبػت پبٹب إٶیٺبٷ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ آد

 ہٿ١یـ کی ؿکٺیت ںکٲجڀ ثبٿ٩بؿ ؿ،ھگ ڑے، کبؿ، ةٵڀثبئٰ ٥ڀٷ تـیٸ

 ڑےة ہٿ ےٱئ ےک ےٷکڀ پڀؿا کـ ىبتہکی عڀا اٷ ہے۔تب ہٹب چبھؿک

کی  ں٩ـّڀ ہک ہےٿتب ہ ہی ہاك کب ٹتیذ .ںیہ ےٱیت ےٯ ے٩ـُ ڑےة

 ثچت ےاك ك اٿؿ ہےچال ربتب  ہصٌ اڑکب ایک ة آٵؼٹی ںٵی اػائیگی

 ٹٚٴ ٿ ّجٔ عڀػ اٿؿ ثیؼاؿی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة .ہےٿتی ہ کٶی ںٵی

ایک  کب ےکـٷ ٵؼػ ںثٺؼی ٵی ہٵٺَڀة اعـاربت یہ ھمبت ےک ےالٷ

اٷ  اٿؿ ےکـ مک کٶی ںٵی اعـاربت ١یـ ّـٿؿی کڀئی ہتبک ،ہے ہؽؿیٜ

 کڀ ثـ٩ـاؿ کی مٖش فٹؼگی ہٵڀرڀػ :   ےم٬ ٿہ کبٵیبة ںٵی ںػٿٹڀ

 . ںٵی ے٭ـٷ ڈاپ گـی اك کب ںٿ٩ت ٵی ےٿاٯ ےآٷ اٿؿ ںٵی ےٷھؿک

iv. افشاه صس  

 ںمٖش ٵی ٝبٳ ےک ںکی ٩یٶتڀ عؼٵبت ٿ ٵبٯ ںٵٞیيت ٵی ٿ٩ت پـ ٿ٩ت

 کٶی ںکی ٩یٶت ٵی ےپیل ےاك ك .ہےالتب ہؿ ٫ا٥ـآ ف ہاّب٣ٿٹیڀاال ہ

 کی ےپیل ےکٶبئ ےحمٺت ك کنی کی ںٵی ےٹتیذ ےاك ک .ہےآتی 

 ٹائـٵٸٹؿی کنی کی ا٥ـآ فؿ .ہےٿ ربتی ہ کٴ ٍالصیت کی ےعـیؼٷ

 ہپیو ٵٺؼ ہ٥بئؼ ےکنی ک رت ،ہےمکتب  ٵچب یہتجب ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک

 ٍـ٣ ہکب ؽؿیٜ آٵؼٹی اٿؿ ہےربتی  ٿہثٺؼ  آٹی آٵؼٹی ہثب٩بٝؼ ےك

کڀ ی٪یٺی اك  ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة .ںیہ ربتی ہؿ ثچت کی گئی ےٯہپ

 ںٵی ںمبٱڀ ےثٞؼ ک عبً ٕڀؿ ہک ہےٿ مکتب ہ ٵؼػگبؿ ںٵی ےثٺبٷ

 .ےمک ٿہتیبؿ  ےٱئ ےک ےٷٹمن ےك ا٥ـآ فؿ کڀئی

v. اوس مشوسیبت اصتّبي دیگش 

 ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںچیٲٺزڀ کی ّـٿؿیبت اٿؿ ػٿمـی ےت كہة

ٵخبٯ  .ہےی ھة ہکب ؽؿیٜ ےکـٷ ٵؼػ ا٥ـاػ کی ثٺؼی ہٵٺَڀةٵبٱی 

یب  اعـاربت ١یـ ٵتڀ٩ٜ کئی ػٿؿاٷ ےک ٕجی ٹگبٵیہ، ٕڀؿ پـ ےک

ٿ ہ کب مبٵٺب ا٥ـاػ ے، رٸ كںیہ ےٿتہ اعـاربت ١یـ ٵتڀ٩ٜ ػیگـ

 ٵٺٚٴ کڀ ںیٮل ػیٺؼاؿیڀٹ کڀ اپٺی ںٱڀگڀ امی ٕـس، .ہےمکتب 

 ہے ٿتیہکی ّـٿؿت  ےکـٷ
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ٵبٯ ٿ  ےاٷ ک ہک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےی٪یٺی ثٺبٷ یھة ہکڀ ی ںٱڀگڀ

 ےثٞؼ اٷ ک ےک اٷ کی ٵڀت اٵالک اٷ کی ٿاٱی ربئیؼاػ ػٿٱت اٿؿ

 یھثٞؼ ة ےک یب فٹؼگی ؿھفٹؼگی ة .ےربئ ٵٰ ےآمبٹی ك کڀ ںپیبؿٿ

 ّـٿؿیبت ػیگـ رینی ںػاؿیب ہؽٳ ثیہاٿؿ ٵؾ مسبری یب ےکـٷ ہٍؼ٧

 ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ےٱئ ےک ےکڀ صبٍٰ کـٷ اٷ دتبٳ .ںیہ ٿتیہی ھة

 .ہے ہایک ؽؿیٜ

  ؟ہے کت فضیش ولت ےٌئ ےک ےؽشوُ کشْ ثٕذی ہِبٌی ِٕقوة .3

 ہتٺغڀا الہپ پالٹٺگ ہی ٵخبٱی ٕڀؿ ػؿاٍٰ، ؟ہے کب کبٳ ںاٵیـٿ ہکیب ی

 ےک ےثتبٷ ہ، یےثٺبئ ہٵٺَڀة کت کڀئی .ےئہػیٺب چب ىـٿٛ کـ یہ ےٵٲت

  .ہے ںیہٷ ہکڀئی ٿد ےٱئ

 ہعشِبی ےِبسہ - گب ےکش منبئیہسا ِبسیہرو  ہے افوي َہایک ا س صبيہة

  ہی  صیبدہ ےاتٓ کبسی ہعشِبی ےِبسہ وگی،ہ ملجی رتٕی کی ِذت کبسی

  .گی ںیڑھة

 کبؿی ہمـٵبی اك ٕـس .اھاچ یہاتٺب  ،ےربئ ىـٿٛ کی رتٺی رٲؼ ؽا،ہٯ

 ٍـ٣ ثٺؼی ہٵٺَڀة ؿ،ھپ .ےگ ںپبئی ہ٥بئؼ ہفیبػ ےك ہفیبػ ٿ٩ت ٭ب 

 ےک ٵ٪بٍؼ ٵبٱی ےاپٸ .ہے ےٱئ ےمت ک ہ، یہے ںیہٷ ےٱئ ےک ںاٵیـٿ

 ہاٿؿ مـٵبی کی ىـٿٝبت ےکـٷ ٩بئٴ ٵ٪بٍؼ کڀ ٵبٱی ےٱئ ےصَڀٯ ک

پـ  ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک مپٲٸڈ ےٿئہ ےکـت تیبؿ ثچت ٿ٤٩ ںٵی ؽؿائٜ کبؿی

مت  ےٱئ ےک ػٱچنپی ٿاٱی ےٱیٸ ےعٖـ ےآپ ک، رڀ ےئہٝٶٰ کـٹب چب

، ثٺؼ ہ١یـ ٵٺَڀة یککب ا ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة .ٿہ مبفگبؿ ہفیبػ ےك

 رڀ ہےایک  ےك ںات ٵیہٿرڀ ٳہا ےک ٵبٱیبتی حبـاٷ ٹٚـ ہٹ٪ٔاّٖـاثی 

 .ہےکـتب  کڀ ٵتبحـ ا٥ـاػ

 2 ںوشی ٹطٹخودوو  

  ؟ہے کت تـیٸ ٿ٩تہة کب ےکـٷ ىـٿٛ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

I. ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی  

II. ہےپبتب  ہتٺغڀا ٱیہاپٺی پ ی کڀئیہ ےریل  

III. ثٞؼ ےک ىبػی  

IV. ثٞؼ ےک ےٿٷہ اٵیـ ٍـ٣ 

 

C- لغُ - ثٕذی ہِبٌی ِٕقوة  

 ےکـت پـ ١ڀؿ ٕـف ٝٶٰ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ےخمتٲ٤ ٩نٴ ک، اة ےآئی

 .ہے ٿ مکتیہکی ّـٿؿت  ےکـٷ ىغٌ کڀ کنی ںیہ، رٸںیہ

 خذِت ِؾیش ثٕذی ہِبٌی ِٕقوة :  ۵ؽىً 



 

124 

 

رٸ  ںیہ ےٝال٧ ےایل 6 .ں١ڀؿ کـی عؼٵبت پـ ٵيیـ خمتٲ٤ ٿاٱیےربٷ ػی

 ےگ ںکـی جحب ٳہ ںٵی ےثبؿ ےک

  ثٺؼی ہٵٺَڀة ٹ٪ؼ  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة کبؿی ہمـٵبی  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة ہثیٴ  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة  ٹائـٵٸٹؿی  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة اٵالک  

 ثٺؼی ہٵٺَڀةیٮل ٹ 

  ثٕذی ہِٕقوة ٔمذ .1

  .ںیہ ےٿتہ ٵ٪َؼ ػٿ ےاٹتٚبٳ ک ےک کیو ٥ٲڀ

i. اٿؿ آٵؼٹی اپٺی ہٿ ہک ےئہچب ىغٌ کڀ کنی ،ےٯہپ ےمت ك 

 ٹگبٵیہ اٿؿ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ےٿئہ ےکـت ٵٺٚٴ کڀ اؤہة ےک اعـاربت

 ڈ٥ٸ کی ؿیقؿٿ ںربئیؼاػٿ چٰ ےکیٲئ ےکـٷ ہپڀؿ ـٿؿیبت ّ

  .ےثٺبئ

ii.  ،ٵٺٚٴ ہٿ ہک ےئہچب ےاك ےٱئ ےکبؿی ک ہمـٵبی ػٿمـا 

 .ھےؿک ےثٺبئ ےاك ےٿئہ ےکـت پیؼا فائؼ ٹ٪ؼ ےك ےٕـی٨

 ےک اعـاربت اٿؿ آٵؼٹی ہاٿؿ ٵڀرڀػ تیبس کشٔب ٹثذ ال ٩ؼٳہپ ںاہی

 ٵٺبمت ےٱئ ےٵنت٪جٰ ک ىغٌ کڀ ،ےٱئ ےاك ک .ہےکـٹب  ہکب جتقی ؤاہة

 ےمک چٰ ہپت ہی ےاك ك .ےئہکـٹی چب تیبؿ  ہعب٫ کی ػا٣ اٿؿ ٵ٪بٍؼہا

ٹچ ہپ ےکیل ٵ٪َؼ تک ےاپٸ ہمجت ٿ ےک ےاٹچڈھ اعـاربت ہٵڀرڀػ ہک گب

  .ہے مکتب

 ےٷھػیک ہ، یںیہٿئی ہ عـچ ےالگت ٍـیش اٿؿ ہثب٩بٝؼ کیب ٩ؼٳ ػٿمـا

 ےک .ہےکـٹب  ہکب جتقی اعـاربت ٿ آٵؼٹی ےک ہٵب 6 ہگقىت ےئٱ ےک

الفٵی  ںیہاٿؿ اٷ ہے ت٪نیٴ کیب رب مکتب ںا٩نبٳ ٵی کڀ کئی اعـاربت

 ایک ٕـ٣ ںاہد ہےا رب مکتب ٹثبٷ ٕڀؿ پـ ےک اعـاربتػیگـ   اٿؿ

 ٕـ٣ ػٿمـي ںیہٿ ،ہےٿتب ہ ٵيکٰ پبٹب ھؿک ؿٿٯٹپـ کٸ الفٵی اعـاربت

 ںیہ ےرب مکت ےکئ ٵٲتڀی کٴ یب اعـاربت  ےٿاٯ ےٷہؿ ےػیگـ ثؼٱت

  .ںیہ ےتہ٭ـتب ؿ ےعڀػ ٭ڀ ٓ ہٿ ہکیڀٹک

اٿؿ  آٵؼٹی ہاٷہٵب ےٵنت٪جٰ ک ےٱئ ےمبٯ ک ےپڀؿ ہٵـصٰ تینـا

 ےٿئہ ےکـت ہجتقی کب ںػٹڀ ہگقىت .ہے کـٹب کی پیيٸ گڀئی اعـاربت
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 ہٵٺَڀة ٍضیش اؤ ٭ی ہٹ٪ؼ ٥ٲڀ یب ة اٷ ھمبت ےاٵیؼ ک اٿؿ ٵنت٪جٰ کی

  .ںیہرب مکتی  کی ثٺؼی

 ےك ہکڀ فیبػ آٵؼٹی یٸھ٭بػےٿٿ ہصٌ ایک اٿؿ ٝٶٰ کب ہٵٺَڀة ٹ٪ؼ

 .ہےثٺبٹب  صٮٶت ٝٶٲی  ےٱئ ےک ےکـٷ ہفیبػ

  ِخبي

  .ہےمکتب  تیبؿ کـ مبعت ہکڀ ػٿثبؿ ٩ـُ ےث٪بئ ےکڀئی اپٸ

 ےک مڀػ کٴ ےٿئہ ےکـت مسیکٸ کب ٩ـُ ےک ڈکبؿ ڈٹکـی ےث٪بئ کڀئی

  .ہےکـ مکتب  اػا اٷ کڀ ہؽؿیٜ ےک ٩ـُ ثیٺک

 ےؿ كھپ ںیہاٷ کڀئی ےٱئ ےک صَڀٯ آٵؼٹی ہفیبػ ےك کبؿی ہاپٺی مـٵبی

 .ہےکـ مکتب  تيکیٰ

  ثٕذی ہِٕقوة ہثیُ .2

 ےاٷ ک ںیہرڀ اٷ ںیہ  ےآمٮت ےعٖـ ےایل ھکچ ےمبٵٸ ےک ا٥ـاػ

 اٹيڀؿٹل .ںیہ ےؿٿک مکت ےك ےٵ٪بٍؼ کڀ صبٍٰ کـٷ ٵبٱی اٹ٦ـاػی

 ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا اٹيڀؿٹل ٣عال ےک عٖـات ےایل ثٺؼی ہٵٺَڀة

  .ہےىبٵٰ  ثٺبٹب ہٵٺَڀة

اٿؿ ٭ل  ہے٭ی ّـٿؿت  ے٭ـٷ ہ٭تٺی  ؿ٩ٴ ٭ب ثیٴ ہ٫ ہےا ٭بٳ ڑة ںاہی

  ہے۔تـ ہة  ےٕـس ٭ی  پبٱینی مت ك

i. ٿ ہ ٵڀت ٩جٰ اف ٿ٩ت کی پبٱٺٮـتب ںٵی ےثبؿ ےک ہثیُ صٔذگی

 ےجتقی ےکی ّـٿؿیبت ک اعـاربت ٿ کی آٵؼٹی ںآىـتڀ پـ ےربٷ

  .ہےرب مکتب  کیب ہ٥یَٰ ے٣ كکی ٕـ

ii.  ُتٺبٙـ  ےک اعـاربت ےمپتبٯ کہ ےت٪بُ ےکہفضت کی  ثی

 عبٹؼاٷ کی یھکنی ة ٕڀؿ ہدمکٸ رڀ ںیہصنبة ٱگبئی رب مکتی  ںٵی

  .ںیہٿتی ہ عـچ ںٵیّـٿؿت  ٕجی ٹگبٵیہ

iii. ےٹ٪َبٷ ک٭ی ؿ٩ٴ  ہثیُ ربئیذاد کب کنی کی ںٵی آعـ 

کی  ےکڀ ثچبٷ ہـٿ١ی ؿیٹ٥یک / یڑگب / ؿھگ ےکنی ک ےك ےعٖـ

 .ںیہ کیب رب مکتب ےکی ثٺیبػ پـ ٓ ٵ٪ؼاؿ اٿؿ ّـٿؿت ٭ی ٩نٴ

  ثٕذی ہِٕقوة کبسی ہعشِبی .3

 کی ثٺیبػ پـ ص٪ی٪ت .ہے ںیہٷ ہٕـی٨ ایک ٍضیش کب کڀئی کبؿی ہمـٵبی

 ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة کبؿی ہمـٵبی .ہےٿ مکتب ہ اٱگ اٱگ  ےؿ ىغٌ ٭یٲئہ ہی

، کی ٝبػت ےاٷٹھا ےعٖـ ےک اٹنبٷ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ٵ٪بٍؼ ےک

کبؿی  ہمـٵبی ٵٺبمت ہفیبػ ےمت ك کی ثٺیبػ پـ اٿؿ ٿ٩ت ػا٣ہاٵبٱی 

 .ہے ٝٶٰ ےک ےکـٷ ےٓ ٭ـٹب صکٶت ٝٶٲی ٹاال ہاحبث اٿؿ
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a) ِْیبس ےکبسی ک ہعشِبی 

 سٹپیشاِی ےکبسی ک ہعشِبی :  ۶ؽىً

 

 .ہےکـٹب  کی ٿّبصت ؿٹپیـاٵی ے٫ کبؿی ہمـٵبی ّـٿؿ ال ٩ؼٳہپ ںاہی

  :ںیہ ىبٵٰ ںٷ ٵیا

i. اٹھا ہعٖـ کتٺب کڀئی ںٵی ےکـٷ کبؿی ہمـٵبی :سواداسی  ہخيش 

  .ہاك کب اٹؼاف ،ہےمکتب 

ii. ےٱئ ےک ےٵ٪َؼ کڀ صبٍٰ کـٷ ٵبٱی کنی ہی :کی صذ ولت 

 ےک ےکـٷ ٵ٪َؼ کڀ صبٍٰ الئٸ ڈیڈ .ہے کی ٵ٪ؼاؿ ٿ٩ت ػمتیبة

 .ںیہکـتی  کڀ ٵتبحـ ؽؿائٜ ےکبؿی ک ہمـٵبی امتٞٶبٯ کی ےٱئ

 ںٵی ےثبؿ ےک ػاؿی ہ٭ٴ ٿ٩ت ٭ی ؽٳ ،ہےٿتی ہ دلجی رتٺی الئٸ ڈیڈ

 ہمـٵبی ےٱئ ےٿ٩ت ک ےدلت ہفیبػ کڀئی .ہےٿتی ہ ٥کـ کٴ یہاتٺی 

مکتب  پب ارـ پـ اٝٲی ربئیؼاػ چٰ اٿؿ کٴ ہےمکتب  کبؿی کـ

  .ہے

iii. کی ٍالصیت ےکـٷ کبؿی ہکی مـٵبی رل ىغٌ ہٿ   :عیبٌیت 

 یب رڀ ہے ١یـ ی٪یٺی ربتاٿؿ اعـا آٵؼٹی رٸ کب ٿ یبہ حمؼٿػ

 ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ اعـاربت کبؿٿثبؿی ؽاتی یب ایک عبً

 ٹ٪َبٷ ےک ٩یٶت یب ٹ٪ؼٵ٪َؼ  اٷ کب ،ںیہ ہےکـ ؿ کبؿی ہمـٵبی

  .ہےٿ مکتب ہ تجؼیٰ کـٹب ںٵی ٹ٪ؼ کبؿی کڀ ہمـٵبی ث٢یـ ےک

iv. ٥ـٿعت کی یب عـیؼی ےآمبٹی ك ہاحبث رڀ:  فشوخت َپزیشی 

  .ہےرب مکتی 
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v. ِتوعی (Diversification):   ےکڀ کٴ کـٷ عٖـات کڀئی ںاہد 

  .ہےکـتب  تڀمیٜ  کی کبؿی ہمـٵبی ےٱئ ےک

vi. یکلٹاٹکٴ  ی٪یٺی کبؿی ہمـٵبیکئی :  حتفَبت یکظٹ 

یٮل ٹ ےک کبؿی ہمـٵبی تڀخمتٲ٤ ہےچب کڀئی اٿؿ ںیہ ےػیت ٥ڀائؼ

 .ہےمکتب  پـ ١ڀؿ کـثٞؼحت٦ٚبت  ے٫

b) أتخبة ےک رسائِ کبسی ہعشِبی ِْموي صذ تک  

 کبؿی ہمـٵبی ٵٺبمت ٵٞیبؿ کی ثٺیبػ پـ ثبال ہٵٺؼؿد ہٵـصٰ ػٿمـا

 ےثبؿ ےک ےاٿؿ عٖـ ارـ اٹتغبة اٍٲی .ہےکـتب  کڀ ٵٺتغت ؽؿائٜ

  .گب ےارمَبؿ کـ پـ ںاٵیؼٿ ےک ىغٌ٭نی  ںٵی

 کبؿی ہمـٵبی ںٵی ےثبؿ ے، رٸ کںیہ کی ٵَٺڀٝبت خمتٲ٤ ٩نٴ ںاؿت ٵیھة

  :ںیہ ىبٵٰ ںاٷ ٵی .ہےرب مکتب  ١ڀؿ کیب ےٵ٪َؼ ك ےک

 ؿ٩ٴ،  مجٜ ڈ٥ٮل کی ں٭ٶپٺیب / ںثیٺکڀ 

 ےٵٺَڀة ثچت ٹےٿھچ کی آ٥ل ٹپڀك ، 

 پـائٶـی ثبفاؿ  ىیئـ کب ، 

 حت٦ٚبت،  یب ػیگـ یجچـڈ 

 ٰڈ٥ٸ ٵیڀچ  

 یہکی رب ؿ ربؿی ےکی ٕـ٣ ك ہٿ١یـ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ے٫ فٹؼگی 

 .ہ، ٿ١یـںپبٱینب ٵٺنٲک ٹیڀٷ

  ثٕذی ہکی ِٕقوة ٹائشِٓٹسی .4

ىغٌ  ثٞؼ کنی ےک ٹائـٵٸٹؿی رڀ ہے ٝٶٰ ےک تٞیٸ ےک ؿ٩ٴ اك ہی

کڀ  اٷ  ّـٿؿیبت اٿؿےئہچب ےٱئ ےک ےکـٷ ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کی

 ےکـٷ ہ٥یَٰ پـ  ںامٮیٶڀ ٹائـٵٸٹؿی خمتٲ٤ ےٱئ ےک ےپڀؿا کـٷ

 .ہےٿتی ہ ّـٿؿی ےٱئ ےک

 

 ےِشصً ےک ٹائشِٓٹسی :  ۷ؽىً 

 

 :ںیہ ىبٵٰ ےٵـصٰ تیٸ ںٵی ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ٹائـٵٸٹؿی

a)   ِػٿٱت ٭ب  ےٿئہ ےاپٺبت صکٶت ٝٶٲی کی خمتٲ٤ ٩نٴ    :مج

 یھة ےٱی ےک کبؿی ہمـٵبی ہٿ ہک ہے کیب ربتب اك ٕـس ہؽعیـ

  .ےمک ٿہػمتیبة 

b) ٌی٪یٺی  ہی کبؿی کڀ ہمـٵبی ےکنی ک ہے ٵـاػ ےك حت٦٘  :حتف

اٍٰ ؿ٩ٴ  ػٿؿاٷ ےک ٭ی ٵؼت ںمبٱڀ ے٭بٳ ٫ ے٥ـػ ٫ ہک ثٺبٹب

  .ےٿ مکہ ہاّب٣ ہػفیب ےك ہفیبػ ںٵی
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c) ُؿ٩ٴ اٍٰ ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی ہے ٵـاػ ےك ت٪نیٴ  :تمغی 

 ںّـٿؿتی ٿاال آٵؼٹی (ںیہ ےتہک ایگ ٹٹیل یب ڈ٥ٸٳ ہ ےرلکڀ)

تجؼیٰ  ںٵی ںاػائیگیڀ  ہمبالٷ /ٿاپنی   ےٱئ ےک ےٵکٶٰ کـٷ

 .ہٕـی٨ ٭ب ےکـٷ

  ثٕذی ہِٕقوة ےاِالک ک .5

ٵٺت٪ٲی  اٿؿ ن٦ـؿاٹٹ ےربئیؼاػ ک ثٞؼ اك کی ےک کی ٵڀت کنی ہی

ٹبٵقػگی  ےک ٿٍیت  -ہے ثٺؼی ہٵٺَڀة ٿاٱی ےربٷ ثٺبئی ےٱئ ےک

 ہی ثٺیبػی عیبٯ  ں۔یہ ےٿتہ ٝٶٰ خمتٲ٤ ےریل تیبؿی ت٦ڀیِ یب اٿؿ

 اٿؿ اك کی ربئیؼاػ ثٞؼ ےک ےٵـٷ ےک کنی ہک ہے ی٪یٺی ثٺبتب

اٷ  ٵٖبث٨ ےٵـّی ک یب اك کی / اٿؿ ںٿہ ت٪نیٴ ےآمبٹی ك ہاحبث

 .ٿہ امتٞٶبٯ کب

  ثٕذی ہِٕقوة یکظٹ .6

 ہے کیب ربتب ےٱئ ےک ےکـٷ کب تٞیٸ ثٺؼی ہٵٺَڀة یکلٹ ،ںٵی آعـ

 ےکیل ہ٥بئؼ یکلٹ ہفیبػ ےك ہفیبػ ےك ٩ڀاٹیٸ یٮلٹ ٵڀرڀػ ہک

 ےاتٹھا ہ٥بئؼ پڀؿا کب پڀؿاثـی٬ -یکلٹ اٿؿ ںربئی ےصبٍٰ کئ

کیب  تیبؿ ےکیل ہٵٺَڀة کبؿی ہمـٵبی اٿؿ اعـاربت آٵؼٹی، ےٿئہ

 ہؽٳ یکلٹاٹکٴ  ےٵنت٪جٰ ک یب ہٵڀرڀػ یب کـٹب کٴ ںیاك ٵ  ے۔ربئ

 ہی ںاہی  ہے۔ىبٵٰ  صکٶت ٝٶٲیٿ٩ت ٭ب اٹتغبة کی  ے٭یٲئ ػاؿی

 ہٷ ںیہ کـٹب کٶی ںیکل ٵیٹ اك کب ٵ٪َؼ ہک ےئہربٹب چب اھعیبٯ ؿک

 ۔ثچٺب   ےاٷ ك ہک

 ہدمکٸ ٿاٱی ثچت کـ اٿؿ ےٿئہ ےکـتحببٱی  کی کبؿی ہمـٵبی ےاپٸ

 ںٵی ثچت آٵؼٹی اٿؿ ىغٌ اپٺی ےٿئہ ےاتٹھا ہکب ٥بئؼ ںٵٺَڀثڀ

 ےکصکبٳ  یٮلٹٕڀؿ پـ  ےک ػٿمـی ٍڀؿت، رڀ ہےکـ مکتب  ہاّب٣
  .ربتی پبك چٲی

کی ربٹت  ں٭ڀہگـا ہدمکٸ اٿؿ ٵڀرڀػ ےکڀ اٷ ک ںٿٹایزٸ  ہفٹؼگی ثیٴ

 ہثیٴ اٷ کی ٍـ٣ ہٷ اٷ کڀ ہٿ ہک ہے کی ربتی ػؿعڀامت اکخـ ےك

 ػیگـ ٵبٱیبتی اٷ کی ہثٲک ںٵی ےثبؿ ےک ےٵکٶٰ کـٷ٭ڀ  ںـٿؿتڀّ

 کنی ںٵی ےایل .ےػ ہٵيڀؿ یھة ںٵی ےثبؿ ےک ےپڀؿی کـٷ ّـٿؿیبت

  ٵٞٲڀٵبت اٿؿ ےؿائی كہکی گ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة کڀ ٹایزٸ ہثیٴ

 ٩یٶتی ےٱئ ےاك ک ٿٹبہٵٞٲڀٳ  ںٵی ےثبؿ ےا٩نبٳ ک خمتٲ٤ ے٫ اٷ

 ۔  ہےٿ مکتب ہ حبثت

  3ںوشی ٹیظٹکو  خود

  ؟ہے ںیہٷ کب ٵ٪َؼ ثٺؼی ہٵٺَڀة کـ ڀٷ مبک ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

I. ہ٥بئؼ یٮلٹ ہفیبػ ےك ہفیبػ  

II. ٓھثڀدیٮل ٹ ٿاہکٴ  ںٵی ےٹتیذ ےکبؿی ک ہمـٵبی حمتب  

III. چڀؿییٮل ٹ  

IV. ہ٥بئؼ کب پڀؿا ثـیکیٮل ٹ 
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  ہخالؿ

 ہے ٝٶٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ے٫ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة:  

 چبٹٺب ہپ ٵ٪بٍؼ کڀ ےکی فٹؼگی ک کنی ، 

 ۔تجؼیٰ کـٹب ںٵی ٵ٪بٍؼ ٱیٵب ٵ٪بٍؼ کڀ چبٷہپ اٷ   

 ےک اٷ ےاك ك ہک کـٹب  کی ٵٺٚٴ اك ٕـس کڀ ٵبٱیبت ےاپٸ 

 ےٵٰ ٵؼػ ںٵی صَڀٯ ےک ٵ٪بٍؼ

 ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت ے٩نٴ ک تیٸ ثٺیبػ پـ ےمبئیکٰ ک ؽاتی فٹؼگی 

  ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد ہی .ہے ٿتیہکی ّـٿؿت 

  :ںیہ ےکـت ٵؼػ

 ٰںٵی ےکڀ آمبٷ ثٺبٷ ٱیٸ ػیٸ  ٵنت٪ج،  

 ٜںٵی ےڀ پڀؿا کـٷک ٵتڀ٩  

 مجٜ ٭ـٹب  ہاحبث 

 ػمتیبة، آد عبٹؼاٷ کب حتٲیٰ ےک ا٩ڀاٳ  ےك ںّـٿؿتڀ مسبری ثؼٱتی 

ائٰ ٹفٹؼگی ٭ب اك ثؼٱتی اٿؿ اعتیبؿات ےک کبؿی ہمـٵبی اکخـیت

 ا ػیبڑھة ہاٿؿ فیبػ کی ّـٿؿت کڀ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ےٷ ہٿ١یـ

 .ہے

 صَڀٯ ہتٺغڀا ٱیہپ تـیٸ ٿ٩تہة کب ےکـٷ ىـٿٛ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 

  .ہے ثٞؼ یکٹھ ےک

 ہے ؽیٰ ىبٵٰ ہٵٺؼؿد ںکی عؼٵبت ٵی ٵيیـ ےک ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة:  

 ثٺؼی، ہٵٺَڀة ٹ٪ؼ  

 ثٺؼی، ہکی ٵٺَڀة کبؿی ہمـٵبی  

 ثٺؼی، ہٵٺَڀة ہثیٴ  

 ثٺؼی، ہکی ٵٺَڀة ٹائـٵٸٹؿی  

 ثٺؼی اٿؿ ہٵٺَڀة اٵالک  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة 

 

 اٌفبً ہِيٍوة

  ثٺؼی ہٵبٱیبتی ٵٺَڀة .1

  ٵـاصٰ ےگی کفٹؼ  .2

  کی پـٿ٥بئٰ ےعٖـ  .3

  ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة کیو  .4

  ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة کبؿی ہمـٵبی  .5

  ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ .6

  ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ٹائـٵٸٹؿی  .7

  ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ٹیٹاك  .8

 ثٺؼی ہیکل کی ٵٺَڀةٹ  .9
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 ےٌئ ےک ےکشْ ٹیظٹخود کو  رواة

  1رواة 

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

  .ہےٳ کـتب ہ٥ـا یٹمیکڀؿ عال٣ ےٿا٩ٞبت ک ١یـ ٵتڀ٩ٜ ہثیٴ

  2 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

 ہٵبٱی ٵٺَڀة ےاك ،ہےٵٲتی   ہتٺغڀا ٱی ہاك ٭ی پ کنی کڀ یہ ےریل

  .ےئہػیٺب چب ىـٿٛ کـ ثٺؼی

  3رواة 

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 .ہے ںیہٷ کب ٵ٪َؼ ثٺؼی ہٵٺَڀةیٮل ٹ چڀؿییٮل ٹ

 

 عواالت ےک خود کو اِتضبْ

  1 عواي

 ػٿٱت ٕڀؿ ہدمکٸ ٿاال ىغٌ پـٿ٥بئٰ ےعٖـ ہربؿصبٷ کای

ـــــــــــــــــــــ   ـــــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

  .ہےامتٞٶبٯ کـتب  ائٰٹك کبؿی ہـ ـ ـ ـ   مـٵبی

I. امتضٮبٳ  

II.  ٳہ٥ـا ہحت٤  
III. ٜمج  

IV.  عـچ  

  2 عواي

 ؟ ہے٭ی ٵَٺڀٝبت کی  ےا ٭ـٷھّٹکڀٷ می ػٿٱت ا٫ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

I. ٩ـُ ثیٺک  

II. ىیئـ  

III. پبٱینی  ہثیٴ ٵیٞبػي  

IV. ٹثیٺک اکبؤٷ ثچت  

  3 عواي

ػی  ےٹیچ .ہےرب مکتب  ٕڀؿ پـ ربٹب ےک ہجمٶڀٛ ےک ں٥یَٲڀ ػٿ ثچت

  .اٹتغبة اٷ کب ےؿمت كہ٣ گئی

I. پتھک اٿؿ کٴ ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ہعٖـ  

II. مجٜ اٿؿ ٳہ٥ـا ہحت٤  

III. مجٜ اعـاربت اٿؿ  

IV. کـٹب اٱگمیبٱیت   اٿؿٵٲتڀی  پتھک  

  4 عواي

 ےػ ٵیتہا ہفیبػ ےمت ك کی ثچت کڀئی ىغٌ ںٵی ےٵـصٰ کل ےفٹؼگی ک
  گب؟
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I. ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی  

II. ٿاال  ے٭ٶبٷ 

III. ٿاال  ےٷھمی٬ 

IV. ہىبػی ىؼ ںصبٯ ٵی  

  5 عواي

  ؟ہےتٞٲ٨  ػؿٵیبٷ کیب ےکٵٺب٥ٜ  اٿؿ  ہکی ٝال٧ کبؿی ہمـٵبی

I. ںیہ ںیہٵتٞٲ٨ ٷ ےك ی ٕـسھکنی ة ںػٿٹڀ  

II. ٵٺب٥ٜ اڑة ہکب ٝال٧ کبؿی ہمـٵبی اڑة 

III. ٵٺب٥ٜ اٹٿھچ ہکب ٝال٧ کبؿی ہمـٵبی اڑة 

IV. یٮلٹ ہفیبػ پـٵٺب٥ٜ   ہکب ٝال٧ کبؿی ہمـٵبی اڑة 

  6 عواي

کیب  ثٺؼ ہػؿد حتت ےک ٵَٺڀٝبت کڀٷ ٱیٸ ػیٸ پـ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےرب مکتب 

I. مجٜ ؿ٩ٴ ثیٺک  

II. ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی 
III. ىیئـ  

IV. ڈثبٷ  

  7 عواي

 ثٺؼی ہػؿد حتت ےک َٺڀٝبت١یـ ٵتڀ٩ٜ ٵ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےکیب رب مکتب 

I. مجٜ ؿ٩ٴ ثیٺک 

II. ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی 
III. ىیئـ  

IV. ڈثبٷ  

  8 عواي

کیب  ثٺؼی ہػؿد حتت ےک ٵَٺڀٝبت مجٜ ٵبٯ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےرب مکتب 

I. مجٜ ؿ٩ٴ  ثیٺک 

II. ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی 

III. ہثیٴ ٝبٳ 
IV. ىیئـ  

  9 عواي

 ٝبٳ ےک ںی ٩یٶتڀک اٿؿ عؼٵبت ٵبٯ ںٵٞیيت ٵی ػٿؿاٷ __________

  .ہے ہاّب٣ ٿاال ےٿٷہ ںمٖش ٵی

I.  ٩ٲت فؿ 

II. ا٥ـآ فؿ  

III. ٿٹب ہ ہیب ٷہا٥ـآ فؿ ٳ  

IV. ا٥ـآ فؿ ائیہاٹت  
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  10 عواي

 ےك ہفیبػ آٵؼٹی کڀ)اٵتیبفی(  ٍڀاثؼیؼی کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

  ؟ہے ںیہٷ صکٶت ٝٶٲی ایک ےٱئ ےک ےکـٷ ہفیبػ

I. ُکی حببٱی ٩ـ 

II. ُؿاٹن٦ـٹ ٩ـ  

III. حببٱی یکبؿ ہمـٵبی 

IV. کی عـیؼاؿی ہثیٴ 

 

 رواثبت ےعواالت کاِتضبْ -خود

  1رواة 

  .ہے   III ٍضیش اٹتغبة

 کبؿی ہمـٵبی مجٜ ػٿٱت ٕڀؿ ہدمکٸ ٿاال ىغٌ پـٿ٥بئٰٳ ھرڀ٫ ہربؿصبٷ ایک

 .ہےامتٞٶبٯ کـتب  ائٰٹكا

 

  2رواة 

  .ہے    II ٍضیش اٹتغبة

  .ںیہ کی ٵَٺڀٝبت مجٜ ػٿٱت ىیئـ

  3رواة 

  .ہے    IV ٍضیش اٹتغبة

  .ہے ہجمٶڀٛ کب ےربٷ ھےؿک اٱگمیبٱیت   اٿؿٵٲتڀی  پتھک ثچت

  4رواة 

  .ہے    I ٍضیش اٹتغبة

 ہفیبػ ےمت ك کی ثچت کی گئی ےك ےٯہپ کڀئی ىغٌ ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی

 .ہے کـتب تٞـی٤

  5رواة 

  .ہے    II ٍضیش اٹتغبة

  .ٵقیؼ ارـ اتٺب کی صؼ کبؿی ہمـٵبی دلجی رتٺی

  6رواة 

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

کیب رب مکتب  ثٺؼی ہػؿد حتت ےک ٱیٸ ػیٸ ٵَٺڀٝبت کڀ مجٜ ؿ٩ٴ  ثیٺک

  .ہے

  7رواة 

  .ہے    II ٍضیش اٹتغبة
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کیب  ثٺؼی ہػؿد حتت ےک کی ٵَٺڀٝبت ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٕڀؿ کی ہفٹؼگی کی ثیٴ

 .ہےرب مکتب 

  8رواة 

  .ہے    IV ٍضیش اٹتغبة

  .ہےکیب رب مکتب  ثٺؼی ہػؿد حتت ےک کی ٵَٺڀٝبت مجٜ ػٿٱت ىیئـ

  9رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

مٖش  ٝبٳ ےک ںکی ٩یٶتڀ اٿؿ عؼٵبت ٵبٯ ںٵٞیيت ٵی ػٿؿاٷ ا٥ـآ فؿ

 .ہے ہاّب٣ ٿاٱی ےٿٷہ ںٵی

  10رواة 

  .ہے    IV ٍضیش اٹتغبة

کـ  ںیہٷ ہفیبػ ےك ہکڀ فیبػ آٵؼٹیٍڀاثؼیؼی    کی عـیؼاؿی ہثیٴ

 .مکتی
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 8ثبة 

 I  –ِقٕوّبت   ےن ہصٔذگی ثیُ

 

 ثبة وب تْبسف

کـاتب  تٞبؿ٣ آپ کب ےکی ػٹیب ك کی ٵَٺڀٝبت ہثیٴ فٹؼگی ثبة ہی

 ہےٿتب ہىـٿٛ  ےٿئہ ےثبت کـت ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبت ک ٝبٳ ہی .ہے

 ےک اٿؿ فٹؼگی کی ّـٿؿت کی ٵَٺڀٝبت اٹيڀؿٹل فٹؼگی ؿھاٿؿ پ

 ےئٿہ ےکـت پـ حبج کـػاؿ ےاٷ ک ںٵی ےٵ٪بٍؼ کڀ صبٍٰ کـٷ خمتٲ٤

 فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل کی ؿٿایتی ھٳ کچہ ںآعـ ٵی .ہے تبڑھة ےآگ

 .ںیہ ےاٱتڈ ٹٚـ ٵَٺڀٝبت پـ

ِبصبفً ےن ےْھعیه  

 

A. ٿّبصت کی خمتَـ کی ٵَٺڀٝبت ہثیٴ فٹؼگی  

B.  ٵَٺڀٝبت کی ہفٹؼگی کی  ثیٴ ؿٿایتی 
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A. ومبصت کی خمتقش کی ِقٕوّبت ہثیُ صٔذگی  

  ؟ہےکیب  ِقٕوّبت .1

 ٵ٪جڀٯ .ہےٿتب ہ ٵٖٲت کب کیب ٵَٺڀٝبت ہک ںیھمسذ ہٳ یہ ےٯہپ ےمت ك

 - ہےا ربتب ھمسذ ثـاثـ ےک کنی چیق کی ٵَٺڀٝبت کڀ ایک ںتٺبٙـ ٵی

 .مبٵبٷ ٿاال کڀئی ےربٷ ے٥ـٿعت ٭ی اٿؿ الیب ںٵی ٹٵبؿکی یٞٺی

رل کب  ہےآیب  ےك ٱ٦٘ 'یڀكڈؿیپـٿ' ٱ٦٘ 'ٹکڈپـٿ' یٞٺی ٵَٺڀٝبت

 حمٺت ھکچ ٵَٺڀٝبت ،ںاٱ٦بٗ ٵی ےٹبػٿمـثٺبیب  'کـٹبپیؼا ' ہےٵٖٲت 

  .ہے ہٹتیذ یب ارـ کب ںکڀىيڀ یب

اك  ہثٲک ںیہٷ ےك مبٵبٷ اك ٵٺب٥ٜ یب ا٥بػیت مبٵبٷ کی کنی ہاگـچ

التب  ںٹٚـ ٵی ہٹ٪ٔ ےک ٹگٹٵبؿکی ںٵیہ ہی .ہے ٹکٲتی ےك عَڀٍیبت کی

 کب ایک کی عَڀٍیبت ٵَٺڀٝبت کڀئی ےك ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک ٹگٹٵبؿکی .ہے

 عَڀٍیت یہایک  کڀ یب کی عَڀٍیبت خمتٲ٤ ٩نٴ ںکٶپٺیب .ہےب ٿتہ گـٿپ

 اپٺی ٵَٺڀٝبت ںٵی ٹٵبؿکی ےکـک پیک ھکڀ ایک مبت ںگـٿپڀ خمتٲ٤ ےک

  .ںیہکـتی  پیو ےك ےٕـی٨ کڀ اٱگ اٱگ

امتٞٶبٯ کیب  ںٵٞٺی ٵی ےک ٹگٹٵبؿکی ہرینب ک) کی ٵَٺڀٝبت اك ٕـس

 ٵَٺڀٝبت ہک ہے ہی ػؿٵیبٷ ٥ـ٧ ےک (commodity)اٿؿرٺل  (ہےربتب 

 ہےاك کب ٵٖٲت  .ںیہٷ ںٵی رٺل ،ہےرب مکتب  اٵتیبفی مٲڀک کیب ںٵی

 یہایک  ٵَٺڀٝبت ےٿاٯ ےربٷ ے٥ـٿعت کئ ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ خمتٲ٤ ہک

ایک  ںٵی ےحلبٗ ك ےک اپٺی عَڀٍیبت ثبٿرڀػ ےک ےٿٷہ ٵتٞٲ٨ ےك ےفٵـ

 .ںیہ ےٿ مکتہ کب٥ی خمتٲ٤ ےك ےػٿمـ

 ِخبي

اٱگ  ے٩نٴ ک یہایک  کی ٹپیل ھٿتٹ دتبٳ پـاٵل اپ اٿؿ کٲڀف، ٹ٭ڀٱگی

ایک  عَڀٍیبت کی ؿ ایکہ ےك ںٵی فڈثـاٷ ٱیکٸ اٷ .ںیہ ڈثـاٷ اٱگ

  .ںیہخمتٲ٤  ےك ےػٿمـ

ٵ٪بٍؼ کڀ پڀؿا  ػیگـ ہثٲک ںیہٷ ایک ٵ٪َؼ ںآپ ٵی ےاپٸ ایک ٵَٺڀٝبت

 ےصٰ کـٷ ہٵنئٰ ٵَٺڀٝبت ںاك ٵٞٺی ٵی .ہےٿتب ہ ہکب ایک ؽؿیٜ ےکـٷ

 ٕڀؿ پـ ےک چیق ٿاٱی ےکـٷ پڀؿی تہچب یب ّـٿؿت ہٿ .ںیہ ؽؿائٜ ےک

اك  ہے ںٵڀفٿ کتٺب ےٱئ ےٵ٪َؼ ک اك ٵَٺڀٝبت کڀئی .ںیہ ےکبٳ کـت

 .گب ےارمَبؿ کـ پـ کی عَڀٍیبت کی ٵَٺڀٝبت

 :ںیہ ےمکت ٿہ ٵَٺڀٝبت

i. ےؿاثٔ ؿامت ہثـا ںیہرٸ ہےٵـاػ  ےك اىیبء ٵبػی اٷ ہی    :ِوست 

 (ٹی ٿی میٹ یبٕڀؿ پـ، کبؿ  ےٵخبٯ ک) ہےرب مکتب  ربٹب ےکـک

ii. ہثبٱڀامٔ ٍـ٣ ںیہرٸ ہےؿ کـتب ہکڀ ٙب کی ٵَٺڀٝبت اٷ ہی     :جتشیذی 

  .ہےرب مکتب  ربٹب یہ ٕڀؿ پـ

 ہفٹؼگی کی ثیٴ ایک عبً .ہے ٵَٺڀٝبت جتـیؼی ایک کی ہفٹؼگی کی ثیٴ

 کہگب ہی اٿؿ کل ٕـس ہےمکتب  کـتبکیب  ہ، یکی عَڀٍیبت کی ٵَٺڀٝبت

 ںٵی ےثبؿ ےاٷ ک ک کڀہگب ،ہےمکتب  کڀ پڀؿا کـ ؿیبتخمَڀً ّـٿ کی

 .ہےٿتی ہ ػاؿی ہکی ؽٳ ٹایزٸ ہثیٴ فٹؼگی ثٺبٹب ٩بثٰ ےک ےٷھمسذ
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  مشوسیبت اوس کب ِمقذ کی ِقٕوّبت ہثیُ صٔذگی .2

 ٳہ ٳ،ہتب .ہے ہکی ایک ٿد ٥کـ ہی ہےٿتب ہ ہعٖـ کڀئی یھة ںیہک ںاہد

 ہ، اك کب اٹؼافےٷھذمس کڀ ےعٖـ یب کٴ اف کٴ ےٿٷہ ؿہٵب ےك ںاٹنبٹڀ

 ےک ےعٖـ .ہے تڀ٩ٜ کی ربتی کی ےٷہؿ تیبؿ ےٱئ ےاٿؿ اك ک ےکـٷ

ٳ ہا کب ایک کی تٞٶیـ ہثیٴ ٝٲٴ ه اٿؿہعڀا کی ےتیبؿ کـٷ عال٣ حت٦٘

 .ہے ہٿد

 ںٱڀگڀ ےػٿمـ ےریل ےاپٸ فٹؼگی کڀ رڀ ںیہخمٲڀ٧  مسبری اٹنبٷ ٳہ

 ائیہاٹت ایک پبك ےٵبؿہ .ںیہ ےکـت اىرتاک ھمبت ےک ںپیبؿٿ ےاپٸ

 پیذاواسی ِبسیہرو  ہےی ھة - ہعشِبی أغبٔی ِبسیہ   - ہاحبث ٩یٶتی

 ےک ثودہفالس و ة أغبٔی صٔذگی اوس َ،ہتب .ہے ہرسیِ فالصیت کب صقوي

 ےریل ثیٶبؿی ٵڀت اٿؿ .ہےوئی ہثٕی  غیش یمیٕی ایک ےط ےصواي

 اك ٕـس اٿؿ ںیہکـ مکتی  ہکڀ تجب ںٍالصیتڀ پیؼاٿاؿی ٵبؿیہ ٿا٩ٞبت

 .ںیہکـ مکتی  یب عتٴ کڀ کٴ کی ٩یٶت ہمـٵبی اٹنبٹی بؿیٵہ

 عڀػ یب ےٱئ ےىغٌ  پـ ٵٺضَـیٸ ک کنی ٵَٺڀٝبت کی ہفٹؼگی کی ثیٴ

 ے٩یٶت ک ا٩تَبػی ےک ںٍالصیتڀ پیؼاٿاؿی اك کی ػمتیبة ےٱئ ےاك ک

 ٱ٦٘ ٳہا ںٵی 'ہثیٴفٹؼگی ' .ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا عال٣ حت٦٘ ےک ٹ٪َبٷ

 آپ کڀ ےاپٸ عال٣ ےک ٹ٪َبٷ ٵبٱی پـ یٵٞؾٿؿ ٵنت٪ٰ ٵڀت یب 'ہثیٴ'

تـمجبٹی  کی کی ّـٿؿت ےکـٷ ٳہحت٦٘ ٥ـا کڀ ںػٿٹڀ ںپیبؿٿ  ےاپٸ اٿؿ

 .ہے

 عڀ٥ٺبک ٵڀت یب ، ٱیکٸںیہ یھة کبٳ ػیگـ ےریل کبؿی ہاٿؿ مـٵبی ثچت

 .ہے ہٿد ٝبٳ ہفیبػ ےمت ك کی ےٱیٸ ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ کڀؿیذ کب ثیٶبؿی

 ہػہٵٞب٭ڀ  ٍالصیت صَڀٯ آٵؼٹی غٌ کیى ہىؼ ہثیٴ، اگـ ںتٺبٙـ ٵی خمَڀً

ىغٌ کی  ہىؼ ہثیٴ تڀ ہےٿ ربتی ہ ہتجب یب ٹچبہٹ٪َبٷ پ ػٿؿاٷ ےٵؼت ک

 ػٿؿاٷ ےٵؼت ک صَڀٯ ثب٩ی ےکی فٹؼگی ک ےکبٳ کـٷ ےاك ک ےٕـ٣ ك

 ےاپٸ کڀ ػٿٱت ّـٿؿی یب کی ٩یٶت ربئیؼاػ ہدمکٸ ےٿاٯ ےربٷ صبٍٰ کی

 .ہےربتی  ی کڀىو کیک ےکـٷ تبٿاٷ ےٱئ ےک عڀػ یب ےٱئ ےک ںپیبؿٿ

 یہ ےکـت پـیٶیٴ کی اػائیگی ےٯہپ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ کبٳ ہی

 .ہے پڀؿا کیب ربتب کـ ثٺب ربئیؼاػ ٥ڀؿی ایک ٹبٳ پـ ےاك ک

 ھمبت ےاٹنبٷ ک ںٵی اٍٰ ٵٞٺی ےاپٸ پبٱینی ہثیٴ کی فٹؼگی اك ٕـس

اٵٸ  ٹیہؽ کڀ ںپیبؿٿ ےاك ک ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہ ٿا٩ٜ ٹبعڀىگڀاؿ ھکچ

اٿؿ  ثچت کـػاؿ ػیگـ کی ہثیٴ ے٫ فٹؼگی ےہ کـتی ٳہی ٥ـاٹمیکڀؿ اٿؿ

 ہمـٵبی ہ، یںٵی اك ٵٞٺی .ہےی ہؿ ٕڀؿ پـ ےک ہؽؿیٜ ایک ےک مجٜ ےپیل

 .ہےپیو کـتب  آٵؼٹی ىـس پـ ایک عبً اٿؿ ػ٥بٛ حت٦٘ اٿؿ کبؿی کڀ

 ہایک ؽؿیٜ ےک ےص٦بٙت کـٷ عال٣ ےک ثیٶبؿی ٵڀت اٿؿ  ہفٹؼگی کب ثیٴ

 ٵٺ٦ـػ ایک ےاٿؿ اك ہے یھة ٵَٺڀٝبت ٵبٱی ایک ہی .ہے ہیبػف ںیہک ےك

 ٹپڀؿ کی ایک ںاحبحڀ ٵبٱی ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ٵَٺڀٝبت ےٵڀ٤٩ اکیٰ

 .ہےرب مکتب  اھٕڀؿ پـ ػیک ےک ایک ےك ںٵی ارقاء کئی ےک ٥ڀٱیڀ

 فٹؼگی ٍـ٣ ہپبك ٷ ےٍبؿ٥یٸ ک ںٵی ٹٵبٱیبتی ٵبؿکی ٿئیہؿتی ھاة

 ہ٭ی ثیٴ  فٹؼگی ہثٲک ػؿٵیبٷ ےک بٳا٩ن ٵتجبػٯ ےکی ٵَٺڀٝبت ک ہثیٴ

 ہفیبػ ےایک ك ھمبت ےاعتیبؿات ک کئی ػیگـ ےآئ ےمبٵٸ ےٱئ ےک

 ٵیہثب اٿؿ ىیئـ ،ڈثبٷ، ٹیپبفڈ ڈ٥ٮل ےریل ،ںیہػمتیبة  یھپنٺؼ ة

 .ڈ٥ٸ
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 ہجمڀف کی ہثیٴ فٹؼگی ہک ہے ّـٿؿی ٹبھمسذ ہکڀ ی ٥ـػ ںاك تٺبٙـ ٵی

فٹؼگی  کل ٕـس ہک گب ےـٵٺضَـ ک اك ثبت پـ ٩یٶت کہگب .ہے ٩یٶت کیب

 .ہےا ربتب ھمسذ صٰ ٭ب خمتٲ٤ ّـٿؿیبت کی ںکڀہگب کڀ ہکی ثیٴ

 ؟ہے ٵتبحـ کٸ ہکیب ی - یب؟ ہےپیو کـتب  صٰ ٍضیش ہکیب ی  

 ؟ہےٵڀحـ  ہکیب ی - یب ؟ہےکیب  الگت اك کی 

 پیيکو ٵَٺڀٝبت ںٵی ںػٿ ٍؼیڀ ہگقىت ےٷ ٍٺٞت کی ہفٹؼگی کی ثیٴ

 ےک ٵَٺڀٝبت ےک ہ٥بئؼ ٵڀت م٦ـ ہی .ںیہ ھےػیک ثؼالؤ کب٥ی ںٵی

 ،ٹٿٿٵٸڈایٸ ںاك ٵی ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک ٱیکٸ یھٿئی تہ ىـٿٛ ھمبت

 ٵٞبه ہؽؿیٜ ٵتٞؼػ ےریل کڀؿ ثیٶبؿی، عڀ٥ٺبک ٥ڀائؼ ےٵٞؾٿؿی ک

  .ںگئی ٿتیہىبٵٰ  ںکی چیقی اٿؿ امی ٕـس ہ٥بئؼ

 ،ےك ٵَٺڀٝبت ؿٿایتی 'ےٿاٯ ےکـٷ ىـاکت ںٵٺب٥ٜ ٵی' امی ٕـس

کڀ  ؿڈٿٯہ ہثیٴ ںاہد ثٺبئی پبٱینی 'ٵٺنٲک ےك ٹٵبؿکی' ےٷ ٹڀٿٹیو

 ےٱیٸ ہصٌ ںٵی اٿؿ اٹتٚبٳ اٹتغبة ےک ںاحبحڀ کبؿی ہمـٵبی اپٺی

 ںاہد ىبٵٰ کـ ػیب گیب ٕڀٯ ٿ ٝـُ ػیگـ ہےگیب ٵؼٝڀ کیب ےٱئ ےک

 (ے٥ڀائؼ ک ہٵ٪ـؿ) ٯڈثٸ ہٵ٪ـؿ ایک کی ٵَٺڀٝبت ہثیٴ ے٫ فٹؼگی

رل  ،ےٿئہ ٕڀؿ پـ تیبؿ ےک ٵَٺڀٝبت ےٯھک ٱچکؼاؿ ائیہاٹت ےك

 ےک ںٍڀؿتڀ اٿؿ فٹؼگی کی کی ٍالصیت ےعـیؼٷ، ّـٿؿیبت ثؼٱتی ںٵی

 ےک الگت اٿؿ ٥ڀائؼ اٱگ اٱگ ےکی ٕـ٣ ك ؿڈٿٯہ پبٱینی ٵٖبث٨

 .ہے کیب رب مکتب ٥ـ٧ ںٵی ارقاء

 سڈسائ ںِقٕوّبت ِی ہثیُ ےن صٔذگی .3

٩نٴ خمتٲ٤  ےػہٵٞب ےک  ہفٹؼگی کی ثیٴ کل ٕـس ہک اھاٿپـ ػیک ےٳ ٷہ

 ےّـٿؿیبت ک کی خمتٲ٤ ںکڀہگب ےاٷ ک رڀ ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا ہ٥بئؼ ےک

ؿکی ڈؿائ کئی ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ فٹؼگی .ںیہ ےکبٳ کـت صٰ کب ےٱئ

رب  ایبڑھة ٵیت کڀہکی ا کی ٵَٺڀٝبت اٷ ےؽؿیٜ ےرٸ ک ںیہ پیيکو کی

  .ہےمکتب 

 ہےىبٵٰ کیب ربتب  ےؽؿیٜ ےکتڀحی٨  ےرل ہے ہّبثٔ اینبؿایک ڈؿائ

 ےک کنی ٩نٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ؿڈؿائ .ہےربتب  ثٸ ہکب صٌ ےػہٵٞب ؿھپ رڀ

ٳ ہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك پبٱینی یب ایک ےٱئ ےک ےکـٷ ٳہ٥ڀائؼ ٥ـا اّب٥ی

 ےربت ےکئ امتٞٶبٯ ےٱئ ےک ےکـٷ ہاّب٣ ںٵی کی ؿ٩ٴ ہ٥بئؼ ٵڀت ہکـػ

  .ںیہ

 ےک ںٿہت اٿپـی ٩نٴ کی خمتٲ٤ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکپیقا ؿ٭ڀڈؿائ

کی  پیقا ایک  پبٱینی ایک ثٺیبػ .ہے مکتیکی رب  ےك اعتیبؿات

 ٵٖبث٨ ےّـٿؿت ک ىغٌ کی کب اعتیبؿؿ ڈؿائ اٿؿ ہےکی ٕـس  ثٺیبػ

 اٿپـی ٩نٴ کی کی خمتٲ٤ پیقا ػمتیبة ےٱئ ےک ےتـ کـٷہکڀ ة پیقا

 ںثٺؼی ٵی ہٵٺَڀة اکیٲی ایک ؿڈؿائ ےہ کی ٕـس اعتیبؿات ےک ںٿہت

 .ہے ٵؼػ کـتب ںٵی ےٷٹمسی ھایک مبت ّـٿؿیبت کڀ کی خمتٲ٤ ىغَیت
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 سص وب اختیبسڈ: سائ  ۱ؽىً  

 

 

کب  ےصبػث کڀؿ، ٵٞؾٿؿی ےؽؿیٜ ےرل ک ہےٿ مکتب ہ ہٕـی٨ ہٿؿ ڈؿائ

 ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی ایک ٵٞیبؿی ٥ڀائؼ ےریل کڀؿ ىؼیؼ ثیٶبؿی اٿؿ ہاصبٓ

 .ںیہ ےرب مکت ےکئ ٳہٕڀؿ پـ ٥ـا ےک ٥ڀائؼ اّب٥ی ںٵی ےػہٵٞب ےک

پـیٶیٴ کی  اّب٥ی ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ ک اٿؿ ےکڀ ٵٺتغت کـ ک ؿڈؿائ اٷ

 .ہےا مکتب ٹھا ہ٥بئؼ اٷ کب ؿڈٿٯہپبٱینی  ےکـک اػائیگی

    1   ںوشی ٹیظٹوو  خود

 ؟ ہےٵَٺڀٝبت کی  جتـیؼی ایک کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. کبؿ  

II. ٵکبٷ  

III. ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی  
IV. ٍبثٸ 

 

B. ِقٕوّبت صٔذگی کی أؾوسیٕظ کی سوایتی 

 ےا٩نبٳ ک ؿٿایتی ھکچ ےکی ٵَٺڀٝبت ک ہٴثی فٹؼگی ٳہاة  ںاك ثبة ٵی

 .ےگ ںربٹی ںٵی ےثبؿ
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 ِقٕوّبت صٔذگی کی أؾوسیٕظ کی سوایتی :  ۲ؽىً 

 

 ( پالْ أؾوسٔظسَ ٹ) اعکیُ ہثیُ ِیْبدي .1

 خمَڀً ںٵی ہػہٵٞب رڀ ہےٿتب ہ ےٱئ ےک ٵؼت ایک خمَڀً ٍـ٣ ہثیٴ ٵیٞبػي

 ےٱگٸ ںٵی ےپڀؿی کـٷ م٦ـ ٿائیہ کٴ ایک ےکٴ ك ٵؼت ہی .ہےکیب ربتب 

ٿ ہی ھة ےٱئ ےمبٯ ک چبٱیل ہفیبػ ےك ہفیبػ کـ ےٯ ےك ٿ٩ت ےٿاٯ

  .ہےمکتب 

ایک مبٯ کی  .ہےرب مکتی  ائیڑھة ٝٶـ تک مبٯ کی 70 یب 65 یٹمیکڀؿ

 ٕـس کی ےک ںػٿہٵٞب ہکی ثیٴ ےصبػث اٿؿ ربئیؼاػ پبٱینی ٿاٱی ٵؼت

کٶپٺی کی ٕـ٣  کڀ پـميیٴ دتبٳ صبٍٰ حتت ےپبٱینی ک اك ٕـس کی .ںیہ

ٕڀؿ پـ  ےک پـیٶیٴ کٶبئی ںکی مست ٵی کی الگت ٳھرڀ٫ ےٵڀت ٫ ےك

 ٹ٪ؼ ٩یٶت یب ثچت کڀئی ےکڀ اك ك ؿڈٿٯہ ہثیٴ .ہےرب مکتب  اھػیک

  .ےہ ٿتیہ ںیہٷ صبٍٰ

a) ِمقذ  

 اٿؿ ٳہا ہےؿ ھےپیچ ےک الئ٤ اٹيڀؿٹل ، ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی ٵیٞبػي

 کی ؿڈٿٯہ ہثیٴ یفٹؼگ یٞٺی اگـ ،ہےکـتب  کڀ پڀؿا ثٺیبػی عیبٯ

 ےک ےکـٷ اٯھة ھکی ػیک عبٹؼاٷ ےاك ک تڀ ہےٿ ربتی ہ ٵڀت اچبٹ٬

 ںپیبؿٿ ےک ؿڈٿٯہ ہثیٴ ؿ٩ٴ یکٶيت ہی  .ٿگیہ  ہّیہؿ٩ٴ ٳ ایک ےٱئ

   :ہےکـتی  کی سمبئٺؼگی کی ٩یٶت اٹنبٹی فٹؼگی ےاك ک ےٱئ ےک

 ٭یب گیب  ےك ےٕـی٨ مبئٺنی گیب یب کیب ےعڀػ کی ٕـ٣ كیب تڀ 

   .صنبة

 ىوس پش ےثٕذی ک ہِٕقوة ِتجبدي آِذٔی ایک پبٌیغی ہثیُ یْبديِ

 ٵڀت ےك ثؼ٩نٶتی ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک پبٱینی ںاہی .ہےآتی  ی کبَھة

کی اػائیگی  ؿ٩ٴ یکٶيت ٵٺضَـیٸ  یب ٿاؿىیٸ کڀ پـ ےٿٷہ ٿہٿا٩ٜ 

امی  یبی ہٵب ہ، كہاٷہٵب ےٱئ ےٵؼت کتٞیٸ -، ایک مبث٨پـ ٵ٪بٳ ےک

  .ںیہ ےربت ےکئ ٳہ٥ـا اػائیگی ٵتڀاتـ ےٕـس ک
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b) د پٓہاپب  

کـتی ( cover٭ڀ ٭ڀؿ ) ٵڀت ٍـ٣ پبٱینی ہثیٴ ٵیٞبػي ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 حت٦٘ ےک ٵٞؾٿؿی پـ ایک پبٱینی ثٺیبػی اك کڀ رت ٳ،ہتب .ہے

 ےکی ٵؼت ک ہثیٴ ٵیٞبػي اٿؿ اگـ ہےربتب  عـیؼا ھمبت ےک ؿڈؿائ

تب ڑپ کب مبٵٺب کـٹبآ٥ت ٿ ٵَیجت  ےاك ٕـس ک ىغٌ کڀ کنی ػٿؿاٷ

 ىغٌ کڀ ہىؼ ہثیٴ   /ںٿاٱڀ ےاٷٹھا ہ٥بئؼ کٶپٺی ہثیٴ، تڀ ہے

کی  ؿڈٿٯہ ہثیٴ ثٞؼ ےک ےٿٷہ عتٴ ٵؼت اگـ .گی ےکـ ٳہ٥ـا اػائیگی

 عتٴ ٵؼت ہکیڀٹک ہےٿتب ہ ںیہػمتیبة ٷ ہ٥بئؼ تڀ کڀئی ہےٿتی ہ ٵڀت

 .ہےٿ ربتب ہ عتٴ یھة ہػہٵٞب یہ ےٿتہ

 ِْزوسی :  ۳ؽىً 

 

c) ہثیُ ديِیْب ىوس پش ےکس ڈسائ 

 اکیٲی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک یٹمیکڀؿ حتت ےک ہثیٴ فٹؼگی ٵیٞبػي

 ایک ںٵی پبٱینی ہ، ٱیکٸ یہے ٳ کی ربتیہ٥ـا ٕڀؿ پـ ےک پبٱینی

 .ہےرب مکتی  کـائی ی ػمتیبةھة ےؽؿیٜ ےک ڈؿائ

 ِخبي

 ےٯہپ ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہىـٿٛ  پٺيٸ ںثٺؼی ٵی ہکی ٵٺَڀة پٺيٸ

 .ہےمکتب  ٿہػیٺب ىبٵٰ  ہؼ٥بئ ٵڀت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک کی ٵڀت ىغٌ

d)  جتذیذ 

ایک  ےٱئ ےٵؼت ک کی پڀؿی اٹيڀؿٹل ٵییبػي پـیٶیٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ےٵؼت ک چبٱڀ ںٵی ںٵٺَڀثڀ ھکچ .ںیہ ےربت ےٱئ ےىـس ك ہمبالٷ عبً

اٷ  ہاگـچ؛ ہےٿتب ہ ایک آپيٸ کب ےکـٷ کی جتؼیؼ پبٱینی ںآعـ ٵی

اٿؿ  ںت ٵیصبٱ اك کی ثٺیبػ پـ اٿؿ ٍضت ٝٶـ ٥ـػ کی ںٵی ٵَٺڀٝبت

 ،ہے یہکی رب ؿ کی جتؼیؼ پبٱینی ےٱئ ےرل ک یھة ںٵؼت ٵی ٹئی اك

  .گب ےکیب ربئ کب صنبة پـیٶیٴ ےؿ كھپ

e) تجذیً پزیشی 

پبٱینی  کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  پبٱینی  ہثیٴ ٵیٞبػي٭ی  ےتجؼیٰ ٭ـٷ

 کڀ پبٱینی ہثیٴ ٵیٞبػي ث٢یـ، ےٳ کـائہ٥ـا حجڀت کب ٹیب ٱیتہا

 کی اربفت ےتجؼیٰ کـٷ ںٵی "ہٵٺَڀةٶـ ٝ" ےریل ہٵٺَڀة ایک ٵنت٪ٰ

ٹ٪ؼ  ٵنت٪ٰ رڀ ہےٵؼػ کـتب  کی ںاٷ ٱڀگڀ امتض٪ب٧ ہي ےہ ػیتی

 ےک ےاٷٹھا کب عـچ پـميیٴ اٿپـ ےٱیکٸ اك ک ںیہ ےتہچب ہثیٴ ٩یٶت
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 کڀ ٵنت٪ٰ پبٱینی ٵیٞبػي رت .ںیہ ںیہ٩بثٰ ٷ ٝبؿّی ٕڀؿ پـ ےٱئ

  .ٿگیہ ہفیبػ کی ىـس پـیٶیٴ ٹئی تڀ ہےربتب ٭یب  تجؼیٰ ںٵی ہثیٴ

f) یو ایظ پی( )  خبفیت 

 ہے کٴ ٩یٶت اك کی عبٍیت() جتڀیق ٥ـٿعت ٵٺ٦ـػ کب ہثیٴ ٵیٞبػي

ٵ٪ؼاؿ  یڑة ٹنجتب کی ہفٹؼگی کی ثیٴ پـ ٹثذ ایک حمؼٿػ ىغٌ کڀ رڀ

ىغٌ ٭ٶبؤ  آٵؼٹی ٳہا ہاك ٕـس ی .ہے٩بثٰ ثٺبتب  ےک ےعـیؼٷ کڀ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت ک اچبٹ٬ رڀ ہے ثٺؼی ہٵٺَڀة یھایک اچ ےٱئ ےک

رل  اٿؿ ہےتب ہکـٹب چب کی ص٦بٙت ںپیبؿٿ ےاپٸ ےك ٝؼٳ حت٦٘ ٵبٱی

  .ہے ٹثذ ایک حمؼٿػ ےٱئ ےک ےاػا کـٷ پـیٶیٴ ہثیٴ پبك ےک

g)  ىوس خمتٍف  

 .ںیہ دمکٸ ٕڀؿ خمتٲ٤ کئی ےک ہثیٴ ٵیٞبػي

 ہخمتٍف ىشیكے: ِذت أؾوسٔظ ک ۴ؽىً 

 

i. ہوا ِیْبدی ثیُہتب ھٹگ  

 کڀؿیذ ؿ٩ٴ رل کی ںیہکـتی  ٳہ٥ـا ہ٥بئؼ ٵڀت ایک اینب ےٵٺَڀة ہی

 ٿتیہکٴ  مبٯ کی ػك ایک اك ٕـس .ہےربتی  ٿتیہکٴ  ھمبت ےٵؼت ک

کب  ےؿٿپ۴۰۰۰۰۰ ےٱئ ےٵڀت ک ںمبٯ ٵی ےٯہپ پبٱینی ٿاٱی ٵؼت

  ۴۰۰۰۰ ؿ٩ٴ ہپـ ی ہمبٱگـ ؿہ کی پبٱینی ںاہد ہےکـتی  ٳہ٥ـا ہ٥بئؼ

ٿ ہ ٦ٍـ عتتبٳ پـا ےک مبٯ ںػمڀی ثبآلعـ اٿؿ ہےٿ ربتی ہکٴ  ےؿٿپ

  ں)ای٬ مب( یٮنب پـیٶیٴ ٩بثٰ اػائیگی ؿ مبٯہ ہصبالٹ٬ ہےربتی 

 .ہےتب ہثٺب ؿ

کی  ٹیڈ٭ـی اٿؿ ٷہکڀ تال٥ی ؿ ںٵٺَڀثڀ ےک ہثیٴ ٵیٞبػی تیھٹگ

 .ہےگیب  اتبؿا ںٵی ٹٵبؿکی ٕڀؿ پـ ےک ہثیٴ ے٫ فٹؼگی

 ہے ہٵٺَڀة کب ایک اٹيڀؿٹل ٵیٞبػی ٿتیہکٴ  ہی تال٥ی : ٷہؿ 

 ٵڀت ایک ٵتٞٲ٨ ےؿ٩ٴ ك تیھٹگ ٿارت االػا پـ ـُٷ ٩ہؿ رڀ

اك ٕـس  ٕڀؿ پـ ٝبٳےہ ثٺبئی گئی ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا ؿ٩ٴ

)ای ایٴ ائی ( کی  ٩نٔ ہاٷہٵب ںیکنب ؿہ ںٵی ں٩ـّڀ ےک

اك  کڀ ہثیٴ ےہ آتی کٶی ںؿ٩ٴ ٵی اٍٰ ث٪بیب ےك اػائیگی

 ٵڀت ںٿ٩ت ٵی خمَڀً یھکنی ة ہک ہے کیب رب مکتب ٵٺٚٴ ٕـس

 ہے۔ٿتی ہ ثـاثـ ےؿ٩ٴ ک ثب٩ی کی اٍٰ ؿ٩ٴ ث٪بیب ؿ٩ٴ ہ٥بئؼ

 پـیٶیٴ جتؼیؼ .ٿ گیہ ٵٖبث٨ ےکی ٵؼت ک ٷہؿ کی ٵؼت پبٱینی

 ٷہؿ ں۔یہ ےتہثـاثـ ؿ ایک ػٿؿاٷ ےٵؼت ک پڀؿی ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 .ہےٿتی ہ کی ایک ىـٓ ٷ ٩ـُہؿ اکخـ کی عـیؼاؿیتال٥ی 
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 ُ٩ـُ ػاؿ کی  ےٯہپ ےك ےاػا کـٷ ٩ـُ ہثیٴ کی فٹؼگی ٩ـ

 ےاػا کـٷ ثیٲٺل ث٪بیب پـ ٩ـُ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿ ربٷہ ڀتٵ

کی ایک  ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہٵیٞبی ثیٴ ثٺبئی گئی ےٱئ ےک

کب  ٵؼت ٿتیہکٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہی کی ٕـس ٷ تال٥یہؿ ہے۔ ٩نٴ

 ٕڀؿ پـ ےک ہثیٴ گـٿپ کڀ ںاػاؿٿ ہ٩ـُ عڀا ہی ہے۔ ہثیٴ

 ںاٷ اػاؿٿ رڀ ہےٵ٪جڀٯ  ہفیبػ ےٱئ ےک ےربٷ ے٥ـٿعت کئ

 ہی .ہےکـتب  کڀَ٭ڀؿ کی فٹؼگی ںٿاٱڀ ےٱیٸ ٩ـُ ےك

ٿ ہ ی ػمتیبةھة ےٱئ ےک ں٩ـّڀ اٿؿ ػیگـ ؽاتی ٿٵڀثبئٰٹآ

کی  ٩ـُ ػاؿ ہىؼ ہثیٴ ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک پبٱینی  ہے۔مکتب 

کی  ٥ڀائؼ حتت ےک ںپبٱینیڀ، اٷ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿ ربٷہ ٵڀت

کیب  کڀ ٱیٸ ػاؿ یب ہ٩ـُ عڀا ؿامت ہثـا اکخـ اػائیگی

 .ہےب ربت

ii. ہِیْبدی ثیُ واہتب ڑھة  

 ٳہ٥ـا ہ٥بئؼ ٵڀت ہٵٺَڀة ہ، یہے چٲتب ہپت ےٹبٳ ك ہک ےریل

ؿ٩ٴ  اك .ہےتب ربتب ڑھة ھمبت ےکی ٵؼت ک پبٱینی رڀ ہےکـتی 

٥یَؼ  یب ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ پـ ایک ے٭ـٷ پـ ثیبٷ کی ٵؼت پبٱینی ںٵی

 ٵٞبه ہؽؿیٜ ںؿ٩ٴ ٵی ٵتجبػٯ ٕڀؿ ٥یل .ہےٿ مکتب ہ ہکب اّب٣

   .ہےٿ مکتی ہ ثـتـی ٵٖبث٨ ےک ہاّب٣ ںٵی کی ٩یٶت یکلڈاٷ

 تبڑھة ھمبت ےک ےٷڑھة کی ٵ٪ؼاؿ کڀؿیذ ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ

 .ہےربتب 

iii. ُہِیْبدی ثیُ مسیت واپغی پشیّی 

کی  کب٥ی ٵ٪جڀٯ( پـیٶیٴ ںاؿت ٵیھةپبٱینی ) کی ایک اٿؿ ٩نٴ

کڀ ؿ ڈٿٯہپبٱینی  ہٵٺَڀة ہی ہے۔ پبٱینی ہٵیٞبػی ثیٴ مسیت ٿاپنی

کی ٍڀؿت  ےٷہؿ ہفٹؼ ںکی ٵؼت ٵی پبٱینی ہک ہے ػیتی إٶیٺبٷ ہی

 ٿاال ےربٷ اػا کی ٕڀؿ پـ ؿہٙب .ہے ںیہٷ ٿیبھک ھکچ ےاك ٷ ںٵی

 ےک ہٵیٞبػی ثیٴ ٵربا ٿاپنی پـیٶیٴ ٵنبٿی ے٫ اك پـیٶیٴ

 .ٿگبہ ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ

h) ےَِٕش ٔبَ ہِتٍْك 

 :ہےگیب  اھمسذ ہٵتٞٲ٨ ہفیبػ ںصبالت ٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہثیٴ ٵیٞبػی

i. ہرینب ک ،ہےٿتی ہ ٝبؿّی ٕڀؿ پـ عبٱٌ کی ّـٿؿت حت٦٘ ہثیٴ ںاہد 

 ےکی ص٦بٙت ک کبؿی ہمـٵبی ٹہك یب ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٵڀچٸ ٷہؿ

 .ہےٿتب ہ ےٱئ

ii. ےریل ےک ہّٶیٴ اّب٥ی ےٱئ ےثٺؼی ک ہکی ٵٺَڀة ثچت ،

 ںمبٱڀ ےتڑھة ےکی ٕـ٣ ك ٿاٱؼیٸ ایک ٹڀرڀاٷٕڀؿ  ےٵخبٯ ک

 ںکی ىـائٔ ٵی ےکـٷ ٳہحت٦٘ ٥ـا اّب٥ی ےٱئ ےک ٵٺضَـ ںٵی

کب  اٹيڀؿٹل ٵؼت ےثؼٱٸ .عـیؼٹب ہثیٴ ٵیٞبػي ٵٺضٺی عٖڀٓ

 ہےػیب رب مکتب  ٕڀؿ پـ ےٵتجبػٯ ک ایک ںاینی صبٱت ٵی ہٵيڀؿ

 .ہے ںیہٷ منتب عـیؼٹب ہٵٺَڀة ٵنت٪ٰ ایک ںاہد

iii. " ایک  ےک اٍڀٯ "ںکـی کبؿی ہمـٵبی ثب٩ی اٿؿ ںعـیؼیٵؼت

 ٵیٞبػي منتی ٍـ٣ ےك کٶپٺی ہثیٴ عـیؼاؿ ںاہد ٕڀؿ پـ، ےک ہصٌ

 ہمـٵبی کيو ہفیبػ ںیہک ٥ـ٧ ںپـميیٴ ٵی اٿؿ عـیؼتب مالٵتی ہثیٴ
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پبٱینی  ےہ تبہکـٹب چب کبؿی ہمـٵبی ںٵی اعتیبؿات ےک کبؿی

 ثـػاىت کڀ ٳھرڀ٫ ىبٵٰ ںکبؿی ٵی ہمـٵبی ےک اك ٕـس کڀ ؿڈٿٯہ

 .ٿگبہکـٹب 

i) تالفی ثذي 

 ہ٥بئؼ ہٵ٪بثٰ ںٵی ںٵٺَڀثڀ ےک ہیٴٵیٞبػی ث ٩یٶتپـ  جمٶڀٝی ٕڀؿ

 ٵیٞبػي ٩بثٰ جتؼیؼ ؿ مبٯہ عبً ٕڀؿ پـ ہی .ہےکی ثٺیبػ  

 پـیٶیٴ ثـاثـ ےرڀ اپٸ ہےا ربتب ھػیک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ

 .ںیہٿتی ہ منتی ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںٳ ٵٺَجڀہ

 ہک ہے ہی ہٵنئٰ ھمبت ےک ںٵٺَڀثڀ ٵیٞبػی ہمبٯ ایک اك ٕـس کی

ایک  ٍـ٣ ہی ےاك ٱئ .ہےتی ربتی ڑھة ھمبت ےک ٝٶـ الگت٭ی  اٵڀات

 ےٿاٯ ےٷھؿک ٹٚـ ہٹ٪ٔ کب ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ کی خمتَـ ٵؼت

 .ںیہ کيوپـ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ

  َہا

 کی ُصذود ںِٕقوثو ِیْبدی

 کی صؼٿػ ںٵٺَڀثڀ ےک ہثیٴ ٵیٞبػي کڀ اٹنبٷ ھمبت یہ ھمبت ےاك ک

 ہےٿتب ہ پیؼا اك ٿ٩ت ہا ٵنئٰڑة .ےئہٿٹب چبہ ٵٞٲڀٳ ںٵی ےثبؿ ےک

فٹؼگی کی  اٿؿ ہےٿتب ہ پبئیؼاؿ ہفیبػ ٵ٪َؼ کب ےٱیٸ کڀؿ ہثیٴ رت

 .ہے تیہثـ٩ـاؿ ؿ یھثٞؼ ة ےک کی ٵؼت پبٱینی کی ّـٿؿت حت٦٘ ہثیٴ

ٿ ہ ںیہکـٹب دمکٸ ٷ ہثیٴ ٵبٱک کب ےک پبٱینی ثٞؼ ےک ےٿٷہ عتٴ ٵؼت

 ایک ٹئی ںٝٶـ ٵی مبٯ کی  70 یب  65  ہٿ ےك ہاٿؿ اك ٿد ہےمکتب 

 ےثیٶبؿی ك ٹب٩بثٰ ٝالد ٱڀگ .ہےٿتب ہ ںیہ٩بثٰ ٷ ےک ےٱیٸ بٱینیپ

 ایک ھےپیچ یب ےك ٵ٪َؼ ےک حت٦٘ ےک ٵبٯ ےاپٸ عال٣ ےک کٶقٿؿی

 ںکڀىو کـی کی ےٱیٸ ےٵٺَڀة پبئیؼاؿ ہفیبػ ےٱئ ےک ےٷڑٿھچ ٿٍیت

  ۔ ہےکـ مکتب  ںیہکبٳ ٷ ںٵی صبالت ےاك ٕـس ک ہٵٞیبػی ثیٴ .ےگ

  ہصٔذگی کب ثیُ پوسی  .2

 ںاہد ںیہ ںکی ٵخبٱی اٹيڀؿٹل ٝبؿّی امکیٴ اٹيڀؿٹل ٵیٞبػي ہچاگـ

 ُ٭ٰ فٹؼگی ،ہےٿتی ہ ػمتیبة ےٱئ ےک ٵؼت ایک ٝبؿّی یٹمیکڀؿ

اٱ٦بٗ  ےػٿمـ .ہے کی ایک ٵخبٯ پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی ٵنت٪ٰ اٹيڀؿٹل

 اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٱیکٸ ہےٿتی ہ ںیہٷ ٵؼت ہٵ٪ـؿ کی کڀئی کڀؿ ،ںٵی

 کی پیيکو ےاػا کـٷ ہ٥بئؼ ٵڀت ٵت٨٦ پـ ےٿٷہ کی ٵڀت اؿ٫ھثیٶبػ

پـیٶیٴ کی .ہےٿتی ہ کت ٵڀت ہک تبڑپ ںیہ٥ـ٧ ٷ کڀئی ےاك ك ،ہےکـتی 

 رڀ ہےکیب رب مکتب  ت٬ خمَڀً ٵؼت یب ایک ؿھة فٹؼگی ىغٌ کی اػائیگی

 .ہے ٿتیہکٴ  ےك ؿھفٹؼگی ة ےىغٌ ک اٿؿ حمؼٿػ

 ںیہ ےتٿہ ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںپـميیٶڀ ٵییبػي پـیٶیٴ فٹؼگی پڀؿی

 ٵؤحـ تک ےٿٷہٵڀت  ىغٌ کی ہىؼ ہثیٴ پبٱینی فٹؼگی پڀؿی ایک ہکیڀٹک

اػا  ہ٥بئؼ ٵڀت ہٵیوہ ےاك ےاك ٱئ اٿؿ ہےربتی  ثٺبئی ےٱئ ےک ےٷہؿ

 ہثیٴ ٵیٞبػي کٶپٺی کڀ ہثیٴ رت .ہےکیب ربتب  یقائٸڈ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ٿہصبٍٰ  کی ؿ٩ٴ ّـٿؿت اپٺی ےك پـیٶیٴ ےٱئ ےک ےپڀؿی کـٷ کی الگت

 کبؿی ہمـٵبی ےکی ربٹت ك ؿڈٿٯہپبٱینی  کڀ ؿ٩ٴ ثب٩ی ، تڀہے ربتی

 کی ّـٿؿت فڈ٥ٸ ٹگبٵیہ .ہےا ربتب ہک٩یٶت -ٹ٪ؼ ےاك .ہےکی ربتی 
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یب  ہےکـ مکتب  کی ٹکبمی ٹ٪ؼ ٕڀؿ پـ ےک ٩ـُ پبٱینیؿ ڈٿٯہ پـ ےٿٷہ

 . ںیہ ےؿ ٭ـمٮتڈمـیٸ ے٭ـ اك ے٩یٶت ٯ ٹ٪ؼ ےپبٱینی ک ہٿ

 ٹبٵقػ ٵڀت پـ کی ؿ٩ٴ اٿؿ مڀػ ـ٩ُ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ں٩ـّڀ ث٪بیب

 .ہے ٱی ربتی ٹکب ےؿ٩ٴ ك ٿاٱی ےکی ربٷ اػا کڀ ںٿاٱڀ ےاٷٹھا ہ٥بئؼ

 رو ہے ثٕذی ہِٕقوة یھاچ ایک ےٌئ ےؽخـ ک ےایظ پبٌیغی پوسی صٔذگی

 ںِی صبٌت ِوت کی اچبٔه اوس ہے واال ےوّبْ آِذٔی َہکب ا خبٔذاْ

 ہی ہےتب ہچب بٍت کشٔبکی صف ںپیبسو ےاپٓ ےط ّذَ حتفٌ ِبٌی یھکغی ة

 ےک پبٱینی ہثیٴ تبصیبت کی ثٺیبػ پـ ٕڀیٰ ٵؼت اٿؿ ایک ٵنٲنٰ ىغٌ

 ایک اینی اٿؿ ےئہچب ٿٹبہ٩بثٰ  ےک ےکـٷ ثـػاىت کڀ پـميیٴ اٝٲی

 ہ، اگـچےکـ مک اػا ہ٥بئؼ رڀ ٵڀت ہے تبہٱیٺب چب پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی

 کی ٹائـٵٸٹ، ؿیٿہاگـ ّـٿؿی  ھی مبتہ ھ، مبتہے ٿ ربتیہ اك کی ٵڀت

 ےکـٷ کڀ امتٞٶبٯ ٹ٪ؼ ٩یٶت ےک پبٱینی ہثیٴ ٝٶـ ےٱئ ےّـٿؿیبت ک

 .ہےتب ہچب ٿٹبہی ھ٩بثٰ ة ےک

 ےٱئ ےک ےکڀ ػیٸ اگٲی ٹنٰ اٿؿ ںٵی ثچت ؿیٲڀھگ ہثیٴپڀؿی فٹؼگی 

 کڀ عـیؼ اك کی .ہےاػا کـتب  ٳ کـػاؿہایک ا ںٵی ےصبٍٰ کـٷ ہپیل

 ںکی ٹنٲڀ ٵنت٪جٰ ٌ کیىغ - ٿٍیت ہےٵ٪َؼ  ٳہایک ا ٿاال ےکـٷ ٵتبحـ

 اٿؿ ںعبٹؼاٹڀ .ہے هہکی عڀا ےٷڑٿھچ ھےپیچ ےک ٿؿامت ایک ےٱئ ےک

 اٿؿ ٵٲکیت ہفیبػ ےک ںاٹيڀؿٹل پبٱینیڀ فٹؼگی ػؿٵیبٷ ےک ںثچڀ

 .ہےکـتب  کی تَؼی٨ اك ٵ٪َؼ ےآگ اصرتاٳ ہفیبػ ےٱئ ےعبٹؼاٷ ک

 وبسی ہثیُ ٹووِٓڈایٓ .3

 :ہے ہکب ایک جمٶڀٛ ںثڀٵٺَڀ ػٿ ںاٍٰ ٵی ہػہٵٞب ٭بؿی ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ

 ہثیٴ ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ہثیٴ رڀ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٵیٞبػي 

 .ہےکـتی  کی اػائیگی ؿ٩ٴ ہثیٴ ےپڀؿ پـ ےٿٷہ کی ٵڀت ؿڈٿٯہ

 ٌؿڈٿٯہ ہثیٴ تک ےٿٷہٵؼت عتٴ  رڀ ہٵٺَڀة ٹٿٿٵٸڈایٸ ایک عبٱ 

 .ہےکـتی  کی اػائیگی ؿ٩ٴ پـ اك ےٷہؿ ہفٹؼ ےک

ارضاء  ےک ںدؤو ہفبئذ ثمبیب وت اوسِ ںِی اط کی ِقٕوّبت راہي

اٹيڀؿٹل  ٵییبػي تیھٹگ ہػہٵٞب ہی ےك ٹٚـ ہٹ٪ٔ ا٩تَبػی   .ںیہؽبًِ 

 کی ٵؼت پبٱینی .ہے ہکب ایک جمٶڀٛ ٝٺَـ ےک کبؿی ہمـٵبی ےتڑھة اٿؿ

 .ٿ گبہ اڑة اتٺب ٝٺَـ ےک کبؿی ہمـٵبی ٿگی،ہ کٴ رتٺی

 ٹ٪ؼ ٩یٶت ـاٿؿ ػیگ ٝٶـ ہجمٶڀٛ ٝٺبٍـ کب کبؿی ہمـٵبی ٵؼت اٿؿ

 ےک ںػٿہٵٞب اٹيڀؿٹل ٹٿٿٵٸڈایٸ ہاگـچ .ہے ٿتبہی ھة ںٵی ںػٿہٵٞب

 ںٵی ٿ٩ت کی ٵؼت ایک ےاك ہی .ہےٿتب ہ ٿاّش ہفیبػ ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ

 .ہےثٺبتب  ہایک ٵؤحـ ؽؿیٜ کب ےکـٷ ؿ٩ٴ مجٜ عبً

 ٵڀت کیاچبٹ٬  رڀ ہےپـٿگـاٳ  ثچت ایک ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ٹٿٿٵٸڈایٸ

 ںٵی ںکڀہگب ہے۔حم٦ڀٗ  ےك ٵیہکی ٥ـا ہثیٴ ال٣ع ےک ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٕڀؿ پـ

 ںپـٿگـاٳ ٵی ثچت ےىغٌ ک ہی ہک ہے ٵڀرڀػ ںٵی اك ص٪ی٪ت ہکی تڀد اك

 ٳہ٥ـا ی٪یٸ ےٱئ ےک ںٵٺَڀثڀ ٵبٱی اك کی ؽاتی کـ ڑکڀ رڀ اٹيڀؿٹل

 اٿؿ الفٵی ایک حم٦ڀٗ مجٜ کب ثچت ٹٿٿٵٸڈایٸ .ہے ہایک آٯ ٿاال ےکـٷ

 ہکی ؽٳ ربئیؼاػ کبؿی اٿؿ ہمـٵبی تبٓحم ںاہد .ہےٳ کـتب ہ٥ـا ہٕـی٨

 الفٵی ٹیٴ کی ںپـميیٶڀ ںیہٿ ،ہےٳ کـتب ہ٥ـا یٹمیکڀؿ اٹتٚبٳ ػاؿی

 .ہےکـتی  ٳہ٥ـا تـ١یجبت ےٱئ ےک ےثچبٷ ٥ٖـت
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ٵ٪بٍؼ کڀ پڀؿا  یب ٭نی عبً  ےکـٷ اٹتٚبٳ ےٱئ ےک ےاپڑھة ٱڀگ

یب  ےٷھؿک ثٺب کـ ڈ٥ٸ تٞٲیٴ ایک ںآعـ ٵی ےمبٯ ک 15 ےریل ےکـٷ

ایک  ےک ےکـٷ ٹھےاک ڈ٥ٸ ےٱئ ےک اعـاربت ےىبػی ک کی ںیڀٹثی اپٺی

 ھمبت ےٵ٪بٍؼ ک اٷ .ںیہ ےعـیؼت ہٵٺَڀة ٿ٤٩ ٕڀؿ پـ ےک ےٕـی٨ خمَڀً

ٿٹب ہ ٵکٶٰ ھمبت ےی٪یٸ ک ںیہاٷ .ہے ٿ مکتبہ ںیہٷ ڑٱڀاھک کڀئی

 .ےئہچب

ایک  کی ےکـٷ اػائیگی ےٱئ ے٩ـُ ک ےک ائو( ہؿ) ٷہؿ ےٷ ہاك ثیٴ

کی  ٵڀت ٍـ٣ ہٷ ٩ـُ ےاك ك .ہےکبٳ کیب  یھٕڀؿ پـ ة ےک ہٕـی٨ ٵخبٱی

 ہثٲک ہےتب ہؿ حم٦ڀٗ عال٣ ےک ١یـ ی٪یٺی ٍڀؿحتبٯ کی اػائیگی ںٍڀؿت ٵی

 .ہےٿ مکتی ہ کب٥ی ےٱئ ےک ےاػا کـٷ اٍٰ ؿ٩ٴ کی آٵؼٹی ٹٿٿٵٸڈایٸ

 .ہے ی ثیچب  گیبھة ٕڀؿ پـ ےک ہؽؿیٜ ایک ےک پبٱینی ٭ڀ ثچت اك

 ىغَیت رت ہےمکتب  کبٳ کـ ٕڀؿ پـ ےک جتڀیق ثبٵٞٺی ایک ٹٿٿٵٸڈایٸ

 ےاٿؿ اك ےاٱگ کـٷ ایک فائؼ ےآٵؼٹی ك مبٯ / یہٵب ہك / ہؿ ٵبہ

 .ہےٿتب ہ ںکی تاله ٵی ٵڀا٩ٜ ےک ےکـٷ ٵَـٿ٣ ٝٶٰ ےٱئ ےک ٵنت٪جٰ

کی  ِیہکی فشا وتیٹکی ک پشیّیُ ےٌئ ےِمبفذ ک ےیىظ نٹ ہِٕقوة ہی

 .ہےثٓ گئی  پشکؾؼ یھة ےط ہود

 ےثٍیو پی اڈایُ  کڀ پبٱینی جتڀیق ایک اٿؿ ںیتٺبٙـ ٵ ےاؿت کھة

 ٹؿكٹ ایک ےگئ ےثٺبئحتت  ےک ۔  (ٹایک ربئیذاد خواتیٓ ہؽبدی ؽذ)

 کڀ ٵنت٦یؼ پبٱینی ٍـ٣ ہپیل ںاك ٵی  - ہےی ہؿ ٿٱتہکی ك ےاٱٸڈ ںٵی

٩ـُ  پـ دتبٳ ربئیؼاػ کی ؿڈٿٯہ ہثیٴ اك ٕـس، رڀ ہےکیب رب مکتب  اػا

 .ہےتی ہؿ ٗحم٦ڀ عال٣ ےک ںػٝڀٿ ےک ہٹؼہػ

 پڀؿی ںٝٶـ ٵی مبٯ کی 65-55 ںپبٱینیب ٹٿٿٵٸڈایٸ کئی ،ںآعـ ٵی

کـتب  ثٺؼی ہٵٺَڀة ےٱئ ےک ٹائـٵٸٹؿی اپٺی ػاؿ ہثیٴ رت ںیہٿتی ہ

 ےک ػیگـ ؽؿائٜ ےک کی ثچت ٹائـٵٸٹؿی ںپبٱینیب اك ٕـس کی اٿؿ ہے

 .ںیہمکتی  ٿہ ہّٶیٴ ٵ٦یؼ ایک ےٱئ

a) ِتغیشات 

کی گئی  ےٹیچ حبج رٸ کی ںیہ ٕڀؿ تٲ٤خم ھکچ ےک اٹيڀؿٹل ٹٿٿٵٸڈایٸ

 .ہے

i. (پالْ ثیکِٕی ) ہِٕقوةوب  کی واپغی ےپیظ 

 پبٱینی ثیک ٵٺی ٕڀؿ خمتٲ٤ ٵ٪جڀٯ کب ایک ںٵٺَڀثڀ ٿ٤٩ ںاؿت ٵیھة

کی  پبٌیغی ںِی رظ ہے ہِٕقوة ولف ایک ّبَ ىوس پش ہی .ہےا ہؿ

 ایک ےکی سلُ ک أؾوسٔظ ںِی ںلغيو ولت ولت پش دوساْ ےِذت ک

آخش  ےک ِذت  کی ادائیگی سلُ أؾوسٔظ اوس ثبلی واپغی کی ےصـ

 .ہےوتی ہ کی جتویض ےکشْ ںِی

 ِخبي

آعـ  ےمبٯ ک 15اٿؿ  10، 5 ںٵی پبٱینی ثیک ٵٺی ایک مبٯ کی  20

کی  ےکڀ اػا کـٷ20 %ےکی ؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل ٕڀؿ پـ ےک ہ٥بئؼ ث٪ب ںٵی

 پڀؿی مبٯ کی 20 کی اػائیگی 40 %اٿؿ ثب٩ی ہےکیب رب مکتب  جتڀیق

 .گب ےکیب ربئ ںآعـ ٵی ےٵؼت ک
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 تڀ ہےٿ ربتی ہ ںٵی آعـ ےمبٯ ک 18 ؿ کی ٵڀتڈٿٯہ ہثیٴ فٹؼگی اگـ

اك ص٪ی٪ت  ،ہےکی ربتی  کی اػائیگی ثڀٹلمجٜ  اٿؿ ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل پڀؿی

 کی اػائیگی ٥ڀائؼ 60  %ےک ٩یٶت ےکٶپٺی ٷ اٹيڀؿٹل ہک ثبٿرڀػ ےک

 .ہےکـ ػیب  یہ ےٯہپ

ی ہؿ ٵ٪جڀٯ کب٥ی ےك ہکی ٿد ٝٺَـ(ثیکیو کٹ٪ؼی ) ےاپٸ ےٵٺَڀة ہی

 ےکـٷ کی ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا ػؿٵیبٹی ٵؼت خمتَـ اٿؿ اٷ کڀ، رڀ ںیہ

 یٹمیکڀؿ ٵڀت ٵکٶٰ اك ػٿؿاٷ .ںیہثٺبتی  ہؽؿیٜ اھایک اچ ےٱئ ےک

ىغٌ  ی ٿ٩تھکنی ة ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک پبٱینی اگـ  ہےٿتی ہ ػمتیبة

 .ہےٿ ربتی ہ ٵڀت کی

ii.   ےوةِٕقؽشیه  اوس غیشؽشیه 

کٶپٺی  ہثیٴ فٹؼگی رڀ ہےٿتب ہالگڀ  پـ ںپبٱینیڀ اینی ٱ٦٘  "ىـی٬"

 اینی کب ٵٖٲت ١یـىـی٬ ٕـ٣ ػٿمـيےہ کـتی ىـکت ںٵی ںٵٺب٥٪ڀ ےک

 ؿٿایتی ٩نٴ ںػٿٹڀ ںیہ کـتی ںیہٷ ىـکت ںٵی ںرڀٵٺب٥٪ڀ ںپبٱینیب

 .ںیہػمتیبة  ںٵی  ہثیٴ ےفٹؼگی ک

کی  پـیٶیٴ صبٍٰ ےك ؿ٭ڀڈٿٯہپبٱینی  حتت، ےک ںٵٺَڀثڀ ؿٿایتی دتبٳ

 مغت ٵٖبث٨ ےک ٵ٪ـؿ ٵٞیبؿ کڀ ڈ٥ٸ فٹؼگی مجٜ ثٺی ےك آٵؼٹی

 ؿڈٿٯہپبٱینی  اٿؿ ہےکی ربتی  کبؿی ہمـٵبی ںٵی ٹگـاٹی ؿیٹؿیگڀٱی

پـ ٵٺب٥ٜ " یب ہےػی ربتی  کی ّٶبٹت ہایک صٌ ےک تـ٩ی یب تڀ کڀ

کب ایک  فائؼ  پیؼا ےکی ٕـ٣ ك کٶپٺی ہثیٴ حتت ےک "ںٵٺَڀثڀ ٵيتٶٰ

 .ہےػیب ربتب  ہصٌ

 یب ١یـ ٥بؿٳ ٹپٲی ٵٺنٲک یب تڀ ایک ٵَٺڀٝبت ےٿاٯ ےکـٷ ہٷ ىـکت

 ںٵی اك ثبة .ںیہ ےرب مکت ےکـائ حتت ػمتیبة ےک ٥بؿٳ ٹپٲی ٵٺنٲک

 ٵربا ہ٥بئؼ ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ںیہ ہےکـ ؿ کی ثبت ںپبٱینیڀ ٵٺنٲک ١یـ ٳہ

 اٿؿ کب تٞیٸ ٿ٩ت ےک ہػہٵٞب ہ٥بئؼ ںاہد ںیہ  امکیٴ اینی ےٵٺَڀة

 ےٱئ ے٥ڀائؼ ک اٷ ٍـ٣ ؿڈٿٯہپبٱینی  اٿؿ ںیہ ےٿتہحتت  ے٫ یٹگبؿٷ

 .ںیہٷ ہفیبػ ےاك ك ٿگب،ہ ٯہا

 ِخبي

کی  ہثیٴ رڀ ہے پبٱینی ٹٿٿٵٸڈایٸ کی ایک ثیل مبٯ پبك ےىغٌ ک کنی

ٳ کـتب ہ٥ـا ہاّب٣ یٹگبؿٷ کی2 %ےؿ٩ٴ ک ہثیٴ ےٱئ ےک ؿ مبٯہ ےٵؼت ک

کی  40 %ےؿ٩ٴ ک  ہثیٴ ھتمب ھمبت ےک ؿ٩ٴ  ہثیٴ ہ٥بئؼ پغتگی ہتبک ہے

 .ےمک ٿہ ہاّب٣ کٰ

 ہی ػایبتہ ےٹئ ےک ےی اڈآئی آؿ  پـ ںپبٱینیڀ ثـاثـ ١یـ ؿٿایتی

 پیو ہٿا٩ٜ خمَڀً کڀئی ،ےٱئ ےک ںپبٱینیڀ اٷ ہک ںیہ ےکـت ٵیہ٥ـا

 ؽکـ کیب ٿاّش ٕڀؿ پـ یہ ںٵی ىـٿٛ ے٥ڀائؼ ك ٩بثٰ اػائیگی پـ ےٿٷہ

ٿٹب ہ ںیہٷ ٵٺنٲک ےك یکلڈاٷ یھکی کنی ة ٵٞیبؿ ہاٿؿ ی ےئہربٹب چب

 .ےئہچب

 ػٿؿاٷ ےٵؼت ک پبٱینی رڀ ٿ،ہ، اگـ کڀئی ٥ڀائؼ اّب٥ی امی ٕـس،

 ٿاّش ٕڀؿ پـ یہ ںٵی ىـٿٛ ؽکـ ، اك کبںیہ ےٿتہ مجٜ پـ ےٿ٤٩ ہثب٩بٝؼ

 ںیہٷ ٵٺنٲک ےك یکلڈاٷ یھکی کنی ة ٵٞیبؿ ہاٿؿ ی ےئہکیب ربٹب چب

 ےٿٷہپـ  ںپبٱینیڀ ہک ہے اك کب ٵٖٲت ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ .ےئہٿٹب چبہ

 .ےئہکیب ربٹب چب یہ ںٵی آ١بف ےک پبٱینی کب اٹکيب٣ آٵؼٹی ٿاٱی
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 کی پبٱینی اٿؿ ہےکـ مکتب  کب صنبة عبٱٌ ٵٺب٥ٜ ؿڈٿٯہپبٱینی 

اك  ھمبت ےک اعتیبؿات ےک ےػٿمـ ےٱئ ےک ےکـٷ ہکب اٹؼاف اعـاربت

 .ںیہ ےمکت کـ ہکب ٵڀافٷ

iii.  ےِٕقوة مسیت ِٕبفِیب   ؽشیک 

ٵٺب٥ٜ  ںٵی ںاٷ ٵٺَڀثڀ ثـٝکل، ےک ںٵٺَڀثڀ ڈیٹگبؿٷ یب اٵرب ٵٺب٥ٜ

 ےک ػیگـ پـیٶیٴ کب ںپبٱینیڀ مسیت ٵٺب٥ٜ .ہےّیب ٭ـتب ہٳ ىـکت ںٵی

٩بثٰ  ٕڀؿ پـ ےک ٵٺب٥ٜ یب ثڀٹل ٵٺب٥ٜ .ہےٿتب ہ ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ

 ثڀٹل ؿٱیڀؿمٺـی ٝبٳ ٕڀؿ پـ کی اػائیگی ثڀٹل .ںیہ ےٿتہ اػائیگی

تٺبمت  ایک ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل اٝالٷ اٷ کی .ہےکیب ربتب  ٕڀؿ پـ ےک

 ہاٿؿ ی ہے کی ربتیٕڀؿ پـ  ے( کؿ٩ٴ  ہثیٴ فاؿہ ٥ی ےؿٿپ 70 ے)ریل

 ٩بثٰ اػائیگی ٕڀؿ پـ ےک ہ٥بئؼ اّب٥ی ثٺیبػ پـ ؿٱیڀؿمٺـی ایک

 اٝرتا٣ یب پغتگی ٵڀت یب اعتتبٳ پـ، ےک کی ٵؼتپبٱینی ( ںیہ ےٿتہ

 .(ےکی ٕـ٣ ك

 ڈیٹگبؿٷ پـ ےربٷ ڑےیب رڀ ےرڀ ٱگبئ ڀر ،ہٝالٿ ےثڀٹل ک ؿیڀؿمٺـی

کـ مکتی  یھة کب اٝالٷ ثڀٹل ؿٵیٺٰٹ اٹيڀؿٹل کٶپٺی فٹؼگی ،ںیہ ےٿتہ

 پـ ےٿٷہ صبٍٰ ہ٥بئؼ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ھکڀ کچ اٹيڀؿٹل کٶپٺی فٹؼگی ہی .ہے

 .ہےٿتی ہ ںیہّٶبٹت ٷ اك کی اٿؿ ںیہ ےٿتہ ٹگبٵیہ

 یـ ٵتڀ١ٜ٩ ڑےة ںیھ٭ٸ ھمبت ےؿ کڈٿٯہپبٱینی  ىـیک ثڀٹل ؿٵیٺٰٹ

 ےکئ ٕڀؿ پـ تیبؿ ےک ہایک ؽؿیٜ ےٱئ ےک ےاىرتاک کـٷ ٥ڀائؼ کڀ

 ےک کبؿی ہمـٵبی ںٵی ںٿٹٵبؿکی ہمـٵبی ےک ہثـٕبٹی رڀ ،ھےت ےگئ

 تـ٩ی پؾیـ ےػٿمـ ےت كہة اؿت اٿؿھة ںیہاٷ .یھت گئی صبٍٰ کی ےؽؿیٜ

 .ہے اپٺبیب گیب یھة ںٵی ںٿٹٵبؿکی

  ٍِْوِبت

 ہشیكى ِٕبفِ داسی کی ہصـ ںِٕبفِ ِی

 ٕڀؿ پـ ےک ٵٺب٥ٜ ٵٺب٥ٜ ںاہد ںیہ ٹٵبؿکی ےػٿمـ ھکچ ےریل ہاٵـیک

 ےگئ ےاپٺبئ ٹٚـ ہٹ٪ٔ ػٿ ےٱئ ےک ےکـٷ مجٜ ٵٺب٥ٜ .ںیہ ےربت ٹےثبٷ

 .ںیہ

i. کٶپٺی ںاہی .اھکب ت "ہکب ٕـی٥٨ڀٱیڀ  ٹپڀؿ" ٹٚـ ہٹ٪ٔ ؿٿایتی 

کب  کی آٵؼٹی کبؿی ہمـٵبی پـ کٰ ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ھےؿک پبك ےک

 ے٫ ےٷٹثبٷ کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  اٿؿ دتبٳ اھکیب ربتب ت تٞیٸ

 ںمبٱڀ ہگقىت .اھربتب ت مجٜ کیب ہصٌ اٷ کب ںٵی فائؼ ٩بثٰ 

 صبٍٰ کی پـ ؿ٩ٴ کی گئی کبؿی ہمـٵبی پبك ےک کٶپٺی ںٵی

اٱگ  ےآٵؼٹی ك ؿ٩ٴ کی کی گئی مجٜ ںٵی صبٯ کی ىـس کڀ آٵؼٹی

 ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ اك ٕـس .یھت کی ربتی ںیہٷ کی کڀئی کڀىو ےکـٷ

 ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک اٿؿ ای٬ ؿٿپ کڀ ىـس کی آٵؼٹی ےٷ ہ٨ٕـی

 ہگـ کی عٖـات ھمبت ےٿ٩ت ک ے٭یب اك ٷ کب کبٳ ےثٺبٷ ٵنت٪ٰ

 ؿٱیڀؿمٺـی  ہی ںاك ّٶٸ ٵی کیب اٿؿ کڀ الگڀ اٍڀٯ ےک ثٺؼی

 .ہےٵٖبث٨  کب٥ی ےٹٚبٳ ک ےک ثڀٹل

ii. آٵؼٹی یپبےٻکب  "ہٕـی٨ ؿ٩ٴ ہٵڀرڀػ" ٹٚـ ہٹ٪ٔ ػٿمـا 

 ی اٿؿھکی گی ت کت کبؿی ہمـٵبی ہک ہےـتی ک اك ثبت پـ ٵٺضَـ

 ت٪نیٴ ےاك .یھگئی ت کی حم٦ڀٗ ىـس کیب ٿ٩ت ےک کبؿی ہمـٵبی
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 ہمـٵبی خمتٲ٤ ہکیڀٹک ہےا گیب ہک یھة ہٕـی٨ ثالک کبؿی ہمـٵبی یب

 .ںیہ ےٵٲت ؿٷٹؿی کڀ اٱگ اٱگ ثالکل کبؿی

 ےػ٥رت ک ےک ہثیٴ فٹؼگی  ںپبٱینیب ىـیک(ؿٿایتی) مسیت ٵٺب٥ٜ اك ٕـس

  ہاگـچ .ںیہکـتی  ٳہ٥ـایب ٱٺ٬  ہؿاثٔ ھکچ ےك کبؿکـػگی کبؿی ہمـٵبی

 ےٿٷہ صبٍٰ ےؽؿیٜ ےک ثڀٹل کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  .ہے ںیہٷ اھمیؼ  ہؿاثٔ

)ٝبٳ ٕڀؿ  ٵتڀاتـ کی ػائی ٿ اصیبتا اٿؿ عَڀٍیبت کی ڈ٥ٸ ہ٥بئؼ ٿاال

 .ہے پـ ارمَبؿ کـتب تيغیٌ (ہمبالٷ پـ

 ایىچوسی ىشف تؾخیـ اوس ںختّیٕو ےگئ ےکئ صائذ ہؽذ اّالْ ںِی تؾخیـ

 ےاٝالٷ کئ فائؼ ۔ ہےارمقبس کشتب  ّواًِ پش ےگئ ھےسک ںیبْ ِیھد

کٶپٺی  ٹٵٸٹاال اك کب ػؿٵیبٷ ےک ؿڈٿٯہپبٱینی  یھثٞؼ ة ےک ےربٷ

 ،ےك ہکی ٿد ںاٷ مت ثبتڀ.گب ےارمَبؿ کـ پـ ے٥یَٰ ےک ہاٹتٚبٵی ےک

 ےك ےٕـی٨ ؿ اٱگاٿ ٱچکؼاؿ تہة ٍـ٣ ثڀٹل ےگئ ىبٵٰ ںٵی ںپبٱینیڀ

 .ںیہ ےکـت پـ ارمَبؿ کی کبؿکـػگی کبؿی ہمـٵبی

 ہعشِبی ےآعبٔی ط ھعبت ھعبت ےولت ک دٌیً ثٕیبدی ںِی َٔش ۂمو

 ہک ہےٍضیش  ہی   .ہے ؤب ثٕیبدی مشوستہصبفً  کی ِغٍغً آِذٔی کبسی

 ہمـٵبی یٹایکڀئ کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  ےٷ ثڀٹل اٿؿ ا٩ڀاٳ ثڀٹل ؿٵیٺٰٹ

 ٩بثٰ ےک ےٱیٸ ہکب ٥بئؼ ےصٌ ڑےایک ة ےائؼ ک٥ڀ صبٍٰ ےك کبؿی

کی  ےٿاٯ ےکـٷ کب اٝالٷ ںثڀٹنڀ اٷ ی تکھاة ہی یھة ؿھپ .ہےثٺبیب 

 .ہےٵٺضَـ  کی ٍڀاثؼیؼ پـ ػ٥رت ےک اٹيڀؿٹل فٹؼگی

ایک  ںمبٯ ٵی ٍـ٣ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثڀٹل حتت ےک ہاٹؼاف ایک ،ںآعـ ٵی

 ںٵی ٩یٶتربئیؼاػ کی  ہی ٍب٣ ٕڀؿ پـ .ںیہ ےربت ےاٝالٷ کئ ثبؿ

 .ںیہ ےکـ مکت ںیہٷ کی ٝکبمی اٿڑھچ اتبؿ ہؿٿفاٷ

 کی سمبئٺؼگی ایک ٹنٰ ٵَٺڀٝبت کی ےٵٺَڀة مسیت ٥ڀائؼ ؿٿایتی اك ٕـس

اٿؿ  ؿ٩ٴ  ہثیٴ) ٥ڀائؼ کٶپٺی فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل ںرل ٵی ںیہکـتی 

 ےٓ کی مبعت ہٵٺَڀة ٵَٺڀٝبت یب ،ہےی ىبٵٰ ھة پـیٶیٴاٿؿ  ( ثڀٹل

 کبؿی ہکی مـٵبی کٶپٺی فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل رت ہتک ک ںاہی .ہے کـتی

 ہک ہے ںیہّـٿؿی ٷ ہی یھتت ة ،ہےکـتی  آٵؼٹی صبٍٰ اٝٲی ںٵی ٹٵبؿکی

 ںٿہ ٵٺنٲک ؿامت ہثـا ھمبت ےکی آٵؼٹی ک اك ٵٺب٥ٜ یب ثڀٹل ےاك ک

 .ےگ

 کبسی ہعشِبی ہک ہے ہی ہفبئذ اڑة ےٌئ ےداسک ہثیُ یب سڈويہپبٌیغی  

 کبفی ےٌئ ےک ےکشْ پوسی ںمشوستی غیکو ای ںاْ ِٕقوثو کی یمیٓ

کی  دوٌت اوس عشؽبس یمیٕی ےٌئ ےرٓ ک ںیہثٕبتی  ہرسیِ ِٕبعت

کی  ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک کبؿی ہمـٵبی ےىغٌ ک کنی ہی  .ہے و عکتیہمشوست 

 .ںیہکـتی  ٵؼػ یھة ںٵی ےکڀ کٴ کـٷ ےعٖـ ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ جمٶڀٝی

َہا  

 ب افويمنہس ۓئ ےک ےی اڈآئی آس  ےٌئ ےِقٕوّبت ک سوایتی

امی  ت٪ـیجب یقائٸڈ ٵَٺڀٝبت ےک ںٵٺَڀثڀ ؿٿایتی ٵٖبث٨ ےک ػایبتہ

 .ےگ ںیہؿ ٕـس کی ایک

a) ٿگبہ ہفیبػ کب ٭ڀؿ ٵڀت ںٵَٺڀٝبت ٵی ؿٿایتی ےٹئ. 
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i. ٝٶـ  کٴ ےمبٯ ك 45 ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ پـیٶیٴ ایک

 ےمبٯ ك 45 اٿؿ٪ 125 پـیٶیٴ کی ٿاصؼ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےٿاٯ

 .ٿ گبہ٪ 110 پـیٶیٴ کی ایک ےٱئ ےک ںڀٱڀگ ےٝٶـ ک ہفیبػ

ii.  مبٯ  45٭ڀؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ پـیٶیٴ ہثب٩بٝؼ

اٿؿ  ّـة 10کب  پـیٶیٴ ہمبالٷ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےٝٶـ ک کٴ ےك

 .ٿگبہ گٺب مبت ےٱئ ےک ػیگـ

b) ےکٴ ك ہفبئذ ِوت کُ اص کُ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة ؿٿایتی 

 ٿ تڀ(ہاگـ کڀئی ) ہ٥بئؼ اٿؿ اّب٥ی ثـاثـ ےک ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل کٴ

 .ہے

c) کی تبؿیظ اٿؿ ٵڀت ٵٖبث٨ خمَڀً ںٵی پبٱینی ہٝالٿ ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل 

 ،ےگ ںٿہ ٩بثٰ اػائیگی پـ ےٿٷہٵڀت  ہفبئذ امبفی  / ثؤظ مجٜ تک

 تڀ .ہےکیب گیب  ںیہاػا ٷ ےٯہاگـ پ

d) ىـیک اٿؿ ١یـ، ىـکبء ںصبٱتڀ ػٿ خمتٲ٤ یھة ےآگ ےٵٺَڀة ہی 

 .گی ںیہؿ آتی ںٵی ںٵٺَڀثڀ

i. ٓکی کبؿکـػگی ڈ٥ٸ ثڀٹل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٌیغیو صبمشی 

 ےٿتہ ںیہٷ ڈیٹگبؿٷ یب اٝالٷ ےٯہپ ہی اٿؿ ہےٿتب ہ ٵٺنٲک ےك

ثٸ ربتب  ّٶبٹت ایک ہی پـ ےٿ ربٷہ کب اٝالٷ ثڀٹل ٱیکٸ .ںیہ

 ہ٥بئؼ پغتگی یب ؿکی ٵڀتڈٿٯہپبٱینی  ٝبٳ ٕڀؿ پـ اك کب ۔ ہے

ؿٱیڀؿمٺـی  کڀ ثڀٹل ہی .ہےکیب ربتب  اػا ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 .ہےا ربتب ہک یھة ثڀٹل

ii. آٵؼٹی پـ پبٱینی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٌیغیو ؽشیک غیش 

 .ہےکیب ربتب  ںآ١بف ٵی ےک پبٱینی کب اٹکيب٣

 

 

 2 ںوشی ٹیظٹ خود

کی  پـیٶیٴ ےاٹيڀؿٹل ک ٵؼت اػا پـیٶیٴ کب  ہپڀؿی فٹؼگی ثیٴ

 .ہےٿتب ہ __________ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک اػائیگی

I.  ہفیبػ  

II.  کٴ  

III.   ثـاثـ  

IV. ہت فیبػہة 
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ہخالؿ  

 ا٩تَبػی ےٍالصیت ک پیؼاٿاؿی ىغٌ کی ٵَٺڀٝبت کی ہفٹؼگی ثیٴ 

 حمتبد  ےرڀ اك ک ،ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا عال٣ حت٦٘ ےک ٹ٪َبٷ ے٩یٶت ک

 .ہےٿتب ہ ػمتیبة ےٱئ ےک عڀػ یب

 کڀئی ھمبت ےىغٌ ک ،ںٵی اٍٰ ٵٞٺی ےاپٸ پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی کڀئی 

 ٹیہؽ کڀ ںپیبؿٿ ےاك ک ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہ پیو ہٿا٩ٜ ثؼ٩نٶتی

 .ہےکـتی  ٳہحت٦٘ ٥ـا اٵٸ اٿؿ

 ٳ کـتب ہ٥ـا ربئق ٭ڀؿ ػٿؿاٷ ےک ٵؼت ایک خمَڀً ٍـ٣ ہثیٴ ٵیٞبػي

 .ہےٿتب ہ کیب گیب ٵ٪ـؿ ںٵی ےػہٵٞب رڀ ہے

 ہے کٴ ٩یٶت ك کیعبٍیت( ا) جتڀیق ٥ـٿعت عَڀٍی کب ہثیٴ ٵیٞبػي 

 یڑة ٹنجتب کی ہثیٴ فٹؼگی کی پـ ٹثذ ایک حمؼٿػ ىغٌ کڀ رڀ

 .ہےثٺبتب  ٩بثٰ ےک ےعـیؼٷ ےٵبتـا

 ںاہد ںیہ ںکی ٵخبٱی ہثیٴ ٝبؿّی ںپبٱینیب ہٵیٞبػی ثیٴ ہاگـچ 

 پڀؿی فٹؼگی ،ہےٿتی ہ ػمتیبة ےٱئ ےک ٵؼت ایک ٝبؿّی یٹمیکڀؿ

 .ہے کی ایک ٵخبٯ پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی ٵنت٪ٰ کی ہثیٴ

 ہے ہایک جمٶڀٛکب  ںٵٺَڀثڀ ػٿ ںاٍٰ ٵی ہػہٵٞب ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ - 

 ےکی ٵؼت ک اٹيڀؿٹل رڀ ثٺؼی ہاٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀة ٵییبػي ایک

کی  ؿ٩ٴ ہپڀؿی ثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک کی ٵڀت ػاؿ ہثیٴ ػٿؿاٷ

 ہىؼ ہثیٴ رڀ ہٵٺَڀة ٹٿٿٵٸڈایٸ اٿؿ ایک عبٱٌ ہےکـتی  اػائیگی

کی  ؿ٩ٴ پـ اك ےٷہؿ ہفٹؼ آعـ تک ےک کی ٵؼت اٹيڀؿٹل ےىغٌ ک

 .ہےکـتی  اػائیگی

 

 اٌفبً َہا

 ہٵیٞبػی ثیٴ .1

 ہپڀؿی فٹؼگی ٭ب ثیٴ .2

  ہثیٴ  ٹٿٿٵٸڈایٸ .3

 پبٱینی ثیک ٵٺی .4

  ےٵٺَڀة اٿؿ ١یـىـی٬ ىـی٬ .5

 ؿٱیڀؿمٺـی ثڀٹل .6
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 رواة ےک ٹیظٹ خود

  1رواة 

 ۔ ہے   III ٍضیش اٹتغبة

  .ہے ٵَٺڀٝبت جتـیؼی ایک فٹؼگی کی اٹيڀؿیٺل کی

  2رواة 

 ۔ ہے  I ٍضیش اٹتغبة

کی  پـیٶیٴ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ اػا پـیٶیٴ کب ہپڀؿی فٹؼگی ٭ب ثیٴ

 .ہےٿتب ہ ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک اػائیگی

 

 عواي ےن اِتضبْ ےن خود

  1 عواي

 ؿڈٿٯہپبٱینی  ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت ىغٌ کی ہثیٴ فٹؼگی  ___________ 

  .ہےکـتب  کی اػائیگی ٷہؿ ےک

I. ٵیٞبػي  

II.  ٷہؿ  
III. پڀؿی فٹؼگی 

IV. ٹٿٿٵٸڈایٸ 

  2 عواي

 پـیٶیٴ کی اػائیگی ےآپ کی ٕـ٣ ك ےٱئ ےک ہیٴکی ث آپ کی فٹؼگی

 ےٿاٯ ےصبٍٰ کـٷ ہ٥بئؼ ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت آپ کی گب، ________ رتٺب

  .ٿگبہ ___________ یہاتٺب  اػا ہٵٞبٿُ کڀ

I. ہفیبػ ،ہفیبػ  

II. ،ہفیبػ کٴ  

III. کٴ ہفیبػ ، 

IV. ،منت تیق 

  3 عواي

 کڀٷ مب ػیب گیب ےٹیچ ںٵی ےمٲنٰ ےک ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ؟ ہےٍضیش  اعتیبؿ

I. ےاعتیبؿات ک ےک ٩بثٰ جتؼیؼ ی ھی ةھ٭ت امکیٴ ہٵیٞبػی ثیٴ 

  ںیہآتی  ھمبت

II. آتی  ھمبت ےکؿ ڈؿائ ٵٞؾٿؿی ٹایک ثٰ امکیٴ ہٵیٞبػی ثیٴ دتبٳ

 ںیہ

III. پبٱینی  ػیگـ ٕڀؿ پـ اٿؿ ےک پبٱینی اکیٲی ایک ہٵیٞبػی ثیٴ

  ہےرب مکتب  عـیؼا ٕڀؿ پـ ےک ؿڈؿائ ایک ھمبت ےک

IV. کی  ہپڀؿی فٹؼگی ثیٴ  ےاك ںٵی ںٵٺَڀثڀ ےک ہٴٵیٞبػی ثی

 ہےٿتب ہ ںیہکڀئی اٹتٚبٳ ٷ کب ےکـٷ تجؼیٰ ںٵی ثٺؼی ہٵٺَڀة

  4 عواي
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 ھمبت ےٿ٩ت ک ےک کی اػائیگی پـیٶیٴ ںٵی ہٵیٞبػی ثیٴ تیھٹگ

  .ہے ____________

I. تبڑھة  

II. ٓٵٺضٺی عٖڀ  

III. تبہؿ ٵنتضکٴ  

IV. ہےکیب ربتب  ٿاپل 

  5 عواي

 کب امتٞٶبٯ اعتیبؿات ےک ںتجبػٱڀ ػمتیبة ںٵی پبٱینی ہٵیٞبػی ثیٴ

  .ںیہ ےتجؼیٰ کـ مکت ںٵی __________ ےاك آپ ےٿئہ ےکـت

I. پڀؿی فٹؼگی پبٱینی  

II. پبٱینی ٷہؿ  

III. یڈای٤  ثیٺک 

IV. پبٱینی ٵیٞبػي تیھٹگ 

  6 عواي

  ؟ہےٿتب ہکیب  ٵ٪َؼ کب ثٺیبػی ٵَٺڀٝبت فٹؼگی کی اٹيڀؿیٺل کی

I. ٹٿھچ ںٵییٮل ٹ  

II. ٗٵڀ٩ٜ کب کبؿی ہمـٵبی حم٦ڀ  

III. ےک ٹ٪َبٷ ے٩یٶت ک ا٩تَبػی ےک ںٍالصیتڀ پیؼاٿاؿی ىغٌ کی 
  حت٦٘ عال٣

IV. مجٜ ػٿٱت 

  7 عواي

 یھاچ ےکی مت ك ےعـیؼٷ پبٱینی ٵییبػي ایک ےکل ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےػیب ربتب  ہٵيڀؿ

I. کی ّـٿؿت  ےپیل ںآعـ ٵی ےکی ٵؼت ک ہثیٴ رل کڀ اینب ىغٌ ایک

  ہے

II. ہے ٹثذ اٿؿ ایک اٝٲی ّـٿؿتکی  ہثیٴ رل کڀ اینب ىغٌ ایک 

III. ہےکٴ  ٹثذ ٱیکٸ ہےکی ّـٿؿت  ہثیٴ رل کڀ اینب ىغٌ ایک  

IV. رڀ ہےکی ّـٿؿت  کی ٵَٺڀٝبت ہثیٴ ایک رل کڀ اینب ىغٌ ایک 

 ٿہ ػیتب آٵؼٹی ہفیبػ

  8 عواي

١ٲٔ  ثیبٷ کڀٷ مب ػیب گیب ےٹیچ ںٵی ےمٲنٰ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ تیھٹگ

  ؟ہے

I. ہےٿ ربتی ہکٴ  ھمبت ےکی ٵؼت ک کڀؿیذ کی ؿ٩ٴ ہ٥بئؼ ٵڀت  

II. ہےٿ ربتی ہکٴ  ھمبت ےکی ٵؼت ک کڀؿیذ ؿ٩ٴ پـیٶیٴ 

III. ہےتب ہؿ ایک امی ٕـس ػٿؿاٷ ےٵؼت ک ےپڀؿ پـیٶیٴ  

IV. کی ایک  ںٵٺَڀثڀ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ تیھٹگ ےٵٺَڀة ٵڀچٸ ٷہؿ

 ہےٵخبٯ 

  9 عواي

کڀٷ  ػیب گیب ےٹیچ ںٵی ےمٲنٰ ےک ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ

 ؟ ےہػؿمت  ثیبٷ مب
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I. ہےٿتب ہ رقٿ کب ہ٥بئؼ ٵڀت ایک ٍـ٣ ںاك ٵی  

II. ہےٿتب ہ رقٿ کب ہ٥بئؼ ث٪ب ایک ٍـ٣ ںاك ٵی  

III. ںیہ ےٿتہ احتبػی ںػٿٹڀ ہ٥بئؼ ث٪ب ٥ڀائؼ اٿؿ ےک ٵڀت ںاك ٵی  

IV. ہےکی ٕـس  ہٵٺَڀة ٵیٞبػی ایک ہی 

  10 عواي

  ؟ہے کی ایک ٵخبٯ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

I. ہٺَڀةٵ اٹ٦کبک ٷہؿ 

II. ُثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ کی فٹؼگی ٩ـ  

III. ہٵٺَڀة ثیک ٵٺی  

IV. ہٵٺَڀة پڀؿی فٹؼگی 
 

 

 رواثبت ےعواالت ک اِتضبْ ےخود ن

  1رواة 

  .ہے  II ٍضیش اٹتغبة

 ٷہؿ ےک ڑٿٱؼہپبٱینی  ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت ىغٌ کی ہثیٴ کی فٹؼگی ٷہؿ

 .ہےکـتب  کی اػائیگی

  2رواة 

  .ہے  I ٍضیش اٹتغبة

رتٺب  پـیٶیٴ کی اػائیگی ےآپ کی ٕـ٣ ك ےٱئ ےک ہثیٴ  آپ کی فٹؼگی

 کڀ ےٿاٯ ےصبٍٰ کـٷ ہ٥بئؼ ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت آپ کی ٿ گب،ہ ہفیبػ

 .ٿگبہ ہفیبػ یہاتٺب  اػا ہٵٞبٿُ

  3رواة 

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 ےپبٱینی ک ػیگـ ٕڀؿ پـ اٿؿ ےک پبٱینی اکیٲی ایک ہٵیٞبػی ثیٴ

 .ہےرب مکتب  ؼاعـی ٕڀؿ پـ ےک ؿڈؿائ ایک ھمبت

  4رواة 

 ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

ثٺب  ٵنتضکٴ اػا پـیٶیٴ ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک ںٵی ہٵیٞبػی ثیٴ تیھٹگ

 .ہےتب ہؿ

  5رواة 

 ہے۔  I ٍضیش اٹتغبة

 ےکـت کب امتٞٶبٯ اعتیبؿات ےک ںتجبػٱڀ ػمتیبة ںٵی ٵیٞبػی پبٱینی

 .ںیہ ےتجؼیٰ کـ مکت ںٵی کی پبٱینی پڀؿی فٹؼگی ےاك آپ ےٿئہ

  6رواة 

  ہے۔   III ٍضیش اٹتغبة
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 حت٦٘ عال٣ ےک ٹ٪َبٷ ے٩یٶت ک ا٩تَبػی ےک ںٍالصیتڀ پیؼاٿاؿی ىغٌ کی

 .ہےٵ٪َؼ  ثٺیبػی اہؿ ھےپیچ ےک کی ٵَٺڀٝبت اٹيڀؿٹل فٹؼگی ػیٺب

  7رواة 

 ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

 اٹيڀؿٹل ےرل ہےا اٹتغبة ھاچ ےٱئ ےىغٌ ک ےایک ایل ہٵٺَڀة ٵیٞبػي

  ہے۔کٴ  ٹثذ رل کب اٿؿ ہےکی ّـٿؿت 

  8رواة 

 ۔  ہے   II ٍضیش اٹتغبة

 ںٵی ےٝـً ےپڀؿ پـیٶیٴ ےٱئ ےک ںٵٺَڀثڀ ےک ہثیٴ ٵیٞبػي تیھٹگ

 .ہےتب ہثٺب ؿ ایک امی ٕـس

  9رواة 

 ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

 رقٿ ث٪ب ٥ڀائؼ اٿؿ اٹت٪بٯ ںٵی ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ

  .ںیہ ےٿتہ ںػٿٹڀ

  10رواة 

 ۔ ہے  III ٹتغبةٍضیش ا

 .ہے کی ایک ٵخبٯ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ ہٵٺَڀة ثیک ٵٺی
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 9ثبة  

 II– ٹنڈپشو ہصٔذگی  ثیُ

 ثبة  تْبسف  

آپ کب  ےك  کی ػٹیب كٹ٫ڈپـٿ ہثبة  ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ ہی

ك  کی صؼٿػ  کی ٹ٫ڈپـٿ ہٳ ؿٿایتی فٹؼگی  ثیٴہ ہے۔تٞبؿ٣  کـاتب 

 ہؿ ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴھاٿؿ پ ےىـٿٝبت کـیٺگ ےحت٪ی٪بت  ك

 ںٳ ثبفاؿ ٵیہ ںآعـ  ٵی ے۔گ ںاٱیڈاپیٰ پـ ایک ٹٚـ  ےك   کٹ٫ڈپـٿ

خمتٲ٤  ا٩نبٳ   ھکچ ےك   کٹ٫ڈپـٿ ہػمتیبة  ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ

 ےگ ںیھکڀ ػیک

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A. ہربئقك   کب خمتَـ ٹ٫ڈپـٿ ہ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ   

B.  ٹ٫ڈپـٿ ہ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ 
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A.  ُہط   کب خمتقش  ربئضٹنڈپشو ہغیش سوایتی  صٔذگی  ثی 

 ِمقذ  اوس مشوست -  ٹنڈپشو ہغیش سوایتی  صٔذگی  ثیُ .1

ك   پـ ٹ٫ڈپـٿ ہؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ ھکچ ےٳ ٷہ ںاثڀاة  ٵی ےٯھپچ

اٷ  ہے۔ٿتب ہچت کب ٝٺَـ ىبٵٰ ث ھمبت ھمبت ےک ہثیٴ ں١ڀؿ  کیب رٸ ٵی

اٿؿ اٷ ٭ب  ہےٵبٹب گیب  ہك   کڀ اکخـ ٵبٱیبتی  ثبفاؿ کب صٌٹ٫ڈپـٿ

 ہے۔کیب گیب  ھمبت ےػیگـ  آالت  ک ےمجٜ ک ہمـٵبی  ہٵڀافٷ

ٳ  ہا ے٭بؿی  ک ہثچت اٿؿ مـٵبی  ہ٫ ےئیہٹب چبھیبٷ ؿکھػ ہی ںٵیہ

رو  ہۓب ایک وعبئً  کب ثیٓ دٔیوی تمغیُ صبفً  کش ےك ںٵ٪بٍؼ  ٵی

 ہے۔ ںي اوس ِوحش  دؤوہا

i. ْٿ٩ت   ہےکب ٵٖٲت  یّپوسي اٌوویؾٓ (ٹس ٹثیٓ دٔیوی تمغیُ  )ِا

فٹؼگی  مبئیٮٰ کی   ہ٫ ہےٵڀحـ  ٱ٦٘  کب ٵٖٲت  ںاہپـ ت٪نیٴ ی

ٿاٱی خمتٲ٤  ّـٿؿیبت  کڀ پڀؿا  ےٿٷہپیؼا   ںخمتٲ٤  ٵـاصٰ ٵی

 ہے۔٭ب٥ی  ػٿٱت  ػمتیبة   ےٱئ ےک ےکـٷ

ii.   ےتیقی ك  ہفیبػ ہےکب ٵٖٲت  تمغیُ   يہاػٿمـی ربٹت 

ٳ کی ایک ػی ھرڀک۔ػٿٱت ػمتیبة   ہفیبػ ںمجٜ اٿؿ ٵنت٪جٰ  ٵی

٭بؿی   ہٿگی، مـٵبیہ  ہآٵؼٹی  رتٺی فیبػ ےٱئ ےگئی مٖش  ک

 ۔ٿگیہٯ ہا  ہی فیبػہاتٺی 

ٳ  ثبت ہتيڀیو کی ایک ا  ےك ےصڀاٯ ےک ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ہرل ٭ب ٵ٪بثٰ ہےی ہکب ٵؼٝب ؿ ےُٵنبث٪تی  ىـس ٭ی  آٵؼٹی  ػیٸ

 ہے۔کی ربتی  ےکی آٵؼٹی  ك  ںػیگـ  احبحڀ ںٵبٱیبتی  ثبفاؿ ٵی

عَڀٍیبت  کی  ھکی کچ  ںکی ؿٿایتی ٹ٪ؼ ٩یٶت  ٵٺَڀثڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ہے۔کی  ںثبة  ٵی ےٯھپچ ےٳ ٷہٿگب رٸ ٭ی حبج  ہربٹچ کـٹب ٵ٦یؼ  

ٯ )گـٿپ ڈت  ثٸاٹکی مبع ہکیڀٹک ہےا گیب ہثٺؼی  ک ہٯ ٵٺَڀةڈثٸ ںیھاٷ

ٕڀؿ پـ   ےاٿؿ ٥ڀائؼ  اٿؿ پـیٶیٴ کڀ ایک  پیکیذ ک ہےٿتی ہ ں( ٵی

  ں۔یہپیو  کیب ربتب 

 ط  کی صذود  ٹنڈسوایتی پشو .2

 : ہےچٲتب  ہکب پت  ںؽیٰ  ٝال٩ڀ ہٵٺؼؿد ےتيڀیو ک ےٳ  ربٹچ كہایک ا

a) ںٵی ں، اك ٕـس کی پبٱینیڀےٯہپ ےمت ك:    ۂٔمذ لیّت  ارضا 

کیب  ںیہٿّبصت  ٷ ےی ٕـس كھکڀ اچ   ۂارقاثچت یب ٹ٪ؼ ٩یٶت  

 ےٹتیذ ےاك ٫ ہے۔ؿیقؿٿ کی ؿ٩ٴ پـ ٵٺضَـ کـتب  ہی ہے۔ربتب 

ٵڀت ، مڀػ ٭ی ىـس ، اعـاربت  اٿؿ ػیگـ   ےاك  ںٵی

 ہرڀ فٹؼگی  ثیٴ ہےٵ٪ـؿ  کیب ربتب  ےؿف  کی ٕـ٣ كٹپیـاٵی

کب٥ی ٍڀاثؼیؼی   ہی ں۔یہ ےربت ےکی ےٓ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

 ں۔یہ ےٿ مکتہٵ٦ـٿّبت  

b)     : پـ ٿاپنی  ٭ی  ںػٿمـی ثبت، اٷ پبٱینیڀواپغی وی ؽشس

 ہے ہی  ہاك ٭ی ٿدہے۔ ںیہتٞیٸ کـٹب آمبٷ ٷ ہٿگی، یہىـس  کیب 

حتت  ٵٺب٥ٜ  کی ٩یٶت   ے" کںؔ"ٵٺب٥ٜ مسیت  پبٱینیب  ہ٫

ٿ ربتب ہعتٴ   ہػہگی رت ٵٞبےی ربٹی ربئھی٪یٺًب ٍـ٣  تت

 ہے۔کیب ربتب  ںیہٷ ہکب عالً ںگتڀکٶپٺی کی ٍضیش ال ہؿ، ثیٴھپہے۔

ی ٿّبصت  کی ہی ںٵی ےثبؿ ےٿاپنی( کی ىـس  ک  ےآٵؼٹی  )پیل

کـٹب   ہاٷ ٭ب ٵڀافٷ ھمبت ےػیگـ  ٵ٢یـ  آالت  ک ےکٶی ثچت ک
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فٹؼگی    ہ٫ ہےربٷ مکتب  ںیہٷ ہثیيک ٥ـػ  ی ہے۔ٵيکٰ ثٺبتب 

  ہرت تک ٫ ہےٕڀؿ پـ  کتٺب کبؿگـ  ےک ہآٯ ےایک ثچت ک ہثیٴ

 ہے۔کـٱیتب  ںیہٷ ہب ٵڀافٷـػ  این٥

c) : حتت  ےک  ںػٿہاٷ ٵٞب  ہ٫ ہے ہی ہتینـا ٵنئٰ دعتربداسی لیّت

پـ (  ڑی ٵڀھکنی ة ےٿ٩ت  ٹ٪ؼی اٿؿ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  )ٿ٩ت ٫

ایکچڀؿئٰ  ؿیقؿٿ  ٭ی ؿ٩ٴ  اٿؿ پبٱینی  ے)ریل  ںثِٞ ٩یٶتڀ

  ٩یٶت ہیہے۔( پـ ارمَبؿ  کـتب ہا صٌٹؿا  ۔کب پـٿ  ہاحبث ںٵی

ػمتربػاؿی   ں۔یہ ےرب مکت ےٵ٪ـؿ  کئ ےٹگ كڈھ ےکب٥ی ٵٸ ٵبٷ

  ہے۔ ںیہ٭بؿ  ٿاّش  ٷ ہکی ٕـی٨ ےٹچٸہ٩یٶت  پـ پ

d)   ًپـ پیؼاٿاؿ کب  ںاٷ پبٱینیڀ ںآعـ  ٵی (:ڈپیذاواس )یی

مجت  ے٭بؿی  ربئق ٵٞیبؿ  اٿؿ مغت ٹگـاٹی ک ہمـٵبیہے۔ٵؼٝب 

٭بؿی   ہٵبیکٶپٺی کی مـ ہثڀٹل ٥ڀؿی  فٹؼگی  ثیٴ ہاٿؿ کیڀٹک

 ےٿٷہپـ  ں، اٷ پبٱینیڀںیہ ےکـت ںیہکی ٭بؿ٭ـػگی کی ٝٮبمی ٷ

ٿاٱی  ےٿٷہ ےك ں٭بؿیڀ ہٳ ػاؿ مـٵبیھرڀک  ہٿاٱی آٵؼٹی فیبػ

  ں۔یہٿ مکتی ہ ںیہآٵؼٹی کی ٕـس اٝٲی  ٷ

 ط( ٹ)ؽف ٔثذالو .3

ٿ گئی ہکی صؼٿػ  ٿاّش    ںٵٺَڀثڀ ہؿٿایتی فٹؼگی  ثیٴ ہچڀٹک

کئی  ںٵی ںپـٿ٥بئٲڀ  ٹ٫ڈکی پـٿ ںکٶپٺیڀ ہ، فٹؼگی  ثیٴںیہ

ثتبیب گیب  ںخمتَـ  ٵی ےٹیچ ںٵی ےثبؿ ےاٹک ں۔یہ ےٿئہ ٔثؼالٿ

 :ہے

a) ٌٓیٕگ(ڈوٌٕب )َاْ ثٓھي کو کڈث 

حت٦٘  اٿؿ ثچت ٝٺبٍـ  کڀ خمتٲ٤  کـٹب اٿؿ   ںاك ؿرضبٷ ٵی

 ںػٿٹڀ ںك   ٭ی تـ٩ی  رٸ ٵیٹ٫ڈپـٿ ےایل  ںٵی ےٹتیذ  ےامک

٦٘  یب ثچت پـ فٿؿ ػیب ربٹب حت  ےجببئ ےٳ ٵـکت کہایک ٵت ےک

  ہے۔ىبٵٰ 

یڀٹیڀؿمٰ ا ىڀؿٹل مجت   ےامک ںٵی ںثبفاؿٿ ےریل ہاٵـیک ںاہد

ٿا، ہك   ٭ب ثبفیب٥ت ٹ٫ڈپـٿ ےٹئ ےریل اٿؿٵت٢یـاىڀؿٹل 

 ہاّب٣ ںٵی ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ ںٵی ںاٿؿ ػیگـ  ثبفاؿٿ  ہثـٕبٹی

 ۔ا گیبھػی٬

b) تٍْك ےوبسی  ن ہعشِبی 

کب  ٔك   کی ٕـ٣ ثؼالٿٹ٫ڈپـٿ ڈٱٺک ٭بؿی  ہػٿمـا ؿرضبٷ مـٵبی

 ےیٮل کڈایک اٷ ے٭بؿی  ٭ی ٭بؿ٭ـػگی ک ہمـٵبی ںا رٸ ٵیھت

 ےٹتیذ ےاك ٫ ۔ا گیبڑ٥ڀائؼ  کڀ رڀ ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی  ھمبت

 ےریل ڈٱٺک ٹیڀٷ ۔ٿاہ ٔایک ثؼالٿ ںکی صبٱت ٵی ہفٹؼگی  ثیٴ  ںٵی

ک کڀ ای ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ  ہا ٫ھك   کب ٵٖٲت تٹ٫ڈپـٿ ےٹئ

ٳ ہاة ٍـ٣ ٵبٱیبتی  حت٦٘  ٥ـا ہٿ ۔اھٹیب ٭ـػاؿ اػا ٭ـٹب ت

آٵؼٹی  کی ایک اٝٲی  ُٵنبث٪تی  ىـس   ےجببئ ےک ےٿٷہکٺٺؼگبٷ 

ٵیٺیزـ  ثٸ  ڈٵڀحـ ٥ٸ ھمبت ےک  ٹیڈٵیٸ ےک ےػمتیبة  کـاٷ

 ھے۔ت ےگئ

c) سأغپیشٔغیٹ 
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 ے٫ ںمجت  آٵؼٹی  کی ىـس  اٿؿ کٶپٺیڀ ےک ےٿٱٸھٯ کڀ کڈثٸ

 ے)ریل ےعـچ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ  ےٱی ےبت  ٫اپٺی عؼٵ  ےؽؿیٜ

 ںٵی ےثبؿ ےی کھاٷ مت ۔کب٥ی ٿّبصت  آئی ں( ٵیہاعـاربت ٿ١یـ

کیب رب   ہثتبیب گیب اٿؿ اك ٕـس اٷ ٭ب ٵڀافٷ ےٿاّش  ٕڀؿك

 ۔اھمکتب ت

 

d) ٹنڈغیش ِْیبسی  پشو 

ٱچیٲی مبعت کی ٕـ٣   ےکی مغت ك  ٹ٫ڈٳ  ؿرضبٷ پـٿہا اھچڀت

 ےك   کی ٕـ٣ ایک ٩ؼٳ کٹ٫ڈبؿی  پـٿ١یـ ٵٞی ےرل ہےا ہؿ ٔثؼالٿ

 ےٳ ١یـ ٵٞیبؿی  کی ثبت کـتہرت  ہے۔ا ربتب ھی ػیکھٕڀؿ پـ  ة

٫  پبٱینی ہرڀ ایک گب ےہےك ےصڀاٯ ےگـی ٫ڈاٹتغبة ٭ی  ہ، یںیہ

  ےك ےصڀاٯ ےک ےیقائٸ تیبؿ کـٷڈکی مبعت  اٿؿ ٥ڀائؼ  کی 

  ہے۔امتٞٶبٯ  کـ مکتب 

 ےىـ٭ت کـ مکت   ےك ےڀاٯ٫  اك صہگب ںاہد ںیہ  ےٝال٧ ےػٿ ایل

  ں۔یہ

 ٓ  ےک ےاٿؿ ثؼٱٸ ےکـٷ  ےپـیٶیٴ اٿؿ ٥ڀائؼ  کی مبعت 
 ٿ٩ت

  کب  ےٕـی٨ ےک ے٭بؿی  کـٷ ہپـیٶیٴ آٵؼٹی  کی مـٵبی

 ٿ٩ت ےاٹتغبة کـت

 پوسی کشٔب  ںمشوستی    -اپیً   .4

 ےائٰ کی اپیٰ  کٹك   کی ٹئی اكٹ٫ڈپـٿ ےؿھاة ںؿ ٵیھػٹیب ة

 : ںیہ ےگئ ےػیئ ےٳ  ؽؿائٜ  ٹیچہا

a) ےمت ك ساعت  تٍْك : ہثشا ھعبت ےوبسی  ِٕبفِ  ک ہعشِبی 

 ےؿامت تٞٲ٨  ک ہثـا ھمبت ے٥ڀائؼ  ک ے٭بؿی  ک ہ، مـٵبیےٯہپ

اٿؿ  ےتڑھة ےتیقی ك ںکٶپٺیب ہرڀ فٹؼگی  ثیٴ ےھاٵٮبٷ  ت

 ے٭بؿی  ک ہمـٵبی ںثبفاؿ ٵی  ہؿپڀؿ مـٵبیھة ےاٵٮبٹبت ك

 ہثیٴ ڈؿی  ٱٺک٭ب ہمـٵبیں۔یہصبٍٰ کـ مکتی  ےك   ےؽؿیٜ

  ہ٫ ہےا ہؿ ہٳ  ٵٺ٨ٖ  یہا ےایک مت ك ں٭ی محبیت ٵی ںپبٱینیڀ

 ے٫ ٔاٿڑھاتبؿ چ ھکچ ںٵی ںی  ثبفاؿٿٹایٮڀئ ںخمتَـ ٵؼت  ٵی

ٿاٱی  ےٿٷہ ےك ںاٷ ثبفاؿٿ ںثبٿرڀػ دلجی ٵؼت  ٵی ےاٵٮبٷ ک

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ےؽؿائٜ ٫ ےآٵؼٹی  ػیگـ  حم٦ڀٗ  ٵ٪ـؿ  آٵؼٹی  ک

 ہمـٵبی ےرڀ اپٸ ںکٶپٺیب ہی فٹؼگی  ثیٴاین ۔ٿگیہ  ہت فیبػہة

٩بثٰ   ںٵی ےاٹتٚبٳ کـٷ ےك ےٵؤحـ ٕـی٥٨ڀٱیڀ کب ٹ٭بؿی  پڀؿ

 ںیہؿٷ پیؼا  کـ مکتی ٹىبٹؼاؿ ؿی ےٱئ ےک ںکڀہگب ے، اپٸںیہ

  ں۔یہیٲڀپ  کـ مکتی ڈ  ٹ٫ڈپـٿ ےاٿؿ اك ٕـس اٝٲی  ٩یٶت  ک

b)  ت ٵیہٵبصبٍٰ  ٭ی ا واٌی افشاه صس: ےآٌڈآِذٔی  پش ثشا احش

 ہے۔تی ڑی ٵٞٲڀٳ پھة ےاحـات ك ےٹگبئی )ا٥ـآ فؿ( کہثچت پـ ٳ

ٵبٯ ٭ی عـیؼاؿی  ےٹگبئی ٥ـػ  کہ، ٳںیہ ےٳ مت ربٹتہ  ہرینب ٫

  ےایک ؿٿپ ےآد ک  ہ٫ ہے٭ی ٕب٩ت کڀ اك ٕـس عتٴ  کـ مکتی 

گی، آد  ےربئ ہےؿ ہپیل 30ثٞؼ ٍـ٣   ےمبٯ  ک ہکی ٩یٶت  پٺؼؿ

آد کی  ںٵی   ںمبٱڀ ہؿپـٹنپٰ  کڀ پٺؼ ےک  ےؿٿپ 100 ےک

تک   ےؿٿپ 300کٴ  ےکٴ ك ےٱئ ےک ےٿٷہثـاثـ  ے٩یٶت  ک
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پبٱینی  ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ۔ٿگیہکی ّـٿؿت  ےٷڑھة

ت ہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےپـ آٵؼٹی  ٭ی ىـس  ا٥ـآ فؿ ٭ی ىـس  ٫

 ںپبٱینیب ہثیٴ ڈ٭بؿی  ٱٺک ہپـ مـٵبی ںیہی ے۔ئیہٿٹی چبہ  ہفیبػ

عبً  ںٵی ےتـ امٮڀؿ کـٷہة ےك ںپبٱینیڀ ہیٴؿٿایتی  فٹؼگی  ث

 ں۔یھٕڀؿ پـ ٩بثٰ  ت

c) : ٓاة ۔اھاپیٰ  کب تینـا مجت  اٹکب ٱچیالپٸ ت ےاٷ ک ٌچیالپ

 ہٿ  ہ٫ ںیہ ےکـ مکت ےٓ ہاٹؼؿ  ی ےؿ  صؼٿػ  کڈٿٯہپبٱینی 

اٿؿ ٵڀت   ںیہ ےتہکتٺی پـیٶیٴ ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٹب چب

 ں۔یہ ے٥ـ٧  کـ مکت ںیکی ؿ٩ٴ  ٵ  ں٥ڀائؼ  اٿؿ  ٹ٪ؼی ٩یٶتڀ

٭بؿی   ہپبك مـٵبی ے، اٹکںك   ٵیٹ٫ڈپـٿ ڈ٭بؿی  ٱٺک ہمـٵبی

 ےکـ مکت ےی ٓھٵـ٭ت ة ے٫ ںٿڈ٥ٸ ےا اٿؿ ایلھی تھکب آپيٸ  ة

کی آٵؼٹی  کڀ  ں٭بؿی پـیٶیٶڀ ہمـٵبی ےاپٸ ہٿ ںرٸ ٵی ھےت

اپٺی  ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ں۔یہ ےتہٹب چبھؿک

ٿ مکتب ہؿٿٯ  ٹ٭ٸ  ہؿف  کب فیبػڈٿٯہبٱینی ٭بؿی  پـ پ ہمـٵبی

 ہے۔

d) : ایک ٵ٪ـؿ   ںٵی ں، پبٱینیڀ ںآعـ ٵی دعتربداسی  لیّت

 ےتیٸ یب پبٹچ مبٯ ( ک ےکی ٵؼت  )ریل   ںاثتؼائی  مبٱڀ

ثٞؼ   ےٿتی کٹثٞؼ، ایک ٵٞٶڀٱی ػمتربػاؿی  چبؿد  کی ک

ی اربفت  ھکی ة ےٹکبٱٸ ےپیل ےك  ںؿف  کڀ ٵٺَڀثڀڈٿٯہپبٱینی 

اك ٕـس کی ػمتربػاؿی   ےٯہپ ےك ےٿٷہپبٱینی کی ٵؼت  پڀؿی ۔یھت

حتت  ےک ںپـ ػمتیبة  ؿ٩ٴ  مبث٨  ؿٿایتی  پبٱینیڀ  ہیب ٵٞبٿُ

 ۔یھت  ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫  ںػمتیبة  ػمتربػاؿی  ٩یٶتڀ

اؿت مسیت  کئی ھة ےٷ ںٿہاٿؿ اٷ ںٿ گئیہکب٥ی ٵ٪جڀٯ  ںپبٱینیب ہی

 ہی ہٱیٺی ىـٿٛ کـ ػی کیڀٹک ہکی رگ ك  ٹ٫ڈؿٿایتی پـٿ ںٵی  ںٵٲٮڀ

ٵبٯ  - ںیھی تہٳ  ٵ٪بٍؼ  کڀ پڀؿا کـ ؿہا ےک ں٭بؿٿ ہکئی مـٵبی

ٵڀحـ آالت کی ٵبٹگ پیؼا   ے٭بؿی  ک ہمـٵبی ےمجٜ کب ٵ٪َؼ  رل ٷ

ك   ٹ٫ڈپـٿ ے"یڀٹیڀؿمٰ الئ٤" ریل ںٵی ہ، اٵـیکےٱئ ےٵخبٯ  ک۔کی

پبٱینی اٝٲی  چبٱڀ مڀػ ٭ی ىـس  کی آٵؼٹی  کب ٵٺب٥ٜ   ےٷ

 ہفٹؼگی  ثیٴ ےػمتیبة  کـایب رل  ہکب آٯ ےؿف  کڀ ػیٸڈٿٯہ

صبٍٰ  کیب  ںثبفاؿ ٵی  ہاٿؿ مـٵبی ہت رٲؼی پیلہة ےٷ ںکٶپٺیڀ

 ۔اھت

ؿ  ڈٿٯہپبٱینی  ےپٸ ك ےٱچیٰ ےاك ػٿؿاٷ پـیٶیٴ اٿؿ ٥یل ؿ٩ٴ  ک

 ںٵی ےکـٷ  ٹرلڈ٭ڀ ای ںٵٖبث٨  پـیٶیٶڀ ےاپٺی خمَڀً  صبالت ک

ٿٱت کب ہثٺب رٲؼ ٿاپنی  کی ك ۓ  ٹ٪َبٷ ککنی ١ٲ ے۔ٿئہ٩بثٰ  

 ےؿ  کڀ دلجی ٵؼت  تک اپٸڈٿٯہاة پبٱینی   ہا ٫ھی تھة ہٵٖٲت ی

  ۔یھت ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےٷھکڀ تبال ٱگب کـ ؿک ےپیل

  1  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہے  ٹ٫ڈپـٿ ہکڀٷ مب ایک ١یـ ؿٿایتی فٹؼگی  ثیٴ ےك ںاٷ ٵی

I. ہٵیٞبػی ثیٴ 

II.  ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ 

III.  ہثٺؼٿثنتی ثیٴ 

IV. ہپڀؿی فٹؼگی ثیٴ   
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B.  ُٹنڈپشو ہغیش سوایتی صٔذگی  ثی 

   ٹنڈغیش سوایتی پشو ھکچ .1

ك   پـ ٹ٫ڈ١یـ ؿٿایتی پـٿ ھٳ کچہ ںثب٩ی پیـا ٵی ےاك ثبة  ک

 ےئٓا ےؿ ٭ـ  مبٵٸھاٿؿ ُاة ںاؿتی   ثبفاؿ ٵیھرڀ ة ےکـیٺگ ہٵجبصج

  ں۔یہ

a) )یڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  )یڀٹیڀؿمٰ الئ٤ 

  ہؿیبمت ٵتضؼ ںٵی 1979رڀ  ہےپبٱینی  ہٿ ہگی  ثیٴیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼ

 ےؿ کـ اّمی کھاة ےی اٿؿ تیقی كھىـٿٛ کی گئی ت ںٵی ہاٵـیک

  ۔ٿ گئیہت ٵ٪جڀٯ  ہٱی ٹ٤َ تک ةہائی کی پہػ

ی ھِيبثك ، "عت ےایک عشوٍش ک ےک  ےی اڈآئی آس  ےک 2010ٔوِرب 

)وی   ط ٹنڈپشو ہط  کو ُِتغیش  ثیُٹنڈپشو ہیؤیوسعً  صٔذگی  ثیُ

 " ۔ىوس پش  ربٔب ربئیگب ےئی پی( کٓا

 ٍِْوِبت  

  ںِی ےثبس ےک ہیؤیوسعً  صٔذگی  ثیُ

رنکی  ہےکب ایک ؿٿپ  ہٵنت٪ٰ  فٹؼگی  ثیٴ ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

پشیّیُ، ٌچیٍی فیظ  سلُ  اوس ِوت  ِٕبفِ   ےٌچیً ےچبٷ امکہپ

وتی ہ ےط ےربْ ےخمتٍف  کئ ےاوس اعکی لیّت  تْیٓ  ّواًِ  ک ںسلّو

 ےک ےٷھکڀ چبٱڀ ؿک ہػہٵٞب ںٵی ںؿٿایتی ٹ٪ؼ ٩یٶت  پبٱینیڀ ںاہد ہے۔

ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ایک خمَڀً  گـاك  یب آ٥ل  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی   ےٱئ

صؼٿػ   ںپبٱینیب ہ، یڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےکـٷ

٭ی اربفت   ےکـٷ ےؿ کڀ پـیٶیٴ کی ؿ٩ٴ  ٓڈٿٯہاٹؼؿ  پبٱینی  ےک

 ہے۔تی ہتب/چبہاػائیگی کـٹب چب ےٱئ ےکڀؿیذ ک ہرڀ ٿ ںیہػیتی 

ػمتیبة  کڀؿیذ   ہی فیبػہ، اتٺی ہےٿتی ہی ڑپـیٶیٴ ٭ی مبئق  رتٺی ة

 ہے۔ٿتی ہی ھاٿؿ پبٱینی کی ٹ٪ؼ ٩یٶت  ة

 ےپبٱینی مبٯ  ک  ےٯہٳ  ٹڀ ایزبػ پہکی ا ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

ی ٥ـػ  کڀ ٍـ٣  ھپـیٶیٴ کی ىـٿٝبت کـٹب ت ےٱچیٰ ےثٞؼ پڀؿی ٕـس ك

 ےک ٔاٿھؿک ھؿک ےپـیٶیٴ کٰ ٵالکـ پبٱینی ک  ہا ٫ھی٪یٸ  کـٹب ت ہی

پبٱینی   ہا ٫ھت ہامکب ٵٖٲت ی ۔اھ٭ب٥ی  ت ےٱئ ےک ےعـچ کڀ کڀؿ کـٷ

امکی ٹ٪ؼ  ٩یٶت  ٵڀت    ہا ربئیگب رت تک ٫ھکڀ اك ٿ٩ت  تک چبٱڀ مسذ

 ۔ںٿہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےچبؿرل  اٿؿ اعـاربت  ٭ی اػائیگی  کـٷ

  ہفیبػ ےؿ٩ٴ  ك  ٹاؿگیٹؿ  کڀ ڈٿٯہپبٱینی  ےپٸ ك ےٱچیٰ ےپـیٶیٴ ک

ؿ٩ٴ  ٹاؿگیٹ٥ـػ  کڀ  ےاك ٷ ۔کی اربفت  ٵٲی ےاّب٥ی  پـیٶیٴ ثٺبٷ

ی ھکی ة ےیب اػائیگی کـٷ ےػیٸ ڑٿھپـیٶیٴ اػائیگی کڀ چ ےکٴ ک ےك

 ۔اربفت  ػی

 ےپیل ےؿ  کڀ ٹ٪ؼ  ٩یٶت  كڈٿٯہپبٱینی  ےپٸ  ٷ ےٱچیٰ ےمبعت  ک

ی ٩بثٰ  ثٺبیب رڀ اك ؿ٩ٴ  کڀ یب اك ھة  ے٫ ےرقٿی  ٿاپنی  ٱیٸکی 

ثل ٹ٪ؼ  ۔اھثٺب ػمتیبة  ت ےػاؿی ک ہکی ؽٳ ےپـ کنی مڀػ  کڀ چکبٷ

  ہے۔ٿربتی ہ٩یٶت  اك صؼ تک کٴ 

اٿؿ   ٹٵٸٹرلڈٵڀت  ٵٺب٥ٜ  کب ای  ہا ٫ھی تھة ہٱچیالپٸ کب ٵٖٲت ی

 ۔اھ٥ـ٧  کیب رب مکتب ت ںٵی ں٥یل  ؿ٩ٶڀ
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٥ـٿعت ٭یب رب مکتب  ےك ےٕـس کی پبٱینی کڀ ١ٲٔ ٕـی٨ٳ ، اك ہتب

 ےکڀ اك ٩بٹڀٷ ك ںکڀہگب ہدمٮٸ ںٵی ںثبفاؿٿ ےریل ہاٵـیک ںاٍٰ  ٵیہے۔

٭ی  ںرقٿی  پـیٶیٶڀ ھ٥ـػ  کڀ ٍـ٣  کچ  ہی ٫ھتـ١یت ػی ربتی ت

یبٷ ھآپ امکب ػ ےؿ پبٱینی اپٸھی اٿؿ پھکی ّـٿؿت ت ےاػائیگی  کـٷ

 ےکڀ ثٺبئ  ںٹ٪ؼ ٩یٶتڀ  ہکیب ٫ ںیہٷ ہعالً ہی ےٷ ںٿہاٷ ۔گی ھےؿک

 ہا رت مـٵبیھی دمٮٸ  تھٹب ٍـ٣  تتھٹب اٿؿ پبٱینی کڀ چبٱڀ ؿکھؿک

 ےائی  کہػ ےاّمی ک ۔یھ٭ب٥ی  ت ےٱئ ے٭بؿی  کی آٵؼٹی  اك ٵ٪َؼ  ک

  ںکٶی آئی ٹ٪ؼ ٩یٶتڀ ں٭بؿی  کی آٵؼٹی  ٵی ہػٿؿاٷ مـٵبی ےٹ٤َ ک

رڀ پـیٶیٴ اػائیگی  ؿ ڈٿٯہپبٱینی  ےایل ۔٭يـٷ کب مجت  ثٺی ےک

  ہ٫ ےگئ ہکـ صیـاٷ ؿ ھػیک ہ، یھےت ہےٹب٭بٳ  ؿ ںٵی ےربؿی کـٷ

پبك اة کڀئی فٹؼگی   ےاٿؿ اٹک ںیھٿ گئی تہمب٩ٔ  ںاٹکی پبٱینیب

 ۔اھت ںیہحت٦٘  ٷ ہثیٴ

   ٹنڈپشو ہ: غیش سوایتی  صٔذگی  ثیُ   ۱ؽىً

 

  ےٴ ٫ٵٖبث٨  ٍـ٣  ػٿ ٩ن ےؿف  کٹپیـاٵی  ےی اڈآئی آؿ  ںاؿت ٵیھة

 : ہےك   کی اربفت  ػی گئی ٹ٫ڈپـٿ ہ١یـ ؿٿایتی  ثچت فٹؼگی  ثیٴ

 ےٵٺَڀة ہُٵت٢یـ  ثیٴ 

 ےٵٺَڀة ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ 

i. ُہُِتغیش  صٔذگی  ثی  

 ےگئ ےىـٿٛ کئ ںٵی ںاٿؿ ػیگـ  ثبفاؿٿ ہاٵـیک ےٯہپ ےمت ك

  ۔ٿگبہربٹٺب ٵ٦یؼ   ںٵی ےثبؿ ےک ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ

 ۔یھىـٿٛ کی گئی ت ںٵی ہاٵـیک ںٵی 1977 ےٯہپ ےپبٱینی مت ك ہی

 ںاہد ہے"پڀؿی فٹؼگی  " پبٱینی کی ایک ٩نٴ  ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ

 ےربٷ ےپبٱینی کی ٵڀت  ٵٺب٥ٜ  اٿؿ ٹ٪ؼ ٩یٶت  پـیٶیٴ مجٜ کئ

٭بؿی  پـ٥بؿٵٺل  ہکی مـٵبی ےاتھ٭بؿی  ک ہایک خمَڀً  مـٵبی ےٿاٯ

س  یب ٭ٴ اف ٭ٴ اك ٕـس پبٱینی مڀػ ىـہے۔تی ہٵٖبث٨  ثؼٱتی ؿ ےک

َٔشیبتی  ہے۔ػیتی  ںیہی ٷٹکڀئی گبؿٷ  ےك ےصڀاٯ ےٹ٪ؼ ٩یٶت  ک

 ںِی ےرظ ِْبًِ ہےرب عکتی  ےىوس پش ٔمذ لیّت  ففش تک ٔیچ

 ۔و ربئیگیہپبٌیغی ختُ  

ایک  ہے۔اعتال٣  ٿاّش   ھمبت ےک ںؿٿایتی ٹ٪ؼ ٩یٶت  پبٱینیڀ

  (Face amount)ایک ٥یل  ؿ٩ٴ   ںؿٿایتی  ٹ٪ؼ ٩یٶت  پبٱینی ٵی

ٹ٪ؼ ٩یٶت   ہے۔تی ہثٺی ؿ  ںػٿؿاٷ یٮنب ےرڀ پڀؿی ٵؼت  ک ہےٿتی ہ
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تی ڑھة ھمبت ےپـیٶیٴ اٿؿ ایک ٵ٪ـؿ  ىـس  پـ مڀػ  کی آٵؼٹی  ک

 ہ٭ی ایک ٝبٳ  مـٵبی ںاحبحڀ ےٿاٯ ےپبٱینی کی ؿیقٿؿف کـٷ ہے۔

  ہّٶبٹت ىؼ ےکٶپٺی اپٸ ہثیٴ ںرنٶی ںیہثٺتی  ہکب صٌ ےاتھ٭بؿی  ک

کڀ حم٦ڀٗ    ںاٷ احبحڀ ہے۔تی ھؿک ےکڀ ثٺبئ ڈ٥ٸ ےك   کٹ٫ڈپـٿ

 ہاك ٕـس ثیٴ ہے۔ا ربتب ھؿک ں٥ڀٱیڀ ٵیٹایک پڀؿ ے٭بؿی  ک ہمـٵبی

پـ آٵؼٹی  کی ایک ىبٹؼاؿ ىـس   ںاحبحڀ ےک ےاتھکٶپٺی اك ک

 ہے۔کی اٵیؼ کـ مکتی  ےصبٍٰ  کـٷ

پبٱینی کی پبٱینی ؽعبئـ   ہثـٝٮل ، ایک ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ ےامک

ا ھؿک ںکڀ ایک اٱگ ٭بؿپل  ٵی  ںاحبحڀ ےٿاٯ ےئٺؼگی  کـٷ٭ی سمب

 ےثٺت ںیہٷ ہکب صٌ ےاتھوبسی  ک ہّبَ  عشِبی ےرڀ امک ہےربتب 

 ےاك ںا ٵیڈکٺی ہا گیب رجکہک ہاتھایک اٱگ ک ےاك ںٵی ہاٵـیکں۔یہ

 ںٵی ںُٵت٢یـ  پبٱینیڀ ہفیبػ ےمت ك ۔ا گیبہک ہاتھک  ہایک ٝٲضیؼ

اٿؿ کٴ  ےاٹتغبة کـٷ ےك ںٵی ںاتڀھؿف  کڀ کئی اٱگ کڈٿٯہپبٱینی 

کی اربفت  ػی  ےاٹتغبة کڀ ثؼٱٸ ےایک ثبؿ اپٸ ںکٴ مبٯ  ٵی ےك

 ۔یھگئی ت

کڀ   ںٹ٪ؼ  ٩یٶتڀ ںرنٶی ہےایک اینی پبٱینی  ہ، یںخمتَـ  ٵی

 ہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـا ڈفٓ ےط ںاتوھاٌگ ک ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ

ٵڀت  ٵٺب٥ٜ   ےٱئ ےک ےکی ٝٮبمی  کـٷ  ے٭بؿی  جتـة ہاٿؿ مـٵبی

پبٱینی ایک ٭ٴ اف ٭ٴ ٵڀت   ہی ہے۔ٿتب  ہ٥ـ٧  ںاٿؿ  ٹ٪ؼ ٩یٶت  ٵی

ٵڀت  اٿؿ  ےٱئ ےرنک ہےٳ  کـتی ہی ٥ـاھی ةٹٵٺب٥ٜ  کی گبؿٷ

ثـػاىت  کیب   ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہکڀ ثیٴ ںٵڀھرڀک ےاعـاربت ک

 ےک ےٵٞبٵٰ ےپـیٶیٴ ؿٿایتی  پڀؿی فٹؼگی   پبٱینی ک ہے۔ربتب 

 ںاك ٕـس ؿٿایتی  پڀؿی فٹؼگی   پبٱینیڀ ں۔یہ ےربت ےکئ ےٓےریل

 ہے۔تب ہرمت ؿ ں٭بؿی  ٝٺَـ  ٵی ہٳ  ٥ـ٧  مـٵبیہا ھمبت ےک

تـریضی آپيٸ  ثٸ  ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےایل ںُٵت٢یـ  فٹؼگی  پبٱینیب

٩نٴ ثٺؼی   ےک ڈ٥ٸ ےکڀ اپٺی پنٺؼ ک  ںاحبحڀ ےرڀ اپٸ ںیہ ےگئ

٥ڀٱیڀ کی ٹپڀؿ ےاٿؿ اپٸ ھےت ےتہٹب چبھ٭بؿی ؿک ہمـٵبی ںٵی

ؿامت  ٵٺب٥ٜ   ہی ثـاھة ےٵڀا٨٥  پـ٥بؿٵٺل  ك ے٭بؿی  ک ہمـٵبی

  ہ٫ ہے ہٳ  ىـٓ یہاٹکی عـیؼ کی ایک اھے۔ت ےتہصبٍٰ  کـٹب چب

 ےٳ کڀ ثـػاىت  کـٷھرڀک ے٭بؿی  ک ہعـیؼاؿ کڀ پبٱینی پـ مـٵبی

ُٵت٢یـ    ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ے۔ئیہٿٹب چبہه ٵٺؼ  ہ٩بثٰ  اٿؿ عڀا ںٵی

  ےؽؿیٜ ے٫ ںٱڀگڀ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ایل ںپبٱینیب ہفٹؼگی  ثیٴ

٭بؿی   ہی /ٱڀٷ مـٵبیٹرڀ ؽی ٝٲٴ اٿؿ ایٮڀئ ےئیہعـیؼی ربٹی چب

 ں۔یہ ےٿتہکـ کب٥ی پـمٮڀٷ ےاؤ کڀ ٯڑھُاتبؿ چ ےاٿؿ  ثبفاؿ ٫

صبالت پـ  ے٭بؿی  ثبفاؿ ک ہؿی ٕڀؿ پـ، امکی ٵ٪جڀٱیت  مـٵبیہٙب

گی اٿؿ  ے٥ی تـ٩ی کـکب ںاٯ ٵیھرڀ ثبفاؿ کی اچ -ارمَبؿ  کـیگی 

 ۔٭ٶی  آ ربئیگی ںپـ اك ٵی ےٿٷہٯ  ہ٩یٶت  مب ےک ڈىیئـ اٿؿ  ثبٷ

یبٷ ھاؤ  کڀ ػڑھٿ٩ت  اك ُاتبؿ چ ے٥ـٿعت ٭ـت ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ

  ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک ںٵی

ii. ْہثیُ ڈٌٕک ٹیو  

، ہےی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ  ة ےیڀٱپ ک ںیہرٸ  ےٵٺَڀة ڈٱٺک ٹیڀٷ

ٵ٪جڀٯ   ےکـ مت كےٯ ہکی رگ  ںیتی  ٵٺَڀثڀؿٿا ںٵی ںکئی ثبفاؿٿ

 ےؿ ٭ـ مبٵٸھٕڀؿ پـ  اة ےایک ک ےك ںك   ٵیٹ٫ڈٳ  پـٿہاٿؿ ا
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 ہ٭ب٥ی  مـٵبی ںٵی ہکی ىـٿٝبت ثـٕبٹی  ںاٷ ٵٺَڀثڀ ں۔یہ  ےآئ

ٝبٳ   ےٷ ںکٶپٺیڀ ہی، رڀ فٹؼگی  ثیٴھٿئی تہ ں٭بؿی  کی صبٱت  ٵی

 ڑےاٹکڀ ة  ںٵی ےٹتیذ ےا اٿؿ اك ٫ھکیب ت ںٵی ںی  ىئـٿٹایٮڀئ

  ہفیبػ ںی  ٵیٹایٮڀئ ھے۔ت ےٿئہاٿؿ ٵٺب٥ٜ   ے٥بئؼ  ہمـٵبی

  ہٵڀحـ اٿؿ  ٵٺ٦َبٷ  ہٵٺب٥ٜ  فیبػ ےاٿؿ امک ے٭بؿی  کـٷ ہمـٵبی

 ۔کی ّـٿؿت حمنڀك کی گئی ےؿف  کڀ ػیٸڈٿٯہپبٱینی  ےك ےٕـی٨

 ےآ٥ل  ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںٵٺب٥ٜ  مسیت  ؿٿایتی  )ىـ٭ت ( پبٱینیب

 ہصبالٹک ں۔یہٳ  کـتی ہٱٺکیذ ٥ـا ھبؿٵٺل  کڀ کچ٭بؿی  پـ٥ ہمـٵبی

اٿؿ   ںؿ  کب ثڀٹل احبحڀڈٿٯہپبٱینی  ہے۔ ںیہؿامت ٷ ہٱٺکیذ ثـا ہی

ثٞؼ ٵڀرڀػ  فائؼ کی ٵتڀاتـ  )ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ےٿارجبت  اٿؿ ٫

تيغیٌ  ایکچیڀئـیذ  ےرڀ آگ ہے( تيغیٌ  پـ ارمَبؿ  کـتب  ہمبالٷ

اٿؿ ٝڀاٵٰ  پـ ارمَبؿ    ٿاٱی ٵ٦ـٿّبت ے١ڀؿ  کی ربٷ  ےؽؿیٜ ے٫

 ہے۔کـتب 

 ےی کی گٺزبئو تيغیٌ  ٝٶٰ کٹٳ  کی گئی گبؿٷہحتت ٥ـا ےک ہػہٵٞب

کٶپٺی کی ثٺیبػی   ہٕڀؿ پـ ثڀٹل ثیٴ ے٫ ےٹتیذ ہے۔ٳ  ہا ےٱئ

تک  ںاہی ہے۔کـتب  ںیہؿامت  ٝٮبمی  ٷ ہ٩یٶت  کڀ ثـا ےک  ںاحبحڀ

ی ھٶپٺی اةک ہثبٿرڀػ فٹؼگی  ثیٴ ےک ےربٷ ےفائؼ اٝالٷ  کئ  ہ٫

 آؽاؿ ہثٲک ہےکـ مکتی  ںیہخمتٌ ٷ ےٱئ ےثڀٹل ک ےی اكھة

رل ٭ب تـ٩ی   ںیہمکتی  ےٯ  ہکب ٥یَٰ ے٭ڀ تٞٶیـ  ٭ـٷ ںاحبحڀ

 ہے۔امتٞٶبٯ کیب رب مکتب  ےٱئ ےاٿؿ تڀمیٜ ک

 ےی ٱچیٰہت ہایک ة  ہاّب٣ ںثڀٹل ٵی ںٵی ںمجت  پبٱینیڀ ےاٷ مت ک

 ہے۔پـ ٝٶٰ  کـتی   ٭بؿی  پـ٥بؿٵٺل ہمـٵبی ےك ےاٿؿ اٱگ ٕـی٨

 ےٿاال ثٺیبػی ٵٺ٨ٖ  ٿ٩ت  کےؿٿٯ  کـٷٹکڀ ٭ٸ ںؿٿایتی  پبٱنیڀ

ؿٵٺٰ ثڀٹل ٹ ںاہد ہے۔ٵڀاؿ ثٺبٹب ہ٭بؿی  آٵؼٹی  کڀ  ہمـٵبی ھمبت

ی  اٿؿ ػیگـ  ٹؿف  کڀ ایٮڀئڈٿٯہپبٱینی  ےثڀٹل ٷ  ڈاٿؿ ٭ٶپبؤٷ

 ےصٌ ڑےایک ة ےٵٺب٥ٜ  ک ے٭بؿی  ک ہمـٵبی ےاٝٲی  ٵٺب٥ٜ  ٿاٯ

 ہی فٹؼگی  ثیٴھی ةھاة ہ، ٿہے٩بثٰ  ثٺبیب  ںٵی ےاٷٹھا ہؼکب ٥بئ

٭ب اٝالٷ  کـتب  ںرڀ اٷ ثڀٹنڀ ںیہٍڀاثؼیؼ  پـ ٵٺضَـ   ےآ٥ل  ک

 ےایک ثبؿ اٝالٷ  کئ ںؿ، ثڀٹل ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ٣  مبٯ  ٵیھپ ہے۔

اك  ہے۔ثٺیبػ  پـ کی ربتی   ہتيغیٌ  ٍـ٣  مبالٷ ہکیڀٹک ںیہ ےربت

کڀ  ںاٿٿڑھاتبؿچ   ہؿٿفاٷ ںٶت  ٵیکی ٩ی  ںؿٹل احبحڀٹٕـس ؿی

 ں۔یہکـتی  ںیہٝٮبمی  ٷ

 ںٵی ےذمبت پبٷ ےصؼٿػ  ك ںػٿٹڀ ےاٿپـ ٫ ںنیبیپبٱ ڈٱٺک ٹیڀٷ

 ےوْہحتت ِٕبفِ  ادائیگی ثمبیب  ےک  ںدوہاْ ِْب ں۔یہٵؼػ کـتی 

لیّت   یط کٹمجِ یوْ ںِی ےاتھک ےس  کڈويہکی تبسیخ  کو پبٌیغی 

 ں۔یہ ےربت ےپش ِمشس  کئ ِىًّ  ىوس پش یب رضوی  ىوس ےط

٭بؿی   ہمـٵبی ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںپبٱینیب ڈٱٺک ٹاك ٕـس یڀٷ

 ےٱئ ےؿامت  اٿؿ ٥ڀؿی  ٭یيٺگ ک ہ٥ڀائؼ  کڀ ثـا ےپـ٥بؿٵٺل  ک

ك ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک خمَڀً  ٹیڀٷ ں۔یہؽؿائٜ  ػمتیبة  کـاتی 

  ہٵٺٚٴ   ایک ٝٲیضؼ  ےؽؿیٜ ےیب کٶپٺی ٫ ٹؿكٹ ٹاعتیبؿ  یڀٷ

ك ایک پـیٶیٴ ٭ی ٹیڀٷ ں۔یہ ےٿتہ ٹیڀٷ ےک ڈٿٹی ( ٥ٸ)اٹؼؿ
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 ےك ےؽؿیٜ ےپـیٶیٴ اػائیگی  ک  ہیب ثب٩بٝؼ ےاػائیگی  کـک

 ں۔یہ ےرب مکت ےعـیؼ

کڀ ایک ٵٺنٲ٬   ںاٷ پبٱینیڀ ںٵی ںاٿؿ  ػیگـ  ثبفاؿٿ  ہثـٕبٹی

یٲڀپ  ڈٕڀؿ پـ   ے٭بؿی  ؽؿائٜ  ک ہمـٵبی ھمبت ےرقٿ  ک ہثیٴ

  ںػٿہاٹکی مبعت  ؿٿایتی ٹ٪ؼ ٩یٶت  ٵٞب ۔اھاٿؿ پیو  کیب گیب ت

ٯ ڈا، ثٸھا تہک ےٳ ٷہ  ہػٿمـا، رینب ٫ ہے۔کب٥ی اٱگ  ےکی مبعت  ك

  ےصڀاٯ ےک ۂاپٺی ٵؼت ، عـچ اٿؿ ثچت ارقا ہی ں۔یہٿتی ہ ںپبٱینیب

 ےٿتہٯ ڈ١یـ ثٸ ہػہٵٞب ڈٱٺک ٹثـٝٮل ، یڀٷ ےامک ں۔یہٳ  ہٵت ںٵی

چبؿرل  ٭ی  ےٱئ ےک ہثیٴ ںاہد ہےٿتی ہاٹکی مبعت  ٿاّش  ں۔یہ

ٿاّش  ٕڀؿ پـ ٵ٪ـؿ     ۂارقا ےاٿؿ عـچ ک ہےٿتب ہاػائیگی  کـٹب 

  ں۔یہ ےربت ےکئ

 

 ثشیک اپ  پشیّیُ:    ۲ؽىً   

 

 ےاتھ، کںیہ ےربت ےٱئ ٹکب ےك ںچبؿد  پـیٶیٴ ٵی ہایک ثبؿ رت ی

 ںك ٵیٹٿاٱی آٵؼٹی  کڀ یڀٷ ےٿٷہ ےکی ث٪بیب  ؿ٩ٴ  اٿؿ اك ك

 ےك کی ٩یٶت  پـ٥بؿٵٺل  کٹاٷ یڀٷ ہے۔بتب ٭بؿی  کیب ر ہمـٵبی

 ۔ہےکی ربتی  ےٓ ںٵی  ےصڀاٯ ےیٮل  کڈٵ٪ـؿ  ِاٷ  ےٯہپ ھکچ

  ےؽؿیٜ ے٩یٶت  ایک اٍڀٯ یب ٥بؿٵڀال٫ ہی  ہ٫ ہے ہٳ  ثبت یہا

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہے۔ٿتب ہاخلٔ  ںرڀ پیيگی  ٵی ہےٵ٪ـؿ  کی ربتی 

ٲیڀ ٿی ٹاینی ٹ٩یٶت  یٞٺی ٹی  ہاحبث  ٹك کی ٩یٶت  ٹیٹیڀٷ

کی ثبفاؿ   ںاٷ احبحڀ  ہےٹکبٱی ربتی   ےؽؿیٜ ےٿی( ٫ ے)ایٸ ا

 ہے۔٭بؿی  کی گئی  ہػٿٱت  کی مـٵبی ںرنٶی ہے٩یٶت  کڀ پیو ٭ـتب 

ی ٩بثٰ اػائیگی ہایک  ےپـ ٝٶٰ کـک  ہػٿ آفاػ ا٥ـاػ ٥بؿٵڀٯ

 ں۔یہ ےٹچ مکتہٵٺب٥ٜ  پـ پ

کٶپٺی کی  ہٵٺب٥ٜ  فٹؼگی  ثیٴ ےؿ  کڈٿٯہاك ٕـس پبٱینی 

  ں۔یہ ےکـت ںیہٿّبت  اٿؿ ٍڀاثؼیؼ  پـ ارمَبؿ  ٷٵ٦ـ

 ںٿڈ٥ٸ  ےکی ایک ٵ٪جڀٯ  خمَڀً خمتٲ٤  ٩نٴ ٫ ںپبٱینیڀ ڈٱٺک ٹیڀٷ

رل کب امتٞٶبٯ   ہےٿٱت ہکی امکی ك ےػؿٵیبٷ  اٹتغبة کـٷ ےک

کب ایک اٱگ   ںاحبحڀ ںٵی ڈؿ ای٬  ٥ٸہ ہے۔ؿ  کـ مکتب ڈٿٯہ ٹیڀٷ

 ڈ، ثیٲیٺلٹیتڈ٭بؿ  کڀ  ہیاك ٕـس مـٵب ہے۔ٿتب ہ٥ڀٱیڀ ٵـ٭ت  ٹپڀؿ

ػؿٵیبٷ  اٹتغبة  ےایک ٿمیٜ  آپيٸ  ک ےک ںٿڈی  ٥ٸٹاٿؿ ایٮڀئ

تـ   ہفیبػ ے٥ـػ  ک ہےکب ٵٖٲت   ڈ٥ٸ ٹیتڈ ہے۔ٿتب ہکـٹب 

٭بؿی   ہمـٵبی ںی ٵیٹمیٮڀؿ ٹیتڈرینی  ڈاٿؿ ثبٷ ٹکڀ گٰ ںپـیٶیٶڀ

ٳ  ٕڀؿ پـ ہا ٹیڀٷ  ہ٫ ہے ہکب ٵٖٲت ی ڈی  ٥ٸٹایٮڀئ ۔کـٹب
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گـی ٹاٷ ٿمیٜ  ٭ی  ہتک ٫ ںاہی ں۔یہ ےٿتہٕڀؿ پـ   ےک ی ٹایٮڀئ

 ں۔یہ ےٿ مکتہی ھآپيٸ  ة  ےاٹؼؿ  ػیگـ  ٩نٴ ٫ ےک

 ٹِٕی ِبسوی ڈ٥ٸ ڈثیٲیٺل ڈفٓ ٹیتڈ ڈی فٓٹاویو

 ڈفٓ

 ےپیل ڈ٥ٸ ہی

 ڑےایک ة ےک

کڀ   ےصٌ

ی  اٿؿ ٹایٮڀئ

ی  ٹایٮڀئ

آالت   ہٵتٞٲ٨

 ہمـٵبی ںٵی

 ہے۔٭بؿی  کـتب 

 ےپیل ڈ٥ٸ ہی

 ہٌا صڑکب ة

، ڈمـکبؿی ثبٷ

 ٹکبؿپڀؿی

 ڈ، ٥کلڈثبٷ

  ہٿ١یـ  ٹؽپبف

 ہمـٵبی ںٵی

 ہے۔٭بؿی  کـتب 

ی  ٹایٮڀئ ڈ٥ٸ ہی

  ٹیجیڈاٿؿ 

 ےؽؿائٜ  ک

 ےایک ٵـ٭ت ٫
ٕڀؿ پـ  

٭بؿی   ہمـٵبی

 ہے۔کـتب 

ثٺیبػی   ڈ٥ٸ ہی

اك ٕڀؿ پـ  

ؿیژؿی ےٹٕـس ک

 ےک ٹپبؽڈ، ثٲق

، كٹی٦کیٹمـ

کب١ؾ ٭ٶـىیئٰ 

ٕڀؿ پـآالت  ےک

 ہپیل ںٵی

٭بؿی  ہـٵبیم

 ہے۔کـتب 

ا٭ل ٹاك ےثٺیبػی  ٕڀؿ پـ تـ٩ی  ٫ ںاہ، دڈکڀئی ٥ـػ  تـ٩ی  ٥ٸ

ٵٺب٥ٜ    ہ، رڀ مـٵبیڈ٥ٸ ڈیب ثیٲیٺل ہے٭بؿی  کی ربتی  ہمـٵبی ںٵی

ػؿٵیبٷ   ے، کہےآٵؼٹی  کی ّـٿؿت کڀ ٵتڀافٷ  کـتب  ھمبت ےک

ی اٹتغبة کیب رب مکتب ھکب ة ںٿڈٿؿٯ ٥ٸٹمیک ہے۔اٹتغبة کـ مکتب 

 ں۔یہ ے٭بؿی  کـت ہمـٵبی ںٵی ںاٿؿ ٍٺٞتڀ ںرڀ ٍـ٣  خمَڀً ىٞجڀ ہے

 ہٳ پـٿ٥بئٰ اٿؿ مـٵبیھ٥ـػ  کی رڀک ںآپيٸ  ٵی  ہؿ ای٬  ٵٺتغتہ

 ےك ڈ٥ٸ  ےایک ٩نٴ ٫ ے۔ئیہٿٹی چبہ٭بؿی  کی ّـٿؿت ٭ی ٝٮبمی  

اگـ  ہےٿتب ہی پـٿیژٷ  ھکب ة ےمڀئچ کـٷ ںٵی ڈ٥ٸ  ے٩نٴ ٫ ےػٿمـ

 ۔ٿ تڀہا ہؿ ںیہیک ٷٹھکب پـ٥بؿٵٺل   ںٿڈٸ٥  ہفیبػ ےایک یب ایک ك

کٶپٺی، رل  ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔ٿتی ہی ھایک ىـٓ ة ںی آپيٺل ٵیھاٷ مت

 ٹ، یڀٷہے٥ڀٱیڀ اٹتٚبٳ کی اٵیؼ کی ربتی ٹایک ٵڀحـ پڀؿ ےك

 ںاہاك ٕـس ی ہے۔ػیتی  ںیہی ٷٹکڀئی گبؿٷ ںٵی ےثبؿ ےک  ں٩یٶتڀ

 ہے۔ٵٰ ربتی  ؿاصت ےك ےصٌ ڑےة ےٳ کھرڀک ے٭بؿی  ک ہمـٵبی ےاك

 ہصبالٹک ہے۔ثـػاىت  کیب ربتب   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہ ٹٳ یڀٷھرڀک ہی

ٳ کڀ ثـػاىت  کـ مکتی ھرڀک ےکٶپٺی ٵڀت  اٿؿ عـچ ک ہفٹؼگی  ثیٴ

 ہے۔

٭ٴ اف  ںنیبیپبٱ ڈٱٺک ٹثـٝٮل ، یڀٷ ےک  ںؿ، ؿٿایتی ٵٺَڀثڀھپ

 ۔ؿ٩ٴ  پـ ہثیٴ  ہ٫ ہ، ٷںیہ٭ٴ پـیٶیٴ ٭ی ثٺیبػ  پـ کبٳ کـتی 

  ہثب٩بٝؼ ہرل کب ٿ ہےٱیتب   ہػاؿ  پـیٶیٴ ؿ٩ٴ  پـ ٥یَٰ ہثیٴ

کڀؿ پـیٶیٴ اػائیگی کب   ہثیٴ ہے۔تب ہپـ ىـا٭ت  کـٹب چب  ںٿ٦٩ڀ

 ےاٿؿ کٴ کڀؿ ک  ہپبك فیبػ ےػاؿ  ک ہثیٴ ہے۔ٿتب ہی پٰ ٹٵٰ

  ہے۔تب ہکب آپيٸ  ؿ ےػؿٵیبٷ  اٹتغبة کـٷ

کڀ    ۂرقاٵیٞبػی ا - ںیہ ےٿ مکتہىبٵٰ    ۂػٿ ارقا ںپـیٶیٴ ٵی

( ہےا ربتب ہک ڈؿٱٺگ ٥ٸٹاك ںٵی  ہثـٕبٹی ے)رل ڈ٥ٸ ہایک ّٶبٹت ىؼ

رڀ ٵڀت  پـ کڀؿ کی ایک ٭ٴ اف ٭ٴ ؿ٩ٴ   ہےا رب مکتب ھؿک ںٵی

 ںکی عـیؼ ٵی ںٿٹپـیٶیٴ کی ث٪بیب  ؿ٩ٴ  یڀٷ ۔صبٍٰ  کـیگب

ثبفاؿ   ہمـٵبی  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےرل ہےامتٞٶبٯ  کی ربتی 

 ہے۔٭بؿی  کی ربتی  ہمـٵبی ںپـ ىیئـ ثبفاؿ ٵی، خمَڀً  ٕڀؿ ںٵی
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 ےاتھک ےؿ٩ٴ  یب ٥ـػ  ک ہٵڀت  ٵٺب٥ٜ  ثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت  ک

 ںٵی ےاتھک ےای٬ ىغٌ ک ۔ٿگبہ  ہفیبػ ے٩یٶت  ك ڈػمتیبة  ٥ٸ ںٵی

 ڈ٥ٸ ےٿئہ ےّـة کـت ے٩یٶت  ك ٹکی تٞؼاػ  کڀ یڀٷ ںٿٹمجٜ یڀٷ

  ہے۔ٿتی ہ٩یٶت  صبٍٰ  

 ۲  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہے ںیہػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش ٷ ےٹیچ

I. ہےپبٱینی  ہایک ػٹیڀی  فٹؼگی  ثیٴ ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ 

II. ہےپبٱینی  ہایک ٵنت٪ٰ  فٹؼگی  ثیٴ ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ 

III. ہےٿتب ہ ہاتھایک ٹ٪ؼ ٩یٶت  ک ںپبٱینی ٵی 

IV. ہےٳ  کـتی ہی ٥ـاٹپبٱینی ٭ٴ اف ٭ٴ ٵڀت  ٵٺب٥ٜ  کی گبؿٷ 

 

 

   ہخالؿ

  ٳ  ثبت ہتيڀیو کی ایک ا  ےتٞٲ٨ ك ےک ںپبٱینیڀ ہثیٴ فٹؼگی

رل ٭ب  ہےی ہٳ  کـٹب ؿہآٵؼٹی  کی ایک ُٵنبث٪تی  ىـس  ٥ـا

 ےکی آٵؼٹی  ك  ںػیگـ  احبحڀ ںٵبٱیبتی  ثبفاؿ ٵی ہٵ٪بثٰ

 ہے۔کیب ربتب 

 ےتیقی ك ےك   کٹ٫ڈؿرضبٷ رڀ ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  پـٿ ھکچ 

٭بؿی   ہٿٱٺب، مـٵبیھکٯ کڀ ڈثٸ ں، اٷ ٵیےکب مجت  ثٸ ےٷڑھة

  ہے۔ىبٵٰ ؿاٹنپـمی ٹٱٺکیذ اٿؿ 

  ہےکب ایک ؿٿپ  ہٵنت٪ٰ  فٹؼگی  ثیٴ ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ 

پـیٶیٴ، ٱچیٲی ٥یل  ؿ٩ٴ  اٿؿ ٵڀت   ےٱچیٰ ےچبٷ امکہرنکی پ

ٯ کڀ ڈثٸ ےٵٺب٥ٜ  کی ؿ٩ٴ اٿؿ  امکی ٩یٶت  تٞیٸ  ٝڀاٵٰ  ک

  ہے۔ٿتی ہ ےك ےٿٱٸھک

 پبٱینی کی ایک ٩نٴ  ہ'پڀؿی فٹؼگی   ثیٴ ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ "

ٵڀت  ٵٺب٥ٜ  اٿؿ پبٱینی کی ٹ٪ؼ ٩یٶت ، پـیٶیٴ مجٜ  ںاہد ہے

 ہمـٵبی ےک ےاتھ٭بؿی  ک ہایک خمَڀً  مـٵبی ےٿاٯ ےربٷ ےکئ

 ہے۔تب ہٵٖبث٨  ثؼٱتب ؿ ے٭بؿی  پـ٥بؿٵٺل  ک

  ی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ  ة ےیڀٱپ ک ںیہ، رٸ ےٵٺَڀة ڈٱٺک ٹیڀٷ

 ےکـ مت ك ےٯ ہکی رگ  ںؿٿایتی ٵٺَڀثڀ ںٵی ںفاؿٿ، کئی ثبہے

  ےؿھٕڀؿ پـ  اة ےایک ک ےك ںك   ٵیٹ٫ڈٳ  پـٿہٵ٪جڀٯ  اٿؿ ا

  ں۔یہ

  ٭بؿی   ہمـٵبی ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںپبٱینیب ڈٱٺک ٹیڀٷ

 ےؿامت  اٿؿ ٥ڀؿی  ٭یيٺگ ک ہ٥ڀائؼ  کڀ ثـا ےپـ٥بؿٵٺل  ک

 ں۔یہؽؿائٜ  ػمتیبة  کـاتی 

 

 َ  افيالصبتہا

  ہٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴیڀ .1
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  ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ .2

  ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ .3

 ٿی(  ے٩یٶت  )ایٸ ا  ہاحبث  ٹٹی .4

 

 رواة ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 1رواة 

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

  ہے۔  ٹ٫ڈپـٿ ہایک ١یـ ؿٿایتی فٹؼگی  ثیٴ ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

 2 رواة  

I  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

" ہےپبٱینی  ہػٹیڀی  فٹؼگی  ثیٴ ایک ہثیبٷ  "ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ

 ہے۔١ٲٔ 

 ہایک ٵنت٪ٰ  فٹؼگی  ثیٴ ہ"ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ ہےٍضیش ثیبٷ  

 ۔"ہےپبٱینی 

 

 عواالت   ےراتی اِتضبْ ن

 1عواي 

 ؟ ہےٿمبئٰ  کب ثیٸ ػٹیڀی ت٪نیٴ کیب ؿرڀٛ ٭ـتب 

I. تک ٿمبئٰ  کی ت٪نیٴ  کڀ ثچبٹب ےٷٍٓضیش ٿ٩ت  ا 

II. یٴٿمبئٰ  کی ت٪ن ھمبت ےٿ٩ت  ک 

III. ٿمبئٰ  کی ػٹیڀی  ت٪نیٴ 

IV. تٺڀٛ ےٿمبئٰ  کی ت٪نیٴ  ک 

 2 عواي 

ك   کی ٹ٫ڈپـٿ ہکڀٷ می ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےایک صؼ  

I. ہےٵٺب٥ٜ  ٵٲتب   ہپـ فیبػ ںاٷ پبٱینیڀ 

II. ہؿامت ٕـی٨ ہکب ٿاّش  اٿؿ ثـا ےٹچٸہػمتربػاؿی  ٩یٶت  پـ پ 
 ٭بؿ

III. ۂؿ ثچت ٩یٶت  ارقای ٕـس ٿّبصت ٭ی   ٹ٪ؼ ی اٿھاچ 

IV. ٓ  ہے ںیہکـٹب آمبٷ ٷ ےآٵؼٹی  ٭ی ىـس 

  3عواي 

 ی؟ ھىـٿٛ کی گئی ت ںاہٱی ثبؿ کہپبٱینی پ ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

I. ہاٵـیک 

II. ہثـٕبٹی ٹگـی 
III. رـٵٺی 

IV. ٥ـاٹل 

 4عواي 
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  ہفیبػ ےکی مت ك ےعـیؼٷ ہکل کی ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہےاٵٮبٷ  

I. ٱڀگ ےٿاٯ ےٷہٵ٪ـؿ  آٵؼٹی  چب 

II. ںیہٷ ںی  ٵیٹاٿؿ ایٮڀئ ںیہ ےچکتہ ےٳ كھٱڀگ رڀ رڀک ےایل 

 ںیہ ےتہاتـٹب چب

III. ٵڀاؿ ربٷ کبؿ ٱڀگہ ےی  کٹایٮڀئ 

IV. ٝبٳ  ٹڀرڀاٷ 

   5عواي 

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش  ےٹیچ  ےتٞٲ٨ ك ےیڀٱپ ک

I. ےٓ  ےؽؿیٜ ے٫  ہٵ٪ـؿ  ایک ٥بؿٵڀٯ ےك ےٯہك کی ٩یٶت  پٹیڀٷ 

 ہےکی ربتی 

II. ثـػاىت  کیب   ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٳ ثیٴھرڀک ٭بؿی  ہمـٵبی

 ہےربتب 

III. ٳ  ہٵت ںٵی  ےصڀاٯ ےک ۂیڀٱپ اپٺی ٵؼت ، عـچ اٿؿ ثچت ارقا

 ںیہ ےٿتہ

IV. ںیہ  ٹ٫ڈٯ پـٿڈیڀٱپ ثٸ 

    6عواي 

 : ہٝالٿ ںیہکی عَڀٍیبت   ہی ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴھمت ےك ںاٷ ٵی

I. ٰپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی ےٱچی 

II. ہے ںیہٹ٪ؼ ٩یٶت  ٭ی ّٶبٹت ٷ 

III. ؽعبئـ  کی  ےثچت ک  ہ٫ ہےاٹتغبة کـتب  ہینی ٵبٱک یپبٱ

 ےکی ربئ ںاہ٭بؿی  ک ہمـٵبی

IV. ہےی ٹ٭ٴ اف ٭ٴ ٵڀت  ٵٺب٥ٜ  کی گبؿٷ 

 7  عواي 

کڀٷ مب آپيٸ   ےك ںاٷ ٵی  ےتٞٲ٨ ك ےک ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

 ؟ ہےٍضیش 

کی اربفت   ےؿ کڀ اػائیگی  خمتٲ٤  کـٷڈٿٯہپبٱینی  ہ: ی۴ثیبٷ  

  ہےػیتب 

ؿٷ کی ثبفاؿ پـ ثٺیبػ ىـس  ٹؿ ٹ٪ؼ ٩یٶت  پـ ؿڈٿٯہ: پبٱینی ۰  ثیبٷ

  ہےصبٍٰ  کـ مکتب 

I. ۴ ہےٍضیش 

II. ۰ ہےٍضیش 

III. ۴ ںیہٍضیش   ۰اٿؿ 

IV. ۴  ںیہ١ٲٔ ۰اٿؿ 

   8عواي

 : ےمڀائ ںیہی ٍضیش ھمت ےك ںاٷ ٵی  ےتٞٲ٨ ك ےیڀٱپ ک

I. ػؿٵیبٷ  اٹتغبة کـ  ےک ںٿڈ٥ٸ  ےؿ  خمتٲ٤  ٩نٴ ٫ڈٿٯہ ٹیڀٷ

 ہےمکتب 

II. ہےی ػیتی ٹکی گبؿٷ  ں٩یٶتڀ ٹکٶپٺی یڀٷ ہفٹؼگی  ثیٴ 
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III. ہیب ثب٩بٝؼ ےکڀ ایک  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـک ںٿٹیڀٷ  

 ہےعـیؼا رب مکتب  ےك ےؽؿیٜ ےپـیٶیٴ اػائیگی  ک

IV. ى٦ب٣   ےتٞٲ٨ ك ےک   ۂعـچ ارقا ہیڀٱپ پبٱینی کی مبعت  ثیٴ

 ہے

 9  عواي 

ؽیٰ   ہکٶپٺی ٵٺؼؿد ہٵٖبث٨ ، کڀئی ثیٴ ےک ںّبثٖڀ  ےی اڈآئی آؿ 

ٳ  کـا ہ٥ـا  ٹ٫ڈپـٿ ہ١یـ ؿٿایتی ثچت فٹؼگی  ثیٴ ےکڀٷ ك ےك ںٵی

 ؟ ہےاربفت   ںاؿت ٵیھ، رٸ کی ةہےمکتی 

   ےٵٺَڀة ہثیٴ ڈٱٺک ٹ: یڀٷ۴آپيٸ  

   ےٵٺَڀة ہ: ُٵت٢یـ  ثیٴ۰آپيٸ  

I. ۴۴ٍـ٣ ۔   

II. ۰۰ٍـ٣  ۔   

III. ۳ ۰اٿؿ  ۴ںػٿٹڀ ۔ 

IV. ۰ی ہ ہٷ ۴تڀ  ہٷ 

 10  عواي 

 ؟ ہےکیب ٵـاػ  ےٿٱٺب كھٯ کڈثٸك   کب ٹ٫ڈپـٿ ہفٹؼگی  ثیٴ

I. ك ٭ب اؿتجبٓٹ٫ڈپـٿ ہفٹؼگی ثیٴ ھمبت ے٫ ڈثبٷ 

II. ك ٭ب اؿتجبٓٹ٫ڈپـٿ ہفٹؼگی ثیٴ ھمبت ےی ٫ٹایٮڀئ 

III.  حت٦٘ اٿؿ ثچت ٝٺَـ ٭ی ُٵ٢ٲٴ ٭بؿی 

IV. حت٦٘ اٿؿ ثچت ٝٺَـ ٭ی ٝٲیضؼگی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواة   ےعواالت ک ےراتی اِتضبْ ن

  1رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ےت٪نیٴ  ك ےٿمبئٰ  ک ھمبت ےب ثیٸ ػٹیڀی ت٪نیٴ ٿ٩ت  کٿمبئٰ  ک

  ہے۔ٵـاػ 

  2رواة  

IV   ہے۔ػؿمت آپيٸ 

کـٹب آمبٷ  ےآٵؼٹی  ٭ی ىـس  ٓ ںك   ٵیٹ٫ڈپـٿ ہؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ

  ہے۔ ںیہٷ

  3رواة  

I  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ىـٿٛ کی گئی  ںٵی ہاٵـیک ےٯہپ ےپبٱنی مت ك ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

  ۔یھت

  4ة  روا
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III  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ  ےؽؿیٜ ے٫ ںٵڀاؿ ربٷ کبؿ ٱڀگڀہ ےی  کٹایٮڀئ

  ہے۔  ہفیبػ ےکی اٵٮبٷ  مت ك ےعـیؼٷ

  5رواة  

III  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

  ں۔یہى٦ب٣    ےتٞٲ٨ ك ےک ۂیڀٱپ اپٺی ٵؼت ، عـچ اٿؿ ثچت ارقا

  6رواة  

I  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ہے۔ Iٍضیش آپيٸ  

 ےپـیٶیٴ اػائیگی ٵ٪ـؿ  اٿؿ ٱچیٰ ھمبت ےک ہفٹؼگی  ثیٴُٵت٢یـ  

 ں۔یہ ےٿتہ ںیہٷ

  7رواة  

III  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

پـیٶیٴ اػائیگی کب ٱچیالپٸ یڀٹیڀؿمٰ   ں۔یہثیبٷ  ٍضیش  ںػٿٹڀ

ؿٿپ پبٱینی  ہکب ی ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔کی ایک عَڀٍیت   ہفٹؼگی  ثیٴ

آٵؼٹی  ٭ی ىـس  ٵٺنٲ٬  ےیٮل كڈثبفاؿ پـ ثٺیبػ ِاٷ ھؿ کڀ کچڈٿٯہ

  ہے۔کی اربفت  ػیتب  ےصبٍٰ  کـٷ

  8رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ی ٹکی گبؿٷ  ں٩یٶتڀ ٹیڀٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی یڀٱپ ک ہفٹؼگی  ثیٴ

  ہے۔ػیتی  ںیہٷ

  9رواة  

III  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

اربفت ١یـ  ںاؿت ٵیھٵٖبث٨  ة ےؿف  کٹپیـاٵی ےک  ےی اڈآئی آؿ 

  ےٵٺَڀة ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ ںك   ٵیٹ٫ڈـٿپ ہؿٿایتی ثچت فٹؼگی  ثیٴ

 ں۔یہىبٵٰ   ےٵٺَڀة ہاٿؿ ُٵت٢یـ  ثیٴ

  10رواة  

IV  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ك   ٹ٫ڈپـٿ ہٝٲیضؼگی کب ٵٖٲت فٹؼگی  ثیٴ ےحت٦٘  اٿؿ ثچت ٝٺَـ ک

 ہے۔ٿٱٺب ھٯ کڈکب ثٸ
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 10 ثبة

اعتّْبي ےک ہصٔذگی  ثیُ  

 

 ثبة  تْبسف  

 ںیہی ٷہکی ص٦بٙت   ںٱڀگڀ ےٍـ٣  ٩جٰ اف ٿ٩ت ٵڀت  ك ہفٹؼگی  ثیٴ

امکب امتٞٶبٯ   ں۔یہی ھػیگـ  امتٞٶبٯ  ة ےامک ہ، ثٲکہےکـتب  

٩یبٳ پـ الگڀ کیب رب مکتب  ےک ٹؿكٹ ھمبت ے٥ڀائؼ ک ےک ہثیٴ ےٹتیذ

ٿاٱی ایک  ےکڀ کڀؿ کـٷ  ںٱٮبؿٿہٳ  اہا ےک  ںٍٺٞتڀ ے؛ اك ہے

 ہے۔تب ی امتٞٶبٯ  کیب رب مکھة ےٱئ ےٷ ٵڀچٸ کہاٿؿ ؿ ےپبٱینی ثٺبٷ

ٿّبصت  ںکب خمتَـ  ٵی ںاٷ خمتٲ٤  پـٿگـاٵڀ ےک ہٳ فٹؼگی  ثیٴہ

  ے۔کـیٺگ

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A.  امتٞٶبٯ   ےک ہفٹؼگی  ثیٴ ۔اٱ٤ 
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A.  اعتّْبي   ےک ہصٔذگی  ثیُ ۔اٌف 

 ٹایه  ہخواتیٓ احبث ہؽبدی ؽذ .1

یت  مس   ےٿٙی٤ ہکب تَڀؿ  مبالٷ  ٹؿكٹ ںپبٱینی ٵی ہفٹؼگی  ثیٴ

ٵٺت٪ٰ /ٿؿاحت پـ اٵال٫   ےحتت ٥ڀائؼ  ک ےپبٱینی ک ہفٹؼگی  ثیٴ

اٵال٫   ںاؿت ٵیھة ہصبالٹک ہے۔ٿا  ہّـٿؿی  ےك ہ٭ی ٿد ےٿٷہچبؿد  الگڀ 

ػی   ںیہکی تَڀؿ  کڀ اة تـریش ٷ  ٹؿكٹ ھمبت ےک ےعبمت ےچبؿد  ک

ٵ٦یؼ   ےٱئ ےک ےٷھمسذ ےاك ٵڀّڀٛ کڀ تڀمیٜ ك ہی یھؿ ةھ، پہےربتی 

  ہے۔

 ہفٹؼگی  ثیٴ 6  ہکی ػ٥ٜ 1874،  ٹای٬  ہعڀاتیٸ  احبث ہبػی ىؼى

٥ڀائؼ  کی حت٦٘  کب پـٿیژٷ   ےٱئ ےک ںحتت ثیڀی  اٿؿ ثچڀ ےپبٱینی ک

ایک  6  ہکی ػ٥ٜ 1874،  ٹای٬  ہعڀاتیٸ  احبث ہىبػی ىؼ ہے۔کـتی 

  ہے۔ی پـٿیژٷ  کـتی ھ٩یبٳ  کب ة ےک  ٹؿكٹ

 غتفیذ حتت  ِ ےک  ٹثٍیوپی ایهڈ: ایُ 1ؽىً  

 

 ےعڀػ  ک ےاپٸ  ےؽؿیٜ ےآػٵی  ٫  ہٵٖبث٨  اگـ  کنی ىبػی ىؼ ےامک

  ہٳ ٦ٍشہا ےاٿؿ پبٱینی ک ہےپبٱینی ٱی ربتی  ہفٹؼگی  پـ فٹؼگی  ثیٴ

 ںیب اسمی ںامکی ثیڀی  یب امکی ثیڀی  اٿؿ ثچڀ ہٿ  ہٿ ٫ہؿ ہٙب ہپـ ی

اؿ ہاك ٕـس اٗ ےتڀ اك ہےٱی گئی   ےٱی ے٫ ےی ٥بئؼھة ےکنی ک ےك

 ںیب اسمی ےٵٖبث٨  امکی ثیڀی ، یب امکی ثیڀی  اٿؿ ثچ ےٱچنپی کػ

ٵبٹب ربئیگب، اٿؿ رت   ٹؿكٹایک  ےٱئ ےی ٵٺب٥ٜ  کھة ےکنی ک ےك

 ںٱیٺؼاؿٿ ےؿ  یب امکہىڀ ہ، ٿہےی چیق ثب٩ی  ھکی کڀئی ة  ٹؿكٹتک 

 ۔گیےثٸ ہکب صٌ  ہاحبث ےٿگی یب امکہٵيـٿٓ   ےؿٿٯ  کٹ٭ٸ ےک

a)  ُحتت پبٌیغی کی خقوفیبت ےک  ٹثٍیو پی  ایهڈای 

i. ہثیڀی  یب ثچ ۔گی  ہےثٺی ؿ  ٹؿكٹ ہؿ ای٬  پبٱینی ایک ٝٲضیؼہ 

  ہے۔ٿ مکتب ہی ٹؿكٹکی ٝٶـ کب( ایک   ہفیبػ ےمبٯ  ك 18)

ii. ہتک ٫ ںاہاٿؿ ی ں، ٱیٺؼاؿٿ ٹیچٶٸٹا ٹپبٱینی کڀؿ  

  ۔ٿگیہؿ ہثب ےؿٿٯ  كٹ٭ٸ ےػاؿ  ک ہفٹؼگی  ثیٴ

iii.   ۔گی ےکی ربئ یق  کڀٹؿكٹػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی 
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iv.  ی ہ ہکی رب مکتی اٿؿ ٷ ںیہپبٱینی کی ػمتربػاؿی  ٷ

  ہے۔ٹبٵقػگی  یب ت٦ڀیِ  کی اربفت  

v.   حتت ٥ڀائؼ  کڀ صبٍٰ  اٿؿ  ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہاگـ پبٱینی

تڀ  ہےکـتب  ںیہی  ٵ٪ـؿ  ٷٹؿكٹکڀئی  ےٱئ ےک ےٵٺٚٴ   کـٷ

 ی  کڀٹؿكٹمـکبؿی  ےحتت حم٦ڀٗ  ؿ٩ٴ  اك ؿیبمت  ک ےپبٱینی ک

  ہے۔ٿاال آ٥ل  ٿا٩ٜ  ےکـاٷ ہثیٴ ںرنٶی ہےٿتی ہ٩بثٰ اػائیگی 

b) ِِٕبف 

 ھٿٱی  ٹؿكٹٯ  ہ، ١یـ ٩بثِٰ اٍالس ا ہکب ٩یبٳ  ایک ُٵت٢یـ  ٹؿكٹ

 ہثیٴ  ہفیبػ ےایک یب ایک ك ںاٿؿ اك ٵی ہےحتت کیب ربتب  ےک

 ےحتت ٵٺب٥ٜ  ک ےپبٱینی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ں۔یہٿ مکتی ہ ںپبٱینیب

ی  ٵ٪ـؿ  ٹؿكٹایک  ےٱئ ےاٹتٚبٳ ک ےک  ہبثکی اح  ٹؿكٹ ےٹبٓ

ثٺبکـ   ٹؿكٹایک  ےٱئ ےک ےٷھؿک ںپبٱینیب ہثیٴ ہے۔ٳ  ہکـٹب ا

ػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت   ہحتت اٿؿ فٹؼگی  ثیٴ ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہپبٱینی 

 ہکی آٵؼٹی  کی مـٵبی ہی  ثیٴٹؿكٹ ہے۔ص٪ڀ٧  ػیتب ےپـ اپٸ ےٿٷہ

 ےک ںٵٺب٥ٜ ُٵنت٦یؼٿ  ہفیبػ ےاٿؿ ایک یب ایک ك ہے٭بؿی  کـتی 

  ہے۔کب اٹتٚبٳ کـتب   ٹؿكٹ ےٱئ

ثٺبٹب   ٹؿكٹ ےٱئ ےٵٺب٥ٜ  ک ےک ںؿ /ثیڀی  اٿؿ ثچڀہىڀ ںاہد

 ہے۔ٿ مکتب ہ، ُٵنت٦یؼ کڀئی  ػیگـ  ٩بٹڀٹی ٥ـػ  ہےایک ٵي٨  

ٹبثبٱ٠  ےُٵنت٦یؼ ک  ہ٫ ہےی٪یٸ  کیب ربتب  ےك ےثٺبٷ  ٹؿكٹ

 ہمـٵبی ےػاؿی كھذصبٍٰ  ؿ٩ٴ  کب مس ےػٿؿاٷ پبٱینی ك ےک ےٷہؿ

عال٣ ٥ڀائؼ  ےٹؼگبٷ کہی ٩ـُ ػھة ہآئٺؼ ہاٿؿ  ی ہے٭بؿی  کی گئی 

  ہے۔کڀ حم٦ڀٗ  کـتب 

  ہَ  فشد  ثیُہا .2

  ہے۔ٳ  ىٮٰ ہ٭بؿٿثبؿ کی ایک ا ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

 تْشیف

 ے٭بؿٿثبؿ ک  ےؽؿیٜ ےکی ٿّبصت  ایک ٭بؿٿثبؿ ٫ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

پیؼا   ےك  ہاّب٣ ںٿؿی ٵیٳ  ٥ـػ  کی ٵڀت  یب تڀمیٞی ٵٞؾہکنی ا

ٿاٱی  ےٱی ربٷ ےٱئ ےک  ہٵٞبٿُ ےٵبٱیبتی  ٹ٪َبٹبت ک ےٿاٯ ےٿٷہ

 ہے۔ٕڀؿ پـ  کی رب مکتی  ےپبٱینی ک ہثیٴ

ایک اینب فٹؼگی   ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہتڀ ا ںیہک ںٵی ںؿامت  ٱ٦ٚڀ ہثـا

امتٞٶبٯ  کیب  ےٱئ ےٵ٪بٍؼ  ک ےرل کب ٭بؿٿثبؿی  حت٦٘  ٫ ہے ہثیٴ

امتٞٶبٯ  ےٳ  ٥ـػ  کہا ےٱئ ےکی ٵؼت  ٭بؿٿثبؿ کپبٱینی  ہے۔ربتب 

ٝبٳ ٕڀؿ  ںپبٱینیب ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ  ہفیبػ ےکی ٵؼت  ك

ٳ  ہاٿؿ امکب ٵ٪َؼ  ایک ا ںیہٱی ربتی   ےؽؿیٜ ےپـ ٭بؿٿثبؿ  ٫

  ہکب ٵٞبٿُ ںٹ٪َبٹڀ ےٿئہ ھمبت ےٹ٪َبٷ ک ے٥ـػ  ک ٹ٫ڈآٵؼٹی  پـٿ

عـچ  ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا ہے۔ٹب ھؿک ےکـٹب اٿؿ کبؿٿثبؿ کی تنٲنٰ ثٺبئ

پبٱینی  ہثیٴ ہثٲک ہےکـتب  ںیہٷ  ہکب ٵٞبٿُ ںاٍٰ ٹ٪َبٹڀ ےگئ ےکئ

 ہے۔کـتب   ہی ٵٞبٿُہؿی  ؿ٩ٴ  کب ٹخمَڀً  ایک ٵ٪ـؿ  ٵبٹی ںٵی

 ےرڀ ا٭خـیت ٵٺب٥ٜ ک ہےٿتب ہٳ  ٥ـػ  ہپبك ایک ا ےکئی ٭بؿٿثبؿ  ک

 ےٱئ ےک ےؼیٰ کـٷپبك ٵٺ٦ـػ اٿؿ تج ےیب رل ک ہےٿتب ہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ

ایک  ۔اٵال٫  ہٳ  ػاٹيڀؿاٷہا ےٱئ ےتٺٚیٴ  ک ےریل ہےاؿت ہٵيکٰ ٳ
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 ےٯ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہفٹؼگی  یب ٍضت  پـ ا ےکنی ٵالفٳ  ک ےآرـ  ایل

  ےٱئ ےرنکی ٵٞٲڀٵبت ، کبٳ یب جمٶڀٝی  ىـا٭ت  کڀ کٶپٺی ک ہےمکتب 

 ہے۔ٵٺ٦ـػ ٕڀؿ پـ ٩یٶتی ٵبٹب ربتب 

پـ ٱیٺب یب  ےی ٵؼػ کی عؼٵبت کـائٝبؿّ ے)ریل ںآرـ  اٷ الگتڀ

٩بئٴ ٵ٪بٳ کڀ  ے)ریل ںؿتی کـٹب( اٿؿ ٹ٪َبٹڀھ٩بئٴ ٵ٪بٳ کی ة

کٶی( کی  ںکی ٍالصیت  ٵی ےتک ٭بؿٿثبؿ کڀ چالٷ ےربٷ ےتـثیت کئ

ٳ  ٥ـػ  ہرل کب مبٵٺب ایک ا ہےاینب کـتب  ےٱئ ےک ےؿپبئی کـٷھة

 ہے۔مکتب  ڑآرـ  کڀ کـٹب پ ںٹ٪َبٷ کی صبٱت  ٵی ےک

ٳ  ٥ـػ  ہؿ٩ٴ  کڀ ا ہثیٴ ںاہد ہےپبٱینی اٍٖالس   ہ٥ـػ  ایک ثیٴ ٳ ہا

ٵٺنٲک ٭ـ ػیب ربتب  ےٵٺب٥ٜ ك ےکٶپٺی ک ےجببئ ےکی امکی آٵؼٹی ک

یکل ٹ ہی ہے۔کی ربتی   ےؽؿیٜ ےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کٶپٺی ٫ ہے۔

ٕڀؿ  ےاعـاربت  ک ےپـیٶیٴ کڀ ٭بؿٿثبؿ ک ےپڀؿ ہکیڀٹک ہےٵڀحـ   

تڀ کٶپٺی  ہےٿ ربتی ہٳ  ٥ـػ  کی ٵڀت  ہاگـ ا ہے۔ا ربتب ھپـ  ػیک

 ےک ںپبٱینیڀ ہؽاتی  ثیٴ ہے۔کڀ ٵٺب٥ٜ  ٭ی اػائیگی  کی ربتی 

ٕڀؿ پـ   ےٵڀت  ٵٺب٥ٜ  پـ آٵؼٹی  ک ںٵی ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہثـٝٮل  ا

 ہے۔یٮل ٱگبیب ربتب ٹ

 ے٭بؿٿثبؿ ک ںؿ  ٵیڈآؿ ےک ےؿ٩ٴ  کی تيغیٌ  کـٷ ہکٶپٺی ثیٴ ہثیٴ

ؿٷ ٹی ؿیٹآئی  ےگئ ےیبتی  ثیبٹبت اٿؿ ػاعٰ کئٵبٱ  ےگئ ے٭ی ٹیڈآ

 ےٿٷہٯ  ہا ےک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہٝبٳ ٕڀؿ پـ کٶپٺی کڀ ا ۔گی ھےکڀ ػیک

 ںکٶپٺیب ہثیٴ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ ے۔ئیہٿٹب چبہٵٺب٥ٜ خبو  ےٱئ ےک

 ںٵبٱی اٵؼاػ ىـٿٝبتی کٶپٺیڀ ےی ٕـس كھٿاٱی ٱیکٸ اچ ےاٷٹھا اٹاھگ

  ں۔یہاعـاد ثٺبتی  ےٱئ ےک

a) ؟ہےو عکتب ہشد)وی ِیٓ(  کوْ َ  فہا 

ی ٥ـػ  ھؿامت  ٕڀؿ پـ ٵٺنٲ٬ کڀئی ة ہثـا ےٳ  ٥ـػ  ٭بؿٿثبؿ كہا

ٵبٱی کيیؼگی   ےٱئ ےمجت  ٭بؿٿثبؿ ک ےٹ٪َبٷ ک ےرنک ہےٿ مکتب ہ

٥ـػ  کٶپٺی کب ایک  ہ، ٿےٱئ ےٵخبٯ  ک ہے۔ٿ مکتی ہپیؼا  

، ٵیٺیزـ ٹٳ پـٿریکہٳ ٥ـٿعت ىغٌ، اہی، ایک اھؿ، ایک مبتٹائـیکڈ

رڀ  ہےٿ مکتب ہاؿت یب  ٵٞٲڀٵبت  ٿاال کڀئی ٥ـػ  ہیب خمَڀً  ٳ

  ہے۔ٿتب ہٳ  ہخمَڀً  ٕڀؿ پـ ا ےٱئ ےکٶپٺی ک

b) ُٔمقبٔبت  ہلبثًِ ثی 

  ہٵٞبٿُ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا ےٱئ ےرٸ ک ںیہٹ٪َبٷ  ےؽیٰ  ایل ہٵٺؼؿد

 : ہےٳ  کـ مکتب ہ٥ـا

i. ےٳ  ٥ـػ  کبٳ کـٷہٹ٪َبٷ رت ایک ا  ہٵتٞٲ٨ ےتڀمیٜ  ٵؼت  ك 

ٳ  کـاٹب ہ٭ڀ ٥ـا ںٱکبؿٿہ، ٝبؿّی ٕڀؿ پـ اہے  ںیہ٩بثٰ ٷ ںٵی

ؿتی اٿؿ تـثیت کی ھپـ ایک ٵتجبػٯ کی ة ےٿٷہاٿؿ ّـٿؿت  

 ٵبٱی اٝبٹت 

ii. ٕڀؿ پـ،  ےٵخبٯ  ک ہ۔ثیٴ ےٱئ ےٵٺب٥ٜ  کی ص٦بٙت  ک

ؿپبئی کـٹب، ھٿئی آٵؼٹی  کی ةہٿئی ھک ےٿئی ٥ـٿعت كہٿئی  ھک

ٹ٪َبٷ  ےك ےٿٷہـ یب ؿّػ تبعی ےک ٹپـٿریک  ہٿؿاٷ ہکنی پیو

ٵڀ٩ٜ کب ٹ٪َبٷ،   ےٱی ےا، تڀمیٜ کھٳ  ٥ـػ  ىبٵٰ تہا ںرنٶی

 ۔اؿت  یب ٵٞٲڀٵبت  کب ٹ٪َبٷہخمَڀً  ٳ



 

175 

 )ایُ آسآئی(  ہْ ِوچٓ  ثیُہس .3

آپ  ں۔یہ ہےؿ ے٩ـُ ٯ ےٱئ ےک ےعـیؼٷ  ہآپ کڀئی احبث  ہ٫ ےٵبٷ ٱیزی

ٷ ہؿ  ےؽؿیٜ ےٕڀؿ پـ  ثیٺک ٫ ےک  ےایک صٌ ےاٹتٚبٳ ک ےکڀ ٩ـُ ک

 ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےاػائیگی کـٷ ےٱئ ےک ہٵڀچٸ  ثیٴ

a)   ؟ہےایُ آسآئی کیب 

 ےٱئ ےک ںٿاٱڀ ے٩ـُ ٱیٸ ےؿ کھرڀ گ ہےپبٱینی  ہایک اینی ثیٴ ہی

 ےٷ  ٫ہثٺیبػی  ٕڀؿ پـ ایک ؿا ہی ہے۔ٳ  کـتی ہٵبٱیبتی  حت٦٘  ٥ـا

 ےٱی ربٷ ےٱئ ےٷ ٩ـُ پـ ث٪بیب  ؿ٩ٴ  کی اػائیگی کہؿ  ےؽؿیٜ

، اگـ ٩ـُ کڀ پڀؿی ٕـس ہےپبٱینی  ہتی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴھٹاٱی گٿ

ایک ٩ـُ حمب٥٘   ےاك ہے۔ٿ ربتی ہامکی ٵڀت   ےٯہپ ےك ےاػا کـٷ

 ےٱئ ےک ںثٺؼی  ثقؿگ ٱڀگڀ ہٵٺَڀة ہی ہے۔ا رب مکتب ہپبٱینی ک

١یـ ٵتڀ٩ٜ ٕڀؿ  ےؿ  کڈٿٯہکڀ پبٱینی  ںآىـتڀ ےرٸ ک ہے  ںٵڀفٿ

ٵؼػ کی ّـٿؿت  ںٵی ے٩ـُ کڀ چکبٷ ےاٹک ںپـ اٹت٪بٯ کی ٍڀؿت  ٵی

 ہے۔ٿ مکتی ہ

b) خقوفیبت 

اٱتی ڈپبٱینی ػمتربػاؿی  ٩یٶت  یب پغتگی  ٵٺب٥ٜ  پـ احـ   ہی

ثـٝٮل   ےپبٱینی ک ہکڀؿ ٵٞیبػی ثیٴ ہحتت ثیٴ ےاك پبٱینی ک ہے۔

کڀؿ  ہػٿؿاٷ ثیٴ ےپبٱینی ٵؼت  ک ںاہ، دہےٿ ربتب ہؿ مبٯ  کٴ ہ

  ہے۔تب ہٵنتضٮٴ ؿ

 1  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےٵ٪َؼ  کیب  ھےپیچ ےک ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ

I. ٳ  کـٹبہٿٱت ٥ـاہٷ ٭ی ىـس  کی كہمنتی ؿ 

II. ٳ  کـٹبہٵبٱیبتی  حت٦٘  ٥ـا ےٱئ ےک ںٿاٱڀ ے٩ـُ ٱیٸ ےؿ کھگ 

III. کی ٩یٶت  کی ص٦بٙت  کـٹب  ہٷ  احبثہؿ 

IV. ثچٺب ےػعٲی كےة ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹی٦بٯڈ 
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   ہخالؿ

 ہفٹؼگی  ثیٴ 6  ہکی ػ٥ٜ 1874،  ٹی٬ا  ہعڀاتیٸ  احبث ہىبػی ىؼ 

ٳ  ہ٥ڀائؼ  کی حت٦٘  ٥ـا ےٱئ ےک ںحتت ثیڀی  اٿؿ ثچڀ ےپبٱینی ک

 ہے۔کـتی 

  ٹحتت ربؿی کی گئی پبٱینی کڀؿ ےک  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈایٴ 

ؿٿٯ  ٹ٭ٸ ےػاؿ  ک ہفٹؼگی  ثیٴ  ہتک ٫ ںاہ، ٩ـُ   اٿؿ یٹیچٶٸٹا

  ۔ٿگیہؿ ہثب ےك

 امکی ٿّبصت   ہے۔ٳ  ىٮٰ ہی ایک اک ہ٭بؿٿثبؿ ثیٴ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

ٳ  ٥ـػ  کی ٵڀت  یب ہکنی ا ے٭بؿٿثبؿ ک  ےؽؿیٜ ےایک ٭بؿٿثبؿ ٫

ٵبٱیبتی   ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك  ہاّب٣ ںتڀمیٞی ٍالصیت  ٵی

ٕڀؿ پـ   ےپبٱینی ک ہٱی گئی ایک ثیٴ ےٱئ ےک  ہکی ٵٞبٿُ ںٹ٪َبٹڀ

  ہے۔کی رب مکتی 

 ٷ  ٩ـُ  ہؿ  ےؽؿیٜ ےٷ  ٫ہثٺیبػی  ٕڀؿ پـ ایک ؿا ہٷ  ٵڀچٸ ثیٴہؿ

تی ھٹٿاٱی گ ےٱی ربٷ ےٱئ ےپـ ث٪بیب  ؿ٩ٴ  کی اػائیگی ک

 ے، اگـ ٩ـُ  پڀؿی ٕـس اػا کـٷہےپبٱینی  ہٵیٞبػی فٹؼگی  ثیٴ

  ہے۔ٿ ربتی ہامکی ٵڀت   ےٯہپ ےك

 

 َ  افيالصبت  ہا

   ٹای٬  ہعڀاتیٸ  احبث ہىبػی ىؼ .1

  ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا .2

  ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ .3
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 رواة   ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ٳ  ہٵبٱیبتی  حت٦٘  ٥ـا ےٱئ ےک ںٿاٱڀ ےؿ ٭ب ٩ـُ  ٱیٸھایٴ آؿآئی گ

  ہے۔کـتب 

 

 عواالت   ےراتی اِتضبْ ن

  1عواي 

کل  ےك ںؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٷ ٵی ہحتت ثیٴ ےپبٱینی ک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

 ؟ ہےٿتی ہٵٺنٲ٬  ےك

I. ٵؼٹیٳ  ٥ـػ  کی آہا 

II. ٵٺب٥ٜ ے٭بؿٿثبؿ ک 

III. کبؿٿثبؿ کی تبؿیظ 

IV. یکلڈا٥ـآ فؿ کی ىـس اٷ 

 2 عواي 

ثٺؼی  کیب  ہحتت  ػؿد ے)ایٴ آؿآئی( کڀ ________ ک ہٷ  ٵڀچٸ ثیٴہؿ

  ہے۔رب مکتب 

I. ہتی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴڑھة 

II. ہتی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴھٹگ 

III. ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ 

IV. ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ  

 3  عواي 

حتت کڀؿ کیب ربتب  ےک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہٹ٪َبٷ کڀ ا ےك کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہے

I. کی چڀؿی  ہاحبث 

II. ٳ  ٥ـػ  کبٳ ہٹ٪َبٹبت رت کڀئی ا  ہٵتٞٲ٨ ےتڀمیٜ  ٵؼت  ك

 ہےٿتب ہ ںیہ٩بثٰ ٷ ںٵی ےکـٷ

III. ػاؿی ہٝبٳ  ؽٳ 

IV. ٹ٪َبٷ ےٿاٯ ےٿٷہمجت   ےٿٯ کھاٿؿ ة ں١ٲٖیڀ 

 

 

 4  عواي 

اگـ پبٱینی  ہے۔ی حتت ٱی گئ ےک  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈایک پبٱینی ایٴ 

 ےٱئ ےک ےحتت ٥ڀائؼ  کڀ صبٍٰ  اٿؿ ٵٺٚٴ   کـٷ ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہ

حتت حم٦ڀٗ   ےتڀ پبٱینی ک ہےکـتب  ںیہی  ٵ٪ـؿ  ٷٹؿكٹایک خمَڀً  

  ہے۔ٿ ربتی ہؿ٩ٴ  _____________ کڀ ٩بثٰ اػائیگی 

I. ےاگٰ  ےک ںػاؿٿ ہؿىت  

II. یٹؿكٹمـکبؿی  ےؿیبمت  ک 
III. اٹيڀؿٹل کٶپٺی 
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IV. ػاؿ ہثیٴ 

 5  ي عوا

١یـ ٵتڀ٩ٜ   ےامک ۔ایک ٭بؿٿثبؿ چالیب ےك  ہاؿ کی مـٵبیھاػ ےیو ٷہٳ

کی پڀؿی  ےیبٷھتہکڀ   ںاحبحڀ ےیو کہی ٱیٸ ػاؿ ٳھثٞؼ مت ےاٹت٪بٯ ک

 ےٹچ كہکی پ ںٱیٺؼاؿٿ  ہکڀٷ مب احبث ےك ںاٷ ٵی ں۔یہ ہےکڀىو کـ ؿ

 ؟ ہےؿ ہثب

I. ہٹبٳ کب احبث ےیو کہٳ 

II. ےاتھثیٺک ک ےیو کہٳ 

III.  حتت عـیؼی گئی ٵیٞبػی  ےک 6  ہکی ػ٥ٜ  ٹای٬ثٲیڀ پی  ڈایٴ

 پبٱینی ہفٹؼگی  ثیٴ

IV. ڈیو ٭ی ٵٲکیت ٵیڀچڀئٰ ٥ٸہٳ 

 6  عواي 

 ےک  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈکڀٷ مب ایٴ  ےك ںٵی ںآپيٺڀ ےگئ ےػیئ ےٹیچ

 ؟ ہےٍضیش  ںٵی  ےصڀاٯ ےک ںٵٞبٵٲڀ

 ےؿف  کڀ اػائیگی کئڈٿٯہچیک پبٱینی  ےک ں: پغتگی  ػٝڀٿ۴ثیبٷ  

  ںیہ ےربت

  ںیہ ےربت ےی کڀ اػائیگی کئٹؿكٹچیک  ےک ں: پغتگی  ػٝڀٿ۰بٷ  ثی

I. ۴  ہےٍضیش 

II. ۰  ہےٍضیش 

III. ۴  ںیہٍضیش  ںػٿٹڀ ۰اٿؿ 

IV. ہےٍضیش  ۰ی ہ ہاٿؿ ٷ ۴تڀ  ہٷ  

 7  عواي 

 ےک ںٵٞبٵٲڀ ےک  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈػیب گیب کڀٷ مب آپيٸ  ایٴ  ےٹیچ

 ؟ ہےٍضیش  ںٵی  ےصڀاٯ

کیب ربتب  ںص٨ ٵی ےک  ںػٿٹبٵق  ہکب ت٦َی ںػٝڀٿ ے: ٵڀت ۴٫ثیبٷ  

  ہے

کیب ربتب  ںص٨ ٵی ےیق  کٹؿكٹ  ہکب ت٦َی ںػٝڀٿ ے: ٵڀت  ۰٫ثیبٷ  

  ہے

I. ۴  ہےٍضیش 

II. ۰  ہےٍضیش 

III. ۴  ںیہٍضیش  ںػٿٹڀ ۰اٿؿ 

IV. ہےٍضیش  ۰ی ہ ہاٿؿ ٷ ۴تڀ  ہٷ 

 8  عواي 

اٷ  ہے۔پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـتب  ہثیٴ ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےاپٸ ےاد

ٕڀؿ  ےاػائیگی ک  ہیٴ کڀ ٵالفٳ  کڀ ٵٞبٿُپـیٶ ہثیٴ ےکڀٷ ك ےك ںٵی

 ٵبٹب ربئیگب؟  ںیہٿتی ٷٹپـ  ٩بثِٰ ٫

  ہٍضت  ثیٴ ھمبت ے: ٵالفٳ  کڀ ٩بثٰ اػائیگی ٵٺب٥ٜ  ک۴آپيٸ  
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ٳ  ٥ـػ  فٹؼگی  ہا ھمبت ےکڀ ٩بثٰ اػائیگی ٵٺب٥ٜ  ک ے: اد۰آپيٸ  

  ہثیٴ

I.   ۴ٍـ٣ 

II.   ۰ٍـ٣ 

III. ۴  ںػٿٹڀ ۰اٿؿ 

IV. ۰ی ہ ہاٿؿ ٷ ۴تڀ  ہٷ  

 9  عواي 

ّٶبٹت   ہکی ٵي٨  رڀ اپٺی احبث ےمڀػ  ٿٍڀٯ کـٷ ےٵ٪ـٿُ ك ےایل

 ڑٿھپبك چ ےکب ص٨ اٷ ک  ہٱیکٸ احبث ںیہ ےتھٕڀؿ پـ  گـٿی ؿک ےک

  ہے۔التی ہ، __________ کںیہ ےػیت

I. ٘حت٦ 

II. ٷہؿ 
III. مڀػعڀؿی 

IV. ہٷ ٹبٳہؿ 

  10عواي 

ٳ  ہکڀ حت٦٘  ٥ـا ںٿاٱڀ ے٩ـُ  ٱیٸ ےؿ ٫ھکڀٷ می پبٱینی گ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہے کـ مکتی

I. ہفٹؼگی  ثیٴ 

II. ہٵٞؾٿؿی ثیٴ 

III. ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ 

IV. ہٝبٳ  ثیٴ 

 

 رواة   ےعواالت ک ےراتی اِتضبْ ن

  1رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ےؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٭بؿٿثبؿ ک ہحتت ثیٴ ےپبٱینی ک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

  ہے۔ٿتی ہٵٺنٲ٬   ےٵٺب٥ٜ ك

  2رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

حتت   ےک ہتی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴھٹگ)ایٴ آؿآئی( کڀ  ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ

  ہے۔ثٺؼی  کیب رب مکتب  ہػؿد

  3رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

حتت کڀؿ  ےک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہٹ٪َبٹبت کڀ ا  ہٵتٞٲ٨ ےتڀمیٜ  ٵؼت  ك

  ہے۔ٿتب ہٹب٩بثٰ  ںٵی ےٳ  ٥ـػ  کبٳ کـٷہ، رت اہےکیب ربتب 

  4رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 
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ت ٥ڀائؼ  کڀ صبٍٰ  اٿؿ ٵٺٚٴ   حت ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہاگـ پبٱینی 

تڀ پبٱینی  ہےکـتب  ںیہی  ٵ٪ـؿ  ٷٹؿكٹایک خمَڀً   ےٱئ ےک ےکـٷ

ٿ ہی  کڀ ٩بثٰ اػائیگی ٹؿكٹمـکبؿی  ےحتت حم٦ڀٗ  ؿ٩ٴ  ؿیبمت  ک ےک

  ہے۔ربتی 

  5رواة  

 III ہے۔ػؿمت آپيٸ 

حتت عـیؼی گئی ٵؼت  فٹؼگی   ےک 6  ہکی ػ٥ٜ  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈایٴ 

ٿتی ہؿ ہثب ےٹچ كہکی پ ںاٿؿ ٱیٺؼاؿٿ  ٹیچٶٸٹا ٹنی ٭ڀؿپبٱی ہثیٴ

  ہے۔

  6رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ں۔یہ ےربت ےیق  کڀ اػائیگی کئٹؿكٹچیک  ےک ںپغتگی  ػٝڀٿ

  7رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ہے۔کیب ربتب  ںص٨ ٵی ےیق  کٹؿكٹ  ہکب ت٦َی ںٵڀت  ػٝڀٿ

  8رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

کڀ  ہٳ  ٥ـػ  فٹؼگی  ثیٴہا ھمبت ےٵٺب٥ٜ  ککڀ ٩بثٰ اػائیگی  ےاد

ٵبٹب  ںیہٯ  ٷہٿتی اٹٕڀؿ پـ  ک ےاػائیگی ک  ہٵالفٳ  کڀ ٵٞبٿُ

 ۔ربئیگب

  9رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ّٶبٹت   ہکی ٵي٨  رڀ اپٺی احبث ےمڀػ  ٿٍڀٯ کـٷ ےٵ٪ـٿُ ك ےایل

 ڑٿھپبك چ ےکب ص٨ اٹک  ہٱیکٸ احبث ںیہ ےتھٕڀؿ پـ  گـٿی ؿک ےک

  ہے۔التی ہٷ  کہؿ ،ںیہ ےػیت

  10رواة  

III ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ٳ  کـ ہکڀ حت٦٘  ٥ـا ںٿاٱڀ ے٩ـُ  ٱیٸ ےٱی ےؿ ٫ھگ ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ

  ہے۔مکتب 
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 11 ثبة

٩یٶت  تٞیٸ  اٿؿ  ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ

 تيغیٌ

 ثبة  تْبسف  

٭ب   ںکی ٩یٶتڀ  ںػٿہٵٞب ہاك ثبة  کب ٵ٪َؼ  ُٵتِٞٲٴ کڀ فٹؼگی  ثیٴ

 ہے۔ٵتٞبؿ٣ کـاٹب  ےىبٵٰ ثٺیبػی ٝٺبٍـ  ك ںیتٞیٸ  اٿؿ ٥ڀائؼ  ٵ

ؿ ھاٿؿ پ ںیہ ےرڀ پـیٶیٴ ثٺبت ےاٷ ٝٺبٍـ  ٭ی حبج  کـیٺگ ےٯہٳ پہ

 ے۔کـیٺگ ہمـپٲل  اٿؿ  ثڀٹل کی تَڀؿ  پـ ٵجبصج

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A.  ثٺیبػی ٝٺَـ -٭ب  تٞیٸ   ں٩یٶتڀ ہثیٴ 

B. مـپٲل اٿؿ ثڀٹل 
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A. ثٕیبدی ّٕقش -تْیٓ    وب ںلیّتو ہثیُ ۔اٌف 

 پشیّیُ  .1

 ہرل کی ثیٴ ہےؿ ٭ـتب ہپـیٶیٴ ٱ٦٘  اك ٩یٶت  کڀ ٙب ںٝبٳ  فثبٷ ٵی

 ہے۔اػائیگی کی ربتی   ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےپبٱینی عـیؼٷ

 ےپـیٶیٴ ٭ی ىـس  ک  ےفاؿ ؿٿپہؿ  ہ ےؿ٩ٴ  ک ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےاك

پبك  ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴپـیٶیٴ ىـس   ہی ہے۔ؿ  کیب ربتب ہٕڀؿ پـ  ٙب

 . ںیہػمتیبة  ںیجٰ کی ىکٰ ٵیٹ ےىـس ک

 : پشیّیُ  ۱ؽىً 

 

ٕڀؿ پـ   ے٥ل پـیٶیٴ" کٓىـس  کڀ "ا ےگئ ے٭ی ٹپـٷ  ںیجٰ ٵیٹاٷ 

ؿ ہرٸ کی   ہے پـیٶیٴ   ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثـاثـ  مبالٷ ہی ہے۔ربٹب ربتب 

 ںتـ ٵٞبٵٲڀ ہفیبػ ہی ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےای٬  مبٯ  اػائیگی کـٷ

ٕڀؿ پـ   ےىـس  ک  ہاٿؿ مبالٷ ںیہ ےتہؿ  ںیٮنب ںپڀؿی ٵؼت  ٵی ںٵی

 ں۔یہ ےربت ےؿ  کئہٙب

 ِخبي

 ےٱئ ےثیل مبٯ  کی ثٺؼٿثنتی پبٱینی ک ےٱئ ےٝٶـ ک ہاگـ ایک ٵ٪ـؿ

ثیل   ےؿٿپ 4،800  ہ٫ ہےتڀ امکبٵٖٲت   ہے  ےؿٿپ 4،800پـیٶیٴ 

  ے۔رب ئیٺگ ےؿ  مبٯ  اػا کئہمبٯ  تک 

 ےٯہپـیٶیٴ ٍـ٣  پ ںرٸ ٵی ہےٿٹب دمٮٸ  ہ ںینی پبٱینیبا ھکچ ہصبالٹک

پبك ای٬  ُٵيت  ےک ںکٶپٺیڀ ں۔یہ ےٿتہ٩بثٰ اػائیگی  ںٵی ںمبٱڀ ھکچ

ٍـ٣  ایک  ںکی ىـٿٝبت ٵی ہػہٵٞب ںرٸ ٵی ںیہ ےٿتہی ھة ہػہپـیٶیٴ ٵٞب

٭بؿی  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ مـٵبی ںپبٱینیب ہی ہے۔ٿتب ہپـیٶیٴ ٩بثٰ اػائیگی 

  ں۔یہ ےٿتہپـ ٵجٺی 

 )سّبیت(  ٹوھچ .2

٩نٴ  کی  ھ٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ پـ کچ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

 : ںیہ ںاینی ػٿ ؿٝبیتی ں۔یہکو کـ مکتی  کی پیو ںؿٝبیتڀ

 ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ 
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  ےٱئ ےپـیٶیٴ اػائیگی ک 

a) ُٹوھچ ےٌئ ےسلُ  ک ہثی 

 ہرڀ اٝٲی  ثیٴ ہےکڀ ػی ربتی  ںاٷ ٱڀگڀ ٹٿھچ ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ

کی  ںاٝٲی  ٩یٶت  کی پبٱینیڀ ہیں۔یہ ےعـیؼت ںپبٱینیب ؿ٩ٴ  ٿاٱی

٫  ہ٥ڀائؼ  کڀ گب ےٿاٯ ےٿٷہکٶپٺی کڀ  ہثیٴ ںٵی ےٳ  کـٷہمـٿك ٥ـا

اك ٭ی  ہے۔ٕڀؿ پـ  ػی رب مکتی  ےک ےایک ٕـی٨ ےک ےٹچبٷہتک پ

کی پبٱینی کی   ےؿٿپ 50،000کٶپٺی  ہثیٴ ہےچب ہے۔آمبٷ   ہٿد

 ےٱئ ےک ںکی، ػٿٹڀ  ےؿٿپ 5،00،000ٿ یب ہٳ  کـتی ہمـٿك ٥ـا

 ں، اٷ پبٱینیڀ ںٵی ےٹتیذ ےّـٿؿی  ٭ڀىو کی تٞؼاػ  اٿؿ اك ٫

ٱیکٸ اٝٲی   ہے۔ ےتہؿ  ںاعـاربت  یٮنب ے٫ ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ

اٿؿ  ںیہپـیٶیٴ صبٍٰ  کـتی   ہفیبػ ںؿ٩ٴ  کی پبٱینیب ہثیٴ

  ں۔یہٵٺب٥ٜ  صبٍٰ  کـتی   ہفیبػ ےامٲئ

b) ٹوھچ ےٌئ ےپشیّیُ ادائیگی ک 

فٹؼگی  ہے۔ػی رب مکتی  ٹٿھچ ےٱئ ےی ٕـس، پـیٶیٴ اػائیگی کام

ثٺیبػ پـ  ہاٷہی یب ٵبہٵب ہ، ك ہٹ٤َ مبالٷ ہمبالٷ ںکٶپٺیب ہثیٴ

  ہرتٺب فیبػ ڈٵڀ ں۔یہمکتی  ےکی اربفت  ػ ےپـیٶیٴ اػائیگی کـٷ

 ے۔ٿگہ  ہی فیبػہ ےاعـاربت  اتٸ ےگب، مـٿك ٫ےؿایب ربئہثبؿ ػٿ

ایک ثبؿ  ںٍـ٣  مبٯ  ٵی ںٵی ںـی٪ڀٕ ہاٿؿ ٹ٤َ مبالٷ  ہمبالٷ

کب  ہٕـی٨  ہاٷہی  اٿؿ ٵبہٵب ہك ہرجک ہےٿتی ہٹگ  ىبٵٰ ٹاکبؤٷ

   ہاك ٕـس ٹ٤َ مبالٷ ہے۔ؿایب ربتب ہثبؿ ػٿ  ہٝٶٰ فیبػ  ہ٫ ہےٵٖٲت 

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٩نٴ  ٫  ہاٷہی  یب ٵبہٵب ہپـیٶیٴ ك  ہاٿؿ مبالٷ

، ہٝالٿ ےامک ہے۔ثچت کڀ ٩بثٰ  کـتی  ںاٹتٚبٵی  اعـاربت  ٵی

ػٿؿاٷ اك ؿ٩ٴ   ےمبٯ  ک ےکٶپٺی پڀؿ ہثیٴ ں٭بؿ  ٵی ہٕـی٨  ہمبالٷ

 ہے۔اٿؿ اك پـ مڀػ  صبٍٰ  کـ مکتی  ہےکب امتٞٶبٯ  کـ مکتی 

٭بؿ  پـ  ہٕـی٨   ہاٿؿ ٹ٤َ مبالٷ  ہمبالٷ ںکٶپٺیب ہثیٴ ےامٲئ

 ےک ےاػائیگی کـٷ ےك   ےؽؿیٜ ےکـ اٷ ک ےکی اربفت  ػ ٹٿھچ

ىبٵٰ اّب٥ی  اٹتٚبٵی   ںاك ٵی ہٿ ۔ی  کـیٺگیا٥قائ ہصڀٍٰ ےٱئ

٭بؿ   ہٕـی٨  ہاٷہاػائیگی کی ٵب ےٱئ ےک ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ

 ں۔یہمکتی  ےی ٯھاّب٥ی  اٹتٚبٵی  چبؿد  ة ھکچ ںٵی

 امبفی  چبسرض .3

یجٰ  پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ٹ ےٱئ ےایک گـٿپ  ک ےػاؿ  ا٥ـاػ  ک ہثیٴ

ٳ  ٝٺَـ  ہی اھکنی ة ےٿاٯ ےٳ پیؼا  کـٷھرڀ ایک اّب٥ی  رڀک ہےربتب 

فٹؼگی  کڀ ٵٞیبؿی  فٹؼگی   ےا٥ـاػ  ک ےایل ں۔یہ ںیہٵيـٿٓ  ٷ ےک

ٕڀؿ پـ  ربٹب  ےاٿؿ ٱگبئی گئی ىـس  کڀ ٝبٳ  ىـس  ک ہےا ربتب ہک

 ہے۔ربتب 

ٿاال کڀئی ٥ـػ  ػٯ کی ثیٶبؿی یب  ےجتڀیق  کـٷ ےٱئ ےک ہاگـ ثیٴ

فٹؼگی   ے،، رڀ امکہےػٿچبؿ  ےٵنبئٰ ك ےٍضت  ک ھؽیبثیٖل رینی کچ

، تڀ اینی  فٹؼگی  کڀ ػیگـ  ںیہ ےپیؼا  کـ مکت ہعٖـ ےٱئ ےک

 ے، ایلہے١یـ ٵٞیبؿی  ٵبٹب ربتب   ےتٞٲ٨ ك ےٵٞیبؿی  فٹؼگی  ک

اّب٥ی  پـیٶیٴ  ےك   ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ایک ٍضت  اّب٥ی  ک ہثیٴ ںٵی

 ےریل ٹایکـٿثی ےامی ٕـس مـکل ک ہے۔کـ مکتب  ہکب ٥یَٰ ےٿٍڀٯ ٭ـٷ

اّب٥ی ٱگبیب رب مکتب   ہٿؿاٷ ہپـ پیو ںٱڀگڀ ےٱگ ںٵی ےک پیوعٖـٹب
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یجٰ  ٹ٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ   ںٵی ےٹتیذ ےاك ٫ ےاك اّب٥ی ک ہے۔

  ۔ٿ ربئیگبہ  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےپـیٶیٴ ٫

ٳ  ہاّب٥ی  ٵٺب٥ٜ  ٥ـا ھحتت کچ ےکٶپٺی کنی پبٱینی ک ہامی ٕـس  ثیٴ

  ں۔یہئیگی پـ ػمتیبة  اػا ےرڀ ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ ک ہےکـ مکتی 

 ِخبي

ثی  کی  ےی اڈٵٺب٥ٜ  یب   ہصبػث ےؿہکٶپٺی ػٿ ہایک فٹؼگی  ثیٴ

کی صبٱت   ےٿٷہ  ہکب ٹتیذ  ہٵڀت  کنی صبػث ںاہ)د ہےپیيکو کـ مکتی 

 ہی ےٱئ ےامک ۔(ہےٿتی ہؿ٩ٴ  کی ػٿگٺی ؿ٩ٴ ٩بثٰ اػائیگی  ہثیٴ ںٵی

ٶیٴ ٿٍڀٯ کـ ؿ٩ٴ  کب ایک اّب٥ی  پـی ہفاؿ ثیٴہؿ  ہ  ےایک ؿٿپ

  ہے۔مکتی 

ٵنت٪ٰ   ےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـک ہفاؿ اّب٥ی  ثیٴہؿ  ہامی ٕـس  

ٕڀؿ پـ  ٵٺب٥ٜ  صبٍٰ  کیب رب  ےی ثی( کڈٵٞؾٿؿی  ٵٺب٥ٜ  )پی 

  ہے۔مکتب 

 پشیّیُ وب  تْیٓ    .4

ٹچتی ہاٷ ىـس  پـ پ ےکیل ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ںیھ، اة ػیکےآئی

 ے٭بٳ  ایکچیئـی ٫ ہی ں۔یہو  کی ربتی پی ںیجٰ  ٵیٹرڀ پـیٶیٴ  ںیہ

، پڀؿی فٹؼگی   اٿؿ ہٵیٞبػی ثیٴ ہے۔پڀؿا کیب ربتب   ےؽؿیٜ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ ہثٺؼٿثنتی رینی ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ

ؽیٰ  ٝٺبٍـ  پـ ١ڀؿ  کیب  ہٵٺؼؿد ںٝٶٰ ٵی ےتٞیٸ  ک ےپـیٶیٴ ٫

 : ہےربتب 

 اٵڀات 

 مڀػ 

 اٹتٚبٳ اعـاربت 

 ؽعبئـ 

 گٹڈثڀٹل ٱڀ 

    ۂارضا ےپشیّیُ ک  :  ۲ؽىً  
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ػیگـ  ٝٺَـ گـاك  یب  ہرجک ںیہ ےپـیٶیٴ ثٺبت ٹػٿ ٝٺَـ ٹی ےٯہپ

  ں۔یہ ےربت ےکئ ڈپـیٶیٴ پـ ٱڀ ٹٹی ےٱئ ےک ے٥ل پـیٶیٴ صبٍٰ  کـٷٓا

a) اِوات  اوس عود 

یجٰ " کب امتٞٶبٯ  ٹ"اٵڀات   ہی ہے۔ال ٝٺَـ ہٵڀت  پـیٶیٴ کب پ

ٵڀت  ٭ی  ےٱئ ےخمتٲ٤  ٝٶـ ک ںٵیہرڀ  ہےٵ٪ـؿ  کیب ربتب  ےکـک

 ہے۔ىـس  کب ایک ٵ٦ـٿّبت   ػیتب 

 ِخبي

تڀ امکب  ہے0.0035   اٵڀات  ىـس   ےٱئ ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 35اگـ 

 ےك ںٵی ںٱڀگڀ 1000ؿ ہ  ہمبٯ  کی ٝٶـ پـ فٹؼ 35  ہ٫ ہےٵٖٲت 

 ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 36اٿؿ  35 ے( ک35 ےك ںٵی 10،000)یب  3.5

  ہے۔کی ربتی   کی تڀ٩ٜ ےػؿٵیبٷ  ٵـٷ

یجٰ کب ٹ ےٱئ ےک ےٵڀت  الگت کب صنبة  کـٷ ےٱئ ےخمتٲ٤  ٝٶـ ک

 ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 35، ےٱئ ےٵخبٯ  ک ہے۔امتٞٶبٯ  کیب رب مکتب 

 Rs. 3.50ؿ٩ٴ( =  ہ)ثیٴ 1000ہے٭ی ىـس  کب ٵٖٲت   0.0035 ےٱئ

  ۔الگت ہؿ٩ٴ  کی ثیٴ ہفاؿ ثیٴہ٥ی    ےؿٿپ

ٝٶـ   ہفیبػہے۔ا رب مکتب ہی کھة ٳ پـیٶیٴ"ھاٿپـ ٭ی الگت کڀ "رڀک

  ۔ٿگبہ  ہٳ پـیٶیٴ فیبػھرڀک ےٱئ ےک

 ںٳ اٷ ػٝڀٿہکـ ڑکڀ رڀ ںٳ پـیٶیٶڀھؽاتی  رڀک ےٱئ ےخمتٲ٤  ٝٶـ ک

  ہ٫ ےرڀ ایک پڀؿی ٵؼت  ریل ںیہ ےاعـاربت  صبٍٰ  کـ مکت ے٫

کی تڀ٩ٜ   ےٿٷہ٩بثٰ اػائیگی  ےٱئ ےمبٯ  کی ٝٶـ تک ک 55 ےك 35

حتت ٵنت٪جٰ   ےپبٱینی ک ںٵیہ ےکی کٰ الگت ك ںڀٿاٷ ػٝ ہے۔کی ربتی 

 ہےثتبتب  ںٵیہ ہی ںاٱ٦بٗ ٵی ےٿٹگی، ػٿمـہصبٍٰ    ںػاؿیب ہکی ؽٳ

 ےک ے٭ی اػائیگی  کـٷ ںػٝڀٿ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ںٵنت٪جٰ  ٵی  ہ٫

  ہے۔کتٺی ؿ٩ٴ  کی ّـٿؿت  ںٵیہ ےٱئ

ال ٩ؼٳ ٵنت٪جٰ  ػٝڀٰی ہپ ےٱئ ےک ےٹچٸہپـیٶیٴ" تک پ ٹ"ٹی

٩یٶت    ہٵڀرڀػہے۔ٱگبٹب   ہ٩یٶت  کب ختٶیٸ  ہٵڀرڀػ ےت  کاعـارب

کی کڀىو کـ  ےٱگبٷ ہپت ہٳ یہ  ہ٫ ہےکب مجت   ےکی تيغیٌ  کـٷ

 ےکڀ پڀؿا کـٷ ںػٝڀٿ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ںٵنت٪جٰ  ٵی  ہ٫ ںیہ ہےؿ

٩یٶت  کی   ہٵڀرڀػ ہے۔آد کتٺی تیبؿ ؿ٩ٴ  کی ّـٿؿت  ںٵیہ ےٱئ ےک

ٝٺَـ ٵٖٲت  ےاگٰ ےپـیٶیٴ تٞیٸ  ک ںٵیہٝٶٰ  ہکب ی ےتيغیٌ  کـٷ

 ہے۔"مڀػ " تک التی 

ٳ ٵنت٪جٰ  ہ ےرل ہے٭ی ىـس   ٹٿھچ ہؿامت  ٕڀؿ پـ ٿ ہمڀػ  ثـا

٩یٶت  پـ   ہٵڀرڀػ ےػٝڀٰی اػائیگی  ک ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ںٵی

  ں۔یہ ےٵبٷ ٱیت ےٱئ ےک ےٹچٸہپ

 ِخبي

 ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کـٷ ے٫ ہثٞؼ ثیٴ ےپبٹچ مبٯ  ک ںٵیہاگـ 

کی مڀػ ىـس   %6ٳ ہاٿؿ  ہےفاؿ کی ّـٿؿت ہؿ  ہ  ےؿٿپ 5 ےٱئ ےک

کی   ےؿٿپ 5ثٞؼ ٩بثٰ اػائیگی  ےک ںتڀ پبٹچ مبٱڀ ںیہ ےٵبٷ ٱیت

x 1/ (1.06) ٩5یٶت    ہٵڀرڀػ
5 
 ۔ٿگیہ 3.74 =
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٩یٶت  ٍـ٣    ہتڀ ٵڀرڀػ ےٵبٷ ٱیت %10 ےجببئ ےک %6ٳ  ہاگـ 

ٵبٹی   ہػمڀػ  ٭ی ىـس  رتٺی فیب ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ ۔ٿگیہ 3.10

 ٿگی ہی کٴ ہ٩یٶت  اتٺی   ہربئیگی، ٵڀرڀػ

 ںیہ ےٳ  ٹتبئذ  ٹکبٯ مکتہٳ ػٿ اہ ےك ہٵٖبٱٜ ےٵڀت  اٿؿ مڀػ  ک
: 

   ٿگی، پـیٶیٴ ہ  ہٵڀت  ىـس  رتٺی فیبػ ںیجٰ  ٵیٹٵڀت

 ٿگبہ  ہی فیبػہاتٺب 

 ی کٴ ہٵبٹی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب   ہمڀػ ىـس  رتٺی فیبػ

 ٿگبہ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہ، ٿںیہ ےٿتہ٩ؼاٵت پنٺؼ   ھکچایٮچڀؿیق حمتبٓ  اٿؿ 

 ےکی تڀ٩ٜ  ك  ےص٪ی٪ی  جتـة ےرڀ اٹک ےاٷ ٵڀت  ىـس  کڀ ٵبٹیٺگ

رڀ آٵؼٹی صبٍٰ   ے٭بؿی  ك ہمـٵبی ےاپٸ ہٿ ہٝالٿ ےامک ۔ٿگیہ  ہفیبػ

کٴ مڀػ ىـس  ٥ـُ  ںٵی ےٵ٪بثٰ ے، ام٬ںیہ ےکی تڀ٩ٜ  کـت ےکـٷ

 .ےگ ںکـی

 پشیّیُ  ٹٔی

 ے٩یٶت  ك  ہڀٰی ٿارجبت  کی ؿٝبیتی  ٵڀرڀػدتبٳ ػٝ ےٵنت٪جٰ  ٫

  ٹٳ "ٹیہ ےای٬  پـیٶیٴ ك  ٹٹی ہے۔ك  پـیٶیٴ" ٹکٲتب   ٹ"ٹی

ای٬  پـیٶیٴ   ٹٹی ں۔یہ ےپـیٶیٴ" صبٍٰ  کـ مکت  ہٿؿ٫ مٖش  مبالٷ

 ںپـیٶیٴ اػائیگی ٵؼت  ٵی ہی ہتبک ہےثٺبیب ربتب   ںکڀ یٮنب

  ے۔ٿ مکہ٩بثٰ اػائیگی 

 گشاط  پشیّیُ 

 منب  ُافوي  ہس ےٌئ ےک ےی سلُ  ِمشس  کشْٔگ و ڈ: ٌو  ۳ؽىً  

 

ٹگ  ڈٱڀ ہے۔ ڑٹگ  ؿ٩ٴ  کب رڀڈپـیٶیٴ اٿؿ ٱڀ  ٹگـاك  پـیٶیٴ ٹی

  :ںیہسمب اٍڀٯ ہٿ٩ت  تیٸ حت٦ٚبت یب ؿ ےکی ؿ٩ٴ  ٵ٪ـؿ  کـت

i.  ؤب ہِٕبعت یب وبفی 

ٹگ  ٹکٰ آپـی ےٹگ  کٶپٺی کڈٿاال کٰ ٱڀ ےٵٲٸ ےك ںی پبٱینیڀھمت

حت٦٘   ےاك ے۔ئیہٿٹب چبہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےکڀؿ کـٷ اعـاربت  کڀ

کٶپٺی  ےاك  ںاٿؿ آعـ ٵی ےئیہٳ  کـٹب چبہی ٥ـاھکب ایک ٵبؿرٸ ة

  ے۔ئیہىـا٭ت  کـٹب چب ںٵٺب٥ٜ  یب مـپٲل  ٵی ےک

ii. ِغبوی 

٩نٴ ،  ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة  ہاعـاربت  اٿؿ حت٦٘  ٵبؿرٸ ٿ١یـ
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 ںی پبٱینیڀ٭ی ثٺیبػ  پـ خمتٲ٤  ٩نٴ  ک  ہٝٶـ اٿؿ ٵؼت  ٿ١یـ

 ھےپیچ ےامک ے۔ئیہچب ےٿٷہػؿٵیبٷ  ثـاثـ  ٕڀؿ پـ ت٪نیٴ   ےک

 ےعڀػ  ٫ ےؿ ای٬  ٕج٪بت  کڀ اپٸہ ےپبٱینی ک  ہ٫ ہےعیبٯ  ہی

دمٮٸ  صؼ  تک  ہتبک ےئیہاػائیگی کـٹب چب ےٱئ ےاعـاربت ک

  ے۔کـ ہٳ  ٷہکڀ ا٩تَبػی  ٵؼػ ٥ـا ےػٿمـ  ہپبٱینی کب ایک ٕج٨

iii. ًہِمبث 

گـاك  پـیٶیٴ کٶپٺی کڀ اپٺی ٵنبث٪تی پڀفیيٸ  صبٍٰ  ںٵی ےٹتیذ

ت ہٹگ  ةڈاگـ ٱڀ ے۔ئیہٿٹب چبہ٩بثٰ  ےٱئ ےک ےاؿ کـٷھمؼ ںٵی

ٹگب ثٺب ػیگب اٿؿ ٱڀگ ہت ٳہکڀ ة ںپبٱینیڀ ہتڀ ی ہےٿتب ہ  ہفیبػ

  ے۔عـیؼیٺگ ںیہٷ ںیھاٷ

b) اخشاربت  اوس  رخبئش 

٩نٴ خمتٲ٤   ہ٭بٳ ٭بد  ٵتٞٲ٨ ے٫ ہکڀ ؿٿفاٷ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 : ںیہىبٵٰ ؽیٰ   ںرٸ ٵی ںیہ ےتڑپ ےاٷٹھاعـاربت  ا  ے٫

 ؿتی، ھك تـثیت اٿؿ ةٹایزٸ 

 کٶیيٸ،  ےک ںٿٹایزٸ 

 ٰںٿہکی تٺغڀا ےٝٶ ، 

 ائو، ہآ٥ل ؿ 

 یيٺـی، ٹػ٥رت کی اك 

 ٹـط،  ےجبٲی ک 

ی ٭ی ھاٷ مت  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہػیگـ ٵت٦ـ٧ ٿ١یـ

یب ربٹب ک ےك ںپـیٶیٶڀ ےٿاٯ ےربٷ ےاػائیگی  مجٜ  کئ

 ہے۔کیب ربتب  ڈٱڀ ںپـیٶیٴ ٵی  ٹاٷ اعـاربت  کڀ ٹی ے۔ئیہچب

 : ہےاعـاربت  کـتی   ےکٶپٺی ػٿ ٩نٴ ٫ ہفٹؼگی  ثیٴ

i. ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےاعـاربت " ک ے٭بؿٿثبؿ ک ے"ٹئ ےال رلہپ

  ںیہ ےربت ےاثتؼائی  مٖش  پـ عـچ کی ےک ہػہ، ٵٞبہے

ii. ےربت " ک"جتؼیؼ  اعـا ےاعـاربت  کی ػٿمـی ٩نٴ  رل 

 ےربت ےعـچ کئ ںٵی ںمبٱڀ ے، ثٞؼ کہےٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب 

 ں۔یہ

 ں۔یہ ےٿ مکتہاعـاربت  کب٥ی  ے٭بؿٿثبؿ ک ےاثتؼائی  یب ٹئ

ٕڀؿ پـ   ےٵٖبث٨  ؿیقؿٿ ک ےکڀ ٩بٹڀٷ ک ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ہٿ  ہ٫ ہےٿتب ہی٪یٸ   ہی ےرل ك ہےٿتی ہّـٿؿت  ےٷھٵبؿرٸ ؿک ھکچ

رت اٷ  ں، اینی صبٱت  ٵیںیہ ےپڀؿا کـ مکتکڀ   ںػاؿیڀ ہؽٳ ےاپٸ

ٕڀؿ پـ   ےؿیقؿٿ ک ۔ٿہا ہثؼتـ ؿ ےك  ہختٶیٸ  ے٭ی ص٪ی٪ی  جتـة

اثتؼائی   ھمبت ھمبت ےّـٿؿی  ٵبؿرٸ ک ےٿاٯ ےربٷ ھےؿک ےثٺبئ

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ےاعـاربت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ صبٍٰ  اثتؼائی  پـیٶیٴ ٫

 ں۔یہ ےٿتہ  ہفیبػ

٭بؿٿثبؿ  ےٹئ ےرل ہےٵٺب کـتی اك ٕـس کٶپٺی ایک ٭يیؼگی  کب مب

٥ٲڀ کڀ ٍـ٣   ٹاثتؼائی  آٿ ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ے٫ ٔػثبٿ ےک

 ہپڀىیؼ ےامک ہے۔ٿٍڀٯ کیب ربتب  ےك ںپـیٶیٶڀ  ہمبالٷ ےثٞؼ ک

 ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کئ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہے ہٵٞٺی  ی

اپٺی  ںی تٞؼاػ  ٵیڑة ںٵی   ں، اثتؼائی  مبٱڀےٯہپ ےك ےربٷ
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 ںیہاعـاربت  کڀ ثـػاىت  ٷ ےک ےٿٷہکڀ ؿّػ یب مب٩ٔ   ںپبٱینیڀ

ٵٞٺی   ہکب ایک ػیگـ  پڀىیؼ ٔػثبٿ ے٭بؿٿثبؿ ک ےٹئ ں۔یہکـ مکتی 

 ےٿٷہ٩بثٰ   ںٵی ےکڀ ٵٺب٥ٜ کٶبٷ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہے ہی

  ۔ٿگیہکی اثتؼائی  ٵؼت  کی ّـٿؿت    ںمبٱڀ ھکچ ےٯہپ ےك

٩نٴ   ےرڀ عـچ ک ںیہ ےٿتہٵ٪ـؿ   ےك ںی خمتٲ٤  ٕـی٪ڀھاعـاربت  ة

 ہے۔ ےپـ ارمَبؿ  کـت

i. تـ٩ی  آ٥نـاٷ ں، ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایزٺنی ٵیٺیزـ ٿےٱئ ےٵخبٯ  ک/

٥ی ٍؼ  ےا٥قائی  صبٍٰ  پـیٶیٴ ک ہکٶیيٸ اٿؿ صڀٍٰ ےٱئ ےک

 ں۔یہ ےربت ےکئ ےٕڀؿ پـ  ٓ ےک

ii.  ٹکٹػٿمـی ٕـ٣، ٕجی   دمتضٸ   کی ٥یل اٿؿ پبٱینی 

ؿ٩ٴ  کی ؿ٩ٴ یب پبٱینی کی ٥یل  ٩یٶت   ہاعـاربت  ثیٴ ےریل

  ہٵتٞٲ٨ ےؿ٩ٴ  ك  ہثیٴ ںیھاٿؿ اٷ ںیہ ے٭ی ثٺیبػ  پـ ثؼٱت

 ہے۔ٵبٹب ربتب 

iii.  ےریل ہاٿؿ کـای  ہاعـاربت  کی تینـی ٩نٴ  تٺغڀا 

 ےکی ؿ٩ٴ  ک  ںرڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ مـگـٵیڀ ہےاٿپـی اعـاربت  کی 

ٿاٱی  ےربٷٳ  کی ہمـٿك ٥ـا  ںٵی ےٹتیذ ہاٿؿ ی ہےثؼٱتی  ھمبت

کی تٞؼاػ   ںپبٱینیڀ ہے۔کی تٞؼاػ  پـ ارمَبؿ  کـتی  ںپبٱینیڀ

ٿگی، اٿپـی ہ  ہ٭بؿٿثبؿ کی تٞؼاػ  رتٺی فیبػ ںٵی  ےصڀاٯ ےک

 ے۔ٿ ٹگہ  ہی فیبػہ ےاعـاربت  اتٸ

ٝبٳ   ںپـیٶیٴ ٵی  ٹثٺؼی  ٭ی ثٺیبػ  پـ، ٹی ہاٿپـ ٭ی ػؿد

  ےٿ ٹگہ  ےتیٸ صٌ ےٹگ  کڈٱڀ

 

 ْبت  چوک اوس اتفبلی وال

ٹگ  کڀ ٥ڀائؼ  اٿؿ ڈٱڀ ےٱئ ےپـیٶیٴ اٿؿ اعـاربت  ک  ٹٹی

 ےک ےٵٖبث٨  الگت کڀ کڀؿ کـٷ ے٫ ےاٹؼاف ےاعـاربت  چبؿرل ک

کٶپٺی پبٱینی کی ٵؼت   ہرڀ فٹؼگی  ثیٴ ہےیقائٸ کیب گیب ڈ ےٱئ

کٶپٺی کڀ ٱگبتبؿ اك  ہثیٴ ہے۔کی تڀ٩ٜ  کـتی  ےاٷٹھػٿؿاٷ ا ےک

 ہػہٵٞب  ےص٪ی٪ی  جتـة  ہ٫ ہےتب ڑی کـٹب پھٳ کب مبٵٺب ةھرڀک

 ہے۔ٿ مکتب ہاٱگ  ےك  ںاٹؼافٿ ےگئ ےمٖش  پـ کئ ےک ےیقائٸ کـٷڈ

 ہے ہچڀک کب ٵٖٲت ی ہے۔چڀک اٿؿ ٿاپنی  کب   ہٳ کب ایک ؽؿیٜھرڀک

 ہے۔٭ی اػائیگی  کـٹب ثٺؼ کـ ػیتب  ںؿ  پـیٶیٶڀڈٿٯہپبٱینی   ہ٫

ربػاؿی  کـ ؿ  پبٱینی کی ػمتڈٿٯہ، پبٱینی ںٿاپنی کی ٍڀؿت ٵی

ایک ؿ٩ٴ   ےٹ٪ؼ ٩یٶت  ك  ڈایکڀائـ ےاٿؿ پبٱینی ک ہےػیتب 

 ہے۔صبٍٰ  کـتب 

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہی ہکیڀٹک ںیہ ےپیؼا  کـ مکت ہچڀک مٺگیٸ  ٵنئٰ

  ہفیبػ ےمت ك ے، اك ٕـس کںیہ ےٿتہاٹؼؿ   ےک   ںتیٸ مبٱڀ ےٯہپ

 فٹؼگی  ہے۔ ےٿتہی ہ ںمبٯ  ٵی ےٯہپ ےک ہػہٿا٩ٞبت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٞب

پیو ثٺؼی  ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا    ںٵی ےاك ٹتیذ ےامک ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ں۔یہٹگ  ىبٵٰ کـتی ڈایک ٱڀ ںکی ٱیٮیزل ٵی

ی تیبؿ ھة ےٱئ ےک  ہکڀ اك اٵٮبٹی  ٹتیذ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

پـیٶیٴ  ےاپٸ ہرٸ ٵ٦ـٿّبت   ٭ی ثٺیبػ  پـ ٿ  ہ٫ ےئیہٹب چبہؿ
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اك ٕـس   ں۔یہ ےتٿ مکہاٱگ  ےك  ےص٪ی٪ی  جتـة ہٿ ںیہ ےٵ٪ـؿ  کـت

 .ںیہ ےپیؼا کـ مکت ےات كہػٿ ٿرڀ  ہکی ات٦ب٩ی ٿا٩ٜ

   

c) ٔگڈاوس ثؤظ ٌو ںِٕبفِ  مسیت  پبٌیغیب 

 ےثبؿ ےک ےؿٷھاة ےک ںٵٺب٥ٜ  مسیت  پبٱینیڀ  ہ٫ ںٳ مٺیہ، ےآئی

  ۔اھٹب تہایکچیڀئـی ثـایٸ کبؿثی کب کیب ک ںٵی

ٳ  ١یـ ہا ںکی ىـٿٝبت ٵی ہ، فٹؼگی  ثیٴےٯہ"٩ـیت ػٿ مڀ مبٯ  پ

 ےامکب صٰ  ّـٿؿت ك ۔یھی٪یٺی ٍڀؿحتبٯ کی ىـس اٵڀات کی ىـس ت

ثیيک اٹکڀ  ۔ٕڀؿ پـ  اپٺبیب گیب ےک ےپـیٶیٴ ٿٍڀٯ ٭ـٷ  ہفیبػ

 ہجتقی ےامٲئ ھےت  ہت فیبػہة ےك ےٯہپ ہی  ہا ٫ھت ںیہٷ ہپت ہی

کب ٭ب٥ی   ےتيغیٌ  کـٷ ہؿ رت یھٍالصیت  کڀ ٵبٷ ٱیب گیب، اٿؿ پ

 ےک  ہثڀٹل اّب٣ ہصٌ ھاّب٥ی  یب امکب کچ  ہ٫ٿا ہجمٶٜ    ےجتـة

 ےٱئ ےپـ امک ےؿف  کڀ ٿاپل کیب ربئڈٿٯہٕڀؿ پـ  پبٱینی 

 ںی اٷ ؿٿایتی  ٵٺب٥ٜ  مسیت  پبٱینیڀہی ے۔ئیہٿٹب چبہپـیٶیٴ کیب 

 "ہے۔۔۔۔ ےٳ ربؿی کـتہی رڀ آد ھکی ثٺیبػ ت

ٹگ" ٹبٵی ایک ڈ"ثڀٹل ٱڀ ںٵی ںی پـیٶیٶڀھة ےىـکت ك ںٵٺب٥ٜ  ٵی

اك ٕـس  ےٱئ ےاٹؼؿ  ٵٺب٥ٜ  ک ےپـیٶیٴ ک ۔ٿئیہـ کی ىـٿٝبت ٝٺَ

١یـ ٵتڀ٩ٜ   ہی  ہا ٫ھکب عیبٯ ت ےایک ٵبؿرٸ ػمتیبة  کـاٷ

ٕڀؿ پـ  کبٳ  ےک ےاؿہعال٣ ایک اّب٥ی  ك ےات٦ب٩ی ٿا٩ٞبت  ک

 ےپبٱینی ک ےٕڀؿ پـ ( ک ےفائؼ )ثڀٹل ک ےگئ ٹےاٿؿ ثبٷ ےکـ

ی ھت ہٿٱت ایک ٿدہکی كٹگ ڈثڀٹل ٱڀے۔ی اػائیگی کـھة ےٱئ ےک ےصٌ

اپٺی ٕڀیٰ ٵؼتی  مڀٱڀیٺنی ٍالصیت   ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ ےرل ك

 ں۔یھٿ گئی تہُپـ ی٪یٸ  ںٵی ےثبؿ ےٵڀفٿٹیت ک  ہاٿؿ مـٵبی

 :  ہ٫ ںیہ ےمکت ہہٳ کہ ںخمتَـ  ٵی

ٔگ + اتفبلی ڈٌو ےٌئ ےگشاط  پشیّیُ = کً پشیّیُ + اخشاربت  ک

 ٔگڈٔگ + ثؤظ ٌوڈٌو ےٌئ ےوالْبت  ک

ٵٲکـ گـاك   ھٹگ ایک مبتڈاٿپـ ٭ی ٱڀ  ہ٫ ںیہ ےٳ ٵبٷ ٱیتہاگـ 

تڀ  ہےثٺتب   ہ' ٥ی ٍؼ کب ایک کٰ جمٶڀٛے'ک ےپـیٶیٴ )ری پی( ک

  ٹٹی  ہ٫ ےٿئہ ےتھػیک ہ، یںیہ ےٳ گـاك  پـیٶیٴ ٹکبٯ مکتہ

  ہےپـیٶیٴ )ایٸ پی( اك ٕـس صبٍٰ  

   GP = NP + K (GP)  )ری پی( ےری پی = ایٓ پی + ک

  

 1  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےچڀک کب کیب ٵٖٲت  ںپبٱینی ٵی

I.  ہےپڀؿا پـیٶیٴ اػائیگی کـتب  ےٱئ ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہپبٱینی 

II.  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی   ےٱئ ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہپبٱینی

 ہےثٺؼ کـ ػیتب 

III.  ہےپبٱینی پغتگی صبٍٰ ٭ـتی 

IV. ہےٱیب ربتب  ےٿاپل ٯ ےپبٱینی کڀ ثبفاؿ ك 
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B. عشپٍظ اوس ثؤظ 

 اوس ثؤظ کب تْیٓ   عشپٍظ .1

اٿؿ ٿارجبت  کب ایک   ںاپٺی احبحڀ ےکٶپٺی ك ہؿ فٹؼگی  ثیٴہ

تيغیٌ   ےاك ٕـس ک ہے۔کی تڀ٩ٜ  کی ربتی  ےٵتڀاتـ  تيغیٌ  کـاٷ

 : ںیہػٿ ٵ٪بٍؼ   ےک

i. ےک ےکٶپٺی کی ٵبٱیبتی  صبٱت  کی تيغیٌ  کـٷ ہفٹؼگی  ثیٴ 

 ہی  ہ٫ ےٱئ ےک ےٵ٪ـؿ  کـٷ ہ، یںاٱ٦بٗ ٵی ے، ػٿمـےٱئ

 كٹیب ١یـ مبٱڀیٸ ہےك ٹمبٱڀیٸ

ii.  ػمتیبة   ےٱئ ےت٪نیٴ ک ںؿف ٵیڈٿٯہؿف /ىیئـ ڈٿٯہپبٱینی

  ےٱئ ےک ےاّب٥ی کب تٞیٸ  کـٷ

 تْشیف

ٿٹب ہ  ہکی ٩یٶت  فیبػ  ںاحبحڀ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےػاؿی ٩یٶت  ٫ ہؽٳ

 ےک ٔایک ػثبٿ ےتڀ اك ہےٵ٪بثٰ اػائیگی ٵٺ٦ی   ہے۔التب ہمـپٲل  ک

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب 

مـپٲل  کب  ںٵی  ےصڀاٯ ےک ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ںیھٳ ػیکہ، اة ےآئی

  ہے۔اٱگ  ےکیل ےتَڀؿ  ك ےٵٺب٥ٜ  ک ےتَڀؿ  کنی ٥ـٳ ک

 ں۔یہ ےٿتہػٿ اٿؿ ٵ٦ـٿّبت   ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺب٥ٜ  ک ںٵی ںکٶپٺیڀ

ٹگ  ٵؼت  ٹ، ٵٺب٥ٜ  کڀ ایک خمَڀً  اکبؤٷںٵٖٲت   ٵیےٹگ  کٹاکبؤٷ

ٕڀؿ پـ  ٿّبصت  کی گئی  ےی فائؼکاعـاربت  پـ آٵؼٹی  ک ےٱئ ےک

ٵٺب٥ٜ  کٶپٺی کی ۔. ہے ہکب صٌ ٹاکبؤٷ ےٵٺب٥ٜ اٿؿ ٹ٪َبٷ ک ہ، یہے

کی فائؼ   ہٿارجبت  پـ احبث ےاك - ہےی ثٺتب ھة ہکب صٌ ٹثیٲیٺل ىی

 ڈٵٺب٥ٜ  پی ایٸ ٹثیٲیٺل ىی ہے۔ٕڀؿ پـ  ٿّبصت  کیب ربمکتب  ےک

، ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ںػٿٹڀ ۔ ہےٵٺب٥ٜ کی ٝکبمی کـتب  ںٵی ےاتھایٰ ک

  ہے۔ٹٚـ اپٺبیب ربتب  ہٹ٪ٔ ٹایٮل پڀك ےٱئ ےٵٺب٥ٜ  کی ىٺبعتی  ک

 ِخبي

٥ـٳ کب ٵٺب٥ٜ اك تبؿیظ تک امکی  ڈفی ےکڀ ایکل ٿائ 2013ٵبؿچ  31

 ہؽٳ ےك ںٵی  ہیب  امکی احبث ےٿئہ ےؿاتھاعـاربت  ػ ےك ںآٵؼٹی  ٵی

 ہے۔ؿ ٭یب گیب ہٙب ےٿئہ ےػاؿی کٴ کـت

چبٹب گیب ہٵٺب٥ٜ  ٿاّش  ٕڀؿ پـ ثیبٷ  اٿؿ پ ،ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ںػٿٹڀ

  ہے۔

ٵٺ٨ٖ   ےامی ٕـس ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکی تيغیٌ  ک ہٳ فٹؼگی  ثیٴہکیب 

 ےکڀ خمَڀً  کـ مکت  ںاٿؿ ٿارجبت  اٿؿ  احبحڀ ںیہ ےکڀ الگڀ کـ مکت

 ؟ ںیہ

 ، مـپٲل  کڀ اك ٕـس ٿّبصت  کیب ربئیگب ںٵی ےٵٞبٵٰ ےایل

 ںیبداس ہرَ - ےعشپٍظ  =    احبث

 ہٿاٱی ٵتڀ٩ٜ ؽٳ ےٿٷہپیؼا   ےٱئ ےایک ثال٫ ک ےک ںپبٱینیڀ ںاہد

ٕڀؿ پـ  ٵ٪ـؿ   ے٩یٶت  ک  ہکی ٵڀرڀػ ںػٝڀٿ ےکڀ ٵنت٪جٰ ک ںػاؿیڀ

اعـاربت  اٿؿ ػیگـ  ٵتڀ٩ٜ  اػائیگی  کڀ پـیٶیٴ  ںیہ،ٿہےکیب ربتب 
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صبٍٰ   ےك ںاٷ پبٱینیڀ ےٿئہ ےاتھٹگ ےك ں٩یٶت  ٵی  ہٵڀرڀػ ےک

  ہے۔کی ربتی کی تڀ٩ٜ   ےٿٷہ

  ےىشیك ےک ےکی تؾخیـ  کشْ  ں:   احبحو  4ؽىً  

 

  ہےکی ربتی  ےك ےی ایک ٕـی٨ھکنی ة ےك ںکی تيغیٌ  تیٸ ٵی  ںاحبحڀ

i. لیّت  پش   وتبة وی 

  ہاپٺب احبث ےکٶپٺی ٷ ہرل پـ فٹؼگی  ثیٴ ہےی ٩یٶت  ہٿ ہی

  ہے۔عـیؼا یب صبٍٰ  کیب 

ii.  ثبصاس لیّت  پش 

 کی ٩یٶت    ںاحبحڀ ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںثبفاؿ ٵی

iii. لیّت    ہسّبیتی ِورود 

 ےٿاٱی آٵؼٹی  اٿؿ اك ےٿٷہ ںٵنت٪جٰ  ٵی ےك  ںخمتٲ٤  احبحڀ

 ۔٩یٶت  پـ ؿٝبیت کـٹب  ہٵڀرڀػ

ی رب ھؿک ںیہػاؿی  پـ ایک ثبٱٮٰ ػؿمت ٩یٶت  ٷ ہؽٳ  ہ٫ ہے ہی ہٵنئٰ

  ہتب ٫ٱگب مک ںیہٷ   ہاٹؼاف ہی ٍب٣ ٕڀؿ پـ یھکڀئی ة ہکیڀٹک ہےمکتی 

ٿارجبت  کی ٩یٶت  اٵڀات ، مڀػ ، اعـاربت   ۔ٿگبہکیب  ںٵنت٪جٰ  ٵی

ٵ٦ـٿّبت پـ ارمَبؿ  کـتی  ںٵی ےثبؿ ےٝڀاٵٰ  ک ےاٿؿ امتڀاؿی  ریل

ٿ٩ت   ے٩یٶت  کی تيغیٌ  کـت  ہٵڀرڀػ ےرڀ ٵنت٪جٰ  کی ٿارجبت  ک ہے

 ےٳ ٵٺب٥ٜ  کہ ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےی مجت  ہی ں۔یہ ےربت ےکئ

  ں۔یہ ےمـپٲل  ٱ٦٘  کب امتٞٶبٯ  کـت ےجببئ

اٿؿ ٿارجبت کی   ںاحبحڀ  ہ٫ ہے ہکب ٕـی٨ ےربٹٸ ہاك ٕـس مـپٲل  ی

 ہے۔کی گئی  ےتيغیٌ  کیل

i. ت ٩ؼاٵت پنٺؼ  ہة ںکٶپٺی اپٺی تيغیٌ ٵی ہرت کڀئی فٹؼگی  ثیٴ

ٿگی ہتيغیٌ   ہٿارجبت کی فیبػ  ںٵی ےٹتیذ ےتڀ امک ہےٿتی ہ

اٝالٷ  ںٵی ےٹتیذ ےامک ہے۔کی ربتی  کی تيغیٌ کٴ ںاحبحڀ  ہرج٬

 ہٵڀرڀػ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ۔ٿ ربئیگبہکیب گیب مـپٲل  کٴ 

کٴ ثڀٹل ػمتیبة   ےٱئ ےػؿٵیبٷ  ت٪نیٴ  ک ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی 

ٳ کـػاؿ اػا ہا ںکٶپٺی کی ٵبٱی ٍضت ٵی ہثیٴ ہٱیکٸ ی ۔ٿگبہ
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مـپٲل  کی ص٪ی٪ی  ؿ٩ٴ  اٝالٷ    ہ٫ ہے ہی  ہگب. اك ٭ی ٿد ےکـ

اٝٲی   ےٱئ ےاٿؿ ٵنت٪جٰ  ک ہے  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےمـپٲل  ٫

ؿف  ڈٿٯہپبٱینی  ےٵنت٪جٰ  ک ےاك ك ں۔یہ ےرب مکت ھےپـٿیژٷ  ؿک

 ۔ٿگبہکڀ ٵٺب٥ٜ  

ii. اٿؿ ٿارجبت  کی تيغیٌ    ںػٿمـی ٕـ٣، اگـ احبحڀ

ٿ مکتب ہ  ہثـٝٮل  ٹتیذ ےتڀ امک ہےٕڀؿ پـ  کی ربتی  ہآفاػاٷ

عـچ  ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی  ےٵنت٪جٰ  ک  ؿڈٿٯہپبٱینی  ہٵڀرڀػ ں۔یہ

 ے۔ٿ ٹگہٵٺؼ  ہپـ ٥بئؼ

 ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی  ےاٿؿ ٵنت٪جٰ  ک ہکٶپٺی کڀ ٵڀرڀػ ہفٹؼگی  ثیٴ

  ے۔ئیہٹب چبھػؿٵیبٷ  ٍضیش تڀافٷ  ٩بئٴ ؿک

 عشپٍظ  وی تمغیُ   .2

 ےک ےٿٷہتـ ہة ےٵ٦ـٿّبت ك  ےص٪ی٪ی  جتـة ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ

حتت،  ےک  ںػٿہٵٺب٥ٜ  مسیت  ٵٞب ہے۔ٿتب ہ  مـپٲل  پیؼا  ںٵی ےٹتیذ

ٵڀا٨٥  ٥ـ٧  )ص٪ی٪ی  اٿؿ ٵتڀ٩ٜ   ےکٶپٺی اك ٕـس ک ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےٱئ ےک ےؿف  کڀ ػیٸڈٿٯہٵٺب٥ٜ  پبٱینی  ےػؿٵیبٷ ( ک ےٹتبئذ ک

ؿ  کی ہٵتی ٙبہپـ ك ےػاؿی کـٷ ہصٌ ںٵٺب٥ٜ  ٵی ےٷ ںٿہرٸ ہےپبثٺؼ 

  ہے۔یؼا کڀ عـ ںاٿؿ اٷ ٵٺب٥ٜ  مسیت  پبٱینیڀ ہے

کٶپٺی کی ثٺیبػی  ےك ںرنٶی ہےی ھؽؿائٜ  ة ہ، مـپٲل  ٿھی مبتہ ھمبت

اك ٵٖٲت    ہے۔مکتی  ڑھی  یب جمٶڀٝی ٵبٱیت ( ةٹ)امکی ایٮڀئ  ہمـٵبی

 ےٵٺب٥ٜ  ک ےکٶپٺی کب مـپٲل  ایک ٝبٳ  کٶپٺی ک ہ، فٹؼگی  ثیٴںٵی

 ںیھاٷ ہے۔ٱیب گیب  ھؿک ہثٲک ہےگیب  ںیہا ٷٹثبٷ ےرل ہےثـاثـ  

کٶپٺی کی ٵبٱی ٍضت  ہی ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ے"ثـ٩ـاؿ آٵؼٹی " ک

  ں۔یہ ےىـا٭ت  کـت ںٵی

 ےمـپٲل  کڀ کیل ےٿاٯ ےربٷ ےٵ٪ـؿ  کئ  ہ٫ ںیھٳ ػیکہ، اة ےآئی

  ۔خمتٌ کیب ربئیگب

a) ُِمذست)عوٌویٕغی(  فالصیت  کی مشوسیبت 

ایک  ےک ہفیبػ ےک  ںاحبحڀ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے، ٿارجبت ٫ےٯہپ ےمت ك

 ںکی صبٱت  ٵی  ںکڀ ٵنت٪جٰ  کی ١یـ ٵتڀ٩ٜ  خمبٱ٦تڀ  ےصٌ

 ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک ےٱئ ےحت٦٘  ک ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی 
ُٵ٪ؼؿت)مڀٱڀیٺنی(  ٍالصیت  )مبٱڀیٺنی( ٵبؿرٸ کڀ ٿارجبت  پـ 

 ہےٕڀؿ پـ  ٿّبصت  کیب رب مکتب  ےک ےاك صٌ ےک  ہمـپٲل  احبث

ػؿٵیبٷ  کنی  ےک  ےخمَڀً  ٕڀؿ پـ ٵتڀ٩ٜ اٿؿ ص٪ی٪ی  جتـة ےرل

ٕڀؿ پـ   ےک ےاؿہایک ك ےٱئ ےک ےی ١یـ ٵتڀ٩ٜ  ارمـا٣ صٰ  کـٷھة

 ہے۔ا ربتب ھؿک ےاٱگ کـک

b) ےیب احبث  ےِفت احبث 

( ٵ٦ت ےٱئ ےکب ػٿمـا ٵ٪َؼ  )ت٪نیٴ  ک ےٷھ١یـ ٵتٞیٸ مـپٲل  ؿک

 ں۔یہ ےٿتہثال ٭٦بٱت   ےٵ٦ت احبث ہے۔اٹب ڑھکی مٖش  کڀ ة  ںاحبحڀ

 ےٱئ ےک ےػاؿی کڀ پڀؿا کـٷ ہی ؽٳھة ، کنیںاٱ٦بٗ  ٵی ےػٿمـ

کٶپٺی اٹکب  ہاك ٕـس فٹؼگی  ثیٴ ہے۔ٿتی ہ ںیہاٹکی ّـٿؿت ٷ

کڀ  ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔ٿتی ہآفاػ  ےٱئ ےک ےامتٞٶبٯ کـٷ

کی  ےٷھؿک ےثٺبئ  ہاك ٕـس کی ٵ٦ت احبث ےٱئےات  ٫ہػٿ ٿرڀ

 ہے۔ّـٿؿت 
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 ےک ٵبٱی اٝبٹت ے٭بؿٿثبؿ ک ےکڀ ٹئ ںکٶپٺیڀ ےٯہپ ےمت ك

  ہ٫ ہےا ھی ػیکہ ےٯہپ ےٳ ٷہ ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت   ہمـٵبی ےٱئ

کی  ےکـٷ  ڈڈکڀ ٥ٸ ٔػثبٿ ے٭بؿٿثبؿ ک ےٹئ ےاٹکڀ اپٸ ےکیل

  ہے۔ٿتی ہّـٿؿت 

٭بؿی ٭ی  ہکٶپٺی کڀ اپٺی مـٵبی ہفٹؼگی  ثیٴ  ےٵ٦ت احبث

 ےاٷٹھٵٺب٥ٜ  ا  ہفیبػ ےك  ہفیبػ ںاٹتغبة ٵی ےصٮٶت ٝٶٲی  ک

 ےٱئ ےک ںاینی کٶپٺیڀ ہی ہے۔ی ػیتی ھةکب ٵڀ٩ٜ اٿؿ آفاػی 

ُٵنبث٪تی  آٵؼٹی    ہاٝٲی  اٿؿ فیبػ ںیہرٸ ہےٿ ربتب ہٳ  ہا

 ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےاٿؿ ػمتیبة  کـاٷ ےؿٷ( پیؼا  کـٷٹ)ؿ

ثٞؼ اگال کبٳ فٹؼگی   ےک ےٿ ربٷہایک ثبؿ ت٪نیٴ  مـپٲل  اٝالٷ  

)ىیـ   ػؿٵیبٷ  اٷ ٭ی ت٪نیٴ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ےکٶپٺی ک ہثیٴ

ثٞؼ،  ےک ےٷڑٿھکڀ چ ےایک صٌ ےٱئ ےػؿٵیبٷ  ت٪نیٴ  ک ےؿف  کڈٿٯہ

 ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ  ک ںاؿت ٵیھة ہے۔کب  ےٿ( ٵ٪ـؿ  کـٷہاگـ  کڀئی 

مـپٲل  کڀ ایک  ںاہد ہے ےك   ےؽؿیٜ ے"ثڀٹل ٹٚبٳ" ک ہٵ٪جڀٯ  ٕـی٨

اؿت اٿؿ ھ، ة ہٹٚبٳ ثـٕبٹی ہیہے۔ٕڀؿ پـ ت٪نیٴ کیب ربتب  ےثڀٹل ک

 ہے۔ٵ٪جڀٯ   ںٵی  ںٵٲٮڀکئی ػیگـ  

 ثؤظ  .3

 ےحتت ٩بثٰ اػائیگی ثٺیبػی ٵٺب٥ٜ  ک ےک ہػہثڀٹل ٭ی اػائیگی  ٵٞب

ؿ٩ٴ   ہثٺیبػی  ثیٴ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ی ہے۔ٕڀؿ پـ  کی ربتی  ےاّب٥ی  ک

ٕڀؿ پـ   ےؿ  مبٯ  ایک اّب٥ی  ؿ٩ٴ  کہ ںیب ثٺیبػی  پیٺيٸ ٵی

 ہفاؿ ثیٴہ  ؿہ  ےؿٿپ 60 ے، اكےٱئ ےٵخبٯ  ک ہے۔مکتی  ےائی ػھػک

 ہے۔ؿ  کیب ربتب ہٕڀؿ پـ  ٙب ے( ک%60ؿ٩ٴ  کب  ہؿ٩ٴ  )یب ثیٴ

ؿ مبٯ  اك ہ ےکٶپٺی كہے۔ٝبٳ ىٮٰ ثبف گيتی  ثڀٹل  ےثڀٹل کب مت ك

ایک ثبؿ  ہے۔کی اٵیؼ کی ربتی  ے٭ب اٝالٷ  کـٷ  ہثڀٹل اّب٣ ےٕـس ک

کیب رب مکتب  ںیہاٱگ ٷ ںیھاٿؿ اٷ ںیہ ےربت ڑد ہثٞؼ ی ےک ےٿٷہاٝالٷ 

"ثبف گيتی   ںیھاٷ ں۔یہ ےثٸ ربت ہکٶپٺی کی ٿارجبت  کب صٌ ہی ے۔ہ

ی صبٍٰ  ھؿ  کڀ ٍـ٣  تتڈٿٯہپبٱینی  ہی ہکیڀٹک ہےا ربتب ہثڀٹل" ک

 ہے۔ػٝڀٰی ثٸ ربتب  ےٵڀت  یب پغتگی  ك ہػہرت ٵٞب ہےٿتب ہ

 ںٵٞبٵٲڀ ےایل ں۔یہ ےٿ مکتہی ٩بثٰ اػائیگی ھثڀٹل ػمتربػاؿی  پـ ة

 ےٱئ ےک ےٯ  ثٺٸہکڀ ا ہػہٵٞب  ہ٫ ہےیب ربتب ٵ٪ـؿ  ک ہاکخـ ی ںٵی

  ے۔ئیہٿٹب چبہمبٯ ( تک ؿٷ کیب گیب  5 ےایک ٵ٪ـؿ  ٵؼت  )ریل

 ا٩نبٳ ےک ںثبف گيتی  ثڀٹنڀ

 الغبَ ےک ںثبص گؾتی  ثؤغو:   ۱ؽىً  
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i.  ّبَ  ثبص گؾتی  ثؤظ 

ؿ  ہٕڀؿ پـ  ٙب ے٥ی ٍؼ ک ےحتت ثٺیبػی ٹ٪ؼ ٵٺب٥ٜ  ک ےک ہػہٵٞب ہی

ؿ٩ٴ   ہفاؿ ثیٴہؿ  ہ ےاك ںاؿت ٵیھ، ةےٱئ ےٵخبٯ  ک ۔ہےکیب ربتب 

 ہے۔ٕڀؿ پـ  اٝالٷ  کیب ربتب  ےکی ؿ٩ٴ ک

ii. ْثؤظ  ڈکّپبؤ 

٥ی ٍؼ  ےک ںثڀٹنڀ ڑےد ےك ےٯہکٶپٺی ثٺیبػی ٵٺب٥ٜ  اٿؿ پ ںاہی

ثڀٹل پـ ایک ثڀٹل  ہاك ٕـس ی ہے۔ٕڀؿ پـ  ثڀٹل اٝالٷ  کـتی  ےک

ؿ٩ٴ   ہثٺیبػی  ثیٴ ٪ کی8@  ہکب ایک ٕـی٨ ےؿ  کـٷہٙب ےاك ہے۔

 ہے۔ٿ مکتب ہٕڀؿ پـ   ےثڀٹل ک ڑےد ےك ےٯہمسیت  پ

iii. سًِٕ ثؤظ ٹ 

ػی  ہثڀٹل ٍـ٣  اپٺی ٵٞب ہ، یہےچٲتب  ہپت ےٹبٳ ك  ہرینب ٫

ٿتب ہٵٺنٲ٬  ےك ہػہ( پـ ٵٞب ےؽؿیٜ ےاعتتبٳ  )ٵڀت  یب پغتگی  ٫

ثٺب  ےی ٝقٳ کھکنی ة ںٵی ےثبؿ ےک   ںمبٱڀ ےثڀٹل ثٞؼ ک ہی ہے۔

 ہےاٝالٷ  کیب ربتب  ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےمبٯ  ک  ںٵی ہیذٍـ٣  ٹت

 ےٱئ ےک 2013اك ٕـس  ۔کی ٕـس( ےٵٞبٵٰ ے)ثبف گيتی  ثڀٹل ک

 ںػٝڀٿ ےٿئہػٿؿاٷ پیؼا   ےک 14-2013ؿٵٺٰ ثڀٹل ٍـ٣  ٹاٝالٷ  

 ے۔ٱئ ےک ںمبٱڀ ےثٞؼ ک  ہ٫ ہٿگب، ٷہالگڀ  ےٱئ ےک

َبؿ  کی ٿ٩ت ٭ی ٵؼت   پـ ارم ہػہؿٵٺٰ ثڀٹل ٵٞبٹ،  ںآعـ ٵی 

مبٯ   25اك ٕـس  ں۔یہ ےربت ڑھة ھمبت ےک ےٷڑھاٿؿ ٵؼت  ة ںیہ ےکـت

 ہػہٵٞب ےمبٯ  تک چٰ 15ؿٵٺٰ ثڀٹل ٹ ےٱئ ےک ہػہایک ٵٞب ےتک چٰ

  ۔ٿگبہ  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫

( ںٵی  ہٕڀؿ پـ  )ثـٕبٹی ےایک صٰ  ک ےک ہؿٵٺٰ ثڀٹل اك ٵنئٰٹ

ا ھػیک ےیل٥ڀائؼ  کڀ ک ڑےة  ہ١یـ ٵڀٍڀٯ  ہ٫ ھےت ےئٓا ےمبٵٸ

 ےٹتیذ ے٫ ےٷڑھ٭بؿی  ة ہمـٵبی ںٵی  ہرڀ ىیئـ اٿؿ احبث ےربئ
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ٕڀؿ پـ   ےایک ٵيت اػائیگی  ک ںیھاٷ ھے۔ت ےگئ ےصبٍٰ  کئ  ںٵی

 ےٷ ںکٶپٺیڀ ہکـ فٹؼگی  ثیٴ ڑرڀ ھمبت ےکـ اٿؿ اٷ کڀ ٿ٩ت  کےػ

 ہی ۔کب صٰ  کـ ٱیب ںکی ٵنئٲڀ ےٷھؿک ےکڀ ثٺبئ ںاٷ ثڀٹنڀ

ی ھة ہکب ٕـی٨ ےیبٷ  یٮنبٹیت صبٍٰ  کـٷػؿٵ ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی 

 ۔ثٸ گیب

 وبس   ہؽشاوت  ىشیك .4

٭بؿ " کب  ہ"ىـا٭ت  ٕـی٨ ہمـپٲل  کی ت٪نیٴ  کب ایک ػیگـ  ٕـی٨

مـپٲل   ں٭بؿ  ٵی ہاك ٕـی٨ہے۔اپٺبیب گیب  ںٵی ہرڀ مشبٱی اٵـیک ہے

اّب٥ی  مڀػ ، ٵڀت   - ہےیبٷ ػیب ربتب ھتیٸ ؽؿائٜ  پـ ػ ےک

ٿاٱی  ےٿٷہ  ےتٞٲ٨ ك ےٹگ کڈاٿؿ  ػیگـ  ٱڀ ثچت اٿؿ اعـاربت 

 ۔ثچت

 ےثیت  ےتٞٲ٨ ك ےاك ٕـس اّب٥ی اٵڀات ، مڀػ  اٿؿ اعـاربت  ک

 ںی اٿؿ رڀ اٍٰ  ٵیھکی تڀ٩ٜ  کی گئی ت ےٿٷہرڀ ٿا٩ٜ   ںمبٯ  ٵی

 ہے۔ٹکبال ربتب  ے٥ـ٧  ك ےٿا امکہٿا٩ٜ  

 ایک ےك ںٵی ںؽیٰ  چبؿ ٕـی٪ڀ ہٵٺب٥ٜ  کب ٵٺؼؿد ےگئ ےاٝالٷ  کئ

  ہےامتٞٶبٯ کیب رب مکتب  ںٵی

i. ہےاػا کیب رب مکتب  ںکی ىکٰ ٵیٹ٪ؼ ٵٺب٥ٜ  ہی   

ii. ٕڀؿ  ےاٿؿ کٶی ک  ٹٵٸٹرلڈای ںٵی ںپـیٶیٶڀ ےٵنت٪جٰ  ک

 پـ  

iii. ب٥ی کی ١یـ ٩بثِٰ ّجٖی اػا  اّ ںپبٱینی ٵی ہتینـا ٕـی٨

 ہے۔عـیؼ کی اربفت  ػیٺب 

iv. ٵٺب٥ٜ جمٶٜ   ھمبت ےمڀػ  ک ںٵی ےاتھپبٱینی ک  ںآعـ ٵی

آپيٸ   ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ےاكہے۔کی اربفت  ػی رب مکتی  ےکـٷ

  ہے۔ٿاپل ٱیب رب مکتب   ںآعـ ٵی ےک ہػہپـ یب ٍـ٣  ٵٞب

  ںپبٌیغیب ڈٌٕک ٹیوْ .5

، ؿٿایتی  "ٵٺب٥ٜ  مسیت " ہےکیب گیب  ہاٿپـ ٵجبصج  ہرینب ٫

 ےربٷ ےاػائیگی کئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی  ٫ ہفٹؼگی  ثیٴ ںٵی ںپبٱینیڀ

پـ٥بؿٵٺل  ٭ب ایک تٞٲ٨   ے٭بؿی  ک ہٿؿ اٹکی مـٵبیا ںثڀٹنڀ ےٿاٯ

ؿ  کب ڈٿٯہپبٱینی  ہے۔ٿتب ہ ںیہؿامت ٷ ہتٞٲ٨  ثـا ہٳ  یہتب ہے۔ٿتب ہ

 ےٵتڀاتـ  تيغیٌ  ک ےاٿؿ ٿارجبت  ک  ںکٶپٺی کی احبحڀ ہثڀٹل ثیٴ

 ںٵی ےٹتیذ ہے۔ٿتب ہٵ٪ـؿ   ےمـپٲل  ك ےٿاٯ ےربٷ ےػٿؿاٷ اٝالٷ  کئ

کٶپٺی کی ثٺیبػی   ہامت  ٕڀؿ پـ ثیٴؿ ہ، ثڀٹل کی مبعت  ثـا

 ہے۔کـتی  ںیہ٭ی ٩یٶت  ٭ی ٝٮبمی  ٷ  ںاحبحڀ

ٍـ٣  ایک  ںحتت ثڀٹل ٝبٳ ٕڀؿ پـ مبٯ  ٵی ےؿ  تيغیٌ  کھای٬ ثبؿ پ

 ںکی ٩یٶت  ٵی  ںاحبحڀ ہی  ہ٫ ہےؿ ہٙب ں۔یہ ےربت ےی اٝالٷ  کیہثبؿ 

 ڈکٱٺ ٹیڀٷ ں۔یہ ےکـ مکت ںیہکڀ ٝٮبمی  ٷ ٔاٿڑھاتبؿ چ   ہؿٿفاٷ

 ےکبؿا پبٷھٹچ ےصؼٿػ  ك ھٍب٣ ٕڀؿ پـ اٿپـ ثتبئی گئی کچ ںپبٱینیب

  ں۔یہثٺبئی گئی  ےٱئ ےک

 ہاٿؿ ی ہےٿتب ہ  ہیقائٸ کب ایک اٱگ ٹٚـیڈ ےك  کٹ٫ڈپـٿ ںاٷ ٵی

  ں۔یہ ےپـ ٝٶٰ کـت ٹایک اٱگ می ےک  ںُاٍڀٱڀ
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a) ْثٕبٔب ٹیو 

ٵٺب٥ٜ  ػٝڀٰی  ےاٹک  ہ٫ ہے ہٳ  عَڀٍیت  یہکی ا ںاٷ پبٱینیڀ

 ےؿ  کڈٿٯہکی تبؿیظ  کڀ پبٱینی  ےٿٷہػائیگی ٩بثٰ اػائیگی ا

ٵٮٶٰ  یب رقٿی   ےکی ٩یٶت  ك ںٿٹیڀٷ ےگئ ےمجٜ کئ ںٵی ےاتھک

 ںٵی ںکئی ثـاثـ  صَڀ ےک ڈ٭بؿی  ٥ٸ ہمـٵبی ں۔یہ ےٿتہٵ٪ـؿ  

 ہے۔ثٺبیب ربتب  ٹایک یڀٷ ےك   ےؽؿیٜ ےت٪نیٴ ک

b) ؽفبف عبخت 

چبؿد   ےٱئ ےحت٦٘  ک ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ٹ٫ڈپـٿ ڈٱٺک ٹیڀٷ

پـیٶیٴ  ں۔یہ ےٿتہٿاّش  ٕڀؿ پـ خمَڀً     ۂارقا ےاٿؿ اعـاربت  ک

کی ث٪بیب   ےاتھثٞؼ ک ےک ےربٷ ےٿتی کـ ٱئٹاٷ چبؿرل  کی ک ےك

٭بؿی  کیب ربتب  ہمـٵبی ںٵی ںٿٹؿ٩ٴ  اٿؿ امکی آٵؼٹی  کڀ یڀٷ

ٵ٪ـؿ    ےٯہایک پ ے٭بؿی  ک ہکی ٩یٶت  مـٵبی ںٿٹاٷ یڀٷ ہے۔

  ہے۔کیب ربتب  ےٓ ںٵی  ےصڀاٯ ےل  کیٮڈاٷ

 ےثبؿ ےرنک ہےٹکبال ربتب   ےؽؿیٜ ےایک ُاٍڀٯ  یب ٥بؿٵڀال  ٫ ہی

پـ ٝٶٰ   ہػٿ آفاػ  ا٥ـاػ  اك ٥بؿٵڀٯ ہے۔ثتبیب گیب  ےٯہپ ںٵی

اٱ٦بٗ   ےػٿمـ ے۔گ ںٹچیہی ٵ٦ـٿّبت   پـ پہایک  ےٵٺب٥ٜ  ک ےکـک

ٵ٦ـٿّبت   ےی ککٶپٺ ہٵٺب٥ٜ  فٹؼگی  ثیٴ ےؿ  کڈٿٯہ، پبٱینی ںٵی

  ں۔یہ ےتہؿ ںیہپـ ارمَبؿ  ٷ ہاٿؿ ٩ڀت ٥یَٰ

c) ٓلیّت  تْی 

 ےػاؿ  عـیؼی ربٷ ہثیٴ ںٵی  ںثٺؼٿثنتی رینی ؿٿایتی  ٵٺَڀثڀ

اٿؿ  ہےٿتی ہ ہؿ٩ٴ  ّٶبٹت ىؼ ہثیٴ ہے۔کـتب  ےؿ٩ٴ  ٓ ہٿاٱی ثیٴ

ٵڀت ، مڀػ  اٿؿ  ہی  ہ٫ ہےپـیٶیٴ اك ٕـس ٵ٪ـؿ  کیب ربتب 

پـ اك ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی    ںاٹؼافٿ ےگئ ےػیئ ےاعـاربت  ک

پـیٶیٴ ٵ٪ـؿ    ےاگـ ص٪ی٪ی  جتـة ۔ٿگبہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےکـٷ

تڀ  ںیہ ےٿتہتـ ہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫  ںاٹؼافٿ ےگئ ےٿ٩ت  کئ ےکـت

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ػیب ربتب  ےٵٺب٥ٜ  ثڀٹل ک

 ہٿ  ہ٫ ہےکـتب  ےٓ ہػاؿ  ی ہحتت ثیٴ ےک ںپبٱینیڀ ڈٱٺک ٹیڀٷ

 ہے۔کتٺی پـیٶیٴ ؿ٩ٴ  کی ىـا٭ت  کـ مکتب  پـ  ںٿ٦٩ڀ  ہثب٩بٝؼ

ٵيـٿٓ ، رل ٭ی اػائیگی  کـٹب  ےپـیٶیٴ ایک ٭ٴ اف ٭ٴ ؿ٩ٴ  ک

 ےکڀؿ اػائیگی کئ ہثیٴ ں۔یہ ےٿ مکتہ، خمتٲ٤  ہےٿ مکتب ہّـٿؿی  

  ہمبالٷ ہ، یےٱئ ےٵخبٯ  ک - ہےٿتب ہی پٰ ٹکب  ٵٰ ںپـیٶیٶڀ ےگئ

 ہے۔ٿ مکتب ہپـیٶیٴ کب ػك گٺب 

 – ہےت٪نیٴ  کیب گیب  ںٵی ںیٸ صَڀپـیٶیٴ کڀ ت

i. ہےٿتب ہمی(  ےایک پبٱینی ت٪نیٴ  چبؿد  )پی ا ےٯہپ ےمت ك 

کب کٶیيٸ، پبٱینی تٞیٸ  الگت، اٹتٚبٵی   ٹایزٸ ںرنٶی

  ں۔یہ ےٿتہاعـاربت  اٿؿ خمتٌ چبؿد  ىبٵٰ 

ii. ٳ  ہٳ کڀؿ ٥ـاھرڀ رڀک ہےٵڀت  چبؿد     ۂارقا ےػٿمـ

  ہے۔اعـاربت   ے٫ ےکـٷ

iii. ثٞؼ  ےک ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کـٷ ںٿٹڀاٿپـ ٭ی  ػ

خمتٌ کی  ےٱئ ےکی عـیؼ ک ںٿٹپـیٶیٴ کی ث٪بیب  ؿ٩ٴ  یڀٷ

 ہے۔ربتی 
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می ؿٿایتی  اٿؿ یڀٱپ  ےٕڀؿ پـ  پی ا ےتٺبمت  ک ےک ںپـیٶیٶڀ

اٝٲی   ںٵی   ںحتت اثتؼائی  مبٱڀ ےک  ںٵٺَڀثڀ ے٩نٴ  ک ںػٿٹڀ

 ےٴ  کـکحتت اٷ چبؿرل  کڀ ت٪نی ےؿٿایتی  پبٱینی ک ہے۔ٿتی ہ

 ےیڀٱپ ک ہصبالٹک ہے۔یال ػیب ربتب ھػٿؿاٷ پ ےپبٱینی ٵؼت  ک

 ہے۔ٱیب ربتب  ٹی کبہ ےاثتؼائی  پـیٶیٴ ك ںیھاٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ے٭بؿی  ک ہچبؿد  مـٵبی ںاثتؼائی ٵـاصٰ  ٵی  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت 

 ہےی مجت  ہی ے۔ٿاٱی ؿ٩ٴ  کڀ کب٥ی کٴ کـ ػیٺگ ےخمتٌ کی ربٷ ےٱئ

ت کٴ ہپـیٶیٴ اػائیگی ة ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫  ٥ڀائؼ  کی ٩یٶت  ہ٫

پـیٶیٴ  ںٵی   ںاثتؼائی  مبٱڀ ےک ہػہٵٞب ہی ںاٍٰ  ٵی ۔ٿگیہ

 ۔ٿگبہکٴ  ںٵی ےٵ٪بثٰ ےاػائیگی ٫

d) کو ثشداؽت  کشٔبھروک ےوبسی  ک ہعشِبی َ 

 ہمـٵبی ےکٶپٺی ک ہکی ٩یٶت  فٹؼگی  ثیٴ ںٿٹیڀٷ ہ، چڀٹک ںآعـ ٵی

  ہ٫ ہے ہٳ یھایک رڀک ںاہ، یہے٭بؿی  کی ٩یٶت  پـ ارمَبؿ  کـتی 

  ںٵی ےٹتیذ ےاٿؿ  اك ٫ ںیہ ےٿ مکتہکٴ  ے٩یٶت  تڀ٩ٜ  ك ٹیڀٷ ہی

فٹؼگی   ہصبالٹک ں۔یہ ےٿ مکتہٵٺ٦ی    ہتک ٫ ںاہؿٷ کٴ اٿؿ یٹؿی

 ہاٷ ٭ی مـٵبی ےك ےایک ٵڀحـ اٿؿ حمتبٓ ٕـی٨ ےکٶپٺی ك ہثیٴ

 ٹیڀٷ ہی یھؿ ةھ، پہےکی اٵیؼ کی ربتی  ے٭بؿی کب اٹتٚبٳ کـٷ

اٱ٦بٗ   ےػٿمـ ہے۔ػیتی  ںیہی ٷٹکڀئی گبؿٷ ںٵی ےثبؿ ےک  ں٩یٶتڀ

 ےؿ  ٫ڈٿٯہ ٹؿ /یڀٷڈٿٯہٳ کڀ پبٱینی ھرڀک ے٭بؿی  ک ہ، مـٵبیںٵی

کٶپٺی ٵڀت   ہٳ  فٹؼگی  ثیٴہتب ہے۔ثـػاىت  کیب ربتب   ےؽؿیٜ

  ہے۔ٳ ثـػاىت  کـ مکتی ھرڀک ےاٿؿ اعـاربت ک

  2  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےٳ کڀ کڀٷ ثـػاىت  کـتب ھ٭بؿی  رڀک ہمـٵبی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےیڀٱپ ک

I. کٶپٺی ہثیٴ 

II.  ػاؿ ہثیٴ 

III. ؿیبمت 

IV.  ےی اڈآئی آؿ 
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 ہخالؿ

 ہثیٴ ےٱئ ےک ےپبٱینی عـیؼٷ ہ، پـیٶیٴ ٱ٦٘  ثیٴںٝبٳ  فثبٷ ٵی 

ؿ ہٿاٱی ٩یٶت  کڀ ٙب ےربٷ ےاػائیگی کئ  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫

 ہے۔٭ـتب

  ںٝٶٰ ٵی ےک ے٪ـؿ  کـٷپـیٶیٴ ٵ ےٱئ ےک ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ 

١ڀؿ   ںٵی ےثبؿ ےاٹتٚبٳ اٿؿ ؽعبئـ ک ےاٵڀات ، مڀػ ، اعـاربت ک

  ہے۔کیب ربٹب ىبٵٰ 

 ہے۔ٿتب ہگـاك  پـیٶیٴ صبٍٰ   ےٿئہ ےتڑٱؼاٷ رڀ ںپـیٶیٴ ٵی  ٹٹی 

  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـٹب  ےؿ  ٷڈٿٯہپبٱینی   ہ٫ ہےچڀک کب ٵٖٲت

ؿ  پبٱینی ڈٿٯہپبٱینی ، ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٿاپنی  ک ہے۔ثٺؼ کـ ػیب 

 ےٹ٪ؼ ٩یٶت  كڈاٿؿ پبٱینی کی ایکڀائـ ہےکی ػمتربػاؿی  کـتب 

  ہے۔ؿ٩ٴ  صبٍٰ  کـتب 

 تـ ہة ےٵ٦ـٿّبت   ك ےامک  ہکٶپٺی کب ص٪ی٪ی  جتـة ہفٹؼگی  ثیٴ

  ہے۔ٿتب ہمـپٲل  پیؼا   ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ

 ٵ٦ت ےٷھؿک ےُٵ٪ؼؿت)مڀٱڀیٺنی(  ٍالصیت  کی ّـٿؿیبت  کڀ ثٺبئ ،

مـپٲل  ت٪نیٴ  کیب  ےٱی ے٫  ہ، ٿ١یـےکـٷ  ہاّب٣ ںٵی  ںاحبحڀ

  ہے۔رب مکتب 

 ہے۔ٝبٳ ىٮٰ ثبف گيتی  ثڀٹل  ےثڀٹل ٭ی مت ك 

 

 َ  افيالصبت  ہا

 پـیٶیٴ  .1

 )ؿٝبیت(  ٹٿھچ .2

 ثڀٹل   .3

 مـپٲل  .4

 ؿیقؿٿ  .5

 ٹگ( ڈٱؼاٷ )ٱڀ  .6

 ثبف گيتی  ثڀٹل  .7

 

 رواة   ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

IIہے۔ ػؿمت آپيٸ 

پـیٶیٴ اػائیگی ثٺؼ کـ ػیٺب پبٱینی   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہبٱینی پ

  ہے۔التب ہچڀک ک ںٵی

  2رواة  

IIہے۔ ػؿمت آپيٸ 

ٳ کڀ ثـػاىت  ھرڀک ے٭بؿی  ک ہػاؿ  مـٵبی ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےیڀٱپ ک

 ہے۔کـتب 
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 عواالت   ےراتی اِتضبْ ن

  1عواي 

 ؟ہے ؿ کـتبہ"پـیٶیٴ" ٱ٦٘  کیب ٙب  ےتٞٲ٨ ك ےپبٱینی ک ہثیٴ

I. صبٍٰ  ٵٺب٥ٜ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ 

II. کیب گیب ٩یٶت    ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےپبٱینی عـیؼٷ

 ٭ی اػائیگی

III. ٵبؿرٸ ےکٶپٺی ک ہکنی پبٱینی پـ ثیٴ 

IV. اعـاربت   ےگئ ےکئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہپبٱینی پـ ثیٴ 

  2عواي 

تٞیٸ  کب ایک ٝٺَـ   ےپـیٶیٴ ک ہکڀٷ مب فٹؼگی  ثیٴ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہے ںیہٷ

I. اٵڀات 

II. ٹٿھچ 
III. ؽعبئـ 

IV.   اٹتٚبٳ اعـاربت 

 3عواي 

 ؟ ہےپبٱینی ٿاپنی کیب 

I.  پـیٶیٴ اػائیگی ثٺؼ کـٹب  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی 

II. پبٱینی کی  ںٵی ےثؼٯ ےٱئ ےصبٍٰ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک

 ػمتربػاؿی

III. ڈپبٱینی اپ گـی 

IV. اھٹپبٱینی گ 

 4 عواي 

 ؟ہے ہب ٕـی٨کب کڀٷ م ےمـپٲل  ٵ٪ـؿ  کـٷ ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

I. ػاؿی ہؽٳ ہفیبػ ےّـٿؿت ك 

II. کبؿٿثبؿ ہفیبػ ےّـٿؿت ك 

III. پـ ٿارجبت کی اّب٥ی ٩یٶت ںاحبحڀ 

IV. ٩یٶت ہکی فیبػ ںٿارجبت پـ احبحڀ 

 5  عواي 

 ؟ ہے ںیہٷ  ہکڀٷ یڀٱپ پـیٶیٴ کب ایک صٌ ےك ںاٷ ٵی

I. پبٱینی خمتٌ چبؿد 

II. ٳ پـیٶیٴھ٭بؿی  رڀک ہمـٵبی 

III. اٵڀات  چبؿد 

IV. ٵٞبىـتی حت٦٘  چبؿد 

  6   عواي

___________ ٭ی ثٺیبػ  پـ ٩بثٰ اػائیگی  ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

  ں۔یہؿٝبیت کی پیيکو کـ مکتی  ےٱئ ےپـیٶیٴ پـ عـیؼاؿ ک

I. ؿ٩ٴ ہٵٺتغت ٭ی  گئی ثیٴ  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫ 
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II. ٵٺتغت ٭ی  گئی پبٱینی کی ٩نٴ  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫ 

III. ثٺؼی  کی ٵؼت ہٵٺتغت ٭ی  گئی ٵٺَڀة  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫ 

IV. ٭بؿ   ہٵٺتغت ٭ی  گئی اػائیگی کب ٕـی٨  ےؽؿیٜ ےؼاؿ ٫عـی

 ( ڈ)ٹ٪ؼ، چیک، کبؿ

 7  عواي 

 ںٳ  ارقاء ٵیہا ےٿاٯ ےربٷ ےٿ٩ت  امتٞٶبٯ کئ ےپـیٶیٴ تٞیٸ  کـت

ػیب گیب  ےٹیچ ےتٞٲ٨  ك ےمڀػ ٭ی ىـس  ک ں۔یہتی ہمڀػ ىـس ىبٵٰ ؿ

 ؟ ہےکڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش 

I. ٿگبہی کٴ ہاتٺب  مڀػ ىـس  رتٺی کٴ ٵٞٺی ربئیگی، پـیٶیٴ 

II. ہی فیبػہٵٞٺی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب   ہمڀػ ىـس  رتٺی فیبػ  

 ٿگبہ

III. ٿگبہی کٴ ہٵٞٺی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب   ہمڀػ ىـس  رتٺی فیبػ 

IV. ںیہکـتی  ںیہکڀ ٵتبحـ ٷ ںمڀػ ىـس  پـیٶیٶڀ  
 

 8   عواي 

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش  ےٹیچ

I. ں: اٱ٤( پـیٶیٶڀےٿ ٹگہ  ےٌص 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی 

 ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہؿ٩ٴ  ة(   ٹایک ٥ٲی ےٱئ ےک

 ؿ٩ٴ  ٹؿ٩ٴ  ت( ٥ی  پبٱینی ایک ٥ٲی  ٹایک ٥ٲی

II. اٱ٤( ےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی :

 ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہکب ایک ٥ی ٍؼ ة(  ںپـیٶیٶڀ

 ؿ٩ٴ   ٹٱینی ایک ٥ٲیؿ٩ٴ  ت( ٥ی  پب  ٹایک ٥ٲی

III. اٱ٤( ےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی :

 ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہکب ایک ٥ی ٍؼ ة(  ںپـیٶیٶڀ

 ؿ٩ٴ  ٹ٥ی ٍؼ ت( ٥ی  پبٱینی ایک ٥ٲی  ٹایک ٥ٲی

IV. اٱ٤( ےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی :

 ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہکب ایک ٥ی ٍؼ ة(  ںپـیٶیٶڀ

 ؿ٩ٴ  ت( ٥ی  پبٱینی ایک ٥ی ٍؼ ؿ٩ٴ  ٹایک ٥ٲی

 9  عواي 

،  ےتٞٲ٨ ك ےکی تيغیٌ  ک  ںاحبحڀ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

اپٺی  ےکٶپٺی ٷ ہرل پـ فٹؼگی  ثیٴ ہے٩یٶت   ہ__________ ٿ

 ں۔یہربئیؼاػ عـیؼی یب صبٍٰ  کی 

I. ؿٝبیتی ٵنت٪جٰ کی ٩یٶت 

II. ٩یٶت ہؿٝبیتی ٵڀرڀػ 

III. کی ٩یٶت ٹکیٵبؿ 

IV. ٥یل ٩یٶت 

 10  عواي 

 ےك ےٯہ، کٶپٺی ثٺیبػی ٵٺب٥ٜ  اٿؿ پںٵی ےٵٞبٵٰ ے__________ ک

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ثڀٹل اٝالٷ  کـتی  ےایک ٥ی ٍؼ ک ےک ںثڀٹنڀ ےگئ ےػیئ

I. ثبف گيتی  ثڀٹل 

II. ثڀٹل ڈکٶپبؤٷ 
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III. ؿٵٺٰ ثڀٹلٹ 

IV. امتڀاؿی  ثڀٹل 

 

 

 رواة ےعواالت ن ےراتی اِتضبْ ن

 1 رواة 

II ہے۔ ػؿمت آپيٸ  

 ٩یٶت ےگئ ے٭ئ اػا ےؽؿیٜ ے٫ ػاؿ ہثیٴ ےٱئ ے٫ ےپبٱینی عـیؼٷ

  ہے۔ ربتب اہ٫ پـیٶیٴ ٭ڀ

 

 2رواة  

 IIہے۔ ػؿمت آپيٸ 

ٿتب ہ ںیہایک ٝٺَـ  ٷ ٹٿھچ ںٵی ےپـیٶیٴ کب تٞیٸ  کـٷ ہفٹؼگی  ثیٴ

  ہے۔

  3رواة  

II ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

کڀ  ےکـٷ پبٱینی ػمتربػاؿی  ںٵی ےثؼٯ ےصبٍٰ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک

  ہے۔ا ربتب ہپبٱینی ٿاپنی ک

  4رواة  

IV   ہے ػؿمت آپيٸ  

٩یٶت  مـپٲل  ٵ٪ـؿ   ہ٭ی فیبػ  ںاحبحڀ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ٿارجبت 

  ہے۔ ہکب ایک ٕـی٨ ےکـٷ

  5رواة  

IV ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

ٳ ھ٭بؿی  رڀک ہپبٱینی ت٪نیٴ  چبؿد ، مـٵبی ںیڀٱپ پـیٶیٴ ٵی

  ں۔یہ ےتہپـیٶیٴ اٿؿ اٵڀات  چبؿد  ىبٵٰ ؿ

  6رواة  

I  ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

ؿ٩ٴ   ہٵٺتغت ٭ی  گئی ثیٴ  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

کی  ٹٿھچ ےٱئ ے٭ی ثٺیبػ  پـ ٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ پـ عـیؼاؿ ک

  ں۔یہکو کـ مکتی  پیو

  7رواة  

III  ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

 ٿگبہی کٴ ہٵٞٺی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب   ہمڀػ ىـس  رتٺی فیبػ
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  8رواة  

IIہے۔ ػؿمت آپيٸ 

کب  ں: اٱ٤( پـیٶیٶڀےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی

ؿ٩ٴ    ٹایک ٥ٲی ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہایک ٥ی ٍؼ ة( 

 ؿ٩ٴ   ٹ٥ی  پبٱینی ایک ٥ٲی

  9رواة  

IV  ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

تٞٲ٨  ےک ےربٷ ے٭ی  تيغیٌ  کی ںاحبحڀ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

اپٺی  ےکٶپٺی ٷ ہرل پـ فٹؼگی  ثیٴ ہے٩یٶت   ہ٥یل  ٩یٶت  ٿ  ےك

 ں۔یہٿتی ہربئیؼاػ عـیؼی یب صبٍٰ  کی 

  10رواة  

II  ہے۔  ػؿمت آپيٸ 

 ےك ےٯہ، کٶپٺی ثٺیبػی ٵٺب٥ٜ  اٿؿ پںٵی ےٵٞبٵٰ ےثڀٹل ک ڈکٶپبؤٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ثڀٹل اٝالٷ  کـتی  ےایک ٥ی ٍؼی ک ےک ںثڀٹنڀ ےگئ ےػئی
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  12 ثبة

 ےجتڀیق ٵـصٰ -ػمتبٿیق ٭بؿی  
 

 ثبة  تْبسف  

 ں٥بؿٵل  اٿؿ ػمتبٿیقٿ ےی تٞؼاػ  ٫ڑٳ ةہ ںٍٺٞت  ٵی ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےکٶپٺی ک ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ہی ں۔یہ ےکبٳ کبد کـت ھمبت ےک

اك ثبة   ں۔یہّـٿؿی   ےٵ٪َؼ ك ےک ےٿّبصت  الٷ ںػؿٵیبٷ  تٞٲ٪بت  ٵی

ٵیت  ہىبٵٰ خمتٲ٤  ػمتبٿیقات اٿؿ اٷ ٭ی ا ںٵی  ےٵـصٰ اك جتڀیق ںٵی

 ںٵی اٷ ےپـ ١ڀؿ  کـیٺگ ںٳ رٸ ػمتبٿیقٿہ ے۔ربٹیٺگ ںٵی ےثبؿ ےک

 - ںیہىبٵٰ 

i. كٹپـامپیک 
ii. جتڀیق ٥بؿٳ 

iii. ٹکی ؿپڀؿ  ٹایزٸ  

iv.  ٹکی ؿپڀؿ  ربٹچٕجی 

v. ٹٳ کی ؿپڀؿھاعال٩ی  رڀک 
vi. ٝٶـ  کب حجڀت 

vii. می ( ػمتبٿیق  ےٿائ ے)٫ ے٫  کڀ ربٹئہگب ےاپٸ 

 ِبصبفً ےن ےْھعیه 

 

کی ػمتبٿیق ٭بؿی   ےجتڀیق ٵـصٰ - ہفٹؼگی  ثیٴ  
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A. کی دعتبویض وبسی  ےجتویض ِشصً - ہصٔذگی  ثیُ ۔ ۔اٌف 

 طٹپشاعپیک .1

 تْشیف

ٿاال  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہك  ثیٴٹای٬ پـامپیک

ٵٞٲڀٵبت   ںٵی ےثبؿ ےرڀ ٵَٺڀٝبت ک ہےایک ؿمسی  ٩بٹڀٹی ػمتبٿیق 

  ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا

پبٱینی   ہایک دمٮٸ ںتٞٲ٨  ٵی ےپبٱینی کی عـیؼ ک ںك  ٵیٹپـامپیک

ّـٿؿی  دتبٳ  ےٱئ ےک ےٱیٸ ہایک ُٵٖٲٜ  ٥یَٰ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہ

 ے۔ئیہچب ےٿٷہص٪بئ٨ ىبٵٰ 

ك  ٹپـامپیک ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہفٹؼگی  ثیٴ

کب  ںؽیٰ  ثبتڀ ہحتت  ٵٺؼؿد ےثٺؼی  ٫ ہةٵٺَڀ ہؿ ای٬  ثیٴہامکی  ںٵی

 : ےئیہٿٹب چبہؽ٭ـ  

i. ٔىـائٔ ٿ ّڀاث 

ii. ّٶبٹت  اٿؿ ١یـّٶبٹت   -٭بؿ   ہ٥ڀائؼ کب ػائـ 

iii.    امتض٪ب٧ 

iv.   ٵنتخٺیبت 

v. یب ١یـىـ٭ت ہےثٺؼی  ىـ٭ت  ہٵٺَڀة 

ك ٹ٫ڈپـٿ ےرڀ کٶپٺی ک ہےك  ایک تٞبؿ٥ی  ػمتبٿیق کی ٕـس ٹپـامپیک

ہے۔ؿ  کی ٵؼػ کـتب ڈٿٯہپبٱینی   ہدمٮٸ ںٵی ےٿٷہٿا٤٩   ےك   

 جتویض فبسَ )پشپوصي فبسَ( .2

 ےربٷ ےػؿٵیبٷ  کی ےؿ  کڈٿٯہکٶپٺی اٿؿ پبٱینی  ہپبٱینی ثیٴ ہثیٴ

 ےٱئ ےک  ہػہی ٵٞبھکنی ة  ہرینب ٫ ہے۔  ہػہٿاال ایک ٩بٹڀٹی ٵٞب

 ہے۔ٿتی ہایک جتڀیق  اٿؿ امکی ٵٺٚڀؿی   ں، اك ٵیہےٿتب ہّـٿؿی  

ػؿعڀامت  ػمتبٿیق  ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ ےٱئ ےک ےجتڀیق  ثٺبٷ

جتڀیق  ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ "جتڀیق  ٥بؿٳ " ک

اٿؿ  ںیہ ےٿتہپـ پبثٺؼ    ںیڀٹپبؿ ںاخلٔ دتبٳ ص٪بئ٨ ػٿٹڀ ں٥بؿٳ ٵی

کی ٍڀؿت    ےی ٹب٭بٵی  ػٝڀٰی ت٦َیہؿ ںٵی ےٷھٵٺؼؿربت  کڀ مسذ ےامک

 ہے۔ٵٺ٦ی  ٹتبئذ  کب مجت ثٸ مکتی  ںٵی

 تْشیف

ٵ٦بػات  ٭ی ص٦بٙت  ےؿ  کڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈجتڀیق ٥بؿٳ کڀ آئی آؿ 

 : ہےحتت اك ٕـس ثیبٷ  کیب گیب  ےک 2002،  ے( ّبثٔ

 ےؿا ربٷھة  ےؽؿیٜ ے٫  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ ےٱئ ےک ہثیٴ ہے"امکب ٵٖٲت  

کٶپٺی  ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےٳ کھکنی رڀک ںٿاال ایک اینب ٥بؿٳ  رنٶی

ٵٞٲڀٵبت  پیو  کی ربئیگی  ںٵی ےثبؿ ےبٳ ٵڀاػ ٫ّـٿؿی  دت ےٱئ ےک

٩بثٰ   ںٵی ےکـٷ ےٓ ہکٶپٺی کڀ ی ہ، ثیٴےٱئ ےک ےٳ کڀ ٱیٸھرڀ رڀک

ٳ کڀ ھیب اٹکبؿ، اٿؿ رڀک ےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربئھرڀک  ہثٺبئیگب ٫

کڀؿ کی  ےٿاٯ ےربٷ ےٳ  کئہ٥ـا ںکی ٍڀؿت  ٵی ےربٷ ےٵٺٚڀؿ  کئ

 "ے۔ٿٹگہىـس ، ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  کیب 

 ں"ٵڀاػ " کب ٵٖٲت اٿؿ اك ٵی ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےٷ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  کا

اٵیؼاؿی  ہ ےٳ کھرڀک ےٿاٯ ےربٷ ےکڀؿ کئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ
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ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ   ہٳ ، ّـٿؿی  اٿؿ ٵتٞٲ٨ہی اھمت ںتٺبٙـ  ٵی ےک

 ۔ٿگیہ

 َہا

یقائٸ ڈ ےجتڀیق ٥بؿٳ کڀ ثیبٷ  کیب، ٥بؿٳ  ک ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ںاہد

ٳ ہتب ۔ػیب گیب ڑٿھال چھٍڀاثؼیؼ  پـ ک ےکٶپٺی ک ہکڀ ثیٴ  اٿؿ ٵڀاػ

ٵڀٍڀٯ  ےك ںکٶپٺیڀ ہ، حمتنت  اٿؿ ثیٴں، ثچڀٱیڀںؿ ٿڈٿٯہ، پبٱینی 

 ے٥بؿٳ  اٿؿ جتڀیق ٥بؿٳ ک ےٷ  ےی اڈ٭ی ثٺیبػ  پـ آئی آؿ  ےؿائ

 ۔اھٵڀاػ  کڀ ٵٞیبؿی کـٹب ّـٿؿی  مسذ

ٵٞیبؿی   ےٱئ ےک ہ)فٹؼگی  ثیٴ  ےی اڈآئی آؿ  ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

  ےی اڈآئی آؿ  ہصبالٹک ہے۔ربؿی کیب  2013،  ےجتڀیق  ٥بؿٳ ( ّبثٔ

اّب٥ی  ٵٞٲڀٵبت   ے، اك ٷہےکـ ػی    ہیقائٸ اٿؿ ٵڀاػ  ٵ٪ـؿڈ ےٷ

جتڀیق  ہے۔ٳ  کیب ہکڀ ٱچیالپٸ ٥ـا ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ےصبٍٰ  کـٷ

 ےػاؿ  ک ہاٿؿ پیو  فٹؼگی  ثیٴ  ہٍـ٣  تؼثیـ ٭ٺٺؼ ہٷ ں٥بؿٳ ٵی

رڀ  ںیہػایبت  ىبٵٰ ہی ت٦َیٲی  ھة ےٱئ ےاك ثیچڀاٷ  ک ہثٲک ےٱئ

  ہے۔ٵؼػ کـتب  ںٵی ےؿٷھاٿؿ ٥بؿٳ  کڀ ة ہےکـ آتب  ےپبٱینی ٯ

 ٹکی سپوس  ٹایزٓ .3

،  ہٵتٞٲ٨ ےٱئ ےٳ تيغیٌ کھرڀک ہے۔ؿ ٹؿ ؿائڈثٺیبػی  َاٷ  ٹایزٸ

ی ٵڀاػ ص٪بئ٨  اٿؿ ت٦َیالت  کب ھمت ںٵی ےثبؿ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی 

ٍضت  ہے۔کیب ربٹب ّـٿؿی   ںٵی ٹامکی ؿپڀؿ  ےؽؿیٜ ے٫  ٹایزٸ ہعالً

ؽ٭ـ   ںٵی ٹؿپڀؿ ب، آٵؼٹی اٿؿ عبٹؼاٷ کی ت٦َیالت  کہ، ٝبػات، پیو

 ہے۔کیب ربٹب ّـٿؿی  

 ٹکی سپوس  ربٔچىجی  .4

  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈ ےفٹؼگی  کی ایک ایل  ہ، ثیٴںکئی ٵٞبٵالت  ٵی

ریڀؿی   ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہرڀ ثیٴ ہےٿتی ہٕجی  ٕڀؿ پـ ربٹچ کـاٹی 

یک  ڈپـیيـ ، کبؿ ڈاٿٹچبئی، ٿفٷ، ثٰ ہے۔ٵٺؼؿد ٭یب    ںؿمت ٵیہ٭ی ٣

ٵتٞٲ٨  ت٦َیالت   ےرینی رنٶبٹی  عَڀٍیبت  ك  ہك   ٿ١یـٹیٹاك

 ںیہ ےربت ےػؿد اٿؿ ؽ٭ـ  کئ ںٵی ٹاپٺی ؿپڀؿ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈ

 ں۔یہ ےتہک ٹٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ےرل

 ہاٵیؼاؿی  اٿؿ ثیٴہ یکئی جتبٿیق  ک  ہ٫ ےئیہبٹب چھیبٷ ؿکھػ ہی ںٵیہ

١یـ  ںیھاٷ ہے۔ٿتی ہثٺب  ےٵٺٚڀؿی  ٕجی ربٹچ کی ٵبٹگ کئ ےٱئ ےک

کی  ٹٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےک ںٕجی ٵٞبٵٲڀ

حتت  ےاٵیؼاؿی  کہرت ١یـ ٕجی   ہےٿتی ہّـٿؿت ٝبٳ ٕڀؿ پـ اك ٿ٩ت 

پیو  ؿ٩ٴ  یب پیو   ہکیڀٹک ہےکیب رب مکتب  ںیہجتڀیق  پـ ١ڀؿ  ٷ

 ہرٸ کب عالً ںیہاینی عَڀٍیبت   ھیب کچ ہے  ہفٹؼگی  کی ٝٶـ  فیبػ

کی  ٹرڀ ایک ٕجی دمتضٸ  کی ربٹچ اٿؿ ؿپڀؿ ہےکیب گیب  ںجتڀیق  ٵی

  ں۔یہ ےٵبٹگ کـت

  ہفٹؼگی  کی ٵڀرڀػ  ہؿ کڀ ٩بثِٰ ثیٴٹؿ ؿائڈَاٷ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ےاك ك

 ہے۔ثیڀؿا ٵٰ ربتب ٍضت  ٭ی پڀفیيٸ   کب ایک 
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  ٹکی سپوس ےاخاللی  خيش .5

ٿاال  ےػؿٵیبٷ  کیب ربٷ ےکٶپٺی ک ہایک ٥ـػ  اٿؿ ثیٴ ہفٹؼگی  ثیٴ

اگـ  ہےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـتب  ہرڀ ایک ٵ٪ـؿ ہے  ہػہایک ٵٞب

 ہےٿ ربتی ہ٥ـػ  کی ٵڀت  ےگئ ےػٿؿاٷ کڀؿ کئ ےپبٱینی کی ٵؼت  ک

اٿؿ  ےؿٷھکڀ ػؿعڀامت  ة، آپ ںیہ ےعـیؼت ہتڀ رت آپ فٹؼگی  ثیٴ

  ہٕـی٨ ےاٵیؼاؿی  ٫ہمسیت  کئی  ےپیو  کـٷ ےٱئ ےرنٶبٹی  اٵتضبٷ  ک

ٿاال ایک ٝٺَـ  ےٳ کڀ ٵتبحـ   کـٷھرڀک ے۔ئیہربٹب چب ےؽؿیٜ ے٭بؿک

  ہے۔ا ربتب ہک ہاعال٩ی  عٖـ ے، اكہےٿتی ہؿك کڀ تاله ٹؿ ؿائڈ، رنکی َاٷ

 تْشیف

پبٱینی  ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےتب  ہاٵٮبٷ ؿ ہی ںٵی ےاعال٩ی  عٖـ

اٿؿ اك  ہےثؼٯ مکتب   ہ٫  کب ؿٿیہٕڀؿ پـ  گب ے٫ ہٹتیذ ےک ےعـیؼٷ

 ے۔ربئیگ ڑھاٵٮبٷ  ة ےٹ٪َبٷ ک ےك ٔثؼالٿ ےٕـس ک

 ِخبي

ؿ اك ھپ ۔ہے۔پبٱینی عـیؼی  ہایک فٹؼگی  ثیٴ ںی ٵیہصبٯ  ےٿ ٷڈربٷ 

 ےکیب رنک ہکب ٥یَٰ ےٳ  پـ ربٷہٵ٪بٳ  پـ مکیئٺگ ٳ ےایک ایل ےٷ

ایک  ےك ںعٖـٹبک مکیئٺگ ٵ٪بٵبت  ٵی ےفٵیٸ  پـ مت ك ںٵی ےؿثب

 ںٵی ںٵڀہٳ ےاك ٕـس ک ےاك ٷ ںٵبّی  ٵی ۔یھکی إالٛ  ٵٲی ت ےٿٷہ

 ۔اھاٹکبؿ کـ ػیب ت ےك ےربٷ

کی عـیؼ  ہفٹؼگی  ثیٴ  ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ ٫ ےایل ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

تی ہبعال٣  مـکيب چ ےاٵٮبٷ  ک ےک ےکی کڀىو کـٷ ےٵٺب٥ٜ کٶبٷ ےك

 ےرڀ اپٺی عڀػ  کی فٹؼگی یب ػیگـ  ٥ـػ  کی فٹؼگی عتٴ کـٷ ںیہ

کنی  ےؿ ایلٹؿ ؿائڈفٹؼگی  َاٷ ےامٲئ ں۔یہ ےؽؿائٜ کڀ اپٺبت ےریل

مکتب  ےٳ ٭ی جتڀیق ػھرڀک ےرڀ اك ٕـس ک ںیہ ےی ٝٺَـ  کی تاله کـتھة

 ہے۔

  ےؽؿیٜ ےٱٮبؿ٫ہکنی ا ےکٶپٺی ک ہ، کٶپٺی کڀ ثیٴےٱئ ےاك ٵ٪َؼ ک

 ٹاك ؿپڀؿ ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےربٷ ےپیو  کئ ٹؿپڀؿ ہعٖـ اعال٩ی 

کی ىٺبعت    ہٱٮبؿکڀ تؼثیـ ٭ٺٺؼہٹگ اٹؿپڀؿ ےٯہپ ےك ےٿٷہپڀؿا  ےک

 ٹؿپڀؿ ےاك ے۔ئیہآپ کڀ ٵٖٶئٸ  کـ ٱیٺب چب ےاپٸ ںٵی ےثبؿ ےک

ائو ہؿ ےامک ےتـریضی  ثٺیبػ  پـ اك ٥ـػ  ك ےٯہپ ےك ےپڀؿی کـٷ

فٹؼگی    ہٹگ ا٥نـ  کڀ ٩بثِٰ ثیٴٹؿپڀؿ ے۔ئیہپـ ربکـ ٵٲٺب چب  ہگب

، آٵؼٹی ، مسبری  پل ٵٺٚـ  اٿؿ ٵبٱی  ہٍضت  اٿؿ ٝبػات ، پیو ےک

 ے۔ئیہکـٹی چب ھتبچ ھپڀچ  ہآفاػاٷ ںٵی ےثبؿ ےک  ہپڀفیيٸ ٿ١یـ

 ّّش  کب حجوت .6

ٳ ٝٶـ ھاٵڀات  کب رڀک ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےا ھی ػیکہ ےٯہپ ےٳ ٷہ

رل کب امتٞٶبٯ   ہےٝٺَـ   ہٝٶـ ٿ ےٲئام ہے۔تب ربتب ڑھة ھمبت ےک

 ںٵی ےٳ پـٿ٥بئٰ تٞیٸ کـٷھفٹؼگی  کی رڀک  ہ٩بثِٰ ثیٴ ںکٶپٺیب ہثیٴ

ایک  ےٱئ ےگـٿپ  ک ےؿ ای٬  ٝٶـ  ٫ہٵٖبث٨   ےاك ٫ ں۔یہکـتی 

ایک ٵٺبمت   ےحجڀت ک ےاك ٕـس  ٝٶـ ک ہے۔پـیٶیٴ چبؿد ٭یب ربتب 

 ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ ٍضیش ٝٶـ ٭ی تَؼی٨ کـٹب ےػمتبٿیق کی ربٹچ کـک

 ہے۔تی ھٵیت  ؿکہا

 .ہےٿ مکتب ہػؿمت ٝٶـ حجڀت ٵٞیبؿی یب ١یـ ٵٞیبؿی 
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a) ِْیبسی  حجوت ےّّش  ک 

ػمتبٿیق اك ٕـس   ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےٵٞیبؿی  حجڀت ٵبٷ ےٝٶـ  ک

 : ںیہ

i. ٹی٦کیٹامکڀٯ یب کبجل کب مـ 

ii.  ٹکبال گیب پیؼائو ٭ب   ےك ڈؿیکبؿ ےٵیڀٹنپٰ  ک

 ٹی٦کیٹمـ

iii. ٹپبمپڀؿ 

iv.  ڈٸ کبؿپی 

v. ؿٹمـٿك  ؿرل 

vi.  ٹی٦کیٹمـ ےثپتنٶب ک 

vii. ا٩تجبك اگـ اك  ہٹکبال گیب ٵَؼ٧ ےعبٹؼاٷ  تبؿیظ  ك

 ہےپیؼائو ٭ی  تبؿیظ  ٵيتٶٰ   ںٵی

viii. ڈىٺبعتی کبؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ںٱٮبؿٿہػ٥بٝی ا 

ix.  ہربؿی ٹٮبس ٹبٳ  ےؽؿیٜ ےٿٱک چـچ ٫ھؿٿٵٸ کیت  

b) غیش ِْیبسی  حجوت ےّّش  ک 

 ںیہ ےٿتہ ںیہیبؿی  حجڀت ػمتیبة  ٷٵٞ ےرت اٿپـ کی ٕـس ٝٶـ  ک

 ےکٶپٺی ایک ١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت پیو  کـٷ ہتڀ فٹؼگی  ثیٴ

 ےربٷ ے١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ٵبٷ ہے۔مکتی  ےکی اربفت  ػ

 :  ںیہػمتبٿیق  ھکچ ےٿاٯ

i. ٱیڈکٸ 

ii. ڈؿاىٸ کبؿ 

iii. ہایک صٲ٤ ٹبٳ ےكےؽؿیٜ ےعڀػ  اٝالٷ  ک 

iv. ٹی٦کیٹگـاٳ پٺچبئت کب مـ   

 عت  ّّش  حجوت: دس1ؽىً  
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 ایُ ایً (  ےسٔگ )اڈی ِٕی الْٹایٓ .7

 تْشیف  

١یـ  ےک ےٷ کڀ ػؿمت کـٹب( ١یـ ٩بٹڀٹی  پیلھػ ےؿٹگ )کبٯڈٵٺی الٷ

 ہی ہتبک ہے٭ب ٝٶٰ  ےالٷ ںٵٞیيت  ٵی ےپب کـ اكھ٩بٹڀٹی  ثٺیبػ کڀ چ

ٵٺی  ےاؿت مـکبؿ ٷھة ے۔ٿ مکہؿ  ہ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ صبٍٰ کیب گیب ٙب

،  ےپی ایٴ ایٰ ا ےٱئ ےک ےپـ ٱگبٳ ٱگبٷ   ںٵیڀؿٹگ کی مـگـڈالٷ

  ۔الگڀ ٭یب  ڀک 2002

ٷ کڀ ھػ ےکبٯ 2002(،  ے)پی ایٴ ایٰ ا  ٹاٳ ای٬ھؿٹگ ؿٿک تڈٵٺی الٷ

اٿؿ ٵٺی  ےٱئ ےک ےؿٿٯ  کـٷٹکڀ ٭ٸ   ںٿاٱی مـگـٵیڀ ےػؿمت کـٷ

ٝٶٰ  ےك 2005 ےٱئ ےصبٍٰ  کی گئی ربئیؼاػ کی ّجٖگی  ک ےؿٹگ كڈالٷ

ٕڀؿ پـ  کـتب  ےرـٳ  ک ےؿٹگ کب ؽ٭ـ  ایک ایلڈٺی الٷٵ ہی۔آیب ںٵی

 ےتک ک  ےؿٿپ ھالک 5مغت ٩یؼ  اٿؿ  ےمبت مبٯ  ک ےرڀ تیٸ ك ہے

 ہے۔تی مٮمقا ػی رب ھمبت ےک ہرـٵب ٷ

 ےٹب اٿؿ اك ٫ھایٴ ایٰ  پبٱینی ؿک ےکٶپٺی کڀ ایک ا ہؿ ای٬  ثیٴہ

ٿؿی  پبك امکی ایک ٭بپی  ػؿد کـاٹب ّـ ےک  ےی اڈٵٖبث٨  آئی آؿ 

 : ےئیہٿٹی چبہىبٵٰ  ںػؿد ؽیٰ ثبتی ںایٴ ایٰ  پـٿگـاٳ  ٵی ےا ہے۔

i. ؿٿٯ  ٹ٭بؿ  اٿؿ ٭ٸ ہ، ٕـی٨ ںاٹؼؿٿٹی  پبٱینیب 

ii.   پـٹنپٰ کٶپبٱئٺل ا٥نـ  کی ت٪ـؿی 

iii. ؿتی اٿؿ ھکی ة ںٿٹایٴ ایٰ  ا٩ؼاٵبت  پـ ایزٸ ےا

 تـثیت  

iv. ؿٿٯٹ/٭ٸ  ڈٹاٹؼؿٿٹی  آ 

 عی (  ےوائ ے)ن ںن  کو ربٔیہگب ےاپٓ  .8

 ںکڀہگب ےاپٸ  ےؽؿیٜ ے" کنی ٭بؿٿثبؿ  ٫ں٫  کڀ ربٹیہگب ےاپٸ"

ٿاال ٝٶٰ  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ ےٱئ ےک ےکی ىٺبعت ٭ی  تڀحی٨  کـٷ

اٿؿ ٵٺی  ڈىٺبعت  کی چڀؿی، ٵبٱی  ٥ـا ںکٶپٺیب ہثیٺک اٿؿ ثیٴہے۔

ت٦َیٲی   ےك ںکڀہگب ےاپٸ ےتیقی ك  ےٱئ ےک ےؿٹگ کڀ ؿٿکٸڈالٷ

 ں۔یہی ہکـ ؿ ہٵٞٲڀٵبت  کب ٵٖبٱت

ٵٺی   ےؽؿیٜ ےٝٺبٍـ ٫ ہػایبت کب ٵ٪َؼ رـائٴ پیوہمی   ےٿائ ے٫

کب   ںٵبٱی  اػاؿٿ ےٱئ ےک   ںٿاٱی مـگـٵیڀ ےؿٹگ کـٷڈالٷ

 ہے۔ؿٿکٺب  ےك ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ

 ےکـٷ   ہکی اٍٲی ىٺبعت  ٵ٪ـؿ ںکڀہگب ےکڀ اپٸ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےامٲئ

تؼثیـ   ہ٫ ےئیہی٪یٸ  کـٹب چب ہکڀ ی ںٿٹایزٸ ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت 

 ےؽیٰ  ک ہٕڀؿ پـ  ٵٺؼؿد ےک  ےصٌ ےمی  ٝٶٰ ک ےٿائ ے٫  ہ٭ٺٺؼ

 :  ںیہ ےجتڀیق ٥بؿٳ پیو  کـت ھمبت

i. ٿگـا٣ ٹ٥ڀ 

ii. ٝٶـ  کب حجڀت 

iii. یٲی٦ڀٷ ٹ، ٹؿائیڀٹگ الئنیٺل، پبمپڀؿڈ -کب حجڀت  ےپت

   ہثٰ، جبٲی ثٰ، ثیٺک پبك ثک ٿ١یـ
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iv. ؿ ٹ، ٿٿٹؿائیڀٹگ الئنیٺل، پبمپڀؿڈ -حجڀت  ےىٺبعت  ک 

 ہ، ٿ١یـڈ، پیٸ کبؿ ڈىٺبعتی کبؿ

v. آٵؼٹی  حجڀت  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٱیٸ ػیٸ ک ےاٝٲی ٩یٶت  ک

 ػمتبٿیقات

 فشی  ٌک ِذت   .9

پبٱینی عـیؼی  ہایک ٹئی فٹؼگی  ثیٴ ےکنی ٥ـػ  ٷ  ہ٫ ےٵبٷ ٱیزی

  ہ٫ ہےچٲتب  ہپت ےاٿؿ پبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ  کیب، امکی ربٹچ پـ اك

 ں۔یہ ںیہث٨  ٷٵٖب ےت کہىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  امکی چب

 ؟ہےکیب کـ مکتب/تی  ہٿ

ایک  ہٍبؿ٥یٸ  ػٿمتبٷ ں٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  ٵی ےاپٸ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

  ہایک ّبثٔ ےاك ہے۔تب ھکب عیبٯ ؿک  ہرڀ اك ٵنئٰ ہےثٺبیب   ہّبثٔ

 ےٱی ے٫ ہے۔ا ربتب ہ"٥ـی  ٱک ٵؼت " یب "کڀٱٺگ ٵؼت " ک ےرل ہےکیب 

 ہے۔ٳ ٭یب گیب ہ٥ـا

کڀئی پبٱینی عـیؼی  ےؿ  ٷڈٿٯہاگـ کنی پبٱینی  ػٿؿاٷ، ےاك ٵؼت  ک

 ےک ںؽیٰ  ىـٕڀ ہٵٺؼؿد ہتڀ ٿ ہےتب ہچب ںیہٹب ٷھؿک ےاٿؿ اك ہے

ٿاپل صبٍٰ  کـ مکتب  ےپیل ےاٿؿ اپٸ ہےٿاپل کـ مکتب  ےٵيـٿٓ  اك

 :ہے

i. اٹؼؿ  اك  ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہپبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ   ہٿ

  ہےآپيٸ  کب امتٞٶبٯ  کـ مکتب 

ii. ٿگب ہـی  ٕڀؿ پـ  کٶپٺی کڀ ثتبٹب حتـی ےاك 

iii. ٵتٺبمت   ےٱئ ےٷ ٿاپنی کڀ کڀؿ کی ٵؼت  کھپـیٶیٴ کی ػ

 ہی چبؿد پـ ثیٴٹیڀڈاٵپ ٹٳ پـیٶیٴ، ٕجی ربٹچ اٿؿ اكھرڀک

کیب   ٹرلڈای عال٣ ےاعـاربت  ک ےگئ ےکئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

 ربئیگب

پبٱینی  ہٕڀؿ پـ  فٹؼگی  ثیٴ ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ایک خمَڀً ص٨  ک ہی

ؿ  پبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ  ڈٿٯہپبٱینی  ہے۔ػمتیبة   ےٱئ ےک ںؿ ٿڈٿٯہ

ػٿؿاٷ اك آپيٸ  کب  ےکی ٵؼت  ک ںػٹڀ ہپٺؼؿ ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہ

 ں۔یہ ےامتٞٶبٯ  کـ مکت

  1  ٹیلٹآپ ٭ڀ  ےاپٸ

کڀئی پبٱینی  ےؿ  ٷڈٿٯہػٿؿاٷ، اگـ پبٱینی  ے_________ ٵؼت  ک

 ےا کـ پیلٹٱڀ ےاك ہتڀ ٿ ہے تبہٹب چبھؿک ںیہٷ ےاك ہاٿؿ ٿ ہےعـیؼی 

 ہے۔ٿاپل صبٍٰ  کـ مکتب 

I. ٌٵ٦ت  تيغی 

II. ٥ـی  ٱک 

III. ٵٺنڀعی 

IV.  ؿائٰٹ٥ـی 
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 ہخالؿ

  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہك  ثیٴٹپـامپیک 

 ںٵی ےثبؿ ےرڀ ٵَٺڀٝبت ک ہےٿاال ایک ؿمسی  ٩بٹڀٹی ػمتبٿیق 

 ہے۔ٳ  کـتب ہت٦َیالت  ٥ـا

 ػؿعڀامت   ےٿاٯ ےربٷ ےئامتٞٶبٯ ک ےٱئ ےک ےجتڀیق  ثٺبٷ

ٕڀؿ پـ  ربٹب  ےػمتبٿیق کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ "جتڀیق  ٥بؿٳ " ک

  ہے۔ربتب 

 آٵؼٹی  اٿؿ عبٹؼاٹی ے، ٝبػات  اٿؿ پیوںٍضت  کی ثبتڀ ،

ٿٹب ہؽ٭ـ   ےؽؿیٜ ے٫  ٹایزٸ ںٵی ٹکی ؿپڀؿ  ٹت٦َیالت  ایزٸ

  ے۔ئیہچب

 ٰرینی   ہیک   کی ٍڀؿت  ٿ١یـڈپـیيـ ، کبؿ ڈاٿٹچبئی، ٿفٷ، ث

  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈٵتٞٲ٨  ت٦َیالت   ےرنٶبٹی  عَڀٍیبت  ك

ٕجی دمتضٸ   ےرل ںیہ ےربت ےػؿد اٿؿ ؽ٭ـ  کئ ںٵی ٹاپٺی ؿپڀؿ

  ہے۔ا ربتب ہک ٹکی ؿپڀؿ

 پبٱینی  ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےؿ ٭ـتب ہاٵٮبٷ ٙب ہی ہاعال٩ی  عٖـ

 ہےثؼٯ مکتب   ہ٫  کب ؿٿیہٕڀؿ پـ  گب ے٫ ہٹتیذ ےک ےعـیؼٷ

 ۔ ےربئیگ ڑھاٵٮبٷ  ة ےٹ٪َبٷ ک ےك ٔثؼالٿ ےاٿؿ اك ٕـس ک

 ںٵی ںػمتبٿیقٿ ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ٵبٷ 

ٹکبال گیب  ےف كڈ، ٵیڀٹنپٰ ؿیکبؿ ٹی٦کیٹمـ ےامکڀٯ یب کبجل ک

  ں۔یہىبٵٰ   ہٿ١یـ  ٹی٦کیٹپیؼائو ٭ب مـ

 ٹب اٿؿ ھایٴ ایٰ  پبٱینی  ؿک ےکٶپٺی کڀ ایک ا ہؿ ای٬  ثیٴہ

پبك امکی ایک ٭بپی   ےک  ےی اڈآئی آؿ ٵٖبث٨   ےاك ٫

 ںایٴ ایٰ  پـٿگـاٳ  ٵی ےا ہے۔ػمتیبة  کـاٹب ّـٿؿی  

ؿٿٯ  اٿؿ  ایک ٹ٭بؿ  اٿؿ ٭ٸ ہ، ٕـی٨ ںاٹؼؿٿٹی  پبٱینیب

  ے۔ئیہٿٹی چبہپـٹنپٰ ٭ٶپبٱئٺل ا٥نـ  کی ت٪ـؿی  ىبٵٰ 

 کی اٍٲی ىٺبعت  ٭ب تٞیٸ   ںکڀہگب ےکڀ اپٸ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

اٿؿ  ڈکب حجڀت ، پیٸ کبؿ ےپت ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےکـٷ

می   ےٿائ ےمی  ػمتبٿیقات کڀ ٫ ےٿائ ے٫ ےٿگـا٣ ریلٹ٥ڀ

  ہے۔ٕڀؿ پـ  مجٜ  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےک  ےایک صٌ ےٝٶٰ ک

 

 َ افيالصبت  ہا

 ك  ٹپـامپیک .1

 جتڀیق ٥بؿٳ .2

  ہاعال٩ی  عٖـ .3
 ٵٞیبؿی  اٿؿ ١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت .4

 ؿٹگ ڈی ٵٺی الٷٹایٸ .5

 می (  ےٿائ ے)٫ ےکڀ ربٹئ٫  ہگب ےاپٸ .6

 ٥ـی  ٱک ٵؼت  .7
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 رواة   ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

 ػؿمت آپيٸIIہے۔

کڀئی پبٱینی  ےؿ  ٷڈٿٯہػٿؿاٷ، اگـ پبٱینی  ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ک

 ےا کـ پیلٹٱڀ ےاك ہتڀ ٿ ہےتب ہٹب چبھؿک ںیہٷ ےاٿؿ اك ہےعـیؼی 

ہے۔ٿاپل صبٍٰ  کـ مکتب   

 عواالت ےراتی  اِتضبْ ن

   1عواي 

 ؟ ہےٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت کی کڀٷ می ایک ٵخبٯ  ےك ںاٷ ٵی

I. ڈؿاىٸ کبؿ 

II. ٱیڈکٸ 

III. ٹپبمپڀؿ 

IV. ٹی٦کیٹگـاٳ پٺچبئت مـ 

  2عواي 

 ؟ ہےؿایب رب مکتب ٹھہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ہاعال٩ی  عٖـ ےکل ےك ںاٷ ٵی

I. ٿٹبہ  ہاّب٣ ںٵی ہؿ پڀؿ  ؿٿیھة ےٳ كھثٞؼ رڀک ےکی عـیؼ ک ہثیٴ 

II. ہاّب٣ ںٵی  ہؿ پڀؿ  ؿٿیھة ےك ٳھرڀ٫ ےٯہپ ےکی عـیؼ ك ہثیٴ  

 ٿٹبہ

III. کٶی ںٵی  ہؿ پڀؿ  ؿٿیھة ےٳ كھثٞؼ رڀ٫ ےکی عـیؼ ک ہثیٴ 

IV. ٿٹبہىبٵٰ  ںٵی   ںمـگـٵیڀ  ہثٞؼ جمـٵبٷ ےک ےٿٷہ ہىؼ ہثیٴ 

 3عواي 

ربٹچ کی  ںٵی ٹکل کی ٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

 ربئیگی؟ 

I. ہکب رؾثبتی  ؿٿی  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ 

II. پـیيـ ڈاٿؿ ثٰ اٿٹچبئی، ٿفٷ 

III. مسبری  صیخیت 

IV. مچبئی 

 4 عواي 

ٿاال ایک  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہ__________ ثیٴ

ٳ  ہٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےرڀ ٵَٺڀٝبت ک ہےؿمسی  ٩بٹڀٹی ػمتبٿیق 

 ہے۔کـتب 

I. جتڀیق  ٥بؿٳ 

II. جتڀیق  ا٩تجبك 

III.   ٛٹاکیڈإال 
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IV.  كٹپـامپیک 

 5 عواي 

ػؿعڀامت  ػمتبٿیق  ےٿاٯ ےربٷ ےٶبٯ کئامتٞ ےٱئ ےک ےجتڀیق  ثٺبٷ

  ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ __________ ک

I. ػؿعڀامت  ٥بؿٳ 

II. جتڀیق  ٥بؿٳ 

III.  ؿیيٸ  ٥بؿٳٹؿرل 

IV.  ؿ٭ٺیت  ٥بؿٳ 

    6  عواي

اك آپيٸ  کی ىٺبعت   ےك ںٵی ںٝٶـ  حجڀت ػمتبٿیقٿ ےگئ ےػیئ ےٹیچ

 ہٕڀؿ پـ  ػؿد ےک١یـ ٵٞیبؿی    ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےرل ںکـی

  ہے۔ثٺؼی  کیب گیب 

I. ٹی٦کیٹامکڀٯ مـ 

II. ڈىٺبعتی کبؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ںٱٮبؿٿہػ٥بٝی ا 

III.  ڈؿاىٸ کبؿ 

IV. ٹی٦کیٹثپتنٶب  مـ   

 7 عواي 

 ںرنٶی ہےکب ایک ٝٶٰ  ےالٷ ںٷ کڀ ٵٞیيت  ٵیھؿٹگ ________ ػڈٵٺی الٷ

٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ  ہی ہتبک ہےپبیب ربتب ھ_________ ثٺیبػ کڀ چ ےامک

 ے۔ٿ مکہؿ  ہبٍٰ کیب گیب ٙبص

I. ١یـ ٩بٹڀٹی ، ١یـ ٩بٹڀٹی 

II. ٩بٹڀٹی ، ٩بٹڀٹی 

III. ١یـ ٩بٹڀٹی ، ٩بٹڀٹی 

IV. ٩بٹڀٹی ، ١یـ ٩بٹڀٹی 

 8 عواي 

٥ـی  ٱک ٵؼت   ہتڀ ٿ ہے ںیہٵٖٶئٸ  ٷ ےؿ  پبٱینی كڈٿٯہاگـ پبٱینی 

اٹؼؿ   ے________ ک ےک ےاٹؼؿ  یٞٺی پبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ  کـٷ ےک

 ہے۔مکتب  اٹپبٱینی کڀ ٿاپل ٱڀ

I. ۴۰ ػٷ 

II. ۶۰ ػٷ 

III. ۳۰ ػٷ 

IV.  ۴۰ ػٷ 

 9  عواي 

ائی ٹٿاپل ٱڀ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہػٿؿاٷ پبٱینی  ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ک

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش  ےٹیچ ںتٞٲ٨  ٵی ےگئی پبٱینی ک
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I.  ٿاپل کـیگی100کٶپٺی پـیٶیٴ کب  ہثیٴ ٪ 

II. ٿاپل کـیگی50کٶپٺی پـیٶیٴ کب  ہثیٴ ٪ 

III. اٵپ ٹاعـاربت  اٿؿ اك ےت ، ٕجی ربٹچ ککٶپٺی کڀؿ کی ٵؼ ہثیٴ

 ےٱئ ےٳ پـیٶیٴ کھرڀک ٵتٺبمت ںتٞٲ٨  ٵی ےاٱقاٵبت ک ےکی ٹیڀڈ

 ۔ثٞؼ پـیٶیٴ ٿاپل کـیگی ےک ےکـٷ  ٹرلڈای

IV.  گب ےاؿ ربئہاٹيڀؿٹل کٶپٺی پڀؿی پـیٶیٴ 

  10عواي 

 ؟ ہے ںیہؿیل کب حجڀت ٷڈکڀٷ مب ػؿمت ای ےك ںاٷ ٵی

I.  ڈپیٸ کبؿ 

II. ڈؿ  ىٺبعتی کبؿٹٿٿ 

III. ٺک پبك ثکثی 

IV. ؿائیڀٹگ الئنیٺلڈ 

 

 رواثبت ےن ںعواٌو ےراتی اِتضبْ ن

 1 رڀاة  

  ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ 

  ہے۔ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت کب ایک ٵخبٯ  ٹپبمپڀؿ

 2رڀاة  

  ۔ ہے I ػؿمت آپيٸ

کڀ  ےٿٷہ ہاّب٣ ںٵی  ہؿ پڀؿ  ؿٿیھة ےٳ كھثٞؼ رڀ٫ ےکی عـیؼ ک ہثیٴ

  ہے۔رب مکتب  ؿایبٹھہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ےاعال٩ی  عٖـ

 3رڀاة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

رٸ کی  ںیہىبٵٰ  ںٵی ںاینی ثبتڀ ھپـیيـ  کچ ڈاٿٹچبئی، ٿفٷ اٿؿ ثٰ

  ۔ربٹچ کی ربئیگی ںٵی ٹٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ

 4رڀاة  

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ

ٿاال ایک  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہك  ثیٴٹپـامپیک

ٵٞٲڀٵبت   ںٵی ےثبؿ ےرڀ ٵَٺڀٝبت ک ہے اینب ؿمسی  ٩بٹڀٹی ػمتبٿیق

 ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا

 5رڀاة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

ػؿعڀامت  ػمتبٿیق  ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ ےٱئ ےک ےجتڀیق  ثٺبٷ

  ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق ٥بؿٳ ک
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 6رڀاة  

 ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

ثٺؼی  کیب  ہؿ پـ  ػؿدٕڀ ےکڀ ١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ک ڈؿاىٸ کبؿ

  ہے۔ربتب 

 7رڀاة  

  ۔ ہے I ػؿمت آپيٸ

 ہےکی ایک ٝٶٰ  ےالٷ ںٷ کڀ ٵٞیيت  ٵیھؿٹگ ١یـ ٩بٹڀٹی  ػڈٵٺی الٷ

٩بٹڀٹی  ہی ہتبک ہےپبیب ربتب ھ١یـ ٩بٹڀٹی  ثٺیبػ کڀ چ ےامک ںرنٶی

  ے۔ٿ مکہؿ  ہٕڀؿ پـ صبٍٰ کیب گیب ٙب

 

 8رڀاة 

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ

٥ـی  ٱک ٵؼت   ہتڀ ٿ ہے ںیہٵٖٶئٸ  ٷ ےؿ  پبٱینی كڈٿٯہاگـ پبٱینی 

اٹؼؿ   ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہاٹؼؿ  یٞٺی پبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ   ےک

 ہے۔پبٱینی کڀ ٿاپل کـ مکتب 

 9رڀاة  

  ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

ٿاپل کی گئی   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہػٿؿاٷ پبٱینی  ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ک

 ےی ٵؼت ، ٕجی ربٹچ ککٶپٺی کڀؿ ک ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےپبٱینی ک

ٳ ھٵتٺبمت  رڀک ںتٞٲ٨  ٵی ےاٵپ چبؿد اٱقاٵبت کٹاعـاربت  اٿؿ اك

 ۔ثٞؼ پـیٶیٴ ٿاپل کـیگی ےک ےکـٷ  ٹرلڈای ےٱئ ےپـیٶیٴ ک

 10رڀاة  

  ۔ ہے   IIػؿمت آپيٸ

  ڈپیٸ کبؿ

 ہے۔ ںیہکب حجڀت ٷ ے٩بٹڀٹی  پت
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 31ثبة 

 I :  ۔پبٌیغی ؽشه -دعتبویض وبسی  

 

 ثبة  تْبسف

ٵٲڀث  ںٵی ےپبٱینی ثٺٸ ہفٹؼگی  ثیٴ ےٳ کنی جتڀیق  کہ ںثبة  ٵی اك

  ے۔کـیٺگ ہٵجبصج ںٵی ےثبؿ ےخمتٲ٤  ػمتبٿیقات  ک
 

 ٵبصبٍٰ ے٫  ےٷھمی٬

 

A.   ٰکی ػمتبٿیق ٭بؿی    ےپبٱینی ٵـص 
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A.   ًکی دعتبویض وبسی    ےپبٌیغی ِشص 

 ٌی  پشیّیُ سعیذ ہپ .1

ٱی  ہکٶپٺی پ ہرت فٹؼگی  ثیٴ ہےٿتب ہىـٿٛ تت   ہػہٵٞب ہکڀئی ثیٴ

ایف پی آس  اط ثبت کب  ہے۔پـیٶیٴ ؿمیؼ )ای٤ پی آؿ ( ربؿی کـتی 

  ہے۔و گیب ہؽشوُ   ہدہپبٌیغی ِْب  ہن ہےحجوت 

 : ہےٿتی ہؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ  ہٵٺؼؿد ںٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ ٵیہپ

i. ہػاؿ  ٥ـػ  کب ٹبٳ اٿؿ پت ہفٹؼگی  ثیٴ  

ii.  پبٱینی سمرب 

iii. ٭ی  گئی پـیٶیٴ ؿ٩ٴ   اػا 

iv. ٭بؿ  اٿؿ ٥ـ٭یڀٹنی ہپـیٶیٴ اػائیگی  کب ٕـی٨ 

v.  یڀ  تبؿیظڈپـیٶیٴ اػائیگی  کی اگٲی 

vi. کی تبؿیظ   ےٿٷہٳ آ١بف  ھرڀک 

vii.   پبٱینی کی آعـی  پغتگی تبؿیظ 

viii.   آعـی  پـیٶیٴ اػائیگی  کی تبؿیظ 

ix. ؿ٩ٴ   ہثیٴ 

 ےگٓا ےك  ہکٶپٺی تؼثیـ ٭ٺٺؼ ہثٞؼ ثیٴ ےک ےای٤ پی آؿ  ربؿی کـٷ

اٷ  ۔ربؿی کـیگی ںی پـیٶیٴ ؿمیؼیہپـ  ےٿٷہپـیٶیٴ صبٍٰ   ےک

ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ے)آؿپی آؿ( ک ںکڀ جتؼیؼ  پـیٶیٴ ؿمیؼٿ ںؿمیؼٿ

ی تٺبفٝبت  کی ھٵتٞٲ٨  کنی ة ےآؿپی آؿ پـیٶیٴ اػائیگی  ك ہے۔

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ٭بٳ کـتب  ےحجڀت ک ےاػائیگی  ک ںٍڀؿت  ٵی

 پبٌیغی دعتبویض  .2

 ہثیٴ ہی ہے۔ٳ  ػمتبٿیق ہا ےٵٺنٲ٬  مت ك ےك ہػمتبٿیق ثیٴپبٱینی 

آپ  ےاپٸ ہی ہے۔کب حجڀت   ہػہػؿٵیبٷ  ٵٞب ےکٶپٺی ک ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ

ٿ ھپبٱینی ػمتبٿیق ک ےؿ  كڈٿٯہاگـ پبٱینی  ہے۔ ںیہٷ  ہػہایک ٵٞب ںٵی

کٶپٺی  ہثیٴ ہے۔کـتب  ںیہکڀ ٵتبحـ   ٷ  ہػہٵٞب ہثیٴ ہتڀ ی ہےربتب 

پبٱینی ربؿی  ٹپٲکیڈثٺب ایک  ےکئ ٔی ثؼالٿھکڀئی ة ںٵی  ہػہٵٞب

ٿٹب ہػمتغٔ    ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھپبٱینی ػمتبٿیق ایک جمبف ات ۔کـیگی

 ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ ےک ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی  اكھاٿؿ اك پـ ة ےئیہچب

 ے۔ئیہچب

 :ںیہ ےٿتہ  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ صٌ ےٵٞیبؿی  پبٱینی ػمتبٿیق ک

 

 

a)  ويڈپبٌیغی ؽی 

  ہٳ  ٦ٍشہا ےٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی ک ہی ہے۔  ہال صٌہٿٯ  پڈىی پبٱینی

ٿٯ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک ڈکب ىی  ہػہٵٞب ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔پـ پبئی ربتی 

تی ہؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ ؿ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٵٺؼؿد ںٿگب اٷ ٵیہرینب 

 :ہے
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   ۂارقا ے: پبٱینی ػمتبٿیق ک1ىٮٰ  

 

i. کٶپٺی کب ٹبٳ  ہثیٴ 

ii. ےعبً  ت٦َیالت  ریل ھکچ ےٱئ ےخمَڀً پبٱینی ک : 

 ہپبٱینی ٵبٱک کب ٹبٳ اٿؿ پت 

 ػٷ پـ ٝٶـ ےپیؼائو ٫ ےٯھپیؼائو ٭ی  تبؿیغبٿؿ پچ 

 کی ٵؼت  ہػہثٺؼی  اٿؿ پبٱینی ٵٞب ہٵٺَڀة 

 ؿ٩ٴ ہثیٴ 

 پـیٶیٴ ؿ٩ٴ 

 پـیٶیٴ اػائیگی  ٵؼت 

   کی تبؿیظ ، پغتگی تبؿیظ  اٿؿ آعـی  پـیٶیٴ  ےٿٷہآ١بف

 یڀ  تبؿیظڈکی 

 ٜہےث٢یـ   ےمسیت  یب ٵٺب٥ٜ ٫ پبٱینی ٵٺب٥ 

 ٹبٵقػ  کب ٹبٳ 

 ہ؛ ك ہ؛ ٹ٤َ مبالٷ ہمبالٷ -٭بؿ   ہپـیٶیٴ اػائیگی  ٭ب ٕـی٨ 

 ےك  ےؽؿیٜ ےٿتی کٹک ےك ہ؛ تٺغڀا ہاٷہی ؛ ٵبہٵب

  ہےکی ٵٺ٦ـػ  ىٺبعتی  سمرب   ہػہرڀ پبٱینی ٵٞب -پبٱینی سمرب 

iii. ہػہٵٞب ہثیٴ ہی ہ۔کب ٿٝؼ ےکٶپٺی ٭ی اػائیگی  کـٷ ہثیٴ  

  ہے۔ی ثٺیبػ  ک

iv. اٵپٹکی ػمتغٔ  اٿؿ پبٱینی اك  ہجمبف  ػمتغٔ ٭ٺٺؼ 

v.  ہحمتنت  کب پت ہٵ٪بٵی ثیٴ 

b) ِْیبسی دفْبت 

 ےٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت ك ےپبٱینی ػمتبٿیق کب ػٿمـا رقٿ  پبٱینی ک

ىبٵٰ  ںٵی ںػٿہٵٞب ہی فٹؼگی  ثیٴھرڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ مت ہےتب ہثٺب ؿ

اٷ  ۔ٿہکیب گیب  ہٷؿد خمَڀً ٕڀؿ پـ عب ںیھاٷ  ہرت تک ٫ ںیہ ےٿتہ

 ںػاؿ )ٵٺب٥ٞڀ ہٵؼت ، ایک پـیٶیٴ یب ١یـصٌ  ےّبثٔ ھکچ ےك ںٵی

الگڀ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےثِٞ ٩نٴ ک ےک ںػٿہٵٞب ےریل ں( پبٱینیڀںٵی
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حتت الگڀ ص٪ڀ٧ اٿؿ  ےک  ہػہٵٞیبؿی ػ٥ٞبت  ٵٞب ہی ں۔یہ ےٿ مکتہ ںیہٷ

 ں۔یہ ےٵـاٝبت اٿؿ ػیگـ صبالت  کڀ ثیبٷ  کـت

c) فْبتخمقوؿ پبٌیغی د 

خمَڀً پبٱینی  ےپبٱینی ک ںٵی  ےصٌ ےتینـ ےپبٱینی ػمتبٿیق ک

خمَڀً  ےٱئ ےک  ہػہرڀ اٹ٦ـاػی  پبٱینی ٵٞب ںیہ ےٿتہػ٥ٞبت ىبٵٰ 

 ےٿ مکتہ ٹپـٷ ںٵی  ےصٌ ےٿاٯ ےمبٵٸ ےػمتبٿیق ک ہی ں۔یہ ےٿتہ

 ں۔یہ ےرب مکت ےػاعٰ کئ ےٕڀؿ پـ  اٱگ ك ےیب ایک ٵٲض٨ ک ںیہ

  ے١یـّجٖگی  ریل ںٵی ےٵٞبٵٰ ۓ کػٷ یب مب٩ ےگـیل ک ںاہد

 ےک  ہػہٵٞب ےك ےپبٱینی  ػ٥ٞبت   اکخـ ٩بٹڀٹی ٕـی٨ ڈؿڈیٸٹاك

 ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہ، خمَڀً ػ٥ٞبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴںیہ ےربت ےحتت کئ

 ں۔یہ ےٿتہٵٺنٲ٬   ےك ہػہػؿٵیبٷ  خمَڀً ٵٞب ےػاؿ  ک

 ِخبي

 ےک، امہے ےٿ٩ت محٰ ك ےک ےٷھٱک  ہػہایک اینی ٝڀؿت  رڀ ٵٞب

  ۔ٵتٞٲ٨ کالف ےك ےمجت ٵڀت کڀ دمبٹٞت کـٷ ےپـیگٺیٺنی ک ےٱئ

 ہے۔کیب گیب  ںٵی 13کب ؽ٭ـ  ثبة  ت٦َیٲی  ػ٥ٞبت 

  ۲  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ے؟ مت كہےی ٭ـتی ہٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ )ای٤ پی آؿ ( کیب ٹيبٹؼہپ

   ں۔ٵٺبمت آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی

I.    ہےٿ گئی ہ٥ـی  ٱک ٵؼت  عتٴ 

II. ٿ ہىـٿٛ   ہػہکی پبٱینی ٵٞب ہےجڀت  اك ثبت کب ایک ح ہی

 ہےگیب 

III. ہےکیب رب مکتب  ںیہپبٱینی کڀ اة ؿّػ ٷ 

IV. ہےایک خمَڀً  ٹ٪ؼ ٩یٶت  صبٍٰ  کـ ٱی  ےپبٱینی ٷ 

 

  ہخالؿ

 کٶپٺی  ہرت فٹؼگی  ثیٴ ہےٿتب ہىـٿٛ   ہػہٵٞب ہایک کڀئی ثیٴ

ای٤ پی آؿ  ہے۔ٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ )ای٤ پی آؿ ( ربؿی کـتی ہپ

  ہے۔ٿ گیب ہىـٿٛ   ہػہکی پبٱینی ٵٞب ہےحجڀت   اك ثبت کب ایک

 ہیہے۔ٳ  ػمتبٿیق ہا ےٵٺنٲ٬  مت ك ےك ہپبٱینی ػمتبٿیق ثیٴ 

کب حجڀت    ہػہٝب  ےٿئہػؿٵیبٷ   ےکٶپٺی ک ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہثیٴ

  ہے۔

 ںیہ ےٿتہ  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ صٌ ےٵٞیبؿی  پبٱینی ػمتبٿیق ک 

خمَڀً  ےٱینی کٿٯ ، ٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت  اٿؿ پبڈپبٱینی ىی -

 ػ٥ٞبت 
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 َ افيالصبت  ہا

 ٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ )ای٤ پی آؿ ( ہپ .1

 پبٱینی ػمتبٿیق  .2

 ٿٯ  ڈپبٱینی ىی .3

 ٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت  .4

 خمَڀً ػ٥ٞبت .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواة   ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  ۴رڀاة  

  ۔ ہے II  ػؿمت آپيٸ

 ہےٿ گیب ہىـٿٛ   ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےای٤ پی آؿ  اك ثبت کب حجڀت  

 

 عواالت  ےراتی  اِتضبْ ن

 1  مڀاٯ 

 ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہکڀٷ مب آپيٸ  ثیٴ ےك ںؽیٰ  ػمتبٿیقات ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےکب حجڀت    ہػہٵٞب ےٿئہػؿٵیبٷ   ےػاؿ  ک

I. جتڀیق  ٥بؿٳ 

II. پبٱینی ػمتبٿیق 

III. كٹپـامپیک 

IV.  ػٝڀٰی ٥بؿٳ 

 2  مڀاٯ 

ٷ فثب ہپیچیؼ ےٱئ ےاگـ ایک خمَڀً  پبٱینی ػمتبٿیق کی ت٦َیالت  ک

تڀ  ہےٿتب ہاٳ پیؼا  ہکڀئی اة ےاٿؿ اك ك ہےکب امتٞٶبٯ  کیب ربتب 

 ا ربئیگب؟ ھمسذ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ کیل ےاك

I. ںص٨  ٵی ےػاؿ  ک ہثیٴ 
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II. ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہثیٴ 

III. کٶپٺی کڀ  ہپبٱینی کڀ ثبٰٕ اٝالٷ  کـ ػیب ربئیگب اٿؿ ثیٴ

ا ہک ےٱئ ےک ےػاؿ  کڀ پـیٶیٴ ٿاپل کـٷ ہثیٴ ھمبت ےمڀػ  ک

 ربئیگب

IV.  کٶپٺی کڀ  ہپبٱینی کڀ ثبٰٕ  اٝالٷ  کـ ػیب ربئیگب اٿؿ ثیٴ

 ےٱئ ےک ےػاؿ  کڀ پـیٶیٴ ٿاپل کـٷ ہثٺب ثیٴ ےی مڀػ  کھکنی ة

 ا ربئیگبہک

  3 مڀاٯ 

ی ھاچ ےرڀ پبٱینی ػمتبٿیق کب مت ك ںاك آپيٸ  کب اٹتغبة  کـی

  ہے۔ٿّبصت کـتب 

I. ہےکب حجڀت    ہػہٵٞب ہثیٴ ہی 

II. ےػاؿ  ٥ـػ  ٫ ہثیٴ ںٵی ےنی عـیؼٷپبٱی ہثیٴ ےکٶپٺی ك ہی 

 ہےاؿ کی گئی ػٱچنپی  کب حجڀت  ہاٗ  ےؽؿیٜ

III. ىـاکت ػاؿ  ےچیٺٰ ک ےریل ےثیٺک، ثـٿکـ اٿؿ ػیگـ  اػاؿ ہی

 ےپیـٿی کی ربٷ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٿ٩ت ثیٴ ےکبٳ کـت ھمبت ےک

 ہے٭بؿ ( کب حجڀت  ہٕـی٨ ےٿاٱی پبٱینی )٫

IV. ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٱی  پـیٶیٴ کی اػائیگی  پـ ثیٴہپ ہی  

 ہےربؿی کی گئی ایک تنٲیٴ پـچی 

 4  مڀاٯ 

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش  ےٹیچ

I.  ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےجتڀیق ٥بؿٳ کی ٵٺٚڀؿی  اك ثبت کب حجڀت  

 ہےٿ گیب ہىـٿٛ 

II.  ٿ ہپبٱینی ىـٿٛ   ہ٫ ہےپـیٶیٴ کی ٵٺٚڀؿی  اك ثبت کب حجڀت

 ہےگئی 

III. ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےحجڀت ٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ اك ثبت کب ہپ  

 ہےٿ گیب ہىـٿٛ 

IV.  ىـٿٛ   ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےپـیٶیٴ ا٩تجبك  اك ثبت کب حجڀت

 ہےٿ گیب ہ

  5مڀاٯ 

 ےٿٷہصبٍٰ   ےگٓا ےکٶپٺی اك ہثٞؼ ثیٴ ےٵڀٍڀٯ ٫ ےپـیٶیٴ ک ےٯہپ

 ۔________ ربؿی کـیگی ےٱئ ےک ںپـیٶیٶڀ ےٿاٯ

I. ثبف گيتی  پـیٶیٴ ؿمیؼ 

II. یؼحببٱی  پـیٶیٴ ؿم 

III. ت٪ـؿ  پـیٶیٴ ؿمیؼ ہػٿثبؿ 

IV.  جتؼیؼ  پـیٶیٴ ؿمیؼ 

  6  مڀاٯ 
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 ہےٿ ػیتب ھپبٱینی ػمتبٿیق ک ہ٥ـػ  اٍٰ  فٹؼگی  ثیٴ  ہىؼ ہاگـ ثیٴ

 ٿگب؟ ہتڀ کیب 

I. ٹپٲکیڈثٺب ایک  ےک ٔی ثؼالٿھکڀئی ة ںٵی  ہػہکٶپٺی ٵٞب ہثیٴ 
 پبٱینی ربؿی کـیگی

II. ٿ ربئیگبہعتٴ    ہػہٵٞب ہثیٴ 

III. ٍضت  اٝالٷ    ہػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀرڀػ ہثیٴکٶپٺی فٹؼگی   ہثیٴ

پبٱینی  ٹپٲکیڈایک  ھمبت ے٭ی ثٺیبػ  پـ جتؼیؼ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ک

 ربؿی کـیگی

IV. ٹپٲکیڈثٺب ایک  ےکی ٔی ثؼالٿھکڀئی ة ںٵی  ہػہکٶپٺی ٵٞب ہثیٴ 

ثٞؼ  ےؿ کڈآؿ ےپبٱینی ربؿی کـیگی ٱیکٸ اینب ٍـ٣  ایک ٝؼاٱت ک

 ۔ٿگبہ

 7  مڀاٯ 

 ؟ ہےمب ثیبٷ  ٍضیش ػیب گیب کڀٷ  ےٹیچ

I.  ػمتغٔ  کیب ربٹب   ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھپبٱینی ػمتبٿیق پـ جمبف ات

 ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ ےک ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی  اكھٱیکٸ ة ےئیہچب

 ہے ںیہکی ّـٿؿت ٷ

II. ػمتغٔ  کیب   ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھپبٱینی ػمتبٿیق پـ ایک جمبف ات

 ےٱگ ؿ ہٳ ےک  ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی  اكھاٿؿ اك پـ ة ےئیہربٹب چب

 ےئیہچب ےٿٷہ

III. ےػمتغٔ  کئ  ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھپبٱینی ػمتبٿیق پـ ایک جمبف ات 

 ےک  ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی  اكھٱیکٸ اك پـ ة ہے ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےربٷ

 ےئیہچب ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ

IV. ػمتغٔ    ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھتڀ جمبف ات ہپبٱینی ػمتبٿیق پـ ٷ

اؿتی  ھاك پـ ةی الفٵی ٕڀؿ پـ ہ ہاٿؿ ٷ ہےکی ّـٿؿت  ےربٷ ےکئ

 ےئیہچب ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ ےک ٹاٵپ ای٬ٹاك

 8  مڀاٯ 

  ہال صٌہپبٱینی ػمتبٿیق کب پ ہکڀٷ ایک ٵٞیبؿی  ثیٴ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہےثٺتب 

I. ٿٯڈپبٱینی ىی 

II. ٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت 

III. خمَڀً پبٱینی ػ٥ٞبت 

IV. کبؿ ہٕـی٨ ےػٝڀٰی ک 

 9  مڀاٯ 

 ےبت  ٿاٯٵٞیبؿی  ػ٥ٞ ںپبٱینی ػمتبٿیق ٵی ہکنی ٵٞیبؿی  ثیٴ

 ٿگی؟ ہکل کی ٵٞٲڀٵبت   ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد ںمیٮيٸ  ٵی

I.   یڀ ڈکی تبؿیظ ، پغتگی تبؿیظ  اٿؿ آعـی  پـیٶیٴ کی  ےٿٷہآ١بف

 تبؿیظ
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II. ٹبٵقػ  کب ٹبٳ 

III. ےک  ہػہرڀ ٵٞب ںص٪ڀ٧  اٿؿ خمَڀً ٵـاٝبت  اٿؿ  ػیگـ  ىـٕی 

 ںیہٿتی ہحتت الگڀ 

IV. پ یٶٹ٭ی ػمتغٔ  اٿؿ پبٱینی اك ہجمبف ػمتغٔ ٭ٺٺؼ 

  10مڀاٯ 

 ےٱئ ے، امکہے ےٿ٩ت محٰ ك ےک ےٷھٱک  ہػہ"ایک اینی ٝڀؿت رڀ ٵٞب

کب ایک کالف" ٵٞیبؿی   ےمجت ٵڀت کڀ دمبٹٞت کـٷ ےپـیگٺیٺنی ک

 ىبٵٰ کیب ربئیگب؟ ںمیٮيٸ  ٵی ےکڀٷ ك ےپبٱینی ػمتبٿیق ک

I. ٿٯڈپبٱینی ىی 

II. ٝبٳ  ػ٥ٞبت 

III. ٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت 

IV. خمَڀً پبٱینی ػ٥ٞبت 

 

 رواة   ےت  کراتی اِتضبْ  عواال

 1رواة  

   ہے۔  II  ػؿمت آپيٸ

کب   ہػہػؿٵیبٷ  ٵٞب ےػاؿ  ک ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہپبٱینی ػمتبٿیق ثیٴ

  ہے۔ایک حجڀت  

  2رڀاة  

  ہے۔  I ػؿمت آپيٸ

فثبٷ  کب  ہپیچیؼ ےٱئ ےاگـ خمَڀً  پبٱینی ػمتبٿیق کی ت٦َیالت  ک

تڀ  ہےٿتب  ہاٳ پیؼا ہکڀئی اة ےاٿؿ اك ك ہےامتٞٶبٯ  کیب ربتب 

  ۔ا ربئیگبھمسذ ںص٨  ٵی ےػاؿ  ک ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےاك
  3رڀاة  

  ہے۔  I ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ٿتب ہکب حجڀت   ہػہٵٞب ہپبٱینی ػمتبٿیق ثیٴ

  4رڀاة  

   ہے۔  III    ػؿمت آپيٸ

ٿ ہىـٿٛ   ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ اك ثبت کب حجڀت ہپ

  ہے۔گیب 

  5رڀاة  

  ہے۔  IV يٸػؿمت آپ

 ےٿاٯ ےٿٷہصبٍٰ   ےگٓکٶپٺی کڀ ا ہثٞؼ ثیٴ ےٱی  پـیٶیٴ کہپ

 ۔کٶپٺی جتؼیؼ  پـیٶیٴ ؿمیؼ ربؿی کـیگی ےٱئ ےک ںپـیٶیٶڀ

  6رڀاة  

 ہے۔  Iػؿمت آپيٸ 

 ہےٿ ػیتب ھپبٱینی ػمتبٿیق ک ہػاؿ  ٥ـػ  اٍٰ فٹؼگی  ثیٴ ہاگـ ثیٴ

 ٹپٲکیڈب ایک ثٺ ےکئ ٔی ثؼالٿھکڀئی ة ںٵی  ہػہکٶپٺی ٵٞب ہتڀ ثیٴ

 ۔پبٱینی ربؿی کـیگی
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  7رڀاة  

  ۔ ہے  I Iػؿمت آپيٸ 

 ےٿٷہ ےػمتغٔ  کی  ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھپبٱینی ػمتبٿیق پـ جمبف ات

 ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ ےک  ےاٵپ ّبثٔٹاؿتی  اكھاٿؿ اك پـ ة ےئیہچب

 ے۔ئیہچب ےٿٷہ

  8رواة  

   ۔ ہے Iػؿمت آپيٸ  

 ہے۔ثٺتب   ےال صٌہبٿیق کب پپبٱینی ػمت ہٿٯ  ٵٞیبؿی  ثیٴڈپبٱینی ىی

  9رڀاة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

ص٪ڀ٧ ،  ںمیٮيٸ  ٵی ےٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت  ٿاٯ ےپبٱینی ػمتبٿیق ک ہثیٴ

 ےک  ہػہٿگی رڀ ٵٞبہکی ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ  ںٵـاٝبت  اٿؿ ػیگـ  ىـٕڀ

 ں۔یہ ےٿتہحتت الگڀ 

  10رڀاة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

 ےٱئ ے، امکےہےك ٿ٩ت محٰ ےک ےٷھٱک  ہػہ"ایک اینی ٝڀؿت رڀ ٵٞب

کب کالف"ٵٞیبؿی  پبٱینی  ےمجت ٵڀت کڀ دمبٹٞت کـٷ ےپـیگٺیٺنی ک

ىبٵٰ کیب  ںمیٮيٸ  ٵی ےخمَڀً ػ٥ٞبت " ٿاٯ ے"پبٱینی ک ےػمتبٿیق ک

  ۔ربئیگب
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 14ثبة 

پبٌیغی ؽشائو :    -دعتبویض وبسی  

II 

 

 ثبة  تْبسف  

پـٿیژٹل   ےٿاٯ ےبٷر ےىبٵٰ کی ںٳ پبٱینی ػمتبٿیق ٵیہ ںاك ثبة  ٵی

 ےثبؿ ےرٸ پـٿیژٹل  ک  ںاك ثبة ٵی ے۔کـیٺگ  ہٵجبصج ںٵی ےثبؿ ےک

ؿٝبیتی  ٵؼت ، پبٱینی ٱیپل اٿؿ  ںاٷ ٵی ہےکیب گیب   ہٵجبصج ںٵی

 ں۔یہٳ  ػ٥ٞبت ىبٵٰ ہا ھٵتٞٲ٨  کچ ےك  ہ١یـّجٖگی  ٿ١یـ

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A.  اٿؿ خمَڀً ص٨    ںپبٱینی کی ىـٕی ۔اٱ٤ 
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A. اوس خمقوؿ صك ںپبٌیغی کی ؽشىی ۔اٌف 

 سّبیتی ِذت     .1

٭ی اػائیگی    ہاك ىـٓ پـ ٵڀت  ٥بئؼ  ہػہٵٞب ہؿ ای٬  فٹؼگی  ثیٴہ

 ہےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  ٿ٩ت پـ کی گئی   ہ٫ ہے٭ـتی  ہکب ٿٝؼ ےکـٷ

"ؿٝبیتی ٵؼت  " کالف  پـیٶیٴ  اػا  ہے۔ی ہؿ ںاٿؿ پبٱینی ٥ڀؿك ٵی

پبٱینی  ےٱئ ےک ےثٞؼ امٮی اػائیگی  کـٷ ےیڀکڈ  ےٱئ ے٫ ے٭ـٷ

 ہے۔ٳ  کـتی ہؿ  کڀ ایک اّب٥ی  ٿ٩ت ٭ی ٵؼت  ٥ـاڈٿٯہ

 َہا

 ہے۔وتی ہکی  ںدٔو 31یب  ےیٓہسّبیتی ِذت   کی ِْیبسی  ملجبئی ایک َ

یڀ  ڈ ےٱئ ےکی گٺتی  پـیٶیٴ اػائیگی  ک ںػٹڀ ےؿٝبیتی ٵؼت  ک

پـٿیژٷ  پبٱینی کڀ  ہی ہے۔کی رب مکتی  ےػٷ ك ےثٞؼ اگٰ ےتبؿیظ  ک

٩بثٰ  ثٺبتب  ںٵی ےٷھؿک ںػٿؿاٷ چبٱڀ صبٱت ٵی ےؿٝبیتی ٵؼت   ک

 ۔ٿتیہٿ گئی ہمجت مب٩ٔ  ے، رڀ یب تڀ پـیٶیٴ ٭ی ٝؼٳ  اػائیگی  کہے

ػٿؿاٷ پبٱینی  ےاٿؿ اگـ اك ٵؼت  ک ںیہ ےتہؿ ےیڀ ثٸڈٳ  پـیٶیٴ ہتب

پـیٶیٴ  ےك  ہکٶپٺی ٵڀت  ٥بئؼ ہتڀ ثیٴ ہےٿ ربتی ہؿ  کی ٵڀت ڈٿٯہ

ی پـیٶیٴ ھثٞؼ ة ےک ےٿٷہاگـ ؿٝبیتی ٵؼت   عتٴ   ہے۔ا مکتی ھٹکڀ گ

تڀ پبٱینی کڀ مب٩ٔ ٵبٹب ربئیگب اٿؿ  ہےٿتی ہ ںیہ٭ی اػائیگی  ٷ

 ںیہحتت  ٷ ےػاؿی  ک ہؽٳ ےک ے٭ی اػائیگی  کـٷ  ہکٶپٺی ٵڀت  ٥بئؼ

 ےٿ، ١یـّجٖگی  پـٿیژٹل  کہی الگڀ ھة ھی، رڀ کچہیڀ ؿ٩ٴ  ڈٍـ٣   ہے۔

ػاؿ   ہػٿؿاٷ ثیٴ ے، اك ٕـس  ؿٝبیتی ٵؼت   کںایک ٵٖٲت  ٵی ہے۔حتت 

 ہے۔ا رب مکتب ہٿا کہصبٍٰ   ہثیٴ ںکڀ ٵ٦ت ٵی

 تمشس  / حببٌی    ہعبلو  اوس دوثبس .2

ػٿؿاٷ  ےک ںػٹڀ ےاگـ  ؿٝبیتی ٵؼت  ک  ہ٫ ہےا ھی ػیکہ ےٯہپ ےٳ ٷہ

ب٩ٔ  کنی پبٱینی کڀ م ہے۔کی گئی  ںیہی پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  ٷھة

دتبٳ  ٵنت٪ٰ  فٹؼگی   ہ٫ ہے ہی عرب یھاچ ہےا رب مکتب ہٿٹب کہ ںصبٱت ٵی

ت٪ـؿ  )حببٱی  ( کی  ہػٿثبؿ ےایک مب٩ٔ  پبٱینی ک  ےػہٵٞب ہثیٴ

  ں۔یہ ےاربفت  ػیت

 تْشیف

کٶپٺی  ہکڀئی فٹؼگی  ثیٴ  ےؽؿیٜ ےرل ٫ ہےٝٶٰ  ہت٪ـؿ  ٿ ہػٿثبؿ

یب تڀ  ےرل ہے التی ںکنی اینی پبٱینی کڀ ٿاپل چبٱڀ صبٱت ٵی

یب کنی  ہےمجت عتٴ  کـ ػیب گیب  ےک ےٿٷہ ہ٭ی اػائیگی  ٷ ںپـیٶیٶڀ

 ہے۔ا گیب ھحتت ربؿی ؿک ے١یـّجٖگی  پـٿیژٷ  ک

 ۔ٿ مکتبہ ںیہ١یـ ٵيـٿٓ ص٨  ٷ ےػاؿ  ٫ ہٳ ، پبٱینی کی حببٱی  ثیٴہتب

 :ہےحتت پڀؿا کیب رب مکتب  ےک ںىـٕڀ ھٍـ٣  کچ ےاك
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i. ُکنی پبٱینی  :ںیہْ  ہکوئی امبف ںیَ ِھروک ےٌئ ےکّپٕی ک ہثی

  ہاّب٣ ںٳ ٵیھرڀک ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ  ہحببٱی  کب ٹتیذ ےک

 ہے۔ٿ مکتب ہ ںیہٷ

ii. َؿ  کڀ اینی پـیٶیٴ ؿ٩ٴ ڈٿٯہ: پبٱینی  سیضسو  کبلیب

٩یبٳ  ےٿگب رڀ امی ؿیقؿٿ  کہکـٹب  ھمبت ے٭ی اػائیگی  مڀػ  ک

اك  ںٵی  کی ٍڀؿت ےٿٷہ ںیہگی رڀ پبٱینی مب٩ٔ  ٷےکب مجت ثٸ

 ۔ٿتبہمجٜ کیب  ےٷ

iii. پبٱینی  أذس  حببٌی  وی دسخواعت : ےک خمقوؿ ولت ِذت

ثیبٷ ٭ی گئی    ںىـائٔ ٵی ےت٪ـؿ  ک ہػٿثبؿ ےٵبٱک کڀ ایل

 ۔ٿگیہاٹؼؿ  حببٱی کی ػؿعڀامت  پڀؿی کـٹی  ےٿ٩ت ٭ی صؼ ک

ایک  ےکی تبؿیظ  ك ےٿٷہپبٱینی کی حببٱی   مب٩ٔ   ںاؿت ٵیھة

اٹؼؿ  ٵتبحـ  کیب ربٹب  ےپبٹچ مبٯ  ک ےلخمَڀً ٿ٩ت ٵؼت   ری

 ے۔ئیہچب

iv. ُہثیٴکب تغٍی خبؼ  حجوت :  ےْھثشداسی وو ربسی سک ہثی 

 ہکب تنٲی خبو  حجڀت ثیٴ ےٷھثـػاؿی ربؿی ؿک  ہػاؿ  کڀ ثیٴ

ٍـ٣  امکی ٍضت  تنٲی  ہٷ ۔ٿگبہپیو  کـٹب   ےمبٵٸ ےکٶپٺی ک

ػیگـ   ےٵبٱی  آٵؼٹی  اٿؿ اعال٩ی ریل ہثٲک ےئیہٿٹب چبہخبو  

 ے۔ئیہٿٹی چبہ ںیہت عـاثی ٷہة ںٝڀاٵٰ ٵی

v. پبٱینی ٵبٱک کڀ  ادائیگی : ھعبت ےکی عود  ک ںوارت  پشیّیّو

ی ٿارت  ھمت ھمبت ےمڀػ  ک ےیڀ تبؿیظ   كڈؿ ای٬  پـیٶیٴ کی ہ

 ہے۔٭ی اػائیگی  کـٹب ّـٿؿی   ںپـیٶیٶڀ

vi. : ی ث٪بیب ھػاؿ  کڀ کنی ة ہثیٴ ثمبیب ٌوْ وی ادائیگی

٩ـُ  ہی ٵڀرڀػھٿگب یب کنی ةہ٭ی اػائیگی  کـٹب   پبٱینی ٱڀٷ

 ۔ٿگبہػاؿی کڀ حببٯ کـٹب 

حببٌی  پش  ےٌئ ےک رظ ہے ہَ  وہا ےؽبیذ عت ط ںِی ںثبال ؽشىو ہِٕذسد

حجڀت کی ٵبٹگ  ےکل ٕـس  ک ہے۔وتی ہحجوت کی مشوست  ےثشداسی ک ہثیُ

 ۔بصبالت  پـ ٵٺضَـ کـیگ ےؿ ای٬  اٹ٦ـاػی  پبٱینی کہ ہکی ربئیگی ی

 ںمب٩ٔ  صبٱت  ٵی ےٱئ ےی می ٿ٩ت ٵؼت   کٹٿھت چہاگـ پبٱینی ایک ة

ثٺب پبٱینی کڀ  ےکنی حجڀت ک ےثـػاؿی ک ہکٶپٺی ثیٴ ہتڀ ثیٴ ہےی ہؿ

ثیبٷ کی   ہٍـ٣ ایک مبػ ےػاؿ  ك ہثیٴ ےیب اك ہےحببٯ کـ مکتی 

 ہے۔ ںی ٍضت    ٵیھاچ ہٿ  ہ٫ ہےٿ مکتی ہّـٿؿت 

 ہثیٴ ںخمَڀً  صبالت  ٵی ھب کچٳ  کٶپٺی کڀ ٕجی اٵتضبٷ  یہتب

:ہےٿ مکتی ہػیگـ  حجڀت کی ّـٿؿت  ےثـػاؿی ک  

i. اٿؿ  ہےٿ گئی ہعتٴ   ےٿ٩ت ك ےؿٝبیتی ٵؼت   دلت ںاہ، دہایک ٿ

  ہے۔ ںمب٩ٔ  ٍڀؿت  ٵی ےگ ایک مبٯ  كھپبٱینی ٱگ ة

ii. ى٬  ہپبك ی ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںاہد ہے ہػٿمـی ٍڀؿحتبٯ ٿ

 ہے۔ ےٿ مکتہٵڀرڀػ   ہٵنئٰ ٍضت  یب ػیگـ   ہ٫ ہےکب مجت  ےکـٷ

اگـ پبٱینی کی  ںیہ ےٿ مکتہی ّـٿؿی  ھٕجی اٵتضبٷ  ة ےٹئ

 ہے۔ی ڑؿ٩ٴ  یب ٥یل  ؿ٩ٴ  ة ہثیٴ

ٷ ھی ػڑؿ  کڀ اك ٵ٪َؼ کی ایک ةڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےحببٱی   ک ہچڀٹک

کی ّـٿؿت  ےث٪بیب پـیٶیٴ اٿؿ مڀػ ( ٭ی اػائیگی  کـٷ ےٯھؿ٩ٴ  )پچ
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کیب اٍٰ   ہٿگب ٫ہکـٹب  ےٓ ہؿ  کڀ یڈٿٯہنی ؿ ای٬  پبٱیہ، ہےٿ مکتی ہ

 ۔ٿگب یب ایک ٹئی پبٱینی عـیؼٹبہٵ٦یؼ    ہپبٱینی کڀ حببٯ کـٹب فیبػ

 ےٹئی پبٱینی عـیؼٷ ہکیڀٹک ہےٿتب ہٵٺؼ ے٥بئؼ  ہحببٱی   اکخـ فیبػ

ٝٶـ  ٭ی ثٺیبػ    ہٵڀرڀػ ےػاؿ  ك ہحببٱی  کی تبؿیظ  کڀ ثیٴ ےٱئ ےک

 ۔گ کی ربئیگیپـ اٝٲی پـیٶیٴ  ىـس کی ٵبٹ

 

 

a) الذاَ ےپبٌیغی حببٌی   ک 

 ےك  ےؽؿیٜ ےرٸ ک ںاٱیڈپـ ٹٚـ  ںٕـی٪ڀ ےایل ھٳ کچہاة  ےآئی

ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀئی  ہے۔پبٱینی حببٱی   کب کبٳ پڀؿا کیب رب مکتب 

 ےٯہاگـ حببٱی   پ ہے٥ـػ  ایک مب٩ٔ  پبٱینی کڀ حببٯ کـ مکتب 

مبٯ (  5 ےیلایک خمَڀً  ٵؼت  )ر ےث٪بیب پـیٶیٴ کی تبؿیظ  ك

  ہے۔اٹؼؿ  کی ربتی  ےک

i.    ّبَ  حببٌی 

پـیٶیٴ کی  ھمبت ےمڀػ  ک ںرنٶی ہے ہتـیٸ ىٮٰ  ٿ ہحببٱی  کی مبػ

ا ہٝبٳ  حببٱی   ک ےاك ہے۔ث٪بیب ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کی ربٹب ىبٵٰ 

پـ  ےپبٱینی کی ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ کـ ٱیٸ ہاٿؿ ی ہےگیب 

ثـػاؿی  ہضت  کی اٝالٷ  یب ثیٴٍ ھےکٶپٺی اچ ہثیٴ ہے۔کیب ربتب 

 ہے۔ی کـ مکتی ھٕجی اٵتضبٷ  کی ٵبٹگ ة ےػیگـ  حجڀت ریل ھکچ ےک

ii.    خقوفی حببٌی 

ػمتربػاؿی   ےاٿؿ اك ٷ ہےکٴ ٿ٩ت تک چٲی  ےرت پبٱینی تیٸ مبٯ  ك

)یٞٺی مجٜ  ؽعبئـ  یب ٹ٪ؼ  ٩یٶت   ہےکی  ںیہ٩یٶت  صبٍٰ ٷ

؟ ںیہ ےٳ کیب کـتہ تڀ ہےی ڑ( ٱیکٸ مب٩ٔ  کی ٵؼت  ةہےٵٞٶڀٱی 

ایک مبٯ   ےث٪بیب پـیٶیٴ کی تبؿیظ  ك ےٯہپبٱینی پ  ہ٫ ےریل

  ہے۔آتی  ےٱئ ےثٞؼ حببٱی   ک ےکی ٵؼت  ک  ہفیبػ ےیب اك ك

 ہخمَڀً حببٱی   ٹبٵی  ایک ٵٺَڀة ہکب ایک ٕـی٨ ےحببٯ  کـٷ ےاك

اؿت کی ایٰ آئی ھة ےٱئ ے)رڀ ٵخبٯ ک ہے ےك  ےؽؿیٜ ےثٺؼی  ک

 ےک ےربٷ ےایک ٹئی پبٱینی ربؿی کی ہی ںاہی ۔(ہےٵ٪جڀٯ  ںمی ٵی

 ےٿٷہکی تبؿیظ  مب٩ٔ  پبٱینی ىـٿٛ  ےٿٷہرنکی آ١بف   ہے ےریل

پغتگی تبؿیظ  اٍٰ  ہے۔اٹؼؿ   ےک ںػٿ مبٱڀ ےکی اٍٰ  تبؿیظ  ک

 ےک ےپبٱینی ٱیٸ  ہٿگی رینب ٫ہ ںیہٷ  ہفیبػ ےٵؼت  ك   ہٵ٪ـؿ

 ے۔ہٿتب ہپـ الگڀ  ںفٹؼگی  ثیٶبؤ ھکچ ںٿ٩ت ٵی

 ِخبي

ی اٿؿ ىـٿٛ ھٱی گئی ت ںمبٯ  کی ٝٶـ ٵی 40اگـ اٍٰ  پبٱینی 

تڀ پبٱینی کی ٵؼت  اٷ  ہےمبٯ   42کی ٹئی تبؿیظ   ےٿٷہ

ٿ ربئیگی رٸ ہمبٯ   18٭ٴ کـ  ےاة ثیل مبٯ  ك ےٱئ ےک ںپبٱینیڀ

ٿٹی ہعتٴ   ںمبٯ  کی ٝٶـ ٵی 60ٵؼت    ہ٫ ہےّـٿؿی   ہی ےٱئ ےک

ػؿٵیبٷ  ٥ـ٧  ٭ی اػائیگی   ےیٴ کپـیٶ ےاٿؿ ٹئ ےپـاٷ ے۔ئیہچب

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب ھمبت ےمڀػ  ک

iii. ْحببٌی    ہط   ٌو 
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ی ایٰ آئی می اٿؿ  ػیگـ  ھایک تینـی ؿمبئی  ة ےٱئ ےک حببٱی

ٍـ٣  ہی ہے۔حببٱی   ٭ی  ہرڀ ٱڀٷ  ك ہےپبك ػمتیبة   ےک ںکٶپٺیڀ

 : ںیہػٿ ٱیٸ ػیٸ ىبٵٰ  ںاك ٵی ہثٲک ہے ںیہایک حببٱی   ٷ

 ٳ  کـٹب اٿؿہایک ٱڀٷ  ٥ـا ھمبت ھمبت 

 پبٱینی کی حببٱی 

حتت  ےپـیٶیٴ کی ث٪بیب ؿ٩ٴ اٿؿ مڀػ  کی گٺتی  ٝبٳ  حببٱی   ک

حتت ٥ـػ  رڀ ٱڀٷ   ےحببٱی   کی تبؿیظ  کڀ پبٱینی ک ہے۔کی ربتی 

اك  ہے۔ی کیب ربتب ھامکڀ ٵ٪ـؿ ة ہےٿتب ہ٩بثٰ   ےک ےصبٍٰ  کـٷ

 ےؿ٩ٴ  ک  ہٵٞبٿُ ےٱئ ےٵ٪بٍؼ  ک ےٱڀٷ  کب امتٞٶبٯ  حببٱی   ک

اگـ پـیٶیٴ اٿؿ مڀػ  کی ث٪بیب ربت   ہے۔ٕڀؿ پـ  کیب رب مکتب 

 ہتڀ ی ہےثٞؼ کڀئی ثب٩ی  ؿ٩ٴ  ثچ ربتی  ےک  ٹرلڈکی ٕـ٣  ای

ٿٱت ہحببٱی   کی ك ہثیيک، ٱڀٷ  ك ہے۔ٿتی ہیڀ ڈؿ  کڀ ڈٿٯہپبٱینی 

حببٱی   کی  ےٿگی رل ٷہ ےٱئ ےک ںکی اربفت  ٍـ٣  اٷ پبٱینیڀ

 ہے۔ظ  تک ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ  کـ ٱی تبؿی

iv. لغو  حببٌی 

رنکی اربفت  اك ٍڀؿت   ںیہ ےٳ ٩نٔ  حببٱی   پـ آتہ ںآعـ  ٵی

پـیٶیٴ کی  ںؿ  ایک ٵيت ؿ٩ٴ  ٵیڈٿٯہرت پبٱینی  ہےػی ربتی  ںٵی

ی ہ ہاٿؿ ٷ ہےٿتب ہ ںیہ٩بثٰ  ٷ ںٵی ےث٪بیب ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷ

حتت حببٯ  کیب رب مکتب  ےثٺؼی  ک ہپبٱینی کڀ خمَڀً حببٱی   ٵٺَڀة

ث٪بیب ؿ٩ٴ  کی گٺتی   ےپـیٶیٴ ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےاك ٕـس ک ہے۔

ثٺؼی   ہٝبٳ  حببٱی   ٵٺَڀة  ہکی ربئیگی رینب ٫ ےك ےٝبٳ  ٕـی٨

 ہے۔ٿتب ہحتت  ےک

ی( ہی  یب ىيٶبہٵب ہ٭بؿ  ٭ی ثٺیبػ  پـ )ك ہٕـی٨ ےاػائیگی  ک

٭ی  ںی  پـیٶیٶڀہٵب ہك ی یب ػٿہػاؿ  کڀ ایک ىيٶب ہفٹؼگی  ثیٴ

اػائیگی   ےؿ ثب٩ی  ث٪بیب ؿ٩ٴ  کھپ ہے۔مکتب  ڑاػائیگی  کـٹب پ

 ںپـیٶیٶڀ ےٵنت٪جٰ  ک ےاك ہیال ػیب ربئیگب تبکھکڀ اك ٕـس  پ

ثٞؼ ػٿ ٵٮٶٰ   ےمبٯ  اٿؿ امک ہپبٱینی مبٱگـ  ہ، ٵڀرڀػھمبت ےک

ػٿؿاٷ،  ےکی ٵؼت  ک  ہمبٯ مسیت  ػٿ مبٯ  یب فیبػ ہپبٱینی مبٱگـ

ٱگبئی  ہایک ىـٓ یے۔یڀ ٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ اػا  کیب رب مکڈپـیٶیٴ 

حتت کڀئی ث٪بیب ٱڀٷ   ےٿ٩ت پبٱینی ک ےحببٱی   ک  ہ٫ ہےرب مکتی 

  ے۔ئیہٿٹب چبہ ںیہٷ



 

229 

 َہا

فٹؼگی   ےرل ہےٳ  مـٿك ٥ٺٮيٸ ہکی حببٱی   ایک ا ںمب٩ٔ  پبٱنیڀ

 ہکیڀٹک ںیہتی ہا٥قائی  کـٹب چب ہ٥ٞبٯ  ٕڀؿ پـ  صڀٍٰ ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ےؿ  کنی کڈٿٯہکٶپٺی یب پبٱینی  ہثیٴ ںمب٩ٔ  صبٱت  کی پبٱینیب

  ں۔یہٿتی ہ ںیہی ٷھاچ ےٱئ

 دفْبت   ےغیشمجيگی  ک .3

 ےك ںٳ  پـٿیژٹل  ٵیہحتت ا ے( ک113)میٮيٸ    ٹای٬ ہاؿتی  ثیٴھة

 ے٥ڀائؼ ک ھکچ ےٱئ ےؿ  کڈٿٯہرڀ پبٱینی  ہے ہایک پـٿیژٷ  ٿ

 ںپـیٶیٶڀ ےگٓا ہٿ  ہثبٿرڀػ ٫ ےامک، ہےپـٿػٹنڀٷ کی اربفت  ػیتب 

 ںٵی ےٷھکڀ ٵٮٶٰ  ٵتبحـ  ؿک ںاپٺی پبٱینیڀ ے٭ی اػائیگی  کـک

ؿ  کب پبٱینی ڈٿٯہپبٱینی   ہ٫ ہےٿتب ہتـک الگڀ  ہی ںاہی ہے۔ٹب٩بثٰ 

 ہے۔ٿتب ہایک ػٝڀٰی  ےٱئ ےحتت مجٜ  ٹ٪ؼ ٩یٶت  ک ےک

تیٓ  کُ ےاگش کُ ط  ہن ہےَ کشتب ہفشا ہاست کب لبٔوْ یھة ےاعٍئ

تو ایغی فوست   ہےپشیّیُ ادائیگی  کی گئی  ےٌئ ےک ںٌگبتبس عبٌو

اگـ پبٱینی کی ػمتربػاؿی    وگیہایک مّبٔت  دعتربداسی  لیّت   ںِی

ٕڀؿ پـ   ےایک پبٱینی ک ھمبت ےکٴ اػا  ٩یٶت  ک ہکی گئی تڀ ی ںیہٷ

 ےػ٥ٞبت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٩بٹڀٷ کی ّـٿؿت ك ےپبٱینی ک ۔گیہےثٺی ؿ

 ں۔یہ ےٳ   کـتہ٥ـا ےٱیےٯ ػمتربػاؿی  ٩یٶت ٫ٱرب  ہفیبػ

a) س ویٍیو(ڈ)عشیٓ دعتربداسی  لیّت 

رڀ  ہےٿتب ہ ٹپبك ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک چبؿ ےک ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

کی   ںاٿؿ ػمتربػاؿی  ٩یٶتڀ  ںخمتٲ٤  اٿ٩بت  پـ ػمتربػاؿی  ٩یٶتڀ

ؿمت ہ٭بؿ  کی ٣ ہٕـی٨ ےٿاٯ ےربٷےامتٞٶبٯ کی ےٱئ ےگٺتی  ک

ثٺؼی ، پبٱینی  ہ٭ی ٩نٴ  اٿؿ ٵٺَڀة  ہثیٴ  ہ٥بؿٵڀٯ ہی ۔ہےثٺبتب 

یبٷ ھکی ٝٶـ اٿؿ پبٱینی پـیٶیٴ اػائیگی  ٵؼت  کی دلجبئی کڀ ػ

ٿاٱی ٹ٪ؼی  ےٵٲٸ ںٵی ھاتہػمتربػاؿی  پـ ٥ـػ  کڀ  ہے۔تب ھؿک ںٵی

 ےػمتربػاؿی  ٩یٶت  ؿ٩ٴ  ك   ہٵ٪ـؿ ںکی ص٪ی٪ی ؿ٩ٴ  پبٱینی ٵی

 ہے۔ٿ مکتی ہاٱگ 

، ثڀٹل یب ٵٺب٥ٜ مجٜ ، پیيگی   ےاّب٣ ہاػا ىؼ  ہ٫ ہے ہامکب مجت ی

 ےک  ہ٥ـ٧، پبٱینی ٱڀٷ  ٿ١یـ ںٵی ںپـیٶیٴ اػائیگی  یب پـیٶیٶڀ

ٿ ہمجٜ  یب ت٦ـی٨   ےٹ٪ؼ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ك ہصبٍٰ  ںٵی ہٹتیذ

ایک عبٱٌ ػمتربػاؿی  ٩یٶت   ںؿ  کڀ آعـ ٵیڈٿٯہپبٱینی  ہے۔مکتی 

ٿتی ہٶت  اػا ٩یٶت  کی ایک ٥یَؼ  ػمتربػاؿی  ٩یہے۔ٿتی ہصبٍٰ  

 ہے۔

ٕڀؿ پـ   ےایک ٥یَؼ  ک ےػمتربػاؿی  ٩یٶت  پـیٶیٴ اػائیگی  ک

 ہے۔ا ربتب ہّٶبٹت  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک ےرل ہےٹکٲتی 

b)  ْپبٌیغی ٌو 

پبٱینی  ںٵی ںنیڀیپبٱ ہٿاٱی فٹؼگی  ثیٴ ےٹ٪ؼ ٩یٶت  مجٜ کـٷ

کی ٹ٪ؼ ٩یٶت   ٕڀؿ پـ  پبٱینی ےّٶبٹت ک ےٱئ ےؿ  کڀ ٱڀٷ  کڈٿٯہ

کب ص٨    ےاؿ ٱیٸھاػ ےپیل ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےکب امتٞٶبٯ  کـک

پبٱینی ٱڀٷ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی  ہے۔کب پـٿیژٷ   ےٳ  کـٷہ٥ـا

٪( تک 90 ے، ٥یَؼ  )ریل  ہایک ٵ٪ـؿ ےکی ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک
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 ےعڀػ  ک ےؿ  اپٸڈٿٯہپبٱینی   ہ٫ ںیبٷ ػیھػ ہے۔ٿتب ہحمؼٿػ  

ٯ ہ٩یٶت ٭ی ااگـ پبٱینی کی ػمتربػاؿی   ہے۔تب اؿ ٱیھاػ ےك ےاتھک

 ۔ ہےی ُاك پـ ٱڀٷ صبٍٰ ٭یب ربمٮتب ہٿ تڀ ہ

 ٿربتبہی عتٴ  ھة ہٳ  ثیٴہتب ںٍڀؿت ٵی ٭ی  ےػمتربػاؿی ٩یٶت ٱیٸ

 ہؿ  اپٺب ٥بئؼڈٿٯہکـ پبٱینی ےپبٱینی ٱڀٷ  ٯ ےامک ےجببئ ۔ ہے

 ہے۔ ٿتبہی ٩بثٰ  ھة ںٵی ےاٿؿ امکب امتٞٶبٯ  کـٷ ےٷھؿک ےثٺبئ

ٳ  ہٹچ ٥ـاہکی پ ںٿڈٱڀٷ  ٹ٪ؼ ی ٥ٸ ےٿئہ ےتھؿک  ہکڀ فٹؼ ہٱڀٷ  ثیٴ

کی م٦بؿه  ے٫  کڀ ٱیٸہگب ےآپ ایل ےرل ہے ہٱڀٷ  ٿ ہے۔کـتب 

اپٺب  ے، ٱیکٸ آپ اكہےف ٭ی ّـٿؿت ڈ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٥ٸ ےرل ےکـیٺگ

  ۔ ںیہ ےتہٹب چبھؿک ے٫  ثٺبئہگب

ٿتب ہخمتٲ٤  ےٷ  كایک ٝبٳ  جتبؿتی ٱڀ ںپبٱینی ٱڀٷ  ػٿ ٵٞبٵالت ٵی

 :ہے

 جتبستی ٌوْ پبٌیغی ٌوْ

کوئی لبٔؤی  ےٌئ ےک ےٌوْ  چکبْ

پبٱینی ٵبٱک  :ںیہپبثٕذی ْ

 ےک ے٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٱڀٷ  چکبٷ

اپٺی پنٺؼ  ہٿ ہے۔ ںیہپبثٺؼ  ٷ ےٱئ

ی ٿ٩ت ٵٮٶٰ  یب رقٿی ھکنی ة ےك

ٕڀؿ پـ  ٱڀٷ  کی اػائیگی کـ 

 ںیہاگـ ٱڀٷ  چکبیب ٷ ہے۔مکتب 

 ےکٶپٺی پبٱینی ک ہیٴتڀ ث ہےگیب 

ث٪بیب  ےك  ہ٩بثِٰ اػائیگی ٥بئؼ

کی  ںیہٱڀٷ  کی ؿ٩ٴ  )اػائیگی  ٷ

 ہے۔ٿتی کـتی ٹگئی( اٿؿ مڀػ  کی ک

   ۔جتبؿتی ٱڀٷ  ایک ٱیٸ ػاؿ   

 ہےػیٺؼاؿ تٞٲ٨  ثٺبتب 

کڀ   ہٹؼہٵ٪ـٿُ  ٩ـُ ػ ںرنٶی

٩بٹڀٹی  ےٱئ ےک ےٱڀٷ  چکبٷ

 ہے۔ٿتب ہٕڀؿ پـ پبثٺؼ  

 ںیہکی مشوست ْربٔچ  ڈٹکغی کشی

 : ہے

پبٱینی  ںکٶپٺی اٍٰ ٵی ہثیٴ ہچڀٹک

اؿ ھاػ ڈؿ  کڀ اپٺب عڀػ  کب ٥ٸڈٿٯہ

ٵ٪ـٿُ  پـ  ے، اكہےػیتی  ںیہٷ

 ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےربٹچ کـاٷ ڈٹکـی

ػؿعڀامت   ےٱئ ےٱڀٷ  ک ہرت ٿ ہے

 ہکٶپٺی کڀ ٍـ٣  ی ہثیٴہے۔کـتب 

ٱڀٷ    ہ٫ ہےکی ّـٿؿت  ےی٪یٸ  کـٷ

٪ رینب 90ٯ  ؿ٩ٴ  )ایل ٿی کب ہا

  ہفیبػ ے( كہےاٿپـ ثتبیب گیب   ہ٫

 ہے۔ ںیہٷ

ٵ٪ـٿُ  پـ ایک   ہٹؼہ٩ـُ ػ

کی  ھیب مبک ڈٹٵٮٶٰ  کـی

 ہےربٹچ کـتب 

ٕڀؿ پـ  ثیيک ٿ٩ت ٿ٩ت پـ  ےک ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی پبٱینی ٫ ہثیٴ

کب ص٨  ےکـٷ ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ک ےک ں٩ـّڀ ےایل

ی پبٱینی پـ ھٕڀؿ پـ  ؿک ےٹت کٱڀٷ  ّٶب ہچڀٹک ہے۔تی ھحم٦ڀٗ  ؿک

ت٦ڀیِ  کی  ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہ، پبٱینی ثیٴہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـا

ػاؿ  کی ٵڀت  کی ٍڀؿت   ہثیٴ ےؿ  ٷڈٿٯہپبٱینی  ںاہد ے۔ئیہربٹی چب

، ہےکنی ٥ـػ  کڀ ٹبٵقػ  کیب  ےٱئ ےک ےٷ ؿ٩ٴ  صبٍٰ  کـٷھػ ںٵی

 ںیہؿّػ ٷ  ےؽؿیٜ ےٵبثٞؼ ت٦ڀیِ   ٫ ےاك ٹبٵقػگی   کڀ پبٱینی ک

  ۔کیب ربئیگب
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کی صؼ تک  ٹؿكٹاٷ ےکٶپٺی ک ہٹبٵقػ  کب ص٨   ثیٴ ںپبٱینی ٵی

  ۔ٿگبہٵتبحـ   

 ِخبي

حتت   ےپبٱینی ٫ ںپبٱینی عـیؼی رنٶی ہایک فٹؼگی  ثیٴ ےاؿرٸ ٷ

 ے٫ ےپبٱینی ک ۔اھت  ےؿٿپ ھالک 5۔٩2بثِٰ اػائیگی  کٰ ٵڀت  ػٝڀٰی 

  ےؿٿپ ھالک 5۔1کی ؿ٩ٴ  کٰ ث٪بیب ٱڀٷ  اٿؿ مڀػ   ےحتت  اؿرٸ ک

  ہے۔

کی   ےؿٿپ ھالک 1ٹبٵقػ   ںاؿرٸ کی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ےامٲئ

 ۔ٿگبہٯ ہکب ا ےثب٩ی  ؿ٩ٴ  صبٍٰ  کـٷ

 ںیہپـ مڀػ  ٿٍڀٯ ٭ـتی   ںٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی ٩ـّڀ ںکٶپٺیب ہثیٴ

اگـ مڀػ   ں۔یہ ےٿتہٕڀؿ پـ  ٩بثِٰ اػائیگی   ہیب مبالٷ  ہرڀ ٹ٤َ  مبالٷ

ثٸ  ہپبٱینی ٱڀٷ  کب صٌ ہتڀ ی ہےکی ربتی  ںیہاػائیگی  ٷچبؿرل  ٭ی 

 ں۔یہ ےربت ےىبٵٰ کـ ٱئ ںاٿؿ ث٪بیب ٱڀٷ  ٵی ںیہ ےربت

اٿؿ پبٱینی چبٱڀ  ہے٭ی اػائیگی  ٿ٩ت پـ کی ربتی  ںرت تک پـیٶیٶڀ

، مجٜ  ٹ٪ؼ ٩یٶت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٱڀٷ  اٿؿ مڀػ  ہےٿتی ہ ںصبٱت ٵی

ٱیکٸ  ۔ٿگیہ  ہفیبػ ےی  ك٭ب٥ ےٱئ ےک ےچبؿرل  ٭ی اػائیگی  کـٷ

کڀئی ٹیب پـیٶیٴ  ےگٓاٿؿ ا ہےی ہؿ ںاگـ پبٱینی مب٩ٔ  ٍڀؿت  ٵی

ث٪بیب ٱڀٷ   ںاہد ہےٿ مکتی ہتڀ ایک اینی ٍڀؿت  پیؼا  ہےا ہآ ؿ ںیہٷ

ٹ٪ؼ ٩یٶت  کی  ےکـ ث٪بیب مڀػ  )کٰ ٱڀٷ ( پبٱینی ک ڑکی ؿ٩ٴ  رڀ

 ہے۔ٿ ربتی ہ  ہفیبػ ےؿ٩ٴ  ك

اینی  ہے۔مکتی  ےػ ںیہی ٍڀؿت  کی اربفت  ٷکٶپٺی این ہثیٴ  ہےؿ ہٙب

ٹبٵی   ٹٝبٳ ٕڀؿ پـ ُؿ٭بٿ ںکٶپٺیب ہثیٴ ےٯہکب٥ی پ ےٍڀؿت  ك

کی کبؿؿٿائی کب  ٹُؿ٭بٿ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ں۔یہکبؿؿٿائی کـتی 

 ۔ك ػیب ربئیگبٹؿ  کڀ ٹڀڈٿٯہپبٱینی  ےٯہپ ےك ےربٷ ےاؿا ٱئہك

ٶت  کڀ ث٪بیب ٱڀٷ  اٿؿ ػمتیبة  ٹ٪ؼ ٩ی ہےٿ ربتی ہپبٱینی عتٴ  

ی اّب٥ی  ھثٞؼ ثچی کڀئی ة ےامک ہے۔کیب ربتب   ٹرلڈاٿؿ مڀػ  ٭ڀ ای

  ہے۔ؿ  کڀ اػا کی رب مکتی ڈٿٯہؿ٩ٴ  پبٱینی 

 یشہخمقوؿ پشویژٔظ  اوس تٌ ےپبٌیغی ک  .4

a) ٔبِضدگی 

i. ےػاؿ  اك ٥ـػ  ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںاہد ہےٝٶٰ  ہٿ ٔبِضدگی 

کٶپٺی  ہثٞؼ ثیٴ ےامکی ٵڀت  ک ےرل ہےتب ٹبٳ کی جتڀیق  کـ

ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کی ربٹی  ہ٩بثِٰ اػائیگی ثیٴ  ےؽؿیٜ ے٫

 ے۔ئیہچب

ii.  افشاد  کو   ہصیبد ےایک یب ایک طػاؿ   ہفٹؼگی  ثیٴ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ٹبٵقػ کـ مکتب  ےک ٔبِضد ؽخـ

iii.   امکب  ںیہاٿؿ اٷ ںیہ ےٿتہص٪ؼاؿ  ےک عچبسدڈدسعت ٹبٵقػ

ىوس پش   ےکی  ٹسطٹایک  ے٥ـػ  کی ٕـ٣ ك ےٿاٯ ےص٨  ػیٸ

 ہے۔ٿتب ہٹب ھکڀ ؿک ےاط پیظ

iv. کی رب مکتی  ںیب ثٞؼ ٵیولت  ۓبِضدگی   پبٌیغی خشیذت

 ہے۔
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v.  حتت، اپٺی عڀػ  کی  ےک 39میٮيٸ   ےک 1938  ٹای٬ ہثیٴ

ؿ  اك ٥ـػ  یب ا٥ـاػ  ڈٿٯہٿاال  ےٷھفٹؼگی  پـ پبٱینی ؿک

 ںامکی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ےرل ہےکڀ ٹبٵقػ  کـ مکتب 

 ۔گی ےحم٦ڀٗ  ؿ٩ٴ ٭ی اػائیگی  کی ربئ  ےٜؽؿی ےپبٱینی ٫

  ہے۔رب مکتب  ہٹبٵقػگی   کڀ ثؼٯ ےیـ  کـکہایک ػیگـ  ت٘ ںپبٱینی ٵی

 َہا

 ںػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ہٹبٵقػگی   ٍـ٣  فٹؼگی  ثیٴ

 ہے۔کب ص٨  ُاٵیؼٿاؿ ٥ـػ  کڀ ػیتب  ےپبٱینی کی ؿ٩ڀٳ صبٍٰ  کـٷ

 ںیہی صك ْھپش کوئی ة ےدّو ٔبِضد  کب ِىًّ )یب رضوی ىوس پش (

 ہے۔وتب ہ

ؿ  کڀ کنی ٥ـػ  کڀ ٵ٪ـؿ  ڈٿٯہ، پبٱینی ہےٿتب ہٹبٵقػ  ٹبثبٱ٠  ںاہد

 ے٥ـػ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  ک  ہٵ٪ـؿ٭ـػ ہے۔تی ڑکی ّـٿؿت  پ ےکـٷ

 ےک ےؿ ٭ـٷہاپٺی ؿّبٵٺؼی  ٙب ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےٕڀؿ پـ  ٭بٳ کـٷ

رت ٹبٵقػ   ہے۔ت کی ّـٿؿ ےپبٱینی ػمتبٿیق پـ ػمتغٔ  کـٷ ےٱئ

ٿ ھٍڀؿت  ک ہٵ٪ـؿ  ٥ـػ  اپٺی ی ہےٹچ ربتب ہا٭خـیت  کی ٝٶـ پـ پ

ی ٿ٩ت ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  کڀ ثؼٯ مکتب ھػاؿ  کنی ة ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔ػیتب 

تڀ فٹؼگی   ہےاٿؿ ٹبٵقػ  ٹبثبٱ٠   ہے ںیہاگـ کڀئی ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  ٷ ہے۔

 ےک ؿ ڈٿٯہکڀ پبٱینی  ےپـ ٵڀت  ػٝڀ ےٿ ربٷہػاؿ  کی ٵڀت   ہثیٴ

 ہے۔٩بٹڀٹی ٿؿحبء کڀ اػا  کیب ربتب 

، ٵڀت  ػٝڀٰی اٹکڀ ںیہ ےربت ےٹبٵقػ  ٵ٪ـؿ  کی  ہفیبػ ےایک ك ںاہد

ؿ ای٬  ہ ۔ٿگبہٕڀؿ پـ ٩بثِٰ اػائیگی  ہکڀ ٵيرتک ںیب ص٪ؼاؿ  یب ص٪ؼاؿٿ

پبٱینی  ہے۔کیب رب مکتب  ںیہٷ ہکڀئی ٵٺ٦ـػ  صٌ ےٱئ ےٹبٵقػ  ک

 ےٱئ ےک ےٿٷہٵتبحـ   ےک   ٹبٵقػگی ےگئ ےثٞؼ کئ ےک ےٿٷہىـٿٛ 

 ے۔ئیہکڀ ُٵٖٲٜ  کیب ربٹب چب ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاٹک

 

ِتٍْك  پشویژٔظ  ے: ٔبِضدگی   ط1ؽىً    
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b) تفویل 

 ےت٦ڀیِ  ٱ٦٘ ٝٶڀٵب حتـیـی  ٕڀؿ پـ  ربئیؼاػ ٭ی ٵٺت٪ٲی ك 

خمتٲ٤   ےٿاٱی ٵٺت٪ٲی ك ےٿٷہ ےرڀ ربئیؼاػ کی مپـػگی ك ہےُٵـاػ  

 ںتٞٲ٨  ٵی ےاینی ربئیؼاػ ک ںٵٲٮیت  ٵی ےاػ کربئیؼ ہے۔ٿتی ہ

 ںا٥ـاػ  ٵی  ہفیبػ ےرڀ ایک یب ایک ك ںیہخمتٲ٤  ص٪ڀ٧  ىبٵٰ 

 ں۔یہ ےتہىبٵٰ ؿ

 ےاك ٵٞبٵٰ ے، مڀائہےٿ ربتی ہپـ ٹبٵقػگی   ؿّػ  ےٿٷہت٦ڀیِ   

کٶپٺی کڀ کیب  ہثیٴ ےٱئ ےرت ت٦ڀیِ   ایک پبٱینی ٱڀٷ  ک ےک

 ہے۔ٿتب ہگیب 

 ےت٦ڀیِ   کب ٵٖٲت پبٱینی )ربئیؼاػ ک ےنی کیپبٱ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےػٿمـ ےص٪ڀ٧ ، ٵٲٮیت  اٿؿ ٵٺب٥ٜ کڀ ایک ٥ـػك ںٕڀؿ پـ ( ٵی

 ےاك ہےرڀ ٥ـػ  ص٪ڀ٧  ٭ی ٵٺت٪ٲی  کـتب  ہے۔٥ـػ  کڀٵٺت٪ٰ کـٹب 

اٿؿ رل ٥ـػ  کڀ ربئیؼاػ ٵٺت٪ٲی  کی  ہےا ربتب ہت٦ڀیِ ٭بؿ  ک

 ں۔یہ ےتہک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ےاك ہےربتی 

 

 

 ( ٹ: تفویل   )اعبئّٕی۲ٓؽىً  
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ؿٿٯ ٹ٭ٸ  ےؽؿیٜ ےک 38کی میٮيٸ    ٹای٬ ہت٦ڀیِ   ثیٴ ںاؿت ٵیھة

کڀ مڀٹپی گئی   ہتٮٶیٰ  پـ ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ےت٦ڀیِ   ک ہے۔٭یبربتب 

 ےٿتہصبٍٰ   ٹؿكٹی ص٪ڀ٧ ، ٝٺڀاٷ اٿؿ اٷھمت ںتٞٲ٨  ٵی ےربئیؼاػ ک

اك  ہی ہےب حتت  پبٱینی کب ٵبٱک ثٸ ربت ےاك پـٿیژٷ ک ہاٿؿ ٿ ںیہ

 ےپبك ت٦ڀیِ ٭بؿ  ک ےک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ  ہ٫ ہےٿتب ہحتت   ےىـٓ ک

 ہے۔ ےٿ مکتہ ںیہتـ ص٪ڀ٧ ٷہة ںٵی ہٵڀافٷ

  ہ٫ ہےٵٖٲت  ہٕڀؿ پـ ی ھےامکب میؼ ہے۔ٳ  ہت اہآعـی  پـٿیژٷ  ة ہی

کنی  ےٿگب رلہ ںیہٯ ٷہکب ا ےایک اینب ػٝڀٰی صبٍٰ  کـٷ  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

 ےت٦ڀیِ   ک ۔اھاٹکبؿ کـ ػیب گیب ت ےك ےربٷ ےکئ ہثیٴ ےمجت ك

ٿٹب ّـٿؿی  ہ٩بثٰ   ےٱئ ےک ےتٮیٶٰ کـٷ  ہػہکڀ ٵٞب ںیڀٹپبؿ ےٱئ

  ے۔ئیہچب ےٿٷہ ںیہحتت  ٷ ے٩بٹڀٹی ٹب٩بثٲیت  ک ہاٿؿ ٿ ہے

 ں۔یہ ےٿتہ ےت٦ڀیِ   ػٿ ٩نٴ  ک

 لغُ   ے: تفویل   ک۳ؽىً  

 

 

 

 ِيٍك  تفویل ِؾشوه  تفویل

 ہی ںٵيـٿٓ  ت٦ڀیِ    ٵی

فٹؼگی    ہ٫ ہےتب ہـٿیژٷ ؿپ

ػاؿ  کی پغتگی کی تبؿیظ  ہثیٴ

پـ یب ت٦ڀیِ  ےٷہؿ  ہتک فٹؼ 

پـٿیژٷ   ہی ںٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ ٵی

ت٦ڀیِ ٭بؿ   ںپبٱینی ٵی  ہ٫ ہے

ی ص٪ڀ٧ ، ٵٲٮیت  اٿؿ ھمت ےک

 ںی ٍڀؿت  ٵیھکنی ة ٹؿكٹاٷ
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پـ پبٱینی  ےٿٷہکی ٵڀت   ہ٭ٺٺؼ

۔پبك ٿاپل چٲی ربئیگی ےامک  

امکی ربئیؼاػ ت٦ڀیِ ٭بؿ  یب 

ث٢یـ  ت٦ڀیِ  ےثبف گيت  ک ںٵی

 ےکڀ ٵٺت٪ٰ  کـ ػیئ  ہ٭ٺٺؼ

اك ٕـس  ٭ی پبٱینی  ں۔یہ ےربت

 ےک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ےپڀؿی ٕـس ك

  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ہے۔تی ہپبك ؿ

 ےت٦ڀیِ ٭بؿ  کی ؿّبٵٺؼی  ک

 ےك ےٵٸ پنٺؼ ٕـی٨ ےثٺب اپٸ

٭ـ مکتب   ہؿٿی ھمبت ےپبٱینی ک

 ہے۔

 ہےا ربتب ھػیک ںـ کئی جتبؿتی صبالت  ٵیت ہٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ    فیبػ

 ےگئ ےٱئ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  پبٱینی  ںاہد

 ۔اؤمٺگ  ٱڀٷ ہ  ہ٫ ے، ریلہےا ربتب ھٷ  ؿکہعال٣  ؿ ےکنی ٱڀٷ  ک

 ۔ؽشائو  ےٌی ےلبٔؤی  تفویل   ن

رڀ ایک ٩بٹڀٹی   ںیہ ےاٱتڈاٷ ىـائٔ پـ ٹٚـ  ھٳ کچہ، اة ےآئی

 ں۔یہالفٵی   ےٱئ ےت٦ڀیِ   ک

i. ے٥ـػ  )ت٦ڀیِ ٭بؿ ( ک ےٿاٯ ےتٮٶیٰ کـٷ ےاك ےٯہپ ےمت ك 

ِىًّ  صك  اوس ّٕواْ   ےٱئ ےی پبٱینی کہپبك مڀٹپی رب ؿ

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ٹسطٹیبلبثًِ  تفویل  اْ

ii. ےن  ہتفویل لیّتی ِْبوك  ہ٫ ہےّـٿؿی   ہ، یےػٿمـ 

کتب ٿ مہحمجت اٿؿ پیبؿىبٵٰ  ںرنٶی ےئیہٿٹب چبہ ِْبوْ  ےرسیِ

 ہے۔

iii. ےی الگو لبٔوْ کھکغی ةت٦ڀیِ   ہ٫ ہےالفٵی   ہتینـا، ی 

 ںٵٲ٬ ٵی ے، کنی ػٿمـےٱئ ےٵخبٯ ک ۔ ےئیہؤب چبہ ںیہخالف ْ

ائو کڀ پبٱینی کی ت٦ڀیِ   ا٭نچیٺذ ہ١یـ ٵٲٮی  ؿ ےٿاٯ ےٷہؿ

 ہے۔ٿ مکتی ہؿٿٯ  ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  کی عال٣ ٿؿفی  ٹ٭ٸ

iv. ٱیکٸ ٹبٵقػگی    ہےػٿمـا ت٦ڀیِ   کـ مکتب   ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

 ںیہ٥ـػ  ٷ  ہىؼ ہثیٴ  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ہکیڀٹک ہےکـ مکتب  ںیہٷ

 ہے۔ٿتب ہ

 ے٫ ہکٴ ایک گڀا ےاٿؿ کٴ ك ےئیہٿٹب چبہ  ںت٦ڀیِ   حتـیـی  ىٮٰ ٵی

ٵٲٮیت  کی ٵٺت٪ٲی   ے۔ئیہٿٹب چبہ  ہػمتغٔ  اٿؿ تَؼی٨ ىؼ  ےؽؿیٜ

   ہٵ٪ـؿ ےٕڀؿ پـ  خمَڀً ٕڀؿ ك ےیـ  کہص٪بئ٨  پبٱینی پـ ایک ت٘ ےک

ؿ  کڀ ت٦ڀیِ   ڈٿٯہپبٱینی   ہ٫ ہےی ّـٿؿی  ھة ہی ے۔ئیہٿٹب چبہکیب گیب 

اط لغُ  کی اىالُ    ہرت تک ن ے۔ئیہکٶپٺی کڀ ػیٺی چب ہکی إالٛ  ثیٴ

، تفویل ہےو ربتی ہ ںیہکّپٕی کو صبفً  ْ ہحتشیشی  ىوس پش  ثیُ

  ۔وگبہ ںیہی لغُ  کی ٍِىیت  کب صك   ْھکغی ة ںکب پبٌیغی ِی  ہوٕٕذ

پـ فٹؼگی   ےٿٷہپبٱینی ػمتبٿیق اٿؿ إالٛ  صبٍٰ   ےٱئ ےیـ  کہت٘

یبٷ ھػ ہی ہے۔ؿ  کـ مکتی ٹکٶپٺی ت٦ڀیِ   کڀ ٵتبحـ  اٿؿ ؿرل ہثیٴ

 ہٿ٩ت کٶپٺی کڀئی ؽٳ ےؿ  کـتٹت٦ڀیِ   کڀ ؿرل  ہ٫ ےئیہػیب ربٹب چب

 ںٵی ےثبؿ ےیب امکی ػؿمت یب  ٩بٹڀٹی ٝٶٰ ک ہےٱیتی  ںیہػاؿی ٷ

ی ہة ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔کـتی  ںیہاؿ  ٷہ٭ب اٗ ےؿائکڀئی 

ٿگی رت ت٦ڀیِ   اٿؿ ہتبؿیظ   ہػؿد ت٦ڀیِ   کی تبؿیظ  ٿ ںٵی ںاتڀھک
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اگـ إالٛ  اٿؿ  ہے۔ٿئی ہػ٥رت کڀ صبٍٰ   ہٵتٞٲ٨ ےامکی إالٛ  امک

 ےٵٲٸ ںتڀ ثٞؼ ٵی ںیہ ےٿتہکڀ صبٍٰ    ںت٦ڀیِ   اٱگ اٱگ تبؿیغڀ

 ۔ؿیيٸ  کی تبؿیظ  ٵبٹب ربئیگبٹآپيٸ  کڀ ؿرل ےٿاٯ

ؿ  / ڈٿٯہػٿؿاٷ پبٱینی  ےپبٱینی کی چبٱڀ ٵؼت  ک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

ت٦ڀیِ   کـ مکتب  ہػٿثبؿ ٹؿكٹاٷ ںؿ  کڀ پبٱینی ٵیڈٿٯہ ہفٹؼگی  ثیٴ

ػاؿ  کڀ  ہؿ /فٹؼگی ثیٴڈٿٯہت٦ڀیِ   پـ پبٱینی  ہػٿثبؿ ےایل ہے۔

یب ت٦ڀیِ    ایک ٹیب ٹبٵقػگی    ےٱئ ےک  ے٥ڀؿی  ت٦َی ےک ےػٝڀ

 ںِی ےِْبًِ ے، ِؾشوه  تفویل  کؿھپ ہے۔کی ٍالس ػی رب مکتی  ےکـٷ

 ہصٔذگی  ثیُ ںکی ِوت  کی فوست  ِی  ہي تفویل وٕٕذٹائٹپبٌیغی کب 

ػٿمـی ٕـ٣، اگـ ت٦ڀیِ    ٵٮٶٰ  ۔پبط واپظ چال ربئیگب ےداس  فشد  ک

پبك چال  ےکی ربئیؼاػک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ  ہٯ ٥ڀت ىؼٹائٹا تڀ ھت

  ۔ئیگبرب

 ِتٍْك  پشویژٔظ  ےتفویل    ط ےک ںپبٌیغیو ہ: ثی۴ُؽىً  

 

 

 تفویل  ۂبِضدگی   دبمبثً

 تفویل ٔبِضدگی فشق  وی ثٕیبد

ٔبِضدگی   یب 

تفویل    کیب 

 ؟ہے

ٹبٵقػگی   ٵڀت  

 ےک ےػٝڀٰی صبٍٰ  کـٷ

کنی ٥ـػ  کی  ےٱئ

 ہے۔ت٪ـؿی  ٭ب ٝٶٰ 

پبٱینی  ہت٦ڀیِ    ثیٴ

  ٵٲٮیت  ٭ی ٵٺت٪ٲی ےک

کنی ػیگـ  ٥ـػ  یب 

٭ب  ےکڀ کـٷ  ںاػاؿٿ

 ہے۔ٝٶٰ 

ٔبِضدگی   یب 

تفویل    کت 

کیب رب عکتب 

 ؟ہے

 ےٹبٵقػگی   جتڀیق  ک
ٿ٩ت یب پبٱینی آ١بف  

ثٞؼ کی رب  ےک ےٿٷہ

 ہے۔مکتی 

ت٦ڀیِ    ٍـ٣  پبٱینی 

ی ہثٞؼ  ےک ےٿٷہآ١بف  

 ہے۔کی رب مکتی 

ٔبِضدگی   یب 

تفویل    کوْ 

 ؟ہےکش عکتب 

ػگی   ٍـ٣  ٹبٵق

ؿ  ڈٿٯہ ہفٹؼگی  ثیٴ

امکی   ےؽؿیٜ ے٫

 ےت٦ڀیِ    پبٱینی ک

، یب  ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫

ػاؿ   ہتڀ فٹؼگی  ثیٴ
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اپٺی فٹؼگی  کی 

پبٱینی پـ کی رب 

 ہے۔مکتی 

 ہاگـ ٿ  ےؽؿیٜ ے٫

یب  ہےؿ  ڈٿٯہپبٱینی 

 ے٫  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

کیب رب مکتب   ےؽؿیٜ

 ہے۔

الگو  ںاہک ہی

 ؟ہےوتب ہ

گڀ ال ںاہٍـ٣  ٿ ہی

 ہثیٴ ںاہد ہےٿتب ہ

الگڀ  1938،  ٹای٬

 ہے۔ٿتب ہ

ٵٺت٪ٲی   ےربئیؼاػ ک ہی

ٵٲ٬   ہٵتٞٲ٨  ٵتٞٲ٨ ےك

 ے٩بٹڀٷ ک ےػیو ک

 ںؿ ٵیھٵٖبث٨  ػٹیب ة

 ہے۔ٿتب ہالگڀ 

کیب پبٌیغی 

س  پبٌیغی ڈويہ

سوي  ٹپش وٓ

تب ھسک ےثٕبئ

 ؟ہے

ؿ  ڈٿٯہپبٱینی 

پبٱینی پـ ٵٲٮیت  

 ےؿٿٯ  ثٺبئٹاٿؿ ٭ٸ

ٹبٵقػ   اٿؿ ہےتب ھؿک

 ےپبك پبٱینی ک ےک

کب  ےکـٷ ہحتت ٵ٪ؼٳ

ٿتب ہ ںیہکڀئی ص٨   ٷ

 ہے۔

ؿ  پبٱینی ڈٿٯہپبٱینی 

حتت ص٨ ، ٵٲٮیت   ےک

ٿ ػیتب ھک ٹؿكٹاٿؿ اٷ

 ہػٿثبؿ  ہرت تک ٫ ہے

کیب  ںیہت٦ڀیِ     ٷ

اٿؿ ت٦ڀیِ  ہےربتب 

پبك پبٱینی  ےک  ہ٭ٺٺؼ

کب  ےکـٷ ہحتت ٵ٪ؼٳ ےک

 ہے۔تب ہص٨   ؿ

کی  ہکیب گوا

 ؟ہےست مشو

 ںیہکی ّـٿؿت ٷ ہگڀا

 ہے۔

  ہے۔الفٵی   ہگڀا

کوئی  ںیہکیب اْ

 ؟ ہےصك   ٍِتب 

ٹبٵقػ  کب پبٱینی 

 ںیہپـ کڀئی ص٨   ٷ

 ہے۔

کڀ   ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

پبٱینی پـ پڀؿا ص٨   

  ہتک ٫ ںاہاٿؿ ی ہےٿتب ہ

 ہحتت ٵ٪ؼٳ ےپبٱینی ک

 ہے۔ی کـ مکتب ھة

سّد  ےکیب اط

کیب رب عکتب 

 ؟ہے

نی ٹبٵقػگی   پبٱی

ػٿؿاٷ  ےکی ٵؼت  ک

ی ٿ٩ت ؿّػ یب ھکنی ة

ٵٺنڀط کیب رب مکتب 

 ہے۔

ٿ ہت٦ڀیِ    ایک ثبؿ 

ؿّػ  ےثٞؼ اك ےک ےربٷ

، ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ

ت٦ڀیِ      ہٱیکٸ ػٿثبؿ

 ہے۔کیب رب مکتب 

 ۓبثبٌغ ک

 :ںِی ےِْبًِ

اگـ ٹبٵقػ  ایک 

، تڀ کنی ہےٹبثبٱ٠ 

٥ـػ  کی ت٪ـؿی  کی 

 ے۔ئیہربٹی چب

ایک   ہ٭ٺٺؼ اگـ ت٦ڀیِ

تڀ ایک  ہےٹبثبٱ٠ 

مـپـمت ٵ٪ـؿ  کیب 

 ے۔ئیہربٹب چب
ٔبِضد  یب 

  ہتفویل وٕٕذ

کی ِوت  کی 

کیب  ںفوست  ِی

 ؟ ہےوتب ہ

 ےٹبٵقػ  کی ٵڀت  ک

پبٱینی   ںٵی ےٵٞبٵٰ

ص٨   پبٱینی  ےک

 ےؿ  یب امکڈٿٯہ

 ےک ں٩بٹڀٹی ٿاؿحڀ

 ےربت ےپبك ٿاپل چٰ

 ں۔یہ

  ہٵيـٿٓ  ت٦ڀیِ  ٭ٺٺؼ

 ےٵٞبٵٰ ےکی ٵڀت  ک

پبٱینی پـ ص٨    ںٵی

 ںت٦ڀیِ    کی ىـٕڀ

ٵٖبث٨  فٹؼگی   ےک

پبك  ےػاؿ  ک ہثیٴ

 ں۔یہ ےربت ےٿاپل چٰ

  ہٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ  ٭ٺٺؼ

 ےٵٞبٵٰ ےکی ٵڀت  ک

٩بٹڀٹی  ےامک ںٵی
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 ےٿاؿث پبٱینی  ک

 ں۔یہ ےٿتہص٪ؼاؿ 

 ہصٔذگی  ثیُ

س  کی ِوت  ڈويہ

ثْذ اوس  ےک

 ےک ےِوت  دّو

 ےادائیگی  ط

ضد  یب ٔبِ ےيہپ

  ہتفویل وٕٕذ

و ہکی ِوت  

 ےک ےربْ

 ںِی ےِْبًِ

 ؟ہےوتب ہکیب 

 ےک ےاگـ ٵڀت  ػٝڀ

 ےٯہپ ےك  ےت٦َی

ٿ ہٹبٵقػ  کی ٵڀت 

تڀ ٵڀت   ہےربتی 

 ہػٝڀٰی فٹؼگی  ثیٴ

٩بٹڀٹی  ےػاؿ  ک

کڀ ٩بثِٰ  ںٿاؿحڀ

 ۔ٿگبہاػائیگی 

 ےٯہپ ےك  ےاگـ ت٦َی

کی ٵڀت   ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

تڀ پبٱینی  ہےٿ ربتی ہ

  ہٴ  ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼکی ؿ٩

کڀ  ں٩بٹڀٹی ٿاؿحڀ ےک

ٿتی ہ٩بثِٰ اػائیگی 

 ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہ، ٷہے
ػاؿ  کڀ، رڀ ت٦ڀیِ 

 ہے۔٭بؿ  

کیب ٌیٓ داس 

پبٌیغی وو 

ِٕغٍه  کشا 

 ؟ںیہ ےعکت

 ہٱیٸ ػاؿ اك ثیٴ
پبٱینی ٵٺنٲ٬  کـ 

رل پـ کڀئی  ںیہ ےمکت

ٹبٵقػگی   کیب گیب 

 ہے۔

ٱیٸ ػاؿ پبٱینی ٭ڀ 

 ےمکت کـا ںیہٵٺنٲ٬ ٷ

ت٦ڀیِ      ہرت تک ٫ ںیہ

ٿکب ھکڀ ػ ںکڀ ٱیٺؼاؿٿ

 ےك ےاؿاػ ےک ےػیٸ

ایب ھػک ںیہکیب گیب ٷ

 ہے۔ربتب 

c) پبٌیغی ٹپٍکیڈ 

 ہے۔کب حجڀت   ےپبٱینی  ػمتبٿیق ٍـ٣  ایک ٿٝؼ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےك ےی ٕـی٨ھٿٹب کنی ةہ  ہٿٹب یب تجبھپبٱینی  ػمتبٿیق کب ک

 ہے۔کـتب  ںیہآفاػ  ٷ ےاؿی  كػ ہحتت اپٺی ؽٳ ےک  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب

 ےپبك ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی  ػمتبٿیق ک ےک ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ۔ہے ےٿتہٿاٱی ٵٞیبؿی  ٝٶٰ  ےاپٺبئی ربٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷھک

 ہےکی ربٹچ کـتب  ےٵٞبٵٰ ےٱئ ےک ےٷھػیک ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ػ٥رت  ی

کب اك ثبت  ہے۔کب کڀئی مجت  ےٹ٪َبٷ پـ ى٬  کـٷ  ہکیب ٵجیٸ  ہ٫

پبٱینی    ہ٫ ہےٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےتنٲی خبو  حجڀت  پیو  کـٷ

 ہے۔ا گیب ھػیک ںیہٷ ےك ےکنی ػیگـ  ٕـی٨ ےاٿؿ اك ہےٿ گئی ھک

ث٢یـ  ےیب امک ھمبت ےّٶبٹت ک  ےؽؿیٜ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵؼٝی  ٫

 ہے۔کیب رب مکتب   ہپـ امکب ت٦َی ےپیو  کـٷ ڈثبٷ  ہایک ٵٞبٿُ

ٿاٱی  ےاٿؿ اػائیگی  کی ربٷ ہے ٿتیہیڀ ڈاگـ اػائیگی  رٲؼی 

  ہ٫ ہےی اٍـاؿ ٭ـ مکتب ھتڀ ػ٥رت  اك ثبت پـ ة ہے  ہت فیبػہؿ٩ٴ  ة

 ےکی إالٛ  ػیت ےٿٷھک ےامک ںٿمیٜ ٕڀؿ پـ  کنی ٩ڀٵی اعجبؿ ٵی

  ہپـ ٫ ےٿ ربٷہاك ثبت ٭ب ی٪یٸ  ے۔اؿ ٹکبال ربئہایک اىت ےٿئہ

پبٱینی   ٹیپٲکڈ، ایک ہے ںیہکنی ػیگـ  ٥ـػ  ٭ڀ کڀئی اٝرتاُ ٷ

 ہے۔ربؿی کی رب مکتی 

d)  تجذیٍی  ٔثذالو/ 

کی  ےکـٷ ٔثؼالٿ ںىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ٵی ےؿ  پبٱینی  کڈٿٯہپبٱینی 

کی ؿّبٵٺؼی   ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ہے۔ٵبٹگ کـ مکتب 

ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی   ہے۔کب پـٿیژٷ   ےکـٷ ٔثؼالٿ ےحتت  ایل ےک

ػی ربتی،  ںیہکی اربفت  ٷ  ںػٿؿاٷ تجؼیٲیڀ ےمبٯ  ک ےٯہپ ےک



 

239 

  ںٳ  ٩نٴ کی تجؼیٲیبہ٭بؿ  یب ا ہٕـی٨ ےٱیکٸ پـیٶیٴ اػائیگی  ک

 -  ہرینب٫ ںیہ ےرب مکت ےکی

 تجؼیٲی ؛ ںؿیل ٵیڈٹبٳ یب ای 

 ػؿد کـاٹب ےؿ كھپ ےپـ اك ےٿٷہیب کٴ حبثت   ہٝٶـ فیبػ 

 ہٿ١یـ  ہیب ٵنت٪ٰ  ٵٞؾٿؿی  ٥بئؼ  ہ٥بئؼ  ہصبػث ےؿہػٿ  

 ػؿعڀامت ےٱی  ےک ےٳ  کـٷہ٥ـا

 ےك ںاك ٵی ہے۔کی اربفت  ػی رب مکتی  ٔثؼالٿ ںٵی ںمبٱڀ ےثٞؼ ک

پبٱینی  پـ یب ایک اٱگ کب١ؾ پـ ایک ٵٺبمت تڀحی٨   ٔثؼالٿ ھکچ

پبٱینی   ےٱئ ے، رٸ کٔػیگـ  ثؼالٿ ں۔یہ ےرب مکت ےٵتبحـ  کئ ےکـک

 ہ، ٵڀرڀػہےتی ڑص٪ی٪ی تجؼیٲی  کی ّـٿؿت پ ںٵی ںکی ىـٕڀ

 ں۔یہربؿی کی رب مکتی  ںٹئی پبٱینیب ےٿئہ ےّػ کـتکڀ ؿ ںپبٱینیڀ

  ںیہاك ٕـس   ٔ ہےاربفت ػی گئی  ںیہٳ ا٩نبٳ رٸہا ھکچ ےثؼالؤ ٫

i. ہاّب٣ ںٳ ٵیھرڀک ںاہ]د ٔثؼالٿ ںیب ٵؼت  ٵی  ں٭المڀ ھکی کچ ہثیٴ  

 [ ہےٿا ہ ںیہٷ

ii. کٶی ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ 

iii.  ٔثؼالٿ ں٭بؿ  ٵی ہٕـی٨ ےپـیٶیٴ اػائیگی  ک  

iv.   ٔثؼالٿ ںکی تبؿیظ  ٵی ےٿٷہ  آ١بفپبٱینی 

v. ت٪نیٴ  کـٹب ںٵی ںپبٱینیڀ  ہفیبػ ےپبٱینی  کڀ ػٿ یب ػٿ ك 

vi. ہیب پبثٺؼ  کالف کب عبمت اّب٥ی  پـیٶیٴ  

vii. ںثٺؼی  ٵی ہمسیت  ٵٺَڀةٵٺب٥ٜ  ےث٢یـ ك ےٵٺب٥ٜ ٫ 
 تجؼیٲی  

viii. تَضیش  ںٹبٳ ٵی 

ix. کب آپيٸ  اٿؿ   ےت٦َی ےٱئ ےکی اػائیگی  ک ےػٝڀ

 ٳ  کـٹبہ٥ـا  ہ٥بئؼ  ہؿا صبػثہػٿ

 ہے۔ ںیہىبٵٰ ٷ  ہاّب٣ ںٳ ٵیھٝبٳ ٕڀؿ پـ رڀک ںٵی  ںاٷ تجؼیٲیڀ

 ہی ہے۔ ںیہرٸ کی اربفت  ٷ ںیہ ےٿتہی ھة ٔػیگـ  ثؼالٿ ںٵی ںپبٱینیڀ

 ہے۔رٸ کب احـ  پـیٶیٴ کڀ کٴ کـٹب  ںیہ ےٿ مکتہ ٔثؼالٿ ےایل

اٹب؛ ٵٺب٥ٜ مسیت  ڑھ، پـیٶیٴ اػائیگی  ٵؼت  کڀ ةںیہٵخبٯ  ےاٹک

کی ایک ٭الك  ہ؛ ثیٴٔثؼالٿ ںثٺؼی ٵی ہث٢یـ  ٵٺَڀة ےب٥ٜ ٫ٵٺ ےك

؛ اٿؿ ہےا ػیتب ڑھٳ کڀ ةھرڀک ہی ںاہ، دٔثؼالٿ ںػٿمـی ٭الك ٵی ےك

 ۔ ہاّب٣ ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ

پبٱینی ػمتبٿیقات کی  ےکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٸ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہؿ رگہ

، ٱیکٸ ہےکی اربفت  ػی ربتی  ےکب اٹتغبة  کـٷ ںص٪ی٪ی ثبتڀ

کی  ےربٷ ےپیو  کئ  ےمبٵٸ ےؿ  کٹؿیگڀٱی ےٱئ ےٵٺٚڀؿی کاٹکڀ 

  ہے۔ٿ مکتی ہّـٿؿت 
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 ۳  ٹیظٹآپ وو  ےپٓا

کی  ےؿ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  کڀ ت٪ـؿ کـٷڈٿٯہپبٱینی  ںکٸ صبالت  ٵی

 ٿگی؟ ہّـٿؿت 

I. پـ  ےٿٷہػاؿ  ٹبثبٱ٠  ہثیٴ 

II.  ہےٹبٵقػ  ایک ٹبثبٱ٠ 

III.  ہے ںیہیک ٷٹھؿ  کی ػٵب١ی  صبٱت  ڈٿٯہپبٱینی 

IV. ہے ںیہٷ  ہؿ  ىبػی ىؼڈٿٯہٱینی پب 

 

 

 ہخالؿ

  ثٞؼ امٮی اػائیگی   ےک ےٿٷہیڀ ڈؿٝبیتی ٵؼت   کالف پـیٶیٴ

ٳ  ہؿ  کڀ ایک اّب٥ی  ٿ٩ت ٵؼت   ٥ـاڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےک ےکـٷ

  ہے۔کـتب 

 کٶپٺی  ہفٹؼگی  ثیٴ  ےؽؿیٜ ے٫ ےرنک ہےٝٶٰ  ہت٪ـؿ  ٿ ہػٿثبؿ

رڀ یب تڀ  ہےتی ال ںایک اینی پبٱینی کڀ ٿاپل چبٱڀ صبٱت ٵی

 ےیب رل ہےٿ گئی ہمجت عتٴ   ےک ےٿٷہ ہپـیٶیٴ اػائیگی  ٷ

  ہے۔ا گیب ھحتت ثـ٩ـاؿ ؿک ےکنی ١یـّجٖگی  پـٿیژٷ ک

 اٱگ  ےایک ٝبٳ  جتبؿتی ٱڀٷ  ك ںپبٱینی  ٱڀٷ  ػٿ ٵٞبٵالت ٵی

 ےک ےال، پبٱینی  ٵبٱک ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٱڀٷ  چکبٷہ، پہےٿتب ہ

ؿ  کی ڈٿٯہ ہکٶپٺی کڀ ثیٴ ہثیٴ اٿؿ ہےٿتب ہ ںیہپبثٺؼ  ٷ ےٱئ

  ہے۔ ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےربٹچ کـاٷ  ٹیڈ٭ـی

 ٹبٳ  ے( کںػاؿ  اك ٥ـػ )ٿ ہفٹؼگی  ثیٴ ںاہد ہے ہٹبٵقػگی   ٿ

 ےکٶپٺی ٫ ہثٞؼ ثیٴ ےامکی ٵڀت  ک ںیہرٸ ہےکی جتڀیق  کـتب 

  ے۔ئیہؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کیب ربٹب چب ہثیٴ  ےؽؿیٜ

  پبٱینی   ہےکب ٵٖٲت      ت٦ڀیِ ےپبٱینی  ک ہفٹؼگی  ثیٴ

ٕڀؿ پـ ( کب ایک  ےص٨  ، ٵٲٮیت  یب ٵٺب٥ٜ )ربئیؼاػ ک ںٵی

٥ـػ  رڀ  ہایک ٭بٳ  ٿ ے٥ـػ  کڀ ٵٺت٪ٰ  کـٷ ےػٿمـ ے٥ـػ  ك

اٿؿ  ہےا ربتب ہت٦ڀیِ ٭بؿ  ک ےاك ہےص٪ڀ٧ ٭ڀ ٵٺت٪ٰ  کـتب 

  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ےاك ہےرل ٥ـػ  کڀ ربئیؼاػ ٵٺت٪ٰ  کی ربتی 

  ں۔یہ ےتہک

 حتت   ےکی ؿّبٵٺؼی  ک ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ٔثؼالٿ

 ےکـ، پبٱینی  کڑٿھکڀ چ ںٝبٳ  ثبتڀ ھٝبٳ ٕڀؿ پـ کچ ہے۔ٿتب ہ

  ہے۔ػی رب مکتی  ںیہکی اربفت  ٷ ٔػٿؿاٷ ثؼالٿ ےمبٯ  ک ےٯہپ

 َ افيالصبت  ہا

 ؿٝبیتی ٵؼت    .1

 پبٱینی  کی مب٩ٔ   .2

 پبٱینی  حببٱی    .3

 ػمتربػاؿی  ٩یٶت   .4

    ٹبٵقػگی .5

 ت٦ڀیِ     .6
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 رواة ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

  ہے۔ IIػؿمت آپيٸ 

ؿ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  ٵ٪ـؿ  ڈٿٯہ، پبٱینی ہےٹبٵقػ  ٹبثبٱ٠  ںاہد

  ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےکـٷ

 

 عواالت ےراتی  اِتضبْ  ن

 1  عواي 

 ؟ ہے١ٲٔ  ںتٞٲ٨  ٵی ےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٹبٵقػگی   ک ےٹیچ

I. کٶپٺی کڀ ت٦ڀیِ  کی  ہثیٴ ںٵی ےثؼٯ ےی  ٱڀٷ  کاگـ پبٱین

  ہےکی رب مکتی  ںیہٿ تڀ پبٱینی  ٹبٵقػگی   ؿّػ ٷہگئی 

II. ہےکیب رب مکتب  ںٿ٩ت یب ثٞؼ ٵی ےٹبٵقػگی   پبٱینی  عـیؼ ک 

III. ہےرب مکتب  ہٹبٵقػگی   کڀ ثؼٯ ےیـ  کـکہت٘ ںپبٱینی  ٵی 

IV. ہےٿتب ہپـ پڀؿا ص٨    ےٹبٵقػ  کب ٵٮٶٰ ػٝڀ 

 2عواي 

، ےٱئ ےک ےحتت  ّٶبٹت  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ  کـٷ ےینی  کپبٱ

پـیٶیٴ اػائیگی  کیب ربٹب  ےٱئ ےٵٖبث٨  کت تک ک ے٩بٹڀٷ ک

 ؟ ےئیہچب

I. اػائیگی  ٭ی  ےٱئ ےک ںمبٱڀ ۰کٴ ٱگبتبؿ  ےپـیٶیٴ کی کٴ ك

 ےئیہربٹی چب

II. اػائیگی   ےٱئ ےک ںمبٱڀ۳کٴ  ٱگبتبؿ  ےپـیٶیٴ ٭ی کٴ ك

 ےئیہ٭ی ربٹی چب

III.  ےٱئ ےک ںمبٱڀ۶کٴ  ٱگبتبؿ  ے٭ی  کٴ كپـیٶیٴ 

 ےئیہاػائیگی  ٭ی ربٹی چب

IV. ےٱئ ےک ںمبٱڀ۰کٴ  ٱگبتبؿ  ےپـیٶیٴ  ٭ی کٴ ك 

   ےئیہاػائیگی  ٭ی ربٹی چب

 3  عواي 

 ؟ ہےا ربتب ھکنی پبٱینی  کڀ کت مب٩ٔ  مسذ

I.  ہےکی ربتی  ںیہیڀ تبؿیظ   کڀ پـیٶیٴ اػائیگی  ٷڈاگـ 

II.  ہےکی ربتی  ںیہٴ اػائیگی  ٷپـیٶی ےٯہپ ےیڀ تبؿیظ   كڈاگـ 
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III. کی  ںیہی پـیٶیٴ اػائیگی  ٷھة ںٵی ںػٹڀ ےاگـ ؿٝبیتی ٵؼت  ک

 ہےگئی 

IV.  ہےاگـ پبٱینی  کڀ ػمتربػاؿ  کـ ػیب گیب 

 4  عواي 

 ےپبٱینی  کی ؿٝبیتی ٵؼت   ک ہػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ثیٴ ےٹیچ

 ؟ ہےٍضیش  ںتٞٲ٨  ٵی

I. ہے ہیٸہؿٝبیتی ٵؼت   کی ٵٞیبؿی  دلجبئی ایک ٳ 

II.  ہےػٷ  30ؿٝبیتی ٵؼت   کی ٵٞیبؿی  دلجبئی 

III. ہےػٷ  30یب  ےیٸہؿٝبیتی ٵؼت   کی ٵٞیبؿی  دلجبئی ایک ٳ 

IV. ہےػٷ  31یب  ےیٸہؿٝبیتی ٵؼت   کی ٵٞیبؿی  دلجبئی ایک ٳ  

 5  عواي 

 ہےکـتب  ںیہیڀ  تبؿیظ  تک پـیٶیٴ اػائیگی  ٷڈؿ  ڈٿٯہاگـ پبٱینی 

 ٿگب؟ ہکیب  ںٵی ےتڀ ایلػٿؿاٷ ٵـ ربتب  ےاٿؿ ؿٝبیتی ٵؼت   ک

I. ےٿٷہیڀ  تبؿیظ  تک پـیٶیٴ ٭ی ٝؼٳ  اػائیگی  ڈکٶپٺی  ہثیٴ 

 ےپـ ١ڀؿ  کـیگی اٿؿ امٲئ ےمجت پبٱینی  کڀ ثبٰٕ  کـٷ ےک

 گیےکڀ ٹبٵٺٚڀؿ  کـ ػ ےػٝڀ

II. ث٪بیب  ےٯھگی اٿؿ پچے٭ی اػائیگی  کـ ےکٶپٺی ػٝڀ ہثیٴ

 گیےپـیٶیٴ کڀ ٵٞب٣ کـ ػ

III. ٭ی  ےثٞؼ ػٝڀ ےک ےاٷھٹگکٶپٺی ث٪بیب پـیٶیٴ کڀ  ہثیٴ

 گیےاػائیگی  کـ

IV.  ثٞؼ  ےک ےاٷھٹث٪بیب پـیٶیٴ کڀ گ ھمبت ےکٶپٺی مڀػ  ک ہثیٴ

٪ 2 ے٭ی اػائیگی  کـیگی، رڀ  ثیٺک کی ثچت مڀػ  ىـس ك ےػٝڀ

 ٱیب ربئیگب  ہفیبػ

 6   عواي

ٱڀ ہپ ےکڀٷ ك ےگئ ےػیئ ےٿ٩ت ، ٹیچ ےحببٱی   ک ےمب٩ٔ  پبٱینی  ک

ٵٺبمت   ے؟ مت كہےٳ  ٵبٹب ربتب ہا ےمت ك  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہکڀ ثیٴ

   ں۔آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی

I. ثـػاؿی کب حجڀت ہٿ٩ت ثیٴ ےحببٱی   ک 

II. ہاّب٣ ںٳ ٵیھرڀک ےٱئ ےکٶپٺی ک ہپبٱینی  کی حببٱی   رڀ ثیٴ  

 گیےکب مجت ثٸ

III. ٭ی اػائیگی ںث٪بیب پـیٶیٶڀ ھمبت ےمڀػ  ک 

IV. ڀامت  اٹؼؿ  حببٱی   کی ػؿع ےٿ٩ت صؼ ک   ہػاؿ  ایک ٵ٪ـؿ ہثیٴ

  ہےپیو  کـتب 

 7  عواي 

حتت  ےکی _________ ک 1938،  ٹای٬ ہثیٴ ےٱئ ےپبٱینی  ک ہثیٴ

 ہے۔ٹبٵقػگی   کی اربفت  ػی ربتی 
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I.   ۴۰میٮيٸ 

II.   ۳۳میٮيٸ 

III.   ۳۳میٮيٸ 

IV.   ۶۰میٮيٸ  

  8 عواي 

١ٲٔ  ںتٞٲ٨  ٵی ےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  اینی کل پبٱینی  ک ےٹیچ

 ؟ ہےڀٷ  ٱیب گیب ٱ ےکٶپٺی ك ہعال٣  ثیٴ ےرنک ہے

I. ٿگبہت٦ڀیِ  کـٹب  ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہپبٱینی  کڀ ثیٴ 

II. ٹبٵقػگی   پبٱینی   ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہاینی پبٱینی  کب ثیٴ

 ٿ ربئیگبہمجت ؿّػ  ےت٦ڀیِ    ک ےک

III. ٵٺب٥ٜ کی صؼ تک  ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںٹبٵقػ  کب ص٨   پبٱینی  ٵی

 ٿگبہٵتبحـ   

IV.  ےػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک ےک پبٱینی  ٱڀٷ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی 

  ہےتب ہایک خمَڀً  ٥یَؼ تک حمؼٿػ  ؿ

 9  عواي 

تٞٲ٨   ےت٦ڀیِ    ک ےپبٱینی  ک ہػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ثیٴ ےٹیچ

 ؟ ہے١ٲٔ  ںٵی

I. کی ٵڀت کی ٍڀؿت    ہ، ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ ک

 ےکی ربئیؼاػک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ  ہپبٱینی  کب ص٨   ٥ڀت ىؼ ںٵی

 چال ربئیگب ںٵیص٨  

II. ںپبٱینی  ٵی ہےت٦ڀیِ    کب ٵٖٲت   ےپبٱینی  ک ہفٹؼگی  ثیٴ 

ٕڀؿ پـ ( کڀ ایک  ےص٨  ، ٵٲٮیت  اٿؿ ٵٺب٥ٜ  )ربئیؼاػ ک

 ۔ٵٺت٪ٰ  کـٹب  ںص٨  ٵی ے٥ـػ  ک ےػٿمـ ے٥ـػ  ك

III.  کٶپٺی کڀ  ہت٦ڀیِ    کی إالٛ  ثیٴ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی

 ہےػیب ربٹب ّـٿؿی  

IV. پبٱینی  پغتگی تک پڀؿی ٕـس ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ ک ،

پبٱینی  ٵؼت   ے، مڀائہےتی ہؿ ںص٨   ٵی ےک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ےك

 ہپبٱینی  ثیٴ ںاہ، د ےٵٞبٵٰ ےػاؿ  کی ٵڀت ک ہػٿؿاٷ ثیٴ ےک

 ہےپبك ٿاپل چٲی ربتی  ےٵنت٦یؼ ک ےػاؿ  ک

 10  عواي 

ػی کی اربفت   ٔثؼالٿ ےکڀٷ ك ےك ںاٷ ٵی  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

 ربئیگی؟ 

I. ت٪نیٴ  کـٹب ںٵی ںپبٱینیڀ  ہفیبػ ےپبٱینی  کڀ ػٿ یب ػٿ ك 

II. اٹبڑھپـیٶیٴ اػائیگی  ٵؼت  کڀ ة 

III. ثؼٱٺب ںث٢یـ ٵی ےٵٺب٥ٜ ٫ ےپبٱینی  کڀ ٵٺب٥ٜ مسیت  ك 

IV. ہاّب٣ ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ 
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 رواة   ےعواالت  ک ےراتی اِتضبْ ن

  1رواة  

 ۔ ہے IVدسعت آپؾٓ  

 ب رقٿی ٕڀؿ پـ ( ػٛکنی ٹبٵقػ  کب ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ)ی

 ہے۔تب ہؿ ںیہپـ کڀئی ص٨   ٷ ےٿ

  2رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

کٴ  ےٱئ ےک ےحتت  ّٶبٹت  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ  کـٷ ےپبٱینی  ک

  ۔ ےئیہپـیٶیٴ اػائیگی  ٭ی ربٹی چب ےٱئ ےک ںمبٱڀ ۳کٴ ٱگبتبؿ  ےك

 3  رواة  

 ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

کی گئی  ںیہی پـیٶیٴ اػائیگی  ٷھة ںٵی ںػٹڀ ےاگـ ؿٝبیتی ٵؼت  ک

  ہے۔ا ربتب ھتڀ پبٱینی  کڀ مب٩ٔ  مسذ ہے

 4  رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ػٷ  31یب  ےیٸہؿٝبیتی ٵؼت   کی ٵٞیبؿی  دلجبئی ایک ٳ

 5  رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ہےکـتب  ںیہیڀ  تبؿیظ  تک پـیٶیٴ اػائیگی  ٷڈؿ  ڈٿٯہاگـ پبٱینی 

کٶپٺی ث٪بیب  ہتڀ ثیٴ ہےػٿؿاٷ ٵـ ربتب  ےک   اٿؿ ؿٝبیتی ٵؼت

 ۔٭ی اػائیگی  کـیگی ےثٞؼ ػٝڀ ےک ےاٷھٹپـیٶیٴ کڀ گ

 6  رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

 ہٿ٩ت ثیٴ ےػٿؿاٷ، حببٱی   ک ےحببٱی   ک ےکنی مب٩ٔ  پبٱینی  ک

ٱڀ ٵبٹب ہٳ  پہا ےمت ك  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہحجڀت  کڀ ثیٴ ےثـػاؿی ک

 ہے۔ربتب 

 

 7  رواة  

 ہے۔  III ػؿمت آپيٸ

حتت  ےک 39کی میٮيٸ   1938،  ٹای٬ ہثیٴ ےٱئ ےپبٱینی  ک ہثیٴ

 ہے۔ٹبٵقػگی   کی اربفت  ػی ربتی 

 8  رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ
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 ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےك ےصڀاٯ ےرنک ںتٞٲ٨  ٵی ےکنی اینی پبٱینی  ک

 پبٱینی  کب ت٦ڀیِ    ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہ، ثیٴہےایک ٱڀٷ  ٱیب گیب 

 ۔ٿگبہ ںیہمجت ٹبٵقػگی   ؿّػ ٷ ےک ےٿٷہ

  9رواة  

  ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

 ےپبٱینی  پغتگی تک پڀؿی ٕـس ك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ     ک

 ہػٿؿاٷ ثیٴ ےپبٱینی  ٵؼت  ک ہے۔ٿتی ہ ںص٨   ٵی ےک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

ٵنت٦یؼ   ےػاؿ  ک ہپبٱینی  ثیٴ ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہػاؿ  کی ٵڀت  

  ۔ٿگبہ٥ڀائؼ کب ص٪ؼاؿ  ےپبٱینی  ک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ۔ٿگیہ ںیہکڀ ٿاپل ٷ

  10رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

 ےٿاٯ ےت٪نیٴ  کـٷ ںٵی ںپبٱینیڀ  ہفیبػ ےپبٱینی  کڀ ػٿ یب ػٿ ك

 ہے۔کی اربفت  ػی ربتی  ٔثؼالٿ
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 15 ثبة

 ٔگ(ٹسسائڈاِیذاسی  )َاْہ

 

 ثبة  تْبسف

جتڀیق  صبٍٰ  کـ  ےك ٫ ہگب  ہکب کبٳ کنی دمٮٸ  ٹایزٸ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےکٶپٺی ٫ ہجتڀیق  کڀ ثیٴ ہے۔ٿ ربتب ہ ںیہی عتٴ  ٷہپـ  ےربٷ ےٱئ

ایک پبٱینی  ثٺٺب  ےاٿؿ اك ےئیہی کیب ربٹب چبھٵٺٚڀؿ  ة  ےؽؿیٜ

 ے۔ئیہچب

 ہےتب ڑگقؿٹب پ ےكےٿ ٹجتڀیق  کڀ ایک گی ہؿ فٹؼگی  ثیٴہ ںاٍٰ ٵی

کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب جتڀیق    ہ٫ ہےکـتی  ےٓ ہکٶپٺی ی ہفٹؼگی  ثیٴ ںاہد

ٳ ہ ںاك ثبة  ٵی ۔، تڀ کٸ ىـائٔ پـںاہاٿؿ اگـ   ںیہیب ٷ ےربئ

  ہفیبػ ںٵی ےثبؿ ےٵٲڀث ٝٺبٍـ ک ںاٵیؼاؿی  ٭ب ٝٶٰ اٿؿ اك ٝٶٰ ٵیہ

 ے۔ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کـیٺگ

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A.  ثٺیبػی تَڀؿات -اٵیؼاؿی  ہ 

B.   اٵیؼاؿی  ہ١یـ ٕجی 

C.   اٵیؼاؿی  ہٕجی 
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A.  ثٕیبدی تقوسات -ِیذاسی  اہ 

 اِیذاسی  کب ِمقذہ  .1

ػٿ  ےامک ں۔یہ ےىـٿٛ کـت ھمبت ےٵ٪َؼ کی حت٪ی٪بت ک ےاٵیؼاؿی  کہٳ ہ

 - ںیہٵ٪بٍؼ 

i. عال٣  اٹتغبة  کڀ ؿٿکٺب  ےکٶپٺی ک ہاٹنؼاػ   اٹتغبة  یب ثیٴ 

ii. ػؿٵیبٷ   ےک ںٵڀھثٺؼی  اٿؿ رڀک ہ٭ی ػؿد ںٵڀھرڀک

 ی  ٭ڀ ی٪یٺی ثٺبٹبٹا٭ڀئ

 تْشیف  

ؿ جتڀیق  کی ہ ےٱی ے٫  ہکب اٹتغبة  اٍٖالس  فٹؼگی  ثیٴ ںٵڀھرڀک

حلبٗ  ےگـی کڈٳ کی ھٵڀرڀػ رڀک ںاك ٵی  ہےٵـاػ  ےٝٶٰ ك ےتيغیٌ ٫

ٳ  کیب ہ٥ـا ہثیٴ  ہ٫ ے٭ـٷ ہ٥یَٰ ہؿ یھاٿؿ پ ہے۔سمبئٺؼگی ٭ـتب   ےك

 ۔پـ ںتڀ کٸ ىـٕڀ ںاہاٿؿ اگـ   ںیہیب ٷ ےربئ

یب  ےى٬  کـت ہرڀ ی ہے ٭ب ؿرضبٷ ںٱڀگڀ ےی  اٹتغبة  ایلٹایٸ

 ے، ةہے  ہاٵٮبٷ  فیبػےک ےٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٷ ےاٹک  ہ٫ ںیہ ےربٹت

 ۔صبٍٰ  کـٹب  ہ٥بئؼ ںکی ٵبٹگ کـٹب اٿؿ اك ٝٶٰ ٵی ہثیٴ ےٍربی ك

 ِخبي

 ںٿہ ہاٹتغبثی  ٷ ںٵی ےثبؿ ےک ںاٷ ٱڀگڀ ںکٶپٺیب ہاگـ فٹؼگی  ثیٴ

تی ہاٵٮبٷ  ثٺی ؿ، تڀ اك ثبت کی ںیہػمتیبة  کـاتی  ہثیٴ ہٿ ںیہرٸ

ٱڀگ،  ےٿاٯ ںیب کیٺنـ رینی مٺگیٸ  ثیٶبؿیڀ  ہػٯ کب ٵنئٰ  ہ٫ ہے

کی  ےعـیؼٷ ہ، ثیٴہےکی ربتی  ںیہرٸ کی ٕڀیٰ فٹؼگی  کی تڀ٩ٜ ٷ

  ے۔کڀىو کـیٺگ

کی   ںیہاٹتغبة  ٭ی ٭ڀىو  ٷ ےکٶپٺی ٷ ہ، اگـ ثیٴںاٱ٦بٗ  ٵی ےػٿمـ

اٹب ٹھٹ٪َبٷ ا ےكا ںٿ ربئیگب اٿؿ اك ٝٶٰ ٵیہخمبٱ٤ اٹتغبة   ہتڀ ی

 ۔گبڑےپ

 ی  ٹدسِیبْ  اووئ ےک ںِوھروک .2

ی " ٹ"ا٭ڀئ ں۔ی  پـ ١ڀؿ  کـیٹػؿٵیبٷ  ا٭ڀئ ےک ںٵڀھٳ رڀکہاة  ےآئی

 ےگـی کڈٹؼگبٷ  رڀ ایک رینی ہػؿعڀامت ػ ےایل ہےٱ٦٘  کب ٵٖٲت 

ا ھؿک ںی پـیٶیٴ ٭الك ٵیہاٹکڀ ایک  ںیہ ےآت ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک

 ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ ےکیل  ہ٫ ںیہ ےچک ھػیک ےٯہٳ پے۔ہئیہربٹب چب

یجٰ کب ٹاٵڀات   ےٱئ ےک ےٿاال پـیٶیٴ ٭ب تٞیٸ  کـٷ ےٱیب ربٷ

 ےک ںٵڀھیجٰ ٵٞیبؿی  فٹؼگی یب اٿمٔ رڀکٹ ہی ں۔یہامتٞٶبٯ  کـتی 

کی  ےٱیٸ ہفٹؼگی  ثیٴ ںاٷ ٵی ہے۔کی سمبئٺؼگی کـتی  ےاٵڀات  جتـة

 ۔. ںیہا٥ـاػ کی اکخـیت ىبٵٰ  ےٿاٯ ےجتڀیق  کـٷ

a)  ثٕذی ہَ دسدھروک 

ثٺؼی   ہٳ ػؿدھؿ  رڀکٹؿؿائڈَاٷ ےٱئ ےک ےاٷڑھة ےگٓی  کڀ اٹا٭ڀئ

 ہیٞٺی اٱگ اٱگ فٹؼگی کڀ ػؿد ںیہ ےٿتہٵَـٿ٣  ںٹبٵی ایک ٝٶٰ ٵی

گـی ٭ی ثٺیبػ  پـ ڈ٭ی  ںٵڀھٵڀرڀػ رڀک ںاٿؿ اسمی ہےثٺؼی  کیب ربتب 

ٳ ٭المل ھرڀکاینی چبؿ  ہے۔ا ربتب ٹثبٷ ںٵی  ںٳ ٭المڀھاٹکڀ خمتٲ٤  رڀک

 ں۔یہٿتی ہ
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 ثٕذی   ہَ دسدھ: روک  1  ؽىً

 

 

i.   ِْیبسی  صٔذگی 

رٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات ، اٵڀات   ںیہاینی فٹؼگی  ىبٵٰ  ںاٷ ٵی

 ہے۔ٵنبٿی   ےٵٞیبؿی  فٹؼگی ك ےگئےسمبئٺؼگی  ٭ی ںیجٰ ٵیٹ

ii. ھتشریضی   روک َ 

 ے٫ ںرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات  ٵٞیبؿی  فٹؼگیڀ ںیہٳ ھرڀک ےایل ہی

کٴ پـیٶیٴ ٱیب  ےاٷ ك ےاٿؿ امٲئ ہےٿتی ہکب٥ی کٴ  ںٵی ےٰٵ٪بث

 ہے۔رب مکتب 

iii. غیش ِْیبسی صٔذگی 

رٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات  اٿمٔ یب ٵٞیبؿی   ںیہ ےٿتہفٹؼگی   ےایل ہی

  ہی ٩بثِٰ ثیٴھؿ ةھ، ٱیکٸ پہے  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ ںفٹؼگیڀ

 ھچیب ک ھمبت ےاٹکڀ اٝٲی )یب اّب٥ی ( پـیٶیٴ ک ں۔یہ ےربت ےٵبٷ

 ہے۔ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب  ےٱئ ےک ہحتت  ثیٴ ےک ںپبثٺؼیڀ

iv. صٔذگی  ہسد وشد 

ٹ٪بئٌ اٿؿ ٵتڀ٩ٜ  اّب٥ی  اٵڀات   ےرٸ ٫ ںیہفٹؼگی   ےایل ہی

کڀؿیذ  ہاٹکڀ ایک ک٦بیتی الگت پـ ثیٴ  ہ٫ ہےٿتی ہ  ہاتٺی فیبػ

ی کنی ٥ـػ  کی جتڀیق  کڀ ھی کتھکت ہے۔کیب رب مکتب  ںیہٳ  ٷہ٥ـا

کنی  ںصبٯ ٵی ہاگـ ٿ ہےٕڀؿ پـٹبٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ی ٝبؿّی  ھة

 ہے۔ا ہؿ ںٵی ےػائـ ےپـیيٸ کٓا ےریل  ہٕجی  ٿا٩ٜ

 أتخبة  ًّّ .3

پـ پڀؿی  ںاٵیؼاؿی  یب اٹتغبة  ٝٶٰ ػٿ مٖضڀہ  ہ٫ ہےا رب مکتب ہک ہی

 :ہےٿتی ہ

 ٰمٖش پـ ڈ٥ی 

 اٵیؼاؿی مٖش  پـہ ہحمٮٴ 
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 اِیذاسی  یب أتخبة  ًّّہ: 2ؽىً  

 

a) ًیب ثٕیبدی  عيش  ڈفی 

ی ھٕڀؿ پـ  ة ےاٵیؼاؿی  کہاٵیؼاؿی  کڀ ثٺیبػی  ہمٖش پـ  ڈ٥یٰ

 ے٫  ےسمبئٺؼ ےیب کٶپٺی ک  ٹکنی ایزٸ ںاك ٵی ہے۔ربٹب رب مکتب 

کیب   ہکـیگب ٫ ےٓ ہرڀ ی ہےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٹب ىبٵٰ   ےؽؿیٜ

 ہے۔ٵٺبمت   ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہکڀؿیذ ٥ـا ہٹؼگبٷ  ثیٴہػؿعڀامت ػ

ٳ  ٭ـػاؿ اػا ہٕڀؿ پـ  ایک ا ےؿ  کٹؿؿائڈیبػی  َاٷثٺ  ٹایزٸ

ی ٍڀؿت  ھاچ ےکی مت ك ےفٹؼگی  کڀ ربٹٸ  ہ٩بثِٰ ثیٴ ہٿ ہے۔٭ـتب 

 ہے۔ٿتب ہ ںٵی

ایک   ٹایزٸ  ہ٫ ہےٿ مکتی ہّـٿؿت  ہکڀ ی ںکٶپٺیڀ ہکئی ثیٴ

 ےفٹؼگی  ک  ہجتڀیق ىؼ ںؿ کـ رنٶیھة ٹؿپڀؿ  ہت٦َیالت  یب ع٦ی

خمَڀً ٵٞٲڀٵبت ، ١ڀؿ  اٿؿ   ےیٜؽؿ ے٫  ٹایزٸ ںتٞٲ٨  ٵی

  ہے۔کی ٵبٹگ کی ربتی  ےربٷ ےٳ  کئہ٥ـا ںم٦بؿىی

 ٹؿپڀؿ  ہٵتٞٲ٨ ےك ےاعال٩ی  عٖـ ے، رلٹامی ٩نٴ  کی ایک ؿپڀؿ

کی رب  ےٱٮبؿ كہاےکٶپٺی ک ہی فٹؼگی  ثیٴھ، کی ٵبٹگ ةہےا گیب ہک

، ہٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق  فٹؼگی  کب پیو ںٵی ںٿٹاٷ ؿپڀؿ ہے۔مکتی 

 ہے۔کڀ کڀؿ کیب ربتب  ھ، ٵبٱی  صیخیت  اٿؿ مب٫آٵؼٹی 

کب   ٹىوس پش  ایزٓ ےس  کٹسسائڈی  ٔگشأی اوس ثٕیبدی  َاْہوکبدھد 

 وشداس

اٷ ٵڀاػ ص٪بئ٨  پـ  ہتـ ٥یَٰ ہفیبػ ںتٞٲ٨  ٵی ےٳ اٹتغبة  کھرڀک

  ےؽؿیٜ ے٫  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی ہرٸ کب عالً ہےٵٺضَـ کـتب 

 ہی ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈایک َاٷ ٹھےثی ںٵی  ہؿی  حمٮٴاٵیؼاہ ہے۔کیب ربتب 

 ںیہ ںیہ١ٲٔ  تڀ ٷ ںیہص٪بئ٨  ک ہکیب ی  ہ٫ ہےٿ مکتب ہربٹٺب ٵيکٰ 

 ے٫  ےٿکب  ػیٸھکـ ػ ھیب ربٷ ثڀد ےك ےاؿاػ ےک ےٿکب ػیٸھاٿؿ ػ

 ہے۔کی گئی  ںیہ١ٲٔ ثیبٹی تڀ ٷ ےك ےٵٮٶٰ  ٕـی٨ ےٱی

 ےٱگبٷ ہاك ثبت کب پت ہٿ ہے۔ٳ  ٭ـػاؿ اػا ٭ـتب ہایک ا  ٹایزٸ ںاہی

ص٪بئ٨   ےگئ ےپیو  کئ  ہ٫ ہےٿتب ہ ںی ٍڀؿت  ٵیھاچ ےمت ك ےٱئ ےک

ا اٿؿ ھمیؼ ھمبت ےفٹؼگی  ک   ہکی جتڀیق ىؼ  ٹایزٸ ہ، چڀٹکںیہٍضیش 

اك ثبت کی ٹگـاٹی کـ مکتب  ہٿ ےاٿؿ امٲئ ہےٿتب ہ  ہاٹ٦ـاػی  ؿاثٔ
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ی ١یـ  کـ کڀئ ھربٷ ثڀد ےك ےاؿاػ ےک ےکـٷ ہکیب گٶـا  ہ٫ ہے

 ہے۔کی گئی  ںیہاٹٮيب٣  یب ١ٲٔ ثیبٹی تڀ ٷ

b)  عيش  ہاِیذاسی  حمىُہ 

ؿیٸ   ہٵب ںاك ٵی ہے۔یب ػ٥رت  مٖش    ہاٵیؼاؿی  کی ػٿمـی مٖش  حمٮٴہ

 ںیہ ےٿتہؿ ہٵب ںکبٳ ٵی ےرڀ اك ٕـس ک ںیہ٥ـػ  ىبٵٰ  ےاٿؿ ایل

 ےٓ ںاٿؿ امکی ىـٕی ےجتڀیق  ٵٺٚڀؿ  کـٷ ہاٿؿ رڀ فٹؼگی  ثیٴ

 ں۔یہ ےا پـ ١ڀؿ  کـتٹاڈ  ہی ٵتٞٲ٨ھمت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےکـٷ

  ےىشیك ےاِیذاسی  کہ .4

 ےىشیك ےاِیذاسی  کہ:  3ؽىً 

 

کب امتٞٶبٯ  کـ  ںٕـی٪ڀ ےػٿ ٩نٴ  ک ےٱئ ےؿ  اك ٵ٪َؼ کٹؿؿائڈَاٷ

 :ںیہ ےمکت

 ہّذدی ىشیك ہوب ىشیك ےفیقً

 ہٵڀّڀٝی ٥یَٰ ں٭بؿ  ٵی ہاك ٕـی٨

، عبً ہےکب امتٞٶبٯ  کیب ربتب 

  ہپـ تت رت ایک پیچیؼ ٕڀؿ

 ہے۔ٿتب ہٱیٺب  ہپـ ٥یَٰ ےٵٞبٵٰ

ؿ  ٹؿؿائڈَاٷ ں٭بؿ  ٵی ہاك ٕـی٨

ی ٵٺ٦ی یب خمبٱ٤  ٝڀاٵٰ  ھمت

ی ٵخجت  یب مبف گبؿ  ھ)کنی ة

ك ٹٵٺ٦ی  پڀائٸ ےٱئ ےٝڀاٵٰ  ک

ك  ٹٵخجت ىـس  پڀائٸ ےٱئ ے( ک

 ں۔یہ ےت٦ڀیِ ٭ـت

کیب   ہکـٹب ٫ ےٓ ہٵخبٯ : ی

ػیب  ہکنی ٥ـػ  کڀ ثیٴ ےایل

 ہےىؼیؼ  ؽیبثیٖل  ےربئیگب رل

 ۔پـ ںاٿؿ کٸ ىـٕڀ

 

ایک   ہ، حمٮٴںصبالت  ٵی ےایل

 ےؿ  ؿائہؿ  کی ٵبٹا٫ڈیکٰ ڈٵی

ٕجی  ےرل ہےصبٍٰ  کـ مکتب 

 ہے۔ا ربتب ہی کھؿی٦ـی ة

ك کی ٹپڀائٸ ےگئ ےاك ٕـس  ػئی

 ےاك  ہکـیگی ٫ ےٓ ہیب یھکٰ مٺک

ٹگ ٹکتٺی اّب٥ی  اٵڀات  ؿی

( ہےا ربتب ہکی ھایئیٶبؿ ة ے)رل

  ہایئیٶبؿ رتٺب فیبػ ہے۔ػی گئی 

ی ١یـ ہٿگب، فٹؼگی  اتٺب ہ

ت ہاگـ ایئیٶبؿ ة ۔ٿگبہٵٞیبؿی  

ٵٺب  ےك ےػیٸ ہٿا تڀ ثیٴہ  ہفیبػ

 ہے۔ی کیب رب مکتب ھة
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 ہاِیذاسی  فیقًہ

 ہاِیذاسی  فیقًہ:    4ؽىً

 

 ںتٞٲ٨  ٵی ےپیو  کنی فٹؼگی  ک ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہٳ ہ، اة ےآئی

پـ ١ڀؿ   ںخمتٲ٤  ٥یَٲڀ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿؿائڈَاٷ

 ں۔کـی

a)  ہپت ےٹگ كٹاك ؿیہے۔ ہٝبٳ ٥یَٰ ےٝبٳ  ىـس  پـ ٵٺٚڀؿی  مت ك 

 ےٱئ ےٳ کڀ ایک ٝبٳ  یب ٵٞیبؿی  فٹؼگی  کھرڀک  ہ٫ ہےچٲتب 

ىـس  پـ ٵٺٚڀؿ  کیب گیب   ںکی یٮنبٿاٱی پـیٶیٴ  ےٿٷہالگڀ 

 ہے۔

b)  کی  ںٵڀھ١یـ ٵٞیبؿی  رڀک ہی : لجوٌیت ھعبت ےایک امبفی ک

پـیٶیٴ  ںاك ٵیہے۔ ہٝبٳ ٕـی٨ ےکب مت ك ےٷٹٹپ ےیب كھی مٺکڑة

 ہے۔ىـس  پـ ایک اّب٥ی  چبؿد ٱیٺب ىبٵٰ  یجٲـٹکی 

c)  ُہے ڑٱیٸ ایک ٕـس  کب پ٬ سلُ  پش ٌیٓ مسیت  لجوٌیت : ہثی 

کی ؿ٩ٴ  پـ کـ   ہکٶپٺی اك ٥بئؼ ہامتٞٶبٯ  فٹؼگی  ثیٴرل کب 

کی ٍڀؿت   ے)رقٿی ٕڀؿ پـ  یب ٵٮٶٰ  ٕڀؿ پـ ( رڀ ػٝڀ ہےمکتی 

 ہے۔تی ڑاػائیگی  کـٹی پ ےاك ںٵی

 ےٱئ ےک ہرت ثیٴ ہےٱگبیب رب مکتب  ںاك ٍڀؿت  ٵی ہی ِخبي :

 ہےا ہٵجتال  ؿ ںٵی ںثیٶبؿیڀ ھی ثی رینی کچٹجتڀیق  فٹؼگی  

اگـ   ہ٫ ہےٱیٸ  کب ٵٖٲت  ہے۔کبؿا پبیب ھٹاة چ ےك اٿؿ اك

اٹؼؿ  )ٵخبٯ  ےٵؼت  ک  ہػاؿ  کی ٵڀت ایک ٵ٪ـؿ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ہےٿ ربتی ہ ےمجت ك  ہٿٹب( ایک ٵ٪ـؿہی ثی ٹ ےؿ كھپ ےٱئ ےک

ٿ ہی ٩بثِٰ اػائیگی ہکی کٴ کی گئی ؿ٩ٴ    ہتڀ ٍـ٣  ٵڀت  ٥بئؼ

 ہے۔مکتی 
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d)  ےٱئ ےک ںعٖـٿ ےٕـس  ک ھکچکالف مسیت  ٩جڀٱیت :   ںپبثٺؼیڀ 

 ںخمَڀً  صبالت  ٵی ھرڀ کچ ہےایک پبثٺؼکالف الگڀ کیب رب مکتب 

 ہے۔کڀ حمؼٿػ  کـتب   ہٵڀت  ٥بئؼ ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہٵڀت  

رڀ  ہےٝبئؼ محٰ ٭الف  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےعڀاتیٸ ک  ہصبٵٰ ِخبيامکی 

محٰ  ےٿاٯ ےٿٷہاٹؼؿ   ےک ےیٸہتیٸ ٳ ےپـمڀ ك  ہ٫ ےٵبٷ ٱیزی

کڀ  ہ٩بثِٰ اػائیگی  ثیٴ ںٞٲ٨  اٵڀات  کی ٍڀؿت  ٵیٵت ےك

 ہے۔حمؼٿػ  کـتب 

e) : ؿ،   ٹؿؿائڈَاٷ   ہ، فٹؼگی  ثیٴںآعـ  ٵی ِغرتد  یب ٍِتوی

کـ  ہکب ٥یَٰ ےکی جتڀیق  کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  یب اٹکبؿ کـٷ ہثیٴ

کی  ےٿٷہاینی ٍضت  / ػیگـ  عَڀٍیبت ٵڀرڀػ  ھکچ ہیہے۔مکتب 

ٿا٩ٞبت   ےٳ کھرڀک ہٿ  ہ٫ ںیہی  ٿگب رڀ اك ٩ؼؿ ٵٺ٦ہ ںٍڀؿت  ٵی

  ں۔یہا ػیتی ڑھکڀ کب٥ی صؼ تک ة

ت ہکی ة ےٿٷہیک ٹھاٿؿ  ہےٵجتال  ں٥ـػ  رڀ کیٺنـ ٵی ہٿ ِخبي :

 ۔ٿگبہاٵیؼٿاؿ  ےٱئ ے، ٵنرتػ  کہےکٴ اٵٮبٷ  

ٳ کی ٵٺٚڀؿی  کڀ اك ٿ٩ت تک ھرڀک ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھامی ٕـس  کچ

 ںیہاؿ ٷھمؼ ںٱت ٵیصب  ہرت تک ٫ ہےٿ مکتب ہٵٲتڀی کـٹب حمتبٓ 

 ہے۔ثٸ ربتب  ںیہمبف گبؿ  ٷ  ہفیبػ ہاٿؿ ٿ ہےٿتب ہ

 ِخبي

پـیيٸ کـایب ٓؿصٴ ثـاؿی کب ا ںی ٵیہصبٯ  ےایک اینی ٝڀؿت  رل ٷ

 ھکچ ےٯہپ ےك ےربٷ ےکی اربفت  ػیئ ہ، امکی  فٹؼگی  پـ ثیٴہے

 ےپـیيٸ کٓا ہتبک ہےا رب مکتب ہکڀ ک ےاٹتٚبؿ کـٷ ےٱئ ےک ںیٺڀہٳ

  ے۔ٿ ربئہی پیچیؼگی  عتٴ  ھٿاٱی کڀئی ة ےٿٷہثٞؼ پیؼا 

 

 ۱   ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ےکٶپٺی ٫ ہکڀ فٹؼگی  ثیٴ ےٵٞبٵٰ ےکڀٷ ك ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےاٵٮبٷ   ےک ےربٷ ےٵٲتڀی  کئ ٵنرتػ یب  ےؽؿیٜ

I.  ۴۳ ٍضت ٵٺؼ ٥ـػ  ہمبٯ 

II.  ا ٥ـػٹایک ٵڀ 

III. ٵجتال ٥ـػ ںك ٵیڈای 

IV. ہے ںیہٷ کی اپٺی کڀئی آٵؼٹی  اؤك ٿائ٤  رلہ 
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B.   اِیذاسیہغیش ىجی 

 اِیذاسی  ہغیش ىجی    .1

٩بثٰ   ہجتبٿیق  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہفٹؼگی  ثیٴ ںی تٞؼاػ ٵیڑة

 ےک ہی ثیٴہثٺب  ےٕجی اٵتضبٷ  کـائ ےٱئ ےک ےفٹؼگی  کی ربٹچ کـٷ

 ےکڀ ١یـ ٕجی جتبٿیق  ک ںٵٞبٵٲڀ ےایل ہے۔اٹتغبة کیب رب مکتب  ےٱئ

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب 

ٕجی  اٵتضبٷ    ہ٫ ہےرمت  ںاك تاله ٵی ہاٵیؼاؿی  کب ٵٞبٵٰہ١یـ ٕجی  

ٵٺ٦ی   ں( ٵیہصٌ ںایک کب ػمڀا ےتٺبمت  )ریل ٹےٿھٍـ٣  ایک چ

جتڀیق  یب جتڀیق  ہثب٩ی ٵٞٲڀٵبت  کب پت ں۔یہ ےالت ےعَڀٍیبت  کڀ مبٵٸ

 ےگئ ےػیئ ںٵی ںاٿؿ ػیگـ  ػمتبٿیقٿ ڈی ؿیکبؿھٹچ ےفٹؼگی  ک  ہ٭ـػ

 ہےچٰ مکتب  ےرڀاثبت ك

ؿ  ٹا٫ڈ ےٱئ ےک ےٕجی اٵتضبٷ  کـاٷ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈکنی ٩بثٰ  

اك ٕـس کب  ےعـچ رل ہٿ ۔ٿگیہکی ّـٿؿت  ےکڀ ٥یل ٭ی اػائیگی  کـٷ

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ے، اك ٹ٪َبٷ ٫ہےثچبیب رب مکتب  ےکـک ںیہاٵتضبٷ  ٷ

کٶپٺی کڀ ٕجی  ہرل کب مبٵٺب فٹؼگی  ثیٴ ہےپبیب گیب   ہت فیبػہة

 ےٿاٯ ےٿٷہٕڀؿ پـ  پیؼا  ے٫ ہٹتیذ ےک ےٷ  کڀ ػؿکٺبؿ کـٷاٵتضب

 ہفٹؼگی  ثیٴ ےامٲئ ہے۔مکتب  ڑمجت کـٹب پ ےک ںاّب٥ی  ٵڀت  ػٝڀٿ

کی ٵي٨ کڀ  ےػیٸ ہثٺب ثیٴ ےٕجی اٵتضبٷ  پـ فٿؿ ػیئ ےٷ ںکٶپٺیڀ

  ہے۔اپٺبیب 

  ںاِیذاسی  کی ؽشىیہغیش ىجی   .2

کی ٵبٹگ کـتب   ے٭ـٷپـ ٝٶٰ  ںىـٕڀ ھاٵیؼاؿی  کچہٳ ، ١یـ ٕجی  ہتب

 ہے۔

i. ںٿؿ٭یٺگ ٝڀؿتی ےریل والط ھخواتیٓ کی فشف  کچ ےيہپ ےمت ك  

 ںیہٿ مکتی ہٯ ہا ےٱئ ےامک

ii. ُےٱئ ےٵخبٯ کہے۔ٱگبئی رب مکتی  سلُ  پش اوپشی صذ ہثی ،

کڀ  ےی ٵٞبٵٰھکنی ة ےؿ٩ٴ  ک ہکی ثیٴ  ہفیبػ ےك ھپبٹچ الک

 ہے۔ٵيـٿٓ کیب رب مکتب  ےٕجی ربٹچ ک

iii. ےٱئ ےٵخبٯ ک - ہےصذ ٌگبئی رب عکتی ٝٶـ    ےٱی ےػعڀٯ ٫ ،

ی ٥ـػ  کڀ ھکنی ة ےکی ٝٶـ ٿاٯ  ہفیبػ ےمبٯ  ك 45یب  40

 ے۔ئیہایک ٕجی اٵتضبٷ  کـٿاٹب چب ےالفٵی  ٕڀؿ ك

iv. ٱگبئی ربتی   ںپبثٺؼیب ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےٵٺَڀة  ھکچ ےک ہثیٴ

کی اربفت  ١یـ ٕجی ٭الك  ہ، ٵیٞبػی ثیٴےٱئ ےٵخبٯ ک - ںیہ

 ہے۔رب مکتی  ػی ںیہٷ ںٵی

v. ُمبٯ  کی ٝٶـ تک  60ثیل مبٯ /  ِذت ہصیبد ےط ہکی صیبد ہثی

 ہےحمؼٿػ  کی رب مکتی 

vi. : ٵٺ٦ـػ  ٭الك  ھکی اربفت  کچ ہ١یـ ٕجی ثیٴ صٔذگی  کی والط

، خمَڀً ےٱئ ے، ٵخبٯ کہےی ػی رب مکتی ھا٥ـاػ  کڀ ة ےک

ایک مبٯ  کی مـٿك  پڀؿی  -ٵالفٵیٸ   ےک ںٵٞـٿ٣  کٶپٺیڀ

 ںاٷ کٶپٺیڀ ہے۔ٳ  کیب ربتب ہ٥ـا  ہ١یـ ٕجی ثیٴکڀ ںڀٿاٱ ےکـٷ
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ٿ٩ت ٿ٩ت پـ  ہاٿؿ ی ںیہ ےٿتہ ڈٵٺبمت  ؿیکبؿ ےی  کھٹپبك چ ےک

کی ٕجی صیخیت  ٵالفٵیٸ ہتبک ںیہ ےتہؿ ےی کـٿاتھٕجی اٵتضبٷ  ة

 ے۔تڀحی٨  کیب رب مک ےکڀ آمبٹی ك

 

 ٔگ ّواًِٹسی ںاِیذاسی  ِیہ .3

گی ، ٝبػات، عبٹؼاٷ  ٭ی ٹگ ٝڀاٵٰ   ٵبٱی صبٱت ، ٕـف فٹؼٹؿی

ػاؿ  کی فٹؼگی   ہثیٴ  ہتبؿیظ ، ٍضت  کب اٹ٦ـاػی  تبؿیظ  اٿؿ دمٮٸ

 ےػیت ہ٭ب صڀاٯ ٔںٱڀٿہٵتٞٲ٨  خمتٲ٤  پ ےػیگـ  اٹ٦ـاػی  صبالت  ك ںٵی

 ں۔یہ ےا مکتڑھٳ کڀ ةھاٿؿ رڀک ںیہ ےپیؼا کـ مکت ہرڀ عٖـ ںیہ

بعت  کـٹب اٿؿ ٝٶٰ کی ىٺ  ہدمٮٸ ےاٿؿ اٹک ںاٷ عٖـٿ ںاٵیؼاؿی  ٵیہ

 ہے۔ثٺؼی  کـٹب ىبٵٰ  ہٳ کی ػؿدھٵٖبث٨  رڀک ےاك ٫

اٹ٦ـاػی  فٹؼگی  ٭ی عَڀٍیبت کب احـ  ےکیل  ہ٫ ںیھٳ مسذہ ےآئی

ت٪نیٴ  کیب  ںٵی  ںػٿ صَڀ ںیھٕڀؿ پـ اٷ ٹےٵڀ ہے۔مکتب  ڑٳ پـ پھرڀک

 ںیہ ےىـا٭ت  کـت ںٵی ےاینی عَڀٍیبت رڀ اعال٩ی  عٖـ – ہےرب مکتب 

 ےاك ٫ ں۔یہ ےاتڑھکڀ ة ںٍیبت رڀ رنٶبٹی  ]ٕجی [ عٖـٿاٿؿ اینی عَڀ

 ںٵی  ںاٵیؼاؿی  کڀ ٭المڀہ ےاکخـ اپٸ ںکٶپٺیب ہٵٖبث٨  فٹؼگی  ثیٴ

ٝٺَـ   ے، ٕـف فٹؼگی  اٿؿ ٝبػات ریلہآٵؼٹی ، پیو ں۔یہت٪نیٴ  کـتی 

اٵیؼاؿی  ہ، اٹکی تيغیٌ  ٵبٱی  ںیہ ےىـا٭ت  کـت ںٵی ےاعال٩ی  عٖـ

کی  ٔںٱڀٿہٕجی پ ےٍضت  ک ہرجک ہےپـ  کی ربتی ایک ٕڀؿ  ےک  ےصٌ ےک

 ہے۔ٕڀؿ پـ  کی ربتی  ےاٵیؼاؿی  کہختٶیٺی ٕجی  

a)  ُہّوست  ثی 

دلجی ٝٶـ    ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ ںعڀاتیٸ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵـػٿ

 ھکچ ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےٳ ، اٹکڀ اعال٩ی  عٖـہتب ں۔یہٿتی ہٿاٱی 

اؿتی  ھة  ہ٫ ہے ہامکب مجت ی ہے۔مکتب  ڑٵنبئٰ کب مبٵٺب کـٹب پ

تنٲٔ اٿؿ مسبری امتضَبٯ  ےی ٵـػ کھی ةھاة  ںکئی ٝڀؿتی ںمسبد ٵی

عڀاتیٸ  ں۔یہی ٵ٪جڀٯ ھآد ة ںیق  ٵڀت رینی ثـائیبہد ۔ ںیہکب ىکبؿ 

ٵٺنٲ٬  ےٿاال ػٿمـا ٝٺَـ  محٰ ك ےکی دلجی ٝٶـ کڀ ٵتبحـ   کـٷ

 ہے۔ٿ مکتب ہپیؼا  ےٵنبئٰ ك

٭ی  ںؿت اٿؿ پـیٶیٶڀکی ّـٿ ہثـػاؿی  ثیٴ ہعڀاتیٸ کی ثیٴ

 ہثیٴ ےامٲئ ہے۔ٿتی ہؿٿٯ  ٹ٭ٸ ےکی ٍالصیت  ك ےاػائیگی  کـٷ

کب  ےٳ  کـٷہ٥ـا ہٵٮٶٰ ثیٴ ےٱئ ےٍـ٣  اٷ عڀاتیٸ ک ںکٶپٺیب

، اٿؿ ںیہرڀ اپٺی عڀػ کی آٵؼٹی  صبٍٰ کـتی  ںیہکـ مکتی  ہ٥یَٰ

امی ٕـس   ں۔یہکی عڀاتیٸ پـ صؼٿػ  ٱگب مکتی   ںػیگـ  ٭المڀ

 ں۔یہٱگبئی رب مکتی  ںىـٕی ھیٸ پـ کچعڀات  ہصبٵٰ

b)  ہوب صٔذگی ثیُٔبثبٌغ 

 ہے۔ٿتب ہ ںیہکب ص٨   ٷ ےکـٷ  ہػہکب اپٺب کڀئی ٵٞب ںٹبثبٱ٢ڀ

کنی ٹبثبٱ٠ کی فٹؼگی  پـ کڀئی جتڀیق  کنی ػیگـ  ٥ـػ   ےامٲئ

رڀ ٿاٱؼیٸ یب ٩بٹڀٹی مـپـمت   ےئیہپیو  کیب ربٹب چب  ےؽؿیٜ ے٫

ٱگبٹب  ہکی ّـٿؿت کب پت ہثیٴ ہے۔ ٵتٞٲ٨  ےٕڀؿ پـ  ٹبثبٱ٠ ك ےک

کی ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٺی عڀػ کی کڀئی   ںٹبثبٱ٢ڀ ہٿگب کیڀٹکہّـٿؿی  

 ہے۔ٿتی ہ ںیہٵٮنڀة  آٵؼٹی  ٷ
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ٿ٩ت ٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ  ےپـ ١ڀؿ  کـت ہثیٴ ےٱئ ےک  ںٹبثبٱ٢ڀ

 کی ٵبٹگ کی ربئیگی: ںىـٕڀ

i. ہے ہأچڈھیٍوپ رغّبٔی  ےڈی ىشس طھپبط ایک اچ ےکیب اْ ک  

کی عـاة ا٥قائو  ١ؾائی ٩ٲت یب ػیگـ  ٍضت   ےاٹچڈھبٹی  رنٶ

کڀ پیؼا  ںٵڀھرڀ مٺگیٸ  رڀک ہےٿ مکتب ہ  ہٵنبئٰ کب ایک ٹتیذے٫

  ں۔یہ  ے٭ـمٮت

ii.   ِٕبعت  خبٔذاْ  تبسیخ  اوس راتی تبسیخ 

 ں۔یہ ےٿ مکتہٳ الص٨ ھرڀک ہتڀ ی ںیہ ےٵٺ٦ی  اىبؿ ںاہاگـ ی

iii. ےہ  ہؽذ ہثیُ ےط ےکیب خبٔذاْ ِٕبعت ىشیك  

کی ح٪ب٥ت   ہکی ٵي٨ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےکـٷ ہکب ثیٴ  ںٹبثبٱ٢ڀ

 ےایک ایل ےامٲئ ہے۔اپٺبئی ربتی   ےؽؿیٜ ے٫ ںعبٹؼاٹڀ ےٿاٯ

ٿىیبؿ  ہپـ ٥ـػ  کڀ  ےٿٷہفٹؼگی  پـ کڀئی جتڀیق  صبٍٰ   ےک ےثچ

ؿ  ٹؿؿائڈَاٷ ہے۔ ںیہٷ  ہىؼ ہٿاٱؼیٸ  ثیٴ ںاہٿگی دہکی ّـٿؿت  ےٷہؿ

 ہٿاٱؼیٸ  کب اك ٕـس کب ثیٴ  ہٿگی ٫ہـٿؿت کی ّ ےٱگبٷ ہپت ہکڀ ی

ٿتی ہٵٺنٲ٬   ےی ٿاٱؼیٸ كھکی ؿ٩ٴ  ة ہثیٴ ہے۔ٱیب گیب  ںیہٷ ںکیڀ

 ہے۔

c)   سلُ ہی ثیُڑة 

ت ہة  ےآٵؼٹی  ک  ہػاؿ  کی مبالٷ ہکی ؿ٩ٴ  جتڀیق  ثیٴ ہاگـ  ثیٴ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہے۔کی ّـٿؿت  ےٷہٿىیبؿ  ؿہؿ  کڀ ٹؿؿائڈتڀ َاٷ ہےی ڑة

گٺب  ہثبؿ ےگ ػك كھآٵؼٹی  کب ٱگ ة  ہکی مبالٷ  ؿ٩ٴ  ٥ـػ ہثیٴ

 ہثیٴ ہتڀ ی ہے  ہت فیبػہة ےاگـ تٺبمت  اك ك ہے۔ٵبٹب رب مکتب 

  ہے۔اتب  ٹھاٵٮبٷ  کڀ ُا ےغبة  کعال٣  اٹت ےکٶپٺی ک

 ِخبي

 ڑکـٿ 3 ہاٿؿ ٿ ہے  ےؿٿپ ھالک 5آٵؼٹی    ہاگـ کنی ٥ـػ  کی مبالٷ

تيڀیو ٭ب ثبٝج  ہتڀ ی ہےکڀؿ کی جتڀیق  کـتب  ہثیٴ ےک  ےؿٿپ

 ہے۔ثٺتب 

مجت عؼىبت  پیؼا  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ اك اٵٮبٷ  ک ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل

ی ؿ٩ٴ  کی  جتڀیق  عڀػ ٭يی ڑکی اتٺی ة ہثیٴ ںیہک  ہ٫ ںیہ ےٿ مکتہ

ٕڀؿ پـ  تڀ  ے٫ ہٹتیذ ےٵتڀ٩ٜ  ٭ٶی ک ںیب ٍضت  ٵی ںکی تڀ٩ٜ ٵی

٥ـٿعت  ىغٌ ی ؿ٩ٴ کب ای٬  تینـا مجت ڑاتٺی ة ہے۔ی ہکی رب ؿ ںیہٷ

 ہے۔ٿمٮتب ہ١ٲٔ ٥ـٿعت   ہت فیبػہة  ےك ے١ٲٔ ٕـی٨  ےؽؿیٜ ے٫

اٿؿ  ہےی ھا پـیٶیٴ ةڑؿ٩ٴ  کب ٵٖٲت ٵتٺبمت  ٕڀؿ پـة ہی ثیٴڑة

کیب اك ٕـس کی پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی    ہ٫ ہےاتب  ٹھاك مڀاٯ کڀ ُا ہی

کی ؿ٩ٴ  کڀ حمؼٿػ   ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےامٲئ ۔ ےی ربئھربؿی ؿک

٥ـػ    ہ٫ ے٩بثِٰ اػائیگی  پـیٶیٴ ٵبٷ ٱیزی ہٿگب تبکہکـٹب حمتبٓ 

 ے۔ٿ مکہائی ہایک ت ہفیبػ ےك ہآٵؼٹی  کب فیبػ  ہکی مبالٷ

d) ّّش 

ٳ کب ھاٵڀات  رڀک  ہ٫ ہےا ھػیک ںاك ٭ڀؿك ٵی ںیہ٫ےٳ ٷہ  ہرینب ٫

ٝٶـ   ہؿ  کڀ فیبػٹؿؿائڈَاٷ ہے۔ٿتب ہ٩ـیت کب تٞٲ٨   ھمبت ےٝٶـ ک
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کی ّـٿؿت  ےٷہٿ٩ت حمتبٓ  ؿ ےؿ  کـتپـ ١ڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےک

  ہے۔

 ِخبي

ی ہکی جتڀیق  کی رب ؿ ہثٞؼ ثیٴ ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 50ٱی ثبؿ ہاگـ  پ

  ہ٫ ہےکی ّـٿؿت  ےٷھپڀچ ہاٿؿ ی ےکب ى٬  کـٷ ےتڀ اعال٩ی  عٖـ ہے

 ۔اھکـایب گیب ت ںیہٷ ںکیڀ ےٯہپ ہاك ٕـس کب ثیٴ

ثیٶبؿی اٿؿ  یک   کیڈکبؿ  ہ٫ ےئیہٹب چبھیبٷ ؿکھی ػھة ہی ںٵیہ

 ےک  ےٿٷہٿا٩ٜ  ےارمٖبٕی  اٵـاُ ٫ ےکی ٹب٭بٵی  ریل ےگـػ

ی ھتڀ اٿؿ ة ںٝٶـ ٵی  ہاٿؿ فیبػ ںیےہربت ڑھة ھمبت ےاٵٮبٷ ٝٶـ ک

 ں۔یہ ےٿ ربتہ  ہفیبػ

ی کـ مکتی ھکی ٵبٹگ ة ںٿٹخمَڀً ؿپڀؿ ھکچ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےٱئ ےک ہجمٶڀٛ ےک ںٝٶـ یب ػٿٹڀ  ہؿ٩ٴ  / فیبػ ہرت اٝٲی ثیٴ ںیہ

  ں۔یہ ےربت ےجتڀیق  پیو  کئ

 ِخبي

کب  ے، ای می ری؛ ای ای ری؛ میٸںیہٵخبٯ  ےک ںٿٹؿپڀؿ ےایل

 ےگئ ےػیئ ںاٵتضبٷ  جتڀیق  ٵی ہی ۔  ٹیلٹىڀگـ  ڈاٿؿ ثٰ ےایکل ؿ

جتڀیق    ںٵی ے. یب ایک ٝبٳ  ٕجی اٵتضبٷ ٵ٪بثٰ ے٫ ںرڀاثڀ

 ۔ ںیہ ےتؿ کـ مکہؿی ثَیـت ٙبہگ ںٵی ےثبؿ ےٍضت  ک ےفٹؼگی  ک

 ےحجڀت کی تَؼی٨  کـٷ ےٝٶـ ک  ہٳ  صٌہاٵیؼاؿی  ٝٶٰ کب ایک اہ

 ۔ ںیہ ےٿتہ ےٝٶـ  حجڀت ػٿ ٩نٴ  ک ہے۔ ہثٞؼ ٝٶـ ٭ب ػاعٰ ےک

 ٵٞیبؿی 

 ١یـ ٵٞیبؿی 

 ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک پجٲک ات ّّش حجوت ِْیبسی

 ٕڀؿ پـ ے. ٵخبٯ کںیہ ےربت ےربؿی کئ

 ی ڈـپبٱیکب یب ػیگـ  مـکبؿی ثبرڀ  ٹگ  ٹی٦ٮیٹپیؼائو ٭ب  مـ

 ؛ہےربؿی کیب ربتب  ے٭ی ٕـ٣ ك

 ؛ ٹی٦کیٹمـ ڑٿھامٮڀٯ  چ 

 ؛ اٿؿٹپبمپڀؿ 

 ٹی٦کیٹکب مـ  ںآرـٿ 

کڀ ١یـ   ہ، تؼثیـ ٭ٺٺؼںیہ ںیہحجڀت ػمتیبة  ٷ ےاك ٕـس ک ںاہد

غیش ِْیبسی   ہے۔ا رب مکتب ہک ےٱئ ےک ےٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت الٷ

 ؛ عڀػ  اٝالٷ  ٱیڈ، کٸںیہٵخبٯ  ےک ّّش  حجوت

، ١یـ ٵٞیبؿی  ہےٿ تڀ ہ ہػمتیبة  ٷ ِْیبسی ّّش  حجوتغیش اگـ  

اکخـ  ے۔ئیہکیب ربٹب چب ںیہٵٺٚڀؿ  ٷ ےٝٶـ  حجڀت کڀ آمبٹی ك

کی ٵؼت ؛  ہثٺؼی ، ثیٴ ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ہفیبػ ےك ہپغتگی ٝٶـ  اٿؿ فیبػ ہفیبػ ےك ہفیبػ

 ں۔یہٱگب مکتی  ںپبثٺؼیب ھکچ ںتٞٲ٨  ٵی
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e)  ہاخاللی  خيش 

صبالت   ھرت کچ ہےا رب مکتب ہٿٹب کہاك ٿ٩ت ٵڀرڀػ  ہاعال٩ی  عٖـ

ؿت  ہیب کنی ٥ـػ  کی ٵبٱی صبٱت  ، ٕـف فٹؼگی  اٿؿ ٝبػات ، ه

ربٷ  ہٿ  ہ٫ ںیہػیتی   ہاىبؿ ہاٿؿ ػٵب١ی  ٍضت  کی عَڀٍیبت  ی

کئی  ں۔یہ ےاتڑھڀ ةٳ کھرڀ رڀک ہےٵي٢ڀٯ  ںاٝٶبٯ ٵی ےکـ ایل ھثڀد

 ےثبؿ ےک ےاعال٩ی  عٖـ ےرڀ اك ٕـس ک ںیہ ےٿ مکتہٝڀاٵٰ   ےایل

  ں۔یہ ےثتب مکت ںٵی

 ِخبي

 ےٵ٪بٳ  ك  ے٫ ہائو گبہؿ ےػاؿ ک ہثیٴ ہرت کڀئی جتڀیق  جتڀیق ىؼ

   ہے۔پیو  کی ربتی  ںٵی ہکنی ىبط کب٥ی ػٿؿٿا٩ٜ 

ٕجی دمتضٸ  ٩بثٰ   ہرجک ہےٕجی اٵتضبٷ  کیب ربتب  ہ٭نی ػؿػ ٭ی رگ

  ہے۔ی ہپبك ػمتیبة   ےٵ٪بٳ  ک ے٫  ہائو گبہؿ ے٥ـػ  ک

 ٹؿكٹ٩بثٰ اٷ ہرت کڀئی جتڀیق  ٿاّش  ثیٴ ہے ہٿ ہایک تینـا ٵٞبٵٰ

، ہےفٹؼگی  پـ کیب ربتب  ےکنی ػیگـ  ٥ـػ  ک ےٿاٯ ےٷھؿک ںیہٷ

  ہے۔ ںیہیب رت ٹبٵقػ  جتڀیق فٹؼگی  کب کڀئی ٩ـیت ارمَبؿ  ٷ

آعـ   ہے۔کی رب مکتی  ھتبچ ھایک پڀچ ںٵی ےؿ ای٬  ٵٞبٵٰہ ےایل

تٞٲ٨ ، ایزیٺنی  ےػاؿ  ٥ـػ  ك ہکی فٹؼگی  ثیٴ  ٹ، رت ایزٸںٵی

 ہاعال٩ی  عٖـ ےا٥نـ  ك ہکنی ىبط ےٵیٺیزـ  / تـ٩ی  ا٥نـ  ریل

  ہے۔کی ٵبٹگ کی رب مکتی  ٹؿپڀؿ

f) ِالصِت 

 ےکنی ایک ك ےك ںؽیٰ  تیٸ ؽؿائٜ  ٵی ہٳ ٵٺؼؿدھرڀک ہٿؿاٷ ہپیو

 : ںیہ ےٿ مکتہپیؼا 

 ہصبػث 

 ٳھٍضت  رڀک 

 ہاعال٩ی  عٖـ 

 رسائِ ےک ںِوھروک ہوساْ ہپیؼ   :  ۵ؽىً  
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i. ٕـ٣  ےک  ہصبػثرڀ کنی ٥ـػ  کڀ  ںیہ ےٿتہ ےکبٳ ایل ھکچ

اك  ں۔یہ ےٿتہپیؼا  َھصبدحبتی روک ےاٿؿ امٲئ ںیہ ےٿٱتھ٫

 ےمـکل ک ےریل - ںیہ ےکبٳ آت ے٩نٴ  ک  ےت مبؿہة ں٭الك ٵی

ؿیٸ  ہٵب ے٭بؿ٭ٸ، ٵنٶبؿ ٫ ےٿاٯ ےـ کبٳ کـٷ٥ٺٮبؿ، ٵچبٷ پ

 ۔٥ٺٮبؿ  ٹٷٹاك ےاٿؿ ٥ٲٴ ک

ii. ںرت ٵالفٵتڀ ںیہ ےٿتہپیؼا  ںاك ٍڀؿت  ٵی َھفضت  روک  

اٵٮبٷ  کڀ  ےرڀ ٕجی  عـاثی ک ہےکی ٹڀٝیت  اك ٩نٴ  کی 

 ں۔یہ ےٿتہ ےٳ خمتٲ٤  ٩نٴ  ٫ھٍضت  رڀک ں۔یہ ےپیؼا ٭ـت

 ٔرنٶبٹی  ػثبٿ کب٥ی ںٵی  ںٵالفٵتڀ ھکچ ےریل ےؿکيب چالٷ 

 ہے۔ٹٚبٳ تٺ٦ل کڀ ٵتبحـ   کـتب  ہاٿؿ ی ہےٿتب ہىبٵٰ 

 ےک  ےٵبػ ےؿیٰہ٥ـػ   ف ںاہد ہے ہػٿمـی ٍڀؿت صبٯ  ٿ 

ٿٯ یب ھکبٷ ٭ٺی ػ ےریل ہےٿ مکتب ہ ںٵی  ہؿاثٔ

 ے( ریلںیہ ے)رڀ کیٺنـ کب مجت ثٺت ہکیٺنـکبؿی ٵبػ

 ۔ؿی تبثٮبؿی ہ٭یٶیٮٰ  اٿؿ رڀ

 ِبصوي ےواي ٔاٍّی دثبوٳ ھایک تینـی ٩نٴ  کب رڀک 

ٿتب ہمجت پیؼا  ےمسٺؼؿ ک ےؿہفیـ فٵیٸ مـٹگ یب گ ےریل

 ےیکٶپـیيٸ ٿاٱی ثیٶبؿی کب مجت ثٸ مکتڈرڀ ىؼیؼ   ہے

 ں۔یہ

 تٺگ  ںپی اٿ ٵی ے٭بٳ کی صبالت  )ایک ٫ ھ، کچںآعـ  ٵی

  ہت فیبػہٹب یب ةٹھچپک کـ ثی ےؿ كٹاٿؿ کٶپیڀ ںصبٱت ٵی

 ےرنٴ ک ںٿ٩ت ٵی ےدلت  کبٳ کـٹب( ںٵبصڀٯ ٵی ےىڀؿ ٿاٯ

 ں۔یہکی ٭بٳ  ٭بد  کڀ عـاة کـ مکتی  ںصَڀ ھکچ

iii. رت کنی ٭بٳ  ہےٿ مکتب ہپیؼا  ںاك ٍڀؿت  ٵی ہاعال٩ی  عٖـ

 ےىـاة كٝٺبٍـ   یب ٹيیٲی ٵٺيیبت اٿؿ  ہرـائٴ پیو ںٵی

 ںامکی ٵخبٯ ٵیہے۔تب ہکبٿ ؿھیب اٹکی ٕـ٣  د ہےٿتی ہ٭يو 

  ےىـاة ػیٸ ںثبؿ ٵی ےاٹنـ یب ىـاة کڈکٲت کب کڀئی  ٹٹبئ

ی ڈایک تبرـ کب 'ثب ھمبت ےٱٺک ک  ہٿاال ٥ـػ  یب جمـٵبٷ

 ں٥ـػ ٿ ھکچ ےریل ںاؿ ٥ٺکبؿٿٹؿ مپـ اكھپہے۔'   ىبٵٰ ڈگبؿ

آٿؿ  ٕـف فٹؼگی  کی ٕـ٣  ہ٭بٳ پـٿ٥بئٰ اٹکڀ ٹو ےک

ٕڀؿ  ےی ػؿػٹبک آعـ  کھی کتھکت  ہرل کب ٹتیذ ںیہ ےکیٲتھػ

 ہے۔آتب  ےپـ  مبٵٸ

 ںٵی  ںکی ٭المڀ  ںی ٭بؿٿثبؿ  عٖـٹبک ػؿد  ٵالفٵتڀھة ںیہک ںاہد

 ہٹؼگبٷ  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک پیوہػؿعڀامت ػ ےک ہ، ثیٴہےآتب 

ىبٵٰ  ںکبٳ، اك ٵی ںرنٶی ہےٿتب ہؿٹب ّـٿؿی  ھة  ہمڀاٱٺبٳ ہٿؿاٷ

ایک  ہے۔خمَڀً ت٦َیالت  کی ٵبٹگ کی ربتی  ےک ںٵڀھ٥ـائِ  اٿؿ رڀک

ٹگ ٱگبئی رب ٹی ؿیھة ےٱئ ےکٕڀؿ پـ  ٭بؿٿثبؿ   ےٝبٳ  اّب٥ی ک

اك ٕـس  ۔ؿ٩ٴ ( ہفاؿ ثیٴہ٥ی   ے، ػٿ ؿٿپےٱئ ے)ٵخبٯ ک ہےمکتی 

 ےػاؿ  ک ہرت ثیٴہےاّب٥ی  کڀ کٴ یب عتٴ  کیب رب مکتب  ےک

 ہے۔ٿتب ہ ٔثؼالٿ ں٭بؿٿثبؿ  ٵی

g)  ںىشص صٔذگی  اوس ّبدتی 
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رڀ اٹ٦ـاػی  عَڀٍیبت   ںیہ ںاینی ىـٕی ںٕـف فٹؼگی  اٿؿ ٝبػتی

  ہکی ع٦ی  ٹٝبٳ ٕڀؿ پـ ایزٸ ں۔یہمیٜ  ٭الك کڀ کڀؿ کـتی کی ایک ٿ

کی  ےٿٷہاك ثبت کب ؽ٭ـ ںٵی ںٿٹٳ کی ؿپڀؿھاٿؿ اعال٩ی  رڀک ٹؿپڀؿ

ی عَڀٍیبت  ٥ـػ  ھکڀئی ة ےك ںکیب اٷ ٵی  ہ٫ ہےتڀ٩ٜ کی ربتی 

کب  ےٿٷہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀ رڀک ہےٵڀرڀػ  ںکی ٕـف فٹؼگی  ٵی

 :ںیہٳ  ہـ  تیٸ عَڀٍیبت اخمَڀً ٕڀؿ پ ں۔یہ ےػیت  ہاىبؿ

i. : ی ٕـس ھثبت اة اچ ہی دتجبوو ٔوؽی  اوس دتجبکو کب اعتّْبي

آپ  ےٍـ٣  اپٸ ہدتجبکڀ کب امتٞٶبٯ  ٷ  ہ٫ ہےٵبٷ ٱی گئی  ےك

 ںٵی ےاٷڑھٳ کڀ ةھػیگـ  ٕجی  رڀک ہی ہ، ثٲکہےٳ ھایک رڀک ںٵی

اٿؿ  ںٿاٱڀ ےدتجب٭ڀ ٹڀىی  کـٷ ںآد کٶپٺیب ہے۔ىـا٭ت  ػیتب 

اٱگ اٱگ ىـس  ٿٍڀٯ  ےٱئ ےک ںٿاٱڀ ےکـٷ ںیہٹڀىی  ٷدتجب٭ڀ 

پـیٶیٴ   ہت فیبػہکڀ ة ںٿاٱڀ ےدتجب٭ڀ ٹڀىی  کـٷ ںاہد ںیہکـتی 

 ےدتجبکڀ ک ےریل ہا اٿؿ پبٷ ٵنبٯھکٹگ ہے۔تب ڑاػائیگی  کـٹب پ

ٹگ کڀ ٹی ٵٺ٦ی  اٵڀات  ؿیھػیگـ  ٕڀؿ پـ  ة ےامتٞٶبٯ  ک

 ں۔یہ ےکـ مکت  ہٵتڀد

ii. ًی ىـاة پیٺب ایک ھی کتھاٿؿ کت ںٵی ٵ٪ؼاؿٵٞٶڀٱی  :اٌىوص

مسبری  فٹؼگی  کب ایک ٵٺٚڀؿ  ںٵی ںکئی ػیيڀ ہی ہے۔ ںیہٳ ٷھرڀک

ک ٵبتـا ھٿ٩ت تک اتیؼ ےٳ ، رت رت ایک دلتہتب ہے۔ی ھة ہصٌ ہی

ا ڑٳ پـ ةھتڀ امکب اٵڀات  رڀک ہےامکب میڀٷ کیب ربتب  ںٵی

کـت ىـاة کب میڀٷ ی  ہت فیبػہٿ٩ت تک ة ےدلت ہے۔مکتب  ڑٝٶٰ پ

 ہے۔کبٳ کبد کڀ عـاة اٿؿ پبچٸ تٺرت کڀ ٵتبحـ   کـ مکتب  ےک

 ہے۔مکتب  ےی پیؼائو ٭ب  ػھکڀ ة ںػٵب١ی  ٿکبؿٿ ہی

ىـاة عڀؿی  کی ٝبػت صبػحبت، تيؼػ اٿؿ عبٹؼاٷ ١ٲٔ امتٞٶبٯ 

 ںاہد ہے۔ٿئی ہی ٵٺنٲ٬  ھة ھمبت ےپـیيٸ  اٿؿ عڀػ ٭يی  کڈ، 

، ہےٵٲتب   ہامتٞٶبٯ  کب اىبؿ ےىـاة ک ےجتڀیق ٥بؿٳ ك

اٿؿ  ہےٵٞٲڀٵبت  کی ٵبٹگ کـ مکتب   ہؿ  فیبػٹؿؿائڈَاٷ

ی پیچیؼگی ٭ی ثٺیبػ  ھامتٞٶبٯ  کی تٞؼاػ اٿؿ  اینی کنی ة

ٕڀؿ پـ   ے٫ ہٹتیذ ےرڀ امک ہےمکتب  ےٯ ہپـ ٥یَٰ ےپـ ٵٞبٵٰ

 ہے۔ػیتی   ہکب اىبؿ ےٿٷہ

iii. ےکب ٹبربئق امتٞٶبٯ  ك ہٵبػ کب ٔبربئض اعتّْبي : ہِبد 

ؿگل یب ٵٺيیبت، ٵنٮٸ ڈ  ےریل ےٵبػ ےخمتٲ٤ ٩نٴ ٫ ہےٵـاػ 

١یـ٩بٹڀٹی  ھکچ ےك ںاٷ ٵی۔ػیگـ  حمـ٫   ےػٿا  اٿؿ امی ٕـس ک

کی  ہ٥ٖـت اٿؿ اعال٩ی عٖـ  ہاٿؿ اٹکب امتٞٶبٯ  جمـٵبٷ ںیہی ھة

ٹبربئق امتٞٶبٯ کب ى٬   ےک ہٵبػ ںاہد ہے۔کـتب  ہٕـ٣ اىبؿ

 ےک ےربٹچ کـٷ ؿ  کڀ ٹبربئق امتٞٶبٯ کیٹؿؿائڈ، َاٷہےٿتب ہ

 ےایل ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےکی ٵبٹگ کـٷ ٹیلٹکئی  ےٱئ

  ہے۔ٹبٵٺٚڀؿ  کیب ربتب  کڀ ہاکخـ ثیٴ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ
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 2  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےٳ کی ایک ٵخبٯ ھکڀٷ اعال٩ی  رڀک ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

I. ہےٿ ربتی ہ٥ٺٮبؿکی ٵڀت  ٹٷٹاٷ اكػٿؿ ےک ےکـٷ ٹٷٹاك 

II. ٭ب  ےپیٸ ہٿ ہ٥ـػ  کیڀٹک ٿاال ےىـاة پیٸ ںتٞؼاػ ٵی ہت فیبػہة

 ہےٝبػی 

III. ػاؿ ہٿاال ثیٴ ےمب٩ٔ  کـٷ ںگی ٵیپـیٶیٴ اػائی 

IV. ہٿاال تؼثیـ ٭ٺٺؼ ےی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸٹٿھد ںپبٱینی  ػمتبٿیق ٵی 

 

C.  اِیذاسیہىجی 

 اِیذاسیہىجی  .1

رڀ کنی  ںٕجی ٝڀاٵٰ  پـ ١ڀؿ  کـی ےایل ھٳ کچہ، اة ےآئی

اٹکی  تيغیٌ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ے۔کـیٺگ  کڀ ٵتبحـ  ہ٥یَٰ ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ

اکخـ ایک ٕجی  ےٱئ ےاٹک ہے۔کی ربتی  ےك  ےؽؿیٜ ےاٵیؼاؿی  کہٕجی 

 ےٳ ربٹچ کئہ، اة ےآئی ہے۔کی ٵبٹگ کی رب مکتی  ٹدمتضٸ  کی ؿپڀؿ

  ں۔اٱیڈٝڀاٵٰ  پـ ٹٚـ  ھکچ ےٿاٯ ےربٷ

 

 

ىجی  ےواي ےکو ِتبحش   کشْ ہفیقً ےک  صسٹسسائڈَاْ    :6ؽىً  

 ّٕقش

 

a) خبٔذاْ وی  تبسیخ 

 ہاحـات کب  تیٸ فاٿی ےتبؿیظ  ک ٭ی ٳ پـ عبٹؼاٷ ھاٵڀات  رڀک

  ہے۔کیب گیب   ہٵٖبٱٜ ےك



 

261 

 

i. ےٿاٱؼك ےػٿمـی ٹنٰ ریل ےایک ٹنٰ ك ںثیٶبؿیب ھکچ : وساحت 

 ں۔یہرب مکتی  ںٵی ےثچ

ii. : یک   کی ثیٶبؿی یب ڈاگـ  کبؿ خبٔذاْ کی اوعو ملجی ّّش

ٿ ہت ٿاٱؼیٸ  کی رٲؼ  ٵڀت مج ےک ںثیٶبؿیڀ ھکیٺنـ رینی کچ

 ےی دلتھاٿالػ  ة  ہ٫ ہےٿ مکتب ہؿ ٹایک پڀائٸ ہتڀ ی ہےربتی 

 ۔یگیہؿ ںیہٷ  ہٿ٩ت تک فٹؼ

iii.  ْہٿ ہےتب ہؿ ںتینـا، ٥ـػ  رل ٵبصڀٯ ٵی  ِبصوي : وب خبٔذا 

 ہے۔کب مجت ثٸ مکتب  ںٵڀھاٹ٦یٮيٸ اٿؿ ػیگـ  رڀک

 ےٷھؿکتبؿیظ    یٵٺ٦ی  عبٹؼاٹ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ ےامٲئ

 ہٿ ں۔یہتی ہٿ٩ت حمتبٓ  ؿ ےتھکڀ ػیک ںٵٞبٵٲڀ ےک ں٥ـػ ٿ ےٿاٯ

 ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےاٿؿ ایل ںیہکی ٵبٹگ کـ مکتی  ںٿٹػیگـ  ؿپڀؿ

 ں۔یہٹگ ٱگب مکتی ٹاّب٥ی  اٵڀات  ؿی

b) راتی  تبسیخ 

ٹ٪بئٌ  ےٵبّی  ک ےؽاتی تبؿیظ  اٹنبٹی رنٴ کی خمتٲ٤  ٹٚبٳ ک

 ہے۔ا ڑفٹؼگی  کڀ کـٹب پ  ہرٸ کب مبٵٺب ٩بثِٰ ثیٴ ہےٵـاػ   ےك

 ٹکب ایک می ںٝبٳ ٕڀؿ پـ مڀاٱڀ ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی ےک ہفٹؼگی  ثیٴ

  ہکیب ٩بثِٰ ثیٴ  ہ٫ ہےکی ربتی  ھتبچ ھپڀچ ہی ںرنٶی ہےٿتب ہ

 ہے۔ا ہؿ ںٝٶٰ ٵی ےٝالد ٫ ےٱئ ےکنی ک ےك ںفٹؼگی  اٷ ٵی

یب ٵبٹگی گئی  ٹٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ہٵنبئٰ  کب پت ےاك ٕـس ک

ٳ ٩نٴ  کی ٩بتٰ  ہا ہے۔ی چٰ مکتب ھة ےك ٹڀً ؿپڀؿکنی خمَ

  ۔ ںیہىبٵٰ  ںٵی ںثیٶبؿیڀ

i. ٹٚبٳ  کڀ ٵتبحـ    ےیک   اٿؿ عڀٷ ٫ڈرڀ کبؿ ںلٍجی ثیّبسیب

 ؿٿک اٿؿ میالٷ عڀٷٹ، اكہکب ػٿؿػٯ  ےریل - ںیہکـتی 

ii. تپ ػ٧  ےاٵـاُ ریل ےٹٚبٳ تٺ٦ل ک 

iii. ٱ٬ہرڀ ٳ -پیؼاٿاؿ اٿؿ ختٲی٨  ہفیبػ ےعٲیبت ٭ی ّـٿؿت ك 

 ہےا ربتب ہی کھکیٺنـ ة ے، رلہےیڀٵـ کب مجت ثٺتب ٹ

iv. اٿؿ ػیگـ   ےگـػ ںرٸ ٵی ںٹٚبٳ کی ثیٶبؿیب ےک ےگـػ

کی ٹب٭بٵی  اٿؿ  ے، رڀ گـػںیہىبٵٰ   ےصٌ  ہپیيبة  ٵتٞٲ٨

 ں۔یہٵڀت کب مجت ثٸ مکتی 

v. ہےٿؿ ہٵو ےمت ك ےك ںٹ٪بئٌ، رٸ ٵی ےٿ٭ـائٸ  ٹٚبٳ کڈایٸ 

 ے)یب گٲڀکڀف( ک  چیٺی ںاؤ ٵیہة ےعڀٷ ک ہؽیبثیٖل ی

کی رنٴ کی  ے٭ب٥ی  اٹنڀٱٸ پیؼا کـٷ ےٱئ ےاثڀٱیقٳ کٹٵی

 .ہےٿتب ہپیؼا  ےٹبکبٵی ك

vi.  ؿک اٱنـ اٿؿ رگـ کی ٹگیل ےاٵـاُ ریل ےّٴ کہٹٚبٳ

 ۔مـٿمل

vii. اٵـاُ ےاَٝبثی ٹٚبٳ ک 

c) راتی  خقوفیبت 

 ں۔یہ ےٿ مکتہ ےٳ اىبؿہا ےؿرضبٷ ک ےی ثیٶبؿی کھة ہی
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i. ً( ڈرغّبٔی  تّْیش  )ث 

امکی اٿٹچبئی،  ںرنٶبٹی  تٞٶیـ ٵی ے، ٥ـػ  کےٱئ ےکٵخبٯ 

ٝٶـ اٿؿ اٿٹچبئی   ہٵ٪ـؿ ں۔یہیـا ىبٵٰ ھکب گ ٹاٿؿ پی ےٿفٷ، میٸ

اٿؿ اگـ  ہےایک ٵ٪ـؿ  کیب گیب ٵٞیبؿی  ٿفٷ ػمتیبة   ےٱئ ےک

ٳ ہتڀ  ہےیب کٴ   ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےٿفٷ ٫ ےٿفٷ اك ٵٞیبؿک

 ہے۔یب کٴ ٿفٷ ٿاال ٿفٷ   ہ٥ـػ  فیبػ  ہ٫ ںیہ ےمکت ہہک

  ےؽؿیٜ ےایک ٝبٳ  ٥ـػ  ٫  ہ٫ ہےتڀ٩ٜ کی ربتی  ہامی ٕـس، ی

 ےئیہالیب ربٹب چبھؿ پٹی ٵیٹکٴ چبؿ میٸ ےکڀ کٴ ك ےمیٸ ےاپٸ

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ ےمیٸ ےگئ ےالیھپ ےیـا ٥ـػ  کھکب گ ٹاٿؿ پی

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ںیہٷ  ہفیبػ

ii. ًپشیؾش   ڈث 

 ےٿتہػٿ ا٩ؼاٵبت  ےامک ے۔ہـ  پـیي ڈػٿمـا اىبؿا  ٥ـػ  کب ثٰ

  ۔ںیہ

 ٿٱکٹمل 

 اٹجنبٕی 

کب  ےٹچٸہٹگ پـ پڈپـیيـ  کی ؿی ڈٝبٳ  ثٰ ےٿئہ ےتھٝٶـ کڀ ػیک

  – ہےٳ ٩بٹڀٷ اك ٕـس  ہایک ا

 ہے۔ 2/5+ ٝٶـ کب  115 ہی :ےٌئ ےوٌک کٹعظ

 ہے۔ 1/5+ ٝٶـ کب  75 ہی :ےٌئ ےوٌک کٹایظڈ

 131ٿٱک ٹلپـیيـ  م ڈتڀ ٝبٳ  ثٰ ہےمبٯ   40اك ٕـس  اگـ ٝٶـ 

 ے۔ئیہٿٹب چبہ 83ٿٱک ٹایلڈاٿؿ 

  ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےثبال ا٩ؼاؿ  ٫ ہٹگ  ٵٺؼؿدڈرت اٍٰ  ؿی

پـیيـ  یب  ڈثٰ  ےائہ٥ـػ  کڀ   ہ٫ ںیہ ےتہٳ کہتڀ  ہےٿتی ہ

 ڈ٭ٴ ثٰ ےتڀ اك ہےٿتب ہت کٴ ہة ہرت ی ہے۔  ہیٺيٸ کب ٵنئٰٹائپـہ

مٺگیٸ   ےٺيٸ کیٹائپـہ ہے۔ا ربتب ہیٺيٸ کٹائپڀہپـیيـ  یٞٺی 

 ں۔یہ ےٿ مکتہ  ےٹتیذ

کٸ )پٲل ھڑػٯ کی ػ ہکب پت ٔػثبٿ ےعڀٷ  ک ےٿاٯ ےٷہة ںٹٚبٳ  ٵی

 ٹ٥ی ٵٸ ٹثی 90 ےك 50 ںٵی ٹپٲل ؿی ہے۔ی چٰ مکتب ھة ے( كٹؿی

 ہے۔ 72اٿمٔ  ںاہد ہےٿ مکتب ہخمتٲ٤ 

iii. خمقوؿ کؾؼ حمً ۔  پیؾبة 

 ےكٹگ ڈپیيبة کی خمَڀً کيو ح٪ٰ  کی ؿی ے، ٥ـػ  کںآعـ  ٵی

ی ہػؿٵیبٷ  تڀافٷ کی ٹيبٹؼ ےخمتٲ٤  سم٬ ک ںٹٚبٳ  ٵی  ےپیيبة ٫

ٵٰ   ہی عـاثی کب اىبؿھکنی ة ںٹٚبٳ  ٵی ےاك ك ں۔یہ ےکـ مکت

 ہےربتب 

 

 3    ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےػی ربتی  ںٵیت  کیڀہٿؿاحت  تبؿیظ  کڀ ا ںاٵیؼاؿی  ٵیہٕجی 
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I. ںیہ ےٿتہٍضت ٵٺؼ  ےثچ ےاٵیـ ٿاٱؼیٸ  ک 

II. ںیہرب مکتی  ںٵی ںثچڀ ےٿاٱؼیٸ  ك ںثیٶبؿیب ھکچ 

III. ںیہ ےٿتہىکبؿ  ےٹب٭ب٥ی ١ؾائیت ک ےثچ ے١ـیت ٿاٱؼیٸ  ک 

IV. ہےٿتب ہٳ  ٝٺَـ  ہعبٹؼاٷ  ٭ب ٵبصڀٯ ایک ا 

 

 

 ہخالؿ

 ےٯہؿ  پٹؿؿائڈ، َاٷےك ہٹٚـی ےک ےی  کی ىـٿٝبت کـٷٹا٭ڀئ 

 ےکڀ اٹک ںاٹ٦ـاػی  فٹؼگیڀ ںاہد ہےثٺؼی  کـتب  ہٳ ػؿدھرڀک

 ہػؿد ںٵی  ںٳ ٭المڀھ٭ی ثٺیبػ  پـ خمتٲ٤  رڀک مٖش  ےک ںٵڀھرڀک

 ہے۔ثٺؼی  اٿؿ ت٦ڀیِ  کیب ربتب 

 ںاٵیؼاؿی  یب اٹتغبة  ٝٶٰ ػٿ مٖضڀہ  ہ٫ ہےا رب مکتب ہک ہی 

 : ہےٿتی ہپڀؿی  ںٵی

 ٰمٖش  پـ اٿؿ ڈ٥ی 

 مٖش  پـ  ہاٵیؼاؿی  حمٮٴہ 

 ہٕـی٨ ہ٥یَٰ ےاٵیؼاؿی  کہ ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہجتبٿیق  کی  ہثیٴ 

٭بؿ  کب ٿمیٜ  ٕڀؿ پـ  امتٞٶبٯ  کیب  ہب ٝؼػی ٕـی٨٭بؿ  ی

 ہے۔ربتب 

 ںاٵیؼاؿی  ٥یَٲڀہ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ  ےؽؿیٜ ے٫ ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ 

ٳ کی ٵٺٚڀؿی  یب ١یـ ھٵٞیبؿی  ىـس  پـ ٵٞیبؿی  رڀک ںٵی

 ہے۔اّب٥ی  چبؿد ٿٍڀٯ کـٹب ىبٵٰ  ےٱئ ےٳ کھٵٞیبؿی  رڀک

 ہے۔ؿی  ػی ربتی ٵٺٚڀ ھمبت ےؿ٩ٴ  پـ ٱیٸ  ک ہی ثیٴھی کتھکت

، جتڀیق  کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  یب ٵٲتڀی  کـ ہےٿتب ہا ڑٳ ةھرڀک ںاہد

  ہے۔ػیب ربتب 

 ےٱئ ےک ہجتبٿیق  کڀ ثیٴ ہفٹؼگی  ثیٴ ںی تٞؼاػ  ٵیڑایک ة 

ثـػاؿی کی  ہکی ثیٴ  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ ہاٹتغبة  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

ثٺب کیب رب مکتب  ےٕجی اٵتضبٷ  کـٿائ ےٱئ ےک ےربٹچ کـٷ

ٕڀؿ پـ  ربٹب  ےکڀ ١یـ ٕجی جتبٿیق  ک ںٵٞبٵٲڀ ےایل \ہے

 ہے۔ربتب 

  ںیہىبٵٰ  ںٹگ ٝڀاٵٰ  ٵیٹؿی ھکچ ےاٵیؼاؿی  کہ١یـ ٕجی –  

 ٝٶـ 

 ؿ٩ٴ ہی ثیٴڑة 

 ہٿ١یـ ہاعال٩ی  عٖـ 

  ںٝڀاٵٰ  ٵی ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ے١ڀؿ  کئ ںاٵیؼاؿی  ٵیہٕجی 

  – ںیہىبٵٰ 

 ، عبٹؼاٷ  تبؿیظ 

 ہٿؿاحت  اٿؿ اٹ٦ـاػی  تبؿیظ  ٿ١یـ 
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 َ افيالصبتہا

 اٵیؼاؿی  ہ .1

 ٵٞیبؿی  فٹؼگی   .2

 ؼاؿی  اٵیہ١یـ ٕجی  .3

 ٹگ ٝٺَـ  ٹؿی .4

 اٵیؼاؿی ہٕجی  .5

 ٵٺ٦ی  اٹتغبة   .6

 

 رواة ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 1رواة  

  ۔ ہے III ػؿمت آپيٸہے۔

کی  ےربٷ ےاٹکبؿ کئ ےکڀؿ ك ہٵجتال  ٥ـػ  کڀ فٹؼگی  ثیٴ ںك ٵیڈای

  ہے۔تب  ہاٵٮبٷ ؿ  ہفیبػ ےمت ك

  2رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

ٿ ہ٭ب ٝبػی   ےپیٸ ہٿاال ٥ـػ  کیڀٹک ےىـاة پیٸ ںتٞؼاػ ٵی ہت فیبػہة

  ہے۔ٳ کی ایک ٵخبٯ ھ، اعال٩ی  رڀک ہٿ ے، امٲئہےٿتب ہچکب 

  3رواة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

ٕجی  ےاٿؿ امٲئ ںیہرب مکتی  ںٵی ںثچڀ ےٿاٱؼیٸ  ك ںثیٶبؿیب ھکچ

  ے۔ئیہـ ١ڀؿ  کیب ربٹب چبٿؿاحت  تبؿیظ  پ ںاٵیؼاؿی  ٵیہ

 

 عواالت  ےراتی  اِتضبْ ن

 1  عواي 

 ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ ںکٶپٺی ٵی ہکڀٷ مب آپيٸ  ثیٴ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہے٭ـػاؿ کڀ  پیو ٭ـتب 

I. ٰػٝڀٰی ٝٶ 

II. ہکی ٵٺٚڀؿی ٭ب ٥یَٰ ںٵڀھرڀک 

III. یقائٸ ٵٞٶبؿڈ ےٵَٺڀٝبت ک 

IV. ٫  تٞٲ٪بت ٵیٺیزـہگب 

 2عواي 

 ؟ ہے ںیہٷ ہی  ٥یَٰاٵیؼاؿہکڀٷ مب  ےك ںاٷ ٵی
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I. ٳ ٵٺٚڀؿیھٵٞیبؿی  ىـس  پـ رڀک 

II. ٳ  ٹبٵٺٚڀؿھرڀک 

III. ٳ کب ٵٲتڀیھرڀک 

IV.   ػٝڀٰی ٵنرتػ 

  3عواي 

 ؟ ہے ںیہکڀٷ ایک ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ٷ ےك ںاٷ ٵی

I. ٹپبمپڀؿ 

II. ٹی٦کیٹامٮڀٯ  ٵ٪بٳ  ٵٺت٪ٲی  مـ 

III. ٱیڈکٸ 

IV. ٹی٦کیٹپیؼائو ٭ب  مـ   

 4  عواي 

ثـػاؿی کڀ ٵٺ٦ی   ہکی ثیٴ کڀٷ می صبٱت  ٥ـػ  ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ٵتبحـ   کـیگی؟  ےٕڀؿ ك

I. ٿؿفه ہؿٿفاٷ 

II. ٹبربئق امتٞٶبٯ  ے٫ ہٵبػ 

III. ُمنت ٹیچـ 

IV. اٱڀیٸٹیب  تبعیـ 

 5  عواي 

ی ٵٺ٦ی  یب ھؿ  متٹؿؿائڈحتت َاٷ ے٭بؿ  ک ہٕـی٨ ےکڀٷ ك ےاٵیؼاؿی  ٫ہ

)کنی  ہےك  ت٦ڀیِ کـتب ٹٵخجت ىـس  پڀائٸ ےٱئ ےٵٺ٦ی  ٝڀاٵٰ  ک

 ك (؟ ٹٵٺ٦ی  پڀائٸ ےٱئ ےف گبؿ  ٝٺَـ  کی ٵخجت  یب مبھة

I. َٰہ٥ی 

II. ٵٸ ٵبٹی 

III. ثٺؼی ہٝؼػی ػؿد 

IV. ٰہایک ٵـص  

 6    عواي

 ںیہاینی فٹؼگی  ىبٵٰ  ںحتت ، ___________ ٵی ےثٺؼی  ٫ ہٳ ػؿدھرڀک

ٵٞیبؿی   ےگئ ےائھػک ںیجٰ ٵیٹرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات ، اٵڀات  

 ہے۔ٵنبٿی  ےفٹؼگی ك

I. ٵٞیبؿی  فٹؼگی 

II. ٳھتـریضی رڀک 

III. ٵٞیبؿی  فٹؼگی ١یـ 

IV.   اٹٮبؿ ٭ی گئ فٹؼگی 
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 7 عواي 

ػؿعڀامت  کی  ےٱئ ے٭ڀؿک  ہایک ٵیٞبػی ثیٴ ےاك ٷ ہے۔  ہاٵـتب صبٵٰ

اٵـتب کڀ   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿؿائڈػیب گیب کڀٷ مب آپيٸ  َاٷ ےٹیچ ہے۔

  ہفیبػ ےٿگب؟مت كہا آپيٸ  ھاچ ےمت ك ےٱئ ےک ےػمتیبة  کـاٷ ہثیٴ

   ں۔آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی  ہدمٮٸ

I. ٳ  ىـس  پـ ٵٺٚڀؿیٝب 

II. ٵٺٚڀؿی ھمبت ےاّب٥ی  پـیٶیٴ ک 

III. جتڀیق  کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  کـٹب 

IV. ٵٺٚڀؿی ھمبت ےکالف ک  ںپبثٺؼیڀ 

  8مڀاٯ 

رنکی ١یـ ٕجی  ہےجتڀیق   ہکڀٷ مب ثیٴ ہٿ ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےاٵٮبٷ  کٴ  ےک ےٿٷہٯ ہحتت  ا ےاٵیؼاؿی  ٫ہ

I.  ی ٹـ  ایک آئی ٕڀؿ پ ےٿیئـ اذمیٺئـ ک ٹمبٯ ، مب٣ 26مڀتب، ٝٶـ

 ہے٭بٳ ٭ـتی  ںکٶپٺی ٵی

II. ہے۔٭بٳ ٭ـتب  ںکی عبٷ ٵی ےمبٯ ، ایک کڀئٰ 50یو، ٝٶـ ہٳ 

III.  ےاٿؿ رل ٷ  ہےکبٳ ٭ـتب  ںمبٯ ، ایک ثیٺک ٵی 28متیو، ٝٶـ 

 ہےػؿعڀامت  کیب  ےٱئ ے٭ڀؿ ک ہثیٴ ےک  ےؿٿپ ڑکـٿ ۴

IV.  کبٳ ٭ـتی  ںٿؿ ٵیٹٯ اكٹٵیٸٹپبؿڈمبٯ ، ایک  30پـٿیٸ، ٝٶـ

 ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہمبٯ  کی ٵؼت  ٿاٱی ثٺؼٿثنتی ثیٴ 10اٿؿ  ہے

  ہےػؿعڀامت  کیب  ےٱئ

 9  عواي 

 ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہایک ثیٴ ےاك ٷ ہے۔ٵجتال  ںىؼیؼ  ؽیبثیٖل ٵی ہىیٸ

  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿؿائڈَاٷ ںٵی ےاك ٵٞبٵٰ ہے۔ػؿعڀامت  کیب  ےٱئ

 ےكکی مت  ےربٷ ے____________ کب امتٞٶبٯ  کئ ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہ

   ں۔ٵٺبمت  آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی ےمت ك ہے۔اٵٮبٷ    ہفیبػ

I. َٰ٭بؿ ہٕـی٨ ہ٥ی 

II. ٭بؿ ہٝؼػی  ٕـی٨ 

III. ؽیبثیٖل  ہ٭بؿ  کیڀٹک ہی ٕـی٨ھکڀئی ة ےك ںثبال ٵی ہٵٺؼؿد

 ہےاػا ٭ـتی  ںیہٳ ٭ـػاؿ ٷہا ںاٵیؼاؿی  ٝٶٰ ٵیہرینی ثیٶبؿی 

IV. ؽیبثیٖل  ہکیڀٹک ںیہ٭بؿ  ٷ ہی ٕـی٨ھکڀئی ة ےك ںثبال ٵی ہٵٺؼؿد

 ہےٵنرتػ ٭ـػیب ربتب  ھےکڀ میؼ ںٵٞبٵٲڀ ےک

  10عواي 

امکی  ہے۔ػؿعڀامت  کیب  ےٱئ ےپبٱینی  ک ہٵیٞبػی ثیٴ ےمٺتڀه ٷ

اٿؿ  ہےکب٥ی کٴ  ںٵی ےٵ٪بثٰ ےٵتڀ٩ٜ  اٵڀات  ٵٞیبؿی  فٹؼگی ٫

حتت   ےثٺؼی  ٫ ہٳ ػؿدھرڀک ہے۔کٴ پـیٶیٴ ٱیب رب مکتب  ےاك ك ےامٲئ

 ۔ثٺؼی  کیب ربئیگب ہؿدحتت ػ ےمٺتڀه کڀ ___________ ک
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I. ٵٞیبؿی  فٹؼگی 

II. ٳھتـریضی   رڀک 

III. ١یـ ٵٞیبؿی  فٹؼگی 

IV. اٹٮبؿ ٭ی گئی فٹؼگی 

 

 رواثبت ےک  ںعواٌو ےراتی اِتضبْ ن

  1رواة  

 ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ٱیتب  ہکی ٵٺٚڀؿ ی کب ٥یَٰ ںٵڀھؿ  رڀکٹؿؿائڈَاٷ

  2رواة  

  ۔ ہے IVػؿمت آپيٸ  

  ہے۔ ںیہٷ ہ٥یَٰ  ہٞٲ٨اٵیؼاؿی  ٵتہػٝڀٰی ٹبٵٺٚڀؿی  

  3رواة  

  ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ںیہٱی ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ٷڈکٸ

  4رواة  

 ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

ثـػاؿی کڀ ٵٺ٦ی   ہ٭ی ٹبربئق امتٞٶبٯ پـ پبثٺؼی ٥ـػ  کی ثیٴ ہٵبػ

  ۔ٕڀؿ پـ  ٵتبحـ   کـیگب

 

 5رواة  

 ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

ی ٵٺ٦ی  یب ٵٺ٦ی  ٝڀاٵٰ  ھبؿ  مت٭ ہاٵیؼاؿی  کی ٝؼػی ىـس  ٕـی٨ہ

ی ٵخجت  یب ھ)کنی ة ہےك  ت٦ڀیِ کـتی ٹٵخجت  ىـس  پڀائٸ ےٱئ ےک

  ۔ك (ٹٵٺ٦ی  پڀائٸ ےٱئ ےمبف گبؿ  ٝٺَـ  ک

 6 رواة  

  ۔ ہے I  ػؿمت آپيٸ

فٹؼگی  ىبٵٰ  ےایل ںحتت  ٵٞیبؿی  فٹؼگی  ٵی ےثٺؼی   ٫ ہٳ ػؿدھرڀک

 ےگئ ےائھػک ںیجٰ ٵیٹ رٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات ، اٵڀات  ںیہ ےٿتہ

 ہے۔ٵنبٿی  ےٵٞیبؿی  فٹؼگی ك

 7رواة  

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ
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ا ھاچ ےمت ك ےٿئہ ے، امکی محٰ پـ ١ڀؿ  کـتںٵی ےٵٞبٵٰ ےاٵـتب ک

اٵـتب کڀ  ھمبت ےکالد ک  ںؿ  ایک پبثٺؼیڀٹؿؿائڈَاٷ  ہ٫ ہےی ہآپيٸ  ی

ف ٵبٷ پبثٺؼ  کال ہی ہے۔کب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـمکتب  ےػمتیبة  کـاٷ ہثیٴ

ٵتٞٲ٨   ےٿاٱی محٰ ك ےٿٷہاٹؼؿ   ےک ےیٸہتیٸ ٳ ےپـمڀ ک  ہ٫ ےٱیزی

  ہے۔ٿ مکتب ہٿاال  ےاػائیگی  کڀ حمؼٿػ  کـٷ ہثیٴ ںٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی

 8رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےحتت ٭ڀاٱی٦بئی کـٷ ےاٵیؼاؿی  کہجتڀیق  کڀ ١یـ ٕجی  ہثیٴ ےیو کہٳ

مبٯ ( اٿؿ امکب  50)  ہفیبػامکی ٝٶـ  ہکیڀٹک ہے ںیہاٵٮبٷ  ٷ ےک

 ںػیگـ  ٭بؿٿثبؿٿ ےریل  ہٿییـ، ثیٺکٺگ ٍٺٞت  ٿ١یـ ٹ٭بؿٿثبؿ  مب٣

  ہے۔ؿ پڀؿ  ھة ےٳ كھرڀ٫  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫

  9رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

پـ  ےٵٞبٵٰ  ہپیچیؼ ےٵجتال ٝڀؿت  ک ںرینی ىؼیؼ  ؽیبثیٖل ٵی ہىیٸ

٭بؿ  کب  ہٕـی٨ ہی ٥یَٰاٵیؼاؿی  کہؿ  ٹؿؿائڈٿ٩ت َاٷ ےٱیت ہ٥یَٰ

 ۔امتٞٶبٯ  کـیگب

  10رواة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

 ہحتت ػؿد ےٳ کھحتت مٺتڀه کڀ تـریضی   رڀک ےثٺؼی  ک ہٳ ػؿدھرڀک

 ۔ثٺؼی  کیب ربئیگب
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 16 ثبة

حتت   ےپبٌیغی  ن ہصٔذگی  ثیُ

 ادائیگی

 ثبة  تْبسف

  ے٫  ےربئ کی  تَڀؿ  اٿؿ ػٝڀٰی ٭ی ٭ل ٕـس  حت٪ی٨ ٭ی ےثبة  ػٝڀ ہی

ا٩نبٳ  کڀ  ےک ںػٝڀٿ ںؿ اك ثبة  ٵیھپ ہے۔ٝٶٰ  ٭ی ٿّبصت ٭ـتب  

  ےٵڀت  ك  ہگب ٫ےکڀ ٵٰ ےربٹٸ ہآپ کڀ ی ںآعـ  ٵی ہے۔ایب گیب ھمسذ

 ں۔یہ ےتڑپ ے٥بؿٳ  پیو  کـٷ ےکڀٷ کڀٷ ك ےٱئ ےک ےػٝڀ  ہٵتٞٲ٨

ٿ تڀ ہکنی ػٝڀی ٭ڀ ٵنرتػ ٭ـػیب  ے٭بؿ  ٷ ہی، اگـ  ثیٴہ ھمبت ےامک

حت٦٘ ا٩ؼاٵبت )تـػیؼ  ےکڀٷ ك ےٱی ےص٦بٙت ٫ ےٵنت٦یؼ  ک ںٵی ےایل

 ہ، ثيـٕی٬ںیہحت٦٘(ػمتیبة   ےٵ٦بػات ّبثٔےؿ  ٫ڈٿٯہکالف اٿؿ پبٱینی 

 ےٿ، امکہپبئی گئی ھچ ہٳ  ٵٞٲڀٵبت  ٷہکڀئی  ا ےػاؿ  کی ٕـ٣ ك ہثیٴ

 ۔گی ےی آپ کڀ ٵٞٲڀٵبت  ٵٰھة ںٵی ےثبؿ

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A. ًّّ دّوٰی لغُ  اوس دّوٰی 
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A. ًّّ دّوٰی لغُ  اوس دّوٰی 

 کب  تقوس   ےدّو  .1

 ہےٿتب ہپبٱینی  کی ص٪ی٪ی  اٵتضبٷ  اك ٿ٩ت  ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ

 ہکی ٍضیش ٩یٶت  کب پت ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔رت پبٱینی  ػٝڀٰی ثٸ ربتی 

  ہے۔چٲتب  ےاٿؿ ٥ڀائؼ کی اػائیگی  ك ںٕڀؿ ٕـی٪ڀ ےک  ےػٝڀٰی ت٦َی

 تْشیف

  ہٵ٪ـؿ اپٺب ٿٝؼ ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہے ہایک ٵٖبٱت ػٝڀٰی

 ے۔ئیہکڀ پڀؿا کـٹب چب

  ٭یب گیب ٭ڀؿ حتت ےک  ہػہٵٞب ہحتت  ػٝڀٰی ثیٴ ے٫   ہػہٵٞب ہفٹؼگی  ثیٴ

 ںػٝڀٿ ھٳ ، کچہتب ہے۔ٿتب ہٿا٩ٜ  ےٿا٩ٞبت  ك  ہفیبػ ےایک یب ایک ك

 ہے۔ٿ ربتب ہعتٴ    ہػہٵٞب ںٵی ں، ػٿمـٿہےتب ہربؿی ؿ  ہػہٵٞب ںٵی

 اوس دّوٰی  ہَ کب والِھ: روک1ؽىً  

 

 : ںیہ ےٿ مکتہ ےػٿ ٩نٴ  ک ےػٝڀ

i. ےػٝڀ  ہی پنٶبٹؼھپـ ة ےٷہؿ  ہفٹؼ ےػاؿ  ٥ـػ  ک ہفٹؼگی  ثیٴ 

 اٿؿ ںیہ ےٿتہ٩بثِٰ اػائیگی 

ii. ٵڀت  ػٝڀٰی 

ا لغبَ  ےک ں: دّوو2ؽىً    

 

ی ہپـ  ےٿٷہت  ػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀ ہٍـ٣  فٹؼگی  ثیٴ ِوت  دّوٰی ںاہد

ٿا٩ٞبت    ہفیبػ ےایک یب ایک ك ےدّو  ہپغّبٔذ ںیہ، ٿہےٿتب ہپیؼا 

 ں۔یہ ےٿ مکتہمجت پیؼا  ےک

 ِخبي

 : ںیہٿا٩ٞبت  کی ٵخبٯ  ےٿاٯ  ےٿٷہاچبٹ٬ ٿا٩ٜ   ےک ںػٝڀٿ  ہپنٶبٹؼ

i.  پبٱینی  کی پغتگی ؛ 
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ii. پـ ٩بثِٰ  ےٹچٸہحتت ایک ٵ٪بٳ پـ پ ےٵٺی ثیک پبٱینی  ک

 اػائیگی  ٩نٔ؛ 

iii. حتت کڀؿ کی گئی  ےٕڀؿ پـ  پبٱینی  ک ےک  ہؿ  ٥بئؼڈائؿ

 ؛ ںمٺگیٸ  ثیٶبؿیب

iv.  پبٱینی  کی   ےؽؿیٜ ے٫  ہؿ  یب ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼڈٿٯہپبٱینی

 ۔ػمتربػاؿی 

  ہےٿاہٿا٩ٜ   ہکب ٿا٩ٜ ےکیب ػٝڀ  ہٱگبٹب ٫ ہپت  ہی .2

i.  ہپت ہکٶپٺی کڀ ی ہثیٴ ےٱئ ےکی اػائیگی  ک ےػٝڀ  ہپنٶبٹؼ 

 ےک ںىـٕڀ   ہٵ٪ـؿ ںپبٱینی  ٵی  ہٜٿا٩  ہ٫ ہےٿتب ہٱگبٹب 

 ہے۔ٿا ہٵٖبث٨  

ii. ےربت ےٵ٪ـؿ  کئ ےاٿؿ ٵٺی ثیک کی ٩نٔ آمبٹی ك ےپغتگی ػٝڀ 

ی ٵ٪ـؿکی گئی ٵڀاػ ہ ںکی ىـٿٝبت ٵی  ہػہٵٞب ہی ہکیڀٹک ںیہ

 ں۔یہ ےٿتہص٪بئ٨  پـ ثٺیبػ  

حتت  ے، پغتگی کی تبؿیظ  اٿؿ ٵٺی ثیک پبٱینی  کےٱئ ےٵخبٯ ک

کی  ں٥ڀائؼ کی ٩نٖڀ  ہپنٶبٹؼ ےٿاٯ ےربٷ ےاػائیگی  کئ

ٿ٩ت ٿاّش  ٕڀؿ پـ  ٵ٪ـؿ کـ ػی  ےتیبؿ کـت  ہػہتبؿیظ  ٵٞب

 ں۔یہربتی 

iii.  ں۔یہاٱگ  ےػمتربػاؿی  ٩یٶت  اػائیگی  ػیگـ  ػٝڀٰی اػائیگی ك 

ؿ  یب ت٦ڀیِ ڈٿٯہپبٱینی   ہٿا٩ٜ ںاہخمبٱ٤، ی ےک ںػیگـ  ػٝڀٿ

 ےحتت اك ےک  ہػہاٿؿ ٵٞب ےؿّػ کـٷ  ہػہٵٞب  ےؽؿیٜ ے٫  ہ٭ٺٺؼ

ػمتربػاؿی   ہے۔ٿتب ہٿا٩ٜ  ےك ہ٥یَٰ ےٿاپنی  ک ےیڀ ؿ٩ٴ  کڈ

 ےٿاٯ ےربٷ ےکی ےٯہپ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ٿ٩ت ك ںاػائیگی  ٵی

ٵٮٶٰ   ہی ےٿگی اٿؿ امٲئہی  ىبٵٰ ٹپیٺٰ ےٱی ےٿاپنی  ٫

 ےیڀ ؿ٩ٴ  ٫ڈ ںکی ٍڀؿت  ٵی ےربٷ ے٭ی اػائیگی  کئ ےػٝڀ

 ۔یگبہکٴ ؿ ںٵی ےٵ٪بثٰ

iv. ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی  ہکب پت ںػٝڀٿ ےی کمٺگیٸ  ثیٶبؿ  

ٕجی اٿؿ ػیگـ   ےگئ ےٳ  کئہ٥ـا ںٵی ٹمپڀؿ ےک ےػٝڀ ےاپٸ

 ہے۔ف ٭ی ثٺیبػ  پـ ٱگبیب ربتب ڈؿیکبؿ

 ںرنٶی ہےٿتی ہپیؼا  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےپیچیؼگی  اینی پبٱینی  ک

اٿؿ اینی  ہےٿتب ہؿ  ىبٵٰ ڈمٺگیٸ  ثیٶبؿی ٿاال ػٝڀٰی ؿائ

  ہمٺگیٸ  ثیٶبؿی ٥بئؼ ہے۔ٿتب ہکیب گیب    پبٱینی  کب ت٦ڀیِ 

 ےاپٸ ںؿ  کڀ اینی ثیٶبؿی کی ٍڀؿت  ٵیڈٿٯہکب ٵ٪َؼ پبٱینی 

اگـ اك  ہے۔٩بثٰ  ثٺبٹب  ںٵی ےاعـاربت  کب صنبة چکبٷ

ت٦ڀیِ   ہی ٥بئؼھٿگب، تڀ متہپبٱینی  کب ت٦ڀیِ    کیب گیب 

ـ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پ ہی ہصبالٹک ے۔ٿ ٹگہکڀ ٩بثِٰ اػائیگی   ہ٭ٺٺؼ

اینی  ۔ٿ مکتبہ ںیہخمٖڀة  ٵ٪َؼ پڀؿا ٷ ے، ٱیکٸ اك كہےٍضیش 

کڀ اٷ ٥ڀائؼ کی  ںؿ ٿڈٿٯہ، پبٱینی ےٱئ ےک ےثچٸ ےٍڀؿحتبٯ  ك

ایک ٵيـٿٓ   ہرٸ کب ٿ ہےٳ  ہتٞٲیٴ ػیٺب ا ںٵی ےثبؿ ےصؼ ک

 ں۔یہ ےت٦ڀیِ    کـ مکت ےك  ےؽؿیٜ ےت٦ڀیِ     ک

کڀؿ کی  ہحتت ثیٴ ےک  ہػہیب ػمتربػاؿی  ٵٞب پغتگی یب ٵڀت  ػٝڀٰی

ٿتب ہ ںیہکڀؿ ػمتیبة  ٷ ہکڀئی ثیٴ ےگٓاٿؿ ا ہےاعتتبٳ کب مجت ثٺتب 
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٭ی اػائیگی   ےػٝڀ ںاٍٰ ٵی  ہتب ٫ڑپ ںیہکڀئی ٥ـ٧ ٷ ےاك ثبت كہے۔

 ہحتت ثیٴ ےک  ہػہٿٹب ٵٞبہ ہ٭ی اػائیگی  ٷ ےػٝڀ ں۔یہیب ٷ ہےکی گئی 

  ہے۔ػیتب  ںیہکب ی٪یٸ  ٷ ےٷہکڀؿ ربؿی ؿ

 بَ  الغ ےک ںدّوو .3

 : ںیہ ےؿ مکتھؽیٰ  اػائیگی  اة ہػٿؿاٷ ٵٺؼؿد ےپبٱینی  کی ٵؼت  ک

a)  فوائذ وی ادائیگی  ہپغّبٔذ 

  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٿ٩ت پـ ثیٴ  ہػٿؿاٷ ٵ٪ـؿ ےپبٱینی  ٵؼت  ک

 ڈپبٱینی  ثبٷ ں۔یہػاؿ  کڀ ٵٞیبػی  اػائیگی  کی ربتی  ہثیٴ

  ہپنٶبٹؼ  ؿ ای٬ہ ںرنٶی ہےؿ  کڀ ٿاپل کـ ػیب ربتب ڈٿٯہپبٱینی 

ٿتی ہیـ  ىبٵٰ ہثٞؼ کی گئی اػائیگی  کی ت٘ ےکی ٩نٔ ک  ہ٥بئؼ

 ہے۔

b) پبٌیغی  کی دعتربداسی 

کب آپيٸ   ےثٺؼ کـٷ ےٯہپ ےؿ  اپٺی پبٱینی  کڀ ٿ٩ت كڈٿٯہپبٱینی 

 ہے۔ ہعبمت ہکب ایک ؿّبکبؿاٷ  ہػہپبٱینی  ٵٞب ہی ہے۔ٵٺتغت ٭ـتب 

ایک  ےرت اك ٷ ہے ی کی رب مکتیھپبٱینی  کی ػمتربػاؿی  ٍـ٣  تت

ػاؿ  کڀ ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ   ہثیٴ ۔ٿہاػا  ٩یٶت  صبٍٰ  کـ ٱی 

ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ اػائیگی کب ایک ٥یَؼ  

٭ٴ اف ٭ٴ  ّٶبٹت  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  )ری ایل ٿی(  ںاہی ہے۔ٿتب ہ

ٿاٱی  اٍٰ   ےػاؿ  کڀ اػائیگی  کی ربٷ ہ، ٱیکٸ ثیٴہےٿتب ہی ھة

 ہے۔ٿتی ہ  ہفیبػ ےػاؿی  ٩یٶت  ری ایل ٿی كػمترب

c)  ہس  فبئذڈسائ 

ٿا٩ٜ  ےک  ہٵٖبث٨  کنی خمَڀً  ٿا٩ٜ ےىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ک   ہٵ٪ـؿ

حتت اػائیگی  کی ربتی  ےؿ کڈؿائ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہپـ ثیٴ ےٿٷہ

  ہے۔

 عٕگیٓ  ثیّبسی کب ّالدحتت، کنی  ےؿ  کڈؿائ ےمٺگیٸ  ثیٶبؿی ٿاٯ

ؿ٩ٴ  ٭ی    ہٵٖبث٨  ایک ٵ٪ـؿ ےىـائٔ ک ںٵیکی ٍڀؿت   ےربٷ ےکئ

  ہٵ٪ـؿ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہاینی ثیٶبؿی ثیٴ ہےاػائیگی  کی ربتی 

  ے۔ئیہٿٹی چبہىبٵٰ کی گئی  ںؿمت ٵیہکی ٣ ںمٺگیٸ  ثیٶبؿیڀ

 ےکٶپٺی ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ک ہحتت، ثیٴ ےک  سڈاي سائھة ھاعپتبي دیک

 ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٷرب ےؿتی کئھة ںامپتبٯ ٵی ےػاؿ  ک ہحتت  ثیٴ

 ہے۔٭ی اػائیگی  کـتی  ںٝالد کی الگتڀ

ربؿی   ہػہی پبٱینی  ٵٞبھثٞؼ ة ےک ےربٷ ےؿ  اػائیگی  کئڈؿائ

  ہے۔تب ہؿ

ؽیٰ   ہٵٺؼؿد ںآعـ  ٵی ےپبٱینی  ٵؼت  ک  ہٵ٪ـؿ ںٵی  ہػہٵٞب ہثیٴ

 ں۔یہ ےربت ےػٝڀٰی اػائیگی  کئ

d)  پختگی دّوٰی 

ػاؿ   ہثیٴ ںآعـ  ٵی ےک  کٶپٺی ٵؼت ہثیٴ ںٵی ںػٝڀٿ ےاك ٕـس ک

، اگـ ہے٭ـتی  ہکب ٿٝؼ ےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷ   ہکڀ ایک ٵ٪ـؿ
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 ےاك ہے۔تب ہؿ  ہفٹؼ ںثٺؼی  کی پڀؿی ٵؼت  ٵی ہػاؿ  ٵٺَڀة ہثیٴ

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےک ےپغتگی ػٝڀ

i. حتت   ٩بثِٰ اػائیگی   ےک ےپغتگی  ػٝڀ  ثٕذی : ہؽشوت ِٕقوة

  ےك ںٵی ؿ٩ٴ  مسیت مجٜ ثڀٹل  تڀ  ےہ  ہؿ٩ٴ، اگـ  ىـ٭ت  ثیٴ

 ٭ـ  ٹتڀ ٭ب ہے ھ، ٹڀٷ اٿؿ مڀؿ اگـ ٭چپـیٶیٴ  ہث٪ی

ii. ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ ثٕذی : ہپشیّیُ/واپغی )آس او پی ( ِٕقوة 

پـیٶیٴ پبٱینی   ےگئ ےاػا  کئ ںپبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  ٵی

 ں۔یہ ےربت ےپـ ٿاپل کـ ػیئ ےٿٷہ ہپغت

iii. ْںٵی ےٵٞبٵٰ ےیڀٱپ کوٌپ(: ثٕذی  )ی ہِٕقوة ہثیُ ڈٌٕک ٹیو ،

٩یٶت  ٭ی اػائیگی   ڈٕڀؿ پـ  ٥ٸ ےک ےکٶپٺی پغتگی ػٝڀ ہثیٴ

 ہے۔کـتی 

iv. ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵٺی ثیک پبٱینی  ک ثٕذی : ہِٕی ثیک ِٕقوة 

 ےپبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  ک ےك ںٵی ےکٶپٺی پغتگی ػٝڀ ہثیٴ

 ہے۔اکـ اػائیگی  کـتی ھٹکڀ گ  ہ٥بئؼ  ہػٿؿاٷ صبٍٰ  پنٶبٹؼ

ٿ ربتب ہعتٴ    ہػہٵٞب ہثٞؼ ثیٴ ےک ےربٷ ے٭ی اػائیگی  کئ ےػٝڀ

 ہے۔

e) ِوت  دّوٰی 

ؿ، پبٱینی  کی ھیب پ ےػاؿ  کی ٵڀت ، صبػحبتی  ٕڀؿ پـ  ك ہاگـ ثیٴ

 ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہکٶپٺی ثیٴ ہتڀ ثیٴ ہےٿ ربتی ہػٿؿاٷ  ےٵؼت  ک ربؿی

 ، تڀ پبٱینی ہےی ہاگـ ىـ٭ت ؿ ہے۔مجٜ  ثڀٹل ٭ی اػائیگی  کـتی  ھمبت

اکـ اػائیگی  کی ھٹث٪بیب ٱڀٷ اٿؿ پـیٶیٴ اٿؿ اك پـ مڀػ  گ ےک

  ہرل ٭ی اػائیگی  ٹبٵقػ  یب ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ہےٵڀت  ػٝڀٰی  ہی ہے۔ربتی 

ٵڀت  ػٝڀٰی ٵڀت   ہے۔ٿ، کی ربتی ہی صبٱت ھیب ٩بٹڀٹی ٿاؿث کڀ، رڀ ة

 ہے۔ی ٭ـتب ہاعتتبٳ ٭ی ٹيبٹؼ ےک  ہػہٕڀؿ پـ  ٵٞب ے٫ ہٹتیذ ےک

 : ہےٿ مکتب ہٵڀت  ػٝڀٰی 

 کٴ پبٱینی  کی ٵؼت ( یب ےاثتؼائی  )تیٸ مبٯ  ك 

 ( ہفیبػ ے١یـ اثتؼائی  )تیٸ مبٯ  ك 

، تبؿیظ   ہیب ٩بٹڀٹی ٿاؿث کڀ ٵڀت  ٭ی ٿد  ہٹبٵقػ  یب ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٿتب ہکٶپٺی کڀ ُٵٖٲٜ  کـٹب  ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ ٵ٪بٳ  ک

i. فبسَ   ےواي ےربْ ےپیؼ کئ ےٌئ ےک ےدّو ےِوت  ک 
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  ےؽؿیٜ ےٵنت٦یؼ  ٫ ےٱئ ےک ےاٷڑھة ےگٓکی کبؿؿٿائی ا ےػٝڀ

 : ںیہ ےربت ےکٶپٺی کڀ پیو  کئ ہؽیٰ  ٥بؿٳ  ثیٴ ہٵٺؼؿد

 ٹبٵقػ  کب ػٝڀٰی ٥بؿٳ 

 ٹی٦کیٹتؼ٥یٸ  یب مشيبٷ  کب مـ 

 ٹی٦کیٹ٥قیيیٸ کب مـ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ 

 ٹی٦کیٹامپتبٯ کب مـ 

 ٹی٦کیٹکب مـ  ںآرـٿ 

 تَؼی٨   ےؽؿیٜ ےکی ٝؼاٱت ٫ ٹپڀٱیل کی ؿپڀؿ  ں٭بپیب 

ؿ(، حت٪ی٪بت کی ٓئی آ)ای٤ ا ٹٱی  إالٛ  ؿپڀؿہپ ےریل

 ےك  ہرڀ صبػث ٹ، آعـی  ؿپڀؿٹٳ ؿپڀؿٹٵبؿ ٹ، پڀكٹؿپڀؿ

 ں۔یہ ےٿتہّـٿؿی   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت  ک

 ے٫  ہیق  ٿ١یـٹاؿھٕڀؿ پـ  ٵیڀٹنپٰ  ات ےحجڀت ک ےٵڀت ک 

 ۔ ٹی٦کیٹربؿی کیب گیب ٵڀت  مـ  ےؽؿیٜ

 فبسَ   ےواي ےربْ ےپیؼ  کئ ےٌئ ےک ے: ِوت  دّو3ؽىً  
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ii. کب ِغرتد   ےِوت  دّو 

پـ  ےػٝڀ ہے۔ٵنرتػ ٭یب رب مکتب  ے٭ی اػائیگی  یب اك ےٵڀت  ػٝڀ

تؼثیـ   ہ٫ ہےچٲتب  ہکٶپٺی کڀ پت ہٿ٩ت اگـ ثیٴ ےکبؿؿٿائی کـت

  ہٵتٞٲ٨ ےٱئ ےا یب پبٱینی  کھکڀئی ١ٲٔ ثیبٷ ػیب ت ےٷ  ہ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٿ ربتب ہثبٰٕ    ہػہا تڀ ٵٞبھپبیب تھئ٨  کڀ چٳ  ٵڀاػ ص٪بہا

  ں۔یہ ےربت ےّجٔ کـ ٱئ  ہی ٥بئؼھحتت مت ےپبٱینی  ک

iii.   ٓتشدیذ کالص 45عیىؾ : 

 ہے۔حتت   ےک 45کی میٮيٸ   1938،  ٹای٬ ہی ثیٴٹپیٺبٯ ہٳ ، یہتب

 ٳ ہا

  :ہےتی ہک 45عیىؾٓ  

کی  ےربٷ ےٵتبحـ  کئ ےی پبٱینی  پـ اكھکی کنی ة ہفٹؼگی  ثیٴ

کٶپٺی  ہثٞؼ اك ثٺیبػ پـ ثیٴ ےک ےٿٷہػٿ مبٯ  عتٴ   ےتبؿیظ  ك

پبٱینی  ربؿی   ہ٫ ہےایب رب مکتب ٹھا ںیہکڀئی مڀاٯ ٷ  ےؽؿیٜ ے٫

یب ٕجی ا٥نـ ، یب ؿی٦ـی،  ںجتڀیق  ٵی ےٿاٯ ےکب مجت ثٺٸ ےکـٷ

ی ػیگـ  ھ، یب کنی ةںٵی ٹی ؿپڀؿھػٿمت کی کنی ة ےػاؿ  ک ہیب ثیٴ

 ہا، رت تک ثیٴھا تٹھٿھگیب ثیبٷ ١ٲٔ  یب دػیب  ںػمتبٿیق ٵی

اك ٕـس کب ثیبٷ ایک تبؿیغی   ہ٫ ہےکـتی  ںیہحبثت ٷ ہکٶپٺی ی

 ہامکب عالً ںا رنٶیھٵڀاػ ص٪بئ٨  پـ ت ےگئ ےپبئھٵڀّڀٛ  یب چ

  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی  ہی  ہ٫ ہا اٿؿ یھکیب ربٹب الفٵی  ت

ٿ٩ت پبٱینی  ےثیبٷ ػیت ہی  ہا اٿؿ ٫ھکـ کیب گیب ت ھربٷ ثڀد

ٳ  ہاٷ ا ےاك ٷ  ہا یب ٫ھثیبٷ ١ٲٔ ت  ہی ٫ھؿ  کڀ ٵٞٲڀٵبت  تڈٿٯہ

 ۔اھکیب ربٹب الفٵی  ت ہا رٸ کب عالًھپبیب تھٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ چ
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 :  ومبصت

مبٯ   2 ےك ےربٷ ےپبٱینی  ربؿی کئ ےؿ  ٷڈٿٯہاگـ کنی پبٱینی 

 ہتڀ ثیٴ ہےپب ٱیب ھٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ چہی ٿ٩ت اھتک کنی ة

ٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  ٭ی ہ١ٲٔ ا ےگئ ےػئی ںٺی جتڀیق  ٥بؿٳ ٵیکٶپ

  ہے۔ٵنرتػ ٭ـمکتی  ےثٺیبػ  پـ اك

اك ٵؼت   ہے۔اٹتٚبؿ کی ٵؼت   ےٱئ ے٫  کہمبٯ  کی ٵؼت  گب ۔  ۰

 ےؿ  ٷڈٿٯہپبٱینی   ہٿگب ٫ہحبثت کـٹب  ہکٶپٺی کڀ ی ہثٞؼ ثیٴ ےک

پبیب ھا اٿؿ اٍٰ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ چھی  ٭ب  ثیبٷ ػیب تہٿکب ػھػ

ٍـ٣  حجڀت  ھے۔ثیبٷ ١ٲٔ ت ےگئ ےػیئ  ہا ٫ھٵٞٲڀٳ ت ےا اٿؿ اكھت

ثٞؼ  ےمبٯ  کی ٵؼت  ک ۔ ۰کٶپٺی  ہی ثیٴہثٞؼ  ےک ےصبٍٰ  کـٷ

 ہے۔کنی پبٱینی  کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  کـ مکتی 

iv. ےأذاصےِوت  ک  

ٿؿ ٹھ ےاٿؿ امک ہےثتبیب ربتب  ہی کنی ٥ـػ  کڀ گٶيؼھی کتھکت

اؿتی  حجڀت  ھة ہے۔ٿتی ہ ںیہبت  ٷکڀئی ٵٞٲڀٵ ںٵی ےثبؿ ےک ےکبٷٹھ

 ہےکـتب   ےاٵٮبٷ  کب ّبثٔ ےٵڀت  ک ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل  ٹای٬

 ہے۔چٲتب  ںیہٷ ہی پتھة ھکچ ںٵی ےثبؿ ےتک امک ںاگـ  مبت مبٱڀ

ػاؿ   ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ںیہ ےػٝڀٰی کـت ہاگـ  ٹبٵقػ  یب ٿاؿث  ی

 ہثیٴ، تڀ ےئیہ٥ڀت ٵبٷ ٱیب ربٹب چب ےاٿؿ اك ہے ہ٥ـػ  الپت

اٱتی ڈپـ فٿؿ  ےؿ  صبٍٰ  کـٷڈآؿ ےك ٹکنی ٩بثٰ  ٭ڀؿ ںکٶپٺیب

پـ پـیٶیٴ  ےؿ ٵٲٸڈاٵٮبٷ  کب آؿ ےٵڀت  ک  ےؽؿیٜ ےٝؼاٱت ٫ ں۔یہ

ٕڀؿ پـ   ےؿٝبیت ک ںکٶپٺیب ہثیٴ ہے۔٭ی اػائیگی  کی ربٹی ّـٿؿی  

 ں۔یہیڀ پـیٶیٴ کڀ ٵٞب٣ کـ مکتی ڈػٿؿاٷ  ےمبت مبٯ  کی ٵؼت  ک

 دّوٰی ًّّ ےٌئ ےی  کپبٌیغ ہصٔذگی  ثیُ 4

ٵ٦بػات  ٭ی ص٦بٙت ( ٩ڀاٹیٸ،  ےؿ  کڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈآئی آؿ 

 :ںیہٳ ٭ـتی ہؽیٰ ٥ـا ہٵٺؼؿد 2002

 

 کب  َٔبَ   ںدّوو ںتٍْك  ِی ےپبٌیغی  ک ہصٔذگی  ثیُ  :۸لبٔوْ 

i.   کی ٵبٹگ کـیگی  ںپبٱینی  ثٺیبػی  ػمتبٿیقٿ ہفٹؼگی  ثیٴ

  ےؽؿیٜ ےکنی ٵؼٝی  ٫ ںتٞبٿٷ ٵی ےک ےرڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػٝڀ

 ہے۔پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی  

ii.  ےی ػیـی کئھپـ کڀئی ة ےٿٷہکٶپٺی ػٝڀٰی صبٍٰ   ہفٹؼگی  ثیٴ 

ی مڀاٯ یب اّب٥ی ھکڀئی ة ۔پـ کبؿؿٿائی کـیگی ےثٺب ػٝڀ

 15 ےصبٍٰ  ک ےک ےکی ّـٿؿت، دمٮٸ صؼ تک، ػٝڀ ںػمتبٿیقٿ

 ہ، ٷےٺگرب ئی ےائٹھا ھی ایک مبتھاٹؼؿ ، مت ےکی ٵؼت  ک ںػٹڀ

 ے۔اٱگ اٱگ کـک  ہ٫

iii. ٭ی اػائیگی  کی  ےی ػٝڀھحتت کنی ة ےپبٱینی  ک ہفٹؼگی  ثیٴ

کب١ؾات اٿؿ   ہی ٵتٞٲ٨ھگی یب اك پـ کڀئی تٺبفٝبت  متےربئ

اٹؼؿ ،  ےک ںػٹڀ 30 ےکی تبؿیظ  ك ےٿٷہّـٿؿی  ٿّبصت صبٍٰ  

کنی  ںاہٳ ، دہتب ۔ایب ربئیگبٹھا ےٿئہ ےمجت ػیت  ہی ٵتٞٲ٨ھمت

ربٹچ کی ٵبٹگ کـتی  ںٵی ےکٶپٺی کی ؿائ ہصبالت  ثیٴکی  ےػٝڀ
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رٲؼ  ےرٲؼ ك ےاك ٕـس کی ربٹچ کی إالٛ  ػیگی اٿؿ اك ہ، یںیہ

کی  ےکنی ػٝڀ ںٵی ےکٶپٺی کی ؿائ ہثیٴ ںاہد ۔گیےپڀؿی کـائ

ػٝڀٰی  ںٵی ےی ٵٞبٵٰھکنی ة ہ، ٿںیہصبالت  ربٹچ کی ٵبٹگ کـتی 

اٹؼؿ ،  ےک ںیٺڀہٳ 6  ہفیبػ ےك  ہفیبػ ےٿ٩ت ك ےک ےػؿد کـٷ

پڀؿا  ےرٲؼ اك ٕـس کی ربٹچ ىـٿٛ کـیگی اٿؿ اك ےرٲؼ ك

 ۔گیےکـائ

iv. کڀئی ػٝڀٰی  ںاہتبثٜ  ، د ےپـٿیژٷ ک ےک 47میٮيٸ   ےک  ٹای٬

 ےٱیکٸ آػاتب کی ٵٺبمت  ىٺبعت  ک ہےتیبؿ  ےٱئ ےاػائیگی  ک

، فٹؼگی  ہےکی رب مکتی  ںیہامٮی اػائیگی  ٷ ےی مجت كھکنی ة

پبك  ےاك ؿ٩ٴ  کڀ اپٸ ےٱئ ےک  ہ٥بئؼ ےتب ککٶپٺی آػا ہثیٴ

پبك ثچت  ےثیٺک ک  ڈیڀٯڈگی اٿؿ اك ٕـس کی ؿ٩ٴ  کنی ىیھےؿک

ی ٭ب١ؾات  ھپـ الگڀ ىـس پـ مڀػ  صبٍٰ کـیگی )مت ےاتھثیٺک ک

 ۔ٵتبحـ ( ےثٞؼ ك ےک ںػٹڀ 30 ےک ےاٿؿ ٵٞٲڀٵبت  پیو  کـٷ

v. ٩ڀاٹیٸ   ۔ھےاٿپـ ٱ٬ ںاہد(iv) ےگئ ےکڀؿ کئ  ےؽؿیٜ ے٫ 

 ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہثیٴ ےك ہکنی ػیگـ  ٿد ہٝالٿ ےات کہرڀٿ

 ہٿ، فٹؼگی  ثیٴہی ہٿ ؿہػیـی  ںٵی ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ےػٝڀ

کی ٹٚـ حبٹی  ےػٝڀ  ےؽؿیٜ ے٫ ےکٶپٺی ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  پـ امک

ٵ٪جڀٯ  ثیٺک ىـس  ںٵبٱی  مبٯ  کی ىـٿٝبت ٵی ےٿاٯ ےربٷ ےکئ

 ۔ـیگیکی ىـس  پـ مڀػ  ٭ی اػائیگی  ک  ہ٪ فیبػ2 ےك

 کب وشداس  ٹایزٓ .5

 ےکٶپٺی ک ہاٿؿ ثیٴ ےؿٷھػٝڀٰی ٥بؿٳ  کڀ ة ےك ےٍضیش ٕـی٨  ٹایزٸ

ٹبٵقػ /٩بٹڀٹی ٿاؿث  ےٿئہ ےٵؼػ کـت ںٵی ےاٹکڀ مجٜ کـٷ ںػ٥رت  ٵی

  ۔ٳ  کـیگبہؿ دمٮٸ ؿٿك  ٥ـاہیب ٵنت٦یؼ  کڀ 

ی ھعیـ مگبٱی ة ہٝالٿ ےٍجڀثی ک ےک ںػاؿیڀ ہؽٳ ےاك ٕـس کی ٍڀؿت  ك

ٵنت٪جٰ   ےعبٹؼاٷ ك ےٵیت ک ےٱئ ےک  ٹایزٸ ےرل ك ہے ٿتیہپیؼا 

 ے٭ب٥ی  ٵڀ٩ٜ ٵٲت ےٱئ ےک ے٭بؿٿثبؿ  یب تٺبٙـ  صبٍٰ  کـٷ ںٵی

  ں۔یہ

 

 

 

  1  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

ی ھاچ ےتَڀؿ  کی  مت ك  ے٫  ےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ػٝڀ ےٹیچ

   ں۔ٵٺبمت  آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی ے؟ مت كہےٕـس ٿّبصت کـتب 

I. ہٵ٪ـؿ ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہےعڀامت  ػٝڀٰی ایک ػؿ  

 ے۔ئیہکڀ پڀؿا کـٹب چب ہٿٝؼ

II.  عَڀٍی ؽ٭ـ  ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ٵبٹگ

 ےئیہکڀ پڀؿا کـٹب چب ہ٭یب گیب  ٿٝؼ

III.  عَڀٍی ؽ٭ـ  ںٵی ےٿتھػاؿ  کڀ مسذ ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ٵبٹگ

 ےئیہکڀ پڀؿا کـٹب چب ںپبثٺؼیڀ ہ٭ـػ
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IV.   عَڀٍی  ںٵی ےٿتھػاؿ  کڀ مسذ ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ػؿعڀامت

 ےئیہ٭ڀ  پڀؿا کـٹب چب ہؽ٭ـ  ٿٝؼ

 

   ہخالؿ

  عَڀٍی ؽ٭ـ  ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ٵبٹگ

 ے۔ئیہ٭ڀ پڀؿا کـٹب چب ہٿٝؼ  ہ٭ـػ

 ٵڀت   ںاہد ہے۔ٿ مکتب ہػٝڀٰی یب ٵڀت  ػٝڀٰی   ہکڀئی ػٝڀٰی پنٶبٹؼ

ٿتب ہی پیؼا ہپـ  ےٿٷہػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت   ہٹؼگی  ثیٴػٝڀٰی ف

ٿا٩ٞبت  کی   ہفیبػ ےایک یب ایک ك ےػٝڀ  ہپنٶبٹؼ ںیہ، ٿہے

  ں۔یہ ےٿ مکتہ ےك ہٿد

 ہپت ہکٶپٺی کڀ ی ہثیٴ ےٱئ ےکی اػائیگی  ک ےػٝڀ  ہپنٶبٹؼ 

 ےک ںىـٕڀ   ہٵ٪ـؿ ںپبٱینی  ٵی  ہٿا٩ٜ  ہ٫ ہےٿتب ہٱگبٹب 

  ہے۔ٿاہٵٖبث٨  

 ےٿ مکتہػٿؿاٷ  ےؽیٰ  اػائیگی  پبٱینی کی ٵؼت  ک ہٵٺؼؿد 

 : ںیہ

 ٭ی اػائیگی  ہ٥بئؼ  ہپنٶبٹؼ 

 پبٱینی  کی ػمتربػاؿی 

 ہؿ  ٥بئؼڈؿائ 

 پغتگی ػٝڀٰی 

 ٵڀت  ػٝڀٰی 

 ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہ)تـػیؼ کالف( ثیٴ 45کی میٮيٸ    ٹای٬ ہثیٴ  

   ہ، ثيـٕی٬ہےػاؿ  کی ص٦بٙت کـتب  ہثیٴ ےٵنرتػ  ك ےک ےػٝڀ

 ےػاؿ  ٷ ہاٿؿ ثیٴ ںٿہ ےکـ ٱئ ےػٿ مبٯ  پڀؿ ےٷ  پبٱینی

  ۔ٿہپبیب ھچ ںیہی تبؿیغی ٵٞٲڀٵبت  کڀ ٷھکنی ة

  ٵ٦بػات  ٭ی ص٦بٙت (  ےؿ  کڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈآئی آؿ

 ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ ےٷ  ےی اڈحتت، آئی آؿ  ےک ٩2002بٹڀٷ ، 

٩بٹڀٷ   ےٱئ ےػاؿ  یب ٵنت٦یؼ  کی ص٦بٙت ا / ثچبٿ ک ہثیٴ ںٵی

  ں۔یہ ےکئ   ٵ٪ـؿ
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 رواة ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 1رڀاة 

  ۔ ہے  II ػؿمت آپيٸ

  ہعَڀٍی ؽ٭ـ ٭ـػ ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ٵبٹگ 

 ے۔ئیہپڀؿا کـٹب چب  ہٿٝؼ

 

 عواالت  ےراتی  اِتضبْ  ن

 1 عواي 

حتت  ےکڀٷ می پبٱینی  ک ہے۔گئی ؿمت ػی ہکی ایک ٣ ںپبٱینیڀ ےٹیچ

ٕڀؿ پـ  ػٝڀٰی اػائیگی  کی ربتی  ےاػائیگی ک ٰےػٝڀ ہپنٶبٹؼبػی ٞیٵ

  ں۔، ىٺبعت  کـیہے

I. ٵٺی ثیک پبٱینی 

II. پبٱینی ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ 

III. پـیٶیٴ پبٱینی  کی ٿاپنی 

IV. پبٱینی   ہٵیٞبػی ثیٴ 

 2عواي 

پبٱینی   ہایک فٹؼگی  ثیٴ ھمبت ےؿ  کڈمٺگیٸ  ثیٶبؿی ؿائ ےیو ٷہٳ

پبٱینی  کب ٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ      ںٵی ص٨  ےکـٷ ک ےاك ٷ ہے۔عـیؼی 

 ےؿ  کڈاٿؿ مٺگیٸ  ثیٶبؿی ؿائ ہےتب ڑپ ہیو کڀ ػٯ کب ػٿؿہٳ ہے۔کیب 

 ںٵی ےاك ٵٞبٵٰ ہے۔ٿتب ہکب ایک ػٝڀٰی پیؼا   ےؿٿپ 50،000حتت 

 گی ؟  ےکی ربئ ےاػائیگی  کل

I. یوہٳ 

II. کـٷ 

III. ٕڀؿ پـ  ت٪نیٴ   ںػؿٵیبٷ  یٮنب ےیو اٿؿ کـٷ کہاػائیگی  ٳ

 ۔گی ے٭ی  ربئ

IV. ہےا ڑپ ہیو کڀ ػٯ کب ػٿؿہٳ ہ، کیڀٹکںیہکڀئی ٷ ےك ںٵی ںػٿٹڀ 

 ہےت٦ڀیِ   ںص٨  ٵی ےٱیکٸ پبٱینی  کـٷ ک

 3عواي 

 ےک ےٵنت٦یؼ  ٵڀت  ػٝڀ ۔ٿ گئیہپـٿیٸ کی ٵڀت   ںٵی  ہایک کبؿ صبػث

ػیب گیب کڀٷ مب ػمتبٿیق ایک  ےٹیچ ہے۔ػمتبٿیق پیو  کـتب  ےٱئ

صبػحبتی  ٵڀت   ںٵی ےٵ٪بثٰ ےرڀ ٩ؼؿتی  ٵڀت ٫ ہےاّب٥ی  ػمتبٿیق 

 ؟ ہےپیو  کیب ربٹب ّـٿؿی   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

I. ٹی٦کیٹتؼ٥یٸ  یب مشيبٷ  کب مـ 

II. ٹی٦کیٹؿ  کب مـٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ 

III. ٹی٦کیٹکب مـ  ںآرـٿ 

IV. ٹحت٪ی٪بت کی ؿپڀؿ 

  4عواي 
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کڀ ایک رٲؼی ٵڀت  ػٝڀٰی ٵبٹب  ےٵڀت  ػٝڀ ےکڀٷ ك ےگئ ےػیئ ےٹیچ

 ربئیگب؟ 

I. ػاؿ  کی ٵڀت   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںتیٸ مبٱڀ ےک  اگـ پبٱینی  ٵؼت

 ہے۔ٿ ربتی ہ

II. ػاؿ  کی  ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںپبٹچ مبٱڀ ےاگـ پبٱینی  ٵؼت  ک

 ہے۔ٿ ربتی ہٵڀت  

III. ػاؿ  کی ٵڀت   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںمبت مبٱڀ ےاگـ پبٱینی  ٵؼت  ک

 ہے۔ٿ ربتی ہ

IV. ػاؿ  کی ٵڀت   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںػك مبٱڀ ےاگـ پبٱینی  ٵؼت  ک

 ہے۔ ٿ ربتیہ

 5عواي 

کڀ  ںػٝڀٿ  ہرڀ پنٶبٹؼ ںیہ ےگئ ےٿا٩ٞبت  ػئی ےایل ھکچ ےٹیچ

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ١ٲٔ   ے، ٹیچںىٺبعت  کـی ےٵتضـ٫ ٭ـیٺگ

I. ٭ی اػائیگی ںپبٱینی  کی پغتگی پـ ػٝڀٿ ہٵیٞبػی ثیٴ 

II. پـ ٩بثِٰ  ےٹچٸہحتت کنی ٵ٪بٳ پـ پ ےٵٺی ثیک پبٱینی  ک

 اػائیگی  ایک ٩نٔ

III. حتت کڀؿ کی گئی مٺگیٸ   ےٕڀؿ پـ  پبٱینی  ک ےک  ہئؼؿ  ٥بڈؿائ

 ٭ی اػائیگی ےػٝڀ ےٱئ ےک ںثیٶبؿیڀ

IV.  ثٺؼٿثنتی پبٱینی  کی ػمتربػاؿی    ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی

 ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ٭ی اػائیگی ےٿاٯ ےربٷ ےپـ کی

 6عواي 

حتت کئ گئ  ےپـ ٵٺی ثیک پبٱینی  ک ےٹچٸہایک خمَڀً  ٵ٪بٳ پـ پ

 ثٺؼی  کیب ربئیگب؟  ہػؿد ںٵی ےػٝڀ ےڀ کل ٩نٴ  کاػائیگی  ک

I. ٵڀت  ػٝڀٰی 

II. پغتگی ػٝڀٰی 

III. ػٝڀٰی  ہٵٞیبػی  پنٶبٹؼ 

IV. ػمتربػاؿی  ػٝڀٰی 

 7عواي 

اگـ  ہے۔ثٺؼی  عـیؼی  ہٵٺَڀة ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ ہمبٯ 10ایک  ےىٺکـ ٷ

 ےك ںتڀ اٷ ٵی ہےٿ ربتی ہامکی ٵڀت   ےٯہپ ےك ےٿٷہ  ہپبٱینی  پغت
 ربئیگب؟ کیب اػائیگی  کیب 

I. ٿہی کٴ ھ٩یٶت  رڀ ة ڈؿ٩ٴ  یب ٥ٸ ہثیٴ 

II. ٿہ  ہی فیبػھ٩یٶت  رڀ ة ڈؿ٩ٴ  یب ٥ٸ ہثیٴ 

III. ےٵ٪بثٰ ےپـیٶیٴ ثیٺک کی ثچت مجٜ ؿ٩ٴ  ٫ ےگئ ےاػائیگی  کئ 

 ےرب ئیٺگ ےٿاپل کئ ھمبت ےمڀػ  کی ىـس  ک  ہ٪ فیبػ2 ںٵی
IV. ػمتربػاؿی  ٩یٶت 

 8عواي 

ؼائی ( ٭ی ثٺیبػ  پـ ثٺؼی  )اثتؼائی  یب ١یـ اثت ہکی ػؿد ںػٝڀٿ

   ں۔ٵت٦ـ٧  آپيٸ  کڀ ٵٺتغت ٭ـی
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I. ثٞؼ ؿاٵیب کی  ےیٸہٳ 6 ےک ےثٺؼی  عـیؼٷ ہٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ہےٿ ربتی ہٵڀت  

II. مبٯ  ثٞؼ ٵٺڀد کی  ڑھیڈ ےک ےثٺؼی  عـیؼٷ ہٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ہےٿ ربتی ہٵڀت  

III. ػٿ اٿؿ ٹ٤َ مبٯ  ثٞؼ  ےک ےثٺؼی  عـیؼٷ ہٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ہےٿ ربتی ہی ٵڀت  ک ڈیڀڈ

IV. پبٹچ مبٯ  ثٞؼ  ڑھےمب ےک ےثٺؼی  عـیؼٷ ہٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ہےٿ ربتی ہپـٿیٸ کی ٵڀت  

 9 عواي 

 ےی ٵنت٦یؼ  ٫ھمت ںػاؿ  کی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ہفٹؼگی  ثیٴ ےٹیچ

کی ایک  ںػمتبٿیقٿ ےگئ ےپیو  کئ ےٱئ ےک ےٝبٳ  ٵڀت  ػٝڀ  ےؽؿیٜ

  ہرڀ ٍـ٣  صبػث  ںڀ ٵٺتغت ٭ـیٵت٦ـ٧  آپيٸ  ک ہے۔ؿمت  ػی گئی ہ٣

ٕڀؿ پـ  پیو  کیب ربٹب  ےاّب٥ی  ػمتبٿیق ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت  ک

  ہے۔ّـٿؿی  

I. ٹحت٪ی٪بت کی ؿپڀؿ 
II. ػٝڀٰی ٥بؿٳ 

III. ٹی٦کیٹتؼ٥یٸ  یب مشيبٷ  کب مـ 

IV. ٹی٦کیٹامپتبٯ کب مـ 

 10  عواي 

 ےک 2002کب ٵ٦بػ حت٦٘( ٩بٹڀٷ ،  ںؿٿڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈآئی آؿ 

٭ی اػائیگی  یب اك پـ  ےحتت ػٝڀ ےپبٱینی  ک ہؼگی  ثیٴٵٖبث٨ ، فٹ

کی  ےٿٷہکب١ؾات اٿؿ ّـٿؿی  ٿّبصت صبٍٰ    ہی ٵتٞٲ٨ھتٺبفٝبت  مت

 ۔ایب ربئیگبٹھاٹؼؿ  ا ے_________ ک ےتبؿیظ  ك

I. 7 ػٷ 

II. 15 ػٷ 

III. 30 ػٷ 

IV. 45 ػٷ 

 

 

 رواة ےک ںعواٌو ےراتی اِتضبْ ن

 1 رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ػٝڀٰی اػائیگی  ٵٞیبػی   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکایک ٵٺی ثیک پبٱینی  

  ہے۔ٕڀؿ پـ  کیب ربتب  ےاػائیگی  ک

  2رواة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ
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 ےکی پڀؿی اػائیگی  کـٷ کڀ کی ربئ  ےؿٿپ 50،000 ںٵی ےاك ٵٞبٵٰ

ص٨   ےپبٱینی  کب ت٦ڀیِ    ایک ٵٮٶٰ  ثٺیبػ  پـ کـٷ ک ہگی کیڀٹک

  ہے۔کیب گیب  ںٵی

  3رواة  

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ  

،  ٹی٦کیٹػٝڀٰی ٥بؿٳ ، تؼ٥یٸ  یب مشيبٷ  کب مـ  ےؽؿیٜ ےٹبٵقػ  ٫

،  ٹی٦کیٹ، امپتبٯ کب مـ ٹی٦کیٹؿ  کب مـٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ

 ھمبت ےػمتبٿیق ٩ؼؿتی ٵڀت ک ےریل  ہٿ١یـ  ٹی٦کیٹکب مـ  ںآرـٿ

  ہے۔پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےصبػحبتی ٵڀت  ک ھمبت

ٳ ٹٵبؿ ٹ، پڀكٹؿ(، حت٪ی٪بت کی ؿپڀؿٓئی آ)ای٤ ا ٹؿپڀؿ ٱی  إالٛ ہپ

٩ؼؿتی ٵڀت   ںیہرٸ ںیہاّب٥ی  ػمتبٿیق   ہٿ١یـ ٹ، آعـی  ؿپڀؿٹؿپڀؿ

پیو  کیب ربٹب  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےصبػحبتی  ٵڀت  ک ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫

 ہے۔ّـٿؿی  

  4رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ٿ ہکی ٵڀت  ػاؿ   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںتیٸ مبٱڀ ےاگـ پبٱینی  ٵؼت  ک

  ۔ا ربئیگبھٕڀؿ پـ  ػیک ےک ےکڀ رٲؼی ػٝڀ ےتڀ ٵڀت  ػٝڀ ہےربتی 

  5رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ٿتب ہ ںیہپبٱینی  کی پغتگی پـ کڀئی ػٝڀٰی اػائیگی  ٷ ہٵیٞبػی ثیٴ 

  ہے۔

  6رواة  

 ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

 ےگئ ےحتت کئ ےپـ ٵٺی ثیک پبٱینی  ک ےٹچٸہخمَڀً  ٵ٪بٳ پـ پ

ثٺؼی  کیب  ہحتت ػؿد ےک ےػٝڀ  ہکڀ ٵٞیبػی  پنٶبٹؼ  اػائیگی

  ۔ربئیگب

  7رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

تڀ  ہےٿ ربتی ہىٺکـ کی ٵڀت  ےٯہپ ےاگـ یڀٱپ پبٱینی  کی پغتگی ك

 ےٿ، ٭ی اػائیگی  کی ربئہ  ہی فیبػھ٩یٶت ، رڀ ة ڈؿ٩ٴ  یب ٥ٸ ہثیٴ

 ۔گی

  8رواة  

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ  

ٕڀؿ  ےک ےایک ١یـ رٲؼی  ػٝڀ ےاك ہکیڀٹک ہےيٸ  آپيٸ  ٵت٦ـ٧  آپ

ٕڀؿ پـ   ےک ںاٿؿ کڀ رٲؼی ػٝڀٿ ۰، ۴آپيٸ  ۔ا ربئیگبھپـ  ػیک

  ۔ا ربئیگبھػیک
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  9رواة  

  ۔ ہے I ػؿمت آپيٸ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٿاٱی ٵڀت  ک ےٿٷہ ےك   ےصبػث ٹحت٪ی٪بت کی ؿپڀؿ

٥بؿٳ ، ػٝڀٰی ہے۔ٕڀؿ پـ  پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےاّب٥ی  ػمتبٿیق ک

ػیگـ   ےریل  ٹی٦کیٹ، امپتبٯ کب مـ ٹی٦کیٹتؼ٥یٸ  یب مشيبٷ  مـ

ی ھمت ںػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ہکڀ فٹؼگی  ثیٴ ںػمتبٿیقٿ

 ہے۔پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی    ےؽؿیٜ ےٵنت٦یؼ  ٫

  10رواة  

  ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

 ےک 2002کب ٵ٦بػ حت٦٘( ٩بٹڀٷ،  ںؿ ٿڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈآئی آؿ 

٭ی اػائیگی   ےحتت کنی ػٝڀ ےپبٱینی  ک ہٵٖبث٨ ، کنی فٹؼگی  ثیٴ

کب١ؾات اٿؿ ّـٿؿی  ٿّبصت صبٍٰ    ہی ٵتٞٲ٨ھیب اك پـ تٺبفٝبت  مت

 ۔ایب ربئیگبٹھاٹؼؿ  ا ےک ںػٹڀ 30 ےکی تبؿیظ  ك ےٿٷہ
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 3 کشنیس

کشنیس صحت
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 17 ثبة

 کب تْبسف  ہثیُ ےفضت ک

 

 تْبسف ثبة وب

 کی تـ٩ی ہثیٴ ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک ہک ہے اتبھی٬٭ڀ م آپ ثبة ہی

 ںمٖضڀ ےکی عؼٵت ک، ٍضت اٯھة ھکی ػیک ٍضت ہی .ہےٿتی ہ ےکیل

 آپ .گبےاھمسذ یھة ںٵی ےثبؿ ےک ا٩نبٳ ےکی عؼٵت ک اٿؿ ٍضت

 ےٿاٯ ےکـٷ ٵتبحـ ےاٿؿ اك ٹٚبٳ ٍضت کی عؼٵبت ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ

 ںمتبٷ ٵیٹؼٿہ ہ، یںآعـ ٵی .ےگ ںربٹی یھة ںٵی ےثبؿ ےک ٝڀاٵٰ

 ہثیٴ ےٍضت ٫ ےٹؼٿمتبٷ کہ کی تـ٩ی اٿؿ ٹٵبؿکی ہثیٴ ےٍضت ٫

 .گب ےکـ ٿاّش ںٵی ےثبؿ ےک ںیڀڑالھک خمتٲ٤ ےک ٹٵبؿکی

 ٔتبئذ ےک ہِيبٌِ

 

A. ہےکیب  ٍضت کی عؼٵبت 

B.  کی مٖش ٍضت کی عؼٵبت 

C.  ٩نٴ ٍضت کی عؼٵبت 

D. ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےکـٷ کڀ ٵتبحـ ٹٚبٳ ےک ٍضت ںٵی ٹؼٿمتبٷہ 

E. کی تـ٩ی ہثیٴ ےک ٍضت ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ 

F. ٹٵبؿکی  ہٍضت کی ثیٴ 

 :ےگ ںٿہ ٩بثٰ ےک ںاٷ ثبتڀ ثٞؼ آپ ےک ےٷڑھکڀ پ اك ثبة

 .ٹبھمسذ ے، اكٿہ ےکیل کی تـ٩ی ہثیٴ .1

 اٿؿ ا٩نبٳ ےکی عؼٵت ک اٿؿ ٍضت تَڀؿ ےک ٍضت کی عؼٵبت .2

 .کـٹب کی ٿّبصت مٖش

 ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےکـٷ کڀ ٵتبحـ ٍضت کی عؼٵبت ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ .3

 .کـٹب ہکب اٹؼاف کی تـ٩ی ٞؼث ےآفاػی ک اٿؿ

 .کـٹب پـ حبج کی تـ٩ی ہٍضت کی ثیٴ ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ .4

 .ربٹٺب کڀ ٹٵبؿکی ہٍضت ثیٴ ےٹؼٿمتبٷ کہ  .5
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A. ہےکیب  ویئش( ھیٍتہکی خذِبت ) فضت 

کیب   .ٿگبہ مٺب ںٵی ےثبؿ ےک اٿتہک  "ہے ػٿٱت یہ ٍضت" اپٺی

 کب کیب ضتٍ ںاٍٰ ٵی ہک ہے٭ی  کی کڀىو ےربٹٸ ہی یھکت ےآپ ٷ

 ےٱ٦٘ ك  'hoelth' پیؼائو ٱ٦٘ کی  (health)ٍضت' ؟ہےٵٖٲت 

 .' رنٴ کی تٺؼؿمتی '' ہےرل کب ٵٖٲت  یھٿئی تہ

ا ھت ا ربتبھمسذ ' ٹیڀائٸ گ٤ڈ' ایک  ٍضت کڀ ںٵی ےفٵبٷ ےپـاٷ

 ہکی ٿد ںٿہگٺب ےگئ ےکئ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہٵتٞٲ٨ ثیٶبؿی کڀ اٿؿ

 ےالٷ ےکڀ مبٵٸ اتہرڀٿ ھےپیچ ےثیٶبؿی ک  .یھت ی ربتیھمسذ

 ےاٷ ک .ھےت٩جٰ ٵنیش (   370-60)  كٹیپڀ٭ـیہ ىغٌ ےٿاٯ

 ےك ١ؾا اٿؿ ص٦ٚبٷ ٍضت، ٦ٍبئی، ؽاتی ٵبصڀٯ ثیٶبؿی ٵٖبث٨

 .ہےٿتی ہ ےك ہکی ٿد خمتٲ٤ ٝڀاٵٰ ٵتٞٲ٨

 ےٯہپ ںٍؼیڀ کئی ےك كٹیپڀ٭ـیہ رڀ ٹٚبٳ، اؿتیھة کی آیڀؿٿیؼ

 ہ، میبپت پیال عڀٷ، :اىیبء ٵبئٜ کڀ چبؿ، ٍضت ہےٵڀرڀػ  ےك

 ںیہ ےآئ ےٵبٹت ٕڀؿ پـ ےک تڀافٷ ٹبفک ایک ےک ک٤ اٿؿ پت

 .ہےمجت ثٺتب ٭ب  ٍضت عـاة ٝؼٳ تڀافٷ کڀ اىیبء ٵبئٜ اٿؿ اٷ

کب ٕجی  رـاصی ہپیچیؼ کڀ اینی مڀمـتب ثبٹی ےک ٕجی اؿتیھة

 .یھت ٹبٵٞٲڀٳ یھة ںٵ٢ـة ٵی ںاٷ ػٹڀ رڀ ہے ػیب ربتب ڈٹکـی

 تـ٩ی ںمبئٺل ٵی ہایک پیچیؼ ٕجی رؼیؼ ںکی ٵؼت ٵی ایک ٿ٩ت

 ہؿ ںیہٷ ثیٶبؿی کب ٝالد ٍـ٣ کب ٵ٪َؼ ٕجی رؼیؼ اٿؿ اة ہےٿئی ہ

 ٵٞیبؿ ےفٹؼگی ک اٳ اٿؿھؿٿک ت ثیٶبؿی کی ںاك ٵی ہثٲک ہے گیب

 ےٿمیٜ پیٶبٷ کی ایک ٍضت .ہےٿ گیب ہ ی ىبٵٰھة کڀ ٥ـٿٟ ػیٺب

ػی  ےکی ٕـ٣ ك ٍضت ہٝبدلی اػاؿ ںٵی 1948 تٞـی٤ ٩بثٰ ٩جڀٯ پـ

 ٹیہؽ رنٶبٹی، ایک ٵکٶٍٰضت " ہک ہے ا گیبہک ںاك ٵی ؛ہے گئی

١یـ  ثیٶبؿی کی ٍـ٣ ہک ہ، ٷہے کی صبٱت ثڀػہة اٿؿ مسبری

 اؿتیھة رینی آیڀؿٿیؼ ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی ."ٵڀرڀػگی

 ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےپڀؿ ےاك ٕـس ک ےٍضت ک ےػٿؿ ك اٹبػ ےٷ ٹٚبٳ ٕجی

 .ہے کڀ ىبٵٰ کیب

 تْشیف

 رنٶبٹی، ایک پڀؿی ٍضت  :ثٍیوایچ او ( ڈفضت )  ہّبملی اداس

١یـ  ثیٶبؿی کی ٍـ٣ ہک ہ، ٷہے کی صبٱت ثڀػہة اٿؿ مسبری ٹیہؽ

 .ٵڀرڀػگی

 ہتْیٓ وٕٕذ ےفضت ک

ی ھکنی ة ٝڀاٵٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہک ہےٵبٹب ربتب  پـ اینب ٝبٳ ٕڀؿ

 :ںیہ ےکـت کب تٞیٸ کی ٍضت ىغٌ

a) ّواًِ ےک ىشص صٔذگی 

 ہٵتٞٲ٨ تـ ہفیبػ رڀ ںیہ ٝڀاٵٰ ےایل ٝڀاٵٰ ےک ٕـف فٹؼگی

 صؼٿػ کـٹب اٿؿ ٿؿفه ےریل ںیہ ےتہؿ ںٵی ؿٿٯٹکٸ ےىغٌ ک
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کی  ی ٍضتھاچ اٿؿ ثچٺب ےك ٥کـ کـٹب، ےاٷھک اٹؼؿ اٹؼؿ ےک

کب  ٵٺيیبت دتجبکڀ ٹڀىی، اٿؿ؛ کـٹب کڀ پنٺؼ ےٷڑھة ٕـ٣

ٕـف فٹؼگی ٯ ہمنت ٭ب تٞٲ٪بت اٿؿ رٺنی ١یـ حم٦ڀٗ، امتٞٶبٯ

 ٝبػات اٿؿ ٕـف فٹؼگی عـاة رینی ہٿ١یـ ( ںیہٿؿفه ٷ)٭ڀئی 

 ںثیٶبؿیڀ رینی ؽیبثیٖل اٿؿ پـیيـ ڈائی ثٰہ ف،ڈای کیٺنـ،

 .ںیہ ثٺتی کب مجت

 ےٵتبحـ کـٷ / ؿٿٯٹکڀ کٸ ٕـف ٝٶٰ ےٕـس ک صکڀٵت اك ہاگـچ

 ١یـ کڀ ںٱڀگڀ ےٿاٯ ےامتٞٶبٯ کـٷ کب ٵٺيیبت ے) ریل

 ٵَٺڀٝبت پـ دتجبکڀ ٺب ،ػی مقا ھمبت ےک ٩یؼ ّٶبٹتی

 ؿھ، پہے اػا ٳ کـػاؿہایک ا ں( ٵیہٿ١یـ ٱگبٹبمڀػ  ائیہاٹت

کی  ٝڀاٵٰ ےک ٕـف فٹؼگی ػاؿی ہؽٳ ؽاتی ىغٌ کی ی ایکھة

 ایک ںٵی ےؿٿٯ کـٷٹکڀ کٸ ںثیٶبؿیڀ ٿاٱی ےٿٷہ ےك ہٿد

 .ہے اػا کٸ کـػاؿ ہ٥یَٰ

b)  ّواًِِبصوٌیبتی 

 ےٱئ ےٍضت ک اٿؿ ١ؾائیت ص٦ٚبٷ ٍضت، پبٹی ےک ےپیٸ حم٦ڀٗ

 کب مجت ٵنبئٰ مٺگیٸ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك ٥٪ؼاٷ ٸر ںیہٳ ہا

تـ٩ی پؾیـ  عبً ٕڀؿ پـ ،ںٵی ؿھػٹیب ة ہرینب ک ہےثٺبتب 

 ٵتٞؼی ےریل چیچک اٿؿ ربےٯھاٹپ  .ہےا ربتب ھػیک ںدمبٱک ٵی

 ،ںیہ ےیٲتھپ ےك ہکی ٿد ٹٚبٳ ےک ص٦ٚبٷ ٍضت عـاة ثیٶبؿی

ص٦ٚبٷ  عـاة ٵبصڀٱیبتی ںثیٶبؿیب رینی یٺگڀڈ اٿؿ ٵٲیـیب

 ٵبصڀٱیبتی ںثیٶبؿیب ھکچ ہرجک ںیہ ےیٲتھپ ےك ہی ٿدک ٍضت

کی  ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ھکچ ےریل ،ںیہٿتی ہ یھة ےك ہکی ٿد ٝڀاٵٰ

 ٵتٞٲ٨ ےك عٖـات ہٿؿاٷ ہپیو ٱڀگ ہےکبٳ کـ ؿ ںٵی ںٍٺٞتڀ

 ںتٞٶیـ ٵی كٹاینجل ہک ےریل ،ںیہ ےٿتہ صنبك ےک ںثیٶبؿیڀ

 ںڀکبٹ ہکڀئٰ ك کب اٿؿٹپـ اینجل ںکبؿکٺڀ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ

کب  ںثیٶبؿیڀ کی ںٿھڑیپھپ پـ ںکبؿکٺڀ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵی

  .ہےتب ہؿ ہعٖـ

c) ًِرٕیبتی ّوا 

مکتی  رب ںٵی ںثچڀ ےك ٿاٱؼیٸ ےؽؿیٜ ےک ریٸ ںثیٶبؿیب

 ؽات، ںٵی ےٹتیذ ےٝڀاٵٰ ک ریٺیبتی ےاك ٕـس ک .ںیہ

 کی ثٺیبػ پـ یقٹکٶیڀٷ ہتک ک ںاہی صیخیت اٿؿ ر٢ـا٥یبئی

 ؿرضبٷ اٱگ اٱگ ےٍضت ک ںٵی آثبػییٲی ھپ ںؿ ٵیھػٹیب ة

 .ںیہ ےٵٲت کڀ ےٷھػیک

کنی ٵٲک کی مسبری اٿؿ ا٩تَبػی تـ٩ی اك  ہک ہےکب٥ی ٿاّش  ہی

 ہایک ٍضت ٵٺؼ آثبػی ٷ .ہےکی ٝڀاٳ کی ٍضت پـ ارمَبؿ کـتی 

ٳ ہپیؼاٿاؿی ا٥ـاػی ٩ڀت ٥ـا ےٱئ ےٍـ٣ ا٩تَبػی مـگـٵی ک

رڀ  ہےی ٵ٦ت کـ ػیتی ھ٩یٶتی ٿمبئٰ کڀ ة ہثٲک ہےکـتی 

 .ہےٳ ہا ہت فیبػہة ےٱئ ےایک تـ٩ی پؾیـ ٵٲک ک ےٹؼٿمتبٷ ریلہ

کی  ہٹ٪َبٷ، ؿٿفاٷ ےٵٞبه ک ہؽاتی مٖش پـ، عـاة ٍضت ؽؿیٜ

 ہےثٸ مکتب  ہکبؿکـػگی کی ٍالصیت کی ٿد ےک ںّـٿؿت مـگـٵیڀ
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 ےی ٯھعڀػ کيی کی ٕـ٣ ة ہتک ک ںاہکڀ ١ـثت اٿؿ ی ںاٿؿ ٱڀگڀ

 .ہےرب مکتب 

اٿؿ ٥الس ٿ  کی ٍضت ںٱڀگڀ ےاپٸ ںڀٵتیکی صک ؿھػٹیب ة اك ٕـس

 ںؿیڀہه اٿؿ دتبٳ ںیہکـتی  ا٩ؼاٵبت ےک ےکب ثٺؼٿثنت کـٷ ثڀػہة

کـتی  ی٪یٺی ٿٹبہ منتی اٿؿ ٹچہکی پ ٍضت کی عؼٵبت ےٱئ ےک

ی ڈری  ٵٲک کی ؿہپـ  ٝبٳ ٕڀؿ 'عـچ' پـ ٍضت کی عؼٵبت اك .ںیہ

 .ہےٿتب ہ ہصٌ ٳہکب ایک ا پی

ٍضت کی  ےٱئ ےصبالت ک خمتٲ٤ یبک ہک ہے ثٸ گیب ایک مڀاٯ ہی

 .ہےکی ّـٿؿت  ا٩نبٳ خمتٲ٤ ےک عؼٵبت

C. ِْیبس ےکی خذِت ک فضت 

 ںایزٺنیڀ مسیت خمتٲ٤ صکڀٵت ہثٲک ںیہٷ اٿؿ ھکچ ٍضت کی عؼٵبت

کڀ ٥ـٿٟ  کی ٍضت ںٱڀگڀ ےکی ٕـ٣ ك ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا اٿؿ

 ےٱئ ےک ےحببٯ کـٷ یب ےکـٷ ٹگـاٹی ،ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ،ےػیٸ

ٍضت  ایک ىبٹؼاؿ .ہے ٹکب ایک می عؼٵبت ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا

 :ےئہچب ٿٹیہ اینی کی عؼٵبت

 ٵٺبمت ےٱئ ےّـٿؿیبت ک کی ںٱڀگڀ 

  ٜٿمی 

 کب٥ی 

  ػمتیبة ےآمبٹی ك 

 ٭ی٦بیتی 

 ٩نٴ کی دتبٳ .ہےٿتی ہ خمتٲ٤ ںىغٌ ٵی ؿہ کی صبٱت ٍضت ىغٌ کی

 ہٷ کـٹب ٿٱیبتہك ثٺیبػی مٖش پـ یہایک  ےٱئ ےک ٵنبئٰ ےٍضت ک

 ٿٱیبتہك کی اٯھة ھٍضت کی ػیک .ہےّـٿؿی  یہ ہاٿؿ ٷ ہے ٝٶٲی تڀ

 پـ ٵجٺی کب اٵکبٷ ٿا٩ٞبت ےک ثیٶبؿی ےٱئ ےآثبػی ک ایک

، مـػی خببؿ، ىغٌ کڀ، کنی ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ےئہٿٹب چبہ

ٿ مکتب ہ کئی ثبؿ ںٵی ایک مبٯ ہٿ١یـ اٱـریاٹنی، رٲؼ کی ھک

 ٵکبٷا کی ےٿٷہ ػٿچبؿ ےك ثی ك ٹائٹیپبہ ےٱیکٸ اك ک ،ہے

 .ہےٿتی ہ کٴ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک اٹنیھک مـػی اٿؿ

ایک  رینی کیٺنـ ثیٶبؿی یب ػٯ کی ےىغٌ ک یہایک  امی ٕـس،

 ےک ثی ك ٹائٹیپبہ کب اٵکبٷ ےٿٷہ ىکبؿ ےك ثیٶبؿی مٺگیٸ

ایک  ہٿ ہےچب ںٵی ےٝال٧ یھکنی ة ؽا،ہٯ .ہےٿتی ہ کٴ ںٵی ےٵ٪بثٰ

 کی اٯھة ھٍضت کی ػیک ؿیبمت، یب ایک ّٲٜ ایک ٿ یبہ ںگبؤ

پـ  خمتٲ٤ ٝڀاٵٰ ےکی عؼٵت ک ٍضت کی ّـٿؿت ے٩بئٴ کـٷ ٿٱیبتہك

 :ےریل ،ںیہ ےتہک ےاىبؿ ےک ےٝال٧ اك ںیہرٸ ٿگیہ ٵجٺی

 کب مبئق آثبػی 

 ػؿ ٵڀت 

  کی ىـس ثیٶبؿی 



 

289 

 

 کی ىـس ٵٞؾٿؿی 

  ٹی ٍضتہؽ مسبری اٿؿ کب ںٱڀگڀ 

 کی صبٱت ١ؾائیت ٝبٳ کی ںٱڀگڀ 

 یب ےٝال٧ بٷ کٺیک ایک ہکیب ی ےریل ٝڀاٵٰ ٵبصڀٱیبتی 

 ےٝال٧ ٍٺٞتی

 ػٯ کب ےریل ٹٚبٳ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت دمکٸ 

 ہےٿ مکتب ہ ںیہػمتیبة ٷ ےآمبٹی ك ںٵی ںایک گبؤ ؿٹاکڈ

 ہےٿ مکتب ہ ںؿ ٵیہه ّٲٜ ٱیکٸ ایک

 کتٺب کی ےٿٷہ امتٞٶبٯ ےک ٹٚبٳ ےک اٯھة ھٍضت کی ػیک 

 ہےاٵکبٷ 

 ٹبٿہ٭ی٦بیتی  ےریل ٝڀاٵٰ مسبری ٿ ا٩تَبػی 

 اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی پـ صکڀٵت کی ثٺیبػ ٝڀاٵٰ ثبال ہٵٺؼؿد

کـتی  ہ٥یَٰ پـ ےکـٷ ٩بئٴ ٵـاکق ےک ٍضت کی عؼٵبت تـتییک

٭ی٦بیتی  کڀ ٍضت کی عؼٵبت ٵٺبمت ےٱئ ےآثبػی ک اٿؿ ہے

 .ہےکـتی  ا٩ؼاٵبت ػیگـ ےک ےثٺبٷ اٿؿ ٩بثٰ ؿمبئی
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D. لغُ فضت کی خذِبت 

 :ہےکیب ربتب  ثٺؼی ہکی ػؿد اك ٕـس پـٕڀؿ  ٹےٵڀ ٍضت کڀ

 فضت کی خذِبت ثٕیبدی .1

 اٿؿ ػیگـ ںٹـمڀ ،ںؿٿٹاکڈ ہےکب ٵٖٲت  ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی

 رٸ عؼٵبت ٿاٱی ےربٷ کـائی ػمتیبة ےکی ٕـ٣ ك ںکٲیٺکڀ ٹےٿھچ

 ،ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےٯہپ ےمت ك ےٱئ ےک ثیٶبؿی یھکنی ة ٵـیِ

 ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ؼٵبتٍضت کی ع ثٺیبػی ہک ہےا ربتب ہک اینب

 ہؿاثٔ ےٱئ ےک ںٵـیْڀ اٹؼؿ اٹؼؿ دتبٳ ےٹٚبٳ ک ےک ایک ٍضت

 .ہے ہٹ٪ٔ الہکب پ

 ہتڀد ہفیبػ پـ اٯھة ھٍضت کی ػیک ثٺیبػی ںدمبٱک ٵی ہتـ٩ی یب٥ت

ٕڀیٰ  اٿؿ ہپیچیؼ، ٿمیٜ ےک ٵنبئٰ ےٍضت ک ہتبک ہے ػی ربتی

 ےاك ک .ےٱیب ربئ ٹٹت ےاٷ ك ےٯہپ ےك ےٿٷہ مٺگیٸ یب ٵؼتی

، اٯھة ھٍضت کی ػیک ثچبؤ ےاػاؿ ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی ہٝالٿ

 ںیہ ےکـت ٵـکڀف ہپـ تڀد ہٿ١یـ ہٵيڀؿ، ٕجی ثیؼاؿی، ٿیکنیٺیيٸ

پبك  ےک ؿیٸہٵب ےک مٖش ےاگٰ ٵـیِ کڀ پـ ےٷڑّـٿؿت پ اٿؿ

 .ںیہ ےػیت یذھة

 ےك ؿٹاکڈ کنی ےٱئ ےک خببؿ ىغٌ کڀئی، اگـ ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک

ٵٲتب  ہکب اىبؿ خببؿ یٺگڀڈ ںت٦تیو ٵی ٱیہپ اٿؿ ہےکـتب  ہؿاثٔ

 ںػٿائی ھکچ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی تڀ ہے

 ایک ےٱئ ےٝالد ک عبً ٵـیِ کڀ ہگب ٱیکٸ ٿ ےػ ٍالس کی ےٱیٸ

ٍضت  ثٺیبػی .گب ےػ ػایبتہ یھکب ة ےکـاٷ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی

عبٹؼاٹی ' ایک ؿٹاکڈ ںٵ٪ؼٵبت ٵی تـ ہفیبػ ےک اٯھة ھکی ػیک

 یھکنی ة ؿکٸ دتبٳ ےعبٹؼاٷ ک ںاہد ہےکبٳ کـتب کی ٕـس  'ؿٹاکڈ

 .ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےك ؿٹاکڈ ےٱئ ےثیٶبؿی ک ٵٞٶڀٱی

 ںػٿائی ےٱئ ےک ٝالٵبت پـ ٵجٺی ٝڀاٵٰ ریٺیبتی کبؿ ہٕـی٨ ہی

 کی ٵؼػ ؿٹاکڈ یھة ںٵی ےػیٸ ہٵيڀؿ ٕجی اٿؿ ٵٺبمت ےثتبٷ

 کی تبؿیظ ؽیبثیٖل آثبئیؿ ٹاکڈ، ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ہےکـتی 

 ےٱئ ےک ےثچٸ ےك ؽیبثیٖل صؼ تک دمکٸ ٵـیِ کڀ ےٿاٯ ےٷھؿک

 .گب ےػ ہکب ٵيڀؿ ےػیٸ ہتڀد کـ ےکڀ ٯ ٕـف فٹؼگی یہ ٹڀ ٝٶـی

 ثٺیبػی ےکی ٕـ٣ ك ںذمی کٶپٺیڀ صکڀٵت اٿؿ مٖش پـ ٵٲک گیـ

 ثٺیبػی مـکبؿی .ہےکی ربتی  ٩بئٴ ٵـاکق ےک ٍضت کی عؼٵبت

پـ  مبئق ےک آثبػی بٳ٩ی ےک ٵـاکق ےک اٯھة ھٍضت کی ػیک

ٿتی ہ تک ػمتیبة مٖش یہػی ٕڀؿ پـ کنی ہاٿؿ کنی ٷ ہےٵٺضَـ 

 .ںیہ

 فضت کی خذِبت حبٔوی .2

ٿؿ  ہپیو ےک ٍضت اٿؿ ػیگـ ؿیٸہٵب ٕجی ٍضت کی عؼٵبت حبٹڀی

کی ٝکبمی  ٕجی عؼٵبت ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ا٥ـاػ
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کـتب  ںیہٷ ہؿاثٔ ےٯہپ ےمت ك ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵـیِ ےرٸ ك ہےکـتی 

 ٱیکٸ)  اکخـ ںرل ٵی ہےىبٵٰ  اٯھة ھػیک ىؼیؼ ںاك ٵی .ہے

 ٕڀؿ پـ ایک ےک ػاعٰ ٵـیِ ںٵی امپتبٯ ( ایک ںیہّـٿؿی ٷ

 ٿتیہکی ّـٿؿت  ٝالد ےک خمتَـ ٵؼت ایک ےٱئ ےک ثیٶبؿی مٺگیٸ

، ٿٱیبتہك کی ایٶجڀٱیٺل، کی عؼٵبت اٯھة ھػیک ىؼیؼ ںرل ٵی ہے

 .ںیہىبٵٰ  عؼٵبت ٕجی ہٵتٞٲ٨ اٿؿ ػیگـ ٕجی،  اٱڀریھپیت

 ثٺیبػی / ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت ثٺیبػی تـ ہفیبػ

 یزبھپبك ة ےمـٿك ک حبٹڀی کڀ ںٵـیْڀ ےکی ٕـ٣ ك ںؿٿٹاکڈ

 ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا حبٹڀی ،ںٵی ںٵخبٱڀ ھکچ .ہےربتب 

 ثٺیبػی 'اٹؼؿٿٹی' ںصکٴ ٵی ےک ےٳ کـٷہ٥ـا عؼٵبت ٹڈیگـیٹاٷ

 .ںیہ ےچالت یھة ؿٹمـٿك میٸ ٍضت

 ثالک / تبٱ٬ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت حبٹڀی تـ ہفیبػ

 .ہےٵٺضَـ  مبئق پـ ےآثبػی ک رڀ ںیہ ےٿتہػمتیبة  مٖش پـ

 فضت کی خذِبت تشتییک .3

 ےک ػاعٰ ٵـیِ ںٵی امپتبٯ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍضت کی عؼٵبت تـتییک

 ےك ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت ثٺیبػی / حبٹڀی اٿؿ ےٱئ

 .ہےعؼٵت  ٍضت ٵيبٿؿتی ؿہٵب ٿاٱی ےی ربٷک ٳہپـ ٥ـا ؿی٦ـٯ

 ےک ںؿیبمتڀ تـ ہفیبػ ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا تـتییک

 ی ػمتیبةھة ںؿ ٵیٹکڀاؿ ڈیہ ّٲٜ ھاٿؿ کچ ںٵی ںػاؿاحلکڀٵتڀ

 .ںیہ ےٿتہ

 ےٳ کـٷہ٥ـا ےایل کی ٵخبٯ ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت تـتییک

 ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت حبٹڀی پبك ےرٸ ک ںیہ ےٿاٯ

 ٿؿ ہپیو اٿؿ ٕجی ٿٱیبتہك ٕجی کی ےاٝٲی ػؿد ؿہثب ےك ےػائـ

 اْٝبء، )ٝالد ےککیٺنـ ( اٿٹکڀٱڀری ےریل ،ںیہ ےٿتہػمتیبة 

 .ہٿ١یـ ؿہٵب ےک محٰ ےعٖـ، اٝٲی ٿٱیبتہك کی ٹؿاٹنپالٷٹ

 ھمبت ےک ےٷڑھة کی مٖش عؼٵبت ٕجی ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی

 .ہےٿتب ہ ہاّب٣ یھة ںیٵ اعـاربت ٵٺنٲک ھمبت ےمـٿك ک ھمبت

ٹنجتب  اػا کـٹب ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک ثٺیبػی کڀ ںٱڀگڀ ںاہد

 تڀ اك کب ہےآتی  کی ثبت عؼٵت حبٹڀی رت ،ہےمکتب  ٱگ آمبٷ

 اٯھة ھػیک تـتییک اٿؿ ہےٿ ربتب ہ ٵيکٰ ےٱئ ےاٷ ک اٹبٹھا عـچ

کی  ہٝالٿ ےاك ک .ہےٿ ربتب ہ ٵيکٰ ہفیبػ تہة ہی پـ ےآٷ کی ثبت

 اٱگ اٱگ ٿٱیبتہك ثٺیبػی ےٱئ ےک ںخمتٲ٤ مٖضڀ ےکاٯ ھة ھػیک

مسبری ٿ  ہرجک ںیہٿتی ہ خمتٲ٤ ےٱئ ےک ںٝال٩ڀؿی ہه-یہػی ٵٲک،

 .ںیہ ےکـت ٵتبحـ ےی اكھة ٝڀاٵٰ ا٩تَبػی
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E. ّواًِ ےواي ےکشْ کو ِتبحش َٔبَ ےک فضت ںاست ِیھة 

کب مبٵٺب  ںچیٲٺزڀ ٵنبئٰ اٿؿ کڀ کئی ٹٚبٳ ےک ٍضت اؿتیھة

 ہی ،ںٵی ےٹتیذ  .ہےربؿی  یھآد ة ہمٲنٰ ہی ٿؿا ہے اڑکـٹب پ

 مٖش پـ اٿؿ ؽاتی ٥ٖـت اٿؿ مـصؼ ٹٚبٳ کی ٍضت کی عؼٵبت

 ےکـت کڀ ٵتبحـ کی تٺٚیٴ ٍضت مٖش پـ اٹ٦ـاػی اٿؿ ّـٿؿت

 :ںیہ کی گئی ےٹیچ حبج اٷ .ںیہ

 سرضبٔبت ِتٍْك ےط آثبدی یب مشبسیبت آثبدی .1

a) ہےٵٲک  ٿاال آثبػی یڑة ےػٿمـی مت ك ػٹیب کی اؿتھة. 

b)  ےک ٵنبئٰ ٵٺنٲک ھمبت ےک ہاّب٣ ںآثبػی ٵی ںٵیہ ہی 

 .ہےالتب  ںٵی ےػائـ

c) ےکـٷ اػائیگی ےٱئ ےک عؼٵبت ٕجی یھکب ة کی مٖش ١ـثت 

 .ہےا ہؿ تبڑاحـ پ ٍالصیت پـ کی ںٱڀگڀ کی

 سرضبٔبت مسبری  .2

a) کی ٕـ٣ ںؿی ٝال٩ڀہه ےك یہػی ےک ںیب ٱڀگڀ ےٷڑھة ؿ٭بؿیہه 

 چیٲٺذ ںٵی ےٳ کـٷہ٥ـا ٵبتٍضت کی عؼ ےك ہکی ٿد ےٷڑھة

 .ںیہ ےٿئہ پیؼا

b)  کی  ٿٱیبتہك ٕجی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ںٵی ںی ٝال٩ڀہػی

 ہکی ٿد ےٿٷہ ںیہٷ منتی کی کٶی اٿؿ اٿؿ ؿمبئی ػمتیبثی

 .ںیہتی ہؿ ثٺی ٵنبئٰ ےک ٍضت ےك

c)  ےاپٸ ںاہد ےٷڑھة کی ٕـ٣ ٕـف فٹؼگی ٯہ٭ب ہفیبػ ےایک ك 

 ہ، یہےتی رب ٿہکٴ  کی ّـٿؿت ےکـٷ ٿؿفه ےٱئ ےآپ ک

 کب ںثیٶبؿیڀ ٩نٴ ٹئی رینی پـیيـ ڈثٰ ائیہاٿؿ  ؽیبثیٖل

 .ہےمجت ثٺتب 

 صٔذگی ِتولِ .3

a) ٜتک ںثـمڀ ّـٿؿت کی ےایک ثچ ےٿئہپیؼا  آد فٹؼگی ٵتڀ٩ 

 .ہے کی ٝکبمی کـتی ےٷہؿ ہفٹؼ

b) ٜ60 آد کـ ڑھة ےمبٯ ك 30 ٿ٩ت ےک آفاػی فٹؼگی ٵتڀ٩ 

 ےك ٵٞیبؿ ےک فٹؼگی ٕڀیٰ اك ہٱیکٸ ی ہے ٿ گئیہ مبٯ کی

 .ہےکـتی  ںیہصٰ ٷ ٵنبئٰ کب ٵتٞٲ٨

c)  کڀ رٺٴ تَڀؿکی ایک ٹئی ' فٹؼگی ٵتڀ٩ٜ ٍضت ٵٺؼ ہی 

 .ہےػیتب 

d)  ےک ںثیٶبؿیڀ( کی ٵتٞٲ٨ ےك ےاپڑھة)  'ےاپڑھة' ںاك ٵی 

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ٿٱیبت کی تٞٶیـہك ثٺیبػی ےٱئ
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F. کی تشلی فضت کی أؾوسٔظ ںاست ِیھة 

 ھمبت ےک ں٥یَٲڀ پبٱینی ےاپٸپـ  ٍضت کی عؼٵبت صکڀٵت ںاہد

 .ہےکی  پیو یھة امکیٴ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےاك ٷ ،ہےی ہؿ ٵَـٿ٣

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل اپٺی ںکٶپٺیب ٍضت کی اٹيڀؿٹل یہثٞؼ  ےاك ک

 کی تـ٩ی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںاؿت ٵیھة .ںیہ آئی کـ ےٯ ںپب ٱینب

 :ہے ٿئیہ اك ٕـس

a) َثٕذی ہکی ِٕقوة أؾوسٔظ سیبعت ِالص 

 ٵالفٳ آ١بف ٕڀؿ پـ ہثبّبثٔ کی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںاؿت ٵیھة

 ےرل یھٿئی تہ ھمبت ےک ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة اٹيڀؿٹل ؿیبمت

ی ٹئی ایل   ثٞؼ ی ٿ٩تہ ھکچ ےک کی آفاػی ٵٲک ںٵی 1947

 ہٵٺَڀة ہی .اھکیب گیب ت پـ ىـٿٛ کی ثٺیبػ 1948 ،ٹایک

 ىـٿٛ ےٱئ ےک ٵالفٳ ںکبٱـ کبؿکٺڀ ےٹیٰ ںٵی ےذمی ىٞت ؿمسی

 ےک ںڀامپتبٱ اٿؿ ںمپٺنـیڀڈ ےاپٸ ےاٷ ک ی اٿؿھت یکی گئ

کـتی  ٳہکی عؼٵبت ٥ـا ٍضت ٿمیٜ ےؽؿیٜ ےٿؿک ک ٹٹی ایک

 .ہے

 ٝٶٰ( کبؿپڀؿیيٸ اٹيڀؿٹل ؿیبمتئی ایل آئی می ) ٵالفٳ 

کـتی  کڀ ٵٺٚٴ ںمپٺنـیڀڈ اٿؿ ںڀامپتبٱ ےاپٸ رڀ ہے ایزٺنی

 ہ، یںیہ ٹبکب٥ی ٿٱیبتہك اپٺی ی اك کیھة ںیہک ںاہد اٿؿ ہے

 .ہےکـتی  ہػہٵٞب ےك ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ؽاتی / ٝڀاٵی

 ںکبؿکٺڀ دتبٳ ٿاٱی ےصبٍٰ کـٷ ارـت تک کب ےؿٿپ  15،000

 ںرل ٵی ہےکـتب  ہاصبٓ حتت ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة اٵؼاػی کڀ

 کب %4.75اٿؿ  %1.75 ےک ہتٺغڀا ثبٱرتتیت آرـ ٵالفٵیٸ اٿؿ

 ےک اعـاربت ٕجی ںؿیبمتی صکڀٵتی ؛ںیہ ےکـت مت مکـیپيٸ

 .ںیہکـتی  کی ىـاکت 12.5%

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ٥ڀائؼ ےگئ ےکئ ہاصبٓ

a)  ٍضت کی عؼٵبت ٿمیٜ ٵ٦ت ںٵـاکق ٵیئی ایل آئی ایل 

b) ہ٥بئؼ فچگی 

c) ٥ڀائؼ ےٵٞؾٿؿی ک 

d) ےٱئ ےک ٹ٪َبٷ ےک ارـت  ےك ہکی ٿد ث٪ب ثیٶبؿی اٿؿ 

 اٿؿ ہٵٞبٿُ ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ

e) ےتؼ٥یٸ ک آعـی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکی ٵڀت ک کبؿکٸ 
 اعـاربت

 ےك ںڀامپتبٱ اٿؿ ؽاتی ٵٞبٿٹیٸ ٕجی اعتیبؿ ںیاك ٵ

ئی ایل آئی ایل   .ہےی ىبٵٰ ھة ہّٶیٴ مـٿك گئی عـیؼی

 ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ہفیبػ ےك ٵٲیٸ 65.5 تک  2012  ٵبؿچ ےٷ

 .ہےکیب  ہکب اصبٓ
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b) ثٕذی ہکی ِٕقوة فضت ِشکضی صکوِت کی 

 ٍضت ٵـکقی صکڀٵت کی ثٞؼ ی ٿ٩تہ ھکچ ےکئی ایل آئی ایل 

پیٺيٸ  رڀ آئی ےمبٵٸ می ری ایچ ایل() ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة

 مسیت اؿکبٷ ےک عبٹؼاٷ ےاٷ ک کبٳ ںعؼٵت ٵی ؿیہاٿؿ ه ہیب٥ت

کی گئی  ىـٿٛ ںٵی 1954 ےٱئ ےٵالفٵیٸ ک ےصکڀٵت ک ٵـکقی

 ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ ےاٷ ک ٵالفٵیٸ اٿؿ اك کب ٵ٪َؼ .یھت

کی  ٵالفٵیٸ رقٿی ٕڀؿ پـ ہاٿؿ ی ہے ٳہ٥ـا عؼٵبت ٕجی ربٵٜ

 ٵٲی ےکی ٕـ٣ ك )ٵـکقی صکڀٵت( آرـ ی صؼ تکڑة اٿؿ ےٕـ٣ ك

 .ہے

پبٱینی ،  ںمپٺنـیڀڈ ےاپٸ ےکمی ری ایچ ایل  عؼٵبت

کی  ٳہ٥ـا ےؽؿیٜ ےک ںڀامپتبٱ ؽاتی ھپیٺٰ ثؼػ اٿؿ ں٭ٲٺٮڀ

 .ںیہربتی 

 ٹگبٵیہ ںٹٚبٳ ٵی ٫ھایٲڀپیت ٹٚبٳ، کی دتبٳ ٵٺيیبت ہی

 یؼ ٕڀؿ پـىؼ، یڀالریڈؿی اٿؿ ٿجلیھپیت اػٿیبت، ٵ٦ت عؼٵبت،

کب  ہٿ١یـ ہٵيڀؿ ؿہٵب ٿٱیبت،ہك ائيیہؿ ےٱئ ےک ںٵـیْڀ ثیٶبؿ

 .ہےکـتی  ہاصبٓ

 ہی ہ، اگـچہےٿتب ہکب  ٹبٳ ےثـائ ثبٱکٰ کی ىـاکت ٵالفٵیٸ

  15 -  ہےٵٺنٲک  تؼؿیزی ٕڀؿ پـ ےك ےٕـی٨ تـ٩ی پنٺؼ

 .تک ہیٸہ٥ی ٳ ےؿٿپ  150 کـ ےٯ ےك ہیٸہ٥ی ٳ ےؿٿپ

 800،000 کی ثٺیبػ ی ؿکٺیتکمی ری ایچ ایل  ںٵی 2010  

 ہ٥بئؼ ہفیبػ ےك ٵٲیٸ 3 ا رڀھت کب ںعبٹؼاٹڀ ہفیبػ ےك

  .ںیہ ےکـت کی سمبئٺؼگی ےاٷٹھا

c) کی أؾوسٔظ فضت ہوساْ ہپیؼ 

 ہٷ کڀ ٩ڀٵیب کی ٍٺٞت، اٹيڀؿٹل کی اٹيڀؿٹل ٍضت ہٿؿاٷ ہپیو

کی ٕـ٣  ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل فٹؼگی ١یـ ھکچ اٿؿ ثٞؼ ےٯہپ ےک

 ےمت ك ہی ںٵی ىـٿٛ ہچڀٹک ٱیکٸ، .اھت کیب ربتب ٳہ٥ـا ےك

 ہی ا،ھٿتب تہ کب مڀػا ےعنبؿ ےٱئ ےک ٭ـتب  ہثیٴ ہفیبػ

 عبً صؼ اٿؿ ایک ےٱئ ےک ںکڀہگب ٹکبؿپڀؿی ٍـ٣ صؼ تک کب٥ی

 .اھػمتیبة ت یہتک 

 ےٯہپ ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ ےاٿؿ اٷ ک، ا٥ـاػ ںٵی 1986
 ٩ڀٵی چبؿ دتبٳ کی ٵَٺڀٝبت کڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵٞیبؿاتی

 ٝبٳ اؿتیھة ہیاك ٿ٩ت )  ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ فٹؼگی حتڀیٰ ١یـ

 ےکی ٕـ٣ ك (ںیھت ںکٶپٺیب ٵٞبٿٷ کی کبؿپڀؿیيٸ اٹيڀؿٹل

اك کی  ٹبٵی یٮٰ ڈٵی .گیب اتبؿا ںٵی ثبفاؿ اؿتیھة

 ےریل ہٿ١یـ ںثیٶبؿیب ٵڀرڀػ ےك ےٯہ، پفچگی ٵَٺڀٝبت کڀ

 ںٵی امپتبٯ صؼ تک ہمبالٷ ایک خمَڀً ھمبت ے٫ ہٵٞبٿُ ھکچ

 ےٱئ ےک ےکـٷ ٳہکڀؿیذ ٥ـا کب اعـاربت ےک ےٿٷہ ػاعٰ
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 ےک تـٵیٴ اك ھمبت ےکی تـ٩ی ک ٹٵبؿکی .اھکیب گیب ت ىـٿٛ

 .اھٿا تہ ںٵی 2012 تـٵیٴ آعـی ا،ڑپ گقؿٹب ےػٿؿ ك کئی

ػاعٰ  ںٵی امپتبٯی ھثٞؼ ة ےک ےگقؿٷ ےٳ، کئی تـاٵیٴ كہتب

 ےکیٮٰ ڈی ٵیھآد ة ہػہٵٞب ہپـ ٵجٺی مبالٷ ہ، ٵٞبٿُےٿٷہ

ؽاتی ٍضت کی  ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ ںٿؿژٷ کی ٩یبػت ٵی ہٵڀرڀػ

اك کی  .ہےٿا ہٵ٪جڀٯ ىکٰ ثٺب  ہفیبػ ےاٹيڀؿٹل کی مت ك

ؽاتی ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی  ہک ہےٵَٺڀٝبت کڀ اك ٩ؼؿ ٵ٪جڀٯ 

 ےکی ٕـ٣ ك ںٵَٺڀٝبت کڀ اکخـ کئی ٱڀگ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

ت کی ٵَٺڀٝب ےجببئ ےایک خمَڀً ٵَٺڀٝبت ک ےٿاٯ ےٳ ربٷہ٥ـا

 .ںیہ ے٭ٰ ٭ڀؿ' کب ٹبٳ ػیتڈایک ٩نٴ ٵبٷ کـ 'ٵی

 ےک ےآٷ ںٵی ےٝال٧ اٹيڀؿٹل ےک ںذمی کٶپٺیڀ ںٵی  2001

آد ، ٱیکٸ ہےٿئی ہ پیو ؿ٥ت کب٥ی ںٵی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ھمبت

 ںٵی ٭ڀؿف .ہےػمتیبة  ٹٵبؿکی ١یـ ٵنتٞٶٰ اڑایک ة یھة

 کی ىـٿٝبت ٭ڀؿٿ آٷ ۔   ڈای ےاٿؿ ٹئاعـاد اعتال٥بت  کب٥ی

کی  حبج ںٵی اثڀاة ےثٞؼ ک ںٵی ےثبؿ ےرٸ ک ہےگئی  کی

 .گی ےربئ

ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی  ہفیبػ ےك 300 ںٵی ٹاؿتی ٵبؿکیھآد ة

 .ںیہٵَٺڀٝبت ػمتیبة 
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G. ٹِبسکی فضت کی أؾوسٔظ 

 ،ںیہىبٵٰ  یڑالھک ےت كہة ںٵی ٹٵبؿکی کی اٹيڀؿٹل کی ٍضت آد

 رٸ ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا یبتٿٱہك ٍضت کی عؼٵبت ھکچ ےك ںاٷ ٵی

 اٿؿ خمتٲ٤ عؼٵبت اٹيڀؿٹل ػیگـ ،ہےا ربتب ہک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

 ہرجک ںیہ ےثٺت ہاٹچڈھثٺیبػی  ھکچ .   ںیہی ػمتیبة ھة ےثچڀٱی

 ےىٞت مـکبؿی ھکچ .ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا ٿٱیبتہکی ك کی ٵؼػ ػیگـ

ثیبٷ  ںخمتَـ ٵی ےٹیچ ہی .ںیہ ںٵی ےذمی ىٞت ػیگـ ہرجک ںیہ ںٵی

 :ںیہ ہےکـ ؿ

A. سکچشٹأفشاط( وٌیبتہط ثٕیبدی( 

 ےّالق ےک فضت ّواِی .1

پـ  کی مٖش ّٲٜ کی مٖش،، ؿیبمت ٩ڀٵی مٖش ٹٚبٳ ےک ٍضت ٝڀاٵی

 ںگبؤ ںاہد ہےٿتب ہ کبٳ کی مٖش پـ گـاٳ صؼ تک ایک حمؼٿػ اٿؿ

 مسؼای٬ ےٱئ ےک ےالگڀ کـٷ کڀ ںپبٱینیڀ ٍضت ٩ڀٵی ںٵی

 اٿؿ مـکبؿی یٹیڀٷکٶ گـاٳ رڀ ہے کڀ ىبٵٰ کیب گیب ںؿّبکبؿٿ

اٷ  .ںیہ ےکبٳ کـت ٕڀؿ پـ ےٱٺک ک ػؿٵیبٷ ےک ؿکچـٹاٹ٦ـاك

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی

a) رٸ  ) 1 ےٱئ ےک کی آثبػی 1،000 ؿہ (کبسکٓ یڑآٔگٓ ثب

 ہّٶیٜ ١ؾائیت ےکی ٿفاؿت ک کی تـ٩ی اٹنبٹی ٿمبئٰ کڀ
کی  کی عؼٵت ثبٯ کی تـ٩ی اٹڀائنق پـٿگـاٳ اٿؿ  کبؿی

کیب گیب  ٹبٵقػ حتت ےک ل( ی ایڈآئی می ( ثٺؼی ہٵٺَڀة

 .ہے

b) گشاَاٿؿ  (  ےی ثی اٹ)  صبمشیٓ پیذائؼ ہتشثیت یبفت 

 اثتؼائی کی ایک ںحمکٶڀ ٍضت ںٵی ں)ؿیبمتڀ ڈگبئی فضت

 (ثٺؼی ہٵٺَڀة

c) کڀ ٵٺتغت، رٸ  ؿّبکبؿ کبؿکٸ(  ٍضت مسبری) تنٲیٴ  اِیذ 

 ٍضتی ہ٩ڀٵی ػی) ایٸ آؿ ایچ ایٴ  ےی کی ٕـ٣ كٹکٶیڀٷ

 ٍضت ںٵی ںی ٝال٩ڀہػی رڀ ہےکیب گیب  حتت ےکپـٿگـاٳ  (ٵيٸ

تـثیت  ےٱئ ےک ےعؼٵت کـٷ ٕڀؿ پـ ےک ٱٺک ےک ےٝال٧ ےک

 .ںیہ کبؿکٸٍضت  ہؿّبکبؿاٷ، کی مٖش گـاٳ ،ےٹئ ہیب٥ت

 ںٵی ںٝال٩ڀ ہاٿؿ پنٶبٹؼ ٩جبئٲیی، ڑاہپ) کی آثبػی 5،000 ؿہ

 ںاٷ ٵی اٿؿ ںیہ ےگئ ے٩بئٴ کئ ِشکض ٔبئت ےٱئ ےک (3،000

 ٍضت ایک عبتڀٷ ٹبٵی ایٸ ایٴ(  ےٿائ٤ ) ا-ڈٳ ٹـك ٵٞبٿٷ

 .ہے کڀ ىبٵٰ کیب گیب کبؿکٸ کی ٍضت ایک ٵـػ اٿؿ ٱکبؿہا

 ٵـاکق ٹبئت ھچ رڀ ت٪ـیجب ) پی ایچ می (ِشکض  فضت ثٕیبدی

 کی آثبػی 30،000 ؿہ کی تٺَیت اٷ ،ںیہ ںیٹیڀٷ ؿی٦ـٯ ےٱئ ےک

کی  ےٱئ ےک (20،000 ںٵی ںٝال٩ڀ ہاٿؿ پنٶبٹؼ ٩جبئٲیی، ڑاہپ)

 اٿؿ ںیہ ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا ٵـیِ هبـگپی ایچ می   دتبٳ .ہےگئی 
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 ےٿتہ ی ػمتیبةھة ثنرت اتـٿگی ھچ ےچبؿ ك ںٵی ہفیبػ ےمت ك

 یکٰڈٵی پیـا 14اٿؿ  ٱکبؿہا ٕجی ایک ںٵی ےٝٶٰ ےک اٷ .ںیہ

 ٍضت ایک عبتڀٷ ٵـػ اٿؿایک  ںرل ٵی) ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ہٝٶٰ

، ایک تکٺیيیٸ ؿیٹبؿٱیج، ایک  ٿائ٤ڈٳ-ٹـك، ایک  ٹٷٹامل

  ۔(ںیہ ےٿتہ ىبٵٰ ٵالفٵیٸ آالت اٿؿ ػیگـ ٹ٥بؿٵبمل

ٵـکق )می ایچ می( چبؿ ثٺیبػی ٍضت ٵـاکق  ےی ٍضت کٹکٶیڀٷ

ؿ کی ہاٿؿ ٵب ںیہ ںیٹٱی ؿی٦ـٯ یڀٷہپ ےٱئ ے)پی ایچ می( ک

ؿمی ایچ می ہٵٖبث٨  ےک ںاٍڀٱڀ ۔ ںیہ ےٳ کـتہی ٥ـاھاٯ ةھة ھػیک

، ایک ڈثی 30کٴ اف کٴ  ں( ٵیےئٱ ےکی آثبػی ک ھالک 1ؿ ہ)

ؿی ٹاٿؿ ٱیجبؿ ٱیرب ؿٿٳ ٵيیٸ، پـ ےؿ، ایٮنـٹیھآپـیيٸ ت

ؿیٸ یٞٺی ایک ہکٴ چبؿ ٵب ےاٿؿ کٴ ك ےئہٿٹی چبہٿٱیبت ہك

 ےک ےؿ اٿؿ ایک ثچہٵب ےؿ، ایک ٝڀؿت ٵـُ کٹاکڈمـرٸ، ایک 

یکٰ اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ ڈپیـا ٵی 21رٸ  ےئہٿٹب چبہ ہؿ کب ٝٶٰہٵب

 .ےئہٿٹب چبہٍٰ کب تٞبٿٷ صب

 ّٲٜ ٹبئت ںاٿؿ اٷ ٵی ہےگئی  ٩بئٴ کی یھکی ة ںواعپتبٌ یہدی

 عَڀٍیت / امپتبٯ تبٱ٬ / ٿیژٹٰڈ-مت ںیہرٸ ںیہىبٵٰ  امپتبٯ

 ہاٹؼاف کب ےٿٷہ 2000 ت٪ـیجب ںٵٲک ٵی) ہے ا ربتبہک امپتبٯ

 ۔(  ہے

 ںاٿؿ اٷ ٵی ہےکٴ  کی تٞؼاػ ںڀامپتبٱ تٞٲیٴ اؿت اٿؿہٳ

 تـتییک ػیگـاٿؿ  ( 300 ت٪ـیجب ںٵی ہػ)ٵڀرڀ یکٰ کبجلڈٵی

 ںؿی ٝال٩ڀہه اٿؿ ںؿٿہه ّٲٜ تـ ہفیبػ ہی .ںیہىبٵٰ  ؿٹمیٸ ؿی٦ـٯ

 کی ےاٝٲی ػؿد ؿ اٿؿہٵب تہة ھکچ ےك ںاٷ ٵی ٱیکٸ ںیہ ےٿتہ ںٵی

 .ںیہ ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا ٕجی

اٿؿ امی ، ػ٥بٛ ےؿیٲڀ ےریل ںایزٺنیب ٵتٞٲ٨ ػیگـ ےصکڀٵت ك

 اٿؿ امپتبٯ ے( کہٿ١یـ کبٷ / ہؿگبثٺؼ) ںحمکٶڀ ڑےة ےک ٕـس

 ٳہایک ا ںٵی ےٳ کـٷہ٥ـا کی عؼٵبت ٍضت یھ٭ڀ ة ںمپٺنـیڀڈ

 ہٵتٞٲ٨ اکخـ عؼٵبت اٷ کی ٳ،ہتب .ںیہ ےکـػاؿ اػا کـت

ٿتی ہ حمؼٿػ ےٱئ ےک ٵالفٵیٸ ےک ٵٺضَـیٸ ےاٷ ک اٿؿ ںتٺٚیٶڀ

 .ںیہ

 َ کٕٕذگبْہفشا ےک ےؽْت ذمی .2

 -رڀ دتبٳ تیٸ ٩نٴ کی  ہے ہا ؽاتی ٍضت ٝال٧ڑت ةہة ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ

ٳ ہاٯ کی عؼٵبت ٥ـاھة ھثٺیبػی، حبٹڀی اٿؿ تـتییک ٍضت کی ػیک

اٿؿ  ں١یـ ٵٺب٥ٜ خبو  تٺٚیٶڀ ہؿّبکبؿاٷ  ںاٷ ٵی ۔ ںیہ ےکـت

ؿ، ایک ٹاکڈ، ایک ٹؿكٹ، ٹٵٺؼ کبؿپڀؿی ہکـ ٥بئؼ ےٯ ےا٥ـاػ ك

ٯ ہاٿؿٹبا ںؿی، ػٿا کی ػکبٹیٹؿ کی عؼٵبت، ٕجی ٱیجبؿیہٵب

 ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ .ںیہ)ٹیٴ صکیٴ( تک ىبٵٰ  ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

( ہفیبػ ے٫ )ایٴ ثی ثی ایل اٿؿ اك كھایٲڀپیت  %77ت٪ـیجب 

ؽاتی ٍضت اعـاربت  .ںیہ ہےکبٳ کـ ؿ ںٵی ےؿ ؽاتی ٝال٧ٹاکڈ
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 ےٱئ ےک ہفیبػ ے٥یَؼ ك 75 ےدتبٳ ٍضت اعـاربت ک ںاؿت ٵیھة

 ٹیيٸپ ٹآؤاؿتی مٖش پـ دتبٳ ھدتبٳ ة ےذمی ىٞت .ہےػاؿ  ہؽٳ

  ے٫ %52 ےک ےٿٷہػاعٰ  ںٵی امپتبٯاٿؿ  %82 ےک ںؿاثٖڀ

 .ہےػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےٵٞبٵالت ک

 /ا ھمؼ /آیڀؿٿیؼ ) ٹٚبٳ ےػٿمـ ٕجی ںاؿت ٵیھة ہٝالٿ ےاك ک

مت  کی تٞؼاػ یيٺـفٹپـیک ٯہا  ںٵی ( یھٿٵیڀ پیتہ / یڀٹبٹی

 ھمبت ھمبت ےک ٝڀاٵی ہی .ہے ہفیبػ ےك ھالک 7 رڀ ہے ہفیبػ ےك

 .ںیہ ہےکبٳ کـ ؿ یھة ںٵی ےذمی ىٞت

 ہٝالٿ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ؽاتی ٵٺؼ ہ٥بئؼ ےکی عؼٵت ک ٍضت

ٍضت کی  کڀ یٹی کٶیڀٷھة  ےىٞت ہؿّبکبؿاٷ اٿؿ ایٸ ری اٿ

 .ںیہ ٵي٢ڀٯ ںٵی کبٳ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا کی عؼٵبت اٯھة ھػیک

 ںایزٺنیب ہؿّبکبؿاٷ ہفیبػ ےك 7،000 ہک ہےگیب  ٱگبیب ہاٹؼاف

 تـتییک اٿؿ حبٹڀی .ںیہىبٵٰ  ںٵی ںـگـٵیڀم ٵتٞٲ٨ ےك ٍضت

 یب  ںیڀٹمڀمبي ٵٺب٥ٜ ی ١یـھة ی تٞؼاػڑکی ایک ة ںڀامپتبٱ

 ہے ڈؿٹؿرل ٕڀؿ پـ ےک اٝتٶبػ

 یکً فْٕتٹفبسِبعیو .3

 ٵَٺڀٝبت کی ٵتٞٲ٨ ےك اٿؿ ٍضت ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ےاػٿیبت ک

 رڀ ہے یکٰ ٍٺٞتٹ٥بؿٵبمی اڑت ةہایک ة ںاؿت ٵیھة تڀ ںثبت کـی

 55،000 آد کـ ڑھة ےك کی ٍٺٞت ےؿٿپ ڑکـٿ 10ایک  ںٵی 1950

 ت٪ـیجب ہی .ہےثٸ گیب  کب  کبؿٿثبؿ مسیت( ثـآٵؼ )  ےؿٿپ ڑکـٿ

 ےك 6000 ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ہرجک ہےػیتب  کڀ ؿٿفگبؿ ںٱڀگڀ ھالک 50

 .ہےٿتب ہ ںٵی كٹیڀٷ ہفیبػ

ؿی ٩ڀٵی ٹٵـکقی مٖش کی ٩یٶت ؿیگڀٱی ےٱئ ےاك ٍٺٞت ک

 ہرجک ہے( ےی )ایٸ پی پی اٹاؿھات٩یٶت کب تٞیٸ  ںػٿائیب

ٵٺيیبت کی ٍـ٣  .ہےحتت  ےکیٶیکٰ ٿفاؿت ک ےٝال٧ ےٵٺيیبت ک

 ںاؿػ گـػ ثٲک ٵٺيیبت ٵی ےیب اك ک 500ی می تٞؼاػ )ٹٿھایک چ

اٿؿ تٞٶیـ  ںثب٩ی ػٿائی ہرجک ہےحتت  ےؿٿٯ کٹ٩یٶت کٸ ( 76 ےك

رٸ پـ ٩یٶت  ںیہتبثٜ  ےکب تٞیٸ ٹٚبٳ ک ں٩یٶتڀ-ٵ٦ت

ؿٿٱـ ٹؿگ کٸڈ ےک ںؿیبمتڀ .ہےتی ہؿی ٹٚـ ؿہی گؿی کٹؿیگڀٱی

 ںٵی ںٝال٩ڀ ےاپٸ ےرڀ اپٸ ںیہ ے٥ڀؿك کب اٹتٚبٳ کـت ڈ٥یٰ

کی ٹگـاٹی  ںٵٞیبؿ اٿؿ ٩یٶت کب تٞیٸ اٿؿ ٥بؿٵڀٱڀ ےٵٺيیبت ک

 .ںیہ ےکـت

B. وٕٕذگبْہفشا أؾوسٔظ َ: 

 ںکٶپٺیب کی ےٝال٧ اٹيڀؿٹل ٝبٳ عبً ٕڀؿ پـ ،ںکٶپٺیب اٹيڀؿٹل

 ںیہاٷ .ںیہکـتی  ٳہعؼٵبت ٥ـا ٍضت کی اٹيڀؿٹل پـ ےپیٶبٷ ڑےة

ٍضت کی  ایک ا٥قائی ہصڀٍٰ ےمت ك .ہےکیب گیب  ػؿد ےٯہپ

ٍضت کی  ںاہد - پبٹچ آد تک - ہے کی ٵڀرڀػگی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل
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 ےٱئ ےک ےاٷڑھکڀ ة ٿؿک ٹٹی ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا اٹيڀؿٹل

 .ہےکب اٵکبٷ  ےآٷ ےک ںػیگـ کٶپٺیڀ ھکچ

C. : )وعيی )دسِیبٔی 

 ےٿاٯ ےکـٷ ٳہعؼٵبت ٥ـا ٕڀؿ پـ ےک ہصٌ ےکی ٍٺٞت ک اٹيڀؿٹل

 ےثٺت ہکب صٌ ٹٵبؿکی ٍضت کی اٹيڀؿٹل یھة اٿؿ تٺٚیٴ کئی ٱڀگ

 کیب ےکی ٕـ٣ ك ےی اڈآئی آؿ  ؿٿٯٹکب کٸ ٿمٖی دتبٳ ےایل .ںیہ

 :ںیہىبٵٰ  ںاٷ ٵی .ہےربتب 

اٿؿ  ںیہ ےٿ مکتہك ےٹرڀ ىغٌ یب ٭ـپڀؿ أؾوسٔظ ثشوکش .1

 ںاٷ ٱڀگڀ ہٿ .ںیہ ےٿکـ کبٳ کـتہآفاػ  ےك ںیڀاٹيڀؿٹل کٶپٺ

اٿؿ دمکٸ  ںیہ ےتہرڀ اٹيڀؿٹل کـاٹب چب ںیہ ےکی سمبئٺؼگی کـت

 ےتـیٸ دمکٸ اٹيڀؿٹل صبٍٰ کـٷہتـیٸ پـیٶیٴ کی ىـس پـ ةہة

 ہٿ .ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےك ںاٷ کڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےٱئ ےک

 ےکب اٹيڀؿٹل اٿؿ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کـٷ ںٿ٩ت ٱڀگڀ ےٹ٪َبٷ ک

 ےثـٿکـ اك ٕـس کب کبؿٿثبؿ کـٷ .ںیہ ےی ٵؼػ کـتھة ںٵی

 ےاٹيڀؿٹل ک ےمبٵٸ ےی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کھٿاٱی کنی ة

 ےاٹيڀؿٹل کٶیيٸ ک ںیہاٷ .ںیہ ےکبؿٿثبؿ کڀ پیو کـ مکت

 .ہےاػا ٭یب ربتب  ےکی ٕـ٣ ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےؽؿیٜ

 ھٱیکٸ کچ ںیہ ےٿتہٝبٳ ٕڀؿ پـ ىغٌ  ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ  .2

 ٹثـٝکل، ایزٸ ےثـٿ٭ـف ک ںیہ ےٿ مکتہی ھة ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

کـ  ںیہاٹيڀؿٹل پیو ٷ ےمبٵٸ ےی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کھکنی ة

رل  ںیہ ےاینب کـ مکت ھمبت ےٍـ٣ اك کٶپٺی ک ہثٲک ںیہ ےمکت

 ے٩ڀاٹیٸ ک ہٵڀرڀػ .ہےٳ کی گئی ہاٷ کڀ ایزٺنی ٥ـا ےٱئ ےک

 ٍـ٣ ایک ٝبٳ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ہفیبػ ےك ٹٵٖبث٨، ایک ایزٸ

اٿؿ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل کٶپٺی، ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

ایک کی ٕـ٣  ےك ںٵی ںؿ ایک ٵڀٹڀ الئٸ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀہاٿؿ 

 ےؽؿیٜ ےی اٹيڀؿٹل کٶیيٸ کھاٷ کڀ ة .ہےکبٳ کـ مکتب  ےك

 .ہےاػا ٭یب ربتب  ےکی ٕـ٣ ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

مـٿك  ے٩نٴ ک ےٹئ (  ےی پی اٹ)  ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ  .3

کبؿٿثبؿ  اك ےك ثٞؼ ےک 2001 مبٯ رڀ ںیہ ےٿاٯ ےٳ کـٷہا٥ـ

 ہثٲک ںیہٷ ےٱئ ےک ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل ہی .ںیہ ےاتـ ںٵی

 ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا عؼٵبت اٹتٚبٵی کڀ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

ربتی  ٥ـٿعت پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل رت کڀئی .ںیہ اعتیبؿ

 ھمبت ےک ےی پی اٹٵ٪ـؿ ایک کی ت٦َیٰ ا٥ـاػ ہىؼ ہثیٴ ،ہے

 ہىؼ ہثیٴ ہےکـتب  تیبؿ ا ثیلٹیڈ ؿھپ رڀ ہے کیب ربتب اىرتاک

 ڈکبؿ ٍضت ےاك ٕـس ک .ہےکـتب  ربؿی ڈکبؿ ٍضت ا٥ـاػ کڀ

 ٕجی ٭یو ٱیل ںٵی ںکٲیٺکڀ اٿؿ ںڀامپتبٱ ىغٌ کڀ ہىؼ ہثیٴ

 ث٢یـ ےّـٿؿت ک کی ےاػا کـٷ ٹ٪ؼ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ) ٿٱیبتہك

 ہىؼ ہثیٴ ـاگ .ںیہ ےثٺبت ٩بثٰ ےک ےاٷٹھا ہ٥بئؼکب  ( ٝالد

 ہی ٿھة تڀ ہےکـتب  ںیہکب امتٞٶبٯ ٷ ٿٱتہك ٭یو ٱیل ىغٌ
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 ےك ےی پی اٹ ٵ٪ـؿ اٿؿ ہےکـ مکتب  کی اػائیگی ںثٲڀ

 ےاٷ ک کڀ ےی پی اٹ .ہےکـ مکتب  ٵبٹگ صبٍٰ کی ٹآ٥نی

 ٵبٱی ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ہٵتٞٲ٨

 ہے بتبراػا ٭یب ےؽؿیٜ ےک چبؿرق اٿؿ اٷ کڀ ہےکیب ربتب 

 .ہےٿتب ہ ایک ٥یَؼ پـیٶیٴ کی رڀ

٩ڀاٝؼ ٿ  آئی ےا یڈ آؿ آئی ؿكٹایگـیگی ٿیت اٹيڀؿٹل  .4

 ے٩نٴ ک ےٹئ ہفیبػ ےمت ك ےٿاٯ ےٿٷہ ےؽؿیٜ ےّڀاثٔ ٫

 ےک میٲق یٲیٹ یب ٹمبئ آپ کی ٿیت ہی .ہے ٳہمـٿك ٥ـا

 میٲق ٹؿیٶڀ ےآئ ےمبٵٸ ث٢یـ ےک عـیؼاؿ ٵنت٪جٰ ےؽؿیٜ

 ثٞؼ ےک عـیؼاؿ ےٿاٯ ےٷھؿک چنپیػٱ ےاؿہك ےمیٲق ک یٺلٹكڈ

ٿتب ہ ٩ـاؿ اٷ رٸ .ںیہ ےمکت ےػ ٵٞٲڀٵبت کڀ ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل

 ہٵڀافٷ یھکی ة کی ٵَٺڀٝبت ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ اینی ہی .ہے

 ےك آئی یڈ آؿ آئی .ہےؿمبئی صبٍٰ  ؿہٙب ےك ٵ٪َؼ ےک ےکـٷ

 ےکـائ ےك ؿہاٿؿ ثب میٲق یٲیٹ ےٱئ ےک ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل

 پـیٶیٴ ےاؿہك ےک ٯٹپڀؿ آٷ الئٸ ےیلر ںکبٵڀ ےٿاٯ ےربٷ

 ےك پبٱینی ثٺؼی اٿؿ ہاٹی ٵٺَڀةہپـیٶیٴ یبػػ، کی ٿٍڀٱی

 ںیہاٷ .ںیہ ےمکت ےی ٯھة اربفت ےٱئ ےعؼٵبت ک خمتٲ٤ ٵتٞٲ٨

کی  ٵَٺڀٝبت، اٹيڀؿٹل ےٿٷہ تجؼیٰ ںٵی کبؿٿثبؿ ےإالٝبت ک

 ٱی گئی ےؿ كہثب ےکی ٕـ٣ ك اٷ ھی مبتہ ھمبت ےک کبؿکـػگی

 .ہےربتب  ی ٭یبھاػا ة ےٱئ ےعؼٵبت ک

 آئی رڀ ںیہ حبٱج ے٩نٴ ک ےی ٹئھة ٥ـٳیٺگ ٹٵبؿ٭ی اٹيڀؿٹل  .5

کڀ  ںاٷ مـگـٵیڀ ہی .ںیہ ےٿتہ ٵتٞٲ٨ ےك آئی ےا یڈ آؿ

 ےٱئ ےعؼٵبت ک ت٦َیالت اٿؿ میٲق ٵَٺڀٝبت کڀ ے، كٵٺٚٴ

 .ںیہ ےکـ مکت یھة کی ت٪ـؿی ا٥ـاػ ہىؼ الئنٺل

کنی  ےٿئہ ےکـت ٵٖٲٜ کڀی ٹاؿھات :ںمـگـٵیب ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل

 ےك تٞبٿٷ ے(کپی)آئی ایل  ا٥ـاػ ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل ی ٿ٩تھة

 ےک ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ٍضت، اٿؿ ػٿ ٝبٳ ػٿ فٹؼگی، ػٿ

 ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ٝبٳ .ںیہ ےکـ مکت یھة کڀ ٥ـٿعت ٵَٺڀٝبت

 ہثیٴ ے٩نٴ ک ہعڀؿػ کڀ ٍـ٣آئی ایٴ ای٤  ىبٵٰ ںٵی تٞٲ٨ ےک

 اؤكہ ،ےصبػث، اٹ٦ـاػیضت، ، ٍؿٹٵڀ ثٺیبػی ٕڀؿٵَٺڀٝبت ٿ 

ٿ٩ت  رڀ ٿ٩ت ٵَٺڀٝبت ػیگـ یہ ےایل اٿؿ ٭یپـك ىبپ، ؿفڈٿٯہ

اٿؿ  ٥بئٰ ہٿ رینب کہ ػی ےٵٺٚڀؿی ػ ےکی ٕـ٣ ك یٹاؿھات پـ

کی  ےاٱتزب صبٍٰ کـٷ ہےکیب گیب  ىبٵٰ ںٵی ػایبتہ امتٞٶبٯ

 ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ىبٵٰ ںٵی تٞٲ٨ اك .ہےٿتی ہ اربفت

 اٿؿ کی پیيگی اربفت کبؿ صَڀٯ ٲیتجؼی یھة کڀئی ھمبت

 اٹتٚبٵبت ٵٺبمت ےٱئ ےک کی عؼٵت ارقاء ےک پبٱینی ہٵڀرڀػ

  .ہےمکتب  کیب رب یہثٞؼ  ےک

 ٍـ٣ اٷ ںمـگـٵیب مـٿك ہی :ںعشگشِیب خذِبت أؾوسٔظ

 ٵَٺڀٝبت ہثیٴ ھمبت ےرٸ ک ٿگیہ ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل
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ؽیٰ  ؿمتہکی ٣ ںمـگـٵیڀ، اٷ ٿہ ٩ـاؿ ےکیٲئ ےکـٷ کڀ صبٍٰ

 :ہے یہرب ؿ ػی ںٵی

a) کڀ پڀؿا کـٹب ںمـگـٵیڀ 'حتت ےثیٺک ٫' کی  ںػاؿٿ ہثیٴ 

 ںػاؿٿ ہثیٴ  کی گئی ربؿی ےکی ٕـ٣ ك کبؿ صَڀٯ ہرینب ک

اربفت ػی  ںٵی ػایبتہ ٵتٞٲ٨ ےك ےکبٳ کـاٷ ےؿ كہثب کی

 ؛ہے گئی

b)  ؛ثٺٺب 'ىغٌٵٺٚڀؿ ' کب خمقٷ اٹيڀؿٹل 

c)  کبٳ کـ پـ ہڀاکڀ تٺغ ا٭ٲٺٮـتتبٿ ٹ٪َبٷ / ٭يٮڀےمـٿ 

 ؛کـٹب کب کبٳ ہکب اٹؼاف اٿؿ ٹ٪َبٷ ےمـٿ

d)  ےك اٹيڀؿٹل ہٵٺٚڀؿ ىؼ ےٕـ٣ ك ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ ٿ٩ت 

 .ںمـگـٵیب ػیگـ ٵتٞٲ٨

)ای٤  ہجمٲل ٝبٵٰ عؼٵت ٵبٱی  :کی تمغیُ ِبٌیبتی ِقٕوّبت

 رڀ رڀ ےکی تـمیٰ ک ےاٷ کی ٕـ٣ ك ٵ٪ـؿ کـکڀ  ایل ئی( 

 اٿؿ، ت٪نیٴ ٹٵبؿکی کڀ ٵَٺڀٝبت ػیگـ ٵبٱیبتی یہ ےایل

 .ںیہ ےٿتہ ىغٌ ہالئنٺل یب٥ت ےٱئ ےک ےکـٷ ٳہمـٿك ٥ـا

a. ٵیچٰ  ےک ںکٶپٺیڀ ڈثب٩بٝؼگی ٵیچٰ ٥ٸ ےمیجی کی ٕـ٣ ك

 ؛ڈ٥ٸ

b.  ٿٹیٶت پٺيٸ ٵَٺڀٝبت؛ ےکی ٕـ٣ ك ےی اڈپی ای٤ آؿ 

c. ےکبؿی ٍالس ٭بؿٿ کی ٕـ٣ ك ہمـٵبی ہالئنٺل یب٥ت ےمیجی ك 

 ت٪نیٴ ػیگـ ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت؛

d.  ثب٩بٝؼگی ثیٺکٺگ /  ےی ؿیقؿٿ ثیٺک کی ٕـ٣ كاؿتھة

 ٵبٱی ٵَٺڀٝبت؛ ےثیٺک / ایٸ ثی ای٤ می ک

e.  ےٿاٯ ےربٷ ےٳ کئہ٥ـا ےٹؼ کی ٕـ٣ كہ، صکڀٵت ہاک حمکٴڈ 
 ١یـ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت؛

f. کڀئی ػیگـ  ہٵٺٚڀؿ ىؼ ےٕـ٣ ك ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ٭ی ٿ٩ت

 .ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت یب مـگـٵی

D. تَٕیُ َہدیگش ا 

 ہکب صٌ ٹٵبؿکی ٍضت کی اٹيڀؿٹل رڀ ںیہی ھة ےاػاؿ ػیگـ ھکچ

 :ںیہىبٵٰ  ںاٿؿ اٷ ٵی ںیہ ےثٺت

ی ڈ)آئی آس  یٹاسھات تشلی اوس سیٹسیگوٌی أؾوسٔظ استیھة .1

 ٩بئٴ ےکی ٕـ٣ ك ٹایک ایک ےک ٹپبؿٱیٶٸرڀ آئی (  ےا

 کبؿٿثبؿ دتبٳ ےک ٹٵبؿکی اٹيڀؿٹل اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی اٹيڀؿٹل

 اھآیب ت ںٿرڀػ ٵی ںٵی 2000 مبٯ ہی .ہےکـتب  ؿٿٯٹکڀ کٸ

 ےکـٷ ؿٿٯٹکڀ کٸ کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل ٍـ٣ ہٷ ےاٿؿ اك

 .ہے مڀٹپب گیب یھة کب کبٳ ےتیبؿ کـٷ ےاك ہثٲک
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 ےاپٸ ےاپٸ رڀ کڀٹنٰ فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل اٹيڀؿٹل اٿؿ ٝبٳ  .2

 ےآپـیيٸ ک ےکبؿٿثبؿ ک ےک اٹيڀؿٹل ٝبٳ فٹؼگی یب ہٵتٞٲ٨

 .ںیہ ےـتی کھة م٦بؿىبت کڀآئی  ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ

کی آئی  ےی اڈآئی آؿ  ثیڀؿٿ کڀ اٹ٦بؿٵیيٸ اٹيڀؿٹل اؿتیھة .3

 ایک ہی ا اٿؿھکیب گیب ت ٹپـٵڀ ىبٵٰ ںٵی 2009مبٯ  ےٕـ٣ ك

 رل ہے یٹکٶی ڈؿٹؿرل ٿاٱی ایک کڀٹنٰ آپـیيٸ اؿکبٷ کی 20

 ہی .ںیہ ےٿتہ ےك ےٝال٧ ےاٹيڀؿٹل ک ؿکٸ تـ ہفیبػ ےك

 ہے کـتب ہجتقی اٷ ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـ ےٱئ ےک ےٝال٧ اٹيڀؿٹل

 ہتبک ہے کـتی یـےت کڀ ٹؿپڀؿ ےکی مٖش ک ےٝال٧ خمتٲ٤ اٿؿ

 ےک ےثٺبٷ صکٶت ٝٶٲی کبؿٿثبؿ اٿؿ ہ٥یَٰ کب تٞیٸ ں٩یٶتڀ

کی  اٿؿ صکڀٵت ؿیٹؿیگڀٱی ہی .ےمک ثٺبیب رب ا ثیلٹیڈ ےٱئ

 .ہےػیتی  تٞبٿٷ ںٵی ےثٺبٷ پبٱینی ےؽؿیٜ ےک  ںالصڀٍ خمتٲ٤

 ٵتڀاتـ کئی ےٱئ ےٿٱت کہكکی ٵٺتٚٴ  اٹيڀؿٹل ےثیڀؿٿ ٷ

 .ہےتیبؿ کیب  ٹؿپڀؿ ائٴٹ اٿؿ ٿٷ

 خمتٲ٤ رڀ ہےکـتب  کبٳ مـٿؿ کڀ یکلڈاٷ ٵـکقیآئی آئی ثی 

 ںٵی ٕڀؿ ےکٵـ٭ق  ٯڈٹڀ ػؿٵیبٷ ایک ےک ؿیقٹؿپڀف اٹيڀؿٹل

 ٹاکبؤٷ ٹی ٵیڈ ٿ٩ت ےثٺبت ٹٹیب اکبؤٷ اٿؿ ہے کبٳ کـتب

 تٞبٿٷ ںٵی ےثچٸ ےك پٲٮیيٸ( ڈی ڈٹ٪ٰ گیـی )  ہػٿثبؿ ےک

 اٿؿ اٹيڀؿٹل ٭ـتب ہثیٴ مـٿؿ یکلڈاٷ ٵـکقی .ہےکـتب 

 پڀؿی ےك ػیٸ ٱیٸ ٵتٞٲ٨ ےك پبٱینی ؿہ ػؿٵیبٷ ےک ؿفٹؿپبد

  ںٵی ٕڀؿ ےک ایکنچیٺذ ایک ےٱئ ےک  ہٵٺَڀة إالٝبت کڀ

 .ہےکبٳ کـتب 

 ىبٵٰ ںٵی ےٝال٧ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل یہ ےٯہثی، پ ےآئ ےآئ

 ےػیٸ عؼٵت  ںٵی ٕڀؿ ےک 'ٿؿک ٹٹی ؿڈپـٿٿائ ڈپـی٦ـی'

 یڈکی آئی یڀٹ٬ ' ایک ےٱئ ےک ؿمتہکی ٣ ںامپتبٱڀ ےٿاٯ

 .ہےکـ چکب ربؿی  'پـٿگـاٳ ؿٹٵبك

کڀ  ڈگـی ہٍضت  ثیٴ ایک ہے ٯہپ تـیٸ ہکی تبفآئی آئی ثی 

 امپتبٯاٿؿ  ٭ـتب ہثیٴ، ےی پی اٹ دتبٳ ےرل ك کـٹب تیبؿ

 ےکی ٕـ٣ ك ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵ٪َؼ اك .ےگ ںیہؿ ٵٺنٲک

ٍضت ٭ب  اٿؿ ےٱگبت ٹيبٷ ہتیبؿ کـٹب تبک ٹٚبٳ ےٚبٳ کاٹت

رب  الئی ى٦ب٥یت ںٵی کب تٞیٸ کی ٩یٶت ٵَٺڀٝبت کی  ہثیٴ

 .ےمک

 ےریل ٵیڈاکی اٹيڀؿٹل اٿؿ ٹیيٺٰ ےاػاؿ ہثیٴاؿتی ھة .4

 ےك اٿؿ اٹتٚبٳ ہثیٴ ے٩نٴ ک خمتٲ٤ رڀ ایک ےتٞٲیٶی اػاؿ

 تـثیت ؽاتی ےت كہاٿؿ ة ںیہ ےٳ کـتہتـثیت ٥ـا ٵتٞٲ٨

 .ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا کڀ تـثیت ںٿٹایزٸ ہدمکٸ رڀ ےػاؿا

 ػٿؿاٷ ےک کی ٵٺٚڀؿی عٖـاتی ھة (عٕشٹپشیهیکً ڈِی) سٹاکڈ  .5

 ہثیٴ ںٵی ےکـٷ ہکب اٹؼاف عٖـات ہثیٴ کی ٍضت ںکڀہگب ہدمکٸ
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 ےک ںػٝڀٿ اٿؿ ٵيکٰ ںیہ ےٵؼػ کـت  ےی پی اٹ اٿؿ ںکٶپٺیڀ

 .ںیہ ےػیت ہکڀ ٵيڀؿ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ

اٿؿ  ٝؼاٱت ٍبؿ٥یٸ( ، مسیٸڈاٿٵتاٹيڀؿٹل ) ٱڀک پبٯ ؿٹلاٹيڀ .6

 ےک ںىکبیتڀ کی ٍبؿ٥یٸ یھة ےاػاؿ ٩بٹڀٹی رینی ٹکڀؿ مڀٯ

کـػاؿ  ٳہایک ا ںٵی ٹٵبؿکی ہٍضت ثیٴ پـ ےآٷ کی ثبت صٰ

 .ںیہ ےاػا کـت

 

 

 

 

  ہخالؿ

a) ہےٵڀرڀػ  ےك ےٯہپ ںٍؼیڀ ٕڀؿ پـ کئی کنی ہکنی ٷ اٹيڀؿٹل 

 ہثیٴ ںاؿت ٵیھة .ہےپـاٹب  ںٍؼیڀ ٍـ٣ چٺؼ رؼیؼ ٱیکٸ اك کب

 .ہےا ڑپ گقؿٹب ےك ٵـاصٰ کئی ھمبت ےک ٩ڀاٹیٸ کڀ مـکبؿی

b)  ایک  ںصکڀٵتی ےك ہکی ٿد ےٿٷہ ٳہت اہة کی ٍضت ںؿیڀہه ےاپٸ

 ٳ کـػاؿہایک ا ںٵی ےتیبؿ کـٷ ٹٚبٳ ٍضت کی عؼٵبت ٵٺبمت

 .ںیہ اػا

c)  ےك کی آثبػی ایک ٵٲک کی مٖش ٍضت کی عؼٵبت گئی ٳ کیہ٥ـا 

 .ہےارمَبؿ کـتب  ٝڀاٵٰ پـ کئی ٲ٨ٵتٞ

d) تـتییک اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی تیٸ ا٩نبٳ ےکی عؼٵت ک ٍضت 

ارمَبؿ کـتب  کی مٖش پـ اٵؼاػ ٕجی ّـٿؿی رڀ ںیہ)تینـا( 

 ہے ربتی ڑھة کی الگت ٍضت کی عؼٵبت ھمبت ےک ؿ مٖشہ .ہے

 .ہے ٹگیہٳ ہفیبػ ےمت ك عؼٵت)تینـا( تـتییک ہرجک

e) ےاپٸ رینی ؿ٭بؿیہاٿؿ ه ہاّب٣ ںآثبػی ٵی پبك ےک اؿتھة 

 کی ّـٿؿت ٍضت کی عؼٵبت ٵٺبمت ےٱئ ےرٸ ک ںیہچیٲٺذ  خمَڀً

 .ہےٿتی ہ

f) یھآئی ت کـ ےٯ امکیٴ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےٯہپ ےمت ك صکڀٵت 

 کبؿٿثبؿی ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ؽاتی ثٞؼ ےرل ک

 .ٿئیہکی ىـٿٝبت  اٹيڀؿٹل

g) ہے ثٺب ٰ کـٵ ےك ںیڀڑالھکئی ک ٹٵبؿکی ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 ےٳ کـٷہ٥ـا ؿکچـ(ٹاٹ٦ـاك) ٿٱتہك ثٺیبػی یڑالھک ھکچ ںاہد

 ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا اٹيڀؿٹل ےػٿمـ تڀ ںیہ ےکبٳ کـت کب

 (ےی پی اٹٵٺتٚٴ  ) یٹتینـی پبؿ اٿؿ ٹایزٸ، ثـٿکـ ،ںیہ

عؼٵبت  کڀ اپٺی کبؿٿثبؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل حبٱج ےریل
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 ٩بٹڀٹی اٿؿٲیٶی ، تٞؿیٹؿیگڀٱی اٿؿ ػیگـ ،ںیہ ےکـت ٳہ٥ـا

 .ںیہ اػا کـػاؿ اپٺی اپٺی ےاػاؿ

 

 

 افيالصبت کٍیذی

a) ٍضت کب عیبٯ 

b)  ہثیٴ کبؿٿثبؿی 

c)  ہ٩ڀٵیبٷ 

d)  ٍضت کبعیبٯ تـتییک اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی 

e)  ی ٭یٲیٴڈٵی 

f)  ثـٿکـ 

g)  ٹایزٸ 

h)  ( ےی پی اٹ) ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ 

i)  آئی ےی  اڈآئی آؿ 

j)   ( ڈاٿٵتٱڀک پبٯ)مسیٸ 
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 18 ثبة       

ػمتبٿیق ہثیٴ  

 
 ثبة تْبسف

، ػمتبٿیقات ں٥بؿٵڀ ںی تٞؼاػ  ٵیڑٳ ایک ةہ ںٍٺٞت  ٵی ہثیٴ

  ےػہٵٞب ہایک ثیٴ ںٵیہثبة  ہی ں۔یہ ےیٰ کـتڈ ھمبت ےک  ہٿ١یـ

 ہے۔ٵیت کی ٵٞٲڀٵبت  ػیتب ہخمتٲ٤  ػمتبٿیقات اٿؿ اٷ ٭ی ا ےک

اٿؿ  ےٕـی٨ ےک ےؿٷھة ےؿ ای٬  ٥بؿٳ کی ٥ٖـت ، اكہ ںٵیہ ہی

اتب ھمسذ ںٵی ےثبؿ ےات کہکی ٿرڀ ےربٷ ےٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگ خمَڀً 

 ہے۔

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A. جتڀیق ٥بؿٳ 

B. (  ہجتڀیق کی ٩جڀٱیت) اٵیؼاؿی 

C. كٹپـامپیک 
D. پـیٶیٴ ؿمیؼ 

E. پبٱینی ػمتبٿیق 

F. ںیبٹىـائٔ اٿؿ ٿاؿٷ 
G. تڀحی٨ 

H. کی تـُرٶبٹی ںپبٱینیڀ 

I. كٹجتؼیؼ  کی ٹڀ 

J. ػایبت ہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےؿٹگ اٿؿ 'اپٸڈی ٵٺی الٷٹایٸ 

 

 

 

 

 

ٿ ہ٩بثٰ  ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک  ے٭ـٷ ہاك ثبة ٭ب ٵٖبٱٜ

 :ےٹگ

a) ۔ٵٺؼؿربت ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب  ےجتڀیق ٥بؿٳ ٫ 

b) ۔ٵیت ٭ڀ ثیبٷ  کـٹبہك  ٭ی اٹپـامپیک 

c)  ٿی  64میٮيٸ   ےک 1938،  ٹای٬ ہپـیٶیٴ کی ؿمیؼ اٿؿ ثیٴ

 ۔ثی کی ٿّبصت  کـٹب
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d) ںاٱ٦بٙڀ ےگئ ے٭ی پبٱینی ػمتبٿیق کی ىـائٔ  اٿؿ  ؽ٭ـ ہثیٴ 

 ۔کی ٿّبصت  کـٹب

e) ۔اٿؿ تڀحی٨  پـ حبج  کـٹب ںیڀٹپبٱینی کی ىـائٔ، ٿاؿٷ 

f) ۔اك ٭ی تٞـی٤ کـٹب ںیہ ےربت ےربؿی کئ ںتڀحی٨  کیڀ 

g) ںٵی ںکڀ ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتڀ ںؽ٭ـ ٭ی گئی ثبتڀ ںپبٱینی ٵی 

 ۔ٹبھمسذ ےاك ہےا ربتب ھػیک ےکیل

h) ٭ی تٞـی٤   ا ك ںیہ ےربت ےربؿی کئ ںك کیڀٹٹڀ ےجتؼیؼ  ک

 ۔کـٹب

i) ےػایبت کہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےاٿؿ اپٸ ہےؿٹگ کیب ڈٵٺی الٷ 

 ے، اٹکہےکی ّـٿؿت  ےکڀ کیب کـٷ ٹایک ایزٸ  ےك ےصڀاٯ

 ۔ربٹٺب ںٵی ےثبؿ

 

 

 

A.  َجتویض فبس 

حتـیـی   ےرل ہے  ہػہایک ٵٞب ہ، ثیٴہےثتبیب گیب  ےٯہپ  ہرینب ٫

 ے٫ ںپبٱینیڀ  ہٴثی ہے۔خمتَـ کیب گیب  ںٕڀؿ پـ ایک پبٱینی ٵی

 ںاہی ہچڀٹک ہے۔ ںیہتک  حمؼٿػ ٷ ےربؿی کـٷ ںػمتبٿیقات  پبٱینیب

 ےرڀ اٷ ک ںیہ ےٿتہکئی ثیچڀاٷ   ےریل ٹثـٿکـ فاٿؿ ایزٸ

ػاؿ  اٿؿ  ہایک ثیٴ  ہ٫ ہے، اینب دمٮٸ  ںیہ ےػؿٵیبٷ  کبٳ کـت

 ۔ٿہ ہی ٷہی ٵال٩بت ھ٭بؿ  کی کت ہثیٴ ےامک

ی ہ ےپیو ػمتبٿیقات  ك  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہکٶپٺی ٍـ٣  گب ہثیٴ

ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  ںٵی ےثبؿ ےکی ّـٿؿت ک ہ٫  اٿؿ امکی ثیٴہگب

 ےٷھمسذ ےك  ےتـ ٕـی٨ہٳ کڀ ةھػمتبٿیق رڀک ےاك ٕـس ک ہے۔کـتی 

 ہاك ٕـس ، ػمتبٿیقی ثیٴ ں۔یہ ےکٶپٺی کی ٵؼػ کـت ہثیٴ ںٵی

یٴ اٿؿ ٿّبصت ہاٳ ٿ ت٤ہػؿٵیبٷ  ا٣ ےکٶپٺی ک ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ

رڀ  ںیہػمتبٿیق  ےایل ھکچ ہے۔ّـٿؿی   ےٵ٪َؼ  ك ےک ےالٷ

 ں۔یہ ےربت ےامتٞٶبٯ  کئ ں٭بؿٿثبؿ  ٵی ہؿٿایتی ٕڀؿ پـ  ثیٴ

 ےٹبٓ ےک ےٿٷہ٩ـیت تـیٸ ىغٌ   ےٱئ ے٫  کہکڀ گب ٹایزٸ ہثیٴ

ىبٵٰ ػمتبٿیقات   ںاٿؿ اك ٵی ہےتب ڑ٫  کب مبٵٺب کـٹب پہگب

 ےؿٷھة ںیھاٷ ےات ٭ی ٿّبصت کـکہدتبٳ  ىکڀک ٿ ىت ںٵی ےثبؿ ےک

ؿ ای٬  ہٵٲڀث  ںٵی ہك کڀ ثیٴٹایزٸ ہے۔ٿتی ہامکی ٵؼػ  کـٹی  ںٵی

ػمتبٿیقات   ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ںٵ٪َؼ  اٿؿ اك ٵی ےػمتبٿیق ک

 ے۔ئیہٹب چبھٵیت اٿؿ ٵٖبث٪ت  کڀ مسذہٵڀرڀػ ٵٞٲڀٵبت  ٭ی ا ںٵی

 جتویض فبسَ  )فبسَ(  .1

  ےؽؿیٜ ےرنک ہےثٺیبػی  جتڀیق ٥بؿٳ  ہال ٵـصٰہػمتبٿیقی  کب پ

 : ہےٵٖٲٜ  کـتب  ہػاؿ  ی ہثیٴ ےك

 ہےکڀٷ  ہٿ 
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  ہےکی ّـٿؿت  ہثیٴ ےکل ٩نٴ ک ےاك 

  امکی ت٦َیالت  اٿؿ ہےتب ہکـٹب چب ہکیب ثیٴ ہٿ 

 ےٱئ ے٭تٺی ٿ٩ت کی ٵؼت ک  

ؿی  ٩یٶت اٿؿ ٹٵڀّڀٛ   کی ٵبٹی ےک ہت٦َیالت  کب ٵٖٲت ثیٴ

 ے۔ٿگہٵٺنٲ٬  دتبٳ  ٵبػی ص٪بئ٨    ےك ہثیٴ  ہجمڀف

a) ُتؾخیـھروک  ےط ےرسیِ ےکّپٕی ن ہثی َ  

i. ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ںٵی  ےمٲنٰ ےٳ کھجتڀیق ٥بؿٳ  ایک رڀک 

 ےک ےٳ ٵٞٲڀٵبت  پیو کـٷہٵبٹگی گئی دتبٳ  ا  ےك ےؽؿیٜ

رڀ  ہےؿا رب مکتب ھة  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ےٱئ

  :ہے٩بثٰ ثٺبتب  ںٵی ےکـٷ ہ٥یَٰ ہکٶپٺی کڀ ی ہثیٴ

 یب ٹبٵٺٚڀؿ ےکیب ربئ کڀ ٵٺٚڀؿ  ےٖٝب  کـٷ ہثیٴ  

 اٿؿ

  کڀؿ کی ىـس ،  ںٳ کی ٵٺٚڀؿی  کی ٍڀؿحتبٯ  ٵیھرڀک

 ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کب تٞیٸ کـٹب

 ےک ہرڀ ثیٴ ہےٿتی ہاینی ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ  ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںٵی ےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷھرڀک  ہجمڀف ےٱئ

ٿؿ ٵبػی  ائی ٹی٬ ٹیتی کب ُاٍڀٯ  اہاٹت ہے۔امتٞٶبٯ ٭ی ربتی 

 ےجتڀیق ٥بؿٳ  ک ےک ہػاؿی  ثیٴ ہاٹٮيب٣  ٭ی ؽٳ ےٵٞٲڀٵبت  ک

 ہے۔ٿتی ہىـٿٛ  ھمبت

ػاؿی  پبٱینی ىـٿٛ  ہاٹٮيب٣  ٭ی ؽٳ ےٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ک

 ےکی پڀؿی ٵؼت  ک ہاٿؿ ثیٴ ہےٿتی ہپیؼا   ےٯہپ ےك ےٿٷہ

  ہے۔تی ہی ربؿی ؿھثٞؼ ة ےاعتتبٳ  ک ےک  ےػہػٿؿاٷ اٿؿ  ٵٞب

 ِخبي

 ےػاؿ  ٷ ہ، اگـ ثیٴںٵی ےٵٞبٵٰ ےپبٱینی ک  ہػثؽاتی  صب

یب  ںیٲڀھؿ کٹٵڀ ہٿ  ہ٫ ہےاٝالٷ  کیب  ہی ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

ی٪یٺی ثٺبٹب  ہی ے، اكہےٿتب ہ ںیہىبٵٰ ٷ ںکی مڀاؿی  ٵی ڑےٿھگ

آپ کڀ اك ٕـس  ےػٿؿاٷ اپٸ ےپڀؿی پبٱینی ٵؼت  ک ہٿ  ہٿگب ٫ہ

 ےٱئ ے٭بؿ  ک ہاك ثیٴ ہی ہے۔کـتب  ںیہىبٵٰ ٷ ںکی مـگـٵی ٵی

رڀ اٷ ص٪بئ٨  ٭ی ثٺیبػ  پـ جتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ   ہےٵبػی ص٪ی٪ت  

٭ب  تٞیٸ  ںٳ ٭ی ٭ی ٩یٶتڀھٵٖبث٨  رڀک ےکـیگب اٿؿ اك ٫

 ۔کـیگب

  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

اٿؿ  ہکٶپٺی کب ٹبٳ، ٱڀگڀ، پت ہرٸ پـ ثیٴ ںیہ ےربت ےکئ ٹپـٷ

امکب  ےٱئ ےرنک ہےٿتب ہپب ھالك/٩نٴ  چ/ٵَٺڀٝبت  کی ٭ہثیٴ

جتڀیق   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ۔امتٞٶبٯ  کیب ربئیگب

 ےامک ہ، صبالٹکہےىبٵٰ ٭ـٹب ؿٿایتی   ٹپی ٹڀھایک چ ں٥بؿٳ  ٵی

 ہے۔ ںیہك  ٷٹیب پـی٬  ٹکڀئی ٵٞیبؿی  ٥بؿٵی ںٵی  ےمٲنٰ
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 ںِخبٌی

 :ںیہ  ںٵخبٱی ھکی کچ ںٿٹٹڀ ےاك ٕـس ک

ّـٿؿی  ص٪بئ٨  کب ١یـ اٹٮيب٣ ،  ےٱئ ےٌ کٳ کی تيغیھ'رڀک

  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫ ہىؼ ہٳ  کـٹب، ثیٴہکٸ ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ہگٶـا

حتت کڀؿ کڀ  ےی  یب ١یـ تٞبٿٷ  ربؿی کی گئی پبٱینی کہػ ہٿکھػ

 ٵٺنڀط کـ ػیگب'،

 ےجتڀیق کڀ کٶپٺی ٫  ہٿگی رت تک ٫ہ ںیہٳ پـ ٷھ'کٶپٺی رڀک

پـیٶیٴ کی  ےاٿؿ پڀؿ ےہکیب گیب  ںیہٵٺٚڀؿ  ٷ  ےك ےؽؿیٜ

  ۔'ہےکی گئی  ںیہاػائیگی  ٷ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق  ںکٶپٺیب ہ: ثیٴ ہاٝالٵی ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

رل پـ جتڀیق  ںیہایک اٝالٷ  ىبٵٰ ٭ـػیتی  ںآعـ  ٵی ے٥بؿٳ  ک

ی٪یٺی  ہی ےاك كے۔گےربئ ےػمتغٔ  کئ   ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہ٭ٺٺؼ

کی  ےؿٷھکڀ ة ٥بؿٳ ےك  ےػاؿ  ٍضیش ٕـی٨ ہثیٴ  ہ٫ ہےٿتب ہ

 ہےٱیب  ھص٪بئ٨  کڀ مسذ ےگئ ےػیئ ںاٿؿ اك ٵی ہےاتب ٹھتٮٲی٤ ا

مجت  اعتال٥بت  ےٿ٩ت  ص٪بئ٨  کی ١ٲٔ ثیبٹی ک ےک ےػٝڀ ہتبک

  ہے۔ؿ ہکڀئی گٺزبئو ٷ ےٱئ ےک

ثٺیبػی ُاٍڀٯ  پـ فٿؿ  ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت ہی ہٝالٿ ےاك ک

 ےئ٨  کدتبٳ  ّـٿؿی  ص٪ب ےػاؿ  کی ٕـ٣ ك ہاٿؿ ثیٴ ےػیٸ

 ہے۔ی ٵٮٶٰ  کـتب ھاٹٮيب٣  کب کبٳ  ة

ُاٍڀٯ  کڀ  ےٝبٳ  ٩بٹڀٷ  ک ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٝالٷ  اٹت

ثؼٯ  ںػاؿی ٵی ہؿیکچڀئٰ ؽٳٹایک کٸ ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت

 ہے۔ػیتی 

 اّالْ وب ِْیبسی فبسَ

ٵٞیبؿی  اٝالٷ  کب  ںجتڀیق ٵی ہٍضت  ثیٴ ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 :ہےً  کیب اك ٕـس  خمَڀ  ٹ٥بؿٵی

دتبٳ  ا٥ـاػ    ہجمڀف ےٱئ ےک ہاٿؿ ثیٴ ےٳ اپٺی ٕـ٣ كہ/ںٵی .1

  ےك ےؽؿیٜ ےٵیـ  ہ٫ ںٿہاٝالٷ  کـتب  ہی  ےکی ٕـ٣ ك

ثبال   ثیبٹبت،رڀاثبت اٿؿ/یب ت٦َیالت   ہٵٺؼؿد ےگئ ےػئی

ػؿمت اٿؿ  ںتـیٸ ٵٞٲڀٵبت  ٵیہٵیـی ة ںٵی ٔںٱڀٿہدتبٳ  پ

 ےا٥ـاػ  کی ٕـ٣ كٳ اٷ ػیگـ  ہ/ںٵی  ہ٫ ہاٿؿ ی ںیہٵٮٶٰ 

 ں۔یہ/ںٿہجمبف  ےٱئ ےک ےجتڀیق کـٷ

 ہٳ  ٭ـػہ٥ـا  ےك ےؽؿیٜ ےٵیـ  ہ٫ ںٿہتب ھمسذ ںٵی  .2

کٶپٺی  ہگی رڀ ثیٴےپبٱینی کی ثٺیبػ  ثٸ ہٵٞٲڀٵبت  ثیٴ

اٵیؼاؿی  پبٱینی ہ  ہٵٺٚڀؿ ىؼ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ڈثڀؿ ےک

 ےٿاٯ ےربٷ ےپبٱینی ٍـ٣  ٱئ  ہ٫ ہاٿؿ ی ہےٵيـٿٓ  ےک

 ۔ٿگیہی ٵؤحـ  ہثٞؼ  ےٮٶٰ  ٿٍڀٱی  کپـیٶیٴ کی ٵ
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ٳ ہ/ںٵی  ہ٫ ںیہ ے/ ٭ـتںٿہاٝالٷ  کـتب  ہی ےگٓٳ اہ/ںٵی  .3

  ےك ےؽؿیٜ ےثٞؼ ٱیکٸ کٶپٺی ٫ ےک ےربٷ ےجتڀیق مجٜ کی

 ے٭ـٿاٷ ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ ےٯہپ ےك ہٿا٩ٜ ےٳ کھ٩جڀٯ رڀک

 ےٿاٯ ےٿٷہ ںیب ٝبٳ  ٍضت  ٵی ےپیو ےک  ہ/جتڀیق ٭ٺٺؼ

حتـیـی  ٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ   ںٵی ےثبؿ ےی تجؼیٲی کھکنی ة

 ۔کـٿٹگب

 ےاٿؿ کٶپٺی ٫  ںیہ ے/ ٭ـت ںٿہاٝالٷ  کـتب  ہٳ یہ/ںٵی  .4

ٕجی  ےکنی امپتبٯ ك ےیب ایل ےؿ كٹا٫ڈکنی   ےك ےؽؿیٜ

رل  ںٿہکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےربٷ ےٵٞٲڀٵبت  کی ٵبٹگ کی

  ہ٭ـٿاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼ ہی ٿ٩ت   فٹؼگی ٭ب ثیٴھکنی ة ےٷ

رل  ےآرـ  ك ہی ٵبّی یب ٵڀرڀػھکنی ةیب  ہےکب ٝالد کیب 

 ہرڀ فٹؼگی ٭ب ثیٴ ہے ےی ثبت كھکب تٞٲ٨  اینی کنی ة

ٹی  ٍضت  کڀ ہرنٶبٹی  یب ؽ ےک  ہ٭ـٿاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼ

 ےکٶپٺی ك ہی ثیٴھاٿؿ اینی کنی ة ہےٵتبحـ  کـتب 

فٹؼگی ٭ب  ےرل ںٿہکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگٸ

جتڀیق کی  ےٱئ ےک ہثیٴ پـ  ہ٭ـٿاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼ ہثیٴ

 ےٵ٪َؼ  ك ےک  ےت٦َی ےک ےاٵیؼاؿی  اٿؿ/یب ػٝڀہ

 ہے۔ػؿعڀامت  کی گئی 

اٵیؼاؿی  اٿؿ/یب ہٳ کٶپٺی کڀ ٍـ٣  جتڀیق کی ہ/ںٵی  .5

ی مـکبؿی ھاٿؿ کنی ة ےٵ٪َؼ  ك ےک  ےت٦َی ےک ںػٝڀٿ

ف مسیت ڈٕجی ؿیکبؿ ھمبت ےی  کٹاؿھؿی  اتٹاٿؿ/یب ؿیگڀٱی

 ےٱئ ےک ےٲڀٵبت  اىرتاک  کـٷٵٞ ہٵتٞٲ٨ ےجتڀیق ك ےاپٸ

 ں۔ٿہاعتیبؿ ػیتب  

b) کی ٔوّیت  ںعواٌو ںایک جتویض فبسَ  ِی  

کی تٞؼاػ  اٿؿ ٹڀٝیت ٭ب   ںمڀاٱڀ ںایک جتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

  ہے۔تی ہٵٖبث٨  ثؼٱتی ؿ ےکی ٭الك  ک ہتٞٲ٨ ثیٴ

 ےک ہاٿؿ م٦ـ ثیٴ  ہٍضت ، ؽاتی  صبػث ےریل ہؽاتی  ثیٴ

  ہ٫ ہےیقائٸ کیب گیب ڈك ٕـس  جتڀیق ٥بؿٳ کڀ ا ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ےك ےٯہکی ٍضت ، ٕـف فٹؼگی  اٿؿ  ٝبػات ، پ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

 ہصبالت، ٕجی تبؿیظ، ٵڀؿٿحی ٝالٵبت ، گقىت ےٵڀرڀػ ٍضت  ٫

ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کی  ںٵی ےثبؿ ےک  ہٿ١یـ  ےجتـة ےک ہثیٴ

 ے۔رب مک

  ّٕبفش ےجتویض ک  

i. کب ِىًّ  ٔبَ  ہجتویض وٕٕذ 

 ںٵی ےعڀػ کی ىٺبعت  کـٷ ےٿاّش  ٕڀؿ ك کڀ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

  ہ٫ ہےٳ  ہربٹٺب ا ہی ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ے۔ئیہٿٹب چبہ٩بثٰ 

 ےحتت ٵٲٸ ےپبٱینی ک ہتبک ہےکیب گیب  ھمبت ےکل ک  ہػہٵٞب

ىٺبعت   ے۔ٿ مکہػاؿ  کڀ صبٍٰ   ہ٥ڀائؼ ٍـ٣  ثیٴ ےٿاٯ
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کنی ػیگـ   ںاہد ہےٳ  ہی اھة ں٩بئٴ کـٹب اٷ ٵٞبٵالت  ٵی

ٵڀت   ے)ریل ہےٿ مکتی ہػٱچنپی  ںٳ ٵیھرڀک ہىؼ ہکڀ ثیٴ٥ـػ  

 ہے۔ػٝڀٰی کـٹب  ے( اٿؿ اكۂ٩بٹڀٹی ٿاؿحب ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

ii. وی تفقیالت  ےاوس ساثو ہکب پت  ہجتویض وٕٕذ  

اٿؿ  ہکب پت  ہات  جتڀیق ٭ٺٺؼہاٿپـ  ثیبٷ ٭ی گئی ٿرڀ

ٿتی ہی الگڀ ھة ےٱئ ےک ے٭ی ت٦َیالت  صبٍٰ  کـٷ   ےؿاثٔ

 ں۔یہ

iii. وبسوثبس  یب ثضٔظہکب پیؼ  ہیض وٕٕذجتو ، 

جتڀیق  ںٵٞبٵالت  ٵی ھکچ ےریل ہثیٴ  ہٍضت  اٿؿ ؽاتی  صبػث

 ہےٿتب ہٳ  ہ، ٭بؿٿثبؿ  یب ثقٹل کڀ ربٹٺب اہکب پیو  ہ٭ٺٺؼ

 ہے۔مکتب  ڑٳ پـ ٵبػی  احـ  پھاٹکب رڀک ہکیڀٹک

 ِخبي

 ےاکخـ اپٸ ےٱیڀؿی ٵیٸ، رلڈؿینتڀؿاٷ کب  ڈ٥ڀ ٹایک ٥بك

ؿ ٹٵڀ ےتیق ؿ٥تبؿ ك ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہاٹب ٥ـاھککڀ  ںکڀہگب

 ےکبٳ کـٷ ںامی ؿینتڀؿاٷ ٵی ہ، ٿہےتب ڑثبئک پـ م٦ـ کـٹب پ

 ےػائـ ےٳ کھرڀک  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ٹٷٹایک اکبؤٷ ےٿاٯ

 ہےٿ مکتب ہ ںٵی

iv. ُِوموُ   کی ؽٕبخت  اوس تفقیالت ےک ہثی  

 ںٵی ےثبؿ ےٵڀّڀٛ   ک  ہجمڀف ےٱئ ےک ہکڀ ثیٴ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت   ےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثتبٷ

 ِخبي

 :  ہکیب ی  ہ٫ ہےٿتب ہثتبٹب ّـٿؿی   ہکڀ ی  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

i. کت، کل ٵٲ٬   ےك ےؽؿیٜ ےایک ثیـٿٷ ٵٲ٬  م٦ـ )کل ٫ ،

 (  یب ےٱئ ے، کل ٵ٪َؼ  کںٵی

ii.  ےاٿؿ ىٺبعت  ک ہ٥ـػ  کی ٍضت  )٥ـػ  کب ٹبٳ، پت 

  ہےکـتب   پـ ٵٺضَـ ےرڀ ٵٞبٵٰ  ہ( ٿ١یـھمبت

v. ػاؿی کی صؼ   ہکٶپٺی کی ؽٳ ہحتت ثیٴ ےؿ٩ٴ  پبٱینی ک ہثیٴ

 ںدتبٳ  جتڀیق ٥بؿٳ ٵی ہاٿؿ ی ہے٭ـتی  ہکی ٕـ٣ اىبؿ

 ہے۔ثتبیب ربٹب ّـٿؿی  

 ِخبي

ٿ ہاعـاربت  ےٝالد ک ںامپتبٯ ٵی ہ، یںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہٍضت  ثیٴ

  ہایک صبػث ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ  ہؽاتی  صبػث ہرجک ہے ےمکت

مجت  فٹؼگی  کب ٹ٪َبٷ، ایک اْٝبء  کب ٹ٪َبٷ یب ٹٚـ  کب  ےک

 ہے۔ٿ مکتب ہٹ٪َبٷ 
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vi. ہثیُ ہال اوس ِورودھپچ 

کی ت٦َیالت   ںپبٱینیڀ ہٱی ثیٴھاپٺی پچ ےٱئ ےک  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

تبؿیظ  ہثیٴ ےامک ہی ہے۔ٿتی ہکٶپٺی کڀ ػیٺب ّـٿؿی   ہثیٴ

   ٵلٹمل ےایل ںٵی ںثِٞ ثبفاؿٿ ہے۔ ےٱئ ےک ےٷھکڀ مسذ

ٕڀؿ پـ   ہع٦ی ںکٶپٺیب ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےرٸ ٫ ںیہ ےٿتہ

 ں۔یہا کب اىرتاک  کـتی ٹاڈ ےػاؿ  ک ہثیٴ

کیب   ہ٫ ہےٿتب ہی ثتبٹب ھة ہکڀ ی  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ہٝالٿ ےامک

، عبً ىـائٔ ہےجتڀیق کڀ ؿػ کیب  ےامک ےکٶپٺی ٷ ہکنی ثیٴ

پـیٶیٴ کی ّـٿؿت    ہٿ٩ت  فیبػ ے، جتؼیؼ  کںیہٝبئؼ ٭ی 

اٹکبؿ یب ؿّػ کیب  ےك ےیب پبٱینی کڀ جتؼیؼ  کـٷ ہےئی ٿہ

 ہے۔گیب 

 ےکی ت٦َیالت  ک ہثیٴ ہٵڀرڀػ ھمبت ےکٶپٺی ک ہکنی ػیگـ  ثیٴ

کیب ربٹب  ہی عالًھکب ة ںٹبٵڀ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھمبت ھمبت

ایک اٵٮبٷ   ںٵی ہثیٴ  ےعبً ٕڀؿ پـ ٵٲٮیت ٫ ہے۔ّـٿؿی  

 ےٯ ںپبٱینیب ےك ںٶپٺیڀک ہػاؿ  خمتٲ٤  ثیٴ ہثیٴ  ہ٫ ہےتب ہؿ

 ےپـ ایک ك ےٿٷہٿا٩ٜ    ے٫ ہٿا٩ٜ ےاٿؿ ٹ٪َبٷ ک ہےمکتب 

ٵٞٲڀٵبت   ہی ہے۔ػٝڀٰی کـ مکتب  ےکٶپٺی ك ہایک ثیٴ  ہفیبػ

 ےٱئ ےک   ےُاٍڀٯ  کڀ الگڀ کیب ربٹب ی٪یٺی ثٺبٷ ےىـاکت  ک

 ہاٿؿ ٿ ےکیب رب مک  ہػاؿ  کڀ ٵٞبٿُ ہثیٴ ہتبک ہےّـٿؿی  

مجت   ےک ںپبٱینیڀ ہٵتٞؼػ  ثیٴ ےٱئ ےٳ کھی رڀکہایک 

 ۔ٿہ ہٷ ںکی ٍڀؿحتبٯ  ٵی ے/ٵٺب٥ٜ کٶبٷ

کٶپٺی کڀؿیذ  ہایک ثیٴ ںٵی ہثیٴ  ہ، ؽاتی  صبػثہٝالٿ ےامک

 ہگی رڀ امی ثیٴہےؿ٩ٴ ( کڀ حمؼٿػ کـٹب چب ہکی ؿ٩ٴ  )ثیٴ

 ںپبٱینیڀ  ہٱی گئی ػیگـ  ؽاتی  صبػث  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫

 ہے۔ـتب ؿ٩ٴ  پـ ٵٺضَـ  ک ہحتت ثیٴ ےک

vii. ۓمقبْ کب جتشة  

دتبٳ   ےگئ ےائٹھا  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےامک ےك  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

ا ہک ےٱئ ےک ےٹ٪َبٹبت  کی پڀؿی ٵٞٲڀٵبت  کب اٝالٷ  کـٷ

 ہثیٴ ہی ں۔یہیب ٷ ہےکیب گیب  ہاٹکب ثیٴ ہے، چبہےربتب 

ٵٞٲڀٵبت  ػیگب  ںٵی ےثبؿ ےٵڀّڀٛ   ک ےک ہکٶپٺی کڀ ثیٴ

ٳ کب اٹتٚبٳ  ھرڀک ےػاؿ  ٷ ہیٴث ںٵبّی ٵی  ہاٿؿ ثتبئیگب ٫

ٳ کڀ ھرڀک ےرڀاثبت ك ےؿف اك ٕـس کٹؿؿائڈاٷ ہے۔کیب  ےکیل

یب  ےاٿؿ ٕجی اٵتضبٷ کـاٷ ںیہ ےمکت ھمسذ ےك  ےتـ ٕـی٨ہة

 ےکـ مکت ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےک ےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٷ  ہفیبػ

 ں۔یہ
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viii. ُداس  کب اّالْ ہثی  

دتبٳ ٵبػی   کڀ ںکٶپٺیڀ ہجتڀیق ٥بؿٳ  کب ٵ٪َؼ  ثیٴ ہچڀٹک

 ہػاؿ  کب ی ہثیٴ ں، اك ٥بؿٳ  ٵیہےٳ  کـٹب ہٵٞٲڀٵبت  ٥ـا

 ہاٿؿ ٿ ہےرڀاثبت ص٪ی٪ی اٿؿ ػؿمت   ہ٫ ہےٿتب ہاٝالٷ  ىبٵٰ 

کی ثٺیبػ    ےػہٵٞب ہ٥بؿٳ  ثیٴ  ہ٫ ہےٵت٨٦   ےاك ثبت ك

  ےػہٵٞب ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ ہی ١ٲٔ رڀاة ثیٴھکڀئی ة۔گبےثٸ

  ےصٌ ےٝبٳ ػٿمـ ےق ٥بؿٳ  کدتبٳ  جتڀی ۔کب ص٨ ػیگب ےثچٸ ےك

 ےکی م٦بؿه ك ٹایزٸ ںٵی  ںػمتغٔ ، تبؿیظ  اٿؿ ثِٞ ٍڀؿتڀ

 ں۔یہٵتٞٲ٨  

ix. ہےکیب ربتب  ںیہجتڀیق ٥بؿٳ  کب امتٞٶبٯ  ٷ ںاہد ،

کٶپٺی فثبٹی ٕڀؿ پـ یب حتـیـی  ٕڀؿ پـ صبٍٰ    ہثیٴ

کی ٵؼت   ںػٹڀ 15گی، اٿؿ ےکـ ڈٵٞٲڀٵبت  کڀ ؿیکبؿ ہ٭ـػ

گی اٿؿ اپٺی ےکڀ امکی تَؼی٨  کـ  ہاٹؼؿ جتڀیق ٭ٺٺؼ ےک

کٶپٺی  ہثیٴ ںاہد۔گیےاك ٵٞٲڀٵبت  کڀ ىبٵٰ کـ ںپبٱینی ٵی

کنی ٵبػی   ےٷ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ  ہ٫ ہےػٝڀٰی کـتی  ہی ںثٞؼ ٵی

 ےک ےٳ  کـٷہا یب کڀؿ ٥ـاھکیب ت ںیہٷ ہٵٞٲڀٵبت  کب عالً

کٸ یب  ہٳ گٶـاہٵٞٲڀٵبت یب ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےٵڀاػ ک ےٱئ

حبثت  ےا ، اكھکیب ت ںیہت کب ا٥يبء ٷی ٵٞٲڀٵبٹٿھد

 ہے۔ٿتب ہکٶپٺی پـ  ہثیٴ ھکب ثڀد ےکـٷ

 ےٿٷہکٶپٺی کڀ فثبٹی ٕڀؿ پـ ٵڀٍڀٯ  ہثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت 

ٿتی ہػاؿی  ہکب ایک ؽٳ ےکـٷ ڈٿاٱی دتبٳ ٵٞٲڀٵبت،  کڀ ؿیکبؿ

ٹب ھؿک ںیبٷ ٵیھػ ےك  ےؽؿیٜ ےکڀ ٥ڀٱڀ اپ ک ٹایزٸ ےرل ہے

 ے۔ئیہچب

 َہا

ت٦َیالت   ھجتڀیق ٥بؿٳ  کی کچ ےپبٱینی ک ہٍضت  ثیٴایک  ےٹیچ

 :ںیہػی گئ 

رڀ کڀؿ کی  ہےٳ ٭ـتب ہك ٥ـاٹجتڀیق ٥بؿٳ  ایک پـامپیک .1

،  ںکڀؿیذ، امتخٺبئی ٍڀؿتی ےریل ہےٵٞٲڀٵبت  ػیتب 

 ہےثٺتب  ہك جتڀیق ٥بؿٳ  کب صٌٹپـامپیک ۔ ہػ٥ٞبت ٿ١یـ

 ےریل ہےٿتب ہکڀ اك پـ ػمتغٔ  کـٹب   ہاٿؿ جتڀیق ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٱیب  ھٵٺؼؿربت کڀ مسذ ےاك ٫ ےاك ٷ

  ہىؼ ہؿ ای٬  ثیٴہ ھمبت ےک  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی  .2

، ٭بؿٿثبؿ ، پیؼائو تبؿیظ، رٺل اٿؿ ہ٥ـػ  کب ٹبٳ، پت

یکل پیٸ سمرب، ٕجی ٹآٵؼٹی اٿؿ اٹکٴ  ہاٷہتٞٲ٨ ، اٿمٔ ٵب

، امکی ٩بثٲیت اٿؿ ہیيٺـ  کب ٹبٳ اٿؿ پتٹپـیک

 ہثیٴ ہے۔ٵتٞٲ٨  ٵٞٲڀٵبت  مجٜ کی ربتی  ےؿیيٸ  سمرب كٹؿرل

ی ثیٺک ٵٺت٪ٲی  ھی اة ةھ٥ـػ  کی ثیٺک کی ت٦َیالت  ة  ہىؼ
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ؿامت ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  کی  اػائیگی   ہثـا ےك  ےؽؿیٜ ےک

  ہے۔مجٜ کی ربتی  ےٱئ ےک ےکـٷ

ٵتٞٲ٨  ے٥ـػ  کی ٕجی صبٱت  ك  ہىؼ ہثیٴ ہٝالٿ ےامک  .3

 ےٯھمڀاالت   پچ ٵ٦َٰ ں٥بؿٳ  ٵی ں۔یہ ےربت ھےمڀاالت  پڀچ

ٳ کی  ھاٿؿ رڀک ںیہ ےٿتہپـ ثٺیبػ    ےجتـة ےک ںػٝڀٿ

 ں۔یہ ےربت ےصبٍٰ  کئ ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہٵٺبمت  

ٵٮٶٰ ت٦َیالت  ٿاّش کـٹب   ےٱئ ے٥ـػ  ک  ہىؼ ہثیٴ  .4

ػی گئی کنی خمَڀً   ں٥بؿٳ  ٵی ہکیب ٿ  ہ٫ ہےٿتب ہّـٿؿی  

 ہے۔ا ہٵجتال ؿ ںثیٶبؿی ٵی

  ہػٿمـی ثیٶبؿی یب ٵـُ یب صبػث یھ، کنی ةہٝالٿ ےامک  .5

ػاؿ   ہرل کب مبٵٺب ثیٴ ہےکی ت٦َیالت  کی ٵبٹگ کی ربتی 

 : ہےا ڑکڀ کـٹب پ

a. اٿؿ ٝالد ٭ی ٹڀٝیت  ٹثیٶبؿی/چڀ 

b.  ٝالد کی تبؿیظ ےٯہپ 

c. ہؿ  کب ٹبٳ اٿؿ پتٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد  کـٷ 

d.  ہےکیب  ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ  کڀؿ کیب گیب 

 ے٥ی ص٪بئ٨  کی اّبھکنی ة ے٥ـػ  کڀ ایل  ہىؼ ہثیٴ .6

 ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہرل کب عالً ہےٿتب ہثتبٹب  ںٵی ےثبؿ

ی ثیٶبؿی یب ھکنی ة ےاٿؿ کیب اك ےئیہپبك کیب ربٹب چب

ی ٵخجت  ٿرڀػ  یب ٵڀرڀػگی  کی ٵٞٲڀٵبت  ھکی کنی ة ٹچڀ

 ہےمکتی  ڑکی ّـٿؿت پ ہٕجی تڀد ےٱئ ےرنک ہے

 ػٝڀٰی تبؿیظ  ےاٿؿ اٹک ںپبٱینیڀ ہٵبّی ثیٴ ں٥بؿٳ  ٵی .7

 ہثیٴ ہاّب٥ی  ٵڀرڀػ ھمبت ےکٶپٺی ک ہاٿؿ کنی ػیگـ  ثیٴ

  ں۔یہ ےٿتہی ىبٵٰ ھٵتٞٲ٨  مڀاالت  ة ےك

رل  ےئیہػیب ربٹب چب  ہاٝالٷ  کی عبً  عَڀٍیبت پـ تڀد  .8

 ۔ػمتغٔ  کیب ربئیگب  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہپـ جتڀیق ٭ٺٺؼ

ٕجی  ےؿ  كٹا٫ڈی امپتبٯ/ھکنی ة ے٥ـػ  ایل  ہىؼ ہثیٴ  .9

 ےٱئ ےاٿؿ امک ہےکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگٸ

ی ٿ٩ت  اك ھکنی ة ےرل ٷ ہےکٶپٺی کڀ اعتیبؿ ػیتب   ہثیٴ

ٿاٱی کنی  ےٹی  ٍضت  کڀ ٵتبحـ  کـٷہکی رنٶبٹی  یب ؽ

یب کـ  ہےامکب ٝالد کیب  ںتٞٲ٨  ٵی  ےی ثیٶبؿی کھة

 ہے۔مکتب 

اك   ہ٫ ہے٥ـػ  اك ثبت کی تَؼی٨  کـتب   ہىؼ ہثیٴ  .10

 ہےٱیب  ڑھك  کڀ پٹپـامپیک ےٿاٯ ےثٺٸ ہ٥بؿٳ  کب صٌ ےٷ

  ہے۔تیبؿ  ےٱئ ےک ےىـائٔ  ٭ڀ ٩جڀٯ کـٷ ہاٿؿ ٿ

ٝبٳ   ںتٞٲ٨  ٵی ےثیبٹبت  کی مچبئی ک ںاٝالٷ  ٵی  .11

ٕڀؿ پـ جتڀیق ٥بؿٳ   ے٭ی ثٺیبػ  ک  ےػہی اٿؿ ٵٞبٹٿاؿٷ

 ہے۔ٿتب ہىبٵٰ 

  ہیىً  عوإٌبَڈِی
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 ںٵی ےبٵٰٵٞ ےک ےٿٷہیٮٰ  تبؿیظ  ڈٵٺ٦ی  ٵی ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

ػؿػ  ںٵی ےپـیيـ، میٸ ڈائی ثٰہ٥ـػ  کڀ ؽیبثیٖل،   ہىؼ ہثیٴ

 ےك ںیٰ اٹ٦ٞبٳ رینی ثیٶبؿیڀڈیب کڀؿٿٹـی ٭ٶی  یب ٵبیڀکبؿ

 ہے۔ٿتب ہکڀ ٵٮٶٰ  کـٹب   ہٵتٞٲ٨  ایک ت٦َیٲی  مڀاٱٺبٳ

 ےگئ ےٵٮٶٰ  کئ  ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈاٷ کب ایک ٵيبٿؿتی 

٥بؿٳ کی ربٹچ  ہی ہے۔ؿی  ٿٹب ّـٿہمحبیت    ےك ےؽؿیٜ ے٥بؿٳ ٫

رٸ  ہےکی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈپیٺٰ  ےتبٯ کٶپٺی کڑپ

٭ب  ہ٭ی ثٺیبػ  پـ ٵٺٚڀؿی ، ٩جڀٱیت ، اعـاد ٿ١یـ ےکی ؿائ

 ہے۔کیب ربتب   ہ٥یَٰ

جتڀیق ٥بؿٳ  کی ایک   ہ٫ ہےٵ٪ـؿ کیب  ہی ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 ھمبت ےق ککڀ پبٱینی ػمتبٿی  ہ٭ب١ؾات ٵٺنٲ٬  ے٭بپی اٿؿ امک

 ےک ڈؿیکبؿ ےػاؿ  ک ہثیٴ ےاٿؿ اك ےئیہٵٺنٲ٬ کیب ربٹب چب

 ے۔ئیہیزب ربٹب چبھپبك ة ےامک ےٱئ

  ثیچواْ  کب کشداس .2

 ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہیٞٺی ثیٴ ںمجبٝتڀ ںػاؿی ػٿٹڀ ہثیچڀاٷ کی ؽٳ

 ہے۔ٿتی ہکٶپٺی کی ٕـ٣  

ػؿٵیبٷ   ےػاؿ  ک ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہیب ثـٿکـ رڀ ثیٴ ٹایک ایزٸ

کی    ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك ہےٕڀؿ پـ کبٳ کـتب  ےٷ  کثیچڀا

مبؿی ٵبػی   ںٵی ےثبؿ ےٳ کھرڀک  ہ٫ ہےٿتی ہػاؿی   ہؽٳ

ٳ  ہکٶپٺی کڀ ٥ـا ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫  ہىؼ ہٵٞٲڀٵبت  ثیٴ

  ہے۔کی گئی 

ثیچڀاٷ  کی   ہ٫ ہے ےٳ ٭ـتہ٥ـا ہآئی ؿیگڀٱیيٸ ی ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔ ٿتیہ٫  کی ٕـ٣  ہػاؿی  گب ہؽٳ

 َہا

 داسی  ہىشف ایک ثیچواْ  کی رَ ےن( کہاِىبْ  )گب

کٶپٺی یب  ہ"ایک ثیٴ  ہ٫ ہےتب ہآئی  ؿیگڀٱیيٸ ک ےی اڈآئی آؿ 

  ںتٞٲ٨  ٵی ےکڀؿ ک  ہیب ػیگـ  ثیچڀاٷ  ایک جمڀف ٹامکب ایزٸ

 ے٫  کڀ اپٸہٳ  کـیگب رڀ اٵٮبٷ گبہدتبٳ ٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا

٩بثٰ  ںٵی ےٱیٸ ہیَٰتـیٸ کڀؿ کب ٥ہة ےمت ك ںٵ٦بػ ٵی

 ۔گبےثٺبئ

 ہیب ایک ثیٴ ٹایزٸ ےکٶپٺی یب امک ہ٫  ثیٴہاٵٮبٷ  گب ںاہد 

٥ـػ   ےاك ٕـس ک ںاہ، ٿہےپـ ارمَبؿ  کـتب   ہٵيڀؿ ےثیچڀاٷ  ک

ػیٺب   ہ٫  کڀ ٵيڀؿہاٵٮبٷ  گب  ںاٹؼاف  ٵی ہکڀ ایک ٵٺ٦َبٷ

 ے۔ئیہچب
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 ںکڀہجتڀیق اٿؿ ػیگـ ٵٺنٲک کب١ؾات گب ےی مجت  كھکنی ة ںاہد

جتڀیق  ے٫  ٭ی ٕـ٣ كہ، گبںیہ ےربت ےؿھة ںیہٷ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

٥بؿٳ  ىبٵٰ کیب رب مکتب  ٹی٦کیٹایک مـ ںآعـ  ٵی ے٥بؿٳ  ک

اك  ںٵی ےثبؿ ے٥بؿٳ  اٿؿ ػمتبٿیقات  کی ٵٺؼؿربت  ک  ہ٫ ہے

  ہجمڀف ےاك ٷ  ہ٫ ہاٿؿ ی ہے٭ڀ ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ٿّبصت ٭ی گئی  

 "ہے۔ٱیب  ھمسذ ےی ٕـس كھٵیت کڀ اچہ٭ی ا  ےػہٵٞب

 

 

 

B. (  ہجتویض کی لجوٌیت) اِیذاسی 

ٕڀؿ  ٹےایک ٵٮٶٰ  کیب گیب جتڀیق ٥بؿٳ  ٵڀ  ہ٫ ہےا ھػیک ےٳ ٷہ

 : ہےٳ  کـتب ہؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ہپـ ٵٺؼؿد

  ػاؿ  کی ت٦َیالت ہثیٴ  

  ٵڀّڀٛ   کی ت٦َیالت  

   کڀؿ کی ٩نٴ  ٭ی ّـٿؿت 

  َیالترنٶبٹی  عَڀٍیبت کی ت٦ ںٵخجت اٿؿ ٵٺ٦ی  ػٿٹڀ 

 ٱی تبؿیظھاٿؿ ٹ٪َبٷ کی پچ ہثیٴ  

  ہکٶپٺی ایک دمٮٸ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےجتڀیق ک ہایک ٍضت  ثیٴ

٥ـػ  کڀ  ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك 45 ے٫  کڀ، ریلہگب

 ہے۔یذ مکتی ھی ةھة ےٱئ ےپبك اٿؿ/یب ٕجی ربٹچ ک ےؿ  کٹا٫ڈ

ٕجی  ںاہػمتیبة  ٵٞٲڀٵبت  ٭ی ثٺیبػ  پـ، اٿؿ د ںجتڀیق ٵی

ؿ  کی ٹا٫ڈاٿؿ  ٹکٰ ؿپڀؿڈ، ٵیہےػیب گیب   ہچ کب ٵيڀؿربٹ

ی ھی کتھکت ہے۔ٱیتی   ہکٶپٺی ٥یَٰ ہم٦بؿه ٭ی ثٺیبػ  پـ ثیٴ

، ػیگـ  ٵٞٲڀٵبت  ہےٿتی ہ ںیہیٮٰ  تبؿیظ  تنٲی خبو ٷڈٵی ںاہد

٫  ہگب ہی دمٮٸھة  ہایک اّب٥ی  مڀاٱٺبٳ ےٱئ ےک ےصبٍٰ  کـٷ

 ےٳ ٝٺَـکھکٶپٺی رڀک ہتت ثیٴ ہے۔ٿتب ہصبٍٰ  کـٹب ّـٿؿی   ےك

اٿؿ  ہےکـتی  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےٿاٱی ىـس ک ےٿٷہالگڀ  ےٱئ

 ےرل ک ہےخمتٲ٤  ٝڀاٵٰ  ٭ی ثٺیبػ  پـ پـیٶیٴ کب صنبة  کـتی 

 ہے۔ػاؿ  کڀ ثتبیب ربتب  ہؿ ثیٴھپ ںٵی ےثبؿ

پـٿپڀفٯ  پـ تیق ؿ٥تبؿ  اٿؿ   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

دتبٳ   ےاٿؿ امک ہےکبؿؿٿائی کی ربتی  ھمبت ے٭بؿ٭ـػگی ک

اٹؼؿ  حتـیـی  ٕڀؿ  ےایک ٵٺبمت  ٵؼت  ک ںٵی ےثبؿ ےک ں٥یَٲڀ

 ہے۔پـ ٵٖٲٜ  کیب ربتب 
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 ٹٔو ںِی ےثبس ےاِیذاسی  اوس پشوپوصي  پش کبسسوائی کہ

 15کٶپٺی کڀ  ہٵٖبث٨  ثیٴ ےػایبت کہ ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ 

 ٹایزٸ ے۔ئیہاٹؼؿ  جتڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی چب ےػٷ کی ٵؼت  ک

، اٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ ٥ڀٱڀ اپ ےٷھیبٷ ؿکھائٴ الئٺق کب ػٹاٷ  ےك

 ےك  ےؽؿیٜ ے٫  مـٿك کہپـ گب ےٷڑی ّـٿؿت پھاٿؿ رت کت ےکـٷ

کی تڀ٩ٜ  کی  ےثبت چیت کـٷ ھمبت ےػاؿ  ک ہ/ثیٴ ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ ٩جڀٱیت  ک ےکـٷ ھجتڀیق کی پـ٫ ہے۔ربتی 

ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےؼاؿی  کاٵیہٝٶٰ  کڀ  ےاك پڀؿ ےک ےٱیٸ

 ہے۔

 

 

 1 ٹیظٹآپ کو  ےاپٓ

اٹؼؿ  ےکٶپٺی کڀ __________ ک ہٵٖبث٨  ایک ثیٴ ےػایبت کہ

 ہے۔ٿتی ہجتڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی  ہثیٴ

I.  7 ػٷ 

II.  15 ػٷ 

III.  30 ػٷ 

IV.  45 ػٷ  
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C. طٹپشاعپیک 

 ہثیٴ ےیب امکی ٕـ٣ ك  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہك ثیٴٹپـامپیک

 ہی ہے۔ربؿی کیب گیب ایک ػمتبٿیق  ےٱئ ےک ںعـیؼاؿٿ  ہدمٮٸ ےک

اٿؿ  ہےٿتب ہ ںکی ىٮٰ ٵی ہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ایک ثـٿىـ یب ٭تبثچ

کب  ےکڀ ٵَٺڀٝبت  کی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸ ںعـیؼاؿٿ  ہدمٮٸےاك ٕـس ٫

 1938  ٹای٬ ہك ربؿی کـٹب ثیٴٹپـامپیک ہے۔ٵ٪َؼ  ٵٮٶٰ  کـتب 

 2002  ٹکب حت٦٘  ای٬ٵ٦بػات   ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ھمبت ھمبت ےک

 ےؽؿیٜ ے٫ 2013  ےّبثٔ ہٍضت  ثیٴ ےآئی ک ےی اڈاٿؿ آئی آؿ 

 ہے۔ٿتب ہؿٿٯ  ٹ٭ٸ  ےك

٥ڀائؼ  کی  ںك ٵیٹپـٿمپیک ےٵَٺڀٝبت  ک ہی ثیٴھکنی ة

 ےئیہٿٹب چبہکڀؿ کی صؼ  کب ٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ہگٺزبئو، ثیٴ

، ٵنتخٺیبت ٿ ّڀاثٔ کڀ ٍب٣ ٍب٣ ںیڀٹکڀؿ کی ٿاؿٷ ہاٿؿ ثیٴ

  ے۔ئیہایب ربٹب چبھمسذ

ا ہی کھٷ کڀؿ ةٓا ڈای ںیہؿف  )رٸڈٵَٺڀٝبت  پـ ٩بثِٰ اربفت ؿائ

 ےکبؿ ک ہػائـ ےاٷ ک ےی ٥ڀائؼ کھة ںٵی ےثبؿ ے( کہےربتب 

ؿف کڀ ڈدتبٳ  ؿائ ہٝالٿ ےامک ے۔ئیہثیبٷ کیبربٹب چب ےك ےصڀاٯ

 ےپـیٶیٴ ک ےٳ  ٵَٺڀٝبت  کہٵالکـ ٵتٞٲ٨  پـیٶیٴ ا ھایک مبت

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ںیہٷ  ہبػفی ے٪ ك30

کـٹب  ںك ٵیٹایک پـامپیک ہٳ  ٵٞٲڀٵبت  رل کب عالًہػیگـ  ا

 : ںیہىبٵٰ  ں، اك ٵیےئیہچب

 ےٱئ ےیب خمتٲ٤ اٹؼؿاد ٝٶـ ک ےٱئ ےک ںگـٿپڀ ےخمتٲ٤ ٝٶـ ک ۔۴

 کڀئی اعتال٣ ںکڀؿ اٿؿ پـیٶیٴ ٵی

  جتؼیؼ  کی ىـائٔ ےپبٱینی ک ۔۰

 ۔کی ىـائٔ  ےربٷ ےعی کیحتت پبٱینی کی ٵٺنڀ ےثِٞ صبالت ک ۔۳

ٹگ  ڈی ؿٝبیت  یب ٱڀھٿاٱی کڀئی ة ےٿٷہالگڀ  ںخمتٲ٤  صبالت  ٵی ۔۶

  کی ت٦َیالت

ی ٹٚـ حبٹی یب ھکنی ة ںپـیٶیٴ مسیت پبٱینی کی ىـائٔ  ٵی ۔۰

  اٵکبٷ ےتـٵیٴ ک

ؿف  کڀ  اثتؼائی ڈٿٯہپبٱینی  ھمبت ےکٶپٺی ک ہی ثیٴہایک  ۔۴

 ےٱئ ے٫ ہٿ١یـ  ہجتـة ےک ںڀٿاٹؼؿاد، ربؿی جتؼیؼ  ، مبفگبؿ ػٝ

    ۔ی ٵـاٝبت ھ٭ڀئی ة ےٱئ ے٫ ے٭ـٷ ڈؿیڀاؿ

 ںیہیجٰ ٹپڀؿ ںپبٱینیب ہاك کی دتبٳ  ٍضت  ثیٴ  ہاٝالٷ  ٫ ہی ۔۷

کٶپٺی  ہی ػیگـ  ثیٴھکڀ کنی ة ںاٷ پبٱینیڀ  ہ٫ ہےرل کب ٵٖٲت 

امی  ے٥ڀائؼ  ٿاٯ ےرڀ ایک ریل ہےجتؼیؼ  کیب رب مکتب  ےك

 ہثیٴ ہٵڀرڀػ ہٿ ہ، رٸ کب ٥بئؼہےکـتی ٳ  ہکڀؿ ٥ـا ےٕـس ٫

 ۔اھا مکتب تٹھپـ ا ےٷہؿ ےثٸ ھمبت ےکٶپٺی ک
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 ہٍضت  ثیٴ ے٭بؿ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٸ ہثیٴ ےک ںٍضت  پبٱینیڀ

 ےایل ں۔یہ ےك ىبئٜ کـتٹپـامپیک ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبت ک

٫  ہگب  ہٿگب ٫ہایک اٝالٷ  ىبٵٰ  ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی ںٵٞبٵالت  ٵی

ہے۔ٵت٨٦   ےاٿؿ اك ك ہےٱیب  ڑھپك کڀ ٹپـامپیک ےٷ  

 

D. پشیّیُ کی سعیذ 

کٶپٺی کڀ پـیٶیٴ اػا  کیب  ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہرت گب

پبثٺؼ  ےٱئ ےک ےکٶپٺی ایک ؿمیؼ ربؿی کـٷ ہتڀ ثیٴ ہےربتب 

 ےک ےربٷ ےکڀئی پـیٶیٴ اػائیگی  کئ ںپیيگی  ٵی ہے۔ٿتی ہ

 ہے۔ی ؿمیؼ ربؿی کی ربتی ھة ںٵی ےٵٞبٵٰ

 تْشیف

 ہٵڀّڀٛ   کب ثیٴ ےک ہحتت ثیٴ ےک  ےػہایک ٵٞب ےک ہثیٴپـیٶیٴ 

کٶپٺی کڀ اػا   ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ

  ہے۔کیب گیب تال٥ی ثؼٯ  یب ؿ٩ٴ 

کی  1938،  ٹایه ہپشیّیُ کی ادائیگی  )ثیُ ںپیؾگی  ِی .1

 وی ثی (  64عیىؾٓ  

 ےٯہپ ےك ےٿٷہکڀؿ ىـٿٛ  ہٵٖبث٨ ، پـیٶیٴ ثیٴ ےک  ٹای٬ ہثیٴ

 ہےٳ  پـٿیژٷ  ہایک ا ہی ے۔ئیہاػا  کیب ربٹب چب ںپیيگی  ٵی

  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٍـ٣  ثیٴ  ہ٫ ہےرڀ ی٪یٺی ثٺبتب

 ہػہٵٞب ہی ایک ػؿمت ثیٴہثٞؼ  ےک ےربٷ ےپـیٶیٴ صبٍٰ  کـ ٱئ

ٳ ھرڀک  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہاٿؿ ثیٴ ہےٵٮٶٰ  کیب رب مکتب 

١یـ فٹؼگی   ںاؿت ٵیھٸ ةمیٮي ہی ہے۔کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب 

 ہے۔ٍٺٞت  کی ایک عبً عَڀٍیت  ہثیٴ

 َہا

a) ہ٫ ہےٿی ثی کب پـٿیژٷ  64میٮيٸ   ےک 1938،  ٹای٬ ہثیٴ  

گی ےکـ ںیہٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  ٷھی رڀکھکٶپٺی کنی ة ہی ثیٴھکڀئی ة

یب  ہےٿ ربتب ہ ںیہصبٍٰ  ٷ ںپـیٶیٴ پیيگی  ٵی  ہرت تک ٫

 ےیب ٵ٪ـؿٕـی٨ ہےی ػی ربت ںیہکی ّٶبٹت  ٷ ےاػائیگی  کـٷ

 ہے۔کیب ربتب  ںیہمجٜ ٷ ٹیپبفڈ ںپیيگی  ٵی ےك

b)  کی  ہثیٴ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہکنی ثیٴ ٹایزٸ ہرت کڀئی ثیٴ

ٯ ٹثیٺک اٿؿ پڀك ہ، ٿہےپبٱینی پـ پـیٶیٴ صبٍٰ  کـتب 

 ےک ٹےٷھچڀثیل گ ےک ےصبٍٰ  کـٷ ےکـ، اك ڑٿھتٖٞیالت  کڀ چ

ٕـس  مجٜ کیب ث٢یـ، اك  ےٿتی کٹکٶیيٸ کی ک ےاٹؼؿ  اپٸ

 ےاک کڈپبك مجٜ کـیگب یب  ےکٶپٺی ک ہگیب ٵٮٶٰ  پـیٶیٴ ثیٴ

 ۔گبےیذھة ےك  ےؽؿیٜ
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c) ےٳ ٍـ٣  اك تبؿیظ كھرڀک  ہ٫ ہےی کیب گیب ھپـٿیژٷ  ة ہی 

پـیٶیٴ کی    ےك ےؽؿیٜ ےٵبٹب ربئیگب رت ٹ٪ؼ یب چیک ٫

 ہے۔اػائیگی  کی گئی 

d) ےاک ٫ڈیب   ےك ےؽؿیٜ ےؿ ٫ڈٯ یب ٵٺی آؿٹپـیٶیٴ پڀك ںاہد 

ؿ کیب ربتب ڈیٸٹ ےك  ےؽؿیٜ ےچیک ک ےگئ ےیذھة  ےك ےؽؿیٜ

ؿ کڀ ڈرت ٵٺی آؿ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ھ، رڀکہے

رینب  ہے، چبہےیزب گیب ھة ےاک كڈیب چیک کڀ  ہےثک کیب گیب 

 ہے۔ٿ مکتب ہ ہی ٵٞبٵٰھة

e)  ےربٷ ےرڀ پبٱینی کڀ ٵٺنڀط کئ ڈی ٥ٸھپـیٶیٴ کب کڀئی ة 

مجت   ےتجؼیٲی ک ںىـائٔ ٿ ّڀاثٔ   ٵی ےمجت  یب امک ےک

 ہ، ػٿمـی ٍڀؿت ،ثیٴہےٿ مکتب ہیڀ ڈػاؿ  کڀ ہؿ ایک ثیٴھیب پ

ؿ ڈیب آؿ ڈاك ٭ی اػائیگی  ایک کـاك  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

  ےك ےؽؿیٜ ےؿ ٫ڈٯ/ٵٺی آؿٹیب پڀك  ےك ےؽؿیٜ ےچیک ٫

 ہاٿؿ ثیٴ ہےػاؿ  کڀ کی رب مکتی  ہؿامت  ٕڀؿ پـ ثیٴ ہثـا

ایک ٵٺبمت  ؿمیؼ صبٍٰ   ےػاؿ  ك ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

ثیٺک  ے٥ـػ  ک  ہىؼ ہؿامت ثیٴ ہآد کٰ ثـا ۔کی ربئیگی

اك ٕـس کب  ہے۔ك  ٹکی پـی٬ ےؿ٩ٴ مجٜ کـٷ ںٵی  ٹا٭بؤٷ

 ںیہمجٜ ٷ ںٵی ہاتھک ےک ٹایزٸ ںٵی ےی ٵٞبٵٰھکنی ة ڈؿی٦ٸ

 ۔کیب ربئیگب

رڀ  ںیہی ھاعـاد ة ےثبال ىـٓ ک ہپـیٶیٴ اػا ئیگی کی ٵٺؼؿد

 ہایک فٹؼگی  ثیٴ ں۔یہثیبٷ  ںٵی 59اٿؿ  ٩58بٹڀٷ   ہثیٴ

ٿاٱی  ےٿ٩ت  تک چٲٸ  ہفیبػ ےك ےیٸہٳ 12پبٱینی رینی 

 ہے۔ ےٱئ ےاػائیگی  ک ںٵی ں٩نٖڀ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ

 ےك  ےؽؿیٜ ےثیٺک ّٶبٹت  ک ںخمَڀً  ٵٞبٵالت  ٵی ںػیگـ  ٵی

ٵ٪ـؿ   ںپیيگی  ٵیٝیٸ ٵٖبث٨ پـیٶیٴ   ںاہاػائیگی  کـٹب، د

 ے٫  کہپبك ٵڀرڀػ گب ےکٶپٺی ک ہیب ثیٴ ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ

صبٍٰ  کی گئی اػائیگی   ےکـک ٹیتڈ ںٵی ہاتھایک ٹ٪ؼی مجٜ ک

  ہے۔ىبٵٰ 
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  ہپشیّیُ وی  ادائیگی وب ىشیك .2

 َہا

 ےی ٥ـػ  ٫ھکنی ة ےٿاٯ ےکی جتڀیق کـٷ ےپبٱینی ٱیٸ ہایک ثیٴ

کٶپٺی  ہایک ثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہیب پبٱینی   ےك ےؽؿیٜ

 ےك ںؽیٰ ٵی ہپـیٶیٴ کی اػائیگی  ٵٺؼؿد ےٿاٯ ےربٷ ےکڀ کی

 ہے۔کیب رب مکتب  ےك ںٕـی٪ڀ  ہایک یب فیبػ

a)  ٹ٪ؼی  

b)  اؿت ھة ے، ریل ہٿتب آٯھثیٺکبؿی مسذ ہی تنٲیٴ ىؼھکڀئی ة

 ڈیٶبٷڈٿٯ ثیٺک پـ تیبؿ ثیٺکـ چیک ، ڈی ىیھکنی ة ںٵی

 ی ، ثیٺکـ چیک؛ؿ کی اػائیگڈ، اػا  آؿٹؿا٣ڈ

c)  ؿ ؛ڈٯ ٵٺی آؿٹپڀك 

d) ؛ڈکبؿ ٹیتڈیب  ڈٹکـی 

e)  ؛ ٹپبفڈی یب ٹ٪ؼی ٹثیٺک گبؿٷ 

f)  ؛ٹؿٹیٹاٷ 

g) ای ٵٺت٪ٲی 

h)  ےػاؿ  ک ہؿ  یب فٹؼگی  ثیٴڈٿٯہیب پبٱینی   ہجتڀیق ٭ٺٺؼ 

 ےك  ےؽؿیٜ ےؿاٹن٦ـ کٹػایبت  پـ ثیٺک ہیٺگ  ڈیٸٹاك

 ؛ڈٹکـی ٹائـیکڈ

i) کیب رب مکتب ٵٺٚڀؿ  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٿ٩تب ٥ڀ٩تب ات ؽ

 یب اػائیگی  ہٕڀؿ پـ کڀئی ػٿمـا ٕـی٨ ےک ہے

 ہٵٖبث٨ ، اگـ جتڀیق ٭ٺٺؼ ےىـائٔ  ک ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ 

  ےؽؿیٜ ےک ڈکبؿ ٹیتڈ/ڈٹثیٺکٺگ یب کـی ٹؿ  ٹیڈٿٯہ/پبٱینی 

تڀ اػائیگی    ہےکب آپيٸ ٵٺتغت  ٭ـتی  ےپـیٶیٴ اػا  کـٷ ےك

/پبٱینی  ہڀیق ٭ٺٺؼجت ےیب اك ٕـس ک  ہاتھثیٺکٺگ ک ٹٍـ٣  ٹی

کی  ےك  ےؽؿیٜ ےک ڈکبؿ ٹیتڈ/ڈٹٹبٳ پـ ربؿی کـی ےؿ  کڈٿٯہ

 ے۔ئیہربٹی چب

 3 ٹیظٹآپ کو  ےاپٓ

تڀ  ہےکی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےاگـ پـیٶیٴ اػائیگی   چیک ٫

 ٿگب؟ہکڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت    ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

I. ٹرت چیک پڀك ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک 

 ہےیب کیب گ

II.  ہرت ثیٴ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک 

 ہےچیک مجٜ کیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

III. ہرت ثیٴ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک 

 ہےٿتب ہکٶپٺی کڀ چیک صبٍٰ  
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IV. رت جتڀیق  ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک

 ہےچیک ربؿی کیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہ٭ٺٺؼ

 

 

 

E. پبٌیغی دعتبویض 

 پبٌیغی دعتبویض

کب ایک حجڀت   ےػہٵٞب ےک ہرڀ ثیٴ ہےپبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق 

 1899،  ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی اكھاك ػمتبٿیق پـ ة ہے۔ٳ ٭ـتب  ہ٥ـا

ے۔ئیہٿٹی چبہؿ ٱگی ہٵٖبث٨ ٳ ےػ٥ٞبت ک ےک  

ی ڈآئی آؿ  ےٱئ ےک ےٵ٦بػ کی ص٦بٙت  کـٷ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی 

 ہایک ٍضت  ثیٴ  ہ٫ ہےخمَڀً  ٭یب  ہی ںٵی  ےآئی ّبثٔ ےا

:ےئیہٿٹب چبہکیب ىبٵٰ  ںپبٱینی ٵی  

a)  ےٷھؿمت  ؿکٹاٷ ہ٩بثِٰ ثیٴ ںػاؿ  اٿؿ ٵڀّڀٛ   ٵی ہثیٴ 

 ؿیل ڈ( ٹبٳ اٿؿ ایےکنی ػیگـ  ٥ـػ  کب)ک ےٿاٯ

b)  کی ٵٮٶٰ ٵٞٲڀٵبت ٹؿكٹا٥ـاػ  یب اٷ  ہىؼ ہثیٴ  

c)  ےک ٳھؿ٩ٴ ، ٥ـػ  اٿؿ/یب رڀک ہحتت ثیٴ ےپبٱینی ک 

  ٵٖبث٨

d)  کی ٵؼت ہثیٴ  

e)  مغت عٖـات  اٿؿ اعـاد ےگئ ےکڀؿ کی 

f)   ٿتیٹی اّب٥ی/کھٿاال کڀئی ة ےٿٷہالگڀ 

g)  ےک ٹٵٸٹرلڈپـیٶیٴ ای ںاہ٩بثِٰ اػائیگی  پـیٶیٴ اٿؿ د 

  ہےکی ثٺیبػ  ٹٵٸٹرلڈای ے، پـیٶیٴ کہےٝبؿّی ٵڀّڀٛ 

h)  ںیبٹ٩بٹڀٷ ، ىـائٔ  اٿؿ ٿاؿٷ ےپبٱینی ک 

i)  ےاٵٮبٷ  ك ےک ےی کڀ رٺٴ ػیٸ ٝڀحتت ایک ػ ےپبٱینی ک  

  ہىؼ ہپـ ثیٴ ےٿٷہٿا٩ٜ    ے٫ ہایک ١یـ ٵتڀ٩ٜ  ٿا٩ٜ

 ٿاٱی کبؿؿٿائی ےکی ربٷ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫

j)  پـ  ےٿٷہٿا٩ٜ  ے٫  ہٿا٩ٜ ےٿاٯ ےکڀ رٺٴ ػیٸ ےایک ػٝڀ

ػاؿی  ہػاؿ  کی ؽٳ ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےٵڀّڀٛ   ک ےک ہثیٴ

 ٧ص٪ڀ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںاٿؿ اٷ صبالت  ٵی

k) کڀئی عبً  صبالت 

l)  ی، ٵبػی  ص٪بئ٨  کب ١یـ اٹٮيب٣  ہػ ہٿکھ١ٲٔ ثیبٹی  ، ػ

١یـ تٞبٿٷ  ٭ی ثٺیبػ  پـ پبٱینی کڀ  ےػاؿ  ک ہیب ثیٴ

  پـٿیژٷ ےٱئ ےک ےٵٺنڀط کـٷ

m)  دتبٳ   ںتٞٲ٨  ٵی ےپبٱینی ک ںاہد ہپت ےکٶپٺی ک ہثیٴ

 ےئیہچب ےربٷ ےیذھ٭ٶیڀٹی ٭یيٺق  ة

n)  ٿہئی ؿ کی ت٦َیالت ، اگـ  کڀڈؿائ 

o) ہحمتنت کب پت کی  ت٦َیالت  اٿؿ ہافاٯ ےىکبیبت ک 
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 ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ںٵی ےمٲنٰ ےکٶپٺی کڀ پبٱینی ک ہؿ ثیٴہ

 ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٥ـػ  ٫ ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےػٝڀٰی ػؿد کـٷ

ٝٶٰ   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےٿاٱی ّـٿؿت اٿؿ امک ےپڀؿی کی ربٷ 

( کڀ  ػاؿ ہ)ثیٴ ںٵی ےثبؿ ے٭بؿ ک ہٕـی٨ ےٿاٯ ےربٷ ےکی

 ہثیٴ ہتبک ےئیہٹب چبہؿ ےاٿؿ ٵٖٲٜ  کـت ےئیہٵٖٲٜ  کـٹب چب

  ے۔ٿ مکہ٩بثٰ  ںٵی  ےاثتؼائی ت٦َی ےک ےکٶپٺی ػٝڀ

F. ْںیبٹؽشائو  اوس واس 

ٳ  ىـائٔ  کی ہامتٞٶبٯ  ػٿ ا ںپبٱینی کی ت٦َیالت  ٵی ںاہی

 ں۔یہ ےتہک ںیبٹىـائٔ  اٿؿ ٿاؿٷ ںیھاٷ ہے۔ٳ  ہٿّبصت  کـٹب ا

 ىـائٔ  .1

کی ثٺیبػ   ےٿتھرڀ مسذ ہےکب ایک پـٿیژٷ    ےػہٵٞب ہىـٓ ثیٴ

 ہے۔ثٺبتب 

 : ںٵخبٱی

a. ےك ںکی ٵٞیبؿی  ىـائٔ  ٵی ںپبٱینیڀ ہتـ  ثیٴ ہفیبػ 

 :ہےتی ہک ہایک ی

 ے، یب امکہےی  ہػ ہٿکھػ ںی تٞٲ٨  ٵیھاگـ ػٝڀٰی کنی ة

یب امکب  ہےا اٝالٷ  کیب گیب ٹٿھکڀئی د ںمحبیت ٵی

حتت کڀئی ٥بئؼ  ےپبٱینی کیب اگـ  ہےامتٞٶبٯ  کیب گیب 

یب     ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےصبٍٰ  کـٷ ہ

کنی   ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ےامکی ربٹت ك

یب  ہےی ؽؿائٜ یب آالت  کب امتٞٶبٯ  کیب گیب ہػ ہٿ٫ھػ

 ےک ٹای٬ ےگئ ےکـ کئ ھاگـ ٹ٪َبٷ یب ّـؿ کنی ربٷ ثڀد

تڀ اك  ہےئی ٿہ ےگت كھػاؿ  کی ٵٲی ة ہمجت  یب ثیٴ

 ے۔رب ئیٺگ ےحتت دتبٳ  ٥ڀائؼ رجت کـ ٱئ ےپبٱینی ک

b.  کی ىـٓ  ےکی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸ ےػٝڀ ںایک ٍضت  پبٱینی ٵی

 : ہےٿ مکتی ہاك ٕـس  

 ںخمَڀً  ػٹڀ ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہمچبؿد ڈ ےػٝڀٰی امپتبٯ ك

، اك ىـٓ ہصبالٹک ے۔ئیہاٹؼؿ اٹؼؿ ػائـ کیب ربٹب چب ےک

١ڀؿ  کیب  ںٵی  ںائی ٍڀؿتڀہٹتؿٝبیت  پـ ٵي٪ت کی ا ںٵی

حبثت کـ  ہی ےٱئ ےإٶیٺبٷ ک ےکٶپٺی ک ںاہد ہےرب مکتب 

اٯ ػیب گیب ڈػاؿ  کڀ  ہثیٴ ںرٸ صبالت  ٵی  ہ٫ ہےػیب گیب 

ٵ٪ـؿ  ٿ٩ت   ےٱئ ےی ػیگـ  ٥ـػ  کھیب کنی ة ےا، امکھت

اٹؼؿ  اك ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت  ػیٺب یب ػٝڀٰی  ےصؼ  ک

 ۔اھت ںیہػائـکـٹب دمٮٸ  ٷ

آپيٸ  پـ پبٱینی کڀ  ےکٶپٺی ک ہٓ کی عال٣ ٿؿفی ثیٴىـ

 ہے۔٩بثِٰ ٥نظ  ثٺبتب 

 ںیبٹٿاؿٷ .2
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کب امتٞٶبٯ  خمَڀً  صبالت   ںیڀٹٿاؿٷ ںٵی  ےػہٵٞب ہایک ثیٴ

کیب  ےٱئ ےک ےػاؿی کڀ حمؼٿػ  کـٷ ہکٶپٺی کی ؽٳ ہثیٴ ںٵی

 ںپبٱینی ٵی ےٱئ ےک ےکڀ کٴ کـٷ ےعٖـ ںکٶپٺیب ہثیٴ ہے۔ربتب 

ػاؿ   ہثیٴ ھمبت ےی کٹٿاؿٷ ں۔یہی ىبٵٰ کـتی ھکڀ ة ںیڀٹٿاؿٷ

اٹؼؿ   ےٿ٩ت  ٵؼت  ک  ہایک ٵ٪ـؿ ےرل ہےاتب ٹھػاؿی ا ہؽٳ ھکچ

ی ٵٮٶٰ  کیب ربٹب ھػٿؿاٷ ة ےپبٱینی ٵؼت  ک ہٝالٿ ےاٿؿ امک

 ےػاؿ  ٫ ہػاؿی  ثیٴ ہکٶپٺی کی ؽٳ ہاٿؿ ثیٴ ہےٿتب ہّـٿؿی  

 ہے۔ـتی کی تٞٶیٰ  پـ ٵٺضَـ  ک ںػاؿیڀ ہاٷ ؽٳ  ےك ےؽؿیٜ

ٳ  ہایک ا ںٵی  ےتـ ثٺبٷہٵٺٚٴ  اٿؿ  ة ےٳ کھرڀک ںیبٹٿاؿٷ

 ں۔یہکـػاؿ  اػا ٭ـتی  

رل  ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ ایک اینی ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ

 ے۔ئیہٱ٦ٚی ٝٶٰ  کیب ربٹب چب ےٱئ ےکی ػؿمتی ک  ےػہکب ٵٞب

 ںپبٱینی ػمتبٿیق ػٿٹڀ ہے۔ ںیہػمتبٿیق ٷ  ہی ایک ٝٲیضؼٹٿاؿٷ

  ےػہ)رڀ ٵٞب ہےایک پیو ؿٿ ىـٓ  ےٱئ ےک  ےػہٵٞب ہیہے۔ ہکب صٌ

اٿؿ  ےمغتی ك ےاك ۔(ہےکبٳ کـتی  ےٯہپ ےکی ػیگـ  ىـائٔ  ك

 ےٱئ ےٳ کھرڀک ہی ہے، چبےئیہٹب اٿؿ ٝٶٰ کیب ربٹب چبھٱ٦ٚی مسذ

 ۔ٿہ ہٿ یب ٷہٳ  ہا

 ہتڀ پبٱینی ثیٴ ہےکیب ربتب  ںیہی کڀ ٵٮٶٰ  ٷٹاگـ کنی ٿاؿٷ

ٿاّش ٕڀؿ  ہ، رت یہےٿ ربتی ہ٩بثِٰ ٥نظ  آپيٸ پـ ےک ںکٶپٺیڀ

عال٣ ٿؿفی کنی عبً ٹ٪َبٷ کب مجت   ہ٫ ہےٿ ربتب ہپـ  ٵ٪ـؿ  

ٳ، ٝٶٲی ٕڀؿ ہتب ہے۔کیب  ںیہىـاکت  ٷ ںیب اك ٵی ہےثٺی  ںیہٷ

 ہےی کی عال٣ ٿؿفی ایک عبٱَتب تکٺیکی ٹڀٝیت کی ٹپـ  ٿاؿٷ

 ےاك یب ہےکـتی  ںیہىـاکت  ٷ ںٹ٪َبٷ ٵی ےی ٕـس كھاٿؿ کنی ة

ٍڀاثؼیؼ  پـ کٶپٺی کی   ےاپٸ ںکٶپٺیب ہتڀ ثیٴ ہےاتب ڑھة ںیہٷ

پـ  ںٵٖبث٨  ػٝڀٿ ےػایبت کہٵٖبث٨  ٵٞیبؿ اٿؿ  ےپبٱینی ک

 ہٿتھ، ٹ٪َبٷ کڀ مسذںٵی ےٵٞبٵٰ ےایل ں۔یہٝٶٲؼؿآٵؼ  کـ مکتی 

ٝبٳ  ہاٿؿ امکب ت٦َی ہےا رب مکتب ھٕڀؿ پـ ػیک ےک ںػٝڀٿ

 ےک 100ٱیکٸ  ہےیب ربتب ک ےٱئ ےایک اٝٲی ٥ی ٍؼ ک ےک ےػٝڀ

 ں۔یہٷ ےٱئ

 ہےو عکتی ہی ٹریً  واسْ ہِٕذسد ںپبٌیغی ِی  ہایک راتی  صبدث

: 

 ہثیٴ  ہفیبػ ےپبٹچ ك ںایک ٿ٩ت  ٵی  ہ٫ ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ ہی

 ے۔کـیٺگ ںیہم٦ـ ٷ ھایک مبت ںٿا مڀاؿی ٵیہی ہ٥ـػ  ایک   ہىؼ

کی عال٣  یٹاگـ اك ٿاؿٷ  ہ٫ ہےثتبیب رب مکتب  ہی ںی ٵیٹٿاؿٷ

 ۔ایب  ربئیگبٹمن ے٭ڀ ٭یل ےتڀ ػٝڀ ہےٿؿفی کی ربتی 

 ۳  ٹیظٹآپ وب  ےاپٓ

 ےك ےصڀاٯ  ےی کٹػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ایک ٿاؿٷ ےٹیچ

 ؟ ہےػؿمت 
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I. ث٢یـ ٹب٥ؾ  ےثیبٷ کئ ںرڀ پبٱینی ٵی ہےی ایک ىـٓ ٹٿاؿٷ

 ہےاٱٞٶٰ ٭ی ربتی  

II. ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ ایک ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ 

III. ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ایک ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ 

٭یب ربتب   ہآگب ےػاؿ  کڀ اٱگ ك ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ امک

 ہےٿتی ہ ںیہٷ ہاٿؿ پبٱینی ػمتبٿیق کب صٌ ہے

IV. کی  ےتڀ ػٝڀ ہےی کی عال٣ ٿؿفی کی ربتی ٹاگـ کنی ٿاؿٷ

 ےٱئ ےٳ کھرڀک ہاگـ ی ہےی اػائیگی   کی رب مکتی ھؿ ةھپ

  ۔ہے ںیہٳ  ٷہا
 

 

 

G. توحیك  

کی  ںکٶپٺیڀ ہربؿی کـٹب ثیٴ ںایک ٵٞیبؿی  ٕڀؿ پـ پبٱینیب

 ھاٿؿ کچ ہےثِٞ عٖـات کڀ کڀؿ کیب ربتب  ں؛ رنٶیہےك ٹپـی٬

 ہے۔عٖـات  کڀ ٹکبٯ ػیب ربتب    ےػٿمـ

  تْشیف

 ںثِٞ ىـائٔ ٿّڀاثٔ ٵی ےٿ٩ت  امک ےاگـ پبٱینی ربؿی کـت

ی٨  ٹبٵی ایک کبٳ تڀح ہتڀ ی ہےٿتی ہتجؼیٲی کی ربٹب ّـٿؿی  

 ےکڀ ٵ٪ـؿ  کـک ںتـاٵیٴ/تجؼیٲیڀ ےك  ےؽؿیٜ ےػمتبٿیق ک

 ہے۔ٵٮٶٰ  کیب ربتب 

پبٱینی ہے۔ثٺتب  ہاٿؿ امکب صٌ ہےٿتب ہٵٺنٲ٬  ںپبٱینی ٵی ہی

تڀحی٨   ں۔یہ ےثٺبت  ےػہٵٲکـ ٵٞب ھاٿؿ تڀحی٨  ایک مبت

/تـاٵیٴ  کڀ ںی تجؼیٲیڀھػٿؿاٷ ة ےپبٱینی کی چبٱڀ ٵؼت  ک

 ہے۔ربؿی کیب رب مکتب  ےئٱ ےک ےػؿد کـٷ

ػاؿ   ہ، ثیٴہےٿتی ہتجؼیٲی   ںٳ ٵٞٲڀٵبت  ٵیہی اھی ةھرت کت

رڀ اك  ہےٿتی ہکٶپٺی کڀ ػیٺی  ہکڀ اك ثبت کی ٵٞٲڀٵبت  ثیٴ

  ےػہٵٞب ہثیٴ ےاك ےك  ےؽؿیٜ ےػیگی اٿؿ تڀحی٨  ک  ہپـ تڀد

 ۔گیےٕڀؿ پـ ىبٵٰ کـ ےک ےصٌ ےک

  ےك ںڀحی٨  اٷ ثبتڀحتت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ّـٿؿی  ت ےایک پبٱینی ک

 :ںیہ ےٿتہٵتٞٲ٨  

a) ت٢یـات/تجؼیٲی ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ  

b) کـ ٩بثِٰ  ھٷ ؿکہپبك پبٱینی کڀ ؿ ےکـ یب ثیٺک کے٩ـُ ٯ

 ۔تجؼیٲی  کـٹب  ںٵی  ٹؿكٹاٷ ہثیٴ
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c) کی تڀمیٜ  /  ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںاّب٥ی  عٖـٿ

 اٹبڑھپبٱینی ٵؼت  ة

d) ےپبٱینی کایک ١یـ ٵٲکی  م٦ـ  ےتجؼیٲی ریل ںٳ ٵیھرڀک 

 تجؼیٲی  ںٵ٪بٵبت ٵی ںٵی ےٵٞبٵٰ

e) کنی اٿؿ ٵ٪بٳ پـ ربئیؼاػ کی ٵٺت٪ٲی 

f) ٭ی ٵٺنڀعی   ہثیٴ 

g) تجؼیٲی ںٵی  ہٿ١یـ ےٹبٳ یب پت  

  توحیك ہمنوْ

 ےت٦َیالت  کڀ ٹیچ  ہسمڀٷ ےتڀحی٨ ک ھ، کچےٵ٪َؼ  ك ےٵخبٯ  ک

 :ہےپیو کیب گیب 

 پبٌیغی وی ِٕغوخی 

صبٍٰ    ےك ےؽؿیٜ ےنی  ٫ػاؿ  کی ػؿعڀامت  پـ اك پبٱی ہثیٴ

 ےیٸہٹڀ ٳ ہثیٴ ہے۔ٵٺنڀط اٝالٷ  کیب ربتب  ےکڀ <تبؿیظ> ك ہثیٴ

ػاؿ  کڀ کڀئی  ہمجت  ثیٴ ےک ےٷہکی ٵؼت  تک چبٱڀ ؿ  ہفیبػ ےك

 ہے۔ ںیہ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ  ڈی ؿی٦ٸھة

  کوس کی توعیِ ےٌئ ےامبفی  سوٓ  ک ںپبٌیغی ِی

ػاؿ  کی  ہ، ثیٴػاؿ  کی ػؿعڀامت پـ، ٵل ؿتٺب ٵنرتی ہثیٴ

 ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہکی ثیٴ ےؿٿپ ھالک 3مبٯ  کڀ  5ی، ٝٶـ ٹثی

رڀ تبؿیظ <  ہےکی ؿّبٵٺؼی  ػی ربتی  ےىبٵٰ کـٷ ںپبٱینی ٵی

 ۔ٿگیہٵؤحـ   ےتبؿیظ > ك

کب ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ  ےؿٿپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںتال٥ی  ثؼٯ ٵی ےامک

 ہے۔ٱیب ربتب  ےػاؿ  ك ہثیٴ

 

 ۴ ٹیظٹ بآپ ک ےاپٓ

 ںىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ٵی ھٿ٩ت  امکی کچ ےگـ پبٱینی ربؿی کـتا

  ےؽؿیٜ ےکبٳ___________ ک ہتڀ ی ہےتـٵیٴ کیب ربٹب ّـٿؿی  

  ہے۔ٵٮٶٰ  کیب ربتب  ےتـاٵیٴ کب تٞیٸ کـک ےك

I. یٹٿاؿٷ 

II. تڀحی٨  

III. تجؼیٲی  

IV. ہے ںیہتـٵیٴ دمٮٸ  ٷ 
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H. کی  تؾشیش ںپبٌیغیو  

اٿؿ  ہےیب ربتب اؿ کہکڀ حتـیـی  ٕڀؿ پـ اٗ  ےػہٵٞب ےک ہثیٴ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہکب ٵنڀػ ںپبٱینی کی ثبتڀ ہثیٴ

 ھکچ ےکی  تٞٶیـ یب ٿّبصت  ک ںاٷ پبٱینیڀ ہے۔تیبؿ کیب ربتب 

 ے٫ ںرڀ خمتٲ٤  ٝؼاٱتڀ ہےٿتی ہٵٖبث٨  کـٹی  ےٵ٪ـؿ ٩ڀاٹیٸ ک

ٳ  ٩بٹڀٷ  ہا ےتٞٶیـ کب مت ك ں۔یہ ےگئ ےٵ٪ـؿ  کئ  ےك ےؽؿیٜ

 ہاؿاػ ہاٿؿ ی ےئیہٿٹب چبہ١بٱت  ہکب اؿاػ ںیڀٹپبؿ  ہ٫ ہے ہی

اگـ پبٱینی ایک  ے۔ئیہائی ػیٺب چبھآپ ػک ےاپٸ ںپبٱینی ٵی

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںتڀ ٝؼاٱتڀ ہےربؿی کی ربتی   ںٳ اٹؼاف ٵیہٵت

اٿؿ  ںص٨ ٵی ےػاؿ  ک ہامکی ٿّبصت  اك ٝبٳ  ُاٍڀٯ  پـ ثیٴ

 ہٴثی ہپبٱینی کب ٵنڀػ  ہعال٣ کی ربئیگی ٫ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

 ۔اھتیبؿ کیب گیب ت  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

ا ھٵٖبث٨  مسذ ےؽیٰ  ٩ڀاٝؼک ہکڀ ٵٺؼؿد ںثیبٷ ثبتڀ ںپبٱینی ٵی

  :ہےایب ربتب ھاٿؿ مسذ

a) ےایک ایکنپـیل یب حتـیـی صبٱت ایک ٹب٥ؾ اٱٞٶٰ ىـٓ ك 

اینب  ںاہد ےک ےاك ٵٞبٵٰ ے، مڀائہےٿتی ہٳ  ہا  ہفیبػ

 ہے۔ ںؿثٖیب ےة ںٵی ےکـٷ

b) ھاتہیب  ےگئ ےائپ کئٹپبٱینی ٥بؿٳ اٿؿ  ٵٞیبؿی  ٕجبٝت 

 ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہػؿٵیبٷ  ایک تْبػ  ےک ںصَڀ ھےٱ٬ ےك

کڀ ایک عبً    ہصٌ  ھےٱ٬ ےك ھاتہیب  ےگئ ےائپ کئٹ

ٿاال  ےاؿ کـٷہکب اٗ ےاؿاػ ےک ںیڀٹپبؿ ںٵی  ےػہٵٞب

 ےٵٞٺی  اٍٰ ٕجبٝت  اٱ٦بٗ ک ے، اٿؿ اٹکہےٵبٹب ربتب 

 ے۔ٿ ٹگہ ٳ ہا  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ

c) ہےثـٝٮل  ےک ںػیگـ  صَڀ ےک  ےػہاگـ کڀئی تڀحی٨  ٵٞب 

ثٞؼ  ہی ہٳ ػیب ربئیگب کیڀٹکہٵٞٺی  کڀ ا ےتڀ تڀحی٨  ک

 ہے۔کب ػمتبٿیق 

d) ہفیبػ ےثیبٷ کالد ٝبٳ  ٕجبٝت  ت٦َیالت  ك ںیٲک ٵیٹا  

 ں۔یہ ےٿتہٵتْبػ  ہٿ ںاہ، دںیہ ےتھٵیت ؿکہا

e) کالد کڀ  ےئگ ےائپ کئٹٕجبٝت یب  ںٵبؿرٸ ٵی ےپبٱینی ک

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ںاٹؼؿ  ثیبٷ ثبتڀ ےی کڈپبٱینی کی ثب

 ہے۔ٵیت ػی ربتی ہا  ہفیبػ

f) ےکالد، ٵبؿرٸ ک ےگئ ےکئ ٹٵٺنٲ٬ یب پیل ںپبٱینی ٵی 

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ںکالد ػٿٹڀ ےی کڈکالد اٿؿ پبٱینی کی ثب

 ں۔یہ ےٿتہٳ  ہا  ہفیبػ

g) بٗ  اٱ٦ ھےٱک ےائپ کـکٹٵ٪بٳ  پـ  ےاٱ٦بٗ  ٫ ہٕجبٝت ىؼ

  ےك ےؽؿیٜ ےاٵپ ٫ٹؿثـ اك ےی ٿاٯہکڀ یب ایک میب

 ہے۔ٵیت ػی ربتی ہا  ہاٱ٦بٗ  کڀ فیبػ ڈاٵپـیل
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h)  ہےٵ٪ؼٳ  ہفیبػ ےؿ اٱ٦بٗ كہائپ یب ٳٹػمتی حتـیـ. 

i) ہے ںیہیب ٿّبصت  کی کٶی  ٷ ہےاٳ ہ، اگـ کڀئی اةںعـ  ٵی 

 .ںیہ ےٿتہٝبٳ ٩ڀاٹیٸ الگڀ  ےتڀ گـائٶـ اٿؿ اٿ٩ب٣ ک

 

  َہا

 ی تّْیشک ںپبٌغیو .1

 ے٫ ںاٿؿ ٝؼاٱتڀ ہےکب حجڀت  ہػہپبٱینی ایک جتبؿتی ٵٞب ہثیٴ

ٝبٳ   ےتٞٶیـ  اٿؿ ٿّبصت  ک ےٿاٯ ےربٷ ےاپٺبئ  ےك ےؽؿیٜ

پـ  ںػ ٿہٵٞب ہکی ٕـس ثیٴ ےٵٞبٵٰ ےک ںػ ٿہ٩ڀاٝؼ   ػیگـ  ٵٞب

  ں۔یہ ےٿتہالگڀ 

کب  ںیڀٹکی پبؿ  ےػہٵٞب  ہ٫ ہے ہٳ  ٩بٹڀٷ  یہتٞٶیـ  کب ا

پبٱینی ػمتبٿیق اٿؿ جتڀیق  ہاؿاػ ہے۔ٿتب ہٳ  ہا ےمت ك ہاؿاػ

 ےك  ہٿ١یـ ںیڀٹ، تڀحی٨ ، ٿاؿٷںٵٺنٲ٬  کالرڀ ے٥بؿٳ، اك ك

کی ثٺیبػ  ثٺٺب   ےػہٵٞب ےاٿؿ اك ےئیہصبٍٰ  کیب ربٹب چب

  ۔ےئیہچب

  ِْٕی ےاٌفبً  ک .2

ٱیب  ںٝبٳ  اٿؿ ٵ٪جڀٯ ٵٞٺی  ٵی ےامتٞٶبٯ  اٱ٦بٗ  کڀ اٹک

واال ِْٕی   ےاعتّْبي  کیب ربْ ےٌئ ےاٌفبً ک ے۔ئیہربٹب چب

 ھّبَ آدِی کی مسذ ےواي ےک پش چٍٓڑرو ایک ط ےئیہؤب چبہ ہو

 ے۔ئٓا ںِی

اٌفبً رٓ کب ایک ّبَ کبسوثبسی  یب  ےایظ، ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی

ا ربئیگب رت تک ھمسذ ںاعی ِْٕی  ِی ےاط ہے ےوتہجتبستی ِْٕی  

٦بٗ  اٱ ںاہدہے۔کشتب  ںیہس  ْہعیبق وعجبق ٍب ےک ےمجً  ہن

ٵٞٺی   ے، اك تٞـی٤  کںیہ ےٿتہثیبٷ    ےك ےؽؿیٜ ے٩بٹڀٷ ٫

 ۔ٵٖبث٨  امتٞٶبٯ کیب ربئیگب ےکڀ ٩ڀاٹیٸ ک

 ں٩بٹڀٹی ٥یَٲڀ ہامتٞٶبٯ کئی اٱ٦بٗ گقىت ںٵی ںپبٱینیڀ ہثیٴ

 ۔رٸ کب ٝبٳ  ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ  کیب ربئیگب ںیہ ہےٵڀّڀٛ  ؿ ےک

 ے٥یَٰ ےک ایک ٹیچٲی ٝؼاٱت ے٥یَٰ ےؿ، ایک اٝٲی ٝؼاٱت کھپ

اٹکب تکٺیکی ٵٞٺی   ہٵیوہتکٺیکی اٱ٦بٗ  کڀ  ے۔ٿ ٹگہپـ پبثٺؼ  

 ںیہٷ  ہثـٝٮل  کڀئی اىبؿ ےامک  ہ، رت تک ٫ےئیہػیب ربٹب چب

  ہے۔ػیب گیب 
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I. طٹجتذیذ  کب ٔو 

 ےثٕیبد پش ربسی کی ہعبالْ ںپبٌیغیب ہثیؾرت غیش صٔذگی ثیُ

 ں۔یہ ےربت

کی  ےػیٸ  ہٵيڀؿ ہڀ یػاؿ  ک ہثیٴ ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

امکی پبٱینی ایک عبً    ہ٫ ہے ںیہػاؿی ٷ ہکڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳ

، مڀپیی اٿؿ ٍضت ٵٺؼ  ہصبالٹک ہے۔ٿاٱی  ےٿٷہتبؿیظ کڀ عتٴ  

 ےپبٱینی ک ںکٶپٺیب ہٕڀؿ پـ ثیٴ ےکبؿٿثبؿی  ٝٶٰ   کی ثبت ک

 ےپبٱینی عتٴ  کی تبؿیظ ك ےٿئہ ےٵؼٝڀ کـت ےٱئ ےجتؼیؼ  ک

ؿ٩ٴ ،  ہثیٴ ےك كٹٹڀ ں۔یہك ربؿی کـتی ٹایک جتؼیؼ ٹڀ ےٯہپ

ت٦َیالت  کب   ہٵتٞٲ٨ ےپبٱینی ک ےریل  ہپـیٶیٴ ٿ١یـ ہمبالٷ

ربؿی  ٹایک ٹڀ ےٿئہ ےػیت  ہٵيڀؿ ہػاؿ  کڀ ی ہثیٴ ہے۔چٲتب  ہپت

ی ٵبػی  ھکنی ة ںٳ ٵیھرڀک ےاك  ہ٫ ہےی  ٝٶٰ ھکب ة ےکـٷ

  ے۔ئیہٵٖٲٜ  کـٹب چب ںٵی ےثبؿ ےتجؼیٲی ک

کی  ہی ٵتڀدھاك ٩بٹڀٹی پـٿیژٷ  کی ٕـ٣  ة  ہتڀدػاؿ  ٭ی  ہثیٴ

رت  ہےکیب رب مکتب  ںیہٳ ٵٺٚڀؿ  ٷھی رڀکھکڀئی ة  ہگی ٫ےربئ

 ہے۔کی ربتی  ںیہپـیٶیٴ اػائیگی   ٷ ںپیيگی  ٵی  ہتک ٫

 ۵ ٹیظٹ بآپ ک ےاپٓ

 ےك ےصڀاٯ ےك کٹػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ جتؼیؼ  ٹڀ ںؽیٰ ٵی

 ؟ ہےػؿمت 

I. ۴پـ پبٱینی   ںکٶپٺیڀ ہٖبث٨  ثیٴٵ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ   ک ۔

ػاؿ  کڀ ایک جتؼیؼ   ہثیٴ ےٯہػٷ پ 30 ےك ےٿٷہعتٴ  ے٫

  ہےٿتی ہػاؿی  ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھك ةٹٹڀ

II. ۰پـ پبٱینی  ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ   ک ۔

ػاؿ  کڀ ایک جتؼیؼ   ہثیٴ ےٯہػٷ پ 15 ےك  ےٿٷہعتٴ  ےک

  ہےتی ٿہػاؿی  ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھك ةٹٹڀ

III. ۳پـ پبٱینی  ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  ک ۔

ك ٹػاؿ  کڀ ایک جتؼیؼ  ٹڀ ہثیٴ ےٯہػٷ پ 7 ےك ےٿٷہعتٴ  ےک

  ہےٿتی ہػاؿی  ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھة

IV. ۶پـ پبٱینی  ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ک ۔

ك ٹػاؿ  کڀ ایک جتؼیؼ  ٹڀ ہثیٴ ےٯہپ ےك ےٿٷہعتٴ  ےک

  ہےٿتی ہ ںیہػاؿی ٷ ہکڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳکی  ےیزٸھة
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J. ٓےثبس ےک ےکو ربٔٓ ںکوہگب ےسٔگ اوس اپٓڈی ِٕی الْٹای 

  دایبتہ ںِی

ف صبٍٰ  ڈ٥ٸ ےك  ےؽؿیٜ ےک ں١یـ٩بٹڀٹی مـگـٵیڀ ےجمـٳ اپٸ

  ےك ےؽؿیٜ ےؿٹگ ٹبٵی ایک ٝٶٰ  ٫ڈٱیکٸ ٵٺی الٷ ںیہ ےکـت

 ں۔یہ ےتہٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ  کـٹب چب ے٩بٹڀٹی  ٵٺی ک ےاك

  ہجمـٵبٷ ےجمـٳ  اپٸ  ےك ےؽؿیٜ ےرل  ٫ ہےٝٶٰ   ہؿٹگ ٿڈٵٺی الٷ

 ےپبٷھاٍٰ  ؽؿائٜ  اٿؿ ٵٲٮیت کڀ چ ےکی آٵؼٹی ک ںمـگـٵیڀ

  ےك ےؽؿیٜ ےاك ٝٶٰ  ٫ ں۔یہ ےف ٭ی ٵٺت٪ٲی  کـتڈ٥ٸ ےٱئ ےک

 ہے۔ٿتب ہؿ ہاٿؿػؿمت ٙب ہےٿ ػیتب ھىٺبعت  ک ہاپٺی جمـٵبٷ ہپیل

اٿؿ  ںثیٺکڀ ےٱئ ےک ےیؼ کـٷکڀ م٦ ںپینڀ ےکبٯ ےجمـٳ  اپٸ

 ہٿ ں۔یہ ےامتٞٶبٯ  ٭ی ٭ڀىو  کـت ےمسیت ٵبٱیبتی  عؼٵبت ک ہثیٴ

 ے، ٵخبٯ  کںیہ ےٱیٸ ػیٸ کـت ے١ٲٔ ىٺبعت  کب امتٞٶبٯ  کـک

کڀ  ےاٿؿ اك پیل ںیہ ےکی کنی ىٮٰ کڀ عـیؼ ٱیت ہثیٴ ہ، ٿےٱئ

ؿ ھاٿؿ پ ںیہ ےٿتہ٭بٵیبة   ںٵی ےٵٺٚٴ کـٷ ےٱئ ے٫ ےٿاپل ٱیٸ

 ں۔یہ ےٿ ربتہپـ ١بئت  ےٿ ربٷہٵٖٲت ٵٮٶٰ   اپٺب

 ےک ےاك ٕـس کی ٭ڀىو کڀ ؿٿکٸ ےک ےٷ کڀ ػؿمت کـٷھػ ےکبٯ

پـ ٭ڀىو ٭ی گئی    ںمـکبؿی مٖضڀ ںؿ ٵیھاؿت مسیت ػٹیب ةھة ےٱئ

 ں۔یہ

 ںٵی ٩2002بٹڀٷ کڀ مبٯ   ہٵتٞٲ٨  ٹاٳ ای٬ھؿٹگ ؿٿک تڈٵٺی الٷ

ی ٿ٩ت  ہ ھچک ےامک ۔اھالگڀ کیب گیب ت  ےك ےؽؿیٜ ےمـکبؿ ٫

ی ٹایٸ ےگئ ےربؿی کئ  ےك ےؽؿیٜ ےآئی ٫ ےی اڈثٞؼ آئی آؿ 

 ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےعؼٵبت ک ہثیٴ ےػایبت  ٷہ ےؿٹگ کڈٵٺی الٷ

ٵٺبمت   ےٱئ ےک ےکی اٍٲی ىٺبعت  ٵ٪ـؿ  کـٷ ںکڀہگب ےٿاٯ

 ےثبؿ ےٵيکڀک ٱیٸ ػیٸ ک ںرنٶی ںیہػیب   ہا٩ؼاٵبت  کب اىبؿ

یب  ےٿاٯ ےٹگ کڀ ىبٵٰ کـٷؿڈٵٖٲٜ  کـٹب اٿؿ ٵٺی الٷ ںٵی

 ہے۔ٹب ىبٵٰ ھؿک ڈٵٞبٵالت  کب ٵٺبمت  ؿیکبؿ ہٵيتت

٫  ہؿ ای٬  گبہٵٖبث٨ ،  ےػایبت کہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےاپٸ

امکی ػؿمت ىٺبعت  ٵ٪ـؿ   ےؽیٰ  ػمتبٿیق صبٍٰ  کـک ہٵٺؼؿد ےك

 :ہےکـٹب ّـٿؿی  

 ؿیل کی تڀحی٨ڈای .1

 تَڀیـ ہصبٱی .2

  ٵبٱی صیخیت .3

 ٪َؼ  کب ٵ  ےػہٵٞب ہثیٴ .4

 ےٱئ ےک ےکی ىٺبعت  ٵ٪ـؿ  کـٷ ںکڀہکڀ گب ٹایزٸ ےامٲئ

کی ّـٿؿت  ےٿ٩ت  ػمتبٿیقات  کڀ مجٜ  کـٷ ےک ے٭بؿٿثبؿ  الٷ

 : ہےٿتی ہ
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ی اٿؿ ڈ، آئی ہٵٮٶٰ  ٹبٳ، پت - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےا٥ـاػ  ک .1

 ٹسمرب، ٹی٤  ہػاؿ  کب ؿاثٔ ہثیٴ ھمبت ےکب حجڀت  ک ےپت

ٵٮٶٰ  ت٦َیالت   پیٸ سمرب اٿؿ ثیٺک کی ےٱئ ےٵ٪بٍؼ ک

 ںصبٍٰ  کـی

، ٹی٦ٮیٹاٹٮبؿپڀؿیيٸ کب مـ - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹکبؿپڀؿی .2

ٳ ، کبؿٿثبؿی  ڈٵْبٵیٸ  اٿؿ ٵیٶڀؿٷ ےاینڀمی ایيٸ ک

کی  ڈاؿٹی، پیٸ کبؿٹ٣ آپبٿؿ ا ےٱئ ےک ےٱیٸ ػیٸ کـٷ

 ں٭بپی صبٍٰ  کـی

  ٹی٦ٮیٹؿیيٸ  مـٹؿرل - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںٹـىپ ٥ـٵڀٹپبؿ .3

 ے، ٥ـٳ کی ٕـ٣ كڈیڈٹـىپ ٹ، پبؿ(ہے ڈؿٹ)اگـ ؿرل

ػاؿ یب ٥ـٳ  ہکنی صٌ ےٱئ ےک ےکبؿٿثبؿی  ٱیٸ ػیٸ کـٷ

اؿٹی، ٥ـػ  ٹ٣ آٳ  کی گئی پبٿؿ اہکنی ٵالفٳ کڀ ٥ـا ےک

 ںحجڀت صبٍٰ  کـیؔکی ىٺبعت  کب 

 ےٹـىپ کٹپبؿ - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںیيٺڀڈاٿؿ ٥بؤٷ ٹؿكٹ .4

 کی ٕـس  ےٵٞبٵٰ

اك ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت    ہ٫ ےہٳ  ہػیٺب ا  ہاك ثبت پـ تڀد ںاہی

ٹگ ٹاٿؿ ٵبؿکی ہےی ٵؼػ کـتی ھة ںمیٲٺگ ٵی۔ٵَٺڀٝبت کی کـاك 

 ہے۔  ہکب ایک ٵؼػ گبؿ آٯ
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  ہعالً

a) ےك  ےؽؿیٜ ےک رل ہےجتڀیق ٥بؿٳ    ہال ٵـصٰہػمتبٿیقی  کب پ 

 ہٵتٞٲ٨ ے٫  ہثیٴ ےاٿؿ اپٸ ںٵی ےثبؿ ےػاؿ  اپٸ ہثیٴ

 ہے۔ ّـٿؿت  کی ٵٞٲڀٵبت  ػیتب

b) آ١بف  ےػاؿی پبٱینی ک ہاٹٮيب٣  کی ؽٳ ےٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ک

ػٿؿاٷ ربؿی  ےاٿؿ پبٱینی ٵؼت  ک ہےٿتی ہپیؼا   ےٯہپ ےك

 ہے۔تی ہؿ

c)  ایک  ںآعـ  ٵی ےٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق ٥بؿٳ  ک ںکٶپٺیب ہثیٴ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہرل پـ جتڀیق ٭ٺٺؼ ںیہاٝالٷ  ىبٵٰ ٭ـتی 

 ہے۔ػمتغٔ  کیب ربتب 

d) ؽیٰ   ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺؼؿد ںٝٺبٍـ ٵی ےبؿٳ  کایک جتڀیق ٥

 :ںیہٿتی ہىبٵٰ  ںثبتی

i. کب ٵٮٶٰ  ٹبٳ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ 

ii. ٭ی ت٦َیالت  ےاٿؿ ؿاثٔ ہکب پت  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ  

iii. ثیٺک ٭ی ت٦َیالت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںٍضت  پبٱینیڀ  

iv. ٭بؿٿثبؿ  یب ثقثلہکب پیو  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ، 

v. ٵڀّڀٛ   کی ىٺبعت  اٿؿ ت٦َیالت ےک ہثیٴ  

vi. ؿ٩ٴ ہٴثی  

vii. ہثیٴ  ہال اٿؿ ٵڀرڀػھپچ 

viii. ہٹ٪َبٷ کب جتـة 

ix. ػاؿ  کب اٝالٷ ہثیٴ 

e) ہثیٴ ے، اكہےٕڀؿ پـ کبٳ کـتب  ےرڀ ثیچڀاٷ  ک ٹایک ایزٸ 

ٳ ھرڀک ےگئ ےکٶپٺی کڀ ػیئ ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫  ہىؼ

 ہکی ؽٳ   ےٳ  ٵٞٲڀٵبت ٭ڀ  ی٪یٺی ثٺبٷہدتبٳ ا ںٵی ےثبؿ ےک

 ہے۔ػاؿی  

f) ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےٿؿ ٩جڀٱیت   کتبٯ اڑجتڀیق کی ربٹچ پ  

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےاٵیؼاؿی  کہٝٶٰ  کڀ  ےک ےٱیٸ

g) ك ٹی ایک پـامپیکھػاؿ  کڀ ة ہ، ثیٴںٵی ںٍضت  پبٱینیڀ

اٝالٷ   ہی ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی ےاٿؿ اك ہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـا

 ہے۔ٱیب  ھا اٿؿ مسذڑھپ ےاك ےاك ٷ  ہ٫ ہےٿتب ہکـٹب 

h) ٵڀّڀٛ   کب  ےک ہحتت ثیٴ ےک  ےػہایک ٵٞب ےک ہپـیٶیٴ ثیٴ

کٶپٺی  ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ ہثیٴ

 ہے۔ٿاال تال٥ی ثؼٯ یب ؿ٩ٴ  ےکڀ اػا کیب ربٷ
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i) ثیٺکبؿی  ہی تنٲیٴ ىؼھپـیٶیٴ کی اػائیگی   ٹ٪ؼ، کنی ة

، ڈکبؿ ٹیتڈیب  ڈٹؿ ، کـیڈٯ ٵٺی آؿٹ، پڀكہٿتب آٯھمسذ

یب ٿ٩تب ٥ڀ٩تب  ڈٹکـی ٹائـیکڈؿاٹن٦ـ، ٹ، ای ٹؿٹیٹاٷ

 ے٫ ہٵٺٚڀؿ  کنی ػیگـ  ٕـی٨  ےك ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھات

 ہے۔کیب رب مکتب   ےك ےؽؿیٜ

j) ہےکب حجڀت ػیتب  ہثیٴ ںاٷ ٵٞبٵالت  ٵی  ٹی٦ٮیٹکب مـ ہثیٴ 

 ہے۔ٿ مکتب ہّـٿؿی   ہی ںاہد

k)  کب ایک    ےػہٵٞب ےک ہرڀ ثیٴ ہےپبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق

  ہے۔حجڀت ػیتب 

l) رل کب  ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ایک ىـٓ  ںٵیی پبٱینی ٹٿاؿٷ

 ہے۔ٱ٦ٚی ٝٶٰ  کیب ربٹب ّـٿؿی    ےٱئ ےکی ػؿمتی ک  ہػہٵٞب

m) ںثِٞ ىـائٔ  ٵی ےٿ٩ت  امک ےربت ےاگـ پبٱینی ربؿی کئ 

کبٳ  تڀحی٨  ٹبٵی  ہتڀ ی ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٹٚـ حبٹی کـٷ

 ےتـاٵیٴ /تجؼیٲی ٵ٪ـؿ  کـک  ےك  ےؽؿیٜ ےایک ػمتبٿیق ک

 ہے۔کی ربتی  ٵٮٶٰ 

n) ہکب اؿاػ ںیڀٹپبؿ  ہ٫ ہے ہٳ  ٩بٹڀٷ  یہا ےتٞٶیـ  کب مت ك  

آپ  ےاپٸ ںکڀ پبٱینی ٵی ےاٿؿ اك اؿاػ ےئیہٿٹب چبہ١بٱت 

 ۔ا ربئیگبھػیک

o) صبٍٰ   ےك  ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ  ک ہجمـٵبٷ ہےؿٹگ کب ٵٖٲت ڈٵٺی الٷ

 ےٕڀؿ پـ تجؼیٰ کـٹب اٿؿ اك ك ےکےؿ٩ٴ  کڀ ٩بٹڀٹی پیل

ی ھة ںاؿت ٵیھاٿؿ ة ںؿ ٵیھاٹیٸ ػٹیب ة٩ڀ ےٱئ ےک ےٷڑٯ

 ں۔یہ ےگئ ےثٺبئ

p) ػایبت پـٝٶٰ ہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےپبك اپٸ ےک ٹایک ایزٸ

ٵٖبث٨  ّـٿؿی  ػمتبٿات  کڀ  ےػایبت  کہاٿؿ اٷ  ےکـٷ

 ہے۔ٿتی ہػاؿی   ہکی ؽٳ ےصبٍٰ  کـٷ

 

 

 کٍیذی افيالصبت

 پبٱینی ٥بؿٳ .1

   پـیٶیٴ کی پیيگی  اػائیگی .2

 ٹیی٦ٮٹکب مـ ہثیٴ .3

 كٹجتؼیؼ  ٹڀ .4

 یٹٿاؿٷ .5

 ىـٓ .6

  تڀحی٨ .7
 ؿٹگڈٵٺی الٷ .8

 ں٫  کڀ ربٹیہگب ےاپٸ .9
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  باب 19

 ٵَٺڀٝبت ہٍضت  ثیٴ

 ثبة تْبسف

 ہپیو کـػےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںاؿت ٵیھثبة  آپ کڀ ة ہی

جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ٵٞٲڀٵبت  ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبتک ہخمتٲ٤ ٍضت  ثیٴ

کـ خمتٲ٤ ٩نٴ  ےٯ ےك کٲیٴڈٵی -ٍـ٣ ایک ٵَٺڀٝبت  ۔ٳ  کـیگبہ٥ـا

پبك ٵٺبمت  کڀؿ کب اٹتغبة   ے٫  کہٵَٺڀٝبتتک، گب ںٿڑمیٺک ےک

ثبة ا٥ـاػ ،  ہی ہے۔ایک ٿمیٜ ؿیٺذ ػمتیبة   ےٱئ ےک ےکـٷ

خمتٲ٤ ٍضت ٵَٺڀٝبتکی  ےٿاٯ ےعبٹؼاٷ  اٿؿ گـٿپ  کڀ کڀؿ کـٷ

  ہے۔عَڀٍیبت کی ٿّبصت  کـتب 

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A. ثٺؼی ہ٭ی ػؿد ٵَٺڀٝبت ہٍضت  ثیٴ 

B. ُٹٶب ہؿ ےک  ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ُاٍڀٯ

C. ٵَٺڀٝبت ہٵتٞٲ٪ٶٞبٿُ ے٫ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

D. ثٺؼی ہٵٺَڀة ہٿتی  ثیٴٹاپ اپ کڀؿ یب اٝٲی ٩بثِٰ کٹ 

E. ؿی پبٱینیہمیٺئـ ه 

F. ٹ٪ؼی، ىؼیؼ ثیٶبؿی ںامپتبٯ ٵی -کڀؿ   ہٵ٪ـؿ٥بئؼ 

G.  اٯ ٵَٺڀٝبتھة ھؿٳ  ػیکٹالٹگ 

H.  ٵَٺڀٝبتکبٵجی 

I.  ںپیکیذ پبٱینیب 

J. ہاٿؿ ٍضت  ثیٴ ہٵبئکـٿ ثیٴ ےٱئ ےک ے١ـیت ٕج٨ 

K.  یڀرٺب ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه 

L.  وزیر اعظم حفاظتی بیمہ یوجىا 

M. وزیر اعظم جه دھه یوجىا 

N. اٿؿ ٵٞؾٿؿی  کڀؿ ےؽاتی صبػث 

O. ہثیـٿٷ ٵٲ٬ م٦ـ  ثیٴ 
P. گـٿپ ٍضت  کڀؿ 

Q. خصوصی مصىوعات 

R. ؿٵقٹٳ  ہا ںٵی  ںٍضت پبٱینیڀ 

ٿ ہ٩بثٰ  ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک  ے٭ـٷ ہب ٵٖبٱٜاك ثبة  ک

 :ےٹگ

a) ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب ںکی خمتٲ٤ ٭المڀ ہٍضت  ثیٴ 

b) ےآئی  ک ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ 

 کی ٿّبصت  کـٹب ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ
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c) خمتٲ٤ ا٩نبٳ   ےػمتیبة ٍضت ٵَٺڀٝبت ک ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھآد ة

 پـ حبج  کـٹب

d) ی ٿّبصت  کـٹبک ہثیٴ ےؽاتی صبػث 

e) پـ حبج  کـٹب ہثیـٿٷ ٵٲ٬ م٦ـ  ثیٴ 

f) ٹبھکڀ مسذ ںٿٳ ىـائٖڀہا ےک  ںٍضت پبٱینیڀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ُثٕذی   ہِقٕوّبت وی دسد ہفضت  ثی 

 ِقٕوّبت کب تْبسف ہفضت  ثیُ .1

 ہ، ٍضت  کڀؿ کڀ ٵٺؼؿد  ےّبثٔ ہٍضت  ثیٴ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

 - ںیہ ےٕڀؿ پـ ٿّبصت  کـت ےؽیٰ ٫

 تْشیف

 ہثیٴ ےایل ہےکبؿٿثبؿ " یب "ٍضت  کڀؿ" کب ٵٖٲت  ہضت  ثیٴ"ٍ

اٿؿ ٕڀیٰ ٵؼتی    ےکڀ ٵتبحـ کـٹب رڀ ٵ٪ـؿ ٥بئؼ  ںػٿہٵٞب

 ےکڀؿ مسیت  ثیٶبؿی ک ےاٿؿ ؽاتی  صبػث ہاٯ، م٦ـ  ثیٴھة ھػیک

٥ڀائؼ  ےاعـاربت  ک ے٥ڀائؼ  یب ٕجی ، رـاصی یب امپتبٯ ک

 ں۔یہ ےٳ کـتہ٥ـا

تـ   ہٵَٺڀٝبت فیبػ ہة  ٍضت  ثیٴػمتیب ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھة

 ےٿتہ ےٵَٺڀٝبت کی ٹڀٝیت  ٿاٯ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ےػٿؿاٷ ٥ـػ  ٫ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵَٺڀٝبت امپتبٯ ٵی ہیں۔یہ

ؿ، اك ٩نٴ  ھپں۔یہ ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـت ےگئ ےکئ ےك ےؽؿیٜ
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تی ڑھاٿؿ ٍضت  عؼٵت  کی ة ںیہ ےٿتہ  ہت فیبػہاعـاربت  ة ےک

ٿاٱی ٹئی اٿؿ  ےٷٓا ںکبؿ ، ثبفاؿ ٵی ہٕـی٨ےـاصی ٫الگت، ر

 ںٵی ںٹگی تکٺیک اٿؿ اػٿیبت کی ٹئی ٹنٰ  کی ٩یٶتڀہٳ  ہفیبػ

 ےٿتہؿ ہثب ےٹچ كہتـ ٝبٳ آػٵی کی پ ہفیبػ  ےك ہ٭ی ٿد ےاّب٣

 ہےا ہٿتب رب ؿہت ٵيکٰ ہة ےٱئ ےایک ٥ـػ  ک ہ، یںاٍٰ  ٵی ں۔یہ

اٝٲی  ےٕـس کثٺب اك  ےک ہی ٍضت  ثیٴھکنی ة ہی ٿہ ےٯھة

 ہے۔ٵبٱی ٕڀؿ پـ  ٵْجڀٓ  ےٱئ ےک ےاعـاربت  کڀ ثـػاىت کـٷ

 : ہےٳ  ہا ےٱئ ےات  کہثٺیبػیٖڀؿپـ ػٿ ٿرڀ ہؽا،ٍضت  ثیٴہٯ

 ٿٱیبت کیبػائیگی ہٕجی ك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےی ثیٶبؿی کھکنی ة

 ۔ٳ  کـٹبہٵبٱی ٵؼػ ٥ـا ےٱئ ےک

 ےك ہؿ ثیٶبؿی کی ٿدھ٥ـػکی ثچت کڀ حم٦ڀٗ  کـٹب رڀ یب پ 

 ہے۔ٿ مکتی ہ  عتٴ

  ہال عڀؿػہٿاال پ ےکی الگت کڀ کڀؿ کـٷ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

کی   ےمـ٭بؿی ىٞت 4 ںٵی 1986 -کٲیٴ ڈٵی -ٵَٺڀٝبت  ہٍضت  ثیٴ

اٷ  ہٝالٿ ےامک ۔اھپیو کیب گیب ت ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 ےریل ےگئ ےی پیو کئھػیگـ  کڀؿ ة ھکچ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

جتڀیق ٭بؿ  کڀ  ںبٱینی  رڀ ایک کٴ ٝٶـ ٵیپ ہآؿٿگیہٿیيیھة

کڀؿ  ےٱئ ےٕجی  اعـاربت  ک ےاپٸ ےثٞؼ ک ےک  ٹائـٵٸٹؿی

ػمتیبة   ہکٲیٴ پبٱینی  رڀ م٦ـ  ثیٴڈ، اٿٿؿمیذ ٵیہےکـتی 

 ۔پبٱینی  ہثیٴ ہرٸ آؿٿگی ےٱئ ےک ںاٿؿ ١ـیت ٱڀگڀ ہےکـاتی 

ٿٯ ھک ےٱئ ےک ںیڀڑالھک ےک  ےکڀ ذمی ىٞت  ےىٞت ہثیٴ ںثٞؼ ٵی

ثبفاؿ مسیت  کئی ػیگـ   ہٍضت  ثیٴ  ےك ہیب گیب رنٮی ٿدػ

اك  ھمبت ھمبت ےامک ۔ٿاہػعڀدلٶٮٸ   ںٵی  ےکب اك ىٞت ںکٶپٺیڀ

 ےکئی ٩نٴ  ک ںٿئی ، اٷ کڀؿ ٵیہکبؿٿثبؿ  کی کب٥ی تـ٩ی 

 ے۔ئٓا ںی ثبفاؿ ٵیھکڀؿ ة ےٹئ ھاٿؿ کچ ںاعتال٥بت  آئی

 ںاہد ہےگیب  ٿہ  ہ٭ب٥ی صؼ تک تـ٩ی یب٥ت ہٕج٨ ہآد، ٍضت  ثیٴ

 ھمبت ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ ہاٿؿ فٹؼگی  ثیٴ ںکٶپٺیڀ ہٍضت  ثیٴ

 ںٿڑمیٺک ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہی ٝبٳ  ثیٴھت٪ـیجب مت

کٲیٴ پبٱینی  ڈ، ٵیہصبالٹک ں۔یہ ےربت ےٵَٺڀٝبتؼمتیبة  کـائ

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںیٞٺی امپتبٯ ٵی ہاٹچڈھ ہثٺیبػی ٥بئؼ ےک

ٵ٪جڀٯ ىٮٰ  ےکی مت ك ہی ثیٴھی ةھعال٣  کڀؿ اة ےاعـاربت  ک

  ہے۔ٿئی ہثٺی 

 کی عَڀٍیبت ںٍضت  پبٱینیڀ .2

اٿؿ اك ٕـس   ےکب تٞٲ٨  ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  ثیٶبؿی ك ہٍضت  ثیٴ

ی ٥ـػ  ھی کتھکت ہے۔ ےاعـاربت  ك ےٿاٯ ےٿٷہ ےك ہثیٶبؿی کی ٿد

 ےٿ٩ت  تک چٲٸ ےٿاٱی ثیٶبؿی ٕڀیٰ ٵؼتی  یب دلت ےٿٷہکڀ 

پـ احـات    ںٵتٞٲ٨  مـگـٵیڀ ےکی فٹؼگی ك ہٿاٱی یب ؿٿفٵـ

 ہ٭ی ٿد ںاعـاربت صبػحبتی فمخڀ ہے۔ٿ مکتی ہىؼیؼ  ےحلبٗ ك ےک
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 ہٿاٱی ٵٞؾٿؿی  ٭ی ٿد ےٿٷہپیؼا   ےك ہ٭ی ٿد ےیب صبػث  ےك

 ں۔یہ ےٿ مکتہی ھة  ےك

اٱگ اٱگ  ٕـف فٹؼگی  ، اػائیگی ٭یَالصیت اٿؿ ٍضت  ٭ی صبٱت  

ؿ ای٬  ہٿٹگی رٸ پـ ہ کی اٱگ اٱگ ّـٿؿیبت  ںکڀہخمتٲ٤  گب ےٿاٯ

 ےیقائٸ کـتڈٵٺبمت  ٵَٺڀٝبت   ہپیو کـػ ےٱئ ےک ہ٫  ٕج٨ہگب

 ےعـیؼت ہٍضت  ثیٴ ہٝالٿ ےامک ہے۔ٿ٩ت  ١ڀؿ  کیب ربٹب ّـٿؿی  

رڀ اٹکی مبؿی  ںیہ ےه کـتہی عڀاھ٫  ربٵٜ  کڀؿ کی ةہٿ٩ت  گب

٩جڀٱیت    ہفیبػ ےك  ہی، فیبػہ ھمبت ۔کڀ پڀؿا کـیگب ںّـٿؿتڀ

ٵَٺڀٝبت کڀ  ہٍضت  ثیٴ ےٱئ ےصَڀٯ   کے٥ـٿعت  ک  ہاٿؿ فیبػ

کڀ اٿؿ ٥ـٿعت   ںکڀہگب ہ، یہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٷھک٦بیتی ؿک

 ہٿ ہتبک ےئیہچب ےٿٷہالئ٨  ےٷٓا ںٵی ھمسذ ںی آمبٹی ٵیھیٴ کڀ ةٹ

 ں۔٥ـٿعت ٭ـمکی ےآمبٹی ك ےاك

 ہرڀ ثیٴ ںیہعَڀٍیبت  ہٵٖٲڀة ھٵَٺڀٝبت کی کچ ہٍضت  ثیٴ ہی

کی کڀىو  ےصبٍٰ  کـٷ ںٵی ںخمتٲ٤ ىٮٲڀ ےٱئ ےک ٫ ہگب ںکٶپٺیب

 ں۔یہکـتی 

 ثٕذی ہِقٕوّبت ویوعیِ دسد ہفضت  ثیُ .3

ٵَٺڀٝبت کڀ  ہٿ، ٍضت  ثیٴہی ھرڀ ة ہےیقائٸ چبڈٵَٺڀٝبت کی 

 :ہےثٺؼی  کی رب مکتی  ہػؿد ںٵی  ں٭المڀ ۳ٕڀؿ پـ  ٹےٵڀ

a) کوس  ہِْبوك 

اٿؿ  ںیہ ےثبفاؿتيٮیٰ ٭ـت ہا ٍضت  ثیٴڑٵَٺڀٝبت ایک ة ہی

اٍٰ  ٕجی   ےگئ ےکئ ےك ہکی ٿد ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ں۔یہ ےاػائیگی  کـت ےٱئ ےاعـاربت  ک

b) کوس  ہفبئذ ہِمشس 

ٵَٺڀٝبت امپتبٯ  ہ، یہےا ربتب ہی کھٯ کیو' ةٹامپہ' ےاك

ؿ٩ٴ   ہ٥ی  ػٷ ایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

کی  ڈگـی ہایک ٵ٪ـؿ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ ں۔یہ ے٭ی اػائیگی  کـت

  ہے۔ٿتب ہی ىبٵٰ  ھة  ہمـرـی کب ٥بئؼ

c) ؽذیذ ثیّبسی کوس 

ٵ٪ـؿ   ےك ےٯہ، ٥بجل ، کیٺنـ رینی ایک پہػٯ کب ػٿؿ ہی

  ہایک ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ےٱئ ےپـ اػائیگی  ک ےٿٷہىؼیؼ ثیٶبؿی 

 ہے۔امٮیٴ  

 ںیہ ےچٲت ھایک مبت ہٍضت  اٿؿ ٵٞؾٿؿی  ثیٴ ںؿ ٵیھػٹیب ة

کڀؿ کڀ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ  ٍضت   ے، ؽاتی  صبػثںاؿت ٵیھٱیکٸ ة

 ہے۔٥ـٿعت ٭یب  گیب  ےاٱگ کـک ےك ہثیٴ

 ےٿٷہؿ ہثب ےاؿت كھٝبٳ ٕڀؿ پـ ة ںٵی ہٍضت  ثیٴ ہٝالٿ ےک اك

 ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ  ک ہے۔کیب ربتب  ںیہاعـاربت  کڀ ىبٵٰ ٷ ےٿاٯ
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 - ہیب م٦ـ  ثیٴ ہثیـٿٷ ٵٲ٬ ٍضت  ثیٴ -ایک ػیگـ ٵَٺڀٝبت 

 ہ، ذمی ثیٴںٵی ںػٹڀ ےـ٣  صبٯ کٍ ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےعـیؼٷ

 ھکچ ںٵَٺڀٝبت ٵی ہاٝٲی آعـٍضت  ثیٴ ھکچ ےک ںکٶپٺیڀ

 ے٫ ےصٌ ےکڀؿ ک ہٍضت  ثیٴ ہٵيـٿٓ ، ثب٩بٝؼ ےىـائٖڀّڀاثٔ ک

  ہے۔کڀؿ کڀ ىبٵٰ کیب گیب  ہٕڀؿ پـ ثیـٿٷ ٵٲ٬ ثیٴ

 ثٕذی ہپش ِجٕی  دسد  ہن  ىجكہگب .4

ی ھة ےٿئہ ےتھؿک ںیبٷ ٵیھکڀ ػ ٹ٫  میگٶیٸہػ٣ گبہٵَٺڀٝبت کڀ 

،  ہاٹچڈھ  ہ٥بئؼ ےٱئ ےک  ہؿ ای٬  ٕج٨ہ ہے۔یقائٸ کیب گیب ڈ

 ےٹگ کب٥ی اٱگ ٕـی٨ٹاٵیؼاؿی  اٿؿ ٵبؿکیہکب تٞیٸ ،  ں٩یٶتڀ

 ہکی ثٺیبػ  پـٵَٺڀٝبت ٭ی ػؿد ٹ٫  میگٶیٸہگب ہے۔ٿتی ہ ےك

 : ںیہثٺؼی اك ٕـس 

a) ےٱئ ےاؿاکیٸ  ک ےعبٹؼاٷ  ک ےک اٿؿ اٷ ںکڀہگب ہعڀؿػ 

 تی  کڀؿؽا ہپیو کـػ

b) ںػمتیبة گـٿپ  کڀؿ رنٶی ےٱئ ےک ںکڀہگب ٹکبؿپڀؿی 

اؿاکیٸ  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٹکاٿؿ   ںٵالفٵیٸ ،گـٿپڀ

 ہے

c) آؿایل ثی  ےریل  ںربٵٜ پبٱینیب ےٱئ ےمـکبؿی امٮیٴ ک

  ں۔یہکڀ کڀؿ کـتی  ںت ١ـیت ٕج٪ڀہة ےرڀ آثبػی ک  ےٿائ

 

 

 

 

 

 

 

B. ُُّٔب ہس ےک  ےی اڈِْیبس ثٕذی پش آئی آس  ںِی ہفضت  ثی

 ُافوي  

 ہٿاٱی ثیٴ ےٳ  کـاٷہخمتٲ٤ ٵَٺڀٝبت کڀ ٥ـا ےکئی ٩نٴ  ک

کی خمتٲ٤  تٞـی٤   ںاٿؿ خمتٲ٤  ىـائٖبٿؿاعـاد ٍڀؿتڀ ںکٶپٺیڀ

 ںکڀہگب ۔یھٿ گئی تہؿٳ کی صبٱت  پیؼا ھة ںثبفاؿ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد

 ےی کٹکـٹب اٿؿ تینـی پبؿ  ہٵَٺڀٝبت ٭ب ٵڀافٷ ےٱئ ےک

عال٣   ےٵَٺڀٝبت ک ےک ںاٱگ کٶپٺیڀاٱگ  ےٱئ ےٵٺتٚٶیٸ  ک

، ىؼیؼ ہٝالٿ ےامک ۔اھٿ گیبتہ٭ی اػائیگی  کـٹب ٵيکٰ  ںػٝڀٿ

ی ھت ںیہیٴ  ٷہاك ثبت کی کڀئی ٿاّش ت٤ ںٵی  ںثیٶبؿی پبٱینیڀ

ٍٺٞت   ہٍضت  ثیٴ ہے۔ ںیہاٿؿ کیب ٷ ہےایک ىؼیؼ ثیٶبؿی کیب   ہ٫
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رب  ٿتبہی ٵيکٰ ھٹب ةھا ٭ڀ ثـ٩ـاؿ ؿ٫ٹاڈؿاٹک ٹاٱیک ےٱئ ےک

 ۔اھا تہؿ

اٿؿ   ےی پی اٹٳ کٺٺؼگبٷ ، ہ، عؼٵبت ٥ـاںکٶپٺیڀ ہثیٴ

ٿاٱی  ےکـٷ ہؿٳ کی صبٱت  اٿؿ ثیٴھػؿٵیبٷ  ة ےک ںامپتبٱڀ

،  ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ ےک ےکڀ ػٿؿ کـٷ ںٝڀاٳ کی ىکبیتڀ

 کی اٿؿٍٺٞت ٳ کٺٺؼگبٷ ، امپتبٯ، جتبؿتہعؼٵبت ٥ـا

 ںخمتٲ٤  تٺٚیٶی ےی ریلٹکٶی ٿائقؿیڈای ھیٲتےہک ؿیيٸڈچیٶربف٥ی

 ھایک مبت ےٱئ ےک ے٩نٴ ٭ی ٵٞیبؿ ثٺؼی الٷ ھکچ ںٵی ہٍضت  ثیٴ

ی ڈآئی آؿ  ںٵی 2013یٴ کی ثٺیبػ  پـ ہت٤ ہایک ٵيرتک ں۔یہ ےئٓا

ُٹٶب ُاٍڀٯ  ہٵتٞٲ٨  ؿ ےٵٞیبؿ ثٺؼی ك ںٵی ہٍضت  ثیٴ ےٷ  ےا

 ں۔یہ ےربؿی کئ

 ےٳ  کـتہ٥ـا ےٱئ ےُٹٶب ُاٍڀٯ  اة اٹکی ٵٞیبؿ ثٺؼی کہؿ ہی

 : ںیہ

اٍٖالصبت ٭ی  ےٿاٯ ےٿٷہٝبٳ ٕڀؿ پـ  امتٞٶبٯ  ںٵی ہثیٴ  .1

 ںتٞـی٦ی

  ںکی تٞـی٦ی ںىؼیؼ ثیٶبؿیڀ .2

 ںٵی  ںپبٱینیڀ  ہکی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی .3

 ؿمت ہٵل کی ٣ٹآئ ہعبؿد ٭ـػ ےاعـاربت  ک

 ٵتٞٲ٨  ٥بؿٳ ےػٝڀٰی ٥بؿٳ  اٿؿ ٩جٰ اربفت ك .4

 ك ٹ٥بؿٵی ےثٲٺگ ک .5

 ہالًمچبؿد کب عڈ ےامپتبٯ ك .6

ػؿٵیبٷ  ےک ںاٿؿ امپتبٱڀ ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴ ےی پی اٹ .7

 ےػہٵٞیبؿی ٵٞب

 ےآئی صبٍٰ  کـٷ ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ ےک  ںٹئی پبٱینیڀ .8

 ٹٵٞیبؿی ٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ ٥بؿٵی ےٱئ ےک

ٍٺٞت  کی عؼٵت  کی  ہٳ کٺٺؼگبٷ اٿؿ ثیٴہ٥ـا ہٍضت  ثیٴ ہی

 ہے۔ٿا ہا ٩ؼٳ حبثت ڑایک ة ےٱئ ےک ےتـ  ثٺبٷہی ٭ڀ ةٹ٭ڀاٱی

ا  کیڀٍڀٱی ٹاڈ ہثبٵٞٺی ٍضت  اٿؿ ٍضت  ثیٴ ےی اك كہ ھمبت

 ۔گی ےی ٵؼػ ٵٰھة ںٵی

 

 

C. ٵَٺڀٝبت   ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

ٝبٳ  ےمت ك ںاؿت ٵیھپبٱینی  ة ہٵجٺی  ٍضت  ثیٴ  ہایک ٵٞبٿُ

ٵَٺڀٝبت  ہٿاٱی ٍضت  ثیٴ ے٥ـٿعت ٭ی  ربٷ  ہفیبػ ےاٿؿ مت ك

 ںائی ٵیہػ ےاّمی ک ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴپیبیل یڀ  ہے۔
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 ہال ٵٞیبؿی ٍضت  ثیٴہپ ےکٲیٴ پبٱینی  مت كڈىـٿٛ کی گئی ٵی

ػمتیبة  ٍـ٣  ںٿ٩ت  تک ثبفاؿ ٵی ےا اٿؿ ایک دلتھٵَٺڀٝبت ت

اك  ھمبت ےک  ںتجؼیٲیڀ ھکچ ہصبالٹک۔اھا تہای٬ ٵَٺڀٝبت ؿ

 ںٶپٺیڀک ہحتت خمتٲ٤  ثیٴ ےٹبٳ ک ڈٵَٺڀٝبت کڀ اٱگ اٱگ ثـاٷ

 ںکٲیٴ ٵٲ٬ ٵیڈی ٵیھؿ ةھ، پہے٥ـٿعت ٭یب  گیب  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ہے۔ٿا ہٵَٺڀٝبت ثٺب  ہٿاال ٍضت  ثیٴ ےثکٸ ہفیبػ ےمت ك

ٵَٺڀٝبت اٷ   ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ںرڀ امپتبٯ ٵی ںیہ ےا٥ـاػ  کی ص٦بٙت کـت ےاعـاربت  ك

 ہفیبػ ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہؿتی ھة

اٿؿ  ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہ، یںٵی ںتـ  ٵٞبٵٲڀ

ٱیکٸ  ںیہ ےی کڀؿ کـتھکی ایک خمَڀً تٞؼاػ  کڀ ة ںػٹڀ ےثٞؼ ک

ی اعـاربت  ھکنی ة ےگئ ےپـ کئ ےٿٷہ ںیہؿتی ٷھة ںامپتبٯ ٵی

 ں۔یہ ےکـت ںیہکڀ ىبٵٰ ٷ

 ہےٳ  کیب ربتب ہ' ثٺیبػ  پـ ٥ـا ہاك ٕـس کب کڀؿ 'ٵٞبٿُ

اعـاربت   ےگئ ےػٿؿاٷ کئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںیٞٺی امپتبٯ ٵی

کیب  ہیب ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ٵٞبٿُ  ںٵی ہیب عـچ کی گئی ؿ٩ٴ  کڀ صٌ

ثـٝٮل   ےکڀؿیذ ک ہ' ثٺیبػ  پـ ػمتیبة  ثیٴ ہ'٥بئؼ ہیہے۔ربتب 

ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ے)ریل  ہایک عبً ٿا٩ٜ ںاہد ہےٿ مکتب ہ

ؿ ای٬  ػٷ( ہکب  ےٿٷہؿتی ھةٿٹب، ىؼیؼ ثیٶبؿی کب ٝالد  یب ہ

پبٱینی   ہٿاٱی ؿ٩ٴ  ثیٴ ےپـ اػائیگی  کی ربٷ ےٿٷہٿا٩ٜ 

عـچ کی گئی ؿ٩ٴ   ںاٿؿ اٍٰ  ٵی ہےٿتی ہٵٖبث٨   ےثیبٷ  ک ںٵی

  ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ  ہٵتٞٲ٨ ےك

 ِخبي

کی ثیڀی  اٿؿ  اك ںٵی رل ہےا مب عبٹؼاٷ  ٹٿھٿ کب ایک چھؿگ

 ےکٶپٺی ك ہک ٍضت  ثیٴای ےٷ اك ہے۔ا ىبٵٰ ٹثی ہمبٯ 14ایک 

 یڈٿاٱی ایک ٵی ےؿ ای٬  ؿکٸ  کڀ کڀؿ کـٷہ ےعبٹؼاٷ  ک ےاپٸ

ؿ ای٬  کب ؽاتی  ہ  ےؿٿپ ھالک 1 ںٵی رل ہےکٲیٴ پبٱینی  ٱی 

 اٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہے۔کڀؿ ػمتیبة  

 ٕجی  اعـاربت  کی ےتک ک  ےؿٿپ ھالک 1ؿ ای٬  کڀ ہ ےك ںٵی

  ہے۔ ٿ مکتیہ ثبفیبثی

 ےاٿؿ ّـٿؿی  مـرـی ک  ےك ہ٭ی ٿد ےٷڑپ ہٿ کڀ ػٯ کب ػٿؿھؿگ

  ےؿٿپ ھالک 25۔1 ںاك ٵی ۔اھؿتی کیب گیب تھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ

 ےامٮیٴ  کڀؿیذ ک ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ۔کب ٕجی  ثٰ ثٺبیب گیب

 25،000ٿ کڀ ھ٭ی اػائیگی  کی اٿؿ ؿگ ےؿٿپ ھالک 1ٵٖبث٨  

 ۔یڑکـٹب پ ےپٺی ریت كکی ثب٩ی  ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  ا  ےؿٿپ

ٳ  عَڀٍیبت  ٭ی ت٦َیالت  ہکٲیٴ پبٱینی  کی اڈٵجٺی  ٵی  ہٵٞبٿُ

  ہکڀؿ کی صؼ ، اّب٥ی اعـاد  یب ٥بئؼ ہ، صبالٹکہےػی گئی  ےٹیچ

  ے٥ـٿعت ٭ی ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہؿ ای٬  ثیٴہٷ ٓا ڈای ھیب کچ
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ٕبٱت ٝٲٴ  کڀ  ں۔یہ ےٿ مکتہالگڀ  ےٱئ ےٵَٺڀٝبت ک ےٿاٯ ےربٷ

ٍـ٣   ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبت ک ےٹیچ  ہ٫ ہےػیب ربتب  ہيڀؿٵ ہی

کٶپٺی  ہایک عبً  ثیٴ ےاٿؿ اك ہےایک ربٵٜ عیبٯ  ػیب گیب 

 ےرنک ےئیہآپ کڀ ٿا٤٩  کـا ٱیٺب چب ےاپٸ ےٵَٺڀٝبت ك ےک

 ےامک ہے۔تب ہٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کـٹب چب  ہفیبػ ہٿ ںٵی ےثبؿ

تٞٲ٨  ٵ ےٕجی  ك ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ ےاك ہٝالٿ

 ہے۔ی ربٷ ٱیٺب ّـٿؿی  ھة ںٵی ےثبؿ ےاٍٖالصبت ک

 اخشاربت ےک ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی ٹِاْ پیؾیٓ .1

  ےك ہ٭ی ٿد ےػاؿ  کڀ ثیٶبؿی/صبػث ہپبٱینی  ثیٴ  ہایک ٵٞبٿُ

ٵتٞٲ٨  اعـاربت  کی الگت ٭ی  ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

  ہے۔اػائیگی  کـتی 

تـ   ہاٿؿ فیبػ ںیہ ےٿ مکتہ ںیہی اعـاربت ٩بثِٰ اػائیگی  ٷھمت

 ںرٸ ٵی ںیہ ےاعـاربت  ٭ی ٿّبصت کـت ےگئ ےٵَٺڀٝبت کڀؿ کئ

 :ںیہ ےٿتہٝبٳ ٕڀؿ پـ ػؿد ؽیٰ اعـاربت  ىبٵٰ 

i.  ےربٷ ےػمتیبة  کـائ ےك ےؽؿیٜ ےٿٳ ٫ہامپتبٯ/ٹـمٺگ 

 ںاٷ ٵی ۔اعـاربت  ےٹگ اٿؿ ٹـمٺگ کڈ، ثڀؿےکٶـ ےٿاٯ

ٹـمٺگ عؼٵت ، آؿایٴ اٿ چبؿرل ، آئی ٿی 

چبؿرل  اٿؿ امی  ہك/عڀٹکیٶٺت٪ٲی/اذمیکيٸ/ اٹتٚبٵیڈ٥ٲڀئ

  ں۔یہ ےٿتہاعـاربت  ىبٵٰ  ےٕـس ک

ii. اعـاربت ے)آئینی یڀ( ک ٹیٺنڀ کیئـ یڀٷٹاٷ 

iii. ٕجیٹكٹیھمـرٸ، ایٺینت ، 

 ؿیٺکی٦یلہك،ٵبٹٷٹیيٺـ،کٺنٰٹپـیک

iv. چبؿرل ، ےؿ ٫ٹیھک، عڀٷ،آکنیزٸ،آپـیيٺتٹیھایٺینت

 آالتےرـاصیک

v. ،اػٿیبتبٿؿٵٺيیبت 

vi. یـیپیھیڀتڈیـیپی، ؿیھنل، کیٶڀتایٲڈ 

vii. ےکـٷ ٹػٿؿاٷ اٵپالٷ ے٭بؿک  ہٕـی٨ ےرـاصی  ک 

پینٶیکـ،  ےٵَٺڀٝی آالت کی الگت ریل ےٿاٯ

ٱـ یڀ، ٿمکہیک ٿاٱڀکیزگڈك، اٹ٦ـا کبؿٹکبیٶپالٷڈٿپیھآؿت

 ۔كٹٷٹاك

viii. ٹیلٹ ؿی / تيغیَیٹٱیجبؿ ہٵتٞٲ٨ ٵتٞٲ٨ےک ٝالد 
 اٿؿػیگـٕجی اعـاربت

ix. اعـاربت   ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ  ہکـ( رڀ ثیٴڑٿھ)اٹنبٹیبْٝبءکیالگتکڀچ

 ےٿٹـ پـ کئڈ ںٵیےمٲنٰےک کبؿی پیڀٹؼ اْٝبءکی اٹنبٹی

 ںیہ ےگئ
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پبٱینی    ہکی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ہایک ثب٩بٝؼ

کی  ےٷہؿ ںرت امپتبٯ ٵی ہےی کڀؿ کـتی ھاعـاربت  کڀ ٍـ٣  تت

یکٺبٱڀری  ٹٕجی   ہصبالٹک ہے۔  ہفیبػ ےیب اك ك ٹےٷھگ 24ٵؼت  

ٝالد  ےکئی ٩نٴ  کی مـرـی ک  ےك ہتـ٩ی  ٭ی ٿد ںٵی  ےىٞت ےک

 ںیہکی ّـٿؿت  ٷ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےکبؿ  ک ہٕـی٨ے٫

کئیـ   ڈےعبً ےٕـی٨ ہکبؿ  کی ٕـس ی ہٕـی٨ےکئیـ   ک ڈےاة  ہے۔

کی ٿ، پڀؿی ہ ہی ٵٞبٵٰھرینب ة ہے، چبںٵی ںٵـاکق  یب امپتبٱڀ

 ےریل  ہایٲنل ٿ١یـڈیـپی؛ ھرـاصی  ، کیٶڀت ھآٹ٬ ں۔یہرب مکتی 

 ہےثٺؼی  کیب رب مکتب  ہحتت ػؿد ےکئیـ   مـرـی ک ڈےکڀ  ںٝالرڀ

حتت  ےی پبٱینی  کھة ںیھاٷ ہے۔ی ہؿ ڑھؿمت  ٱگبتبؿ ةہ٣ ہاٿؿ ی

 ہے۔کڀؿ کیب ربتب 

ی حمؼٿػ  ھی ةھاة ںاؿت ٵیھاعـاربت  کب کڀؿیذ ة ےک ٹپیيیٸ ٹآؤ

 ےٳ  کـتہی کڀؿ ٥ـاڈت کٴ ٵَٺڀٝبت اٿ پی ہة ےاك ٕـس ک ںاہد ہے

 ٹرڀ ٝالد  کڀ آؤ ںیہثٺؼی   ہاینی ٵٺَڀة ھکچ ہصبالٹک ں۔یہ

 ٹیلٹٕجی  ہ، ثب٩بٝؼ ہؿاثٔ ےؿ كٹاکڈٕڀؿ پـ اٿؿ  ے٫ ٹپیيیٸ

 ھٍضت  ػیک ہٵٺنٲ٬ ٵتٞٲ٨ ے، ػٹت ٕجی  اٿؿ ٥بؿٵینی کی الگت ك

  ں۔یہاعـاربت  کڀ کڀؿ کـتی  ےاٯ کھة

 اخشاربت  ےاوس ثْذ ک ےيہپ ےط ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی .2

i. اخشاربت  ےک ےيہپ ےط ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی 

ٿ ہ ھمبت ےثٺؼی ٫ہٹگبٵی  یب ٵٺَڀةہٿٹب ہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

مـرـی  ھمبت ےثٺؼی ٫ ہاگـ کڀئی ٵـیِ ایک ٵٺَڀة ہے۔مکتب 

 ےامک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںتڀ امپتبٯ ٵی ہےربتب  ےٱئ ےک

 ۔ےٿ ٹگہ ےگئ ےعـچ کئ ےك ےؽؿیٜ ے٫

 تٞـی٤

 ںٵی ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہٵٞیبؿ ثٺؼی ؿ ہٍضت  ثیٴ  ےی اڈآئی آؿ 

اعـاربت  کڀ اك ٕـس   ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 :ہےٿاّش  کیب گیب 

 ےکئ ےٯہیک پٹھ ےك ےؿتی کـٷھة ںػاؿ  ٥ـػ  کڀ امپتبٯ ٵی ہثیٴ

 : ہٕجی  اعـاربت ، ثيـٕی٬ ےگئ

a) ےعـچ کئ ےٱئ ےک  ےٕجی  اعـاربت  امی ٵنئٰ ےاك ٕـس ک 

 ںػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ امپتبٯ ٵی ہثیٴ ےٱئ ےرنک ںیہ ےربت

 ا، اٿؿھؿتی کـٹب ّـٿؿی  تھة

b) امپتبٯ  ٹِاٷ پیيیٸ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںاك ٕـس امپتبٯ ٵی

٩بثِٰ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ں۔یہ ےٿتہ٩جڀٯ  
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،  ٹیلٹاعـاربت  ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ں۔یہ ےٿ مکتہٕڀؿ پـ  ے٫ ہکی ٥یل ٿ١یـ ںؿ ٿٹاکڈاػٿیبت ، 

اك   ہٵتٞٲ٨  اٿؿ ٵتٞٲ٨ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

حتت  کڀؿ کیب گیب  ےک  ںاعـاربت  کڀ ٍضت پبٱینیڀ ےٕـس ک

 ہے۔

ii. اخشاربت   ےثْذ ک ےک ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی 

ؿکڀؿی  ںٵی ںتـ  ٵٞبٵٲڀ ہؼ، فیبػثٞ ےک ےٷہؿ ںامپتبٯ ٵی

 ے۔ٿ ٹگہاعـاربت    ہٵتٞٲ٨ ےاٿؿ ٥ڀٱڀ اپ ك

 تْشیف

٥ڀؿا  ثٞؼ عـچ  ےک ےی ٵٲٸھٹچ ےکڀ امپتبٯ ك ىغٌ ہىؼ ہثیٴ

 :  ہٕجی  اعـاربت ، ثيـٕی٬ ےگئ ےکئ

a) ےعـچ کئ ےٱئ ےک  ےٕجی  اعـاربت  امی ٵنئٰ ےاك ٕـس ک 

 ںبٯ ٵیػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ امپت ہثیٴ ےٱئ ےک رل ںیہ ےگئ

 ا، اٿؿھؿتی کـٹب ّـٿؿی  تھة

b) امپتبٯ  ٹِاٷ پیيیٸ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںاك ٕـس امپتبٯ ٵی

٩بثِٰ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ں۔یہ٩جڀٯ  

 ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

کی ٵ٪ـؿ  تٞؼاػ  تک کی ٵؼت   ںػٹڀ ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة

اٿؿ اٷ  ےٿ ٹگہٕجی  اعـاربت   ہٵتٞٲ٨ ےگئ ےػٿؿاٷ عـچ کئ ےک

 ۔ٕڀؿ پـ ١ڀؿ  کیب ربئیگب ے٫  ےصٌ ےک ےپـ ػٝڀ

ی ھٹچ ےاعـاربت  امپتبٯ ك ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ٹٚـ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںؿٿٹاکڈؿگل، ڈثٞؼ کی اػٿیبت ،  ےک ےٵٲٸ

عـاربت  ا ےاك ٕـس ک ں۔یہ ےٿ مکتہٕڀؿ پـ  ے٫  ہحبٹی  ٿ١یـ

اٿؿ ٍضت   ےئیہچب ےٿٷہ  ہٵتٞٲ٨ ےٝالد  ك ےگئ ےکئ ںامپتبٯ ٵی

 ے۔ئیہچب ےٿٷہ ےگئ ےحتت  کڀؿ کئ ےک  ںپبٱینیڀ

اعـاربت   ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہصبالٹک

اٱگ اٱگ  ےٱئ ےکٶپٺی ک ہکڀؿ کی ٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴ ےٱئ ےک

ٝبٳ کڀؿ  ے، مت كہےٿتی ہٿاّش   ںپبٱینی  ٵی ہٿگی اٿؿ یہ

 ےػٷ ثٞؼ ک ٹھاٿؿ مب ےٯہتیل ػٷ پ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔ ےٱئ

اعـاربت جمٶڀٝی  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ےپبٱینی  ک ےٱئ ےرنک ںیہ ےثٺت ہؿ٩ٴ  کب صٌ ہٕڀؿ پـ  ثیٴ

 ہے۔ٳ  کیب گیب ہحتت  کڀؿ ٥ـا

a) ( اعپتبي ِیڈثیشن  )بؤہستی ھة ںوِیغیٍشی 
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 ےؽؿیٜ ےؿف  ٫ڈٿٯہکب ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی   ہاك ٥بئؼ ہصبالٹک

، ایک ؽاتی  ٍضت  پبٱینی  ہےکیب ربتب  ںیہامتٞٶبٯ  ٷ ےك

 ےؿ پـ ٕجی  ٝالد  کـاٷھث٢یـ گ ےٿئہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ںٵی

ی ایک ھکب ة ےٷھیبٷ ؿکھاعـاربت  کب ػ ےٿاٯ ےٿٷہ ںٵی

 ےٱئ ےیٶبؿی کث  ہ٫ ہے ہ، ىـٓ یہصبالٹک ہے۔ٿتب ہپـٿیژٷ  

ثبٿرڀػ،  ےک ےٿٷہٝالد  کـاٹب ّـٿؿی   ںکنی امپتبٯ ٵی

 ےٯ ںیہٷ ںکنی امپتبٯ ٵی ےاك  ہ٫ ہےٵـیِ کی صبٱت  اینی 

ٿٵینیٲـی (  ڈثیـ٫ ) ںٵی ںیب امپتبٱڀ ہےربیب رب مکتب 

 ہے۔ٿٱت  کی کٶی ہك

کب ایک اّب٥ی   ںپبٹچ ػٹڀ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ ك ںاك کڀؿ ٵی

پبٹچ  ےتیٸ ك ےٯہپ  ہ٫ ہےرل کب ٵٖٲت  ہےٿتب ہکالد ىبٵٰ 

 ےػاؿ ا٥ـاػ ٫ ہاعـاربت کڀ ثیٴ ےٝالد ٫ ےٱئ ےک ںػٹڀ

، ہػٳ ںاك کڀؿ ٵی ہٝالٿ ےامک ۔ثـػاىت کیب ربئیگبےك ےؽؿیٜ

ؿٿٳ، ڈک مٸٹؿیھاٿؿ ٹیپ ہك، ػائٶیڀؿٵگـػٹثـٿٹکبئ

ؿٿ،مسیت دتبٳ ٩نٴ  کی پیچل، ؽیبثیٖل، ٵـگی، ٹاالٿؿگیلہاك

ٕڀیٰ  ھاٹنیبٿؿمـػی،خببؿ رینی کچھٺقا،کپـیيـ،اٹ٦ٲڀئڈائیجٰہ

ٿٵینیٲـی ( ٝالد  ڈثیـ٫ ) ےٱئ ےک ںٵؼتی  یب ٝبٳ ثیٶبؿیڀ

 ہے۔کیب گیب  ںیہکڀ ىبٵٰ ٷ

b) ّبَ  اخشاد 

 ےک  ںپبٱینیڀ  ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 : ںیہ ےگئ ےػیئ ےٝبٳ  اعـاد   ٹیچ ھحتت کچ

حتت  ےک ںپبٱینیڀ ہٵتٞٲ٨ ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںمپتبٯ ٵیا

 ےی اڈآئی آؿ  ہی  ۔ںیہ ےگئ ےػی ےٹیچ ٹٝبٳ ثبئیکب ھکچ

 ےربؿی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ک ںٵی  IV ہػہآئی ثبخلَڀً ٵٞب

 ںػایبت ٵیہ ےٿمیٜ ؿامت ےگئ ےئیػ ےتٞٲ٨ ك ےٵبٹکیکـٷ ک

تڀ٩ٜ کی  ہی ے، ٕبٱت ٝٲٴ كہےاپڀؿرٺڀ پـ ٵجٺی  ہجتڀیق کـػ

پـ ػمتیبة  ٹٿیت مبئی ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ  ہٿ ہک ہےربتی 

 ۔ںیڑھػایبت کڀ ّـٿؿ پہ ہؿامت

ٵٺٚڀؿ پـامت اٿؿ  ہک ےئہکیب ربٹب چب ٹاك ثبت کب ی٪یٸ ٹڀ

ػی  ٹٿھکی چ ٹٵٖبث٨ اگـ کنی ثبئیکب ےامتٞٶبٯ کی ىـائٔ ک

تڀ اك کی  ہےٱگبیب ربتب  ٹیب اّب٥ی ثبئیکب ہےربتی 

ػی  ںک کی ٵٞٲڀٵبت عٔ یب پبٱینی ٵیہگب ےٵٞٲڀٵبت اٱگ ك

 ۔ےئہبٹی چبر

 ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیب ےك ےٯہپ .1

ا ھؿ ؿکہحتت ثب ےثٺؼی  ک ہؽاتی ٍضت ٵٺَڀة ہٵیوہت٪ـیجب  ےاك

٭ی صبٱت  ےٿٷہؽا امکب ٵٖٲت ایک ی٪یٺی ہٯ ہکیڀٹک ہےربتب 

ایک اٝٲی   ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہٿگب اٿؿ یہکڀ کڀؿ کـٹب 

ٳ ہٿ٩ت ّـٿؿی ا ےک ےٍضت پبٱینی  ٱیٸ ہے۔ٳ ثٸ ربتب ھرڀک
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ػاؿ ا٥ـاػ  کی  ہؿ ای٬ ثیٴہ ےگئ ےایک کڀؿ کئ ےك ںاٝالٷ ٵی

 ےک ہثیٴ ہی ہے۔  ہٵتٞٲ٨ ےتبؿیظ ك ہکیگقىت ںٿٹ/چڀںثیٶبؿیڀ

 ہثیٴ ےٱئ ےک ےٱیٸ  ہکب ٥یَٰ ےجتڀیق  کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷ

  ۔کٶپٺی کڀ ٩بثٰ ثٺبئیگب

 تْشیف

 ےك ےٯہُٹٶب ُاٍڀٯ  پہؿ ےک  ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ 

  - ںیہ ےس  ٿاّش  کـتکڀ اك ٕـ ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ

( ں)ٿ ےٵنئٰ  ہیب ٵتٞٲ٨ ٹ، ثیٶبؿی یب چڀ ےی ٵنئٰھ"کڀئی ة

اٿؿ/یب رٸ کب  ھےت ےگئ ھےػیک ںٝالٵبت  یب آحبؿ آپ ٵی ےک رل

ٱی پبٱینی  ہپ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہا، اٿؿ/یب ثیٴھچال ت ہپت

/ٝالد  ہٵيڀؿ اٹؼؿ ٕجی ےک ںیٺڀہٳ 48 ےٯہپ ےك ےربٷ ےربؿی کئ

 "۔اھت ٵڀٍڀٯ کیب گیب

ٵٖبث٨ ، کٶپٺی  ےٿاّش  ک ں: پبٱینی  ٵیہےاعـاد   اك ٕـس  

، ےٿ٩ت  ك ےک ےٿٷہٱی پبٱینی  ىـٿٛ ہػاؿ  کی پ ہثیٴ ھمبت ےک

گقؿ   ےیٸہٳ 48 ےػاؿ  ا٥ـاػ  کی ٱگبتبؿ کڀؿیذ ک ہثیٴ ےایل

۔ ےٵڀرڀػ ٵنئٰ ےك ےٯہی پھتک، کڀئی ة ےربٷ  

 ٵی / مـٿكہؿٿٯ پـٿگـاٳ / ٥ـاٹٿفٷ کٸ .1

 ہف کی مسبٝت ٿ١یـڈای / ٱیٺل کی الگت ٹیکٹکبٷ /چيٶی   .2

کی  ےٿٷہؿتی ھة ںمپتبٯ ٵیا ںاہپـ عـچ د ٝالد ے٫ ںػاٹتڀ .3

 ٿتیہ ںیہّـٿؿت ٷ

 اؿٵڀٷ تجؼیٲیہ  .4

 ٥یل٭ی  ےٿٳ ػٿؿہ  .5

 ٹٷٹپٸ / اٱتڀاء پٺـٿتپبػٷ اٹتٚبٳ / امل ھثبٹذ  .6

 اؿ ٝٶٰھاػھگـة

 اپب مسیت( کب ٝالدٹاپب )ثیٶبؿی گـامت ٵڀٹٵڀ  .7

 ٵٺٮبی٬ اٿگـتب پبگٲپٸ اٿؿ  .8

 (مـریکٰ آپـیيٸ ےٱئ ےاپڀؿتک ١ٲٖی کی اٍالس )ک  .9

 کب ٝالد ںرٺنی ثیٶبؿیڀ  .10

 ٿٹـ کی حت٪ی٪بت پـ کیب گیب عـچڈ  .11

 ؿیيٸ ٥یلٹ/ ؿرل ںالگ اٷ کـی  .12

ػاعٰ  ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےٵڀٱیبٵٮٸ / حت٪ی٪بت ک  .13

 ٿٹبہ
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کیب  ہی ےٱئ ےاٱگ ٝالد رٸ ک ےحت٪ی٪بت / ثیٶبؿی ك  .14

 ٿا عـچہپـ  ہےگیب 

 ںف ٵیڈؿٿ ٿائـك اٿؿ ایچ آئی ٿی / ایٹٵـیِ ؿی  .15

اك کب پـتیٮيت یب اپـتیٮيت کیب  .ہےٵجتال پبیب ربتب 

 گیب عـچ

 ٿؿیذٹمیٰ پـتیڀؿٿپ / رـاصی ٝٶٰ اٿؿ اك ہعٲی  .16

 ہؿی ٵتٞٲ٨ ٿدہرٺگ اٿؿ رڀ .17

یٲی ٿیژٷ ٹیٲی ٥ڀٷ، ٹ٥یل،  ہؿیيٸ ٥یل، ػاعٰٹؿرل  .18

 دتبٳ ١یـ ٕجی ای ےریل ہک ٿ١یـٹ٥یل، کبمسی

 ےک ےی ػٝڀی کـٷھکڀئی ة ںٵی ںتـ پبٱینیڀ ہفیبػ  .19

ػٷ کی ایک  30 ےٿ٩ت ك ےک ےٿٷہپبٱینی ىـٿٛ  ےٱئ

 ہکی ٿد ےایک صبػث ہی ہاگـچ .ہےٿتی ہاٹتٚبؿ کی ٵؼت الگڀ 

 .ٿگبہ ںیہالگڀ ٷ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ

 ِخبي

 ےاعـاربت  ک ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٵیـا ٷ

 ںپبٱینی  ٵی ۔یھپبٱینی  ٱی ت ہایک ٍضت  ثیٴ ےٱئ ےکڀؿیذ ک

 ۔اھکی اثتؼائی  اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  کب ایک کالد ىبٵٰ ت ںػٹڀ 30

ثٞؼ ٵیـا  ےک ںػٹڀ 20 ےک ےپبٱینی  ٱیٸ ےک ، اكےك ثؼ٩نٶتی

امپتبٯ  ےٱئ ےک ںػٹڀ 5 ےٿ گئی اٿؿ اكہٵجتال   ںٵٲیـیب ٵی

ثٰ اػا ٭ـٹب  ؿکٴھاؿی ةھامپتبٯ کب ة ےاك ۔ؿتی کیب گیبھة ںٵی

 ۔اڑپ

 ےٷ ںٿہا تڀ اٷھپڀچ ےٱئ ےک ہٵٞبٿُ ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےرت امٸ

 ںامپتبٯ ٵی ہاٹکبؿ کـ ػیب کیڀٹک ےك ےػٝڀی ٭ی اػائیگی  کـٷ

ػٷ کی اٹتٚبؿ ٭ی   30 ےك ےپبٱینی  ٱیٸ  ہکب ٿا٩ٜ ےٿٷہؿتی ھة

 ہے۔ٿا ہاٹؼؿ ٿا٩ٜ  ےٵؼت  ک

i. ہےٿتی ہالگڀ  ےٱئ ےک ںاینی ثیٶبؿیڀ ہ: ی أتَبس وی ِذت 

 ہےتبعیـ  کی رب مکتی  ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝالد ٵی ےٱئ ےرٸ ک

ثٺیبػ  پـ  ٵَٺڀٝبت کیہے۔اٿؿ امٮیٴ  ثٺبئی رب مکتی 

کی   ںایک/ػٿ/چبؿ مبٱڀ ےٱئ ےک ںػؿد ؽیٰ  ثیٶبؿیڀ

ٵڀتیب ثٺؼ ، ٵٞٶڀٱی  - ہےٿتی ہاٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت  الگڀ 

 ےٱئ ےؿٿ٥ی، ٵیٺڀؿیزیب یب ٥ربٿٵیڀٵب کٹائپـہک ٹیٹپـٿك

 اٹؼؿٿٹی ؿٿمیٰ، پیؼائيیڈائہؿ ٹیب، ہٿٵی، ٹیـیکٹكہ

ك اٿؿ ٹیڀال، ثڀامیـ، مبئٺنبئٹ٥ل ںثیٶبؿی، ٵ٪ٞؼ ٵی

یب اٿؿ ٹھؿی ٹکبٱٺب، گھ، پتتبىی کی پتںثیٶبؿیب ہٵتٞٲ٨

  ہٵتٞٲ٨ ےیب اٿؿ آٵڀات، ٝٶـ كٹھؿی ٵـُ، گھآٵڀات، پت

  ۔یڀپڀؿٿملٹك، آكٹؿائھیڀآؿتٹآك ےپـاٷ
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c) دعتیبة  آپؾٕظ ےکوسیذ ک 

i. کوسیذ تیرا 

ؿ /ثیڀی ، فیـک٦بٱت ہػاؿ  ىڀ ہایک ؽاتی  ثیٴ

 ںٹڀہائی ةھ،ارمَبؿٿاٱؼیٸ ، ارمَبؿ مبك منـ، ارمَبؿ ةےثچ

آپ  ےاپٸ ھمبت ھمبت ےاؿاکیٸ  ک ےعبٹؼاٷ  ک ےریل  ہٿ١یـ

 ےپبك کڀؿ کئ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ ہے۔کڀ کڀؿ کـ مکتب 

اك ٕـس  ہے۔ٿتی ہ ںیہٵٺضَـیٸ پـ کڀئی پبثٺؼی  ٷ ےٿاٯ ےربٷ

ػاؿ  ٥ـػ  ہؿ ای٬  ثیٴہػاؿ  کڀ  ہؿ ای٬  ارمَبؿ  ثیٴہ ےک

 ےایک پبٱینی  ک ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہاٱگ ثیٴ  ہٵٺتغت ےٱئ ےک

حتت  ے، پبٱینی  کںکڀؿ ٵی ےاك ٕـس ک ہے۔حتت کڀؿ کـٹب دمٮٸ  

ػٿؿاٷ  ےؿ ای٬  ٥ـػ پبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  کہػاؿ   ہثیٴ

ک کب ػٝڀٰی کـ مکتب تـ  ؿ٩ٴ  ت ہؿ٩ٴ  کی فیبػ ہاپٺی ثیٴ

پـیٶیٴ امکی ٝٶـ  ےٱئ ےػاؿ  ٥ـػ ک ہؿ ای٬  اٱگ ثیٴہ ہے۔

ؿ٩ٴ  اٿؿ کنی ػیگـ  ىـس ثٺؼیٞٺَـ   ہاٿؿ ٵٺتغت ٭ی گئی ثیٴ

 ۔ٵٖبث٨  ٱیب ربئیگب ےک

ii. سٹفیٍّی فٍو 

ؿ ہىڀ ںٕڀؿ پـ ربٹی ربتی،ٵی ےؿ  پبٱینی  ٫ٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ

ٵيتٶٰ  ےٿاٯ اٿؿ ارمَبؿ ٿاٱؼیٸ  ں/ثیڀی ، فیـ ٭٦بٱت ثچڀ

 ےرڀ پڀؿ ہےٳ  کی ربتی ہؿ٩ٴ  ٥ـا ہعبٹؼاٷ  کڀ ایک ثیٴ

 ہے۔تی ہٿٵتی ؿھگ ںعبٹؼاٷ ٵی

 ِخبي

کی   ےؿٿپ ھالک 5 ےٱئ ےایک عبٹؼاٷ  ک ےک ںاگـ چبؿ ٱڀگڀ

پبٱینی  کی   ہ٫ ہےتڀ امکب ٵٖٲت  ہےؿ  پبٱینی  ٱی ربتی ٹ٥ٲڀ

 ےؿکٸ  ك ےعبٹؼاٷ  ک  ہفیبػ ےایک ك ہػٿؿاٷ ی ےٵؼت  ک

کئی  ےایک ؿکٸ  ک ےیب عبٹؼاٷ  ک ےٱئ ےک ںػٝڀٿ  ہٞٲ٨ٵت

 5ٵٰ کـ  ھی ایک مبتھمت ہی ۔اػائیگی  کـیگی ےٱئ ےک ںػٝڀٿ

پـیٶیٴ  ں۔یہ ےٿ مکتہ ںیہٷ  ہفیبػ ےکٰ کڀؿیذ ك ےک  ےؿٿپ ھالک

ثقؿگ  ےمت ك ےعبٹؼاٷ  ک  ہپیو کـػ ےٱئ ےک ہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ثیٴ

 ۔بثٺیبػ  پـ ٿٍڀٯ کیب ربئیگ ےؿکٸ  کی ٝٶـ ک

ٿ ہ ںحتت کڀؿ اٿؿ اعـاد یٮنب ےک  ںپبٱینیڀ ںاٷ ػٿٹڀ

ی ہٿ ؿہٵ٪جڀٯ   ںثبفاؿ ٵی  ںؿ پبٱینیبٹ٥یٶٲی ٥ٲڀ ے۔ٹگ

عبٹؼاٷ   ےپڀؿ ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہایک جمٶڀٝی  ثیٴ ہکیڀٹک ںیہ

ایک  ٵٞ٪ڀٯ پـیٶیٴ پـ ایک اٝٲی  ےرل ہےکڀ کڀؿیذ ٵٲتب 

 ہے۔مٖش  پـ ٵٺتغت ٭یب رب مکتب 

d) خقوفیبت خقوفی 

ثٺیبػی    ہحتت  پیو کـػ ےکٲیٴ ٵَٺڀٝبت کڈٵی ےک ےٯہپ

 ٔثؼالٿ ےکئی ٕـس ک ںکڀؿیذ ٵی ہ، ٵڀرڀػںکڀؿ ٵی  ہٵٞبٿُ
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اٿؿ ٹئی ٩یٶت ىبٵٰ عَڀٍیبت ىبٵٰ ٭ی گئی  ںیہ ےگئ ےکئ

یبٷ ھػ ہی ے۔پـ حبج  کـیٺگ ںتجؼیٲیڀھکچ ےك ںٳ اٷ ٵیہ ں۔یہ

ػؿد ؽیٰ  ںدتبٳ ٵَٺڀٝبت ٵی  ہ٫ ےئیہػیب ربٹب چب

 ہاٱگ اٱگ ثیٴ ںاٿؿ اٷ ٵی ںیہٿتی ہ ںیہبت ىبٵٰ ٷدتبخمَڀٍی

ٿ ہخمتٲ٤   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی اٿؿ اٱگ اٱگ ٵَٺڀٝبت ک

 ہے۔ ےمکت

i. کیپٕگ خمقوؿ ثیّبسی اوس صذود ریٍی 

ٵڀتیب  ےریل ںیہٿتی ہثیٶبؿی  خمَڀً ٭یپٺگ  ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ

 ےؿ٩ٴ  ك ہپـ ثیٴ  ہ٭ـای ےک ےکٶـ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ ۔ثٺؼ 

کب  ے٥ی  ػٷ کب کٶـ ےریل ںیےہٿتہی ھی صؼٿػ ةٵٺنٲ٬ ؽیٲ

ؿ٩ٴ   ہ٪ تک اٿؿ آئینی یڀ چبؿرل  ثیٴ1 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ہکـای

آئینی یڀ چبؿرل ، اٿ  ہچڀٹک ہے۔ ےٿ مکتہ٪ تک حمؼٿػ  2 ےک

 ںػیگـ  ٵؼٿ ےمـرٸ کی ٥یل ریل  ہتک ٫ ںاہی چبؿرل  اٿؿ یٹ

  ٵٺنٲ٬ ے٩نٴ  ك ےک ےکٶـ ےگئ ےحتت اعـاربت  ٵٺتغت ٭ی ےک

 ںػیگـ  ٵؼٿ ےك ےکڀ حمؼٿػ کـٷ  ہ٭ـای ےک ے، کٶـںیہ ےٿتہ

 ںاٿؿ اك ٕـس  امپتبٯ ٵی ےحتت اعـاربت  کڀ حمؼٿػ  کـٷ ےک

ٵؼػ  ںٵی ےجمٶڀٝی  اعـاربت  کڀ حمؼٿػ  کـٷ ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ہے۔ٵٲتی 

ii. ا ہک ٹِیٓےپ - پش کوآپ غیش  ےؽشیک ادائیگی )رظ

 (ہےربتب 

ربت  کی ایک ؿ٩ٴ  یب ٥ی اعـا ےٿاٯ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ٵٖبث٨  ثیٶبؿی اٿؿ/یب  ےٿّبصت ک ںپبٱینی  ٵی ےرل ہےٍؼ  

 ےک ےػٝڀ ےٿاٯ ےربٷ ےؿ ای٬  ثبؿ کئہ ےك ہکی ٿد ےصبػث

ثـػاىت کیب  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ا٥ـاػ  ٫ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ۔ربئیگب

اعتیبؿات  ےاپٸ ےػاؿ  ٷ ہثیٴ  ہ٫ ہےٿتب ہی٪یٺی  ہی ےاك ك 

اٿؿ اك ٕـس   ہےاصتیبٓ ثـتی  ںٵی ےکب اٹتغبة  کـٷ

 ےٵتٞٲ٨  اپٸ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵی ہؿّب٭بؿاٷ

 ہے۔جمٶڀٝی  اعـاربت  کڀ کٴ کـ ػیتب 

iii. ٿتی ٹک، 

کی  ےاؿٹتگت الگت کب اىرتاک کـٷ ےٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ک

 ہٵٞبٿُ ػاؿ ہثیٴ ہک ںیہ ےؿف٧ کـت ہیرڀ  ہےاؿیتب ہایک جمـ

مپتبٯ ٹ٪ؼ اکی ؿ٩ٴ تک  ےَڀً ؿٿپخم حتت ےک ںپبٱینیڀ

کی تٞؼاػ  ںٿٹٷھػٹڀ / گت٦َیالت  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ

ٿاٱی  ےکی اػا کی ربٷ ػاؿ ہٿگب رٸ ثیٴہ ںیہػایي ٷ ےٱئ ےک

ؿ٩ٴ  ہکٶی ثیٴ .گب ےالگڀ کیب ربئ ےٯہپ ےی عَڀٍیت کھکنی ة

 .کـتی ںیہکڀ کٴ ٷ
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بٯ / ٥ی م ٹکب ےاك ہک ہےٿتب ہٿاّش کـٹب  ہکڀ ی ػاؿ ہثیٴ

ٿ گب تک خمَڀً کٶی کب إال٧ ہکب إال٧  ہ٥ی فٹؼگی یب ٥ی ٿا٩ٜ

 ۔ ہےربٹب 

iv. ی ڈآئی آس  ےریظ ںیہ ےگئ ےاخشاد   ؽشوُ کئ ۓئ

 ہے۔ِْیبس ویب گیب  ےآئی  وی ىشف  ط

 ٹؿاٹنپالٷٹمیٰ  ہریٺیبتی عـاثی کی ىکبیت اٿؿ عٲی / 

 .مـرـی

  مسیت  ہی ، اٹ٦یڀژٹپٶپ ٿ١یـڈپی  ےپی، می ا ےمیپی ا  

کنی  ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ےٱئ ےتيغیٌ اٿؿ/یب ٝالد  ک

ؿی اٿؿ/یب پبئیؼاؿ ٕجی /١یـ ٕجی ہثب ےی ٩نٴ  کھة

ؿیآالت یٞٺی  ٹآالت، ایٶجیٲی

ك،گڀ٥ٸ،ٵٺضٺٹ،امپٲیٸںٿپیبٹ،کبٱـ،ٹی،ثیٰھٿاکـ،ثینب

ٵتٞٲ٨   ے، ؽیبثیٖل ك ہٿ١یـںیغٖڀٕڀصؼاٹی،رـاثی

  ہٵتٞٲ٨ؿ اٿؿ امی ٕـس کی ٹؿٵبٵیھؿ/ تٹ، گٲڀکڀٵیےرڀت

 ےؿ پـ امتٞٶبٯ کیب ربٷھی گھاٿؿ ٭ڀئی ة  ہٿ١یـ ۂاىیب

 ہٿ١یـ ہٿاال ٕجی آٯ

 ی ٩نٴ  ھٿاال کنی ة ےٱیب ربٷ ےك ےؽؿیٜ ےامپتبٯ ٫

 ےک ؿیيٸٹ٥یل / ؿرل ہعؼٵت  چبؿرل ، ٿارجبت،ػاعٰ ےک

 ۔ ہچبؿرل  ٿ١یـ

 ںچبؿرل ، امپتبٯ ٵی ےک ےٷٓؿ پـ اھگ ےؿ  کٹا٫ڈ 

ػٿؿاٷ  ےکی ٵؼت  ک اٿؿ ثٞؼ ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة

 ۔/ٹـمٺگ چبؿرل ٹٷڈیٸٹا

v. ِيبثك  پشیّیُ ےن   ےؽْت 

 ہثیٴ  ہػاؿىغٌ  کی ٝٶـ اٿؿ ٵٺتغت ہٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ ثیٴ

 ھکچ ے٭ی الگت ٿاٯ ںاٝٲی  ػٝڀٿ ہے۔ؿ٩ٴ  پـ ٵٺضَـکـتی 

ٱی اٿؿ ہػ ے، ریلہےپـیٶیٴ ت٦ـ٩ی ىـٿٛ کی گئی  ںٵی ںىٞجڀ

 ےٱئ ےٵَٺڀٝبت ک ھکچ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھدمجئی کچ

 ں۔یہ ےثٺت ہکب صٌ  ےپـیٶیٴ ىٞت   ہفیبػ ےمت ك

vi. کب کڀؿیذ  ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ 

  ہعبؿد ٭ـػ ےك ےٯہپ ےٿئہ ےتھؿی  ّـٿؿت  کڀ ػیکٹؿیگڀٱی

کی   ںچبؿ مبٱڀ ےکب عبً  ٕڀؿ ك ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ

 ہثیٴ ھکچ ہے۔ؽ٭ـ  کیب گیب  ھمبت ےاٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک

 2ٵَٺڀٝبت کڀ  ہاٝٲی  مٖش ی ھکچ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںیڀکٶپٺ

 ہے۔مبٯ  کی ٵؼت  تک کٴ کـ ػیب گیب  3اٿؿ 

vii. جتؼیؼ 
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تبصیبت جتؼیؼ  کی ىـٿٝبت  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ

 ےك ےؽؿیٜ ےآئی  ٫ ےی اڈآئی آؿ  ےاة اك ۔یھکی گئی ت

 ہے۔الفٵی  کـ ػیب گیب  ےٱئ ےک  ںی پبٱینیڀھمت

 

viii. کوسیذ ےٌئ ےبس کو ہکئیش   ىشیك ڈے 

 ںی تٞؼاػ  ٵیڑایک ة  ےك ہٕجی  مبئٺل  کی تـ٩ی  ٭ی ٿد

 ہے۔ىبٵٰ کیب گیب  ںٵی  ہفٵـےکئیـ   ک ڈےکبؿ  کڀ  ہٕـی٨

ی اٿؿ ڈٵڀتیب ثٺؼ ،  -کبؿ   ہٍـ٣  مبت ٕـی٨ ےٯہپ ےاك ك

ؿپنی اٿؿ ٹٿھیـیپی، ٱتھیڀتڈیـیپی، ؿیھایٲنل، کیٶڀتڈمی، 

یکییـ( ڈکئیـ   ) ڈے ےٿٵی کب ؽ٭ـ  عبً  ٕڀؿ كٹاٹنٲیکٹ

کبؿ  کڀ  ہٕـی٨  ہفیبػ ےك 150اة  ۔اھحتت  کیب گیب ت ےک

 ہے۔ی ہتی رب ؿڑھؿمت  ةہ٣ ہاٿؿ ی ہےىبٵٰ کیب گیب 

ix. چیک اپ کی الگت ےٯہپ ےپبٱینی  ك 

 ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکڀہگب  ہٕجی  اٵتضبٷ  کی الگت کڀ دمٮٸ ےٯہپ

 ہکٶپٺی اك الگت ٭ب ٵٞبٿُ ہاة ثیٴ ۔اھثـػاىت کیب ربتب ت

ٵٺٚڀؿ   ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہجتڀیق  کڀ    ہ، ثيـٕی٬ہےکـتی 

 ہے۔ٿتی ہ٪ تک کی خمبٱ٦ت 100 ے٪ ك50 ںٵی ہٿ، ٵٞبٿُہکیب گیب 

ی الفٵی  کـ ػیب ھة ہی ےك ےؽؿیٜ ےآئی  ٫ ےی اڈاة آئی آؿ 

٪ 50کٴ  ےکٴ ك ےکٶپٺی ٍضت  ربٹچ ک ہثیٴ  ہ٫ ہےگیب 

 ۔اعـاربت  کڀ ثـػاىت کـیگی

x. کڀؿ کی  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےک ےٿٷہ ؿتیھة ںامپتبٯ ٵی

 ٵؼت

کڀؿیذ کی ٵؼت   ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

عبً ٕڀؿ پـ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہتـ  ثیٴ ہکڀ فیبػ

تک  ںػٹڀ 90اٿؿ  ںػٹڀ 60 ںٵَٺڀٝبت ٵی ہاٝٲی  مٖش ی ےاپٸ

ایک  ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ ہٝالٿ ےامک ہے۔ا ػیب گیب ڑھة

 ے٥ی ٍؼ  ك ھکچ ےٵيـٿٓ ، ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ک ےؼ  کتـ  ص ہفیبػ

 ہے۔ٵٺنٲ٬  اٷ اعـاربت  کڀ حمؼٿػ  کـ ػیب 

xi. ٷ کڀؿٓا ڈای 

 ےٷ کڀؿ ٹبٵی  کئی ٹئٓا ڈای ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

اك ٕـس   ھکچ ےك ںاٷ ٵی ں۔یہ ےگئ ےاّب٥ی  کڀؿ ىـٿٛ کئ

 :ںیہ

 حتت   ےک  ںپبٱینیڀ  ہعڀؿػ ےٯہ: فچگی  کڀؿ پصچگی  کوس

 ںکٶپٺیڀ ہتـ  ثیٴ ہفیبػ ےا ٱیکٸ اة اكھت ںیہبثٸػمتی

 ھمبت ےاٱگ اٱگ اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ہے۔ػمتیبة  کـایب ربتب 
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 :ےٱئ ےک ںاینی ثیٶبؿیڀ ھکچ ؽذیذ ثیّبسی کب کوس 

 ےحتت ایک آپيٸ  ٫ ےٵَٺڀٝبت ک ےٿؿژٷ  ک ہاٝٲی مٖضی

 ںیہثٺتی  ہعٖـ ےٱئ ےرڀ فٹؼگی  ک ہےٕڀؿ پـ ػمتیبة  

 ہے۔تی ڑکی ّـٿؿت پ ےٹگب ٝالد کـاٷہٿؿ ٳا

 ُےک ےٿٷہ٭ی اػائیگی   ےػٝڀ سلُ  وی حببٌی : ہثی 

ٿ ہکی اػائیگی  پـ کٴ  ےؿ٩ٴ  )رڀ ایک ػٝڀ ہثٞؼ ثیٴ

 ے( کڀ اّب٥ی  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـکہےربتی 

 ہے۔ثٺیبػی  صؼ  تک حببٯ کیب رب مکتب 

    ا ھعذ -یؤبٔی  -یوگب  -آیوسویذک  -آیوػ- 

 ںامپتبٯ ٵی  ںپبٱینیب ھکچ کوسیذ: ےٌئ ےک ھِیوپیتوہ

ایک ٵ٪ـؿ ٥ی ٍؼ  تک  ےاعـاربت  ک ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ں۔یہاعـاربت  کڀ کڀؿ کـتی  ےآیڀه ٝالد  ک

xii. لیّت ؽبًِ  کوس 

ٵٖبث٨   ےؿمت ٫ہػی گئی ٣ںؽیٲٶی ںٵَٺڀٝبت ٵی  ہٵٞبٿُ ھکچ

ٿٯ  ڈپبٱینی  کی ىی  ہ٥بئؼ ں۔یہ ےٿتہ٩یٶت ىبٵٰ  کڀؿ ىبٵٰ 

ؿ٩ٴ  کی صؼ   ہثیٴ  ہثیبٷ کـػ ےمبٵٸ ےؿ ای٬  کڀؿ کہ ںیٵ

  ہفیبػ ےؿ٩ٴ  ك ہ، جمٶڀٝی  ثیٴںیہ ےٿتہتک ٩بثِٰ اػائیگی  

 ں۔یہٷ

 ںاؿت ٵیھ، ةںیہ ےٳ ربٹتہ  ہ: رینب ٫کوس ٹپیؾیٓ ٹآؤ 

 ںامپتبٯ ٵی ٹتـ ِاٷ پیيیٸ ہٵَٺڀٝبت فیبػ ہٍضت  ثیٴ

 ھکچں۔یہ ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـت ےک ےٿٷہؿتی ھة

حتت  ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہاٝٲی  مٖضی ھاة کچ ںٶپٺیبک

ٳ  ہحمؼٿػ  کڀؿ ٥ـا ےٱئ ےاعـاربت  ک ٹپیيیٸ ٹآؤ

 ں۔یہکـتی 

 ایک ٵ٪ـؿ   ںاك ٵی ي کیؼ(:ٹاعپۂمذی ) ںاعپتبي ِی

ؿ ای٬  ػٷ ہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےٵؼت  ک

ٵ٪ـؿ ایک ٵيت اػائیگی  کب پـٿیژٷ  کیب  ےٱئ ےک

ٿتی ٿاٱی ٹکی ک ںػٹڀ 2/3ٵؼت   ہپـ یٝبٳ ٕڀؿ ہے۔ربتب 

ٳ  کی ربتی ہ٥ـا ےٱئ ےک ںػٹڀ 7کـ ڑٿھکڀ چ  ںپبٱینیڀ

 ںٿگب رت امپتبٯ ٵیہؿگـ ٹی ھتت  ہاك ٕـس ، ٥بئؼ ہے۔

 ہی ہے۔  ہفیبػ ےٿتی کی ٵؼت  كٹکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة

اّب٥ی  ٱیکٸ  ےک ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

یب  ہےٿتی ہاٹؼؿ  ےکؿ٩ٴ   ہپبٱینی  کی جمٶڀٝی  ثیٴ

 ہے۔ٿ مکتی ہ ھمبت ےایک اٱگ ؽیٲی  صؼ  ک

 ےك ہ٭ی ٿد ےاگـ ثیٶبؿی اٿؿ/یب صبػث : ہسکوسی فبئذ  

 ںیہٷ  ہفیبػ ےػٷ ك 10کی کٰ ٵؼت   ےؿٷٹھہ ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔٭ی اػائیگی  کی ربتی   ہتڀ ایک ٵيت ٥بئؼ ہے
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 ٵ٪ـؿ  ىـائٖڀ  ںپبٱینی  ٵی ںاك ٵی اخشاربت : ےؤشکڈ

 ےٵٞبٵٰ ےٵبْٝبءکیپیڀٹؼکبؿی کہٵٖبث٨ ا ےکّڀاثٔ 

 ےاعـاربت  ٫ ےگئ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك  ہٹؼہػ ہٖٝی ںٵی

 ہے۔پـٿیژٷ  کیب ربتب  ےٱئ ےک ہٵٞبٿُ

 : ػاؿ   ہػاؿ /ثیٴ ہثیٴ ایّجٍیٕظ کی ثبص ادائیگی

 ےربٷ ےکئ ےٱئ ےایٶجٲیٺل ک ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ  ٫

 ںٿٯ  ٵیڈپبٱینی  کی ىی ہاعـاربت  ٭ب ٵٞبٿُ ےٿاٯ

 ہے۔ایک ٵ٪ـؿ صؼ  تک کیب ربتب   ہثیبٷ کـػ

 ہی اخشاربت : ےٌئ ےافشاد  ک ےواي ےْہس ھعبت 

ػاؿ   ہػٿؿاٷ ثیٴ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

  ہ، پـثـػاىت ٿ١یـےاٷھٿ٩ت  ٫ ےٵـیِ  کی ٵؼػ  کـت

 ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ  ٫ ےٿاٯ ےٷہؿ ھمبت ںتٞٲ٨  ٵی ےک

پبٱینی  کی  ۔ہےٿتب ہ ےٱئ ےاعـاربت  ک ےگئ ےکئ

ٵ٪ـؿ  صؼ   ںٿٯ  ٵیڈٵٖبث٨  پبٱینی  کی ىی ےک ںىـٕڀ

 ہے۔تک ایک ٵيت اػائیگی  یب ثبف اػائیگی  کی ربتی 

 : عبٹؼاٷ   ںٍضت ٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ خبٔذاْ  کی تْشیف

 ہثٺیبػیجیٴ ےٯہپ ےاك كہے۔آیب  ٔثؼالٿ ںکی تٞـی٤  ٵی

ٳ  ہکڀ کڀؿ ٥ـا ںؿ /ثیڀی ، فیـ ٭٦بٱت ثچڀہػاؿ ، ىڀ

 ںاہد ںیہػمتیبة   ںاة اینی پبٱینیب ۔اھب ربتب تکی

حتت  ےی پبٱینی  کہی ایک ھٿاٱؼیٸ  اٿؿ مبك منـ کڀ ة

  ہے۔ٳ  کیب رب مکتب ہکڀؿ ٥ـا

 

D. ثٕذی ہِٕقوة ہوتی واٌی ثیُٹاپ اپ کوس یب اٍّی  کٹ 

ی ھٕڀؿ پـ ة ےٿتی پبٱینی  ٫ٹاپ اپ کڀؿ کڀ ایک اٝٲی  کٹ

تـ ٱڀگ اٝٲی   ہفیبػ ںؿ ٵیثیٸ اال٩ڀاٵی  ثبفا ہے۔ربٹب ربتب 

یب  ںکی گئی ثیٶبؿیڀ ںیہیب کڀؿ ٷ  ںىـیک اػائیگی پبٱینیڀ

 ں۔یہ ےی عـیؼتھاپ اپ کڀؿ ةٹ ہٝالٿ ےٝالد  ک

اثتؼائیٖڀؿپـہٵڀدہاےٱیےکےاپبپکڀؿکڀٵتٞبؿ٥کـاٷٹ،ںاؿدتیھٵتہتب

 ہے۔ ںیہٿگی، ٱیکٸ اة اینی ثبت ٷہٵَٺڀٝبتکیکٶی  ہاٝٲیـ٩ٶجیٴ

 ےتـ  ؿ٩ٴ  کب٥ی دلت ہت کڀؿ کی فیبػحت ےایک ٍضت  پبٱینی  ک

 ےٿاٯ ےٷہایک اٝٲی  کڀؿ چب ۔یھی تہؿ  ےؿٿپ 5،00،000ٿ٩ت  تک 

ػٿ  ےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـک ےؿہی ا٥ـاػ  کڀ ػٿھکنی ة

 ہثیٴ ہی ۔اھتب تڑٿٹب پہجمجڀؿ  ےٱئ ےک ےعـیؼٷ  ںپبٱینیب

 ےکئ  ہتـ٩ی یب٥ت  ںاپ اپ پبٱینیبٹ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

ا ربتب ہک ڈؿیيڀٯھت ےثٺب رڀ ایک ٵ٪ـؿ  ؿ٩ٴ  )رل  ہڀدکی ےربٷ

 ں۔یہٳ  کـتی ہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہاّب٥ی  اٝٲی  ثیٴ ے( کہے

 ںرنٶی ہےکبٳ کـتی  ھمبت ےپبٱینی  ایک ثٺیبػی ٍضت  کڀؿ ک ہی

 ہے۔اٿؿ ایکٺنجتبٵٺبمت  پـیٶیٴ پـ آتی  ہےٿتی ہؿ٩ٴ  کٴ  ہثیٴ
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 ےگئ ےکڀؿ کئ ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںآرـٿ ے، اپٸےٱئ ےٵخبٯ  ک

ؿ٩ٴ  کڀ  ہٱی پبٱینی  کی ثیٴہ)پ ےٱئ ےا٥ـاػ  اّب٥ی  حت٦٘ ک

اپ اپ کڀؿ کب آپيٸ ٹ( ایک ےٿئہ ےتھٕڀؿ پـ ؿک ے٫ ڈؿیيڀٯھت

ٿ مکتب ہ ےٱئ ےکڀؿ عڀػ اٿؿ عبٹؼاٷ  ک ہی ںیہ ےٵٺتغت ٭ـ  مکت

ٿ٩ت  کبٳ  ےک  ہٝالد  کی ثؼ٩نٶت  ٿا٩ٜ ےرڀ اٝٲی  الگت ٿاٯ ہے

 ہے۔آتب 

 ےٿٷہٯ ہکب ا ےحتت ایک ػٝڀٰی صبٍٰ  کـٷ ےپبٱینی  ک اپ اپٹ

ٿتی )یب ٹحتت ٵٺتغت ٭ی گئی ک ےٕجی  الگت امٮیٴ  ک ےٱئ ےک

ٿتی ٹاٿؿ اٝٲی  ک ےئیہٿٹی چبہ  ہفیبػ ےمٖش  ك ے( کڈؿیيڀٯھت

  ہفیبػ ےٿتی كٹعـچ کی ؿ٩ٴ  یٞٺی ک ہحتت ٵٞبٿُ ےک ہٵٺَڀة

 ۔ٿگیہ

 ِخبي

 ہکی ثیٴ  ےؿٿپ ھالک 3 ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱ٬ ٫ ےایک ٥ـػ  کڀ اپٸ

اّب٥ی   ےک  ےؿٿپ ھتیٸ الک ہٿ ہے۔کڀؿ کیب ربتب  ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک

اپ اپ پبٱینی  کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ  مکتب ٹکی   ےؿٿپ ھالک 10

 ہے۔

 ہے  ےؿٿپ ھالک 5کی الگت  ےٿٷہؿتی ھة ںاگـ  ایک ثبؿ امپتبٯ ٵی

 ۔تک کڀ کڀؿ کـیگی  ےؿٿپ ھتڀ ثٺیبػی  پبٱینی  ٍـ٣  تیٸ الک

کی ثب٩ی  ؿ٩ٴ  ؿ٩ٴ  ٭ی   ےؿٿپ ھالک 2، ھمبت ےپ اپ کڀؿ کاٹ

 ۔گی ےکی ربئ ےاپ اپ پبٱینی  كٹاػائیگی  

  ےؿٿپ ھالک 10اٿؿ ایک اکیٲی  ںیہٿتی ہمنتی   ںاپ اپ پبٱینیبٹ

  ےؿٿپ ھالک 10اّب٥ی   ےک  ےؿٿپ ھکی پبٱینی  کی الگت تیٸ الک

 ۔یٿگہ  ہت فیبػہة ںٵی  ہٵڀافٷ ےاپ اپ پبٱینی  ٫ٹکی 

کڀؿ ا٥ـاػ ٭ی ثٺیبػ  اٿؿ عبٹؼاٷ  کی ثٺیبػ  پـ ػمتیبة   ہی

اٱگ اٱگ  ےٱئ ےؿ ای٬  ؿکٸ  کہ ےعبٹؼاٷ  ک ےگئ ےکڀؿ کئ ں۔یہ

ؿ٩ٴ   ہٿاٱی ایک اکیٲی ثیٴ ےٿٵٸھؿ٩ٴ  یب عبٹؼاٷ  پـ گ ہثیٴ

 ہے۔ػمتیبة   ںآد ثبفاؿ ٵی

ؿ ای٬  ہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ںاپ اپ امٮیٴ  ٵیٹاگـ 

تڀ اك  ہےٿتی کی ؿ٩ٴ  کڀ پبؿ کیب ربٹب ّـٿؿی  ٹک ںٵی  ہٿا٩ٜ

ٕڀؿ پـ  ےٿتی امٮیٴ  ٫ٹیپـٵجٺی  اٝٲی  کہامٮیٴ  کڀ ایکتجب

، ںاٿپـ ػی گئی ٵخبٯ  ٵی  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ہے۔ربٹب ربتب 

 ےك  ےؿٿپ ھالک 3ؿ ای٬  ػٝڀی ہ ےٱئ ےک ےٿٷہ٩بثِٰ اػائیگی  

 ے۔ئیہٿٹب چبہکب   ہفیبػ

 ےپبٱینی  ٵؼت  ک ںاہثٺؼی  د ہاپ ٵٺَڀة اپٹاینی  ہصبالٹک

ٿتی ٹثٞؼ ک ےکی ایک ؿیٺذ  ک ےٿٷہؿتی ھة ںػٿؿاٷ امپتبٯ ٵی

 ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھة ہ، یہےکی اربفت ػی ربتی  ےکڀ پبؿ کـٷ

اپ اپ ٹثٺؼی یب ُمپـ  ہٿتی ٵٺَڀةٹجمٶڀٝی ثٺیبػ پـ اٝٲی  ک
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اٿپـ ػی گئ   ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ں۔یہٕڀؿ پـ ٵ٪جڀٯ   ےکڀؿ ٫

 3 ہاٿؿ رت ی ہےکڀ ىبٵٰ ٭یبربتب  ےؿ ای٬  ػٝڀہ، ںخبٯ  ٵیٵ

٭ی  ںاپ اپ کڀؿ ػٝڀٿٹ، ہےکڀ پبؿ کـ ربتب   ےؿٿپ ھالک

 ۔اػائیگی  کـٹب ىـٿٛ کـ ػیگب

 ہفیبػ ےپبٱینی  ک ہٿاٱی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

الگڀ  ےٱئ ےتـ ٵٞیبؿی٪ڀاٹیٸ،ّڀاثٔ اٿؿ اعـاد  اٷ ٵَٺڀٝبت ک

 ےثٺیبػی ٍضت  کڀؿ صٮڀٵت ٫ ںاہ، دںٵی ںثبفاؿٿ ھکچ ں۔یہ ےٿتہ

تـ ٍـ٣   ہفیبػ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـاےك ےؽؿیٜ

  ں۔یہتی ہی ؿٹد ںٵی ےٳ  کـٷہاپ اپ کڀؿ ٥ـاٹ

 

 

E. سی  پبٌیغی  ہعیٕئش  ػ 

 ےک ےٳ  کـٷہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےک ںثٺؼی  کڀ ثقؿگ ٱڀگڀ ہاٷ ٵٺَڀة

ثٞؼ  ےخـ ٵ٪ـؿ ٝٶـ کاک ںیہرٸ ہےیقائٸ کیب گیب ڈ ےٵ٪َؼ  ك

 ےمبٯ  ك 60 ے)ریل ہےٵٺب کـ ػیب ربتب  ےك ےکڀؿیذ ػیٸ

کب٥ی   ہاٹچڈھکڀؿیذ اٿؿ اعـاد  کب  ۔ٱڀگ( ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ

 ہے۔ٿتب ہٿاٱی پبٱینی  کی ٕـس  ےٿٷہؿتی ھة ںصؼ تک امپتبٯ ٵی

کی  ںثقؿگڀ ںٵی ےکڀؿیذ اٿؿ اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ٵ٪ـؿ  کـٷ

تـ   ہؿی  کی ٝٶـ فیبػٹِاٷ ہے۔ی ربتی ػ ہپـ عَڀٍیتڀد ںثیٶبؿیڀ

 50،000ؿ٩ٴ   ہثیٴ ہے۔ٿتی ہمبٯ  اٿؿ تبصیبت ٩بثٰ جتؼیؼ   60

اٹتٚبؿ  ہے۔ٿتی ہ ںکی صؼ  ٵی  ےؿٿپ 5،00،000ٱیکـ  ےك  ےؿٿپ

الگڀ  ےٱئ ےک ںثیٶبؿیڀ ھرڀ کچ ہےٿتب ہاعتال٣  ں٭ی  ٵؼت  ٵی

 ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵخبٯ : ٵڀتیب ثٺؼ ک ہے۔

اٿؿ کنی ػیگـ   ہےٿ مکتی ہمبٯ  کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   1 ےٱئ

 ہےٿ مکتی ہمبٯ  کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   2 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک عبً  ثیٴ ںٵی ںثیٶبؿیڀ ھکچ ہٝالٿ ےامک

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےػیگـ  ک ہرجک ہےٿ مکتی ہ ںیہاٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ٷ

کی اٹتٚبؿ  ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھك کچٹٵخبٯ : مبئٺنبئ ہے۔ٿ مکتی ہ

 ہػیگـ  ثیٴ ھ، ٱیکٸ کچہےآتب  ںیہٷ ںکالد ٵی ے٭ی  ٵؼت  ک

ىبٵٰ کـتی  ےاك ںکالد ٵی ےاپٺی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک ںکٶپٺیب

 ں۔یہ

 ںٵی  ںپبٱینیڀ ھکچ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ک ےك ےٯہپ۔

 ںامپتبٯ ٵی ہے۔ٿتی ہصؼ ٵ٪ـؿ   ھایک اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت  یب کچ

اعـاربت ٭ی اػائیگی  امپتبٯ  ےیب ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة

ٕڀؿ  ےٕڀؿ پـ یب ایک ؽیٲیضؼ  ک ےایک ٥ی ٍؼ ٫ ےک ںػٝڀٿ ےک

 ہی ںٵی  ںپبٱینیڀ ھکچ ہے۔ٿ، کیب ربتب ہ  ہی فیبػھپـ، رڀ ة
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ػٷ یب  30/60 ےریل ںیہ ےثٺؼی پـ ٝٶٰ کـت ہٵٺَڀة ہخمَڀً ٵٞبٿُ

  ۔اعـاربت  ےٿاٯ ےٷٓاٹؼؿ ا ےکی ٵ٪ـؿ ٵؼت  ک ںػٹڀ 60/90

 ںیہ ےٿتہؿی ہؿ کڀ میٺئـ هڈٿٯہاٹيڀؿٹل  ےٿیل ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 .ںیہ ےعبً ؿف٧ الفٵی کئ ھکچ ےٱئ ےک

 ےٍضت کی اٹيڀؿیٺل کی ٵَٺڀٝبت کیٲئ ےٱئ ےک ںؿیڀہمیٺئـ ه .1

 ےٿاال ٵٺبمت، ٹیبیڀرت، ى٦ب٣ اٿؿ ٿاّش ٕڀؿ ك ےٱیب ربٷ

 ےئہایب ربٹب چبھػک

ٿ ہیٺگ ڈٱڀی ھٿاٱی کنی ة ےکی ربٷکڀ، پـیٶیٴ پـ  ؿڈٿٯہ ہٴثی  .2

اٿؿ پبٱینی  ربئیگبحتـیـی ٕڀؿ پـ ثتبیب  ںٵی ےثبؿ ےک ےہؿ

ؿ کی ڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےگ کٺیڈاینی ٱڀ ےٯہپ ےك ےربؿی کـٷ

 ۔ٱی ربئیگی خمَڀً ؿّبٵٺؼی 

کی ٍضت اٹيڀؿٹل بسرگ شہری  ےی پی اٹاٿؿ  ػاؿ ہدتبٳ ٍضت ثیٴ .3

ایک خمتٲ٤  ےٱئ ےک کی ت٦َیالت ںڀاٿؿ ىکبیت ںٝڀٿػا ہٵتٞٲ٨

 ۔گب ےچیٺٰ ٩بئٴ کـ

 

 

F. ٔمذی، ؽذیذ ثیّبسی ںاعپتبي ِی -کوس   ہِمشس فبئذ 

 ےمت ك ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ںپبٱینی  ٵی ہایک ٍضت  ثیٴ

٥ڀائؼ  کب ١یـ ّـٿؿی  اٿؿ ١یـ ٵٞ٪ڀٯ   ےپبٱینی  ک ہا عٖـڑة

ٵـیِ کڀ ایک ٍضت  پبٱینی    ہ٫ ےٿئہ ےربٹت ہی ہے۔امتٞٶبٯ  

ؿ، مـرٸ اٿؿ امپتبٯ امکب اّب٥ی  ٹاکڈ، ہےت کڀؿ کیب گیب حت ےک

کی ٵؼت  کڀ دلجب  ےٷہؿ ںامپتبٯ ٵی ہٿ ں۔یہ ےٱگ ربت ےٝالد کـٷ

 ےکـت  ٹیلٹؿی ٹ، ١یـ ّـٿؿی  تيغیَی اٿؿ ٱیجبؿںیہ ےیٺچتھک

  ہت فیبػہة ےاٿؿ اك ٕـس  ٝالد  کی الگت کڀ ّـٿؿی  ؿ٩ٴ  ك ںیہ

ا احـ ٕجی  ڑگت پـ ایک ػیگـ  ةکٶپٺی کی ال ہثیٴ ں۔یہ ےا ػیتڑھة

رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہے ہٵنٲنٰ اّب٣ ںٵتٞٲ٨  اعـاربت ٵی ےك

 ہے۔ٿتی ہ  ہفیبػ ںٵی  ہٵڀافٷ ے٫  ہاّب٣ ںپـیٶیٴ کی ىـس ٵی

ػاؿ   ہکڀؿ ثیٴ  ہٵ٪ـؿ ٥بئؼ ہے۔کڀؿ   ہامکب رڀاة  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ

کٶپٺی کڀ ایک  ہثیٴ ےٿئہ ےٳ  کـتہا٥ـاػ  کڀ ٭ب٥ی حت٦٘ ٥ـا

٩یٶت    ےك  ےاپٺی پبٱینی  کب ٵؤحـ ٕـی٨ ےٱئ ےؼت  کٵٺبمت  ٵ

، ٝبٳ ٕڀؿ ںاك ٵَٺڀٝبت ٵی ہے۔ی ٵؼػ کـتب ھة ںٵی ےتٞیٸ  کـٷ

، ہےحتت ػؿد کیب گیب  ےؿ ای٬  ٹٚبٳ  کہٝالد کڀ  ےٿاٯ ےٿٷہپـ 

اٿؿ  اٵـاُ  ٝٲٴ تڀٱیؼٵتٞٲ٨ ،  ےی، ثَـیبت كٹای ایٸ  ےریل

تـ   ہفیبػ ےٱئ ےؿ ای٬  کہ ےك ںاٿؿ اٷ ٵی  ہٿ١یـ ںٹنڀا

 ہے۔ٿتی ہثیبٷ   ںاػائیگی  پبٱینی  ٵی

عـچ کی  ےك ےؽؿیٜ  ےامک ےٱئ ےػاؿ  کڀ ٹبٵقػ  ٝالد  ک ہثیٴ

ٕڀؿ پـ ایک ٵ٪ـؿ  ےثٺب ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ٫ ےکئ ہگئی ؿ٩ٴ  کی پـٿا

٩بثِٰ  ےٱئ ےؿ ای٬  ٝالد  کہ ےك ںاٷ ٵی ہے۔ٿتی ہؿ٩ٴ  صبٍٰ  
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پـ  ہایک ٵٖبٱٜ ےک اػائیگی  چبؿرل  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺبمت  ٩یٶت

 ۔ٿگبہّـٿؿی   ےٱئ ےٝالد ک ےرڀ ثیٶبؿی ک ہےٿتب ہٵجٺی  

 : ےریل ےٿ ٹگہىبٵٰ  ۂدتبٳ ارقا ےالگت ک ںپیکیذ چبؿرل  ٵی

a) ہکب کـای ےکٶـ، 

b) ٥یل، ہٿؿاٷ ہپیو 

c) تيغیٌ، ثیٶبؿی کی 

d) ،ٵٺيیبت 

e) اعـاربت   ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

   ہٿ١یـ

ی ھة  ہؾا،ٹ٪ٲڀمحٰ،ایٶجڀٱیٺل چبؿرل  ٿ١یـ١ ںپیکیذ چبؿرل ٵی

 ں۔یہ ےرڀ ٵَٺڀٝبت پـ ارمَبؿ  کـت ںیہ ےٿ مکتہىبٵٰ 

ٍـ٣   ہکیڀٹک ہےٿتب ہؿ کـٹب آمبٷ ٹٵٺلڈکڀ ای  ںاٷ پبٱینیڀ

حتت ثیٶبؿی  ےکب حجڀت  اٿؿ پبٱینی  ک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔ٿتب ہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ےکب کڀؿیذ ػٝڀ

ٹ٪ؼی   ہایک ؿٿفاٷ ھمبت ےکڀؿ ک  ہٵَٺڀٝبت ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ھکچ

ٝالد کی  ےگئ ےکڀؿ کئ ں۔یہ ےپیکیذ ػمتیبة  کـات ےک  ہ٥بئؼ

رڀ  ہےٿ مکتی ہتک خمتٲ٤   200ت٪ـیجب  ےك 75ؿمت  ت٪ـیجب ہ٣

 ہے۔ٝالد  کی تٞـی٤  پـ ٵٺضَـ   کـتی  ںٵَٺڀٝبت ٵی

 ےکـٷ  ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی ےٱئ ےاینی مـرـی/ٝالد  ک

ؿمت  ہٹبٵقػ  ٣ ںپبٱینی  ٵی ںیہرٸ ہےکب ایک پـٿیژٷ  کیب گیب 

ػٿؿاٷ اٱگ اٱگ  ےپبٱینی  ٵؼت  ک ہے۔کیب گیب  ںیہىبٵٰ ٷ ںٵی

 ںکڀ آعـ ٵی ںػٝڀٿ ہصبالٹک ں۔یہدمٮٸ   ے٭ئی ػٝڀ ےٱئ ےٝالد ک

حمؼٿػ   ےك ےؽؿیٜ ےؿ٩ٴ  ک ہحتت ٵٺتغت ٭ی گئی ثیٴ ےپبٱینی  ک

 ہے۔کیب ربتب 

 :ںیہثٺؼی  اك ٕـس   ہٵٺَڀة ہثیٴ  ہ٥بئؼ ٵ٪ـؿ ھکچ

 ثٺؼی ہٵٺَڀة ہٹ٪ؼی ثیٴ  ہامپتبٯ ؿٿفاٷ 

 ثٺؼی ہٵٺَڀة ہىؼیؼ ثیٶبؿی ثیٴ 

 ٔمذی پبٌیغی  ہاعپتبي سوصاْ .1

a) فی  دْ سلُ  کی صذ 

ؿ ای٬  ػٷ ہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٹ٪ؼی کڀؿیذ امپتبٯ ٵی

٥ی   ہے۔ٳ  کـتب ہػاؿىغٌ کڀ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ٥ـا ہثیٴ ےٱئ ےک

 ے٥ی ػٷ  ك ےؿٿپ 1،500( ےٱئ ےػٷ ٹ٪ؼی کڀؿیذ )ٵخبٯ  ک

٥ی  ػٷ تک   ہی فیبػھة ے٥ی  ػٷ یب اك ك ےؿٿپ 5،000ٱیکـ 

 ےٱئ ےؿ ثیٶبؿی اٿؿ پبٱینی  کی ٵؼت  کہ ہے۔ٿ مکتب ہخمتٲ٤  
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ٳ  کی ربتی ہٹ٪ؼ اػائیگی  پـ ایک اٿپـی صؼ  ٥ـا  ہؿٿفاٷ

 ہے۔تی ٿہپبٱینی    ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک مبالٷ ہ، یہے

b) کی تْذاد ںدٔو ےادائیگی  ک 

 ےٹ٪ؼی ک  ہؿٿفاٷ ںٵی ںخمتٲ٤  صبٱتڀ ھکچ ےاك پبٱینی  ک

 ہےٿتی ہٵٺنٲ٬   ےکی اربفتی تٞؼاػ  اك ثیٶبؿی ك ںػٹڀ

ٝالد ایک  ےٱئ ےؿ ای٬  کہ ہے۔ا ہٝالد  کیب رب ؿ ےٱئ ےرنک

رڀ  ہےکی ٵؼت  ٵ٪ـؿ  کی گئی  ےٷہؿمت  اٿؿ ؿہت٦َیٲی  ٣

اربفت   ےٱئ ےؿ ای٬  ٩نٴ  کہی کی ٭بؿ /ثیٶبؿ ہٕـی٨

 ہے۔کڀ حمؼٿػ  کـتی   ہٹ٪ؼ ٥بئؼ  ہؿٿفاٷ

c) کوسٓا ڈائٍوْ کوس یب ایڈیٓٹاط ْ 

 ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھٹ٪ؼی پبٱینی  کچ  ہامپتبٯ ؿٿفاٷ

ائٲڀٷ( پبٱینی  ڈیٸٹٵٖبث٨  ایک اکیٲی )اك ےک  ہپیو کـػ ےك

  ہثب٩بٝؼ ایک ہی ںٵی ں، ػیگـ  ٵٞبٵٲڀہےٕڀؿ پـ ػمتیبة   ے٫

  ںپبٱینیب ہی ہے۔ٿتب ہٷ کڀؿ ٓا ڈایک ای ںپبٱینی  ٵی  ہٵٞبٿُ

ػاؿ  کی ٵؼػ  ہثیٴ ںٵی ےصبػحبتی  اعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ

ؿ٩ٴ ٭ی  اػائیگی  کی  ہایک ٵ٪ـؿ ںاك ٵی ہکیڀٹک ںیہکـتی 

 ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ  ہٵتٞٲ٨ ےٝالد  کی اٍٰ  الگت ك ہاٿؿ ی ہےربتی 

 ےامٮیٴ  ک ہپـ ٵجٺی  ٍضت  ثیٴ  ہایک ٵٞبٿُ ہی ہٝالٿ ےامک

حتت   ےاّب٥ی  پبٱینی  ک ےی کڀؿ کھحتت صبٍٰ  کنی ة

 ہے۔کی اربفت ػیتب  ےاػائیگی  کـٷ

 

d) مّٕی  کوس 

 ےامپتبٯ اعـاربت  پبٱینی  ٫  ہایک ثب٩بٝؼ  ںپبٱینیب ہی

اٿؿ صبػحبتی   ںیہٿتی ہک٦بیتی  ہی ہکیڀٹک ںیہٿ مکتی ہّٶٺی  

ٳ  ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےٱئ ےاعـاربت  کاٷ  ھمبت ھمبت ےاعـاربت  ک

 ںیہحتت ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ےپبٱینی  ک  ہرڀ ٵٞبٿُ ںیہکـتی 

 ہاعـاد  ، ىـی٬ اػائیگی  ٿ١یـ ےریل ںیہ

e) دیگش فوائذ ےکوس ک 

 ےکئی ٥بئؼ ےاك امٮیٴ  ک ےٹٚـ   ك ہٹ٪ٔ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

ٿتب ہاٹب آمبٷ ھ٫  کڀ مسذہایک گب ںٵی ےثبؿ ےامک ہکیڀٹک ںیہ

 ہی ہے۔٥ـٿعت ٭یب  رب مکتب  ےآمبٹی ك  ہفیبػ ےمٲئاٿؿ ا ہے

امپتبٯ  ہکیڀٹک ہےکـتب  ہٹگبئی کب ٵ٪بثٰہٵتٞٲ٨  ٳ ےٕجی ك

٥ی  ػٷ ایک ٵ٪ـؿؿ٩ٴ ٭ی  ےٱئ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ےامک ۔ٿہی ھرڀ ة ہے، اٍٰ اعـاربت  چبہےاػائیگی  کی ربتی 

٭ب  ںکی ٩جڀٱیت اٿؿ ػٝڀٿ ںکڀؿٿ ہثیٴ ے، اك ٕـس کہٝالٿ

 ہےٿ ربتب ہآمبٷ  ںاٍٰ  ٵیہت٦َی
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 ؽذیذ ثیّبسی وی پبٌیغی .2

فیذ( کڀؿ یب ایک ڈ ڈیڈؿیڈاك ٵَٺڀٝبت کڀ عڀ٥ٺب٫ ثیٶبؿی )

ی ھٕڀؿ پـ ة ےؿاٵب کیئـ( کڀؿ ٫ٹاٯ )ھة ھ٭ی ػیک ےٍؼٳ

 ہے۔ربٹب ربتب 

ٱڀگ کیٺنـ،   ےك ہتـ٩ی  ٭ی ٿد ںٵی  ےىٞت ےٕجی  مبئٺل  ک

 ںٳ  ثیٶبؿیڀہا ھی کچرین  ہٿ١یـ ےػٿؿ ےؿٿک اٿؿ ػٯ کٹاك

ٿتی ہ ےٵڀت ٓ ےٯہپ  ںٵی ےٹتیذ ےرٸ ک ںیہ ےثچ ربت ہفٹؼ ےك

ثٞؼ فٹؼگی   ےک ےثچٸ ےك ںی ثیٶبؿیڀڑؿ، اك ٕـس کی ةھپ ۔یھت

  ہفٹؼ ےی ثیٶبؿی كڑایک ة ہصبالٹک ہے۔ربتی  ڑھٵتڀ٩ٜ کب٥ی ة

اٿؿ  ںیہ ےٿتہؿکٴ اعـاربت  ھاؿی ةھة ےٝالد  ک ںٵی ےثچٸ

 ں۔یہ ےربت ڑھی ةھاعـاربت  ة ےؾؿاٷ  کثٞؼ ٵٞبه گ ےٝالد  ک

ٿٹب ا٥ـاػ  کی ٵبٱی  حت٦٘ ہاك ٕـس  کی ىؼیؼ ثیٶبؿی ىـٿٛ 

 ہے۔ثٸ ربتب  ہعٖـ ےٱئ ےک

a) ھکچ ںرنٶی ہےپبٱینی    ہىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  ایک ٥بئؼ 

پـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ   ےچٲٸ ہٹبٵقػ  ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پت

 ہے۔ٿتب ہکب پـٿیژٷ   ےاػائیگی  کـٷ

b) ہےٵٖبث٨ ٥ـٿعت ٭یب  ربتب  ےیٰ ٫ػؿد ؽ ےاك : 

 ٕڀؿ پـ یب ےائٲڀٷ پبٱینی  ٫ڈیٸٹایک اك 

  ٕڀؿ  ےٷ کڀؿ ٫ٓا ڈایک ای ںٵی  ںٍضت  پبٱینیڀ ھکچ

 پـ یب

 ےٷ کڀؿ کٓا ڈایک ای ںٵی  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی ثیٴ ھکچ 
 ٕڀؿ پـ

 ہٝبٳ ٕڀؿ پـ فٹؼگی  ثیٴ  ہ، ىؼیؼ ثیٶبؿی ٥بئؼںاؿت ٵیھة

 ے٫ ںمڀاؿٿ ےک  ںپبٱینیڀ ہثیٴ  فٹؼگی ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

کڀؿ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےاٿؿ اٹک ںیہ ےربت  ےٕڀؿ پـ ٥ـٿعت ٭ی

  ہئی ٥بئؼٓىبٵٰ  می ا - ںیہ ےربت ےػٿ ٥بؿٳ  ػمتیبة  کـائ ےک

کڀ   ہاك ٥بئؼ ۔امٮیٴ   ہئی ٥بئؼٓائٲڀٷ می اڈیٸٹامٮیٴ  اٿؿ اك

کی ٝیٸ ٵٖبث٨   ںٿ٩ت  کڀؿ کی گئی ثیٶبؿیڀ ےربت  ے٥ـٿعت ٭ی

ٷ کی ھُاجل ہے۔ٿتب ہٳ  ہائی اہاٵیؼاؿی  اٹتہا ھـی٤  اٿؿ اچتٞ

کی  ںٝبٳ ىؼیؼ ثیٶبؿیڀ ےمت ك 20، ےٱئ ےک ےثچٸ ےصبٱت  ك

ُٹٶب ہٵٞیبؿ ثٺؼی ؿ ہٍضت  ثیٴ  ےی اڈتٞـی٤  کڀ آئی آؿ 

 ؿرڀٛ ےك ہّٶیٴ ں)آعـٵی ہے۔حتت ٵٞیبؿی  کیب گیب  ےک ںُاٍڀٱڀ

 ۔(.ںکـی

اٵٮبٷ   ےاٹتغبة  ک  مٖش  پـ ٵٺ٦ی ےک ےٳ، ربؿی کـٷہتب

 ےرٸ ک ںیہ ےٱیت ہثیٴ ہٱڀگ ی ےایل ےك ےؽؿیٜ ے٫ ے)رنک

  ہت فیبػہ( ةہے ےتہاٵٮبٷ  ؿ  ہفیبػ ےمت ك ےک ےٿٷہٵتبحـ  

 اٿؿ جتڀیق ٭بؿ  کی ٍضت  ٭ی صیخیت ہےٿتت ہ
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 ہا  کی ٭ٶی ٭ی ٿدٹاڈ٭ب٥ی   ہے۔ٿ ربتب ہٳ  ہکب  تٞیٸ  کـٹب ا 

ثٺؼی  کی ٩یٶت   تٞیٸ   ہىؼیؼ ثیٶبؿی کی ٵٺَڀة ںصبٯ ٵی ےك

محبیت ٭ی  ےكےؽؿیٜ ےا  کٹاڈ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہػٿثبؿ ںٵی

 ہے۔ی ہربؿ

c) ٍـ٣   ہرڀ ٷ ہے ںی ثیٶبؿیبڑاینی ة ںىؼیؼ ثیٶبؿیب

  ہاعـاربت  کی ٿد  ہت فیبػہة ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ٹ٪َبٷ،  ےٵٞؾٿؿی ، اْٝبءک  ےك ہاٹٮی ٿد ہثٲک ںیہثٺتی 

 ںاٿؿ امپتبٯ ٵی ہےٿ مکتب ہ  ہکٶبئی کب ٹ٪َبٷ ٿ١یـ

اٯ کی ّـٿؿت ھة ھٿ٩ت  تک ػیک ےثٞؼ دلت ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ہے۔مکتی  ڑپ

d) ُہایک ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  اکخـ ایک امپتبٯ ٵٞبٿ  

 ہتبک ہےکی م٦بؿه ٭ی ربتی  ےاّب٥ی  ٱیٸ ےپبٱینی  ک

کڀ  ھٵبٱی  ثڀد ےاك عبٹؼاٷ  ک ہحتت ٵٞبٿُ ےپبٱینی  ک

رل کب ؿکٸ  اك ٕـس کی ثیٶبؿی  ےکٿ مہٵؼػ  ںٵی ےکٴ کـٷ

 ہے۔ٵتبحـ   ےك

e) اٿؿ  ںکٶپٺیڀ ہاٱگ اٱگ ثیٴ ںکڀؿ کی گئی ىؼیؼ ثیٶبؿیب

، ٱیکٸ ٝبٳ  ںیہٿتی ہخمتٲ٤   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵَٺڀٝبت ک

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ںثیٶبؿیڀ

 ًکیٺنـ ےک ىؼت خمَڀ 

 یٰ ِاٹ٦بؿ٭يٸڈىؼیؼ ٵبیڀکبؿ 

 مـرـی ػٵٺیکی کڀؿٿٹـی 

 ٿاٱڀ کڀ ثؼٱٺب ےػٯ ک 

 َڀً ىؼت ٿاال کڀٵبخم 

 ٭ی ٹب٭بٵی   ںگـػٿ 

 ںٵی ےٹتیذ ےک ٝالٵبت ٵنت٪ٰ ؿٿکٹاك 

 ٹؿاٹنپالٷٹ ٵیـٿ ٵیزـاْٝبء / ثڀٷ 

 ٹیٹھکب ہفیبػ ےك ایک 

 ؿ ٹیڀؿاٷ کی ثیٶبؿیٹٵڀ 

 ٵٞؾٿؿی ٵنت٪ٰ اْٝبءکی 

 ٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی  ےك ہصبػحبت  ٭ی ٿد ڑےة 

 ھچک ہے۔تی ہتی ؿڑھاٿؿ ة ہے ںیہؿمت  ربٵؼ ٷہکی ٣ ںىؼیؼ ثیٶبؿیڀ

کڀ '٭ڀؿ'  ںثیٶبؿیڀ ںکٶپٺیب ہثیٴ ںٵی ںثیٸ اال٩ڀاٵی  ثبفاؿٿ

اٱقائٶـ ثیٶبؿی   ںاہد ںیہ ےثٺؼی  کـت ہػؿد ںاٿؿ 'اّب٥ی ' ٵی

ؿٵیٺٰ ٹی 'ھی کتھکت ہے۔ی کڀؿ کیب ربتب ھکڀ ة ںرینی ثیٶبؿیڀ
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 ہ، صبالٹکہےىبٵٰ کیب ربتب  ےٱئ ےی کڀؿیذ کھثیٶبؿی' کڀ ة

 ہے۔تب ٿہ  ہت فیبػہة ہےؿ ہپـیٶیٴ ٙب

f) ہثیٶبؿی کب پت  ںتـ  ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیب ہفیبػ ںاہد 

ائیگی  کب پـٿیژٷ  کـتی اػ ےپـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ  ک ےچٲٸ

 ےرڀ ٍـ٣  اعـاربت  ٫ ںیہی ھة  ںاینی پبٱینیب ھ، کچںیہ

اعـاربت   ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵی ے٫ ہٵٞبٿُ

کب  ںکڀؿٿ ںٵَٺڀٝبت ػٿٹڀ ھکچں۔یہٳ  کـتی ہکڀؿ ٥ـا ےک

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ٹیٞٺی ِاٷ پیيیٸ ہجمٶڀٛ

ٳ  ہٹبٵقػ  ا ںاٿؿ پبٱینی  ٵی  ہٵٞبٿُ ےٱئ ےاعـاربت  ک

ٳ  ہپـ ایک ٵيت اػائیگی  ٥ـا ےچٲٸ ہکب پت ںثیٶبؿیڀ

 ں۔یہ ےکـت

g) ٱیکـ  ےمبٯ  ك 21ٝبٳ ٕڀؿ پـ   ںىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیب

 ےٱئ ےا٥ـاػ  ک ےک  ہٕج٨  ےٝٶـ ٫ ےمبٯ  تک ک 65

 ں۔یہٿتی ہػمتیبة  

h) ہت فیبػہؿ٩ٴ  ة ہثیٴ  ہحتت پیو کـػ ےک  ںاٷ پبٱینیڀ  

اینی   ہاك ٕـس کی پبٱینی  ٭ی ثٺیبػی ٿد ہکیڀٹک ہےٿتی ہ

 ےاٯ کھة ھٵٺنٲ٬  ٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک ھمبت ےک ںثیٶبؿیڀ

 ۔ٿگبہپـٿیژٷ  کـٹب  ےٱئ ےک ھٵبٱی  ثڀد

i) ـ پ ےچٲٸ ہحتت ایک ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پت ےک  ںاٷ پبٱینیڀ

 ھکچہے۔٪ اػائیگی  کی ربتی 100ؿ٩ٴ  کی  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

٪ تک خمتٲ٤  100 ے٪ ك25 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ہٵٞبٿُ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ

ىـائٖڀّڀاثٔ اٿؿ ثیٶبؿی کی  ےرڀ پبٱینی  ک ہےٿتی ہ

 ہے۔ىؼت  پـ ارمَبؿ  کـتب 

j) ٿاٱی ایک  ےی ربٷھػیک ںٵی  ںی ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیڀھمت

حتت ٩بثِٰ  ےپبٱینی  ک ےک  ہی ٥بئؼھٵٞیبؿی ىـٓ کنی ة

 ںػٹڀ 90 ےپبٱینی  کی ىـٿٝبت ك ےٱئ ےک ےٿٷہاػائیگی  

 30ثٞؼ  ےکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  اٿؿ ثیٶبؿی ٭ی تيغیٌ ک

 ےٕڀؿ پـ ىبٵٰ کئ ے٫  ہاك ٥بئؼہے۔کب مـٿائڀٯ کالد  ںػٹڀ

 ںیہؿٳ ٷھ" کب ة ہ"ٵڀت ٥بئؼ ھمبت ےمـٿائڀٯ کالد ک ےگئ

 ہ( ٥بئؼےک ےٿٷہ ہائڀٯ )فٹؼ" مـٿ ےاك ہثٲک ےئیہٿٹب چبہ

یٞٺی ایک ىؼیؼ  ہےٿاّش  کیب گیب   ہٕڀؿ پـ فیبػ ے" ٫

 ےٱئ ےک ےٿاٱی ٵيٮالت کڀ ػٿؿ کـٷ ےٷٓثٞؼ ا ےثیٶبؿی ک

 ۔ ہػیب گیب ٥بئؼ

k) ا٥ـاػ، عبً  ٕڀؿ ںاہعڀا ےک ےىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  ٱیٸ

مغت  ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك 45 ےك

ٿتب ہگقؿٹب ّـٿؿی   ے٭بؿ ك ہ٨ٕـی ےٕجی  ربٹچ ک

 ےربٷ ےپبئ ںٵَٺڀٝبت ٵی ہٵٞیبؿی اعـاد   ٍضت  ثیٴہے۔

  ہ، ٕجی  ٵيڀؿںیہ ےٿتہ ںکب٥ی یٮنب ےاعـاد  ک ےٿاٯ
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ٹب٭بٵی  یب اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   ںٵی ےیب ٝٶٰ کـٷ ےٵبٹگٸ

 ےتبعیـ کـٷ ںٕجی  ٝالد  ٵی ں٭ی ٍڀؿت ٵی ےػیٸ ہکڀ چکٴ

 ہے۔ب اٱگ کیب گی ےی عبً  ٕڀؿ كھکڀ ة

l)  ی ایک یب ھکڀؿ کی گئی کنی ة ںکٶپٺی پبٱینی  ٵی ہثیٴ

ػاؿ  کڀ ٍـ٣  ایک  ہثیٴ ےٱئ ےثیٶبؿی ک  ہفیبػ ےایک ك

اػائیگی    ہفیبػ ےیب ای٬ ك ہےمکتی  ےػ ہثبؿ ٵٞبٿُ

 ۔ٱیکٸ ایک ٵ٪ـؿ حمؼٿػ  تٞؼاػ  تک ہےٳ  کـ مکتی ہ٥ـا

 ےپبٱینی  ک ںتٞٲ٨  ٵی ےػاؿ  ا٥ـاػ  ک ہی ثیٴھکنی ة

پـ  ےربٷ ے٭ی اػائیگی  کـ ػیئ ےایک ثبؿ ٵٞبٿُ حتت

 ہے۔ٿ ربتی ہپبٱینی  عتٴ  

m) ںکٶپٺیڀ ےکڀ عبً  ٕڀؿ ك ںىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  گـٿپڀ 

 ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےرڀ اپٸ ہےٳ  کی ربتی ہی ٥ـاھکڀ ة

 ں۔یہ ےٱیت  ںپبٱینیب

 

 

 

G. ہاي ثیُھة ھىویً ِذتی  دیک  

ثقؿگ  ںؿ ٵیھة ػٹیب ھمبت ےک ےٷڑھٵتڀ٩ٜ  ة ےآد فٹؼگی  ٫

  ےك ہٿئی آثبػی ٭ی ٿدہتی ڑھایک ة ہے۔ی ہؿ ڑھکی آثبػی ة ںٱڀگڀ

تی ڑھی ةھٵیت ةہکی ا ہاٯ ثیٴھة ھٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک ںؿ ٵیھػٹیب ة

ی ٩نٴ  کی ھکنی ة ہٝالٿ ےکڀ اٿؿ امک ںثقؿگ ٱڀگڀ ہے۔ی ہرب ؿ

اٯ کی ھة ھٿ٩ت  تک ػیک ےکڀ دلت ںٵجتال  ٱڀگڀ ںٵٞؾٿؿی  ٵی

 ےایل ہےاٯ کب ٵٖٲت ھة ھٿ٩ت  تک ػیک ےدلت ہے۔ٿتی ہّـٿؿت 

اٯ ھة ھٵتٞٲ٨  ػیک ےٱگبتبؿ ؽاتی  یب ٹـمٺگ ك ےٱئ ےک ںٱڀگڀ

اٯ ھة ھثٺب اپٺی ػیک ےگـی کڈ، رڀ ٵؼػ  کی ایک ںکی دتبٳ ىٮٲی

تـ ہة ںاٿؿ رٸ کی ٍضت  ٵنت٪جٰ ٵی ںیہٹب٩بثٰ   ںٵی ےکـ پبٷ

 ہے۔ٿاٱی  ےٿٷہ ںیہٷ

ثٺؼی   ہ٩نٴ  کی ٵٺَڀةػٿ  ےٱئ ےاٯ کھة ھٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک

 :ںیہػمتیبة  

a) ےػاؿ  ٫ ہثٺؼی  رڀ ٍضت ٵٺؼ  ثیٴ ہٵٺَڀة ڈڈپـی ٥ٸ 

یبٷ ھٕجی  اعـاربت  کب ػ ےٵنت٪جٰ ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ

 اٿؿ  ںیہعـیؼی ربتی  ےٱئ ےک ےٷھؿک

b) ےثٺؼی  رڀ ایک ٵيت پـیٶیٴ ک ہ٥ڀؿی ّـٿؿت کی ٵٺَڀة 

ت  ٿ٩ ےػاؿ  کڀ دلت ہرت ثیٴ ںیہعـیؼی ربتی  ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔ٿتی ہاٯ کی ّـٿؿت  ھة ھتک ػیک
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کی ٵ٪ؼاؿ کڀ ٵ٪ـؿ    ہٵٞؾٿؿی  کی ىؼت)اٿؿتڀ٩ٞکیج٪بٵؼت( ٥بئؼ

اؿتی  ثبفاؿ ھٵَٺڀٝبتت ےاٯ کھة ھٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک ہے۔کـتی 

  ں۔یہ ےٿئہ ںیہٷ  ہی تک تـ٩ی یب٥تھاة ںٵی

 پبٌیغی ہآسوگی ہویؾیھة

 ہٝبٳ  ثیٴکی چبؿ   ےامٮیٴ  مـ٭بؿی  ىٞت ہثیٴ  ڈڈٱی پـی ٥ٸہپ

 ہآؿٿگی ہٿیيیھٿاٱی ة ے٥ـٿعت ٭ی ربٷ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

پبٱینی  ثٺیبػی  ہىـٿٛ کی گئی ی ںٵی 1990مبٯ   ۔یھپبٱینی  ت

ثٞؼ امکی  ےک  ٹائـٵٸٹػاؿ  ا٥ـاػ  کی ؿی ہٕڀؿ پـ  ایک ثیٴ

 ےٱئ ےک ےٷھیبٷ ؿکھٵتٞٲ٨  ّـٿؿیبت  کب ػ ےاٯ كھة ھٍضت  ػیک

 ےمڀائ ہےثـاثـ  ےک ےبٱینی  ٱیٸپ ہایک فٹؼگی  ثیٴ ہی ہے۔

ٕجی  اعـاربت  کڀ کڀؿ  ےٵنت٪جٰ ک ےجببئ ےٵڀت ک ہی  ہ٫ ےامک

 ہے۔کـتی 

a) کٍیُڈٍِتوی ِی 

کٲیٴ پبٱینی  ڈپبٱینی  ایک ٩نٴ  کی ٵٲتڀی یب ٵنت٪جٰ ٵی ہی

 ہے۔ٳ  کـتی ہثـاثـ کڀؿ ٥ـا ےکٲیٴ پبٱینی  کڈاٿؿ ٵی ہے

ػؿٵیبٷ  کنی  ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 55مبٯ  اٿؿ  25جتڀیق ٭بؿ  

 ہے۔ٿ مکتب ہىبٵٰ  ںی ٿ٩ت  امٮیٴ  ٵیھة

b) کی ّّش  ٹائشِٓٹسی 

ػؿٵیبٷ  ایک  ےمبٯ  ک 60اٿؿ  55 ھمبت ےایک ىـٓ ک ہٿ

ؿی  کی ٹِاٷ  ہ٫ ہےکی ٝٶـ کب اٹتغبة  کـ مکتب   ٹائـٵٸٹؿی

 4ػؿٵیبٷ   ےکی ٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹٝٶـ اٿؿ ٵٺتغت ٭ی گئی ؿی

  ٹائـٵٸٹپبٱینی  ؿی ے۔ئیہٿٹب چبہکب ایک ٿاّش  ٥ـ٧   ںمبٱڀ

ػاؿ  ا٥ـاػ   ہٿ٩ت  ثیٴ ےٝٶـ کب ٵٖٲت جتڀیق  پـ ػمتغٔ کـت

ىـٿٛ   ہحتت ٥بئؼ ےاٿؿ پبٱینی  ک  ہٵٺتغت ےك ےؽؿیٜ ے٫

اك ٝٶـ  ہے۔ٝٶـ   ہثیبٷ کـػ ںٿٯ  ٵیڈىی ےٵ٪َؼ ك ےک ےکـٷ

 ہے۔ایب رب مکتب ڑھة ںیہٷ ےگٓکڀ ا

c) کی ِذت ےيہپ ےط  ٹائشِٓٹسی 

 ےکی ٵؼت  کب ٵٖٲت جتڀیق  ٵٺٚڀؿ  کـٷ ےٯہپ ےك  ٹائـٵٸٹؿی

خمَڀً  پبٱینی   ںٿٯ  ٵیڈىی ےٿئہ ےىـٿٛ کـت ےکی تبؿیظ  ك

اك ٵؼت   ہے۔ٿاٱی ٵؼت   ےٿٷہعتٴ   ھمبت ےٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹؿی

ٵٖبث٨  ٩نٔ/ایک  ےک ےٿٷہػاؿ  ٥ـػ  الگڀ  ہػٿؿاٷ ثیٴ ےک

پبك   ےػاؿ ٥ـػ  ک ہثیٴ ۔پـیٶیٴ ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـیگب

کب آپيٸ   ےاػائیگی  کـٷ ںٵی ںٵيت پـیٶیٴ یب ٩نٖڀ ایک

 ہے۔

d) واپغی 

 ےکی ٝٶـ ك  ٹائـٵٸٹؿی  ہػاؿ  ا٥ـاػ  ٵٺتغجکـػ ہاگـ ثیٴ

یب امٮیٴ   ہےثٞؼ ٵـ ربتب  ےکی ٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹیب ؿی ےٯہپ
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تڀ پـیٶیٴ کی ٵٺبمت  ٿاپنی کی  ہےتب ہؿ ٹکٲٺب چبہثب ےك

 ےٿٷہ ںیہپیؼا ٷ حتت کڀئی ػٝڀٰی ےٿگی رڀ پبٱینی  کہاربفت 

  ہتنٲی خبو  ٿد ےٱئ ےتبعیـ ک ںجتؼیؼ  ٵی ہے۔ٵيـٿٓ   ےک

کی  ںػٹڀ 7 ےٱئ ےپـیٶیٴ اػائیگی  ک ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ

 ہے۔ؿٝبیتی  ٵؼت  کب پـٿیژٷ  

e) تفویل 

 ہے۔ٳ   کـتی ہ٥ـاےٱئےک امٮیٴ  ت٦ڀیِ ہی

f) اخشاد 

 30کب اعـاد  ،  ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ ںپبٱینی  ٵی

 ےٱئ ےک ںاٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  اٿؿخمَڀٍجیٶبؿیڀکی  ںػٹڀ

 ںکٲیٴ ٵیڈٵی  ہرینب ٫ ہے ںیہمبٯ  کب اعـاد   ٷ ےٯہپ

 ہ، یہےکٲیٴ پبٱینی  ڈایک ٵنت٪جٰ کی ٵی ہی ہچڀٹک ہے۔ٿتب ہ

 ہے۔ٵٺٖ٪ی  تہة

g) ُٹویشیٓ ہگشوپ  ثی 

 ہےایب رب مکتب ٹھی اھگـٿپ ثٺیبػ  پـ ة ہپبٱینی  کب ٥بئؼ

  ہے۔ٿٱت ػمتیبة  ہکی ك  ٹمکبؤٷڈگـٿپ  ںٵی ےرل ٵٞبٵٰ

 

 

H. کبِجی ِقٕوّبت 

 ہثیٴ  ٍضت کڀ ٵَٺڀٝبت  ہٵتٞٲ٨ ےك ہثیٴ  فٹؼگی یھکت یھکت

 ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ػٿ ہی ۔ہے ربتب ػیب ڑرڀ ھمبت ےک ٵَٺڀٝبت

  ےؽؿیٜ ےک ےکـٷ  ہیب٥ت تـ٩ی ػاؿھمسذ ایک اٿؿ ےٷٓا ھمبت ایک

 ٿٟکڀ٥ـ ٵَٺڀٝبت  ہفیبػ ےك  ہفیبػ ٕـس کی پیکیذ ایک ےك

 ۔ہے ہٕـی٨ اھاچ ایک کب ےػیٸ

 ےایل ہے ٵٖٲت کب ٵَٺڀٝبت کبٵجی  فٹؼگی پٲل  ٍضت  ٕـس اك

 کڀؿ ہثیٴ  فٹؼگی ایک ےک کٶپٺی ہثیٴ  فٹؼگی ایک رڀ ٵَٺڀٝبت

 ے٫ کٶپٺی ہثیٴ  ٍضت ائٲڀٷ ڈیٸٹاك یب/اٿؿ  فٹؼگی ١یـ اٿؿ

  ٳہ٥ـا  ہجمٶڀٛ کب کڀؿ ہثیٴ  ٍضت ایک  ہکـػ پیو ےك ےؽؿیٜ

 ۔ںیہ ےکـت

 پـ ٕڀؿ ہٵيرتک ےك ٕـ٣ کی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ػٿ کڀ ٵَٺڀٝبت اٷ

 ت٪نیٴ کی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ںػٿٹڀ اٿؿ ہے ربتب کیب یقائٸڈ

 ےک اٷ پـ ١یـ ٿاّش.  ہے ربتب کیب ٥ـٿعت ےؽؿیٜ ےک چیٺٲق

 اٿؿ ٿگبہ ّـٿؿی' اپ ےائٹ'  اٹيڀؿٹل ےک ںکٶپٺیڀ ػٿ ےٱئ

 ایک اربفت کی اپ ےائٹ ےایل ٵٖبث٨ ےک ػایبتہ ےؿامت ہٵڀرڀػ

 ہثیٴ فٹؼگی ١یـ ایک اٿؿ ػاؿ ہثیٴ فٹؼگی ایک ٍـ٣ ںٵی ٿ٩ت

 ایک ػؿٵیبٷ ےک ںکٶپٺیڀ کی ٕـس اك ۔ہے ٿتیہ ػؿٵیبٷ ےک ػاؿ

 ٹگ،ٹٵبؿکی ٭ی اٷ ہتب٫ ےئہچب ربٹب کیب ّـٿؿ یڀ اٿ ایٴ
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 ھمبت ت٪نیٴ کی ہعـچ ٝبٳ عؼٵت، کی ثٞؼ ےک ےکـٷ ربؿی پبٱینی

 ےک ؿ٩ٴ ہٵٺَڀة ےک پـیٶیٴ اٿؿ ؿٵٞیب ےک مـٿك پبٱینی یہ

 ےك آئی یڈ آؿ آئی ےٱئ ےک اٷ  ۔ےمک رب کیب ےٓ ںٵی ےثبؿ

 ٕڀیٰ ہػہٵٞب ہی  ۔گی ےربئ ٱی ٕـ٣ ثیٶب٭ـتب ایک کنی اربفت

 اربفت کی ےٹکٲٸ ےك اپ ےئ اٹ اٿؿ ےئہچب ٿٹبہ کب ٩نٴ ٵؼت

 ےا یڈ آؿ آئی یھة ہٿ اٿؿ گی ےربئ ػی یہ ںٵی ںصبٱتڀ عبً ٍـ٣

 ۔ یہ ثٞؼ ےک ےٿٷہ ٶئٸٵٖ ےک آئی

 ٕڀؿ ےک ػاؿ ہثیٴ ٵٞـٿ٣ ےك ؿّبٵٺؼی ےك  آپ ٭ٶپٺی ہثیٴ ایک

 ےک ےکـٷ اػا کـػاؿ ٳہا ںٵی عؼٵت پبٱینی اٿؿ ےکـٷ کبٳ پـ

 ہے مکتی ےػ عؼٵت کی آپ پـ ٕڀؿ ےک ٹپڀائٸ ےؿاثٔ ایک ےٱئ

 ػاؿ ہثیٴ ٵٞـٿ٣ ۔ہے ٿتبہ ّـٿؿی ےٱئ ےک ٵَٺڀٝبت ٭ٶيب ہک رینب

  ۔ہے کـتب اػا کـػاؿ ٳہا ایک ںٵی عؼٵت پبٱینی اٿؿ ےٷھٱک ہثیٴ

 ےک پبٱینی ےٵٞبٵٰ ےک اػائیگی کی کٶیيٸ اٿؿ ػٝڀی ٳ،ہتب

 ٭ی ںػاؿٿ ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ پـ ثٺیبػ کی میکيٸ ےٿاٯ ےٿٷہ ٵتبحـ

 .ںیہ ےربت ےائٹٹپ ےك ٕـ٣

 ٵٖبث٨ ےک ںػایتڀہ مست ربؿی پـ ٿ٩ت ٿ٩ت کڀ'"  ٹ٫ڈپـٿ ٭بٵيب "

 ںػٿٹڀ ۔ گی ےربئ ٱی ٵٺٚڀؿی تٲ٤خم اٿؿ گب ےربئ کیب صبٍٰ

 کی اك اٿؿ گب ےربئ ثتبیب خمتٲ٤ کڀ ؿ٫ھػ پـیٶیٴ ےک عٖـات

 ںٵی ںصبٱتڀ ںػٿٹڀ ثٞؼ اٿؿ مبث٨ ٥ـٿعت کڀ ؿڈٿٯہ ہثیٴ ٵٞٲڀٵبت

 ےریل رڀ ػمتبٿیق دتبٳ ؽکـ کب اك یہ ھمبت گی ےربئ ػی

  ۔گب ےربئ کیب ںٵی ہٿ١یـ اػة میٲق پبٱینی،

 اٹيڀؿٹل گـٿپ اٿؿ پبٱینی ؿٹلاٹيڀ ؽاتی ٵَٺڀٝبت کی اك

 ٍضت ٳ،ہتب ۔گب ےربئ کـایب ػمتیبة ےك ٩نٴ یہ ںػٿٹڀ ثٺیبػ

 کی فٹؼگی ؿٳٹ عبٱٌ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ ؿٹ٥ٲڀ اٹيڀؿٹل

 ےٿاٯ ےکـٷ صَڀٯ ےک عبٹؼاٷ اربفت کی کڀؿیذ کی اٹيڀؿیٺل

 اٹيڀؿٹل کی ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل ہٵتٞٲ٨ رڀ ٿگیہ یہ ےٱئ ےک ٍضت

 حتت ے٫ ںىـٕڀ ےٷھٱک اٹيڀؿٹل إال٧ ٩بثٰ ػیگـ اٿؿ ٵ٦بػ ٩بثٰ

 ۔ ٿگیہ

 ہے ٿتبہ ػمتیبة ےٱئ ےک ؿڈٿٯہ اٹيڀؿٹل اعتیبؿات، ےک ٱک ٵ٦ت

 ٭ٶپٺی ٳ،ہتب ،ہے ٿتبہ الگڀ پـ ٵَٺڀٝبت ٭ٶپٺی ےپڀؿ ہی اٿؿ

/  فٹؼگی ١یـ ہٵتٞٲ٨ جتؼیؼ کڀ ےصٌ ےٿاٯ ٍضت کی ٵَٺڀٝبت

 ےربئ ٿہ پـ اتاعتیبؿ ےک کٶپٺی اٹيڀؿٹل کی ٍضت اٱڀٷ ڈیٸٹاك

  ۔گب

 چیٺٰ، ٹگٹٵبؿکی ؿامت ہثـا ٹگ،ٹٵبؿکی کی ٵَٺڀٝبت ٭ٶپٺی

 ںػٿٹڀ ےك ٕـ٣ کی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی اٿؿ ؽاتی ربٵٜ ثـٿکـ،

 ؿی٦ـٯ کی ثیٺک ٱیکٸ ہے مکتی رب ٕـ٣ کی ٭ـتڀ اٹيڀؿٹل

 ےٿمکتہ ںیہٷ ىٺبعت ٱڀگ ےٿیل ٳہتب ںیہٷ ےك ٕـ٣ کی اٹتٚبٵبت

 کی ٵَٺڀٝبت ایک یھة کنی ےٱئ ےک ػاؿ ہثیٴ ایک یھة کنی رڀ

 ۔ٿہ ںیہٷ اربفت ےٱئ ےک ٹگٹٵبؿکی
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 ےیہچب ربٹب ثتبیب ےك ٕڀؿ ٿاّش ےاك ںٵی اػة ٥ـٿعت اٿؿ حتـیک

 ےك ےػٿمـ ےعٖـ ؿہ ںیہ ےٿئہ ڑےد ےك ػاؿ ہثیٴ ػٿ ںٵی اٷ ہک

 ےک کڀؿ ایک کنی یب ںػٿٹڀ گب، ےکـ کڀٷ تَـ٣ ےػٝڀ ،ہے خمتٲ٤

 پـ اعتیبؿات ےک ؿڈٿٯہ ہیٴث ےٵنئٰ ٵتٞٲ٨ ےك آؿائو ٿ تقئیٸ

  ۔ ہٿ١یـ ٿٱتہك مـٿك ،ےگ ںٿہ

 ٳٹمل یٹ آئی ےےٯ ےک ےچالٷ ےك ےٕـی٨ ٵٺبمت کڀ کبؿٿثبؿ اك

 ػؿٵیبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ ػٿ ہکیڀٹک ےئہچب ٿٹبہ ٵڀاؿہ  ٭بٳ ٭ب

 ػمتیبة اٹیڈ ےٱئ ےک آئی ےا یڈ آؿ آئی اٿؿ اٹْٶبٳ ےاکٹیڈ

 ۔ںیہ ٿتبہ کـٹب

 

 

 

 

I. ںپیکیذ پبٌیغیب   

کب ایک  ںحتت  کڀؿٿ ےی ػمتبٿیق کہاتب کڀؿ ایک ھیب چ پیکیذ

  ہے۔  ہجمٶڀٛ

عبٹؼاٷ  کی  ںٵی ںػیگـ  ٭المڀ ے، کبؿٿثبؿ  کےٱئ ےٵخبٯ  ک

  ہپبٱینی ، ػکبٹؼاؿ کی پبٱینی ، ػ٥رت  پیکیذ پبٱینی  ٿ١یـ

،ٵٺؼؿربت ںحتت  ٝٶبؿتڀ ےرڀ ایک پبٱینی  ک ںیہ ےٿتہکڀؿ  ےریل

 ں۔یہ ےتہکڀ کڀؿ کـٹب چب  ںاحبحڀرینی خمتٲ٤  رنٶبٹی   ہٿ١یـ

ػاؿی   ہیب ؽٳ ںؽاتی  الئٺڀ ھکچ ںٵی  ںاك ٕـس کی پبٱینیڀ

 ہے۔ی ىبٵٰ کیب رب مکتب ھکڀ ة ںکڀؿٿ

ىؼیؼ ثیٶبؿی  ںٵی ںٵخبٱڀ ےپیکیذ پبٱینی  ک ںٵی ہٍضت  ثیٴ

تک  ںاہٵالٹب اٿؿ ی ھمبت ےک  ںپبٱینیڀ  ہکڀ ٵٞبٿُ ہکڀؿ ٥بئؼ

ٹ٪ؼ ٥ڀائؼ    ہاٿؿ امپتبٯ ؿٿفاٷ  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫

 ہے۔ی ىبٵٰ ھیٮزب ٭ـٹب ة ھمبت ےک  ںپبٱینیڀ  ہکڀ ٵٞبٿُ

ی ایک پیکیذ ھپبٱینی  ة ہپیو کـػ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہم٦ـ  ثیٴ

ٵڀت  ںٵی ےصبػث ہکڀ ثٲک ہٍـ٣ ٍضت  ثیٴ ہٷ ںرنٶی ہےپبٱینی  

ٕجی  ےك ہ٭ی ٿدےثیٶبؿی/صبػث ھمبت ھمبت ے/ٵٞؾٿؿی ٥ڀائؼ  ک

 ںٵی ےٹچٸہٹ٪َبٷ یب پ ےک ںمبٵبٹڀ ےگئ ےربٹچ کئ اعـاربت ،

 ہی  کی ؽٳٹتینـی پبؿ ےٱئ ےتبعیـ، اٵال٫ /ؽاتی ٹ٪َبٷ  ک

ی ىبٵٰ ھا١ڀا کڀؿ کڀ ة ہتک ٫ ںاہکیٶٺنڀعی  اٿؿ یںػاؿی ، ػٿؿٿ

 ہے۔کیب ربتب 
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J. ہاوس فضت  ثیُ ہکشو ثیُیِبئ ےٌئ ےک ےغشیت ىجك 

اٿؿ   یہػی ےٵَٺڀٝبت کڀ عبً  ٕڀؿ ك ہکـٿ ثیٴیٵبئ

ٵ٪َؼ   ےکی حت٦٘ ک ںٱڀگڀ ےک  ہ٭ٴ آٵؼٹی  ٕج٨ ےک ں١یـؿمسیيٞجڀ

ٵبؿی آثبػی ہٱڀگ  ےک  ہ٭ٶآٵؼٹی  ٕج٨ ہے۔یقائٸ کیب گیب ڈ ےك

پبك ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀئی ٍضت   ےاٿؿ اٹک ںیہ ےٿتہ ہا صٌڑکب ایک ة

  ہ، ایک ک٦بیتی پـیٶیٴ اٿؿ ٥بئؼےامٲئ ہے۔ٿتب ہ ںیہحت٦٘ کڀؿ ٷ

کڀ ٝبٳ   ںٵَٺڀٝبت اٷ ٱڀگڀ ے٩یٶت  ک کٴ ہی ھمبت ےپیکیذ ک

 ےک ےٵؼػ  کـٷ ںٵی ےٷٹمن ےاٿؿ اٷ ك ےکب مبٵٺب کـٷ ںٵڀھرڀک

 ہٵبئکـٿ ثیٴ  ےی اڈآئی آؿ  ہٵبئکـٿ ثیٴ ہے۔الیب گیب  ےٱئ

 ہے۔ٿتب ہؿٿٯ ٹ٭ٸ ےك ےؽؿیٜ ے٫ 2005،  ےّبثٔ

اٿؿ ٝبٳ  ںیہ ےآت ھمبت ےپـیٶیٴ ک ےك ٹےٿھٵَٺڀٝبت ایک چ ہی

ی ڈرڀ آئی آؿ  ہےٿتی ہکٴ  ےك  ےؿٿپ 30،000  ؿ٩ٴ ہٕڀؿ پـ ثیٴ

 ےاك ٕـس ک ہے۔ٵٖبث٨  ّـٿؿی   ےک 2005،  ےّبثٔ ہثیٴ  ےا

 ںتٺٚیٶڀ ١یـمـکبؿی یب ںتٺٚیٶڀ یٹکٶیڀٷ تـ  خمتٲ٤ ہکڀؿ فیبػ

 ایک گـٿپ ےٱئ ےاؿاکیٸ  ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ ےری اٿ( ٫ )ایٸ

اٿؿ ی  ہػی ےک   ےی اڈآئی آؿ  ں۔یہ ےربت ےکی ثٺیبػ  پـ ٱئ

 ںکٶپٺیڀ ہی ثیٴھٵٖبث٨  ة ےک ںػاؿیڀ ہؽٳ ےک  ےمسبری   ىٞت

ایک ٵ٪ـؿ  تٺبمت  کڀ  ےک  ںپبٱینیڀ اپٺی  ےك ےؽؿیٜ ے٫

ٕڀؿ پـ ٥ـٿعت ٭یب  ربٹب ّـٿؿی   ےٵَٺڀٝبت ٫ ہکـٿ ثیٴیٵبئ

 ے۔مک٩بثٰ کی رب ےکی ٿمیٞرتؿمبئی ٫ ہٴثی ہتبک ہے

 ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںکی ّـٿؿتڀ  ں١ـیت ٕج٪ڀ ےمسبد ک

ثٺبئی  ےعبً ٕڀؿ كےك ےؽؿیٜ ےپی ایل یڀ٫ ےک  ےمـ٭بؿی ىٞت

 : ںیہثیبٷ   ےٹیچ  ںگئی ػٿ پبٱینیب

 پبٌیغی ہثیُ ہرٓ آسوگی .1

 :ںیہؽیٰ  ہپبٱینی  کی عَڀٍیبت  ٵٺؼؿد ہثیٴ ہرٸ آؿٿگی

a. ہکڀ ک٦بیتی ٕجی  ثیٴ  ں١ـیت ٕج٪ڀ ےپبٱینی  مسبد ک ہی 

 ہے۔ثٺبئی گئی  ےٱئ ےک ےػمتیبة  کـاٷ

b. ہےػمتیبة   ھمبت ےکٲیٴ پبٱینی  کڈؽاتی  ٵی کڀؿیذ 

 ےجمٶڀٝی  ثڀٹل اٿؿ ٕجی  ربٹچ ک ںاك ٵی  ہ٫ ےامک ےمڀائ

 ہے۔کیب گیب  ںیہ٥ڀائؼ  کڀ ىبٵٰ ٷ

c. ےٱئ ےاؿاکیٸ  ک ےپبٱینی ا٥ـاػ  اٿؿ عبٹؼاٷ  ک ہی 

 ہے۔ػمتیبة  

d. ہے۔مبٯ  تک  70 ےٝٶـ ٭ی صؼ  پبٹچ مبٯ  ك  

e. ںثچڀ ےػؿٵیبٷ  ک ےکاٿؿ پبٹچ مبٯ  کی ٝٶـ  ےیٸہتیٸ ٳ 

ایک یب  ےك ںٿاٱؼیٸ  ٵی ہثيـٕی٬ ہےکڀ کڀؿ کیب رب مکتب 

 ۔ٿہکڀؿ کیب گیب  ھمبت ھکڀ مبت ںػٿٹڀ
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f. اٿؿ  ہےتک حمؼٿػ    ےؿٿپ 5،000ػاؿ ىغٌ  ہؿ٩ٴ ٥ی ثیٴ ہثیٴ

  ہے۔ٵٖبث٨   ےیجٰ  کٹ٩بثِٰ اػائیگی  پـیٶیٴ ػؿد ؽیٰ 

 

۴۔۰یجٰ ٹ  

مبٯ  ۶۴ ػاؿ ا٥ـاػ  کی ٝٶـ ہثیٴ

 تک

 ۷۰۔۴۴ ۴۰۔۰۴ ۰۰۔۶۴

 ۴۶۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۷۰ ڈیہ ےعبٹؼاٷ  ک

 ۴۶۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۷۰ ؿ /ثیڀیہىڀ

مبٯ  کی ٝٶـ تک کب  25

 ہارمَبؿ  ثچ

۰۰ ٓ ۰۰ ۰۰ 

 ےک ےفیـ ٭٦بٱت ثچ 2+1

 ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

۴۳۰ ۰۰۰ ۰۳۰ ۳۳۰ 

 ےک ںفیـ ٭٦بٱت ثچڀ 2+2

 ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

۰۶۰ ۳۰۰ ۳۶۰ ۳۳۰ 

  یٮل ٹحتت  ےی کڈ80  ہٜکی ػ٥  ٹیٮل ای٬ٹپـیٶیٴ آٵؼٹی

  ہے۔ٯ ہا ےک  ہ٥بئؼ

 ہے۔ ںیہیٮل الگڀ ٷٹمـٿك  ےٱئ ےپبٱینی  ک 

 اعىیُ  )یوایچ آئی ایظ (  ہیؤیوسعً  فضت  ثیُ .2

 ےٱئ ےگـٿپ ک ےک ںعبٹؼاٹڀ  ہفیبػ ےیب اك ك 100پبٱینی   ہی

  ں، اٱگ اٱگ یڀایچ آئی ایل  پبٱینیبںٵیںػٹڀہصبٱی ہے۔ػمتیبة  

 ں۔یھتیبة  کـائی گئی تػم ےٱئ ےی ٝڀاٳ کھة

 ہفبئذ

 : ہےؿمت اك ٕـس  ہ٥ڀائؼ  کی ٣ ےامٮیٴ  ک ہیڀٹیڀؿمٰ ٍضت  ثیٴ

 ىجی ثبص ادائیگی 

ٵيـٿٓ  ایک ٥ـػ /عبٹؼاٷ   ےپبٱینی ػؿد ؽیٰ ؽیٲیضؼٿػ ک ہی

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےتک ک  ےؿٿپ 30،000 ےٱئ ےک

 ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا ہاعـاربت ٭ب ٵٞبٿُ

 ۲۔۲یجً ٹ

 صذود تتفقیال

 -/150 اعـاربت ےٹگ کڈ، ثڀؿےکٶـ

٥ی   ےؿٿپ

 ػٷ تک

 -/300 پـ ےٿٷہؿتی ھة ںآئینی یڀ ٵی

٥ی   ےؿٿپ

 ػٷ تک

٥ی  ، ٹكٹیھمـرٸ، ایٺینت

ثیٶبؿی/
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 ٹچڀ ؿیٺکی٦یل،ٹـمٺگبعـاربتہ،ٵبٹٷٹکٺنٰ
4،500/- 

  ےؿٿپ

 تک

ی چبؿرل ، ٹ ۔یقیب،عڀٷ،آکنیزٸ، اٿھایٺنت

اٱینڈ،ےػاٿؿایکنـٵڀاےکےکبمـا١ٲگبٷںاػٿیبت،عـاثیڀ

ؿیپی،ھیڀتڈ،ؿیےیقک  

 ہاْٝبء،ٿ١یـ الگت،ٵَٺڀٝی ٵیکـکی ٕجی،پیل کیٶیکٰ

٥ی  

ثیٶبؿی/

 ٹچڀ
4،500/- 

  ےؿٿپ

 تک

 15،000 کٰ عـچ ےگئ ےکئ ےٱئ ےی ایک ثیٶبؿی کھکنی ة

  ےؿٿپ

 تک

 کوس ےراتی  صبدث 

ٿٯ  ڈٳ  کٶبؤ ٥ـػ  )ىیہا ےعبٹؼاٷ  ک  ےك ہ٭ی ٿد ےصبػث

 -/25،000کڀؿیذ:  ےٱئ ے٨ ( کی ٵڀت  کٵٖبث ےٹبٵقػ  ک ںٵی

   ےؿٿپ

  ِْزوسی  کوس 

ٳ  کٶبؤ ہا ےعبٹؼاٷ  ک ےك ہ/ثیٶبؿی کی ٿدےاگـ کنی صبػث

تڀ تیٸ ػٷ کی  ہےؿتی کـایب ربتب ھة ں٥ـػ  کڀ امپتبٯ ٵی

تک امپتبٯ  ںػٹڀ 15تـ   ہثٞؼ، فیبػ ےاٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت  ک

 ہٵٞبٿُکب   ےؿٿپ -/50 ےٱئ ے٥ی  ػٷ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ۔اػائیگی  کیب ربئیگب

 ُپشیّی 

 ۳۔۲یجً ٹ

 پشیّیُ یٹٹایٓ

 ٥ی مبٯ ۔ؿٿ -/365 ےٱئ ےایک ٥ـػ  ک

ایک  ےپبٹچ ا٥ـاػ  تک ک

تیٸ  ےٯہ)پ ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

 مسیت ( ےثچ

 ٥ی مبٯ ۔ؿٿ -/548

ایک  ےمبت ا٥ـاػ  تک ک

تیٸ  ےٯہ)پ ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

 اٿؿ ارمَبؿ ٿاٱؼیٸ مسیت ( ںثچڀ

 ی مبٯ٥ ۔ؿٿ -/730

 ےٱئ ےک  ںثی پی ایٰ عبٹؼاٹڀ

 یڈپـیٶیٴ مجل

 ےک ےٹیچ ے١ـیجی  الئٸ ك

صٮڀٵت  ایک  ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ

 ٳ  کـیگیہی ٥ـاڈپـیٶیٴ مجل
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K. اعىیُ   ہفضت  ثیُ ہسیٹساػ 

، اٷ ںیہی ىـٿٛ کی ھثٺؼی  ة ہخمتٲ٤  ٍضت  ٵٺَڀة ےصٮڀٵت  ٷ

ٝڀاٳ تک ٝبٳ  ں۔یہٿتی ہالگڀ  ےٱئ ےک ںعبً  ؿیبمتڀ ھکچ ےك ںٵی

 ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک  ےاٷڑھٍضت  ٥ڀائؼ  کی ؿمبئی ٭ڀ ة

 ہے۔امٮیٴ  ىـٿٛ کی گئی  ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹٵٰ کـ ؿاه ھمبت

(  ےامٮیٴ  )آؿایل ثی ٿائ ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه

ىـٿٛ کی گئی  ےك ےؽؿیٜ ےاؿت صٮڀٵت  ٫ھحمٺتڀؿٿفگبؿٿفاؿت، ة

کڀ   ںٹؼاٹڀعب ے)ثی پی ایٰ( ک ےٹیچ ےرڀ ١ـثت ٭ی ٱٮیـ ك ہے

 ۔ ہے ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہکڀؿیذ ٥ـا ہٍضت  ثیٴ

 :ںیہؽیٰ   ہامٮیٴ  کی عَڀٍیبت ٵٺؼؿد ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه

a. ٥ی  ثی پی   ےؿٿپ 30،000ؿ  ثٺیبػ  پـ ٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ

  ۔ؿ٩ٴ  ہایٰ عبٹؼاٷ  کی کٰ ثیٴ

b. ۔کڀ کڀؿ کیب ربئیگب ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ  

c. ٍضت  عؼٵبت کب   ہ٨ٵتٞٲ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

کئیـ    ڈےکڀؿیذ اٿؿ رـاصی   ٹڀٝیت  کی مـٿمل رڀ ایک 

  ں۔یہٳ  کی رب مکتی ہثٺیبػ  پـ ٥ـا ےک

d. کڀؿیذ یٸہٹ٪ؼ کی ٿٱیبتہك کی ٍضت ٯہا دتبٳ. 

e. ۔ٵیہ٥ـا کی ڈکبؿ ٹمسبؿا  

f. اعـاربت   ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ۔کب پـٿیژٷ 

g.  100/-  االؤٹل ٹؿاٹنپڀؿٹکب  ٹ٥ی  ٿفی  ےپؿٿ 

h. پـیٶیٴےٱئےک ی٭ٶپٺ  اٹيڀؿٹل صکڀٵت اٿؿؿیبمتی ٵـکقی 

 ۔ ہے کـتب اػائیگی کی

i. ثٺیبػ کی ٝٶٰےک ثڀٱی ٵنبث٪تی کڀایک ں٭ٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل 

 ۔ںیہ ہےکـؿ ٵٺتغتےك ٕـ٣ کی صکڀٵت پـؿیبمتی

j. ػؿٵیبٷ   ےک ںذمی امپتبٱڀ مـ٭بؿی  اٿؿ ےٱئ ےٵنت٦یؼ  ک

 ۔آپيٸ 

k.   ٵـ٭قی  اٿؿ  ںبمت  ٵیتٺ ےک 3:1پـیٶیٴ

ٵـ٭قی  ۔اىت کیب ربئیگبثـػ ےك ےؽؿیٜ ےؿیبمتیضکڀٵت٬

تـ  ؿ٩ٴ  ٭ی  ہ٥ی  عبٹؼاٷ  کی فیبػ  ےؿٿپ -/565 صٮڀٵت

  ۔ىـا٭ت کـیگی

l. پـیٶیٴ   ہمبالٷ :  ىـا٭ت ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںصکڀٵتڀ ؿیبمتی

ی اّب٥ی  ھکڀئی ة  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ٥750ی ٍؼ اٿؿ  25کب 

 ۔پـیٶیٴ
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m. ٕڀؿ پـ  ےؿیيٸ  چبؿرل /جتؼیؼ  چبؿرل  ٫ٹٵنت٦یؼ  ؿرل

  ۔٥ی  مبٯ  ٭ی اػائیگی  کـیگب  ےؿٿپ -/30

n. ثـػاىت  ےك ےؽؿیٜ ےالگت کڀ ؿیبمتیضٮڀٵت  ٫  ہاٹتٚبٵی

  ۔کیب ربئیگب

o. ٥ی  ٵنت٦یؼ  کی اّب٥ی  ؿ٩ٴ   -/60 -کی الگت  ڈکبؿ ٹمسبؿا

 ۔ٿگیہػمتیبة   ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ  ک

p. ےاگٰ ےکی تبؿیظ ك ےربؿی کـٷ ڈکبؿ ٹامٮیٴ  امسبؿ ہی 

اك  ۔کبٳ کـٹب ىـٿٛ کـیگی ےك ےیٸہٳ ےٯہثٞؼ پ ےک ےیٸہٳ

 ںایک عبً  ّٲٜ ٵی ڈکبؿ ٹٕـس ، اگـ اثتؼائی  امسبؿ

تڀ  ںیہ ےربت ےی ربؿی کئھی ةھػٿؿاٷ کت ےک ےیٸہ٥ـٿؿی ٳ

 ۔ٿگیہىـٿٛ  ےاپـیٰ ك 1امٮیٴ  

q. ٰےٱئ ےٵبؿچ تک ایک مبٯ  ک 31 ےمبٯ  ک ےامٮیٴ  اگ 

اك امٮیٴ  کی آعـی  ںاك عبً  ّٲٜ ٵی ہی ۔یگیہٵؤحـ  ؿ

ػٿؿاٷ ربؿی  ےاك ٕـس ، ػؿٵیبٷ  کی ٵؼت  ک ۔ٿگیہتبؿیظ  

 ےمبٯ  ک ےی عتٴ کی تبؿیظ  اگٰھة ںٵی ڈکبؿ ےگئ ےکئ

 ۔ٿگیہٵبؿچ کڀ  31

 ےک   ےی پی اٹثیبٷ   ںٿٯ  ٵیڈ، ىی ہکب ت٦َی ںػٝڀٿ

 ۔کیب ربئیگب ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہیب ثیٴ ےك  ےؽؿیٜ

ٿ ہتک دمٮٸ   ںاہد ےك  ےؽؿیٜ ےک ںػؿد امپتبٱڀ  ہت٦َی

 ۔یٸ  کیب ربئیگبہٹ٪ؼ

ی ایک ثیٶبؿی کب ٵٖٲت ثیٶبؿی کی ٵنٲنٲٶؼت  ھکنی ة

 ٵيبٿؿت ںآعـی  ثبؿ امپتبٯ ٵی ںٵبٹب ربئیگب اٿؿ اك ٵی

اٹؼؿ  ےک ںػٹڀ 60 ےکی تبؿیظ ك ےیيٸ( کـٷٹ)٭ٺنٰ

  ہے۔ٿربٹب  ىبٵٰ ہٵجتال  ہػٿثبؿ
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L.  ّثٕذی ہَُ أؾوسٔظ حتفٌ کی ِٕقوةوصیش ا 

ٿئی ٵڀت ہ ےك ےاٝالٷ پی ایٴ ایل ثی ٿائی رڀ صبػث ںی ٵیہصبٯ 

 ےثٺؼی ٷ ہٿاٱی اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀة ےکـٷ ہٱی کب اصبٓہاٿؿ ٹبا

 ہاك کی ٵٺَڀة ہےکی  ہاپٺی ٕـ٣ ٵتڀد ہکی تڀد ںٱڀگڀ ےت كہة

  ہے۔ ہثٺؼی کی عَڀٍیبت ی

ػؿٵیبٷ ىـیک  ےک ںڀثـم 70 ےك 18:  کبس ہدائش ےکوسیذ ک

 ےک ےٿٷہىبٵٰ  ںؿ اك ٵیڈٿٯہ ٹدتبٳ ثچت ثیٺک اکبؤٷ ے٭ڀ کےٿ

١یـ فٹؼگی  ہی ٵٺٚڀؿ ىؼھکڀ کنی ة ںىـیک ثیٺکڀ .ےگ ںٿہٯ ہا

ثیٺک کب  ےگب رڀ ایل ڑےاپ کـٹب پ ےئاٹ ھمبت ےک ٭بؿ ہثیٴ

 ںاك ٵی  ۔گب ےؿ پبٱینی ربؿی کـٹایک ٵبك ےٱئ ےکڀؿ ک ےایل

ٵٰ بى ےؽؿیٜ ےک ٹثچت ثیٺک اکبؤٷ ایک ےی ىغٌ اپٸھکڀئی ة

ىبٵٰ  ںثیٺک ٵی ہفیبػ ےایک ك ہٿگب اٿؿ اگـ ٿہٯ ہکب ا ےٿٷہ

گب اٿؿ اػا کیب  ےٵٰ ںیہٷ ہکڀئی اّب٥ی ٥بئؼ ےتڀ اك ہےٿتب ہ

 ےٱئ ےک ٹثیٺک اکبؤٷ ےگب ک ےٿ ربئہگیب اّب٥ی پـیٶیٴ ّجٔ 

  ۔ٿگیہ می  ےٿا ےکی ثٺیبػ 

ٵئی کی ٵؼت  31 ےرڀٷ ك 1کڀؿ  :ہدوسأی /فوستکی  ےوْہؽبًِ 

 ں٥بؿٳ ٵی مشروع ےٱئ ےک ےٿٷہىبٵٰ  ںٿگب اٿؿ اٷ ٵیہ ےٱئ ےک

پـیٶیٴ  ےؽؿیٜ ےک ٹیتڈٿ ٹآ ںٵی ٹثچت اکبؤٷ ےثیٺک ک وامسد 

مبٯ  ےٯہپ ےٿگب رلہٵئی تک  31رڀ ٥ی مبٯ یگ ےکی ربئ ىـا٭ت

ٹؼٿمتبٷ کی ہ ںىـٿٝبت ٵی  ۔گب ےایب ربئڑھاگنت تک ة 31 ںٵی

ٹڀٵرب  30 ہتیٸ ٵب ےکی ٵؼت اگٰ ےٿٷہىبٵٰ  ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك

  ۔ ہےائی ربمکتی ڑھتک ة 2015

پـ خمَڀً ىـائٔ  ىـا٭ت ےپـیٶیٴ ک ہی مبث٨ مبالٷھثٞؼ ة ےاك ک

ؿتی کی ھة/  درخواست دہىدگان غیر معیىہ ۔ہےٿ مکتب ہٿٹب دمکٸ ہپـ ىبٵٰ 

ٿٿ کی ثٺیبػ ھٿٱت، ٵبّی اٹتہکی ك ٹيبیڈٿ ٹٕڀیٰ ٩بٱیٸ ٵؼت / آ

 مکیٴ اك ھمبت ےک ىـائٔاٿؿ  ےٷہربؿی ؿ ےثٺؼی ک ہةپـ ٵٺَڀ

ٱڀگ رڀ  ےٿیل  ۔ ہے مکتب ےػ اعتیبؿ ٵيـٿٓ ھمبت ےک تنٲنٰ ےک

ی امی ھٿاپل ٭ـیب ة ںٵنت٪جٰ ٵی ںیہ ےٹکٰ ربت ےاك امکیٴ ك

یب  ںٱڀگڀ ےٹئ ےک ےٯ فٵـہا .ںیہ ےٿ مکتہٵٖبث٨ ىبٵٰ  ےٝٶٰ ک

 ےٷہؿ ہٺؼی ٿ١یـث ہٵٺَڀة ںیہ ےمکٿہ ںیہٯ ٱڀگ رڀ ىبٳ ٷہا ےٿیل

 ۔ںیہ ےٿ مکتہی ىبٵٰ ھة ںپـ ٵنت٪جٰ ٵی

 ۔ںیہٿٱیبت اك ٕـس ہٿاٱی ك ےٵٲٸ حتت ےاك اٹيڀؿٹل ک

 سلُ ہثیُ رذويکی  فوائذ

 ےؿٿپ ھالک 2 ٵڀت

یب  ںیھآٹک ںکٰ اٿؿ ػٿٹڀ

امتٞٶبٯ یب  ےک ںٿھاتہ ںػٿٹڀ

کی ٹٚـ اٿؿ  ھیب ایک آٹک ںپبؤ

کی ٹب٩بثٰ  ںیب پبؤ ھاتہایک 

 ےؿٿپ ھالک 2
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 تال٥ی ٹ٪َبٷ

ي یب ٹکی ػؿه ھکٰ اٿؿ ایک آٹک

امتٞٶبٯ  ےک ںیب پبؤ ھاتہایک 

 کی ٹب٩بثٰ تال٥ی ٹ٪َبٷ

 ےؿٿپ ھالک 1

، ای ٵیٰ یب ؽاتی ایل ایٴ ایل   ٿٱتہیب ٹبٵٸ کی ك ےٿٷہىبٵٰ 

  ۔ںیہػمتیبة  ےك ےػٿؿ

 ےؿ کڈٿٯہ ٹ٥ی ؿکٸ ٥ی مبٯ پـیٶیٴ اکبؤٷ ےؿٿپ 12پشیّیُ: 

ؿ ہ ںایک ٩نٔ ٵی ےؽؿیٜ ےک ٹیتڈٿ ٹآ ےك ٹثچت ثیٺک اکبؤٷ

 ۔گب ےٱیب ربئ ٹکب ےٯہپ ےرڀٷ تک یب اك ك 1 ےکڀؿیذ ٵؼت ک

ٿتب ہثٞؼ  ےرڀٷ ک 1 ٹیتڈٿ ٹآ ںاہد ںٵ٪ؼٵبت ٵی ےٳ، ٿیلہتب

 .گب ےٿ ربئہىـٿٛ  ےػٷ ك ےٯہپ ے٫ےٵپني ےک ٹیتڈٿ ٹ، کڀؿ آہے

کی  ہپـ امی ٵب ےربٷ ےکب اعتیبؿ ػی ٹیتڈٿ ٹىـیک ثیٺک، آ

گب اٿؿ ےٯ ٹٿگب، پـیٶیٴ کبہ ںٵی ےیٸہؿ مبٯ ٵئی ٳہتـریضب 

  ۔گب ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کب چیک ػ ےیٸہامی ٳ ےؿ٩ٴ ک

ی ہگب پـ ی ےپـ کیب ربئثٺیبػ  ےک ےجتـة  ںٿػٝڀ ہمبالٷپـیٶیٴ 

 ںتیٸ مبٯ ٵی ےٯہپ ہگی ک ےکی کڀىو کی ربئ ےثبت کب ی٪یٸ کـٷ

  ۔گبٿہ ںیہٷ ہکڀئی اّب٣ ںپـیٶیٴ ٵی

 گب ےبئٿ رہعتٴ  ہاصبٓ ب صبػحبتی اؿاکیٸ ک ی ثشىشفی  :ک ووس

: 

ػٷ  ے٩ـیجی پیؼائو ک) پـ ےٿٷہ ےک ںمبٱڀ  70 ےؿکٸ ک .1

 یب ٝٶـ( پـ 

 ےک ےٷہیب اٹيڀؿٹل الگڀ ؿ ےثٺؼ کـ ٱیٸ ٹاکبؤٷ ےك ثیٺ٬ .2

 ٹبکب٥ی ثب٩ی ےٱئ

ٿ ہکـتب  ہحتت اصبٓ ےک ٹاکبؤٷ ہفیبػ ےاگـ ؿکٸ ایک ك  .3

ٿ ہعتٴ  ہـا اصبٓی حمؼٿػ اٿؿ ػٿمہتڀ، اٹيڀؿٹل ٍـ٣ ایک 

 .گب ےّـٿؿ کـ ٱیب ربئ ےٱی ےگب اٿؿ پـیٶیٴ ک ےربئ

کڀ ٹبکب٥ی  ھتبؿ٫ ہ، ٵ٪ـؿےریل ہاگـ اٹيڀؿٹل کنی تکٺیکی ٿد

 ےتڀ اك ہےٿ ربتب ہثٺؼ  ےك ہثب٩ی یب کنی ػیگـ اٹتٚبٵی کی ٿد

پـالگڀ کیب  ٭ی ٿٍڀٱیپـیٶیٴ   ہمبالٷحتت، ٵکٶٰ  ےٵ٪ـؿ ىـائٔ ک

گب  ہےٵٰٖٞ ؿ ہکب اصبٓ ےػٿؿاٷ عٖـ ےاك ٵٞیبػ ک .ہےرب مکتب 

پـ  ے٥یَٰ ےک پٺیحببٱی اٹيڀؿٹل کٶ ہػٿثبؿ ہاصبٓکب  ےاٿؿ عٖـ

 ۔ ٿگیہ
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M. ثٕذی ہْ ِٕقوةھوصیش اَُّ رٓ د 

، اٹيڀؿٹل اٿؿ ڈٹ، کـیترسیالت زر،  ٹثیٺکٺگ ثچت اٿؿ مجٜ اکبؤٷ

کی ىـٿٝبت مالیاتی شمولیت کی مہم  ےٱئ ےک ںؿیڀہه اؿتی ھة ںپيٸ ٵی

 28 ےؿ ٹـیٺؼؿ ٵڀػی کی ٕـ٣ كٹٿفیـ اٝٚٴ ٵل ےمتبٷ کٹؼٿہ

، 2014اگنت  15 ےٷ ںٿہکڀ کی گئی رل کب اٝالٷ اٷ 2014اگنت 

  ۔ی ھکی ت ںت٪ـیـ ٵیٱی ہی گئی اپٺی پپـ ػػٷ  ےی ٫کڀ آفاػ

کب  ےٿٱٸھک ٹػٿؿاٷ ثیٺک اکبؤٷ ےک ے٥تہایک  ےٷ ہاك ٵٺَڀة

 ںٱڀگڀ ہفیبػ ےك ہاك کب ٵ٪َؼ فیبػ ۔اھ٩بئٴ کیب ت ڈٝبدلی ؿیکبؿ

  ۔اھٹب تڑرڀ ےك ےاؿھٵـکقی ػ ےکڀ ثیٺک ک

ثیٺک )ٹیڈنپبٷیی ثـاٹچ یب ثقٹل ٭ـھثیٺک کی کنی ة ٹاکبؤٷ

کب  ےئٿا يےڈد ٴیاپی   ۔ہےٿٱی رب مکتب ھٵـکق پـ ک ےک ( ػٿمت

 ٹ، اگـ اکبؤٷٳہتب ۔.ہےا ہرب ؿ ٿالھپـ ک  ہ٪بی٦ٍـ ث ٹاکبؤٷ

 توازن معیار کو پورا کروا پڑے گا۔ کم از کم  ےتڀ اك ہےتب ہؿ چیک ثک چبڈٿٯہ

 ٿٱیبتہعَڀٍی ك حتت ےک ےئٿا يےڈد ٴیاپی 

 ؽعبئـ پـ مڀػ .1

 ٭ڀؿ  ہکب صبػث ےؿٿپ ھالکای٬  .2

 ںیہکٴ اف کٴ ثب٩ی ّـٿؿی ٷ .3

 ٭ڀؿ  ہ٭ب ثیٴ کی فٹؼگی  - / 30،000  .4

 کی ٵٺت٪ٲی ےپیل ےٹـٵی ك ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ ےپڀؿ .5

ؿامت اٷ  ہکڀ ثـا ںٿاٱڀ ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ےمـکبؿی امکیٴ ک .6

  ۔گب ےٵٺت٪ٰ ٵٰ ہپیل ںٵی ںاتڀھ٫

کی  ٹ٣ؿاڈثٞؼ اٿٿؿ  ےٵیـی کھىبٵٰ گ ےتک کبٵیبثی ك ہٵب .7

 ٿٱتہك

 پىشه کی رسائی، اوشوروس مصىوعات۔ .8

 ٭ڀؿ اٹيڀؿٹل صبػحبتی  .9

ایک ثبؿ  ںٵی ںػٹڀ 45رٸ کٴ اف کٴ  ڈکبؿ ٹیتڈ ےؿٿپ .10

  ۔ہےامتٞٶبٯ کیب ربٹب 

تـریش  پـ، ٹکٴ اف کٴ ایک اکبؤٷ ےؿ عبٹؼاٷ کہ  .11

 ٹ٣ؿاڈاٿٿؿ  ےتک ک .ےؿٿپ -/  5،000عبٹؼاٷ کی عبتڀٷ 

 ٿٱتہکی ك

 ےٿٯھک ٹاکبؤٷ ڈؿیکبؿ ےک ڑکـٿ 15.59 تک   2015  ٵئی 13

ىين ثب٩ی پـ  ٹاکبؤٷ ڑکـٿ 16،918.91 یبب٪کٰ ث٭ب رٸ  ےگئ

  ۔ھےت ےگئ ےٿٯھک
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N. اوس ِْزوسی  کوس  ےراتی  صبدث 

کی صبٱت   ےث١یـٵتڀ٩ٜ صبػ ( کوسے)پی ا ےایک راتی  صبدث

اك ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےك ہٵڀت  اٿؿ ٵٞؾٿؿی  کی ٿد ںٵی

 ہکنی ٷ ھمبت ھمبت ےک  ے٥بئؼ ےاکخـ صبػث  ںٕـس کی پبٱینیب

 ں۔یہٳ  کـتی ہکنی ٩نٴ  کب ٕجی  کڀؿ ٥ـا

٪ کب ٵڀت  100 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ںاہ، دںپبٱینی  ٵی ےایک پی ا

 ہٵٞبٿُ ںبٱت  ٵی، ٵٞؾٿؿی  کی صہےاػائیگی  کیب ربتب   ہ٥بئؼ

ایک ٵ٪ـؿ ٥ی ٍؼ   ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی  ک

تک خمتٲ٤   ےٿاؿ ٵٞبٿُہ٥تہ ےٱئ ےٱیکـ  ٝبؿّی ٵٞؾٿؿی  ک ےك

 ہے۔ٿتب ہ

ایک  ےٱئ ےکی ٵٞؾٿؿی  ک ہ٥تہکب ٵٖٲت ٥ی  ےٿاؿ   ٵٞبٿُ ہ٥تہ

 ےکی تٞؼاػ  ک ں٥تڀہرڀ اٷ  ہےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٹب  ہٵ٪ـؿ

 ہٵٞبٿُ ےٱئ ےرٸ ک ہےٵيـٿٓ   ےتـ  صؼ  ک ہایک فیبػےك ےصڀاٯ

 ۔ٿگبہ٩بثِٰ اػائیگی  

 الغبَ ےِْزوسی  کوس ک .1

ا ےٿاٱی ٵٞؾٿؿی  ک ےحتت ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ کی ربٷ ےپبٱینی  ک

 : ںیہ٩نبٳ  

i. فٹؼگی   ہےامکب ٵٖٲت  ی(:ڈ یٹ ِغتمً ِىًّ  ِْزوسی  )پی

چبؿ دتبٳ  ٿ ربٹب ٵٖٲتہ پڀؿی ٕـس ١یـ٥ٞبٯ ےٱئ ےؿ کھة

 ں/ ػٿٹڀ ںٿھآٹک ںػٿٹڀ ، صبٱت ٿهہثی ، ٥بجلےاْٝبءک

 ھآٹک ایک یب ھآٹک اٿؿایک ھاتہ ایک یب / اْٝبء ںٿھاتہ

 ٹ٪َبٷ کب ںػٿٹڀ اٹگٹ اٿؿایک ھاتہ ایک یب اٹگٹ اٿؿایک

 ۔

ii. ہے: امکب ٵٖٲت  ی(ڈ پی ٵنت٪ٰ رقٿی  ٵٞؾٿؿی  )پی 

ٿٹب ٵٖٲت  ہرقٿی  ٕڀؿ پـ١یـ ٥ٞبٯ   ےٱئ ےؿ کھفٹؼگی  ة

کب   ہٿ١یـ ں، پٺزڀں، پیـ کی اٹگٲیڀںکی اٹگٲیڀ ھاتہ

 ٹ٪َبٷ،

iii. (  امکب ٵٖٲت ڈی ٹی ٹٝبؿّی ٵٮٶٰ  ٵٞؾٿؿی :) ہےی 

١یـ ٥ٞبٯ   ےپڀؿی ٕـس ك ےٱئ ےایک ٝبؿّی  ٿ٩ت  ٵؼت  ک

ػٿؿاٷ  ےٵٞؾٿؿی  کی ٵؼت  ک  ہٕج٨ ہکڀؿ کب ی۔ٿ ربٹبہ

 ہے۔ ےٱئ ےک ےٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـٷ ےآٵؼٹی  ک

ٵنت٪ٰ  ھمبت ےڀت  کڀؿ یب ٵڀت  کپبك ٍـ٣ ٵ ے٫  کہگب 

 ےٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی  اٿؿ امک ھمبت ےٵٞؾٿؿی  یب ٵڀت  ک

ٿتب ہکب آپيٸ   ےٝبؿّی  کٰ ٵٞؾٿؿی  کڀ ٵٺتغت ٭ـٷ ہٝالٿ

 ہے۔
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 سلُہؽذ ہثیُ .2

 ہاٷہؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ جمٶڀٝی ٵب ہثیٴ ےٱئ ےک  ںپبٱینیڀ ےپی ا

 ہاٷہبکٰ ٵ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ی ہے۔کی ربتی  ےآٵؼٹی  کیجٺیبػ  پـ ٓ

آٵؼٹی   ںکٶپٺیب ہثیٴ ھ، کچہصبالٹک ہے۔ٿتی ہگٺب  60آٵؼٹی  کب 

ی ھث٢یـ ٵ٪ـؿامٮیٴ  کیجٺیبػ  پـ ة ےمٖش  پـ ١ڀؿ  کئ ےک

ؿ ای٬ ہ ےکڀؿ ک ںٵی  ںاك ٕـس کی پبٱینیڀ ں۔یہٳ  کـتی ہ٥ـا

ٵٖبث٨   ےؿ٩ٴ ٵٺتغت ٭ی گئی امٮیٴ  ک ہثیٴ ےٱئ ےک  ہٕج٨

 ہے۔تی ہثؼٱتی ؿ

 

 اعىیُ ہفبئذ .3

ىـا٭ت  ںٵی  ںپبٱینیڀ ےپی ا ےٹبٓ ےک ےٿٷہامٮیٴ   ہ٥بئؼایک 

 ہپبك اٱگ اٱگ ثیٴ ےاك ٕـس ، اگـ کنی ٥ـػ  ک ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ

 ےتڀ صبػث ہےپبٱینی ػمتیبة   ہفیبػ ےایک ك ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ

 ، دتبٳںی کی صبٱت  ٵیڈ پی ی یب پیڈ یٹ ٵڀت ، پی ںٵی

 ۔گی  ے٭ی اػائیگی  کی ربئ ںؤحتت  ػٝڀ ےک  ںپبٱینیڀ

 ہکڀؿ کب ػائـ .4

 ےٱئ ےک ےکڀ اکخـ ٕجی اعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ  ںاٷ پبٱینیڀ

 ےك ےٿٷہؿتی ھة ںثٞؼ امپتبٯ ٵی ےک ےرڀ صبػث ہےایب ربتب ڑھة

 ےٵبؿہآد  ہے۔کـتب  ہٵتٞٲ٨  اٿؿ ػیگـ ٕجی اعـاربت ٭ب ٵٞبٿُ

 ںٵی ےٹتیذ ےک ےایک صبػث ںیہرٸ ںیہ  ںپبك اینی ٍضت پبٱینیب

ٵتٞٲ٨ اعـاربت  کڀ کڀؿ  ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٕجی /امپتبٯ ٵی

  ںاك ٕـس کی پبٱینیب ہے۔ربؿی کیب ربتب  ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےجببئ ے، امکہےکـتی  ںیہٝالد کڀ کڀؿ ٷ ےاٿؿ اٹک ںثیٶبؿیڀ

  ں۔یہٕجی اعـاربت  کڀ کڀؿ کـتی  ہٵتٞٲ٨ ےك ےٍـ٣ صبػث

 ہلیّت  ؽبًِ  فبئذ .5

ت  ىبٵٰ  ٩یٶ ںکٶپٺیب ہکئی ثیٴ ھمبت ھمبت ےک ےؽاتی  صبػث

  ےك ہ٭ی ٿد ےصبػث ےریل ںیہی ػمتیبة  کـاتی ھة  ہ٥بئؼ

ٹ٪ؼی،  ںامپتبٯ ٵی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

تٞٲیٴ  ےٱئ ےثب٩یبتٮی ٹ٪ٰ ٿ محٰ کی الگت، ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ک

ثٺیبػ  پـ ایٶجٲیٺل چبؿرل  ےاٿؿ اٍٰ  یب ٵ٪ـؿ صؼ  ک  ہ٥بئؼ

 ۔ٿہی کٴ ھ، رڀ ة

 اخشاد .6

 : ںیہحتت ٝبٳ  اعـاد   اك ٕـس   ےکڀؿ ک ےؽاتی  صبػث

i.  ٛٵٞؾٿؿی ہی ٵڀرڀػھکڀئی ة ےٯہپ ےك ےٿٷہپبٱینی  ىـٿ 

ii. ٵڀت یب   ےك ہی ثیٶبؿی ٭ی ٿدھٹی ٝڀاؿُ یب کنی ةہؽ

 ٵٞؾٿؿی  
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iii. رٺنی ثیٶبؿی ،  ےٕڀؿ ك  ہؿامت  یب ثبٱڀامٔ ہثـا

 ہ٭ی ٿد پٸ   پبگٰ یب فڈ،ایںثیٶبؿیڀ ٕڀؿپـٵٺت٪ٰ رٺنی

   ےك

iv. ٵڀت یب  ےك ہکی ٿد یکيٸ،ٿیٺکتتبتبثکبؿی،اٹ٦

 ےایک صبػث ہی ںاہد ےک ںاٷ ٵٞبٵٲڀ ےٵٞؾٿؿی ، مڀائ

  ں۔یہ ےٿتہ  ےك ہ٭ی ٿد

v. ی ؿکٸ  ھکنی ة ےعبٹؼاٷ  ک ےامک  ػاؿ  ٥ـػ یب ہثیٴ

ی ھ٩بٹڀٷ کی کڀئی ة ےك ےػاؿا  ہجمـٵبٷ ےك ےؽؿیٜ ے٫

کڀئی   ںٵی ےٹتیذ ےک یب اك  ےك ہٿؿفی ٭ی ٿد عال٣

 ۔ ٹی چڀھة

vi. ہے)چب  ، ٹایک ےک ػمشٸ ٵٲکی ١یـ ، ےمحٰ ، رٺگ 

 ہعبٷ ، ػمشٺی  ، (ںیہٿ یب ٷہرٺگ ٭ب اٝالٷ کیب گیب 
 ٕب٩ت حتـی٤ یب ٥ڀری ، ث٢بٿت ، اٹ٪الة ، ث٢بٿت ، رٺگی

٭ی  ٹاٿؿُؿ٭بٿ ں،پبثٺؼیبںگـ٥تبؿی،گـ٥تبؿیب ، رجت ،

 ےٕڀؿ ك  ہؿامت  یب ثبٱڀامٔ ہثـا ےیب اٷ ك  ےك ہٿد

ٵتٞٲ٨   ےك ےی صبػثھکنی ة  ےك ہ٭ی ٿد ےٿٷہٵٺنٲ٬  

 ۔ ٹٵڀت  یب ٵٞؾٿؿی  یب چڀ ےك ہکی ٿد ٹچڀ

vii. یٞٺی  ٩ٰ   اؿاػتًب ی ١یـ ھىغٌ کنی ة ہىؼ ہاگـ ثیٴ

  ںتـ  پبٱینیڀ ہ، فیبػہصبالٹک ہے۔ٿا ہؿ کب ىکبؿ ڈٵـ

ػاؿ  عڀػ  ہثیٴ ںاہد ںٵی ےٵٞبٵٰ ے٩تٰ ک ےایل ںٵی

 ےایک صبػث ے، اكہے ںیہىبٵٰ ٷ ںٵی  ںمـگـٵیڀ ہجمـٵبٷ

حتت کڀؿ  ےاٿؿ پبٱینی  ک ہےا ربتب ھٕڀؿ پـ ػیک ے٫

 ہے۔کیب ربتب 

viii. ےٿٹب رڀ ثچہؿتی ھة ںٵڀت /ٵٞؾٿؿی /امپتبٯ ٵی 

،  ںٵی ےٹتیذ ےک یب اكےك محٰ یب ٕڀؿپـ پیؼائيی کی

 ، اك ےك ہ٭ی ٿد ٕڀؿپـ، اك ہؿامت  یب ثبٱڀامٔ ہثـا

ایب گیب یب ڑھة ےك ےؽؿیٜ ےک یب اك ےکی ىـا٭ت ك

 ہے۔گیب چالیب ٿ٩ت  تک  ےدلت

ix. ٕڀؿ پـ  ےٿؿ ٫ ہىغٌ  ایک پیو ہىؼ ہ/ ثیٴ ہىؼ ہرت ثیٴ

 ہے، چبہےا ہؿ ےیب تـثیت ٯ  ےصٌ ںیٰ ٵیھی کھکنی ة

ا٥ڀاد کی  ٥ڀریبٵنٲش کی ٵٲک یھة ، کنیںاٵٺیبرٺگ ٵی

  ۔ںیہ  ہےؿ ےعؼٵبت اذمبٳ ػ ںٵی ی ىبطھکنی ة

x. ا٩ؼاٳ ٹچبٹب، عڀػکيیہپ ٹکـ عڀػ کڀ چڀ ھربٷ ثڀد 

 (ہػیڀاٷ یب ػاؿھمسذ ہےعڀػکيی )چب

xi.   ٵٺيیبت یب ٹيیٲی اػٿیبت اٿؿ ىـاة کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ 

xii. ٵٞیبؿی  ہیب٥ت الئنٺل ی کنی ٿػٿتھة ںیہک ںػٹیب ٵی

 ےاػا ٭ـ٫ ہایک ٵنب٥ـ )کـای ںاف ٵیہٿائی دہ ے٩نٴ  ک
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، ہٝالٿ ےک ےٷٹھٕڀؿ پـ ثی ے( ٫ ںیب ػٿمـی ٍڀؿت ٵی

یب اك  ٿ٩ت  ےتڑھچ ںٵی ےاف یب ١جبؿہٿائی دہی ھکنی ة

ٿائی ہٿ٩ت ،  ےم٦ـ  کـت ںٿ٩ت  یب اك ٵی ےاتـت ےك

  ۔ٿٹبہىبٵٰ  ںٵی ےاٷڑا ہاف یب ١جبؿہد

ث٢یـ  ےؿائیڀٹگ الئنیٺل کڈایک ػؿمت  ںٵی  ںپبٱینیڀ ثِٞ

ی ھٹ٪َبٷ کڀ ة ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ےك ےی چالٷڑی گبھکڀئی ة

  ہے۔ا ربتب ھؿ ؿکہثب

ی ھڀ ةک  ںا٥ـاػ ، عبٹؼاٷ  اٿؿ گـٿپڀ ںپبٱینیب ےپی ا

  ں۔یہٳ  کی ربتی ہ٥ـا

 خبٔذاْ پیکیذ کوس

 : ہےؽیٰ ثٺیبػ پـ ػیب رب مکتب  ہعبٹؼاٷ پیکیذ کڀؿ ٵٺؼؿد

 اٿؿ ثیڀی، اگـ صَڀٯ  (ىغٌ ہثیٴ) ٿاال ؿکٸ ےصَڀٯ کـٷ

ؿ٩ٴ، ؽاتی  ہآفاػ ثٺیبػی ثیٴ ےٱئ ےؿ ایک کہٿ، ہکـتی 

 ۔ہےٵيـٿٓ  ھمبت ےپبٱینی کی ٕـس صؼٿػ ک

  ٝبٳ ٕڀؿ پـ صَڀٯ   :( ٿہکـتی  ںیہاگـ صَڀٯ ٷ)  ثیڀی

ایک  ے٥یَؼ اك 50  ؿ٩ٴ کب ہاٍٰ ثیٴ ےؿکٸ ک ےٿاٯ ےکـٷ

تک حمؼٿػ  ےؿٿپ  3،00،000یب   1،00،000 یٞٺی  ثبال صؼ 

 ۔ ہےکیب رب مکتب 

  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ صَڀٯ کـٷ  :(مبٯ تک 25 ےمبٯ ك 5)  ےثچ 

   -/50،000 ہثچ ٥ی ٪ 25ؿ٩ٴ  ہٿاٱؼیٸ کی اٍٰ ثیٴ ےٿاٯ

 حتت ےثبال صؼ ک کی خمَڀً

 ںبٌیغیبپ ےگشوپ راتی صبدث

ٿتی ہ ںنیبیٱبپ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ مبالٷ ںنیبیٱبپ ےگـٿپ ؽاتی صبػث

ٳ ١یـ فٹؼگی ہتب .ہےٿتب ہکڀ  ھرٸ کب جتؼیؼ اٷ کی ٵ٪ـؿ تبؿ٫ ہے

یب ٵڀ٩ٜ کب  ہکنی عبً ٿا٩ٜػاؿ  ہاٿؿ ٵڀ٤٩ ایٲڀٷ ٍضت ثیٴ

  ۔ںیہ ےػیتی ھکٴ کی پبٱینی ة ےایک مبٯ ك ےٱئ ےک ےکـٷ ہاصبٓ

 :ہےٿ مکتی ہؽیٰ ٩نٴ کی  ہٵٺؼؿد ںنیبیٱبگـٿپ پ

 آرـ اٿؿ ٵالفٳ کب تٞٲ٨ 

 ےٱئ ےک ےکـٷ ٭ڀ ٭ڀؿؽیٰ  ہٵٺؼؿد ںنیبیٱباك ٕـس کی پ 

 :ںیہٳ کی ربتی ہکڀ ٥ـا ہ، اینڀمی ایيٸ ٿ١یـں٥ـٵڀ

o یٸٹبٵقػ ٵالفٵ 

o یٸٵالفٵ ےة 

 آرـ تٞٲ٨ - مبف ہ١یـ ٵٺَڀة 
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کڀ ػی  ہٿ١یـ ق، ٭ٲجںیڀٹاینڀمی ایيٸ، کٶی  ںٱنیببپ ہی

 ہےٿتی ہ ےٱئ ےک ےکـٷ ہؽیٰ کب اصبٓ ہرڀ ٵٺؼؿد ہےربتی 

o  یٸکٺاؿاٹبٵقػ 

o  ےربت ےچبٷہپ ںیہٷ ےؿکٸ رڀ ٹبٳ ك ےٿیل 

 ( ہےکیب رب مکتب  ٭ڀؿ  ےكکڀ اٱگ  ٵالفٵیٸ :ٹٹڀ)

ٔمقبْ  ےک  ںعشگشِیو  ہی کی پبٌیغی  اوس سوصاْہڈوئی ہی ٹوٹ

 ہِْبوك ےٌئ ےک

 ٹٿٹ ؾیٰ پبٱینی  ػؿر ہی ہے۔پبٱینی   ےا ایک خمَڀً  پی ہی

 ہے۔ثٺبئی گئی  ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہعال٣  کڀؿ ٥ـا ےک ٹٿھپ

i. ےک ٹٿھپ ٹٿٹؿ ای٬  ہیب   ہٿ٩ت  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ےک ےػٝڀ 

٥ی ٍؼ  ٭ی اػائیگی  کی ربتی  ےؿ٩ٴ  ک ہعال٣  ثیبٷ  ثیٴ

  ہے۔

ii. ٹٿٹی کی ٩نٴ  اٿؿ ہڈکی ٵ٪ؼاؿکڀؿ کی گئی   ہ٥بئؼ 

 ہے۔ارمَبؿ  کـتی  کی ٹڀٝیت  پـ ٹٿھپ

iii. ے٫ ٹٿھپ ٹٿٹ، آمبٷ ےٿئہ ےٵقیؼ ٿّبصت  کـت 

  ہفیبػ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹٿھپ ٹٿٹ ڈ٭ٶپبؤٷ ںٵی  ہٵڀافٷ

 ےی( کہڈی )ؿاٷ کی ہڈؿ، ٥یٶـ ھپ ۔ٿگبہصبٍٰ    ہ٥یَؼ  ٥بئؼ

٥یَؼ   ےک  ہ٥بئؼ ےی کہڈکب ٥یَؼ  اٹگٲی کی   ہ٥بئؼ ےٱئ

  ۔ٿگبہ  ہفیبػ ںٵی  ہٵڀافٷ ے٫

iv. ٵٖٲت  عبٷ پبٷ،   ںمـگـٵیڀ  ہٿفاٷپبٱینی  ؿ ہی

 کی ےؿٿ٭ٸ ہپبعبٷ یب ؿینٺگ،مٺیٴ )پیيبةڈاخلبٯء، ثیت

 ںپبٱینی  ٵی ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ےصـ٭تی ک ےٍالصیت(  یب ة

ػاؿ   ہثیٴ ہتبک ہےی کڀؿ کـتی ھکڀ ة  ہٿاّش  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ

یبٷ ھٵٺنٲ٬  الگت کب ػ ےك ٔاٿھؿک ھؿک ےفٹؼگی  ک ےاپٸ

 ے۔مک ھؿک

v. ےاٿؿ صبػث  ہٹ٪ؼی ٥بئؼ ںامپتبٯ ٵی ںٵیاك  ہٝالٿ ےک اك 

اٱگ اٱگ  ہے۔ی ىبٵٰ کیب گیب ھکڀؿ کڀ ة ےٵڀت  ک ںٵی

خمتٲ٤  ھمبت ےاػائیگی  ک ےک  ہؿ٩ٴ  اٿؿ ٥بئؼ ہثیٴ

 ں۔یہثٺؼی ػمتیبة   ہٵٺَڀة
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O. ُہثیشوْ ٍِه  عفش  ثی  

 پبٌیغی  کی مشوست .1

ؿ م٦ـ  ہثب ےاؿت کھة ےٱئ ےائی کڑھیب پ ںیبھٹکبؿٿثبؿ ،چ

 ےم٦ـ ک ےاپٸ ںؿی  ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵیہاؿتی  هھٿاال ایک ة ےـٷک

ٿتب ہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےاٿؿ ثیٶبؿی ک ٹ، چڀےػٿؿاٷ صبػث

ا ڈاٿؿ کٺی ہاٵـیک  ےاٯ کی الگت، عبً  ٕڀؿ كھة ھٕجی  ػیک ہے۔

م٦ـ   ے، اٿؿ اگـ اٷ دمبٱ٬ کہے  ہت فیبػہة ںدمبٱ٬ ٵی ےریل

/ثیٶبؿی کب مبٵٺب  ہا٩ٜا٥ـاػ  کڀ کنی ثؼ٩نٶتی  ٿ ےٿاٯ ےکـٷ

  ہکی ٿد  ےٵبٱی  ٵنئٰ ڑےایک ة ےٱئ ےامک ہتڀ ی ہےتب ڑکـٹب پ

م٦ـ   ےٱئ ےک ےثچٸ ےك  ہاینی ثؼ٩نٶتی  ٿا٩ٜ ہے۔ثٸ مکتی 

ػمتیبة    ںپبٱینیب ےیب ثیـٿٷ ٵٲ٬ ٍضت  اٿؿ صبػث  ںپبٱینیب

 ں۔یہ

 ہکوسیذ کب دائش .2

٥ڀائؼ   اٿؿ ثیٶبؿی ےصبػث  ےعبً ٕڀؿ ك  ںاك ٕـس کی پبٱینیب

تـ   ہػمتیبة  فیبػ ں، ٱیکٸ ثبفاؿ ٵیںیہٿتی ہ ےٱئ ےک

پیکیذ ثٺب کـ پیو  ںکڀ ایک ٵَٺڀٝبت ٵی ںٵَٺڀٝبت کئی کڀؿٿ

 :ںیہؽیٰ   ہػمتیبة  کڀؿ ٵٺؼؿد ں۔یہ ےکـت

i. ٵڀت /ٵٞؾٿؿی ںٵی ےصبػث 

ii. ٕجی  اعـاربت  ےك ہ٭ی ٿد ےثیٶبؿی/صبػث 

iii. کب ٹ٪َبٷ ںمبٵبٹڀ ےگئ ےربٹچ کئ 

iv. تبعیـ ںٵی ےٹچٸہپ ےک ںبٹڀمبٵ ےگئ ےربٹچ کئ 

v. ٿ ربٹبہاٿؿ ػمتبٿیق گٴ  ٹپبمپڀؿ 

vi. ہی  کی ؽٳٹتینـی پبؿ ےٱئ ےاٵال٫ /ؽاتی  ّـؿ ک 

 ػاؿی

vii. ٵٺنڀعی کی ںػٿؿٿ 

viii. ا١ڀا کڀؿ 

 ا٩نبٳ ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة .3

اٿؿ ؿٿفگبؿ   ےٵٺَڀة ہ، ٵٖبٱٜےٵٺَڀةےک ںیڀھٹکبؿٿثبؿ  اٿؿ چ

 ۔ ںیہ  ں ثٺؼی  ٵ٪جڀٯ  پبٱینیب ہٵٺَڀة

 ہےعکتب  ووْ  فشاَ وش أؾوسٔظ  ہی .4

 ڈؿڈٷٹاكٍـ٣ ١یـ فٹؼگی یب  ںیبنیٱبؿیٲڀ م٦ـ پھ١یـ ٵٲکی یب گ

ٱڀٷ ٵَٺڀٝبت ا ڈؿڈٷٹاك ےکی ٕـ٣ ك ںیڀپٺکٶٱڀٷ ٍضت اٹيڀؿٹل ا

ٳ کی رب ہ٥ـا ےؿٿپ ےآٷ کڀؿ ک ڈیب ٿػیپبٷ ٍضت پبٱینی پـ ایٸ
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پـیٶیٴ ٥بئٰ اٿؿ  ےٱئ ےآٷ کڀؿ ک ڈایٸ ہک ہثيـٕیک ہےمکتی 

 ۔ٿہٵٺٚڀؿ  ےحتت اربفت کی ٕـ٣ ك ےٝٶٰ ک ےامتٞٶبٯ ک

 ہےعکتب  ےکوْ پبٌیغی  ي .5

ٿاال  ےم٦ـ کـٷ ٵٲک ثیـٿٷ ےٱئےک ہٵٖبٱٜ یب پـ یھٹکبؿٿثبؿ،چ

 ہے۔ا مکتب ٹھا  ہؿی  اك پبٱینی  کب ٥بئؼہاؿتی  هھایک ة

 ےگئ ےیذھپـ ة ےیکٹھ ںثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ےک  ںاؿتی  آرـٿھة

 ہے۔ی کڀؿ کیب رب مکتب ھٵالفٵیٸ  کڀ ة

 سلُ  اوس پشیّیُ ہثیُ .6

اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـا ںاٱـ ٵیڈکڀؿ اٵـیکی 

ٿتب ہاٱـ تک خمتٲ٤  ڈاٵـیکی  500،000 ےاٱـ كڈاٵـیکی  100،000

  ہٕج٨ ےٿاٯ ےٕجی  اعـاربت، ازمالء، ٵٲ٬ ٿاپنی کڀ کڀؿ کـٷ ہے۔

کـ ػیگـ   ڑٿھػاؿی  کڀؿ کڀ چ ہؽٳ ہے۔  ہٳ  ٕج٨ہرڀ ا ےٱئ ےک

  ےاؿتی  ؿٿپھپـیٶیٴ ة ہے۔ٿتی ہؿ٩ٴ  کٴ  ہثیٴ ےٱئ ےک ںٕج٪ڀ

 ےؿٿفگبؿ امٮیٴ  ک ے، مڀائہےاػائیگی  کیب رب مکتب  ںٵی

 ہے۔ٿتب ہاػائیگی  کـٹب  ںاٱـ ٵیڈپـیٶیٴ  ںاہد ےک ےٵٞبٵٰ

 : ںیہٿتی ہثٺؼی  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػٿ ٩نٴ  کی  ہٵٺَڀة

 ٿائؼ ڈکـ ٿؿٯڑٿھا کڀ چڈکٺی / ہاٵـیک 

 ڈٿائ ڈٯا مسیت ٿؿڈ/کٺیہاٵـیک 

  ہٿ١یـ ٍـ٣  ایيیبئی دمبٱ٬، ٍـ٣  ىیٺگیٸ دمبٱ٬ ٵَٺڀٝبت ھکچ

 ں۔یہ ےٳ ٭ـتہکڀؿ ٥ـا ںٵی

 ِغبفش اعىیُ  ہثبلبّذ ٹکبسپوسی .1

ایک  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےک رل ہےپبٱینی    ہایک مبالٷ ہی

  ںؽاتی  پبٱینیب ےٱئ ےٿف کٹاٷ ایگقیک ے/آرـ اپٸٹکبؿپڀؿی

کڀؿ  ہی ں۔یہ ےٿتہ ےکـٷ ؿ م٦ـہثب ےاؿت کھرٺکڀ اکخـ ة ہےٱیتب 

 ےٿاٯ ےؿٷھاٷ ةڑا ےٱئ ےکئی ثبؿ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ک ںایک مبٯ  ٵی

ؿ ای٬  م٦ـ  کی ہ ہے۔ی ٱیب رب مکتب ھة ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ  ٫

 ےاٷٹھا  ہکب ٥بئؼ ںٵنب٥ـٿ ںتـ  ٵؼت  اٿؿ ایک مبٯ  ٵی ہفیبػ

 ں۔یہتـ  تٞؼاػ  پـ صؼٿػ  ٵ٪ـؿ   ہکی فیبػ

اٝالٷ پبٱینی    ہا کڀؿ ایک مبالٷہٿ ؿہٵ٪جڀٯ   ےآد ایک تیقی ك

 ںایک مبٯ  ٵی ےك ےؽؿیٜ ےٵالفٵیٸ  ٫ ےکنی کٶپٺی ک ںرنٶی ہے

کی ثٺیبػ  پـ ایک پیيگی   ںم٦ـ  کی اربفت  ؽاتی  ػٹڀ

 ہے۔پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کی ربتی 

کی تٞؼاػ  پـ  ںػٹڀ ےٵٖبث٨  م٦ـ  ک ےٵالفٳ ک اٝالٹبت

اٿؿ پـیٶیٴ کڀ  ںیہبتی ٿاؿ   ثٺیبػ  پـ کی ر ہ٥تہ ٥ََتگی/ہػٿ

پبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت   ہے۔کیب ربتب  ٹرلڈعال٣  ای ےپیيگی ک

ی ھة ےٱئ ےک  ہاّب٣ ںکی تٞؼاػ  ٵی ںػٿؿاٷ ؽاتی  ػٹڀ ےک
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اّب٥ی  پیيگی  پـیٶیٴ  ہی ہکیڀٹک ہےپـٿیژٷ  کیب گیب 

 ہے۔ٿ ربتب ہپـ عتٴ   ےاػائیگی  کـٷ

 ےٵتٞٲ٨  م٦ـ کےی كھٹکبؿٿثبؿاٿؿچ ٍـ٣ں ںپبٱینیب ثبال ہٵٺؼؿد

 ں۔یہٳ  کی ربتی ہ٥ـا ےٱئ

 ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیب ےك ےٯہپ ںحتت ٝبٳ  اعـاد  ٵی ےاٿایٴ پی ک

ٝالد   ںٵجتال ٥ـػ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ںٵی ںثیٶبؿیڀ ہٵڀرڀػ ں۔یہىبٵٰ 

 ں۔یہ ےکـ مکت ںیہکڀؿ صبٍٰ  ٷ ےٱئ ےک ےکـاٷ

 

 ےپڀؿی ٕـس ك ےٵتٞٲ٨  ػٝڀ ےحتت ٍضت ك ےک  ںاٷ پبٱینیڀ

ٳ ہکٶپٺی ا ہؿ ای٬  ثیٴہ ںٵی رل ںیہ ےٿتہ)کیيٲیل( یٸ  ہٹ٪ؼ

ٳ ہایک ثیٸ اال٩ڀاٵی عؼٵبت ٥ـا ےٿؿک ٿاٯ ٹٹی ںدمبٱ٬  ٵی

 ںرڀ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ہےکـتی  ڑرڀ ٹھگ ھمبت ےکٺٺؼگبٷ  ک

  ں۔یہ ےٳ  کـتہکی عؼٵبت ٥ـا  ںپبٱینیڀ

 

 

P. گشوپ فضت  کوس 

 ںگشوپ پبٌیغیب .1

، گـٿپ پبٱینی  ایک ےہٿّبصت ٭یب گیب  ےٯہپ ںثبة  ٵی ہرینب ٫

، ایک ہےٿ مکتب ہرڀ ایک آرـ  ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫ ےگـٿپ  ک

 ےك ےؽؿیٜ ےٿیژٷ ٫ڈ ڈکبؿ ڈٹکـی ےاینڀمی ایيٸ، ایک ثیٺک ک

گـٿپ  کڀ  ےپڀؿ ےایک اکیٲی پبٱینی ٥ـػ  ک ںاہد ہےٱی ربتی 

  ہے۔کڀؿ کـتی 

ػی  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ںنیب یٱبگـٿپ ٍضت اٹيڀؿٹل پ

دتبٳ ٵَٺڀٝبت ایک مبٯ کی جتؼیؼ  ےایل ہک ہثيـٕیک ہےی رب مکت

 ۔ ٿہ ںٵی ےػہٵٞب

کب  ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی -کی خقوفیبت    ںگشوپ  پبٌیغیو

 ۔کوس  ہفبئذ

 وبس ہکوسیذ کب دائش .1

ٱی گئی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںٝبٳ ىٮآلرـٿ ےکی مت ك ہگـٿپ ٍضت  ثیٴ

 ھمبت ےک  ںعبٹؼاٹڀ ےٵالفٵیٸ  اٿؿ اٹک ںرنٶی ہےپبٱینی  

اٿؿ ٿاٱؼیٸ / مبك منـ کڀ کڀؿ  ےؿ ، ثچہارمَبؿ ثیڀی /ىڀ ھمبت

 ہے۔کیب ربتب 

 کوس ڈیٍش ِیٹ .2

ٵٖبث٨  تیبؿ  ےاکخـ گـٿپ  کی ّـٿؿیبت  ک  ںگـٿپ  پبٱینیب

گـٿپ   ںٵی  ںاك ٕـس ، گـٿپ  پبٱینیڀ ں۔یہٿتی ہٕڀؿ پـ  ےکڀؿ ٫
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ؿی کئی ٵٞیب ےی ؽاتی  پبٱینی  کہحتت کڀؿ کی رب ؿ ےپبٱینی  ک

 ے۔ٿ ٹگہاعـاد   ىبٵٰ 

 صچگی  کوس .3

ایک فچگی   ےك ںٝبٳ تڀمیٞبت ٵی ےمت ك ںایک گـٿپ  پبٱینی ٵی

ؽاتی   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھاة کچ ےاك ہے۔کڀؿ 

تیٸ مبٯ  کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   ےحتت ٱیکٸ ػٿ ك ےک  ںپبٱینیڀ

 ںایک گـٿپ  پبٱینی  ٵی ہے۔ا ہػمتیبة  کـایب رب ؿ ھمبت ےک

اٿؿ  ہےٿتی ہکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   ےیٸہڀؿ پـ  ٍـ٣  ٹڀ ٳٝبٳ ٕ

 ںفچگی  کڀؿ ٵی ہے۔ا ػیب ربتب ہٹی ھة ےاك ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ

اعـاربت   ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےتـمیٰ ک ےک ےثچ

ٱیڀؿی ىبٵٰ ڈمی میکيٸ  ںاٿؿ اك ٵی ہےکب پـٿیژٷ  کیب ربتب 

اٹؼؿ  ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ کڀؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ عبٹؼاٷ  کی جمٶڀٝی  ہی ہے۔

 ہے۔ٿتب ہتک حمؼٿػ    ےؿٿپ 50،000 ےك  ےؿٿپ 25،000

 کوس ڈچبئً .4

تیٸ  ںٵی  ںکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ٣  ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ ںثچڀ

 ںٵی  ںگـٿپ  پبٱینیڀ ہے۔کڀؿ کیب ربتب  ےکی ٝٶـ ك ےیٸہٳ

 ہی یھی کتھ، کتہےی کڀؿیذ ػیب ربتب ہ ےػٷ ك ےٯہکڀ پ ںثچڀ

ی عبٹؼاٷ  ھی کتھاٿؿ کت ہےٿتب ہی حمؼٿػ  ہفچگی  کڀؿ کی صؼتک 

 ہے۔ایب ربتب ڑھتک ة ےؿ٩ٴ  کڀ ىبٵٰ کـٷ ہکی ٵٮٶٰ ثیٴ

کب کوس، أتَبس وی  ِذت  کی  ںِورود ثیّبسیو ےط ےيہپ .5

 ِْبفی

اعـاد  ،  ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ک ےك ےٯہپ  ہ٫ ےکئی اعـاد  ریل

کی اٹتٚبؿ ٭ی    ںکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت ، ػٿ مبٱڀ ںتیل ػٹڀ

 ںگـٿپ  پبٱینی  ٵی  ڈٵی۔یٲـٹپیؼائيی اٵـاُ کڀ ایک  ٵؼت ،

 ہے۔کڀؿ کیب رب مکتب 

 پشیّیُ وب صغبة وتبة  .6

ٿاال پـیٶیٴ گـٿپ   ےٿٍڀٯ کیب ربٷ ےٱئ ےایک گـٿپ  پبٱینی  ک

 ےمبئق  اٿؿ مت ك ےاؿاکیٸ  کی ٝٶـ پـٿ٥بئٰ، گـٿپ  ک ےک

 ہچڀٹک ہے۔ٿتب ہپـ ٵجٺی   ےجتـة ےک ںػٝڀٿ ےٳ ، گـٿپ  کہا

، ہےتب ہاؿ پـ مبٯ  ػؿ مبٯ  ثؼٱتب ؿھآػ ےک ےیٶیٴ جتـةپـ

ٕڀؿ پـ گـٿپ کڀ  ہٵٖبث٨  اّب٥ی  کڀؿ آفاػاٷ ےاٿپـ ثیبٷ  ک

 ںپـیٶیٶڀ ےگئ ےاػائیگی  کئ ہ، کیڀٹکںیہ ےربت ےٳ  کئہ٥ـا

ؿ ڈٿٯہگـٿپ  پبٱینی  ےٱئےکےکـٷ کڀٵٺٚٴ ںػٝڀٿ ےاٹؼؿ اپٸ ےک

 ہے۔ٿتب ہ ںٵ٦بػ ٵی ےک

 غیشآرش ِالصَ گشوپ .7

 ہایک گـٿپ  ثیٴ  ےؿی پـٿیژٷ عبً ٕڀؿ كٹؿیگڀٱی ںاؿت ٵیھة

ؿٿک  ے٩یبٳ  پـ مغتی ك ےک ںگـٿپڀ ےٵ٪َؼ  ك ےک ےکڀؿ ٱیٸ
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٭نی اٿؿکڀ ػی  ہٝالٿ ےک  ںآرـٿ ںرت گـٿپ پبٱینیب ں۔یہ ےٱگبت

تٞٲ٨   ےٵبٱک ک ےگـٿپ  ک ھمبت ےاؿاکیٸ  ک ےتڀ اپٸ ںیہربتی 

  ہے۔ٿ ربتب ہٳ  ہکب  تٞیٸ  کـٹب ا

 ِخبي

 ڈٹؿف یب کـیڈٿٯہہاتھثچت ثیٺک ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ ےیک ثیٺک ٫ا

 گـٿپ،کی ؿٹگ پبٱینی  ٱیب ربٹب ایک یک ےٱئ ےؿف  کڈٿٯہ ڈکبؿ

 ےا گـٿپ  اپٺی ّـٿؿیبت  کڑایک ة ےرل ك ہےتيکیٰ ٭ـٹب  

 ںٵی ےاٷٹھا  ہپبٱینی کب ٥بئؼ ڈٵی۔یٲـٹٵٖبث٨  ثٺبئی گئی 

 ہے۔ٿتب ہ٩بثٰ 

ٿاال  ےمجٜ کیب ربٷ ےؿ  كڈٿٯہ ٹؿ ای٬  ؽاتی  ا٭بؤٷہ ںاہی

 ہٕڀؿ پـ ثیٴ ے، ٱیکٸ ایک گـٿپ  ٫ہےٿ مکتب ہپـیٶیٴ کب٥ی کٴ 

ٿگب اٿؿ ثیٺک ایک ہٿاال پـیٶیٴ ٭ب٥ی   ےٿٷہکٶپٺی کڀ صبٍٰ  

 ےتـ پـیٶیٴ ىـس پـ اپٸہٕڀؿ پـ اٿؿ ة ےاٝٲی پبٱینی  ٫

 ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا   ڈکڀ ایک ٿیٲیڀ ای ںکڀہگب

 وب تْیٓ ںلیّتو .8

گـٿپ   ھمبت ھمبت ےمبئق  ک ے، گـٿپ  کںٵی  ںبٱینیڀگـٿپ پ

کب  ےػیٸ ٹٿھثٺیبػ  پـ پـیٶیٴ پـ چ ےک ےجتـة ےک ںػٝڀٿ ےک

ٳ کڀ کٴ ھرڀک ےٵٺ٦ی اٹتغبة  ک ہگـٿپ  ثیٴ ہے۔ٿتب ہپـٿیژٷ  

کڀؿ کیب  ںگـٿپ  کڀ ایک پبٱینی  ٵی ےپڀؿ ہکیڀٹک ہےکـ ػیتب 

 ےمڀػ ےٱئ ےتـ ىـائٔ کہؿ  کڀ ةڈٿٯہگـٿپ  ہاٿؿ ی ہےربتب 

اك  ںٵی ںثـمڀ ہ، صبٱیہصبالٹک ہے۔٩بثٰ ثٺبتب  ںٵی ےثبفی کـٷ

رل ٭ی ثٺیبػی  ہےا گیب ھاٝٲی  ٹ٪َبٷ تٺبمت  ػیک ںٵی  ےىٞت

 ہے۔٭ٴ ٩یٶت ٱگبٹب ےپـیٶیٴ ٭ی ٵٞٶڀٯ ك ےك ہکی ٿد ہٵ٪بثٰ ہٿد

 ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ  ےك ہ٭ی ٿد اك ںاہد

اٝالٷ کـٹب  ہ، یہےی ٹٚـ حبٹی  کی گئی پـیٶیٴ اٿؿ کڀؿ ک ےك

  ہے۔اؿ آ گیب ھمؼ ںصبٱت  ٵی ےتت ك  ہ٫ ہےی ٵيکٰ ھی ةھاة

 پشیّیُ وی ادائیگی .9

 ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫ ےآرـ یب گـٿپ  ک ےپـیٶیٴ پڀؿی ٕـس ك

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵالفٵیٸ  یب گـٿپ   ہ، ٱیکٸ یہےاػا  کیب ربتب 

 ہے۔ٿتب ہبػ  پـ ایک ىـا٭ت  کی ثٺی ےك ےؽؿیٜ ےاؿاکیٸ  ٫ ےک

آرـ /گـٿپ   ںاہد ہے ہػہایک ٵٞب ھمبت ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہی ہصبالٹک

 ےی اؿاکیٸ  کڀ کڀؿ کـتھاٿؿ مت ہےکب ٵبٱک پـیٶیٴ مجٜ کـتب 

 ۔ ہےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـتب  ےٿئہ

 ہْ فبئذٓا ڈای .10

کی  ںٿھٹکٓاٯ، اھة ھکی ػیک ںػاٹتڀ  ںگـٿپ پبٱینیب ڈٵی ۔یٲـٹ

ی ھی کتھکڀؿ اٿؿ کت ےربٹچ کی الگت ریلاٯ اٿؿ ٍضت  ھة ھػیک
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پـ یب  اٝقافی  ںی اّب٥ی  پـیٶیٶڀھکب کڀؿ ة ںىؼیؼ ثیٶبؿیڀ

  ں۔یہٳ  کـتی ہٕڀؿ پـ ٥ـا ے٥ڀائؼ ٫

 :ٹٔو

ٳ  ہاٿؿ ٍضت  کڀؿ ٥ـا ےگـٿپ صبػث ےآئی  ٷ ےی اڈآئی آؿ 

ا٥ـاػ  کڀ ثبٰٕ  اٿؿ  ہی ں۔یہٵ٪ـؿ  کی  ںىـٕی ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےٿٷہىبٵٰ  ںثٺؼی  ٵی ہپ پبٱینی ٵٺَڀةٿاٱی گـٿ ےکٶبٷ ےپیل

ثچبتب  ےك ےربٷ ےکئ ہگٶـا ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںمبفٿ رٞبٯ ےٱئ ےک

  ہے۔

ثٺؼی  اٿؿ  ہٵٺَڀة ہىـٿٛ کی گئی مـکبؿی ٍضت  ثیٴ ںی ٵیہصبٯ 

ٕڀؿ پـ  ےی گـٿپ ٍضت  کڀؿ ٫ھپـٵَٺڀٝبت کڀ ة ےپیٶبٷ ڑےة

ٵت کڀ صٮڀ  ںاٷ پبٱینیڀ ہکیڀٹک ہےثٺؼی  کیب رب مکتب  ہػؿد

  ہے۔عـیؼا ربتب  ےٱئ ےک  ہٕج٨ےپڀؿ ےآثبػی کےك ےؽؿیٜ ے٫

 تْشیف

 : ہے ربمکتب کیب ٕڀؿپـثیبٷ ؽیٰ ہگـٿپ  کی تٞـی٤  کڀ ٵٺؼؿد

a. کڀ ىبٵٰ کیب  ںٱڀگڀ ےٵيرت٫ ٵ٪َؼ   ٿاٯ  ںایک گـٿپ  ٵی

 ےپبك گـٿپ  ک ےآؿگٺبئقؿ ک ےاٿؿ گـٿپ  ک ےئیہربٹب چب

 ےٺؼٿثنت  کـٷکب ث ہثیٴ ےتـ  اؿاکیٸ  کی ٕـ٣ ك ہفیبػ

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ٹیڈکب ٵیٸ

b. ٳ  ہا ےک ےاٷٹھا  ہکب ٥بئؼ ہی گـٿپ  کب ٩یبٳ  ثیٴھکنی ة

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب ںیہٷ ھمبت ےٵ٪َؼ  ک

c. پـیٶیٴ اٿؿ ػمتیبة ٥ڀائؼ  کب  ےٿاٯ ےربٷ ےٿٍڀٯ کئ

 ںاٱگ اٱگ اؿاکیٸ  کڀ ربؿی کی گئی گـٿپ پبٱینی  ٵی

 ے۔ئیہٿٹب چبہؽ٭ـ   ےٿاّش ٕڀؿ ك

d.   ےئیہا ػیب ربٹب چبڑھاٱگ اٱگ اؿاکیٸ  کڀ ة ٹٿھچگـٿپ 

 ےکٶپٺی کڀ ػیٸ ہٿاال پـیٶیٴ ثیٴ ےاٿؿ ٿٍڀٯ کیب ربٷ

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ںیہٷ  ہفیبػ ےپـیٶیٴ ك ےٿاٯ

 س  کوسٹثفش یب فٍو ٹکبسپوسی .2

ؿ ای٬  عبٹؼاٷ  کڀ ایک ہ ںٵی  ںتـ  گـٿپ  پبٱینیڀ ہفیبػ

 ےك  ےؿٿپ ھکرڀ ایک ال ہےکڀؿ کیب ربتب  ےٱئ ےٵ٪ـؿ  ؿ٩ٴ  ک

خمتٲ٤    ہفیبػ ےی اك كھی کتھتک اٿؿ کت  ےؿٿپ ھٱیکـ پبٹچ الک

 ہعبٹؼاٷ  کی ثیٴ ںاہد ںیہٿتی ہاینی صبٱت پیؼا  ہے۔ٿ مکتب ہ

 ےی ثیٶبؿی کڑکنی ؿکٸ  کی ة ےعبٹؼاٷ  ک ےؿ٩ٴ ، عبً  ٕڀؿ ك

ث٦ـ کڀؿ ؿاصت  ںصبالت ٵی ےایل ہے۔ٿ ربتی ہعتٴ   ںٵی ےٵٞبٵٰ

اّب٥ی  اعـاربت کڀ  ےؿ٩ٴ  ک ہؼاٷ  کی ثیٴعبٹ ےرل ك ہےػیتب 

 ہے۔پڀؿا کیب ربتب  ےاك ث٦ـ ؿ٩ٴ  ك

 ڑٱیکـ ایک کـٿ ےك  ےؿٿپ ھػك الک ں، ث٦ـ کڀؿ ٵیںخمتَـ ٵی

 ۔ٿگیہؿ٩ٴ   ہکی اٱگ اٱگ ثیٴ  ہفیبػ ےتک یب اك ك  ےؿٿپ
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ؿ٩ٴ  ٹکبٱی  ےپـ ث٦ـ ك ےٿ ربٷہؿ٩ٴ  عتٴ   ہعبٹؼاٷ  کی ثیٴ

ی ثیٶبؿی/ىؼیؼ ڑٝبٳ ٕڀؿ پـ ة ںٞٶبٯ ٵیاك امت ہصبالٹک ہے۔ربتی 

 ںایک ثبؿ امپتبٯ ٵی ںاہد ہےاعـاربت  تک حمؼٿػ   ےثیٶبؿی ک

 ہے۔ٿ ربتی ہؿ٩ٴ  عتٴ   ہثیٴ ےك ےٿٷہؿتی ھة

ٿاٱی  ےامتٞٶبٯ  کی ربٷےك ےؽؿیٜ ےؿ ای٬ ؿکٸ ٫ہ ےاك ث٦ـ ك

اك ٕـس  ہے۔ٿتی ہؿ٩ٴ  تک حمؼٿػ   ہی اکخـ ثٺیبػی  ثیٴھؿ٩ٴ  ة

ػیب ربٹب  ےٱئ ےک  ںػؿٵیبٹی مبئق  کی پبٱینیڀکب ث٦ـ کڀؿ 

ؿ٩ٴ  ٿاٱی  ہؿ کٴ ثیٴٹؿ ؿائڈػاؿ َاٷھاٿؿ ایک مسذ ےئیہچب

  ۔کـیگب ںیہٳ  ٷہکڀؿ ٥ـا ہی ےٱئ ےک  ںپبٱینیڀ

 

Q. خبؿ  ِقٕوّبت 

 ثیّبسی کب کوس .1

ثیٶبؿی عبً  کڀؿ  ے، کیٺنـ، ؽیبثیٖل ریلںٵی ںثـمڀ ہصبٱی

اؿتی  ثبفاؿ ھة ےك ےیٜؽؿ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہتـ  فٹؼگی  ثیٴ ہفیبػ

 ےمبٯ  ك 5 -کڀؿ ٕڀیٰ ٵؼتی   ہی  ں۔یہ گیب  کیب ٵتٞبؿ٣ ںٵی

 -  ہایک ٿیٲٺیل ٥بئؼ ںاٿؿ اك ٵی ہےٿتب ہ ےٱئ ےمبٯ  تک ک 20

ٿاال ایک  ےاػائیگی  کیب ربٷ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

گٲڀکڀف، ایٰ  ںٵی عڀٷ ہے۔ٿتب ہی ىبٵٰ ھة  ٹیلٹٍضت    ہثب٩بٝؼ

 ےٱئ ےؿٿٯ  کٹتـ ٭ٸہة ےٝڀاٵٰ ک ےيـریلپـیڈی ایٰ، ثٰڈ

ٕڀؿ پـ  ےکٴ پـیٶیٴ ٫ ےثٞؼ ك  ےمبٯ ٫ ےػٿمـ ےپبٱینی  ک

ؿٿٯ  پـ ٹعـاة ٭ٸ ےػٿمـی ٕـ٣ ، اٹک ہے۔ی ػیزبتی ھتـ١یت  ة

 ہے۔پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب رب مکتب   ہفیبػ

 ےثٕبئ ےٌئ ےک ےِجتال  افشاد  کو کوس کشْ ںریبثیيظ  ِی .2

 ِقٕوّبت  ےگئ

ا٥ـاػ   ےػؿٵیبٷ  کی ٝٶـ ٿاٯ ےمبٯ  ک 65اٿؿ  26پبٱینی   ہی

مبٯ  کی ٝٶـ تک جتؼیؼ  70اٿؿ  ہےٱی رب مکتی  ےك ےؽؿیٜ ے٫

ٱیکـ  ےك  ےؿٿپ 50،000 ہؿ٩ٴ  کب ػائـ ہثیٴ ہے۔کیب رب مکتب 

 ہے۔پـ صؼ  الگڀ   ہ٭ـای ےک ےکٶـ ہے۔ٿتب ہتک   ےؿٿپ 5،00،000

٩بثٰ  ے٫ ےؿتی کـٷھة ںٵَٺڀٝبت ؽیبثیٖل  کی امپتبٯ ٵی ہی

، ہ(، گـػھی )آٹکھٹڀپیتٹٵتٞٲ٨  ؿی ےؽیبثیٖل  ك ےریل ےٵنئٰ

 ےک  ہٹؼہػ ہٖٝی ھمبت ھمبت ےک ٹؿاٹنپالٷٹ ے،گـػںپبؤ ؽیبثیٖل

 ہے۔ ےٱئ ےک ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ

 ۱ ٹیظٹآپ کو  ےاپٓ

 ےٱئ ےاعـاربت  ک ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہصبالٹک

اٱگ اٱگ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےی ککٶپٺ ہکڀؿ کی ٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴ

ٝبٳ کڀؿ  ے، مت كہےٿتی ہٵ٪ـؿ   ںپبٱینی  ٵی ہٿگی اٿؿ یہ

  ہے۔ٿتب ہ ےٱئ ے______________ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی
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I. ػٷ ہپٺؼؿ 

II. تیل ػٷ 

III. پیٺتبٱیل ػٷ 

IV. ػٷ ٹھمب 

 

R. ںؽشىیَ  ہا ںِی  ںفضت  پبٌیغیو 

 َ وٕٕذگبْہوسک  فشا ٹٔی .1

 ڈےٿٳ/ہڀئی امپتبٯ/ٹـمٺگ ٳ ٭ٺٺؼگبٷ  کب ٵٖٲت کہٿؿک ٥ـا ٹٹی

یٸ ٝالد کی ہکڀ ٹ٪ؼ ںػاؿ  ٵـیْڀ ہرڀ ثیٴ ہےؿ ٹکئیـ   میٸ

 ےك  ےی پی اٹکٶپٺی/ ہکنی ثیٴ ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہٿٱت  ٥ـاہك

ٳ ہ٥ـا  ےی پی اٹ/ںکٶپٺیب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہے۔ٿتب ہتٞٲ٨  

کی  ےػیٸ ٹٿھچ ہپنٺؼیؼ ںچبؿرل  اٿؿ ٥یل ٵی ھمبت ےک کٺٺؼگبٷ

 ں۔یہی ػیتی ھی ةٹکی گبؿٷ ےتـ عؼٵت  ػیٸہة ےٿئہ ےثبت کـت

آفاػ  ےٱئ ےک ےؿ ربٷہثب ےك ٳ کٺٺؼگبٷہٿؿک ٥ـا ٹٵـیِ ٹی

تی ڑ٥یل ػیٺی پ ہکڀ کب٥ی فیبػ اٷ ںاہ، ٱیکٸ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٿںیہ

 ہے۔

 پی ایٓ(  َ وٕٕذگبْ )پیہوسک فشا ٹتشریضی ٔی .2

تـیٸ ىـس ہپبك ٵٞیبؿ ٵٮٶٰ  ٝالد اٿؿ ة ےکٶپٺی ک ہی ثیٴھکنی ة

ٿؿک  ٹکب ای٬ تـریضی  ٹی ںامپتبٱڀ ےٿئہ ےی٪یٸ کـت پـ

، امتٞٶبٯ  اٿؿ  ہکٶپٺی جتـة ہرت ثیٴ ہے۔ٿتب ہکب آپيٸ   ےثٺبٷ

ثٺیبػ  پـ اٹتغبة   ےٿاٱی ٩یٶت ک ےػی ربٷ ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک

ٿؿک  ٹٳ تـریضی ٹیہ ےتڀ اك ہےکـ حمؼٿػ  گـٿپ  ثٺب ٱیتی 

 ں۔یہ ےٕڀؿ پـ ربٹت ےٳ ٭ٺٺؼگبٷ کہ٥ـا

 ٓ  خذِت  )کیؾٍیظ عشوط(یۂمذ .3

 ےٿاٯ ےٱیب ربٷ ےٱئ ےٝالد ک ےثیٶبؿی ک  ہ٫ ہےثتبتب  ےجتـة

یٸ  عؼٵت  ثٺب کنی ٹ٪ؼ ہٹ٪ؼ ہے۔ایک  ےك ںات ٵیہ٩ـُ ٭ی ٿرڀ

ایک صؼ  تک ٵـیِ کڀ امپتبٯ کب ٝالد ػمتیبة   ےاػائیگی  ک

  ہؿاثٔ ےٿؿک ك ٹٹی ےکڀ امپتبٯ ک ںػاؿ ٿ ہدتبٳ ثیٴ ہے۔کـاتب 

 ہے۔ٿتب ہپیو کـٹب  ڈٕڀؿ پـ اپٺب ٕجی  کبؿ ےت  کحجڀ ہکـ ثیٴ

 ہےیب کـاتی ہٿٱت  ٳہیٸ كہٹ٪ؼ  ےٱئ ےکٶپٺی ٕجی  عؼٵت  ک ہثیٴ

ٳ ٭ٺٺؼگبٷ کڀ ہٿؿک ٥ـا ٹٹی ھےاٿؿ ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  میؼ

ػاؿ  کڀ پبٱینی   ہثیٴ ہصبالٹک ہے۔ؿ ػیتی ڈکب آؿ ےاػائیگی  کـٷ

اٿؿ پبٱینی   ہےٿتب ہؿ کی ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٹب ہثب ےصؼ  ک

 ہے۔ٿتی ہ ںیہؿ٩ٴ  ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ہٵٖبث٨  ی ےکی ىـائٔ ک

 ( ےی پی اٹی  ٵٺتٚٴ )ٹتینـی پبؿ .4
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ٕڀؿ پـ تینـی  ےٳ  تـ٩ی کہایک ا ںٵی  ےىٞت ےک ہٍضت  ثیٴ

 ںؿ ٵیھػٹیب ة ہے۔ٿا ہکب تٞبؿ٣   ےی پی اٹی  ٵٺتٚٴ  یب ٹپبؿ

 ےک ےاٹتٚبٳ کـٷ ےک ںػٝڀٿ ےک ہٍضت  ثیٴ ںکٶپٺیب ہکئی ثیٴ

 ںاٷ ایزٺنیڀ ں۔یہکیغؼٵبت کب امتٞٶبٯ  کـتی ںآفاػتٺٚیٶڀ ےٱئ

  ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےک  ےی پی اٹکڀ 

کڀ ٍضت    ےی پی اٹ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴںاؿت ٵیھة

 ںرٸ ٵی ہےٵَـٿ٣ ٭یب ربتب  ںٵی ںکبٵڀ ےپـٿیژٷ  ک ےعؼٵبت ک

 :ںیہىبٵٰ  ںػؿد ؽیٰ  ثبتی ھمبت ےػیگـ  ک

i.  ہٵکـٹب رڀ امکی ثیٴہ٥ـاڈؿ کڀ ایک ىٺبعتیکبؿڈٿٯہپبٱینی 

 ےٱئ ےؿی  کٹِاٷ ںاٿؿ امپتبٯ ٵی ہےپبٱینی  کب حجڀت 

 ۔ہےٿ مکتب ہامتٞٶبٯ 

ii. ٳ  کـٹبہیٸ  عؼٵت  ٥ـاہٹ٪ؼ ںٵی ںٿؿک امپتبٱڀ ٹٹی 

iii. پـ کبؿؿٿائی کـٹب ںػٝڀٿ 

پـ  ںٵتٞٲ٨  ػٝڀٿ ےرٺکڀ ٍضت  ك ںیہ ےعڀػخمتبؿاػاؿ  ےی پی اٹ

 ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ہاٿؿ ت٦َی ےٿائی کـٷکبؿؿ

عؼٵت  کی ىـٿٝبت پبٱینی   ےی پی اٹ ہے۔ٵ٪ـؿ کیب ربتب  ےك

ربؿی ڈکبؿ ٵٺ٦ـػىٺبعتی ےٱئ ےؿی  کٹِاٷ ںؿف  کڀ امپتبٯ ٵیڈٿٯہ

یٸ  ہٹ٪ؼ ہے، چبہےٿتی ہتک کی  ہت٦َیےک ںکـ  ػٝڀٿ ےٯ ےك ےکـٷ

 ۔ٿہٕڀؿ پـ  ےٿاپنی ک ہیب پیل

کی گئی  ںٵی 2001ٵٺتٚٶیٸ  کی ىـٿٝبت مبٯ   ےی  کٹتینـی پبؿ

 ہّبثٔ ےك ےؽؿیٜ ے٫  ےا ڈےاٿؿ آئی آؿ   ہالئنٺنیب٥ت ہی ۔یھت

الفٵی ٭یب  ےٱئ ےک ےٍضت  عؼٵبت  ػمتیبة  کـاٷ ںیھاٿؿ اٷ ںیہ

آئی  ںاٿؿ ػیگـ  ىـٕی ہکی کٶبفکٶنـٵبی  ےی پی اٹ ں۔یہگیب  

 ںیہٵ٪ـؿ  کی گئی  ےط ےؽؿیٜ ے٫  ےا ڈےآؿ 

 ےکی عؼٵت  کڀ مجٜ پـیٶیٴ ک ںٵتٞٲ٨  ػٝڀٿ ےٍضت  ك ہٺبٹچچ

کڀ   ےی پی اٹ ںکٶپٺیب ہپـ ثیٴ ےٵٞبٿُ ے٥یَؼ  ک ھہپبٹچ چ

 ں۔یہی ہمڀؿك کـ ؿٹآؤ

اٿؿ ٍضت  عؼٵت   ںامپتبٱڀ ےٵٺتٚٶیٸ  ٷ ےی  کٹتینـی پبؿ

اك ثبت کڀ  ہکیب تبک ہٿتھایک مسذ ھمبت ےک ںٿاٱڀ ےٳ  کـٷہ٥ـا

ٿؿک  ٹٹی ےٱئ ےی، رڀ ٝالد کھکڀئی ة  ہ٫ ےی٪یٺی ثٺبیب  رب مک

ٱڀگ  ہی ۔ٳ  کی ربئیگیہیٸ  عؼٵت  ٥ـاہٹ٪ؼ ےاك ہےامپتبٯ ربتب 

ػؿٵیبٷ  ثیچڀاٷ ٭ب ٭بٳ  ےک ںػاؿ ٿ ہاٿؿ ثیٴ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

کڀ صتٶی  ںٿکـ ٍضت  ػٝڀٿہٵـثڀٓ  ھمبت ےک ںامپتبٱڀ ےٿئہ ےکـت

 ں۔یہ ےىٮٰ ػیت

 اعپتبي .5

رڀ  ہے ےك ےی  ٩بئٴ اػاؿھة ایک امپتبٯ کب ٵٖٲت اینب ٭ڀئی 

  ہاٯ اٿؿ ؿٿفاٷھة ھػیک ٹیٸکب ِاٷ پیي ںٿٹثیٶبؿی اٿؿ/یب چڀ
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ٕڀؿ پـ  ےامپتبٯ ٫ ںصکبٳ  ٵی ، اٿؿ رڀ ٵ٪بٵیہےکـتی  ٝالد

 یوٹپـیک ٕجی ٯہاٿؿا ڈؿٹاٯ ؿرلھة ھکی ػیک ٿ، اٿؿ رلہ ڈؿٹؿرل

 افکٴ کٴ دتبٳ ےگئ ےػیئ ےٹیچ ےاك ں۔کـی ںگـاٹی ٵی ٹـکیٸ

 : ےئیہٝٶٰ کـٹب چب ھمبتےٵٞیبؿک

a)  ِاٷ  10کٴ  ےکٴ ك ںٵی ںؿٿہه ےکٴ آثبػی ٿاٯ ےفاؿ كہػك

 15 ںٵ٪بٵبت ٵی اٿؿ ػیگـدتبٳ ےئیہچب ےٿٷہثنرت  ٹپیيیٸ

 ،ےئیہچب ےٿٷہثنرت   ٹِاٷ پیيیٸ

b) ا٣ ٹ٩بثٰ ٹـمٺگ اك ٹےٷھگ ںحتت چڀثینڀ ےؿٿف گبؿ ک ےاپٸ

 ،ےئیہچب ےٿٷہ

c) ںٿہة  یيٺـ  ػمتیبٹپـیک ٕجی ٵنتٺؼ ٹےٷھگ ںچڀثینڀ ، 

d) ںٵی ٿ رلہ ؿٹیھت آپـیيٸ ٱیل ےعڀػ کب ایک پڀؿی ٕـس ك 

 ٿ،ہ کبؿ ہٕـی٨ ےک رـاصی

e) ۔ٿہا ربتب ھؿک ڈؿیکبؿ  ہکب ؿٿفاٷ ںٵـیْڀ 

 یؾٕشٹپشیک ىجی .6

 ےك کڀٹنٰ یکٰڈٵی ےی ؿیبمت  کھکنی ة ےاؿت کھؿ  ةٹا٫ڈایک 

 ےاٿؿ اك ٕـس  اپٸ ہےصبٍٰ ٭ـتب  گـیڈ کی ؿیيٸٹؿرل ػؿمت ایک

 ےاٿؿ اپٸ ہےکب ص٪ؼاؿ  ےٕجی  ٝالد  کـٷ ںٵی اعتیبؿ ےىٞت

اٹؼؿ کبٳ کـتب  ےاعتیبؿ ک ے٭بؿ اٿؿ ىٞت ہػائـ ےالئنیٺل ک

 ہے۔

 ٔشط ہیبفت تٍْیُ .7

ٹـمٺگ  ےاؿت کھىغٌ/ٝڀؿت رڀ ة ہٿ ہےٹـك کب ٵٖٲت  ہیب٥ت تٞٲیٴ

 ےٹـمٺگ ٭ڀٹنٰ ك ےی ؿیبمت  کھکنی ة ےاؿت کھکڀٹنٰ یب ة

 ہے۔ ڈؿٹػؿمت ٕڀؿ پـ ؿرل

 س مشوسی  اخشاربتِٕبعت  او .8

 ہکیڀٹک ہےٿتب ہىبٵٰ   ہٵیوہکالد  ہی ںپبٱینی  ٵی ہایک ٍضت  ثیٴ

 ںیہرٸ ہےٳ  کـتی ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےٱئ ےپبٱینی  اٷ اعـاربت  ک

اٿؿ کنی عبً ر٢ـا٥یبئی  ےٱئ ےٝالد ک ےکنی عبً  ثیٶبؿی ک

 ۔ٵٺبمت  ٵبٹب ربئیگب ےٱئ ےک  ےىٞت

 ےٝالد ک ہؿ یٹا٫ڈؿی  ّـٿ  ہٿگی ٫ہ ہکی ایک ٝبٳ تٞـی٤  ی اك 

 ےٱئ ےامی ٝالد ک ںٵی ےٿاال چبؿرل  امی ٝال٧ ےٱیب ربٷ ےٱئ

ٿگب ہ ںیہٷ  ہفیبػ ےٝبٳ  مٖش  ك ےچبؿرل  ک ےٿاٯ ےٱیب ربٷ

 ہثیٴرڀ کڀئی  ےگ ںٿ ہ ںیہچبؿرل  ىبٵٰ ٷ ےایل ںك ٵیاٿؿ ا

 ے۔ربت ےکئ ںیہعـچ ٷ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ ںیہٷ

یـ ہکی توٵی ہ٥ـااك مـٿك یب آئی ٵٺبمت عـچ کب  ےی اڈآئی آؿ 

 ےٱئ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہرڀ خمَڀً ٥ـا ہےٕڀؿ پـ ثیبٷ کـتب  ےک
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اك   ےك صنبة ےٿ مکب ثیٶبؿی کی ٹڀٝیت کہٵٞیبؿی چبؿد 

  ۔ٿہٱی ربتی  ےٱئ ےعؼٵبت ک ںیکنب ںٵی ےر٢ـا٥یبئی ٝال٧

 ےگئ ےا کـ ثٺبئڑھا چڑھة ےك ےؽؿیٜ ےٳ ٭ٺٺؼگبٷ ٫ہ٥ـا فکال ہی

 ہاٿؿ ثیٴ ہےٳ  کـتب ہکڀ حت٦٘ ٥ـا ںکٶپٺیڀ ہیٴعال٣  ث ےک ںثٲڀ

اگـ امی  ہےؿٿکتب  ےك ےربٷ ںٵی ںامپتبٱڀ ڑےی ةھػاؿ  کڀ ة

 ہے۔ثیٶبؿی کب ٝالد کٴ ٩یٶت پـ ػمتیبة  

 طٹکی ٔو ےدّو .9

اٿؿ ایک ٿ٩ت   ےکی ٥ڀؿیبٕالٛ ػیٸ ےپبٱینی  ػٝڀ ہؿ ای٬  ثیٴہ

ضت  ٍ ہے۔کب پـٿیژٷ  کـتی  ےاٹؼؿ ػمتبٿیق مجٜ کـٷ ےصؼ  ک

 ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہی گبھة ںیہک ںاہ، دںٵی  ںپبٱینیڀ ہثیٴ

 ںامکی ٵٞٲڀٵبت  امپتبٯ ٵی ہےٿٱت  ٵبٹگی ربتی ہیٸ  كہٹ٪ؼ

ػی  ےػ ےٯہکب٥ی پ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکڀہگب ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة

ی ھی کتھ، کتںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےک ںػٝڀٿ ہٵٞبٿُ ہصبالٹک ہے۔ربتی 

 ہکی ٷ ےکی إالٛ ػیٸ ےػٝڀ ےکڀ اپٸ ںکٶپٺیڀ ہػاؿ  ثیٴ ہثیٴ

 ےک ےگقؿ  ربٷ ےک ںیٺڀہ/ٳںی کئی ػٹڀہ ہاٿؿ ٷ ہےی فمحت  کـتب ہ

کڀ مجٜ  ںػمتبٿیقٿ ےػیـی ك ہے۔کڀ مجٜ کـتب  ںی ػمتبٿیقٿھثٞؼ ة

ػاؿ  ہا ٭ـ پیو کـٹب، ثیٴڑھاچڑھثٰ کڀ ة ےك ہکی ٿد ےکـٷ

 ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ہی ہے۔ٿ مکتی ہی ھة  ہی ٿ١یـہٿکبػھ/امپتبٯ کی ػ

 ہٕـی٨ ےک ےٵٺبمت  پـٿیژٷ  ثٺبٷ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےك ےؽؿیٜ

 ںکٶپٺیب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےامٲئ ہے۔ی ٵتبحـ  کـتب ھ٭بؿ کڀ ة

ٵتٞٲ٨   ےػٝڀٰی ك ں۔یہپـ فٿؿ ػیتی  ےکی ٥ڀؿی إالٛ ػیٸ ںػٝڀٿ

ی ھٹچ ےکی  ٿ٩ت  صؼ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ امپتبٯ ك ےػمتبٿیق مجٜ کـٷ

 ںػٝڀٿ ےاك ك ہے۔کی ربتی  ےپـ ٓ ںػٹڀ 15 ےکی تبؿیظ ك ےٵٲٸ

 ہٝالٿ ےک اٿؿ اك ہےٿتی ہٹگ دمٮٸ  ٹاٿؿػؿمت  ؿپڀؿ کی ٥ڀؿی

 ںٵی ےتبٯ کـٷڑکٶپٺی کڀ ربٹچ پ ہٿ، ثیٴہی ّـٿؿی  ھة ںیہک ںاہد

 ہے۔٩بثٰ ثٺبتب 

 ےٿ٩ت  صؼ  ک ےٵٖبث٨ ٓ ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

کب١ؾات پـ ١ڀؿ  کیب  / کی إالٛ ےػٝڀ ےگئ ےی مجٜ کئھثٞؼ ة

 ۔ ہےػمتیبة    ہٵٺبمجڀد ےٱئ ےک اگـ اك ےئیہربٹب چب

 ِفت فضت  ربٔچ .10

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک ػٝڀٰی ٵ٦ت پبٱینی  ںٵی  ںؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ

کب پـٿیژٷ   ےا٥قائی  ػیٸ ہکنی ٕـس ٭ی صڀٍٰ ہؿ کڀ کنی ٷڈٿٯہ

ٱگبتبؿ چبؿ ػٝڀٰی ٵ٦ت پبٱینی    ںکئی پبٱینیب ہے۔ٿتب ہػمتیبة  

کب  ہٵٞبٿُ ےاعـاربت  ٫ ےت  ربٹچ کٍض ںآعـ  ٵی ےٵؼت  ک

کی   ںتیٸ مبٱڀ ےٯھٝبٳ ٕڀؿ پـ  پچ ےاك ں۔یہپـٿیژٷ  کـتی 

 ہے۔ا ربتب ھ٪ پـ حمؼٿػ  ؿک1 ےؿ٩ٴ  ک ہاٿمٔ ثیٴ

 جمٶڀٝی  ثڀٹل .11



 

389 

 

کب ایک اٿؿ   ےا٥قائی  کـٷ ہؿ کڀ صڀٍٰڈٿٯہپبٱینی  ػٝڀٰی ٵ٦ت

ڀٝی  ؿ٩ٴ  پـ ایک جمٶ ہثیٴ ےٱئ ےمبٯ  ک ؿ ای٬  ػٝڀٰی ٵ٦تہؿٿپ 

ٿ٩ت   ےجتؼیؼ  ک ہ٫ ہے ہکب ٵٖٲت ی اك ہے۔ٳ  کـٹب ہثڀٹل ٥ـا

ٿ ہ  ہ٪ ٥ی مبٯ  کباّب5٣ ےایک ٵ٪ـؿ٥ی ٍؼ  ریل ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ

٪ 50تـ   ہفیبػ ےٱئ ےک ںجتؼیؼ ٿ ػك ػٝڀٰی ٵ٦ت ہاٿؿ ی ہےربتب 

پـیٶیٴ  ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہػاؿ ثٺیبػی  ثیٴ ہثیٴ ہے۔تک اربفت  

  ہے۔یک اٝٲی  کڀؿ صبٍٰ  کـتب اٿؿ ا ہے٭ی اػائیگی  کـتب 

ػیب رب  ںٵٖبث٨ جمٶڀٝی ٵی ےىڀ کےٹـػ ےؿامت ےی اڈآئی آؿ 

جمٶڀٝی  (کـ ڑٿھکڀ چ ےپی ا) ںٵی ںٿٱت پبٱینیڀہت٬ ك ہےمکتب 

ایب ربٹب ھػک ںثـٿىـ اٿؿ پبٱینی ٵی ےثڀٹل کی آپـیيٺٰ ٱی

تڀ  ہےػٝڀی کیب ربتب  ںی، اگـ کنی عبً مبٯ ٵیھؿ ةھ، پےئہچب

 ۔ہےٿا ہمجٜ  ےرل ىـس ك ںیہٿ ربتب ہکٴ  ےٹل امی ىـس كجمٶڀٝی ثڀ

 ِخبي  

کی ایک   ےؿٿپ ھالک 3پـیٶیٴ پـ  ےک  ےؿٿپ 5،000ای٬ ىغٌ  

 ےکـٷ ںیہی ػٝڀٰی ٷھکڀئی ة ںمبٯ  ٵی ےٯہپ ہے۔پبٱینی  ٱیتب 

امی  ےک  ےؿٿپ 5،000 ےاك ںمبٯ  ٵی ےػٿمـ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 ےمبٯ  ك ےٯھٴ  )رڀ پچؿ٩ ہکی ثیٴ  ےؿٿپ ھالک 15۔3پـیٶیٴ پـ 

ػٝڀٰی ٵ٦ت جتؼیؼ   ےػك مبٯ  ک ہی ہے۔ٿتی ہ( صبٍٰ  ہے  ہ٪ فیبػ5

 ہے۔مکتی  ڑھتک ة  ےؿٿپ ھالک 5۔4 ںٵی

 

 

 ِبٌظ / ثؤظ .12

ا٥قائی ػی ربتی ہرل ٕـس ػٝڀٰی ٵ٦ت ٍضت  پبٱینی  کڀ ایک صڀٍٰ

، اگـ ںاہی ہے۔ا ربتب ہثـٝٮل  صبٱت  کڀ ٵبٱل ک ےیک امکٹھ، ہے

 ےتڀ جتؼیؼ  ک ہےا ػٝڀٰی کیب گیب ڑت ةہحتت ة ےک کنی پبٱینی 

  ہے۔ٹگ ٿٍڀٯ کی ربتی ڈٿ٩ت  ایک ٵبٱل یب پـیٶیٴ کیٲڀ

  ہٍضت  پبٱینی  ایک مسبری   ٥بئؼ  ہ٫ ےٿئہ ےتھؿک ںیبٷ ٵیھػ ہی

پـ ٵبٱل   ںی تک ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀھاة ںاہ، دہےکی پبٱینی  

 ہے۔کیب ربتب  ںیہٿٍڀٯ ٷ

ػٝڀٰی تٺبمت  کڀ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ںیڀ، گـٿپ  پبٱینہصبالٹک

جمٶڀٝی  پـیٶیٴ پـ  ےٱئ ےک ےٷھاٹؼؿ ؿک ےک ںٵٺبمت  صؼٿ

ػٿمـی  ںیہٿ ہے۔ٕڀؿ پـ ٵبٱل ٿٍڀٯ کیب ربتب  ےیٺگ کڈٵٺبمت  ٱڀ

ٕڀؿ پـ  ےک ٹٿھچ ںتڀ پـیٶیٴ  ىـس ٵی ہےتب ہا ؿھاچہٕـ٥تزـة

 ہے۔ی ػیب ربتب ھثڀٹل ة

 ٹوھکی چ ےوْہ ںیہکوئی دّوٰی ْ .13
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ؿ٩ٴ  پـ  ہثیٴ ےٱئ ےؿ ای٬  ػٝڀٰی ٵ٦ت مبٯ  کہٺڀٝبت ٵَ ھکچ

 ں۔یہ ےٳ  کـتہ٥ـا ٹٿھپـیٶیٴ پـ چ ےجببئ ےک ےایک ثڀٹل ػیٸ

 یذاسیھادائیگی / ؽشیک عبد ؽشیک .14

کب  ےؿ ای٬  ػٝڀہحتت  ےىـی٬ اػائیگی  ایک ٍضت  پبٱینی  ک

کب تَڀؿ   ےربٷ ےثـػاىت ٭ی ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ہایک صٌ

 ہے۔ٿ مکتب ہ ہثٺیبػ  پـ الفٵی  یب ؿّبکبؿاٷ ےت کٵَٺڀٝب ہی ہے۔

ٿّجٔ  ٹٚٴ عبً ػؿٵیبٷ  ایک ےک ںػاؿ ٿ ہىـی٬  اػائیگی  ثیٴ

 ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ے١یـ ّـٿؿی  ٕڀؿ ك ہتبک ہےالتب 

 ے۔ثچب رب مک

ا ہاّب٥ی ک ےرل ہےٿ مکتی ہؿ٩ٴ   ہیؼاؿی ایک ٵ٪ـؿھىـی٬  مبد

ٿ ہٰی ؿ٩ٴ  کب ایک ٥ی ٍؼ  ٩بثِٰ ٩جڀٯ  ػٝڀ ہ، یب یہےربتب 

 ےک ںثیٶبؿیڀ ھٍـ٣  کچ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ ےثبفاؿ ک ہے۔مکتب 

ی ڑة ے، ریلںیہکالد ىبٵٰ  ےىـی٬  اػائیگی  ک ںتٞٲ٨  ٵی

 ٿاٱی مـرـی یب ای٬ عبً ےٿٷہ ےمـرـی یب ٝبٳ  ٕڀؿ ك

 ےٱئےا٥ـاػکےاٿپـکےٝٶـك

 وتی ٹامبفی  / ک .15

ٝبٳ  ے، اكہےربتب ا ہی کھاّب٥ی  ة ںٵی  ںٍضت  پبٱینیڀ ےاك

ؿ٩ٴ   ےپیلہایک ٵ٪ـؿ ہی ہے۔ا ربتب ہٕڀؿ پـ ىـی٬  اػائیگی  ک

اػائیگی   ےک ےػٝڀ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ںرڀ آ١بف  ٵی ہے

ٿتب ہاػائیگی  کـٹب  ےػاؿ  کڀ ّـٿؿی  ٕڀؿ ك ہثیٴ ےٯہپ ےك

 ہےٿتی ٹکی ک  ےؿٿپ 10،000 ں، اگـ کنی پبٱینی  ٵیےریل ہے۔

  ےؿٿپ 10،000 ےٯہپ ںٵی ےػٝڀ ےی٬  ٹ٪َبٷ کؿ اہػاؿ   ہتڀ ثیٴ

 80،000، اگـ ػٝڀٰی ےٱئ ےک ےٷھمسذ ےاك ہے۔٭ی اػائیگی  کـتب 

٭ی اػائیگی    ےؿٿپ 10،000 ےٯہػاؿ  پ ہتڀ ثیٴ ہےکب   ےؿٿپ

 ہے۔اػائیگی  کـتی   ےؿٿپ 70،000کٶپٺی  ہاٿؿ ثیٴ ہےکـتب 

 ںٿٹٷھگ / ںکٶی خمَڀً ػٹڀ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٹ٪ؼ پبٱینی ک امپتبٯ

٩بثٰ  ےٕـ٣ ك ػاؿ ٭ی ہرل ثیٴ ہےٿ مکتب ہ ںکی تٞؼاػ ٵی

 ۔ گی ےالگڀ کی ربئ ےٯہپ ےی عَڀٍیت کھاػائیگی کنی ة

 ںکی پبثٕذیب  ہوشای ےک ےکّش .16

ٕڀؿ پـ ػمتیبة   ےٯھکئی ٵَٺڀٝبت ک ےٱئ ےک ںػاؿ ٿ ہثیٴ ںاہد

، ںیہ ےتـ  ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـت ہکی فیبػ ےػٝڀ ےرڀ اٹک ںیہ

 ےرل ںیہ ے٭ی ٩نٴ  پـ پبثٺؼی  ٱگبت ےَٺڀٝبت کٶـکئی ٵ ںیہٿ

 ےجتـة ہے۔کـ اٹتغبة  کـتب  ڑرڀ ےؿ٩ٴ  ك ہػاؿ  اپٺی ثیٴ ہثیٴ

 ےک ےدتبٳ  اعـاربت  کٶـ ےامپتبٯ ک  ہ٫ ہےچٲتب  ہپت ےك

 ےامٲئ ں۔یہ ےربت ےکئ ےی ٓہ ںتٺبمت  ٵی ےک  ہتـ  ٭ـای ہفیبػ

 ٥1،000ی  ػٷ  ،ہےػاؿ   ہکب ثیٴ  ےؿٿپ ھا٥ـاػ  رڀ ایک الک ہٿ

 ہ٥ی  ػٷ ثیٴ ںٿگب اگـ پبٱینی  ٵیہکب ص٪ؼاؿ  ےکٶـ ےک  ےؿٿپ

ٿاّش  ٕڀؿ  ہی ہے۔کی صؼ  ٵ٪ـؿ  کی گئی   ہ٪ پـ ٭ـای1 ےؿ٩ٴ  ک
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 ہآؿاٳ ػ ںٵی ںامپتبٱڀ ھےاچ ےکنی کڀ مت ك  ہ٫ ہےؿکـتب ہپـٙب

ی پبٱینی  ٵٺبمت  پـیٶیٴ پـ اٝٲی  ھة ےتڀ اك ہےٝالد  پنٺؼ 

 ے۔ئیہپبٱینی  عـیؼٹی چب ہؿ٩ڀٳ ٿاٱی ثیٴ

 جتذیذ  کالد .17

ٵٖبث٨ ٍضت   ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےک  ےی اڈجتؼیؼ  پـ آئی آؿ 

تبصیبت  ّٶبٹتی جتؼیؼ   ےک  ںٍضت  پبٱینیڀ  ںپبٱینیب ہثیٴ

 ےصبٍٰ  کـٷ ہکٶپٺی ٍـ٣  ثیٴ ہایک ثیٴ ں۔یہکڀ الفٵی  ثٺبتی 

 ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےک اك ںیب ثٞؼ ٵی ںٵی

اٹکبؿکـ ےثٺیبػپـجتؼیؼك کیص٪بئ٨ ی یب ١ٲٔ ثیبٹی یب ہػ ہٿکھػ

 ہے۔مکتی 

 کالد کی تٕغیخ .18

 ےؽؿیٜ ےؿی  پـٿیژٷ  ٫ٹی ؿیگڀٱیھکالد کڀ ة ےک ےتٺنیظ کـٷ

کٶپٺی ١ٲٔ ثیبٹی،  ہاٿؿ ایک ثیٴ ہےٵٞیبؿی  کیب گیب  ےك

 ےػاؿ  ٥ـػ ٫ ہٝؼٵبٹکيب٣ یب ثیٴ ےی، ٵبػیض٪ی٪ت کہػ ہٿ٫ھػ

ی ٿ٩ت  ھثٺیبػ  پـ پبٱینی  کڀ کنی ة ےٷ کٝؼٵتٞبٿ ےك ےؽؿیٜ

  ہے۔ؿّػ کـ مکتی 

 ےاک ٫ڈپبٿتی   ڈؿٹپـ ؿرل  ےپت ٵٞـٿ٣ ػاؿ  کڀ آعـی ہثیٴ

ك ٹکی ٹڀ ںػٹڀ ہکٴ پٺؼؿ ےکٴ ك ںحتـیـی ىٮٰ ٵی ےك ےؽؿیٜ

 ےکٶپٺی ٫ ہرت پبٱینی  کڀ ثیٴ ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت   ےیزٸھة

کی عتٴ  ٵؼت   ہ، تڀ کٶپٺی ثیٴہےؿّػ کـ ػیب ربتب  ےك ےؽؿیٜ

ػاؿ  کڀ  ہثیٴ ںتٺبمت  ٵی ےآعـی پـیٶیٴ ک ںتٞٲ٨  ٵی ےک

حتت کڀئی ػٝڀٰی  ےپبٱینی  ک   ہٿاپل کـیگی ثيـٕی٬ ےپیل

 ہے۔کیب گیب  ںیہاػائیگی  ٷ

ی ٵؼت  کی ىـس  ٹٿھتڀ چ ہےکڀ ؿّػ کـتب  ہػاؿ  ثیٴ ہاگـ ثیٴ

کڀ  ػاؿ  ہثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ۔ٿگیہٷ کی ٿاپنی ھپـ پـیٶیٴ ػ

ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ کی ٿاپنی صبٍٰ   ےکٴ ٥ی ٍؼ  ک ےٹڀاف تٺبمت ك

 ۔ٿگیہ ںیہتڀ کڀئی ٿاپنی ٷ ہےاگـ کڀئی ػٝڀٰی کیب گیب  ۔ٿگیہ

 

 فشی ٌک اْ ِذت .19

اٿؿ  ہےپبٱینی  عـیؼی  ہایک ٹئی ثیٴ ے٫  ٷہاگـ  کنی گب

ؿ ىـائٖڀّڀاثٔ کڀ ھاٿؿ پ ہے ےػمتبٿیق ٵڀٍڀٯ  کی ےپبٱینی  ک

 ؟ںیہپبك کیب آپيٸ   ے، تڀ امکہےپبتب  ںیہٵٖبث٨  ٷ ےاپٸ

 ہػٿمتبٷ ایک ٍبؿ٥یٸ ںٵی ےّبثٔ ےاپٸ ےآئی  ٷ ےی اڈآئی آؿ 

٫  ہگب ہے۔تب ھکب عیبٯ  ؿک  ےرڀ اك ٵنئٰ ہےپـٿیژٷ  ىبٵٰ کیب 

 ےٵيـٿٓ  اپٸ ےاٿؿ ػؿد ؽیٰ  ىـائٔ ک ہےٿاپل کـ مکتب  ےاك

 :ہےٿاپل صبٍٰ  کـ مکتب  ےپیل
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  ںپبٱینیڀ ہاٿؿ ٍضت  ثیٴ  ںنیڀپبٱی ہٍـ٣  فٹؼگی  ثیٴ ہی .1

 3 ےاك ںی ٵیہصبٯ  ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ہے۔ٿتب ہپـ الگڀ 

 ہے۔مبٯ  کـ ػیب  1ا کـ ھٹگ ےمبٯ  ك

کڀ اك اعتیبؿ  کب امتٞٶبٯ پبٱینی  ػمتبٿیق  ںکڀہگب .2

 ے۔ئیہاٹؼؿ کـٹب چب ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہصبٍٰ  

حتـیـی ٕڀؿ پـ  ثبت چیت کـٹب  ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےاك .3

  ے۔یئہچب

 کیب ربئیگب ٹرلڈای ےٱئ ےپـیٶیٴ ٿاپنی کڀ ػؿد ؽیٰ  ک .4

a) ٳ پـیٶیٴھٵتٺبمت رڀک ےٱئ ےکڀؿ ٵؼت  ک 

b) ےگئ ےپـ کئ  ٹیلٹٕجی   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ 
 اعـاربت  

c) چبؿرل ےک یٹیڀڈ اٵپٹاك 

 سّبیتی ِذت ےٌئ ےجتذیذ ک .20

کی تنٲنٰ کڀ  ہعَڀٍیت ثیٴ ٳہپبٱینی  کی ایک ا ہٍضت  ثیٴ

ی ھحتت ٥ڀائؼ  کڀ ٍـ٣  تت ےپبٱینی  ک ہچڀٹک ہے۔ ٹبھؿک ےثٺبئ

ثٺب جتؼیؼ  ےک ٹکڀ ؿکبٿ  ںرت پبٱینیڀ ہےا رب مکتب ھؿک ےثٺبئ

 ہے۔ٳ  ہت اہ، ٿ٩ت  پـ جتؼیؼ  ةہےکیب ربتب 

ٵٖبث٨  ؽاتی  ٍضت   ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےآئی  ک ےی اڈآئی آؿ 

کی ایک ؿٝبیتی  ٵؼت  ںػٹڀ 30 ےٱئ ےجتؼیؼ  ک ےک  ںپبٱینیڀ

 ہے۔ی  اربفت  ٭

 ےک ںػٹڀ 30 ےك ےٿٷہکی ٵؼت  عتٴ   ہٱی ثیٴہپبٱینی  کڀ پ

 ےی  تنٲنٰ  ٥ڀائؼ  کڀ ثٺبئھپـ مت ےربٷ ےاٹؼؿ جتؼیؼ کـ ٱئ

ٿ، ہ، اگـ  کڀئی ےػٿؿاٷ ػٝڀ ےکی ٵؼت  ک ٹؿکبٿ ہے۔ا ربتب ھؿک

 ۔کیب ربئیگب ںیہپـ ١ڀؿ  ٷ

  ٳہایک دلجی ؿٝبیتی ٵؼت ٥ـا ےٱئ ےجتؼیؼ  ک ںکٶپٺیب ہثیٴ

رڀ اٱگ اٱگ ٵَٺڀٝبت پـ ٵٺضَـ  ںیہپـ ١ڀؿ  کـ مکتی  ےکـٷ

  ہے۔کـتب 

کڀ آئی  ںٍڀؿتڀ ، امتخٺبئیں، تٞـی٦ڀںتـ  کالرڀ ہفیبػ ےاٿپـ ٫

اٿؿ ٍضت   ےٍضت ّبثٔ ےگئ ےربؿی کئ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈآؿ 

 ہے۔حتت ٵٞیبؿی  کیب گیب  ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ٵٞیبؿ ثٺؼی ہثیٴ

 ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈاٿؿ آئی آؿ  ےیٸٱ ڑھپ ےٕبٱت ٝٲٴ  کڀ اك

 ےك ہاٿؿکتبثچ ػایبتہ ےٿاٯ ےربٷ ےٿ٩ت ٿ٩ت  پـ ربؿی کئےك

  ہے۔ػیبربتب   ہٵيڀؿ کب ےٷھؿک ٹیڈآپ کڀ اپ  ےاپٸ
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  ۲   ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ےک  ںػایبت ٵٖبث٨ ، ؽاتی ٍضت پبٱینیڀہ  ےک  ےی اڈآئی آؿ 

ی گئی ________ کی ؿٝبیتی ٵؼت  کی اربفت ػ ےٱئ ےجتؼیؼ  ک

 ہے۔

I. ػٷ ہپٺؼؿ 

II. تیل ػٷ 

III. پیٺتبٱیل ػٷ 

IV. ػٷ ٹھمب 

 

 

   ہخالؿ

a) ےصبػث اٿؿاچبٹک ١یـٵتڀ٩ٜ پبٱینی  ایک ہایک ٍضت  ثیٴ  /

ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد ، رلںٍڀؿت ٵی کی ثیٶبؿی

 ٳہ٥ـا ص٦٘ ٵبٱیت کڀ ىغٌ ہىؼ ہ، ثیٴہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ

 - ہے کـتب

b) ںٱڀگڀ ےگئ ےحتت کڀؿ کئ ےٵَٺڀٝبت کڀ پبٱینی  ک ہٍضت  ثیٴ 

: ہےثٺؼی  کیب رب مکتب  ہکی تٞؼاػ  کی ثٺیبػ  پـ ػؿد

 ؿ  پبٱینی ، گـٿپ  پبٱینیٹؽاتی  پبٱینی ، ٥یٶٲی ٥ٲڀ

c) اعـاربت  کی پبٱینی  یب  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد ےکٲیٴ ثیٶبؿی/صبػثڈٵی

 ہے۔کـتی  ہبٿُ٭ب ٵٞ ںالگتڀ ےگئ ےپـ عـچ کئ

d) ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

کی ٵ٪ـؿ  تٞؼاػ  )رڀ ٝبٳ  ںػٹڀ ےک ےٯہپ ےك ےؿتی کـٷھة

 ےػٿؿاٷ عـچ کئ ے( تک کی ٵؼت  کہےٿتی ہػٷ  30ٕڀؿ پـ 

 ہکب صٌ ےػٝڀ ےاٿؿ اك ےٿ ٹگہٕجی  اعـاربت    ہٵتٞٲ٨ ےگئ

 ۔ٵبٹب ربئیگب

e) ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

کی ٵ٪ـؿ  تٞؼاػ  )رڀ ٝبٳ  ںػٹڀ ےثٞؼ ک ےک ےؿتی کـٷھة

 ےػٿؿاٷ عـچ کئ ے( تک کی ٵؼت  کہےٿتی ہػٷ  60ٕڀؿ پـ 

 ہکب صٌ ےػٝڀ ےٿؿ اكا ےٿ ٹگہٕجی  اعـاربت   ہٵتٞٲ٨ ےگئ

 ۔ٵبٹب ربئیگب

f)  ؿ /ثیڀی ، فیـ ٭٦بٱت ہىڀ ںؿ  پبٱینی  ٵیٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ

عبٹؼاٷ  کڀ ایک  ےٵٲکـ ثٸ ےارمَبؿ  ٿاٱؼیٸ  ك اٿؿ ںثچڀ

عبٹؼاٷ  پـ  ےرڀ پڀؿ ہےٳ  کی ربتی ہؿ٩ٴ  ٥ـا ہاکیٲی ثیٴ

 ہے۔تی ہٿٵتی ؿھگ
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g) ےٿٷہؿتی ھة ںٹ٪ؼی پبٱینی  امپتبٯ ٵی  ہایک امپتبٯ ؿٿفاٷ 

ػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ   ہثیٴ ےٱئ ےؿ ای٬  ػٷ کہ ےک

 ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا

h) ہٹبٵقػ  ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پت ھکچ  ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی 

 ےپـٿیژٷ  ک ےک ےپـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷ ےچٲٸ

 ہے۔پبٱینی    ہایک ٥بئؼ ھمبت

i) ہٵٺتغت  ہاپ اپ کڀؿ ایک ثیبٷ کـػٹٿتی  یب ٹاٝٲی  ٩بثِٰ ک  

 ے( کہےا ربتب ہٿتی ؿ٩ٴ  کٹیب ک ڈؿیيڀٯھت ےؿ٩ٴ  )رل

 ں۔یہ ےٳ  کـتہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ  ہاّب٥ی  فیبػ

j) ٳ  ہػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ ٭ب٥ی  کڀؿ ٥ـا ہکڀؿ ثیٴ  ہٵ٪ـؿ ٥بئؼ

  ےکٶپٺی کڀ اپٺی پبٱینی  کب ٵؤحـ  ٕـی٨ ہاٿؿ ثیٴ ہےکـتب 

 ہے۔ٵؼػ کـتب  ںٵی ے٩یٶت   تٞیٸ  کـٷ ےك

k) ےك ہ( کڀؿ ١یـٵتڀ٩ٞضبػحبت ٭ی ٿدے)پی ا ےای٬ ؽاتی صبػث  

ٳ  کـتب ہ٥ـا ہٕڀؿ پـ ٵٞبٿُ ےٵڀت  اٿؿ ٵٞؾٿؿی  ٥ڀائؼ  ٫

 ہے۔

l) اٯ، ھة ھکی ػیک ںٿھٹکٓٝالد ، ا ےک ںکڀؿ ػاٹتڀ ٹپیيیٸ ٹآؤ

ٕجی  اعـاربت   ےریل  ہٿ١یـ ٹیلٹٕجی  ربٹچ اٿؿ   ہثب٩بٝؼ

کی  ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےرٸ ک ہےکب پـٿیژٷ  کـتب 

 ہے۔ ںیہّـٿؿت  ٷ

m) ٿ مکتب ہٵبٱک رڀ ایک آرـ  ےگـٿپ  پبٱینی  ایک گـٿپ  ک

 ےٿیژٷ ٫ڈ ڈکبؿ ڈٹکـی ےایيٸ، ایک ثیٺک ک ، ایک اینڀمیہے

 ےک  ایک اکیٲی پبٱینی  ا٥ـاػ ںاہد ہےٱی ربتی  ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔گـٿپ  کڀ کڀؿ کـتی  ےپڀؿ

n)  ؿ٩ٴ   ہؿ  یب ث٦ـ کڀؿ ؿ٩ٴ  عبٹؼاٷ  کی ثیٴٹ٥ٲڀ ٹکبؿپڀؿی

ٵؼػ  ںٵی ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کـٷ ےٿاٯ ےٿٷہاّب٥ی   ےک

 ہے۔کـتب 

o)  ثیـٿٷ  ےا٥ـاػ  کڀ اپٸ  ںٱینیبکٲیٴ/م٦ـ  پبڈاٿٿؿمیذ ٵی

 ےٳ کھرڀک ےاٿؿ ثیٶبؿی ک ٹ، چڀےػٿؿاٷ صبػث ےٵٲ٬  م٦ـک

 ں۔یہٳ  کـتی ہعال٣  کڀؿ ٥ـا ےک ےٷٓا ںٵی ےػائـ

p)  ہےپبٱینی    ہٵنب٥ـ امٮیٴ  ایک مبالٷ  ہثب٩بٝؼ ٹکبؿپڀؿی 

 ےٿفکٹک اٹبیگقی ےایک کٶپٺی اپٸ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےک رل

ؿ ہثب ےاؿت کھرٺکڀ اکخـ ة ںیہٱیتی   ںؽاتی  پبٱینیب ےٱئ

 ں۔یہ ےٿتہ ے٭ـٷےػٿؿ

q)  کئی اٍٖالصبت کڀ عبً  ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ےٱئ ےک ےثچبٷ ےؿٳ کی صبٱت  كھػاؿ  کڀ ة ہثیٴ ےٕڀؿ ك

ٵٞیبؿی  کـ ػیب ےك ےؽؿیٜ ےؿیگڀٱیيٸ ٫ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔
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 رواة ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ۱رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےٱئ ےاعـاربت  ک ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہٹکصبال

اٱگ اٱگ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی ک ہکڀؿ کی ٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴ

ٝبٳ کڀؿ  ے، مت كہےٿتی ہٵ٪ـؿ   ںپبٱینی  ٵی ہٿگی اٿؿ یہ

 ہے۔ ےٱئ ےک ںتیل ػٹڀ ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ۲رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

  ںٵٖبث٨  ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ ےػایبت کہ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔اربفت   ٭ی کی ؿٝبیتی  ٵؼت ںػٹڀ 30 ےٱئ ےجتؼیؼ  ک ےک

 

 عواالت ےراتی اِتضبْ ن

 1عواي  

 ےاعـاربت  کی پبٱینی  ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت  ےٹیچ ںتٞٲ٨  ٵی

I. ت  کڀ کڀؿ کیب اعـارب ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٍـ٣  امپتبٯ ٵی

 ہےربتب 

II. ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ھمبت ھمبت ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہےاعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےکـٷ

III. ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ھمبت ھمبت ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہےاعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےکـٷ

 ےعبٹؼاٷ  ک ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہػاؿ  کی ٵڀت   ہاٿؿ ثیٴ

 ہےاؿاکیٸ  کڀ ایک ٵيت ؿ٩ٴ  اػائیگی  کی ربتی 

IV. ےمبٯ  ك ےٯہاعـاربت  کڀ پ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

اٿؿ  ےٯہپ ےک ےؿتی کـٷھة ںاٿؿ امپتبٯ ٵی ہےکڀؿ کیب ربتب 

اگـ  ہےکڀؿ کیب ربتب  ےمبٯ  ك ےاعـاربت  کڀ ػٿمـ ےثٞؼ ک

 ہےتب ہال مبٯ  ػٝڀٰی ٵ٦ت ؿہپ

 2اي  عو

 ؟ ںچبٹیہ، پہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت  ےٹیچ

I. ہے ےکب تٞٲ٨  ٵـُ ك ہٍضت  ثیٴ 

II. ہے ےکب تٞٲ٨  ٵڀت ٭ی ىـس ك ہٍضت  ثیٴ  
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III. ےٵڀت ٭ی ىـس  ك ھمبت ھمبت ےکب تٞٲ٨  ٵـُ ک ہٍضت  ثیٴ 

 ہے

IV. ٵڀت ٭ی ىـس  ہاٿؿ ٷ ےتڀ ٵـُ ك ہکب تٞٲ٨  ٷ ہٍضت  ثیٴ

 ہے ےك

 3عواي  

 ےٹیچ ںتٞٲ٨  ٵی ےیٸ  عؼٵت  کہت٪ؼ ػمتیبة  ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت 

I. ہثیٴ ےٱئ ےک ےؿاٹک اػائیگی کڀ ٥ـٿٟ ػیٸٹاٱیک ہی 

 ہػٿمتبٷ ىـٿٛ کی گئی ایک ٵبصڀٯ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

مـکڀٱیيٸ  ےک ںٿٹؿامت  ٹ٪ؼ ٹڀ ہثـا ہتبک ہےٯ  ہمجقپےربٷ

 ےاٿؿ ػؿعت  کڀ ثچبیب رب مک ےکڀ کٴ کیب رب مک

II. اٿؿ کڀئی  ہےٳ  کی ربتی ہػاؿ  کڀ ٵ٦ت  عؼٵت  ٥ـا ہیٴث

 ےؽؿیٜ ےصٮڀٵت  ٫ ہکیڀٹک ہےکی ربتی  ںیہٹ٪ؼ اػائیگی  ٷ

کٶپٺی کڀ اػائیگی  کی  ہحتت ثیٴ ےایک عبً  امٮیٴ  ک ےك

 ہےربتی 

III. دتبٳ   ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ا٥ـاػ  ٫ ہثیٴ

 ےك  ےؽؿیٜ ےک ڈثیٺکٺگ یب کبؿ ٹؿٹیٹاػائیگی  ٍـ٣  اٷ

ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ  کڀ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ہکیڀٹک ےئیہچب ےٿٷہ

 ہےکیب ربتب  ںیہٵٺٚڀؿ  ٷ

IV. کٶپٺی  ہاٿؿ ثیٴ ہےکـتب  ںیہػاؿ  اػائیگی  ٷ ہثیٴ

 ہےکـتی  ہثٰ کب ت٦َی ھےمیؼ ھمبت ےامپتبٯ ک

 4عواي  

پیپی ایٸ کی ٍضیش  ںتٞٲ٨  ٵی ےک ںامپتبٱڀ ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ںٵٮٶٰ ىٮٰ ىٺبعت ٭ـی

I. ٿؿک ٹٹی ڈپـی٦ـ پجٲک 

II. ٿؿک ٹؿ ٹیڈپـٿٿائ ڈپـی٦ـ 

III. ٿؿک ٹٹی ٹپجٲک پـائیڀی 

IV. ٿؿک ٹؿ پـی٦ـیٺيیٰ ٹیڈپـٿٿائ 

 5عواي  

 ؟ ں، ىٺبعت ٭ـیہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ١ٲٔ  ےٹیچ

I. ےایک گـٿپ  پبٱینی  ٯ ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےایک آرـ اپٸ 

 ہےمکتب 

II. ےایک گـٿپ  پبٱینی  ٯ ےٱئ ےک ںکڀہگب ےایک ثیٺک اپٸ 

 ہے مکتب



 

397 

 

III. ایک گـٿپ  پبٱینی   ےٱئ ےک ںکڀہگب ےایک ػکبٹؼاؿ اپٸ

 ہےمکتب  ےٯ

IV. ٱی گئی ایک  ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ ےآرـ ٫

اؿاکیٸ  کڀ  ےعبٹؼاٷ  ک ےگـٿپ  پبٱینی  کڀ ٵالفٵیٸ  ک

 ہےایب رب مکتب ڑھة ےٱئ ےک ےىبٵٰ کـٷ

 

   رواة ےعواالت  ک ےراتی اِتضبْ ن

 1رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ںاعـاربت  کی پبٱینی  ٵی ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ےؿتی کـٷھة ںامپتبٯ ٵی ھمبت ھمبت ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔اعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك

 2رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ے٭ی ىـس( ك ٿا٩ٞبتےکب تٞٲ٨ ٵـُ)ثیٶبؿی ک ہٍضت  ثیٴ

 3رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

اٿؿ  ہےکـتب  ںیہػاؿ ٥ـػ اػائیگی  ٷ ہحتت ثیٴ ےیٸ عؼٵت  کہٹ٪ؼ

  ہے۔کـتی   ہؿامت ثٰ کب ت٦َی ہثـا ھمبت ےکٶپٺی امپتبٯ ک ہثیٴ

 4رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ۔ٿؿک ٹؿ ٹیڈپـٿٿائ ڈپـی٦ـ ہےپیپی ایٸ کب ٵٖٲت 

 5رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

ایک  ہکیڀٹک ہے١ٲٔ   IIIثیبٷ  .ںیہ ػؿمت IV اٿؿI، II ثیبٹبت

 ۔ ہےمکتب  ےٯ ںیہٷ ہگـٿپ  ثیٴ ےٱئ ےک ںکڀہگب ےػکبٹؼاؿ اپٸ
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 20 ثبة

 اٵیؼاؿیہ ہٍضت ثیٴ

 

 وب تْبسفثبة  

آپ  ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی کہ ںٵی ہاك ثبة  کب ٵ٪َؼ  ٍضت  ثیٴ

ی ھکی کنی ة ہاٵیؼاؿی ثیٴہ ہے۔ٳ  کـٹب ہکڀ ت٦َیٲی  ٝٲٴ ٥ـا

 ارـا ےک پبٱینی  ہاٿؿ ثیٴ ہےٱڀ ہٳ  پہی اہت ہ٩نٴ  کب ایک ة

اٵیؼاؿی ہآپ  ںاك ثبة  ٵی ۔.ہےاػا کـتب  ٳ کـػاؿہایک ا ںٵی

 ےثبؿ ےاٿؿ ٝٶٰ  ک  ں، اٿفاؿ ، ٕـی٪ڀ ںثٺیبػی اٍڀٱڀ ےک

 ہآپ کڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ہی ہٝالٿ ےامک ےیٴ صبٍٰ ٭ـیٺگہت٤ ںٵی

  ۔ٳ  کـیگبہی ٵٞٲڀٵبت  ٥ـاھة ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی  کہ ےک

 ی ٹتبئذتؼؿین

 

A. ؟ہےاٵیؼاؿی کیب ہ 

B. ثٺیبػی تَڀؿات -اٵیؼاؿیہ  

C. امتٞٶبٯ٭ب    ػایبتہسمب ہ٥بئٰ اٿؿ  ؿ 

D.  ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ہػیگـ  ٍضت  ثیٴ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

E. ثٺیبػی ُاٍڀٯ  اٿؿ اٿفاؿ ےاٵیؼاؿی کہ  

F. اٵیؼاؿی ٝٶٰہ  

G. ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ  

H. اٵیؼاؿیہکی  ہثیٴ ؿیڀٯٹ اٿٿؿمیق  

I. اٵیؼاؿیہکی  ہثیٴ  ےؽاتی   صبػث  

ٿ ہ٩بثٰ   ںٵی ںثٞؼ ،آپ اٷ ثبتڀ ےک ےکـٷ  ہاك ثبة  کب ٵٖبٱٜ

 :ےٹگ

a) اك ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب ہےکیب ُٵـاػ  ےاٵیؼاؿی كہ 

b) ثٺیبػی تَڀؿات  کی ٿّبصت  کـٹب ےاٵیؼاؿی کہ 

c) ںاٍڀٱڀ ےٿاٯ ےربٷ ےٝٶٰ کئ  ےك ےؽؿیٜ ےؿف ٫ٹؿؿائڈَاٷ  

 ثتبٹب ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ خمتٲ٤  اٿفاؿ  ک

d)  ٵٮٶٰ ٝٶٰ   ےاٵیؼاؿی  کہکی  ںپبٱینیڀ ہثیٴ اٹ٦ـاػی  ٍضت

 کی ثٺیبػی تٞـی٤  کـٹب

e) ہےکی ربتی  ےاٵیؼاؿی کیلہ٭ی  ںپبٱینیڀ ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ 

 کـٹب ہکب ٵجبصج اك
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 ںیھکو دیک  ےاط َِٕش ٔبَ

 ےاذمیٺئـ ک ٿیئـ ٹمب٣رڀ ایک  ہےمبٯ  ٭ی  ۶۳ٵٺیو کی ٝٶـ 

پبٱینی  ہثیٴ  ایک ٍضت ےٱئ ےاپٸ ے، اك ٷہے کبٳ ٭ـتب ٕڀؿ پـ

 ےاك ںاہپبك گیب د ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ہٿ ۔کیب ہکب ٥یَٰ ےٱیٸ

اپٺی رنٶبٹی  تٞٶیـ   ےاك ںایک جتڀیق ٥بؿٳ ػیب گیب رل ٵی

 ے، اپٸںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہٹی  ٍضت ، پہاٿؿ ٍضت ، ؽ

ٵتٞٲ٨  کئی  ےك  ہ، ٝبػات ٿ١یـ ٍضت کی تبؿیظ عبٹؼاٷ کی

  ۔یھؿت  تکی ّـٿ ےمڀاالت  کب رڀاة  ػیٸ

چبٷ اٿؿ ٝٶـ ٭ب ہپ ےپـ اك ےٿٷہجتڀیق ٥بؿٳ ٵڀٍڀٯ   ہٝالٿ ےک اك

کئی  ےریل ڈٕجی ؿیکبؿ ےٯھکب حجڀت  اٿؿ پچ ےحجڀت ، پت

ایک ٍضت   ےؿ اكھپ ۔یھکی ّـٿؿت ت ےکڀ پیو  کـٷ ںػمتبٿیقٿ

ا ہک ےٱئ ےک  ےگقؿٷ ےٝٶٰ  ك ےک  ٹیلٹٕجی   ھربٹچ اٿؿ کچ

 ۔گیب

ی آٵؼٹی  ٭ی ھت ٵٺؼ  اٿؿ ایک اچآپ کڀ ایک ٍض ےٵٺیو رڀ اپٸ

 ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےامک ہٱگب ک ے، مڀچٸہےتب ھمٖش  کب ىغٌ  مسذ

اٷ دتبٳ   ہے۔ی ہاپٺب ؿ ںکٶپٺی اك ٕـس کب ایک دلجب ٝٶٰ  کیڀ

 ہا کہک ےاك ك ےکٶپٺی ٷ ہی ثیٴھثٞؼ ة ےک  ےگقؿٷ ےٝٶٰ ك

 ےٿٷہائی ثی پی ہؿاٯ اٿؿ ٹائی کڀٱیلہ ںٵی  ٹیلٹٕجی   ےامک

ا ڑھاٵٮبٹبت  کڀ ة ےاٵـاُ ٫ ےػٯ ٫ ںرڀ ثٞؼ ٵی ہےچال  ہتکب پ

ٳ  کی گئی ٱیکٸ پـیٶیٴ ہایک پبٱینی ٥ـا ےاك ہصبالٹک ہے۔ػیتب 

  ےٵ٪بثٰ ےپـیٶیٴ ٫ ےگئ ےاػا  کئ  ےك ےؽؿیٜ ےػٿمت ٫ ےامک

اٹکبؿ  ےك ےپبٱینی ٱیٸ ےاك ٷ ےا اٿؿ امٲئھت  ہت فیبػہة ںٵی

 ۔کـ ػیب

ٕڀؿ پـ اٷ  ےک  ےصٌ ےؿی ٝٶٰ  کاٵیؼاہ ےکٶپٺی اپٸ ہثیٴ ںاہی

 ےٳ کـتہٳ کڀؿیذ ٥ـاھرڀک ۔یھی تہدتبٳ  ا٩ؼاٵبت  پـ ٝٶٰ  کـ ؿ

 ےٱگبٷ ہاٹؼاف ےك ےٳ کب ػؿمت  ٕـی٨ھکٶپٺی کڀ رڀک ہٿ٩ت  ثیٴ

ٳ ھاگـ رڀک ہے۔ٿتی ہی ّـٿؿت ھکی ة ےاٿؿ ٵٞ٪ڀٯ  ٵٺب٥ٜ  کٶبٷ

اٿؿ ایک ػٝڀٰی  ہےکی ربتی  ںیہتيغیٌ  ٷ ےك ےکی ٍضیش ٕـی٨

 ےامک ۔ٿگبہایک ٹ٪َبٷ   ںٵی ےٹتیذ ےتڀ امک ہےربتب  ٭یب

 ےکی ٕـ٣ ك ںدتبٳ ٱڀگڀ ےٿاٯ ےکـٷ ہثیٴ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴہٝالٿ

کی   ٹؿكٹکڀ ایک  ںاٿؿ اٹکڀ اٷ پینڀ ںیہپـیٶیٴ مجٜ کـتی 

 ہے۔ٿتب ہاٱٺب ھٕـس مٺت
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A. ؟ہےاِیذاسی کیب ہ 

 اِیذاسیہ .1

رٸ  ںیہکـتی ٭ی ٭ڀىو   ےکـٷ ہکب ثیٴ ںاٷ ٱڀگڀ ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ےٳ کھرڀک ےٿاٯ ےربٷ ےالئ ںپڀٯ ٵی ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ہے۔ٿتی ہکی تڀ٩ٜ  ےربٷ ے٭ب٥ی  پـیٶیٴ اػا  کئ ںتٺبمت  ٵی

ٵٞٲڀٵبت  مجٜ   ےایک جتڀیق ٭بؿ  ك ےٱئ ےاٹتغبة  ک ےٳ کھرڀک

ٕڀؿ پـ  ےاٵیؼاؿی کہاك ٝٶٰ  کڀ  ےک ےکـٷ  ہاٿؿ جتقی ےکـٷ

مجٜ  کی گئی ٵٞٲڀٵبت   ےك  ےؽؿیٜ ےاك ٝٶٰ  ک ہے۔ربٹب ربتب 

جتڀیق ٭بؿ  کب  ہکیب ٿ ہک ہےٱیب ربتب   ہ٥یَٰ ہ٭ی ثٺیبػ  پـ ی

تڀ  ںیہ ےکـت ہکب ٥یَٰ ےاینب کـٷ ہاگـ ٿ ں۔یہ ےتہکـٹب چب ہثیٴ

کـ ےٳ ٯھاك ٕـس کب رڀک ہکل پـیٶیٴ، ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  پـ، تبک

 ے۔ایک ٵٞ٪ڀٯ  ٵٺب٥ٜ  صبٍٰ کیب رب مک

ٵـُ  کڀ کنی ىغٌ  ںاہی ہے۔ڀؿ  پـ ٵجٺی  ٵـُ  کی تَ ہٍضت  ثیٴ

ٕڀؿ پـ  ےٳ کھاٵٮبٹبت  اٿؿ رڀک ےک ےٷڑیب پ ےٿٷہثیٶبؿ   ے٫

 ےؿتی کـٷھة ںٝالد  یب امپتبٯ ٵی ےٱئ ےرنک ہےثیبٷ  کیب گیب 

 ہےٿتب ہٵتبحـ   ےٵـُ  کب٥ی صؼ تک ٝٶـ ك ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  

  ںؿیڀہهثقؿگ  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀ)رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ 

 ہ( اٿؿ خمتٲ٤  ػیگـ  ٵٺ٦ی  ٝڀاٵٰ  کی ٿدہےٿتب ہ  ہفیبػ ںٵی

ٵبّی   ھٿٹب، کچہٿفٷ یب کٴ ٿفٷ   ہفیبػ ے، ریلہےتب ڑھة ےك

کی ؽاتی   تبؿیظ ، ؽاتی  ںیب ؿٿگڀ ںاٿؿ صبٯ  کی ثیٶبؿیڀ

 ےٍضت ٭ی صبٱت  اٿؿ امک  ہدتجبکڀ ٹڀىی ، ٵڀرڀػ ےٝبػات ریل

 ہے۔ا ربتب ھعٖـٹبک مسذ ےگـ اك، اہجتڀیق ٭بؿ  کب پیو  ہٝالٿ

ثـٝٮل ، ٵـُ  ،کٴ ٝٶـ، ایک ٍضت ٵٺؼ  ٕـف فٹؼگی   ےامک

ٿتب ہی کٴ ھة  ےك ہثِٞ  مبفگبؿ  ٝڀاٵٰ  کی ٿد ےریل  ہٿ١یـ

 ہے۔

 تْشیف

اٿؿ اٷ  ےٳ کب تٞیٸ  کـٷھرڀک ےك ےاٵیؼاؿی ٵٺبمت  ٕـی٨ہ

ٳ  کیب ہکڀؿ ٥ـا ہرٸ پـ ثیٴ ہےکب ٝٶٰ   ےىـائٔ کب تٞیٸ  کـٷ

 ںٳ کی ٩یٶتڀھاٹتغبة  اٿؿ رڀک ےٳ کھرڀک ہاك ٕـس ، ی ۔ئیگبرب

 ہے۔٭ب ایک ٝٶٰ   ے٭ب  تٞیٸ  کـٷ

  اِیذاسی کی مشوستہ .2

ی ہالپـٿا ہکیڀٹک ہےی ہڈ٭ی   ڑھکٶپٺی کی ؿی ہاٵیؼاؿی ایک ثیٴہ

کٶپٺی  ہٳ کی ٵٺٚڀؿی  ثیٴھرڀک ےٱئ ےیب ٹب٭ب٥ی  پـیٶیٴ ک ےك

ٵٺتغت   ہت فیبػہٕـ٣، ةػٿمـی  ۔ربئیگی ےپٸ کی ٕـ٣ ٯ ػٿاالکڀ 

ؿٿک  ےك ےا پڀٯ ثٺبٷڑکٶپٺی کڀ ایک ة ہٿٹب ثیٴہیب حمتبٓ  

 ےامٲئ ے۔یالؤ کیب رب مکھٕڀؿ پـ  پ ںٳ کب یٮنبھرڀک ہػیگب تبک

ٳ  ہػؿٵیبٷ ػؿمت تڀافٷ  ٩بئٴ کـٹب ا ےٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ  کھرڀک

 ہے۔ٿتب ہاٿؿ ٵٺب٥ٜ خبو    ہٵ٪بثٰ ےٱئ ےرڀ تٺٚیٴ  ک ہے
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  ںُاٍڀٯ ، پبٱینیڀ ےکٶپٺی ک ہثیٴ  ہٶٰ ، ٵتٞٲ٨ٝ ہتڀافٷ  کب ی

 ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿؿائڈٵٖبث٨  َاٷ ےٿک کھکی ة ےاٷٹھٳ اھاٿؿ رڀک

ثٺؼی   ہٳ کی ػؿدھؿ  کب کبٳ رڀکٹؿؿائڈَاٷ ہے۔پڀؿی کی ربتی   ےك

  ہکـٹب اٿؿ ایک ٵٺبمت  ٩یٶت  پـ ٵٺٚڀؿی  کی ىـائٔ ٭ب ٥یَٰ

ػاؿ   ہکی ٵٺٚڀؿی  ثیٴ ٳھرڀک ہک ہےٳ  ہیبٷ ػیٺب اھػ ہی ہے۔کـٹب 

 ہے۔رینب  ےکـٷ ہکب ٿٝؼ  ےػٝڀٰی ت٦َی ںکڀ ٵنت٪جٰ  ٵی

  َ تؾخیـھروک -اِیذاسی ہ .3

رڀ ایک گـٿپ  یب  ہےٳ اٹتغبة  کب ایک ٝٶٰ  ھاٵیؼاؿی رڀکہ

گـی ٭ی ثٺیبػ  ڈٳ کی ھرڀک ںاہی ہے۔ىغٌ  کی عَڀٍیبت  پـ ٵجٺی  

ڀ ٵٺٚڀؿ  ٳ کھکیب رڀک ہک ہےٱیتب   ہ٥یَٰ ہؿ  یٹؿؿائڈپـ َاٷ

 ے، ٩جڀٱیت کںی ٍڀؿت  ٵیھکنی ة ۔کیب ربئیگب اٿؿ کل ٩یٶت  پـ

پـ پڀؿی  ںثٺیبػٿ ہایک ٵٺ٦َبٷاٿؿ  ھمبت ےربٹجؼاؿی ک ںٝٶٰ ٵی

ی تَٞت  ھٳ کڀ کنی ةھرڀکےرٲت ےؿ ٵٲتہیٞٺی  ےئیہکی ربٹی چب

 ہػؿد ہی ے۔ئیہثٺؼی  کی ربٹی چب ہٕڀؿ پـ ػؿد ںث٢یـ یٮنب ےک

 ےك  ےؽؿیٜ ےك کٹؿی  ٵٺٚڀؿی  چبؿثٺؼی  ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٵٞیب

ٳ کی ھؿ ای٬  سمبئٺؼگی رڀکہ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےرنک ہےکی ربتی 

ٵٖبث٨  پـیٶیٴ کی گٺتی  ےاٿؿ امی ٫ ہےتٞؼاػ تٞیٸ  کی ربتی 

 ہے۔کی ربتی 

ی ھٵڀت کڀ ة ھمبت ھمبت ےاٵٮبٹبت  ک ےٝٶـ ثیٶبؿی ک ہصبالٹک

ؿی ٝبٳ ٕڀؿ ثیٶب ہک ےئیہا ربٹب چبھیبػ ؿک ہ، یہےٵتبحـ  کـتی 

ؽا، ٵڀت  ہٯ ہے۔ٿ مکتی ہاٿؿ ثبؿثبؿ  ہےآتی  ےٯہت پہة ےپـ ٵڀت ك

اٵیؼاؿی ہ ےٱئ ےکڀؿیذ ک ےٍضت  ک ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکڀؿیذ ٫ ےک

 ہے۔ٿٹب کب٥ی ٵٺٖ٪ی ہمغت   ہػایبت کب فیبػہٵٞیبؿ اٿؿ 

 ِخبي

کی  پیچیؼگی ےیب گـػ یکڈکبؿٵجتال  ىغٌ  کڀ  ںایک ىڀگـ ٵی

امپتبٯ  ےٱئ ےرنک ہے ےتہاٵٮبٹبت  ؿ  ہت فیبػہة ےک ےٿٷہ تـ٩ی

ٍضت   ہٝالٿ ےاٿؿ امک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ں۔یہ ےٿ مکتہػٿؿاٷ کئی ثبؿ  ےکڀؿیذ کی ٵؼت ک ہثیٴ  ےٵنئٰ

سمب ُاٍڀٯ  اك ىغٌ  کڀ ایک اٿمٔ ہاٵیؼاؿی ؿہکب  ہفٹؼگی  ثیٴ

، ٕجی  ہصبالٹک ہے۔ثٺؼی  کـ مکتب  ہٕڀؿ پـ ػؿد ےٳ کھرڀک

ٕڀؿ پـ کی  ےٳ کھامکی تيغیٌ  ایک اٝٲی رڀک ےٱئ ےٵیؼاؿی کاہ

 ۔ گی ےربئ

  ےٵ٪بثٰ ےاٵیؼاؿی ٫ہٵبٱی  یب آٵؼٹی  ٵجٺی   ںٵی ہٍضت  ثیٴ

ٵـ٭ڀفکی ربتی   ہتڀد ہٹتبئذ  پـ فیبػ ےٕجی  یب ٍضت  ک ںٵی

اٵیؼاؿی کڀ ٹٚـ اٹؼاف ہ، ٵبٱی یب آٵؼٹی  ٵجٺی  ہصبالٹک ہے۔

ٿٹب ہ ٹؿكٹاٷ  ہایک ٩بثِٰ ثیٴ ںاہی ہکیڀٹک ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ

ی ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کڀ عبؿد ھاٵیؼاؿی  کنی ةہاٿؿ ٵبٱی  ےئیہچب
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ٳ ہا ےٱئ ےک ےتنٲنٰ کڀ ی٪یٺی ثٺبٷ ںٵی ہاٿؿ ٍضت  ثیٴ ےکـٷ

 .ہے

 ۴ ّواًِ ےواي ےاِىبٔبت  کو ِتبحش  کشْ ےثیّبسی ک .4

پـ   ٳ(ھرڀک ےک ےٷڑٵـُ  )ثیٶبؿ پ ےٿئہ ےٳ کب تٞیٸ  کـتھرڀک

ؽیٰ ٕڀؿ پـ اصتیبٓ  ہٝڀاٵٰ  پـ ٵٺؼؿد ےٿاٯ ےاٹؼاف کـٷ احـ

 :ےئیہ١ڀؿ  کیب ربٹب چب ےك

a)  :ٿٍڀٯ  ھمبت ےگـی  کڈٳ ٭ی ھپـیٶیٴ ٝٶـ اٿؿ رڀکّّش

 ںاٿؿ ثچڀ ے، ىیـ عڀاؿ ثچےٱئ ےٵخبٯ  کں۔یہ ےربت ےکئ

اٿؿ صبػحبت  کب  اٹ٦یکيٸ ٵـُ  پـیٶیٴ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںثبٝج  ٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀ ے٫ ےٷڑھة ہعٖـ

 ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك۶۰امی ٕـس،  ہے۔ٿتب ہ  ہفیبػ

ؽیبثیٖل   ہکیڀٹک ہےٿتب ہ  ہپـیٶیٴ فیبػ ےٱئ ےک ںثبٱ٢ڀ

ٵجتال ىغٌ  کڀ اچبٹک ػٯ کی  ںرینی ایک ػائٶی ثیٶبؿی ٵی

ت ہاٵٮبٹبت  ة ےک ےٿٷہثیٶبؿی یب اینی ػیگـ  ثیٶبؿی 

 ۔ ںیہ ےتہؿ  ہفیبػ

b) : اّب٥ی   ےػٿؿاٷ ٵـُ  ک ےٵؼت ک ےٰ کعڀاتیٸ  مح رٕظ

 ے، عڀاتیٸ ٫ہصبالٹک ں۔یہٿتی ہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک

یب  ےٿٷہٵتبحـ   ےك ےػٿؿ ےکڀ ػٯ ک ںٵـػٿ ںٵی  ےٵ٪بثٰ

  ہفیبػ ےک ےٿٷہٵتٞٲ٨  صبػحبت  کب ىکبؿ  ےٹڀکـی ك

 ہفیبػ ںعٖـٹبک ؿٿفگبؿ ٵی ہٿ ہکیڀٹک ںیہ ےتہاٵٮبٹبت  ؿ

 ں۔یہ ےٿ مکتہٵٲڀث 

c) ٭ی  ٵٺيیبت ىـاة یب، دتجبکڀی ٕڀؿ پـ ھکنی ة :ںّبدتی

 ہےتب ڑؿامت  احـ پ ہٳ پـ ثـاھرڀک ےٵـُ  ک  ےپت كھ٫

d) : ھکچ ےریل  ہؿ ٿ١یـٹؿ، ایڀئیٹؿائیڀؿ، ثالكڈ ِالصِت 

امی  ہے۔ٳ دمٮٸ  ھاّب٥ی  رڀک ےٱئ ےصبػحبت  ک ںٵی ںپیيڀ

 کی ٍٺٞت كٹاینجیلؿ، ٹپـیٓٵيیٸ ا ےٕـس ، ایک ایکل ؿ

اٝٲی  ںٵی ںپیيڀ ھکچ ےریل  ہٿ١یـ ںکٺڀ کبٷ، ںکبؿکٺڀ ےک

 ں۔یہ ےٿ مکتہٳ ھٍضت  رڀک

e) ہکیڀٹک ہے  ہت فیبػہکب تٞٲ٨  ة اك :خبٔذاْ کی تبسیخ 

رینی  ثِٞ کیٺنـ ؽیبثیٖل اٿؿ، ہػٳ ریٺیبتی ٝڀاٵٰ

ٵـُ  کڀ ٵتبحـ   ہی ں۔یہ ےکـت پـ احـ اٹؼاف ںثیٶبؿیڀ

 ںٷ ٵیہؽ ےاك ےٿئہ ےٳ کڀ ٩جڀٯ  کـتھاٿؿ رڀک ہےکـتب 

 ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک

f) : ی ھیب اٿمٔ رنٶبٹی  تٞٶیـ  کڀ ة ے، پتٰٹےٵڀ تّْیش

 ہےٵٺنٲ٬ ٭یب رب مکتب  ےٵـُ  ك ںٵی ںگـٿپڀ ھکچ

g) ےئیہٱگبیب ربٹب چب ہامکب پت:  عشرشی ثیّبسی یب ِبمی 

ثبٝج کنی ٩نٴ کی رنٶبٹی   ےکیب ٵبّی  ثیٶبؿی ک ہک
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 ٿا٩ٜ ہػٿثبؿ ےامک ہتک ک ںاہیب ی  ہاّب٣ ںکٶقٿؿی ٵی

ٵٖبث٨  پبٱینی کی  ےاٿؿ امی ٫ ہےاٵٮبٹبت   ےک ےٿٷہ

، ےٱئ ےٵخبٯ  ک ے۔ئیہکیب ربٹب چب  ہىـائٔ ٭ب ٥یَٰ

اٿؿ  ہےٿٹب ٝبٳ ثبت ہٿا٩ٜ  ہؿی کب ػٿثبؿھکی پت ےگـػ

 ھػٿمـی آٹک ےك ےٿٷہٵڀتیب ثٺؼ  ںٵی ھامی ٕـس  ایک آٹک

 ہے۔ ےربت ڑھاٵٮبٹبت  ة ےک ےٿٷہٵڀتیب ثٺؼ  ںٵی

h) بٌت  اوس دیگش  ّواًِ  یب ؽکبیبت: فضت  وی ص ہِورود

 ہےٳ  ہٱگبٹب ا ہکب پت  ہٳ کی مٖش  اٿؿ ٩بثِٰ ثیٴھرڀک

 ےؽؿیٜ ےکبٳ ٵٺبمت  اٹٮيب٣ اٿؿ ٕجی  اٵتضبٷ ٫ ہاٿؿ ی

 ہے۔پڀؿا کیب رب مکتب   ےك

i) ی ٵـُ  ىـس  پـ احـ ھاٹکب ة :ہائؼ گبہس ِبصوٌیبت اوس

 ہے۔تب ڑپ

 

 

 ۱   ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  ہے۔____کب ٝٶٰ  اٵیؼاؿی _______ہ

I. ٹگٹٵَٺڀٝبت  کی ٵبؿ٭ی ہثیٴ 

II. پـیٶیٴ مجٜ  کـٹب ےك ںکڀہگب 

III. ٭ب  تٞیٸ ںٳ کی ٩یٶتڀھکب اٹتغبة  اٿؿ رڀک ےعٖـ  

IV. ٵَٺڀٝبت  کی ٥ـٿعت ہخمتٲ٤  ثیٴ  
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B. ثٕیبدی تقوسات   -اِیذاسی ہ 

  اِیذاسی کب ِمقذہ .1

 ں۔یہ ےىـٿٛ کـت ھمبت ےٵ٪َؼ  کی حت٪ی٪بت ک ےاٵیؼاؿی کہٳ ہ

  - ںیہػٿ ٵ٪بٍؼ   ےامک

i. عال٣  اٹتغبة  کڀ  ےکٶپٺی ک ہٵٺ٦ی  اٹتغبة  یٞٺی ثیٴ

 ؿٿکٺب 

ii. ػؿٵیبٷ  ےک ںٵڀھثٺؼی  اٿؿ رڀک ہکی ػؿد ںٵڀھرڀک

 ےکیٲئ ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷ یٹایکڀئ

  تْشیف

ؿ ای٬  جتڀیق ہکی  ہٍضت  ثیٴ ہےکب ٵٖٲت   أتخبة ےک ںِوھروک

 ےگـی کڈٳ کی ھپیو  رڀک  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےکی تيغیٌ  امک

ٳ  ہ٥ـا ہثیٴ ہکب ٝٶٰ  ک ےکـٷ ےٓ ہؿ یھاٿؿ پ ےکـٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ۔اٿؿ کٸ ىـائٔ پـ ںیہیب ٷ ےکیب ربئ

کب ؿرضبٷ  ںٱڀگڀ ےایل ِٕفی  أتخبة  )یب ثشّىظ  أتخبة (

ٵٺب٥ٜ  صبٍٰ  ںاٿؿ اك ٝٶٰ  ٵی ےٵبٹگٸ ہثیٴ ےرڀ ثیتبثی ك ہے

 ے٫ ےاٹک ہک ںیہ ےاٿؿ ربٹت ےکـت  ہىت ہی ےٱئ ےک ےکـٷ

ت ہاٵٮبٹبت  ة ےک ےربٷ ےٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کئ  ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔  ہفیبػ

  ِخبي

 ہک ںٿتیہ ںیہاك ثبت کڀ ٱیکـ اٹتغبثی ٷ ںکٶپٺیب ہاگـ ثیٴ

اٵٮبٹبت   ہتڀ ی ہےٳ  کیب ہ٥ـا ہثیٴ ےاٿؿ کیل ےکل ےٷ ںٿہاٷ

 ےریل، یب کیٺنـ ٵنبئٰ ےػٯ ک، ثی پی ائیہ، ؽیبثیٖل  ہک ہے

ی ہرٲؼ  ہک ںیہ ےربٹت ہرڀ ی ٵجتال ٱڀگ،  ںٵی ںثیٶبؿیڀ مٺگیٸ

 ہیگی، ٍضت  ثیٴڑکی ّـٿؿت پ ےٿٷہؿتی ھة ںاٹکڀ امپتبٯ ٵی

 ۔گبڑےاٹب پٹھکڀ ٹ٪َبٷ  ا ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےرل ك ےیٺگہعـیؼٹب چب

اٹتغبة  ٭ی ٭ڀىو   ےکٶپٺی ٷ ہاگـ کنی ثیٴ ، ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ

 ںك ٝٶٰ  ٵیٿگب اٿؿ اہثـٝٮل  اٹتغبة  کیب  ےکی تڀ اك ٷ ںیہٷ

 ۔گبڑےٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٹب پ ےاك

 یٹاکوئ دسِیبْ ےک ںِوھروک .2

 ں۔ی  پـ ١ڀؿ  کـیٹػؿٵیبٷ اکڀئ ےٳ کھٳ رڀکہاة  ےآئی

رڀ ایک  ٹؼگبٷہػؿعڀامت ػ ےایل ہےی " اٍٖالس کب ٵٖٲت ٹ"ا٭ڀئ

ی ہاٹکڀ ایک  ںیہ ےآت ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےمٖش  ک ےریل

 ےربٷ ےٱئ ںکٶپٺیب ہثیٴ ۔ےئیہا ربٹب چبھؿک ںپـیٶیٴ ٭الك ٵی

ٵٞیبؿات   ے٩نٴ  ک ھکچ ےٱئ ےک ےپـیٶیٴ کب تٞیٸ  کـٷ ےٿاٯ

ٳ الص٨ ھامی ٕـس  اٿمٔ رڀک ۔کب امتٞٶبٯ  کـٹب پنٺؼ کـیٺگی
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 ہرجک ےئیہپـیٶیٴ اػا  کـٹب چب ےکڀ ایک ریل ںٱڀگڀ ےٿاٯ

پـیٶیٴ اػا  کـٹب   ہکڀ فیبػ ںٱڀگڀ ےٳ ٿاٯھاٝٲی  اٿمٔ رڀک

 ےک ںٱڀگڀ ےٳ ٿاٯھی تٞؼاػ  اٿمٔ رڀکڑت ةہایک ة ہٿ ے۔ئیہچب

  ہفیبػ ہٵٞیبؿات  الگڀ کـٹب کـٹب پنٺؼ کـیٺگی رجک ےٱئ

 ہکی ػؿد ںٵڀھاٿؿ رڀک ےٱیٸ  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےک ںعٖـٹب٫ ٱڀگڀ

 ۔گیےٿ٩ت  ٱگبئ  ہفیبػ ںٵی ےثٺؼی  کـٷ

a) ثٕذی ہَ  وی دسدھروک  

بٵی ایک ٹ  جوکھم درجہ بندیؿ  ٹؿؿائڈ، َاٷےٱئ ےک ےی  الٷٹا٭ڀئ

 ےٳ کھرڀک ےکڀ اٹک ںیٞٺی ٱڀگڀ ںیہ ےٿتہٵَـٿ٣  ںٝٶٰ  ٵی

ثٺؼی   ہػؿد ںٵی ںٳ ٭المڀھمٖش  ٭ی ثٺیبػ  پـ اٱگ اٱگ رڀک

ٿتی ہٵڀرڀػ  ںٳ ٭المیھاینی چبؿ رڀک ہے۔اٿؿ ت٦ڀیِ کیب ربتب 

 ں۔یہ

i. َھِْیبسی  روک 

رنکی ٵتڀ٩ٜ ا ٵـاُ   ںیہ ےٿتہٱڀگ ىبٵٰ  ےایل ںاك ٵی

 ں۔یہ ےٿتہبٹبت ( اٿمٔ کی اٵٮ ےٷڑ)ثیٶبؿ پ

ii. َھتشریضی روک 

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  ٵـُ  اٿمٔ ٫ ںیہٱڀگ  ےایل ہی

کٴ پـیٶیٴ ٱیب رب مکتب  ےاٷ ك ےاٿؿ امٲئ ہےٿتی ہکب٥ی کٴ 

 ہے۔

iii. َھغیش ِْیبسی  روک 

ٿتی ہ  ہفیبػ ےرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  ٵـُ  اٿمٔ ك ںیہٱڀگ  ےایل ہی

اٷ کڀ  ہے۔ٹب ربتب ٵب ہی اٷ کڀ  ٩بثِٰ ثیٴھؿ ةھ، ٱیکٸ پہے

 ےک ںخمَڀً پبثٺؼیبیب  ھمبت ےاٝٲی  )یب اّب٥ی ( پـیٶیٴ ک

 ہے۔ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب  ےٱئ ےک ہتبثٜ  ثیٴ

iv. َھسد روک 

اٿؿ ٵتڀ٩ٜ  اّب٥ی  اٵـاُ   ٹ٪بئٌ ےاٹک ںیہٱڀگ  ےایل ہی

 ہاٷ کڀ ایک منتی ٩یٶت پـ ثیٴ ہک ںیہ ےٿتہ  ہفیبػ ےاتٸ

 ےی کنی ىغٌ  کھی کتھکت ہے۔کیب رب مکتب  ںیہٳ  ٷہکڀؿیذ ٥ـا

اگـ  ہےی ٹبٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھجتڀیق کڀ ٝبؿّی ٕڀؿ پـ ة

 ںٵی ےػائـ ےپـیيٸ کٓا ےریل ٹایڀٷ ٕجی ہصبٱیایک  ہٿ

  ہے۔ی ہا/ؿہؿ

  أتخبة  ًّّ .3

پـ  ںٵٖبث٨  ػٿ مٖضڀ ےاٵیؼاؿی یب اٹتغبة  ٝٶٰ  ثیبٷ ٫ہ

 : ہےپڀؿی کی رب مکتی 

 ٰمٖش  پـ ڈ٥ی 
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 مٖش  پـ  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ 

 

 

 اِیذاسی یب أتخبة  ًّّ  ہ: ۱ؽىً  

 -یب پـائٶـی  مٖش   ڈ٥یٰ -اٵیؼاؿی یب اٹتغبة  ٝٶٰ  ہ

  مٖش  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ

 

a) ًیب پشائّشی  عيش ڈفی 

ی ھٕڀؿ پـ ة ےاٵیؼاؿی کہاٵیؼاؿی کڀ پـائٶـی  ہمٖش  ڈ٥یٰ

  ےسمبئٺؼ ےیب کٶپٺی ک ٹایک ایزٸ ںاك ٵی ہے۔ربٹب رب مکتب 

 ےٓ ہرڀ ی ہےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٹب ىبٵٰ   ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ےک ےٳ  کـٷہکڀؿیذ ٥ـا ہکیب ػؿعڀامت گقاؿ  ثیٴ ہکـیگب ک

ٕڀؿ پـ  ےؿ  کٹؿؿائڈپـائٶـی  َاٷ ٹایزٸ ہے۔ٵٺبمت   ےٱئ

٫  کڀ ہگب  ہدمٮٸ ےک ہثیٴ ہٿ ہے۔ٳ  ٭ـػاؿ  اػا ٭ـتب  ہایک ا

 ہے۔ٿتب ہ ںی صبٱت  ٵیھاچ ےکی مت ك ےربٹٸ

ایک   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںٿٹایزٸ ےٱئ ےک ںڀکٶپٺی ہثیٴ ھکچ

 ںرنٶی ہےٿ مکتب ہتیبؿ کـٹب ّـٿؿی   ٹؿپڀؿ  ہثیبٷ یب ع٦ی

 ےخمَڀً  ٵٞٲڀٵبت ، ؿائ ےك ٹایزٸ ںتٞٲ٨ ٵی ےجتڀیق ٭بؿ  ک

 ہے۔اٿؿ م٦بؿىبت کی ٵبٹگ کی ربتی 

ا ہک ٹٳ کی ؿپڀؿھاعال٩ی  رڀک ےرل ٹامی ٕـس کی ایک ؿپڀؿ

کی رب  ےٱٮبؿ كہایک ا ےک کٶپٺی ہ، امکی ٵبٹگ ثیٴہےربتب 

ٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق ٭بؿ٭ی فٹؼگی   ںٵی ںٿٹاٷ ؿپڀؿ ہے۔مکتی 

ؿت کڀ ىبٵٰ کیب ربتب ہ، آٵؼٹی ، ٵبٱی صیخیت اٿؿ هےپیو ےک

 ہے۔

 ؟ہےَ کیب ھاخاللی  روک
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ٝڀاٵٰ  ایک ٍضت   ےریل  ہٿ١یـ ںٝٶـ، رٺل ، ٝبػتی ںاہد

گـ  ػی ھ، کچںیہ ےػیت ہکب صڀاٯ ےرنٶبٹی  عٖـ ےٳ کھرڀک

ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٷھٹٚـ ؿک ےرٸ پـ ثبؿیکی ك ںیہی ھة ںثبتی

ت ہة ےٱئ ےکٶپٺی ک ہرڀ ثیٴ ہےٳ ھ٫  کب اعال٩ی  رڀکہگب ہی ہے۔

 ہے۔ٿ مکتب ہٹگب حبثت ہٳ

ػاؿ   ہائی ٵخبٯ  ایک ثیٴہٳ کی ایک اٹتھعـاة اعال٩ی  رڀک

 ہک ہےٱیٺب  ہی ٍضت  ثیٴھة ےٿئہ ےربٹت ہی  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ےپـیيٸ كٓاٹؼؿ اٹؼؿ  ایک مـریکٰ ا ےَـ ٵؼت ٫ایک خمت ےاك

 ہے۔کـتب  ںیہٷ ہکٶپٺی کڀ امکب عالً ہثیٴ ہٿگب، ٱیکٸ ٿہگقؿٹب 

 ےٱیٸ ہثیٴ ےٱئ ےک ےٍـ٣ ایک ػٝڀٰی مجٜ  کـٷ ںاہاك ٕـس  ی

 ہے۔ ہ٭ـ اؿاػ ھکب ربٷ ثڀد

کی  ہثیٴ ہے۔ٹ٪َبٷ کی ٕـ٣ ٥ـ٧ امکی ایک  اٿؿ ٵخبٯ  

امپتبٯ   ہ٫ ےٿئہ ےربٹت ہی ػاؿ  ہثبٝج  ثیٴ ےٵڀرڀػگی ک

 ہثیٴ ےی عـچ ٭ی  اػائیگی   امکھکنی ة ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

ٍضت  کی  ےاپٸ ںگی، اك ٵیےکی ربئ  ےك ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫

 ہے۔ٿ مکتب ہکبالٱچ پیؼا  ےاپٺبٷ ہؿٿی ہٕـ٣ ایک الپـٿا

، ہےا ربتب ہٳ' کھرڀک ہصڀٍٰ ےٳ رلھایک ػٿمـی  ٩نٴ  کب رڀک

 ںیہی  ٷہػ ہٿ٫ھػاؿ  کڀئی ػ ہثیٴ ںاہی ہے۔ی ٩بثِٰ ؽ٭ـ ھة ہی

 ہی ثیٴڑپبك ایک ة ےامک ہی کھة ےٿئہ ےربٹت ہکـیگب ٱیکٸ ی

 ےٹگہٳ ے، مت كےٹگب ٝالد  کـاٷہٳ ےمت ك ہ، ٿہےؿ٩ٴ  

گب  ےکب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـ  ہٿ١یـ ےٷہؿ ںٵی ےکٶـ ےامپتبٯ ک

ٵٺتغت ٭ـ  ںیہٷ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ہٿ ے، رل

 ۔اھمکتب ت

 ےس  کٹسسائڈٔب اوس پشائّشی  َاْھی   پش َٔش سکہد ہونھد

  کب وشداس ٹىوس پش ایزٓ

اٷ   ہتـ  ٥یَٰ ہفیبػ ےك ےصڀاٯ ےاٹتغبة  ک ےٳ کھرڀک

جتڀیق  ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی ہرٸ کب عالً ہےص٪بئ٨  پـ ارمَبؿ  کـتب 

 ٹھےثی ںٵی  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ ہے۔کیب گیب   ےك ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫

کیب   ہ٫ ہےٿ مکتب ہربٹٺب ٵيکٰ  ہی ےٱئ ےک  ؿٹؿؿائڈایک َاٷ

٭ـ   ھربٷ ثڀد ےک ےٿکب ػیٸھاٿؿ ػ ںیہ ٹٿھص٪بئ٨  د ہی

١ٲٔ سمبئٺؼگی کی گئی  ےك ےٕـی٨ ےی ٫ہػ ہٿ٫ھػ   ےك ےاؿاػ

 ہے۔

اك ثبت کب  ہٿ ہے۔ٳ  ٭ـػاؿ  اػا ٭ـتب  ہایک ا ٹایزٸ ںاہی

  پیو ہک ہےٿتی ہٿتب/ہ ںی صبٱت  ٵیھاچ ےکی مت ك ےٱگبٷ ہپت

 ےکب جتڀیق ٭بؿ  ک ٹایزٸ ہ، کیڀٹکںیہص٪بئ٨ ٍضیش  ےگئ ےکئ

 ہٿ ےاٿؿ امٲئ ہےٿتب ہ  ہؿامت اٿؿ ؽاتی   ؿاثٔ ہثـا ھمبت

 ےک ےکـٷ ہکیب ایک گٶـا ہک ہےمکتب  ھاك ثبت پـ ٹٚـ ؿک
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کڀئی اؿاػتًب ١یـ اٹٮيب٣  یب ١ٲٔ ثیبٹی کی  ھمبت ےک ےاؿاػ

 ہے۔گئی 

b) عيش  پش ےک  ہاِیذاسی حمىُہ 

 ںاك ٵی ہے۔یب ػ٥رت ٭ی مٖش    ہاؿی کی ػٿمـی مٖش  حمٮٴاٵیؼہ

 ںٵی ں٭بٵڀ ےرڀ اك ٕـس ک ںیہىغٌ  ىبٵٰ  ےؿ یٸ اٿؿ ایلہٵب

جتڀیق  ےک ہکیب ثیٴ  ہ٫ ےٱئ ےک ےکـٷ ےٓ ہاٿؿ رڀ ی ںیہؿ ہٵب

دتبٳ  ےک ےاٿؿ کٸ ىـائٔ  پـ، ٵٞبٵٰ ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربئ

 ں۔یہ ےا پـ ١ڀؿ  کـتٹاڈ  ہٵتٞٲ٨

 

C.  دایبتہمنب ہاعتّْبي  سفبئً  اوس  

 ےٹگ کٹ٭بؿ  کڀ ٵبؿکی ہؿ ثیٴہ  ہ٫ ےئیہا ربٹب چبھیبػ ؿک ہی

  ہ، رڀ ٫ہےٿتی ہ٭ی ختٲی٨ کـٹی   ٹ٫ڈپـٿ ےاپٸ ےٯہپ

اك  ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ہے۔ٿتب ہکب ایک کبٳ   ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ

 ںرٸ ٭ب  ؽیٰ ٵی ہے ےػایبت  ربؿی کئہسمب ہؿ ھکچ  ےك ےصڀاٯ

 ے۔ہا ہ٭یب رب ؿ ہعالً

کڀ ٍبؿ٥یٸ کی ّـٿؿیبت ٿ   ٹ٫ڈپـٿ ےؿ ای٬  کٶپٺی اپٸہ

کب تٞیٸ،  ںکی ٩یٶتڀ ہاٵیؼاؿی حت٦ٚبت، ثیٴہیب، ہ٩بثِٰ ٳ

 ےٿئہ ےتھکڀ ٵؼٹٚـ   ؿک  ہٵنبث٪تی صبالت ٿ١یـ ںٵی ٹٵبؿکی

 ےخمتٲ٤  ا٩نبٳ ک  ہ٫ ہے ےتھٳ ػیکہاك ٕـس  ہے۔یقائٸ کـتی ڈ

تک  ںاہ، یہے ٿتبہکب آپيٸ    ےپبك ٵٺتغت  ٭ـٷ ےک ں٭ڀہگب

 ےٿاٯ  ہی امپتبٱی اعـاربت کی ٵٞبٿُھثٺیبػ مٖش  پـ ة  ہ٫

 ہے۔ ےتہصبٿی ؿ  ںاؿتی ثبفاؿ ٵیھة  ٹ٫ڈپـٿ

  ےك ےٵتٞبؿ٣ ٭ـاٷ ںکڀ ثبفاؿ ٵی  ٹ٫ڈپـٿ ےؿ ای٬  ٹئہ

  ٹ٫ڈپـٿ ہے۔ٿتی ہ٭ی ٵٺٚڀؿی کی ّـٿؿت    ےی اڈآئی آؿ  ےٯہپ

پبك  ےؿ کٹٵٖبث٨  ؿیگڀٱی ےػ٥ٞبت ک ےگئ ےػیئ ےکڀ ٹیچ

ایک ثبؿ  ہے۔ٿتب ہحتت ٥بئٰ کـٹب  ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ک

ی ھازمال کڀ ة ےٵَٺڀٝبت ک ے٫ ےٵتٞبؿ٣ ٭ـاٷ  ںثبفاؿ ٵی

 ہٵيڀؿ ہٕٲجبء ٭ڀ ی ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےػایبت پـ ٝٶٰ کـٷہ

 ےػایبت کہسمب ہ٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ؿ ہٿ  ہ٫ ہےػیب ربتب 

ٵٞٲڀٵبت    ںٵی ےثبؿ ےک  ہؿٷ ٿ١یـٹ، ٥بؿٵل، ؿیںى٪ڀ

 ے۔ٵڀٍڀٯ  کـ ٯ

  ٹنڈپشو ہِيبثك  فضت  ثیُ ےدایبت کہمنب ہس  ےی اڈآئی آس 

 وبس  : ہىشیك ےفبئً  اوس اعتّْبي  ن ےٌئ ےک

a) ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫ ہی ثیٴھکڀ کنی ة  ٹ٫ڈی ٍضت  پـٿھ٭نی ة 

  ہالیب ربئیگب رت تک ٫  ںیہتت تک ٷ  ںثبفاؿ ٵی  ےك

 ےی  كٹاؿھاتٵٖبث٨   ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ٝٶٰ  ک

 ۔ٿہٵڀٍڀٯ  کـ ٱی گئی  ںیہامکی ٩جٰ ٵٺٚڀؿی  ٷ
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b) ی ٹٚـ ھکڀئی ة  ںٵی  ٹ٫ڈٍضت  پـٿ ہی ٵٺٚڀؿ ىؼھکنی ة

سمب ہی ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ربؿی ؿھة ےٱئ ےحبٹی یب تـٵیٴ ک

٩جٰ ٵٺٚڀؿی ّـٿؿی   ےی  كٹاؿھٵٖبث٨  ات ےػایبت کہ

 ۔ٿگیہ

  ںی پبٱینی ٵیھٵٺٚڀؿ کنی ة  ےك ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھات .1

ٹٚـ حبٹی  ےئی ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ  کی إالٛ ایلکڀ

 ےیٸہکٴ تیٸ ٳ ےکٴ ك ےک ےآٷ ںٝٶٰ ٵی ےیب تـٵیٴ  ک

اینی  ےیہؿ  کڀ ػی ربٹی چبڈٿٯہؿ ای٬  پبٱینی ہ ےٯہپ

 ےٱئ ےاك ٕـس ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ، ک  ںك ٵیٹٹڀ

 ںعبً کـ پـیٶیٴ ٵی  ے۔گ ےربئ ےات ّـٿؿ ػئیہٿرڀ

ات ہ٭ی ٿرڀ  ےاّب٣ ے٫اك ٕـس  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہاّب٣

 ے۔گ ےربئ ےّـٿؿ ػئی

ٹٚـ حبٹی یب   ںك ٵیٹپـامپیک ےنی کیپـٵیٴ مسیت  پبٱ .2

 ےئیہاٵٮبٹبت ٭ب ؽ٭ـ کیب ربٹب چب ےتـٵیٴ  ک

c) ےی اڈآئی آؿ  ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ػؿعڀامت ٥بؿٳ ٫  

اثیل ٹاڈ ے، رلہےٵٞیبؿی  کـ ػیب گیب   ےك ےؽؿیٜ ے٫

  ہمسیت خمتٲ٤ ٵٺنٲ٬ ےک ٹ٫  ٭ی ٵٞٲڀٵبت ىیہاٿؿ  گب ٹىی

 ے۔ئیہیزب ربٹب چبھة ھمبت ےک

ك ٹػاؿ  کڀ پـامپیک ہؿ ای٬  ثیٴہ، ٹ٫  ٵٞٲڀٵبت  ىیہگب

کب اٿؿ کڀؿ کی ت٦َیالت  مسیت  پبٱینی  اعـاربت ، ػٝڀٰی 

٩جٰ  اٹتٚبؿ ٵؼت  ، اگـ  کڀئی  ےک ےٿٷہ٩بثِٰ اػائیگی  

ـ ٿ، کیب ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  ثبف اػائیگی ٭ی ثٺیبػ  پہ

ؿ٩ٴ، جتؼیؼ صبالت  اٿؿ ٥ڀائؼ، ىـی٬  ہٿگی یب ای٬ ٵ٪ـؿہ

 ھمبت ےصبالت ک ےک ےٿتی اٿؿ ٵٺنڀعی  کـٷٹیب ٫  ہتٺغڀا

 ہے۔ػی ربتی 

٥بئٰ  اٿؿ  ےٱئ ےی  کی پیيگی ٵٺٚڀؿی  کٹاؿھات

 ۔می ےکٶپٺی ک ہامتٞٶبٯ  ػؿعڀامت ، ٵ٪ـؿ ٵڀثيی اٿؿ ثیٴ

 ٹٵی٥بؿ ےٿگباٿؿ  ایلہتَؼی٨   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ۔ی اٿ۔ا

یزب ھة ھمبت ےػمتبٿیقات ک ےی ایلہ ھٿگب مبتہ  ںٵی

ٵ٪ـؿ   ےك ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھربئیگب رڀ ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ات

 ۔ٿہکیب گیب 

d) ُط کو واپظ ٌیٕبٹنڈپشو ہفضت  ثی 

 ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ ٿاپل ٱیٸ  ٹ٫ڈپـٿ ہکنی ٍضت  ثیٴ .1

پبٱینی    ہات  اٿؿ  ٵڀرڀػہ٭ی ٿرڀ ے٭بؿ  ٿاپل ٱیٸ

ٝالد ٭ی ٵٮٶٰ ت٦َیالت   ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےؿف كڈٿٯہ

ی  کی پیيگی ٵٺٚڀؿی  ٵڀٍڀٯ  ٹاؿھات ےٿئہ ےػیت

 کـیگب،



 

410 

 

ٿاپل  ےک  ٹ٫ڈپـٿ  ںٵنت٪جٰ ٵی  ںپبٱینی  ػمتبٿیق ٵی .2

ی ہ ھٿگب مبتہاٵٮبٷ ٭ب ٿاّش ٕڀؿ پـ  ؽ٭ـ  ےک ےٱیٸ

ٿاپل  ےک  ٹ٫ڈٿگی رڀ پـٿہی ھاٷ آپيٺل کی ٵٞٲڀٵبت  ة

 ےٿگہػمتیبة  پبك ےؿفکڈٿٯہثٞؼ، پبٱینی   ےک ےٱیٸ

٭بؿ  کی ٵٞٲڀٵبت  پـ کڀئی  ہ٫  ثیٴہگب  ہاگـ  ٵڀرڀػ .3

ػیتب تڀ پبٱینی  جتؼیؼ  کی تبؿیظ پـ ٿاپل  ںیہرڀاة ٷ

 ےی  ىـائٔ کٹیجٰٹػاؿ  پڀؿ ہٱی ربئیگی اٿؿ  ثیٴ ےٯ

 ۔پبك ػمتیبة  ٹئ پبٱینی  ٱیگب ے٭بؿ  ک ہحتت ثیٴ

ػیب  ںیہکڀ ٷ ں٭ڀہگب ہدمٮٸ  ٹ٫ڈٿاپل ٱیب گیب پـٿ .4

 گبربئی

e) ثٞؼ امکی دتبٳ ت٦َیالت   ےک ےٿٷہالگڀ  ےک  ٹ٫ڈی پـٿھکنی ة

 ےکٴ ایک ثبؿ ٵ٪ـؿ  ٵڀثيی ٫ ےکٴ ك ںمبٯ  ٵی ہکب ربئق

ٵبٱی ٕڀؿ پـ   ٹ٫ڈپـٿ ہاگـ  ٿ ۔گب ےکیب ربئ  ےك ےؽؿیٜ

ٿگی تڀ ٵ٪ـؿ  ہکڀئی کٶی  ںٿگب یب اك ٵیہٹب٩بثٰ ٝٶٰ  

 اٿؿ  ٥بئٰ  ہےکڀ ٹٚـ حبٹی کـ مکتب   ٹ٫ڈٵڀثيی پـٿ

ػؿعڀامت کـ  ےٱئ ےحتت  ٹٚـ حبٹی  ک ےاٿؿ امتٞٶبٯ  ک

 ہے۔مکتب 

f) حتت   ےک ’٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ ‘ ےک  ٹ٫ڈی پـٿھکنی ة

مبٯ ثٞؼ ٵ٪ـؿ  ٵڀثيی ، ٵـُ ،  ۰ ےک ےٵٺٚڀؿی  ٵٲٸ

ٱیپل، ىـس مڀػ ، ا٥ـآ فؿ ، اعـاربت اٿؿ  ػیگـ  

کی ٭بؿ ٭ـػگی ٭ب  ٹ٫ڈپـٿ  ےحلبٗ ك ےت٦َیالت  ک  ہٵتٞٲ٨

ٿ٩ت  کی  ےیقائٸ کڈ ےک  ٹ٫ڈی پـٿہ ھکـیگب، مبت ہربئق

کـیگب اٿؿ  کی   ہامٮب ٵ٪بثٰ ےگئی ثٺیبػی  تَڀؿات  ك

 ھمبت ےٵٺبمت  ٹٚـ حبٹی  ک  ںگئی ثٺیبػی  تَڀؿات  ٵی

 ۔ٵٺٚڀؿی صبٍٰ  کـیگب

 

D.  لواّذ و مواثو ہدیگش  فضت  ثیُ ےک  ےی اڈآئی آس  

 ہ٥ی  ٍضت  ثیٴاّب ےػایبت  کہسمب ہؿ  ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ ٫

 ۔ٿگیہ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کڀ ػؿد ؽیٰ  کی ّـٿؿت  

a.  اٵیؼاؿی ہ ہپبك ٍضت  ثیٴ ےک ںکٶپٺیڀ ہدتبٳ  ثیٴ ۔اٱ٤

 ۔ٿگیہٵٺٚڀؿ    ےك ےؽؿیٜ ے٫ ڈثڀؿ ےٿگی رڀ امکہپبٱینی 

ایک جتڀیق ٥بؿٳ  ھمبت ےک ںػیگـ  ثبتڀ  ںاك پبٱینی ٵی

ضت  ٫  ٍہاٵٮبٹی گب  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےٿگب رنکہی ؽ٭ـ ھکب ة

 ہثیٴ  ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی ےایل ۔پبٱینی  کی عـیؼ اؿی کـیگب

ٿگی، رل کب ؽکـ ہاینی دتبٳ  ٵٞٲڀٵبت   ےٱئ ے٫ ے٭ـٷ

 ٿگبہکیب گیب   ںکٶپٺی کی پبٱینی ٵی
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b. ۔پبك ػائـ  کی ربئیگی ےی  کٹاؿھاٵیؼاؿی پبٱینی اتہ ۔ة 

کب  ےتـٵیٴ کـٷ ںٵٖبث٨  اك ٵی ےپبك ّـٿؿت ٫ ےکٶپٺی ک

پبك  ےی  کٹاؿھی اتھنی تـٵیٴ کڀ ةٿگب ٱیکٸ ایہص٨ 

 ػائـ کیب ربئیگب

c. ےك ےؽؿیٜ ے٫ ڈی جتڀیق کڀ ثڀؿھکنی ة ےک ہٍضت  ثیٴ ۔ت  

ی ٩جڀٯ یب ہٵٖبث٨   ےاٵیؼاؿی پبٱینی کہ  ہٵٺٚڀؿ ىؼ

جتڀیق کی ٹبٵٺٚڀؿی  کی ٵٞٲڀٵبت   ۔تـػیؼ کیب ربئیگب

ػی  ھمبت ےات  کہجتڀیق ٭بؿ  کڀ حتـیـی ٕڀؿ پـ  ٿرڀ

 ۔ربئیگی

d. ٿاٱی کنی  ےربٷ ےاٿپـ ٯ ےػاؿ  کڀ، پـیٶیٴ ک ہیٴث ۔ث

ٵٖٲٜ کیب ربئیگب اٿؿ  پبٱینی    ںٵی ےثبؿ ےٹگ کڈی ٱڀھة

ؿ  کی اربفت  ٱی ڈٿٯہپبٱینی   ےٯہپ ےک ےربؿی کـٷ

 ۔ربئیگی

e. ےی ثٞؼ ٫ھکنی ة ےکٶپٺی کڀ، پبٱینی  ک ہاگـ  ثیٴ ۔د 

ٿ٩ت  کنی اّب٥ی  ٵٞٲڀٵبت   ےیب جتؼیؼ  ک  ںٵی ےٵـصٰ

 ہتڀ ٿ ہے ےٯہکی ّـٿؿت  پ  ہٿ١یـ ٔثؼالٿ ںٵی ےیو، پےریل

ٵٞیبؿی   ےٱئ ےک ےربٷ ےؿھة  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ

ٿگب ہ ہپبٱینی  ػمتبٿیق کب صٌ ہ٥بؿٳ  جتڀیق کـیگی اٿؿ  ٿ

ثتبیب  ےی ٿاّش ٕڀؿ كھة  ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ اٷ ٿا٩ٞبت ک

پیو    ںاٷ ٵٞٲڀٵبت کڀ کت اٿؿ کٸ صبالت ٵی  ہربئیگب ٫

 ہے۔ کیب ربتب

f. ٭بؿ، ٵیکبٹقٳ یب ٵـاٝبت اثتؼائی اٹؼؿاد ، ربؿی  ہثیٴ

پبٱینی  ےٱئ ےک ہٿ١یـ  ےجتـة ے٫ ںجتؼیؼ، مبف گبؿ ػٝڀؤ

ی اٹيڀؿٹل ہای٬  ہے۔ارـ کب ٿّٜ کـ مکتب  ےؿف کڈٿٯہ

ٵٮیٺقٳ  ےایل ںك ٵیٹپـامپی٬ ٹؿ اپ ٥ـٷہ٭ٶپٺی اٿؿ ٙب

 ہحتت ٵٺٚڀؿىؼ ےػایبت کہیب ٵـاٝبت ، ٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ 

 ۔ٕڀؿ پـ پبٱینی ػمتبٿیقات  ےک

  دایبتہمنب ہس ںِی ےثبس ےی کٹیجًٹکی پوس ںپبٌیغیو ہفضت  ثیُ

کی  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  اٿؿ ٍضت  ثیٴ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

، ںیہ ےػایبت  ػیئہسمب ہت ٿاّش  ؿہة ںٵی ےثبؿ ےی  کٹیجٰٹپڀؿ

 : ہےؽیٰ   ہرڀ ٵٺؼؿد

 ی ربئیگی:د ںِی  ںی کی َِٕوسی  دسد ریً  فوستوٹیجًٹپوس .1

a. ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہؿ مسیت  ١یـ فٹؼگی  ثیٴٹ٥یٶٲی ٥ٲڀ 

 ںپبٱینیب ہربؿی دتبٳ  ؽاتی   ٍضت  ثیٴ  ےك

b. کٶپٺی کی گـٿپ  ٍضت  پبٱینی   ہی ١یـ فٹؼگی  ثیٴھکنی ة

ىغٌ  کڀ  ےگئ ےاؿ٭بٷ مسیت  کڀؿ کی ےحتت عبٹؼاٷ  ک ےک

ٹکٰ کـ امی  ےگـٿپ  پبٱینی  ك ےایل ہٿ  ہٿگب ٫ہص٨  ہی



 

412 

 

پبٱینی  یب ٥یٶٲی  ہ٭بؿ  کی ؽاتی   ٍضت  ثیٴ ہیٴث

 ےثٞؼ  اگٰ ے، امکےٿ مکہىبٵٰ   ںؿ پبٱینی  ٵیٹ٥ٲڀ

 ۔ٿگبہی  کب ص٨  ٹیجٰٹپڀؿ ےجتؼیؼ  پـ اك

ی  کب آپيٸ  ٍـ٣ جتؼیؼ  ٹیجٰٹپبك پڀؿ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  .2

 ػٿؿاٷ ےک ےٷہچبٱڀ ؿ ےپبٱینی  ک  ہ٫ ہٿگب ٷہٿ٩ت   ےک

کٶپٺی  ہٺی پبٱینی  کڀ ػٿمـی ثیٴؿ رڀ اپڈٿٯہایک پبٱینی   .3

پـیٶیٴ جتؼیؼ  کی  ےتڀ اك ہےتب ہکـٹب چب ٹپبك پڀؿ ےک

 ۔ٿگبہػؿعڀامت کـٹب  ےٯہػٷ پ 45 ےتبؿیظ ك

 ےػٷ ک 45 ےؿ پـیٶیٴ جتؼیؼ  تبؿیظ كڈٿٯہاگـ  پبٱینی   .4

  ں٥بؿٳ  ٵی ہجمڀف  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ےی اڈآئی آؿ  ےٯہپ

ی  ٹیجٰٹپڀؿ ےك٭بؿ  ا ہکـتب تڀ ٹیب ثیٴ ںیہػؿعڀامت ٷ

 ہےٳ  کـ مکتب ہی ٥ـاھة ںیہٷ

کٶپٺی ػؿعڀامت گقاؿ   ہپـ ثیٴ ےٿٷہاینی ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ   .5

ٵتٞٲ٨   ےك  ٹ٫ڈپـٿ ہٍضت  ثیٴ ہکڀ جتڀیق ٥بؿٳ اٿؿ  پیو ٭ـػ

  ںػایبت  ٵیہسمب ہؿ  ےی اڈآئی آؿ  ھمبت ےدتبٳ  ٵٞٲڀٵبت ک

 ۔گیےی  ٥بؿٳ ػمتیبة  کـائٹیجٰٹپڀؿ ےگئ ےػیئ

ی  ٥بؿٳ ٹیجٰٹپڀؿ ھمبت ھمبت ےؿ  جتڀیق ٥بؿٳ کڈٿٯہپبٱینی  .6

 ۔کٶپٺی کڀ پیو  کـیگب ہؿ کـ ثیٴھی ةھکڀ ة

  ہکٶپٺی ٵڀرڀػ ہثٞؼ ثیٴ ےک ےٿٷہی ٥بؿٳ ٵڀٍڀٯ  ٹیجٰٹپڀؿ .7

ٕجی  تبؿیظ  اٿؿ   ےؿ کڈٿٯہپبٱینی    ہکٶپٺی کڀ ٵتٞٲ٨ ہثیٴ

  ےی اڈاینی ٵبٹگ آئی آؿ  ۔گی ےتبؿیظ  کی ٵبٹگ ٭ـ ےػٝڀ

 کی ربئیگی  ےك ےؽؿیٜ ےٯ کٹؿٿیت پڀ ےک

ػؿعڀامت  ےکٶپٺی ایل ہپـ ثیٴ ےٿٷہاینی ػؿعڀامت ٵڀٍڀٯ   .8

  ےی اڈاٹؼؿ اٹؼؿ آئی آؿ  ےک ںػٹڀ ۷ ےک ےٿٷہٵڀٍڀٯ   ےک

پبٱینی   ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٫ ےگئ ےػیئ  ںٯ ٵیٹٿیت پڀؿ ےک

 ۔ا پیو  کـیگیٹاڈّـٿؿی   ےٱئ ےی کٹثیٰٹکی پڀؿ

اٹؼؿ اٹؼؿ   ےٿ٩ت  ٭ی صؼ ک٭ٶپٺی  خمَڀً  ہثیٴ  ہاگـ  ٵڀرڀػ .9

 ںیہا ٷٹاڈّـٿؿی    ںٵی ٹا ٥بؿٵیٹاڈکٶپٺی کڀ  ہٹئی ثیٴ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈؿ ٓػمتیبة  کـا پبتی تڀ اك آئی ا

٭بؿ   ہگی اٿؿ  ثیٴ ےػایبت ٭ی عال٣ ٿؿفی ٵبٹی ربئہربؿی 

 ۔ٿگبہٵيـٿٛ  ےحتت  تٞقیـی ػ٥ٞبت ٫ ےک 1938  ٹای٬ ہثیٴ

ثٞؼ ٹئی  ےک ےٿٷہا ٵڀٍڀٯ  ٹاڈ ےکٶپٺی ك ہثیٴ  ہٵڀرڀػ .10

ی ڈ، اٿؿ  آئی آؿ ہےکٶپٺی جتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ  کـ مکتی  ہثیٴ

 ےک 2002حت٦٘ ٵ٦بػ (   ےؿف کڈٿٯہ)پبٱینی  ےک  ےا

٭ی  ے٥یَٰ ےؿ کڀ اپٸڈٿٯہٵٖبث٨  پبٱینی   ے( ک۴)۶ےّبثٔ

 ہےتجٲی٠ کـ مکتی 
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ا کی ٿٍڀٱی ٹاڈاٹؼؿ اٹؼؿ  ےائٴ ٥ـیٴ کٹ ےاگـ  اٿپـ ک .11

اٹؼؿ ػؿعڀامت گقاؿ  ےػٷ ک ۴۰ٹل کٶپٺی پـ تڀ، اٹيڀؿ

،  ہےکـتی  ںیہ٭ی إالٛ ٷ ے٥یَٰ ے٭ڀ اپٸ ڑٿٱؼہپبٱینی 

 ےی  کٹاؿھاٵیؼاؿی کڀ اتہاپٺی  ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ  ہرینب ٫

 ےکٶپٺی ایل ہ، تڀ ثیٴہےؽ٭ـکیب  ےٿئہ ےپبك ٥بئٰ  کـت

 ےاٿؿ اك ہےٿ ػیتی ھکب ص٨  ک ےجتڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  کـٷ

 ۔ ٿگبہڀؿ  کـٹب جتڀیق کڀ ٵٺٚ ےایل

 ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےی ٹئھجتؼیؼ  کی تبؿیظ پـ ة ںاہد .12

ٹتبئذ  اٹتٚبؿ  ںتٞٲ٨ ٵی ےک ےی کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷٹیجٰٹپڀؿ

 ے۔ٿگہ ںٵی

a.     دسخواعت  کی   ےط ےرسیِ ےس نڈويہاگش  پبٌیغی

 ےٌئ ےپبٌیغی  کو، خمتقش ِذت  ک  ہتو ِورود ہےربتی 

پشیّیُ   ِيبثك ےوگی، اط نہ ےیٓہکُ ایک َ ےرو کُ ط

کی  ےتوعیِ کشْ ےٌئ ے، خمتقش ِذت کےوئہ ےٌیت

 ۔وگیہَِٕوسی  

b.   کیب ربئیگب رت   ںیہپبٱینی  کڀ تت تک ؿّػ ٷ  ہٵڀرڀػ

ٿ ہ  ںیہپبٱینی  ٵڀٍڀٯ  ٷ ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےٹئ  ہتک ٫

ٵڀٍڀٯ    ںیہحتـیـی ػؿعڀامت  ٷ ےػاؿ  ك ہربتی یب ثیٴ

 ٿ ربتیہ

c.   ےٳ کھ٭بؿ ، رڀک ہٴٹیب ثی  ںدتبٳ  ٵٞبٵالت ٵی ےایل 

کی تبؿیظ کڀ، خمتَـ ٵؼت  کی عتٴ کی  ےٿٷہآ١بف 

 ٿگبہی ّـٿؿی  ھة ںیہک ںاہٵٖبث٪ت کـیگب، د ےتبؿیظ ك

d.   ےػاؿ  پبٱینی  کڀ اپٸ ہثیٴ ےك  ہی ٿدھاگـ  کنی ة 

ٹب ھی ربؿی ؿکھة ھمبت  ےاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی ک  ہٵڀرڀػ

  ےث٢یـ ٹئی ىـائٔ  کڀ ٹب٥ؾ ٭ئ ہتڀ، ٿ ہےتب ہچب

 ہےمکتب  ھکـ اك ٭ڀ ربؿی ؿکےپـیٶیٴ ٯ ہٝؼثب٩ب

 ےؿ ٷڈٿٯہاٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب اگـ  پبٱینی   ہرینب ٫ .13

٭بؿ   ہثیٴ  ہٿ ٵڀرڀػہخمتَـ ٵؼت  تڀمیٜ کب اٹتغبة ٭یب 

ثب٩ی پـیٶیٴ چبؿد کـ مکتب  ےٱئ ےپبٱینی  کی ثب٩ی ٵؼت  ک

ٵٺٚڀؿ    ےك ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫ ہثیٴ  ہػٝڀٰی ٵڀرڀػ  ہثيـٕی٬ ہے۔

ؿ ٭ڀ تڀافٷ ڈٿٯہپبٱینی    ںٵٞبٵالت ٵی ےایل ےربئ کـ ٱیب

ٿگب اٿؿ اك ہپـیٶیٴ  ٭ی  اػائیگی ٭ـٹب  ےٱئ ےٵؼت  ک

ربؿی  ھمبت ے٭بؿ  ک ہثیٴ  ہٵڀرڀػ ےٱئ ےپبٱینی  ٵؼت  ک

 ہے۔مکتب  ھؿک
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 ےٱئ ےک ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷ  ہےِاٷ  ۔یٺگٹپبٱینی  رڀ پڀؿ .14

ٹگ یب ڈڀکڀئی اّب٥ی  ٱ ےٵ٪َؼ  ك ےٹگ کٹ٭بؿ  ٍـ٣ پڀؿ ہثیٴ

 ۔کـیگب ںیہچبؿد ٷ

پـ کنی  ےربٷ ےٵٺٚڀؿ  کئ ےکی گئی پبٱینی ک ٹپڀؿ .15

 ۔ٿگبہ  ںیہثیچڀاٷ  کڀ کڀئی کٶیيٸ ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ

 ےك ےٯہپ ںاہ، دےٱئ ےپبٱینی  ک ہی ٍضت  ثیٴھکنی ة .16

  ںٵی ےصڀاٯ ے٫ ںٵڀرڀػ ثیٶبؿی اٿؿ پبثٺؼ امتخٺبئی ٍڀؿتڀ

ا ھؿک  ںیبٷ ٵیھػ ٿ، کڀہٿ چکی ہی گؾؿ ہ ےٯہاٹتٚبؿ ٵؼت  پ

حتت  اك صؼ   ےکی گئی ٹئی پبٱینی  ک ٹپڀؿ ےربئیگب اٿؿ اك

 تک کٴ کـ ػیب ربئیگب

 ےکنی ثیٶبؿی یب ٝالد ک  ں: اگـ  ٹئی پبٱینی  ٵی ۴ ٹٹڀ

ٱی ہپ ےٱئ ےاٹتٚبؿ  ٵؼت  امی ثیٶبؿی یب ٝالد ک ےٱئ

 ےٿتڀ اّب٥ی  اٹتٚبؿ  ٵؼت  کہ ہفیبػ ےپبٱینی  ك

 ےؿ ٫ڈٿٯہپبٱینی   ےٿاٯ ےکـٷ ٹ، پڀؿ ںٵی ےثبؿ

ی ٥بؿٳ ٹیجٰٹپڀؿ ےٿاٯ ےربٷ ےپیو  کئ  ےك ےؽؿیٜ

ؿ کڀ ٿاّش ٕڀؿ پـ  ڈٿٯہپبٱینی   ےٿاٯ ےٷٓا  ںٵی

 ےئیہثتبیب ربٹب چب

 ے، اك ثبت کےٱئ ےک ںپبٱینیڀ ہ: گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ۰ ٹٹڀ

ٵڀرڀػ  ےك ےٯہکڀئی پ ںپبٱینی  ٵی ہمبث٨ ہ٩ٖٜ ٹٚـ  ک

 ہثیٴ  ہا، ثب٩بٝؼھاد  تثیٶبؿی اعـاد/ٿ٩ت پبثٺؼ اعـ

، ہےاٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب   ہکڀؿ ٭ی ثٺیبػ پـ رینب ٫

 ۔ػیب ربئیگب ڈٹؽاتی   ؿ٭ٸ کڀ کـی

تڀ  ہےػؿعڀامت  کی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہاگـ  ثیٴ .17

صؼ تک،  ےٵڀٍڀٯ جمٶڀٝی  ثڀٹل ک ےاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی ك ہگقىت

ی ہ ھؿ٩ٴ  مبت  ہىؼ ہحتت  ثیٴ ےپبٱینی  ک  ہی مبث٨ٹیجٰٹپڀؿ

 ۔ٿگیہؿ٩ٴ  پـ الگڀ  ہىؼ ہٿئی ثیٴہی ڑھة

ٿ ہ ےؿٿپ ھالک 2ؿ٩ٴ    ہىؼ ہٵخبٯ  : اگـ  کنی ىغٌ  کی ثیٴ

 ہثیٴ ہٿ تڀ رت ٿہ 50،000ٵڀٍڀٯ  ثڀٹل  ےك ’ےا‘٭بؿ   ہثیٴ

اٿؿ جتڀیق ٭ڀ ٩جڀٯ کـ ٱیب ربتب  ہےپبك ربتب  ےک ’ثی‘٭بؿ  

پـیٶیٴ پـ الگڀ  ےؿٿپ ھالک 50۔2 ے٭بؿ  ثی کڀ اك ہتڀ ثیٴ ہے

 ۔ٿگیہٳ  کـٹی ہؿ٩ٴ  ٥ـا  ہىؼ ہکی ثیٴ ےؿٿپ ھالک 50۔2ٱیکـ 

ؿ٩ٴ    ہىؼ ہکی ثیٴ ھالک 50۔2پبك  ےک ’ثی‘٭بؿ   ہاگـ  ثیٴ

ٹقػیکی اٝٲی  مٲیت  ہٿگب تڀ ٿہ  ںیہٷ  ٹ٫ڈٿاال کڀئی پـٿ

کی،  ےؿٿپ ھالک 3پـ الگڀ پـیٶیٴ ٱیکـ  ےؿٿپ ھالک 3اکبئی 

اٿؿ   ۔ؿ  کڀ ػیگبػا ہؿ٩ٴ  ٭ی جتڀیق ثیٴ  ہىؼ ہثیٴ

 ۔ٿگیہی ػمتیبة  ہتک  ھالک 50۔2ی  ٍـ٣ ٹیجٰٹپڀؿ

یبٷ پبٱینی  ھؿف کب ػڈٿٯہکڀ، پبٱینی    ںاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀ .18

ك، میٲق اػة ٹ، پـامپیکےاٿؿ پـٿٵڀىٺٰ ٵڀاػ ریل ےػہٵٞب
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کـاٹب  ہٿ، ٵتڀدہ  ںی ىٮٰ ٵیھػمتبٿیقات ، کنی ة ےیب ػٿمـ

 :  ہٿگب ٫ہ

a.   ُہےکی رب عکتی  ٹپوس ںپبٌیغیب ہدتبَ  فضت  ثی 

b.     ےک ےاٷٹھی کب ٵٺب٥ٜ  اٹیجٰٹؿف کڀ پڀؿڈٿٯہپبٱینی 

٭بؿ  کڀ  ہثیٴ ےػٿمـ ےٯہپ ےجتؼیؼ  کی تبؿیظ ك ےٱئ

جتڀیق  ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےػٿمـ ہتبک ےئیہکـٹب چب  ہؿاثٔ

ثبٝج کڀؿیذ  ےتبعیـ ک ےٿاٯ ےٱگٸ  ںٵی ےٿٷہٵٺٚڀؿ 

 ےثچب رب مک ےك ےٿٷہثـیک  ےک

 

 

E. ُاوصاس ےاِیذاسی کہدی ُافوي  اوس ثٕیب ےک ہثی 

  ثٕیبدی ُافوي ہِتٍْك ےٌئ ےاِیذاسی کہ .1

ٿ یب ٝبٳ  ہ ہفٹؼگی  ثیٴ ہے، چبںی ىٮٰ ٵیھکنی ة ےک ہثیٴ

کی ٵٺٚڀؿی   ںٵڀھرڀ رڀک ںیہ ےٿتہ٩بٹڀٹی ُاٍڀٯ   ےایل ھ، کچہثیٴ

 ےك  ںی ثـاثـاٷ ُاٍڀٱڀھة ہٍضت  ثیٴ ں۔یہ ےکبٳ کـت ھمبت ےک

 ےٹتیذ ےکی عال٣ ٿؿفی  ک  ںاٿؿ اٍڀٱڀ ہےؿٿٯ ٭یب ربتب ٹ٭ٸ

رڀ  ہےٱیتی   ہکب ٥یَٰ ےثچٸ ےػاؿی ك ہکٶپٺی ؽٳ ہثیٴ  ںٵی

کب٥ی ٝؼٳ إٶیٺبٷ اٿؿ ٵبیڀمی ٭ی  ےٱئ ےک ںؿ ٿڈٿٯہپبٱینی 

 :ںیہثٺیبػی ُاٍڀٯ  اك ٕـس   ہی ہے۔ثٺتی   ہٿد

i. ٹؿكٹاٷ ہائی ٹی٬ ٹیتی )ٍؼ٧ ٹیت( اٿؿ ٩بثِٰ ثیٴہِاٹت  

  اوصاس ےاِیذاسی کہ .2

رٸ  ںیہؽؿائٜ اٿؿ ثٺیبػ   ےؿ  کی ٵٞٲڀٵبت  کٹؿؿائڈَاٷ ہی

پـیٶیٴ   ںاٿؿ آعـ ٵی ہےثٺؼی  کی ربتی  ہٳ ٭ی ػؿدھپـ رڀک

ٳ  اٿفاؿ  ػؿد ہا ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ ہے۔کیب ربتب  ہ٭ب ٥یَٰ

 : ںیہؽیٰ  

a) جتڀیق ٥بؿٳ  

جتڀیق ٭بؿ  کی ٍضت   ںاہد ہے٭ی ثٺیبػ    ہػہػمتبٿیق ٵٞب ہی

ٳ  ٵٞٲڀٵبت  ہٵتٞٲ٨  دتبٳ  ا ےٲڀٵبت  كاٿؿ ؽاتی   ٵٞ

، ٍضت  کی صبٱت ں، رنٶبٹی  تٞٶیـ ، ٝبػتیہ)یٞٺی ٝٶـ، پیو

( مجٜ  کی  ہ، آٵؼٹی ، پـیٶیٴ اػا ئیگی کی ت٦َیالت  ٿ١یـ

  ٹ٫ڈکـ پـٿےٯ ےك ٹایک می ےک ںآمبٷ مڀاٱڀ ںاك ٵی ہے۔ربتی 

ٵٖبث٨  ایک پڀؿی ٕـس  ےاٿؿ  کٶپٺی کی ّـٿؿت /پبٱینی ک

ی٪یٺی  ہی ہتبک ہے ےٿ مکتہىبٵٰ  ےَیٲی مڀاٱٺبٳت٦ ےك

 ہےکیب گیب  ہدتبٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کب عالً  ہ٫ ےثٺبیب رب مک

ػاؿ   ہثیٴ ہے۔ٳ  کیب گیب ہٵٖبث٨  کڀؿیذ ٥ـا ےاٿؿ امی ٫
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ی عال٣ ٿؿفی  یب ٵٞٲڀٵبت  کڀ ھکڀئی ة  ےك ےؽؿیٜ ےىغٌ  ٫

 ۔پبیب ربٹب پبٱینی  کڀ ثبٰٕ کـ ػیگبھچ

b) ّّش کب حجوت  

 ےربت ےػاؿ  کی ٝٶـ ٭ی ثٺیبػ  پـ تٞیٸ  کئ ہـیٶیٴ ثیٴپ

ٿ٩ت  ثتبئی گئی ٝٶـ کڀ ایک ٝٶـ کب  ےؽا اٹؼؿاد  کہٯ ں۔یہ

  ہے۔تَؼی٨  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےحجڀت  پیو  کـک

  ِخبي

کڀ ٝٶـ حجڀت  ٵبٹب رب  ںػمتبٿیقٿ ےکئی ٩نٴ  ک ںاؿت ٵیھة

 ےٿتہ ںیہدتبٳ  ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٩بثِٰ ٩جڀٯ ٷ ہٱیکٸ ی ہےمکتب 

ت٪نیٴ ٭یب  ںتـ  ػؿمت  ػمتبٿیقات کڀ ػٿ ا٩نبٳ ٵی ہفیبػ ں۔یہ

 ںیہؽیٰ  ہٵٺؼؿد ہٿ ں۔یہربتب 

a) ںػمتبٿیقات ٵی ھکچ ےك ںٵٞیبؿی  ٝٶـ حجڀت : اٷ ٵی 

، پیٸ ٹی٦کیٹٿٵینبئٰ مـڈ، ٹ، پبمپڀؿٹی٦کیٹامکڀٯ مـ

 ں۔یہىبٵٰ   ہٿ١یـ ڈکبؿ

b) آئی  ؿٹ، ٿٿڈؿاىٸ کبؿ ں١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ حجڀت : اٷ ٵی

  ہٿ١یـ ٹی٦کیٹ، گـاٳ پٺچبیت مـہاٝالٵی ے٫ ںٿڑی،  ةڈ

 ں۔یہىبٵٰ 

c) ِبٌیبتی دعتبویضات 

 ےجتڀیق ٭بؿ  کی ٵبٱی صیخیت  کڀ ربٹٺب ٵٺب٥ٜ  ٵَٺڀٝبت  ک

  ےعبً ٕڀؿ ك ےٱئ ےک ےٳ کڀ کٴ کـٷھاٿؿ اعال٩ی  رڀک ےٱئ

، ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٵبٱی ػمتبٿیقات کی ٵبٹگ ہصبالٹک ہے۔  ہٵتٞٲ٨

  ہےکی ربتی  ںٵالت ٵیٍـ٣  اٷ ٵٞب

a. کڀؿ یب ےؽاتی صبػث 

b. ؿ٩ٴ  کڀؿیذ یب ہاٝٲی  ثیٴ 

c. ثتبئی گئی  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکڀؿیذ ٫ ےگئ ےرت ٵبٹگ

 ہے۔تب ٹھثی ںیہکب تبٯ ٵیٰ ٷ ہآٵؼٹی  اٿؿ پیو

d) ٹیىً  سپوسڈِی 

پـ ٵجٺی   ںٵٞیبؿٿ ےکٶپٺی ک ہکی ّـٿؿت  ثیٴ ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی

ی ھی کتھـ اٿؿ کتػاؿ  کی ٝٶـ پ ہاٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہے

جتڀیق ٥بؿٳ  ہے۔کڀؿ کی ؿ٩ٴ پـ ارمَبؿ  کـتب  ےگئ ےٵٺتغت ٭ی

ٿ مکتی ہی ىبٵٰ ھاینی ٵٞٲڀٵبت  ة ھکچ ںرڀاثبت  ٵی ھکچ ےک

 ہے۔ثٺتی  ہکی ٿد ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈرڀ ٵبٹگی گئی ٵی ہے

e) ںیٹکی سپوس ںٌکبسوہا ےفشوخت  ک 

ٹیچٲی مٖش  پـ  ےٱئ ےی کٶپٺی کھکڀ ة ںٱکبؿٿہا ے٥ـٿعت  ک

اٿؿ اٹکی  ہےا رب مکتب ھٕڀؿ پـ ػیک ےک ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ ےک

ٳ  ہػی گئی ٵٞٲڀٵبت  ایک ا  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےاٹک ںٵی ٹؿپڀؿ
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  ہکڀ فیبػ ںٱٮبؿٿہ، ٥ـٿعت  اہصبالٹک ہے۔حلبٗ ثٸ مکتی 

، ہےا٥قائی ٭ی  ربتی  ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےکـٷ ٹ٭بؿٿثبؿ  رٺـی

 ہے۔ٿؿی  ٹب ّـھرل پـ ٹٚـ ؿک ہےٿتب ہٵ٦بػ کب تَبػٳ   ںاہی

 ۲  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

ائی ٹی٬ ٹیتی  ہاٹت  ےك ےؽؿیٜ ے___________ ٫ ںاٵیؼاؿی ٵیہ

  ہے۔ُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےک

I. کٶپٺی ہثیٴ 

II. ػاؿ ہثیٴ  

III. ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ 
IV. ٕجی  دمتضٸ  

 ۳  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  ہے۔ٵـاػ   ے____________ ك  ٹؿكٹاٷ ہ٩بثِٰ ثیٴ

I. ٵبٱی ٵ٦بػ ےىغٌ  ک  ںٵی ے٭ـٿاٷ ہ٭بثیٴ  ہاحبث  

II. ہکیب گیب احبث ہثیٴ ےك ےٯہپ   

III. ے، رت ایک كہکٶپٺی کب صٌ ہؿ ای٬  ثیٴہ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک 

 ہےی ٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـتی ہکٶپٺی ایک   ہفیبػ

IV. ہےٿٍڀٯ کی ربمکتی  ےکٶپٺی ك ہٹ٪َبٷ کی ؿ٩ٴ  رڀ ثیٴ 

 

 

F. اِیذاسی ًّّہ  

ؿ  پبٱینی  ٹؿؿائڈثٞؼ َاٷ ےک ےٿ ربٷہّـٿؿی  ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ  

اٵیؼاؿی ہ ے٭بؿٿثبؿ  ک ہٍضت  ثیٴ ہے۔کی ىـائٔ تٞیٸ  کـتب 

 :ہےٝبٳ  ٥بؿٳ اك ٕـس   ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ےٱئ ےک

  اِیذاسیہىجی   .1

پبٱینی   ہٍضت  ثیٴ ںرنٶی ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہٕجی  

ىغٌ  کی ٍضت  کی صبٱت  تٞیٸ   ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےک

کی ٵبٹگ کی ربتی  ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی ےجتڀیق ٭بؿ  ك ےٱئ ےک ےکـٷ

 ے٫ ںکٶپٺیڀ ہؿ مجٜ  کی گئی ٍضت  کی ٵٞٲڀٵبت  کب ثیٴھپ ہے۔

کیب   ہ٫ ہےتيغیٌ  کی ربتی  ےٱئ ےک ےکـٷ ےٓ ہی  ےك ےؽؿیٜ

کڀؿیذ ػیب ربئیگب، کل صؼ  تک اٿؿ کٸ ىـائٔ  اٿؿ اعـاربت  

ی ٵٺٚڀؿی  یب ٳ کھاٵیؼاؿی رڀکہاك ٕـس  ٕجی   ھ۔مبت ےک

ی تٞیٸ  کـ ھکڀؿ کی ىـائٔ  کب ة ہٝالٿ ےٹبٵٺٚڀؿی  اٿؿ امک

  ہے۔مکتب 
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اٿؿ  ےصبٍٰ کـٷ ٹیکٰ ؿپڀؿڈٵی ںاٵیؼاؿی ٵیہٳ ، ٕجی  ہتب

 ں۔یہ  ےٿتہی ىبٵٰ ھاٝٲی   اعـاربت ة ںٵی ےصڀاٯ ےحت٪ی٪بت ک

اٵیؼاؿی کی ایک اٝٲی  ہٕجی   ںکٶپٺیب ہ، رت ثیٴہٝالٿ ےامک

' کب ےاٷھ، اٷ پـ ٍـ٣  'ٵالئی کںیہکـتی   گـی کب امتٞٶبٯڈ

ٳ کڀ ھرڀک ےتـیٸ  ٩نٴ  کہٍـ٣  ة ں)رنٶی ہےاٱقاٳ ٱگبیب ربتب 

 ہی ۔(ہےاٿؿ ػیگـ  کڀ ٹکبؿ ٭ـػیب ربتب  ہےٵٺٚڀؿ  کیب ربتب 

 ہاٿؿ اٷ ثیٴ ہےػؿٵیبٷ ٵبیڀمی کب مجت ثٺتب  ےک ںکڀہگب  ہدمٮٸ

کی تٞؼاػ کٴ  ںه ٵٺؼ ٱڀگڀہعڀا ےک ےکـٷ ہثیٴ ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ

 ےٳ  کـٷہّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت  اٿؿت٦َیٰ ٥ـا ہٿ ہکیڀٹک ہےکـ ػیتب 

  ں۔یہ ےتہچب ںیہگقؿٹب ٷ ےٝٶٰ  ك ےک  ٹیلٹاٿؿ ّـٿؿی  

 ےاٵیؼاؿی کہ ےٱئ ےک ہٍضت  صیخیت  اٿؿ ٝٶـ ؽاتی ٍضت  ثیٴ

ٍضت ٭ی صبٱت ، ؽاتی اٿؿ  ہٵڀرڀػ ہٝالٿ ےامک ں۔یہٳ  حت٦ٚبت   ہا

 ےك ےٯہی پھؿ  کڀ کنی ةٹؿؿائڈیک َاٷعبٹؼاٹی ٕجی   تبؿیظ  ا

ٵڀرڀػ ثیٶبؿی یب ٵنبئٰ  اٿؿ ثبآلعـ ٵنت٪جٰ  کی ٍضت  ٵنبئٰ  

 ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےرٸ ک ہے٩بثٰ  ثٺبتب  ںٵی ےٱگبٷ ہکب پت

 ہے۔ٿ مکتی ہیب مـریٮٰ ٵؼاعٲت کی ّـٿؿت   ےٿٷہؿتی ھة

اك   ہ٫ ہےجتڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس  تیبؿ کیب ربتب  ہٝالٿ ےامک

  ںاٿؿ مـرـیڀ ےٿٷہؿتی ھة ںٝالد ، امپتبٯ ٵی ےگئ ےکئ ےٯہپ ےك

ٿ ہٿاّش ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ   ںٵی ےثبؿ ےک  ےگقؿٷ ےٝٶٰ ك ےک

 ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ٫ ےك ےٯہؿ  کڀ پٹؿؿائڈایک َاٷ ہی ہے۔ربتی 

احـ  ے، صبٯ  یب ٵنت٪جٰ  کی ٍضت  صبٱت  پـ امکےآٷ ہػٿثبؿ

ٵؼػ  ںٵی ےکـٷ اٵٮبٹبت  کی تيغیٌ  ےٵنبئٰ ک ےیب ٵنت٪جٰ  ک

جتڀیق ٭بؿ  ٍـ٣  اػٿیبت  ےٱئ ےرٸ ک ںثیٶبؿیب ھکچ ہے۔کـتب 

کی  ےٿٷہؿتی ھة ںی ٿ٩ت  امپتبٯ ٵیھی کنی ةہ، رٲؼ ہےا ہؿ ےٯ

  ہے۔ٿ مکتی ہ  ہػٿثبؿ ہیب ی ہےمکتی  ڑّـٿؿت  پ

 

 

 ِخبي

اٝٲی  مٖش   ےاپب اٿؿ ىکـ کٹٿفٷ/ٵڀ  ہپـیيـ ، فیبػ ڈائی ثٰہ

اٿؿ اَٝبثی ٹٚبٳ کی  ےٯ، گـػػ ںرینی ٕجی  صبالت  ٵی

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ںٵنت٪جٰ  ٵی ےٱئ ےک ںثیٶبؿیڀ

ٳ ھرڀک ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہٕجی   ےامٲئ ہے۔ ےتہکب٥ی اٵٮبٹبت  ؿ

١ڀؿ  کیب ربٹب  ےیبٷ كھٿ٩ت  اٷ صبالت  پـ ػ ےکب تٞیٸ  کـت

 ے۔ئیہچب

 40ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ںٵٺ٦ی  تجؼیٲیب ںٍضت  ٭ی صیخیت  ٵی ہچڀٹک

ٝٶٰ   ےک ےٷڑھثٞؼ، ثٺیبػی ٕڀؿ پـٝبٳ  ٝٶـ ة ےکی ٝٶـ ک  مبٯ

 ےمبٯ  کی ٝٶـ ك 45کڀ  ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴںیہ ےٿتہ  ےك ہکی ٿد

کی ّـٿؿت    ٹیلٹی ٕجی  ربٹچ یب ھکنی ة ےجتڀیق ٭بؿ  ک ےٯہپ
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مبٯ   55یب  50اك ّـٿؿت  کڀ  ںکٶپٺیب ہثیٴ ھ)کچ ہےتی ڑپ ںیہٷ

سمب ُاٍڀٯ ہاٵیؼاؿی ؿہٕجی   ہٝالٿ ےامک ۔(ںیہا مکتی ڑھی ةھتک ة

امکی   ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈ ےعبٹؼاٷ ٫  ےجتڀیق ٭بؿ  ک ںٵی

ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت   ےاٝالٵی ہٍضت  کی صبٱت  کی ایک ػمتغٔ ىؼ

 ہے۔

ٳ  ہا ےٱئ ےک ہؽاتی   ٍضت  ثیٴ ںثبفاؿ ٵی ہاؿتی ٍضت  ثیٴھة

 ےٿٷہٱی ثبؿ ىبٵٰ ہپ ہے۔اٵیؼاؿی ٝٺَـ  ىغٌ  کی ٝٶـ ہٕجی  

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےىغٌ ک ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك 50-45 ےٿاٯ

 ےٱئ ےک ےٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ  کـٷھٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٍضت  رڀک

ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ   ںٵی ےثبؿ ےٍضت ٭ی صیخیت ک  ہاٿؿ اٹکی ٵڀرڀػ

 ےٝٶٰ  ك ےٿٱڀرکٰ ٭ی حت٪ی٪بت ٫ھخمَڀً پیت ےٱئ ےک ےکـٷ

ڀرڀػ کنی ٵ ےك ےٯہاك ٕـس کی ربٹچ پ ہے۔ٿتب ہگقؿٹب ّـٿؿی  

  ہے۔ػیتی  ہکی ٭ڀؿیذ  کب اىبؿ ںٕجی  صبالت  یب ثیٶبؿیڀ

  ِخبي

ٿ مکتب ہٱگبٹب ٵيکٰ  ہپت کب پتھٵٺيیبت، ىـاة اٿؿ دتجبکڀ کی ک

ی ہىبیؼ   ےك ےؽؿیٜ ےجتڀیق ٭بؿ  ٫ ںاٿؿ جتڀیق ٥بؿٳ ٵی ہے

 ےک ہاٹکب ١یـ اٹٮيب٣  ٍضت  ثیٴ ہے۔ی اٝالٷ  کیب ربتب ھکت

اپب ایک ػٿمـا ٹٵڀ ہے۔چیٲٺذ ثٸ گیب ٳ ہایک ا ںاٵیؼاؿی ٵیہ

 ہےا ہثٺتب رب ؿ  ہا ٝڀاٵی  ٍضت  ٭ب ٵنئٰڑرڀ ایک ة ہے ہٵنئٰ

ٵنبئٰ کی ٭ب٥ی   ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ےکڀ اٷ ك ںؿ ٿٹؿؿائڈاٿؿ َاٷ

اٵیؼاؿی اٿفاؿ  تیبؿ ہ ےٱئ ےک ےٿٷہ٩بثٰ   ںٵی ےتيغیٌ  کـٷ

  ہے۔کی ّـٿؿت   ےکـٷ

  اِیذاسیہغیش ىجی   .2

تـ  جتڀیق ٭بؿ  ہفیبػ ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےئٱ ےک ہٍضت  ثیٴ

ػؿمتگی کی  ےاگـ اك ہے۔تی ڑپ ںیہکڀ ٕجی  ربٹچ کی ّـٿؿت ٷ ںٿ

 ےتڀ اك ٕـس ک ہےربٹب رب مکتب  ھمبت ےگـی کڈ  ہایک ٵٺ٦َبٷ

 ےٕجی  ربٹچ ک ںکٴ ٵی ےیب اك ك ےصٌ ںٍـ٣  ػمڀی ےٵٞبٵالت ک

تـ   ہفیبػ ںکٶپٺیب ہؿ ثیٴھا، پےگ ےػٿؿاٷ ٵٺ٦ی  ٹتبئذ آئ

 .ں۔یہ ےت٪نیٴ کـ مکت ھمبت ےٕجی اٵتضبٷ ک ںٵٞبٵالت ٵی

پڀؿی  ہاگـ جتڀیق ٭بؿ  دتبٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کب عالً  ہتک ٫ ںاہی

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ٹاٿؿ ایزٸ ہےکـتب  ےاٿؿ مچبئی ك ےٕـس ك

کی  ےی ٕجی  ٵٞبئٸھؿ ةھ، پہےامکی ربٹچ کی گئی  ےاصتیبٓ ك

 ںتٺبمت  ٵی ےک ںػٝڀٿ، ںاٍٰ ٵی ہے۔ٿ مکتی ہت کٴ ہّـٿؿت  ة

اگـ ٕجی  ربٹچ کی  ہےکڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب   ہٵٞٶڀٱی اّب٣

 ےاك ك ہاٿؿ کیڀٹک ہےٿتی ہثچت  ںاٿؿ ػیگـ  اعـاربت ٵی ںالگتڀ

۔ٿگیہی کٴ ھجتڀیق ٭بؿ  کی تٮٲی٤  ة  

 ںیہی ہٱیکـ آ ؿ ںاینی ٕجی  پبٱینیب ھکچ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴےامٲئ

 ںیہکی ّـٿؿت  ٷ  ےگقؿٷ ےٹچ كجتڀیق ٭بؿ  کڀ کنی ٕجی  رب ںاہد
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' ڈیکٰ گـڈٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک 'ٵی ں، کٶپٺیبںٵٞبٵالت ٵی ےایل ہے۔

ٕجی   ںٵیےکل ٝٶـ اٿؿ ٵـصٰ  ہگب ٫ےچٰ ہپت ہی ےرل ك ںیہثٺبتی 

اٷ ١یـ ٕجی  صؼٿػ کڀ  ے، اٿؿ امٲئےئیہاٵیؼاؿی کی ربٹی چبہ

 ےٳ کھ٭بؿٿثبؿ  اٿؿ رڀک ہتبک ہےیقائٸ کیب ربتب ڈ ےاصتیبٓ ك

 ے۔ؿٵیبٷ ایک ٵٺبمت  تڀافٷ  ٩بئٴ کیب رب مکػ

  ِخبي

اٿؿ کبؿؿٿائی   ں، اٹتٚبؿ ٕـی٪ڀٹیلٹاگـ کنی ىغٌ  کڀ ٕجی  

 ہث٢یـ ٥ڀؿی  ٍضت  ثیٴ ےگقؿ ےایک ٕڀیٰ ٝٶٰ  ك ےتبعیـ ک ںٵی

 ےاٵیؼاؿی پبٱینی  ٱیٸہایک ١یـ ٕجی   ہتڀ ٿ ہےکڀؿیذ ٱیٺب 

یؼاؿی پبٱینی  اٵہایک ١یـ ٕجی   ہے۔کب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـ مکتب 

ؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝٶـ، رٺل ،  ہ، پـیٶیٴ ىـس اٿؿ ثیٴںٵی

 ھپـ ٵجٺی  کچ  ہدتجبکڀ ٹڀىی  کی ٭الك، رنٶبٹی  تٞٶیـ  ٿ١یـ

رڀاثبت  ٭ی ثٺیبػ  پـ تٞیٸ  کی  ےٵتٞٲ٨ مڀاالت  ک ےٍضت  ك

ٿ مکتب ہ  ہٱیکٸ پـیٶیٴ ٹنجتب فیبػ ہےٝٶٰ  ٥ڀؿی  ہی ں۔یہربتی 

  ں۔یہ

 کبس ہىشیك ےی کثٕذ ہّذدی دسد .3

 ںرنٶی ہےٿاال ایک اینب ٝٶٰ   ےاپٺبیب ربٷ ںاٵیؼاؿی ٵیہ ہی

  ےٝؼػی یب ٥ی ٍؼ ک ںٵی ےثبؿ ےؿ ای٬  رقٿ  کہ ےٳ کھرڀک

 ں۔یہ ےربت ےتٞیٸ  کئ

، ٵبصڀٯ، ہائو گبہٝٶـ، رٺل ، ٹنٰ ، ٭بؿٿثبؿ ، ؿ ںاك ٵی

 ےرنٶبٹی  تٞٶیـ ، ٝبػات، عبٹؼاٷ  اٿؿ ؽاتی   تبؿیظ  ریل

تٞیٸ  ٵٞیبؿ ٭ی ثٺیبػ   ےٯہاٿؿ پ ہےکی ربٹچ کی ربتی ٝڀاٵٰ  

 ں۔یہ ےربت ےپـ ٝؼػی ٕڀؿ پـ سمرب ػیئ

  ےاِیذاسی فیقًہ .4

اٿؿ ٵٺبمت   ےتٞیٸ  کـٷ ےٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت  کب اصتیبٓ  ك

اٵیؼاؿی ٝٶٰ  ہپـ  ےربٷ ےثٺؼی  کئ ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ  ٵیھرڀک

٭ی ثٺیبػ    ہ٥یَٰ ےثبال  آالت اٿؿ اپٸ ہٵٺؼؿد ہے۔ٿ ربتب ہٵٮٶٰ 

ثٺؼی   ہػؿد ںٳ کڀ ػؿد ؽیٰ  ا٩نبٳ ٵیھؿ  رڀکٹؿؿائڈپـ، َاٷ

 :ہےکـتب 

a) ٳ کڀ ٩جڀٯ  کـٹبھٵٞیبؿی  ىـس  پـ رڀک 

b) ٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٹب، ھیٺگ( پـ رڀکڈایک اّب٥ی  پـیٶیٴ )ٱڀ

اپٺبیب رب مکتب  ںیہٷ ںٵی ںٝٶٰ  دتبٳ  کٶپٺیڀ ہی ہصبالٹک

  ہے

c) ٵٲتڀی  کـٹبکڀؿ کڀ  ےٱئ ےایک ٵ٪ـؿ  ٵؼت /ٿ٩ت  ک 

d) کڀؿ کڀ ؿػ  کـٹب 
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e) کڀ حمؼٿػ  یب اٹٮبؿ    ےصٌ ھکچ ے٥ـ )کڀؿ کٓؿ اٹکبؤٷ

 کـٹب(

f) ٹب٥ؾ ٭ـٹب  ہٿتی یب ىـی٬ تٺغڀاٹاٝٲی  ک 

g) حتت ٱیڀی ٵنت٪ٰ اعـاد ٱگبٹب ےپبٱینی  ک 

 ہےی ثیٶبؿی کڀ ٵنت٪ٰ ٕڀؿ پـ عبؿد کـ ػیب ربتب ھاگـ کنی ة

پبٱینی   ہی ہے۔پـ تڀحی٨ کیب ربتب  ٹی٦ٮیٹپبٱینی  مـ ےتڀ،اك

 ہےایک اّب٥ی  اعـاد  ثٸ ربتب  ہٝالٿ ےٵٞیبؿی  اعـاد  ک ےک

 ہے۔ٿتب ہ ہکب ایک صٌ  ہػہاٿؿ ٵٞب

 ہٳ تيغیٌ  ثیٴھؿ  ؽاتی   رڀکہٵب  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ

 ںٹٚبٳ کڀ تڀافٷ  ٵی ہثیٴ ہی ہکیڀٹک ہےٳ  ہا ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ

تڀ٩ٜ  ےی  مٖش  کہ کڀ ای٬ ںکٶپٺیڀ ہاٵیؼاؿی ثیٴہ ہے۔تب ھؿک

 ے٫ ےاٿؿ اٹک ےگـٿپ مجٜ  کـٷ ھکڀ ایک مبت ںٱڀگڀ ےٳ ٿاٯھرڀک

پـیٶیٴ  ےایک ریل ےٱئ ےٵٺتغت ٭ی  گئی حت٦٘ ک  ےك ےؽؿیٜ

 ہ٥بئؼ ےٱئ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ہے۔٩بثٰ  ثٺبتب  ںٵی ےٿٍڀٯ کـٷ

 ہرجک ہےکی ػمتیبثی   ہاٿؿ ٵنبث٪تی ٩یٶت پـ ثیٴ ہایک ٵٺ٦َبٷ

کڀ ٵـُ    ہجتـة ے٥ڀٱیڀ کٹٵٺب٥ٜ  پڀؿ ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ

  ہے۔کی ٍالصیت  ےٷھؿک ےثٺبئ ںالئٸ ٵی ھمبت ےکی ٵ٦ـٿّبت ک

  ّبَ  یب ِْیبسی  اخشاربت  کب اعتّْبي .5

 ےٿٷہدتبٳ  اؿا٭یٸ  پـ الگڀ  ےاپٸ ںٵی ںتـ  پبٱینیڀ ہفیبػ

ٕڀؿ  ےٵٞیبؿی  اعـاد  ک ںیھاٷ ں۔یہ ےٿتہاعـاد  ىبٵٰ  ےٿاٯ

 ہثیٴ ہے۔ا ربتب ہی ٝبٳ  اعـاد  کھی کتھیب کت ہےپـ ربٹب ربتب 

ٳ کڀ حمؼٿػ  ھرڀک ےاپٸ ےٵٞیبؿی  اعـاربت  کڀ الگڀ کـک ںکٶپٺیب

  ں۔یہکـتی 

 ہے۔کیب گیب  ںثبة  ٵی ےک ےٯہپ ہامکب ٵجبصج

 ۴  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

کڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت  ےك ںاك ٵی ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی کہٕجی  

 ؟ ہے ںیہٷ

I. ےیب امکب تٞیٸ  کـٷ ےٵڀٍڀٯ  کـٷ ٹپڀؿیٮٰ  ؿڈٵی ںاك ٵی 

 ہے۔کی اٝٲی  الگت ىبٵٰ 

II. ٕجی   ےک ہٍضت  صبٱت  اٿؿ ٝٶـ ٍضت  ثیٴ ہٵڀرڀػ

 ں۔یہٳ  ٝڀاٵٰ  ہا ںاٵیؼاؿی ٵیہ

III. ٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ  ھٍضت  رڀک ےکڀ اپٸ ںجتڀیق ٭بؿ ٿ

 ےٝٶٰ  ك ےٿٱڀریکٰ حت٪ی٪بت کھٕجی اٿؿ پیت ےٱئ ےک ےکـٷ

 ہے۔ٿتب ہگقؿٹب 



 

422 

 

IV. ٥ی ٍؼ  تٞیٸ  کیب  ںٵی ےثبؿ ےؿ ای٬  رقٿ  کہ ےٳ کھرڀک

  ہے۔ربتب 

 

 اِیذاسی ًّّہ:  ۱ؽىً 
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G. ُہگشوپ  فضت  ثی  

 ہگشوپ  فضت  ثیُ .1

 ے٩بٹڀٷ ک ےاٵیؼاؿی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  اٿمٔ کہکی  ہگـٿپ  ثیٴ

رت ایک ٵٞیبؿی    ہ٫ ہے ہرل کب ٵٖٲت  ی ہےٵٖبث٨  کی ربتی 

 ےپبٱینی  ک ہٍضت  ثیٴ  دتبٳ  اؿا٭یٸ  کڀ ایک گـٿپ ےگـٿپ  ک

 ہىغٌ  ثیٴ ےٿاٯ ےٿٷہىبٵٰ  ںتڀ گـٿپ  ٵی ہےحتت کڀؿ کیب ربتب 

 ہٍضت  ثیٴ ں۔یہ ےکـ مکت ںیہعال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  ٷ ےکٶپٺی ک

گـٿپ   ںکٶپٺیب ہٿ٩ت  ثیٴ ےایک گـٿپ  کڀ ٵٺٚڀؿ  کـت ےٱئ ےک

رٺکڀ  ںیہاؿا٭یٸ  کی ٵڀرڀػگی پـ ١ڀؿ  کـتی  ےایل ھکچ ںٵی

 ں۔یہ ےٿ مکتہٿاٱی ٍضت  ٵنبئٰ  ےٿٷہٱگبتبؿ ىؼیؼ اٿؿ 

گـٿپ  کی عَڀٍیبت  کب  ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہکی  ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

  ہ٫ ںتيغیٌ  کی رب مکی ہی ہتبک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ  ہجتقی

ؿف  ٹؿیگڀٱی ہػایبت اٿؿ ثیٴہاٵیؼاؿی ہ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہکیب ی

  ےک  ںب ُاٍڀٱڀسمہؿ ہ٭ـػ ےٓ ےٱئ ےک ہگـٿپ  ثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

  ہے۔ ےاٹؼؿ اٹؼؿ  آت

ػؿد  ےٱئ ےاٵیؼاؿی ٝٶٰ  کہٵٞیبؿی   ےٱئ ےک ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

کی ّـٿؿت   ےکـٷ  ہگـٿپ  کب ربئق  ہؽیٰ   ٝڀاٵٰ  پـ جمڀف

 :ہےٿتی ہ

a) گـٿپ  کی ٩نٴ  

b) گـٿپ  ٭ی مبئق 

c) ٍٺٞت کی ٩نٴ  

d) ٩بثٰ ىغٌ ےٱئ ےکڀؿیذ ک  

e) ب اؿا٭یٸ  کڀ ی ہےا ہگـٿپ  کڀ کڀؿ کیب رب ؿ ےکیب پڀؿ

 ہےکڀئی آپيٸ  ػمتیبة   ےٱئ ےک ےؿ ٹکبٱٸہثب

f)   یب اٱگ   ےایک ریل ےٱئ ےکیب مت ک -کڀؿیذ کی مٖش

 ہےاٱگ 

g) اؿا٭یٸ   ےٵ٪بٵبت، گـٿپ  ک ہفیبػ ےرٺل ، ٝٶـ، یب ایک ك

ؿٷ اٿٿؿ ٭ی ىـس، کیب ٹ ے٫ ںمٖش ، ٵالفٵڀ ےکی آٵؼٹی  ک

 ےؿ ٫ڈٿٯہگـٿپ   ےپـیٶیٴ کب اػائیگی  پڀؿی ٕـس ك

یب  ہےکی گئی   ےك ےؽؿیٜ ےیب اؿا٭یٸ  ٫  ےك ےؽؿیٜ

کی ّـٿؿت   ےٱیٸ  ہصٌ ںاؿا٭یٸ  کڀ پـیٶیٴ اػا ئیگی ٵی

 ہے

h) ےکئی ٵ٪بٵبت  ک ےیٰھپ ںخمتٲ٤  ر٢ـا٥یبئی ٵ٪بٵبت ٵی 

اعـاربت  ےاٯ ٫ھة ھٍضت  ػیک ںٵی ںدتبٳ  عٖڀ ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ٥ـ٧ ںٵی
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i)  ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿیٹٵٺلڈای ےی کٹایک تینـی پبؿ  

ؿ  کی پنٺؼ ڈٿٯہگـٿپ   ےٱئ ےک  ہاٹتٚبٵی ےک ہگـٿپ  ثیٴ

آپيٸ    ہٵٺتغت  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہ)اٹکی پنٺؼ یب ثیٴ

 آپ ےاپٸ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہ( یب ثیٴںٵی ےثبؿ ےک

j) ہکب جتـة ںػٝڀٿ ےٯھپچ ےگـٿپ  ک  ہجمڀف  

  ِخبي

اؿا٭یٸ   ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵی  ںؿیڀٹیب ٥یک ںثبؿٿػی مـٹگڀ

اؿا٭یٸ   ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںػ٥بتـ ٵی ڈیيٸڈگـٿپ  آئـ ٭ٸ کب ایک

 ےػائـ ےٳ کھٍضت  رڀک  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےایک گـٿپ  ٫ ےک

( ےػٝڀ ےکی ٹڀٝیت  )رٸ ک ںثیٶبؿیڀ ہٝالٿ ےامک ہے۔ٿتب ہ ںٵی

 ہے۔اٵٮبٹبت   ےک ےٿٷہکب٥ی اٱگ  ےٱئ ےک ںگـٿپڀ ںی ػٿٹڀھة

 ہـٿپ  ٍضت  ثیٴگ ںی ٵٞبٵالت ٵیہ ںکٶپٺی ػٿٹڀ ہ، ثیٴےامٲئ

 ۔کـیگی ےٵٖبث٨  ٓ ےپبٱینی  کی ٩یٶت  امی ٫

ٹڀکـی  ںتٞؼاػ  ٵی  ہفیبػ ےریل ںی کٶپٺیڀٹامی ٕـس  آئی 

 ےثچٸ ےٵٺ٦ی  اٹتغبة  ك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںگـٿپڀ ےٿاٯ ےٷڑٿھچ

 ںیہاصتیبٕی ٵٞیبؿ  ٵتٞبؿ٣  کـا مکتی  ںکٶپٺیب ہ، ثیٴےٱئ ےک

اپٺی  ےٯہپ ےك ےٰ ثٺٸ٩بث ےٱئ ےک ہٵالفٵیٸ کڀ ثیٴ ےٱئ ےرنک

 ۔ٿگیہکی ّـٿؿت   ےکبٳ کـٷ ںآفٵبئيی ٵؼت  ٵی

 ےائی ٵنبث٪تی  ٹڀٝیت  کہ٭بؿٿثبؿ  کی اٹت ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ں٥ڀائؼ ٵی ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ںکٶپٺیب ہثبٝج  ثیٴ

آرـ  ٵالفٳ   ں۔یہکی اربفت ػیتی  ےکب٥ی ٱچک اٿؿ اٍالس کـٷ

یقائٸ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ڈ٥ڀائؼ  کی ، ںثٺؼی  ٵی ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ

  ہاٹنبٹی ٿمبئٰ حمٮٴ ےاٿؿ آرـ  ک ہےٿتی ہتیبؿ  ھمبت ےٿ٩ت  ک

ٕڀؿ پـ  ےایک ٵالفٳ  ثـ٩ـاؿی اٿفاؿ  ک ےاك  ےك ےؽؿیٜ ے٫

اٿؿ  ےکـٷ ہاکخـ، ٱچ٬ ٭بؿٿثبؿ  پـ ٩جِ ہے۔امتٞٶبٯ کیب ربتب 

 ےػیئ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہایک ػیگـ  ثیٴ ےٱئ ےک ےثؼٱٸ

تبٯ ٵیٰ  ے٥ڀائؼ  ك ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ہػٵڀرڀ ےگئ

ػؿٵیبٷ  ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ےتـ ثٺبٷہیب ة ےاٷٹھة

  ہے۔ٿتب ہ  ہکب ٹتیذ ہٵ٪بثٰ

  اِیذاسیہدیگش   ہّالو ےک ںآرش  ِالصَ  گشوپو .2

 ےٱئ ےک ہآرـ  ٵالفٳ  گـٿپ  ؿٿایتی ٕڀؿ پـ  گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ھکڀ ٍضت  ػیک ہ، ٍضت  ثیٴہکصبالٹ ں۔یہٝبٳ گـٿپ   ےپیو مت ك

ٕڀؿ  ےک ہایک ٵڀحـ ؽؿیٜ ے٥ٺبٹنٺگ ک ےاعـاربت  ک ےاٯ کھة

خمتٲ٤   ےک ںگـٿپ  ٥بؿٵیيٺڀ  ےك ہ٭ی ٿد ےربٷ ےپـ ٵٺٚڀؿ  کئ

، گـٿپ  ٍضت  ںٵی   ےٵٺٚـ ٹبٳ ےایل ں۔یہ ےٿ گئہا٩نبٳ تیبؿ 

ٿ٩ت   ےاٵیؼاؿی کـتہگـٿپ  کی  ےٱئ ےک ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ ےک ہثیٴ

 ہے۔ٿ ربتب ہٳ  ہ٭ـػاؿ پـ ١ڀؿ  کـٹب ا ےی تيٮیٰ کگـٿپ  ک
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 ےخمتٲ٤  ٩نٴ  ک ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہٝالٿ ےک ںٵالفٳ آرـ  گـٿپڀ

: ےریل ہےٳ  کیب ہکڀؿیذ ٥ـا ہکڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ںگـٿپڀ

آرـ  ہفیبػ ے، ایک كںاٿؿ ٵٞبىـٿ ںٵقػٿؿ یڀٹیٸ، اٵبٹتڀ

اٿؿ ػیگـ  ں، کٲجڀںٿؿ اذمٶٺڀ ہ، پیوںیٲـٿڈ، ٥ـیٺچبمی ںگـٿپڀ

 ںادلنٲٶڀٷ تٺٚیٶی

گـٿپ   ےٱئ ےک ں١ـیت ٕج٪ڀ ےمسبد ک ےٷ ںخمتٲ٤ دمبٱک کی صٮڀٵتڀ

، ٵـ٭قی ںاؿت ٵیھة ہے۔کب کبٳ کیب  ےکڀؿیذ عـیؼٷ ہٍضت  ثیٴ

 ں١ـیجڀ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںمٖش  پـصٮڀٵتڀ ںاٿؿ ؿیبمتی  ػٿٹڀ

ٍضت   ہؿیٹؿاه - ےثٺؼی ریل ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےٱئ ےک

 ہ(، یينڀٹی کڀ ربؿصبٷ ےثٺؼی  )آؿایل ثی ٿائ ہڀةٵٺَ ہثیٴ

 ہےامپبٹنـ کیب گیب  ںاٹؼاف ٵی

اٵیؼاؿی ہثٺیبػی  ےٱئ ےٵتٺڀٛ گـٿپ ک ےاك ٕـس ک ہصبالٹک

، ںیہاٵیؼاؿی ٝڀاٵٰ کی ٕـس ہحت٦ٚبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٩جڀٯ گـٿپ 

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ٔںٱڀٿہاّب٥ی  پ

a. ٱگبتبؿ  ںگـٿپ  ٵی ےمبئق ک ٹےٿھگـٿپ  ٭ی مبئق)چ

 ںیہٿ مکتی ہ ںتجؼیٲیب

b. اٯ کی اٱگ ھة ھٍضت کی ػیک ںٵی ںخمتٲ٤ ر٢ـا٥یبئی ٝال٩ڀ

 ںاٱگ الگتی

c. ثٺؼی   ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےدتبٳ  ارقاء ک ےگـٿپ  ک

ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کب  ں٭ی ٍڀؿت  ٵی ےٱیٸ ںیہٷ  ہصٌ ںٵی

 ٳھرڀک

d. اؿا٭یٸ  کب تنٲنٰ ںگـٿپ  ٵی ںپبٱینی  ٵی 

ٵٺب٥ٜ  کب  ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےکپـ اك ٕـس  ںٍـ٣ منتی ٩یٶتڀ

 ںٿٱت گـٿپ ' ٹبٵی گـٿپ  ٥بؿٵیيٺڀہ'ك ےٱئ ےک ےٵٺب٥ٜ  ٱیٸ

ؿ آئی ٹؿیگڀٱی ہثیٴ ےامٲئ ہے۔ٿا ہ   ہاّب٣ ںکی ٥بمؼ ا٩نبٳ ٵی

 ہثیٴ ںٵی ےکبٳ کبد کـٷ ھمبت ےک ںخمتٲ٤  گـٿپڀ ےٷ ےی اڈاؿ

ٹٚـ کڀ  ہٹ٪ٔ ےٿاٯ ےربٷ ےاپٺبئ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

سمب ُاٍڀٯ  ربؿی ہؿ ےک ہگـٿپ  ثیٴ ےحت٦ٚبت ك ےک ےٷکـ ٹؿیگڀٱی

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ں١یـآرـ  گـٿپڀ ےاك ٕـس ک ں۔یہ ےکئ

a. ثڀػ اینڀمیئيٸہآرـ کی ٥الس ٿ ة 

b. ڈٹکـی ےگئ ےربؿی کئ  ےك ےؽؿیٜ ےایک خمَڀً  کٶپٺی ٫ 

  ؿڈٿٯہ ےک ڈکبؿ

c. ٷ ٓا ڈایک ای ہثیٴ ںاہ٫  دہگب ےایک خمَڀً  ٭بؿٿثبؿ  ک

 ہےـ ػیب ربتب ٕڀؿ پ ےٵٺب٥ٜ  ک

d. ںیب ٵٞبىـٿ ںٿؿ اذمٶٺڀ ہاٿؿ پیو ں٩ـُ گیـٿ ےایک ثیٺک ک 
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ٵٺب٥ٜ   ےیقائٸ کڈػایبت  کب تـ٫  ٱچکؼاؿ ہ ےک ہگـٿپ  ثیٴ

٭ی  ںگـٿپڀ ےٿاصؼ  ٵ٪َؼ  ك ےک ےٵڀٍڀٯ  کـٷ ہثیٴ ھمبت ےک

ٵٺب٥ٜ کب کڀؿیذ ؽاتی    ںاہ، یہےتيٮیٰ کڀ حمؼٿػ کـٹب 

 ہے۔ٿتی ہثچت  ںاٿؿ الگت ٵی ےہٿتب ہ ںیہپـ ػمتیبة  ٷ ںپبٱینیڀ

 ہٿٱت  گـٿپ ' اکخـ ثیٴہ'ك ےاك ٕـس ک  ہ٫ ہےا گیب ھاینب ػیک

اٝٲی   ںاٿؿ آعـ ٵی ےعال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کـٷ ےک ںکٶپٺیڀ

ی ٹاؿھؿی اتٹاك ٕـس  ؿیگڀٱی ں۔یہ ےػٝڀٰی تٺبمت  کب ثبٝج  ثٺت

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہسمب ُاٍڀٯ  ثیٴہؿ ےک ہگـٿپ  ثیٴ ےک

اٵیؼاؿی ہ ہی ں۔یہ ےٿتہٵٞبٿٷ   ںػاؿ اٹٞ٪بػ ٵی ہؽٳ ےؿ کثبفا

ٵٞیبؿ کب  ےک  ہاٹتٚبٵی ےٱئ ےثٺؼی  ک ہاٿؿ گـٿپ  ٵٺَڀة ںٵی

ی  ٹٚٴ ھة ںثٺؼی ٭ی تجٲی٠ ٵی ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ےتٞیٸ  کـک

 ں۔یہ ےٿ ّجٔ  پیؼا کـت

 

 

H.  اِیذاسیہکی  ہسیوي  ثیُٹاووسعیض  

ٳ ہی اہٍضت  کڀؿ   ںٵی ںپبٱینیڀ ہؿیڀٯ  ثیٴٹاٿٿؿمیق  ہچڀٹک

 ےٕـی٨ ےک ہٍضت  ثیٴ  ںاٵیؼاؿی ٵیہامکی  ےامٲئ ہےٿتب ہکڀؿ 

 ےئیہی پیـٿی کی ربٹی چبہکی 

  ےک ںپـیٶیٴ کی ىـس تٞیٸ  اٿؿ ٵٺٚڀؿی  اٱگ اٱگ کٶپٺیڀ

 ہٳ  حت٦ٚبت ٵٺؼؿدہا ھپـ کچ ہےٿتی ہٵٖبث٨   ےک ںٹب ُاٍڀٱڀہؿ

 : ںیہؽیٰ 

١یـ ٵٲکی  ےاٿؿ امک  پـیٶیٴ کی ىـس  جتڀیق ٭بؿ  کی ٝٶـ .1

 ہےم٦ـ کی ٵؼت پـ ارمَبؿ کـتی 

اك  ہےٿتب ہٹگب ہٕجی  ٝالد کب٥ی ٳ  ںثیـٿٷ ٵٲک ٵ٪یٴ ٵی .2

  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںؿیٲڀ ٍضت  پبٱینیڀھپـیٶیٴ کی ىـس  گ ےٱئ

 ہےٿتب ہ  ہکب٥ی فیبػ  ںٵی

ا کب ڈاٿؿ کٺی ہی عبً کـ اٵـیکھة ں١یـ ٵٲکی دمبٱک ٵی .3

 ہے۔ٿتب ہ ہپـیٶیٴ فیبػ

  ہ٫ ےئیہ٭ی  ّـٿؿ ٭ڀىو کـٹب چب ےثچٸ ےٹبت  كاك اٵٮب .4

 ےاپٸ ںجتڀیق ٭بؿ  پبٱینی  کب امتٞٶبٯ  ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی

پـ  ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ ںکـی ںیہٷ ےٱئ ےٝالد ک

  ےئیہا ربٹب چبھیبٷ ؿکھی ػہپـ  ےجتڀیق ٵـصٰ
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I. اِیذاسیہکی  ہثیُ  ےصبدث  راتی  

 ںی حت٦ٚبت ؽیٰ ٵیاٵیؼاؿہ ےٱئ ےک ںکی پبٱینیڀ ےؽاتی صبػث

 ۔:ںیہ ہےعیبٯ کـ ؿ ہتجبػٯ

  ؽشس  تْیٓ

ٳ  ثٺیبػ  ہکڀ ا ہ٭بؿٿثبؿ  یب پیو ںٵی ہثیٴ  ےؽاتی   صبػث

، گٲی، ںؿ ٵیھتڀ گ ےا ربئھٝبٳ ٕڀؿ پـ ػیک ہے۔ٵبٹب ربتب 

 ےٱی ےک ںتڀ دتبٳ  ٱڀگڀ ہکب عٖـ  ےؽاتی   صبػث ںٵی  ہٿ١یـ

ٳ ھٵٺنٲ٬ رڀک ےك  یب ٭بؿٿثبؿ ہٱیٮٸ  پیو ہے۔تب ہایک  رینب ؿ

ٵٖبث٨ خمتٲ٤ ٩نٴ  ےکبٳ کی ٹڀٝیت  ک ےٿاٯ ے٭بؿ٭ـػگی کی ربٷ

 ےکـ کبٳ کـٷ ٹھثی ں، آ٥ل  ٵیےٱئ ےٵخبٯ ک ں۔یہ ےٿا کـتہ ےک

 ہ٭ی  رگ ےٝٶبؿت تٞٶیـ ٭ـٷ  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےٵیٺیزـ  ٫  ےٿاٯ

 ہفیبػ  ہٳ کب عٖـھرڀک ےٱی ےمڀٯ اذمیٺئـ ک ےٿاٯ ےپـ کبٳ ٭ـٷ

 ہے۔تب ہؿ

کـ پبٹب ےای٬ ىـس  ٓ ےٱئ ےاٿؿ  ٭بؿٿثبؿ  ک ےپیو ؿ ای٬ ہ

ثٺؼی  کیب  ہػؿد ںٵی ںکڀ گـٿپڀ ںؽا، پیيڀہٯ ہے ںیہٝٶٲی ٷ

کی  ےعٖـ ےؿ ای٬  گـٿپ   کٴ ٿثیو امی ٕـس ٫ہاٿؿ  ہےربتب 

 ےثٺؼی  ٫ ہؽیٰ ػؿد ہ. ٵٺؼؿدہےکبؿی کی ٝکبمی کـتی  ہمـٵبی

 ںػی کٶپٺیڀاٹ٦ـا ہےٿپبیب  ہاٿؿ ٝٶٲی ٕڀؿ پـ دمٮٸ  ہٹٚبٳ مبػ

 . ہےٿ مکتی ہثٺؼی اٷ کی اپٺی ثٺیبػ پـ  ہکی ػؿد

 ثٕذی ہَ  وی دسدھروک

ٵٺنٲک عٖـات تیٸ  ھمبت ےىغٌ ک ہىؼ ہکی ثٺیبػ پـ، ثیٴ ہپیو

 ںیہ ےرب مکت ےت٪نیٴ کی ںٵی ںٿہگـٿ

 ٳ گـٿپ ھرڀک 

ٹگ اذمیٺئـف، ٹك، کٺنٰٹیکٹ، ٿکالء، ںؿٿٹاکڈك، ٹٷٹاکبؤٷ

ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ،  ںا٥ٞبٯ ٵی ےک ہ، ثیٺکـف، اٹتٚبٵیہامبتؾ

ٵَـٿ٣  ںٵی ںپیيڀ ےعٖـات ک ےثٺیبػی ٕڀؿ پـ امی ٕـس ک

 ۔ا٥ـاػ

 ٳ گـٿپ  ھرڀک 

 ےک ےٷھٹگـاٹی ؿ٫ ٍـ٣، اٿؿ اذمیٺئـف یکیؼاؿٹھ، ٵٞٶبؿ

 ے٫ ںؿ کبؿٿٹؿ ف، ٵڀٹاکڈ ےک ں، ٵڀیيیڀٵَـٿ٣ ںٵی ا٥ٞبٯ

 ےاٿؿ امی ٕـس  ک ںیبڑؿ  گبٹٵڀ ےٱکہ ںؿائیڀؿٿڈ  ڈپی

 ۔ٵَـٿ٣  ا٥ـاػ  ںٵی ےپیو ےعٖـات ٫

 ںیہٵَـٿ٣ دتبٳ ا٥ـاػ،  )ٍـ٣  اٷ ںػمتی ٵقػٿؿی ٵی

 ےربٷ ے(، ٹ٪ؼؿ٩ٴ   ٯںیہ ےآت ںٵی 3 -کـ رڀ گـٿپ ڑٿھچ

ؿ ٵیکیٺک، ٵيیٸ ٹٵالفٵیٸ ، گیـاد اٿؿ  ٵڀ ےٿاٯ

 ےک ںیڀڑاؿی گبھؿک ٿ الؿی اٿؿ  ػیگـ  ةٹؿف، ٹپـیٓا
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اٿؿ  ںی، چڀثی ٵکیٺکڀڑالھ، کںیڀڑالھٿؿ ک ہؿائیڀؿ، پیوڈ

 ۔ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ  ںعٖـات ٵی ےامی ٕـس  ک

 ٳ گـٿپ  ھرڀک 

 ںعیق ٵڀاػ ٵیگقیٸ ٵی ہٵبکھ، ػںفیـ فٵیٸ ثبؿٿػی مـٹگڀ

 ھمبت ےٵی کہا٥ـاػ، اٝٲی کيیؼگی کی ٥ـا ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ

 ےٵٲڀث کبؿکٺبٷ، رب٭ی، مـکل ک ںجبٲی کی تٺَیت ٵی

 اڑ، ةٹھکی پی ڑےٿھیب گ ںیڀہٵَـٿ٣ پ ںٵی ں، پیيڀںٱکبؿٿہا

یٰ، مکیٺگ، آئل ھک ےٷ، ٵڀمٴ مـٵب کہیٰ ىکبؿ، پـٿتبؿٿھک

ٹگ، ٹاٹنی، ػؿیب ؿا٣ھٹگ پڈ، گالئ ڑپـ ػٿ ےتڑھاکی، ةہ

 ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ ںٵی ںپڀٱڀ اٿؿ امی  ٕـس کی مـگـٵیڀ

ائی ٭ی ہیٴ  اٿؿ ڈٳ گـٿپ  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٝبٳ ، ٵیھرڀک

 ہے۔ربٹب ربتب  ںىٮٰ ٵی

 ّّش وی صذ

ٝٶـ  ہفیبػ ےك ہٴ اف کٴ اٿؿ فیبػک ےٱئ ےکڀؿ اٿؿ جتؼیؼ  ک

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٭ٴ اف ٭ٴ   ہے۔ٿ مکتی ہکٶپٺی   خمتٲ٤   ےکٶپٺی ك

 ہٳ ٿہ، تبہے۔مبٯ   70  ہفیبػ ےك ہمبٯ  اٿؿ فیبػ 5ٝٶـ  صؼ 

 ںُاٷ ٭ی ٍڀؿت ٵی ہےی ٭ڀؿ ٵڀرڀػ ہ ےك ےٯہپبك پ ےا٥ـاػ رٸ ٫

 کی جتؼیؼ  کی ںی پبٱینیڀھپـ ة ےمبٯ  کی ٝٶـ  ٵٮٶٰ کـٷ 70، 

 گب، رلےمبٯ  کی ٝٶـ  تک کیب رب مک 80 ہٱیٮٸ  ی ہے۔رب مکتی 

 ۔یٺگ الگڀ کیب ربئیگبڈجتؼیؼ  پـیٶیٴ پـ ٱڀ ےٱئ ےک

 ںیہ٭ڀئی ٕجی اٵتضبٷ کی ّـٿؿت  ٷ  ےٱئ ے٭ڀؿ ک ےجتؼیؼ  یب ٹئ

 ہے۔

 ىجی اخشاربت

 :ہےؽیٰ   ہ٭ڀؿ ٵٺؼؿد ےٕجی اعـاربت ٫ 

 ےک ٹچڀکی پبٱینی ،صبػحبتی رنٶبٹی  ےایک ؽاتی صبػث 

ٕجی  ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ

اّب٥ی پـیٶیٴ کی  ےٱئ ےک ےاعـاربت کڀ ٭ڀؿ  کـٷ

 ہےا رب مکتب ڑھاػائیگی پـ، تڀحی٨ کی ٕـ٣ ة

  ںیہ ہٝالٿ ےحتت ػیگـ ٥ڀائؼ ک ےک ں٥ڀائؼ ، پبٱینیڀ ہی. 

  ے۔ػاعٰ ٭یب ربئ ںٵی امپتبٯىغٌ ٭ڀ  ہ٫ہے ںیہّـٿؿی ٷ ہی 

 بدی خيشاترٕگ اوس احت

یل پـ ٹیڀڈمڀیٲیٸ  ھمبت ے٭ب ٭ڀؿ، اّب٥ی پـیٶیٴ ک ےرٺگ عٖـ

ؿیٸ ہ/ ٵب ںٱکبؿٿہاؿتی اھة ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ں١یـ ٵٲکی دمبٱک ٵی

 .ہےکڀ ٭ڀؿ کیب رب مکتب 
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 ےٿ٩ت یب ٵٞٶڀٯ کی ٵؼت ک ے٭ڀ اٵٸ ک ںپبٱینیڀ ےپی ا 

ٝبٳ ىـس پـ   ہ٫ ہےا ربمٮتب ہ٫ ہےػٿؿاٷ ربؿی  ٭یب ربتب 

 ۔٥یَؼ( 150 ےّب٥ی )یٞٺی ٝبٳ  ىـس ٥٫یَؼ ا 50

 ےػٿؿاٷ ربؿی کی گئی پی ا ےٵؼت ک ہ١یـ ٵٞٶڀٱی / عؼه 

ی ہ ےٯہػٿؿاٷ یٞٺی رٺگی صبالت پ ے)رت ٵؼت ک ںپبٱینیب

  ںاہ/ د  ںیہ ےٿاٯ ےٿٷہٹبفٯ  ںٿا٩ٜ یب ١یـ ٵٲکی ٵٲک ٵی

ا ہ٫ ) ںیہ ہےمڀیٲیٸ ٥ـائِ پـ کبٳ کـ ؿ ںٱکبؿٿہاؿتی اھة

 ے٥یَؼ اّب٥ی )یٞٺی ٝبٳ ىـس 150٫ـ ٝبٳ ىـس پ ہےربتب 
 ٥یَؼ ( ۰۰۰

 

  جتویض  فبسَ

 ہےػؿد ؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ػی ربتی  ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

 ؽاتی  ت٦َیالت 

 رنٶبٹی صبٱت 

 ٝبػات اٿؿ ىڀ٧ 

 ہال ثیٴھػیگـ یب پچ 

 صبػحبت یب ثیٶبؿی ےٯھپچ 

 ہ٥ڀائؼ اٿؿ ؿ٩ٴ کب مٲیکيٸ ثیٴ 

 ہاٝالٵی 

ٕڀؿ پـ ٿاّش  ےؽیٰ ٫ ہدت٦َیالت کڀ ٵٺؼؿ ہثبال ٵٖٲڀة ہٵٺؼؿد

 :ہے٭یب ربمٮتب 

 ٝٶـ ،  ھمبت ھمبت ےک ںػیگـ  ثبتڀ ںؽاتی   ت٦َیالت  ٵی

  ہاٷہ٭ی ٵٮٶٰ ت٦َیالت  اٿؿ  اٿمٔ ٵب ہ٩ؼ اٿؿ  ٿفٷ، پیو

 ہے۔تی ہآٵؼٹی  ٭ی ٿّبصت  ؿ

 کیب جتڀیق ٭بؿ    ہگب ٫ےچٰ مک ہاك ثبت کب پت ےٝٶـ  ك

ی  ٝٶـ صؼ ّـٿؿ ےٱی ےپبٱینی  ک  ہٵٺتغت ےامکی اٿؿ ك

  ہٿفٷ اٿؿ اٿٹچبئی ٭ب ٵڀافٷ ں۔یہیب ٷ ہےاٹؼ ؿ اٹؼؿ  ےک

کی  ےیجٰ كٹ ےرٺل  کی اٿمٔ اٿٹچبئی اٿؿ  ٝٶـ ٿاٯ

٪ 15 ےاٿؿ اگـ  جتڀیق ٭بؿ  تٞیٸ  اٿمٔ ك ےئیہربٹی چب

یب کٴ پبیب گیب تڀ ٵقیؼ ت٦تیو کـٿائی ربٹی  ہفیبػ

 ے۔ئیہچب

 ٶبٹی ی ٩نٴ کی رنھرنٶبٹی  صبٱت ٭ی ت٦َیالت  کنی ة

ٵتٞٲ٨  ےك  ہ، ٿ١یـں٭ٶقٿؿی یب ٝیت، ػائٶی ثیٶبؿیب

 ہے۔  ےٿتہ
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 کنی ایک اْٝبء ٭ب ٹ٪َبٷ  یب ایک  ےک ںرٸ جتڀیق ٭بؿ ٿ

  ہٿ اٹکی جتڀیق ٵٺٚڀؿ ىؼہچٲی گئی  ثیٺبئیکی  ھآٹک

 ہی ں۔یہ ےرب مکت ےعَڀٍی ىـائٔ پـ ٩جڀٯ کی ںٵٞبٵالت ٵی

 ھٌ  کچىغ ےایل ہکیڀٹک ںیہٵٞٶڀٱی عٖـات کب ٩یبٳ ٭ـتی 

کٴ ٩بثٰ  ںٵی ےاٯ پبٷٹصبػحبت  کڀ  ےخمَڀً  ٩نٴ  ک

 ےاگـ  ثب٩ی ثچ  ہٵؼٹٚـ ٫ ےاٿؿ اك ص٪ی٪ت  ک ںیہ ےٿتہ

یب ػٿمـی  ہےٹچ ربتی ہپ ٹاٹگ کڀ چڀٹثبفٿ  یب  ےٿئہ

 ےٵٞبٵٰ ےٿ تڀ اٹکہتب ڑکی ؿٿىٺی پـ امکب احـ پ ھآٹک

 ےٵٞؾٿؿی کی  ىؼت  اٿؿ دلجبئی ٝبٳ  ٵٞبٵالت ٫ ںٵی

 ں۔یہ ےتہؿ ےاٵٮبٷ ثٸ ےک ےٿٷہ ہفیبػ ںیہک ںٵی  ےٵ٪بثٰ

 (  ٵیٹایجیڈاگـ  جتڀیق ٭بؿ  ؽیبثیٖل )تڀ  ہےٵجتال  ںیق

فعٴ  ہکب٥ی ٿ٩ت  ٱگ ربئیگب کیڀٹک ںٵی ےٿٷہیک ٹھ ےامک

  ہےٿ مکتی ہٕڀیٰ  ہٹثـاھٿگب ٵٞؾٿؿی گہٵٺؼٵٰ  ںیہرٲؼی ٷ

 ےٱئ ےک ےتٞیٸ  کـٷ ہٕجی  تبؿیظ کی ی ےجتڀیق ٭بؿ  ک

  ںفمخڀ ےٿاٯ ےٹچٸہپ ےاك  ہ٫ ےئیہٯ کی ربٹی چبتبڑربٹچ پ

عٖـات پـ کیب کڀئی  ےک ےکب ٵنت٪جٰ صبػث ںیب ثیٶبؿیڀ

ت می ہة ںٵیےاك صڀاٯ ۔تڀ کل صؼ تک ںاہاگـ   ۔گبڑےاحـ پ

رڀ ٿاّش ٕڀؿ پـ مٺگیٸ ٹڀٝیت کی  ںیہتی ہٵٲتی ؿ ںىکبئتی

 ںیہحبثت کـ ػیتی  ہٳ کڀ ١یـ  ٩بثِٰ ثیٴھاٿؿ رڀک ںیہٿتی ہ

 ۔ٵتٞٲ٨ ثیٶبؿی ےٿاٱڀ الؿك ےػٯ ک ےریل

 ؿ ٹیٺـئیٺگ ، پڀٱڀ، ٵڀٹٵبؤٷ ےریل ےیٰ دتبهھعٖـٹبک ٫

اّب٥ی  پـیٶیٴ ٱگبیب ربتب  ےٱئ ےک  ہ،کالثبری، ٿ١یـڑػٿ

 ہے۔

  سلُ ہؽذ ہثیُ

 ےت اصتیبٓ  كہؿ٩ٴ  ة  ہىؼ ہثیٴ  ںپبٱینی  ٵی  ےؽاتی   صبػث

اٿؿ  ہےی ٿتہٿٱت  پبٱینی  ہك ہی  ہ، کیڀٹ٬ےئیہکی ربٹی چب ےٓ

 ےكےؽؿیٜ ے'ٵٺب٥ٜ ؿٿفگبؿ' ٫ ںیہ ںیہتبثٜ ٷ ےک ہمغت ٵٞبٿُ

، ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےربٷ ھےیبٷ ؿکھآٵؼٹی  پـ ػ  ہصبٍٰ ٭ـػ

پـ  ےٿٷہٵجتال   ںٵی ےصبػث ے، جتڀیق ٭بؿ  کںاٱ٦بٗ ٵی  ےػٿمـ

ٿ٩ت   ےکـت ےؿ٩ٴ  ٓ  ہىؼ ہٿ، تڀ ثیٴہ  ںیہرڀ آٵؼٹی  ٵتبحـ ٷ

 ے۔ئیہا ربٹب چبڑرڀ  ںیہٷ

 ںاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀ ہتٞیٸ  کب ٕـی٨ ےؿ٩ٴ  ک  ہىؼ ہثیٴ.

ٳ  ہاٿؿ  کڀؿ ٥ـا ہےٿتب ہػؿٵیبٷ اٱگ اٱگ  ےؿ ٿ کٹؿؿائڈ/َاٷ

ؿ پـ ارمَبؿ ٹؿؿائڈَاٷ ہٿگی، یہٿاٱی تٞیٸ  ؿ٩ٴ  کیب  ےکـٷ

  ہىؼ ہثیٴ  ہ٫ ہےٳ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ  اینب ٵبٹب ربتب ہتبہے۔٭ـتب 

 ےمبٯ  کی آٵؼٹی  ك ۴کی /  ںیٺڀہٳ 73 ےػاؿ  ک ہؿ٩ٴ ، ثیٴ

 ے۔ئیہٿٹی چبہ ںیہٷ ہفیبػ
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کیب ربتب رت پبٱینی    ںیہتت الگڀ ٷ ےت مغتی كہاك پبثٺؼی کڀ ة

  ںیہؿ، اینبٷھاٿؿ پ ہے۔ٱی ربتی  ےٱئ ےٍـ٣ ثٺیبػی  ٵٺب٥ٜ  ک

کڀؿ   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٝبؿّی ٵٮٶٰ ٵٞؾٿؿی کڀؿ ک  ہ٫ ےئیہٿٹب چبہ

 ےکی آٵؼٹی  كام ہٿاال  ٵٞبٿُ ےػٿؿاٷ ػیب ربٷ ےکی ٵؼت  ک

 ہے ےٱئ ےی( کڈی ٹی ٹٿاؿ ٵٺب٥ٜ  ) ہ٥تہاگـ  کڀؿ ۔ٿہ  ہفیبػ

ػٿ گٺب  ےآٵؼٹی  ك ہمبالٷ ےؿ٩ٴ  امک  ہىؼ ہتڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

 ے۔ئیہٿٹی چبہ  ںیہٷ  ہفیبػ ےك

  ںٵالفٳ  ٵی ہٿ٩ت  رڀ مڀػ ٵٺؼاٷ ےا٥ـاػ کڀ کڀؿ ػیت ےٿیل

، اٹيڀؿٹل  ہٿ١یـ ںؿیٲڀ عڀاتیٸ،  ٕبٱت ٝٲٶڀھ، گےٿ ریلہ  ںیہٷ

ٍـ٣ ثٺیبػی    ںیہاٷ  ہ٫ ےئیہی٪یٺی ثٺبٹب چب ہکڀ ی ں٭ٶپٺیڀ

 ۔ ہٿاؿ  ٵٞبٿُ ہ٥تہ ہ٫ ہٷ ےی ػیب ربئہکڀؿ 

 فیٍّی پیکیذ کوس

کڀؿ ٵڀت  اٿؿ   ےٱئ ےاٿؿ ١یـ کٶبئی ىـیک صیبت ک ںثچڀ

ٳ ، ہتب ہے۔ٿتب ہی حمؼٿػ  ہٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی )کٰ یب رقٿی(  تک 

یجٰ  پـ ١ڀؿ  ٹٿٱت  ہٖبث٨  كٵ ےؿٿایبت ک ےاپٸ ےکٶپٺی ک

١یـ کٶبئی فٿد کڀ خمَڀً  صؼ  ںکٶپٺیب ھکچ ے۔ئیہکیب ربٹب چب

 ہے۔ی کڀؿ ػیتی ڈی ٹی ٹت٬ 

 ہے۔ٳ  کی ربتی ہ٥ـا ٹٿھچ ٥یَؼ5جمٶڀٝی پـیٶیٴ پـ 

 

 

 ںگشوپ پبٌیغیب

ٿ ہتک  100 ےىغٌ کی تٞؼاػ ایک خمَڀً تٞؼاػ ریل ہىؼ ہاگـ  ثیٴ

ٳ  گـٿپ ہتب ہے۔ػی ربتی  ٹٿھچتڀ پـیٶیٴ پـ گـٿپ   ہےربتی 

( اینی پبٱینی  ربؿی 25ی )ھپـ ة ےٷہتٞؼاػ کٴ ؿ ںپبٱینی ٵی

 ۔ػی ربتی  ںیہٷ ٹٿھپـ کڀئی چ ہےکی رب مکتی 

کڀ ٹبٵٞٲڀٳ ثٺیبػ پـ   ںکڀہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٩بثٰ ٩ؼؿ گب

  ہؿ٭ٸ کی ىٺبعت  ثٺب کنی ىت ںاہد ہےربؿی  کی ربتی  ںپبٱینیب

 ہے۔کی رب مکتی  ےک

 سّبیت ِْیبسگشوپ  

ی ربؿی ہ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںٍـ٣  ٹبٵقػ گـٿپڀ ںگـٿپ  پبٱینیب

 ےٿٱت  ٵڀٍڀٯ  کـٷہگـٿپ  ؿٝبیت یب ػیگـ  ك ے۔ئیہکی ربٹی چب

ربت  ہکنی ایک فٵـ ےك  ںگـٿپ  کڀ ػؿد ؽیٰ  ٵی  ہجمڀف ےٱی ےک

 ے۔ئیہٿٹب چبہ  ںٵی

   ٵٺضَـیٸ  مسیت ( ےٵالفٳ  تٞٲ٪بت )ٵالفٳ  ک -آرـ 

 ٕ ے٫ ںج٪بت / پـیٶیٴ ؿیبمت / ٵـکقی صکڀٵتڀ٩جٰ ىٺبعت 

 ہےػیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ
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 اؿاکیٸ  ےی کٹیڀ مڀمبئٹکڀآپـی ڈؿٹؿرل 

 اؿاکیٸ ےک ںمـٿك کٲجڀ ڈؿٹؿرل 

 ؿف ڈٿٯہ ڈٿیقا کبؿ ؿ/ٹائٺـف/ٵبكڈ/ڈٹ/کـیٹیتڈ ےثیٺک ک 

 ٹپبفڈربؿی   ےك ےؽؿیٜ ےثیٺک/ایٸ ثی ای٤ می ٫ 

  صبٵٲیٸ ےک ٹی٦کیٹمـ

 صٌَ یب٥تگبٷ ےک ںکٶپٺیڀ ٹڈ/ پجٲک دلی ںثیٺکڀ 

 ہٵتٞٲ٨ ےك ےفٵـ ےی ٵقیؼ کھخمتٲ٤ کنی ة ےثبال ا٩نبٳ ك ہٵٺؼؿد

کی تکٺیکی  ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ہ،  ٵتٞٲ٨ںجتبٿیق کی ٍڀؿت ٵی

 ۔ٱیب ربئیگب ہ٥یَٰ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہحمکٴ

گـٿپ   ۔ػی ربئیگی ںیہگـٿپ  ٭ی مبئق پـ کڀئی ؿٝبیت ٷ  ہدمٮٸ

اؿا٭یٸ  کی اٍٰ تٞؼاػ  پـ ١ڀؿ   ؿػٹؿرل  ےؿٝبیت ٍـ٣ اٷ ٫

اٹکی ٹٚـ  ۔ٿہٿ٩ت  ٵڀرڀػ   ےک ےکیب ربئیگب رڀ پبٱینی  ٱیٸ

 ہے۔ٿ٩ت  کی رب مکتی  ےحبٹی  جتؼیؼ  ک

  سلُ  ہؽذ ہثیُ

 ےٱی ےاٱگ اٱگ خمَڀً  ؿ٩ٴ  ک ےٱئ ےىغٌ  ک  ہىؼ ہؿ ای٬  ثیٴہ

 ےا٥ـاػ ک ہىؼ ہثیٴ  ےیب اك  ہےؿ٩ٴ ٵ٪ـؿ ٭ی ربمٮتی  ہىؼ ہثیٴ

 .ہےٵٺنٲک کیب رب مکتب  ےك ں٩بثٰ اػائیگی اپٲجؼیب ےٱئ

 ہے۔ٿتب ہکب ُاٍڀٯ  الگڀ  ’ںیہکڀئی ٷ‘یب  ’دتبٳ ‘  ںٵی ہگـٿپ  ثیٴ

یب صؾ٣ ٵتٺبمت اّب٥ی پـیٶیٴ    ہاّب٣ ںاؿا٭یٸ  کی تٞؼاػ ٵی

 ہے۔یب پـیٶیٴ کی ٿاپنی ٭ی ثٺیبػ  پـ کی ربتی 

 پشیّیُ

ٵٖبث٨ ٹبٵقػ  ےثٺؼی ٫ ہٵٺتغت ٥ڀائؼ اٿؿ  عٖـات ٭ی ػؿد

 ےامی ٕـس ىـس ٭ڀؿ ٭ی ۔ٵالفٵیٸ پـ الگڀ  پـیٶیٴ کی خمتٲ٤ ىـس 

 ۔۔ٿگیہٵٖبث٨ خمتٲ٤  ے٫ ہپیو ےا٥ـاػ ٫ ےگئ

  ِخبي

 ےک ںپیيڀ  ےای٬ ریل  ںگـٿپ  ٵی  ہٿّبصت ىؼ ےایک ٵالفٳ ٫

 ۔ای٬ رینی ىـس  الگڀ کی ربئیگی ےٱئ ےک ںٱڀگڀ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےآرـ کڀ اٹک  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٹبٵٞٲڀٳ ٵالفٵیٸ ک

ثٺؼی  ہؿ ػؿدہف کی ثٺیبػ پـ ڈٵنتٺؼ ؿیکبؿ ےٿاٯ ےربٷ ھےؿک

 ہےکی ّـٿؿت  ےٵالفٵیٸ کی تٞؼاػ کب اٝالٷ کـٷ ںٵی

پـیٶیٴ  ےٱئ ےٵٺنڀة ؿ٭ٸ ٫ ے٫ ہ٭نی اینڀمی ایيٸ، ٭ٲت ٿ١یـ

 ۔ ہےٿتی ہٵٖبث٨  ےثٺؼی ٫ ہ٭ی ػؿد ے٭ی ىـس عٖـ

ت٬ حمؼٿػ  ہپیوٿ اٿؿ  کنی خمَڀً  ہرت ؿ٭ٺیت  ٝبٳ  ٹڀٝیت کی 

ٍڀاثؼیؼ  ےاپٸ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےؿ  ىـس  کٹؿؿائڈٿ تڀ َاٷہ  ںیہٷ

 ہے۔ ےکب امتٞٶبٯ کـت
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 ٭ڀؿك  یٹیوڈْ ٓا

 ہےؽیٰ   ہٳ  ٭ڀؿ  ٵٺؼؿدہػٿؿاٷ ٥ـا ے٫ ںٿٹٷھگ  یٹیوڈْ ٓا

 ںٿٹٷھحمؼٿػ  گ ےی کٹیڀڈ٭ڀؿ ٍـ٣    ےاگـ  ؽاتی   صبػث 

 (ںیہٷ ےٱئ ےک ںٿٹٷھگ 24 ے)ػٷ اٿؿ ؿات ک ےٱئ ےک

 ےٿئہ ٹےٷھ٪ گ75، تڀ کٰ پـیٶیٴ کب ہےٵبٹگب ربتب 

 ہے۔ٕڀؿ پـ ٿٍڀٯ کیب ربتب  ےپـیٶیٴ ک

 ػٿؿاٷ  ےی کٹیڀڈحتت  ٵالفٳ کڀ ٍـ٣  اٹکی  ےاك پبٱینی  ک

حت٦٘  ہعال٣  ثیٴ ےک  ےصبػث ےٿا ےٿٷہ ےاٿؿ ؿٿفگبؿ ك

 ہے۔ػیب ربتب 

  ووسط  یٹیوڈف ٓا

، رت ہےب ربتب ٵبٹگ ےٱئ ےک ںٿٹٷھاگـ  ٭ڀ  ٍـ٣  اٷ حمؼٿػ  گ

، ہےٿتب ہ ںیہی پـ ٷٹیڀڈاٿؿ/ یب آ٥يیٰ  ہے ںیہٵالفٳ  کبٳ پـ ٷ

ٕڀؿ پـ ٝبئؼ کیب رب  ے٪ ٥یَؼ  پـیٶیٴ ک50تڀ کٰ پـیٶیٴ کب 

 ہے۔مکتب 

  اخشاد ےِوت  ووس  ک

٭ـ   ڑٿھ٭ڀ چ ےتبثٜ،ٵڀت ٥بئؼ ےػایبت  کہ ےاٹ٦ـاػی کٶپٺی ک

 ۔ ہے٭ڀ ربؿی ٭ـٹب دمٮٸ  ںپبٱینیڀ ےگـٿپ پی ا

 

 

 گشوپ  سّبیت  اوس ثؤظ / ِبٌظ

کڀ ٭ڀؿ کیب  ںٱڀگڀ ںی تٞؼاػ ٵیڑحتت  ة ےایک پبٱینی  ک ہچڀٹک

 ےٿتہاٹتٚبٵی کبٳ اٿؿ اعـاربت کٴ  ںاك ٵی ے، امٲئہےربتب 

دتبٳ اؿاکیٸ  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ  گـٿپ  ک ہ، کیڀٹک ہٝالٿ ےامک ہے۔

عال٣  کنی  ےک ں ںاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀ ے، امٲئےربئیٺگ ے٭ڀؿ  کی

 ے٫ ےایک پیٶبٷ ےامٲئ ۔تبٹھا ںیہی مٲیکيٸ کب مڀاٯ  ٷٵٺ٦

 ہے۔کی اربفت   ےمکٸ ےؿٝبیت ػ ںٵٖبث٨  پـیٶیٴ ٵی

  ہٿ٩ت  ىـس  کب تٞیٸ  ػٝڀٰی جتـة ےجتؼیؼ  ک ےک ںگـٿپ  پبٱینیڀ

 ہےٿتب ہ ےك ےصڀاٯ ےک

 جتؼیؼ  پـیٶیٴ پـ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ہتـ ػٝڀٰی جتـةہة

 ہےؿٝبیت )ثڀٹل( ػیب ربتب 

   جتؼیؼ  پـیٶیٴ پـ ایک  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ہجتـةٵٺ٦ی

 ہے۔ٹگ )ٵبٱل( ٱگبئی ربتی ڈٵٖبث٨  ٱڀ ےک ےپیٶبٷ

 ٿتڀ ٝبٳ  ىـس  ٱگبئی ربتی ہ ٥یَؼ 70  ہاگـ  ػٝڀٰی جتـة

 ۔ ہے
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  جتویض فبسَ

 ہاٿؿ ثیٴ ے٥بؿٳ ت٪نیٴ کـٷ ےٱئ ےتکٶیٰ ک ےاؿکبٷ کی ٕـ٣ ك

 ہےکی ؿٿایتی  ےٍـ٣ ایک ػمتبٿیق ٵکٶٰ کـٷ ےکی ٕـ٣ ك

 ی ؿ٭ٸ ھامکب کڀئی ة  ہ٫ ہےٿتب ہاٝالٷ کـٹب  ہی ےاك

اگـ  اینب  ہے ںیہػٿچبؿ  ٷ ےرنٶبٹی ٭ٶقٿؿی یب ٝیت ك

 ےؿ کـڈکیب ربتب تڀ اك ٭ی مشڀٱیت ٹب٩بثٰ ٩جڀٯ ؿیٸ ںیہٷ
 گب

 ہے۔ی مب٩ٔ ٭ـػیب ربتب ھی اك اصتیبٓ  کڀ ةھی کتھکت 

  ہ٫ ہےثبت  ٿاّش کـ ػی ربتی  ہی  ےك ےؽؿیٜ ےتڀحی٨ ٫

ی ٵٞؾٿؿی اٿؿ  اینی ھٿاٱی کڀئی ة ےٿٷہآ١بف   ےک کڀؿ

 ہے۔ٿتب ہجمٶڀٝی احـ   ہٵٞؾٿؿی کب  ٹتیذ

 ہےٿتی ہخمتٲ٤   ںٵی ںك  اٱگ اٱگ کٶپٺیڀٹٳ پـی٬ہتب 

 ۵   ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

ىبٵٰ  ںتٞٶیـ  ٵی ے، گـٿپ  کںٵی ہایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ (1

ة  عال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغب ےکٶپٺی ک ہی ىغٌ  ثیٴھٿاال کڀئی ة ےٿٷہ

 ہے۔کـ مکتب 

کڀؿیذ  ےٱئ ےک ںٍـ٣  آرـ  ٵالفٳ  گـٿپڀ ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ (2

  ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا

I.   ہے١ٲٔ  ۰اٿؿ ثیبٷ   ہےػؿمت   ۴ثیبٷ 

II.   ہے١ٲٔ  ۴اٿؿ ثیبٷ   ہےػؿمت   ۰ثیبٷ 

III.   ںیہػؿمت   ۰اٿؿ ثیبٷ   ۴ثیبٷ 

IV.   ںیہ١ٲٔ  ۰اٿؿ ثیبٷ    ۴ثیبٷ 

 

  ٍِْوِبت

ؿ  ٹؿؿائڈٕڀؿ پـ، َاٷ ےک ےصٌ ےٝٶٰ  ک ےک  ہٳ اٹتٚبٵیھرڀک

 ےاپٸ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںگـٿپ  کی پبٱینیڀ ڑےة   ےعبً ٕڀؿ ك

 :ہےکب امتٞٶبٯ  کـتب  ےػٿ ٕـی٨ ےک ےکڀ ٵٺت٪ٰ کـٷ ںٵڀھرڀک

  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ  ہفیبػ ےایک ك ہی :ہِتواصی ثیُ

ؿ ای٬  ہکبٳ  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ یہے۔ٳ کی ٩جڀٱیت کڀ پیو ٭ـٹب  ھرڀک

پڀؿا کیب  ےایک  ٥یَؼ کب خمتٌ کـک ےٳ کھکڀ رڀککٶپٺی  ہثیٴ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہاك ٕـس  پبٱینی  کڀ ػٿ ثیٴ ہے۔ربتب 

 ہ٪ ص۴0ٌ' کب ےکٶپٺی 'ا ہثیٴ ےریل ہےٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب 

کٶپٺی  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہ۔٪ ص40ٌکٶپٺی 'ثی' کب  ہاٿؿ ثیٴ

 ںاٿؿ ػٝڀٿ ےٿگی رڀ پبٱینی  ربؿی کـٷہکٶپٺی  ہٳ  ثیٴہ' اے'ا

ٵتٞٲ٨  دتبٳ  ٵٞبٵالت  کڀ  ےمسیت  پبٱینی  ك  ےت٦َی ےک
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 ے٪ ک40 ےاػا ئیگی ک ےک ںکٶپٺی 'ثی' ػٝڀٿ ہثیٴ ۔گی ںیھػیک

 ۔کـیگی ہ' کب ٵٞبٿُےکٶپٺی 'ا ہثیٴ ےٱئ

 ےکٶپٺی خمتٲ٤  ا٩نبٳ اٿؿ مبئق  ٿاٯ ہثیٴ : ہثیُ ہدوثبس

ی ص٦بٙت ک ںٵڀھخمتٲ٤  رڀک ےاپٸ ہٿہے۔کڀ ٩جڀٯ  کـتی  ںٵڀھرڀک

 ںکٶپٺیڀ ہکب ػیگـ  ثیٴ ںٵڀھرڀک ےاپٸ ہ؟ ٿہےکـ مکتی  ےکیل

ا ہک  ہثیٴ ہػٿثبؿ ےاٿؿ اك ہےاینب کـتی  ےکـک ہثیٴ ھمبت ےک

یل' ٹبٵی ٵنت٪ٰ  ٹؿیٹ' ںکٶپٺیب ہثیٴ ہاك ٕـس  ػٿثبؿ ہے۔ربتب 

٭ی ثٺیبػ  پـ  ےیب اٱگ اٱگ ٵٞبٵٰ ےك  ےؽؿیٜ ےاٹتٚبٵبت ک

 ےک ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴہےا ربتب ہک ہثیٴ ہاعتیبؿی ػٿثبؿ ےرل

کیب  ںؿ ٵیھػٹیب ة ہثیٴ ہػٿثبؿ ں۔یہکڀ ٵٺٚڀؿ  کـتی  ںٵڀھرڀک

یال ػیتب ھٳ کڀ کب٥ی ػٿؿ ػٿؿ تک پھرڀک ہی ےاٿؿ امٲئ ہےربتب 

 ہے۔

 

 

  ہخالؿ

a) ےکنی ىغٌ  ک ےرل ہےٵـُ  کی تَڀؿ  پـ ٵجٺی   ہٍضت  ثیٴ 

 ٕڀؿ پـ ےٳ کھرڀک ےک ےٿٷہیب ١یـ ٍضت ٵٺؼ   ےٷڑثیٶبؿ پ

 ہے۔ثیبٷ  کیب گیب 

b) ٭ب    ںٳ کی ٩یٶتڀھاٹتغبة  اٿؿ رڀک ےٳ کھاٵیؼاؿی رڀکہ

 ہے۔٭ب ٝٶٰ   ےتٞیٸ  کـٷ

c) ػؿٵیبٷ ایک ٵٺبمت   ےٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ  کھاٵیؼاؿی رڀکہ

 ےتٺٚیٴ  ک ےرل ك ہےّـٿؿی   ےٱئ ےک ےٷھؿک ےتڀافٷ  ثٺبئ

 ہے۔تب ہی ثـ٩ـاؿ ؿھٵٺب٥ٜ ة ھمبت ھمبت ےٵنبث٪ت ک ےٱئ

d)  ںٝڀاٵٰ  ٵی ھکچ ےٿاٯ ےٵـُ  کڀ ٵتبحـ  کـٷکنی ىغٌ  کی 

، رنٶبٹی  تٞٶیـ ، عبٹؼاٷ ٭ی ہٝٶـ، رٺل ، ٝبػات، پیو

ٍضت  ٭ی  ہتبؿیظ ، ٵبّی  کی ثیٶبؿی یب مـرـی ، ٵڀرڀػ

 ں۔یہىبٵٰ   ہائو گبہصیخیت   اٿؿ ؿ

e) عال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کڀ  ےکٶپٺی ک ہاٵیؼاؿی کب ٵ٪َؼ  ثیٴہ

 ےک ںٵڀھثٺؼی  اٿؿ رڀک ہؿدٵٺبمت  ػ ہٝالٿ ےؿٿکٺب اٿؿ امک

 ہے۔ی   ٭ڀ ی٪یٺی ثٺبٹب ٹػؿٵیبٷ اکڀئ

f) ہ٩بثٰ ثیٴ  ہٿ ہکیڀٹک ہےؿ  ٹؿؿائڈٱی مٖش  کب َاٷہپ ٹایزٸ 

 ہے۔ٿتب ہ ںی صبٱت  ٵیھاچ ےکی مت ك ے٫  کڀ ربٹٸہگب  ہدمٮٸ

g)  ائی ٹی٬ ٹیتی ، ٩بثِٰ ہ: اٹتںیہثٺیبػی  ُاٍڀٯ   ےک ہثیٴ

 ۔جبػٯ اٿؿ ٵ٪ـة مجت ، ىـا٭ت، ُٵتہ، ٵٞبٿُ ٹؿكٹاٷ ہثیٴ
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h) جتڀیق ٥بؿٳ ، ٝٶـ کب ںیہٳ  اٿفاؿ  ہا ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ :

اٿؿ ٥ـٿعت  کی  ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈحجڀت ، ٵبٱیبتی ػمتبٿیقات، ٵی

 ٹ۔ؿپڀؿ

i)   پبٱینی   ہرڀ ٍضت  ثیٴ ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہٕجی

ىغٌ  کی ٍضت  ٭ی صیخیت    ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےک

امتٞٶبٯ    ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ےتٞیٸ  کـٷ

 ہے۔کیب ربتب 

j)   جتڀیق ٭بؿ  کڀ  ںاہد ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہ١یـ ٕجی

 ہے ںیہکی ّـٿؿت  ٷ  ےگقؿٷ ےٝٶٰ  ك ےی ٕجی  ربٹچ کھکنی ة

k) ےاپٺبیب ربٷ ںاٵیؼاؿی ٵیہ٭بؿ ،  ہٕـی٨ ےثٺؼی ٫ ہٝؼػی ػؿد 

 ےثبؿ ےٱڀ کہؿ ای٬  پہ ےٳ کھرڀک ںرنٶی ہےٿاال ایک ٝٶٰ  

 ں۔یہ ےٝؼػی  یب ٥یَؼ ٭ب تٞیٸ  کیب ربت ںٵی

l) رت ٵڀٍڀٯ  کی گئی  ہےٿتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  تت ٵٮٶٰ  ہ

اٿؿ ٵٺبمت   ہےتيغیٌ  کی ربتی  ےٵٞٲڀٵبت  کی اصتیبٓ ك

 ہے۔ثٺؼی  کی ربتی  ہػؿد  ںا٩نبٳ ٵی ےٳ  ٫ھرڀک

m) ٩بٹڀٷ  ےاٵیؼاؿی  ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  اٿمٔ کہکی  ہگـٿپ  ثیٴ

رت ایک   ہ٫ ہےرل کب ٵٖٲت   ہےی ربتی ٭ی ثٺیبػ  پـ ک

 ہدتبٳ  اؿا٭یٸ  کڀ ایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےٵٞیبؿی  گـٿپ  ک

 ےٿٷہىبٵٰ  ں، گـٿپ  ٵیہےحتت کڀؿ کیب ربتب  ےپبٱینی  ک

کـ  ںیہعال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  ٷ ےکٶپٺی ک ہىغٌ  ثیٴ ےٿاٯ

 ں۔یہ ےمکت

 رواثبت  ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 1     رواة

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 

٭ب  ےٳ کی ٩یٶت تٞیٸ ٭ـٷھٳ اٹتغبة  اٿؿ رڀکھاٵیؼاؿی رڀکہ

 ہے۔ٝٶٰ  

 2 رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 

 ہُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ  ثیٴ ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت ںاٵیؼاؿی ٵیہ

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب  ےك ےؽؿیٜ ےک ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ

 3رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ 

ٵبٱی  یب ٵبٱی  ےىغٌ  ک ںٵی  ہثاك احب  ٹؿكٹاٷ ہ٩بثِٰ ثیٴ

اٿؿ اك  ہےا ہرب ؿ ےکـٷ ہثیٴ ہرل کب ٿ ہےُٵـاػ   ےٵ٦بػ ات ك
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 ےاك ںکی صبٱت  ٵی ےٹچٸہکڀ کڀئی ٹ٪َبٷ پ  ہاحبث ےٕـس ک

 ہے۔مکتب  ڑگتٺب پھٵبٱی ٹ٪َبٷ ة

 4رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

 ںٵی کبؿ ہٕـی٨ ےک اٵیؼاؿیہ ٕجی، تيغیٌ اٿؿ ٝؼػی ٥ی ٍؼ

 ہاٵیؼاؿی ٕـی٨ہ، ٕجی  ہےؿ ای٬  رقٿ  پـ کیب ربتب ہ ےٳ کھرڀک

 ں۔یہٷ ں٭بؿ ٵی

 5رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

دتبٳ  اؿا٭یٸ  کڀ  ےرت کنی گـٿپ  ک ںٵی ہایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

، گـٿپ  ہےحتت کڀؿ کیب ربتب  ےپبٱینی  ک ہایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

عال٣ ٵٺ٦ی   ےکٶپٺی ک ہا٥ـاػ  ثیٴ ےٿاٯ ےٿٷہىبٵٰ  ںٵی

  ں۔یہ ےکـ مکت ںیہٹتغبة  ٷا

 ےخمتٲ٤  ٩نٴ  ک ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہٝالٿ ےٵالفٳ آرـ  گـٿپ ک

: ےریل ہےٳ  کیب ہکڀؿیذ ٥ـا ہکڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ںگـٿپڀ

 ں، کٲجڀںٿؿ اذمٶٺڀ ہپیو یٹاٿؿ مڀمبئ  ٹؿكٹٵقػٿؿ یڀٹیٸ، 

 ںتٺٚیٶڀ ہاٿؿ ػیگـ ثـاػؿاٷ

 

 خود اِتضبْ عواالت

 1عواي  

ٵـُ پـ احـ  ےکڀٹنب ٝٺَـ  ای٬ ٥ـػ ٫ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےکـتب  ںیہاٹؼاف ٷ

I. ٍٺ٤ 

II. ىـیک صیبت کی ٵالفٵت 

III. ںٝبػتی 

IV. ہائو گبہؿ 

 2عواي  

 ےػاؿ  کڀ __________ ک ہٵٖبث٨ ، ثیٴ ےُاٍڀٯ  ک ےک ہٵٞبٿُ

 ہے۔اػا  کیب ربتب  ےٱئ

I. کی ؿ٩ٴ کی صؼ تک اٍٰ ٹ٪َبٹبت  ہثیٴ 

II. ؿ٩ٴ ہٺب ثیٴث ےکئ ہعـچ کی گئی ؿ٩ٴ  کی پـٿا ںاٍٰ ٵی  

III. ؿ٩ٴ ہػؿٵیبٷ ات٦ب٧   ایک ٵ٪ـؿ  ےک ںمجبٝتڀ ںػٿٹڀ 

IV. ثٺب اٍٰ ٹ٪َبٷ ےکئ ہؿ٩ٴ  کی پـٿا ہثیٴ 
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 3عواي  

 ںٵی ےثبؿ ےکنی ػؿعڀامت گقاؿ  ک ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ

  ہے۔_____________ _امکب  ہال اٿؿ پـائٶـی ؽؿیٜہٵٞٲڀٵبت  کب پ

I. حجڀت  کب ػمتبٿیق ےٝٶـ ک 

II. ٵبٱیبتی ػمتبٿیقات 

III. ڈال ٕجی  ؿیکبؿھپچ 

IV. جتڀیق ٥بؿٳ 

  ۴عواي  

  ۔رت ___________________  ہےٿ ربتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  ٵٮٶٰ ہ

I. ٵتٞٲ٨  دتبٳ   ےٍضت  اٿؿ ؽاتی   ٵٞٲڀٵبت  ك ےجتڀیق ٭بؿ  ک

مجٜ  کـ ٱی ربتی  ےك  ےؽؿیٜ ےٳ  ٵٞٲڀٵبت  جتڀیق ٥بؿٳ کہا

 ہے

II. ےٿ ربتہٵٮٶٰ  ٹیلٹدتبٳ  ٕجی  ربٹچ اٿؿ  ےجتڀیق ٭بؿ  ک 

 ںیہ

III. ہےتٞیٸ  کیب ربتب  ےٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت  کب اصتیبٓ  ك 

  ہےثٺؼی  کی ربتی  ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ ٵیھاٿؿ ٵٺبمت  رڀک

IV. ثٞؼ جتڀیق  ےٳ اٹتغبة  اٿؿ ٩یٶت  تٞیٸ  کھپبٱینی  رڀک

 ہے۔٭بؿ  کڀ ربؿی کی ربتی 

 5عواي  

کڀٷ مب  ےك ںاٷ ٵی ںٵی ےثبؿ ےکبؿک ہٕـی٨ ےثٺؼی ک ہٝؼػی ػؿد

 ؟ ہے ںیہٷثیبٷ  ػؿمت  

I. ا٥ـاػ  کی  ہتـثیت یب٥ت ےکبؿ ک ہٕـی٨ ےثٺؼی ک ہٝؼػی ػؿد

ؿ٥تبؿ    ہفیبػ ںٱٺگ  ٵیڈیٸہ ے٭بؿٿثبؿ  ک ڑےایک ة ےٵؼػ ك

 ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا

II. ےؿیٸ کہٕجی ؿی٦ـی یب ٵب ہٵيکٰ یب ٵيکڀک ٵ٪ؼٵبت کب جتقی 

 .ہے ںیہك کی ثٺیبػ پـ دمکٸ ٷٹث٢یـ ٝؼػی پڀائٸ

III. مبئٺل کی کڀئی خمَڀً  کب امتٞٶبٯ  ٕجی   ہاك ٕـی٨

کیب رب   ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ ٫ ےٿاٯ ےٷھؿک ںیہٵٞٲڀٵبت  ٷ

 ہے۔مکتب 

IV. ػؿٵیبٷ ٵنت٪ٰ  ےک ں٥یَٲڀ ےک ںؿ ٿٹؿؿائڈخمتٲ٤  َاٷ ہی

 ہے۔ٵقاری کڀ ی٪یٺی ثٺبٹب 
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 رڀاثبت ےمڀاالت ک ےک عڀػ اٵتضبٷ

 1رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ 

ٵتبحـ   ےکـی كعبٿٹؼ یب ثیڀی کی ٹڀ ےکنی ىغٌ  کب ٵـُ  امک

 ےك ںٳ  ٝڀاٵٰ  ٵیہاٷ ا ہامکب اپٺب پیو ہ، صبالٹکہےٿتب ہ ںیہٷ

  ں۔یہ ےرڀ اٹکی ٵـُ  کڀ ٵتبحـ  کـ مکت ہےایک 

 2رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ 

ػاؿ  کڀ اٍٰ الگت  یب  ہٵٖبث٨ ، ثیٴ ےُاٍڀٯ  ک ےک ہٵٞبٿُ

ػیب  ہؿ٩ٴ  کی صؼ تک ٵٞبٿُ ہ، ٱیکٸ ثیٴےٱئ ےٹ٪َبٹبت  ک

 ہے۔ربتب 

 3رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

 ںٵی ےثبؿ ےکنی ػؿعڀامت گقاؿ  ک ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ

امکب جتڀیق ٥بؿٳ یب ػؿعڀامت   ہٵٞٲڀٵبت  کب پـائٶـی  ؽؿیٜ

 ےٍضت  اٿؿ ؽاتی   ٵٞٲڀٵبت  ك ےجتڀیق ٭بؿ  ک ںرنٶی ہے٥بؿٳ 

 ہے۔ٳ  ٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کی ربتی ہٵتٞٲ٨  دتبٳ  ا

 4رواة  

 ۔ہے III ػؿمت آپيٸ 

رت ٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت  اصتیبٓ   ہےٿتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  تت ٵٮٶٰ ہ

 ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ  ٵیھاٿؿ ٵٺبمت  رڀک ہےتٞیٸ  کی ربتی  ےك

  ہے۔ثٺؼی  کی ربتی 

 5رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ 

ٝؼػی   ہجتقی ےاصتیبٓ  ك  ہٵيکٰ یب ٵيٮڀ٫ ٵٞبٵالت  کب فیبػ

ٵيکڀک  ںاك ٵی ہکیڀٹک ہےدمٮٸ    ےك ےؽؿیٜ ے٫ ہثٺؼی ٕـی٨ ہػؿد

جتـثبت کڀ ٵٞٲڀٳ ٵٞیبؿی   ےٵبّی ک ےك ےصڀاٯ ےك کٹپڀائٸ

 ہے۔ؿ کیب ربتب ہٙب ےحلبٗ ك ےٝؼػی ٫  ےك ےصڀاٯ ےٹگ کڈاٿؿ ىی

 

 

 

 

 



 

440 

 

  باب 21

 ےدّو ےک فضت کی أؾوسٔظ

 

 ثبة وب تْبسف

، ٝٶٰ ےک اٹتٚبٳ ػٝڀی ںٵی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٳہ ںٵی اك ثبة

 ںٵی ےثبؿ ےک ٝٶٰ ےک ےکـٷ ٗحم٦ڀ ػٝڀی ػمتبٿیقات اٿؿّـٿؿی 

 ےک اٹيڀؿٹل ہصبػث اٹ٦ـاػی ٳہ ہٝالٿ ےاك ک .ےگ ںثبت چیت کـی

کـػاؿ  ےک ےیپيٹ اٿؿ ےگ ںیھػیک یھکڀ ة اٹتٚبٳ ےک ںػٝڀٿ حتت

 .ےگ ںیھمسذ کڀ

 ٔتبئذ ےک ہِيبٌِ

 

A. اٹتٚبٳ ػٝڀی ںٵی ےٝال٧ ثیٶبؿ 

B. کب اٹتٚبٳ ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

C. ٝٶٰ ےک تبٿیقاتػم ںٵی ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

D. کـٹب حم٦ڀٗ ػاٿا 

E. کـػاؿکی  (ےیپيٹ) ٵٺتٚٶیٸ ٕـ٣ تـتیي 

F. کی ےصبػث ؽاتی - اٹتٚبٳ ػاٿا 

G. ؿیڀٯ اٹيڀؿٹلٹ ٿفیـ - اٹتٚبٳ ػاٿا 

 :ےگ ںٿہ ٩بثٰ ےک ںاٷ ثبتڀ ثٞؼ آپ ےک ےٷڑھکڀ پ اك ثبة

a) ثتبٹب ںٵی ےثبؿ ےک ؿفڈٿٯہیک ٹاك خمتٲ٤ ںٵی ںػٝڀٿ اٹيڀؿٹل 

b) اك  ہےکیب ربتب  کل ٕـس اٹتٚبٳ کب ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 کـٹب ثیبٷ کب

c) خمتٲ٤ ّـٿؿی ےٱئ ےک تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 کـٹب حبج ػمتبٿیقات کی

d) کل ٕـس مچيت ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل 

 کـٹب تيـیش اك کی ںیہٳ کی ربتی ہ٥ـا

e) کـٹب پـ حبج ںػٝڀٿ کی ےصبػث ؽاتی 

f) ٹبھکڀ مسذ ؿکـػا اٿؿ تَڀؿ ےک ےی پی اٹ 

A. أتَبَ دّوی ںِی ےّالق ےک أؾوسٔظ 

 ہے 'ہٿٝؼ' ایک اٹيڀؿٹل ہک ہےگئی  ٱی ھمسذ ی ٕـسھت اچہة ثبت ہی

 حتت ےک پبٱینی .ہے 'ہگڀا' ایک ےٱئ ےک ےٿٝؼ اك پبٱینی اٿؿ

 اك ٿٹبہ ٿا٩ٜ کب ہٿا٩ٜ ہىؼ ہثیٴ ٿاٱی ایک ےثٺٸ ہکی ٿد ےػٝڀ

 اھکتٺب اچ یاٹيڀؿٹل کٶپٺ ایک .ہے کب اٍٰ اٵتضبٷ ےٿٝؼ



 

441 

 

 ےاپٸ ہٿ ہک ہےٿتب ہ ےاك ثبت ك ہاٹؼاف اك کب ہےکـتی  ہؿہٵٚب

 .ہےکـتی  ٵکٶٰ ےی ٕـس كھاچ کڀ کتٺی ںٿٝؼٿ ےک ںػٝڀٿ

کٶپٺی  اٹيڀؿٹل ایک ےك ںٵی ٝڀاٵٰ ثٺؼی ہػؿد ٳہا ںٵی اٹيڀؿٹل

 .ہےکی ٍالصیت  ےاػا کـٷ ػٝڀی کی

 سڈويہیک ٹاط ںًّّ ِی دّوی .1

 ت٦َیٰ ںٵی ےثبؿ ےاك ک ہےب ربتب کی کل ٕـس کب اٹتٚبٳ ںػٝڀٿ

 ےک ںػٝڀٿ ہک ہےّـٿؿت  کی ےٷھمسذ ہی ںٵیہ ےٯہپ ےك ےربٹٸ ےك

 .ںیہ کڀٷ کڀٷ ںیبٹپبؿ ػٱچنپی ںٝٶٰ ٵی

 سڈويہیک ٹاط ںًّّ ِی دّوی :  ۱  تقبویش

 

 ؿڈٿٯہیک ٹاك الہپ ٿاال ىغٌ ےعـیؼٷ اٹيڀؿٹل کہگب

 .ہے 'ہٿٍڀٯ کٺٺؼ کب ےػٝڀ' اٿؿ

ػٝڀی ' کب ٵبٱکبٷ ےک یاٹيڀؿٹل کٶپٺ ِبٌک

ٿتب ہ ٵ٦بػ اڑایک ةٕڀؿ پـ  ےک 'گتبٹٮـتبٿھة

 ڈ٥ٸ ےک ؿفڈٿٯہ پبٱینی کی اػائیگی ںػٝڀٿ .ہے
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ٵ٪ؼٵبت  تـ ہفیبػ ثبٿرڀػ ےک ےربٷ ےکئ ےك

 ػاؿ ہؽٳ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ےٿٝؼ یہٿ ںٵی

 .ںیہ ےٿتہ

 دتبٳ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ایک اِیذاسیہ

اٿؿ  ےٷھکڀ مسذ ںػٝڀٿ ںیٵ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

 ےپبٱینی ک ،ےکـٷ یقائٸڈ ےک ٵَٺڀٝبت

 ہکی ؽٳ ےکـٷ ےٓ اٿؿ ٩یٶت ّڀاثٔ ٩ڀاٝؼ،

 .ہےٿتی ہکی  ٭ڀھ٫ےثیٶبٯ ػاؿی

 اٹيڀؿٹلاؿتی ھة) ؿیٹؿیگڀٱی ؿیٹؿیگڀٱی سیٹسیگوٌی

 ؽیٰ ہٵٺؼؿد (یٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی

 ؿڈٿٯہیک ٹاك ٳہایک ا ںٵ٪َؼ ٵی ےاپٸ ےٱئ ےک

 :ہے

 ٹبھؿک ٹٚبٳ کڀ ثـ٩ـاؿ ںٵبصڀٯ ٵی ٹيڀؿٹلا 

 کی ص٦بٙت کـٹب ٵ٦بػ ےک ؿفڈٿٯہ پبٱینی 

 ٵبٱیبتی ٕڀیٰ ٵؼتی کب ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل 

 ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷ ٍضت

ی ٹتیغشی پبس

 ِٕتَُ

 ےک ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ رٸ حبٱج ےعؼٵت ک

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل رڀ ،ہےربتب  ٕڀؿ پـ ربٹب

 ںیہ ےکـت پـ کبؿؿٿائی ںػٝڀٿ

 ٹایزٓ أؾوسٔظ

 ثشوکش /

٥ـٿعت  پٲنیب ٍـ٣ ہٷ ثـٿکـ / ٹایزٸ اٹيڀؿٹل

 ےاٷ ك ںکی ٍڀؿت ٵی ےػٝڀ ایک ہثٲک ںیہ ےکـت

کی  تڀ٩ٜ کی ےٳ کـٷہ٥ـا کی عؼٵت کڀ ںکڀہگب

 .ہےربتی 

 / ہَ وٕذدہفشا

 اعپتبي

 ک کڀہگب ہک ںیہ ےکـت اك ثبت کب ی٪یٸ ہٿ

 صبٍٰ ہجتـة اٿؿ پـمکڀٷ ہآؿاٳ ػ کب ایک ںػٝڀٿ

 ےک ےیپيٹ امپتبٯ عبً ٕڀؿ پـ رت ،ہےٿتب ہ

 ٵربا ٹ٪ؼی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ،ہےٿتب ہ پیٺٰ پـ

کـتی  ٳہٿٱت ٥ـاہك کی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 .ہے

 ہےکب ٵٖٲت  ےکب اٹتٚبٳ کـٷ ںػٝڀٿ ےک ی ٕـسھاچ اك ٕـس

کب  ٵ٪بٍؼ ےک ؿڈٿٯہیک ٹاك ؿ ایکہ ےك ںاٷ ٵی ٵتٞٲ٨ ےك ںػٝڀٿ

 ےک ےػٿمـ کب ایک ٵ٪بٍؼ ھکچ ےك ںٷ ٵی، اہثالىت .کـٹب اٹتٚبٳ

 .ہےدمکٸ  ٿٹبہ کـاؤٹ ھمبت
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 کشداس ےک أتَبَ دّوی ںِی أؾوسٔظ کّپٕی .2

 ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀخمتٲ٤ " - ٵٖبث٨ ےک اٝؼاػ ٿ مشبؿ ےٍٺٞت ک

٪ 120 کـ ےٯ ےك٪ 65 کب تٺبمت ٹ٪َبٷ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی

 ےٹ٪َبٷ ک ٪100 ہصٌ تـ ہفیبػ کب ٹٵبؿکی ںاہد ہےتک  اٿپـ ےک

کبؿٿثبؿ  ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل ".ہے اہکبٳ کـ ؿ اٿپـ ےك تٺبمت

 .ںیہی ہؿ اٹھا ٹ٪َبٷ ںکٶپٺیب تـ ہفیبػ ںٵی

 ےک ںػٝڀٿ اٿؿ ںٕـی٪ڀ اٵیؼاؿیہ ٵْجڀٓ ایک ہک ہے اك کب ٵٖٲت

 کٶپٺی اٿؿ ہتبک ہے مغت ّـٿؿت تہکی ة ےکڀ اپٺبٷ اٹتٚبٳ ٵڀحـ

 ۔ ےمک ػیب رب ٹتبئذ تـہکڀ ةؿڈٿٯہپبٱینی 

 1 ٹیظٹ خود

 ؿڈٿٯہیک ٹاك ایک ںٝٶٰ ٵی ےک ػٝڀی اٹيڀؿٹل کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہے ںیہٷ

I. ىیئـػاؿک ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک 

II. ٰہحمکٴ ےک اٹنبٹی ٿمبئ 

III. ؿیٹؿیگڀٱی 

IV. ےی پی اٹ 
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B. کب أتَبَ ںدّوو فضت کی أؾوسٔظ 

 چیٍٕذ ںِی فضت کی أؾوسٔظ .1

ؿائی ہگ ٍیبت کڀعَڀ کی خمَڀً ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

ٕڀؿ  ٵؤحـ کڀ ںػٝڀٿ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك ہک ےرل ك ہےٳ ہا ٹبھمسذ ںٵی

 :ہے اك ٕـس ہی .ےرب مک ٵٺٚٴ کیب پـ

a) ےک ہٵٞبٿُ کی ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا ا پبٱینی تـ ہفیبػ 

 ایک ٵڀّڀٝبت ٿاٱی ےکی ربٷ ہاصبٓ ںاہد ںیہٿتی ہ ےٱئ

 رڀ ہے التی ےکڀ مبٵٸ ٹٚـ ہٹ٪ٔ رؾثبتی ہی .ہے 'اٹنبٷ'

کڀ  ےٷھػیک ںٵی ںٝال٩ڀ ےػٿمـ ےک اٹيڀؿٹل ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 .ہےٵٲتب  ںیہٷ

b) کب  اپ ٱڀھپ اٿؿ ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک، ٝالد ںثیٶبؿیڀ ںاؿت ٵیھة

 ہاك کب ٹتیذ .ہےٵٲتب  کڀ ےٷھػیک ؿٷٹپی خمتٲ٤ یہ تہة

 ےّـٿؿت ك ٱڀگ ھکچ ہک ہےٵٲتب  ہکڀ ی ےٷھػیک ںٵی ںٱڀگڀ

ثیٶبؿی  کی ںڀگڀٱ ھکچ ںیہٿ اٿؿ ںیہ ہےٿ ؿہ حمتبٓ ہفیبػ

 .ہےٿتی ہ ںیہٷ ہکی پـٿا ٝالد اٿؿ

c) کڀئی ےریل گـٿپ، کنی کنی ىغٌ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 ہعڀؿػ ایک ےریل یب ثیٺک ےکی ٕـ٣ ك تٺٚیٴ ٹکبؿپڀؿی

 ےٹتیذ ےک اك .ہےرب مکتب  عـیؼا ےؽؿیٜ ےک چیٺٰ ٥ـٿعت

ٕڀؿ  ےٵَٺڀٝبت ک ایک ٵٞیبؿی ایک ٕـ٣ ٵَٺڀٝبت کڀ ںٵی

 ٵـ کیٹکل ػٿمـی ٕـ٣ تڀ ہے اہؿ ٥ـٿعت کیب رب پـ

 ےاپٺی ٵـّی ک ےصنبة ك ےک ےّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کـٷ

 .ںیہ ہےرب ؿ ےالئ ٵَٺڀٝبت ٵٖبث٨

d) ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

حتت  ےک پبٱینی ےرل ك ہےٿتب ہ کی ثٺیبػ پـ پـ ےپیٶبٷ

 ےک، ٝالد اؿتہٳ ػمتیبثی، ہاگـچ .ہےٿتب ہ پیؼا ػٝڀی ایک

 ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت اٿؿ دتبٳ ؿٷٹپی ثٲٺگ، ںٕـی٪ڀ

 ےک مپتبٯا  یب ؿٹاکڈ رـاصی ٿ یبہ ؿٹاکڈ ہٿ ہے، چبےٿاٯ

 کـٹب ہکب اٹؼاف ںػٝڀٿ رل ہے ٿتبہ ٥ـ٧ کب٥ی ںٵی چبؿرق

 .ہےٿ ربتب ہ ت ٵيکٰہة

e) ہےا ہٿ ؿہ تـ٩ی ےتیقی ك ےمت ك ےٝال٧ ےک ٍضت کی عؼٵبت. 

 ںٵی ےٹتیذ ےک ےٿٷہ پیؼا ےٵنبئٰ ک اٿؿ ںثیٶبؿیڀ ٹئی

ٿٯ ہ-کی .ہے ٿئیہتـ٩ی  یھکب ة ںٕـی٪ڀ ےک ٝالد ٹئی

ٍضت کی  ہی .ںیہ اك کی ٵخبٯ ہٿ١یـ ٝالد، ٱیقؿ مـرـی

 ےٝٶٰ ک اٿؿ اینی ہےثٺبتب  تکٺیکی ہکڀ فیبػ اٹيڀؿٹل

 ںٵی اؿتہکی ٳ ےؿٿٯ کـٷٹکڀ کٸ ںػٝڀٿ اٹيڀؿٹل ےٱئ

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت تـیہٵنٲنٰ ة
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f)  ص٪ی٪ت  ٳہا ہفیبػ ےمت ك ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ٝڀاٵٰ اٷ دتبٳ

رڀ  ہے کیب رب مکتب ںیہٷ ٵٞیبؿی رنٴ کب اٹنبٹی ہک ہے ہی

 ےثیٶبؿی ک یہایک  .ہےکـتب  ٹیب ٕڀٯ ٿ ٝـُ ثبٱکٰ ایک

 اٱگ اٱگ ػٿ ٱڀگ ںٵی ےثبؿ ےٝالد ک یہایک  ےگئ ےکئ ےٱئ

 ۔ںیہ ےکـ مکت ؿػ ٝٶٰ ےٕـس ك

ا ہٿ ؿہ ہاّب٣ ےتیقی ك ںٵی ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 چیٲٺذ تـ٩ی کی ىؼیؼ ےاك ٕـس ک تٞؼاػ اؿیھة ٵَٺڀٝبت کی .ہے

 ںٿڑمیٺک کی ٵَٺڀٝبت ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںٵی ٹٵبؿکی .ہےثٸ گئی 

 ی آپہ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ایک کٶپٺی ہتک ک ںاہاٿؿ ی ںیہٵڀرڀػ  ںٵی

 ےاٿؿ اك ک ؿ ٵَٺڀٝبتہ .ںیہ ےصبٍٰ کـ مکت ٵَٺڀٝبت خمتٲ٤ کئی

 ےکـٷ ہت٦َی کب ػٝڀی ہاٿؿ اك ٿد ہے اٹ٦ـاػیت کی اپٺی ٿؿژٷ

  ۔ےئہربٹب چب کیب ہٵٖبٱٜ اٷ کب ےٯہپ ےك

اٝؼاػ ٿ  ثـتـی یہٿ ؿہ ںٵی ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 رڀ ہے ایک کٶپٺی -ہے التب ےمبٵٸ یھکڀ ة ںچیٲٺزڀ ےک مشبؿ

 ںپبٱینیڀ ، اٷہے ثیچتی پٲنیب ٍضت 1،00،000 کڀ ںکڀہگب ہعڀؿػ

 ،ہےکـتی  ہاصبٓ اؿکبٷ کڀ 3،00،000 ہک ںیہ ےٱیت ںٵب حتت ےک

 ےک تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ ےک ںٱڀگڀ 20،000 ت٪ـیجب کٴ ےکٴ ك ےاك

 رٲؼ ےک ںػٝڀٿ عؼٵت اٿؿ كےىٰے٫ !ٿگبہٹب ہؿ تیبؿ ےٱئ

کڀ  ہحمکٴ کب ػٝڀی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ھمبت ےک تڀ٩ٞبت کی ےاٷٹٹپ

  ۔ہےا چیٲٺذ ڑة کـٹب ایک ٵٺٚٴ

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل یٿاٱ ےکی ربٷ ںاؿت ٵیھة ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ػاعٰ ںٵی امپتبٯ یھة ںیہک اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ٵٲک ںٵی ںپبٱینیڀ

یٴ ٹ ٿاٱی ےکـٷ ہت٦َی کب ںػٝڀٿ .ہےکیب ربتب  ہکب اصبٓ ےٿٷہ

ؿ ھٵٲک ة ےٱئ ےک ےٿٷہ ٩بثٰ ےک ےکـٷ ہکب اٹؼاف ںػٝڀٿ پیو کڀ

  ۔ہےّـٿؿی  ٹبھکڀ مسذ ٝٶٰ یہچٰ ؿ ںٵی

کب  خمتٲ٤ آالت ؿ ػمتیبةاٿ ہ، جتـةاؿتہٳ اپٺی ٵیٺیزـ ػٝڀی ٍضت

  ۔ہےکـتب  کب مبٵٺب ںچیٲٺزڀ اٷ ےٿئہ ےامتٞٶبٯ کـت

 ےکـٷىغٌ کی ٵؼػ  ے، ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ایلںٵی ہصتٶی جتقی

اٿؿ عڀػ یب آپ  ہےّـٿؿت ٵٺؼ ڀ ر ہےٳ کـتب ہ٥ـاإٶیٺبٷ  بک

ٹی ہرنٶبٹی اٿؿ ؽ ےك ہثیٶبؿی کی ٿد ٭نی ٭ی  ںٵیعبٹؼاٷ  ےک

  ۔ ںیہا ہؿ ؿگق ےػٿؿ ك ےکيیؼگی ک

 ىغٌ کڀ ٍضیش ہک ہےکـتب  اك ثبت کب ی٪یٸ اٹتٚبٳ ػٝڀی ٹـہ

  ں۔یہربتب  اػا کیب ػٝڀی ٍضیش ٿ٩ت پـ ٍضیش

 ًّّ ےک ےدّو ںِی فضت کی أؾوسٔظ .2

 آپ کڀ یب ےاپٸ ےکی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی عؼٵت ےػٝڀ

ی ٹ) ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ اعتیبؿ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل

  ۔ہےربتی  کـائی ٳہمـٿك ٥ـا ےؽؿیٜ ےبت کعؼٵکی  (ےپی ا
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 ےػٝڀ کڀ ےیپيٹ / اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٵٖبث٨ ےکی ىـائٔ ک پبٱینی

 ػٝڀی کـ ےٯ ےك ٿ٩ت ےک ےربٷ ےکـائ ہآگب ںٵی ےثبؿ ےک

ایک  ےٵـاصٰ ک اىتھمپـة کب ػٝڀی ٍضت ٿ٩ت تک ےک اػائیگی

ٿتی ہ ٵٖبث٪ت اٱگ اپٺی ایک رل کی ہےگقؿ ربتب  ٿکـہ ےك ٹمی

 ۔ہے

 ےٵَٺڀٝبت ک ہٵٞبٿُ (ےٿٷہػاعٰ  ںٵی امپتبٯ) ت کی اٹيڀؿٹلٍض

ٍضت کی  رڀ ںیہ ػی گئی ےٹیچ ےٕـی٨ ٿمیٜ ںتٺبٙـ ٵی عَڀٍی

  ۔ںیہ ثٺتی ہصٌ ٳہکب ا کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل

 ٵَٺڀٝبت ٹ٪ؼ ہؿٿفاٷ ثیٶبؿی یب مٺگیٸ ٵَٺڀٝبت یب ہ٥بئؼ ٵ٪ـؿ

 قاتػمتبٿی ّـٿؿی ےٱئ ےک ےػٝڀ ےٿاٯ ےربٷ ےکئ حتت ےک ہٿ١یـ

اك ص٪ی٪ت  ٿگی،ہ امی ٕـس کی ایک تک ٽؼےا ھے٭بپ ٝٶٰ اٿؿ ٝبٳ

کـ  ےٯ ٿٱتہك كےىٰے٫ ٵَٺڀٝبت ےاك ٕـس ک ہک ہے ےمڀائ ےک

 ۔ںیہ ےآت ںیہٷ

 ہےٿ مکتب ہ اك ٕـس ػٝڀی ٿاال ےربٷ حتت کیب ےک پبٱینی ہٵٞبٿُ

: 

a)  ( ِربأمذ ویؼ ٌیظ) دّوی 

 ٩تٿ ےک ٝالد ٿ٩ت یب ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ کہگب

 / اٹيڀؿٹل کٶپٺی امپتبٯ ٿؿک ٹٹی .کـتب ںیہٷ اػا اعـاربت

ٳ ہعؼٵبت ٥ـا کی ثٺیبػ پـٵٺٚڀؿی -ایک مبث٨ ےك ےیپيٹ

 اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ہت٦َی ےک ےػٝڀ ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےکـتب 

کیب ربتب  کڀ مجٜ ػمتبٿیقات پبك ےک ےی  پی اٹ  / کٶپٺی

  ۔ہے

b)  کب دّوی ٹآفغی 

 کی اػائیگی عـاربتا ےٝالد ک ےٿمبئٰ ك ےاپٸ ٵـٹکل

کی اػائیگی  ےػٝڀ ٩بثٰ ٩جڀٯ ؿھاٿؿ پ ہےکـتب  کڀ مپتبٯا

 ےاپٸ ےمبٵٸ ےک ےی پی اٹ  / اٹيڀؿٹل کٶپٺی ےٱئ ےک

 ۔ ہےکـتب  کڀ پیو ےػٝڀ

 .ںیہ ےٿتہ ےایک ریل ٩ؼٳ ثٺیبػی ںٵی ںٍڀؿتڀ ںػٿٹڀ
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 ےٵـصٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٝٶٰ ٵی ػٝڀی ٕڀؿ پـ ٹےٵڀ : ۰ تَبٿیـ

 (  ۔ہے ںیہٷ ںتـتیت ٵی ػؿمت ہی ہاگـچ) ۔ ںیہ ےٿتہىبٵٰ 

 

a) ٍِْوِبت 

کب  ہؿاثٔ ػؿٵیبٷ ےیٴ کٹ ػٝڀی اٿؿ ٹکالئٸ کی إالٛ ےػٝڀ

 کی ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی کٶپٺی کڀ ٵـٹکل .ہے اتٹػؿه الہپ

کـ مکتب  ٵٖٲٜ ںٵی ےثبؿ ےک ےاٷٹھا ہکب ٥بئؼ ثٺؼی ہٵٺَڀة

 ےک ػاعٰ ںیٵ امپتبٯ ںصبالت ٵی ٹگبٵیہ عبً ٕڀؿ پـ یب ہے
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 کٶپٺی کڀ یھثٞؼ ة ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ،ںٵی ےٵٞبٵٰ

 .ہےکـ مکتب  ٵٖٲٜ

 اة ٳ،ہتب .اھت ؿمسی إالٛ ػیٺب کی ہٿا٩ٜ کی ےػٝڀ تک، ہصبٱی

پـ  ےإالٛ ػیٸ کی ےػٝڀ رٲؼ ےرٲؼ ك ےٷ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

ٿ ہ ىـٿٛ پـ کبٳ ےػٝڀ ہتبک ہے ىـٿٛ کـ ػیب فٿؿ ػیٺب

 ںٵی امپتبٯ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ػاعٰ ٵٺٚٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ےربئ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹگبٵی ٍڀؿحتبٯہ اٿؿ ےٯہپ ےك ےٿٷہ ػاعٰ

اك کی  اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ٹےٷھگ 24 ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 .ہےٿتب ہ ّـٿؿی ػیٺب إالٛ

ٵٞٲڀٵبت  ٿ٩ت پـ ںٵی ےثبؿ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 ںٵی ےـٷک تَؼی٨ ہکڀ ی ےیپيٹ / ثیٶب٭ـتب ےك ےٿٷہ ٳہ٥ـا

 ہےٍضیش  ٿٹبہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی کڀ کہگب ہک ہے ٵٲتی ٵؼػ

 چبؿرق یھی کتھکت ی اٿؿہػ ہٿکھػ یب پـتـٿپ کڀئی ںاہی اٿؿ

 .ہے ںیہٷ ثبت رینی ےکـٷ ثبفی ےمڀػ کـ ےکڀ ٯ

 اٿؿ پیو، ایک حتـیـی '' ہےکب ٵٖٲت  ےإالٛ ػیٸ ےٯہپ

الت ٵڀاٍ .عٔ یزب گیبھة ےکی ٕـ٣ ك ٥یکل یب' عٔ ہٵٺٚڀؿ ىؼ

اٹيڀؿٹل  اة ھمبت ےتـ٩ی ک ںٵیؼاٷ ٵی ےیکٺبٱڀری کٹ اٿؿ

 ےٷہؿ ےٯھک ٹےٷھگ 24 ٕب٩ت ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ / ںکٶپٺیڀ

 ےک ای ٵیٰ اٿؿ ٹؿٹیٹاٿؿاٷ ےکی ٕـ٣ ك ؿٹکبٯ میٸ ےٿاٯ

 .ہےدمکٸ  إالٛ ػیٺب ےؽؿیٜ

b) سیؾٓٹسرظ 

 اٿؿ ایک ےػؿد کـٷ ںٳ ٵیٹمل کڀ ےػٝڀ ؿیيٸٹؿرل کب ےػٝڀ

ی ھکنی ة ےکـک رل کب امتٞٶبٯ ہےٝٶٰ  کی ےثٺبٷ سمرب ہصڀاٯ

 ػٝڀی ےاك .ہےمکتب  کیب رب ٵٞٲڀٳ ںٵی ےثبؿ ےک ےػٝڀ ٿ٩ت

ا ہک یھتٞؼاػ ة ؿٿٯٹکٸ ػٝڀی یب سمرب ہصڀاٯ ػٝڀی تٞؼاػ،

 ےٿاٯ ےکـٷ کبؿؿٿائی ٹٚبٳ اٿؿ تٞؼاػ ػٝڀی ہی .ہےربتب 

کی ثٺیبػ  ٝٶٰ ٿاٱی ےکی ربٷ امتٞٶبٯ ےکی ٕـ٣ ك تٺٚیٴ

 .ہےٿ مکتی ہ ٭يـا٭یيا یب ٝؼػی پـ

 پبٱینی اٿؿ ٍضیش ےصبٍٰ کـٷ کی إالٛ ےػٝڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 یہثٞؼ  ےک ےکـٷ ٵالپ ےک ٵٞٲڀٵبت ىغٌ کی ہىؼ ہثیٴ اٿؿ سمرب

 .ہےربتی  تیبؿ کی سمرب ہصڀاٯ اٿؿ ؿیيٸٹؿرل

 ےک ےػٝڀ، امی ثٞؼ ےک ےٿ ربٷہ ڈؿٹؿرل ػٝڀی ںٳ ٵیٹمل

 ےربئ ثٺبئی يتمچ ایک ںٵی كٹاکبؤٷ ےکٶپٺی ک اٹيڀؿٹل ےٱئ

 یب ؿ٩ٴ ػٝڀی ػؿمت ٿ٩ت ےؿیيٸ کٹؿرل / اٹ٦بؿٵیيٸ .گی

 اك .ہےرب مکتب  ربٹب ںیہٷ ںٵی ےثبؿ ےؿ٩ٴ ک ٵتڀ٩ٜ

 ےػٝڀ اٿمٔ ٕڀؿ پـ تبؿیغیتـ  ہفیبػ)  ؿ٩ٴ ؿیقؿٿ اثتؼائی

 .ہےٿتی ہ حم٦ڀٗ ٕڀؿ پـ ٵٞیبؿ (ہے ٿتبہ پـ ٵجٺی مبئق ےک

 ےؿ٩ٴ ک ٜٵتڀ٩ یب ؿ٩ٴ ػاؿی ہکی ؽٳ ّـٿؿت ایک ثبؿ رت
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ؿ٩ٴ  حم٦ڀٗ ٵٖبث٨ ےک ؿ امیھپ تڀ ہےربتب  چٰ ہپت ںٵی ےثبؿ

 .ہےػیب ربتب  ٹٚـ حبٹی کـ ا کـڑھة / اھٹگ ںٵی

c) کی تقذیك دعتبویضات 

 ےک ےاٷڑھة ےکڀ آگ ےػٝڀ ثٞؼ ےک ےٿ ربٷہ ڈؿٹؿرل ےػٝڀ

 ےٿٷہ صبٍٰ ےػمتبٿیقات ک دتبٳ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ ےک ٩ؼٳ ےاگٰ

 .ہےربتی  کی ربٹچ کی

 ےک ےاٷڑھة ےآگ کی کبؿؿٿائی ػٝڀی ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی

 : ںیہ ّـٿؿیبت ٳہا ےمت ك ؽیٰ ہٵٺؼؿد ےٱئ

 حجڀت ػمتبٿیقی ثیٶبؿی کب .1

 ٝالد کیب گیب ٳہ٥ـا  .2

 کی ٵؼت ےٿٷہؿتی ھة  .3

 ٹربٹچ ؿپڀؿ  .4

 اػائیگی کیب گیب ںٵی مپتبٯا .5

 ہکب ٵيڀؿ ےآگ ےٱئ ےٝالد ک  .6

 حجڀت ےک اػائیگی ےٱئ ےک ہٿ١یـ ٹؿاٹنپالٷٹ  .7

 اٿؿ ہے کی پیـٿی کی ؿمتہ٣ ایک ےٱئ ےک کی تَؼی٨ ػمتبٿیقات

 .ہےکـتب  کی ربٹچ ؿمتہ٣ اك ىغٌ ٿاال ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی ػٝڀی

 ٩نٴ کب اك ہک ںیہکـتی  اك ثبت کب ی٪یٸ ںکٶپٺیب تـ ہفیبػ

 .ہے ہکب صٌ ٝٶٰ ےک ےاٷڑھة ےکڀ آگ ػمتبٿیقات ؿمتہ٣

 - ہے کیب ربتب ٹٹڀ ػمتبٿیقات کڀ ںیہػمتیبة ٷ ںٵی ےاك ٵـصٰ

 پیو ےکی ٕـ٣ ك امپتبٯ / کہگب پـ ہٹ٪ٔ اك ںٵی ٝٶٰ ھکچ ںاہد

 کیب ربٹب کی ػؿعڀامت ےپیو کـٷ ػمتبٿیقات کڀ ےگئ ےکئ ںیہٷ

 ٵٞٲڀٵبت کی ػؿعڀامت اّب٥ی ںکٶپٺیب تـ ہفیبػ ہرجک ہےىبٵٰ 

 ںیہکـتی  تبٯڑربٹچ پ ػمتبٿیقات کی پیو دتبٳ ےٯہپ ےك ےکـٷ

 .ٿہ ہٷ ٲی٤تک کڀ کڀئی کہگب ہتبک

d) مجِ کشٔب کی ٍِْوِبت ثٍٕگ 

 ہصٌ ٳہکب ایک ا مبئیکٰ ےک ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ ثٲٺگ

 خمَڀً حتت ےک خمتٲ٤ اىیبء پٲنیب ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٝبٳ .ہے

کی  ہٵٞبٿُ کی اعـاربت ےگئ ےکئ ںٵی ٝالد ھمبت ےک صؼٿػ

 .ںیہکـتی  ٵیہ٥ـا

 :ہے کـٹب ثٺؼی ہکی ػؿد ٩نٴ کڀ اك چبؿرق ےٝالد ک

 اٿؿ ٹـمٺگ ڈ، ثڀؿہکٶـ مسیت کی ٥یل اٿؿ مـٿك ؿیيٸٹؿرل 

 .اعـاربت ےک
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 کی  آپـیيٸ ےاٯ کھة ھػیک ؿیہگ یھاٿؿ کنی ة آئی می یڀ

 .٥یل

 آکنیزٸ، عڀٷ،، میبھےتےٷےا، کی ٥یل ؿٹیھت آپـیيٸ 

 حت٪ی٪بت اػٿیبت، آالت، مـرـی، کی ٥یل ؿٹیھت آپـیيٸ

، پيےؿھے٭یٶڀت، ایٲنلڈ ،ےؿ ایکل ٵڀاػ اٿؿ

اٿؿ  اْٝبء، ٵَٺڀٝی کی الگت ٭ـےمٴےپ، پيےؿھےڀتیےڈؿ

 .ہے ہصٌ ٹٿٹکب ا آپـیيٸ رڀ اعـاربت ػیگـ ٕجی کڀئی

 کی ٥یلؿیٸ ہ، ٵبٵيیـ ؿ،ٹاکڈ، ٹكھےٹمتےٷےا، مـرٸ. 

 کی ٥یل ایٶجڀٱیٺل 

 ےٿاٯ ےکـٷ ہکب اصبٓ ہ، ٿ١یـمکیٸ، ےایکنـ ،ٹیلٹ عڀٷ 

 کی ٥یل ٹیلٹ

 ٵٺيیبت اٿؿ ںػٿائی 

 ےکی ٕـ٣ ك کہگب ےٱئ ےک ےمجٜ کـٷ بتٵٞٲڀٵ حتت ےک اٷ اىیبء

 کڀ ےػٝڀ ہتبک ہے ربتی تبٯ کیڑکی ربٹچ پ ػمتبٿیقات پیو

 .ےرب مک اٹمن ھمبت ےػؿمتگی ک

 ٵبٹکیکـٷ کڀ ؿٷٹپی ثٲٺگ ےک ںڀامپتبٱ کڀىو ےمبؿ ہی ہاگـچ

ایک  ےٱئ ےک ثٲٺگ ےٱئ ےک امپتبٯؿ ہ، ںیہ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےمبٵٸ ںاٿؿ اك ٵی ےہ ٝبٳ ثبت کب امتٞٶبٯ کـٹب ہٕـی٨ ہٝٲیضؼ

 :ںیہ اك ٕـس چیٲٺذ ٿاٱی ےآٷ

 ١یـ ھکچ رینی ٥یل ١ؾا ٥یل یب عؼٵت ںٵی ٥یل ےک ےکٶـ 

 .ہےرب مکتب  ىبٵٰ کیب اىیبء کڀ ٩بثٰ اػائیگی

 ٰکی  دتبٳ ٩نٴ یب اىیبء اٱگ اٱگ ںثٰ ٵی ےایک اکی

 ٿہىبٵٰ  ثٰ ؿامت ہثـا ےٱئ ےٵٺيیبت ک دتبٳ یب حت٪ی٪بت

 .ہےمکتب 

 ہےربتب  کب امتٞٶبٯ کیب ںٹبٵڀبٹکیکـٷ ٵ-١یـ ٩بٹڀٹی - 

 .ہےا ربتب ہک مـٿك کی ٥یل کڀ ٥یل ٹـمٺگ ےریل

 اعـاربتٵٺنٲک "، "ہٿ١یـ"، "٥یل ٕـس ایک" ںثٰ ٵی" 

 .ہےربتب  امتٞٶبٯ کیب اٱ٦بٗ کب ےریل

ثـی٬  ثٰ کی پـٿمینـ ،ہے ںیہٷ ٿاّش کی ٵٞٲڀٵبت ثٲٺگ پـ ںاہد

 ٵٺٚڀؿی اٿؿ ثٺؼی ہػؿد ہتبک ہے ٵبٹگتب ٵٞٲڀٵبت یب اّب٥ی اپ 

  ۔ےکیب رب مک کب صٰ پـ ىک

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےٷ ايےيڈایبٯ ےٱئ ےک ےکڀ صٰ کـٷ ہاك ٵنئٰ

 ےثٰ ک ےاك ٕـس ک ںرل ٵی ہے ربؿی کیب ػایبتہ ٵبٹکیکـٷ

 ؿمت کڀہ٣ اىیبء کی ٩بثٰ اػائیگی ١یـ کڀ اٿؿ ٹ٥بؿٵی

 ۔ ہےکیب گیب  ٵبٹکیکـٷ
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 کی ؽشس پیکیذ

کی  پیکذ ےٱئ ےٝالد ک ےک ںٶبؿیڀیث ِثٞ ںٵی ںمپتبٱڀا کئی

 ٿمبئٰ ٭ب  اٿؿ ٵٞیبؿی ٝٶٰ کڀ ےک ٝالد ہی .ہے ات٦ب٧ ىـس پـ

 ںػٹڀ ہصبٱی ۔ہےپـ ٵجٺی  کی ٍالصیت مپتبٯا کی ےامتٞٶبٯ کـٷ

 ےٱئ ےٝالد ک ںٿؿک ٵی ٹٹی ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ہپنٺؼیؼ ،ںٵی

( ے)آؿ ایل ثی ٿائ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ٍضت کی اٹيڀؿٹل اٿؿ ٩ڀٵی

 یہ ےك ےٯہپ اعـاربت ےک پیکیذ کی ٝٶٰ تہة ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک 

 ۔ ہےگئی  کـ ػی تٞیٸ

 ِخبي 

a)  ثی ری  ےمی ا، يٹایٺزیڀپالك، ایٺزیڀگـاٳ :پیکیذ ی٬ڈ٭بؿ

 ہٿ١یـ مـرـی ٹاؿہ اٿپٸ یب

b)  ٰػاٹی ہثچ، ٿالػت  میزیـیٸ، ٿالػت ٝبٳ :پیکیذ گبئٺٮڀجلٮ 

 ہٿ١یـ ٹکبٱٺب

c) پیکذ ٫ڈٿپیھؿت ا 

d) ذپیک ٕجی ھآٹک 

 اّب٥ی اعـاربت ےك ہکی ٿد ںپیچیؼگیڀ ثٞؼ کی ےک مـرـی

 ،ہےکیب ربتب  ٿٍڀٯ ےاٱگ ك ثٺیبػ پـ اٍٲی ےتڀ اك ہے آتی

 .ہےٿتی ہ ہٝالٿ ےاك ک ہاگـ ی

کب  ٵبٹکیکـٷ ےاٿؿ ٝٶٰ ک ی٪یٸ کی الگت ىبٵٰ ںٵی ںپیکزڀ

 اٹبٹٹپ کڀ ںػٝڀٿ ےاك ٕـس ک ےك ہاٿؿ اك ٿد ہےٿتب ہ ہ٥بئؼ

 .ہےٿتب ہ آمبٷ

e) ٔگڈکو کی ںودّو 

 ںثیٶبؿیڀ تیبؿ ےکی ٕـ٣ ك ثٲیڀ ایچ اٿ(ڈ) ٍضت ہٝبدلی اػاؿ

 امتٞٶبٯ کیب ڈکڀ (يڈایني) ثٺؼی ہػؿد ثیٸ اال٩ڀاٵی ےک

 .ہے ٹمی ڈکڀ ٳہا ےمت ك ٿاال ےربٷ

کڀ  ثیٶبؿی ںىکٰ ٵی ٵبٹکیکـٷ کب امتٞٶبٯ یڈآئی ایل  ہاگـچ

ی اٍٖالصبت)می پ ٝٶٰ ہٵڀرڀػ ،ہےکیب ربتب  ےٱئ ےک ےٷھمسذ

 ےٱئ ےٝالد ک ےک ثیٶبؿی ڈکڀ ٵتٞٲ٨ ےك ٝٶٰ ےریل ی(ٹ

 .ںیہ ےتھمسذ ٝٶٰ کڀ ےک گئی اپٺبیي

 ںیہ ہےکـ ؿ ہؿٿكھپـ ة ٹگڈکڀ اك ےك تیقی ںکٶپٺیب اٹيڀؿٹل
 اٹيڀؿٹل)آئی آئی ثی(، رڀ  ثیڀؿٿ کی ٵٞٲڀٵبت اٹيڀؿٹل اٿؿ

 ہکب صٌ آئی( ےی اڈ)آئی آؿ یٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی

اك  ںاہد ہے ىـٿٝبت کی ثیٺک کی ٵٞٲڀٵبتی ایک ےاك ٷ ،ہے

 .ہے کیب رب مکتب ہکب جتقی ٵٞٲڀٵبت ٕـس کی

f) کشٔب پش کبسسوائی ںدّوو 
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 ہک ہےچٲتب  ہپت ثٞؼ ےک ےٷڑھکڀ پ پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 اٍٖالصبت ٕجی اینی ںاك ٵی ہے ہػہٵٞب کبؿٿثبؿی ایک ہی ںاہد

ثٰ ٩ب کت ػٝڀی ہک ہےکـتی  ٿّبصت ہرڀ ی ہےپـ ٵيتٶٰ 

 یھکنی ة .ہے ٩بثٰ اػائیگی صؼ تک اٿؿ کل ہے اػائیگی

ػٿ  ہٹ٪ٔ کب ٵـکق پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ ںٵی اٹيڀؿٹل پبٱینی

 : ہے ںٵی ےػیٸ مڀاالت کب رڀاة ٳہا

 ؟ ہے ٩بثٰ اػائیگی حتت ےک پبٱینی ػٝڀی کیب 

 ؟ ہےکیب  ٿارجبت، اٍٰ ںاہ اگـ 

 ےپبٱینی ک ربؿی کی گئی ںمڀاٯ ٵی ؿ ایکہ ےك ںاٷ ٵی

کڀ  کی ىـس ات٦ب٧ ھمبت ےک امپتبٯ ىـائٔ اٿؿ ڀاٹیٸ اٿؿ٩

کیب  ںٵی امپتبٯ ٿؿک ٹٹی کنی ٝالد ، اگـہے ّـٿؿت کی ےٷھمسذ

 .ہے گیب

 َِٕوسی کی ےدّو

پڀؿا  ىـائٔ کڀ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ےٱئ ےک ےٿٷہ ٩جڀٯ کڀ ػٝڀی ٍضت

 .ےئہچب کـٹب

i. حتت ےک أؾوسٔظ پبٌیغی سکٓ کو ےوئہ داخً ںعپتبي ِیا 

 .ےئہؤب چبہ کشتب ہاصبه

ی ھکڀ ة صبالت ےاك ٕـس ک ےٳ ٷہ ،ہےٱگتب  ہمبػ ہی ہاگـچ

 ںٍڀؿتڀ ہفیبػ) ٹبٳ ىغٌ کب ےگئ ےکئ ہاصبٓ ںاہد ہے اھػیک

 ںیہٹبٳ ٷ ىغٌ کب ےٿئہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯاٿؿ  ( ٝٶـ ،ںٵی

 : ہکیڀٹک ہےمکتب  ٿہاینب  .ہےٵٲتب 

 ہاصبٓ حتت ےک پبٱینی ہک ہےّـٿؿی  کـٹب اك ثبت کب ی٪یٸ

ٍضت کی  ۔.ہےی ہایک  ىغٌ ٿاہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ىغٌ اٿؿ کـتب

 ۔ ہےٝبٳ  تہة یہػ ہٿکھػ اك ٕـس کی ںٵی اٹيڀؿٹل

ii. ؤبہ ستیھة کی ِشیل أذس أذس ےکی ِذت ک أؾوسٔظ 

iii. کی تْشیف عپتبيا 

 ےک پبٱینی اك اھکیب گیب ت ؿتیھة ىغٌ کڀ ںٵی امپتبٯ رل

 ےئہٿٹب چبہ بث٨ٵٖ ےک تٞـی٤کی  "ٿٳہٹـمٺگ  یب امپتبٯ" حتت

 .ہےٿتب ہ ںیہٷ ٩بثٰ اػائیگی ػٝڀی ہٿؿٷ

iv. ؤبہ داخً ںاعپتبي ِی ائؾیہس 

کـتی  ہکب اصبٓ ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی ائيیہؿ ںنیبیٱبپ ھکچ

 ےػٷ ك 3 ےٱئ ےک ثیٶبؿی ایک اینی ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ یٞٺی ںیہ

 ٝبٳ ےٱئ ےرل ک ٝالد پـ کیب گیب ؿھتک گ کی ٵؼت ہفیبػ

 .ہےٿتی ہّـٿؿت  کی ےکـاٷ ٝالد ںٵی ٿٳہٹـمٺگ  / امپتبٯ
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امپتبٯ ائيی ہ، ؿپـ ےربٷ ےکئ کـتب ہاصبٓ حتت ےک پبٱینی

  :رت ہےٿتب ہ ٩بثٰ اػائیگی یھتت ٍـ٣ عـچ کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی

 ِٿٳہٹـمٺگ   / مپتبٯا ےاك ہک ہے اینی کی صبٱت ٵـی 

 یب ہےرب مکتب  ربیب ےٯ ںیہٷ

 بٯمپتا ٵـیِ کڀ ہکی کٶی کی ٿد ٿٱتہك ائيیہؿ / 

 ہےرب مکتب  ربیب ےٯ ںیہٷ ںٵی ٿٳہٹـمٺگ 

v. کی ِذت ےوْہ داخً ںعپتبي ِیا 

کـتی  ہکب اصبٓ ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی ائيیہؿ ںٱنیببپ ھکچ

 ےػٷ ك 3 ےٱئ ےک ثیٶبؿی ایک اینی ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ یٞٺی ںیہ

 ٝبٳ ےٱئ ےرل ک ٝالد پـ کیب گیب ؿھتک گ کی ٵؼت ہفیبػ

 .ہےٿتی ہّـٿؿت  کی ےکـاٷ ٝالد ںٵی ٿٳہٹـمٺگ  / مپتبٯا

 ّالدکیئش -ےڈ

 امپتبٯ ےٷ تـ٩ی تکٺیکی ےٿئہ ںٵی کی ٍٺٞت ٍضت کی عؼٵبت

 اٿؿ ٕڀیٰ ہپیچیؼ ٵيـ٧ کی ّـٿؿی ےٱئ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی

 ہفیبػ ےك ٹےٷھگ  24  .ہےکیب  مـٱیٮـ ٝٶٰ کب کئی ٿاٱی

 ھکی ػیک ؿھػٷ ة ث٢یـ ےّـٿؿت ک کی ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی

 تـ ہفیبػ .ہےگئی  کی ىـٿٝبت کی ٝٶٰ پـ کئی ػکی ثٺیب اٯھة

کی  کی ىـس پیکذ ےؿّبٵٺؼی ک اؿہاٗ مبث٨ ٝٶٰ کڀ یـے٫ڈے

 ایک ںٵی الگت ںٵی ےٹتیذ ےرل ک ہے الگڀ کیب گیب ثٺیبػ پـ

 ۔ہےآئی  ی٪یٸ

vi.  یڈاو پی 

کب  ٵيبٿؿت / ٝالد یھپـ ة ٕڀؿ ےک ٵـیِ هبـگ ںپبٱینیب ھکچ

پـ ارمَبؿ  کی ؿ٩ٴ ؿٹلاٹيڀ خمَڀً رڀ ایک ںیہکـتی  ہاصبٓ

 کی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ہٕڀؿ پـ ی اٿؿ ٝبٳ ہےکـتب 

 .ہےٿتب ہ کٴ ےؿ٩ٴ ك اٹيڀؿٹل

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک پبٱینی اٱگ اٱگ کڀؿیذ حتت ےک یڈاٿپی 

 امپتبٯ ٹےٷھگ 24 ،ےٱئ ےک ٹآ٥نی اك ٕـس کی .ہےٿتب ہ خمتٲ٤

 .ہےٿتب ہ ںیہالگڀ ٷ ٭ٲذ کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی

vii. َٔبَ ےک ّالد / ًّّ ےک ّالد 

 ٫ھتیٲڀپیا ٝالد کی کڀ ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ٝالد کی ٵـیِ ٳ،ہتب .ہےا ربتب ھػیک کـ ڑرڀ ھمبت ےک ہٕـی٨

 :ےریل ،ہےمکتب  ی اپٺبھکڀ ة ٹٚبٳ ےػٿمـ

 یڀٹبٹی 

 اھمیؼ 

 یھٿٵیڀ پیتہ 

 آیڀؿٿیؼ 
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 ہٿ١یـ ینٸڈٵی ٩ؼؿتی 

 ہے تیھؿک ؿہکڀ ثب ٹٚبٳ ےک کی اٷ ٝالد ںنیبیٱبپ تـ ہفیبػ

 ےک کی اٷ ٝالد ھمبت ےصؼ ک ٹبئت ایک ںنیبیٱبپ ھکچ ںیہٿ

 .ںیہکـتی  ہکب اصبٓ ہفیبػ ےیب اك ك ایک ےك ںٵی ٹٚبٳ

viii. ںثیّبسیب ِورود ےط ےيہپ 

 تْشیف

 ٍڀؿحتبٯ، یھة اینی کڀئی ہےکب ٵٖٲت  ںثیٶبؿیڀ ٵڀرڀػ ےك ےٯہپ

 ںٵی ىغٌ ہىؼ ہثیٴ ےٱئ ےرل ک ہٵنئٰ ہٵتٞٲ٨ یب ٹچڀ ثیٶبؿی یب

 ا اٿؿھت چال ہپت رٸ اٿؿ / یب ںیہ ےگئ ھےػیک ٝالٵبت اٿؿ ہىبؿا

 48 ےك پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل اك کی ھمبت ےیب کٶپٺی ک  /

صبٍٰ کیب  ٝالد / ہٵيڀؿ ٕجی اٹؼؿ اٹؼؿ ےٵؼت ک کی ےٯہپ ہٵب

ا ھت ٵٞٲڀٳ ٿاّش ٕڀؿ پـ ےاك ںٵی ےثبؿ ےاك ک ہے، چباھگیب ت

 ۔ اھت ںیہٷ یب

 ٵڀرڀػ ےك ےٯہپ ےك ہکی ٿد ںڀٱڀثٺیبػی اٍ ےاٹيڀؿٹل ک

 کڀ ی٪یٸ ٵٖبث٨ ایک ےرل ک ہے ا گیبھؿک ؿہکڀ ثب ںثیٶبؿیڀ

 ۔ہےمکتب  کیب رب ںیہٷ ہاصبٓ حتت ےک اٹيڀؿٹل

 ںاك ٵی اٿؿ ہےٿتب ہ ت ٵيکٰہة کـٹب کڀ الگڀ اك اٍڀٯ ٳ،ہتب

 ہٵنئٰ ںاٹنبٷ ٵی ٿ٩ت ےک اٹيڀؿٹل ہک ےٱئ ےک ےٱگبٷ ہپت ہی

 ربٹچ مڀیڀمتیت کی ایک اٿؿ ٝالد بتٝالٵ ،ںیہیب ٷ یھٵڀرڀػ ت

 ثیٶبؿی کی ںٵی ٿؿ ا٥ـاػ ہپیو ٕجی ہچڀٹک .ہےىبٵٰ  کـٹب

 ، کنیہے ٿ مکتیہ ےؿائ اٱگ اٱگ اپٺی ںٵی ےثبؿ ےٵؼت ک

 ٱی ےؿائ ہی ےك اصتیبٓ ےٯہپ ےك ےکـٷ اٹکبؿ ےك ػٝڀی یھة

 ۔ یھت ائی ػیھػک رت ٱی ثبؿہپ ثیٶبؿی ہک ہےربتی 

 ںگـٿپ ٵی ںاہد ہے ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹيڀؿٹل گـٿپ تـٵیٴ الہپ

 ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ںاك ٵی ،ںیہ ےٿتہ  ہثیٴ دتبٳ ٱڀگ ىبٵٰ

دتبٳ  ےریل .ہےٿتی ہ ںیہکڀئی گٺزبئو ٷ اٹتغبة کی عال٣

 دتبٳ ےک ےٹیچ ےك کی ٱکیـ ١ـثت ٵالفٵیٸ، مـکبؿی

 ےک عبٹؼاٷ ےک ٵالفٵیٸ ےگـٿپ ک ٹکبؿپڀؿی ڑےة ،ںعبٹؼاٹڀ

 ٱی ثبؿہکڀ پ ںپبٱینیڀ گـٿپ ٿاٱی ےکـٷ ہکب اصبٓ ہٿ١یـ ؿکٸ

 ےک عبٹؼاٷ ایک ےٿاٯ ےٵٺتغت کـٷ کب اعتیبؿ ہاصبٓ

 ںٵی ںپبٱینیڀ اٷ .ہےا ربتب ھمسذ ہػٿمتبٷ ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ

 کب ٩یٶت کب٥ی ہکیڀٹک ہےربتب  ا ػیبہٹکڀ  ؿٝبیت اکخـ

 ۔ ہےٿتب ہ ثٺیبػی ؿٝبیت

 نٲنٰٵ کڀ ںثیٶبؿیڀ ٵڀرڀػ ےك ےٯہپ ہک ہے ہی تـٵیٴ ػٿمـا

 اك ہی .ہےکیب ربتب  ہاصبٓ ثٞؼ ےٵؼت ک ہکی ایک ٵ٪ـؿ کڀؿیذ

 ےٷہؿ ہٵڀرڀػ ایک پڀفیيٸ ںاٹنبٷ ٵی ہک ہے ٵبٹتب اٍڀٯ کڀ

 ػیتب ںیہائی ٷھػک ںکی ٵؼت ٵی ایک خمَڀً ٿ٩ت ہاگـ ی یھپـ ة
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مکتب  ا ربھػیک ںیہٕڀؿ پـ ٷ ےی٪یٸ ک ایک ےاك ؿھتڀ پ ہے

 ۔ہے

ix. کی ِذت أتَبس اثتذائی 

 30 اثتؼائی کڀ ٍـ٣ ایک پبٱینی ضت کی اٹيڀؿٹلٍ ایک ٝبٳ

 ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ٵتٞٲ٨ ےك ہصبػثثٞؼ)  ےکی ٵؼت ک ںػٹڀ

 ۔ ہےکـتی  ہکب اصبٓ ںثیٶبؿیڀ  کـ( ڑٿھچ کڀ ےٿٷہ

 : ےریل ہےی ػمتیبة ھة ؿمتہکی ٣ ںثیٶبؿیڀ امی ٕـس

 ،ٵڀتیبثؼ

ائپـ ہ ٫ٹیٹپـٿك ٵٞٶڀٱی

 ،ؿا٥یٹ

 ،ٹکبٱٺب ػاٹی ہثچ

 ،یڀالٹ٥ل

 ـ،ثڀامی

 ،ؿٹیبہ

 ،ؿٿمیٰڈاہ

 ،كٹمبئٸ مب

 ڑرڀ ےک ہے٭ڀٯ  /ےٷھٹگ

 ہٿ١یـ کڀ تجؼیٰ ٭ـٹب

کیب رب  ںیہٷ ہکب اصبٓ ےٱئ ےٵؼت ک ایک اثتؼائی ںیہاٷ

 کی ثٺیبػ پـ کی ٵَٺڀٝبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی خمَڀً رڀ ہے مکتب

 ۔ہےٿ مکتی ہ ہفیبػ ےیب اك ك مبٯ یب ػٿ ایک مبٯ

 کیب ہک ہےکـتب  عتىٺب ہی ٿاال ىغٌ ےاٷڑھة ےکڀ آگ ےػٝڀ

 ےىـٓ ک ٵٺٚڀؿی اك ہی اٿؿ اگـ ہے ایک ےك ںاٷ ٵی ثیٶبؿی

 ہکب اصبٓ ےٱئ ےک کت تک اك ىغٌ کڀ تڀ ہےآتی  اٹؼؿ اٹؼؿ

 .ہےکیب گیب 

x. اخشاد 

 ےرل ہے ثٺبیب گیب ٹکب ایک می اپڀؿرٺڀ ںٵی پبٱینی اك

 :ہےمکتب  کیب رب ثٺؼی ہکی ػؿد اك ٕـس ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ہاصبٓ ےاك ںٵی ںپبٱینیڀ ھکچ ہـچ)اگ ٥ڀائؼ ےریل فچگی 

  ۔(ہےکـتب 

 ۔ٕجی ٝالد ںػاٹتڀ اٿؿ ٹپیيٸ ٹآؤ 

 تب ھؿک ںیہٷ ہکب اؿاػ ےکـٷ ہکب اصبٓ رٸ ںثیٶبؿیب اینی

، کب ٝالد ےاپٹؿاپی، ٵڀھت اؿٵڀٷہ، ایچ آئی ٿی ے، ریلہے

 .ہٿ١یـ مـرـی کٹکبمسی ٝالد، ٍالصیت کبٝٶٰ 

 اٱیٿ ےٿٷہ ےك ١ٲٔ امتٞٶبٯ ےک ٵٺيیبت  / ىـاة 

 ۔ںثیٶبؿیب

 ۔ٕجی ٝالد ؿہثب ےٹؼٿمتبٷ کہ 

 کی کڀىو، عڀػکيی، ںمـگـٵیب ےؿھة ےٳ كھرڀ٫ اٝٲی 

 ۔آٱڀػگی تبثکبؿ
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 ۔ػاعٰ ےك کب ٵ٪َؼ ٹیلٹ / ربٹچ ٍـ٣ 

 ےٿاٯ ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی ػٝڀی ںٵی ےایک ٵٞبٵٰ ےک اك ٕـس

 ٳہائی اہاٹت کـٹب ٿاّش عبً ٕڀؿ پـ صبالت کڀ ےٱئ ےىغٌ ک

 چیٲٺذ ٿ اٿؿہ ػؿمت ثبٱکٰ ےکی ؿائ ؿہبٵ ہتبک ہے ٿ ربتبہ

 ےک تبٯڑربٹچ پ ںکی ٝؼاٱت ٵی ایک ٩بٹڀٷ پـ ےربٷ ےػیئ

 .ےرب مک پیو کیب ےٱئ

xi. ۔تّْیً ھعبت ےن صبالت ںِی ےعٍغً ےک ںدّوو 

ىغٌ  ہىؼ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػٝڀ ایک اٹيڀؿٹل پبٱینی

 ٿّبصت یھکڀ ة ا٩ؼاٵبت ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےائٹھا ےکی ٕـ٣ ك

 .ںیہ ٳہا ےٱئ ےک ٵٺٚڀؿی کی ےػٝڀ ھکچ ےك ںرٸ ٵی ہےکـتی 

 :ںیہ ےٿتہ ٵتٞٲ٨ ےك اٷ ہیٕڀؿ پـ  ٝبٳ

 ػیٺب کی إالٛ ےػٝڀ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک خمَڀً ٵؼت - 

 ۔ہے ٱیب ھػیک ےٯہپ ےٳ ٷہ ٵیت کڀہا ےٵٞٲڀٵبت ک

 اٹؼؿ اٹؼؿ ےرل ک ہے کـ مکتی ٵ٪ـؿ ایک ٿ٩ت پبٱینی

 ۔ےئہربٹی چب ٹچہپبك پ ےک کٶپٺی ٵٞٲڀٵبت

 پیو ػمتبٿیقات ػٝڀی اٹؼؿ اٹؼؿ ےٵؼت ک یک عبًا 

 ۔کـٹب

 اٹکيب٣ یب ١یـ یٶڀڈ ١ٲٔ، ثیبٹی کی ١ٲٔ ص٪بئ٨ ٳہا 

 ۔ٿٹبہ ںیہٷ ىبٵٰ ںٵی

g) ٔچٕبہپش پ ےدّو لبثً ادائیگی آخشی 

٩بثٰ  ٩ؼٳ اگال پـ ےٿٷہ ٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀی ایک ثبؿ

 ےکـٷ صنبة اك .ہےکب  ےکـٷ ےٓ کی ؿ٩ٴ ےػٝڀ اػائیگی

 ےٿاٯ ےکـٷ ےٓ ؿ٩ٴ ػٝڀی ثٰ اػائیگی٩ب ںٵیہ ےٱئ ےک

 :ںیہ ٝٺَـ ہی .ہےکی ّـٿؿت  ےٷھکڀ مسذ ٝڀاٵٰ

 

 

i. سلُ أؾوسٔظ دعتیبة ےٌئ ےسکٓ ک حتت ےک پبٌیغی 

کی  ربؿی ھمبت ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل اٱگ اٱگ ںپبٱینیب ھکچ

 ےپڀؿ ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل ںاہد ثٺیبػ پـ، ؿٹٱڀھپ ھ، کچںیہ گئی

 رڀ پٲنیب نییب ای ہےٿتی ہ ػمتیبة ےٱئ ےک عبٹؼاٷ

ٿتی ہ ایک صؼ ؿکٸ کی ٥ی ٱیکٸ ںیہ ٿتیہ ثٺیبػ پـ ؿٹٱڀھپ

 .ہے

ii. ےوئہ ےتھسک ںْ ِیہر کو ےدّو یھکغی ة ےگئ ےکئ ےيہپ 

کی  أؾوسٔظ ثبلی دعتیبة ےٌئ ےسکٓ ک حتت ےک پبٌیغی

 :سلُ
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 ثٞؼ ےک ےاٷھٹگ کڀ ںػٝڀٿ ےگئ ےکئ اػائیگی ےك ےٯہپ

 ں، ثٞؼ ٵیٿ٩ت ےکـت کب صنبة کی ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل ثب٩ی ػمتیبة

 یھپـ ة اعتیبؿ كےىٰے٫ یھکنی ة ےگئ ٳہ٥ـا کڀ ںڀامپتبٱ

 .ٿ گبہ ّـٿؿی ػیب ربٹب ہتڀد

iii. صذود ٔبئت 

 کڀ ہٿ١یـ ٥یل، ٹـمٺگ ہکـای ےکٶـ ںٵی ںپبٱینیڀ تـ ہفیبػ

کی  ٥ی ػٷ ٕڀؿ پـ یب ےک ایک ٥یَؼ ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل یب تڀ

 ہيڀؿٵ کی صؼ امی ٕـس .ہےػیب ربتب  حمؼٿػ کـ ٕڀؿ پـ ےک صؼ

 .ہےٿ مکتی ہ الگڀ ےٱئ ےک ہٿ١یـ ٥یل ایٶجڀٱیٺل ٥یل یب

iv. کشٔب کی ربٔچ صذ خمقوؿ ثیّبسی یھکغی ة 

 ثیٶبؿی ػٯ کی ےریل ںػیگـ ثیٶبؿیڀ یب ہاصبٓ فچگی پبٱینی

 .ہےمکتی  کی ٿّبصت کـ صؼ یب ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ ایک ےٱی ےک

v. کشٔب اط کی ربٔچ ،ںیہیب ْ ہے کب صمذاس ثؤظ جمّوّی کیب 

ص٪ؼاؿ  کی ثڀٹلٵ٦ت -ػٝڀی کنی ػاؿ ہثیٴ کیب ہک ںتَؼی٨ کـی

 پبٱینی اپٺی ںٵی (ںمبٱڀمبٯ)  ہگقىت ےٷ ػاؿ ہثیٴ )اگـ ہے

 اّب٥ی اکخـ ثڀٹلٵ٦ت -( ػٝڀی ہے۔ کیب ںیہٷ ػٝڀی کڀئی ےك

 / ٵـیِ ںرڀ اٍٰ ٵی ہےآتب  ٕڀؿ پـ ےک کی ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل

 یھی کتھکت .ہےػیتب  اڑھکڀ ة ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل کی ػاؿ  ہثیٴ

 ںآعـ ٵی ےک مبٯ ہگقىت ےك ے١ٲٔ ٕـی٨ یھکڀ ة ثڀٹل ٶڀٝیجم

 ٕڀؿ پـ ہدمکٸ ےرل ہے ثتبیب ربتب ٕڀؿ پـ ےک ےػٝڀ ٵٖٲٜ

 ۔ٿگبہگیب  اھؿک ںیہٷ ںٷ ٵیہؽ

vi. اخشاربت دیگش ےگئ ےکئ ہاصبه ھعبت ےصذ ک: 

 آیڀؿٿیؼک ػٿا کی ٝالد ےریل ںیہ ٿ مکتیہی ھة صؼٿػ ػیگـ

 ت کٴہة صؼ اك کی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ا،ھکیب گیب ت حتت ےک ٹٚبٳ

 الگت ربٹچ کی ٍضت ثٞؼ ےمبٯ ک چبؿ ےک پبٱینی .ہےٿتی ہ

ی ھة ںٵی اػائیگی ٹ٪ؼ امپتبٯ .ہےٿتی ہ صؼ تک ایک عبً ٍـ٣

 .ہےٿتی ہ کی صؼ ٥ی ػٷ ایک

 

vii. ادائیگی ؽشیک 

 ٥یَؼ ٹ٥ٲی کب ایک ےػٝڀ تيغیٌ ےٯہپ ےك اػائیگی ٝبٳ ہی

ٿ ہ ی الگڀھة ںصبالت ٵی خمَڀً ٍـ٣ اػائیگی ىـیک .ہےٿتب ہ

 فچگی ٍـ٣ ،ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےٿاٱؼیٸ ک ٍـ٣  - ہےمکتب 

تک  ںاہی یب ےثٞؼ ك ےک ےػٝڀ ےػٿمـ ٍـ٣ ،ےٱئ ےک ںػٝڀٿ

 .پـ ںػٝڀٿ ےک ہفیبػ ےك ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ ٍـ٣ ایک ہک
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٩بثٰ  ،ےٯہپ ےك ےکـٷ ٹرلڈای ےٱئ ےک صؼٿػ کڀ اٷ ٿارجبت

 ےٵؼٿ ک ٩بثٰ اػائیگی ١یـ کب صنبة ؿ٩ٴ ػٝڀی اػائیگی

 .ہےکی ربتی  پـ کٶی بٱٌع ےٱئ

 اىیبء ٩بثٰ اػائیگی ١یـ ںٵی ےػٝڀ ایک ٍضت

کی  ٩نٴ کڀ اك اعـاربت ےگئ ےکئ ںٝالد ٵی ےک ثیٶبؿی کنی

 :ہےمکتب  کیب رب ثٺؼی ہػؿد

 اعـاربت اٿؿ ےٱئ ےٝالد ک 

  عـچ ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک. 

اك  اٿؿ ےالگت ٕجی دتبٳ ںٵی اعـاربت ےٝالد ک ےک ثیٶبؿی کنی

 ہفیبػ ےایک ك ،ہٝالٿ ےاك ک .ںیہٿتی ہ ىبٵٰ بتٿٱیہك ٝبٳ ےک

 ےٱئ ےک ےؿٷٹھہ ںامپتبٯ ٵی ٝبٱیيبٷ یب اٿؿ پـمکڀٷ ہآؿاٳ ػ

 .ںیہ ےٿ مکتہ اعـاربت

 ےٝالد ک ےک ایک ثیٶبؿی پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ٝبٳ

 اہک ںیہٷ عبً ٕڀؿ پـ اٿؿ رت تک ہےاتب ٹھا ھکب ثڀد اعـاربت

 ٩بثٰ اػائیگی اعـاربت ب٥یاّ ےٱئ ےک ٝیو ٿ آؿاٳ ،ہےگیب 

 .ںیہ ےٿتہ ںیہٷ

 ٥یل ػمتبٿیقات ٥یل، ؿیيٸٹؿرل چبؿرق ٝالد ١یـ کڀ اعـاربت اٷ

کیب  ثٺؼی ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ٵقٹآئ ےاٿؿ ایل ٕڀؿ پـ ےک ہٿ١یـ

کیب  پـ ١ڀؿ ےٿٷہ ؿامت تٞٲ٨ ہثـا ےٝالد ك رٸ پـ ہےرب مکتب 

عبً  اٷػٿؿ ےٵؼت کػاعٰ ٵـیِ ٭ی  ٕڀؿ ے) ٵخبٯ ک ہےرب مکتب 

  ۔(اّب٥ی ےیٸ کٹپـٿ تٞیٸ ٕڀؿ پـ

٩بثٰ  ١یـ پبك ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی  /ےی پی اٹ ؿہ ےٯہپ ےاك ك

 ٍضت ےی اڈآئی آؿ  ےاة اك ی،ھٿتی تہ ؿمتہکی ٣ ٵقٹآئ اػائیگی

ػیب گیب  کـ ٵٞیبؿی حتت ےک ػایبتہ ٵٞیبؿی کی اٹيڀؿیٺل کی

 .ہے

 :ہے اك ٕـس تنٲنٰ کب ےٹچٸہپ پـ ےػٝڀ ٩بثٰ اػائیگی آعـی

 2.1 یجًٹ

 خمتٲ٤ اىیبء ےک ہٿ١یـ ٥یل ٵيبٿؿت ،ہکـای کب ےکٶـ I ےِشصً

 ؿمتہکی ٣ ںؿمیؼٿ اٿؿ ثٰ دتبٳ حتت ےک

 ےِشصً

II 

 ٩بثٰ اػائیگی ١یـ ےؿ٩ٴ ك ػٝڀی ےٹیچ ےک اىیبء ؿہ

 ےکٴ کـٷ کڀ ٵقٹآئ

 ےِشصً

III 

 یھکنی ة ٿاٱی ےٿٷہ پـ الگڀ اىیبء ؿہ ےاعـاربت ک

 ںکـی کڀ الگڀ صؼ
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 ےِشصً

IV 

 ںکـی اٿؿ حت٪ی٪بت ںا ػیہٹکڀ  ؿ٩ٴ ٩بثٰ اػائیگی کٰ

اٹؼؿ  ےکی ؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ہکیب ی ہک

 ہےاٹؼؿ 

h) ادا ےدّو 

، ہےٱی ربتی  ٹکبٯ ؿ٩ٴ ػٝڀی ٩بثٰ اػائیگی ایک ثبؿ رت

ػیب ربتب  اػا کـ ٿ،ہ ہٵٞبٵٰ یھرڀ ة کڀ، امپتبٯ یبک ہگب

 ٹگٹاکبؤٷ / ہعقاٷ ںٵی ےثبؿ ےؿ٩ٴ ک ػٝڀی ٵٺٚڀؿی .ہے

 یب ےکی ٕـ٣ ك چیک ؿھاٿؿ پ ہےػیب ربتب  کڀ ثتب ٿیژٷڈ

اػا  ےکـک ٵٺت٪ٰ ؿ٩ٴ کڀ ػٝڀی ںٵی ٹثیٺک اکبؤٷ ےک ٹکالئٸ

 .ہےرب مکتب  کیب

یٮل ٹ ی ّـٿؿیھة، کڀئی ہےکیب ربتب  کڀ اػا امپتبٯ رت

 .ہےکی ربتی  ےکی ؿ٩ٴ ك اػائیگی ٿتیٹک

ؿٿٯ ٹکٸ ےـ٣ كٵٺتٚٴ کی ٕ یٹتینـی پبؿ کڀ اػائیگی ںاہد

 اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٱگ اٱگ ٝٶٰ کڀ ےک، اػائیگی ہےکیب ربتب 

 ےک کبؿ ہٕـی٨ کی ےیپيٹ .ہےمکتی  ٿہخمتٲ٤  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 .ہےگئی  ػی ثٞؼ ےک ت٦َیٲی ٵٞٲڀٵبت ٵقیؼ ںٵی ےثبؿ

 ےک ےٷٹمن ےك ھگچ ھپڀچ ٵـ کیٹکل ٕـ٣ اػائیگی کب ںٳ ٵیٹمل

 / ؿٹکبٯ میٸ َیٰکی ت٦ اك ٕـس ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ہےٳ ہا ےٱئ

 ےکیب ربئ اىرتاک ےؽؿیٜ ےٳ کٹمل یٴ کڀٹکی  ٵـ مـٿكٹکل
 .گب

ا ھمسذ ٱیب گیب اٹٹپ کڀ ےػٝڀ پـ ےٿ ربٷہ اػا ایک ثبؿ

 ےٱئ ےٵ٪ؼاؿ ک کی تٞؼاػ اٿؿ ںػٝڀٿ ےگئ ےائٹٹپ .ہےربتب 

 آئی ےی اڈآئی آؿ  اٿؿ ںکڀہگب، ںثچڀٱیڀ اٹتٚبٳ، ےکٶپٺی ک

 ںػٝڀٿ ےگئ ےائٹٹپ .ہےی ربت یزیھة ٹپـ ؿپڀؿ ٿ٩ت ٿ٩ت کڀ

 ٕڀؿ پـ ےک تٺبمت، ایک ٥ی ٍؼ کی ّبئٜ ںٵی ہجتقی ٝبٳ ےک

 ٱگب ںٵی ےکـٷ اؿاٹٹپ٭ب  ںؿ٩ٴ، ػٝڀٿ ٩بثٰ اػائیگی ١یـ

 .ہےىبٵٰ  ہٿ١یـ ٿ٩ت اٿمٔ

i)  امبفی ٍِْوِبت مشوسی / کب أتَبَ کی کّی دعتبویضات 

 ؿمتہکی ایک ٣ ػمتبٿیقات ٳہا ںٵی ےکبؿؿٿائی کـٷ پـ ںػٝڀٿ

 :ںیہ اك ٕـس ہی .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ےکـٷ تبٯڑپ ربٹچ کی

 ےٵٲٸ یھٹچ ھمبت ےک ہتجَـ کی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ 

 ،ہعالً کب

 محبیت، ٵٖبث٨ ےک ٹکی ؿپڀؿ حت٪ی٪بت 

 ھمبت ےت٦َیالت ک ںٵی ںخمتٲ٤ صَڀ ثٰ، ٵْجڀٓ آعـی 

 پـiکب ثٰ اٿؿ اػٿیبت مٮـپپيٸ، 

 ؿمیؼ اػائیگی کی، 
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 ٥بؿٳ اٿؿ ػٝڀی 

 ىٺبعت کی ٹکالئٸ 

 ےك ںٵی ںػٝڀٿ چبؿ ےگئ ےکئ پیو ہک ہےچٲتب  ہپت ےك ےجتـة

 پیو اك .ہےٿتب ہ اٱتڀاء ںتٺبٙـ ٵی ےػمتبٿیقات ک اٍٰ ایک

 ثتبیب ک کڀہگب ںٵی ےثبؿ ےک ػمتبٿیقات ےگئ ےکئ ںیہٷ

رل  ےئہػی ربٹی چب ایک ٿ٩ت کی صؼ ےاٿؿ اك ہے ّـٿؿی ربٹب

 ٵٺنٲک ھمبت ےک ےػٝڀ ےاپٸ ںیہاٷ ےٷ ںٿہاٷ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک

 .ہےکـ مکتب 

 ہک ہےمکتب  ٿہاینب  ٿ٩ت ےکـت پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ امی ٕـس،

 :ہکیڀٹک ےٿ ربئہپیؼا  کی ّـٿؿت اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت

i. ٹٍضیش ٥بؿٵی کـایب گیب ٳہ٥ـا کب ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ 

 ںٵی ےثبؿ ےک کی تيغیٌ ثیٶبؿی ںاك ٵی یب ہے ںیہٷ ںٵی

 .ہے ںیہٷ ٵٰىب کی تبؿیظ یب ثیٶبؿی ت٦َیالت ھکچ

ii. کی  ٿّبصت یب ہے گیب ںیہٷ ثتبیب ےت٦َیٰ ك کب٥ی ٝالد کی

 .ہےّـٿؿت 

iii. ثیٶبؿی ٝالد ٵٖبث٨ ےک ےعالً ےک ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ 

 اك ںػٿائی گئی ثتبئی یب ہے ںیہٵٖبث٨ ٷ ےک کی ٝالٵبت

 .اھکیب گیب ت ٝالد ےٱئ ےرل ک ںیہ ںیہٷ ٵتٞٲ٨ ےك ثیٶبؿی

iv. ہے ںیہىبٵٰ ٷ تت٦َیال ّـٿؿی ںٵی ثٰ ہٳ کـػہ٥ـا. 

v.  ہے ٥ـ٧ ںٝٶـ ٵی ىغٌ کی ػؿٵیبٷ ےک ػمتبٿیقات ػٿ. 

vi. . ںٵی ػؿٵیبٷ ےک اٿؿ ثٰ ےعالً ےک یھٹچ ےك امپتبٯ 

 تبٯ ٵیٰ ںٵی کی تبؿیظ ےٵٲٸ یھٹچ / کی تبؿیظ ػاعٰ

 .ہے ںیہٷ

vii. ایک  ںٵی ےثبؿ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےک ےػٝڀ

 ےٱئ ےک اٿؿ اك ہےکی ّـٿؿت  حت٪ی٪بت ٿمیٜ ہفیبػ ےك

 .ہےکی ّـٿؿت  کب١ؾات ےکیل ک ٿؿڈاٷ  ےک امپتبٯ

ت٦َیالت  ےکی ّـٿؿت ک اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ،ںٵی ںٍڀؿتڀ یہ ںػٿٹڀ

کڀ  ٵـٹکل ےؽؿیٜ ےای ٵیٰ ک ٕڀؿ پـ یب حتـیـی ھمبت ےک

ّـٿؿی  کی ٹکالئٸ ںٵٞبٵالت ٵی تـ ہفیبػ .ہےکیب ربتب  ٵٖٲٜ

 اینی ہاگـچ .گب ےٿ ربئہ ٩بثٰ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا ٵٞٲڀٵبت

اك  ہک ہے ٳہا ہفیبػ اتٺی ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ںاہد ںیہی ھة صبالت

ػیتب  رڀاة کہگب ، ٱیکٸہے کیب رب مکتب ںیہٷ ٹٚـ اٹؼاف کڀ

ربتب  یزبھة ؿڈؿٵبئٸ ک کڀہگب ،ںٵی ٵٞبٵالت ےاك ٕـس ک .ہے

 ٵٞٲڀٵبت ہی ےٱئ ےک ےاٷڑھة ےآگ کی کبؿؿٿائی ےػٝڀ ہک ہے

 ےثٺؼ کـٷ ػٝڀی ثٞؼ ےک ؿڈؿٵبئٸ تیٸ ےاٿؿ ایل ہےّـٿؿی 

 .ہےربتب  یذ ػیبھة كٹکب ٹڀ
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 ںٵیعٔ ٿ ٭تبثت  ٵتٞٲ٨ دتبٳ ےك ےػٝڀ ػٿؿاٷ ےکبؿؿٿائی ک

 ٱ٦٘  "ث٢یـ ےتَٞت ک"اٿپـ  ےمت ك ےعٔ ک ہک ےگ ںیھػیک آپ

اك ثبت کب  رڀ ہےّـٿؿت  ٩بٹڀٹی ایک ہی .ہےٿتب ہ ٵتٞیٸ

 کڀ ٵنرتػ ےػٝڀ ثٞؼ ےک عٔ ٿ ٭تبثت اٷ ہک ہے کـتب ی٪یٸ

 .ہےتب ہؿ ثـ٩ـاؿ کب ص٨ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب ےکـٷ

 ِخبي

 ےٱئ ےک ےکـٷ ہٵٖبٱٜ ےت٦َیٰ ك کب ےٵٞبٵٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

 ہاك ٹتیذ اٿؿ ہےمکتی  کـ ہکب ٵٖبٱت ں٭ب١ؾاتڀ ٿؿڈاٷ ےکیل ک

 ےػائـ ےکی ىـائٔ ک پبٱینی ٝالد / ٝٶٰ ہک ہے مکتب ٹچہپـ پ

 یک اینیا کبٳ کڀ ےک ےٵبٹگٸ ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت .ہےآتب  ںیہٷ ںٵی

 ہک ہے رل کب ٵٖٲت ےئہا ربٹب چبھػیک ںیہٕڀؿ پـ ٷ ےکبؿؿٿائی ک

 ۔ ہےٱیب  ٩جڀٯ کـ ػٝڀی ےٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی

 اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت اٿؿ ّـٿؿی ٿّبصت کٶی اٿؿ ںػمتبٿیقات ٵی

 دتبٳ ںاہد .ہےچیٲٺذ  ٳہایک ا اٹتٚبٳ کی کب ػٝڀی اٹتٚبٳ ےک

 کی رب ںیہٷ پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ ث٢یـ ےک ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت

ٵٞٲڀٵبت کی  ہفیبػ ےك ہفیبػ ثبؿ ثبؿ ےٵـ كٹکل ،ہےمکتی 

 ہے۔اال ربمٮتب ڈ ںیہٷ ںٵی تکٲی٤ ےاك ےکـک ػؿعڀامت

 کی ػؿعڀامت اك ٕـس ہک ہےّـٿؿی  ہی ےٱئ ےک ٕـف ٝٶٰ ھےاچ

 ےکیب ربئ ھمبت ےؿمت کہ٣ ٵْجڀٓ کی ایک ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت دتبٳ

 ۔ ےکی ربئ ںیہٷ ہٵٖبٱت کڀئی ٹئی ثٞؼ ےاٿؿ اك ک

j) وب أىبس ںدّوو  

 ےکئ پیو ہک ہےچٲتب  ہپت ےك ےجتـة ےک ںػٝڀٿ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك

 اٹؼؿ اٹؼؿ ےکی ىـائٔ ک پبٱینی ےػٝڀ٪ 15 ےك ٪10 ےگئ

رٸ  ،ہےٿ مکتب ہ ات کی ثٺب پـہٿرڀ خمتٲ٤ اینب .ںیہ ےآت ںیہٷ

 :ںیہؽیٰ  ہٵٺؼؿد ھکچ ےك ںٵی

i. ہے ںیہاٹؼؿ اٹؼؿ ٷ ےػاعٰ کی تبؿیظ اٹيڀؿٹل کی ٵؼت ک. 

ii.  کیب  ںیہٷ ہاصبٓ ےاك ہےػٝڀی کیب گیب  ےٱئ ےرل ؿکٸ ک

 .ہےگیب 

iii.  پبٱینی اینی  ںاہ)د ےك ہٵڀرڀػ ثیٶبؿی کی ٿد ےك ےٯہپ

 ۔( ہےصبٱت کڀ عبؿد کـ ػیب گیب کـتب 

iv.  ٹبٵٺبمت تبعیـ ںٵی ےث٢یـ پیو کـٷ ےک ہکنی ربئق ٿد 

v. کیب  ےٵ٪َؼ ك ے؛ ػاعٰ ٍـ٣ حت٪ی٪بت کںیہکڀئی ٥ٞبٯ ٝالد ٷ

 .ہےگیب 

vi.  ؿ ہحتت ثب ےرل ثیٶبؿی کب ٝالد کیب گیب اك پبٱینی ک

 .ہےا گیب ھؿک
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vii.  ہےىـاة یب ٵٺيیبت کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ  ہثیٶبؿی کی ٿد. 

viii.  24 ہےػاعٰ کیب گیب  ںکٴ ٿ٩ت تک امپتبٯ ٵی ےك ٹےٷھگ. 

 ےک ( ٿہی ھرڀ ة ہےچب ہتـػیؼ)کی ٿد یباٹٮبؿ  کب ےػٝڀ

 .ےئہچبکیب ربٹب  کڀ ٵٖٲٜ کہگب حتـیـی ٕڀؿ پـ ںٵی ےثبؿ

کی  ےٵنرتػ کـٷ ںعٔ ٵی ےکاٹٮبؿ  ےاك ٕـس ک ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 / اٍڀٯ اك ےک پبٱینی رل ،ہے ثتبئی ربتی ٿاّش ٕڀؿ پـ ہٿد

کیب  ٵنرتػ کڀ ےػٝڀ ثٺیبػ پـ ےرل ک ہے ٿتبہ کب ؽکـ ىـٓ

 .اھگیب ت

 ہےٿتی ہ ٝٶٰ ایک اینی پبك ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ تـ ہفیبػ

 ےک اعتیبؿ ےٱئ ےک ےکـٷ ٵٺٚڀؿ کڀ ےػٝڀ ےؽؿیٜ ےرل ک

 اعتیبؿ کڀ ٵنرتػ ےکی ٕـ٣ ك ٵیٺیزـ میٺئـ ایک ےك ٵیٺیزـ

 ہک ہے ےٱئ ےک ےکـٷ اك ثبت کب ی٪یٸ اینب .ہےکیب ربتب 

 اٿؿ اگـ ہے ی پیوھرڀاف ة ٵکٶٰ ٕڀؿ پـ ٵنرتػ یھکڀئی ة

 ےثبؿ ےاك ک تڀ ہےتب ہچب ا٩ؼاٵبت کڀئی ٩بٹڀٹی اؿ٫ھثیٶبػ

 ۔گب ےکیب ربئ ٿاّش ںٵی

 ےک اٹکبؿ ےک ےػٝڀ ،ہٝالٿ ےک سمبئٺؼگی کٶپٺی کڀ اٹيڀؿٹل

کب  ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ؽیٰ ہٵٺؼؿد پبك ےک کہگب ںٵی ےٵٞبٵٰ

 : ہےٿتب ہ اعتیبؿ

 مسیٸ( یبڈ)اٿٵت ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

 یب ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ 

  یبآئی  ےی آڈآئی آؿ 

 ںٝؼاٱتی ٩بٹڀٷ کی 

کی  ٥بئٰ ےٱئ ےک ےکـٷ ہاٹؼاف ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹکبؿ ؿہ

 ٩بٹڀٹی ںٝٶٰ ٵی ٝبٳ اٹکبؿ کیب ہک ہےربتی  تبٯ کیڑربٹچ پ

کڀ  اٿؿ ػمتبٿیقات گب ےپـ ٍضیش رڀاة پبئ تبٯڑربٹچ پ

 ےکـٷ کب ػ٥بٛ ہ٥یَٰ ںیہک ہتبک ہے ا ربتبھؿک ٵ٪بٳ پـ حم٦ڀٗ

 .ےٿ ربئہ پیؼا ہٷ کڀئی ّـٿؿت کی

k) ےدّو ہِؾتت ےٌئ ےک تبيڑربٔچ پ ِضیذ تفقیٍی 

 ےک یہػ ہٿکھػ ںٵی ںالئٺڀ دتبٳ ےک کبؿٿثبؿ ںکٶپٺیب اٹيڀؿٹل

 ےک یہػ ہٿکھػ .ںیہی ہکـ ؿ کی پڀؿی کڀىو ےکڀ ػٿؿ کـٷ ہٵنئٰ

ٍضت کی  ںتٺبٙـ ٵی ےتٞؼاػ ک عبٱَتب کی تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ

پیو  ا چیٲٺذڑایک ة ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ، اٹيڀؿٹل اٹيڀؿٹل

 .ہےکـتب 

 ھکچ ےی کہػ ہٿکھػ کی گئی ںٵی ےٝال٧ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 :ںیہ ںٵخبٱی

i. ٍْخمتٲ٤  ےىغٌ ك ےگئ ےکئ ٝالد ىغٌ ہىؼ ہثیٴ،  ی ؽخقیتر

 .ہے
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ii.  ںاہد ہے تیبؿ کـٹب دعتبویضات رٍْی ےٱئ ےک ےکـٷ ػٝڀی 

 ہے ںیہٷ ہٵٞبٵٰ کب کڀئی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

iii. کی ٵؼػ  امپتبٯ، یب تڀ  ثتبٔب ا کشڑھچ اڑھة کو اخشاربت

 کڀ ىبٵٰ ثٰ ثیـٿٹی ےگئ ےثٺبئ ےکـک رٰٞ مبفی یب ےك

 .ےکـک

iv. ےک ےکشْ کو پوسا اخشاربت ےک ےٌگبْ ہکب پت ّبسیثی 

 ػاعٰ ںٵی اعپتبي / ٹاْ پیؾٓ کو ّالد ٹپیؾٓ ٹآؤ ےٌئ

ت ہة ںٵی ںثِٞ ٍڀؿتڀ گیب رڀ تجؼیٰ کـ ػیب ںٵی ےٿٷہ

 .ہےٿ مکتب ہ ہفیبػ

 ںٕـی٪ڀ ےٹئ ےک یہػ ہٿکھػ ٿئیہؿتی ھاة کی ثٺیبػ پـ ہؿٿفاٷ

 ٵنٲنٰ کڀ ےی پی اٹ اٿؿ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ےك ہکی ٿد

 ہٿکھػ اك ٕـس کی اٿؿ ےٷھؿک پـ ٹٚـ ٍڀؿحتبٯ مٖش پـ فٵیٺی

 ےکـٷ ا٩ؼاٵبت ےک ےؿٿٯ کـٷٹکٸ ےاٿؿ اك ےٱگبٷ ہکب پت یہػ

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت

ربتب  کیب ےٱئ ےحت٪ی٪بت ک کی ثٺیبػ پـ ںػٿ ٕـی٪ڀ ںػٝڀٿ

 :ہے

 اٿؿ ےػٝڀ ہثب٩بٝؼ 

 ػٝڀی ےٿئہ ؿگـٹ 

کب  ٵٞیبؿ ؼؿٿٹیایک اٹ اٹيڀؿٹل کٶپٺی یب ےی پی اٹ ایک

 ہثـا کڀ ٥یَؼ خمَڀً ایک ےک ںػٝڀٿ ہک ںیہ ےکـ مکت تٞیٸ

 اٿؿ ٭یو ٱیل ٥یَؼ ہی؛ گب ےکیب ربئ تَؼی٨ ٕڀؿ پـ ؿامت

 .ہےٿ مکتب ہ اٱگ اٱگ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ٹآ٥نی

 ےامتٞٶبٯ کـت ہٕـی٨ ہسمڀٷ تـتیت ےة کڀ ںػٝڀٿ ںٵی ہٕـی٨ اك

 ہک ںیہکـتی  تٞیٸ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ھکچ .ہےربتب  کیب ےٿئہ

کی  کی حت٪ی٪بت ںػٝڀٿ دتبٳ ےک ہفیبػ ےك ٩یٶت ایک خمَڀً

 ہسمڀٷ ایک ےک ںػٝڀٿ ےک ےٹیچ ےکی صؼ ك اٿؿ اك گی ےربئ

 .ہےٱیب ربتب  ےٱئ ےتڀحی٨ ک ٹمی

 ےك ٹکب ایک می ٹ٭پڀاےچ کڀ ےػٝڀؿ ہ، ںٵی ہٕـی٨ ػٿمـی

 ےٱئ ےک حت٪ی٪بت پـ ےٿٷہ ںیہٵٖبث٨ ٷ رڀ ہےتب ڑپ گقؿٹب ٿکـہ

 ےریل ہے رب مکتب یزبھة

i. ہصٌ اٝٲی کب ایک ےػٝڀ ٵتٞٲ٨ ےك ٵٺيیبت یب ٹیلٹ ٕجی 

ii.  ہے ىڀ٩یٸ ےک ّبئٜ یھة کہگب 

iii.  ہٿ١یـ ثٰ ےٿاٯ یٺگٹاٿٿؿؿائ 

 کی ربٹچ کی ےػٝڀ تڀ ہے ہکب ىت ےٿٷہ ںیہٷ اٍٲی ػٝڀی اگـ

 .ٿہ اٹٿھچ یہکتٺب  ہٿ ہےچب ،ہےربتی 
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n.  مبئِ ویؼ ٌیظ ےکی ىشف ط ےی پی اٹ ًّّ 

 ہػہایک ٵٞب ںٵـکق ٵی اك ؟ہے کبٳ کـتی ےکیل ٱتٿہك ٭یو ٱیل

کـتی  ھمبت ےک امپتبٯ اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ےی پی اٹ رڀ ہے

 ےػہٵٞب یھة ھمبت ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ػیگـ ٕجی .ہے

 ےک ےٳ کـٷہ٥ـا ٿٱتہك ٭یو ٱیل ںمیکيٸ ٵی ٳ اكہ .ںیہ دمکٸ

 :ےگ ں١ڀؿ کـی ٝٶٰ پـ ٿاٱی ےربٷ اپٺبئی ےٱئ

 3.1 یجًٹ

 کنی کہگب ىبٵٰ کیب گیب حتت ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل 1 ہصًِش

 ہےٱگی  ٹکڀئی چڀ ےیب اك ہےػٿچبؿ  ےك ثیٶبؿی

 ہکب ٵيڀؿ ےکـٷ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ےك ہاٿؿ اك ٿد

 ےػٿمـ کڀئی ےك اك کی ٕـ٣ )یب ہٿ .ہے ػیب گیب

 امپتبٯ ھمبت ےت٦َیالت ک کی اٹيڀؿٹل( اك ٕـس ىغٌ

 :ہےٹچتب ہپ ٵیق پـ اٹيڀؿٹل ےک

i. کب ٹبٳ، ےپی ا یٹ 

ii.  سمرب، اك کی ؿکٺیت 

iii.  ہ، ٿ١یـکٶپٺی کب ٹبٳ اٹيڀؿٹل 

 :ےریل ہےکـتب  ٵـتت ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت امپتبٯ 2 ہِشصً

i. ایگٺڀمل(ڈ) کی تيغیٌ ثیٶبؿی 

ii.  ،ٝالد 

iii.  کب ٹبٳ، ؿٹاکڈ ےٿاٯ ےکـٷ ٝالد 

iv. . ہجمڀف ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

 اٿؿ کی تٞؼاػ ںػٹڀ

v.  ہالگت کب ختٶیٸ 

 اربفت یٸہٹ٪ؼ رڀ ہے پیو کیب ںیایک ىکٰ ٵ ےاك

 .ہےالتب ہک ٥بؿٳ

 ہٳ کـػہ٥ـا ں٥بؿٳ ٵی اربفت یٸہٹ٪ؼ ےی پی اٹ 3  ہِشصً

کی ىـائٔ  پبٱینی ہ.یہے کـتب ہکب ٵٖبٱٜ ٵٞٲڀٵبت

، اگـ یـ٣ٹ ںٿہات٦ب٧ کـتب  ھمبت ےک امپتبٯ اٿؿ

 تبٯ کـتبڑکی ربٹچ پ ٵٞٲڀٵبت ھمبت ےک ٿ،ہکڀئی 

 یٸہٹ٪ؼ کیب ہک ہے بٹچتہپـ پ ےاك ٥یَٰ ، اٿؿہے

ٳ کیب رب ہ٥ـا اربفت کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 ےٱئ ےؿ٩ٴ ک کتٺی تڀ، ہےاینب  اٿؿ اگـ ہے مکتب

 .ےئہػیب ربٹب چب اعتیبؿ اك

ٵقیؼ  ےٱئ ےک ےٹچٸہپ پـ ے٥یَٰ ےی پی اٹ

 ےربٷ ٿہ ہ٥یَٰ ایک ثبؿ .ںیہ ےمکت ٵبٹگ ٵٞٲڀٵبت

 امپتبٯ ںٵی ےثبؿ ےاك ک ےتبعیـ ک ث٢یـ کنی پـ
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 .ہےػیب ربتب  کڀ ٵٖٲٜ کـ

ٍضت  ےک آئی ےی آڈآئی آؿ  کڀ اة ں٥بؿٵڀ ںػٿٹڀ

کـ  ٵٞیبؿی حتت ےک ػایبتہ٭ی ٵٞیبؿات  کی اٹيڀؿٹل

 ( ں۔کـی ہٵالص٘ ہٵٺنٲک ں)آعـ ٵی؛ ہےػیب گیب 

 ٹاکبؤٷ ےٵـیِ ک کب ٝالد ٵـیِ ےکی ٕـ٣ ك امپتبٯ 4 ہِشصً

 اعتیبؿ ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ ٕڀؿ پـ ےمجٜ ک ںٵی

کڀ  ؿکٸ .ہےکیب ربتب  ےٿئہ ےتھؿک ںٷ ٵیہؽ ٩ٴ کڀؿ

 ےک ےکـٷ ہکب اصبٓ اعـاربت ٵتٞٲ٨ ےك ٝالد ١یـ

حتت کی  ےپبٱینی ک اٿؿ ےاػا کـٷ ؿ٩ٴ ایک مجٜ ےٱئ

 ےک ےمجٜ کـٷ کی ؿ٩ٴ ىـیک اػائیگی کڀئی ّـٿؿت

 .ہےا رب مکتب ہک ےٱئ

ٿ ربتب ہتیبؿ  ےٱئ ےی کھٹچ ےك امپتبٯ ٵـیِ رت 5 ہِشصً

 ےکئ کـتب ہاصبٓ ےاٹيڀؿٹل کی ٕـ٣ ك تبٯامپ، ہے

 ےٵـیِ ک عال٣ ےک اعـاربت ےٝالد ک ےص٪ی٪ی ک ےگئ

کی  مجٜ ؿ٩ٴ ٵٺٚڀؿ ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ ںٵی ٹاکبؤٷ

 .ہے تبٯ کـتبڑربٹچ پ

 ےک ٝالد یٸہٹ٪ؼ امپتبٯ تڀ ہےٿتی ہ ؿ٩ٴ کٴ مجٜ اگـ

کـتب  کی ػؿعڀامت ٵٺٚڀؿی اّب٥ی ؿ٩ٴ کی مجٜ ےٱئ

 .ہے

کڀ  اّب٥ی ؿ٩ٴ اٿؿ ہےکـتب  ہقیجت کب ےی پی اٹ

 .ہےکـتب  ٵٺٚڀؿ

 ےاك اٿؿ ہےکـتب  اػا چبؿد ٩بثٰ ٩جڀٯ ١یـ ٵـیِ 6 ہِشصً

کی  ػمتبٿیقات .ہےربتی  ػی ےػ یھٹچ ےك امپتبٯ

 ػٝڀی اك ےٱئ ےک ےکـٷ کڀ ٵکٶٰ ٝٶٰ ےتیبؿی ک

 ےا ربئہک ےٱئ ےک ےػمتغٔ کـٷ ثٰ پـ ٥بؿٳ اٿؿ

 .گب

 ہےکـتب  ٵنتضٮٴ یقات کڀػمتبٿ دتبٳ ےک امپتبٯ 7 ہِشصً

 ےک ےاٷڑھة ےآگ کی کبؿؿٿائی ثٰ کی اػائیگی اٿؿ

 :ہےکـتب  پیو ےی پی اٹ ػمتبٿیق ؽیٰ ہٵٺؼؿد ےٱئ

i. ٥بؿٳ ػٝڀی 

ii. ےتجَـ کی ےػاعٰ/  ہکب عالً یھٹچ ےك امپتبٯ 

iii. ٵـیِ کیب گیب ربؿی ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ /  

 .ڈىٺبعتی کبؿ تَڀیـ اٿؿ ڈىٺبعتی کبؿ کب صـکت
iv. ثٰ ٴٵنتضٮ آعـی 

v. ثٰ ت٦َیٲی 

vi. ٹربٹچ ؿپڀؿ 
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vii. کب ثٰ اٿؿ ٵٺيیبت پـینٮـپيٸ 

viii. عٔ ےگئ ےیذھة ےٕـ٣ ك٭ی  ےی پی اٹ 

 کی ٵٺٚڀؿی

گب اٿؿ  ےائڑھة ےٝٶٰ کڀ آگ ےک ےػٝڀ ےی پی اٹ 8 ہِشصً

کڀ  امپتبٯثٞؼ  ےؽیٰ ت٦َیالت کی تَؼی٨ ک ہٵٺؼؿد

 :گب ےاػائیگی کی م٦بؿه کـ

i. ےٱئ ےرل ک ہےی ىغٌ ہٝالد کیب گیب ٵـیِ ٿ 

 .یھٳ کی گئی تہٺٚڀؿی ٥ـاٵ

ii. کیب گیب  ےٱئ ےٵـیِ کب ٝالد امی ثیٶبؿی ک

 .یھٵٺٚڀؿی ٵبٹگی گئی ت ےٱئ ےرل ک ہے

iii. اعـاربت، اگـ  ےٱئ ےعبؿد ثیٶبؿی ک

 .ںیہ ںیہٷ ہ، ثٰ کب صٌہےکڀئی 
iv. کڀ ثتبئی گئی دتبٳ صؼٿػ پـ ٝٶٰ کیب  امپتبٯ

 .ہےگیب 

v. یـ٣ کی ىـس ٹ ںٿہات٦ب٧ کـتب  ھمبت ےک امپتبٯ

، عبٱٌ ٩بثٰ اػائیگی ؿ٩ٴ ہےکیب گیب  پـ ٝٶٰ

 .ںکب صنبة کـی

 ےٱئ ےک ںکڀہگب .ہے ںیہکڀئی ٷ ىک ںٵی ٩یٶت ےٿٱت کہك یٸہٹ٪ؼ

 کل ٕـس تـیٸ امتٞٶبٯہکب ة عَڀٍیت ہک ہےی ّـٿؿی ھة ربٹٺب ہی

  : ںیہ ہی ںثبتی ٿاٱی ےػیٸ ہتڀد .ےکیب ربئ

i. ےآپ ک پبك ےاك ک ہگب ک ےکـ اك ثبت کب ی٪یٸ ک کڀہگب 

 ؽیٰ ہٵٺؼؿد اك ںاك ٵی .ہےػمتیبة  کی ت٦َیالت ڀؿٹلاٹي

 :ںیہىبٵٰ  ػمتبٿیق

 ڈکبؿ ےی پی اٹ، 

 کبپی، پبٱینی 

 ۔ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ےکڀؿ ک 

ii. ٵيیـ کیب اك ہک ےئہکـٹی چب اك کی حت٪ی٪بت ک کڀہگب 

 ٹٹی ےک ےی پی اٹ امپتبٯ ثتبیب گیب ےؿ کی ٕـ٣ كٹاکڈ

ة ػمتیب ےك ےیپيٹ ےتڀ اك ںیہاگـ ٷ .ہے ںٿؿک ٵی

 ےک اك ٕـس ںاہد ےئہکـٹی چب کی ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ اعتیبؿات

 .ہےٿٱت ػمتیبة ہك یٸہٹ٪ؼ ےٱئ ےٝالد ک

iii. اربفت ےٯہپ ہک ہے کی ّـٿؿت ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك 

 اك ٥بؿٳ کڀ .ہےکی گئی  ٵٞٲڀٵبت ػؿد ٍضیش ں٥بؿٳ ٵی

ػایبت ہ ےؿامت ےک امتضٮبٳ اٹيڀؿٹل ٍضت اگـ ںٵی 2013

 اگـ .ہے ٵٞیبؿ کیب گیب آئی ےی اڈ آئی آؿ ٵٖبث٨ ےک

 ےٿٱت كہك یٸہٹ٪ؼ ےی پی اٹ تڀ ہے ںیہٿاّش ٷ ہٵٞبٵٰ

 .ہےا مکتب ٹھا اك پـ مڀاٯ یب ہےمکتب  اٹکبؿ کـ
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iv. کی  امپتبٯ ہک ہے کی ّـٿؿت ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك

 ہکـای ےک ےکٶـ ،ےٱئ ےک، ٵخبٯ ںیہٵٖبث٨  ےک صؼٿػ ٥یل

 .صؼ ٝالد کی ٿّبصت ٕـس ٵڀتیبثٺؼ کی صؼ یب ےٱئ ےک

 ہفیبػ ےکی صؼ ك اربفت ےکی ٕـ٣ ك ےپبٱینی ک ہاگـ ٿ

 ہک ہےتـ ہة ربٷ ٱیٺب ہی ںپیيگی ٵی تڀ ہےتب ہچب عـچ کـٹب

 .ٿ گبہ ہاك کب صٌ ںاعـاربت ٵی

v. کڀ  ےی پی اٹ ےٯہپ ےك ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ ک کڀہگب

 ےك ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯاٿؿ  ےئہکـ ػیٺب چب ٵٖٲٜ

 یذھکڀ ة ےی پی اٹ ؿیٵٺٚڀ ی اّب٥یھة کڀئی ّـٿؿی ےٯہپ

 ہی ےاك ك .ےئہکـٹب چب ےك امپتبٯ کی ػؿعڀامت ےػیٸ

 ٕڀؿ پـ ١یـ ّـٿؿی ںٵی امپتبٯ ٵـیِ کڀ ہک ےگ ی٪یٺی

 .ہےتب ڑکـٹب پ ںیہاٹتٚبؿ ٷ

 ےٝالد ک یٸہٹ٪ؼ ںٵی امپتبٯایک  ٵـٹکل ہک ہےی دمکٸ ھة ہی

 ٱیکٸ ہےٱیتب  اك کی ٵٺٚڀؿی اٿؿ ہےکـتب  ػؿعڀامت ےٱئ

اك  .ہےکـتب  ہکب ٥یَٰ ےؿتی کـٷھة ںٿہـی رگػٿم ٵـیِ کڀ

 اٿؿ ےئہچب کڀ ٵٖٲٜ کـٹب ںکڀہ، گبںٵی ٵٞبٵالت ےٕـس ک

 ہک ےئہٹب چبہک ےٱئ ےک ےثتبٷ ہی کڀ ےیپيٹ ےك امپتبٯ

 .ہےا ہرب ؿ کیب ںیہکب امتٞٶبٯ ٷ ٵٺٚڀؿی یٸہٹ٪ؼ

 ٹکالئٸ ؿ٩ٴ کی گئی ٵٺٚڀؿ تڀ ہےکیب ربتب  ںیہاگـ اینب ٷ

کی  ػؿعڀامت ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہے ٿ مکتیہ ثالک ںٵی پبٱینی کی

 .ہےمکتب  ڑپ ٵٺ٦ی احـ پـ اك کب ٵٺٚڀؿی
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C.  تیبس کشٔب دعتبویض ںِی ںدّوو فضت کی أؾوسٔظ 

 ٵتٞٲ٨ ےك، ٍضت کی اٹيڀؿٹل ہےکیب رب چکب  ؽکـ ےٯہپ ہرینب ک

 ّـٿؿت ػمتبٿیقات کی ےت كہة ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںػٝڀٿ

 ےکب رڀاة ػیٸ مڀاالت ػٿ اٍٰ ںبٿیقات ٵیػمت ؿ ایکہ .ہےتی ڑپ

٩بثٰ  ہکیب ی( ٵٺٚڀؿی - ہے کی تڀ٩ٜ کی ربتی ےٿٷہ ٵؼػگبؿ ںٵی

 )کتٺب؟( مبئق ےػٝڀ؟( اٿؿ ہےاػائیگی 

ّـٿؿی  ےٿاٯ ےربٷ ےکئ مجٜ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب میکيٸ ہی

 .ہےکـتب  کب ؽکـ چیق اٿؿ ٵڀّڀٛ ػمتبٿیقات

 ہکبسوائی کب خالؿ عچبسدڈ .1

 ںٝٶٰ ٵی ےٍضت کی اٹيڀؿٹل ک کڀ ہئی کب عالًکبؿٿا مچبؿدڈ

 ٵـیِ کی .ہے ا رب مکتبھمسذ ػمتبٿیق ّـٿؿی ہفیبػ ےمت ك

اك ثبت  ،ہےکیب گیب  ےك ےٕـی٨ کل اك کب ٝالد پڀفیيٸ اٿؿ

 .ہےػیتب  ػمتبٿیق ہی ٵکٶٰ ٵٞٲڀٵبت کی

 ےؽیٰ کٵٖبث٨  ےػایبت ٫ہ امتضٮٴ ےآئی ک ےی اڈ آئی آؿ

 :ہےٿتی ہ ںثبتی ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٩بثٰ مچبؿدڈ ٵٞیبؿ ٕڀؿ

 ٵـیِ کب ٹبٳ .1

 .ہیٲی ٥ڀٷ / ٵڀثبئیٰ ٷٹ .2

 .ںیہی ٷڈآئی پی  .3

 ں۔یہٷ ہػاعٰ .4

 عبً – ہسمرب حمکٴ ےؿ کب ٹبٳ ؿاثٔہٵب ےٿاٯ ےٝالد کـٷ .5

 ھمبت ھمبت ےکی تبؿیظ، ٿ٩ت ک ہػاعٰ .6

 ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک - یظمچبؿد کی تبؿڈ .7
 ایٴ ایٰ می / ای٤ آئی آؿ سمرب .8

 ٹيبٷ ٿ٩ت ٝبؿّی ےک ہػاعٰ .9

 ٿ٩ت آعـی تيغیٌ ےمچبؿد کڈ .10

 ےٱئ ےمچبؿد کڈ( کڀئی آعـی ڈ)کڀ 10 -ی ڈآئی می  .11

 .ںیہتيغیٌ  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ہػیگـ کڀئی رینب ک

 کب مجت ہتکٲی٤ اٿؿ ػاعٰ ھمبت ےٵؼت ک .12

 ہثیٶبؿی کی ٿد ہٵڀرڀػ .13

 تکٲی٤ ہفیبػ ےٿ٩ت رنٶبٹی ك ےک ہػاعٰ .14

ـ اك اثیڀ٫ کی تبؿیظ، اگٹاٱکضٰ، دتجبکڀ یب مجل .15

 تڀ ہےکڀئی 

 ےیب رـاصی ٫ ہٵتٞٲ٨ ےٳ ٵبّی ٭ی ٕجی كہمبث٨ ا  .16

 تڀ ہےٵتٞٲ٨ تبؿیظ، اگـ کڀئی 

 ٿہٳ ہعبٹؼاٹی تبؿیظ، اگـ ا  .17

 ھٳ حت٪ی٪بت کی مبؿةہػٿؿاٷ ا ےک ےٷہؿ ںٵی امپتبٯ  .18

کیب گیب ٝالد،  ںکڀئی پیچیؼگی مسیت، امپتبٯ ٵی  .19

 تڀ ہےاگـ کڀئی 
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 ہٿ٩ت ٵيڀؿ ےمچبؿد کڈ  .20

ؿ کب ٹبٳ ٹاکڈیٴ ٹؿ / اعتیبؿ ہبٵ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ .21

 اٿؿػمتغٔ

 کب ٹبٳ اٿؿ ػمتغٔ ٹیڈیٸٹٵـیِ / ا  .22

ٝالد  ثیٶبؿی اٿؿ ہکب عالً یھٹچ تیبؿ کی گئی ےك ےٵٺبمت ٕـی٨

 ںٵی ےت٦َی رٲؼ ےک ےػٝڀ یہ ھمبت ےک ےربٹکبؿی ػیٸ ہپغت کی

 پبتب ہؿ ںیہٷ ہفٹؼ ٵـیِ ںٵی ںٍڀؿتڀ رٸ .ہےٿتی ہ ٵؼػگبؿ کب٥ی

 (ہکبؿٿائی کب عالًمچبؿد ڈ) ہکب عالً یھٹچ پتبٯام تہة ںٵی ےایل

 کب ٱ٦٘ امتٞٶبٯ (ہکبؿٿائی کب عالًٵڀت )  ہکب عالً ٵڀت ہکی رگ

 ۔ںیہ ےکـت

 ۔ہےربتی  ٵبٹگی اٍٰ کبپی کی ہعالً ےی کھٹچ ہٵیوہ

 ٹربٔچ سپوس .2

 ہےٵؼػ کـتب  ںٵی ےکـٷ ہکب ٵڀافٷ ٝالد تيغیٌ اٿؿ ٹربٹچ ؿپڀؿ

ٳ ہ٥ـا ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ےٱئ ےک ےٷھکڀ مسذ کبٵٰ صبٱت اٿؿ اك

 ٝالد ےٿئہػٿؿاٷ  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ ےرل ٷ ہے کـتب

 .ہے ا٥قائی کی ہکی صڀٍٰ اٿؿ تـ٩ی

 ٵٰ کـ ےك ٹؿپڀؿ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ٹؿپڀؿ اٹکڀائـی ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 :ہےثٺتب 

a) ٹکی ؿپڀؿ ٹیلٹ ےعڀٷ ک 

b)  ٹؿپڀؿ ےایکل ؿ 

c)  اٿؿ ٹؿپڀؿ امکیٸ کی 

d)  ٹؿپڀؿ ثبیپپنی 

 کی تبؿیظ ٹیلٹ، ٝٶـ، رٺل، کب ٹبٳ ٹؿپڀؿ ئـیدتبٳ اٹکڀا

 ےکئ پـ پیو ثٺیبػی ٕڀؿ اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ کی ٝکبمی ہٿ١یـ

ایکل  اٹيڀؿٹل کٶپٺی ػؿعڀامت پـ عَڀٍی ےک ٍبؿ٥یٸ .ںیہ ےربت

 .ہےکـ مکتی  ٿاپل ں٥ٲٶی اٿؿ ػیگـ ےؿ

 :ثً اوس وعیِ ِنجوه  .3

ڀؿٹل اٹي ہک ہےکـتب  ہ٥یَٰ ہی رڀ ہےٿتب ہ ػمتبٿیقات ہی ٿہی

ی تک ھاة ےٱئ ےثٰ ک ےٯہپ .ےئہاػا کـٹب چب کیب حتت ےک پبٱینی

 آئی کب ےی اڈ آئی آؿ ٱیٮٸ اھت ںیہٷ ىکٰ ٵٞیبؿی کڀئی

کی  ٹ٥بؿٵی ےٱئ ےثٰ ک اٿؿ ٿمیٜ امتضٮٴ ػایبتہ ٵٞیبؿات

 ٹٿیت مبئ ہٿ ہک ہےػیب ربتب  ہٵيڀؿ ٕٲجب کڀ .ہےکـتب  ٵیہ٥ـا

 .ےٯھ٫ےػ ت٦َیٲی ٿّبصت پـ

 ٱیکٸ ہےکـتب  تَڀیـ پیو ٕڀؿ پـ جمٶڀٝی ٕڀؿ ثٰ ٵنتضٮٴ ہاگـچ

 .گب ےکـ پیو ثٰ ثـیک اپ ھمبت ےک ڈکڀ ہصڀاٯ ثٰ ٿمیٜ
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کب  اعـاربت ٩بثٰ اػائیگی ١یـ کـ کڀ امتٞٶبٯ ثٰ ت٦َیٲی

 ٩بثٰ ٩جڀٯ ١یـ ںثٰ ٵی اك ٿمیٜ اٿؿ ہےربتب  ٱیب ہربئق

 ہٵتٞٲ٨ ےٿئہ حتت ےک ےه اٿؿ ہےربتب  کـ ػیب کڀ گڀٯ اعـاربت

 .ہےربتب  کب امتٞٶبٯ کیب ثٰ ٿمیٜ ےٱئ ےکٶی ک اربت کیاعـ

 .ےئہکیب ربٹب چب صبٍٰ ںىکٰ ٵی کڀ اٍٰ ثٰ

 سعیذ ادائیگی کی  .4

، ٍضت کی اٹيڀؿٹل حتت ےک ےػہٵٞب ےٿئہ ےٱئ ےک کی ؿ٩ٴ ہثیٴ

 اػائیگی کی ےگئ ےکئ ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےک کی تکٶیٰ ےػٝڀ ےک

 .ہےتی ڑپ ی ّـٿؿتھکی ة ؿمیؼ پکی

 ؿ٩ٴ اٿؿ ہثیبٷ کـػ ںٵی ؿمیؼ ہک ےگ ںکـی اٯھة ھاك کی ػیک

اػائیگی  امپتبٯ ھکچ ہکیڀٹک ،ےئہٿٹب چبہ ایک اػائیگی کی ؿ٩ٴ

 ںٵی ٵٞبٵالت ےاك ٕـس ک .ںیہ ےػیت یھة ہٿ١یـ ھٹچ ٿ٩ت ےک

 اہکڀ ک ےکـٷ ؿ٩ٴ اػا یہاتٺی  کڀ ٍـ٣ ےٿاٯ ےکـٷ اٹيڀؿٹل

 .ہےػیب گیب  کڀ امپتبٯ ٹبٳ ےک ٵـیِ رتٺب ہےربتب 

ٿ ہ اھٱک کب سمرب ثٰ رل ےئہکـٹی چب ی مجٜہ اٍٰ کبپی کی یؼؿم

 .ٿہٱگی  ؿہٳ اٿؿ

 فبسَ دّوی  .5

کـ ػیب  ٵٞیبؿی ےکی ٕـ٣ ك آئی یڈ آئی آؿ کڀ اة ٥بؿٳ ػٝڀی

 .ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ص٪ی٪ت ؽیٰ ہٵٺؼؿد ت٪ـیجب ںرٸ ٵی ہےگیب 

a)  حتت رل سمرب پبٱني اٿؿ کب ٹبٳ ؿڈٿٯہ اٹيڀؿٹل ثٺیبػی 

 .ہےػٝڀی کیب گیب 

b)   ثیبٷ تبؿیظاٹيڀؿٹل 

c)  ت٦َیٰ ىغٌ ہىؼ ہثیٴ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ 

d)  امپتبٯ اٿؿ ت٦َیٲی ٿّبصت، کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ، 

کی تبؿیظ  ہٵبػ ےٿاٯ ےٿٷہعبؿد  اٿؿ ہػاعٰ کی ٩نٴ، ےکٶـ

ػی  کڀ ٵٞٲڀٵبت کیب پڀٱیل ںکی ٍڀؿت ٵی ے، صبػثاٿؿ ٿ٩ت

 ٳٹکب مل ینٸڈٵی گئی

e) عـچ گیب، ؿتی کیبھة ےٱئ ےرل ک - کی ت٦َیالت ےػٝڀ 

 ػٝڀی کی ٵؼت، ثٞؼ ٿمٖی اٿؿ ےک ےٿٷہؿتی ھ، ةثـیک اپ

 ت٦َیٰ ہ٥بئؼ ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ پڀىت ایک کی گئی

f)  ت٦َیٰ ؽیٰ ٵٺنٲک 

g) ٵٺٚڀؿ ہتبک کی ت٦َیالت ٹاکبؤٷ ثیٺک ےک ہىؼ ہثیٴ ثٺیبػی 

 ےرب مک یزیھة ؿ٩ٴ

h)  اٝالٷ ىغٌ کی ہثیٴ. 

 ےغٌ کی ٕـ٣ كى ہثیٴ ھمبت ےٵٞٲڀٵبت ک رینی اٿؿ ٝالد ثیٶبؿی

 ٳہا ےمت ك ٥بؿٳ کڀ ػٝڀی ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ اٝالٷ کی گئی

 .ہےثٺب ػیتب  ػمتبٿیقات



 

471 

 

 عال٣ ٿؿفی اك .ہےثٺبتب  اٿؿ ٩بثٰ اٝتٶبػ کڀ ػٝڀی یہ اٝالٷ ہی

 .ہےمکتب  کـ ا حبثتٹٿھد کڀ ےػٝڀ حتت ےک ٩ڀاٹیٸ ےک

 ی حجوتؽٕبخت .6

َؼی٨ کی ت کی ىٺبعت ےٱئ ےک ںخمتٲ٤ مـگـٵیڀ ںٵبؿی فٹؼگی ٵیہ

ایک  ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت ٝبٳ ،ھمبت ےامتٞٶبٯ ک ےٿئہ ےتڑھة ےک

 ہک ےرب مک اك کی تَؼی٨ کی ہتبک - ہےکـتب  ٵ٪َؼ کڀ پڀؿا ٳہا

 ٿہٝالد  رل کب ہےىغٌ  یہٿ ہٿ اٿؿ ہےکیب گیب  ہکب اصبٓ رل ىغٌ

 .ہےا ہؿ

 ہٿ ہے مکتی کی کڀىو کی رب ىٺبعتی ػمتبٿیق پـ رل ٝبٳ ٕڀؿ

 :ہے

a) ڈىٺبعتی کبؿ ؿٹٿٿ 

b) ؿائیڀٹگ الئنٺلڈ 

c) ڈپیٸ کبؿ 

d)  ہٿ١یـ ڈکبؿثیل 

 یٸہٹ٪ؼ ہک ہے ٿاہ ہی ہکب ٹتیذ ےفٿؿ ػیٸ پـ ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت

 ہرینب ک .ہےکٶی آئی  ٳہایک ا ںٵٞبٵالت ٵی ٹ٪بٱی ےک ںػٝڀٿ

 کی کڀىو کی ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت ےٯہپ ےك ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

ك کی ا ہک ہےٿ ربتب ہ ٥ـُ کب ایک امپتبٯ ؿھتڀ پ ہے ربتی

 اٹيڀؿٹل ںىکٰ ٵی اٿؿ امی ںکی تَؼی٨ کـی ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت

 .ںکـی پیو ےی پی اٹ کٶپٺی یب

کـتب  ٵ٪َؼ کڀ پڀؿا یہکٴ  ٹی٦کیٹمـ، ىٺبعت ںٵی ںػٝڀٿ ٹآ٥نی

 .ہے

 دعتبویضات اوس پشعکوْ ہآساَ د ےٌئ ےک ےدّوی کشْ خمقوؿ .7

 ےاك ك ہےثتبیب گیب  اٿپـ ےک ، رلےٱئ ےک ںػٝڀٿ ے٩نٴ ک ثِٞ

 :ںیہ ہی رڀ .ہےٿتی ہّـٿؿت  ػمتبٿیقات کی اّب٥ی اٱگ

a) امپتبٯ ےٱئ ےیيٸ کٹپڀٱیل اك ؿٹؿرل یب ای٤ آئی آؿ رل 

ّـٿؿی  ٹی٦کیٹمـ یٮڀٱیگٰڈٵی کیب گیب ربؿی ےکی ٕـ٣ ك

 ہےثتبتب  ںٵی ےثبؿ ےات کہکی ٿرڀ ےاك صبػث .ہےمکتب  ٿہ

 رڀ ىغٌ ہک ہےثتبتب  ہی ںصبػحبت کی ٍڀؿت ٵی ؿی٦کٹاٿؿ 

 .اھت ںٵی ےٹو ےىـاة ک

b) کیل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ ےک ٩یٶت ہفیبػ یب ہپیچیؼ 

 یب کب١ؾ کیل ٿؿڈاٷ .ہےٿتی ہّـٿؿت  کیل کی کب١ؾ ٿؿڈاٷ

 ںٵی امپتبٯ ےرل ہےٿتب ہ ػمتبٿیق ایک اینب ٹمی کیل

کی پڀؿی ٵؼت  ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ںاٿؿ اك ٵی ہے ا ربتبھؿک

کی  ٝالد ػی گئی دتبٳ ٵـیِ کڀ ػٷ کی ثٺیبػ پـ ػٿؿاٷ ےک

 .ہےپـ ٵيتٶٰ  ت٦َیالت
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c)  ںیہػؿمت  ٹچبؿ ٕجی/ؿیپیھکیٶڀت / ائیٲینلڈ 

d) ےک کی تٞـی٤ امپتبٯ، رڀ ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل امپتبٯ 

 .ےمک ؿایب ربٹھہ حتت ٵٺبمت

 ىکٰ ثِٞ ےٱئ ےک کی تڀمیٜ ػٝڀی یٴٹ ےٿاٯ ےػٱڀاٷ ػٝڀی

 :ہے ٕـس رڀ اك .ںیہ ےکـت کب امتٞٶبٯ ػمتبٿیقات یہ ںٵی

i.  ؿمتہکی ٣ اٹکڀائـی ےکػمتبٿیقات 

ii.  کب١ؾات ےک ےػہٵٞب / اٹکڀائـی 

iii.  کی ىکٰ ؿٿٯٹکٸ / کی اٹکڀائـی ٵٞیبؿ 

 ںیہرینی ٷای٬  کی ىکٰ ںٿاٱی کٶپٺیڀ ےکـٷ ہثیٴ دتبٳ ہاگـچ

ػمتبٿیقات  ھمبت ےک ںسمڀٹڀ ےچیق ک - ٵڀّڀٝبت ٝبٳ ے، آئیںیہ

  .ںکـی ہکب ٵٖبٱٜ ٵ٪َؼ ےک

 2.2 یجًٹ

 دعتبویضات 1

 ٹؽی توحیمی
 ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ،ہےآمبٷ  ےمت ك ہی

 ےکـٷ ٹکڀ ٹڀ ػمتبٿیقات ےگئ ےپیو کئ

 ںؿمت ٵیہکی ٣ ػمتبٿیقات صبٍٰ ےٱئ ےک

 ھکچ .ہےربتب  ٱگبیب کی ٝالٵت ایک کبٵٰ

ٕڀؿ پـ  ےک اٝرتا٣ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

 ٳ کـہ٥ـا ایک کبپی کڀ اك کی ںکڀہگب

 .ںیہمکتی 

حتمیمبت/  2

 ٹوبسسوائی ؽی
 ہےٿتب ہ ٹک ایک ىیای ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہی

کیب  ػؿد ےتجَـ دتبٳ کبؿؿٿائی کی ںاہد

 .ہےربتب 

a) ىٺبعتی سمرب کب ٹبٳ اٿؿٵـ ٹکل 

b) ػمتبٿیقات صبٍٰ ػٝڀی تٞؼاػ، ػٝڀی 

 کی تبؿیظ ےٿٷہ

c) 64، ٹؼی خمتَـ ت٦َیٰ پبٱینی کبVB 

 ٝٶٰ ھمبت ےک

d) ؿ٩ٴ کب  اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ اٿؿ ٹيڀؿٹل ا

 امتٞٶبٯ

e) یھٹاٿؿ چ ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

 تبؿیظ کی ےٵٲٸ

f)  تيغیٌ اٿؿ ٝالدثیٶبؿی 

g) ےتجَـ ےک کبؿؿٿائی / ٵٺٚڀؿی ػٝڀی 

 مسیت ہٿد

h) صنبة ؿ٩ٴ کی ػٝڀی 

i)  ےٿاٯ ےکـٷ اٿؿ کبؿؿٿائیتبؿیظ 
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 کی ےػٝڀ ھمبت ےٹبٳ ک ےک ںٱڀگڀ

 مـگـٵی

ِْیبس وی  3

أىوائشی / 

سوي ٹوٓ

 ٹفبسِی

 پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ اٹکڀائـی یب آعـی

ىغٌ کی  ےػٿمـ ہٝالٿ ےىغٌ ک ےٿاٯ ےکـٷ

ی ٹکڀاٯ ےٱئ ےکی حت٪ی٪بت ک ےػٝڀ ٕـ٣

 ٹ٥بؿٵی ؿٿٯٹکٸ

 اٹکڀائـی اٿؿ ػٝڀی ؿمتہچیک کی ٣

 / ؿٿٯٹی کٸٹکڀاٯ ہٝالٿ ےک ےمڀاٱٺبٳ

ٵتٞٲ٨  ےك ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٹ٥بؿٵی ٹیڈآ

 :ٿ گیہ ی ىبٵٰھة ٵٞٲڀٵبت

a) تَـ٣ ےػٝڀ، 

b) یب ٵنرتػ ےک ےػٝڀ 

c)  ػؿعڀامت ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت ک اّب٥ی 

 

 

 2 ٹیظٹ خود

رل  ہےتب ہؿ ںٵی امپتبٯ ػمتبٿیق کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہدٵٺؼؿ

 ٿتبہػمتیبة  کی ت٦َیالت ٝالد دتبٳ ےگئ ےپـ کئ اتـٿگي ایک ںٵی

 ؟ہے

I. ٹربٹچ ؿپڀؿ 

II.  ٹىی ہت٦َی 

III.  پیپـ کیل 

IV.  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل امپتبٯ 
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D. حمفوً کشٔب دّوی 

  کشٔب حمفوً .1

 -کتبة ےی ککی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺ ےاك ػٝڀ

ٵی ہ٥ـا ےگئ ےکئ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںدتبٳ ػٝڀٿ ںك ٵیٹاکبؤٷ ےک

، حم٦ڀٗ ہےت آمبٷ ٱگتب ہة ہی ہاگـچ .ہےؿ کـتب ہکی ؿ٩ٴ کڀ ٙب

 – ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےکب٥ی اصتیبٓ ثـتٸ ںٝٶٰ ٵی ےک ےکـٷ

ٵٺب٥ٜ اٿؿ  ےکڀئی ١ٲٖی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ںٵی ےحم٦ڀٗ ٭ـٷ

 .ہےبحـ کـتی مٲینڀیٺنی ٵبؿرٸ کب صنبة کڀ ٵت

 ںی ٿ٩ت خمَڀً ؿ٩ٴ ٹيبٹیڀھکنی ة ںٵق ٵیٹآد کٰ پـٿمینٺگ مل

 .ہےٿتی ہکی ثٺیبػی ٍالصیت  ےکب صنبة کـٷ

 

 3  ٹیظٹخود 

 ےک-کتبة ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک پڀفیيٸ کی ثٺیبػ پـ کی ںػٝڀٿ

کی  ٵیہ٥ـا ےگئ ےکئ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںػٝڀٿ دتبٳ ںٵیك ٹاکبؤٷ

 .ہےب ربتب ربٹ ٕڀؿ پـ ےک ________ ؿ٩ٴ کڀ

I. ثٺؼی ہگـ 

II. ٵیہ٥ـا 

III. حم٦ڀٗ ٭ـٹب 

IV. کبؿی ہمـٵبی 

 

E. کشداس ےک ِٕتَّیٓ ےک یٹتیغشی پبس (TPA) 

 کب آغبص ےی پی اٹ ںاست ِیھة  .1

 ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ ؽاتی ںٵی  2000 کڀ مبٯ ؿٹمی٬ ےک اٹيڀؿٹل

 ےآ١بف ک ےک، ٹئی ٵَٺڀٝبت اك ػؿٵیبٷ .اھگیب ت ٿٯ ػیبھک

ی ہؿ ڑھة یھکی ٵبٹگ ة ڀٝبتاٯ کی ٵَٺھة اٯھة ھٍضت کی ػیک ھمبت

 ےعؼٵبت ک ثٞؼ کی ے٥ـٿعت ک ںٵی ٍضت کی اٹيڀؿٹل اك .یھت

 ہپیو ہی .گئی حمنڀك کی کی ّـٿؿت ےىـٿٛ کـٷ چیٺٰ ایک ےٱئ

 ایک ٵڀ٩ٜ ےٱئ ےآ١بف ک ےک ٵٺتٚٶیٸ ےک یٹتینـی پبؿ ہٿؿاٷ

 .ثٸ گیب

 ےی ٷٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی اٹيڀؿٹل ےٿئہ ےتھػیک ےاك

 ےی پی اٹ ںٵی ٹٵبؿکی حتت ےک الئنٺل ےآئی ک ےای ڈآئی آؿ 

  2001 متٶرب  17 ہٿ ہک ہےٳ کی ہ٥ـا ػی، ےػ کی اربفت آ١بف ےک
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 ٍضت ٵٺؼ - ٵیٸڈای یٹآئی ) تینـی پبؿ ےی اڈآؿ  آئی ٵٖٲٜ کڀ

 .ںیہ ےپـ ٝٶٰ کـت  2001، ےّبثٔ اٹيڀؿٹل(

 تْشیف

 ِيبثك ، ےک لواّذ و مواثو

 اینب کڀئی ہےکب ٵٖٲت  ےا ی پیٹ ٵٺتٚٴ یبی ٹتینـی پبؿ "

ٍضت  - ٵیٸڈای یٹآئی  )تینـی پبؿ ےی اڈآؿ  آئی ےرل ی ىغٌھة

الئنٺل  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات حتت ےک  2001ؿیگڀٱیيٸ،( کی عؼٵبت

، ایک ٵ٪بٍؼ ےک ےکـٿاٷ ػمتیبة ٍضت کی عؼٵبت اٿؿ ہے ہیب٥ت

کبٳ  ےثؼٯ ےک ےٵٞبٿُ ٥یل یب ایک ےکی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کٶپٺی

 .ہےگیب ٱگبیب  ںٵی

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل ہے" کب ٵٖٲت  ٍضت کی عؼٵبت کی ےی پی اٹ" 

اٹيڀؿٹل کٶپٺی  حتت ےک ےػہٵٞب ایک ںٵی ےمٲنٰ ےکبؿٿثبؿ ک ےک

، ہے ےکی ٕـ٣ ك عؼٵبت کی گئی ٳہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ کڀ

 ؿامت ہکبؿٿثبؿ یب ثـا ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک کنی ںاك ٵیٱیکٸ 

 ےکـٷ ہکب ٵٖبٱت کبؿٿثبؿ يڀؿٹلٍضت کی اٹ ٕڀؿ پـ ہثبٱڀامٔ یب

ىبٵٰ  کڀ ےٱیٸ ہپـ ٥یَٰ ٵنرتػ یب ٵٺٚڀؿی کی ےػٝڀ یب کنی

 .ہے کیب گیب ںیہٷ

کی  اٹيڀؿٹل پبٱینی ہػائـ کی عؼٵبت کب ےی پی اٹ اك ٕـس

 اگـ .ہےٿتب ہىـٿٛ  ثٞؼ ےک ےٿٷہربؿی  پبٱینی ٥ـٿعت اٿؿ

 ہے یہؿ کـ ںیہکب امتٞٶبٯ ٷ کی عؼٵت ےی پی اٹ اٹيڀؿٹل کٶپٺی

 .ہےٳ کی ربتی ہ٥ـا ےیٴ کی ٕـ٣ كٹ اٹؼؿٿٹی مـٿك ہی تڀ

 کی خذِت ثْذ ےکی فشوخت ک فضت کی أؾوسٔظ  .2

a) اٿؿ ہےٱیب ربتب  کڀ ٩جڀٯ کـ پیيکو ایک ثبؿ رت (

 .ہےٿ ربتب ہ ىـٿٛ، کڀؿیذ پـیٶیٴ (

b)  کب  ےیپيٹ کنی ےٱئ ےک ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا پبٱینی کیاگـ

 اٿؿ ٹکالئٸ ٶپٺیاٹيڀؿٹل ک ، تڀہےربتب  امتٞٶبٯ کیب

 .ہےکـتی  ٳہکڀ ٵٞٲڀٵبت ٥ـا ےیپيٹ ںٵی ےثبؿ ےپبٱینی ک

c) صـکت پبٱینی  ںاہ)د ہےاؿکبٷ ٹبٵقػ کـتب  ےی پی اٹ

 ےگئ ےکئ ہحتت اصبٓ ے، پبٱینی کہےٿتب ہٿاال ىغٌ  ےٱیٸ

 ڈؿاٹک کبؿٹؿامت یب اٱیک ہ( اٿؿ ایک ثـاںیہ ےٿتہٱڀگ دمرب 

 .ےہٕڀؿ پـ ؿکٺیت ىٺبعت ربؿی کـ مکتب  ےک

d) ہٿٱت کب ٥بئؼہیٸ كہکی ؿکٺیت کب امتٞٶبٯ ٹ٪ؼ ےی پی اٹ 

کیب  ںٵی ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ںػٝڀٿ ھمبت ھمبت ےک ےاٷٹھا

 ںٵی امپتبٯکنی  ےگئ ےکئ ہرت ؿکٸ کب اصبٓ ہےربتب 

پبٱینی کی محبیت کی ّـٿؿت  ےٱئ ےیب ٝالد ک ےٿٷہػاعٰ 

 .ہےٿتی ہ
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e) ـتب یٸ ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی کہػٝڀی یب ٹ٪ؼ ےی پی اٹ

ائٴ الئٺق کب ٹات٦ب٧  ھمبت ےاٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ہے

 .ہےٳ کـتب ہاٹؼؿ اٹؼؿ کی عؼٵبت ٥ـا ےإال٧ ک

ٹبٳ پـ  ےک ےیپيٹٕڀؿ پـ  ےک ٹٿاٱی یڀٷ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا

ی ٹایک  ےك ںاہد ہے ہآ٣ ٹ٪ٔ ٹک ہٿ٩ت ٿ ٹٵٸٹاال ےپبٱینی ک

کی ّـٿؿت  ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا .ہےٿتی ہکـػاؿ ىـٿٛ  ےک ےپی ا

ربؿی  ںکی کنی ػیگـ ٵؼت ٵی ےاٿؿ آگ ںپبٱینی کی ٵؼت ٵی

 ےٱئ ےک ےکی إالٛ ػیٸ ےحتت ػٝڀ ےرڀ پبٱینی ک ہےتی ہؿ

 .ہےربئق 

ٳ کی ربتی ہکی عؼٵبت ٥ـا ںپبٱینیڀ ںکی تٞؼاػ ٵی ںفاؿٿہرت 

ی ہ، عبً ٕڀؿ پـ رت ایک ہےتی ہمـگـٵی ٵنٲنٰ ربؿی ؿ ہ، یںیہ

پبٱینی کی  ےیپيٹی ہاٿؿ ٿ ہےپبٱینی کی جتؼیؼ کیب ربتب 

 .ہےٳ کـتب ہعؼٵت ٥ـا

 ِمقذ ےک (TPA) ی ِٕتَُٹتیغشی پبس .3

ٕڀؿ  ہتَڀؿ ٵجیٸ ےی ٵٺتٚٴ کٹتینـی پبؿ ںٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵی

 :ہےثٺبئی گئی  ھمبت ےؽیٰ ٵ٪بٍؼ ک ہپـ ٵٺؼؿد

a) ےٍضت کی اٹيڀؿٹل ک ےك ںٿ٩ت دتبٳ دمکٸ ٕـی٪ڀ ےّـٿؿت ک 

 .ٳ کـٹبہک کڀ مـٿك ٥ـاہگب

b)  یٸ ہٹ٪ؼ ےٱئ ےاؿ٫ ٵـیِ کھثیٶبػ ںٵی ںڀبٱامپتٿؿک  ٹٹی

 .ٝالد کب اٹتٚبٳ کـٹب

c)   مجٜ ػٝڀی ػمتبٿیقات کی ثٺیبػ پـ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی

کب  ںٵٖبث٨ ٍبؿ٥یٸ کڀ ػٝڀٿ ےػایبت کہٝٶٰ اٿؿ  ےک

 .ّبئٜ پیو کـٹب ےاٿؿ تیقی ك ہٵٺ٦َبٷ

d)  ںؿٿٯ ٵیٹکٸ ےعؼٵبت ک ہاٿؿ ٵتٞٲ٨ ںٍضت اٹيڀؿٹل ػٝڀٿ 

 .کـٹباؿت تیبؿ ہ٥ٞبٯ ٳ

e)  کڀ رڀاة ػیٺب ںکڀہگب ےك ےٿ٩ت پـ اٿؿ ٵٺبمت ٕـی٨. 

f)  ایک ٵٺبمت ٩یٶت پـ  ںاہایک اینب ٵبصڀٯ تیبؿ کـٹب د

 ےک ےٿٷہ٩بثٰ  ےک ےٵٞیبؿی ٍضت مـٿك کڀ امتٞٶبٯ کـٷ

کب ٵ٪َؼ کڀ صبٍٰ کیب  ٹٵبؿکی ےىغٌ ک ہایک ثیٴ ےٱئ

 اٿؿ ہےربتب 

g)   ،ٰٵتٞٲ٨  ےك ہٿ٩ت ٿ١یـ ےک ےؿٷٹھہؿٿگٺتب، اعـاربت، ٝٶ

 .ٵؼػ کـٹب ںٵی ےاٝؼاػ ٿ مشبؿ تیبؿ / مجٜ کـٷ ہٵتٞٲ٨

 دسِیبْ تٍْمبت ےک ےیپيٹأؾوسٔظ کّپٕی اوس  .4

کی ٥ـٿعت  ںٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب ےت كہة

کی عؼٵبت کب امتٞٶبٯ  ےی پی اٹ ےٱئ ےثٞؼ کی عؼٵت ک ےک

، عبً ٕڀؿ پـ فٹؼگی ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ھکچ ہرجک ںیہکـتی 
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مبث٨ ٕجی  ےی پبٱینی كھة ںکی کٶپٺیب ےٝال٧ ےاٹيڀؿٹل ک

کی ٵؼػ  ےی پی اٹایک  ےٱئ ےک ےمـٿك کب اٹتٚبٳ کـٷ ےٵٞبئٸ

 .ںیہٱیتی 

ٿتب ہتٞٲ٨  ےػہػؿٵیبٷ ٵٞب ےک ےیپيٹایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ 

 ےػہٵٞب ےٵـصٰ ےکئی ا٩نبٳ کی ّـٿؿیبت اٿؿ ٝٶٰ ک ںاہد ہے

کی اٹيڀؿٹل ٵبٹکیکـٷ  اي ٍضتےيڈایبؿ .ںیہ ےٿتہٵڀرڀػ  ںٵی

 ہػہػؿٵیبٷ ٵٞب ےاٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ےیپيٹاة  ںػایبت ٵیہ

٭ٲزڀ  ےاٿؿ خمَڀً ٵٞیبؿ ک ںیہ ےگئ ےػایبت ٵ٪ـؿ کئہ ےٱئ ےک

 .ہےٳ کیب گیب ہ٥ـا ٹکب ایک می

ؽیٰ عؼٵبت تڀ٩ٜ کـتی  ہٵٺؼؿد ےك ےیپيٹایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

 :ہے

A. وسکٕگ کی خذِبت ٹٔی ےواي ےَ کشْہفشا 

 ےٿؿک ک ٹایک ٹی ےک ںڀامپتبٱ ےؿ کھٵٲک ة ےك ےپی ای ٹ

 ہرل کب ٵ٪َؼ ثیٴ ہےکی تڀ٩ٜ کی ربتی  ےتٞٲ٪بت ثٺبٷ ھمبت

یٸ ػٝڀی اػائیگی ہٹ٪ؼ ےٱئ ےک ںٵتٞٲ٨ ػٝڀؤ ےا٥ـاػ کڀ ٍضت ك

 ہٵٖبث٨ ی ےسمب عٖڀٓ کہؿ ےٹئ ےاي کےيڈایبؿ .ہےػمتیبة کـاٹب 

، ہےٹب ّـٿؿی ٿہؿعی  ہکـ ك ےٯ ھتٞٲ٪بت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ مبت

 .ںیہػؿٵیبٷ ٷ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہاٿؿ ٥ـا ےیپيٹٍـ٣ 

 ےک ںکبؿ اٿؿ پیکزڀ ہخمتٲ٤ ٕـی٨ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ ہٿ

ٿٯ ىـس پـ ڈتـ ىیہة ےك ںڀامپتبٱٿؿک  ٹٹی ےاك ٕـس ک ےٱئ

اؿ٫ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ھرل ثیٶبػ ںیہ ےثبفی کـت ےمڀػ

ٿٯ ىـس ڈا ىیھاچ ےٱئ ےک ںکی اٿؿ پیکزڀ ےاعـاربت کڀ کٴ کـٷ

 .ثبت چیت

B. ٓس کی خذِبتٹکبي عی 

اٿؿ  ںآعـ ٵی ےک ے٥تہکڀ،  ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ؿاتڀ ےك ےی پی اٹ

 7*  24ٿٯ ٥ـی سمرب یٞٺی ٹٹچ ٩بثٰ ہؿ ٿ٩ت پہػٿؿاٷ  ےک ںیڀھٹچ

کی تڀ٩ٜ کی ربتی  ےٳ کـٷہؿ مـٿك ٥ـاٹپـ ایک کبٯ میٸ 365* 

ٳ ہٞٲڀٵبت ٥ـاٵتٞٲ٨ ٵ ےؽیٰ ك ہؿ ٵٺؼؿدٹکبٯ میٸ ےیپيٹ .ہے

 :گب ےکـ

a) حتت ػمتیبة کڀؿیذ اٿؿ ٥ڀائؼ ےپبٱینی ک 

b)  کبؿ ہکبؿ اٿؿ ٕـی٨ ہٵتٞٲ٨ ٕـی٨ ےك ںٍضت ػٝڀٿ 

c)  ٵتٞٲ٨  ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯیٸ ہعؼٵبت اٿؿ ٹ٪ؼ

 سمبئیہؿ

d)  ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےک ںڀامپتبٱٿؿک  ٹٹی 

e)  حتت ػمتیبة ثب٩ی اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کی ٵٞٲڀٵبت ےپبٱینی ک 

f)  صیخیت کی ٵٞٲڀٵبتکی  ےػٝڀ 

g)  ےػمتبٿیقات ک ںیہػمتیبة ٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ 

 ہٵيڀؿ ںٵی ےثبؿ
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 ےئہٿٹب چبہٹچ ٩بثٰ ہپ ےٿٯ ٥ـی سمرب كٹؿ ایک ٩ڀٵی ٹکبٯ میٸ

 ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ گب ےٝٶٰ ےٵـ مـٿك کٹاٿؿ کل

ٿٹب ہ٩بثٰ  ےک ےثبت چیت کـٷ ںٵی ںٳ فثبٹڀہٿاٱی ا ےثڀٱی ربٷ

ی پی ٹ ےاٿؿ اٷ ک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ہَیالت ثالىتاٷ ت٦ .ےئہچب

 .ںیہ ےٿتہؿٿٯ ٹکٸ ےکی ٕـ٣ ك ہػہػؿٵیبٷ ٵٞب ےک ےا

C.  یٓ اعتّْبي کی خذِبتۂمذ 

 تْشیف

 ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہےکب ٵٖٲت  "ٿٱتہیٸ كہٹ٪ؼ"

 ےپبٱینی ک ںاہٿٱت دہٳ کی گئی اینی كہاؿ٫ کڀ ٥ـاھثیٶبػ

 ےکـائ ےاؿ٫ کی ٕـ٣ كھٵٖبث٨ ثیٶبػ ے٩ڀاٹیٸ اٿؿ ىـائٔ ک

 ےك ےٯہپ ےٝالد کی اعـاربت اػا اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ےگئ

ٳ کڀ کیب ہٿؿک ٥ـا ٹؿامت ٹی ہی کی صؼ تک ثـاٹاؿھٵٺٚڀؿ ات

 .ہےربتب 

حتت اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےک ےػہ، ٵٞبےٱئ ےک ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ہی 

 :ںیہ ہکی ّـٿؿیبت ی

a) ٵڀرڀػ  پبك ےک ےیپيٹٵتٞٲ٨ دتبٳ ٵٞٲڀٵبت  ےپبٱینی ك

کڀ ػمتیبة کـاٹب اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےیپيٹاك  .ےئہٿٹی چبہ

 .ہےػاؿی  ہکی ؽٳ

b)  ی ھا کنی ةٹیڈىبٵٰ کیب گیب اؿاکیٸ کب  ںپبٱینی ٵی

ٿٹب ہث٢یـ ػمتیبة اٿؿ ٩بثٰ ؿمبئی  ے١ٲٖی یب کٶی ک

 .ےئہچب

c)  ےئہٹب چبھؿک ھمبت ڈا٥ـاػ کڀ ایک اینب ىٺبعتی کبؿ ہثیٴ 

اك ىٺبعتی  .ہےتب ڑرڀ ےك ےیپيٹرڀ اٷ کڀ پبٱینی اٿؿ 

ربؿی کیب  ےٕـ٣ ك ےيٹيٹ ںٵی ٹایک ات٦ب٧ ٥بؿٵی ڈکبؿ

اٹؼؿ اٹؼؿ ؿکٸ  ےایک ٵٺبمت ٿ٩ت ک ے، اكےئہٿٹب چبہگیب 

 ےپبٱینی ٵؼت ک ےاٿؿ پڀؿ ےئہٹچ ربٹب چبہپبك پ ےک

 .ےئہٿٹب چبہػٿؿاٷ ػؿمت 

d) ےٱئ ےک ےٿٱت کی ػؿعڀامت کـٷہیٸ كہکڀ ٹ٪ؼ ےی پی اٹ 
کڀ ایک  امپتبٯٞٲڀٵبت کی ثٺیبػ پـ ػمتیبة کـائی گئی ٵ

ٿٻ ثیٶبؿی ےاربفت یب ّٶبٹت عٔ ربؿی کـٹب چبٻ ےك ےٯہپ

 ےک ےٷھٝالد اٿؿ ىبٵٰ اعـاربت کڀ مسذ ہکی ٹڀٝیت، جمڀف

 .ہےکـ مکتب  ہٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت کب ٵٖبٱت ےٱئ

e)  ےیپيٹ، ہے ںیہیب ػمتیبة ٷ ہے ںیہٵٞٲڀٵبت ٿاّش ٷ ںاہد 

 ہےکڀ ٵنرتػ کـ مکتب  یٸ عَڀٍیتہٹ٪ؼ ےٿئہ ےٿاّش کـت ہی

 ںیہاٹکبؿ ٷ ےکڀ ٝالد ك ےاٹکبؿ کـٷ ےٿٱت كہیٸ كہٹ٪ؼ ہک

اٿؿ ایک ػٝڀی  ےاػا کـٷ ںمؼمي ثٞؼ ٵیےا ربٹب چبٻھمسذ

رل پـ اك کی ٩بثٲیت کی  ہےآفاػ  ےا ےک ےػائـ کـٷ

 .گب ےثٺیبػ پـ ١ڀؿ کیب ربئ
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f)  24 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ، ںٵی ںٹگبٵی ٍڀؿتڀہ 

یٸ ہاٿؿ ٹ٪ؼ ےئہاٹؼؿ ٵٞٲڀٵبت ػی ربٹی چب اٹؼؿ ےک ٹےٷھگ

 .ےئہثتبیب ربٹب چب ںٵی ےثبؿ ےک ے٥یَٰ ےٿٱت کہك

 

D. ٓأتَبَ ےک ہتٍْمبت اوس ساثو ٹکالئ 

 ےرل ک ہےکی ّـٿؿت  ےٳ کـٷہکڀ ایک اینی ٹٚبٳ ٥ـا ےی پی اٹ

ٍضت  ہی .ںیہ ےپیو کـ مکت ںاپٺی ىکبیتی ٹکالئٸ ےؽؿیٜ

 ےک ےالٷ ںٵی ےػائـ ےککڀ ربٹچ اٿؿ تَؼی٨  ںاٹيڀؿٹل ػٝڀٿ

ٍضت کی اٹيڀؿٹل  ہک ےئہی ١ڀؿ کـٹب چبھة ہی .ہےٝبٳ ثبت  ےٱئ

رل  ہے٥ی ٍؼ کڀ اٹکبؿ کیب ربتب  ےك ٹےٿھایک چ ےک ںػٝڀٿ

 .ںیہ ےٿتہؿ ہثب ےك ےػائـ ے٩ڀاٹیٸ اٿؿ ىـائٔ ک ےپبٱینی ک

کی  ےػٝڀ ںٵی ں، ت٪ـیجب دتبٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿہٝالٿ ےاك ک

 ٹٿتیب کالئٸٹاك ٕـس کی ٫ .ہےتب ہکب اٵکبٷ ؿؿ٩ٴ پـ کٶی  ھکچ

کٶی یب  ںاہ، عبً ٕڀؿ پـ دںیہکی ٝؼٳ إٶیٺبٷ کب مجت ثٺتی 

 .ہےکیب گیب  ںیہٿاّش ٷ ےك ےک کڀ ٍضیش ٕـی٨ہاٹکبؿ کب مجت گب

اك ٕـس کی ىکبیبت کب رٲؼ  ہک ےٱئ ےک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـٷ

 ےیپيٹ ے، اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ كہےرٲؼ صٰ کیب ربتب  ےك

 ےٷھ٩ـیت ایک ٵتبحـ کٸ ىکبیت کب مـاٟ ٱگبٹب اٹتٚبٳ ؿک ےک

 .ہےٿتی ہکی ّـٿؿت 

E. ِتٍْك خذِبت ےثٍٕگ ط 

 ےتیٸ کبٳ کـٷ ےك ےیپيٹحتت اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےثٲٺگ مـٿك ک

 :ہےکی تڀ٩ٜ کـتی 

a) ےحتت کڀؿیذ ک ےؿٷ رڀ خمتٲ٤ اىیبء کٹٵٞیبؿی ثٲٺگ پی 

اٹيڀؿٹل  ںیٵ ےکـٷ ےاٿؿ ٩یٶت ٓ ےکـٷ ہامتٞٶبٯ کب جتقی

 .ہےکٶپٺی کی ٵؼػ کـ مکتب 

b)  ےثیٶبؿی ک ںٿٍڀٯ کی گئی ؿ٩ٴ اٍٰ ٵی ہاك کی تَؼی٨ ک 

 .ہے ہٵتٞٲ٨ ےٱئ ےّـٿؿی ٝالد ک ےٱئ

c)  ( ٌاٿؿ ٝٶٰ کڈتيغی )ںیہ ےربت ےصبٍٰ کئ ڈکڀ ےایگٺڀمل 

ی پی ٹٵٖبث٨ دتبٳ  ے٩ڀٵی یب ثیٸ اال٩ڀاٵی ٵٞیبؿ ک ہتبک

 .ےٿ مکہٷ دمکٸ اٝؼاػ ٿ مشبؿ کب ٵبٹکیکـ ںؿ ٵیھة ےا

اٿؿ ٵڀحـ ا٥ـاػی ٩ڀت کی  ہتـثیت یب٥ت ںٵی ےیپيٹ ےٱئ ےاك ک

یـ٣ کی تَؼی٨ ٹٹگ، ڈا کی کڀٹیڈرڀ صبٍٰ ثٲٺگ  ہےٿتی ہّـٿؿت 

 .ںیہ٩بثٰ  ےک ےا ٵبٹکیکـٷ کـٷٹیڈاٿؿ ثٲٺگ 

F. ِتٍْك خذِبت ےاوس ادائیگی ط ےپش کبسسوائی کشْ ےدّو 

ٳ ہا ےمت ك ٿاٱی ےٳ کی ربٷہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹاك 

ٕـ٣  ےی پی اٹ ےٱئ ےک ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ےػٝڀ .ہےعؼٵت 
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ٿاٱی عؼٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ےٳ کی ربٷہاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ ٥ـا

 ےك ےرڀ ٵٞٲڀٵبت ػؿد کـٷ ہےٿتی ہآعـ تک کی عؼٵت  ےىـٿٛ ك

ؿ ٵٺٚڀؿی اٿؿ اػائیگی کی ھاٿؿ پ ےکـ اك پـ کبؿٿائی کـٷ ےٯ

 .ہےتک چٲتی  ےم٦بؿه کـٷ

 ےؽؿیٜ ےف کڈصبٍٰ ٥ٸ ےاػائیگی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ك کی ںػٝڀٿ 

کی ٕـ٣  ےی پی اٹٕڀؿ پـ  ےف پیيگی ؿ٩ٴ کڈ٥ٸ .ہےکیب ربتب 

یب اك کب تَـ٣ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی  ہےٳ کی رب مکتی ہ٥ـا ےك

ٵـ کڀ یب ٹکل ےؽؿیٜ ےثیٺک ک ےؿامت آپ ک ہثـا ےٕـ٣ ك

 .ہےکڀ کیب رب مکتب  امپتبٯ

اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےٷھبة ؿککب صنبة کت ںپینڀ ےك ےی پی اٹ

کی تڀ٩ٜ کی  ےٳ کـٷہصبٍٰ ؿ٩ڀٳ کب ٿ٩ت ٿ٩ت پـ صٰ ٥ـا ےك

 ہٝالٿ ےکی اػائیگی ک ںکب امتٞٶبٯ ٵٺٚڀؿ ػٝڀٿ ںپینڀ .ہےربتی 

 .ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےی ػٿمـھکنی ة

G. ّٓأفبسِیؾٓ کی خذِبت ٹِیٕز 

 ےك ںػٝڀٿ ،ہےکی کبؿؿٿائی پڀؿی کـتب  ےػٝڀ ےی پی اٹ ہچڀٹک

ٵتٞٲ٨ دتبٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ ؽاتی ٕڀؿ پـ یب ارتٶبٝی ٕڀؿ پـ 

اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ خمتٲ٤ ٵ٪بٍؼ  .ہےٿتی ہپبك ٵڀرڀػ  ےک ےیپيٹ

 ےٕـ٣ ك ےیپيٹاٿؿ  ہےٿتی ہاٝؼاػ ٿ مشبؿ کی ّـٿؿت  ےٱئ ےک

اٿؿ ٍضیش ٿ٩ت پـ  ےك ےاٝؼاػ ٿ مشبؿ ػؿمت ٕـی٨ ےاك ٕـس ک

 .ےئہٳ کیب ربٹب چبہ٥ـا

 ںکڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےػائـ ےکی عؼٵبت ک ےیپيٹیک اك ٕـس ا

ىـٿٛ  ےک ںربؿی کی گئی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀ ےکی ٕـ٣ ك

، رڀ عبً ہےا رب مکتب ہٿاٱی مـٿك ک ےٳ کی ربٷہآعـ تک ٥ـا ےك

ٵت کی ہٵ٦ب ھمبت ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ّـٿؿیبت اٿؿ اك ک

 .ہے ٿ مکتبہتک حمؼٿػ  ںمـگـٵیڀ ھیبػػاىت کی ثٺیبػ پـ کچ

H. ہکب ِْبوك ےی پی اٹ 

کنی ایک  ےك ںؽیٰ ٵی ہکڀ ٵٺؼؿد ےیپيٹ ےٱئ ےاٷ کی عؼٵبت ک

 :ہےثٺیبػ پـ ٥یل اػا کیب ربتب 

a) ہےایک ٥یَؼ کی ٥یل ٱیب ربتب  ےپـیٶیٴ ک ےٵـ كٹکل 

 ۔کـ( ڑٿھیکل کڀ چٹ)مـٿك 

b)  مـٿك  ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ ےٱئ ےایک ٵ٪ـؿ ٿ٩ت کی ٵؼت ک

 یب ؿ٩ٴ، ہایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےؿ ؿکٸ کہ

c) ؿاٹقیکيٸ ٹؿ ہ ےٳ کی عؼٵت کہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ

 ےگئ ے٥ی ؿکٸ ربؿی کئ ےریل -ؿ٩ٴ  ہایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےک

 ہاعـاربت، ٥ی ػٝڀی ٿ١یـ ےک ڈکبؿ

 ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب ےؽؿیٜ ےکی عؼٵبت ک ےی پی اٹاك ٕـس 

 :ںیہتک ؿمبئی صبٍٰ کـتی  ےٱئ ےؽیٰ ک ہٵٺؼؿد
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i. یٸ کی عؼٵبتہٹ٪ؼ 

ii.  ہجتقیا تبٱی٤ اٿؿ ٹیڈ 

iii.  ؿ اٿؿ ٵؼػٹکبٯ میٸ ٹےٷھگ 24ایک  ےٱئ ےک ںکڀہگب 

iv.  ٿؿک ٹاٿؿ ػیگـ ٕجی عَڀٍیبت کب ٹی ںڀامپتبٱ 

v. ٵؼػ ےٱئ ےٍبؿ٥یٸ ک ےٳ گـٿپ کہا 

vi.  ٿٱتہپـ ثبت چیت کی ك ںػٝڀٿ ھمبت ےک ٹکالئٸ 

vii.  یـ٣ اٿؿ ٝٶٰ کی ا٩ؼاؿ پـ ثبت چیتٹ ھمبت ےک ںڀامپتبٱ 

viii.  ڀری کی یکٺبٱٹ ےٱئ ےک ےٵـ مـٿك کڀ آمبٷ ثٺبٷٹکل

 محبیت کی عؼٵبت

ix. ٵٞبٵالت کی ت٦تیو اٿؿ تَؼی٨ ہٵيتت 

x. ےاٿؿ اعـاربت ک ہؿٷ کب جتقیٹػٝڀی پی ںٵی ںدتبٳ کٶپٺیڀ 

، ےٕـی٨ ےٹئ ےٳ ٵٞٲڀٵبت کب اٹتٚبٳ، ٝالد کہا ںٵی ےثبؿ

 ؿٿٯٹی کٸہػ ہٿکھؿرضبٹبت اٿؿ ػ ےٿئہ ےؿتھاة

xi. تڀمیٜ ےعؼٵبت تک ؿمبئی صبٍٰ کی تیقی ك 

 

 

F.  َےصبدث راتی -دّوی أتَب 

 ےراتی صبدث .1

 تْشیف

ٿئی ٵڀت، ہ ےك ےرڀ صبػث ہےایک عَڀٍیت پبٱینی  ےؽاتی صبػث

ٱی کب ہٵنت٪ٰ / ٝبؿّی(، ٵنت٪ٰ کٰ ٹبا)ٱی ہٿئی ٹباہ ےك ےصبػث

آٷ  ڈای ہی ٵَٺڀٝبت عبً کی ثٺیبػ پـ یہ ھمبت ہےکـتی  ہاصبٓ

اعـاربت ،  ےتؼ٥یٸ ک ہٕڀؿ پـ ٕجی اعـاربت، ػا ےکڀؿ ک

 .ہےکـتی  ہی اصبٓھکڀ ة ہٿ١یـتٞٲیٶی اعـاربت 

 .ہےٿتی ہ" ہکـتب آ٥ت "صبػث ہحتت اصبٓ ےاك پبٱینی ک

 تْشیف

 ہی اچبٹک، ا٭نٶ٬، ١یـ اؿاػتب، ثیـٿٹی، ربؿصبٷھکنی ة ہصبػث

ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب  ےک ٹٿاٱی ایڀٷ ےٿٷہ ےاٿؿ ثَـی ؽؿائٜ ك

 .ہےگیب 

ؽیٰ کی  ہپـ ٵٺؼؿد ےٿٷہکی إالٛ ٵڀٍڀٯ  ےػٝڀی ٵیٺیزـ ػٝڀ

 :ےئہ٪ی٪بت کـٹی چبحت

a) ےپبٱینی ک ہےػٝڀی کیب گیب  ںتٞٲ٨ ٵی ےپبٱینی رل ک 

 ہےکـتب  ہاؿٹتگت اصبٓ

b)   اٿؿ پـیٶیٴ ٵڀٍڀٯ  ہےپبٱینی ٹ٪َبٷ کی تبؿیظ کب ػؿمت

 ہےٿئی ہ
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c)  ہےحتت  ےٹ٪َبٷ پبٱینی ٵؼت ک 

d)  ےثیٶبؿی ك ہک ہٷ ہےٿئی ہ ےك ےٹ٪َبٷ صبػث 

e)  ےؿكےٹگٹكےپـ کنی اٹڀ ےٿٷہ ہي کب عؼهھڈاػھٿ٫ھکنی ػ 

 ںاٹکڀائـی کـٿائی

f)  ےؿف٧ کـ ےٱئ ےاٿؿ اك ک ےؿ کـٹکڀ ؿرل ےػٝڀ 

g)  یکزب ربٷ  ےك ےٿ٩ت( اٿؿ ػٝڀ ے)ػٝڀی مـٿك ک ںکـی ڈیڈ

 ےک کڀ ػہکبٳ گب

 کی حتمیمبت ںّوود .2

پـ  ےٿٷہیب ػٝڀی ػمتبٿیقات صبٍٰ  ںکی ٵٞٲڀٵبت ٵی ےاگـ ػٝڀ

ٰ کنی پـٿ٥یيٺ ےٱئ ےحت٪ی٪بت ک ےٿ تڀ اكہ ہکب عؼه ڈکڀئی ٥ـا

 .ںکـ ػی ےصڀاٯ ےؿ کےٹگٹكےاٹڀ

 

 

 ِخبي

یب  ہٿکھرٸ ٵٞٺی ػ ںکی ٵخبٱی ٹاٱـ ڈؿی ںٵی ںػٝڀٿ ےؽاتی صبػث

 ہ، ٱیکٸ یےٵ٪َؼ ك ے)ٵقیؼ ت٦تیو ک ہے ںیہٿٹب ٷہ١ٲٔ ػٝڀی 

ؿ ہٙب ںیہکڀ ٷ ےٿٷہٵکٶٰ  ڈ٥ـا ےک ےیب ػٝڀ ہٵخجت اىبؿ ےک ڈ٥ـا

 )ہےکـتب 

  ےٿتہـٿٛ )ػٝڀی کڀ اٹيڀؿٹل ى ں٭ڀ ثٺؼ ٭ـی ےػٝڀ ٩ـثت 

 )ٿہٿ گئی ہی ہ

  ٿاؿ ٥ڀائؼ ؿ٩ٴ ہ٥تہاٝٲی  ےٱئ ےٱی کہٕڀیٰ ٵؼت کی ٹبا 

  ٝؼٳ ٵنبٿات ںػٝڀی ػمتبٿیقات ٵی 

   ےکئی ػٝڀ ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴی ہایک 

  ہاٱکضٰ کب اىبؿ 

  ہعڀػکيی کب عؼه 

 ٕـ٣ ٭ی  ہىؼ ہثیٴی ڑرت گب ہٿئی صبػثہک پـ ڑػیـ ؿات کی ك

 ٿہی ہؿائیڀ کی رب ؿڈ ےك

  ٹبٹبمبٹپ ک 

  ٿة ربٹبڈ 

  گـٹب ےاٿٹچبئی ك 

  ٰےثیٶبؿی کب ىکبؿ ٵٞبٵ 

  اٹبھؿ کہف 

  ٰ٩ت 

  ٿا فعٴہ ےك ےگڀٱی ٱگٸ 

   گٶيؼگی ےٷٹکب ےک ٹ٥ـاك 

 ہٿ١یـ ڈٿٵنبئیہ 
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 :ںیہٿتب ہحت٪ی٪بت کب ثٺیبػی ٵ٪َؼ 

a) حت٪ی٪بت ےك ہٹ٪َبٷ کی ٿد 

b)  ٱگبٹب ہٹ٪َبٷ کی ٹڀٝیت اٿؿ ٿمٞت کب پت 

c)  حجڀت اٿؿ ٵٞٲڀٵبت مجٜ کـٹب 

d)  یب  ہےی کی گئی ہػ ہٿکھکڀئی ػ ںاك ٵی ہٱگبٹب ک ہپت ہی

 ںیہا ػیب گیب ڑھکی ؿ٩ٴ کڀ ة ےػٝڀ

ص٪بئ٨ کب  ےحت٪ی٪بت کب ٵ٪َؼ کیل ک : ںکشی ٹسثبٔی ٔوہَ ہثشا

 .ہےٱگبٹب اٿؿ ّـٿؿی حجڀت مجٜ کـٹب  ہپت

 ںٵی ےکڀ اك ثبؿ ےٹگٹكےؿ اٹڀٹیڈػٝڀی آ ہک ہےٿتب ہّـٿؿی  ہی

 .ہے ےػ ہٵيڀؿ

 ِخبي

 :ایبت کی ٵخبٯػہکیل 

 ےؿی٦ک صبػثٹک ڑك

i.  ٵ٪بٳ اٿؿ  ھٍضیش ٿ٩ت، اٿؿ تبؿ٫ -کت پیو آیب  ہصبػث

 ٿ٩ت

ii.  ا؟ ٵنب٥ـ / ىـیک ھا تہپیؼٯ چٰ ؿ ہىؼ ہثیٴکیب

ی کڀ چال ڑٵٲڀث گب ںٵی ےا یب صبػثھٕڀؿ پـ ت ےٵنب٥ـ ک

 ؟ اھا تہؿ

iii.  ؟ ٿئیہکل ٕـس  ہکی ت٦َیالت، ی ہصبػث 

iv.   ںاحـ ٵی ےٿ٩ت اٱکضٰ ک ےک ےصبػث ہىؼ ہثیٴکیب 

 ؟ اھت

v.  ٵڀت کی ٍضیش ٿ٩ت اٿؿ تبؿیظ کیب ںٵڀت کی ٍڀؿت ٵی ،

 ؟ ہٿ١یـ ںٵی امپتبٯکیب گیب ٝالد، کل  ےٯہپ ےی، ٵڀت كھت

 : ہکب اصتّبٌی ود ےصبدث

، ػٯ کی ؿ٥تبؿ ہؿائیڀؿ کی کنی ثیٶبؿی )ػٯ کب ػٿؿڈ ےی کڑگب

ک کی ثڀؿی پڀفیيٸ، ٵڀمسی صبالت، ڑاحـات، ك ے( اٱکضٰ کےؿکٸ

ی ڑگب ےمبٵٸ ےیب اك ک ےاؿ٫ کھثیٶبػ ےك ہ٥تبؿ کی ٿدی ؿڑگب

 )ٿٹبہکب ٥یٰ  ہیئـٹگ، ثـیک ٿ١یـٹي )كڈةڈکی ٵیکبٹی گ

 :ںِخبٌی ھکچ ےی کہد ہوکھد ہدمکٓ ںِی ںدّوو ےراتی صبدث

i. ٿٹبہؿ ہا ٙبڑھکـ ة ھی ٵؼت کڀ ربٷ ثڀدڈی ٹی ٹ 

ii.  ےات كہ، ؿٿگتٶ٬ ٿرڀےثتبٹب ریل ہؿگتب کڀ صبػث 

گـٹب /  ںؿ ٵیھثؼٯ کـ گ ہپ ےػٝڀ ےػؿػ کڀ پی ا ےکٶـ ک

 .مٲپ کـٹب ثتبٹب
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iii.  ٵڀرڀػ  ےك ےٯہپ ےؿػٿثؼٯ کـک ںػمتبٿیقات ٵی

 ےٯہثتبٹب یب پ ہٹیب ثتبٹب، ٝبٳ ٵڀت کڀ صبػث ہصبػث

 .ثٞؼ ٵڀت ثتبٹب ےک ہٵڀرڀػ ؿگتب کڀ صبػث

iv.  ٹبدت٬ ٵڀت ثتبٹبھٹٵٞبٵالت کڀ ػؿگ ےعڀػکيی ک 

ایک  ںت ػاٿٿ ٵیػاٿٿ، عبً کـ ٵڀ ےمچبؿد ٿاؤچـ ؽاتی صبػثڈ

ی ٹبٵيت کی ت٦َیالت صبٍٰ کـٹب ہٿ٩ت  ےجتڀیق ک .ہےٳ ػمتبٿیق ہا

 .ےئہٿٹب چبہ ہرڀ پبٱینی کب صٌ ہےٿتب ہٳ ہا

 

 

 دّوی دعتبویضات .3

 2.3یجً ٹ

کنی ؿکٸ کی  ےٹبٵيت / عبٹؼاٷ ک ےػٝڀیؼاؿ ک (a ِوت دّوی

 ےٿا ؽاتی صبػثہؿا ھػمتغٔ ٿػٿت ة ےٕـ٣ ك
 ػٝڀی ٥بؿٳ

b) یب٭ت ھای٤ آئی آؿ کی )مب٫یب٭ت ٥ی ھٵڀدلب مب٫

/ حت٪ی٪بت  ہ٥ی ىبٵٰ ای٤ آئی آؿ / پٺچٺبٳ

 )ہپٺچٺبٳ

c) یب٭ت ٥یھکی اٍٰ یب مب٫ ٹی٦کیٹٵڀت مـ 

d) یب٭ت ٥ی، اگـ ھکی مب٫ ٹٳ ؿپڀؿٹٵبؿ ٹپڀك

 ٿہٿا ہ

e)  ییٶیٰ ػمتبٿیقات  ےٱئ ےٹبٳ کی حت٪ی٪بت ک

/  ڈپیٸ کبؿ / ٹؿٹگ( )پبمپڀؿڈی ٵٺی الٷٹ)ایٸ

ئنٺل(، عٔ کی ؿائیڀٹگ الڈی / ڈؿ آئی ٹٿٿ

یٲی ٥ڀٷ ثٰ / ثیٺک ٹ) ےٱئ ےحت٪ی٪بت ک

 .)ڈکی ت٦َیالت / جبٲی ثٰ / ؿاىٸ کبؿ ٹاکبؤٷ

f)  ػمتغٔ اٿؿ  ےدتبٳ ٩بٹڀٹی ٿؿحبء کی ٕـ٣ ك

، اٿؿ ٿیٮتپڀؿتي ہٿا، صٲ٤ ٹبٳہؿی کیب ٹٹڀ

٩بٹڀٹی ٿاؿث  ھمبت ے٥ٲٴ ک ڈٹئی ثبٷ

 ٹی٦کیٹمـ

ِغتمً کً 

ٌی اوس ۂبا

ٌی ہّبسمی ٔبا

 دّوی

a) ےاٿ ٿػیڀت ػمتغٔ ؽاتی صبػثڑؿ ػٝڀیؼا 
 ػٝڀی ٥بؿٳ

b) اگـ ٩بثٰ  ٹیب٭ت ؿپڀؿھای٤ آئی آؿ کی مب٫

 ٿہإال٧ 

c) ٿاال  ےٱی کڀ ٵتبحـ کـٷہاؿ٫ کی ٹباھثیٶبػ

 ےؿ كٹاکڈٳ ٵٺَت ٩بثٰ ہا ھمڀٯ مـرٸ ت

 ٹی٦کیٹٱی مـہٹبا

ٱی اٿؿ ہٹبا ےؿ كٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ (aّبسمی کً 

 چٮتنب ٱی ٵؼت کی ٝکبمی ٿاالہٹبا
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ی کب ھٹصبٍٰ چ ےمبف ك ہ، ٵٺَڀةٹی٦کیٹمـ ٌی دّویۂبا

ٿػٿت  ےمبف کی ٕـ٣ ك ہکڀ ٵٺَڀة ٹی٦کیٹمـ

 ٿہػمتغٔ 

 

مي ھك اّب٥ی ػمتبٿیقات )رڀ٫ ںػایبت ٵیہؿمت ٍـ٣ ہثبال ٣ ہٵٺؼؿد

 ہٿ گـا٣( ٿ١یـٹ٥ڀ ےی کڑٿپھک ہٿ گـا٣ صبػثٹ٥ڀ ےٹيبٷ ک ےک

پـ  ےٿٷہی کی ىـٿٛ ہػ ہٿکھعبً کـ ػ ہے ےرب مکت ےی ٵبٹگھة

 ۔ےئہحت٪ی٪بت کـائی ربٹی چب

 

 

 

 4 ٹیظٹخود 

ٱی ہکل ػمتبٿیق کی ّـٿؿت ٵنت٪ٰ کٰ ٹبا ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 .ہےٿتی ہ ںیہٷ ےٱئ ےػاٿٿ ک

I. ػٝڀی  ےٿا ؽاتی صبػثہٿ ھػمتغٔ ٿػٿت ة ےػٝڀیؼاؿ کی ٕـ٣ ك

 صبٍٰ

II. ٿہیب٭ت ٥ی، اگـ الگ ھای٤ آئی آؿ کی مب٫ 

III. ےؿ کی ٕـ٣ كٹکاڈٱی کی تَؼی٨ ٩بثٰ ہکی ٹبا ہىؼ ہثیٴ 

 ٱی حجڀت پـتـہػیب گیب ٵنت٪ٰ ٹبا

IV. ٹل ٹػیب گیب ٣ ےؿ کی ٕـ٣ كٹاکڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ

 ہے ٹ٣ ےٱئ ےکبٳ ک ےاؿ٫ ٵٞٶڀٯ کھثیٶبػ ہک ٹی٦کیٹمـ
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G. دّوی أتَبَ: ثیشوْ ٍِک عفش أؾوسٔظ 

 ثیشوْ ٍِک عفش أؾوسٔظ پبٌیغی .1

ٿٱیبت ہجی ك١یـ ٕ ےؿیڀٯ اٹيڀؿٹل پبٱینی کٹ ہکی عبؿد ہاگـچ

اٿؿ ػٝڀی اٵیؼاؿی ہ، اك کب ہے ڈکـ ط ےٿاٯ ےکـٷ ہکب اصبٓ

ی ہ حتت  ےپڀٱیڀ ک ٹٍضت اٹيڀؿٹل پڀؿ ےاٹتٚبٳ ؿٿایتی ٕڀؿ ك

 حتت ےعَڀٍیت اك پبٱینی ک ثیٶبؿیٕجی اٿؿ  ہک ں، کیڀہےٿتب ہ

 .ںیہ ہٳ اصبٓہا

 ںؽیٰ ٕج٪بت ٵی ہٕڀؿ پـ ٵٺؼؿد ٹےکڀؿ کڀ ٵڀ حتت ےپبٱینی ک

ػی گئی  ےٵَٺڀٝبت ٹیچ خمَڀًک ای ۔ہےمکتب  ت٪نیٴ کیب رب

 .ہےکـ مکتب  ہا مت کب اصبٓھت ھکچ ےك ںعَڀٍیبت ٵی

a)  میکيٸ  ےثیٶبؿی ٫ٕجی اٿؿ 

b) ٿٕٸ ٿاپنی اٿؿ ازمالء 

c)  ہکب اصبٓ ہؽاتی صبػث 

d)   ػاؿی ہؽٳ ؽاتی 

e)  ٓہػیگـ ١یـ ٕجی اصب 

i. ٿٹبہؿپ کب ٵٺنڀط ٹ 

ii.  تبعیـ ںٵی ےػٿؿ 

iii.  ٹؿ٭بٿ ںٵی ےػٿؿ 

iv.  کٺکيٸ ڈٵل 

v.  کی ّـٿؿت تبعیـ ےمبٵبٷ ٹکبٱٸ ڈچی٬ 

vi.  ٹ٪َبٷ بکی ّـٿؿت ک ےمبٵبٷ ٹکبٱٸ ڈچی٬ 

vii.  ٹ٪َبٷ بک ٹپبمپڀؿ 

viii.  ٹ٪ؼ پیيگی ایٶـرٺنی 

ix. ائی ری٬  االؤٹلہ 

x.  اٹيڀؿٹل ڈثیٰ ثبٷ 

xi.  ٭ڀؿائی ریک ہ 

xii. یکيٸٹمپٺنـ پـٿ 

xiii.  ے٥ْٰ ػٿؿ 

xiv.  ٜٹؿکبٿ ںٵی ہٵٖبٱ 

xv.  ٹ٪ت فٹی ںؿ ٵیھگ 

ٿاٱڀ  ے٦ـ کـٷپبٱینی ثیـٿٷ ٵٲک م ہی ہےٹبٳ ثتالتب  ہرینب ک

 ےٿگی اٿؿ ػٝڀہؿ ہثب ےاؿت کھٽني ة ہک ہے، ٥ٖـی ہے ںیہٷ ےٱئ ےک

 ےٿ گی، ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کہمـٿك کی ّـٿؿت 

ی کی عؼٵت ٹا تـتي پبؿ ےٱئ ےػٝڀی مـٿمٺگ ک ںٵی ےٵٞبٵٰ

پبك ٝبدلی مٖش پـ  ےٿگی رل کہکی ّـٿؿت  ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

 .ٿہٿؿک  ٹٹی ےک ےٳ کـٷہّـٿؿی تٞبٿٷ اٿؿ ٵؼػ ٥ـا
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 :ہےوتب ہریً ؽبًِ  ہِٕذسد ںدّوی خذِت ِی

a) 24 * 7 کڀ ػؿد کـٹب ےثٺیبػ پـ ػٝڀ 

b)  رٺبھػٝڀی ٥بؿٳ اٿؿ پـ٭ـي کڀ ة 

c)  یپ کی ٹٿاٱڀ ك ےربٷ ے٥ڀؿا ثٞؼ ٯ ے٭ڀ کڀ ٹ٪َبٷ کہگـا

 .ٵٞٲڀٵبت ػیٺب

d)  کیو ٱیل' کـٿاٹب ےٱئ ےک ںٕجی اٿؿ ؿٿگٺتب ػٝڀٿ'. 

e)  کیو کب اٹتٚبٳ کـٹباٿؿ تـک، صبػحبتی  ےٵٲک اٷ 

 کشداس ےاْ ک ںِی ںغیش ٍِکی دّوو  - ںبِذد کّپٕی .2

اٿؿ  ہےٿتب ہپبك اپٺب ػ٥رت  ےک ںڀکٶپٺی ٵٞبٿٹت ںٵی ےمٲنٰ

 ۔ہےٿتب ہا آپ ٹاٷ کب  ںػٹیب ٵی ےپڀؿ ےك ےٳ کـٷہی ٥ـاہ ےایل

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکاٵٮبٹبت  ہاصبٓ حتت ےپٲل ک ںٵؼػ کٶپٺیب ہی

 .ںیہٳ کـتی ہکڀ ٵؼػ ٥ـا ں٭ڀہگـا ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

پبك  ےاٷ ک ہےؿ چالتی ٹکبٯ میٸ ےٿاٯ ےچٲٸ 7*  24 ںکٶپٺیب ہی

ػاٿٿ کی  ےاؿہك ےرٸ ک ہےٿتب ہی ھٿٯ ٥ـی سمرب ةٹؿیي ٹاؿٹرتاه

 ہٵٺؼؿد ںکٶپٺیب ہی .ہےؿیيٸ / ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کی ربتی ٹؿرل

 ےٿئہ ےکٶپٺی عبً ك ہٿ ےٱئ ےرٸ ک ںیہٳ کـتی ہؽیٰ عؼٵبت ٥ـا

 ۔ہےٵٖبث٨ چبؿد کـتی  ےک ےػہاپٸ ٵٞب

a) ٕجی ٵؼػ 

i. ؿٱلھؿیپ ےٿاٯ ےٳ کـٷہٕجی مـٿك ٥ـا 

ii.  کب اٹتٚبٳ ےػاعٰ ںٵی امپتبٯ 

iii.  اٿؿ پـمکڀٷ ٕجی ٵؼػ ہآؿاٳ ػ 

iv.  ےاٿؿ پـمکڀٷ ٕجی ٵٲک اٷ ہآؿاٳ ػ 

v.  ٵـتيـیـ کب ٵٲک پـتیبٿؿت 

vi.  اٹتٚبٳ ے٥ْٰ ػٿؿ 

vii.  کڀ ٵؼػ ػیٺب ںثچڀ ٹےٿھچ 

b) ٹبھؿک ہپـ تڀد ػٿؿاٷ ٕجی ٵ٪ؼٵبت ےک ےٷہؿ ںامپتبٯ ٵی 

c)  ّـٿؿی ػٿاٿ کی ت٪نیٴ 

d)  ےپبٱینی کی ىـائٔ اٿؿ صبالت اٿؿ اٹيڀؿٹل ٭پٺیڀ ك 

ػٿؿاٷ اپگت ٕجی  ےک ےٷہؿ ںٵی امپتبٯتبثٜ  ےٵٺٚڀؿی ک

 اعـاربت کی ّٶبٹت

e)  اٹ٦بؿٵیيٸ مـٿك اٿؿ ػیگـ مـٿك ہمبث٨ ػٿؿ 

i. ےرـؿت ہٵتٞٲ٨ ےٿؽا اٿؿ ٿیکنیٸ ك 

ii.  ؿی٦ـٯ کی عؼٵبت ےم٦بؿت عبٷ 

iii.   ٵتٞٲ٨  ےمبٵبٷ ك ےٿئہ ہاٿؿ الپت ٹپبمپڀؿ ےٿئہگٴ

 عؼٵبت

iv.  اٿؿ پـمکڀٷ پی٢بٳ ٹيـ مـٿك ہآؿاٳ ػ 

v.  ٩ـاؿ ڈثیٰ ثبٷ 



 

488 

 

vi.   ٹگبٵی ٵؼػہٵبٱی 

f) تـمجبٷ ؿی٦ـٯ 

g) ٩بٹڀٹی ؿی٦ـٯ 

h) ٵال٩بت ےك ٹٿٿکیڈای 

 دّوی أتَبَ ںیٓ ىجی ِْبِالت ِیۂمذ .3

ٕجی ٵ٪ؼٵبت اٿؿ ١یـ ٕجی ٵٞبٵالت  ٹیٸ ٕجی ٵ٪ؼٵبت، آ٥نیہٹ٪ؼ

یٸ ہٹ٪ؼ ہػٿثبؿ .ہےٿتی ہٹٚـ خمتٲ٤  ہاٹتٚبٳ کب ٹ٪ٔ ػٝڀی ںٵی

 ںٵی ہٵـی٬، اںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںٵٲٮڀٕجی ػٝڀی اٹتٚبٳ ػیگـ 

  ےگ ںکـی ہٳ ٩نٔ ٿاؿ اك کب ٵٖبٱٜہاة  .ہےٿتب ہثبٱکٰ 

a) یفکیؾٓٹٔو ےدّوی ک 

 ہےٱیتب  ےػاعٰ ںٵی امپتبٯ، ٵـیِ ہےٿتب ہی ٹ٪َبٷ ہ ےریل

ؿ کـتب ہب١ؾات کڀ ٙبک ےؿ پـ اٹيڀؿٹل کٹکبؤٷ ہاٿؿ ػاعٰ

اٿؿ /  امپتبٯ ںٵی ےثبؿ ےکیل ک ےٵؼػ کٶپٺی کڀ اك ٹئ .ہے

، ہےٿتی ہٵٞٲڀٵبت صبٍٰ  ےػٿمت ك / ػاؿ ہیب ٵـیِ یب ؿىت

 .ہےثتبیب ربتب  ںٵی ےثبؿ ےؿ ػٝڀیؼاؿ کڀ ػٝڀی ٝٶٰ کھپ

b) کیظ أتَبَ تشتیت 

ٱیکٸ ٝبٳ تـتیت  ںیہٿتی ہکٶپٺی کی ىـس کٶپٺی خمتٲ٤  ہی

 ہےا ہؿػیب رب  ےٹیچ

i. ٱني  ़ؿ٩ٴ، پ ہکٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ عَڀٍیبت، ثیٴ ٹمپڀؿ

کی  ہٹبٳ ٿ١یـ ےؿ کڈٿٯہٵؼت، پبٱینی کی ٵؼت، پبٱینی 

 .ہےتبٯ کـتب ڑربٹچ پ

ii.   ٵـیِ کی  ےکـک ےؿاثٔ ےك امپتبٯکیل ٵیٺیزـ

ٕجی ٵتٞٲ٨  ہٝالٿ ےک ےاٹؼاف ےپڀفیيٸ، ثٰ، اٿؿ الگت ک

ػ کٶپٺی کڀ ٵؼ .ہےی صبٍٰ کـتب ھکی ٵٞٲڀٵبت ة ٹیڈاپ 

 ہىؼ ہثیٴ ہٿ ےرل ہےٿتی ہکی ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ  ٹیڈاپ  ہٵتٞٲ٨

 .ہےکڀ چیٺذ ػیتب 

iii.  اٿؿ اٹيڀؿٹل  ہےٿتب ہکی ٵٺٚڀؿی کب تٞیٸ  ےػٝڀ

 امپتبٯتبثٜ اػائیگی کی ّٶبٹت  ےٵٺٚڀؿی ک ےکٶپٺی ك

 .ہےکی پیو کـ ػی ربتی 

iv.  ےک ہىؼ ہثیٴاؿت )ھة ہک ہےٿ مکتی ہی ھاینی ٍڀؿت ة 

ٿتی ہٵ٪بٳ پـ حت٪ی٪بت ّـٿؿی  ےیب ٹ٪َبٷ کٵ٪بٳ( اٿؿ / 

ػٝڀی میکيٸ  ےی ؽاتی صبػثھٝٶٰ کڀ ة ےاٹکڀائـی ک .ہے

 ےٵؼػ کٶپٺی یب اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک .ہےٿتی ہی ہکی ٵبٹٺؼ 

 .ہےٿتب ہؿ کب اٱیکيٸ ٹگیٹاٹڀیل ےك ےپـتیٺٸ ؿاثٔ



 

489 

 

v.  کی ثٺیبػ پـ کیل  ہکٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ ؿٿفاٷ ٹمپڀؿ

 ٹیڈاپ  ں٭ـتب کڀ دتبٳ ٵٞبٵالت ٵیاٿؿ ثیٶب ہےتب ھکڀ ػیک

اسمڀىٸ  ےٱئ ےٝالد ک ہثب٩بٝؼ ہتبک ہےٳ کـتب ہٵٞٲڀٵبت ٥ـا

 .ےصبٍٰ کیب رب مک

vi.  پـ کیل اٹتٚبٳ  ےربٷ ےمچبؿد کئڈ ےٵـیِ ک

 ےآعـی ثٰ کی ؿ٩ٴ ٓ ےثبت چیت کـک ھمبت ےک امپتبٯ

 .ہےکـتب 

vii.  ثٰ کی  ہک ہےکٶپٺی اك ثبت کب ی٪یٸ کـتی  ٹمپڀؿ

ی ٕـس کی ھکنی ة .ےربٹچ کـ ٱی ربئ ےك ےٍضیش ٕـی٨

کی ٵٞٲڀٵبت  ہثٰ حمکٴ ےک امپتبٯ ہپـ ٿ ےربٷ ے١ٲٖی پبئ

 .ہےالیب ربتب  ےٱئ ےتـی کہة ںٵی

viii.  کٶپٺی یب  ٹاٿؿ مپڀؿ ےٳ کـٷہؿ آعـی ثٰ، ٥ـاھپ

یتب ٩یٶت پـ تیبؿ ہػؿٵیبٷ ك ےک ٹٵؼػگبؿ ؿپـارگ ایزٸ

کڀ رتٺی رٲؼی اػائیگی کی  امپتبٯ .ہےکـ ٱیب ربتب 

تـ ؿٝبیت کی ےی اٵکبٷ ثټہ، اتٺی ہےاٹی صبٍٰ ہیٸ ػی٪

 ۔ہےٿتی ہ

 ہکیئـ کی ایک خمَڀً ٝالٵبت ٩یٶت ػٿثبؿ ھیٲتہ ےک ہاٵـیک

 ہاٵـیک ہی .ٿتبہالگڀ  ںیہٷ ںتٞیٸ، رڀ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵی

ا ڑة ںیکٰ کیل اٿؿ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵیڈیٸ ٵیہٹ٪ؼ ںٵی

 .ہےٿتب ہ٥ـ٧ 

c) دّوی ًّّ تشتیت 

i. ی اك ہ ےٿتہصبٍٰ  ےٿؿ / اٍٰ ثٰ کہٵو ہػٿثبؿ ہػٝڀی جتقی

 ہک ہےاٿؿ اك ثبت کب ی٪یٸ کـتب  ہےکی ربٹچ کـتب 

ٵؼػ  .اھٿ٩ت ػؿمت ت ےکڀؿیذ، عؼٵت اٿؿ ٝالد کی تبؿیظ ک

 ےثٰ کی اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷ ےٿاٯ ےٿٷہکٶپٺی کڀ صبٍٰ 

 ےکیب گبیب چبؿد ٝالد ک ہک ںیہ ہےکـ ؿ ٹیلٹ ےٱئ ےک

اٿؿ ثٰ  ہےی٪یٺی ثٺبیب ربتب  ہٿثبؿکڀ ػ ٹٿھچ .ہےٵٖبث٨ 

 .ہےپـ کبؿؿٿائی کی ربتی 

ii.  ےٿٱت کہٿؿ ٵٞٲڀٵبت عٔ اٿؿ كہٵو ہثٰ کڀ ػٿثبؿ 

یزب ھة ےٱئ ےثیٶب٭ـتب کڀ اػائیگی ک ھمبت ےٿّبصت ک

 .ہےربتب 

iii.  ی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ہ ےٿتہصبٍٰ  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ثٰ ک

 .ہےاعتیبؿ کـ ػیتی  ےٱئ ےٵؼػ کٶپٺی کڀ اػائیگی ک

d) تشتیت ےی کادائیگ ًّّ 

i. امپتبٯ ےؽؿیٜ ےٵ٪بٵی ػ٥رت ک ےك ہىؼ ہثیٴکٶپٺی  ٹمپڀؿ 

 .ہےکڀ اػائیگی کی ٵٺٚڀؿی صبٍٰ کـتی 
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ii.  ہےاػا کـ ػیتب  ہٵبٱی حمکٴ. 

e) ٝٶٰ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

i. ہی ںاٿؿ یڀ ایل ٵی ہ، عبً کـ اٵـیکںدمبٱک ٵی ےؿ کہثب 

 ںاہٿ ہکیڀٹک .ہےثبٱکٰ خمتٲ٤  ےامپتبٱڀ ك ےاؿت کھٝٶٰ ة

 ےك ںپبك یب تڀ ذمی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےکی ثیيرت آثبػی ک

کڀؿیذ  ھیٲتہیبٳ یڀٹیڀؿمٰ ھٵبػ ےک ںیب مـکبؿی ٵٺَڀثڀ

ٕـ٣ ػؿمت ٍضت یب   ہىؼ ہثیٴ، امپتبٯتـ  ہفیبػ  .ہےٿتب ہ

پـ دتبٳ  ےربٷ ےثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ پبٱینی پـاػٷ کئ

اػائیگی کی  ےکی ٕـ٣ ك ںؿیي اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀٹاؿٹرتاه

 .ںیہ ےت کڀ ٩جڀٯ کـتّٶبٹ

 اٹيڀؿٹل کڀؿیذ یب ٹ٪ؼ مجٜ کی تَؼی٨  ںتـ دمبٱک ٵی ہفیبػ

 . ہے ںیہتبعیـ ٷ ںٝالد ٵیثبٝج  ےک ےٿٷہ

اگـ اٹيڀؿٹل  .ںیہ ے٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٝالد ىـٿٛ کـ ػیت امپتبٯ

گی یب ٵـیِ کڀ اػا  ےتڀ اػائیگی اٹيڀؿٹل پبٱینی کـ ںیہ

 ہک ںکیڀ ںیہ ےاتڑھة ےچبؿد کڀ اك ٱئ امپتبٯ .ٿگبہکـٹب 

 ۔ہےٿتی ہتبعیـ  ںاػائیگی ٵی

٥ڀؿی ٕڀؿ پـ  امپتبٯتڀ  ہےٿتب ہاگـ اػائیگی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ 

ایزٺنی، پـائقیٺگ  ۔پـی  ۔ ںیہ ےػیت ٹٿھاػائیگی پـ کب٥ی چ

ثبت چیت  ےك ںڀامپتبٱ ےاثتؼائی اػائیگی کیٲئ ےؽیٰ ک

 .ہےکـتی 

ii. ٵٞٲڀٵبت  ےتٞٲ٨ ك ےاٿؿ ٝٶٰ ک امپتبٯٿؿک  ٹٹی

ٿٯ ٥ـی سمرب پـ ٹ ےکی ٕـ٣ ك ںکی، ٵؼػ کٶپٺیڀ  ہؼى ہثیٴ

 ۔ہےػمتیبة کـا ػی ربتی 

iii.  اك   ہىؼ ہثیٴ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ

ؿیڀٯ ٹ، اٿؿ ربئق ہےٿتی ہؿ کڀ ػیٺی ٹکی إالٛ کبٯ میٸ

 .ہےٿتب ہربٹب  امپتبٯخمَڀً  ھمبت ےاٹيڀؿٹل پبٱینی ک

iv. ںل کبؿٿ/ اٹيڀؿٹ ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺیڀ امپتبٯ 

 ےٱئ ےاٿؿ کڀؿیذ کی حت٪ی٪بت ک ٵٞ٪ڀٱیت کڀ پبٱینی کی

 .ںیہ ےؿ کڀ ٥ڀٷ کـتٹکبٯ میٸ

v.  کب  ؿڈٿٯہ ہی ثیٴہ ےکی ٕـ٣ پبٱینی کڀ ٩جڀٯ کـت امپتبٯ

 .ہےٿ ربتب ہیٸ ثٺیبػ پـ ىـٿٛ ہٝالد ٹ٪ؼ ںٵی امپتبٯ

vi.  ٹثیٶب٭ـتب / مپڀؿ ےٱئ ےک ے٩جڀٱیت کب تٞیٸ کـٷ 

 ہےٿتی ہٵبت کی ّـٿؿت ثٺیبػی ٵٞٲڀ ھکچ ےٳ کـٷہ٥ـا

 ثیٶبؿی کی ت٦َیالت .1

 ےٹؼٿمتبٷ کہ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکنی ٩جٰ اف تبؿیظ ک  .2

 :یکٰ آ٥ینـ کی ت٦َیٰڈ، ٵ٪بٵی ٵیامپتبٯ
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 ہکی آئٺؼ امپتبٯٝالد تک،  ہ٩جٰ اف تبؿیظ، ٵڀرڀػ 

کی  ےرٸھؽیٰ کڀ رٲؼ ة ہثٺؼی اٿؿ ٵٺؼؿد ہکی ٵٺَڀة

 .ػؿعڀامت

 ػٝڀی  ھمبت ھمبت ےىـکت ک ںثیبٷ ٵی ےؿ کٹاکڈ 

 ٥بؿٳ

  کی کبپی ٹپبمپڀؿ 

  ٕجی ٵٞٲڀٵبت ٥بؿٳ 

f)  ٹکی آفغی ںىجی اخشاربت اوس دیگش غیش ىجی دّوو 

اؿت ٿاپل ھة ےاؿ٫ کی ٕـ٣ كھٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٶبػ ےػٝڀ ٹآ٥نی

ػٝڀی کب١ؾات کی ٿٍڀٱی پـ  .ںیہ ےربت ےپـ ٥بئٰ کئ ےآٷ

دتبٳ  .ہےاؿٹتگت ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب  ےٝبٳ ٝٶٰ ک ںیہاٷ

کیب  ںٵی ےاؿتی ؿٿپھاػائیگی ة ےٱئ ےک ںػٝڀٿ٩بثٰ ٩جڀٯ 

اك کی اػائیگی ١یـ ٵٲکی  ںٵی ںیٸ ػٝڀٿہٹ٪ؼ ہرت ک ہےربتب 

 .ہےٿتب ہ ںکـٹنی ٵی

 ںٵی ےاؿتی ؿٿپھة ےٱئ ےک ےپـٿمینٺگ کـٷ ےػاٿٿ ک ٹآ٥نی

پـ  ھٹ٪َبٷ کی تبؿ٫ ےٱئ ےک ےکـٷ ےػاؿی کی ٵ٪ؼاؿ ٓ ہؽٳ

 ےاك ک .ہے کـٹنی کی تجؼیٲی کی ىـس کب إال٧ کیب ربتب

کیب  ےؽؿیٜ ےؿاٹک ٵٺت٪ٲی کٹٿگتبٷ چیک یب اٱیکھثٞؼ ة

 .ہےربتب 

i. ی امی ٕـس ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب ھػاٿٿ کڀ ة ےؽاتی صبػث

 .ہےثتبیب گیب  ںػٝڀی میکيٸ ٵی ےؽاتی صبػث ہرینب ک ہے

ii.  ٵٞبٵالت  ےٹگبٵی ٿاٯہاٿؿ ٵبٱی  ےٵٞبٵٰ ڈٷ ़ثیٰ ة

کـ ػیب  ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك ٹاػا مپڀؿ ںٵی

اك کب ػٝڀی  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےربتب 

 ہےکیب ربتب 

iii.  امی ٝٶٰ کب  ےٱئ ےک ےکی ٵنرتػ کـٷ ںػٝڀٿ

 ہےٿتب ہ ںٵ٪ؼٵبت ٵی ےرڀ ػٿمـ ہےامتٞٶبٯ کیب ربتب 

g) ػٝڀی  ےٱئ ےک اعـاربت  ےثیٶبؿی ٫اٿؿ  ہٕجی صبػث

 ػمتبٿیقات

i. ػٝڀی ٥بؿٳ 

ii.  ٹؿ کی ؿپڀؿٹاکڈ 

iii.  ٰڈؿد کبؿمچبڈ/  ہثٺیبػی ػاع 

iv.  ے/ ٹنظ ں/ ؿمیؼٿ ںثٺیبػی ثٲڀ 

v.  ٹٿٱڀرٮٰ / حت٪ی٪بتی ؿپڀؿھتی/ پ ٹؿپڀؿ ےثٺیبػی ایکل ؿ 
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vi.  ٿیقا   / ٹپبمپڀؿ ھمبت ےک ٹکٹػاعٲی اٿؿ عبؿری

 کی ٹ٪ٰ

عَڀٍی، ػٝڀی  ہٵٞبٵٰ .ںیہىب ےؿمت ٍـ٣ ٹـػہثبال ٣ ہٵٺؼؿد

 ےپیـٿی ربٷ ےآثبػ کی پبٱینی / عَڀٍی ثیٶب٭ـتب کی ٕـ٣ ك
ی ثٺیبػ پـ اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت / ػمتبٿیق کی کڀىو ٿاال ٝٶٰ ک

 ۔ہےکی رب مکتی 

   ٹیظٹخود 

اػا ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺی کی ٕـ٣ کـ ػیب ____________

 ہےػٝڀی کیب ربتب  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےربتب 

I. ےٵٞبٵٰ ڈثیٰ ثبٷ 

II.  ػٝڀی ےؽاتی صبػث 

III.  ےثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀ 

IV.  ےٵنرتػ ػٝڀ 

 

 

 ہخالؿ

a) ایک  ےٱئ ےک ےاٿؿ پبٱینی اك ٿٝؼ ہے' ہاٹيڀؿٹل ایک 'ٿٝؼ

 ہٿاٱی ثیٴ ےثٺٸ ہکی ٿد ےحتت ػٝڀ ےپبٱینی ک .ہے' ہ'گڀا

 .ہےکی ص٪ی٪ی اٵتضبٷ  ےٿٹب اك ٿٝؼہپیو  ہٿا٩ٜ

b)  ایک  ےك ںؿٿ ٵیٹؿاٵيےثٺؼی پ ہٳ ػؿدہا ںاٹيڀؿٹل ٵی

 .ہےکی ٍالصیت  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ػٝڀی اػا کـٷ

c)  ےک ےٿٷہؿ ڈٿٯہیک ٹک اثتؼائی اكہگب ےٿاٯ ےاٹيڀؿٹل عـیؼٷ 

 .ںیہ ہٿٍڀٯ کٺٺؼ ےک ےػٝڀ ھمبت ھمبت

d)  اٹيڀؿٹل کٶپٺی /  امپتبٯٿؿک  ٹایک ٹی ںیٸ ػٝڀی ٵیہٹ٪ؼ

ٳ ہکی مبث٨ ٵٺٚڀؿی کی ثٺیبػ پـ ٕجی عؼٵبت ٥ـا ےیپيٹ

ػمتبٿیقات  ےٱئ ےک ےت٦َی ےک ےػٝڀ ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےکـتب 

 .پیو

e)  امپتبٯ ےٿمبئٰ ك ےاپٸ ےٵـ اٷ کٹ، کلںٵی ےػٝڀ ٹآ٥نی 

اٹيڀؿٹل  ےٱئ ےثٞؼ اػائیگی ک ےاٿؿ اك ک ہےاػا کـتب 

 .ہےپبك ػٝڀی ػائـ کـتب  ےک ےیپيٹکٶپٺی / 

f)  کب  ہػؿٵیبٷ ؿاثٔ ےیٴ کٹاٿؿ ػٝڀی  ٹکی إالٛ کالئٸ ےػٝڀ

 .ہےال ٵخبٯ ہپ

g)  اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےاگـ کنی اٹيڀؿٹل ػٝڀ

 ےحت٪ی٪بت ک ے، تڀ اكہےکیب ربتب  ہی کب ىتہػ ہٿکھػ ےٕـ٣ ك
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کی حت٪ی٪بت ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےػٝڀ .ہےیزب ربتب ھة ےٱئ

یب  ہےاٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ کی رب مکتی  ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ/ 

 .ہےٿؿ ربٹچ ایزٺنی کڀ ت٦ڀیِ کیب رب مکتب  ہایک پیو ےاك

h) کی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل  ےثکٺگ ػٝڀ ؿیقؿٿ

 ےکئ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںدتبٳ ػٝڀٿ ںك ٵیٹاکبؤٷ-کٶپٺی کی کتبة

 .ہےؿ کـتب ہؿف٧ کی ؿ٩ٴ کڀ ٙب ےٿاٯ ےربٷ

i)  ےک ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پیو کـٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےاٹکبؿ ک 

ٵـ ٹمسیٸ( یب کلڈپبك اٹيڀؿٹل حمتنت )اٿٵت ےک کہگب ہٝالٿ

ی ھکب ة ےپبك ربٷ ے٩بٹڀٹی صکبٳ ک ہتک ک ںاہ٥ڀؿٳ یب ی

 .ہےاعتیبؿ 

j)  ہٵٞبٿُ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯتـ  ہی فیبػہػ ہٿکھػ 

ی ھکڀ ة ںپبٱینیڀ ےٱیکٸ ؽاتی صبػث ہےٿتی ہ ںٵی ںپبٱینیڀ

 .ہےامتٞٶبٯ کیب ربتب  ںٵی ےکـٷ ےیپڀؿ ػٝڀھڑاػھٿ٫ھػ

k) ہےٳ کـتب ہٳ عؼٵبت ٥ـاہاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ کئی ا ےی پی اٹ 

 ۔ ہےپـ اػا  ٭یب ربتب ٕڀؿ  ےاٿؿ ٥یل ک

 

 عواالت ےخود اِتضبْ ک

 1عواي 

ؿ ڈٿٯہیک ٹثٺیبػی اك ںاٹيڀؿٹل ػٝڀی ٝٶٰ ٵی ےکل ےك ںٵی اٷ

 ؟ہےا ربتب ھمسذ

I. ٹکالئٸ 

II.  ٵبٱک 

III.  ؿٹؿائ ہثیٴ 

IV. ثـٿکـ ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ / 

 2عواي 

 ےکڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ےکی اٹيڀؿٹل ػٝڀ ہگـیو مکنیٸ

، اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ ںاٹکبؿ کی ٍڀؿت ٵی .اھاٹکبؿ کـ ػیب ت

کڀٷ مب آپيٸ ػمتیبة  ےٱئ ےک ہیٸگـیو مکن ہٝالٿ ےک ےپیو کـٷ

 ؟ہے

I. کـٹب ہؿاثٔ ےصکڀٵت ك 

II. کـٹب ہؿاثٔ ے٩بٹڀٹی صکبٳ ك 

III. کـٹب ہؿاثٔ ےك ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ 

IV. ٰہےکیب رب مکتب  ںیہی ٷھة ھپـ کچ ےکڀ اٹکبؿ کـٷ ےٵٞبٵ 
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 3عواي 

کی حت٪ی٪بت  ےپیو ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀ ےتڀ ٕـ٣ كہؿاریڀ ٳ

 ےتڀ کہؿاریڀ ٳ ہک ہےتب چٲ ہػٿؿاٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پت ےک

 ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےتڀ کڀ ٝالد کہائی ؿاریو ٳھة ےاك ک ےجببئ

تڀ کی پبٱینی ایک ٥یٶٲی ہؿاریڀ ٳ .اھػاعٰ کـایب گیب ت

ی کی ایک ہػ ہٿکھاك ___________ ػ .ہے ںیہٷ ہؿ ٵٺَڀةٹٱڀھپ

 .ہےٵخبٯ 

I. ٹ٪بٱی 

II. ےرٞٲی ػمتبٿیقات ثٺبٷ 

III. ا کـ ثتبٹبڑھا چڑھاعـاربت کڀ ة 

IV. ںٵی امپتبٯ/  ںٝالد کڀ اٹؼؿٿٹی ٵـیِ ثچڀ ٹےهےپٹا 

 تجؼیٰ کـٹب ںٵی ےٿٷہؿتی ھة

 

 4عواي 

ؿتی ھة ںٵی امپتبٯائيی ہؿ ںکڀٷ می ٍڀؿت صبٯ ٵی ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہےکـتب  ہاصبٓ ںپبٱینی ٵی ہکڀ ایک ٍضت ثیٴ ےٿٷہ

I.  ےٯ ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯ ےاك ہک ہےٵـیِ کی صبٱت اینی 

 کـٹب پنٺؼ کیب گیب ںیہٷ ، ٱیکٸ اینبہےربیب رب مکتب 

II. ہ٥٪ؼاٷ کی ٿد ےٿٱت کہائيی كہؿ ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯ 

 ربیب رب مکب ےٯ ںیہٷ ںاہٵـیِ کڀ ٿ ےك

III.  ہےکیب رب مکتب  ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯٝالد ٍـ٣ 

IV. ہے ہفیبػ ےك ٹےٷھگ 24کی ٵؼت  ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

 5عواي 

 ہٕـی٨ ےک ےالد کـٷثیٶبؿی کب ٝ ڈکڀٷ مب کڀ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ہےؿ کـتب ہکبؿ کڀ ٙب

I.  یڈآئی می 

II. ی می پی ڈ 

III.  می پی آئی 

IV.  یٹپی می 
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 رواثبت ےخود اِتضبْ عواالت ک

 1رڀاثبت 

 .ہے I ٍضیش اٹتغبة

 .ںیہؿ ڈٿٯہیک ٹثٺیبػی اك ںٝٶٰ ٵی ےک ےاٹيڀؿٹل ػٝڀ ٹکالئٸ

 2 رواثبت 

 .ہے II ٍضیش رڀاة

اك ىغٌ ٩بٹڀٹی  ںکیل ٵی ےک ےکڀ اٹکبؿ کـٷ ےاٹيڀؿٹل ػٝڀ

 .ہےکـ مکتب  ہؿاثٔ ےصکبٳ ك

  3 رواثبت 

 .ہے I ٍضیش اٹتغبة

ىغٌ  ےگئ ےىغٌ ٝالد کئ ہثیٴ ہکیڀٹک ہےاك ٹ٪بٱی کی ایک ٵخبٯ 

 .ہےخمتٲ٤  ےك

  4  رواثبت

 .ہے II ٍضیش رڀاة

ی ھٿٱت ٍـ٣ تتہائيی ٝالد کی كہؿ ںٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ٵی

ٿٱت ہائيی كہؿ ںٿٳ ٵیہٺگ / ٹـم امپتبٯرت  ہےٳ کی ربتی ہ٥ـا

 .ہےربیب رب مکتب  ےٯ ںیہٷ ںاہٵـیِ کڀ ٿ ںکی ٝؼٳ ٵڀرڀػگی ٵی

 5  رواثبت

 .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 ےک ےثیٶبؿی کب ٝالد کـٷ ڈ( کڀیٹمی پی ٝٶٰ اٍٖالصبت ) ہٵڀرڀػ

 .ہےؿ کـتب ہکبؿ کڀ ٙب ہٕـی٨

 

 


