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یؼہمت  
 

فؿٹایگـیگی ےکـک ہٵيڀؿ ھمبت ےؿی کٹكڈاٷ ےٷ ےاػاؿ  

ی ڈآئی آؿ ٵڀاػ کڀ  ےاك ٵنت ک .ہےٵنت ٵڀاػ تیبؿ کی  ہی ےٱئ ےک ںٿ 

 ۔ہےؿ کیب گیب ٵٺٚڀؿ کڀؿك کی ثٺیبػ پـ تیب ےکی ٕـ٣ ك آئی  ےا
 

کڀؿك فٹؼگی، ٝبٳ اٿؿ ٍضت کی اٹيڀؿیٺل کی  ہاك ٕـس، اك کب ٵٖبٱٜ

 ہٿؿاٷ ہپیو ےاپٸ ٹایزٸ ےرل ك ہےٳ کـتب ہٵٞٲڀٵبت ٥ـا یثٺیبػ

 ےٿتہ٩بثٰ  ےک ےکـٷ ہاٿؿ اٹؼاف ےٷھمسذ ںکیـیئـ کڀ ٍضیش تٺبٙـ ٵی

 ںاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ ایک ٵتضـک ٵبصڀٯ ٵی ہٿگب کہ ٭بؿ ےةٹب ہک ۔ ںیہ

اٿؿ اٹيڀؿٹل  ہکڀ اٹ٦ـاػی ٵٖبٱٜ ںٿٹایزٸ ںاہد ہےبٳ کـتب ک

 ےىـکت ک ںاٹؼؿٿٹی تـثیت ٵی ےٿاٯ ےربٷ ےػیئ ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ

آپ  ےاپٸ ےك ںتجؼیٲیڀ ےٿاٯ ےٿٷہ ںك ٵیٹ٩بٹڀٷ اٿؿ پـیک ےؽؿیٜ

 ۔ےگ ںیھؿک ہکڀ آگب
 

فٹؼگی اٹيڀؿٹل، ٍضت  ہی .ہےت٪نیٴ کیب  ںاك کڀؿك کڀ چبؿ ٕج٪بت ٵی

 ھمبت ھمبت ےٵتٞٲ٨ ٵڀّڀٝبت ک ےڀؿٹل اٿؿ ٝبٳ اٹيڀؿٹل كکی اٹي

 ہکب اصبٓ ںٱڀؤہؿی پٹؿیگڀٱی ےک ںٿ فؿٹایگـیگی، ں٩بٹڀٹی اٍڀٱڀ

ویلیو  ے٭ـ٫ىبٵٰ  ہٯ مڀاٱٺبٳڈایک ٵب ںکڀؿك ٵی ےک ہٵٖبٱٜ .ہےکـتب 

 ٯڈٵبکڀ  ںٕبٱت ٝٲٶڀ ےٿاٯ ےٷٹھثی ںاك اٵتضبٷ ٵی .ہےکیب گیب  ایڈیشه

 ےاك ک .گب ےٵٰ ربئ ہا٩نبٳ کب ایک اٹؼافاٿؿ  ٹ٥بؿٵی ےمڀاالت ک

 ںٱی ہػٿؿاٷ صبٍٰ ٵٞٲڀٵبت کب ربئق ےتـثیت ک ہٯ مڀاٱٺبٳڈٵب ہٝالٿ

  ۔گی ےی پڀؿا کـھة٭ڀ ٵ٪َؼ  ےکحببٯ اٿؿ 
 

 ےصڀاٯ ےک آئی آئی آئی  ٹیڀٹی ٹاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلھکبٳ ة ہٳ یہ

ی ٹاٹل .ںیہ ےکـت اػا   ہیکب ىکـ آئی ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےک ےٿٷہ ٭بٵیبة ںاٿؿ اٵتضبٷ ٵی ے٭ـٷ ہاك کڀؿك کب ٵٖبٱٜ ٹیڀٹ

 ں۔یہىبت ػیتب ہکڀ ٹیک عڀا ںشببٳ ٕبٱت ٝٲٶڀ ےٱئ

 

 ٹیڀٹی ٹل اٹلاؿتی اٹيڀؿٹھة
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 باب 1

 کب تٞبؿف ہثیُ

 

 ثبة وب تٞبؿف

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

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

 ےك ٹ٪َبٹبت ا٩تَبػی ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ںٵی ےٹتیذ ےبت کٿا٩ٞ صبػحبتی

کـتب  ٕڀؿ پـ کبٳ ےک ٝٺَـ ےک ٵٺت٪ٲی ٳھرڀ٫ اٿؿ ہےٳ کـتب ہ٥ـا زب٦٘

 ..ہے

 ِبصبًٍ ےک  ےْھمیه

 

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. تـلی اوؿ تبؿیظ   -ہثیُ فٔؼگی 

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

  :ہےٵٲتب  کڀ ےمٺٸ ںٵی ےثبؿ ےک ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ٭ـاٹبٹ ںکب آپل ٵی ؿیٸٹ  

 ٿٹبہ ہتجب کب ںثنتیڀ مجت کئی ےمیالة ک  

 تٮبٱی٤  ػاىتٹب٩بثٰ ثـ ےك ہفٱقٯ 

 ٩جٰ اف ٿ٩ت ٵڀت٭ی اچبٹ٬  ںٹڀرڀاٹڀ 

 والٞبت ہےوؿہولوٛ پؾیـ اؿػ گـػ  ےِبؿہ :    ۱ىىً  

 

 ؟ ںیہکـتی  ںکیڀ ہعڀ٥قػ اٿؿ چیٸ  ےة ںٵیہ ٿا٩ٞبت ہی

 :ہے ہمبػ یہت ہة ہاك کی ٿد

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

کـ  تیبؿی ےٱئ ےک ےکـٷ مبٵبٹب اك کبتڀ  ےہٿتی ہپیيٸ گڀئی  اٿؿ

  .ںیہ ےمکت

ii.  ٿا٩ٞبت ٹبعڀىگڀاؿ اٿؿ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ےایل ہک ہػٿمـی ثبت ی 

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

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

  .ہےمکتی  ٵؼػ کـ ا٥ـاػ کی ٵتبحـ

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

 ٍؼیػٿ یب تیٸ   ٍـ٣ تـ٩ی، اك کی  ىـٿٝبت اٿؿ ںیہٿا٤٩  ےكکبؿٿثبؿ  –

 .ہے ٿئیہی ہ ےٯہپ
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  کی تبؿیظ ہثیُ .1

 

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

، کڀ آپل ٹ٪َبٹبت شببٳ اؿکبٷ کی ھچک ےک مسبد ےٷ ںؽیجڀہت خمتٲ٤ ےك مبٯ

 ےٳ ایلہ ،ےچٲی .ہے کیب پـ ٝٶٰ تَڀؿ ےک ےٷٹثبٷ اٿؿ ےکـٷ اٵتقاد ںٵی

 .اھکیب گیب ت الگڀ تَڀؿ کڀ اك ںاہد ںیہ ےاٱتڈ پـ ٹٚـ ںٵخبٱڀ ھی کچہ

   تَوؿ ےک ہثیُ  ہےآ ؿ ےچً ےك ںٍؼیو .2

ثیٍؤني  ےة

  تبرـ

 ےک ےػہٵٞب ےگئ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ںتبرـٿ ثیٲڀٹنيےة

 ےٿ ربٷہ یب چڀؿی گٴ ےک چیق گئی الػی ںاف ٵیہد ٵٖبث٨،

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

کی  ؿ٩ٴ اّب٥ی کڀ ہٹؼہ٩ـُ ػ ےکی ٕـ٣ ك ںتبرـٿ

 .اھا ربتب تہک ٩ـُ ٵـيٹة ےاك .گی ےکی ربئ اػائیگی

 ےٱی ےک کی ص٦بٙت ٵبٯ یب افہد زبت، ےک ےػہٵٞب ےایل

 ےاف کہد ثٞؼ ےم٦ـ ک مسٺؼؿی ائیگی،کی اػ ٩ـُ ےگئ ےٱی

 .اھربتب ت ی کیبہ پـ ےٿربٷہؿمبئی  حم٦ڀٗ پـ ٵٺقٯ

موؿت  اوؿ ثـوچ

 تبرـ ےک

 یڀٹبٷ اٿؿ ٵَـ مـی ٱٺکب، ںٵی ںافٿہحبـی دٹؼٿمتبٹی ہ

 ےمڀؿت ک اٿؿ ٿچثـ ےٿاٯ ےکـٷ م٦ـ مسٺؼؿی کی ٕـ٣

 ٵ٪جڀٯ ؿٿاد کی ٕـس ںتبرـٿ ثیٲڀٹنيےة یھة ںٵی ںتبرـٿ

 ھے۔ت

 ،ںآعـ ٵی ےک ٍؼی ںٿی 7 ثٞؼ ے٫ ٝینڀی ےٷ ںیڀٹبٹیڀ ٔبٔییو

 اٯھة ھکی ػیک عبٹؼاٷ ےاك ک اٿؿ ےرٺبف ےؿکٸ ک ہٵـػ

  ےك امی ٕـس .یھىـٿٝبت کی ت کی ںاػاؿٿ ؿمحٸ ےٱئ ےک

گئی  ٩بئٴ کی 'ی' ٹمڀمبئ ہ' ػٿمتبٷ یھة ںٵی ڈاگٲیٸ

 .ںیھت

 ےک كڈؿو

 ےثبىٕؼ

 زبت ےرل ک یاپٺبئ ؿمٴ اینی ایک ےٷ ںثبىٺؼٿ ےک كڈؿٿ

 ےکٴ کـٷ ھکب ثڀد افہد ےگئ ےیٺکھپ ػٿؿاٷ ےکاؽیت 

 ھکچ ےك ںاف ٵیہد ےٱئ ےک ےٷھؿک تڀافٷ ثـ٩ـاؿ اٿؿ

ا ربتب ہک 'ینٺٺگٹری' ےرل ،ہےربتب ػیب  یٺ٬ھپ ٵباٯ

 یھة ہٿ) ٵبٱکبٷ شببٳ ےک ٵبٯ پـ ےربٷ گٴ ےک ٵبٯ ہے

 ںٵ٪ؼاؿ ٵی ھی کچھکڀ ة ٿ(ہ ٿاہ ہٷ گٶب ٵبٯ کڀئی رٸ کب

 .اھت تب ڑکـٹب پ ثـػاىت ٹ٪َبٷ

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

 ںکيتیڀ اٿؿ ںافٿہحبـی د خمتٲ٤ اپٺب ٵبٯ ػٿؿاٷ ےک م٦ـ

 کڀئی اگـ ہا کھت اٷ کب عیبٯ  ھے۔ت ےکـت اھؿک  ںٵی

، ٵکٶٰ ٿگبہ رقٿی ٹ٪َبٷ ٵبٯ کب تڀ ےربئ یھة ٿةڈ کيتی

 کڀ کٴ کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ ےك تڀمیٜ ےک اك ٕـس  ں۔یہٷ

 ۔اھکیب ربتب ت

 تَوؿات رؼیؼ کی  ہثیُ .3

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

ی ہؿ ىکٰ تـیٸہة کی ہثیٴ فٹؼگی ںٵی ںٍؼیڀ کئی ٱیھپچ ہک رڀ ہےٿتی ہ ٝکبمی

ؿکبٷ ا خمتٲ٤ ےک عبٹؼاٷ پـ ےٿٷہٵڀت  صبػحبتی کی ؿکٸ کنی ےعبٹؼاٷ ک .ہے
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 ےٹتیذ ے، رل کھےت ےربت ےٱیئ ٹثبٷ ںآپل ٵی ٹ٪َبٷ اٿؿ ھػک ےکی ٕـ٣ ك

  .اھکـتب ت حم٦ڀٗ حمنڀك ؿ ؿکٸہ عبٹؼاٷ کب ںٵی

 ےک ںعبٹؼاٹڀ ٹےٿھچ اٿؿٹب ٹٿٹ ٹٚبٳ کب ےک عبٹؼاٷ ہٵيرتک ںػٿؿ ٵی رؼیؼ

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

 اٹ٦ـاػی کنی ہی .ےربئ تیبؿ کیب کڀ ٹٚبٳ ٵتجبػٯ ےٱئ ےک٘ زب٦ ہک ہےگیب 

  .ہےؿ کـتب ہٙب٭ڀ  کی اٹ٦ـاػیت کی ّـٿؿت ہثیٴ ےٱئ ےىغٌ ک

i. آ١بف  ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ رببؿتی رؼیؼ ٵ٪جڀٯ ںٵی ہٵڀرڀػ :  كڈالي

 ںاہی .ںیہ ےرب مکت ھےػی٬  ںاؤك ٵیہ کب٥ی كڈالي ےک، ٱٺؼٷ ہاىبؿ ےک

 ےکی ٕـ٣ ك افہد ےك ہکی ٿد عٖـات، مسٺؼؿی کبؿٿثبؿی ےٿاٯ ےٿٷہ مجٜ

 ٹ٪َبٷ اینی پـ ےٿٷہ ٹ٪َبٷ ےٵبٯ ک ےاٷ ک ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ثـػاىت

 ےعٖـ مسٺؼؿی ںیہاٷ .ھےت ےتہؿ ٵت٨٦ ےٱی ےک ےٷٹثبٷ ںکڀ آپل ٵی

 عـاة یب ٹپب ٹٱڀ ےکی ٕـ٣ ك ں٩قا٩ڀ  ثیچ ںثیچڀ ےک مسٺؼؿ ےریل

 ےك ہکی ٿد ےربٷ ٿةڈ ےاف کہد یب ٿ ربٹبہ ہتجب ٵباٯ کب ںٵڀمٴ ٵی

  .اھتب تڑپ کب مبٵٺب کـٹب ٹ٪َبٹبت اینی

ii. ایّىیجً   ہػائّی اػؿ گئی ىـٿٛ کی ںٱٺؼٷ ٵی ںٵی 1706 مبٯ 

ٱی  ہپ ےمت ك ػٹیب کی یہ ایيیوؿیٕل پـپیچً ی فبؿٹمومبئ ہػومتبْ

 .ہےربتی  ٵبٹی کٶپٺی ہفٹؼگی ثیٴ

  کی تبؿیظ ہثیُ ںِی اؿتھة .4

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

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

 .ىـٿٝبت کی کبؿٿثبؿ کی ہثیٴ مسٺؼؿی

 أيیوؿیٕل الئف يٹاوؿیٓ

 ٹڈملی کّپٕی

 ٱیہپ ٿاٱی ےکی ربٷ ٩بئٴ ںاؿت ٵیھة

 .یھکٶپٺی، ت ہثیٴ فٹؼگی اٹگـیقی

 أيوؿٔل کّپٕی ْٹؿٹ

 ،ٹڈملی

 ہثیٴ فٹؼگی ١یـ ٱیہپ ٩بئٴ ںاؿت ٵیھة
 .کٶپٺی

 اىیوؿیٕل ِیوچً ےثبِت

 ،ٹڈملی یٹمومبئ

 مبٯ ٩یبٳ اك کب .کٶپٺی ہثیٴ اؿتیھة ٱیہپ

 .اھٿا تہ ںدمجئی ٵی ںٵی 1870

 کّپٕی أيوؿٔل ٔیيًٕ

 ،ٹڈملی

 اٹيڀؿٹل پـاٹی ہفیبػ ےمت ك اؿت کیھة

کیب  ںٵی  1906 مبٯ اك کب ٩یبٳ .کٶپٺی

 ٵنٲنٰ یھآد ة بؿٿثبؿک اك کب ا  اٿؿھت گیب

 .ہےا ہچٰ ؿ

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

 .گئی یھکی ثٺیبػ ؿک ںکٶپٺیڀ اؿتیھة
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 َ ہا

فٔؼگی کی  ےٱئ ےک ےکـٷ ہثب٩بٝؼ کڀ کبؿٿثبؿ ےک  ہثیٴ  ںٵی 1912 مبٯ

  ہفٹؼگی ثیٴ .ےگئ ےکئ ٵٺٚڀؿ ٹایک ڈفٓ ےک ِنتمجً اٿؿ ٹایک کّپٕی  ہثیُ

 اٿؿ یجٰٹ ػؿ کی پـیٶیٴ ہکیب گیب ک الفٵی ہزبت ی ےک 1912 ،ٹایک کٶپٺی

ػاؿ حمـؿ )ایٮچـي ( کی ٕـ٣  ہثیٴ تَؼی٨ کی کی تيغیٌ صبالت ےک ںکٶپٺیڀ

ٝؼٳ  ػؿٵیبٷ ےک ں١یـ ٵٲکی کٶپٺیڀ اٿؿ اؿتیھة ٳ،ہتب .ےکیب ربئ ےك

  .اہؿ ثٺب اٵتیبفی مٲڀک اٿؿ ٵنبٿات

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

ٿ٩ت ٿ٩ت ، رل ٭ی ٹایک ہی .اھکیب گیب ت ٹب٥ؾ  ےکیٲئ ےکـٷ ٵنت٪ٰ کڀ ٝٶٰ

 زبت ےک کی ػ٥ٞبت ٹایک ہثیٴ .ہے الگڀ یھآد  ة ،ہےکی گئی  ٹٚـ حبٹی پـ

 .کی گئی کی ت٪ـؿی ؿٿٱـٹکٸ ہثیٴ ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك

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

 کبؿپڀؿیيٸ  ہثیٴ فٹؼگی اؿتیھة اٿؿ کیب گیب کڀ ٩ڀٵیب کبؿٿثبؿ

 ںکٶپٺیب  170 ںاؿت ٵیھة اك ٿ٩ت .کیب گیب٩بئٴ  )ایٰ آئی می ( 

 ںکبؿٿثبؿ ٵی ےک  ہثیٴ ے٫  فٹؼگی یق ٹٿمڀمبئ ڈ٥ٸ ٵنت٪جٰ 75 اٿؿ

  ہ٭ب ثیٴ  یفٹؼگ ںاؿت ٵیھة تک 1999 مبٯ ےك 1956 مبٯ .ںیھىبٵٰ ت

 .اھت ی صبٍٰہ کڀایٰ آئی می  ص٨ کب ٿاصؼ کبؿٿثبؿ ےک

c) کبؿٿثبؿ   ہثیٴ ٝبٳ ںٵی 1972 مبٯ :  ہکبلوِیبْ  ہثیُ فٔؼگی غیـ

الگڀ  ےک ٹایک ٩ڀٵیب (  ےثقٹیل ری آئی ثی ایٸ ا  ہثیٴرٺـٯ )

ری آئی می  یھکڀ ة کبؿٿثبؿ ےک  ہثیٴ فٹؼگی ١یـ یہ ھمبت ےک ےکـٷ

 (ری آئی می ) کبؿپڀؿیيٸ  ہثیٴ ٝبٳ ٹؼٿمتبٹیہاٿؿ  ٩ڀٵیب ٱیب گیب

ری آئی می کی  .کیب گیب کب ٩یبٳ ںکٶپٺیڀ ٵٞبٿٷ چبؿ اك کیاٿؿ 

  ہثیٴ فٹؼگی ١یـ ںاؿت ٵیھة اك ٿ٩ت پـ ٩یبٳ ےک ںکٶپٺیڀ ؽیٲی چبؿ

 .کـ ػیب گیب ّٴ ںاٷ ٵی کڀ ںکٶپٺیڀ 106 یہکـ ؿ کبؿٿثبؿ ےک

d) ِ

تجؼیٲی  ےٱئ ےی تـ٩ی کک ٍٺٞت  : ےا یڈاوؿآئی آؿ  یٹکّی وتـاہي

 1993 مبٯ ےٱئ ےک آ١بف ےک ہٵ٪بثٰ یہ ھاٿؿ مبت م٦بؿه اٿؿ تاله کی

 مبٯ ٹؿپڀؿ اپٺی ےٷ یٹکٶی .گئی ػی تيکیٰ  ٭ی یٹکٶی ٿتـاہٵٰ ںٵی

آئی آؿ  ) یٹاؿھات ؿیٹؿیگڀٱی  ہثیٴ ںٵی 1997 مبٯ .کی پیو ںٵی 1994

 تـ٩ی ؿاٿ ؿیٹؿیگڀٱی  ہثیٴ ںٵی 1999 مبٯ .کی گئی٩بئٴ (    ےا

 2000 اپـیٰ ثٞؼ ےک ےربٷ ےکئ ٵٺٚڀؿ ےک (  ےا یڈ) آئی آؿ  ٹایک

 ٩بٹڀٹی ٍٺٞت کی  ہثیٴ یہ ںػٿٹڀ فٹؼگی ١یـ اٿؿ فٹؼگی ںٵی

)  ٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی  ہثیٴ پـ ٕڀؿ ےک یڈثب ؿیٹؿیگڀٱی

 ںٵی  2014ںٵی ثٞؼ ٭ب ےا یڈآئی آؿ .کی گئی٩بئٴ  (  ےا یڈ آؿ آئی

 ۔گیب ػیب کـ تجؼیٰ ٹبٳ پـ ٕڀؿ ے٫ آئی ےا یڈ آؿ آئی

 

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

 ےك ےؿٿٯ کـٷٹکی تٞـی٤ اٿؿ ٩یبٳ کڀ کٸ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ںاؿت ٵیھة

 ۔ ںیہٵتٞٲ٨ 

٥ڀٱیڀ  ٹپڀؿ ںرل ٵی ہےایک اینی کٶپٺی ىبٵٰ  ںاؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٵیھة
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ی صٌَ کی کٰ ٹکی ٕـ٣ ایکڀئ ںکبؿٿ ہ١یـ ٵٲکی مـٵبیمسیت  ںکبؿٿ ہمـٵبی

اؿتی ٵٲکیت اٿؿ ھ، ةہےرل کب تٞیٸ کیب رب مکتب  ےك ےاٹٞ٪بػ، اك ٕـی٨

 ُاٹپچبك کی  ہی مـٵبیٹاؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵـثٜ ایکڀئھؿٿٯ ٿاٱی ةٹکٸ

 ں۔یہ ںیہٷ ہفیبػ ے٥یَؼ ك

 

  ٍٕٞت ہثیُوب  فٔؼگی ہِوروػ .5

 ںکٶپٺیب  ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ  24 ںؿت ٵیاھة ںػٿؿ ٵی ہٵڀرڀػ اك ٿ٩ت

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

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

  .ہے کی ایک کٶپٺی ےٝال٧

b)  ںیہ ںکٶپٺیب  ہثیٴ فٹؼگی  23 ںٵی ےٝال٧ ؽاتی.  

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

 ہػائـ ےک ؿیٹؿیگڀٱی ہ، ٱیکٸ یہے اہکـ ؿ کبؿٿثبؿ ہفٹؼگی  ثیٴ

 .ہے آفاػ ےك

  1  ںوـی ٹیلٹ عوػوو 

  ؟ہےکڀٷ  ؿیٹؿیگڀٱی ٍ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 کـتب  کل ٕـس  ہثی 

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

 ےٿ ربٷہ ہتجب یب)گٴ  کٴ کی ٩یٶتربئیؼاػ  ےك ہکی ٿد ہٿا٩ٜ کنی اگـ .یھت

کب مبٵٺب  ٹ٪َبٷ ا٩تَبػی ٵبٱک کڀ ےک ربئیؼاػ تڀ ،ہےٿ ربتی ہ(   پـ

ی ٹٿھچ یٹٿھچ ےٵبٱکبٷ ک ےک ںاحبحڀ ےامی ٕـس ٫ ٳ،ہتب .ےہتب ڑپ کـٹب

 ھکچ ےایل پـ ےربٷ ےکئ کی تٞٶیـ ڈ٥ٸ ارتٶبٝی ےکی ٕـ٣ ك اٵؼاػ 

 کب امتٞٶبٯ کیب ڈ٥ٸ اك ےٱئ ےک ےتال٥ی ٭ـٷ کی ٹ٪َبٷ ےک ٵبٱکبٷ ثؼ٩نٶت

  .ہےرب مکتب 

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

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

 تٞـیف 

 ثؼ٩نٶتی ںیہ، رٸکب ٹ٪َبٷ ںٱڀگڀ ھکچ ہؽؿیٜ ےرل ک ہےٝٶٰ اینب  ایک ہثیٴ

 ت٪نیٴ ںٵی آپل ںا٥ـاػ ٵی ےکڀ ایل ،ہےتب ڑکـٹبپ ثـػاىت ٹ٪َبٷ اینب ےك

ت صبال / ٿا٩ٞبت ١یـ ی٪یٺی  ےامی ٕـس ٫ اینی ھمبت ےرٸ ک ہےکیب ربتب 

 .ٿہ ٭ب  اٵکبٷ ےٿٷہ ےک ےٷھٹگ ےک
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  ہےول لنُ وب وبَ وـتب  ہ: ثیُ ۲ىىً 

 

 

 .ہے پـیيبٹی ایک ںاك ٵی ٳ،ہتب

i. کٶبیب ےٵيکٰ ك ےٱئ ےک کی سبٲی٨ ڈ٥ٸ ارتٶبٝی اینی ٱڀگ کیب 

  ؟ےگ ںکـی ؿ٩ٴ کی اٵؼاػ ھکچ ےك کٶبئی اپٺی

ii. اٷ کی ٕـ٣  ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ہٵٖٲڀة ہک ےگ ںکـی ی٪یٸ کل ٕـس ہٿ

 ؟ ہےٿا ہ کب امتٞٶبٯ ؿ٩ٴ ػی گئی ےك

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

 .ہفیبػ تہیب ة ہےکٴ 

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

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

 ےربٷ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ؿ ىغٌہ ےٱی ےک ٩یبٳ ےک ڈ٥ٸ ہ٥بئؼ ارتٶبٝی رڀ گب

 ےٱئ ےاؿکبٷ ک  ےٿاٯ ےاٷٹھٹ٪َبٷ ُا اٿؿ گب ےٯ ہکب ٥یَٰ اٵؼاػ ےٿاٯ

 .گب ےکـ کب اٹتٚبٳ اػائیگی

 .گب ڑےپ ریتٺب یھة کب اٝتٶبػ اؿکبٷ اٹ٦ـاػی اٿؿ یٹکٶیڀٷ کڀ ٭بؿ ہثیٴ

  ۔ ہےول ٕـس وبَ وـتب  ہثیُ .1

a) ٩یٶت ا٩تَبػی ںرل ٵی ےئہٿٹی چبہ اینی ہاحبث ،ےٯہپ ےمت ك ہاحبث 

  ۔ٿہ ٵڀرڀػ

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

ii. (ٹی٬ ٹیتی یبٹبٳ  ےریل) ہےمکتب ٿہ غیـ ِبّػی 

iii.  رنٴ اٿؿ پیـ ھاتہ، ھٹکآ کنی کی ےریل) ںیہ ےمکت ٿہ أفـاػی 

 اْٝبء( ػیگـ ےک

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

 .ںیہ ےتہک ہکڀ عٖـ ہکی ٿد ہٿا٩ٜ ٳھرڀ٫ .ںیہ ےتہک ٳھرڀ٫ کڀ
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c) ٛخمتٲ٤ زبت ےاك ک .ہے ٹٚبٳ ےک اٍڀٯ ٹبٵی ایک ىٲگ یب   ہجمٶڀ ،

کیب  مجٜ (ںیہ ےتہک پـیٶیٴ ے)رل مت مکـیپيٸ اٹ٦ـاػی ےك ا٥ـاػ

 امی ٕـس اٿؿ ںیہعٖـات  ےی ٕـس ٫ہای٬  پبك ےک اٷ ا٥ـاػ .ہےربتب 

 .ہے ٿتبہبٷ کب اٵک ےعٖـ

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

  .ہے امتٞٶبٯ کیب ربتب کب ڈ٥ٸ ارتٶبٝی اك

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

 .ںیہ ےتہک ٭بؿ ہثیٴ ےرل ہےکیب ربتب  ےکی ٕـ٣ ك ےاػاؿ

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

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

 .ںیہ

  ہےکـتب  ٌکبہ ھثود  ہثیُ .2

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

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

 ھثود َھرون  ےواي ےربْ ےثـػاىت کئ ےٕـف كىغٌ کی  :   ۳تَویـ

 

 حبٔوی اوؿ ثٕیبػی     : ہے کـتب ثـػاىت ھثڀد ٳھرڀ٫ ےک ػٿ ٩نٴ ؿ ىغٌہ

a) ھثود کب ثٕیبػی َھرون 

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

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

 ٹ٪َبٷ اکخـ ےایل .ہےربتب  ثـػاىت کیب ےکی ٕـ٣ ك (ںٿٹیڀٷ ؿیکبؿٿثب

 ےك آمبٹی ےکی ٕـ٣ ك  ہثیٴ اٿؿ ںیہٿتی ہ ٩بثٰ پیٶبئو اٿؿ ؿامت ہثـا

 .ہے کی رب مکتی ؿپبئیھة اٷ کی

  ِخبي

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

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

  .ہے کیب رب مکتب اػا ہٵٞبٿُ

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

 .ہے رب مکتب ػیب ہپـ اك کڀ ٵٞبٿُ ےٿٷہ ٵٞٲڀٵبت

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

 ںٵٺب٥ٜ ٵی ےك ےآٷ ٹؿکبٿ ںٵی ں٭بؿؿٿائیڀ کبؿٿثبؿی ےك ہکی ٿد آگ

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

 .ہے کیب رب مکتب اػا ہٵٞبٿُ ےاك  ہےٹچب ہپ

ھثود حبٔوی کب ےعٖـ  (b     

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

 ،ہےب اٵکبٷ ک ٳھرڀ٫ ےمبٵٸ ےرٸ ک ہک ہے ٵٖٲت ہی کیب اك کب .ٿاہ ںیہٷ

 ھثڀد، ثٺیبػی ہک ہے ہی اك کب رڀاة ؟ہے ںیہٷ ھکب ثڀد ٩نٴ کنی ںیہاٷ

 .ہےکـتب  ثـػاىت یھة ےک ھثڀد حبٹڀی ےٳ کھرڀ٫ ؿ ىغٌہ ھمبت ھمبت ےک

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

 اٿؿ ٿاٱی اعـاربت ےکی ربٷ ثـػاىت ےکی ٕـ٣ ك ىغَیت ےك ہکی ٿد

 ںٵڀھرڀ٫ ی اٷھة پـ ےٷھٹگ ہٷ ےک ہٿا٩ٜ کنی اینی .ںیہىبٵٰ  کيیؼگی

 .ہےتب ڑکـٹب پ ثـػاىت کڀ

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

i. کيیؼگی ٔیہؽ اوؿ رنّبٔی ےك ہکی ود تيویو اوؿ عوف ،ےٯہپ ےمت ك 

 ہےمکتی  ٿہخمتٲ٤  ےٱئ ےىغٌ ک ؿہ ٵ٪ؼاؿ تيڀیو کی .ہےٿتی ہ پیؼا

 کی ٍضت ىغٌ ےٿئہ ےثٺت کب مجت کيیؼگی اٿؿ ہےتی ہؿ ٵڀرڀػ ہٱیکٸ ٿ

 .ہےمکتی  ڑکڀ ثگب

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

 ےکب مبٵٺب کـٷ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٍڀؿت اینی ہٿگی کہ ہی ػٿؿاٹؼیيی ،ںٵی

 ںٵی کی تيکیٰ ڈ٥ٸ اینی .ےربئ یھکـ ؿک ثچب ڈ٥ٸؿیقؿٿ  ےٱئ ےک

ٹ٪ؼ  ،ڈ٥ٸ ے، اك ٕـس کٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ہےتی ڑپ ٩یٶت اػا کـٹی

٭ٴ  ؿٷٹؿی  ٿاال ےٵٲٸ ےرٸ ك ںیہ ےرب مکت ھےؿک ٕڀؿ پـ ےؿ٩ٴ ک

 .ہےٿتب ہ

 ،ںیہ ےکـ مکت ہکب ربـة اٵٸ ٹیہؽ پـ آپ ےکـٷ ٵٺت٪ٰ ٳھرڀ٫ کڀ ػاؿ ہثیٴ

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

 ثٺؼی کـ ہٵٺَڀة کی ےثٺبٷ اٿؿ ٵؤحـ کبؿٿثبؿ کڀ ےاپٸ اٿؿ ںیہ ےمکت

 .ںیہ ےمکت

 2    ںوـی ٹیلٹ عوػوو 

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

I.  اعـاربت ٹؿکبٿ کبؿٿثبؿ  

II. اعـاربت ےک ےٿ ربٷہ ہتجب ٵبٯ  

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

  ٹبھؿک کـ

IV. ےآٷ ںٵی ےٹتیذ ےک ےٿٷہ ؿتیھة ںمپتبٯ ٵیہ ہکی ٿد ےػٿؿ ےػٯ ک 
 الگت ٕجی ٿاٱی
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C. تىٕیه کی ٹَ ِیٕزّٓھرون 

صبالت  ےشببٳ ٩نٴ ک ےک عٖـات کیب ہک ہےرب مکتب  اھپڀچ ہمڀاٯ ی ایک اٿؿ

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

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

 ےعٖـ ےآپ ک ںکٶپٺی ٵی  ہثیٴ ہٿ ہؽؿیٜ ےاك ک .ںیہ ےکب اٹتٚبٳ کـ مکت

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

  ۔ہے پیو ےت٦َیٰ ٹیچ رٸ کی ںیہی ھة ا٩ؼاٵبت

  إٌبٹ َ کوھرون .1

٭ڀ  ٳھرڀ٫ یہکـٹب  ؿٿٯٹکڀ کٸ ٳھرڀ٫ ےئٿہ ےثچت ےك کی ٍڀؿت صبٯ ٹ٪َبٷ

 ػٿؿ ےك مـگـٵی یب ىغَیت ربئیؼاػ، اینی ںٵیہ ؽاہٯ .ہےا ربتب ہک اٱٺبٹ

 .ٿہ کب اٵکبٷ ٹ٪َبٷ ںرل ٵی ےئہٹب چبہؿ

 ِخبي 

i. ےکڀ مڀٹپت ىغٌ ےکنی ػٿمـ ہیکٹھکب  کبٳ ےک ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ٱڀگ ھکچ 

کـ  ٵٺٜ ےكے٭ـٷ کب مبٵٺب ںٵڀھرڀ٫ ھکچ ہٿاثنت ےك ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ےٿئہ

  .ںیہ ےمکت

ii.  ںیہی ٷہ ؿہثب ےؿ كھگ ےعڀ٣ ك ے٫ ےٿٷہىٮبؿ  ے٫  ےصبػث ٱڀگ ھکچ 

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

 .ںیہ ےکـت ںیہی ٷہ ٭ب م٦ـ

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

 اینی .ہےٿتب ہ تـ٩ی اٿؿ مسبری اٹ٦ـاػی یہ ےك ےکب مبٵٺب کـٷ ںمـگـٵیڀ

 ےك ٵٺب٥ٜ ےٿاٯ ےٿٷہ صبٍٰ ےاٷ ك مسبد اٿؿ ىغَیت ےك ےثچٸ ےك ںمـگـٵیڀ

  .ںیہ ےمکت ہؿ حمـٿٳ

 

 

  ٔبھثـلـاؿ ؿک ہعٖـ .2

 اٿؿ ہےکی کڀىو کـتب  ےکب ٵٺٚٴ کـٷ احـات ےٳ کھرڀ٫  ٥ـػ، زبت ےاك ک

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

 .ہےا ربتب ہک

 ِخبي 

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

 ہکب ٥یَٰ ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ےعٖـ یہعڀػ  کی ثٺیبػ پـ ےربـة ےک اپٺی ٍالصیت

 .ںیہ ےمکت ےٯ

  ؿويٹکٓ اوؿوّی  ںِی ےعٖـ .3

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

 ٩ؼٳ ٿكٹھ ےٱئ ےک ےکڀ کٴ کـٷ ٵڀ٩ٜ ےک ہٿا٩ٜ ےک ٹ٪َبٷ ہک ہے اك کب ٵٖٲت

 کڀ کٴ کی ىؼت احـات ےپـ اك ک ےٷھٹگ ےٹ٪َبٷ ک ےایل یب   / اٿؿ اٹبٹھا

 .کـٹب
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 َ ہا

کی ٹ٪َبٷ ' کڀ ا٩ؼاٵبت ےگئ ےائٹھا ےٱئ ےک ےکڀ کٴ کـٷ ٵڀ٩ٜ ےک ہٿا٩ٜ

 کڀ ا٩ؼاٵبت ےک ےکڀ کٴ کـٷ ی ٵ٪ؼاؿک ٹ٪َبٷ .ںیہ ےتہک 'اٳھؿٿک ت

 .ںیہ ےتہک 'کٴ کـٹبٹ٪َبٷ '

 کی ٹ٪َبٷ ہؽؿیٜ ےک ٵنبئٰ ہایک یب فیبػ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٿتیٹکی ک ےعٖـ

  :ہے کیب ربتب کڀ کٴ مبئق یب / اٿؿ ثبؿاثبؿتب

a) ےٝٶٰ ك ےک ےثچٸ ےاك ك پـ ےیٲٸھپ آگ ےریل  - تـثیت تٍٞیُ اوؿ 

 ےک ٹ٥ڀؿ٫  ٱ٤ ،ںؿائیڀؿٿڈ یب ـاٹبک ہآگب ےك ثب٩بٝؼگی ٵالفٵیٸ کڀ

 ےک ہٿ١یـ کبؿ ہٕـی٨ ےک ےٹٸہپ ٹثیٰ ٹمی، ٹیٲٶیہ، ںؿائیڀؿٿڈ

  .تـثیت کب٥ی ںٵی ےمٲنٰ

 رٺک ہٿ ہک ہے اٹبھمک ہی کڀ ںثچڀ ےٿاٯ ےربٷ مٮڀٯا اك کی ایک ٵخبٯ

  .ںائیھک ہٷ ڈ٥ڀ

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

 چڀؿ، ؿٹه یب ٭ٺیبٹك پـ ںکیڀھڑک، ےتبٯ تـہة پـ ںٿافٿػؿ ٕڀؿ

 آٱڀػگی صکڀٵت .ٱگبٹب ہٿاال آٯ ےاٷھآگ ثذ یب ہاٹتجب آگ یب یٹٷھگ

کی  کی ٍضت ںؿیڀہه ےاپٸ ےٿئہ ےکـت کی مٖش کڀ کٴ آٱڀػگی ٍڀتی اٿؿ

 ےثب٩بٝؼگی ك ػٿائی کڀ ٵٲیـیب .ہےمکتی  ال ےتـ ثٺبٷہکڀ ة مٖش

  .ہےرب مکتب  کڀ ؿٿکب یالؤھپ ےثیٶبؿی ک ےك ےکٸھڑچ

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

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

  .تجؼیٲی

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

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

  .ہےٿ ربتی ہ ہٵٸ

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

 ہی .ہے ؿٿٯ کیب رب مکتبٹکٸ کڀ ےعٖـ پـ ےٷھؿک حم٦ڀٗ ٵ٪بٵبت پـ

کڀ  ںاحبحڀ شببٳ تڀ ہے ٿتبہ ہکڀئی صبػث پـ ہرگ اگـ ایک ہک ہے عیبٯ

  .ہے تبکیب رب مک احـات کڀ کٴ ےاك ک ےٿئہ ےتھؿک ہپـ ٷ ہرگ یہایک 

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

 ے، اك کیھپـ ة ےٿٷہ ہتجب ےایک ک ےك ںاٷ ٵی .ہے کیب رب مکتب کٴ

 .ہے کٴ کیب رب مکتب ںٵ٪ؼاؿ ٵی کڀ کب٥ی احـات

 وبؿی ہَ وی مـ ِبیھرون  .4

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

a) کب  ی ٩نٴھکنی ة ںٵی ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ٳھرڀ٫ ےؽؿیٜ ےک ٭بؿی ہیمـٵب عڀػ

 ےاپٸ ہاػاؿ ،ںٵی اك ٝٶٰ .ہےکیب ربتب  اػا یہعڀػ  پـ ےٿٷہ ٹ٪َبٷ

 ےک ڈ٥ٸ ٿئیہ ٱی ے٩ـُ یب ؽاتی اپٺی ےٿئہ ےکـت عڀػ ہکب اٹؼاف ےعٖـ

کی  ےاػاؿ .ںیہ ےتہک  ہثیٴ عڀػ اك ٝٶٰ کڀ .ہےکـتی  اػائیگی ےؽؿیٜ

 ےک ےثٺبٷ ٩بثٰ ےک ےثـػاىت کـٷ یہعڀػ  احـات کڀ ےک، ٹ٪َبٷ ےٕـ٣ ك

  .ہےرب مکتب  اپٺبیب یھکڀ ة ا٩ؼاٵبت خمتٲ٤ ےک ٳ ٭ٴ ٩یٶتیھرڀ٫ ےٱئ
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b) ؿاٹن٦ـٹٳ ھرڀ٫  ہے۔کب ٵتجبػٯ  ےٷھثـ٩ـاؿ ؿکٳ ھ، رڀ٫ؿأنفـٹ َھرون 

ػیب ربتب  کـٵٺت٪ٰ  ںص٨ ٵی ػیگـ کڀ ںػاؿیڀ ہؽٳ ٵتٞٲ٨ ےك ٹ٪َبٷ ںٵی

 ےٿٷہ پیؼا ےك ےٹتیذ ےکعٖـ(  ) یب ہٿا٩ٜی ، صبػحبتزبت ےاك ک .ہے

  ۔  ہےػیب ربتب  ٵٺت٪ٰ کـ ںص٨ ٵی کڀ ػیگـ ٹ٪َبٷ ےٿاٯ

 ہؽؿیٜ ےک حتف٘  ہثیُ ہ، اوؿ یہے ىکً َہا کی ایک ؿأنفـٹ ؿمک  ہثیُ

 .ہےَ کـتب ہفـا کی اربفت ےتجؼیً کـْ ںِی یمیٓ کو غیـ یمیٕی

 )یٹگبؿْ ہدبمبثً  ہثیُ(أیہیمیٓ ػ ہدبمبثً  ہثیُ

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

 ںاٷ ػٿٹڀ  ہے۔کیب ربتب  ٕڀؿ پـ رببؿتی آپـیيٸ رٸ کب ںیہ ٵَٺڀٝبت ٵبٱی

ایک امی  کڀ ںػٿٹڀ اٿؿ ہےا ہٿتب رب ؿہ ١یـ ٿاّش ائیہاٹت ػؿٵیبٷ ٥ـ٧ ےک

 ٵڀرڀػ٥ـ٧  ٹبف٫ ائیہاٹت ػؿٵیبٷ ےک ںػٿٹڀ ٱیکٸ .ہے ٱگب ےربٷ اھمسذ ٕـس

  .ہےکی گئی  ےٹیچ حبج رٸ کی ںیہ

 ہےکـٹب  ٳہزب٦٘ ٥ـا ےٱی ےک ت٪ـیت ہدمٮٸ ٿاٱیاٹی ہ، ی٪یٸ ػکب ٵٖٲت  ہثیٴ

کـٹب  ٳہزب٦٘ ٥ـا ےٱی ےک ت٪ـیت ٿاٱی ےٷھٹگ ّـٿؿ کب ٵ٪َؼ یٹگبؿٷ ہرجک

 ی٪یٺی یٹگبؿٷ ہرجک ہےکـتی  ٳہی ٥ـاٹمیکڀؿ ےٱئ ےک ٳھرڀ٫،  ہثیٴ .ہے

 ےٱئ ےک ،ہے ١یـ ی٪یٺی ٿ٩ت اك کب ٱیکٸ ہے ی٪یٺیرڀ ، ٵڀت ےریل ہٿا٩ٜ

 ٿتیہٵٺنٲ٬   ےك یٹمیکڀؿ فٹؼگی پبٱینی یٹگبؿٷ .ہےکـتی  ٳہی ٥ـاٹمیکڀؿ

 .ںیہ
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 ہےواال  ےتالفی وـْ ےکو ویل ػاؿ  ہثیُ کنی  ہثیُ :  4ىىً

 

 

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

ٿ ہ ںگـٿپ ٵی اٍٰ ؿاٹن٦ـٹ کب ٳ ھرڀ٫ ،ہےٿتب ہ کب دمرب گـٿپ کنی ہاػاؿ

  ۔گی ےکی ربئ تال٥ی کی ٹ٪َبٹبت ےاك کی ٕـ٣ ك اٿؿ ہےمکتب 

 .ہے ایک ےك ںٵی ا٩ؼاٵبت خمتٲ٤ ےک کی ٵٺت٪ٲی ٳھرڀ٫ ، ہثیٴ ؽاہٯ

 3  ںوـی ٹیلٹ عوػوو 

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

I.  یڈای٤  ثیٺک  

II.  ہثیٴ   

III.  ىیئـ یٹایکڀئ  

IV.  ٍربئیؼاػ ٰا 
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D. ہثیُ ٕوؿ پـ ےک ےکب آي ٹَ ِیٕزّٓھرون 

 ےکـت ںیہکی ثبت ٷ ٹ٪َبٷ ٳ اكہتڀ  ،ںیہ ےثبت کـت ٵتٞٲ٨ ےک ےعٖـ ٳہرت 

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

کی ٩یٶت )  ٹ٪َبٷ  ہاك دمٮٸ ہے۔ ٿتبہ ٹ٪َبٷ ہدمٶٮٸ ایک ہؽا یہٯ .ٿہ اٵکبٷ

 :ہے ٿتیہ پـ ٵٺضَـ ارقاءػٿ ( ہےٿتی ہ ثـاثـ ےکی الگت ک ےعٖـ ہک رڀ

i. ٿ مکتب ہ ٿا٩ٜ ،ہےا ہؿ کیب رب ٭ـت ہثیٴ کڀ ےعٖـ رل ہک اٵکبٷ ہی

 .ٿگبہ ٹ٪َبٷ ےرل ك ،ہے

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

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

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

 ی کٴھة  کی ٩یٶت ٳھرڀ٫ تڀ ںیہ ےٿتہ ت کٴہة اٵکبٷ اك کی اٿؿ ،ہےٿتی ہ

  ۔ٿگیہ

 ںثبتی واٌی ےػی ربْ ہتود لجً ےك أتغبة ےک  ہ:   ثیُ ۵ىىً 

 

  ںثبتی واٌی ےػی ربْ ہتود لجً ےأتغبة ك  ہثیُ .1

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

ٹب ھمسذ ہی اٿؿ ےئہػیٺب چب ہپـ تڀد کی ٩یٶت ؿاٹن٦ـٹٳ ھرڀ٫ اٿؿ الگت ٿاٱی

 ٳ ھرڀ٫ ۔ٿ گبہ تـہة کـٹب اعـاربت ثـػاىت ےک ٹ٪َبٷ یہعڀػ  کیب ہک ٿگبہ

 ںٵی کبمل ثبال ہٵٺؼؿد صنبة٭ب رل :ہے پـیٶیٴ کب  ہثیٴ یہ کی ٩یٶت ؿاٹن٦ـٹ

ٿتی ہ ہٿ صبالت تـیٸہکی ة  ہثیٴ .ہےکی ربتی  ےکی ٕـ٣ ك ارقاء ػٿ ٵتٞیٸ

ٿ مکتب ہ ہت فیبػہة کب احـ ٹ٪َبٷ ٱیکٸ ںیہٿتی ہ کی کٴ تہة اٵکبٷ ںاہد ںیہ

 کی الگت ؿاٹن٦ـٹ ےٳ کھرڀ٫ ہؽؿیٜ ےک پـیٶیٴ() ہثیٴ ںصبالت ٵی ےایل .ہے

ٿ ہ ہت فیبػہة اعـاربت ےک ےکـٷ ٵتضٶٰ ےٹ٪َبٷ ک یہعڀػ  ہرجک گی ٿہ ت کٴہة

 ۔  ےگ

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

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

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

b)  ْاگـ   :ںٌی ہْ ِويَ ھرون ہػیبف ےك لوت کی ےْثـػاىت وـ ٔمَب

 ت٪ـیجب ےاك ك ہٿ کہ ہفیبػ اتٺی ٹ٪َبٷ ٿاٱی ےٿٷہ ہکی ٿد ہٿا٩ٜ کنی

، ٹبھثـ٩ـاؿ ؿک ہعٖـ تڀ ےٿ ربئہ پیؼا کی ٍڀؿت صبٯ پٸ ہػیڀاٱی

 .ٿ گبہ ںیہٷ ںٵڀفٿ اٿؿٵٺبمت 

 ِخبي

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

 ؟ گی ےپبئ کـ کڀ ثـػاىت ٹ٪َبٷ اك کٶپٺی

c) کب  ںاحبحڀ اینی  :ںموچی ثغوؿ ںِی ےثبؿ ۓتبئذ ک ہدمىٓ ےَ کھرون

(  ہتٞؼػ کب آٯ)ےٷھٹگ ےٹ٪َبٷ ک ںرل ٵی ہےٿتب ہ تـیٸہة کـاٹب ہثیٴ

 .ٿہ ہت فیبػہة احـات ہدمکٸ ٱیکٸ ٿہکٴ  تہة کب اٵکبٷ

 ِخبي 

 ؟ہےثـػاىت ٭ـمٮتب  ہٷ٭ـا ہٷ ہکب ثیٴ ہٵَٺڀٝی میبؿ کیب کڀئی

 

 4 ںوـی ٹیلٹ عوػوب 

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

I.  ہےٿ 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 کـػاؿ ہثیُ ںِی ےِٞبىـ 

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

 اٷ .ہےٳ ہا ىـاکت اٷ کی ےٱئ ےک ےی٪یٺی ثٺبٷ کی ص٦بٙت ٭ڀ  ربئیؼاػ کی

  ۔ ہے ؽیٰ ہٵٺؼؿد کب ؽکـ ھکچ ےك ںىـا٭ت ٵی

a) ہ٥بئؼ ہت فیبػہة کڀمسبد  ےك کبؿی ہمـٵبی ےگئ ےکئ ےاٷ کی ٕـ٣ ك 

 ہک ہے پـ ٩بئٴ اك ثبت ںص٪ی٪ت ٵیٕب٩ت  کی کٶپٺی ہثیٴ .ہےٿتب ہ

 ثٺؼی ہگـ ارتٶبٝی ٕڀؿ پـ ےک پـیٶیٴ کـ مجٜ ڈ٥ٸ ںٵ٪ؼاؿ ٵی اؿیھة

 .ہےکی ربتی 

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

 ہٵیوہ ےٿئہ ےیتػ ہپـ تڀد ٱڀہاك پ کڀ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ .ہےربتب 

 ےاپٸ ٵتٞٲ٨ ےك امتٞٶبٯ ےک ڈ٥ٸ اك ےٱئ ےک ٥ڀائؼ ےی کٹکٶیڀٷ

امی  .ہےٿتب ہالگڀ  یھپـ ة کبؿی ہمـٵبی ہی .ےئہچب ے٭ـٷ ے٥یَٰ شببٳ

 ےریل کبؿی ہمـٵبی ےؿھةٳ  ھرڀ٫ یھة یھکت ںکٶپٺیب ہثیٴ کبٵیبة ےٱئ

 .ںیہ کـتی ںیہٷ کبؿی ہمـٵبی ںٵی ىیئـ  اٿؿ اکٹاك
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c) اٿؿ  یٹکٶیڀٷ اٿؿ رببؿت ٿ، ٍٺٞت عبٹؼاٷ ےاك ک ٌ،ىغ ٹٚبٳ، ہثیٴ

 ہے۔کـتب  ٳہ٥ڀائؼ ٥ـا ےت كہة ہثبٱڀامٔ اٿؿ ؿامت ہثـا کڀ ٩ڀٳ پڀؿی

٥یْیبة  ٕڀؿ پـ ؿامت ہثـا یہ ںػٿٹڀ ؿپـائقٹاٷ اٿؿ ػاؿ ىغَیت ہثیٴ

ا ربتب ھؿک حم٦ڀٗ ےٹتبئذ ك ےٹ٪َبٷ ک اینی ںیہاٷ ہکیڀٹک ںیہ ےٿتہ

  .ںیہمکتی  ٿہ پیؼا ےك ہکی ٿد ا٩ٞبتٿ صبػحبتی یب ےصبػث رڀ ہے

 کبؿٿثبؿ اٿؿ ہےٳ کـتب ہ٥ـا کڀ زب٦٘  ہمـٵبی ےٍٺٞت ک ہثیٴ ؽاہٯ

ٳ کـتب ہ٥ـا ہمـٵبی ےٱی ےک تـ٩ی اٿؿ اّب٥ی ت٦َیٰ ےک ںٍٺٞتڀ اٿؿ

 ۔  ہے

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

 ہکی صڀٍٰ کبؿی ہمـٵبی ںٵی ںاػاؿٿ کبؿٿثبؿی ںٵی ےٹتیذ ےاك ک

ػیتب  کڀ ٥ـٿٟ امتٞٶبٯ ٩بثٰ ےٿمبئٰ ک ٵڀرڀػ اٿؿ ہےکـتب  ا٥قائی

 رببؿتی اٿؿ ھمبتےک ہاّب٣ ںٵڀا٩ٜ ٵی ےؿٿفگبؿ ک ہثیٴ ؽاہٯ .ہے

 ٵٞیيت ٍضت ٵٺؼ یہ ھمبت ہےکـتب  ا٥قائی ہصڀٍٰ یھکی  ة ٍٺٞتی تـ٩ی

 ۔   ہےٳ کـتب ہ٥ـا ىـاکت یھة ںٵی ہاّب٣ ںٵی پیؼاٿاؿ اٿؿ ٵٲکی

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

 ںیہٷ ہٿؿٷ ،ہےکـتی  ٳہ٥ـا ٩ـُ یہپـ  ےٿٷہػاؿ  ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےک

٭ی  سمبئٺؼگی پبٱینی کی ہک ںیہ ےاٱتڈ فٿؿ ہ، یےاػاؿ تـ ہفیبػ

 .ےئہکیب ربٹب چبٕڀؿ پـ  ےک ی(ٹمٮیڀؿؿئٰ ٹ)٭ڀٱی ّٶبٹت

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

کب  ہٵٞبئٸ اٿؿ ےمـٿ ےربئیؼاػ ک ٿاٱی ےکی ربٷ  ہثیٴ ےؿیٸ كہٵب

کب  عٖـات ٍـ٣ ہٷ ےٱئ ےٵ٪بٍؼ ٫ ےتيغیٌ ک ہٿ  ۔ ںیہ ےکـت ثٺؼٿثنت

 خمتٲ٤ ںٵیٳ ھرڀ٫ کڀ ٭بؿ ہثیٴ یہ ھمبت  ہثٲ٬  ںیہ ےکـت ہاٹؼاف

کڀ اپٺی ٕـ٣  کی ىـس ٶیٴپـی رل ںیہ ےکـت ہتجَـ اٿؿ اٍالصبت ربڀیق

 .گب ےکـ ہٵتڀد

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

 ہثیٴ اؿتیھة ہے۔کـتب  کٶبئی ١یـ ٵٲکی کـٹنی ےٱئ ےٵٲک ک ہی ہکیڀٹک

، ١یـ ٵٲٮی آپـیيٸ ہی .ںیہ ہےکبٳ کـ ؿ ںفائؼ دمبٱک ٵی ےك 30 ٭بؿ

 ےکـت کی سمبئٺؼگی ثـآٵؼ ہپڀىیؼ اٿؿ ںیہ ےکـت کٶبئی٭ـٹنی  ٭ی 

  .ںیہ

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 ںاػاؿٿ
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 ٍِٞوِبت

 یٹموىً میکوؿ اوؿ ہثیُ

a) اك ٵ٪َؼ .ہے ػاؿی ہؽٳ کی ؿیبمت یٹمڀىٰ میکڀؿ ہک ہے ٩بثٰ ٩جڀٯ ہاة ی 

 ےک یٹمڀىٰ میکڀؿ امتٞٶبٯ کب ہثیٴ ں٩ڀاٹیٸ ٵی خمتٲ٤ ٵٺٚڀؿ ےٱی ےک

ٿ  ٵـکقی .ہےىبٵٰ  ٕڀؿ پـ ہؿّبکبؿاٷ یب اٹڀاؿي ٕڀؿ پـ ےک ہایک آٯ

مت  پـیٶیٴ کی زبت ےک ںٵٺَڀثڀ ھکی کچی ٹ، مڀىٰ میکڀؿںصکڀٵتی ؿیبمتی

 ؿیبمت ٵالفٳ .ںیہ ےپڀؿا کـت ٭ڀ ےٿٝؼٿ مسبری اپٺی ےٿئہ ےکـت مکـیپيٸ

 ےاٿؿ اٷ ک ںیہؿکٸ  ػاؿ ہثیٴ ٵالفٵیٸ رڀ، ٍٺٞتی 1948 ،ٹایک ہثیٴ

 ےٵڀت ٫ اٿؿ ٵٞؾٿؿی، فچگی ثیٶبؿی، ےٱئ ےک ہ٥بئؼ ےک ںعبٹؼاٹڀ

 ڈ٥ٸ کڀ کبؿپڀؿیيٸ ہثیٴ ؿیبمت ٵالفٳ ےٱئ ےکی اػائیگی ک اعـاربت

 ں٩ڀٝال ٍٺٞتی ھکچ ٵٖٲٜ ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك ہٵٺَڀة ہی  ہے۔ٳ کـتب ہ٥ـا

 .ہےالگڀ   ںٵی

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

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

 ہثـا ہثٲک ںیہی ٷہکڀ  ںػاؿکنبٹڀ ہثیٴ ٍـ٣ ہٵٺَڀة ہی .ہے ہٕـی٨ ٳہایک ا

 .ہےکـتی  ہؼ٥بئ کڀ ےٵٞبىـ ےپڀؿ ٕڀؿ پـ ہثبٱڀامٔ اٿؿ ؿامت

 ںٵٺَڀثڀ ےی کٹصکڀٵت کی فیـ مـپـمتی مڀىٰ میکڀؿ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب

  ےریل ںیہی ہٳ کـػاؿ اػا ٭ـؿہایک ا ںٵی

1. RKBY  - یڀرٺب ہکـىی ثیٴ ہؿیٹؿاه 

2.  RSBY  - یڀرٺب ہٍضت ثیٴ ہؿیٹؿاه 

3.  PMJBY  - یڀرٺب ہاٷ ٵٺرتی ریڀٷ ریڀتی ثیٴھپـػ 

4.  PMSBY  - ڀرٺبی ہىب ثیٴھاٷ ٵٺرتی مـکھپـػ 

 

c) مڀىٰ  کڀ ںعبٹؼاٹڀ یہػی ثبآلعـ ےٵٺَڀة ہثیٴ یہػی ثٺیبػ پـ  رببؿتی

  .ںیہ تیبؿ کی گئی ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا یٹمیکڀؿ

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

 مسبری زب٦٘ ٵ٪َؼ صتٶی رل کب ںیہ ےٳ کـتہزب٦٘ ٥ـا ہثیٴ ی اینیہ عڀػ پـ

 ى٦ب ےپیٶبٷ ڑےة ،ےصبػث اٹ٦ـاػی ٝڀاٳ - ںیہ ٵخبٯ .ہے کـٹب ٳہ٥ـا

 .ہٿ١یـ

 

 5  ںوـی ٹیلٹ عوػ وب 

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

  ؟ہے امپبٹنـ ےٕـ٣ ك٭ی  ٭بؿ

I. کبؿپڀؿیيٸ ہثیٴ ؿیبمت ٵالفٳ  

II. َٰامکیٴ ہثیٴ ٥  

III. ى٦ب پجٲک  

IV. شببٳ ثبال ہٵٺؼؿد 
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ہعالً  

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

 ٰکب٥ی كڈيل ںٱٺؼٷ ٵی آ١بف ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ رببؿتی ٵ٪جڀٯ ںٵی آد ک 

 .اھٿا تہ ںاؤك ٵیہ

 ںیہىبٵٰ  كٹیڀٷ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٹٚبٳ ٵی ہثیٴ:  

  ہاحبث  

 ٳھرڀ٫  

  ہعٖـ  

  ےػہٵٞب  

  اٿؿ ٭بؿ ہثیٴ  

  ػاؿ ہثیٴ 

 ثـػاىت ہعٖـ ٩نٴ کب ای٬ ٕـس کیرڀ  ،ٵبٱک ےک ںاحبحڀ ای٬ ٕـس اگـ 

 ثٺؼی ہگـ ےتڀ اك ںیہ ےکـت ہؽعیـ ڈ٥ٸ ںٵی ڈ٥ٸ ہٵيرتک ایک ،ںیہ ےکـت

  .ںیہ ےتہک

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

  :ںیہىبٵٰ  تٮٺی٬

 اٱٺبٹٳ ھرڀ٫  

  ؿٿٯٹکٸ ٳھرڀ٫  

 ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ٳھرڀ٫  

 ٿتتیني ٳھرڀ٫  

 اٹن٦ـؿٹ ٳھرڀ٫  

 ںیہ اٍڀٯ ٳہا ےک ہثیٴ  

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

 ںمڀچی ث٢ڀؿ ںٵی ےثبؿ ےٹتبئذ ک ہدمکٸ ےٳ کھرڀ٫  

 ںٱی ہٷ ٵڀٯ ٳھرڀ٫ ہت فیبػہة ےٱئ ےک یڑٿھت. 

 

 اٍٖالصبت َ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 ٹیلٹ عوػ

  1رواة 

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

 ؿٹؿیگڀٱی ٍٺٞت کی ہثیٴاؿتی ھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی ہثیٴ ںاؿت ٵیھة

  .ہے

  2رواة 

  .ہے   III ٍضیش اٹتغبة

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

  .ہے ھثڀد ٳ ھرڀ٫ حبٹڀی

  3رواة 

  .ہے  II ٍضیش اٹتغبة

  .ہے٭بؿ  ہٕـی٨ کب ؿاٹن٦ـٹ ؿمک ہثیٴ

  4رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

ی ہ عڀػ عبٹؼاٷ کڀ ےپڀؿ ےٿ٩ت ٵڀت ك ےٳ ىغٌ ٭ی ةہا ٿاصؼ ےعبٹؼاٷ ک

 ٿہّـٿؿی  ؿیکی عـیؼا ہثیٴ فٹؼگی ںکی پڀفیيٸ ٵی ےکـٷ اٯھة ھػیک اپٺی

  .ہےربتی 

  5رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 ےٕـ٣ ك٭بؿ   ہثیٴ  ہثٲک ںیہٷ ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك ہٵٺَڀة ہثیٴ ى٦ب پجٲک

 .ہے امپبٹنـ

 

 مواي ٹیلٹ عوػ

  1 مواي

 _______ کڀ ؿاٹن٦ـٹ ےعٖـ ےٿاٯ ےربٷ ےکی ہؽؿیٜ ےک ثٺؼی ہگـ ےعٖـ

  .ںیہ ےتہک

I. ثچت  

II. کبؿی ہمـٵبی  

III. ہثیٴ  

IV. ٹباھٹگ ےعٖـ 

  2 مواي

 __________ 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 مواي

  .ہےٿ ربتب ہ دمکٸ ____________ پـ ےکـٷؿاٹن٦ـٹ ےعٖـ ػاؿ کڀ ہثیٴ
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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. ثٺؼی ہٵٺَڀةریٸ ٿ اٵٸ  کی ےثٺبٷ ٵؤحـ ہفیبػ کبؿٿثبؿ کڀ ےآپ ک 

  .کـٹب

  4 مواي

  .اھٿا تہ ےك ____________ آ١بف ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ رؼیؼ

I. ٵـيٹة  

II. كڈيل  

III. كڈؿٿ  

IV. ٰیٹکٶی ـاٿتہٵ  

  5 مواي

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

  ںاہد ہے

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 زب٦٘ ہثیٴ کڀ ربئیؼاػ  

IV. ٱیتب  ہب ٥یَٰک ےیٲٸھد احـات کڀ ےاك ک اٿؿ ےعٖـ یہعڀػ  ىغَیت

 .ہے

  6 مواي

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. ہےکـتب  کی ص٦بٙت ہاحبث ہثیٴ  

II. ہےکـتب  اٳھکی ؿٿک ت ٹ٪َبٷ ہثیٴ  

III. ہےکـتب  اٵکبٹبت کڀ کٴ ےک ٹ٪َبٷ ہثیٴ  

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

  7 مواي

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

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

 مت مکـیپيٸ کتٺب ےٕڀؿ ك ہمبالٷ ٵبٱک کڀ ےؿ کھگ ؿہ ےٱئ ےک تال٥ی کی

  ٿگب؟ہ کـٹب

I. . 100 / - ےؿٿپ 

II. . 200 / - ےؿٿپ  

III. . 80 / - ےؿٿپ 

IV. . 400 / - ےؿٿپ 

  8 مواي

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ ٷ مبکڀ ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

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

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨
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II. کب  ےؿاٹن٦ـ کـٷٹپبك  ےک ىغٌ ےػٿمـ کڀ ےعٖـ ےک ایک ىغٌ ہثیٴ

  .ہے کبؿ ہٕـی٨

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

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨ ےٷٹثبٷ

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

  .ہے کبؿ ہٕـی٨

  9 مواي

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

  ؟ںیہ ےکـت ںکیڀ

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

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

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

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

  .ہے مکتب

  10 مواي

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

I. ٱیٺب ٹثبٷ ںآپل ٵی ے٣ كکی ٕـ ھکڀ کچ ٹ٪َبٷ ہک ںکئی ٱڀگڀ  

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

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

IV. کی ىـاکت ٹ٪َبٷ ہؽؿیٜ ےک ٹگـاٷ 

 

 مواالت کب رواة ےک ٹیلٹ عوػ

  1رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

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

  2 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

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

 .ںیہ ےتہک اٳھت

  3 رواة

  .ہے   IV ٍضیش اٹتغبة

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

  .ہےمکتب  ثٺؼی کـ ہٵٺَڀة کی ےثٺبٷ

  4 رواة

  .ہے  II ٍضیش اٹتغبة

  .یھٿئی تہ ےك كڈالي آ١بف ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ رؼیؼ

  5 رواة

   .ہے  IV ٍضیش اٹتغبة

 ہاىبؿ ٕـ٣ ٍڀؿزببٯ کی اینی، ٹب ھعٖـات ثـ٩ـاؿ ؿ٫ ںتٺبٙـ ٵی ےک ہثیٴ
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کب  ےکـٷ ثـػاىت احـات کڀ ےاٿؿ اك ک ےعٖـ یہعڀػ  ىغَیت ںاہد ہے کـتب

  .ہےتب ٱی ہ٥یَٰ

  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 ےکی ىـس ك ؿھگ ٥ی - / 200 .ےؿٿپ

  8 رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

کب  ےٷٹثبٷ ںآپل ٵی ےـ٣ كا٥ـاػ کی ٕ کڀ کئی ٹ٪َبٷ ےک ا٥ـاػ ھکچ ہثیٴ

  .ہے کبؿ ہٕـی٨

  9 رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

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

  .ںیہ ےکـت کب ثٺؼٿثنت ہٵٞبئٸ اٿؿ ےمـٿ ےک ہاحبث

  10 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

 ٹ٪َبٷ ےك ؼ٩نٶتیث ںیہرٸ ٱڀگ ، ھکچ زبت، ےرل ک ہےٝٶٰ  ایک اینب  ہثیٴ

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

 / ٿا٩ٞبت ١یـ ٵتڀ٩ٜ امی ٕـس کی یھة ےمبٵٸ ے، رٸ کہےکیب ربتب  ت٪نیٴ

 .ٿہ کب اٵکبٷ صبالت
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 2 ثبة

 مـوك نہگب  
 

 ثبة وب تٞبؿف

  ٳہ٥ـا  مـٿك ڀک ںکڀہگب آپ ے۔ربٹیٺگ کڀ  ٵیتہا کی  مـٿك کہگب آپ ںاك ثبة  ٵی

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

 ہٝالٿ ےامک ے۔ربٹیٺگ یھة کڀ  ٭بؿ ہٕـی٨ ہافاٯ ىکبیت  خمتٲ٤  ػمتیبة ےٱئ ےک

 ے۔ربٹیٺگ کڀ ںٕـی٪ڀ ےک ےٷڑد ےك اٷ اٿؿ ےکـٷ ؿمبئی ھمبت ےک کہگب آپ

  ِبصبًٍ ےک  ےْھمیه

 

A. تَڀؿات ٺـٯر -  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

 بمـٿك  کی ٵٞیبؿ  کب ٿّبصت  کـٹ  .2

 کـٹب  ہربئق کب  ٵیتہا کی  مـٿك ںٵی  ٍٺٞت ہثیٴ  .3

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

  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

 م٦بؿه کـٹب اعال٩ی ثـتبؤ  کی .8

 

A. تَوؿات رٕـي -  مـوك کہگب  

 ؟ںکیڀ  مـٿك کہگب .1

  ٥ـٳ یھة کڀئی اٿؿ ںیہ ےکـت  ٳہ٥ـا ّـٿؿت  ثٺیبػی امکی کڀ  ٭بؿٿثبؿ کنی کہگب

  ٭ـػاؿ ےک  تٞٲ٪بت اٿؿ  مـٿك کہگب ہے۔ مکتب ھػیک ںیہٷ ےك تُٞٲ٪ی ےة کڀ اٷ

  ہفیبػ ںیہک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک  ٹ٫ڈپـٿ  ػیگـ یھة کنی

  ہے۔  ٳہا

  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

 ہکبؿ کب ثیُ وبؿ

 ا،ھػیک ےرل ہے  چیق ٿكٹھ ایک ہی

 رب کیب  ہربـة اٿؿ  ہربئق چالیب

 ہے۔ مکتب

  ٵتڀ٩ٜ ١یـ ایک ںٵی  ٵنت٪جٰ ہی

 ےٿئہ کڀ کبؿ  مجت ےک  ےصبػث

 ےکـٷ  تال٥ی  عال٣ ےک ّـؿ یب ٹ٪َبٷ
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 ےك  ثؼ٩نٶتی ہے۔  ہػہٵٞب ایک کب

 ےک ہثیٴ تک ےٿٷہ  ٿا٩ٜ  ے٫ ہٿا٩ٜ

  ہربـة یب ٿاھچ یب اھػیک کڀ  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  ہربـة

 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  ٍڀؿزببٯ 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 ھبتم

 ںمـٿمڀ یھمت ٿ٩تی ٳہ ہی کی  اتال٣

 ہے۔ عَڀٍیت ٵٺ٦ـػ ایک کی

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

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

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

 ے۔ئیہچب ٿٹبہ کـٹب عڀه کڀ ںکڀہگب ےاپٸ  ٵ٪َؼ کب  ٥ـٳ ؿہ

 

 مـوك  کی ِٞیبؿ   .2

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

  ں۔یہ ىبٵٰ یھة ٹایزٸ ےک اٷ ںٵی رل ہے  ّـٿؿی ےٱئ ےک  ا٥ـاػ ےاٹک

  ؟ںیہ کیب  فبتٍ ےامک ؟ہےٌیکٓ اٍٰٝی  ِٞیبؿ مـوك  کیب  

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

  ؿٿىٺی پـ  ںٱٮیڀھد ؿمتہ٣  ٳہا پبٹچ ےک  ٵٞیبؿ ےک  مـٿك ہی ۔گبےکـ  ٳہ٥ـا

 ہے۔ اٱتبڈ

a)  اٿؿ ھمبت ےک ےؿٿكھة ےاك ہے گیب کیب ہ: رل مـٿك  کب ٿٝؼلبثًِ اٝتّبػ 

 کڀ  اٝتٶبػ ٩بثِٰ کہگب تـ ہفیبػ ۔ ٍالصیت یک ےػیٸ اذمبٳ ےكےٕـی٨ ػؿمت

 پـ رل ں۔یہ ےتھمسذ  ٳہا ےك مت ںٵی ائٶٺيٺلڈ پبٹچ ےک  ٵٞیبؿ ےک  مـٿك

 ہے۔ ٿتیہ یھڑک ٝٶبؿت کی اٝتٶبػ

b) ٥ڀؿی ےٱئ ےک ںّـٿؿتڀ کی ںکڀہگب اٿؿ ےکـٷ ٵؼػ کی ںکڀہگب ہ: ییہرواثؼ  

 ؿہٙب کڀ  صیتٍال اٿؿ  ائیھاچ کی  ںٱٮبؿٿہ  مـٿك کی ےٷکـ  ٳہ٥ـا رڀاة

 ےریل ہؿٿی  ٿ٩ت ےکـت  ٳہ٥ـا  مـٿك اٿؿ ػؿمتگی ؿ٥تبؿ، ےاك ہے۔ ٭ـتب

 ہے۔ مکتب رب ٵبپب ےك ںاىبؿٿ

c) ْاٿؿ  مڀپیی اٿؿ  ٍالصیت ، ٝٲٴ ےک ےٿاٯ ے٭ـٷ ٳہ٥ـا  مـٿك ہ: ییٹگبؿ

 ہی ہے۔ ٭ـتب ؿہٙب کڀ  ٍالصیت کی اٷ کی ےکـٷ تجٲی٠  اٝتٶبػ اٿؿ ہؿٿكھة
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 ںّـٿؿتڀ امکی ےٷ ٵالفٳ مـٿك ہک ہے ربتب کیب ےٓ ےك تيغیٌ اك ےک کہگب

 ہے۔ ٯہا کتٺب ںٵی ےکـٷ پڀؿا ےاك اٿؿ ہے اھمسذ ےك ٕـس یھاچ کتٺی کڀ

d) ھػیک ہی ہے۔ گئی کی  پـ ٕڀؿ ےک ے: امکی ٿّبصت  اٹنبٹی ؿاثٔ ِؼؿػیہ 

 ںٵی ےربٷ ےػیئ ہدتڀ  پـ ٕڀؿ اٹ٦ـاػی پـ ںکڀہگب اٿؿ ےؿٿی ےک اٯھة

 ہے۔ ٿتبہ ٱٮتبھد

e)  ے٭ـت سمبئٺؼگی کی ٝڀاٵٰ ٵبصڀٱیبتی رنٶبٹی  ہی (:یٕزیجٍلٹ)ۂاىیبواّش  

 ٵ٪بٳ، ، پـ ٕڀؿ ےک  ٵخبٯ ں۔یہ ےمکت ٿھچ اٿؿ مٸ ،ھػیک ، کہگب ےرل ہے

 ہثیٴ ایک  ٥ـػ رڀ اصنبك ٭ب اؿتہٳ ہٿؿاٷ ہپیو  ٦ٍبئی، اٿؿ  ٹآٿ ےٯ

 مکتب ڑپ  تبحـ کب٥ی پـ کہگب امکب ،ہےتب ھػیک ربکـ ںٵی  ػ٥رت ےک کٶپٺی

  مـٿك  اٍٰ ہی ہکیڀٹک ہے ربتب ٿہ  ٳہا ےك  ٕڀؿ  عبً  ٵبصڀٯ رنٶبٹی ہے۔

ب ٹ٪ڀه پػیـ اٿؿ ٱیہپ ثٞؼ ےامک اٿؿ ےٯہپ ےك ےربٷ ےکئ  ہربـة کب

 ہے۔ تبڑٿھچ

 ہثیُ اوؿ  مـوك کہگب .3

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

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

 مـپـمتی اٿؿ  محبیت کی ںکڀہگب ہٵڀرڀػ ےک اٷ ہی ہک ہے  اٵٮبٷ کی ےٵٲٸ رڀاة

 ۔کی  ٵؼػ ںٵی ےاٷڑھة کڀ  ٭بؿٿثبؿ ےاٹک ےٷ ںٿہرٸ ٿاہ  دمٮٸ ےك

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

  ہؽؿیٜ یھة کب ےکـٷ  صبٍٰ کہگب ےٹئ کہگب ہٵڀرڀػ ےک اٷ ہے۔ آتب ےك کٶیيٸ ےک

 ں۔یہ

  ؟ہےکی ٭بٵیبثی  کب ؿاف  کیب  اٷ

  ۔ ػاؿی ہؽَ کی ےکـْ  مـوك کی ںکوہگب ےاپٓ ،ہے رڀاة  دمٮٸ  ہفیبػ ےمت ك

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

  ۔ٿگبہ  ٵ٦یؼ ٹبھػیک کڀ ٩یٶت ٭ی فٹؼگی ےک کہگب ےئٱ ےک ےمڀاٯ کب رڀاة ػیٸ

 کیب  ثیبٷ پـ ٕڀؿ ےک ؿ٩ٴ ایک ےکڀ ا٩تَبػی  ٥ڀائؼ  ک لیّت وی فٔؼگی کی کہگب

 ےك ےثٺبٷ  تٞٲ٨ ٵْجڀٓ ھمبت ےک کہگب ایک ںٵی  ٵؼت دلجی ایک رڀ ہے مکتب رب

  ہے۔ مکتب رب کیب  صبٍٰ

  لیّت وی فٔؼگی کی کہ: گب1ىىً  

 

 ھمبت ےک ںکڀہگب ےاپٸ اٿؿ ہے کـتب  ٳہ٥ـا  مـٿك رڀ ٹایک ایزٸ 

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

  ہے۔ کـتب ٵؼػ ںٵی ےػیٸ ٿمٞت کڀ  ٭بؿٿثبؿ رڀ
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 1  ٹیلٹ 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. کـ ثٺب  تٞٲ٨ ٵؼتی ٕڀیٰ ایک ھمبت ےک کہا٩تَبػی  ٥ڀائؼ  ٭ی ؿ٩ٴ رڀ گب 

 ہے مکتب رب کیب  صبٍٰ

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

 

 
 

B. وـػاؿ کب ٹایزٓ ہثیُ ںِی ےکـْ  َہفـا  مـوك کہگب تـیٓہة   

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

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

 ایک ٳہ اة ں۔یہ ىبٵٰ  ا٩ؼاٵبت  ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی اك اٿؿ ہے تیہؿ ربؿی ںٵی  ٵؼت

 پـ  ٭ـػاؿ ےگئ ے٭ی اػا ںٵی ٩ؼٳ  ای٬ ؿہ اٿؿ ںؿٿھپت ےک ٵیٰ ھکچ ےک  ہػہٵٞب

 ں۔یہ ےاٱتڈ ٹٚـ ایک

 ٍالس تـیٓہة ےمت ك – ٹفـوعت  پوائٓ .1

 ںی عـیؼ ٵیک ہثیٴ  فٹؼگی ١یـ ہے۔  ٹپڀائٸ کب  ٥ـٿعت  ٹپڀائٸ الہمـٿك  کب پ

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

  ے۔ہ کـٹب ےٓ

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

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

  ےٵ٪بثٰ ےک الگت کی ہثیٴ ٹ٪َبٷ تڀ٩ٜ ىبٵٰ ںٵی اك ہک ہے  ّـٿؿی کـٹب  ی٪یٸ

  ہے۔  ہفیبػ ںٵی

 تڀ ،ںیہ  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ٹ٪َبٷ ىبٵٰ ںك ٵیاگـ پـیٶیٴ کی اػائیگی  ا

 ہے۔ مکتی رب ػی ٍالس کی ےکـٷ  ثـػاىت کڀ ٳھرڀک ٍـ٣

 اینی تڀ ہے ثٺتب  مجت کب ھثڀد  ٵبٱی  ہٿا٩ٜ  ٹگبٵیہػٿمـی ٕـ٣، اگـ کنی 

  ہے۔ ٿاؿ کـٹب ہثیٴ  عال٣ ےگبٵی  کٷہ

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

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

 اگـ  ٕـس امی ہے۔ مکتب ٭ـ ٵٺتغت  آپيٸ کب ےٷھؿک ےثٺبئ ےاك ےجببئ کی ےکـٷ

 ۔ےئہ٭ـاٹب چب ںیہٷ ہکب ثیٴ اك تڀ ہےکی ٩یٶت  ٵٞٶڀٱی  ٳٹآئ کنی

 ِخبي

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

  ۔ٿگبہ حبثت ٵؼػگبؿ عـیؼٹب کڀؿ  عال٣

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

 ٿہ ںیہٷ  ّـٿؿی کـٹب  صبٍٰ کڀؿ ےٱئ ےامک تڀ ہے  ثـاثـ ے٫ ہٷ ہعٖـ کب میالة

  ہے۔ مکتب
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اك  ہے۔  الفِی حتت ےک لبٔوْ ہثیُ ؿٹوِ  عالف ےک  یٹپبؿ تینـی ںِی اؿتھة

  ہٵتٞٲ٨ ١یـ حبج پـ ثبت اك ،ںیہیب ٷ ہے ّـٿؿت کی ہثیٴ کڀ  ٥ـػ ںٍڀؿزببٯ  ٵی

 ہے۔

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

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

 ٿگبہ  حمتبٓ کـٹب کڀؿ کڀ  اٵٮبٷ ےک ٹ٪َبٷ ےک ّـؿ اپٺی کڀ کبؿ ی،ہ ھمبت ہے۔

  ہے۔ ںیہالفٵی  ٷ رڀ

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

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

 ےک  ہٿ١ري ںٵڀھرڀک  ػاؿی ہؽٳ ،ںکبؿٿ ،ںڀگڀٱ ،ےکبؿعبٷ ےک کہگب ٹکبؿپڀؿی

 ٿاٱی ےربٷ ٱی اٿؿ کڀؿیذ ےاك ں۔یہٿ مکتی ہ ّـٿؿیبت کی  ٩نٴ  خمتٲ٤ ےك کڀؿیذ

  ۔ٿگیہ ّـٿؿت کی ٍالس ٍضیش ےٱئ ےک  ںپبٱینیڀ

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

 ںپبٱینیب ٳھٹبٵی  رڀک 

 ںپبٱینیب ٳھڀکشببٳ ر 

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

 ہے۔ گیب اھؿک ںیہٷ ؿہثب ےك  ٕڀؿ  عبً زبت ےک پبٱنی کڀ رٸ ںیہ کـتی کڀؿ

 ٿہ  ٵٺؼ ہ٥بئؼ  ہفیبػ  ٭ـٹب ٵٺتغت  آپيٸ کب  ںپبٱینیڀ" ٳھرڀک  ٹبٵی" ےامٲئ

 مغت  ٹبٵی ںٵی پبٱینی  مجت  ہدمٮٸ  ہبػفی ےك مت ےک ٹ٪َبٷ ںاہد ہے مکتب

 کـ ثچت ںك ٕـس  ایک ٩ؼٳ پـیٶیٴ ٵیا ،ںیہ ےربت ےکئ کڀؿ  ےؽؿیٜ ے٫  عٖـات

 ہے۔ مکتب کـ  ٳہ٥ـا کڀؿ  ثٺیبػ ّـٿؿت کڀ  ػاؿ ہثیٴ اٿؿ ہے مکتب

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

 ہک ٿگبہ  ٵ٦یؼ ٹبھؿک یبػ ہی ےٱئ ےک ٹایزٸ ہے۔ کـتب  ٳہـا٥  مـٿك  تـیٸہة پـ

  ٕڀؿ ےک  ٹٚـ ہٹ٪ٔ  ٵٞیبؿی ےٱئ ےک ےٷٹٹپ ےك ٳھکڀ رڀک ہثیٴ  ٥ـػ ایک ںاہد

  ػیگـ رینی اٳھت ؿٿک کی ٹ٪َبٷ یب ےٷھؿ٫ ثـ٩ـاؿ ٳھرڀک ،ہے مکتب ھکػی پـ

  ػمتیبة پـ  ٕڀؿ ےک آپيٺل ےک ےکـٷ کٴ کڀ الگت کی ہثیٴ رڀ ںیہ یھة ںتکٺیکی

  ں۔یہ

 ٿہاك ٕـس   مڀاٯ ہٵتٞٲ٨ ےك  ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک  ػاؿ ہثیٴ ایک ، پـ ٕڀؿ ےٵخبٯ  ک

 : ںیہ ےمکت

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

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

 آئیگی؟ کٶی

  ٿ٩ت ےکـت  ہؿاثٔ ےك کہگب پـ  ٕڀؿ ےک   ىغٌ ٥ـٿعت ےک ہایک ١یـ فٹؼگی  ثیٴ

 اك ںٵی  تٞٲ٨ ےک کہگب ہک ہےکـٹب ّـٿؿی  مڀاٯ ہی ےك آپ ےاپٸ کڀ ٹایزٸ ایک

 اہؿ رب ںاہٿ ےٱئ ےک ےکـٷ  صبٍٰ  ٥ـٿعت ایک ٍـ٣ ہٿ ؟کیبہے کیب  ٭ـػاؿ ٭ب

 رڀ ،ےٱئ ےک ےثٺبٷ  تٞٲ٨ ےك کہگب پـ  ٕڀؿ ےک یھمبت اٿؿ کڀچ ایک یب ہے

 کـیگب؟ ٵؼػ امکی ںٵی ےکـٷ اٹتٚبٳ ےك ٹگڈھ ٵڀحـ  ہفیبػ کڀ ںٵڀھرڀک ےامک

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

 الگت کی ےٷٹٹپ ےك ٳھرڀک ےاك ےجببئ ےامک ہثٲک ہے ںیہٷ  ٵٺؼ هہعڀا اتٺب ےٱئ

 ٿگیہ کی ےکـٷ چبٷہپ کی ںٵڀھرڀک اٷ  تيڀیو  ٕـس اك ہے۔ ی٪یٸ ںٵی ےکـٷ کٴ کڀ

 ے۔ئیہچب ربٹب کیب ہثیٴ اٹکب ےامٲئ اٿؿ مکتب ھؿک ںیہٷ ےثٺبئ کہگب ےرل
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 ےک   ىغٌ ٥ـٿعت ایک ٍـ٣  ٭ـػاؿ کب ٹایزٸ ہثیٴ ایک ،ںٵی  اٱ٦بٗ ےػٿمـ

 َھروک ، ؿٹؿائ ؿڈَاْ ، وبؿ تيغیٌ َھروک ےاك ۔ہے  ہفیبػ ںیہک ںٵی  ےٵ٪بثٰ

 رو واال ےثٕبْ  تٍٞك ایک اوؿ ئٕـیقاڈ ےن صً  ّـوؿت صنت کبؿ، ٍالس  ٹِیٕزّٓ

  ہے۔ تبھیمیٓ ؿک ںِی  ےثٕبْ اٝتّبػ اوؿ تٍٞمبت ِؼتی ٕویً

 جتویق  الؼاِبت .2

  ػاؿ ہثیٴ ے۔ئیہچب کـٹب  مـپـمتی کی کہگب ںٵی ےؿٷھة  ربڀیق کی ہثیٴ کڀ ٹایزٸ

  ٥بؿٳ  ربڀیق ایک ہے۔  ّـٿؿی ٱیٺب ػاؿی ہؽٳ کی ںثیبٹڀ ےگئ ےػیئ ںٵی اك کڀ

  ہے۔ گئی کی ںٵی 5  ثبة  حبج کی ٔںٱڀٿہپ  ٳہا ےک

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

 اٿؿ اٹبھمسذ کڀ  ہ٭ٺٺؼ ربڀیق ںٵی ےثبؿ ےک  ت٦َیالت ٿاٱی ےربٷ ےؿھة پـ  ٕڀؿ

  ٵٞٲڀٵبت پڀؿی اٿؿ  ٵٺبمت ںٵی  ٍڀؿزببٯ کی ےػٝڀ ایک ے۔ئیہچب کـٹب ٿّبصت

  ہے۔مکتی  اٯڈ ںٵی ےعٖـ کڀ ےػٝڀ ےک کہگب  ٹب٭بٵی ںٵی ےػیٸ

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

 ےک کبؿ ٍالس/ٹایزیٸ یب پـ ٕڀؿ ؿامت ےثـائ کٶپٺی ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل ہے۔ مکتی

 ڀک کہگب ،ںٵی ںٵٞبٵٲڀ یہ ںػٿٹڀ ہے۔ مکتی کـ  ٵٖٲٜ کڀ ںکڀہگب ےك  ےؽؿیٜ

 ثتبٹب ہی ےاك ہک تک ںاہػػ کـٹب اٿؿ یٳ ںٵی ےکـٷ پڀؿی ٭بؿٿائی  ہٵٖٲڀة یھمت

 ہے۔ ںکیڀ  ّـٿؿت کی اٷ ہک ہے ربتب ٿہ  ّـٿؿی

 لجوٌیت  الؼاِبت   .3

a) ٹکوؿ ٔو 

 ہؽٳ کی ٹایزٸ کـٹب  ی٪یٸ ہی ہے۔ گئی کی ںٵی 5'  ثبة'  حبج کی ٹکڀؿ ٹڀ

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

 ےامک ہک ہے ػیتی پی٢بٳ ہی کڀ کہگب ٵنتٞؼی ںتٞٲ٨  ٵی اك ہے۔ ربتب کیب

 ں۔یہ حم٦ڀٗ ںٵی ںٿھاتہ ےک کٶپٺی اٿؿ ٹایزیٸ ٵ٦بػات

b) پبٌینی ػمتبویق ُمپـػگی 

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

 پبٱینی  پـ  ٕڀؿ اٹ٦ـاػی  ٩ڀاٹیٸ ےک پٺیکٶ اگـ ہے۔ ٵٲتب ٵڀ٩ٜ ایک کب

 ےاك اٿؿ کـٹب  صبٍٰ ػمتبٿیق تڀ ںیہ ےػیت  اربفت کی ےػمتبٿیق مڀٹپٸ

  ہے۔ مکتب ٿہ  عیبٯ اھاچ ایک مڀٹپٺب کڀ کہگب

 ےاك تڀ ہے یہؿ رب یزیھة  ےؽؿیٜ ے٫ اکڈ پـ ٕڀؿ ؿامت ےاگـ پبٱینی ثـائ

 کـٹب  ہؿاثٔ ےك کہگب ،ہے بگی ػیب یذھة ػمتبٿیق پبٱینی ہک یہ ےچٲت ہپت ہی

 ںٵی ےثبؿ ےک چیق یھة کنی اینی اٿؿ ےکـٷ  ہؿاثٔ ےك کہاگ ہی ے۔ئیہچب

 پبٱینی ہی ہے۔ ںیہٷ  ٿاّش ںٵی ػمتبٿیق  صبٍٰ رڀ ہے ٵڀ٩ٜ ایک کب ےاٷھمسذ

 ےک امتض٪ب٧ اٿؿ  ص٪ڀ٧ ےک  ػاؿ پبٱینی اٿؿ  ىـائٔ ےک  ٩نٴ  خمتٲ٤ ےک

 ہے۔ مکتب اٹھا کہگب ہ٥بئؼ کب رل ہے ڀ٩ٜٵ ایک یھة کب ےکـٷ  ٿاّش ںٵی ےثبؿ

 هہعڀا کی ےکـٷ  ٳہ٥ـا  ہٵـصٰ ایک کب  مـٿك ےگٓا ںیہک ےك  ٥ـٿعت کبٳ ہی

  ہے۔  ٭ـتب سمبئٺؼگی کی

  ٵٮٶٰ اٿؿ  ػاؿی ہؽٳ کی ےکـٷ  ٳہ٥ـا  مـٿك کی ٹایزٸ کڀ کہگب ٹگٹٵی ہی

 ے۔ہ ٵڀ٩ٜ ایک یھة کب ےثتبٷ ںٵی ےثبؿ ےک ے٭ـٷ ػہٛ ٭ب ٝقٳ ے٫ محبیت

 ےک ت٦َیالت اٿؿ ںٹبٵڀ ےؿ  ا٥ـاػ کػیگ ےٿاٯ ےربٹٸ ےاگال ٵٺٖ٪ی  ٩ؼٳ امک

 ہے۔ مکتب ٵٰ ہ٥بئؼ ہدمٮٸ ےك عؼٵبت کی ٹایزٸ کڀ رٸ ٿگبہ ٹبھپڀچ ںٵی ےثبؿ
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  تٞبؿ٣ کب ٹایزٸ ےك اٷ اٿؿ ںکـی  ہؿاثٔ ےك ںٱڀگڀ اٷ عڀػ کہگب اگـ

  ۔یٿگہ  ٭بٵیبثی یڑة ایک ںٵی  ٭بؿٿثبؿ ٵٖٲت امکب تڀ ںکـائی

c) پبٌینی  جتؼیؼ  

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

 ػٿمـی یب ےٷہؿ ےثٸ ےگٓا ھمبت ےک کٶپٺی امی پبك ےک کہگب  ٿ٩ت ےک  ربؼیؼ

 ںاہد ہے  ٹپڀائٸ  ٳہا ایک ہی ہے۔ ٿتبہ  آپيٸ ایک کب ےربٷ ںٵی کٶپٺی

 کب  اٝتٶبػ اٿؿ   مگبٱی یـع گئی ثٺبئی  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی اٿؿ ٹایزٸ

  ہے۔ ٿتبہ  ہربئق

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

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

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

 ػٝڀت ٭ی ےکـٷ  ربؼیؼ کڀ  پبٱینی ںکٶپٺیب ہثیٴ پـ  ٕڀؿ ےک ٝٶٰ ٭بؿٿثبؿی

 ربؿی" كٹٹڀ  ربؼیؼ" ایک ےٯہپ ےیٸہٳ ایک ےك  تبؿیظ کی عتٴ ےٿئہ ےػیت

  ربؼیؼ ےٱئ ےک ےػالٷ یبػ کڀ کہگب ںٵی ےثبؿ ےک  ربؼیؼ کڀ ٹایزٸ ں۔یہ کـتی

 کی ےٿٷہ ںٵی  ہؿاثٔ ھمبت ےک کہگب ےٯہپ کب٥ی ےك  تبؿیظ ٭ی ےٿٷہ عتٴ کی

  ے۔مک کـ ٵیہ٥ـا ےٱئ ےامک ہٿ ہتبک ہے ٿؿتّـ

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

 ںٵی  تٞٲ٪بت ےك ےػیٸ ثبػ ٵجبؿ٫ ےاك پـ ںٵڀ٩ٞڀ ھکچ ےریل ت٪ـیت ٭ی

 کـٹب پیيکو کی  ٵؼػ ںٵی ںحملڀ ےک ھػک یب ٵيٮالت رت ٕـس امی ہے۔ آتی ٵْجڀٕی

  ہے۔ ٿتبہ حبثت  ٵ٦یؼ

  ػٝوٰی الؼاِبت .4

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

 ہثیٴ ٥ڀؿا ںٵی ےثبؿ ےک  ہٿا٩ٜ ےٿاٯ ےػیٸ رٺٴ کڀ ػٝڀٰی ہک ہے کبٳ امکب کـٹب

 ےك  اصتیبٓ پـ  ں٭بؿٿائیڀ یھمت کہگب ہک ہی اٿؿ ہے ربتب کیب  ٵٖٲٜ کڀ کٶپٺی

 ےک ٹ٪َبٷ رڀ ہے ےمـپـمتی  کـت ںٵی ربٹچ کی  ٩نٴ یھتم اٿؿ ہے ےکـت  ٝٶٰ

  ہے۔  ّـٿؿی ربٹب کیب ےٱئ ےک تٞیٸ

 2   ٹیلٹ وو آپ ےاپٓ

  ہے۔ ںیہٷ  ّـٿؿت کی حبج ایک پـ ّـٿؿت کی ہثیٴ ںاہد ںچبٹیہپ کڀ  ےاك ٵٺٚـ ٹبٳ

I. ہٵٲٮیت  ثیٴ 

II. ہثیٴ  ػاؿی ہ٭بؿٿثبؿ  ؽٳ 

III. ہثیٴ ؿٹٵڀ ےٱئ ےک  ػاؿی ہؽٳ کی  یٹتینـی پبؿ 

IV. ہآگ ثیٴ 

 

C. ہىکبیت افاي  

  ٔٚـ حبٔی .1

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

 ہی] ٵؼٝب کب  ٹب٭بٵی کی  مـٿك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ىکبیت ایک ہک ںیھؿک یبػ ہے۔

  ہت٦َی ےک ےػٝڀ کـےٯ ےك  تبعیـ ںٵی ےکـٷ ػؿمت فکڀڈؿیکبؿ ےک کٶپٺی ہثیٴ

 ٍـ٣ ہی ،ہے ػیب کـ  ہٵتبحـ کڀ کہگب ےٷ رل[ ہے مکتب ٿہ تک کٶی کی  ٝزٲت ںٵی



 

31 

  ہے۔ ہصٌ ایک کب اٹیہک

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

   اصنبمبت ےک  ٩نٴ ػٿ ھمبت ےک  ٹب٭بٵی کی  مـٿك  ای٬ ؿہ ں۔یہ ےٿتہ  ہٵتبحـ

 :ںیہ ےٱیت رٺٴ  رؾثبت اٿؿ

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

 ہے ٿتبہ  پیؼا

 ٹچڀ کڀ اٹب  مجت ےک ےکـاٷ  ہربـة اٿؿ ےاٷھػک اٹٿھػٿمـا اصنبك چ 

 ہے کب ےٹچٸہپ

 یکٹھ ےاك کٶپٺی اگـ ؛ہے" پٰ کب مچبئی"  ٳہا ایک ںٵی  تٞٲ٪بت کہایک ىکبیت گب

 ےتہاٵٮبٷ  ؿ ے٫ ےثٺبٷ تـہة ٭ڀ اؿیٿ٥بػ کی کہگب ںٵی  ٿا٩ٞی تڀ ہے ٱیتی کـ

 حمنڀك ٩ؼؿ ٩بثِٰ کڀ آپ ےاپٸ کہگب ؛ہے  ٳہاصنبك ا اٹنبٹی ںٵی ےٵٞبٵٰ اك ہے۔

  ہے۔ تبہچب کـٹب

 ےٿٷہ  پیؼا  ٍڀؿزببٯ اینی آپ ےٯہپ تڀ ںیہ کبؿ ٍالس ہثیٴ ٿؿ ہاگـ آپ ایک پیو

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

 ںیہٷ ص٨ ہٿ پـ ٵنبئٰ ےک کہگب کب  ٥ـػ  ػیگـ یھة کنی ںٵی کٶپٺی ،ںیھیبػ ؿک

  ہے۔ ٿتبہ کب آپ رڀ ہے

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

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

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

 ںیہ کـاتی  ػمتیبة  ت٦َیٰ کی  ٝٶٰ ےک  ہافاٯ ىٮبیت ںکٶپٺیب ہثیٴ ںٵی آعـ

 ربٹب الیب ںٵی  ٵٞٲڀٵبت کی ںکڀہگب  ٿ٩ت ےکـت  ٿاّش کڀ  ىـائٔ ػمتبٿیق ےرل

  ے۔ئیہچب

  ٭ـػاؿ  ٳہا کب( ـاث/اھاچ)یـہتو  فثبٹی ںٵی ےکـٷ  ٳہ٥ـٿعت  اٿؿ مـٿك  ٥ـا

 ہرجک ہے ٵٲتب کـےػ  ٵٞٲڀٵبت کڀ ںٱڀگڀ 5 ارـ کب  مـٿك یھاچ ہک ںیھؿک یبػ ہے۔

  ہے۔ ربتب تک ںٱڀگڀ 20 احـ کب  مـٿك ثـی

 (  ایل ایُ ری آئی)  وبؿ ہٕـیك  ٹِـثوٓ  ىکبیت ِیٕزّٓ .2

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

 اٿؿ پـ  ٕڀؿ ےک خمقٷ  ٵـ٭قی ایک ےک اٹاڈ ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے کی ىـٿٝبت یک

 کـتب  ٭بٳ  پـ ٕڀؿ ےک ہآٯ ایک ےٱئ ےک ٹگـاٹی کی  ہافاٯ  ىکبیت ںٵی  ٍٺٞت

  ہے۔

 ںیہ ےکـ مکت  ؿٹؿرل  ت٦َیالت کی  پبٱینی اپٺی پـ  ٭بؿ ہپبٱینی ػاؿ  اك ٕـی٨

 یزیھة کڀ کٶپٺی ہثیٴ  ہٵتٞٲ٨ ںتیىکبئ ؿھپ ں۔یہ ےمکت کـ ػؿد ىکبیت اپٺی اٿؿ

  ٿ٩ت ےٿاٯ ےٱگٸ ںٵی  ہافاٯ  ےاٹک اٿؿ ںىکبیتڀ  ایل ایٴ ری آئی ں۔یہ ربتی

 :ہے مکتب رب کیب  ؿٹؿرل ںاہی کڀ ںىکبیتڀ ہے۔ تیھؿک ٹٚـ پـ

http://www۔icyholderpol۔gov۔

in/Integrated_Grievance_Management۔aspx 

 1986 ، ٹایه( یىيٓٹٍبؿفیٓ حتف٘ )وٕقیوِـ پـو .3

 ےک ٍبؿ٥یٸ اٿؿ ےکـٷ ٳہ٥ـا کڀ  زب٦٘ تـہة کی ٵ٦بػ ےک  ٍبؿ٥یٸ"  ٹای٬ ہی

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

 ٹای٬(  تـٵیٶی) زب٦٘ ٍبؿ٥یٸ کڀ  ٹای٬ اك" ۔اھت گیب یبک ٵٺٚڀؿ ےٱئ ےک ےثٺبٷ

  ہے۔ گیب کیب  تـٵیٴ  ےؽؿیٜ ے٫ ےک 2002 ،

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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a) تٞـیف حتت ےک  ٹایه  

 :ںیہ  ٕـس اك ںتٞـی٦ی ھکچ گئی ػی ںٵی  ٹای٬

 تٞـیف

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

 یب جبٲی پـٿمینٺگ، ٿمحٰ، ٹ٪ٰ ،ہثیٴ ٥بئٺٺنٺگ، ثیٺکٺگ، ںرنٶی اٿؿ ہے گئی کـائی

 ٵڀد ت٦ـیش، تٞٶیـ، ٭ی اؤمٺگہ ،ںػٿٹڀ یب ٩یبٳ یب ڈثڀؿ تڀاٹبئی، اٿؿ  ػیگـ

 ٭ی ٿٱیبتہك ںٵی ےمٲنٰ ےک ےکـٷ  ٳہ٥ـا  ٵٞٲڀٵبت  ػیگـ یب ںعربی یب ٵنتی

 کڀئی تزب ےک  ہػہٵٞب ایک ےک  مـٿك ؽاتی یب ٵ٦ت ںٵی اك ٱیکٸ ہے۔ ىبٵٰ ٵیہ٥ـا

 ہے۔ ںیہٷ ىبٵٰ کـٹب  ٳہ٥ـا  مـٿك یھة

  ہے۔ گیب کیب ىبًِ پـ ٕوؿ ےک  مـوك ایک کو ہثیُ

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

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

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

 یھة کنی یب ےٱئ ےک  ٥ـٿعت ہػٿثبؿ کڀ مبٵبٷ ےک ٕـس اك رڀ ہے کـتب

  یب ہے کـتب  صبٍٰ ےٱئ ےک ٵ٪َؼ رببؿتی

ii. پـ ہکـای یب ہےی مـٿمل صبٍٰ  کـتب ھة کڀئی ےٱئ ےایک تال٥ی ثؼٯ  ک 

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

 ، ٹ٪ٌ یھة کڀئی ںٵی ےٕـی٨ اٿؿ ٝیتٹڀ ، ٵٞیبؿ ےکب ٵٖٲت پـ٥بؿٵٺل ک   'ٔمٌ'

  ےؽؿیٜ ے٫ ےامک یب زبت ےک ٩بٹڀٷ یھة کنی رڀ ہے صبٱت ٹبٵٮٶٰ کٶی، ٹب٭ب٥ی،

 یھة کنی ؿھپ یب ںٵی  ٝٶٰ ےک  ہػہمی ٵٞبک یب ہے  ّـٿؿی ربٹب اھؿک ےثٺبئ

  ہے۔ گیب ػیب ہٿٝؼ کب  پـ٥بؿٵٺل  ےؽؿیٜ ے٫  ٥ـػ کنی ںٵی  تٞٲ٨ ےک  مـٿك

 یھة کڀئی گیب ٱگبیب پـ ٕڀؿ زبـیـی  ےؽؿیٜ ے٫ ٵؼٝی ایک ہے کب ٵٖٲت  'ىکبیت'
 : اٱقاٳ

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

 ہے گیب

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

  ہے  ٹ٪ٌ

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

 ہے کٶی کی  ٕـس کنی

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

 ہے  ہفیبػ ےك  ٩یٶت

 ٿہ عٖـٹبک ےٱئ ےک  زب٦٘ اٿؿ  فٹؼگی پـ ےربٷ ےکئ امتٞٶبٯ رڀ مبٵبٷ ےایل

  تبحـ اٿؿ ےٕـی٨ ، ت٦َیالت  ٭ی امتٞٶبٯ ےک ںمبٵبٹڀ ےک ٕـس اك رت ،ےٹگ

 یھة کنی ےٿاٯ ےثتبٷ  ّـٿؿت کی تبرـ ےکـٷ  ّشٿا  ٵٞٲڀٵبت ںٵی  تٞٲ٨ ےک

کی پیيکو کی   ٥ـٿعت کی اٷ ٭ڀ ٝڀاٳ ںٵی  ٿؿفی عال٣ کی  ىـائٔ ےک ٩بٹڀٷ

  ہے۔ربتی 

ا٣  عٰ ےرنک  ٥ـػ ہٿ ںاہد  ہتٺبفٛ اینب ایک ہےکب ٵٖٲت  ' ہ'ٍبؿفیٓ تٕبفٛ

 عتال٣ا اٹکب اٿؿ ہے کـتب اٹکبؿ ےاٱقاٵبت ك ػؿد  ںٵی ىکبیت ،ہےىکبیت کی گئی 

  ہے۔ کـتب
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b) ٛںایزٕنیب  ہافاي   ہٍبؿفیٓ تٕبف 

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

  ں۔یہپـ ٩بئٴ  کی گئی 

i. :َہے کب ےػیٸ یبٷھػ پـ ںىکبیتڀ اعتیبؿ  ہاك ٥ڀؿٳ کب ػائـ ٍّٜ فوؿ 

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

 ٝٶٰ ںٵی ٹکڀؿ مڀٯ  ٵٺبمت کڀ ہ٥یَٰ/صٮٴ ےاپٸ پبك ےک  ٥ڀؿٳ ّٲٜ ہے۔ تک

 ہے۔ اعتیبؿ کب ےیزٸھة ےٱئ ےک ػؿآٵؼ

ii. : ٓاپیٰ اٍٰ، پبك ےک  یٹاؿھات  ہاك ىکبیت  افاٯ ؿیبمتی وّیي 

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

 ہے کب ےػیٸ یبٷھػ یھة پـ ںىکبیتڀ اٷ  اعتیبؿ ہـػائ اٍٰ امکب ہے۔ ػیتب

 20 ٿ،ہاگـ کڀئی  ، تال٥ی اٿؿ  ٩یٶت کی  مـٿك/مبٵبٷ ےگئ ےکئ ػٝڀٰی ںاہد

  ػیگـ ہے۔ ںیہٷ  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ھالک 100 ٱیکٸ  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ھالک

 ں۔یہ یہ ٵتڀافی ےک  ٥ڀؿٳ ّٲٜ یٹاؿھات اٿؿ اعتیبؿات

iii. ٭ٶیيٸ ٩ڀٵی یٹاؿھات  صتٶی  بئٴ٩ زبت ےک  ٹای٬ وّیيٓ : لوِی  

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

 مکتب کـ مٺڀائی کی ںاپیٲڀ ؿکیڈآؿ ٵٺٚڀؿ  ےؽؿیٜ ے٫ ٭ٶیيٸ ؿیبمتی ہی

 ںاہد ػیگب یبٷھػ پـ  تٺبفٝبت اٷ   ںٵی اعتیبؿ ہػائـ اٍٰ ےاپٸ اٿؿ ہے

 ں۔یہ کی  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ھالک 100ال٥ی  ػٝڀٰی کی گئی ت اٿؿ عؼٵت/مبٵبٷ

  ہے۔  اعتیبؿ ہػائـ مپـٿائقؿی امکب پـ  ٭ٶیيٸ ؿیبمتی

  ں۔یہ پبؤؿ کب ٹکڀؿ مڀٯ ایک پبك ےک ںایزیٺنیڀ ںڀتیٺ

c) ْکب ےىکبیت ػؿد کـا ًّٝ  

  ٝٶٰ کب ےػؿد کـٷ ىکبیت ےٌئ ےک ںایزیٕنیو  ہافاي  ىکبیت تیٓ ہِؾووؿ

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

 ہے۔ ںیہٷ  ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ےکـٷ ػائـ اپیٰ یب ےکـاٷ ػؿد ىکبیت

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

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

 ػائـ ىکبیت ایک ہک ےئیہچب ربٹب ػیب یبٷھػ ہی ے۔ہ مکتب رب یزبھة یھة ےك

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

d) اصىبِبت ےٍبؿفیٓ فوؿَ ک 

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

 عؼٵبت ہیب ک ہے ٵڀرڀػ  ٹ٪ٌ یھة کڀئی ٵتٞیٸ ںٵی ىکبیت ںٵی اٷ ہے گئی کی

 ٥ڀؿٳ تڀ ہے ربتب ٿہ حبثت اٱقاٳ یھة ٭ڀئی ىبٵٰ ںٵی ىکبیت ںٵی ےثبؿ ےک

 کڀ یٹپبؿ  خمبٱ٤ ےٱئ ےک ےکـٷ  ٭بٳ  ہفیبػ یب ایک ےك ںٵی  ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 یٞٺی، ہے مکتب کـ ربؿی  صٮٴ ایک

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

 اٹبٹ٥یل  ٿاپل ٱڀ گئی ٭ی اػا

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

  ؿ٩ٴ کی ٕـس اك کڀ  ٍبؿ٥یٸ پـ  ٕڀؿ ےک  تال٥ی ےٱئ ےک ٹچڀ یب ٹ٪َبٷ

 کـٹب  ٳہ٥ـا

iii. کـٹب ػٿؿ کڀ ںکٶیڀ یب ٹ٪بئٌ  عؼٵبت  ںمڀاٯ ٵی 
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iv. ثٺؼ کڀ كٹپـی٬ ٭ی رببؿت پبثٺؼ یب  كٹپـی٬ ٭ی رببؿت ہ١یـ ٵٺ٦َبٷ 

 ؿاٹبہػٿ ںیہٹب یب اٷ کڀ ٷکـ

v. کـٹب ٳہ٥ـا ےٱئ ےک اعـاربت ٭ب٥ی کڀ ںیڀٹپبؿ 

e) النبَ ےٍبؿفیٓ تٕبفٝبت  ک 

 ٍبؿ٥یٸ  تـ ہفیبػ ےک ٥ڀؿٵل ںتیٺڀ ،ہے تٞٲ٨ کب  ٭بؿٿثبؿ ہثیٴ تک ںاہد

 :ںیہ ےآت ںٵی  ا٩نبٳ  ٳہا  ؽیٰ ہٵٺؼؿد  ہتٺبفٛ

i. تبعیـ ںٵی  ہت٦َی ےک ںػٝڀٿ  

ii. کـٹب ںیہٷ ہت٦َی کب ںػٝڀٿ 

iii. تـػیؼ کب ںػٝڀٿ 

iv. ٪َبٷ کی ٵ٪ؼاؿٹ 

v. ہٿ١ري ٿّڀاثٔ ىـائٔ ےپبٱینی  ک  

 ( مسیٓڈاوِت)  حمتنت ہثیُ .4

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

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

 ےٱئ ےک ںالئٺڀ  اػیاٹ٦ـ یھمت ےک ہثیٴ  ٩ڀاٹیٸ ہی ہے۔ ثٺبیب 1998 ، ٩ڀاٹیٸ

 ١یـ اٿؿ  فٹؼگی ےٱئ ےک ںپبٱینیڀ ہثیٴ گئی ٱی ںٵی  ٍالصیت  اٹ٦ـاػی ایک یٞٺی

  ں۔یہ ےٿتہ الگڀ پـ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ  فٹؼگی

  ہٵتٞٲ٨ ےك  ہت٦َی ےک ےػٝڀ ےك ٕـ٣ کی ںکٶپٺیڀ ہاٷ ٩ڀاٹیٸ  کب ٵ٪َؼ  ثیٴ

  ہے۔ کـٹب صٰ ےك ےٕـی٨  ہربٹجؼاؿاٷ١یـ اٿؿ ٵڀحـ ک٦بیتی، کڀ ںىکبیتڀ یھمت

 ےک ہصواي ےك ےػہِٞب ِیہثب کی کّپٕی ہثیُ اوؿ  ػاؿ ہثیُ ،(مسیٓڈحمتنت  )اوِت

  ہے۔ مکتب کـ  پـوبَ  ٕوؿ ےِيیـک اوؿ حبٌج ایک  أؼؿ أؼؿ ےک ىـائٔ

  ہے۔ وتبہ آعـی ہفیًَ کب( مسیٓڈاوِت)  حمتنت کب ےىکبیت کو لجوي یب ؿػ کـْ

a) حمتنت  کو ىکبیت 

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

 رل ےئیہچب ٿٹیہ ٭ی عٖبة کڀ  حمتنت اك ،ہىؼ ػمتغٔ  ےؽؿیٜ ے٫ ۂٿؿحب ٩بٹڀٹی

 کڀ  ُٵؼٝی ہی ،ہے ٵڀرڀػ  ػ٥رت/ىبط ایک کٶپٺی ہثیٴ ںٵی  اعتیبؿ ہػائـ ےک

 ھمبت ےک ؿاصت گئی ٵبٹگی اٿؿ ہسبٶی ایک ےک صؼ اٿؿ ٹڀٝیت کی ٹ٪َبٷ ےٿئہ

  ے۔ئیہچب ٿٹیہ ٭ی محبیت  ےؽؿیٜ ے٫ ٿ،ہ کڀئی  اگـ ،ںٿػمتبٿیق ھمبت

 :  اگـ ہے مکتی رب کی ىکبیت پبك ےحمتنت  ک

i. ہثیٴ اٿؿ یھت کی سمبئٺؼگی  زبـیـی ایک ےٯہپ کڀ کٶپٺی ہثیٴ ےُٵؼٝی  ٷ 

 : ےٷ کٶپٺی

 یب اھىکبیت کڀ ؿػ  کـ ػیب ت 

 ہٵب ایک ٞؼث ےک ےربٷ ےکئ  صبٍٰ ىکبیت  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہثیٴ 

 اھت ٵال ںیہاٹؼؿ  ُٵؼٝی  کڀ کڀئی رڀاة ٷ ےک

 ںیہٷ  ٵٖٶئٸ ےك رڀاة ےگئ ےػیئ  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہُٵؼٝی  ثیٴ 

  ہے۔
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ii. مبٯ ایک ےك  تبؿیظ کی ےٿٷہ  ٵنرتػ  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہىکبیت ثیٴ  

  ہے۔ ربتی کی  اٹؼؿ ےک

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

  ہے۔ ںیہٷ

b) م٦بؿىبت ےؽؿیٜ ےحمتنت  ٫ 

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

 : ہے ربتی کی

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

 ےئیہچب ربٹی

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

 ےئیہچب

iii. اٹؼؿ ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہك ٕـس کی م٦بؿه صبٍٰ  م٦بؿىبت کڀ ا  

 ےئیہچب ربٹب کیب ٵٺٚڀؿ  پـ ٕڀؿ زبـیـی  ےؽؿیٜ ے٫  ُٵؼٝی

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

  ٩جڀٱیت ےک ٕـس اك  ےؽؿیٜ ے٫ ےک اك اٿؿ ےئیہچب ربٹی یزیھة کڀ

ی ٵبٹگ کی ک تَؼی٨ زبـیـی امکی  اٹؼؿ ےک ںػٹڀ 15 ےک ٿٍڀٱی کی عٔ

  ے۔ئیہربٹی چب

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

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

  ۔ٿگبہ ںیہٷ  ہفیبػ ےك ّـٿؿت ےٱئ ےک ےکـٷ کڀؿ کڀ ٹ٪َبٷ ےک

c) فڈایواؿ ےحمتنت  ک 

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

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

 ( مسیت ے٫ اعـاربت  ػیگـ اٿؿ

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

 ےٕـس ککڀ اك   ػاؿ ہثیٴ اٿؿ ،ےئیہچب ربٹب ػیب  اٹؼؿ ےک  ٵؼت کی

 پـ  ٕڀؿ ےک  ہت٦َی آعـی ایک  اٹؼؿ ےک ےیٸہٳ ایک ےک ٿٍڀٱی ڈایڀاؿ

  ے۔ئیہچب کـٹب  تنٲیٴ کڀ ٿٍڀٱی ٭ی ڈایڀاؿ پـ ٕڀؿ ٵٮٶٰ

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

 ںیزیھة  إالٛ  زبـیـی ایک کڀ  حمتنت  اٹؼؿ ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہ  صبٍٰ
  گی

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

  ۔گیےکـ ںیہٷ الگڀ کڀ ے٥یَٰ کٶپٺی ہثیٴ تڀ ہے ػیتب ںیہٷ إالٛ
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 3  ٹیلٹ وو آپ ےاپٓ

  پـ ٕڀؿ ےک ٍبؿ٥یٸ ایک ےکل  ٵٖبث٨ ےک 1986 ، ٹٍبؿ٥یٸ زب٦٘ ای٬

  ؟ہے مکتب رب کیب ںیہٷ  ثٺؼ ہػؿد

I. ہے ٱیتب پـ  ہکڀ کـای ٵبٯ/عؼٵبت ےٱئ ےرڀ ؽاتی امتٞٶبٯ ک 

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

 ہے۔ عـیؼتب

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

  ہے کـتب امتٞٶبٯ کب اٷ اٿؿ ہے

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

 ہے کـتب

 
 

D. ًّٝ ِواٍالت   وب 

  اؿتہَ وی  ِواٍالت ںِی  مـوك کہگب

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

 ٿٹبہ ُصنٓ اعالق ںٵی اؿتہٳ ےٱئ ےپـ٥بؿٵٺل ک ٭بؿ٭ـػگی ٵڀحـ پـ ہرگ  ٭بٳ کڀ

  ہے۔ ّـٿؿی

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

 اوؿ پـ  ہرگ وبَ اؿتہاعاللی َ ،ہے  ہٵتٞٲ٨ ےك  ٍالصیت کی  ٥ـػ کی ےػیٸ اذمبٳ

  ِواٍالت ےأؼافك ِوحـ ھمبت ےک ںکوہگب اوؿ  افـاػ  ػیگـ ہرگ ںػؤو ؿہثب

 ںاؿتوہَ اعاللی  اؿتہَ  ِواٍالت ہے۔ ہِتٍٞك ےك  ٍالصیت کی  فـػ کی ےکـْ  لبئُ

  ہے۔  اؿتہَ  َہا ےك مت ایک ںِی

  تٍٞمبت کہگبِواٍالت  اوؿ  .1

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

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

  ہے۔ ّـٿؿت کی ےثٺبٷ  تٞٲ٨

 کہگب ہک ہے کـتب تیبؿ ہؿىت ہی ںِی آعـ یہ  ہجتـة کب ںمـوك اوؿ تٍٞك  ػؤو

  ے۔گ ھےػیک  ٕـس کل کو کّپٕی

  ؟ہے ےثٺت ےٍضت ٵٺؼ  تٞٲ٪بت  کیل

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

 اٷ ٳہ ےآئی ں۔یہ ےػیت ٥ـٿٟ ےاك اٿؿ ںیہ ےکـت ٵْجڀٓ کڀ  اٝتٶبػ رڀ ںیہ یھة

 ںکـی  ٿاّش کـ ےکڀ ٵخبٯ  ػ ٝٺبٍـ ھکچ ےك ںٵی
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 ٕٝبٍـ ےک: اٝتّبػ  2ىىً  

  

 
 

i. ہے ٿتیہ ےك ہتود ىـٿٝبت کی ےؿىت ؿہ: 

 ںِی ےثٕبْ ِیً تبي ایک ھمبت ےک کہگب اوؿ ےربْ ےفـػ  کو ٍـف پنٕؼ کئ

  ولت اك رو ہے وتیہ  ۂتیذ کب  تبحـ ےيہپ اکخـ ہتود ے۔ئیہچب ؤبہ يہا

 ہے۔ آتب ںِی  ےؿاثٔ ےک ںمنبئٕؼو ےامک یب تٕٚیُ کہگب رت ہے وتیہپیؼا  

 یہ ىبیؼ ہؿىت ایک ثٺب ےامک ہے۔ ٭ٲیؼ ٱیہپ کی ےٿٱٸھک تبال کب ٯػ ؿہ ہتڀد

 ںیہٷ پنٺؼ ےرل ںکـی  ١ڀؿ ںٵی ےثبؿ ےک   ىغٌ ٥ـٿعت ےایل ایک ہے۔  دمٮٸ

 کیـئیـ ے٥ـٿعت  ک ہٿ ہک ہے ٱگتب اینب ںٵی  ص٪ی٪ت کڀ آپ کیب ہے۔ ربتب کیب

 ٿگب؟ہ ٯہا ںٵی ےکـٷ تـ٩ی کب٥ی ںٵی

ii.  ٿ٩ت ےک ّـٿؿت - ٵڀرڀػگی کی  ٥ـػ ہےٝٺبٍـ ػٿمـا کب ےایک ؿىت  

 :ٹبہؿ ِوروػ ںاہٿ

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

 کہامی ٕـس  ایک گب ؟ہے ٿتیہ ّـٿؿت امکی کڀ ثیڀی رت ہے  ٳہا ٿٹبہ  ػمتیبة

 امکب یب کّپٕی پـ ےْڑپ ّـوؿت ےکیل اوؿ کیب ہک ہے ہی ِؼٝب ںِی  تٍٞك

 کی کہگب اوؿ ہے  ػمتیبة ےك ٕـس پوؿی ہو کیب ہے۔ تبہؿ  ػمتیبة ہمنبئٕؼ

 ؟ہے اہؿ ےػ یبْھػ پـ ںّـوؿتو

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

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

 اك ھمبت ےک کہگب ہو اگـ ہے مکتب ھکؿ ےثٕبئ  تٍٞك ِْجوٓ ایک  فـػ یھة

 اوؿ وہ ںِی أؼاف أیہػ یمیٓ ؿا،ھة ِؼؿػیہ رو ہے مکتب کـ ثبت ےك ےٕـیك

  ۔وہ اتبھػک اصنبك کب  ػاؿی ہؽَ ایک

 : 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 
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 ں۔یہ ےکـت ٵبٹگ کی  اؿتہٳ اٿؿ ّجٔ ٿ ٹٚٴ اٿؿ ںیہ  ائٶیٺيٺلڈ ےک  ٵڀاٍالت ہی

 ےٷھػیک اٿؿ ےمڀچٸ ےک  ٥ـػ  ثبالعـ ،ہے کـتب  ٵڀاٍالت رڀ  ٥ـػ ںٵی ٵٞٺی ایک

  ہے۔کی سمبئٺؼگی ٭ـتب   ےٕـی٨ ےک

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

 ٿتیہ کٴ ںیہک ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ٩یٶت کی ےکـٷ  صبٍٰ کہگب ٹیب ٩یٶت کی ےٷھؿک

 ہثیٴ کی ںکڀہگب ےریل ہے ٿتبہ  پیؼا ںٵی كٹپڀائٸ چٹ کئی  تٞٲ٨ کہگب ہے۔

 اٷ ،ےامٲئ ں۔ٵی ےاٷھمسذ کڀ صنبة ےؿٳ پـ کڀؿیذ ک٥ب ،ںٵی ےٷھمسذ کڀ ںّـٿؿتڀ

 پبك ےک ٹایزیٸ ےٱئ ےک ےکـٷ ٵْجڀٓ کڀ  تٞٲ٨ ںٵی  ٹپڀائٸ  ای٬ ؿہ ےك ںٵی

 ں۔یہ ےٿتہ ٵڀ٩ٜ کئی

 ِواٍالت  کب ًّٝ   .2

  ؟ہےٵڀاٍالت  کیب 

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

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

 ہے۔ ربتب ٿہ ٵٮٶٰ  ٝٶٰ ہی یہ ھمبت

  ا٩نبٳ ے: ٵڀاٍالت  ک3ىٮٰ  

 

  - ںیہ ےمکت ٿہ  ا٩نبٳ کئی ےٵڀاٍالت  ک

 فثبٹی 

  زبـیـی  

 ١یـ فثبٹی 

 ےرنٴ ٭ی فثبٷ ٭ب امتٞٶبٯ ٭ـ ٫  

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

  یبڈٵی گئی کی متٞٶبٯا یب  ٥بؿٳ یب  ٵْٶڀٷ ٭ب پی٢بٳ ہے۔ مکتب ٿہ ؿمسی ١یـ یب

 ٵڀٍڀٯ ػٿؿاٷ ےک  ٵڀاٍالت رڀ ہے ےك ثبت اك الفٳ کب  ٵڀاٍالت ٿ،ہ یھة رڀ ہےچب

  ہے۔ گیب آ ںٵی ھمسذ کڀ ہ٭ٺٺؼ

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

  ۔گبےیذھة  پی٢بٳ کت اٿؿ ےکیل کڀ ہ٭ٺٺؼ

 ہے۔ گیب ایبھمسذ ےٵڀاٍالت  ٝٶٰ  کڀ ٹیچ

 : ںکـی  ثیبٷ کڀ  اٱ٦بٗ ںٵی  ىٮٰ ٳہ ےآئی
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 : ِواٍالت  ًّٝ  4ىىً  

 

 

 تٞـیف

i.  ہک ےئیہچب ٿٹبہ  ٿاّش ہی کڀ ٹپـایزٸ  ٕڀؿ ےک  ہؽؿیٜ ے: پی٢بٳ  کِبعؾ 

 اٿؿ ،ہے تبہچب کـٹب  ٵڀاٍالت کیب اٿؿ ہے اہؿ رب ےکـٷ  ٵڀاٍالت ںکیڀ ہٿ

 ػؿمت اٿؿ  ٵ٦یؼ  ٵٞٲڀٵبت یہؿ رب زییھة ہک ےئیہچب ٿٹبہ  اٝتٶبػ ہی ےاك

  ہے۔

ii. َہے۔ تبہچب ثتبٹب  ٥ـػ ےرل ہے  ٵٞٲڀٵبت ہٿ  پیغب  

iii. ؿٿپ ےایل ایک  ٥ـػ ےرل ہے  ٝٶٰ کب ےٵٞٲڀٵبت  ٵٺت٪ٰ کـٷ  ٔگڈایٕکو 

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

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

ٳ عت کڀ ںٵبعؾٿ ےک ٷھُاجل اٿؿ ےثتبٷ کڀ  ٵٞٲڀٵبت  ٥ـػ ہک ہے کـتی  ٵٺضَـ

 ںٵی ےثبؿ ےک  ٹبٙـیٸ  ےاپٸ ےٱئ ےامک ہے۔  ٯہا ےك  ٕـس کل ںٵی ےکـٷ

 ےٷھمسذ ١ٲٔ ںٵی  ےٹتیذ ےک  ٹب٭بٵی ںٵی ےکـٷ اینب ہے۔  ّـٿؿی ربٹٺب

 ے۔ہ ےآت ےمبٵٸ  ٕڀؿ ےک ںپی٢بٵڀ  ےٿاٯ

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

 کی ےمبٵٸ ےآٵٸ اٹ٦ـاػی چیٺٰ ہے۔ّـٿؿی   ربٹب ٭یب ٵٺتغت ےٱئ ےک  ٵ٪َؼ

 ےاك یب ؛ہے مکتب ٿہ  فثبٹی مسیت کبٹ٦ـٹنٺگ یڀڈٿی اٿؿ یٲی٦ڀٷٹ ،ںکڀٹھثی

  ہے۔ مکتب رب یزبھة کـ ھٱک مسیت ٹؿپڀؿ اٿؿ ٵیٶڀ ٵیٰ، ای عٔ،

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

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

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

 [ہے ثتبتب ےکیل ےاك  ٥ـػ] ٹگڈکڀ ایٸ

vi. رٸ[ مبٵٞیٸ]  ٥ـػ ہٿ/ہٿ ،ہے ٿتبہ ہ٭ٺٺؼ ٿٍڀٯ ایک ںعـ ٵی: آہوٍوي وٕٕؼ 

 پبك ےک ؿ٭ٸ  ای٬ ؿہ ےک( یٺلٓڈا)  مبٵٞیٸ اك ہے۔ ربتب  یزبھة  پی٢بٳ کڀ

 ٵتبحـ کڀ ثبت اك ہی اٿؿ ںیہ ےٿتہ   اصنبمبت اٿؿ ٝ٪بئؼ عیبالت، ےاپٸ

 ٿئیہ کبؿؿٿائی کینی پـ اك اٿؿ ہے گیب کیب  صبٍٰ ےکیل  پی٢بٳ ہک ےکـیٺگ

 اٷ ،ےربئ یزبھة  پی٢بٳ کیب ہک  ٿ٩ت ےکـت ےٓ ہی کڀ ٵـمٰ ہک ہے ؿہٙب ے۔ہ

  ہے۔ت ّـٿؿ کی ےکـٷ  ١ڀؿ پـ ٝڀاٵٰ
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vii.  ربتب کیب  صبٍٰ اٿؿ یزبھة  پی٢بٳ یہ ےریل (:ثیه ڈفی) ےآپ وی ؿائ 

 ےک  پی٢بٳ  فثبٹی ١یـ اٿؿ  فثبٹی کڀ ٵـمٰ  ےؽؿیٜ ے٫ ہ٭ٺٺؼ ٵڀٍڀٯ ،ہے

 ےک ٕـس اك کڀ ہ٭ٺٺؼ ٿٍڀٯ ہے۔ ےتہؿ  ٵٮبٷا ےک ےیزٸھة ثی٬ ڈ٥ی ںٵی ىٮٰ

 ہےٹب ّـٿؿی  ھمسذ ےك اصتیبٓ کڀ ثیٮل ڈ٥ی اٷ اٿؿ ٿٹبہ تاله کی ثی٬ ڈ٥ی

 کیب  صبٍٰ  پی٢بٳ ےکیل ہک گی ےٵٰ ٵؼػ ںٵی ےکـٷ ےٓ ہی ےك اك ہکیڀٹک

 کڀ  پی٢بٳ پـ ےٿٷہ  ّـٿؿی ہے۔ گئی کی کبؿٿائی پـ اك ےکیل اٿؿ ہے گیب

  ہے۔ مکتب رب کیب تیبؿ ےك ؿھپ یب ہثؼٯ

 ںيٹِوحـ ِواٍالت  کی ؿوبو .3

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

 یب  مجت ےک عیبٯ تَڀؿ ےگئ ےثٺبئ ںٵی ےثبؿ ےک ٵـمٰ ں۔یہ ےمکت ٿہ  پیؼا

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

 ںٵی ھمسذ ںیہٷ  ح٪ب٥ت کی  ہ٭ٺٺؼ ٵڀٍٰ کڀ ٵـمٰ یب  مجت ےک ےٿٷہ  ٵٞٲڀٵبت

 ػٿؿ کڀ ںٿٹؿ٭بٿ  شببٳ اٷ چیٲیٺذ ں۔یہ ےمکت ٿہ  ١ٲٔ  ٵڀاٍالت  مجت ےک ےٷٓا

 ہے۔ کب ےکـٷ

 4  ٹیلٹ 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٬ 

E. اٍالتغیـ فثبٔی  ِو  

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

 َہا

 ثٕبٔب  تبحـ الہایک ىبٔؼاؿ پ

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

 کڀ آپ رڀ ںیہ ےمکت کـ اٵیؼ کی ےکـٷ  صبٍٰ  ٭بؿٿثبؿ یہ ىبیؼ ےك کہگب ےایل

 ٍـ٣ ےٱئ ےک ےکـٷ تيغیٌ کی آپ کڀ ںٱڀگڀ کئی ںٵی  ص٪ی٪ت ہے۔ ـتبک ںیہٷ پنٺؼ

 ےٵٲت ثبؿ ٱیہپ ےك اٷ آپ رت ہے ٿتیہی ّـٿؿت ک  ٹٚـ ٥ڀؿی ایک کی ڈمیٮٸ چٺؼ

 ےک آپ فثبٷ، رنٶبٹی کی آپ ٿؿ،ہٗ کب آپ ےؿائ کی اٷ ںٵی ےثبؿ ےک آپ ں۔یہ

 ہک ںیھؿک بػی ہے۔ ےربت ٿہ  ثٺیبػ پـ چیت ثبت اٿؿ ےٹبٿہپ ےک آپ اٿؿ ثـتبؤ

 ھکچ ےٱئ ےک ےثٺبٷ  تبحـ الہپ اھاچ ایک ہے۔ تبہؿ ثٺب تک  ٿ٩ت ےدلت  تبحـ الہپ

 : ںیہیؼ  رببٿیق اك ٕـس  ٵ٤

i. ثٺؼی ہٵٺَڀة کی ےٹچٸہپ ےٯہپ ٹٵٸ ھکچ ۔ںیہؿ ےثٓ پـ  ولت ہِیوہ  

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

ii. رل ک،ہگب  ہدمٮٸ کب آپ ں۔کـی پیو ےك ےٕـی٨  ٵٺبمت کڀ آپ ےاپٸ 

 ٝبٳ  ٿؿہٗ ٭ب آپ اٿؿ ہے ربٹتب ںیہٷ کڀ آپ ،ںیہ ہےؿ ٵٰ ثبؿ ٱیہپ آپ ےك

 ہے۔ ٿتبہ ٹبڑھة ےگٓا ےاك پـ  ثٺیبػ  ٭ی رل ہے ٿتبہ ہاىبؿ الہپ ہٿ پـ ٕڀؿ

 ٗ ؟ہے اہؿ کـ ٵؼػ ںٵی ےثٺبٷ  تبحـ الہپ ٍضیش  ٿؿہکیب آپکب 
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 ؟ہے  ےك ٵٺبمجت ےٱئ ےک ٵڀ٩ٜ یب  ٹگٹٵی ٹبٿاہکیب آپ کب پ 

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

 ٹ٦یل اٿؿ ؿاھمت ٍب٣ ،ڑےکپ ے٫ ےمٲی٨ اٿؿ ٍب٣ ی،ڑھػا ٿئیہىیڀ کی 

 اپ؟ ٵیک

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

 ہے التب ںٵی  ٍڀؿزببٯ آمبٷ ھمبت ےک ےػٿمـ ایک کڀ

iv. ٿٹبہ ٵخجت اٿؿ اٝتٶبػی ال،ھک  

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

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

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

 ؟ںیہ

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

 ؟ںیہ ےتہؿ ےثٸ  ٵخجت یھة پـ ےٷڑھة ںیہٷ ےگٓا  ٵٖبث٨

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

  ہے۔ کی ےٿٷہ ػٱچنپی ںٵی  ص٪ی٪ت

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

 ؟ںیہ ےٱیت  ٿ٩ت ھکچ

  ہہک کیب ہٿ ہک ںیہ ےػیت یبٷھػ اٿؿ ےکـت ہبت کی پـٿاکیب آپ اك ث 

 ؟ہے اہؿ

  ےتہؿ  ػمتیبة اٿؿ ٵڀرڀػ ےٕـس ك پڀؿی ےٱی ےک کہگب ےکیب آپ اپٸ 

 کڀ آپ ػٿؿاٷ ےک  ؿٿیڀٹاٷ ٹ٤َ ےک آپ ٥ڀٷ ٵڀثبئٰ کب آپ یب ںیہ

 ؟ہے کـتب ٵَـٿ٣

 رنُ وی فثبْ   .1

 ،ےکـٷ ثبت ےٵبؿہ ے۔ہ ٵـاػ ےك اؿہاٗ ےک ےؿہچ ،ہاىبؿ ،ںرنٴ ٭ی فثبٷ  صـکتڀ

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

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

کب ٍـ٣ اك ںٵی  ص٪ی٪ت ٱڀگ ،ہے ربتب اہک یھة ھکچ رڀ ہک ہے ربتب اہاکخـ اینب ک

 تہة اٿؿ  ہفیبػ ںیہک ہٿ ،ںیہ ےتہک ںیہٷ ھکچ رڀ ٳہ ں۔یہ ےمٺت یہ ٍؼ ٥ی ھ٭چ

 تہة ںٵی ےثبؿ ےک  فثبٷ ٭ی رنٴ اپٺی کڀ  ٥ـػ ہک ہے ؿہٙب ہے۔ ےثڀٱت ےك فٿؿ

 ہے۔ ّـٿؿت کی ےٷہؿ حمتبٓ

a) اٝتّبػ 

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

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

 ۔ٿٹبہ ھڑےک ھےمیؼ ےکـک ھےپیچ کڀ ںٿھکٺؼ -ؼاف اٹ  

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

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

b) ہؿوكھة 

 ہے ربتب ػیب ںیہٷ یبٷھػ کڀئی پـ ںاکخـ ایک ٥ـٿعت ىغٌ   کی ثبتڀ
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 ہی  فثبٷ ٭ی رنٴ امکی - ںیہ ےکـت ںیہٷ  اٝتٶبػ پـ اك  مبٵٞیٸ ہکیڀٹک

 ےٱی ےامک ہے اہؿ ہہک یھة ھکچ رڀ ہٿ ہک ہے ٭ـتی ںیہٷ اٹیہػ ی٪یٸ

 تہة ٹبھؿک  ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےک ٝالٵبت ٝبٳ ےایل ھکچ ہے۔ ںیہٷ ہمٺزیؼ

کت ٥ـػ  ایٶبٹؼاؿ اٿؿ ٩بثِٰ اٝتٶبػ  ہک ںیہ ےمکت ثتب ہی رڀ ہے  ٳہی اہ

 ں۔یھؿک ٹٚـ پـ اك  ٵٖبث٨ ے٫ ؽیٰ ػؿد اٿؿ ہے ںیہٷ

 ںیہٷ  ہؿاثٔ کب ںٿھٹکٓا یب ٿئیہ کیھد ٕـ٣ کی ےٹیچ یڑٿھت ںیھآٹک، 

 ںصـکتی تیق کی ںٿھٹکٓا یب

 الٹب ےمبٵٸ ےک ھٵٸ کڀ ںاٹگٲیڀ یب ںٿھاتہ  ٿ٩ت ےثبت کـت 

 ٿٹبہ ٿاہ ٵبھگ ػٿؿ ےك  ٥ـػ ے٥ـػ  کب رنٴ ػٿمـ 

 ٿٹبہ تیق ؿ٥تبؿ کی ں٥ـػ  کی مبٹنڀ 

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

 ہے ٱگتب ےٷٓا تیق ہپنیٸ 

 گال کالٹب،ہ ثؼٱٺب، ٔاٿڑھچ اتبؿ کی ٿافٓا ےریل ہے ٿتبہ ٔثؼالٿ ںٵی ٿافٓا 

 کـٹب ٍب٣

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

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

 :ںیہ  ؽیٰ ہدٵٺؼؿ

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

 ںیہ ےٿتہ کٴ ےك اؿکٴہاٗ ےک ےؿہچ 

 ہے تبہؿ ػٿؿ ےرنٴ  ، رنٶبٹی  ٕڀؿ  پـ آپ ك 

 ںیہ ےٿتہ ےکئ کـاك ےمبٵٸ ےرنٴ ک ھاتہ 

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

  ولت ہو یہی ىبیؼ تو ہے کـتب اؿہاٗ یھة وب  کنی ےك ںیِ اْ کہاگـ آپ کب گب

 ہے اہؿ چً ھکچ کیب ںِی ْہؽ ےک کہگب اوؿ ےْھػیک ںِی آپ ےاپٓ کو آپ رت ہے

 ہے۔ؿوؿت ُ کی ےػیٓ یبْھػ  ہفیبػ پـ اك

   اؿتہٳ کی ےمٺٸ .2

  ٵٞٲڀٵبت کی  اؿتہٳ کی ےمٺٸ کڀ  ٥ـػ ہک ہے ہی ٹمی تینـا کب  اؿتہٵڀاٍالت  ٳ

 ُاٍڀٯ ٵٞـٿ٣ ایک ےک  تبحـ اٹ٦ـاػی ہی ہے۔  ّـٿؿی اٹبٹھا ہ٥بئؼ کب اك اٿؿ ٿٹبہ

  ۔'ںیھمسذ عڀػ ےٯہپ ےك ےاٷھمسذ کڀ کنی' - ںیہ ےکـت  ٝٶٰ کب

 ھمبت ےک ںػٿمـٿ اٿؿ تبحیـ کی کبٳ ےامکب آپ ک ںیہ ےمٺت ٕـس یھآپ کتٺی اچ

 کی ےمٺٸ ھکچ ٳہ ےآئی ہے۔ تبڑپ  احـ اڑة ایک پـ  ٵٞیبؿ کی  تٞٲ٪بت ےک آپ

 ں۔اٱیڈ ٹٚـ پـ رببٿیق

a) فٞبي مٕٕب : 

 ںیہ ےکـت کڀىو کی ےمٺٸ کڀ ںثبتڀ ٍـ٣ ہٷ ٿکـہ ىٞڀؿی ٳہ ہک ہے ہٿد یہی

 ےپڀؿ ےگئ ےیذھة  ےؽؿیٜ ے٫  ٥ـػ ےػٿمـ ٳہ ہک ہے ہی  ٳہا  ہفیبػ ہثٲک

  ں۔یہ ےکـت ٭ڀىو کی ےٷھمسذ کڀ  پی٢بٳ

 -: ںیہ  ٕـس اك ہی ں۔اٱیڈ ٹٚـ پـ ٝٺبٍـ ھکچ ےک ےمٺٸ ٿکـہ ٥ٞبٯ ٳہ ےآئی

 

 

 

 



 

43 

i. ػیٕب ہتود 

 کی ےکـٷ تنٲیٴ کڀ  پی٢بٳ اٿؿ ےػیٸ ٭ڀ امپیٮـ ہ١یـ ٵٺ٪نٴ تڀد اپٺی ںٵیہ

 ہتڀد ں۔یہ" ےثڀٱت" ےك فٿؿ یھة  ٵڀاٍالت  فثبٹی ١یـ ،ںػی ہتڀدہے۔ ّـٿؿت

 :ںیہ  ٕـس اك ںؤ ٱڀہپ ھکچ ےک ےػیٸ

 ںیھػیک کڀ اپیٮـ ؿامت ےثـائ 

 ںػی ھؿک ـ٣ٕ ایک کڀ عیبالت ےٿاٯ ےپـیيبٷ کـٷ 

 ںیہؿ ہتیبؿ ٷ ےٱئ ےک تـػیؼ پـ ٕڀؿ ٹیہؽ 

 کڀ ٵڀثبئٰ ےاپٸ ، پـ ٕڀؿ ےک  ٵخبٯ] ںثچی ےعٲ٦يبؿك ؿیہثب یھمت 

 [ںیھؿک پـ ڈٵڀ عبٵڀه

 ںامپیٮـ ٭ی رنٴ ٭ی فثبٷ کڀ "مٺی" 

ii. ںیہ ہےؿ مٓ ےك یبْھػ آپ ہک ںکـی  ؿہاینب ٙب : 

 ےک  ٵخبٯ ہے۔ ب٭ـت اػا  ٭ـػاؿ  ٳہا ایک ںاہرنٴ ٭ی فثبٷ  کب امتٞٶبٯ ی
 : ٥ـػ ، پـ ٕڀؿ

 ںیھػیک کـ ٵنکـا اٿؿ ںکـی ہاىبؿ کب ٵتیہك ایک  ہےگبة ہےگب 

 ےکـٷ ثبت پـ ٕڀؿ ہآفاػاٷ کڀ  ٥ـػ ےػٿمـ اٿؿ ںثٺبئی چـٹپڀك  الھک 

 ںػی ٵڀ٩ٜ کب

 ں۔یہؿ  ےػیت ےؿائ  فثبٹی یٹٿھچ یٹٿھچ رینی ٿہاٿ اٿؿ ںاہ 

iii. ںوـی َہفـا ےؿائ : 

 ےكری ؿٹ٥ٰ ٝٶٲی ٵبؿیہ ںثبتی می تہة ےك ںٵی اٷ ںیہ ےمٺت ھکچ رڀ ٳہ

 ایک ں۔یہ ےمکت ٿہ زبـی٤ ےك ٝ٪بئؼ اٿؿ ں٥یَٲڀ ٵ٦ـٿّبت، ٵيٮڀ٫ ٵبؿیہ

  ص٪ی٪ت اٿؿ ٿٹبہ ہپت ںٵی ےثبؿ ےک ںؿٿٹ٥ٰ اٷ ںٵیہ ںٵی ىٮٰ کی مبٵٜ

  ہے۔  ّـٿؿی کـٹب کڀىو کی ےٷھمسذ ےاك ہے اہؿ رب اہک یھة ھکچ رڀ ںٵی

 اھت گیب اہک یھة ھکچ رڀ اٿؿ کـٹب ١ڀؿ پـ  پی٢بٳ ےک آپ ےٱئ ےک اك 

  ہے۔  ّـٿؿی ٹبھپڀچ مڀاٯ ےٱئ ےک ےکـٷ  ٿاّش ےاك

 اٱ٦بٗ ےک امپیٮـ  ہٕـی٨  ٳہا  ػٿمـا ایک کب  ے٭ـٷ ٳہ٥ـا ثی٬ ڈ٥ی  

  ہے۔ کـٹب تيـیش کی

 یہک کی اٿؿامپیٮـ ےؿٿکٸ کڀ امپیٮـ پـ  ٿ٩ت  ٿ٩ت ہایک تینـا ٕـی٨ 

  ےٱی ے٫ اك یب ےمبٵٸ ےک اك اٿؿ ےثٺبٷ  ہعالً ایک کب ںثبتڀ گئی

  ہے۔ کب ےؿاٷہػٿ کڀ ںتڀثب اٷ

 

  ِخبي

 ٍضیش ہی ںٵی کیب ےك اك ہے مٺب یھة ھکچ رڀ ےٷ ںٵی - ٔبھپوچ ےٌئ ےوّبصت  ک

 اٝرتاُ پـ  ٥ڀائؼ ےک ںٵٺَڀثڀ ے٫ ٍضت ھکچ ٵبؿیہ کڀ آپ ہک ںٿہ اہؿ ٱگب ہاٹؼاف

 ؟ںیہ ےمکت کـ  ٿاّش  ہفیبػ اٿؿ کڀ اٷ آپ کیب ،ہے

 ہک ںیہ ہےؿ ہہک ہتڀ آپ ی - کـٔب تيـیش کی  اٌفبٗ  ِٖبثك ٝیٓ ےامپیىـک

 ںٵی کیب -' ںیہ ہےؿ کـ ںیہٷ  ٳہ٥ـا  ے٥بئؼ ُپـ٭يو ےٵٺَڀة ے٫ ٍضت ےٵبؿہ'

 ؟ہے اھمسذ ےك ےٕـی٨ ٍضیش کڀ آپ ےٷ
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iv. ؤبہ ںیہْ ہأؼاف : 

 ہاٹؼاف ٵبؿیہ ہے ایک ےك ںٵی  ںٿٹؿ٭بٿ یڑة ےك مت کی ے٥ٞبٯ ٕڀؿ پـ مٺٸ

 ہک ہے ہی  ےٹتیذ امکب ۔ ؿرضبٷ کی ےٿٷہٵتَٞت   ےٱئ ےک  امپیٮـ اٿؿ ےٷٿہ

 مکتب ہہک ھکچ کیب  امپیٮـ ٱیکٸ ہے مکتب مٸ کڀ ںثبتڀ یہک کی  امپیٮـ مبٵٜ

  ہے۔ اہؿ مٸ  ٵٖبث٨ ےک تيـیش اپٺی ہٿ ےاك ہے

 ےِبٔت ثـثبػی کی  ولت ےاك  مبِٜ ےچٍت ےک  ٔٚـ ۂمٔ  ہأؼاف ےاك ٕـس ک

  ۓتیذ ےامک ۔گبےػ ںیہْ  اربفت کی ےػیٓ ےثوٌٓ ےگٓؿ  کو اامپیه ےوئہ

 کیب یھة تـػیؼ امکب اوؿ ِؼاعٍت کو  امپیىـ ھمبت ےک ػالئً أنؼاػ  ںِی

 اہؿ ںیہْ وبِیبة ںِی ےمٕبْ  پیغبَ پوؿا اپٕب ہو یہ ےيھة ،ہے مکتب رب

 ۔وہ

 ۔کـ ػیگب حمؼٿػ کڀ یٴہت٤ ٵٮٶٰ  ےک  پی٢بٳ اٿؿ کـیگب ٝبرق کڀ  امپیٮـ ٍـ٣ ہی

 :ہے  ّـٿؿی ےٱئ ےک ےمٺٸ ےك  ٕڀؿ ٥ٞبٯ

 ثبت اپٺی پـ  ٹپڀائٸ  ای٬ ؿہ کڀ  امپیٮـ ےٯہپ ےك ےٷھمڀاٯ پڀچ 

 ػیٺب  اربفت کی ےکـٷ عتٴ

 ؿٿکٺب ںیہٷ کڀ  امپیٮـ ےك ػالئٰ رڀاثی یھکنی ة 

v. ٔبمت  ؿػ ًّٝ ػیٕب  : 

 ےاك ك ہے اہؿ ہہک یھة ھکچ رڀ  امپیٮـ ایک ہے ٵٞٺی ے٫ ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

  اٱ٦بٗ  مبٵٜ رت ہے مکتب رب کیب پڀؿا یھتت ٍـ٣  ٵڀاٍالت ۔مٺٺب  ہفیبػ ںیہک

 ےک ےکـٷ  ی٪یٸ ہی ہے۔ کـتب ٝٶٰ ؿػ کب ٕـس کنی ےك  ےؽؿیٜ ےک ٭بؿٿائی یب

 اٿؿ ٝقت ےاك ہثٲک ہے گیب کیب ںیہٷ مٺب اٷ کڀ ںثبتڀ کی  امپیٮـ ہک ےٱئ

 اٷ ے۔ئیہٝٶٰ  کیب ربٹب چب کب  ٩ڀاٹیٸ ھکچ ،ہے گیب اھػیک ھمبت ےک اصرتاٳ

 :ںیہ ىبٵٰ ںٵی

 ٿٹبہاٿؿ ایٶبٹؼاؿ  پٸ الھ٫ گڀئی، ٍب٣   رڀاة ےآپ ٫ 

 کـٹب تنٲیٴ ےك اصرتاٳ کڀ ے٥ـػ  کی ؿائ 

  ھمبت ےاپٸ آپ ہک رینب آٹب پیو ےك ٕـس اك ھمبت ےک  ٥ـػ ےػٿمـ 

 ےکـیٺگ پنٺؼ آٹب پیو

 

vi. مٕٕب ےك ِگؼافیہ  : 

 اٯڈ ںٵی ں٩ؼٵڀ ےک  ٥ـػ ےػٿمـ کڀ پآ ےاپٸ ہے ٵٖٲت کب ےٿٷہ  ٵگؼافیہ

 حمنڀك ےاك ہٿ ہک ےریل مٺٺب ےك  ٕـس امی یکٹھ کڀ ںربـثڀ ےامک اٿؿ ػیٺب

  ۔گبےکـ

 ہی ہے۔ ٱڀہپ  ٳہا ایک کب  مـٿك کہگب تـیٸہة یھمت مٺٺب ھمبت ےک  ٵگؼافیہ

 اٿؿ ٿاال ےکبیت کـٷه ایک  ٥ـػ ػٿمـا رت ہے ربتب ٿہ  ٳہا ےك  ٕڀؿ  عبً

  ۔ٿہ کہگب یھػک کب٥ی

 ٵؼؿػیہ ےاك ہے تبہچب ٹبہک یھة ھکچ رڀ  ٥ـػ ػٿمـا ہے ٵٖٲت کب  ٵگؼافیہ

 ے٭ـت ںیہٷ  ات٦ب٧ ےك ںثبتڀ امکی آپ ےٯھة مٺٺب،  ےك مسبٝت ٭ی ٍرب  اٿؿ

 ۔کـٹب  ہػہٵٞب ےٕڀؿك الفٵی ہک ہٷ ،ہے  ٳہا اٹبھػک  ٩جڀٱیت کی  امپیٮـ ں۔یہ

 ثڀٯ اٱ٦بٗ ےریل" ہے ثبت ضیشٍ" یب" ںٿہ تبھمسذ ںٵی" یب الکـہ مـ ثل  ٥ـػ

 ہے۔ مکتب کـ اینب کـ
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 5  ٹیلٹ 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 ائیہاٹت 

III. مٺٺبےك ٵگؼافیہ 

IV. ٵٺبمت  ؿػ ٝٶٰ ػیٺب 

  

F.   اعاللی ثـتبؤ 

  ہربئق .1

  ٭ب عؼىبت  مٺگیٸ ںٵی ےثبؿ ےک ٵٲٮیت ص٨ ںٵی ٭بؿٿثبؿ ںٵی ںػٹڀ ےصبٯ ک

 یہؿ رب تیڑھة ےك تیقی  إالٝبت کی  ہٵٺ٦َبٷ ١یـ ہکیڀٹک ،ںیہ گیب کیب اؿہاٗ

 ٓڈٹا ایٶبٷےة اٿؿ ںاتڀھک ٹےٿھد  ںکٶپٺیب ڑےة ےك مت ھکچ ےک ػٹیب ں۔یہ

 ےک ںثیٺکڀ ں۔یہ ےگئ  ےپبئ ےٿئہ ےیتػ ٿکبھػ ےك  ےؽؿیٜ ےک ی٦ٮیيٸٹمـ

 اٷ ےٱئ ےک ےکـٷ پڀؿا کڀ الٱچ ےک ںػٿمتڀ ھکچ ےک اٷ  ےٜؽؿی ے٫  ہاٹتٚبٵی

  ٥ڀائؼ ؽاتی ےٷ صٮبٳ ہے۔ گیب کیب امتٞٶبٯ ١ٲٔ ےؽؿیٜ ے٫ فڈ٥ٸ ے٫ ںثیٺٮڀ ےک

 پـ ںٱڀگڀ رٸ ہے۔ کیب امتٞٶبٯ کب یٹاؿھات اپٺی ےٱئ ےک ےػیٸ ٥ـٿٟ کڀ

 تیقی ہٿ ،ہے اہؿ ہؿٿكھة کب ےکـٷ پڀؿا ےكےٍضیش ٕـی٨  ٭بٳ اپٺب کڀ یٹ٭ٶیڀٷ

 رب تبڑھة الٱچ اٿؿ مـ٥ـافی تـ٩ی ؽاتی ں۔یہ ہےؿ رب ھےػیک ےتڑتڀ کڀ ےؿٿكھة ےك

 ہے۔ اہؿ

 رب تیڑھة  حبج ںٵی ےثبؿ ےک گڀؿٹٺل ٹکبؿپڀؿی اٿؿ یہ،رڀاثؼ ںٵی ےٹتیذ ےاك ٫

 ہے۔ مکتب رب اہک" اعال٩یبت" ںٵی  ٭بؿٿثبؿ ھمبت ایک کڀ یھمت اٷ ،ہے یہؿ

 ےریل'  ثبفی ہٵ٪ؼٳ ٹؿیلٹاٷ پجٲ٬'  ؿاٿ ٩بٹڀٷ ےریل'  ٹای٬ ص٨ کب ٵٞٲڀٵبت'

 ںٵی ىٮٰ کی آالت ےک ےکـٷ  صبٍٰ صٮٶـاٹی اٿؿ  اصتنبة تـہة کڀ كٹیٲڀپٶٸڈ

 ہے۔ گیب ٵبٹب  ٳہا کب٥ی

 رت ہے۔ ربتب ےٯ  ٕـ٣ ٭ی صٮٶـاٹی  امٲڀة  ےك ےاعال٩ی ثـتبؤ  عڀػ ٭بؿ ٕـی٨

 ہے۔ صٮٶـاٹی ہی تڀ ہے کـتب پڀؿا ےك ایٶبٹؼاؿی اٿؿ ےکبٳ ٍؼ٧ ػٯ ك اپٺب  ٥ـػ

  تيڀیو  ہفیبػ تہة کی اٿؿعڀػ ںیہٷ تيڀیو کڀئی ےٱی ے٫ ںػٿمـٿ  ثـتبؤ اعال٩ی

 ٵ٦بػ ؽاتی ےك  ےؽؿیٜ ےک صیخیت مـ٭بؿی ےاپٸ  ٥ـػ رت ہے۔  ٭ـتب سمبئٺؼگی کی

 کب  ٵ٦بػات ےاپٸ ہے۔ ثـتبؤ اعال٩ی ١یـ ہی تڀ ،ہے کـتب ٭ڀىو ٭ی ے٭ـٷ صبٍٰ

 کـٹب اینب پـ ٩یٶت کی  ٵ٦بػات ےک ںٿمـٿػ ٱیکٸ ہے۔ ںیہٷ ١ٲٔ ٹبھؿک یبٷھػ

 ہے۔ ١ٲٔ

 اك ےک ہثیٴ  ٵنبئٰ ےک  اعال٩یبت اٿؿ ٿچتی ہے۔ کبؿٿثبؿ کب اٝتٶبػ ہثیٴ

 ےک ٿؿفی عال٣ ٭ی  یہٿکبػھػ  اٿؿ اٝتٶبػ  ں۔یہ  ٳہا ائیہاٹت ںٵی کبؿٿثبؿ

 ہثیٴ گئی ثتبئی یب ےعـیؼٷ ہثیٴ کڀ ںکڀہگب  ہٵٮٸٳ ہے۔ ١ٲٔ اٿؿ ہے  ٵرتاػ٣

 ہے ربتی ڑثگ ثبت ےك ےػیٸ  ٵٞٲڀٵبت ١ٲٔ ےٿئہ ےػیت  ربڀیق کی ےعـیؼٷ ہةٵٺَڀ

 ں۔یہ ٿتیہ ںیہٷ پڀؿی ںّـٿؿتی یھمت کی کہگب  ہدمٮٸ ےك اك اٿؿ

 ےک ںػٿمـٿ کڀ  ٥ڀائؼ ےک عڀػ ےاپٸ رت ہے ٿتبہ١یـ اعال٩ی ثـتبؤ  اك ٿ٩ت  

  ےؽؿیٜ ے٫  ےا یڈ آؿ آئی ہے۔ ربتب ٵبٹب  ٳہا  ہفیبػ ںٵی  ےاثٰٵ٨ کی  ٥ڀائؼ

 ٭ی ػایتہ ٕـ٣ کی  ثـتبؤ اعال٩ی ڈ٭ڀ ٭ی اعال٩یبت گئی ثتبئی ںٵی  ےّبثٔ خمتٲ٤

 ۔(ہے ٿئیہ ںٵی 4  ثبة  حبج امکی) ہے
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 ڈ٭ڀ ،ہے یہؿ ٿہ ںیہٷ  ٿؿفی عال٣ کڀئی ٭ی ڈ٭ڀ ہک ےٱئ ےک ےکـٷ  ی٪یٸ ہی ںاہد

 ہیٴث اگـ ٿگبہ آپ ےاپٸ  ٝٶٰ امکب ،ہے  ٳہا ربٹٺب کڀ کالد ؿہ ےک ٹ٫ڈ٭ٸ آ٣

 ےتھؿک ںٵی یبٷھػ ہٵیوہ کڀ  ٵ٦بػات ےک کہگب  ہدمٮٸ ےسمبئٺؼ ےامک اٿؿ کٶپٺی

 کہگب  ہدمٮٸ کڀ ا٥نـاٷ ہٵتٞٲ٨ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ رت ہے تیڑثگ تت ثبت کڀئی ں۔یہ

  ہے۔ ٱگتی ےٿٷہ  تيڀیو کی ػا٣ہا ےک  ٭بؿٿثبؿ ےجببئ ےک ں٥بئؼٿ ےک

  عَڀٍیبت .2

 : ںیہ  ؽیٰ ہٵٺؼؿد عَڀٍیبت ھاعال٩ی ثـتبؤ  کی کچ

a) ٥ڀائؼ ہثبٱڀامٔ یب ؿامت ےثـائےک عڀػ کڀ  ٵ٦بػات  تـیٸہة ےک کہگب  

 ٹبھؿک اٿپـ ےك

b)  اٳ ٭بؿٿثبؿی اٿؿ ؽاتی ٵٞٲڀٵبت  کڀ مغت مت  ہٵتٞٲ٨ ےك ٵٞبٵالت ےک کہگب

 ٹبھؿک ںٵی ىٮٰ ٭ی ےٕج٨ ہیب٥ت ٵـاٝبت اٿؿ ھمبت ےاٝتٶبػ ک

c) کب  ص٪بئ٨ شببٳ ےٱئ ےک ےثٺبٷ  ٯہا ںٵی ےکـٷے٥یَٰ  ٵٖٲٜ کڀ ںکڀہگب 

 کـٹب ہعالً ںٵی تٞؼاػ ٭ب٥ی  اٿؿ  ٵٮٶٰ

 ٿہ  اٵٮبٷ  ےک ےربٷ ےکئ ہٿتھمسذ ےك اعال٩یبت ںٵی  صبالت  ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 :ہے ےمکت

a) ےػٿمـ رڀ کـٹب ٵٺتغت کڀ امٮیٴ اینی ایک ػؿٵیبٷ ےک  ثٺؼی ہػٿ ٵٺَڀة 

  ہے ػیتی کٶیيٸ یب پـیٶیٴ کٴ تہة ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک

b) م٦بؿه کی ےٱیٸ  پبٱینی ٹئی ایک اٿؿ ےکـٷ عتٴ کڀ  پبٱینی ہایک ٵڀرڀػ 

 کـٹب

c) ےثتبئ کڀ کٶپٺی ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےک رٸ ٿٹبہ  ٵتٞبؿ٣ ےاٷ ٍڀؿزببٯ ك 

 ٵٺ٦ی کڀ ےٿاٯ ےاٷٹھُا ہ٥بئؼ ےک ےػٝڀ یب  ٵ٦بػات ےک کہگب ہی پـ ےربٷ

 ہے۔ مکتب کـ ٵتبحـ پـ ٕڀؿ

 6  ٹیلٹ وو آپ ےاپٓ

 ؟ہے ںیہٷ عَڀٍیبت یکا کی  ثـتبؤ اعال٩ی کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

I. ےعالً ٵٺبمت ےٱئ ےک ےثٺبٷ  ٯہا ںٵی ےکـٷ ہ٥یَٰ  ٵٖٲٜ ایک کڀ ںکڀہگب 
 کـٹب

II. ٹبھؿک ےٱڀٵبت  کی ؿافػاؿی کڀ ثٺبئٵٜ ؽاتی اٿؿ  ٭بؿٿثبؿ ےک کہگب 

III. ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات ےک کہگب کڀ  ٵ٦بػات ےاپٸ 

IV. ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات  ےاپٸ کڀ ٵ٦بػات ے٫ کہگب 

 
 

 ہعالً

a)  ہثیٴ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک   كٹ٫ڈپـٿ  ػیگـ  ٭ـػاؿ ےک ںؿىتڀ اٿؿ  مـٿك کہگب 

  ہے۔  ٳہا  ہفیبػ ںیہک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

b)  اٹی،ہػ ی٪یٸ ، اٝتٶبػ ٩بثِٰ ںٵی ےاىبؿ  ٳہا پبٹچ ےمـٿك  کی ٵٞیبؿ  ک 

  ں۔یہ ىبٵٰ ںچیقی ٿكٹھ اٿؿ  ٵگؼافیہ ی،ہرڀاثؼ



 

47 

c)  ثیبٷ ںٵی ىٮٰ کی ٩ٴؿ ےک  ٥ڀائؼ  ا٩تَبػی کڀ ٩یٶت ٭ی فٹؼگی کی کہگب  

 ٵْجڀٓ ایک ھمبت ےک کہگب ںٵی  ٵؼت دلجی ایک کی  ٿ٩ت رڀ ہے مکتب رب کیب

  ہے۔صبٍٰ  کیب رب مکتب  کـ ثٺب  تٞٲ٨

d)  ہے۔  ٳہا ثبٱٮٰ   ٭ـػاؿ کب ٹایزٸ ہثیٴ ایک ںٵی  ہٝال٧ ےک  مـٿك کہگب  

e)  ایٴ ری آئی)  ٭بؿ ہٕـی٨  ٹٵیٺزٶٸ ىکبیت  ٵـثڀٓ ایک ےٷ  ےا یڈآئی آؿ 

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

  ٭بٳ ںٵی ىٮٰ ےک ہآٯ ایک ےٱئ ےک ٹگـاٹی کی  ہافاٯ  ىکبیت ںٵی  ٍٺٞت اٿؿ

  ہے۔ کـتب

f) ےؽؿیٜ ے٫ ےػہٵٞب ٵیہٹی کی ثبکٶپ ہثیٴ اٿؿ  ػاؿ ہثیٴ( مسیٸڈحمتنت  )اٿٵت 

 کـ  ٭بٳ  پـ ٕڀؿ ےک ٵيیـ اٿؿ حبٱج ایک  اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ىـائٔ ٭ی ہصڀاٯ

  ں۔یہ ےمکت

g) ےٕـی٨  ٵٺبمت اٿؿ کـٹب  ٳہ٥ـا ہتڀد ػیٺب، یبٷھػ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك 

  ہے۔ ىبٵٰ ػیٺب رڀاة ےك

h) ہے۔ ىبٵٰ ٹبھؿک ےگٓا ےٵ٦بػك ےاپٸ کڀ ٵ٦بػ ےک کہگب ںاعال٩ی ثـتبؤ  ٵی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٍٖالصبت  َہا

a) مـٿك  کی ٵٞیبؿ  

b) ٵگؼافیہ  

c) ( ایل ایٴ ری آئی)  ٭بؿ ہٕـی٨  ٹکبیت ٵیٺزٶٸٵـثڀٓ  ى 

d) 1986 ، ٹای٬ زب٦٘ کہگب 

e) ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ 

f) (مسیٸڈاٿٵت)  حمتنت ہثیٴ 

g) رنٴ ٭ی فثبٷ  

h) ٥ٞبٯ ٕڀؿ پـ مٺٺب 

i) اعال٩ی ثـتبؤ  



 
 

48 
 

 

  رواثبت ےک  ٹیلٹ وو آپ ےاپٓ

  1رواة  

  ہے۔ III   ػؿمت آپيٸ

 کـ ثٺب   تٞٲ٪بت ٵؼتی یٰٕڀ ایک ھمبت ےک ںکڀہگب رڀ ؿ٩ٴ ےا٩تَبػی  ٥ڀائؼ  ک

  ہے۔ ربتب پـربٹب  ٕڀؿ ےک ٩یٶت ٭ی فٹؼگی ےک کہگب ےاك ،ہے مکتب رب کیب  صبٍٰ

 2رواة  

  ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

 اٿؿ ہے  الفٵی  ےؽؿیٜ ے٫ ٩بٹڀٷ ، ہثیٴ ؿٹٵڀ ےٱئ ےک ػاؿی ہؽٳ  یٹتینـی پبؿ

  ہے۔ ںیہٷ  ّـٿؿت کی حبج ایک پـ ّـٿؿت امکی ےامٲئ

 3رواة  

  ہے۔ II آپيٸ ػؿمت

 ےك  ٵ٪َؼ ےک ٥ـٿعت ہػٿثبؿ رڀ  ٥ـػ ہٿ ، ٵٖبث٨ ےک 1986 ، ٹٍبؿ٥یٸ زب٦٘  ای٬

  ہے۔ مکتب رب کیب ںیہٷ  ثٺؼ ہػؿد  پـ ٕڀؿ ےک ٍبؿ٥یٸ ،ہے عـیؼتب مبٵبٷ

 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 اعال٩ی ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات ےک کہگب کڀ  ٵ٦بػات ےک عڀػ  ےاپٸ

 ہے۔ ںیہٷ

 

 ؽاتی اِتضبْ مواالت

 1مواي  

  ہے۔ ںیہٷ  چیق ٿكٹھ_____________ ایک 

I.  ٵکبٷ 

II. ہثیٴ 
III. ٵڀثبئٰ ٥ڀٷ 

IV. ریٺل یڑایک رڀ 

 2مواي  

  ہے۔ ںیہٷ ے_______________ مـٿك  کی ٵٞیبؿ  کب ایک اىبؿ

I. چبال٭ی 

II. ٩بثِٰ اٝتٶبػ  

III. ٵگؼافیہ  

IV. ٰؿػ ٝٶ 
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 3مواي  

  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  
 4مواي  

  ہے۔ ایک ےك ںٵی ںٕـی٪ڀ ےک ےکـٷ کٴ کڀ الگت ہثیٴ کی  ػاؿ ہ__________ ثیٴ

I. ہثیٴ ہػٿثبؿ 

II. ٿتیٹک 

III. ہىـی٬ ثیٴ 

IV. ٹٿھچ 
 5مواي  

 ےک___________  کہگب ایک ٿاال ےٷھؿک ىکبیت ںٵی  تٞٲ٨ ےک  پبٱینی ہاپٺی ثیٴ

  ہے مکتب کـ  ہؿاثٔ ےك  ےا یڈ آؿ آئی ےك  ےؽؿیٜ

I. آئی ری ایٴ ایل  

II. ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ 

III. (مسیٸڈحمتنت  )اٿٵت 

IV.   آئی ری ایٴ ایل  یب ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب حمتنت 

  6مواي  

 :ہے ےك اك  تٞٲ٨ کب  ٹٍبؿ٥یٸ زب٦٘ ای٬

I. ىکبیت عال٣ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ 

II. ىکبیت عال٣ ےک ںػکبٹؼاؿٿ 

III. ىکبیت عال٣ ےک ڈثـاٷ 

IV. ىکبیت عال٣ ےک ںػکبٹؼاؿٿ اٿؿ ڈثـاٷ ،ںکٶپٺیڀ ہثیٴ  

 7مواي  

 عؼٵبت یب مبٵبٷ ںاہد ہے ٹبٹٹپ ےك ٵٞبٵالت اٷ  اعتیبؿ ہ_________ کب ػائـ__

  ہے۔ کب تک ھالک 20 ػٝڀٰی کب  تال٥ی اٿؿ  ٩یٶت

I. ٹ٭ڀؿ ائیہ 
II. ّٲٜ ٥ڀؿٳ  

III. ؿیبمتی ٭ٶیيٸ  

IV. ٩ڀٵی ٭ٶیيٸ  

 8مواي  

 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 اھـ چٰ کـ، ػٱچنپی ػکٿ٩ت  پ 

 9مواي  

 :ںٍضیش ثیبٷ  کب اٹتغبة کـی

I. ہے ٹبدمٮٸ  ثـتبؤ اعال٩ی  ٿ٩ت ٥ـٿعت ہثیٴ 

II. ہے ںیہٷ  ّـٿؿی ےٱئ ےک ںٿٹایزٸ ہاعال٩ی ثـتبؤ  ثیٴ 

III. ںٵی ےاٷڑھة  اٝتٶبػ ػؿٵیبٷ ےک کٶپٺی ہثیٴ اٿؿ ٹاعال٩ی ثـتبؤ  ایزٸ 

 ہے کـتب ٵؼػ

IV. ہے ربتی کی ےك  ٹٵیٺزٶٸ ے٫ اٿپـ ےکی تڀ٩ٜ  ٍـ٣ مت ك  اعال٩ی ثـتبؤ 

 

 10مواي  

 :ہے ىبٵٰ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

I. ػیٺب یبٷھامپیٮـ  ٭ی ٕـ٣ ػ 
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II. ػیٺب ٵنکـا اٿؿ الٹبہ مـ یھکت یھکت 

III. ٭ـٹب ٳہ٥ـا ےؿائ 

IV. اٿؿ ٵنکـاٹب اٿؿ الٹبہ مـ یھکت یھکت ػیٺب، یبٷھامپیٮـ  کی ٕـ٣  ػ 

  ػیٺب ےؿائ

 

 رواثبت ےؽاتی 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  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔  الفٵی ںٵی اؿتھة ہثیٴ  ػاؿی ہؽٳ  یٹپبؿ تینـی ؿٹٵڀ

 4رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ںٕـی٪ڀ ےک ےکـٷ کٴ کڀ الگت ہثیٴ کی  ػاؿ ہثیٴ ف کال کب ٿتیٹک ںپبٱینی  ٵی

  ہے۔ ایک ےك ںٵی

 5رواة  

  ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

  ایل 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

 6رڀاة  

  ہے۔  IV  ػؿمت آپيٸ

 ےك ىکبیت عال٣ ےک ںٿڈثـاٷ اٿؿ ںػکبٹؼاؿٿ ،ںکٶپٺیڀ ہثیٴ  ٹ٦٘ ای٬ٍبؿ٥یٸ زب

  ہے۔ ہٵتٞٲ٨

 7رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 عؼٵبت 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

  8رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

 ثٺبیب کـ اھػک ػٱچنپی اٿؿ کـ چٰ پـ  ٿ٩ت ، اٝتٶبػ تبحـ الہپ ںٵی  تٞٲ٨ کہگب

  ہے۔ ربتب

 9رواة  
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  ہے۔  III  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ کـتب ٵؼػ ںٵی ےاٷڑھة  اٝتٶبػ ںٵی کٶپٺی ہثیٴ اٿؿ ٹاعال٩ی ثـتبؤ  ایزٸ

 10رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

 الٹبہ مـ یھکت یھکت ػیٺب، یبٷھػ  ٕـ٣ کی  امپیٮـ ۔ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

  ػیٺب ےؿائ اٿؿ ٵنکـاٹب اٿؿ
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 3ثبة 

 ٔٚبَ وب ےصً وـْ ىکبیت
 

 تٞبؿف ثبة

تٺبٙـ  ہٵڀرڀػ ںاہد ہے ؿیٹكڈمـٿك اٷ ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ایک ٍٺٞت اٹيڀؿٹل

 ےعؼٵبت ک گئی ٳ کیہ٥ـا اٿؿ ںیہی ہؿ ڑھٵنٲنٰ ة تڀ٩ٞبت کی ںکڀہگب ںٵی

 ےیکٺبٱڀری کٹ رؼیؼ .ہےٵڀرڀػ  یھاة ة ٝؼٳ إٶیٺبٷ ھمبت ےک ٵٞیبؿ

 ےٹئ کی ٵنٲنٰ ٵَٺڀٝبت ںٵی ےػؿد ےک ٵـ مـٿكٹکل محبیت کی ےك امتٞٶبٯ

 عـاة اٿؿ ٝؼٳ إٶیٺبٷ کہگب ٍٺٞت کڀ ثبٿرڀػ ےک تـیہة ٳہاٿؿ اك ٹ٫ڈپـٿ

کڀ  اك ٍڀؿزببٯ .ہےا ہکـ ؿ ٵٺبکب مب ےربـة تٲظ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہىجی

 .ہے ٯ کیہپ ٕـس کی کئی ےٷ ؿیٹؿیگڀٱی ت اٿؿصکڀٵ ےٿئہ ےتھػیک

 ٳہکڀ ٥ـا ٍبؿ٥یٸ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل ںٵی ّڀاثٔ ےک ےی اڈآئی آؿ 

ی ٹ)  ائیٴٹ ڈؿٹـاٹ ٿ٩ت یب پـتڀؿتٸ ےٱئ ےعؼٵبت ک خمتٲ٤ ٿاٱی ےکی ربٷ

کب ؿ ٭ڀ ڈٿٯہ)  پبٱینی  ےی اڈآئی آؿ  ہی .ہےگیب  ٵ٪ـؿ کیب ی (ٹ ےا

ایک  پبك ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےہ ہکب صٌ  2002، ( ےّبثٔ ےک زب٦٘ ےک ٵ٦بػ

اك  ےٷ ےی اڈآئی آؿ  اٿؿ ہے ّـٿؿی ٿٹبہ ٹٚبٳ٭ب   ےصٰ ٭ـٷ ىکبیت ٵؤحـ

 .ںیہ ےثٺبئ ػایبتہ یھة ےٱئ ےک

 وب ِبصبًٍ ےْھمیه

 

a) حمتنت ٝؼاٱت، ٍبؿ٥یٸ - ٹٚبٳ ٭ب  ےصٰ ٭ـٷ ىکبیت 
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 حمتنت ٝؼاٌت، ٍبؿفیٓ - ٔٚبَ وب  ےصً وـْکب  ىکبیت

 )آئی ری ایُ ایل( ٔٚبَ بأتٚبَ ک ےک ىکبیت ُّ .1

کی آئی ری ایٴ ایل ( ) ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ّٴ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

 ٕڀؿ پـ اٿؿ ےک ےؽعیـ ٵـکقی ےک اٹیڈ کی ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے ىـٿٝبت کی

 پـ کبٳ کـتب ٕڀؿ ےک ےآٯ ےکی ٹگـاٹی ک کب مـاٟ ٱگبٹب ىکبیت ںٵی ٍٺٞت

 .ہے

 ےکـک ؿٹؿرل پـ ٹٚبٳ ےک اك ھمبت ےک کی ت٦َیالت اپٺی پبٱینی اؿپبٱني ػ

کڀ  ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ہٵتٞٲ٨ ںىکبیتی ؿھپ .ںیہ ےکـ مکت ػؿد اپٺی ىکبیت

 .ںیہربتی  یزیھة

  ٔٚبَوب  ےوب صً وـْ ىکبیت

پـ  ٿ٩ت ےٿاٯ ےٱگٸ ںٵی ےکب مـاٟ ٱگبٷ اٿؿ اٷ ىکبیبتآئی ری ایٴ ایل 

کیب رب مکتب  ڈؿٹؿرل پـ یڀ آؿ ایٰ ؽیٰ ہٺؼؿدکڀ ٵ ىکبیبت .ہےتی ھؿک ٹٚـ

 :ہے

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.as

px 

 1986 ،ٹایک حتف٘ ےک ٍبؿفیٓ .2

 َہا

اٿؿ  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا زب٦٘ تـہة ٵ٦بػات کی ےک ٍبؿ٥یٸ" ٹایک ہی

 ػیگـ اٿؿ ںکڀٹنٲڀ ٍبؿ٥یٸ کی ےٱئ ےک تَـ٣ ےک تٺبفٝبت ٍبؿ٥یٸ

اك " .اھکیب گیب ت ٵٺٚڀؿ ےٵ٪َؼ ك ےک ےکـٷ کی ربڀیق ٩یبٳ ےک ںیڀٹاؿھات

کی  ٹٚـ حبٹی ےکی ٕـ٣ ك 2002 ،ٹتـٵیٴ( ایک) زب٦٘ ےک ٍبؿ٥یٸ کڀ ٹایک

 .ہے گئی

 :ںیہؽیٰ  ہٵٺؼؿد ںتٞـی٦ی ھکچ ػمتیبة ںٵی ٹایک

 تٞـیف

 ےٱئ ےٍبؿ٥یٸ ک ہدمکٸ رڀ کی عؼٵت ت٦َیالت یھکنی ة ہےکب ٵٖٲت   "عؼِت"

 ٹ٪ٰ ٿ محٰ،، اٹيڀؿٹل، ٥ٺبٹنٺگ ثیٺکبؿی، ںاٿؿ اك ٵی ہے گئی ٳ کیہ٥ـا

 یب ائوہؿ ٝبؿّی یب ڈثڀؿ ٵی،ہکی ٥ـا تڀاٹبئی یب ػیگـ، جبٲی ٿمبئٰ

 ےک یالؤھپ ےک ػیگـ ٵٞٲڀٵبت یب عرب یب یٰھک، ت٦ـیش، تٞٶیـ ائوہ،ؿںػٿٹڀ

یب  ؼٵتٵ٦ت ع ںاك ٵی ٮٸیٱ ےہ ىبٵٰ کب اٹتٚبٳ کـٹب ٿٱیبتہك ںٵی ےمٲنٰ

 .ہے ںیہىبٵٰ ٷ کـٹب ٳہمـٿك ٥ـا یھة کڀئی زبت ےک ےػہٵٞب ےک عؼٵت ؽاتی

 ہےىبٵٰ کیب گیب  ٕڀؿ پـ ےعؼٵت ک کڀ ایک اٹيڀؿٹل

 ىغٌ رڀ ی اینبھة کڀئی ہےکب ٵٖٲت  "ٍبؿفیٓ"

 اك ٕـس  ںاٿؿ اك ٵی ہے عـیؼتب مبٵبٷ کڀئی ںٵی ےثؼٯ ےک ارـ کنی

ىبٵٰ  اینب ىغٌ ںاك ٵی ٸٮیٱ ےہ ىبٵٰ ٍبؿ٣ یھکب کڀئی ة مبٵبٷ ےک

 ےٱئ ےٵ٪َؼ ک کبؿٿثبؿی یھکنی ة یب ےٱئ ےک ےثیچٸ ہػٿثبؿ ہے ںیہٷ

 .ہےکـتب  کڀ صبٍٰ مبٵبٷ ےاك ٕـس ک
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 ہ٥بئؼ اك کب یب ہےٱیتب  پـ ہکـای عؼٵت کڀئی ںٵی ےثؼٯ ےک ارـ 

ىبٵٰ  ےٿاٯ ےصبٍٰ کـٷ ہ٥بئؼ ےعؼٵبت ک اینی ںاٿؿ اك ٵی ہے اتبٹھا

 .ںیہ

 یھکڀئی ة ںٵی ےٕـی٨ ےک ٝٶٲؼؿآٵؼ، ٥ٖـت اٿؿ ٵٞیبؿ ےہکب ٵٖٲت   "ٝیت"

 ےکی ٕـ٣ ك ےاك ک یب زبت ے٩بٹڀٷ ک یھرڀ کنی ة ٿؿا پٸھاػ یب کٶی ١ٲٖی،

 ےػہٵٞب کنی ںٵی ےمٲنٰ ےک عؼٵت کنی ےرل یب ہےّـٿؿی  ا ربٹبھؿک ثـ٩ـاؿ

 ےکئ ٝٶٲؼؿآٵؼ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك کنی ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی یب ںٵی کی تٞٶیٰ

 .ہےػیب گیب  ہٿٝؼ کب ےربٷ

 ٱگبیب گیب ٕڀؿ پـ زبـیـی ےکی ٕـ٣ ك ىٮبیت ٭بؿ ہےکب ٵٖٲت    "ىکبیت"

 : ہک اٱقاٳ کڀئی

 اپٺبیب ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی ںبثٺؼیبپ یب ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی ٹبٵٺبمت 

 ہےگیب 

 ٝیت ہفیبػ ےیب ایک ك ایک ںٵی مبٵبٷ ےگئ ےعـیؼ ےاك کی ٕـ٣ ك 

  ںیہ

 کنی  ںعؼٵبت ٵی گئی بٍٰ کیص یب گئی ٱی پـ ہکـای ےاك کی ٕـ٣ ك

 ہےپبئی گئی  کی کٶی ی ٩نٴھة

 ٩یٶت ؿہٙب پیکیذ پـ یب ٵ٪ـؿ ےکی ٕـ٣ ك ٩بٹڀٷ ٩یٶت کی گئی ٿٍڀٯ 

 ہے ہفیبػ ےك

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

کی عال٣ ٿؿفی  کی ػ٥ٞبت ٩بٹڀٷ یھکنی ة ےاك ٕـس ک ،ےگ ںٿہ عٖـٹبک

رٸ  ںیہ ہےؿ رب ےکـائ ػمتیبة ےٱئ ے٥ـٿعت ک ؿٵیبٷػ ےٝڀاٳ ک ںٵی

 ےک امتٞٶبٯ اىیبء، ٵڀّڀٝبت کی ںمبٵبٹڀ ےکڀ ایل تبرـ ےٱئ ےک

 ٿتیہکی ّـٿؿت  ےکـٷ ؿہٙب ٵٞٲڀٵبت ںٵی تٺبٙـ ےک احـات اٿؿ ےٕـی٨

 .ہے

 عال٣ ےک رل ىغٌ ںاہد ہتٺبفٛ ایک اینب ہےکب ٵٖٲت   "ہتٕبفٍٛبؿفیٓ "

 اٿؿ اٷ کب ٹٮبؿاتب اٱقاٵبت کڀ ٵڀرڀػ ںٵی ىکبیت ہٿ ہےگئی  ىکبیت کی

 .ہےکـتب  اٹکبؿ

a) ٓںایزٕنیب صً وـٔیواٌی کب ہتٕبفٛ ٍبؿفی  

اٿؿ  ںؿیبمت ٵی اٿؿ ّٲٜ ؿہ "ںایزٺنیب صٰ ٭ـٹیڀاٱیکب  ہتٺبفٍٛبؿ٥یٸ "

 .ںیہ کی گئی ٩بئٴ مٖش پـ ٩ڀٵی

i. ٍّٜ َفوؿ  

ؼٵبت کی ع یب اىیبء ںاہد ہےػیٺب  ہپـ تڀد ىکبیبت اٷ ہػائـ کب ٥ڀؿٳ اك

  .ہےتب ہتک ؿ ےؿٿپ ھالک 20 کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ اٿؿ ٩یٶت

 کڀ ٹکڀؿ مڀٯ ٵٺبمت ےٱئ ےک ٝٶٲؼؿآٵؼ ہ٥یَٰ / صکٴ کڀ اپٺب ٥ڀؿٳ ّٲٜ

 .ہےکب ص٨  ےیزٸھة

ii. کّیيٓ ؿیبمت  

 مپـٿائقؿی اٿؿ اپیٰ اٍٰ، پبك ےک یٹاؿھات کب مـاٟ ٱگبٹب اك 

  .ہے ےتہؿ یٹاؿھات
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 ہےتب کـ پـ مسبٝت کی اپیٰ ٥ڀؿٳ ّٲٜ ہی. 

 ںمبٵبٹڀ ںاہد ہےکـٹب  کی مسبٝت ىکبیبت ی اٷھة ہػائـ اٍٰ اك کب / 

 ھالک 20، ہےػٝڀی کیب گیب  کڀئی، اگـ ہٵٞبٿُ اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت

 .ہےتی ہؿ ںیہٷ ہفیبػ ےك ےؿٿپ  ھال٫ 100 ٱیکٸ ہفیبػ ےك ےؿٿپ

 ںیہ یہ کی ٕـس ٥ڀؿٳ ّٲٜ اٿؿ ص٪ڀ٧ ںٕب٩تی ػیگـ. 

iii. کّیيٓ لوِی  

 ہے کٶیيٸ ٩ڀٵی یٹاؿھات آعـی بئٴ٩ زبت ےک ٹایک.  

 ںیہ ےتہؿ یٹاؿھات مپـٿائقؿی اٿؿ اپیٰ اٍٰ، پبك ےاك ک.  

 کـ  کی مسبٝت ںػؿعڀامتڀ کی ؿڈآؿ ٵٺٚڀؿ ےکی ٕـ٣ ك کٶیيٸ ؿیبمت ہی

 کڀ صٰ تٺبفٝبت ےایل ہی ںٵی اعتیبؿ ہػائـ اك کی اٍٰ اٿؿ ہےمکتب 

 ہٵٞبٿُ ػٝڀیکب  ہٵٞبٿُ اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت / مبٵبٷ ںاہد گب ےکـ

 .ہےٿتب ہ ہفیبػ ےك ےؿٿپ ھالک 100

 ہے ےتہؿ یٹاؿھات مپـٿائقؿی اٿپـ ےکٶیيٸ ک ؿیبمت پبك ےاك ک.  

 .ںیہ ےتہؿ ص٨ ےک ٹکڀؿ مڀٯ پبك ےک ںایزٺنیڀ ںتیٺڀ شببٳ

 چیًٕ ےٌئ ےک ےصً وـٔیهکب  ىکبیت :  ۲ىىً 

 

b) ےک ےػؿد کـاْ ىکبیت ًّٝ 

 ےک ےػؿد کـاٷ ىکبیت ںٵی ںزٺنیڀای صٰ ٭ـٹیڀاٱی ںتیٺڀ شببٳ ثبال ہٵٺؼؿد

 ىکبیت ػؿد ےمبٵٸ ےک کٶیيٸ یب ٩ڀٵی کٶیيٸ ؿیبمت .ہے ہت مبػہة ٝٶٰ

 ىکبیت .ہے ںیہٷ ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ٝٶٰ ےک ےکـٷ ٝـّی ػائـ یب ےکـاٷ

 ػؿد ےکی ٕـ٣ ك ٹاعتیبؿ ایزٸثب ےاك ک یب ےٕـ٣ ك  ٭ی ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت عڀػ

اک ڈ یب ہےکیب رب مکتب  ػائـ یھة ؽاتی ٕڀؿ پـ ےاك .ہےرب مکتی  کـائی

 ےک ےػاعٰ کـٷ ىکبیت ہک ےیہ١ڀؿ کـٹب چب ہی .ہےمکتب  یزب ربھة یھة ےك

 .ہےتی ڑپ ںیہکی ّـٿؿت ٷ ٿکیٰ کنی ےٱئ ےٵ٪َؼ ک
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c) ٓصکُ ےک فوؿَ ٍبؿفی  

 ػؿد کی ىکبیت عال٣ ےک مبٵبٷ ےک رل ہک ہے ٵٖٶئٸ ےاك ثبت ك ٥ڀؿٳ اگـ

 ےعؼٵبت ک ہک یب ہےػٿچبؿ  ےك اٱقاٳ یھکنی ة خمَڀً ںٵی ىکبیت ہ، ٿہے گئی

 ٥ڀؿٳ تڀ ہےربتب  ٿہحبثت  ی اٱقاٳھة کڀئی ٵٲڀث ںٵی ىکبیت ںٵی ےثبؿ

 ےاٷٹھا ٩ؼٳ ہفیبػ ےایک یب ایک ك ےك ںٵی ؽیٰ ہکڀ ٵٺؼؿد یٹاپڀفیيٸ پبؿ

 ،یٞٺی ہےکـ مکتب  صکٴ ربؿی ےٿئہ ےػیت ػایتہکی 

i. ( ، پـیٶیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹيڀؿٹلیب )واپنی لیّت  کو ىىبیت وبؿ

  ےٱئ ےک ےکـٷ ٿاپل ٥یل کی گئی اػائیگی ےؽؿیٜ ىٮبیت ٭بؿ

ii. کنی  ےٿئہکڀ  ٍبؿ٥یٸ ےك ہکی ٿد یہالپـٿا کی یٹاپڀفیيٸ پبؿ

 اك ٕـس ٕڀؿ پـ ےک ےٵٞبٿُ کڀ ٍبؿ٥یٸ ےٱئ ےک ٹچڀ یب ی ٹ٪َبٷھة

 ےٱئ ےک ےاػا کـٷ کی ؿ٩ٴ

iii. ٛےٱئ ےک ےػٿؿ کـٷ کڀ ںعبٵیڀ یب ػٿه ںعؼٵبت ٵی ہٵتٺبف  

iv. ثٺؼ  ےؿٿی کبؿٿثبؿ  ںپبثٺؼیب یب ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی بمتٹبٵٺ

 ےٱی ےک ےؿاٷہػ ںیہٷ ےاٿؿ اك ےکـٷ

v. ےٱئ ےک ےػالٷ الگت کب٥ی کڀ ںیڀٹپبؿ 

d) کی ٔوٝیت ىکبیبت  

 ےآٷ پبك ےک ں٥ڀؿٵڀ ںتیٺڀ ،ہےکب مڀاٯ  کبؿٿثبؿ اٹيڀؿٹل تک ںاہد

 – ںیہ ےآت ںٵی ٳ ا٩نبٳہا ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہتٺبفٛ ٍبؿ٥یٸ تـ ہفیبػ ےٿاٯ

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 أيوؿٔل .3

 کڀ 1998 ٹڀٵرب 11 زبت ےک ص٪ڀ٧ ےک 1938 ،ٹایک اٹيڀؿٹل ےٵـکقی صکڀٵت ٷ

 صٰ ٭ـٹب کب  ىکبیت ٱڀک ےکی ٕـ٣ ك ی٦کیيٸٹٹڀ ىبئٜ ںٵی ٹگق ٹگڀؿسمٸ

 اٹيڀؿٹل فٹؼگی ١یـ فٹؼگی اٿؿ ىـائٔ ہی .ھےت ےثٺبئ 1998، ٩ڀاٹیٸ

 ںٍالصیت ٵی ؽاتی ہک یٞٺی ںالئٺڀ شببٳ ؽاتی ےاٹيڀؿٹل ک ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ

 .ںیہ ےٿتہالگڀ  پـ اٹيڀؿٹل ےگئ ےٱئ

 ےك تَـ٣ ےک ےػٝڀ ےکی ربٹت ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ کب ٵ٪َؼ اٷ ٩ڀاٹیٸ

 .ہےکـٹب  صٰ ےك ےٕـی٨ ہٵٺ٦َبٷ ٵڀحـ اٿؿ، منتی کڀ بتىکبی ٵتٞٲ٨ شببٳ

کی  ہصواي ےك ؿّبِٕؼی ِیہثب کّپٕی کی اوؿ أيوؿٔل ػاؿ ہثیُ، ٌوک پبي

 .ںیہ ےکـ مکت ٕوؿ پـ کبَ ےک ِيیـ اوؿ حبٌج أؼؿ أؼؿ ایک ےىـائٔ ک

 .ہےصتّی  ہکب فیًَ ٌوک پبي ےٌئ ےک ےکـْ یب ؿػ کو لجوي ىکبیت

a) ىکبیت ےك ٌوک پبي  
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 ےیب اك ک ػاؿ  ہثیٴ ٕڀؿ پـ، زبـیـی ی ىکبیتھة کڀئی کی گئی ےك ڀک پبٯٱ

 ںاہٿ ہػائـ رل کب کڀ عٖبة ٱڀک پبٯ ےایل، ایک کب ػمتغٔ  ۂؿحبٿ ٩بٹڀٹی

 ےکی ٕـ٣ ك ػمتبٿیقات ،ہے ػ٥رت / ىبط کی کڀئی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ںاہد ہے

 ےصؼ ک اٿؿ کی ٹڀٝیت ٹ٪َبٷ ےٿئہکڀ  ہٺٺؼىٮبیت ٭ ٿ،ہ، اگـ کڀئی محبیت

 .ےئہٿٹی چبہ ھمبت ےک ؿاصت گئی ٵبٹگی اٿؿ ےاٹؼاف

  :اگـ ہےرب مکتی  ىکبیت کی ےك ٱڀک پبٯ

i.  ی ھت ىکبیت کی زبـیـی ایک ےٯہپ کٶپٺی کڀ اٹيڀؿٹل ےٷ ہ٭ٺٺؼىٮبیت

 :اھت ایبٹھ٩ؼٳ ا ہی ےٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ

 یب کڀ ٵنرتػ کـ ػیب ىکبیت  

  ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ کبیتى ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کڀ ہ٭ٺٺؼىٮبیت 

 ٵال ںیہکڀئی رڀاة ٷ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ثٞؼ ےک

ii. ےك رڀاة ےگئ ےػیئ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل  ہت ٭ٺٺؼىٮبی 

  ہے ںیہٵٖٶئٸ ٷ

iii. ایک  ےك کی تبؿیظ ٵنرتػ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل ىکبیت

 ہےکی گئی  اٹؼؿ اٹؼؿ ےمبٯ ک

iv. فیـ ںیٵ حبٱخی یب ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ یب ٝؼاٱت یھکنی ة ىکبیت 

 ہے ںیہٷ

b) مفبؿىبت ٌوک پبي کی  

  :ہےتڀ٩ٜ کی ربتی  کی ٝٶٰ ےک قٿ٭ٲٹپـٿ / ٥ـائِ ھکچ ےك ٱڀک پبٯ

i. م٦بؿىبت اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ىکبیت اك ٕـس کی 

 ےئہکی ربٹی چب

ii.  کڀ  ںػٿٹڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت ںکبپیب م٦بؿه کی

 ںئیہچب ےاؿمبٯ کـٷ

iii. ىٮبیت اٹؼؿ اٹؼؿ ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ هکی م٦بؿ اك ٕـس 

 ےئہربٹب چب تنٲیٴ کیب ٕڀؿ پـ زبـیـی م٦بؿىبت کڀ ٕـ٣ ہ٭ٺٺؼ

iv. اٹيڀؿٹل  کی ایک کبپی عٔ ٵٺٚڀؿی ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ

 عٔ ٵٺٚڀؿی اك ٕـس کب ےاٿؿ اك ںئیہچب ےکڀ اؿمبٯ کـٷ کٶپٺی

 ٵبٹگی تَؼی٨ زبـیـی اك کی اٹؼؿ اٹؼؿ ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ

 .ےئہربٹی چب

c) ًَہفی  

 ہثیٴ ٱڀک پبٯ تڀ ہےٿتب ہ ںیہٷ ےکی ٕـ٣ ك حبٱخی ہت٦َی تٺبفٛ کب اگـ

 ہے ٵٺبمت ںٵی اك کی ٹٚـ گب رڀ ےکـ ٵٺٚڀؿ ہ٥یَٰ ایک ےٱئ ےک ػاؿ

 ےؿ٩ٴ ك ّـٿؿی ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ٹ٪َبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ اٿؿ رڀ

 .ٿ گبہ ںیہٷ ہفیبػ

  :ںیہ ےٿتہ کبٳ ےك اٹیٸ٩ڀ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ے٥یَٰ ےک ٱڀک پبٯ

i. َٰےؿٿپ ھالک 20 مسیت( اعـاربت اٿؿ ػیگـ کی اػائیگی ؿ٩ٴ ٥ْٰ) ہ٥ی 

 .ےئہٿٹب چبہ ںیہکب ٷ ہفیبػ ےك
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ii.  َٰکی  ہٵب 3 ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ىکبیت اك ٕـس کی ہ٥ی

کب  کڀ اك ٕـس ػاؿ ہ، اٿؿ ثیٴےئہکیب ربٹب چب اٹؼؿ اٹؼؿ ےٵؼت ک

 ٕڀؿ پـ ےصٰ ک صتٶی اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ہ٥یَٰ

 ےئہکـٹب چب کڀ ٩جڀٯ کی ٿٍڀٱی ڈاٿاؿ

iii.  اك ٕـس کب گی اٿؿ ےکـ پـ ٝٶٰ ے٥یَٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

 ایک ٱڀک پبٯ کڀ اٹؼؿ اٹؼؿ ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ عٔ ٵٺٚڀؿی

  .گی ےیذھة كٹٹڀ زبـیـی

iv. کی  کی ٵٺٚڀؿی ے٥یَٰ ےک ٕڀؿ پـ اك ٕـس زبـیـی ػاؿ ہثیٴ اگـ

 ےمکت کـ ںیہٷ الگڀ کڀ ے٥یَٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی تڀ ہے ػیتب ںیہٷ إالٛ

 .ہے

  1 ںوـی ٹیلٹ وو عوػ

 ںاہد ہے کب ےػیٸ ہپـ تڀد ىکبیبت اینی ےٝال٧ کب ص٨ ______________

  .ہےتب ہتک ؿ ےؿٿپ ھالک 20 کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ اٿؿ  عؼٵبت کی ٩یٶت یب اىیبء

I. ٜ٥ڀؿٳ ّٲ  

II. کٶیيٸ ؿیبمت  

III. ٜکڀٹنٰ ّٲ  

IV. يٸکٶی ٩ڀٵی 

 

 

 

 ہعالً

  آئی ری  ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ایک ٵـثڀٓ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ(

 ےؽعیـ ٵـکقی ےک اٹیڈ کی ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے ایٴ ایل ( کی ىـٿٝبت کی

 ےٱئ ےکی ٹگـاٹی ک کب مـاٟ ٱگبٹب ىکبیت ںٵی ٍٺٞت ٕڀؿ پـ اٿؿ ےک

 .ہےکـتی  ٕڀؿ پـ کبٳ ےک آالت

 اٿؿ ںؿیبمت ٵی اٿؿ ّٲٜ ؿہ ںایزٺنیب ٿاٱی ےصٰ ٭ـٷکب  ہتٺبفٛ ٍبؿ٥یٸ 

 .ںیہ کی گئی ٩بئٴ ٩ڀٵی مٖش پـ

 ٍبؿ٥یٸ کی ہفیبػ ے، مت كہےکب مڀاٯ  کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل تک ںاہد 

 ںػٝڀٿ، ےٿٷہ ںیہٷ کی تٲ٦ی ںػٝڀٿ تبعیـ، ںاعتیبؿ ٵی ےک ںػٝڀٿ ہتٺبفٛ

 ہـٿ١ی، ىـائٔ ٩ڀاٹیٸ ےپبٱینی ک اٿؿ کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ، ٿٹبہ ٵنرتػ بک

 .ںیہ ےآت ںٵی ےفٵـ رینی

 ےك ؿّبٵٺؼی ٵیہثب کٶپٺی کی اٿؿ اٹيڀؿٹل ػاؿ ہثیٴ، ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

کـ  ٕڀؿ پـ کبٳ ےک ٵيیـ اٿؿ حبٱج اٹؼؿ اٹؼؿ ایک ےکی ىـائٔ ک ہصڀاٯ

 .ںیہ ےمکت

 ہثیٴ ٱڀک پبٯ تڀ ہےٿتب ہ ںیہٷ ےکی ٕـ٣ ك حبٱخی ہت٦َی تٺبفٛ کب اگـ 

 اٿؿ ہے ٵٺبمت ںٵی اك کی ٹٚـ ب رڀگ ےکـ ٵٺٚڀؿ ہ٥یَٰ کڀ اینب ػاؿ
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 ںیہٷ ہفیبػ ےؿ٩ٴ ك ّـٿؿی ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ٹ٪َبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ

 .ٿ گبہ

 

 َ اٍٖالصبتہا

 )آئی ری ایٴ ایل( 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 ٹیلٹ ےن عوػ

  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

 

 مواي اِتضبْ عوػ

  1 مواي

  .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 مواي

 ھالک  20 ایزٺنی ٿاٱی  ےصٰ ٭ـٷکب  ىکبیت ٍبؿ٥یٸ می کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ گی ےػ ہپـ تڀد تٺبفٝبت ٍبؿ٥یٸ ےک تـ ےؿٿپ ھالک 100 ےك ےؿٿپ

I. ٜ٥ڀؿٳ ّٲ  

II. کٶیيٸ ؿیبمت  

III. کٶیيٸ ٩ڀٵی  

IV. ٜکڀٹنٰ ّٲ 

  3 مواي
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 ثٺیبػ ےٱئ ےک ىکبیت ٍبؿ٥یٸ ػؿمت اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںیٵ ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  ؟ہےمکتب  ثٸ ںیہٷ

I. ػکبٹؼاؿ ٿاال ے٭ـٷٿٍڀٯ  ٩یٶت ہفیبػ ےك پی آؿ یٴ ا کی ٵَٺڀٝبت  

II. ٿاال ےػیٸ ںیہٷ کی ٍالس ٵَٺڀٝبت ھےاچ ےمت ك ںٵی ےفٵـ کڀ اپٺی کہگب 

 ػکبٹؼاؿ

III. ہےگئی  ػی ںیہٷ ہکب اٹتجب اٱـرک ثڀتٰ پـ ػٿا کی  

IV. ٵَٺڀٝبت ٝیت ػاؿ 

  4 مواي

 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 مواي

 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  

II. ہے ہػائـ ؿیبمتی مٖش کب ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل  

III. ہے ہػائـ مٖضی ّٲٜ کب ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

IV. کبٳ کـتب  اٹؼؿ اٹؼؿ ےصؼٿػ ک ٝال٩بئی خمَڀً ٍـ٣ ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

 ہے

  6 مواي

 ؟ گی ےکی ربئ ےکیل ىکبیت پبك ےک ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

I. گی ےکی ربئ پـ ٕڀؿ زبـیـی 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 مواي

  ؟ہےکیب  الئٸ ڈیڈ کی ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل ایک

I. ؼؿ اٹؼؿاٹ ےمبٯ ک ػٿ ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل  

II. اٹؼؿ  ےمبٯ ک تیٸ ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل

  اٹؼؿ
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III. اٹؼؿ  ےایک مبٯ ک ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل

 اٹؼؿ

IV. اٹؼؿ  ےک ہایک ٵب ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل

 اٹؼؿ

  8 مواي

 ٯہا ےك ےٯہپ ےٱئ ےک ےکـٷ ىکبیت پبك ےک ٱڀک پبٯ می کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

  ؟ہے ںیہٷ

I. کی  ےىغٌ کی ٕـ٣ ك کنی ںٵی ےثبؿ ےک اٹيڀؿٹل "الئٸ ؽاتی" ىکبیت

  ےئہربٹی چب

II. مبٯ 1 ےک ےربٷ ےکئ ٵنرتػ ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل ىکبیت 

 ےئہربٹی چب ػؿد کـائی اٹؼؿ اٹؼؿ ےک

III. کـٹب  ہؿاثٔ ےك ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ ےٯہپ ےك کڀ ٱڀک پبٯ ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت

  ےیہچب

IV. ٰےئہٿٹی چبہ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک کی ؿ٩ٴ ےؿٿپ ھالک 20 ہکب ٵٖبٱت اصتؿ ک 

  9 مواي

اػا  ٥یل / ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ےکـاٷ ىکبیت ػؿد پبك ےک ٱڀک پبٯ کیب

  ؟ہےکی ّـٿؿت  ےکـٷ

I. 100 ہے کی ّـٿؿت ےاػا کـٷ ٥یل کب ےؿٿپ  

II. ہے ںیہٷ کی ّـٿؿت ےاػا کـٷ ٥یل ٥یل یب کڀئی 

III. ےئہکیب ربٹب چب اػا ڀؿ پـٕ ےک ٥یل ٪20 ؿاصت کب گئی ٵبٹگی  

IV. ےئہکیب ربٹب چب اػا ٕڀؿ پـ ےک ٥یل ٪10 ؿاصت کب گئی ٵبٹگی 

  10 مواي

 ؟ ہےکی رب مکتی  ىکبیت ػؿد عال٣ ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ؽاتی کیب

I. ںیہرب مکتی  ػؿد کی عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ٝڀاٵی ٍـ٣ ںىکبیتی  

II. ہےرب مکتی کی  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 ےکبٳ کـٷ ںٵی ےٝال٧ ےک اٹيڀؿٹل فٹؼگی ١یـ ٍـ٣ 

 ہےکی رب مکتی  ىکبیت ػؿد عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ
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 رواثبت ےمواالت ک عوػ اِتضبْ

  1رواة 

  .ہے III ةٍضیش اٹتغب

)  ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ٹڈیگـیٹاٷہےکب ٵٖٲت  آئی ری ایٴ ایل 

  ۔ٳ( ٹمل ٹٵیٺزٶٸگـیڀاٹل  ٹیگـیٹاٷ

  2رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ٍبؿ٥یٸ ےؿ٩ٴ ک تک کی ےؿٿپ ھالک 100 ےك ےؿٿپ ھالک  20 کٶیيٸ ؿیبمت

 .گب ےکـ ہت٦َی کب تٺبفٝبت

  3رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ػٿکبٹؼاؿ ٿاال ےػیٸ ںیہٷ کی ٍالس ٵَٺڀٝبت ھےاچ ےمت ك ںٵی ےفٵـ آپ کی

 .ہےثٸ مکتب  ںیہکی ثٺیبػ ٷ ىکبیت ٍبؿ٥یٸ ربئق

  4رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 ہػائـ ےرل ک گی ےربئ ػؿد کی پبك ےک ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل اك ىکبیت

 .ہےآتب  ػ٥رت کٶپٺی کب اٹيڀؿٹل ںٵی اعتیبؿ

  5رواة 

  .ہے IV ٍضیش اٹتغبة

  .ہےکبٳ کـتب  اٹؼؿ اٹؼؿ ےصؼٿػ ک ٝال٩بئی خمَڀً ٍـ٣ ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

  6رواة 

  .ہے I ٍضیش اٹتغبة

 .گی ےربئ ىکبیت کی ٕڀؿ پـ زبـیـی ٱڀک پبٯ کڀ

  7رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 ےایک مبٯ ک ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کڀ ىٮبیت ػاؿ

  .ےئہچب کـٹب ہؿاثٔ ےك ٱڀک پبٯ اٹؼؿ اٹؼؿ

 

  8رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 کی ّـٿؿت ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ ےٯہپ ےك کڀ ٱڀک پبٯ ىٮبیت ػاؿ

 .ہے ںیہٷ

  9رواة 
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  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ےاػا کـٷ ٥یل / ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ےکـاٷ ىکبیت ػؿد پبك ےک ٱڀک پبٯ

  .ہے ںیہّـٿؿت ٷ کی

  10رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 .ہے کی رب مکتی ىکبیت یھة عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ؽاتی ،ںاہ
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 4ثبة  

 ؿیگڀٱیيٺق ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 
 ٹایزٓ ٹکبؿپوؿی

 ہاٿؿ ی ھےت ہےتـٵیٴ کـ ؿ ںٵی 2015 ,اگنت  ؿیگڀٱیيٺق ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

  .ٿ گیہالگڀ  ےك ۶۰۴۴ٱی تبؿیچ ہاپـیٰ ٭ی پ

 .ںیہ ہ٨ؽیٰ تٞـی٦بت ٵتٞٲ ہٵٺؼؿد
 تٞـیفبت : .1

a) "ےک 1938( 1938،  ٹاٹيڀؿٹل ایک ہٿ٩تب ٥ڀ٩تب تـٵیٴ ىؼ ےك "ٹایک 

 .ہےکب ٵٖٲت  )  4

b) "ہےکب ٵٖٲت  ےك "ػؿعڀامت گقاؿ - 

i) کنی ٩بٹڀٷ یب  ےیب اك ک  (18کب    2013)  2013، ٹکٶپٺی ایک

 ٿتب کٶپٺی؛ یبہزبت پیؼا  ےکبؿ ک ہکنی پیيـٿ کٶپٺی ٕـی٨ ہٵـٿد

ii)  ٿتب ہزبت پیؼا  ےک 2008، ٹاؿی ىـاکت ػاؿی ایکػ ہتک حمؼٿػ ؽٳ

 ػاؿی ىـاکت ػاؿی؛ ہکی گئی حمؼٿػ ؽٳ ڈؿٹاٿؿ ؿرل

iii)  یڀ کی ٹیڀ مڀمبٹیب کڀآپـی 1912، ٹی ایکٹیڀ مڀمبئٹکڀآپـی

یڀ ٹکڀآپـی ڈؿٹزبت ؿرل ےکبؿ ک ہی ٕـی٨ھکنی ة ےٱئ ےؿیيٸ کٹؿرل

 ی؛ یبٹکٶی

iv) ٕڀؿ پـ  ےٿّبصت ٫ ںٵی ( ےا 4میکيٸ  ) ےک 2 ہکی ػ٥ٜ ٹایک

 یب :ثیٺکٺگ کٶپٺی

v) کی  5 ہکی ػ٥ٜ ( 10کب   1949)  1949، ٹثیٺٮیٺگ کٶپٺی ایک

 ہٕڀؿ پـٵيبة ےزبت ٿّبصت ٫ ےک (ےی اڈمیکيٸ ) ےک (1) ہؽیٲی ػ٥ٜ

 ٹیب ثیٺ٬ ؛  یب

vi) زبت  ےک 3 ہکی ػ٥ٜ ( 21کب  1976) 1976، ٹی ثیٺک ایکہٝال٩بئی ػی

 ی ثیٺک یبہ٩بئٴ ٝال٩بئی ػی

vii) زبت ىبٵٰ ١یـ مـکبؿی تٺٚیٴ  ےک 1912، ٹایکی ٹیڀ مڀمبئٹکڀآپـی

 ےاؿتی ؿیقؿٿ ثیٺک کھتٺٚیٴ، یب ة ہیک ؿػاتـي عقاٷٹھیک ٹھیب 

 ١یـ ثیٺکبؿی ٵبٱیبتی کٶپٺی؛ یب ڈؿٹپبك ؿرل

viii)  ی کی ٹاؿھات ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 .اؿہکب اٗ ےی ػٿمـھکڀئی ة ہٵٺٚڀؿ ىؼ ےٕـ٣ ك
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c) "رڀ تٞٲیٴ اٿؿ ہےکب ٵٖٲت  ہڀئی اػاؿاینی ک ےك "ےٵٺٚڀؿ اػاؿ / 

ػی اٿؿ  ےٵٺٚڀؿی ػ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھیب عبً ٕڀؿ پـ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات

 ںتـثیت ٵی ںٵیؼاٷ ٵی ےٹگ کٹٵٖٲٜ اٹيڀؿٹل میٲق، مـٿك اٿؿ ٵبؿکی

 .ہے، دمجئی ىبٵٰ ٹیڀٹی ٹاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلھة ںٿ اٿؿ اك ٵیہٵَـٿ٣ 

d) "تڀ٩ٜ یب ٥ـٿعت  ےك ہی٨یٲی ٥ڀٷ کی ٕـٹ ےك "ہاعتیبؿ تَؼی٨ ٭ٺٺؼ

 ہےٵالفٳ ىغٌ کب ٵٖٲت  ےکی ٕـ٣ ك ؿٹیٲی ٵب٭یٹ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےک

زبت  ےک (3) 7 ےّبثٔ ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ ےایک خمَڀً ىغٌ ک ہاٿؿ ٿ

 گب؛ ےخمَڀً ٕڀؿ پـ تڀ٩ٞبت کڀ پڀؿا کـ

e) "ٹی ایکٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹاٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی ےك "یٹاؿھات ،

اؿتی ھزبت ٩بئٴ ة ےػ٥ٞبت ک ےک 3 ہکی ػ٥ٜ (41کب  1999)1999

 .ہےی کب ٵٖٲت ٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹاٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی

f) "ی ھخمَڀً کڀئی ة ںٵی ثبال میکيٸ )ة( ہٵٺؼؿد ےك "ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ی ھرڀ فٹؼگی، ٝبٳ اٿؿ ٍضت کی کنی ة ہےػؿعڀامت گقاؿ کب ٵٖٲت 

 ےٲئاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ مـٿمٺگ کی ےٱئ ےخمَڀً ٩نٴ ک

 ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹربؿی ؿرل ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھزبت ات ےاٷ ّڀاثٔ ک

 .ہےٵٺٞ٪ؼ کـتب 

g) "رڀ  ہےکب ٵٖٲت  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٿ ےك ")فٹؼگی( ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

اٹيڀؿٹل  ےٱئ ے٭بؿ ک ہٕڀؿ پـ خمَڀً فٹؼگی ثیٴ ے٫ ںاٷ ّڀاثٔ ٵی

 ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ے، اك کےکبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئ

ؿیيٸ ٹربؿی ربئق ؿرل ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھزبت ات ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ

 ؛ ہےٵٺٞ٪ؼ کـتب  ٹی٦کیٹمـ

h) "رڀ  ہےکب ٵٖٲت  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٿ ےك ") ٝبٳ (ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

اٹيڀؿٹل  ےٱئ ے٭بؿ ک ہٕڀؿ پـ خمَڀً ٝبٳ ثیٴ ے٫ ںاٷ ّڀاثٔ ٵی

 ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ے، اك کےکبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئ

ؿیيٸ ٹربؿی ربئق ؿرل ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھزبت ات ےاٷ ّڀاثٔ ک ےئٱ

 ؛ ہےٵٺٞ٪ؼ کـتب  ٹی٦کیٹمـ

i) "رڀ  ہےکب ٵٖٲت  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٿ ےك ")ٍضت( ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ  ےٱئ ے٭بؿ ک ہٍضت ثیٴ ٹاٿٹـػهھیت ںاٷ ّڀاثٔ ٵی

 اٷ ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ے، اك کےکی تڀ٩ٜ اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئ

 ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹربؿی ربئق ؿرل ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھزبت ات ےّڀاثٔ ک

 ؛ہےٵٺٞ٪ؼ کـتب 

j) "رڀ  ہےکب ٵٖٲت  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٿ ےك ")ربٵٜ( ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ثبال  ہ٭بؿ یب ٵٺؼؿد ہ٭بؿ اٿؿ ٍضت ثیٴ ہ٭بؿ، ٝبٳ ثیٴ ہفٹؼگی ثیٴ

 ےٱئ ےک ٹکی ٵالٿ ںٕڀؿ پـ خمَڀً ػٿ یب تیٺڀ ے٫ ںٵی میکيٸ )ای٤(

ٕڀؿ پـ  ے، اك کےکیٲئ ٹٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ پـٿکیڀؿٵٸا
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ربؿی ربئق  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھزبت ات ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ ےک ےکبٳ کـٷ

 ؛ہےاٹٞ٪بػ کـتب  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل

k) "ی ٹاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلھة ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےاٷ ّڀاثٔ ک "یڈاٵتضبٷ ثب

اٿؿ خمَڀً ا٥ـاػ ٿفیـ ا٥نـ  ےک ںٿٹایزٸ ٹ، دمجئی یب کبؿپڀؿیٹیڀٹ

 ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ےآپـیيٸ کیٲئ ےی٦یکیيٸ اٵتضبٷ کٹمـ ےٱئ ےک

 .ہے ہاػاؿ ےػی اٿؿ ٵٖٲٜ کڀئی ػٿمـ ےٵٺٚڀؿی ػ

l) "ؿیيٸ ٹػؿعڀامت گقاؿ کی ؿرل پـٿپـ( ڈایٸ ٹ) ٣"٩بثٰ اٿؿ ٵٺبمت

ٿفیـ  ےاك ک ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےکیٲئ

یب ٭ٺپي ػیگـ ٵالفٵیٸ مسیت ٵٺبمت  ںکت ػاؿٿؿف یب ىـاٹائـیکڈا٥نـ، 

 .ہےٵٞیبؿ  ےٱئ ےک ےتٞیٸ کـٷ

m) اك کی ٕـ٣ ٹبٵقػ اٿؿ  ےك "ٿفیـ ا٥نـ" ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ؿ یب ىـیک یب کڀئی ٹائـیکڈػی  ےٵٺٚڀؿی ػ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات

 ںمـگـٵیڀ ےک ٹایزٸ ٹ، رڀ ٍـ٣ کبؿپڀؿیہےا٥نـ یب ٵالفٳ کب ٵٖٲت 

 ٩بثٲیت ہٵٖٲڀةپبك  ےٿ اٿؿ رل کہٵ٪ـؿ  ےٯ ےک ےکی ٹگـاٹی کـٷ

زبت ٵٖٲڀة  ےاٷ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ک ےٿ اٿؿ رل ٷہاٿؿ ٝٶٲی تـثیت 

 ۔ٿہٕڀؿ پـ اٵتضبٷ پبك کی 

n) "اٷ  ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےك "ؿیيٸٹؿرل

 .ہےکب ٵٖٲت  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹزبت ربؿی کیب گیب ؿرل ےّڀاثٔ ک

o) "یٹاؿھؿی اٿؿ تـ٩ی اتٹاٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی اؿتیھة ےك "ؿیگڀٱیيٺق 

 ہے۔کب ٵٖٲت   2015، ےّبثٔ ؿیيٸ( ٹکب ؿرل ںٿٹایزٸ ٹ)کبؿپڀؿی

p) "ٌرڀ  ہےٵالفٳ کب ٵٖٲت  ہکب ٿ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےك "خمَڀً ىغ

اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ  ےکی ربٹت ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

َڀً خم ںاٷ ّڀاثٔ ٵی ےاٿؿ رل ٷ ہےػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ٹپـٿکیڀؿٵٸ

ٯ، تـثیت اٿؿ اٵتضبٷ کی ٭بٵیبثی  کی تڀ٩ٞبت کڀ پڀؿا ہٕڀؿ پـ ا

 ؛ہےکیب 

q) "ےیزٸھرڀ رببؿتی پی٢بٳ ة ہےکب ٵٖٲت  ےاػاؿ ہٿ ےك "ؿٹیٲی ٵبؿ٭یٹ 

 ٹیٲی کبٳ رببؿتی پی٢بٳ ؿمبٹی کالئٸٹ ےٱئ ےک ےکب کبؿٿثبؿ چالٷ

یٲی کٶیڀٹیکیيٸ ٹاؿتی ھزبت ة ےک ⫴ثبة  ےک 2010، ےٵبٷ ّبثٔھاػ

 ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٿ اٿؿ اتہ ڈؿٹپبك ؿرل ےی کٹاؿھؿی اتٹؿیگڀٱی

 .ٿ ہٵٺٞ٪ؼ کـتی  ٹی٦کیٹربؿی مـ

r) اٿؿ ربٹچ، ٱیکٸ ٿ٩ت ٿ٩ت  ہےامتٞٶبٯ کیب ربتب  ںاٷ ّڀاثٔ ٵی

ی ٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹ، اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹایک ہتـٵیٴ ىؼ

ػایبت پـ ہ / ٹی ایکھکنی ة ےگئ ےزبت ثٺبئ ےیب اٷ ک 1999، ٹایک
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 /رڀ اٷ اٝٶبٯ  ےگ ںٿہی ہٵٞٺی ٿ ےاٱ٦بٗ اٿؿ تڀّیضبت ک ثیبٷ

 .ںیہ ےگئ ےٵ٪ـؿ کئ ےٱئ ےثبٱرتتیت اٷ ک ںػایبت ٵیہ /ّڀاثٔ 

 :کی ىـائٔ ےٿٷہاٷ ّڀاثٔ کی تڀمیٜ اٿؿ الگڀ  .2

ػٿؿاٷ فٹؼگی  ےکی ػؿمتی ک ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹ٩ڀاٝؼٿّڀاثٔ ؿرل ہی (1

ل کبؿٿثبؿ کی ٭بؿ کی اٹيڀؿٹ ہ٭بؿ اٿؿ ٍضت ثیٴ ہ٭بؿ، ٝبٳ ثیٴ ہثیٴ

 ںٿٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےتڀ٩ٜ، ٩بثٰ صَڀٯ اٿؿ مـٿمٺگ ک

 .ںیہ ےؽیٰ ىبٵٰ کـت ہٵٺؼؿد ےٱی ےؿیيٸ کٹکی ؿرل

a)  ہتیٸ فٹؼگی ثیٴ ہفیبػ ےك ہفیبػ ) فٹؼگی( ٹایزٸ ٹایک کبؿپڀؿی 

 ٹاٷ کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ، پـٿکیڀؿٵٸ ھمبت ے٭بؿ ک

 .ہےؼٿثنت کـ مکتب ثٺ ےٱئ ےک ےاٿؿ عؼٵت کـٷ

b) ٭بؿ  ہتیٸ ٝبٳ ثیٴ ہفیبػ ےك ہ)ٝبٳ( فیبػ ٹایزٸ ٹایک کبؿپڀؿی

اٷ کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ، پـٿکیڀؿ اٿؿ  ھمبت ےک

، ہٝالٿ ےاك ک .ہےثٺؼٿثنت کـ مکتب  ےٱئ ےک ےعؼٵت کـٷ

 ہ)ٝبٳ( ٝبٳ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی عڀؿػ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ہثیٴ ےگب اٿؿ ایل ےٿؿ عؼٵت کـاٹتٚبٵبت کی تڀ٩ٜ، پـٿکیڀؿ ا

 ےٱئ ےؿ٩ٴ شببٳ ثیٶبٿ ک ہرببؿتی اٹتٚبٵبت کی کٰ ثیٴ ے٭بؿ ک

 .ٿگیہ ںیہٷ ہفیبػ ےك ےؿٿپ ڑپبٹچ کـٿ ےٕڀؿ پـ ٥ی عٖـ ہٵيرتک

c) ٭بؿ  ہتیٸ ٍضت ثیٴ ہفیبػ ےك ہ)ٍضت ( فیبػ ٹایزٸ ٹایک کبؿپڀؿی

اٷ کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ، پـٿکیڀؿ اٿؿ  ھمبت ےک

 .ںیہ ےثٺؼٿثنت کـ مکت ےٱئ ےک ےٵت کـٷعؼ

d) ے( ك ےمیکيٸ ) ا ںٵی ےٵٞبٵٰ ے)ربٵٜ( ک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

  ے۔گ ںٿہتک خمَڀً ٕڀؿ پـ ىـائٔ الگڀ  )می( 

e)  ی ھکڀئی ة ںکی گئی اٹتٚبٵبت ٵی ھمبت ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

ؿف ڈٿٯہپبٱینی  ہمبث٨ ٵٺٚڀؿی اٿؿ ٵڀرڀػ ےی کٹاؿھتجؼیٲی ٍـ٣ ات

  ۔گی  ےی کی ربئہٵٺبمت اٹتٚبٵبت مسیت  ےٱئ ےکی مـٿمٺگ ک

 ۔ػؿعوامت پـ غوؿ  .3

ػؿعڀامت  پـ ١ڀؿ  ےٱی ے٫ ےؿیيٸ ٭ی ٵٺٚڀؿی ٭ـٷٹی ؿرلٹاؿھات .1

 ہے۔شببٳ  ٵٞٶالت پـ ١ڀؿ ٭یب ربتب  ے٫ ٹایزٸ ٹ٭بؿپڀؿی ےٿئہ ے٭ـت

  ۔گی :  ےثبال عبً ٕڀؿ پـ ١ڀؿ ٭ـ ہی ٵٺؼؿدٹاؿھث٢یـ، ات ےتَٞت ٫ .2

a) ے( ٫ ۰)  ہؽیٲی ػ٥ٜ ےی  ٫ڈ ۶۶ ہػ٥ٜ ے٫ ٹای٬  ہٹؼہػؿعڀامت  ػ 

 ٭یب;  ہےٯ ہی ٕـس ٹباھ٭نی ة ہزبت ثیبٷ ٭ـػ
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b)  مبٵبٷ اٿؿ ہػ٥رت کی رگ ں، کب٥ی تٞؼاػ ٵیےریل ہٹؼہػؿعڀامت ػ ،

پـ  ںؿمتڀہکی اٷ ٣ ےی کـٷھٹچ ںاك کی مـگـٵیڀ ںٵڀحـ اٹؼاف ٵی

 ؛ہےا٥ـاػی ٩ڀت ّـٿؿی  ہتـثیت یب٥ت

c) ی ھٵتٞٲ٨ ٭نی ة ےك  ہؿامت ٕـی٨ ہؿامت یب ثـا   ہٹؼہػؿعڀامت ػ

 ےٯہپ ےك ےؿیيٸ ػیٸٹالئنٺل  / ؿرل ہگقىت ےی ٷٹاؿھىغٌ ٭ڀ ات

  ۔٭یب ہےٵٺب ٭یب 

ٕڀؿ پـ  ہثالٿامٔ ہ، "ثبٱڀامٔےٱئ ےٿّبصت  : اك ؽیٲی ى٨ ٵ٪بٍؼ ک .

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےی کڈثب ٹٵٺنٲک" کب ٵـاػ کنی ٥ـٳ یب کٶپٺی ٭بؿپڀؿی

ٵی ٵٺنٲک ہ، ثبےاػاؿ ٹٷٹامل ےی اػاؿھػؿعڀامت گقاؿ کی کڀئی مبت

اٷ  ہک ہےٿاّش کیب ربتب  ہی ےاك ٕـس ك .ںیہیب گـٿپ خمَڀً کٶپٺی 

، ٹایک ہیب ٵ٪بثٰ 2013، ٹرڀ کٶپٺی ایک ےگ ںٿہی ہٵٞٺی ٿ ےاٱ٦بٗ ک

 .ںیہ ےگئ ےٵ٪ـؿ کئ ےٱئ ےاٷ ک ںٿ، ٵیہرینی ٍڀؿزببٯ  2002

d) اٿؿ  ہےگـی صبٍٰ ڈ ٹکیب ػؿعڀامت گقاؿ کب پـٹنپٰ آ٥نیـ گـیزڀی

ٵٖبث٨  ےػی کڀؿك ک ےٵٺٚڀؿی ػ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ےکیب اك ٷ

ٹٚـیبتی اٿؿ  ٹےٷھکٴ اف کٴ پچبك گ ےك ےاػاؿ ہایک ٵٺٚڀؿ ىؼ

 ےثبال تـثیت کی ٵؼت ک ہ، اٿؿ ٵٺؼؿدہےٝٶٲی تـثیت صبٍٰ کی 

 ۔ ہےٵٺٞ٪ؼ اٵتضبٷ پبك کی  ےی کی ٕـ٣ كڈاعتتبٳ پـ اٵتضبٷ ثب

اؿتی اٹيڀؿٹل ھکب مـػاؿ ا٥نـ ةػؿعڀامت گقاؿ  ںاہد ہک ہثيـٕیک

؛ یب می آئی آئی، ہے٥یٲڀ  / ٹ، دمجئی کب امڀمیٹیڀٹی ٹاٹل

کب  ٹیڀٹی ٹاٹل ہاؿتی ثیٴھ٥یٲڀ؛ یب ة / ےٹٱٺؼٷ کب امڀك

اٹتٚبٳ  ےپبك اٹيڀؿٹل اٿؿ عٖـ ے٥یٲڀ؛ یب اك ک / ٹامڀمی ی

ٹٚـیبتی اٿؿ ٝٶٲی تـثیت پچیل  ںاہ، صیؼؿآثبػ کی  ٿٹیڀٹی ٹاٹل

  ۔ٿگیہکی  ٹےٷھگ

e) ٿفیـ ا٥نـ،  ےػٿؿاٷ ػؿعڀامت گقاؿ ک ےک ںتیٸ مبٱڀ ہکیب گقىت

  ⫴ٿٯ ڈاٷ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کی ىی ےؿف اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ ٷٹائـیکڈ

 ؛ہےکیب  ںیہاعال٧ کی عال٣ ٿؿفی تڀ ٷ-خمَڀً ٕڀؿ پـ ٕـف ٝٶٰ ںٵی

f) کڀئی  ہٝالٿ ےک ےاگـ ػؿعڀامت گقاؿ کب مـػاؿ کبؿٿثبؿ ثیٴ

ٕڀؿ پـ  ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہیب ٿ، تڀ کہےػیگـ کبؿٿثبؿ 

ػؿٵیبٷ  ےاٿؿ ػیگـ ا٥ٞبٯ ک ںمـگـٵیڀ ےاپٸ ںٵبٱی ٵٞبٵالت ٵی

 ۔ ںیہ ےتھآفاػ ثـتبؤ ؿ٫ ےٿئہ ےتھؿک ےکب٥ی ٥بٍٰ

g) خمَڀً ىغٌ اٷ  /ىـا٭یٸ / ؿٹائـیکڈ /کیب پـٹنپٰ آ٥ینـ

ثٺیبػ پـ  ےت٦َیالت ک ےگئ ےػیئ ںٵی  Iہػہ٩ڀاٹیٸ کب ٵٞب

 ؿ؛ اٿںیہ٩بثٰ اٿؿ ٵٺبمت 

h) ؿ ڈٿٯہٳ کـٹب پبٱینی ہؿیيٸ ٥ـاٹؿرل ہک ہے ےی کی ؿائٹاؿھات

  ۔ٿگب ہ ںٵ٦بػ ٵی ےک

 ۔  ےؽیٰ تڀ٩ٞبت پڀؿی ٭ـیٺگ ہخمَڀً ىغٌ ٵٺؼؿد ےػؿعڀامت گقاؿ ک .3
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a. کالك یب ٵنبٿی  ںٿی 12کٴ اف کٴ  ےك ےاػاؿ / ڈثڀؿ ہکنی ٵٺٚڀؿ ىؼ

 ؛ےگ ںٿہ ےاٵتضبٷ پبك کـ چک

b.   (i) ےٱئ ےرل ک ےخمَڀً فٵـخمَڀً ىغٌ فٹؼگی، ٝبٳ، ٍضت کی 

کٴ  ےك ےاػاؿ ہ، ١ـُ کنی ٵٺٚڀؿ ىؼہےؿیيٸ کی تڀ٩ٜ کی گئی ٹؿرل

ی ڈٿ گب اٿؿ اٵتضبٷ ثبہکی تـثیت صبٍٰ کـ چکب  ٹےٷھاف کٴ پچبك گ

 ٿ گب؛ہٵٺٞ٪ؼ اٵتضبٷ پبك کـ چکب  ےکی ٕـ٣ ك

(ii) ےاػاؿ ہکب خمَڀً ىغٌ کنی ٵٺٚڀؿ ىؼ )ربٵٜ( ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

ٿ گب اٿؿ ہکی تـثیت صبٍٰ کـ چکب  ٹےٷھـ گتہکٴ پچ ےکٴ ك ےك

 ٿ گب؛ہٵٺٞ٪ؼ اٵتضبٷ پبك کـ چکب  ےی کی ٕـ٣ كڈاٵتضبٷ ثب

c. ٹکبؿپڀؿی ےٱئ ےاٿؿ پـٿکیڀؿ ک ےاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ کـٷ 

خمَڀً  ںپبك اٷ ّڀاثٔ ٵی ےٵ٪ـؿ خمَڀً ا٥ـاػ ک ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ

 ہٵؾکڀؿ ٹ٦کییٹربؿی کیب گیب ٵٞترب مـ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٕڀؿ پـ ات

کی  ٹزبت آؤت پ ےؿیيٸ ٫ٹػؿمت ؿرل ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ٹی٦کیٹمـ

 ٿگب؛ہػؿمت  ےٱئ ےتیٸ مبٯ کی ٵؼت ک ےتبؿیظ ك

  3 ہػہاٷ ّڀاثٔ کب ٵٞب ےٱئ ےک ےربؿی کـٷ ٹی٦کیٹخمَڀً ىغٌ مـ

پـٹنپٰ  ےک ٹایزٸ ٹی کڀ کبؿپڀؿیٹاؿھات ںٵی ٹخمَڀً ثٺبٿ ںٵی

 ۔گب  ےػؿعڀامت مجٜ کـ ےؽؿیٜ ےآ٥ینـ ک

d. ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےکب خمَڀً ىغٌ اگـ کنی ػٿمـ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

 ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٵڀرڀػ ہ، تڀ ٿہےپنٺؼ کـتب  ےٱئ ےپبك تجؼیٲی ک

ٹیب  ھمبت ے)ایٸ اٿ می( ک ٹی٦کیٹاٝرتاُ مـ ےگئ ےػیئ ےکی ٕـ٣ ك

کی ٕـ٣  ےی کڀ ػؿعڀامت مجٜ کـاٷٹاؿھات ےؽؿیٜ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

اٹؼؿ  ےػٷ ک 30 ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہاگـ ٵڀرڀػ .گب ےاینب کـ ےك

 ہگب ک ےتَڀؿ کیب ربئ ہکـتب، تڀ ی ںیہربؿی ٷ ٹی٦کیٹاٝرتاُ مـ

 ںیہاٝرتاُ ٷ ےٱئ ےپـٿؿتٸ کےکڀ ام٬ ٹایزٸ ٹثبال کبؿپڀؿی ہٵٺؼؿد

ثٞؼ  ےک ےٿٷہػؿعڀامت ٵڀٍڀٯ  ےك ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیٹاؿھات .ہے

کب ٹبٳ ثؼٯ  ٹایزٸ ٹڀؿیکبؿپ ےٿئہ ےتجؼیٲی کڀ ٿّبصت کـت ہٵؾکڀؿ

 .گب ےربؿی کـ ٹی٦کیٹکـ ٹٚـ حبٹی مـ

e. ںیہ ہیڀ رڀ تٞٲیٴ یب٥تٹٳ اٹيڀؿٹل ایگقیکہخمَڀً ىغٌ اٿؿ / یب ا 

کب  ںٿٹایزٸ ٹی )کبؿپڀؿیٹاؿھؿی اٿؿتـ٩ی اتٹاٿؿ اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی

 ےک ٹایزٸ ٹکنی کبؿپڀؿی ہزبت الئنٺل یب٥ت ےک 2002الئنٺل( ٩ڀاٹیٸ، 

 ٹکبؿپڀؿی ڈؿٹزبت ؿرل ے، اٷ ّڀاثٔ کںیہ ہےؿ کبٳ کـ ےك ےٯہپبك پ

ٳ، اك ٕـس خمَڀً ہتب .ںیہ ےمکت ھپبك کبٳ کـٹب ربؿی ؿک ےک ںٿٹایزٸ

یڀ کی ت٦َیالت خمَڀً اٹؼاف ٹٳ اٹيڀؿٹل ایگقی٬ہا٥ـاػ اٿؿ / یب ا

 ےػؿعڀامت مجٜ کـت ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹی کڀ ؿرلٹاؿھات ںٵی

اٹؼؿ پیو کیب  ےک ہٵب ھچ ےؿیيٸ کی تبؿیظ كٹٿ٩ت یب اٷ کی ؿرل

خمَڀً  ےثٞؼ ایل ےت٦َیالت کی ٿٍڀٱی ک ہی ٵؾکڀؿٹاؿھات  ۔گب ےربئ
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ثبال ؽیٲی  ہٳ اٹيڀؿٹل ایگقیٮتیڀ کڀ ٵٺؼؿدہا٥ـاػ اٿؿ / یب ا

  ۔گب ےربؿی کـ ٹی٦کیٹزبت خمَڀً ٕڀؿ پـ مـ ے٩ڀاٹیٸ )می( ک

 ےك ےٿٷہعتٴ  ےؿیيٸ کٹؿرل ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (1) - ؿیيٸ کی ربؼیؼٹؿرل .4

 ےاربفت کڀ ّـٿؿی ٥یل ک ےٱئ ےؿیيٸ کی ربؼیؼ کٹاٹؼؿ ؿرل ےتیل ػٷ ک

 .ہےمکتب  ےػؿعڀامت ػ ںٵی ے٥بؿٳ ا ھمبت

 ےپبك اك ٵؼت ک ےی کٹاؿھػؿعڀامت ات ہاگـ ٵؾکڀؿ ہٿگی کہ ہٳ، ىـٓ یہتب

، ہےٹچ ربتب ہپ ےٯہپ ےك ےٿٷہؿیيٸ کی اٍٰ عتٴ ٹؿرل ہثٞؼ، ٱیکٸ ٵڀرڀػ

کب ایک اّب٥ی ٥یل اٿؿ الگڀ کـ ٩بثٰ  ےی کڀ ایک مڀ ؿٿپٹاؿھتڀ ات

 .ےگ ںٿہاػائیگی 

 ںا ٵیھٱک ےتبعیـ کی ػؿعڀامت گقاؿ کی ٕـ٣ ك ہٿگی کہی ىـٓ ھة ہی ےآگ

 ےگئ ےکی ہرڀ پیيـٿ ىـٓ ٕـ٣ ىبٵٰ ٷ ےٱئ ےات کہکب٥ی ٿرڀ ہپیو ىؼ

پیو کی ػؿعڀامت ػؿعڀامت گقاؿ کی ٕـ٣  ےٱئ ے، اربفت کی ربؼیؼ کںٿہ

پـ  ےیکل اػا کـٷٹایک اّب٥ی ٥یل اٿؿ الگڀ  کب ےمبت مڀ پچبك ؿٿپ

 .ہےثٞؼ ٩جڀٯ کـ مکتب  ےکی تبؿیظ ک ےٿٷہعتٴ  ےؿیيٸ کٹؿرل

 ےؿیيٸ کٹؿرل ےٱئ ےؿیيٸ کی ربؼیؼ کٹکڀ ؿرل ٹایزٸ ٹ: ٭بؿیڀؿی ٹٹڀ

 ،ںیہکی اربفت  ےػؿعڀامت مجٜ کـاٷ ےٯہػٷ پ ےٹّڀ ےك ےٿٷہعتٴ 

 ےی ربؼیؼ کی تڀ٩ٜ کـٷؿیيٸ کٹپـٹنپٰ آ٥ینـ اٿؿ خمَڀً ىغَیت ؿرل (2)

ػیب گیب کٴ اف کٴ پچیل  ےکی ٕـ٣ ك ےاػاؿ ہایک ٵٺٚڀؿ ىؼ ےٯہپ ےك

 ے۔گ ںٹٚـیبتی اٿؿ ٝٶٲی تـثیت ٵکٶٰ کـی ٹےٷھگ

ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی  ےٱئ ےزبت ربؼیؼ ک ےک  (1)ؽیٲی ؿیگڀٱیيٸ  (3)

 .گی ےی کی ربئہ ےك ےزبت خمَڀً ٕـی٨ ےک  7 ےّبثٔ ےک

ؿیيٸ ٹػؿعڀامت گقاؿ ؿرل ہپـ ک ےٿٷہٵٖٶئٸ  ےی اك ثبت كٹاؿھات (4)

، تیٸ مبٯ کی ٵؼت ہےخمَڀً شببٳ ىـائٔ کڀ پڀؿا کـتب  ےٱئ ےکی ربؼیؼ ک

گب اٿؿ ػؿعڀامت گقاؿ  ےؿیيٸ کی ربؼیؼ کـٹؿرل ں٥بؿٳ می ٵی ےٱئ ےک

 .گب ےکڀ إالٛ ٵٺت٪ٰ کـ

 ۔ٿ  ہکیب گیب  ںیہٳ ٷہؿیيٸ ٥ـاٹؿرل ںاہٝٶٰ د .5

 ےیب ّبثٔ ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹت ؿرلزب ےک 4 ےّبثٔ ںاہد  (1)

زبت ٵ٪ـؿ ىـائٔ  ےک 7 ےػؿعڀامت ّبثٔ ےٱئ ےزبت اك کی ربؼیؼ ک ےک 11

یب  ےٳ کـٷہ٥ـا ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹی ؿرلٹاؿھات ںاہکـتب، ٿ ںیہکڀ پڀؿا ٷ

 .ہےاٹکبؿ کـ مکتب  ےك ےاك ربؼیؼ کـٷ

گب،  ےربئ کیب ںیہی ػؿعڀامت اك ٿ٩ت تک ٵنرتػ ٷھکڀئی ة ہک ہےٳ کی ہ٥ـا

ػیب  ںیہٵٺبمت ٵڀ٩ٜ ٷ ےٱئ ےک ےٷہرت تک ػؿعڀامت گقاؿ کڀ اپٺی ثبت ک

 .ربتب

 ےٱئ ےک ےیب اك کب ربؼیؼ کـٷ ےٳ کـٷہ٥ـا ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل   (2)

 ےاینی ٵنرتػ ك ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٵنرتػ کی إالٛ ات

رٸ کی  گی ےػی ربئ ےٿئہ ےثتبت ہکی ٿد ےٷ ںٿہاٹؼؿ اٷ ےتیل ػٷ ک

 ہے۔ثٺیبػ پـ ػؿعڀامت کڀ ؿػ کیب گیب 

 ہی ػؿعڀامت گقاؿ ٵٺؼؿدھٵٖٶئٸ کڀئی ة ےك ے٥یَٰ ےی کٹاؿھات  (3)

ربؿی صکٴ کی ٕـ٣ آپ  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھزبت ات ےک (2) ےثبال ؽیٲی ّبثٔ

اٹؼؿ  ےپیٺتبٱیل ػٷ کی ٵؼت ک ےکی تبؿیظ ك ےصبٍٰ کـٷ ےکی ٕـ٣ ك

 ےک ہٵ٪ـؿ ٕـی٨ ےٱئ ےاپیٰ ک ےایلؿیجڀٹٰ کڀ اپیٰ، ٹیق اپیٰ ٹمیکڀؿ

 ں۔یہ ےٵٖبث٨ کـ مکت



 

71 

ی ػؿعڀامت گقاؿ، رل ھکڀئی ة -ٵنرتػ کب احـ  ےك ےؿیيٸ پیو کـٷٹؿرل  .6

 ےک 11 ےیب ّبثٔ ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹزبت ؿرل ےک 4 ےکب ّبثٔ

ٵنرتػ کیب گیب  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھػؿعڀامت ات ےٱئ ےزبت اك کب ربؼیؼ ک

کی تبؿیظ کڀ اٿؿ اك  ےٿٷہزبت ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ  ے( ک2) 12 ے، ّبثٔہے

ٳ، ہتب  ۔گب ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٹب عتٴ کـ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےتبؿیظ ك

ٳ ہعؼٵبت ٥ـا ںٵی ےمٲنٰ ےثٺبیب مڀػاٿ ک ےکی ٕـ٣ ك ےاپٸ ےك ےٯہپ ہٿ

مڀػاٿ  ہاك ٩نٴ کی مـٿك اٷ ٵڀرڀػ .گب ہےٵنٲنٰ پبثٺؼ ؿ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ہٵب ھ، یب چںٿہگی، رڀ عتٴ کی گئی  ہےؿ کی ٵؼت تک ربؿی ےٿٷہعتٴ  ےک

٭بؿ  ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ ہاٹؼؿ ٿ ےٿ، رل ٿ٩ت کہ ےٯہی پھ، رڀ ةےٱئ ےکی ٵؼت ک

 ۔ ےگ ںٵٺبمت ثٺؼٿ ثنت کـی ھمبت ےک

 :ىـائٔ ےٌئ ےک ےَ کـْہؿیيٓ فـاٹکو ؿرل ٹایزٓ ٹکبؿپوؿی .7

زبت پیو کیب  ےک 11 ےؿیيٸ یب ّبثٔٹزبت پیو کیب گیب ؿرل ےک 9 ےّبثٔ

 ٿ گب  :ہزبت  ےؽیٰ ىـائٔ ک ہٵٺؼؿد ھمبت ھمبت ےؼیؼ اٹیجبتڀ کگیب رب

i) ثبال  ہکڀ ٍـ٣ ٵٺؼؿد ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ڈؿٹزبت ؿرل ےاٷ ّڀاثٔ ک

خمَڀً ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ  ںٵی  (3) ےّبثٔ

 گب ; ےٍـ٣ اربفت ػ ےٱئ ےک ےعؼٵت کـٷ

ii) ٹٶٸیڀیٲپڈؿی اٿؿ ٹ، اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹایک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

ٿ٩ت  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھزبت ات ےاٿؿ اٷ ک 1999، ٹی ایکٹاؿھات

ی ھػایبت اٿؿ٭نی  ةہ، ہّڀاثٔ، کتبثچ ےگئ ےٿ٩ت پـ ربؿی کئ

 گب ؛ ےٝٶٰ کـ ھمبت ےػایبت کی ػ٥ٞبت کہ ےػٿمـ

iii) پیو  ںی کڀ مبث٨ ٵیٹاؿھات ے، اگـ اٷ کی ٕـ٣ كٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

١یـ  ںٵی ےمٲنٰ ےٳ ت٦َیالت کہی إالٛ یب ت٦َیٰ کنی اھکڀئی ة

ی پیو کی ہ ےك ےٯہیب پ ہےکٸ پبیب ربتب  ہص٪ی٪ی یب گٶـا

ی کڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ ٹاؿھتڀ ات ہےٿتی ہٳ تجؼیٲی ہکڀئی ا ںٵٞٲڀٵبت ٵی

 گب ؛ ےپـ زبـیـی ٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ کـ

iv) ٍبؿ٥یٸ کی ىکبیبت کب مـاٟ ٱگبٹب اینی  ےاپٸ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

کب٥ی  ےٱئ ےک ےاٹؼؿ کـٷ ےػٷ ک 14 ےىکبیت کی ٿٍڀٱی ك

 ےربٷ ہخمَڀً ىؼ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھگب اٿؿ ات ےائٹھا٩ؼاٵبت ا

صبٍٰ ىکبیبت  ےك ںکڀہگب ےایل ںکبؿ ٵی ہاٿؿ ٕـی٨ ٹ٥بؿٵی ےٿاٯ

ی کڀ ٹاؿھات ںٵی ےثبؿ ےکی تٞؼاػ، ىکٰ اٿؿ ػیگـ ت٦َیالت ک

 گب ؛ ےٵٖٲٜ کـ

v) ٕـ٣ خمَڀً ا٥ـاػ کی  ےٿمبئٰ اٿؿ اپٸ ےاپٸ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

کی تڀ٩ٜ  ںاٹيڀؿٹل پبٱینیڀ ںبمت تٞؼاػ ٵیٵٖبث٨ ٵٺ ےتٞؼاػ ک

 گب ؛ ےاٿؿ پـٿکیڀؿ کـ
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vi) ڈؿیکبؿ ںٵی ٹخمَڀً ثٺبٿ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

ٿاؿ  ۔ٿاؿ اٿؿ خمَڀً ىغَیت  ۔پبٱینی  ںگب رٸ ٵی ےکی حببٱی کـ

ٵٖٲڀة  ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ںرٸ ٵی ےگ ںٿہت٦َیٰ ٵڀرڀػ 

ٿ، ٍـ٣ اٷ کی ہٵٺنٲک کیب گیب  ھتمب ےؿ پبٱینی خمَڀً ىغٌ کہ

ؿ پـ کیب گیب ٹ، رٸ ٥ـٿعت کبؤٷںٿہ ہکـ رڀ مبػ ڑٿھٵَٺڀٝبت کڀ چ

 ٹکبؿپڀؿی .ںٿہخمَڀً ٕڀؿ پـ ٵٺٚڀؿ  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٿ اٿؿ اتہ

 ےایل ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھگب رٸ ات ےاینی پـاٱیب ٩بئٴ کـ ٹایزٸ

 ؛ ےٿ مکہؿمبئی  ےاٿؿ ت٦َیالت تک ثب٩بٝؼگی ك ڈؿیکبؿ

vii) اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ  ںی ٍڀؿت ٵیھکنی ة ٹایزٸ ٹپڀؿیکبؿ

 گب ؛ ےکـ ںیہٹگ ٷٹکخیـ مٖضی ٵبؿکی ےٱئ ےک

viii) ؿف، ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ خمَڀً ٹائـیکڈ ےاپٸ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 گب ؛ ےاعال٧ کی ٝٶٰ ی٪یٺی کـ-الگڀ ٕـف ٝٶٰ ےٱئ ےا٥ـاػ ک

ix) ٹکبؿپڀؿی ےخمَڀً ٕڀؿ پـ اپٸ ںٵی 31ؿیگڀٱیيٸ  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

 ہ٭ڀ ٝٲیضؼ ں٭تبثڀ ےك ٫ٹخمتٲ٤ ا٭بؤٷ ےٱئ ےایزٺنی کبؿٿثبؿ ک

 ؛ ےگ ھےؿ٫

  -ٹتبئذ  ےک ےکـٷ ہ٥یل اػا اٿؿ ٥یل اػا ٷ .8

ٿ٩ت اٿؿ اك  ےػؿعڀامت کـت ےٱئ ےؿیيٸ کٹؿرل ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ( 1)

پقیـ ػؿعڀامت ٥یل  ہکب ٿاپل ٷ ےؿٿپ  10،000/  ۔ٿ٩ت  ےکب ربؼیؼ کـت

٩بثٰ اػائیگی   ں٥یل صیؼؿآثبػ ٵی ہٵؾکڀؿ .گب ےیکل اػا کـٹاٿؿ الگڀ 

ٹبٳ اٽـت ٿٍڀٯ  ےی ٫ٹاؿھؿی اٿؿ تـ٩ی اتٹاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیھة

ؿی اٿؿ ٹاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیھیب ة ٹؿا٣ڈپیئی  ٹاکبؤٷ ےٿاٯ ےکـٷ

٩بثٰ  ےؿاٹن٦ـ ٕـ٣ كٹ ڈؿاٹک ٥ٸٹاٱیک ہی کڀ ٵٺٚڀؿ ىؼٹاؿھتـ٩ی ات

ثٰ اػائیگی 'اٹيڀؿٹل ٩ب ں٥یل صیؼؿآثبػ ٵی ہٵؾکڀؿ .ےاػائیگی گ

پیئی  ٹاکبؤٷ ےٿاٯ ےٹبٳ  ٿٍڀٯ کـٷ ےی'٫ٹاؿھؿی اٿؿ تـ٩ی اتٹؿیگڀٱی

ی ھث٢یـ کنی ة ےػؿعڀامت ٥یل ک  ے۔٩بثٰ اػائیگی گ ےکی ٕـ٣ ك ٹؿا٣ڈ

  ۔گی ےکی ربئ ںیہکبؿؿٿائی ٷ ںٵی ےمٲنٰ ےػؿعڀامت ک

 ےٿٷہٵٞٲڀٵبت صبٍٰ  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹؿرل ےی كٹاؿھات (2)

 25،000اٹؼؿ  ےػٷ ک 15 ےؿعڀامت گقاؿ اینی ٵٞٲڀٵبت کی ٿٍڀٱی كپـ ػ

٥یل کی ٿٍڀٱی  ہٵؾکڀؿ .گب ےیکل اػا کـٹکی ٥یل اٿؿ الگڀ  ےؿٿپ   /

ثٞؼ  ےک ےٝٶٰ کـٷ ھمبت ےىتڀ ک ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹپـ اٿؿ ؿرل

 ٹٿ، کبؿپڀؿیہػؿعڀامت کیب گیب  ےٱئ ےزبت، رل ک ےک ےی اك فٵـٹاؿھات

 ۔گب   ےٳ کـہؿیيٸ ٥ـاٹؿرل ےٱئ ےک ےؿ پـ کبٳ کـٷٕڀ ےک ٹایزٸ

 25،000 ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ںاہکب عڀا ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےربؼیؼ ک (3)

 ٹٵ٪ـؿ ثٺبٿ ھمبت ےیکل کی اػائیگی کٹکی ٥یل اٿؿ الگڀ  ےؿٿپ  - /

 ۔گی  ےػؿعڀامت پیو کـ ےٱئ ےربؼیؼ ک ںٵی

 ہٵٞبٿُ .9



 

73 

کی  ٹایزٸ ٹب کبؿپڀؿیکی اػائیگی ی ےکڀ ٵٞبٿُ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی  (1)

اك  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھکی ٿٍڀٱی کڀ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات ےٵٞبٿُ ےٕـ٣ ك

 .گب ےؿٿٯ کیب ربئٹکٸ ےٵٖٲٜ ّڀاثٔ کی ٕـ٣ ك ےٱئ ےٵ٪َؼ ک

 ںٿٹایزٸ ٹآئی )کبؿپڀؿی ےی اڈکڀ آئی آؿ ںٿٹایزٸ ٹرٸ کبؿپڀؿی (2)

، ہےٳ کیب گیب ہزبت الئنٺل ٥ـا ےک 2002کب المیٺنیٺگ( ؿیگڀٱیيٺل، 

ٿاٱی  ےٿٷہپیؼا  ےك ہکنی ؽؿیٜ ےزبت اٷ کی ٕـ٣ ك ےاٷ ّڀاثٔ ک ںیہاٷ

کی اربفت ػی رب مکتی  ےصبٍٰ کـٷ ےٵٞبٿُ ےاٿؿ ٿٍڀٯ کبؿٿثبؿ کیٲئ

خمَڀً ٕڀؿ پـ  ں( ٵی2) 24ؿیگڀٱیيٺل  ےاٷ ٩ڀاٹیٸ ک ہٿ ہک ہثيـٕیک ہے

 ٹکبؿپڀؿی ےاگـ ایل .ںیھٍبؿ٥یٸ کی عؼٵت کـٹب ٵنٲنٰ ربؿی ؿک ےاپٸ

 ہتڀ ٿ ںیہه ٵٺؼ ہعڀا ےک ےربٷ ےکئ ڈؿٹزبت ؿرل ےڀاثٔ کاٷ ّ ٹایزٸ

پـاٹی مڀػاٿ اٿؿ  ںخمَڀً ٕڀؿ پـ آپ صنبة ذبیڀ ٵی ںٵی 31ؿیگڀٱیيٸ 

 .ےگ ںؿ کـیہزبت صبٍٰ پبؿىـٵک کڀ اٱگ اٱگ ٙب ےٹئی مڀػاٿ ک

  -تَبػَ  ےِفبػات ک .10

 ٹایزٸ ٹٿ٩ت کبؿپڀؿی ےاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ پـٿکیڀؿکـت

 :ےگ ںپـ ٝٶٰ کـی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

(i)اي اپ( کبؿٿثبؿ کی کنی عبً ٹتب )ھ، رل کی مپجؼػٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

کڀ اٷ  ںکڀہگب ہٿ، دمکٸہ ھمبت ےثیٶب٭ـتبٿ ک ہفیبػ ےایک ك ںٹٚبٳ ٵی

 ےٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ ک ھمبت ےگب رٸ ک ےؿ کـہؿمت ٙبہثیٶب٭ـتبٿ کی ٣

کی ٵؼت، ثیٶبؿ٭يب تڀمیٜ، پبٱینی  ںیہاٿؿ اٷ ہےاٷ کی ىـیٞت  ےٱئ

ی ػیگـ ٵٞٲڀٵبت ھ٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ، پـیٶیٴ کی ىـائٔ اٿؿ کڀئی ة

، ػمتیبة ںیہچب ٹکالئٸ ںٵی ےمٲنٰ ےپبك ػمتیبة شببٳ اتپبػٿ٫ ےرڀ اٷ ک

اٹيڀؿٹل  ہ، تڀ جمڀفہےک ربٹٺب چبہگب ہ، اگـ دمکٸہٝالٿ ےاك ک .گب ےکـائ

 .گب ےؿ کـہکٶیيٸ کی ٩ؼؿ ٙب ںٵی ےمٲنٰ ےکی ٵَٺڀٝبت ک

(ii)ٵَٺڀٝبت  ہٿؿاٷ ہٿاٱی ایک مـػاؿ پیو ےٿٷہکب ٥ـٿعت  ےثیٴ ںاہد

 ںاہ، ٿہےٕڀؿ پـ کیب ربتب  ےؽیٲی ٵَٺڀٝبت کےایک ک ھمبت ےک

 ہٿؿاٷ ہازببػی ٿفیـ پیو ےػاؿ یب اك ک ہیب اك کب صٌ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ہٿ ہک ےگ ںکـی ںیہجمجڀؿ ٷ ےٱئ ےعـیؼاؿ کڀ اك ثبت ک ےٵَٺڀٝبت ک

 .ےکـ ےك ےؽؿیٜ ےٹل کی ٵَٺڀٝبت کی عـیؼ اٷ کّـٿؿی ٕڀؿ پـ اٹيڀؿ

 ہکب مـػاؿ ا٥نـ یب می ای٤ اٿ )یب اك کب ٵنبٿی( ی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ںٵی ٹثٺبٿ ےگئ ےػی ںٵی VIII ٿٯڈٹ٤َ ثٺیبػ پـ ىی ےٿئہ ےحبثت کـت

ک کڀ ہگب ہی دمکٸھکنی ة ہگب ک ےپبك ػاعٰ کـ ےی کٹاؿھات ٹی٦کیٹمـ ےا

 .ہےکی گئی  ںیہربا ٥ـٿعت ٷکنی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی ر

(iii)پبك  ےاك ک ہک ثیٴہؿ گبہ ےك ٹایزٸ ٹی ثیٶب٭ـتب کبؿپڀؿیھکڀئی ة

 .گب ےکـ ںیہکی تڀ٩ٜ ٷ ےکـٷ

 ی کی اٹکيب٣ٹاؿھات .11

ؿاثٸ  ڈه ٵٺؼ ػؿعڀامت گقاؿ ؿاؤٷہکب عڀا ےثٺٸ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی  (1)

بٳ ٹگ شبہٳ آہ ھٿچبؿاؿت ںٵی ےمٲنٰ ےٿ٩ت کی ػؿعڀامت ک ےک ےػائـ کـٷ

ثٞؼ  ےک ےػؿعڀامت ػائـ کـٷ .گب ےؿ کـہی ٙبہی کڀ عڀػ ٹاؿھص٪ی٪ت ات

 ےربٷ ےػٿؿاٷ اٷ کی ػؿعڀامت پـ ٿچبؿ٭ي ےیب ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی ک

کی ٍڀؿت  ےٿٷہکڀئی تجؼیٲی  ںػمتیبة کـائی گئی ٵٞٲڀٵبت ٵی ےٱئ ےک

ٕڀؿ پـ  ہػؿعڀامت گقاؿ کی ٕـ٣ ؿّبکبؿاٷ ھٿچبؿاؿت ےی کٹاؿھات ںٵی

 .گب ےتجؼیٲی کب اٹکيب٣ کیب ربئ ےکڀ ایل یٹاؿھات
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ربؿی ربئق  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھرڀ ات ٹایزٸ ٹامی ٕـس، کبؿپڀؿی  (2)

ٳ ہثٞؼ رٸ ا ےپیؼاٿاؿ ک ےؿیيٸ کٹ، ؿرلہےؿیيٸ ٵٺٞ٪ؼ کـتب ٹؿرل

ی ھکنی ة ں، اٷ ٵیہےؿیيٸ پیو کیب گیب ٹؿرل ےص٪بئ٨ کی ثٺیبػ پـ اك

، ںی کڀ ایک ٵٺبمت ٿ٩ت ٵیٹاؿھٕڀؿ پـ اٹکيب٣ ات ہتجؼیٲی کب ؿّبکبؿاٷ

 .گب ےاٹؼؿ کـ ےػٷ ک 30 ےك ےٿ ربٷہٿا٩ٜ  ےتجؼیٲی ک ےٱیکٸ ایل

یب اك  ہےی ٿّبصت ٵبٹگ مکتب ھی کڀئی ةٹاؿھاینی إالٛ کی ٿٍڀٱی پـ ات

 -ہےه ربؿی کـ مکتب ےٹؼ ےٿاٯ ےربٷ ھےّـٿؿی مسذ ےکی ٕـ٣ ك

 ےکی ٕـ٣ ك ںؿی یب مـکبؿی اػاؿٿٹػیگـ ؿیگڀٱی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی  (3)

ی کڀ ایک ٵٺبمت ٹاؿھعال٣ ىـٿٛ کی گئی کبؿؿٿائی کب اٹکيب٣ ات ےاٷ ک

 .گب ےاٹؼؿ کـ ےػٷ ک 30 ےآ١بف ك ے، ٱیکٸ اینی کبؿٿائی کںٿ٩ت ٵی

ی کبؿؿٿائی یب ھکی گئی کنی ة ےکی ٕـ٣ ك ںػیگـ اػاؿٿ ےاك ٕـس ک

ی کی اٿپـ ٵ٪ـؿ ٹاؿھی اٹکيب٣ اتھه کب ةےی ٹؼھکنی ة ےگئ ےربؿی کئ

 .گب ےاٹؼؿ کیب ربئ ےصؼٿػ ک ٿ٩ت

اینی  ہٿ ہک ہےتڀ٩ٜ کـ مکتب  ےك ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیٹاؿھات  (4)

 .گی ےی ربئھرڀ ٵٺبمت مسذ ےٵٞٲڀٵبت یب ٿٿؿي پیو کـ

ػ٥بتـ کی ت٦َیالت رٸ اٹيڀؿٹل  ےی کڀ ایلٹاؿھات ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی  (5)

 اٿؿ خمَڀً ا٥ـاػ کی ںیہ ےپیو کـت ہکب ٿ ےٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کـٷ

ی ىبٵٰ ھربؿی کی گئی اٷ کی مٺؼ تٞؼاػ ة ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھت٦َیالت ات

ی ػ٥رت کڀ ھکنی ة ے٭ی ٕـ٣ ك ٹری ٹ، ٭بؿپڀؿیہٝالٿ ےاك ک .گب ےؿ کـہٙب

 ۔گی  ےی کڀ ػی ربئٹاؿھکی ٵٞٲڀٵبت ات ےیب عتٴ کـٷ ےىـٿٛ کـٷ

ٿاٱی اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگ  ےی ربٷھٵٺبمت مسذ ےی آپ کی ٕـ٣ كٹاؿھات

 .ہےمکتب 

پـ اٹْجبٕی کبؿؿٿائی ّـٿؿی  ےکـٷ ہاپ ٵ٪ـؿ ىـائٔ پـ ٝٶٰ ٷ  (6)

ؿیيٸ کی ٵٖٞٲی یب ٹـمٸ، ا٩تَبػی مقا ٹب٥ؾ کـٹب یب ٹؿرل ےٿگی، ریلہ

 ےی ػٿمـھٿاٱی کڀئی ة ےی ربٷھّـٿؿی مسذ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات
 .کبؿؿٿائی

 شببٳہا ھمبت ےک ں٭بؿٿ ہثیٴ ےٱئ ےٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ ک  .12

a) ھمبت ے٭بؿ ک ہکڀ ثیٴ ںٿٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ڈؿٹؿرلزبت  ےاٷ ّڀاثٔ ک 

اٷ  .گب ڑےثٺؼٿثنت کـٹب پ ےٱئ ےاٷ کی ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ ک

اٹؼؿ  ےػٷ ک 30 ےی کڀ اینی ٵٺتٚٶیٸ كٹاؿھاٹتٚبٵبت کب اٹکيب٣ ات

 ےٿ ربئہ ےٱئ ےاینب ٹٚبٳ کی کٴ اف کٴ ٵؼت ایک مبٯ ک .ٿگبہکـٹب 

 گب؛

b) ےکالٳ ػ ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیتڀ کڀئ ہٿ٩ت، ٷ ےاك ٕـس ٵٺتٚٶیٸ کـت 

 ےٱئ ےکڀ اك ثبت ک ٹایزٸ ٹ٭بؿ کبؿپڀؿی ہی کڀئی ثیٴہ ہگب اٿؿ ٷ

ی ت٪نیٴ ہ٭بؿ کی ٵَٺڀٝبت کب  ہایک عبً ثیٴ ہٿ ہگب ک ےجمجڀؿ کـ

 ں۔کـی

c) ؿفڈٿٯہپبٱینی  ںرٸ ٵی ےگ ںٿہؿف٧  ےایل ںٵی ےمٲنٰ ےاٹتٚبٵبت ک 

٭بؿ اٿؿ  ہػاؿی، ثیٴ ہ٥ـُ اٿؿ ؽٳ ےک ںٿٹایزٸ ٹ٥ی کبؿپڀؿی ےک

 ےػاؿی، اٹتٚبٵبت کڀ عتٴ کـٷ ہ٥ـُ اٿؿ ؽٳ ےک ںٿٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 گی؛ ںٿہىـائٔ ىبٵٰ  ےٱئ ےک
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d)  ےکیب ربئ ںیہی اٹتٚبٳ ٷھعال٣ کڀئی ة ےٵ٦بػات ک ےؿف کڈٿٯہپبٱینی 

 گب؛

e) ٹٚبٳ کڀ عتٴ  ھمبت ے٭بؿ ک ہکنی ثیٴ ٹایزٸ ٹاگـ کڀئی کبؿپڀؿی

٭بؿ اٿؿ  ہثیٴ ےك ہٿد اعتتبٳ کی ےىـیٞت ک ہ، تڀ ٿہےتب ہکـٹب چب

 ےاك ٕـس ک .ہےثٞؼ اینب کـ مکتب  ےک ےی کڀ ٵٖٲٜ کـٷٹاؿھات

 ے٭بؿ ک ہٵٖٲڀة اٿؿ ثیٴ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ ہٿ ںٵٞبٵالت ٵی

 ھاعتتبٳ تک یب چ ےک ںکی مـٿمٺگ پبٱینیڀ ںی گئی پبٱینیڀھپبك ؿک

 ہٿاٹؼؿ  ےرل ٿ٩ت ک ےٿ، کی ربئہ ےٯہی پھ، رڀ ةےٱئ ےکی ٵؼت ک ہٵب

 ؛ےگ ںٵٺبمت ثٺؼٿثنت کـی ھمبت ے٭بؿ ک ہثیٴ ہٵتٞٲ٨

f) ٹٚبٳ کڀ عتٴ  ھمبت ےک ٹایزٸ ٹ٭بؿ کنی کبؿپڀؿی ہاگـ کڀئی ثیٴ

 ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےك ہاعتتبٳ کی ٿد ےىـیٞت ک ہتڀ ٿ ہےتب ہکـٹب چب

 ےاك ٕـس ک .ںیہ ےثٞؼ اینب کـ مکت ےک ےی کڀ ٵٖٲٜ کـٷٹاؿھاٿؿ ات

صبٍٰ کی  ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی٭بؿ  ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ ںٵٞبٵالت ٵی

شببٳ ٵٞبٵالت  ےایل ۔گب ےػاؿی ٯ ہکی مـٿمٺگ کی ؽٳ ںگئی پبٱینیڀ

 ہىؼ ںؿ کڀ مـٿمٺگ کی اٹتٚبٵبت ٵیڈٿٯہپبٱینی  ہ٭بؿ ٵتٞٲ٨ ہثیٴ ںٵی

 گب؛ ےکی إالٛ ػ ںتجؼیٲیڀ

g) ی کی ٕـ٣ ٹاؿھزبت ات ےّڀاثٔ ک ہکـ رڀ ٵتٞٲ٨ ڑٿھاٷ اػائیگیڀ کڀ چ

کڀئی  ےٱئ ےک ےثٺٸ ٹایزٸ ٹ، اپٺب کبؿپڀؿیںیہ ہاربفت یب٥ت ےك

ی ھکنی ة ہےیب ػیگـ کڀئی اٱقاٵبت، چب ػمتغٔ ٥یل) مبئٺٺگ ٥ی( 

ی ہ ہگب اٿؿ ٷ ے٭بؿ اػا کـ ہتڀ کڀئی ثیٴ ہ، ٷںٿہٹبٵقػ  ےٹبٳ ك

 گب؛ ےصبٍٰ کـ ٹایزٸ ٹکڀئی کبؿپڀؿی

h) ٿفیـ ا٥نـ، خمَڀً ا٥ـاػ  ےک ںٿٹایزٸ ٹ٭بؿ کبؿپڀؿی ہی ثیٴھکڀئی ة

ی تـ١یجبت )ٹ٪ؼ یب ہ ھؿامت ٕڀؿ پـ ٭چ ہؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ کڀ ثـااٿ

 گب ؛ ےکـ ںیہاػا ٷ ١یـ ٹ٪ؼ( 

i) ےٱئ ےک ےی ٿ٩ت، تـمیٰ کی اٹتٚبٵبت کڀ عتٴ کـٷھی، کنی ةٹاؿھات 

 ٹ٭بؿ یب کبؿپڀؿی ہی  ثیٴھ٭نی ة ہک ےٿئہ ےکـت ڈؿیکبؿ ےك ہاك ٿد

 .ہےػایت مکتب ہکڀ  ٹایزٸ

 ؿف کی عؼٵتڈٿٯہپبٱینی  .13

 ےػہٵٞب ہٿ ہٿگب کہکب ٥ـُ  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ڈؿٹزبت ؿرل ےاثٔ کاٷ ّڀ (1

مـٿمٺگ  .ےؿف کی عؼٵت کـڈٿٯہپبٱینی  ےػٿؿاٷ اپٸ ےکی پڀؿی ٵؼت ک

زبت ٵٖٲڀة پـیٶیٴ کی اػائیگی  ےٿی ثی ک 64 ہکی ػ٥ٜ ٹزبت ایک ےک

سمبئی ہّـٿؿی ٵؼػ اٿؿ ؿ ںکی صبٱت ٵی ےٵؼػ کـٹب، ػٝڀی کـٷ ںٵی

 ےٿاٯ ےٿٷہػٿؿاٷ پیؼا  ےکی ٵؼت ک ےػہٵٞبٳ کـٹب، اٹيڀؿٹل ہ٥ـا

ٳ کـٹب ىبٵٰ ہسمبئی ٥ـاہػیگـ شببٳ عؼٵبت اٿؿ ؿ ںٵی ےمٲنٰ ےٵنبئٰ ک

 ۔ ہے
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کب المیٺنٺیگ ( ؿیگڀٱیيٺل،  ںٿٹایزٸ ٹ)کبؿپڀؿی ےی اڈآئی آؿ  (2

 ہٿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںٿٹایزٸ ٹکبؿ پڀؿی ہزبت الئنٺل یب٥ت ےک 2002

ٳ، ٿیل ہتب .ےگ ںٝٶٰ کـی ھمبت ے( ک3) 1ؿیگڀٱیيٸ  ےاٷ ّڀاثٔ ک

 ےٕڀؿ اپٸ ےزبت کی گئی تڀ٩ٜ ؽیٰ ک ے( ک1ؽیٲی میکيٸ ) ےک ےّبثٔ

کی ٵؼت کی  ںکی عؼٵت کـٹب اینی پبٱینیڀ ےک ؿڈٿٯہپبٱینی  ہٵڀرڀػ

ٿ، ربؿی ہ ےٯہی پھ، رڀ ةےٱئ ےکی ٵؼت ک ہٵب ھیب چ تک ےٿٷہعتٴ 

 ےٱئ ےمـٿمٺگ ک ےػہؿٵٞبہاٹؼؿ ٙب ےک ٿ٩ت کی ٵیٞبػرل  ےگ ںیھؿک

 ہٵؾکڀؿ  ے۔گ ںٵٺبمت ٵٺتٚٶیٸ کـی ھمبت ے٭بؿ ک ہثیٴ ہٵتٞٲ٨

ی کی اینی ٹاؿھکی ت٦َیالت ات ےػہاینی ٵٞب ھمبت ےاٹتٚبٵبت ک

 ۔گب ےؿ کیب ربئہاٹؼؿ ٙب ےتیل ػٷ ک ےٵٺتٚٶیٸ ک

کب  ہکبؿ کی ٕـ٣ ثیٴ ہٹگ( ٕـی٨ٹٵبؿکی-یٲیٹ) ٹگٹػٿؿ ػؿاف ٵبؿکی  .14

 - ںٹگ کی مـگـٵیبٹیٵبؿک ے٥بٍٰ ےک ٹایزٸ ٹمیٲق اٿؿ کبؿپڀؿی

 ےٵ٪َؼ ک ےٹگ کٹرڀ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی ٵبؿکی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (1

کی عؼٵبت ٱیٺب یب ػٿؿ  (ؿےٹٱیٶبؿ٫ٹے) ںٹگ ٿاٱڀٹػٿؿ ٵبؿکی ےٱئ

ٕڀؿ پـ  ےٵ٪ـؿ ک ںٿٯ ٵیڈ، ىیہےتب ہٹگ مـگـٵی کـٹب چبٹػؿاف ٵبؿکی

 گب ےاٹڀ دمبٱک کی پیـٿی کـ

 ٹث٢یـ کبؿپڀؿی ےاحـات کپـ ٵٺ٦ی   (1)ےثبال ؽیٲی ّبثٔ ہٵٺؼؿد (2

کی عؼٵبت  ( ےٹگ کـٷٹیٲی ٵبؿکیٹ)  ںٹگ ٿاٱڀٹکڀ ػٿؿ ٵبؿکی ٹایزٸ

 :ٿ گب ہؽیٰ اّب٥ی ىـائٔ پـ ٝٶٰ کـٹب  ہٵٺؼؿد ےٱئ ےک ےٱیٸ

a. اك  ںٹگ ٿاٱڀٹٵ٪ـؿ ػٿؿ ٵبؿکی ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ی کی ٕـ٣ ٹاؿھؿی اتٹیٲی کٶیڀٹیکیيٸ ؿیگڀٱیٹاؿتی ھة ںٵڀّڀٛ ٵی

ی ھػایبت یب کنی ةہاٿؿ / یب  ہخمتٲ٤ کتبثچ ےگئ ےکئربؿی  ےك

 ؛ےگ ںٹؼیو کی پیـٿی کـی ےػٿمـ

b.  پنٺؼ کـتب  ےٱئ ےٿپٸ مـگـٵی کھػٿؿ مت ےٱئ ےاٹيڀؿٹل حبٱخی ک

ی کی ٕـ٣ ٹاؿھات ںٵی 4 ہػہاٷ ّڀاثٔ کب ٵٞب ٹایزٸ ٹ٭بؿپڀؿی-

 گب ؛ ےمبث٨ ٵٺٚڀؿی کی تڀ٩ٜ کـ ےی کٹاؿھات ںخمَڀً ٥بؿٳ ٵی ےك

c.  

d. خمَڀً  ںٵی  5 ہػہاٷ ّڀاثٔ کب ٵٞب ٹایزٸ ٹ، کبؿپڀؿیہالٿٝ ےاك ک

کی ربڀیق  ےٵ٪ـؿ کـٷ /ٵ٪ـؿ  ےؿ کی ٕـ٣ كٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ں٥بؿٳ ٵی

 .گب ےپبك ػاعٰ کـ ےی کٹاؿھٹبٳ ات ےٵٺٚڀؿ تڀحی٨ ٭بؿ ک

ثٞؼ اعتیبؿ تڀحی٨ کب ایک  ےک ےی اك کی تَؼی٨ کـٷٹاؿھات

 گب؛ ےربؿی کـ ٹی٦کیٹمـ

e. پبك  ےؿ کٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ے٨ ٭بؿ کنی ػٿمـاگـ کڀئی اعتیبؿ تڀحی

، ہےٱگب  ںی اٹيڀؿٹل حبٱخی ٵیھرڀ عڀػ ة ہےتب ہتجؼیٰ کـٹب چب
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 ٹی٦کیٹمـ ںیہکڀئی اٝرتاُ ٷ ےك ںػٿؿٿپٸ ٿاٱڀ ےک ےٯہپ ہتڀ ٿ

ی ٹاؿھات ےٱئ ےک ےربؿی کـٷ ٹی٦کیٹاٿؿ ٵتضٶٰ یب مـ ںصبٍٰ کـی

 ےٱئ ےؿ اك کٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ہاگـ ٵڀرڀػ  ۔گی  ےکڀ پیو کـ

 ںیہاٹؼؿ٭ڀئی اٝرتاُ ٷ ےػٷ ک 30 ےػؿعڀامت کی تبؿیظ ك

 ےتَڀؿ کیب ربئ ہکـتب، تڀ ی ںیہ)ایٸ اٿ می( ربؿی ٷ ٹی٦کیٹمـ

اٝرتاُ  ےٱئ ےؿ کڀ اٷ کی تجؼیٲی کٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ہٵؾکڀؿ ہگب ک

 ؛ہے ںیہٷ

f.  ہػؿعڀامت ٵتٞٲ٨ ےٱئ ےک ےاٷڑھیب ة ےاٷہٹاعتیبؿ تڀحی٨ ٭بؿ کڀ 

پیو کیب  ےؽؿیٜ ےٿفیـ ا٥نـ ک ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 گب؛ ےربئ

g. ؿی ٹیٲی کٶیڀٹیکیيٸ ؿیگڀٱیٹاؿتی ھة ٹایزٸ ٹاگـ کبؿپڀؿی

ٕڀؿ پـ  ےؿ کٹیٲی ٵبؿ٭یٹپبك  ےک آئی( ےی آؿ اٹ) یٹاؿھات

 ہٍـ٣ اٷ ثیٴ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہتڀ ٵؾکڀؿ ہےؿیيٸ کـٿاتب ٹؿرل

 ھمبت ےگب رٸ ک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـ ےؿ کٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ےٱئ ے٭بؿ ک

 ؛ںیہکب ثٺؼٿثنت اك 

h. ؿ کنی ىغٌ کڀ ٹیٲی ٵبؿ٭یٹیب اك کب  ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیھکڀئی ة

کی  ےاك اؿاػ ےاك ٷ ہگب، رت تک ک ےکـ ںیہکبٯ ٷ ڈثبؤٷ ٹآؤ

ػٱچنپی  ںٵی ےکی ٕـ٣ اٹيڀؿٹل پبٱینی عـیؼٷ ےکـٷ ھگچ ھپڀچ

ا ٹیڈکب  ھگچ ھا٥ـاػ اٿؿ کی گئی پڀچ ےایل ہٿ .ٿہائی ھػک ںیہٷ

 ےاعتیبؿ کنی ىغٌ کی ٕـ٣ ك ےکی ٕـ٣ ك ی یب اكٹاؿھثیل ات

 ؛ےگ ںیھؿک ےثٺبئ ےٱئ ےتبٯ کڑتڀحی٨ اٿؿ ربٹچ پ

i. گبےؿ ٭ـہؽیٰ ٵٞٲڀٵبت ٙب ہک کڀ ٵٺؼؿدہؿ ٵنت٪جٰ گبٹیٲی ٵبؿ٭یٹ- 

a) ؛ںیہ ےسمبئٺؼگی کـت ہکب ٹبٳ رل کب ٿ ٹایزٸ ٹاك کبؿپڀؿی 

b) ؿیيٸ تٞؼاػ؛ٹکی ؿرل ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

c) کی  ہکی ؿاثٔ ٹایزٸ ٹیب کبؿپڀؿی / ؿ اٿؿٹیٲی ٵبؿ٭یٹ

ٵتٞٲ٨  ےیٲی میٲل كٹک ٿاپل ٥ڀٷ کـٹب یب ہتٞؼاػ اگـ گب

 .ٿہتب ہٵٞٲڀٵبت کی تَؼی٨ کـٹب چب

d) کب ٹبٳ اٿؿ  (ہا٥ـاػ )اعتیبؿ ىؼ ےٿاٯ ےیٲی کبٯ کـٷٹ

 ىٺبعتی سمرب؛

j. یٲی ٹ ٹایزٸ ٹٿاال کبؿپڀؿی ےؿ کڀ ٵ٪ـؿ کـٷٹیٲی ٵب٭یٹ

 ںٵی ہػ ٹبٳہٛ ہؿگب اٿؿ ٵؾکڀ ےکـ ےػہایک ٵٞب ھمبت ےؿ کٹٵبؿ٭ی

ا ثیل کب ٵٺجٜ، ٥ـُ اٿؿ ٹیڈ ےٿگب، ریلہٵکٶٰ ت٦َیالت ػمتیبة 

، ٹکی ٵؼت، ایک ہػہ، ٵٞب اػائیگی کی ت٦َیالتػاؿی،  ہؽٳ
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ربؿی ٭ی  ہؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھ،  اتہػایبت ، کتبثچہؿیگڀٱیيٺل، 

 ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہاعال٧ کی عال٣ ٿؿفی -ٕـف ٝٶٰ ےٱئ ےػایبت کہ

٩ـاؿ تڀحی٪ی  ہٿ تت یہی ّـٿؿی ھرت ة .ںئیبٿاٱی کبؿؿٿا ےکی ربٷ

 ےٱئ ےاعتیبؿ کنی ىغٌ ک ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھی یب اتٹاؿھ١ـُ ات

 ؛ےگ ںربئی ےػمتیبة کـائ

k. ٿٯڈؿ اٿؿ اعتیبؿ تَؼی٨ ٭بؿ اٷ ّڀاثٔ کی ىیٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ ہIII 

-الگڀ ٕـف ٝٶٰ  ےٱئ ےک ںٿٹایزٸ ٹخمَڀً ٕڀؿ پـ کبؿپڀؿی ںٵی 

 ؛ےگ ںاعال٧ کی پیـٿی کـی

l. یب کنی  ےاصبٓ ےؿ کٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ہٿ ہٿگب کہص٨  ہی کڀ یٹاؿھات

اربفت  ےٱئ ےػمتبٿیقات کی تڀحی٨ ک / ڈػیگـ کیٶپل، رڀ ؿیکبؿ

 ڈؿیکبؿ /ی ػمتبٿیق ھاٿؿ کنی ة ےکـ ہٿ، کب ٵٞبئٸہتب ھّـٿؿی مسذ

ثیبٷ کڀ  ےی ٵالفٳ کھکنی ة ےک ڑیٲی ٵبؿ٭یٹ، ےکی ٵبٹگ کـ

کی  ڈؿیکبؿ  /ی ػمتبٿیقاتھی ة٭ن  ٍڀاثؼیؼ ےیب اپٸ ےکـ ڈؿیکبؿ

 ؛ےثٺبئ ںکبپیب

m. ی کی ٕـ٣ ٹاؿھٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات ںؿ کڀ اك ٵڀّڀٛ ٵیٹیٲی ٵبؿ٭یٹ

 .ٿگبہٿاٱی ٭نی ػیگـ ىـائٔ پـ ٝٶٰ کـ ٹب  ےٵ٪ـؿ کی ربٷ ےك

ٵتٞٲ٨  ے٭بؿ یب اٹيڀؿٹل ك ہثیٴ ہفیبػ ےؿ تیٸ كٹیٲی ٵبؿ٭یٹ (3

 .گب ےکـ ںیہکبٳ ٷ ھمبت ےک ںاػاؿٿ

 اعال٧ ہّبثٔ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی .15

 ہخمَڀً ٕڀؿ پـ ّبثٔ ںٵی ⫴ٿٯ ڈاٷ ّڀاثٔ کی ىی ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ (1

 ے۔گ ںاعال٧ پـ ٝٶٰ کـی

اعال٧ کی عال٣ ٿؿفی  - ہزبت خمَڀً ّبثٔ ےاٷ ّڀاثٔ ک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (2

شببٳ ا٥ٞبٯ  ےا٥نـ، خمَڀً ا٥ـاػ اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ ک ڈیہ ےمسیت اك ک

کی  102 ہکی ػ٥ٜ ٹاٿؿ ایکٿ گب ہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ںاٿؿ ١ٲٖیڀ

 ےؿٿپ ڑرڀ ایک کـٿ ےگ ںٿہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےزبت ٵٞٺی مقا ک ےػ٥ٞبت ک

 ہے۔ٿ مکتب ہتک ٿمیٜ 

 ٭ی حببٱی ڈؿیٮبؿ .16

٭ی  ڈؽیٰ ؿیکبؿ ہمسیت، ٵٺؼؿد ڈؿٿٹک ٕڀؿ پـ ؿیکبؿٹاٱیک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ںیہگی تت اٷ ےی تڀ٩ٜ کی ربئھرت ة ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھگب اٿؿ ات ےحببٱی کـ

 -گب  ےٳ کـہا٥ـ

i) ہ، رینب کڈؿیکبؿ ٿائی می(  ے)ک ےکڀ ربٹی ٹکالئٸ ےاپٸ ےک ٹکالئٸ 

کی  ٹؿٹگ ایکڈالٷ٭ی زب٪ی٨  ںػایبت اٿؿ پینڀہ ےی کٹاؿھات ہٵتٞٲ٨

 ؛ہےزبت ٿارت  ےػ٥ٞبت ک
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ii) می آؿ مسیت،  ےػمتغٔ ا ےخمَڀً ىغٌ کی ٕـ٣ ك ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

و ربڀیق ٥بؿٳ کی ٥ی ٭بؿ کڀ پی ہاٿؿ ثیٴ  ہکی ٕـ٣ ثبّبثٔ ںکڀہگب

 ٭بپی؛

iii) ےؿمت، پبٱینی کی ت٦َیالت ریلہکی ٣ ںکڀہگب ںؿ رل ٵیٹایک ؿرل 

کی تبؿیظ، صبٍٰ  ےپبٱینی کی ٩نٴ، پـیٶیٴ ؿ٩ٴ، پبٱینی ربؿی کـٷ

 ٿ؛ہچبؿد یب ٥یل ٵڀرڀػ 

iv) زبت ىکبیت  ےٿ رل کہىکبیبت کی ت٦َیالت ٵڀرڀػ  ںؿ رل ٵیٹایک ؿرل

کی  ںٿٹ/ ٵٖٲڀة پبٱینی ٭ب ٿٿکب ٹبٳ، ىکبیت کی ىکٰ، ربؿی  ںٿاٱڀ

 ٿ؛ہگٺتی اٿؿ اك پـ کی گئی کبؿؿٿائی ىبٵٰ  ہػٿثبؿ

v) ہیٲی ٥ڀٷ سمرب، تَڀیـ گـا٣، ٵٺَڀةٹ، ہٹبٳ، پت ںؿ رل ٵیٹایک ؿرل 

ٿ تڀ، ہکی تبؿیظ، اگـ ٭ڀئی  ےٷڑٿھآ١بف کی تبؿیظ، مـٿك چ ےثٺؼی ک

 ؛ہٵٞبٿُ ہاٷہخمَڀً ىغٌ کڀ اػا کیب گیب ٵب

vi) ؛ںعٔ ٿ کتبثت کی کبپیب ہىؼ ےّبثٔ ھمبت ےاربفت ک 

vii) ٿاال کڀئی ػیگـ  ےخمَڀً کیب ربٷ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات

 ڈ۔ؿیکبؿ

 ۔  کی حببٱی ںکی کتبثڀ ہف، ٿ١یـڈ، ؿیکبؿٹاکبؤٷ .17

ٵ٪بٍؼ  ےٍـ٣ اٹيڀؿٹل حبٱخی ک ےرل کب ىبٵٰ کـٷ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (1

 ؽیٰ صنبة ذبی ہٵٺؼؿد ےٱئ ےؿ ٵبٱی مبٯ کہ، ہےی کیب گیب ہ ےٱئ ےک

  ۔گب ےتیبؿ ٭ـ

i) ٵٖبث٨ ثیٲٺل  ےپـ ٵڀرڀػ ٍڀؿت صبٯ ک ےٿٷہٹگ ٵؼت عتٴ ٹؿ اکبؤٷہ

 ٭ی ت٦َیالت ؛ ٹٵیٸٹیٹاٿؿ اك ٹىی

ii) ؛ٹ٥ڀائؼ اٿؿ ٹ٪َبٷ اکبؤٷ ےٱئ ےاك ٵؼت ک 

iii) اؤ کی ت٦َیالت؛ہة ڈ٥ٸ  /ٹ٪ؼ 

iv) اّب٥ی  ےٿاٯ ےربٷ ےٵٖٲڀة کئ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات

 .ت٦َیالت

 ںاہیب د کب ) ہٵب  12، ٵبٱی مبٯ ےٱئ ےؼ کٵ٪َ ےک ے: اك ّبثٔ ۴ ٹٹڀ

 ےٿگب رڀ مبٯ کہکٴ(  ںاہٿ ہےثٞؼ ىـٿٛ کیب ربتب  ےاپـیٰ ک  1کبؿٿثبؿ

 ےٿ  31 ےٵبؿچ ک ےؽیٰ مبٯ ک ہٿگب اٿؿ ٵٺؼؿدہػٷ ىـٿٛ  ےٯہپ ےاپـیٰ ک

 ےپؾیـی کی ثٺیبػ پـ کیب ربئ ہك ٭ڀ حببٯ اّب٣ٹٿگب، اٿؿ ا٭بؤٷہػٷ عتٴ 
 .گب

کی  ٹایزٸ ٹٿگی رل کبؿپڀؿیہٿٯ ڈی ت٦َیالت کی ایک ىی: ُاٷ کی ٵبٱ ۶ ٹٹڀ

صبٍٰ شببٳ آٵؼٹی  ےك ں٭بؿ کی گـٿپ کٶپٺیڀ ہاٿؿ ثیٴ ں٭بؿٿ ہثیٴ ےٕـ٣ ك
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 ٹکبؿپڀؿی ے٭بؿ ك ہی ثیٴھی، کنی ةہ ھٿاؿ ت٦َیالت اٿؿ مبت -٭بؿ ہکب ثیٴ

یب  /کی ت٦َیالت اٿؿ  ںصبٍٰ اػائیگیڀ ےکی ٕـ٣ ك ںکی گـٿپ کٶپٺیڀ ٹایزٸ

کی ت٦َیالت اٿؿ اك کب ثیبٷ  ںصبٍٰ اػائیگیڀ ےکی ٕـ٣ ك ںاػاؿٿازببػی 

 ۔گی  ےٳ کی ربئہ٥ـا ےکـٷ

a) ٔہٵٖبث٨ ٵبٱی ثیبٹبت کی صنبة ربـة ےگئ ےثتبئ ں( ٵی1) ےؽیٲی ّبث 

 ےٯہپ ےمتٶرب ك 30ؿ مبٯ ہك ٵ٦بػ ٹؿ کی ؿپڀؿٹیڈ٥ی اك پـ صنبة آ

ٚٴ، کبؿٿثبؿ کڀ ٵٺ ھمبت ےگی اٿؿ اك ک ےی کڀ پیو کی ربئٹاؿھات

یٮتیب یب ھدمتضٸ کی اة -اھ٫ےپـ ٯ ہٵْبٵیٸ کی ٍڀؿت صبٯ ٿ١یـ

پـ ٵٺبمت  ےگی اٿؿ اینی تجَـ ں، ػی ربئیںٿہ، اگـ کڀئی ےتجَـ

 ےػیب ربئ ھمبت ےٵْبٵیٸ ک ےایل ہپبك ػاعٰ ىؼ ےی کٹاؿھٿّبصت ات

 .گب

b) ؿ ٹیڈاٹؼؿ صنبة آ ےػٷ ک ےٹڀ ےکی تبؿیظ ك ٹؿ کی ؿپڀؿٹیڈصنبة آ

ّـٿؿی  ےٱئ ےک ےتـ ثٺبٷہکڀ ة ںیڀہگئی کڀتب ثتبئی ںٵی ٹکی ؿپڀؿ

 .ےگ ںربئی ہی کڀ ٵٖٲٜ ىؼٹاؿھاٿؿ ات ےگ ںربئی ےائٹھا٩ؼاٵبت ا

c) ٹایزٸ ٹکی حببٱی کبؿپڀؿی ہشببٳ صنبة ذبیڀ، ت٦َیالت، ػمتبٿیقات ٿ١یـ 

ػیگـ  ےاٿؿ ٵٖٲٜ ایل ٹٹبٵڀػػه ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھآ٥ل یب ات ڈیہ ےک

 ہٵٞبئٸ ںٵی ںػٹڀ ےشببٳ کبٳ ک ہگب اٿؿ ی ےکیب ربئ ںثـاٹچ آ٥ل ٵی

 ےٱئ ےاعتیبؿ صکبٳ ک ےایل ےی کٹاؿھات ےاك ٵ٪َؼ کیٲئ ےٱئ ےک

 . ےگ ںٿہػمتیبة 

d) ٔا ھثـ٩ـاؿ ؿک ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹٵتٞیٸ اٿؿ کبؿپڀؿی ںٵی ےاك ّبث

 ہٵتٞٲ٨ ےاٷ ک ہٿ١یـ ٹٹڀ ںػٿہشببٳ ذبیب، ػمتبٿیقات، ت٦َیالت، ٵٞب

 ھےؿک ےٱئ ےف کٴ ٵؼت کػك مبٯ کی کٴ ا ےك ےٿٷہعتٴ  ےمبٯ ک

ٵٖٲٜ  ےػٝڀ ںاہٵتٞٲ٨ ػمتبٿیقات د ےٳ، اٷ ٵٞبٵالت كہتب .ےگ ںربئی

فیـ اٱتڀاء  ےٱئ ےک ے٥یَٰ ےا ٹٺیبیبٱیڀ کٹاٿؿ اٷ کب من ںٿہ ہىؼ

ٵٞبٵالت  ےػمتبٿیق ٝؼاٱت کی ٕـ٣ ك ہٵؾکڀؿ ہک ہےٿارت  ہی ںاہٿ، ٿہ

 .ےربھےتک ؿ٫ ےٿٷہکب اعتیبؿ 

رٸ کب مـػاؿ کبؿٿثبؿ کی  ںبٵالت ٵیٵٞ ےک ںٿٹایزٸ ٹاٷ کبؿپڀؿی (2

اٹيڀؿٹل حبٱخی  ہ، ٿہےکڀئی ػیگـ کبؿٿثبؿ  ہٝالٿ ےاٹيڀؿٹل حبٱخی ک

پـ  ہٹڀىت ےصبٍٰ ػیگـ ای٬ ےصبٍٰ آٵؼٹی اٿؿ ثیٶب٭ـتبٿ ك ےٱئ ےک

 .ےگ ںیھؿک ےٹٚبٳ ثٺبئ-ٿاؿمڀچٺب-ہٵيتٶٰ ٕج٨

شببٳ  ے، ایلہےکی عؼٵبت ٱیتب  ٹایزٸ ٹؿ ثیٶب٭ـتب رڀ کبؿپڀؿیہ (3

 ںٵی ٹثٺبٿ ےگئ ےػی ںٵی ےا .V ٿٯڈىی ےٱئ ےک ںٿٹایزٸ ٹپڀؿیکبؿ

گب رل پـ ٝینڀی اٿ  ےپبك ػاعٰ کـ ےی کٹاؿھات ٹی٦کیٹاٱگ اٱگ مـ

ٿفیـ  ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی .ےئہچب ےٿٷہػمتغٔ  ےاٿؿ می ای٤ اٿ ک

 ٹی٦کیٹی مـہایک اینب  ےٵنبٿی( ك ے)یب اك ک ےا٥نـ اٿؿ می ای٤ ا

صبٍٰ کٶیيٸ /  ےٕڀؿ پـ ثیٶب٭ـتب ك ےگئ ےػی ںثی ٵی .V ٿٯڈىی

 .گب ےپبك ػاعٰ کیب ربئ ےی کٹاؿھات ےٿئہ ےپبؿىـٵک کڀ خمَڀً کـت
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 ٝبٳ .18

 1 ےّبثٔ ےاٷ ّڀاثٔ ک ےاٷ ّڀاثٔ کی اٿٹچب ٵٞٲڀٵبت کی تبؿیظ ك (1

 ٹایزٸ ٹی ىغٌ کبؿپڀؿیھکڀئی ة ہٝالٿ ےک ںا خمَڀً ٍڀؿتڀھیت ںٵی (3)

ی ٹاؿھزبت ات ےّڀاثٔ ک اٷ ہکـ مکتب، رت تک ک ںیہٕڀؿ پـ کبٳ ٷ ےک

 .کیب ربتب  ںیہٳ ٷہؿیيٸ ٥ـاٹاك کی ؿرل ےکی ٕـ٣ ك

ػؿٵیبٷ  ےىغٌ ک ےاٿؿ ثیٶب٭ـتب یب کنی ػٿمـ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (2

ػٿؿاٷ یب  ےٕڀؿ پـ اك کی ت٪ـؿی کی ٵؼت ک ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

اك ٕـس ٵتبحـ ىغٌ  ہی تٺبفٛھٿاال کڀئی ة ےٿٷہپیؼا  ےػیگـ ا٩نبٳ ك

ىکبیت یب  ہ؛ اٿؿ ٵؾکڀؿہےیزب رب مکتب ھپبك ة ےک یٹاؿھکی ٕـ٣ ات

اٿؿ اگـ  ہےی ىکبیت چیک کـ مکتب ٹاؿھسمبئٺؼگی کی ٿٍڀٱی پـ ات

تبٯ ڑٵٖبث٨ ربٹچ پ ےتڀ اٷ ّڀاثٔ کی ىـائٔ ک ہےّـٿؿی پبیب ربتب 

 .ہےٿ مکتب ہٵبؿچ  ےٱئ ےک ےیب ؿینـچ ٵٺٞ٪ؼ کـٷ ہیب ٵٞبئٸ

 

 اعال٧-ٕـف ٝٶٰ

I. ٰاعال٧-ٝبٳ ٕـف ٝٶ 

ٵٞیبؿات کی  ہتنٲیٴ ىؼ ےکبؿٿثبؿی ٕـف ٝٶٰ ک ٹایزٸ ٹؿپڀؿیؿ کبہ .1

 .گب ےٝٶٰ کـ-پٺب ٥ـُےٵ٦بػ ٳ ےک policyholdersگب اٿؿ  ےپیـٿی کـ

 -ٿ٩ت ےاك ٕـس کـت

a) ٹگی اٿؿ مٺزیؼگی ہٳ آہؿ ٿ٩ت صتٶی ہکڀ  ےؿٿی ےاپٸ ھمبت ےک ںکڀہگب

 گب؛ ےکبٳ کـ ھمبت ےک

b) گب؛ ےکبٳ کـ ھمبت ےتب کٹھاصتیبٓ اٿؿ ٭ـٳ 

c)  ےاپٸ ھمبت ےک ٹایزٸ ٹٵـ کبؿپڀؿیٹکل ہگب ک ےی٪یٺی ثٺبئ ہی 

کل  ےٹدےٹے٭بؿپڀؿ ہک ہےٵٞٲڀٳ  ہاٿؿ اك کڀ ی ہےتب ھتٞٲ٪بت کڀ مسذ

 ؛ہےا ہکبٳ کـ ؿ ےکی ربٹت ك

d) اٿؿ اك  ےٱئ ےػی گئی شببٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ اپٸ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ہدمکٸ

ڀیق کبؿٿثبؿ کی رب ںیہرنٮڀ / رٸےٯ ےثیٶب٭ـتب / اٷ ثیٶب٭ـتبٿ ک

 گب؛ ھےمسذ ہ، ٵکٶٰ ٕڀؿ ؿافػاؿاٷہےا ہکیب رب ؿ

e) ےک ےٷھؿک ےػمتبٿیقات کی ص٦بٙت ثٺبئ ہٿا٩ٜ ع٦ی ںٵی ے٩جِ ےاٷ ک 

 گب؛ ےائٹھٵٺبمت ٩ؼٳ ا ےٱئ

f)   یڀ ٹٳ ایگقیکہؿ یب ٥ـٳ کب کڀئی ىـیک یب اٹائـیکڈکٶپٺی کب کڀئی

 ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےىغٌ کنی ػٿمـ ٹٿاٿٹـػهھیب ٿفیـ ا٥نـ ات

 گب؛ ےکـ ںیہی ٍڀؿت صبٯ کڀ ٵٺٞ٪ؼ ٷپبك ام

 ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ .2
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a) چڀک پـ ٵيتٶٰ شببٳ ا٥ٞبٯ -ٿٯھؿ خمَڀً ىغٌ کی ةہا٥نـ اٿؿ  ڈیہ ےاك ک

 گب؛ ےٿ ربئہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک

b)  ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ شببٳ خمَڀً ىغٌ رٸ  ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 ے٨ٵٺبمت ٕـی ںاٷ ٵی ںیہ ےٹگ کـتٹاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی ٵبؿکی

 .ںٿہتـثیت، ٭يٲتبپڀؿ اٿؿ رٺبٹنپٺٸ  ےك

c) ک ہگب ہٿفیـ ا٥نـ اٿؿ خمَڀً ىغَیت دمکٸ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 ےٱڀ کھتـگت ػمتیبة پـتپے٥ڀائؼ اٿؿ پبٱینی ٫ ےکڀ پبٱینی ک

 ؛ںػی ہکڀئی ١ٲٔ ت٦َیٰ ٷ ںٵی ےمٲنٰ

d)  ک کڀ کڀئی اٹيڀؿٹل ہگب ہی دمکٸھکنی ة ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 گب؛ ےکیب ربئ ںیہجمجڀؿ ٷ ےٱئ ےک ےٺڀٝبت عـیؼٷکی ٵَ

e)  ےٯہپ ےىغٌ کڀ ٥ـٿعت ك ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک 

 گب؛ ےػ ہثٞؼ کب٥ی ٕڀؿ پـ ٵيڀؿ ےاٿؿ ٥ـٿعت ک

f)  یٮـ کڀ ھ٫ےاٿؿ پـٯ ںشببٳ ٿپچبؿکتبٿ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہػٝڀی پیؼا

 ےٳ کـہـاٿمپبیتب اٿؿ تٞبٿٷ ٥ھؿ متہىغٌ کڀ  ہثیٴ ںٵی ےپڀؿا کـٷ

 گب؛

g) ٹيبٷ  ےعٖـ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہگب ک ےیـ کـہاك ص٪ی٪ت کی ٵٺبمت تو

 ٕڀؿ پـ کبٳ هنیٮـتب ےکـتب یب ثیٶب٭ـتب ک ںیہٷ

h) ٥ـُ اٿؿ  ےک ںػٿٹڀ ںگب رٸ ٵی ےکـ ےػہٵٞب ےایل ھمبت ے٭بؿ ک ہثیٴ

 .ںٿہػاؿی ٿّبصت  ہؽٳ

II. ٰاعال٧-٥ـٿعت ٿمٖی ٕـف ٝٶ 

خمَڀً ٕـف  ےٹیچ ےَڀً ىغٌ اك کیب ٿفیـ ا٥نـ یب خم ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ .3

 :گب ےی ٝٶٰ کـھاعال٧ کی ة-ٝٶٰ

i) خمَڀً ىغٌ /ٿفیـ ا٥نـ  / ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ 

a) گب اٿؿ اپٺب  ےک کڀ اپٺب تٞبؿ٣ ػہگب ہپـ دمکٸ ےربٷ ےٵبٹگ کئ

 گب؛ ےؿ کـہٙب ٹی٦کیٹمـ / ؿیيٸٹؿرل

b) ےٱئ ے٥ـٿعت ک ےاٷ ثٺؼٿثنت اٷ کی ٕـ٣ ك ھمبت ےرٸ ثیٶب٭ـتبٿ ک 

یالؤ ھٵٖٲڀة ٵٞٲڀٵبت کب پ ںٵی ےمٲنٰ ےٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کا ہجمڀف

 ےثٺؼی کی م٦بؿه کـت ہگب اٿؿ کنی خمَڀً اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀة ےکـ

 گب؛ ھےؿک ہک کی ّـٿؿیبت کی تڀدہگب ہٿ٩ت دمکٸ

c) ہجمڀف ےٱئ ےٿ تڀ ٥ـٿعت کہا گیب ھپڀچ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ہاگـ دمکٸ 

 گب؛ ےؿ کـہٙبٵبٷ  ےکٶیيٸ ک ںٵی ےمٲنٰ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک
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d) ٭بؿ ٭ی ٕـ٣  ہثیٴ ےٱئ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک ہجمڀف ےٱئ ے٥ـٿعت ک

 گب؛ ےپـیٶیٴ کی ٿّبصت کـ ےٿاٯ ےربٷ  ے٭ی

e) ٵٖٲڀة ٵٞٲڀٵبتی ىکٰ،  ںربڀیق ٥بؿٳ ٵی ے٭بؿ ك ہک کڀ ثیٴہگب ہدمکٸ

اٹکيب٣  ےٳ ٵٞٲڀٵبت کہا ںکی عـیؼاؿی ٵی ےػہاٿؿ کنی اٹيڀؿٹل ٵٞب

 گبےّش ٭ـی ٿاھٵیت کڀ ةہکی ا

f) ٕڀؿ پـ  ےک ٹؿپڀؿ ہایک ع٦ی ھمبت ےؿ پیيکو کہ٭بؿ کڀ پیو  ہثیٴ

ٵتٞٲ٨ ٝؼٳ ٵٖبث٪ت  ےی ٵٺ٦ی ٝبػت یب آٵؼٹی كھک کی کنی ةہگب ہدمکٸ

شببٳ  ںٵی ےثبؿ ےک ںکڀہگب ہگب اٿؿ دمکٸ ےٵٖٲٜ کـ ںٵی ےثبؿ ےک

 ںٵی ےمٲنٰ ےربڀیق کی ٵٺٚڀؿی ک ےکی ٕـ٣ ك ےکـٷ ھگچ ھٵٺبمت پڀچ

 ےٿاٯ ےکڀ ٵٺ٦ی ٕڀؿ پـ ٵتبحـ کـٷ ے٭ٸ ٥یَٰ- ےعٖـ ے٭بؿ ک ہثیٴ

 گب؛ ےکـ ہ٭بؿ کڀ آگب ہثیٴ ےٳ ص٪ی٪ت كہی اھکنی ة

g) ہدمکٸ ںٵی ےثبؿ ےک ے٭بؿ ٕـ٣ ربڀیق کی ٵٺٚڀؿی یب ٵنرتػ کـٷ ہثیٴ 

 گب؛ ےٵٖٲٜ کـ ےک کڀ تیبؿی كہگب

h) ٿ٩ت ّـٿؿت ػمتبٿیقات اٿؿ  ےپبك ربڀیق ٥بؿٳ ػاعٰ کـت ے٭بؿ ک ہثیٴ

 ےربٷ ےٵبٹگ ںثٞؼ ٵی ے٫ ں٭بؿٿ ہثیٴ ےٱئ ےک ےٶٰ کـٷپیيکو کڀ ٵک

 گب؛ ےػیگـ ػمتبٿیقات صبٍٰ کـ ےٿاٯ

ii) خمَڀً ٥ـػ  /ٿفیـ ا٥نـ  / ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیھکڀئی ة- 

a) ث٢یـ اٹيڀؿٹل  ےاٹٞ٪بػ کئ ٹی٦کیٹمـ / ؿیيٸٹایک ػؿمت ؿرل

 گب؛ ےکـ ںیہکبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ یب پـٿکیڀؿ ٷ

b)  کی  ںکڀہگب ہدمکٸ ےٱئ ےک ےٷڑٿھچ ٳ ص٪ی٪ت کڀہکنی ا ںزبـیک ٥بؿٳ ٵی

 گب؛ ےکـ ںیہا٥قائی ٷ ہصڀٍٰ

c)  ٭بؿ کڀ پیو پیو ٥بؿٳ یب  ہثیٴ ےٱئ ےربڀیق کی ٵٺٚڀؿی ک

 ہک کڀ صڀٍٰہاٿت گبھمتےٯ ےک ے١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت پیو کـٷ ںػمتبٿیقات ٵی

 گب؛ ےکـ ںیہا٥قائی ٷ

d) ؛ےگ ںکـی ںیہثـتبؤ ٷ ںثؼٵقاد اٹؼاف ٵی ھمبت ےک کہگب ہدمکٸ 

e) پیو  ےکی ٕـ٣ ك ٹیڈؿٵیٹخمَڀً ىغٌ یب کنی اٹيڀؿٹل اٷ ےکنی ػٿمـ

 گب؛ ےکـ ںیہٵؼاعٲت ٷ ںٵی ےمٲنٰ ےکنی ربڀیق ک ہىؼ

f) کـ خمتٲ٤  ڑٿھربڀیق کی ىـس، ٥ڀائؼ، صبالت کڀ چ ے٭بؿ کی ٕـ٣ ك ہثیٴ

 گب؛ ےکـ ںیہىـس، ٥ڀائؼ، صبالت کی پیيکو ٷ



 

84 

g)  ےٿٷہعتٴ  ےاٿؿ اك ٫ ےپبٱینی کڀ عتٴ کـٷ ہؿ کڀ ٵڀرڀػڈٿٯہپبٱینی 

 ےٱئ ےک ےاٹؼؿ اك ٹئی پیيکو تیبؿ کـٷ ےتیٸ مبٯ ک ےکی تبؿیظ ك

 گب؛ ےکـ ںیہجمجڀؿ ٷ

h) ںکنی ایک ىغٌ یب ایک تٺٚیٴ یب تٺٚیٶڀ ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیھکڀئی ة 

 ںیہ٥ڀٱیڀ ٷ ٹکبؿٿثبؿ کی پڀؿ ےاٹيڀؿٹل ک ےکنی ایک گـٿپ ك ےک

 ےصبٍٰ کٰ پـیٶیٴ ک ںی مبٯ ٵیھزبت پـیٶیٴ کنی ة ےگب، رل ک ھےؿک

 ٿ؛ہ ہفیبػ ےپچبك ٥یَؼ ك

i) ےث٢یـ کنی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ےٵٺٚڀؿی ک -مبث٨ ےی کٹاؿھات 

 گب؛ ہےؿ ںیہٕڀؿ پـ ٷ ےؿ کٹائـیکڈگب یب  ےثٸ ںیہؿ ٷٹائـیکڈ

j) گب؛ ہےؿ ںیہٵٲڀث ٷ ںٵی ںؿٹگ کی مـگـٵیڀڈی ٕـس ٵٺی الٷھکنی ة 

k) ےک ںؿٿٹکبٯ میٸ ےکٸ ٭بٯ یب ٥ـّی ٭بٱق کی ٕـ٣ ك ہعڀػ یب گٶـا 

 گب؛ ہےؿ ںیہٵٲڀث ٷ ںٵی ےکبؿٿثبؿ صبٍٰ کـٷ ےؽؿیٜ

l) کخیـ مٖضی  ےٱئ ےاٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ اٿؿ پـٿکیڀؿیٺگ ک

 گب؛ ےکـ ںیہػٿپٸ ٷ

m) ہاٿؿ ١یـ اربفت یب٥ت ہ١یـ تـتیت یب٥ت ےٱئ ےکبؿٿثبؿ کی ٿٍڀٱی ک 

 گب؛ ےکـ ںیہا٥ـاػ کڀ ٵ٪ـؿ ٷ

n) ٵٖبث٨ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ اٿؿ  ےک ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل

کبٳ یب کڀئی  ہکبٳ یب ػٝڀی ٵيڀؿ ہکـ اٹيڀؿٹل ٵيڀؿ ڑٿھمـٿمٺگ کڀ چ

 گب ےکـائ ںیہٵتٞٲ٨ عؼٵبت ػمتیبة ٷ ےی ػیگـ اٹيڀؿٹل كھة

o) پبٱینی  ہدمکٸ ںٵی ےاٷڑھة ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کڀ آگ

تـریش ، ٵتڀ٩ٜ، ےکی ت٦َیالت کی ٿّبصت کـٷ ہؿاثٔ ےک ؿفڈٿٯہ

 ےٱئ ےک ےٳ کـٷہیب ٥ـا ے، صبٍٰ کـٷے، تٞبؿ٣ ػں، ٵٖٲٜ کـیںثٺبئی

گب،  ےکـ ںیہىغٌ کڀ ٵ٪ـؿ ٷ ےی ػٿمـھکـ کنی ة ڑٿھخمَڀً ىغٌ کڀ چ

 ےػہٵٞب ھمبت ےی ىغٌ کھکنی ة ےگب، ایل ےکـ ںیہا٥قائی ٷ ہصڀٍٰ

 گب؛ ےکـ ںیہی ٩نٴ کب اٹتٚبٳ ٷھگب یب کنی ة ےکـ ںیہٷ

p) یت یب ػاہ، ںکی ٥ـٿعت، تٞبؿ٣، تـریش ثٺبئی ےی ىغٌ یب اػاؿھکنی ة

ی ٥یل، ھکنی ة ےی ٹبٳ كھکنی ة ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےک ٹپـٿکیڀؿٵٸ

کنی  ےگب یب ایل ےکـ ںیہا٥قائی کی اػائیگی ٷ ہکٶیيٸ، صڀٍٰ

  ۔گب ےاػائیگی کی اربفت ػی

III. ٔمیٰ ٹاعال٧ پڀك ہّبث 

  ٹایزٸ ٹؿ ٭بؿپڀؿیہ .4



 

85 

a) تجؼیٲی  ںؿیل ٵیڈؿ کی ٹبٵقػگی یب کبٳ یب ایڈٿٯہؿ اٹ٦ـاػی پبٱینی ہ

 ےٿ، اعتیبؿات کب امتٞٶبٯ کـٷہیب رینی ٍڀؿت صبٯ  ےکڀ الگڀ کـٷ

 ےاك ٵ٪َؼ ک ںاہٿ ٿہی ّـٿؿت ھة ںاہاٿؿ د ےگ ںٵٖٲٜ کـی ےٱئ ےک

 گب؛ ےٳ کـہّـٿؿی ٵؼػ ٥ـا ےٱئ

b) ٜےٷھکبؿٿثبؿ کڀ حم٦ڀٗ ؿک ےی صبٍٰ اٹيڀؿٹل کہ ےك ےٯہپ ےآپ ؽؿی 

ؿ کڀ ڈٿٯہفثبٹی ٕڀؿ پـ اٿؿ زبـیـی ٕڀؿ پـ پبٱینی  ےٹٚـ ك ہٹ٪ٔ ےک

ٕـ٣  ےؿ کڈٿٯہاٹؼؿ پبٱینی  ےٵ٪ـؿ ٿ٩ت ک ےکی ٕـ٣ ك ےالٛ ػیٸإ

 ؛ گب ےؿ دمکٸ کڀىو کـہ ےٱئ ےک ےی٪یٺی ثٺبٷ تـمیٰپـميیٶق کب 

c) کی  ےٿٷہعتٴ  ےک ےک ثیٴہاك کب گب ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 ہک کڀ اّب٥ی اٹيڀؿٹل ص٦بٙت جمڀفہگب ہی ٿہ ےٯھ، ةہے ہآگب ےتبؿیظ ك

 ؛ ٿہب کـت ںیہکب اٹتغبة ٷ ےکـٷ

d)  پبٱینی کڀ ٵتبحـ  ںك ٵیٹربؼیؼ ٹڀ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

ربؼیؼ کی  ہىـٿٛ اٿؿ گقىت ےکڀ رڀ پبٱینی ک ںتجؼیٲیڀ ےٿاٯ ےکـٷ

کی ّـٿؿت مسیت، اٹکيب٣  ے، ٵٖٲٜ کـٷںٿہ ےٿئہثٞؼ ٿا٩ٜ  ےتبؿیظ ک

 ٿگی؛ہٵڀرڀػ  ہاٹتجب ںٵی ےثبؿ ے٥ـُ ک ےک

e) ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےربؼیؼ ک  ںٵی كٹربؼیؼ ٹڀ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ 

صـٿ٣ کی ٹ٪ڀٯ ) ڈٿاٱی شببٳ ٵٞٲڀٵبت کب ؿیکبؿ ےکڀ ػی ربٷ ٭بؿ ہثیٴ

 ؛ ٿگیہ ٥ٖـیکی ّـٿؿت  ےٷھؿک ( ہےی ىبٵٰ ھة

f) ربؼیؼ کی ػٝڀت عتٴ  ےٵـ ثیٶب٭ـتب كٹکل ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 ؛ ہےصبٍٰ کـتب  ےٯہکب٥ی پ ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہ

g) ےک ےتڀ٩ٞبت پـ ٝٶٰ کـٷ ےٱئ ےک ہ٦َیت ےک ںؿ ٕـ٣ ػٝڀٿ٭ب ہثیٴ 

کڀ ّـٿؿی  ںٿاٱڀ ےاٷٹھا ہیب ٥بئؼ ںیب ػٝڀیؼاؿٿ ےک ؿڈٿٯہپبٱینی 

 گب؛ ےٳ کـہٵؼػ ٥ـا

h) ٳ ہاٿؿ شببٳ ا ےکی إالٛ ػیٸ ںػٝڀٿ ٥ڀؿ ٕڀؿ پـکڀ  ںکڀہگب ےاپٸ

 ےٿا٩ٞبت کی إالٛ رٲؼ اف رٲؼ ػیٸ  ہٹتیذاٿؿ  ےؿ کـٷہص٪ی٪ت ٙب

 گب؛ ےکـػاؿی کڀ ٿاّش  ہؽٳ ےاٷ ک ےک

i) گب  ےٵٖٲٜ کـ ےٱئ ےک ےک کڀ ٍضیش، ٵٺبمت اٿؿ ٵکٶٰ اٹکيب٣ کـٷہگب

اگـ اّب٥ی اٹکيب٣  .کیب ںیہاینب ٷ ےک ٷہگب ہٿ کہی٪یٸ  ےاك ںاہد

اٹکبؿ  ےك ےاٿؿ کبٳ کـٷ ےآگ ےٱئ ےک ٹکالئٸ ہکیب ربتب تڀ ٿ ںیہٷ

 گب؛ ے١ڀؿ کـ ےٱئ ےک ےکـٷ

j) کڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ  ٹٸکالئ ںٵی ےثبؿ ےی ّـٿؿت کھٵتٞٲ٨ کنی ة ےك ےػٝڀ

 ؛ےگ ںپـ ٵٖٲٜ کـی
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k) ےرڀ ػٝڀ ےتٞٲ٨ ك ےک ہیب اینی کنی ٿا٩ٜ ںٵی ےمٲنٰ ےک ےػٝڀ 

صبٍٰ ٵٞٲڀٵبت ثال تبعیـ، ٱیکٸ کنی  ےٵـ كٹٿ، کلہکـ مکتی  تیبؿ

 گب؛ ےکـ ےاٹؼؿ آگ ےک ںتیٸ کبؿٿثبؿی ػٹڀ ںی ٍڀؿت صبٯ ٵیھة

l) ڀؿت ٍ ںیب ػٿمـی ٍڀؿت ٵی ے٥یَٰ ےک ٭بؿ ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےک ےػٝڀ

 ےٳےکی پیـٿی ٭ـٷ ےاٿؿ ػٝڀ .ک کڀ ثال تبعیـ گبہصبٯ کی إالٛ گب

 گب؛ ےٳ کـہٵٺبمت ٵؼػ ٥ـا ےؿ ٕـس كہک کڀ ہگب

m) گب  ےٵبٹگ ںیہٷ ہکب صٌ فائدہ اٹھاوے والی آمدویزبت  ےک ےػہکنی اٹيڀؿٹل ٵٞب

 گب؛ ےکـ ںیہیب صبٍٰ ٷ

n) اٿؿ ربؼیؼ ںػایبت کب١ؾات، پبٱینیڀہ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ 

کی  ںٕـی٪ڀ ےکی کبؿؿٿائی ک ےکـٷ ٭بٳىکبیبت پـ ںػمتبٿیقات ٵی

 ؛ ےت٦َیالت ٵڀرڀػ گ

o) گب؛ ےیب زبـیـی ٕڀؿ پـ ٩جڀٯ کـ ےىکبیبت کڀ ٥ڀٷ کی ٕـ٣ ك 

p) ےػٷ ک ہچڀػ ےٵٞٲڀٵبت عٔ ٿ کتبثت کی ٿٍڀٱی ك-ىکبیت کی ٿٍڀٱی 

گب  ےدمرب ٭ڀىٮبیت کی إالٛ ػ ےٵتٞٲ٨ ٝٶٰ ےگب، ىکبیت ك ےاٹؼؿ ػ

 گب؛ ےٵٖٲٜ کـ یجٰٹائٴ ٹکی  ےـ کبؿؿٿائی کـٷاٿؿ اك پ

q) ےگ ںربئی ےیذھرڀاثبت ة ےک ہعٖڀٓ ٿ١یـ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ 

کی  ےٿٷہ١یـ ٵٖٶئٸ  ےمشبٯ ك ہگب ک ےکڀ ٵٖٲٜ کـ ہاٿؿ ىکبیت کٺٺؼ

 ؛ہےکیب کـ مکتب  ہٿ ںٍڀؿت ٵی

r) ىکبیبت پـ کبؿؿٿائی ٵٺبمت ٕڀؿ پـ  ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 گی؛ ےش پـ کی ربئمیٺئـ مٖ

s) گب ےایک ٹٚبٳ ٩بئٴ کـ ےٱئ ےٹگ اٿؿ ٹگـاٹی ىکبیبت کڈؿیٮبؿ. 
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 5ثبة 

 لبٔؤی اٍويےک ہفٔؼگی ثیُ

 ثبة وب تٞبؿف 

 ہرڀفٹؼگی ثیٴےگ ںثبت چیت کـی ںٵی ےثبؿ ےٳ اٷ ٝٺبٍـ کہ ںاك ثبة ٵی

کی   ےػہٵٞب ہفٹؼگی ثیٴ ںاك ثبة ٵی .ںیہ ےٕـی٨ کبؿکب تٞیٸ کـت ےکےػہٵٞب

 ۔ ہےی کیب گیب ھعَڀٍیبت ٭ب ؽکـة ٳہا

 ۂتیذوب  ہِٖبٌٜ

 

A. ٱڀاٿؿ عبً عَڀٍیبتہ٩بٹڀٹی پ       -   ےػہٵٞب ہثیٴ 
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A. ٌُواوؿ عبً عَوٍیبتہلبٔؤی پ-ےػہِٞب ہثی 

 ٌوہلبٔؤی پ       -   ہػہِٞب ہثیُ .1

a) ُےػہِٞب ہثی 

ٕڀؿ  ے٭بؿ پـیٶیٴ ک ہثیٴ ں، رل ٵیہےٿتبہٿتب ىبٵٰ  ھمسذ ہػہٵٞب ںٵی ہثیٴ

عال٣ ٵبٱی  ےٳ کھخمَڀً رڀ٫ ھکچ ےٱئ ےکثؼٯ  ٩یٶت یبےٿاٯ ےربٷےپـربٷ

 ےپبٱینی ک ہٿتب ثیٴھمسذ ہػہٵٞب ہے۔ات٦ب٧ ٭ـتب ےٱئ ےک ےٳ کـٷہزب٦٘ ٥ـا

 .ہےٿتب ہٕڀؿ پـ 

b) ٌُوہلبٔؤی پ ےک ےػہِٞب ہثی 

 ےثٞؼاٷ ک ےاٿؿ اك کےگ ںعَڀٍیبت پـ ١ڀؿ کـی ھکی کچےػہٵٞب ہٳ ثیٴہاة 

 ے٫ ہػہٵٞب ہثیٴ رڀٝبٳ ٕڀؿ پـےگ ںپـ ١ڀؿ کـی ں٩بٹڀٹی اٍڀٱڀ

 .ںیہ  ےؿٿٯ کـتٹٕڀؿپـکٸ

َہا  

کیب  ػؿٵیبٷ ےک ںػٿ٥ـی٪ڀ ٩بثٰ ےکےالگڀ کـٷےکی ٕـ٣ ك، ٩بٹڀٷ ےػہٵٞب

 ںاؿت ٵیھة ػ٥ٞبتےک1872، ٹایک ےػہٵٞب اؿتیھة .ہے ٿتبھایک مسذ ٿاال ےربٷ

 .ںیہ ےتکـ ؿٿٯٹکڀ کٸ ہػہٵٞب مسیت شببٳ ہػہٵٞب ہثیٴ

 ےػہِٞب ہثیُ:1ىىً 

 

 

 

c) ٝٺَـےک ےػہٵٞب ربئق٩بٹڀٹی 
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 َٕٝـ ےک ےػہِٞب : ربئقلبٔؤی ۲ىىً 

 

 

 

 : ںیہٝٺبٍـ ےکےػہٵٞب ربئق٩بٹڀٹی کنی

i. جتویقاوؿلجوٌیت 

 ےک ےثچٸ ےك ےکـٷ ھیب کچ ےکـٷ ھکچ ےىغٌ ك ےػٿمـ ىغٌ کنی رت کڀئی

اك  ہکہےبتب ا رہکےٱئ ےکبٳ کےتڀاك ٩نٴ ک ہےکـتب  ؿہٙب هہاپٺی عڀاےٱئ

  ےٕـ٣ كه ٵٺؼ ٭ی ہعڀا ہثیٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـربڀیقپیو ٭وہے ربڀیق پیو کیےٷ

  ہے۔کـتب  ٩جڀٯ ےُاك ٭بؿ ہاٿؿثیٴ ہےا ربتب ھؿک

 ہتڀ ی ہے ؿتبھة ںاہ اپٺی ےك پیو ٭و ،ہےکیب گیب  ربڀیق ےرل ىغٌ ہٿ رت

  ہٿٝؼ ہتڀ ٿ ہے کی ربتی ٩جڀٯ ربڀیق رت ےاك ٱئ.ہےربتی  ٵبٹی ٩جڀٱیت

 .ہےبتب ٿ رہ

 ںٵی ےٹتیذ ےرل ک ہےٿتی ہ٭ی ّـٿؿت  ے٭ی ربڀیق ٭ڀ ثتبٷ ٩جڀٱیت

 .ہےٿتی ہکی تٞٶیـ ےػہٵٞب

اٿؿ اك  ہےثٺؼی کی ىـائٔ کڀ٩جڀٯ کـتب  ہکی ٵٺَڀة ہرت ربڀیق٭بؿ ثیٴ

ؿ٩ٴ  کی ٵٺٚڀؿی  ہٿ ہےؿ ٭ـتب ہؿ٩ٴ کی اػائیگی ٭ـ اپٺی ٩جڀٱیت ٭ڀ ٙب

 .ہےٿ ربتب ہؿ ربڀیق پبٱینی اٿ ہےٿ ربتب ہتجؼیٰ  ںپـیٶیٴ ٵی  ےٯہپـ پ

 .ہےٿ ربتی ہاٹنڀاػ پیيٮو  ہتڀ ٿ ہےی ربتی ھاگـکڀئی ىـٓ ؿک

 .ہےٿ ربتب ہکب حجڀت  ےػہٵٞب ڈپبٱینی ثبٷ
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ii. ثؼي 

ّـٿؿ  ہٵی ٥بئؼہثب ھکچ ںٵی ےػہٵٞب ےٱی ے٥ـی٪یٸ ک ہک ہےامکب ٵٖٲت 

 ےک ہاٿؿٵٞبٿُ ہےثؼٯ ٿاال  ےٿٷہصبٍٰ  ےػاؿ ك ہپـیٶیٴ ثیٴ .ےئہچبےٿٷہ

 .ہےربتب ٵبٹب ثؼٯ  ہٿاال ٿٝؼ ےػیب ربٷ ے٭بؿ کی ربٹت ك ہثیٴ ےئٱ

iii. ہوتھػؿِیبْ مسذ ےفـیمیٓ ک 

 .ےئہٿٹب چبہپـ ات٦ب٧  ےه ںیکنب ںٵٞٺی ٵی ںکڀ یکنب ں٥ـی٪ڀ ںػٿٹڀ

 "ےثبت پـات٦ب٧ ؿائی ہایک  "ػؿٵیبٷ ےک ں٥ـی٪ڀ ں، ػٿٹڀںػیگـاٱ٦بٗ ٵی

 ںٵٞٺی ٵی ںکڀ یکنب ںؿ ػٿٹڀڈٿٯہکٶپٺی اٿؿ پبٱینی  ہثیٴ  ے۔ئہٿٹی چبہ 

 .ےئہٿٹب چبہپـ ات٦ب٧  ےه ںیکنب

iv.  ؿّبِٕؼیآفاػ 

 .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 ثیبٹی ہػ ہٿکھػکی گئی ؿّبٵٺؼی ػثبؤ ، ےٱی ےکےػہرت کنی ٵٞب

 .ہےٿتب ہ٦ٍـ ہٿتھمسذ ہٿ تڀ ٿہی ہپـٵيتٶٰ ؿ

v. کی ٍالصیت ںفـیمو 

٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ  ےٱئ ےک ےکـٷ ےػہ٥ـی٨ ٵٞب ںػٿٹڀےٿاٯ ےکـٷ ےػہٵٞب

ؿ ثبٱ٠ اٿؿ ڈٿٯہٿ٩ت پبٱینی ےک ےربڀیق پـػمتغٔ کـٷ .ےئہچب ےٿٷہ٩بثٰ 

ٯ ٩ـاؿ ہبا٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـٹ ےاٿؿ اك ےئہٿٹب چبہٹی ٕڀؿ پـٍضت ٵٺؼ ہؽ

کـ  ںیہٷ ےػہٵٞب ہٕڀؿ پـٹبثبٱ٠ ثیٴ ےٵخبٯ ک .ےئہٿٹب چبہػیب گیب  ںیہٷ

 .ےمکت

vi. لبٔؤی 

١یـ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ  ے، ٵخبٯ کےئہٿٹی چبہکی ٵيٶڀالت ٩بٹڀٹی  ےػہٵٞب

رل کی  ہٿتھی مسذھاینب کڀئی ة ۔ٿ مکتبہ ںیہٷ ہکڀئی ثیٴ ےٱئےک ںکبٵڀ

کی ٵيٶڀالت  ےػہٵٞب ہٴثی.ہےثبٰٕ  ہ، ٿہےٵيٶڀالت یب ثؼٯ ١یـ ٩بٹڀٹی 

 .ںیہ ےٿتہایک ٩بٹڀٹی ٵيٶڀالت 

 َہا

i. ہےىبٵٰ  ػثبؤ ٿاال ےربٷ االڈ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںاك ٵی - ػثبؤ.  

ii.   صبٿی  پـ هہعڀا ےک ےػٿمـ ىغٌ کنی رت کڀئی ۔   احـات ٔبِٕبمت

 ےک ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ٹبٵٺبمت کب ےػٿمـ ہتڀ ٿ گب ےٿ ربئہ ٩بثٰ ےک ےٿٷہ

  ۔گب ےکـ کب امتٞٶبٯ تاك کی صبٱ ےٱئ

iii.   ےکبٳ کـٷ کڀ ےػٿمـ پـ ی٪یٸ ١ٲٔ کڀئی ىغٌ رت  ۔    یہػ ہوکھػ 

 ہٿ ےرل ےك ہکی ٿد سمبئٺؼگی ےایل رڀ ہےکـتب  ا٥قائی ہصڀٍٰ ےٱئ ےک

١ٲٔ  اٷ کڀ یب ےك پبٿھچ کـ ھربٷ ثڀد ص٪بئ٨ کڀ ہی .ٵبٹتب ںیہٷ مچ

  .ہےمکتب  ٿہ ےك ہکی ٿد ےکـٷ پیو ےك ےٕـی٨
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iv. کی ٿّبصت  ہٿا٩ٜ یب چیق یب کنی ںایٶبٷ ٵی ٝٲٴ یب ےی ککن  ۔ غٍٖی

 ںٵی ےثبؿ ےک ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب ےاك ك .عبٵی ٿاٱی ےٿٷہ ںٵی ےکـٷ

 .ہےٿ مکتی ہ ١ٲٖی ںٵی ےٷھکڀ مسذ ےػہٵٞب ہےؿ رب ےکئ

  عَوٍی عَوٍیبت  - ےػہِٞب ےک ہثیُ .2

a) ایّبْ اھاچ ائیہأت یب  ٍؼق ٔیت 

التب ہک یھة ٹگیہٳ آہ ٍؼ٧ ٹیت ہی .ہےڀٯ اٍ ثٺیبػی کب ایک ےػہٵٞب ہثیٴ ہی

 ےك ٵيٶڀالت کی ہثیٴ ؿ ٕـ٣ہ ےٿاٯ ےکـٷ ےػہٵٞب ہک ہےٿتب ہ ٵٖٲت، رل کب ہے

  ں۔٭ـی ہکب عالً ص٪بئ٨ ٵتٞٲ٨ شببٳ

 شببٳ ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ہے کیب رب مکتب ٥ـ٧ ںٹگی ٵیہٳ آہ صتٶی اٿؿ ٹگیہٳ آہ

 ےٹٚـ آئ ںٵی یٸ ػیٸٱ ےاٷ ک ٹگیہٳ آہ ہک ہےّـٿؿی  ہی ںٵی ےػہٵٞب رببؿتی

پـ  ٹگیہٳ آہ ہٝالٿ ےاك ک .ٿہ ہٷ یہػ ہٿکھػ کڀئی ںٵی ےػیٸ ٵٞٲڀٵبت اٿؿ

کڀ  عـیؼاؿ ٿاال ےثیچٸ ہک ہے ہی ػاؿی ہؽٳ ٩بٹڀٹی ےٱئ ےک ےٷھؿک ٹٚـ

 ںیہجمجڀؿ ٷ ےٱئ ےک ےػیٸ کڀئی ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےک ٵيٶڀالت کی ٹؿیکٹکٸ

   ہے۔

 رل کب ںیہ "Caveat Emptor " "٥ـٿعت کـ ھػیک" ہ٩بٝؼ ٿاال ےػیٸ ہتڀد ںاہی

 ہٿ ہک ہےکی ربتی  اٵیؼ ہی ےإـا٣ ك ےک ےػہٵٞب .ٿىیبؿہ عـیؼاؿ ،ہےٵٖٲت 

 ٥ـی٨ کڀئی ٿہدمکٸ  تک رت ےاك ٱئ اٿؿ ںکڀ چیک کـی ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب

 ػیگـ ںٵی ےایل ،ںٿہ رڀاة ٍضیش ےٿئہ ےػیئ اٿؿ ےکـ ہٷ ہکڀ گٶـا ےػٿمـ

  .تبٹھا ںیہی ٷہ کب مڀاٯ ےکـٷ گـیق ےك ٹؿیکٹکڀ کٸ ٥ـی٨

 ،ےٯہپ ےمت ك .ہےٿتب ہ ثٺیبػ پـ خمتٲ٤ ہػہٵٞب ہثیٴ  :ایٶبٷ اھاچ ائیہاٹت

 یب ےػہٵيب ؿامت ہکی ثـا ٭بؿ ہثیٴ اٿؿ ہے ہثبٱڀامٔ ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب

کئی  یہ ھمبت ےاك ک .ہےمکتی  رب ںیہٷ ربٹی ےآمبٹی ك ےکی ٕـ٣ ك ےربـة

 ٭بؿ ہثیٴ .ںیہ ےٿتہٵٞٲڀٳ ٭ڀ  ہ٭ـػ ربڀیق ـ٣ٍ ٥ٖـتًب رڀ ںیہ ص٪ی٪ت ػیگـ

  .ہےٿتب ہکـٹب  ہؿٿكھة اکخـ پـ ںثبتڀ ثتبئی گئی ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت ک کڀ

 ٵيٶڀالت ےک ہثیٴ کڀ ٭بؿ ہثیٴ ہٿ ہک ہے٥ـُ  ٩بٹڀٹی ہی کب ہربڀیق٭ـػ ےاك ٱئ

 .ںیہ ںیہٷ ٵٞٲڀٵبت ہی پبك ےرل ک ںثتبئی ص٪بئ٨ ےمبؿ ںٵی ےثبؿ ےک

  ِخبي

 ےٱئ ےپبٱینی ک  ۔ثٺبئی  ایک ربڀیق ےٱئ ےک پبٱینی ہثیٴ گیفٹؼ ےٷ ڈیِڀڈ

  ۔ٱگب ےکـٿاٷ ػٿا اك کی ٿ کـہ پـیيبٷ ےك ؽیبثیٖل ہٿ ٿ٩ت ےکـت ػؿعڀامت

کی  تیل ڈیِڀڈثتبیب  ںیہٷ اك ص٪ی٪ت کڀ کٶپٺی کڀ ہثیٴ فٹؼگی ےٷ ڈیِڀڈ ٱیکٸ

 ےکـاٷ ٝالد ےاك ک ث٢یـ ےك ڈیِڀڈ ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ےاك ٱئ اھت ںائی ٵیہػ

 ھکچ ےک ےربؿی کـٷ پبٱینی  ۔کـ ػی کڀ ربؿی پبٱینی، اك ھےپڀچ کی ثبت

 ڈیڀڈ  ۔اڑٿٹب پہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ ےگئی اٿؿ اك ڑثگ کی ٍضت ڈیِڀڈ ثٞؼ مبٯ

 پـ کٶپٺی ہثیٴ فٹؼگی ۔ٵـ گیب ںٵی ںػٹڀ ھکچ ےاٿؿ اگٰ مکب ٿہ ہٷ اھاچ

  ۔گیب ٿ٭بٹھ ػٝڀی

 کڀ ٵنرتػ ػٝڀی ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ فٹؼگی ہکیڀٹک ٿاہتٞزت  ٹبٵقػ کڀ ےک ڈیڀڈ

 ےٱئ ےپبٱینی ک ہا کھپبیب ت ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ںٵی ربٹچ اپٺی اك .کـ ػیب

اك  ا اٿؿھت ٵتبحـ ےك ؽیبثیٖل ڈیڀڈ یہ ےك ٿ٩ت ےک ےربٷ ےکی ػؿعڀامت

 ٩ـاؿ ثبٰٕ ےػہٵٞب ہثیٴ ےاك ٱئ .یھت پبئیھچ کـ ھربٷ ثڀد ص٪ی٪ت ہی ےٷ

 .بػیب گی ٵنرتػ کـ کڀ ےػٝڀ گیب اٿؿ ػیب
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 ہ٥یَٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ٭بؿ ہثیٴ ثٺیبػ پـ رل کی ںیہ ےتہک ےاك ٳ ٵٞٲڀٵبتہا

  ۔ںیہ ےمکت ےٯ

 ؟ںیہٷ یب ںکـی کڀ ٩جڀٯ ےعٖـ ہٿ ہک  

 کیب ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ اٿؿ ٵڀّڀٛ اٿؿ کی ىـس پـیٶیٴ تڀ ںکـی اگـ 

 ؟ گی ںٿہ

 ٍـ٣ ہٷ ٥ـُ .ہےآتب  زبت ے٩بٹڀٷ ک ٝبٳ ٥ـُ ٩بٹڀٹی کب ٹگیہٳ آہ صتٶی

اٷ  ہثٲک ہےٿتب ہالگڀ  ص٪بئ٨ پـ ٿؿہٵو ےٿاٯ ےربٷ ےربٷ ٕـ٣ی ٭ ربڀیق

 .ےئہچب ربٹٺب ےاك ںیہرٸ ہےٿتب ہالگڀ  یھپـ ة ص٪بئ٨

  ِخبي

 ےثٺبت ربڀیق کڀ ہ٭ـػ ربڀیق ںیہرٸ ںیہ ےگئ ےػی ےٹیچ ٵخبٯ ھکچ ےص٪بئ٨ ک

  -ےئہچب ؿہٙب ٿ٩ت

i.  عبٹؼاٹی کب ںثیٶبؿیڀ ٵڀؿٿحی تبؿیظ، ٕجی کی عڀػ : ہثیُ فٔؼگی 

١یـ  ے، کبٳ كٝبػات رینی ےپیٸ اٿؿ ىـاة شبجبکڀ ٹڀىی بؿیظ،ت

 ٱی ےك ےٯہپ ت٦َیالت، آٵؼٹی کب٭ی  ہ٭ـػ ربڀیق، ٝٶـ، ىڀ٧، ٵڀرڀػگی

 ۔ٵٞٲڀٵبت ٵبٱی رینی ہٿ١یـ ےپیو، ںپبٱینیب ہثیٴ فٹؼگی ںگئی

ii.  ٝٶـ، کی ٝٶبؿت امتٞٶبٯ، ٿ کی تٞٶیـ ٝٶبؿت  : ہثیُ آگ 

 ۔ ہٿ١یـ کی ٹڀٝیت مبٵبٷ ںٵی ےاصبٓ

iii.  ہ۔ٿ١یـ کبؿ ہٕـی٨ ےک پیکٺگ کی ت٦َیٰ، ٵبٯ  :ہثیُ مسٕؼؿی  

iv.  ؿائیڀؿڈ کی تبؿیظ، عـیؼاؿی ت٦َیالت، ی ٭یڑگب : ہثیُ ؿٹِو 

  ۔ ہٿ١یـ ت٦َیالت٭ی 

آتی  ےٱئ ےک ہثیٴ ہرت ی ں۔یہ زبت ےػاؿی ک ہؽٳ ہفیبػ ےػہٵٞب ہثیٴ اك ٕـس

 .ںیہٿ ربتی ہ ہػہٵٞب ٹگیہٳ آہ صتٶی ػہٵٞب ٹگیہٳ آہ تڀ ںیہ

 تٞـیف

 ےٵبٹگ ےٱئ ےک ٳھرڀ٫ ہےرب ؿ ے٭ی ہجمڀفکڀ،" تَڀؿ ےٹگی" کہٳ آہ"صتٶی 

 شببٳ  ہے٥ـُ  ٵخجت کب ےثتبٷ ٕڀؿ پـ ہؿّبکبؿاٷ ےٵبٹگ ثٸ یب پـ ےربٷ

  ہےاٿؿ ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ثیبٷ ٭یب گیب  ٍضیش ص٪بئ٨ کڀ

 کیب ںیہپـ ًّٝ ْ ٔگیہَ آہ صتّی ےْ فـیك ی ایکھة کنی ےك ںِی ںػؤو اگـ

 ہی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ اك کب  ہے۔مکتب  ايٹکو  ےػہِٞب اك فـیك ـاتو ػوم

 ںیہٷ اربفت کی ےاٷٹھا ہکب ٥بئؼ اپٺی ١ٲٖی یھکنی کڀ ة ہک ہےٿتب ہ ٵٖٲت

  ۔ٿ٩ت     ےٿتہػاعٰ  ےػہٵٞب ہپـ ثیٴ عبً ٕڀؿ ،ےئہچب ٿٹیہ

 کڀئی ١ٲٔ ںٵی ےمٲنٰ ےک ص٪ی٪ت ؿ کڀ اكڈٿٯہ ہثیٴ ہک ہےکی ربتی  اٵیؼ ہی

 ؿڈٿٯہ ہثیٴ .ہے ٵڀاػٵڀّڀٛ ٭ب  ے٫ ےػہٵٞب ہثیٴ رڀ ےئہچب کـٹی ںیہٷ ثیبٹی

ٵڀرڀػ  ػاؿی ہؽٳ ہاگـ ی .ےئہکـٹب چب کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ہشببٳ ٵتٞٲ٨ کڀ

 ےٿئہ ےکـت ٵتبحـ کڀ ےعٖـ پـ ٵيٶڀالت ىغَیت ٿاال ے٭ـاٷ ہثیٴ تڀ ہے ںیہٷ

  ۔   ہےمکتب  صبٍٰ کـ ہ٥بئؼ ٹب ٵٺبمت اٿؿ ہےمکتب  ػثب ص٪بئ٨ کڀ ھکچ

 ہ، ٿےپبئھچ ص٪ی٪ت کڀ ث٢یـ کنی ہک ہےکی ربتی  اٵیؼ ےك ؿڈٿٯہپبٱینی 

 کی ٍڀؿت صبٯ کب ہٿ١یـ ہپیو آٵؼٹی، تبؿیظ، عبٹؼاٹی ٍضت، ھمبت ےک مچبئی

 ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ ہکب اٹؼاف ٳھرڀ٫ ےٕـس ك ٵٺبمت ےرل ك ےکـ اٹکيب٣

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ثیبٹی یب ١ٲٔ اٹکيب٣ ١یـ ںٵی ٥بؿٳ ربڀیق ۔ٿہ٩بثٰ  کبؿ
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 ہثیٴ ںٵی ےایل ،ہےمکتب  کڀ ٵتبحـ کـ ہ٥یَٰ کبؿ ہثیٴ ےک  کبؿی ہثیٴ ہی

  ۔   ہے کب ص٨ ےکـٷ ٵٺنڀط ٭ڀ  ےػہکڀ ٵٞب ٭بؿ 

 ٭ڀ ٝبئؼ ػاؿی ہؽٳ٭ی  ٩بٹڀٷ ےٱئ ےک ےکـٷ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہشببٳ ا

 .ہےکـتب 

 ِخبي

 کای ےاك ںی ٵیہاٿؿ صبٯ  ہے پـیيبٷ ےك پـیيـ ڈائی ثٰہ ٿٹایگقیک ایک

ٱیتب  ہ٥یَٰ کب ےٱیٸ پبٱینی ٕجی ایک ہٿ مجت ےرل ک ا،ڑپ ہػٯ کب ػٿؿ ٱکبہ

 ؿ ٭ی ٕـ٣ڈٿٯہ ہثیٴ ٭بؿ ہثیٴٕـس  اك  ۔کـتب ںیہٷ کب ؽکـ اك ثبت ٱیکٸ ہے

ربتب  گبٹھ ےك ے٩جڀٯ کـٷ ربڀیق کڀ ےك ہکی ٿد ثیبٹی ١ٲٔ ص٪بئ٨ کی ےك

  .ہے

کی  ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےرل ک ہے مڀؿاط پیؼائيی ںػٯ ٵی ےىغٌ ک کنی

 ہےکیب گیب  ٩جڀٯ ےٕـ٣ ك ٭بؿ ٭ی ہثیٴ ےاك ہے۔ػی گئی  ںٵی ٥بؿٳ ربڀیق

 ےکٴ ك ثیٶبؿی ٵڀرڀػ ےك مبث٨ ہی ہک ہے کیب ںیہٷ ٵٖٲٜ ہکڀ ی ربڀیق ٱیکٸ

 ےص٪بئ٨ ک ٕـ٣ ٭بؿ ٭ی ہثیٴ ہی .ںیہ ےربت ےکئ ںیہٷ ٭ڀؿ مبٯ تک  4 کٴ

 .ہےٵٞٲڀٵبت  کٸ ہگٶـا ػی گئی ںٵی ےثبؿ

b) صمیمت ہا َ 

 تٞـیف

 ٭بؿ ہثیٴ ہثیٴ رڀ ص٪ی٪ت ہٿ ہک ہےثیبٷ کیب ربتب اك ٕـس   کڀ ٳ ص٪ی٪تہا

کی  پـیٶیٴ تڀ ہےکـٹب  ٩جڀٯ اگـ اٿؿ ںیہیب ٷ ہے ٩جڀٯ کـٹب ٳ کڀھرڀ٫ کڀ

کڀ  ے٥یَٰ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ ںٵی ےکـٷ ہکب ٥یَٰ ىـائٔ اٿؿ صبالت اٿؿ ىـس

  .ہےکـتب  ٵتبحـ

 پـ صبالت کی ےٵٞبٵٰ اٹ٦ـاػی ہ، یںیہٷ یب ہےٳ ہا ص٪ی٪ت ہ١یـ اٝالٹی کڀئی

 کیب ہ٥یَٰ ںٝؼاٱت ٵی ٍـ٣ ںآعـ ٵی ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ اك ک گب ےارمَبؿ کـ

 ےعٖـ رڀ ہےتب ڑکـٹب پ کب اٹکيب٣ اٷ ص٪بئ٨ کڀ ػاؿ ہثیٴ  ہے۔رب مکتب 

  .ںیہ ےکـت ٵتبحـ کڀ

  :ہے ٿتبہ ّـٿؿی ثتبٹب ںیہرٸ ،ںربٹی کڀ ٩نٴ اٷ ص٪بئ٨ ںٵی ہثیٴ، اة ےآئی

i. پـ ،ںیہ ےٿتہ ؿہٙب ےٵٞٶڀٱی ك ںٵی ےثبؿ ےک ےعٖـ رڀ کنی ص٪ی٪ت ہٿ 

  .ںیہ مٺگیٸ ےٿتہ

 ِخبي

ا عٖـٹب٫ ٹڀٝیت ٭ب ٭بؿگڀ، ثیٶبؿی ٭ی ہربیب رب ؿ ےٯ ےك ےمسٺؼؿی ؿامت

 مبث٨ تبؿیظ

ii. کب ٿرڀػ اٿؿ اٷ  ںٱی گئی مبث٨ پبٱینیڀ ےك ں٭بؿٿ ہشببٳ ثیٴ

 صیخیت  ہکی ٵڀرڀػ

iii. ٵڀاػ  ےشببٳ مڀاالت ک ںڀامت ٵیربڀیق ٥بؿٳ یب ػؿع ےٱئ ےک ہثیٴ

اٿؿ اك  ںٱڀؤہخمتٲ٤ پ ےکی ٵيٶڀالت ک ہثیٴ ہی ہک ںکیڀ ںیہ ےربت ھےمسذ

 ےپڀؿی ص٪ی٪ت ك ںٵی ےثبؿ ے. اٷ کںیہٵتٞٲ٨  ےك ہٳ کی عالًھرڀ٫ ےک

  .ہےکی ّـٿؿت  ےٵکٶٰ رڀاة ػیٸ ےاٿؿ ٍضیش ٕـس ك
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کی ّـٿؿت  ےکـٷ ہص٪بئ٨ کب عالً ںرل ٵی ںیہ ہٵٺٚـ ٹبٳ ھؽیٰ کچ ہٵٺؼؿد

 ہے ںیہٷ

  ٍِٞوِبت

  .ہے ںیہْ کی ّـوؿت ےکـْ ہعالً رٓ کب َ صمیمتہا ہو

ٿتی ہ ںیہٷربٹچ  خمَڀً کڀئی ٕـ٣٭ی  ں٭بؿٿ ہثیٴ رت تک ہک ہےگیب  ٵبٹب ہی

  :ںیہ ںیہٷ پبثٺؼ ےک ےکـٷ ہکب عالً ص٪بئ٨ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ،ربڀیق ٭بؿہے

i. ۔الؼاِبت  ےگئ ےوئ ےٌئ ےک ےَ کو کُ کـْھرون 

 کی ٵڀرڀػگی ےاٷھآگ ثذ :ِخبي 

ii. ےاْ ك ہیب و ہے ںیہکو ْ ػاؿ ہثیُ ٍِٞوِبت رٓ کی صمیمت ہو 

  ہۓبوالف 

 ےٱیت پبٱینی ٱیکٸ ہےٵتبحـ  ےك پـیيـ ڈائی ثٰہ ىغٌ رڀکڀئی  ِخبي :

کب  ١یـ اٹکيب٣ ےاك ص٪ی٪ت ک تڀ اك پـ اھت ٹبٿا٤٩ ےك اك ثبت ہٿ ٿ٩ت

 ۔رب مکتب ٱگبیب ںیہٷ اٱقاٳ

iii. ؟ ہےکی رب مکتی  تاله کیرل  ےك حمٕت ِٕبمت 

 ہثیٴ اگـ ۔ٿتیہ ںیہٷ کی ّـٿؿت ےکـٷ ہکب عالً ٳ ص٪ی٪تہا اٿؿ ثبؿیک ؿہ

اك  ےٱی ےاك ک ںیہاٷ تڀ ہےٿتی ہ ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت اٿؿ ھکڀ کچ ں٭بؿٿ

  .ےئہٿٹب چبہ ثیؼاؿ ےٱئ ےک ےٱیٸ ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت

iv. ہِٞبًِ لبٔؤی  

  ہے۔ ہپت ٩بٹڀٷ کب ےٵٲک ک مت کڀ ہک ہےٵبٹب ربتب 

  ٩بٹڀٷ ےٵیڀٹنپٰ ک ںٵی ےثبؿ ےک ہؽعیـ ےک عیق ٵڀاػ ہٵبکھػ  ِخبي:

v. کی ےآگیب ) ہے وتبہؿ ہٙب التٍٞك ػاؿ ہثیُ ںِی ےثبؿ ےرل ک 

 ( ػیتب ںیہْ ہپـ تود ٍِٞوِبت کی ّـوؿت

رڀاة ٵٮٶٰ  ہک مکتب ںیہٷ ٵکـ ےػاؿی ك ہؽٳ اك ثٺیبػ پـ ںثٞؼ ٵی ٭بؿ ہثیٴ

 .ھےت ںیہٷ

  ٿ؟ہ ٥ـُ ےئٱ ےک ےکـٷ ہعالً رت

 اك ٿ٩ت تک ٥ـُ کب ےکـٷ اٹکيب٣ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

 کـ ٱی ںیہ٩جڀٯ ٷ ربڀیق رت تک ہےٵڀرڀػ  ػٿؿاٷ ےٵؼت ک کی پڀؿی ےؿٿی

ٿ ہ ٩جڀٯ ےپبٱینی ک ایک ثبؿ .ػی ربتی کـ ںیہٷ ربؿی پبٱینی ربتی اٿؿ

 رڀ ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےکـٷ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ےکنی ایل ےآگ پـ ےربٷ

 .ںآئی ػٿؿاٷ ےٵؼت ک پبٱینی

  ِخبي

  ہے۔ٱی  پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی ایک ےٱئ ےک مبٯ کی ٵؼت 15 ےٷ ؿارٸ ؿٹٵل

 ہےآتب  ہٵنئٰ ٿاال ػٯ کڀ کڀئی ؿارٸ ؿٹٵل مبٯ ثٞؼ  6 ےک ےٱیٸ پبٱینی

 کڀ ٭بؿ ہثیٴ اك ص٪ی٪ت کڀ ؿارٸ کڀ ؿٹٵل .ہےٿتی ہ مـرـی اٷ کی ہاٿؿ ٿ

  .ہے ںیہّـٿؿت ٷ کی ےثتبٷ

 ےك ہکی ٿد ےکـٷ ہٷ کڀ مجٜ ںپـميیٶڀ تبؿیظ پـ ٩بثٰ اػائیگی اگـ ہالٹکصب

کڀ  ےػہٵٞب پبٱینی ؿڈٿٯہپبٱنی  اٿؿ ہے ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہ  ہثٸ پبٱینی 

 اك کی ہی ٿ٩ت ےک ےکـٷ چبٱڀ ےك اك ٕـس تڀ ہےتب ہکـٹب چب چبٱڀ ےؿ كھپ



 

95 

 ہٵتٞٲ٨ ٿؿٳ اہا رڀ ےکـ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ اٷ شببٳ ہٿ ہک ہے ثٺتی ػاؿی ہؽٳ

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ےپبٱینی ک ایک ٹئی ہاة ی ہکیڀٹک ںیہ

  کی عالف وؿفی ٔگیہَ آہ صتّی

ىبٵٰ  ںکی عال٣ ٿؿفی ٵی ٹگیہٳ آہ صتٶی رڀ ےگ ںپـ ١ڀؿ کـی اٷ صبالت ٳہاة 

 ےك ثیبٹي١ٲٔ  یب اٹکيب٣ ١یـ یب تڀ کی عال٣ ٿؿفی اك ٕـس .ںیہمکتی  ٿہ

  ہے۔مکتی  ٿہپیؼا 

 ےص٪بئ٨ ک ٳہا ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػاؿ ہثیٴ رت ہےٿ مکتب ہ تت ہی  أکيبف: غیـ

 .ہےکی  ںیہٷ چیک عبً کڀئی ےٷ ٭بؿ ہثیٴ ہکیڀٹک ہےتب ہؿ عبٵڀه ںٵی ےثبؿ

ٿ مکتب ہ یھة ےك رڀاة گڀٯ ٵڀٯ ےمڀاالت ک ےگئ ھےپڀچ ٕـ٣٭ی  ٭بؿ ہثیٴ ہی

 ٿہی ھة ےك ےاؿاػ ٝٲٴ یب ےکنی ک ث٢یـ ہ) ی ہٹبػاٹنت اٹکيب٣ اکخـ .ہے

 ہےٿ مکتب ہ یھة ےك ےٷھمسذ ہی ےک ربڀیق ٭بؿ یب ہےٿ مکتب ہ ںٵی ( ہےمکتب 

  ۔اھت ںیہٷ ٳہا ص٪ی٪ت ہک

ػثبیب ربتب  کـ ھثڀد ربٷ ص٪ی٪ت رت کڀئی  ہے۔ ٵَٞڀٳ ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےایل

ٿتب ہ ػیٺب ہٿکھػ اك کب ٵ٪َؼ ںکیل ٵی، ےآگ ہے۔ا ربتب ھمسذ پبٿھچ ہتڀ ی ہے

  ہے۔

 ثیبٷ کڀئی ػیب گیب ػٿؿاٷ ےک اکـاتٵؾ ےک ےػہٵٞب ہثیٴ   :غٍٔ ثیبٔی 

 یب ےاؿاػ ایٶبٷ، یب ثیبٷ کب ٍضیش ص٪ی٪ت سمبئٺؼگی .ہےالتب ہک سمبئٺؼگی

 ہک ہےکی ربتی  اٵیؼ ہی ںٵی ےثبؿ ےک ص٪ی٪ت .ہےٿ مکتب ہ کب ثیبٷ اٵیؼ

ٵتٞٲ٨  ےك تڀ٩ٜ یب ی٪یٸ ہرت ی .ےئہٿٹب چبہ ٍضیش کب٥ی صؼ تک ثیبٷ

ٳ ہ ںیہاٷ ہک ہے ا ربتبھمسذ ہ، تڀ یہے آتب ےٱئ ےک سمبئٺؼگی ےٵٞبٵالت ک

 .اھکیب گیب ت ںٹگی ٵیہآ

  :ںیہ کی ػٿ ا٩نبٳ ١ٲٔ ثیبٹی

i. َث٢یـ کنی رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨ ےثیبٹبت ك ١ٲٔ اٷ ثیبٔیغٍٔ  َِٞو 

  ں۔یہ ےربت ےکئ ےك ےاؿاػ ےک یہػ ہٿکھػ

ii. ےثیبٹبت ك ١ٲٔ اٷ ٵٮٶٰ ١ٲٔ ثیبٹي يھڑووب ػھػ ػومـی ٕـف 

کی ربتی  ےك ےاؿاػ ےک ےػیٸ ہٿکھکڀ ػ ٭بؿ ہٴثی رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨

 .ہے ےربت ےػیئ ےمڀچث٢یـ ےک ص٪بٹیت یب ث٢یـ ہے

 ٿاّش ٕڀؿ پـ ےاك رت ہےٿ ربتب ہ ٦ٍـ تت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہػہٵٞب ہثیٴ کڀئی

 کی گئی ثیبٹی١ٲٔ  ُپـ ےي كھڑٿ٭ب ػھػ ٿ یبہ کیب گیب ےك ےاؿاػ ےک ےٿکھػ

  ۔ٿ   ہ

 

 ےکی اٷ صبالت ک 1938، ٹاٹيڀؿٹل ایک ( 2015ٵبؿچ، )تـٵیٴ  ںی ٵیہصبٯ 

ی کب مڀاٯ ہػ ہٿکھزبت کنی پبٱینی پـ ػ ےرٸ ک ںیہػایبت ہ ھکچ ںٵی ےثبؿ

 ںیہاك ٕـس  ػ٥ٞبت ےٹئ  ۔ہےایب رب مکتب ٹھا

 ڈ٥ـا

 ٿ٭بھػ

کی  ےٿٷہىـٿٛ  ٳھرڀ٫کی تبؿیظ یب  ےٿٷہکی پبٱینی کڀ پبٱینی ربؿی  ہثیٴ 

کی تبؿیظ،  ؿڈؿائ ےب پبٱینی ککی تبؿیظ ی صیبت ٹڀےتبؿیظ یب پبٱینی ک
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ی ٿ٩ت ھاٹؼؿ اٹؼؿ کنی ة ےتیٸ مبٯ ک ےٿ تڀ، كہآتب  ںی ثٞؼ ٵیھرڀ ة

 : ہےالیب رب مکتب  ںٵی ےیـھگ ےکی ثٺیبػ پـ مڀاالت ک  ہٿکھػ

 ہزبـیـی ٕڀؿ پـ ثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ ص٪بئ٨ ک ںکٶپٺی کڀ اٷ ثٺیبػٿ ہثیٴ

کڀ  ہت٦ڀیِ ٭ـػیب  ػگبٷ ٹبٵقیب  ں٩بٹڀٹی سمبئٺؼٿ ےک ہىؼ ہیب ثیٴ  ہىؼ

 ۔ ںیہٵجٺی  ہرٸ پـ اك ٕـس کب ٥یَٰ ےگ ںثتبئی

 : ںیہگیب  اوؿ خمَوً کیب واّش  ےكؽیً  ہٌف٘ کو ِٕؼؿد   ب "وکھػ"

کٶپٺی   ہثیٴیب  ےػیٸ ہٿکھکٶپٺی کڀ ػ ہثیٴ ہےکب ٵٖٲت    "٭بٿھػ"اؿ ہاٗ

 ےک ےا٥قائی کـٷ ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےپبٱینی ربؿی کـٷ ہثیٴ کڀ ایک فٹؼگی

کیب گیب اٷ  ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ےیب اك ک ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ ےك ےاؿاػ

 :  ٹی ایکھکڀئی ة ےك ںٵی

a) ہىؼ ہثیٴ ےاٿؿ رل ہے ںیہرڀ مچ ٷ ہٵيڀؿٕڀؿ پـ اینب  ےایک ص٪ی٪ت ک  

 ؛ ہےٵبٹتب  ںیہمچ ٷ

b)  ی ٥ٞبٯ ٕڀؿ ھپـ ة ےٿٷہکڀ ص٪ی٪ت کی ٵٞٲڀٵبت اٿؿ اٝتٶبػ  ہىؼ ہثیٴ

 ؛ بپبیب ربٹھپـ ص٪ی٪ت کڀ چ

c) ؛ اٿؿ ٹایک ےی ػٿمـھکڀئی ة ںٵڀفٿ ےٱئ ےک ےػیٸ ہٿکھػ 

d) ی ہػ ہٿکھ٩بٹڀٷ عبً ٕڀؿ پـ ػ ےٿٯ چڀک رلھیب ة ٹی ایکھاینب کڀئی ة

  ۔ہےاٝالٷ کـتب 

ٕڀؿ پـ ٵتبحـ  ہدمکٸ ےٱی ےکی تيغیٌ ک ےعٖـ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك  ہثیٴ

 ےکرت تک کیل  ہے ںیہٷ ڈٍـ٣ عبٵڀىی ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےص٪بئ٨ ک ےٿاٯ ےکـٷ

 ےٵٞبٵٰ ےک ے، ثڀٱٸہےاٷ کب اصرتاٳ کیب گیب  ہک ںیہ ںیہصبالت اك ٕـس ٷ

یب ػٿمـی  ہےکڀ ٥ـُ  ٹایزٸ ےؿ یب اك کڈٿٯہٹب اٹيڀؿٹل ہعبٵڀه ؿ ںٵی

 ۔ہےثـاثـ  ےک ےثڀٱٸ ںآپ ٵی ےٍڀؿت اٷ کی عبٵڀىی اپٸ

کی ثٺیبػ پـ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل پبٱینی کڀ   ہٿ٫ھػکٶپٺی  ہثیٴ  یھکڀئی ة

اٍٰ ص٪ی٪ت کی  ہک ہےحبثت کـ مکتب  ہی ػاؿ ہثیٴگی اگـ  ےکـ ںیہٵنرتػ ٷ

 ےتـیٸ ٵٞٲڀٵبت اٿؿ اٝتٶبػ کہپبیب ربٹب اك کی ةھچ ے١ٲٔ ثیبٹی یب اك

 ہکب کڀئی اؿاػ ےربٷ ےپبئھکـ چ ھص٪ی٪ت کڀ ربٷ ثڀد ہا یب کھٍضیش ت ےٱئ

پبیب ربٹب ھچ ےاك ٕـس اٍٰ ص٪ی٪ت کی ١ٲٔ ثیبٹی یب اك ہا یب کھت ںیہٷ

 : ںیہ ںڀؿٹل کٶپٺی کی ٵٞٲڀٵبت ٵیاٹي

  ہٱینی ىؼ، اگـ پبںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہٿکھػ ہک ہےی ھؿف٧ ة ہی ہٝالٿ ےاك ک

 ںٿاٱڀ ےاٷٹھا ہػاؿی ٥بئؼ ہکی ؽٳ ےتڀ ١یـ ص٪ی٪ی حبثت کـٷ ہے ںیہٷ ہفٹؼ

  ں۔یہتب ہپـ ؿ

ثبت  ںٵی ےثبؿ ےکی ػؿعڀامت اٿؿ اك ک ےػہٵٞب ےکڀئی ىغٌ رڀ اٹيڀؿٹل ک

ا ھمسذ ٹاٹيڀؿٹل کٶپٺی کب ایزٸ ےٵ٪َؼ ك ےک ےکـٷ ہػہك ٵٞبا ہےچیت کـتب 

  ۔گب ےربئ
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c) ُِفبػ  ہلبثً ثی 

  ہثیٴ ےاٿؿ اك ہے ہصٌ الفٵی کب ےػہٵٞب ہثیٴ ؿہ کب ٿرڀػ ٵ٦بػ " ہ" ثیٴ

 کل ٕـس ہک ںیہ ےتھػیک ےآئی .ہے ٵبٹب ربتب ٕڀؿ پـ ےىـٓ ک مبث٨ ےٱئ ےک

 .ہےخمتٲ٤  ےك ػاؤ یب رڀا ہثیٴ

i.  ہاوؿ ثیُ روا  

 ٹ٪َبٷ یب .ہے اؿتبہ یب ریتتب کڀئی ںاہد ،ںیھػیک یٰ کڀھک ےتبه ک

 ٿاال ےیٲٸھیٰ کھک ہی .ہے ٱگبتب ػاؤ ىغَیت ہک ہےٿتب ہ ےاك ٱئ ہ٥بئؼ

 یب ٵ٦بػ اٿؿ کڀئی ھمبت ےیٰ کھک ہٝالٿ ےک ےکڀ رینت یٰھک ٍـ٣ ىغٌ کب

 ںیہالگڀ ٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ںٝؼاٱت ٵی رڀا یب ٹگٹثی .ٿتبہ ںیہتٞٲ٨ ٷ

 .ٿگبہ ١یـ ٩بٹڀٹی ہػہٵٞب کڀئی ںٵی ٝٶٰ ےاك ک ےك ہاٿؿ اك ٿد ںیہ ےتٿہ

 اؿہ ںیٰ ٵیھک ےتبه ک ہاٿؿ ٿ ہے ٱگبتب ػاؤ پـ ؿ کڀھگ ےاپٸ کڀئی اگـ

 ںٝؼاٱت ٵی ےٱئ ےک ےپڀؿا کـٷ کڀ ہٿٝؼ ےاك ک ٕـ٣ ػٿمـی رڀ ہےربتب 

  ۔رب مکتب ںیہٷ

 ےرل ٷ ىغٌ ہٿ  ں۔پـ ١ڀؿ کـی ہکب ٿا٩ٜ ےرٲٸ ےاك ک ؿ اٿؿھگ اة ایک

 ھمبت ےؿ کھگ یٞٺی ٵيٶڀالت کی ہثیٴ اك کب ہے کـایب ہثیٴ ؿ کبھگ ےاپٸ

 یب عـاة ہتجب ےاٿؿ اك ک ہے کب ٵبٱک ؿھاك گ ہٿ  ہے۔تٞٲ٨  ٩بٹڀٹی

 ہی کب ٵٲکیت  ہے۔ کب اٵکبٷ ےٿٷہٹ٪َبٷ   ا٩تَبػی ٕڀؿ پـ ےپـ اك ےٿٷہ

 ہؿىت ہٿ ہی اٿؿ ےٱگ ہٷ یب ےٱگ آگ ہےچب ،ہےٿتب ہ ٕڀؿ پـ ہآفاػاٷ تٞٲ٨

ٿتب ہٹ٪َبٷ  ےكیب چڀؿی( آگ ) ہٿا٩ٜ ہے۔کـتب  کی ٩یبػت ٹ٪َبٷ رڀ ہے

   ں۔یہیب ٷ ٿہٱیب  ہثیٴ کڀئی ہےچب ہے

 آگ کب ،ہےمکتب  اؿہ یب ریت کڀئی ںاہد ثـٝکل، ےیٰ کھک ےتبه ک اك

 ۔ٹ٪َبٷ  ٵبٱک کب ےؿ کھگ ہے ہاٿؿ ٿ ہےٿ مکتب ہ ہٹتیذ یہایک  ٍـ٣

 ٹ٪َبٷ کی ےٿئہ ہک ہےکـٿاتب  ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ اك ثبت کب ی٪یٸ ٵبٱک

 ۔ ےکیب ربئ ہٵٞبٿُ ےك ےٕـی٨ ںیکنب

 ہثیٴ ے، اكہےٿتب ہ ںٵی ںپینڀ یب ںٵی ؿھگ ےاك کٵ٦بػ  ػاؿ کب رڀ ہثیٴ

 ے٩بٹڀٷ ک کڀ ےػہٵٞب ہثیٴ کی ٵڀرڀػگی ٵ٦بػ ہثیٴ .ہےا ربتب ہٵ٦بػ ک

  .ہےثٺبتی  ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ اٿؿ ربئق زبت
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 ِخبي

 کنی ےٷ ںٿہاٷ ےٱئ ےرل ک اٿؿ ںیہ ےعـیؼت ؿھایک گ ؿھچٺؼؿ ىی٬ ؿٹٵل

 پـ ١ڀؿ مڀاالت ےؽیٰ ک .ہےٱیب  ٷ ٩ـُہؿ کب ےؿٿپ ھالک ۴۰ ےثیٺک ك

  -ںکـی

 ؟ہے ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  اٷ کب ںؿ ٵیھگ کیب  

 ؟ہے ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ ثیٺک کب 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 کڀ تڀ کیب ہےٿ ربتب ہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ کڀئی ےك ںاٷ ٵی اگـ 

  ؟ہے ٿمٮتبہ ٹ٪َبٷ ٵبٱی

 ؟ہے ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  کڀئی 

 ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب ہاٿؿ ثیٴ ٵيٶڀالت کی ہثیٴ ہٿگب کہ ٹگہٳ آہ ہی ںاہی

  ے۔کیب ربئ ٥ـ٧ ںٵی

 ہثیٴ ےمبٵٸ ےرل ک ہےٿتب ہ ےك ربئیؼاػ اك کب تٍٞك ِيّوالت کی ہثیُ

  ہے۔ٿتی ہ اٹؼؿٿٹی ٩یٶت کب عڀػ اٿؿ رل کب ہےی ہکی رب ؿ

 ٵبٱی کب ػاؿ ہثیٴ ںربئیؼاػ ٵی اك ِيّوالت کی ےػہِٞب ہثیُ ػٿمـی ٕـ٣

ربئیؼاػ  کڀ اك ػاؿ ہثیٴ رت ہےٿتب ہ ٍـ٣ امی ٿ٩ت ہی  ہے۔ٿتب ہ بػٵ٦

 ٩بٹڀٹی ص٨ ےاك کب ےمکٸ کـا ہثیٴ رل کب ہےٿتب ہ کب ٵ٦بػ اك ٩نٴ ںٵی

 ہاحبث عڀػ خبڀػ پبٱینی ہثیٴ تڀ ےا ربئھػیک ںٵٞٺی ٵی اٍٲی .ہےٿتب ہ

 کڀ ٵ٦بػ ٵبٱی ےک ػاؿ ہثیٴ ٵڀرڀػ ںٵی ہاحبث اك ےٿئہ ےکـت ہٷىبٵٰ 

 .ہےکـتی  ىبٵٰ
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 ِفبػ ہثیُلبثً  ِٖبثك ےک ٝبَ لبٔوْ :  ۳ىىً  

 

ii. ُےئہؤب چبہ ِوروػ ولت کل ِفبػ ہلبثً ثی  

ٿٹب ہ ٵڀرڀػ ٿ٩ت ےک ےٱیٸ پبٱینی ٵ٦بػ ہثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

 ٿ٩ت ے٫ ےػٝڀ ٿ٩ت اٿؿ ےٱیت پبٱینی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ ٝبٳ .ےئہچب

 .ںیہاك ٵنتخٺیبت  ںپبٱینیب یٸٵـ ےئہٹب چبہؿ ٵڀرڀػ ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ 

d) ہود ہٍِضك  

  .ہےاٍڀٯ  کب ہٿد ہٵٲض٨ اٍڀٯ ٩بٹڀٹی آعـی

 ہک ہےٿتب ہ ربٹٺب ہی اك کب ٵٖٲت اٿؿ ہےاٍڀٯ  ٳہکب ایک ا ہثیٴ ہٿد ہٵٲض٨

 ػاؿ ہثیٴ کنی ہی کیب ہک ہی اٿؿ ٿئیہٿا٩ٜ  ےکیل یب ّـؿ ٹ٪َبٷ ںاٍٰ ٵی

 ےایل تڀ ٿہا ہؿ ٳھرڀ٫ ہىؼ ہثیٴ کب مجت ٹ٪َبٷ اگـ  ہے۔ ہکی ٹتیذ ٳھرڀ٫

 ہىؼ ہثیٴ کڀئی ہٿد ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ اگـ .ہے ثٺتی ػاؿی ہکی ؽٳ ٭بؿ ہثیٴ ںٵی

 ،ےکـ کی تال٥ی ٹ٪َبٷ ہٿ ہک ہے پبثٺؼ ہی ےٱئ ےکػاؿ  ہثیٴ ٿ تڀہ ٳھرڀ٫

  ں۔یہٷ ہٿؿٷ

پیؼا  ٹ٪َبٷرڀ  ہے تاله کـتب کڀ ہٳ ٿدہا اك ػاؿ ہثیٴ زبت ےک اك اٍڀٯ

 آعـی ٕڀؿ پـ ّـٿؿی ہی  ہے۔کـتب  ىـٿٛ میـیق کی ٿا٩ٞبت ےٿاٯ ےکـٷ

 یٞٺی ہےٿئی ہ ٿا٩ٜ ےٯہپ ٥ڀؿا ےك ےٿٷہ ٹ٪َبٷ رڀ ہےٿ مکتی ہ ںیہٷ ہٿا٩ٜ

 یب ٿاٱی ےکـٷ ٹ٪َبٷ ےٯہپ ےرڀ مت ك ٿتیہ ںیہٷ ہٿا٩ٜ ہٿ ٕڀؿ پـ ّـٿؿی ہی

 ہے۔تی ہؿ ػاؿ ہؽٳ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک

 ہٿد  ہٵٲض٨ رڀ ،ںیہ ےکـ مکت ؼیثٺ ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ہٿد ٹؿیٶڀ ہٿد ػیگـ

 پیو کڀ ہٿا٩ٜ ٱیکٸ کنی ںیہ ےٿ مکتہ ٵڀرڀػ ہٿد ٹؿیٶڀ .ںیہ ےتہؿ اٱگ ےك

 .ےٿتہ ںیہٷ مـگـٳ ںٵی ےکـٷ

  تٞـیف

ٕڀؿ پـ  ے٫ ہٿد  اٿؿ ٵڀحـ ٥ٞبٯ ہٿ ہے ئیکڀ اك ٕـس ٿّبصت ٭ي گ ہٿد ہٵٲض٨

 ہی ٿا٩ٜکڀئ ںٵی ےٹتیذ ےاٿؿ رل ک ہےکڀ ىـٿٛ کـتب  ہرڀ ٿا٩ٞبت کی مٲنٰ
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کنی  ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ےاٿؿ آفاػ ؽؿائٜ ك ےٹئ ںاٿؿ رل ٵی ہےٿتب ہتٞیٸ 

   ۔تیہؿ ںیہ٥ڀؿك ٭ی کڀئی ٵؼاعٲت ٷ

ٝبٳ  ہ؟ چڀٹکہےٿتب ہپـ کل ٕـس الگڀ   ہػہٵٞب ہکب اٍڀٯ فٹؼگی ثیٴ ہٿد ہٵٲض٨

فٹؼگی کب  ےٱئ ےکی اػائیگی ک ہ٩ٖٜ ٹٚـ ٵڀت ٥بئؼ ےك ہٕڀؿ پـ ٵڀت کی ٿد

  ۔ٿگبہ ںیہکب اٍڀٯ الگڀ ٷ ہٿد ہٵٲض٨  ےاك ٱئ ںاہ، یہےب ربتبٳ کیہ٥ـا ہثیٴ

ٿتب ہی ھؿ ةڈٵٺب٥ٜ ؿائ ےصبػث ںٵی ہػہٵٞب ےک ہفٹؼگی کی ثیٴ ےت كہة ہاگـچ

ٿتی ہپـ ٩بثٰ اػائیگی  صبػحبتی ٵڀتؿ٩ٴ  ہىؼ ہایک اّب٥ی ثیٴ ںرل ٵی ہے

کیب ٵڀت  ہک ہےٿ ربتب ہٱگبٹب ّـٿؿی  ہکب پت ہٿد ں. اینی صبٱت ٵیہے

 .ٿگبہٹب٥ؾ  ںٵٞبٵالت ٵی ےکب اٍڀٯ ایل ہٿد ہ. ٵٲض٨ہےٿئی ہ ےك ےبػثص

  ہػہپبثٕؼی وب ِٞب

 کب ٵڀ٩ٜ ےٝٶٰ کـٷ کڀ ٥ـی٨ ػیگـ رڀ ںیہٿتب ہ ہػہٵٞب ہٿ  ہػہپبثٺؼی ٵٞب

 اڑة پبك ےرٸ ک ںیہٿتی ہ کی گئی ٹؿا٣ڈ ےی کی ٕـ٣ كٹپبؿ اك ےٿئہ ےػیت

 ہثیٴ ںاہکـٹبی یب ؿػ ڀٯکڀ ٩ج ےػہٵٞب ہک ے، ریلہے ہ٥بئؼ٭ب  ثبفی ےمڀػ

 کی ؿ ٩نٴہ ںٵی ےمٲنٰ ےک ىـائٔ اٿؿ صبالت ےک ےػہٵٞب پبك ےک کٶپٺی

 ۔ ںیہ ےتہؿ ص٪ڀ٧ ےک ثبفی ےمڀػ

ٱک -٥ـی" کڀ ؿڈٿٯہ ہثیٴ ثٞؼ ےک ےٱیٸ پبٱینی ،ےٱئ ےک ےکـٷ احـ ےة ےاك

اٹؼؿ  ےک ںػٹڀ  ۴۰ ےک ےٵٲٸ ػمتبٿیق پبٱینی ےرل ،ہےػی گئی  ٵؼت" 

 ہے۔ػیب ربتب  کب اعتیبؿ ےمکٸ ٵٺنڀط کـ ےاك پـ ےٿٷہ اعتال٣ اٹؼؿ،

 کٴ چبؿد اعـاربت اٿؿ اٿؿ ےئہچب کیب ربٹب ٵٖٲٜ ںٵی زبـیـی کٶپٺی کڀ

 .ہےػیب ربتب  اٹٱڀ پـیٶیٴ ٿا ہثچب ےکـ٫

 

e) ُہِٞبو 

 ہے۔ٿتب ہالگڀ  ےٱئ ےک ںپبٱنیڀ ہثیٴ ےکب ُاٍڀٯ ١یـ فٹؼگی ٫ ہٵٞبٿُ

، ہےٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـتب  پبٱنی ػاؿ کڀ، رڀ ایک ہ٫  ہےامکب ٵٖٲت 

الیب رب  ںامی ٵبٱی ٍڀؿزببٯ ٵی ےاك ہ٫  ہےاك ٕـس تال٥ی ٭ی ربتی 

 ہػہٵٞب ہثیٴ۔اھت ےٯہپ ےك ےٿٷہٿا٩ٜ   ہٹ٪َبٷ ٭ب  ٿا٩ٜ ہٿ ںاہد ےمک

ػاؿ  ہثیٴ ہ٫  ہےی ػیتب ٹگبؿٷ ہحبثت( ی ےكےؽؿیٜ ےپبٱنی ک ہ)ثیٴ

  ےئیگب، اك كػیب رب ہکڀ ٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  تک  تال٥ی ٭ی یب ٵٞبٿُ

 ں۔یہٷ  ہفیبػ

صبٍٰ  ہ٥بئؼ ےکـک ہکب ثیٴ ںاحبحڀ ےىغٌ کڀ اپٸ ہ٫  ہے ہُاٍڀٯ  ی

 ے۔ئیہکـٹب چب ںیہٿٍڀٯ ٷ  ہفیبػ  ےاٿؿ ٹ٪َبٷ ك ےئیہکـٹب چب ںیہٷ

گی اٿؿ اك  ےٱگبئ ہا٩تَبػی ٩یٶت کب اٹؼاف ےکٶپٺی ٹ٪َبٷ ک ہثیٴ

 ۔گیےؿپبئی کـھٵٖبث٨ امکی ة ے٫

 ِخبي

کیب  ہٵکبٷ کب ثیٴ ےاپٸ ےٱئ ے٩یٶت کی پڀؿی  ؿ٩ٴ  ک  ےؿٿپ  ھالک 10 ےؿاٳ ٷ

 ہثیٴ ہے۔تب ڑگتٺب پھکب ت٪ـیجب ٹ٪َبٷ ة  ےؿٿپ  70000 ےك ہآگ کی ٿد ےاكہے۔

ی  ھکنی ة ےگٓػاؿ ىغٌ ا ہثیٴ ۔گیےکی ایک  ؿ٩ٴ  اػا کـ  ےؿٿپ  70000 ےکٶپٺی اك

 ہے۔کـ مکتب  ںیہؿ٩ٴ  کب ػٝڀٰی ٷ
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 ےٱئ ےربئیؼاػ کڀ امکی  ٵٮٶٰ ٩یٶت ک ںاہد ںکـیاة ایک اینی ٍڀؿزببٯ پـ ١ڀؿ 

 ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ںتٺبمت ٵی ےک ہثیٴ ےتت ىغٌ ٍـ٣ اپٸ ہے۔کیب گیب  ںیہٷ ہثیٴ

 ۔ٿگبہکب ص٪ؼاؿ  ےصبٍٰ کـٷ ہٵٞبٿُ

٩یٶت کی   ےؿٿپ  ھالک 5ٵکبٷ کب ٍـ٣   ے٩یٶت ک  ےؿٿپ  ھالک 10 ہ٫  ے٥ـُ ٭یزی

  60000ٿاال ٹ٪َبٷ  ےٿٷہ ےك ہکی ٿد اگـ آگہے۔کیب گیب  ہثیٴ ےٱئ ےایک  ؿ٩ٴ  ک

  ہےا ربتب ھمسذ ہیہے۔کـ مکتب  ںیہتڀ ىغٌ اك پڀؿی  ؿ٩ٴ  کب ػٝڀٰی ٷ ہےکب   ےؿٿپ

اٿؿ اك ٕـس   ہےکیب  ہثـاثـ کب ثیٴ ے٩یٶت ک ھےآػ ےٍـ٣  امک ےٵکبٷ ٵبٱک ٷ ہ٫

 ےاكہے۔کب ص٪ؼاؿ  ے[ کب ػٝڀٰی کـٷ ےؿٿپ  30000٪ ]50ٍـ٣  ےٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  ک ہٿ

 ہے۔ی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ ة ےؿ اٹيڀؿٹل ٫ڈَاٷ

کی  ہثیٴ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ ےؽؿیٜ ےکی پیٶبئو ىغٌ ٫ ہٿاٱی ٵٞبٿُ ےاػا کی ربٷ

 ۔گب  ے٩نٴ پـ ارمَبؿ کـ

 ہ، رڀ ربئیؼاػ اٿؿ ٵبٱی ؽٳںٵی ںتـ ٩نٶڀ ہفیبػ ےک ںپبٱنیڀ ہ١یـ فٹؼگی ٭ب ثیٴ

کی اٍٰ   ؿ٩ٴ  کی صؼ   ػاؿ ىغٌ کڀ ٹ٪َبٷ ہ، ثیٴہےٵتٞٲ٨  ےك ہثیٴ ےک ںػاؿیب

 ےک ےٿئی ربئیؼاػ کڀ ثؼٱٸہ ہپـ ٹ٪َبٷ یب تجب ںثبفاؿ ٩یٶتڀ ہتک یٞٺی ٵڀرڀػ

 ہے۔ػیب ربتب  ہاك کی صؼ  تک ٵٞبٿُ  "٩یٶت ٔاٿھٹاٍٰ  ؿ٩ٴ  گ "ےٱئ

کڀ اپٺبیب رب  ہایک یب فیبػ ےك ںٵی ںؽیٰ ٕـی٪ڀ ہٵٺؼؿد ےک ہت٦َی ںٵی ہٵٞبٿُ

 : ہےمکتب 

 ٹ٪ؼ اػائیگی 

 کی ٵـٵت ےه ہىؼ ہایک تجب 

 ٳ کی تجؼیٲیٹٹچب آئہٿ یب ٹ٪َبٷ پھک 

 ایک  ہتجب ےك ےؽؿیٜ ےٕڀؿ پـ، آگ ک ےحببٱی، )حببٱی( ٵخبٯ ک

 ؿ کی تٞٶیـ ٹڀھگ

 ہِٞبؤُ:  ۱ىىً 
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 ںیہٷ ےٿ٩ت آمبٹی ك ےٹ٪َبٷ ک ہرل کی ٩یٶت کب اٹؼاف ہےٵڀّڀٛ  ےایل ھٱیکٸ، کچ

کڀ  ںٿاؿحڀ ےک ںعبٹؼاٹڀ ہ، یےٱئ ےٵخبٯ کہے۔ػؿیب٥ت ٭ی  رب مکتی  ںیہٱگبیب یب ٷ

ٿ مکتب ہکـٹب ٵيکٰ  ےکڀئی ٩یٶت ٓ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہَٵَُٺڀٛمبٵبٷ یب  ےٿاٯ ےٵٲٸ

 ےؿامت ھےآػ ےاف کہکنی د ںؿ ٵیھػٹیب ة ںٵی ںپبٱنیڀ ہامی ٕـس مسٺؼؿی ثیٴ ہے۔

ٱگبٹب  ہٹ٪َبٷ کی صؼ  کب اٹؼاف ےٿئہ ںکی ٍڀؿزببٯ ٵی ےٿٷہٿا٩ٜ   ے٫  ہٿا٩ٜ  ںٵی

  ہے۔کتب ٿ مہٵيکٰ 

ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ایک ُاٍڀٯ  کڀ اپٺبیب  ے'ٵت٨٦  ٩یٶت ' ٫ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل

٭ی  ہاحبث ہ٩بثِٰ ثیٴ ںکی ىـٿٝبت ٵی ہػہػاؿ  ٵٞب ہکٶپٺی اٿؿ  ثیٴ ہثیٴ ہے۔ربتب 

کٶپٺی پبٱنی کی ٵت٨٦   ہثیٴ ںکٰ ٹ٪َبٷ کی ٍڀؿزببٯ ٵی ں۔یہ ےٿتہ٩یٶت پـ ٵت٨٦ 

اك ٩نٴ کی پبٱنی کڀ "ٵت٨٦ ٩یٶت  ہے۔ٿتی ہٵت٨٦  ےٱئ ےک ےؿ٩ٴ  کی اػائیگی کـٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےپبٱنی" ٫

f) )لـُ وی ِٕتمٍی) ِتجبػي 

  ہے۔ُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ ٭ـتب  ےک ہٵتجبػٯ ٵٞبٿُ

ػاؿ  ىغٌ  ہثیٴ  ےٵتٞٲ٨ ك ےٵڀّڀٛ ک ےک ہٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴ

  ہے۔کٶپٺی کڀ شببٳ ص٪بئ٨ اٿؿ ٝالد کی ٵٺت٪ٲی ٭ـٹب  ہثیٴ ےك

ی ٹپبؿ ےػاؿ  ىغٌ کڀ ایک تینـ ہاگـ  ثیٴ ہ٫  ہے ہکب ٵٖٲت یام

 ہےا ڑٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٹب پ ےک ہاحبث ےك ہی کی ٿدہکی الپـٿا

کی اػائیگی  ہٵٞبٿُ ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےٱئ ےاٿؿ اك ٹ٪َبٷ ک

 ہکب ص٨ ثیٴ ےصبٍٰ کـٷ ہٵٞبٿُ ےی كٹپبؿ ہ، تڀ الپـٿاہے٭ی گئی 

کی  ؿ٩ٴ   ہٿاال ٵٞبٿُ ےمجٜ کیب ربٷ  ہ٫ ںیھیبػ ؿ٫ ۔ٿگبہکٶپٺی کب 

 ہے۔اػا کی گئی  ؿ٩ٴ  کی صؼ تک   ےؽؿیٜ ےکٶپٺی  ٫ ہٍـ٣  ثیٴ

 َہا

کٶپٺی ایک  ہرل کب  امتٞٶبٯ  ثیٴ ہےایک اینب ٝٶٰ  ہی  ِتجبػي:

ایک پبٱنی ػاؿ کڀ اػا کی گئی ػٝڀٰی  ؿ٩ٴ   ےی كٹتینـی پبؿ ہالپـٿا

 ہے۔کـتی  ےٱئ ےک ےکی ٿٍڀٱی کـٷ

کٶپٺی کڀ ص٪ڀ٧  ہایک اینی ثیٴ  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہٯ کڀ  ثیٴٵتجبػ

ی ٹتینـی پبؿ ےرل ٷ ہےٕڀؿ پـ ٿّبصت کی رب مکتی  ے٫ ےمڀٹپ ػیٸ

 ہے۔کی اػائیگی ٭ی  ےعال٣  ایک ػٝڀ ےک

 ِخبي

 ےٯ ںمـٿك ٵی ٹؿاٹنپڀؿٹکڀ مٲڀیٸ  ںؿیٲڀ مبٵبٹڀھگ ےکيڀؿ ٍبصت ک

  ےؿٿپ  45000  ےك ہی کی ٿدہؿائیڀؿ کی الپـٿاڈ ۔اھا تہربیب رب ؿ

کيڀؿ   ےکٶپٺی ٷ ہاٿؿ ثیٴ ےٿ گئہ  ہمبٵبٷ تجب ے٩یٶت کی صؼ  تک ک

کٶپٺی  ہثیٴ ۔٩یٶت کی ایک  ؿ٩ٴ  اػا٭ی   ےؿٿپ  30000ٍبصت کڀ 

اٿؿ مٲڀیٸ  ہے٩یٶت کی صؼ تک ٵتجبػٯ کـتی   ےؿٿپ  30000ٍـ٣  

 ہے۔کـ مکتی  ٿٍڀٯاك  ؿ٩ٴ  کڀ  ےك ٹؿاٹنپڀؿٹ

ػاؿ   ہ، ثیٴہے ےٱئ ےک  ےؿٿپ  -/45،000  ، ػٝڀٰی  ؿ٩ٴےٵبٷ ٱیزی

، ہےػیبربتب  ہ٭ب ٵٞبٿُ  ےؿٿپ  40،000 ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہکڀ ثیٴ

  -/45،000زبت  ےٵتجبػٯ ک ےك ٹؿا ٹنپڀؿٹکٶپٺی مٲڀیٸ  ہاٿؿ ثیٴ
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کی  ثب٩ی  ؿ٩ٴ    ےؿٿپ  5000، تت ہےٯ ہا ںٵی ےٿٍڀٯ کـٷ  ےؿٿپ

 ۔گیڑےػاؿ  کڀ ػیٺی پ ہثیٴ

 ےٿٍڀٯ کـٷ ےػٿ ثبؿ پیل ےٱئ ےکڀ ٹ٪َبٷ ک ػاؿ  ىغٌ ہثیٴ ہی

ؿ ھثٞؼ پ ےاٿؿ امک ےکٶپٺی ك ہایک ثبؿ ثیٴ - ہےؿٿکتب  ےك

 ےٵٞبٵٰ ےک ںػٿہٵٞب ےک ہٵتجبػٯ ٍـ٣ ٵٞبٿُ ے۔ی كٹتینـی پبؿ

 ہے۔ٿتب ہپیؼا ںٵی

 ِخبي

اك کب عبٹؼاٷ  ہے۔ٿ ربتی ہاٹت٪بٯ  ںٵی ےؿ مـیو کی ٥ْبئی صبػثٹٵل

 50 ےٿاٱی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ےکـٷ پبٱینی ربؿی ےایک ؽاتی صبػث

اػا  ےایئـ الئٸ کی ٕـ٣ ك ھمبت ھمبت ےکی پڀؿی ؿ٩ٴ ک ےؿٿپ ھالک

 ہے۔کب ص٪ؼاؿ  ےصبٍٰ کـٷ ےؿٿپ ھالک 15 ےریل ہٿاال ٵٞبٿُ ےکیب ربٷ

 

  1 ںوـی ٹیلٹوو  عوػ

  ؟ہے ػثبؤ کی ٵخبٯ اعتیبؿ مب کڀٷ ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. ٵٞٲڀٵبت ےاك کی ںثبؿیکیڀ رل کی ہےکـتب  پـ ػمتغٔ ےػہٵٞب ایک ؿٵیو 

 ہے۔ ںیہٷ

II. ںیہٷ پـ ػمتغٔ ےػہٵٞب ےاك ٷ اگـ ہک ہےػیتب  ٵکیھکڀ ػ یوہٳ ؿٵیو 

 ۔گب ےاٯڈ ٵبؿ ےكُا ہتڀ ٿ ےکئ

III. پـ  ےػہٵٞب ےك یوہٳ ےٿئہ ےکـت کب امتٞٶبٯ ےػہٛ رببؿتی ےاپٸ ؿٵیو

  ہے۔ٱیتب  کـا ػمتغٔ

IV. ٱیتب  کـٿا تغٔػم ےک یوہٳ پـ ےػہٵٞب ےٿئہ ےػیت ٵٞٲڀٵبت ١ٲٔ ؿٵیو

 ہے۔

 

  2 ںوـی ٹیلٹوو  عوػ

کیب رب  ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ےك ٕـ٣ ؿٵیو ٭ی اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ مکتب

I. ؿھکب گ ؿٵیو  
II. کی ثیڀی ؿٵیو  

III. ػٿمت ےک ؿٵیو  

IV. ٿاٱؼیٸ ےک ؿٵیو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

   ہعالً

 ےک عٖـات خمَڀً ٭بؿ ہثیٴ ںرل ٵی ہےٿتب ہ ہٿتھمسذ ٭ب ہػہٵٞب ایک ہثیٴ 

ایک  ہٿ ےٱئ ےرل ک ہےتب ٭ـ ات٦ب٧ ےٱئ ےک ےػیٸزب٦٘  یٵبٱ ےمبٵٸ

  .ہےا ربتب ہک پـیٶیٴ ےرل ،ہےکـتب ٵ٦بػ ٭ڀ فیـ ١ڀؿ  یب ٩یٶت

 ےٿتہ ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ے٩بٹڀٷ کی ٕـ٣ ك ػؿٵیبٷ ےک ٥ـی٪یٸ ےػہٵٞب 

 ۔ ںیہ

  ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ٝٺبٍـ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ےػہٵٞبٵٞترب:  

i. ٩جڀٱیت اٿؿ ربڀیق  

ii. ٯ، یب ثؼٵ٦بػ 

iii. ےات٦ب٧ ؿائ ٵت٨٦ ٕڀؿ پـ ، 

iv. ؿّبٵٺؼی آفاػ ، 

v. اٿؿ کی ٍالصیت ٥ـی٪یٸ  

vi. کی ٩بٹڀٹی صیخیت ٵ٪َؼ  

 ںیہىبٵٰ  عَڀٍیبت ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ہػہٵٞب ہثیٴ:  

i. ٹگیہٳ آہ صتٶی ، 

ii. ٵ٦بػ، ہ٩بثٰ ثیٴ  

iii. ہٿد ہٵٲض٨ 

 

  اٌفبٗ َہا

  ٩جڀٱیت اٿؿ ربڀیق .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 ٹیلٹ عوػ

  1رواة 

 ۔ ہے  II ٍضیش اٹتغبة

 ٵکیھػ کی ےٵبؿٷ ےربٷ ك پـ ےکـٷ ںیہٷ پـ ػمتغٔ ہػہکڀ ٵٞب یوہٳ ؿٵیو

  ہے۔ کی ٵخبٯ ػثبؤ ہ، یہے ػیتب

  2رواة 

 ۔ ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 ہاٿؿ اك ٿد ہے ںیہٷ ٵ٦بػ ہثیٴ ٩بثٰ ںکی فٹؼگی ٵی ػٿمت ےکب اپٸ ؿٵیو

  ۔کـ مکتب ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ےاك ہٿ ےك
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  مواي اِتضبْ عوػ

  1 مواي

  ؟ہےتب ہؿ ٵتٞٲ٨ ےك پـیٶیٴ ٝٺَـ مب کب کڀٷ ےػہٵٞب ربئق کنی

I. ٩جڀٱیت اٿؿ ربڀیق  

II.  یب ٵ٦بػ  ارـ 

III. ؿّبٵٺؼی آفاػ  

IV.  کی ٍالصیت ٥ـی٪یٸ ےٱئ ےک ےػہٵٞب  

  2 مواي

 ےاؿاػ ےي ٫ھڑٿ٭ب ػھػ ث٢یـ کنی رڀ ہےٿتب ہ ٞٲ٨ٵت ےثیبٷ ك ١ٲٔ _______

 ں۔یہ ےگئ ےثٺبئ ےك

I. ١ٲٔ ثیبٹي  

II. ىـاکت  

III.  ربڀیق  

IV.  سمبئٺؼگی  

  3 مواي

  .ہے ٿتبہىبٵٰ  ػثبؤ الگڀ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںٵی ____________

I. یہػ ہٿکھػ  
II. احـات ٹبٵٺبمت  

III. ػثبؤ  

IV. ١ٲٖی  

  4 مواي

  ؟ہے مچ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد ںٵی ےمٲنٰ ےک ہػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

I. ںیہٷ ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ رڀ ںیہ ےٿتہ ہػہٵٞب فثبٹی ہٿ 

  ںیہ

II. ںیہ ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ رڀ ںیہ فثبٹی ہٿ  

III. ں٥ـی٪ڀ ػٿ ہٿ ٵٖبث٨ ےّـٿؿیبت ک کی 1872 ،ٹایک ےػہٵٞب اؿتیھة 

  .ںیہ ےػہٵٞبػؿٵیبٷ  ےک ؿ(ڈٿٯہ ہثیٴ اٿؿ٭بؿ  ہثیٴ)

IV. ۔ ںیہکی ٕـس  ےػہٵٞب ثبفی ہٿ 

  5 مواي

  ؟ہے ںیہٷ ارـ ایک ػؿمت ےٱئ ےک ےػہٵٞب کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

I. ہپیل  
II. ربئیؼاػ  

III. ؿىڀت  

IV. فیڀؿات  

  6 مواي

 ٩بثٰ ےک ےکـٷ ہػہٵٞب اٹيڀؿٹل فٹؼگی ٥ـی٨ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

  ؟ہے ںیہٷ

I. ٵبٱک کبؿٿثبؿ  
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II. ٹبثبٱ٠  

III. ؿیٲڀ عبتڀٷھگ  

IV.  فٵیٸٵال مـکبؿی  

  7 مواي

ثتبتب  اٍڀٯ کڀ ےک "ٹگیہٳ آہصتٶی " کڀٷ مب ےك ںٵی ا٥ٞبٯ ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ؟ ہے

I. ثتبٹب ںٵی ےثبؿ ےصبالت ک ٕجی ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ ربڀیق اٹيڀؿٹل  

II. کـٹب ہٷ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہا ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ ربڀیق اٹيڀؿٹل  

III. کـٹب کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہا ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ ربڀیق اٹيڀؿٹل  

IV.  کـٹب کی اػائیگی پـیٶیٴ ٩ت پـٿ  

  8 مواي

 ںیہٍضیش ٷ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد ںٵی ےمٲنٰ ےکٵ٦بػ   ہ٩بثٰ ثیٴ

 ؟ ہے

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 مواي

 ؟ ہےّـٿؿی  ٿٹبہ ٵڀرڀػ کت ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

I. ٿ٩ت ےکـات ہثیٴ  

II. ٿ٩ت ےک ےػٝڀ  

III. ہے ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےٿٷہ ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہمب فٹؼگی  

IV. ٿ٩ت ےک ےػٝڀ یب ٿ٩ت ےٱیت پبٱینی یب تڀ  

  10 مواي

 ؟ ںکڀ تاله کـی ہٿد ہٵٲض٨ ےٵڀت ک ںٵی ےٵٺٚـ ٹبٳ ؽیٰ ہدٵٺؼؿ

 ڑےپ ںٵی پبٹی  ہے۔ربتی  ٹٿٹ ٹھکی پی ےاد ےك ہکی ٿد ےگـٷ ےك ڑےٿھگ

 کیب ربتب ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ ےاك ہے۔ٿ ربتب ہ سمڀٹیب ےاك ےك ہکی ٿد ےٷہؿ

 ہے۔ربتب  ٵـ ہٿ مجت ےک سمڀٹیب پـ ہے

I. سمڀٹیب  

II. ٹھپی ٿئیہا ٹٿٹ 

III. گـٹب ےك ڑےٿھگ  

IV. ؿاپیھت رـاصی 

 

 رواثبت ےمواالت ک اِتضبْ عوػ

  1رواة 

  ہے۔  II ٍضیش اٹتغبة

 .ہے ٵ٦بػ  ٝٺَـ کب ےػہٵٞب ربئق ٵتٞٲ٨ ےك پـیٶیٴ

  2 رواة

  ہے۔  I ٍضیش اٹتغبة
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 ےي ٫ھڑٿ٭ب ػھػ ث٢یـ کنی رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨ ےثیبٹبت ك ١ٲٔ ١ٲٔ ثیبٹی

  ں۔یہکی ربتی  ےك ےاؿاػ

  3 رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 .ہے ٿتبہىبٵٰ  ػثبؤ الگڀ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںػثبؤ ٵی

  4رواة 

  ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

 ػٿ ٵٖبث٨ ےّـٿؿیبت ک کی 1872 ،ٹایک ےػہٵٞب اؿتیھة ہػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

  ہے۔ ہػہٵٞب ٿاال ےکیب ربٷػؿٵیبٷ  ےک( ڈڑٿٯہ ہثیٴ اٿؿ٭بؿ  ہثیٴ) ں٥ـی٪ڀ

  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

"  ٹگیہٳ آہصتٶی کـٹب "  کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہا ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ ربڀیق ہثیٴ

  .ہےٵتٞٲ٨  ےك اٍڀٯ ےک

  8 رواة

 ہے۔  III یش اٹتغبةٍض

 اٷ کب کڀئی ںاك ٵی ہکیڀٹک ےمکت ےٯ ںیہٷ ہثیٴ ےٱئ ےک ےػٿمـ ػٿمت ایک

  ۔ہےٿتب ہ ںیہٷ ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ
  9رواة 

 ہے۔  I ٍضیش اٹتغبة

 ٵڀرڀػ ٵ٦بػ کب ے٫ ہ٩بثٰ ثیٴ ٿ٩ت ےکـات ہثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

  ہے۔ّـٿؿی  ٿٹبہ

  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 ِوروػ کیب ںِی ہثیُ فٔؼگی

 

  کب تٞبؿف ثبة

  ںیہىبٵٰ  ٱڀہپ چبؿ ںٵی ہثیٴ

 ہاحبث  

 ٳھػاؿ رڀ٫ ہثیٴ  

 اٍڀٯ ےک ثٺؼی ہگـ  

 ےػہٵٞب  

 فٹؼگی ںاك ثبة ٵی .ںیہ ےکـت کی ربٹچ کی عَڀٍیبت ہثیٴ، فٹؼگی ٳہ ےآئی

 .گی ےحبج کی ربئ خمتَـ پـ خمتٲ٤ ارقاء ثبال ہٵٺؼؿد کی ہثیٴ ے٫

 ۂتیذ وب  ہِٖبٌٜ

 

A. ٵی ہثب،کی ٩یٶت اٹنبٹی فٹؼگی ارقاء، - کبؿٿثبؿ ٭ب  ہثیٴ ے٫ فٹؼگی

 ٝٶٰ
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A. ِی ہثب،کی لیّت أنبٔی فٔؼگی ارقاء، -   کبؿوثبؿ وب  ہثیُ ےن فٔؼگی

ًّٝ 

 کی لؼؿ) ایچ ایً وی( فٔؼگیأنبٔی  .1

 ربئیؼاػ ٩نٴ کی ایک ہاحبث ہک ںیہ ےچک ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـ ہی یہ ےٯہٳ پہ

 تـ ہفیبػ .ہےٿتب ہ صبٍٰ ٵٺب٥ٜ ےاك ك یب ہےتی ڑھة ٩یٶت رل کی ہےٿتی ہ

کی  ٕڀؿ پـ ٵبٱیبتی ںکی تڀ ںرڀ پیٶبئو کی ٩یٶت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ربئیؼاػ

رب ٹبپب  یھکڀ ة کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ ےٿئہ ںٵی ٩یٶت امی ٕـس،  .ہےربتی 

 .ہےمکتب 

 ِخبي

 ہکب اٹؼاف کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ پـ ےٿ ربٷہ کب ىکبؿ ےصبػث ےک یڑگب کنی

 کڀ اك ٵبٱک ےک یڑگب ٭بؿ ہثیٴ .ہے کیب رب مکتب ٕڀؿ پـ ےک 50,000ےؿٿپ

 ہے۔کـتب  تال٥ی کی ٹ٪َبٷ

 ؟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

رڀاة  مڀاٯ کب ثبال ہٵؾکڀؿ ػٿؿاٷ ےک گ٦تگڀ ےك کہگب کنی کڀ، ٹایک ایزٸ

 ہثیٴ کتٺی کڀ ٫ہگب ہک ہےٱیتب  ہ٥یَٰ ہی ٹایزٸ ثٺب پـ اك .ہےتب ڑپ ػیٺب

 الہپ اینب ہی ےٱئ ےک ٹایزٸ ہثیٴ ے٫ فٹؼگی ںاٍٰ ٵی .ےربئ کی م٦بؿه کی

 .ےئہٹب چبھمیک ّـٿؿ ےاك ےلر ہےمج٨  

 پـٿ٥ینـ  ےرل ہے ہآٯ٭ب  ےٹبپٸ اینب پبك ایک ےٵبؿہ ،ےعڀه ٩نٶتی ك

 ےرل ہآٯ٭ب  ےٹبپٸ ہی .اھکیب  تتیبؿ  مبٯ ٩جٰ 70 ت٪ـیجب ےٷ یڀثٺـہ

کیب  ںٵی ؿھػٹیب ة کب امتٞٶبٯ ،ںیہ ےتہکایچ ایٰ ٿی( ) ویٍیو الئف یوِٓہ

 .ہے ربتب

 ے٫ ہاحبث یب ربئیؼاػ ایک اینی ؼگی کڀکی فٹ اٹنبٷ تَڀؿ، ایچ ایٰ ٿی

 عبً ىغٌ ہی ؽاہٯ .ہےکی ربتی  آٵؼٹی صبٍٰ ہؽؿیٜ ےرل ک ہےٵبٹتی  ٕڀؿ پـ

 اٹنبٹی فٹؼگی کی ثٺیبػ پـ صَڀٯ ےآٵؼٹی ک عبٱٌ ّـٿؿت ںٵنت٪جٰ ٵی کی

 ےکی ٕـ٣ ك ىغَیت، کب ٵٖٲت صَڀٯعبٱٌ   ہے۔کـتی  پیٶبئو کی کی ٩یٶت

 ےك ںرل ٵی ،ہےٿتی ہ ؿ٩ٴ ٵتڀ٩ٜ ٿاٱی ےربٷ صبٍٰ کی ؿ مبٯہ ںٵنت٪جٰ ٵی

 ہی ےاك ك .ہےربتب  کٴ کـ ػیب کڀ ؿ٩ٴ کی گئی پـ عـچ عڀػ ےاك کی ٕـ٣ ك

 کب ا٩تَبػی عبٹؼاٷ ےٵڀت ك٭ی اچبٹ٬  ےٿاٯ ے٭ٶبٷ ٿاصؼ ہک ہےچٲتب  ہپت

 صَڀٯ مسیت ٹٿھچ ےٿئہ ےکـت کب امتٞٶبٯ ىـس مڀػ ٵٺبمت؟ ٿگبہکیب  ٹ٪َبٷ

 .ہےتی ػاؿی ػی رب ہمـٵبی کڀ

 ػمتیبة ہٕـی٨ یب اٍڀٯ ثٺیبػی ہایک مبػ ےٱئ ےک پیٶبئو کی ایچ ایٰ ٿی

 ےوّبْ واصؼ ،وو آِؼٔی ہمبالْ ّـوؿت کی، عبٔؼاْ ںپیّبئو ِی ہی .ہے

رب  صبًٍ کی ےاك کی ٕـف ك ی،ھة ںکی ٍوؿت ِی ےْہؿ ہْ ہفٔؼ ےک ےواي

 .ہےکیب ربتب  تمنیُ ےك ىـس موػ واٌی ےمکٓ

 - / 24000 پـ عڀػ اٿؿ ںیہ ےکٶبت ےؿٿپ  1,20,000ؿ مبٯہ ؿارٸ ؿٹٵل

  .ںیہ ےعـچ کـت ےؿٿپ

 عبٱٌ کی ےؿٿپ  96,000ؿ مبٯہ عبٹؼاٷ کڀ پـ ےٿ ربٷہ ٵڀت اچبٹ٬ اٷ کی

  .ٿگبہ ٹ٪َبٷ صَڀٯ
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  (ہے کیب گیب اؿہاٗ ٕڀؿ پـ ےک  0.08 ے)رل ہے  %8کی ىـس مڀػ ہک ں٥ـُ کـی

 ےؿٿپ Rs. 12,00,000 = 0.08 / 96000 ایچ یٰ ٿی

ىغٌ  ؿہ ےٱئ ےزب٦٘ ک ےپڀؿ ہک ہےٵؼػ کـتب  ںٵی ےکـٷ ہ٥یَٰ ہی ایچ ایٰ ٿی

 کی ہثیٴ ے٫ فٹؼگی ںٵیہ ہی .ےئہچب کـاٹب ہکب ثیٴ ؿ٩ٴ کتٺی ےکی ٕـ٣ ك

 یھکی ة ،ہےمکتی  ٿہ ٩یبك آؿائی پـ ٵجٺی ہٿ ےآگ ےرل ک ہے صؼ اٿپـی

  .ہےػیتی  ٵٞٲڀٵبت

 ےك آٵؼٹی ہمبالٷ ىغٌ کی ؿ٩ٴ کی ہثیٴ ہک ںیہ ےمکت ہہک ہٳ یہٝبٳ ٕڀؿ پـ 

کی ٕـ٣  ؿارٸ ؿٹٵل ںٵخبٯ ٵی ثبال ہٵٺؼؿد .ےئہٿٹی چبہ ہگٺب فیبػ 15 یب 10

ىک  پـ ےربٷ ےٵبٹگ ہثیٴ کب ےؿٿپ ڑکـٿ 2 پـ کی کٶبئی ےؿٿپ ھالک 1.2 ےك

 ّـٿؿ ؿ٩ٴ کی ص٪ی٪ی ہثیٴ ےٿاٯ ےربٷ ےعـیؼ .گی ےٿ ربئہ پیؼا ٍڀؿت کی

 .گی ےکـ پـ ارمَبؿ هہعڀا اٿؿ ٩ؼؿت کی ےعـیؼٷ ہثیٴ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك یہ

 َھرون .2

صبالت  کی اینی ٳھرڀ٫ ہثیٴ  فٹؼگی ہک إالٛ ٵٲی ہی ںٵیہ ےك کبمل ثبال ہٵٺؼؿد

 کی ٩یٶت اٹنبٹی فٹؼگی ٵڀرڀػ ٕڀؿ پـ ےک ہاحبث رڀ ہےکـتب  ٳہزب٦٘ ٥ـا ےك

 ٹ٪َبٷ ےک اك ٩نٴ ںرٸ ٵی ںیہ اینی صبالت تیٸ .ںیہکـ ػیتی  یب کٴ ہکڀ تجب

کـٹب  کڀ ںٱڀگڀ ٝبٳ مبٵٺب رٸ کب ںیہ صبالت عڀ٥ٺب٫ اینی ہی .ہے ےمکت ھٹگ

 .ہےتب ڑپ

 عؼىبت ےن ایک امی ٕـس کی ںٌوگو ٝبَ:   - 1ىىً 

 

 رڀ ہے 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

 ٵتٞٲ٨ ےك یہعیـعڀا اٿؿ ٿ٩بؿ، ںاك ٵی .ےصبػث ؿٹٵڀ ؿاٿ، چڀؿی ٹ٪َبٷ

 ہػاؿی ٭ڀ ثیٴ ہؽٳ کی ہثیٴ ےک ےاك ٕج٨ .ہے ىبٵٰ کیب گیب یھة ٿا٩ٞبت کڀ

  .ںیہ ےتہک

 اٹ٦ـاػی ںیہاٷ .ںیہ ےکـ مکت کڀ ٵتبحـ اٹنبٷ رڀ ںیہ ٳھرڀ٫ یھة ےایل آعـ

  ے۔ہرب مکتب  ىبٵٰ کیب ںٵی ٳھرڀ٫ ٝبٳ یھة ںیہاٷ اٿؿ ںیہ ےتہک ٳھرڀ٫

 ِخبي

 ہے۔یب ٭ـتب ہزب٦٘ ٳ ےٱی ےٹ٪َبٷ  ٫ ےٿئہ ےك ےرڀ صبػث ہثیٴ ہصبػث
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a) ُ؟ ہےخمتٍف  ےویل ےك ہ، ٝبَ ثیُ ہفٔؼگی  ثی 

 ہٝبَ ثیُ ہثیُ ےفٔؼگی ن

 ٿاال اٹیہی٪یٸ ػ ںپبٱینیب ہثیٴ فٹؼگی

  .ںیہٿتی ہ ہػہٵٞب

 ےک ہٿا٩ٜ رینی آگ ہےکب ٵٖٲت  ہٵٞبٿُ

کب  ٹ٪َبٷ، اٍٰ ٭بؿ ہثیٴ پـ ےٷھٹگ

 کی ٹ٪َبٷ ٍـ٣ ثٞؼ ےک ےکـٷ ہاٹؼاف

 ہٵٞبٿُ کی کٴ، ہٷ ہفیبػ ہٷ  -ٵ٪ؼاؿ

  .ہےکـتب  ؿ٩ٴ اػا

دمکٸ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ فٹؼگی ہی

 ےربٷ ےکئ تیبؿ ےک ےػہٵٞب، .ہے ںیہٷ

 ےکی ربٷ ٳ ہ٥ـا ٵڀت پـ یہػٿؿاٷ  ےک

 .ہےتب ڑپ ٱیٺب ہ٥یَٰ ؿ٩ٴ کب ٿاٱی

 کڀ ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی کی ثیٴ ؽاہٯ

ا ہک ہػہٵٞب اٹیہی٪یٸ ػ فٹؼگی اکخـ

 ٵڀت پـ ىغٌ کی ػاؿ ہثیٴ .ہےربتب 

ی٪ٸ  کڀثبٿاؿىپٸ  یبٹبٵقػ   ےاك ک

 .ہے ٳ کی ربتیہ٥ـا ؿ٩ٴاٹی ٭ـائی ہػ

، ںپبٱینیب ہثیٴ ٝبٳ  -ہٵٞبٿُ

 کـ، ڑٿھکڀ چ ہثیٴ ےصبػثؽاتی 

 ٿاال ہٵٞبٿُپـ  ٝٶڀٵی ٕڀؿ

 .ںیہ ےٿتہ ےػہٵٞب

 

 ںٵیاك  ،ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ فٹؼگی

یب  ٿگیہ ٵڀت ہک ہے ںیہی ٷہ کڀئی ىک

ٵڀت  پـ ےرٺٴ ٱیٸ ےىغٌ ک ں۔یہٷ

 غیـ یمیٕی یہ کب ولت ِوت  ۔ہے ی٪یٺی

اچبٹ٬ ٵڀت  ہثیٴفٹؼگی  ؽاہٯ .ہےوتب ہ

ٳ ہ٥ـا زب٦٘ ےٱئ ےک ٳھرڀ٫ ٵتٞٲ٨ ےك

 .ہےکـتب 

 ہثیٴ ٝبٳ  : غیـ یمیٕی کیفیت

 زب٦٘ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػہٵٞب

١یـ  تت٪ـی ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا

ی ی٪یٸ ھة کڀئی .ہےٿتی ہ ی٪یٺی

 ہک ہے مکتب ہہک ںیہٷ ہی ھمبت ے٫

 یب گب ےٹچہٹ٪َبٷ پ ؿھگ ےك آگ

یب  ٿ گیہ کب ىکبؿ ےصبػث یڑگب

 .ںیہٷ
 

کب  ٵڀت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ فٹؼگی

 .ہےتب ربتب ڑھة ھمبت ےک ٝٶـ اٵکبٷ

 ہثیٴ ٝبٳ  : ہاّبف ںِی اِکبْ

 ےریل ہٿ١یـ ےفٱقٯ آگ، ںٵی

 ےٿٷہ ٿا٩ٜ ےک ہٿا٩ٜ ںیٵ عٖـات

 ھمبت ےٿ٩ت ک ںٵی اٵکبٹبت ےک

 ٿتبہ ںیہٷ ہاّب٣ ھمبت

b) کی ىکًھرون ےک ہثیُ  فٔؼگی َ  

 ںٱڀگڀ ےٝٶـ ک کٴ ہک ہے ہی ٵٖٲت اك کب ؽاہٯ ہےٵتٞٲ٨  ےك ٝٶـ ٵڀت ہچڀٹک

 پـیٶیٴ ہفیبػ ےٱئ ےکثقؿگ  اٿؿ ہےکیب ربتب  چبؿد پـیٶیٴ ٭ٴ  ےٱئ ےک

 ہفیبػ کی ٝٶـ ںرٸ ٱڀگڀ ہک ٿاہ ہی ہایک ٹتیذ اك کب  ہے۔کیب ربتب چبؿد 

 ہرجک ےٿ ربتہ اٱگ ےك ہٵٺَڀة ہ، ٿھےت ٍضت ٵٺؼ ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی ٵگـ یھت

 تہکڀ ة ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ےٹتیذ ےاك ک  ے۔تہؿ ڑےد ےك ہٵٺَڀة ؿکٸ ثیٶبؿ

 رڀ ےٱگ ےکـٷ کی کڀىو ےکـٷ ہػہٵٞب ےك ںٱڀگڀ ےایل ہٿ .یھٿتی تہ پـیيبٹی

 ػٿؿاٷ ےؿ کھفٹؼگی ة اپٺی  ے، رل كںٿہ ٩بثٰ ےک ےکـٷ اػا پـیٶیٴ

  ۔ٿئی ہ کی  تـ٩ی پـیٶیٴ مٖش ےك ہٿد اك .ںکـ مکی پـیٶیٴ کی اػائیگی

  پـیّیُ مٖضی .3
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  َہا

 ےک ٝٶـ ہک ہے کیب ربتب ی٪یٺی اك ٕـس ےرل ہے پـیٶیٴ ہٿ پـیٶیٴ مٖضی

 تضکٴٵن ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ےػہٵٞب ےپڀؿ ٱیکٸ ٿتیہ ںیہٷ ہاّب٣ ںاك ٵی ھمبت

  .ہےتب ہؿ

 ٿاال ےکیب ربٷ مجٜ ںٵی ںاثتؼائی مبٱڀ ےٝٶـ ک کٴ ہک ہے ٵٖٲت ہاك کب ی

 زب٦٘ ّـٿؿی ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےٿاٯ ےٿٷہ ےک ںٿاٱڀ ےٵـٷ ںٵی ٝٶـ اك پـیٶیٴ

 ےکیب ربٷ مجٜ ںٵی ںمبٱڀ ےثٞؼ ک ےٝٶـ ک ہفیبػ ہرجک ٿگبہ ہفیبػ ےؿ٩ٴ ك

 ےٱئ ےک ےػٝڀ ےٿاٯ ےٷٿہ ےک ںٿاٱڀ ےٵـٷ ںٵی ٝٶـ ہفیبػ پـیٶیٴ، ٿاال

 اٿمٔ صبالت کی ںاٷ ػٿٹڀ پـیٶیٴ مٖضی .گب ےٿ ربئہ کٴ ےؿ٩ٴ ك زب٦٘ ّـٿؿی

 ہفیبػ پـیٶیٴ، ہفیبػ مجٜ ںٵی ٝٶـ اثتؼائی ہک ہے ٵٖٲت ہاك کب ی .ہےٿتب ہ

  .ہےکـتب  کی تال٥ی ےعنبؿ ےک پـیٶیٴ مجٜ ںٵی ٝٶـ

 .ہےگئی  ؿ ٭یہٙب ےٹیچ کی عبٍیت پـیٶیٴ مٖضی

ضی پـیّیُ: مٖ ۲ىىً   

 

ٕڀیٰ  عبً ٕڀؿ پـ ےػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی ہک ہےی ھة ہی کب ٵٖٲت پـیٶیٴ مٖضی

 ےٿتہ الگڀ تک ںمبٱڀ ہفیبػ یب ۶۰،  ۴۰ ہک رڀ ںیہ ےٿتہ ےػہٵٞب ہثیٴ ٵؼت

 ےاٷ ک اٿؿ ںیہ ےٿتہ ےٿاٯ خمتَـ ٵؼت عبً ٕڀؿ پـ ہثیٴ ٝبٳ ػٿمـی ٕـ٣ ں۔یہ

 .ہےٿتی ہکی  ایک مبٯ ٍـ٣ کی ٵؼت ےػہٵٞب

  ٳہا

 کڀ ؿ٩ٴ پـیٶیٴ کی گئی مجٜ ںٵی ںمبٱڀ اثتؼائی ےک ےػہٵٞب کٶپٺی، ہثیٴ

 اك ٕـس .ہےتب ھؿک ںٵی ٹؿكٹ ایک ےٱئ ےک ےٹچبٷہپ ہ٥بئؼ کڀ ؿڈٿٯہپبٱني 

 ػاؿ ہثیٴ کڀ ؿیقؿٿ اك کٶپٺی، ہثیٴ  ں۔یہ ےتہک ؿیقؿٿ' ' کڀ ؿ٩ٴ مجٜ

تب ھؿک حم٦ڀٗ ےٱئ ےک ےاػا کـٷ ےٱئ ےک ںػاؿیڀ ہکی ؽٳ ٵنت٪جٰ ےک ىغَیت

 تيکیٰ ػیب ڈ٥ٸ ٹبٵی ایک( ڈ٥ٸ ےکفٹؼگی ) 'ڈ٥ٸالئ٤ ' ےؿ٩ٴ ك فائؼ .ہے

کی  ےعقاٷ ےک ڈ٥ٸ اك ےٱئ ےک ےصبٍٰ کـٷ مڀػ ػاؿ ہثیٴ فٹؼگی ہے۔ربتب 

 .ںیہ ےی کـتھة کبؿی ہمـٵبی
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a) ُارقاء ےک مٖش پـیّی  

  .ںیہ ےٿتہ رقٿ ػٿ ےک پـیٶیٴمٖضی 

i. ٳ ھ، رڀ٫ںاك ٵی ،ںیہ ےتہک ارقاء یب اْٝبء زب٦٘ یب ٵیٞبػی کڀ ےٯہپ

 کڀ ىبٵٰ کیب ا٩تجبمبت ےک پـیٶیٴ اٍٲی ّـٿؿی ےکیٲئ اػائیگی الگت

  .ہےربتب 

ii. مجٜ ےك ؿ کی اػائیگیڈٿٯہپٲني  .ہےا ربتب ہک َٕٝـ لیّت ٔمؼ ،ےػٿمـ 

 ثچت ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ہی .ہےکی ربتی  اك کی مبعت ےؿ٩ٴ ك فائؼ

  .ہے ارقاء

 مالٵتی اٿؿ ںٵی ںپبٱینیڀ ت٪ـیجب شببٳ کی ہثیٴ فٹؼگی ہک ہےٵٖٲت  ہاك کب ی

، ٿگبہ ہرتٺب فیبػ ٝٺَـ ٩یٶت ٹ٪ؼ ںٵی پـیٶیٴ ہے۔ٿتب ہ ٵڀرڀػ کب ٵـکت ثچت

 .گب ےربئ اھمسذ پبٱینی ہثیٴ ٵجٺی ثچت ہفیبػ یہاتٺب  ےاك

  اٍوي کبثٕؼی  ہَ گـھرون .4

 ثٺؼ ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ںٵبٱیبتی اػاؿٿ ےک ےػہٵٞب کڀ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ فٹؼگی

 ےربٷ ےکئ ہٳ کـػہ٥ـا ؿ ٭ڀڈٿٯہپبٱني  ہک ہےٵٖٲت  ہاك کب ی ہے۔ کیب گیب

 فٹؼگی ہے۔ٱیب ربتب  ٕڀؿ پـ ےک اٹیہی٪یٸ ػ ہػہٵٞب اکخـ ٵٺب٥ٜ کڀ ےٿاٯ

ؿٿایتی ٕڀؿ  ےك ہکی ٿد ےربٷ ےکئ ٳہزب٦٘ ٥ـا ٵبٱی کی ٕـ٣ پٺيٸ اٿؿ ہثیٴ

 ےٰ کىک ےک ےػہٵٞب زب٦٘ ہی ہے۔ یہکی ربتی ؿ عـیؼی ہفیبػ ےمت ك اٷ کی پـ

 ےثٺبت  ی٪یٺی ہی  ٝٺبٍـ ھکچ تٞٶیـ ںاك ٵی اٿؿ ہےٿتی ہ پیؼا ںٵی ےٹتیذ

 ےک ثٺؼی ہگـ یب ٵی ٝٶٰہثب ىکٰ، ہی .ےگ ںمکی اػا کـ ػاؿا ہثیٴ ہک ںیہ

  ہے۔ٿتب ہ پیؼا ےك اٍڀٯ

 ،ہے ہٕـی٨ ٳہکب ایک ا ےکـٷ ٳ ٭ڀ کٴھرڀ٫ ںٵی ںثبفاؿٿ ٵبٱی ٵی ٝٶٰہثب

  ں۔یہ ےٿتہخمتٲ٤  ٕڀؿ پـػی ، ثٺیبںػٿٹڀ تڀمیٜ ہے٩نٴ  ػٿمـا

 ِی ًّٝہثب تومیٜ

 کڀ خمتٲ٤ ڈ٥ٸ زبت ےک تڀمیٜ

ا ھؿک ےک اٱگ کـ ںٵی ںاحبحڀ

 خمتٲ٤ کڀ ںٿڈاٷ ے)ریل ہے۔ربتب 

 (ہےربتب  اھؿک ںٵی ںٿ٭ـیڀٹ

 خمتٲ٤ زبت ےکثٺؼی  ہگـ یبٵی ٝٶٰ ہثب

ا ربتب ھؿک کـ ہؽعیـ کڀ ڈ٥ٸ ےا٥ـاػ ک

 ںیٿکـی ٵٹ یہکڀ ایک  ںٿڈاٷ ) شببٳ ہے۔

 ٹب(ھؿک

 ےك ہؽؿیٜ ایک زبت ےک تڀمیٜ

 اؤہة ےک ڈ٥ٸ ںٵی ںٵ٪بٵڀ خمتٲ٤

 .ہےٿتب ہ

ای٬  ےك ںزبت ٭ئی ؽؿیٞڀ ےٵی ٝٶٰ ٫ہثب

  ہے۔ٿتب ہاؤ ہ٭ب ة ڈ٥ٸ ںٵ٪بٳ ٵی
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 ِی ًّٝ ہ: ثب ۳ىىً 

 اؤ، ای٬ ٵ٪بٳ ٭ی ٕـ٣(ہف ٭ب ةڈ٥ٸ ےٵی ٝٶٰ ) ٭ئی ٵبعؾات كہثب

 

 ےاػا کـت کـػاؿ ٳہا، ػٿ اٍڀٯ ثٺؼی ہگـ یب ٵی ٝٶٰہثب ںٵی ہثیٴ فٹؼگی

 ں۔یہ

i. کی ٍوؿت  ٔمَبْ التَبػی پیؼا  ںِی ۓتیذ ےِوت کاچبٔه  کنی کی

ایک  ٵتضٶٰ ٹ٪َبٷ کب ہی ہے۔ کـػاؿ الہپ اك کب یہ کـٔب َہحتف٘ فـا ںِی

 ںٵی ےػہٵٞب ہثیٴ، فٹؼگی ثٺؼی ہگـ رل کب ہےکیب ربتب  ےك ڈ٥ٸ ےایل

  .ہےربتب  کیب ےكىـا٭ت  ےا٥ـاػ ک ىبٵٰ کئی

ii. ہی .ہے کـ ڑھة یھة ےك ےعٖـ اٵڀات اٍڀٯ کب ثٺؼی ہٳ گـھرڀ٫ ٳ،ہتب 

 خمتٲ٤ .ہےکـتب  ٵتڀافٷ یھة ٳ کڀھرڀ٫ ٵبٱی ھمبت ھمبت ےک ثٺؼی ہگـ

 ےک ےػہٵٞب کی خمتٲ٤ ٩نٴ ےگئ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ںٱڀگڀ پـ اٿ٩بت

اك  ےك ثٺؼی ہگـ ےک ٳھرڀ٫ ےٿئہ ڑےد ثبآلعـ اٿؿ ڈ٥ٸ پـیٶیٴ، ہؽؿیٜ

پبٱینی  ےٹنٰ ک خمتٲ٤ ںاك ٵی ؽاہٯ .ہےکیب ربتب  کڀ صبٍٰ بٯٍڀؿزب

 ہکب ٹتیذ ثٺؼی ہگـ اك .ہےکی ربتی  ثٺؼی ہگـ ٵال کـ ھمبت ؿ ٭ڀڈٿٯہ

 ںٵی اٿ٩بت یہ ںػٿٹڀ ےاٿؿ ثـ ھےاچ ہک ہے کی کڀىو ےکـٷ ی٪یٺی ہی

 ثڀٹل( ں)یٮنب ىـس ںیٮنب ہ٥بئؼ ھمبت ھمبت ےک، ٿ٩ت ٭بؿ ہثیٴ فٹؼگی

 .ےگ ںپبئی کـاػا 

 ہػہِٞب ےن ہفٔؼگی ثیُ .5

  ہػہ٭ب ٵٞب ہفٹؼگی ثیٴ  : ۴ىىً 
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٭ب  ٵیتہا اك کی ےك ؿ٩ٴ ہثیٴ .ہےٿتب ہ ٱڀہپ کب آعـی ہثیٴ، فٹؼگی ہػہٵٞب

 ےرل ك ہےٿتی ہّٶبٹت  ٕڀؿ پـ ے٫ ہػہٵٞب ؿ٩ٴ ہی  ہے۔ ی٪یٸ ػالیب ربتب

 یھة ہی ےكٝٺَـ  ّٶبٹت .ہےالتب ہک ہؽؿیٜ کب ایک زب٦٘ ٵبٱی  ہفٹؼگی ثیٴ

 .ہےتب ہؿ زبت ےک ہٵٞبئٸ مغت اٿؿ ےّبثٔ مغت ،ہثیٴ فٹؼگی ہک ہےٵٖٲت 

 ؿیقؿٿ ٩بٹڀٹی ےٱئ ےک ٭بؿ ہثیٴ فٹؼگی ٕڀؿ پـ ےىـٓ ک کی ایک کبؿٿثبؿ

 ںٵی ےمٲنٰ ےک کبؿی ہمـٵبی ےک ڈ٥ٸ اٷ کی ہے۔ٿتب ہ ّـٿؿی ٹبھؿک کب ڈ٥ٸ

اٷ  ہک ےہ تبڑکـٹب پ اك ثبت کب ی٪یٸ ںیہاٷ ٱیکٸ ںیہمکتی ٿہ ىـائُٔاٷ ٭ی 

کل  عـچ کب ےعقاٷ ےک ؿڈٿٯہپبٱینی  اٿؿ ںیہکب٥ی  پـیٶیٴ پبك ػمتیبة ےک

 ٹبہؿ فیـ اٹتٚبٳ ںیہاٷ زبت ے٫ ٩ڀاٹیٸ ٵتٞٲ٨ ےكاك  ہےرب مکتب  ٕـس کیب

 .ہےمکتب  ڑپ

 ےکآالت  ػیگـ ِبٌیبتی کیب ہک ہے پـ حبج کی ربتی مواي َہا ایک اکخـ

 ںٵیہ -ہےکبفی  ہفبئؼ واال ےْکیب رب َہفـا ؿ ووڈويہپبٌینی  ںِی ےِمبثً

 ٝٺَـ اٿؿ ثچتزب٦٘  ٳھرڀ٫ ںٵی ہػہٵٞب ہیٴہ فٹؼگی ہک ےئہٹب چبھیبػ ؿک ہی

ػیگـ  ںثبفاؿ ٵی، ٵبٱیبتی ےك ہٿد اك ہے۔ربتب  کڀ ىبٵٰ کیب ںػٿٹڀ

 فٹؼگی ںاٍٰ ٵی .ہےا ربتب ھمسذ ٵَٺڀٝبت ٵبٱی یھة ےی اكہ کی ٕـس ٵَٺڀٝبت

 ےٿئہ ےثٸ ہفیبػ ٵَٺڀٝبت ے٫ ےٷھؿک ٱتاٿؿ ػٿ کٴ ٵَٺڀٝبت ےک، زب٦٘ ہثیٴ

  ں۔یہ

 ٳہ٥ڀائؼ ٥ـا ٵڀت پـ ٍـ٣ زبت ےرل ک ہٵیٞبػی ثیٴ عبٱٌ کب کٴ ٩یٶت ،ںاہی

کی  ارقاء ثچت یب ٩یٶت ٹ٪ؼ ں، رٸ ٵیےٵٺَڀة ثچت اٿؿ ںیہ ےربت ےکی

 ٱیہپ ہاگـچ  ہے۔ّـٿؿی ثتبٹب  ٥ـ٧ ػؿٵیبٷ ےک ،ہےٿتی ہ ہٵ٪ؼاؿ فیبػ

ت ہة پـیٶیٴ ثٺؼی کب ہٵٺَڀة ػٿمـی ،ہےٿتب ہ کٴ پـیٶیٴ ثٺؼی کب ہٵٺَڀة

اك   ہے۔ٿتب ہ ہصٌ ٳہایک ا ثچت کب ىغٌ کی ٿاصؼ ہٿ اٿؿ ہےٿ مکتب ہ ہفیبػ

ىغٌ کی   ہے۔ٿتی ہ ٿمیٜ الگت٭ی  ٵڀا٩ٜ کی ٹ٪ؼ ٩یٶت ہک ہےی ھة ٵٖٲت ہکب ی

 کڀ عتٴ  ٵڀا٩ٜ، ےکـ٫ ہٷ کبؿی ہمـٵبیاٿؿ  ںیہکب ک ؿ٩ٴ اپٺی ےٕـ٣ ك

 ں۔یہ ےالتہک 'الگتٵڀ٩ٜ ' یہ الگت کی گئی ىتثـػا ےٿئہ ےکـت

 حبج ایک  چیٲٺذ ڑےة کی ہػہٵٞب ثچت کی ہفٹؼگی کی ثیٴ ؿٿایتی ،ںاٍٰ ٵی

کی  ہٵیٞبػی ثیٴ" ہگیب ک اہک ہی زبت ےرل ک ٿئیہىـٿٛ  ںٵی ےٹتیذ ےک

 ػٱیٰ ہی ٕڀؿ پـ ّـٿؿی " ں۔کـی اٱگ کبؿی ہمـٵبیثب٩ی  اٿؿ ںکـی عـیؼاؿی

 عـیؼی کی ہثیٴ ٵیٞبػ ٍـ٣ ےك کٶپٺی ہثیٴ ہٿگب کہ ہی تـہة ہک کی گئی پیو

کی  ںٵی اٍٖالس ےایل کبؿی ہکی مـٵبی ؿ٩ٴ ثب٩ی کی پـیٶیٴ اٿؿ ےکی ربئ

  .ٿہ کب اٵکبٷ ےصبٍٰ کـٷ ٵٺب٥ٜ ہفیبػ ںرٸ ٵی ےربئ

 ػالئٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد پیو عال٣ اٿؿ ںص٨ ٵی ےک ہػہٵٞب ہثیٴ ٹ٪ؼ ٩یٶت ؿٿایتی

 .ٿ گبہ ٵٞ٪ڀٯ پـ ١ڀؿ کـٹب

a) ہفبئؼ  

i. اك  .ہےٿا ہ حبثت کبؿی ہمـِبیِبِوْ   اوؿ حمفوٗ ہٕڀؿ پـ ی تبؿیغی

، اٿؿ ںیہ ےػیت کی ّٶبٹت ٵٺب٥ٜ ےىـس ک کٴ اف کٴ ٩یٶت، ٹ٪ؼ ےک

  .ہےمکتی  ٿہی ھة ہاّب٣ ںاك ٵی ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ےػہٵٞب

ii. ےک ثچت ىغٌ کڀ ےٱئ ےک کی اػائیگی پـیٶیٴ ےثب٩بٝؼگی ك 

 ےثچت ٭ـٷ ہی ےرل ك ہے یڑؼی ٭ـٹی پثٺ ہٵٺَڀة الفٵی ںٵی ےمٲنٰ

  .ہےػیتی  ھمیک کی ٹٚٴ ٿ ّجٔ ّـٿؿی ںٵی کبؿی ہمـٵبی کڀ ےٿاٯ



 

117 

iii. کو  عبً فـػ اٿؿ ہےکـتب  اٹتٚبٳ٭ب  کبؿی ہمـٵبی ٭بؿ ہثیٴ

  .ہےکـ ػیتب  آفاػ ےك ػاؿی ہؽَ اك

iv. ےٯ ٩ـُ ىغَیت ػاؿ ہثیٴ .ہے کـتی َہفـا کی ٍوؿت ٔمؼ ہی 

کـ  تجؼیٰ ںٵی ٹ٪ؼ ےاك ےٿئہ ےمڀٹپت کڀ ٿاپل پبٱینی یب ہےمکتب 

  .ہےمکتب 

v. ِتٍٞك  یکلٹأکُ  یہ ںٵی ںػٿٹڀ ہمبالٷ اٿؿ ہثیٴ فٹؼگی ٹ٪ؼ ٩یٶت

  .ہے صبٍٰ ٹوھچ

vi. لـُ  ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت یب پٸ ہػیڀاٱی ےک ػاؿ ىغَیت ہثیٴ

 یھة ےك ںػٝوو ِتٍٞك ےك ٔمَبْ ےواي ےربْ ےکئ ےکی ٕـف ك ۂؼہػ

  .ںیہمکتی  ٿہ حمفوٗ

b) ٔمَبٔبت 

i. آٵؼٹی  ی٪یٺی یھة ہی ٕڀؿ پـ ےکٿاپنی  ےآٵؼٹی ک ٵنتضکٴ ٹنجتب

٩یٶت  تیھٹگ ےك ہکی ٿد ا٥ـآ فؿ یہ کی ٕـس کبؿی ہمـٵبی شببٳ ےٿاٯ

  .ہےزبت  ےک احـات ےک

ii. اثتؼائی اٿؿ ػیگـ ٹگٹٵبؿکی ہکی فیبػ ںپبٱینیڀ کی ہفٹؼگی ثیٴ 

  .ہے کـ ػیتی کڀ کٴ کی ٵ٪ؼاؿ ؿ٩ٴ مجٜ ںٵی ںمبٱڀ اثتؼائی الگت،

iii. ٜےك آالت ػیگـ ےثبفاؿ ک ٵبٱیبتی، ٱیکٸ ہےّٶبٹت ػی  ہ، اگـچٵٺب٥ 

 ٳ کڀ کٴھرڀ٫ رڀثؼٱی  -اػال، کی ٿٍڀٱی آٵؼٹی ٭ب٥ی ں۔یہ ےمکت ٿہکٴ 

 .ہےٿتی ہ ںٵی ےٹتیذ ےک ،ہےکـتی 

 1    ںوـی ٹیلٹعوػ وو 

I. ؟ ہےٿ ربتب ہ کٴ ےکیل ٳھرڀ٫ ےك تٺڀٛ ںٵی ںثبفاؿٿ ٵبٱی 

II. کبؿی ہمـٵبی پـ ہرگ یہایک  مجٜ کـ فڈ٥ٸ ےؽؿائٜ ك ہفیبػ ےای٬ ك  ۔  

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 

 

 

  ہعالً

a)  ہےکٶبتی  ارـ یب ٩یٶت رڀ ہےٿتی ہ ربئیؼاػ ٩نٴ کی ایک ہاحبث.  

b)  ایک ،ہےکـتب  آٵؼٹی صبٍٰ، رڀ ی کڀکی فٹؼگ اٹنبٷ ایچ ایٰ ٿی تَڀؿ 

 ںٵنت٪جٰ ٵی ےىغٌ ک ایک ہؽا یہٯ .ہے ٵبٹتی ربئیؼاػ یب ہاحبث ٕـس کی

  .ہےکـتی  پیٶبئو کب کی ٩یٶت کی فٹؼگی اٹنبٷ کی ثٺیبػ پـ صَڀٯ عبٱٌ

c) ھمبت ےک ےٷڑھة ےٝٶـ ک ںرل ٵی ہے پـیٶیٴ ی٪یٺی اینب پـیٶیٴ مٖضی 

تی ہؿ ٵنتضکٴ ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ےػہٵٞب ےپڀؿ ہٱیکٸ ی ٿتیہ ںیہٷ ہاّب٣

  .ہے

d) ے٫ ےٵڀرڀػ عٖـات  ٭ڀ ٭ٴ ٭ـٷ ںٵی ںثبفاؿٿ، ٵبٱیبتی ٵی ٝٶٰہثب  

  .ہے تٺڀٛ، ا٩ؼاٵبت ػیگـ ،ہے ا٩ؼاٳ ایک ےك ںٵی ا٩ؼاٵبت
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e) مغت ہثیٴ فٹؼگی ہک ہے ٝٺَـ اٹیہی٪یٸ ػ ںٵی ےػہٵٞب ےک ہثیٴ فٹؼگی 

 .ہےتب ہؿ زبت ےک ہٵٞبئٸ مغت اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی

 

  اٌفبٗ َہا

  ہاحبث .1
 ٩یٶت ) ایچ ایٰ ٿی( اٹنبٹی فٹؼگی .2

  پـیٶیٴ مٖضی .3

 ٵی ٝٶٰہثب .4

 تٺڀٛ .5

 

 

 

 رواثبت  ےک ٹیلٹ عوػ

  1رواة 

  .ہے  II ٍضیش رڀاة

 ےؽؿیٜ ےک یالؤھپ ےک کبؿی ہمـٵبی ںٵی ںکالمڀ ہاحبث، خمتٲ٤ ػ٣ہکب تٺڀٛ 

 .ہے کڀ کٴ کـٹب ںٵڀھرڀ٫ ےثبفاؿ ک ٵبٱی

 

  مواي اِتضبْ عوػ

  1 مواي

 ںیہرقٿ ٷ کی کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ فٹؼگی ٝٺَـ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  ؟ہے

I. ہاحبث  

II. ٳھرڀ٫  

III. اٍڀٯ کب ٵی ٝٶٰہثب  

IV. اٵؼاػ  

  2 مواي

 ؟ اھکیب ت ٿّٜ ےکل ٷ تَڀؿ ےک ایچ ایٰ ٿی

I. ؿ کٺگھٱڀت ٷٹٵبؿ ؿٹاکڈ  

II.  ٹث٦ی ٿاؿٷ 

III.  یڀثٺـہپـٿ٥ینـ  

IV.  مڀؿٿك ربؿد  

  3 مواي

 ںیہی ٷھة ھکچ یب ت کٴہة ٝٺَـ ثچت کب ںٵی کل ےك ںٵی ںٵٺَڀثڀ ؽیٰ ہؿدٵٺؼ

  .ہےتب ہؿ

I. ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ  

II. ہٵٺَڀة ٹٿٵیٸڈایٸ  
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III.  ہٵٺَڀة پڀؿی فٹؼگی  

IV. ہٵٺَڀة ثیک ٵٺی  

 

  4 مواي

  ؟ہےرب مکتب  اہک ںیہٷ ہاحبث کڀ اعتیبؿات ےک کل ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. یڑگب ؿٹٵڀ  
II. اٹنبٹی فٹؼگی  

III. ْبئی٥  

IV. ؿھگ  

  5 مواي

کیب  ںیہٷ ثٺؼ ہػؿد زبت ےک ٳھرڀ٫ کڀ اعتیبؿات ےک کل ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  ؟ہےمکتب  رب

I. ربٹب ٵـ ںٵی ٝٶـ ت کٴہة  

II. ربٹب ٵـ رٲؼ تہة  

III. ٹٿھپ ٹٿٹ ٥ٖـی  
IV. فٹؼگی گقاؿٹب مسیت ٵٞؾٿؿی 

  6 مواي

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. ںپبٱینب ہثیٴ ٝبٳ ہرجک ںیہ ہػہاال ٵٞبٿ ہٵٞبٿُ، ںپبٱینب ہثیٴ فٹؼگی 

  .ںیہٿتی ہ ہػہٿاال ٵٞب اٹیہی٪یٸ ػ

II. ہثیٴ ٝبٳ ہرجک ںیہٿتی ہ ہػہٵٞب ٿاال اٹیہی٪یٸ ػ، ںپبٱینب ہثیٴ فٹؼگی 

  .ںیہ ہػہٵٞب ٿاال ہٵٞبٿُ ںپبٱینیب

III. ہ، ٿہے ٳ کی ربتیہ٥ـا زب٦٘ کڀ ہٿا٩ٜ رل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ ٝبٳ 

  .ہے ٿتیہکٴ  ی٪یٺی ٕڀؿ پـ

IV. ھمبت ےٿ٩ت ک کی ی٪یٸ ےٷھٹگ ےک ہٿا٩ٜ د ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ ٝبٳ 

  .ہےتی ربتی ڑھة ھمبت

  7 مواي

 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. ربڀیق ٵیٞبػی٭ی  فٹؼگی  

III. ٩یٶتکی  اٹنبٹی فٹؼگی  

IV. ٰکی ٩یٶت کی فٹؼگی ٵنت٪ج  

  8 مواي

پیو کـتب  ٿّبصت ػؿمت کی اك ص٪ی٪ت اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 کٴ ےك ںٹڀرڀاٹڀ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ا٥ـاػ ثقؿگ ےٱئ ےک ہثیٴ فٹؼگی ہک ہے

  .ہےکیب ربتب  چبؿد پـیٶیٴ

I. ںیہ ےٿتہ ٵٺضَـ ٹڀرڀاٷ تـ ہفیبػ.  
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II.  ہےٿتی ہ ٍالصیتکی  اػائیگی ہفیبػ ںىغٌ ٵیثقؿگ.  

III.  ہےٿتی ہ یڑد ےكاٵڀات، ٝٶـ.  

IV.  ہےٿتی ہ ثبٱٞکل کیاٵڀات، ٝٶـ.  

  9 مواي

 ےکی ٕـ٣ ك ےػہٵٞب ہثیٴ ٩یٶت ٹ٪ؼ اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  .ہے ںیہٷ ہ٥بئؼ ٿاال ے٭یبربٷ ٳہ٥ـا

I. ٗکبؿی ہمـٵبیاٿؿ ٵبٵڀٷ  حم٦ڀ  

II. ػالتب ٹٚٴ ٿ ّجٔ ثچت  

III. کٴ پیؼاٿاؿ  

IV.  ائؼ٥ڀ یکلٹاٹکٴ 

  10 مواي

 ےکی ٕـ٣ ك ےػہٵٞب ہثیٴ ٩یٶت ٹ٪ؼ اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  .ہے ہ٥بئؼ ٿاال ےکیب ربٷ ٳہ٥ـا

I. زبت ےک احـات ٕت ےک، ا٥ـآ فؿ ارـ  

II. مجٜ کٴ ںٵی ںاثتؼائی مبٱڀ 

III.  ارـ٭ٴ  

IV. ٗکبؿی ہمـٵبی حم٦ڀ 

 

  مواالت کب رواة ےک اِتضبْ عوػ

  1 رواة

  .ہے  IV ٍضیش اٹتغبة

 اٍڀٯ کب ٵی ٝٶٰہثبٳ، ھ، رڀ٫ہاحبث ںٵی ٝٺبٍـ ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ یفٹؼگ

  .ںیہىبٵٰ  ےػہٵٞب ےک ہفٹؼگی کی ثیٴ اٿؿ

  .ہے ںیہٷ ٝٺَـ کی کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل، فٹؼگی ٹگـاٷ

  2 رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 ٿّٜ کب تَڀؿ ےکایچ ایٰ ٿی( کی ٩یٶت) اٹنبٹی فٹؼگی ےٷ یڀثٺـہ پـٿ٥ینـ

  .اھکیب ت

  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

 ہثیٴ ٝبٳ ہرجک ںیہ ےٿتہ ےػہٵٞب ٿاٱی اٹیہی٪یٸ ػ ںپبٱینیب ہیٴث فٹؼگی

  .ںیہٿتب ہ ہػہ٭ب ٵٞب ہٵٞبٿُ، ںپبٱینیب

  7رواة 
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 ۔ ہے  III ٍضیش اٹتغبة

کی  ہثیٴ ّـٿؿی ےٱئ ےىغٌ کؿ ہ ہؽؿیٜ ےک ہٕـی٨ کی ٩یٶت اٹنبٹی فٹؼگی

  .ہےکیب ربتب  کب صنبة ٵ٪ؼاؿ

  8رواة 

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 ٝٶـ کٴ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںٱڀگڀ ثقؿگ ؽاہٯ ،ہےتی ہؿ یڑد ےك ٝٶـ ـسى اٵڀات

کیب ربتب  چبؿد پـیٶیٴ کٴ ےك ،ہےٿتب ہ کٴ کب اٵکبٷ ٵڀت، رٸ کی ٱڀگ ےک

  .ہے

  9 رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

  .ہے ایک ےك ںٵی ٹ٪َبٹبت ٿاٱی ےٿٷہ ےك ہػہٵٞب ہثیٴ ٩یٶت ٹ٪ؼ صَڀٯ ٭ٴ

  10رواة 

  .ہے  IV ٍضیش اٹتغبة

 ےك ںٵی ٥ڀائؼ ےٿاٯ ےٿٷہ ےك ہػہٵٞب ہثیٴ ٩یٶت ٹ٪ؼ کبؿی ہمـٵبی حم٦ڀٗ

 .ہے ایک
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 7 ثبة

 ثٕؼی ہِبٌی َِٕوة

 

  تٞبؿف ثبة

اٿؿ  ہےىبٵٰ  کیب ںٵی ہثیٴ فٹؼگی ہی کھت حبج کی ےٳ ٷہ ںٵی اثڀاة ہگقىت

 ےك عبً ىغَیت یٹمیکڀؿ  ہے۔ اك کب کیب کـػاؿ ںٵی ےکـٷ ٳہزب٦٘ ٥ـا ٵبٱی

 ےٱئ ےک ےّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کـٷ خمتٲ٤ اٿؿ ٵنت٪جٰ کی ہٵڀرڀػرڀ  ہےٵتٞٲ٨ 

 ہثیٴ ےفٹؼگی ک اك ٕـس .ںیہ ےتہکـٹب چب ٹکڀ اال اٿؿ ػٿٱت آپ کی آٵؼٹی

اك   ے۔ئہربٹب چب اھمسذ ںٿمیٜ تٺبٙـ ٵی ےک "ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ؽاتی" کی

 ہے۔کڀ ٵتٞبؿ٣ ٭ـٹب  ٵڀّڀٛ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة کب ٵ٪َؼ ثبة

 ۂتیذ ثبة

 

A. مبئیکٰ ؽاتی فٹؼگی ثٺؼی اٿؿ ہٵٺَڀة یٵبٱ  

B.  کـػاؿ ےک ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة  

C.  ں٩نٶی   – ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 
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A. مبئیکً ؽاتی فٔؼگی ثٕؼی اوؿ ہَِٕوة ِبٌی 

  ؟ہےکیب  ثٕؼی ہِبٌی َِٕوة .1

 ہا صٌڑکب ایک ة اپٺی فٹؼگی ےٱئ ےک ےکٶبٷ ہپیل ٱڀگ تـ ہفیبػ ےك ںٳ ٵیہ

 ٳہ ہک ہے ںیہٿ٩ت ٷ کب ے١ڀؿ کـٷ ہکیب ی  ں۔یہ ےگقاؿ ػیت ںٵی ےکبٳ کـٷ

اك  ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة؟ ںیٔٱگب  ےٱئ ےک ےکبٳ کـٷ ےٱئ ےٵبؿہ کڀ ػٿٱت

کڀ  تٞـی٤ ھکچ ےآئی .ہے ہٕـی٨ کبٵٰ ایک ےٱئ ےک ےکڀ صبٍٰ کـٷ ٵ٪َؼ

 :ںیہ ےتھػیک

  تٞـیف

i. کب ےربٹٸ ٵ٪بٍؼ کڀ ےفٹؼگی '' ک''  ےىغٌ ک کنی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 

 کڀ ٵبٯ اٿؿ ےکـٷ تجؼیٰ ںٵی ٵ٪بٍؼ ٵبٱی ٵ٪بٍؼ کڀ ، اٷہے ایک ٝٶٰ

 ے۔ٵٰ مک ٵؼػ ںٵی ےصبٍٰ کـٷ ٵ٪بٍؼ کڀ اٷ ہ٭ـٹب ٫ ٵٺٚٴ اك ٕـس

ii. کی  "فٹؼگی" کڀئی ىغٌ ےؽؿیٜ ےرل ک ہےایک ٝٶٰ  ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 

 ٵیپ ڈؿٿ ایک ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ تڀ٩ٞبت ّـٿؿیبت اٿؿ ١یـ ٵتڀ٩ٜ

 ےک، ٵنت٪جٰ ہکب اٹؼاف ٩یٶت عبٱٌ ےک کنی ںاك ٵی ہے۔ مکتب تیبؿ کـ

 ےک اٹتٚبٳ ٵٺبمت ےػٿٱت ک اٿؿ ٱگبٹب ہکب اٹؼاف ٵبٱی ّـٿؿیبت ےٱئ

  ہے۔ىبٵٰ  کبٳ کـٹب ےٱئ ےک ےپڀؿا کـٷ کی ّـٿؿیبت کڀ اٷ ےؽؿیٜ

iii. تجؼیٰ ںٵی ص٪ی٪ت ٵ٪بٍؼ کڀ ىبت اٿؿہعڀا کنی کی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 

 ہے۔کـٹب 

iv. کی ّـٿؿیبت اٿؿ ٵنت٪جٰ ہٵڀرڀػ ىغٌ کی کنی ںٵی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ،

 ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا ٵتڀ٩ٜ کنی کی پـٿ٥بئٲق اٿؿ ےعٖـ ؽاتی ےککنی 

 ہے۔تب ہؿ کی مشڀٱیت ےکـٷ تیبؿ ہعبک کب ایک آٵؼٹی ےٱئ ےک ےکـٷ

ٳ ہایک ا ںٵی کی تٞٶیـ فٹؼگی ھمبت ےک ےکٴ کـٷ ٥کـ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

ٵ٪بٍؼ  خمتٲ٤ آپ ٭ڀ  ہٵٺَڀة ثٺبیب گیب ےك اصتیبٓ  ہے۔اػا کـتب  کـػاؿ

 ٵؼػ کـ مکتب ںٵی ےکـٷ ےٓ تـریضبت اٿؿ آپ کی ےصبٍٰ کـٷ ےتیقی ك کڀ

 ہے۔
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 لنُ ػفہ :   ۱ىکً 

 

i. یب ایک عـیؼٹب ٹی ٿی میٹ ی ڈایٰ می  :ںیہ ےمکت ٿہخمتَـ ٵ٪َؼ  ہی 

  یھٹچ عبٹؼاٹی

ii. عـچ یھٹچ ثیـٿٷ یب عـیؼٹب ؿھ: گںیہ ےٿ مکتہ ػ ٿمٖیہٛ ہی  

iii. کی ےثچ ےکنی ک :ہےمکتب  ٿہىبٵٰ  ںٵی ٵ٪بٍؼ ٕڀیٰ ٵؼتی 

 ٵیہ٥ـا ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی ىبػی یب یب تٞٲیٴ

  مبئیکًوی  فٔؼگی ىغٌ کی .2

 ىغَیت .ہے ؿٹیھت ایک ػٹیب ہک اھا تہک ےٷ ںٿہرٸ ھےت ىیکنپیـ ٿٱیٴ ہٿ

اك  اك ػٿؿاٷ ،ہےگقؿ ربتب  ےٵـاصٰ ك کئی ںفٹؼگی ٵی ٵڀت تک ےپیؼائو ك

 ےکٶبٷ، ےٷھمیک ے، ریلہےکی ربتی  کی تڀ٩ٜ ےاػا کـٷ کـػاؿ کئی ےك

  اٿالػ ٕڀؿ پـ، ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٿاٱؼیٸ، ی،ھمبت ٕڀؿ پـ، ےک ےٿاٯ

  .مبٯ ے٫ ٹائـٵٸٹؿی ںاٿؿ آعـ ٵی ٿاٱؼیٸ ےگئ ہؿ ےثٞؼ ا٭یٰ ےربٹی٬

 :ںیہ ےگئ ےػیئ ںثب تَڀیـ ؽیٰ ٭ی ىٮٰ ٵی ہٵـصٰ ہی

 ٔؼگی مبئیکًف التَبػی     : ۲ىىً 
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 تـریضبت اوؿ ےِـصً فٔؼگی

a) کڀئی اپٺب رت ہٵـصٰ اینبایک : ثـك تک( 25 ےك 20) ےْھمیک 

کـتب  کی تیبؿی ےثٺٸ ؿیہه ٯہا ےٿئہ ےاتڑھة اؿتہٳ ٝٲٴ اٿؿ

 .ہےکـتب  ٵـکڀف ہپـ تڀد ےاٷڑھة کی ٩یٶت ہمـٵبی اٹنبٹی .ہے

 پـ ٕڀؿ 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   :(ےثٞؼ ك ےک 25) واال ےکّب

 ےک ےّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کـٷ اپٺی  ىبیؼ اٿؿ ہےٵٲتب  ؿٿفگبؿ

 اك مٖش .ہےٱیتب  ثچب ھاٿؿ کچ ہےکٶبتب  ػٿٱت کب٥ی 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  :پـ(  ےوْہ ىبػی 30- 28)  یھمبت ےک فٔؼگی 

 .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 ڑکـٹب پ ٵـکڀف ہپـ تڀد ےٿٷہ

 ںچڀ، ثچیق ٍبؿ٥یٸ پبئیؼاؿ کبؿ، ایک، ىبیؼ ؿھاپٺب گ -ںیہ

  .ہٿ١یـ ثٺؼی ہٵٺَڀة ےٱئ ےٵنت٪جٰ ک ےک

d) ( ٓ35 ےك 28 واٌؼی  )ىغٌ  ػٿؿاٷ کڀئی ےک ںاٷ مبٱڀ :ثـك

 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

  .ہیـٿ١

e) صبٱت اینیایک  ہی   :مبي(  55 ےك 35ّٝـ )ےواي ےَ کـْہفـا 

 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 ثٺؼٿثنت اٿؿ کی ىبػی ںکیڀڑٯ .ہےػی ربتی  ىبػی کـ کی

 تيڀیو کب ٳہایک ا ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ اؿتیھة اٹتٚبٳ ےٱئ

 ثچت ےٱئ ےک اٿؿ تٞٲیٴ ىبػی کی ںثچڀ ػؿاٍٰ، .ہےٵڀّڀٛ 

 ٳہایک ا آد ٭ب ںعبٹؼاٹڀ اؿتیھة تـ ہفیبػ ےٱی ے٫ ےکـٷ

  .ہےٵ٪َؼ 

f) تیبري اٿالػ( :   65 ےك 55ّٝـ واٌؼیٓ ) ڑےوھچ ےن اوالػ 

 ٿہعتٴ  صبٱت رت ٹڀرڀاٷ 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 تٿ٩

 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  یھةاینب  ہی .ہےگیب  ثٸ ڈ٥ٸ ایک ےٱی ےک ٹائـٵٸٹؿی

 پـیيـ ڈثٰ ےریل ںثیٶبؿیڀ یڀٹجيٺیـیڈ ںکی فٹؼگی ٵی رت کنی

 زب٦٘ 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 زب٦٘

g) ایک  ہی   :( ےآگ مبي اوؿ 60ّٝـ ) مبي وٌیھگوػ - ٹائـِٓٹؿی

 ہےٿتب ہٿ چکب ہ ائـٹؿی ےك کبٳ ٥ٞبٯ ىغَیت رت ہے ٝٶـ ینیا

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 ہپـ تڀد کی ّـٿؿیبت

٪یٺی ١یـ ی کی، آٵؼٹی ٵنبئٰ ےٍضت ک تيڀیو ٳہا .ثیڀی

ٿ٩ت  اینب ایک ہی .ںیہ ٿتیہٿئی ہی ڑد ےك اکیٲیپٸ اٿؿ ٍڀؿزببٯ

اٿؿ  ہےتب ہچب کـٹب ہاّب٣ ںٵی ٵٞیبؿ ےفٹؼگی ک ىغَیت رت ہے

عڀاة  ےاك ٷ رل کب ہے تبہٱیٺب چب ٱ٤ٖ ےك ںچیقٿ اٷ شببٳ

 یب پڀؿا کـٹب ىڀ٧ ےریل پبیب، ہٷ کـ یھٱیکٸ کت اھت اھػیک

ىبٷ  اپٺی ٝٶـ کڀئی ہک ےہ 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

 

 ےٵـصٰ تیٸ ےمبئیکٰ ک فٹؼگی ا٩تَبػی ،ںیہ ےمکت ھػیک اٿپـ ٳہ ہرینب ک

 .ںیہ ےٿتہ

 ےن ٕبٌت ٍُٝ

 ےِـصً

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 ےِـصً 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 ٹائـِٓٹؿی

 ےِـصً

 ربئیؼاػ اٿؿ ہےکـتب  مجٜ ػٿٱت ہٿ ںاك ٝٶٰ ٵی

 ےٱئ ےٿؿیبت کّـ 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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 ںکیو کی ّـوؿت ےعـیؼْ اوؿ ےکو ثچبْ ںاحبحو ِبٌیبتی خمتٍف کنی کو .3

  ؟ہے تیڑپ

 عبً کڀئی ہٿ رت ؿاٿ ںیہ ےٿتہ ےٵـصٰ کئی ںکی فٹؼگی ٵی ٥ـػ ہک ہے ہی ہٿد

کی  فڈ٥ٸ ےٱئ ےرل ک ںیہآتی  ّـٿؿیبت ٩نٴ کی تڀ کئی ہےکـتب  کـػاؿ اػا

 .ہےتی ڑپ ّـٿؿت

 ِخبي

 ےتڀ اك ک ہےکـتب  ىـٿٛ کب عبٹؼاٷ عڀػ اٿؿ ہےکـتب  ىبػی کڀئی ىغٌ رت

 ےک اٝٲی تٞٲیٴ پـ ےٿٷہ ڑےة ےک ںثچڀ .ہےمکتی  ڑپ کی ّـٿؿت ؿھگ ےٱئ

 ےاك ہےٱیتب  پبؿ کـ ٝٶـ یھآػ ی ىغٌہ ےریل .ہے ٿتیہکی ّـٿؿت  فڈ٥ٸ ےٱئ

کی  ثچت ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی اٿؿ ہےتب ڑکـٹب پ کی ربڀیق ےعـچ کـٷ ٍضت پـ

 ہٷ کی ّـٿؿت ےـٷ٭ پـ ارمَبؿ ںثچڀ ےآػٵی کڀ اپٸ ےرل ك ہےتی ڑپ ّـٿؿت

 ٿہٳ ہا ٹبہؿ ہفٹؼ ھمبت ےٿ٩بؿ ک آفاػی اٿؿ .ےثٸ ہٷ ھثڀد اٿؿ اٷ پـ ڑےپ

 .ہےربتب 

  .ہےرب مکتب  اھٕڀؿ پـ مسذ ایک جمٶڀٝی ےک ں٥یَٲڀ ػٿکڀ  ثچت

i. ٿمبئٰ کی ػؿٵیبٷ ےک پتھکی ک اٿؿ ٵنت٪جٰ ہٵڀرڀػ :پت ِتٍویھن 

  ٹٵٸٹاال

ii. ُٹ٪ؼ ( ٩ڀت عـیؼ تیبؿ )یبںِی ےثؼي ےک ںاحبحو ٔمؼ ک 

 پبٱینی  ہثیٴ فٹؼگی ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ثؼالؤ ھمبت ےک ںاحبحڀ

 ٹ٪ؼ رڀ کٴ ہکب تجبػٯ ےپیل ےٱئ ےک ہػہٵٞب ہےکب ٵٖٲت  ےعـیؼٷ

  .ہے ہاحبث

ٵنت٪جٰ  ىغٌ کڀ .ںیہىبٵٰ  ے٥یَٰ ےک ٩نٴ ںػٿٹڀ ںٵی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

 ٿاٱی ےآٷ ںٵنت٪جٰ ٵی ہےٿتب ہ ثٺبٹب ہٵٺَڀة ںکی تـتیت ٵی ثچت ےٱئ ےک

 ہمـٵبی ںٵی ربئیؼاػ ےك ےیک ٕـی٨ٹھ ےٱئ ےک ےکـٷ ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا خمتٲ٤

  .ےئہکـٹب چب کبؿی

خمتٲ٤  ےک اٹنبٷ کی فٹؼگی ےٱئ ےک ےٷھکڀ مسذ ربئیؼاػ ٵٺبمت اٿؿ ّـٿؿت

 ںکی ٵخبٯ ٵی ےٹیچ ہرینب ک ٿگبہ ہٵتٞٲ٨ ٹبھػیک ےك ٩ـیت ہکڀ فیبػ ٵـاصٰ

 .ہےػیب گیب 

 

 َہا

 ِـاصً ےفٔؼگی ک

 .ہےٿتب ہٿاال  ےٷھمیک یب ٕبٱت ٝٲٴ رت کڀئی ےِـصً ےک ثچپٓ

غیـ ىبػی  ٔورواْ

 ےِـصً ہىؼ
 ہےکـتب  ىـٿٛ کٶبٹب ٞبهٵ ہؽؿیٜ کڀئی ىغٌ رت

 .ہے اکیال ٱیکٸ

 ہىبػی ىؼ ٔورواْ

 ےِـصً

 یب ؿہىڀ یب ہےثٺتب  یھمبت فٹؼگی کڀئی ىغٌ رت

 .ثیڀی
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 ےک ںثچو ٹےوھچ

 ہىبػی ىؼ ھمبت

 ےِـصً

 .ہےثٸ ربتب  ٿاٱؼیٸ رت کڀئی

 ھمبت ےک ںثچو ڑےة

 ےِـصً ہىبػی ىؼ

 اٿؿ ہےثٸ ربتب  ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا رت کڀئی

 اٿؿ اٷ کی ّـٿؿیبت کی ںثچڀ ےٿتہ ڑےة ےاك

 .ہےتب ڑپ ٹبھکب عیبٯ ؿک تٞٲیٴ

 / ثٞؼ ےک عبٔؼاْ

 مبثك ٹائـِٓٹؿی

 ےِـصً

 ڑٿھؿ چھگ اٿؿ ںیہ ےٿ ربتہ عڀػ ک٦یٰ ےرت ثچ

 ڑٿھچ مالںٿھگ عبٱی اپٺب یبڑچ ےریل ںیہ ےػیت

 .ہےربتی  ڑا

 ےک ٹائـِٓٹؿی

 ےِـصً

 ہےگقؿتب  ےك یب٭بٯھمؼ ےفٹؼگی ک ىغَیت رت

 ےٱئ ےک ےکـٷ کی ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا یاگـ فٹؼگ

 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 ارمَبؿ پـ ؿصٴ ٿ ٭ـٳ

  ّـوؿیبت أفـاػی .4

 تیٸ ہگب ک ےچٰ ہپت ںٵیہ ڀت ںیھػیک مبئیکٰ کڀ فٹؼگی ثبال ہٵٺؼؿد ٳہاگـ 

  .ںیہمکتی  ٿہپیؼا  ّـٿؿیبت ٩نٴ کی

  .ںیہ ےٿتہپیؼا  ٵَٺڀٝبت ٵبٱیبتی ے٩نٴ ک تیٸ ےاٷ ك

a) ثٕبٔب لبثً کو ٌیٓ ػیٓ ےِنتمجً ن  

 ہاٹؼاف ےك ےٯہپ ّـٿؿت رل کی ہےٿتی ہىـٿٛ  ےك ػٿٱت ّـٿؿت ٱیہپ

 ّـٿؿت رل کی .ہےتی ڑپ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ عـچ ےگئ ےٱگبئ

 ےت٪بُ اینی .ہےتی ہٿتی ؿہ پیؼا ںٵی خمتٲ٤ ٵـاصٰ ےمبئیکٰ ک ٹؼگیف

  :ںیہ ےٿتہ ےک ػٿ ٩نٴ

i. ًٵٺنٲک ےك ٿا٩ٞبت ےفٹؼگی ک خمَڀً ہی   ّـوت : کی ٌیٓ ػیٓ خمَو 

 ےٱئ ےک ٵخبٯ ،ہےتی ڑپ کی ّـٿؿت کب ٝقٳ ٿمبئٰ ںیہرٸ ،ہےٿتی ہ

 ؿھگ یب ىبػی ےک ںآىـتڀ / کب ےاٷھػک ٵیہکی ٥ـا تٞٲیٴ اٝٲی

  .ےٱئ ےک اىیبء ٍبؿ٥یٸ پبئیؼاؿ یب ےـیؼٷع

ii. َتٞیٸ ث٢یـ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک خمَڀً کنی ّـوؿت : کی ٌیٓ ػیٓ ٝب 

 ٕڀؿ پـ ٵ٪جڀٯ ےاك .ٹبھؿک کڀ اٱگ ؿ٩ٴ ےك پتھک ہٵڀرڀػ ےکی

 .ہےا ربتب ہک "ٵیہکی ٥ـاٵنت٪جٰ "

b) ِتولٜ ارالك 

کی  ػٿٱت ٳہ ےرل ہے ہٿا٩ٜ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ایک فٹؼگی کی ١یـ ٵتڀ٩ٞبت پـ

 ےکـ مکت ںیہٷ پڀؿا ےك آٵؼٹی ہٵڀرڀػ ےاٿؿ رل ںیہ ےمکت ہہک ٝقٳ یڑة

 ےایل ھکچ .ہےٿتی ہّـٿؿت  کی ےمجٜ کـٷ ػٿٱت ےك ےٯہپ ےٱئ ےاك ک اٿؿ

 کب ٹ٪َبٷ آٵؼٹی ےك ؿٿفگبؿی ےة یب ٵٞؾٿؿی ٵڀت اٿؿ ےریل ٿا٩ٞبت

 اینی .ہےٿ مکتب ہ ٹ٪َبٷ کی ہاحبث یھة ےك آگ ےریل ػیگـ .ہےٿٹب ہ
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 ےٿٷہ ٿا٩ٜ ےاٷ ک ہاگـچ .ںیہ کی رب مکتی پڀؿی ےك ؿٹلاٹيڀ ّـٿؿیبت

 اك ٩نٴ کی ٵتجبػٯ ٕڀؿ پـ .ہےٿتب ہ کب٥ی عـچ ٱیکٸ ہےکٴ  کب اٵکبٷ

 ےٷھؿک اٱگ ٕڀؿ پـ حم٦ڀٗ ی ؿ٩ٴڑکی ایک ة ہاحبث ٹ٪ؼ ےٱئ ےّـٿؿیبت ک

  .ہےکی ّـٿؿت 

c) مجٜ ِبي  

 .ہے یثٺت ربئیؼاػ ھکچ ےك کبؿی ہاٿؿ مـٵبی کی ثچت شببٳ ٩نٴ ںاٍٰ ٵی

 ثٺیبػی ےک ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ہتڀ ی ںیہ ےکی ثبت کـت ٵ٪َؼ ےک مجٜ ٳہرت 

 ےٱئ ےک ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ےك ٵڀا٩ٜ ہػٿمتبٷ ٹاٿؿ ٵبؿکی کبؿی ہمـٵبی

 ہاٿؿ مـٵبی ثچت ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ .ہے کی ٝکبمی کـتب هہعڀا اٹ٦ـاػی

  .ںیہ ٵتبحـ ےك هہکی عڀا ےکـٷ مجٜ ػٿٱت ثٺیبػی ٕڀؿ پـ کبؿی

 ىغَیت ہکی ٿد هہکی عڀا ےکـٷ مجٜ، ػٿٱت ا گیبہک ٕڀؿ پـ کڀ اك ٵ٪َؼ اك

 ہفیبػ .ہےٱیتب  ہعٖـ ے٭یٲئ ےثٺبٷ ػٿٱت ہفیبػ ٿ٩ت ےکـت کبؿی ہمـٵبی

 ہٵ٪ـؿ یب گٺب کئی ػٿٱت ےاك ك ہکیڀٹک ہےٿتی ہ هہعڀا کی ےثٺبٷ ػٿٱت

 آفاػی، ہی ہکیڀٹک ہے کی ّـٿؿت ػٿٱت .ہےاتب ڑھة ےتیقی ك ؿ٩ٴ

 .ہےٵٺنٲک  ھمبت ےاحـات ک ٩ت اٿؿٕب ؿپـائق،ٹاٷ

 َِٕوٝبت ِبٌی .5

٩نٴ  تیٸ ںٵی ٹٵبٱیبتی ٵبؿکی ٵٖبث٨ ےک ںٿٹمی ثبال ہٵٺؼؿد کی ّـٿؿیبت

 :ںیہ ٵَٺڀٝبت ےک

ٍضیش ٿ٩ت  رڀ ہؽؿیٜ ثچت ػیگـ مجٜ اٿؿ ثیٺک َِٕوٝبت واال ٌیٓ ػیٓ

عـیؼاؿی کی  کب٥ی کنی کڀ ںٵی ىؼت اٿؿ پـ

 .ںیہ ےثٺبت ٩بثٰ ےک ےٷھؿک ( ھچٲٺؼ) ٕب٩ت

 ےریل أيوؿٔل

 َِٕوٝبت صبػحبتی

ٳ ہزب٦٘ 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 َِٕوٝبت مجٜ ػوٌت

 .ںیہ ںکی ٵخبٱی کی ٵَٺڀٝبت اك ٕـس ٹیٹاك

 ہک ہے کیب ربتب ےٱی اك کبؿی ہمـٵبی ںاہی

 ٱگبیب ہپیل اٿؿ ے٭یٲئ ےثٺبٷ ػٿٱت ہفیبػ

 .ےربئ

اك ٕـس  اٿؿ ہےکی ّـٿؿت  ٵـکت ےک شببٳ ثبال ہٵٺؼؿد ٝبٳ ٕڀؿ پـ ىغٌ کڀ

 ںخمتَـ ٵی .ہے ٿ مکتیہکی ّـٿؿت  ےٷھکڀ ؿک کی ٵَٺڀٝبت ٩نٴ ںتیٺڀ شببٳ ےك

 :ہک ںیہ ےمکت ہہک

i. ےٱئ ےّـٿؿیبت ک ٹ٪ؼ - کی ّـٿؿت ثچت  

ii.  عال٣ ےک ١یـ ی٪یٺی ٍڀؿزببٯ - کی ّـٿؿت ےکـٷ ڀؿٹلاٹي  

iii.  ےٱئ ےک سبٲی٨ ػٿٱت - کی ّـٿؿت ےکـٷ کبؿی ہمـٵبی 

  کبؿی ہمـِبی پـوفبئٍق اوؿ ہعٖـ .6

 ےٿتہ خمتٲ٤ ٵـاصٰ کئی ںمبئیکٰ ٵی کی فٹؼگی ٥ـػ ہک ہےا گیب ھػیک یھة ہی

 آعـی ےکی فٹؼگی ک ےاٿؿ آگ ٝٶـ تک ٿمٔ ےك ےٿاٯ ے٭ٶبٷ ٹڀرڀاٷ ، ںیہ

 ہےآتب  ایک تجؼیٲی یھة ےك ےٱیٸ ےعٖـ یب پـٿ٥بئٰ، ؿمک تک، ٿ٩ت
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 فٹؼگی ہاٿؿ ٿ ہے کب٥ی ٿ٩ت ےٱئ ےک ےٷڑھة ےآگ ے، اكہے ٹڀرڀاٷ ٥ـػ  رت

 ہفیبػ ےك ہفیبػ ٿہ دمکٸ تک ںاہد اٿؿ ہےػ ٭ـمکتب ہرؼٿد کب٥ی ںتئی ےک

 ہفیبػ ىغٌ  ہے گقؿتب ٿ٩ت ےریل .ہےا مکتب ٹھا ہعٖـ کب ےکـٷ مجٜ ػٿٱت

 اك کب ٵ٪َؼ ،ہےٿ ربتب ہ حمتبٓ ٵقیؼ ںٵی ےثبؿ ےک کبؿی ہاٿؿ مـٵبی َیـتث

  .ہےکـٹب  مجٜ کبؿی کڀ ہمـٵبی مالٵتی اٿؿ

 ٩ؼاٵت پنٺؼ کب٥ی ہتت ٿ ،ہےٿتب ہ ٩ـیت ےک ٹائـٵٸٹؿی رت کڀئی ،ںآعـ ٵی

 ٹائـٵٸٹؿی ہٿ ےرل ہےٿ ربتب ہ پـ ٵـکڀف ڈ٥ٸ یبٷھػ اٿؿ اك کب ہےٿ مکتب ہ

 ٿٍیت ےٱئ ےک ےثچ ىغٌ کنی .ہےکـ مکتب  عـچ ںٵی ںمبٱڀ ےک ثٞؼ ےک

  .ہےمڀچ مکتب  یھة ںٵی ےثبؿ ےک ہٿ١یـ ہٍؼ٧ یب ےکـٷ

 کبؿی ہمـٵبی ىغٌ کی ےٱئ ےک ےٷھؿک تبٯ ٵیٰ ھمبت ےپـٿ٥بئٰ ک ےعٖـ

 :ہے ایب گیبھػک ےٹیچ ےاك .ہےٿ ربتی ہ تجؼیٰ یھة ائٰٹكا

 ائًٹكا کبؿی ہاوؿ مـِبی پـوفبئً  ہعٖـ :  ۳ىىً 

 کبؿی ہمـِبی    َ پـوفبئً      ھنرو

 ائًٹكا

 

 

 1    ںوـی  ٹیلٹوو  عوػ

 ےکل ےك ںآپ اٷ ٵی ےٹٚـ ك ہٹ٪ٔ ےک یٹمیکڀؿ عال٣ ےک ٿا٩ٞبت ١یـ ٵتڀ٩ٜ

 ؟ ےگےاھمذ

I. اٹيڀؿٹل  

II. ٵَٺڀٝبت ٩بثٰ ٝٶٰ ےریل یڈای٤  ثیٺک.  

III. ىیئـ  

IV. یجٺچـڈ 

 

B. کـػاؿ ےک ثٕؼی ہِبٌی َِٕوة 

  ثٕؼی ہِبٌی َِٕوة .1

 ٵنت٪جٰ کی یب ہکی ٵڀرڀػ کہگب کنی ں، رل ٵیہے ایک ٝٶٰ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

ربٹچ ٭ی  اٿؿ ہےربتب  ١ڀؿ کیب ےك پـ اصتیبٓ ،ںیہ ٿ مکتیہ، رڀ ّـٿؿیبت

 ٵبٱی ٵٺبمت ے٫ آٵؼٹی اٿؿ پـٿ٥بئٰ ےعٖـ ؽاتی ےاك ک اٿؿ ہےربتی 
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 ےک ےّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کـٷ ١یـ ٵتڀ٩ٜ / ٵتڀ٩ٜ خمتٲ٤ ےؽؿیٜ ےک ٵَٺڀٝبت

  .ہےربتی  کی تیبؿ ہٹ٪و اھی٬ؿٿپ ؿ ےٱئ

  :ںیہ ىبٵٰ ںٵی ٝٺبٍـ ےک ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

 ںاحبحڀ کی ثٺیبػ پـ هہعڀا کی ےاٷٹھا ےعٖـ ےکنی ک - کبؿی ہمـٵبی 

 ، ٹٵٸٹاال کی

 ٹٵیٺزٶٸٳ ھرڀ٫،  

 ثٺؼی، ہکی ٵٺَڀة ٹائـٵٸٹؿی  

 اٿؿ ثٺؼی ہٵٺَڀة اٵالک اٿؿیٮل ٹ ، 

 ٥بئٺنٺگ  ۔ّـٿؿیبت ٭ی ٵبٱیبت   کنی کی  

 .ہےىبٵٰ  ثٺبٹب ہٵٺَڀة گـیڈ 360 ےٱئ ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة ٵبٱی ںخمتَـ ٵی

 

  َٕٝـ ےک ثٕؼی ہ: ِبٌی َِٕوة ۴ىىً 

 

  کب کـػاؿ ثٕؼی ہِبٌی َِٕوة .2

 ںٵی آثبؤ ارؼاػ ےٵبؿہ ہی .ہے ںیہٷ٭بؿ  ہٕـی٨ ایک ٹئی ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة

 .ھےت تاعتیبؿا ےک کبؿی ہمـٵبی حمؼٿػ اك ٿ٩ت .اھت ٵ٪جڀٯ ٕڀؿ پـ ہمبػ

 رڀا ےکی ٕـ٣ ك اکخـیت ڑےکڀ ایک ة کبؿی ہمـٵبی یٹایکڀئ ےٯہائی پہػ ھکچ

، ؽعبئـ ےک ثیٺک ی صؼ تکڑة کبؿی ہمـٵبی .اھربتب ت اھمسذ رینب ےیٲٸھک

 .اھت کیب ربتب ںٵی ؽؿائٜ آٵؼٹی ہٵ٪ـؿ اٿؿ ػیگـ ںامکیٶڀ ثچت ٯٹپڀك

کب  ںچیٲٺزڀ ےک ٩نٴ اٱگ ٱگا آد ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ےٵبؿہ مسبد اٿؿ ےٵبؿہ

 :ںیہ اك ٕـس ھکچ ےك ںاٷ ٵی .ہےا ہرب ؿ مبٵٺب کیب
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i. ٔبٹوٹ  کب عبٔؼاْ ہِيرتک 

 ںٵی رل ہےٱیب  ےٯ ےعبٹؼاٷ ٷ ٹیڀ٭ٲیبئی کب ٵ٪بٳ عبٹؼاٷ ہٵيرتک آد

اٿؿ  ٳہا ٕڀؿ پـ خمَڀً ےعبٹؼاٷ ک  ںیہ ىبٵٰ ےثّچ ثبپ اٿؿ   - ںٵب

 ہؽٳ ےکبٷ کاؿ عبٹؼاٹی ےا ےاپٸ کب اٿؿ کڀ عڀػ ؿکٸ ٿاٱی ےکٶبٷ

 ٵٺبمت پـ ےپیٶبٷ ڑےة ےٱئ ےاك ک .ہےتب ڑکـٹب پ ٵتضٶٰ کب ػاؿی

 ہ٥بئؼ ےکی ٵؼػ ك پالٹـ ٵبٱی ہٿؿاٷ ہاٿؿ پیو ہےکی ّـٿؿت  ثٺؼی ہٵٺَڀة

 .ہےٿ مکتب ہ

ii. اعتیبؿات ےک کبؿی ہمـِبی ےت كہة  

 ؽؿائٜ کبؿی ہمـٵبی مٖش پـ ڑےة پبك ےٵبؿہ آد ےٱئ ےک کی سبٲی٨ ػٿٱت

تی ہؿ ٵبتـا خمتٲ٤ کی ارـ اٿؿ ےعٖـ ںؿ ایک ٵیہ ےك ںٵی اٷ .ںیہػمتیبة 

 ػاؿیھمسذ ںٵیہ ےٱئ ےک ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷ کبٵیبثی کی ٵ٪بٍؼ ٵبٱی .ںیہ

 ٍضیش کی ثٺیبػ پـ ّـٿؿت ٿاٱی ہعٖـ اٿؿ اپٺی ےئہکـٹبچب اٹتغبة ےك

 ٹٵٸٹاال ہاحبث ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة  .ہےٿتب ہ ٱیٺب ہ٥یَٰ کبؿی ہمـٵبی

 .ہے کـ مکتب ٵؼػ ںٵی

iii. فٔؼگی ثؼٌتی  

 تـیٸ ہؿ ىغٌ تبفہ .ہےثٸ گئی  می ٝبػت پبٹب إٶیٺبٷ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ آد

ٹب ھؿک ہٿ١یـ کی ؿکٺیت ںکٲجڀ ثبٿ٩بؿ ؿ،ھگ ڑے، کبؿ، ةٵڀثبئٰ ٥ڀٷ

 ےٯ ے٩ـُ ڑےة ڑےة ہٿ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ىبتہکی عڀا اٷ ہے۔تب ہچب

کب  آٵؼٹی ںٵی یکی اػائیگ ں٩ـّڀ ہک ہےٿتب ہ ہی ہاك کب ٹتیذ .ںیہ ےٱیت

ٵبٱی  .ہےٿتی ہ کٶی ںٵی ثچت ےاك ك اٿؿ ہےچال ربتب  ہصٌ اڑایک ة

 اعـاربت یہ ھمبت ےک ےالٷ ٹٚٴ ٿ ّجٔ عڀػ اٿؿ ثیؼاؿی ثٺؼی ہٵٺَڀة

 ١یـ ّـٿؿی کڀئی ہتبک ،ہے ہایک ؽؿیٜ کب ےکـٷ ٵؼػ ںثٺؼی ٵی ہٵٺَڀة

 :   ےم٬ ٿہ کبٵیبة ںٵی ںاٷ ػٿٹڀ اٿؿ ےکـ مک کٶی ںٵی اعـاربت

 ںٿ٩ت ٵی ےٿاٯ ےآٷ اٿؿ ںٵی ےٷھؿک کڀ ثـ٩ـاؿ کی مٖش فٹؼگی ہٵڀرڀػ

 . ںٵی ے٭ـٷ ڈاپ گـی اك کب

iv. افـآ فؿ  

 ںمٖش ٵی ٝبٳ ےک ںکی ٩یٶتڀ عؼٵبت ٿ ٵبٯ ںٵٞیيت ٵی ٿ٩ت پـ ٿ٩ت

آتی  کٶی ںکی ٩یٶت ٵی ےپیل ےاك ك .ہےالتب ہا٥ـآ فؿ ٫ ہاّب٣ٿٹیڀاال ہ

 کی ےعـیؼٷ کی ےپیل ےٶبئک ےحمٺت ك کنی کی ںٵی ےٹتیذ ےاك ک .ہے

 ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ٹائـٵٸٹؿی کنی کی ا٥ـآ فؿ .ہےٿ ربتی ہ کٴ ٍالصیت

 آٹی آٵؼٹی ہثب٩بٝؼ ےك ہپیو ٵٺؼ ہ٥بئؼ ےکنی ک رت ،ہےمکتب  ٵچب یہتجب

 ربتی ہؿ ثچت کی گئی ےٯہپ ٍـ٣ ہکب ؽؿیٜ آٵؼٹی اٿؿ ہےربتی  ٿہثٺؼ 

 ہک ہےٿ مکتب ہ ٵؼػگبؿ ںٵی ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷاك  ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة .ںیہ

 ٿہتیبؿ  ےٱئ ےک ےٷٹمن ےك ا٥ـآ فؿ کڀئی ںٵی ںمبٱڀ ےثٞؼ ک عبً ٕڀؿ

 .ےمک

v. اوؿ ّـوؿیبت اصتّبي ػیگـ 

ٵبٱی  ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںچیٲٺزڀ کی ّـٿؿیبت اٿؿ ػٿمـی ےت كہة

، ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ہےی ھة ہکب ؽؿیٜ ےکـٷ ٵؼػ ا٥ـاػ کی ثٺؼی ہٵٺَڀة

 ١یـ ٵتڀ٩ٜ یب ػیگـ اعـاربت ١یـ ٵتڀ٩ٜ کئی اٷػٿؿ ےک ٕجی ٹگبٵیہ

 امی ٕـس، .ہےٿ مکتب ہ کب مبٵٺب ا٥ـاػ ے، رٸ كںیہ ےٿتہ اعـاربت

 ہے ٿتیہکی ّـٿؿت  ےکـٷ ٵٺٚٴ کڀ ںیٮل ػیٺؼاؿیڀٹ کڀ اپٺی ںٱڀگڀ



 

133 

ٵبٯ ٿ ػٿٱت  ےاٷ ک ہک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےی٪یٺی ثٺبٷ یھة ہکڀ ی ںٱڀگڀ

 کڀ ںپیبؿٿ ےثٞؼ اٷ ک ےک اٷ کی ٵڀت اٵالک اٷ کی ٿاٱی ربئیؼاػ اٿؿ

 یب ےکـٷ ہٍؼ٧ یھثٞؼ ة ےک یب فٹؼگی ؿھفٹؼگی ة .ےربئ ٵٰ ےآمبٹی ك

 اٷ شببٳ .ںیہ ٿتیہی ھة ّـٿؿیبت ػیگـ رینی ںػاؿیب ہؽٳ ثیہاٿؿ ٵؾ مسبری

 .ہے ہایک ؽؿیٜ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ےٱئ ےک ےکڀ صبٍٰ کـٷ

  ؟ہے تک ٍضیش ولت ےٌئ ےک ےىـوٛ کـْ ثٕؼی ہِبٌی َِٕوة .3

 ےٵٲت ہتٺغڀا الہپ پالٹٺگ ہی ٵخبٱی ٕڀؿ ػؿاٍٰ، ؟ہے کب کبٳ ںاٵیـٿ ہکیب ی

کڀئی  ےٱئ ےک ےثتبٷ ہ، یےثٺبئ ہٵٺَڀة کت کڀئی .ےئہػیٺب چب ىـٿٛ کـ یہ

  .ہے ںیہٷ ہٿد

 کبؿی ہمـِبی ےِبؿہ - گب ےکـ منبئیہؿا ِبؿیہرو  ہےاٍوي  َہایک ا ؿ صبيہة

  .گی ںیڑھة  ہی  فیبػہ ےاتٓ کبؿی ہِبیمـ ےِبؿہ وگی،ہ ملجی رتٕی کی ِؼت

ٿ٩ت  کبؿی ہمـٵبی اك ٕـس .اھاچ یہاتٺب  ،ےربئ ىـٿٛ کی رتٺی رٲؼ ؽا،ہٯ

 ےک ںاٵیـٿ ٍـ٣ ثٺؼی ہٵٺَڀة ؿ،ھپ .ےگ ںپبئی ہ٥بئؼ ہفیبػ ےك ہفیبػ ٭ب 

 ےٱئ ےصَڀٯ ک ےک ٵ٪بٍؼ ٵبٱی ےاپٸ .ہے ےٱئ ےمت ک ہ، یہے ںیہٷ ےٱئ

 ٿ٤٩ ںٵی ؽؿائٜ کبؿی ہاٿؿ مـٵبی ىـٿٝبت کی ےکـٷ ٩بئٴ ٵ٪بٍؼ کڀ ٵبٱی

 ےآپ ک، رڀ ےئہپـ ٝٶٰ کـٹب چب ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک مپٲٸڈ ےٿئہ ےکـت تیبؿ ثچت

 ہٵبٱی ٵٺَڀة .ٿہ مبفگبؿ ہفیبػ ےمت ك ےٱئ ےک ػٱچنپی ٿاٱی ےٱیٸ ےعٖـ

 ٳہا ےک ٵبٱیبتی حبـاٷ ٹٚـ ہٹ٪ٔ، اّٖـاثی ثٺؼ ہ١یـ ٵٺَڀة کب ایک ثٺؼی

 .ہےکـتب  کڀ ٵتبحـ ا٥ـاػ رڀ ہےایک  ےك ںات ٵیہٿرڀ

 2 ںوـی ٹكٹعوػوو  

  ؟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- لنُ - ثٕؼی ہِبٌی َِٕوة  

، ںیہ ےکـت ـ ١ڀؿپ ٕـف ٝٶٰ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ےخمتٲ٤ ٩نٴ ک، اة ےآئی

 ہے ٿ مکتیہکی ّـٿؿت  ےکـٷ ىغٌ کڀ کنی ںیہرٸ
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 عؼِت ِيیـ ثٕؼی ہِبٌی َِٕوة :  ۵ىىً 

 

 ےرٸ ک ںیہ ےٝال٧ ےایل 6 .ں١ڀؿ کـی عؼٵبت پـ ٵيیـ خمتٲ٤ ٿاٱیےربٷ ػی

 ےگ ںکـی حبج ٳہ ںٵی ےثبؿ

  ثٺؼی ہٵٺَڀة ٹ٪ؼ  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة کبؿی ہمـٵبی  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة ہثیٴ  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة  ٹائـٵٸٹؿی  

 ثٺؼی ہٵٺَڀة اٵالک  

 ثٺؼی ہٵٺَڀةیٮل ٹ 

  ثٕؼی ہَِٕوة ٔمؼ .1

  .ںیہ ےٿتہ ٵ٪َؼ ػٿ ےاٹتٚبٳ ک ےک کیو ٥ٲڀ

i. ےک اعـاربت اٿؿ آٵؼٹی اپٺی ہٿ ہک ےئہچب ىغٌ کڀ کنی ،ےٯہپ ےمت ك 

 ہپڀؿ ـٿؿیبت ّ ٹگبٵیہ اٿؿ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ےٿئہ ےکـت کڀ ٵٺٚٴ اؤہة

  .ےثٺبئ ڈ٥ٸ قؿٿکی ؿی ںربئیؼاػٿ چٰ ےکیٲئ ےکـٷ

ii.  ،ےٕـی٨ ٵٺٚٴ ہٿ ہک ےئہچب ےاك ےٱئ ےکبؿی ک ہمـٵبی ػٿمـا 

 .ھےؿک ےثٺبئ ےاك ےٿئہ ےکـت پیؼا فائؼ ٹ٪ؼ ےك

کب  اؤہة ےک اعـاربت اٿؿ آٵؼٹی ہاٿؿ ٵڀرڀػ تیبؿ کـٔب ٹثذ ال ٩ؼٳہپ ںاہی

ػا٣ اٿؿ ہا ٵٺبمت ےٱئ ےٵنت٪جٰ ک ىغٌ کڀ ،ےٱئ ےاك ک .ہےکـٹب  ہربقی

 ہٵڀرڀػ ہک گب ےمک چٰ ہپت ہی ےاك ك .ےئہکـٹی چب تیبؿ  ہعب٫ کی ٵ٪بٍؼ

  .ہے ٹچ مکتبہپ ےکیل ٵ٪َؼ تک ےاپٸ ہمجت ٿ ےک ےاٹچڈھ اعـاربت

 ےٱئ ےک ےٷھػیک ہ، یںیہٿئی ہ عـچ ےالگت ٍـیش اٿؿ ہثب٩بٝؼ کیب ٩ؼٳ ػٿمـا

 کڀ کئی اعـاربت ےک .ہےکـٹب  ہکب ربقی اعـاربت ٿ آٵؼٹی ےک ہٵب 6 ہگقىت

 ےک اعـاربتػیگـ   اٿؿالفٵی  ںیہاٿؿ اٷ ہے ت٪نیٴ کیب رب مکتب ںا٩نبٳ ٵی

 ھؿک ؿٿٯٹپـ کٸ الفٵی اعـاربت ایک ٕـ٣ ںاہد ہےا رب مکتب ٹثبٷ ٕڀؿ پـ

کٴ  اعـاربت  ےٿاٯ ےٷہؿ ےػیگـ ثؼٱت ٕـ٣ ػٿمـي ںیہٿ ،ہےٿتب ہ ٵيکٰ پبٹب

  .ںیہ ےتہ٭ـتب ؿ ےعڀػ ٭ڀ ٓ ہٿ ہکیڀٹک ںیہ ےرب مکت ےکئ ٵٲتڀی یب

کی  اٿؿ اعـاربت آٵؼٹی ہاٷہٵب ےٵنت٪جٰ ک ےٱئ ےمبٯ ک ےپڀؿ ہٵـصٰ تینـا

اٵیؼ  اٿؿ ٵنت٪جٰ کی ےٿئہ ےکـت ہربقی کب ںػٹڀ ہگقىت .ہے کـٹب پیيٸ گڀئی

  .ںیہرب مکتی  ثٺؼی کی ہٵٺَڀة ٍضیش اؤ ٭ی ہٹ٪ؼ ٥ٲڀ یب ة اٷ ھمبت ےک
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 ہفیبػ ےك ہکڀ فیبػ آٵؼٹی یٸھ٭بػےٿٿ ہصٌ ایک اٿؿ ٝٶٰ کب ہٵٺَڀة ٹ٪ؼ

 .ہےثٺبٹب  صٮٶت ٝٶٲی  ےٱئ ےک ےکـٷ

  ِخبي

  .ہےمکتب  تیبؿ کـ مبعت ہکڀ ػٿثبؿ ٩ـُ ےث٪بئ ےکڀئی اپٸ

 ثیٺک ےک مڀػ کٴ ےٿئہ ےکـت مسیکٸ کب ٩ـُ ےک ڈکبؿ ڈٹکـی ےث٪بئ کڀئی

  .ہےکـ مکتب  اػا اٷ کڀ ہؽؿیٜ ےک ٩ـُ

 ےؿ كھپ ںیہاٷ کڀئی ےٱئ ےک صَڀٯ آٵؼٹی ہفیبػ ےك کبؿی ہاپٺی مـٵبی

 .ہےکـ مکتب  يکیٰت

  ثٕؼی ہَِٕوة ہثیُ .2

 اٹ٦ـاػی ےاٷ ک ںیہرڀ اٷ ںیہ  ےآمٮت ےعٖـ ےایل ھکچ ےمبٵٸ ےک ا٥ـاػ

 ےایل ثٺؼی ہٵٺَڀة اٹيڀؿٹل .ںیہ ےؿٿک مکت ےك ےٵ٪بٍؼ کڀ صبٍٰ کـٷ ٵبٱی

  .ہےىبٵٰ  ثٺبٹب ہٵٺَڀة ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا اٹيڀؿٹل عال٣ ےک عٖـات

اٿؿ ٭ل ٕـس ٭ی   ہے٭ی ّـٿؿت  ے٭ـٷ ہ٭ب ثیٴ٭تٺی  ؿ٩ٴ  ہ٫ ہےا ٭بٳ ڑة ںاہی

  ہے۔تـ ہة  ےپبٱینی مت ك

i. پـ ےٿ ربٷہ ٵڀت ٩جٰ اف ٿ٩ت کی پبٱٺٮـتب ںٵی ےثبؿ ےک ہثیُ فٔؼگی 

 ےکی ٕـ٣ ك ےربقی ےکی ّـٿؿیبت ک اعـاربت ٿ کی آٵؼٹی ںآىـتڀ

  .ہےرب مکتب  کیب ہ٥یَٰ

ii.  ُںتٺبٙـ ٵی ےک اعـاربت ےمپتبٯ کہ ےت٪بُ ےکہٍضت کی  ثی 

 ٹگبٵیہ عبٹؼاٷ کی یھکنی ة ٕڀؿ ہدمکٸ رڀ ںیہصنبة ٱگبئی رب مکتی 

  .ںیہٿتی ہ عـچ ںٵیّـٿؿت  ٕجی

iii. ےك ےعٖـ ےٹ٪َبٷ ک٭ی ؿ٩ٴ  ہثیُ ربئیؼاػ کب کنی کی ںٵی آعـ 

 کی ّـٿؿت ٭ی ٩نٴ ےکڀ ثچبٷ ہٿ١یـ ؿیٹ٥یک / یڑگب / ؿھگ ےکنی ک

 .ںیہ کیب رب مکتب ےکی ثٺیبػ پـ ٓ ٵ٪ؼاؿ اٿؿ

  ثٕؼی ہَِٕوة یکبؿ ہمـِبی .3

ؿ ہ ہی کی ثٺیبػ پـ ص٪ی٪ت .ہے ںیہٷ ہٕـی٨ ایک ٍضیش کب کڀئی کبؿی ہمـٵبی

 ٵ٪بٍؼ ےک ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة کبؿی ہمـٵبی .ہےٿ مکتب ہ اٱگ اٱگ  ےىغٌ ٭یٲئ

اٿؿ  ػا٣ہا، ٵبٱی کی ٝبػت ےاٷٹھا ےعٖـ ےک اٹنبٷ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ

٭ـٹب  ٹاال ہاحبث کبؿی اٿؿ ہمـٵبی ٵٺبمت ہفیبػ ےمت ك کی ثٺیبػ پـ ٿ٩ت

 .ہے ٝٶٰ ےک ےکـٷ ےٓ صکٶت ٝٶٲی
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a) ِٞیبؿ ےکبؿی ک ہمـِبی 

 ؿٹپیـاِی ےکبؿی ک ہمـِبی :  ۶ىىً

 

 ںاٷ ٵی .ہےکـٹب  کی ٿّبصت ؿٹپیـاٵی ے٫ کبؿی ہمـٵبی ّـٿؿ ال ٩ؼٳہپ ںاہی

  :ںیہ ىبٵٰ

i. مکتب  اٹھا ہعٖـ کتٺب کڀئی ںٵی ےکـٷ کبؿی ہمـٵبی :ؿواػاؿی  ہعٖـ

  .ہاك کب اٹؼاف ،ہے

ii. ػمتیبة ےٱئ ےک ےٵ٪َؼ کڀ صبٍٰ کـٷ ٵبٱی کنی ہی :کی صؼ ولت 

 امتٞٶبٯ کی ےٱئ ےک ےکـٷ ٵ٪َؼ کڀ صبٍٰ الئٸ ڈیڈ .ہے کی ٵ٪ؼاؿ ٿ٩ت

ٿتی ہ دلجی رتٺی الئٸ ڈیڈ .ںیہکـتی  کڀ ٵتبحـ ؽؿائٜ ےکبؿی ک ہمـٵبی

 .ہےٿتی ہ ٥کـ کٴ یہاتٺی  ںٵی ےثبؿ ےک ػاؿی ہ٭ٴ ٿ٩ت ٭ی ؽٳ ،ہے

 چٰ اٿؿ کٴ ہےمکتب  کبؿی کـ ہمـٵبی ےٱئ ےٿ٩ت ک ےدلت ہفیبػ کڀئی

  .ہےمکتب  پب ارـ پـ اٝٲی ربئیؼاػ

iii. حمؼٿػ کی ٍالصیت ےکـٷ کبؿی ہکی مـٵبی رل ىغٌ ہٿ   :میبٌیت 

 ایک عبً یب رڀ ہے ١یـ ی٪یٺی اٿؿ اعـاربت آٵؼٹی رٸ کب ٿ یبہ

کـ  کبؿی ہیمـٵب ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ اعـاربت کبؿٿثبؿی ؽاتی یب

کبؿی  ہمـٵبی ث٢یـ ےک ٹ٪َبٷ ےک ٩یٶت یب ٹ٪ؼٵ٪َؼ  اٷ کب ،ںیہ ہےؿ

  .ہےٿ مکتب ہ تجؼیٰ کـٹب ںٵی ٹ٪ؼ کڀ

iv. رب  ٥ـٿعت کی یب عـیؼی ےآمبٹی ك ہاحبث رڀ:  فـوعت َپؾیـی

  .ہےمکتی 
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v. ٜتومی (Diversification):   ےک ےکڀ کٴ کـٷ عٖـات کڀئی ںاہد 

  .ہےتب کـ تڀمیٜ  کی کبؿی ہمـٵبی ےٱئ

vi. ٥ڀائؼ یکلٹاٹکٴ  ی٪یٺی کبؿی ہمـٵبیکئی :  حتفٚبت یکلٹ 

 ےیٮل ٫ٹ ےک کبؿی ہمـٵبی تڀخمتٲ٤ ہےچب کڀئی اٿؿ ںیہ ےػیت

 .ہےمکتب  پـ ١ڀؿ کـثٞؼزب٦ٚبت 

b) أتغبة ےک ؽؿائٜ کبؿی ہمـِبی ِٞموي صؼ تک  

کڀ  ؽؿائٜ کبؿی ہمـٵبی ٵٺبمت ٵٞیبؿ کی ثٺیبػ پـ ثبال ہٵٺؼؿد ہٵـصٰ ػٿمـا

 ےک ىغٌ٭نی  ںٵی ےثبؿ ےک ےاٿؿ عٖـ ارـ اٹتغبة اٍٲی .ہےکـتب  غتٵٺت

  .گب ےارمَبؿ کـ پـ ںاٵیؼٿ

 ےک کبؿی ہمـٵبی ںٵی ےثبؿ ے، رٸ کںیہ کی ٵَٺڀٝبت خمتٲ٤ ٩نٴ ںاؿت ٵیھة

  :ںیہ ىبٵٰ ںاٷ ٵی .ہےرب مکتب  ١ڀؿ کیب ےٵ٪َؼ ك

 ؿ٩ٴ،  مجٜ ڈ٥ٮل کی ں٭ٶپٺیب / ںثیٺکڀ 

 ےٺَڀةٵ ثچت ٹےٿھچ کی آ٥ل ٹپڀك ، 

 پـائٶـی ثبفاؿ  ىیئـ کب ، 

 زب٦ٚبت،  یب ػیگـ یجچـڈ 

 ٰڈ٥ٸ ٵیڀچ  

 ٹیڀٷ یہکی رب ؿ ربؿی ےکی ٕـ٣ ك ہٿ١یـ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ے٫ فٹؼگی 

 .ہ، ٿ١یـںپبٱینب ٵٺنٲک

  ثٕؼی ہکی َِٕوة ٹائـِٓٹؿی .4

 ىغٌ کی ثٞؼ کنی ےک ٹائـٵٸٹؿی رڀ ہے ٝٶٰ ےک تٞیٸ ےک ؿ٩ٴ اك ہی

 ےکڀ پڀؿا کـٷ اٷ  ّـٿؿیبت اٿؿےئہچب ےٱئ ےک ےکـٷ ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا

 ّـٿؿی ےٱئ ےک ےکـٷ ہ٥یَٰ پـ  ںامٮیٶڀ ٹائـٵٸٹؿی خمتٲ٤ ےٱئ ےک

 .ہےٿتی ہ

 

 ےِـصً ےک ٹائـِٓٹؿی :  ۷ىىً 

 

 :ںیہ ىبٵٰ ےٵـصٰ تیٸ ںٵی ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ٹائـٵٸٹؿی

a)   ٜاك  ہػٿٱت ٭ب ؽعیـ ےٿئہ ےاپٺبت صکٶت ٝٶٲی کی خمتٲ٤ ٩نٴ    :مج

  .ےمک ٿہػمتیبة  یھة ےٱی ےک کبؿی ہمـٵبی ہٿ ہک ہے ربتبکیب  ٕـس

b) ٘ہک ی٪یٺی ثٺبٹب ہی کبؿی کڀ ہمـٵبی ےکنی ک ہے ٵـاػ ےك زب٦٘  :حتف 

 ےك ہفیبػ ںٵیاٍٰ ؿ٩ٴ  ػٿؿاٷ ےک ٭ی ٵؼت ںمبٱڀ ے٭بٳ ٫ ے٥ـػ ٫

  .ےٿ مکہ ہاّب٣ ہفیبػ
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c) ُٳ ہ ےرلکڀ) ؿ٩ٴ اٍٰ ثٞؼ ےک ٹائـٵٸٹؿی ہے ٵـاػ ےك ت٪نیٴ  :تمنی

  ےٱئ ےک ےٵکٶٰ کـٷ ںّـٿؿتی ٿاال آٵؼٹی (ںیہ ےتہک ایگ ٹٹیل یب ڈ٥ٸ

 .ہٕـی٨ ٭ب ےتجؼیٰ کـٷ ںٵی ںاػائیگیڀ  ہمبالٷ /ٿاپنی 

  ثٕؼی ہَِٕوة ےاِالک ک .5

 ےٵٺت٪ٲی ک اٿؿ ؿاٹن٦ـٹ ےربئیؼاػ ک ثٞؼ اك کی ےک کی ٵڀت کنی ہی

 ت٦ڀیِ ٹبٵقػگی اٿؿ ےک ٿٍیت  -ہے ثٺؼی ہٵٺَڀة ٿاٱی ےربٷ ثٺبئی ےٱئ

 ہے ی٪یٺی ثٺبتب ہی ثٺیبػی عیبٯ  ں۔یہ ےٿتہ ٝٶٰ خمتٲ٤ ےریل تیبؿی یب

 ت٪نیٴ ےآمبٹی ك ہاحبث اٿؿ اك کی ربئیؼاػ ثٞؼ ےک ےٵـٷ ےک کنی ہک

 .ٿہ امتٞٶبٯ اٷ کب ٵٖبث٨ ےٵـّی ک یب اك کی / اٿؿ ںٿہ

  ثٕؼی ہَِٕوة یکلٹ .6

 ہک ہے کیب ربتب ےٱئ ےک ےکـٷ کب تٞیٸ ثٺؼی ہٵٺَڀة یکلٹ ،ںٵی آعـ

 ےصبٍٰ کئ ےکیل ہ٥بئؼ یکلٹ ہفیبػ ےك ہفیبػ ےك ٩ڀاٹیٸ یٮلٹ ٵڀرڀػ

 آٵؼٹی، ےٿئہ ےاتٹھا ہ٥بئؼ پڀؿا کب پڀؿاثـی٬ -یکلٹ اٿؿ ںربئی

 کٴ ںاك ٵی  ے۔کیب ربئ تیبؿ ےکیل ہٵٺَڀة کبؿی ہمـٵبی اٿؿ اعـاربت

ٿ٩ت ٭ب  ے٭یٲئ ػاؿی ہؽٳ یکلٹاٹکٴ  ےٵنت٪جٰ ک یب ہٵڀرڀػ یب کـٹب

اك  ہک ےئہربٹب چب اھعیبٯ ؿک ہی ںاہی  ہے۔ىبٵٰ  ٝٶٲی صکٶتاٹتغبة کی 

 ۔ثچٺب   ےاٷ ك ہک ہٷ ںیہ کـٹب کٶی ںیکل ٵیٹ کب ٵ٪َؼ

 ںٵٺَڀثڀ ہدمکٸ ٿاٱی ثچت کـ اٿؿ ےٿئہ ےکـتحببٱی  کی کبؿی ہمـٵبی ےاپٸ

کـ مکتب  ہاّب٣ ںٵی ثچت آٵؼٹی اٿؿ ىغٌ اپٺی ےٿئہ ےاتٹھا ہکب ٥بئؼ

  .ربتی پبك چٲی ےکصکبٳ  یٮلٹ ٕڀؿ پـ ےک ػٿمـی ٍڀؿت، رڀ ہے

 ےکی ربٹت ك ں٭ڀہگـا ہدمکٸ اٿؿ ٵڀرڀػ ےکڀ اٷ ک ںٿٹایزٸ  ہفٹؼگی ثیٴ

٭ڀ  ںـٿؿتڀّ ہثیٴ اٷ کی ٍـ٣ ہٷ اٷ کڀ ہٿ ہک ہے کی ربتی ػؿعڀامت اکخـ

پڀؿی  ّـٿؿیبت ػیگـ ٵبٱیبتی اٷ کی ہثٲک ںٵی ےثبؿ ےک ےٵکٶٰ کـٷ

ٵبٱی  کڀ ٹایزٸ ہثیٴ کنی ںٵی ےایل .ےػ ہٵيڀؿ یھة ںٵی ےثبؿ ےک ےکـٷ

 ےثبؿ ےا٩نبٳ ک خمتٲ٤ ے٫ اٷ  ٵٞٲڀٵبت اٿؿ ےؿائی كہکی گ ثٺؼی ہٵٺَڀة

 ۔  ہےٿ مکتب ہ حبثت ٩یٶتی ےٱئ ےاك ک ٿٹبہٵٞٲڀٳ  ںٵی

  3ںوـی ٹیلٹکو  عوػ

  ؟ہے ںیہٷ کب ٵ٪َؼ ثٺؼی ہٵٺَڀة کـ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

I. ہ٥بئؼ یٮلٹ ہفیبػ ےك ہفیبػ  

II. ٓھثڀدیٮل ٹ ٿاہکٴ  ںٵی ےٹتیذ ےبؿی کک ہمـٵبی حمتب  

III. چڀؿییٮل ٹ  

IV. ہ٥بئؼ کب پڀؿا ثـیکیٮل ٹ 

 

  ہعالً

 ہے ٝٶٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ے٫ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة:  

 چبٹٺب ہپ ٵ٪بٍؼ کڀ ےکی فٹؼگی ک کنی ، 

 ۔تجؼیٰ کـٹب ںٵی ٵ٪بٍؼ ٵبٱی ٵ٪بٍؼ کڀ چبٷہپ اٷ   
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 ےک بٍؼٵ٪ ےک اٷ ےاك ك ہک کـٹب  کی ٵٺٚٴ اك ٕـس کڀ ٵبٱیبت ےاپٸ 

 ےٵٰ ٵؼػ ںٵی صَڀٯ

 کی  ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت ے٩نٴ ک تیٸ ثٺیبػ پـ ےمبئیکٰ ک ؽاتی فٹؼگی

  ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد ہی .ہے ٿتیہّـٿؿت 

  :ںیہ ےکـت ٵؼػ

 ٰںٵی ےکڀ آمبٷ ثٺبٷ ٱیٸ ػیٸ  ٵنت٪ج،  

 ٜںٵی ےکڀ پڀؿا کـٷ ٵتڀ٩  

 مجٜ ٭ـٹب  ہاحبث 

 ػمتیبة، آد ٰعبٹؼاٷ کب زبٲی ےک ا٩ڀاٳ  ےك ںّـٿؿتڀ مسبری ثؼٱتی 

 ہٿ١یـائٰ ٹفٹؼگی ٭ب اك ثؼٱتی اٿؿ اعتیبؿات ےک کبؿی ہمـٵبی اکخـیت

 .ہے ا ػیبڑھة ہاٿؿ فیبػ کی ّـٿؿت کڀ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ےٷ

 یکٹھ ےک صَڀٯ ہتٺغڀا ٱیہپ تـیٸ ٿ٩تہة کب ےکـٷ ىـٿٛ ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة 

  .ہے ثٞؼ

 ہے بٵٰؽیٰ ى 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 

 

 اٌفبٗ ہٍِٖوة

  ثٺؼی ہٵبٱیبتی ٵٺَڀة .1

  ٵـاصٰ ےفٹؼگی ک  .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 ےکـْ ٹیلٹعوػ کو  رواة

  1رواة 

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

  .ہےٳ کـتب ہ٥ـا یٹمیکڀؿ عال٣ ےٿا٩ٞبت ک ١یـ ٵتڀ٩ٜ ہثیٴ

  2 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

 ثٺؼی ہٵبٱی ٵٺَڀة ےاك ،ہےٵٲتی   ہتٺغڀا ٱی ہی پاك ٭ کنی کڀ یہ ےریل

  .ےئہػیٺب چب ىـٿٛ کـ

  3رواة 

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 .ہے ںیہٷ کب ٵ٪َؼ ثٺؼی ہٵٺَڀةیٮل ٹ چڀؿییٮل ٹ

 

 مواالت ےک عوػ کو اِتضبْ

  1 مواي

 ػٿٱت ٕڀؿ ہدمکٸ ٿاال ىغٌ پـٿ٥بئٰ ےعٖـ ہربؿصبٷ ایک

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــ   ـــــ  ــ

  .ہےامتٞٶبٯ کـتب  ائٰٹك کبؿی ہـ ـ   مـٵبی

I. امتضٮبٳ  

II.  ٳہ٥ـا ہزب٤  
III. ٜمج  

IV.  عـچ  

  2 مواي

 ؟ 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 مواي

 ػی گئی ےٹیچ .ہےرب مکتب  ٕڀؿ پـ ربٹب ےک ہٶڀٛجم ےک ں٥یَٲڀ ػٿ ثچت

  .اٹتغبة اٷ کب ےؿمت كہ٣

I. پتھک اٿؿ کٴ ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ہعٖـ  

II. مجٜ اٿؿ ٳہ٥ـا ہزب٤  

III. مجٜ اعـاربت اٿؿ  

IV. کـٹب اٱگمیبٱیت   اٿؿٵٲتڀی  پتھک  

  4 مواي

  گب؟ ےػ ٵیتہا ہفیبػ ےمت ك کی ثچت کڀئی ىغٌ ںٵی ےٵـصٰ کل ےفٹؼگی ک
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I. ٞؼث ےک ٹائـٵٸٹؿی  

II. ٿاال  ے٭ٶبٷ 

III. ٿاال  ےٷھمی٬ 

IV. ہىبػی ىؼ ںصبٯ ٵی  

  5 مواي

  ؟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 ہیبػف پـٵٺب٥ٜ   ہکب ٝال٧ کبؿی ہمـٵبی اڑة 

  6 مواي

کیب رب  ثٺؼ ہػؿد زبت ےک ٵَٺڀٝبت کڀٷ ٱیٸ ػیٸ پـ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےمکتب 

I. مجٜ ؿ٩ٴ ثیٺک  

II. ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی 
III. ىیئـ  

IV. ڈثبٷ  

  7 مواي

کیب رب  ثٺؼی ہػؿد زبت ےک ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٵَٺڀٝبت کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےمکتب 

I. مجٜ ؿ٩ٴ ثیٺک 

II. ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی 
III. ىیئـ  

IV. ڈثبٷ  

  8 مواي

کیب رب  ثٺؼی ہػؿد زبت ےک ٵَٺڀٝبت مجٜ ٵبٯ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےمکتب 

I. مجٜ ؿ٩ٴ  ثیٺک 

II. ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی 

III. ہثیٴ ٝبٳ 
IV. ىیئـ  

  9 مواي

 ںمٖش ٵی ٝبٳ ےک ںکی ٩یٶتڀ اٿؿ عؼٵبت ٵبٯ ںٵٞیيت ٵی ػٿؿاٷ __________

  .ہے ہاّب٣ ٿاال ےٿٷہ

I.  ٩ٲت فؿ 

II. ا٥ـآ فؿ  

III. ٿٹب ہ ہیب ٷہا٥ـآ فؿ ٳ  

IV. ا٥ـآ فؿ ائیہاٹت  
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  10 مواي

 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 کبؿی ہمـٵبی 

IV. کی عـیؼاؿی ہثیٴ 

 

 رواثبت ےمواالت کاِتضبْ -عوػ

  1رواة 

  .ےہ   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 اٹتغبة ٍضیش

 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

  .ہےتب کیب رب مک ثٺؼی ہػؿد زبت ےک ٱیٸ ػیٸ ٵَٺڀٝبت کڀ مجٜ ؿ٩ٴ  ثیٺک

  7رواة 

  .ہے    II ٍضیش اٹتغبة
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کیب رب  ثٺؼی ہػؿد زبت ےک کی ٵَٺڀٝبت ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٕڀؿ کی ہفٹؼگی کی ثیٴ

 .ہےمکتب 

  8رواة 

  .ہے    IV ٍضیش اٹتغبة

  .ہےکیب رب مکتب  ثٺؼی ہػؿد زبت ےک کی ٵَٺڀٝبت مجٜ ػٿٱت ىیئـ

  9رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ںمٖش ٵی ٝبٳ ےک ںکی ٩یٶتڀ اٿؿ عؼٵبت ٵبٯ ںٵٞیيت ٵی ػٿؿاٷ ا٥ـآ فؿ

 .ہے ہاّب٣ ٿاٱی ےٿٷہ

  10رواة 

  .ہے    IV ٍضیش اٹتغبة

 .کـ مکتی ںیہٷ ہفیبػ ےك ہکڀ فیبػ آٵؼٹیٍڀاثؼیؼی    کی عـیؼاؿی ہثیٴ
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 8ثبة 

 I  –َِٕوٝبت   ےن ہفٔؼگی ثیُ
 

 ثبة وب تٞبؿف

 ہی .ہےکـاتب  ٣تٞبؿ آپ کب ےکی ػٹیب ك کی ٵَٺڀٝبت ہثیٴ فٹؼگی ثبة ہی

 ؿھاٿؿ پ ہےٿتب ہىـٿٛ  ےٿئہ ےثبت کـت ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبت ک ٝبٳ

ٵ٪بٍؼ کڀ  خمتٲ٤ ےک اٿؿ فٹؼگی کی ّـٿؿت کی ٵَٺڀٝبت اٹيڀؿٹل فٹؼگی

آعـ  .ہے تبڑھة ےآگ ےٿئہ ےکـت پـ حبج کـػاؿ ےاٷ ک ںٵی ےصبٍٰ کـٷ

 .ںیہ ےاٱتڈ ٹٚـ ٵَٺڀٝبت پـ فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل کی ؿٿایتی ھٳ کچہ ںٵی

ِبصبًٍ ےن ےْھمیه  

 

A. ٿّبصت کی خمتَـ کی ٵَٺڀٝبت ہثیٴ فٹؼگی  

B.  ٵَٺڀٝبت کی ہفٹؼگی کی  ثیٴ ؿٿایتی 
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A. وّبصت کی خمتَـ کی َِٕوٝبت ہثیُ فٔؼگی  

  ؟ہےکیب  َِٕوٝبت .1

تٺبٙـ  ٵ٪جڀٯ .ہےٿتب ہ ٵٖٲت کب کیب ٵَٺڀٝبت ہک ںیھمسذ ہٳ یہ ےٯہپ ےمت ك

 ٹٵبؿکی یٞٺی - ہےا ربتب ھمسذ ثـاثـ ےک کنی چیق ڀکی ٵَٺڀٝبت ک ایک ںٵی

 'ٹکڈپـٿ' یٞٺی ٵَٺڀٝبت .مبٵبٷ ٿاال کڀئی ےربٷ ے٥ـٿعت ٭ی اٿؿ الیب ںٵی

یب  'کـٹبپیؼا ' ہےرل کب ٵٖٲت  ہےآیب  ےك ٱ٦٘ 'یڀكڈؿیپـٿ' ٱ٦٘

 ہٹتیذ یب ارـ کب ںکڀىيڀ یب حمٺت ھکچ ٵَٺڀٝبت ،ںاٱ٦بٗ ٵی ےثٺبٹبػٿمـ

  .ہے

 اك کی ہثٲک ںیہٷ ےك مبٵبٷ اك ٵٺب٥ٜ یب ا٥بػیت بٷ کیمبٵ کنی ہاگـچ

 .ہےالتب  ںٹٚـ ٵی ہٹ٪ٔ ےک ٹگٹٵبؿکی ںٵیہ ہی .ہے ٹکٲتی ےك عَڀٍیبت

ٿتب ہ گـٿپ کب ایک کی عَڀٍیبت ٵَٺڀٝبت کڀئی ےك ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک ٹگٹٵبؿکی

 ںگـٿپڀ خمتٲ٤ ےک عَڀٍیت یہایک  کڀ یب کی عَڀٍیبت خمتٲ٤ ٩نٴ ںکٶپٺیب .ہے

 ےك ےٕـی٨ کڀ اٱگ اٱگ اپٺی ٵَٺڀٝبت ںٵی ٹٵبؿکی ےکـک پیک ھتکڀ ایک مب

  .ںیہکـتی  پیو

امتٞٶبٯ کیب ربتب  ںٵٞٺی ٵی ےک ٹگٹٵبؿکی ہرینب ک) کی ٵَٺڀٝبت اك ٕـس

اٵتیبفی  ںٵی ٵَٺڀٝبت ہک ہے ہی ػؿٵیبٷ ٥ـ٧ ےک (commodity)اٿؿرٺل  (ہے

کی  ںکٶپٺیڀ تٲ٤خم ہک ہےاك کب ٵٖٲت  .ںیہٷ ںٵی رٺل ،ہےرب مکتب  مٲڀک کیب

 ےک ےٿٷہ ٵتٞٲ٨ ےك ےفٵـ یہایک  ٵَٺڀٝبت ےٿاٯ ےربٷ ے٥ـٿعت کئ ےٕـ٣ ك

 ےٿ مکتہ کب٥ی خمتٲ٤ ےك ےایک ػٿمـ ںٵی ےحلبٗ ك ےک اپٺی عَڀٍیبت ثبٿرڀػ

 .ںیہ

 ِخبي

 اٱگ اٱگ ے٩نٴ ک یہایک  کی ٹپیل ھٿتٹ شببٳ پـاٵل اپ اٿؿ کٲڀف، ٹ٭ڀٱگی

 ےك ےایک ػٿمـ عَڀٍیبت کی ؿ ایکہ ےك ںٵی فڈثـاٷ ٱیکٸ اٷ .ںیہ ڈثـاٷ

  .ںیہخمتٲ٤ 

 ےٵ٪بٍؼ کڀ پڀؿا کـٷ ػیگـ ہثٲک ںیہٷ ایک ٵ٪َؼ ںآپ ٵی ےاپٸ ایک ٵَٺڀٝبت

 ؽؿائٜ ےک ےصٰ کـٷ ہٵنئٰ ٵَٺڀٝبت ںاك ٵٞٺی ٵی .ہےٿتب ہ ہکب ایک ؽؿیٜ

 .ںیہ ےکبٳ کـت ٕڀؿ پـ ےک چیق ٿاٱی ےکـٷ پڀؿی تہچب یب ّـٿؿت ہٿ .ںیہ

کی  اك کی ٵَٺڀٝبت ہے ںٵڀفٿ کتٺب ےٱئ ے٪َؼ کٵ اك ٵَٺڀٝبت کڀئی

 .گب ےارمَبؿ کـ پـ عَڀٍیبت

 :ںیہ ےمکت ٿہ ٵَٺڀٝبت

i. ےکـک ےؿاثٔ ؿامت ہثـا ںیہرٸ ہےٵـاػ  ےك اىیبء ٵبػی اٷ ہی    :ِوؿت 

 (ٹی ٿی میٹ یبٕڀؿ پـ، کبؿ  ےٵخبٯ ک) ہےرب مکتب  ربٹب

ii. ٕڀؿ  ہثبٱڀامٔ ـ٣ٍ ںیہرٸ ہےؿ کـتب ہکڀ ٙب کی ٵَٺڀٝبت اٷ ہی     :جتـیؼی

  .ہےرب مکتب  ربٹب یہ پـ

کی  ہفٹؼگی کی ثیٴ ایک عبً .ہے ٵَٺڀٝبت ربـیؼی ایک کی ہفٹؼگی کی ثیٴ

خمَڀً  کی کہگب ہی اٿؿ کل ٕـس ہےمکتب  کـتبکیب  ہ، یکی عَڀٍیبت ٵَٺڀٝبت

 ٩بثٰ ےک ےٷھمسذ ںٵی ےثبؿ ےاٷ ک ک کڀہگب ،ہےمکتب  کڀ پڀؿا کـ ّـٿؿیبت

 .ہےٿتی ہ ػاؿی ہکی ؽٳ ٹایزٸ ہثیٴ فٹؼگی ثٺبٹب
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  ّـوؿیبت اوؿ کب ِمَؼ کی َِٕوٝبت ہثیُ فٔؼگی .2

 ںاٹنبٹڀ ٳہ ٳ،ہتب .ہے ہکی ایک ٿد ٥کـ ہی ہےٿتب ہ ہعٖـ کڀئی یھة ںیہک ںاہد

اٿؿ اك  ےکـٷ ہ، اك کب اٹؼافےٷھمسذ کڀ ےعٖـ یب کٴ اف کٴ ےٿٷہ ؿہٵب ےك

 ےتیبؿ کـٷ ٣ زب٦٘عال ےک ےعٖـ .ہے تڀ٩ٜ کی ربتی کی ےٷہؿ تیبؿ ےٱئ ےک

 .ہے ہٳ ٿدہا کب ایک کی تٞٶیـ ہثیٴ ٝٲٴ ه اٿؿہعڀا کی

 ےاپٸ ںٱڀگڀ ےػٿمـ ےریل ےاپٸ فٹؼگی کڀ رڀ ںیہخمٲڀ٧  مسبری اٹنبٷ ٳہ

   - ہاحبث ٩یٶتی ائیہایک اٹت پبك ےٵبؿہ .ںیہ ےکـت اىرتاک ھمبت ےک ںپیبؿٿ

 ہؽؿیٜ صیت کبٍال صَوي پیؼاواؿی ِبؿیہرو  ہےی ھة - ہمـِبی أنبٔی ِبؿیہ

 غیـ یمیٕی ایک ےك ےصواي ےک ثوػہفالس و ة أنبٔی فٔؼگی اوؿ َ،ہتب .ہے

کڀ  ںٍالصیتڀ پیؼاٿاؿی ٵبؿیہ ٿا٩ٞبت ےریل ثیٶبؿی ٵڀت اٿؿ .ہےوئی ہثٕی 

یب  کڀ کٴ کی ٩یٶت ہمـٵبی اٹنبٹی ٵبؿیہ اك ٕـس اٿؿ ںیہکـ مکتی  ہتجب

 .ںیہکـ مکتی  عتٴ

 ےاك ک عڀػ یب ےٱئ ےىغٌ  پـ ٵٺضَـیٸ ک کنی ٵَٺڀٝبت کی ہفٹؼگی کی ثیٴ

 ےک ٹ٪َبٷ ے٩یٶت ک ا٩تَبػی ےک ںٍالصیتڀ پیؼاٿاؿی اك کی ػمتیبة ےٱئ

 ٵڀت یب 'ہثیٴ' ٱ٦٘ ٳہا ںٵی 'ہثیٴفٹؼگی ' .ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا عال٣ زب٦٘

 ںپیبؿٿ  ےاپٸ اٿؿ آپ کڀ ےاپٸ عال٣ ےک ٹ٪َبٷ ٵبٱی پـ ٵٞؾٿؿی ٵنت٪ٰ

 .ہےتـمجبٹی  کی ّـٿؿتکی  ےکـٷ ٳہزب٦٘ ٥ـا کڀ ںػٿٹڀ

 عڀ٥ٺبک ٵڀت یب ، ٱیکٸںیہ یھة کبٳ ػیگـ ےریل کبؿی ہاٿؿ مـٵبی ثچت

 خمَڀً .ہے ہٿد ٝبٳ ہفیبػ ےمت ك کی ےٱیٸ ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ کڀؿیذ کب ثیٶبؿی

 ےٵؼت ک ہػہٵٞب٭ڀ  ٍالصیت صَڀٯ آٵؼٹی ىغٌ کی ہىؼ ہثیٴ، اگـ ںتٺبٙـ ٵی

اك  ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ تڀ ہےٿ ربتی ہ ہتجب یب ٹچبہٹ٪َبٷ پ ػٿؿاٷ

 ےربٷ صبٍٰ کی ػٿؿاٷ ےٵؼت ک صَڀٯ ثب٩ی ےکی فٹؼگی ک ےکبٳ کـٷ ےک

 یب ےٱئ ےک ںپیبؿٿ ےاپٸ کڀ ػٿٱت ّـٿؿی یب کی ٩یٶت ربئیؼاػ ہدمکٸ ےٿاٯ

ىغٌ کی  ہىؼ ہثیٴ کبٳ ہی .ہےربتی  کی کڀىو کی ےکـٷ تبٿاٷ ےٱئ ےک عڀػ

 ٥ڀؿی ایک ٹبٳ پـ ےاك ک یہ ےکـت پـیٶیٴ کی اػائیگی ےٯہپ ےٕـ٣ ك

 .ہے پڀؿا کیب ربتب کـ ثٺب ربئیؼاػ

 ھکچ ھمبت ےاٹنبٷ ک ںٵی اٍٰ ٵٞٺی ےاپٸ پبٱینی ہثیٴ کی فٹؼگی اك ٕـس

 اٵٸ اٿؿ ٹیہؽ کڀ ںپیبؿٿ ےاك ک ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہ ٿا٩ٜ ٹبعڀىگڀاؿ

 مجٜ ےاٿؿ پیل ثچت کـػاؿ ػیگـ کی ہثیٴ ے٫ فٹؼگی ےہ کـتی ٳہی ٥ـاٹمیکڀؿ

زب٦٘  کبؿی کڀ ہمـٵبی ہ، یںٵی اك ٵٞٺی .ہےی ہؿ ٕڀؿ پـ ےک ہیٜؽؿ ایک ےک

 .ہےپیو کـتب  آٵؼٹی ىـس پـ ایک عبً اٿؿ ػ٥بٛ اٿؿ

 ےك ہایک ؽؿیٜ ےک ےص٦بٙت کـٷ عال٣ ےک ثیٶبؿی ٵڀت اٿؿ  ہفٹؼگی کب ثیٴ

ٵڀ٤٩  ٵٺ٦ـػ ایک ےاٿؿ اك ہے یھة ٵَٺڀٝبت ٵبٱی ایک ہی .ہے ہفیبػ ںیہک

 کئی ےک ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ کی ایک ںاحبحڀ ٵبٱی ںٵی ےٰٵ٪بث ےک ٵَٺڀٝبت ےاکیٰ

ٵبٱیبتی  ٿئیہؿتی ھاة .ہےرب مکتب  اھٕڀؿ پـ ػیک ےک ایک ےك ںٵی ارقاء

 ٵتجبػٯ ےکی ٵَٺڀٝبت ک ہثیٴ فٹؼگی ٍـ٣ ہپبك ٷ ےٍبؿ٥یٸ ک ںٵی ٹٵبؿکی

 کئی ػیگـ ےآئ ےمبٵٸ ےٱئ ےک ہ٭ی ثیٴ  فٹؼگی ہثٲک ػؿٵیبٷ ےک ا٩نبٳ

 ڈ٥ٮل ےریل ،ںیہػمتیبة  یھپنٺؼ ة ہفیبػ ےكایک  ھمبت ےاعتیبؿات ک

 .ڈ٥ٸ ٵیہثب اٿؿ ىیئـ ،ڈثبٷ، ٹیپبفڈ



 

147 

 ٩یٶت کیب ہجمڀف کی ہثیٴ فٹؼگی ہک ہے ّـٿؿی ٹبھمسذ ہکڀ ی ٥ـػ ںاك تٺبٙـ ٵی

 کڀ ہفٹؼگی کی ثیٴ کل ٕـس ہک گب ےٵٺضَـ کـ اك ثبت پـ ٩یٶت کہگب .ہے

 .ہےا ربتب ھمسذ صٰ ٭ب خمتٲ٤ ّـٿؿیبت کی ںکڀہگب

 ؟ہے ٵتبحـ کٸ ہکیب ی - یب؟ ہےپیو کـتب  صٰ ٍضیش ہب یکی  

 ؟ہےٵڀحـ  ہکیب ی - یب ؟ہےکیب  الگت اك کی 

 ںٵی پیيکو ٵَٺڀٝبت ںٵی ںػٿ ٍؼیڀ ہگقىت ےٷ ٍٺٞت کی ہفٹؼگی کی ثیٴ

 ىـٿٛ ھمبت ےک ٵَٺڀٝبت ےک ہ٥بئؼ ٵڀت م٦ـ ہی .ںیہ ھےػیک ثؼالؤ کب٥ی

 ےٵٞؾٿؿی ک ،ٹٿٿٵٸڈیٸا ںاك ٵی ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک ٱیکٸ یھٿئی تہ

اٿؿ امی  ہ٥بئؼ ٵٞبه ہؽؿیٜ ٵتٞؼػ ےریل کڀؿ ثیٶبؿی، عڀ٥ٺبک ٥ڀائؼ

  .ںگئی ٿتیہىبٵٰ  ںکی چیقی ٕـس

 ٹڀٿٹیو ،ےك ٵَٺڀٝبت ؿٿایتی 'ےٿاٯ ےکـٷ ىـاکت ںٵٺب٥ٜ ٵی' امی ٕـس

 ہمـٵبی کڀ اپٺی ؿڈٿٯہ ہثیٴ ںاہد ثٺبئی پبٱینی 'ٵٺنٲک ےك ٹٵبؿکی' ےٷ

 ٵؼٝڀ کیب ےٱئ ےک ےٱیٸ ہصٌ ںٵی اٿؿ اٹتٚبٳ غبةاٹت ےک ںاحبحڀ کبؿی

کی  ہثیٴ ے٫ فٹؼگی ںاہد ىبٵٰ کـ ػیب گیب ٕڀٯ ٿ ٝـُ ػیگـ ہےگیب

 ےٯھک ٱچکؼاؿ ائیہاٹت ےك (ے٥ڀائؼ ک ہٵ٪ـؿ) ٯڈثٸ ہٵ٪ـؿ ایک ٵَٺڀٝبت

کی  ےعـیؼٷ، ّـٿؿیبت ثؼٱتی ںرل ٵی ،ےٿئہ ٕڀؿ پـ تیبؿ ےک ٵَٺڀٝبت

اٱگ  ےکی ٕـ٣ ك ؿڈٿٯہ پبٱینی ٵٖبث٨ ےک ںٍڀؿتڀ اٿؿ فٹؼگی کی ٍالصیت

 .ہے کیب رب مکتب ٥ـ٧ ںٵی ارقاء ےک الگت اٿؿ ٥ڀائؼ اٱگ

 ؿڈؿائ ںَِٕوٝبت ِی ہثیُ ےن فٔؼگی .3

 ےخمتٲ٤ ٩نٴ ک ےػہٵٞب ےک  ہفٹؼگی کی ثیٴ کل ٕـس ہک اھاٿپـ ػیک ےٳ ٷہ

 صٰ کب ےٱئ ےّـٿؿیبت ک کی خمتٲ٤ ںکڀہگب ےاٷ ک رڀ ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا ہ٥بئؼ

 ےرٸ ک ںیہ ؿکی پیيکو کیڈؿائ کئی ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ فٹؼگی .ںیہ ےتکبٳ کـ

  .ہےرب مکتب  ایبڑھة ٵیت کڀہکی ا کی ٵَٺڀٝبت اٷ ےؽؿیٜ

 ؿھپ رڀ ہےىبٵٰ کیب ربتب  ےؽؿیٜ ےکتڀحی٨  ےرل ہے ہّبثٔ اینبؿایک ڈؿائ

٥ڀائؼ  اّب٥ی ےک کنی ٩نٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ؿڈؿائ .ہےربتب  ثٸ ہکب صٌ ےػہٵٞب

کی  ہ٥بئؼ ٵڀت ہٳ کـػہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك پبٱینی یب ایک ےٱئ ےک ےکـٷ ٳہ٥ـا

  .ںیہ ےربت ےکئ امتٞٶبٯ ےٱئ ےک ےکـٷ ہاّب٣ ںٵی ؿ٩ٴ

 ےك اعتیبؿات ےک ںٿہت اٿپـی ٩نٴ کی خمتٲ٤ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکپیقا ؿ٭ڀڈؿائ

 اٿؿ ہےکی ٕـس  کی ثٺیبػ پیقا ایک  پبٱینی ایک ثٺیبػ .ہے کی رب مکتی

 ےٱئ ےک ےتـ کـٷہکڀ ة پیقا ٵٖبث٨ ےّـٿؿت ک یىغٌ ک کب اعتیبؿؿ ڈؿائ

 ؿڈؿائ ےہ کی ٕـس اعتیبؿات ےک ںٿہت اٿپـی ٩نٴ کی کی خمتٲ٤ پیقا ػمتیبة

 ےٷٹمسی ھایک مبت ّـٿؿیبت کڀ کی خمتٲ٤ ىغَیت ںثٺؼی ٵی ہٵٺَڀة اکیٲی ایک

 .ہے ٵؼػ کـتب ںٵی
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 ؿف وب اعتیبؿڈ: ؿائ  ۱ىىً  

 

 

 ہکب اصبٓ ےصبػث کڀؿ، ٵٞؾٿؿی ےؽؿیٜ ےک رل ہےٿ مکتب ہ ہٕـی٨ ہٿؿ ڈؿائ

 ےػہٵٞب ےک ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی ایک ٵٞیبؿی ٥ڀائؼ ےریل کڀؿ ىؼیؼ ثیٶبؿی اٿؿ

کڀ ٵٺتغت  ؿڈؿائ اٷ .ںیہ ےرب مکت ےکئ ٳہٕڀؿ پـ ٥ـا ےک ٥ڀائؼ اّب٥ی ںٵی

پبٱینی  ےکـک پـیٶیٴ کی اػائیگی اّب٥ی ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ ک اٿؿ ےکـ ک

 .ہےتب ا مکٹھا ہ٥بئؼ اٷ کب ؿڈٿٯہ

    1   ںوـی ٹیلٹوو  عوػ

 ؟ ہےٵَٺڀٝبت کی  ربـیؼی ایک کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. کبؿ  

II. ٵکبٷ  

III. ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی  

IV. ٍبثٸ 

 

B. َِٕوٝبت فٔؼگی کی أيوؿیٕل کی ؿوایتی 

 ےا٩نبٳ ک ؿٿایتی ھکچ ےکی ٵَٺڀٝبت ک ہثیٴ فٹؼگی ٳہاة  ںاك ثبة ٵی

 .ےگ ںربٹی ںٵی ےثبؿ
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 َِٕوٝبت فٔؼگی کی أيوؿیٕل کی ؿوایتی :  ۲ىىً 

 

 ( پالْ أيوؿٔلؿَ ٹ) امکیُ ہثیُ ِیٞبػي .1

کیب  خمَڀً ںٵی ہػہٵٞب رڀ ہےٿتب ہ ےٱئ ےک ٵؼت ایک خمَڀً ٍـ٣ ہثیٴ ٵیٞبػي

 ےٿاٯ ےٱگٸ ںٵی ےپڀؿی کـٷ م٦ـ ٿائیہ کٴ ایک ےکٴ ك ٵؼت ہی .ہےربتب 

  .ہےب ٿ مکتہی ھة ےٱئ ےمبٯ ک چبٱیل ہفیبػ ےك ہفیبػ کـ ےٯ ےك ٿ٩ت

 ایک مبٯ کی ٵؼت .ہےرب مکتی  ائیڑھة ٝٶـ تک مبٯ کی 70 یب 65 یٹمیکڀؿ

اك  .ںیہ ٕـس کی ےک ںػٿہٵٞب ہکی ثیٴ ےصبػث اٿؿ ربئیؼاػ پبٱینی ٿاٱی

 ےٵڀت ٫ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك کڀ پـميیٴ شببٳ صبٍٰ زبت ےپبٱینی ک ٕـس کی

 .ہےمکتب  رب اھٕڀؿ پـ ػیک ےک پـیٶیٴ کٶبئی ںکی مست ٵی کی الگت ٳھرڀ٫

  .ےہ ٿتیہ ںیہٷ صبٍٰ ٹ٪ؼ ٩یٶت یب ثچت کڀئی ےکڀ اك ك ؿڈٿٯہ ہثیٴ

a) ِمَؼ  

ثٺیبػی  اٿؿ ٳہا ہےؿ ھےپیچ ےک الئ٤ اٹيڀؿٹل ، ہ٭ب ثیٴ فٹؼگی ٵیٞبػي

ٿ ہ ٵڀت اچبٹ٬ کی ؿڈٿٯہ ہثیٴ فٹؼگی یٞٺی اگـ ،ہےکـتب  کڀ پڀؿا عیبٯ

  ہّیہؿ٩ٴ ٳ کای ےٱئ ےک ےکـٷ اٯھة ھکی ػیک عبٹؼاٷ ےاك ک تڀ ہےربتی 

اٹنبٹی  ےاك ک ےٱئ ےک ںپیبؿٿ ےک ؿڈٿٯہ ہثیٴ ؿ٩ٴ یکٶيت ہی  .ٿگیہ

 کیب ےعڀػ کی ٕـ٣ كیب تڀ    :ہےکـتی  کی سمبئٺؼگی کی ٩یٶت فٹؼگی

   .صنبة ٭یب گیب  ےك ےٕـی٨ مبئٺنی گیب یب

ی ھة ٕوؿ پـ ےثٕؼی ک ہَِٕوة ِتجبػي آِؼٔی ایک پبٌینی ہثیُ ِیٞبػي

 ٿہٿا٩ٜ  ٵڀت ےك ثؼ٩نٶتی ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ٱینیپب ںاہی .ہےآتی  کبَ

، پـ ٵ٪بٳ ےکی اػائیگی ک ؿ٩ٴ یکٶيت ٵٺضَـیٸ  یب ٿاؿىیٸ کڀ پـ ےٿٷہ

 ٵتڀاتـ ےامی ٕـس ک یبی ہٵب ہ، كہاٷہٵب ےٱئ ےٵؼت کتٞیٸ -ایک مبث٨

  .ںیہ ےربت ےکئ ٳہ٥ـا اػائیگی
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b) د پٓہاپب  

 .ہےکـتی ( cover٭ڀ ٭ڀؿ ) ٵڀت ٍـ٣ پبٱینی ہثیٴ ٵیٞبػي ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ھمبت ےک ؿڈؿائ زب٦٘ ےک ٵٞؾٿؿی پـ ایک پبٱینی ثٺیبػی اك کڀ رت ٳ،ہتب

اك  ىغٌ کڀ کنی ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ہثیٴ ٵیٞبػي اٿؿ اگـ ہےربتب  عـیؼا

 ہ٥بئؼ کٶپٺی ہثیٴ، تڀ ہےتب ڑپ کب مبٵٺب کـٹبآ٥ت ٿ ٵَیجت  ےٕـس ک

 ٵؼت اگـ .گی ےکـ ٳہ٥ـا اػائیگی ىغٌ کڀ ہىؼ ہثیٴ   /ںٿاٱڀ ےاٷٹھا

ػمتیبة  ہ٥بئؼ تڀ کڀئی ہےٿتی ہ کی ٵڀت ؿڈٿٯہ ہثیٴ ثٞؼ ےک ےٿٷہ عتٴ

 .ہےٿ ربتب ہ عتٴ یھة ہػہٵٞب یہ ےٿتہ عتٴ ٵؼت ہکیڀٹک ہےٿتب ہ ںیہٷ

 ِٞؾوؿی :  ۳ىىً 

 

c) ہثیُ ِیٞبػي ٕوؿ پـ ےکؿ ڈؿائ 

 ےک پبٱینی اکیٲی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک یٹمیکڀؿ زبت ےک ہثیٴ فٹؼگی ٵیٞبػي

 ےؽؿیٜ ےک ڈؿائ ایک ںٵی پبٱینی ہ، ٱیکٸ یہے ٳ کی ربتیہـا٥ ٕڀؿ پـ

 .ہےرب مکتی  کـائی ی ػمتیبةھة

 ِخبي

کی  ىغٌ ےٯہپ ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہىـٿٛ  پٺيٸ ںثٺؼی ٵی ہکی ٵٺَڀة پٺيٸ

 .ہےمکتب  ٿہػیٺب ىبٵٰ  ہ٥بئؼ ٵڀت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٵڀت

d)  جتؼیؼ 

 ایک عبً ےٱئ ےٵؼت ک کی پڀؿی اٹيڀؿٹل ٵییبػي پـیٶیٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ںآعـ ٵی ےٵؼت ک چبٱڀ ںٵی ںٵٺَڀثڀ ھکچ .ںیہ ےربت ےٱئ ےىـس ك ہمبالٷ

 ںٵی اٷ ٵَٺڀٝبت ہاگـچ؛ ہےٿتب ہ ایک آپيٸ کب ےکـٷ کی ربؼیؼ پبٱینی

 ںٵؼت ٵی ٹئی اٿؿ اك ںصبٱت ٵی اك کی ثٺیبػ پـ اٿؿ ٍضت ٝٶـ ٥ـػ کی

کب  یٴپـیٶ ےؿ كھپ ،ہے یہکی رب ؿ کی ربؼیؼ پبٱینی ےٱئ ےرل ک یھة

  .گب ےکیب ربئ صنبة

e) تجؼیً پؾیـی 

 ٱیتہاپبٱینی  کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  پبٱینی  ہثیٴ ٵیٞبػي٭ی  ےتجؼیٰ ٭ـٷ

 ایک ٵنت٪ٰ کڀ پبٱینی ہثیٴ ٵیٞبػي ث٢یـ، ےٳ کـائہ٥ـا حجڀت کب ٹیب

 ہي ےہ ػیتی کی اربفت ےتجؼیٰ کـٷ ںٵی "ہٵٺَڀةٝٶـ " ےریل ہٵٺَڀة

 ںیہ ےتہچب ہثیٴ ٹ٪ؼ ٩یٶت ٵنت٪ٰ رڀ ہےٵؼػ کـتب  کی ںاٷ ٱڀگڀ امتض٪ب٧

٩بثٰ  ٝبؿّی ٕڀؿ پـ ےٱئ ےک ےاٷٹھا کب عـچ پـميیٴ اٿپـ ےٱیکٸ اك ک
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 تڀ ہےربتب ٭یب  تجؼیٰ ںٵی ہثیٴ کڀ ٵنت٪ٰ پبٱینی ٵیٞبػي رت .ںیہ ںیہٷ

  .ٿگیہ ہفیبػ کی ىـس پـیٶیٴ ٹئی

f) یو ایل پی( )  عبٍیت 

ىغٌ  رڀ ہے کٴ ٩یٶت اك کی عبٍیت() ربڀیق ٥ـٿعت ٵٺ٦ـػ کب ہثیٴ ٵیٞبػي

 ےعـیؼٷ کڀٵ٪ؼاؿ  یڑة ٹنجتب کی ہفٹؼگی کی ثیٴ پـ ٹثذ ایک حمؼٿػ کڀ

 یھایک اچ ےٱئ ےىغٌ ک٭ٶبؤ  آٵؼٹی ٳہا ہاك ٕـس ی .ہے٩بثٰ ثٺبتب  ےک

 ےاپٸ ےك ٝؼٳ زب٦٘ ٵبٱی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت ک اچبٹ٬ رڀ ہے ثٺؼی ہٵٺَڀة

اػا  پـیٶیٴ ہثیٴ پبك ےرل ک اٿؿ ہےتب ہکـٹب چب کی ص٦بٙت ںپیبؿٿ

  .ہے ٹثذ ایک حمؼٿػ ےٱئ ےک ےکـٷ

g)  ٕوؿ خمتٍف  

 .ںیہ دمکٸ ٕڀؿ خمتٲ٤ کئی ےک ہثیٴ ٵیٞبػي

 ہخمتٍف ٕـیكے: ِؼت أيوؿٔل ک ۴ىىً 

 

i. ہوا ِیٞبػی ثیُہتب ھٹگ  

ٵؼت  کڀؿیذ ؿ٩ٴ رل کی ںیہکـتی  ٳہ٥ـا ہ٥بئؼ ٵڀت ایک اینب ےٵٺَڀة ہی

 ٿاٱی ٵؼت ٿتیہکٴ  مبٯ کی ػك ایک اك ٕـس .ہےربتی  ٿتیہکٴ  ھمبت ےک

کـتی  ٳہ٥ـا ہکب ٥بئؼ ےؿٿپ۴۰۰۰۰۰ ےٱئ ےٵڀت ک ںمبٯ ٵی ےٯہپ پبٱینی

 ہےٿ ربتی ہکٴ  ےؿٿپ  ۴۰۰۰۰ ؿ٩ٴ ہپـ ی ہمبٱگـ ؿہ کی پبٱینی ںاہد ہے

 ؿ مبٯہ ہصبالٹ٬ ہےٿ ربتی ہ ٦ٍـ اعتتبٳ پـ ےک مبٯ ںػمڀی ثبآلعـ اٿؿ

 .ہےتب ہثٺب ؿ  ں)ای٬ مب( یٮنب پـیٶیٴ ٩بثٰ اػائیگی

 کی فٹؼگی ٹیڈ٭ـی اٿؿ ٷہکڀ تال٥ی ؿ ںٵٺَڀثڀ ےک ہثیٴ ٵیٞبػی تیھٹگ

 .ہےگیب  اتبؿا ںٵی ٹٵبؿکی ٕڀؿ پـ ےک ہثیٴ ے٫

 ٷ ہؿ رڀ ہے ہٵٺَڀة کب ایک اٹيڀؿٹل ٵیٞبػی ٿتیہکٴ  ہی تال٥ی : ٷہؿ

ٳ ہ٥ـا ؿ٩ٴ ٵڀت ایک ٵتٞٲ٨ ےؿ٩ٴ ك تیھٹگ ٿارت االػا پـ ٩ـُ

 ںٵی ں٩ـّڀ ےاك ٕـس ک ٕڀؿ پـ ٳٝبےہ ثٺبئی گئی ےٱئ ےک ےکـٷ

 اٍٰ ث٪بیب ےك )ای ایٴ ائی ( کی اػائیگی ٩نٔ ہاٷہٵب ںیکنب ؿہ

 ہک ہے کیب رب مکتب ٵٺٚٴ اك ٕـس کڀ ہثیٴ ےہ آتی کٶی ںؿ٩ٴ ٵی

 ثب٩ی کی اٍٰ ؿ٩ٴ ث٪بیب ؿ٩ٴ ہ٥بئؼ ٵڀت ںٿ٩ت ٵی خمَڀً یھکنی ة

ٿ ہ ٨ٵٖبث ےکی ٵؼت ک ٷہؿ کی ٵؼت پبٱینی ہے۔ٿتی ہ ثـاثـ ےؿ٩ٴ ک

ثـاثـ  ایک ػٿؿاٷ ےٵؼت ک پڀؿی ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ ربؼیؼ .گی

ٿتی ہ کی ایک ىـٓ ٷ ٩ـُہؿ اکخـ کی عـیؼاؿیتال٥ی  ٷہؿ ں۔یہ ےتہؿ

 .ہے
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 ُٿ ہ ٩ـُ ػاؿ کی ٵڀت ےٯہپ ےك ےاػا کـٷ ٩ـُ ہثیٴ کی فٹؼگی ٩ـ

 ےٱئ ےک ےاػا کـٷ ثیٲٺل ث٪بیب پـ ٩ـُ ںکی ٍڀؿت ٵی ےربٷ

 ٷ تال٥یہؿ ہے۔ کی ایک ٩نٴ ثٺؼی ہی ٵٺَڀةک ہٵیٞبی ثیٴ ثٺبئی گئی

 ہ٩ـُ عڀا ہی ہے۔ ہکب ثیٴ ٵؼت ٿتیہکٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہی کی ٕـس

 ےٱئ ےک ےربٷ ے٥ـٿعت کئ ٕڀؿ پـ ےک ہثیٴ گـٿپ کڀ ںاػاؿٿ

 کی فٹؼگی ںٿاٱڀ ےٱیٸ ٩ـُ ےك ںاٷ اػاؿٿ رڀ ہےٵ٪جڀٯ  ہفیبػ

 ےئٱ ےک ں٩ـّڀ اٿؿ ػیگـ ؽاتی ٿٵڀثبئٰٹآ ہی .ہےکـتب  کڀَ٭ڀؿ

٩ـُ  ہىؼ ہثیٴ ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک پبٱینی  ہے۔ٿ مکتب ہ ی ػمتیبةھة

 ٥ڀائؼ زبت ےک ںپبٱینیڀ، اٷ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿ ربٷہ کی ٵڀت ػاؿ

کیب ربتب  کڀ ٱیٸ ػاؿ یب ہ٩ـُ عڀا ؿامت ہثـا اکخـ کی اػائیگی

 .ہے

ii. ہِیٞبػی ثیُ واہتب ڑھة  

 ہےکـتی  ٳہ٥ـا ہ٥بئؼ ٵڀت ہٵٺَڀة ہ، یہے چٲتب ہپت ےٹبٳ ك ہک ےریل

کی  پبٱینی ںؿ٩ٴ ٵی اك .ہےتب ربتب ڑھة ھمبت ےکی ٵؼت ک پبٱینی رڀ

ٿ مکتب ہ ہ٥یَؼ کب اّب٣ یب ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ پـ ایک ے٭ـٷ پـ ثیبٷ ٵؼت

 ہاّب٣ ںٵی کی ٩یٶت یکلڈاٷ ٵٞبه ہؽؿیٜ ںؿ٩ٴ ٵی ٵتجبػٯ ٕڀؿ ٥یل .ہے

کی  کڀؿیذ ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ   .ہےٿ مکتی ہ ثـتـی ٵٖبث٨ ےک

 .ہےربتب  تبڑھة ھمبت ےک ےٷڑھة ٵ٪ؼاؿ

iii. ُہِیٞبػی ثیُ مسیت واپنی پـیّی 

 کی ٿاپنی کب٥ی ٵ٪جڀٯ( پـیٶیٴ ںاؿت ٵیھةپبٱینی ) کی ایک اٿؿ ٩نٴ

 إٶیٺبٷ ہکڀ یؿ ڈٿٯہپبٱینی  ہٵٺَڀة ہی ہے۔ پبٱینی ہٵیٞبػی ثیٴ مسیت

 ھکچ ےاك ٷ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٷہؿ ہفٹؼ ںکی ٵؼت ٵی پبٱینی ہک ہے ػیتی

 ٵنبٿی ے٫ اك پـیٶیٴ ٿاال ےربٷ اػا کی ٕڀؿ پـ ؿہٙب .ہے ںیہٷ ٿیبھک

 .ٿگبہ ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ ٵربا ٿاپنی پـیٶیٴ

h) ےِٕٚـ ٔبَ ہِتٍٞك 

 :ہےگیب  اھمسذ ہٵتٞٲ٨ ہفیبػ ںصبالت ٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہثیٴ ٵیٞبػی

i. ٷہؿ ہرینب ک ،ہےٿتی ہ ٝبؿّی ٕڀؿ پـ عبٱٌ کی ّـٿؿت زب٦٘ ہثیٴ ںاہد 

ٿتب ہ ےٱئ ےکی ص٦بٙت ک کبؿی ہمـٵبی ٹہك یب ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٸٵڀچ

 .ہے

ii. ٵخبٯ ےریل ےک ہّٶیٴ اّب٥ی ےٱئ ےثٺؼی ک ہکی ٵٺَڀة ثچت ،

 ےک ٵٺضَـ ںٵی ںمبٱڀ ےتڑھة ےکی ٕـ٣ ك ٿاٱؼیٸ ایک ٹڀرڀاٷٕڀؿ  ےک

 ہثیٴ ٵیٞبػي ٵٺضٺی عٖڀٓ ںکی ىـائٔ ٵی ےکـٷ ٳہزب٦٘ ٥ـا اّب٥ی ےٱئ

ٵتجبػٯ  ایک ںاینی صبٱت ٵی ہکب ٵيڀؿ ؿٹلاٹيڀ ٵؼت ےثؼٱٸ .عـیؼٹب

 منتب عـیؼٹب ہٵٺَڀة ٵنت٪ٰ ایک ںاہد ہےػیب رب مکتب  ٕڀؿ پـ ےک

 .ہے ںیہٷ

iii. " ہایک صٌ ےک اٍڀٯ "ںکـی کبؿی ہمـٵبی ثب٩ی اٿؿ ںعـیؼیٵؼت 

 ہثیٴ ٵیٞبػي منتی ٍـ٣ ےك کٶپٺی ہثیٴ عـیؼاؿ ںاہد ٕڀؿ پـ، ےک

 ےک کبؿی ہمـٵبی کيو ہفیبػ ںیہک ٥ـ٧ ںپـميیٴ ٵی اٿؿ عـیؼتب مالٵتی

 اك ٕـس کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  ےہ تبہکـٹب چب کبؿی ہمـٵبی ںٵی اعتیبؿات

 .ٿگبہکـٹب  ثـػاىت کڀ ٳھرڀ٫ ىبٵٰ ںکبؿی ٵی ہمـٵبی ےک
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i) تالفی ثؼي 

کی  ہ٥بئؼ ہٵ٪بثٰ ںٵی ںٵٺَڀثڀ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ ٩یٶتپـ  جمٶڀٝی ٕڀؿ

 ےک ںپبٱینیڀ ٞبػيٵی ٩بثٰ ربؼیؼ ؿ مبٯہ عبً ٕڀؿ پـ ہی .ہےثٺیبػ  

 ےک ںٳ ٵٺَجڀہ پـیٶیٴ ثـاثـ ےرڀ اپٸ ہےا ربتب ھػیک ںٵی ےٵٞبٵٰ

 .ںیہٿتی ہ منتی ںٵی ےٵ٪بثٰ

٭ی  اٵڀات ہک ہے ہی ہٵنئٰ ھمبت ےک ںٵٺَڀثڀ ٵیٞبػی ہمبٯ ایک اك ٕـس کی

 کی ایک خمتَـ ٵؼت ٍـ٣ ہی ےاك ٱئ .ہےتی ربتی ڑھة ھمبت ےٝٶـ ک الگت

 کيوپـ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےٿاٯ ےٷھؿک ٹٚـ ۂٹ٪ کب ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ

 .ںیہ

  َہا

 کی ُصؼوػ ںَِٕوثو ِیٞبػی

 ےک کی صؼٿػ ںٵٺَڀثڀ ےک ہثیٴ ٵیٞبػي کڀ اٹنبٷ ھمبت یہ ھمبت ےاك ک

 ہثیٴ رت ہےٿتب ہ پیؼا اك ٿ٩ت ہا ٵنئٰڑة .ےئہٿٹب چبہ ٵٞٲڀٳ ںٵی ےثبؿ

کی  ٦٘زب ہفٹؼگی کی ثیٴ اٿؿ ہےٿتب ہ پبئیؼاؿ ہفیبػ ٵ٪َؼ کب ےٱیٸ کڀؿ

 ےک ےٿٷہ عتٴ ٵؼت .ہے تیہثـ٩ـاؿ ؿ یھثٞؼ ة ےک کی ٵؼت پبٱینی ّـٿؿت

 ہاٿؿ اك ٿد ہےٿ مکتب ہ ںیہکـٹب دمکٸ ٷ ہثیٴ ٵبٱک کب ےک پبٱینی ثٞؼ

٩بثٰ  ےک ےٱیٸ پبٱینی ایک ٹئی ںٝٶـ ٵی مبٯ کی  70 یب  65  ہٿ ےك

 بٯٵ ےاپٸ عال٣ ےک کٶقٿؿی ےثیٶبؿی ك ٹب٩بثٰ ٝالد ٱڀگ .ہےٿتب ہ ںیہٷ

 ہفیبػ ےٱئ ےک ےٷڑٿھچ ٿٍیت ایک ھےپیچ یب ےك ٵ٪َؼ ےک زب٦٘ ےک

 ےاك ٕـس ک ہٵٞیبػی ثیٴ .ےگ ںکڀىو کـی کی ےٱیٸ ےٵٺَڀة پبئیؼاؿ

  ۔ ہےکـ مکتب  ںیہکبٳ ٷ ںٵی صبالت

  ہفٔؼگی کب ثیُ پوؿی  .2

 یٹمیکڀؿ ںاہد ںیہ ںکی ٵخبٱی اٹيڀؿٹل ٝبؿّی امکیٴ اٹيڀؿٹل ٵیٞبػي ہاگـچ

 فٹؼگی ٵنت٪ٰ اٹيڀؿٹل ُ٭ٰ فٹؼگی ،ہےٿتی ہ ػمتیبة ےٱئ ےک ٵؼت ایک ٝبؿّی

 ٵؼت ہٵ٪ـؿ کی کڀئی کڀؿ ،ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ .ہے کی ایک ٵخبٯ پبٱینی ہثیٴ

 ٵڀت ٵت٨٦ پـ ےٿٷہ کی ٵڀت اؿ٫ھثیٶبػ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٱیکٸ ہےٿتی ہ ںیہٷ

 ٵڀت ہک تبڑپ ںیہ٥ـ٧ ٷ کڀئی ےاك ك ،ہےکـتی  کی پیيکو ےاػا کـٷ ہ٥بئؼ

 ت٬ خمَڀً ٵؼت یب ایک ؿھة فٹؼگی ىغٌ کی پـیٶیٴ کی اػائیگی.ہےی ٿتہ کت

 .ہے ٿتیہکٴ  ےك ؿھفٹؼگی ة ےىغٌ ک اٿؿ حمؼٿػ رڀ ہےکیب رب مکتب 

 ںیہ ےٿتہ ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںپـميیٶڀ ٵییبػي پـیٶیٴ فٹؼگی پڀؿی

 ےٷہؿ ٵؤحـ تک ےٿٷہٵڀت  ىغٌ کی ہىؼ ہثیٴ پبٱینی فٹؼگی پڀؿی ایک ہکیڀٹک

 ےک ےاػا کـٷ ہ٥بئؼ ٵڀت ہٵیوہ ےاك ےاك ٱئ اٿؿ ہےربتی  ثٺبئی ےٱئ ےک

پڀؿی  کی الگت ہثیٴ ٵیٞبػي کٶپٺی کڀ ہثیٴ رت .ہےکیب ربتب  یقائٸڈ ےٱئ

 ثب٩ی ، تڀہےربتی  ٿہصبٍٰ  کی ؿ٩ٴ ّـٿؿت اپٺی ےك پـیٶیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ

-ٹ٪ؼ ےاك .ہےکی ربتی  کبؿی ہمـٵبی ےکی ربٹت ك ؿڈٿٯہپبٱینی  کڀ ؿ٩ٴ

 ےک ٩ـُ پبٱینیؿ ڈٿٯہ پـ ےٿٷہ کی ّـٿؿت فڈ٥ٸ ٹگبٵیہ .ہےا ربتب ہک ٩یٶت

 ے٭ـ اك ے٩یٶت ٯ ٹ٪ؼ ےپبٱینی ک ہیب ٿ ہےکـ مکتب  کی ٹکبمی ٹ٪ؼ ٕڀؿ پـ

 . ںیہ ےؿ ٭ـمٮتڈمـیٸ

 ہ٥بئؼ ٹبٵقػ ٵڀت پـ کی ؿ٩ٴ اٿؿ مڀػ ٩ـُ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ں٩ـّڀ ث٪بیب

 .ہے ٱی ربتی ٹکب ےؿ٩ٴ ك ٿاٱی ےکی ربٷ اػا کڀ ںٿاٱڀ ےاٷٹھا
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 رو ہے ثٕؼی ہَِٕوة یھاچ ایک ےٌئ ےىغٌ ک ےایل پبٌینی پوؿی فٔؼگی

 یھکنی ة ںِی صبٌت ِوت کی اچبٔه اوؿ ہے واال ےوّبْ آِؼٔی َہکب ا عبٔؼاْ

ایک  ىغٌ ہی ہےتب ہچب کی صفبٙت کـٔب ںپیبؿو ےاپٓ ےك ٝؼَ حتف٘ ِبٌی

 پـميیٴ اٝٲی ےک پبٱینی ہثیٴ تبصیبت کی ثٺیبػ پـ ٕڀیٰ ٵؼت اٿؿ ٵنٲنٰ

 پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی ایک اینی اٿؿ ےئہچب ٿٹبہ٩بثٰ  ےک ےکـٷ ثـػاىت کڀ

، ہے ٿ ربتیہ اك کی ٵڀت ہ، اگـچےکـ مک اػا ہ٥بئؼ رڀ ٵڀت ہے تبہٱیٺب چب

 ہثیٴ ٝٶـ ےٱئ ےّـٿؿیبت ک کی ٹائـٵٸٹ، ؿیٿہاگـ ّـٿؿی  ھی مبتہ ھمبت

 .ہےتب ہچب ٿٹبہ یھ٩بثٰ ة ےک ےکـٷ کڀ امتٞٶبٯ ٹ٪ؼ ٩یٶت ےک پبٱینی

 ہپیل ےٱئ ےک ےکڀ ػیٸ اگٲی ٹنٰ اٿؿ ںٵی ثچت ؿیٲڀھگ ہثیٴپڀؿی فٹؼگی 

 ےکـٷ ٵتبحـ کڀ عـیؼ اك کی .ہےاػا کـتب  ٳ کـػاؿہایک ا ںٵی ےصبٍٰ کـٷ

 ایک ےٱئ ےک ںکی ٹنٲڀ ٵنت٪جٰ ىغٌ کی - ٿٍیت ہےٵ٪َؼ  ٳہایک ا ٿاال

 ػؿٵیبٷ ےک ںثچڀ اٿؿ ںعبٹؼاٹڀ .ہے هہکی عڀا ےٷڑٿھچ ھےپیچ ےک ٿؿامت

 ہفیبػ ےٱئ ےعبٹؼاٷ ک اٿؿ ٵٲکیت ہفیبػ ےک ںاٹيڀؿٹل پبٱینیڀ فٹؼگی

 .ہےکـتب  کی تَؼی٨ اك ٵ٪َؼ ےآگ اصرتاٳ

 وبؿی ہثیُ ٹووِٓڈایٓ .3

 :ہے ہکب ایک جمٶڀٛ ںٵٺَڀثڀ ػٿ ںاٍٰ ٵی ہػہٵٞب ٭بؿی ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ

 ؿڈٯٿہ ہثیٴ ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک ہثیٴ رڀ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٵیٞبػي 

 .ہےکـتی  کی اػائیگی ؿ٩ٴ ہثیٴ ےپڀؿ پـ ےٿٷہ کی ٵڀت

 ٌےک ؿڈٿٯہ ہثیٴ تک ےٿٷہٵؼت عتٴ  رڀ ہٵٺَڀة ٹٿٿٵٸڈایٸ ایک عبٱ 

 .ہےکـتی  کی اػائیگی ؿ٩ٴ پـ اك ےٷہؿ ہفٹؼ

ارقاء ىبًِ  ےک ںػؤو ہفبئؼ ثمبیب ِوت اوؿ ںِی اك کی َِٕوٝبت ؽاہي

 ےتڑھة اٹيڀؿٹل اٿؿ ٵییبػي یتھٹگ ہػہٵٞب ہی ےك ٹٚـ ہٹ٪ٔ ا٩تَبػی   .ںیہ

 ٿگی،ہ کٴ رتٺی کی ٵؼت پبٱینی .ہے ہکب ایک جمٶڀٛ ٝٺَـ ےک کبؿی ہمـٵبی

 .ٿ گبہ اڑة اتٺب ٝٺَـ ےک کبؿی ہمـٵبی

 ںػٿہٵٞب ٹ٪ؼ ٩یٶت اٿؿ ػیگـ ٝٶـ ہجمٶڀٛ ٝٺبٍـ کب کبؿی ہمـٵبی ٵؼت اٿؿ

 ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٿہٵٞب اٹيڀؿٹل ٹٿٿٵٸڈایٸ ہاگـچ .ہے ٿتبہی ھة ںٵی

 کب ےکـٷ ؿ٩ٴ مجٜ عبً ںٵی ٿ٩ت کی ٵؼت ایک ےاك ہی .ہےٿتب ہ ٿاّش ہفیبػ

 .ہےثٺبتب  ہایک ٵؤحـ ؽؿیٜ

١یـ  ٵڀت کیاچبٹ٬  رڀ ہےپـٿگـاٳ  ثچت ایک ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ٹٿٿٵٸڈایٸ

کی  اك ںٵی ںکڀہگب ہے۔حم٦ڀٗ  ےك ٵیہکی ٥ـا ہثیٴ عال٣ ےک ٵتڀ٩ٜ ٕڀؿ پـ

کڀ  اٹيڀؿٹل ںپـٿگـاٳ ٵی ثچت ےىغٌ ک ہی ہک ہے ٵڀرڀػ ںٵی اك ص٪ی٪ت ہتڀد

 ہایک آٯ ٿاال ےکـٷ ٳہ٥ـا ی٪یٸ ےٱئ ےک ںٵٺَڀثڀ ٵبٱی اك کی ؽاتی کـ ڑرڀ

 ںاہد .ہےٳ کـتب ہ٥ـا ہٕـی٨ اٿؿ الفٵی ایک حم٦ڀٗ مجٜ کب ثچت ٹٿٿٵٸڈایٸ .ہے

ٳ کـتب ہ٥ـا یٹمیکڀؿ اٹتٚبٳ ػاؿی ہکی ؽٳ ربئیؼاػ کبؿی اٿؿ ہمـٵبی حمتبٓ

کـتی  ٳہ٥ـا تـ١یجبت ےٱئ ےک ےثچبٷ ٥ٖـت الفٵی ٹیٴ کی ںٶڀپـميی ںیہٿ ،ہے

 .ہے

 ےٵ٪بٍؼ کڀ پڀؿا کـٷ یب ٭نی عبً  ےکـٷ اٹتٚبٳ ےٱئ ےک ےاپڑھة ٱڀگ

 ںیڀٹثی یب اپٺی ےٷھؿک ثٺب کـ ڈ٥ٸ تٞٲیٴ ایک ںآعـ ٵی ےمبٯ ک 15 ےریل

 ےک ےٕـی٨ ایک خمَڀً ےک ےکـٷ ٹھےاک ڈ٥ٸ ےٱئ ےک اعـاربت ےىبػی ک کی

ٿ ہ ںیہٷ ڑٱڀاھک کڀئی ھمبت ےٵ٪بٍؼ ک اٷ .ںیہ ےعـیؼت ہٵٺَڀة ٤ٿ٩ ٕڀؿ پـ

 .ےئہٿٹب چبہ ٵکٶٰ ھمبت ےی٪یٸ ک ںیہاٷ .ہے مکتب
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 ایک ٵخبٱی کی ےکـٷ اػائیگی ےٱئ ے٩ـُ ک ےک ائو( ہؿ) ٷہؿ ےٷ ہاك ثیٴ

 ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت ٍـ٣ ہٷ ٩ـُ ےاك ك .ہےکبٳ کیب  یھٕڀؿ پـ ة ےک ہٕـی٨

کی  ٹٿٿٵٸڈایٸ ہثٲک ہےتب ہؿ حم٦ڀٗ عال٣ ےک زببٯ١یـ ی٪یٺی ٍڀؿ کی اػائیگی

 .ہےٿ مکتی ہ کب٥ی ےٱئ ےک ےاػا کـٷ اٍٰ ؿ٩ٴ آٵؼٹی

 .ہے ی ثیچب  گیبھة ٕڀؿ پـ ےک ہؽؿیٜ ایک ےک پبٱینی ٭ڀ ثچت اك

 ہؿ ٵبہ ىغَیت رت ہےمکتب  کبٳ کـ ٕڀؿ پـ ےک ربڀیق ثبٵٞٺی ایک ٹٿٿٵٸڈایٸ

 ےٱئ ےک ٵنت٪جٰ ےاٿؿ اك ےکـٷاٱگ  ایک فائؼ ےآٵؼٹی ك مبٯ / یہٵب ہك /

 .ہےٿتب ہ ںکی تاله ٵی ٵڀا٩ٜ ےک ےکـٷ ٵَـٿ٣ ٝٶٰ

 ہکی ود ِیہکی فـا وتیٹکی ک پـیّیُ ےٌئ ےِمبٍؼ ک ےیىل نٹ ہَِٕوة ہی

 .ہےثٓ گئی  پـکيو یھة ےك

ىبػی ) ےثٍیو پی اڈایُ  کڀ پبٱینی ربڀیق ایک اٿؿ ںتٺبٙـ ٵی ےاؿت کھة

کی  ےاٱٸڈ ںٵی ٹؿكٹ ایک ےگئ ےثٺبئزبت  ےک ۔  (ٹایک ربئیؼاػ عواتیٓ ہىؼ

کیب رب مکتب  اػا کڀ ٵنت٦یؼ پبٱینی ٍـ٣ ہپیل ںاك ٵی  - ہےی ہؿ ٿٱتہك

 ےک ںػٝڀٿ ےک ہٹؼہ٩ـُ ػ پـ شببٳ ربئیؼاػ کی ؿڈٿٯہ ہثیٴ اك ٕـس، رڀ ہے

 .ہےتی ہؿ حم٦ڀٗ عال٣

 ںیہٿتی ہ پڀؿی ںٝٶـ ٵی مبٯ کی 65-55 ںپبٱینیب ٹٿٿٵٸڈایٸ کئی ،ںآعـ ٵی

اك ٕـس  اٿؿ ہےکـتب  ثٺؼی ہٵٺَڀة ےٱئ ےک ٹائـٵٸٹؿی اپٺی ػاؿ ہثیٴ رت

 ہّٶیٴ ٵ٦یؼ ایک ےٱئ ےک ػیگـ ؽؿائٜ ےک کی ثچت ٹائـٵٸٹؿی ںپبٱینیب کی

 .ںیہمکتی  ٿہ

a) ِتغیـات 

 .ہےکی گئی  ےٹیچ حبج رٸ کی ںیہ ٕڀؿ خمتٲ٤ ھکچ ےک اٹيڀؿٹل ٹٿٿٵٸڈایٸ

i. (پالْ ثیکِٕی ) ہَِٕوةوب  کی واپنی ےپیل 

ا ہؿ پبٱینی ثیک ٵٺی ٕڀؿ خمتٲ٤ ٵ٪جڀٯ کب ایک ںٵٺَڀثڀ ٿ٤٩ ںؿت ٵیاھة

 ےکی ِؼت ک پبٌینی ںِی رل ہے ہَِٕوة ولف ایک ٝبَ ٕوؿ پـ ہی .ہے

 کی واپنی ےصٌ ایک ےکی ؿلُ ک أيوؿٔل ںِی ںلنٖو ولت ولت پـ ػوؿاْ

 کی جتویق ےکـْ ںآعـ ِی ےک ِؼت  کی اػائیگی ؿلُ أيوؿٔل اوؿ ثبلی

 .ہےوتی ہ

 بيِخ

 ث٪ب ںآعـ ٵی ےمبٯ ک 15اٿؿ  10، 5 ںٵی پبٱینی ثیک ٵٺی ایک مبٯ کی  20

کیب رب  کی ربڀیق ےکڀ اػا کـٷ20 %ےکی ؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل ٕڀؿ پـ ےک ہ٥بئؼ

کیب  ںآعـ ٵی ےٵؼت ک پڀؿی مبٯ کی 20 کی اػائیگی 40 %اٿؿ ثب٩ی ہےمکتب 

 .گب ےربئ

 پڀؿی تڀ ہےٿ ربتی ہ ںٵی آعـ ےمبٯ ک 18 ؿ کی ٵڀتڈٿٯہ ہثیٴ فٹؼگی اگـ

 ثبٿرڀػ ےاك ص٪ی٪ت ک ،ہےکی ربتی  کی اػائیگی ثڀٹلمجٜ  اٿؿ ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل

کـ ػیب  یہ ےٯہپ کی اػائیگی ٥ڀائؼ 60  %ےک ٩یٶت ےکٶپٺی ٷ اٹيڀؿٹل ہک

 .ہے

، رڀ ںیہی ہؿ ٵ٪جڀٯ کب٥ی ےك ہکی ٿد ٝٺَـ(ثیککیو ٹ٪ؼی ) ےاپٸ ےٵٺَڀة ہی

ایک  ےٱئ ےک ےکـٷ یبت کڀ پڀؿاکی ّـٿؿ ػؿٵیبٹی ٵؼت خمتَـ اٿؿ اٷ کڀ
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 اگـ  ہےٿتی ہ ػمتیبة یٹمیکڀؿ ٵڀت ٵکٶٰ اك ػٿؿاٷ .ںیہثٺبتی  ہؽؿیٜ اھاچ

 .ہےٿ ربتی ہ ٵڀت ىغٌ کی ی ٿ٩تھکنی ة ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک پبٱینی

ii.   ےَِٕوةىـیه  اوؿ غیـىـیه 

 ےکٶپٺی ک ہثیٴ فٹؼگی رڀ ہےٿتب ہالگڀ  پـ ںپبٱینیڀ اینی ٱ٦٘  "ىـی٬"

 ںپبٱینیب اینی کب ٵٖٲت ١یـىـی٬ ٕـ٣ ػٿمـيےہ کـتی ىـکت ںٵی ںٵٺب٥٪ڀ

  ہثیٴ ےفٹؼگی ک ؿٿایتی ٩نٴ ںػٿٹڀ ںیہ کـتی ںیہٷ ىـکت ںٵی ںرڀٵٺب٥٪ڀ

 .ںیہػمتیبة  ںٵی

 کی آٵؼٹی پـیٶیٴ صبٍٰ ےك ؿ٭ڀڈٿٯہپبٱینی  زبت، ےک ںٵٺَڀثڀ ؿٿایتی شببٳ

 ٹگـاٹی ؿیٹؿیگڀٱی مغت ٵٖبث٨ ےک ٵ٪ـؿ ٵٞیبؿ کڀ ڈ٥ٸ فٹؼگی مجٜ ثٺی ےك

ایک  ےک تـ٩ی یب تڀ کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  اٿؿ ہےکی ربتی  کبؿی ہمـٵبی ںٵی

 ہثیٴ زبت ےک "ںٵٺَڀثڀ پـ ٵيتٶٰٵٺب٥ٜ " یب ہےػی ربتی  کی ّٶبٹت ہصٌ

 .ہےػیب ربتب  ہکب ایک صٌ فائؼ  پیؼا ےکی ٕـ٣ ك کٶپٺی

 ٵٺنٲک یب ١یـ ٥بؿٳ ٹپٲی ٵٺنٲک یب تڀ ایک ٵَٺڀٝبت ےٿاٯ ےکـٷ ہٷ ىـکت

 ٵٺنٲک ١یـ ٳہ ںٵی اك ثبة .ںیہ ےرب مکت ےکـائ زبت ػمتیبة ےک ٥بؿٳ ٹٲیپ

  امکیٴ اینی ےٵٺَڀة ٵربا ہ٥بئؼ ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ںیہ ہےکـ ؿ کی ثبت ںپبٱینیڀ

 اٿؿ ںیہ ےٿتہزبت  ے٫ یٹگبؿٷ اٿؿ کب تٞیٸ ٿ٩ت ےک ہػہٵٞب ہ٥بئؼ ںاہد ںیہ

 .ںیہٷ ہفیبػ ےاك ك ٿگب،ہ ٯہا ےٱئ ے٥ڀائؼ ک اٷ ٍـ٣ ؿڈٿٯہپبٱینی 

 ِخبي

کی ٵؼت  ہثیٴ رڀ ہے پبٱینی ٹٿٿٵٸڈایٸ کی ایک ثیل مبٯ پبك ےىغٌ ک کنی

 ہتبک ہےٳ کـتب ہ٥ـا ہاّب٣ یٹگبؿٷ کی2 %ےؿ٩ٴ ک ہثیٴ ےٱئ ےک ؿ مبٯہ ےک

 ٿہ ہاّب٣ کی کٰ 40 %ےؿ٩ٴ ک  ہثیٴ ھمبت ھمبت ےک ؿ٩ٴ  ہثیٴ ہ٥بئؼ پغتگی

 .ےمک

 ٵیہ٥ـا ہی ػایبتہ ےٹئ ےک ےی اڈآئی آؿ  پـ ںپبٱینیڀ ثـاثـ ١یـ ؿٿایتی

٩بثٰ  پـ ےٿٷہ پیو ہٿا٩ٜ خمَڀً کڀئی ،ےٱئ ےک ںپبٱینیڀ اٷ ہک ںیہ ےکـت

 ہاٿؿ ی ےئہربٹب چب ؽکـ کیب ٿاّش ٕڀؿ پـ یہ ںٵی ىـٿٛ ے٥ڀائؼ ك اػائیگی

 .ےئہٿٹب چبہ ںیہٷ ٵٺنٲک ےك یکلڈاٷ یھکی کنی ة ٵٞیبؿ

 ہثب٩بٝؼ ػٿؿاٷ ےت کٵؼ پبٱینی رڀ ٿ،ہ، اگـ کڀئی ٥ڀائؼ اّب٥ی امی ٕـس،

کیب ربٹب  ٿاّش ٕڀؿ پـ یہ ںٵی ىـٿٛ ؽکـ ، اك کبںیہ ےٿتہ مجٜ پـ ےٿ٤٩

 .ےئہٿٹب چبہ ںیہٷ ٵٺنٲک ےك یکلڈاٷ یھکی کنی ة ٵٞیبؿ ہاٿؿ ی ےئہچب

کب  آٵؼٹی ٿاٱی ےٿٷہپـ  ںپبٱینیڀ ہک ہے اك کب ٵٖٲت ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ

عبٱٌ  ؿڈٿٯہپبٱینی  .ےئہکیب ربٹب چب یہ ںٵی آ١بف ےک پبٱینی اٹکيب٣

 ےک ےکـٷ ہکب اٹؼاف اعـاربت کی پبٱینی اٿؿ ہےکـ مکتب  کب صنبة ٵٺب٥ٜ

 .ںیہ ےمکت کـ ہاك کب ٵڀافٷ ھمبت ےک اعتیبؿات ےک ےػٿمـ ےٱئ

iii.  ےَِٕوة مسیت ِٕبفٜیب   ىـیک 

 ںٵٺب٥ٜ ٵی ںٵی ںاٷ ٵٺَڀثڀ ثـٝکل، ےک ںٵٺَڀثڀ ڈیٹگبؿٷ یب ٵربا ٵٺب٥ٜ

 ےٵ٪بثٰ ےک ػیگـ پـیٶیٴ کب ںپبٱینیڀ مسیت ٜٵٺب٥ .ہےّیب ٭ـتب ہٳ ىـکت

 ےٿتہ ٩بثٰ اػائیگی ٕڀؿ پـ ےک ٵٺب٥ٜ یب ثڀٹل ٵٺب٥ٜ .ہےٿتب ہ ہفیبػ ںٵی

کیب ربتب  ٕڀؿ پـ ےک ثڀٹل ؿٱیڀؿمٺـی ٝبٳ ٕڀؿ پـ کی اػائیگی ثڀٹل .ںیہ

 فاؿہ ٥ی ےؿٿپ 70 ےتٺبمت )ریل ایک ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل اٝالٷ اٷ کی .ہے

 ثٺیبػ پـ ؿٱیڀؿمٺـی ایک ہاٿؿ ی ہے کی ربتیـ ٕڀؿ پ ے( کؿ٩ٴ  ہثیٴ
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 ےک کی ٵؼتپبٱینی ( ںیہ ےٿتہ ٩بثٰ اػائیگی ٕڀؿ پـ ےک ہ٥بئؼ اّب٥ی

 .(ےکی ٕـ٣ ك اٝرتا٣ یب پغتگی ٵڀت یب اعتتبٳ پـ،

 ےٿتہ ڈیٹگبؿٷ پـ ےربٷ ڑےیب رڀ ےرڀ ٱگبئ رڀ ،ہٝالٿ ےثڀٹل ک ؿیڀؿمٺـی

 ہی .ہےکـ مکتی  یھة اٝالٷکب  ثڀٹل ؿٵیٺٰٹ اٹيڀؿٹل کٶپٺی فٹؼگی ،ںیہ

 ےٿتہ ٹگبٵیہ پـ ےٿٷہ صبٍٰ ہ٥بئؼ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ھکڀ کچ اٹيڀؿٹل کٶپٺی فٹؼگی

 .ہےٿتی ہ ںیہّٶبٹت ٷ اك کی اٿؿ ںیہ

 ٥ڀائؼ کڀ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ڑےة ںیھ٭ٸ ھمبت ےؿ کڈٿٯہپبٱینی  ىـیک ثڀٹل ؿٵیٺٰٹ

 رڀ ،ھےت ےگئ ےکئ ٕڀؿ پـ تیبؿ ےک ہایک ؽؿیٜ ےٱئ ےک ےاىرتاک کـٷ

 گئی صبٍٰ کی ےؽؿیٜ ےک کبؿی ہمـٵبی ںٵی ںٿٹٵبؿکی ہمـٵبی ےک ہٕبٹیثـ

 یھة ںٵی ںٿٹٵبؿکی تـ٩ی پؾیـ ےػٿمـ ےت كہة اؿت اٿؿھة ںیہاٷ .یھت

 .ہے اپٺبیب گیب

  ٍِٞوِبت

 ہٕـیك ِٕبفٜ ػاؿی کی ہصٌ ںِٕبفٜ ِی

 ٹےثبٷ ٕڀؿ پـ ےک ٵٺب٥ٜ ٵٺب٥ٜ ںاہد ںیہ ٹٵبؿکی ےػٿمـ ھکچ ےریل ہاٵـیک

 .ںیہ ےگئ ےاپٺبئ ٹٚـ ہٹ٪ٔ ػٿ ےٱئ ےک ےکـٷ مجٜ ٵٺب٥ٜ .ںیہ ےربت

i. ےک کٶپٺی ںاہی .اھکب ت "ہکب ٕـی٥٨ڀٱیڀ  ٹپڀؿ" ٹٚـ ہٹ٪ٔ ؿٿایتی 

کیب  کب تٞیٸ کی آٵؼٹی کبؿی ہمـٵبی پـ کٰ ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ھےؿک پبك

اٷ  ںٵی فائؼ ٩بثٰ  ے٫ ےٷٹثبٷ کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  اٿؿ شببٳ اھربتب ت

 ہمـٵبی پبك ےک کٶپٺی ںٵی ںمبٱڀ ہگقىت .اھربتب ت مجٜ کیب ہصٌ کب

 کی گئی مجٜ ںٵی صبٯ کی ىـس کڀ آٵؼٹی صبٍٰ کی پـ ؿ٩ٴ کی گئی کبؿی

اك  .یھت کی ربتی ںیہٷ کی کڀئی کڀىو ےاٱگ کـٷ ےآٵؼٹی ك ؿ٩ٴ کی

 ےٿ٩ت ک اٿؿ ای٬ ؿٿپ کڀ ىـس کی آٵؼٹی ےٷ ہٕـی٨ ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ٕـس

 کی عٖـات ھمبت ےٿ٩ت ک ے٭یب اك ٷ کب کبٳ ےثٺبٷ ٵنت٪ٰ ھمبت ھمبت

 ؿٱیڀؿمٺـی  ہی ںاك ّٶٸ ٵی کیب اٿؿ کڀ الگڀ اٍڀٯ ےک ثٺؼی ہگـ

 .ہےٵٖبث٨  کب٥ی ےٹٚبٳ ک ےک ثڀٹل

ii. اك ثبت  آٵؼٹی یپبےٻکب  "ہٕـی٨ ؿ٩ٴ ہٵڀرڀػ" ٹٚـ ہٹ٪ٔ ػٿمـا

 کبؿی ہمـٵبی ی اٿؿھکی گی ت کت کبؿی ہمـٵبی ہک ہےکـتی  پـ ٵٺضَـ

 ثالک کبؿی ہمـٵبی یب ت٪نیٴ ےاك .یھگئی ت کی حم٦ڀٗ ىـس کیب ٿ٩ت ےک

 کڀ اٱگ اٱگ ثالکل کبؿی ہمـٵبی خمتٲ٤ ہکیڀٹک ہےا گیب ہک یھة ہٕـی٨

 .ںیہ ےٵٲت ؿٷٹؿی

 ےػ٥رت ک ےک ہثیٴ فٹؼگی  ںپبٱینیب ىـیک(ؿٿایتی) مسیت ٵٺب٥ٜ اك ٕـس

  ہاگـچ .ںیہکـتی  ٳہ٥ـایب ٱٺ٬  ہؿاثٔ ھکچ ےك کبؿکـػگی کبؿی ہمـٵبی

 ٿاال ےٿٷہ صبٍٰ ےؽؿیٜ ےک ثڀٹل کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  .ہے ںیہٷ اھمیؼ  ہؿاثٔ

 )ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵتڀاتـ کی ػائی ٿ اصیبتا اٿؿ عَڀٍیبت کی ڈ٥ٸ ہ٥بئؼ

 .ہے پـ ارمَبؿ کـتب تيغیٌ (ہمبالٷ

 ایىچوؿی ٕـف تيغیٌ اوؿ ںختّیٕو ےگئ ےکئ فائؼ ہىؼ اٝالْ ںِی تيغیٌ

 ےک ےربٷ ےاٝالٷ کئ ؼفائ ۔ ہےارمَبؿ کـتب  ٝواًِ پـ ےگئ ھےؿک ںیبْ ِیھػ

 ےک ہاٹتٚبٵی ےکٶپٺی ک ٹٵٸٹاال اك کب ػؿٵیبٷ ےک ؿڈٿٯہپبٱینی  یھثٞؼ ة

 ىبٵٰ ںٵی ںپبٱینیڀ ،ےك ہکی ٿد ںاٷ مت ثبتڀ.گب ےارمَبؿ کـ پـ ے٥یَٰ
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 کی کبؿکـػگی کبؿی ہمـٵبی ےك ےٕـی٨ اٿؿ اٱگ ٱچکؼاؿ تہة ٍـ٣ ثڀٹل ےگئ

 .ںیہ ےکـت پـ ارمَبؿ

کی  کبؿی ہمـِبی ےآمبٔی ك ھمبت ھمبت ےولت ک ٌیًػ ثٕیبػی ںِی ٔٚـ ۂمٔ

 ثڀٹل ؿٵیٺٰٹ ہک ہےٍضیش  ہی   .ہے ؤب ثٕیبػی ّـوؿتہصبًٍ  ِنٍنً آِؼٔی

 صبٍٰ ےك کبؿی ہمـٵبی یٹایکڀئ کڀ ؿڈٿٯہپبٱینی  ےٷ ثڀٹل اٿؿ ا٩ڀاٳ

 ہی یھة ؿھپ .ہےثٺبیب  ٩بثٰ ےک ےٱیٸ ہکب ٥بئؼ ےصٌ ڑےایک ة ے٥ڀائؼ ک

کی  ػ٥رت ےک اٹيڀؿٹل کی فٹؼگی ےٿاٯ ےکـٷ کب اٝالٷ ںثڀٹنڀ اٷ ی تکھاة

 .ہےٵٺضَـ  ٍڀاثؼیؼ پـ

 ایک ثبؿ ںمبٯ ٵی ٍـ٣ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثڀٹل زبت ےک ہاٹؼاف ایک ،ںآعـ ٵی

 اتبؿ ہؿٿفاٷ ںٵی ربئیؼاػ کی ٩یٶت ہی ٍب٣ ٕڀؿ پـ .ںیہ ےربت ےاٝالٷ کئ

 .ںیہ ےکـ مکت ںیہٷ کی ٝکبمی اٿڑھچ

کـتی  کی سمبئٺؼگی ایک ٹنٰ ٵَٺڀٝبت کی ےٺَڀةٵ مسیت ٥ڀائؼ ؿٿایتی اك ٕـس

اٿؿ  ( اٿؿ ثڀٹل ؿ٩ٴ  ہثیٴ) ٥ڀائؼ کٶپٺی فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل ںرل ٵی ںیہ

تک  ںاہی .ہے کـتی ےٓ کی مبعت ہٵٺَڀة ٵَٺڀٝبت یب ،ہےی ىبٵٰ ھة پـیٶیٴ

آٵؼٹی  اٝٲی ںٵی ٹٵبؿکی کبؿی ہکی مـٵبی کٶپٺی فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل رت ہک

کی  اك ٵٺب٥ٜ یب ثڀٹل ےاك ک ہک ہے ںیہّـٿؿی ٷ ہی یھة تت ،ہےکـتی  صبٍٰ

 .ےگ ںٿہ ٵٺنٲک ؿامت ہثـا ھمبت ےآٵؼٹی ک

کی  کبؿی ہمـِبی ہک ہے ہی ہفبئؼ اڑة ےٌئ ےػاؿک ہثیُ یب ؿڈويہپبٌینی  

 ہؽؿیٜ ِٕبمت کبفی ےٌئ ےک ےکـْ پوؿی ںّـوؿتی کو اینی ںاْ َِٕوثو یمیٓ

 ہی  .ہے و مکتیہکی ّـوؿت  ػوٌت اوؿ مـىبؿ یمیٕی ےٌئ ےرٓ ک ںیہثٕبتی 

کڀ  ےعٖـ ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ کی جمٶڀٝی ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک کبؿی ہمـٵبی ےىغٌ ک کنی

 .ںیہکـتی  ٵؼػ یھة ںٵی ےکٴ کـٷ

َہا  

 منب اٍويہؿ ۓئ ےک ےی اڈآئی آؿ  ےٌئ ےَِٕوٝبت ک ؿوایتی

امی ٕـس  ت٪ـیجب یقائٸڈ ٵَٺڀٝبت ےک ںٵٺَڀثڀ ؿٿایتی ٵٖبث٨ ےک ػایبتہ

 .ےگ ںیہؿ کی ایک

a) ٿگبہ ہفیبػ کب ٭ڀؿ ٵڀت ںٵَٺڀٝبت ٵی ؿٿایتی ےٹئ. 

i. ےٝٶـ ٿاٯ کٴ ےمبٯ ك 45 ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ پـیٶیٴ ایک 

ٝٶـ  ہفیبػ ےمبٯ ك 45 اٿؿ٪ 125 پـیٶیٴ کی ٿاصؼ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ

 .ٿ گبہ٪ 110 پـیٶیٴ کی ایک ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےک

ii.  کٴ ےمبٯ ك 45٭ڀؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ پـیٶیٴ ہثب٩بٝؼ 

 ےٱئ ےک اٿؿ ػیگـ ّـة 10کب  پـیٶیٴ ہمبالٷ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےٝٶـ ک

 .ٿگبہ گٺب مبت

b) کٴ ےکٴ ك ہفبئؼ ِوت کُ اف کُ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة ؿٿایتی 

 .ہے ٿ تڀ(ہاگـ کڀئی ) ہ٥بئؼ اٿؿ اّب٥ی ثـاثـ ےک ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل

c) تک کی تبؿیظ اٿؿ ٵڀت ٵٖبث٨ خمَڀً ںٵی پبٱینی ہٝالٿ ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل 

اگـ  ،ےگ ںٿہ ٩بثٰ اػائیگی پـ ےٿٷہٵڀت  ہفبئؼ اّبفی  / ثؤل مجٜ

 تڀ .ہےکیب گیب  ںیہاػا ٷ ےٯہپ
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d) ںٵٺَڀثڀ ىـیک اٿؿ ١یـ، ىـکبء ںصبٱتڀ ػٿ خمتٲ٤ یھة ےآگ ےٵٺَڀة ہی 

 .گی ںیہؿ آتی ںٵی

i. ٓےك کی کبؿکـػگی ڈ٥ٸ ثڀٹل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٌینیو صبّـی 

 ٱیکٸ .ںیہ ےٿتہ ںیہٷ ڈیٹگبؿٷ یب اٝالٷ ےٯہپ ہی اٿؿ ہےٿتب ہ ٵٺنٲک

ٝبٳ  اك کب ۔ ہےثٸ ربتب  ّٶبٹت ایک ہی پـ ےٿ ربٷہ کب اٝالٷ ثڀٹل

 اػا ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہ٥بئؼ پغتگی یب ؿکی ٵڀتڈٿٯہپبٱینی  ٕڀؿ پـ

 .ہےا ربتب ہک یھة ؿٱیڀؿمٺـی ثڀٹل کڀ ثڀٹل ہی .ہےکیب ربتب 

ii. کب  آٵؼٹی پـ پبٱینی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٌینیو ىـیک غیـ

 .ہےکیب ربتب  ںآ١بف ٵی ےک پبٱینی اٹکيب٣

 

 

 2 ںوـی ٹیلٹ عوػ

 کی اػائیگی پـیٶیٴ ےاٹيڀؿٹل ک ٵؼت اػا پـیٶیٴ کب  ہپڀؿی فٹؼگی ثیٴ

 .ہےٿتب ہ __________ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک

I.  ہفیبػ  

II.  کٴ  

III.   ثـاثـ  

IV. ہت فیبػہة 

 

 

 

ہعالً  

 ے٩یٶت ک ا٩تَبػی ےٍالصیت ک پیؼاٿاؿی ىغٌ کی ٵَٺڀٝبت کی ہفٹؼگی ثیٴ 

 ےٱئ ےک عڀػ یب حمتبد  ےرڀ اك ک ،ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا عال٣ زب٦٘ ےک ٹ٪َبٷ

 .ہےٿتب ہ ػمتیبة

 کڀئی ھمبت ےىغٌ ک ،ںٵی اٍٰ ٵٞٺی ےاپٸ پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی کڀئی 

 اٵٸ اٿؿ ٹیہؽ کڀ ںپیبؿٿ ےاك ک ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہ پیو ہٿا٩ٜ ثؼ٩نٶتی

 .ہےکـتی  ٳہزب٦٘ ٥ـا

 رڀ ہےٳ کـتب ہ٥ـا ربئق ٭ڀؿ ػٿؿاٷ ےک ٵؼت ایک خمَڀً ٍـ٣ ہثیٴ ٵیٞبػي 

 .ہےٿتب ہ کیب گیب ٵ٪ـؿ ںٵی ےػہٵٞب

 ىغٌ  رڀ ہے کٴ ٩یٶت ك کیعبٍیت( ا) ربڀیق ٥ـٿعت عَڀٍی کب ہثیٴ ٵیٞبػي

 ےک ےعـیؼٷ ےٵبتـا یڑة ٹنجتب کی ہفٹؼگی کی ثیٴ پـ ٹثذ ایک حمؼٿػ کڀ

 .ہےثٺبتب  ٩بثٰ

 یٹمیکڀؿ ںاہد ںیہ ںکی ٵخبٱی ہثیٴ ؿّیٝب ںپبٱینیب ہٵیٞبػی ثیٴ ہاگـچ 

 ٵنت٪ٰ کی ہثیٴ پڀؿی فٹؼگی ،ہےٿتی ہ ػمتیبة ےٱئ ےک ٵؼت ایک ٝبؿّی

 .ہے کی ایک ٵخبٯ پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی
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 ایک - ہے ہکب ایک جمٶڀٛ ںٵٺَڀثڀ ػٿ ںاٍٰ ٵی ہػہٵٞب ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ 

 ہثیٴ ػٿؿاٷ ےکی ٵؼت ک اٹيڀؿٹل رڀ ثٺؼی ہاٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀة ٵییبػي

اٿؿ  ہےکـتی  کی اػائیگی ؿ٩ٴ ہپڀؿی ثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک کی ٵڀت ػاؿ

 ےک کی ٵؼت اٹيڀؿٹل ےىغٌ ک ہىؼ ہثیٴ رڀ ہٵٺَڀة ٹٿٿٵٸڈایٸ ایک عبٱٌ

 .ہےکـتی  کی اػائیگی ؿ٩ٴ پـ اك ےٷہؿ ہفٹؼ آعـ تک

 

 اٌفبٗ َہا

 ہٵیٞبػی ثیٴ .1

 ہپڀؿی فٹؼگی ٭ب ثیٴ .2

  ہثیٴ  ٹٿٿٵٸڈایٸ .3

 پبٱینی ثیک ٵٺی .4

  ےٵٺَڀة ١یـىـی٬ اٿؿ ىـی٬ .5

 ؿٱیڀؿمٺـی ثڀٹل .6

 

 

 رواة ےک ٹیلٹ عوػ

  1رواة 

 ۔ ہے   III ٍضیش اٹتغبة

  .ہے ٵَٺڀٝبت ربـیؼی ایک فٹؼگی کی اٹيڀؿیٺل کی

  2رواة 

 ۔ ہے  I ٍضیش اٹتغبة

 کی اػائیگی پـیٶیٴ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ اػا پـیٶیٴ کب ہپڀؿی فٹؼگی ٭ب ثیٴ

 .ہےٿتب ہ ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک

 

 مواي ےن اِتضبْ ےن ػعو

  1 مواي

 ٷہؿ ےک ؿڈٿٯہپبٱینی  ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت ىغٌ کی ہثیٴ فٹؼگی  ___________ 

  .ہےکـتب  کی اػائیگی

I. ٵیٞبػي  

II.  ٷہؿ  
III. پڀؿی فٹؼگی 

IV. ٹٿٿٵٸڈایٸ 

  2 مواي

 رتٺب پـیٶیٴ کی اػائیگی ےآپ کی ٕـ٣ ك ےٱئ ےک ہکی ثیٴ آپ کی فٹؼگی

 ہٵٞبٿُ کڀ ےٿاٯ ےصبٍٰ کـٷ ہ٥بئؼ ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت آپ کی گب، ________

  .ٿگبہ ___________ یہاتٺب  اػا
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I. ہفیبػ ،ہفیبػ  

II. ،ہفیبػ کٴ  

III. کٴ ہفیبػ ، 

IV. ،منت تیق 

  3 مواي

 کڀٷ مب ػیب گیب ےٹیچ ںٵی ےمٲنٰ ےک ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ؟ ہےٍضیش  اعتیبؿ

I. ھمبت ےاعتیبؿات ک ےک ٩بثٰ ربؼیؼ ی ھی ةھ٭ت امکیٴ ہٵیٞبػی ثیٴ 

  ںیہ آتی

II. ںیہآتی  ھمبت ےکؿ ڈؿائ ٵٞؾٿؿی ٹایک ثٰ امکیٴ ہٵیٞبػی ثیٴ شببٳ 

III. ےپبٱینی ک ػیگـ ٕڀؿ پـ اٿؿ ےک پبٱینی اکیٲی ایک ہٵیٞبػی ثیٴ 

  ہےرب مکتب  عـیؼا ٕڀؿ پـ ےک ؿڈؿائ ایک ھمبت

IV. ہکی ٵٺَڀة ہپڀؿی فٹؼگی ثیٴ  ےاك ںٵی ںٵٺَڀثڀ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ 

 ہےٿتب ہ ںیہٚبٳ ٷکڀئی اٹت کب ےکـٷ تجؼیٰ ںٵی ثٺؼی

  4 مواي

 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 مواي

 ےکـت کب امتٞٶبٯ اعتیبؿات ےک ںتجبػٱڀ ػمتیبة ںٵی پبٱینی ہٵیٞبػی ثیٴ

  .ںیہ ےمکت تجؼیٰ کـ ںٵی __________ ےاك آپ ےٿئہ

I. پڀؿی فٹؼگی پبٱینی  

II. پبٱینی ٷہؿ  

III. یڈای٤  ثیٺک 

IV. پبٱینی ٵیٞبػي تیھٹگ 

  6 مواي

  ؟ہےٿتب ہکیب  ٵ٪َؼ کب ثٺیبػی ٵَٺڀٝبت فٹؼگی کی اٹيڀؿیٺل کی

I. ٹٿھچ ںٵییٮل ٹ  

II. ٗکب ٵڀ٩ٜ کبؿی ہمـٵبی حم٦ڀ  

III. زب٦٘ عال٣ ےک ٹ٪َبٷ ے٩یٶت ک ا٩تَبػی ےک ںٍالصیتڀ پیؼاٿاؿی ىغٌ کی  

IV. مجٜ ػٿٱت 

  7 مواي

 یھاچ ےکی مت ك ےعـیؼٷ پبٱینی ٵییبػي ایک ےکل ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےػیب ربتب  ہٵيڀؿ

I. ہےکی ّـٿؿت  ےپیل ںآعـ ٵی ےکی ٵؼت ک ہثیٴ رل کڀ اینب ىغٌ ایک  

II. ہے ٹثذ اٿؿ ایک اٝٲی کی ّـٿؿت ہثیٴ رل کڀ اینب ىغٌ ایک 
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III. ہےکٴ  ٹثذ ٱیکٸ ہےکی ّـٿؿت  ہثیٴ رل کڀ اینب ىغٌ ایک  

IV. ہفیبػ رڀ ہےکی ّـٿؿت  کی ٵَٺڀٝبت ہثیٴ ایک رل کڀ اینب ىغٌ کای 

 ٿہ ػیتب آٵؼٹی

  8 مواي

  ؟ہے١ٲٔ  ثیبٷ کڀٷ مب ػیب گیب ےٹیچ ںٵی ےمٲنٰ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ تیھٹگ

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. ہےکی ایک ٵخبٯ  ںٵٺَڀثڀ ےک ہٵیٞبػی ثیٴ تیھٹگ ےٵٺَڀة ٵڀچٸ ٷہؿ 

  9 مواي

 کڀٷ مب ػیب گیب ےٹیچ ںٵی ےمٲنٰ ےک ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ

I. ہےٿتب ہ رقٿ کب ہ٥بئؼ ٵڀت ایک ٍـ٣ ںاك ٵی  

II. ہےب ٿتہ رقٿ کب ہ٥بئؼ ث٪ب ایک ٍـ٣ ںاك ٵی  

III. ںیہ ےٿتہ ازببػی ںػٿٹڀ ہ٥بئؼ ث٪ب ٥ڀائؼ اٿؿ ےک ٵڀت ںاك ٵی  

IV. ہےکی ٕـس  ہٵٺَڀة ٵیٞبػی ایک ہی 

  10 مواي

  ؟ہے کی ایک ٵخبٯ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

I. ہٵٺَڀة اٹ٦کبک ٷہؿ 

II. ُثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ کی فٹؼگی ٩ـ  

III. ہٵٺَڀة ثیک ٵٺی  

IV. ہٵٺَڀة پڀؿی فٹؼگی 
 

 

 رواثبت ےمواالت ک اِتضبْ ےنعوػ 

  1رواة 

  .ہے  II ٍضیش اٹتغبة

کی  ٷہؿ ےک ڑٿٱؼہپبٱینی  ںکی ٍڀؿت ٵی ٵڀت ىغٌ کی ہثیٴ کی فٹؼگی ٷہؿ

 .ہےکـتب  اػائیگی

  2رواة 

  .ہے  I ٍضیش اٹتغبة

رتٺب  پـیٶیٴ کی اػائیگی ےآپ کی ٕـ٣ ك ےٱئ ےک ہثیٴ  آپ کی فٹؼگی

 ہٵٞبٿُ کڀ ےٿاٯ ےصبٍٰ کـٷ ہ٥بئؼ ںٵی کی ٍڀؿت ٵڀت آپ کی ٿ گب،ہ ہفیبػ

 .ٿگبہ ہفیبػ یہاتٺب  اػا

  3رواة 

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة
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 ھمبت ےپبٱینی ک ػیگـ ٕڀؿ پـ اٿؿ ےک پبٱینی اکیٲی ایک ہٵیٞبػی ثیٴ

 .ہےرب مکتب  عـیؼا ٕڀؿ پـ ےک ؿڈؿائ ایک

  4رواة 

 ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

تب ہثٺب ؿ ٵنتضکٴ اػا پـیٶیٴ ھتمب ھمبت ےٿ٩ت ک ںٵی ہٵیٞبػی ثیٴ تیھٹگ

 .ہے

  5رواة 

 ہے۔  I ٍضیش اٹتغبة

 ےٿئہ ےکـت کب امتٞٶبٯ اعتیبؿات ےک ںتجبػٱڀ ػمتیبة ںٵی ٵیٞبػی پبٱینی

 .ںیہ ےتجؼیٰ کـ مکت ںٵی کی پبٱینی پڀؿی فٹؼگی ےاك آپ

  6رواة 

  ہے۔   III ٍضیش اٹتغبة

 ػیٺب زب٦٘ عال٣ ےک بٷٹ٪َ ے٩یٶت ک ا٩تَبػی ےک ںٍالصیتڀ پیؼاٿاؿی ىغٌ کی

 .ہےٵ٪َؼ  ثٺیبػی اہؿ ھےپیچ ےک کی ٵَٺڀٝبت اٹيڀؿٹل فٹؼگی

  7رواة 

 ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

کی  اٹيڀؿٹل ےرل ہےا اٹتغبة ھاچ ےٱئ ےىغٌ ک ےایک ایل ہٵٺَڀة ٵیٞبػي

  ہے۔کٴ  ٹثذ رل کب اٿؿ ہےّـٿؿت 

  8رواة 

 ۔  ہے   II ٍضیش اٹتغبة

ایک امی  ںٵی ےٝـً ےپڀؿ پـیٶیٴ ےٱئ ےک ںڀٵٺَڀث ےک ہثیٴ ٵیٞبػي تیھٹگ

 .ہےتب ہثٺب ؿ ٕـس

  9رواة 

 ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

 ںػٿٹڀ رقٿ ث٪ب ٥ڀائؼ اٿؿ اٹت٪بٯ ںٵی ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ

  .ںیہ ےٿتہ

  10رواة 

 ۔ ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 .ہے کی ایک ٵخبٯ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ٹٿٿٵٸڈایٸ ہٵٺَڀة ثیک ٵٺی
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 9بة ث 

 II– ٹنڈپـو ہفٔؼگی  ثیُ

 ثبة  تٞبؿف  

آپ کب تٞبؿ٣   ےك  کی ػٹیب كٹ٫ڈپـٿ ہثبة  ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ ہی

 ےك  کی صؼٿػ  کی زب٪ی٪بت  كٹ٫ڈپـٿ ہٳ ؿٿایتی فٹؼگی  ثیٴہ ہے۔کـاتب 

اپیٰ  ےك   کٹ٫ڈپـٿ ہؿ ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴھاٿؿ پ ےىـٿٝبت کـیٺگ

ػمتیبة  ١یـ ؿٿایتی   ںٳ ثبفاؿ ٵیہ ںآعـ  ٵی ے۔گ ںاٱیڈیک ٹٚـ پـ ا

 ےگ ںیھخمتٲ٤  ا٩نبٳ  کڀ ػیک ھکچ ےك   کٹ٫ڈپـٿ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A. ہك   کب خمتَـ ربئقٹ٫ڈپـٿ ہ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ   

B.  ٹ٫ڈپـٿ ہ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ 
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A.    ہك   کب خمتَـ  ربئقٹنڈپـو ہثیُغیـ ؿوایتی  فٔؼگی 

 ِمَؼ  اوؿ ّـوؿت -  ٹنڈپـو ہغیـ ؿوایتی  فٔؼگی  ثیُ .1

ك   پـ ١ڀؿ  ٹ٫ڈپـٿ ہؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ ھکچ ےٳ ٷہ ںاثڀاة  ٵی ےٯھپچ

ك   ٹ٫ڈاٷ پـٿ ہے۔ٿتب ہثچت کب ٝٺَـ ىبٵٰ  ھمبت ھمبت ےک ہثیٴ ںکیب رٸ ٵی

 ہمـٵبی  ہاٿؿ اٷ ٭ب ٵڀافٷ ہےٵبٹب گیب  ہکڀ اکخـ ٵبٱیبتی  ثبفاؿ کب صٌ

 ہے۔کیب گیب  ھمبت ےػیگـ  آالت  ک ےمجٜ ک

ٳ  ٵ٪بٍؼ  ہا ے٭بؿی  ک ہثچت اٿؿ مـٵبی  ہ٫ ےئیہٹب چبھیبٷ ؿکھػ ہی ںٵیہ

ي اوؿ ہرو ا ہےایک ومبئً  کب ثیٓ ػٔیوی تمنیُ صبًٍ  کـٔب  ےك ںٵی

 ہے۔ ںِوحـ  ػؤو

i. ْٿ٩ت  پـ  ہےٲت کب ٵٖ یّپوؿي اٌوویيٓ (ٹؿ ٹثیٓ ػٔیوی تمنیُ  )ِا

فٹؼگی  مبئیٮٰ کی خمتٲ٤    ہ٫ ہےٵڀحـ  ٱ٦٘  کب ٵٖٲت  ںاہت٪نیٴ ی

 ےک ےٿاٱی خمتٲ٤  ّـٿؿیبت  کڀ پڀؿا کـٷ ےٿٷہپیؼا   ںٵـاصٰ ٵی

 ہے۔٭ب٥ی  ػٿٱت  ػمتیبة   ےٱئ

ii.   مجٜ  ےتیقی ك  ہفیبػ ہےکب ٵٖٲت  ي  تمنیُ ہاػٿمـی ربٹت

کی ایک ػی گئی مٖش   ٳھرڀک۔ػٿٱت ػمتیبة   ہفیبػ ںاٿؿ ٵنت٪جٰ  ٵی

  ہی فیبػہ٭بؿی  اتٺی  ہٿگی، مـٵبیہ  ہآٵؼٹی  رتٺی فیبػ ےٱئ ےک

 ۔ٿگیہٯ ہا

ٳ  ثبت ُٵنبث٪تی  ہتيڀیو کی ایک ا  ےك ےصڀاٯ ےک ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ںٵبٱیبتی  ثبفاؿ ٵی ہرل ٭ب ٵ٪بثٰ ہےی ہکب ٵؼٝب ؿ ےىـس ٭ی  آٵؼٹی  ػیٸ

کی ؿٿایتی ٹ٪ؼ  ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔ی کی ربت ےکی آٵؼٹی  ك  ںػیگـ  احبحڀ

ٿگب رٸ ٭ی حبج  ہعَڀٍیبت  کی ربٹچ کـٹب ٵ٦یؼ   ھکی کچ  ں٩یٶت  ٵٺَڀثڀ

 ہکیڀٹک ہےا گیب ہثٺؼی  ک ہٯ ٵٺَڀةڈثٸ ںیھاٷ ہے۔کی  ںثبة  ٵی ےٯھپچ ےٳ ٷہ

اٿؿ ٥ڀائؼ  اٿؿ پـیٶیٴ کڀ ایک   ہےٿتی ہ ںٯ )گـٿپ ( ٵیڈاٹکی مبعت  ثٸ

  ں۔یہکیب ربتب ٕڀؿ پـ  پیو   ےپیکیذ ک

 ك  کی صؼوػ  ٹنڈؿوایتی پـو .2

 : ہےچٲتب  ہکب پت  ںؽیٰ  ٝال٩ڀ ہٵٺؼؿد ےتيڀیو ک ےٳ  ربٹچ كہایک ا

a) ثچت  ںٵی ں، اك ٕـس کی پبٱینیڀےٯہپ ےمت ك:    ۂٔمؼ لیّت  ارقا

 ہے۔کیب ربتب  ںیہٿّبصت  ٷ ےی ٕـس كھکڀ اچ   ۂیب ٹ٪ؼ ٩یٶت  ارقا

ٵڀت ،  ےاك  ںٵی ےٹتیذ ےاك ٫ ۔ہےؿیقؿٿ کی ؿ٩ٴ پـ ٵٺضَـ کـتب  ہی

ٵ٪ـؿ   ےؿف  کی ٕـ٣ كٹمڀػ ٭ی ىـس ، اعـاربت  اٿؿ ػیگـ  پیـاٵی

 ں۔یہ ےربت ےکی ےٓ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہرڀ فٹؼگی  ثیٴ ہےکیب ربتب 

 ں۔یہ ےٿ مکتہکب٥ی ٍڀاثؼیؼی  ٵ٦ـٿّبت   ہی

b)     : پـ ٿاپنی  ٭ی ىـس   ںػٿمـی ثبت، اٷ پبٱینیڀواپنی وی ىـس

"ٵٺب٥ٜ   ہ٫ ہے ہی  ہاك ٭ی ٿدہے۔ ںیہتٞیٸ کـٹب آمبٷ ٷ ہی ٿگی،ہکیب 

ی ربٹی ھزبت  ٵٺب٥ٜ  کی ٩یٶت  ی٪یٺًب ٍـ٣  تت ے" کںؔمسیت  پبٱینیب

 ںکٶپٺی کی ٍضیش الگتڀ ہؿ، ثیٴھپہے۔ٿ ربتب ہعتٴ   ہػہگی رت ٵٞبےربئ

 ےٿاپنی( کی ىـس  ک  ےآٵؼٹی  )پیل ہے۔کیب ربتب  ںیہٷ ہکب عالً

 ھمبت ےػیگـ  ٵ٢یـ  آالت  ک ےبصت  کی کٶی ثچت کی ٿّہی ںٵی ےثبؿ

ربٷ مکتب  ںیہٷ ہثیيک ٥ـػ  ی ہے۔کـٹب ٵيکٰ ثٺبتب   ہاٷ ٭ب ٵڀافٷ
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رت  ہےٕڀؿ پـ  کتٺب کبؿگـ  ےک ہآٯ ےایک ثچت ک ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہے

 ہے۔کـٱیتب  ںیہٷ ہب ٵڀافٷ٥ـػ  این  ہتک ٫

c) : زبت ٿ٩ت   ےک  ںػٿہاٷ ٵٞب  ہ٫ ہے ہی ہتینـا ٵنئٰ ػمتربػاؿی لیّت

  ںپـ ( ثِٞ ٩یٶتڀ ڑی ٵڀھکنی ة ےٹ٪ؼی اٿؿ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  )ٿ٩ت ٫

  ۔کب پـٿ  ہاحبث ںایکچڀؿئٰ  ؿیقؿٿ  ٭ی ؿ٩ٴ  اٿؿ پبٱینی ٵی ے)ریل

 ےٹگ كڈھ ے٩یٶت  کب٥ی ٵٸ ٵبٷ ہیہے۔( پـ ارمَبؿ  کـتب ہا صٌٹؿا

٭بؿ   ہکی ٕـی٨ ےٹچٸہػمتربػاؿی  ٩یٶت  پـ پ ں۔یہ ےرب مکت ےٵ٪ـؿ  کئ

  ہے۔ ںیہٿاّش  ٷ

d)   ًپـ پیؼاٿاؿ کب ٵؼٝب  ںاٷ پبٱینیڀ ںآعـ  ٵی (:ڈپیؼاواؿ )یی

 ہمجت اٿؿ کیڀٹک ے٭بؿی  ربئق ٵٞیبؿ  اٿؿ مغت ٹگـاٹی ک ہمـٵبیہے۔

٭بؿی  کی ٭بؿ٭ـػگی کی  ہکٶپٺی کی مـٵبی ہثڀٹل ٥ڀؿی  فٹؼگی  ثیٴ

  ہبػٿاٱی آٵؼٹی فی ےٿٷہپـ  ں، اٷ پبٱینیڀںیہ ےکـت ںیہٝٮبمی ٷ

 ںیہٿاٱی آٵؼٹی کی ٕـس اٝٲی  ٷ ےٿٷہ ےك ں٭بؿیڀ ہٳ ػاؿ مـٵبیھرڀک

  ں۔یہٿ مکتی ہ

 ك( ٹ)ىف ٔثؼالو .3

، ںیہٿ گئی ہکی صؼٿػ  ٿاّش    ںٵٺَڀثڀ ہؿٿایتی فٹؼگی  ثیٴ ہچڀٹک

 ےٿئہ ٔکئی ثؼالٿ ںٵی ںپـٿ٥بئٲڀ  ٹ٫ڈکی پـٿ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 :ہےب گیب ثتبی ںخمتَـ  ٵی ےٹیچ ںٵی ےثبؿ ےاٹک ں۔یہ

a) ٌٓیٕگ(ڈوٌٕب )َاْ ثٓھي کو کڈث 

  ےزب٦٘  اٿؿ ثچت ٝٺبٍـ  کڀ خمتٲ٤  کـٹب اٿؿ  امک ںاك ؿرضبٷ ٵی

ٳ ہایک ٵت ےک ںػٿٹڀ ںك   ٭ی تـ٩ی  رٸ ٵیٹ٫ڈپـٿ ےایل  ںٵی ےٹتیذ

  ہے۔زب٦٘  یب ثچت پـ فٿؿ ػیب ربٹب ىبٵٰ   ےجببئ ےٵـکت ک

ڀؿمٰ ا ىڀؿٹل یڀٹیمجت   ےامک ںٵی ںثبفاؿٿ ےریل ہاٵـیک ںاہد

  ہٿا، ثـٕبٹیہك   ٭ب ثبفیب٥ت ٹ٫ڈپـٿ ےٹئ ےریل اٿؿٵت٢یـاىڀؿٹل 

 ۔ا گیبھػی٬ ہاّب٣ ںٵی ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ ںٵی ںاٿؿ ػیگـ  ثبفاؿٿ

b) تٍٞك ےوبؿی  ن ہمـِبی 

ا رٸ ھکب ت ٔك   کی ٕـ٣ ثؼالٿٹ٫ڈپـٿ ڈ٭بؿی  ٱٺک ہػٿمـا ؿرضبٷ مـٵبی

پبٱینی  ھمبت ےٮل کیڈایک اٷ ے٭بؿی  ٭ی ٭بؿ٭ـػگی ک ہمـٵبی ںٵی

 ہفٹؼگی  ثیٴ  ںٵی ےٹتیذ ےاك ٫ ۔ا گیبڑ٥ڀائؼ  کڀ رڀ ےؿف  کڈٿٯہ

ك   کب ٹ٫ڈپـٿ ےٹئ ےریل ڈٱٺک ٹیڀٷ ۔ٿاہ ٔایک ثؼالٿ ںکی صبٱت ٵی

کڀ ایک ٹیب ٭ـػاؿ اػا ٭ـٹب  ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ  ہا ٫ھٵٖٲت ت

ٵؼٹی  آ ےجببئ ےک ےٿٷہٳ کٺٺؼگبٷ ہاة ٍـ٣ ٵبٱیبتی  زب٦٘  ٥ـا ہٿ ۔اھت

 ھمبت ےک  ٹیڈٵیٸ ےک ےکی ایک اٝٲی  ُٵنبث٪تی  ىـس  ػمتیبة  کـاٷ

 ھے۔ت ےٵیٺیزـ  ثٸ گئ ڈٵڀحـ ٥ٸ

c) ؿأنپیـٔنیٹ 

  ےؽؿیٜ ے٫ ںمجت  آٵؼٹی  کی ىـس  اٿؿ کٶپٺیڀ ےک ےٿٱٸھٯ کڀ کڈثٸ

اعـاربت  ے)ریل ےعـچ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ  ےٱی ےاپٺی عؼٵبت  ٫

 ےٿاّش  ٕڀؿك ںٵی ےثبؿ ےک یھاٷ مت ۔کب٥ی ٿّبصت  آئی ں( ٵیہٿ١یـ

 ۔اھکیب رب مکتب ت  ہثتبیب گیب اٿؿ اك ٕـس اٷ ٭ب ٵڀافٷ
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d) ٹنڈغیـ ِٞیبؿی  پـو 

 ٔٱچیٲی مبعت کی ٕـ٣  ثؼالٿ ےکی مغت ك  ٹ٫ڈٳ  ؿرضبٷ پـٿہا اھچڀت

ٕڀؿ پـ   ےك   کی ٕـ٣ ایک ٩ؼٳ کٹ٫ڈ١یـ ٵٞیبؿی  پـٿ ےرل ہےا ہؿ

 ہ، یںیہ ےثبت کـت ٳ ١یـ ٵٞیبؿی  کیہرت  ہے۔ا ربتب ھی ػیکھة

٫  پبٱینی کی مبعت  ہرڀ ایک گب ےہےك ےصڀاٯ ےگـی ٫ڈاٹتغبة ٭ی 

امتٞٶبٯ  کـ   ےك ےصڀاٯ ےک ےیقائٸ تیبؿ کـٷڈاٿؿ ٥ڀائؼ  کی 

  ہے۔مکتب 

  ں۔یہ ےىـ٭ت کـ مکت   ےك ے٫  اك صڀاٯہگب ںاہد ںیہ  ےٝال٧ ےػٿ ایل

 ٓ  تٿ٩ ےک ےاٿؿ ثؼٱٸ ےکـٷ  ےپـیٶیٴ اٿؿ ٥ڀائؼ  کی مبعت 

  کب اٹتغبة  ےٕـی٨ ےک ے٭بؿی  کـٷ ہپـیٶیٴ آٵؼٹی  کی مـٵبی

 ٿ٩ت ےکـت

 پوؿی کـٔب  ںّـوؿتی    -اپیً   .4

ٳ  ہا ےائٰ کی اپیٰ  کٹك   کی ٹئی اكٹ٫ڈپـٿ ےؿھاة ںؿ ٵیھػٹیب ة

 : ںیہ ےگئ ےػیئ ےؽؿائٜ  ٹیچ

a) ےٯہپ ےمت ك ؿامت  تٍٞك : ہثـا ھمبت ےوبؿی  ِٕبفٜ  ک ہمـِبی ،

 ےھاٵٮبٷ  ت ےؿامت تٞٲ٨  ک ہثـا ھمبت ے٥ڀائؼ  ک ے٭بؿی  ک ہمـٵبی

ؿپڀؿ ھة ےاٿؿ اٵٮبٹبت ك ےتڑھة ےتیقی ك ںکٶپٺیب ہرڀ فٹؼگی  ثیٴ

صبٍٰ کـ مکتی  ےك   ےؽؿیٜ ے٭بؿی  ک ہمـٵبی ںثبفاؿ ٵی  ہمـٵبی

ٳ  ہا ےایک مت ك ں٭ی محبیت ٵی ںپبٱینیڀ ہثیٴ ڈ٭بؿی  ٱٺک ہمـٵبیں۔یہ

 ھکچ ںٵی ںی  ثبفاؿٿٹایٮڀئ ںٵی  خمتَـ ٵؼت  ہ٫ ہےا ہؿ ہٵٺ٨ٖ  ی

 ےك ںاٷ ثبفاؿٿ ںثبٿرڀػ دلجی ٵؼت  ٵی ےاٵٮبٷ ک ے٫ ٔاٿڑھاتبؿ چ

 ےؽؿائٜ ٫ ےٿاٱی آٵؼٹی  ػیگـ  حم٦ڀٗ  ٵ٪ـؿ  آٵؼٹی  ک ےٿٷہ

 ےرڀ اپٸ ںکٶپٺیب ہاینی فٹؼگی  ثیٴ ۔ٿگیہ  ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ

 ںٵی ےاٹتٚبٳ کـٷ ےك ےٵؤحـ ٕـی٥٨ڀٱیڀ کب ٹ٭بؿی  پڀؿ ہمـٵبی

 ںیہؿٷ پیؼا  کـ مکتی ٹىبٹؼاؿ ؿی ےٱئ ےک ںکڀہگب ے، اپٸںیہ٩بثٰ  

  ں۔یہیٲڀپ  کـ مکتی ڈ  ٹ٫ڈپـٿ ےاٿؿ اك ٕـس اٝٲی  ٩یٶت  ک

b)  ٵیت ثچت ہٵبصبٍٰ  ٭ی ا واٌی افـآ فؿ: ےآٌڈآِؼٔی  پـ ثـا احـ

  ہرینب ٫ ہے۔تی ڑی ٵٞٲڀٳ پھة ےاحـات ك ےٹگبئی )ا٥ـآ فؿ( کہپـ ٳ

ٵبٯ ٭ی عـیؼاؿی ٭ی ٕب٩ت کڀ اك  ےٹگبئی ٥ـػ  کہ، ٳںیہ ےٳ مت ربٹتہ

مبٯ   ہکی ٩یٶت  پٺؼؿ  ےایک ؿٿپ ےآد ک  ہ٫ ہےٕـس عتٴ  کـ مکتی 

پـٹنپٰ   ےک  ےؿٿپ 100 ےگی، آد ک ےربئ ہےؿ ہپیل 30ثٞؼ ٍـ٣   ےک

 ےکٴ ك ےٱئ ےک ےٿٷہثـاثـ  ےآد کی ٩یٶت  ک ںٵی   ںمبٱڀ ہکڀ پٺؼؿ

فٹؼگی    ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ۔ٿگیہـٿؿت کی ّ ےٷڑھتک ة  ےؿٿپ 300کٴ 

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ےپبٱینی پـ آٵؼٹی  ٭ی ىـس  ا٥ـآ فؿ ٭ی ىـس  ٫ ہثیٴ

 ںپبٱینیب ہثیٴ ڈ٭بؿی  ٱٺک ہپـ مـٵبی ںیہی ے۔ئیہٿٹی چبہ  ہت فیبػہة

عبً ٕڀؿ  ںٵی ےتـ امٮڀؿ کـٷہة ےك ںپبٱینیڀ ہؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ

 ں۔یھپـ ٩بثٰ  ت

c) : ٓاة پبٱینی ۔اھکب تینـا مجت  اٹکب ٱچیالپٸ ت اپیٰ  ےاٷ ک ٌچیالپ

کتٺی پـیٶیٴ ؿ٩ٴ   ہٿ  ہ٫ ںیہ ےکـ مکت ےٓ ہاٹؼؿ  ی ےؿ  صؼٿػ  کڈٿٯہ

  ںاٿؿ ٵڀت  ٥ڀائؼ  اٿؿ  ٹ٪ؼی ٩یٶتڀ ںیہ ےتہ٭ی اػائیگی  کـٹب چب
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، ںك   ٵیٹ٫ڈپـٿ ڈ٭بؿی  ٱٺک ہمـٵبی ں۔یہ ے٥ـ٧  کـ مکت ںکی ؿ٩ٴ  ٵی

 ے٫ ںٿڈ٥ٸ ےا اٿؿ ایلھی تھپيٸ  ة٭بؿی  کب آ ہپبك مـٵبی ےاٹک

 ں٭بؿی پـیٶیٶڀ ہمـٵبی ےاپٸ ہٿ ںرٸ ٵی ھےت ےکـ مکت ےی ٓھٵـ٭ت ة

 ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ں۔یہ ےتہٹب چبھکی آٵؼٹی  کڀ ؿک

ٿ مکتب ہؿٿٯ  ٹ٭ٸ  ہؿف  کب فیبػڈٿٯہ٭بؿی  پـ پبٱینی  ہاپٺی مـٵبی

 ہے۔

d) : ایک ٵ٪ـؿ  اثتؼائی   ںٵی ں، پبٱینیڀ ںآعـ ٵی ػمتربػاؿی  لیّت

ثٞؼ، ایک ٵٞٶڀٱی  ےتیٸ یب پبٹچ مبٯ ( ک ےکی ٵؼت  )ریل   ںمبٱڀ

  ںؿف  کڀ ٵٺَڀثڀڈٿٯہثٞؼ  پبٱینی  ےٿتی کٹػمتربػاؿی  چبؿد  کی ک

 ےك ےٿٷہپبٱینی کی ٵؼت  پڀؿی ۔یھی اربفت  تھکی ة ےٹکبٱٸ ےپیل ےك

مبث٨    پـ ػمتیبة  ؿ٩ٴ  ہاك ٕـس کی ػمتربػاؿی  یب ٵٞبٿُ ےٯہپ

 ےٵ٪بثٰ ے٫  ںزبت ػمتیبة  ػمتربػاؿی  ٩یٶتڀ ےک ںؿٿایتی  پبٱینیڀ

 ۔یھت  ہت فیبػہة ںٵی

  ںاؿت مسیت  کئی ٵٲٮڀھة ےٷ ںٿہاٿؿ اٷ ںٿ گئیہکب٥ی ٵ٪جڀٯ  ںپبٱینیب ہی

 ہکئی مـٵبی ہی ہٱیٺی ىـٿٛ کـ ػی کیڀٹک ہك   کی رگٹ٫ڈؿٿایتی پـٿ ںٵی

ٵبٯ مجٜ کب ٵ٪َؼ  رل  - ںیھت یہٳ  ٵ٪بٍؼ  کڀ پڀؿا کـ ؿہا ےک ں٭بؿٿ

، ےٱئ ےٵخبٯ  ک۔ٵڀحـ آالت کی ٵبٹگ پیؼا  کی ے٭بؿی  ک ہمـٵبی ےٷ

اٝٲی  چبٱڀ مڀػ ٭ی  ےك   ٷٹ٫ڈپـٿ ے"یڀٹیڀؿمٰ الئ٤" ریل ںٵی ہاٵـیک

ػمتیبة    ہکب آٯ ےؿف  کڀ ػیٸڈٿٯہىـس  کی آٵؼٹی  کب ٵٺب٥ٜ  پبٱینی 

ثبفاؿ   ہاٿؿ مـٵبی ہپیل ت رٲؼیہة ےٷ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ ےکـایب رل

 ۔اھصبٍٰ  کیب ت ںٵی

ؿ  اپٺی ڈٿٯہپبٱینی  ےپٸ ك ےٱچیٰ ےاك ػٿؿاٷ پـیٶیٴ اٿؿ ٥یل ؿ٩ٴ  ک

 ے۔ٿئہ٩بثٰ   ںٵی ےکـٷ  ٹرلڈ٭ڀ ای ںٵٖبث٨  پـیٶیٶڀ ےخمَڀً  صبالت ک

  ہا ٫ھی تھة ہٿٱت کب ٵٖٲت یہثٺب رٲؼ ٿاپنی  کی ك ےکنی ١ٲٔ  ٹ٪َبٷ ک

 ےٷھکڀ تبال ٱگب کـ ؿک ےپیل ےجی ٵؼت  تک اپٸؿ  کڀ دلڈٿٯہاة پبٱینی 

  ۔یھت ںیہکی ّـٿؿت ٷ

  1  ٹیلٹآپ 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   

B.  ُٹنڈپـو ہغیـ ؿوایتی فٔؼگی  ثی 

   ٹنڈوغیـ ؿوایتی پـ ھکچ .1

 ہك   پـ ٵجبصجٹ٫ڈ١یـ ؿٿایتی پـٿ ھٳ کچہ ںثب٩ی پیـا ٵی ےاك ثبة  ک

  ں۔یہ ےئٓا ےؿ ٭ـ  مبٵٸھاٿؿ ُاة ںاؿتی   ثبفاؿ ٵیھرڀ ة ےکـیٺگ

a) )یڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  )یڀٹیڀؿمٰ الئ٤ 
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  ہؿیبمت ٵتضؼ ںٵی 1979رڀ  ہےپبٱینی  ہٿ ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

ائی کی ہػ ےؿ کـ اّمی کھاة ےقی كی اٿؿ تیھىـٿٛ کی گئی ت ںٵی ہاٵـیک

  ۔ٿ گئیہت ٵ٪جڀٯ  ہٱی ٹ٤َ تک ةہپ

ی ھِٖبثك ، "مت ےایک مـوٍـ ک ےک  ےی اڈآئی آؿ  ےک 2010ٔوِرب 

ئی ٓك   )وی اٹنڈپـو ہك  کو ُِتغیـ  ثیُٹنڈپـو ہیؤیوؿمً  فٔؼگی  ثیُ

 " ۔ٕوؿ پـ  ربٔب ربئیگب ےپی( ک

 ٍِٞوِبت  

  ںِی ےثبؿ ےک ہیؤیوؿمً  فٔؼگی  ثیُ

چبٷ ہرنکی پ ہےکب ایک ؿٿپ  ہٵنت٪ٰ  فٹؼگی  ثیٴ ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

اوؿ  ںپـیّیُ، ٌچیٍی فیل  ؿلُ  اوؿ ِوت  ِٕبفٜ  ؿلّو ےٌچیً ےامک

ؿٿایتی  ںاہد ہے۔وتی ہ ےك ےربْ ےخمتٍف  کئ ےامکی لیّت  تٞیٓ  ٝواًِ  ک

ٿ٩ت  پـ ٿ٩ت   ےٱئ ےک ےٷھکڀ چبٱڀ ؿک ہػہٵٞب ںٵی ںٹ٪ؼ ٩یٶت  پبٱینیڀ

، ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےایک خمَڀً  گـاك  یب آ٥ل  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـٷ

ؿ کڀ ڈٿٯہاٹؼؿ  پبٱینی  ےصؼٿػ  ک ںپبٱینیب ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

 ےٱئ ےکڀؿیذ ک ہرڀ ٿ ںیہ٭ی اربفت  ػیتی  ےکـٷ ےپـیٶیٴ کی ؿ٩ٴ  ٓ

، اتٺی ہے ٿتیہی ڑپـیٶیٴ ٭ی مبئق  رتٺی ة ہے۔تی ہتب/چبہاػائیگی کـٹب چب

 ہے۔ٿتی ہی ھػمتیبة  کڀؿیذ اٿؿ پبٱینی کی ٹ٪ؼ ٩یٶت  ة  ہی فیبػہ

ثٞؼ  ےپبٱینی مبٯ  ک  ےٯہٳ  ٹڀ ایزبػ پہکی ا ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

ی٪یٸ   ہی ٥ـػ  کڀ ٍـ٣  یھپـیٶیٴ کی ىـٿٝبت کـٹب ت ےٱچیٰ ےپڀؿی ٕـس ك

چ کڀ کڀؿ عـ ےک ٔاٿھؿک ھؿک ےپـیٶیٴ کٰ ٵالکـ پبٱینی ک  ہا ٫ھکـٹب ت

پبٱینی کڀ اك ٿ٩ت  تک   ہا ٫ھت ہامکب ٵٖٲت ی ۔اھ٭ب٥ی  ت ےٱئ ےک ےکـٷ

امکی ٹ٪ؼ  ٩یٶت  ٵڀت  چبؿرل  اٿؿ اعـاربت    ہا ربئیگب رت تک ٫ھچبٱڀ مسذ

 ں۔ٿہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ے٭ی اػائیگی  کـٷ

  ہفیبػ ےؿ٩ٴ  ك  ٹاؿگیٹؿ  کڀ ڈٿٯہپبٱینی  ےپٸ ك ےٱچیٰ ےپـیٶیٴ ک

 ےؿ٩ٴ ك ٹاؿگیٹ٥ـػ  کڀ  ےاك ٷ ۔کی اربفت  ٵٲی ےبٷاّب٥ی  پـیٶیٴ ثٺ

ی اربفت  ھکی ة ےیب اػائیگی کـٷ ےػیٸ ڑٿھپـیٶیٴ اػائیگی کڀ چ ےکٴ ک

 ۔ػی

کی  ےپیل ےؿ  کڀ ٹ٪ؼ  ٩یٶت  كڈٿٯہپبٱینی  ےپٸ  ٷ ےٱچیٰ ےمبعت  ک

ی ٩بثٰ  ثٺبیب رڀ اك ؿ٩ٴ  کڀ یب اك پـ کنی ھة  ے٫ ےرقٿی  ٿاپنی  ٱیٸ

ثل ٹ٪ؼ ٩یٶت  اك صؼ  ۔اھثٺب ػمتیبة  ت ےػاؿی ک ہی ؽٳک ےمڀػ  کڀ چکبٷ

  ہے۔ٿربتی ہتک کٴ 

اٿؿ ٥یل    ٹٵٸٹرلڈٵڀت  ٵٺب٥ٜ  کب ای  ہا ٫ھی تھة ہٱچیالپٸ کب ٵٖٲت ی

 ۔اھ٥ـ٧  کیب رب مکتب ت ںٵی ںؿ٩ٶڀ

اٍٰ  ہے۔٥ـٿعت ٭یب رب مکتب  ےك ےٳ ، اك ٕـس کی پبٱینی کڀ ١ٲٔ ٕـی٨ہتب

تـ١یت ػی  ےکڀ اك ٩بٹڀٷ ك ںکڀہگب ہدمٮٸ ںٵی ںثبفاؿٿ ےریل ہاٵـیک ںٵی

کی  ے٭ی اػائیگی  کـٷ ںرقٿی  پـیٶیٶڀ ھ٥ـػ  کڀ ٍـ٣  کچ  ہی ٫ھربتی ت

 ہی ےٷ ںٿہاٷ ۔گی ھےیبٷ ؿکھآپ امکب ػ ےؿ پبٱینی اپٸھی اٿؿ پھّـٿؿت ت

ٹب اٿؿ پبٱینی کڀ چبٱڀ ھؿک ےکڀ ثٺبئ  ںٹ٪ؼ ٩یٶتڀ  ہکیب ٫ ںیہٷ ہعالً

 ےٱئ ے٭بؿی  کی آٵؼٹی  اك ٵ٪َؼ  ک ہا رت مـٵبیھت  ی دمٮٸھٹب ٍـ٣  تتھؿک

٭بؿی  کی آٵؼٹی   ہػٿؿاٷ مـٵبی ےٹ٤َ ک ےائی  کہػ ےاّمی ک ۔یھ٭ب٥ی  ت

ؿ  رڀ ڈٿٯہپبٱینی  ےایل ۔٭يـٷ کب مجت  ثٺی ےک  ںکٶی آئی ٹ٪ؼ ٩یٶتڀ ںٵی
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 ہکـ صیـاٷ ؿ ھػیک ہ، یھےت ہےٹب٭بٳ  ؿ ںٵی ےپـیٶیٴ اػائیگی ربؿی کـٷ

پبك اة کڀئی فٹؼگی   ےاٿؿ اٹک ںیھٿ گئی تہمب٩ٔ  ںی پبٱینیباٹک  ہ٫ ےگئ

 ۔اھت ںیہزب٦٘  ٷ ہثیٴ

   ٹنڈپـو ہ: غیـ ؿوایتی  فٔؼگی  ثیُ   ۱ىىً

 

١یـ   ےٵٖبث٨  ٍـ٣  ػٿ ٩نٴ ٫ ےؿف  کٹپیـاٵی  ےی اڈآئی آؿ  ںاؿت ٵیھة

 : ہےك   کی اربفت  ػی گئی ٹ٫ڈپـٿ ہؿٿایتی  ثچت فٹؼگی  ثیٴ

 ےٺَڀةٵ ہُٵت٢یـ  ثیٴ 

 ےٵٺَڀة ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ 

i. ُہُِتغیـ  فٔؼگی  ثی  

ُٵت٢یـ   ےگئ ےىـٿٛ کئ ںٵی ںاٿؿ ػیگـ  ثبفاؿٿ ہاٵـیک ےٯہپ ےمت ك

  ۔ٿگبہربٹٺب ٵ٦یؼ   ںٵی ےثبؿ ےک ہفٹؼگی  ثیٴ

ُٵت٢یـ   ۔یھىـٿٛ کی گئی ت ںٵی ہاٵـیک ںٵی 1977 ےٯہپ ےپبٱینی مت ك ہی

پبٱینی کی  ںاہد ہےایک ٩نٴ "پڀؿی فٹؼگی  " پبٱینی کی  ہفٹؼگی  ثیٴ

ایک خمَڀً   ےٿاٯ ےربٷ ےٵڀت  ٵٺب٥ٜ  اٿؿ ٹ٪ؼ ٩یٶت  پـیٶیٴ مجٜ کئ

ٵٖبث٨  ثؼٱتی  ے٭بؿی  پـ٥بؿٵٺل ک ہکی مـٵبی ےاتھ٭بؿی  ک ہمـٵبی

 ےصڀاٯ ےاك ٕـس پبٱینی مڀػ ىـس  یب ٭ٴ اف ٭ٴ ٹ٪ؼ ٩یٶت  کہے۔تی ہؿ

مؼ لیّت  ٍفـ تک ٔٚـیبتی ٕوؿ پـ ٔ ہے۔ػیتی  ںیہی ٷٹکڀئی گبؿٷ  ےك

 ۔و ربئیگیہپبٌینی عتُ   ںِی ےرل ِٞبًِ ہےرب مکتی  ۓیچ

ایک ؿٿایتی   ہے۔اعتال٣  ٿاّش   ھمبت ےک ںؿٿایتی ٹ٪ؼ ٩یٶت  پبٱینیڀ

رڀ  ہےٿتی ہ  (Face amount)ایک ٥یل  ؿ٩ٴ   ںٹ٪ؼ ٩یٶت  پبٱینی ٵی

ک ٹ٪ؼ ٩یٶت  پـیٶیٴ اٿؿ ای ہے۔تی ہثٺی ؿ  ںػٿؿاٷ یٮنب ےپڀؿی ٵؼت  ک

پبٱینی کی ؿیقٿؿف  ہے۔تی ڑھة ھمبت ےٵ٪ـؿ  ىـس  پـ مڀػ  کی آٵؼٹی  ک

 ںیہثٺتی  ہکب صٌ ےاتھ٭بؿی  ک ہ٭ی ایک ٝبٳ  مـٵبی ںاحبحڀ ےٿاٯ ےکـٷ

 ےکڀ ثٺبئ ڈ٥ٸ ےك   کٹ٫ڈپـٿ  ہّٶبٹت ىؼ ےکٶپٺی اپٸ ہثیٴ ںرنٶی

 ں٥ڀٱیڀ ٵیٹایک پڀؿ ے٭بؿی  ک ہکڀ حم٦ڀٗ  مـٵبی  ںاٷ احبحڀ ہے۔تی ھؿک

پـ آٵؼٹی  کی   ںاحبحڀ ےک ےاتھکٶپٺی اك ک ہاك ٕـس ثیٴ ہے۔ا ربتب ھؿک

 ہے۔کی اٵیؼ کـ مکتی  ےایک ىبٹؼاؿ ىـس صبٍٰ  کـٷ

پبٱینی کی پبٱینی ؽعبئـ  ٭ی  ہثـٝٮل ، ایک ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ ےامک

 ہےا ربتب ھؿک ںکڀ ایک اٱگ ٭بؿپل  ٵی  ںاحبحڀ ےٿاٯ ےسمبئٺؼگی  کـٷ

 ںٵی ہاٵـیکں۔یہ ےثٺت ںیہٷ ہکب صٌ ےاتھوبؿی  ک ہٝبَ  مـِبی ےرڀ امک
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ا ہک ہاتھک  ہایک ٝٲضیؼ ےاك ںا ٵیڈکٺی ہا گیب رجکہک ہاتھایک اٱگ ک ےاك

ؿف  کڀ کئی اٱگ ڈٿٯہپبٱینی  ںٵی ںُٵت٢یـ  پبٱینیڀ ہفیبػ ےمت ك ۔گیب

 ےایک ثبؿ اپٸ ںکٴ مبٯ  ٵی ےاٿؿ کٴ ك ےاٹتغبة کـٷ ےك ںٵی ںاتڀھک

 ۔یھربفت  ػی گئی تکی ا ےاٹتغبة کڀ ثؼٱٸ

کڀ فٹؼگی    ںٹ٪ؼ  ٩یٶتڀ ںرنٶی ہےایک اینی پبٱینی  ہ، یںخمتَـ  ٵی

 ہاٿؿ مـٵبی ہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـا ڈفٓ ےك ںاتوھاٌگ ک ےکٶپٺی ک ہثیٴ

ٵڀت  ٵٺب٥ٜ  اٿؿ  ٹ٪ؼ ٩یٶت   ےٱئ ےک ےکی ٝٮبمی  کـٷ  ے٭بؿی  ربـة

ی ٹکی گبؿٷ  پبٱینی ایک ٭ٴ اف ٭ٴ ٵڀت  ٵٺب٥ٜ ہی ہے۔ٿتب  ہ٥ـ٧  ںٵی

 ہکڀ ثیٴ ںٵڀھرڀک ےٵڀت  اٿؿ اعـاربت ک ےٱئ ےرنک ہےٳ  کـتی ہی ٥ـاھة

پـیٶیٴ ؿٿایتی  پڀؿی فٹؼگی    ہے۔ثـػاىت  کیب ربتب   ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

اك ٕـس ؿٿایتی  پڀؿی  ں۔یہ ےربت ےکئ ےٓےریل ےک ےٵٞبٵٰ ےپبٱینی ک

رمت  ںٵی٭بؿی  ٝٺَـ   ہٳ  ٥ـ٧  مـٵبیہا ھمبت ےک ںفٹؼگی   پبٱینیڀ

 ہے۔تب ہؿ

 ےتـریضی آپيٸ  ثٸ گئ ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےایل ںُٵت٢یـ  فٹؼگی  پبٱینیب

 ہمـٵبی ں٩نٴ ثٺؼی  ٵی ےک ڈ٥ٸ ےکڀ اپٺی پنٺؼ ک  ںاحبحڀ ےرڀ اپٸ ںیہ

 ے٭بؿی  ک ہ٥ڀٱیڀ کی مـٵبیٹپڀؿ ےاٿؿ اپٸ ھےت ےتہٹب چبھ٭بؿی ؿک

 ےتہبؿامت  ٵٺب٥ٜ  صبٍٰ  کـٹب چ ہی ثـاھة ےٵڀا٨٥  پـ٥بؿٵٺل  ك

عـیؼاؿ کڀ پبٱینی پـ   ہ٫ ہے ہٳ  ىـٓ یہاٹکی عـیؼ کی ایک اھے۔ت

ه ٵٺؼ  ہ٩بثٰ  اٿؿ عڀا ںٵی ےٳ کڀ ثـػاىت  کـٷھرڀک ے٭بؿی  ک ہمـٵبی

ٝبٳ ٕڀؿ  ںپبٱینیب ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ے۔ئیہٿٹب چبہ

رڀ ؽی ٝٲٴ اٿؿ  ےئیہعـیؼی ربٹی چب  ےؽؿیٜ ے٫ ںٱڀگڀ ےپـ ایل

کـ ےاؤ کڀ ٯڑھُاتبؿ چ ے٭بؿی  اٿؿ  ثبفاؿ ٫ ہی /ٱڀٷ مـٵبیٹایٮڀئ

٭بؿی   ہؿی ٕڀؿ پـ، امکی ٵ٪جڀٱیت  مـٵبیہٙب ں۔یہ ےٿتہکب٥ی پـمٮڀٷ 

کب٥ی  ںاٯ ٵیھرڀ ثبفاؿ کی اچ -صبالت پـ ارمَبؿ  کـیگی  ےثبفاؿ ک

 ںپـ اك ٵی ےٿٷہٯ  ہ٩یٶت  مب ےک ڈگی اٿؿ ىیئـ اٿؿ  ثبٷ ےتـ٩ی کـ

اؤ  ڑھٿ٩ت  اك ُاتبؿ چ ے٥ـٿعت ٭ـت ہت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴُٵ ۔٭ٶی  آ ربئیگی

  ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک ںیبٷ ٵیھکڀ ػ

ii. ْہثیُ ڈٌٕک ٹیو  

، کئی ہےی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ  ة ےیڀٱپ ک ںیہرٸ  ےٵٺَڀة ڈٱٺک ٹیڀٷ

ٳ  ہٵ٪جڀٯ  اٿؿ ا ےکـ مت كےٯ ہکی رگ  ںؿٿایتی  ٵٺَڀثڀ ںٵی ںثبفاؿٿ

اٷ  ں۔یہ  ےآئ ےؿ ٭ـ مبٵٸھاةٕڀؿ پـ   ےایک ک ےك ںك   ٵیٹ٫ڈپـٿ

 ں٭بؿی  کی صبٱت  ٵی ہ٭ب٥ی  مـٵبی ںٵی ہکی ىـٿٝبت ثـٕبٹی  ںٵٺَڀثڀ

کیب  ںٵی ںی  ىئـٿٹٝبٳ  ایٮڀئ ےٷ ںکٶپٺیڀ ہی، رڀ فٹؼگی  ثیٴھٿئی تہ

اٿؿ ٵٺب٥ٜ   ے٥بئؼ  ہمـٵبی ڑےاٹکڀ ة  ںٵی ےٹتیذ ےا اٿؿ اك ٫ھت

ٵٺب٥ٜ   ےاٿؿ امک ےکـٷ٭بؿی   ہمـٵبی  ہفیبػ ںی  ٵیٹایٮڀئ ھے۔ت ےٿئہ

کی  ےؿف  کڀ ػیٸڈٿٯہپبٱینی  ےك ےٕـی٨  ہٵڀحـ اٿؿ  ٵٺ٦َبٷ  ہفیبػ

 ۔ّـٿؿت حمنڀك کی گئی

 ہمـٵبی ےآ٥ل  ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںٵٺب٥ٜ  مسیت  ؿٿایتی  )ىـ٭ت ( پبٱینیب

 ہٱٺکیذ ثـا ہی ہصبالٹک ں۔یہٳ  کـتی ہٱٺکیذ ٥ـا ھ٭بؿی  پـ٥بؿٵٺل  کڀ کچ

 ےاٿؿ ٿارجبت  اٿؿ ٫  ںؿ  کب ثڀٹل احبحڀڈٿٯہپبٱینی  ہے۔ ںیہؿامت ٷ

( تيغیٌ  پـ ارمَبؿ   ہثٞؼ ٵڀرڀػ  فائؼ کی ٵتڀاتـ  )ٝبٳ ٕڀؿ پـ مبالٷ
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ٿاٱی  ے١ڀؿ  کی ربٷ  ےؽؿیٜ ےتيغیٌ  ایکچیڀئـیذ ٫ ےرڀ آگ ہےکـتب 

 ہے۔ٵ٦ـٿّبت  اٿؿ ٝڀاٵٰ  پـ ارمَبؿ  کـتب 

 ےٱئ ےغیٌ  ٝٶٰ کی کی گٺزبئو تيٹٳ  کی گئی گبؿٷہزبت ٥ـا ےک ہػہٵٞب

 ےک  ںکٶپٺی کی ثٺیبػی  احبحڀ ہٕڀؿ پـ ثڀٹل ثیٴ ے٫ ےٹتیذ ہے۔ٳ  ہا

فائؼ اٝالٷ    ہتک ٫ ںاہی ہے۔کـتب  ںیہؿامت  ٝٮبمی  ٷ ہ٩یٶت  کڀ ثـا

 ےٱئ ےثڀٹل ک ےی اكھی ةھکٶپٺی اة ہثبٿرڀػ فٹؼگی  ثیٴ ےک ےربٷ ےکئ

 آؽاؿ ہثٲک ہےکـ مکتی  ںیہخمتٌ ٷ

رل ٭ب تـ٩ی  اٿؿ  ںیہمکتی  ےٯ  ہکب ٥یَٰ ےٷ٭ڀ تٞٶیـ  ٭ـ ںاحبحڀ

 ہے۔امتٞٶبٯ کیب رب مکتب  ےٱئ ےتڀمیٜ ک

اٿؿ  ےی ٱچیٰہت ہایک ة  ہاّب٣ ںثڀٹل ٵی ںٵی ںمجت  پبٱینیڀ ےاٷ مت ک

 ہے۔٭بؿی  پـ٥بؿٵٺل  پـ ٝٶٰ  کـتی  ہمـٵبی ےك ےاٱگ ٕـی٨

 ھمبت ےٿاال ثٺیبػی ٵٺ٨ٖ  ٿ٩ت  کےؿٿٯ  کـٷٹکڀ ٭ٸ ںؿٿایتی  پبٱنیڀ

ؿٵٺٰ ثڀٹل اٿؿ ٹ ںاہد ہے۔ٵڀاؿ ثٺبٹب ہ٭بؿی  آٵؼٹی  کڀ  ہمـٵبی

ی  اٿؿ ػیگـ  اٝٲی  ٹؿف  کڀ ایٮڀئڈٿٯہپبٱینی  ےثڀٹل ٷ  ڈ٭ٶپبؤٷ

 ہکب ٥بئؼ ےصٌ ڑےایک ة ےٵٺب٥ٜ  ک ے٭بؿی  ک ہمـٵبی ےٵٺب٥ٜ  ٿاٯ

 ےآ٥ل  ک ہی فٹؼگی  ثیٴھی ةھاة ہ، ٿہے٩بثٰ  ثٺبیب  ںٵی ےاٷٹھا

ؿ، ثڀٹل ھپ ہے۔٭ب اٝالٷ  کـتب  ںرڀ اٷ ثڀٹنڀ ںیہ ٍڀاثؼیؼ  پـ ٵٺضَـ 

 ہکیڀٹک ںیہ ےربت ےایک ثبؿ اٝالٷ  کئ ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ٣  مبٯ  ٵی

  ںؿٹل احبحڀٹاك ٕـس ؿی ہے۔ثٺیبػ  پـ کی ربتی   ہتيغیٌ  ٍـ٣  مبالٷ

 ں۔یہکـتی  ںیہکڀ ٝٮبمی  ٷ ںاٿٿڑھاتبؿچ   ہؿٿفاٷ ںکی ٩یٶت  ٵی

ٵؼػ  ںٵی ےذمبت پبٷ ےصؼٿػ  ك ںػٿٹڀ ےاٿپـ ٫ ںنیبیپبٱ ڈٱٺک ٹیڀٷ

کی تبؿیظ   ےوْہحتت ِٕبفٜ  اػائیگی ثمبیب  ےک  ںػوہاْ ِٞب ں۔یہکـتی 

ِىًّ  ٕوؿ  ےلیّت  ك یك کٹمجٜ یوْ ںِی ےاتھک ےؿ  کڈويہکو پبٌینی 

 ں۔یہ ےربت ےپـ یب رقوی  ٕوؿ پـ ِمـؿ  کئ

ؿی  ٭ب ہمـٵبی ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںپبٱینیب ڈٱٺک ٹاك ٕـس یڀٷ

ؽؿائٜ   ےٱئ ےؿامت  اٿؿ ٥ڀؿی  ٭یيٺگ ک ہ٥ڀائؼ  کڀ ثـا ےپـ٥بؿٵٺل  ک

 ٹؿكٹ ٹك ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک خمَڀً  اعتیبؿ  یڀٷٹیڀٷ ں۔یہػمتیبة  کـاتی 

 ٹیڀٷ ےک ڈ)اٹؼؿٿٹی ( ٥ٸ  ہٵٺٚٴ   ایک ٝٲیضؼ  ےؽؿیٜ ےیب کٶپٺی ٫

 پـیٶیٴ  ہیب ثب٩بٝؼ ےك ایک پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـکٹیڀٷ ں۔یہ ےٿتہ

 ں۔یہ ےرب مکت ےعـیؼ ےك ےؽؿیٜ ےاػائیگی  ک

 ہکڀ ایک ٵٺنٲ٬  ثیٴ ںاٷ پبٱینیڀ ںٵی ںاٿؿ  ػیگـ  ثبفاؿٿ  ہثـٕبٹی

یٲڀپ  اٿؿ پیو  کیب ڈٕڀؿ پـ   ے٭بؿی  ؽؿائٜ  ک ہمـٵبی ھمبت ےرقٿ  ک

کب٥ی  ےکی مبعت  ك  ںػٿہاٹکی مبعت  ؿٿایتی ٹ٪ؼ ٩یٶت  ٵٞب ۔اھگیب ت

 ہی ں۔یہٿتی ہ ںٯ پبٱینیبڈا، ثٸھا تہک ےٳ ٷہ  ہػٿمـا، رینب ٫ ہے۔اٱگ 

ثـٝٮل  ےامک ں۔یہٳ  ہٵت ںٵی  ےصڀاٯ ےک ۂاپٺی ٵؼت ، عـچ اٿؿ ثچت ارقا

 ںاہد ہےٿتی ہاٹکی مبعت  ٿاّش  ں۔یہ ےٿتہٯ ڈ١یـ ثٸ ہػہٵٞب ڈٱٺک ٹ، یڀٷ

   ۂارقا ےاٿؿ عـچ ک ہےٿتب ہچبؿرل  ٭ی اػائیگی  کـٹب  ےٱئ ےک ہثیٴ

  ں۔یہ ےربت ےئٿاّش  ٕڀؿ پـ ٵ٪ـؿ  ک
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 ثـیک اپ  پـیّیُ:    ۲ىىً   

 

کی  ےاتھ، کںیہ ےربت ےٱئ ٹکب ےك ںچبؿد  پـیٶیٴ ٵی ہایک ثبؿ رت ی

٭بؿی   ہمـٵبی ںك ٵیٹٿاٱی آٵؼٹی  کڀ یڀٷ ےٿٷہ ےث٪بیب  ؿ٩ٴ  اٿؿ اك ك

ٵ٪ـؿ    ےٯہپ ھکچ ےك کی ٩یٶت  پـ٥بؿٵٺل  کٹاٷ یڀٷ ہے۔کیب ربتب 

 ۔ہےکی ربتی  ےٓ ںٵی  ےصڀاٯ ےیٮل  کڈِاٷ

ٵ٪ـؿ  کی   ےؽؿیٜ ے٩یٶت  ایک اٍڀٯ یب ٥بؿٵڀال٫ ہی  ہ٫ ہے ہٳ  ثبت یہا

  ٹك کی ٩یٶت  ٹیٹٝبٳ ٕڀؿ پـ یڀٷ ہے۔ٿتب ہاخلٔ  ںرڀ پیيگی  ٵی ہےربتی 

ٹکبٱی   ےؽؿیٜ ےٿی( ٫ ےٿیٲیڀ )ایٸ ا ٹاینی ٹ٩یٶت  یٞٺی ٹی  ہاحبث

ػٿٱت   ںرنٶی ےہکی ثبفاؿ ٩یٶت  کڀ پیو ٭ـتب   ںاٷ احبحڀ  ہےربتی 

 ےپـ ٝٶٰ کـک  ہػٿ آفاػ ا٥ـاػ ٥بؿٵڀٯ ہے۔٭بؿی  کی گئی  ہکی مـٵبی

 ں۔یہ ےٹچ مکتہی ٩بثٰ اػائیگی ٵٺب٥ٜ  پـ پہایک 

کٶپٺی کی ٵ٦ـٿّبت   ہٵٺب٥ٜ  فٹؼگی  ثیٴ ےؿ  کڈٿٯہاك ٕـس پبٱینی 

  ں۔یہ ےکـت ںیہاٿؿ ٍڀاثؼیؼ  پـ ارمَبؿ  ٷ

 ےک ںٿڈ٥ٸ  ےَڀً خمتٲ٤  ٩نٴ ٫کی ایک ٵ٪جڀٯ  خم ںپبٱینیڀ ڈٱٺک ٹیڀٷ

ؿ  ڈٿٯہ ٹرل کب امتٞٶبٯ  یڀٷ ہےٿٱت ہکی امکی ك ےػؿٵیبٷ  اٹتغبة کـٷ

٥ڀٱیڀ ٵـ٭ت  ٹکب ایک اٱگ پڀؿ  ںاحبحڀ ںٵی ڈؿ ای٬  ٥ٸہ ہے۔کـ مکتب 

 ںٿڈی  ٥ٸٹاٿؿ ایٮڀئ ڈ، ثیٲیٺلٹیتڈ٭بؿ  کڀ  ہاك ٕـس مـٵبی ہے۔ٿتب ہ

کب  ڈ٥ٸ ٹیتڈ ہے۔ٿتب ہکـٹب  ػؿٵیبٷ  اٹتغبة ےایک ٿمیٜ  آپيٸ  ک ےک

 ٹیتڈرینی  ڈاٿؿ ثبٷ ٹکڀ گٰ ںتـ  پـیٶیٶڀ ہفیبػ ے٥ـػ  ک ہےٵٖٲت  

  ہ٫ ہے ہکب ٵٖٲت ی ڈی  ٥ٸٹایٮڀئ ۔٭بؿی  کـٹب ہمـٵبی ںی ٵیٹمیٮڀؿ

اٷ   ہتک ٫ ںاہی ں۔یہ ےٿتہٕڀؿ پـ   ےی  کٹٳ  ٕڀؿ پـ ایٮڀئہا ٹیڀٷ

 ں۔یہ ےٿ مکتہی ھآپيٸ  ة  ےاٹؼؿ  ػیگـ  ٩نٴ ٫ ےگـی کٹٿمیٜ  ٭ی

 ٹِٕی ِبؿوی 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

 ہا صٌڑکب ة

، ڈمـکبؿی ثبٷ

 ٹکبؿپڀؿی

 ڈ، ٥کلڈثبٷ

  ہٿ١یـ  ٹؽپبف

 ہمـٵبی ںٵی

 ہے۔٭بؿی  کـتب 

ی  ٹایٮڀئ ڈٸ٥ 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  ہمـٵبی
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 ہے۔کـتب 

 ںا٭ل ٵیٹاك ےثٺیبػی  ٕڀؿ پـ تـ٩ی  ٫ ںاہ، دڈکڀئی ٥ـػ  تـ٩ی  ٥ٸ

 ےٵٺب٥ٜ  ک  ہ، رڀ مـٵبیڈ٥ٸ ڈیب ثیٲیٺل ہے٭بؿی  کی ربتی  ہمـٵبی

ػؿٵیبٷ  اٹتغبة کـ  ے، کہےآٵؼٹی  کی ّـٿؿت کڀ ٵتڀافٷ  کـتب  ھمبت

رڀ ٍـ٣  خمَڀً  ہےی اٹتغبة کیب رب مکتب ھکب ة ںٿڈٿؿٯ ٥ٸٹمیک ہے۔مکتب 

 آپيٸ   ہؿ ای٬  ٵٺتغتہ ں۔یہ ے٭بؿی  کـت ہمـٵبی ںٵی ںاٿؿ ٍٺٞتڀ ںىٞجڀ

٭بؿی  کی ّـٿؿت ٭ی ٝٮبمی   ہٳ پـٿ٥بئٰ اٿؿ مـٵبیھ٥ـػ  کی رڀک ںٵی

 ےمڀئچ کـٷ ںٵی ڈ٥ٸ  ے٩نٴ ٫ ےػٿمـ ےك ڈ٥ٸ  ےایک ٩نٴ ٫ ے۔ئیہٿٹی چبہ

کب  ںٿڈ٥ٸ  ہفیبػ ےاگـ ایک یب ایک ك ہےٿتب ہی پـٿیژٷ  ھکب ة

 ۔ٿ تڀہا ہؿ ںیہیک ٷٹھپـ٥بؿٵٺل  

 ےکٶپٺی، رل ك ہؼگی  ثیٴفٹ ہے۔ٿتی ہی ھایک ىـٓ ة ںی آپيٺل ٵیھاٷ مت

 ےک  ں٩یٶتڀ ٹ، یڀٷہے٥ڀٱیڀ اٹتٚبٳ کی اٵیؼ کی ربتی ٹایک ٵڀحـ پڀؿ

٭بؿی   ہمـٵبی ےاك ںاہاك ٕـس ی ہے۔ػیتی  ںیہی ٷٹکڀئی گبؿٷ ںٵی ےثبؿ

 ےؿ  ٫ڈٿٯہ ٹٳ یڀٷھرڀک ہی ہے۔ؿاصت ٵٰ ربتی  ےك ےصٌ ڑےة ےٳ کھرڀک ےک

کٶپٺی ٵڀت  اٿؿ  ہثیٴفٹؼگی   ہصبالٹک ہے۔ثـػاىت  کیب ربتب   ےؽؿیٜ

 ہے۔ٳ کڀ ثـػاىت  کـ مکتی ھرڀک ےعـچ ک

٭ٴ اف ٭ٴ  ںنیبیپبٱ ڈٱٺک ٹثـٝٮل ، یڀٷ ےک  ںؿ، ؿٿایتی ٵٺَڀثڀھپ

ػاؿ   ہثیٴ ۔ؿ٩ٴ  پـ ہثیٴ  ہ٫ ہ، ٷںیہپـیٶیٴ ٭ی ثٺیبػ  پـ کبٳ کـتی 

پـ ىـا٭ت    ںٿ٦٩ڀ  ہثب٩بٝؼ ہرل کب ٿ ہےٱیتب   ہپـیٶیٴ ؿ٩ٴ  پـ ٥یَٰ

 ہثیٴ ہے۔ٿتب ہی پٰ ٹکڀؿ پـیٶیٴ اػائیگی کب  ٵٰ ہثیٴ ہے۔ تبہکـٹب چب

کب آپيٸ   ےػؿٵیبٷ  اٹتغبة کـٷ ےاٿؿ کٴ کڀؿ ک  ہپبك فیبػ ےػاؿ  ک

  ہے۔تب ہؿ

کڀ ایک    ۂٵیٞبػی ارقا - ںیہ ےٿ مکتہىبٵٰ    ۂػٿ ارقا ںپـیٶیٴ ٵی

ا ھؿک ں( ٵیہےا ربتب ہک ڈؿٱٺگ ٥ٸٹاك ںٵی  ہثـٕبٹی ے)رل ڈ٥ٸ ہّٶبٹت ىؼ

 ۔رڀ ٵڀت  پـ کڀؿ کی ایک ٭ٴ اف ٭ٴ ؿ٩ٴ  صبٍٰ  کـیگب ہےرب مکتب 

 ہےامتٞٶبٯ  کی ربتی  ںکی عـیؼ ٵی ںٿٹپـیٶیٴ کی ث٪بیب  ؿ٩ٴ  یڀٷ

، خمَڀً  ٕڀؿ پـ ىیئـ ںثبفاؿ ٵی  ہمـٵبی  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےرل

ٵڀت   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت  ک ہے۔٭بؿی  کی ربتی  ہمـٵبی ںثبفاؿ ٵی

 ے٩یٶت  ك ڈػمتیبة  ٥ٸ ںٵی ےاتھک ے٩ٴ  یب ٥ـػ  کؿ ہٵٺب٥ٜ  ثیٴ

 ٹکی تٞؼاػ  کڀ یڀٷ ںٿٹمجٜ یڀٷ ںٵی ےاتھک ےای٬ ىغٌ ک ۔ٿگبہ  ہفیبػ

  ہے۔ٿتی ہ٩یٶت  صبٍٰ   ڈ٥ٸ ےٿئہ ےّـة کـت ے٩یٶت  ك

 ۲  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہے ںیہػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش ٷ ےٹیچ

I. ہےپبٱینی  ہثیٴایک ػٹیڀی  فٹؼگی   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 
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   ہعالً

 ٳ  ثبت آٵؼٹی  ہتيڀیو کی ایک ا  ےتٞٲ٨ ك ےک ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

ٵبٱیبتی   ہرل ٭ب ٵ٪بثٰ ہےی ہٳ  کـٹب ؿہاکی ایک ُٵنبث٪تی  ىـس  ٥ـ

 ہے۔کیب ربتب  ےکی آٵؼٹی  ك  ںػیگـ  احبحڀ ںثبفاؿ ٵی

 ےٷڑھة ےتیقی ك ےك   کٹ٫ڈؿرضبٷ رڀ ١یـ ؿٿایتی  فٹؼگی  پـٿ ھکچ 

٭بؿی  ٱٺکیذ اٿؿ  ہٿٱٺب، مـٵبیھٯ کڀ کڈثٸ ں، اٷ ٵیےکب مجت  ثٸ

  ہے۔ىبٵٰ ؿاٹنپـمی ٹ

  رنکی  ہےکب ایک ؿٿپ  ہفٹؼگی  ثیٴ ٵنت٪ٰ  ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

پـیٶیٴ، ٱچیٲی ٥یل  ؿ٩ٴ  اٿؿ ٵڀت  ٵٺب٥ٜ  کی  ےٱچیٰ ےچبٷ امکہپ

ٿتی ہ ےك ےٿٱٸھٯ کڀ کڈثٸ ےؿ٩ٴ اٿؿ  امکی ٩یٶت  تٞیٸ  ٝڀاٵٰ  ک

  ہے۔

 ہے" پبٱینی کی ایک ٩نٴ  ہ'پڀؿی فٹؼگی   ثیٴ ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ 

 ےت ، پـیٶیٴ مجٜ کئٵڀت  ٵٺب٥ٜ  اٿؿ پبٱینی کی ٹ٪ؼ ٩یٶ ںاہد

٭بؿی   ہمـٵبی ےک ےاتھ٭بؿی  ک ہایک خمَڀً  مـٵبی ےٿاٯ ےربٷ

 ہے۔تب ہٵٖبث٨  ثؼٱتب ؿ ےپـ٥بؿٵٺل  ک

  ہےی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ  ة ےیڀٱپ ک ںیہ، رٸ ےٵٺَڀة ڈٱٺک ٹیڀٷ ،

ٵ٪جڀٯ   ےکـ مت ك ےٯ ہکی رگ  ںؿٿایتی ٵٺَڀثڀ ںٵی ںکئی ثبفاؿٿ

  ں۔یہ  ےؿھٕڀؿ پـ  اة ےک کای ےك ںك   ٵیٹ٫ڈٳ  پـٿہاٿؿ ا

  ٭بؿی   ہمـٵبی ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںپبٱینیب ڈٱٺک ٹیڀٷ

ؽؿائٜ   ےؿامت  اٿؿ ٥ڀؿی  ٭یيٺگ ک ہ٥ڀائؼ  کڀ ثـا ےپـ٥بؿٵٺل  ک

 ں۔یہػمتیبة  کـاتی 

 

 َ  اٍٖالصبتہا

  ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ .1

  ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ .2

  ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ .3

 ٿی(  ےا ٩یٶت  )ایٸ  ہاحبث  ٹٹی .4

 

 رواة ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 1رواة 

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

  ہے۔  ٹ٫ڈپـٿ ہایک ١یـ ؿٿایتی فٹؼگی  ثیٴ ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

 2 رواة  

I  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ہے۔" ١ٲٔ ہےپبٱینی  ہایک ػٹیڀی  فٹؼگی  ثیٴ ہثیبٷ  "ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ
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پبٱینی  ہت٪ٰ  فٹؼگی  ثیٴایک ٵن ہ"ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ ہےٍضیش ثیبٷ  

 ۔"ہے

 

 مواالت   ےؽاتی اِتضبْ ن

 1مواي 

 ؟ ہےٿمبئٰ  کب ثیٸ ػٹیڀی ت٪نیٴ کیب ؿرڀٛ ٭ـتب 

I. تک ٿمبئٰ  کی ت٪نیٴ  کڀ ثچبٹب ےٷٍٓضیش ٿ٩ت  ا 

II. ٿمبئٰ  کی ت٪نیٴ ھمبت ےٿ٩ت  ک 

III. ٿمبئٰ  کی ػٹیڀی  ت٪نیٴ 

IV. تٺڀٛ ےٿمبئٰ  کی ت٪نیٴ  ک 

 2 مواي 

ك   کی ایک صؼ  ٹ٫ڈپـٿ ہٷ می ؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴکڀ ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہے

I. ہےٵٺب٥ٜ  ٵٲتب   ہپـ فیبػ ںاٷ پبٱینیڀ 

II. ٭بؿ ہؿامت ٕـی٨ ہکب ٿاّش  اٿؿ ثـا ےٹچٸہػمتربػاؿی  ٩یٶت  پـ پ 

III. ۂی ٕـس ٿّبصت ٭ی   ٹ٪ؼ ی اٿؿ ثچت ٩یٶت  ارقاھاچ 

IV. ٓ  ہے ںیہکـٹب آمبٷ ٷ ےآٵؼٹی  ٭ی ىـس 

  3مواي 

 ی؟ ھىـٿٛ کی گئی ت ںاہٱی ثبؿ کہپبٱینی پ ہیٴیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ث

I. ہاٵـیک 

II. ہثـٕبٹی ٹگـی 
III. رـٵٺی 

IV. ٥ـاٹل 

 4مواي 

اٵٮبٷ    ہفیبػ ےکی مت ك ےعـیؼٷ ہکل کی ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہے

I. ٱڀگ ےٿاٯ ےٷہٵ٪ـؿ  آٵؼٹی  چب 

II. اتـٹب  ںیہٷ ںی  ٵیٹاٿؿ ایٮڀئ ںیہ ےچکتہ ےٳ كھٱڀگ رڀ رڀک ےایل

 ںیہ ےتہچب

III. ٵڀاؿ ربٷ کبؿ ٱڀگہ ےی  کٹایٮڀئ 

IV. ٝبٳ  ٹڀرڀاٷ 

   5مواي 

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش  ےٹیچ  ےتٞٲ٨ ك ےیڀٱپ ک

I. کی  ےٓ  ےؽؿیٜ ے٫  ہٵ٪ـؿ  ایک ٥بؿٵڀٯ ےك ےٯہك کی ٩یٶت  پٹیڀٷ

 ہےربتی 

II. ہےثـػاىت  کیب ربتب   ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٳ ثیٴھ٭بؿی  رڀک ہمـٵبی 

III. ےٿتہٳ  ہٵت ںٵی  ےصڀاٯ ےک ۂیڀٱپ اپٺی ٵؼت ، عـچ اٿؿ ثچت ارقا 

 ںیہ
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IV. ںیہ  ٹ٫ڈٯ پـٿڈیڀٱپ ثٸ 

    6مواي 

 : ہٝالٿ ںیہکی عَڀٍیبت   ہی ُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴھمت ےك ںاٷ ٵی

I. ٰپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی ےٱچی 

II. ہے ںیہٹ٪ؼ ٩یٶت  ٭ی ّٶبٹت ٷ 

III. ہؽعبئـ  کی مـٵبی ےثچت ک  ہ٫ ہےاٹتغبة کـتب  ہپبٱینی ٵبٱک ی 

 ےکی ربئ ںاہ٭بؿی  ک

IV.  ہےی ٹ٭ٴ ٵڀت  ٵٺب٥ٜ  کی گبؿٷ٭ٴ اف 

 7  مواي 

 ؟ ہےکڀٷ مب آپيٸ  ٍضیش  ےك ںاٷ ٵی  ےتٞٲ٨ ك ےک ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

  ہےکی اربفت  ػیتب  ےؿ کڀ اػائیگی  خمتٲ٤  کـٷڈٿٯہپبٱینی  ہ: ی۴ثیبٷ  

ؿٷ کی ثبفاؿ پـ ثٺیبػ ىـس  ٹؿ ٹ٪ؼ ٩یٶت  پـ ؿڈٿٯہ: پبٱینی ۶ثیبٷ  

  ہےصبٍٰ  کـ مکتب 

I. ۴ہےیش ٍض 

II. ۶ ہےٍضیش 

III. ۴ ںیہٍضیش   ۶اٿؿ 

IV. ۴  ںیہ١ٲٔ ۶اٿؿ 

   8مواي

 : ےمڀائ ںیہی ٍضیش ھمت ےك ںاٷ ٵی  ےتٞٲ٨ ك ےیڀٱپ ک

I. ہےػؿٵیبٷ  اٹتغبة کـ مکتب  ےک ںٿڈ٥ٸ  ےؿ  خمتٲ٤  ٩نٴ ٫ڈٿٯہ ٹیڀٷ 

II. ہےی ػیتی ٹکی گبؿٷ  ں٩یٶتڀ ٹکٶپٺی یڀٷ ہفٹؼگی  ثیٴ 

III. پـیٶیٴ   ہثب٩بٝؼ یب ےکڀ ایک  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـک ںٿٹیڀٷ

 ہےعـیؼا رب مکتب  ےك ےؽؿیٜ ےاػائیگی  ک

IV. ہےى٦ب٣   ےتٞٲ٨ ك ےک   ۂعـچ ارقا ہیڀٱپ پبٱینی کی مبعت  ثیٴ 

 9  مواي 

 ےك ںؽیٰ  ٵی ہکٶپٺی ٵٺؼؿد ہٵٖبث٨ ، کڀئی ثیٴ ےک ںّبثٖڀ  ےی اڈآئی آؿ 

، رٸ ہےٳ  کـا مکتی ہ٥ـا  ٹ٫ڈپـٿ ہ١یـ ؿٿایتی ثچت فٹؼگی  ثیٴ ےکڀٷ ك

 ؟ ہےاربفت   ںاؿت ٵیھة کی

   ےٵٺَڀة ہثیٴ ڈٱٺک ٹ: یڀٷ۴آپيٸ  

   ےٵٺَڀة ہ: ُٵت٢یـ  ثیٴ۶آپيٸ  

I. ۴۴ٍـ٣ ۔   

II. ۶۶ٍـ٣  ۔   

III. ۳ ۶اٿؿ  ۴ںػٿٹڀ ۔ 

IV. ۶ی ہ ہٷ ۴تڀ  ہٷ 

 10  مواي 

 ؟ ہےکیب ٵـاػ  ےٿٱٺب كھٯ کڈك   کب ثٸٹ٫ڈپـٿ ہفٹؼگی  ثیٴ

I. ك ٭ب اؿتجبٓٹ٫ڈپـٿ ہفٹؼگی ثیٴ ھمبت ے٫ ڈثبٷ 
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II. ك ٭ب اؿتجبٓٹ٫ڈپـٿ ہفٹؼگی ثیٴ ھمبت ےی ٫ٹایٮڀئ 

III.  زب٦٘ اٿؿ ثچت ٝٺَـ ٭ی ُٵ٢ٲٴ ٭بؿی 

IV. زب٦٘ اٿؿ ثچت ٝٺَـ ٭ی ٝٲیضؼگی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواة   ےمواالت ک ےؽاتی اِتضبْ ن

  1رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ٵـاػ  ےت٪نیٴ  ك ےٿمبئٰ  ک ھمبت ےٿمبئٰ  کب ثیٸ ػٹیڀی ت٪نیٴ ٿ٩ت  ک

  ہے۔

  2رواة  

IV  ہے۔پيٸ ػؿمت آ 

 ںیہکـٹب آمبٷ ٷ ےآٵؼٹی  ٭ی ىـس  ٓ ںك   ٵیٹ٫ڈپـٿ ہؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ

  ہے۔

  3رواة  

I  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

  ۔یھىـٿٛ کی گئی ت ںٵی ہاٵـیک ےٯہپ ےپبٱنی مت ك ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ

  4رواة  

III  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ہثیٴ ُٵت٢یـ  فٹؼگی   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  

 ںیہٷ ےپـیٶیٴ اػائیگی ٵ٪ـؿ  اٿؿ ٱچیٰ ھمبت ےک ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ

 ں۔یہ ےٿتہ

  7رواة  

III ہے۔ؿمت آپيٸ ػ 

پـیٶیٴ اػائیگی کب ٱچیالپٸ یڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی   ں۔یہثیبٷ  ٍضیش  ںػٿٹڀ

 ھؿ کڀ کچڈٿٯہؿٿپ پبٱینی  ہکب ی ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔کی ایک عَڀٍیت   ہثیٴ
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کی اربفت   ےٵٺنٲ٬ آٵؼٹی  ٭ی ىـس  صبٍٰ  کـٷ ےیٮل كڈثبفاؿ پـ ثٺیبػ ِاٷ

  ہے۔ػیتب 

  8رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ںیہی ٷٹکی گبؿٷ  ں٩یٶتڀ ٹیڀٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی یڀٱپ ک ہیٴفٹؼگی  ث

  ہے۔ػیتی 

  9رواة  

III  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

اربفت ١یـ ؿٿایتی  ںاؿت ٵیھٵٖبث٨  ة ےؿف  کٹپیـاٵی ےک  ےی اڈآئی آؿ 

اٿؿ ُٵت٢یـ    ےٵٺَڀة ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ ںك   ٵیٹ٫ڈپـٿ ہثچت فٹؼگی  ثیٴ

 ں۔یہىبٵٰ   ےٵٺَڀة ہثیٴ

  10رواة  

IV  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ٯ ڈك   کب ثٸٹ٫ڈپـٿ ہٝٲیضؼگی کب ٵٖٲت فٹؼگی  ثیٴ ےزب٦٘  اٿؿ ثچت ٝٺَـ ک

 ہے۔ٿٱٺب ھک
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 10 ثبة

امتّٞبي ےک ہفٔؼگی  ثیُ  

 

 ثبة  تٞبؿف  

کـتب   ںیہی ٷہکی ص٦بٙت   ںٱڀگڀ ےٍـ٣  ٩جٰ اف ٿ٩ت ٵڀت  ك ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےک ہثیٴ ےبٯ  ٹتیذامکب امتٞٶ ں۔یہی ھػیگـ  امتٞٶبٯ  ة ےامک ہ، ثٲکہے

  ںٍٺٞتڀ ے؛ اك ہے٩یبٳ پـ الگڀ کیب رب مکتب  ےک ٹؿكٹ ھمبت ے٥ڀائؼ ک

ٷ ٵڀچٸ ہاٿؿ ؿ ےٿاٱی ایک پبٱینی ثٺبٷ ےکڀ کڀؿ کـٷ  ںٱٮبؿٿہٳ  اہا ےک

اٷ خمتٲ٤   ےک ہٳ فٹؼگی  ثیٴہ ہے۔ی امتٞٶبٯ  کیب رب مکتب ھة ےٱئ ےک

  ے۔ٿّبصت کـیٺگ ںکب خمتَـ  ٵی ںپـٿگـاٵڀ

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A.  امتٞٶبٯ   ےک ہفٹؼگی  ثیٴ ۔اٱ٤ 
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A.  امتّٞبي   ےک ہفٔؼگی  ثیُ ۔اٌف 

 ٹایه  ہعواتیٓ احبث ہىبػی ىؼ .1

مسیت  فٹؼگی     ےٿٙی٤ ہکب تَڀؿ  مبالٷ  ٹؿكٹ ںپبٱینی ٵی ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےٿٷہٵٺت٪ٰ /ٿؿاحت پـ اٵال٫  چبؿد  الگڀ  ےزبت ٥ڀائؼ  ک ےپبٱینی ک ہثیٴ

 ےک ےعبمت ےاٵال٫  چبؿد  ک ںاؿت ٵیھة ہصبالٹک ہے۔ٿا  ہّـٿؿی  ےك ہ٭ی ٿد

اك  ہی یھؿ ةھ، پہےػی ربتی   ںیہکی تَڀؿ  کڀ اة تـریش ٷ  ٹؿكٹ ھمبت

  ہے۔ٵ٦یؼ   ےٱئ ےک ےٷھمسذ ےٵڀّڀٛ کڀ تڀمیٜ ك

پبٱینی  ہفٹؼگی  ثیٴ 6  ہکی ػ٥ٜ 1874،  ٹای٬  ہعڀاتیٸ  احبث ہىبػی ىؼ

 ہے۔٥ڀائؼ  کی زب٦٘  کب پـٿیژٷ  کـتی  ےٱئ ےک ںؿ ثچڀزبت ثیڀی  اٿ ےک

٩یبٳ   ےک  ٹؿكٹایک  6  ہکی ػ٥ٜ 1874،  ٹای٬  ہعڀاتیٸ  احبث ہىبػی ىؼ

  ہے۔ی پـٿیژٷ  کـتی ھکب ة

 حتت  ِنتفیؼ  ےک  ٹثٍیوپی ایهڈ: ایُ 1ىىً  

 

 ےعڀػ  ک ےاپٸ  ےؽؿیٜ ےآػٵی  ٫  ہٵٖبث٨  اگـ  کنی ىبػی ىؼ ےامک

پـ   ہٳ ٦ٍشہا ےاٿؿ پبٱینی ک ہےپبٱینی ٱی ربتی  ہٹؼگی  ثیٴفٹؼگی  پـ ف

کنی  ےك ںیب اسمی ںامکی ثیڀی  یب امکی ثیڀی  اٿؿ ثچڀ ہٿ  ہٿ ٫ہؿ ہٙب ہی

 ےاؿ ػٱچنپی کہاك ٕـس اٗ ےتڀ اك ہےٱی گئی   ےٱی ے٫ ےی ٥بئؼھة ےک

ی ھة ےکنی ک ےك ںیب اسمی ےٵٖبث٨  امکی ثیڀی ، یب امکی ثیڀی  اٿؿ ثچ

ی ھکی کڀئی ة  ٹؿكٹٵبٹب ربئیگب، اٿؿ رت تک   ٹؿكٹایک  ےٱئ ےکٵٺب٥ٜ  

ٿگی ہٵيـٿٓ   ےؿٿٯ  کٹ٭ٸ ےک ںٱیٺؼاؿٿ ےؿ  یب امکہىڀ ہ، ٿہےچیق ثب٩ی  

 ۔گیےثٸ ہکب صٌ  ہاحبث ےیب امک

a)  ُحتت پبٌینی کی عَوٍیبت ےک  ٹثٍیو پی  ایهڈای 

i. 18) ہثیڀی  یب ثچ ۔گی  ہےثٺی ؿ  ٹؿكٹ ہؿ ای٬  پبٱینی ایک ٝٲضیؼہ 

  ہے۔ٿ مکتب ہی ٹؿكٹکی ٝٶـ کب( ایک   ہفیبػ ےمبٯ  ك

ii. فٹؼگی    ہتک ٫ ںاہاٿؿ ی ں، ٱیٺؼاؿٿ ٹیچٶٸٹا ٹپبٱینی کڀؿ

  ۔ٿگیہؿ ہثب ےؿٿٯ  كٹ٭ٸ ےػاؿ  ک ہثیٴ

iii.   ۔گی ےیق  کڀ کی ربئٹؿكٹػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی 
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iv.  ی ٹبٵقػگی  ہ ہکی رب مکتی اٿؿ ٷ ںیہپبٱینی کی ػمتربػاؿی  ٷ

  ہے۔کی اربفت  یب ت٦ڀیِ  

v.   زبت ٥ڀائؼ  کڀ صبٍٰ  اٿؿ ٵٺٚٴ    ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہاگـ پبٱینی

زبت  ےتڀ پبٱینی ک ہےکـتب  ںیہی  ٵ٪ـؿ  ٷٹؿكٹکڀئی  ےٱئ ےک ےکـٷ

ٿتی ہی  کڀ ٩بثٰ اػائیگی ٹؿكٹمـکبؿی  ےحم٦ڀٗ  ؿ٩ٴ  اك ؿیبمت  ک

  ہے۔ٿاال آ٥ل  ٿا٩ٜ  ےکـاٷ ہثیٴ ںرنٶی ہے

b) ِٜٕبف 

زبت  ےک ھٿٱی  ٹؿكٹٯ  ہ، ١یـ ٩بثِٰ اٍالس ا ہایک ُٵت٢یـکب ٩یبٳ    ٹؿكٹ

ٿ ہ ںپبٱینیب ہثیٴ  ہفیبػ ےایک یب ایک ك ںاٿؿ اك ٵی ہےکیب ربتب 

کی   ٹؿكٹ ےٹبٓ ےزبت ٵٺب٥ٜ  ک ےپبٱینی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ں۔یہمکتی 

 ہثیٴ ہے۔ٳ  ہی  ٵ٪ـؿ  کـٹب اٹؿكٹایک  ےٱئ ےاٹتٚبٳ ک ےک  ہاحبث

 ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہثٺبکـ پبٱینی   ٹؿكٹایک  ےٱئ ےک ےٷھؿک ںپبٱینیب

 ہے۔ص٪ڀ٧  ػیتب ےپـ اپٸ ےٿٷہػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت   ہزبت اٿؿ فٹؼگی  ثیٴ

 ےاٿؿ ایک یب ایک ك ہے٭بؿی  کـتی  ہکی آٵؼٹی  کی مـٵبی ہی  ثیٴٹؿكٹ

  ہے۔کب اٹتٚبٳ کـتب   ٹؿكٹ ےٱئ ےک ںٵٺب٥ٜ ُٵنت٦یؼٿ  ہفیبػ

ثٺبٹب ایک ٵي٨    ٹؿكٹ ےٱئ ےب٥ٜ  کٵٺ ےک ںؿ /ثیڀی  اٿؿ ثچڀہىڀ ںاہد

 ےك ےثٺبٷ  ٹؿكٹ ہے۔ٿ مکتب ہ، ُٵنت٦یؼ کڀئی  ػیگـ  ٩بٹڀٹی ٥ـػ  ہے

 ےػٿؿاٷ پبٱینی ك ےک ےٷہٹبثبٱ٠ ؿ ےُٵنت٦یؼ ک  ہ٫ ہےی٪یٸ  کیب ربتب 

 ہآئٺؼ ہاٿؿ  ی ہے٭بؿی  کی گئی  ہمـٵبی ےػاؿی كھصبٍٰ  ؿ٩ٴ  کب مسذ

  ہے۔حم٦ڀٗ  کـتب عال٣ ٥ڀائؼ کڀ  ےٹؼگبٷ کہی ٩ـُ ػھة

  ہَ  فـػ  ثیُہا .2

  ہے۔ٳ  ىٮٰ ہ٭بؿٿثبؿ کی ایک ا ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

 تٞـیف

ٳ  ہکنی ا ے٭بؿٿثبؿ ک  ےؽؿیٜ ےکی ٿّبصت  ایک ٭بؿٿثبؿ ٫ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

 ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك  ہاّب٣ ں٥ـػ  کی ٵڀت  یب تڀمیٞی ٵٞؾٿؿی ٵی

 ےپبٱینی ک ہی ثیٴٿاٱ ےٱی ربٷ ےٱئ ےک  ہٵٞبٿُ ےٵبٱیبتی  ٹ٪َبٹبت ک

 ہے۔ٕڀؿ پـ  کی رب مکتی 

 ہے ہایک اینب فٹؼگی  ثیٴ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہتڀ ا ںیہک ںٵی ںؿامت  ٱ٦ٚڀ ہثـا

 ہے۔امتٞٶبٯ  کیب ربتب  ےٱئ ےٵ٪بٍؼ  ک ےرل کب ٭بؿٿثبؿی  زب٦٘  ٫

 ےامتٞٶبٯ کی ٵؼت  ك ےٳ  ٥ـػ  کہا ےٱئ ےپبٱینی کی ٵؼت  ٭بؿٿثبؿ ک

 ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ٭بؿٿثبؿ  ٫ ںپبٱینیب ہ٥ـػ  ثیٴ ٳ ہا ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ  ہفیبػ

 ے٥ـػ  ک ٹ٫ڈٳ  آٵؼٹی  پـٿہاٿؿ امکب ٵ٪َؼ  ایک ا ںیہٱی ربتی   ےؽؿیٜ

کـٹب اٿؿ کبؿٿثبؿ کی تنٲنٰ   ہکب ٵٞبٿُ ںٹ٪َبٹڀ ےٿئہ ھمبت ےٹ٪َبٷ ک

  ہکب ٵٞبٿُ ںاٍٰ ٹ٪َبٹڀ ےگئ ےعـچ کئ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا ہے۔ٹب ھؿک ےثٺبئ

ؿی  ؿ٩ٴ  کب ٹخمَڀً  ایک ٵ٪ـؿ  ٵبٹی ںپبٱینی ٵی ہثیٴ ہثٲک ہےکـتب  ںیہٷ

 ہے۔کـتب   ہی ٵٞبٿُہ

 ےٱئ ےرڀ ا٭خـیت ٵٺب٥ٜ ک ہےٿتب ہٳ  ٥ـػ  ہپبك ایک ا ےکئی ٭بؿٿثبؿ  ک

ٵيکٰ  ےٱئ ےک ےپبك ٵٺ٦ـػ اٿؿ تجؼیٰ کـٷ ےیب رل ک ہےٿتب ہػاؿ  ہؽٳ

 ےایل ایک آرـ  ۔اٵال٫  ہٳ  ػاٹيڀؿاٷہا ےٱئ ےتٺٚیٴ  ک ےریل ہےاؿت ہٳ

رنکی  ہےمکتب  ےٯ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہفٹؼگی  یب ٍضت  پـ ا ےکنی ٵالفٳ  ک
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ٵٺ٦ـػ ٕڀؿ پـ   ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت ، کبٳ یب جمٶڀٝی  ىـا٭ت  کڀ کٶپٺی ک

 ہے۔٩یٶتی ٵبٹب ربتب 

پـ ٱیٺب یب ٩بئٴ  ےٝبؿّی ٵؼػ کی عؼٵبت کـائ ے)ریل ںآرـ  اٷ الگتڀ

 ےٵ٪بٳ کڀ تـثیت کئ٩بئٴ  ے)ریل ںؿتی کـٹب( اٿؿ ٹ٪َبٹڀھٵ٪بٳ کی ة

 ےک ےؿپبئی کـٷھکٶی( کی ة ںکی ٍالصیت  ٵی ےتک ٭بؿٿثبؿ کڀ چالٷ ےربٷ

 ںٹ٪َبٷ کی صبٱت  ٵی ےٳ  ٥ـػ  کہرل کب مبٵٺب ایک ا ہےاینب کـتب  ےٱئ

 ہے۔مکتب  ڑآرـ  کڀ کـٹب پ

ٳ  ٥ـػ  کی ہؿ٩ٴ  کڀ ا ہثیٴ ںاہد ہےپبٱینی اٍٖالس   ہٳ  ٥ـػ  ایک ثیٴہا

 ہے۔ٵٺنٲک ٭ـ ػیب ربتب  ےٵٺب٥ٜ ك ےکٶپٺی ک ےبئجب ےامکی آٵؼٹی ک

 ہےیکل ٵڀحـ   ٹ ہی ہے۔کی ربتی   ےؽؿیٜ ےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کٶپٺی ٫

ا ربتب ھٕڀؿ پـ  ػیک ےاعـاربت  ک ےپـیٶیٴ کڀ ٭بؿٿثبؿ ک ےپڀؿ ہکیڀٹک

تڀ کٶپٺی کڀ ٵٺب٥ٜ  ٭ی اػائیگی   ہےٿ ربتی ہٳ  ٥ـػ  کی ٵڀت  ہاگـ ا ہے۔

ٵڀت   ںٵی ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہثـٝٮل  ا ےک ںپبٱینیڀ ہی  ثیٴؽات ہے۔کی ربتی 

 ہے۔یٮل ٱگبیب ربتب ٹٕڀؿ پـ   ےٵٺب٥ٜ  پـ آٵؼٹی  ک

 ٹیڈآ ے٭بؿٿثبؿ ک ںؿ  ٵیڈآؿ ےک ےؿ٩ٴ  کی تيغیٌ  کـٷ ہکٶپٺی ثیٴ ہثیٴ

 ھےؿٷ کڀ ػیکٹی ؿیٹآئی  ےگئ ےٵبٱیبتی  ثیبٹبت اٿؿ ػاعٰ کئ  ےگئ ے٭ی

ٵٺب٥ٜ  ےٱئ ےک ےٿٷہٯ  ہا ےک ہ٥ـػ  ثیٴ ٳ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ کٶپٺی کڀ ا ۔گی

ٿاٱی ٱیکٸ  ےاٷٹھا اٹاھگ ںکٶپٺیب ہثیٴ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ ے۔ئیہٿٹب چبہخبو 

  ں۔یہاعـاد ثٺبتی  ےٱئ ےک ںٵبٱی اٵؼاػ ىـٿٝبتی کٶپٺیڀ ےی ٕـس كھاچ

a) ؟ہےو مکتب ہَ  فـػ)وی ِیٓ(  کوْ ہا 

ٿ ہی ٥ـػ  ھؿامت  ٕڀؿ پـ ٵٺنٲ٬ کڀئی ة ہثـا ےٳ  ٥ـػ  ٭بؿٿثبؿ كہا

ٵبٱی کيیؼگی  پیؼا   ےٱئ ےمجت  ٭بؿٿثبؿ ک ےٹ٪َبٷ ک ےرنک ہےمکتب 

ؿ، ایک ٹائـیکڈ٥ـػ  کٶپٺی کب ایک  ہ، ٿےٱئ ےٵخبٯ  ک ہے۔ٿ مکتی ہ

اؿت یب  ہٵیٺیزـ، یب خمَڀً  ٳ ٹٳ پـٿریکہٳ ٥ـٿعت ىغٌ، اہی، ایک اھمبت

ٕڀؿ پـ خمَڀً   ےٱئ ےرڀ کٶپٺی ک ہےٿ مکتب ہٵٞٲڀٵبت  ٿاال کڀئی ٥ـػ  

  ہے۔ٿتب ہٳ  ہا

b) ُٔمَبٔبت  ہلبثًِ ثی 

ٳ  ہ٥ـا  ہٵٞبٿُ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا ےٱئ ےرٸ ک ںیہٹ٪َبٷ  ےؽیٰ  ایل ہٵٺؼؿد

 : ہےکـ مکتب 

i. ںٵی ےٳ  ٥ـػ  کبٳ کـٷہٹ٪َبٷ رت ایک ا  ہٵتٞٲ٨ ےتڀمیٜ  ٵؼت  ك 

ٳ  کـاٹب اٿؿ ّـٿؿت  ہ٭ڀ ٥ـا ںٱکبؿٿہ، ٝبؿّی ٕڀؿ پـ اہے  ںیہ٩بثٰ ٷ

 ؿتی اٿؿ تـثیت کی ٵبٱی اٝبٹت ھٵتجبػٯ کی ة پـ ایک ےٿٷہ

ii. ٿئی  ھٕڀؿ پـ، ک ےٵخبٯ  ک ہ۔ثیٴ ےٱئ ےٵٺب٥ٜ  کی ص٦بٙت  ک

 ہؿپبئی کـٹب، کنی پیوھٿئی آٵؼٹی  کی ةہٿئی ھک ےٿئی ٥ـٿعت كہ

ٳ  ٥ـػ  ہا ںٹ٪َبٷ رنٶی ےك ےٿٷہتبعیـ یب ؿّػ  ےک ٹپـٿریک  ہٿؿاٷ

اؿت  یب ہَڀً  ٳٵڀ٩ٜ کب ٹ٪َبٷ، خم  ےٱی ےا، تڀمیٜ کھىبٵٰ ت

 ۔ٵٞٲڀٵبت  کب ٹ٪َبٷ
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 )ایُ آؿآئی(  ہْ ِوچٓ  ثیُہؿ .3

آپ کڀ  ں۔یہ ہےؿ ے٩ـُ ٯ ےٱئ ےک ےعـیؼٷ  ہآپ کڀئی احبث  ہ٫ ےٵبٷ ٱیزی

ٷ ٵڀچٸ  ہؿ  ےؽؿیٜ ےٕڀؿ پـ  ثیٺک ٫ ےک  ےایک صٌ ےاٹتٚبٳ ک ے٩ـُ ک

 ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےاػائیگی کـٷ ےٱئ ےک ہثیٴ

a)   ؟ہےایُ آؿآئی 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  زب٦٘  ٥ـا

ٿاٱی  ےٱی ربٷ ےٱئ ےٷ ٩ـُ پـ ث٪بیب  ؿ٩ٴ  کی اػائیگی کہؿ  ےؽؿیٜ

 ے، اگـ ٩ـُ کڀ پڀؿی ٕـس اػا کـٷہےپبٱینی  ہتی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴھٹگ

ا رب ہایک ٩ـُ حمب٥٘  پبٱینی ک ےاك ہے۔ٿ ربتی ہٵڀت  امکی  ےٯہپ ےك

 ےرٸ ک ہے  ںٵڀفٿ ےٱئ ےک ںثٺؼی  ثقؿگ ٱڀگڀ ہٵٺَڀة ہی ہے۔مکتب 

 ں١یـ ٵتڀ٩ٜ ٕڀؿ پـ اٹت٪بٯ کی ٍڀؿت  ٵی ےؿ  کڈٿٯہکڀ پبٱینی  ںآىـتڀ

 ہے۔ٿ مکتی ہٵؼػ کی ّـٿؿت  ںٵی ے٩ـُ کڀ چکبٷ ےاٹک

b) عَوٍیبت 

اك  ہے۔اٱتی ڈب پغتگی  ٵٺب٥ٜ  پـ احـ  پبٱینی ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ی ہی

ٿ ہؿ مبٯ  کٴ ہثـٝٮل   ےپبٱینی ک ہکڀؿ ٵٞیبػی ثیٴ ہزبت ثیٴ ےپبٱینی ک

  ہے۔تب ہکڀؿ ٵنتضٮٴ ؿ ہػٿؿاٷ ثیٴ ےپبٱینی ٵؼت  ک ںاہ، دہےربتب 

 1  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےٵ٪َؼ  کیب  ھےپیچ ےک ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ

I. ـٹبٳ  کہٿٱت ٥ـاہٷ ٭ی ىـس  کی كہمنتی ؿ 

II. ٳ  کـٹبہٵبٱیبتی  زب٦٘  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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   ہعالً

 ہفٹؼگی  ثیٴ 6  ہکی ػ٥ٜ 1874،  ٹای٬  ہعڀاتیٸ  احبث ہىبػی ىؼ 

ٳ  کـتی ہزب٦٘  ٥ـا٥ڀائؼ  کی  ےٱئ ےک ںزبت ثیڀی  اٿؿ ثچڀ ےپبٱینی ک

 ہے۔

  ٩ـُ   ٹیچٶٸٹا ٹزبت ربؿی کی گئی پبٱینی کڀؿ ےک  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈایٴ ،

  ۔ٿگیہؿ ہثب ےؿٿٯ  كٹ٭ٸ ےػاؿ  ک ہفٹؼگی  ثیٴ  ہتک ٫ ںاہاٿؿ ی

 امکی ٿّبصت  ایک  ہے۔ٳ  ىٮٰ ہکی ایک ا ہ٭بؿٿثبؿ ثیٴ ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

ٵڀت  یب تڀمیٞی  ٳ  ٥ـػ  کیہکنی ا ے٭بؿٿثبؿ ک  ےؽؿیٜ ے٭بؿٿثبؿ ٫

  ہکی ٵٞبٿُ ںٵبٱیبتی  ٹ٪َبٹڀ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك  ہاّب٣ ںٍالصیت  ٵی

  ہے۔ٕڀؿ پـ  کی رب مکتی  ےپبٱینی ک ہٱی گئی ایک ثیٴ ےٱئ ےک

 ٷ  ٩ـُ  پـ ہؿ  ےؽؿیٜ ےٷ  ٫ہثٺیبػی  ٕڀؿ پـ ایک ؿا ہٷ  ٵڀچٸ ثیٴہؿ

ی فٹؼگی  تی ٵیٞبػھٹٿاٱی گ ےٱی ربٷ ےٱئ ےث٪بیب  ؿ٩ٴ  کی اػائیگی ک

ٿ ہامکی ٵڀت   ےٯہپ ےك ے، اگـ ٩ـُ  پڀؿی ٕـس اػا کـٷہےپبٱینی  ہثیٴ

  ہے۔ربتی 

 

 َ  اٍٖالصبت  ہا

   ٹای٬  ہعڀاتیٸ  احبث ہىبػی ىؼ .1

  ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا .2

  ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ .3
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 رواة   ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ٳ  کـتب ہٵبٱیبتی  زب٦٘  ٥ـا ےٱئ ےک ںٿاٱڀ ےؿ ٭ب ٩ـُ  ٱیٸھایٴ آؿآئی گ

  ہے۔

 

 مواالت   ےؽاتی اِتضبْ ن

  1مواي 

 ےکل ك ےك ںؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٷ ٵی ہزبت ثیٴ ےپبٱینی ک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

 ؟ ہےٿتی ہٵٺنٲ٬ 

I. ٳ  ٥ـػ  کی آٵؼٹیہا 

II. ٵٺب٥ٜ ے٭بؿٿثبؿ ک 

III. کبؿٿثبؿ کی تبؿیظ 

IV. یکلڈا٥ـآ فؿ کی ىـس اٷ 

 2 مواي 

ثٺؼی  کیب رب  ہزبت  ػؿد ے)ایٴ آؿآئی( کڀ ________ ک ہثیٴٷ  ٵڀچٸ ہؿ

  ہے۔مکتب 

I. ہتی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴڑھة 

II. ہتی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴھٹگ 

III. ہُٵت٢یـ  فٹؼگی  ثیٴ 

IV. ہیڀٹیڀؿمٰ  فٹؼگی  ثیٴ  

 3  مواي 

 ؟ ہےزبت کڀؿ کیب ربتب  ےک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہٹ٪َبٷ کڀ ا ےکڀٷ ك ےك ںاٷ ٵی

I. کی چڀؿی  ہاحبث 

II.   ےٳ  ٥ـػ  کبٳ کـٷہٹ٪َبٹبت رت کڀئی ا  ہٵتٞٲ٨ ےكتڀمیٜ  ٵؼت 

 ہےٿتب ہ ںیہ٩بثٰ ٷ ںٵی

III. ػاؿی ہٝبٳ  ؽٳ 

IV. ٹ٪َبٷ ےٿاٯ ےٿٷہمجت   ےٿٯ کھاٿؿ ة ں١ٲٖیڀ 

 

 

 4  مواي 

ؿ  ڈٿٯہاگـ پبٱینی  ہے۔زبت ٱی گئی  ےک  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈایک پبٱینی ایٴ 

خمَڀً   ایک ےٱئ ےک ےزبت ٥ڀائؼ  کڀ صبٍٰ  اٿؿ ٵٺٚٴ   کـٷ ےپبٱینی ک

زبت حم٦ڀٗ  ؿ٩ٴ   ےتڀ پبٱینی ک ہےکـتب  ںیہی  ٵ٪ـؿ  ٷٹؿكٹ

  ہے۔ٿ ربتی ہ_____________ کڀ ٩بثٰ اػائیگی 

I. ےاگٰ  ےک ںػاؿٿ ہؿىت  

II. یٹؿكٹمـکبؿی  ےؿیبمت  ک 
III. اٹيڀؿٹل کٶپٺی 
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IV. ػاؿ ہثیٴ 

 5  مواي 

١یـ ٵتڀ٩ٜ   ےامک ۔ایک ٭بؿٿثبؿ چالیب ےك  ہاؿ کی مـٵبیھاػ ےیو ٷہٳ

کی پڀؿی کڀىو  ےیبٷھتہکڀ   ںاحبحڀ ےیو کہی ٱیٸ ػاؿ ٳھٞؼ متث ےاٹت٪بٯ ک

 ؟ ہےؿ ہثب ےٹچ كہکی پ ںٱیٺؼاؿٿ  ہکڀٷ مب احبث ےك ںاٷ ٵی ں۔یہ ہےکـ ؿ

I. ہٹبٳ کب احبث ےیو کہٳ 

II. ےاتھثیٺک ک ےیو کہٳ 

III.  زبت عـیؼی گئی ٵیٞبػی فٹؼگی   ےک 6  ہکی ػ٥ٜ  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈایٴ

 پبٱینی ہثیٴ

IV. ڈٰ ٥ٸیو ٭ی ٵٲکیت ٵیڀچڀئہٳ 

 6  مواي 

 ےک  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈکڀٷ مب ایٴ  ےك ںٵی ںآپيٺڀ ےگئ ےػیئ ےٹیچ

 ؟ ہےٍضیش  ںٵی  ےصڀاٯ ےک ںٵٞبٵٲڀ

 ےربت ےؿف  کڀ اػائیگی کئڈٿٯہچیک پبٱینی  ےک ں: پغتگی  ػٝڀٿ۴ثیبٷ  

  ںیہ

  ںیہ ےربت ےی کڀ اػائیگی کئٹؿكٹچیک  ےک ں: پغتگی  ػٝڀٿ۶ثیبٷ  

I. ۴  ہےٍضیش 

II. ۶  ہےٍضیش 

III. ۴  ںیہٍضیش  ںػٿٹڀ ۶اٿؿ 

IV. ہےٍضیش  ۶ی ہ ہاٿؿ ٷ ۴تڀ  ہٷ  

 7  مواي 

 ےک ںٵٞبٵٲڀ ےک  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈػیب گیب کڀٷ مب آپيٸ  ایٴ  ےٹیچ

 ؟ ہےٍضیش  ںٵی  ےصڀاٯ

  ہےکیب ربتب  ںص٨ ٵی ےک  ںٹبٵقػٿ  ہکب ت٦َی ںػٝڀٿ ے: ٵڀت ۴٫ثیبٷ  

  ہےیب ربتب ک ںص٨ ٵی ےیق  کٹؿكٹ  ہکب ت٦َی ںػٝڀٿ ے: ٵڀت  ۶٫ثیبٷ  

I. ۴  ہےٍضیش 

II. ۶  ہےٍضیش 

III. ۴  ںیہٍضیش  ںػٿٹڀ ۶اٿؿ 

IV. ہےٍضیش  ۶ی ہ ہاٿؿ ٷ ۴تڀ  ہٷ 

 8  مواي 

 ںاٷ ٵی ہے۔پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـتب  ہثیٴ ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےاپٸ ےاد

ٕڀؿ پـ  ٩بثِٰ  ےاػائیگی ک  ہپـیٶیٴ کڀ ٵالفٳ  کڀ ٵٞبٿُ ہثیٴ ےکڀٷ ك ےك

 ٵبٹب ربئیگب؟  ںیہٿتی ٷٹ٫

  ہٍضت  ثیٴ ھمبت ے: ٵالفٳ  کڀ ٩بثٰ اػائیگی ٵٺب٥ٜ  ک۴آپيٸ  

  ہٳ  ٥ـػ  فٹؼگی  ثیٴہا ھمبت ےکڀ ٩بثٰ اػائیگی ٵٺب٥ٜ  ک ے: اد۶آپيٸ  

I.   ۴ٍـ٣ 

II.   ۶ٍـ٣ 
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III. ۴  ںػٿٹڀ ۶اٿؿ 

IV. ۶ی ہ ہاٿؿ ٷ ۴تڀ  ہٷ  

 9  مواي 

ٕڀؿ  ےّٶبٹت ک  ہکی ٵي٨  رڀ اپٺی احبث ےمڀػ  ٿٍڀٯ کـٷ ےٵ٪ـٿُ ك ےایل

، ںیہ ےػیت ڑٿھپبك چ ےکب ص٨ اٷ ک  ہٱیکٸ احبث ںیہ ےتھپـ  گـٿی ؿک

  ہے۔التی ہ__________ ک

I. ٘زب٦ 

II. ٷہؿ 
III. مڀػعڀؿی 

IV. ہٷ ٹبٳہؿ 

  10مواي 

ٳ  کـ ہکڀ زب٦٘  ٥ـا ںٿاٱڀ ے٩ـُ  ٱیٸ ےؿ ٫ھکڀٷ می پبٱینی گ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہےمکتی 

I. ہفٹؼگی  ثیٴ 

II. ہٵٞؾٿؿی ثیٴ 

III. ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ 

IV. ہٝبٳ  ثیٴ 

 

 رواة   ےمواالت ک ےؽاتی اِتضبْ ن

  1رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ٵٺب٥ٜ  ےؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٭بؿٿثبؿ ک ہزبت ثیٴ ےپبٱینی ک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہا

  ہے۔ٿتی ہٵٺنٲ٬   ےك

  2رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ہزبت  ػؿد ےک ہتی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴھٹ)ایٴ آؿآئی( کڀ گ ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ

  ہے۔ثٺؼی  کیب رب مکتب 

  3رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

زبت کڀؿ کیب  ےک ہٳ  ٥ـػ  ثیٴہٹ٪َبٹبت کڀ ا  ہٵتٞٲ٨ ےتڀمیٜ  ٵؼت  ك

  ہے۔ٿتب ہٹب٩بثٰ  ںٵی ےٳ  ٥ـػ  کبٳ کـٷہ، رت اہےربتب 

  4رواة  

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ےک ےزبت ٥ڀائؼ  کڀ صبٍٰ  اٿؿ ٵٺٚٴ   کـٷ ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہاگـ پبٱینی 

زبت حم٦ڀٗ  ؿ٩ٴ   ےپبٱینی ک تڀ ہےکـتب  ںیہی  ٵ٪ـؿ  ٷٹؿكٹایک خمَڀً   ےٱئ

  ہے۔ٿ ربتی ہی  کڀ ٩بثٰ اػائیگی ٹؿكٹمـکبؿی  ےؿیبمت  ک
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  5رواة  

 III ہے۔ػؿمت آپيٸ 

 ہزبت عـیؼی گئی ٵؼت  فٹؼگی  ثیٴ ےک 6  ہکی ػ٥ٜ  ٹثٲیڀ پی  ای٬ڈایٴ 

  ہے۔ٿتی ہؿ ہثب ےٹچ كہکی پ ںاٿؿ ٱیٺؼاؿٿ  ٹیچٶٸٹا ٹپبٱینی ٭ڀؿ

  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 ٵالفٳ   ہٳ  ٥ـػ  فٹؼگی  ثیٴہا ھمبت ےکڀ ٩بثٰ اػائیگی ٵٺب٥ٜ  ک ےاد

 ۔ٵبٹب ربئیگب ںیہٯ  ٷہتی اٿٹٕڀؿ پـ  ک ےاػائیگی ک  ہکڀ ٵٞبٿُ

  9رواة  

II ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ٕڀؿ  ےّٶبٹت ک  ہکی ٵي٨  رڀ اپٺی احبث ےمڀػ  ٿٍڀٯ کـٷ ےٵ٪ـٿُ ك ےایل

ٷ  ہ، ؿںیہ ےػیت ڑٿھپبك چ ےکب ص٨ اٹک  ہٱیکٸ احبث ںیہ ےتھپـ  گـٿی ؿک

  ہے۔التی ہک

  10رواة  

III ہے۔ػؿمت آپيٸ 

ٳ  کـ مکتب ہکڀ زب٦٘  ٥ـا ںٿاٱڀ ے٩ـُ  ٱیٸ ےٱی ےؿ ٫ھگ ہٷ ٵڀچٸ  ثیٴہؿ

  ہے۔
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 11 ثبة

٩یٶت  تٞیٸ  اٿؿ  ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ

 تيغیٌ

 ثبة  تٞبؿف  

٭ب  تٞیٸ   ںکی ٩یٶتڀ  ںػٿہٵٞب ہاك ثبة  کب ٵ٪َؼ  ُٵتِٞٲٴ کڀ فٹؼگی  ثیٴ

اٷ  ےٯہٳ پہ ہے۔ٵتٞبؿ٣ کـاٹب  ےىبٵٰ ثٺیبػی ٝٺبٍـ  ك ںاٿؿ ٥ڀائؼ  ٵی

ؿ مـپٲل  اٿؿ  ثڀٹل ھاٿؿ پ ںیہ ےیٶیٴ ثٺبترڀ پـ ےٝٺبٍـ  ٭ی حبج  کـیٺگ

 ے۔کـیٺگ ہکی تَڀؿ  پـ ٵجبصج

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A.  ثٺیبػی ٝٺَـ -٭ب  تٞیٸ   ں٩یٶتڀ ہثیٴ 

B. مـپٲل اٿؿ ثڀٹل 
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A. ثٕیبػی َٕٝـ -وب  تٞیٓ   ںلیّتو ہثیُ ۔اٌف 

 پـیّیُ  .1

 ہرل کی ثیٴ ہےؿ ٭ـتب ہپـیٶیٴ ٱ٦٘  اك ٩یٶت  کڀ ٙب ںٝبٳ  فثبٷ ٵی

 ےاك ہے۔اػائیگی کی ربتی   ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےپبٱینی عـیؼٷ

ٕڀؿ پـ   ےپـیٶیٴ ٭ی ىـس  ک  ےفاؿ ؿٿپہؿ  ہ ےؿ٩ٴ  ک ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

یجٰ ٹ ےپبك ىـس ک ےک ںکٶپٺیڀ ہپـیٶیٴ ىـس  ثیٴ ہی ہے۔ؿ  کیب ربتب ہٙب

 . ںیہػمتیبة  ںکی ىکٰ ٵی

 : پـیّیُ  ۱ىىً 

 

ٕڀؿ پـ  ربٹب  ے٥ل پـیٶیٴ" کٓىـس  کڀ "ا ےگئ ے٭ی ٹپـٷ  ںٰ ٵییجٹاٷ 

ؿ ای٬  مبٯ  ہرٸ کی   ہے پـیٶیٴ   ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثـاثـ  مبالٷ ہی ہے۔ربتب 

پڀؿی ٵؼت   ںٵی ںتـ ٵٞبٵٲڀ ہفیبػ ہی ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےاػائیگی کـٷ

 ں۔یہ ےربت ےؿ  کئہٕڀؿ پـ  ٙب ےىـس  ک  ہاٿؿ مبالٷ ںیہ ےتہؿ  ںیٮنب ںٵی

 ِخبي

 ےٱئ ےثیل مبٯ  کی ثٺؼٿثنتی پبٱینی ک ےٱئ ےٝٶـ ک ہاگـ ایک ٵ٪ـؿ

ثیل مبٯ  تک   ےؿٿپ 4،800  ہ٫ ہےتڀ امکبٵٖٲت   ہے  ےؿٿپ 4،800پـیٶیٴ 

  ے۔رب ئیٺگ ےؿ  مبٯ  اػا کئہ

 ھکچ ےٯہپـیٶیٴ ٍـ٣  پ ںرٸ ٵی ہےٿٹب دمٮٸ  ہ ںاینی پبٱینیب ھکچ ہصبالٹک

پبك ای٬  ُٵيت پـیٶیٴ  ےک ںکٶپٺیڀ ں۔یہ ےتٿہ٩بثٰ اػائیگی  ںٵی ںمبٱڀ

ٍـ٣  ایک پـیٶیٴ ٩بثٰ  ںکی ىـٿٝبت ٵی ہػہٵٞب ںرٸ ٵی ںیہ ےٿتہی ھة ہػہٵٞب

  ں۔یہ ےٿتہ٭بؿی پـ ٵجٺی  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ مـٵبی ںپبٱینیب ہی ہے۔ٿتب ہاػائیگی 

 )ؿٝبیت(  ٹوھچ .2

کی  ں٩نٴ  کی ؿٝبیتڀ ھ٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ پـ کچ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

 : ںیہ ںاینی ػٿ ؿٝبیتی ں۔یہکو کـ مکتی  پیو
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 ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ 

  ےٱئ ےپـیٶیٴ اػائیگی ک 

a) ُٹوھچ ےٌئ ےؿلُ  ک ہثی 

ؿ٩ٴ   ہرڀ اٝٲی  ثیٴ ہےکڀ ػی ربتی  ںاٷ ٱڀگڀ ٹٿھچ ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ

ٳ  ہکی مـٿك ٥ـا ںاٝٲی  ٩یٶت  کی پبٱینیڀ ہیں۔یہ ےعـیؼت ںٿاٱی پبٱینیب

 ےک ےٹچبٷہ٫  تک پہ٥ڀائؼ  کڀ گب ےٿاٯ ےٿٷہٺی کڀ کٶپ ہثیٴ ںٵی ےکـٷ

 ہثیٴ ہےچب ہے۔آمبٷ   ہاك ٭ی ٿد ہے۔ٕڀؿ پـ  ػی رب مکتی  ےک ےایک ٕـی٨

 5،00،000ٿ یب ہٳ  کـتی ہکی پبٱینی کی مـٿك ٥ـا  ےؿٿپ 50،000کٶپٺی 

 ےٹتیذ ےّـٿؿی  ٭ڀىو کی تٞؼاػ  اٿؿ اك ٫ ےٱئ ےک ںکی، ػٿٹڀ  ےؿٿپ

 ہے۔ ےتہؿ  ںاعـاربت  یٮنب ے٫ ےـ کبؿؿٿائی کـٷپ ں، اٷ پبٱینیڀ ںٵی

 ںیہپـیٶیٴ صبٍٰ  کـتی   ہفیبػ ںؿ٩ٴ  کی پبٱینیب ہٱیکٸ اٝٲی  ثیٴ

  ں۔یہٵٺب٥ٜ  صبٍٰ  کـتی   ہفیبػ ےاٿؿ امٲئ

b) ٹوھچ ےٌئ ےپـیّیُ اػائیگی ک 

 ہفٹؼگی  ثیٴہے۔ػی رب مکتی  ٹٿھچ ےٱئ ےامی ٕـس، پـیٶیٴ اػائیگی ک

ثٺیبػ پـ پـیٶیٴ  ہاٷہی یب ٵبہٵب ہ، ك ہبالٷٹ٤َ م ہمبالٷ ںکٶپٺیب

ؿایب ہثبؿ ػٿ  ہرتٺب فیبػ ڈٵڀ ں۔یہمکتی  ےکی اربفت  ػ ےاػائیگی کـٷ

اٿؿ ٹ٤َ   ہمبالٷ ے۔ٿگہ  ہی فیبػہ ےاعـاربت  اتٸ ےگب، مـٿك ٫ےربئ

 ہےٿتی ہٹگ  ىبٵٰ ٹایک ثبؿ اکبؤٷ ںٍـ٣  مبٯ  ٵی ںٵی ںٕـی٪ڀ ہمبالٷ

ثبؿ   ہٝٶٰ فیبػ  ہ٫ ہےکب ٵٖٲت  ہٕـی٨  ہاٷہی  اٿؿ ٵبہٵب ہك ہرجک

ی  یب ہٵب ہپـیٶیٴ ك  ہاٿؿ مبالٷ   ہاك ٕـس ٹ٤َ مبالٷ ہے۔ؿایب ربتب ہػٿ

ثچت کڀ ٩بثٰ   ںاٹتٚبٵی  اعـاربت  ٵی ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٩نٴ  ٫  ہاٷہٵب

مبٯ   ےکٶپٺی پڀؿ ہثیٴ ں٭بؿ  ٵی ہٕـی٨  ہ، مبالٷہٝالٿ ےامک ہے۔کـتی 

اٿؿ اك پـ مڀػ  صبٍٰ   ہےٶبٯ  کـ مکتی ػٿؿاٷ اك ؿ٩ٴ  کب امتٞ ےک

٭بؿ   ہٕـی٨   ہاٿؿ ٹ٤َ مبالٷ  ہمبالٷ ںکٶپٺیب ہثیٴ ےامٲئ ہے۔کـ مکتی 

 ےٱئ ےک ےاػائیگی کـٷ ےك   ےؽؿیٜ ےکـ اٷ ک ےکی اربفت  ػ ٹٿھپـ چ

ىبٵٰ اّب٥ی  اٹتٚبٵی  اعـاربت  کڀ  ںاك ٵی ہٿ ۔ا٥قائی  کـیٺگی ہصڀٍٰ

اّب٥ی   ھکچ ں٭بؿ  ٵی ہٕـی٨  ہاٷہٵب اػائیگی کی ےٱئ ےک ےکڀؿ کـٷ

 ں۔یہمکتی  ےی ٯھاٹتٚبٵی  چبؿد  ة

 اّبفی  چبؿرق .3

یجٰ  پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ربتب ٹ ےٱئ ےایک گـٿپ  ک ےػاؿ  ا٥ـاػ  ک ہثیٴ

 ےٳ  ٝٺَـ  کہی اھکنی ة ےٿاٯ ےٳ پیؼا  کـٷھرڀ ایک اّب٥ی  رڀک ہے

ا ربتب ہٹؼگی  کفٹؼگی  کڀ ٵٞیبؿی  ف ےا٥ـاػ  ک ےایل ں۔یہ ںیہٵيـٿٓ  ٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےاٿؿ ٱگبئی گئی ىـس  کڀ ٝبٳ  ىـس  ک ہے

ٿاال کڀئی ٥ـػ  ػٯ کی ثیٶبؿی یب ؽیبثیٖل  ےربڀیق  کـٷ ےٱئ ےک ہاگـ ثیٴ

 ہعٖـ ےٱئ ےفٹؼگی  ک ے،، رڀ امکہےػٿچبؿ  ےٵنبئٰ ك ےٍضت  ک ھرینی کچ

 ےفٹؼگی  ک  ، تڀ اینی  فٹؼگی  کڀ ػیگـ  ٵٞیبؿیںیہ ےپیؼا  کـ مکت

٭بؿ  ایک ٍضت   ہثیٴ ںٵی ے، ایلہے١یـ ٵٞیبؿی  ٵبٹب ربتب   ےتٞٲ٨ ك

 ہے۔کـ مکتب  ہکب ٥یَٰ ےاّب٥ی  پـیٶیٴ ٿٍڀٯ ٭ـٷ ےك   ےؽؿیٜ ےاّب٥ی  ک

 ہپـ پیو ںٱڀگڀ ےٱگ ںٵی ےعٖـٹبک پیو ےریل ٹایکـٿثی ےامی ٕـس مـکل ک

٩بثٰ   ںٵی ےیذٹت ےاك ٫ ےاك اّب٥ی ک ہے۔اّب٥ی ٱگبیب رب مکتب   ہٿؿاٷ

  ۔ٿ ربئیگبہ  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےیجٰ  پـیٶیٴ ٫ٹاػائیگی پـیٶیٴ 
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ٳ  کـ ہاّب٥ی  ٵٺب٥ٜ  ٥ـا ھزبت کچ ےکٶپٺی کنی پبٱینی ک ہامی ٕـس  ثیٴ

  ں۔یہاػائیگی پـ ػمتیبة   ےرڀ ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ ک ہےمکتی 

 ِخبي

کی پیيکو کـ   ثی ےی اڈٵٺب٥ٜ  یب   ہصبػث ےؿہکٶپٺی ػٿ ہایک فٹؼگی  ثیٴ

ؿ٩ٴ   ہثیٴ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ  ہکب ٹتیذ  ہٵڀت  کنی صبػث ںاہ)د ہےمکتی 

فاؿ ہؿ  ہ  ےایک ؿٿپ ہی ےٱئ ےامک ۔(ہےٿتی ہکی ػٿگٺی ؿ٩ٴ ٩بثٰ اػائیگی 

  ہے۔ؿ٩ٴ  کب ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـ مکتی  ہثیٴ

ٵٞؾٿؿی   ٵنت٪ٰ  ےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـک ہفاؿ اّب٥ی  ثیٴہؿ  ہامی ٕـس  

  ہے۔ٕڀؿ پـ  ٵٺب٥ٜ  صبٍٰ  کیب رب مکتب  ےی ثی( کڈٵٺب٥ٜ  )پی 

 پـیّیُ وب  تٞیٓ    .4

 ںیہٹچتی ہاٷ ىـس  پـ پ ےکیل ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ںیھ، اة ػیکےآئی

  ےؽؿیٜ ے٭بٳ  ایکچیئـی ٫ ہی ں۔یہپیو  کی ربتی  ںیجٰ  ٵیٹرڀ پـیٶیٴ 

ٹؼگی   اٿؿ ثٺؼٿثنتی رینی ، پڀؿی فہٵیٞبػی ثیٴ ہے۔پڀؿا کیب ربتب 

 ےتٞیٸ  ک ےپـیٶیٴ ٫ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ ہؿٿایتی  فٹؼگی  ثیٴ

 : ہےؽیٰ  ٝٺبٍـ  پـ ١ڀؿ  کیب ربتب  ہٵٺؼؿد ںٝٶٰ ٵی

 اٵڀات 

 مڀػ 

 اٹتٚبٳ اعـاربت 

 ؽعبئـ 

 ٹگڈثڀٹل ٱڀ 

    ۂارقا ےپـیّیُ ک  :  ۲ىىً  

 

٥ل ٓٺَـ گـاك  یب اػیگـ  ٝ ہرجک ںیہ ےپـیٶیٴ ثٺبت ٹػٿ ٝٺَـ ٹی ےٯہپ

  ں۔یہ ےربت ےکئ ڈپـیٶیٴ پـ ٱڀ ٹٹی ےٱئ ےک ےپـیٶیٴ صبٍٰ  کـٷ

a) اِوات  اوؿ موػ 
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 ےیجٰ " کب امتٞٶبٯ  کـکٹ"اٵڀات   ہی ہے۔ال ٝٺَـ ہٵڀت  پـیٶیٴ کب پ

ٵڀت  ٭ی ىـس  کب ایک  ےٱئ ےخمتٲ٤  ٝٶـ ک ںٵیہرڀ  ہےٵ٪ـؿ  کیب ربتب 

 ہے۔ٵ٦ـٿّبت   ػیتب 

 ِخبي

تڀ امکب ٵٖٲت  ہے0.0035   اٵڀات  ىـس   ےٱئ ےی ٝٶـ کمبٯ  ک 35اگـ 

)یب  3.5 ےك ںٵی ںٱڀگڀ 1000ؿ ہ  ہمبٯ  کی ٝٶـ پـ فٹؼ 35  ہ٫ ہے

کی  ےػؿٵیبٷ  ٵـٷ ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 36اٿؿ  35 ے( ک35 ےك ںٵی 10،000

  ہے۔تڀ٩ٜ  کی ربتی 

یجٰ کب ٹ ےٱئ ےک ےٵڀت  الگت کب صنبة  کـٷ ےٱئ ےخمتٲ٤  ٝٶـ ک

 ےٱئ ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 35، ےٱئ ےٵخبٯ  ک ہے۔کیب رب مکتب  امتٞٶبٯ 

٥ی    ےؿٿپ Rs. 3.50ؿ٩ٴ( =  ہ)ثیٴ 1000ہے٭ی ىـس  کب ٵٖٲت   0.0035

  ۔الگت ہؿ٩ٴ  کی ثیٴ ہفاؿ ثیٴہ

 ےٝٶـ ک  ہفیبػہے۔ا رب مکتب ہی کھٳ پـیٶیٴ" ةھاٿپـ ٭ی الگت کڀ "رڀک

  ۔ٿگبہ  ہٳ پـیٶیٴ فیبػھرڀک ےٱئ

 ے٫ ںٳ اٷ ػٝڀٿہکـ ڑکڀ رڀ ںٳ پـیٶیٶڀھؽاتی  رڀک ےئٱ ےخمتٲ٤  ٝٶـ ک

 55 ےك 35  ہ٫ ےرڀ ایک پڀؿی ٵؼت  ریل ںیہ ےاعـاربت  صبٍٰ  کـ مکت

اٷ  ہے۔کی تڀ٩ٜ  کی ربتی  ےٿٷہ٩بثٰ اػائیگی  ےٱئ ےمبٯ  کی ٝٶـ تک ک

  ںػاؿیب ہزبت ٵنت٪جٰ  کی ؽٳ ےپبٱینی ک ںٵیہ ےکی کٰ الگت ك ںػٝڀٿ

 ںٵنت٪جٰ  ٵی  ہ٫ ہےثتبتب  ںٵیہ ہی ںٱ٦بٗ ٵیا ےٿٹگی، ػٿمـہصبٍٰ  

کتٺی ؿ٩ٴ   ںٵیہ ےٱئ ےک ے٭ی اػائیگی  کـٷ ںػٝڀٿ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  

  ہے۔کی ّـٿؿت 

 ےال ٩ؼٳ ٵنت٪جٰ  ػٝڀٰی اعـاربت  کہپ ےٱئ ےک ےٹچٸہپـیٶیٴ" تک پ ٹ"ٹی

کب  ے٩یٶت  کی تيغیٌ  کـٷ  ہٵڀرڀػہے۔ٱگبٹب   ہ٩یٶت  کب سبٶیٸ  ہٵڀرڀػ

 ںٵنت٪جٰ  ٵی  ہ٫ ںیہ ہےکی کڀىو کـ ؿ ےٱگبٷ ہپت ہٳ یہ  ہ٫ ہےمجت  

آد کتٺی تیبؿ  ںٵیہ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںػٝڀٿ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  

 ںٵیہٝٶٰ  ہکب ی ے٩یٶت  کی تيغیٌ  کـٷ  ہٵڀرڀػ ہے۔ؿ٩ٴ  کی ّـٿؿت 

 ہے۔ٝٺَـ ٵٖٲت "مڀػ " تک التی  ےاگٰ ےپـیٶیٴ تٞیٸ  ک

 ےکئ ںٳ ٵنت٪جٰ  ٵیہ ےرل ہے٭ی ىـس   ٹٿھچ ہؿامت  ٕڀؿ پـ ٿ ہمڀػ  ثـا

ٵبٷ  ےٱئ ےک ےٹچٸہ٩یٶت  پـ پ  ہٵڀرڀػ ےػٝڀٰی اػائیگی  ک ےٿاٯ ےربٷ

  ں۔یہ ےٱیت

 ِخبي

 ےٱئ ےک ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کـٷ ے٫ ہثٞؼ ثیٴ ےپبٹچ مبٯ  ک ںٵیہاگـ 

 ںیہ ےکی مڀػ ىـس  ٵبٷ ٱیت %6ٳ ہاٿؿ  ہےفاؿ کی ّـٿؿت ہؿ  ہ  ےؿٿپ 5

 x ٩5یٶت    ہکی ٵڀرڀػ  ےؿٿپ 5ثٞؼ ٩بثٰ اػائیگی  ےک ںتڀ پبٹچ مبٱڀ

1/ (1.06)
5 
 ۔ٿگیہ 3.74 =

 ۔ٿگیہ ٩3.10یٶت  ٍـ٣    ہتڀ ٵڀرڀػ ےٵبٷ ٱیت %10 ےجببئ ےک %6ٳ  ہاگـ 

  ہٵبٹی ربئیگی، ٵڀرڀػ  ہمڀػ  ٭ی ىـس  رتٺی فیبػ ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ

 ٿگی ہی کٴ ہ٩یٶت  اتٺی 

 : ںیہ ےٳ  ٹتبئذ  ٹکبٯ مکتہا ٳ ػٿہ ےك ہٵٖبٱٜ ےٵڀت  اٿؿ مڀػ  ک
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   ی ہٿگی، پـیٶیٴ اتٺب ہ  ہٵڀت  ىـس  رتٺی فیبػ ںیجٰ  ٵیٹٵڀت

 ٿگبہ  ہفیبػ

 ٿگبہی کٴ ہٵبٹی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب   ہمڀػ ىـس  رتٺی فیبػ 

ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٷ  ہ، ٿںیہ ےٿتہ٩ؼاٵت پنٺؼ   ھایٮچڀؿیق حمتبٓ  اٿؿ کچ

  ہفیبػ ےکی تڀ٩ٜ  ك  ےـةص٪ی٪ی  رب ےرڀ اٹک ےٵڀت  ىـس  کڀ ٵبٹیٺگ

کی  ےرڀ آٵؼٹی صبٍٰ  کـٷ ے٭بؿی  ك ہمـٵبی ےاپٸ ہٿ ہٝالٿ ےامک ۔ٿگیہ

 .ےگ ںکٴ مڀػ ىـس  ٥ـُ کـی ںٵی ےٵ٪بثٰ ے، ام٬ںیہ ےتڀ٩ٜ  کـت

 پـیّیُ  ٹٔی

  ٹ"ٹی ے٩یٶت  ك  ہشببٳ ػٝڀٰی ٿارجبت  کی ؿٝبیتی  ٵڀرڀػ ےٵنت٪جٰ  ٫

  ہٿؿ٫ مٖش  مبالٷ  ٹٳ "ٹیہ ےٶیٴ كای٬  پـی  ٹٹی ہے۔ك  پـیٶیٴ" ٹکٲتب 

ثٺبیب   ںای٬  پـیٶیٴ کڀ یٮنب  ٹٹی ں۔یہ ےپـیٶیٴ" صبٍٰ  کـ مکت

  ے۔ٿ مکہ٩بثٰ اػائیگی  ںپـیٶیٴ اػائیگی ٵؼت  ٵی ہی ہتبک ہےربتب 

 گـاك  پـیّیُ 

 منب  ُاٍوي  ہؿ ےٌئ ےک ےی ؿلُ  ِمـؿ  کـْٔگ و ڈ: ٌو  ۳ىىً  

 

ٹگ  کی ڈٱڀ ہے۔ ڑٹگ  ؿ٩ٴ  کب رڀڈؿ ٱڀپـیٶیٴ اٿ  ٹگـاك  پـیٶیٴ ٹی

  :ںیہسمب اٍڀٯ ہٿ٩ت  تیٸ زب٦ٚبت یب ؿ ےؿ٩ٴ  ٵ٪ـؿ  کـت

i.  ؤب ہِٕبمت یب وبفی 

ٹگ  ٹکٰ آپـی ےٹگ  کٶپٺی کڈٿاال کٰ ٱڀ ےٵٲٸ ےك ںی پبٱینیڀھمت

زب٦٘  کب ایک  ےاك ے۔ئیہٿٹب چبہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ

ٵٺب٥ٜ   ےکٶپٺی ک ےاك  ںاٿؿ آعـ ٵی ےئیہٳ  کـٹب چبہی ٥ـاھٵبؿرٸ ة

  ے۔ئیہىـا٭ت  کـٹب چب ںیب مـپٲل  ٵی

ii. ِنبوی 

٩نٴ ، ٝٶـ اٿؿ  ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة  ہاعـاربت  اٿؿ زب٦٘  ٵبؿرٸ ٿ١یـ

ػؿٵیبٷ   ےک ں٭ی ثٺیبػ  پـ خمتٲ٤  ٩نٴ  کی پبٱینیڀ  ہٵؼت  ٿ١یـ

  ہ٫ ہےعیبٯ  ہی ھےپیچ ےامک ے۔ئیہچب ےٿٷہثـاثـ  ٕڀؿ پـ ت٪نیٴ  

 ےٱئ ےاعـاربت ک ےعڀػ  ٫ ےؿ ای٬  ٕج٪بت  کڀ اپٸہ ےپبٱینی ک

  ہدمٮٸ  صؼ  تک پبٱینی کب ایک ٕج٨ ہتبک ےئیہاػائیگی کـٹب چب

 ے۔کـ ہٳ  ٷہکڀ ا٩تَبػی  ٵؼػ ٥ـا ےػٿمـ
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iii. ًہِمبث 

 ںصبٍٰ گـاك  پـیٶیٴ کٶپٺی کڀ اپٺی ٵنبث٪تی پڀفیيٸ  ٵی ںٵی ےٹتیذ

 ہےٿتب ہ  ہت فیبػہٹگ  ةڈاگـ ٱڀ ے۔ئیہٿٹب چبہ٩بثٰ  ےٱئ ےک ےاؿ کـٷھمؼ

  ے۔عـیؼیٺگ ںیہٷ ںیھٹگب ثٺب ػیگب اٿؿ ٱڀگ اٷہت ٳہکڀ ة ںپبٱینیڀ ہتڀ ی

b) اعـاربت  اوؿ  ؽعبئـ 

  ےخمتٲ٤  ٩نٴ ٫ ہ٭بٳ ٭بد  ٵتٞٲ٨ ے٫ ہکڀ ؿٿفاٷ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 : ںیہىبٵٰ ؽیٰ   ںرٸ ٵی ںیہ ےتڑپ ےاٷٹھاعـاربت  ا

 ؿتی، ھك تـثیت اٿؿ ةٹایزٸ 

 کٶیيٸ،  ےک ںٿٹایزٸ 

 ٰںٿہکی تٺغڀا ےٝٶ ، 

 ائو، ہآ٥ل ؿ 

 یيٺـی، ٹػ٥رت کی اك 

 ٹـط،  ےجبٲی ک 

ی ٭ی اػائیگی  ھاٷ مت  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہػیگـ ٵت٦ـ٧ ٿ١یـ

اٷ اعـاربت   ے۔ئیہکیب ربٹب چب ےك ںپـیٶیٶڀ ےٿاٯ ےربٷ ےمجٜ  کئ

 ہے۔کیب ربتب  ڈٱڀ ںپـیٶیٴ ٵی  ٹکڀ ٹی

 : ہےاعـاربت  کـتی   ےی ػٿ ٩نٴ ٫کٶپٺ ہفٹؼگی  ثیٴ

i. ہےٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےاعـاربت " ک ے٭بؿٿثبؿ ک ے"ٹئ ےال رلہپ ،

  ںیہ ےربت ےاثتؼائی  مٖش  پـ عـچ کی ےک ہػہٵٞب

ii. ٕڀؿ پـ   ے"ربؼیؼ  اعـاربت " ک ےاعـاربت  کی ػٿمـی ٩نٴ  رل

 ں۔یہ ےربت ےعـچ کئ ںٵی ںمبٱڀ ے، ثٞؼ کہےربٹب ربتب 

فٹؼگی   ں۔یہ ےٿ مکتہاعـاربت  کب٥ی  ے٭بؿٿثبؿ ک ےاثتؼائی  یب ٹئ

ٵبؿرٸ  ھٕڀؿ پـ  کچ ےٵٖبث٨  ؿیقؿٿ ک ےکڀ ٩بٹڀٷ ک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

  ںػاؿیڀ ہؽٳ ےاپٸ ہٿ  ہ٫ ہےٿتب ہی٪یٸ   ہی ےرل ك ہےٿتی ہّـٿؿت  ےٷھؿک

  ہسبٶیٸ  ےرت اٷ ٭ی ص٪ی٪ی  ربـة ں، اینی صبٱت  ٵیںیہ ےکڀ پڀؿا کـ مکت

ّـٿؿی   ےٿاٯ ےربٷ ھےؿک ےٕڀؿ پـ  ثٺبئ ےؿیقؿٿ ک ۔ٿہا ہثؼتـ ؿ ےك

اثتؼائی  اعـاربت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ صبٍٰ  اثتؼائی   ھمبت ھمبت ےٵبؿرٸ ک

 ں۔یہ ےٿتہ  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےپـیٶیٴ ٫

 ے٭بؿٿثبؿ ک ےٹئ ےرل ہےاك ٕـس کٶپٺی ایک ٭يیؼگی  کب مبٵٺب کـتی 

 ےڀ ٍـ٣  ثٞؼ ک٥ٲڀ ک ٹاثتؼائی  آٿ ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ے٫ ٔػثبٿ

  ہ٫ ہے ہٵٞٺی  ی ہپڀىیؼ ےامک ہے۔ٿٍڀٯ کیب ربتب  ےك ںپـیٶیٶڀ  ہمبالٷ

، اثتؼائی  ےٯہپ ےك ےربٷ ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کئ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےک ےٿٷہکڀ ؿّػ یب مب٩ٔ   ںاپٺی پبٱینیڀ ںی تٞؼاػ  ٵیڑة ںٵی   ںمبٱڀ

کب  ٔػثبٿ ےبؿ ک٭بؿٿث ےٹئ ں۔یہکـ مکتی  ںیہاعـاربت  کڀ ثـػاىت  ٷ

کڀ ٵٺب٥ٜ  ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہے ہٵٞٺی  ی ہایک ػیگـ  پڀىیؼ

کی اثتؼائی  ٵؼت  کی    ںمبٱڀ ھکچ ےٯہپ ےك ےٿٷہ٩بثٰ   ںٵی ےکٶبٷ

  ۔ٿگیہّـٿؿت 

٩نٴ  پـ  ےرڀ عـچ ک ںیہ ےٿتہٵ٪ـؿ   ےك ںی خمتٲ٤  ٕـی٪ڀھاعـاربت  ة

 ہے۔ ےارمَبؿ  کـت
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i. ے/تـ٩ی  آ٥نـاٷ کںایزٺنی ٵیٺیزـ ٿ، ٝبٳ ٕڀؿ پـ ےٱئ ےٵخبٯ  ک 

ٕڀؿ پـ   ے٥ی ٍؼ ک ےا٥قائی  صبٍٰ  پـیٶیٴ ک ہکٶیيٸ اٿؿ صڀٍٰ ےٱئ

 ں۔یہ ےربت ےکئ ےٓ

ii.  ےریل ٹکٹػٿمـی ٕـ٣، ٕجی   دمتضٸ   کی ٥یل اٿؿ پبٱینی 

ؿ٩ٴ  کی ؿ٩ٴ یب پبٱینی کی ٥یل  ٩یٶت  ٭ی ثٺیبػ   ہاعـاربت  ثیٴ

 ہے۔ٵبٹب ربتب   ہٵتٞٲ٨ ےك ؿ٩ٴ   ہثیٴ ںیھاٿؿ اٷ ںیہ ےپـ ثؼٱت

iii.  اٿپـی  ےریل ہاٿؿ کـای  ہاعـاربت  کی تینـی ٩نٴ  تٺغڀا

ثؼٱتی  ھمبت ےکی ؿ٩ٴ  ک  ںرڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ مـگـٵیڀ ہےاعـاربت  کی 

کی  ںٿاٱی پبٱینیڀ ےٳ  کی ربٷہمـٿك ٥ـا  ںٵی ےٹتیذ ہاٿؿ ی ہے

 ںٵی  ےصڀاٯ ےکی تٞؼاػ  ک ںپبٱینیڀ ہے۔تٞؼاػ  پـ ارمَبؿ  کـتی 

ی ہ ےٿگی، اٿپـی اعـاربت  اتٸہ  ہ٭بؿٿثبؿ کی تٞؼاػ  رتٺی فیبػ

 ے۔ٿ ٹگہ  ہفیبػ

 ےٹگ  کڈٝبٳ  ٱڀ ںپـیٶیٴ ٵی  ٹثٺؼی  ٭ی ثٺیبػ  پـ، ٹی ہاٿپـ ٭ی ػؿد

  ےٿ ٹگہ  ےتیٸ صٌ

 

 چوک اوؿ اتفبلی والٞبت  

ٹگ  کڀ ٥ڀائؼ  اٿؿ اعـاربت  ڈٱڀ ےٱئ ےپـیٶیٴ اٿؿ اعـاربت  ک  ٹٹی

یقائٸ کیب ڈ ےٱئ ےک ےٵٖبث٨  الگت کڀ کڀؿ کـٷ ے٫ ےافاٹؼ ےچبؿرل ک

کی  ےاٷٹھػٿؿاٷ ا ےکٶپٺی پبٱینی کی ٵؼت  ک ہرڀ فٹؼگی  ثیٴ ہےگیب 

ی کـٹب ھٳ کب مبٵٺب ةھکٶپٺی کڀ ٱگبتبؿ اك رڀک ہثیٴ ہے۔تڀ٩ٜ  کـتی 

 ےگئ ےمٖش  پـ کئ ےک ےیقائٸ کـٷڈ ہػہٵٞب  ےص٪ی٪ی  ربـة  ہ٫ ہےتب ڑپ

 ہے۔مکتب  ٿہاٱگ  ےك  ںاٹؼافٿ

  ہ٫ ہے ہچڀک کب ٵٖٲت ی ہے۔چڀک اٿؿ ٿاپنی  کب   ہٳ کب ایک ؽؿیٜھرڀک

ٿاپنی کی  ہے۔٭ی اػائیگی  کـٹب ثٺؼ کـ ػیتب  ںؿ  پـیٶیٶڀڈٿٯہپبٱینی 

اٿؿ  ہےؿ  پبٱینی کی ػمتربػاؿی  کـ ػیتب ڈٿٯہ، پبٱینی ںٍڀؿت ٵی

 ہے۔ایک ؿ٩ٴ  صبٍٰ  کـتب  ےٹ٪ؼ ٩یٶت  ك  ڈایکڀائـ ےپبٱینی ک

تیٸ  ےٯہٝبٳ ٕڀؿ پـ پ ہی ہکیڀٹک ںیہ ےپیؼا  کـ مکت ہچڀک مٺگیٸ  ٵنئٰ

ٿا٩ٞبت  ٝبٳ   ہفیبػ ےمت ك ے، اك ٕـس کںیہ ےٿتہاٹؼؿ   ےک   ںمبٱڀ

 ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔ ےٿتہی ہ ںمبٯ  ٵی ےٯہپ ےک ہػہٕڀؿ پـ ٵٞب

ایک  ںپیو ثٺؼی کی ٱیٮیزل ٵی ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا    ںٵی ےاك ٹتیذ ےامک

 ں۔یہگ  ىبٵٰ کـتی ٹڈٱڀ

ٹب ہی تیبؿ ؿھة ےٱئ ےک  ہکڀ اك اٵٮبٹی  ٹتیذ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےپـیٶیٴ ٵ٪ـؿ  کـت ےاپٸ ہرٸ ٵ٦ـٿّبت   ٭ی ثٺیبػ  پـ ٿ  ہ٫ ےئیہچب

  ہاك ٕـس کی ات٦ب٩ی ٿا٩ٜ  ں۔یہ ےٿ مکتہاٱگ  ےك  ےص٪ی٪ی  ربـة ہٿ ںیہ

 .ںیہ ےپیؼا کـ مکت ےات كہػٿ ٿرڀ

   

c)   ٔگڈاوؿ ثؤل ٌو ںپبٌینیبِٕبفٜ  مسیت 

 ںٵی ےثبؿ ےک ےؿٷھاة ےک ںٵٺب٥ٜ  مسیت  پبٱینیڀ  ہ٫ ںٳ مٺیہ، ےآئی

  ۔اھٹب تہایکچیڀئـی ثـایٸ کبؿثی کب کیب ک
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ٳ  ١یـ ی٪یٺی ہا ںکی ىـٿٝبت ٵی ہ، فٹؼگی  ثیٴےٯہ"٩ـیت ػٿ مڀ مبٯ  پ

پـیٶیٴ   ہفیبػ ےامکب صٰ  ّـٿؿت ك ۔یھٍڀؿزببٯ کی ىـس اٵڀات کی ىـس ت

 ہی  ہا ٫ھت ںیہٷ ہپت ہثیيک اٹکڀ ی ۔ٕڀؿ پـ  اپٺبیب گیب ےک ےٍڀٯ ٭ـٷٿ

ؿ ھٍالصیت  کڀ ٵبٷ ٱیب گیب، اٿؿ پ ہربقی ےامٲئ ھےت  ہت فیبػہة ےك ےٯہپ

اّب٥ی  یب امکب   ہٿا ٫ہجمٶٜ    ےکب ٭ب٥ی  ربـة ےتيغیٌ  کـٷ ہرت ی

 ےؿف  کڀ ٿاپل کیب ربئڈٿٯہٕڀؿ پـ  پبٱینی  ےک  ہثڀٹل اّب٣ ہصٌ ھکچ

ی اٷ ؿٿایتی  ٵٺب٥ٜ  مسیت  ہی ے۔ئیہٿٹب چبہپـیٶیٴ کیب  ےٱئ ےپـ امک

 "ہے۔۔۔۔ ےٳ ربؿی کـتہی رڀ آد ھکی ثٺیبػ ت ںپبٱینیڀ

ٹگ" ٹبٵی ایک ٝٺَـ ڈ"ثڀٹل ٱڀ ںٵی ںی پـیٶیٶڀھة ےىـکت ك ںٵٺب٥ٜ  ٵی

اك ٕـس ایک ٵبؿرٸ  ےٱئ ےاٹؼؿ  ٵٺب٥ٜ  ک ےپـیٶیٴ ک ۔ٿئیہکی ىـٿٝبت 

 ے١یـ ٵتڀ٩ٜ  ات٦ب٩ی ٿا٩ٞبت  ک ہی  ہا ٫ھب عیبٯ تک ےػمتیبة  کـاٷ

فائؼ  ےگئ ٹےاٿؿ ثبٷ ےٕڀؿ پـ  کبٳ کـ ےک ےاؿہعال٣ ایک اّب٥ی  ك

ی اػائیگی ھة ےٱئ ےک ےصٌ ےپبٱینی ک ےٕڀؿ پـ ( ک ے)ثڀٹل ک

 ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ ےی رل كھت ہٿٱت ایک ٿدہٹگ کی كڈثڀٹل ٱڀے۔کـ

 ےثبؿ ےٵڀفٿٹیت ک  ہاٿؿ مـٵبیاپٺی ٕڀیٰ ٵؼتی  مڀٱڀیٺنی ٍالصیت  

 ں۔یھٿ گئی تہُپـ ی٪یٸ  ںٵی

 :  ہ٫ ںیہ ےمکت ہہٳ کہ ںخمتَـ  ٵی

ٔگ + اتفبلی ڈٌو ےٌئ ےگـاك  پـیّیُ = کً پـیّیُ + اعـاربت  ک

 ٔگڈٔگ + ثؤل ٌوڈٌو ےٌئ ےوالٞبت  ک

ٵٲکـ گـاك  پـیٶیٴ  ھٹگ ایک مبتڈاٿپـ ٭ی ٱڀ  ہ٫ ںیہ ےٳ ٵبٷ ٱیتہاگـ 

ٳ گـاك  ہتڀ  ہےثٺتب   ہ' ٥ی ٍؼ کب ایک کٰ جمٶڀٛےک' ے)ری پی( ک

پـیٶیٴ )ایٸ پی(   ٹٹی  ہ٫ ےٿئہ ےتھػیک ہ، یںیہ ےپـیٶیٴ ٹکبٯ مکت

  ہےاك ٕـس صبٍٰ  

   GP = NP + K (GP)  )ری پی( ےری پی = ایٓ پی + ک

  

 1  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےچڀک کب کیب ٵٖٲت  ںپبٱینی ٵی

I.  ہےپڀؿا پـیٶیٴ اػائیگی کـتب  ےٱئ ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہپبٱینی 

II.  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  ثٺؼ کـ  ےٱئ ےؿ  پبٱینی کڈٿٯہپبٱینی

 ہےػیتب 

III.  ہےپبٱینی پغتگی صبٍٰ ٭ـتی 

IV. ہےٱیب ربتب  ےٿاپل ٯ ےپبٱینی کڀ ثبفاؿ ك 

 

B. مـپٍل اوؿ ثؤل 

 مـپٍل اوؿ ثؤل کب تٞیٓ   .1

تـ  اٿؿ ٿارجبت  کب ایک ٵتڀا  ںاپٺی احبحڀ ےکٶپٺی ك ہؿ فٹؼگی  ثیٴہ

ػٿ ٵ٪بٍؼ   ےتيغیٌ  ک ےاك ٕـس ک ہے۔کی تڀ٩ٜ  کی ربتی  ےتيغیٌ  کـاٷ

 : ںیہ
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i. ےٱئ ےک ےکٶپٺی کی ٵبٱیبتی  صبٱت  کی تيغیٌ  کـٷ ہفٹؼگی  ثیٴ ،

یب  ہےك ٹمبٱڀیٸ ہی  ہ٫ ےٱئ ےک ےٵ٪ـؿ  کـٷ ہ، یںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ

 كٹ١یـ مبٱڀیٸ

ii.  ػمتیبة ےٱئ ےت٪نیٴ ک ںؿف ٵیڈٿٯہؿف /ىیئـ ڈٿٯہپبٱینی  

  ےٱئ ےک ےاّب٥ی کب تٞیٸ  کـٷ

 تٞـیف

ٿٹب مـپٲل  ہ  ہکی ٩یٶت  فیبػ  ںاحبحڀ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےػاؿی ٩یٶت  ٫ ہؽٳ

ٕڀؿ پـ  ربٹب  ےک ٔایک ػثبٿ ےتڀ اك ہےٵ٪بثٰ اػائیگی ٵٺ٦ی   ہے۔التب ہک

 ہے۔ربتب 

مـپٲل  کب تَڀؿ   ںٵی  ےصڀاٯ ےک ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ںیھٳ ػیکہ، اة ےآئی

  ہے۔اٱگ  ےکیل ےتَڀؿ  ك ے٥ٜ  کٵٺب ےکنی ٥ـٳ ک

 ں۔یہ ےٿتہػٿ اٿؿ ٵ٦ـٿّبت   ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺب٥ٜ  ک ںٵی ںکٶپٺیڀ

 ےٹگ  ٵؼت  کٹ، ٵٺب٥ٜ  کڀ ایک خمَڀً  اکبؤٷںٵٖٲت   ٵیےٹگ  کٹاکبؤٷ

 ہ، یہےٕڀؿ پـ  ٿّبصت  کی گئی  ےاعـاربت  پـ آٵؼٹی  کی فائؼک ےٱئ

 ٹٜ  کٶپٺی کی ثیٲیٺل ىیٵٺب٥۔. ہے ہکب صٌ ٹاکبؤٷ ےٵٺب٥ٜ اٿؿ ٹ٪َبٷ ک

ٕڀؿ پـ   ےکی فائؼ ک  ہٿارجبت  پـ احبث ےاك - ہےی ثٺتب ھة ہکب صٌ

 ںٵی ےاتھایٰ ک ڈٵٺب٥ٜ  پی ایٸ ٹثیٲیٺل ىی ہے۔ٿّبصت  کیب ربمکتب 

 ے، ٵٺب٥ٜ  کی ىٺبعتی  کںٵی ںٵٞبٵٲڀ ںػٿٹڀ ۔ ہےٵٺب٥ٜ کی ٝکبمی کـتب 

  ہے۔ٹٚـ اپٺبیب ربتب  ہٹ٪ٔ ٹایٮل پڀك ےٱئ

 ِخبي

٥ـٳ کب ٵٺب٥ٜ اك تبؿیظ تک امکی آٵؼٹی   ڈفی ےکڀ ایکل ٿائ 2013ٵبؿچ  31

ػاؿی کٴ  ہؽٳ ےك ںٵی  ہیب  امکی احبث ےٿئہ ےؿاتھاعـاربت  ػ ےك ںٵی

 ہے۔ؿ ٭یب گیب ہٙب ےٿئہ ےکـت

  ہے۔چبٹب گیب ہ، ٵٺب٥ٜ  ٿاّش  ٕڀؿ پـ ثیبٷ  اٿؿ پںٵی ںٵٞبٵٲڀ ںػٿٹڀ

ٵٺ٨ٖ  کڀ  ےامی ٕـس ک ںٵی ےٞبٵٰٵ ےکی تيغیٌ  ک ہٳ فٹؼگی  ثیٴہکیب 

 ؟ ںیہ ےکڀ خمَڀً  کـ مکت  ںاٿؿ ٿارجبت  اٿؿ  احبحڀ ںیہ ےالگڀ کـ مکت

 ، مـپٲل  کڀ اك ٕـس ٿّبصت  کیب ربئیگب ںٵی ےٵٞبٵٰ ےایل

 ںػاؿیب ہؽَ - ےمـپٍل  =    احبث

 ںػاؿیڀ ہٿاٱی ٵتڀ٩ٜ ؽٳ ےٿٷہپیؼا   ےٱئ ےایک ثال٫ ک ےک ںپبٱینیڀ ںاہد

ٕڀؿ پـ  ٵ٪ـؿ  کیب ربتب  ے٩یٶت  ک  ہکی ٵڀرڀػ ںػٝڀٿ ےککڀ ٵنت٪جٰ 

  ہٵڀرڀػ ےاعـاربت  اٿؿ ػیگـ  ٵتڀ٩ٜ  اػائیگی  کڀ پـیٶیٴ ک ںیہ،ٿہے

کی تڀ٩ٜ  کی  ےٿٷہصبٍٰ   ےك ںاٷ پبٱینیڀ ےٿئہ ےاتھٹگ ےك ں٩یٶت  ٵی

  ہے۔ربتی 
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  ےٕـیك ےک ےکی تيغیٌ  کـْ  ں:   احبحو  4ىىً  

 

  ہےکی ربتی  ےك ےی ایک ٕـی٨ھکنی ة ےك ںٸ ٵیکی تيغیٌ  تی  ںاحبحڀ

i. لیّت  پـ   وتبة وی 

عـیؼا یب   ہاپٺب احبث ےکٶپٺی ٷ ہرل پـ فٹؼگی  ثیٴ ہےی ٩یٶت  ہٿ ہی

  ہے۔صبٍٰ  کیب 

ii.  ثبفاؿ لیّت  پـ 

 کی ٩یٶت    ںاحبحڀ ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںثبفاؿ ٵی

iii. لیّت    ہؿٝبیتی ِوروػ 

  ہٵڀرڀػ ےٿاٱی آٵؼٹی  اٿؿ اك ےٿٷہ ںٵنت٪جٰ  ٵی ےك  ںخمتٲ٤  احبحڀ

 ۔٩یٶت  پـ ؿٝبیت کـٹب

ی رب مکتی ھؿک ںیہػاؿی  پـ ایک ثبٱٮٰ ػؿمت ٩یٶت  ٷ ہؽٳ  ہ٫ ہے ہی ہٵنئٰ

ٵنت٪جٰ    ہٱگب مکتب ٫ ںیہٷ   ہاٹؼاف ہی ٍب٣ ٕڀؿ پـ یھکڀئی ة ہکیڀٹک ہے

  ٿارجبت  کی ٩یٶت  اٵڀات ، مڀػ ، اعـاربت  اٿؿ امتڀاؿی ۔ٿگبہکیب  ںٵی

رڀ ٵنت٪جٰ  کی  ہےٵ٦ـٿّبت پـ ارمَبؿ  کـتی  ںٵی ےثبؿ ےٝڀاٵٰ  ک ےریل

ی مجت  ہی ں۔یہ ےربت ےٿ٩ت  کئ ے٩یٶت  کی تيغیٌ  کـت  ہٵڀرڀػ ےٿارجبت  ک

مـپٲل  ٱ٦٘  کب امتٞٶبٯ   ےجببئ ےٳ ٵٺب٥ٜ  کہ ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہے

  ں۔یہ ےکـت

اٿؿ ٿارجبت کی تيغیٌ    ںاحبحڀ  ہ٫ ہے ہکب ٕـی٨ ےربٹٸ ہاك ٕـس مـپٲل  ی

 ہے۔کی گئی  ےکیل

i. ٿتی ہت ٩ؼاٵت پنٺؼ  ہة ںکٶپٺی اپٺی تيغیٌ ٵی ہرت کڀئی فٹؼگی  ثیٴ

  ہٿگی رج٬ہتيغیٌ   ہٿارجبت کی فیبػ  ںٵی ےٹتیذ ےتڀ امک ہے

اٝالٷ کیب گیب  ںٵی ےٹتیذ ےامک ہے۔کی تيغیٌ کٴ کی ربتی  ںاحبحڀ

 ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی  ہٵڀرڀػ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ۔ٿ ربئیگبہمـپٲل  کٴ 

 ہثیٴ ہٱیکٸ ی ۔ٿگبہکٴ ثڀٹل ػمتیبة   ےٱئ ےػؿٵیبٷ  ت٪نیٴ  ک

 ہے ہی  ہگب. اك ٭ی ٿد ےٳ کـػاؿ اػا کـہا ںکٶپٺی کی ٵبٱی ٍضت ٵی

  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےمـپٲل  کی ص٪ی٪ی  ؿ٩ٴ  اٝالٷ  مـپٲل  ٫  ہ٫
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 ےاك ك ۔ںیہ ےرب مکت ھےاٝٲی  پـٿیژٷ  ؿک ےٱئ ےاٿؿ ٵنت٪جٰ  ک ہے

 ۔ٿگبہؿف  کڀ ٵٺب٥ٜ  ڈٿٯہپبٱینی  ےٵنت٪جٰ  ک

ii. ہاٿؿ ٿارجبت  کی تيغیٌ  آفاػاٷ  ںػٿمـی ٕـ٣، اگـ احبحڀ 

 ہٵڀرڀػ ں۔یہٿ مکتب ہ  ہثـٝٮل  ٹتیذ ےتڀ امک ہےٕڀؿ پـ  کی ربتی 

ٿ ہٵٺؼ  ہعـچ پـ ٥بئؼ ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی  ےؿ  ٵنت٪جٰ  کڈٿٯہپبٱینی 

 ے۔ٹگ

 ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی  ےاٿؿ ٵنت٪جٰ  ک ہڀػکٶپٺی کڀ ٵڀر ہفٹؼگی  ثیٴ

  ے۔ئیہٹب چبھػؿٵیبٷ  ٍضیش تڀافٷ  ٩بئٴ ؿک

 مـپٍل  وی تمنیُ   .2

 ےٹتیذ ےک ےٿٷہتـ ہة ےٵ٦ـٿّبت ك  ےص٪ی٪ی  ربـة ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ

 ہزبت، فٹؼگی  ثیٴ ےک  ںػٿہٵٺب٥ٜ  مسیت  ٵٞب ہے۔ٿتب ہمـپٲل  پیؼا    ںٵی

ػؿٵیبٷ (  ے)ص٪ی٪ی  اٿؿ ٵتڀ٩ٜ  ٹتبئذ ک ٵڀا٨٥  ٥ـ٧  ےکٶپٺی اك ٕـس ک

ٵٺب٥ٜ   ےٷ ںٿہرٸ ہےپبثٺؼ  ےٱئ ےک ےؿف  کڀ ػیٸڈٿٯہٵٺب٥ٜ  پبٱینی  ےک

 ںاٿؿ اٷ ٵٺب٥ٜ  مسیت  پبٱینیڀ ہےؿ  کی ہٵتی ٙبہپـ ك ےػاؿی کـٷ ہصٌ ںٵی

  ہے۔کڀ عـیؼا 

کٶپٺی کی ثٺیبػی  ےك ںرنٶی ہےی ھؽؿائٜ  ة ہ، مـپٲل  ٿھی مبتہ ھمبت

، ںاك ٵٖٲت   ٵی ہے۔مکتی  ڑھی  یب جمٶڀٝی ٵبٱیت ( ةٹ)امکی ایٮڀئ  ہمـٵبی

 ہےثـاثـ   ےٵٺب٥ٜ  ک ےکٶپٺی کب مـپٲل  ایک ٝبٳ  کٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ

 ے"ثـ٩ـاؿ آٵؼٹی " ک ںیھاٷ ہے۔ٱیب گیب  ھؿک ہثٲک ہےگیب  ںیہا ٷٹثبٷ ےرل

  ں۔یہ ےىـا٭ت  کـت ںکٶپٺی کی ٵبٱی ٍضت ٵی ہی ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب 

خمتٌ کیب  ےمـپٲل  کڀ کیل ےٿاٯ ےربٷ ےٵ٪ـؿ  کئ  ہ٫ ںیھٳ ػیکہ، اة ےآئی

  ۔ربئیگب

a) ُِمؼؿت)موٌویٕنی(  ٍالصیت  کی ّـوؿیبت 

  ےایک صٌ ےک ہفیبػ ےک  ںاحبحڀ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے، ٿارجبت ٫ےٯہپ ےمت ك

 ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ںکی صبٱت  ٵی  ںکڀ ٵنت٪جٰ  کی ١یـ ٵتڀ٩ٜ  خمبٱ٦تڀ

ُٵ٪ؼؿت)مڀٱڀیٺنی(  ٍالصیت   ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک ےٱئ ےزب٦٘  ک

ٕڀؿ  ےک ےاك صٌ ےک  ہ)مبٱڀیٺنی( ٵبؿرٸ کڀ ٿارجبت  پـ مـپٲل  احبث

خمَڀً  ٕڀؿ پـ ٵتڀ٩ٜ اٿؿ ص٪ی٪ی   ےرل ہےپـ  ٿّبصت  کیب رب مکتب 

ایک  ےٱئ ےک ےی ١یـ ٵتڀ٩ٜ  ارمـا٣ صٰ  کـٷھػؿٵیبٷ  کنی ة ےک  ےربـة

 ہے۔ا ربتب ھؿک ےٕڀؿ پـ  اٱگ کـک ےک ےاؿہك

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

اٹکی  ےٱئ ےک ےػاؿی کڀ پڀؿا کـٷ ہی ؽٳھ، کنی ةںاٱ٦بٗ  ٵی ےػٿمـ

 ےپٺی اٹکب امتٞٶبٯ کـٷکٶ ہاك ٕـس فٹؼگی  ثیٴ ہے۔ٿتی ہ ںیہّـٿؿت ٷ

اك  ےٱئےات  ٫ہکڀ ػٿ ٿرڀ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔ٿتی ہآفاػ  ےٱئ ےک

 ہے۔کی ّـٿؿت  ےٷھؿک ےثٺبئ  ہٕـس کی ٵ٦ت احبث

 ےٱئ ےٵبٱی اٝبٹت ک ے٭بؿٿثبؿ ک ےکڀ ٹئ ںکٶپٺیڀ ےٯہپ ےمت ك

اٹکڀ  ےکیل  ہ٫ ہےا ھی ػیکہ ےٯہپ ےٳ ٷہ ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت   ہمـٵبی

  ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےکـٷ  ڈڈکڀ ٥ٸ ٔػثبٿ ے٭بؿٿثبؿ ک ےٹئ ےاپٸ
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٭بؿی ٭ی صٮٶت  ہکٶپٺی کڀ اپٺی مـٵبی ہفٹؼگی  ثیٴ  ےٵ٦ت احبث

کب ٵڀ٩ٜ  ےاٷٹھٵٺب٥ٜ  ا  ہفیبػ ےك  ہفیبػ ںاٹتغبة ٵی ےٝٶٲی  ک

 ہےٿ ربتب ہٳ  ہا ےٱئ ےک ںاینی کٶپٺیڀ ہی ہے۔ی ػیتی ھاٿؿ آفاػی ة

اٿؿ  ےؿٷ( پیؼا  کـٷٹ٪تی  آٵؼٹی  )ؿُٵنبث  ہاٝٲی  اٿؿ فیبػ ںیہرٸ

 ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےػمتیبة  کـاٷ

 ہثٞؼ اگال کبٳ فٹؼگی  ثیٴ ےک ےٿ ربٷہایک ثبؿ ت٪نیٴ  مـپٲل  اٝالٷ  

 ےؿف  کڈٿٯہػؿٵیبٷ  اٷ ٭ی ت٪نیٴ  )ىیـ  ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ےکٶپٺی ک

ٿ( ہثٞؼ، اگـ  کڀئی  ےک ےٷڑٿھکڀ چ ےایک صٌ ےٱئ ےػؿٵیبٷ  ت٪نیٴ  ک

"ثڀٹل  ہٵ٪جڀٯ  ٕـی٨ ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ  ک ںاؿت ٵیھة ہے۔کب  ےٵ٪ـؿ  کـٷ

ٕڀؿ پـ ت٪نیٴ  ےمـپٲل  کڀ ایک ثڀٹل ک ںاہد ہے ےك   ےؽؿیٜ ےٹٚبٳ" ک

ٵ٪جڀٯ   ںٵی  ںاؿت اٿؿ کئی ػیگـ  ٵٲٮڀھ، ة ہٹٚبٳ ثـٕبٹی ہیہے۔کیب ربتب 

 ہے۔

 ثؤل  .3

اّب٥ی   ےٺب٥ٜ  کزبت ٩بثٰ اػائیگی ثٺیبػی ٵ ےک ہػہثڀٹل ٭ی اػائیگی  ٵٞب

ؿ٩ٴ  یب ثٺیبػی   ہثٺیبػی  ثیٴ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ی ہے۔ٕڀؿ پـ  کی ربتی  ےک

 ہے۔مکتی  ےائی ػھٕڀؿ پـ  ػک ےؿ  مبٯ  ایک اّب٥ی  ؿ٩ٴ  کہ ںپیٺيٸ ٵی

ؿ٩ٴ  کب  ہؿ٩ٴ  )یب ثیٴ ہفاؿ ثیٴہؿ  ہ  ےؿٿپ 60 ے، اكےٱئ ےٵخبٯ  ک

 ہے۔ؿ  کیب ربتب ہٕڀؿ پـ  ٙب ے( ک60%

ؿ مبٯ  اك ٕـس ہ ےکٶپٺی كہے۔ٝبٳ ىٮٰ ثبف گيتی  ثڀٹل  ےكثڀٹل کب مت 

 ےٿٷہایک ثبؿ اٝالٷ  ہے۔کی اٵیؼ کی ربتی  ے٭ب اٝالٷ  کـٷ  ہثڀٹل اّب٣ ےک

کٶپٺی کی  ہی ہے۔کیب رب مکتب  ںیہاٱگ ٷ ںیھاٿؿ اٷ ںیہ ےربت ڑد ہثٞؼ ی ےک

 ہےا ربتب ہ"ثبف گيتی  ثڀٹل" ک ںیھاٷ ں۔یہ ےثٸ ربت ہٿارجبت  کب صٌ

ٵڀت  یب  ہػہرت ٵٞب ہےٿتب ہی صبٍٰ  ھؿ  کڀ ٍـ٣  تتڈٿٯہپبٱینی  ہی ہڀٹککی

 ہے۔ػٝڀٰی ثٸ ربتب  ےپغتگی  ك

 ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل ں۔یہ ےٿ مکتہی ٩بثٰ اػائیگی ھثڀٹل ػمتربػاؿی  پـ ة

ایک ٵ٪ـؿ   ےٱئ ےک ےٯ  ثٺٸہکڀ ا ہػہٵٞب  ہ٫ ہےٵ٪ـؿ  کیب ربتب  ہاکخـ ی

  ے۔ئیہٿٹب چبہگیب  مبٯ ( تک ؿٷ کیب 5 ےٵؼت  )ریل

 ا٩نبٳ ےک ںثبف گيتی  ثڀٹنڀ
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 النبَ ےک ںثبف گيتی  ثؤنو:   ۱ىىً  

 

i.  ٝبَ  ثبف گيتی  ثؤل 

ؿ  کیب ہٕڀؿ پـ  ٙب ے٥ی ٍؼ ک ےزبت ثٺیبػی ٹ٪ؼ ٵٺب٥ٜ  ک ےک ہػہٵٞب ہی

ؿ٩ٴ  کی ؿ٩ٴ  ہفاؿ ثیٴہؿ  ہ ےاك ںاؿت ٵیھ، ةےٱئ ےٵخبٯ  ک ہے۔ربتب 

 ہے۔تب ٕڀؿ پـ  اٝالٷ  کیب رب ےک

ii. ْثؤل  ڈکّپبؤ 

 ے٥ی ٍؼ ک ےک ںثڀٹنڀ ڑےد ےك ےٯہکٶپٺی ثٺیبػی ٵٺب٥ٜ  اٿؿ پ ںاہی

 ےاك ہے۔ثڀٹل پـ ایک ثڀٹل  ہاك ٕـس ی ہے۔ٕڀؿ پـ  ثڀٹل اٝالٷ  کـتی 

 ےك ےٯہؿ٩ٴ  مسیت  پ ہ٪ کی ثٺیبػی  ثیٴ8@  ہکب ایک ٕـی٨ ےؿ  کـٷہٙب

 ہے۔ٿ مکتب ہٕڀؿ پـ   ےثڀٹل ک ڑےد

iii. ؿًِٕ ثؤل ٹ 

ػی  اعتتبٳ  ہثڀٹل ٍـ٣  اپٺی ٵٞب ہ، یہےچٲتب  ہپت ےٹبٳ ك  ہب ٫رین

ثڀٹل  ہی ہے۔ٿتب ہٵٺنٲ٬  ےك ہػہ( پـ ٵٞب ےؽؿیٜ ے)ٵڀت  یب پغتگی  ٫

  ںٵی ہثٺب ٍـ٣  ٹتیذ ےی ٝقٳ کھکنی ة ںٵی ےثبؿ ےک   ںمبٱڀ ےثٞؼ ک

 ے)ثبف گيتی  ثڀٹل ک ہےاٝالٷ  کیب ربتب  ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےمبٯ  ک

-2013ؿٵٺٰ ثڀٹل ٍـ٣  ٹاٝالٷ   ےٱئ ےک 2013اك ٕـس  ۔س(کی ٕـ ےٵٞبٵٰ

 ےثٞؼ ک  ہ٫ ہٿگب، ٷہالگڀ  ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےٿئہػٿؿاٷ پیؼا   ےک 14

 ے۔ٱئ ےک ںمبٱڀ

 ںیہ ےکی ٿ٩ت ٭ی ٵؼت   پـ ارمَبؿ  کـت ہػہؿٵٺٰ ثڀٹل ٵٞبٹ،  ںآعـ ٵی 

ایک  ےمبٯ  تک چٰ 25اك ٕـس  ں۔یہ ےربت ڑھة ھمبت ےک ےٷڑھاٿؿ ٵؼت  ة

 ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ ہػہٵٞب ےمبٯ  تک چٰ 15ؿٵٺٰ ثڀٹل ٹ ےٱئ ےک ہػہبٵٞ

  ۔ٿگبہ  ہفیبػ
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 ے( مبٵٸںٵی  ہٕڀؿ پـ  )ثـٕبٹی ےایک صٰ  ک ےک ہؿٵٺٰ ثڀٹل اك ٵنئٰٹ

رڀ ىیئـ  ےا ربئھػیک ے٥ڀائؼ  کڀ کیل ڑےة  ہ١یـ ٵڀٍڀٯ  ہ٫ ھےت ےئٓا

 ےگئ ےصبٍٰ  کئ  ںٵی ےٹتیذ ے٫ ےٷڑھ٭بؿی  ة ہمـٵبی ںٵی  ہاٿؿ احبث

 ےکـ اٿؿ اٷ کڀ ٿ٩ت  کےٕڀؿ پـ  ػ ےایک ٵيت اػائیگی  ک ںیھاٷ ھے۔ت

کی  ےٷھؿک ےکڀ ثٺبئ ںاٷ ثڀٹنڀ ےٷ ںکٶپٺیڀ ہکـ فٹؼگی  ثیٴ ڑرڀ ھمبت

ػؿٵیبٷ  یٮنبٹیت صبٍٰ   ےؿف  کڈٿٯہپبٱینی  ہی ۔کب صٰ  کـ ٱیب ںٵنئٲڀ

 ۔ی ثٸ گیبھة ہکب ٕـی٨ ےکـٷ

 وبؿ   ہىـاوت  ٕـیك .4

رڀ  ہے٭بؿ " کب  ہ"ىـا٭ت  ٕـی٨ ہکب ایک ػیگـ  ٕـی٨ مـپٲل  کی ت٪نیٴ 

تیٸ  ےمـپٲل  ک ں٭بؿ  ٵی ہاك ٕـی٨ہے۔اپٺبیب گیب  ںٵی ہمشبٱی اٵـیک

اّب٥ی  مڀػ ، ٵڀت  ثچت اٿؿ اعـاربت   - ہےیبٷ ػیب ربتب ھؽؿائٜ  پـ ػ

 ۔ٿاٱی ثچت ےٿٷہ  ےتٞٲ٨ ك ےٹگ کڈاٿؿ  ػیگـ  ٱڀ

مبٯ   ےثیت  ےتٞٲ٨ ك ےبت  کاك ٕـس اّب٥ی اٵڀات ، مڀػ  اٿؿ اعـار

ٿا ہٿا٩ٜ   ںی اٿؿ رڀ اٍٰ  ٵیھکی تڀ٩ٜ  کی گئی ت ےٿٷہرڀ ٿا٩ٜ   ںٵی

 ہے۔ٹکبال ربتب  ے٥ـ٧  ك ےامک

 ںایک ٵی ےك ںٵی ںؽیٰ  چبؿ ٕـی٪ڀ ہٵٺب٥ٜ  کب ٵٺؼؿد ےگئ ےاٝالٷ  کئ

  ہےامتٞٶبٯ کیب رب مکتب 

i. ہےاػا کیب رب مکتب  ںکی ىکٰ ٵیٹ٪ؼ ٵٺب٥ٜ  ہی   

ii. ٰٕڀؿ پـ   ےاٿؿ کٶی ک  ٹٵٸٹرلڈای ںٵی ںپـیٶیٶڀ ےک  ٵنت٪ج 

iii. ب٥ی کی عـیؼ ١یـ ٩بثِٰ ّجٖی اػا  اّ ںپبٱینی ٵی ہتینـا ٕـی٨

 ہے۔کی اربفت  ػیٺب 

iv. ےٵٺب٥ٜ جمٶٜ  کـٷ ھمبت ےمڀػ  ک ںٵی ےاتھپبٱینی ک  ںآعـ ٵی 

آپيٸ  پـ یب ٍـ٣   ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ےاكہے۔کی اربفت  ػی رب مکتی 

  ہے۔ٿاپل ٱیب رب مکتب   ںٵی آعـ ےک ہػہٵٞب

  ںپبٌینیب ڈٌٕک ٹیوْ .5

 ںٵی ں، ؿٿایتی  "ٵٺب٥ٜ  مسیت " پبٱینیڀہےکیب گیب  ہاٿپـ ٵجبصج  ہرینب ٫

اٿؿ  ںثڀٹنڀ ےٿاٯ ےربٷ ےاػائیگی کئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی  ٫ ہفٹؼگی  ثیٴ

تٞٲ٨   ہٳ  یہتب ہے۔ٿتب ہپـ٥بؿٵٺل  ٭ب ایک تٞٲ٨   ے٭بؿی  ک ہاٹکی مـٵبی

  ںکٶپٺی کی احبحڀ ہؿ  کب ثڀٹل ثیٴڈٿٯہپبٱینی  ہے۔ٿتب ہ ںیہٷ ؿامت ہثـا

 ےٿاٯ ےربٷ ےػٿؿاٷ اٝالٷ  کئ ےٵتڀاتـ  تيغیٌ  ک ےاٿؿ ٿارجبت  ک

ؿامت  ٕڀؿ  ہ، ثڀٹل کی مبعت  ثـا ںٵی ےٹتیذ ہے۔ٿتب ہٵ٪ـؿ   ےمـپٲل  ك

 ہے۔کـتی  ںیہ٭ی ٩یٶت  ٭ی ٝٮبمی  ٷ  ںکٶپٺی کی ثٺیبػی  احبحڀ ہپـ ثیٴ

ٍـ٣  ایک ثبؿ  ںزبت ثڀٹل ٝبٳ ٕڀؿ پـ مبٯ  ٵی ےؿ  تيغیٌ  کھبؿ پای٬ ث

   ہؿٿفاٷ ںکی ٩یٶت  ٵی  ںاحبحڀ ہی  ہ٫ ہےؿ ہٙب ں۔یہ ےربت ےی اٝالٷ  کیہ

ٍب٣ ٕڀؿ  ںپبٱینیب ڈٱٺک ٹیڀٷ ں۔یہ ےکـ مکت ںیہکڀ ٝٮبمی  ٷ ٔاٿڑھاتبؿ چ

  ں۔یہ ثٺبئی گئی ےٱئ ےک ےکبؿا پبٷھٹچ ےصؼٿػ  ك ھپـ اٿپـ ثتبئی گئی کچ

  ںُاٍڀٱڀ ہاٿؿ ی ہےٿتب ہ  ہیقائٸ کب ایک اٱگ ٹٚـیڈ ےك  کٹ٫ڈپـٿ ںاٷ ٵی

  ں۔یہ ےپـ ٝٶٰ کـت ٹایک اٱگ می ےک

a) ْثٕبٔب ٹیو 
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ٵٺب٥ٜ  ػٝڀٰی اػائیگی  ےاٹک  ہ٫ ہے ہٳ  عَڀٍیت  یہکی ا ںاٷ پبٱینیڀ

مجٜ  ںٵی ےاتھک ےؿ  کڈٿٯہکی تبؿیظ  کڀ پبٱینی  ےٿٷہ٩بثٰ اػائیگی 

 ں۔یہ ےٿتہٵٮٶٰ  یب رقٿی  ٵ٪ـؿ   ےکی ٩یٶت  ك ںٿٹیڀٷ ےگئ ےکئ

 ےك   ےؽؿیٜ ےت٪نیٴ ک ںٵی ںکئی ثـاثـ  صَڀ ےک ڈ٭بؿی  ٥ٸ ہمـٵبی

 ہے۔ثٺبیب ربتب  ٹایک یڀٷ

b) ىفبف مبعت 

چبؿد  اٿؿ  ےٱئ ےزب٦٘  ک ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ٹ٫ڈپـٿ ڈٱٺک ٹیڀٷ

اٷ  ےٴ كپـیٶی ں۔یہ ےٿتہٿاّش  ٕڀؿ پـ خمَڀً     ۂارقا ےاعـاربت  ک

کی ث٪بیب  ؿ٩ٴ  اٿؿ  ےاتھثٞؼ ک ےک ےربٷ ےٿتی کـ ٱئٹچبؿرل  کی ک

کی  ںٿٹاٷ یڀٷ ہے۔٭بؿی  کیب ربتب  ہمـٵبی ںٵی ںٿٹامکی آٵؼٹی  کڀ یڀٷ

 ےٓ ںٵی  ےصڀاٯ ےیٮل  کڈٵ٪ـؿ  اٷ  ےٯہایک پ ے٭بؿی  ک ہ٩یٶت  مـٵبی

  ہے۔کیب ربتب 

 ںٵی ےثبؿ ےرنک ہے ٹکبال ربتب  ےؽؿیٜ ےایک ُاٍڀٯ  یب ٥بؿٵڀال  ٫ ہی

 ےپـ ٝٶٰ کـک  ہػٿ آفاػ  ا٥ـاػ  اك ٥بؿٵڀٯ ہے۔ثتبیب گیب  ےٯہپ

، ںاٱ٦بٗ  ٵی ےػٿمـ ے۔گ ںٹچیہی ٵ٦ـٿّبت   پـ پہایک  ےٵٺب٥ٜ  ک

ٵ٦ـٿّبت  اٿؿ ٩ڀت  ےکٶپٺی ک ہٵٺب٥ٜ  فٹؼگی  ثیٴ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی 

  ں۔یہ ےتہؿ ںیہپـ ارمَبؿ  ٷ ہ٥یَٰ

c) ٓلیّت  تٞی 

ٿاٱی  ےػاؿ  عـیؼی ربٷ ہثیٴ ںٵی  ںؿٿایتی  ٵٺَڀثڀثٺؼٿثنتی رینی 

اٿؿ پـیٶیٴ اك  ہےٿتی ہ ہؿ٩ٴ  ّٶبٹت ىؼ ہثیٴ ہے۔کـتب  ےؿ٩ٴ  ٓ ہثیٴ

 ےػیئ ےٵڀت ، مڀػ  اٿؿ اعـاربت  ک ہی  ہ٫ ہےٕـس ٵ٪ـؿ  کیب ربتب 

 ۔ٿگبہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےپـ اك ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷ  ںاٹؼافٿ ےگئ

 ے٫  ںاٹؼافٿ ےگئ ےٿ٩ت  کئ ےٵ٪ـؿ  کـت پـیٶیٴ  ےاگـ ص٪ی٪ی  ربـة

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ػیب ربتب  ےتڀ ٵٺب٥ٜ  ثڀٹل ک ںیہ ےٿتہتـ ہة ںٵی ےٵ٪بثٰ

  ہثب٩بٝؼ ہٿ  ہ٫ ہےکـتب  ےٓ ہػاؿ  ی ہزبت ثیٴ ےک ںپبٱینیڀ ڈٱٺک ٹیڀٷ

پـیٶیٴ ایک ٭ٴ  ہے۔پـ کتٺی پـیٶیٴ ؿ٩ٴ  کی ىـا٭ت  کـ مکتب   ںٿ٦٩ڀ

، ہےٿ مکتب ہی اػائیگی  کـٹب ّـٿؿی  ٵيـٿٓ ، رل ٭ ےاف ٭ٴ ؿ٩ٴ  ک

ی ٹکب  ٵٰ ںپـیٶیٶڀ ےگئ ےکڀؿ اػائیگی کئ ہثیٴ ں۔یہ ےٿ مکتہخمتٲ٤  

 ہے۔ٿ مکتب ہپـیٶیٴ کب ػك گٺب   ہمبالٷ ہ، یےٱئ ےٵخبٯ  ک - ہےٿتب ہپٰ 

 – ہےت٪نیٴ  کیب گیب  ںٵی ںپـیٶیٴ کڀ تیٸ صَڀ

i. ںرنٶی ہےتب ٿہمی(  ےایک پبٱینی ت٪نیٴ  چبؿد  )پی ا ےٯہپ ےمت ك 

کب کٶیيٸ، پبٱینی تٞیٸ  الگت، اٹتٚبٵی  اعـاربت  اٿؿ خمتٌ  ٹایزٸ

  ں۔یہ ےٿتہچبؿد  ىبٵٰ 

ii. ے٫ ےٳ  کـٷہٳ کڀؿ ٥ـاھرڀ رڀک ہےٵڀت  چبؿد     ۂارقا ےػٿمـ 

  ہے۔اعـاربت  

iii. ثٞؼ پـیٶیٴ کی  ےک ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کـٷ ںاٿپـ ٭ی  ػٿٹڀ

 ہے۔تٌ کی ربتی خم ےٱئ ےکی عـیؼ ک ںٿٹث٪بیب  ؿ٩ٴ  یڀٷ

 ںمی ؿٿایتی  اٿؿ یڀٱپ ػٿٹڀ ےٕڀؿ پـ  پی ا ےتٺبمت  ک ےک ںپـیٶیٶڀ

 ہے۔ٿتی ہاٝٲی   ںٵی   ںزبت اثتؼائی  مبٱڀ ےک  ںٵٺَڀثڀ ے٩نٴ  ک

 ےپبٱینی ٵؼت  ک ےزبت اٷ چبؿرل  کڀ ت٪نیٴ  کـک ےؿٿایتی  پبٱینی ک
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اثتؼائی   ںیھاٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےیڀٱپ ک ہصبالٹک ہے۔یال ػیب ربتب ھػٿؿاٷ پ

اثتؼائی ٵـاصٰ    ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ہے۔ٱیب ربتب  ٹی کبہ ےپـیٶیٴ ك

ٿاٱی ؿ٩ٴ  کڀ کب٥ی کٴ  ےخمتٌ کی ربٷ ےٱئ ے٭بؿی  ک ہچبؿد  مـٵبی ںٵی

پـیٶیٴ  ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٥ڀائؼ  کی ٩یٶت  ٫  ہ٫ ہےی مجت  ہی ے۔کـ ػیٺگ

 ںٵی   ںاثتؼائی  مبٱڀ ےک ہػہٵٞب ہی ںاٍٰ  ٵی ۔ٿگیہت کٴ ہاػائیگی ة

 ۔ٿگبہکٴ  ںٵی ےٵ٪بثٰ ےپـیٶیٴ اػائیگی ٫

d) کو ثـػاىت  کـٔبھروک ےوبؿی  ک ہمـِبی َ 

٭بؿی   ہمـٵبی ےکٶپٺی ک ہکی ٩یٶت  فٹؼگی  ثیٴ ںٿٹیڀٷ ہ، چڀٹک ںآعـ ٵی

٩یٶت   ٹیڀٷ ہی  ہ٫ ہے ہٳ یھایک رڀک ںاہ، یہےکی ٩یٶت  پـ ارمَبؿ  کـتی 

 ںاہؿٷ کٴ اٿؿ یٹؿی  ںٵی ےٹتیذ ےاٿؿ  اك ٫ ںیہ ےٿ مکتہکٴ  ےتڀ٩ٜ  ك

ایک ٵڀحـ  ےکٶپٺی ك ہفٹؼگی  ثیٴ ہصبالٹک ں۔یہ ےٿ مکتہٵٺ٦ی    ہتک ٫

کی اٵیؼ کی  ے٭بؿی کب اٹتٚبٳ کـٷ ہاٷ ٭ی مـٵبی ےك ےاٿؿ حمتبٓ ٕـی٨

 ںیہی ٷٹکڀئی گبؿٷ ںٵی ےثبؿ ےک  ں٩یٶتڀ ٹیڀٷ ہی یھؿ ةھ، پہےربتی 

ؿ ڈٿٯہٳ کڀ پبٱینی ھرڀک ے٭بؿی  ک ہ، مـٵبیںاٱ٦بٗ  ٵی ےػٿمـ ہے۔ػیتی 

 ہٳ  فٹؼگی  ثیٴہتب ہے۔ثـػاىت  کیب ربتب   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہ ٹ/یڀٷ

  ہے۔ٳ ثـػاىت  کـ مکتی ھرڀک ےکٶپٺی ٵڀت  اٿؿ اعـاربت ک

  2  ٹیلٹآپ 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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 ہعالً

 ػاؿ   ہثیٴ ےٱئ ےک ےپبٱینی عـیؼٷ ہ، پـیٶیٴ ٱ٦٘  ثیٴںٝبٳ  فثبٷ ٵی

 ہے۔ؿ ٭ـتبہٿاٱی ٩یٶت  کڀ ٙب ےربٷ ےاػائیگی کئ  ےؽؿیٜ ے٫

  ںٝٶٰ ٵی ےک ےپـیٶیٴ ٵ٪ـؿ  کـٷ 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 ثٺؼ  ےؿ  ٷڈٿٯہپبٱینی   ہ٫ ہےچڀک کب ٵٖٲت

ؿ  پبٱینی کی ڈٿٯہ، پبٱینی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٿاپنی  ک ہے۔کـ ػیب 

ٴ  صبٍٰ  ؿ٩ ےٹ٪ؼ ٩یٶت  كڈاٿؿ پبٱینی کی ایکڀائـ ہےػمتربػاؿی  کـتب 

  ہے۔کـتب 

 ےٿٷہتـ ہة ےٵ٦ـٿّبت   ك ےامک  ہکٶپٺی کب ص٪ی٪ی  ربـة ہفٹؼگی  ثیٴ 

  ہے۔ٿتب ہمـپٲل  پیؼا   ںکی صبٱت  ٵی

 ں، ٵ٦ت احبحڀےٷھؿک ےُٵ٪ؼؿت)مڀٱڀیٺنی(  ٍالصیت  کی ّـٿؿیبت  کڀ ثٺبئ  

  ہے۔مـپٲل  ت٪نیٴ  کیب رب مکتب  ےٱی ے٫  ہ، ٿ١یـےکـٷ  ہاّب٣ ںٵی

 ہے۔ٝبٳ ىٮٰ ثبف گيتی  ثڀٹل  ےك ثڀٹل ٭ی مت 

 

 َ  اٍٖالصبت  ہا

 پـیٶیٴ  .1

 )ؿٝبیت(  ٹٿھچ .2

 ثڀٹل   .3

 مـپٲل  .4

 ؿیقؿٿ  .5

 ٹگ( ڈٱؼاٷ )ٱڀ  .6

 ثبف گيتی  ثڀٹل  .7

 

 رواة   ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

IIہے۔ ػؿمت آپيٸ 

چڀک  ںپـیٶیٴ اػائیگی ثٺؼ کـ ػیٺب پبٱینی ٵی  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی 

  ہے۔التب ہک

  2ة  روا

IIہے۔ ػؿمت آپيٸ 

ٳ کڀ ثـػاىت  ھرڀک ے٭بؿی  ک ہػاؿ  مـٵبی ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےیڀٱپ ک

 ہے۔کـتب 
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 مواالت   ےؽاتی اِتضبْ ن

  1مواي 

 ؟ہےؿ کـتب ہ"پـیٶیٴ" ٱ٦٘  کیب ٙب  ےتٞٲ٨ ك ےپبٱینی ک ہثیٴ

I. صبٍٰ  ٵٺب٥ٜ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ 

II. یب گیب ٩یٶت  ٭ی ک  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےپبٱینی عـیؼٷ

 اػائیگی

III. ٵبؿرٸ ےکٶپٺی ک ہکنی پبٱینی پـ ثیٴ 

IV. اعـاربت   ےگئ ےکئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہپبٱینی پـ ثیٴ 

  2مواي 

 ؟ ہے ںیہتٞیٸ  کب ایک ٝٺَـ  ٷ ےپـیٶیٴ ک ہکڀٷ مب فٹؼگی  ثیٴ ےك ںاٷ ٵی

I. اٵڀات 

II. ٹٿھچ 
III. ؽعبئـ 

IV.   اٹتٚبٳ اعـاربت 

 3مواي 

 ؟ ہےپبٱینی ٿاپنی کیب 

I.  پـیٶیٴ اػائیگی ثٺؼ کـٹب  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی 

II. پبٱینی کی ػمتربػاؿی ںٵی ےثؼٯ ےٱئ ےصبٍٰ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک 

III. ڈپبٱینی اپ گـی 

IV. اھٹپبٱینی گ 

 4 مواي 

 ؟ہے ہکب کڀٷ مب ٕـی٨ ےمـپٲل  ٵ٪ـؿ  کـٷ ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

I. ػاؿی ہؽٳ ہفیبػ ےّـٿؿت ك 

II. کبؿٿثبؿ ہفیبػ ےّـٿؿت ك 

III. ّب٥ی ٩یٶتپـ ٿارجبت کی ا ںاحبحڀ 

IV. ٩یٶت ہکی فیبػ ںٿارجبت پـ احبحڀ 

 5  مواي 

 ؟ 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 زب٦٘  چبؿد 

  6  مواي 

___________ ٭ی ثٺیبػ  پـ ٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ  ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

  ں۔یہؿٝبیت کی پیيکو کـ مکتی  ےٱئ ےک پـ عـیؼاؿ

I. ؿ٩ٴ ہٵٺتغت ٭ی  گئی ثیٴ  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫ 

II. ٵٺتغت ٭ی  گئی پبٱینی کی ٩نٴ  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫ 
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III. ثٺؼی  کی ٵؼت ہٵٺتغت ٭ی  گئی ٵٺَڀة  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫ 

IV. ٭بؿ  )ٹ٪ؼ،  ہٵٺتغت ٭ی  گئی اػائیگی کب ٕـی٨  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫

 ( ڈچیک، کبؿ

 7  مواي 

مڀػ  ںٳ  ارقاء ٵیہا ےٿاٯ ےربٷ ےٿ٩ت  امتٞٶبٯ کئ ےٶیٴ تٞیٸ  کـتپـی

ػیب گیب کڀٷ مب  ےٹیچ ےتٞٲ٨  ك ےمڀػ ٭ی ىـس  ک ں۔یہتی ہىـس ىبٵٰ ؿ

 ؟ ہےثیبٷ  ٍضیش 

I.  ٿگبہی کٴ ہمڀػ ىـس  رتٺی کٴ ٵٞٺی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب 

II. ٿگبہ  ہی فیبػہٵٞٺی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب   ہمڀػ ىـس  رتٺی فیبػ 

III. ٿگبہی کٴ ہٵٞٺی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب   ہػ ىـس  رتٺی فیبػمڀ 

IV. ںیہکـتی  ںیہکڀ ٵتبحـ ٷ ںمڀػ ىـس  پـیٶیٶڀ  
 

 8   مواي 

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش  ےٹیچ

I. ےک ں: اٱ٤( پـیٶیٶڀےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی 

  ٹایک ٥ٲی ےئٱ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہؿ٩ٴ  ة(   ٹایک ٥ٲی ےٱئ

 ؿ٩ٴ  ٹؿ٩ٴ  ت( ٥ی  پبٱینی ایک ٥ٲی

II. ں: اٱ٤( پـیٶیٶڀےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی 

ؿ٩ٴ    ٹایک ٥ٲی ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہکب ایک ٥ی ٍؼ ة( 

 ؿ٩ٴ   ٹت( ٥ی  پبٱینی ایک ٥ٲی

III. ں: اٱ٤( پـیٶیٶڀےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی 

٥ی ٍؼ   ٹایک ٥ٲی ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہایک ٥ی ٍؼ ة(  کب

 ؿ٩ٴ  ٹت( ٥ی  پبٱینی ایک ٥ٲی

IV. ں: اٱ٤( پـیٶیٶڀےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی 

ؿ٩ٴ    ٹایک ٥ٲی ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہکب ایک ٥ی ٍؼ ة( 

 ت( ٥ی  پبٱینی ایک ٥ی ٍؼ ؿ٩ٴ

 9  مواي 

، __________  ےتٞٲ٨ ك ےکی تيغیٌ  ک  ںاحبحڀ  ےؽؿیٜ ے٫ ںٺیڀکٶپ ہثیٴ

اپٺی ربئیؼاػ عـیؼی یب صبٍٰ   ےکٶپٺی ٷ ہرل پـ فٹؼگی  ثیٴ ہے٩یٶت   ہٿ

 ں۔یہکی 

I. ؿٝبیتی ٵنت٪جٰ کی ٩یٶت 

II. ٩یٶت ہؿٝبیتی ٵڀرڀػ 

III. کی ٩یٶت ٹٵبؿکی 

IV. ٥یل ٩یٶت 

 10  مواي 

 ےػیئ ےك ےٯہپ ، کٶپٺی ثٺیبػی ٵٺب٥ٜ  اٿؿںٵی ےٵٞبٵٰ ے__________ ک

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ثڀٹل اٝالٷ  کـتی  ےایک ٥ی ٍؼ ک ےک ںثڀٹنڀ ےگئ

I. ثبف گيتی  ثڀٹل 

II. ثڀٹل ڈکٶپبؤٷ 

III. ؿٵٺٰ ثڀٹلٹ 
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IV. امتڀاؿی  ثڀٹل 

 

 

 رواة ےمواالت ن ےؽاتی اِتضبْ ن

 1 رواة 

II  ہے۔ػؿمت آپيٸ  

 ٭ڀ ٩یٶت ےگئ ے٭ئ اػا ےؽؿیٜ ے٫ ػاؿ ہثیٴ ےٱئ ے٫ ےپبٱینی عـیؼٷ

  ہے۔ ربتب اہ٫ پـیٶیٴ

 

 2رواة  

 IIہے۔ ػؿمت آپيٸ 

  ہے۔ٿتب ہ ںیہایک ٝٺَـ  ٷ ٹٿھچ ںٵی ےپـیٶیٴ کب تٞیٸ  کـٷ ہفٹؼگی  ثیٴ

  3رواة  

II ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

کڀ پبٱینی  ےپبٱینی ػمتربػاؿی  کـٷ ںٵی ےثؼٯ ےصبٍٰ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک

  ہے۔ا ربتب ہٿاپنی ک

  4رواة  

IV   ہے ػؿمت آپيٸ  

کب  ے٩یٶت  مـپٲل  ٵ٪ـؿ  کـٷ ہ٭ی فیبػ  ںاحبحڀ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ٿارجبت 

  ہے۔ ہایک ٕـی٨

  5رواة  

IV ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

ٳ پـیٶیٴ اٿؿ ھ٭بؿی  رڀک ہپبٱینی ت٪نیٴ  چبؿد ، مـٵبی ںیڀٱپ پـیٶیٴ ٵی

  ں۔یہ ےتہاٵڀات  چبؿد  ىبٵٰ ؿ

  6رواة  

I  ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

ؿ٩ٴ  ٭ی  ہی  گئی ثیٴٵٺتغت ٭  ےؽؿیٜ ےعـیؼاؿ ٫ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

کو کـ  کی پیو ٹٿھچ ےٱئ ےثٺیبػ  پـ ٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ پـ عـیؼاؿ ک

  ں۔یہمکتی 

  7رواة  

III  ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

 ٿگبہی کٴ ہٵٞٺی ربئیگی، پـیٶیٴ اتٺب   ہمڀػ ىـس  رتٺی فیبػ
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  8رواة  

IIہے۔ ػؿمت آپيٸ 

کب ایک  ں( پـیٶیٶڀ: اٱ٤ےٿ ٹگہ  ےصٌ 3 ےٹگ کڈپـیٶیٴ پـ ٝبٳ  ٱڀ  ٹٹی

ؿ٩ٴ  ٥ی    ٹایک ٥ٲی ےٱئ ےؿ٩ٴ ' ک ہثیٴ 1000ؿ ای٬  'ہ٥ی ٍؼ ة( 

 ؿ٩ٴ   ٹپبٱینی ایک ٥ٲی

  9رواة  

IV  ہے۔ ػؿمت آپيٸ 

  ےتٞٲ٨ ك ےک ےربٷ ے٭ی  تيغیٌ  کی ںاحبحڀ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

اپٺی ربئیؼاػ  ےکٶپٺی ٷ ہرل پـ فٹؼگی  ثیٴ ہے٩یٶت   ہ٥یل  ٩یٶت  ٿ

 ں۔یہٿتی ہی یب صبٍٰ  کی عـیؼ

  10رواة  

II  ہے۔  ػؿمت آپيٸ 

 ےػئی ےك ےٯہ، کٶپٺی ثٺیبػی ٵٺب٥ٜ  اٿؿ پںٵی ےٵٞبٵٰ ےثڀٹل ک ڈکٶپبؤٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ثڀٹل اٝالٷ  کـتی  ےایک ٥ی ٍؼی ک ےک ںثڀٹنڀ ےگئ
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  12 ثبة

 ےربڀیق ٵـصٰ -ػمتبٿیق ٭بؿی  
 

 ثبة  تٞبؿف  

 ےک ں٥بؿٵل  اٿؿ ػمتبٿیقٿ ےی تٞؼاػ  ٫ڑٳ ةہ ںٵی  ٍٺٞت ہفٹؼگی  ثیٴ

ػؿٵیبٷ  تٞٲ٪بت   ےکٶپٺی ک ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ہی ں۔یہ ےکبٳ کبد کـت ھمبت

  ےاك ربڀیق ٵـصٰ ںاك ثبة  ٵی ں۔یہّـٿؿی   ےٵ٪َؼ ك ےک ےٿّبصت  الٷ ںٵی

ٳ ہ ے۔ربٹیٺگ ںٵی ےثبؿ ےٵیت  کہىبٵٰ خمتٲ٤  ػمتبٿیقات اٿؿ اٷ ٭ی ا ںٵی

 - ںیہىبٵٰ  ںٵی اٷ ےپـ ١ڀؿ  کـیٺگ ںتبٿیقٿرٸ ػم

i. كٹپـامپیک 
ii. ربڀیق 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 

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه 

 

کی ػمتبٿیق ٭بؿی   ےربڀیق ٵـصٰ - ہفٹؼگی  ثیٴ  
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A. کی ػمتبویق وبؿی  ےجتویق ِـصً - ہفٔؼگی  ثیُ ۔ ۔ٌفا 

 كٹپـامپیک .1

 تٞـیف

ٿاال ایک  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہك  ثیٴٹای٬ پـامپیک

ٳ  ہٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےرڀ ٵَٺڀٝبت ک ہےؿمسی  ٩بٹڀٹی ػمتبٿیق 

  ہے۔کـتب 

ؿ  ڈٿٯہپبٱینی   ہایک دمٮٸ ںتٞٲ٨  ٵی ےپبٱینی کی عـیؼ ک ںك  ٵیٹپـامپیک

 ےٿٷہّـٿؿی  شببٳ ص٪بئ٨ ىبٵٰ  ےٱئ ےک ےٱیٸ ہایک ُٵٖٲٜ  ٥یَٰ  ےؽؿیٜ ے٫

 ے۔ئیہچب

 ںك  ٵیٹپـامپیک ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہفٹؼگی  ثیٴ

کب ؽ٭ـ   ںؽیٰ  ثبتڀ ہزبت  ٵٺؼؿد ےثٺؼی  ٫ ہٵٺَڀة ہؿ ای٬  ثیٴہامکی 

 : ےئیہٿٹب چبہ

i. ٔىـائٔ ٿ ّڀاث 

ii.  ّٶبٹت  اٿؿ ١یـّٶبٹت   -٭بؿ   ہػائـ٥ڀائؼ کب 

iii.    امتض٪ب٧ 

iv.   ٵنتخٺیبت 

v. یب ١یـىـ٭ت ہےثٺؼی  ىـ٭ت  ہٵٺَڀة 

 ےك  كٹ٫ڈپـٿ ےرڀ کٶپٺی ک ہےك  ایک تٞبؿ٥ی  ػمتبٿیق کی ٕـس ٹپـامپیک

ہے۔ؿ  کی ٵؼػ کـتب ڈٿٯہپبٱینی   ہدمٮٸ ںٵی ےٿٷہٿا٤٩    

 جتویق فبؿَ )پـپوفي فبؿَ( .2

ٿاال  ےربٷ ےػؿٵیبٷ  کی ےؿ  کڈٿٯہؿ پبٱینی کٶپٺی اٿ ہپبٱینی ثیٴ ہثیٴ

ٿتب ہّـٿؿی   ےٱئ ےک  ہػہی ٵٞبھکنی ة  ہرینب ٫ ہے۔  ہػہایک ٩بٹڀٹی ٵٞب

 ےٱئ ےک ےربڀیق  ثٺبٷ ہے۔ٿتی ہایک ربڀیق  اٿؿ امکی ٵٺٚڀؿی   ں، اك ٵیہے

ػؿعڀامت  ػمتبٿیق کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ "ربڀیق  ٥بؿٳ  ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ

 ںاخلٔ شببٳ ص٪بئ٨ ػٿٹڀ ںربڀیق ٥بؿٳ ٵی ہے۔بٹب ربتب ٕڀؿ پـ  ر ے" ک

ی ہؿ ںٵی ےٷھٵٺؼؿربت  کڀ مسذ ےاٿؿ امک ںیہ ےٿتہپـ پبثٺؼ    ںیڀٹپبؿ

 ہے۔ٵٺ٦ی  ٹتبئذ  کب مجت ثٸ مکتی  ںکی ٍڀؿت  ٵی  ےٹب٭بٵی  ػٝڀٰی ت٦َی

 تٞـیف

ٵ٦بػات  ٭ی ص٦بٙت (  ےؿ  کڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈربڀیق ٥بؿٳ کڀ آئی آؿ 

 : ہےزبت اك ٕـس ثیبٷ  کیب گیب  ےک 2002،  ےّبثٔ

ٿاال  ےؿا ربٷھة  ےؽؿیٜ ے٫  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ ےٱئ ےک ہثیٴ ہے"امکب ٵٖٲت  

 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےٳ کھکنی رڀک ںایک اینب ٥بؿٳ  رنٶی

ٳ کڀ ھٵٞٲڀٵبت  پیو  کی ربئیگی رڀ رڀک ںٵی ےثبؿ ےّـٿؿی  شببٳ ٵڀاػ ٫

ٳ ھرڀک  ہ٩بثٰ  ثٺبئیگب ٫ ںٵی ےکـٷ ےٓ ہکڀ ی کٶپٺی ہ، ثیٴےٱئ ےک ےٱیٸ

کی  ےربٷ ےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کئھیب اٹکبؿ، اٿؿ رڀک ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربئ

کڀؿ کی ىـس ، ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  کیب  ےٿاٯ ےربٷ ےٳ  کئہ٥ـا ںٍڀؿت  ٵی

 "ے۔ٿٹگہ
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 ہثیٴ ں"ٵڀاػ " کب ٵٖٲت اٿؿ اك ٵی ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےاٷ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  ک

تٺبٙـ   ےاٵیؼاؿی  کہ ےٳ کھرڀک ےٿاٯ ےربٷ ےکڀؿ کئ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

 ۔ٿگیہٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ   ہٳ ، ّـٿؿی  اٿؿ ٵتٞٲ٨ہی اھمت ںٵی

 َہا

یقائٸ اٿؿ ڈ ےربڀیق ٥بؿٳ کڀ ثیبٷ  کیب، ٥بؿٳ  ک ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ںاہد

ٳ ، پبٱینی ہتب ۔ػیب گیب ڑٿھال چھٍڀاثؼیؼ  پـ ک ےکٶپٺی ک ہٵڀاػ  کڀ ثیٴ

٭ی ثٺیبػ   ےٵڀٍڀٯ ؿائ ےك ںکٶپٺیڀ ہ، حمتنت  اٿؿ ثیٴں، ثچڀٱیڀںؿ ٿڈٿٯہ

ٵڀاػ  کڀ ٵٞیبؿی کـٹب  ے٥بؿٳ  اٿؿ ربڀیق ٥بؿٳ ک ےٷ  ےی اڈپـ آئی آؿ 

 ۔اھّـٿؿی  مسذ

ٵٞیبؿی  ربڀیق   ےٱئ ےک ہ)فٹؼگی  ثیٴ  ےی اڈآئی آؿ  ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

قائٸ یڈ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ہصبالٹک ہے۔ربؿی کیب  2013،  ے٥بؿٳ ( ّبثٔ

 ےک ےاّب٥ی  ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کـٷ ے، اك ٷہےکـ ػی    ہاٿؿ ٵڀاػ  ٵ٪ـؿ

ٍـ٣   ہٷ ںربڀیق ٥بؿٳ ٵی ہے۔ٳ  کیب ہکڀ ٱچیالپٸ ٥ـا ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ

 ےاك ثیچڀاٷ  ک ہثٲک ےٱئ ےػاؿ  ک ہاٿؿ پیو  فٹؼگی  ثیٴ  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ

اٿؿ ٥بؿٳ   ہےکـ آتب  ےرڀ پبٱینی ٯ ںیہػایبت  ىبٵٰ ہی ت٦َیٲی  ھة ےٱئ

  ہے۔ٵؼػ کـتب  ںٵی ےؿٷھکڀ ة

 ٹکی ؿپوؿ  ٹایزٓ .3

، پبٱینی  ہٵتٞٲ٨ ےٱئ ےٳ تيغیٌ کھرڀک ہے۔ؿ ٹؿ ؿائڈثٺیبػی  َاٷ  ٹایزٸ

 ے٫  ٹایزٸ ہی ٵڀاػ ص٪بئ٨  اٿؿ ت٦َیالت  کب عالًھمت ںٵی ےثبؿ ےؿ  کڈٿٯہ

، آٵؼٹی ہٍضت ، ٝبػات، پیو ہے۔کیب ربٹب ّـٿؿی   ںٵی ٹامکی ؿپڀؿ  ےؽؿیٜ

 ہے۔ؽ٭ـ  کیب ربٹب ّـٿؿی   ںٵی ٹؿپڀؿ بؿ عبٹؼاٷ کی ت٦َیالت  کاٿ

 ٹکی ؿپوؿ  ربٔچٕجی  .4

ٕجی    ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈ ےفٹؼگی  کی ایک ایل  ہ، ثیٴںکئی ٵٞبٵالت  ٵی

ؿمت ہریڀؿی ٭ی ٣  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہرڀ ثیٴ ہےٿتی ہٕڀؿ پـ ربٹچ کـاٹی 

ك   ٹیٹیک  اكڈؿپـیيـ ، کب ڈاٿٹچبئی، ٿفٷ، ثٰ ہے۔ٵٺؼؿد ٭یب    ںٵی

  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈٵتٞٲ٨  ت٦َیالت   ےرینی رنٶبٹی  عَڀٍیبت  ك  ہٿ١یـ

 ٹٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ےرل ںیہ ےربت ےػؿد اٿؿ ؽ٭ـ  کئ ںٵی ٹاپٺی ؿپڀؿ

 ں۔یہ ےتہک

 ےک ہاٵیؼاؿی  اٿؿ ثیٴہ یکئی رببٿیق  ک  ہ٫ ےئیہٹب چبھیبٷ ؿکھػ ہی ںٵیہ

١یـ ٕجی  ںیھاٷ ہے۔ٿتی ہثٺب  ےٵٺٚڀؿی  ٕجی ربٹچ کی ٵبٹگ کئ ےٱئ

کی ّـٿؿت ٝبٳ  ٹٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےک ںٵٞبٵٲڀ

زبت ربڀیق  پـ ١ڀؿ   ےاٵیؼاؿی  کہرت ١یـ ٕجی   ہےٿتی ہٕڀؿ پـ اك ٿ٩ت 

  ہپیو  ؿ٩ٴ  یب پیو  فٹؼگی  کی ٝٶـ  فیبػ ہکیڀٹک ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ

رڀ ایک  ہےکیب گیب  ںربڀیق  ٵی ہکب عالً رٸ ںیہاینی عَڀٍیبت   ھیب کچ ہے

  ں۔یہ ےکی ٵبٹگ کـت ٹٕجی دمتضٸ  کی ربٹچ اٿؿ ؿپڀؿ

ٍضت    ہفٹؼگی  کی ٵڀرڀػ  ہؿ کڀ ٩بثِٰ ثیٴٹؿ ؿائڈَاٷ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ےاك ك

 ہے۔٭ی پڀفیيٸ   کب ایک ثیڀؿا ٵٰ ربتب 
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  ٹکی ؿپوؿ ےاعاللی  عٖـ .5

ٿاال ایک  ےػؿٵیبٷ  کیب ربٷ ےکٶپٺی ک ہایک ٥ـػ  اٿؿ ثیٴ ہفٹؼگی  ثیٴ

اگـ پبٱینی کی ٵؼت   ہےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـتب  ہرڀ ایک ٵ٪ـؿ ہے  ہػہٵٞب

 ہتڀ رت آپ فٹؼگی  ثیٴ ہےٿ ربتی ہ٥ـػ  کی ٵڀت  ےگئ ےػٿؿاٷ کڀؿ کئ ےک

پیو   ےٱئ ےاٿؿ رنٶبٹی  اٵتضبٷ  ک ےؿٷھ، آپ کڀ ػؿعڀامت  ةںیہ ےعـیؼت

ٳ ھرڀک ے۔ئیہربٹب چب ےؽؿیٜ ے٭بؿک  ہی٨ٕـ ےاٵیؼاؿی  ٫ہمسیت  کئی  ےکـٷ

، ہےٿتی ہؿك کڀ تاله ٹؿ ؿائڈٿاال ایک ٝٺَـ ، رنکی َاٷ ےکڀ ٵتبحـ   کـٷ

  ہے۔ا ربتب ہک ہاعال٩ی  عٖـ ےاك

 تٞـیف

 ےک ےپبٱینی عـیؼٷ ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےتب  ہاٵٮبٷ ؿ ہی ںٵی ےاعال٩ی  عٖـ

 ےك ٔثؼالٿ ےاك ٕـس کاٿؿ  ہےثؼٯ مکتب   ہ٫  کب ؿٿیہٕڀؿ پـ  گب ے٫ ہٹتیذ

 ے۔ربئیگ ڑھاٵٮبٷ  ة ےٹ٪َبٷ ک

 ِخبي

ایک  ےؿ اك ٷھپ ۔ہے۔پبٱینی عـیؼی  ہایک فٹؼگی  ثیٴ ںی ٵیہصبٯ  ےٿ ٷڈربٷ 

فٵیٸ   ںٵی ےثبؿ ےکیب رنک ہکب ٥یَٰ ےٳ  پـ ربٷہٵ٪بٳ  پـ مکیئٺگ ٳ ےایل

 ۔یھکی إالٛ  ٵٲی ت ےٿٷہایک  ےك ںعٖـٹبک مکیئٺگ ٵ٪بٵبت  ٵی ےپـ مت ك

 ۔اھاٹکبؿ کـ ػیب ت ےك ےربٷ ںٵی ںٵڀہٳ ےاك ٕـس ک ےاك ٷ ںبّی  ٵیٵ

 ےکی عـیؼ ك ہفٹؼگی  ثیٴ  ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ ٫ ےایل ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

رڀ  ںیہتی ہعال٣  مـکيب چب ےاٵٮبٷ  ک ےک ےکی کڀىو کـٷ ےٵٺب٥ٜ کٶبٷ

ؽؿائٜ کڀ  ےریل ےاپٺی عڀػ  کی فٹؼگی یب ػیگـ  ٥ـػ  کی فٹؼگی عتٴ کـٷ

ی ٝٺَـ  کی تاله ھکنی ة ےؿ ایلٹؿ ؿائڈفٹؼگی  َاٷ ےامٲئ ں۔یہ ےبتاپٺ

 ہے۔مکتب  ےٳ ٭ی ربڀیق ػھرڀک ےرڀ اك ٕـس ک ںیہ ےکـت

اعال٩ی    ےؽؿیٜ ےٱٮبؿ٫ہکنی ا ےکٶپٺی ک ہ، کٶپٺی کڀ ثیٴےٱئ ےاك ٵ٪َؼ ک

پڀؿا  ےک ٹاك ؿپڀؿ ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےربٷ ےپیو  کئ ٹؿپڀؿ ہعٖـ

 ںٵی ےثبؿ ےکی ىٺبعت  ک  ہٱٮبؿکڀ تؼثیـ ٭ٺٺؼہٹگ اٹؿؿپڀ ےٯہپ ےك ےٿٷہ

 ےٯہپ ےك ےپڀؿی کـٷ ٹؿپڀؿ ےاك ے۔ئیہآپ کڀ ٵٖٶئٸ  کـ ٱیٺب چب ےاپٸ

 ے۔ئیہپـ ربکـ ٵٲٺب چب  ہائو گبہؿ ےامک ےتـریضی  ثٺیبػ  پـ اك ٥ـػ  ك

، ہٍضت  اٿؿ ٝبػات ، پیو ےفٹؼگی  ک  ہٹگ ا٥نـ  کڀ ٩بثِٰ ثیٴٹؿپڀؿ

 ںٵی ےثبؿ ےک  ہٵٺٚـ  اٿؿ ٵبٱی  پڀفیيٸ ٿ١یـ آٵؼٹی ، مسبری  پل

 ے۔ئیہکـٹی چب ھتبچ ھپڀچ  ہآفاػاٷ

 ّٝـ  کب حجوت .6

 ےٳ ٝٶـ کھاٵڀات  کب رڀک ںٵی ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےا ھی ػیکہ ےٯہپ ےٳ ٷہ

 ہرل کب امتٞٶبٯ  ثیٴ ہےٝٺَـ   ہٝٶـ ٿ ےامٲئ ہے۔تب ربتب ڑھة ھمبت

 ں۔یہکـتی  ںٵی ےبئٰ تٞیٸ کـٷٳ پـٿ٥ھفٹؼگی  کی رڀک  ہ٩بثِٰ ثیٴ ںکٶپٺیب

ایک پـیٶیٴ چبؿد ٭یب  ےٱئ ےگـٿپ  ک ےؿ ای٬  ٝٶـ  ٫ہٵٖبث٨   ےاك ٫

 ےایک ٵٺبمت  ػمتبٿیق کی ربٹچ کـک ےحجڀت ک ےاك ٕـس  ٝٶـ ک ہے۔ربتب 

 ہے۔تی ھٵیت  ؿکہا ںٵی ہٍضیش ٝٶـ ٭ی تَؼی٨ کـٹب فٹؼگی  ثیٴ

 .ہےٿ مکتب ہػؿمت ٝٶـ حجڀت ٵٞیبؿی یب ١یـ ٵٞیبؿی 
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a) ِٞیبؿی  حجوت ےّٝـ  ک 

 : ںیہػمتبٿیق اك ٕـس   ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےٵٞیبؿی  حجڀت ٵبٷ ےٝٶـ  ک

i. ٹی٦کیٹامکڀٯ یب کبجل کب مـ 

ii.  ٹی٦کیٹٹکبال گیب پیؼائو ٭ب  مـ ےك ڈؿیکبؿ ےٵیڀٹنپٰ  ک 

iii. ٹپبمپڀؿ 

iv.  ڈپیٸ کبؿ 

v. ؿٹمـٿك  ؿرل 

vi.  ٹی٦کیٹمـ ےثپتنٶب ک 

vii. ںاگـ اك ٵی ا٩تجبك ہٹکبال گیب ٵَؼ٧ ےعبٹؼاٷ  تبؿیظ  ك 

 ہےپیؼائو ٭ی  تبؿیظ  ٵيتٶٰ  

viii. ڈىٺبعتی کبؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ںٱٮبؿٿہػ٥بٝی ا 

ix.  ہربؿی ٹٮبس ٹبٳ  ےؽؿیٜ ےٿٱک چـچ ٫ھؿٿٵٸ کیت  

b) غیـ ِٞیبؿی  حجوت ےّٝـ  ک 

تڀ  ںیہ ےٿتہ ںیہٵٞیبؿی  حجڀت ػمتیبة  ٷ ےرت اٿپـ کی ٕـس ٝٶـ  ک

کی اربفت   ےپیو  کـٷکٶپٺی ایک ١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت  ہفٹؼگی  ثیٴ

ػمتبٿیق  ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ے١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ٵبٷ ہے۔مکتی  ےػ

 :  ںیہ

i. ٱیڈکٸ 

ii. ڈؿاىٸ کبؿ 

iii. ہایک صٲ٤ ٹبٳ ےكےؽؿیٜ ےعڀػ  اٝالٷ  ک 

iv. ٹی٦کیٹگـاٳ پٺچبئت کب مـ   

 : ػؿمت  ّٝـ  حجوت1ىىً  
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 ایُ ایً (  ےؿٔگ )اڈی ِٕی الْٹایٓ .7

 تٞـیف  

١یـ ٩بٹڀٹی   ےک ےکڀ ػؿمت کـٹب( ١یـ ٩بٹڀٹی  پیلٷ ھػ ےؿٹگ )کبٯڈٵٺی الٷ

٩بٹڀٹی ٕڀؿ  ہی ہتبک ہے٭ب ٝٶٰ  ےالٷ ںٵٞیيت  ٵی ےپب کـ اكھثٺیبػ کڀ چ

   ںؿٹگ کی مـگـٵیڀڈٵٺی الٷ ےاؿت مـکبؿ ٷھة ے۔ٿ مکہؿ  ہپـ صبٍٰ کیب گیب ٙب

  ۔الگڀ ٭یب  ڀک 2002،  ےپی ایٴ ایٰ ا ےٱئ ےک ےپـ ٱگبٳ ٱگبٷ

ٷ کڀ ػؿمت ھػ ےکبٯ 2002(،  ے)پی ایٴ ایٰ ا  ٹاٳ ای٬ھتؿٹگ ؿٿک ڈٵٺی الٷ

 ےؿٹگ كڈاٿؿ ٵٺی الٷ ےٱئ ےک ےؿٿٯ  کـٷٹکڀ ٭ٸ   ںٿاٱی مـگـٵیڀ ےکـٷ

ٵٺی  ہی۔آیب ںٝٶٰ ٵی ےك 2005 ےٱئ ےصبٍٰ  کی گئی ربئیؼاػ کی ّجٖگی  ک

مبت مبٯ   ےرڀ تیٸ ك ہےٕڀؿ پـ  کـتب  ےرـٳ  ک ےؿٹگ کب ؽ٭ـ  ایک ایلڈالٷ

تی مٮمقا ػی رب ھمبت ےک ہرـٵب ٷ ےتک ک  ےؿٿپ ھالک 5ؼ  اٿؿ مغت ٩ی ےک

 ہے۔

ٵٖبث٨   ےٹب اٿؿ اك ٫ھایٴ ایٰ  پبٱینی ؿک ےکٶپٺی کڀ ایک ا ہؿ ای٬  ثیٴہ

ایٴ  ےا ہے۔پبك امکی ایک ٭بپی  ػؿد کـاٹب ّـٿؿی   ےک  ےی اڈآئی آؿ 

 : ےئیہٿٹی چبہىبٵٰ  ںػؿد ؽیٰ ثبتی ںایٰ  پـٿگـاٳ  ٵی

i. ؿٿٯ  ٹ٭بؿ  اٿؿ ٭ٸ ہ، ٕـی٨ ںنیباٹؼؿٿٹی  پبٱی 

ii.   پـٹنپٰ کٶپبٱئٺل ا٥نـ  کی ت٪ـؿی 

iii. ؿتی اٿؿ تـثیت  ھکی ة ںٿٹایٴ ایٰ  ا٩ؼاٵبت  پـ ایزٸ ےا 

iv. ؿٿٯٹ/٭ٸ  ڈٹاٹؼؿٿٹی  آ 

 می (  ےوائ ے)ن ںن  کو ربٔیہگب ےاپٓ  .8

کی  ںکڀہگب ےاپٸ  ےؽؿیٜ ے" کنی ٭بؿٿثبؿ  ٫ں٫  کڀ ربٹیہگب ے"اپٸ

ثیٺک ہے۔ٿاال ٝٶٰ  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ ےٱئ ےک ےىٺبعت ٭ی  تڀحی٨  کـٷ

ؿٹگ کڀ ڈاٿؿ ٵٺی الٷ ڈىٺبعت  کی چڀؿی، ٵبٱی  ٥ـا ںکٶپٺیب ہاٿؿ ثیٴ

ت٦َیٲی  ٵٞٲڀٵبت  کب  ےك ںکڀہگب ےاپٸ ےتیقی ك  ےٱئ ےک ےؿٿکٸ

 ں۔یہی ہکـ ؿ ہٵٖبٱت

ٵٺی   ےؽؿیٜ ےٝٺبٍـ ٫ ہػایبت کب ٵ٪َؼ رـائٴ پیوہمی   ےٿائ ے٫

کب امتٞٶبٯ   ںٵبٱی  اػاؿٿ ےٱئ ےک   ںمـگـٵیڀ ٿاٱی ےؿٹگ کـٷڈالٷ

 ہے۔ؿٿکٺب  ےك ےربٷ ےکئ

کی  ےکـٷ   ہکی اٍٲی ىٺبعت  ٵ٪ـؿ ںکڀہگب ےکڀ اپٸ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےامٲئ

 ے٫  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ  ہ٫ ےئیہی٪یٸ  کـٹب چب ہکڀ ی ںٿٹایزٸ ہے۔ٿتی ہّـٿؿت 

٥بؿٳ ربڀیق  ھمبت ےؽیٰ  ک ہٕڀؿ پـ  ٵٺؼؿد ےک  ےصٌ ےمی  ٝٶٰ ک ےٿائ

 :  ںیہ ےپیو  کـت

i. ٿگـا٣ ٹ٥ڀ 

ii. ٝٶـ  کب حجڀت 

iii. یٲی٦ڀٷ ثٰ، ٹ، ٹؿائیڀٹگ الئنیٺل، پبمپڀؿڈ -کب حجڀت  ےپت

   ہجبٲی 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. متبٿیقاتآٵؼٹی  حجڀت ػ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٱیٸ ػیٸ ک ےاٝٲی ٩یٶت  ک 

 فـی  ٌک ِؼت   .9

پبٱینی عـیؼی اٿؿ  ہایک ٹئی فٹؼگی  ثیٴ ےکنی ٥ـػ  ٷ  ہ٫ ےٵبٷ ٱیزی

ىـائٔ ٿ   ہ٫ ہےچٲتب  ہپت ےپبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ  کیب، امکی ربٹچ پـ اك

 ں۔یہ ںیہٵٖبث٨  ٷ ےت کہّڀاثٔ  امکی چب

 ؟ہےکیب کـ مکتب/تی  ہٿ

  ہایک ّبثٔ ہ٥یٸ  ػٿمتبٷٍبؿ ں٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  ٵی ےاپٸ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

 ےرل ہےکیب   ہایک ّبثٔ ےاك ہے۔تب ھکب عیبٯ ؿک  ہرڀ اك ٵنئٰ ہےثٺبیب 

ٳ ٭یب گیب ہ٥ـا ےٱی ے٫ ہے۔ا ربتب ہ"٥ـی  ٱک ٵؼت " یب "کڀٱٺگ ٵؼت " ک

 ہے۔

 ہےکڀئی پبٱینی عـیؼی  ےؿ  ٷڈٿٯہػٿؿاٷ، اگـ کنی پبٱینی  ےاك ٵؼت  ک

 ےٵيـٿٓ  اك ےک ںؽیٰ  ىـٕڀ ہٵٺؼؿد ہتڀ ٿ ہےتب ہچب ںیہٹب ٷھؿک ےاٿؿ اك

 :ہےٿاپل صبٍٰ  کـ مکتب  ےپیل ےاٿؿ اپٸ ہےٿاپل کـ مکتب 

i. اٹؼؿ  اك آپيٸ  کب  ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہپبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ   ہٿ

  ہےامتٞٶبٯ  کـ مکتب 

ii. ٿگب ہزبـیـی  ٕڀؿ پـ  کٶپٺی کڀ ثتبٹب  ےاك 

iii. ت  ٵتٺبم ےٱئ ےٷ ٿاپنی کڀ کڀؿ کی ٵؼت  کھپـیٶیٴ کی ػ

کٶپٺی  ہی چبؿد پـ ثیٴٹیڀڈاٵپ ٹٳ پـیٶیٴ، ٕجی ربٹچ اٿؿ اكھرڀک

 کیب ربئیگب  ٹرلڈای عال٣ ےاعـاربت  ک ےگئ ےکئ  ےؽؿیٜ ے٫

 ںؿ ٿڈٿٯہپبٱینی  ہٕڀؿ پـ  فٹؼگی  ثیٴ ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ایک خمَڀً ص٨  ک ہی

کی  ےٿٷہؿ  پبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ  ڈٿٯہپبٱینی  ہے۔ػمتیبة   ےٱئ ےک

 ےػٿؿاٷ اك آپيٸ  کب امتٞٶبٯ  کـ مکت ےکی ٵؼت  ک ںػٹڀ ہپٺؼؿ ےتبؿیظ ك

 ں۔یہ

  1  ٹیلٹآپ ٭ڀ  ےاپٸ

کڀئی پبٱینی عـیؼی  ےؿ  ٷڈٿٯہػٿؿاٷ، اگـ پبٱینی  ے_________ ٵؼت  ک

ٿاپل صبٍٰ   ےا کـ پیلٹٱڀ ےاك ہتڀ ٿ ہےتب ہٹب چبھؿک ںیہٷ ےاك ہاٿؿ ٿ ہے

 ہے۔کـ مکتب 

I. ٌٵ٦ت  تيغی 

II. ٥ـی  ٱک 

III. ٵٺنڀعی 

IV.  ؿائٰٹ٥ـی 
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 ہعالً

  ٿاال ایک  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہك  ثیٴٹپـامپیک

ٳ  ہت٦َیالت  ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےرڀ ٵَٺڀٝبت ک ہےؿمسی  ٩بٹڀٹی ػمتبٿیق 

 ہے۔کـتب 

 ػؿعڀامت  ػمتبٿیق  ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ ےٱئ ےک ےربڀیق  ثٺبٷ

  ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ "ربڀیق  ٥بؿٳ " ک

 آٵؼٹی  اٿؿ عبٹؼاٹی ت٦َیالت  ے، ٝبػات  اٿؿ پیوںٍضت  کی ثبتڀ ،

  ے۔ئیہٿٹب چبہؽ٭ـ   ےؽؿیٜ ے٫  ٹایزٸ ںٵی ٹکی ؿپڀؿ  ٹایزٸ

 ٰرینی   ہیک   کی ٍڀؿت  ٿ١یـڈپـیيـ ، کبؿ ڈاٿٹچبئی، ٿفٷ، ث

اپٺی   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈٵتٞٲ٨  ت٦َیالت   ےرنٶبٹی  عَڀٍیبت  ك

 ٹٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ےرل ںیہ ےربت ےکئ ػؿد اٿؿ ؽ٭ـ  ںٵی ٹؿپڀؿ

  ہے۔ا ربتب ہک

 پبٱینی  ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےؿ ٭ـتب ہاٵٮبٷ ٙب ہی ہاعال٩ی  عٖـ

اٿؿ اك  ہےثؼٯ مکتب   ہ٫  کب ؿٿیہٕڀؿ پـ  گب ے٫ ہٹتیذ ےک ےعـیؼٷ

 ۔ ےربئیگ ڑھاٵٮبٷ  ة ےٹ٪َبٷ ک ےك ٔثؼالٿ ےٕـس ک

 امکڀٯ یب  ںٵی ںتبٿیقٿػم ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ٵبٷ

ٹکبال گیب پیؼائو ٭ب  ےف كڈ، ٵیڀٹنپٰ ؿیکبؿ ٹی٦کیٹمـ ےکبجل ک

  ں۔یہىبٵٰ   ہٿ١یـ  ٹی٦کیٹمـ

 ٹب اٿؿ اك ھایٴ ایٰ  پبٱینی  ؿک ےکٶپٺی کڀ ایک ا ہؿ ای٬  ثیٴہ

پبك امکی ایک ٭بپی  ػمتیبة  کـاٹب  ےک  ےی اڈٵٖبث٨  آئی آؿ  ے٫

 ہ، ٕـی٨ ںاٹؼؿٿٹی  پبٱینیب ںٵی  ایٴ ایٰ  پـٿگـاٳ ےا ہے۔ّـٿؿی  

ؿٿٯ  اٿؿ  ایک پـٹنپٰ ٭ٶپبٱئٺل ا٥نـ  کی ت٪ـؿی  ٹ٭بؿ  اٿؿ ٭ٸ

  ے۔ئیہٿٹی چبہىبٵٰ 

 کی  ےکی اٍٲی ىٺبعت  ٭ب تٞیٸ  کـٷ ںکڀہگب ےکڀ اپٸ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 ے٫ ےٿگـا٣ ریلٹاٿؿ ٥ڀ ڈکب حجڀت ، پیٸ کبؿ ےپت ہے۔ٿتی ہّـٿؿت 

ٕڀؿ  ےک  ےایک صٌ ےمی  ٝٶٰ ک ےٿائ ےمی  ػمتبٿیقات کڀ ٫ ےٿائ

  ہے۔پـ  مجٜ  کیب ربٹب ّـٿؿی  

 

 َ اٍٖالصبت  ہا

 ك  ٹپـامپیک .1

 ربڀیق ٥بؿٳ .2

  ہاعال٩ی  عٖـ .3
 ٵٞیبؿی  اٿؿ ١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت .4

 ؿٹگ ڈی ٵٺی الٷٹایٸ .5

 می (  ےٿائ ے)٫ ے٫  کڀ ربٹئہگب ےاپٸ .6

 ٥ـی  ٱک ٵؼت  .7



 

220 

 رواة   ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

IIہے۔ مت آپيٸػؿ  

 ہےکڀئی پبٱینی عـیؼی  ےؿ  ٷڈٿٯہػٿؿاٷ، اگـ پبٱینی  ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ک

ٿاپل صبٍٰ  کـ  ےا کـ پیلٹٱڀ ےاك ہتڀ ٿ ہےتب ہٹب چبھؿک ںیہٷ ےاٿؿ اك

ہے۔مکتب   

 مواالت ےؽاتی  اِتضبْ ن

   1مواي 

 ؟ ہےٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت کی کڀٷ می ایک ٵخبٯ  ےك ںاٷ ٵی

I. ڈؿاىٸ کبؿ 

II. ٱیڈکٸ 

III. ٹپبمپڀؿ 

IV. ٹی٦کیٹـاٳ پٺچبئت مـگ 

  2مواي 

 ؟ 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. ٿٹبہ  ہاّب٣ ںٵی  ہؿ پڀؿ  ؿٿیھة ےٳ كھرڀ٫ ےٯہپ ےکی عـیؼ ك ہثیٴ 

III. کٶی ںیٵ  ہؿ پڀؿ  ؿٿیھة ےٳ كھثٞؼ رڀ٫ ےکی عـیؼ ک ہثیٴ 

IV. ٿٹبہىبٵٰ  ںٵی   ںمـگـٵیڀ  ہثٞؼ جمـٵبٷ ےک ےٿٷہ ہىؼ ہثیٴ 

 3مواي 

 ربٹچ کی ربئیگی؟  ںٵی ٹکل کی ٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

I. ہکب رؾثبتی  ؿٿی  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ 

II. ٰپـیيـ ڈاٿٹچبئی، ٿفٷ اٿؿ ث 

III. مسبری  صیخیت 

IV. مچبئی 

 4 مواي 

ٿاال ایک ؿمسی   ےٶبٯ کیب ربٷامتٞ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہ__________ ثیٴ

 ہے۔ٳ  کـتب ہٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےرڀ ٵَٺڀٝبت ک ہے٩بٹڀٹی ػمتبٿیق 

I. ربڀیق  ٥بؿٳ 

II. ربڀیق  ا٩تجبك 

III.   ٛٹاکیڈإال 

IV.  كٹپـامپیک 

 5 مواي 



 

221 

ػؿعڀامت  ػمتبٿیق کڀ  ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ ےٱئ ےک ےربڀیق  ثٺبٷ

  ہے۔ ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب ےٝبٳ ٕڀؿ پـ __________ ک

I. ػؿعڀامت  ٥بؿٳ 

II. ربڀیق  ٥بؿٳ 

III.  ؿیيٸ  ٥بؿٳٹؿرل 

IV.  ؿ٭ٺیت  ٥بؿٳ 

    6  مواي

 ںاك آپيٸ  کی ىٺبعت  کـی ےك ںٵی ںٝٶـ  حجڀت ػمتبٿیقٿ ےگئ ےػیئ ےٹیچ

ثٺؼی  کیب  ہٕڀؿ پـ  ػؿد ے١یـ ٵٞیبؿی  ک  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےرل

  ہے۔گیب 

I. ٹی٦کیٹامکڀٯ مـ 

II. ڈىٺبعتی کبؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ںٱٮبؿٿہػ٥بٝی ا 

III.  ڈؿاىٸ کبؿ 

IV. ٹی٦کیٹثپتنٶب  مـ   

 7 مواي 

 ںرنٶی ہےکب ایک ٝٶٰ  ےالٷ ںٷ کڀ ٵٞیيت  ٵیھؿٹگ ________ ػڈٵٺی الٷ

٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ صبٍٰ  ہی ہتبک ہےپبیب ربتب ھ_________ ثٺیبػ کڀ چ ےامک

 ے۔ٿ مکہؿ  ہکیب گیب ٙب

I. ١یـ ٩بٹڀٹی ، ١یـ ٩بٹڀٹی 

II. ٩بٹڀٹی ، ٩بٹڀٹی 

III. بٹڀٹی١یـ ٩بٹڀٹی ، ٩ 

IV. ٩بٹڀٹی ، ١یـ ٩بٹڀٹی 

 8 مواي 

 ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ک ہتڀ ٿ ہے ںیہٵٖٶئٸ  ٷ ےؿ  پبٱینی كڈٿٯہاگـ پبٱینی 

اٹؼؿ  پبٱینی  ے________ ک ےک ےاٹؼؿ  یٞٺی پبٱینی ػمتبٿیق صبٍٰ  کـٷ

 ہے۔ا مکتب ٹکڀ ٿاپل ٱڀ

I. ۴۰ ػٷ 

II. ۶۰ ػٷ 

III. ۳۰ ػٷ 

IV.  ۴۰ ػٷ 

 9  مواي 

ائی گئی ٹٿاپل ٱڀ  ےؽؿیٜ ے٫ؿ  ڈٿٯہػٿؿاٷ پبٱینی  ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ک

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش  ےٹیچ ںتٞٲ٨  ٵی ےپبٱینی ک

I.  ٿاپل کـیگی100کٶپٺی پـیٶیٴ کب  ہثیٴ ٪ 
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II. ٿاپل کـیگی50کٶپٺی پـیٶیٴ کب  ہثیٴ ٪ 

III. اٵپ ٹاعـاربت  اٿؿ اك ےکٶپٺی کڀؿ کی ٵؼت ، ٕجی ربٹچ ک ہثیٴ

 ےٱئ ےـیٶیٴ کٳ پھرڀک ٵتٺبمت ںتٞٲ٨  ٵی ےاٱقاٵبت ک ےکی ٹیڀڈ

 ۔ثٞؼ پـیٶیٴ ٿاپل کـیگی ےک ےکـٷ  ٹرلڈای

IV.  گب ےاؿ ربئہاٹيڀؿٹل کٶپٺی پڀؿی پـیٶیٴ 

  10مواي 

 ؟ ہے ںیہؿیل کب حجڀت ٷڈکڀٷ مب ػؿمت ای ےك ںاٷ ٵی

I.  ڈپیٸ کبؿ 

II. ڈؿ  ىٺبعتی کبؿٹٿٿ 

III. ثیٺک پبك ثک 

IV. ؿائیڀٹگ الئنیٺلڈ 

 

 رواثبت ےن ںمواٌو ےؽاتی اِتضبْ ن

 1 رڀاة  

  ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ 

  ہے۔ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت کب ایک ٵخبٯ  ٹپبمپڀؿ

 2رڀاة  

  ۔ ہے I ػؿمت آپيٸ

کڀ اعال٩ی   ےٿٷہ ہاّب٣ ںٵی  ہؿ پڀؿ  ؿٿیھة ےٳ كھثٞؼ رڀ٫ ےکی عـیؼ ک ہثیٴ

  ہے۔ؿایب رب مکتب ٹھہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ےعٖـ

 3رڀاة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

رٸ کی ٕجی  ںیہىبٵٰ  ںٵی ںتڀاینی ثب ھپـیيـ  کچ ڈاٿٹچبئی، ٿفٷ اٿؿ ثٰ

  ۔ربٹچ کی ربئیگی ںٵی ٹدمتضٸ  کی ؿپڀؿ

 4رڀاة  

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ

ٿاال ایک اینب  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہك  ثیٴٹپـامپیک

ٳ  ہٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےرڀ ٵَٺڀٝبت ک ہےؿمسی  ٩بٹڀٹی ػمتبٿیق 

 ہے۔کـتب 

 5رڀاة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

ػؿعڀامت  ػمتبٿیق کڀ  ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ ےٱئ ےک ےڀیق  ثٺبٷرب

  ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ربڀیق ٥بؿٳ ک
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 6رڀاة  

 ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

ثٺؼی  کیب ربتب  ہٕڀؿ پـ  ػؿد ےکڀ ١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ک ڈؿاىٸ کبؿ

  ہے۔

 7رڀاة  

  ۔ ہے I ػؿمت آپيٸ

 ںرنٶی ہےکی ایک ٝٶٰ  ےالٷ ںٷ کڀ ٵٞیيت  ٵیھػ ؿٹگ ١یـ ٩بٹڀٹی ڈٵٺی الٷ

٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ  ہی ہتبک ہےپبیب ربتب ھ١یـ ٩بٹڀٹی  ثٺیبػ کڀ چ ےامک

  ے۔ٿ مکہؿ  ہصبٍٰ کیب گیب ٙب

 

 8رڀاة 

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ

 ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ک ہتڀ ٿ ہے ںیہٵٖٶئٸ  ٷ ےؿ  پبٱینی كڈٿٯہاگـ پبٱینی 

اٹؼؿ  پبٱینی  ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہٰ  اٹؼؿ  یٞٺی پبٱینی ػمتبٿیق صبٍ

 ہے۔کڀ ٿاپل کـ مکتب 

 9رڀاة  

  ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

ٿاپل کی گئی پبٱینی   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہػٿؿاٷ پبٱینی  ے٥ـی  ٱک ٵؼت  ک

اعـاربت  اٿؿ  ےکٶپٺی کڀؿ کی ٵؼت ، ٕجی ربٹچ ک ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےک

 ےٱئ ےپـیٶیٴ کٳ ھٵتٺبمت  رڀک ںتٞٲ٨  ٵی ےاٵپ چبؿد اٱقاٵبت کٹاك

 ۔ثٞؼ پـیٶیٴ ٿاپل کـیگی ےک ےکـٷ  ٹرلڈای

 10رڀاة  

  ۔ ہے   IIػؿمت آپيٸ

  ڈپیٸ کبؿ

 ہے۔ ںیہکب حجڀت ٷ ے٩بٹڀٹی  پت
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 31ثبة 

 I :  ۔پبٌینی ىـٓ -ػمتبویق وبؿی  

 

 ثبة  تٞبؿف

ٵٲڀث خمتٲ٤   ںٵی ےپبٱینی ثٺٸ ہفٹؼگی  ثیٴ ےٳ کنی ربڀیق  کہ ںاك ثبة  ٵی

  ے۔کـیٺگ ہٵجبصج ںٵی ےثبؿ ےػمتبٿیقات  ک
 

 ٵبصبٍٰ ے٫  ےٷھمی٬

 

A.   ٰکی ػمتبٿیق ٭بؿی    ےپبٱینی ٵـص 
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A.   ًکی ػمتبویق وبؿی    ےپبٌینی ِـص 

 ٌی  پـیّیُ ؿمیؼ ہپ .1

ٱی  پـیٶیٴ ہکٶپٺی پ ہرت فٹؼگی  ثیٴ ہےٿتب ہتت ىـٿٛ   ہػہٵٞب ہکڀئی ثیٴ

  ہن ہےیف پی آؿ  اك ثبت کب حجوت ا ہے۔ؿمیؼ )ای٤ پی آؿ ( ربؿی کـتی 

  ہے۔و گیب ہىـوٛ   ہػہپبٌینی ِٞب

 : ہےٿتی ہؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ  ہٵٺؼؿد ںٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ ٵیہپ

i. ہػاؿ  ٥ـػ  کب ٹبٳ اٿؿ پت ہفٹؼگی  ثیٴ  

ii.  پبٱینی سمرب 

iii.   اػا ٭ی  گئی پـیٶیٴ ؿ٩ٴ 

iv. ٭بؿ  اٿؿ ٥ـ٭یڀٹنی ہپـیٶیٴ اػائیگی  کب ٕـی٨ 

v.  یڀ  تبؿیظڈکی اگٲی  پـیٶیٴ اػائیگی 

vi. کی تبؿیظ   ےٿٷہٳ آ١بف  ھرڀک 

vii.   پبٱینی کی آعـی  پغتگی تبؿیظ 

viii.   آعـی  پـیٶیٴ اػائیگی  کی تبؿیظ 

ix. ؿ٩ٴ   ہثیٴ 

 ےک ےگٓا ےك  ہکٶپٺی تؼثیـ ٭ٺٺؼ ہثٞؼ ثیٴ ےک ےای٤ پی آؿ  ربؿی کـٷ

کڀ ربؼیؼ   ںاٷ ؿمیؼٿ ۔ربؿی کـیگی ںی پـیٶیٴ ؿمیؼیہپـ  ےٿٷہپـیٶیٴ صبٍٰ  

آؿپی آؿ پـیٶیٴ  ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ے)آؿپی آؿ( ک ںـیٶیٴ ؿمیؼٿپ

حجڀت  ےاػائیگی  ک ںی تٺبفٝبت  کی ٍڀؿت  ٵیھٵتٞٲ٨  کنی ة ےاػائیگی  ك

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ٭بٳ کـتب  ےک

 پبٌینی ػمتبویق  .2

ػاؿ   ہثیٴ ہی ہے۔ٳ  ػمتبٿیق ہا ےٵٺنٲ٬  مت ك ےك ہپبٱینی ػمتبٿیق ثیٴ

ایک  ںآپ ٵی ےاپٸ ہی ہے۔کب حجڀت   ہػہیبٷ  ٵٞبػؿٵ ےکٶپٺی ک ہاٿؿ ثیٴ

تڀ  ہےٿ ربتب ھپبٱینی ػمتبٿیق ک ےؿ  كڈٿٯہاگـ پبٱینی  ہے۔ ںیہٷ  ہػہٵٞب

کڀئی  ںٵی  ہػہکٶپٺی ٵٞب ہثیٴ ہے۔کـتب  ںیہکڀ ٵتبحـ   ٷ  ہػہٵٞب ہثیٴ ہی

پبٱینی ػمتبٿیق ایک  ۔پبٱینی ربؿی کـیگی ٹپٲکیڈثٺب ایک  ےکئ ٔی ثؼالٿھة

اؿتی  ھاٿؿ اك پـ ة ےئیہٿٹب چبہػمتغٔ    ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھجمبف ات

 ے۔ئیہچب ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ ےک ٹاٵپ ای٬ٹاك

 :ںیہ ےٿتہ  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ صٌ ےٵٞیبؿی  پبٱینی ػمتبٿیق ک

 

 

a)  ويڈپبٌینی ىی 

پـ   ہٳ  ٦ٍشہا ےٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی ک ہی ہے۔  ہال صٌہٿٯ  پڈپبٱینی ىی

ٿٯ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک رینب ڈکب ىی  ہػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی  ہے۔پبئی ربتی 

 :ہےتی ہؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ ؿ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٵٺؼؿد ںٿگب اٷ ٵیہ

   ۂارقا ے: پبٱینی ػمتبٿیق ک1ىٮٰ  
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i. کٶپٺی کب ٹبٳ  ہثیٴ 

ii. ےعبً  ت٦َیالت  ریل ھکچ ےٱئ ےخمَڀً پبٱینی ک : 

 ہپبٱینی ٵبٱک کب ٹبٳ اٿؿ پت 

 ػٷ پـ ٝٶـ ےیؼائو ٫پ 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 کی  ےٿٷہآ١بف

 یڀ  تبؿیظڈ

 ہےث٢یـ   ےپبٱینی ٵٺب٥ٜ مسیت  یب ٵٺب٥ٜ ٫ 

 ٹبٵقػ  کب ٹبٳ 

 ی ہٵب ہ؛ ك ہ؛ ٹ٤َ مبالٷ ہمبالٷ -٭بؿ   ہپـیٶیٴ اػائیگی  ٭ب ٕـی٨

 ےك  ےؽؿیٜ ےٿتی کٹک ےك ہ؛ تٺغڀا ہاٷہ؛ ٵب

  ہےکی ٵٺ٦ـػ  ىٺبعتی  سمرب   ہػہرڀ پبٱینی ٵٞب -پبٱینی سمرب 

iii. کی   ہػہٵٞب ہثیٴ ہی ہ۔کب ٿٝؼ ےکٶپٺی ٭ی اػائیگی  کـٷ ہثیٴ

  ہے۔ثٺیبػ  

iv. اٵپٹکی ػمتغٔ  اٿؿ پبٱینی اك  ہجمبف  ػمتغٔ ٭ٺٺؼ 

v.  ہکب پتحمتنت   ہٵ٪بٵی ثیٴ 

b) ِٞیبؿی ػفٞبت 

ثٺب  ےٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت ك ےپبٱینی ػمتبٿیق کب ػٿمـا رقٿ  پبٱینی ک

 ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ںٵی ںػٿہٵٞب ہی فٹؼگی  ثیٴھرڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ مت ہےتب ہؿ

 ھکچ ےك ںاٷ ٵی ۔ٿہکیب گیب  ہٷخمَڀً ٕڀؿ پـ عبؿد  ںیھاٷ  ہرت تک ٫

 ں( پبٱینیڀںیٵ ںػاؿ )ٵٺب٥ٞڀ ہٵؼت ، ایک پـیٶیٴ یب ١یـصٌ  ےّبثٔ

 ہی ں۔یہ ےٿ مکتہ ںیہالگڀ ٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےثِٞ ٩نٴ ک ےک ںػٿہٵٞب ےریل
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زبت الگڀ ص٪ڀ٧ اٿؿ ٵـاٝبت اٿؿ ػیگـ صبالت   ےک  ہػہٵٞیبؿی ػ٥ٞبت  ٵٞب

 ں۔یہ ےکڀ ثیبٷ  کـت

c) خمَوً پبٌینی ػفٞبت 

خمَڀً پبٱینی ػ٥ٞبت  ےپبٱینی ک ںٵی  ےصٌ ےتینـ ےپبٱینی ػمتبٿیق ک

 ہی ں۔یہ ےٿتہخمَڀً  ےٱئ ےک  ہػہرڀ اٹ٦ـاػی  پبٱینی ٵٞب ںیہ ےٿتہىبٵٰ 

یب ایک ٵٲض٨  ںیہ ےٿ مکتہ ٹپـٷ ںٵی  ےصٌ ےٿاٯ ےمبٵٸ ےػمتبٿیق ک

 ں۔یہ ےرب مکت ےػاعٰ کئ ےٕڀؿ پـ  اٱگ ك ےک

 ڈؿڈیٸٹاك  ے١یـّجٖگی  ریل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےػٷ یب مب٩ٔ ک ےگـیل ک ںاہد

 ےربت ےزبت کئ ےک  ہػہبٵٞ ےك ےپبٱینی  ػ٥ٞبت   اکخـ ٩بٹڀٹی ٕـی٨

ػؿٵیبٷ   ےػاؿ  ک ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہ، خمَڀً ػ٥ٞبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴںیہ

 ں۔یہ ےٿتہٵٺنٲ٬   ےك ہػہخمَڀً ٵٞب

 ِخبي

 ےٱئ ے، امکہے ےٿ٩ت محٰ ك ےک ےٷھٱک  ہػہایک اینی ٝڀؿت  رڀ ٵٞب

  ۔ٵتٞٲ٨ کالف ےك ےمجت ٵڀت کڀ دمبٹٞت کـٷ ےپـیگٺیٺنی ک

 ہے۔کیب گیب  ںٵی 13ثبة   کب ؽ٭ـ ت٦َیٲی  ػ٥ٞبت 

  ۲  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ٵٺبمت  ے؟ مت كہےی ٭ـتی ہٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ )ای٤ پی آؿ ( کیب ٹيبٹؼہپ

   ں۔آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی

I.    ہےٿ گئی ہ٥ـی  ٱک ٵؼت  عتٴ 

II. ہےٿ گیب ہىـٿٛ   ہػہکی پبٱینی ٵٞب ہےاك ثبت کب ایک حجڀت   ہی 

III. ہےکیب رب مکتب  ںیہپبٱینی کڀ اة ؿّػ ٷ 

IV. ہےایک خمَڀً  ٹ٪ؼ ٩یٶت  صبٍٰ  کـ ٱی  ےٱینی ٷپب 

 

  ہعالً

 ٱی  ہکٶپٺی پ ہرت فٹؼگی  ثیٴ ہےٿتب ہىـٿٛ   ہػہٵٞب ہایک کڀئی ثیٴ

ای٤ پی آؿ  اك ثبت کب ہے۔پـیٶیٴ ؿمیؼ )ای٤ پی آؿ ( ربؿی کـتی 

  ہے۔ٿ گیب ہىـٿٛ   ہػہکی پبٱینی ٵٞب ہےایک حجڀت  

 ہثیٴ ہیہے۔ٳ  ػمتبٿیق ہا ےٵٺنٲ٬  مت ك ےك ہپبٱینی ػمتبٿیق ثیٴ 

  ہے۔کب حجڀت    ہػہٝب  ےٿئہػؿٵیبٷ   ےکٶپٺی ک ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ

 ںیہ ےٿتہ  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ صٌ ےٵٞیبؿی  پبٱینی ػمتبٿیق ک - 

 خمَڀً ػ٥ٞبت  ےٿٯ ، ٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت  اٿؿ پبٱینی کڈپبٱینی ىی
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 َ اٍٖالصبت  ہا

 ٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ )ای٤ پی آؿ ( ہپ .1

 ٿیق پبٱینی ػمتب .2

 ٿٯ  ڈپبٱینی ىی .3

 ٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت  .4

 خمَڀً ػ٥ٞبت .5

 

 رواة   ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  ۴رڀاة  

  ۔ ہے II  ػؿمت آپيٸ

 ہےٿ گیب ہىـٿٛ   ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےای٤ پی آؿ  اك ثبت کب حجڀت  

 

 مواالت  ےؽاتی  اِتضبْ ن

 1  مڀاٯ 

ػاؿ   ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہکڀٷ مب آپيٸ  ثیٴ ےك ںؽیٰ  ػمتبٿیقات ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےکب حجڀت    ہػہٵٞب ےٿئہػؿٵیبٷ   ےک

I. ربڀیق  ٥بؿٳ 

II. پبٱینی ػمتبٿیق 

III. كٹپـامپیک 

IV.  ػٝڀٰی ٥بؿٳ 

 2  مڀاٯ 

فثبٷ کب  ہپیچیؼ ےٱئ ےاگـ ایک خمَڀً  پبٱینی ػمتبٿیق کی ت٦َیالت  ک

ٝبٳ  ےتڀ اك ہےٿتب ہاٳ پیؼا  ہکڀئی اة ےاٿؿ اك ك ہےامتٞٶبٯ  کیب ربتب 

 ا ربئیگب؟ ھمسذ ےیلٕڀؿ پـ ک

I. ںص٨  ٵی ےػاؿ  ک ہثیٴ 

II. ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہثیٴ 

III. ےکٶپٺی کڀ مڀػ  ک ہپبٱینی کڀ ثبٰٕ اٝالٷ  کـ ػیب ربئیگب اٿؿ ثیٴ 

 ا ربئیگبہک ےٱئ ےک ےػاؿ  کڀ پـیٶیٴ ٿاپل کـٷ ہثیٴ ھمبت

IV.  کٶپٺی کڀ کنی  ہپبٱینی کڀ ثبٰٕ  اٝالٷ  کـ ػیب ربئیگب اٿؿ ثیٴ

ا ہک ےٱئ ےک ےػاؿ  کڀ پـیٶیٴ ٿاپل کـٷ ہثٺب ثیٴ ےی مڀػ  کھة

 ربئیگب

  3 مڀاٯ 
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ی ٿّبصت ھاچ ےرڀ پبٱینی ػمتبٿیق کب مت ك ںاك آپيٸ  کب اٹتغبة  کـی

  ہے۔کـتب 

I. ہےکب حجڀت    ہػہٵٞب ہثیٴ ہی 

II. ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٥ـػ  ٫ ہثیٴ ںٵی ےپبٱینی عـیؼٷ ہثیٴ ےکٶپٺی ك ہی  

 ہےاؿ کی گئی ػٱچنپی  کب حجڀت  ہاٗ

III. ےىـاکت ػاؿ ک ےچیٺٰ ک ےریل ےثـٿکـ اٿؿ ػیگـ  اػاؿ ثیٺک، ہی 

ٿاٱی  ےپیـٿی کی ربٷ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٿ٩ت ثیٴ ےکبٳ کـت ھمبت

 ہے٭بؿ ( کب حجڀت  ہٕـی٨ ےپبٱینی )٫

IV. ربؿی کی   ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٱی  پـیٶیٴ کی اػائیگی  پـ ثیٴہپ ہی

 ہےگئی ایک تنٲیٴ پـچی 

 4  مڀاٯ 

 ؟ ہےٍضیش   ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ ےٹیچ

I.  ٿ ہىـٿٛ   ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےربڀیق ٥بؿٳ کی ٵٺٚڀؿی  اك ثبت کب حجڀت

 ہےگیب 

II.  ہےٿ گئی ہپبٱینی ىـٿٛ   ہ٫ ہےپـیٶیٴ کی ٵٺٚڀؿی  اك ثبت کب حجڀت 

III. ٿ ہىـٿٛ   ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ اك ثبت کب حجڀت ہپ

 ہےگیب 

IV.  ٿ ہىـٿٛ   ہػہبٱینی ٵٞبپ  ہ٫ ہےپـیٶیٴ ا٩تجبك  اك ثبت کب حجڀت

 ہےگیب 

  5مڀاٯ 

 ےٿاٯ ےٿٷہصبٍٰ   ےگٓا ےکٶپٺی اك ہثٞؼ ثیٴ ےٵڀٍڀٯ ٫ ےپـیٶیٴ ک ےٯہپ

 ۔________ ربؿی کـیگی ےٱئ ےک ںپـیٶیٶڀ

I. ثبف گيتی  پـیٶیٴ ؿمیؼ 

II. حببٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ 

III. ت٪ـؿ  پـیٶیٴ ؿمیؼ ہػٿثبؿ 

IV.  ربؼیؼ  پـیٶیٴ ؿمیؼ 

  6  مڀاٯ 

تڀ  ہےٿ ػیتب ھپبٱینی ػمتبٿیق ک ہفٹؼگی  ثیٴ  ٥ـػ  اٍٰ  ہىؼ ہاگـ ثیٴ

 ٿگب؟ ہکیب 

I. پبٱینی  ٹپٲکیڈثٺب ایک  ےک ٔی ثؼالٿھکڀئی ة ںٵی  ہػہکٶپٺی ٵٞب ہثیٴ

 ربؿی کـیگی

II. ٿ ربئیگبہعتٴ    ہػہٵٞب ہثیٴ 

III. ٍضت  اٝالٷ  ٭ی   ہػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀرڀػ ہکٶپٺی فٹؼگی  ثیٴ ہثیٴ

پبٱینی ربؿی  ٹپٲکیڈیک ا ھمبت ےثٺیبػ  پـ ربؼیؼ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ک

 کـیگی
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IV. ٹپٲکیڈثٺب ایک  ےکی ٔی ثؼالٿھکڀئی ة ںٵی  ہػہکٶپٺی ٵٞب ہثیٴ 

 ۔ٿگبہثٞؼ  ےؿ کڈآؿ ےپبٱینی ربؿی کـیگی ٱیکٸ اینب ٍـ٣  ایک ٝؼاٱت ک

 7  مڀاٯ 

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش  ےٹیچ

I.  ػمتغٔ  کیب ربٹب   ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھپبٱینی ػمتبٿیق پـ جمبف ات

کی  ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ ےک ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی  اكھٱیکٸ ة ےئیہچب

 ہے ںیہّـٿؿت ٷ

II. ػمتغٔ  کیب ربٹب   ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھپبٱینی ػمتبٿیق پـ ایک جمبف ات

 ےئیہچب ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٳ ےک  ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی  اكھاٿؿ اك پـ ة ےئیہچب

III. ےػمتغٔ  کئ  ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھپبٱینی ػمتبٿیق پـ ایک جمبف ات 

ٵٖبث٨   ےک  ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی  اكھٱیکٸ اك پـ ة ہے ںیہّـٿؿت ٷ کی ےربٷ

 ےئیہچب ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٳ

IV. ےػمتغٔ  کئ  ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھتڀ جمبف ات ہپبٱینی ػمتبٿیق پـ ٷ 

اٵپ ٹاؿتی  اكھی الفٵی ٕڀؿ پـ اك پـ ةہ ہاٿؿ ٷ ہےکی ّـٿؿت  ےربٷ

 ےئیہچب ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ ےک ٹای٬

 8  مڀاٯ 

 ؟ ہےثٺتب   ہال صٌہپبٱینی ػمتبٿیق کب پ ہایک ٵٞیبؿی  ثیٴکڀٷ  ےك ںاٷ ٵی

I. ٿٯڈپبٱینی ىی 

II. ٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت 

III. خمَڀً پبٱینی ػ٥ٞبت 

IV. کبؿ ہٕـی٨ ےػٝڀٰی ک 

 9  مڀاٯ 

میٮيٸ   ےٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت  ٿاٯ ںپبٱینی ػمتبٿیق ٵی ہکنی ٵٞیبؿی  ثیٴ

 ٿگی؟ ہکل کی ٵٞٲڀٵبت   ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد ںٵی

I.   یڀ ڈ، پغتگی تبؿیظ  اٿؿ آعـی  پـیٶیٴ کی  کی تبؿیظ ےٿٷہآ١بف

 تبؿیظ

II. ٹبٵقػ  کب ٹبٳ 

III. زبت الگڀ  ےک  ہػہرڀ ٵٞب ںص٪ڀ٧  اٿؿ خمَڀً ٵـاٝبت  اٿؿ  ػیگـ  ىـٕی

 ںیہٿتی ہ

IV. یٶپ ٹ٭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  پبٱینی  ےمجت ٵڀت کڀ دمبٹٞت کـٷ ےک پـیگٺیٺنی

 ىبٵٰ کیب ربئیگب؟ ںمیٮيٸ  ٵی ےکڀٷ ك ےػمتبٿیق ک

I. ٿٯڈپبٱینی ىی 

II. ٝبٳ  ػ٥ٞبت 
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III. ٵٞیبؿی  ػ٥ٞبت 

IV. خمَڀً پبٱینی ػ٥ٞبت 

 

 رواة   ےؽاتی اِتضبْ  مواالت  ک

 1رواة  

   ہے۔  II  ػؿمت آپيٸ

کب ایک   ہػہػؿٵیبٷ  ٵٞب ےؿ  کػا ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہپبٱینی ػمتبٿیق ثیٴ

  ہے۔حجڀت  

  2رڀاة  

  ہے۔  I ػؿمت آپيٸ

فثبٷ  کب  ہپیچیؼ ےٱئ ےاگـ خمَڀً  پبٱینی ػمتبٿیق کی ت٦َیالت  ک

ٝبٳ  ےتڀ اك ہےٿتب  ہاٳ پیؼا ہکڀئی اة ےاٿؿ اك ك ہےامتٞٶبٯ  کیب ربتب 

  ۔ا ربئیگبھمسذ ںص٨  ٵی ےػاؿ  ک ہٕڀؿ پـ ثیٴ
  3رڀاة  

  ہے۔  I ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ٿتب ہکب حجڀت   ہػہٵٞب ہپبٱینی ػمتبٿیق ثیٴ

  4رڀاة  

   ہے۔  III    ػؿمت آپيٸ

ٿ گیب ہىـٿٛ   ہػہپبٱینی ٵٞب  ہ٫ ہےٱی  پـیٶیٴ ؿمیؼ اك ثبت کب حجڀت ہپ

  ہے۔

  5رڀاة  

  ہے۔  IV ػؿمت آپيٸ

 ےک ںپـیٶیٶڀ ےٿاٯ ےٿٷہصبٍٰ   ےگٓکٶپٺی کڀ ا ہثٞؼ ثیٴ ےٱی  پـیٶیٴ کہپ

 ۔کٶپٺی ربؼیؼ  پـیٶیٴ ؿمیؼ ربؿی کـیگی ےئٱ

  6رڀاة  

 ہے۔  Iػؿمت آپيٸ 

تڀ  ہےٿ ػیتب ھپبٱینی ػمتبٿیق ک ہػاؿ  ٥ـػ  اٍٰ فٹؼگی  ثیٴ ہاگـ ثیٴ

پبٱینی ربؿی  ٹپٲکیڈثٺب ایک  ےکئ ٔی ثؼالٿھکڀئی ة ںٵی  ہػہکٶپٺی ٵٞب ہثیٴ

 ۔کـیگی

  7رڀاة  

  ۔ ہے  I Iػؿمت آپيٸ 

 ےئیہچب ےٿٷہ ےػمتغٔ  کی  ےؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھجمبف اتپبٱینی ػمتبٿیق پـ 

 ے۔ئیہچب ےٿٷہ ےؿ  ٱگہٵٖبث٨  ٳ ےک  ےاٵپ ّبثٔٹاؿتی  اكھاٿؿ اك پـ ة

  8رواة  

   ۔ ہے Iػؿمت آپيٸ  

 ہے۔ثٺتب   ےال صٌہپبٱینی ػمتبٿیق کب پ ہٿٯ  ٵٞیبؿی  ثیٴڈپبٱینی ىی

  9رڀاة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ
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ص٪ڀ٧ ،  ںمیٮيٸ  ٵی ےبؿی  ػ٥ٞبت  ٿاٯٵٞی ےپبٱینی ػمتبٿیق ک ہثیٴ

زبت الگڀ  ےک  ہػہٿگی رڀ ٵٞبہکی ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ  ںٵـاٝبت  اٿؿ ػیگـ  ىـٕڀ

 ں۔یہ ےٿتہ

  10رڀاة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

 ےٱئ ے، امکےہےك ٿ٩ت محٰ ےک ےٷھٱک  ہػہ"ایک اینی ٝڀؿت رڀ ٵٞب

ی ػمتبٿیق کب کالف"ٵٞیبؿی  پبٱین ےمجت ٵڀت کڀ دمبٹٞت کـٷ ےپـیگٺیٺنی ک

  ۔ىبٵٰ کیب ربئیگب ںمیٮيٸ  ٵی ےخمَڀً ػ٥ٞبت " ٿاٯ ے"پبٱینی ک ےک
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 14ثبة 

 IIپبٌینی ىـائٔ :    -ػمتبویق وبؿی  

 

 ثبة  تٞبؿف  

 ےپـٿیژٹل  ک ےٿاٯ ےربٷ ےىبٵٰ کی ںٳ پبٱینی ػمتبٿیق ٵیہ ںاك ثبة  ٵی

 ںٵی ےثبؿ ےرٸ پـٿیژٹل  ک  ںاك ثبة ٵی ے۔کـیٺگ  ہٵجبصج ںٵی ےثبؿ

ؿٝبیتی  ٵؼت ، پبٱینی ٱیپل اٿؿ ١یـّجٖگی   ںاٷ ٵی ہےکیب گیب   ہٵجبصج

 ں۔یہٳ  ػ٥ٞبت ىبٵٰ ہا ھٵتٞٲ٨  کچ ےك  ہٿ١یـ

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A.  اٿؿ خمَڀً ص٨    ںپبٱینی کی ىـٕی ۔اٱ٤ 
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A. اوؿ خمَوً صك ںپبٌینی کی ىـٕی ۔اٌف 

 ؿٝبیتی ِؼت     .1

 ے٭ی اػائیگی  کـٷ  ہاك ىـٓ پـ ٵڀت  ٥بئؼ  ہػہٵٞب ہؿ ای٬  فٹؼگی  ثیٴہ

اٿؿ پبٱینی  ہےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  ٿ٩ت پـ کی گئی   ہ٫ ہے٭ـتی  ہکب ٿٝؼ

  ےٱئ ے٫ ے"ؿٝبیتی ٵؼت  " کالف  پـیٶیٴ  اػا ٭ـٷ ہے۔ی ہؿ ں٥ڀؿك ٵی

ؿ  کڀ ایک اّب٥ی  ڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےک ےثٞؼ امٮی اػائیگی  کـٷ ےیڀکڈ

 ہے۔ٳ  کـتی ہـاٿ٩ت ٭ی ٵؼت  ٥

 َہا

 ہے۔وتی ہکی  ںػٔو 31یب  ےیٓہؿٝبیتی ِؼت   کی ِٞیبؿی  ملجبئی ایک َ

یڀ  تبؿیظ  ڈ ےٱئ ےکی گٺتی  پـیٶیٴ اػائیگی  ک ںػٹڀ ےؿٝبیتی ٵؼت  ک

پـٿیژٷ  پبٱینی کڀ ؿٝبیتی ٵؼت    ہی ہے۔کی رب مکتی  ےػٷ ك ےثٞؼ اگٰ ےک

، رڀ یب تڀ پـیٶیٴ ہےتب ٩بثٰ  ثٺب ںٵی ےٷھؿک ںػٿؿاٷ چبٱڀ صبٱت ٵی ےک

 ۔ٿتیہٿ گئی ہمجت مب٩ٔ  ے٭ی ٝؼٳ  اػائیگی  ک

ؿ  ڈٿٯہػٿؿاٷ پبٱینی  ےاٿؿ اگـ اك ٵؼت  ک ںیہ ےتہؿ ےیڀ ثٸڈٳ  پـیٶیٴ ہتب

ا مکتی ھٹپـیٶیٴ کڀ گ ےك  ہکٶپٺی ٵڀت  ٥بئؼ ہتڀ ثیٴ ہےٿ ربتی ہکی ٵڀت 

 ںیہئیگی  ٷی پـیٶیٴ ٭ی اػاھثٞؼ ة ےک ےٿٷہاگـ ؿٝبیتی ٵؼت   عتٴ   ہے۔

٭ی   ہتڀ پبٱینی کڀ مب٩ٔ ٵبٹب ربئیگب اٿؿ کٶپٺی ٵڀت  ٥بئؼ ہےٿتی ہ

 ھی، رڀ کچہیڀ ؿ٩ٴ  ڈٍـ٣   ہے۔ ںیہزبت  ٷ ےػاؿی  ک ہؽٳ ےک ےاػائیگی  کـٷ

، اك ٕـس  ںایک ٵٖٲت  ٵی ہے۔زبت  ےٿ، ١یـّجٖگی  پـٿیژٹل  کہی الگڀ ھة

ا رب ہٿا کہصبٍٰ   ہثیٴ ںػاؿ  کڀ ٵ٦ت ٵی ہػٿؿاٷ ثیٴ ےؿٝبیتی ٵؼت   ک

 ہے۔مکتب 

 تمـؿ  / حببٌی    ہمبلٔ  اوؿ ػوثبؿ .2

ی ھػٿؿاٷ ة ےک ںػٹڀ ےاگـ  ؿٝبیتی ٵؼت  ک  ہ٫ ہےا ھی ػیکہ ےٯہپ ےٳ ٷہ

 ںکنی پبٱینی کڀ مب٩ٔ  صبٱت ٵی ہے۔کی گئی  ںیہپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  ٷ

  ےػہٵٞب ہشببٳ  ٵنت٪ٰ  فٹؼگی  ثیٴ ہ٫ ہے ہی عرب یھاچ ہےا رب مکتب ہٿٹب کہ

  ں۔یہ ےت٪ـؿ  )حببٱی  ( کی اربفت  ػیت ہػٿثبؿ ےایک مب٩ٔ  پبٱینی ک

 تٞـیف

کٶپٺی کنی  ہکڀئی فٹؼگی  ثیٴ  ےؽؿیٜ ےرل ٫ ہےٝٶٰ  ہت٪ـؿ  ٿ ہػٿثبؿ

٭ی  ںیب تڀ پـیٶیٶڀ ےرل ہےالتی  ںاینی پبٱینی کڀ ٿاپل چبٱڀ صبٱت ٵی

جٖگی  پـٿیژٷ  یب کنی ١یـّ ہےمجت عتٴ  کـ ػیب گیب  ےک ےٿٷہ ہاػائیگی  ٷ

 ہے۔ا گیب ھزبت ربؿی ؿک ےک

 ےاك ۔ٿ مکتبہ ںیہ١یـ ٵيـٿٓ ص٨  ٷ ےػاؿ  ٫ ہٳ ، پبٱینی کی حببٱی  ثیٴہتب

 :ہےزبت پڀؿا کیب رب مکتب  ےک ںىـٕڀ ھٍـ٣  کچ

i. ُےکنی پبٱینی ک :ںیہْ  ہکوئی اّبف ںَ ِیھروک ےٌئ ےکّپٕی ک ہثی 

ٿ ہ ںیہٷ  ہاّب٣ ںٳ ٵیھرڀک ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ  ہحببٱی  کب ٹتیذ

 ہے۔مکتب 

ii. َؿ  کڀ اینی پـیٶیٴ ؿ٩ٴ ٭ی ڈٿٯہ: پبٱینی  ؿیقؿو  کبلیب

٩یبٳ  کب مجت ےٿگب رڀ امی ؿیقؿٿ  کہکـٹب  ھمبت ےاػائیگی  مڀػ  ک
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مجٜ کیب  ےاك ٷ ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہ ںیہگی رڀ پبٱینی مب٩ٔ  ٷےثٸ

 ۔ٿتبہ

iii. پبٱینی ٵبٱک أؼؿ  حببٌی  وی ػؿعوامت : ےک خمَوً ولت ِؼت 

ثیبٷ ٭ی گئی  ٿ٩ت ٭ی صؼ   ںىـائٔ ٵی ےت٪ـؿ  ک ہػٿثبؿ ےکڀ ایل

پبٱینی کی  ںاؿت ٵیھة ۔ٿگیہاٹؼؿ  حببٱی کی ػؿعڀامت  پڀؿی کـٹی  ےک

پبٹچ  ےایک خمَڀً ٿ٩ت ٵؼت   ریل ےکی تبؿیظ  ك ےٿٷہحببٱی   مب٩ٔ  

 ے۔ئیہاٹؼؿ  ٵتبحـ  کیب ربٹب چب ےمبٯ  ک

iv. ُػاؿ   ہثیٴخبو  حجوت : کب تنٍی  ےْھثـػاؿی وو ربؿی ؿک ہثی

 ےکٶپٺی ک ہکب تنٲی خبو  حجڀت ثیٴ ےٷھثـػاؿی ربؿی ؿک  ہکڀ ثیٴ

 ےئیہٿٹب چبہٍـ٣  امکی ٍضت  تنٲی خبو   ہٷ ۔ٿگبہپیو  کـٹب   ےمبٵٸ

ت عـاثی ہة ںػیگـ  ٝڀاٵٰ ٵی ےٵبٱی  آٵؼٹی  اٿؿ اعال٩ی ریل ہثٲک

 ے۔ئیہٿٹی چبہ ںیہٷ

v. ؿ ہپبٱینی ٵبٱک کڀ  ئیگی :اػا ھمبت ےکی موػ  ک ںوارت  پـیّیّو

ی ٿارت  ھمت ھمبت ےمڀػ  ک ےیڀ تبؿیظ   كڈای٬  پـیٶیٴ کی 

 ہے۔٭ی اػائیگی  کـٹب ّـٿؿی   ںپـیٶیٶڀ

vi. : ی ث٪بیب ھػاؿ  کڀ کنی ة ہثیٴ ثمبیب ٌوْ وی اػائیگی

٩ـُ ػاؿی  ہی ٵڀرڀػھٿگب یب کنی ةہپبٱینی ٱڀٷ  ٭ی اػائیگی  کـٹب 

 ۔ٿگبہکڀ حببٯ کـٹب 

 ہحببٌی  پـ ثیُ ےٌئ ےک رل ہے ہَ  وہا ےىبیؼ مت ك ںِی ں ىـٕوثبال ہِٕؼؿد

حجڀت کی ٵبٹگ کی ربئیگی  ےکل ٕـس  ک ہے۔وتی ہحجوت کی ّـوؿت  ےثـػاؿی ک

اگـ پبٱینی ایک  ۔صبالت  پـ ٵٺضَـ کـیگب ےؿ ای٬  اٹ٦ـاػی  پبٱینی کہ ہی

ٶپٺی ک ہتڀ ثیٴ ہےی ہؿ ںمب٩ٔ  صبٱت  ٵی ےٱئ ےی می ٿ٩ت ٵؼت   کٹٿھت چہة

 ےیب اك ہےثٺب پبٱینی کڀ حببٯ کـ مکتی  ےکنی حجڀت ک ےثـػاؿی ک ہثیٴ

ی ٍضت    ھاچ ہٿ  ہ٫ ہےٿ مکتی ہثیبٷ کی ّـٿؿت   ہٍـ٣ ایک مبػ ےػاؿ  ك ہثیٴ

 ہے۔ ںٵی

ثـػاؿی  ہثیٴ ںخمَڀً  صبالت  ٵی ھٳ  کٶپٺی کڀ ٕجی اٵتضبٷ  یب کچہتب

:ہےٿ مکتی ہػیگـ  حجڀت کی ّـٿؿت  ےک  

i. اٿؿ  ہےٿ گئی ہعتٴ   ےٿ٩ت ك ےؿٝبیتی ٵؼت   دلت ںاہ، دہایک ٿ

  ہے۔ ںمب٩ٔ  ٍڀؿت  ٵی ےگ ایک مبٯ  كھپبٱینی ٱگ ة

ii. کب  ےى٬ کـٷ ہپبك ی ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںاہد ہے ہػٿمـی ٍڀؿزببٯ ٿ

ٕجی  ےٹئ ہے۔ ےٿ مکتہٵڀرڀػ   ہٍضت  یب ػیگـ  ٵنئٰ  ہ٫ ہےمجت 

ؿ٩ٴ  یب ٥یل   ہیٴاگـ پبٱینی کی ث ںیہ ےٿ مکتہی ّـٿؿی  ھاٵتضبٷ  ة

 ہے۔ی ڑؿ٩ٴ  ة

ٷ ؿ٩ٴ  ھی ػڑؿ  کڀ اك ٵ٪َؼ کی ایک ةڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےحببٱی   ک ہچڀٹک

ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےث٪بیب پـیٶیٴ اٿؿ مڀػ ( ٭ی اػائیگی  کـٷ ےٯھ)پچ

کیب اٍٰ پبٱینی کڀ   ہٿگب ٫ہکـٹب  ےٓ ہؿ  کڀ یڈٿٯہؿ ای٬  پبٱینی ہ، ہے

حببٱی   اکخـ  ۔ب ایک ٹئی پبٱینی عـیؼٹبٿگب یہٵ٦یؼ    ہحببٯ کـٹب فیبػ

حببٱی  کی  ےٱئ ےک ےٹئی پبٱینی عـیؼٷ ہکیڀٹک ہےٿتب ہٵٺؼ ے٥بئؼ  ہفیبػ

ٝٶـ  ٭ی ثٺیبػ  پـ اٝٲی پـیٶیٴ  ىـس   ہٵڀرڀػ ےػاؿ  ك ہتبؿیظ  کڀ ثیٴ

 ۔کی ٵبٹگ کی ربئیگی
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a) الؼاَ ےپبٌینی حببٌی   ک 

پبٱینی  ےك  ےؽؿیٜ ےٸ کر ںاٱیڈپـ ٹٚـ  ںٕـی٪ڀ ےایل ھٳ کچہاة  ےآئی

ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀئی ٥ـػ  ایک  ہے۔حببٱی   کب کبٳ پڀؿا کیب رب مکتب 

ث٪بیب پـیٶیٴ کی  ےٯہاگـ حببٱی   پ ہےمب٩ٔ  پبٱینی کڀ حببٯ کـ مکتب 

  ہے۔اٹؼؿ  کی ربتی  ےمبٯ ( ک 5 ےایک خمَڀً  ٵؼت  )ریل ےتبؿیظ  ك

i.    ٝبَ  حببٌی 

پـیٶیٴ کی ث٪بیب  ھمبت ےمڀػ  ک ںنٶیر ہے ہتـیٸ ىٮٰ  ٿ ہحببٱی  کی مبػ

اٿؿ  ہےا گیب ہٝبٳ  حببٱی   ک ےاك ہے۔ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کی ربٹب ىبٵٰ 

 ہثیٴ ہے۔پـ کیب ربتب  ےپبٱینی کی ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ کـ ٱیٸ ہی

 ےػیگـ  حجڀت ریل ھکچ ےثـػاؿی ک ہٍضت  کی اٝالٷ  یب ثیٴ ھےکٶپٺی اچ

 ہے۔کتی ی کـ مھٕجی اٵتضبٷ  کی ٵبٹگ ة

ii.    عَوٍی حببٌی 

ػمتربػاؿی   ےاٿؿ اك ٷ ہےکٴ ٿ٩ت تک چٲی  ےرت پبٱینی تیٸ مبٯ  ك

( ہے)یٞٺی مجٜ  ؽعبئـ  یب ٹ٪ؼ  ٩یٶت  ٵٞٶڀٱی  ہےکی  ںیہ٩یٶت  صبٍٰ ٷ

پبٱینی   ہ٫ ے؟ ریلںیہ ےٳ کیب کـتہتڀ  ہےی ڑٱیکٸ مب٩ٔ  کی ٵؼت  ة

کی ٵؼت    ہفیبػ ےكایک مبٯ  یب اك  ےث٪بیب پـیٶیٴ کی تبؿیظ  ك ےٯہپ

  ہے۔آتی  ےٱئ ےثٞؼ حببٱی   ک ےک

ثٺؼی   ہخمَڀً حببٱی   ٹبٵی  ایک ٵٺَڀة ہکب ایک ٕـی٨ ےحببٯ  کـٷ ےاك

ٵ٪جڀٯ  ںاؿت کی ایٰ آئی می ٵیھة ےٱئ ے)رڀ ٵخبٯ ک ہے ےك  ےؽؿیٜ ےک

رنکی آ١بف   ہے ےریل ےک ےربٷ ےایک ٹئی پبٱینی ربؿی کی ہی ںاہی ۔(ہے

ػٿ  ےکی اٍٰ  تبؿیظ  ک ےٿٷہب٩ٔ  پبٱینی ىـٿٛ کی تبؿیظ  م ےٿٷہ

 ںیہٷ  ہفیبػ ےٵؼت  ك   ہپغتگی تبؿیظ  اٍٰ ٵ٪ـؿ ہے۔اٹؼؿ   ےک ںمبٱڀ

پـ الگڀ  ںفٹؼگی  ثیٶبؤ ھکچ ںٿ٩ت ٵی ےک ےپبٱینی ٱیٸ  ہٿگی رینب ٫ہ

 ہے۔ٿتب ہ

 ِخبي

کی  ےٿٷہی اٿؿ ىـٿٛ ھٱی گئی ت ںمبٯ  کی ٝٶـ ٵی 40اگـ اٍٰ  پبٱینی 

اة  ےٱئ ےک ںتڀ پبٱینی کی ٵؼت  اٷ پبٱینیڀ ہےمبٯ   42  ٹئی تبؿیظ

  ہ٫ ہےّـٿؿی   ہی ےٱئ ےٿ ربئیگی رٸ کہمبٯ   18٭ٴ کـ  ےثیل مبٯ  ك

پـیٶیٴ  ےاٿؿ ٹئ ےپـاٷ ے۔ئیہٿٹی چبہعتٴ   ںمبٯ  کی ٝٶـ ٵی 60ٵؼت  

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب ھمبت ےػؿٵیبٷ  ٥ـ٧  ٭ی اػائیگی  مڀػ  ک ےک

iii. ْحببٌی    ہك   ٌو 

 ںی ایٰ آئی می اٿؿ  ػیگـ  کٶپٺیڀھایک تینـی ؿمبئی  ة ےٱئ ےک بٱیحب

 ںیہٍـ٣ ایک حببٱی   ٷ ہی ہے۔حببٱی   ٭ی  ہرڀ ٱڀٷ  ك ہےپبك ػمتیبة   ےک

 : ںیہػٿ ٱیٸ ػیٸ ىبٵٰ  ںاك ٵی ہثٲک ہے

 ٳ  کـٹب اٿؿہایک ٱڀٷ  ٥ـا ھمبت ھمبت 

 پبٱینی کی حببٱی 

زبت کی  ےٝبٳ  حببٱی   ک پـیٶیٴ کی ث٪بیب ؿ٩ٴ اٿؿ مڀػ  کی گٺتی 

زبت ٥ـػ  رڀ ٱڀٷ  صبٍٰ   ےحببٱی   کی تبؿیظ  کڀ پبٱینی ک ہے۔ربتی 

اك ٱڀٷ  کب  ہے۔ی کیب ربتب ھامکڀ ٵ٪ـؿ ة ہےٿتب ہ٩بثٰ   ےک ےکـٷ
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ٕڀؿ پـ  کیب  ےؿ٩ٴ  ک  ہٵٞبٿُ ےٱئ ےٵ٪بٍؼ  ک ےامتٞٶبٯ  حببٱی   ک

  ٹرلڈی ٕـ٣  ایاگـ پـیٶیٴ اٿؿ مڀػ  کی ث٪بیب ربت  ک ہے۔رب مکتب 

ٿتی ہیڀ ڈؿ  کڀ ڈٿٯہپبٱینی  ہتڀ ی ہےثٞؼ کڀئی ثب٩ی  ؿ٩ٴ  ثچ ربتی  ےک

 ےک ںٿٱت کی اربفت  ٍـ٣  اٷ پبٱینیڀہحببٱی   کی ك ہثیيک، ٱڀٷ  ك ہے۔

حببٱی   کی تبؿیظ  تک ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ  کـ ٱی  ےٿگی رل ٷہ ےٱئ

 ہے۔

iv. لنٔ  حببٌی 

ػی  ںرنکی اربفت  اك ٍڀؿت  ٵی ںیہ ےٳ ٩نٔ  حببٱی   پـ آتہ ںآعـ  ٵی

پـیٶیٴ کی ث٪بیب ؿ٩ٴ   ںؿ  ایک ٵيت ؿ٩ٴ  ٵیڈٿٯہرت پبٱینی  ہےربتی 

ی پبٱینی کڀ خمَڀً ہ ہاٿؿ ٷ ہےٿتب ہ ںیہ٩بثٰ  ٷ ںٵی ے٭ی اػائیگی  کـٷ

 ےٵٞبٵٰ ےاك ٕـس ک ہے۔زبت حببٯ  کیب رب مکتب  ےثٺؼی  ک ہحببٱی   ٵٺَڀة

کی ربئیگی  ےك ےی گٺتی  ٝبٳ  ٕـی٨ث٪بیب ؿ٩ٴ  ک ےپـیٶیٴ ک ںٵی

 ہے۔ٿتب ہزبت  ےثٺؼی  ک ہٝبٳ  حببٱی   ٵٺَڀة  ہرینب ٫

ی( فٹؼگی  ہی  یب ىيٶبہٵب ہ٭بؿ  ٭ی ثٺیبػ  پـ )ك ہٕـی٨ ےاػائیگی  ک

٭ی اػائیگی  کـٹب  ںی  پـیٶیٶڀہٵب ہی یب ػٿ كہػاؿ  کڀ ایک ىيٶب ہثیٴ

یال ھکڀ اك ٕـس  پ اػائیگی  ےؿ ثب٩ی  ث٪بیب ؿ٩ٴ  کھپ ہے۔مکتب  ڑپ

پبٱینی   ہ، ٵڀرڀػھمبت ےک ںپـیٶیٶڀ ےٵنت٪جٰ  ک ےاك ہػیب ربئیگب تبک

مبٯ مسیت  ػٿ مبٯ   ہثٞؼ ػٿ ٵٮٶٰ  پبٱینی مبٱگـ ےمبٯ  اٿؿ امک ہمبٱگـ

یڀ ٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ اػا  کیب ڈػٿؿاٷ، پـیٶیٴ  ےکی ٵؼت  ک  ہیب فیبػ

 ےٿ٩ت پبٱینی ک ےک  حببٱی   ہ٫ ہےٱگبئی رب مکتی  ہایک ىـٓ یے۔رب مک

  ے۔ئیہٿٹب چبہ ںیہزبت کڀئی ث٪بیب ٱڀٷ  ٷ

 َہا

 ہفٹؼگی  ثیٴ ےرل ہےٳ  مـٿك ٥ٺٮيٸ ہکی حببٱی   ایک ا ںمب٩ٔ  پبٱنیڀ

مب٩ٔ   ہکیڀٹک ںیہتی ہا٥قائی  کـٹب چب ہ٥ٞبٯ  ٕڀؿ پـ  صڀٍٰ ںکٶپٺیب

 ںیہی ٷھاچ ےٱئ ےؿ  کنی کڈٿٯہکٶپٺی یب پبٱینی  ہثیٴ ںصبٱت  کی پبٱینیب

  ں۔یہٿتی ہ

 ػفٞبت   ےغیـّجٖگی  ک .3

ایک  ےك ںٳ  پـٿیژٹل  ٵیہزبت ا ے( ک113)میٮيٸ    ٹای٬ ہاؿتی  ثیٴھة

پـٿػٹنڀٷ کی  ے٥ڀائؼ ک ھکچ ےٱئ ےؿ  کڈٿٯہرڀ پبٱینی  ہے ہپـٿیژٷ  ٿ

 ے٭ی اػائیگی  کـک ںپـیٶیٶڀ ےگٓا ہٿ  ہثبٿرڀػ ٫ ے، امکہےاربفت  ػیتب 

تـک الگڀ  ہی ںاہی ہے۔ٹب٩بثٰ  ںٵی ےٷھؿککڀ ٵٮٶٰ  ٵتبحـ   ںاپٺی پبٱینیڀ

ایک  ےٱئ ےزبت مجٜ  ٹ٪ؼ ٩یٶت  ک ےؿ  کب پبٱینی کڈٿٯہپبٱینی   ہ٫ ہےٿتب ہ

 ہے۔ٿتب ہػٝڀٰی 

کُ تیٓ ٌگبتبؿ  ےاگـ کُ ك  ہن ہےَ کـتب ہفـا ہاؿت کب لبٔوْ یھة ےامٍئ

ایک  ںتو اینی ٍوؿت  ِی ہےپـیّیُ اػائیگی  کی گئی  ےٌئ ےک ںمبٌو

کی گئی  ںیہاگـ پبٱینی کی ػمتربػاؿی  ٷ  وگیہػمتربػاؿی  لیّت  ّّبٔت  

 ۔گیہےٕڀؿ پـ  ثٺی ؿ ےایک پبٱینی ک ھمبت ےکٴ اػا  ٩یٶت  ک ہتڀ ی

ٱربٯ ػمتربػاؿی    ہفیبػ ےػ٥ٞبت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٩بٹڀٷ کی ّـٿؿت ك ےپبٱینی ک

 ں۔یہ ےٳ   کـتہ٥ـا ےٱیے٩یٶت ٫
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a) ؿ ویٍیو(ڈ)مـیٓ ػمتربػاؿی  لیّت 

رڀ خمتٲ٤   ہےٿتب ہ ٹپبك ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک چبؿ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ فٹؼگی 

 ےکی گٺتی  ک  ںاٿؿ ػمتربػاؿی  ٩یٶتڀ  ںاٿ٩بت  پـ ػمتربػاؿی  ٩یٶتڀ

 ہی ہے۔ؿمت ثٺبتب ہ٭بؿ  کی ٣ ہٕـی٨ ےٿاٯ ےربٷےامتٞٶبٯ کی ےٱئ

ثٺؼی ، پبٱینی کی ٝٶـ اٿؿ  ہ٭ی ٩نٴ  اٿؿ ٵٺَڀة  ہثیٴ  ہ٥بؿٵڀٯ

 ہے۔تب ھؿک ںیبٷ ٵیھائیگی  ٵؼت  کی دلجبئی کڀ ػپبٱینی پـیٶیٴ اػ

ٿاٱی ٹ٪ؼی کی ص٪ی٪ی ؿ٩ٴ   ےٵٲٸ ںٵی ھاتہػمتربػاؿی  پـ ٥ـػ  کڀ 

 ہے۔ٿ مکتی ہاٱگ  ےػمتربػاؿی  ٩یٶت  ؿ٩ٴ  ك   ہٵ٪ـؿ ںپبٱینی ٵی

، ثڀٹل یب ٵٺب٥ٜ مجٜ ، پیيگی   ےاّب٣ ہاػا ىؼ  ہ٫ ہے ہامکب مجت ی

 ےک  ہ٥ـ٧، پبٱینی ٱڀٷ  ٿ١یـ ںیٵ ںپـیٶیٴ اػائیگی  یب پـیٶیٶڀ

ٿ مکتی ہمجٜ  یب ت٦ـی٨   ےٹ٪ؼ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ك ہصبٍٰ  ںٵی ہٹتیذ

ٿتی ہایک عبٱٌ ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ   ںؿ  کڀ آعـ ٵیڈٿٯہپبٱینی  ہے۔

 ہے۔ٿتی ہػمتربػاؿی  ٩یٶت  اػا ٩یٶت  کی ایک ٥یَؼ  ہے۔

ٕڀؿ پـ  ٹکٲتی  ےک  ایک ٥یَؼ ےػمتربػاؿی  ٩یٶت  پـیٶیٴ اػائیگی  ک

 ہے۔ا ربتب ہّٶبٹت  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک ےرل ہے

b)  ْپبٌینی ٌو 

ؿ  کڀ ڈٿٯہپبٱینی  ںٵی ںنیڀیپبٱ ہٿاٱی فٹؼگی  ثیٴ ےٹ٪ؼ ٩یٶت  مجٜ کـٷ

ٕڀؿ پـ  پبٱینی کی ٹ٪ؼ ٩یٶت  کب امتٞٶبٯ   ےّٶبٹت ک ےٱئ ےٱڀٷ  ک

کب  ےٳ  کـٷہکب ص٨   ٥ـا ےاؿ ٱیٸھاػ ےپیل ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےکـک

 ےپبٱینی ٱڀٷ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی کی ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک ہے۔پـٿیژٷ  

  ہ٫ ںیبٷ ػیھػ ہے۔ٿتب ہ٪( تک حمؼٿػ  90 ے، ٥یَؼ  )ریل  ہایک ٵ٪ـؿ

اگـ پبٱینی  ہے۔اؿ ٱیتب ھاػ ےك ےاتھک ےعڀػ  ک ےؿ  اپٸڈٿٯہپبٱینی 

 ۔ ہےی ُاك پـ ٱڀٷ صبٍٰ ٭یب ربمٮتب ہٿ تڀ ہٯ ہ٩یٶت ٭ی اکی ػمتربػاؿی  

 ۔ ہے ٿربتبہی عتٴ  ھة ہٳ  ثیٴہتب ںٍڀؿت ٵی ٭ی  ےػمتربػاؿی ٩یٶت ٱیٸ

 ےثٺبئ ہؿ  اپٺب ٥بئؼڈٿٯہکـ پبٱینی ےپبٱینی ٱڀٷ  ٯ ےامک ےجببئ

کڀ  ہٱڀٷ  ثیٴ ہے۔ٿتب ہی ٩بثٰ  ھة ںٵی ےاٿؿ امکب امتٞٶبٯ  کـٷ ےٷھؿک

 ہٿ ٱڀٷ  ہے۔ٳ  کـتب ہٹچ ٥ـاہکی پ ںٿڈٱڀٷ  ٹ٪ؼ ی ٥ٸ ےٿئہ ےتھؿک  ہفٹؼ

٥ڀؿی ٕڀؿ پـ  ےرل ےکی م٦بؿه کـیٺگ ے٫  کڀ ٱیٸہگب ےآپ ایل ےرل ہے

  ۔ ںیہ ےتہٹب چبھؿک ے٫  ثٺبئہاپٺب گب ے، ٱیکٸ آپ اكہےف ٭ی ّـٿؿت ڈ٥ٸ

 :ہےٿتب ہخمتٲ٤  ےایک ٝبٳ  رببؿتی ٱڀٷ  ك ںپبٱینی ٱڀٷ  ػٿ ٵٞبٵالت ٵی

 جتبؿتی ٌوْ پبٌینی ٌوْ

کوئی لبٔؤی  ےٌئ ےک ےٌوْ  چکبْ

پبٱینی ٵبٱک  :ںیہْ پبثٕؼی

 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 ہتڀ ثیٴ ہےگیب 

ث٪بیب  ےك  ہ٩بثِٰ اػائیگی ٥بئؼ

 کی ںیہٱڀٷ  کی ؿ٩ٴ  )اػائیگی  ٷ

   ۔رببؿتی ٱڀٷ  ایک ٱیٸ ػاؿ   

 ہےػیٺؼاؿ تٞٲ٨  ثٺبتب 

کڀ   ہٹؼہٵ٪ـٿُ  ٩ـُ ػ ںرنٶی

٩بٹڀٹی  ےٱئ ےک ےٱڀٷ  چکبٷ

 ہے۔ٿتب ہٕڀؿ پـ پبثٺؼ  
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 ہے۔ٿتی کـتی ٹگئی( اٿؿ مڀػ  کی ک

 ںیہربٔچ کی ّـوؿت ْ ڈٹکنی کـی

 : 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 ڈٹکـی  ٵٮٶٰ

 ہےربٹچ کـتب 

 ےٕڀؿ پـ  ثیيک ٿ٩ت ٿ٩ت پـ ایل ےک ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی پبٱینی ٫ ہثیٴ

کب ص٨ حم٦ڀٗ   ےکـٷ ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ک ےک ں٩ـّڀ

ٳ  کیب ہی پبٱینی پـ ٥ـاھٕڀؿ پـ  ؿک ےٱڀٷ  ّٶبٹت ک ہچڀٹک ہے۔تی ھؿک

 ے۔ئیہڀیِ  کی ربٹی چبت٦ ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہ، پبٱینی ثیٴہےربتب 

ٷ ؿ٩ٴ  ھػ ںػاؿ  کی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ہثیٴ ےؿ  ٷڈٿٯہپبٱینی  ںاہد

، اك ٹبٵقػگی   کڀ ہےکنی ٥ـػ  کڀ ٹبٵقػ  کیب  ےٱئ ےک ےصبٍٰ  کـٷ

  ۔کیب ربئیگب ںیہؿّػ ٷ  ےؽؿیٜ ےٵبثٞؼ ت٦ڀیِ   ٫ ےپبٱینی ک

ٵتبحـ   کی صؼ تک  ٹؿكٹاٷ ےکٶپٺی ک ہٹبٵقػ  کب ص٨   ثیٴ ںپبٱینی ٵی

  ۔ٿگبہ

 ِخبي

زبت  ٩بثِٰ  ےپبٱینی ٫ ںپبٱینی عـیؼی رنٶی ہایک فٹؼگی  ثیٴ ےاؿرٸ ٷ

زبت  اؿرٸ  ے٫ ےپبٱینی ک ۔اھت  ےؿٿپ ھالک 5۔2اػائیگی  کٰ ٵڀت  ػٝڀٰی 

  ہے۔  ےؿٿپ ھالک 5۔1کٰ ث٪بیب ٱڀٷ  اٿؿ مڀػ  کی ؿ٩ٴ   ےک

کی ثب٩ی    ےؿٿپ ھالک 1ٹبٵقػ   ںاؿرٸ کی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ےامٲئ

 ۔ٿگبہٯ ہکب ا ےؿ٩ٴ  صبٍٰ  کـٷ

رڀ ٹ٤َ   ںیہپـ مڀػ  ٿٍڀٯ ٭ـتی   ںٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی ٩ـّڀ ںکٶپٺیب ہثیٴ

اگـ مڀػ  چبؿرل  ٭ی  ں۔یہ ےٿتہٕڀؿ پـ  ٩بثِٰ اػائیگی   ہیب مبالٷ  ہمبالٷ

اٿؿ  ںیہ ےثٸ ربت ہپبٱینی ٱڀٷ  کب صٌ ہتڀ ی ہےکی ربتی  ںیہاػائیگی  ٷ

 ں۔یہ ےربت ےىبٵٰ کـ ٱئ ںث٪بیب ٱڀٷ  ٵی

اٿؿ پبٱینی چبٱڀ صبٱت  ہے٭ی اػائیگی  ٿ٩ت پـ کی ربتی  ںرت تک پـیٶیٶڀ

، مجٜ  ٹ٪ؼ ٩یٶت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٱڀٷ  اٿؿ مڀػ  چبؿرل  ٭ی ہےٿتی ہ ںٵی

ٱیکٸ اگـ پبٱینی مب٩ٔ   ۔ٿگیہ  ہفیبػ ے٭ب٥ی  ك ےٱئ ےک ےاػائیگی  کـٷ

تڀ ایک اینی  ہےا ہآ ؿ ںیہیٴ ٷکڀئی ٹیب پـیٶ ےگٓاٿؿ ا ہےی ہؿ ںٍڀؿت  ٵی

کـ ث٪بیب مڀػ  )کٰ  ڑث٪بیب ٱڀٷ  کی ؿ٩ٴ  رڀ ںاہد ہےٿ مکتی ہٍڀؿت  پیؼا 

 ہے۔ٿ ربتی ہ  ہفیبػ ےٹ٪ؼ ٩یٶت  کی ؿ٩ٴ  ك ےٱڀٷ ( پبٱینی ک

اینی ٍڀؿت   ہے۔مکتی  ےػ ںیہکٶپٺی اینی ٍڀؿت  کی اربفت  ٷ ہثیٴ  ہےؿ ہٙب

 ں۔یہٹبٵی  کبؿؿٿائی کـتی  ٹپـ ُؿ٭بٿٝبٳ ٕڀؿ  ںکٶپٺیب ہثیٴ ےٯہکب٥ی پ ےك

 ےٯہپ ےك ےربٷ ےاؿا ٱئہکی کبؿؿٿائی کب ك ٹُؿ٭بٿ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ
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اٿؿ ػمتیبة   ہےٿ ربتی ہپبٱینی عتٴ   ۔ك ػیب ربئیگبٹؿ  کڀ ٹڀڈٿٯہپبٱینی 

ثٞؼ  ےامک ہے۔کیب ربتب   ٹرلڈٹ٪ؼ ٩یٶت  کڀ ث٪بیب ٱڀٷ  اٿؿ مڀػ  ٭ڀ ای

  ہے۔ؿ  کڀ اػا کی رب مکتی ڈٿٯہؿ٩ٴ  پبٱینی ی اّب٥ی  ھثچی کڀئی ة

 یـہخمَوً پـویژٔل  اوؿ ت٘ ےپبٌینی ک  .4

a) ٔبِقػگی 

i. ٹبٳ  ےػاؿ  اك ٥ـػ  ک ہفٹؼگی  ثیٴ ںاہد ہےٝٶٰ  ہٿ ٔبِقػگی

  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثٞؼ ثیٴ ےامکی ٵڀت  ک ےرل ہےتب کی ربڀیق  کـ

 ے۔ئیہؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کی ربٹی چب ہ٩بثِٰ اػائیگی ثیٴ

ii.  افـاػ  کو ٔبِقػ   ہفیبػ ےایک یب ایک كػاؿ   ہؼگی  ثیٴفٹ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ٹبٵقػ کـ مکتب  ےک ىغٌ

iii.   امکب ص٨   ںیہاٿؿ اٷ ںیہ ےٿتہص٪ؼاؿ  ےک مچبؿدڈػؿمت ٹبٵقػ

 ےٕوؿ پـ  اك پیل ےی  کٹؿكٹایک  ے٥ـػ  کی ٕـ٣ ك ےٿاٯ ےػیٸ

 ہے۔ٿتب ہٹب ھکڀ ؿک

iv. ہے۔ب مکتی کی ر ںیب ثٞؼ ٵیولت  ۓبِقػگی   پبٌینی عـیؼت 

v.  زبت، اپٺی عڀػ  کی فٹؼگی   ےک 39میٮيٸ   ےک 1938  ٹای٬ ہثیٴ

ؿ  اك ٥ـػ  یب ا٥ـاػ  کڀ ٹبٵقػ  کـ ڈٿٯہٿاال  ےٷھپـ پبٱینی ؿک

حم٦ڀٗ    ےؽؿیٜ ےپبٱینی ٫ ںامکی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ےرل ہےمکتب 

 ۔گی ےؿ٩ٴ ٭ی اػائیگی  کی ربئ

  ہے۔رب مکتب  ہکڀ ثؼٯ  ٹبٵقػگی  ےیـ  کـکہایک ػیگـ  ت٘ ںپبٱینی ٵی

 َہا

پبٱینی  ںػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ہٹبٵقػگی   ٍـ٣  فٹؼگی  ثیٴ

ٔبِقػ  کب ِىًّ  ہے۔کب ص٨  ُاٵیؼٿاؿ ٥ـػ  کڀ ػیتب  ےکی ؿ٩ڀٳ صبٍٰ  کـٷ

 ہے۔وتب ہ ںیہی صك ْھپـ کوئی ة ے)یب رقوی ٕوؿ پـ ( ػٝو

 ےکنی ٥ـػ  کڀ ٵ٪ـؿ  کـٷؿ  کڀ ڈٿٯہ، پبٱینی ہےٿتب ہٹبٵقػ  ٹبثبٱ٠  ںاہد

ٕڀؿ پـ  ٭بٳ  ے٥ـػ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  ک  ہٵ٪ـؿ٭ـػ ہے۔تی ڑکی ّـٿؿت  پ

پبٱینی ػمتبٿیق  ےٱئ ےک ےؿ ٭ـٷہاپٺی ؿّبٵٺؼی  ٙب ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےکـٷ

ٹچ ربتب ہرت ٹبٵقػ  ا٭خـیت  کی ٝٶـ پـ پ ہے۔کی ّـٿؿت  ےپـ ػمتغٔ  کـٷ

ی ھػاؿ  کنی ة ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔ ٿ ػیتبھٍڀؿت  ک ہٵ٪ـؿ  ٥ـػ  اپٺی ی ہے

اٿؿ  ہے ںیہاگـ کڀئی ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  ٷ ہے۔ٿ٩ت ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  کڀ ثؼٯ مکتب 

 ےپـ ٵڀت  ػٝڀ ےٿ ربٷہػاؿ  کی ٵڀت   ہتڀ فٹؼگی  ثیٴ ہےٹبٵقػ  ٹبثبٱ٠  

 ہے۔٩بٹڀٹی ٿؿحبء کڀ اػا  کیب ربتب  ےؿ  کڈٿٯہکڀ پبٱینی 

، ٵڀت  ػٝڀٰی اٹکڀ یب ںیہ ےربت ےٹبٵقػ  ٵ٪ـؿ  کی  ہفیبػ ےایک ك ںاہد

ؿ ای٬  ٹبٵقػ  ہ ۔ٿگبہٕڀؿ پـ ٩بثِٰ اػائیگی  ہکڀ ٵيرتک ںص٪ؼاؿ  یب ص٪ؼاؿٿ

 ےک ےٿٷہپبٱینی ىـٿٛ  ہے۔کیب رب مکتب  ںیہٷ ہکڀئی ٵٺ٦ـػ  صٌ ےٱئ ےک

 ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاٹک ےٱئ ےک ےٿٷہٵتبحـ   ےٹبٵقػگی   ک ےگئ ےثٞؼ کئ

 ے۔ئیہکڀ ُٵٖٲٜ  کیب ربٹب چب ںکٶپٺیڀ
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ِتٍٞك  پـویژٔل  ے: ٔبِقػگی   ك1ىىً    

 

 

b) ِتفوی 

 ہےُٵـاػ   ےت٦ڀیِ  ٱ٦٘ ٝٶڀٵب زبـیـی  ٕڀؿ پـ  ربئیؼاػ ٭ی ٵٺت٪ٲی ك 

 ہے۔ٿتی ہخمتٲ٤   ےٿاٱی ٵٺت٪ٲی ك ےٿٷہ ےرڀ ربئیؼاػ کی مپـػگی ك

خمتٲ٤  ص٪ڀ٧   ںتٞٲ٨  ٵی ےاینی ربئیؼاػ ک ںٵٲٮیت  ٵی ےربئیؼاػ ک

 ں۔یہ ےتہىبٵٰ ؿ ںا٥ـاػ  ٵی  ہفیبػ ےرڀ ایک یب ایک ك ںیہىبٵٰ 

رت  ےک ےاك ٵٞبٵٰ ے، مڀائہےٿ ربتی ہپـ ٹبٵقػگی   ؿّػ  ےٿٷہت٦ڀیِ   

 ہے۔ٿتب ہکٶپٺی کڀ کیب گیب  ہثیٴ ےٱئ ےت٦ڀیِ   ایک پبٱینی ٱڀٷ  ک

ٕڀؿ  ےت٦ڀیِ   کب ٵٖٲت پبٱینی )ربئیؼاػ ک ےنی کیپبٱ ہفٹؼگی  ثیٴ

٥ـػ   ےػٿمـ ےڀ ایک ٥ـػكص٪ڀ٧ ، ٵٲٮیت  اٿؿ ٵٺب٥ٜ ک ںپـ ( ٵی

ت٦ڀیِ ٭بؿ   ےاك ہےرڀ ٥ـػ  ص٪ڀ٧  ٭ی ٵٺت٪ٲی  کـتب  ہے۔کڀٵٺت٪ٰ کـٹب 

ت٦ڀیِ  ےاك ہےاٿؿ رل ٥ـػ  کڀ ربئیؼاػ ٵٺت٪ٲی  کی ربتی  ہےا ربتب ہک

 ں۔یہ ےتہک  ہ٭ٺٺؼ
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 ( ٹ: تفویِ   )امبئّٕی۲ٓىىً  

 

 

ؿٿٯ ٹٸ٭  ےؽؿیٜ ےک 38کی میٮيٸ    ٹای٬ ہت٦ڀیِ   ثیٴ ںاؿت ٵیھة

کڀ مڀٹپی گئی ربئیؼاػ   ہتٮٶیٰ  پـ ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ےت٦ڀیِ   ک ہے۔٭یبربتب 

اك  ہاٿؿ ٿ ںیہ ےٿتہصبٍٰ   ٹؿكٹی ص٪ڀ٧ ، ٝٺڀاٷ اٿؿ اٷھمت ںتٞٲ٨  ٵی ےک

 ہےٿتب ہزبت   ےاك ىـٓ ک ہی ہےزبت  پبٱینی کب ٵبٱک ثٸ ربتب  ےپـٿیژٷ ک

ٿ ہ ںیہتـ ص٪ڀ٧ ٷہة ںٵی ہٵڀافٷ ےپبك ت٦ڀیِ ٭بؿ  ک ےک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ  ہ٫

 ہے۔ ےمکت

ت٦ڀیِ   ہ٫ ہےٵٖٲت  ہٕڀؿ پـ ی ھےامکب میؼ ہے۔ٳ  ہت اہآعـی  پـٿیژٷ  ة ہی

 ےکنی مجت ك ےٿگب رلہ ںیہٯ ٷہکب ا ےایک اینب ػٝڀٰی صبٍٰ  کـٷ  ہ٭ٺٺؼ

کڀ  ںیڀٹپبؿ ےٱئ ےت٦ڀیِ   ک ۔اھاٹکبؿ کـ ػیب گیب ت ےك ےربٷ ےکئ ہثیٴ

٩بٹڀٹی  ہاٿؿ ٿ ہےٿٹب ّـٿؿی  ہ  ٩بثٰ ےٱئ ےک ےتٮیٶٰ کـٷ  ہػہٵٞب

  ے۔ئیہچب ےٿٷہ ںیہزبت  ٷ ےٹب٩بثٲیت  ک

 ں۔یہ ےٿتہ ےت٦ڀیِ   ػٿ ٩نٴ  ک

 لنُ   ے: تفویِ   ک۳ىىً  

 

 

 

 ٍِٖك  تفویِ ِيـوٓ  تفویِ

پـٿیژٷ   ہی ںٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ ٵی ہی ںٵيـٿٓ  ت٦ڀیِ    ٵی
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فٹؼگی    ہ٫ ہےتب ہپـٿیژٷ ؿ

ػاؿ  کی پغتگی کی تبؿیظ  ہثیٴ

پـ یب ت٦ڀیِ  ےٷہؿ  ہتک فٹؼ 

پـ پبٱینی  ےٿٷہکی ٵڀت   ہ٭ٺٺؼ

۔پبك ٿاپل چٲی ربئیگی ےامک  

ت٦ڀیِ ٭بؿ   ںپبٱینی ٵی  ہ٫ ہے

ی ص٪ڀ٧ ، ٵٲٮیت  اٿؿ ھمت ےک

 ںی ٍڀؿت  ٵیھکنی ة ٹؿكٹاٷ
ت٦ڀیِ ٭بؿ  یب امکی ربئیؼاػ 

ث٢یـ  ت٦ڀیِ  ےثبف گيت  ک ںٵی

 ےکڀ ٵٺت٪ٰ  کـ ػیئ  ہ٭ٺٺؼ

ـس  ٭ی پبٱینی اك ٕ 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۔

 ںاہد ہےا ربتب ھػیک ںتـ کئی رببؿتی صبالت  ٵی ہٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ    فیبػ

کنی ٱڀٷ   ےگئ ےٱئ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  پبٱینی 

 ۔اؤمٺگ  ٱڀٷ ہ  ہ٫ ے، ریلہےا ربتب ھٷ  ؿکہعال٣  ؿ ےک

 ۔ىـائٔ  ےٌی ےلبٔؤی  تفویِ   ن

رڀ ایک ٩بٹڀٹی  ت٦ڀیِ    ںیہ ےاٱتڈاٷ ىـائٔ پـ ٹٚـ  ھٳ کچہ، اة ےآئی

 ں۔یہالفٵی   ےٱئ ےک

i. پبك  ے٥ـػ  )ت٦ڀیِ ٭بؿ ( ک ےٿاٯ ےتٮٶیٰ کـٷ ےاك ےٯہپ ےمت ك

ِىًّ  صك  اوؿ ٕٝواْ  یبلبثًِ   ےٱئ ےی پبٱینی کہؿ مڀٹپی رب

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ٹؿكٹتفویِ  اْ

ii. ےؽؿیٜ ےن  ہتفویِ لیّتی ِٞبوُ  ہ٫ ہےّـٿؿی   ہ، یےػٿمـ  

 ہے۔ٿ مکتب ہحمجت اٿؿ پیبؿىبٵٰ  ںرنٶی ےئیہٿٹب چبہ ِٞبوْ

iii. عالف  ےی الگو لبٔوْ کھکنی ةت٦ڀیِ   ہ٫ ہےالفٵی   ہتینـا، ی

 ےٿاٯ ےٷہؿ ںٵٲ٬ ٵی ے، کنی ػٿمـےٱئ ےٵخبٯ ک ۔ ےئیہؤب چبہ ںیہْ

ؿٿٯ  ٩ڀاٝؼ ٿ ٹائو کڀ پبٱینی کی ت٦ڀیِ   ا٭نچیٺذ ٭ٸہ١یـ ٵٲٮی  ؿ

 ہے۔ٿ مکتی ہّڀاثٔ  کی عال٣ ٿؿفی  

iv. ٱیکٸ ٹبٵقػگی    ہےػٿمـا ت٦ڀیِ   کـ مکتب   ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٿتب ہ ںیہ٥ـػ  ٷ  ہىؼ ہثیٴ  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ہکیڀٹک ہےکـ مکتب  ںیہٷ

 ے٫ ہکٴ ایک گڀا ےاٿؿ کٴ ك ےئیہٿٹب چبہ  ںت٦ڀیِ   زبـیـی  ىٮٰ ٵی

 ےٵٲٮیت  کی ٵٺت٪ٲی  ک ے۔ئیہٿٹب چبہ  ہػمتغٔ  اٿؿ تَؼی٨ ىؼ  ےؽؿیٜ

کیب    ہٵ٪ـؿ ےٕڀؿ پـ  خمَڀً ٕڀؿ ك ےیـ  کہص٪بئ٨  پبٱینی پـ ایک ت٘

ؿ  کڀ ت٦ڀیِ   کی ڈٿٯہپبٱینی   ہ٫ ہےی ّـٿؿی  ھة ہی ے۔ئیہٿٹب چبہگیب 

اك لنُ  کی إالٛ  حتـیـی    ہرت تک ن ے۔ئیہکٶپٺی کڀ ػیٺی چب ہإالٛ  ثیٴ

کب پبٌینی   ہ، تفویِ وٕٕؼہےو ربتی ہ ںیہکّپٕی کو صبًٍ  ْ ہٕوؿ پـ  ثیُ

  ۔وگبہ ںیہی لنُ  کی ٍِىیت  کب صك   ْھکنی ة ںِی

 ہپـ فٹؼگی  ثیٴ ےٿٷہپبٱینی ػمتبٿیق اٿؿ إالٛ  صبٍٰ   ےٱئ ےیـ  کہت٘

یبٷ ػیب ربٹب ھػ ہی ہے۔ؿ  کـ مکتی ٹت٦ڀیِ   کڀ ٵتبحـ  اٿؿ ؿرل کٶپٺی

 ںیہػاؿی ٷ ہٿ٩ت کٶپٺی کڀئی ؽٳ ےؿ  کـتٹت٦ڀیِ   کڀ ؿرل  ہ٫ ےئیہچب

٭ب  ےکڀئی ؿائ ںٵی ےثبؿ ےیب امکی ػؿمت یب  ٩بٹڀٹی ٝٶٰ ک ہےٱیتی 
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ػؿد ت٦ڀیِ    ںٵی ںاتڀھی کہة ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔کـتی  ںیہاؿ  ٷہاٗ

ػ٥رت  ہٵتٞٲ٨ ےٿگی رت ت٦ڀیِ   اٿؿ امکی إالٛ  امکہتبؿیظ   ہتبؿیظ  ٿکی 

کڀ صبٍٰ    ںاگـ إالٛ  اٿؿ ت٦ڀیِ   اٱگ اٱگ تبؿیغڀ ہے۔ٿئی ہکڀ صبٍٰ  

ؿیيٸ  کی تبؿیظ  ٵبٹب ٹآپيٸ  کڀ ؿرل ےٿاٯ ےٵٲٸ ںتڀ ثٞؼ ٵی ںیہ ےٿتہ

 ۔ربئیگب

ؿ  / فٹؼگی  ڈٯٿہػٿؿاٷ پبٱینی  ےپبٱینی کی چبٱڀ ٵؼت  ک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

 ےایل ہے۔ت٦ڀیِ   کـ مکتب  ہػٿثبؿ ٹؿكٹاٷ ںؿ  کڀ پبٱینی ٵیڈٿٯہ ہثیٴ

٥ڀؿی   ےک ےػاؿ  کڀ ػٝڀ ہؿ /فٹؼگی ثیٴڈٿٯہت٦ڀیِ   پـ پبٱینی  ہػٿثبؿ

کی ٍالس ػی رب  ےایک ٹیب ٹبٵقػگی   یب ت٦ڀیِ    کـٷ ےٱئ ےک  ےت٦َی

ي تفویِ ٹائٹکب پبٌینی  ںِی ےِٞبًِ ے، ِيـوٓ  تفویِ  کؿھپ ہے۔مکتی 

پبك واپل چال  ےػاؿ  فـػ  ک ہفٔؼگی  ثیُ ںکی ِوت  کی ٍوؿت  ِی  ہوٕٕؼ

ت٦ڀیِ   ہٯ ٥ڀت ىؼٹائٹا تڀ ھػٿمـی ٕـ٣، اگـ ت٦ڀیِ    ٵٮٶٰ  ت۔ربئیگب

  ۔پبك چال ربئیگب ےکی ربئیؼاػک  ہ٭ٺٺؼ

 ِتٍٞك  پـویژٔل  ےتفویِ    ك ےک ںپبٌینیو ہ: ثی۴ُىىً  

 

 

 تفویِ  ۂبِقػگی   دبمبثً

 تفویِ ٔبِقػگی فـق  وی ثٕیبػ

ٔبِقػگی   یب 

تفویِ    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 

ٔبِقػگی   یب 

تفویِ    کت 

مکتب کیب رب 

 ؟ہے

 ےٹبٵقػگی   ربڀیق  ک
ٿ٩ت یب پبٱینی آ١بف  

ثٞؼ کی رب  ےک ےٿٷہ

 ہے۔مکتی 

ت٦ڀیِ    ٍـ٣  پبٱینی 

ی ہثٞؼ  ےک ےٿٷہآ١بف  

 ہے۔کی رب مکتی 

 ےت٦ڀیِ    پبٱینی کٹبٵقػگی   ٍـ٣  ٔبِقػگی   یب 
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تفویِ    کوْ 

 ؟ہےکـ مکتب 

ؿ  ڈٿٯہ ہفٹؼگی  ثیٴ

امکی   ےؽؿیٜ ے٫

اپٺی فٹؼگی  کی 

پبٱینی پـ کی رب 

 ہے۔ مکتی

، یب  ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫

ػاؿ   ہتڀ فٹؼگی  ثیٴ

 ہاگـ ٿ  ےؽؿیٜ ے٫

یب  ہےؿ  ڈٿٯہپبٱینی 

 ے٫  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

کیب رب مکتب   ےؽؿیٜ

 ہے۔

الگو  ںاہک ہی

 ؟ہےوتب ہ

الگڀ  ںاہٍـ٣  ٿ ہی

 ہثیٴ ںاہد ہےٿتب ہ

الگڀ  1938،  ٹای٬

 ہے۔ٿتب ہ

ٵٺت٪ٲی   ےربئیؼاػ ک ہی

ٵٲ٬   ہٵتٞٲ٨ٵتٞٲ٨   ےك

 ے٩بٹڀٷ ک ےػیو ک

 ںؿ ٵیھٵٖبث٨  ػٹیب ة

 ہے۔ٿتب ہالگڀ 

کیب پبٌینی 

ؿ  پبٌینی ڈويہ

ؿوي  ٹپـ وٓ

تب ھؿک ےثٕبئ

 ؟ہے

ؿ  ڈٿٯہپبٱینی 

پبٱینی پـ ٵٲٮیت  

 ےؿٿٯ  ثٺبئٹاٿؿ ٭ٸ

اٿؿ ٹبٵقػ   ہےتب ھؿک

 ےپبك پبٱینی ک ےک

کب  ےکـٷ ہزبت ٵ٪ؼٳ

ٿتب ہ ںیہکڀئی ص٨   ٷ

 ہے۔

پبٱینی  ؿ ڈٿٯہپبٱینی 

زبت 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 ہزبت ٵ٪ؼٳ ےک

 ہے۔تب ہص٨   ؿ

کی  ہکیب گوا

 ؟ہےّـوؿت 

 ںیہکی ّـٿؿت ٷ ہگڀا

 ہے۔

  ہے۔الفٵی   ہگڀا

کوئی  ںیہکیب اْ

 ؟ ہےصك   ٍِتب 

ٵقػ  کب پبٱینی ٹب

 ںیہپـ کڀئی ص٨   ٷ

 ہے۔

کڀ   ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

پبٱینی پـ پڀؿا ص٨   

  ہتک ٫ ںاہاٿؿ ی ہےٿتب ہ

 ہزبت ٵ٪ؼٳ ےپبٱینی ک

 ہے۔ی کـ مکتب ھة

ؿّػ  ےکیب اك

کیب رب مکتب 

 ؟ہے

ٹبٵقػگی   پبٱینی 

ػٿؿاٷ  ےکی ٵؼت  ک

ی ٿ٩ت ؿّػ یب ھکنی ة

ٵٺنڀط کیب رب مکتب 

 ہے۔

 ٿہت٦ڀیِ    ایک ثبؿ 

ؿّػ  ےثٞؼ اك ےک ےربٷ

، ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ

ت٦ڀیِ      ہٱیکٸ ػٿثبؿ

 ہے۔کیب رب مکتب 

 ۓبثبٌغ ک

 :ںِی ےِٞبًِ

اگـ ٹبٵقػ  ایک 

، تڀ کنی ہےٹبثبٱ٠ 

٥ـػ  کی ت٪ـؿی  کی 

 ے۔ئیہربٹی چب

ایک   ہاگـ ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

تڀ ایک  ہےٹبثبٱ٠ 

مـپـمت ٵ٪ـؿ  کیب 

 ے۔ئیہربٹب چب
ٔبِقػ  یب 

  ہتفویِ وٕٕؼ

کی ِوت  کی 

کیب  ںٍوؿت  ِ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 ےاپل چٰٿ
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  ہٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ  ٭ٺٺؼ

 ےٵٞبٵٰ ےکی ٵڀت  ک

٩بٹڀٹی  ےامک ںٵی

 ےٿاؿث پبٱینی  ک

 ں۔یہ ےٿتہص٪ؼاؿ 

 ہفٔؼگی  ثیُ

ؿ  کی ِوت  ڈويہ

ثٞؼ اوؿ  ےک

 ےک ےِوت  ػٝو

 ےاػائیگی  ك

ٔبِقػ  یب  ےيہپ

  ہتفویِ وٕٕؼ

و ہکی ِوت  

 ےک ےربْ

 ںِی ےِٞبًِ

 ؟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

  ہکی ؿ٩ٴ  ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

کڀ  ں٩بٹڀٹی ٿاؿحڀ ےک

ٿتی ہ٩بثِٰ اػائیگی 

 ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہ، ٷہے
ؿ  کڀ، رڀ ت٦ڀیِ ػا

 ہے۔٭بؿ  

کیب ٌیٓ ػاؿ 

پبٌینی وو 

ِٕنٍه  کـا 

 ؟ںیہ ےمکت

 ہٱیٸ ػاؿ اك ثیٴ
پبٱینی ٵٺنٲ٬  کـ 

رل پـ کڀئی  ںیہ ےمکت

ٹبٵقػگی   کیب گیب 

 ہے۔

ٱیٸ ػاؿ پبٱینی ٭ڀ 

 ےکـا مکت ںیہٵٺنٲ٬ ٷ

ت٦ڀیِ      ہرت تک ٫ ںیہ

ٿکب ھکڀ ػ ںکڀ ٱیٺؼاؿٿ

 ےك ےاؿاػ ےک ےػیٸ

ایب ھػک ںیہکیب گیب ٷ

 ہے۔ربتب 

c) پبٌینی ٹپٍکیڈ 

پبٱینی   ہے۔کب حجڀت   ےپبٱینی  ػمتبٿیق ٍـ٣  ایک ٿٝؼ ہفٹؼگی  ثیٴ

  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ےك ےی ٕـی٨ھٿٹب کنی ةہ  ہٿٹب یب تجبھػمتبٿیق کب ک

 ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔کـتب  ںیہآفاػ  ٷ ےػاؿی  ك ہزبت اپٺی ؽٳ ےک

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷھک ےق کپبك ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی  ػمتبٿی ےک

 ۔ہے ےٿتہٿاٱی ٵٞیبؿی  ٝٶٰ  ےاپٺبئی ربٷ

  ہ٫ ہےکی ربٹچ کـتب  ےٵٞبٵٰ ےٱئ ےک ےٷھػیک ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ػ٥رت  ی

اك ثبت کب تنٲی خبو   ہے۔کب کڀئی مجت  ےٹ٪َبٷ پـ ى٬  کـٷ  ہکیب ٵجیٸ

اٿؿ  ہےٿ گئی ھپبٱینی  ک  ہ٫ ہےٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےحجڀت  پیو  کـٷ

 ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵؼٝی  ٫ ہے۔ا گیب ھػیک ںیہٷ ےك ےکنی ػیگـ  ٕـی٨ ےاك

 ےپیو  کـٷ ڈثبٷ  ہث٢یـ ایک ٵٞبٿُ ےیب امک ھمبت ےّٶبٹت ک  ےؽؿیٜ

 ہے۔کیب رب مکتب   ہپـ امکب ت٦َی

ت ہٿاٱی ؿ٩ٴ  ة ےاٿؿ اػائیگی  کی ربٷ ہےٿتی ہیڀ ڈاگـ اػائیگی  رٲؼی 

ٿمیٜ ٕڀؿ پـ    ہ٫ ہےمکتب  ی اٍـاؿ ٭ـھتڀ ػ٥رت  اك ثبت پـ ة ہے  ہفیبػ

اؿ ہایک اىت ےٿئہ ےکی إالٛ  ػیت ےٿٷھک ےامک ںکنی ٩ڀٵی اعجبؿ ٵی

کنی ػیگـ  ٥ـػ  ٭ڀ کڀئی   ہپـ ٫ ےٿ ربٷہاك ثبت ٭ب ی٪یٸ  ے۔ٹکبال ربئ

 ہے۔پبٱینی  ربؿی کی رب مکتی  ٹپٲکیڈ، ایک ہے ںیہاٝرتاُ ٷ

d)  تجؼیٍی  ٔثؼالو/ 
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کی ٵبٹگ کـ  ےکـٷ ٔثؼالٿ ںّڀاثٔ ٵی ىـائٔ ٿ ےؿ  پبٱینی  کڈٿٯہپبٱینی 

 ےزبت  ایل ےکی ؿّبٵٺؼی  ک ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ہے۔مکتب 

 ےمبٯ  ک ےٯہپ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی  ک ہے۔کب پـٿیژٷ   ےکـٷ ٔثؼالٿ

 ےػی ربتی، ٱیکٸ پـیٶیٴ اػائیگی  ک ںیہکی اربفت  ٷ  ںػٿؿاٷ تجؼیٲیڀ

 -  ہرینب٫ ںیہ ےرب مکت ےکی  ںیبٳ  ٩نٴ کی تجؼیٲہ٭بؿ  یب ا ہٕـی٨

 تجؼیٲی ؛ ںؿیل ٵیڈٹبٳ یب ای 

 ػؿد کـاٹب ےؿ كھپ ےپـ اك ےٿٷہیب کٴ حبثت   ہٝٶـ فیبػ 

 ٳ  ہ٥ـا  ہٿ١یـ  ہیب ٵنت٪ٰ  ٵٞؾٿؿی  ٥بئؼ  ہ٥بئؼ  ہصبػث ےؿہػٿ

 ػؿعڀامت ےٱی  ےک ےکـٷ

 ھکچ ےك ںاك ٵی ہے۔کی اربفت  ػی رب مکتی  ٔثؼالٿ ںٵی ںمبٱڀ ےثٞؼ ک

ٵتبحـ   ےپبٱینی  پـ یب ایک اٱگ کب١ؾ پـ ایک ٵٺبمت تڀحی٨  کـک ٔٿثؼال

 ںٵی ںپبٱینی  کی ىـٕڀ ےٱئ ے، رٸ کٔػیگـ  ثؼالٿ ں۔یہ ےرب مکت ےکئ

 ےٿئہ ےکڀ ؿّػ کـت ںپبٱینیڀ ہ، ٵڀرڀػہےتی ڑص٪ی٪ی تجؼیٲی  کی ّـٿؿت پ

 ں۔یہربؿی کی رب مکتی  ںٹئی پبٱینیب

  ںیہاك ٕـس   ٔ ہےت ػی گئی اربف ںیہٳ ا٩نبٳ رٸہا ھکچ ےثؼالؤ ٫

i. ںیہٷ  ہاّب٣ ںٳ ٵیھرڀک ںاہ]د ٔثؼالٿ ںیب ٵؼت  ٵی  ں٭المڀ ھکی کچ ہثیٴ 

 [ ہےٿا ہ

ii. کٶی ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ 

iii.  ٔثؼالٿ ں٭بؿ  ٵی ہٕـی٨ ےپـیٶیٴ اػائیگی  ک  

iv.   ٔثؼالٿ ںکی تبؿیظ  ٵی ےٿٷہآ١بف  پبٱینی 

v. ٹبت٪نیٴ  کـ ںٵی ںپبٱینیڀ  ہفیبػ ےپبٱینی  کڀ ػٿ یب ػٿ ك 

vi. ہیب پبثٺؼ  کالف کب عبمت اّب٥ی  پـیٶیٴ  

vii. تجؼیٲی   ںثٺؼی  ٵی ہمسیت  ٵٺَڀةٵٺب٥ٜ  ےث٢یـ ك ےٵٺب٥ٜ ٫ 

viii. تَضیش  ںٹبٳ ٵی 

ix. ؿا ہکب آپيٸ  اٿؿ ػٿ  ےت٦َی ےٱئ ےکی اػائیگی  ک ےػٝڀ

 ٳ  کـٹبہ٥ـا  ہ٥بئؼ  ہصبػث

 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

 ےاٹک ہے۔رٸ کب احـ  پـیٶیٴ کڀ کٴ کـٹب  ںیہ ےٿ مکتہ ٔثؼالٿ ےایل

ٵٺب٥ٜ  ےاٹب؛ ٵٺب٥ٜ مسیت  كڑھ، پـیٶیٴ اػائیگی  ٵؼت  کڀ ةںیہٵخبٯ 

 ںػٿمـی ٭الك ٵی ےکی ایک ٭الك ك ہ؛ ثیٴٔثؼالٿ ںثٺؼی ٵی ہث٢یـ  ٵٺَڀة ے٫

 ۔ ہاّب٣ ںؿ٩ٴ  ٵی ہ؛ اٿؿ ثیٴہےا ػیتب ڑھٳ کڀ ةھرڀک ہی ںاہد، ٔثؼالٿ

پبٱینی ػمتبٿیقات کی ص٪ی٪ی  ےکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٸ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہؿ رگہ

، ٱیکٸ اٹکڀ ٵٺٚڀؿی ہےکی اربفت  ػی ربتی  ےکب اٹتغبة  کـٷ ںثبتڀ

  ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت  ےربٷ ےپیو  کئ  ےمبٵٸ ےؿ  کٹؿیگڀٱی ےٱئ ےک
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 ۳  ٹیلٹ آپ وو ےپٓا

کی ّـٿؿت  ےؿ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  کڀ ت٪ـؿ کـٷڈٿٯہپبٱینی  ںکٸ صبالت  ٵی

 ٿگی؟ ہ

I. پـ  ےٿٷہػاؿ  ٹبثبٱ٠  ہثیٴ 

II.  ہےٹبٵقػ  ایک ٹبثبٱ٠ 

III.  ہے ںیہیک ٷٹھؿ  کی ػٵب١ی  صبٱت  ڈٿٯہپبٱینی 

IV.  ہے ںیہٷ  ہؿ  ىبػی ىؼڈٿٯہپبٱینی 

 

 

 ہعالً

  ےمٮی اػائیگی  کـٷثٞؼ ا ےک ےٿٷہیڀ ڈؿٝبیتی ٵؼت   کالف پـیٶیٴ 

  ہے۔ٳ  کـتب ہؿ  کڀ ایک اّب٥ی  ٿ٩ت ٵؼت   ٥ـاڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےک

 کٶپٺی ایک  ہفٹؼگی  ثیٴ  ےؽؿیٜ ے٫ ےرنک ہےٝٶٰ  ہت٪ـؿ  ٿ ہػٿثبؿ

رڀ یب تڀ پـیٶیٴ  ہےالتی  ںاینی پبٱینی کڀ ٿاپل چبٱڀ صبٱت ٵی

  کنی ١یـّجٖگی ےیب رل ہےٿ گئی ہمجت عتٴ   ےک ےٿٷہ ہاػائیگی  ٷ

  ہے۔ا گیب ھزبت ثـ٩ـاؿ ؿک ےپـٿیژٷ ک

 ٿتب ہاٱگ  ےایک ٝبٳ  رببؿتی ٱڀٷ  ك ںپبٱینی  ٱڀٷ  ػٿ ٵٞبٵالت ٵی

پبثٺؼ   ےٱئ ےک ےال، پبٱینی  ٵبٱک ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٱڀٷ  چکبٷہ، پہے

ربٹچ   ٹیڈؿ  کی ٭ـیڈٿٯہ ہکٶپٺی کڀ ثیٴ ہاٿؿ ثیٴ ہےٿتب ہ ںیہٷ

  ہے۔ ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےکـاٷ

 ٹبٳ کی  ے( کںػاؿ  اك ٥ـػ )ٿ ہفٹؼگی  ثیٴ ںاہد ہے ہٹبٵقػگی   ٿ

  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثٞؼ ثیٴ ےامکی ٵڀت  ک ںیہرٸ ہےربڀیق  کـتب 

  ے۔ئیہؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کیب ربٹب چب ہثیٴ

  ص٨   ںپبٱینی  ٵی ہےت٦ڀیِ    کب ٵٖٲت   ےپبٱینی  ک ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےػ  كٕڀؿ پـ ( کب ایک ٥ـ ے، ٵٲٮیت  یب ٵٺب٥ٜ )ربئیؼاػ ک

٥ـػ  رڀ ص٪ڀ٧ ٭ڀ ٵٺت٪ٰ   ہایک ٭بٳ  ٿ ے٥ـػ  کڀ ٵٺت٪ٰ  کـٷ ےػٿمـ

اٿؿ رل ٥ـػ  کڀ ربئیؼاػ  ہےا ربتب ہت٦ڀیِ ٭بؿ  ک ےاك ہےکـتب 

  ں۔یہ ےتہک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ےاك ہےٵٺت٪ٰ  کی ربتی 

 ٿتب ہزبت   ےکی ؿّبٵٺؼی  ک ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ٔثؼالٿ

مبٯ   ےٯہپ ےکـ، پبٱینی  کڑٿھکڀ چ ںثبتڀ  ٝبٳ ھٝبٳ ٕڀؿ پـ کچ ہے۔

  ہے۔ػی رب مکتی  ںیہکی اربفت  ٷ ٔػٿؿاٷ ثؼالٿ ےک

 َ اٍٖالصبت  ہا

 ؿٝبیتی ٵؼت    .1

 پبٱینی  کی مب٩ٔ   .2

 پبٱینی  حببٱی    .3

 ػمتربػاؿی  ٩یٶت   .4

 ٹبٵقػگی    .5

 ت٦ڀیِ     .6
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 رواة ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

  ہے۔ IIػؿمت آپيٸ 

 ےؿ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ  ٥ـػ  ٵ٪ـؿ  کـٷڈٿٯہ، پبٱینی ہےٹبثبٱ٠   ٹبٵقػ ںاہد

  ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت 

 

 مواالت ےؽاتی  اِتضبْ  ن

 1  مواي 

 ؟ ہے١ٲٔ  ںتٞٲ٨  ٵی ےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ٹبٵقػگی   ک ےٹیچ

I. ٿ ہکٶپٺی کڀ ت٦ڀیِ  کی گئی  ہثیٴ ںٵی ےثؼٯ ےاگـ پبٱینی  ٱڀٷ  ک

  ہےکی رب مکتی  ںیہتڀ پبٱینی  ٹبٵقػگی   ؿّػ ٷ

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 

 2مواي 

، ٩بٹڀٷ ےٱئ ےک ےزبت  ّٶبٹت  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ  کـٷ ےپبٱینی  ک

 ؟ ےئیہپـیٶیٴ اػائیگی  کیب ربٹب چب ےٱئ ےٵٖبث٨  کت تک ک ےک

I. اػائیگی  ٭ی ربٹی  ےٱئ ےک ںمبٱڀ ۶کٴ ٱگبتبؿ  ےپـیٶیٴ کی کٴ ك

 ےئیہچب

II. اػائیگی  ٭ی  ےٱئ ےک ںمبٱڀ۳کٴ  ٱگبتبؿ  ےپـیٶیٴ ٭ی کٴ ك

 ےئیہربٹی چب

III. اػائیگی  ٭ی  ےٱئ ےک ںمبٱڀ۶کٴ  ٱگبتبؿ  ےپـیٶیٴ ٭ی  کٴ ك

 ےئیہربٹی چب

IV. اػائیگی  ٭ی  ےٱئ ےک ںمبٱڀ۰ٱگبتبؿ کٴ   ےپـیٶیٴ  ٭ی کٴ ك

   ےئیہربٹی چب

 3  مواي 

 ؟ ہےا ربتب ھکنی پبٱینی  کڀ کت مب٩ٔ  مسذ

I.  ہےکی ربتی  ںیہیڀ تبؿیظ   کڀ پـیٶیٴ اػائیگی  ٷڈاگـ 

II.  ہےکی ربتی  ںیہپـیٶیٴ اػائیگی  ٷ ےٯہپ ےیڀ تبؿیظ   كڈاگـ 

III. کی گئی  ںیہی پـیٶیٴ اػائیگی  ٷھة ںٵی ںػٹڀ ےاگـ ؿٝبیتی ٵؼت  ک

 ہے

IV.  ہےاگـ پبٱینی  کڀ ػمتربػاؿ  کـ ػیب گیب 

 4  مواي 
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تٞٲ٨   ےپبٱینی  کی ؿٝبیتی ٵؼت   ک ہػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ثیٴ ےٹیچ

 ؟ ہےٍضیش  ںٵی

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  مواي 

اٿؿ  ہےکـتب  ںیہیڀ  تبؿیظ  تک پـیٶیٴ اػائیگی  ٷڈؿ  ڈٿٯہاگـ پبٱینی 

 ٿگب؟ ہکیب  ںٵی ےػٿؿاٷ ٵـ ربتب تڀ ایل ےؿٝبیتی ٵؼت   ک

I. ےک ےٿٷہیڀ  تبؿیظ  تک پـیٶیٴ ٭ی ٝؼٳ  اػائیگی  ڈکٶپٺی  ہثیٴ 

کڀ  ےػٝڀ ےپـ ١ڀؿ  کـیگی اٿؿ امٲئ ےمجت پبٱینی  کڀ ثبٰٕ  کـٷ

 گیےٹبٵٺٚڀؿ  کـ ػ

II. ث٪بیب پـیٶیٴ کڀ  ےٯھگی اٿؿ پچے٭ی اػائیگی  کـ ےکٶپٺی ػٝڀ ہثیٴ

 گیےٵٞب٣ کـ ػ

III. ٭ی اػائیگی   ےثٞؼ ػٝڀ ےک ےاٷھٹکٶپٺی ث٪بیب پـیٶیٴ کڀ گ ہثیٴ

 گیےکـ

IV.  ےثٞؼ ػٝڀ ےک ےاٷٹھث٪بیب پـیٶیٴ کڀ گ ھمبت ےکٶپٺی مڀػ  ک ہثیٴ 

ٱیب   ہ٪ فیبػ2 ے٭ی اػائیگی  کـیگی، رڀ  ثیٺک کی ثچت مڀػ  ىـس ك

 ربئیگب

 6   مواي

ٱڀ کڀ ہپ ےکڀٷ ك ےگئ ےػیئ ےٿ٩ت ، ٹیچ ےحببٱی   ک ےمب٩ٔ  پبٱینی  ک

ٵٺبمت  آپيٸ   ے؟ مت كہےٳ  ٵبٹب ربتب ہا ےمت ك  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

   ں۔ٵٺتغت ٭ـی

I. ثـػاؿی کب حجڀت ہٿ٩ت ثیٴ ےحببٱی   ک 

II. کب   ہاّب٣ ںٳ ٵیھرڀک ےٱئ ےکٶپٺی ک ہپبٱینی  کی حببٱی   رڀ ثیٴ

 گیےمجت ثٸ

III. ٭ی اػائیگی ںث٪بیب پـیٶیٶڀ ھمبت ےمڀػ  ک 

IV. اٹؼؿ  حببٱی   کی ػؿعڀامت  پیو   ےٿ٩ت صؼ ک   ہػاؿ  ایک ٵ٪ـؿ ہثیٴ

  ہےکـتب 

 7  مواي 

زبت ٹبٵقػگی    ےکی _________ ک 1938،  ٹای٬ ہثیٴ ےٱئ ےپبٱینی  ک ہثیٴ

 ہے۔کی اربفت  ػی ربتی 

I.   ۴۰میٮيٸ 

II.   ۳۳میٮيٸ 

III.   ۳۳میٮيٸ 

IV.   ۶۰میٮيٸ  
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  8 مواي 

 ہے١ٲٔ  ںتٞٲ٨  ٵی ےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  اینی کل پبٱینی  ک ےٹیچ

 ؟ ہےٱڀٷ  ٱیب گیب  ےکٶپٺی ك ہعال٣  ثیٴ ےرنک

I. ٿگبہت٦ڀیِ  کـٹب  ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہپبٱینی  کڀ ثیٴ 

II.   ےٹبٵقػگی   پبٱینی  ک ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہکب ثیٴاینی پبٱینی 

 ٿ ربئیگبہمجت ؿّػ  ےت٦ڀیِ    ک

III. ٵٺب٥ٜ کی صؼ تک  ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںٹبٵقػ  کب ص٨   پبٱینی  ٵی

 ٿگبہٵتبحـ   

IV. ایک  ےػمتربػاؿی  ٩یٶت  ک ےپبٱینی  ٱڀٷ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی  ک

  ہےتب ہخمَڀً  ٥یَؼ تک حمؼٿػ  ؿ

 9  مواي 

 ںتٞٲ٨  ٵی ےت٦ڀیِ    ک ےپبٱینی  ک ہکڀٷ مب ثیبٷ  ثیٴ ػیب گیب ےٹیچ

 ؟ ہے١ٲٔ 

I. ںکی ٵڀت کی ٍڀؿت  ٵی  ہ، ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ ک 

 ںص٨  ٵی ےکی ربئیؼاػک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ  ہپبٱینی  کب ص٨   ٥ڀت ىؼ
 چال ربئیگب

II. ص٨   ںپبٱینی  ٵی ہےت٦ڀیِ    کب ٵٖٲت   ےپبٱینی  ک ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےٕڀؿ پـ ( کڀ ایک ٥ـػ  ك ےیت  اٿؿ ٵٺب٥ٜ  )ربئیؼاػ ک، ٵٲٮ

 ۔ٵٺت٪ٰ  کـٹب  ںص٨  ٵی ے٥ـػ  ک ےػٿمـ

III.  کٶپٺی کڀ ػیب  ہت٦ڀیِ    کی إالٛ  ثیٴ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی

 ہےربٹب ّـٿؿی  

IV. ے، پبٱینی  پغتگی تک پڀؿی ٕـس كںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ ک 

 ےپبٱینی  ٵؼت  ک ےئ، مڀاہےتی ہؿ ںص٨   ٵی ےک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

 ےػاؿ  ک ہپبٱینی  ثیٴ ںاہ، د ےٵٞبٵٰ ےػاؿ  کی ٵڀت ک ہػٿؿاٷ ثیٴ

 ہےپبك ٿاپل چٲی ربتی  ےٵنت٦یؼ ک

 10  مواي 

 کی اربفت  ػی ربئیگی؟  ٔثؼالٿ ےکڀٷ ك ےك ںاٷ ٵی  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

I. ت٪نیٴ  کـٹب ںٵی ںپبٱینیڀ  ہفیبػ ےپبٱینی  کڀ ػٿ یب ػٿ ك 

II. اٹبڑھی  ٵؼت  کڀ ةپـیٶیٴ اػائیگ 

III. ثؼٱٺب ںث٢یـ ٵی ےٵٺب٥ٜ ٫ ےپبٱینی  کڀ ٵٺب٥ٜ مسیت  ك 

IV. ہاّب٣ ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ 

 رواة   ےمواالت  ک ےؽاتی اِتضبْ ن

  1رواة  

 ۔ ہے IVػؿمت آپيٓ  

 کنی ٹبٵقػ  کب ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ)یب رقٿی ٕڀؿ پـ ( ػٛ
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 ہے۔تب ہؿ ںیہپـ کڀئی ص٨   ٷ ےٿ

  2رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےکٴ ك ےٱئ ےک ےزبت  ّٶبٹت  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  صبٍٰ  کـٷ ےنی  کپبٱی

  ۔ ےئیہپـیٶیٴ اػائیگی  ٭ی ربٹی چب ےٱئ ےک ںمبٱڀ ۳کٴ ٱگبتبؿ 

 3  رواة  

 ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

تڀ  ہےکی گئی  ںیہی پـیٶیٴ اػائیگی  ٷھة ںٵی ںػٹڀ ےاگـ ؿٝبیتی ٵؼت  ک

  ہے۔ا ربتب ھپبٱینی  کڀ مب٩ٔ  مسذ

 4  رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ػٷ  31یب  ےیٸہؿٝبیتی ٵؼت   کی ٵٞیبؿی  دلجبئی ایک ٳ

 5  رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

اٿؿ  ہےکـتب  ںیہیڀ  تبؿیظ  تک پـیٶیٴ اػائیگی  ٷڈؿ  ڈٿٯہاگـ پبٱینی 

کٶپٺی ث٪بیب پـیٶیٴ کڀ  ہتڀ ثیٴ ہےػٿؿاٷ ٵـ ربتب  ےؿٝبیتی ٵؼت   ک

 ۔گی  کـیگی٭ی اػائی ےثٞؼ ػٝڀ ےک ےاٷھٹگ

 6  رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ثـػاؿی  ہٿ٩ت ثیٴ ےػٿؿاٷ، حببٱی   ک ےحببٱی   ک ےکنی مب٩ٔ  پبٱینی  ک

 ہے۔ٱڀ ٵبٹب ربتب ہٳ  پہا ےمت ك  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہحجڀت  کڀ ثیٴ ےک

 

 7  رواة  

 ہے۔  III ػؿمت آپيٸ

قػگی   زبت ٹبٵ ےک 39کی میٮيٸ   1938،  ٹای٬ ہثیٴ ےٱئ ےپبٱینی  ک ہثیٴ

 ہے۔کی اربفت  ػی ربتی 

 8  رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

ایک  ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےك ےصڀاٯ ےرنک ںتٞٲ٨  ٵی ےکنی اینی پبٱینی  ک

 ےٿٷہپبٱینی  کب ت٦ڀیِ     ںص٨  ٵی ےکٶپٺی ک ہ، ثیٴہےٱڀٷ  ٱیب گیب 

 ۔ٿگبہ ںیہمجت ٹبٵقػگی   ؿّػ ٷ ےک

  9رواة  

  ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

ت٦ڀیِ  ےپبٱینی  پغتگی تک پڀؿی ٕـس ك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ    

ػاؿ  کی ٵڀت   ہػٿؿاٷ ثیٴ ےپبٱینی  ٵؼت  ک ہے۔ٿتی ہ ںص٨   ٵی ےک  ہ٭ٺٺؼ
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 ۔ٿگیہ ںیہٵنت٦یؼ  کڀ ٿاپل ٷ ےػاؿ  ک ہپبٱینی  ثیٴ ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہ

  ۔ٿگبہ٥ڀائؼ کب ص٪ؼاؿ  ےپبٱینی  ک  ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

  10رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

 ٔثؼالٿ ےٿاٯ ےت٪نیٴ  کـٷ ںٵی ںپبٱینیڀ  ہفیبػ ےپبٱینی  کڀ ػٿ یب ػٿ ك

 ہے۔کی اربفت  ػی ربتی 
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 15 ثبة

 ٔگ(ٹؿؿائڈاِیؼاؿی  )َاْہ
 

 ثبة  تٞبؿف

 ےربڀیق  صبٍٰ  کـ ٱئ ے٫  كہگب  ہکب کبٳ کنی دمٮٸ  ٹایزٸ ہفٹؼگی  ثیٴ

  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہربڀیق  کڀ ثیٴ ہے۔ٿ ربتب ہ ںیہی عتٴ  ٷہپـ  ےربٷ

 ے۔ئیہایک پبٱینی  ثٺٺب چب ےاٿؿ اك ےئیہی کیب ربٹب چبھٵٺٚڀؿ  ة

 ںاہد ہےتب ڑگقؿٹب پ ےكےٿ ٹربڀیق  کڀ ایک گی ہؿ فٹؼگی  ثیٴہ ںاٍٰ ٵی

یب  ےربڀیق  کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربئ  ہ٫ ہےکـتی  ےٓ ہکٶپٺی ی ہفٹؼگی  ثیٴ

٭ب ٝٶٰ   اٵیؼاؿیہٳ ہ ںاك ثبة  ٵی ۔، تڀ کٸ ىـائٔ پـںاہاٿؿ اگـ   ںیہٷ

ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ    ہفیبػ ںٵی ےثبؿ ےٵٲڀث ٝٺبٍـ ک ںاٿؿ اك ٝٶٰ ٵی

 ے۔کـیٺگ

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A.  ثٺیبػی تَڀؿات -اٵیؼاؿی  ہ 

B.   اٵیؼاؿی  ہ١یـ ٕجی 

C.   اٵیؼاؿی  ہٕجی 
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A.  ثٕیبػی تَوؿات -اِیؼاؿی  ہ 

 اِیؼاؿی  کب ِمَؼہ  .1

ػٿ  ےامک ں۔یہ ےىـٿٛ کـت ھتمب ےٵ٪َؼ کی زب٪ی٪بت ک ےاٵیؼاؿی  کہٳ ہ

 - ںیہٵ٪بٍؼ 

i. عال٣  اٹتغبة  کڀ ؿٿکٺب  ےکٶپٺی ک ہاٹنؼاػ   اٹتغبة  یب ثیٴ 

ii. ی  ٭ڀ ٹػؿٵیبٷ  ا٭ڀئ ےک ںٵڀھثٺؼی  اٿؿ رڀک ہ٭ی ػؿد ںٵڀھرڀک

 ی٪یٺی ثٺبٹب

 تٞـیف  

 ےؿ ربڀیق  کی تيغیٌ ٫ہ ےٱی ے٫  ہکب اٹتغبة  اٍٖالس  فٹؼگی  ثیٴ ںٵڀھرڀک

سمبئٺؼگی ٭ـتب   ےحلبٗ ك ےگـی کڈٳ کی ھٵڀرڀػ رڀک ںاك ٵی  ہےٵـاػ  ےٝٶٰ ك

اٿؿ اگـ   ںیہیب ٷ ےٳ  کیب ربئہ٥ـا ہثیٴ  ہ٫ ے٭ـٷ ہ٥یَٰ ہؿ یھاٿؿ پ ہے۔

 ۔پـ ںتڀ کٸ ىـٕڀ ںاہ

 ںیہ ےیب ربٹت ےى٬  کـت ہرڀ ی ہے٭ب ؿرضبٷ  ںٱڀگڀ ےی  اٹتغبة  ایلٹایٸ

کی  ہثیٴ ےٍربی ك ےة ،ہے  ہاٵٮبٷ  فیبػےک ےٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٷ ےاٹک  ہ٫

 ۔صبٍٰ  کـٹب  ہ٥بئؼ ںٵبٹگ کـٹب اٿؿ اك ٝٶٰ ٵی

 ِخبي

 ںیہرٸ ںٿہ ہاٹتغبثی  ٷ ںٵی ےثبؿ ےک ںاٷ ٱڀگڀ ںکٶپٺیب ہاگـ فٹؼگی  ثیٴ

ػٯ کب   ہ٫ ہےتی ہ، تڀ اك ثبت کی اٵٮبٷ  ثٺی ؿںیہػمتیبة  کـاتی  ہثیٴ ہٿ

ی ٕڀیٰ فٹؼگی  ٱڀگ، رٸ ک ےٿاٯ ںیب کیٺنـ رینی مٺگیٸ  ثیٶبؿیڀ  ہٵنئٰ

  ے۔کی کڀىو کـیٺگ ےعـیؼٷ ہ، ثیٴہےکی ربتی  ںیہکی تڀ٩ٜ ٷ

کی  تڀ  ںیہاٹتغبة  ٭ی ٭ڀىو  ٷ ےکٶپٺی ٷ ہ، اگـ ثیٴںاٱ٦بٗ  ٵی ےػٿمـ

 ۔گبڑےاٹب پٹھٹ٪َبٷ ا ےاك ںٿ ربئیگب اٿؿ اك ٝٶٰ ٵیہخمبٱ٤ اٹتغبة   ہی

 ی  ٹػؿِیبْ  اووئ ےک ںِوھروک .2

ی " ٱ٦٘  ٹ"ا٭ڀئ ں۔ی  پـ ١ڀؿ  کـیٹا٭ڀئ ػؿٵیبٷ  ےک ںٵڀھٳ رڀکہاة  ےآئی

 ےٳ کھرڀک ےگـی کڈٹؼگبٷ  رڀ ایک رینی ہػؿعڀامت ػ ےایل ہےکب ٵٖٲت 

ٳ ے۔ہئیہا ربٹب چبھؿک ںی پـیٶیٴ ٭الك ٵیہاٹکڀ ایک  ںیہ ےآت ںٵی ےػائـ

ٿاال پـیٶیٴ  ےٱیب ربٷ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ ےکیل  ہ٫ ںیہ ےچک ھػیک ےٯہپ

یجٰ ٹ ہی ں۔یہیجٰ کب امتٞٶبٯ  کـتی ٹٵڀات  ا ےٱئ ےک ے٭ب تٞیٸ  کـٷ

 ہے۔کی سمبئٺؼگی کـتی  ےاٵڀات  ربـة ےک ںٵڀھٵٞیبؿی  فٹؼگی یب اٿمٔ رڀک

ا٥ـاػ کی اکخـیت ىبٵٰ  ےٿاٯ ےکی ربڀیق  کـٷ ےٱیٸ ہفٹؼگی  ثیٴ ںاٷ ٵی

 ۔. ںیہ

a)  ثٕؼی ہَ ػؿدھروک 

ٹبٵی ایک ثٺؼی   ہٳ ػؿدھؿ  رڀکٹؿؿائڈَاٷ ےٱئ ےک ےاٷڑھة ےگٓی  کڀ اٹا٭ڀئ

 ہےثٺؼی  کیب ربتب  ہیٞٺی اٱگ اٱگ فٹؼگی کڀ ػؿد ںیہ ےٿتہٵَـٿ٣  ںٝٶٰ ٵی

  ںٳ ٭المڀھگـی ٭ی ثٺیبػ  پـ اٹکڀ خمتٲ٤  رڀکڈ٭ی  ںٵڀھٵڀرڀػ رڀک ںاٿؿ اسمی

 ں۔یہٿتی ہٳ ٭المل ھاینی چبؿ رڀک ہے۔ا ربتب ٹثبٷ ںٵی
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 ثٕؼی   ہَ ػؿدھ: روک  1  ىىً

 

 

i.   ِٞیبؿی  فٔؼگی 

یجٰ ٹرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات ، اٵڀات   ںیہفٹؼگی  ىبٵٰ  اینی ںاٷ ٵی

 ہے۔ٵنبٿی   ےٵٞیبؿی  فٹؼگی ك ےگئےسمبئٺؼگی  ٭ی ںٵی

ii. ھتـریضی   روک َ 

 ےٵ٪بثٰ ے٫ ںرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات  ٵٞیبؿی  فٹؼگیڀ ںیہٳ ھرڀک ےایل ہی

 ہے۔کٴ پـیٶیٴ ٱیب رب مکتب  ےاٷ ك ےاٿؿ امٲئ ہےٿتی ہکب٥ی کٴ  ںٵی

iii. یغیـ ِٞیبؿی فٔؼگ 

رٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات  اٿمٔ یب ٵٞیبؿی   ںیہ ےٿتہفٹؼگی   ےایل ہی

 ےٵبٷ  ہی ٩بثِٰ ثیٴھؿ ةھ، ٱیکٸ پہے  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ ںفٹؼگیڀ

 ںپبثٺؼیڀ ھیب کچ ھمبت ےاٹکڀ اٝٲی )یب اّب٥ی ( پـیٶیٴ ک ں۔یہ ےربت

 ہے۔ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب  ےٱئ ےک ہزبت  ثیٴ ےک

iv. فٔؼگی  ہؿػ وـػ 

ٹ٪بئٌ اٿؿ ٵتڀ٩ٜ  اّب٥ی  اٵڀات  اتٺی  ےرٸ ٫ ںیہؼگی  فٹ ےایل ہی

 ںیہٳ  ٷہکڀؿیذ ٥ـا ہاٹکڀ ایک ک٦بیتی الگت پـ ثیٴ  ہ٫ ہےٿتی ہ  ہفیبػ

ی ٝبؿّی  ٕڀؿ ھی کنی ٥ـػ  کی ربڀیق  کڀ ةھی کتھکت ہے۔کیب رب مکتب 

 ےریل  ہکنی ٕجی  ٿا٩ٜ ںصبٯ ٵی ہاگـ ٿ ہےپـٹبٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب 

 ہے۔ا ہؿ ںٵی ےـػائ ےپـیيٸ کٓا

 أتغبة  ًّٝ .3

ٿتی ہپـ پڀؿی  ںاٵیؼاؿی  یب اٹتغبة  ٝٶٰ ػٿ مٖضڀہ  ہ٫ ہےا رب مکتب ہک ہی

 :ہے

 ٰمٖش پـ ڈ٥ی 

 اٵیؼاؿی مٖش  پـہ ہحمٮٴ 
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 اِیؼاؿی  یب أتغبة  ًّٝہ: 2ىىً  

 

a) ًیب ثٕیبػی  مٖش  ڈفی 

ی ربٹب ھٕڀؿ پـ  ة ےاٵیؼاؿی  کہاٵیؼاؿی  کڀ ثٺیبػی  ہمٖش پـ  ڈ٥یٰ

  ےؽؿیٜ ے٫  ےسمبئٺؼ ےیب کٶپٺی ک  ٹکنی ایزٸ ںاك ٵی ہے۔مکتب  رب

ٹؼگبٷ  ہکیب ػؿعڀامت ػ  ہکـیگب ٫ ےٓ ہرڀ ی ہےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٹب ىبٵٰ 

ثٺیبػی    ٹایزٸ ہے۔ٵٺبمت   ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہکڀؿیذ ٥ـا ہثیٴ

  ہ٩بثِٰ ثیٴ ہٿ ہے۔ٳ  ٭ـػاؿ اػا ٭ـتب ہٕڀؿ پـ  ایک ا ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ

 ہے۔ٿتب ہ ںی ٍڀؿت  ٵیھاچ ےکی مت ك ےڀ ربٹٸفٹؼگی  ک

ایک ت٦َیالت  یب   ٹایزٸ  ہ٫ ہےٿ مکتی ہّـٿؿت  ہکڀ ی ںکٶپٺیڀ ہکئی ثیٴ

  ٹایزٸ ںتٞٲ٨  ٵی ےفٹؼگی  ک  ہربڀیق ىؼ ںؿ کـ رنٶیھة ٹؿپڀؿ  ہع٦ی

کی  ےربٷ ےٳ  کئہ٥ـا ںخمَڀً ٵٞٲڀٵبت ، ١ڀؿ  اٿؿ م٦بؿىی  ےؽؿیٜ ے٫

  ہے۔ٵبٹگ کی ربتی 

ا ہک ٹؿپڀؿ  ہٵتٞٲ٨ ےك ےاعال٩ی  عٖـ ے، رلٹنٴ  کی ایک ؿپڀؿامی ٩

 ہے۔کی رب مکتی  ےٱٮبؿ كہاےکٶپٺی ک ہی فٹؼگی  ثیٴھ، کی ٵبٹگ ةہےگیب 

، آٵؼٹی ، ٵبٱی  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ربڀیق  فٹؼگی  کب پیو ںٵی ںٿٹاٷ ؿپڀؿ

 ہے۔کڀ کڀؿ کیب ربتب  ھصیخیت  اٿؿ مب٫

کب   ٹٕوؿ پـ  ایزٓ ےؿ  کٹائؿؿڈی  ٔگـأی اوؿ ثٕیبػی  َاْہوکبػھػ 

 وـػاؿ

اٷ ٵڀاػ ص٪بئ٨  پـ ٵٺضَـ  ہتـ ٥یَٰ ہفیبػ ںتٞٲ٨  ٵی ےٳ اٹتغبة  کھرڀک

کیب ربتب   ےؽؿیٜ ے٫  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ ںربڀیق ٥بؿٳ ٵی ہرٸ کب عالً ہےکـتب 

ٿ ہربٹٺب ٵيکٰ  ہی ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈایک َاٷ ٹھےثی ںٵی  ہاٵیؼاؿی  حمٮٴہ ہے۔

 ےک ےٿکب ػیٸھاٿؿ ػ ںیہ ںیہ١ٲٔ  تڀ ٷ ںیہص٪بئ٨  ک ہکیب ی  ہ٫ ہےمکتب 

١ٲٔ  ےك ےٵٮٶٰ  ٕـی٨ ےٱی ے٫  ےٿکب  ػیٸھکـ ػ ھیب ربٷ ثڀد ےك ےاؿاػ

 ہے۔کی گئی  ںیہثیبٹی تڀ ٷ

 ےک ےٱگبٷ ہاك ثبت کب پت ہٿ ہے۔ٳ  ٭ـػاؿ اػا ٭ـتب ہایک ا  ٹایزٸ ںاہی

، ںیہٍضیش   ص٪بئ٨ ےگئ ےپیو  کئ  ہ٫ ہےٿتب ہ ںی ٍڀؿت  ٵیھاچ ےمت ك ےٱئ

  ہا اٿؿ اٹ٦ـاػی  ؿاثٔھمیؼ ھمبت ےفٹؼگی  ک   ہکی ربڀیق ىؼ  ٹایزٸ ہچڀٹک

 ےکـٷ ہکیب گٶـا  ہ٫ ہےاك ثبت کی ٹگـاٹی کـ مکتب  ہٿ ےاٿؿ امٲئ ہےٿتب ہ

کی  ںیہکـ کڀئی ١یـ  اٹٮيب٣  یب ١ٲٔ ثیبٹی تڀ ٷ ھربٷ ثڀد ےك ےاؿاػ ےک

 ہے۔گئی 



 

258 
 

b)  مٖش  ہاِیؼاؿی  حمىُہ 

ؿیٸ   ہٵب ںاك ٵی ہے۔یب ػ٥رت  مٖش    ہی ػٿمـی مٖش  حمٮٴاٵیؼاؿی  کہ

اٿؿ رڀ  ںیہ ےٿتہؿ ہٵب ںکبٳ ٵی ےرڀ اك ٕـس ک ںیہ٥ـػ  ىبٵٰ  ےاٿؿ ایل

 ےک ےکـٷ ےٓ ںاٿؿ امکی ىـٕی ےربڀیق  ٵٺٚڀؿ  کـٷ ہفٹؼگی  ثیٴ

 ں۔یہ ےا پـ ١ڀؿ  کـتٹاڈ  ہی ٵتٞٲ٨ھمت ںٵی ےٵٞبٵٰ

  ےٕـیك ےاِیؼاؿی  کہ .4

 ےٕـیك ےاؿی  کاِیؼہ:  3ىىً 

 

 ےکب امتٞٶبٯ  کـ مکت ںٕـی٪ڀ ےػٿ ٩نٴ  ک ےٱئ ےؿ  اك ٵ٪َؼ کٹؿؿائڈَاٷ

 :ںیہ

 ہٝؼػی ٕـیك ہوب ٕـیك ےفیًَ

 ہٵڀّڀٝی ٥یَٰ ں٭بؿ  ٵی ہاك ٕـی٨

، عبً ہےکب امتٞٶبٯ  کیب ربتب 

  ہٕڀؿ پـ تت رت ایک پیچیؼ

 ہے۔ٿتب ہٱیٺب  ہپـ ٥یَٰ ےٵٞبٵٰ

  ؿٹؿؿائڈَاٷ 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 ہی کھایئیٶبؿ ة ے)رل

  ہایئیٶبؿ رتٺب فیبػ ہے۔ػی گئی 

ی ١یـ ہٿگب، فٹؼگی  اتٺب ہ

ت ہاگـ ایئیٶبؿ ة ۔بٿگہٵٞیبؿی  

ٵٺب  ےك ےػیٸ ہٿا تڀ ثیٴہ  ہفیبػ

 ہے۔ی کیب رب مکتب ھة
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 ہاِیؼاؿی  فیًَہ

 ہاِیؼاؿی  فیًَہ:    4ىىً

 

 ںتٞٲ٨  ٵی ےپیو  کنی فٹؼگی  ک ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہٳ ہ، اة ےآئی

 ں۔پـ ١ڀؿ  کـی ںخمتٲ٤  ٥یَٲڀ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿؿائڈَاٷ

a)  چٲتب  ہپت ےٹگ كٹاك ؿیہے۔ ہٝبٳ ٥یَٰ ےؿی  مت كٝبٳ  ىـس  پـ ٵٺٚڀ

 ےٿٷہالگڀ  ےٱئ ےٳ کڀ ایک ٝبٳ  یب ٵٞیبؿی  فٹؼگی  کھرڀک  ہ٫ ہے

 ہے۔ىـس  پـ ٵٺٚڀؿ  کیب گیب   ںٿاٱی پـیٶیٴ کی یٮنب

b)  ی ڑکی ة ںٵڀھ١یـ ٵٞیبؿی  رڀک ہی : لجوٌیت ھمبت ےایک اّبفی ک

 یجٲـٹپـیٶیٴ کی  ںاك ٵیہے۔ ہٝبٳ ٕـی٨ ےکب مت ك ےٷٹٹپ ےیب كھمٺک

 ہے۔ىـس  پـ ایک اّب٥ی  چبؿد ٱیٺب ىبٵٰ 

c)  ُرل کب  ہے ڑٱیٸ ایک ٕـس  کب پ٬ ؿلُ  پـ ٌیٓ مسیت  لجوٌیت : ہثی

 ہےکی ؿ٩ٴ  پـ کـ مکتی   ہکٶپٺی اك ٥بئؼ ہامتٞٶبٯ  فٹؼگی  ثیٴ

 ےاك ںکی ٍڀؿت  ٵی ے)رقٿی ٕڀؿ پـ  یب ٵٮٶٰ  ٕڀؿ پـ ( رڀ ػٝڀ

 ہے۔تی ڑاػائیگی  کـٹی پ

ربڀیق   ےٱئ ےک ہرت ثیٴ ہےٱگبیب رب مکتب  ںاك ٍڀؿت  ٵی ہی خبي :ِ

اة  ےاٿؿ اك ك ہےا ہٵجتال  ؿ ںٵی ںثیٶبؿیڀ ھی ثی رینی کچٹفٹؼگی  

ػاؿ  کی  ہاگـ فٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ہےٱیٸ  کب ٵٖٲت  ہے۔کبؿا پبیب ھٹچ

ی ثی ٹ ےؿ كھپ ےٱئ ےاٹؼؿ  )ٵخبٯ ک ےٵؼت  ک  ہٵڀت ایک ٵ٪ـؿ

کی کٴ   ہتڀ ٍـ٣  ٵڀت  ٥بئؼ ہےٿ ربتی ہ ےمجت ك  ہٿٹب( ایک ٵ٪ـؿہ

 ہے۔ٿ مکتی ہی ٩بثِٰ اػائیگی ہکی گئی ؿ٩ٴ  
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d)  ایک  ےٱئ ےک ںعٖـٿ ےٕـس  ک ھکالف مسیت  ٩جڀٱیت : کچ  ںپبثٺؼیڀ

 ےٿٷہٵڀت   ںخمَڀً  صبالت  ٵی ھرڀ کچ ہےپبثٺؼکالف الگڀ کیب رب مکتب 

 ہے۔کڀ حمؼٿػ  کـتب   ہٵڀت  ٥بئؼ ںکی ٍڀؿت  ٵی

رڀ ٵبٷ  ہےٝبئؼ محٰ ٭الف  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےعڀاتیٸ ک  ہصبٵٰ ِخبيکی ام

ٵتٞٲ٨   ےمحٰ ك ےٿاٯ ےٿٷہاٹؼؿ   ےک ےیٸہتیٸ ٳ ےپـمڀ ك  ہ٫ ےٱیزی

 ہے۔کڀ حمؼٿػ  کـتب  ہ٩بثِٰ اػائیگی  ثیٴ ںاٵڀات  کی ٍڀؿت  ٵی

e) : کی  ہؿ،   ثیٴٹؿؿائڈَاٷ   ہ، فٹؼگی  ثیٴںآعـ  ٵی ِنرتػ  یب ٍِتوی

 ھکچ ہیہے۔کـ مکتب  ہکب ٥یَٰ ےٵٺٚڀؿ  یب اٹکبؿ کـٷربڀیق  کڀ ٹب

ٿگب رڀ اك ہ ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہاینی ٍضت  / ػیگـ  عَڀٍیبت ٵڀرڀػ 

ا ػیتی ڑھٿا٩ٞبت  کڀ کب٥ی صؼ تک ة ےٳ کھرڀک ہٿ  ہ٫ ںیہ٩ؼؿ ٵٺ٦ی  

  ں۔یہ

ت کٴ ہکی ة ےٿٷہیک ٹھاٿؿ  ہےٵجتال  ں٥ـػ  رڀ کیٺنـ ٵی ہٿ ِخبي :

 ۔ٿگبہاٵیؼٿاؿ  ےٱئ ےک، ٵنرتػ  ہےاٵٮبٷ  

ٳ کی ٵٺٚڀؿی  کڀ اك ٿ٩ت تک ٵٲتڀی ھرڀک ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھامی ٕـس  کچ

 ہاٿؿ ٿ ہےٿتب ہ ںیہاؿ ٷھمؼ ںصبٱت ٵی  ہرت تک ٫ ہےٿ مکتب ہکـٹب حمتبٓ 

 ہے۔ثٸ ربتب  ںیہمبف گبؿ  ٷ  ہفیبػ

 ِخبي

، ہےپـیيٸ کـایب ٓؿصٴ ثـاؿی کب ا ںی ٵیہصبٯ  ےایک اینی ٝڀؿت  رل ٷ

 ےک ںیٺڀہٳ ھکچ ےٯہپ ےك ےربٷ ےکی اربفت  ػیئ ہفٹؼگی  پـ ثیٴامکی  

 ےٿٷہثٞؼ پیؼا  ےپـیيٸ کٓا ہتبک ہےا رب مکتب ہکڀ ک ےاٹتٚبؿ کـٷ ےٱئ

  ے۔ٿ ربئہی پیچیؼگی  عتٴ  ھٿاٱی کڀئی ة

 

 ۱   ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہکڀ فٹؼگی  ثیٴ ےٵٞبٵٰ ےکڀٷ ك ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےاٵٮبٷ   ےک ےربٷ ےڀی  کئٵٲت ٵنرتػ یب

I.  ۴۳ ٍضت ٵٺؼ ٥ـػ  ہمبٯ 

II.  ا ٥ـػٹایک ٵڀ 

III. ٵجتال ٥ـػ ںك ٵیڈای 

IV. ہے ںیہکی اپٺی کڀئی آٵؼٹی  ٷ اؤك ٿائ٤  رلہ 
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B.   اِیؼاؿیہغیـ ٕجی 

 اِیؼاؿی  ہغیـ ٕجی    .1

٩بثٰ  فٹؼگی   ہرببٿیق  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہفٹؼگی  ثیٴ ںی تٞؼاػ ٵیڑة

اٹتغبة  ےٱئ ےک ہی ثیٴہثٺب  ےٕجی اٵتضبٷ  کـائ ےٱئ ےک ےکی ربٹچ کـٷ

ٕڀؿ پـ  ربٹب  ےکڀ ١یـ ٕجی رببٿیق  ک ںٵٞبٵٲڀ ےایل ہے۔کیب رب مکتب 

 ہے۔ربتب 

ٕجی  اٵتضبٷ  ٍـ٣    ہ٫ ہےرمت  ںاك تاله ٵی ہاٵیؼاؿی  کب ٵٞبٵٰہ١یـ ٕجی  

ٵٺ٦ی  عَڀٍیبت  کڀ  ں( ٵیہصٌ ںایک کب ػمڀا ےتٺبمت  )ریل ٹےٿھایک چ

 ےفٹؼگی  ک  ہربڀیق  یب ربڀیق ٭ـػ ہثب٩ی ٵٞٲڀٵبت  کب پت ں۔یہ ےالت ےمبٵٸ

 ہےچٰ مکتب  ےرڀاثبت ك ےگئ ےػیئ ںٵی ںاٿؿ ػیگـ  ػمتبٿیقٿ ڈی ؿیکبؿھٹچ

ؿ  کڀ ٹا٫ڈ ےٱئ ےک ےٕجی اٵتضبٷ  کـاٷ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈکنی ٩بثٰ  

اك ٕـس کب اٵتضبٷ   ےعـچ رل ہٿ ۔ٿگیہکی ّـٿؿت  ے٥یل ٭ی اػائیگی  کـٷ

پبیب   ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ے، اك ٹ٪َبٷ ٫ہےثچبیب رب مکتب  ےکـک ںیہٷ

کٶپٺی کڀ ٕجی اٵتضبٷ  کڀ ػؿکٺبؿ  ہرل کب مبٵٺب فٹؼگی  ثیٴ ہےگیب 

مجت  ےک ںاّب٥ی  ٵڀت  ػٝڀٿ ےٿاٯ ےٿٷہٕڀؿ پـ  پیؼا  ے٫ ہٹتیذ ےک ےکـٷ

ٿؿ ٕجی اٵتضبٷ  پـ ف ےٷ ںکٶپٺیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ ےامٲئ ہے۔مکتب  ڑکـٹب پ

  ہے۔کی ٵي٨ کڀ اپٺبیب  ےػیٸ ہثٺب ثیٴ ےػیئ

  ںاِیؼاؿی  کی ىـٕیہغیـ ٕجی   .2

 ہے۔کی ٵبٹگ کـتب   ےپـ ٝٶٰ ٭ـٷ ںىـٕڀ ھاٵیؼاؿی  کچہٳ ، ١یـ ٕجی  ہتب

i. ےامک  ںٿؿ٭یٺگ ٝڀؿتی ےریل والك ھعواتیٓ کی ٍـف  کچ ےيہپ ےمت ك 

 ںیہٿ مکتی ہٯ ہا ےٱئ

ii. ُھ، پبٹچ الکےٱئ ےٵخبٯ کے۔ہٱگبئی رب مکتی  ؿلُ  پـ اوپـی صؼ ہثی 

 ےکڀ ٕجی ربٹچ ک ےی ٵٞبٵٰھکنی ة ےؿ٩ٴ  ک ہکی ثیٴ  ہفیبػ ےك

 ہے۔ٵيـٿٓ کیب رب مکتب 

iii. یب  40، ےٱئ ےٵخبٯ ک - ہےصؼ ٌگبئی رب مکتی ٝٶـ    ےٱی ےػعڀٯ ٫

 ےی ٥ـػ  کڀ الفٵی  ٕڀؿ كھکنی ة ےکی ٝٶـ ٿاٯ  ہفیبػ ےمبٯ  ك 45

 ے۔ئیہایک ٕجی اٵتضبٷ  کـٿاٹب چب

iv. ںیہٱگبئی ربتی   ںپبثٺؼیب ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےٵٺَڀة  ھکچ ےک ہثیٴ - 

ػی  ںیہٷ ںکی اربفت  ١یـ ٕجی ٭الك ٵی ہ، ٵیٞبػی ثیٴےٱئ ےٵخبٯ ک

 ہے۔رب مکتی 

v. ُمبٯ  کی ٝٶـ تک حمؼٿػ   60ثیل مبٯ /  ِؼت ہفیبػ ےك ہکی فیبػ ہثی

 ہےکی رب مکتی 

vi. : ے٭الك کٵٺ٦ـػ   ھکی اربفت  کچ ہ١یـ ٕجی ثیٴ فٔؼگی  کی والك 

، خمَڀً ٵٞـٿ٣  ےٱئ ے، ٵخبٯ کہےی ػی رب مکتی ھا٥ـاػ  کڀ ة

 ںٿاٱڀ ےایک مبٯ  کی مـٿك  پڀؿی کـٷ -ٵالفٵیٸ   ےک ںکٶپٺیڀ

ی  ھٹپبك چ ےک ںاٷ کٶپٺیڀ ہے۔ٳ  کیب ربتب ہ٥ـا  ہ١یـ ٕجی ثیٴکڀ

ی ھٿ٩ت ٿ٩ت پـ ٕجی اٵتضبٷ  ة ہاٿؿ ی ںیہ ےٿتہ ڈٵٺبمت  ؿیکبؿ ےک

تڀحی٨   ےکی ٕجی صیخیت کڀ آمبٹی ك ٵالفٵیٸ ہبکت ںیہ ےتہؿ ےکـٿات

 ے۔کیب رب مک
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 ٔگ ٝواًِٹؿی ںاِیؼاؿی  ِیہ .3

ٹگ ٝڀاٵٰ   ٵبٱی صبٱت ، ٕـف فٹؼگی ، ٝبػات، عبٹؼاٷ  ٭ی تبؿیظ ، ٹؿی

ػیگـ   ںػاؿ  کی فٹؼگی  ٵی ہثیٴ  ہٍضت  کب اٹ٦ـاػی  تبؿیظ  اٿؿ دمٮٸ

 ہرڀ عٖـ ںیہ ےػیت ہصڀاٯ٭ب  ٔںٱڀٿہٵتٞٲ٨  خمتٲ٤  پ ےاٹ٦ـاػی  صبالت  ك

 ںاٷ عٖـٿ ںاٵیؼاؿی  ٵیہ ں۔یہ ےا مکتڑھٳ کڀ ةھاٿؿ رڀک ںیہ ےپیؼا کـ مکت

 ہٳ کی ػؿدھٵٖبث٨  رڀک ےٝٶٰ کی ىٺبعت  کـٹب اٿؿ اك ٫  ہدمٮٸ ےاٿؿ اٹک

 ہے۔ثٺؼی  کـٹب ىبٵٰ 

ٳ پـ ھاٹ٦ـاػی  فٹؼگی  ٭ی عَڀٍیبت کب احـ رڀک ےکیل  ہ٫ ںیھٳ مسذہ ےآئی

 – ہےت٪نیٴ  کیب رب مکتب  ںٵی  ںػٿ صَڀ ںیھٕڀؿ پـ اٷ ٹےٵڀ ہے۔مکتب  ڑپ

اٿؿ اینی عَڀٍیبت  ںیہ ےىـا٭ت  کـت ںٵی ےاینی عَڀٍیبت رڀ اعال٩ی  عٖـ

 ہٵٖبث٨  فٹؼگی  ثیٴ ےاك ٫ ں۔یہ ےاتڑھکڀ ة ںرڀ رنٶبٹی  ]ٕجی [ عٖـٿ

آٵؼٹی ،  ں۔یہت٪نیٴ  کـتی  ںٵی  ںاٵیؼاؿی  کڀ ٭المڀہ ےاکخـ اپٸ ںکٶپٺیب

 ےىـا٭ت  کـت ںٵی ےٝٺَـ  اعال٩ی  عٖـ ے، ٕـف فٹؼگی  اٿؿ ٝبػات ریلہپیو

ایک ٕڀؿ پـ  کی ربتی  ےک  ےصٌ ےاٵیؼاؿی  کہ، اٹکی تيغیٌ  ٵبٱی  ںیہ

ٕڀؿ پـ  کی  ےاٵیؼاؿی  کہکی سبٶیٺی ٕجی   ٔںٱڀٿہٕجی پ ےٍضت  ک ہرجک ہے

 ہے۔ربتی 

a)  ُہٝوؿت  ثی 

دلجی ٝٶـ  ٿاٱی   ہیبػف ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ ںعڀاتیٸ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵـػٿ

ٵنبئٰ کب  ھکچ ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےٳ ، اٹکڀ اعال٩ی  عٖـہتب ں۔یہٿتی ہ

کئی  ںاؿتی  مسبد ٵیھة  ہ٫ ہے ہامکب مجت ی ہے۔مکتب  ڑمبٵٺب کـٹب پ

یق  ہد ۔ ںیہتنٲٔ اٿؿ مسبری امتضَبٯ کب ىکبؿ  ےی ٵـػ کھی ةھاة  ںٝڀؿتی

دلجی ٝٶـ کڀ ٵتبحـ    عڀاتیٸ کی ں۔یہی ٵ٪جڀٯ ھآد ة ںٵڀت رینی ثـائیب

 ہے۔ٿ مکتب ہپیؼا  ےٵٺنٲ٬ ٵنبئٰ ك ےٿاال ػٿمـا ٝٺَـ  محٰ ك ےکـٷ

٭ی اػائیگی   ںکی ّـٿؿت اٿؿ پـیٶیٶڀ ہثـػاؿی  ثیٴ ہعڀاتیٸ کی ثیٴ

ٍـ٣  اٷ  ںکٶپٺیب ہثیٴ ےامٲئ ہے۔ٿتی ہؿٿٯ  ٹ٭ٸ ےکی ٍالصیت  ك ےکـٷ

رڀ اپٺی  ںیہکتی کـ م ہکب ٥یَٰ ےٳ  کـٷہ٥ـا ہٵٮٶٰ ثیٴ ےٱئ ےعڀاتیٸ ک

کی عڀاتیٸ پـ صؼٿػ    ں، اٿؿ ػیگـ  ٭المڀںیہعڀػ کی آٵؼٹی  صبٍٰ کـتی 

ٱگبئی رب مکتی  ںىـٕی ھعڀاتیٸ پـ کچ  ہامی ٕـس  صبٵٰ ں۔یہٱگب مکتی 

 ں۔یہ

b)  ہوب فٔؼگی ثیُٔبثبٌغ 

 ےامٲئ ہے۔ٿتب ہ ںیہکب ص٨   ٷ ےکـٷ  ہػہکب اپٺب کڀئی ٵٞب ںٹبثبٱ٢ڀ

  ےؽؿیٜ ےپـ کڀئی ربڀیق  کنی ػیگـ  ٥ـػ  ٫کنی ٹبثبٱ٠ کی فٹؼگی  

ٕڀؿ پـ   ےرڀ ٿاٱؼیٸ یب ٩بٹڀٹی مـپـمت  ک ےئیہپیو  کیب ربٹب چب

ٿگب ہٱگبٹب ّـٿؿی   ہکی ّـٿؿت کب پت ہثیٴ ہے۔ٵتٞٲ٨   ےٹبثبٱ٠ ك

کی ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٺی عڀػ کی کڀئی ٵٮنڀة  آٵؼٹی    ںٹبثبٱ٢ڀ ہکیڀٹک

 ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ

کی  ںٿ٩ت ٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ ىـٕڀ ےپـ ١ڀؿ  کـت ہثیٴ ےٱئ ےک  ںٹبثبٱ٢ڀ

 ٵبٹگ کی ربئیگی:

i. ہے ہأچڈھیٍوپ رنّبٔی  ےڈی ٕـس كھپبك ایک اچ ےکیب اْ ک  
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ٵنبئٰ ےکی عـاة ا٥قائو  ١ؾائی ٩ٲت یب ػیگـ  ٍضت  ٫ ےاٹچڈھرنٶبٹی  

  ں۔یہ  ےکڀ پیؼا ٭ـمٮت ںٵڀھرڀ مٺگیٸ  رڀک ہےٿ مکتب ہ  ہکب ایک ٹتیذ

ii.   ْتبؿیظ  اوؿ ؽاتی تبؿیظ  ِٕبمت  عبٔؼا 

 ں۔یہ ےٿ مکتہٳ الص٨ ھرڀک ہتڀ ی ںیہ ےٵٺ٦ی  اىبؿ ںاہاگـ ی

iii. ہے  ہىؼ ہثیُ ےك ےکیب عبٔؼاْ ِٕبمت ٕـیك  

 ےکی ح٪ب٥ت  ٿاٯ ہکی ٵي٨ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےکـٷ ہکب ثیٴ  ںٹبثبٱ٢ڀ

 ےک ےثچ ےایک ایل ےامٲئ ہے۔اپٺبئی ربتی   ےؽؿیٜ ے٫ ںعبٹؼاٹڀ

کی  ےٷہٿىیبؿ  ؿہپـ ٥ـػ  کڀ  ےٿٷہق  صبٍٰ  فٹؼگی  پـ کڀئی ربڀی

 ہپت ہؿ  کڀ یٹؿؿائڈَاٷ ہے۔ ںیہٷ  ہىؼ ہٿاٱؼیٸ  ثیٴ ںاہٿگی دہّـٿؿت 

ٱیب  ںیہٷ ںکیڀ ہٿاٱؼیٸ  کب اك ٕـس کب ثیٴ  ہٿگی ٫ہکی ّـٿؿت  ےٱگبٷ

 ہے۔ٿتی ہٵٺنٲ٬   ےی ٿاٱؼیٸ كھکی ؿ٩ٴ  ة ہثیٴ ہے۔گیب 

c)   ؿلُ ہی ثیُڑة 

 ہےی ڑت ةہة  ےآٵؼٹی  ک  ہػاؿ  کی مبالٷ ہڀیق  ثیٴکی ؿ٩ٴ  رب ہاگـ  ثیٴ

ؿ٩ٴ   ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہے۔کی ّـٿؿت  ےٷہٿىیبؿ  ؿہؿ  کڀ ٹؿؿائڈتڀ َاٷ

 ہے۔گٺب ٵبٹب رب مکتب  ہثبؿ ےگ ػك كھآٵؼٹی  کب ٱگ ة  ہ٥ـػ  کی مبالٷ

غبة  عال٣  اٹت ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہتڀ ی ہے  ہت فیبػہة ےاگـ تٺبمت  اك ك

  ہے۔اتب  ٹھُااٵٮبٷ  کڀ  ےک

 ِخبي

  ےؿٿپ ڑکـٿ 3 ہاٿؿ ٿ ہے  ےؿٿپ ھالک 5آٵؼٹی    ہاگـ کنی ٥ـػ  کی مبالٷ

 ہے۔تيڀیو ٭ب ثبٝج ثٺتب  ہتڀ ی ہےکڀؿ کی ربڀیق  کـتب  ہثیٴ ےک

ٿ ہمجت عؼىبت  پیؼا  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ اك اٵٮبٷ  ک ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل

عڀػ ٭يی کی تڀ٩ٜ ی ؿ٩ٴ  کی  ربڀیق  ڑکی اتٺی ة ہثیٴ ںیہک  ہ٫ ںیہ ےمکت

ی ہکی رب ؿ ںیہٕڀؿ پـ  تڀ ٷ ے٫ ہٹتیذ ےٵتڀ٩ٜ  ٭ٶی ک ںیب ٍضت  ٵی ںٵی

١ٲٔ   ےؽؿیٜ ےی ؿ٩ٴ کب ای٬  تینـا مجت ٥ـٿعت  ىغٌ ٫ڑاتٺی ة ہے۔

 ہے۔ٿمٮتب ہ١ٲٔ ٥ـٿعت   ہت فیبػہة  ےك ےٕـی٨

اك  ہاٿؿ ی ہےی ھا پـیٶیٴ ةڑؿ٩ٴ  کب ٵٖٲت ٵتٺبمت  ٕڀؿ پـة ہی ثیٴڑة

کیب اك ٕـس کی پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  ربؿی   ہ٫ ہےاتب  ٹھمڀاٯ کڀ ُا

کی ؿ٩ٴ  کڀ حمؼٿػ  کـٹب حمتبٓ  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےامٲئ ۔ ےی ربئھؿک

  ہ٥ـػ  کی مبالٷ  ہ٫ ے٩بثِٰ اػائیگی  پـیٶیٴ ٵبٷ ٱیزی ہٿگب تبکہ

 ے۔ٿ مکہائی ہایک ت ہفیبػ ےك ہآٵؼٹی  کب فیبػ

d) ّٝـ 

ٳ کب ٝٶـ ھاٵڀات  رڀک  ہ٫ ہےا ھػیک ںاك ٭ڀؿك ٵی ںیہ٫ےٳ ٷہ  ہرینب ٫

 ںٱڀگڀ ےٝٶـ ک  ہؿ  کڀ فیبػٹؿؿائڈَاٷ ہے۔ٿتب ہ٩ـیت کب تٞٲ٨   ھمبت ےک

  ہے۔کی ّـٿؿت  ےٷہٿ٩ت حمتبٓ  ؿ ےپـ ١ڀؿ  کـت ہثیٴ ےٱئ ےک

 ِخبي

 ہےی ہکی ربڀیق  کی رب ؿ ہثٞؼ ثیٴ ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 50ٱی ثبؿ ہاگـ  پ

اك ٕـس   ہ٫ ہےکی ّـٿؿت  ےٷھپڀچ ہاٿؿ ی ےکب ى٬  کـٷ ےتڀ اعال٩ی  عٖـ

 ۔اھکـایب گیب ت ںیہٷ ںکیڀ ےٯہپ ہکب ثیٴ
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کی  ےیک   کی ثیٶبؿی اٿؿ گـػڈکبؿ  ہ٫ ےئیہٹب چبھیبٷ ؿکھی ػھة ہی ںٵیہ

 ھمبت ےاٵٮبٷ ٝٶـ ک ےک  ےٿٷہٿا٩ٜ  ےارمٖبٕی  اٵـاُ ٫ ےٹب٭بٵی  ریل

 ں۔یہ ےٿ ربتہ  ہی فیبػھتڀ اٿؿ ة ںٝٶـ ٵی  ہاٿؿ فیبػ ںیےہربت ڑھة

رت  ںیہی کـ مکتی ھکی ٵبٹگ ة ںٿٹخمَڀً ؿپڀؿ ھکچ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ

ربڀیق  پیو   ےٱئ ےک ہجمٶڀٛ ےک ںٝٶـ یب ػٿٹڀ  ہؿ٩ٴ  / فیبػ ہاٝٲی ثیٴ

  ں۔یہ ےربت ےکئ

 ِخبي

 ےکب ایکل ؿ ے، ای می ری؛ ای ای ری؛ میٸںیہٵخبٯ  ےک ںٿٹؿپڀؿ ےایل

.  ے٫ ںرڀاثڀ ےگئ ےػیئ ںٵی اٵتضبٷ  ربڀیق  ہی ۔  ٹیلٹىڀگـ  ڈاٿؿ ثٰ

 ےٍضت  ک ےربڀیق   فٹؼگی  ک ںٵی ےیب ایک ٝبٳ  ٕجی اٵتضبٷ ٵ٪بثٰ

 ۔ ںیہ ےؿ کـ مکتہؿی ثَیـت ٙبہگ ںٵی ےثبؿ

 ےک ےحجڀت کی تَؼی٨  کـٷ ےٝٶـ ک  ہٳ  صٌہاٵیؼاؿی  ٝٶٰ کب ایک اہ

 ۔ ںیہ ےٿتہ ےٝٶـ  حجڀت ػٿ ٩نٴ  ک ہے۔ ہثٞؼ ٝٶـ ٭ب ػاعٰ

 ٵٞیبؿی 

 ١یـ ٵٞیبؿی 

ربؿی  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک پجٲک ات ّٝـ حجوت ِٞیبؿی

 ٕڀؿ پـ ے. ٵخبٯ کںیہ ےربت ےکئ

 ی ٭ی ڈرڀ  ٹگـپبٱیکب یب ػیگـ  مـکبؿی ثب  ٹی٦ٮیٹپیؼائو ٭ب  مـ

 ؛ہےربؿی کیب ربتب  ےٕـ٣ ك

 ؛ ٹی٦کیٹمـ ڑٿھامٮڀٯ  چ 

 ؛ اٿؿٹپبمپڀؿ 

 ٹی٦کیٹکب مـ  ںآرـٿ 

کڀ ١یـ ٵٞیبؿی    ہ، تؼثیـ ٭ٺٺؼںیہ ںیہٷحجڀت ػمتیبة   ےاك ٕـس ک ںاہد

 ےک غیـ ِٞیبؿی  ّٝـ  حجوت ہے۔ا رب مکتب ہک ےٱئ ےک ےٝٶـ  حجڀت الٷ

 ٱی؛ عڀػ  اٝالٷ  ڈ، کٸںیہٵخبٯ 

، ١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ  ہےٿ تڀ ہ ہػمتیبة  ٷ ِٞیبؿی ّٝـ  حجوتغیـ اگـ  

 ہاکخـ فٹؼگی  ثیٴ ے۔ئیہکیب ربٹب چب ںیہٵٺٚڀؿ  ٷ ےحجڀت کڀ آمبٹی ك

پغتگی  ہفیبػ ےك ہکی ٵؼت ؛ فیبػ ہثٺؼی ، ثیٴ ہکی ٵٺَڀة ہثیٴ ںکٶپٺیب

ٱگب  ںپبثٺؼیب ھکچ ںتٞٲ٨  ٵی ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ہفیبػ ےك ہٝٶـ  اٿؿ فیبػ

 ں۔یہمکتی 

e)  ہاعاللی  عٖـ 

صبالت  یب کنی  ھرت کچ ہےا رب مکتب ہٿٹب کہاك ٿ٩ت ٵڀرڀػ  ہاعال٩ی  عٖـ

ؿت  اٿؿ ػٵب١ی  ہؿ ٝبػات ، ه٥ـػ  کی ٵبٱی صبٱت  ، ٕـف فٹؼگی  اٿ

اٝٶبٯ  ےکـ ایل ھربٷ ثڀد ہٿ  ہ٫ ںیہػیتی   ہاىبؿ ہٍضت  کی عَڀٍیبت  ی

 ںیہ ےٿ مکتہٝڀاٵٰ   ےکئی ایل ں۔یہ ےاتڑھٳ کڀ ةھرڀ رڀک ہےٵي٢ڀٯ  ںٵی

  ں۔یہ ےثتب مکت ںٵی ےثبؿ ےک ےاعال٩ی  عٖـ ےرڀ اك ٕـس ک
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 ِخبي

کب٥ی  ےٵ٪بٳ  ك  ے٫ ہئو گباہؿ ےػاؿ ک ہثیٴ ہرت کڀئی ربڀیق  ربڀیق ىؼ

   ہے۔پیو  کی ربتی  ںٵی ہکنی ىبط ػٿؿٿا٩ٜ 

٩بثٰ  ٕجی دمتضٸ  ٥ـػ   ہرجک ہےٕجی اٵتضبٷ  کیب ربتب  ہ٭نی ػؿػ ٭ی رگ

  ہے۔ی ہپبك ػمتیبة   ےٵ٪بٳ  ک ے٫  ہائو گبہؿ ےک

 ںیہٷ ٹؿكٹ٩بثٰ اٷ ہرت کڀئی ربڀیق  ٿاّش  ثیٴ ہے ہٿ ہایک تینـا ٵٞبٵٰ

، یب رت ہےفٹؼگی  پـ کیب ربتب  ےنی ػیگـ  ٥ـػ  کک ےٿاٯ ےٷھؿک

  ہے۔ ںیہٹبٵقػ  ربڀیق فٹؼگی  کب کڀئی ٩ـیت ارمَبؿ  ٷ

، ںآعـ  ٵی ہے۔کی رب مکتی  ھتبچ ھایک پڀچ ںٵی ےؿ ای٬  ٵٞبٵٰہ ےایل

تٞٲ٨ ، ایزیٺنی ٵیٺیزـ  /  ےػاؿ  ٥ـػ  ك ہکی فٹؼگی  ثیٴ  ٹرت ایزٸ

کی ٵبٹگ  ٹؿپڀؿ ہاعال٩ی  عٖـ ےا٥نـ  ك ہکنی ىبط ےتـ٩ی  ا٥نـ  ریل

  ہے۔کی رب مکتی 

f) ِالفِت 

پیؼا  ےکنی ایک ك ےك ںؽیٰ  تیٸ ؽؿائٜ  ٵی ہٳ ٵٺؼؿدھرڀک ہٿؿاٷ ہپیو

 : ںیہ ےٿ مکتہ

 ہصبػث 

 ٳھٍضت  رڀک 

 ہاعال٩ی  عٖـ 

 ؽؿائٜ ےک ںِوھروک ہوؿاْ ہپیو   :  ۵ىىً  

 

i. ےتٿٱھٕـ٣ ٫ ےک  ہصبػثرڀ کنی ٥ـػ  کڀ  ںیہ ےٿتہ ےکبٳ ایل ھکچ 

ت ہة ںاك ٭الك ٵی ں۔یہ ےٿتہپیؼا  َھصبػحبتی روک ےاٿؿ امٲئ ںیہ

٥ٺٮبؿ، ٵچبٷ پـ  ےمـکل ک ےریل - ںیہ ےکبٳ آت ے٩نٴ  ک  ےمبؿ

  ٹٷٹاك ےؿیٸ  اٿؿ ٥ٲٴ کہٵب ے٭بؿ٭ٸ، ٵنٶبؿ ٫ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ

 ۔٥ٺٮبؿ

ii. کی   ںرت ٵالفٵتڀ ںیہ ےٿتہپیؼا  ںاك ٍڀؿت  ٵی َھٍضت  روک

اٵٮبٷ  کڀ پیؼا  ےرڀ ٕجی  عـاثی ک ہےٹڀٝیت  اك ٩نٴ  کی 

 ں۔یہ ےٿتہ ےٳ خمتٲ٤  ٩نٴ  ٫ھٍضت  رڀک ں۔یہ ے٭ـت



 

266 
 

 ىبٵٰ  ٔکب٥ی رنٶبٹی  ػثبٿ ںٵی  ںٵالفٵتڀ ھکچ ےریل ےؿکيب چالٷ

 ہے۔ٹٚبٳ تٺ٦ل کڀ ٵتبحـ   کـتب  ہاٿؿ ی ہےٿتب ہ

 ہؿاثٔ ےک  ےٵبػ ےؿیٰہ٥ـػ   ف ںاہد ہے ہػٿمـی ٍڀؿت صبٯ  ٿ  

)رڀ  ہٿٯ یب کیٺنـکبؿی ٵبػھکبٷ ٭ٺی ػ ےریل ہےٿ مکتب ہ ںٵی

 ۔ؿی تبثٮبؿی ہ٭یٶیٮٰ  اٿؿ رڀ ے( ریلںیہ ےکیٺنـ کب مجت ثٺت

 فیـ  ےریل ِبصوي ےواي ٔاٍٝی ػثبوٳ ھایک تینـی ٩نٴ  کب رڀک

رڀ ىؼیؼ   ہےٿتب ہمجت پیؼا  ےمسٺؼؿ ک ےؿہفٵیٸ مـٹگ یب گ

 ں۔یہ ےیکٶپـیيٸ ٿاٱی ثیٶبؿی کب مجت ثٸ مکتڈ

 تٺگ صبٱت  ںپی اٿ ٵی ے٭بٳ کی صبالت  )ایک ٫ ھ، کچںآعـ  ٵی

 ےىڀؿ ٿاٯ  ہت فیبػہٹب یب ةٹھچپک کـ ثی ےؿ كٹاٿؿ کٶپیڀ ںٵی

کی  ںصَڀ ھکچ ےرنٴ ک ںٿ٩ت ٵی ےدلت  کبٳ کـٹب( ںٵبصڀٯ ٵی

 ں۔یہ٭بٳ  ٭بد  کڀ عـاة کـ مکتی 

iii. ںرت کنی ٭بٳ ٵی ہےٿ مکتب ہپیؼا  ںاك ٍڀؿت  ٵی ہاعال٩ی  عٖـ 

 ہےٿتی ہ٭يو  ےىـاة كیب ٹيیٲی ٵٺيیبت اٿؿ  ٝٺبٍـ   ہرـائٴ پیو

کٲت کب کڀئی  ٹٹبئ ںامکی ٵخبٯ ٵیہے۔تب ہکبٿ ؿھیب اٹکی ٕـ٣  د

  ہٿاال ٥ـػ  یب جمـٵبٷ  ےىـاة ػیٸ ںثبؿ ٵی ےاٹنـ یب ىـاة کڈ

اؿ ٹؿ مپـ اكھپہے۔'   ىبٵٰ ڈی گبؿڈایک تبرـ کب 'ثب ھمبت ےٱٺک ک

آٿؿ  ٕـف  ہاٹکڀ ٹو٭بٳ پـٿ٥بئٰ  ےک ں٥ـػ ٿ ھکچ ےریل ں٥ٺکبؿٿ

ی ػؿػٹبک ھی کتھکت  ہرل کب ٹتیذ ںیہ ےکیٲتھفٹؼگی  کی ٕـ٣ ػ

 ہے۔آتب  ےٕڀؿ پـ  مبٵٸ ےآعـ  ک

، ہےآتب  ںٵی  ںکی ٭المڀ  ںی ٭بؿٿثبؿ  عٖـٹبک ػؿد  ٵالفٵتڀھة ںیہک ںاہد

  ہمڀاٱٺبٳ ہٿؿاٷ ہٹؼگبٷ  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک پیوہػؿعڀامت ػ ےک ہثیٴ

 ںٵڀھىبٵٰ ٥ـائِ  اٿؿ رڀک ںکبٳ، اك ٵی ںرنٶی ہےٿتب ہؿٹب ّـٿؿی  ھة

ٕڀؿ پـ   ےایک ٝبٳ  اّب٥ی ک ہے۔خمَڀً ت٦َیالت  کی ٵبٹگ کی ربتی  ےک

، ػٿ ےٱئ ے)ٵخبٯ ک ہےٹگ ٱگبئی رب مکتی ٹی ؿیھة ےٱئ ے٭بؿٿثبؿ  ک

اّب٥ی  کڀ کٴ یب عتٴ  کیب رب  ےاك ٕـس ک ۔ؿ٩ٴ ( ہفاؿ ثیٴہ٥ی   ےؿٿپ

 ہے۔ٿتب ہ ٔثؼالٿ ںؿٿثبؿ  ٵی٭ب ےػاؿ  ک ہرت ثیٴہےمکتب 

g)  ںٕـف فٔؼگی  اوؿ ٝبػتی 

رڀ اٹ٦ـاػی  عَڀٍیبت  کی  ںیہ ںاینی ىـٕی ںٕـف فٹؼگی  اٿؿ ٝبػتی

 ٹؿپڀؿ  ہکی ع٦ی  ٹٝبٳ ٕڀؿ پـ ایزٸ ں۔یہایک ٿمیٜ  ٭الك کڀ کڀؿ کـتی 

کی تڀ٩ٜ کی  ےٿٷہاك ثبت کب ؽ٭ـ ںٵی ںٿٹٳ کی ؿپڀؿھاٿؿ اعال٩ی  رڀک

ی عَڀٍیبت  ٥ـػ  کی ٕـف فٹؼگی  ھکڀئی ة ےك ںٵی کیب اٷ  ہ٫ ہےربتی 

خمَڀً  ں۔یہ ےػیت  ہکب اىبؿ ےٿٷہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀ رڀک ہےٵڀرڀػ  ںٵی

 :ںیہٳ  ہٕڀؿ پـ  تیٸ عَڀٍیبت ا

i. : ٵبٷ  ےی ٕـس كھثبت اة اچ ہی دتجبوو ٔوىی  اوؿ دتجبکو کب امتّٞبي

ٳ ھایک رڀک ںآپ ٵی ےٍـ٣  اپٸ ہشبجبکڀ کب امتٞٶبٯ  ٷ  ہ٫ ہےٱی گئی 

آد  ہے۔ىـا٭ت  ػیتب  ںٵی ےاٷڑھٳ کڀ ةھػیگـ  ٕجی  رڀک ہی ہ، ثٲکہے

 ےکـٷ ںیہاٿؿ شبجب٭ڀ ٹڀىی  ٷ ںٿاٱڀ ےشبجب٭ڀ ٹڀىی  کـٷ ںکٶپٺیب

شبجب٭ڀ ٹڀىی   ںاہد ںیہاٱگ اٱگ ىـس  ٿٍڀٯ کـتی  ےٱئ ےک ںٿاٱڀ

ا ھکٹگ ہے۔تب ڑپـیٶیٴ اػائیگی  کـٹب پ  ہت فیبػہکڀ ة ںٿاٱڀ ےکـٷ
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ی ھػیگـ  ٕڀؿ پـ  ة ےامتٞٶبٯ  ک ےشبجبکڀ ک ےریل ہبٷ ٵنبٯاٿؿ پ

 ں۔یہ ےکـ مکت  ہٹگ کڀ ٵتڀدٹٵٺ٦ی  اٵڀات  ؿی

ii. ًٳ ھی ىـاة پیٺب ایک رڀکھی کتھاٿؿ کت ںٵی ٵ٪ؼاؿٵٞٶڀٱی  :اٌىوص

ی ھة ہصٌ ہمسبری  فٹؼگی  کب ایک ٵٺٚڀؿ ی ںٵی ںکئی ػیيڀ ہی ہے۔ ںیہٷ

امکب میڀٷ  ںک ٵبتـا ٵیھٿ٩ت تک اتیؼ ےٳ ، رت رت ایک دلتہتب ہے۔

 ےدلت ہے۔مکتب  ڑا ٝٶٰ پڑٳ پـ ةھتڀ امکب اٵڀات  رڀک ہےکیب ربتب 

کبٳ کبد کڀ عـاة اٿؿ  ےىـاة کب میڀٷ یکـت ک  ہت فیبػہٿ٩ت تک ة

ی ھکڀ ة ںػٵب١ی  ٿکبؿٿ ہی ہے۔پبچٸ تٺرت کڀ ٵتبحـ   کـ مکتب 

 ہے۔مکتب  ےپیؼائو ٭ب  ػ

ٿؿ عبٹؼاٷ ١ٲٔ امتٞٶبٯ ، ىـاة عڀؿی  کی ٝبػت صبػحبت، تيؼػ ا

ربڀیق  ںاہد ہے۔ٿئی ہی ٵٺنٲ٬  ھة ھمبت ےپـیيٸ  اٿؿ عڀػ ٭يی  کڈ

  ہؿ  فیبػٹؿؿائڈ، َاٷہےٵٲتب   ہامتٞٶبٯ  کب اىبؿ ےىـاة ک ے٥بؿٳ ك

اٿؿ امتٞٶبٯ  کی تٞؼاػ اٿؿ  اینی  ہےٵٞٲڀٵبت  کی ٵبٹگ کـ مکتب 

رڀ  ہےکتب م ےٯ ہپـ ٥یَٰ ےی پیچیؼگی ٭ی ثٺیبػ  پـ ٵٞبٵٰھکنی ة

 ہے۔ػیتی   ہکب اىبؿ ےٿٷہٕڀؿ پـ   ے٫ ہٹتیذ ےامک

iii. ہےٵـاػ  ےکب ٹبربئق امتٞٶبٯ  ك ہٵبػ کب ٔبربئق امتّٞبي : ہِبػ 

ؿگل یب ٵٺيیبت، ٵنٮٸ ػٿا  اٿؿ امی ڈ  ےریل ےٵبػ ےخمتٲ٤ ٩نٴ ٫

اٿؿ اٹکب  ںیہی ھ١یـ٩بٹڀٹی ة ھکچ ےك ںاٷ ٵی۔ػیگـ  حمـ٫   ےٕـس ک

 ںاہد ہے۔کـتب  ہکی ٕـ٣ اىبؿ ہت اٿؿ اعال٩ی عٖـ٥ٖـ  ہامتٞٶبٯ  جمـٵبٷ

ؿ  کڀ ٹبربئق ٹؿؿائڈ، َاٷہےٿتب ہٹبربئق امتٞٶبٯ کب ى٬   ےک ہٵبػ

کی ّـٿؿت  ےکی ٵبٹگ کـٷ ٹیلٹکئی  ےٱئ ےک ےامتٞٶبٯ کی ربٹچ کـٷ

ٹبٵٺٚڀؿ  کیب ربتب  کڀ ہاکخـ ثیٴ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل ہے۔ٿ مکتی ہ

  ہے۔

 2  ٹیلٹآپ 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 ٝبػی  ےپیٸ ہٿ ہ٥ـػ  کیڀٹک ٿاال ےىـاة پیٸ ںتٞؼاػ ٵی ہت فیبػہة

 ہے

III. ػاؿ ہٿاال ثیٴ ےمب٩ٔ  کـٷ ںگی ٵیپـیٶیٴ اػائی 

IV. ہ٭ٺٺؼ ٿاال تؼثیـ ےی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸٹٿھد ںپبٱینی  ػمتبٿیق ٵی 

 

C.  اِیؼاؿیہٕجی 

 اِیؼاؿیہٕجی  .1

 ےؿ  کٹؿؿائڈرڀ کنی َاٷ ںٕجی ٝڀاٵٰ  پـ ١ڀؿ  کـی ےایل ھٳ کچہ، اة ےآئی

 ےاٵیؼاؿی  کہاٹکی  تيغیٌ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٕجی  ے۔کڀ ٵتبحـ   کـیٺگ ہ٥یَٰ

کی  ٹاکخـ ایک ٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ےٱئ ےاٹک ہے۔کی ربتی  ےك  ےؽؿیٜ

ٝڀاٵٰ  پـ  ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےٳ ربٹچ کئہة ، اےآئی ہے۔ٵبٹگ کی رب مکتی 

  ں۔اٱیڈٹٚـ 
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 ٕجی َٕٝـ ےواي ےکو ِتبحـ   کـْ ہفیًَ ےک  فؿٹؿؿائڈَاْ    :6ىىً  

 

a) عبٔؼاْ وی  تبؿیظ 

 ےك ہاحـات کب  تیٸ فاٿی ےتبؿیظ  ک ٭ی ٳ پـ عبٹؼاٷ ھاٵڀات  رڀک

  ہے۔کیب گیب   ہٵٖبٱٜ

i. ےثچ ےٿاٱؼك ےریل ػٿمـی ٹنٰ ےایک ٹنٰ ك ںثیٶبؿیب ھکچ : وؿاحت 

 ں۔یہرب مکتی  ںٵی

ii. : یک   کی ثیٶبؿی یب کیٺنـ ڈاگـ  کبؿ عبٔؼاْ کی اومٔ ملجی ّٝـ

 ہتڀ ی ہےٿ ربتی ہمجت ٿاٱؼیٸ  کی رٲؼ  ٵڀت  ےک ںثیٶبؿیڀ ھرینی کچ

 ںیہٷ  ہٿ٩ت تک فٹؼ ےی دلتھاٿالػ  ة  ہ٫ ہےٿ مکتب ہؿ ٹایک پڀائٸ

 ۔یگیہؿ

iii.  ْہٿ ہےتب ہؿ ںل ٵبصڀٯ ٵیتینـا، ٥ـػ  ر  ِبصوي : وب عبٔؼا 

 ہے۔کب مجت ثٸ مکتب  ںٵڀھاٹ٦یٮيٸ اٿؿ ػیگـ  رڀک

٥ـػ  ےٿاٯ ےٷھتبؿیظ  ؿک  یٵٺ٦ی  عبٹؼاٹ ںکٶپٺیب ہفٹؼگی  ثیٴ ےامٲئ

کی  ںٿٹػیگـ  ؿپڀؿ ہٿ ں۔یہتی ہٿ٩ت حمتبٓ  ؿ ےتھکڀ ػیک ںٵٞبٵٲڀ ےک ںٿ

ب ٹگ ٱگٹاّب٥ی  اٵڀات  ؿی ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےاٿؿ ایل ںیہٵبٹگ کـ مکتی 

 ں۔یہمکتی 

b) ؽاتی  تبؿیظ 

 ےٹ٪بئٌ ك ےٵبّی  ک ےؽاتی تبؿیظ  اٹنبٹی رنٴ کی خمتٲ٤  ٹٚبٳ ک

فٹؼگی   ہے۔ا ڑفٹؼگی  کڀ کـٹب پ  ہرٸ کب مبٵٺب ٩بثِٰ ثیٴ ہےٵـاػ  

 ہےٿتب ہ ٹکب ایک می ںٝبٳ ٕڀؿ پـ مڀاٱڀ ںربڀیق ٥بؿٳ ٵی ےک ہثیٴ

 ےك ںفٹؼگی  اٷ ٵی  ہکیب ٩بثِٰ ثیٴ  ہ٫ ہےکی ربتی  ھتبچ ھپڀچ ہی ںرنٶی

 ہے۔ا ہؿ ںٝٶٰ ٵی ےٝالد ٫ ےٱئ ےکنی ک
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یب ٵبٹگی گئی کنی  ٹٕجی دمتضٸ  کی ؿپڀؿ ہٵنبئٰ  کب پت ےاك ٕـس ک

 ںٵی ںٳ ٩نٴ  کی ٩بتٰ  ثیٶبؿیڀہا ہے۔ی چٰ مکتب ھة ےك ٹخمَڀً ؿپڀؿ

  ۔ ںیہىبٵٰ 

i. ٹٚبٳ  کڀ ٵتبحـ   کـتی  ےیک   اٿؿ عڀٷ ٫ڈرڀ کبؿ ںلٍجی ثیّبؿیب

 ؿٿک اٿؿ میالٷ عڀٷٹ، اكہکب ػٿؿػٯ  ےریل - ںیہ

ii. تپ ػ٧  ےاٵـاُ ریل ےٹٚبٳ تٺ٦ل ک 

iii. ٱ٬ ہرڀ ٳ -پیؼاٿاؿ اٿؿ سبٲی٨  ہفیبػ ےعٲیبت ٭ی ّـٿؿت ك

 ہےا ربتب ہی کھکیٺنـ ة ے، رلہےیڀٵـ کب مجت ثٺتب ٹ

iv. اٿؿ ػیگـ  پیيبة   ےگـػ ںرٸ ٵی ںٹٚبٳ کی ثیٶبؿیب ےک ےگـػ

بٵی  اٿؿ ٵڀت کب مجت ثٸ کی ٹب٭ ے، رڀ گـػںیہىبٵٰ   ےصٌ  ہٵتٞٲ٨

 ں۔یہمکتی 

v. ؽیبثیٖل  ہےٿؿ ہٵو ےمت ك ےك ںٹ٪بئٌ، رٸ ٵی ےٿ٭ـائٸ  ٹٚبٳ کڈایٸ

 ےٱئ ےاثڀٱیقٳ کٹٵی ےچیٺی  )یب گٲڀکڀف( ک ںاؤ ٵیہة ےعڀٷ ک ہی

 .ہےٿتب ہپیؼا  ےکی رنٴ کی ٹبکبٵی ك ے٭ب٥ی  اٹنڀٱٸ پیؼا کـٷ

vi.  ۔ٿملؿک اٱنـ اٿؿ رگـ کی مـٹگیل ےاٵـاُ ریل ےّٴ کہٹٚبٳ 

vii. اٵـاُ ےاَٝبثی ٹٚبٳ ک 

c) ؽاتی  عَوٍیبت 

 ں۔یہ ےٿ مکتہ ےٳ اىبؿہا ےؿرضبٷ ک ےی ثیٶبؿی کھة ہی

i. ً( ڈرنّبٔی  تّٞیـ  )ث 

امکی اٿٹچبئی، ٿفٷ،  ںرنٶبٹی  تٞٶیـ ٵی ے، ٥ـػ  کےٱئ ےٵخبٯ ک

 ےٱئ ےٝٶـ اٿؿ اٿٹچبئی ک  ہٵ٪ـؿ ں۔یہیـا ىبٵٰ ھکب گ ٹاٿؿ پی ےمیٸ

اٿؿ اگـ ٿفٷ اك  ہےٿفٷ ػمتیبة   ایک ٵ٪ـؿ  کیب گیب ٵٞیبؿی 

 ںیہ ےمکت ہہٳ کہتڀ  ہےیب کٴ   ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےٿفٷ ٫ ےٵٞیبؿک

 ہے۔ٿفٷ یب کٴ ٿفٷ ٿاال   ہ٥ـػ  فیبػ  ہ٫

 ےاپٸ  ےؽؿیٜ ےایک ٝبٳ  ٥ـػ  ٫  ہ٫ ہےتڀ٩ٜ کی ربتی  ہامی ٕـس، ی

ب ک ٹاٿؿ پی ےئیہالیب ربٹب چبھؿ پٹی ٵیٹکٴ چبؿ میٸ ےکڀ کٴ ك ےمیٸ

ٿٹب ہ ںیہٷ  ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ے٫ ےمیٸ ےگئ ےالیھپ ےیـا ٥ـػ  کھگ

 ے۔ئیہچب

ii. ًپـیيـ   ڈث 

  ۔ںیہ ےٿتہػٿ ا٩ؼاٵبت  ےامک ہے۔ـ  پـیي ڈػٿمـا اىبؿا  ٥ـػ  کب ثٰ

 ٿٱکٹمل 

 اٹجنبٕی 

ٳ ہکب ایک ا ےٹچٸہٹگ پـ پڈپـیيـ  کی ؿی ڈٝبٳ  ثٰ ےٿئہ ےتھٝٶـ کڀ ػیک

  – ہے٩بٹڀٷ اك ٕـس  

 ہے۔ 2/5+ ٝٶـ کب  115 ہی :ےٌئ ےوٌک کٹمل

 ہے۔ 1/5+ ٝٶـ کب  75 ہی :ےٌئ ےوٌک کٹایلڈ
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اٿؿ  131ٿٱک ٹپـیيـ  مل ڈتڀ ٝبٳ  ثٰ ہےمبٯ   40اك ٕـس  اگـ ٝٶـ 

 ے۔ئیہٿٹب چبہ 83ٿٱک ٹایلڈ

ٿتی ہ  ہت فیبػہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےثبال ا٩ؼاؿ  ٫ ہٹگ  ٵٺؼؿدڈرت اٍٰ  ؿی

یٺيٸ کب ٹائپـہپـیيـ  یب  ڈٰث  ےائہ٥ـػ  کڀ   ہ٫ ںیہ ےتہٳ کہتڀ  ہے

پـیيـ  یٞٺی  ڈ٭ٴ ثٰ ےتڀ اك ہےٿتب ہت کٴ ہة ہرت ی ہے۔  ہٵنئٰ

 ں۔یہ ےٿ مکتہ  ےمٺگیٸ  ٹتیذ ےیٺيٸ کٹائپـہ ہے۔ا ربتب ہیٺيٸ کٹائپڀہ

( ٹکٸ )پٲل ؿیھڑػٯ کی ػ ہکب پت ٔػثبٿ ےعڀٷ  ک ےٿاٯ ےٷہة ںٹٚبٳ  ٵی

ٿ مکتب ہخمتٲ٤  ٹ٥ی ٵٸ ٹثی 90 ےك 50 ںٵی ٹپٲل ؿی ہے۔ی چٰ مکتب ھة ےك

 ہے۔ 72اٿمٔ  ںاہد ہے

iii. خمَوً کيو حمً ۔  پیيبة 

  ےپیيبة ٫ ےٹگ كڈپیيبة کی خمَڀً کيو ح٪ٰ  کی ؿی ے، ٥ـػ  کںآعـ  ٵی

اك  ں۔یہ ےی کـ مکتہػؿٵیبٷ  تڀافٷ کی ٹيبٹؼ ےخمتٲ٤  سم٬ ک ںٹٚبٳ  ٵی

 ہےٵٰ ربتب   ہی عـاثی کب اىبؿھکنی ة ںٹٚبٳ  ٵی ےك

 

 3    ٹلیٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےػی ربتی  ںٵیت  کیڀہٿؿاحت  تبؿیظ  کڀ ا ںاٵیؼاؿی  ٵیہٕجی 

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 

 

 

 ہعالً

 ٳ ھرڀک ےٯہؿ  پٹؿؿائڈ، َاٷےك ہٹٚـی ےک ےکی ىـٿٝبت کـٷ ی ٹا٭ڀئ

 ےک ںٵڀھرڀک ےکڀ اٹک ںاٹ٦ـاػی  فٹؼگیڀ ںاہد ہےثٺؼی  کـتب  ہػؿد

ثٺؼی  اٿؿ ت٦ڀیِ   ہػؿد ںٵی  ںٳ ٭المڀھمٖش  ٭ی ثٺیبػ  پـ خمتٲ٤  رڀک

 ہے۔کیب ربتب 

 ںٵی ںاٵیؼاؿی  یب اٹتغبة  ٝٶٰ ػٿ مٖضڀہ  ہ٫ ہےا رب مکتب ہک ہی 

 : ہےٿتی ہپڀؿی 

 ٰمٖش  پـ اٿؿ ڈ٥ی 

 مٖش  پـ  ہاٵیؼاؿی  حمٮٴہ 

 ٭بؿ   ہٕـی٨ ہ٥یَٰ ےاٵیؼاؿی  کہ ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہرببٿیق  کی  ہثیٴ

 ہے۔٭بؿ  کب ٿمیٜ  ٕڀؿ پـ  امتٞٶبٯ  کیب ربتب  ہیب ٝؼػی ٕـی٨

 ںٵی ںاٵیؼاؿی  ٥یَٲڀہ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ  ےؽؿیٜ ے٫ ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ 

ٳ کی ٵٺٚڀؿی  یب ١یـ ٵٞیبؿی  ھرڀکٵٞیبؿی  ىـس  پـ ٵٞیبؿی  

 ہی ثیٴھی کتھکت ہے۔اّب٥ی  چبؿد ٿٍڀٯ کـٹب ىبٵٰ  ےٱئ ےٳ کھرڀک
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ٿتب ہا ڑٳ ةھرڀک ںاہد ہے۔ٵٺٚڀؿی  ػی ربتی  ھمبت ےؿ٩ٴ  پـ ٱیٸ  ک

  ہے۔، ربڀیق  کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  یب ٵٲتڀی  کـ ػیب ربتب ہے

 اٹتغبة   ےٱئ ےک ہرببٿیق  کڀ ثیٴ ہفٹؼگی  ثیٴ ںی تٞؼاػ  ٵیڑایک ة

 ےک ےثـػاؿی کی ربٹچ کـٷ ہکی ثیٴ  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

کڀ  ںٵٞبٵٲڀ ےایل \ہےثٺب کیب رب مکتب  ےٕجی اٵتضبٷ  کـٿائ ےٱئ

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ے١یـ ٕجی رببٿیق  ک

  ںیہىبٵٰ  ںٹگ ٝڀاٵٰ  ٵیٹؿی ھکچ ےاٵیؼاؿی  کہ١یـ ٕجی –  

 ٝٶـ 

 ؿ٩ٴ ہی ثیٴڑة 

 ہٿ١یـ ہاعال٩ی  عٖـ 

  ںیہىبٵٰ  ںٝڀاٵٰ  ٵی ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ے١ڀؿ  کئ ںاٵیؼاؿی  ٵیہٕجی 

–  

 ، عبٹؼاٷ  تبؿیظ 

 ہٿؿاحت  اٿؿ اٹ٦ـاػی  تبؿیظ  ٿ١یـ 

 

 َ اٍٖالصبتہا

 اٵیؼاؿی  ہ .1

 ٵٞیبؿی  فٹؼگی   .2

 ؼاؿی  اٵیہ١یـ ٕجی  .3

 ٹگ ٝٺَـ  ٹؿی .4

 اٵیؼاؿی ہٕجی  .5

 ٵٺ٦ی  اٹتغبة   .6

 

 رواة ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 1رواة  

  ۔ ہے III ؿمت آپيٸػہے۔

 ےکی مت ك ےربٷ ےاٹکبؿ کئ ےکڀؿ ك ہٵجتال  ٥ـػ  کڀ فٹؼگی  ثیٴ ںك ٵیڈای

  ہے۔تب  ہاٵٮبٷ ؿ  ہفیبػ

  2رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

ٿ چکب ہ٭ب ٝبػی   ےپیٸ ہٿاال ٥ـػ  کیڀٹک ےىـاة پیٸ ںتٞؼاػ ٵی ہت فیبػہة

  ہے۔ٳ کی ایک ٵخبٯ ھ، اعال٩ی  رڀک ہٿ ے، امٲئہےٿتب ہ

  3رواة  
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  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

ٕجی  ےاٿؿ امٲئ ںیہرب مکتی  ںٵی ںثچڀ ےٿاٱؼیٸ  ك ںثیٶبؿیب ھکچ

  ے۔ئیہٿؿاحت  تبؿیظ  پـ ١ڀؿ  کیب ربٹب چب ںاٵیؼاؿی  ٵیہ

 

 مواالت  ےؽاتی  اِتضبْ ن

 1  مواي 

٭ـػاؿ  ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ ںکٶپٺی ٵی ہکڀٷ مب آپيٸ  ثیٴ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ےہکڀ  پیو ٭ـتب 

I. ٰػٝڀٰی ٝٶ 

II. ہکی ٵٺٚڀؿی ٭ب ٥یَٰ ںٵڀھرڀک 

III. یقائٸ ٵٞٶبؿڈ ےٵَٺڀٝبت ک 

IV. ٫  تٞٲ٪بت ٵیٺیزـہگب 

 2مواي 

 ؟ ہے ںیہٷ ہاٵیؼاؿی  ٥یَٰہکڀٷ مب  ےك ںاٷ ٵی

I. ٳ ٵٺٚڀؿیھٵٞیبؿی  ىـس  پـ رڀک 

II. ٳ  ٹبٵٺٚڀؿھرڀک 

III. ٳ کب ٵٲتڀیھرڀک 

IV.   ػٝڀٰی ٵنرتػ 

  3مواي 

 ؟ 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  مواي 

ثـػاؿی کڀ ٵٺ٦ی  ٕڀؿ  ہکڀٷ می صبٱت  ٥ـػ  کی ثیٴ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ٵتبحـ   کـیگی؟  ےك

I. ٿؿفه ہؿٿفاٷ 

II. ٹبربئق امتٞٶبٯ  ے٫ ہٵبػ 

III. ُمنت ٹیچـ 

IV. اٱڀیٸٹیب  تبعیـ 

 5  مواي 
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ی ٵٺ٦ی  یب ھؿ  متٹؿؿائڈزبت َاٷ ے٭بؿ  ک ہـی٨ٕ ےکڀٷ ك ےاٵیؼاؿی  ٫ہ

ی ھ)کنی ة ہےك  ت٦ڀیِ کـتب ٹٵخجت ىـس  پڀائٸ ےٱئ ےٵٺ٦ی  ٝڀاٵٰ  ک

 ك (؟ ٹٵٺ٦ی  پڀائٸ ےٱئ ےٵخجت  یب مبف گبؿ  ٝٺَـ  ک

I. َٰہ٥ی 

II. ٵٸ ٵبٹی 

III. ثٺؼی ہٝؼػی ػؿد 

IV. ٰہایک ٵـص  

 6    مواي

رٸ  ںیہىبٵٰ   اینی فٹؼگی ںزبت ، ___________ ٵی ےثٺؼی  ٫ ہٳ ػؿدھرڀک

 ےٵٞیبؿی  فٹؼگی ك ےگئ ےائھػک ںیجٰ ٵیٹکی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات ، اٵڀات  

 ہے۔ٵنبٿی 

I. ٵٞیبؿی  فٹؼگی 

II. ٳھتـریضی رڀک 

III. ١یـ ٵٞیبؿی  فٹؼگی 

IV.   اٹٮبؿ ٭ی گئ فٹؼگی 

 7 مواي 

 ہے۔ػؿعڀامت  کی  ےٱئ ے٭ڀؿک  ہایک ٵیٞبػی ثیٴ ےاك ٷ ہے۔  ہاٵـتب صبٵٰ

 ہاٵـتب کڀ ثیٴ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿائؿڈػیب گیب کڀٷ مب آپيٸ  َاٷ ےٹیچ

  ہدمٮٸ  ہفیبػ ےٿگب؟مت كہا آپيٸ  ھاچ ےمت ك ےٱئ ےک ےػمتیبة  کـاٷ

   ں۔آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی

I. ٝبٳ  ىـس  پـ ٵٺٚڀؿی 

II. ٵٺٚڀؿی ھمبت ےاّب٥ی  پـیٶیٴ ک 

III. ربڀیق  کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  کـٹب 

IV. ٵٺٚڀؿی ھمبت ےکالف ک  ںپبثٺؼیڀ 

  8مڀاٯ 

اٵیؼاؿی  ہرنکی ١یـ ٕجی  ہےربڀیق   ہٴکڀٷ مب ثی ہٿ ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےاٵٮبٷ  کٴ  ےک ےٿٷہٯ ہزبت  ا ے٫

I.  ی ٹٕڀؿ پـ  ایک آئی  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.  ۴ ےٷ اٿؿ رل  ہےکبٳ ٭ـتب  ںمبٯ ، ایک ثیٺک ٵی 28متیو، ٝٶـ 

 ہےػؿعڀامت  کیب  ےٱئ ے٭ڀؿ ک ہثیٴ ےک  ےؿٿپ ڑکـٿ

IV.  اٿؿ  ہےکبٳ ٭ـتی  ںٿؿ ٵیٹٯ اكٹٵیٸٹپبؿڈمبٯ ، ایک  30پـٿیٸ، ٝٶـ

ػؿعڀامت   ےٱئ ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہمبٯ  کی ٵؼت  ٿاٱی ثٺؼٿثنتی ثیٴ 10

  ہےکیب 
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 9  مواي 

 ےٱئ ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہایک ثیٴ ےاك ٷ ہے۔ٵجتال  ںىؼیؼ  ؽیبثیٖل ٵی ہىیٸ

 ےاٵیؼاؿی  کہ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿؿائڈَاٷ ںٵی ےاك ٵٞبٵٰ ہے۔ػؿعڀامت  کیب 

 ہے۔اٵٮبٷ    ہفیبػ ےکی مت ك ےربٷ ے____________ کب امتٞٶبٯ  کئ ےٱئ

   ں۔ٵٺبمت  آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی ےمت ك

I. َٰ٭بؿ ہٕـی٨ ہ٥ی 

II. ٭بؿ ہٝؼػی  ٕـی٨ 

III. رینی ؽیبثیٖل  ہ٭بؿ  کیڀٹک ہی ٕـی٨ھکڀئی ة ےك ںثبال ٵی ہٵٺؼؿد

 ہےاػا ٭ـتی  ںیہٳ ٭ـػاؿ ٷہا ںاٵیؼاؿی  ٝٶٰ ٵیہثیٶبؿی 

IV. ےؽیبثیٖل ک ہکیڀٹک ںیہ٭بؿ  ٷ ہی ٕـی٨ھکڀئی ة ےك ںثبال ٵی ہٵٺؼؿد 

 ہےٵنرتػ ٭ـػیب ربتب  ھےکڀ میؼ ںٵٞبٵٲڀ

  10مواي 

امکی ٵتڀ٩ٜ   ہے۔ػؿعڀامت  کیب  ےٱئ ےپبٱینی  ک ہٵیٞبػی ثیٴ ےمٺتڀه ٷ

کٴ  ےاك ك ےاٿؿ امٲئ ہےکب٥ی کٴ  ںٵی ےبثٰٵ٪ ےاٵڀات  ٵٞیبؿی  فٹؼگی ٫

زبت  مٺتڀه کڀ  ےثٺؼی  ٫ ہٳ ػؿدھرڀک ہے۔پـیٶیٴ ٱیب رب مکتب 

 ۔ثٺؼی  کیب ربئیگب ہزبت ػؿد ے___________ ک

I. ٵٞیبؿی  فٹؼگی 

II. ٳھتـریضی   رڀک 

III. ١یـ ٵٞیبؿی  فٹؼگی 

IV. اٹٮبؿ ٭ی گئی فٹؼگی 

 

 رواثبت ےک  ںمواٌو ےؽاتی اِتضبْ ن

  1رواة  

 ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ٱیتب  ہکی ٵٺٚڀؿ ی کب ٥یَٰ ںٵڀھؿ  رڀکٹؿؿائڈَاٷ

  2رواة  

  ۔ ہے IVػؿمت آپيٸ  

  ہے۔ ںیہٷ ہ٥یَٰ  ہاٵیؼاؿی  ٵتٞٲ٨ہػٝڀٰی ٹبٵٺٚڀؿی  

  3رواة  

  ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ںیہٱی ٵٞیبؿی  ٝٶـ  حجڀت ٷڈکٸ

  4رواة  

 ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ
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ثـػاؿی کڀ ٵٺ٦ی  ٕڀؿ  ہثٺؼی ٥ـػ  کی ثیٴ٭ی ٹبربئق امتٞٶبٯ پـ پب ہٵبػ

  ۔پـ  ٵتبحـ   کـیگب

 

 5رواة  

 ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

 ےی ٵٺ٦ی  یب ٵٺ٦ی  ٝڀاٵٰ  کھ٭بؿ  مت ہاٵیؼاؿی  کی ٝؼػی ىـس  ٕـی٨ہ

ی ٵخجت  یب مبف گبؿ  ھ)کنی ة ہےك  ت٦ڀیِ کـتی ٹٵخجت  ىـس  پڀائٸ ےٱئ

  ۔ك (ٹٵٺ٦ی  پڀائٸ ےٱئ ےٝٺَـ  ک

 6 رواة  

  ۔ ہے I  ؿمت آپيٸػ

 ےٿتہفٹؼگی  ىبٵٰ  ےایل ںزبت  ٵٞیبؿی  فٹؼگی  ٵی ےثٺؼی   ٫ ہٳ ػؿدھرڀک

ٵٞیبؿی  فٹؼگی  ےگئ ےائھػک ںیجٰ ٵیٹرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  اٵڀات ، اٵڀات   ںیہ

 ہے۔ٵنبٿی  ےك

 7رواة  

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ

ا آپيٸ  ھاچ ےمت ك ےٿئہ ے، امکی محٰ پـ ١ڀؿ  کـتںٵی ےٵٞبٵٰ ےاٵـتب ک

 ہاٵـتب کڀ ثیٴ ھمبت ےکالد ک  ںؿ  ایک پبثٺؼیڀٹؿؿائڈَاٷ  ہ٫ ہےی ہی

  ہ٫ ےپبثٺؼ  کالف ٵبٷ ٱیزی ہی ہے۔کب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـمکتب  ےػمتیبة  کـاٷ

ٵتٞٲ٨  ٵڀت  کی ٍڀؿت   ےٿاٱی محٰ ك ےٿٷہاٹؼؿ   ےک ےیٸہتیٸ ٳ ےپـمڀ ک

  ہے۔ٿ مکتب ہٿاال  ےاػائیگی  کڀ حمؼٿػ  کـٷ ہثیٴ ںٵی

 8رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےک ےزبت ٭ڀاٱی٦بئی کـٷ ےاٵیؼاؿی  کہربڀیق  کڀ ١یـ ٕجی  ہثیٴ ےیو کہٳ

مبٯ ( اٿؿ امکب ٭بؿٿثبؿ   50)  ہامکی ٝٶـ فیبػ ہکیڀٹک ہے ںیہاٵٮبٷ  ٷ

 ےٵ٪بثٰ ے٫ ںػیگـ  ٭بؿٿثبؿٿ ےریل  ہٿییـ، ثیٺکٺگ ٍٺٞت  ٿ١یـ ٹمب٣

  ہے۔ؿ پڀؿ  ھة ےٳ كھرڀ٫  ہفیبػ ںٵی

  9رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

 ہپـ ٥یَٰ ےٵٞبٵٰ  ہپیچیؼ ےٵجتال ٝڀؿت  ک ںرینی ىؼیؼ  ؽیبثیٖل ٵی ہىیٸ

٭بؿ  کب امتٞٶبٯ   ہٕـی٨ ہاٵیؼاؿی  کی ٥یَٰہؿ  ٹؿؿائڈٿ٩ت َاٷ ےٱیت

 ۔کـیگب

  10رواة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

ثٺؼی   ہزبت ػؿد ےٳ کھزبت مٺتڀه کڀ تـریضی   رڀک ےثٺؼی  ک ہٳ ػؿدھرڀک

 ۔یگبکیب ربئ
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 16 ثبة

 حتت  اػائیگی ےپبٌینی  ن ہفٔؼگی  ثیُ

 ثبة  تٞبؿف

ٝٶٰ    ے٫  ےربئ کی  تَڀؿ  اٿؿ ػٝڀٰی ٭ی ٭ل ٕـس  زب٪ی٨ ٭ی ےثبة  ػٝڀ ہی

ایب گیب ھا٩نبٳ  کڀ مسذ ےک ںػٝڀٿ ںؿ اك ثبة  ٵیھپ ہے۔٭ی ٿّبصت ٭ـتب  

 ےک ےػٝڀ  ہٵتٞٲ٨  ےٵڀت  ك  ہگب ٫ےکڀ ٵٰ ےربٹٸ ہآپ کڀ ی ںآعـ  ٵی ہے۔

 ہی، اگـ  ثیٴہ ھمبت ےامک ں۔یہ ےتڑپ ے٥بؿٳ  پیو  کـٷ ےکڀٷ کڀٷ ك ےٱئ

ص٦بٙت  ےٵنت٦یؼ  ک ںٵی ےٿ تڀ ایلہکنی ػٝڀی ٭ڀ ٵنرتػ ٭ـػیب  ے٭بؿ  ٷ

ٵ٦بػات ےؿ  ٫ڈٿٯہزب٦٘ ا٩ؼاٵبت )تـػیؼ کالف اٿؿ پبٱینی  ےکڀٷ ك ےٱی ے٫

ٳ  ہا کڀئی  ےػاؿ  کی ٕـ٣ ك ہثیٴ ہ، ثيـٕی٬ںیہزب٦٘(ػمتیبة   ےّبثٔ

 ےی آپ کڀ ٵٞٲڀٵبت  ٵٰھة ںٵی ےثبؿ ےٿ، امکہپبئی گئی ھچ ہٵٞٲڀٵبت  ٷ

 ۔گی

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A. ًّٝ ػٝوٰی لنُ  اوؿ ػٝوٰی 

 

 

A. ًّٝ ػٝوٰی لنُ  اوؿ ػٝوٰی 

 کب  تَوؿ   ےػٝو  .1

رت  ہےٿتب ہپبٱینی  کی ص٪ی٪ی  اٵتضبٷ  اك ٿ٩ت  ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ

ػٝڀٰی  ہکی ٍضیش ٩یٶت  کب پت ہفٹؼگی  ثیٴ ہے۔ربتی  پبٱینی  ػٝڀٰی ثٸ

  ہے۔چٲتب  ےاٿؿ ٥ڀائؼ کی اػائیگی  ك ںٕڀؿ ٕـی٪ڀ ےک  ےت٦َی

 تٞـیف

کڀ   ہٵ٪ـؿ اپٺب ٿٝؼ ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہے ہػٝڀٰی ایک ٵٖبٱت

 ے۔ئیہپڀؿا کـٹب چب

  ٭یب گیب ٭ڀؿ زبت ےک  ہػہٵٞب ہزبت  ػٝڀٰی ثیٴ ے٫   ہػہٵٞب ہفٹؼگی  ثیٴ

 ںٵی ںػٝڀٿ ھٳ ، کچہتب ہے۔ٿتب ہٿا٩ٜ  ےٿا٩ٞبت  ك  ہفیبػ ےایک یب ایک ك

 ہے۔ٿ ربتب ہعتٴ    ہػہٵٞب ںٵی ں، ػٿمـٿہےتب ہربؿی ؿ  ہػہٵٞب

 

 

 

 

 

 



 

277 
 

 اوؿ ػٝوٰی  ہَ کب والٜھ: روک1ىىً  

 

 : ںیہ ےٿ مکتہ ےػٿ ٩نٴ  ک ےػٝڀ

i. ٩بثِٰ  ےڀػٝ  ہی پنٶبٹؼھپـ ة ےٷہؿ  ہفٹؼ ےػاؿ  ٥ـػ  ک ہفٹؼگی  ثیٴ

 اٿؿ ںیہ ےٿتہاػائیگی 

ii. ٵڀت  ػٝڀٰی 

ا لنبَ  ےک ں: ػٝوو2ىىً    

 

ی پیؼا ہپـ  ےٿٷہػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت   ہٍـ٣  فٹؼگی  ثیٴ ِوت  ػٝوٰی ںاہد

مجت  ےٿا٩ٞبت  ک  ہفیبػ ےایک یب ایک ك ےػٝو  ہپنّبٔؼ ںیہ، ٿہےٿتب ہ

 ں۔یہ ےٿ مکتہپیؼا 

 ِخبي

 : ںیہٿا٩ٞبت  کی ٵخبٯ  ےٿاٯ  ےٿٷہاچبٹ٬ ٿا٩ٜ   ےک ںػٝڀٿ  ہپنٶبٹؼ

i.  پبٱینی  کی پغتگی ؛ 

ii. پـ ٩بثِٰ  ےٹچٸہزبت ایک ٵ٪بٳ پـ پ ےٵٺی ثیک پبٱینی  ک

 اػائیگی  ٩نٔ؛ 

iii. زبت کڀؿ کی گئی  ےٕڀؿ پـ  پبٱینی  ک ےک  ہؿ  ٥بئؼڈؿائ

 ؛ ںمٺگیٸ  ثیٶبؿیب

iv.  پبٱینی  کی   ےؽؿیٜ ے٫  ہؿ  یب ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼڈٿٯہپبٱینی

 ۔ػمتربػاؿی 

  ہےٿاہٿا٩ٜ   ہکب ٿا٩ٜ ےکیب ػٝڀ  ہگبٹب ٫ٱ ہپت  ہی .2

i.  ٱگبٹب  ہپت ہکٶپٺی کڀ ی ہثیٴ ےٱئ ےکی اػائیگی  ک ےػٝڀ  ہپنٶبٹؼ

 ہے۔ٿا ہٵٖبث٨   ےک ںىـٕڀ   ہٵ٪ـؿ ںپبٱینی  ٵی  ہٿا٩ٜ  ہ٫ ہےٿتب ہ

ii. ںیہ ےربت ےٵ٪ـؿ  کئ ےاٿؿ ٵٺی ثیک کی ٩نٔ آمبٹی ك ےپغتگی ػٝڀ 

ٵ٪ـؿکی گئی ٵڀاػ ص٪بئ٨  پـ  یہ ںکی ىـٿٝبت ٵی  ہػہٵٞب ہی ہکیڀٹک

 ں۔یہ ےٿتہثٺیبػ  
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زبت  ے، پغتگی کی تبؿیظ  اٿؿ ٵٺی ثیک پبٱینی  کےٱئ ےٵخبٯ ک

کی تبؿیظ   ں٥ڀائؼ کی ٩نٖڀ  ہپنٶبٹؼ ےٿاٯ ےربٷ ےاػائیگی  کئ

 ں۔یہٿ٩ت ٿاّش  ٕڀؿ پـ  ٵ٪ـؿ کـ ػی ربتی  ےتیبؿ کـت  ہػہٵٞب

iii.  ں۔یہاٱگ  ےئیگی كػمتربػاؿی  ٩یٶت  اػائیگی  ػیگـ  ػٝڀٰی اػا 

  ہؿ  یب ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼڈٿٯہپبٱینی   ہٿا٩ٜ ںاہخمبٱ٤، ی ےک ںػیگـ  ػٝڀٿ

 ےیڀ ؿ٩ٴ  کڈ ےزبت اك ےک  ہػہاٿؿ ٵٞب ےؿّػ کـٷ  ہػہٵٞب  ےؽؿیٜ ے٫

ٝبٳ  ںػمتربػاؿی  اػائیگی  ٵی ہے۔ٿتب ہٿا٩ٜ  ےك ہ٥یَٰ ےٿاپنی  ک

ی  ٹپیٺٰ ےٱی ےٿاپنی  ٫ ےٿاٯ ےربٷ ےکی ےٯہپ ےٕڀؿ پـ ٿ٩ت ك

کی  ےربٷ ے٭ی اػائیگی  کئ ےٵٮٶٰ  ػٝڀ ہی ےٿگی اٿؿ امٲئہىبٵٰ 

 ۔یگبہکٴ ؿ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےیڀ ؿ٩ٴ  ٫ڈ ںٍڀؿت  ٵی

iv. ےاپٸ  ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی  ہکب پت ںػٝڀٿ ےمٺگیٸ  ثیٶبؿی ک 

ف ٭ی ڈٕجی اٿؿ ػیگـ  ؿیکبؿ ےگئ ےٳ  کئہ٥ـا ںٵی ٹمپڀؿ ےک ےػٝڀ

 ہے۔ثٺیبػ  پـ ٱگبیب ربتب 

مٺگیٸ   ںرنٶی ہےٿتی ہپیؼا  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےینی پبٱینی  کپیچیؼگی  ا

اٿؿ اینی پبٱینی  کب ت٦ڀیِ     ہےٿتب ہؿ  ىبٵٰ ڈثیٶبؿی ٿاال ػٝڀٰی ؿائ

ؿ  کڀ ڈٿٯہکب ٵ٪َؼ پبٱینی   ہمٺگیٸ  ثیٶبؿی ٥بئؼ ہے۔ٿتب ہکیب گیب 

 ںٵی ےاعـاربت  کب صنبة چکبٷ ےاپٸ ںاینی ثیٶبؿی کی ٍڀؿت  ٵی

ٿگب، تڀ ہگـ اك پبٱینی  کب ت٦ڀیِ    کیب گیب ا ہے۔٩بثٰ  ثٺبٹب 

 ہی ہصبالٹک ے۔ٿ ٹگہکڀ ٩بثِٰ اػائیگی   ہت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ  ہی ٥بئؼھمت

ٿ ہ ںیہخمٖڀة  ٵ٪َؼ پڀؿا ٷ ے، ٱیکٸ اك كہے٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٍضیش 

کڀ اٷ  ںؿ ٿڈٿٯہ، پبٱینی ےٱئ ےک ےثچٸ ےاینی ٍڀؿزببٯ  ك ۔مکتب

ایک  ہرٸ کب ٿ ہےٳ  ہاتٞٲیٴ ػیٺب  ںٵی ےثبؿ ے٥ڀائؼ کی صؼ ک

 ں۔یہ ےت٦ڀیِ    کـ مکت ےك  ےؽؿیٜ ےٵيـٿٓ  ت٦ڀیِ     ک

کڀؿ کی اعتتبٳ  ہزبت ثیٴ ےک  ہػہیب ػمتربػاؿی  ٵٞب پغتگی یب ٵڀت  ػٝڀٰی

 ےاك ثبت كہے۔ٿتب ہ ںیہکڀؿ ػمتیبة  ٷ ہکڀئی ثیٴ ےگٓاٿؿ ا ہےکب مجت ثٺتب 

 ں۔یہیب ٷ ہےکی گئی   ٭ی اػائیگی ےػٝڀ ںاٍٰ ٵی  ہتب ٫ڑپ ںیہکڀئی ٥ـ٧ ٷ

کب ی٪یٸ   ےٷہکڀؿ ربؿی ؿ ہزبت ثیٴ ےک  ہػہٿٹب ٵٞبہ ہ٭ی اػائیگی  ٷ ےػٝڀ

  ہے۔ػیتب  ںیہٷ

 النبَ   ےک ںػٝوو .3

 : ںیہ ےؿ مکتھؽیٰ  اػائیگی  اة ہػٿؿاٷ ٵٺؼؿد ےپبٱینی  کی ٵؼت  ک

a)  فوائؼ وی اػائیگی  ہپنّبٔؼ 

 ہثیٴ  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہٿ٩ت پـ ثیٴ  ہػٿؿاٷ ٵ٪ـؿ ےپبٱینی  ٵؼت  ک

ؿ  ڈٿٯہپبٱینی  ڈپبٱینی  ثبٷ ں۔یہػاؿ  کڀ ٵٞیبػی  اػائیگی  کی ربتی 

 ےکی ٩نٔ ک  ہ٥بئؼ  ہؿ ای٬  پنٶبٹؼہ ںرنٶی ہےکڀ ٿاپل کـ ػیب ربتب 

 ہے۔ٿتی ہیـ  ىبٵٰ ہثٞؼ کی گئی اػائیگی  کی ت٘

b) پبٌینی  کی ػمتربػاؿی 

کب آپيٸ   ےـٷثٺؼ ک ےٯہپ ےؿ  اپٺی پبٱینی  کڀ ٿ٩ت كڈٿٯہپبٱینی 

پبٱینی   ہے۔ ہعبمت ہکب ایک ؿّبکبؿاٷ  ہػہپبٱینی  ٵٞب ہی ہے۔ٵٺتغت ٭ـتب 

ایک اػا  ٩یٶت   ےرت اك ٷ ہےی کی رب مکتی ھکی ػمتربػاؿی  ٍـ٣  تت

ػاؿ  کڀ ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  ػمتربػاؿی  ٩یٶت   ہثیٴ ۔ٿہصبٍٰ  کـ ٱی 
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٭ٴ اف ٭ٴ   ںاہی ۔ہےٿتب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ اػائیگی کب ایک ٥یَؼ  

ػاؿ   ہ، ٱیکٸ ثیٴہےٿتب ہی ھّٶبٹت  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  )ری ایل ٿی( ة

 ےٿاٱی  اٍٰ  ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ری ایل ٿی ك ےکڀ اػائیگی  کی ربٷ

 ہے۔ٿتی ہ  ہفیبػ

c)  ہؿ  فبئؼڈؿائ 

 ےٿٷہٿا٩ٜ  ےک  ہٵٖبث٨  کنی خمَڀً  ٿا٩ٜ ےىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ک   ہٵ٪ـؿ

  ہے۔زبت اػائیگی  کی ربتی  ےؿ کڈؿائ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہپـ ثیٴ

 ےکئ مٕگیٓ  ثیّبؿی کب ٝالدزبت، کنی  ےؿ  کڈؿائ ےمٺگیٸ  ثیٶبؿی ٿاٯ

ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی     ہٵٖبث٨  ایک ٵ٪ـؿ ےىـائٔ ک ںکی ٍڀؿت  ٵی ےربٷ

مٺگیٸ    ہٵ٪ـؿ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہاینی ثیٶبؿی ثیٴ ہےکی ربتی 

  ے۔ئیہٿٹی چبہ ىبٵٰ کی گئی ںؿمت ٵیہکی ٣ ںثیٶبؿیڀ

زبت   ےکٶپٺی ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ک ہزبت، ثیٴ ےک  ؿڈاي ؿائھة ھامپتبي ػیک

ٝالد کی  ںکی ٍڀؿت  ٵی ےربٷ ےؿتی کئھة ںامپتبٯ ٵی ےػاؿ  ک ہثیٴ

 ہے۔٭ی اػائیگی  کـتی  ںالگتڀ

تب ہربؿی ؿ  ہػہی پبٱینی  ٵٞبھثٞؼ ة ےک ےربٷ ےؿ  اػائیگی  کئڈؿائ

  ہے۔

ؽیٰ  ػٝڀٰی  ہٵٺؼؿد ںآعـ  ٵی ےپبٱینی  ٵؼت  ک  ہٵ٪ـؿ ںٵی  ہػہٵٞب ہثیٴ

 ں۔یہ ےربت ےاػائیگی  کئ

d)  پغتگی ػٝوٰی 

ػاؿ  کڀ  ہثیٴ ںآعـ  ٵی ےکٶپٺی ٵؼت  ک ہثیٴ ںٵی ںػٝڀٿ ےاك ٕـس ک

ػاؿ   ہ، اگـ ثیٴہے٭ـتی  ہکب ٿٝؼ ےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷ   ہایک ٵ٪ـؿ

 ےک ےپغتگی ػٝڀ ےاك ہے۔تب ہؿ  ہفٹؼ ںثٺؼی  کی پڀؿی ٵؼت  ٵی ہٵٺَڀة

 ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب 

i. زبت   ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ،  ےک ےپغتگی  ػٝڀ  ثٕؼی : ہىـوت َِٕوة

پـیٶیٴ  ہث٪ی  ےك ںٵی ؿ٩ٴ  مسیت مجٜ ثڀٹل  تڀ  ہے  ہاگـ  ىـ٭ت  ثیٴ

 ٭ـ  ٹتڀ ٭ب ہے ھ، ٹڀٷ اٿؿ مڀؿ اگـ ٭چ

ii. ینی  پبٱ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ ثٕؼی : ہپـیّیُ/واپنی )آؿ او پی ( َِٕوة

پـ  ےٿٷہ ہپـیٶیٴ پبٱینی  پغت ےگئ ےاػا  کئ ںکی چبٱڀ ٵؼت  ٵی

 ں۔یہ ےربت ےٿاپل کـ ػیئ

iii. ْہ، ثیٴںٵی ےٵٞبٵٰ ےیڀٱپ کثٕؼی  )یوٌپ(:  ہَِٕوة ہثیُ ڈٌٕک ٹیو 

 ہے۔٩یٶت  ٭ی اػائیگی  کـتی  ڈٕڀؿ پـ  ٥ٸ ےک ےکٶپٺی پغتگی ػٝڀ

iv. ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵٺی ثیک پبٱینی  ک ثٕؼی : ہِٕی ثیک َِٕوة 

ػٿؿاٷ صبٍٰ   ےپبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  ک ےك ںٵی ےکٶپٺی پغتگی ػٝڀ

 ہے۔اکـ اػائیگی  کـتی ھٹکڀ گ  ہ٥بئؼ  ہپنٶبٹؼ

 ہے۔ٿ ربتب ہعتٴ    ہػہٵٞب ہثٞؼ ثیٴ ےک ےربٷ ے٭ی اػائیگی  کئ ےػٝڀ

e) ِوت  ػٝوٰی 

ؿ، پبٱینی  کی ھیب پ ےػاؿ  کی ٵڀت ، صبػحبتی  ٕڀؿ پـ  ك ہاگـ ثیٴ

 ھمبت ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہکٶپٺی ثیٴ ہتڀ ثیٴ ہےٿ ربتی ہػٿؿاٷ  ےک ٵؼت  ربؿی
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ث٪بیب  ے، تڀ پبٱینی  کہےی ہاگـ ىـ٭ت ؿ ہے۔مجٜ  ثڀٹل ٭ی اػائیگی  کـتی 

ٵڀت   ہی ہے۔اکـ اػائیگی  کی ربتی ھٹٱڀٷ اٿؿ پـیٶیٴ اٿؿ اك پـ مڀػ  گ

، یب ٩بٹڀٹی ٿاؿث کڀ  ہرل ٭ی اػائیگی  ٹبٵقػ  یب ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ ہےػٝڀٰی 

ٕڀؿ پـ   ے٫ ہٹتیذ ےٵڀت  ػٝڀٰی ٵڀت  ک ہے۔ٿ، کی ربتی ہی صبٱت ھرڀ ة

 ہے۔ی ٭ـتب ہاعتتبٳ ٭ی ٹيبٹؼ ےک  ہػہٵٞب

 : ہےٿ مکتب ہٵڀت  ػٝڀٰی 

 کٴ پبٱینی  کی ٵؼت ( یب ےاثتؼائی  )تیٸ مبٯ  ك 

 ( ہفیبػ ے١یـ اثتؼائی  )تیٸ مبٯ  ك 

، تبؿیظ  اٿؿ  ہٿدیب ٩بٹڀٹی ٿاؿث کڀ ٵڀت  ٭ی   ہٹبٵقػ  یب ت٦ڀیِ ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٿتب ہکٶپٺی کڀ ُٵٖٲٜ  کـٹب  ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےٵ٪بٳ  ک

i. فبؿَ   ےواي ےربْ ےپیو کئ ےٌئ ےک ےػٝو ےِوت  ک 

 

 

 ہٵٺؼؿد  ےؽؿیٜ ےٵنت٦یؼ  ٫ ےٱئ ےک ےاٷڑھة ےگٓکی کبؿؿٿائی ا ےػٝڀ

 : ںیہ ےربت ےکٶپٺی کڀ پیو  کئ ہؽیٰ  ٥بؿٳ  ثیٴ

 ٹبٵقػ  کب ػٝڀٰی ٥بؿٳ 

 ٹی٦کیٹيبٷ  کب مـتؼ٥یٸ  یب مش 

 ٹی٦کیٹ٥قیيیٸ کب مـ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ 

 ٹی٦کیٹامپتبٯ کب مـ 

 ٹی٦کیٹکب مـ  ںآرـٿ 

 تَؼی٨   ےؽؿیٜ ےکی ٝؼاٱت ٫ ٹپڀٱیل کی ؿپڀؿ  ےریل ں٭بپیب 

 ٹ، پڀكٹؿ(، زب٪ی٪بت کی ؿپڀؿٓئی آ)ای٤ ا ٹٱی  إالٛ  ؿپڀؿہپ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت  ک ےك  ہرڀ صبػث ٹ، آعـی  ؿپڀؿٹٳ ؿپڀؿٹٵبؿ

 ں۔یہ ےٿتہّـٿؿی  



 

281 
 

  ےؽؿیٜ ے٫  ہیق  ٿ١یـٹاؿھٕڀؿ پـ  ٵیڀٹنپٰ  ات ےحجڀت ک ےٵڀت ک 

 ۔ ٹی٦کیٹربؿی کیب گیب ٵڀت  مـ

 فبؿَ   ےواي ےربْ ےپیو  کئ ےٌئ ےک ے: ِوت  ػٝو3ىىً  

 

ii. کب ِنرتػ   ےِوت  ػٝو 

پـ  ےػٝڀ ہے۔ٵنرتػ ٭یب رب مکتب  ے٭ی اػائیگی  یب اك ےٵڀت  ػٝڀ

  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ  ہ٫ ہےچٲتب  ہکٶپٺی کڀ پت ہٿ٩ت اگـ ثیٴ ےکبؿؿٿائی کـت

ٳ  ٵڀاػ ہا  ہٵتٞٲ٨ ےٱئ ےا یب پبٱینی  کھکڀئی ١ٲٔ ثیبٷ ػیب ت ےٷ

زبت  ےپبٱینی  ک ہے۔ٿ ربتب ہثبٰٕ    ہػہا تڀ ٵٞبھپبیب تھص٪بئ٨  کڀ چ

  ں۔یہ ےربت ےّجٔ کـ ٱئ  ہی ٥بئؼھمت

iii.   ٓتـػیؼ کالف 45میىي : 

 ہے۔زبت   ےک 45کی میٮيٸ   1938،  ٹای٬ ہی ثیٴٹپیٺبٯ ہٳ ، یہتب

 ٳ ہا

  :ہےتی ہک 45میىيٓ  

کی تبؿیظ   ےربٷ ےٵتبحـ  کئ ےی پبٱینی  پـ اكھکی کنی ة ہفٹؼگی  ثیٴ

  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثٞؼ اك ثٺیبػ پـ ثیٴ ےک ےٿٷہػٿ مبٯ  عتٴ   ےك

کب مجت  ےپبٱینی  ربؿی کـٷ  ہ٫ ہےایب رب مکتب ٹھا ںیہکڀئی مڀاٯ ٷ

 ےػاؿ  ک ہیب ٕجی ا٥نـ ، یب ؿی٦ـی، یب ثیٴ ںربڀیق  ٵی ےٿاٯ ےثٺٸ

ػیب گیب  ںی ػیگـ  ػمتبٿیق ٵیھ، یب کنی ةںٵی ٹی ؿپڀؿھػٿمت کی کنی ة

  ہ٫ ہےکـتی  ںیہحبثت ٷ ہکٶپٺی ی ہا، رت تک ثیٴھا تٹھٿھثیبٷ ١ٲٔ  یب د

ٵڀاػ ص٪بئ٨  پـ  ےگئ ےپبئھاك ٕـس کب ثیبٷ ایک تبؿیغی ٵڀّڀٛ  یب چ

ؿ  ڈٿٯہپبٱینی  ہی  ہ٫ ہا اٿؿ یھکیب ربٹب الفٵی  ت ہامکب عالً ںیا رنٶھت

ٿ٩ت  ےثیبٷ ػیت ہی  ہا اٿؿ ٫ھکـ کیب گیب ت ھربٷ ثڀد  ےؽؿیٜ ے٫
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اٷ  ےاك ٷ  ہا یب ٫ھثیبٷ ١ٲٔ ت  ہی ٫ھؿ  کڀ ٵٞٲڀٵبت  تڈٿٯہپبٱینی 

 ۔اھکیب ربٹب الفٵی  ت ہا رٸ کب عالًھپبیب تھٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ چہا

 :  وّبصت

مبٯ  تک  2 ےك ےربٷ ےپبٱینی  ربؿی کئ ےؿ  ٷڈٿٯہاگـ کنی پبٱینی 

کٶپٺی ربڀیق   ہتڀ ثیٴ ہےپب ٱیب ھٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ چہی ٿ٩ت اھکنی ة

ٵنرتػ  ےٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  ٭ی ثٺیبػ  پـ اكہ١ٲٔ ا ےگئ ےػئی ں٥بؿٳ ٵی

  ہے۔٭ـمکتی 

 ےک  اك ٵؼت ہے۔اٹتٚبؿ کی ٵؼت   ےٱئ ے٫  کہمبٯ  کی ٵؼت  گب ۔  ۶

ی  ہٿکب ػھػ ےؿ  ٷڈٿٯہپبٱینی   ہٿگب ٫ہحبثت کـٹب  ہکٶپٺی کڀ ی ہثٞؼ ثیٴ

 ےا اٿؿ اكھپبیب تھا اٿؿ اٍٰ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ چھ٭ب  ثیبٷ ػیب ت

 ےک ےٍـ٣  حجڀت صبٍٰ  کـٷ ھے۔ثیبٷ ١ٲٔ ت ےگئ ےػیئ  ہا ٫ھٵٞٲڀٳ ت

ڀؿ  ثٞؼ کنی پبٱینی  کڀ ٹبٵٺٚ ےمبٯ  کی ٵؼت  ک ۔ ۶کٶپٺی  ہی ثیٴہثٞؼ 

 ہے۔کـ مکتی 

iv. ےأؼافےِوت  ک  

 ےک ےکبٷٹھٿؿ ٹھ ےاٿؿ امک ہےثتبیب ربتب  ہی کنی ٥ـػ  کڀ گٶيؼھی کتھکت

 ےایل  ٹاؿتی  حجڀت  ای٬ھة ہے۔ٿتی ہ ںیہکڀئی ٵٞٲڀٵبت  ٷ ںٵی ےثبؿ

تک  ںاگـ  مبت مبٱڀ ہےکـتب   ےاٵٮبٷ  کب ّبثٔ ےٵڀت  ک ںٵی ںٵٞبٵٲڀ

 ہاگـ  ٹبٵقػ  یب ٿاؿث  ی ہے۔ب چٲت ںیہٷ ہی پتھة ھکچ ںٵی ےثبؿ ےامک

٥ڀت ٵبٷ  ےاٿؿ اك ہے ہػاؿ  ٥ـػ  الپت ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫ ںیہ ےػٝڀٰی کـت

ؿ  صبٍٰ  ڈآؿ ےك ٹکنی ٩بثٰ  ٭ڀؿ ںکٶپٺیب ہ، تڀ ثیٴےئیہٱیب ربٹب چب

ؿ ڈاٵٮبٷ  کب آؿ ےٵڀت  ک  ےؽؿیٜ ےٝؼاٱت ٫ ں۔یہاٱتی ڈپـ فٿؿ  ےکـٷ

ؿٝبیت  ںکٶپٺیب ہثیٴ ہے۔ّـٿؿی  پـ پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کی ربٹی  ےٵٲٸ

یڀ پـیٶیٴ کڀ ٵٞب٣ کـ ڈػٿؿاٷ  ےٕڀؿ پـ  مبت مبٯ  کی ٵؼت  ک ےک

 ں۔یہمکتی 

 ػٝوٰی ًّٝ ےٌئ ےپبٌینی  ک ہفٔؼگی  ثیُ 4

 2002ٵ٦بػات  ٭ی ص٦بٙت ( ٩ڀاٹیٸ،  ےؿ  کڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈآئی آؿ 

 :ںیہٳ ٭ـتی ہؽیٰ ٥ـا ہٵٺؼؿد

 

 کب  ٔٚبَ   ںػٝوو ںتٍٞك  ِی ےک  پبٌینی ہفٔؼگی  ثیُ  :۸لبٔوْ 

i.   کی ٵبٹگ کـیگی رڀ ٝبٳ  ںپبٱینی  ثٺیبػی  ػمتبٿیقٿ ہفٹؼگی  ثیٴ

پیو  کیب ربٹب   ےؽؿیٜ ےکنی ٵؼٝی  ٫ ںتٞبٿٷ ٵی ےک ےٕڀؿ پـ ػٝڀ

 ہے۔ّـٿؿی  

ii.  ثٺب  ےی ػیـی کئھپـ کڀئی ة ےٿٷہکٶپٺی ػٝڀٰی صبٍٰ   ہفٹؼگی  ثیٴ

کی  ںمڀاٯ یب اّب٥ی ػمتبٿیقٿ یھکڀئی ة ۔پـ کبؿؿٿائی کـیگی ےػٝڀ

اٹؼؿ  ےکی ٵؼت  ک ںػٹڀ 15 ےصبٍٰ  ک ےک ےّـٿؿت، دمٮٸ صؼ تک، ػٝڀ

 ے۔اٱگ اٱگ کـک  ہ٫ ہ، ٷےرب ئیٺگ ےائٹھا ھی ایک مبتھ، مت

iii. ٭ی اػائیگی  کی  ےی ػٝڀھزبت کنی ة ےپبٱینی  ک ہفٹؼگی  ثیٴ

  کب١ؾات اٿؿ ّـٿؿی  ہی ٵتٞٲ٨ھگی یب اك پـ کڀئی تٺبفٝبت  متےربئ

  ہی ٵتٞٲ٨ھاٹؼؿ ، مت ےک ںػٹڀ 30 ےکی تبؿیظ  ك ےٿٷہٿّبصت صبٍٰ  
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کی صبالت   ےکنی ػٝڀ ںاہٳ ، دہتب ۔ایب ربئیگبٹھا ےٿئہ ےمجت ػیت

اك ٕـس کی  ہ، یںیہربٹچ کی ٵبٹگ کـتی  ںٵی ےکٶپٺی کی ؿائ ہثیٴ

 ںاہد ۔گیےرٲؼ پڀؿی کـائ ےرٲؼ ك ےربٹچ کی إالٛ  ػیگی اٿؿ اك

کی صبالت  ربٹچ کی ٵبٹگ کـتی  ےکنی ػٝڀ ںٵی ےئکٶپٺی کی ؿا ہثیٴ

 ےك  ہفیبػ ےٿ٩ت ك ےک ےػٝڀٰی ػؿد کـٷ ںٵی ےی ٵٞبٵٰھکنی ة ہ، ٿںیہ

رٲؼ اك ٕـس کی ربٹچ ىـٿٛ  ےاٹؼؿ ، رٲؼ ك ےک ںیٺڀہٳ 6  ہفیبػ

 ۔گیےپڀؿا کـائ ےکـیگی اٿؿ اك

iv. کڀئی ػٝڀٰی  ںاہتبثٜ  ، د ےپـٿیژٷ ک ےک 47میٮيٸ   ےک  ٹای٬

کنی  ےٱیکٸ آػاتب کی ٵٺبمت  ىٺبعت  ک ہےتیبؿ  ےٱئ ےکاػائیگی  

 ہ، فٹؼگی  ثیٴہےکی رب مکتی  ںیہامٮی اػائیگی  ٷ ےی مجت كھة

گی اٿؿ ھےپبك ؿک ےاك ؿ٩ٴ  کڀ اپٸ ےٱئ ےک  ہ٥بئؼ ےکٶپٺی آػاتب ک

پـ  ےاتھپبك ثچت ثیٺک ک ےثیٺک ک  ڈیڀٯڈاك ٕـس کی ؿ٩ٴ  کنی ىی

ی ٭ب١ؾات  اٿؿ ٵٞٲڀٵبت  پیو  ھالگڀ ىـس پـ مڀػ  صبٍٰ کـیگی )مت

 ۔ٵتبحـ ( ےثٞؼ ك ےک ںػٹڀ 30 ےک ےکـٷ

v. ٩ڀاٹیٸ   ۔ھےاٿپـ ٱ٬ ںاہد(iv) ےات کہٿرڀ ےگئ ےکڀؿ کئ  ےؽؿیٜ ے٫ 

پـ کبؿؿٿائی  ےػٝڀ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہثیٴ ےك ہکنی ػیگـ  ٿد ہٝالٿ

 ےکٶپٺی ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  پـ امک ہٿ، فٹؼگی  ثیٴہی ہٿ ؿہػیـی  ںٵی ےکـٷ

ٵبٱی  مبٯ  کی  ےٿاٯ ےربٷ ےکی ٹٚـ حبٹی کئ ےػٝڀ  ےؽؿیٜ ے٫

کی ىـس  پـ مڀػ  ٭ی   ہ٪ فیبػ2 ےٵ٪جڀٯ  ثیٺک ىـس ك ںىـٿٝبت ٵی

 ۔اػائیگی  کـیگی

 کب وـػاؿ  ٹایزٓ .5

ػ٥رت   ےکٶپٺی ک ہاٿؿ ثیٴ ےؿٷھػٝڀٰی ٥بؿٳ  کڀ ة ےك ےٍضیش ٕـی٨  ٹایزٸ

ؿث یب ٵنت٦یؼ  ٹبٵقػ /٩بٹڀٹی ٿا ےٿئہ ےٵؼػ کـت ںٵی ےاٹکڀ مجٜ کـٷ ںٵی

  ۔ٳ  کـیگبہؿ دمٮٸ ؿٿك  ٥ـاہکڀ 

ی پیؼا ھعیـ مگبٱی ة ہٝالٿ ےٍجڀثی ک ےک ںػاؿیڀ ہؽٳ ےاك ٕـس کی ٍڀؿت  ك

٭بؿٿثبؿ   ںٵنت٪جٰ  ٵی ےعبٹؼاٷ ك ےٵیت ک ےٱئ ےک  ٹایزٸ ےرل ك ہےٿتی ہ

  ں۔یہ ے٭ب٥ی  ٵڀ٩ٜ ٵٲت ےٱئ ےک ےیب تٺبٙـ  صبٍٰ  کـٷ

 

 

 

  1  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ی ٕـس ھاچ ےتَڀؿ  کی  مت ك  ے٫  ےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ػٝڀ ےٹیچ

   ں۔ٵٺبمت  آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـی ے؟ مت كہےٿّبصت کـتب 

I.   ہٿٝؼ  ہٵ٪ـؿ ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ػؿعڀامت 

 ے۔ئیہکڀ پڀؿا کـٹب چب

II.  عَڀٍی ؽ٭ـ ٭یب  ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ٵبٹگ

 ےئیہکڀ پڀؿا کـٹب چب ہٿٝؼگیب  

III.  ہعَڀٍی ؽ٭ـ ٭ـػ ںٵی ےٿتھػاؿ  کڀ مسذ ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ٵبٹگ 

 ےئیہکڀ پڀؿا کـٹب چب ںپبثٺؼیڀ
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IV.   عَڀٍی ؽ٭ـ   ںٵی ےٿتھػاؿ  کڀ مسذ ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ػؿعڀامت

 ےئیہ٭ڀ  پڀؿا کـٹب چب ہٿٝؼ

 

   ہعالً

  ہعَڀٍی ؽ٭ـ ٭ـػ ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ٵبٹگ  

 ے۔ئیہ٭ڀ پڀؿا کـٹب چب ہٿٝؼ

 ٵڀت   ںاہد ہے۔ٿ مکتب ہػٝڀٰی یب ٵڀت  ػٝڀٰی   ہکڀئی ػٝڀٰی پنٶبٹؼ

، ہےٿتب ہی پیؼا ہپـ  ےٿٷہػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت   ہػٝڀٰی فٹؼگی  ثیٴ

ٿ ہ ےك ہٿا٩ٞبت  کی ٿد  ہفیبػ ےایک یب ایک ك ےػٝڀ  ہپنٶبٹؼ ںیہٿ

  ں۔یہ ےمکت

 ٱگبٹب  ہپت ہکٶپٺی کڀ ی ہثیٴ ےٱئ ےکی اػائیگی  ک ےػٝڀ  ہپنٶبٹؼ

  ہے۔ٿاہٵٖبث٨   ےک ںىـٕڀ   ہٵ٪ـؿ ںپبٱینی  ٵی  ہٿا٩ٜ  ہ٫ ہےٿتب ہ

 ںیہ ےٿ مکتہػٿؿاٷ  ےؽیٰ  اػائیگی  پبٱینی کی ٵؼت  ک ہٵٺؼؿد : 

 ٭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

ی ھکنی ة ےػاؿ  ٷ ہاٿؿ ثیٴ ںٿہ ےکـ ٱئ ےػٿ مبٯ  پڀؿ ےپبٱینی  ٷ

  ۔ٿہپبیب ھچ ںیہتبؿیغی ٵٞٲڀٵبت  کڀ ٷ

  ٩بٹڀٷ ،  ٵ٦بػات  ٭ی ص٦بٙت ( ےؿ  کڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈآئی آؿ

ػاؿ   ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ ےٷ  ےی اڈزبت، آئی آؿ  ےک 2002

  ں۔یہ ے٩بٹڀٷ  ٵ٪ـؿ   کئ ےٱئ ےیب ٵنت٦یؼ  کی ص٦بٙت ا / ثچبٿ ک
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 رواة ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 1رڀاة 

  ۔ ہے  II ػؿمت آپيٸ

  ہٿٝؼ  ہعَڀٍی ؽ٭ـ ٭ـػ ںٵی  ہػہکٶپٺی کڀ ٵٞب ہثیٴ  ہ٫ ہےػٝڀٰی ایک ٵبٹگ 

 ے۔ئیہپڀؿا کـٹب چب

 

 مواالت  ےؽاتی  اِتضبْ  ن

 1 مواي 

بػی ٞیزبت ٵ ےکڀٷ می پبٱینی  ک ہے۔گئی ؿمت ػی ہکی ایک ٣ ںپبٱینیڀ ےٹیچ

، ىٺبعت  ہےٕڀؿ پـ  ػٝڀٰی اػائیگی  کی ربتی  ےاػائیگی ک ٰےػٝڀ ہپنٶبٹؼ

  ں۔کـی

I. ٵٺی ثیک پبٱینی 

II. پبٱینی ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ 

III. پـیٶیٴ پبٱینی  کی ٿاپنی 

IV. پبٱینی   ہٵیٞبػی ثیٴ 

 2مواي 

پبٱینی  عـیؼی  ہایک فٹؼگی  ثیٴ ھمبت ےؿ  کڈمٺگیٸ  ثیٶبؿی ؿائ ےیو ٷہٳ

یو کڀ ہٳ ہے۔پبٱینی  کب ٵٖٲ٨  ت٦ڀیِ     کیب  ںص٨  ٵی ےکـٷ ک ےاك ٷ ہے۔

کب   ےؿٿپ 50،000زبت  ےؿ  کڈاٿؿ مٺگیٸ  ثیٶبؿی ؿائ ہےتب ڑپ ہػٯ کب ػٿؿ

 گی ؟  ےکی ربئ ےاػائیگی  کل ںٵی ےك ٵٞبٵٰا ہے۔ٿتب ہایک ػٝڀٰی پیؼا 

I. یوہٳ 

II. کـٷ 

III. ٕڀؿ پـ  ت٪نیٴ ٭ی    ںػؿٵیبٷ  یٮنب ےیو اٿؿ کـٷ کہاػائیگی  ٳ

 ۔گی ےربئ

IV. ٱیکٸ  ہےا ڑپ ہیو کڀ ػٯ کب ػٿؿہٳ ہ، کیڀٹکںیہکڀئی ٷ ےك ںٵی ںػٿٹڀ

 ہےت٦ڀیِ   ںص٨  ٵی ےپبٱینی  کـٷ ک

 3مواي 

 ےٱئ ےک ےٵنت٦یؼ  ٵڀت  ػٝڀ ۔یٿ گئہپـٿیٸ کی ٵڀت   ںٵی  ہایک کبؿ صبػث

ػیب گیب کڀٷ مب ػمتبٿیق ایک اّب٥ی   ےٹیچ ہے۔ػمتبٿیق پیو  کـتب 

 ےٵٞبٵٰ ےصبػحبتی  ٵڀت  ک ںٵی ےٵ٪بثٰ ےرڀ ٩ؼؿتی  ٵڀت ٫ ہےػمتبٿیق 

 ؟ ہےپیو  کیب ربٹب ّـٿؿی   ںٵی

I. ٹی٦کیٹتؼ٥یٸ  یب مشيبٷ  کب مـ 

II. ٹی٦کیٹؿ  کب مـٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ 

III. ٹی٦کیٹـکب م  ںآرـٿ 

IV. ٹزب٪ی٪بت کی ؿپڀؿ 

  4مواي 

کڀ ایک رٲؼی ٵڀت  ػٝڀٰی ٵبٹب  ےٵڀت  ػٝڀ ےکڀٷ ك ےگئ ےػیئ ےٹیچ

 ربئیگب؟ 
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I. ٿ ہػاؿ  کی ٵڀت   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںتیٸ مبٱڀ ےاگـ پبٱینی  ٵؼت  ک

 ہے۔ربتی 

II. ٿ ہػاؿ  کی ٵڀت   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںپبٹچ مبٱڀ ےاگـ پبٱینی  ٵؼت  ک

 ہے۔ربتی 

III.  ٿ ہػاؿ  کی ٵڀت   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںمبت مبٱڀ ےک اگـ پبٱینی  ٵؼت

 ہے۔ربتی 

IV. ٿ ہػاؿ  کی ٵڀت   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںػك مبٱڀ ےاگـ پبٱینی  ٵؼت  ک

 ہے۔ربتی 

 5مواي 

کڀ ٵتضـ٫  ںػٝڀٿ  ہرڀ پنٶبٹؼ ںیہ ےگئ ےٿا٩ٞبت  ػئی ےایل ھکچ ےٹیچ

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ١ٲٔ   ے، ٹیچںىٺبعت  کـی ے٭ـیٺگ

I. ٭ی اػائیگی ںپبٱینی  کی پغتگی پـ ػٝڀٿ ہٵیٞبػی ثیٴ 

II. پـ ٩بثِٰ اػائیگی   ےٹچٸہزبت کنی ٵ٪بٳ پـ پ ےٵٺی ثیک پبٱینی  ک

 ایک ٩نٔ

III. زبت کڀؿ کی گئی مٺگیٸ   ےٕڀؿ پـ  پبٱینی  ک ےک  ہؿ  ٥بئؼڈؿائ

 ٭ی اػائیگی ےػٝڀ ےٱئ ےک ںثیٶبؿیڀ

IV.  ثٺؼٿثنتی پبٱینی  کی ػمتربػاؿی  پـ   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہپبٱینی

 ػمتربػاؿی  ٩یٶت  ٭ی اػائیگی ےٿاٯ ےربٷ ےیک

 6مواي 

زبت کئ گئ اػائیگی   ےپـ ٵٺی ثیک پبٱینی  ک ےٹچٸہایک خمَڀً  ٵ٪بٳ پـ پ

 ثٺؼی  کیب ربئیگب؟  ہػؿد ںٵی ےػٝڀ ےکڀ کل ٩نٴ  ک

I. ٵڀت  ػٝڀٰی 

II. پغتگی ػٝڀٰی 

III. ػٝڀٰی  ہٵٞیبػی  پنٶبٹؼ 

IV. ػمتربػاؿی  ػٝڀٰی 

 7مواي 

اگـ  ہے۔ثٺؼی  عـیؼی  ہٵٺَڀة ہثیٴ ڈٱٺک ٹیڀٷ ہمبٯ 10ایک  ےىٺکـ ٷ

کیب  ےك ںتڀ اٷ ٵی ہےٿ ربتی ہامکی ٵڀت   ےٯہپ ےك ےٿٷہ  ہپبٱینی  پغت

 اػائیگی  کیب ربئیگب؟ 

I. ٿہی کٴ ھ٩یٶت  رڀ ة ڈؿ٩ٴ  یب ٥ٸ ہثیٴ 

II. ٿہ  ہی فیبػھ٩یٶت  رڀ ة ڈؿ٩ٴ  یب ٥ٸ ہثیٴ 

III. ںٵی ےٵ٪بثٰ ےپـیٶیٴ ثیٺک کی ثچت مجٜ ؿ٩ٴ  ٫ ےگئ ےاػائیگی  کئ 

 ےرب ئیٺگ ےٿاپل کئ ھمبت ےمڀػ  کی ىـس  ک  ہ٪ فیبػ2
IV. ػمتربػاؿی  ٩یٶت 

 8مواي 

ثٺؼی  )اثتؼائی  یب ١یـ اثتؼائی ( ٭ی ثٺیبػ  پـ ٵت٦ـ٧   ہکی ػؿد ںػٝڀٿ

   ں۔آپيٸ  کڀ ٵٺتغت ٭ـی



 

287 
 

I. ثٞؼ ؿاٵیب کی ٵڀت   ےیٸہٳ 6 ےک ےثٺؼی  عـیؼٷ ہٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ہےٿ ربتی ہ

II. مبٯ  ثٞؼ ٵٺڀد کی ٵڀت   ڑھیڈ ےک ےثٺؼی  عـیؼٷ ہٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ہےٿ ربتی ہ

III. ڈیڀڈػٿ اٿؿ ٹ٤َ مبٯ  ثٞؼ  ےک ےثٺؼی  عـیؼٷ ہٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ 

 ہےٿ ربتی ہکی ٵڀت  

IV. پبٹچ مبٯ  ثٞؼ پـٿیٸ  ڑھےمب ےک ےثٺؼی  عـیؼٷ ہٵٺَڀة ہٵیٞبػی ثیٴ

 ہےٿ ربتی ہکی ٵڀت  

 9 مواي 

  ےؽؿیٜ ےی ٵنت٦یؼ  ٫ھمت ںڀؿت  ٵیػاؿ  کی ٵڀت  کی ٍ ہفٹؼگی  ثیٴ ےٹیچ

ؿمت  ػی ہکی ایک ٣ ںػمتبٿیقٿ ےگئ ےپیو  کئ ےٱئ ےک ےٝبٳ  ٵڀت  ػٝڀ

 ےٵٞبٵٰ ےٵڀت  ک  ہرڀ ٍـ٣  صبػث  ںٵت٦ـ٧  آپيٸ  کڀ ٵٺتغت ٭ـی ہے۔گئی 

  ہے۔ٕڀؿ پـ  پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےاّب٥ی  ػمتبٿیق ک ںٵی

I. ٹزب٪ی٪بت کی ؿپڀؿ 
II. ػٝڀٰی ٥بؿٳ 

III. ٹی٦کیٹيبٷ  کب مـتؼ٥یٸ  یب مش 

IV. ٹی٦کیٹامپتبٯ کب مـ 

 10  مواي 

ٵٖبث٨ ،  ےک 2002کب ٵ٦بػ زب٦٘( ٩بٹڀٷ ،  ںؿٿڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈآئی آؿ 

ی ھ٭ی اػائیگی  یب اك پـ تٺبفٝبت  مت ےزبت ػٝڀ ےپبٱینی  ک ہفٹؼگی  ثیٴ

_________  ےکی تبؿیظ  ك ےٿٷہکب١ؾات اٿؿ ّـٿؿی  ٿّبصت صبٍٰ    ہٵتٞٲ٨

 ۔ایب ربئیگبٹھااٹؼؿ   ےک

I. 7 ػٷ 

II. 15 ػٷ 

III. 30 ػٷ 

IV. 45 ػٷ 

 

 

 رواة ےک ںمواٌو ےؽاتی اِتضبْ ن

 1 رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ػٝڀٰی اػائیگی  ٵٞیبػی  اػائیگی   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےایک ٵٺی ثیک پبٱینی  ک

  ہے۔ٕڀؿ پـ  کیب ربتب  ےک

  2رواة  

  ۔ ہے II ػؿمت آپيٸ

گی  ےی  کـٷ کڀ کی ربئکی پڀؿی اػائیگ  ےؿٿپ 50،000 ںٵی ےاك ٵٞبٵٰ

کیب  ںص٨  ٵی ےپبٱینی  کب ت٦ڀیِ    ایک ٵٮٶٰ  ثٺیبػ  پـ کـٷ ک ہکیڀٹک

  ہے۔گیب 
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  3رواة  

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ  

، ٝالد  ٹی٦کیٹػٝڀٰی ٥بؿٳ ، تؼ٥یٸ  یب مشيبٷ  کب مـ  ےؽؿیٜ ےٹبٵقػ  ٫

کب   ں، آرـٿ ٹی٦کیٹ، امپتبٯ کب مـ ٹی٦کیٹؿ  کب مـٹا٫ڈ ےٿاٯ ےکـٷ

صبػحبتی ٵڀت   ھمبت ھمبت ےػمتبٿیق ٩ؼؿتی ٵڀت ک ےریل  ہٿ١یـ  ٹی٦کیٹمـ

  ہے۔پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

ٳ ٹٵبؿ ٹ، پڀكٹؿ(، زب٪ی٪بت کی ؿپڀؿٓئی آ)ای٤ ا ٹٱی  إالٛ  ؿپڀؿہپ

 ے٩ؼؿتی ٵڀت  ٫ ںیہرٸ ںیہاّب٥ی  ػمتبٿیق   ہٿ١یـ ٹ، آعـی  ؿپڀؿٹؿپڀؿ

 ہے۔پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  صبػحبتی  ٵڀت ںٵی ےٵ٪بثٰ

  4رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ٿ ربتی ہػاؿ  کی ٵڀت   ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںتیٸ مبٱڀ ےاگـ پبٱینی  ٵؼت  ک

  ۔ا ربئیگبھٕڀؿ پـ  ػیک ےک ےکڀ رٲؼی ػٝڀ ےتڀ ٵڀت  ػٝڀ ہے

  5رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ٿتب ہ ںیہاػائیگی  ٷ پبٱینی  کی پغتگی پـ کڀئی ػٝڀٰی ہٵیٞبػی ثیٴ 

  6رواة  

 ۔ ہے III ػؿمت آپيٸ

اػائیگی   ےگئ ےزبت کئ ےپـ ٵٺی ثیک پبٱینی  ک ےٹچٸہخمَڀً  ٵ٪بٳ پـ پ

  ۔ثٺؼی  کیب ربئیگب ہزبت ػؿد ےک ےػٝڀ  ہکڀ ٵٞیبػی  پنٶبٹؼ

  7رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ہتڀ ثیٴ ےہٿ ربتی ہىٺکـ کی ٵڀت  ےٯہپ ےاگـ یڀٱپ پبٱینی  کی پغتگی ك

 ۔گی ےٿ، ٭ی اػائیگی  کی ربئہ  ہی فیبػھ٩یٶت ، رڀ ة ڈؿ٩ٴ  یب ٥ٸ

  8رواة  

  ۔ ہے IV ػؿمت آپيٸ  

ٕڀؿ پـ   ےک ےایک ١یـ رٲؼی  ػٝڀ ےاك ہکیڀٹک ہےآپيٸ  ٵت٦ـ٧  آپيٸ  

  ۔ا ربئیگبھٕڀؿ پـ  ػیک ےک ںاٿؿ کڀ رٲؼی ػٝڀٿ ۶، ۴آپيٸ  ۔ا ربئیگبھػیک

  9رواة  

  ۔ ہے I ػؿمت آپيٸ

اّب٥ی   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٿاٱی ٵڀت  ک ےٿٷہ ےك   ےصبػث ٹزب٪ی٪بت کی ؿپڀؿ

ػٝڀٰی ٥بؿٳ ، تؼ٥یٸ  یب ہے۔ٕڀؿ پـ  پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےػمتبٿیق ک

کڀ  ںػیگـ  ػمتبٿیقٿ ےریل  ٹی٦کیٹ، امپتبٯ کب مـ ٹی٦کیٹمشيبٷ  مـ

  ےیٜؽؿ ےی ٵنت٦یؼ  ٫ھمت ںػاؿ  ٥ـػ  کی ٵڀت  کی ٍڀؿت  ٵی ہفٹؼگی  ثیٴ

 ہے۔پیو  کیب ربٹب ّـٿؿی  
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  10رواة  

  ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

ٵٖبث٨ ،  ےک 2002کب ٵ٦بػ زب٦٘( ٩بٹڀٷ،  ںؿ ٿڈٿٯہ)پبٱینی   ےی اڈآئی آؿ 

٭ی اػائیگی  یب اك پـ  ےزبت کنی ػٝڀ ےپبٱینی  ک ہکنی فٹؼگی  ثیٴ

کی تبؿیظ   ےٿٷہکب١ؾات اٿؿ ّـٿؿی  ٿّبصت صبٍٰ    ہی ٵتٞٲ٨ھتٺبفٝبت  مت

 ۔ایب ربئیگبٹھاٹؼؿ  ا ےک ںػٹڀ 30 ےك
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 17 ثبة

 کب تٞبؿف  ہثیُ ےٍضت ک

 

 تٞبؿف ثبة وب

 ےکیل کی تـ٩ی ہثیٴ ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک ہک ہے اتبھ٭ڀ می٬ آپ ثبة ہی

کی  اٿؿ ٍضت ںمٖضڀ ےکی عؼٵت ک، ٍضت اٯھة ھکی ػیک ٍضت ہی .ہےٿتی ہ

ٍضت  ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ آپ .گبےاھمسذ یھة ںٵی ےثبؿ ےک ا٩نبٳ ےعؼٵت ک

 ںٵی ےثبؿ ےک ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےکـٷ ٵتبحـ ےاٿؿ اك ٹٚبٳ کی عؼٵبت

کی  ٹٵبؿکی ہثیٴ ےٍضت ٫ ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ ہ، یںآعـ ٵی .ےگ ںربٹی یھة

 ےک ںیڀڑالھک خمتٲ٤ ےک ٹٵبؿکی ہثیٴ ےٍضت ٫ ےٹؼٿمتبٷ کہ تـ٩ی اٿؿ

 .گب ےکـ ٿاّش ںٵی ےثبؿ

 ٔتبئذ ےک ہِٖبٌٜ

 

A. ہےکیب  ٵبتٍضت کی عؼ 

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 ےٍضت ک 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

کی  مٖش اٿؿ ا٩نبٳ ےکی عؼٵت ک اٿؿ ٍضت ڀؿتَ ےک ٍضت کی عؼٵبت .2

 .کـٹب ٿّبصت

 اٿؿ ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےکـٷ کڀ ٵتبحـ ٍضت کی عؼٵبت ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ .3

 .کـٹب ہکب اٹؼاف کی تـ٩ی ثٞؼ ےآفاػی ک

 .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  ویئـ( ھیٍتہکی عؼِبت ) ٍضت 

کیب آپ   .ٿگبہ مٺب ںٵی ےثبؿ ےک اٿتہک  "ہے ػٿٱت یہ ٍضت" اپٺی

 ؟ہےٵٖٲت  کب کیب ٍضت ںاٍٰ ٵی ہک ہے٭ی  کی کڀىو ےربٹٸ ہی یھکت ےٷ

رل کب  یھٿئی تہ ےٱ٦٘ ك  'hoelth' پیؼائو ٱ٦٘ کی  (health)ٍضت'

 .' رنٴ کی تٺؼؿمتی '' ہےٵٖٲت 

 ا اٿؿھت ا ربتبھمسذ ' ٹائٸ گ٤یڀڈ' ایک  ٍضت کڀ ںٵی ےفٵبٷ ےپـاٷ

ی ھمسذ ہکی ٿد ںٿہگٺب ےگئ ےکئ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہٵتٞٲ٨ ثیٶبؿی کڀ

 ىغٌ ےٿاٯ ےالٷ ےکڀ مبٵٸ اتہٿرڀ ھےپیچ ےثیٶبؿی ک  .یھت ربتی

 ثیٶبؿی ٵٖبث٨ ےاٷ ک .ھےت٩جٰ ٵنیش (   370-60)  كٹیپڀ٭ـیہ

کی  ٰخمتٲ٤ ٝڀاٵ ٵتٞٲ٨ ےك ١ؾا اٿؿ ص٦ٚبٷ ٍضت، ٦ٍبئی، ؽاتی ٵبصڀٯ

 .ہےٿتی ہ ےك ہٿد

 ےك ےٯہپ ںٍؼیڀ کئی ےك كٹیپڀ٭ـیہ رڀ ٹٚبٳ، اؿتیھة کی آیڀؿٿیؼ

 ک٤ اٿؿ پت ہ، میبپت پیال عڀٷ، :اىیبء ٵبئٜ کڀ چبؿ، ٍضت ہےٵڀرڀػ 

 اىیبء ٵبئٜ اٿؿ اٷ ںیہ ےآئ ےٵبٹت ٕڀؿ پـ ےک تڀافٷ ٹبفک ایک ےک

 یثبٹ ےک ٕجی اؿتیھة .ہےمجت ثٺتب ٭ب  ٍضت عـاة ٝؼٳ تڀافٷ کڀ

اٷ  رڀ ہے ػیب ربتب ڈٹکب کـیٕجی  رـاصی ہپیچیؼ کڀ اینی مڀمـتب

 .یھت ٹبٵٞٲڀٳ یھة ںٵ٢ـة ٵی ںػٹڀ

 ہےٿئی ہ تـ٩ی ںمبئٺل ٵی ہایک پیچیؼ ٕجی رؼیؼ ںکی ٵؼت ٵی ایک ٿ٩ت

 ہثٲک ہے گیب ہؿ ںیہٷ ثیٶبؿی کب ٝالد ٍـ٣ کب ٵ٪َؼ ٕجی رؼیؼ اٿؿ اة

 کڀ ٥ـٿٟ ػیٺب ٵٞیبؿ ےفٹؼگی ک اٳ اٿؿھؿٿک ت ثیٶبؿی کی ںاك ٵی

 ٩بثٰ ٩جڀٯ پـ ےٿمیٜ پیٶبٷ کی ایک ٍضت .ہےٿ گیب ہ ی ىبٵٰھة

ا ہک ںاك ٵی ؛ہے ػی گئی ےکی ٕـ٣ ك ٍضت ہٝبدلی اػاؿ ںٵی 1948 تٞـی٤

 کی صبٱت ثڀػہة اٿؿ مسبری ٹیہؽ رنٶبٹی، ایک ٵکٶٍٰضت " ہک ہے گیب

 ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی ."١یـ ٵڀرڀػگی ثیٶبؿی کی ٍـ٣ ہک ہ، ٷہے

اك ٕـس  ےٍضت ک ےػٿؿ ك اٹبػ ےٷ ٹٚبٳ ٕجی اؿتیھة رینی آیڀؿٿیؼ

 .ہے کڀ ىبٵٰ کیب ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےپڀؿ ےک

 تٞـیف

 ٹیہؽ رنٶبٹی، ایک پڀؿی ٍضت  :ثٍیوایچ او ( ڈٍضت )  ہٝبملی اػاؿ

 .١یـ ٵڀرڀػگی ثیٶبؿی کی ٍـ٣ ہک ہ، ٷہے کی صبٱت ثڀػہة اٿؿ مسبری

 ہتٞیٓ وٕٕؼ ےٍضت ک

 ی ىغٌھکنی ة ٝڀاٵٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہک ہےٵبٹب ربتب  ینبپـ ا ٝبٳ ٕڀؿ

 :ںیہ ےکـت کب تٞیٸ کی ٍضت

a) ٝواًِ ےک ٕـف فٔؼگی 

ىغٌ  ہٵتٞٲ٨ تـ ہفیبػ رڀ ںیہ ٝڀاٵٰ ےایل ٝڀاٵٰ ےک ٕـف فٹؼگی

اٹؼؿ  ےک صؼٿػ کـٹب اٿؿ ٿؿفه ےریل ںیہ ےتہؿ ںٵی ؿٿٯٹکٸ ےک

کڀ  ےٷھڑة کی ٕـ٣ ی ٍضتھاچ اٿؿ ثچٺب ےك ٥کـ کـٹب، ےاٷھک اٹؼؿ

 ١یـ حم٦ڀٗ، کب امتٞٶبٯ ٵٺيیبت شبجبکڀ ٹڀىی، اٿؿ؛ کـٹب پنٺؼ
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 ہٿ١یـ ( ںیہٿؿفه ٷٕـف فٹؼگی )٭ڀئی ٯ ہمنت ٭ب تٞٲ٪بت اٿؿ رٺنی

 پـیيـ ڈائی ثٰہ ف،ڈای کیٺنـ، ٝبػات اٿؿ ٕـف فٹؼگی عـاة رینی

 .ںیہ ثٺتی کب مجت ںثیٶبؿیڀ رینی ؽیبثیٖل اٿؿ

)  ےٵتبحـ کـٷ / ؿٿٯٹکٸ کڀ ٕـف ٝٶٰ ےٕـس ک صکڀٵت اك ہاگـچ

 ٩یؼ ّٶبٹتی ١یـ کڀ ںٱڀگڀ ےٿاٯ ےامتٞٶبٯ کـٷ کب ٵٺيیبت ےریل

 ٱگبٹبمڀػ  ائیہاٹت ٵَٺڀٝبت پـ شبجبکڀ ٺب ،ػی مقا ھمبت ےک

 ؽاتی ىغٌ کی ی ایکھة ؿھ، پہے اػا ٳ کـػاؿہایک ا ں( ٵیہٿ١یـ

 ںثیٶبؿیڀ ٿاٱی ےٿٷہ ےك ہکی ٿد ٝڀاٵٰ ےک ٕـف فٹؼگی ػاؿی ہؽٳ

 .ہے اػا کٸ کـػاؿ ہ٥یَٰ ایک ںٵی ےٿٯ کـٷؿٹکڀ کٸ

b)  ٝواًِِبصوٌیبتی 

ٳ ہا ےٱئ ےٍضت ک اٿؿ ١ؾائیت ص٦ٚبٷ ٍضت، پبٹی ےک ےپیٸ حم٦ڀٗ

رینب  ہےثٺبتب  کب مجت ٵنبئٰ مٺگیٸ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك ٥٪ؼاٷ رٸ ںیہ

ا ربتب ھػیک ںتـ٩ی پؾیـ دمبٱک ٵی عبً ٕڀؿ پـ ،ںٵی ؿھػٹیب ة ہک

 ص٦ٚبٷ ٍضت عـاة ثیٶبؿی ٵتٞؼی ےریل چیچک اٿؿ ربےٯھاٹپ  .ہے

 رینی یٺگڀڈ اٿؿ ٵٲیـیب ،ںیہ ےیٲتھپ ےك ہکی ٿد ٹٚبٳ ےک

 ںیہ ےیٲتھپ ےك ہکی ٿد ص٦ٚبٷ ٍضت عـاة ٵبصڀٱیبتی ںثیٶبؿیب

 ،ںیہٿتی ہ یھة ےك ہکی ٿد ٝڀاٵٰ ٵبصڀٱیبتی ںثیٶبؿیب ھکچ ہرجک

 ہپیو ٱڀگ ہےکبٳ کـ ؿ ںٵی ںکی ٍٺٞتڀ ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ھکچ ےریل

 ہک ےریل ،ںیہ ےٿتہ صنبك ےک ںثیٶبؿیڀ ٵتٞٲ٨ ےك ٖـاتع ہٿؿاٷ

ك کب ٹپـ اینجل ںکبؿکٺڀ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںتٞٶیـ ٵی كٹاینجل

 کی ںٿھڑیپھپ پـ ںکبؿکٺڀ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵی ںکبٹڀ ہکڀئٰ اٿؿ

  .ہےتب ہؿ ہکب عٖـ ںثیٶبؿیڀ

c) ًِرٕیبتی ٝوا 

 اك .ںیہمکتی  رب ںٵی ںثچڀ ےك ٿاٱؼیٸ ےؽؿیٜ ےک ریٸ ںثیٶبؿیب

صیخیت  ر٢ـا٥یبئی ؽات، ںٵی ےٹتیذ ےٝڀاٵٰ ک ریٺیبتی ےٕـس ک

یٲی ھپ ںؿ ٵیھػٹیب ة کی ثٺیبػ پـ یقٹکٶیڀٷ ہتک ک ںاہی اٿؿ

 .ںیہ ےٵٲت کڀ ےٷھػیک ؿرضبٷ اٱگ اٱگ ےٍضت ک ںآثبػی ٵی

کنی ٵٲک کی مسبری اٿؿ ا٩تَبػی تـ٩ی اك کی  ہک ہےکب٥ی ٿاّش  ہی

ٍـ٣  ہٍضت ٵٺؼ آثبػی ٷایک  .ہےٝڀاٳ کی ٍضت پـ ارمَبؿ کـتی 

 ہثٲک ہےٳ کـتی ہپیؼاٿاؿی ا٥ـاػی ٩ڀت ٥ـا ےٱئ ےا٩تَبػی مـگـٵی ک

ایک تـ٩ی  ےٹؼٿمتبٷ ریلہرڀ  ہےی ٵ٦ت کـ ػیتی ھ٩یٶتی ٿمبئٰ کڀ ة

 ہؽاتی مٖش پـ، عـاة ٍضت ؽؿیٜ .ہےٳ ہا ہت فیبػہة ےٱئ ےپؾیـ ٵٲک ک

کی کبؿکـػگی  ےک ںکی ّـٿؿت مـگـٵیڀ ہٹ٪َبٷ، ؿٿفاٷ ےٵٞبه ک

عڀػ  ہتک ک ںاہکڀ ١ـثت اٿؿ ی ںاٿؿ ٱڀگڀ ہےثٸ مکتب  ہٍالصیت کی ٿد

 .ہےرب مکتب  ےی ٯھکيی کی ٕـ٣ ة

 ثڀػہاٿؿ ٥الس ٿ ة کی ٍضت ںٱڀگڀ ےاپٸ ںکی صکڀٵتی ؿھػٹیب ة اك ٕـس

 ےٱئ ےک ںؿیڀہه اٿؿ شببٳ ںیہکـتی  ا٩ؼاٵبت ےک ےکب ثٺؼٿثنت کـٷ

ٍضت کی  اك .ںیہکـتی  ی٪یٺی ٿٹبہ منتی اٿؿ ٹچہکی پ ٍضت کی عؼٵبت
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 ہصٌ ٳہکب ایک ا ی پیڈری  ٵٲک کی ؿہپـ  ٝبٳ ٕڀؿ 'عـچ' پـ عؼٵبت

 .ہےٿتب ہ

 ٍضت کی عؼٵبت ےٱئ ےصبالت ک خمتٲ٤ کیب ہک ہے ثٸ گیب ایک مڀاٯ ہی

 .ہےکی ّـٿؿت  ا٩نبٳ خمتٲ٤ ےک

C. ِٞیبؿ ےکی عؼِت ک ٍضت 

 اٿؿ ںایزٺنیڀ مسیت خمتٲ٤ صکڀٵت ہثٲک ںیہٷ اٿؿ ھکچ ٍضت کی عؼٵبت

ثـ٩ـاؿ  ،ےکڀ ٥ـٿٟ ػیٸ کی ٍضت ںٱڀگڀ ےکی ٕـ٣ ك ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

 ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا ےٱئ ےک ےحببٯ کـٷ یب ےکـٷ ٹگـاٹی ،ےٷھؿک

 ٿٹیہ اینی ٍضت کی عؼٵبت ایک ىبٹؼاؿ .ہے ٹکب ایک می عؼٵبت

 :ےئہچب

 ٵٺبمت ےٱئ ےّـٿؿیبت ک کی ںٱڀگڀ 

  ٜٿمی 

 کب٥ی 

  ػمتیبة ےآمبٹی ك 

 ٭ی٦بیتی 

 ےٍضت ک ٩نٴ کی شببٳ .ہےٿتی ہ خمتٲ٤ ںىغٌ ٵی ؿہ کی صبٱت ٍضت یىغٌ ک

 ہے ٝٶٲی تڀ ہٷ کـٹب ٿٱیبتہك ثٺیبػی مٖش پـ یہایک  ےٱئ ےک ٵنبئٰ

 ےآثبػی ک ایک ٿٱیبتہك کی اٯھة ھٍضت کی ػیک .ہےّـٿؿی  یہ ہاٿؿ ٷ

 ےٵخبٯ ک .ےئہٿٹب چبہ پـ ٵجٺی کب اٵکبٷ ٿا٩ٞبت ےک ثیٶبؿی ےٱئ

ایک  ہٿ١یـ اٱـریاٹنی، رٲؼ کی ھ، کمـػی خببؿ، ڀىغٌ ک، کنی ٕڀؿ پـ

 ےك ثی ك ٹائٹیپبہ ےٱیکٸ اك ک ،ہےٿ مکتب ہ کئی ثبؿ ںٵی مبٯ

ٿتی ہ کٴ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک اٹنیھک مـػی اٿؿ اٵکبٷ کی ےٿٷہ ػٿچبؿ

 .ہے

 ایک مٺگیٸ رینی کیٺنـ ثیٶبؿی یب ػٯ کی ےىغٌ ک یہایک  امی ٕـس،

 کٴ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ثی ك ٹائٹیپبہ کب اٵکبٷ ےٿٷہ ىکبؿ ےك ثیٶبؿی

 ّٲٜ ایک ٿ یبہ ںایک گبؤ ہٿ ہےچب ںٵی ےٝال٧ یھکنی ة ؽا،ہٯ .ہےٿتی ہ

 کی ّـٿؿت ے٩بئٴ کـٷ ٿٱیبتہك کی اٯھة ھٍضت کی ػیک ؿیبمت، یب ایک

 ےک ےٝال٧ اك ںیہرٸ ٿگیہ پـ ٵجٺی خمتٲ٤ ٝڀاٵٰ ےکی عؼٵت ک ٍضت

 :ےریل ،ںیہ ےتہک ےاىبؿ

 کب مبئق آثبػی 

 ػؿ ٵڀت 

  کی ىـس ٶبؿیثی 

 کی ىـس ٵٞؾٿؿی 

  ٹی ٍضتہؽ مسبری اٿؿ کب ںٱڀگڀ 

 کی صبٱت ١ؾائیت ٝبٳ کی ںٱڀگڀ 
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 ٍٺٞتی یب ےٝال٧ کبٷ کٺی ایک ہکیب ی ےریل ٝڀاٵٰ ٵبصڀٱیبتی 

 ےٝال٧

 ؿٹاکڈ ػٯ کب ےریل ٹٚبٳ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت دمکٸ 

 ٱیکٸ ایک ہےٿ مکتب ہ ںیہػمتیبة ٷ ےآمبٹی ك ںٵی ںایک گبؤ

 ہےٿ مکتب ہ ںؿ ٵیہه ّٜٲ

 اٵکبٷ  کتٺب کی ےٿٷہ امتٞٶبٯ ےک ٹٚبٳ ےک اٯھة ھٍضت کی ػیک

 ہے

 ٿٹبہ٭ی٦بیتی  ےریل ٝڀاٵٰ مسبری ٿ ا٩تَبػی 

 اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی پـ صکڀٵت کی ثٺیبػ ٝڀاٵٰ ثبال ہٵٺؼؿد

 ہےکـتی  ہ٥یَٰ پـ ےکـٷ ٩بئٴ ٵـاکق ےک ٍضت کی عؼٵبت تـتییک

اٿؿ ٩بثٰ ٭ی٦بیتی  کڀ کی عؼٵبتٍضت  ٵٺبمت ےٱئ ےآثبػی ک اٿؿ

 .ہےکـتی  ا٩ؼاٵبت ػیگـ ےک ےثٺبٷ ؿمبئی

 

 

 

D. لنُ ٍضت کی عؼِبت 

 :ہےکیب ربتب  ثٺؼی ہکی ػؿد اك ٕـس ٕڀؿ پـ ٹےٵڀ ٍضت کڀ

 ٍضت کی عؼِبت ثٕیبػی .1

 ٹےٿھچ اٿؿ ػیگـ ںٹـمڀ ،ںؿٿٹاکڈ ہےکب ٵٖٲت  ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی

کنی  ٵـیِ رٸ عؼٵبت ٿاٱی ےربٷ کـائی ةػمتیب ےکی ٕـ٣ ك ںکٲیٺکڀ

ا ربتب ہک اینب ،ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےٯہپ ےمت ك ےٱئ ےک ثیٶبؿی یھة

ٹٚبٳ  ےک ایک ٍضت ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی ہک ہے

 .ہے ہٹ٪ٔ الہکب پ ہؿاثٔ ےٱئ ےک ںٵـیْڀ اٹؼؿ اٹؼؿ شببٳ ےک

ػی  ہتڀد ہفیبػ پـ اٯھة ھٍضت کی ػیک ثٺیبػی ںدمبٱک ٵی ہتـ٩ی یب٥ت

 یب ٕڀیٰ ٵؼتی اٿؿ ہپیچیؼ، ٿمیٜ ےک ٵنبئٰ ےٍضت ک ہتبک ہے ربتی

 ثٺیبػی ہٝالٿ ےاك ک .ےٱیب ربئ ٹٹت ےاٷ ك ےٯہپ ےك ےٿٷہ مٺگیٸ

، ثیؼاؿی، ٿیکنیٺیيٸ، اٯھة ھٍضت کی ػیک ثچبؤ ےاػاؿ ٍضت کی عؼٵبت

ٵـیِ  پـ ےٷڑّـٿؿت پ اٿؿ ںیہ ےکـت ٵـکڀف ہپـ تڀد ہٿ١یـ ہٵيڀؿٕجی 

 .ںیہ ےػیت یذھپبك ة ےک ؿیٸہٵب ےک مٖش ےاگٰ کڀ

 ہؿاثٔ ےك ؿٹاکڈ کنی ےٱئ ےک خببؿ ىغٌ کڀئی، اگـ ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک

 تڀ ہےٵٲتب  ہکب اىبؿ خببؿ یٺگڀڈ ںت٦تیو ٵی ٱیہپ اٿؿ ہےکـتب 

 ٍالس کی ےٱیٸ ںػٿائی ھکچ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی

 ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی ایک ےٱئ ےٝالد ک عبً ٵـیِ کڀ ہگب ٱیکٸ ٿ ےػ

 ہفیبػ ےک اٯھة ھٍضت کی ػیک ثٺیبػی .گب ےػ ػایبتہ یھکب ة ےکـاٷ

 ہےکبٳ کـتب کی ٕـس  'ؿٹاکڈعبٹؼاٹی ' ایک ؿٹاکڈ ںٵ٪ؼٵبت ٵی تـ
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 ؿٹاکڈ ےٱئ ےثیٶبؿی ک ٵٞٶڀٱی یھکنی ة ؿکٸ شببٳ ےعبٹؼاٷ ک ںاہد

 .ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےك

 ےثتبٷ ںػٿائی ےٱئ ےک ٵبتٝال پـ ٵجٺی ٝڀاٵٰ ریٺیبتی کبؿ ہٕـی٨ ہی

ٵخبٯ  .ہےکـتی  کی ٵؼػ ؿٹاکڈ یھة ںٵی ےػیٸ ہٵيڀؿ ٕجی اٿؿ ٵٺبمت

 ٵـیِ کڀ ےٿاٯ ےٷھؿک کی تبؿیظ ؽیبثیٖل آثبئیؿ ٹاکڈ، ٕڀؿ پـ ےک

کڀ  ٕـف فٹؼگی یہ ٹڀ ٝٶـی ےٱئ ےک ےثچٸ ےك ؽیبثیٖل صؼ تک دمکٸ

 .گب ےػ ہکب ٵيڀؿ ےػیٸ ہتڀد کـ ےٯ

ٍضت کی  ثٺیبػی ےکی ٕـ٣ ك ںذمی کٶپٺیڀ ٿؿصکڀٵت ا مٖش پـ ٵٲک گیـ

 ھٍضت کی ػیک ثٺیبػی مـکبؿی .ہےکی ربتی  ٩بئٴ ٵـاکق ےک عؼٵبت

 ہاٿؿ کنی ٷ ہےپـ ٵٺضَـ  مبئق ےک آثبػی ٩یبٳ ےک ٵـاکق ےک اٯھة

 .ںیہٿتی ہ تک ػمتیبة مٖش یہػی ٕڀؿ پـ کنی

 ٍضت کی عؼِبت حبٔوی .2

 ٿؿ ا٥ـاػ ہپیو ےک تٍض اٿؿ ػیگـ ؿیٸہٵب ٕجی ٍضت کی عؼٵبت حبٹڀی

رٸ  ہےکی ٝکبمی کـتی  ٕجی عؼٵبت ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك

 ىؼیؼ ںاك ٵی .ہےکـتب  ںیہٷ ہؿاثٔ ےٯہپ ےمت ك ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵـیِ ےك

 امپتبٯ ( ایک ںیہّـٿؿی ٷ ٱیکٸ)  اکخـ ںرل ٵی ہےىبٵٰ  اٯھة ھػیک

َـ خمت ایک ےٱئ ےک ثیٶبؿی مٺگیٸ ٕڀؿ پـ ایک ےک ػاعٰ ٵـیِ ںٵی

، کی عؼٵبت اٯھة ھػیک ىؼیؼ ںرل ٵی ہے ٿتیہکی ّـٿؿت  ٝالد ےک ٵؼت

 ٕجی ہٵتٞٲ٨ اٿؿ ػیگـ ٕجی،  اٱڀریھپیت، ٿٱیبتہك کی ایٶجڀٱیٺل

 .ںیہىبٵٰ  عؼٵبت

کی  ںؿٿٹاکڈ ثٺیبػی / ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت ثٺیبػی تـ ہفیبػ

 ںٱڀٵخب ھکچ .ہےربتب  یزبھپبك ة ےمـٿك ک حبٹڀی کڀ ںٵـیْڀ ےٕـ٣ ك

 ےٳ کـٷہ٥ـا عؼٵبت ٹڈیگـیٹاٷ ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا حبٹڀی ،ںٵی

 .ںیہ ےچالت یھة ؿٹمـٿك میٸ ٍضت ثٺیبػی 'اٹؼؿٿٹی' ںصکٴ ٵی ےک

مٖش  ثالک / تبٱ٬ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت حبٹڀی تـ ہفیبػ

 .ہےٵٺضَـ  مبئق پـ ےآثبػی ک رڀ ںیہ ےٿتہػمتیبة  پـ

 ٍضت کی عؼِبت تـتییک .3

 ےٱئ ےک ػاعٰ ٵـیِ ںٵی امپتبٯ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍضت کی عؼٵبت تـتییک

پـ  ؿی٦ـٯ ےك ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت ثٺیبػی / حبٹڀی اٿؿ

مـٿك  تـتییک .ہےعؼٵت  ٍضت ٵيبٿؿتی ؿہٵب ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا

 ھاٿؿ کچ ںٵی ںػاؿاحلکڀٵتڀ ےک ںؿیبمتڀ تـ ہفیبػ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

 .ںیہ ےٿتہ ی ػمتیبةھة ںؿ ٵیٹکڀاؿ ڈیہ ّٲٜ

 ےٳ کـٷہ٥ـا ےایل کی ٵخبٯ ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت تـتییک

 ےػائـ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت حبٹڀی پبك ےرٸ ک ںیہ ےٿاٯ

 ےٿتہػمتیبة  ٿؿ ہپیو اٿؿ ٕجی ٿٱیبتہك ٕجی کی ےاٝٲی ػؿد ؿہثب ےك

 کی ٹؿاٹنپالٷٹ اْٝبء، )ٝالد ےککیٺنـ ( اٿٹکڀٱڀری ےریل ،ںیہ

 .ہٿ١یـ ؿہٵب ےک محٰ ےعٖـی ، اٝٲٿٱیبتہك
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 ھمبت ھمبت ےک ےٷڑھة کی مٖش عؼٵبت ٕجی ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی

 ںٱڀگڀ ںاہد .ہےٿتب ہ ہاّب٣ یھة ںٵی اعـاربت ٵٺنٲک ھمبت ےمـٿك ک

 ،ہےمکتب  ٱگ ٹنجتب آمبٷ اػا کـٹب ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک ثٺیبػی کڀ

 ےٱئ ےاٷ ک اٹبٹھا عـچ تڀ اك کب ہےآتی  کی ثبت عؼٵت حبٹڀی رت

 تہة ہی پـ ےآٷ کی ثبت اٯھة ھػیک تـتییک اٿؿ ہےٿ ربتب ہ ٵيکٰ

 ںخمتٲ٤ مٖضڀ ےاٯ کھة ھکی ػیک ہٝالٿ ےاك ک .ہےٿ ربتب ہ ٵيکٰ ہفیبػ

 ےٱئ ےک ںٝال٩ڀؿی ہه-یہػی ٵٲک، اٱگ اٱگ ٿٱیبتہك ثٺیبػی ےٱئ ےک

 ےکـت ٵتبحـ ےی اكھة ٝڀاٵٰ مسبری ٿ ا٩تَبػی ہرجک ںیہٿتی ہ خمتٲ٤

 .ںیہ

 

E. ٝواًِ ےواي ےکـْ کو ِتبحـ ٔٚبَ ےک ٍضت ںاؿت ِیھة 

کب مبٵٺب کـٹب  ںچیٲٺزڀ ٵنبئٰ اٿؿ کڀ کئی ٹٚبٳ ےک ٍضت اؿتیھة

ٍضت کی  ہی ،ںٵی ےٹتیذ  .ہےربؿی  یھآد ة ہمٲنٰ ہی اٿؿ ہے اڑپ

 اٿؿ ّـٿؿت مٖش پـ اٿؿ ؽاتی ٥ٖـت اٿؿ مـصؼ ٹٚبٳ کی عؼٵبت

 ےٹیچ حبج اٷ .ںیہ ےکـت کڀ ٵتبحـ کی تٺٚیٴ ٍضت مٖش پـ اٹ٦ـاػی

 :ںیہ کی گئی

 ؿرضبٔبت ِتٍٞك ےك آثبػی یب مشبؿیبت آثبػی .1

a) ہےٵٲک  ٿاال آثبػی یڑة ےػٿمـی مت ك ػٹیب کی اؿتھة. 

b)  ےػائـ ےک ٵنبئٰ ٵٺنٲک ھمبت ےک ہاّب٣ ںآثبػی ٵی ںٵیہ ہی 

 .ہےالتب  ںٵی

c) کی ےکـٷ اػائیگی ےٱئ ےک عؼٵبت ٕجی یھکب ة کی مٖش ١ـثت 

 .ہےا ہؿ تبڑاحـ پ یت پـٍالص کی ںٱڀگڀ

 ؿرضبٔبت مسبری  .2

a) کی ٕـ٣ ںؿی ٝال٩ڀہه ےك یہػی ےک ںیب ٱڀگڀ ےٷڑھة ؿ٭بؿیہه 

 پیؼا چیٲٺذ ںٵی ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت ےك ہکی ٿد ےٷڑھة

 .ںیہ ےٿئہ

b)  اٿؿ  کی ػمتیبثی ٿٱیبتہك ٕجی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ںٵی ںی ٝال٩ڀہػی

 ٵنبئٰ ےک ٍضت ےك ہکی ٿد ےٿٷہ ںیہٷ منتی کی کٶی اٿؿ ؿمبئی

 .ںیہتی ہؿ ثٺی

c)  آپ  ےاپٸ ںاہد ےٷڑھة کی ٕـ٣ ٕـف فٹؼگی ٯہ٭ب ہفیبػ ےایک ك

اٿؿ  ؽیبثیٖل ہ، یہےربتی  ٿہکٴ  کی ّـٿؿت ےکـٷ ٿؿفه ےٱئ ےک

 .ہےمجت ثٺتب  کب ںثیٶبؿیڀ ٩نٴ ٹئی رینی پـیيـ ڈثٰ ائیہ

 فٔؼگی ِتولٜ .3

a) ٜہؼفٹ تک ںثـمڀ ّـٿؿت کی ےایک ثچ ےٿئہپیؼا  آد فٹؼگی ٵتڀ٩ 

 .ہے کی ٝکبمی کـتی ےٷہؿ
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b) ٜمبٯ کی 60 آد کـ ڑھة ےمبٯ ك 30 ٿ٩ت ےک آفاػی فٹؼگی ٵتڀ٩ 

ٵنبئٰ  ٵتٞٲ٨ ےك ٵٞیبؿ ےک فٹؼگی ٕڀیٰ اك ہٱیکٸ ی ہے ٿ گئیہ

 .ہےکـتی  ںیہصٰ ٷ کب

c)  ػیتب  کڀ رٺٴ تَڀؿکی ایک ٹئی ' فٹؼگی ٵتڀ٩ٜ ٍضت ٵٺؼ ہی

 .ہے

d)  ےٱئ ےک ںبؿیڀثیٶ( کی ٵتٞٲ٨ ےك ےاپڑھة)  'ےاپڑھة' ںاك ٵی 

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ٿٱیبت کی تٞٶیـہك ثٺیبػی

 

F. کی تـلی ٍضت کی أيوؿٔل ںاؿت ِیھة 

 ٵَـٿ٣ ھمبت ےک ں٥یَٲڀ پبٱینی ےپـ اپٸ ٍضت کی عؼٵبت صکڀٵت ںاہد

ثٞؼ  ےاك ک .ہےکی  پیو یھة امکیٴ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےاك ٷ ،ہےی ہؿ

 کـ ےٯ ںب ٱینبپ ٍضت کی اٹيڀؿٹل اپٺی ںکٶپٺیب ٍضت کی اٹيڀؿٹل یہ

 :ہے ٿئیہ اك ٕـس کی تـ٩ی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںاؿت ٵیھة .ںیہ آئی

a) َثٕؼی ہکی َِٕوة أيوؿٔل ؿیبمت ِالف 

 ؿیبمت ٵالفٳ آ١بف ٕڀؿ پـ ہثبّبثٔ کی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںاؿت ٵیھة

 ٵٲک ںٵی 1947 ےرل یھٿئی تہ ھمبت ےک ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة اٹيڀؿٹل

 کی ثٺیبػ 1948 ،ٹایکی ٹیل ئی ا  ثٞؼ ی ٿ٩تہ ھکچ ےک کی آفاػی

کبٱـ  ےٹیٰ ںٵی ےذمی ىٞت ؿمسی ہٵٺَڀة ہی .اھکیب گیب ت پـ ىـٿٛ

 ےاپٸ ےاٷ ک ی اٿؿھت کی گئی ىـٿٛ ےٱئ ےک ٵالفٳ ںکبؿکٺڀ

 ٍضت ٿمیٜ ےؽؿیٜ ےٿؿک ک ٹٹی ایک ےک ںڀامپتبٱ اٿؿ ںمپٺنـیڀڈ

 .ہےکـتی  ٳہکی عؼٵبت ٥ـا

 ایزٺنی ٝٶٰ( پڀؿیيٸکبؿ اٹيڀؿٹل ؿیبمتئی ایل آئی می ) ٵالفٳ 

 ںاہد اٿؿ ہےکـتی  کڀ ٵٺٚٴ ںمپٺنـیڀڈ اٿؿ ںڀامپتبٱ ےاپٸ رڀ ہے

 ؽاتی / ٝڀاٵی ہ، یںیہ ٹبکب٥ی ٿٱیبتہك اپٺی ی اك کیھة ںیہک

 .ہےکـتی  ہػہٵٞب ےك ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

 کڀ ںکبؿکٺڀ شببٳ ٿاٱی ےصبٍٰ کـٷ ارـت تک کب ےؿٿپ  15،000

 ٵالفٵیٸ اٿؿ ںرل ٵی ہےکـتب  ہاصبٓ زبت ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة اٵؼاػی

 ےکـت مت مکـیپيٸ کب %4.75اٿؿ  %1.75 ےک ہتٺغڀا ثبٱرتتیت آرـ

کـتی  کی ىـاکت %12.5 ےاعـاربت ک ٕجی ںؿیبمتی صکڀٵتی ؛ںیہ

 .ںیہ

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ٥ڀائؼ ےگئ ےکئ ہاصبٓ

a)  ٍضت کی عؼٵبت ٿمیٜ ٵ٦ت ںٵـاکق ٵیئی ایل آئی ایل 

b) ہ٥بئؼ فچگی 

c) ٥ڀائؼ ےٵٞؾٿؿی ک 
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d) ٹ٪ؼ  ےٱئ ےک ٹ٪َبٷ ےک ارـت  ےك ہکی ٿد ث٪ب بؿی اٿؿثیٶ

 اٿؿ ہٵٞبٿُ ؿ٩ٴ

e) اعـاربت ےتؼ٥یٸ ک آعـی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکی ٵڀت ک کبؿکٸ 

 عـیؼی ےك ںڀامپتبٱ اٿؿ ؽاتی ٵٞبٿٹیٸ ٕجی اعتیبؿ ںاك ٵی

  ٵبؿچ ےٷئی ایل آئی ایل   .ہےی ىبٵٰ ھة ہّٶیٴ مـٿك گئی

 .ہےکیب  ہکب اصبٓ ےٷاٹھا ہ٥بئؼ ہفیبػ ےك ٵٲیٸ 65.5 تک  2012

b) ثٕؼی ہکی َِٕوة ٍضت ِـکقی صکوِت کی 

کی  ٍضت ٵـکقی صکڀٵت کی ثٞؼ ی ٿ٩تہ ھکچ ےکئی ایل آئی ایل 

اٿؿ  ہپیٺيٸ یب٥ت رڀ آئی ےمبٵٸ می ری ایچ ایل() ثٺؼی ہٵٺَڀة

صکڀٵت  ٵـکقی مسیت اؿکبٷ ےک عبٹؼاٷ ےاٷ ک کبٳ ںعؼٵت ٵی ؿیہه

 اك کب ٵ٪َؼ .یھی گئی تک ىـٿٛ ںٵی 1954 ےٱئ ےٵالفٵیٸ ک ےک

 ہے ٳہ٥ـا عؼٵبت ٕجی ربٵٜ ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ ےاٷ ک ٵالفٵیٸ اٿؿ

 آرـ ی صؼ تکڑة اٿؿ ےکی ٕـ٣ ك ٵالفٵیٸ رقٿی ٕڀؿ پـ ہاٿؿ ی

 .ہے ٵٲی ےکی ٕـ٣ ك )ٵـکقی صکڀٵت(

 اٿؿ ںپبٱینی ٭ٲٺٮڀ،  ںمپٺنـیڀڈ ےاپٸ ےکمی ری ایچ ایل  عؼٵبت

 .ںیہکی ربتی  ٳہ٥ـا ےؽؿیٜ ےک ںڀامپتبٱ ؽاتی ھپیٺٰ ثؼػ

 عؼٵبت، ٹگبٵیہ ںٹٚبٳ ٵی ٫ھایٲڀپیت ٹٚبٳ، کی شببٳ ٵٺيیبت ہی

 ںٵـیْڀ ثیٶبؿ ىؼیؼ ٕڀؿ پـ، یڀالریڈؿی اٿؿ ٿجلیھپیت اػٿیبت، ٵ٦ت

 .ہےکـتی  ہکب اصبٓ ہٿ١یـ ہٵيڀؿ ؿہٵب ٿٱیبت،ہك ائيیہؿ ےٱئ ےک

تـ٩ی  ہی ہ، اگـچہےٿتب ہکب  ٹبٳ ےثـائ ثبٱکٰ کی ىـاکت ٵالفٵیٸ

 ہیٸہ٥ی ٳ ےؿٿپ  15 -  ہےٵٺنٲک  تؼؿیزی ٕڀؿ پـ ےك ےٕـی٨ پنٺؼ

 .تک ہیٸہ٥ی ٳ ےؿٿپ  150 کـ ےٯ ےك

 ےك 800،000 کی ثٺیبػ کی ؿکٺیتمی ری ایچ ایل  ںٵی 2010  

کی  ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ہفیبػ ےك ٵٲیٸ 3 ا رڀھت کب ںعبٹؼاٹڀ ہفیبػ

  .ںیہ ےکـت سمبئٺؼگی

c) کی أيوؿٔل ٍضت ہوؿاْ ہپیو 

 ےک ہٷ کڀ ٩ڀٵیب کی ٍٺٞت، اٹيڀؿٹل کی اٹيڀؿٹل ٍضت ہٿؿاٷ ہپیو

 ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل فٹؼگی ١یـ ھکچ اٿؿ ثٞؼ ےٯہپ

 ہفیبػ ےمت ك ہی ںٵی ىـٿٛ ہچڀٹک ٱیکٸ، .اھت کیب ربتب ٳہ٥ـا

 صؼ تک کب٥ی ہی ا،ھٿتب تہ کب مڀػا ےعنبؿ ےٱئ ےک ٭ـتب  ہثیٴ

ػمتیبة  یہتک  عبً صؼ اٿؿ ایک ےٱئ ےک ںکڀہگب ٹکبؿپڀؿی ٍـ٣

 .اھت

 ٵٞیبؿاتی ےٯہپ ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ ےاٿؿ اٷ ک، ا٥ـاػ ںٵی 1986

 فٹؼگی ٩ڀٵی زبڀیٰ ١یـ چبؿ شببٳ کی ٵَٺڀٝبت کڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 کبؿپڀؿیيٸ اٹيڀؿٹل ٝبٳ اؿتیھة ہیاك ٿ٩ت )  ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

 اتبؿا ںٵی ثبفاؿ اؿتیھة ےکی ٕـ٣ ك (ںیھت ںکٶپٺیب ٵٞبٿٷ کی
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 ٵڀرڀػ ےك ےٯہ، پفچگی اك کی ٵَٺڀٝبت کڀ ٹبٵی ٰ یٮڈٵی .گیب

صؼ  ہمبالٷ ایک خمَڀً ھمبت ے٫ ہٵٞبٿُ ھکچ ےریل ہٿ١یـ ںثیٶبؿیب

 ےکـٷ ٳہکڀؿیذ ٥ـا کب اعـاربت ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ تک

 تـٵیٴ اك ھمبت ےکی تـ٩ی ک ٹٵبؿکی .اھکیب گیب ت ىـٿٛ ےٱئ ےک

 .اھٿا تہ ںٵی 2012 تـٵیٴ آعـی ا،ڑپ گقؿٹب ےػٿؿ ك کئی ےک

ػاعٰ  ںٵی امپتبٯی ھثٞؼ ة ےک ےگقؿٷ ےٳ، کئی تـاٵیٴ كہتب

 ہٵڀرڀػ ےیٮٰ کڈی ٵیھآد ة ہػہٵٞب ہپـ ٵجٺی مبالٷ ہ، ٵٞبٿُےٿٷہ

ؽاتی ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی مت  ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ ںٿؿژٷ کی ٩یبػت ٵی

اك کی ٵَٺڀٝبت کڀ اك ٩ؼؿ  .ہےٿا ہٵ٪جڀٯ ىکٰ ثٺب  ہفیبػ ےك

ضت کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کڀ اکخـ کئی ؽاتی ٍ ہک ہےٵ٪جڀٯ 

ایک خمَڀً  ےٿاٯ ےٳ ربٷہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ںٱڀگ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

٭ٰ ٭ڀؿ' کب ڈٵَٺڀٝبت کی ایک ٩نٴ ٵبٷ کـ 'ٵی ےجببئ ےٵَٺڀٝبت ک

 .ںیہ ےٹبٳ ػیت

ٍضت  ھمبت ےک ےآٷ ںٵی ےٝال٧ اٹيڀؿٹل ےک ںذمی کٶپٺیڀ ںٵی  2001

 اڑایک ة یھآد ة، ٱیکٸ ہے ٿئیہ پیو ؿ٥ت کب٥ی ںٵی کی اٹيڀؿٹل

اعـاد اعتال٥بت  کب٥ی ںٵی ٭ڀؿف .ہےػمتیبة  ٹٵبؿکی ١یـ ٵنتٞٶٰ

 ےثبؿ ےرٸ ک ہےگئی  کی ىـٿٝبت کی ٭ڀؿٿ آٷ ۔   ڈای ےاٿؿ ٹئ

 .گی ےکی ربئ حبج ںٵی اثڀاة ےثٞؼ ک ںٵی

ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی  ہفیبػ ےك 300 ںٵی ٹاؿتی ٵبؿکیھآد ة

 .ںیہٵَٺڀٝبت ػمتیبة 
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G. ٹِبؿکی ٍضت کی أيوؿٔل 

 ںاٷ ٵی ،ںیہىبٵٰ  یڑالھک ےت كہة ںٵی ٹٵبؿکی کی اٹيڀؿٹل کی ٍضت آد

 ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا رٸ ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا ٿٱیبتہك ٍضت کی عؼٵبت ھکچ ےك

ی ػمتیبة ھة ےثچڀٱی اٿؿ خمتٲ٤ عؼٵبت اٹيڀؿٹل ػیگـ ،ہےا ربتب ہک

 ٿٱیبتہکی ك کی ٵؼػ گـػی ہرجک ںیہ ےثٺت ہاٹچڈھثٺیبػی  ھکچ .   ںیہ

 ںٵی ےذمی ىٞت ػیگـ ہرجک ںیہ ںٵی ےىٞت مـکبؿی ھکچ .ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا

 :ںیہ ہےثیبٷ کـ ؿ ںخمتَـ ٵی ےٹیچ ہی .ںیہ

A. ؿکچـٹأفـاك( وٌیبتہك ثٕیبػی( 

 ےٝالق ےک ٍضت ٝواِی .1

 پـ اٿؿ کی مٖش ّٲٜ کی مٖش،، ؿیبمت ٩ڀٵی مٖش ٹٚبٳ ےک ٍضت ٝڀاٵی

 ٩ڀٵی ںٵی ںگبؤ ںاہد ہےٿتب ہ کبٳ مٖش پـکی  گـاٳ صؼ تک ایک حمؼٿػ

کڀ ىبٵٰ کیب  ںؿّبکبؿٿ مسؼای٬ ےٱئ ےک ےالگڀ کـٷ کڀ ںپبٱینیڀ ٍضت

ٱٺک  ػؿٵیبٷ ےک ؿکچـٹاٹ٦ـاك اٿؿ مـکبؿی یٹکٶیڀٷ گـاٳ رڀ ہے گیب

 :ںیہىبٵٰ  ںاٷ ٵی .ںیہ ےکبٳ کـت ٕڀؿ پـ ےک

a) رٸ کڀ ) 1 ےٱئ ےک کی آثبػی 1،000 ؿہ (کبؿکٓ یڑآٔگٓ ثب 

  کبؿی ہّٶیٜ ١ؾائیت ےکی ٿفاؿت ک کی تـ٩ی ٹی ٿمبئٰاٹنب

 ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة کی عؼٵت ثبٯ کی تـ٩ی اٹڀائنق پـٿگـاٳ اٿؿ

 .ہےکیب گیب  ٹبٵقػ زبت ےک ی ایل( ڈآئی می (

b) ٍضت گـاَاٿؿ  (  ےی ثی اٹ)  صبّـیٓ پیؼائو ہتـثیت یبفت 

 (ثٺؼی ہٵٺَڀة اثتؼائی کی ایک ںحمکٶڀ ٍضت ںٵی ں)ؿیبمتڀ ڈگبئی

c) کڀ ٵٺتغت، رٸ  ؿّبکبؿ کبؿکٸ(  ٍضت مسبری) تنٲیٴ  اِیؼ 

 (ٵيٸ ٍضتی ہ٩ڀٵی ػی) ایٸ آؿ ایچ ایٴ  ےی کی ٕـ٣ كٹکٶیڀٷ

 ےٝال٧ ےک ٍضت ںٵی ںی ٝال٩ڀہػی رڀ ہےکیب گیب  زبت ےکپـٿگـاٳ 

 ،ےٹئ ہتـثیت یب٥ت ےٱئ ےک ےعؼٵت کـٷ ٕڀؿ پـ ےک ٱٺک ےک

 .ںیہ کبؿکٸٍضت  ہؿّبکبؿاٷ، کی مٖش گـاٳ

 (3،000 ںٵی ںٝال٩ڀ ہاٿؿ پنٶبٹؼ ٩جبئٲیی، ڑاہپ) کی آثبػی 5،000 ؿہ

-ڈٳ ٹـك ٵٞبٿٷ ںاٷ ٵی اٿؿ ںیہ ےگئ ے٩بئٴ کئ ِـکق ٔبئت ےٱئ ےک

کی  ایک ٵـػ اٿؿ ٱکبؿہا ٍضت ایک عبتڀٷ ٹبٵی ایٸ ایٴ(  ےٿائ٤ ) ا

 .ہے کڀ ىبٵٰ کیب گیب کبؿکٸ ٍضت

 ےک ٵـاکق ٹبئت ھچ رڀ ت٪ـیجب ) پی ایچ می (ِـکق  ٍضت ثٕیبػی

ی، ڑاہپ) کی آثبػی 30،000 ؿہ کی تٺَیت اٷ ،ںیہ ںیٹیڀٷ ؿی٦ـٯ ےٱئ

 شببٳ .ہےکی گئی  ےٱئ ےک (20،000 ںٵی ںٝال٩ڀ ہاٿؿ پنٶبٹؼ ٩جبئٲی

 ںٵی ہفیبػ ےمت ك اٿؿ ںیہ ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا ٵـیِ ذبـگپی ایچ می  

 ایک ںٵی ےٝٶٰ ےک اٷ .ںیہ ےٿتہ ی ػمتیبةھة ثنرت اتـٿگی ھچ ےچبؿ ك

ایک  ںرل ٵی) ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ہٝٶٰ یکٰڈٵی پیـا 14اٿؿ  ٱکبؿہا ٕجی

، ایک  ٿائ٤ڈٳ-ٹـك، ایک  ٹٷٹامل ٍضت ایک عبتڀٷ ٵـػ اٿؿ
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 ىبٵٰ ٵالفٵیٸ آالت اٿؿ ػیگـ ٹ٥بؿٵبمل، ایک تکٺیيیٸ ؿیٹٱیجبؿ

  ۔(ںیہ ےٿتہ

ٵـکق )می ایچ می( چبؿ ثٺیبػی ٍضت ٵـاکق )پی  ےی ٍضت کٹکٶیڀٷ

اٯ ھة ھؿ کی ػیکہاٿؿ ٵب ںیہ ںیٹٱی ؿی٦ـٯ یڀٷہپ ےٱئ ےایچ می( ک

کی  ھالک 1ؿ ہؿمی ایچ می )ہٵٖبث٨  ےک ںاٍڀٱڀ ۔ ںیہ ےٳ کـتہی ٥ـاھة

 ےؿ، ایٮنـٹیھ، ایک آپـیيٸ تڈثی 30کٴ اف کٴ  ں( ٵیےٱئ ےآثبػی ک

 ےاٿؿ کٴ ك ےئہٿٹی چبہٿٱیبت ہؿی كٹاٿؿ ٱیجبؿ ٱیرب ؿٿٳ ٵيیٸ، پـ

ؿ ہٵب ےؿ، ایک ٝڀؿت ٵـُ کٹاکڈیک ؿیٸ یٞٺی ایک مـرٸ، اہکٴ چبؿ ٵب

یکٰ اٿؿ ڈپیـا ٵی 21رٸ  ےئہٿٹب چبہ ہؿ کب ٝٶٰہٵب ےک ےاٿؿ ایک ثچ

 .ےئہٿٹب چبہػیگـ ٵالفٵیٸ کب تٞبٿٷ صبٍٰ 

 ّٲٜ ٹبئت ںاٿؿ اٷ ٵی ہےگئی  ٩بئٴ کی یھکی ة ںوامپتبٌ یہػی

 امپتبٯ عَڀٍیت / امپتبٯ تبٱ٬ / ٿیژٹٰڈ-مت ںیہرٸ ںیہىبٵٰ  امپتبٯ

 ۔(  ہے ہاٹؼاف کب ےٿٷہ 2000 ت٪ـیجب ںٵٲک ٵی) ہے با ربتہک

 یکٰ کبجلڈٵی ںاٿؿ اٷ ٵی ہےکٴ  کی تٞؼاػ ںڀامپتبٱ تٞٲیٴ اؿت اٿؿہٳ

ىبٵٰ  ؿٹمیٸ ؿی٦ـٯ تـتییک ػیگـاٿؿ  ( 300 ت٪ـیجب ںٵی ہ)ٵڀرڀػ

اٷ  ٱیکٸ ںیہ ےٿتہ ںٵی ںؿی ٝال٩ڀہه اٿؿ ںؿٿہه ّٲٜ تـ ہفیبػ ہی .ںیہ

 ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا ٕجی کی ےاٝٲی ػؿد ؿ اٿؿہٵب تہة ھکچ ےك ںٵی

 .ںیہ

 اٿؿ امی ٕـس، ػ٥بٛ ےؿیٲڀ ےریل ںایزٺنیب ٵتٞٲ٨ ػیگـ ےصکڀٵت ك

 ںمپٺنـیڀڈ اٿؿ امپتبٯ ے( کہٿ١یـ کبٷ / ہثٺؼؿگب) ںحمکٶڀ ڑےة ےک

 ےکـػاؿ اػا کـت ٳہایک ا ںٵی ےٳ کـٷہ٥ـا کی عؼٵبت ٍضت یھ٭ڀ ة

 ٵٺضَـیٸ ےاٷ ک اٿؿ ںڀتٺٚیٶ ہٵتٞٲ٨ اکخـ عؼٵبت اٷ کی ٳ،ہتب .ںیہ

 .ںیہٿتی ہ حمؼٿػ ےٱئ ےک ٵالفٵیٸ ےک

 َ کٕٕؼگبْہفـا ےک ےىٞت ذمی .2

 -رڀ شببٳ تیٸ ٩نٴ کی  ہے ہا ؽاتی ٍضت ٝال٧ڑت ةہة ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ

ٳ ہاٯ کی عؼٵبت ٥ـاھة ھثٺیبػی، حبٹڀی اٿؿ تـتییک ٍضت کی ػیک

ـاػ اٿؿ ا٥ ں١یـ ٵٺب٥ٜ خبو  تٺٚیٶڀ ہؿّبکبؿاٷ  ںاٷ ٵی ۔ ںیہ ےکـت

ؿ کی ہؿ، ایک ٵبٹاکڈ، ایک ٹؿكٹ، ٹٵٺؼ کبؿپڀؿی ہکـ ٥بئؼ ےٯ ےك

 ےٿاٯ ےٳ کـٷہٯ ٥ـاہاٿؿٹبا ںؿی، ػٿا کی ػکبٹیٹعؼٵبت، ٕجی ٱیجبؿی

٫ ھایٲڀپیت  %77ت٪ـیجب  ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ .ںیہ)ٹیٴ صکیٴ( تک ىبٵٰ 

کبٳ کـ  ںٵی ےؿ ؽاتی ٝال٧ٹاکڈ( ہفیبػ ے)ایٴ ثی ثی ایل اٿؿ اك ك

 75 ےشببٳ ٍضت اعـاربت ک ںاؿت ٵیھٍضت اعـاربت ةؽاتی  .ںیہ ہےؿ

اؿتی مٖش پـ ھشببٳ ة ےذمی ىٞت .ہےػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ہفیبػ ے٥یَؼ ك

 %52 ےک ےٿٷہػاعٰ  ںٵی امپتبٯاٿؿ  %82 ےک ںؿاثٖڀ ٹپیيٸ ٹآؤشببٳ 

 .ہےػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےٵٞبٵالت ک  ے٫

 بٹییڀٹ /ا ھمؼ /آیڀؿٿیؼ ) ٹٚبٳ ےػٿمـ ٕجی ںاؿت ٵیھة ہٝالٿ ےاك ک

 ہے ہفیبػ ےمت ك کی تٞؼاػ یيٺـفٹپـیک ٯہا  ںٵی ( یھٿٵیڀ پیتہ /
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 یھة ںٵی ےذمی ىٞت ھمبت ھمبت ےک ٝڀاٵی ہی .ہے ہفیبػ ےك ھالک 7 رڀ

 .ںیہ ہےکبٳ کـ ؿ

ایٸ ری  ہٝالٿ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ؽاتی ٵٺؼ ہ٥بئؼ ےکی عؼٵت ک ٍضت

کی  اٯھة ھٍضت کی ػیک کڀ یٹی کٶیڀٷھة  ےىٞت ہؿّبکبؿاٷ اٿؿ اٿ

 .ںیہ ٵي٢ڀٯ ںٵی کبٳ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا عؼٵبت

 ٍضت ںایزٺنیب ہؿّبکبؿاٷ ہفیبػ ےك 7،000 ہک ہےگیب  ٱگبیب ہاٹؼاف

کی  ںڀامپتبٱ تـتییک اٿؿ حبٹڀی .ںیہىبٵٰ  ںٵی ںمـگـٵیڀ ٵتٞٲ٨ ےك

 ٕڀؿ پـ ےک اٝتٶبػ یب  ںیڀٹمڀمبي ٵٺب٥ٜ ی ١یـھة ی تٞؼاػڑایک ة

 ہے ڈؿٹؿرل

 یکً ٍٕٞتٹفبؿِبمیو .3

ثبت  ٵَٺڀٝبت کی ٵتٞٲ٨ ےك اٿؿ ٍضت ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ےٿیبت کاػ

 ںٵی 1950 رڀ ہے یکٰ ٍٺٞتٹ٥بؿٵبمی اڑت ةہایک ة ںاؿت ٵیھة تڀ ںکـی

)  ےؿٿپ ڑکـٿ 55،000 آد کـ ڑھة ےك کی ٍٺٞت ےؿٿپ ڑکـٿ 10ایک 

کڀ  ںٱڀگڀ ھالک 50 ت٪ـیجب ہی .ہےثٸ گیب  کب  کبؿٿثبؿ مسیت( ثـآٵؼ 

ٿتب ہ ںٵی كٹیڀٷ ہفیبػ ےك 6000 ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ہرجک ہےػیتب  ؿٿفگبؿ

 .ہے

 ںؿی ٩ڀٵی ػٿائیبٹٵـکقی مٖش کی ٩یٶت ؿیگڀٱی ےٱئ ےاك ٍٺٞت ک

 ےٝال٧ ےٵٺيیبت ک ہرجک ہے( ےی )ایٸ پی پی اٹاؿھ٩یٶت کب تٞیٸ ات

ی می تٞؼاػ ٹٿھٵٺيیبت کی ٍـ٣ ایک چ .ہےزبت  ےکیٶیکٰ ٿفاؿت ک

ؿٿٯ ٹ٩یٶت کٸ ( 76 ےك ںاؿػ گـػ ثٲک ٵٺيیبت ٵی ےیب اك ک 500)

کب تٞیٸ ٹٚبٳ  ں٩یٶتڀ-اٿؿ تٞٶیـ ٵ٦ت ںثب٩ی ػٿائی ہرجک ہےزبت  ےک

 ںؿیبمتڀ .ہےتی ہؿی ٹٚـ ؿہؿی کی گٹرٸ پـ ٩یٶت ؿیگڀٱی ںیہتبثٜ  ےک

 ےاپٸ ےرڀ اپٸ ںیہ ے٥ڀؿك کب اٹتٚبٳ کـت ڈؿٿٱـ ٥یٰٹؿگ کٸڈ ےک

کی  ںٵٞیبؿ اٿؿ ٩یٶت کب تٞیٸ اٿؿ ٥بؿٵڀٱڀ ےٵٺيیبت ک ںٵی ںٝال٩ڀ

 .ںیہ ےٹگـاٹی کـت

B. وٕٕؼگبْہفـا أيوؿٔل َ: 

 ڑےة ںکٶپٺیب کی ےٝال٧ اٹيڀؿٹل ٝبٳ عبً ٕڀؿ پـ ،ںکٶپٺیب اٹيڀؿٹل

 ػؿد ےٯہپ ںیہاٷ .ںیہکـتی  ٳہعؼٵبت ٥ـا ٍضت کی اٹيڀؿٹل پـ ےپیٶبٷ

کی  ںکٶپٺیڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ا٥قائی ہصڀٍٰ ےمت ك .ہےکیب گیب 

 ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںاہد - پبٹچ آد تک - ہے ٵڀرڀػگی

 ےآٷ ےک ںػیگـ کٶپٺیڀ ھکچ ےٱئ ےک ےاٷڑھکڀ ة ٿؿک ٹٹی ےک ےٿاٯ

 .ہےکب اٵکبٷ 

C. : )ومٖی )ػؿِیبٔی 

کئی  ےٿاٯ ےکـٷ ٳہعؼٵبت ٥ـا ٕڀؿ پـ ےک ہصٌ ےکی ٍٺٞت ک اٹيڀؿٹل

 .ںیہ ےثٺت ہکب صٌ ٹٵبؿکی ٍضت کی اٹيڀؿٹل یھة اٿؿ تٺٚیٴ ٱڀگ

 .ہےربتب  کیب ےکی ٕـ٣ ك ےی اڈآئی آؿ  ٯؿٿٹکب کٸ ٿمٖی شببٳ ےایل

 :ںیہىبٵٰ  ںاٷ ٵی
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اٿؿ اٹيڀؿٹل  ںیہ ےٿ مکتہك ےٹرڀ ىغٌ یب ٭ـپڀؿ أيوؿٔل ثـوکـ .1

کی سمبئٺؼگی  ںاٷ ٱڀگڀ ہٿ .ںیہ ےٿکـ کبٳ کـتہآفاػ  ےك ںکٶپٺیڀ

تـیٸ پـیٶیٴ ہاٿؿ دمکٸ ة ںیہ ےتہرڀ اٹيڀؿٹل کـاٹب چب ںیہ ےکـت

اٷ کڀ  ےٱئ ےک ےؿٹل صبٍٰ کـٷتـیٸ دمکٸ اٹيڀہکی ىـس پـ ة

 ںٿ٩ت ٱڀگڀ ےٹ٪َبٷ ک ہٿ .ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

 .ںیہ ےی ٵؼػ کـتھة ںٵی ےکب اٹيڀؿٹل اٿؿ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کـٷ

ی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ھٿاٱی کنی ة ےثـٿکـ اك ٕـس کب کبؿٿثبؿ کـٷ

 ںیہاٷ .ںیہ ےکبؿٿثبؿ کڀ پیو کـ مکت ےاٹيڀؿٹل ک ےمبٵٸ ےک

اػا ٭یب  ےکی ٕـ٣ ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےؽؿیٜ ےکٶیيٸ ک اٹيڀؿٹل

 .ہےربتب 

 ٹکبؿپڀؿی ھٱیکٸ کچ ںیہ ےٿتہٝبٳ ٕڀؿ پـ ىغٌ  ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ  .2

ی ھکنی ة ٹثـٝکل، ایزٸ ےثـٿ٭ـف ک ںیہ ےٿ مکتہی ھة ٹایزٸ

 ہثٲک ںیہ ےکـ مکت ںیہاٹيڀؿٹل پیو ٷ ےمبٵٸ ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک

اٷ کڀ  ےٱئ ےرل ک ںیہ ےکتاینب کـ م ھمبت ےٍـ٣ اك کٶپٺی ک

 ٹٵٖبث٨، ایک ایزٸ ے٩ڀاٹیٸ ک ہٵڀرڀػ .ہےٳ کی گئی ہایزٺنی ٥ـا

ٍـ٣ ایک ٝبٳ اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل  ہفیبػ ےك

ؿ ایک ٵڀٹڀ الئٸ ہکٶپٺی، ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ 

اٷ  .ہےکبٳ کـ مکتب  ےایک کی ٕـ٣ ك ےك ںٵی ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

 ےکی ٕـ٣ ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےؽؿیٜ ےٹيڀؿٹل کٶیيٸ کی اھکڀ ة

 .ہےاػا ٭یب ربتب 

ٳ ہمـٿك ٥ـا ے٩نٴ ک ےٹئ (  ےی پی اٹ)  ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ  .3

 ےاتـ ںکبؿٿثبؿ ٵی اك ےك ثٞؼ ےک 2001 مبٯ رڀ ںیہ ےٿاٯ ےکـٷ

 کڀ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ہثٲک ںیہٷ ےٱئ ےک ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل ہی .ںیہ

ٍضت  رت کڀئی .ںیہ اعتیبؿ ےٱئ ےک ےٷٳ کـہ٥ـا عؼٵبت اٹتٚبٵی

 کی ت٦َیٰ ا٥ـاػ ہىؼ ہثیٴ ،ہےربتی  ٥ـٿعت پبٱینی کی اٹيڀؿٹل

ا ٹیڈ ؿھپ رڀ ہے کیب ربتب اىرتاک ھمبت ےک ےی پی اٹٵ٪ـؿ ایک

 .ہےکـتب  ربؿی ڈکبؿ ٍضت ا٥ـاػ کڀ ہىؼ ہثیٴ ہےکـتب  تیبؿ ثیل

 ںٵی ںٺکڀکٲی اٿؿ ںڀامپتبٱ ىغٌ کڀ ہىؼ ہثیٴ ڈکبؿ ٍضت ےاك ٕـس ک

 ےّـٿؿت ک کی ےاػا کـٷ ٹ٪ؼ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ) ٿٱیبتہك ٕجی ٭یو ٱیل

 ہىؼ ہثیٴ اگـ .ںیہ ےثٺبت ٩بثٰ ےک ےاٷٹھا ہ٥بئؼکب  ( ٝالد ث٢یـ

کی  ںثٲڀ ہی ٿھة تڀ ہےکـتب  ںیہکب امتٞٶبٯ ٷ ٿٱتہك ٭یو ٱیل ىغٌ

 صبٍٰ کی ٹآ٥نی ےك ےی پی اٹ ٵ٪ـؿ اٿؿ ہےکـ مکتب  اػائیگی

 ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ہٵتٞٲ٨ ےاٷ ک کڀ ےی پی اٹ .ہےکـ مکتب  ٵبٹگ

 اٿؿ اٷ کڀ ہےکیب ربتب  ٵبٱی ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

ٿتب ہ ایک ٥یَؼ پـیٶیٴ کی رڀ ہے ربتباػا ٭یب ےؽؿیٜ ےک چبؿرق

 .ہے

 ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ٫ آئی ےا یڈ آؿ آئی ؿكٹایگـیگی ٿیت اٹيڀؿٹل  .4

 ہی .ہے ٳہ٥ـامـٿك  ے٩نٴ ک ےٹئ ہفیبػ ےمت ك ےٿاٯ ےٿٷہ ےؽؿیٜ

 ےک عـیؼاؿ ٵنت٪جٰ ےؽؿیٜ ےک میٲق یٲیٹ یب ٹمبئ آپ کی ٿیت
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 ػٱچنپی ےاؿہك ےمیٲق ک یٺلٹكڈ میٲق ٹؿیٶڀ ےآئ ےمبٵٸ ث٢یـ

 ےػ ٵٞٲڀٵبت کڀ ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل ثٞؼ ےک عـیؼاؿ ےٿاٯ ےٷھؿک

کی  ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ اینی ہی .ہےٿتب ہ ٩ـاؿ اٷ رٸ .ںیہ ےمکت

 .ہےؿمبئی صبٍٰ  ؿہٙب ےك ٵ٪َؼ ےک ےکـٷ ہٵڀافٷ یھکی ة ٵَٺڀٝبت

 ؿہاٿؿ ثب میٲق یٲیٹ ےٱئ ےک ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل ےك آئی یڈ آؿ آئی

 ےاؿہك ےک ٯٹپڀؿ آٷ الئٸ ےریل ںکبٵڀ ےٿاٯ ےربٷ ےکـائ ےك

 ےك پبٱینی ثٺؼی اٿؿ ہاٹی ٵٺَڀةہپـیٶیٴ یبػػ، کی ٿٍڀٱی پـیٶیٴ

 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

 آؿ آئی رڀ ںیہ حبٱج ے٩نٴ ک ےی ٹئھة ٥ـٳیٺگ ٹٵبؿ٭ی اٹيڀؿٹل  .5

 ے، كکڀ ٵٺٚٴ ںاٷ مـگـٵیڀ ہی .ںیہ ےٿتہ ٵتٞٲ٨ ےك آئی ےا یڈ

 ا٥ـاػ ہىؼ الئنٺل ےٱئ ےعؼٵبت ک ت٦َیالت اٿؿ میٲق ٺڀٝبت کڀٵَ

 .ںیہ ےکـ مکت یھة کی ت٪ـؿی

ی ھکنی ة ےٿئہ ےکـت کڀ ٵٖٲٜی ٹاؿھات :ںمـگـٵیب ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل

 ػٿ ےك تٞبٿٷ ے(کپی)آئی ایل  ا٥ـاػ ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل ٿ٩ت

کڀ  ٵَٺڀٝبت ےک ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ٍضت، اٿؿ ػٿ ٝبٳ ػٿ فٹؼگی،

 ںٵی تٞٲ٨ ےک ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ٝبٳ .ںیہ ےکـ مکت یھة ٥ـٿعت

ثٺیبػی ٵَٺڀٝبت ٿ  ہثیٴ ے٩نٴ ک ہعڀؿػ کڀ ٍـ٣آئی ایٴ ای٤  ىبٵٰ

 اٿؿ ٭یپـك ىبپ، ؿفڈٿٯہ اؤكہ ،ےصبػث، اٹ٦ـاػی، ٍضت، ؿٹٵڀ ٕڀؿ

 ےکی ٕـ٣ ك یٹاؿھات ٿ٩ت پـ رڀ ٿ٩ت ٵَٺڀٝبت ػیگـ یہ ےایل

 ىبٵٰ ںٵی ػایبتہ اٿؿ امتٞٶبٯ ٥بئٰ ہٿ رینب کہ ػی ےٵٺٚڀؿی ػ

 ںٵی تٞٲ٨ اك .ہےٿتی ہ کی اربفت ےاٱتزب صبٍٰ کـٷ ہےکیب گیب 

کی  کبؿ صَڀٯ تجؼیٲی یھة کڀئی ھمبت ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ىبٵٰ

 ےٱئ ےک کی عؼٵت ارقاء ےک پبٱینی ہٵڀرڀػ اٿؿ پیيگی اربفت

  .ہےمکتب  کیب رب یہثٞؼ  ےک اٹتٚبٵبت ٵٺبمت

 اٹيڀؿٹل ٍـ٣ اٷ ںمـگـٵیب ٿكمـ ہی :ںمـگـِیب عؼِبت أيوؿٔل

 ےکـٷ کڀ صبٍٰ ٵَٺڀٝبت ہثیٴ ھمبت ےرٸ ک ٿگیہ ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ

 :ہے یہرب ؿ ػی ںؽیٰ ٵی ؿمتہکی ٣ ںمـگـٵیڀ، اٷ ٿہ ٩ـاؿ ےکیٲئ

a) رینب  کڀ پڀؿا کـٹب ںمـگـٵیڀ 'زبت ےثیٺک ٫' کی  ںػاؿٿ ہثیٴ

ؿ ہثب کی ںػاؿٿ ہثیٴ  کی گئی ربؿی ےکی ٕـ٣ ك کبؿ صَڀٯ ہک

 ؛ہے اربفت ػی گئی ںٵی ػایبتہ ٵتٞٲ٨ ےك ےبٳ کـاٷک ےك

b)  ؛ثٺٺب 'ىغٌٵٺٚڀؿ ' کب خمقٷ اٹيڀؿٹل 

c)  ےمـٿ کبٳ کـ پـ ہکڀ تٺغڀا ا٭ٲٺٮـتتبٿ ٹ٪َبٷ / ٭يٮڀےمـٿ 

 ؛کـٹب کب کبٳ ہکب اٹؼاف اٿؿ ٹ٪َبٷ

d)  ٵتٞٲ٨ ےك اٹيڀؿٹل ہٵٺٚڀؿ ىؼ ےٕـ٣ ك ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ ٿ٩ت 

 .ںمـگـٵیب ػیگـ
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)ای٤ ایل  ہجمٲل ٝبٵٰ عؼٵت ٵبٱی  :تمنیُکی  ِبٌیبتی َِٕوٝبت

 یہ ےایل رڀ رڀ ےکی تـمیٰ ک ےاٷ کی ٕـ٣ ك ٵ٪ـؿ کـکڀ  ئی( 

 ےکـٷ ٳہمـٿك ٥ـا اٿؿ، ت٪نیٴ ٹٵبؿکی کڀ ٵَٺڀٝبت ػیگـ ٵبٱیبتی

 .ںیہ ےٿتہ ىغٌ ہالئنٺل یب٥ت ےٱئ ےک

a. ؛ڈٵیچٰ ٥ٸ ےک ںکٶپٺیڀ ڈثب٩بٝؼگی ٵیچٰ ٥ٸ ےمیجی کی ٕـ٣ ك 

b.  ٿٹیٶت پٺيٸ ٵَٺڀٝبت؛ ےی ٕـ٣ كک ےی اڈپی ای٤ آؿ 

c. ےکبؿی ٍالس ٭بؿٿ کی ٕـ٣ ك ہمـٵبی ہالئنٺل یب٥ت ےمیجی ك 

 ت٪نیٴ ػیگـ ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت؛

d.  ثب٩بٝؼگی ثیٺکٺگ / ثیٺک /  ےاؿتی ؿیقؿٿ ثیٺک کی ٕـ٣ كھة

 ٵبٱی ٵَٺڀٝبت؛ ےایٸ ثی ای٤ می ک

e.  ١یـ  ےٿاٯ ےربٷ ےٳ کئہ٥ـا ےٹؼ کی ٕـ٣ كہ، صکڀٵت ہاک حمکٴڈ

 ٹل ٵَٺڀٝبت؛اٹيڀؿ

f. کڀئی ػیگـ ٵبٱیبتی  ہٵٺٚڀؿ ىؼ ےٕـ٣ ك ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ٭ی ٿ٩ت

 .ٵَٺڀٝبت یب مـگـٵی

D. تٕٚیُ َہػیگـ ا 

 ےثٺت ہکب صٌ ٹٵبؿکی ٍضت کی اٹيڀؿٹل رڀ ںیہی ھة ےاػاؿ ػیگـ ھکچ

 :ںیہىبٵٰ  ںاٿؿ اٷ ٵی ںیہ

 ےی اڈ)آئی آؿ  یٹاؿھات تـلی اوؿ ؿیٹؿیگوٌی أيوؿٔل اؿتیھة .1

 اٹيڀؿٹل ٩بئٴ ےکی ٕـ٣ ك ٹایک ایک ےک ٹیٶٸپبؿٱرڀ آئی ( 

 ؿٿٯٹکڀ کٸ کبؿٿثبؿ شببٳ ےک ٹٵبؿکی اٹيڀؿٹل اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی

 ٍـ٣ ہٷ ےاٿؿ اك اھآیب ت ںٿرڀػ ٵی ںٵی 2000 مبٯ ہی .ہےکـتب 

کب  ےتیبؿ کـٷ ےاك ہثٲک ےکـٷ ؿٿٯٹکڀ کٸ کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل

 .ہے مڀٹپب گیب یھة کبٳ

 ےاپٸ ےاپٸ رڀ کڀٹنٰ اٹيڀؿٹلفٹؼگی کی  اٹيڀؿٹل اٿؿ ٝبٳ  .2

 ےٱئ ےآپـیيٸ ک ےکبؿٿثبؿ ک ےک اٹيڀؿٹل ٝبٳ فٹؼگی یب ہٵتٞٲ٨

 .ںیہ ےی کـتھة م٦بؿىبت کڀآئی  ےی اڈآئی آؿ 

کی ٕـ٣ آئی  ےی اڈآئی آؿ  ثیڀؿٿ کڀ اٹ٦بؿٵیيٸ اٹيڀؿٹل اؿتیھة .3

 20 ایک ہی ا اٿؿھکیب گیب ت ٹپـٵڀ ىبٵٰ ںٵی 2009مبٯ  ےك

 ےك رل ہے یٹکٶی ڈؿٹؿرل ٿاٱی ایک ٰکڀٹن آپـیيٸ اؿکبٷ کی

 ےٝال٧ اٹيڀؿٹل ہی .ںیہ ےٿتہ ےك ےٝال٧ ےاٹيڀؿٹل ک ؿکٸ تـ ہفیبػ

کی  ےٝال٧ خمتٲ٤ اٿؿ ہے کـتب ہربقی اٷ ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـ ےٱئ ےک

 اٿؿ ہ٥یَٰ کب تٞیٸ ں٩یٶتڀ ہتبک ہے کـتی یـےت کڀ ٹؿپڀؿ ےمٖش ک

 ہی .ےمک رب ثٺبیب ا ثیلٹیڈ ےٱئ ےک ےثٺبٷ صکٶت ٝٶٲی کبؿٿثبؿ

 ےثٺبٷ پبٱینی ےؽؿیٜ ےک  ںالصڀٍ کی خمتٲ٤ اٿؿ صکڀٵت ؿیٹؿیگڀٱی

 ےٱئ ےٿٱت کہکی كٵٺتٚٴ  اٹيڀؿٹل ےثیڀؿٿ ٷ .ہےػیتی  تٞبٿٷ ںٵی

 .ہےتیبؿ کیب  ٹؿپڀؿ ائٴٹ اٿؿ ٿٷ ٵتڀاتـ کئی
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 خمتٲ٤ رڀ ہےکـتب  کبٳ مـٿؿ کڀ یکلڈاٷ ٵـکقیآئی آئی ثی 

کبٳ  ںٵی ٕڀؿ ےکٵـ٭ق  ٯڈڀٹ ػؿٵیبٷ ایک ےک ؿیقٹؿپڀف اٹيڀؿٹل

 ہػٿثبؿ ےک ٹاکبؤٷ ٹی ٵیڈ ٿ٩ت ےثٺبت ٹٹیب اکبؤٷ اٿؿ ہے کـتب

 ٵـکقی .ہےکـتب  تٞبٿٷ ںٵی ےثچٸ ےك پٲٮیيٸ( ڈی ڈٹ٪ٰ گیـی ) 

 ؿہ ػؿٵیبٷ ےک ؿفٹؿپبد اٿؿ اٹيڀؿٹل ٭ـتب ہثیٴ مـٿؿ یکلڈاٷ

 ےٱئ ےک  ہٵٺَڀة إالٝبت کڀ پڀؿی ےك ػیٸ ٱیٸ ٵتٞٲ٨ ےك پبٱینی

 .ہےکبٳ کـتب   ںٵی ٕڀؿ ےک یکنچیٺذا ایک

 ىبٵٰ ںٵی ےٝال٧ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل یہ ےٯہثی، پ ےآئ ےآئ

 ےٿاٯ ےػیٸ عؼٵت  ںٵی ٕڀؿ ےک 'ٿؿک ٹٹی ؿڈپـٿٿائ ڈپـی٦ـی'

 ؿٹٵبك یڈکی آئی یڀٹ٬ ' ایک ےٱئ ےک ؿمتہکی ٣ ںامپتبٱڀ

 .ہےکـ چکب ربؿی  'پـٿگـاٳ

 کڀ تیبؿ ڈگـی ہثیٴٍضت   ایک ہے ٯہپ تـیٸ ہکی تبفآئی آئی ثی 

 ںیہؿ ٵٺنٲک امپتبٯاٿؿ  ٭ـتب ہثیٴ، ےی پی اٹ شببٳ ےرل ك کـٹب

تیبؿ  ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےکی ٕـ٣ ك ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵ٪َؼ اك .ےگ

 کی ٩یٶت ٵَٺڀٝبت کی  ہٍضت ٭ب ثیٴ اٿؿ ےٱگبت ٹيبٷ ہکـٹب تبک

 .ےرب مک الئی ى٦ب٥یت ںٵی کب تٞیٸ

تٞٲیٶی  ےریل ٵیڈاکی لاٹيڀؿٹ اٿؿ ٹیيٺٰ ےاػاؿ ہثیٴاؿتی ھة .4

تـثیت  ٵتٞٲ٨ ےك اٿؿ اٹتٚبٳ ہثیٴ ے٩نٴ ک خمتٲ٤ رڀ ایک ےاػاؿ

 ںٿٹایزٸ ہدمکٸ رڀ ےاػاؿ تـثیت ؽاتی ےت كہاٿؿ ة ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا

 .ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا کڀ تـثیت

 ہدمکٸ ػٿؿاٷ ےک کی ٵٺٚڀؿی عٖـاتی ھة (مٕـٹپـیهیکً ڈِی) ؿٹاکڈ  .5

 ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ےکـٷ ہکب اٹؼاف عٖـات ہثیٴ کی ٍضت ںکڀہگب

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ اٿؿ ٵيکٰ ںیہ ےٵؼػ کـت  ےی پی اٹ اٿؿ

 .ںیہ ےػیت ہکڀ ٵيڀؿ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 اٿؿ مڀٯ ٝؼاٱت ٍبؿ٥یٸ( ، مسیٸڈاٿٵتاٹيڀؿٹل ) ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل .6

کی  صٰ ےک ںىکبیتڀ کی ٍبؿ٥یٸ یھة ےاػاؿ ٩بٹڀٹی رینی ٹکڀؿ

 .ںیہ ےکـػاؿ اػا کـت ٳہایک ا ںٵی ٹٵبؿکی ہٍضت ثیٴ پـ ےآٷ ثبت
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  ہعالً

a) ٱیکٸ  ہےٵڀرڀػ  ےك ےٯہپ ںٍؼیڀ ٕڀؿ پـ کئی کنی ہکنی ٷ اٹيڀؿٹل

کڀ  ہثیٴ ںاؿت ٵیھة .ہےپـاٹب  ںٍؼیڀ ٍـ٣ چٺؼ رؼیؼ اك کب

 .ہےا ڑپ گقؿٹب ےك ٵـاصٰ کئی ھمبت ےک ٩ڀاٹیٸ مـکبؿی

b)  ایک  ںصکڀٵتی ےك ہکی ٿد ےٿٷہ ٳہت اہة کی ٍضت ںؿیڀہه ےاپٸ

 اػا ٳ کـػاؿہایک ا ںٵی ےتیبؿ کـٷ ٹٚبٳ ٍضت کی عؼٵبت بمتٵٺ

 .ںیہ

c)  ےك کی آثبػی ایک ٵٲک کی مٖش ٍضت کی عؼٵبت گئی ٳ کیہ٥ـا 

 .ہےارمَبؿ کـتب  ٝڀاٵٰ پـ کئی ٵتٞٲ٨

d) تینـا(  تـتییک اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی تیٸ ا٩نبٳ ےکی عؼٵت ک ٍضت(

 ےک ؿ مٖشہ .ہےارمَبؿ کـتب  کی مٖش پـ اٵؼاػ ٕجی ّـٿؿی رڀ ںیہ

)تینـا( تـتییک ہرجک ہے ربتی ڑھة کی الگت ٍضت کی عؼٵبت ھمبت

 .ہے ٹگیہٳ ہفیبػ ےمت ك عؼٵت

e) خمَڀً ےاپٸ رینی ؿ٭بؿیہاٿؿ ه ہاّب٣ ںآثبػی ٵی پبك ےک اؿتھة 

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ٍضت کی عؼٵبت ٵٺبمت ےٱئ ےرٸ ک ںیہچیٲٺذ 

f) رل  یھآئی ت کـ ےٯ امکیٴ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےٯہپ ےمت ك صکڀٵت

 اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿی ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ؽاتی ثٞؼ ےک

 .ٿئیہکی ىـٿٝبت 

g) ھکچ ںاہد ہے ثٺب ٵٰ کـ ےك ںیڀڑالھکئی ک ٹٵبؿکی ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 ےکبٳ کـت کب ےٳ کـٷہ٥ـا ؿکچـ(ٹاٹ٦ـاك) ٿٱتہك ثٺیبػی یڑالھک

 ٹایزٸ، ثـٿکـ ،ںیہ ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا اٹيڀؿٹل ےػٿمـ تڀ ںیہ

ٍضت کی  حبٱج ےریل (ےی پی اٹٵٺتٚٴ  ) یٹنـی پبؿتی اٿؿ

 اٿؿ ػیگـ ،ںیہ ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا کڀ اپٺی کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل

 اػا کـػاؿ اپٺی اپٺی ےاػاؿ ٩بٹڀٹی اٿؿ، تٞٲیٶی ؿیٹؿیگڀٱی

 .ںیہ

 

 

 اٍٖالصبت کٍیؼی

a) ٍضت کب عیبٯ 

b)  ہثیٴ کبؿٿثبؿی 

c)  ہ٩ڀٵیبٷ 

d)  ٍضت کبعیبٯ تـتییک اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی 

e)  ی ٭یٲیٴڈٵی 

f)  ثـٿکـ 
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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 تٞبؿف

  ہ، ػمتبٿیقات ٿ١یـں٥بؿٵڀ ںی تٞؼاػ  ٵیڑٳ ایک ةہ ںٍٺٞت  ٵی ہثیٴ

خمتٲ٤   ےک  ےػہٵٞب ہایک ثیٴ ںٵیہثبة  ہی ں۔یہ ےیٰ کـتڈ ھمبت ےک

ؿ ای٬  ہ ںٵیہ ہی ہے۔ٵیت کی ٵٞٲڀٵبت  ػیتب ہػمتبٿیقات اٿؿ اٷ ٭ی ا

 ےاٿؿ خمَڀً  ٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگ ےٕـی٨ ےک ےؿٷھة ے٥بؿٳ کی ٥ٖـت ، اك

ہے۔اتب ھمسذ ںٵی ےثبؿ ےات کہکی ٿرڀ ےربٷ  

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A. ربڀیق ٥بؿٳ 

B. (  ہربڀیق کی ٩جڀٱیت) اٵیؼاؿی 

C. كٹپـامپیک 

D. پـیٶیٴ ؿمیؼ 

E. ی ػمتبٿیقپبٱین 

F. ںیبٹىـائٔ اٿؿ ٿاؿٷ 

G. تڀحی٨ 

H. کی تـُرٶبٹی ںپبٱینیڀ 

I. كٹربؼیؼ  کی ٹڀ 

J. ػایبت ہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےؿٹگ اٿؿ 'اپٸڈی ٵٺی الٷٹایٸ 

 

 

 

 

 

 :ےٿ ٹگہ٩بثٰ  ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک  ے٭ـٷ ہاك ثبة ٭ب ٵٖبٱٜ

a) ۔ٵٺؼؿربت ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب  ےربڀیق ٥بؿٳ ٫ 

b) ۔کـٹبٵیت ٭ڀ ثیبٷ  ہك  ٭ی اٹپـامپیک 

c)  ٿی ثی کی  64میٮيٸ   ےک 1938،  ٹای٬ ہپـیٶیٴ کی ؿمیؼ اٿؿ ثیٴ

 ۔ٿّبصت  کـٹب

d) کی  ںاٱ٦بٙڀ ےگئ ےپبٱینی ػمتبٿیق کی ىـائٔ  اٿؿ  ؽ٭ـ ٭ی ہثیٴ

 ۔ٿّبصت  کـٹب

e) ۔اٿؿ تڀحی٨  پـ حبج  کـٹب ںیڀٹپبٱینی کی ىـائٔ، ٿاؿٷ 
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f) ۔اك ٭ی تٞـی٤ کـٹب ںیہ ےربت ےربؿی کئ ںتڀحی٨  کیڀ 

g) ےکیل ںٵی ںکڀ ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتڀ ںؽ٭ـ ٭ی گئی ثبتڀ ںیپبٱینی ٵ 

 ۔ٹبھمسذ ےاك ہےا ربتب ھػیک

h) ۔ا ك ٭ی تٞـی٤  کـٹب ںیہ ےربت ےربؿی کئ ںك کیڀٹٹڀ ےربؼیؼ  ک 

i) ےػایبت کہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےاٿؿ اپٸ ہےؿٹگ کیب ڈٵٺی الٷ 

 ےثبؿ ے، اٹکہےکی ّـٿؿت  ےکڀ کیب کـٷ ٹایک ایزٸ  ےك ےصڀاٯ

 ۔ربٹٺب ںٵی

 

 

 

A.  َجتویق فبؿ 

زبـیـی  ٕڀؿ  ےرل ہے  ہػہایک ٵٞب ہ، ثیٴہےثتبیب گیب  ےٯہپ  ہرینب ٫

 ے٫ ںپبٱینیڀ  ہثیٴ ہے۔خمتَـ کیب گیب  ںپـ ایک پبٱینی ٵی

 ںاہی ہچڀٹک ہے۔ ںیہتک  حمؼٿػ ٷ ےربؿی کـٷ ںػمتبٿیقات  پبٱینیب

ػؿٵیبٷ   ےرڀ اٷ ک ںیہ ےٿتہکئی ثیچڀاٷ   ےریل ٹثـٿکـ فاٿؿ ایزٸ

 ہثیٴ ےػاؿ  اٿؿ امک ہایک ثیٴ  ہ٫ ہے، اینب دمٮٸ  ںیہ ےکـتکبٳ 

 ۔ٿہ ہی ٷہی ٵال٩بت ھ٭بؿ  کی کت

٫  ہی گبہ ےپیو ػمتبٿیقات  ك  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہکٶپٺی ٍـ٣  گب ہثیٴ

اك  ہے۔ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ کـتی  ںٵی ےثبؿ ےکی ّـٿؿت ک ہاٿؿ امکی ثیٴ

کٶپٺی  ہثیٴ ںیٵ ےٷھمسذ ےك  ےتـ ٕـی٨ہٳ کڀ ةھػمتبٿیق رڀک ےٕـس ک

کٶپٺی  ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہاك ٕـس ، ػمتبٿیقی ثیٴ ں۔یہ ےکی ٵؼػ کـت

ّـٿؿی   ےٵ٪َؼ  ك ےک ےیٴ اٿؿ ٿّبصت الٷہاٳ ٿ ت٤ہػؿٵیبٷ  ا٣ ےک

 ں٭بؿٿثبؿ  ٵی ہرڀ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ  ثیٴ ںیہػمتبٿیق  ےایل ھکچ ہے۔

 ں۔یہ ےربت ےامتٞٶبٯ  کئ

٫  ہگب ےٹبٓ ےک ےٿٷہٌ  ٩ـیت تـیٸ ىغ ےٱئ ے٫  کہکڀ گب ٹایزٸ ہثیٴ

 ےثبؿ ےىبٵٰ ػمتبٿیقات  ک ںاٿؿ اك ٵی ہےتب ڑکب مبٵٺب کـٹب پ

امکی ٵؼػ   ںٵی ےؿٷھة ںیھاٷ ےات ٭ی ٿّبصت کـکہشببٳ  ىکڀک ٿ ىت ںٵی

ٵ٪َؼ   ےؿ ای٬  ػمتبٿیق کہٵٲڀث  ںٵی ہك کڀ ثیٴٹایزٸ ہے۔ٿتی ہکـٹی 

ٞٲڀٵبت  ٵڀرڀػ ٵ ںػمتبٿیقات  ٵی ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ںاٿؿ اك ٵی

 ے۔ئیہٹب چبھٵیت اٿؿ ٵٖبث٪ت  کڀ مسذہ٭ی ا

 جتویق فبؿَ  )فبؿَ(  .1

 ےك  ےؽؿیٜ ےرنک ہےثٺیبػی  ربڀیق ٥بؿٳ  ہال ٵـصٰہػمتبٿیقی  کب پ

 : ہےٵٖٲٜ  کـتب  ہػاؿ  ی ہثیٴ

 ہےکڀٷ  ہٿ 

  ہےکی ّـٿؿت  ہثیٴ ےکل ٩نٴ ک ےاك 

  امکی ت٦َیالت  اٿؿ ہےتب ہکـٹب چب ہکیب ثیٴ ہٿ 

  ےٱئ ےٵؼت ک٭تٺی ٿ٩ت کی  
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  ہؿی  ٩یٶت اٿؿ جمڀفٹٵڀّڀٛ   کی ٵبٹی ےک ہت٦َیالت  کب ٵٖٲت ثیٴ

 ے۔ٿگہٵٺنٲ٬  شببٳ  ٵبػی ص٪بئ٨    ےك ہثیٴ

a) ُتيغیٌھروک  ےك ےؽؿیٜ ےکّپٕی ن ہثی َ  

i. ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ںٵی  ےمٲنٰ ےٳ کھربڀیق ٥بؿٳ  ایک رڀک 

ڀیق رب ےٱئ ےک ےٳ ٵٞٲڀٵبت  پیو کـٷہٵبٹگی گئی شببٳ  ا  ےك

 ہکٶپٺی کڀ ی ہرڀ ثیٴ ہےؿا رب مکتب ھة  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہ٭ٺٺؼ

  :ہے٩بثٰ ثٺبتب  ںٵی ےکـٷ ہ٥یَٰ

 اٿؿ  یب ٹبٵٺٚڀؿ ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربئ ےٖٝب  کـٷ ہثیٴ 

  کڀؿ کی ىـس ، ىـائٔ  ںٳ کی ٵٺٚڀؿی  کی ٍڀؿزببٯ  ٵیھرڀک

 ٿ ّڀاثٔ کب تٞیٸ کـٹب

 ےٱئ ےک ہرڀ ثیٴ ہےٿتی ہاینی ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ  ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی

امتٞٶبٯ ٭ی  ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںٵی ےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷھرڀک  ہجمڀف

 ےائی ٹی٬ ٹیتی کب ُاٍڀٯ  اٿؿ ٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  کہاٹت ہے۔ربتی 

 ہے۔ٿتی ہىـٿٛ  ھمبت ےربڀیق ٥بؿٳ  ک ےک ہػاؿی  ثیٴ ہاٹٮيب٣  ٭ی ؽٳ

 ےٿٷہػاؿی  پبٱینی ىـٿٛ  ہاٹٮيب٣  ٭ی ؽٳ ےٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ک

ػٿؿاٷ اٿؿ   ےکی پڀؿی ٵؼت  ک ہاٿؿ ثیٴ ہےٿتی ہپیؼا   ےٯہپ ےك

  ہے۔تی ہی ربؿی ؿھثٞؼ ة ےاعتتبٳ  ک ےک  ےػہٵٞب

 ِخبي

ربڀیق  ےػاؿ  ٷ ہ، اگـ ثیٴںٵی ےٵٞبٵٰ ےپبٱینی ک  ہؽاتی  صبػث

کی مڀاؿی   ڑےٿھیب گ ںیٲڀھؿ کٹٵڀ ہٿ  ہ٫ ہےاٝالٷ  کیب  ہی ں٥بؿٳ  ٵی

پڀؿی  ہٿ  ہٿگب ٫ہی٪یٺی ثٺبٹب  ہی ے، اكہےٿتب ہ ںیہىبٵٰ ٷ ںٵی

ىبٵٰ  ںآپ کڀ اك ٕـس کی مـگـٵی ٵی ےػٿؿاٷ اپٸ ےپبٱینی ٵؼت  ک

رڀ اٷ  ہےٵبػی ص٪ی٪ت   ےٱئ ے٭بؿ  ک ہاك ثیٴ ہی ہے۔کـتب  ںیہٷ

ٵٖبث٨   ےص٪بئ٨  ٭ی ثٺیبػ  پـ ربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ  کـیگب اٿؿ اك ٫

 ۔٭ب  تٞیٸ کـیگب ںٳ ٭ی ٭ی ٩یٶتڀھرڀک

 ٹپـٷ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںٝبٳ ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀربڀیق ٥بؿٳ  

اٿؿ  ہکٶپٺی کب ٹبٳ، ٱڀگڀ، پت ہرٸ پـ ثیٴ ںیہ ےربت ےکئ

امکب امتٞٶبٯ   ےٱئ ےرنک ہےٿتب ہپب ھ/ٵَٺڀٝبت  کی ٭الك/٩نٴ  چہثیٴ

ایک  ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ۔کیب ربئیگب

کڀئی  ںٵی  ےمٲنٰ ےامک ہ، صبالٹکہےىبٵٰ ٭ـٹب ؿٿایتی   ٹپی ٹڀھچ

 ہے۔ ںیہك  ٷٹیب پـی٬  ٹٵٞیبؿی  ٥بؿٵی

 ںِخبٌی

 :ںیہ  ںٵخبٱی ھکی کچ ںٿٹٹڀ ےاك ٕـس ک

 ہّـٿؿی  ص٪بئ٨  کب ١یـ اٹٮيب٣ ، گٶـا ےٱئ ےٳ کی تيغیٌ کھ'رڀک

ی  ہػ ہٿکھػ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫ ہىؼ ہٳ  کـٹب، ثیٴہکٸ ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا
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زبت کڀؿ کڀ ٵٺنڀط کـ  ےک یب ١یـ تٞبٿٷ  ربؿی کی گئی پبٱینی

 ػیگب'،

 ےؽؿیٜ ےربڀیق کڀ کٶپٺی ٫  ہٿگی رت تک ٫ہ ںیہٳ پـ ٷھ'کٶپٺی رڀک

 ںیہپـیٶیٴ کی اػائیگی  ٷ ےاٿؿ پڀؿ ہےکیب گیب  ںیہٵٺٚڀؿ  ٷ  ےك

  ۔'ہےکی گئی 

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ربڀیق ٥بؿٳ   ںکٶپٺیب ہ: ثیٴ ہاٝالٵی ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی

 ے٫  ہرل پـ ربڀیق ٭ٺٺؼ ںیہػیتی ایک اٝالٷ  ىبٵٰ ٭ـ ںآعـ  ٵی ےک

 ہثیٴ  ہ٫ ہےٿتب ہی٪یٺی  ہی ےاك كے۔گےربئ ےػمتغٔ  کئ   ےك ےؽؿیٜ

اٿؿ اك  ہےاتب ٹھکی تٮٲی٤ ا ےؿٷھ٥بؿٳ کڀ ة ےك  ےػاؿ  ٍضیش ٕـی٨

ٿ٩ت  ص٪بئ٨   ےک ےػٝڀ ہتبک ہےٱیب  ھص٪بئ٨  کڀ مسذ ےگئ ےػیئ ںٵی

  ہے۔ؿ ہزبئو ٷکڀئی گٺ ےٱئ ےمجت  اعتال٥بت ک ےکی ١ٲٔ ثیبٹی ک

 ےثٺیبػی ُاٍڀٯ  پـ فٿؿ ػیٸ ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت ہی ہٝالٿ ےاك ک

اٹٮيب٣  کب  ےشببٳ  ّـٿؿی  ص٪بئ٨  ک ےػاؿ  کی ٕـ٣ ك ہاٿؿ ثیٴ

 ہے۔ی ٵٮٶٰ  کـتب ھکبٳ  ة

ائی ہُاٍڀٯ  کڀ اٹت ےٝبٳ  ٩بٹڀٷ  ک ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٝالٷ  اٹت

 ہے۔ثؼٯ ػیتی  ںٵیػاؿی  ہؿیکچڀئٰ ؽٳٹایک کٸ ےٹی٬ ٹیتی  ک

 اٝالْ وب ِٞیبؿی فبؿَ

ٵٞیبؿی  اٝالٷ  کب  ںربڀیق ٵی ہٍضت  ثیٴ ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 :ہےاك ٕـس  خمَڀً  کیب   ٹ٥بؿٵی

شببٳ  ا٥ـاػ  کی   ہجمڀف ےٱئ ےک ہاٿؿ ثیٴ ےٳ اپٺی ٕـ٣ كہ/ںٵی .1

 ےگئ ےػئی  ےك ےؽؿیٜ ےٵیـ  ہ٫ ںٿہاٝالٷ  کـتب  ہی  ےٕـ٣ ك

 ٔںٱڀٿہبٹبت،رڀاثبت اٿؿ/یب ت٦َیالت  شببٳ  پثبال   ثی ہٵٺؼؿد

  ہ٫ ہاٿؿ ی ںیہػؿمت اٿؿ ٵٮٶٰ  ںتـیٸ ٵٞٲڀٵبت  ٵیہٵیـی ة ںٵی

جمبف  ےٱئ ےک ےربڀیق کـٷ ےٳ اٷ ػیگـ  ا٥ـاػ  کی ٕـ٣ كہ/ںٵی

 ں۔یہ/ںٿہ

ٵٞٲڀٵبت   ہٳ  ٭ـػہ٥ـا  ےك ےؽؿیٜ ےٵیـ  ہ٫ ںٿہتب ھمسذ ںٵی  .2

 ے٫ ڈثڀؿ ےکٶپٺی ک ہگی رڀ ثیٴےپبٱینی کی ثٺیبػ  ثٸ ہثیٴ

اٿؿ  ہےٵيـٿٓ  ےاٵیؼاؿی  پبٱینی کہ  ہٵٺٚڀؿ ىؼ  ےك ےؽؿیٜ

پـیٶیٴ کی ٵٮٶٰ  ٿٍڀٱی   ےٿاٯ ےربٷ ےپبٱینی ٍـ٣  ٱئ  ہ٫ ہی

 ۔ٿگیہی ٵؤحـ  ہثٞؼ  ےک

ٳ ربڀیق ہ/ںٵی  ہ٫ ںیہ ے/ ٭ـتںٿہاٝالٷ  کـتب  ہی ےگٓٳ اہ/ںٵی  .3

ٳ ھٯ رڀک٩جڀ  ےك ےؽؿیٜ ےثٞؼ ٱیکٸ کٶپٺی ٫ ےک ےربٷ ےمجٜ کی

 ےک  ہ/ربڀیق ٭ٺٺؼ ے٭ـٿاٷ ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ ےٯہپ ےك ہٿا٩ٜ ےک

 ےثبؿ ےی تجؼیٲی کھکنی ة ےٿاٯ ےٿٷہ ںیب ٝبٳ  ٍضت  ٵی ےپیو

 ۔زبـیـی  ٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ  کـٿٹگب ںٵی
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 ےؽؿیٜ ےاٿؿ کٶپٺی ٫  ںیہ ے/ ٭ـت ںٿہاٝالٷ  کـتب  ہٳ یہ/ںٵی  .4

ٵبت  ٕجی ٵٞٲڀ ےکنی امپتبٯ ك ےیب ایل ےؿ كٹا٫ڈکنی   ےك

ی ھکنی ة ےرل ٷ ںٿہکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےربٷ ےکی ٵبٹگ کی

یب  ہےکب ٝالد کیب   ہ٭ـٿاٹب /ربڀیق ٭ٺٺؼ ہٿ٩ت   فٹؼگی ٭ب ثیٴ

ی ھرل کب تٞٲ٨  اینی کنی ة ےآرـ  ك ہی ٵبّی یب ٵڀرڀػھکنی ة

 ےک  ہ٭ـٿاٹب /ربڀیق ٭ٺٺؼ ہرڀ فٹؼگی ٭ب ثیٴ ہے ےثبت ك

ی ھاٿؿ اینی کنی ة ہےـتب ٹی  ٍضت  کڀ ٵتبحـ  کہرنٶبٹی  یب ؽ

 ےرل ںٿہکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگٸ ےکٶپٺی ك ہثیٴ

ربڀیق  ےٱئ ےک ہپـ ثیٴ  ہ٭ـٿاٹب /ربڀیق ٭ٺٺؼ ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ

 ےٵ٪َؼ  ك ےک  ےت٦َی ےک ےاٵیؼاؿی  اٿؿ/یب ػٝڀہکی 

 ہے۔ػؿعڀامت  کی گئی 

 ےک ںاٵیؼاؿی  اٿؿ/یب ػٝڀٿہٳ کٶپٺی کڀ ٍـ٣  ربڀیق کی ہ/ںٵی  .5

ی مـکبؿی اٿؿ/یب ھاٿؿ کنی ة ےٵ٪َؼ  ك ےک  ےت٦َی

ربڀیق  ےف مسیت اپٸڈٕجی ؿیکبؿ ھمبت ےی  کٹاؿھؿی  اتٹؿیگڀٱی

 ں۔ٿہاعتیبؿ ػیتب   ےٱئ ےک ےٵٞٲڀٵبت  اىرتاک  کـٷ ہٵتٞٲ٨ ےك

b) کی ٔوٝیت  ںمواٌو ںایک جتویق فبؿَ  ِی  

کی تٞؼاػ  اٿؿ ٹڀٝیت ٭ب تٞٲ٨   ںمڀاٱڀ ںایک ربڀیق ٥بؿٳ  ٵی

  ہے۔تی ہٵٖبث٨  ثؼٱتی ؿ ےکی ٭الك  ک ہیٴث

 ےٵٞبٵٰ ےک ہاٿؿ م٦ـ ثیٴ  ہٍضت ، ؽاتی  صبػث ےریل ہؽاتی  ثیٴ

  ہربڀیق ٭ٺٺؼ  ہ٫ ہےیقائٸ کیب گیب ڈربڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس   ںٵی

 ےٵڀرڀػ ٍضت  ٫ ےك ےٯہکی ٍضت ، ٕـف فٹؼگی  اٿؿ  ٝبػات ، پ

  ہٿ١یـ  ےربـة ےک ہثیٴ ہصبالت، ٕجی تبؿیظ، ٵڀؿٿحی ٝالٵبت ، گقىت

 ے۔ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کی رب مک ںٵی ےثبؿ ےک

  ٕٝبٍـ ےجتویق ک  

i. کب ِىًّ  ٔبَ  ہجتویق وٕٕؼ 

٩بثٰ  ںٵی ےعڀػ کی ىٺبعت  کـٷ ےکڀ ٿاّش  ٕڀؿ ك  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

  ہػہٵٞب  ہ٫ ہےٳ  ہربٹٺب ا ہی ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ے۔ئیہٿٹب چبہ

٥ڀائؼ  ےٿاٯ ےت ٵٲٸزب ےپبٱینی ک ہتبک ہےکیب گیب  ھمبت ےکل ک

ىٺبعت  ٩بئٴ کـٹب اٷ ٵٞبٵالت   ے۔ٿ مکہػاؿ  کڀ صبٍٰ   ہٍـ٣  ثیٴ

 ںٳ ٵیھرڀک ہىؼ ہکنی ػیگـ  ٥ـػ  کڀ ثیٴ ںاہد ہےٳ  ہی اھة ںٵی

( ۂ٩بٹڀٹی ٿاؿحب ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت  ک ے)ریل ہےٿ مکتی ہػٱچنپی 

 ہے۔ػٝڀٰی کـٹب  ےاٿؿ اك

ii. یالتوی تفَ  ےاوؿ ؿاثٔ ہکب پت  ہجتویق وٕٕؼ  

   ےاٿؿ ؿاثٔ ہکب پت  ہات  ربڀیق ٭ٺٺؼہاٿپـ  ثیبٷ ٭ی گئی ٿرڀ

 ں۔یہٿتی ہی الگڀ ھة ےٱئ ےک ے٭ی ت٦َیالت  صبٍٰ  کـٷ

iii. وبؿوثبؿ  یب ثقٔلہکب پیو  ہجتویق وٕٕؼ ، 
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  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ںٵٞبٵالت  ٵی ھکچ ےریل ہثیٴ  ہٍضت  اٿؿ ؽاتی  صبػث

اٹکب  ہکیڀٹک ہےتب ٿہٳ  ہ، ٭بؿٿثبؿ  یب ثقٹل کڀ ربٹٺب اہکب پیو

 ہے۔مکتب  ڑٳ پـ ٵبػی  احـ  پھرڀک

 ِخبي

کڀ  ںکڀہگب ےاکخـ اپٸ ےٱیڀؿی ٵیٸ، رلڈؿینتڀؿاٷ کب  ڈ٥ڀ ٹایک ٥بك

ؿ ثبئک پـ م٦ـ کـٹب ٹٵڀ ےتیق ؿ٥تبؿ ك ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہاٹب ٥ـاھک

 ےک ٹٷٹایک اکبؤٷ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںامی ؿینتڀؿاٷ ٵی ہ، ٿہےتب ڑپ

 ہےٿ مکتب ہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھکرڀ  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ

iv. ُِوّوٛ   کی ىٕبعت  اوؿ تفَیالت ےک ہثی  

ٿاّش  ںٵی ےثبؿ ےٵڀّڀٛ   ک  ہجمڀف ےٱئ ےک ہکڀ ثیٴ  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت   ےٕڀؿ پـ  ثتبٷ

 ِخبي

 :  ہکیب ی  ہ٫ ہےٿتب ہثتبٹب ّـٿؿی   ہکڀ ی  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

i. ںکت، کل ٵٲ٬  ٵی،  ےك ےؽؿیٜ ےایک ثیـٿٷ ٵٲ٬  م٦ـ )کل ٫ ،

 (  یب ےٱئ ےکل ٵ٪َؼ  ک

ii.  ےاٿؿ ىٺبعت  ک ہ٥ـػ  کی ٍضت  )٥ـػ  کب ٹبٳ، پت 

  ہےپـ ٵٺضَـ  کـتب  ےرڀ ٵٞبٵٰ  ہ( ٿ١یـھمبت

v. ػاؿی کی صؼ  کی  ہکٶپٺی کی ؽٳ ہزبت ثیٴ ےؿ٩ٴ  پبٱینی ک ہثیٴ

ثتبیب ربٹب  ںشببٳ  ربڀیق ٥بؿٳ ٵی ہاٿؿ ی ہے٭ـتی  ہٕـ٣ اىبؿ

 ہے۔ّـٿؿی  

 ِخبي

ٿ ہاعـاربت  ےٝالد ک ںامپتبٯ ٵی ہ، یںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہٍضت  ثیٴ

 ےک  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 ٹ٪َبٷ 

 ہے۔ٿ مکتب ہ

vi. ہثیُ ہال اوؿ ِوروػھپچ 

کی ت٦َیالت   ںڀپبٱینی ہٱی ثیٴھاپٺی پچ ےٱئ ےک  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

تبؿیظ کڀ  ہثیٴ ےامک ہی ہے۔ٿتی ہکٶپٺی کڀ ػیٺب ّـٿؿی   ہثیٴ

رٸ  ںیہ ےٿتہٵل   ٹمل ےایل ںٵی ںثِٞ ثبفاؿٿ ہے۔ ےٱئ ےک ےٷھمسذ

ا ٹاڈ ےػاؿ  ک ہٕڀؿ پـ  ثیٴ ہع٦ی ںکٶپٺیب ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ں۔یہکب اىرتاک  کـتی 

کیب کنی   ہ٫ ہےٿتب ہی ثتبٹب ھة ہکڀ ی  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ہٝالٿ ےامک

، عبً ىـائٔ ٝبئؼ ٭ی ہےربڀیق کڀ ؿػ کیب  ےامک ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ

یب  ہےٿئی ہپـیٶیٴ کی ّـٿؿت    ہٿ٩ت  فیبػ ے، ربؼیؼ  کںیہ

 ہے۔اٹکبؿ یب ؿّػ کیب گیب  ےك ےپبٱینی کڀ ربؼیؼ  کـٷ
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 ھمبت ےکی ت٦َیالت  ک ہثیٴ ہٵڀرڀػ ھمبت ےکٶپٺی ک ہکنی ػیگـ  ثیٴ

 ہے۔کیب ربٹب ّـٿؿی   ہی عالًھکب ة ںٹبٵڀ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھمبت

 ہثیٴ  ہ٫ ہےتب ہایک اٵٮبٷ  ؿ ںٵی ہثیٴ  ےعبً ٕڀؿ پـ ٵٲٮیت ٫

اٿؿ ٹ٪َبٷ  ہےمکتب  ےٯ ںپبٱینیب ےك ںکٶپٺیڀ ہػاؿ  خمتٲ٤  ثیٴ

 ےکٶپٺی ك ہایک ثیٴ  ہفیبػ ےپـ ایک ك ےٿٷہٿا٩ٜ    ے٫ ہٿا٩ٜ ےک

ٍڀٯ  کڀ الگڀ کیب ُا ےٵٞٲڀٵبت  ىـاکت  ک ہی ہے۔ػٝڀٰی کـ مکتب 

ػاؿ  کڀ  ہثیٴ ہتبک ہےّـٿؿی   ےٱئ ےک   ےربٹب ی٪یٺی ثٺبٷ

 ہٵتٞؼػ  ثیٴ ےٱئ ےٳ کھی رڀکہایک  ہاٿؿ ٿ ےکیب رب مک  ہٵٞبٿُ

 ۔ٿہ ہٷ ںکی ٍڀؿزببٯ  ٵی ےمجت  /ٵٺب٥ٜ کٶبٷ ےک ںپبٱینیڀ

کٶپٺی کڀؿیذ کی  ہایک ثیٴ ںٵی ہثیٴ  ہ، ؽاتی  صبػثہٝالٿ ےامک

 ےػاؿ  ٫ ہگی رڀ امی ثیٴہے( کڀ حمؼٿػ کـٹب چبؿ٩ٴ  ہؿ٩ٴ  )ثیٴ

 ہزبت ثیٴ ےک ںپبٱینیڀ  ہٱی گئی ػیگـ  ؽاتی  صبػث  ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔ؿ٩ٴ  پـ ٵٺضَـ  کـتب 

vii. ۓمَبْ کب جتـة  

شببٳ  ٹ٪َبٹبت   ےگئ ےائٹھا  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےامک ےك  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

 ہے، چبہےا ربتب ہک ےٱئ ےک ےکی پڀؿی ٵٞٲڀٵبت  کب اٝالٷ  کـٷ

ٵڀّڀٛ    ےک ہکٶپٺی کڀ ثیٴ ہثیٴ ہی ں۔یہیب ٷ ہےکیب گیب  ہاٹکب ثیٴ

 ہثیٴ ںٵبّی ٵی  ہٵٞٲڀٵبت  ػیگب اٿؿ ثتبئیگب ٫ ںٵی ےثبؿ ےک

ؿف اك ٕـس ٹؿؿائڈاٷ ہے۔کیب  ےٳ کب اٹتٚبٳ  کیلھرڀک ےػاؿ  ٷ

اٿؿ ٕجی  ںیہ ےمکت ھمسذ ےك  ےتـ ٕـی٨ہٳ کڀ ةھرڀک ےرڀاثبت ك ےک

 ںٵی ےثبؿ ےک ےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٷ  ہیب فیبػ ےاٵتضبٷ کـاٷ

 ں۔یہ ےکـ مکت ہ٥یَٰ

 

 

viii. ُػاؿ  کب اٝالْ ہثی  

کڀ شببٳ ٵبػی  ٵٞٲڀٵبت   ںکٶپٺیڀ ہربڀیق ٥بؿٳ  کب ٵ٪َؼ  ثیٴ ہچڀٹک

ٿتب ہاٝالٷ  ىبٵٰ  ہػاؿ  کب ی ہثیٴ ں، اك ٥بؿٳ  ٵیہےٳ  کـٹب ہ٥ـا

  ہ٫ ہےٵت٨٦   ےاك ثبت ك ہاٿؿ ٿ ہےرڀاثبت ص٪ی٪ی اٿؿ ػؿمت   ہ٫ ہے

 ہی ١ٲٔ رڀاة ثیٴھکڀئی ة۔گبےکی ثٺیبػ  ثٸ  ےػہٵٞب ہ٥بؿٳ  ثیٴ

شببٳ  ربڀیق ٥بؿٳ   ۔کب ص٨ ػیگب ےثچٸ ےك  ےػہٵٞب ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ

 ںٵی  ںػمتغٔ ، تبؿیظ  اٿؿ ثِٞ ٍڀؿتڀ  ےصٌ ےٝبٳ ػٿمـ ےک

 ں۔یہٵتٞٲ٨   ےکی م٦بؿه ك ٹایزٸ

ix. ہٴ، ثیہےکیب ربتب  ںیہربڀیق ٥بؿٳ  کب امتٞٶبٯ  ٷ ںاہد 

ٵٞٲڀٵبت   ہکٶپٺی فثبٹی ٕڀؿ پـ یب زبـیـی  ٕڀؿ پـ صبٍٰ   ٭ـػ

  ہاٹؼؿ ربڀیق ٭ٺٺؼ ےکی ٵؼت  ک ںػٹڀ 15گی، اٿؿ ےکـ ڈکڀ ؿیکبؿ

اك ٵٞٲڀٵبت   ںگی اٿؿ اپٺی پبٱینی ٵیےکڀ امکی تَؼی٨  کـ

  ہ٫ ہےػٝڀٰی کـتی  ہی ںکٶپٺی ثٞؼ ٵی ہثیٴ ںاہد۔گیےکڀ ىبٵٰ کـ
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ا ھکیب ت ںیہٷ ہٵٞٲڀٵبت  کب عالً کنی ٵبػی  ےٷ  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

ٵٞٲڀٵبت یب  ںٵی ےثبؿ ےٵڀاػ ک ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہیب کڀؿ ٥ـا

ا ، ھکیب ت ںیہی ٵٞٲڀٵبت کب ا٥يبء ٷٹٿھکٸ یب د ہٳ گٶـاہ٥ـا

 ہے۔ٿتب ہکٶپٺی پـ  ہثیٴ ھکب ثڀد ےحبثت کـٷ ےاك

 ےٿٷہکٶپٺی کڀ فثبٹی ٕڀؿ پـ ٵڀٍڀٯ  ہثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت 

 ہےٿتی ہػاؿی  ہکب ایک ؽٳ ےکـٷ ڈٵبت،  کڀ ؿیکبؿٿاٱی شببٳ ٵٞٲڀ

 ے۔ئیہٹب چبھؿک ںیبٷ ٵیھػ ےك  ےؽؿیٜ ےکڀ ٥ڀٱڀ اپ ک ٹایزٸ ےرل

 َہا

ت٦َیالت  ػی گئ  ھربڀیق ٥بؿٳ  کی کچ ےپبٱینی ک ہایک ٍضت  ثیٴ ےٹیچ

 :ںیہ

رڀ کڀؿ کی  ہےٳ ٭ـتب ہك ٥ـاٹربڀیق ٥بؿٳ  ایک پـامپیک .1

، ػ٥ٞبت  ںتخٺبئی ٍڀؿتیکڀؿیذ، ام ےریل ہےٵٞٲڀٵبت  ػیتب 

اٿؿ ربڀیق  ہےثٺتب  ہك ربڀیق ٥بؿٳ  کب صٌٹپـامپیک ۔ ہٿ١یـ

 ےاك ٫ ےاك ٷ ےریل ہےٿتب ہکڀ اك پـ ػمتغٔ  کـٹب   ہ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٱیب  ھٵٺؼؿربت کڀ مسذ

٥ـػ    ہىؼ ہؿ ای٬  ثیٴہ ھمبت ےک  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی  .2

اٿؿ تٞٲ٨ ، ، ٭بؿٿثبؿ ، پیؼائو تبؿیظ، رٺل ہکب ٹبٳ، پت

یيٺـ  ٹیکل پیٸ سمرب، ٕجی پـیکٹآٵؼٹی اٿؿ اٹکٴ  ہاٷہاٿمٔ ٵب

ٵتٞٲ٨   ےؿیيٸ  سمرب كٹ، امکی ٩بثٲیت اٿؿ ؿرلہکب ٹبٳ اٿؿ پت

٥ـػ  کی ثیٺک کی ت٦َیالت    ہىؼ ہثیٴ ہے۔ٵٞٲڀٵبت  مجٜ کی ربتی 

ؿامت ػٝڀٰی  ہثـا ےك  ےؽؿیٜ ےی ثیٺک ٵٺت٪ٲی  کھی اة ةھة

  ہے۔مجٜ کی ربتی  ےٱئ ےک ےکـٷؿ٩ٴ  کی  اػائیگی  

ٵتٞٲ٨ مڀاالت   ے٥ـػ  کی ٕجی صبٱت  ك  ہىؼ ہثیٴ ہٝالٿ ےامک  .3

 ےک ںػٝڀٿ ےٯھٵ٦َٰ مڀاالت   پچ ں٥بؿٳ  ٵی ں۔یہ ےربت ھےپڀچ

اٵیؼاؿی  ہٳ کی  ٵٺبمت  ھاٿؿ رڀک ںیہ ےٿتہپـ ثٺیبػ    ےربـة

 ں۔یہ ےربت ےصبٍٰ  کئ ےٱئ ےک

َیالت  ٿاّش کـٹب ّـٿؿی  ٵٮٶٰ ت٦  ےٱئ ے٥ـػ  ک  ہىؼ ہثیٴ  .4

 ںػی گئی کنی خمَڀً  ثیٶبؿی ٵی ں٥بؿٳ  ٵی ہکیب ٿ  ہ٫ ہےٿتب ہ

 ہے۔ا ہٵجتال ؿ

کی   ہی ػٿمـی ثیٶبؿی یب ٵـُ یب صبػثھ، کنی ةہٝالٿ ےامک  .5

ػاؿ  کڀ  ہرل کب مبٵٺب ثیٴ ہےت٦َیالت  کی ٵبٹگ کی ربتی 

 : ہےا ڑکـٹب پ

a. اٿؿ ٝالد ٭ی ٹڀٝیت  ٹثیٶبؿی/چڀ 

b.  د کی تبؿیظٝال ےٯہپ 

c. ہؿ  کب ٹبٳ اٿؿ پتٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد  کـٷ 

d.  ہےکیب  ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ  کڀؿ کیب گیب 
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 ںٵی ےثبؿ ےی اّب٥ی ص٪بئ٨  کھکنی ة ے٥ـػ  کڀ ایل  ہىؼ ہثیٴ .6

پبك کیب ربٹب  ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہرل کب عالً ہےٿتب ہثتبٹب 

ی ھکی کنی ة ٹی ثیٶبؿی یب چڀھکنی ة ےاٿؿ کیب اك ےئیہچب

ٕجی  ےٱئ ےرنک ہےیب ٵڀرڀػگی  کی ٵٞٲڀٵبت   ٵخجت  ٿرڀػ 

 ہےمکتی  ڑکی ّـٿؿت پ ہتڀد

ػٝڀٰی تبؿیظ  اٿؿ  ےاٿؿ اٹک ںپبٱینیڀ ہٵبّی ثیٴ ں٥بؿٳ  ٵی .7

ٵتٞٲ٨   ےك ہثیٴ ہاّب٥ی  ٵڀرڀػ ھمبت ےکٶپٺی ک ہکنی ػیگـ  ثیٴ

  ں۔یہ ےٿتہی ىبٵٰ ھمڀاالت  ة

رل پـ  ےئیہػیب ربٹب چب  ہاٝالٷ  کی عبً  عَڀٍیبت پـ تڀد  .8

 ۔ػمتغٔ  کیب ربئیگب  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

ٕجی  ےؿ  كٹا٫ڈی امپتبٯ/ھکنی ة ے٥ـػ  ایل  ہىؼ ہثیٴ  .9

 ہثیٴ ےٱئ ےاٿؿ امک ہےکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگٸ

ی ٿ٩ت  اك کی ھکنی ة ےرل ٷ ہےکٶپٺی کڀ اعتیبؿ ػیتب  

ی ھٿاٱی کنی ة ےٹی  ٍضت  کڀ ٵتبحـ  کـٷہرنٶبٹی  یب ؽ

 ہے۔یب کـ مکتب  ہےامکب ٝالد کیب  ںتٞٲ٨  ٵی  ےیٶبؿی کث

 ےاك ٷ  ہ٫ ہے٥ـػ  اك ثبت کی تَؼی٨  کـتب   ہىؼ ہثیٴ  .10

 ہاٿؿ ٿ ہےٱیب  ڑھك  کڀ پٹپـامپیک ےٿاٯ ےثٺٸ ہ٥بؿٳ  کب صٌ

  ہے۔تیبؿ  ےٱئ ےک ےىـائٔ  ٭ڀ ٩جڀٯ کـٷ

ٝبٳ   ںتٞٲ٨  ٵی ےثیبٹبت  کی مچبئی ک ںاٝالٷ  ٵی  .11

ٕڀؿ پـ ربڀیق ٥بؿٳ  ىبٵٰ  ے٭ی ثٺیبػ  ک  ےػہی اٿؿ ٵٞبٹٿاؿٷ

 ہے۔ٿتب ہ

  ہیىً  موإٌبَڈِی

 ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہیٮٰ  تبؿیظ  ڈٵٺ٦ی  ٵی ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی

ػؿػ یب کڀؿٿٹـی  ںٵی ےپـیيـ، میٸ ڈائی ثٰہ٥ـػ  کڀ ؽیبثیٖل،   ہىؼ

ٵتٞٲ٨  ایک ت٦َیٲی   ےك ںیٰ اٹ٦ٞبٳ رینی ثیٶبؿیڀڈ٭ٶی  یب ٵبیڀکبؿ

 ہے۔ٿتب ہکڀ ٵٮٶٰ  کـٹب   ہاٱٺبٳمڀ

٥بؿٳ  ےگئ ےٵٮٶٰ  کئ  ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈاٷ کب ایک ٵيبٿؿتی 

تبٯ ڑ٥بؿٳ کی ربٹچ پ ہی ہے۔ٿٹب ّـٿؿی  ہمحبیت    ےك ےؽؿیٜ ے٫

٭ی  ےرٸ کی ؿائ ہےکی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈپیٺٰ  ےکٶپٺی ک

یب ربتب ک  ہ٭ب ٥یَٰ ہثٺیبػ  پـ ٵٺٚڀؿی ، ٩جڀٱیت ، اعـاد ٿ١یـ

 ہے۔

ربڀیق ٥بؿٳ  کی ایک ٭بپی   ہ٫ ہےٵ٪ـؿ کیب  ہی ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

ٵٺنٲ٬ کیب  ھمبت ےکڀ پبٱینی ػمتبٿیق ک  ہ٭ب١ؾات ٵٺنٲ٬  ےاٿؿ امک

پبك  ےامک ےٱئ ےک ڈؿیکبؿ ےػاؿ  ک ہثیٴ ےاٿؿ اك ےئیہربٹب چب

 ے۔ئیہیزب ربٹب چبھة

  ثیچواْ  کب کـػاؿ .2

کٶپٺی  ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہیٞٺی ثیٴ ںبٝتڀمج ںػاؿی ػٿٹڀ ہثیچڀاٷ کی ؽٳ

 ہے۔ٿتی ہکی ٕـ٣  
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ػؿٵیبٷ   ےػاؿ  ک ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہیب ثـٿکـ رڀ ثیٴ ٹایک ایزٸ

 ہکی ؽٳ   ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك ہےٕڀؿ پـ کبٳ کـتب  ےثیچڀاٷ  ک

 ہمبؿی ٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ثیٴ ںٵی ےثبؿ ےٳ کھرڀک  ہ٫ ہےٿتی ہػاؿی  

  ہے۔ٳ  کی گئی ہکٶپٺی کڀ ٥ـا ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫  ہىؼ

 ہثیچڀاٷ  کی ؽٳ  ہ٫ ہے ےٳ ٭ـتہ٥ـا ہآئی ؿیگڀٱیيٸ ی ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔ٿتی ہ٫  کی ٕـ٣  ہػاؿی  گب

 َہا

 ػاؿی  ہٕـف ایک ثیچواْ  کی ؽَ ےن( کہاِىبْ  )گب

کٶپٺی یب  ہ"ایک ثیٴ  ہ٫ ہےتب ہآئی  ؿیگڀٱیيٸ ک ےی اڈآئی آؿ 

شببٳ   ںتٞٲ٨  ٵی ےکڀؿ ک  ہایک جمڀف یب ػیگـ  ثیچڀاٷ  ٹامکب ایزٸ

 ںٵ٦بػ ٵی ے٫  کڀ اپٸہٳ  کـیگب رڀ اٵٮبٷ گبہٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا

 ۔گبے٩بثٰ ثٺبئ ںٵی ےٱیٸ ہتـیٸ کڀؿ کب ٥یَٰہة ےمت ك

 ہیب ایک ثیٴ ٹایزٸ ےکٶپٺی یب امک ہ٫  ثیٴہاٵٮبٷ  گب ںاہد 

کڀ   ٥ـػ ےاك ٕـس ک ںاہ، ٿہےپـ ارمَبؿ  کـتب   ہٵيڀؿ ےثیچڀاٷ  ک

 ے۔ئیہػیٺب چب  ہ٫  کڀ ٵيڀؿہاٵٮبٷ  گب  ںاٹؼاف  ٵی ہایک ٵٺ٦َبٷ

 ے٫ ںکڀہربڀیق اٿؿ ػیگـ ٵٺنٲک کب١ؾات گب ےی مجت  كھکنی ة ںاہد

 ےربڀیق ٥بؿٳ  ک ے٫  ٭ی ٕـ٣ كہ، گبںیہ ےربت ےؿھة ںیہٷ  ےك ےؽؿیٜ

٥بؿٳ    ہ٫ ہے٥بؿٳ  ىبٵٰ کیب رب مکتب  ٹی٦کیٹایک مـ ںآعـ  ٵی

اك ٭ڀ ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ  ںٵی ےثبؿ ےکی ٵٺؼؿربت  ک  اٿؿ ػمتبٿیقات

ٵیت کڀ ہ٭ی ا  ےػہٵٞب  ہجمڀف ےاك ٷ  ہ٫ ہاٿؿ ی ہےٿّبصت ٭ی گئی  

 "ہے۔ٱیب  ھمسذ ےی ٕـس كھاچ

 

 

B. (  ہجتویق کی لجوٌیت) اِیؼاؿی 

ٕڀؿ پـ  ٹےایک ٵٮٶٰ  کیب گیب ربڀیق ٥بؿٳ  ٵڀ  ہ٫ ہےا ھػیک ےٳ ٷہ

 : ہے ٳ  کـتبہؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ہٵٺؼؿد

  ػاؿ  کی ت٦َیالت ہثیٴ  

  ٵڀّڀٛ   کی ت٦َیالت  

   کڀؿ کی ٩نٴ  ٭ی ّـٿؿت 

  رنٶبٹی  عَڀٍیبت کی ت٦َیالت ںٵخجت اٿؿ ٵٺ٦ی  ػٿٹڀ 

 ٱی تبؿیظھاٿؿ ٹ٪َبٷ کی پچ ہثیٴ  

٫  ہگب  ہکٶپٺی ایک دمٮٸ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےربڀیق ک ہایک ٍضت  ثیٴ

پبك  ےؿ  کٹا٫ڈکڀ  ٥ـػ  ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك 45 ےکڀ، ریل

ػمتیبة   ںربڀیق ٵی ہے۔یذ مکتی ھی ةھة ےٱئ ےاٿؿ/یب ٕجی ربٹچ ک
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ػیب گیب   ہٕجی ربٹچ کب ٵيڀؿ ںاہٵٞٲڀٵبت  ٭ی ثٺیبػ  پـ، اٿؿ د

کٶپٺی  ہؿ  کی م٦بؿه ٭ی ثٺیبػ  پـ ثیٴٹا٫ڈاٿؿ  ٹکٰ ؿپڀؿڈ، ٵیہے

ٿتی ہ ںیہیٮٰ  تبؿیظ  تنٲی خبو ٷڈٵی ںاہی دھی کتھکت ہے۔ٱیتی   ہ٥یَٰ

  ہایک اّب٥ی  مڀاٱٺبٳ ےٱئ ےک ے، ػیگـ  ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کـٷہے

کٶپٺی  ہتت ثیٴ ہے۔ٿتب ہصبٍٰ  کـٹب ّـٿؿی   ے٫  كہگب ہی دمٮٸھة

کـتی  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےٿاٱی ىـس ک ےٿٷہالگڀ  ےٱئ ےٳ ٝٺَـکھرڀک

رل  ہےاٿؿ خمتٲ٤  ٝڀاٵٰ  ٭ی ثٺیبػ  پـ پـیٶیٴ کب صنبة  کـتی  ہے

 ہے۔ػاؿ  کڀ ثتبیب ربتب  ہؿ ثیٴھپ ںٵی ےثبؿ ےک

پـٿپڀفٯ  پـ تیق ؿ٥تبؿ  اٿؿ ٭بؿ٭ـػگی   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

 ےثبؿ ےک ںشببٳ  ٥یَٲڀ ےاٿؿ امک ہےکبؿؿٿائی کی ربتی  ھمبت ےک

اٹؼؿ  زبـیـی  ٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ  کیب ربتب  ےایک ٵٺبمت  ٵؼت  ک ںٵی

 ہے۔

 ٹٔو ںیِ ےثبؿ ےاِیؼاؿی  اوؿ پـوپوفي  پـ کبؿؿوائی کہ

ػٷ کی  15کٶپٺی کڀ  ہٵٖبث٨  ثیٴ ےػایبت کہ ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ 

اٷ  ےك ٹایزٸ ے۔ئیہاٹؼؿ  ربڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی چب ےٵؼت  ک

اٿؿ  ے، اٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ ٥ڀٱڀ اپ کـٷےٷھیبٷ ؿکھائٴ الئٺق کب ػٹ

 ہربڀیق ٭ٺٺؼ ےك  ےؽؿیٜ ے٫  مـٿك کہپـ گب ےٷڑی ّـٿؿت پھرت کت

ربڀیق کی  ہے۔کی تڀ٩ٜ  کی ربتی  ےثبت چیت کـٷ ھبتم ےػاؿ  ک ہ/ثیٴ

 ےاك پڀؿ ےک ےٱیٸ  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ ٩جڀٱیت  ک ےکـٷ ھپـ٫

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےاٵیؼاؿی  کہٝٶٰ  کڀ 

 

 1 ٹیلٹآپ کو  ےاپٓ

 ہاٹؼؿ ثیٴ ےکٶپٺی کڀ __________ ک ہٵٖبث٨  ایک ثیٴ ےػایبت کہ

 ہے۔ٿتی ہربڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی 

I.  7 ػٷ 

II.  15 ػٷ 

III.  30 ػٷ 

IV.  45 ػٷ  
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C. كٹپـامپیک 

 ےک ہثیٴ ےیب امکی ٕـ٣ ك  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہك ثیٴٹپـامپیک

ٝبٳ ٕڀؿ  ہی ہے۔ربؿی کیب گیب ایک ػمتبٿیق  ےٱئ ےک ںعـیؼاؿٿ  ہدمٮٸ

  ہدمٮٸےاٿؿ اك ٕـس ٫ ہےٿتب ہ ںکی ىٮٰ ٵی ہپـ  ایک ثـٿىـ یب ٭تبثچ

کب ٵ٪َؼ  ٵٮٶٰ  کـتب  ےکی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸ کڀ ٵَٺڀٝبت  ںعـیؼاؿٿ

پبٱینی  ھمبت ھمبت ےک 1938  ٹای٬ ہك ربؿی کـٹب ثیٴٹپـامپیک ہے۔

 ےآئی ک ےی اڈاٿؿ آئی آؿ  2002  ٹٵ٦بػات  کب زب٦٘  ای٬ ےؿ  کڈٿٯہ

 ہے۔ٿتب ہؿٿٯ  ٹ٭ٸ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ 2013  ےّبثٔ ہٍضت  ثیٴ

کی گٺزبئو،   ٥ڀائؼ ںك ٵیٹپـٿمپیک ےٵَٺڀٝبت  ک ہی ثیٴھکنی ة

کڀؿ  ہاٿؿ ثیٴ ےئیہٿٹب چبہکڀؿ کی صؼ  کب ٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ہثیٴ

  ے۔ئیہایب ربٹب چبھ، ٵنتخٺیبت ٿ ّڀاثٔ کڀ ٍب٣ ٍب٣ مسذںیڀٹکی ٿاؿٷ

ا ربتب ہی کھٷ کڀؿ ةٓا ڈای ںیہؿف  )رٸڈٵَٺڀٝبت  پـ ٩بثِٰ اربفت ؿائ

 ےك ےصڀاٯ ےکبؿ ک ہػائـ ےاٷ ک ےی ٥ڀائؼ کھة ںٵی ےثبؿ ے( کہے

ٵالکـ  ھؿف کڀ ایک مبتڈشببٳ  ؿائ ہٝالٿ ےامک ے۔ئیہثیبٷ کیبربٹب چب

 ںیہٷ  ہفیبػ ے٪ ك30 ےپـیٶیٴ ک ےٳ  ٵَٺڀٝبت  کہٵتٞٲ٨  پـیٶیٴ ا

 ے۔ئیہٿٹب چبہ

، ےئیہکـٹب چب ںك ٵیٹایک پـامپیک ہٳ  ٵٞٲڀٵبت  رل کب عالًہػیگـ  ا

 : ںیہىبٵٰ  ںاك ٵی

کڀؿ  ےٱئ ےٲ٤ اٹؼؿاد ٝٶـ کیب خمت ےٱئ ےک ںگـٿپڀ ےخمتٲ٤ ٝٶـ ک ۔۴

 کڀئی اعتال٣ ںاٿؿ پـیٶیٴ ٵی

  ربؼیؼ  کی ىـائٔ ےپبٱینی ک ۔۶

 ۔کی ىـائٔ  ےربٷ ےزبت پبٱینی کی ٵٺنڀعی کی ےثِٞ صبالت ک ۔۳

ٹگ  کی ڈی ؿٝبیت  یب ٱڀھٿاٱی کڀئی ة ےٿٷہالگڀ  ںخمتٲ٤  صبالت  ٵی ۔۶

  ت٦َیالت

ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ  یھکنی ة ںپـیٶیٴ مسیت پبٱینی کی ىـائٔ  ٵی ۔۰

  اٵکبٷ ےک

ؿف  کڀ  اثتؼائی ڈٿٯہپبٱینی  ھمبت ےکٶپٺی ک ہی ثیٴہایک  ۔۴

 ےٱئ ے٫ ہٿ١یـ  ہربـة ےک ںاٹؼؿاد، ربؿی ربؼیؼ  ، مبفگبؿ ػٝڀٿ

    ۔ی ٵـاٝبت ھ٭ڀئی ة ےٱئ ے٫ ے٭ـٷ ڈؿیڀاؿ

رل  ںیہیجٰ ٹپڀؿ ںپبٱینیب ہاك کی شببٳ  ٍضت  ثیٴ  ہاٝالٷ  ٫ ہی ۔۷

 ےکٶپٺی ك ہی ػیگـ  ثیٴھکڀ کنی ة ںاٷ پبٱینیڀ  ہ٫ ہےکب ٵٖٲت 

کڀؿ  ےامی ٕـس ٫ ے٥ڀائؼ  ٿاٯ ےرڀ ایک ریل ہےربؼیؼ  کیب رب مکتب 

 ےثٸ ھمبت ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہٵڀرڀػ ہٿ ہ، رٸ کب ٥بئؼہےٳ  کـتی ہ٥ـا

 ۔اھا مکتب تٹھپـ ا ےٷہؿ

ٵَٺڀٝبت  ہٍضت  ثیٴ ے٭بؿ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٸ ہثیٴ ےک ںٍضت  پبٱینیڀ

ربڀیق  ںٵٞبٵالت  ٵی ےایل ں۔یہ ےك ىبئٜ کـتٹپـامپیک ںٵی ےثبؿ ےک
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 ڑھك کڀ پٹپـامپیک ے٫  ٷہگب  ہٿگب ٫ہایک اٝالٷ  ىبٵٰ  ں٥بؿٳ  ٵی

ہے۔ٵت٨٦   ےاٿؿ اك ك ہےٱیب   

 

D. پـیّیُ کی ؿمیؼ 

 ہےکٶپٺی کڀ پـیٶیٴ اػا  کیب ربتب  ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہرت گب

پیيگی   ہے۔ٿتی ہپبثٺؼ  ےٱئ ےک ےکٶپٺی ایک ؿمیؼ ربؿی کـٷ ہتڀ ثیٴ

ی ؿمیؼ ھة ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےربٷ ےکڀئی پـیٶیٴ اػائیگی  کئ ںٵی

 ہے۔ربؿی کی ربتی 

 تٞـیف

 ہٵڀّڀٛ   کب ثیٴ ےک ہزبت ثیٴ ےک  ےػہایک ٵٞب ےک ہپـیٶیٴ ثیٴ

کٶپٺی کڀ اػا  کیب  ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ

  ہے۔گیب تال٥ی ثؼٯ  یب ؿ٩ٴ 

کی میىيٓ   1938،  ٹایه ہپـیّیُ کی اػائیگی  )ثیُ ںی  ِیپیيگ .1

 وی ثی (  64

 ےٯہپ ےك ےٿٷہکڀؿ ىـٿٛ  ہٵٖبث٨ ، پـیٶیٴ ثیٴ ےک  ٹای٬ ہثیٴ

رڀ  ہےٳ  پـٿیژٷ  ہایک ا ہی ے۔ئیہاػا  کیب ربٹب چب ںپیيگی  ٵی

پـیٶیٴ صبٍٰ    ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٍـ٣  ثیٴ  ہ٫ ہےی٪یٺی ثٺبتب

ٵٮٶٰ  کیب رب مکتب  ہػہٵٞب ہی ایک ػؿمت ثیٴہثٞؼ  ےک ےربٷ ےکـ ٱئ

ٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہاٿؿ ثیٴ ہے

ٍٺٞت  کی ایک عبً عَڀٍیت  ہ١یـ فٹؼگی  ثیٴ ںاؿت ٵیھمیٮيٸ ة ہی ہے۔

 ہے۔

 َہا

a) کڀئی   ہ٫ ہےٿی ثی کب پـٿیژٷ  64میٮيٸ   ےک 1938،  ٹای٬ ہثیٴ

  ہگی رت تک ٫ےکـ ںیہٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  ٷھرڀک یھکٶپٺی کنی ة ہی ثیٴھة

 ےیب اػائیگی  کـٷ ہےٿ ربتب ہ ںیہصبٍٰ  ٷ ںپـیٶیٴ پیيگی  ٵی

 ںپیيگی  ٵی ےك ےیب ٵ٪ـؿٕـی٨ ہےػی ربتی  ںیہکی ّٶبٹت  ٷ

 ہے۔کیب ربتب  ںیہمجٜ ٷ ٹیپبفڈ

b)  کی  ہثیٴ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہکنی ثیٴ ٹایزٸ ہرت کڀئی ثیٴ

ٯ تٖٞیالت  ٹثیٺک اٿؿ پڀك ہ، ٿہےب پبٱینی پـ پـیٶیٴ صبٍٰ  کـت

 ےاٹؼؿ  اپٸ ےک ٹےٷھچڀثیل گ ےک ےصبٍٰ  کـٷ ےکـ، اك ڑٿھکڀ چ

ث٢یـ، اك ٕـس  مجٜ کیب گیب ٵٮٶٰ  پـیٶیٴ  ےٿتی کٹکٶیيٸ کی ک

 ۔گبےیذھة ےك  ےؽؿیٜ ےاک کڈپبك مجٜ کـیگب یب  ےکٶپٺی ک ہثیٴ

c) ٵبٹب  ےٳ ٍـ٣  اك تبؿیظ كھرڀک  ہ٫ ہےی کیب گیب ھپـٿیژٷ  ة ہی

پـیٶیٴ کی  اػائیگی  کی   ےك ےؽؿیٜ ےربئیگب رت ٹ٪ؼ یب چیک ٫

 ہے۔گئی 
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d) ےاک ٫ڈیب   ےك ےؽؿیٜ ےؿ ٫ڈٯ یب ٵٺی آؿٹپـیٶیٴ پڀك ںاہد 

، ہےؿ کیب ربتب ڈیٸٹ ےك  ےؽؿیٜ ےچیک ک ےگئ ےیذھة  ےك ےؽؿیٜ

ؿ کڀ ثک کیب ڈرت ٵٺی آؿ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ھرڀک

 ہی ٵٞبٵٰھرینب ة ہے، چبہےیزب گیب ھة ےكاک ڈیب چیک کڀ  ہےگیب 

 ہے۔ٿ مکتب ہ

e)  ےک ےربٷ ےرڀ پبٱینی کڀ ٵٺنڀط کئ ڈی ٥ٸھپـیٶیٴ کب کڀئی ة 

ؿ ھمجت  یب پ ےتجؼیٲی ک ںىـائٔ ٿ ّڀاثٔ   ٵی ےمجت  یب امک

 ےکٶپٺی ٫ ہ، ػٿمـی ٍڀؿت ،ثیٴہےٿ مکتب ہیڀ ڈػاؿ  کڀ ہایک ثیٴ

 ےؽؿیٜ ےؿ چیک ٫ڈآؿیب  ڈاك ٭ی اػائیگی  ایک کـاك  ےك ےؽؿیٜ

 ہؿامت  ٕڀؿ پـ ثیٴ ہثـا  ےك ےؽؿیٜ ےؿ ٫ڈٯ/ٵٺی آؿٹیب پڀك  ےك

 ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہاٿؿ ثیٴ ہےػاؿ  کڀ کی رب مکتی 

ؿامت  ہآد کٰ ثـا ۔ایک ٵٺبمت  ؿمیؼ صبٍٰ  کی ربئیگی ےػاؿ  ك

ك  ٹکی پـی٬ ےؿ٩ٴ مجٜ کـٷ ںٵی  ٹثیٺک ا٭بؤٷ ے٥ـػ  ک  ہىؼ ہثیٴ

 ںٵی ہاتھک ےک ٹایزٸ ںٵی ےی ٵٞبٵٰھکنی ة ڈس کب ؿی٦ٸاك ٕـ ہے۔

 ۔کیب ربئیگب ںیہمجٜ ٷ

 ہثیٴ رڀ ںیہ یھة اعـاد ےک ىـٓ ثبال ہپـیٶیٴ اػا ئیگی کی ٵٺؼؿد

 رینی پبٱینی ہثیٴ  فٹؼگی ایک ں۔یہ ثیبٷ ںٵی 59 اٿؿ 58  ٩بٹڀٷ

 ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ ٿاٱی ےچٲٸ تک  ٿ٩ت  ہفیبػ ےك ےیٸہٳ 12

  ٵٞبٵالت  خمَڀً ںٵی  ػیگـ ہے۔ ےٱئ ےک  اػائیگی ںیٳ ں٩نٖڀ ںٵی

 ٝیٸ  ںاہد کـٹب،  اػائیگی ےك  ےؽؿیٜ ےک  ّٶبٹت ثیٺک ںٵی

 ہثیٴ یب ہے مکتب رب کیب ںیہٷ ٵ٪ـؿ  ںٵی  پیيگی پـیٶیٴ ٵٖبث٨

 ٹیتڈ ںٵی ہاتھک مجٜ ٹ٪ؼی ایک ےک  ٫ہگب ٵڀرڀػ پبك ےک کٶپٺی

  ہے۔ ىبٵٰ  اػائیگی گئی کی  صبٍٰ ےکـک
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  ہیّیُ وی  اػائیگی وب ٕـیكپـ .2

 َہا

 ےی ٥ـػ  ٫ھکنی ة ےٿاٯ ےکی ربڀیق کـٷ ےپبٱینی ٱیٸ ہایک ثیٴ

کٶپٺی کڀ  ہایک ثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہیب پبٱینی   ےك ےؽؿیٜ

ایک یب  ےك ںؽیٰ ٵی ہپـیٶیٴ کی اػائیگی  ٵٺؼؿد ےٿاٯ ےربٷ ےکی

 ہے۔کیب رب مکتب  ےك ںٕـی٪ڀ  ہفیبػ

a)  ٹ٪ؼی  

b)  ںاؿت ٵیھة ے، ریل ہٿتب آٯھثیٺکبؿی مسذ ہیٴ ىؼی تنٲھکڀئی ة 

، اػا  ٹؿا٣ڈ ڈیٶبٷڈٿٯ ثیٺک پـ تیبؿ ثیٺکـ چیک ، ڈی ىیھکنی ة

 ؿ کی اػائیگی ، ثیٺکـ چیک؛ڈآؿ

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 ہی  ثیٴؿ  یب فٹؼگڈٿٯہیب پبٱینی   ہربڀیق ٭ٺٺؼ 

 ےك  ےؽؿیٜ ےؿاٹن٦ـ کٹػایبت  پـ ثیٺک ہیٺگ  ڈیٸٹاك

 ؛ڈٹکـی ٹائـیکڈ

i) ےک ہےٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٿ٩تب ٥ڀ٩تب ات ؽ 

 یب اػائیگی  ہٕڀؿ پـ کڀئی ػٿمـا ٕـی٨

 ہٵٖبث٨ ، اگـ ربڀیق ٭ٺٺؼ ےىـائٔ  ک ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ 

 ےك  ےؽؿیٜ ےک ڈکبؿ ٹیتڈ/ڈٹثیٺکٺگ یب کـی ٹؿ  ٹیڈٿٯہ/پبٱینی 

تڀ اػائیگی   ٍـ٣   ہےکب آپيٸ ٵٺتغت  ٭ـتی  ےپـیٶیٴ اػا  کـٷ

 ےؿ  کڈٿٯہ/پبٱینی  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ےیب اك ٕـس ک  ہاتھثیٺکٺگ ک ٹٹی

 ے۔ئیہکی ربٹی چب ےك  ےؽؿیٜ ےک ڈکبؿ ٹیتڈ/ڈٹٹبٳ پـ ربؿی کـی

 3 ٹیلٹآپ کو  ےاپٓ

 ہتڀ ٵٺؼؿد ہےکی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےاگـ پـیٶیٴ اػائیگی   چیک ٫

 ٿگب؟ہکڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت    ےك ںؽیٰ ٵی

I. کیب  ٹرت چیک پڀك ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک

 ہےگیب 

II.  کٶپٺی  ہرت ثیٴ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک

 ہےچیک مجٜ کیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ ے٫

III. کٶپٺی کڀ  ہرت ثیٴ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک

 ہےٿتب ہچیک صبٍٰ  

IV. ہرت ربڀیق ٭ٺٺؼ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک  

 ہےچیک ربؿی کیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ ے٫
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E. پبٌینی ػمتبویق 

 پبٌینی ػمتبویق

کب ایک حجڀت   ےػہٵٞب ےک ہرڀ ثیٴ ہےپبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق 

 ےک 1899،  ٹ٬اٵپ ایٹاؿتی اكھاك ػمتبٿیق پـ ة ہے۔ٳ ٭ـتب  ہ٥ـا

ے۔ئیہٿٹی چبہؿ ٱگی ہٵٖبث٨ ٳ ےػ٥ٞبت ک  

 ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ ےک ےٵ٦بػ کی ص٦بٙت  کـٷ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی 

 ںپبٱینی ٵی ہایک ٍضت  ثیٴ  ہ٫ ہےخمَڀً  ٭یب  ہی ںٵی  ےآئی ّبثٔ

:ےئیہٿٹب چبہکیب ىبٵٰ   

a)  ےٿاٯ ےٷھؿمت  ؿکٹاٷ ہ٩بثِٰ ثیٴ ںػاؿ  اٿؿ ٵڀّڀٛ   ٵی ہثیٴ 

 ؿیل ڈ( ٹبٳ اٿؿ ایے٥ـػ  کب)ککنی ػیگـ  

b)  کی ٵٮٶٰ ٵٞٲڀٵبت ٹؿكٹا٥ـاػ  یب اٷ  ہىؼ ہثیٴ  

c)  ٵٖبث٨ ےٳ کھؿ٩ٴ ، ٥ـػ  اٿؿ/یب رڀک ہزبت ثیٴ ےپبٱینی ک  

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)  ایک   ےاٵٮبٷ  ك ےک ےی کڀ رٺٴ ػیٸ زبت ایک ػٝڀ ےپبٱینی ک

 ے٥ـػ  ٫  ہىؼ ہپـ ثیٴ ےٿٷہٿا٩ٜ    ے٫ ہ١یـ ٵتڀ٩ٜ  ٿا٩ٜ

 ٿاٱی کبؿؿٿائی ےکی ربٷ  ےك ےؽؿیٜ

j)  ہپـ ثیٴ ےٿٷہٿا٩ٜ  ے٫  ہٿا٩ٜ ےٿاٯ ےکڀ رٺٴ ػیٸ ےایک ػٝڀ 

ػاؿی اٿؿ اٷ  ہػاؿ  کی ؽٳ ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےٵڀّڀٛ   ک ےک

 ص٪ڀ٧ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںصبالت  ٵی

k) کڀئی عبً  صبالت 

l)  ی، ٵبػی  ص٪بئ٨  کب ١یـ اٹٮيب٣  یب ہػ ہٿکھ١ٲٔ ثیبٹی  ، ػ

١یـ تٞبٿٷ  ٭ی ثٺیبػ  پـ پبٱینی کڀ ٵٺنڀط  ےػاؿ  ک ہثیٴ

  ـٿیژٷپ ےٱئ ےک ےکـٷ

m)  شببٳ  ٭ٶیڀٹی  ںتٞٲ٨  ٵی ےپبٱینی ک ںاہد ہپت ےکٶپٺی ک ہثیٴ

 ےئیہچب ےربٷ ےیذھ٭یيٺق  ة

n)  ٿہؿ کی ت٦َیالت ، اگـ  کڀئی ڈؿائ 

o) ہحمتنت کب پت کی  ت٦َیالت  اٿؿ ہافاٯ ےىکبیبت ک 

ػٝڀٰی  ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ںٵی ےمٲنٰ ےکٶپٺی کڀ پبٱینی ک ہؿ ثیٴہ

پڀؿی کی   ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٥ـػ  ٫ػا ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےػؿد کـٷ

 ےٿاٯ ےربٷ ےٝٶٰ کی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےٿاٱی ّـٿؿت اٿؿ امک ےربٷ

اٿؿ  ےئیہػاؿ ( کڀ ٵٖٲٜ  کـٹب چب ہ)ثیٴ ںٵی ےثبؿ ے٭بؿ ک ہٕـی٨
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 ےاثتؼائی ت٦َی ےک ےکٶپٺی ػٝڀ ہثیٴ ہتبک ےئیہٹب چبہؿ ےٵٖٲٜ  کـت

  ے۔ٿ مکہ٩بثٰ  ںٵی 

F. ْںیبٹىـائٔ  اوؿ واؿ 

ٳ  ىـائٔ  کی ٿّبصت  ہامتٞٶبٯ  ػٿ ا ںکی ت٦َیالت  ٵیپبٱینی  ںاہی

 ں۔یہ ےتہک ںیبٹىـائٔ  اٿؿ ٿاؿٷ ںیھاٷ ہے۔ٳ  ہکـٹب ا

 ىـائٔ  .1

کی ثٺیبػ  ثٺبتب  ےٿتھرڀ مسذ ہےکب ایک پـٿیژٷ    ےػہٵٞب ہىـٓ ثیٴ

 ہے۔

 : ںٵخبٱی

a. ہایک ی ےك ںکی ٵٞیبؿی  ىـائٔ  ٵی ںپبٱینیڀ ہتـ  ثیٴ ہفیبػ 

 :ہےتی ہک

محبیت  ے، یب امکہےی  ہػ ہٿکھػ ںی تٞٲ٨  ٵیھکنی ة اگـ ػٝڀٰی

یب امکب امتٞٶبٯ  کیب  ہےا اٝالٷ  کیب گیب ٹٿھکڀئی د ںٵی

 ےک ےصبٍٰ  کـٷ ہزبت کڀئی ٥بئؼ  ےیب اگـ پبٱینی ک ہےگیب 

 ےکبٳ کـٷ ےیب  امکی ربٹت ك   ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ

آالت  کب ی ؽؿائٜ یب ہػ ہٿ٫ھکنی ػ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫ ےٿاٯ

کـ  ھیب اگـ ٹ٪َبٷ یب ّـؿ کنی ربٷ ثڀد ہےامتٞٶبٯ  کیب گیب 

ٿئی ہ ےگت كھػاؿ  کی ٵٲی ة ہمجت  یب ثیٴ ےک ٹای٬ ےگئ ےکئ

 ے۔رب ئیٺگ ےزبت شببٳ  ٥ڀائؼ رجت کـ ٱئ ےتڀ اك پبٱینی ک ہے

b.  کی ىـٓ اك  ےکی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸ ےػٝڀ ںایک ٍضت  پبٱینی ٵی

 : ہےٿ مکتی ہٕـس  

 ےک ںخمَڀً  ػٹڀ ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہمچبؿد ڈ ےبٯ كػٝڀٰی امپت

ؿٝبیت   ں، اك ىـٓ ٵیہصبالٹک ے۔ئیہاٹؼؿ اٹؼؿ ػائـ کیب ربٹب چب

 ںاہد ہے١ڀؿ  کیب رب مکتب  ںٵی  ںائی ٍڀؿتڀہپـ ٵي٪ت کی اٹت

رٸ   ہ٫ ہےحبثت کـ ػیب گیب  ہی ےٱئ ےإٶیٺبٷ ک ےکٶپٺی ک

ی ھیب کنی ة ےکا، امھاٯ ػیب گیب تڈػاؿ  کڀ  ہثیٴ ںصبالت  ٵی

اٹؼؿ  اك ٕـس کی  ےٵ٪ـؿ  ٿ٩ت  صؼ  ک ےٱئ ےػیگـ  ٥ـػ  ک

 ۔اھت ںیہٵٞٲڀٵبت  ػیٺب یب ػٝڀٰی ػائـکـٹب دمٮٸ  ٷ

آپيٸ  پـ پبٱینی کڀ ٩بثِٰ  ےکٶپٺی ک ہىـٓ کی عال٣ ٿؿفی ثیٴ

 ہے۔٥نظ  ثٺبتب 

 ںیبٹٿاؿٷ .2

 ںکب امتٞٶبٯ  خمَڀً  صبالت  ٵی ںیڀٹٿاؿٷ ںٵی  ےػہٵٞب ہایک ثیٴ

 ہثیٴ ہے۔کیب ربتب  ےٱئ ےک ےػاؿی کڀ حمؼٿػ  کـٷ ہکٶپٺی کی ؽٳ ہٴثی

ی ھکڀ ة ںیڀٹٿاؿٷ ںپبٱینی ٵی ےٱئ ےک ےکڀ کٴ کـٷ ےعٖـ ںکٶپٺیب

 ہےاتب ٹھػاؿی ا ہؽٳ ھػاؿ  کچ ہثیٴ ھمبت ےی کٹٿاؿٷ ں۔یہىبٵٰ کـتی 

پبٱینی ٵؼت   ہٝالٿ ےاٹؼؿ  اٿؿ امک ےٿ٩ت  ٵؼت  ک  ہایک ٵ٪ـؿ ےرل
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کٶپٺی کی  ہاٿؿ ثیٴ ہےٿتب ہٵٮٶٰ  کیب ربٹب ّـٿؿی  ی ھػٿؿاٷ ة ےک

کی تٞٶیٰ  پـ  ںػاؿیڀ ہاٷ ؽٳ  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہػاؿی  ثیٴ ہؽٳ

 ںٵی  ےتـ ثٺبٷہٵٺٚٴ  اٿؿ  ة ےٳ کھرڀک ںیبٹٿاؿٷ ہے۔ٵٺضَـ  کـتی 

 ں۔یہٳ  کـػاؿ  اػا ٭ـتی  ہایک ا

ب رل ک ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ ایک اینی ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ

ی ٹٿاؿٷ ے۔ئیہٱ٦ٚی ٝٶٰ  کیب ربٹب چب ےٱئ ےکی ػؿمتی ک  ےػہٵٞب

 ہیہے۔ ہکب صٌ ںپبٱینی ػمتبٿیق ػٿٹڀ ہے۔ ںیہػمتبٿیق ٷ  ہایک ٝٲیضؼ

کی ػیگـ  ىـائٔ    ےػہ)رڀ ٵٞب ہےایک پیو ؿٿ ىـٓ  ےٱئ ےک  ےػہٵٞب

ٹب اٿؿ ٝٶٰ کیب ھاٿؿ ٱ٦ٚی مسذ ےمغتی ك ےاك ۔(ہےکبٳ کـتی  ےٯہپ ےك

 ۔ٿہ ہٿ یب ٷہٳ  ہا ےٱئ ےٳ کھرڀک ہی ہے، چبےئیہربٹب چب

 ہتڀ پبٱینی ثیٴ ہےکیب ربتب  ںیہی کڀ ٵٮٶٰ  ٷٹاگـ کنی ٿاؿٷ

ٿاّش ٕڀؿ پـ   ہ، رت یہےٿ ربتی ہآپيٸ پـ ٩بثِٰ ٥نظ  ےک ںکٶپٺیڀ

 ہےثٺی  ںیہعال٣ ٿؿفی کنی عبً ٹ٪َبٷ کب مجت  ٷ ہ٫ ہےٿ ربتب ہٵ٪ـؿ  

ی کی عال٣ ٹ، ٝٶٲی ٕڀؿ پـ  ٿاؿٷٳہتب ہے۔کیب  ںیہىـاکت  ٷ ںیب اك ٵی

ٹ٪َبٷ  ےی ٕـس كھاٿؿ کنی ة ہےٿؿفی ایک عبٱَتب تکٺیکی ٹڀٝیت کی 

 ںکٶپٺیب ہتڀ ثیٴ ہےاتب ڑھة ںیہٷ ےیب اك ہےکـتی  ںیہىـاکت  ٷ ںٵی

ٵٖبث٨  ٵٞیبؿ اٿؿ  ےٍڀاثؼیؼ  پـ کٶپٺی کی  پبٱینی ک ےاپٸ

 ےٵٞبٵٰ ےیلا ں۔یہپـ ٝٶٲؼؿآٵؼ  کـ مکتی  ںٵٖبث٨  ػٝڀٿ ےػایبت کہ

اٿؿ  ہےا رب مکتب ھٕڀؿ پـ ػیک ےک ںػٝڀٿ ہٿتھ، ٹ٪َبٷ کڀ مسذںٵی

 ہےکیب ربتب  ےٱئ ےایک اٝٲی ٥ی ٍؼ ک ےک ےٝبٳ ػٝڀ ہامکب ت٦َی

 ں۔یہٷ ےٱئ ےک 100ٱیکٸ 

 : ہےو مکتی ہی ٹؽیً  واؿْ ہِٕؼؿد ںپبٌینی ِی  ہایک ؽاتی  صبػث

  ہىؼ ہثیٴ  ہیبػف ےپبٹچ ك ںایک ٿ٩ت  ٵی  ہ٫ ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ ہی

 ںی ٵیٹٿاؿٷ ے۔کـیٺگ ںیہم٦ـ ٷ ھایک مبت ںٿا مڀاؿی ٵیہی ہ٥ـػ  ایک 

 ہےی کی عال٣ ٿؿفی کی ربتی ٹاگـ اك ٿاؿٷ  ہ٫ ہےثتبیب رب مکتب  ہی

 ۔ایب  ربئیگبٹمن ے٭ڀ ٭یل ےتڀ ػٝڀ

 ۳  ٹیلٹآپ وب  ےاپٓ

 ؟ ہےػؿمت  ےك ےصڀاٯ  ےی کٹػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ایک ٿاؿٷ ےٹیچ

I. ث٢یـ ٹب٥ؾ اٱٞٶٰ  ےثیبٷ کئ ںرڀ پبٱینی ٵی ہےی ایک ىـٓ ٹٿاؿٷ

 ہے٭ی ربتی  

II. ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ ایک ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ 

III. اٿؿ  ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ایک ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ

اٿؿ  ہے٭یب ربتب   ہآگب ےػاؿ  کڀ اٱگ ك ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےامک

 ہےٿتی ہ ںیہٷ ہپبٱینی ػمتبٿیق کب صٌ

IV. ؿ ھکی پ ےتڀ ػٝڀ ہےی کی عال٣ ٿؿفی کی ربتی ٹگـ کنی ٿاؿٷا

 ںیہٳ  ٷہا ےٱئ ےٳ کھرڀک ہاگـ ی ہےی اػائیگی   کی رب مکتی ھة
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  ۔ہے
 

 

G. توحیك  

ك ٹکی پـی٬ ںکٶپٺیڀ ہربؿی کـٹب ثیٴ ںایک ٵٞیبؿی  ٕڀؿ پـ پبٱینیب

عٖـات     ےػٿمـ ھاٿؿ کچ ہےثِٞ عٖـات کڀ کڀؿ کیب ربتب  ں؛ رنٶیہے

 ہے۔ػیب ربتب  کڀ ٹکبٯ

  تٞـیف

تجؼیٲی  ںثِٞ ىـائٔ ٿّڀاثٔ ٵی ےٿ٩ت  امک ےاگـ پبٱینی ربؿی کـت

 ےکبٳ تڀحی٨  ٹبٵی ایک ػمتبٿیق ک ہتڀ ی ہےٿتی ہکی ربٹب ّـٿؿی  

 ہے۔ٵٮٶٰ  کیب ربتب  ےکڀ ٵ٪ـؿ  کـک ںتـاٵیٴ/تجؼیٲیڀ ےك  ےؽؿیٜ

ٿؿ پبٱینی اہے۔ثٺتب  ہاٿؿ امکب صٌ ہےٿتب ہٵٺنٲ٬  ںپبٱینی ٵی ہی

تڀحی٨  پبٱینی کی چبٱڀ  ں۔یہ ےثٺبت  ےػہٵٲکـ ٵٞب ھتڀحی٨  ایک مبت

ربؿی  ےٱئ ےک ے/تـاٵیٴ  کڀ ػؿد کـٷںی تجؼیٲیڀھػٿؿاٷ ة ےٵؼت  ک

 ہے۔کیب رب مکتب 

ػاؿ  کڀ اك  ہ، ثیٴہےٿتی ہتجؼیٲی   ںٳ ٵٞٲڀٵبت  ٵیہی اھی ةھرت کت

  ہدرڀ اك پـ تڀ ہےٿتی ہکٶپٺی کڀ ػیٺی  ہثبت کی ٵٞٲڀٵبت  ثیٴ

 ےک ےصٌ ےک  ےػہٵٞب ہثیٴ ےاك ےك  ےؽؿیٜ ےػیگی اٿؿ تڀحی٨  ک

 ۔گیےٕڀؿ پـ ىبٵٰ کـ

  ےك ںزبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ّـٿؿی  تڀحی٨  اٷ ثبتڀ ےایک پبٱینی ک

 :ںیہ ےٿتہٵتٞٲ٨  

a) ت٢یـات/تجؼیٲی ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ  

b) ہکـ ٩بثِٰ ثیٴ ھٷ ؿکہپبك پبٱینی کڀ ؿ ےکـ یب ثیٺک کے٩ـُ ٯ 

 ۔کـٹب  تجؼیٲی  ںٵی  ٹؿكٹاٷ

c) کی تڀمیٜ  /  ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںاّب٥ی  عٖـٿ

 اٹبڑھپبٱینی ٵؼت  ة

d) ےایک ١یـ ٵٲکی  م٦ـ پبٱینی ک 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 
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  توحیك ہمنوْ

پیو  ےت٦َیالت  کڀ ٹیچ  ہسمڀٷ ےتڀحی٨ ک ھ، کچےٵ٪َؼ  ك ےکٵخبٯ  

 :ہےکیب گیب 

 پبٌینی وی ِٕنوعی 

 ہصبٍٰ  ثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  کی ػؿعڀامت  پـ اك پبٱینی  ٫ ہثیٴ

  ہفیبػ ےك ےیٸہٹڀ ٳ ہثیٴ ہے۔ٵٺنڀط اٝالٷ  کیب ربتب  ےکڀ <تبؿیظ> ك

  ڈی ؿی٦ٸھػاؿ  کڀ کڀئی ة ہمجت  ثیٴ ےک ےٷہکی ٵؼت  تک چبٱڀ ؿ

 ہے۔ ںیہ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ

  کوؿ کی تومیٜ ےٌئ ےاّبفی  ؿوٓ  ک ںپبٌینی ِی

ی، ٹػاؿ  کی ثی ہػاؿ  کی ػؿعڀامت پـ، ٵل ؿتٺب ٵنرتی، ثیٴ ہثیٴ

 ںپبٱینی ٵی ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہکی ثیٴ ےؿٿپ ھالک 3مبٯ  کڀ  5ٝٶـ 

ٵؤحـ   ےرڀ تبؿیظ < تبؿیظ > ك ہےکی ؿّبٵٺؼی  ػی ربتی  ےىبٵٰ کـٷ

 ۔ٿگیہ

ػاؿ   ہکب ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ ثیٴ ےؿٿپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںتال٥ی  ثؼٯ ٵی ےامک

 ہے۔ٱیب ربتب  ےك

 

 ۴ ٹیلٹ بآپ ک ےاپٓ

تـٵیٴ  ںىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ٵی ھٿ٩ت  امکی کچ ےاگـ پبٱینی ربؿی کـت

تـاٵیٴ  ےك  ےؽؿیٜ ےکبٳ___________ ک ہتڀ ی ہےکیب ربٹب ّـٿؿی  

  ہے۔ب ربتب ٵٮٶٰ  کی ےکب تٞیٸ کـک

I. یٹٿاؿٷ 

II. تڀحی٨  

III. تجؼیٲی  

IV. ہے ںیہتـٵیٴ دمٮٸ  ٷ 

 

H. کی  تيـیش ںپبٌینیو  

 ہاٿؿ ثیٴ ہےاؿ کیب ربتب ہکڀ زبـیـی  ٕڀؿ پـ اٗ  ےػہٵٞب ےک ہثیٴ

تیبؿ کیب   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہکب ٵنڀػ ںپبٱینی کی ثبتڀ

ٵ٪ـؿ ٩ڀاٹیٸ  ھکچ ےکی  تٞٶیـ یب ٿّبصت  ک ںاٷ پبٱینیڀ ہے۔ربتب 

ٵ٪ـؿ    ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںرڀ خمتٲ٤  ٝؼاٱتڀ ہےٿتی ہٵٖبث٨  کـٹی  ےک

کب  ںیڀٹپبؿ  ہ٫ ہے ہٳ  ٩بٹڀٷ  یہا ےتٞٶیـ کب مت ك ں۔یہ ےگئ ےکئ

ائی ھآپ ػک ےاپٸ ںپبٱینی ٵی ہاؿاػ ہاٿؿ ی ےئیہٿٹب چبہ١بٱت  ہاؿاػ

 ہےربؿی کی ربتی   ںٳ اٹؼاف ٵیہاگـ پبٱینی ایک  ٵتے۔ئیہػیٺب چب

 ہامکی ٿّبصت  اك ٝبٳ  ُاٍڀٯ  پـ ثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںتڀ ٝؼاٱتڀ
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پبٱینی کب   ہعال٣ کی ربئیگی ٫ ےکٶپٺی ک ہاٿؿ ثیٴ ںص٨ ٵی ےػاؿ  ک

 ۔اھتیبؿ کیب گیب ت  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ہٵنڀػ

ا اٿؿ ھٵٖبث٨  مسذ ےؽیٰ  ٩ڀاٝؼک ہکڀ ٵٺؼؿد ںثیبٷ ثبتڀ ںپبٱینی ٵی

  :ہےایب ربتب ھمسذ

a) ہفیبػ ےـی صبٱت ایک ٹب٥ؾ اٱٞٶٰ ىـٓ كایک ایکنپـیل یب زبـی  

 ےة ںٵی ےاینب کـٷ ںاہد ےک ےاك ٵٞبٵٰ ے، مڀائہےٿتی ہٳ  ہا

 ہے۔ ںؿثٖیب

b)  ےك ھاتہیب  ےگئ ےائپ کئٹٵٞیبؿی  ٕجبٝت پبٱینی ٥بؿٳ اٿؿ 

ائپ ٹ ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہػؿٵیبٷ  ایک تْبػ  ےک ںصَڀ ھےٱ٬

 ںٵی  ےػہکڀ ایک عبً  ٵٞب  ہصٌ  ھےٱ٬ ےك ھاتہیب  ےگئ ےکئ

، اٿؿ ہےٿاال ٵبٹب ربتب  ےاؿ کـٷہکب اٗ ےاؿاػ ےک ںیڀٹپبؿ

ٳ  ہا  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےٵٞٺی  اٍٰ ٕجبٝت  اٱ٦بٗ ک ےاٹک

 ے۔ٿ ٹگہ

c) تڀ  ہےثـٝٮل  ےک ںصَڀ ػیگـ  ےک  ےػہاگـ کڀئی تڀحی٨  ٵٞب

ثٞؼ کب  ہی ہٳ ػیب ربئیگب کیڀٹکہٵٞٺی  کڀ ا ےتڀحی٨  ک

 ہے۔ػمتبٿیق 

d) ٵیت ہا  ہفیبػ ےثیبٷ کالد ٝبٳ  ٕجبٝت  ت٦َیالت  ك ںیٲک ٵیٹا

 ں۔یہ ےٿتہٵتْبػ  ہٿ ںاہ، دںیہ ےتھؿک

e) کالد کڀ  ےگئ ےائپ کئٹٕجبٝت یب  ںٵبؿرٸ ٵی ےپبٱینی ک

  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ںبتڀاٹؼؿ  ثیبٷ ث ےی کڈپبٱینی کی ثب

 ہے۔ٵیت ػی ربتی ہا

f) کالد  ےکالد، ٵبؿرٸ ک ےگئ ےکئ ٹٵٺنٲ٬ یب پیل ںپبٱینی ٵی

  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ںکالد ػٿٹڀ ےی کڈاٿؿ پبٱینی کی ثب

 ں۔یہ ےٿتہٳ  ہا

g) اٱ٦بٗ  کڀ  ھےٱک ےائپ کـکٹٵ٪بٳ  پـ  ےاٱ٦بٗ  ٫ ہٕجبٝت ىؼ

 ڈاٵپـیل  ےك ےیٜؽؿ ےاٵپ ٫ٹؿثـ اك ےی ٿاٯہیب ایک میب

 ہے۔ٵیت ػی ربتی ہا  ہاٱ٦بٗ  کڀ فیبػ

h)  ہےٵ٪ؼٳ  ہفیبػ ےؿ اٱ٦بٗ كہائپ یب ٳٹػمتی زبـیـ. 

i) تڀ  ہے ںیہیب ٿّبصت  کی کٶی  ٷ ہےاٳ ہ، اگـ کڀئی اةںعـ  ٵی

 .ںیہ ےٿتہٝبٳ ٩ڀاٹیٸ الگڀ  ےگـائٶـ اٿؿ اٿ٩ب٣ ک
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  َہا

 کی تّٞیـ ںپبٌنیو .1

 ےؽؿیٜ ے٫ ںاٿؿ ٝؼاٱتڀ ہےحجڀت کب  ہػہپبٱینی ایک رببؿتی ٵٞب ہثیٴ

ٝبٳ  ٩ڀاٝؼ    ےتٞٶیـ  اٿؿ ٿّبصت  ک ےٿاٯ ےربٷ ےاپٺبئ  ےك

  ں۔یہ ےٿتہپـ الگڀ  ںػ ٿہٵٞب ہکی ٕـس ثیٴ ےٵٞبٵٰ ےک ںػ ٿہػیگـ  ٵٞب

مت  ہکب اؿاػ ںیڀٹکی پبؿ  ےػہٵٞب  ہ٫ ہے ہٳ  ٩بٹڀٷ  یہتٞٶیـ  کب ا

 ےڀیق ٥بؿٳ، اك كپبٱینی ػمتبٿیق اٿؿ رب ہاؿاػ ہے۔ٿتب ہٳ  ہا ےك

صبٍٰ  کیب ربٹب  ےك  ہٿ١یـ ںیڀٹ، تڀحی٨ ، ٿاؿٷںٵٺنٲ٬  کالرڀ

  ۔ےئیہکی ثٺیبػ  ثٺٺب چب  ےػہٵٞب ےاٿؿ اك ےئیہچب

  ِٕٞی ےاٌفبٗ  ک .2

ٱیب ربٹب  ںٝبٳ  اٿؿ ٵ٪جڀٯ ٵٞٺی  ٵی ےامتٞٶبٯ  اٱ٦بٗ  کڀ اٹک

ؤب ہ ہواال ِٕٞی  و ےامتّٞبي  کیب ربْ ےٌئ ےاٌفبٗ ک ے۔ئیہچب

 ے۔ئٓا ںِی ھٝبَ آػِی کی مسذ ےواي ےک پـ چٍٓڑرو ایک ك ےیئہچب

اٌفبٗ رٓ کب ایک ٝبَ کبؿوثبؿی  یب جتبؿتی  ےایل، ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی

 ےمجً  ہا ربئیگب رت تک نھمسذ ںامی ِٕٞی  ِی ےاك ہے ےوتہِٕٞی  

 ےؽؿیٜ ےاٱ٦بٗ  ٩بٹڀٷ ٫ ںاہدہے۔کـتب  ںیہؿ  ْہمیبق ومجبق ٙب ےک

ٵٖبث٨   ےٵٞٺی  کڀ ٩ڀاٹیٸ ک ےك تٞـی٤  ک، اںیہ ےٿتہثیبٷ    ےك

 ۔امتٞٶبٯ کیب ربئیگب

 ےک ں٩بٹڀٹی ٥یَٲڀ ہامتٞٶبٯ کئی اٱ٦بٗ گقىت ںٵی ںپبٱینیڀ ہثیٴ

ؿ، ھپ ۔رٸ کب ٝبٳ  ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ  کیب ربئیگب ںیہ ہےٵڀّڀٛ  ؿ

پـ پبثٺؼ   ے٥یَٰ ےایک ٹیچٲی ٝؼاٱت ک ے٥یَٰ ےایک اٝٲی ٝؼاٱت ک

اٹکب تکٺیکی ٵٞٺی  ػیب ربٹب  ہٵیوہکڀ  تکٺیکی اٱ٦بٗ  ے۔ٿ ٹگہ

  ہے۔ػیب گیب  ںیہٷ  ہثـٝٮل  کڀئی اىبؿ ےامک  ہ، رت تک ٫ےئیہچب

 

 

 

 

I. كٹجتؼیؼ  کب ٔو 

 ےربت ےثٕیبػ پـ ربؿی کی ہمبالْ ںپبٌینیب ہثیيرت غیـ فٔؼگی ثیُ

 ں۔یہ

کی کڀئی  ےػیٸ  ہٵيڀؿ ہػاؿ  کڀ ی ہثیٴ ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

امکی پبٱینی ایک عبً  تبؿیظ کڀ عتٴ    ہ٫ ہے ںیہٷػاؿی  ہ٩بٹڀٹی ؽٳ

، مڀپیی اٿؿ ٍضت ٵٺؼ  کبؿٿثبؿی  ٝٶٰ   کی ہصبالٹک ہے۔ٿاٱی  ےٿٷہ

ٵؼٝڀ  ےٱئ ےربؼیؼ  ک ےپبٱینی ک ںکٶپٺیب ہٕڀؿ پـ ثیٴ ےثبت ک

ك ربؿی ٹایک ربؼیؼ ٹڀ ےٯہپ ےپبٱینی عتٴ  کی تبؿیظ ك ےٿئہ ےکـت
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پبٱینی  ےریل  ہپـیٶیٴ ٿ١یـ ہٷؿ٩ٴ ، مبال ہثیٴ ےك كٹٹڀ ں۔یہکـتی 

 ےػیت  ہٵيڀؿ ہػاؿ  کڀ ی ہثیٴ ہے۔چٲتب  ہت٦َیالت  کب پت  ہٵتٞٲ٨ ےک

کنی  ںٳ ٵیھرڀک ےاك  ہ٫ ہےی  ٝٶٰ ھکب ة ےربؿی کـٷ ٹایک ٹڀ ےٿئہ

  ے۔ئیہٵٖٲٜ  کـٹب چب ںٵی ےثبؿ ےی ٵبػی  تجؼیٲی کھة

کی  ہی ٵتڀدھاك ٩بٹڀٹی پـٿیژٷ  کی ٕـ٣  ة  ہػاؿ  ٭ی تڀد ہثیٴ

  ہرت تک ٫ ہےکیب رب مکتب  ںیہٳ ٵٺٚڀؿ  ٷھی رڀکھکڀئی ة  ہگی ٫ےربئ

 ہے۔کی ربتی  ںیہپـیٶیٴ اػائیگی   ٷ ںپیيگی  ٵی

 ۵ ٹیلٹ بآپ ک ےاپٓ

 ؟ ہےػؿمت  ےك ےصڀاٯ ےك کٹػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ ربؼیؼ  ٹڀ ںؽیٰ ٵی

I. ۴ےپـ پبٱینی  ٫ ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ   ک ۔ 

 ےیزٸھك ةٹػاؿ  کڀ ایک ربؼیؼ  ٹڀ ہثیٴ ےٯہػٷ پ 30 ےك ےٿٷہعتٴ 

  ہےٿتی ہػاؿی  ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ

II. ۶ےپـ پبٱینی ک ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ   ک ۔ 

ك ٹػاؿ  کڀ ایک ربؼیؼ  ٹڀ ہثیٴ ےٯہػٷ پ 15 ےك  ےٿٷہعتٴ 

  ہےٿتی ہػاؿی  ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھة

III. ۳ےپـ پبٱینی ک ںٶپٺیڀک ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  ک ۔ 

 ےیزٸھك ةٹػاؿ  کڀ ایک ربؼیؼ  ٹڀ ہثیٴ ےٯہػٷ پ 7 ےك ےٿٷہعتٴ 

  ہےٿتی ہػاؿی  ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ

IV. ۶ےپـ پبٱینی ک ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ک ۔ 

کی  ےیزٸھك ةٹػاؿ  کڀ ایک ربؼیؼ  ٹڀ ہثیٴ ےٯہپ ےك ےٿٷہعتٴ 

  ہےٿتی ہ ںیہػاؿی ٷ ہکڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳ

 

J. ںِی ےثبؿ ےک ےکو ربٔٓ ںکوہگب ےؿٔگ اوؿ اپٓڈی ِٕی الْٹٓای 

  ػایبتہ

 ےف صبٍٰ  کـتڈ٥ٸ ےك  ےؽؿیٜ ےک ں١یـ٩بٹڀٹی مـگـٵیڀ ےجمـٳ اپٸ

٩بٹڀٹی   ےاك  ےك ےؽؿیٜ ےؿٹگ ٹبٵی ایک ٝٶٰ  ٫ڈٱیکٸ ٵٺی الٷ ںیہ

 ں۔یہ ےتہٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ  کـٹب چب ےٵٺی ک

  ہجمـٵبٷ ےجمـٳ  اپٸ  ےك ےؽؿیٜ ےرل  ٫ ہےٝٶٰ   ہؿٹگ ٿڈٵٺی الٷ

 ےک ےپبٷھاٍٰ  ؽؿائٜ  اٿؿ ٵٲٮیت کڀ چ ےکی آٵؼٹی ک ںمـگـٵیڀ

اپٺی  ہپیل  ےك ےؽؿیٜ ےاك ٝٶٰ  ٫ ں۔یہ ےف ٭ی ٵٺت٪ٲی  کـتڈ٥ٸ ےٱئ

 ہے۔ٿتب ہؿ ہاٿؿػؿمت ٙب ہےٿ ػیتب ھىٺبعت  ک ہجمـٵبٷ

 ہاٿؿ ثیٴ ںثیٺکڀ ےٱئ ےک ےکڀ م٦یؼ کـٷ ںپینڀ ےکبٯ ےجمـٳ  اپٸ

١ٲٔ  ہٿ ں۔یہ ےامتٞٶبٯ  ٭ی ٭ڀىو  کـت ےتی  عؼٵبت کمسیت ٵبٱیب

 ہ، ٿےٱئ ے، ٵخبٯ  کںیہ ےٱیٸ ػیٸ کـت ےىٺبعت  کب امتٞٶبٯ  کـک

 ےکڀ ٿاپل ٱیٸ ےاٿؿ اك پیل ںیہ ےکی کنی ىٮٰ کڀ عـیؼ ٱیت ہثیٴ
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ؿ اپٺب ٵٖٲت ٵٮٶٰ  ھاٿؿ پ ںیہ ےٿتہ٭بٵیبة   ںٵی ےٵٺٚٴ کـٷ ےٱئ ے٫

 ں۔یہ ےٿ ربتہپـ ١بئت  ےٿ ربٷہ

 ےٱئ ےک ےاك ٕـس کی ٭ڀىو کڀ ؿٿکٸ ےک ےٷ کڀ ػؿمت کـٷھػ ےکبٯ

 ں۔یہپـ ٭ڀىو ٭ی گئی    ںمـکبؿی مٖضڀ ںؿ ٵیھاؿت مسیت ػٹیب ةھة

مـکبؿ  ںٵی ٩2002بٹڀٷ کڀ مبٯ   ہٵتٞٲ٨  ٹاٳ ای٬ھؿٹگ ؿٿک تڈٵٺی الٷ

ی ڈی ٿ٩ت  ثٞؼ آئی آؿ ہ ھکچ ےامک ۔اھالگڀ کیب گیب ت  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ےؿٹگ کڈی ٵٺی الٷٹایٸ ےگئ ےربؿی کئ  ےك ےؽؿیٜ ےآئی ٫ ےا

کی  ںکڀہگب ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےعؼٵبت ک ہثیٴ ےػایبت  ٷہ

ػیب   ہٵٺبمت  ا٩ؼاٵبت  کب اىبؿ ےٱئ ےک ےاٍٲی ىٺبعت  ٵ٪ـؿ  کـٷ

ٵٖٲٜ  کـٹب اٿؿ ٵٺی  ںٵی ےثبؿ ےٵيکڀک ٱیٸ ػیٸ ک ںرنٶی ںیہ

 ڈٵٺبمت  ؿیکبؿ ٵٞبٵالت  کب ہیب ٵيتت ےٿاٯ ےؿٹگ کڀ ىبٵٰ کـٷڈالٷ

 ہے۔ٹب ىبٵٰ ھؿک

 ے٫  كہؿ ای٬  گبہٵٖبث٨ ،  ےػایبت کہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےاپٸ

امکی ػؿمت ىٺبعت  ٵ٪ـؿ  کـٹب  ےؽیٰ  ػمتبٿیق صبٍٰ  کـک ہٵٺؼؿد

 :ہےّـٿؿی  

 ؿیل کی تڀحی٨ڈای .1

 تَڀیـ ہصبٱی .2

  ٵبٱی صیخیت .3

 کب ٵ٪َؼ    ےػہٵٞب ہثیٴ .4

٭بؿٿثبؿ   ےٱئ ےک ےؿ  کـٷکی ىٺبعت  ٵ٪ـ ںکڀہکڀ گب ٹایزٸ ےامٲئ

 : ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٿ٩ت  ػمتبٿیقات  کڀ مجٜ  کـٷ ےک ےالٷ

 ےی اٿؿ پتڈ، آئی ہٵٮٶٰ  ٹبٳ، پت - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےا٥ـاػ  ک .1

 ےٵ٪بٍؼ ک ٹسمرب، ٹی٤  ہػاؿ  کب ؿاثٔ ہثیٴ ھمبت ےکب حجڀت  ک

 ںپیٸ سمرب اٿؿ ثیٺک کی ٵٮٶٰ  ت٦َیالت  صبٍٰ  کـی ےٱئ

، ٹی٦ٮیٹاٹٮبؿپڀؿیيٸ کب مـ - ںٵی ےبٵٰٵٞ ےک ٹکبؿپڀؿی .2

ٳ ، کبؿٿثبؿی  ٱیٸ ػیٸ ڈٵْبٵیٸ  اٿؿ ٵیٶڀؿٷ ےاینڀمی ایيٸ ک

کی ٭بپی صبٍٰ   ڈاؿٹی، پیٸ کبؿٹ٣ آپبٿؿ ا ےٱئ ےک ےکـٷ

 ںکـی

  ٹی٦ٮیٹؿیيٸ  مـٹؿرل - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںٹـىپ ٥ـٵڀٹپبؿ .3

کبؿٿثبؿی   ے، ٥ـٳ کی ٕـ٣ كڈیڈٹـىپ ٹ(، پبؿہے ڈؿٹ)اگـ ؿرل

کنی ٵالفٳ کڀ  ےػاؿ یب ٥ـٳ ک ہکنی صٌ ےٱئ ےک ےیٸ ػیٸ کـٷٱ

حجڀت ؔاؿٹی، ٥ـػ  کی ىٺبعت  کب ٹ٣ آٳ  کی گئی پبٿؿ اہ٥ـا

 ںصبٍٰ  کـی

 ےٹـىپ کٹپبؿ - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںیيٺڀڈاٿؿ ٥بؤٷ ٹؿكٹ .4

 کی ٕـس  ےٵٞبٵٰ
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اك ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت    ہ٫ ہےٳ  ہػیٺب ا  ہاك ثبت پـ تڀد ںاہی

ٹگ کب ٹاٿؿ ٵبؿکی ہےی ٵؼػ کـتی ھة ںمیٲٺگ ٵی۔ٵَٺڀٝبت کی کـاك 

 ہے۔  ہایک ٵؼػ گبؿ آٯ

 

 

  ہعالً

a) ہثیٴ ےك  ےؽؿیٜ ےک رل ہےربڀیق ٥بؿٳ    ہال ٵـصٰہػمتبٿیقی  کب پ 

ّـٿؿت  کی  ہٵتٞٲ٨ ے٫  ہثیٴ ےاٿؿ اپٸ ںٵی ےثبؿ ےػاؿ  اپٸ

 ہے۔ٵٞٲڀٵبت  ػیتب 

b) ےآ١بف ك ےی پبٱینی کػاؿ ہاٹٮيب٣  کی ؽٳ ےٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ک 

 ہے۔تی ہػٿؿاٷ ربؿی ؿ ےاٿؿ پبٱینی ٵؼت  ک ہےٿتی ہپیؼا   ےٯہپ

c)  ایک اٝالٷ   ںآعـ  ٵی ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ربڀیق ٥بؿٳ  ک ںکٶپٺیب ہثیٴ

ػمتغٔ  کیب   ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہرل پـ ربڀیق ٭ٺٺؼ ںیہىبٵٰ ٭ـتی 

 ہے۔ربتب 

d) ںثبتیؽیٰ   ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺؼؿد ںٝٺبٍـ ٵی ےایک ربڀیق ٥بؿٳ  ک 

 :ںیہٿتی ہىبٵٰ 

i. کب ٵٮٶٰ  ٹبٳ  ہربڀیق ٭ٺٺؼ 

ii. ٭ی ت٦َیالت  ےاٿؿ ؿاثٔ ہکب پت  ہربڀیق ٭ٺٺؼ  

iii. ثیٺک ٭ی ت٦َیالت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںٍضت  پبٱینیڀ  

iv. ٭بؿٿثبؿ  یب ثقثلہکب پیو  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ، 

v. ٵڀّڀٛ   کی ىٺبعت  اٿؿ ت٦َیالت ےک ہثیٴ  

vi. ؿ٩ٴ ہثیٴ  

vii. ہثیٴ  ہال اٿؿ ٵڀرڀػھپچ 

viii. ہـةٹ٪َبٷ کب رب 

ix. ػاؿ  کب اٝالٷ ہثیٴ 

e) ہىؼ ہثیٴ ے، اكہےٕڀؿ پـ کبٳ کـتب  ےرڀ ثیچڀاٷ  ک ٹایک ایزٸ  

 ےثبؿ ےٳ کھرڀک ےگئ ےکٶپٺی کڀ ػیئ ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫

 ہے۔ػاؿی   ہکی ؽٳ   ےٳ  ٵٞٲڀٵبت ٭ڀ  ی٪یٺی ثٺبٷہشببٳ ا ںٵی

f) ےٱیٸ  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےتبٯ اٿؿ ٩جڀٱیت   کڑربڀیق کی ربٹچ پ 

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےاٵیؼاؿی  کہٰ  کڀ ٝٶ ےک

g) ٳ  ہك ٥ـاٹی ایک پـامپیکھػاؿ  کڀ ة ہ، ثیٴںٵی ںٍضت  پبٱینیڀ

  ہ٫ ہےٿتب ہاٝالٷ  کـٹب  ہی ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی ےاٿؿ اك ہےکیب ربتب 

 ہے۔ٱیب  ھا اٿؿ مسذڑھپ ےاك ےاك ٷ
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h) ہٵڀّڀٛ   کب ثیٴ ےک ہزبت ثیٴ ےک  ےػہایک ٵٞب ےک ہپـیٶیٴ ثیٴ 

کٶپٺی کڀ اػا کیب  ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ہے۔ٿاال تال٥ی ثؼٯ یب ؿ٩ٴ  ےربٷ

i) ٿتب ھثیٺکبؿی مسذ ہی تنٲیٴ ىؼھپـیٶیٴ کی اػائیگی   ٹ٪ؼ، کنی ة

، ای ٹؿٹیٹ، اٷڈکبؿ ٹیتڈیب  ڈٹؿ ، کـیڈٯ ٵٺی آؿٹ، پڀكہآٯ

 ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھیب ٿ٩تب ٥ڀ٩تب ات ڈٹکـی ٹائـیکڈؿاٹن٦ـ، ٹ

 ہے۔کیب رب مکتب   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ہٚڀؿ  کنی ػیگـ  ٕـی٨ٵٺ  ےك

j) ںاہد ہےکب حجڀت ػیتب  ہثیٴ ںاٷ ٵٞبٵالت  ٵی  ٹی٦ٮیٹکب مـ ہثیٴ 

 ہے۔ٿ مکتب ہّـٿؿی   ہی

k)  کب ایک  حجڀت   ےػہٵٞب ےک ہرڀ ثیٴ ہےپبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق

  ہے۔ػیتب 

l) رل کب  ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ایک ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ

 ہے۔ٱ٦ٚی ٝٶٰ  کیب ربٹب ّـٿؿی    ےٱئ ےکی ػؿمتی ک  ہػہٞبٵ

m) ٹٚـ  ںثِٞ ىـائٔ  ٵی ےٿ٩ت  امک ےربت ےاگـ پبٱینی ربؿی کئ

کبٳ  تڀحی٨  ٹبٵی ایک  ہتڀ ی ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےحبٹی کـٷ

ٵٮٶٰ  کی  ےتـاٵیٴ /تجؼیٲی ٵ٪ـؿ  کـک  ےك  ےؽؿیٜ ےػمتبٿیق ک

 ہے۔ربتی 

n) ہکب اؿاػ ںیڀٹپبؿ  ہ٫ ہے ہیٳ  ٩بٹڀٷ  ہا ےتٞٶیـ  کب مت ك  

ا ھآپ ػیک ےاپٸ ںکڀ پبٱینی ٵی ےاٿؿ اك اؿاػ ےئیہٿٹب چبہ١بٱت 

 ۔ربئیگب

o) صبٍٰ   ےك  ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ  ک ہجمـٵبٷ ہےؿٹگ کب ٵٖٲت ڈٵٺی الٷ

 ےٷڑٯ ےٕڀؿ پـ تجؼیٰ کـٹب اٿؿ اك ك ےکےؿ٩ٴ  کڀ ٩بٹڀٹی پیل

 ےگئ ےی ثٺبئھة ںاؿت ٵیھاٿؿ ة ںؿ ٵیھ٩ڀاٹیٸ ػٹیب ة ےٱئ ےک

 ں۔یہ

p) ػایبت پـٝٶٰ ہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےپبك اپٸ ےک ٹایک ایزٸ

ٵٖبث٨  ّـٿؿی  ػمتبٿات  کڀ صبٍٰ   ےػایبت  کہاٿؿ اٷ  ےکـٷ

 ہے۔ٿتی ہػاؿی   ہکی ؽٳ ےکـٷ

 

 کٍیؼی اٍٖالصبت

 پبٱینی ٥بؿٳ .1

   پـیٶیٴ کی پیيگی  اػائیگی .2

 ٹی٦ٮیٹکب مـ ہثیٴ .3

 كٹربؼیؼ  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 تٞبؿف

خمتٲ٤  ہپیو کـػےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںاؿت ٵیھثبة  آپ کڀ ة ہی

ٳ  ہجمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ٵٞٲڀٵبت ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبتک ہٍضت  ثیٴ

 ےکـ خمتٲ٤ ٩نٴ  کےٯ ےکٲیٴ كڈٵی -ٍـ٣ ایک ٵَٺڀٝبت  ۔کـیگب

 ےپبك ٵٺبمت  کڀؿ کب اٹتغبة  کـٷ ے٫  کہگب ٵَٺڀٝبتتک، ںٿڑمیٺک

ثبة ا٥ـاػ ، عبٹؼاٷ  اٿؿ  ہی ہے۔ایک ٿمیٜ ؿیٺذ ػمتیبة   ےٱئ ےک

خمتٲ٤ ٍضت ٵَٺڀٝبتکی عَڀٍیبت کی ٿّبصت   ےٿاٯ ےگـٿپ  کڀ کڀؿ کـٷ

  ہے۔کـتب 

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A. ثٺؼی ہ٭ی ػؿد ٵَٺڀٝبت ہٍضت  ثیٴ 

B. ُٹٶب ُاٍڀٯہؿ ےک  ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ 

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. کبٵجی ٵَٺڀٝبت 

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 

 :ےٿ ٹگہٰ ٩بث ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک  ے٭ـٷ ہاك ثبة  کب ٵٖبٱٜ

a) ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب ںکی خمتٲ٤ ٭المڀ ہٍضت  ثیٴ 

b) ُٹٶب ہؿ ےآئی  ک ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 کی ٿّبصت  کـٹب ںُاٍڀٱڀ

c) خمتٲ٤ ا٩نبٳ  پـ  ےػمتیبة ٍضت ٵَٺڀٝبت ک ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھآد ة

 حبج  کـٹب
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d) کی ٿّبصت  کـٹب ہثیٴ ےؽاتی صبػث 

e) کـٹب پـ حبج  ہثیـٿٷ ٵٲ٬ م٦ـ  ثیٴ 

f) ٹبھکڀ مسذ ںٿٳ ىـائٖڀہا ےک  ںٍضت پبٱینیڀ 

 

 

A. ُثٕؼی   ہَِٕوٝبت وی ػؿد ہٍضت  ثی 

 َِٕوٝبت کب تٞبؿف ہٍضت  ثیُ .1

ؽیٰ  ہ، ٍضت  کڀؿ کڀ ٵٺؼؿد  ےّبثٔ ہٍضت  ثیٴ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

 - ںیہ ےٕڀؿ پـ ٿّبصت  کـت ے٫

 تٞـیف

 ہثیٴ ےایل ہےکبؿٿثبؿ " یب "ٍضت  کڀؿ" کب ٵٖٲت  ہ"ٍضت  ثیٴ

 ھاٿؿ ٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک  ےکڀ ٵتبحـ کـٹب رڀ ٵ٪ـؿ ٥بئؼ  ںػٿہٵٞب

٥ڀائؼ  یب  ےکڀؿ مسیت  ثیٶبؿی ک ےاٿؿ ؽاتی  صبػث ہاٯ، م٦ـ  ثیٴھة

 ں۔یہ ےٳ کـتہ٥ڀائؼ ٥ـا ےاعـاربت  ک ےٕجی ، رـاصی یب امپتبٯ ک

تـ  امپتبٯ  ہٵَٺڀٝبت فیبػ ہػمتیبة  ٍضت  ثیٴ ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھة

ٵَٺڀٝبت  ہیں۔یہ ےٿتہ ےٵَٺڀٝبت کی ٹڀٝیت  ٿاٯ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ےگئ ےکئ ےك ےؽؿیٜ ےػٿؿاٷ ٥ـػ  ٫ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

  ہت فیبػہاعـاربت  ة ےؿ، اك ٩نٴ  کھپں۔یہ ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـت

کبؿ ،  ہٕـی٨ےتی الگت، رـاصی ٫ڑھاٿؿ ٍضت  عؼٵت  کی ة ںیہ ےٿتہ

ٹگی تکٺیک اٿؿ اػٿیبت کی ہٳ  ہی اٿؿ فیبػٿاٱی ٹئ ےٷٓا ںثبفاؿ ٵی

تـ ٝبٳ آػٵی کی  ہفیبػ  ےك ہ٭ی ٿد ےاّب٣ ںٵی ںٹئی ٹنٰ  کی ٩یٶتڀ

ت ٵيکٰ ہة ےٱئ ےایک ٥ـػ  ک ہ، یںاٍٰ  ٵی ں۔یہ ےٿتہؿ ہثب ےٹچ كہپ

 ےثٺب اك ٕـس ک ےک ہی ٍضت  ثیٴھکنی ة ہی ٿہ ےٯھة ہےا ہٿتب رب ؿہ

 ہے۔ٵبٱی ٕڀؿ پـ  ٵْجڀٓ  ےٱئ ےک ےاٝٲی اعـاربت  کڀ ثـػاىت کـٷ

 : ہےٳ  ہا ےٱئ ےات  کہثٺیبػیٖڀؿپـ ػٿ ٿرڀ ہؽا،ٍضت  ثیٴہٯ

 ےٿٱیبت کیبػائیگی کہٕجی ك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےی ثیٶبؿی کھکنی ة 

 ۔ٳ  کـٹبہٵبٱی ٵؼػ ٥ـا ےٱئ

 عتٴ   ےك ہؿ ثیٶبؿی کی ٿدھ٥ـػکی ثچت کڀ حم٦ڀٗ  کـٹب رڀ یب پ

 ہے۔ٿ مکتی ہ

ٍضت    ہال عڀؿػہٿاال پ ےگت کڀ کڀؿ کـٷکی ال ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہکی ثیٴ  ےمـ٭بؿی ىٞت 4 ںٵی 1986 -کٲیٴ ڈٵی -ٵَٺڀٝبت  ہثیٴ

 ںاٷ کٶپٺیڀ ہٝالٿ ےامک ۔اھپیو کیب گیب ت ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

 ےریل ےگئ ےی پیو کئھػیگـ  کڀؿ ة ھکچ ےك ےؽؿیٜ ے٫

ربڀیق ٭بؿ  کڀ  ںپبٱینی  رڀ ایک کٴ ٝٶـ ٵی ہآؿٿگیہٿیيیھة

کڀؿ کـتی  ےٱئ ےٕجی  اعـاربت  ک ےاپٸ ےثٞؼ ک ےک  ٹائـٵٸٹؿی
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اٿؿ  ہےػمتیبة  کـاتی  ہکٲیٴ پبٱینی  رڀ م٦ـ  ثیٴڈ، اٿٿؿمیذ ٵیہے

 ۔پبٱینی  ہثیٴ ہرٸ آؿٿگی ےٱئ ےک ں١ـیت ٱڀگڀ

ٿٯ ػیب ھک ےٱئ ےک ںیڀڑالھک ےک  ےکڀ ذمی ىٞت  ےىٞت ہثیٴ ںثٞؼ ٵی

کب  ںکئی ػیگـ  کٶپٺیڀ ثبفاؿ مسیت  ہٍضت  ثیٴ  ےك ہگیب رنٮی ٿد

اك کبؿٿثبؿ  کی کب٥ی  ھمبت ھمبت ےامک ۔ٿاہػعڀدلٶٮٸ   ںٵی  ےاك ىٞت

 ےٹئ ھاٿؿ کچ ںاعتال٥بت  آئی ےکئی ٩نٴ  ک ںٿئی ، اٷ کڀؿ ٵیہتـ٩ی 

 ے۔ئٓا ںی ثبفاؿ ٵیھکڀؿ ة

ٍضت   ںاہد ہےٿ گیب ہ  ہ٭ب٥ی صؼ تک تـ٩ی یب٥ت ہٕج٨ ہآد، ٍضت  ثیٴ

ی ھت٪ـیجب مت ھمبت ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ اٿؿ فٹؼگی  ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 ےٵَٺڀٝبتؼمتیبة  کـائ ںٿڑمیٺک ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہٝبٳ  ثیٴ

یٞٺی  ہاٹچڈھ ہثٺیبػی ٥بئؼ ےکٲیٴ پبٱینی  کڈ، ٵیہصبالٹک ں۔یہ ےربت

 ہی ثیٴھی ةھعال٣  کڀؿ اة ےاعـاربت  ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

  ہے۔ٿئی ہٵ٪جڀٯ ىٮٰ ثٺی  ےکی مت ك

 کی عَڀٍیبت ںضت  پبٱینیڀٍ .2

اٿؿ اك ٕـس   ےکب تٞٲ٨  ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  ثیٶبؿی ك ہٍضت  ثیٴ

ی ٥ـػ  کڀ ھی کتھکت ہے۔ ےاعـاربت  ك ےٿاٯ ےٿٷہ ےك ہثیٶبؿی کی ٿد

ٿاٱی یب  ےٿ٩ت  تک چٲٸ ےٿاٱی ثیٶبؿی ٕڀیٰ ٵؼتی  یب دلت ےٿٷہ

 ےحلبٗ ك ےپـ احـات  ک  ںٵتٞٲ٨  مـگـٵیڀ ےکی فٹؼگی ك ہؿٿفٵـ

٭ی  ےیب صبػث  ےك ہ٭ی ٿد ںاعـاربت صبػحبتی فمخڀ ہے۔ٿ مکتی ہؼیؼ ى

 ں۔یہ ےٿ مکتہی ھة  ےك ہٿاٱی ٵٞؾٿؿی  ٭ی ٿد ےٿٷہپیؼا   ےك ہٿد

اٱگ اٱگ  ٕـف فٹؼگی  ، اػائیگی ٭یَالصیت اٿؿ ٍضت  ٭ی صبٱت  

ؿ ای٬  ہٿٹگی رٸ پـ ہکی اٱگ اٱگ ّـٿؿیبت   ںکڀہخمتٲ٤  گب ےٿاٯ

ٿ٩ت   ےیقائٸ کـتڈٵٺبمت  ٵَٺڀٝبت   ہو کـػپی ےٱئ ےک ہ٫  ٕج٨ہگب

٫  ہٿ٩ت  گب ےعـیؼت ہٍضت  ثیٴ ہٝالٿ ےامک ہے۔١ڀؿ  کیب ربٹب ّـٿؿی  

کڀ پڀؿا  ںرڀ اٹکی مبؿی ّـٿؿتڀ ںیہ ےه کـتہی عڀاھربٵٜ  کڀؿ کی ة

٥ـٿعت    ہ٩جڀٱیت  اٿؿ فیبػ  ہفیبػ ےك  ہی، فیبػہ ھمبت ۔کـیگب

کی ّـٿؿت  ےٷھت کڀ ک٦بیتی ؿکٵَٺڀٝب ہٍضت  ثیٴ ےٱئ ےصَڀٯ   کےک

 ںٵی ھمسذ ںی آمبٹی ٵیھیٴ کڀ ةٹکڀ اٿؿ ٥ـٿعت   ںکڀہگب ہ، یہےٿتی ہ

 ں۔٥ـٿعت ٭ـمکی ےآمبٹی ك ےاك ہٿ ہتبک ےئیہچب ےٿٷہالئ٨  ےٷٓا

 ںکٶپٺیب ہرڀ ثیٴ ںیہعَڀٍیبت  ہٵٖٲڀة ھٵَٺڀٝبت کی کچ ہٍضت  ثیٴ ہی

 ں۔یہو کـتی کی کڀى ےصبٍٰ  کـٷ ںٵی ںخمتٲ٤ ىٮٲڀ ےٱئ ے٫  کہگب

 ثٕؼی ہَِٕوٝبت ویومیٜ ػؿد ہٍضت  ثیُ .3

 ٹےٵَٺڀٝبت کڀ ٵڀ ہٿ، ٍضت  ثیٴہی ھرڀ ة ہےیقائٸ چبڈٵَٺڀٝبت کی 

 :ہےثٺؼی  کی رب مکتی  ہػؿد ںٵی  ں٭المڀ ۳ٕڀؿ پـ 

a) ُکوؿ  ہِٞبو 
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اٿؿ امپتبٯ  ںیہ ےثبفاؿتيٮیٰ ٭ـت ہا ٍضت  ثیٴڑٵَٺڀٝبت ایک ة ہی

 ےاٍٰ  ٕجی  اعـاربت  ک ےئگ ےکئ ےك ہکی ٿد ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ں۔یہ ےاػائیگی  کـت ےٱئ

b) کوؿ  ہفبئؼ ہِمـؿ 

 ںٵَٺڀٝبت امپتبٯ ٵی ہ، یہےا ربتب ہی کھٯ کیو' ةٹامپہ' ےاك

ؿ٩ٴ  ٭ی  ہ٥ی  ػٷ ایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة

کی مـرـی  ڈگـی ہایک ٵ٪ـؿ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ ں۔یہ ےاػائیگی  کـت

  ہے۔ٿتب ہی ىبٵٰ  ھة  ہکب ٥بئؼ

c) ىؼیؼ ثیّبؿی کوؿ 

ٵ٪ـؿ  ىؼیؼ  ےك ےٯہ، ٥بجل ، کیٺنـ رینی ایک پہػٯ کب ػٿؿ ہی

 ہے۔امٮیٴ    ہایک ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ےٱئ ےپـ اػائیگی  ک ےٿٷہثیٶبؿی 

ٱیکٸ  ںیہ ےچٲت ھایک مبت ہٍضت  اٿؿ ٵٞؾٿؿی  ثیٴ ںؿ ٵیھػٹیب ة

 ےك ہکڀؿ کڀ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ  ٍضت  ثیٴ ے، ؽاتی  صبػثںاؿت ٵیھة

 ہے۔٥ـٿعت ٭یب  گیب  ےـکاٱگ ک

 ےٿاٯ ےٿٷہؿ ہثب ےاؿت كھٝبٳ ٕڀؿ پـ ة ںٵی ہٍضت  ثیٴ ہٝالٿ ےک اك

ایک ػیگـ  ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ  ک ہے۔کیب ربتب  ںیہاعـاربت  کڀ ىبٵٰ ٷ

کی ّـٿؿت  ےعـیؼٷ - ہیب م٦ـ  ثیٴ ہثیـٿٷ ٵٲ٬ ٍضت  ثیٴ -ٵَٺڀٝبت 

اٝٲی  ھکچ ےک ںکٶپٺیڀ ہ، ذمی ثیٴںٵی ںػٹڀ ےٍـ٣  صبٯ ک ہے۔ٿتی ہ

 ہٵيـٿٓ ، ثب٩بٝؼ ےىـائٖڀّڀاثٔ ک ھکچ ںٵَٺڀٝبت ٵی ہآعـٍضت  ثیٴ

کڀؿ کڀ ىبٵٰ  ہٕڀؿ پـ ثیـٿٷ ٵٲ٬ ثیٴ ے٫ ےصٌ ےکڀؿ ک ہٍضت  ثیٴ

  ہے۔کیب گیب 

 ثٕؼی ہپـ ِجٕی  ػؿد  ہن  ٕجكہگب .4

ی ھة ےٿئہ ےتھؿک ںیبٷ ٵیھکڀ ػ ٹ٫  میگٶیٸہػ٣ گبہٵَٺڀٝبت کڀ 

 ں، ٩یٶتڀ ہاٹچڈھ  ہ٥بئؼ ےٱئ ےک  ہج٨ؿ ای٬  ٕہ ہے۔یقائٸ کیب گیب ڈ

 ہے۔ٿتی ہ ےك ےٹگ کب٥ی اٱگ ٕـی٨ٹاٵیؼاؿی  اٿؿ ٵبؿکیہکب تٞیٸ ، 

 : ںیہثٺؼی اك ٕـس  ہکی ثٺیبػ  پـٵَٺڀٝبت ٭ی ػؿد ٹ٫  میگٶیٸہگب

a) پیو  ےٱئ ےاؿاکیٸ  ک ےعبٹؼاٷ  ک ےک اٿؿ اٷ ںکڀہگب ہعڀؿػ

 ؽاتی  کڀؿ ہکـػ

b) ٵالفٵیٸ  ںپ  کڀؿ رنٶیػمتیبة گـٿ ےٱئ ےک ںکڀہگب ٹکبؿپڀؿی

 ہےاؿاکیٸ  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٹکاٿؿ   ں،گـٿپڀ

c) ےآؿایل ثی ٿائ ےریل  ںربٵٜ پبٱینیب ےٱئ ےمـکبؿی امٮیٴ ک  

  ں۔یہکڀ کڀؿ کـتی  ںت ١ـیت ٕج٪ڀہة ےرڀ آثبػی ک
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B. ُُّٔب ُاٍوي  ہؿ ےک  ےی اڈِٞیبؿ ثٕؼی پـ آئی آؿ  ںِی ہٍضت  ثی 

 ںکٶپٺیڀ ہٿاٱی ثیٴ ےٳ  کـاٷہبت کڀ ٥ـاخمتٲ٤ ٵَٺڀٝ ےکئی ٩نٴ  ک

  ےك ہکی خمتٲ٤  تٞـی٤  ٭ی ٿد ںاٿؿ خمتٲ٤  ىـائٖبٿؿاعـاد ٍڀؿتڀ

 ےٱئ ےک ںکڀہگب ۔یھٿ گئی تہؿٳ کی صبٱت  پیؼا ھة ںثبفاؿ ٵی

 ےٱئ ےٵٺتٚٶیٸ  ک ےی کٹکـٹب اٿؿ تینـی پبؿ  ہٵَٺڀٝبت ٭ب ٵڀافٷ

اػائیگی  کـٹب ٭ی  ںعال٣  ػٝڀٿ ےٵَٺڀٝبت ک ےک ںاٱگ اٱگ کٶپٺیڀ

اك ثبت  ںٵی  ں، ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیڀہٝالٿ ےامک ۔اھٿ گیبتہٵيکٰ 

اٿؿ  ہےایک ىؼیؼ ثیٶبؿی کیب   ہی ٫ھت ںیہیٴ  ٷہکی کڀئی ٿاّش ت٤

ا ٭ڀ ثـ٩ـاؿ ٹاڈؿاٹک ٹاٱیک ےٱئ ےٍٺٞت  ک ہٍضت  ثیٴ ہے۔ ںیہکیب ٷ

 ۔اھا تہٿتب رب ؿہی ٵيکٰ ھٹب ةھؿ٫

 ںاٿؿ امپتبٱڀ  ےی پی اٹٺؼگبٷ ، ٳ کٺہ، عؼٵبت ٥ـاںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 ںٿاٱی ٝڀاٳ کی ىکبیتڀ ےکـٷ ہؿٳ کی صبٱت  اٿؿ ثیٴھػؿٵیبٷ  ة ےک

ٳ کٺٺؼگبٷ ، ہ، عؼٵبت ٥ـا ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ ےک ےکڀ ػٿؿ کـٷ

ی ٹکٶی ٿائقؿیڈای ھیٲتےہک ؿیيٸڈچیٶربف٥ی کی اٿؿٍٺٞت امپتبٯ، رببؿت

 ےٞیبؿ ثٺؼی الٷ٩نٴ ٭ی ٵ ھکچ ںٵی ہٍضت  ثیٴ ںخمتٲ٤  تٺٚیٶی ےریل

 2013یٴ کی ثٺیبػ  پـ ہت٤ ہایک ٵيرتک ں۔یہ ےئٓا ھایک مبت ےٱئ ےک

ٵتٞٲ٨   ےٵٞیبؿ ثٺؼی ك ںٵی ہٍضت  ثیٴ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ںٵی

 ں۔یہ ےُٹٶب ُاٍڀٯ  ربؿی کئہؿ

 : ںیہ ےٳ  کـتہ٥ـا ےٱئ ےُٹٶب ُاٍڀٯ  اة اٹکی ٵٞیبؿ ثٺؼی کہؿ ہی

اٍٖالصبت ٭ی  ےٿاٯ ےٿٷہٝبٳ ٕڀؿ پـ  امتٞٶبٯ  ںٵی ہثیٴ  .1

 ںتٞـی٦ی

  ںکی تٞـی٦ی ںىؼیؼ ثیٶبؿیڀ .2

اعـاربت   ںٵی  ںپبٱینیڀ  ہکی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی .3

 ؿمت ہٵل کی ٣ٹآئ ہعبؿد ٭ـػ ےک

 ٵتٞٲ٨  ٥بؿٳ ےػٝڀٰی ٥بؿٳ  اٿؿ ٩جٰ اربفت ك .4

 ك ٹ٥بؿٵی ےثٲٺگ ک .5

 ہمچبؿد کب عالًڈ ےامپتبٯ ك .6

ػؿٵیبٷ ٵٞیبؿی  ےک ںاٿؿ امپتبٱڀ ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴ ےی پی اٹ .7

 ےػہٵٞب

 ےک ےآئی صبٍٰ  کـٷ ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ ےک  ںٹئی پبٱینیڀ .8

 ٹٵٞیبؿی ٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ ٥بؿٵی ےٱئ

ی ٹٍٺٞت  کی عؼٵت  کی ٭ڀاٱی ہٳ کٺٺؼگبٷ اٿؿ ثیٴہ٥ـا ہٍضت  ثیٴ ہی

 ےی اك كہ ھمبت ہے۔ٿا ہا ٩ؼٳ حبثت ڑایک ة ےٱئ ےک ےتـ  ثٺبٷہ٭ڀ ة

 ۔گی ےی ٵؼػ ٵٰھة ںا  کیڀٍڀٱی ٵیٹاڈ ہثیٴ ثبٵٞٺی ٍضت  اٿؿ ٍضت 
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C. ٵَٺڀٝبت   ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

ٝبٳ اٿؿ  ےمت ك ںاؿت ٵیھپبٱینی  ة ہٵجٺی  ٍضت  ثیٴ  ہایک ٵٞبٿُ

پیبیل  ہے۔ٵَٺڀٝبت  ہٿاٱی ٍضت  ثیٴ ے٥ـٿعت ٭ی  ربٷ  ہفیبػ ےمت ك

ىـٿٛ کی گئی  ںائی ٵیہػ ےاّمی ک ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہیڀ ثیٴ

ا اٿؿ ھٵَٺڀٝبت ت ہال ٵٞیبؿی ٍضت  ثیٴہپ ےکٲیٴ پبٱینی  مت كڈٵی

ا ہػمتیبة  ٍـ٣ ای٬ ٵَٺڀٝبت ؿ ںٿ٩ت  تک ثبفاؿ ٵی ےایک دلت

 ڈاك ٵَٺڀٝبت کڀ اٱگ اٱگ ثـاٷ ھمبت ےک  ںتجؼیٲیڀ ھکچ ہصبالٹک۔اھت

، ہے٥ـٿعت ٭یب  گیب  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہزبت خمتٲ٤  ثیٴ ےٹبٳ ک

 ہٿاال ٍضت  ثیٴ ےثکٸ ہفیبػ ےمت ك ںکٲیٴ ٵٲ٬ ٵیڈی ٵیھة ؿھپ

 ہے۔ٿا ہٵَٺڀٝبت ثٺب 

ٵَٺڀٝبت اٷ اعـاربت    ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

کی صبٱت   ےٿٷہؿتی ھة ںرڀ امپتبٯ ٵی ںیہ ےا٥ـاػ  کی ص٦بٙت کـت ےك

 ہ، یںٵی ںتـ  ٵٞبٵٲڀ ہفیبػ ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ ںٵی

کی ایک خمَڀً  ںػٹڀ ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںبٯ ٵیامپت

پـ  ےٿٷہ ںیہؿتی ٷھة ںٱیکٸ امپتبٯ ٵی ںیہ ےی کڀؿ کـتھتٞؼاػ  کڀ ة

 ں۔یہ ےکـت ںیہی اعـاربت  کڀ ىبٵٰ ٷھکنی ة ےگئ ےکئ

یٞٺی  ہےٳ  کیب ربتب ہ' ثٺیبػ  پـ ٥ـا ہاك ٕـس کب کڀؿ 'ٵٞبٿُ

اعـاربت  یب عـچ کی  ےگئ ےػٿؿاٷ کئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہیہے۔کیب ربتب  ہیب ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ٵٞبٿُ  ںٵی ہگئی ؿ٩ٴ  کڀ صٌ

 ہےٿ مکتب ہثـٝٮل   ےکڀؿیذ ک ہ' ثٺیبػ  پـ ػمتیبة  ثیٴ ہ'٥بئؼ

ٿٹب، ىؼیؼ ثیٶبؿی ہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ے)ریل  ہایک عبً ٿا٩ٜ ںاہد

ائیگی  کی پـ اػ ےٿٷہؿ ای٬  ػٷ( ٿا٩ٜ ہکب  ےٿٷہؿتی ھکب ٝالد  یب ة

اٿؿ  ہےٿتی ہٵٖبث٨   ےثیبٷ  ک ںپبٱینی  ٵی ہٿاٱی ؿ٩ٴ  ثیٴ ےربٷ

  ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ  ہٵتٞٲ٨ ےعـچ کی گئی ؿ٩ٴ  ك ںاٍٰ  ٵی

 ِخبي

کی ثیڀی  اٿؿ ایک  اك ںٵی رل ہےا مب عبٹؼاٷ  ٹٿھٿ کب ایک چھؿگ

 ےاپٸ ےکٶپٺی ك ہایک ٍضت  ثیٴ ےٷ اك ہے۔ا ىبٵٰ ٹثی ہمبٯ 14

کٲیٴ  یڈٿاٱی ایک ٵی ےی٬  ؿکٸ  کڀ کڀؿ کـٷؿ اہ ےعبٹؼاٷ  ک

ؿ ای٬  کب ؽاتی  کڀؿ ػمتیبة  ہ  ےؿٿپ ھالک 1 ںٵی رل ہےپبٱینی  ٱی 

ؿ ای٬  کڀ ہ ےك ںٵی اٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہے۔

  ہے۔ٿ مکتی ہ ثبفیبثی ٕجی  اعـاربت  کی ےتک ک  ےؿٿپ ھالک 1

 ےٱئ ےاٿؿ ّـٿؿی  مـرـی ک  ےك ہ٭ی ٿد ےٷڑپ ہٿ کڀ ػٯ کب ػٿؿھؿگ

کب ٕجی    ےؿٿپ ھالک 25۔1 ںاك ٵی ۔اھؿتی کیب گیب تھة ںامپتبٯ ٵی

 ھالک 1ٵٖبث٨   ےامٮیٴ  کڀؿیذ ک ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ۔ثٰ ثٺبیب گیب

کی ثب٩ی  ؿ٩ٴ    ےؿٿپ 25،000ٿ کڀ ھ٭ی اػائیگی  کی اٿؿ ؿگ ےؿٿپ

 ۔یڑکـٹب پ ے٭ی اػائیگی  اپٺی ریت ك
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ٳ  عَڀٍیبت  ٭ی ت٦َیالت  ہٴ پبٱینی  کی اکٲیڈٵجٺی  ٵی  ہٵٞبٿُ

یب   ہکڀؿ کی صؼ ، اّب٥ی اعـاد  یب ٥بئؼ ہ، صبالٹکہےػی گئی  ےٹیچ

 ےربٷ  ے٥ـٿعت ٭ی ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہؿ ای٬  ثیٴہٷ ٓا ڈای ھکچ

 ہٵيڀؿ ہٕبٱت ٝٲٴ  کڀ ی ں۔یہ ےٿ مکتہالگڀ  ےٱئ ےٵَٺڀٝبت ک ےٿاٯ

ٍـ٣  ایک ربٵٜ عیبٯ   ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبت ک ےٹیچ  ہ٫ ہےػیب ربتب 

 ےاپٸ ےٵَٺڀٝبت ك ےکٶپٺی ک ہایک عبً  ثیٴ ےاٿؿ اك ہےػیب گیب 

ٵٞٲڀٵبت    ہفیبػ ہٿ ںٵی ےثبؿ ےرنک ےئیہآپ کڀ ٿا٤٩  کـا ٱیٺب چب

 ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ ےاك ہٝالٿ ےامک ہے۔تب ہصبٍٰ  کـٹب چب

 ہے۔ـٿؿی  ی ربٷ ٱیٺب ّھة ںٵی ےثبؿ ےٵتٞٲ٨  اٍٖالصبت ک ےٕجی  ك

 اعـاربت ےک ےوْہؿتی ھة ںامپتبي ِی ٹِاْ پیيیٓ .1

  ےك ہ٭ی ٿد ےػاؿ  کڀ ثیٶبؿی/صبػث ہپبٱینی  ثیٴ  ہایک ٵٞبٿُ

ٵتٞٲ٨  اعـاربت  کی الگت ٭ی اػائیگی   ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

  ہے۔کـتی 

تـ   ہاٿؿ فیبػ ںیہ ےٿ مکتہ ںیہی اعـاربت ٩بثِٰ اػائیگی  ٷھمت

ٝبٳ  ںرٸ ٵی ںیہ ےاعـاربت  ٭ی ٿّبصت کـت ےگئ ےٵَٺڀٝبت کڀؿ کئ

 :ںیہ ےٿتہٕڀؿ پـ ػؿد ؽیٰ اعـاربت  ىبٵٰ 

i.  ےٿاٯ ےربٷ ےػمتیبة  کـائ ےك ےؽؿیٜ ےٿٳ ٫ہامپتبٯ/ٹـمٺگ 

ٹـمٺگ عؼٵت ،  ںاٷ ٵی ۔اعـاربت  ےٹگ اٿؿ ٹـمٺگ کڈ، ثڀؿےکٶـ

ك/عڀٹکیٶٺت٪ٲی/اذمیکيٸ/ ڈآؿایٴ اٿ چبؿرل ، آئی ٿی ٥ٲڀئ

  ں۔یہ ےٿتہاعـاربت  ىبٵٰ  ےل  اٿؿ امی ٕـس کچبؿر ہاٹتٚبٵی

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، ؿیھایٲنل، کیٶڀتڈ 

vii. ےٿاٯ ےکـٷ ٹػٿؿاٷ اٵپالٷ ے٭بؿک  ہـی٨ٕ ےرـاصی  ک 

ك، ٹکبیٶپالٷڈٿپیھپینٶیکـ، آؿت ےٵَٺڀٝی آالت کی الگت ریل

 ۔كٹٷٹٱـ اكیڀ، ٿمکہیک ٿاٱڀکیزگڈاٹ٦ـا کبؿ

viii. ٹیلٹ ؿی / تيغیَیٹٱیجبؿ ہٵتٞٲ٨ ٵتٞٲ٨ےک ٝالد 
 اٿؿػیگـٕجی اعـاربت

ix. اعـاربت   ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ  ہثیٴ کـ( رڀڑٿھ)اٹنبٹیبْٝبءکیالگتکڀچ

 ےگئ ےٿٹـ پـ کئڈ ںٵیےمٲنٰےک کبؿی پیڀٹؼ اْٝبءکی اٹنبٹی

 ںیہ
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پبٱینی  اعـاربت    ہکی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ہایک ثب٩بٝؼ

 ٹےٷھگ 24کی ٵؼت   ےٷہؿ ںرت امپتبٯ ٵی ہےی کڀؿ کـتی ھکڀ ٍـ٣  تت

تـ٩ی   ںیٵ  ےىٞت ےیکٺبٱڀری  کٹٕجی   ہصبالٹک ہے۔  ہفیبػ ےیب اك ك

 ےٱئ ےکبؿ  ک ہٕـی٨ےٝالد ٫ ےکئی ٩نٴ  کی مـرـی ک  ےك ہ٭ی ٿد

 ہٕـی٨ےکئیـ   ک ڈےاة  ہے۔ ںیہکی ّـٿؿت  ٷ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

، ںٵی ںکئیـ  ٵـاکق  یب امپتبٱڀ ڈےعبً ےٕـی٨ ہکبؿ  کی ٕـس ی

رـاصی  ،  ھآٹ٬ ں۔یہٿ، پڀؿی کی رب مکتی ہ ہی ٵٞبٵٰھرینب ة ہےچب

 ےکئیـ   مـرـی ک ڈےکڀ  ںٝالرڀ ےریل  ہایٲنل ٿ١یـڈ یـپی؛ھکیٶڀت

 ہے۔ی ہؿ ڑھؿمت  ٱگبتبؿ ةہ٣ ہاٿؿ ی ہےثٺؼی  کیب رب مکتب  ہزبت ػؿد

 ہے۔زبت کڀؿ کیب ربتب  ےی پبٱینی  کھة ںیھاٷ

 ہےی حمؼٿػ  ھی ةھاة ںاؿت ٵیھاعـاربت  کب کڀؿیذ ة ےک ٹپیيیٸ ٹآؤ

 ں۔یہ ےٳ  کـتہؿ ٥ـای کڀڈت کٴ ٵَٺڀٝبت اٿ پی ہة ےاك ٕـس ک ںاہد

ٕڀؿ  ے٫ ٹپیيیٸ ٹرڀ ٝالد  کڀ آؤ ںیہثٺؼی   ہاینی ٵٺَڀة ھکچ ہصبالٹک

، ػٹت ٕجی  اٿؿ  ٹیلٹٕجی  ہ، ثب٩بٝؼ ہؿاثٔ ےؿ كٹاکڈپـ اٿؿ 

اعـاربت  کڀ  ےاٯ کھة ھٍضت  ػیک ہٵٺنٲ٬ ٵتٞٲ٨ ے٥بؿٵینی کی الگت ك

  ں۔یہکڀؿ کـتی 

 اعـاربت  ےاوؿ ثٞؼ ک ےيہپ ےك ےوْہؿتی ھة ںامپتبي ِی .2

i. اعـاربت  ےک ےيہپ ےك ےوْہؿتی ھة ںامپتبي ِی 

ٿ مکتب ہ ھمبت ےثٺؼی ٫ہٹگبٵی  یب ٵٺَڀةہٿٹب ہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ےٱئ ےمـرـی ک ھمبت ےثٺؼی ٫ ہاگـ کڀئی ٵـیِ ایک ٵٺَڀة ہے۔

 ےؽؿیٜ ے٫ ےامک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںتڀ امپتبٯ ٵی ہےربتب 

 ۔ےٿ ٹگہ ےگئ ےعـچ کئ ےك

 تٞـی٤

امپتبٯ  ںٵی ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہٵٞیبؿ ثٺؼی ؿ ہٍضت  ثیٴ  ےی اڈؿ آئی آ

اعـاربت  کڀ اك ٕـس  ٿاّش  کیب گیب  ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 :ہے

 ےگئ ےکئ ےٯہیک پٹھ ےك ےؿتی کـٷھة ںػاؿ  ٥ـػ  کڀ امپتبٯ ٵی ہثیٴ

 : ہٕجی  اعـاربت ، ثيـٕی٬

a) ےربت ےعـچ کئ ےٱئ ےک  ےٕجی  اعـاربت  امی ٵنئٰ ےاك ٕـس ک 

ؿتی کـٹب ھة ںػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ امپتبٯ ٵی ہثیٴ ےٱئ ےرنک ںیہ

 ا، اٿؿھّـٿؿی  ت

b) ںامپتبٯ ٵی ٹِاٷ پیيیٸ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںاك ٕـس امپتبٯ ٵی 

٩بثِٰ ٩جڀٯ   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ں۔یہ ےٿتہ

، اػٿیبت ،  ٹیلٹاعـاربت  ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ںامپتبٯ ٵی ں۔یہ ےٿ مکتہٕڀؿ پـ  ے٫ ہکی ٥یل ٿ١یـ ںؿ ٿٹاکڈ
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اعـاربت   ےاك ٕـس ک  ہٵتٞٲ٨  اٿؿ ٵتٞٲ٨ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ہے۔زبت  کڀؿ کیب گیب  ےک  ںکڀ ٍضت پبٱینیڀ

ii. اعـاربت   ےثٞؼ ک ےک ےوْہؿتی ھة ںامپتبي ِی 

ؿکڀؿی اٿؿ  ںٵی ںتـ  ٵٞبٵٲڀ ہثٞؼ، فیبػ ےک ےٷہؿ ںامپتبٯ ٵی

 ے۔ٿ ٹگہاعـاربت    ہٵتٞٲ٨ ےپ ك٥ڀٱڀ ا

 تٞـیف

 ے٥ڀؿا  ثٞؼ عـچ کئ ےک ےی ٵٲٸھٹچ ےکڀ امپتبٯ ك ىغٌ ہىؼ ہثیٴ

 :  ہٕجی  اعـاربت ، ثيـٕی٬ ےگئ

a) ےگئ ےعـچ کئ ےٱئ ےک  ےٕجی  اعـاربت  امی ٵنئٰ ےاك ٕـس ک 

ؿتی کـٹب ھة ںػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ امپتبٯ ٵی ہثیٴ ےٱئ ےک رل ںیہ

 ا، اٿؿھّـٿؿی  ت

b)  ںامپتبٯ ٵی ٹِاٷ پیيیٸ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵیاك ٕـس 

 ں۔یہ٩بثِٰ ٩جڀٯ   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة

ؿتی ھة ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ػٿؿاٷ عـچ  ےکی ٵ٪ـؿ  تٞؼاػ  تک کی ٵؼت  ک ںػٹڀ ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہ

  ےصٌ ےک ےاٿؿ اٷ پـ ػٝڀ ےٿ ٹگہ ٕجی  اعـاربت  ہٵتٞٲ٨ ےگئ ےکئ

 ۔ٕڀؿ پـ ١ڀؿ  کیب ربئیگب ے٫

ی ھٹچ ےاعـاربت  امپتبٯ ك ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ٹٚـ حبٹی   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںؿٿٹاکڈؿگل، ڈثٞؼ کی اػٿیبت ،  ےک ےٵٲٸ

 ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےاك ٕـس ک ں۔یہ ےٿ مکتہٕڀؿ پـ  ے٫  ہٿ١یـ

 ےک  ںاٿؿ ٍضت  پبٱینیڀ ےئیہچب ےٿٷہ  ہٵتٞٲ٨ ےٝالد  ك ےگئ ےکئ

 ے۔ئیہچب ےٿٷہ ےگئ ےزبت  کڀؿ کئ

 ےاعـاربت  ک ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہصبالٹک

ٿگی اٿؿ ہاٱگ اٱگ  ےٱئ ےکٶپٺی ک ہکڀؿ کی ٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴ ےٱئ

ؿتی ھة ںٝبٳ کڀؿ امپتبٯ ٵی ے، مت كہےٿتی ہٿاّش   ںپبٱینی  ٵی ہی

 ہے۔ ےٱئ ےػٷ ثٞؼ ک ٹھاٿؿ مب ےٯہتیل ػٷ پ ےك ےٿٷہ

اعـاربت جمٶڀٝی ٕڀؿ  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

زبت  کڀؿ  ےپبٱینی  ک ےٱئ ےرنک ںیہ ےثٺت ہؿ٩ٴ  کب صٌ ہپـ  ثیٴ

 ہے۔ٳ  کیب گیب ہ٥ـا

a) ( امپتبي ِیڈثیـن  )ؤبہؿتی ھة ںوِینیٍـی 

 ےك ےؽؿیٜ ےؿف  ٫ڈٿٯہکب ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی   ہاك ٥بئؼ ہصبالٹک

 ں، ایک ؽاتی  ٍضت  پبٱینی  ٵیہےکیب ربتب  ںیہامتٞٶبٯ  ٷ

 ےٿٷہ ںٵی ےؿ پـ ٕجی  ٝالد  کـاٷھث٢یـ گ ےٿئہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔ٿتب ہی ایک پـٿیژٷ  ھکب ة ےٷھیبٷ ؿکھاعـاربت  کب ػ ےٿاٯ

ٝالد   ںکنی امپتبٯ ٵی ےٱئ ےثیٶبؿی ک  ہ٫ ہے ہ، ىـٓ یہصبالٹک

  ہ٫ ہےثبٿرڀػ، ٵـیِ کی صبٱت  اینی  ےک ےٿٷہـٿؿی  کـاٹب ّ
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 ںٵی ںیب امپتبٱڀ ہےربیب رب مکتب  ےٯ ںیہٷ ںکنی امپتبٯ ٵی ےاك

 ہے۔ٿٱت  کی کٶی ہٿٵینیٲـی (  كڈثیـ٫ )

کب ایک اّب٥ی  کالد  ںپبٹچ ػٹڀ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ ك ںاك کڀؿ ٵی

 ےک ںپبٹچ ػٹڀ ےتیٸ ك ےٯہپ  ہ٫ ہےرل کب ٵٖٲت  ہےٿتب ہىبٵٰ 

ثـػاىت ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ ا٥ـاػ ٫ ہاعـاربت کڀ ثیٴ ےٝالد ٫ ےٱئ

ك، ٹ، ثـٿٹکبئہػٳ ںاك کڀؿ ٵی ہٝالٿ ےامک ۔کیب ربئیگب

ؿٿ،مسیت شببٳ ٹاالٿؿگیلہؿٿٳ، اكڈک مٸٹؿیھاٿؿ ٹیپ ہػائٶیڀؿٵگـػ

٩نٴ  کی پیچل، ؽیبثیٖل، ٵـگی، 

ٕڀیٰ  ھاٹنیبٿؿمـػی،خببؿ رینی کچھپـیيـ،اٹ٦ٲڀئٺقا،کڈائیجٰہ

ٿٵینیٲـی ( ٝالد  کڀ ڈثیـ٫ ) ےٱئ ےک ںیب ٝبٳ ثیٶبؿیڀ  ٵؼتی

 ہے۔کیب گیب  ںیہىبٵٰ ٷ

b) ٝبَ  اعـاد 

زبت  ےک  ںپبٱینیڀ  ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 : ںیہ ےگئ ےػیئ ےٝبٳ  اعـاد   ٹیچ ھکچ

 ھزبت کچ ےک ںپبٱینیڀ ہٵتٞٲ٨ ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںمپتبٯ ٵیا

آئی ثبخلَڀً  ےی اڈآئی آؿ  ہی  ۔ںیہ ےگئ ےػی ےٹیچ ٹٝبٳ ثبئیکب

 ےتٞٲ٨ ك ےٵبٹکیکـٷ ک ےربؿی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ک ںٵی  IV ہػہٵٞب

اپڀؿرٺڀ پـ ٵجٺی  ہربڀیق کـػ ںػایبت ٵیہ ےٿمیٜ ؿامت ےگئ ےئیػ

آئی  ےی اڈآئی آؿ  ہٿ ہک ہےتڀ٩ٜ کی ربتی  ہی ے، ٕبٱت ٝٲٴ كہے

 ۔ںیڑھؿ پػایبت کڀ ّـٿہ ہپـ ػمتیبة ؿامت ٹٿیت مبئی ےک

ٵٺٚڀؿ پـامت اٿؿ  ہک ےئہکیب ربٹب چب ٹاك ثبت کب ی٪یٸ ٹڀ

ػی ربتی  ٹٿھکی چ ٹٵٖبث٨ اگـ کنی ثبئیکب ےامتٞٶبٯ کی ىـائٔ ک

 ےتڀ اك کی ٵٞٲڀٵبت اٱگ ك ہےٱگبیب ربتب  ٹیب اّب٥ی ثبئیکب ہے

 ۔ےئہػی ربٹی چب ںک کی ٵٞٲڀٵبت عٔ یب پبٱینی ٵیہگب

 ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیب ےك ےٯہپ .1

ا ربتب ھؿ ؿکہزبت ثب ےثٺؼی  ک ہؽاتی ٍضت ٵٺَڀة ہٵیوہیجب ت٪ـ ےاك

٭ی صبٱت کڀ کڀؿ  ےٿٷہؽا امکب ٵٖٲت ایک ی٪یٺی ہٯ ہکیڀٹک ہے

ٳ ثٸ ربتب ھایک اٝٲی  رڀک ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہٿگب اٿؿ یہکـٹب 

ایک کڀؿ  ےك ںٳ اٝالٷ ٵیہٿ٩ت ّـٿؿی ا ےک ےٍضت پبٱینی  ٱیٸ ہے۔

 ہکیگقىت ںٿٹ/چڀںکی ثیٶبؿیڀ  ػاؿ ا٥ـاػ ہؿ ای٬ ثیٴہ ےگئ ےکئ

کب  ےربڀیق  کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷ ےک ہثیٴ ہی ہے۔  ہٵتٞٲ٨ ےتبؿیظ ك

  ۔کٶپٺی کڀ ٩بثٰ ثٺبئیگب ہثیٴ ےٱئ ےک ےٱیٸ  ہ٥یَٰ

 تٞـیف

ٵڀرڀػ  ےك ےٯہُٹٶب ُاٍڀٯ  پہؿ ےک  ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ 

  - ںیہ ےکڀ اك ٕـس  ٿاّش  کـت ںثیٶبؿیڀ
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 ےک ( رلں)ٿ ےٵنئٰ  ہیب ٵتٞٲ٨ ٹٶبؿی یب چڀ، ثی ےی ٵنئٰھ"کڀئی ة

ا، ھچال ت ہاٿؿ/یب رٸ کب پت ھےت ےگئ ھےػیک ںٝالٵبت  یب آحبؿ آپ ٵی

 ےربٷ ےٱی پبٱینی  ربؿی کئہپ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہاٿؿ/یب ثیٴ

 "۔اھ/ٝالد  ٵڀٍڀٯ کیب گیب تہٵيڀؿ اٹؼؿ ٕجی ےک ںیٺڀہٳ 48 ےٯہپ ےك

 ےٵٖبث٨ ، کٶپٺی ک ےّش  کٿا ں: پبٱینی  ٵیہےاعـاد   اك ٕـس  

 ے، ایلےٿ٩ت  ك ےک ےٿٷہٱی پبٱینی  ىـٿٛ ہػاؿ  کی پ ہثیٴ ھمبت

تک،  ےگقؿ  ربٷ ےیٸہٳ 48 ےػاؿ  ا٥ـاػ  کی ٱگبتبؿ کڀؿیذ ک ہثیٴ

۔ ےٵڀرڀػ ٵنئٰ ےك ےٯہی پھکڀئی ة  

 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

اؿ ھاػھگـة ٹٷٹپٸ / اٱتڀاء پٺـٿتپبػٷ اٹتٚبٳ / امل ھثبٹذ  .6

 ٝٶٰ

 اپب مسیت( کب ٝالدٹاپب )ثیٶبؿی گـامت ٵڀٹٵڀ  .7

 پبگٲپٸ اٿؿ ٵٺٮبی٬ اٿگـتب  .8

 (مـریکٰ آپـیيٸ ےٱئ ےاپڀؿتک ١ٲٖی کی اٍالس )ک  .9

 کب ٝالد ںرٺنی ثیٶبؿیڀ  .10

 ٿٹـ کی زب٪ی٪بت پـ کیب گیب عـچڈ  .11

 ؿیيٸ ٥یلٹ/ ؿرل ںالگ اٷ کـی  .12

 ٿٹبہػاعٰ  ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےٵڀٱیبٵٮٸ / زب٪ی٪بت ک  .13

کیب گیب  ہی ےٱئ ےاٱگ ٝالد رٸ ک ےزب٪ی٪بت / ثیٶبؿی ك  .14

 ٿا عـچہپـ  ہے

ٵجتال  ںیف ٵڈؿٿ ٿائـك اٿؿ ایچ آئی ٿی / ایٹٵـیِ ؿی  .15

 اك کب پـتیٮيت یب اپـتیٮيت کیب گیب عـچ .ہےپبیب ربتب 

 ٿؿیذٹمیٰ پـتیڀؿٿپ / رـاصی ٝٶٰ اٿؿ اك ہعٲی  .16

 ہؿی ٵتٞٲ٨ ٿدہرٺگ اٿؿ رڀ .17

یٲی ٿیژٷ ٹیٲی ٥ڀٷ، ٹ٥یل،  ہؿیيٸ ٥یل، ػاعٰٹؿرل  .18

 شببٳ ١یـ ٕجی ای ےریل ہک ٿ١یـٹ٥یل، کبمسی

 ےٱئ ےک ےی ػٝڀی کـٷھکڀئی ة ںٵی ںتـ پبٱینیڀ ہفیبػ  .19

ػٷ کی ایک اٹتٚبؿ کی ٵؼت  30 ےٿ٩ت ك ےک ےٿٷہپبٱینی ىـٿٛ 



 

347 
 

ؿتی ھة ںٵی امپتبٯ ہکی ٿد ےایک صبػث ہی ہاگـچ .ہےٿتی ہالگڀ 

 .ٿگبہ ںیہالگڀ ٷ ےٱئ ےک ےٿٷہ

 ِخبي

 ےاعـاربت  ک ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٵیـا ٷ

 30 ںٵی پبٱینی  ۔یھپبٱینی  ٱی ت ہایک ٍضت  ثیٴ ےٱئ ےکڀؿیذ ک

 ۔اھکی اثتؼائی  اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  کب ایک کالد ىبٵٰ ت ںػٹڀ

ثٞؼ ٵیـا  ےک ںػٹڀ 20 ےک ےپبٱینی  ٱیٸ ےک ، اكےك ثؼ٩نٶتی

 ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےک ںػٹڀ 5 ےٿ گئی اٿؿ اكہٵجتال   ںٵٲیـیب ٵی

 ۔اڑؿکٴ ثٰ اػا ٭ـٹب پھاؿی ةھامپتبٯ کب ة ےاك ۔ؿتی کیب گیبھة

ػٝڀی  ےٷ ںٿہا تڀ اٷھپڀچ ےٱئ ےک ہٞبٿُٵ ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےرت امٸ

ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہاٹکبؿ کـ ػیب کیڀٹک ےك ے٭ی اػائیگی  کـٷ

 ےػٷ کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک 30 ےك ےپبٱینی  ٱیٸ  ہکب ٿا٩ٜ ےٿٷہ

 ہے۔ٿا ہاٹؼؿ ٿا٩ٜ 

i. رٸ  ہےٿتی ہالگڀ  ےٱئ ےک ںاینی ثیٶبؿیڀ ہ: ی أتٚبؿ وی ِؼت

اٿؿ  ہےیـ  کی رب مکتی تبع ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝالد ٵی ےٱئ ےک

ثٺیبػ  پـ ػؿد ؽیٰ   ٵَٺڀٝبت کیہے۔امٮیٴ  ثٺبئی رب مکتی 

کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت    ںایک/ػٿ/چبؿ مبٱڀ ےٱئ ےک ںثیٶبؿیڀ

ؿٿ٥ی، ٹائپـہک ٹیٹٵڀتیب ثٺؼ ، ٵٞٶڀٱی پـٿك - ہےٿتی ہالگڀ 

ؿ ٹیب، ہٿٵی، ٹیـیکٹكہ ےٱئ ےٵیٺڀؿیزیب یب ٥ربٿٵیڀٵب ک

یڀال، ٹ٥ل ںثیٶبؿی، ٵ٪ٞؼ ٵی ؿٿٹیاٹؼ ؿٿمیٰ، پیؼائيیڈائہ

ؿی ھ، پتتبىی کی پتںثیٶبؿیب ہك اٿؿ ٵتٞٲ٨ٹثڀامیـ، مبئٺنبئ

یب اٿؿ آٵڀات، ٝٶـ ٹھؿی ٵـُ، گھیب اٿؿ آٵڀات، پتٹھٹکبٱٺب، گ

  ۔یڀپڀؿٿملٹك، آكٹؿائھیڀآؿتٹآك ےپـاٷ  ہٵتٞٲ٨ ےك

c) ػمتیبة  آپيٕل ےکوؿیذ ک 

i. کوؿیذ ؽاتی 

،ارمَبؿٿاٱؼیٸ ےفیـک٦بٱت ثچ ؿ /ثیڀی ،ہػاؿ  ىڀ ہایک ؽاتی  ثیٴ

 ےعبٹؼاٷ  ک ےریل  ہٿ١یـ ںٹڀہائی ةھ، ارمَبؿ مبك منـ، ارمَبؿ ة

 ہثیٴ ھکچ ہے۔آپ کڀ کڀؿ کـ مکتب  ےاپٸ ھمبت ھمبت ےاؿاکیٸ  ک

ٵٺضَـیٸ پـ کڀئی پبثٺؼی   ےٿاٯ ےربٷ ےپبك کڀؿ کئ ےک ںکٶپٺیڀ

ای٬   ؿہػاؿ  کڀ  ہؿ ای٬  ارمَبؿ  ثیٴہ ےاك ٕـس ک ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ

ایک  ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہاٱگ ثیٴ  ہٵٺتغت ےٱئ ےػاؿ  ٥ـػ ک ہثیٴ

، پبٱینی  ںکڀؿ ٵی ےاك ٕـس ک ہے۔زبت کڀؿ کـٹب دمٮٸ   ےپبٱینی  ک

ػٿؿاٷ  ےؿ ای٬  ٥ـػ پبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  کہػاؿ   ہزبت ثیٴ ےک

ؿ ہ ہے۔تـ  ؿ٩ٴ  تک کب ػٝڀٰی کـ مکتب  ہؿ٩ٴ  کی فیبػ ہاپٺی ثیٴ

پـیٶیٴ امکی ٝٶـ اٿؿ ٵٺتغت  ےٱئ ےاؿ  ٥ـػ کػ ہای٬  اٱگ ثیٴ

ٵٖبث٨   ےؿ٩ٴ  اٿؿ کنی ػیگـ  ىـس ثٺؼیٞٺَـ  ک ہ٭ی گئی ثیٴ

 ۔ٱیب ربئیگب
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ii. ؿٹفیٍّی فٍو 

ؿ ہىڀ ںٕڀؿ پـ ربٹی ربتی،ٵی ےؿ  پبٱینی  ٫ٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ

ٵيتٶٰ  ےاٿؿ ارمَبؿ ٿاٱؼیٸ  ٿاٯ ں/ثیڀی ، فیـ ٭٦بٱت ثچڀ

عبٹؼاٷ  ےرڀ پڀؿ ہےٳ  کی ربتی ہؿ٩ٴ  ٥ـا ہعبٹؼاٷ  کڀ ایک ثیٴ

 ہے۔تی ہٿٵتی ؿھگ ںٵی

 ِخبي

ؿ  ٹکی ٥ٲڀ  ےؿٿپ ھالک 5 ےٱئ ےایک عبٹؼاٷ  ک ےک ںاگـ چبؿ ٱڀگڀ

 ےپبٱینی  کی ٵؼت  ک  ہ٫ ہےتڀ امکب ٵٖٲت  ہےپبٱینی  ٱی ربتی 

 ےک ںػٝڀٿ  ہٵتٞٲ٨ ےؿکٸ  ك ےعبٹؼاٷ  ک  ہفیبػ ےایک ك ہػٿؿاٷ ی

اػائیگی   ےٱئ ےک ںکئی ػٝڀٿ ےک ایک ؿکٸ  ےیب عبٹؼاٷ  ک ےٱئ

 ےکٰ کڀؿیذ ك ےک  ےؿٿپ ھالک 5ٵٰ کـ  ھی ایک مبتھمت ہی ۔کـیگی

پیو  ےٱئ ےک ہپـیٶیٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ثیٴ ں۔یہ ےٿ مکتہ ںیہٷ  ہفیبػ

ثٺیبػ  پـ ٿٍڀٯ  ےثقؿگ ؿکٸ  کی ٝٶـ ک ےمت ك ےعبٹؼاٷ  ک  ہکـػ

 ۔کیب ربئیگب

 ے۔ٿ ٹگہ ںد یٮنبزبت کڀؿ اٿؿ اعـا ےک  ںپبٱینیڀ ںاٷ ػٿٹڀ

 ہکیڀٹک ںیہی ہٿ ؿہٵ٪جڀٯ   ںثبفاؿ ٵی  ںؿ پبٱینیبٹ٥یٶٲی ٥ٲڀ

عبٹؼاٷ  کڀ کڀؿیذ ٵٲتب  ےپڀؿ ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہایک جمٶڀٝی  ثیٴ

ایک  ٵٞ٪ڀٯ پـیٶیٴ پـ ایک اٝٲی مٖش  پـ ٵٺتغت ٭یب  ےرل ہے

 ہے۔رب مکتب 

d) عَوٍیبت عَوٍی 

  ہػی  ٵٞبٿُثٺیب  ہزبت  پیو کـػ ےکٲیٴ ٵَٺڀٝبت کڈٵی ےک ےٯہپ

 ںیہ ےگئ ےکئ ٔثؼالٿ ےکئی ٕـس ک ںکڀؿیذ ٵی ہ، ٵڀرڀػںکڀؿ ٵی

 ےك ںٳ اٷ ٵیہ ں۔یہاٿؿ ٹئی ٩یٶت ىبٵٰ عَڀٍیبت ىبٵٰ ٭ی گئی 

  ہ٫ ےئیہیبٷ ػیب ربٹب چبھػ ہی ے۔پـ حبج  کـیٺگ ںتجؼیٲیڀھکچ

اٿؿ  ںیہٿتی ہ ںیہػؿد ؽیٰ شببخمَڀٍیبت ىبٵٰ ٷ ںشببٳ ٵَٺڀٝبت ٵی

 ےکٶپٺی اٿؿ اٱگ اٱگ ٵَٺڀٝبت ک ہثیٴاٱگ اٱگ  ںاٷ ٵی

 ہے۔ ےٿ مکتہخمتٲ٤   ںٵی ےٵٞبٵٰ

i. کیپٕگ خمَوً ثیّبؿی اوؿ صؼوػ ؽیٍی 

ٵڀتیب ثٺؼ  ےریل ںیہٿتی ہثیٶبؿی  خمَڀً ٭یپٺگ  ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ

ٵٺنٲ٬  ےؿ٩ٴ  ك ہپـ ثیٴ  ہ٭ـای ےک ےکٶـ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ ۔

 ہثیٴ ہکـای کب ے٥ی  ػٷ کب کٶـ ےریل ںیےہٿتہی ھؽیٲی صؼٿػ ة

٪ تک حمؼٿػ  2 ےؿ٩ٴ  ک ہ٪ تک اٿؿ آئینی یڀ چبؿرل  ثیٴ1 ےؿ٩ٴ  ک

تک  ںاہی چبؿرل  اٿؿ یٹآئینی یڀ چبؿرل ، اٿ  ہچڀٹک ہے۔ ےٿ مکتہ

 ےزبت اعـاربت  ٵٺتغت ٭ی ےک ںػیگـ  ٵؼٿ ےمـرٸ کی ٥یل ریل  ہ٫

کڀ   ہ٭ـای ےک ے، کٶـںیہ ےٿتہٵٺنٲ٬   ے٩نٴ  ك ےک ےکٶـ ےگئ

اٿؿ  ےزبت اعـاربت  کڀ حمؼٿػ  کـٷ ےک ںػیگـ  ٵؼٿ ےك ےحمؼٿػ کـٷ
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جمٶڀٝی  اعـاربت  کڀ حمؼٿػ   ےک ےٿٷہؿتی ھة ںاك ٕـس  امپتبٯ ٵی

 ہے۔ٵؼػ ٵٲتی  ںٵی ےکـٷ

ii. ا ربتب ہک ٹِیٓےپ - پـ کوآپ غیـ  ےىـیک اػائیگی )رل

 (ہے

اعـاربت  کی ایک ؿ٩ٴ  یب ٥ی ٍؼ   ےٿاٯ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ےٵٖبث٨  ثیٶبؿی اٿؿ/یب صبػث ےٿّبصت ک ںٵی پبٱینی  ےرل ہے

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػٝڀ ےٿاٯ ےربٷ ےؿ ای٬  ثبؿ کئہ ےك ہکی ٿد

 ۔ثـػاىت کیب ربئیگب ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ا٥ـاػ  ٫ ہثیٴ

اعتیبؿات کب  ےاپٸ ےػاؿ  ٷ ہثیٴ  ہ٫ ہےٿتب ہی٪یٺی  ہی ےاك ك 

ٕڀؿ  ہاٿؿ اك ٕـس  ؿّب٭بؿاٷ ہےاصتیبٓ ثـتی  ںٵی ےاٹتغبة  کـٷ

جمٶڀٝی  اعـاربت   ےٵتٞٲ٨  اپٸ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںپـ امپتبٯ ٵی

 ہے۔کڀ کٴ کـ ػیتب 

iii. ٿتی ٹک، 

کی ایک  ےاؿٹتگت الگت کب اىرتاک کـٷ ےٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ک

 ںپبٱینیڀ ہٵٞبٿُ ػاؿ ہثیٴ ہک ںیہ ےؿف٧ کـت ہیرڀ  ہےاؿیتب ہجمـ

 ےٵٞبٵٰ ےک ںمپتبٯ ٹ٪ؼ پبٱینیڀاکی ؿ٩ٴ تک  ےخمَڀً ؿٿپ زبت ےک

ٿگب رٸ ہ ںیہػایي ٷ ےٱئ ےکی تٞؼاػ ک ںٿٹٷھػٹڀ / گت٦َیالت  ںٵی

الگڀ  ےٯہپ ےی عَڀٍیت کھٿاٱی کنی ة ےکی اػا کی ربٷ ػاؿ ہثیٴ

 .کـتی ںیہؿ٩ٴ کڀ کٴ ٷ ہکٶی ثیٴ .گب ےکیب ربئ

٥ی مبٯ / ٥ی  ٹکب ےاك ہک ہےٿتب ہٿاّش کـٹب  ہکڀ ی ػاؿ ہثیٴ

تک خمَڀً کٶی کب إال٧ ربٹب ٿ گب ہکب إال٧  ہفٹؼگی یب ٥ی ٿا٩ٜ

 ۔ ہے

iv. ی آئی  ڈآئی آؿ  ےریل ںیہ ےگئ ےاعـاد   ىـوٛ کئ ۓئ

 ہے۔ِٞیبؿ ویب گیب  ےوی ٕـف  ك

 ٹؿاٹنپالٷٹمیٰ  ہریٺیبتی عـاثی کی ىکبیت اٿؿ عٲی / 

 .مـرـی

  مسیت    ہی ، اٹ٦یڀژٹپٶپ ٿ١یـڈپی  ےپی، می ا ےمیپی ا

ی ھکنی ة ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ےٱئ ےتيغیٌ اٿؿ/یب ٝالد  ک

ؿی اٿؿ/یب پبئیؼاؿ ٕجی /١یـ ٕجی آالت، ہثب ے٩نٴ  ک

ؿیآالت یٞٺی  ٹایٶجیٲی

ك،گڀ٥ٸ،ٵٺضٺیغٖڀٕٹ،امپٲیٸںٿپیبٹ،کبٱـ،ٹی،ثیٰھٿاکـ،ثینب

، ےٵتٞٲ٨  رڀت ے، ؽیبثیٖل ك ہٿ١یـںٿصؼاٹی،رـاثی

 ۂاىیب  ہؿ اٿؿ امی ٕـس کی ٵتٞٲ٨ٹؿٵبٵیھؿ/ تٹگٲڀکڀٵی

ٿاال ٕجی  ےامتٞٶبٯ کیب ربٷؿ پـ ھی گھاٿؿ ٭ڀئی ة  ہٿ١یـ

 ہٿ١یـ ہآٯ
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 ےی ٩نٴ  کھٿاال کنی ة ےٱیب ربٷ ےك ےؽؿیٜ ےامپتبٯ ٫ 

چبؿرل   ےک ؿیيٸٹ٥یل / ؿرل ہعؼٵت  چبؿرل ، ٿارجبت،ػاعٰ

 ۔ ہٿ١یـ

 ؿتی ھة ںچبؿرل ، امپتبٯ ٵی ےک ےٷٓؿ پـ اھگ ےؿ  کٹا٫ڈ

/ٹـمٺگ ٹٷڈیٸٹػٿؿاٷ ا ےاٿؿ ثٞؼ کی ٵؼت  ک ےٯہپ ےك ےٿٷہ

 ۔چبؿرل 

v. ِٖبثك  پـیّیُ ےن   ےٞتى 

ؿ٩ٴ   ہثیٴ  ہػاؿىغٌ  کی ٝٶـ اٿؿ ٵٺتغت ہٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ ثیٴ

 ںٵی ںىٞجڀ ھکچ ے٭ی الگت ٿاٯ ںاٝٲی  ػٝڀٿ ہے۔پـ ٵٺضَـکـتی 

 ہثیٴ ھٱی اٿؿ دمجئی کچہػ ے، ریلہےپـیٶیٴ ت٦ـ٩ی ىـٿٛ کی گئی 

   ہفیبػ ےمت ك ےٱئ ےٵَٺڀٝبت ک ھکچ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

 ں۔یہ ےثٺت ہکب صٌ  ےىٞت پـیٶیٴ

vi. کب کڀؿیذ  ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ 

 ےٯہپ  ہعبؿد ٭ـػ ےك ےٯہپ ےٿئہ ےتھؿی  ّـٿؿت  کڀ ػیکٹؿیگڀٱی

کی اٹتٚبؿ ٭ی    ںچبؿ مبٱڀ ےکب عبً  ٕڀؿ ك ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك

 ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ ہے۔ؽ٭ـ  کیب گیب  ھمبت ےٵؼت  ک

مبٯ  کی ٵؼت  تک کٴ کـ  3اٿؿ  2کڀ ٵَٺڀٝبت  ہاٝٲی  مٖش ی ھکچ

 ہے۔ػیب گیب 

vii. ربؼیؼ 

تبصیبت ربؼیؼ  کی ىـٿٝبت کی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ

ی ھمت ےك ےؽؿیٜ ےآئی  ٫ ےی اڈآئی آؿ  ےاة اك ۔یھگئی ت

 ہے۔الفٵی  کـ ػیب گیب  ےٱئ ےک  ںپبٱینیڀ

 

viii. کوؿیذ ےٌئ ےوبؿ ک ہکئیـ   ٕـیك ڈے 

 ہٕـی٨ ںی تٞؼاػ  ٵیڑایک ة  ےك ہدٕجی  مبئٺل  کی تـ٩ی  ٭ی ٿ

 ےٯہپ ےاك ك ہے۔ىبٵٰ کیب گیب  ںٵی  ہفٵـےکئیـ   ک ڈےکبؿ  کڀ 

ایٲنل، ڈی اٿؿ می، ڈٵڀتیب ثٺؼ ،  -کبؿ   ہٍـ٣  مبت ٕـی٨

ٿٵی کب ٹاٹنٲیکٹؿپنی اٿؿ ٹٿھیـیپی، ٱتھیڀتڈیـیپی، ؿیھکیٶڀت

اة  ۔اھزبت  کیب گیب ت ےیکییـ( کڈکئیـ   ) ڈے ےؽ٭ـ  عبً  ٕڀؿ ك

ؿمت  ہ٣ ہاٿؿ ی ہےکبؿ  کڀ ىبٵٰ کیب گیب  ہٕـی٨  ہفیبػ ےك 150

 ہے۔ی ہتی رب ؿڑھة

ix. چیک اپ کی الگت ےٯہپ ےپبٱینی  ك 

 ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکڀہگب  ہٕجی  اٵتضبٷ  کی الگت کڀ دمٮٸ ےٯہپ

کـتی  ہکٶپٺی اك الگت ٭ب ٵٞبٿُ ہاة ثیٴ ۔اھثـػاىت کیب ربتب ت

ٿ، ہٵٺٚڀؿ  کیب گیب  ےٱئ ےکاٵیؼاؿی  ہربڀیق  کڀ    ہ، ثيـٕی٬ہے

 ےی اڈاة آئی آؿ  ہے۔ٿتی ہ٪ تک کی خمبٱ٦ت 100 ے٪ ك50 ںٵی ہٵٞبٿُ
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کٶپٺی  ہثیٴ  ہ٫ ہےی الفٵی  کـ ػیب گیب ھة ہی ےك ےؽؿیٜ ےآئی  ٫

 ۔٪ اعـاربت  کڀ ثـػاىت کـیگی50کٴ  ےکٴ ك ےٍضت  ربٹچ ک

x. کڀؿ کی ٵؼت ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

کڀؿیذ کی ٵؼت  کڀ  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٯ ٵیامپتب

اٝٲی   ےعبً ٕڀؿ پـ اپٸ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہتـ  ثیٴ ہفیبػ

 ہے۔ا ػیب گیب ڑھتک ة ںػٹڀ 90اٿؿ  ںػٹڀ 60 ںٵَٺڀٝبت ٵی ہمٖش ی

ٵيـٿٓ ،  ےتـ  صؼ  ک ہایک فیبػ ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ ہٝالٿ ےامک

ٵٺنٲ٬  اٷ اعـاربت  کڀ حمؼٿػ  کـ  ے٥ی ٍؼ  ك ھکچ ےػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ک

 ہے۔ػیب 

xi. ٷ کڀؿٓا ڈای 

اّب٥ی   ےٷ کڀؿ ٹبٵی  کئی ٹئٓا ڈای ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 :ںیہاك ٕـس   ھکچ ےك ںاٷ ٵی ں۔یہ ےگئ ےکڀؿ ىـٿٛ کئ

 زبت   ےک  ںپبٱینیڀ  ہعڀؿػ ےٯہ: فچگی  کڀؿ پفچگی  کوؿ

 ے٫ ںٺیڀکٶپ ہتـ  ثیٴ ہفیبػ ےا ٱیکٸ اة اكھت ںیہػمتیبثٸ

ػمتیبة   ھمبت ےاٱگ اٱگ اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔کـایب ربتب 

 :اٝٲی  ےٱئ ےک ںاینی ثیٶبؿیڀ ھکچ ىؼیؼ ثیّبؿی کب کوؿ

ٕڀؿ پـ  ےزبت ایک آپيٸ  ٫ ےٵَٺڀٝبت ک ےٿؿژٷ  ک ہمٖضی

ٹگب ہاٿؿ ٳ ںیہثٺتی  ہعٖـ ےٱئ ےرڀ فٹؼگی  ک ہےػمتیبة  

 ہے۔تی ڑکی ّـٿؿت پ ےٝالد کـاٷ

 ُثٞؼ  ےک ےٿٷہ٭ی اػائیگی   ےػٝڀ ؿلُ  وی حببٌی : ہثی

( ہےٿ ربتی ہکی اػائیگی  پـ کٴ  ےؿ٩ٴ  )رڀ ایک ػٝڀ ہثیٴ

ثٺیبػی  صؼ  تک حببٯ  ےکڀ اّب٥ی  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـک

 ہے۔کیب رب مکتب 

    ھوِیوپیتہ -ا ھمؼ -یؤبٔی  -یوگب  -آیوؿویؼک  -آیوه 

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٯ ٵیامپتب  ںپبٱینیب ھکچ کوؿیذ: ےٌئ ےک

اعـاربت   ےایک ٵ٪ـؿ ٥ی ٍؼ  تک آیڀه ٝالد  ک ےاعـاربت  ک

 ں۔یہکڀ کڀؿ کـتی 

xii. لیّت ىبًِ  کوؿ 

ٵٖبث٨  ٩یٶت  ےؿمت ٫ہػی گئی ٣ںؽیٲٶی ںٵَٺڀٝبت ٵی  ہٵٞبٿُ ھکچ

ؿ ای٬  ہ ںٿٯ  ٵیڈپبٱینی  کی ىی  ہ٥بئؼ ں۔یہ ےٿتہىبٵٰ  کڀؿ ىبٵٰ 

٩ٴ  کی صؼ  تک ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ ہثیٴ  ہثیبٷ کـػ ےمبٵٸ ےکڀؿ ک

 ں۔یہٷ  ہفیبػ ےؿ٩ٴ  ك ہ، جمٶڀٝی  ثیٴںیہ ےٿتہ

 ٍضت   ںاؿت ٵیھ، ةںیہ ےٳ ربٹتہ  ہ: رینب ٫کوؿ ٹپیيیٓ ٹآؤ

 ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ٹتـ ِاٷ پیيیٸ ہٵَٺڀٝبت فیبػ ہثیٴ

اٝٲی   ھاة کچ ںکٶپٺیب ھکچں۔یہ ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـت ےک
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 ےٱئ ےاعـاربت  ک ٹپیيیٸ ٹزبت آؤ ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہمٖضی

 ں۔یہٳ  کـتی ہحمؼٿػ  کڀؿ ٥ـا

 ایک ٵ٪ـؿ  ٵؼت   ںاك ٵی ي کیو(:ٹامپۂمؼی ) ںامپتبي ِی

 ےٱئ ےؿ ای٬  ػٷ کہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےک

ٝبٳ ٕڀؿ ہے۔ٵ٪ـؿ ایک ٵيت اػائیگی  کب پـٿیژٷ  کیب ربتب 

کـ ڑٿھکڀ چ  ںٿتی ٿاٱی پبٱینیڀٹکی ک ںػٹڀ 2/3ٵؼت   ہپـ ی

ی ھتت  ہاك ٕـس ، ٥بئؼ ہے۔ٳ  کی ربتی ہ٥ـا ےٱئ ےک ںػٹڀ 7

ٿتی کی ٹکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة ںٿگب رت امپتبٯ ٵیہؿگـ ٹ

 ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہی ہے۔  ہفیبػ ےٵؼت  ك

اٹؼؿ  ےؿ٩ٴ  ک ہاّب٥ی  ٱیکٸ پبٱینی  کی جمٶڀٝی  ثیٴ ےک

 ہے۔ٿ مکتی ہ ھبتم ےیب ایک اٱگ ؽیٲی  صؼ  ک ہےٿتی ہ

 ےك ہ٭ی ٿد ےاگـ ثیٶبؿی اٿؿ/یب صبػث : ہؿکوؿی فبئؼ  

 ہے ںیہٷ  ہفیبػ ےػٷ ك 10کی کٰ ٵؼت   ےؿٷٹھہ ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔٭ی اػائیگی  کی ربتی   ہتڀ ایک ٵيت ٥بئؼ

 ٵ٪ـؿ  ىـائٖڀ  ںپبٱینی  ٵی ںاك ٵی اعـاربت : ےؤـکڈ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵبْٝبءکیپیڀٹؼکبؿی کہٵٖبث٨ ا ےّڀاثٔ ک

 ےک ہٵٞبٿُ ےاعـاربت  ٫ ےگئ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك  ہٹؼہػ ہٖٝی

 ہے۔پـٿیژٷ  کیب ربتب  ےٱئ

 : ػاؿ  ا٥ـاػ   ہػاؿ /ثیٴ ہثیٴ ایّجٍیٕل کی ثبف اػائیگی

اعـاربت   ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےٱئ ےایٶجٲیٺل ک ےك ےؽؿیٜ ے٫

ایک ٵ٪ـؿ صؼ    ہثیبٷ کـػ ںٿٯ  ٵیڈپبٱینی  کی ىی ہ٭ب ٵٞبٿُ

 ہے۔تک کیب ربتب 

 ںامپتبٯ ٵی ہی اعـاربت : ےٌئ ےافـاػ  ک ےواي ےْہؿ ھبتم 

ػاؿ  ٵـیِ  کی ٵؼػ   ہػٿؿاٷ ثیٴ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة

 ھمبت ںتٞٲ٨  ٵی ےک  ہ، پـثـػاىت ٿ١یـےاٷھٿ٩ت  ٫ ےکـت

 ےاعـاربت  ک ےگئ ےکئ ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ  ٫ ےٿاٯ ےٷہؿ

ٵٖبث٨  پبٱینی  کی  ےک ںپبٱینی  کی ىـٕڀ ہے۔ٿتب ہ ےٱئ

ٵ٪ـؿ  صؼ  تک ایک ٵيت اػائیگی  یب ثبف  ںٿٯ  ٵیڈیى

 ہے۔اػائیگی  کی ربتی 

 : عبٹؼاٷ  کی  ںٍضت ٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ عبٔؼاْ  کی تٞـیف

ػاؿ ،  ہثٺیبػیجیٴ ےٯہپ ےاك كہے۔آیب  ٔثؼالٿ ںتٞـی٤  ٵی

ٳ  کیب ربتب ہکڀ کڀؿ ٥ـا ںؿ /ثیڀی ، فیـ ٭٦بٱت ثچڀہىڀ

ٿاٱؼیٸ  اٿؿ مبك  ںاہد ںیہػمتیبة   ںاة اینی پبٱینیب ۔اھت

ٳ  کیب رب ہزبت کڀؿ ٥ـا ےی پبٱینی  کہی ایک ھمنـ کڀ ة

  ہے۔مکتب 
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D. ثٕؼی ہَِٕوة ہوتی واٌی ثیُٹاپ اپ کوؿ یب اٍٝی  کٹ 

ی ربٹب ھٕڀؿ پـ ة ےٿتی پبٱینی  ٫ٹاپ اپ کڀؿ کڀ ایک اٝٲی  کٹ

تـ ٱڀگ اٝٲی  ىـیک  ہفیبػ ںثیٸ اال٩ڀاٵی  ثبفاؿ ٵی ہے۔ربتب 

 ہٝالٿ ےیب ٝالد  ک ںکی گئی ثیٶبؿیڀ ںیہیب کڀؿ ٷ  ںینیڀاػائیگی پبٱ

 ں۔یہ ےی عـیؼتھاپ اپ کڀؿ ةٹ

اثتؼائیٖڀؿپـاٝٲیہٵڀدہاےٱیےکےاپبپکڀؿکڀٵتٞبؿ٥کـاٷٹ،ںاؿشبیھٵتہتب

ایک ٍضت   ہے۔ ںیہٿگی، ٱیکٸ اة اینی ثبت ٷہٵَٺڀٝبتکیکٶی  ہؿ٩ٶجیٴ

ک ٿ٩ت  ت ےتـ  ؿ٩ٴ  کب٥ی دلت ہزبت کڀؿ کی فیبػ ےپبٱینی  ک

ی ھکنی ة ےٿاٯ ےٷہایک اٝٲی  کڀؿ چب ۔یھی تہؿ  ےؿٿپ 5،00،000

 ےعـیؼٷ  ںػٿ پبٱینیب ےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـک ےؿہا٥ـاػ  کڀ ػٿ

اپ ٹ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہی ۔اھتب تڑٿٹب پہجمجڀؿ  ےٱئ ےک

ثٺب رڀ ایک ٵ٪ـؿ    ہکیڀد ےربٷ ےکئ  ہتـ٩ی یب٥ت  ںاپ پبٱینیب

 ےؿ٩ٴ  ک ہاّب٥ی  اٝٲی  ثیٴ ے( کہےا ربتب ہک ڈؿیيڀٯھت ےؿ٩ٴ  )رل

 ں۔یہٳ  کـتی ہکڀؿ ٥ـا ےٱئ

 ہثیٴ ںرنٶی ہےکبٳ کـتی  ھمبت ےپبٱینی  ایک ثٺیبػی ٍضت  کڀؿ ک ہی

 ےٵخبٯ  ک ہے۔اٿؿ ایکٺنجتبٵٺبمت  پـیٶیٴ پـ آتی  ہےٿتی ہؿ٩ٴ  کٴ 

ا٥ـاػ  اّب٥ی   ےگئ ےکڀؿ کئ ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںآرـٿ ے، اپٸےٱئ

ٕڀؿ پـ  ے٫ ڈؿیيڀٯھؿ٩ٴ  کڀ ت ہٱی پبٱینی  کی ثیٴہ)پ ےٱئ ےزب٦٘ ک

کڀؿ  ہی ںیہ ےاپ اپ کڀؿ کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ  مکتٹ( ایک ےٿئہ ےتھؿک

ٝالد  کی  ےرڀ اٝٲی  الگت ٿاٯ ہےٿ مکتب ہ ےٱئ ےعڀػ اٿؿ عبٹؼاٷ  ک

 ہے۔ٿ٩ت  کبٳ آتب  ےک  ہثؼ٩نٶت  ٿا٩ٜ

 ےٱئ ےک ےٿٷہٯ ہکب ا ےزبت ایک ػٝڀٰی صبٍٰ  کـٷ ےاپ اپ پبٱینی  کٹ

 ے( کڈؿیيڀٯھٿتی )یب تٹزبت ٵٺتغت ٭ی گئی ک ےٕجی  الگت امٮیٴ  ک

زبت  ےک ہٿتی ٵٺَڀةٹاٿؿ اٝٲی  ک ےئیہٿٹی چبہ  ہفیبػ ےمٖش  ك

 ۔ٿگیہ  ہفیبػ ےٿتی كٹعـچ کی ؿ٩ٴ  یٞٺی ک ہٵٞبٿُ

 ِخبي

ؿ٩ٴ   ہکی ثیٴ  ےؿٿپ ھالک 3 ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱ٬ ٫ ےایک ٥ـػ  کڀ اپٸ

 ھالک 10اّب٥ی   ےک  ےؿٿپ ھتیٸ الک ہٿ ہے۔ب ربتب کڀؿ کی ےٱئ ےک

 ہے۔اپ اپ پبٱینی  کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ  مکتب ٹکی   ےؿٿپ

تڀ  ہے  ےؿٿپ ھالک 5کی الگت  ےٿٷہؿتی ھة ںاگـ  ایک ثبؿ امپتبٯ ٵی

اپ اپ ٹ ۔تک کڀ کڀؿ کـیگی  ےؿٿپ ھثٺیبػی  پبٱینی  ٍـ٣  تیٸ الک

اپ ٹ٩ٴ  ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کی ثب٩ی  ؿ  ےؿٿپ ھالک 2، ھمبت ےکڀؿ ک

 ۔گی ےکی ربئ ےاپ پبٱینی  ك

کی   ےؿٿپ ھالک 10اٿؿ ایک اکیٲی  ںیہٿتی ہمنتی   ںاپ اپ پبٱینیبٹ

اپ ٹکی   ےؿٿپ ھالک 10اّب٥ی   ےک  ےؿٿپ ھپبٱینی  کی الگت تیٸ الک

 ۔ٿگیہ  ہت فیبػہة ںٵی  ہٵڀافٷ ےاپ پبٱینی  ٫
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 ں۔یہثٺیبػ  پـ ػمتیبة  کڀؿ ا٥ـاػ ٭ی ثٺیبػ  اٿؿ عبٹؼاٷ  کی  ہی

ؿ٩ٴ   ہاٱگ اٱگ ثیٴ ےٱئ ےؿ ای٬  ؿکٸ  کہ ےعبٹؼاٷ  ک ےگئ ےکڀؿ کئ

 ںؿ٩ٴ  آد ثبفاؿ ٵی ہٿاٱی ایک اکیٲی ثیٴ ےٿٵٸھیب عبٹؼاٷ  پـ گ

 ہے۔ػمتیبة  

  ہؿ ای٬  ٿا٩ٜہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ںاپ اپ امٮیٴ  ٵیٹاگـ 

تڀ اك امٮیٴ  کڀ  ہے  ٿتی کی ؿ٩ٴ  کڀ پبؿ کیب ربٹب ّـٿؿیٹک ںٵی

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےٿتی امٮیٴ  ٫ٹیپـٵجٺی  اٝٲی  کہایکتجب

 ےٿٷہ، ٩بثِٰ اػائیگی  ںاٿپـ ػی گئی ٵخبٯ  ٵی  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت 

 ے۔ئیہٿٹب چبہکب   ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ھالک 3ؿ ای٬  ػٝڀی ہ ےٱئ ےک

اٷ ػٿؿ ےپبٱینی  ٵؼت  ک ںاہثٺؼی  د ہاپ اپ ٵٺَڀةٹاینی  ہصبالٹک

 ےٿتی کڀ پبؿ کـٷٹثٞؼ ک ےکی ایک ؿیٺذ  ک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

جمٶڀٝی ثٺیبػ پـ اٝٲی   ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھة ہ، یہےکی اربفت ػی ربتی 

 ں۔یہٕڀؿ پـ ٵ٪جڀٯ   ےاپ اپ کڀؿ ٫ٹثٺؼی یب ُمپـ  ہٿتی ٵٺَڀةٹک

کڀ ىبٵٰ  ےؿ ای٬  ػٝڀہ، ںاٿپـ ػی گئ ٵخبٯ  ٵی  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت 

اپ اپ ٹ، ہےکڀ پبؿ کـ ربتب   ےؿٿپ ھالک 3 ہاٿؿ رت ی ہے٭یبربتب 

 ۔٭ی اػائیگی  کـٹب ىـٿٛ کـ ػیگب ںکڀؿ ػٝڀٿ

تـ  ہفیبػ ےپبٱینی  ک ہٿاٱی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ےٿتہالگڀ  ےٱئ ےٵٞیبؿی٪ڀاٹیٸ،ّڀاثٔ اٿؿ اعـاد  اٷ ٵَٺڀٝبت ک

 ےؽؿیٜ ے٫ثٺیبػی ٍضت  کڀؿ صٮڀٵت  ںاہ، دںٵی ںثبفاؿٿ ھکچ ں۔یہ

اپ اپ کڀؿ ٹتـ ٍـ٣   ہفیبػ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـاےك

  ں۔یہتی ہی ؿٹد ںٵی ےٳ  کـٷہ٥ـا

 

 

E. ؿی  پبٌینی  ہمیٕئـ  ه 

 ےک ےٳ  کـٷہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےک ںثٺؼی  کڀ ثقؿگ ٱڀگڀ ہاٷ ٵٺَڀة

ثٞؼ کڀؿیذ  ےاکخـ ٵ٪ـؿ ٝٶـ ک ںیہرٸ ہےیقائٸ کیب گیب ڈ ےٵ٪َؼ  ك

کی ٝٶـ   ہفیبػ ےمبٯ  ك 60 ے)ریل ہےیب ربتب ٵٺب کـ ػ ےك ےػیٸ

 ںکب٥ی صؼ تک امپتبٯ ٵی  ہاٹچڈھکڀؿیذ اٿؿ اعـاد  کب  ۔ٱڀگ( ےک

 ہے۔ٿتب ہٿاٱی پبٱینی  کی ٕـس  ےٿٷہؿتی ھة

 ںکی ثیٶبؿیڀ ںثقؿگڀ ںٵی ےکڀؿیذ اٿؿ اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ٵ٪ـؿ  کـٷ

ٯ  اٿؿ مب 60تـ   ہؿی  کی ٝٶـ فیبػٹِاٷ ہے۔ػی ربتی  ہپـ عَڀٍیتڀد

ٱیکـ  ےك  ےؿٿپ 50،000ؿ٩ٴ   ہثیٴ ہے۔ٿتی ہتبصیبت ٩بثٰ ربؼیؼ  

اعتال٣  ںاٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ٵی ہے۔ٿتی ہ ںکی صؼ  ٵی  ےؿٿپ 5،00،000

 ےٵخبٯ : ٵڀتیب ثٺؼ ک ہے۔الگڀ  ےٱئ ےک ںثیٶبؿیڀ ھرڀ کچ ہےٿتب ہ

مبٯ  کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   1 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ

مبٯ  کی اٹتٚبؿ  2 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہاٿؿ کنی ػیگـ  ثیٴ ےہٿ مکتی ہ

 ہےٿ مکتی ہ٭ی  ٵؼت  
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اٹتٚبؿ  ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک عبً  ثیٴ ںٵی ںثیٶبؿیڀ ھکچ ہٝالٿ ےامک

 ہے۔ٿ مکتی ہ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےػیگـ  ک ہرجک ہےٿ مکتی ہ ںیہ٭ی  ٵؼت  ٷ

کالد  ےکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھك کچٹٵخبٯ : مبئٺنبئ

اپٺی اٹتٚبؿ ٭ی   ںکٶپٺیب ہػیگـ  ثیٴ ھ، ٱیکٸ کچہےآتب  ںیہٷ ںٵی

 ں۔یہىبٵٰ کـتی  ےاك ںکالد ٵی ےٵؼت  ک

ایک  ںٵی  ںپبٱینیڀ ھکچ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ک ےك ےٯہپ۔

 ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہے۔ٿتی ہصؼ ٵ٪ـؿ   ھاٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت  یب کچ

 ےک ںػٝڀٿ ےمپتبٯ کاعـاربت ٭ی اػائیگی  ا ےیب ثٞؼ ک ےٯہپ ےك

  ہی فیبػھٕڀؿ پـ، رڀ ة ےٕڀؿ پـ یب ایک ؽیٲیضؼ  ک ےایک ٥ی ٍؼ ٫

ثٺؼی  ہٵٺَڀة ہخمَڀً ٵٞبٿُ ہی ںٵی  ںپبٱینیڀ ھکچ ہے۔ٿ، کیب ربتب ہ

 ےکی ٵ٪ـؿ ٵؼت  ک ںػٹڀ 60/90ػٷ یب  30/60 ےریل ںیہ ےپـ ٝٶٰ کـت

  ۔اعـاربت  ےٿاٯ ےٷٓاٹؼؿ ا

 ےک ںیہ ےٿتہؿی ہؿ کڀ میٺئـ هڈٿٯہؿٹل اٹيڀ ےٿیل ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 .ںیہ ےعبً ؿف٧ الفٵی کئ ھکچ ےٱئ

ٱیب  ےٍضت کی اٹيڀؿیٺل کی ٵَٺڀٝبت کیٲئ ےٱئ ےک ںؿیڀہمیٺئـ ه .1

ایب ربٹب ھػک ےٿاال ٵٺبمت، ٹیبیڀرت، ى٦ب٣ اٿؿ ٿاّش ٕڀؿ ك ےربٷ

 ےئہچب

 ےہٿ ؿہیٺگ ڈٱڀی ھٿاٱی کنی ة ےکڀ، پـیٶیٴ پـ کی ربٷ ؿڈٿٯہ ہٴثی  .2

 ےاٿؿ پبٱینی ربؿی کـٷ ربئیگبزبـیـی ٕڀؿ پـ ثتبیب  ںٵی ےثبؿ ےک

ٱی ؿ کی خمَڀً ؿّبٵٺؼی ڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےگ کٺیڈاینی ٱڀ ےٯہپ ےك

 ۔ربئیگی 

 ہکی ٍضت اٹيڀؿٹل ٵتٞٲ٨بسرگ شہری  ےی پی اٹاٿؿ  ػاؿ ہشببٳ ٍضت ثیٴ .3

 ےایک خمتٲ٤ چیٺٰ ٩بئٴ کـ ےٱئ ےکی ت٦َیالت ک ںڀاٿؿ ىکبیت ںٝڀٿػا

 ۔گب

 

 

F. ٔمؼی، ىؼیؼ ثیّبؿی ںامپتبي ِی -کوؿ   ہؿ فبئؼِمـ 

ا ڑة ےمت ك ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ںپبٱینی  ٵی ہایک ٍضت  ثیٴ

٥ڀائؼ  کب ١یـ ّـٿؿی  اٿؿ ١یـ ٵٞ٪ڀٯ  امتٞٶبٯ   ےپبٱینی  ک ہعٖـ

زبت کڀؿ کیب  ےٵـیِ کڀ ایک ٍضت  پبٱینی  ک  ہ٫ ےٿئہ ےربٹت ہی ہے۔

 ےٱگ ربت ےامکب اّب٥ی  ٝالد کـٷؿ، مـرٸ اٿؿ امپتبٯ ٹاکڈ، ہےگیب 

، ١یـ ّـٿؿی  ںیہ ےیٺچتھکی ٵؼت  کڀ دلجب ک ےٷہؿ ںامپتبٯ ٵی ہٿ ں۔یہ

اٿؿ اك ٕـس  ٝالد  کی الگت  ںیہ ےکـت  ٹیلٹؿی ٹتيغیَی اٿؿ ٱیجبؿ

کٶپٺی کی الگت  ہثیٴ ں۔یہ ےا ػیتڑھة  ہت فیبػہة ےکڀ ّـٿؿی  ؿ٩ٴ  ك

 ہٵنٲنٰ اّب٣ ںـاربت ٵیٵتٞٲ٨  اع ےا احـ ٕجی  كڑپـ ایک ػیگـ  ة

 ںٵی  ہٵڀافٷ ے٫  ہاّب٣ ںرڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ کی ىـس ٵی ہے

 ہے۔ٿتی ہ  ہفیبػ
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ػاؿ  ا٥ـاػ   ہکڀؿ ثیٴ  ہٵ٪ـؿ ٥بئؼ ہے۔کڀؿ   ہامکب رڀاة  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ

کٶپٺی کڀ ایک ٵٺبمت  ٵؼت   ہثیٴ ےٿئہ ےٳ  کـتہکڀ ٭ب٥ی زب٦٘ ٥ـا

 ے٩یٶت   تٞیٸ  کـٷ ےك  ےاپٺی پبٱینی  کب ٵؤحـ ٕـی٨ ےٱئ ےک

ٝالد  ےٿاٯ ےٿٷہ، ٝبٳ ٕڀؿ پـ ںاك ٵَٺڀٝبت ٵی ہے۔ی ٵؼػ کـتب ھة ںٵی

ی، ٹای ایٸ  ے، ریلہےزبت ػؿد کیب گیب  ےؿ ای٬  ٹٚبٳ  کہکڀ 

اٿؿ اٷ   ہٿ١یـ ںاٿؿ  اٵـاُ ٹنڀا ٝٲٴ تڀٱیؼٵتٞٲ٨ ،  ےثَـیبت ك

ثیبٷ   ںتـ  اػائیگی  پبٱینی  ٵی ہفیبػ ےٱئ ےؿ ای٬  کہ ےك ںٵی

 ہے۔ٿتی ہ

عـچ کی گئی  ےك ےؽؿیٜ  ےامک ےٱئ ےػاؿ  کڀ ٹبٵقػ  ٝالد  ک ہثیٴ

ٕڀؿ پـ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ   ےثٺب ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ٫ ےکئ ہؿ٩ٴ  کی پـٿا

٩بثِٰ اػائیگی   ےٱئ ےؿ ای٬  ٝالد  کہ ےك ںاٷ ٵی ہے۔ٿتی ہصبٍٰ  

 ہےٿتب ہپـ ٵجٺی   ہایک ٵٖبٱٜ ےچبؿرل  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺبمت  ٩یٶت ک

 ۔ٿگبہّـٿؿی   ےٱئ ےٝالد ک ےک رڀ ثیٶبؿی

 : ےریل ےٿ ٹگہىبٵٰ  ۂشببٳ ارقا ےالگت ک ںپیکیذ چبؿرل  ٵی

a) ہکب کـای ےکٶـ، 

b) ٥یل، ہٿؿاٷ ہپیو 

c) تيغیٌ، ثیٶبؿی کی 

d) ،ٵٺيیبت 

e) ہاعـاربت  ٿ١یـ ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی   

ٵٰ ی ىبھة  ہ١ؾا،ٹ٪ٲڀمحٰ،ایٶجڀٱیٺل چبؿرل  ٿ١یـ ںپیکیذ چبؿرل ٵی

 ں۔یہ ےرڀ ٵَٺڀٝبت پـ ارمَبؿ  کـت ںیہ ےٿ مکتہ

ٍـ٣  امپتبٯ  ہکیڀٹک ہےٿتب ہؿ کـٹب آمبٷ ٹٵٺلڈکڀ ای  ںاٷ پبٱینیڀ

زبت ثیٶبؿی کب کڀؿیذ  ےکب حجڀت  اٿؿ پبٱینی  ک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ہے۔ٿتب ہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ےػٝڀ

  ہٹ٪ؼی ٥بئؼ  ہٷایک ؿٿفا ھمبت ےکڀؿ ک  ہٵَٺڀٝبت ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ھکچ

ؿمت  ت٪ـیجب ہٝالد کی ٣ ےگئ ےکڀؿ کئ ں۔یہ ےپیکیذ ػمتیبة  کـات ےک

ٝالد  کی  ںرڀ ٵَٺڀٝبت ٵی ہےٿ مکتی ہتک خمتٲ٤   200ت٪ـیجب  ےك 75

 ہے۔تٞـی٤  پـ ٵٺضَـ   کـتی 

کب  ےایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷ ےٱئ ےاینی مـرـی/ٝالد  ک

 ںؿمت  ٵیہٹبٵقػ  ٣ ںٱینی  ٵیپب ںیہرٸ ہےایک پـٿیژٷ  کیب گیب 

 ےػٿؿاٷ اٱگ اٱگ ٝالد ک ےپبٱینی  ٵؼت  ک ہے۔کیب گیب  ںیہىبٵٰ ٷ

زبت  ےپبٱینی  ک ںکڀ آعـ ٵی ںػٝڀٿ ہصبالٹک ں۔یہدمٮٸ   ے٭ئی ػٝڀ ےٱئ

 ہے۔حمؼٿػ  کیب ربتب  ےك ےؽؿیٜ ےؿ٩ٴ  ک ہٵٺتغت ٭ی گئی ثیٴ

 :ںیہثٺؼی  اك ٕـس   ہٵٺَڀة ہثیٴ  ہٵ٪ـؿ ٥بئؼ ھکچ

 ثٺؼی ہٵٺَڀة ہٹ٪ؼی ثیٴ  ہپتبٯ ؿٿفاٷام 
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 ثٺؼی ہٵٺَڀة ہىؼیؼ ثیٶبؿی ثیٴ 

 ٔمؼی پبٌینی  ہامپتبي ؿوفاْ .1

a) فی  ػْ ؿلُ  کی صؼ 

 ےؿ ای٬  ػٷ کہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٹ٪ؼی کڀؿیذ امپتبٯ ٵی

٥ی  ػٷ  ہے۔ٳ  کـتب ہػاؿىغٌ کڀ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ٥ـا ہثیٴ ےٱئ

ٱیکـ  ے٥ی ػٷ  ك ےپؿٿ 1،500( ےٱئ ےٹ٪ؼی کڀؿیذ )ٵخبٯ  ک

ٿ ہ٥ی  ػٷ تک خمتٲ٤    ہی فیبػھة ے٥ی  ػٷ یب اك ك ےؿٿپ 5،000

ٹ٪ؼ   ہؿٿفاٷ ےٱئ ےؿ ثیٶبؿی اٿؿ پبٱینی  کی ٵؼت  کہ ہے۔مکتب 

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہ، یہےٳ  کی ربتی ہاػائیگی  پـ ایک اٿپـی صؼ  ٥ـا

 ہے۔ٿتی ہپبٱینی    ہایک مبالٷ

b) کی تٞؼاػ ںػٔو ےاػائیگی  ک 

 ںػٹڀ ےٹ٪ؼی ک  ہؿٿفاٷ ںٵی ںخمتٲ٤  صبٱتڀ ھکچ ےی  کاك پبٱین

ٝالد   ےٱئ ےرنک ہےٿتی ہٵٺنٲ٬   ےکی اربفتی تٞؼاػ  اك ثیٶبؿی ك

ؿمت  اٿؿ ہٝالد ایک ت٦َیٲی  ٣ ےٱئ ےؿ ای٬  کہ ہے۔ا ہکیب رب ؿ

ؿ ہ٭بؿ /ثیٶبؿی کی  ہرڀ ٕـی٨ ہےکی ٵؼت  ٵ٪ـؿ  کی گئی  ےٷہؿ

کڀ حمؼٿػ  کـتی   ہ٪ؼ ٥بئؼٹ  ہاربفت  ؿٿفاٷ ےٱئ ےای٬  ٩نٴ  ک

 ہے۔

c) کوؿٓا ڈائٍوْ کوؿ یب ایڈیٓٹاك ْ 

 ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھٹ٪ؼی پبٱینی  کچ  ہامپتبٯ ؿٿفاٷ

 ےائٲڀٷ( پبٱینی  ٫ڈیٸٹٵٖبث٨  ایک اکیٲی )اك ےک  ہپیو کـػ

  ہٵٞبٿُ  ہایک ثب٩بٝؼ ہی ںٵی ں، ػیگـ  ٵٞبٵٲڀہےٕڀؿ پـ ػمتیبة  

صبػحبتی    ںپبٱینیب ہی ہے۔ٿتب ہکڀؿ  ٷٓا ڈایک ای ںپبٱینی  ٵی

 ہکیڀٹک ںیہػاؿ  کی ٵؼػ کـتی  ہثیٴ ںٵی ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ

ٝالد   ہاٿؿ ی ہےؿ٩ٴ ٭ی  اػائیگی  کی ربتی  ہایک ٵ٪ـؿ ںاك ٵی

  ہایک ٵٞبٿُ ہی ہٝالٿ ےامک ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ  ہٵتٞٲ٨ ےکی اٍٰ  الگت ك

 ےی کڀؿ کھنی ةزبت صبٍٰ  ک ےامٮیٴ  ک ہپـ ٵجٺی  ٍضت  ثیٴ

 ہے۔کی اربفت ػیتب  ےزبت  اػائیگی  کـٷ ےاّب٥ی  پبٱینی  ک

 

d) ّّٕی  کوؿ 

ّٶٺی   ےامپتبٯ اعـاربت  پبٱینی  ٫  ہایک ثب٩بٝؼ  ںپبٱینیب ہی

اٿؿ صبػحبتی  اعـاربت   ںیہٿتی ہک٦بیتی  ہی ہکیڀٹک ںیہٿ مکتی ہ

 رڀ ںیہٳ  کـتی ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےٱئ ےاٷ اعـاربت  ک ھمبت ھمبت ےک

اعـاد  ،  ےریل ںیہ ںیہزبت ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ےپبٱینی  ک  ہٵٞبٿُ

 ہىـی٬ اػائیگی  ٿ١یـ

e) ػیگـ فوائؼ ےکوؿ ک 
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 ںیہ ےکئی ٥بئؼ ےاك امٮیٴ  ک ےٹٚـ   ك ہٹ٪ٔ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

اٿؿ  ہےٿتب ہاٹب آمبٷ ھ٫  کڀ مسذہایک گب ںٵی ےثبؿ ےامک ہکیڀٹک

 ےٕجی ك ہی ے۔ہ٥ـٿعت ٭یب  رب مکتب  ےآمبٹی ك  ہفیبػ ےامٲئ

ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہکیڀٹک ہےکـتب  ہٹگبئی کب ٵ٪بثٰہٵتٞٲ٨  ٳ

٥ی  ػٷ ایک ٵ٪ـؿؿ٩ٴ ٭ی اػائیگی  کی  ےٱئ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہ

 ے، اك ٕـس کہٝالٿ ےامک ۔ٿہی ھرڀ ة ہے، اٍٰ اعـاربت  چبہےربتی 

ٿ ہآمبٷ  ںاٍٰ  ٵیہ٭ب ت٦َی ںکی ٩جڀٱیت اٿؿ ػٝڀٿ ںکڀؿٿ ہثیٴ

 ہےربتب 

 بؿی وی پبٌینیىؼیؼ ثیّ .2

 ےفیذ( کڀؿ یب ایک ٍؼٳڈ ڈیڈؿیڈاك ٵَٺڀٝبت کڀ عڀ٥ٺب٫ ثیٶبؿی )

 ہے۔ی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ ة ےؿاٵب کیئـ( کڀؿ ٫ٹاٯ )ھة ھ٭ی ػیک

ٱڀگ کیٺنـ،   ےك ہتـ٩ی  ٭ی ٿد ںٵی  ےىٞت ےٕجی  مبئٺل  ک

 ےك ںٳ  ثیٶبؿیڀہا ھرینی کچ  ہٿ١یـ ےػٿؿ ےؿٿک اٿؿ ػٯ کٹاك

 ۔یھٿتی تہ ےٵڀت ٓ ےٯہپ  ںٵی ےٹتیذ ےٸ کر ںیہ ےثچ ربت ہفٹؼ

ثٞؼ فٹؼگی  ٵتڀ٩ٜ  ےک ےثچٸ ےك ںی ثیٶبؿیڀڑؿ، اك ٕـس کی ةھپ

 ںٵی ےثچٸ  ہفٹؼ ےی ثیٶبؿی كڑایک ة ہصبالٹک ہے۔ربتی  ڑھکب٥ی ة

ثٞؼ ٵٞبه  ےاٿؿ ٝالد  ک ںیہ ےٿتہؿکٴ اعـاربت  ھاؿی ةھة ےٝالد  ک

س  کی ىؼیؼ اك ٕـ ں۔یہ ےربت ڑھی ةھاعـاربت  ة ےگؾؿاٷ  ک

ثٸ ربتب  ہعٖـ ےٱئ ےٿٹب ا٥ـاػ  کی ٵبٱی  زب٦٘ کہثیٶبؿی ىـٿٛ 

 ہے۔

a) ھکچ ںرنٶی ہےپبٱینی    ہىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  ایک ٥بئؼ 

پـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ  اػائیگی   ےچٲٸ ہٹبٵقػ  ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پت

 ہے۔ٿتب ہکب پـٿیژٷ   ےکـٷ

b) ہےٵٖبث٨ ٥ـٿعت ٭یب  ربتب  ےػؿد ؽیٰ ٫ ےاك : 

 ٕڀؿ پـ یب ےائٲڀٷ پبٱینی  ٫ڈٸیٹایک اك 

  ٕڀؿ پـ  ےٷ کڀؿ ٫ٓا ڈایک ای ںٵی  ںٍضت  پبٱینیڀ ھکچ

 یب

 ٕڀؿ  ےٷ کڀؿ کٓا ڈایک ای ںٵی  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی ثیٴ ھکچ

 پـ

 ںکٶپٺیڀ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ فٹؼگی  ثیٴ  ہ، ىؼیؼ ثیٶبؿی ٥بئؼںاؿت ٵیھة

ت ٕڀؿ پـ ٥ـٿع ے٫ ںمڀاؿٿ ےک  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ ےك ےؽؿیٜ ے٫

ػٿ ٥بؿٳ  ػمتیبة   ےکڀؿ ک ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےاٿؿ اٹک ںیہ ےربت  ے٭ی

ائٲڀٷ ڈیٸٹامٮیٴ  اٿؿ اك  ہئی ٥بئؼٓىبٵٰ  می ا - ںیہ ےربت ےکـائ

ٿ٩ت  کڀؿ  ےربت  ےکڀ ٥ـٿعت ٭ی  ہاك ٥بئؼ ۔امٮیٴ   ہئی ٥بئؼٓمی ا

اٵیؼاؿی  ہا ھکی ٝیٸ ٵٖبث٨  تٞـی٤  اٿؿ اچ ںکی گئی ثیٶبؿیڀ

 ےمت ك 20، ےٱئ ےک ےثچٸ ےٷ کی صبٱت  كھُاجل ہے۔ ٿتبہٳ  ہائی اہاٹت

ٵٞیبؿ  ہٍضت  ثیٴ  ےی اڈکی تٞـی٤  کڀ آئی آؿ  ںٝبٳ ىؼیؼ ثیٶبؿیڀ
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 ےك ہّٶیٴ ں)آعـٵی ہے۔زبت ٵٞیبؿی  کیب گیب  ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہثٺؼی ؿ

 ۔(.ںکـی ؿرڀٛ

 ےاٵٮبٷ  )رنک ےمٖش  پـ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  ک ےک ےٳ، ربؿی کـٷہتب

 ےک ےٿٷہٵتبحـ   ےرٸ ک ںیہ ےٱیت ہثیٴ ہٱڀگ ی ےایل ےك ےؽؿیٜ ے٫

اٿؿ ربڀیق ٭بؿ   ہےٿتت ہ  ہت فیبػہ( ةہے ےتہاٵٮبٷ  ؿ  ہفیبػ ےمت ك

 کی ٍضت  ٭ی صیخیت

 ےك ہا  کی ٭ٶی ٭ی ٿدٹاڈ٭ب٥ی   ہے۔ٿ ربتب ہٳ  ہکب  تٞیٸ  کـٹب ا 

 ںثٺؼی  کی ٩یٶت   تٞیٸ  ٵی ہىؼیؼ ثیٶبؿی کی ٵٺَڀة ںصبٯ ٵی

 ہے۔ی ہمحبیت ٭ی ربؿ ےكےؽؿیٜ ےا  کٹاڈ ےک ںپٺیڀکٶ ہثیٴ ہػٿثبؿ

c) ںٍـ٣  امپتبٯ ٵی ہرڀ ٷ ہے ںی ثیٶبؿیبڑاینی ة ںىؼیؼ ثیٶبؿیب 

 ہثٲک ںیہثٺتی   ہاعـاربت  کی ٿد  ہت فیبػہة ےک ےٿٷہؿتی ھة

ٹ٪َبٷ، کٶبئی کب ٹ٪َبٷ  ےٵٞؾٿؿی ، اْٝبءک  ےك ہاٹٮی ٿد

 ےثٞؼ دلت ےک ےٿٷہؿتی ھة ںاٿؿ امپتبٯ ٵی ہےٿ مکتب ہ  ہٿ١یـ

 ہے۔مکتی  ڑاٯ کی ّـٿؿت پھة ھٿ٩ت  تک ػیک

d) ُپبٱینی    ہایک ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  اکخـ ایک امپتبٯ ٵٞبٿ

زبت  ےپبٱینی  ک ہتبک ہےکی م٦بؿه ٭ی ربتی  ےاّب٥ی  ٱیٸ ےک

ٿ ہٵؼػ  ںٵی ےکڀ کٴ کـٷ ھٵبٱی  ثڀد ےاك عبٹؼاٷ  ک ہٵٞبٿُ

 ہے۔ٵتبحـ   ےرل کب ؿکٸ  اك ٕـس کی ثیٶبؿی ك ےمک

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 

 خمَڀً ىؼت ٿاال کڀٵب 

 ٭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 
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ثیٸ  ھکچ ہے۔تی ہتی ؿڑھاٿؿ ة ہے ںیہؿمت  ربٵؼ ٷہکی ٣ ںىؼیؼ ثیٶبؿیڀ

کڀ '٭ڀؿ' اٿؿ  ںثیٶبؿیڀ ںکٶپٺیب ہثیٴ ںٵی ںاال٩ڀاٵی  ثبفاؿٿ

اٱقائٶـ ثیٶبؿی  رینی  ںاہد ںیہ ےثٺؼی  کـت ہػؿد ں'اّب٥ی ' ٵی

ؿٵیٺٰ ثیٶبؿی' کڀ ٹی 'ھی کتھکت ہے۔ی کڀؿ کیب ربتب ھکڀ ة ںثیٶبؿیڀ

ت ہة ہےؿ ہپـیٶیٴ ٙب ہ، صبالٹکہےىبٵٰ کیب ربتب  ےٱئ ےی کڀؿیذ کھة

 ہے۔ٿتب ہ  ہفیبػ

f) ےچٲٸ ہثیٶبؿی کب پت  ںتـ  ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیب ہفیبػ ںاہد 

 ھ، کچںیہائیگی  کب پـٿیژٷ  کـتی اػ ےپـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ  ک

 ے٫ ہٵٞبٿُ ےرڀ ٍـ٣  اعـاربت  ٫ ںیہی ھة  ںاینی پبٱینیب

ٳ  ہکڀؿ ٥ـا ےاعـاربت  ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵی

 ٹیٞٺی ِاٷ پیيیٸ ہکب جمٶڀٛ ںکڀؿٿ ںٵَٺڀٝبت ػٿٹڀ ھکچں۔یہکـتی 

اٿؿ   ہٵٞبٿُ ےٱئ ےاعـاربت  ک ےک ےٿٷہتی ؿھة ںامپتبٯ ٵی

پـ ایک ٵيت  ےچٲٸ ہکب پت ںٳ  ثیٶبؿیڀہٹبٵقػ  ا ںپبٱینی  ٵی

 ں۔یہ ےٳ  کـتہاػائیگی  ٥ـا

g) 65ٱیکـ  ےمبٯ  ك 21ٝبٳ ٕڀؿ پـ   ںىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیب 

ٿتی ہػمتیبة   ےٱئ ےا٥ـاػ  ک ےک  ہٕج٨  ےٝٶـ ٫ ےمبٯ  تک ک

 ں۔یہ

h) ہےٿتی ہ  ہت فیبػہؿ٩ٴ  ة ہثیٴ  ہکـػ زبت پیو ےک  ںاٷ پبٱینیڀ 

 ںاینی ثیٶبؿیڀ  ہاك ٕـس کی پبٱینی  ٭ی ثٺیبػی ٿد ہکیڀٹک

 ےک ھٵبٱی  ثڀد ےاٯ کھة ھٵٺنٲ٬  ٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک ھمبت ےک

 ۔ٿگبہپـٿیژٷ  کـٹب  ےٱئ

i) پـ ٝبٳ  ےچٲٸ ہزبت ایک ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پت ےک  ںاٷ پبٱینیڀ

 ںٵٞبٵٲڀ ھکچہے۔ی ربتی ٪ اػائیگی  ک100ؿ٩ٴ  کی  ہٕڀؿ پـ ثیٴ

رڀ  ہےٿتی ہ٪ تک خمتٲ٤  100 ے٪ ك25 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ہٵٞبٿُ ںٵی

ىـائٖڀّڀاثٔ اٿؿ ثیٶبؿی کی ىؼت  پـ ارمَبؿ   ےپبٱینی  ک

 ہے۔کـتب 

j) ٿاٱی ایک  ےی ربٷھػیک ںٵی  ںی ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیڀھمت

زبت ٩بثِٰ اػائیگی   ےپبٱینی  ک ےک  ہی ٥بئؼھٵٞیبؿی ىـٓ کنی ة

کی اٹتٚبؿ ٭ی   ںػٹڀ 90 ےپبٱینی  کی ىـٿٝبت ك ےٱئ ےک ےٿٷہ

کب مـٿائڀٯ کالد  ںػٹڀ 30ثٞؼ  ےٵؼت  اٿؿ ثیٶبؿی ٭ی تيغیٌ ک

 ھمبت ےمـٿائڀٯ کالد ک ےگئ ےٕڀؿ پـ ىبٵٰ کئ ے٫  ہاك ٥بئؼہے۔

" مـٿائڀٯ  ےاك ہثٲک ےئیہٿٹب چبہ ںیہؿٳ ٷھ" کب ة ہ"ٵڀت ٥بئؼ

 ہےٿاّش  کیب گیب   ہػٕڀؿ پـ فیب ے" ٫ ہ( ٥بئؼےک ےٿٷہ ہ)فٹؼ

ٿاٱی ٵيٮالت کڀ ػٿؿ  ےٷٓثٞؼ ا ےیٞٺی ایک ىؼیؼ ثیٶبؿی ک

 ۔ ہػیب گیب ٥بئؼ ےٱئ ےک ےکـٷ

k) ےا٥ـاػ، عبً  ٕڀؿ كںاہعڀا ےک ےىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  ٱیٸ 

مغت ٕجی  ربٹچ  ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك 45

اد   ٍضت  ٵٞیبؿی اعـہے۔ٿتب ہگقؿٹب ّـٿؿی   ے٭بؿ ك ہٕـی٨ ےک
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 ںکب٥ی یٮنب ےاعـاد  ک ےٿاٯ ےربٷ ےپبئ ںٵَٺڀٝبت ٵی ہثیٴ

ٹب٭بٵی  یب  ںٵی ےیب ٝٶٰ کـٷ ےٵبٹگٸ  ہ، ٕجی  ٵيڀؿںیہ ےٿتہ

 ںٕجی  ٝالد  ٵی ں٭ی ٍڀؿت ٵی ےػیٸ ہاٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  کڀ چکٴ

 ہے۔اٱگ کیب گیب  ےی عبً  ٕڀؿ كھکڀ ة ےتبعیـ کـٷ

l)  ی ایک یب ایک ھکنی ةکڀؿ کی گئی  ںکٶپٺی پبٱینی  ٵی ہثیٴ

ػاؿ  کڀ ٍـ٣  ایک ثبؿ  ہثیٴ ےٱئ ےثیٶبؿی ک  ہفیبػ ےك

ٳ  کـ ہاػائیگی  ٥ـا  ہفیبػ ےیب ای٬ ك ہےمکتی  ےػ ہٵٞبٿُ

ػاؿ   ہی ثیٴھکنی ة ۔ٱیکٸ ایک ٵ٪ـؿ حمؼٿػ  تٞؼاػ  تک ہےمکتی 

٭ی  ےزبت ایک ثبؿ ٵٞبٿُ ےپبٱینی  ک ںتٞٲ٨  ٵی ےا٥ـاػ  ک

 ہے۔ٿ ربتی ہپـ پبٱینی  عتٴ   ےربٷ ےاػائیگی  کـ ػیئ

m) کڀ  ںکٶپٺیڀ ےکڀ عبً  ٕڀؿ ك ںىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  گـٿپڀ

  ںپبٱینیب ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےرڀ اپٸ ہےٳ  کی ربتی ہی ٥ـاھة

 ں۔یہ ےٱیت

 

 

G. ہاي ثیُھة ھٕویً ِؼتی  ػیک  

کی  ںثقؿگ ٱڀگڀ ںؿ ٵیھػٹیب ة ھمبت ےک ےٷڑھٵتڀ٩ٜ  ة ےآد فٹؼگی  ٫

 ںؿ ٵیھػٹیب ة  ےك ہٿئی آثبػی ٭ی ٿدہتی ڑھایک ة ہے۔ی ہؿ ڑھآثبػی ة

ثقؿگ  ہے۔ی ہتی رب ؿڑھی ةھٵیت ةہکی ا ہاٯ ثیٴھة ھٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک

ٵجتال   ںی ٩نٴ  کی ٵٞؾٿؿی  ٵیھکنی ة ہٝالٿ ےکڀ اٿؿ امک ںٱڀگڀ

ٿ٩ت  تک  ےدلت ہے۔ٿتی ہاٯ کی ّـٿؿت ھة ھٿ٩ت  تک ػیک ےکڀ دلت ںٱڀگڀ

ٱگبتبؿ ؽاتی  یب  ےٱئ ےک ںگڀٱڀ ےایل ہےاٯ کب ٵٖٲت ھة ھػیک

گـی ڈ، رڀ ٵؼػ  کی ایک ںاٯ کی شببٳ ىٮٲیھة ھٵتٞٲ٨  ػیک ےٹـمٺگ ك

اٿؿ رٸ کی ٍضت   ںیہٹب٩بثٰ   ںٵی ےاٯ کـ پبٷھة ھثٺب اپٺی ػیک ےک

 ہے۔ٿاٱی  ےٿٷہ ںیہتـ ٷہة ںٵنت٪جٰ ٵی

ثٺؼی  ػمتیبة   ہػٿ ٩نٴ  کی ٵٺَڀة ےٱئ ےاٯ کھة ھٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک

 :ںیہ

a) ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثٺؼی  رڀ ٍضت ٵٺؼ  ثیٴ ہٵٺَڀة ڈڈپـی ٥ٸ 

 ےٱئ ےک ےٷھیبٷ ؿکھٕجی  اعـاربت  کب ػ ےٵنت٪جٰ ک ےاپٸ

 اٿؿ  ںیہعـیؼی ربتی 

b) ےؽؿیٜ ےثٺؼی  رڀ ایک ٵيت پـیٶیٴ ک ہ٥ڀؿی ّـٿؿت کی ٵٺَڀة 

اٯ ھة ھٿ٩ت  تک ػیک ےػاؿ  کڀ دلت ہرت ثیٴ ںیہعـیؼی ربتی  ےك

 ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  

کی ٵ٪ؼاؿ کڀ ٵ٪ـؿ    ہکی ىؼت)اٿؿتڀ٩ٞکیج٪بٵؼت( ٥بئؼ  ٵٞؾٿؿی

 ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھٵَٺڀٝبتت ےاٯ کھة ھٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک ہے۔کـتی 

  ں۔یہ ےٿئہ ںیہٷ  ہی تک تـ٩ی یب٥تھاة
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 پبٌینی ہآؿوگی ہویيیھة

 ہکی چبؿ ٝبٳ  ثیٴ  ےامٮیٴ  مـ٭بؿی  ىٞت ہثیٴ  ڈڈٱی پـی ٥ٸہپ

پبٱینی   ہآؿٿگی ہٿیيیھٿاٱی ة ےٷ٥ـٿعت ٭ی رب ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

پبٱینی  ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  ایک  ہىـٿٛ کی گئی ی ںٵی 1990مبٯ   ۔یھت

اٯ ھة ھثٞؼ امکی ٍضت  ػیک ےک  ٹائـٵٸٹػاؿ  ا٥ـاػ  کی ؿی ہثیٴ

ایک فٹؼگی   ہی ہے۔ ےٱئ ےک ےٷھیبٷ ؿکھٵتٞٲ٨  ّـٿؿیبت  کب ػ ےك

 ےجببئ ےٵڀت ک ہی  ہ٫ ےامک ےمڀائ ہےثـاثـ  ےک ےپبٱینی  ٱیٸ ہثیٴ

 ہے۔ٕجی  اعـاربت  کڀ کڀؿ کـتی  ےٵنت٪جٰ ک

a) کٍیُڈٍِتوی ِی 

 ہےکٲیٴ پبٱینی  ڈپبٱینی  ایک ٩نٴ  کی ٵٲتڀی یب ٵنت٪جٰ ٵی ہی

ربڀیق ٭بؿ   ہے۔ٳ  کـتی ہثـاثـ کڀؿ ٥ـا ےکٲیٴ پبٱینی  کڈاٿؿ ٵی

ی ٿ٩ت  امٮیٴ  ھػؿٵیبٷ  کنی ة ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 55مبٯ  اٿؿ  25

 ہے۔مکتب ٿ ہىبٵٰ  ںٵی

b) کی ّٝـ  ٹائـِٓٹؿی 

ػؿٵیبٷ  ایک  ےمبٯ  ک 60اٿؿ  55 ھمبت ےایک ىـٓ ک ہٿ

ؿی  کی ٝٶـ ٹِاٷ  ہ٫ ہےکی ٝٶـ کب اٹتغبة  کـ مکتب   ٹائـٵٸٹؿی

  ںمبٱڀ 4ػؿٵیبٷ   ےکی ٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹاٿؿ ٵٺتغت ٭ی گئی ؿی

ٝٶـ کب   ٹائـٵٸٹپبٱینی  ؿی ے۔ئیہٿٹب چبہکب ایک ٿاّش  ٥ـ٧ 

 ےؽؿیٜ ےػاؿ  ا٥ـاػ  ٫ ہٿ٩ت  ثیٴ ےپـ ػمتغٔ کـت  ٵٖٲت ربڀیق

 ےٵ٪َؼ ك ےک ےىـٿٛ کـٷ  ہزبت ٥بئؼ ےاٿؿ پبٱینی  ک  ہٵٺتغت ےك

ایب رب ڑھة ںیہٷ ےگٓاك ٝٶـ کڀ ا ہے۔ٝٶـ   ہثیبٷ کـػ ںٿٯ  ٵیڈىی

 ہے۔مکتب 

c) کی ِؼت ےيہپ ےك  ٹائـِٓٹؿی 

 کی ےکی ٵؼت  کب ٵٖٲت ربڀیق  ٵٺٚڀؿ  کـٷ ےٯہپ ےك  ٹائـٵٸٹؿی

خمَڀً  پبٱینی   ںٿٯ  ٵیڈىی ےٿئہ ےىـٿٛ کـت ےتبؿیظ  ك

 ےاك ٵؼت  ک ہے۔ٿاٱی ٵؼت   ےٿٷہعتٴ   ھمبت ےٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹؿی

ٵٖبث٨  ٩نٔ/ایک پـیٶیٴ  ےک ےٿٷہػاؿ  ٥ـػ  الگڀ  ہػٿؿاٷ ثیٴ

پبك  ایک ٵيت  ےػاؿ ٥ـػ  ک ہثیٴ ۔ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـیگب

 ہے۔آپيٸ   کب ےاػائیگی  کـٷ ںٵی ںپـیٶیٴ یب ٩نٖڀ

d) واپنی 

 ےٯہپ ےکی ٝٶـ ك  ٹائـٵٸٹؿی  ہػاؿ  ا٥ـاػ  ٵٺتغجکـػ ہاگـ ثیٴ

ؿ ہثب ےیب امٮیٴ  ك ہےثٞؼ ٵـ ربتب  ےکی ٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹیب ؿی

ٿگی رڀ ہتڀ پـیٶیٴ کی ٵٺبمت  ٿاپنی کی اربفت  ہےتب ہٹکٲٺب چب

ربؼیؼ   ہے۔ٵيـٿٓ   ےک ےٿٷہ ںیہزبت کڀئی ػٝڀٰی پیؼا ٷ ےپبٱینی  ک

پـیٶیٴ  ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ  ہتنٲی خبو  ٿد ےٱئ ےتبعیـ ک ںٵی

 ہے۔کی ؿٝبیتی  ٵؼت  کب پـٿیژٷ   ںػٹڀ 7 ےٱئ ےاػائیگی  ک

e) ِتفوی 
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 ہے۔ٳ   کـتی ہ٥ـاےٱئےک امٮیٴ  ت٦ڀیِ ہی

f) اعـاد 

 ںػٹڀ 30کب اعـاد  ،  ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ ںپبٱینی  ٵی

مبٯ  کب  ےٯہپ ےٱئ ےک ںکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  اٿؿخمَڀٍجیٶبؿیڀ

ایک  ہی ہچڀٹک ہے۔ٿتب ہ ںکٲیٴ ٵیڈٵی  ہرینب ٫ ہے ںیہاعـاد   ٷ

 ہے۔ٵٺٖ٪ی  تہة ہ، یہےکٲیٴ پبٱینی  ڈٵنت٪جٰ کی ٵی

g) ُٹویـیٓ ہگـوپ  ثی 

رل  ہےایب رب مکتب ٹھی اھگـٿپ ثٺیبػ  پـ ة ہپبٱینی  کب ٥بئؼ

  ہے۔ٿٱت ػمتیبة  ہکی ك  ٹمکبؤٷڈگـٿپ  ںٵی ےٵٞبٵٰ

 

H. کبِجی َِٕوٝبت 

 ٵَٺڀٝبت ہثیٴ  ٍضت کڀ ٵَٺڀٝبت  ہٵتٞٲ٨ ےك ہثیٴ  فٹؼگی یھکت یھکت

 ےٷٓا ھمبت ایک ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ػٿ ہی ۔ہے ربتب ػیب ڑرڀ ھمبت ےک

 کی پیکیذ ایک ےك  ےؽؿیٜ ےک ےکـٷ  ہیب٥ت تـ٩ی ػاؿھمسذ ایک اٿؿ

 ۔ہے ہٕـی٨ اھاچ ایک کب ےػیٸ کڀ٥ـٿٟ ٵَٺڀٝبت  ہفیبػ ےك  ہفیبػ ٕـس

 ےایل ہے ٵٖٲت کب ٵَٺڀٝبت کبٵجی  فٹؼگی پٲل  ٍضت  ٕـس اك

 اٿؿ کڀؿ ہثیٴ  فٹؼگی ایک ےک کٶپٺی ہثیٴ  فٹؼگی ایک رڀ ٵَٺڀٝبت

 ےك ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہثیٴ  ٍضت ائٲڀٷ ڈیٸٹاك یب/اٿؿ  فٹؼگی ١یـ

 ۔ںیہ ےکـت  ٳہ٥ـا  ہجمٶڀٛ کب کڀؿ ہثیٴ  ٍضت ایک  ہکـػ پیو

 پـ ٕڀؿ ہٵيرتک ےك ٣ٕـ کی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ػٿ کڀ ٵَٺڀٝبت اٷ

 چیٺٲق ت٪نیٴ کی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ںػٿٹڀ اٿؿ ہے ربتب کیب یقائٸڈ

 ػٿ ےٱئ ےک اٷ پـ ١یـ ٿاّش.  ہے ربتب کیب ٥ـٿعت ےؽؿیٜ ےک

 ےؿامت ہٵڀرڀػ اٿؿ ٿگبہ ّـٿؿی' اپ ےائٹ'  اٹيڀؿٹل ےک ںکٶپٺیڀ

 ایک ٍـ٣ ںٵی ٿ٩ت ایک اربفت کی اپ ےائٹ ےایل ٵٖبث٨ ےک ػایبتہ

 ۔ہے ٿتیہ ػؿٵیبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ فٹؼگی ١یـ ایک اٿؿ ػاؿ ہیٴث فٹؼگی

 ربٹب کیب ّـٿؿ یڀ اٿ ایٴ ایک ػؿٵیبٷ ےک ںکٶپٺیڀ کی ٕـس اك

 عؼٵت، کی ثٞؼ ےک ےکـٷ ربؿی پبٱینی ٹگ،ٹٵبؿکی ٭ی اٷ ہتب٫ ےئہچب

 ےک پـیٶیٴ اٿؿ ٵٞیبؿ ےک مـٿك پبٱینی یہ ھمبت ت٪نیٴ کی ہعـچ ٝبٳ

 یڈ آؿ آئی ےٱئ ےک اٷ  ۔ےمک رب کیب ےٓ ںٵی ےثبؿ ےک ؿ٩ٴ ہٵٺَڀة

 ٕڀیٰ ہػہٵٞب ہی  ۔گی ےربئ ٱی ٕـ٣ ثیٶب٭ـتب ایک کنی اربفت ےك آئی

 ٍـ٣ اربفت کی ےٹکٲٸ ےك اپ ےئ اٹ اٿؿ ےئہچب ٿٹبہ کب ٩نٴ ٵؼت

 ےک آئی ےا یڈ آؿ آئی یھة ہٿ اٿؿ گی ےربئ ػی یہ ںٵی ںصبٱتڀ عبً

 ۔ یہ ثٞؼ ےک ےٿٷہ ٵٖٶئٸ

 پـ ٕڀؿ ےک ػاؿ ہثیٴ ٵٞـٿ٣ ےك ؿّبٵٺؼی ےك  آپ ٭ٶپٺی ہثیٴ ایک

 ایک ےٱئ ےک ےکـٷ اػا کـػاؿ ٳہا ںٵی عؼٵت پبٱینی اٿؿ ےکـٷ کبٳ

 ٭ٶيب ہک رینب ہے مکتی ےػ عؼٵت کی آپ پـ ٕڀؿ ےک ٹپڀائٸ ےؿاثٔ

 اٿؿ ےٷھٱک ہثیٴ ػاؿ ہثیٴ ٵٞـٿ٣ ۔ہے ٿتبہ ّـٿؿی ےٱئ ےک ٵَٺڀٝبت
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 اٿؿ ػٝڀی ٳ،ہتب  ۔ہے کـتب اػا کـػاؿ ٳہا ایک ںٵی عؼٵت پبٱینی

 میکيٸ ےٿاٯ ےٿٷہ ٵتبحـ ےک پبٱینی ےٵٞبٵٰ ےک اػائیگی کی کٶیيٸ

 .ںیہ ےربت ےائٹٹپ ےك ٕـ٣ ٭ی ںػاؿٿ ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ پـ ثٺیبػ کی

 صبٍٰ ٵٖبث٨ ےک ںػایتڀہ مست ربؿی پـ ٿ٩ت ٿ٩ت کڀ'"  ٹ٫ڈپـٿ ٭بٵيب "

 ےک عٖـات ںػٿٹڀ ۔ گی ےربئ ٱی ٵٺٚڀؿی خمتٲ٤ اٿؿ گب ےربئ کیب

 ہثیٴ ٵٞٲڀٵبت کی اك اٿؿ گب ےربئ ثتبیب خمتٲ٤ کڀ ؿ٫ھػ یٶیٴپـ

 ھمبت گی ےربئ ػی ںٵی ںصبٱتڀ ںػٿٹڀ ثٞؼ اٿؿ مبث٨ ٥ـٿعت کڀ ؿڈٿٯہ

 ںٵی ہٿ١یـ اػة میٲق پبٱینی، ےریل رڀ ػمتبٿیق شببٳ ؽکـ کب اك یہ

  ۔گب ےربئ کیب

 ثٺیبػ اٹيڀؿٹل گـٿپ اٿؿ پبٱینی اٹيڀؿٹل ؽاتی ٵَٺڀٝبت کی اك

 اٹيڀؿٹل ٍضت ٳ،ہتب ۔گب ےربئ کـایب ػمتیبة ےك ٩نٴ یہ ںػٿٹڀ

 کی اٹيڀؿیٺل کی فٹؼگی ؿٳٹ عبٱٌ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ ؿٹ٥ٲڀ

 ٿگیہ یہ ےٱئ ےک ٍضت ےٿاٯ ےکـٷ صَڀٯ ےک عبٹؼاٷ اربفت کی کڀؿیذ

 ٩بثٰ ػیگـ اٿؿ ٵ٦بػ ٩بثٰ اٹيڀؿٹل کی ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل ہٵتٞٲ٨ رڀ

 ۔ ٿگیہ تزب ے٫ ںىـٕڀ ےٷھٱک اٹيڀؿٹل إال٧

 اٿؿ ہے ٿتبہ ػمتیبة ےٱئ ےک ؿڈٿٯہ اٹيڀؿٹل اعتیبؿات، ےک ٱک ٵ٦ت

 کی ٵَٺڀٝبت ٭ٶپٺی ٳ،ہتب ،ہے ٿتبہ الگڀ پـ ٵَٺڀٝبت ٭ٶپٺی ےپڀؿ ہی

 کی ٍضت اٱڀٷ ڈیٸٹاك/  فٹؼگی ١یـ ہٵتٞٲ٨ ربؼیؼ کڀ ےصٌ ےٿاٯ ٍضت

  ۔گب ےربئ ٿہ پـ اعتیبؿات ےک کٶپٺی اٹيڀؿٹل

 ثـٿکـ، چیٺٰ، ٹگٹٵبؿکی ؿامت ہثـا ٹگ،ٹٵبؿکی کی ٵَٺڀٝبت ٭ٶپٺی

 ٭ـتڀ اٹيڀؿٹل ںػٿٹڀ ےك ٕـ٣ کی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی اٿؿ ؽاتی ربٵٜ

 ںیہٷ ےك ٕـ٣ کی اٹتٚبٵبت ؿی٦ـٯ کی ثیٺک ٱیکٸ ہے مکتی رب ٕـ٣ کی

 ےک ػاؿ ہثیٴ ایک یھة کنی رڀ ےٿمکتہ ںیہٷ ىٺبعت ٱڀگ ےٿیل ٳہتب

 ۔ٿہ ںیہٷ اربفت ےٱئ ےک ٹگٹٵبؿکی کی ٵَٺڀٝبت ایک یھة کنی ےٱئ

 ہک ےیہچب ربٹب ثتبیب ےك ٕڀؿ ٿاّش ےاك ںٵی اػة ٥ـٿعت اٿؿ زبـیک

 ،ہے خمتٲ٤ ےك ےػٿمـ ےعٖـ ؿہ ںیہ ےٿئہ ڑےد ےك ػاؿ ہثیٴ ػٿ ںٵی اٷ

 آؿائو ٿ تقئیٸ ےک کڀؿ ایک کنی یب ںػٿٹڀ گب، ےکـ کڀٷ تَـ٣ ےػٝڀ

 ٱتٿہك مـٿك ،ےگ ںٿہ پـ اعتیبؿات ےک ؿڈٿٯہ ہثیٴ ےٵنئٰ ٵتٞٲ٨ ےك

  ۔ ہٿ١یـ

 ٭ب ٳٹمل یٹ آئی ےےٯ ےک ےچالٷ ےك ےٕـی٨ ٵٺبمت کڀ کبؿٿثبؿ اك

 ےاکٹیڈ ػؿٵیبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ ػٿ ہکیڀٹک ےئہچب ٿٹبہ ٵڀاؿہ  ٭بٳ

 ۔ںیہ ٿتبہ کـٹب ػمتیبة اٹیڈ ےٱئ ےک آئی ےا یڈ آؿ آئی اٿؿ اٹْٶبٳ
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I. ںپیکیذ پبٌینیب   

  ہکب ایک جمٶڀٛ ںزبت  کڀؿٿ ےی ػمتبٿیق کہاتب کڀؿ ایک ھپیکیذ یب چ

  ہے۔

عبٹؼاٷ  کی پبٱینی  ںٵی ںػیگـ  ٭المڀ ے، کبؿٿثبؿ  کےٱئ ےٵخبٯ  ک

کڀؿ  ےریل  ہ، ػکبٹؼاؿ کی پبٱینی ، ػ٥رت  پیکیذ پبٱینی  ٿ١یـ

رینی   ہ،ٵٺؼؿربت ٿ١یـںزبت  ٝٶبؿتڀ ےرڀ ایک پبٱینی  ک ںیہ ےٿتہ

اك ٕـس کی  ں۔یہ ےتہکڀ کڀؿ کـٹب چب  ںخمتٲ٤  رنٶبٹی احبحڀ

ی ىبٵٰ ھکڀ ة ںػاؿی  کڀؿٿ ہیب ؽٳ ںؽاتی  الئٺڀ ھکچ ںٵی  ںپبٱینیڀ

 ہے۔کیب رب مکتب 

ىؼیؼ ثیٶبؿی کڀؿ  ںٵی ںٵخبٱڀ ےپیکیذ پبٱینی  ک ںٵی ہٍضت  ثیٴ

فٹؼگی    ہتک ٫ ںاہٵالٹب اٿؿ ی ھمبت ےک  ںپبٱینیڀ  ہکڀ ٵٞبٿُ ہ٥بئؼ

  ہٹ٪ؼ ٥ڀائؼ  کڀ ٵٞبٿُ  ہاٿؿ امپتبٯ ؿٿفاٷ  ںپبٱینیڀ ہثیٴ

 ہے۔ی ىبٵٰ ھیٮزب ٭ـٹب ة ھمبت ےک  ںپبٱینیڀ

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 ےاعـاربت ، ربٹچ کئ

ػاؿی ،  ہی  کی ؽٳٹتینـی پبؿ ےٱئ ےتبعیـ، اٵال٫ /ؽاتی ٹ٪َبٷ  ک

ی ىبٵٰ کیب ربتب ھا١ڀا کڀؿ کڀ ة ہتک ٫ ںاہکیٶٺنڀعی  اٿؿ یںػٿؿٿ

 ہے۔

 

J. ہاوؿ ٍضت  ثیُ ہکـو ثیُیِبئ ےٌئ ےک ےغـیت ٕجك 

 ےک ںی  اٿؿ ١یـؿمسیيٞجڀہػی ےٵَٺڀٝبت کڀ عبً  ٕڀؿ ك ہکـٿ ثیٴیٵبئ

یقائٸ کیب گیب ڈ ےٵ٪َؼ  ك ےکی زب٦٘ ک ںٱڀگڀ ےک  ہ٭ٴ آٵؼٹی  ٕج٨

 ںیہ ےٿتہ ہا صٌڑٵبؿی آثبػی کب ایک ةہٱڀگ  ےک  ہ٭ٶآٵؼٹی  ٕج٨ ہے۔

 ہے۔ٿتب ہ ںیہپبك ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀئی ٍضت  زب٦٘ کڀؿ ٷ ےاٿؿ اٹک

کٴ ٩یٶت   ہی ھمبت ےپیکیذ ک  ہ، ایک ک٦بیتی پـیٶیٴ اٿؿ ٥بئؼےامٲئ

 ےاٿؿ اٷ ك ےکب مبٵٺب کـٷ ںٵڀھکڀ ٝبٳ  رڀک ںٵَٺڀٝبت اٷ ٱڀگڀ ےک

ی ڈآئی آؿ  ہٵبئکـٿ ثیٴ ہے۔الیب گیب  ےٱئ ےک ےٵؼػ  کـٷ ںٵی ےٷٹمن

 ہے۔ٿتب ہؿٿٯ ٹ٭ٸ ےك ےؽؿیٜ ے٫ 2005،  ےّبثٔ ہٵبئکـٿ ثیٴ  ےا

اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ  ںیہ ےآت ھمبت ےپـیٶیٴ ک ےك ٹےٿھٵَٺڀٝبت ایک چ ہی

 ہثیٴ  ےا یڈرڀ آئی آؿ  ہےٿتی ہکٴ  ےك  ےؿٿپ 30،000ؿ٩ٴ   ہپـ ثیٴ

تـ   ہکڀؿ فیبػ ےاك ٕـس ک ہے۔ٵٖبث٨  ّـٿؿی   ےک 2005،  ےّبثٔ

 ےری اٿ( ٫ )ایٸ ںتٺٚیٶڀ ١یـمـکبؿی یب ںتٺٚیٶڀ یٹکٶیڀٷ خمتٲ٤

 ےکی ثٺیبػ  پـ ٱئ ایک گـٿپ ےٱئ ےاؿاکیٸ  ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ

 ہؽٳ ےک  ےی  اٿؿ مسبری   ىٞتہػی ےک   ےی اڈآئی آؿ  ں۔یہ ےربت

 اپٺی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہی ثیٴھة ٵٖبث٨  ےک ںػاؿیڀ
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 ےٵَٺڀٝبت ٫ ہکـٿ ثیٴیایک ٵ٪ـؿ  تٺبمت  کڀ ٵبئ ےک  ںپبٱینیڀ

 ےکی ٿمیٞرتؿمبئی ٫ ہٴثی ہتبک ہےٕڀؿ پـ ٥ـٿعت ٭یب  ربٹب ّـٿؿی  

 ے۔مک٩بثٰ کی رب

مـ٭بؿی  ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںکی ّـٿؿتڀ  ں١ـیت ٕج٪ڀ ےمسبد ک

ثٺبئی گئی ػٿ  ےعبً ٕڀؿ كےك ےؽؿیٜ ےپی ایل یڀ٫ ےک  ےىٞت

 : ںیہثیبٷ   ےٹیچ  ںپبٱینیب

 پبٌینی ہثیُ ہرٓ آؿوگی .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. ےمڀائ ہےػمتیبة   ھمبت ےکٲیٴ پبٱینی  کڈکڀؿیذ ؽاتی  ٵی 

٥ڀائؼ  کڀ  ےجمٶڀٝی  ثڀٹل اٿؿ ٕجی  ربٹچ ک ںاك ٵی  ہ٫ ےامک

 ہے۔کیب گیب  ںیہىبٵٰ ٷ

c. ػمتیبة   ےٱئ ےاؿاکیٸ  ک ےپبٱینی ا٥ـاػ  اٿؿ عبٹؼاٷ  ک ہی

 ہے۔

d. ہے۔مبٯ  تک  70 ےٝٶـ ٭ی صؼ  پبٹچ مبٯ  ك  

e. کڀ  ںثچڀ ےػؿٵیبٷ  ک ےاٿؿ پبٹچ مبٯ  کی ٝٶـ ک ےیٸہتیٸ ٳ

 ںایک یب ػٿٹڀ ےك ںٿاٱؼیٸ  ٵی ہثيـٕی٬ ہےکڀؿ کیب رب مکتب 

 ۔ٿہکڀؿ کیب گیب  ھمبت ھکڀ مبت

f. اٿؿ ٩بثِٰ  ہےتک حمؼٿػ    ےؿٿپ 5،000ػاؿ ىغٌ  ہؿ٩ٴ ٥ی ثیٴ ہثیٴ

  ہے۔ٵٖبث٨   ےیجٰ  کٹاػائیگی  پـیٶیٴ ػؿد ؽیٰ 

 

۴۔۶یجٰ ٹ  

مبٯ  ۶۴ ػاؿ ا٥ـاػ  کی ٝٶـ ہثیٴ

 تک

 ۷۰۔۴۴ ۴۰۔۰۴ ۰۰۔۶۴

 ۴۶۰ ۴۶۰ ۴۰۰ ۷۰ ڈیہ ےعبٹؼاٷ  ک

 ۴۶۰ ۴۶۰ ۴۰۰ ۷۰ ؿ /ثیڀیہىڀ

مبٯ  کی ٝٶـ تک کب  25

 ہارمَبؿ  ثچ

۰۰ ٓ ۰۰ ۰۰ 

 ےک ےفیـ ٭٦بٱت ثچ 2+1

 ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

۴۳۰ ۶۰۰ ۶۳۰ ۳۳۰ 

 ےک ںفیـ ٭٦بٱت ثچڀ 2+2

 ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

۶۶۰ ۳۰۰ ۳۶۰ ۳۳۰ 

  ہیٮل ٥بئؼٹزبت  ےی کڈ80  ہکی ػ٥ٜ  ٹیٮل ای٬ٹپـیٶیٴ آٵؼٹی  

  ہے۔ٯ ہا ےک
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 ہے۔ ںیہیٮل الگڀ ٷٹمـٿك  ےٱئ ےبٱینی  کپ 

 امىیُ  )یوایچ آئی ایل (  ہیؤیوؿمً  ٍضت  ثیُ .2

 ےٱئ ےگـٿپ ک ےک ںعبٹؼاٹڀ  ہفیبػ ےیب اك ك 100پبٱینی   ہی

ی ھة  ں، اٱگ اٱگ یڀایچ آئی ایل  پبٱینیبںٵیںػٹڀہصبٱی ہے۔ػمتیبة  

 ں۔یھػمتیبة  کـائی گئی ت ےٱئ ےٝڀاٳ ک

 ہفبئؼ

 : ہےؿمت اك ٕـس  ہ٥ڀائؼ  کی ٣ ےامٮیٴ  ک ہثیٴ یڀٹیڀؿمٰ ٍضت 

 ٕجی ثبف اػائیگی 

 ےٵيـٿٓ  ایک ٥ـػ /عبٹؼاٷ  ک ےپبٱینی ػؿد ؽیٰ ؽیٲیضؼٿػ ک ہی

اعـاربت  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےتک ک  ےؿٿپ 30،000 ےٱئ

 ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا ہ٭ب ٵٞبٿُ

 ۲۔۲یجً ٹ

 صؼوػ تفَیالت

 -/150 اعـاربت ےٹگ کڈ، ثڀؿےکٶـ

٥ی   ےؿٿپ

 ػٷ تک

 -/300 پـ ےٿٷہؿتی ھة ںآئینی یڀ ٵی

٥ی   ےؿٿپ

 ػٷ تک

، ٹكٹیھمـرٸ، ایٺینت

 ؿیٺکی٦یل،ٹـمٺگبعـاربتہ،ٵبٹٷٹکٺنٰ

٥ی  

ثیٶبؿی/چ

 ٹٿ

4،500/- 

  ےؿٿپ

 تک

ی چبؿرل ، ٹ ۔یقیب،عڀٷ،آکنیزٸ، اٿھایٺنت

اٱینیقکڈ،ےٵڀاػاٿؿایکنـےکےکبمـا١ٲگبٷںاػٿیبت،عـاثیڀ

ؿیپی،ھیڀتڈ،ؿیے  

 ہاْٝبء،ٿ١یـ الگت،ٵَٺڀٝی ٵیکـکی ٕجی،پیل کیٶیکٰ

٥ی  

ثیٶبؿی/چ

 ٹٿ
4،500/- 

  ےؿٿپ

 تک

 15،000 کٰ عـچ ےگئ ےکئ ےٱئ ےی ایک ثیٶبؿی کھکنی ة

  ےؿٿپ

 تک

 کوؿ ےؽاتی  صبػث 

 ںٿٯ  ٵیڈٳ  کٶبؤ ٥ـػ  )ىیہا ےعبٹؼاٷ  ک  ےك ہ٭ی ٿد ےصبػث

   ےؿٿپ -/25،000کڀؿیذ:  ےٱئ ےٵٖبث٨ ( کی ٵڀت  ک ےٹبٵقػ  ک
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  ِٞؾوؿی  کوؿ 

ٳ  کٶبؤ ٥ـػ  ہا ےعبٹؼاٷ  ک ےك ہ/ثیٶبؿی کی ٿدےاگـ کنی صبػث

تڀ تیٸ ػٷ کی اٹتٚبؿ ٭ی  ہےؿتی کـایب ربتب ھة ںکڀ امپتبٯ ٵی

 ےٿٷہؿتی ھة ںتک امپتبٯ ٵی ںػٹڀ 15تـ   ہثٞؼ، فیبػ ےٵؼت  ک

اػائیگی  کیب  ہکب ٵٞبٿُ  ےؿٿپ -/50 ےٱئ ے٥ی  ػٷ ک ےک

 ۔ربئیگب

 ُپـیّی 

 ۳۔۲یجً ٹ

 پـیّیُ یٹٹایٓ

 ٥ی مبٯ ۔ؿٿ -/365 ےٱئ ےایک ٥ـػ  ک

ایک عبٹؼاٷ   ےپبٹچ ا٥ـاػ  تک ک

 مسیت ( ےتیٸ ثچ ےٯہ)پ ےٱئ ےک

 ٥ی مبٯ ۔ؿٿ -/548

ایک عبٹؼاٷ   ےمبت ا٥ـاػ  تک ک

اٿؿ  ںتیٸ ثچڀ ےٯہ)پ ےٱئ ےک

 ارمَبؿ ٿاٱؼیٸ مسیت (

 ٥ی مبٯ ۔ؿٿ -/730

 ےٱئ ےک  ںثی پی ایٰ عبٹؼاٹڀ

 یڈمجلپـیٶیٴ 

 ےک ےٹیچ ے١ـیجی  الئٸ ك

صٮڀٵت  ایک  ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ

 ٳ  کـیگیہی ٥ـاڈپـیٶیٴ مجل

 

K. امىیُ   ہٍضت  ثیُ ہؿیٹؿاه 

 ےك ں، اٷ ٵیںیہی ىـٿٛ کی ھثٺؼی  ة ہخمتٲ٤  ٍضت  ٵٺَڀة ےصٮڀٵت  ٷ

ٝبٳ ٝڀاٳ تک ٍضت  ٥ڀائؼ   ں۔یہٿتی ہالگڀ  ےٱئ ےک ںعبً  ؿیبمتڀ ھکچ

ٵٰ کـ  ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک  ےاٷڑھکی ؿمبئی ٭ڀ ة

 ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه ہے۔امٮیٴ  ىـٿٛ کی گئی  ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه

 ےاؿت صٮڀٵت  ٫ھ( حمٺتڀؿٿفگبؿٿفاؿت، ة ےامٮیٴ  )آؿایل ثی ٿائ

)ثی پی  ےٹیچ ےرڀ ١ـثت ٭ی ٱٮیـ ك ہےىـٿٛ کی گئی  ےك ےؽؿیٜ

 ۔ ہے ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہکڀؿیذ ٥ـا ہکڀ ٍضت  ثیٴ  ںعبٹؼاٹڀ ےایٰ( ک

 :ںیہؽیٰ   ہامٮیٴ  کی عَڀٍیبت ٵٺؼؿد ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه

a. ٥ی  ثی پی ایٰ   ےؿٿپ 30،000ؿ  ثٺیبػ  پـ ٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ

  ۔ؿ٩ٴ  ہعبٹؼاٷ  کی کٰ ثیٴ

b. ۔کڀ کڀؿ کیب ربئیگب ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ  

c. ٍضت  عؼٵبت کب کڀؿیذ   ہٵتٞٲ٨ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ثٺیبػ   ےکئیـ   ک ڈےکی مـٿمل رڀ ایک   اٿؿ رـاصی   ٹڀٝیت

  ں۔یہٳ  کی رب مکتی ہپـ ٥ـا

d. کڀؿیذ یٸہٹ٪ؼ کی ٿٱیبتہك کی ٍضت ٯہا شببٳ. 
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e. ۔ٵیہ٥ـا کی ڈکبؿ ٹمسبؿا  

f. اعـاربت  کب  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ۔پـٿیژٷ 

g.  100/-  االؤٹل ٹؿاٹنپڀؿٹکب  ٹ٥ی  ٿفی  ےپؿٿ 

h. کی پـیٶیٴےٱئےک ی٭ٶپٺ  اٹيڀؿٹل صکڀٵت اٿؿؿیبمتی ٵـکقی 

 ۔ ہے کـتب اػائیگی

i. ثٺیبػ کی ٝٶٰےک ثڀٱی ٵنبث٪تی کڀایک ں٭ٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل 

 ۔ںیہ ہےکـؿ ٵٺتغتےك ٕـ٣ کی صکڀٵت پـؿیبمتی

j. ػؿٵیبٷ  آپيٸ  ےک ںذمی امپتبٱڀ مـ٭بؿی  اٿؿ ےٱئ ےٵنت٦یؼ  ک

 ۔

k.   ےٵـ٭قی  اٿؿ ؿیبمتیضکڀٵت٬ ںتٺبمت  ٵی ےک 3:1پـیٶیٴ 

٥ی    ےؿٿپ -/565 ٵـ٭قی صٮڀٵت ۔اىت کیب ربئیگبثـػ ےك ےؽؿیٜ

  ۔تـ  ؿ٩ٴ  ٭ی ىـا٭ت کـیگی ہعبٹؼاٷ  کی فیبػ

l. پـیٶیٴ کب   ہمبالٷ :  ىـا٭ت ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںصکڀٵتڀ ؿیبمتی

ی اّب٥ی  ھکڀئی ة  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ٥750ی ٍؼ اٿؿ  25

 ۔پـیٶیٴ

m. 30ٕڀؿ پـ  ےؿیيٸ  چبؿرل /ربؼیؼ  چبؿرل  ٫ٹٵنت٦یؼ  ؿرل/- 

  ۔٥ی  مبٯ  ٭ی اػائیگی  کـیگب  ےؿٿپ

n. ثـػاىت کیب  ےك ےؽؿیٜ ےالگت کڀ ؿیبمتیضٮڀٵت  ٫  ہاٹتٚبٵی

  ۔ربئیگب

o. ٥ی  ٵنت٦یؼ  کی اّب٥ی  ؿ٩ٴ  اك  -/60 -کی الگت  ڈکبؿ ٹمسبؿا

 ۔ٿگیہػمتیبة   ےٱئ ےٵ٪َؼ  ک

p. ےیٸہٳ ےاگٰ ےکی تبؿیظ ك ےربؿی کـٷ ڈکبؿ ٹامٮیٴ  امسبؿ ہی 

اك ٕـس ، اگـ  ۔کبٳ کـٹب ىـٿٛ کـیگی ےك ےیٸہٳ ےٯہثٞؼ پ ےک

 ےک ےیٸہ٥ـٿؿی ٳ ںایک عبً  ّٲٜ ٵی ڈکبؿ ٹاثتؼائی  امسبؿ

 ےاپـیٰ ك 1تڀ امٮیٴ   ںیہ ےربت ےی ربؿی کئھی ةھػٿؿاٷ کت

 ۔ٿگیہىـٿٛ 

q. ٰٵؤحـ   ےٱئ ےٵبؿچ تک ایک مبٯ  ک 31 ےمبٯ  ک ےامٮیٴ  اگ

 ۔ٿگیہظ  اك امٮیٴ  کی آعـی تبؿی ںاك عبً  ّٲٜ ٵی ہی ۔یگیہؿ

 ڈکبؿ ےگئ ےػٿؿاٷ ربؿی کئ ےاك ٕـس ، ػؿٵیبٷ  کی ٵؼت  ک

 ۔ٿگیہٵبؿچ کڀ  31 ےمبٯ  ک ےی عتٴ کی تبؿیظ  اگٰھة ںٵی

  ےؽؿیٜ ےک   ےی پی اٹثیبٷ   ںٿٯ  ٵیڈ، ىی ہکب ت٦َی ںػٝڀٿ

ػؿد   ہت٦َی ۔کیب ربئیگب ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہیب ثیٴ ےك

یٸ  کیب ہٿ ٹ٪ؼہتک دمٮٸ   ںاہد ےك  ےؽؿیٜ ےک ںامپتبٱڀ

 ۔ربئیگب
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ی ایک ثیٶبؿی کب ٵٖٲت ثیٶبؿی کی ٵنٲنٲٶؼت  ٵبٹب ھکنی ة

 ٵيبٿؿت ںآعـی  ثبؿ امپتبٯ ٵی ںربئیگب اٿؿ اك ٵی

 ہاٹؼؿ ػٿثبؿ ےک ںػٹڀ 60 ےکی تبؿیظ ك ےیيٸ( کـٷٹ)٭ٺنٰ

  ہے۔ٿربٹب  ىبٵٰ ہٵجتال 

 

 

L.  ثٕؼی ہوفیـ اُٝٚ أيوؿٔل حتف٘ کی َِٕوة 

ٿئی ٵڀت اٿؿ ہ ےك ےاٝالٷ پی ایٴ ایل ثی ٿائی رڀ صبػث ںی ٵیہصبٯ 

 ےت كہة ےثٺؼی ٷ ہٿاٱی اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀة ےکـٷ ہٱی کب اصبٓہٹبا

ثٺؼی کی  ہاك کی ٵٺَڀة ہےکی  ہاپٺی ٕـ٣ ٵتڀد ہکی تڀد ںٱڀگڀ

  ہے۔ ہعَڀٍیبت ی

 ے٭ڀ کےػؿٵیبٷ ىـیک ٿ ےک ںثـمڀ 70 ےك 18:  کبؿ ہػائـ ےکوؿیذ ک

 .ےگ ںٿہٯ ہا ےک ےٿٷہىبٵٰ  ںؿ اك ٵیڈٿٯہ ٹکبؤٷشببٳ ثچت ثیٺک ا

 ھمبت ےک ٭بؿ ہ١یـ فٹؼگی ثیٴ ہی ٵٺٚڀؿ ىؼھکڀ کنی ة ںىـیک ثیٺکڀ

ایک  ےٱئ ےکڀؿ ک ےثیٺک کب ایل ےگب رڀ ایل ڑےاپ کـٹب پ ےئاٹ

ایک ثچت  ےی ىغٌ اپٸھکڀئی ة ںاك ٵی  ۔گب ےؿ پبٱینی ربؿی کـٹٵبك

 ےایک ك ہٿگب اٿؿ اگـ ٿہٯ ہکب ا ےٿٷہٵٰ بى ےؽؿیٜ ےک ٹثیٺک اکبؤٷ

 ےٵٰ ںیہٷ ہکڀئی اّب٥ی ٥بئؼ ےتڀ اك ہےٿتب ہىبٵٰ  ںثیٺک ٵی ہفیبػ

ثیٺک  ےگب ک ےٿ ربئہگب اٿؿ اػا کیب گیب اّب٥ی پـیٶیٴ ّجٔ 

  ۔ٿگیہ می  ےٿا ےکی ثٺیبػ  ےٱئ ےک ٹاکبؤٷ

 ےٵئی کی ٵؼت ک 31 ےرڀٷ ك 1کڀؿ  :ہػوؿأی /ٍوؿتکی  ےوْہىبًِ 

ثیٺک  وامسد  ں٥بؿٳ ٵی مشروع ےٱئ ےک ےٿٷہىبٵٰ  ںیٿگب اٿؿ اٷ ٵہ ےٱئ

 ےکی ربئ ىـا٭تپـیٶیٴ  ےؽؿیٜ ےک ٹیتڈٿ ٹآ ںٵی ٹثچت اکبؤٷ ےک

اگنت تک  31 ںمبٯ ٵی ےٯہپ ےٿگب رلہٵئی تک  31رڀ ٥ی مبٯ یگ

ىبٵٰ  ےٹؼٿمتبٷ کی صکڀٵت کی ٕـ٣ كہ ںىـٿٝبت ٵی  ۔گب ےایب ربئڑھة

  ۔ ہےائی ربمکتی ڑھتک ة 2015ٹڀٵرب  30 ہتیٸ ٵب ےکی ٵؼت اگٰ ےٿٷہ

پـ خمَڀً ىـائٔ پـ  ىـا٭ت ےپـیٶیٴ ک ہی مبث٨ مبالٷھثٞؼ ة ےاك ک

ؿتی کی ٕڀیٰ ھة/  درخواست دہىدگان غیر معیىہ ۔ہےٿ مکتب ہٿٹب دمکٸ ہىبٵٰ 

 ہٿٿ کی ثٺیبػ پـ ٵٺَڀةھٿٱت، ٵبّی اٹتہکی ك ٹيبیڈٿ ٹ٩بٱیٸ ٵؼت / آ

 ےک تنٲنٰ ےک مکیٴ اك ھمبت ےک ىـائٔاٿؿ  ےٷہربؿی ؿ ےثٺؼی ک

ٹکٰ  ےٱڀگ رڀ اك امکیٴ ك ےٿیل  ۔ ہے مکتب ےػ اعتیبؿ ٵيـٿٓ ھمبت

ٿ ہٵٖبث٨ ىبٵٰ  ےی امی ٝٶٰ کھٿاپل ٭ـیب ة ںٵنت٪جٰ ٵی ںیہ ےربت

 ںیہٯ ٱڀگ رڀ ىبٳ ٷہا ےیب ٿیل ںٱڀگڀ ےٹئ ےک ےٯ فٵـہا .ںیہ ےمکت

ٿ ہی ىبٵٰ ھة ںپـ ٵنت٪جٰ ٵی ےٷہؿ ہثٺؼی ٿ١یـ ہٵٺَڀة ںیہ ےمکٿہ

 ۔ںیہ ےمکت

 ۔ںیہٿٱیبت اك ٕـس ہٿاٱی ك ےٵٲٸ زبت ےاك اٹيڀؿٹل ک

 ؿلُ ہثیُ رؼويکی  فوائؼ
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 ےؿٿپ ھالک 2 ٵڀت

 ںیب ػٿٹڀ ںیھآٹک ںکٰ اٿؿ ػٿٹڀ

یب  ںامتٞٶبٯ یب پبؤ ےک ںٿھاتہ

 ھاتہکی ٹٚـ اٿؿ ایک  ھایک آٹک

 کی ٹب٩بثٰ تال٥ی ٹ٪َبٷ ںیب پبؤ

 ےؿٿپ ھالک 2

 ي یبٹکی 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

ثچت  ےؿ کڈٿٯہ ٹ٥ی ؿکٸ ٥ی مبٯ پـیٶیٴ اکبؤٷ ےؿٿپ 12پـیّیُ: 

 ؿ کڀؿیذ ٵؼتہ ںایک ٩نٔ ٵی ےؽؿیٜ ےک ٹیتڈٿ ٹآ ےك ٹثیٺک اکبؤٷ

 ےٳ، ٿیلہتب ۔گب ےٱیب ربئ ٹکب ےٯہپ ےرڀٷ تک یب اك ك 1 ےک

 ٹیتڈٿ ٹ، کڀؿ آہےٿتب ہثٞؼ  ےرڀٷ ک 1 ٹیتڈٿ ٹآ ںاہد ںٵ٪ؼٵبت ٵی

 ٹیتڈٿ ٹىـیک ثیٺک، آ .گب ےٿ ربئہىـٿٛ  ےػٷ ك ےٯہپ ے٫ےٵپني ےک

 ںٵی ےیٸہؿ مبٯ ٵئی ٳہکی تـریضب  ہپـ امی ٵب ےربٷ ےکب اعتیبؿ ػی

اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب  ےیٸہامی ٳ ےاٿؿ ؿ٩ٴ ک گبےٯ ٹٿگب، پـیٶیٴ کبہ

  ۔گب ےچیک ػ

ی ثبت ہگب پـ ی ےپـ کیب ربئثٺیبػ  ےک ےربـة  ںٿػٝڀ ہمبالٷپـیٶیٴ 

پـیٶیٴ  ںتیٸ مبٯ ٵی ےٯہپ ہگی ک ےکی کڀىو کی ربئ ےکب ی٪یٸ کـٷ

  ۔گبٿہ ںیہٷ ہکڀئی اّب٣ ںٵی

 : گب ےبئٿ رہعتٴ  ہاصبٓ ب صبػحبتی اؿاکیٸ ک ی ثـٕـفی  :ک ووؿ

ػٷ پـ  ے٩ـیجی پیؼائو ک) پـ ےٿٷہ ےک ںمبٱڀ  70 ےؿکٸ ک .1

 یب ٝٶـ( 

 ےٱئ ےک ےٷہیب اٹيڀؿٹل الگڀ ؿ ےثٺؼ کـ ٱیٸ ٹاکبؤٷ ےك ثیٺ٬ .2
 ٹبکب٥ی ثب٩ی

ٿ تڀ، ہکـتب  ہزبت اصبٓ ےک ٹاکبؤٷ ہفیبػ ےاگـ ؿکٸ ایک ك  .3

گب  ےٿ ربئہعتٴ  ہی حمؼٿػ اٿؿ ػٿمـا اصبٓہاٹيڀؿٹل ٍـ٣ ایک 

 .گب ےّـٿؿ کـ ٱیب ربئ ےٱی ےاٿؿ پـیٶیٴ ک

کڀ ٹبکب٥ی ثب٩ی  ھتبؿ٫ ہ، ٵ٪ـؿےریل ہاگـ اٹيڀؿٹل کنی تکٺیکی ٿد

ٵ٪ـؿ  ےتڀ اك ہےٿ ربتب ہثٺؼ  ےك ہیب کنی ػیگـ اٹتٚبٵی کی ٿد

پـالگڀ کیب رب مکتب  ٭ی ٿٍڀٱیپـیٶیٴ   ہمبالٷزبت، ٵکٶٰ  ےىـائٔ ک

کب  ےگب اٿؿ عٖـ ہےٵٰٖٞ ؿ ہکب اصبٓ ےػٿؿاٷ عٖـ ےاك ٵٞیبػ ک .ہے

 ۔ ٿگیہپـ  ے٥یَٰ ےک پٺیحببٱی اٹيڀؿٹل کٶ ہػٿثبؿ ہاصبٓ
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M. ثٕؼی ہْ َِٕوةھوفیـ اُٝٚ رٓ ػ 

، اٹيڀؿٹل اٿؿ پيٸ ڈٹ، کـیترسیالت زر،  ٹثیٺکٺگ ثچت اٿؿ مجٜ اکبؤٷ

 ےٹؼٿمتبٷ کہکی ىـٿٝبت مالیاتی شمولیت کی مہم  ےٱئ ےک ںؿیڀہه اؿتی ھة ںٵی

کڀ کی گئی  2014اگنت  28 ےك ؿ ٹـیٺؼؿ ٵڀػی کی ٕـ٣ٹٿفیـ اٝٚٴ ٵل

ی گئی پـ ػػٷ  ےی ٫، کڀ آفاػ2014اگنت  15 ےٷ ںٿہرل کب اٝالٷ اٷ

ػٿؿاٷ  ےک ے٥تہایک  ےٷ ہاك ٵٺَڀة  ۔ی ھکی ت ںت٪ـیـ ٵیٱی ہاپٺی پ

اك کب ٵ٪َؼ  ۔اھ٩بئٴ کیب ت ڈکب ٝبدلی ؿیکبؿ ےٿٱٸھک ٹثیٺک اکبؤٷ

  ۔اھٹب تڑڀر ےك ےاؿھٵـکقی ػ ےکڀ ثیٺک ک ںٱڀگڀ ہفیبػ ےك ہفیبػ

 ( ثیٺک ػٿمت)ٹیڈنپبٷیی ثـاٹچ یب ثقٹل ٭ـھثیٺک کی کنی ة ٹاکبؤٷ

٦ٍـ  ٹکب اکبؤٷ ےئٿا يےڈد ٴیاپی   ۔ہےٿٱی رب مکتب ھٵـکق پـ ک ےک

تب ہؿ چیک ثک چبڈٿٯہ ٹ، اگـ اکبؤٷٳہتب ۔.ہےا ہرب ؿ ٿالھپـ ک  ہ٪بیث

 کم از کم توازن معیار کو پورا کروا پڑے گا۔  ےتڀ اك ہے

 ٿٱیبتہعَڀٍی ك زبت 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 ہبٵ .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 

پـ، تـریش  ٹکٴ اف کٴ ایک اکبؤٷ ےؿ عبٹؼاٷ کہ  .11

کی  ٹ٣ؿاڈاٿٿؿ  ےک تک .ےؿٿپ -/  5،000عبٹؼاٷ کی عبتڀٷ 

 ٿٱتہك

 ےگئ ےٿٯھک ٹاکبؤٷ ڈؿیکبؿ ےک ڑکـٿ 15.59 تک   2015  ٵئی 13

 ےگئ ےٿٯھىين ثب٩ی پـ ک ٹاکبؤٷ ڑکـٿ 16،918.91 یبب٪کٰ ث٭ب رٸ 

  ۔ھےت
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N. اوؿ ِٞؾوؿی  کوؿ  ےؽاتی  صبػث 

ٵڀت   ںکی صبٱت  ٵی ے١یـٵتڀ٩ٜ صبػث ( کوؿے)پی ا ےایک ؽاتی  صبػث

  ںاك ٕـس کی پبٱینیبہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےك ہاٿؿ ٵٞؾٿؿی  کی ٿد

کنی ٩نٴ  کب ٕجی  کڀؿ  ہکنی ٷ ھمبت ھمبت ےک  ے٥بئؼ ےاکخـ صبػث

 ں۔یہٳ  کـتی ہ٥ـا

  ہ٪ کب ٵڀت  ٥بئؼ100 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ںاہ، دںپبٱینی  ٵی ےایک پی ا

ٵنت٪ٰ  ہٵٞبٿُ ں، ٵٞؾٿؿی  کی صبٱت  ٵیہےاػائیگی  کیب ربتب 

ٱیکـ   ےایک ٵ٪ـؿ ٥ی ٍؼ  ك ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ںیٵ ےٵٞبٵٰ ےٵٞؾٿؿی  ک

 ہے۔ٿتب ہتک خمتٲ٤   ےٿاؿ ٵٞبٿُہ٥تہ ےٱئ ےٝبؿّی ٵٞؾٿؿی  ک

 ہایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےکی ٵٞؾٿؿی  ک ہ٥تہکب ٵٖٲت ٥ی  ےٿاؿ   ٵٞبٿُ ہ٥تہ

 ےصڀاٯ ےکی تٞؼاػ  ک ں٥تڀہرڀ اٷ  ہےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٹب 

٩بثِٰ  ہٵٞبٿُ ےٱئ ےرٸ ک ہےٵيـٿٓ   ےتـ  صؼ  ک ہایک فیبػےك

 ۔ٿگبہاػائیگی  

 النبَ ےِٞؾوؿی  کوؿ ک .1

ا ٩نبٳ  ےٿاٱی ٵٞؾٿؿی  ک ےزبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ کی ربٷ ےپبٱینی  ک

 : ںیہ

i. ؿ ھفٹؼگی  ة ہےامکب ٵٖٲت  ی(:ڈ یٹ ِنتمً ِىًّ  ِٞؾوؿی  )پی

شببٳ چبؿ  ٿ ربٹب ٵٖٲتہ پڀؿی ٕـس ١یـ٥ٞبٯ ےٱئ ےک

/  ںٿھاتہ ں/ ػٿٹڀ ںٿھآٹک ںػٿٹڀ ، صبٱت ٿهہثی ، ٥بجلےاْٝبءک

 یب اٹگٹ اٿؿایک ھآٹک ایک یب ھآٹک اٿؿایک ھاتہ ایک یب اْٝبء

 ۔ ٹ٪َبٷ کب ںػٿٹڀ اٹگٹ اٿؿایک ھاتہ ایک

ii. ہے: امکب ٵٖٲت  ی(ڈ پی ٵنت٪ٰ رقٿی  ٵٞؾٿؿی  )پی 

 ھاتہٿٹب ٵٖٲت  ہرقٿی  ٕڀؿ پـ١یـ ٥ٞبٯ   ےٱئ ےؿ کھفٹؼگی  ة

 کب ٹ٪َبٷ،  ہٿ١یـ ں، پٺزڀں، پیـ کی اٹگٲیڀںکی اٹگٲیڀ

iii. (  امکب ٵٖٲت ڈی ٹی ٹٝبؿّی ٵٮٶٰ  ٵٞؾٿؿی :) ایک  ہےی

ٿ ہ١یـ ٥ٞبٯ   ےپڀؿی ٕـس ك ےٱئ ےٝبؿّی  ٿ٩ت  ٵؼت  ک

 ےػٿؿاٷ آٵؼٹی  ک ےٵٞؾٿؿی  کی ٵؼت  ک  ہٕج٨ ہکڀؿ کب ی۔ربٹب

 ہے۔ ےٱئ ےک ےٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـٷ

ٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی   ھمبت ےپبك ٍـ٣ ٵڀت  کڀؿ یب ٵڀت  ک ے٫  کہگب 

ٝبؿّی  کٰ  ہٝالٿ ےٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی  اٿؿ امک ھمبت ےٵڀت  کیب 

 ہے۔ٿتب ہکب آپيٸ   ےٵٞؾٿؿی  کڀ ٵٺتغت ٭ـٷ

 

 ؿلُہىؼ ہثیُ .2

 ہاٷہؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ جمٶڀٝی ٵب ہثیٴ ےٱئ ےک  ںپبٱینیڀ ےپی ا

 ہاٷہکٰ ٵب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ی ہے۔کی ربتی  ےآٵؼٹی  کیجٺیبػ  پـ ٓ

 ےآٵؼٹی  ک ںکٶپٺیب ہثیٴ ھکچ، ہصبالٹک ہے۔ٿتی ہگٺب  60آٵؼٹی  کب 



 

374 
 

ٳ  کـتی ہی ٥ـاھث٢یـ ٵ٪ـؿامٮیٴ  کیجٺیبػ  پـ ة ےمٖش  پـ ١ڀؿ  کئ

 ہثیٴ ےٱئ ےک  ہؿ ای٬ ٕج٨ہ ےکڀؿ ک ںٵی  ںاك ٕـس کی پبٱینیڀ ں۔یہ

 ہے۔تی ہٵٖبث٨  ثؼٱتی ؿ ےؿ٩ٴ ٵٺتغت ٭ی گئی امٮیٴ  ک

 

 امىیُ ہفبئؼ .3

 ںیہىـا٭ت ٷ ںٵی  ںپبٱینیڀ ےپی ا ےٹبٓ ےک ےٿٷہامٮیٴ   ہایک ٥بئؼ

 ےک ںکٶپٺیڀ ہپبك اٱگ اٱگ ثیٴ ےاك ٕـس ، اگـ کنی ٥ـػ  ک ہے۔ٿتی ہ

 یٹ ٵڀت ، پی ںٵی ےتڀ صبػث ہےپبٱینی ػمتیبة   ہفیبػ ےایک ك ھمبت

٭ی  ںؤزبت  ػٝڀ ےک  ںپبٱینیڀ ، شببٳںی کی صبٱت  ٵیڈ پی ی یب پیڈ

 ۔گی  ےاػائیگی  کی ربئ

 ہکڀؿ کب ػائـ .4

ایب ڑھة ےٱئ ےک ےٕجی اعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷکڀ اکخـ   ںاٷ پبٱینیڀ

ٵتٞٲ٨  اٿؿ  ےك ےٿٷہؿتی ھة ںثٞؼ امپتبٯ ٵی ےک ےرڀ صبػث ہےربتب 

پبك اینی ٍضت  ےٵبؿہآد  ہے۔کـتب  ہػیگـ ٕجی اعـاربت ٭ب ٵٞبٿُ

 ںٕجی /امپتبٯ ٵی ںٵی ےٹتیذ ےک ےایک صبػث ںیہرٸ ںیہ  ںپبٱینیب

ربؿی کیب  ےٱئ ےک ےٵتٞٲ٨ اعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ ےك ےٿٷہؿتی ھة

ٝالد کڀ کڀؿ  ےاٿؿ اٹک ںثیٶبؿیڀ  ںاك ٕـس کی پبٱینیب ہے۔ربتب 

ٕجی اعـاربت  کڀ  ہٵتٞٲ٨ ےك ےٍـ٣ صبػث ےجببئ ے، امکہےکـتی  ںیہٷ

  ں۔یہکڀؿ کـتی 

 ہلیّت  ىبًِ  فبئؼ .5

  ہ٩یٶت  ىبٵٰ  ٥بئؼ ںکٶپٺیب ہکئی ثیٴ ھمبت ھمبت ےک ےؽاتی  صبػث

ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد ےصبػث ےریل ںیہی ػمتیبة  کـاتی ھة

ٹ٪ؼی، ثب٩یبتٮی ٹ٪ٰ ٿ محٰ کی  ںامپتبٯ ٵی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہ

اٿؿ اٍٰ  یب ٵ٪ـؿ صؼ    ہتٞٲیٴ ٥بئؼ ےٱئ ےالگت، ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ک

 ۔ٿہی کٴ ھثٺیبػ  پـ ایٶجٲیٺل چبؿرل ، رڀ ة ےک

 اعـاد .6

 : ںیہزبت ٝبٳ  اعـاد   اك ٕـس   ےکڀؿ ک ےؽاتی  صبػث

i. ٵٞؾٿؿی ہی ٵڀرڀػھکڀئی ة ےٯہپ ےك ےٿٷہبٱینی  ىـٿٛ پ 

ii. ٵڀت یب   ےك ہی ثیٶبؿی ٭ی ٿدھٹی ٝڀاؿُ یب کنی ةہؽ

 ٵٞؾٿؿی  

iii. رٺنی ثیٶبؿی ، رٺنی ےٕڀؿ ك  ہؿامت  یب ثبٱڀامٔ ہثـا 

   ےك ہ٭ی ٿد پٸ   پبگٰ یب فڈ،ایںثیٶبؿیڀ ٕڀؿپـٵٺت٪ٰ

iv. ٵڀت یب ٵٞؾٿؿی ،  ےك ہکی ٿد تبثکبؿی،اٹ٦یکيٸ،ٿیٺکتتب

 ےٿتہ  ےك ہ٭ی ٿد ےایک صبػث ہی ںاہد ےک ںاٷ ٵٞبٵٲڀ ےائمڀ

  ں۔یہ
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v. ےی ؿکٸ  ٫ھکنی ة ےعبٹؼاٷ  ک ےامک  ػاؿ  ٥ـػ یب ہثیٴ 

 ی عال٣ھ٩بٹڀٷ کی کڀئی ة ےك ےػاؿا  ہجمـٵبٷ ےك ےؽؿیٜ

 ۔ ٹی چڀھکڀئی ة  ںٵی ےٹتیذ ےک یب اك  ےك ہٿؿفی ٭ی ٿد

vi. ٭ب  رٺگ ہے)چب  ، ٹایک ےک ػمشٸ ٵٲکی ١یـ ، ےمحٰ ، رٺگ

 ، ث٢بٿت ، رٺگی ہعبٷ ، ػمشٺی  ، (ںیہٿ یب ٷہاٝالٷ کیب گیب 

 ، رجت ، ٕب٩ت زبـی٤ یب ٥ڀری ، ث٢بٿت ، اٹ٪الة

یب اٷ   ےك ہ٭ی ٿد ٹاٿؿُؿ٭بٿ ں،پبثٺؼیبںگـ٥تبؿی،گـ٥تبؿیب

 ہ٭ی ٿد ےٿٷہٵٺنٲ٬   ےٕڀؿ ك  ہؿامت  یب ثبٱڀامٔ ہثـا ےك

ت  یب ٵڀ ےك ہکی ٿد ٹٵتٞٲ٨  چڀ ےك ےی صبػثھکنی ة  ےك

 ۔ ٹٵٞؾٿؿی  یب چڀ

vii. ؿ ڈیٞٺی ٵـ ٩ٰ   اؿاػتًب ی ١یـ ھىغٌ کنی ة ہىؼ ہاگـ ثیٴ

 ےایل ںٵی  ںتـ  پبٱینیڀ ہ، فیبػہصبالٹک ہے۔ٿا ہکب ىکبؿ 

  ںمـگـٵیڀ ہػاؿ  عڀػ جمـٵبٷ ہثیٴ ںاہد ںٵی ےٵٞبٵٰ ے٩تٰ ک

ا ربتب ھٕڀؿ پـ ػیک ے٫ ےایک صبػث ے، اكہے ںیہىبٵٰ ٷ ںٵی

 ہے۔زبت کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ پبٱینی  ک ہے

viii. کی ےٿٹب رڀ ثچہؿتی ھة ںٵڀت /ٵٞؾٿؿی /امپتبٯ ٵی 

ؿامت   ہ، ثـا ںٵی ےٹتیذ ےک یب اكےك محٰ یب ٕڀؿپـ پیؼائيی

یب  ےکی ىـا٭ت ك ، اك ےك ہ٭ی ٿد ٕڀؿپـ، اك ہیب ثبٱڀامٔ

گیب ٿ٩ت  تک چالیب  ےایب گیب یب دلتڑھة ےك ےؽؿیٜ ےک اك

 ہے۔

ix. ٕڀؿ پـ کنی  ےٿؿ ٫ ہایک پیو ىغٌ  ہىؼ ہ/ ثیٴ ہىؼ ہرت ثیٴ

اٵٺیبرٺگ  ہے، چبہےا ہؿ ےیب تـثیت ٯ  ےصٌ ںیٰ ٵیھی کھة

 ی ىبطھا٥ڀاد کی کنی ة ٥ڀریبٵنٲش کی ٵٲک یھة ، کنیںٵی

  ۔ںیہ  ہےؿ ےعؼٵبت اذمبٳ ػ ںٵی

x. عڀػکيی  ا٩ؼاٳ ٹچبٹب، عڀػکيیہپ ٹکـ عڀػ کڀ چڀ ھربٷ ثڀد

 (ہػیڀاٷ یب ػاؿھمسذ ہے)چب

xi. یبت اٿؿ ىـاة کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ  ٵٺيیبت یب ٹيیٲی اػٿ 

xii. ٵٞیبؿی ٩نٴ   ہیب٥ت الئنٺل ی کنی ٿػٿتھة ںیہک ںػٹیب ٵی

یب ػٿمـی  ےاػا ٭ـ٫ ہایک ٵنب٥ـ )کـای ںاف ٵیہٿائی دہ ےک

ٿائی ہی ھ، کنی ةہٝالٿ ےک ےٷٹھٕڀؿ پـ ثی ے( ٫ ںٍڀؿت ٵی

ٿ٩ت  یب  ےاتـت ےٿ٩ت  یب اك ك ےتڑھچ ںٵی ےاف یب ١جبؿہد

 ںٵی ےاٷڑا ہاف یب ١جبؿہٿائی دہٿ٩ت ،  ےم٦ـ  کـت ںاك ٵی

  ۔ٿٹبہىبٵٰ 

ث٢یـ کڀئی  ےؿائیڀٹگ الئنیٺل کڈایک ػؿمت  ںٵی  ںپبٱینیڀ ثِٞ

ا ھؿ ؿکہی ثبھٹ٪َبٷ کڀ ة ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ےك ےی چالٷڑی گبھة

  ہے۔ربتب 
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ٳ  ہی ٥ـاھکڀ ة  ںا٥ـاػ ، عبٹؼاٷ  اٿؿ گـٿپڀ ںپبٱینیب ےپی ا

  ں۔یہکی ربتی 

 وؿعبٔؼاْ پیکیذ ک

 : ہےؽیٰ ثٺیبػ پـ ػیب رب مکتب  ہعبٹؼاٷ پیکیذ کڀؿ ٵٺؼؿد

 اٿؿ ثیڀی، اگـ صَڀٯ کـتی  (ىغٌ ہثیٴ) ٿاال ؿکٸ ےصَڀٯ کـٷ

ؿ٩ٴ، ؽاتی پبٱینی کی  ہآفاػ ثٺیبػی ثیٴ ےٱئ ےؿ ایک کہٿ، ہ

 ۔ہےٵيـٿٓ  ھمبت ےٕـس صؼٿػ ک

  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ صَڀٯ کـٷ  :( ٿہکـتی  ںیہاگـ صَڀٯ ٷ)  ثیڀی 

 ایک ثبال صؼ  ے٥یَؼ اك 50  ؿ٩ٴ کب ہاٍٰ ثیٴ ےک ؿکٸ ےٿاٯ

تک حمؼٿػ کیب رب مکتب  ےؿٿپ  3،00،000یب   1،00،000 یٞٺی 

 ۔ ہے

  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ صَڀٯ کـٷ  :(مبٯ تک 25 ےمبٯ ك 5)  ےثچ 

کی    -/50،000 ہثچ ٥ی ٪ 25ؿ٩ٴ  ہٿاٱؼیٸ کی اٍٰ ثیٴ ےٿاٯ

 زبت ےخمَڀً ثبال صؼ ک

 ںبٌینیبپ ےگـوپ ؽاتی صبػث

رٸ  ہےٿتی ہ ںنیبیٱبپ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ مبالٷ ںنیبیٱبپ ےگـٿپ ؽاتی صبػث

ٳ ١یـ فٹؼگی اٿؿ ٵڀ٤٩ ہتب .ہےٿتب ہکڀ  ھکب ربؼیؼ اٷ کی ٵ٪ـؿ تبؿ٫

 ےک ےکـٷ ہیب ٵڀ٩ٜ کب اصبٓ ہکنی عبً ٿا٩ٜػاؿ  ہایٲڀٷ ٍضت ثیٴ

  ۔ںیہ ےی ػیتھکٴ کی پبٱینی ة ےایک مبٯ ك ےٱئ

 :ہےٿ مکتی ہی ؽیٰ ٩نٴ ک 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 

کڀ ػی ربتی  ہٿ١یـ ق، ٭ٲجںیڀٹاینڀمی ایيٸ، کٶی  ںٱنیببپ ہی

 ہےٿتی ہ ےٱئ ےک ےکـٷ ہکب اصبٓ ؽیٰ ہرڀ ٵٺؼؿد ہے

o  یٸکٺاؿاٹبٵقػ 

o  ےربت ےچبٷہپ ںیہٷ ےؿکٸ رڀ ٹبٳ ك ےٿیل 

 ( ہےکیب رب مکتب  ٭ڀؿ  ےكکڀ اٱگ  ٵالفٵیٸ :ٹٹڀ)

 ۓمَبْ ک ےک  ںمـگـِیو  ہی کی پبٌینی  اوؿ ؿوفاْہڈوئی ہی ٹوٹ

 ہِٞبوُ ےٌئ
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 ٹٿھپ ٹٿٹ ؾیٰ پبٱینی  ػؿر ہی ہے۔پبٱینی   ےا ایک خمَڀً  پی ہی

 ہے۔ثٺبئی گئی  ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہعال٣  کڀؿ ٥ـا ےک

i. عال٣   ےک ٹٿھپ ٹٿٹؿ ای٬  ہیب   ہٿ٩ت  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ےک ےػٝڀ

  ہے۔٥ی ٍؼ  ٭ی اػائیگی  کی ربتی  ےؿ٩ٴ  ک ہثیبٷ  ثیٴ

ii. ٹٿھپ ٹٿٹی کی ٩نٴ  اٿؿ ہڈکی ٵ٪ؼاؿکڀؿ کی گئی   ہ٥بئؼ 

 ہے۔کی ٹڀٝیت  پـ ارمَبؿ  کـتی 

iii. ہٵڀافٷ ے٫ ٹٿھپ ٹٿٹآمبٷ ، ےٿئہ ےٵقیؼ ٿّبصت  کـت  

  ہ٥یَؼ  ٥بئؼ  ہفیبػ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹٿھپ ٹٿٹ ڈ٭ٶپبؤٷ ںٵی

کب   ہ٥بئؼ ےٱئ ےی( کہڈی )ؿاٷ کی ہڈؿ، ٥یٶـ ھپ ۔ٿگبہصبٍٰ  

 ںٵی  ہٵڀافٷ ے٥یَؼ  ٫ ےک  ہ٥بئؼ ےی کہڈ٥یَؼ  اٹگٲی کی 

  ۔ٿگبہ  ہفیبػ

iv. ٵٖٲت  عبٷ پبٷ، ثیت  ںمـگـٵیڀ  ہپبٱینی  ؿٿفاٷ ہی 

ٍالصیت(  یب  کی ےؿٿ٭ٸ ہپبعبٷ یب ؿینٺگ،مٺیٴ )پیيبةڈء،اخلبٯ

  ہٿاّش  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ںپبٱینی  ٵی ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ےصـ٭تی ک ےة

 ھؿک ےفٹؼگی  ک ےػاؿ  اپٸ ہثیٴ ہتبک ہےی کڀؿ کـتی ھکڀ ة

 ے۔مک ھیبٷ ؿکھٵٺنٲ٬  الگت کب ػ ےك ٔاٿھؿک

v. ںٵی ےاٿؿ صبػث  ہٹ٪ؼی ٥بئؼ ںامپتبٯ ٵی ںاك ٵی ہٝالٿ ےک اك 

ؿ٩ٴ   ہاٱگ اٱگ ثیٴ ہے۔ی ىبٵٰ کیب گیب ھکڀؿ کڀ ة ےٵڀت  ک

ثٺؼی ػمتیبة   ہخمتٲ٤ ٵٺَڀة ھمبت ےاػائیگی  ک ےک  ہاٿؿ ٥بئؼ

 ں۔یہ

 

 

O. ُہثیـوْ ٍِه  مفـ  ثی  

 پبٌینی  کی ّـوؿت .1

 ےؿ م٦ـ  کـٷہثب ےاؿت کھة ےٱئ ےائی کڑھیب پ ںیبھٹکبؿٿثبؿ ،چ

ػٿؿاٷ  ےم٦ـ ک ےاپٸ ںؿی  ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵیہاؿتی  هھٿاال ایک ة

ٕجی   ہے۔ٿتب ہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےاٿؿ ثیٶبؿی ک ٹ، چڀےصبػث

دمبٱ٬  ےا ریلڈاٿؿ کٺی ہاٵـیک  ےاٯ کی الگت، عبً  ٕڀؿ كھة ھػیک

ا٥ـاػ   ےٿاٯ ےم٦ـ  کـٷ ے، اٿؿ اگـ اٷ دمبٱ٬ کہے  ہت فیبػہة ںٵی

 ہتڀ ی ہےتب ڑ/ثیٶبؿی کب مبٵٺب کـٹب پ ہکڀ کنی ثؼ٩نٶتی  ٿا٩ٜ

اینی  ہے۔ثٸ مکتی   ہکی ٿد  ےٵبٱی  ٵنئٰ ڑےایک ة ےٱئ ےامک

یب ثیـٿٷ ٵٲ٬   ںم٦ـ  پبٱینیب ےٱئ ےک ےثچٸ ےك  ہثؼ٩نٶتی  ٿا٩ٜ

 ں۔یہػمتیبة    ںپبٱینیب ےٍضت  اٿؿ صبػث

 ہکوؿیذ کب ػائـ .2

 ےاٿؿ ثیٶبؿی ٥ڀائؼ  ک ےصبػث  ےعبً ٕڀؿ ك  ںاك ٕـس کی پبٱینیب

تـ  ٵَٺڀٝبت کئی  ہمتیبة  فیبػػ ں، ٱیکٸ ثبفاؿ ٵیںیہٿتی ہ ےٱئ
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ػمتیبة   ں۔یہ ےپیکیذ ثٺب کـ پیو کـت ںکڀ ایک ٵَٺڀٝبت ٵی ںکڀؿٿ

 :ںیہؽیٰ   ہکڀؿ ٵٺؼؿد

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 ںمبٵبٹڀ ےگئ ےربٹچ کئ 

v. ٿ ربٹبہٿیق گٴ اٿؿ ػمتب ٹپبمپڀؿ 

vi. ػاؿی ہی  کی ؽٳٹتینـی پبؿ ےٱئ ےاٵال٫ /ؽاتی  ّـؿ ک 

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

 ہےمکتب  ووْ  فـاَ وـ أيوؿٔل  ہی .4

ٱڀٷ ا ڈؿڈٷٹاكٍـ٣ ١یـ فٹؼگی یب  ںیبنیٱبم٦ـ پؿیٲڀ ھ١یـ ٵٲکی یب گ

ٱڀٷ ٵَٺڀٝبت یب ٿػیپبٷ ا ڈؿڈٷٹاك ےکی ٕـ٣ ك ںیڀپٺکٶٍضت اٹيڀؿٹل 

 ہثيـٕیک ہےٳ کی رب مکتی ہ٥ـا ےؿٿپ ےآٷ کڀؿ ک ڈٍضت پبٱینی پـ ایٸ

زبت  ےٝٶٰ ک ےپـیٶیٴ ٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ ک ےٱئ ےآٷ کڀؿ ک ڈایٸ ہک

 ۔ٿہٵٺٚڀؿ  ےاربفت کی ٕـ٣ ك

 ہےمکتب  ےپبٌینی  يکوْ  .5

ٿاال ایک  ےم٦ـ کـٷ ٵٲک ثیـٿٷ ےٱئےک ہٵٖبٱٜ یب پـ یھٹکبؿٿثبؿ،چ

  ںاؿتی  آرـٿھة ہے۔ا مکتب ٹھا  ہؿی  اك پبٱینی  کب ٥بئؼہاؿتی  هھة

ی کڀؿ کیب ھٵالفٵیٸ  کڀ ة ےگئ ےیذھپـ ة ےیکٹھ ںثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ےک

 ہے۔رب مکتب 

 ؿلُ  اوؿ پـیّیُ ہثیُ .6

 100،000اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـا ںاٱـ ٵیڈکڀؿ اٵـیکی 

ٕجی   ہے۔ٿتب ہاٱـ تک خمتٲ٤  ڈاٵـیکی  500،000 ےاٱـ كڈاٵـیکی 

رڀ  ےٱئ ےک  ہٕج٨ ےٿاٯ ےاعـاربت، ازمالء، ٵٲ٬ ٿاپنی کڀ کڀؿ کـٷ

 ےٱئ ےک ںکـ ػیگـ  ٕج٪ڀ ڑٿھػاؿی  کڀؿ کڀ چ ہؽٳ ہے۔  ہٳ  ٕج٨ہا

اػائیگی  کیب  ںٵی  ےؿٿپ  اؿتیھپـیٶیٴ ة ہے۔ٿتی ہؿ٩ٴ  کٴ  ہثیٴ

پـیٶیٴ  ںاہد ےک ےٵٞبٵٰ ےؿٿفگبؿ امٮیٴ  ک ے، مڀائہےرب مکتب 

ثٺؼی  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػٿ ٩نٴ   ہٵٺَڀة ہے۔ٿتب ہاػائیگی  کـٹب  ںاٱـ ٵیڈ

 : ںیہٿتی ہکی 

 ٿائؼ ڈکـ ٿؿٯڑٿھا کڀ چڈکٺی / ہاٵـیک 



 

379 
 

 ڈٿائ ڈا مسیت ٿؿٯڈ/کٺیہاٵـیک 

 ںٵی  ہٿ١یـ ـ٣  ىیٺگیٸ دمبٱ٬ٍـ٣  ایيیبئی دمبٱ٬، ٍ ٵَٺڀٝبت ھکچ

 ں۔یہ ےٳ ٭ـتہکڀؿ ٥ـا

 ِنبفـ امىیُ  ہثبلبٝؼ ٹکبؿپوؿی .1

/آرـ ٹایک کبؿپڀؿی ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےک رل ہےپبٱینی    ہایک مبالٷ ہی

رٺکڀ اکخـ  ہےٱیتب   ںؽاتی  پبٱینیب ےٱئ ےٿف کٹاٷ ایگقیک ےاپٸ

بؿ کئی ث ںکڀؿ ایک مبٯ  ٵی ہی ں۔یہ ےٿتہ ےؿ م٦ـ کـٷہثب ےاؿت کھة

ی ھة ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ  ٫ ےٿاٯ ےؿٷھاٷ ةڑا ےٱئ ےثیـٿٷ ٵٲ٬  ک

تـ  ٵؼت  اٿؿ ایک مبٯ   ہؿ ای٬  م٦ـ  کی فیبػہ ہے۔ٱیب رب مکتب 

تـ  تٞؼاػ  پـ صؼٿػ   ہکی فیبػ ےاٷٹھا  ہکب ٥بئؼ ںٵنب٥ـٿ ںٵی

 ں۔یہٵ٪ـؿ  

 ہےاٝالٷ پبٱینی    ہا کڀؿ ایک مبالٷہٿ ؿہٵ٪جڀٯ   ےآد ایک تیقی ك

م٦ـ   ںایک مبٯ  ٵی ےك ےؽؿیٜ ےٵالفٵیٸ  ٫ ےکنی کٶپٺی ک ںرنٶی

کی ثٺیبػ  پـ ایک پیيگی  پـیٶیٴ ٭ی  ںکی اربفت  ؽاتی  ػٹڀ

 ہے۔اػائیگی  کی ربتی 

 ٥ََتگی/ہکی تٞؼاػ  پـ ػٿ ںػٹڀ ےٵٖبث٨  م٦ـ  ک ےٵالفٳ ک اٝالٹبت

عال٣   ےاٿؿ پـیٶیٴ کڀ پیيگی ک ںیہٿاؿ   ثٺیبػ  پـ کی ربتی  ہ٥تہ

 ںػٿؿاٷ ؽاتی  ػٹڀ ےپبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  ک ہے۔کیب ربتب  ٹلرڈای

 ہی ہکیڀٹک ہےی پـٿیژٷ  کیب گیب ھة ےٱئ ےک  ہاّب٣ ںکی تٞؼاػ  ٵی

 ہے۔ٿ ربتب ہپـ عتٴ   ےاّب٥ی  پیيگی  پـیٶیٴ اػائیگی  کـٷ

 ےٱئ ےٵتٞٲ٨  م٦ـ کےی كھٹکبؿٿثبؿاٿؿچ ٍـ٣ں ںپبٱینیب ثبال ہٵٺؼؿد

 ں۔یہٳ  کی ربتی ہ٥ـا

ىبٵٰ  ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیب ےك ےٯہپ ںزبت ٝبٳ  اعـاد  ٵی ےایٴ پی کاٿ

 ےٝالد  کـاٷ ںٵجتال ٥ـػ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ںٵی ںثیٶبؿیڀ ہٵڀرڀػ ں۔یہ

 ں۔یہ ےکـ مکت ںیہکڀؿ صبٍٰ  ٷ ےٱئ ےک

 

یٸ  ہٹ٪ؼ ےپڀؿی ٕـس ك ےٵتٞٲ٨  ػٝڀ ےزبت ٍضت ك ےک  ںاٷ پبٱینیڀ

 ٹٹی ںٳ دمبٱ٬  ٵیہٺی اکٶپ ہؿ ای٬  ثیٴہ ںٵی رل ںیہ ےٿتہ)کیيٲیل( 

 ڑرڀ ٹھگ ھمبت ےٳ کٺٺؼگبٷ  کہایک ثیٸ اال٩ڀاٵی عؼٵبت ٥ـا ےٿؿک ٿاٯ

  ں۔یہ ےٳ  کـتہکی عؼٵبت ٥ـا  ںپبٱینیڀ ںرڀ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ہےکـتی 
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P. گـوپ ٍضت  کوؿ 

 ںگـوپ پبٌینیب .1

، گـٿپ پبٱینی  ایک گـٿپ  ہےٿّبصت ٭یب گیب  ےٯہپ ںثبة  ٵی ہرینب ٫

، ایک اینڀمی ایيٸ، ہےٿ مکتب ہرڀ ایک آرـ  ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫ ےک

ایک  ںاہد ہےٱی ربتی  ےك ےؽؿیٜ ےٿیژٷ ٫ڈ ڈکبؿ ڈٹکـی ےایک ثیٺک ک

  ہے۔گـٿپ  کڀ کڀؿ کـتی  ےپڀؿ ےاکیٲی پبٱینی ٥ـػ  ک

ػی رب  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ںنیب یٱبگـٿپ ٍضت اٹيڀؿٹل پ

 ےػہکی ربؼیؼ ٵٞب شببٳ ٵَٺڀٝبت ایک مبٯ ےایل ہک ہثيـٕیک ہےمکتی 

 ۔ ٿہ ںٵی

  ہکب فبئؼ ےوْہؿتی ھة ںامپتبي ِی -کی عَوٍیبت    ںگـوپ  پبٌینیو

 ۔کوؿ

 وبؿ ہکوؿیذ کب ػائـ .1

ٱی گئی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںٝبٳ ىٮآلرـٿ ےکی مت ك ہگـٿپ ٍضت  ثیٴ

 ھمبت ھمبت ےک  ںعبٹؼاٹڀ ےٵالفٵیٸ  اٿؿ اٹک ںرنٶی ہےپبٱینی  

ٱؼیٸ / مبك منـ کڀ کڀؿ کیب ربتب اٿؿ ٿا ےؿ ، ثچہارمَبؿ ثیڀی /ىڀ

 ہے۔

 کوؿ ڈیٍـ ِیٹ .2

ٵٖبث٨  تیبؿ کڀؿ  ےاکخـ گـٿپ  کی ّـٿؿیبت  ک  ںگـٿپ  پبٱینیب

گـٿپ  پبٱینی   ںٵی  ںاك ٕـس ، گـٿپ  پبٱینیڀ ں۔یہٿتی ہٕڀؿ پـ  ے٫

کئی ٵٞیبؿی اعـاد    ےی ؽاتی  پبٱینی  کہزبت کڀؿ کی رب ؿ ےک

 ے۔ٿ ٹگہىبٵٰ 

 فچگی  کوؿ .3

ایک فچگی  کڀؿ  ےك ںٝبٳ تڀمیٞبت ٵی ےمت ك ںپ  پبٱینی ٵیایک گـٿ

 ےک  ںؽاتی  پبٱینیڀ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھاة کچ ےاك ہے۔

ػمتیبة   ھمبت ےتیٸ مبٯ  کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک ےزبت ٱیکٸ ػٿ ك

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٍـ٣  ٹڀ  ںایک گـٿپ  پبٱینی  ٵی ہے۔ا ہکـایب رب ؿ

ی ھة ےاك ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھاٿؿ کچ ہےٿتی ہکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   ےیٸہٳ

امپتبٯ  ےٱئ ےتـمیٰ ک ےک ےثچ ںفچگی  کڀؿ ٵی ہے۔ا ػیب ربتب ہٹ

 ںاٿؿ اك ٵی ہےاعـاربت  کب پـٿیژٷ  کیب ربتب  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

کڀؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ عبٹؼاٷ  کی جمٶڀٝی   ہی ہے۔ٱیڀؿی ىبٵٰ ڈمی میکيٸ 

تک حمؼٿػ    ےؿٿپ 50،000 ےك  ےؿٿپ 25،000اٹؼؿ  ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ

 ہے۔ٿتب ہ

 کوؿ ڈچبئً .4

 ےیٸہتیٸ ٳ ںٵی  ںکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ٣  ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ ںثچڀ

 ےٯہکڀ پ ںثچڀ ںٵی  ںگـٿپ  پبٱینیڀ ہے۔کڀؿ کیب ربتب  ےکی ٝٶـ ك

ی ہفچگی  کڀؿ کی صؼتک  ہی یھی کتھ، کتہےی کڀؿیذ ػیب ربتب ہ ےػٷ ك
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ؿ٩ٴ  کڀ ىبٵٰ  ہٵٮٶٰ ثیٴ ی عبٹؼاٷ  کیھی کتھاٿؿ کت ہےٿتب ہحمؼٿػ  

 ہے۔ایب ربتب ڑھتک ة ےکـٷ

 کب کوؿ، أتٚبؿ وی  ِؼت  کی ِٞبفی ںِوروػ ثیّبؿیو ےك ےيہپ .5

اعـاد  ، تیل  ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ک ےك ےٯہپ  ہ٫ ےکئی اعـاد  ریل

کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت ،   ںکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت ، ػٿ مبٱڀ ںػٹڀ

کڀؿ کیب رب  ںینی  ٵیگـٿپ  پبٱ  ڈٵی۔یٲـٹپیؼائيی اٵـاُ کڀ ایک 

 ہے۔مکتب 

 پـیّیُ وب صنبة وتبة  .6

 ےٿاال پـیٶیٴ گـٿپ  ک ےٿٍڀٯ کیب ربٷ ےٱئ ےایک گـٿپ  پبٱینی  ک

ٳ ، گـٿپ  ہا ےمبئق  اٿؿ مت ك ےاؿاکیٸ  کی ٝٶـ پـٿ٥بئٰ، گـٿپ  ک

 ےک ےپـیٶیٴ ربـة ہچڀٹک ہے۔ٿتب ہپـ ٵجٺی   ےربـة ےک ںػٝڀٿ ےک

ٵٖبث٨   ے، اٿپـ ثیبٷ  کہےتب ہؿ اؿ پـ مبٯ  ػؿ مبٯ  ثؼٱتبھآػ

 ہ، کیڀٹکںیہ ےربت ےٳ  کئہٕڀؿ پـ گـٿپ کڀ ٥ـا ہاّب٥ی  کڀؿ آفاػاٷ

 کڀٵٺٚٴ ںػٝڀٿ ےاٹؼؿ اپٸ ےک ںپـیٶیٶڀ ےگئ ےاػائیگی  کئ

 ہے۔ٿتب ہ ںٵ٦بػ ٵی ےؿ کڈٿٯہگـٿپ  پبٱینی  ےٱئےکےکـٷ

 غیـآرـ ِالفَ گـوپ .7

کڀؿ  ہگـٿپ  ثیٴایک   ےؿی پـٿیژٷ عبً ٕڀؿ كٹؿیگڀٱی ںاؿت ٵیھة

 ں۔یہ ےؿٿک ٱگبت ے٩یبٳ  پـ مغتی ك ےک ںگـٿپڀ ےٵ٪َؼ  ك ےک ےٱیٸ

تڀ  ںیہ٭نی اٿؿکڀ ػی ربتی  ہٝالٿ ےک  ںآرـٿ ںرت گـٿپ پبٱینیب

تٞٲ٨  کب  تٞیٸ  کـٹب  ےٵبٱک ک ےگـٿپ  ک ھمبت ےاؿاکیٸ  ک ےاپٸ

  ہے۔ٿ ربتب ہٳ  ہا

 ِخبي

 ڈکبؿ ڈٹؿف یب کـیڈٯٿہہاتھثچت ثیٺک ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ ےایک ثیٺک ٫

تيکیٰ  گـٿپ،کی ؿٹگ پبٱینی  ٱیب ربٹب ایک یک ےٱئ ےؿف  کڈٿٯہ

ٵٖبث٨  ثٺبئی  ےا گـٿپ  اپٺی ّـٿؿیبت  کڑایک ة ےرل ك ہے٭ـٹب  

 ہے۔ٿتب ہ٩بثٰ  ںٵی ےاٷٹھا  ہپبٱینی کب ٥بئؼ ڈٵی۔یٲـٹگئی 

ٿاال پـیٶیٴ  ےمجٜ کیب ربٷ ےؿ  كڈٿٯہ ٹؿ ای٬  ؽاتی  ا٭بؤٷہ ںاہی

کٶپٺی کڀ  ہٕڀؿ پـ ثیٴ ے، ٱیکٸ ایک گـٿپ  ٫ہےٿ مکتب ہکٴ کب٥ی 

ٿگب اٿؿ ثیٺک ایک اٝٲی پبٱینی  ہٿاال پـیٶیٴ ٭ب٥ی   ےٿٷہصبٍٰ  

کڀ ایک ٿیٲیڀ  ںکڀہگب ےتـ پـیٶیٴ ىـس پـ اپٸہٕڀؿ پـ اٿؿ ة ے٫

 ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا   ڈای

 وب تٞیٓ ںلیّتو .8

 ےگـٿپ  ک ھمبت ھمبت ےمبئق  ک ے، گـٿپ  کںٵی  ںگـٿپ پبٱینیڀ

کب پـٿیژٷ   ےػیٸ ٹٿھثٺیبػ  پـ پـیٶیٴ پـ چ ےک ےربـة ےک ںػٝڀٿ

 ہےٳ کڀ کٴ کـ ػیتب ھرڀک ےٵٺ٦ی اٹتغبة  ک ہگـٿپ  ثیٴ ہے۔ٿتب ہ

 ہاٿؿ ی ہےکڀؿ کیب ربتب  ںگـٿپ  کڀ ایک پبٱینی  ٵی ےپڀؿ ہکیڀٹک
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٩بثٰ  ںٵی ےثبفی کـٷ ےمڀػ ےٱئ ےتـ ىـائٔ کہؿ  کڀ ةڈٿٯہگـٿپ 

اٝٲی  ٹ٪َبٷ  ںٵی  ےاك ىٞت ںٵی ںثـمڀ ہ، صبٱیہبالٹکص ہے۔ثٺبتب 

پـیٶیٴ  ےك ہکی ٿد ہٵ٪بثٰ ہرل ٭ی ثٺیبػی ٿد ہےا گیب ھتٺبمت  ػیک

 ںٵٞبٵٲڀ ھکچ  ےك ہ٭ی ٿد اك ںاہد ہے۔٭ٴ ٩یٶت ٱگبٹب ے٭ی ٵٞٶڀٯ ك

پـیٶیٴ اٿؿ کڀؿ کی ٹٚـ حبٹی  کی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی

 ںصبٱت  ٵی ےتت ك  ہ٫ ہےی ٵيکٰ ھة یھاٝالٷ کـٹب اة ہ، یہےگئی 

  ہے۔اؿ آ گیب ھمؼ

 پـیّیُ وی اػائیگی .9

اػا   ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫ ےآرـ یب گـٿپ  ک ےپـیٶیٴ پڀؿی ٕـس ك

اؿاکیٸ   ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵالفٵیٸ  یب گـٿپ  ک ہ، ٱیکٸ یہےکیب ربتب 

 ہثیٴ ہی ہصبالٹک ہے۔ٿتب ہایک ىـا٭ت  کی ثٺیبػ  پـ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

آرـ /گـٿپ  کب ٵبٱک پـیٶیٴ مجٜ  ںاہد ہے ہػہایک ٵٞب ھمبت ےکٶپٺی ک

پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی   ےٿئہ ےی اؿاکیٸ  کڀ کڀؿ کـتھاٿؿ مت ہےکـتب 

 ۔ ہےکـتب 

 ہْ فبئؼٓا ڈای .10

 ھکی ػیک ںٿھٹکٓاٯ، اھة ھکی ػیک ںػاٹتڀ  ںگـٿپ پبٱینیب ڈٵی ۔یٲـٹ

ی ىؼیؼ ھی کتھکڀؿ اٿؿ کت ےاٯ اٿؿ ٍضت  ربٹچ کی الگت ریلھة

 ےپـ یب  اٝقافی ٥ڀائؼ ٫ ںی اّب٥ی  پـیٶیٶڀھکب کڀؿ ة ںثیٶبؿیڀ

  ں۔یہٳ  کـتی ہٕڀؿ پـ ٥ـا

 :ٹٔو

 ےک ےٳ  کـٷہاٿؿ ٍضت  کڀؿ ٥ـا ےگـٿپ صبػث ےآئی  ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 ےکٶبٷ ےا٥ـاػ  کڀ ثبٰٕ  اٿؿ پیل ہی ں۔یہٵ٪ـؿ  کی  ںىـٕی ےٱئ

 رٞبٯ ےٱئ ےک ےٿٷہىبٵٰ  ںثٺؼی  ٵی ہٿاٱی گـٿپ پبٱینی ٵٺَڀة

  ہے۔ثچبتب  ےك ےربٷ ےکئ ہگٶـا ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںمبفٿ

 ڑےثٺؼی  اٿؿ ة ہٵٺَڀة ہىـٿٛ کی گئی مـکبؿی ٍضت  ثیٴ ںی ٵیہصبٯ 

ثٺؼی   ہٕڀؿ پـ ػؿد ےی گـٿپ ٍضت  کڀؿ ٫ھپـٵَٺڀٝبت کڀ ة ےپیٶبٷ

 ےؽؿیٜ ےکڀ صٮڀٵت ٫  ںاٷ پبٱینیڀ ہکیڀٹک ہےکیب رب مکتب 

  ہے۔ـیؼا ربتب ع ےٱئ ےک  ہٕج٨ےپڀؿ ےآثبػی کےك

 تٞـیف

 : ہے ربمکتب کیب ٕڀؿپـثیبٷ ؽیٰ ہگـٿپ  کی تٞـی٤  کڀ ٵٺؼؿد

a. کڀ ىبٵٰ کیب ربٹب  ںٱڀگڀ ےٵيرت٫ ٵ٪َؼ   ٿاٯ  ںایک گـٿپ  ٵی

تـ   ہفیبػ ےپبك گـٿپ  ک ےآؿگٺبئقؿ ک ےاٿؿ گـٿپ  ک ےئیہچب

ٿٹب ہ ٹیڈکب ٵیٸ ےکب ثٺؼٿثنت  کـٷ ہثیٴ ےاؿاکیٸ  کی ٕـ٣ ك

 ے۔ئیہچب

b. ٳ  ٵ٪َؼ  ہا ےک ےاٷٹھا  ہکب ٥بئؼ ہی گـٿپ  کب ٩یبٳ  ثیٴھکنی ة

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب ںیہٷ ھمبت ےک
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c. پـیٶیٴ اٿؿ ػمتیبة ٥ڀائؼ  کب اٱگ  ےٿاٯ ےربٷ ےٿٍڀٯ کئ

ٿاّش ٕڀؿ  ںاٱگ اؿاکیٸ  کڀ ربؿی کی گئی گـٿپ پبٱینی  ٵی

 ے۔ئیہٿٹب چبہؽ٭ـ   ےك

d. اٿؿ  ےئیہا ػیب ربٹب چبڑھاٱگ اٱگ اؿاکیٸ  کڀ ة ٹٿھگـٿپ  چ

 ےٿاٯ ےکٶپٺی کڀ ػیٸ ہٿاال پـیٶیٴ ثیٴ ےٿٍڀٯ کیب ربٷ

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ںیہٷ  ہفیبػ ےپـیٶیٴ ك

 ؿ  کوؿٹثفـ یب فٍو ٹکبؿپوؿی .2

ؿ ای٬  عبٹؼاٷ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ  ہ ںٵی  ںتـ  گـٿپ  پبٱینیڀ ہفیبػ

ٱیکـ پبٹچ  ےك  ےؿٿپ ھرڀ ایک الک ہےکڀؿ کیب ربتب  ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک

 ہے۔ٿ مکتب ہخمتٲ٤    ہفیبػ ےی اك كھی کتھکتتک اٿؿ   ےؿٿپ ھالک

 ےؿ٩ٴ ، عبً  ٕڀؿ ك ہعبٹؼاٷ  کی ثیٴ ںاہد ںیہٿتی ہاینی صبٱت پیؼا 

ٿ ہعتٴ   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےی ثیٶبؿی کڑکنی ؿکٸ  کی ة ےعبٹؼاٷ  ک

عبٹؼاٷ  کی  ےرل ك ہےث٦ـ کڀؿ ؿاصت ػیتب  ںصبالت ٵی ےایل ہے۔ربتی 

پڀؿا کیب ربتب  ےث٦ـ ؿ٩ٴ  ك اّب٥ی  اعـاربت کڀ اك ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ

 ہے۔

  ےؿٿپ ڑٱیکـ ایک کـٿ ےك  ےؿٿپ ھػك الک ں، ث٦ـ کڀؿ ٵیںخمتَـ ٵی

 ہعبٹؼاٷ  کی ثیٴ ۔ٿگیہؿ٩ٴ   ہکی اٱگ اٱگ ثیٴ  ہفیبػ ےتک یب اك ك

اك  ہصبالٹک ہے۔ؿ٩ٴ  ٹکبٱی ربتی  ےپـ ث٦ـ ك ےٿ ربٷہؿ٩ٴ  عتٴ  

اعـاربت   ےی کی ثیٶبؿی/ىؼیؼ ثیٶبؿڑٝبٳ ٕڀؿ پـ ة ںامتٞٶبٯ ٵی

ؿ٩ٴ   ہثیٴ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںایک ثبؿ امپتبٯ ٵی ںاہد ہےتک حمؼٿػ  

 ہے۔ٿ ربتی ہعتٴ  

ٿاٱی ؿ٩ٴ   ےامتٞٶبٯ  کی ربٷےك ےؽؿیٜ ےؿ ای٬ ؿکٸ ٫ہ ےاك ث٦ـ ك

اك ٕـس کب ث٦ـ کڀؿ  ہے۔ٿتی ہؿ٩ٴ  تک حمؼٿػ   ہی اکخـ ثٺیبػی  ثیٴھة

اٿؿ ایک  ےئیہب چبػیب ربٹ ےٱئ ےک  ںػؿٵیبٹی مبئق  کی پبٱینیڀ

کڀؿ  ہی ےٱئ ےک  ںؿ٩ٴ  ٿاٱی پبٱینیڀ ہؿ کٴ ثیٴٹؿ ؿائڈػاؿ َاٷھمسذ

  ۔کـیگب ںیہٳ  ٷہ٥ـا

 

Q. عبً  َِٕوٝبت 

 ثیّبؿی کب کوؿ .1

 ہثیٶبؿی عبً  کڀؿ فیبػ ے، کیٺنـ، ؽیبثیٖل ریلںٵی ںثـمڀ ہصبٱی

 ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھة ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہتـ  فٹؼگی  ثیٴ

مبٯ   20 ےمبٯ  ك 5 -کڀؿ ٕڀیٰ ٵؼتی   ہی  ں۔یہ گیب  کیب ٵتٞبؿ٣

کٶپٺی  ہثیٴ -  ہایک ٿیٲٺیل ٥بئؼ ںاٿؿ اك ٵی ہےٿتب ہ ےٱئ ےتک ک

  ٹیلٹٍضت    ہٿاال ایک ثب٩بٝؼ ےاػائیگی  کیب ربٷ ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ےپـیيـریلڈی ایٰ، ثٰڈگٲڀکڀف، ایٰ  ںٵی عڀٷ ہے۔ٿتب ہی ىبٵٰ ھة

ثٞؼ   ےمبٯ ٫ ےػٿمـ ےی  کپبٱین ےٱئ ےؿٿٯ  کٹتـ ٭ٸہة ےٝڀاٵٰ ک
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ػٿمـی ٕـ٣ ،  ہے۔ی ػیزبتی ھٕڀؿ پـ تـ١یت  ة ےکٴ پـیٶیٴ ٫ ےك

 ہے۔پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب رب مکتب   ہؿٿٯ  پـ فیبػٹعـاة ٭ٸ ےاٹک

  ےگئ ےثٕبئ ےٌئ ےک ےِجتال  افـاػ  کو کوؿ کـْ ںؽیبثیٖل  ِی .2

 َِٕوٝبت

 ے٫  ا٥ـاػ ےػؿٵیبٷ  کی ٝٶـ ٿاٯ ےمبٯ  ک 65اٿؿ  26پبٱینی   ہی

مبٯ  کی ٝٶـ تک ربؼیؼ کیب رب  70اٿؿ  ہےٱی رب مکتی  ےك ےؽؿیٜ

 5،00،000ٱیکـ  ےك  ےؿٿپ 50،000 ہؿ٩ٴ  کب ػائـ ہثیٴ ہے۔مکتب 

ٵَٺڀٝبت  ہی ہے۔پـ صؼ  الگڀ   ہ٭ـای ےک ےکٶـ ہے۔ٿتب ہتک   ےؿٿپ

 ےریل ے٩بثٰ ٵنئٰ ے٫ ےؿتی کـٷھة ںؽیبثیٖل  کی امپتبٯ ٵی

 ، ؽیبثیٖلہ(، گـػھی )آٹکھٹڀپیتٹٵتٞٲ٨  ؿی ےؽیبثیٖل  ك

اعـاربت  کڀ  ےک  ہٹؼہػ ہٖٝی ھمبت ھمبت ےک ٹؿاٹنپالٷٹ ے،گـػںپبؤ

 ہے۔ ےٱئ ےک ےکڀؿ کـٷ

 ۱ ٹیلٹآپ کو  ےاپٓ

کڀؿ  ےٱئ ےاعـاربت  ک ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہصبالٹک

 ہٿگی اٿؿ یہاٱگ اٱگ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی ک ہکی ٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴ

ؿتی ھة ںٝبٳ کڀؿ امپتبٯ ٵی ے، مت كہےٿتی ہٵ٪ـؿ   ںی  ٵیپبٱین

  ہے۔ٿتب ہ ےٱئ ے______________ ک ےک ےٿٷہ

I. ػٷ ہپٺؼؿ 

II. تیل ػٷ 

III. پیٺتبٱیل ػٷ 

IV. ػٷ ٹھمب 

 

R. ںىـٕیَ  ہا ںِی  ںٍضت  پبٌینیو 

 َ وٕٕؼگبْہوؿک  فـا ٹٔی .1

کئیـ    ڈےٿٳ/ہٳ ٭ٺٺؼگبٷ  کب ٵٖٲت کڀئی امپتبٯ/ٹـمٺگ ہٿؿک ٥ـا ٹٹی

ٳ  ہٿٱت  ٥ـاہیٸ ٝالد کی كہکڀ ٹ٪ؼ ںػاؿ  ٵـیْڀ ہڀ ثیٴر ہےؿ ٹمیٸ

ٝبٳ  ہے۔ٿتب ہتٞٲ٨   ےك  ےی پی اٹکٶپٺی/ ہکنی ثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ

چبؿرل   ھمبت ےک ٳ کٺٺؼگبٷہ٥ـا  ےی پی اٹ/ںکٶپٺیب ہٕڀؿ پـ ثیٴ

تـ عؼٵت  ہة ےٿئہ ےکی ثبت کـت ےػیٸ ٹٿھچ ہپنٺؼیؼ ںاٿؿ ٥یل ٵی

 ےك ٳ کٺٺؼگبٷہٿؿک ٥ـا ٹٵـیِ ٹی ں۔یہی ػیتی ھی ةٹکی گبؿٷ ےػیٸ

کڀ کب٥ی  اٷ ںاہ، ٱیکٸ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٿںیہآفاػ  ےٱئ ےک ےؿ ربٷہثب

 ہے۔تی ڑ٥یل ػیٺی پ ہفیبػ

 پی ایٓ(  َ وٕٕؼگبْ )پیہوؿک فـا ٹتـریضی ٔی .2

تـیٸ ىـس پـ ہپبك ٵٞیبؿ ٵٮٶٰ  ٝالد اٿؿ ة ےکٶپٺی ک ہی ثیٴھکنی ة

کب  ےٿؿک ثٺبٷ ٹیکب ای٬ تـریضی  ٹ ںامپتبٱڀ ےٿئہ ےی٪یٸ کـت
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 ےاٯ کھة ھ، امتٞٶبٯ  اٿؿ ػیک ہکٶپٺی ربـة ہرت ثیٴ ہے۔ٿتب ہآپيٸ  

ثٺیبػ  پـ اٹتغبة  کـ حمؼٿػ  گـٿپ   ےٿاٱی ٩یٶت ک ےػی ربٷ ےٱئ

ٕڀؿ پـ  ےٳ ٭ٺٺؼگبٷ کہٿؿک ٥ـا ٹٳ تـریضی ٹیہ ےتڀ اك ہےثٺب ٱیتی 

 ں۔یہ ےربٹت

 یٓ  عؼِت  )کیيٍیل مـوك(ۂمؼ .3

٩ـُ  ےٿاٯ ےٱیب ربٷ ےٱئ ےٝالد ک ےثیٶبؿی ک  ہ٫ ہےثتبتب  ےربـة

یٸ  عؼٵت  ثٺب کنی ٹ٪ؼ اػائیگی  ہٹ٪ؼ ہے۔ایک  ےك ںات ٵیہ٭ی ٿرڀ

شببٳ  ہے۔ایک صؼ  تک ٵـیِ کڀ امپتبٯ کب ٝالد ػمتیبة  کـاتب  ےک

 ےحجڀت  ک ہکـ ثیٴ  ہؿاثٔ ےٿؿک ك ٹٹی ےکڀ امپتبٯ ک ںػاؿ ٿ ہثیٴ

کٶپٺی ٕجی  عؼٵت   ہثیٴ ہے۔ ٿتبہپیو کـٹب  ڈٕڀؿ پـ اپٺب ٕجی  کبؿ

اٿؿ ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ   ہےیب کـاتی ہٿٱت  ٳہیٸ كہٹ٪ؼ  ےٱئ ےک

 ہے۔ؿ ػیتی ڈکب آؿ ےٳ ٭ٺٺؼگبٷ کڀ اػائیگی  کـٷہٿؿک ٥ـا ٹٹی ھےمیؼ

ؿ کی ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  ہثب ےػاؿ  کڀ پبٱینی  صؼ  ک ہثیٴ ہصبالٹک

ؿ٩ٴ  ٩بثِٰ  ہٵٖبث٨  ی ےاٿؿ پبٱینی  کی ىـائٔ ک ہےٿتب ہکـٹب 

 ہے۔ٿتی ہ ںیہاػائیگی  ٷ

 ( ےی پی اٹی  ٵٺتٚٴ )ٹتینـی پبؿ .4

ی  ٹٕڀؿ پـ تینـی پبؿ ےٳ  تـ٩ی کہایک ا ںٵی  ےىٞت ےک ہٍضت  ثیٴ

 ہکئی ثیٴ ںؿ ٵیھػٹیب ة ہے۔ٿا ہکب تٞبؿ٣   ےی پی اٹٵٺتٚٴ  یب 

 ےٱئ ےک ےاٹتٚبٳ کـٷ ےک ںػٝڀٿ ےک ہٍضت  ثیٴ ںکٶپٺیب

ی پی ٹکڀ  ںاٷ ایزٺنیڀ ں۔یہامتٞٶبٯ  کـتی کیغؼٵبت کب ںآفاػتٺٚیٶڀ

  ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےک  ےا

کڀ ٍضت    ےی پی اٹ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴںاؿت ٵیھة

ػیگـ   ںرٸ ٵی ہےٵَـٿ٣ ٭یب ربتب  ںٵی ںکبٵڀ ےپـٿیژٷ  ک ےعؼٵبت ک

 :ںیہىبٵٰ  ںػؿد ؽیٰ  ثبتی ھمبت ےک

i.  ہب رڀ امکی ثیٴٵکـٹہ٥ـاڈؿ 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

 ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ہاٿؿ ت٦َی ےکبؿؿٿائی کـٷ

ؿف  کڀ ڈٿٯہعؼٵت  کی ىـٿٝبت پبٱینی   ےی پی اٹ ہے۔ٵ٪ـؿ کیب ربتب 

 ےٯ ےك ےربؿی کـٷڈکبؿ ٵٺ٦ـػىٺبعتی ےٱئ ےؿی  کٹِاٷ ںامپتبٯ ٵی

 ےٿاپنی ک ہیٸ  یب پیلہٹ٪ؼ ہے، چبہےٿتی ہتک کی  ہت٦َیےک ںکـ  ػٝڀٿ

 ۔ٿہٕڀؿ پـ 
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 ۔یھگئی ت کی ںٵی 2001ٵٺتٚٶیٸ  کی ىـٿٝبت مبٯ   ےی  کٹتینـی پبؿ

اٿؿ  ںیہ ہّبثٔ ےك ےؽؿیٜ ے٫  ےا ڈےاٿؿ آئی آؿ   ہالئنٺنیب٥ت ہی

ی ٹ ں۔یہالفٵی ٭یب گیب   ےٱئ ےک ےٍضت  عؼٵبت  ػمتیبة  کـاٷ ںیھاٷ

 ے٫  ےا ڈےآئی آؿ  ںاٿؿ ػیگـ  ىـٕی ہکی کٶبفکٶنـٵبی  ےپی ا

 ںیہٵ٪ـؿ  کی گئی  ےك ےؽؿیٜ

پبٹچ  ےٜ پـیٶیٴ ککی عؼٵت  کڀ مج ںٵتٞٲ٨  ػٝڀٿ ےٍضت  ك ہچٺبٹچ

مڀؿك کـ ٹکڀ آؤ  ےی پی اٹ ںکٶپٺیب ہپـ ثیٴ ےٵٞبٿُ ے٥یَؼ  ک ھہچ

 ں۔یہی ہؿ

ٳ  ہاٿؿ ٍضت  عؼٵت  ٥ـا ںامپتبٱڀ ےٵٺتٚٶیٸ  ٷ ےی  کٹتینـی پبؿ

اك ثبت کڀ ی٪یٺی ثٺبیب   ہکیب تبک ہٿتھایک مسذ ھمبت ےک ںٿاٱڀ ےکـٷ

 ہےبٯ ربتب ٿؿک امپت ٹٹی ےٱئ ےی، رڀ ٝالد کھکڀئی ة  ہ٫ ےرب مک

اٿؿ  ںکٶپٺیڀ ہٱڀگ ثیٴ ہی ۔ٳ  کی ربئیگیہیٸ  عؼٵت  ٥ـاہٹ٪ؼ ےاك

 ےک ںامپتبٱڀ ےٿئہ ےػؿٵیبٷ  ثیچڀاٷ ٭ب ٭بٳ کـت ےک ںػاؿ ٿ ہثیٴ

 ں۔یہ ےکڀ صتٶی ىٮٰ ػیت ںٿکـ ٍضت  ػٝڀٿہٵـثڀٓ  ھمبت

 امپتبي .5

رڀ  ہے ےك ےی  ٩بئٴ اػاؿھایک امپتبٯ کب ٵٖٲت اینب ٭ڀئی  ة

 ٝالد  ہاٯ اٿؿ ؿٿفاٷھة ھػیک ٹیٸکب ِاٷ پیي ںٿٹڀثیٶبؿی اٿؿ/یب چ

ٿ، ہ ڈؿٹٕڀؿ پـ ؿرل ےامپتبٯ ٫ ںصکبٳ  ٵی ، اٿؿ رڀ ٵ٪بٵیہےکـتی 

 ںگـاٹی ٵی ٹـکیٸ یوٹپـیک ٕجی ٯہاٿؿا ڈؿٹاٯ ؿرلھة ھکی ػیک اٿؿ رل

ٝٶٰ کـٹب  ھمبتےٵٞیبؿک افکٴ کٴ شببٳ ےگئ ےػیئ ےٹیچ ےاك ں۔کـی

 : ےئیہچب

a)  ِاٷ  10کٴ  ےکٴ ك ںٵی ںؿٿہه ےاٯکٴ آثبػی ٿ ےفاؿ كہػك

ِاٷ  15 ںٵ٪بٵبت ٵی اٿؿ ػیگـشببٳ ےئیہچب ےٿٷہثنرت  ٹپیيیٸ

 ،ےئیہچب ےٿٷہثنرت   ٹپیيیٸ

b) ےٿٷہا٣ ٹ٩بثٰ ٹـمٺگ اك ٹےٷھگ ںزبت چڀثینڀ ےؿٿف گبؿ ک ےاپٸ 

 ،ےئیہچب

c) ںٿہیيٺـ  ػمتیبة  ٹپـیک ٕجی ٵنتٺؼ ٹےٷھگ ںچڀثینڀ ، 

d) رـاصی ںٵی ٿ رلہ ؿٹیھت ٸآپـیي ٱیل ےعڀػ کب ایک پڀؿی ٕـس ك 

 ٿ،ہ کبؿ ہٕـی٨ ےک

e) ۔ٿہا ربتب ھؿک ڈؿیکبؿ  ہکب ؿٿفاٷ ںٵـیْڀ 

 یيٕـٹپـیک ٕجی .6

 ایک ےك کڀٹنٰ یکٰڈٵی ےی ؿیبمت  کھکنی ة ےاؿت کھؿ  ةٹا٫ڈایک 

 ےىٞت ےاٿؿ اك ٕـس  اپٸ ہےصبٍٰ ٭ـتب  گـیڈ کی ؿیيٸٹؿرل ػؿمت

 ےالئنیٺل ک ےاٿؿ اپٸ ہےکب ص٪ؼاؿ  ےٕجی  ٝالد  کـٷ ںاعتیبؿ ٵی

 ہے۔اٹؼؿ کبٳ کـتب  ےاعتیبؿ ک ے٭بؿ اٿؿ ىٞت ہػائـ

 ٔـك ہیبفت تٍٞیُ .7
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ٹـمٺگ  ےاؿت کھىغٌ/ٝڀؿت رڀ ة ہٿ ہےٹـك کب ٵٖٲت  ہیب٥ت تٞٲیٴ

ػؿمت ٕڀؿ  ےٹـمٺگ ٭ڀٹنٰ ك ےی ؿیبمت  کھکنی ة ےاؿت کھکڀٹنٰ یب ة

 ہے۔ ڈؿٹپـ ؿرل

 ِٕبمت  اوؿ ّـوؿی  اعـاربت .8

 ہکیڀٹک ہےٿتب ہىبٵٰ   ہٵیوہکالد  ہی ںپبٱینی  ٵی ہایک ٍضت  ثیٴ

کنی  ںیہرٸ ہےٳ  کـتی ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےٱئ ےپبٱینی  اٷ اعـاربت  ک

 ےک  ےاٿؿ کنی عبً ر٢ـا٥یبئی ىٞت ےٱئ ےٝالد ک ےعبً  ثیٶبؿی ک

 ۔ٵٺبمت  ٵبٹب ربئیگب ےٱئ

 ےٱئ ےٝالد ک ہؿ یٹا٫ڈّـٿؿی    ہٿگی ٫ہ ہکی ایک ٝبٳ تٞـی٤  ی اك 

 ےٱیب ربٷ ےٱئ ےامی ٝالد ک ںٵی ےؿرل  امی ٝال٧ٿاال چب ےٱیب ربٷ

 ےایل ںك ٵیٿگب اٿؿ اہ ںیہٷ  ہفیبػ ےٝبٳ  مٖش  ك ےچبؿرل  ک ےٿاٯ

 ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ ںیہٷ ہثیٴرڀ کڀئی  ےگ ںٿ ہ ںیہچبؿرل  ىبٵٰ ٷ

 ے۔ربت ےکئ ںیہعـچ ٷ

 ےیـ کہکی توٵی ہ٥ـاآئی ٵٺبمت عـچ کب اك مـٿك یب  ےی اڈآئی آؿ 

ٵٞیبؿی  ےٱئ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہرڀ خمَڀً ٥ـا ہےکـتب  ٕڀؿ پـ ثیبٷ

 ےاك ر٢ـا٥یبئی ٝال٧  ےك صنبة ےٿ مکب ثیٶبؿی کی ٹڀٝیت کہچبؿد 

  ۔ٿہٱی ربتی  ےٱئ ےعؼٵبت ک ںیکنب ںٵی

 ںثٲڀ ےگئ ےا کـ ثٺبئڑھا چڑھة ےك ےؽؿیٜ ےٳ ٭ٺٺؼگبٷ ٫ہ٥ـا فکال ہی

ػاؿ  کڀ  ہٴاٿؿ ثی ہےٳ  کـتب ہکڀ زب٦٘ ٥ـا ںکٶپٺیڀ ہعال٣  ثیٴ ےک

اگـ امی ثیٶبؿی کب ٝالد  ہےؿٿکتب  ےك ےربٷ ںٵی ںامپتبٱڀ ڑےی ةھة

 ہے۔کٴ ٩یٶت پـ ػمتیبة  

 كٹکی ٔو ےػٝو .9

اٿؿ ایک ٿ٩ت  صؼ   ےکی ٥ڀؿیبٕالٛ ػیٸ ےپبٱینی  ػٝڀ ہؿ ای٬  ثیٴہ

 ہٍضت  ثیٴ ہے۔کب پـٿیژٷ  کـتی  ےاٹؼؿ ػمتبٿیق مجٜ کـٷ ےک

ٿٱت  ہیٸ  كہٹ٪ؼ ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہی گبھة ںیہک ںاہ، دںٵی  ںپبٱینیڀ

 ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامکی ٵٞٲڀٵبت  امپتبٯ ٵی ہےٵبٹگی ربتی 

 ہٵٞبٿُ ہصبالٹک ہے۔ػی ربتی  ےػ ےٯہکب٥ی پ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکڀہگب

کڀ  ںکٶپٺیڀ ہػاؿ  ثیٴ ہی ثیٴھی کتھ، کتںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےک ںػٝڀٿ

ی کئی ہ ہٷاٿؿ  ہےی فمحت  کـتب ہ ہکی ٷ ےکی إالٛ ػیٸ ےػٝڀ ےاپٸ

 ہے۔کڀ مجٜ کـتب  ںی ػمتبٿیقٿھثٞؼ ة ےک ےگقؿ  ربٷ ےک ںیٺڀہ/ٳںػٹڀ

ا ٭ـ پیو ڑھاچڑھثٰ کڀ ة ےك ہکی ٿد ےکڀ مجٜ کـٷ ںػمتبٿیقٿ ےػیـی ك

 ہی ہے۔ٿ مکتی ہی ھة  ہی ٿ١یـہٿکبػھػاؿ /امپتبٯ کی ػ ہکـٹب، ثیٴ

 ےٵٺبمت  پـٿیژٷ  ثٺبٷ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

 ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےامٲئ ہے۔ی ٵتبحـ  کـتب ھ٭بؿ کڀ ة ہـی٨ٕ ےک

 ےػٝڀٰی ك ں۔یہپـ فٿؿ ػیتی  ےکی ٥ڀؿی إالٛ ػیٸ ںػٝڀٿ ںکٶپٺیب

 ےکی  ٿ٩ت  صؼ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ امپتبٯ ك ےٵتٞٲ٨  ػمتبٿیق مجٜ کـٷ

 ںػٝڀٿ ےاك ك ہے۔کی ربتی  ےپـ ٓ ںػٹڀ 15 ےکی تبؿیظ ك ےی ٵٲٸھٹچ

 ںیہک ںاہد ہٝالٿ ےک اٿؿ اك ہےٿتی ہدمٮٸ  ٹگ ٹاٿؿػؿمت  ؿپڀؿ کی ٥ڀؿی
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٩بثٰ ثٺبتب  ںٵی ےتبٯ کـٷڑکٶپٺی کڀ ربٹچ پ ہٿ، ثیٴہی ّـٿؿی  ھة

 ہے۔

ثٞؼ  ےٿ٩ت  صؼ  ک ےٵٖبث٨ ٓ ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

کب١ؾات پـ ١ڀؿ  کیب ربٹب  / کی إالٛ ےػٝڀ ےگئ ےی مجٜ کئھة

 ۔ ہےة  ػمتیب  ہٵٺبمجڀد ےٱئ ےک اگـ اك ےئیہچب

 ِفت ٍضت  ربٔچ .10

ؿ ڈٿٯہٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک ػٝڀٰی ٵ٦ت پبٱینی  ںٵی  ںؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ

کب پـٿیژٷ  ػمتیبة   ےا٥قائی  ػیٸ ہکنی ٕـس ٭ی صڀٍٰ ہکڀ کنی ٷ

 ےٱگبتبؿ چبؿ ػٝڀٰی ٵ٦ت پبٱینی  ٵؼت  ک  ںکئی پبٱینیب ہے۔ٿتب ہ

 ں۔یہکـتی کب پـٿیژٷ   ہٵٞبٿُ ےاعـاربت  ٫ ےٍضت  ربٹچ ک ںآعـ  ٵی

٪ پـ 1 ےؿ٩ٴ  ک ہکی اٿمٔ ثیٴ  ںتیٸ مبٱڀ ےٯھٝبٳ ٕڀؿ پـ  پچ ےاك

 ہے۔ا ربتب ھحمؼٿػ  ؿک

 جمٶڀٝی  ثڀٹل .11

کب ایک اٿؿ  ؿٿپ  ےا٥قائی  کـٷ ہؿ کڀ صڀٍٰڈٿٯہپبٱینی  ػٝڀٰی ٵ٦ت

ؿ٩ٴ  پـ ایک جمٶڀٝی  ثڀٹل  ہثیٴ ےٱئ ےمبٯ  ک ؿ ای٬  ػٝڀٰی ٵ٦تہ

 ںؿ٩ٴ  ٵی ہٿ٩ت  ثیٴ ےربؼیؼ  ک ہ٫ ےہ ہکب ٵٖٲت ی اك ہے۔ٳ  کـٹب ہ٥ـا

ػك  ہاٿؿ ی ہےٿ ربتب ہ  ہ٪ ٥ی مبٯ  کباّب5٣ ےایک ٵ٪ـؿ٥ی ٍؼ  ریل

ػاؿ  ہثیٴ ہے۔٪ تک اربفت  50تـ   ہفیبػ ےٱئ ےک ںربؼیؼ ٿ ػٝڀٰی ٵ٦ت

اٿؿ ایک  ہےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـتب  ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثٺیبػی  ثیٴ

  ہے۔اٝٲی  کڀؿ صبٍٰ  کـتب 

 ہےػیب رب مکتب  ںٵٖبث٨ جمٶڀٝی ٵی ےىڀ کےٹـػ ےؿامت ےی اڈآئی آؿ 

جمٶڀٝی ثڀٹل کی  (کـ ڑٿھکڀ چ ےپی ا) ںٵی ںٿٱت پبٱینیڀہت٬ ك

ی، ھؿ ةھ، پےئہایب ربٹب چبھػک ںثـٿىـ اٿؿ پبٱینی ٵی ےآپـیيٺٰ ٱی

تڀ جمٶڀٝی ثڀٹل امی ىـس  ہےػٝڀی کیب ربتب  ںاگـ کنی عبً مبٯ ٵی

 ۔ہےٿا ہٜ مج ےرل ىـس ك ںیہٿ ربتب ہکٴ  ےك

 ِخبي  

کی ایک پبٱینی    ےؿٿپ ھالک 3پـیٶیٴ پـ  ےک  ےؿٿپ 5،000ای٬ ىغٌ  

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےکـٷ ںیہی ػٝڀٰی ٷھکڀئی ة ںمبٯ  ٵی ےٯہپ ہے۔ٱیتب 

 ھالک 15۔3امی پـیٶیٴ پـ  ےک  ےؿٿپ 5،000 ےاك ںمبٯ  ٵی ےػٿمـ

ٿتی ہ( صبٍٰ  ہے  ہ٪ فیبػ5 ےمبٯ  ك ےٯھؿ٩ٴ  )رڀ پچ ہکی ثیٴ  ےؿٿپ

مکتی  ڑھتک ة  ےؿٿپ ھالک 5۔4 ںػٝڀٰی ٵ٦ت ربؼیؼ  ٵی ےػك مبٯ  ک ہی ہے۔

 ہے۔
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 ِبٌل / ثؤل .12

، ہےا٥قائی ػی ربتی ہرل ٕـس ػٝڀٰی ٵ٦ت ٍضت  پبٱینی  کڀ ایک صڀٍٰ

، اگـ کنی ںاہی ہے۔ا ربتب ہثـٝٮل  صبٱت  کڀ ٵبٱل ک ےیک امکٹھ

ٿ٩ت  ایک  ےک  تڀ ربؼیؼ ہےا ػٝڀٰی کیب گیب ڑت ةہزبت ة ےپبٱینی  ک

  ہے۔ٹگ ٿٍڀٯ کی ربتی ڈٵبٱل یب پـیٶیٴ کیٲڀ

کی   ہٍضت  پبٱینی  ایک مسبری   ٥بئؼ  ہ٫ ےٿئہ ےتھؿک ںیبٷ ٵیھػ ہی

پـ ٵبٱل ٿٍڀٯ   ںی تک ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀھاة ںاہ، دہےپبٱینی  

 ہے۔کیب ربتب  ںیہٷ

 ػٝڀٰی تٺبمت  کڀ ٵٺبمت  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ں، گـٿپ  پبٱینیڀہصبالٹک

 ےیٺگ کڈجمٶڀٝی  پـیٶیٴ پـ ٵٺبمت  ٱڀ ےٱئ ےک ےٷھاٹؼؿ ؿک ےک ںصؼٿ

 ہےتب ہا ؿھاچہػٿمـی ٕـ٥تزـة ںیہٿ ہے۔ٕڀؿ پـ ٵبٱل ٿٍڀٯ کیب ربتب 

 ہے۔ی ػیب ربتب ھٕڀؿ پـ ثڀٹل ة ےک ٹٿھچ ںتڀ پـیٶیٴ  ىـس ٵی

 ٹوھکی چ ےوْہ ںیہکوئی ػٝوٰی ْ .13

ؿ٩ٴ  پـ ایک  ہثیٴ ےٱئ ےؿ ای٬  ػٝڀٰی ٵ٦ت مبٯ  کہٵَٺڀٝبت  ھکچ

 ں۔یہ ےٳ  کـتہ٥ـا ٹٿھپـیٶیٴ پـ چ ےجببئ ےک ےثڀٹل ػیٸ

 یؼاؿیھاػائیگی / ىـیک مبد ىـیک .14

 ہکب ایک صٌ ےؿ ای٬  ػٝڀہزبت  ےىـی٬ اػائیگی  ایک ٍضت  پبٱینی  ک

 ہی ہے۔کب تَڀؿ   ےربٷ ےثـػاىت ٭ی ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ

ىـی٬   ہے۔ب ٿ مکتہ ہثٺیبػ  پـ الفٵی  یب ؿّبکبؿاٷ ےٵَٺڀٝبت ک

 ہتبک ہےالتب ٿّجٔ  ٹٚٴ عبً ػؿٵیبٷ  ایک ےک ںػاؿ ٿ ہاػائیگی  ثیٴ

 ے۔ثچب رب مک ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ے١یـ ّـٿؿی  ٕڀؿ ك

ا ربتب ہاّب٥ی ک ےرل ہےٿ مکتی ہؿ٩ٴ   ہیؼاؿی ایک ٵ٪ـؿھىـی٬  مبد

ثبفاؿ  ہے۔ٿ مکتب ہ٩بثِٰ ٩جڀٯ  ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  کب ایک ٥ی ٍؼ   ہ، یب یہے

ىـی٬   ںتٞٲ٨  ٵی ےک ںثیٶبؿیڀ ھٍـ٣  کچ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ ےک

 ےی مـرـی یب ٝبٳ  ٕڀؿ كڑة ے، ریلںیہکالد ىبٵٰ  ےاػائیگی  ک

 ےٱئےا٥ـاػکےاٿپـکےٝٶـك ٿاٱی مـرـی یب ای٬ عبً ےٿٷہ

 وتی ٹاّبفی  / ک .15

ٝبٳ ٕڀؿ  ے، اكہےا ربتب ہی کھاّب٥ی  ة ںٵی  ںٍضت  پبٱینیڀ ےاك

رڀ  ہےؿ٩ٴ   ےپیلہایک ٵ٪ـؿ ہی ہے۔ا ربتب ہپـ ىـی٬  اػائیگی  ک

 ےٯہپ ےاػائیگی  ك ےک ےػٝڀ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ںآ١بف  ٵی

، اگـ ےریل ہے۔ٿتب ہاػائیگی  کـٹب  ےػاؿ  کڀ ّـٿؿی  ٕڀؿ ك ہثیٴ

ؿ ای٬  ہػاؿ   ہتڀ ثیٴ ہےٿتی ٹکی ک  ےؿٿپ 10،000 ںکنی پبٱینی  ٵی

 ہے۔ی اػائیگی  کـتب ٭  ےؿٿپ 10،000 ےٯہپ ںٵی ےػٝڀ ےٹ٪َبٷ ک

ػاؿ   ہتڀ ثیٴ ہےکب   ےؿٿپ 80،000، اگـ ػٝڀٰی ےٱئ ےک ےٷھمسذ ےاك

 70،000کٶپٺی  ہاٿؿ ثیٴ ہے٭ی اػائیگی  کـتب   ےؿٿپ 10،000 ےٯہپ

 ہے۔اػائیگی  کـتی   ےؿٿپ
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کی  ںٿٹٷھگ / ںکٶی خمَڀً ػٹڀ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٹ٪ؼ پبٱینی ک امپتبٯ

٩بثٰ اػائیگی کنی  ےٕـ٣ ك ٭ی ػاؿ ہرل ثیٴ ہےٿ مکتب ہ ںتٞؼاػ ٵی

 ۔ گی ےالگڀ کی ربئ ےٯہپ ےی عَڀٍیت کھة

 ںکی پبثٕؼیب  ہوـای ےک ےکّـ .16

 ںیہٕڀؿ پـ ػمتیبة   ےٯھکئی ٵَٺڀٝبت ک ےٱئ ےک ںػاؿ ٿ ہثیٴ ںاہد

 ںیہ، ٿںیہ ےتـ  ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـت ہکی فیبػ ےػٝڀ ےرڀ اٹک

ػاؿ   ہثیٴ ےرل ںیہ ے٭ی ٩نٴ  پـ پبثٺؼی  ٱگبت ےکئی ٵَٺڀٝبت کٶـ

 ہےچٲتب  ہپت ےك ےربـة ہے۔کـ اٹتغبة  کـتب  ڑرڀ ےؿ٩ٴ  ك ہاپٺی ثیٴ

 ےک  ہتـ  ٭ـای ہفیبػ ےک ےشببٳ  اعـاربت  کٶـ ےامپتبٯ ک  ہ٫

 ھا٥ـاػ  رڀ ایک الک ہٿ ےامٲئ ں۔یہ ےربت ےکئ ےی ٓہ ںتٺبمت  ٵی

کب ص٪ؼاؿ  ےکٶـ ےک  ےؿٿپ 1،000، ٥ی  ػٷ ہےػاؿ   ہکب ثیٴ  ےؿٿپ

کی صؼ    ہ٪ پـ ٭ـای1 ےؿ٩ٴ  ک ہ٥ی  ػٷ ثیٴ ںاگـ پبٱینی  ٵی ٿگبہ

 ےکنی کڀ مت ك  ہ٫ ہےؿکـتب ہٿاّش  ٕڀؿ پـٙب ہی ہے۔ٵ٪ـؿ  کی گئی 

ی پبٱینی  ھة ےتڀ اك ہےٝالد  پنٺؼ  ہآؿاٳ ػ ںٵی ںامپتبٱڀ ھےاچ

 ے۔ئیہپبٱینی  عـیؼٹی چب ہٵٺبمت  پـیٶیٴ پـ اٝٲی  ؿ٩ڀٳ ٿاٱی ثیٴ

 جتؼیؼ  کالد .17

 ہٵٖبث٨ ٍضت  ثیٴ ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےک  ےی اڈپـ آئی آؿ  ربؼیؼ 

تبصیبت  ّٶبٹتی ربؼیؼ  کڀ الفٵی   ےک  ںٍضت  پبٱینیڀ  ںپبٱینیب

 ںیب ثٞؼ ٵی ںٵی ےصبٍٰ  کـٷ ہکٶپٺی ٍـ٣  ثیٴ ہایک ثیٴ ں۔یہثٺبتی 

ی یب ١ٲٔ ثیبٹی ہػ ہٿکھػ ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےک اك

 ہے۔اٹکبؿکـ مکتی ےـربؼیؼكثٺیبػپ کیص٪بئ٨ یب 

 کالد کی تٕنیظ .18

 ےك ےؽؿیٜ ےؿی  پـٿیژٷ  ٫ٹی ؿیگڀٱیھکالد کڀ ة ےک ےتٺنیظ کـٷ

ی، ہػ ہٿ٫ھکٶپٺی ١ٲٔ ثیبٹی، ػ ہاٿؿ ایک ثیٴ ہےٵٞیبؿی  کیب گیب 

 ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٥ـػ ٫ ہٝؼٵبٹکيب٣ یب ثیٴ ےٵبػیض٪ی٪ت ک

  ہے۔کـ مکتی  ی ٿ٩ت  ؿّػھثٺیبػ  پـ پبٱینی  کڀ کنی ة ےٝؼٵتٞبٿٷ ک

 ےؽؿیٜ ےاک ٫ڈپبٿتی   ڈؿٹپـ ؿرل  ےپت ٵٞـٿ٣ ػاؿ  کڀ آعـی ہثیٴ

کی  ےیزٸھك ةٹکی ٹڀ ںػٹڀ ہکٴ پٺؼؿ ےکٴ ك ںزبـیـی ىٮٰ ٵی ےك

ؿّػ کـ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہرت پبٱینی  کڀ ثیٴ ہے۔ٿتی ہّـٿؿت  

آعـی  ںتٞٲ٨  ٵی ےکی عتٴ  ٵؼت  ک ہ، تڀ کٶپٺی ثیٴہےػیب ربتب 

   ہٿاپل کـیگی ثيـٕی٬ ےػاؿ  کڀ پیل ہثیٴ ںتٺبمت  ٵی ےپـیٶیٴ ک

 ہے۔کیب گیب  ںیہزبت کڀئی ػٝڀٰی اػائیگی  ٷ ےپبٱینی  ک

ی ٵؼت  کی ىـس  پـ ٹٿھتڀ چ ہےکڀ ؿّػ کـتب  ہػاؿ  ثیٴ ہاگـ ثیٴ

ػاؿ  کڀ ٹڀاف  ہثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ۔ٿگیہٷ کی ٿاپنی ھپـیٶیٴ ػ

اگـ  ۔ٿگیہٶیٴ کی ٿاپنی صبٍٰ  ٕڀؿ پـ پـی ےکٴ ٥ی ٍؼ  ک ےتٺبمت ك

 ۔ٿگیہ ںیہتڀ کڀئی ٿاپنی ٷ ہےکڀئی ػٝڀٰی کیب گیب 
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 فـی ٌک اْ ِؼت .19

اٿؿ پبٱینی   ہےپبٱینی  عـیؼی  ہایک ٹئی ثیٴ ے٫  ٷہاگـ  کنی گب

ٵٖبث٨   ےؿ ىـائٖڀّڀاثٔ کڀ اپٸھاٿؿ پ ہے ےػمتبٿیق ٵڀٍڀٯ  کی ےک

 ؟ںیہپبك کیب آپيٸ   ے، تڀ امکہےپبتب  ںیہٷ

 ہػٿمتبٷ ایک ٍبؿ٥یٸ ںٵی ےّبثٔ ےاپٸ ےآئی  ٷ ےی اڈآؿ آئی 

 ے٫  اكہگب ہے۔تب ھکب عیبٯ  ؿک  ےرڀ اك ٵنئٰ ہےپـٿیژٷ  ىبٵٰ کیب 

ٿاپل  ےپیل ےٵيـٿٓ  اپٸ ےاٿؿ ػؿد ؽیٰ  ىـائٔ ک ہےٿاپل کـ مکتب 

 :ہےصبٍٰ  کـ مکتب 

پـ   ںپبٱینیڀ ہاٿؿ ٍضت  ثیٴ  ںپبٱینیڀ ہٍـ٣  فٹؼگی  ثیٴ ہی .1

 ےمبٯ  ك 3 ےاك ںی ٵیہصبٯ  ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ہے۔ب ٿتہالگڀ 

 ہے۔مبٯ  کـ ػیب  1ا کـ ھٹگ

کڀ اك اعتیبؿ  کب امتٞٶبٯ پبٱینی  ػمتبٿیق صبٍٰ   ںکڀہگب .2

 ے۔ئیہاٹؼؿ کـٹب چب ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہ

  ے۔ئیہزبـیـی ٕڀؿ پـ  ثبت چیت کـٹب چب ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےاك .3

 کیب ربئیگب ٹلرڈای 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 

 ؿٝبیتی ِؼت ےٌئ ےجتؼیؼ ک .20

 ےکی تنٲنٰ کڀ ثٺبئ ہعَڀٍیت ثیٴ ٳہپبٱینی  کی ایک ا ہٍضت  ثیٴ

ا ھؿک ےی ثٺبئھتتزبت ٥ڀائؼ  کڀ ٍـ٣   ےپبٱینی  ک ہچڀٹک ہے۔ٹب ھؿک

، ہےثٺب ربؼیؼ کیب ربتب  ےک ٹکڀ ؿکبٿ  ںرت پبٱینیڀ ہےرب مکتب 

 ہے۔ٳ  ہت اہٿ٩ت  پـ ربؼیؼ  ة

ٵٖبث٨  ؽاتی  ٍضت   ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےآئی  ک ےی اڈآئی آؿ 

کی ایک ؿٝبیتی  ٵؼت ٭ی   ںػٹڀ 30 ےٱئ ےربؼیؼ  ک ےک  ںپبٱینیڀ

 ہے۔اربفت  

اٹؼؿ  ےک ںػٹڀ 30 ےك ےٿٷہعتٴ    کی ٵؼت ہٱی ثیٴہپبٱینی  کڀ پ

ا ربتب ھؿک ےی  تنٲنٰ  ٥ڀائؼ  کڀ ثٺبئھپـ مت ےربٷ ےربؼیؼ کـ ٱئ

 ںیہٿ، پـ ١ڀؿ  ٷہ، اگـ  کڀئی ےػٿؿاٷ ػٝڀ ےکی ٵؼت  ک ٹؿکبٿ ہے۔

 ۔کیب ربئیگب

پـ  ےٳ  کـٷہایک دلجی ؿٝبیتی ٵؼت ٥ـا ےٱئ ےربؼیؼ  ک ںکٶپٺیب ہثیٴ

  ہے۔ڀٝبت پـ ٵٺضَـ کـتب رڀ اٱگ اٱگ ٵَٺ ںیہ١ڀؿ  کـ مکتی 

کڀ آئی آؿ  ںٍڀؿتڀ ، امتخٺبئیں، تٞـی٦ڀںتـ  کالرڀ ہفیبػ ےاٿپـ ٫

 ہاٿؿ ٍضت  ثیٴ ےٍضت ّبثٔ ےگئ ےربؿی کئ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈ
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ٕبٱت ٝٲٴ   ہے۔زبت ٵٞیبؿی  کیب گیب  ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ٵٞیبؿ ثٺؼی

پـ ٿ٩ت ٿ٩ت  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈاٿؿ آئی آؿ  ےٱیٸ ڑھپ ےکڀ اك

 ٹیڈآپ کڀ اپ  ےاپٸ ےك ہاٿؿکتبثچ ػایبتہ ےٿاٯ ےربٷ ےربؿی کئ

  ہے۔ػیبربتب   ہٵيڀؿ کب ےٷھؿک

 

 

  ۲   ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ربؼیؼ   ےک  ںػایبت ٵٖبث٨ ، ؽاتی ٍضت پبٱینیڀہ  ےک  ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔________ کی ؿٝبیتی ٵؼت  کی اربفت ػی گئی  ےٱئ ےک

I. ػٷ ہپٺؼؿ 

II. تیل ػٷ 

III. پیٺتبٱیل ػٷ 

IV. ػٷ ھٹمب 

 

 

   ہعالً

a) ےصبػث اٿؿاچبٹک ١یـٵتڀ٩ٜ پبٱینی  ایک ہایک ٍضت  ثیٴ  /

 ےؿتی کـٷھة ںامپتبٯ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد ، رلںٍڀؿت ٵی کی ثیٶبؿی

 - ہے کـتب ٳہ٥ـا ص٦٘ ٵبٱیت کڀ ىغٌ ہىؼ ہ، ثیٴہےٿتی ہکی ّـٿؿت  

b) کی  ںٱڀگڀ ےگئ ےزبت کڀؿ کئ ےٵَٺڀٝبت کڀ پبٱینی  ک ہٍضت  ثیٴ

: ؽاتی  ہےثٺؼی  کیب رب مکتب  ہپـ ػؿد  تٞؼاػ  کی ثٺیبػ

 ؿ  پبٱینی ، گـٿپ  پبٱینیٹپبٱینی ، ٥یٶٲی ٥ٲڀ

c) اعـاربت  کی پبٱینی  یب  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

پـ  ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد ےکٲیٴ ثیٶبؿی/صبػثڈٵی

 ہے۔کـتی  ہ٭ب ٵٞبٿُ ںالگتڀ ےگئ ےعـچ کئ

d) ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

کی ٵ٪ـؿ  تٞؼاػ  )رڀ ٝبٳ ٕڀؿ  ںػٹڀ ےک ےٯہپ ےك ےؿتی کـٷھة

  ہٵتٞٲ٨ ےگئ ےػٿؿاٷ عـچ کئ ے( تک کی ٵؼت  کہےٿتی ہػٷ  30پـ 

 ۔ٵبٹب ربئیگب ہکب صٌ ےػٝڀ ےاٿؿ اك ےٿ ٹگہٕجی  اعـاربت  

e) ؿتی ھة ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ػٷ  60کی ٵ٪ـؿ  تٞؼاػ  )رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ںػٹڀ ےثٞؼ ک ےک ےکـٷ

ٕجی   ہٵتٞٲ٨ ےگئ ےػٿؿاٷ عـچ کئ ے( تک کی ٵؼت  کہےٿتی ہ

 ۔ٵبٹب ربئیگب ہکب صٌ ےػٝڀ ےٿؿ اكا ےٿ ٹگہاعـاربت  
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f)  ںؿ /ثیڀی ، فیـ ٭٦بٱت ثچڀہىڀ ںؿ  پبٱینی  ٵیٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ 

 ہیک اکیٲی ثیٴعبٹؼاٷ  کڀ ا ےٵٲکـ ثٸ ےاٿؿ ارمَبؿ  ٿاٱؼیٸ  ك

 ہے۔تی ہٿٵتی ؿھعبٹؼاٷ  پـ گ ےرڀ پڀؿ ہےٳ  کی ربتی ہؿ٩ٴ  ٥ـا

g) ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٹ٪ؼی پبٱینی  امپتبٯ ٵی  ہایک امپتبٯ ؿٿفاٷ 

ٳ  ہػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ٥ـا ہثیٴ ےٱئ ےؿ ای٬  ػٷ کہ

 ہے۔کـتی 

h) پـ  ےچٲٸ ہٹبٵقػ  ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پت ھىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  کچ

ایک  ھمبت ےپـٿیژٷ  ک ےک ےیک ٵيت ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷا

 ہے۔پبٱینی    ہ٥بئؼ

i) ؿ٩ٴ    ہٵٺتغت  ہاپ اپ کڀؿ ایک ثیبٷ کـػٹٿتی  یب ٹاٝٲی  ٩بثِٰ ک

  ہاّب٥ی  فیبػ ے( کہےا ربتب ہٿتی ؿ٩ٴ  کٹیب ک ڈؿیيڀٯھت ے)رل

 ں۔یہ ےٳ  کـتہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ

j) ٳ  کـتب ہـاػ  کڀ ٭ب٥ی  کڀؿ ٥ـاػاؿ  ا٥ ہکڀؿ ثیٴ  ہٵ٪ـؿ ٥بئؼ

٩یٶت    ےك  ےکٶپٺی کڀ اپٺی پبٱینی  کب ٵؤحـ  ٕـی٨ ہاٿؿ ثیٴ ہے

 ہے۔ٵؼػ کـتب  ںٵی ےتٞیٸ  کـٷ

k) ٵڀت    ےك ہ( کڀؿ ١یـٵتڀ٩ٞضبػحبت ٭ی ٿدے)پی ا ےای٬ ؽاتی صبػث

 ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا ہٕڀؿ پـ ٵٞبٿُ ےاٿؿ ٵٞؾٿؿی  ٥ڀائؼ  ٫

l) اٯ، ھة ھکی ػیک ںٿھٹکٓد ، اٝال ےک ںکڀؿ ػاٹتڀ ٹپیيیٸ ٹآؤ

ٕجی  اعـاربت  کب  ےریل  ہٿ١یـ ٹیلٹٕجی  ربٹچ اٿؿ   ہثب٩بٝؼ

کی ّـٿؿت   ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےرٸ ک ہےپـٿیژٷ  کـتب 

 ہے۔ ںیہٷ

m) ہےٿ مکتب ہٵبٱک رڀ ایک آرـ  ےگـٿپ  پبٱینی  ایک گـٿپ  ک ،

 ےك ےیٜؽؿ ےٿیژٷ ٫ڈ ڈکبؿ ڈٹکـی ےایک اینڀمی ایيٸ، ایک ثیٺک ک

گـٿپ  کڀ  ےپڀؿ ےک  ایک اکیٲی پبٱینی  ا٥ـاػ ںاہد ہےٱی ربتی 

 ہے۔کڀؿ کـتی 

n)  ےؿ٩ٴ  ک ہؿ  یب ث٦ـ کڀؿ ؿ٩ٴ  عبٹؼاٷ  کی ثیٴٹ٥ٲڀ ٹکبؿپڀؿی 

 ہے۔ٵؼػ کـتب  ںٵی ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کـٷ ےٿاٯ ےٿٷہاّب٥ی  

o)  ثیـٿٷ ٵٲ٬   ےا٥ـاػ  کڀ اپٸ  ںکٲیٴ/م٦ـ  پبٱینیبڈاٿٿؿمیذ ٵی

 ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےاٿؿ ثیٶبؿی ک ٹ، چڀےٿؿاٷ صبػثػ ےم٦ـک

 ں۔یہٳ  کـتی ہعال٣  کڀؿ ٥ـا ےک ےٷٓا

p)  رل ہےپبٱینی    ہٵنب٥ـ امٮیٴ  ایک مبالٷ  ہثب٩بٝؼ ٹکبؿپڀؿی 

ؽاتی   ےٱئ ےٿفکٹک اٹبیگقی ےایک کٶپٺی اپٸ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےک

 ےٿتہ ے٭ـٷےؿ ػٿؿہثب ےاؿت کھرٺکڀ اکخـ ة ںیہٱیتی   ںپبٱینیب

 ں۔یہ
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q)  کئی اٍٖالصبت کڀ عبً ٕڀؿ  ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ

ی ڈآئی آؿ  ےٱئ ےک ےثچبٷ ےؿٳ کی صبٱت  كھػاؿ  کڀ ة ہثیٴ ےك

 ہے۔ٵٞیبؿی  کـ ػیب ےك ےؽؿیٜ ےؿیگڀٱیيٸ ٫ ےٷ  ےا

 رواة ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ۱رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

کڀؿ  ےٱئ ےاربت  کاعـ ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہصبالٹک

 ہٿگی اٿؿ یہاٱگ اٱگ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی ک ہکی ٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴ

ؿتی ھة ںٝبٳ کڀؿ امپتبٯ ٵی ے، مت كہےٿتی ہٵ٪ـؿ   ںپبٱینی  ٵی

 ہے۔ ےٱئ ےک ںتیل ػٹڀ ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہ

 ۲رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےک  ںٵٖبث٨  ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ ےػایبت کہ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔اربفت   ٭ی کی ؿٝبیتی  ٵؼت ںػٹڀ 30 ےٱئ ےؼیؼ  کرب

 

 مواالت ےؽاتی اِتضبْ ن

 1مواي  

تٞٲ٨   ےاعـاربت  کی پبٱینی  ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت  ےٹیچ ںٵی

I. ہےاعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٍـ٣  امپتبٯ ٵی 

II. ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ھمبت ھمبت ےک ےٷٿہؿتی 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

اٿؿ  ہےاعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےکـٷ

اؿاکیٸ  کڀ  ےعبٹؼاٷ  ک ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہػاؿ  کی ٵڀت   ہثیٴ

 ہےيت ؿ٩ٴ  اػائیگی  کی ربتی ایک ٵ

IV. کڀؿ  ےمبٯ  ك ےٯہاعـاربت  کڀ پ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےک ےؿتی کـٷھة ںاٿؿ امپتبٯ ٵی ہےکیب ربتب 

ال مبٯ  ہاگـ پ ہےکڀؿ کیب ربتب  ےمبٯ  ك ےاعـاربت  کڀ ػٿمـ

 ہےتب ہػٝڀٰی ٵ٦ت ؿ

 2مواي  

 ؟ ںچبٹیہپ، ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت  ےٹیچ

I. ہے ےکب تٞٲ٨  ٵـُ ك ہٍضت  ثیٴ 
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II. ہے ےکب تٞٲ٨  ٵڀت ٭ی ىـس ك ہٍضت  ثیٴ  

III. ہے ےٵڀت ٭ی ىـس  ك ھمبت ھمبت ےکب تٞٲ٨  ٵـُ ک ہٍضت  ثیٴ 

IV. ہے ےٵڀت ٭ی ىـس ك ہاٿؿ ٷ ےتڀ ٵـُ ك ہکب تٞٲ٨  ٷ ہٍضت  ثیٴ 

 3مواي  

ػیب  ےٹیچ ںتٞٲ٨  ٵی ےیٸ  عؼٵت  کہػمتیبة  ت٪ؼ ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ؟ ہےکڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت گیب 

I. ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ےؿاٹک اػائیگی کڀ ٥ـٿٟ ػیٸٹاٱیک ہی 

 ہتبک ہےٯ  ہمجقپےربٷ ہػٿمتبٷ ىـٿٛ کی گئی ایک ٵبصڀٯ ےك ےؽؿیٜ

اٿؿ  ےمـکڀٱیيٸ کڀ کٴ کیب رب مک ےک ںٿٹؿامت  ٹ٪ؼ ٹڀ ہثـا

 ےػؿعت  کڀ ثچبیب رب مک

II. اٿؿ کڀئی ٹ٪ؼ  ہےٳ  کی ربتی ہػاؿ  کڀ ٵ٦ت  عؼٵت  ٥ـا ہثیٴ

ایک  ےك ےؽؿیٜ ےصٮڀٵت  ٫ ہکیڀٹک ہےکی ربتی  ںیہاػائیگی  ٷ

 ہےکٶپٺی کڀ اػائیگی  کی ربتی  ہزبت ثیٴ ےعبً  امٮیٴ  ک

III. شببٳ   ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ا٥ـاػ  ٫ ہثیٴ

 ےٿٷہ ےك  ےؽؿیٜ ےک ڈثیٺکٺگ یب کبؿ ٹؿٹیٹاػائیگی  ٍـ٣  اٷ

ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ  کڀ ٵٺٚڀؿ   ےك ےٜؽؿی ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ہکیڀٹک ےئیہچب

 ہےکیب ربتب  ںیہٷ

IV. ےکٶپٺی امپتبٯ ک ہاٿؿ ثیٴ ہےکـتب  ںیہػاؿ  اػائیگی  ٷ ہثیٴ 

 ہےکـتی  ہثٰ کب ت٦َی ھےمیؼ ھمبت

 4مواي  

پیپی ایٸ کی ٍضیش ٵٮٶٰ  ںتٞٲ٨  ٵی ےک ںامپتبٱڀ ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ںىٮٰ ىٺبعت ٭ـی

I. ٿؿک ٹٹی ڈپجٲک پـی٦ـ 

II. ٿؿک ٹؿ ٹیڈپـٿٿائ ڈپـی٦ـ 

III. ٿؿک ٹٹی ٹجٲک پـائیڀیپ 

IV. ٿؿک ٹؿ پـی٦ـیٺيیٰ ٹیڈپـٿٿائ 

 5مواي  

 ؟ ں، ىٺبعت ٭ـیہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ١ٲٔ  ےٹیچ

I. ہےمکتب  ےایک گـٿپ  پبٱینی  ٯ ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےایک آرـ اپٸ 

II. مکتب  ےایک گـٿپ  پبٱینی  ٯ ےٱئ ےک ںکڀہگب ےایک ثیٺک اپٸ

 ہے

III. ےٿپ  پبٱینی  ٯایک گـ ےٱئ ےک ںکڀہگب ےایک ػکبٹؼاؿ اپٸ 

 ہےمکتب 
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IV. ٱی گئی ایک گـٿپ   ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ ےآرـ ٫

 ےک ےاؿاکیٸ  کڀ ىبٵٰ کـٷ ےعبٹؼاٷ  ک ےپبٱینی  کڀ ٵالفٵیٸ  ک

 ہےایب رب مکتب ڑھة ےٱئ

 

   رواة ےمواالت  ک ےؽاتی اِتضبْ ن

 1رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

امپتبٯ  ںپبٱینی  ٵی اعـاربت  کی ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ےٯہپ ےك ےؿتی کـٷھة ںامپتبٯ ٵی ھمبت ھمبت ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ہے۔اعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ ثٞؼ ک

 2رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ے٭ی ىـس( ك ٿا٩ٞبتےکب تٞٲ٨ ٵـُ)ثیٶبؿی ک ہٍضت  ثیٴ

 3رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

 ہاٿؿ ثیٴ ہےکـتب  ںیہائیگی  ٷػاؿ ٥ـػ اػ ہزبت ثیٴ ےیٸ عؼٵت  کہٹ٪ؼ

  ہے۔کـتی   ہؿامت ثٰ کب ت٦َی ہثـا ھمبت ےکٶپٺی امپتبٯ ک

 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 تٞبؿفثبة  

آپ کڀ  ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی کہ ںٵی ہاك ثبة  کب ٵ٪َؼ  ٍضت  ثیٴ

ی ٩نٴ  کب ھکی کنی ة ہاٵیؼاؿی ثیٴہ ہے۔ٳ  کـٹب ہت٦َیٲی  ٝٲٴ ٥ـا

ٳ ہایک ا ںٵی ارـا ےک پبٱینی  ہاٿؿ ثیٴ ہےٱڀ ہٳ  پہی اہت ہایک ة

 ںثٺیبػی اٍڀٱڀ ےاٵیؼاؿی کہآپ  ںاك ثبة  ٵی ۔.ہےاػا کـتب  کـػاؿ

 ےیٴ صبٍٰ ٭ـیٺگہت٤ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ ٝٶٰ  ک  ں، اٿفاؿ ، ٕـی٪ڀ

 ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی  کہ ےک ہآپ کڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ہی ہٝالٿ ےامک

  ۔ٳ  کـیگبہی ٵٞٲڀٵبت  ٥ـاھة

 تؼؿینی ٹتبئذ

 

A. ؟ہےاٵیؼاؿی کیب ہ 

B. ی تَڀؿاتثٺیبػ -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 ں،آپ اٷ ثبتڀثٞؼ  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) اٿؿ   ںاٍڀٱڀ ےٿاٯ ےربٷ ےٝٶٰ کئ  ےك ےؽؿیٜ ےؿف ٫ٹؿؿائڈَاٷ

 ثتبٹب ںٵی ےثبؿ ےخمتٲ٤  اٿفاؿ  ک

d) کی ٵٮٶٰ ٝٶٰ   ےاٵیؼاؿی  کہکی  ںپبٱینیڀ ہاٹ٦ـاػی  ٍضت  ثیٴ

 ثٺیبػی تٞـی٤  کـٹب

e) کب  اك ہےکی ربتی  ےاٵیؼاؿی کیلہ٭ی  ںپبٱینیڀ ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 کـٹب ہٵجبصج
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 ںیھکو ػیک  ےاك ِٕٚـ ٔبَ

 ٕڀؿ پـ ےاذمیٺئـ ک ٿیئـ ٹمب٣رڀ ایک  ہےمبٯ  ٭ی  ۶۳ٵٺیو کی ٝٶـ 

کب  ےپبٱینی ٱیٸ ہایک ٍضت  ثیٴ ےٱئ ےاپٸ ے، اك ٷہے کبٳ ٭ـتب

ایک ربڀیق ٥بؿٳ  ےاك ںاہپبك گیب د ےکٶپٺی ک ہیٴایک ث ہٿ ۔کیب ہ٥یَٰ

ٹی  ٍضت ، ہاپٺی رنٶبٹی  تٞٶیـ  اٿؿ ٍضت ، ؽ ےاك ںػیب گیب رل ٵی

، ٝبػات  ٍضت کی تبؿیظ عبٹؼاٷ کی ے، اپٸںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ

  ۔یھکی ّـٿؿت  ت ےٵتٞٲ٨  کئی مڀاالت  کب رڀاة  ػیٸ ےك  ہٿ١یـ

چبٷ اٿؿ ٝٶـ ٭ب ہپ ےپـ اك ےٿٷہربڀیق ٥بؿٳ ٵڀٍڀٯ   ہٝالٿ ےک اك

 ںکئی ػمتبٿیقٿ ےریل ڈٕجی ؿیکبؿ ےٯھکب حجڀت  اٿؿ پچ ےحجڀت ، پت

ٕجی   ھایک ٍضت  ربٹچ اٿؿ کچ ےؿ اكھپ ۔یھکی ّـٿؿت ت ےکڀ پیو  کـٷ

 ۔ا گیبہک ےٱئ ےک  ےگقؿٷ ےٝٶٰ  ك ےک  ٹیلٹ

ی آٵؼٹی  ٭ی مٖش  ھآپ کڀ ایک ٍضت ٵٺؼ  اٿؿ ایک اچ ےٵٺیو رڀ اپٸ

کٶپٺی اك  ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےامک ہٱگب ک ے، مڀچٸہےتب ھمسذ  کب ىغٌ

  ےگقؿٷ ےاٷ شببٳ  ٝٶٰ ك ہے۔ی ہاپٺب ؿ ںٕـس کب ایک دلجب ٝٶٰ  کیڀ

 ںٵی  ٹیلٹٕجی   ےامک ہا کہک ےاك ك ےکٶپٺی ٷ ہی ثیٴھثٞؼ ة ےک

ػٯ  ںرڀ ثٞؼ ٵی ہےچال  ہکب پت ےٿٷہائی ثی پی ہؿاٯ اٿؿ ٹائی کڀٱیلہ

ایک پبٱینی  ےاك ہصبالٹک ہے۔ا ػیتب ڑھبت  کڀ ةاٵٮبٹ ےاٵـاُ ٫ ے٫

 ےاػا  کئ  ےك ےؽؿیٜ ےػٿمت ٫ ےٳ  کی گئی ٱیکٸ پـیٶیٴ امکہ٥ـا

 ےاك ٷ ےا اٿؿ امٲئھت  ہت فیبػہة ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےپـیٶیٴ ٫ ےگئ

 ۔اٹکبؿ کـ ػیب ےك ےپبٱینی ٱیٸ

ٕڀؿ پـ اٷ شببٳ   ےک  ےصٌ ےاٵیؼاؿی ٝٶٰ  کہ ےکٶپٺی اپٸ ہثیٴ ںاہی

 ہٿ٩ت  ثیٴ ےٳ کـتہٳ کڀؿیذ ٥ـاھرڀک ۔یھی تہت  پـ ٝٶٰ  کـ ؿا٩ؼاٵب

اٿؿ ٵٞ٪ڀٯ   ےٱگبٷ ہاٹؼاف ےك ےٳ کب ػؿمت  ٕـی٨ھکٶپٺی کڀ رڀک

 ےٳ کی ٍضیش ٕـی٨ھاگـ رڀک ہے۔ٿتی ہی ّـٿؿت ھکی ة ےٵٺب٥ٜ  کٶبٷ

 ےتڀ امک ہےاٿؿ ایک ػٝڀٰی ٭یب ربتب  ہےکی ربتی  ںیہتيغیٌ  ٷ ےك

 ےکـٷ ہثیٴ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴہٝالٿ ےامک ۔بٿگہایک ٹ٪َبٷ   ںٵی ےٹتیذ

اٿؿ اٹکڀ اٷ  ںیہپـیٶیٴ مجٜ کـتی  ےکی ٕـ٣ ك ںشببٳ ٱڀگڀ ےٿاٯ

 ہے۔ٿتب ہاٱٺب ھکی ٕـس مٺت  ٹؿكٹکڀ ایک  ںپینڀ
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A. ؟ہےاِیؼاؿی کیب ہ 

 اِیؼاؿیہ .1

 ےرٸ ٫ ںیہ٭ی ٭ڀىو  کـتی  ےکـٷ ہکب ثیٴ ںاٷ ٱڀگڀ ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ںتٺبمت  ٵی ےٳ کھرڀک ےٿاٯ ےربٷ ےالئ ںپڀٯ ٵی ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ

اٹتغبة   ےٳ کھرڀک ہے۔ٿتی ہکی تڀ٩ٜ  ےربٷ ے٭ب٥ی  پـیٶیٴ اػا  کئ

 ےکـٷ  ہاٿؿ ربقی ےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٷ ےایک ربڀیق ٭بؿ  ك ےٱئ ےک

 ےاك ٝٶٰ  ک ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےاٵیؼاؿی کہاك ٝٶٰ  کڀ  ےک

ٱیب   ہ٥یَٰ ہمجٜ  کی گئی ٵٞٲڀٵبت  ٭ی ثٺیبػ  پـ ی ےك  ےؽؿیٜ

اینب  ہاگـ ٿ ں۔یہ ےتہکـٹب چب ہربڀیق ٭بؿ  کب ثیٴ ہکیب ٿ ہک ہےربتب 

 ہتڀ کل پـیٶیٴ، ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  پـ، تبک ںیہ ےکـت ہکب ٥یَٰ ےکـٷ

 ے۔کـ ایک ٵٞ٪ڀٯ  ٵٺب٥ٜ  صبٍٰ کیب رب مکےٳ ٯھاك ٕـس کب رڀک

  ےٵـُ  کڀ کنی ىغٌ ٫ ںاہی ہے۔ٵـُ  کی تَڀؿ  پـ ٵجٺی   ہٍضت  ثیٴ

ٕڀؿ پـ ثیبٷ   ےٳ کھاٵٮبٹبت  اٿؿ رڀک ےک ےٷڑیب پ ےٿٷہثیٶبؿ 

کی ّـٿؿت   ےؿتی کـٷھة ںٝالد  یب امپتبٯ ٵی ےٱئ ےرنک ہےکیب گیب 

)رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہےٿتب ہٵتبحـ   ےٵـُ  کب٥ی صؼ تک ٝٶـ ك ہے۔ٿتی ہ

( ہےٿتب ہ  ہفیبػ ںٵی  ںؿیڀہثقؿگ ه ںٵی  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀ

  ہفیبػ ے، ریلہےتب ڑھة ےك ہگـ  ٵٺ٦ی  ٝڀاٵٰ  کی ٿداٿؿ خمتٲ٤  ػی

 ںیب ؿٿگڀ ںٵبّی  اٿؿ صبٯ  کی ثیٶبؿیڀ ھٿٹب، کچہٿفٷ یب کٴ ٿفٷ 

ٍضت   ہشبجبکڀ ٹڀىی ، ٵڀرڀػ ےکی ؽاتی   تبؿیظ ، ؽاتی ٝبػات ریل

عٖـٹبک  ے، اگـ اكہربڀیق ٭بؿ  کب پیو  ہٝالٿ ے٭ی صبٱت  اٿؿ امک

ٵـُ  ،کٴ ٝٶـ، ایک ٍضت ٵٺؼ  ٕـف  ثـٝٮل ، ےامک ہے۔ا ربتب ھمسذ

ٿتب ہی کٴ ھة  ےك ہثِٞ  مبفگبؿ  ٝڀاٵٰ  کی ٿد ےریل  ہفٹؼگی  ٿ١یـ

 ہے۔

 تٞـیف

اٿؿ اٷ ىـائٔ  ےٳ کب تٞیٸ  کـٷھرڀک ےك ےاٵیؼاؿی ٵٺبمت  ٕـی٨ہ

اك  ۔ٳ  کیب ربئیگبہکڀؿ ٥ـا ہرٸ پـ ثیٴ ہےکب ٝٶٰ   ےکب تٞیٸ  کـٷ

 ے٭ب  تٞیٸ  کـٷ ںٳ کی ٩یٶتڀھکاٹتغبة  اٿؿ رڀ ےٳ کھرڀک ہٕـس ، ی

 ہے۔٭ب ایک ٝٶٰ  

  اِیؼاؿی کی ّـوؿتہ .2

یب  ےی كہالپـٿا ہکیڀٹک ہےی ہڈ٭ی   ڑھکٶپٺی کی ؿی ہاٵیؼاؿی ایک ثیٴہ

پٸ  ػٿاالکٶپٺی کڀ  ہٳ کی ٵٺٚڀؿی  ثیٴھرڀک ےٱئ ےٹب٭ب٥ی  پـیٶیٴ ک

ٿٹب ہٵٺتغت یب حمتبٓ    ہت فیبػہػٿمـی ٕـ٣، ة ۔ربئیگی ےکی ٕـ٣ ٯ

ٳ کب ھرڀک ہؿٿک ػیگب تبک ےك ےا پڀٯ ثٺبٷڑکٶپٺی کڀ ایک ة ہثیٴ

 ےٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ  کھرڀک ےامٲئ ے۔یالؤ کیب رب مکھٕڀؿ پـ  پ ںیٮنب

  ہٵ٪بثٰ ےٱئ ےرڀ تٺٚیٴ  ک ہےٳ  ہػؿٵیبٷ ػؿمت تڀافٷ  ٩بئٴ کـٹب ا

 ہے۔ٿتب ہاٿؿ ٵٺب٥ٜ خبو  
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اٿؿ   ںڀُاٍڀٯ ، پبٱینی ےکٶپٺی ک ہثیٴ  ہٝٶٰ ، ٵتٞٲ٨ ہتڀافٷ  کب ی

پڀؿی   ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿؿائڈٵٖبث٨  َاٷ ےٿک کھکی ة ےاٷٹھٳ اھرڀک

ثٺؼی  کـٹب اٿؿ  ہٳ کی ػؿدھؿ  کب کبٳ رڀکٹؿؿائڈَاٷ ہے۔کی ربتی 

 ہی ہے۔کـٹب   ہایک ٵٺبمت  ٩یٶت  پـ ٵٺٚڀؿی  کی ىـائٔ ٭ب ٥یَٰ

ػاؿ  کڀ ٵنت٪جٰ   ہٳ کی ٵٺٚڀؿی  ثیٴھرڀک ہک ہےٳ  ہیبٷ ػیٺب اھػ

 ہے۔رینب  ےکـٷ ہکب ٿٝؼ  ےت٦َی ػٝڀٰی ںٵی

  َ تيغیٌھروک -اِیؼاؿی ہ .3

رڀ ایک گـٿپ  یب ىغٌ  کی  ہےٳ اٹتغبة  کب ایک ٝٶٰ  ھاٵیؼاؿی رڀکہ

گـی ٭ی ثٺیبػ  پـ ڈٳ کی ھرڀک ںاہی ہے۔عَڀٍیبت  پـ ٵجٺی  

ٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربئیگب ھکیب رڀک ہک ہےٱیتب   ہ٥یَٰ ہؿ  یٹؿؿائڈَاٷ

 ںٝٶٰ ٵی ے، ٩جڀٱیت کںی ٍڀؿت  ٵیھةکنی  ۔اٿؿ کل ٩یٶت  پـ

پـ پڀؿی کی ربٹی  ںثٺیبػٿ ہایک ٵٺ٦َبٷاٿؿ  ھمبت ےربٹجؼاؿی ک

 ںث٢یـ یٮنب ےی تَٞت  کھٳ کڀ کنی ةھرڀکےرٲت ےؿ ٵٲتہیٞٺی  ےئیہچب

ثٺؼی  ٝبٳ ٕڀؿ پـ   ہػؿد ہی ے۔ئیہثٺؼی  کی ربٹی چب ہٕڀؿ پـ ػؿد

 ے٫ ےرنک ہےکی ربتی  ےك  ےؽؿیٜ ےك کٹٵٞیبؿی  ٵٺٚڀؿی  چبؿ

 ہےٳ کی تٞؼاػ تٞیٸ  کی ربتی ھؿ ای٬  سمبئٺؼگی رڀکہ  ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔ٵٖبث٨  پـیٶیٴ کی گٺتی کی ربتی  ےاٿؿ امی ٫

ی ٵتبحـ  ھٵڀت کڀ ة ھمبت ھمبت ےاٵٮبٹبت  ک ےٝٶـ ثیٶبؿی ک ہصبالٹک

 ےثیٶبؿی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵڀت ك ہک ےئیہا ربٹب چبھیبػ ؿک ہ، یہےکـتی 

 ےکڀؿیذ ٫ ےؽا، ٵڀت  کہٯ ہے۔ٿ مکتی ہثبؿثبؿ اٿؿ  ہےآتی  ےٯہت پہة

ػایبت ہاٵیؼاؿی ٵٞیبؿ اٿؿ ہ ےٱئ ےکڀؿیذ ک ےٍضت  ک ںٵی  ےٵ٪بثٰ

 ہے۔ٿٹب کب٥ی ٵٺٖ٪ی ہمغت   ہکب فیبػ

 ِخبي

 کی تـ٩ی پیچیؼگی ےیب گـػ یکڈکبؿٵجتال  ىغٌ  کڀ  ںایک ىڀگـ ٵی

 ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےرنک ہے ےتہاٵٮبٹبت  ؿ  ہت فیبػہة ےک ےٿٷہ

 ہثیٴ  ےٍضت  ٵنئٰ ہٝالٿ ےاٿؿ امک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےٿٷہؿتی ھة

کب  ہفٹؼگی  ثیٴ ں۔یہ ےٿ مکتہػٿؿاٷ کئی ثبؿ  ےکڀؿیذ کی ٵؼت ک

 ہٕڀؿ پـ ػؿد ےٳ کھسمب ُاٍڀٯ  اك ىغٌ  کڀ ایک اٿمٔ رڀکہاٵیؼاؿی ؿہ

امکی تيغیٌ   ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ، ٕجی  ہصبالٹک ہے۔ثٺؼی  کـ مکتب 

 ۔ گی ےٕڀؿ پـ کی ربئ ےکٳ ھایک اٝٲی رڀک

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےاٵیؼاؿی ٫ہٵبٱی  یب آٵؼٹی  ٵجٺی   ںٵی ہٍضت  ثیٴ

، ہصبالٹک ہے۔ٵـ٭ڀفکی ربتی   ہتڀد ہٹتبئذ  پـ فیبػ ےٕجی  یب ٍضت  ک

کیب رب مکتب  ںیہاٵیؼاؿی کڀ ٹٚـ اٹؼاف ٷہٵبٱی یب آٵؼٹی  ٵجٺی  

اٿؿ ٵبٱی  ےئیہٿٹب چبہ ٹؿكٹاٷ  ہایک ٩بثِٰ ثیٴ ںاہی ہکیڀٹک ہے

 ہاٿؿ ٍضت  ثیٴ ےی ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کڀ عبؿد کـٷھاٵیؼاؿی  کنی ةہ

 .ہےٳ ہا ےٱئ ےک ےتنٲنٰ کڀ ی٪یٺی ثٺبٷ ںٵی
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 ۴ ٝواًِ ےواي ےاِىبٔبت  کو ِتبحـ  کـْ ےثیّبؿی ک .4

پـ احـ   ٳ(ھرڀک ےک ےٷڑٵـُ  )ثیٶبؿ پ ےٿئہ ےٳ کب تٞیٸ  کـتھرڀک

١ڀؿ   ےپـ اصتیبٓ ك ؽیٰ ٕڀؿ ہٝڀاٵٰ  پـ ٵٺؼؿد ےٿاٯ ےاٹؼاف کـٷ

 :ےئیہکیب ربٹب چب

a)  :ےٿٍڀٯ کئ ھمبت ےگـی  کڈٳ ٭ی ھپـیٶیٴ ٝٶـ اٿؿ رڀکّٝـ 

 ےٵٞبٵٰ ےک ںاٿؿ ثچڀ ے، ىیـ عڀاؿ ثچےٱئ ےٵخبٯ  کں۔یہ ےربت

 ے٫ ےٷڑھة ہاٿؿ صبػحبت  کب عٖـ اٹ٦یکيٸ ٵـُ  پـیٶیٴ  ںٵی

امی  ہے۔ٿتب ہ  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںثبٝج  ٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀ

پـیٶیٴ  ےٱئ ےک ںثبٱ٢ڀ ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك۶۰ ٕـس،

 ںؽیبثیٖل  رینی ایک ػائٶی ثیٶبؿی ٵی ہکیڀٹک ہےٿتب ہ  ہفیبػ

ٵجتال ىغٌ  کڀ اچبٹک ػٯ کی ثیٶبؿی یب اینی ػیگـ  ثیٶبؿی 

 ۔ ںیہ ےتہؿ  ہت فیبػہاٵٮبٹبت  ة ےک ےٿٷہ

b) : ٳ ھاّب٥ی  رڀک ےػٿؿاٷ ٵـُ  ک ےٵؼت ک ےعڀاتیٸ  محٰ ک رٕل

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ے، عڀاتیٸ ٫ہصبالٹک ں۔یہٿتی ہ ںٵی ےػائـ ےک

ٵتٞٲ٨   ےیب ٹڀکـی ك ےٿٷہٵتبحـ   ےك ےػٿؿ ےکڀ ػٯ ک ںٵـػٿ

 ہکیڀٹک ںیہ ےتہاٵٮبٹبت  ؿ  ہفیبػ ےک ےٿٷہصبػحبت  کب ىکبؿ 

 ں۔یہ ےٿ مکتہٵٲڀث  ہفیبػ ںعٖـٹبک ؿٿفگبؿ ٵی ہٿ

c) ےپت كھ٫٭ی  ٵٺيیبت ىـاة یب، شبجبکڀی ٕڀؿ پـ ھکنی ة :ںٝبػتی  

 ہےتب ڑؿامت  احـ پ ہٳ پـ ثـاھرڀک ےٵـُ  ک

d) : ںپیيڀ ھکچ ےریل  ہؿ ٿ١یـٹؿ، ایڀئیٹؿائیڀؿ، ثالكڈ ِالفِت 

امی ٕـس ، ایک  ہے۔ٳ دمٮٸ  ھاّب٥ی  رڀک ےٱئ ےصبػحبت  ک ںٵی

کبٷ ، ںکبؿکٺڀ ےک کی ٍٺٞت كٹاینجیلؿ، ٹپـیٓٵيیٸ ا ےایکل ؿ

 ےٿ مکتہٳ ھرڀک اٝٲی ٍضت  ںٵی ںپیيڀ ھکچ ےریل  ہٿ١یـ ںکٺڀ

 ں۔یہ

e) ہکیڀٹک ہے  ہت فیبػہکب تٞٲ٨  ة اك :عبٔؼاْ کی تبؿیظ 

 ںرینی ثیٶبؿیڀ ثِٞ کیٺنـ ؽیبثیٖل اٿؿ، ہػٳ ریٺیبتی ٝڀاٵٰ

اٿؿ  ہےٵـُ  کڀ ٵتبحـ  کـتب  ہی ں۔یہ ےکـت پـ احـ اٹؼاف

 ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک ںٷ ٵیہؽ ےاك ےٿئہ ےٳ کڀ ٩جڀٯ  کـتھرڀک

f) : ھی کچھٿمٔ رنٶبٹی  تٞٶیـ  کڀ ةیب ا ے، پتٰٹےٵڀ تّٞیـ 

 ہےٵٺنٲ٬ ٭یب رب مکتب  ےٵـُ  ك ںٵی ںگـٿپڀ

g) کیب  ہک ےئیہٱگبیب ربٹب چب ہامکب پت:  مـرـی ثیّبؿی یب ِبّی

 ںثبٝج کنی ٩نٴ کی رنٶبٹی  کٶقٿؿی ٵی ےٵبّی  ثیٶبؿی ک

اٵٮبٹبت   ےک ےٿٷہ ٿا٩ٜ ہػٿثبؿ ےامک ہتک ک ںاہیب ی  ہاّب٣

کیب ربٹب   ہٱینی کی ىـائٔ ٭ب ٥یَٰٵٖبث٨  پب ےاٿؿ امی ٫ ہے

ٿٹب ہٿا٩ٜ  ہؿی کب ػٿثبؿھکی پت ے، گـػےٱئ ےٵخبٯ  ک ے۔ئیہچب

 ےك ےٿٷہٵڀتیب ثٺؼ  ںٵی ھاٿؿ امی ٕـس  ایک آٹک ہےٝبٳ ثبت 

 ہے۔ ےربت ڑھاٵٮبٹبت  ة ےک ےٿٷہٵڀتیب ثٺؼ  ںٵی ھػٿمـی آٹک
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h) ٳ ھرڀکٍضت  وی صبٌت  اوؿ ػیگـ  ٝواًِ  یب ىکبیبت:  ہِوروػ

کبٳ  ہاٿؿ ی ہےٳ  ہٱگبٹب ا ہکب پت  ہمٖش  اٿؿ ٩بثِٰ ثیٴ کی

پڀؿا کیب   ےك ےؽؿیٜ ےٵٺبمت  اٹٮيب٣ اٿؿ ٕجی  اٵتضبٷ ٫

 ہے۔رب مکتب 

i) تب ڑی ٵـُ  ىـس  پـ احـ پھاٹکب ة :ہائو گبہؿ ِبصوٌیبت اوؿ

 ہے۔

 

 

 ۱   ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  ہے۔اٵیؼاؿی ___________کب ٝٶٰ  ہ

I. گٹٹٵَٺڀٝبت  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  

 

B. ثٕیبػی تَوؿات   -اِیؼاؿی ہ 

  اِیؼاؿی کب ِمَؼہ .1

ػٿ  ےامک ں۔یہ ےىـٿٛ کـت ھمبت ےٵ٪َؼ  کی زب٪ی٪بت ک ےاٵیؼاؿی کہٳ ہ

  - ںیہٵ٪بٍؼ  

i. ٞعال٣  اٹتغبة  کڀ ؿٿکٺب  ےکٶپٺی ک ہٺی ثیٴٵٺ٦ی  اٹتغبة  ی 

ii. ػؿٵیبٷ  ےک ںٵڀھثٺؼی  اٿؿ رڀک ہکی ػؿد ںٵڀھرڀک

 ےکیٲئ ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷ یٹایکڀئ

  تٞـیف

ؿ ای٬  ربڀیق کی ہکی  ہٍضت  ثیٴ ہےکب ٵٖٲت   أتغبة ےک ںِوھروک

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےگـی کڈٳ کی ھپیو  رڀک  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےتيغیٌ  امک

یب  ےٳ  کیب ربئہ٥ـا ہثیٴ ہکب ٝٶٰ  ک ےکـٷ ےٓ ہؿ یھاٿؿ پ ےکـٷ

 ۔اٿؿ کٸ ىـائٔ پـ ںیہٷ

رڀ  ہےکب ؿرضبٷ  ںٱڀگڀ ےایل ِٕفی  أتغبة  )یب ثـٝىل  أتغبة (

 ےک ےٵٺب٥ٜ  صبٍٰ کـٷ ںاٿؿ اك ٝٶٰ  ٵی ےٵبٹگٸ ہثیٴ ےثیتبثی ك

ٹ٪َبٷ   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےاٹک ہک ںیہ ےاٿؿ ربٹت ےکـت  ہىت ہی ےٱئ

 ہے۔  ہت فیبػہاٵٮبٹبت  ة ےک ےربٷ ےکب مبٵٺب کئ
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  ِخبي

 ےٷ ںٿہاٷ ہک ںٿتیہ ںیہاك ثبت کڀ ٱیکـ اٹتغبثی ٷ ںکٶپٺیب ہاگـ ثیٴ

ؽیبثیٖل  ہک ہےاٵٮبٹبت   ہتڀ ی ہےٳ  کیب ہ٥ـا ہثیٴ ےاٿؿ کیل ےکل

 ںٵی ںثیٶبؿیڀ مٺگیٸ ےریل، یب کیٺنـ ٵنبئٰ ےػٯ ک، ثی پی ائیہ، 

ؿتی ھة ںاٹکڀ امپتبٯ ٵی یہرٲؼ  ہک ںیہ ےربٹت ہرڀ ی ٵجتال ٱڀگ، 

 ہثیٴ ےرل ك ےیٺگہعـیؼٹب چب ہیگی، ٍضت  ثیٴڑکی ّـٿؿت پ ےٿٷہ

 ۔گبڑےاٹب پٹھکڀ ٹ٪َبٷ  ا ںکٶپٺیڀ

اٹتغبة  ٭ی ٭ڀىو   ےکٶپٺی ٷ ہاگـ کنی ثیٴ ، ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ

 ےاك ںٿگب اٿؿ اك ٝٶٰ  ٵیہثـٝٮل  اٹتغبة  کیب  ےکی تڀ اك ٷ ںیہٷ

 ۔گبڑےٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٹب پ

 یٹاکوئ ػؿِیبْ ےک ںِوھروک .2

ی " ٹ"ا٭ڀئ ں۔ی  پـ ١ڀؿ  کـیٹػؿٵیبٷ اکڀئ ےٳ کھٳ رڀکہاة  ےآئی

 ےمٖش  ک ےرڀ ایک ریل ٹؼگبٷہػؿعڀامت ػ ےایل ہےاٍٖالس کب ٵٖٲت 

ا ھؿک ںی پـیٶیٴ ٭الك ٵیہاٹکڀ ایک  ںیہ ےآت ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک

 ےیٸ  کـٷپـیٶیٴ کب تٞ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ ںکٶپٺیب ہثیٴ ے۔ئیہربٹب چب

 ۔ٵٞیبؿات  کب امتٞٶبٯ  کـٹب پنٺؼ کـیٺگی ے٩نٴ  ک ھکچ ےٱئ ےک

پـیٶیٴ اػا   ےکڀ ایک ریل ںٱڀگڀ ےٳ الص٨ ٿاٯھامی ٕـس  اٿمٔ رڀک

پـیٶیٴ   ہکڀ فیبػ ںٱڀگڀ ےٳ ٿاٯھاٝٲی  اٿمٔ رڀک ہرجک ےئیہکـٹب چب

 ںٱڀگڀ ےٳ ٿاٯھی تٞؼاػ  اٿمٔ رڀکڑت ةہایک ة ہٿ ے۔ئیہاػا  کـٹب چب

عٖـٹب٫   ہفیبػ ہٵٞیبؿات  الگڀ کـٹب کـٹب پنٺؼ کـیٺگی رجک ےٱئ ےک

 ےثٺؼی  کـٷ ہکی ػؿد ںٵڀھاٿؿ رڀک ےٱیٸ  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےک ںٱڀگڀ

 ۔گیےٿ٩ت  ٱگبئ  ہفیبػ ںٵی

a) ثٕؼی ہَ  وی ػؿدھروک  

ٹبٵی ایک ٝٶٰ    جوکھم درجہ بندیؿ  ٹؿؿائڈ، َاٷےٱئ ےک ےی  الٷٹا٭ڀئ

مٖش  ٭ی  ےٳ کھرڀک ےکڀ اٹک ںیٞٺی ٱڀگڀ ںیہ ےٿتہٵَـٿ٣  ںٵی

ثٺؼی  اٿؿ ت٦ڀیِ کیب  ہػؿد ںٵی ںٳ ٭المڀھثٺیبػ  پـ اٱگ اٱگ رڀک

 ں۔یہٿتی ہٵڀرڀػ  ںٳ ٭المیھاینی چبؿ رڀک ہے۔ربتب 

i. َھِٞیبؿی  روک 

رنکی ٵتڀ٩ٜ ا ٵـاُ  )ثیٶبؿ  ںیہ ےٿتہٱڀگ ىبٵٰ  ےایل ںاك ٵی

 ں۔یہ ےٿتہکی اٵٮبٹبت ( اٿمٔ  ےٷڑپ

ii. َھتـریضی روک 

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  ٵـُ  اٿمٔ ٫ ںیہٱڀگ  ےایل ہی

 ہے۔کٴ پـیٶیٴ ٱیب رب مکتب  ےاٷ ك ےاٿؿ امٲئ ہےٿتی ہکب٥ی کٴ 

iii. َھغیـ ِٞیبؿی  روک 
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، ہےٿتی ہ  ہفیبػ ےرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  ٵـُ  اٿمٔ ك ںیہٱڀگ  ےایل ہی

اٷ کڀ اٝٲی  )یب  ہے۔ٵبٹب ربتب  ہی اٷ کڀ  ٩بثِٰ ثیٴھؿ ةھٱیکٸ پ

 ےک ہتبثٜ  ثیٴ ےک ںخمَڀً پبثٺؼیبیب  ھمبت ےٴ کاّب٥ی ( پـیٶی

 ہے۔ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب  ےٱئ

iv. َھؿػ روک 

 ےاٿؿ ٵتڀ٩ٜ  اّب٥ی  اٵـاُ  اتٸ ٹ٪بئٌ ےاٹک ںیہٱڀگ  ےایل ہی

ٳ  ہکڀؿیذ ٥ـا ہاٷ کڀ ایک منتی ٩یٶت پـ ثیٴ ہک ںیہ ےٿتہ  ہفیبػ

ربڀیق کڀ ٝبؿّی  ےی کنی ىغٌ  کھی کتھکت ہے۔کیب رب مکتب  ںیہٷ

 ٕجی ہصبٱیایک  ہاگـ ٿ ہےی ٹبٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھٕڀؿ پـ ة

  ہے۔ی ہا/ؿہؿ ںٵی ےػائـ ےپـیيٸ کٓا ےریل ٹایڀٷ

  أتغبة  ًّٝ .3

پـ پڀؿی کی  ںٵٖبث٨  ػٿ مٖضڀ ےاٵیؼاؿی یب اٹتغبة  ٝٶٰ  ثیبٷ ٫ہ

 : ہےرب مکتی 

 ٰمٖش  پـ ڈ٥ی 

 مٖش  پـ  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ 

 

 

 ً  اِیؼاؿی یب أتغبة  ّٝہ: ۱ىىً  

 -یب پـائٶـی  مٖش   ڈ٥یٰ -اٵیؼاؿی یب اٹتغبة  ٝٶٰ  ہ

  مٖش  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ

 

a) ًیب پـائّـی  مٖش ڈفی 

ی ربٹب ھٕڀؿ پـ ة ےاٵیؼاؿی کہاٵیؼاؿی کڀ پـائٶـی  ہمٖش  ڈ٥یٰ

 ے٫  ےسمبئٺؼ ےیب کٶپٺی ک ٹایک ایزٸ ںاك ٵی ہے۔رب مکتب 

کیب  ہکـیگب ک ےٓ ہرڀ ی ہےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٹب ىبٵٰ   ےك ےؽؿیٜ



 

405 
 

 ہے۔ٵٺبمت   ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہکڀؿیذ ٥ـا ہػؿعڀامت گقاؿ  ثیٴ

ٳ  ٭ـػاؿ  اػا ہٕڀؿ پـ ایک ا ےؿ  کٹؿؿائڈپـائٶـی  َاٷ ٹایزٸ

ی ھاچ ےکی مت ك ے٫  کڀ ربٹٸہگب  ہدمٮٸ ےک ہثیٴ ہٿ ہے۔٭ـتب  

 ہے۔ٿتب ہ ںصبٱت  ٵی

ب ایک ثیبٷ ی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںٿٹایزٸ ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ

 ےربڀیق ٭بؿ  ک ںرنٶی ہےٿ مکتب ہتیبؿ کـٹب ّـٿؿی   ٹؿپڀؿ  ہع٦ی

اٿؿ م٦بؿىبت کی  ےخمَڀً  ٵٞٲڀٵبت ، ؿائ ےك ٹایزٸ ںتٞٲ٨ ٵی

 ہے۔ٵبٹگ کی ربتی 

ا ربتب ہک ٹٳ کی ؿپڀؿھاعال٩ی  رڀک ےرل ٹامی ٕـس کی ایک ؿپڀؿ

اٷ  ہے۔کی رب مکتی  ےٱٮبؿ كہایک ا ےکٶپٺی ک ہ، امکی ٵبٹگ ثیٴہے

، آٵؼٹی ، ےپیو ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ربڀیق ٭بؿ٭ی فٹؼگی  ک ںٵی ںٿٹؿپڀؿ

 ہے۔ؿت کڀ ىبٵٰ کیب ربتب ہٵبٱی صیخیت اٿؿ ه

 ؟ہےَ کیب ھاعاللی  روک

ٳ ھٝڀاٵٰ  ایک ٍضت  رڀک ےریل  ہٿ١یـ ںٝٶـ، رٺل ، ٝبػتی ںاہد

 ںیہی ھة ںػیگـ  ثبتی ھ، کچںیہ ےػیت ہکب صڀاٯ ےرنٶبٹی  عٖـ ےک

٫  کب ہگب ہی ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٷھٹٚـ ؿک ےرٸ پـ ثبؿیکی ك

ٿ مکتب ہٹگب حبثت ہت ٳہة ےٱئ ےکٶپٺی ک ہرڀ ثیٴ ہےٳ ھاعال٩ی  رڀک

 ہے۔

 ےػاؿ  ٫ ہائی ٵخبٯ  ایک ثیٴہٳ کی ایک اٹتھعـاة اعال٩ی  رڀک

ایک  ےاك ہک ہےٱیٺب  ہی ٍضت  ثیٴھة ےٿئہ ےربٹت ہی  ےك ےؽؿیٜ

ٿگب، ہگقؿٹب  ےپـیيٸ كٓاٹؼؿ اٹؼؿ  ایک مـریکٰ ا ےخمتَـ ٵؼت ٫

 ںاہاك ٕـس  ی ہے۔کـتب  ںیہٷ ہکٶپٺی کڀ امکب عالً ہثیٴ ہٱیکٸ ٿ

٭ـ  ھکب ربٷ ثڀد ےٱیٸ ہثیٴ ےٱئ ےک ےٍـ٣ ایک ػٝڀٰی مجٜ  کـٷ

 ہے۔ ہاؿاػ

 ےکی ٵڀرڀػگی ک ہثیٴ ہے۔ٹ٪َبٷ کی ٕـ٣ ٥ـ٧ امکی ایک  اٿؿ ٵخبٯ  

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ہ٫ ےٿئہ ےربٹت ہػاؿ  ی ہثبٝج  ثیٴ

کی   ےك ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫ ہثیٴ ےی عـچ ٭ی  اػائیگی   امکھکنی ة

 ےاپٺبٷ ہؿٿی ہٍضت  کی ٕـ٣ ایک الپـٿا ےاپٸ ںگی، اك ٵیےربئ

 ہے۔ٿ مکتب ہکبالٱچ پیؼا 

 ہ، یہےا ربتب ہٳ' کھرڀک ہصڀٍٰ ےٳ رلھایک ػٿمـی  ٩نٴ  کب رڀک

ب کـیگ ںیہی  ٷہػ ہٿ٫ھػاؿ  کڀئی ػ ہثیٴ ںاہی ہے۔ی ٩بثِٰ ؽ٭ـ ھة

 ہ، ٿہےؿ٩ٴ   ہی ثیٴڑپبك ایک ة ےامک ہی کھة ےٿئہ ےربٹت ہٱیکٸ ی

 ںٵی ےکٶـ ےامپتبٯ ک ےٹگہٳ ے، مت كےٹگب ٝالد  کـاٷہٳ ےمت ك

 ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ہٿ ےگب ، رل ےکب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـ  ہٿ١یـ ےٷہؿ

 ۔اھٵٺتغت ٭ـ مکتب ت ںیہٷ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ

ٕوؿ پـ  ےؿ  کٹؿؿائڈْٔب اوؿ پـائّـی  َاھی   پـ ٔٚـ ؿکہػ ہونھػ

  کب وـػاؿ ٹایزٓ
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اٷ ص٪بئ٨    ہتـ  ٥یَٰ ہفیبػ ےك ےصڀاٯ ےاٹتغبة  ک ےٳ کھرڀک

 ےربڀیق ٭بؿ  ٫ ںربڀیق ٥بؿٳ ٵی ہرٸ کب عالً ہےپـ ارمَبؿ  کـتب 

ؿ  ٹؿؿائڈایک َاٷ ٹھےثی ںٵی  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ ہے۔کیب گیب   ےك ےؽؿیٜ

 ںیہ ٹٿھص٪بئ٨  د ہی کیب  ہ٫ ہےٿ مکتب ہربٹٺب ٵيکٰ  ہی ےٱئ ےک

 ےی ٫ہػ ہٿ٫ھػ   ےك ے٭ـ  اؿاػ ھربٷ ثڀد ےک ےٿکب ػیٸھاٿؿ ػ

 ہے۔١ٲٔ سمبئٺؼگی کی گئی  ےك ےٕـی٨

 ہاك ثبت کب پت ہٿ ہے۔ٳ  ٭ـػاؿ  اػا ٭ـتب  ہایک ا ٹایزٸ ںاہی

 ےگئ ےپیو  کئ ہک ہےٿتی ہٿتب/ہ ںی صبٱت  ٵیھاچ ےکی مت ك ےٱگبٷ

ؿامت  ہثـا ھمبت ےربڀیق ٭بؿ  ک کب ٹایزٸ ہ، کیڀٹکںیہص٪بئ٨ ٍضیش 

 ھاك ثبت پـ ٹٚـ ؿک ہٿ ےاٿؿ امٲئ ہےٿتب ہ  ہاٿؿ ؽاتی   ؿاثٔ

کڀئی اؿاػتًب  ھمبت ےک ےاؿاػ ےک ےکـٷ ہکیب ایک گٶـا ہک ہےمکتب 

 ہے۔١یـ اٹٮيب٣  یب ١ٲٔ ثیبٹی کی گئی 

b) مٖش  پـ ےک  ہاِیؼاؿی حمىُہ 

ؿ ہٵب ںاك ٵی ہے۔یب ػ٥رت ٭ی مٖش    ہاٵیؼاؿی کی ػٿمـی مٖش  حمٮٴہ

 ںیہؿ ہٵب ںٵی ں٭بٵڀ ےرڀ اك ٕـس ک ںیہىغٌ  ىبٵٰ  ےیٸ اٿؿ ایل

ربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ   ےک ہکیب ثیٴ  ہ٫ ےٱئ ےک ےکـٷ ےٓ ہاٿؿ رڀ ی

ا پـ ٹاڈ  ہشببٳ ٵتٞٲ٨ ےک ےاٿؿ کٸ ىـائٔ  پـ، ٵٞبٵٰ ےکیب ربئ

 ں۔یہ ے١ڀؿ  کـت

 

C. ػایبتہمنب ہفبئً  اوؿ امتّٞبي  ؿ  

 ےٹگ کٹ٭بؿ  کڀ ٵبؿکی ہؿ ثیٴہ  ہ٫ ےئیہبا ربٹب چھیبػ ؿک ہی

اٵیؼاؿی ہ  ہ، رڀ ٫ہےٿتی ہ٭ی سبٲی٨ کـٹی   ٹ٫ڈپـٿ ےاپٸ ےٯہپ

  ےك ےاك صڀاٯ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ہے۔ٿتب ہکب ایک کبٳ   ہحمٮٴ

ا ہ٭یب رب ؿ ہعالً ںرٸ ٭ب  ؽیٰ ٵی ہے ےػایبت  ربؿی کئہسمب ہؿ ھکچ

 ہے۔

ی ّـٿؿیبت ٿ ٩بثِٰ کڀ ٍبؿ٥یٸ ک  ٹ٫ڈپـٿ ےؿ ای٬  کٶپٺی اپٸہ

 ںٵی ٹکب تٞیٸ، ٵبؿکی ںکی ٩یٶتڀ ہاٵیؼاؿی زب٦ٚبت، ثیٴہیب، ہٳ

 ہے۔یقائٸ کـتی ڈ ےٿئہ ےتھکڀ ٵؼٹٚـ   ؿک  ہٵنبث٪تی صبالت ٿ١یـ

پبك ٵٺتغت   ےک ں٭ڀہگب ےخمتٲ٤  ا٩نبٳ ک  ہ٫ ہے ےتھٳ ػیکہاك ٕـس 

ی ھثٺیبػ مٖش  پـ ة  ہتک ٫ ںاہ، یہےٿتب ہکب آپيٸ    ے٭ـٷ

  ںاؿتی ثبفاؿ ٵیھة  ٹ٫ڈپـٿ ےٿاٯ  ہی اعـاربت کی ٵٞبٿُامپتبٱ

 ہے۔ ےتہصبٿی ؿ

 ےٯہپ  ےك ےٵتٞبؿ٣ ٭ـاٷ ںکڀ ثبفاؿ ٵی  ٹ٫ڈپـٿ ےؿ ای٬  ٹئہ

 ےکڀ ٹیچ  ٹ٫ڈپـٿ ہے۔ٿتی ہ٭ی ٵٺٚڀؿی کی ّـٿؿت    ےی اڈآئی آؿ 

پبك ٥بئٰ  اٿؿ  ےؿ کٹٵٖبث٨  ؿیگڀٱی ےػ٥ٞبت ک ےگئ ےػیئ

  ںایک ثبؿ ثبفاؿ ٵی ہے۔ٿتب ہ زبت ٥بئٰ کـٹب ےامتٞٶبٯ  ک

 ےػایبت پـ ٝٶٰ کـٷہی ھازمال کڀ ة ےٵَٺڀٝبت ک ے٫ ےٵتٞبؿ٣ ٭ـاٷ
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٥بئٰ   ہٿ  ہ٫ ہےػیب ربتب  ہٵيڀؿ ہٕٲجبء ٭ڀ ی ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت 

 ےک  ہؿٷ ٿ١یـٹ، ٥بؿٵل، ؿیںى٪ڀ ےػایبت کہسمب ہاٿؿ امتٞٶبٯ  ؿ

 ے۔ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ  کـ ٯ  ںٵی ےثبؿ

 ےک  ٹنڈپـو ہِٖبثك  ٍضت  ثیُ ےػایبت کہمنب ہؿ  ےی اڈآئی آؿ 

 وبؿ  : ہٕـیك ےفبئً  اوؿ امتّٞبي  ن ےٌئ

a) ےك ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫ ہی ثیٴھکڀ کنی ة  ٹ٫ڈی ٍضت  پـٿھ٭نی ة  

٥بئٰ  اٿؿ   ہالیب ربئیگب رت تک ٫  ںیہتت تک ٷ  ںثبفاؿ ٵی

امکی ٩جٰ ٵٺٚڀؿی   ےی  كٹاؿھٵٖبث٨  ات ےامتٞٶبٯ  ٝٶٰ  ک

 ۔ٿہکـ ٱی گئی ٵڀٍڀٯ   ںیہٷ

b) ی ٹٚـ حبٹی یب ھکڀئی ة  ںٵی  ٹ٫ڈٍضت  پـٿ ہی ٵٺٚڀؿ ىؼھکنی ة

ٵٖبث٨   ےػایبت کہسمب ہی ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ربؿی ؿھة ےٱئ ےتـٵیٴ ک

 ۔ٿگیہ٩جٰ ٵٺٚڀؿی ّـٿؿی   ےی  كٹاؿھات

  ںی پبٱینی ٵیھٵٺٚڀؿ کنی ة  ےك ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھات .1

بٹی یب ٹٚـ ح ےکڀئی ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ  کی إالٛ ایل

ؿ ہ ےٯہپ ےیٸہکٴ تیٸ ٳ ےکٴ ك ےک ےآٷ ںٝٶٰ ٵی ےتـٵیٴ  ک

اك   ںك ٵیٹاینی ٹڀ ےیہؿ  کڀ ػی ربٹی چبڈٿٯہای٬  پبٱینی 

 ےربئ ےات ّـٿؿ ػئیہٿرڀ ےٱئ ےٕـس ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ، ک

 ےاك ٕـس ٫ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہاّب٣ ںعبً کـ پـیٶیٴ ٵی  ے۔گ

 ے۔گ ےربئ ےات ّـٿؿ ػئیہ٭ی ٿرڀ  ےاّب٣

ٹٚـ حبٹی یب   ںك ٵیٹپـامپیک ےنی کیٵیٴ مسیت  پبٱپـ .2

 ےئیہاٵٮبٹبت ٭ب ؽ٭ـ کیب ربٹب چب ےتـٵیٴ  ک

c) ے٫  ےی اڈآئی آؿ  ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ػؿعڀامت ٥بؿٳ ٫ 

اٿؿ   ٹاثیل ىیٹاڈ ے، رلہےٵٞیبؿی  کـ ػیب گیب   ےك ےؽؿیٜ

یزب ھة ھمبت ےک  ہمسیت خمتٲ٤ ٵٺنٲ٬ ےک ٹ٫  ٭ی ٵٞٲڀٵبت ىیہگب

 ے۔ئیہچبربٹب 

ك کب ٹػاؿ  کڀ پـامپیک ہؿ ای٬  ثیٴہ، ٹ٫  ٵٞٲڀٵبت  ىیہگب

اٿؿ کڀؿ کی ت٦َیالت  مسیت  پبٱینی  اعـاربت ، ػٝڀٰی ٩بثِٰ 

ٿ، کیب ہ٩جٰ  اٹتٚبؿ ٵؼت  ، اگـ  کڀئی  ےک ےٿٷہاػائیگی  

ٿگی یب ای٬ ہ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  ثبف اػائیگی ٭ی ثٺیبػ  پـ 

ٿتی ٹیب ٫  ہ٥ڀائؼ، ىـی٬ تٺغڀا ؿ٩ٴ، ربؼیؼ صبالت  اٿؿ ہٵ٪ـؿ

 ہے۔ػی ربتی  ھمبت ےصبالت ک ےک ےاٿؿ ٵٺنڀعی  کـٷ

٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ   ےٱئ ےی  کی پیيگی ٵٺٚڀؿی  کٹاؿھات

 ے٫ ۔ی اٿ۔ا ۔می ےکٶپٺی ک ہػؿعڀامت ، ٵ٪ـؿ ٵڀثيی اٿؿ ثیٴ

ی ہ ھٿگب مبتہ  ںٵی ٹ٥بؿٵی ےٿگباٿؿ  ایلہتَؼی٨   ےك ےؽؿیٜ

یزب ربئیگب رڀ ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ھة ھبتم ےػمتبٿیقات ک ےایل

 ۔ٿہٵ٪ـؿ کیب گیب   ےك ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھات

d) ُك کو واپل ٌیٕبٹنڈپـو ہٍضت  ثی 
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٭بؿ   ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ ٿاپل ٱیٸ  ٹ٫ڈپـٿ ہکنی ٍضت  ثیٴ .1

 ےؿف كڈٿٯہپبٱینی    ہات  اٿؿ  ٵڀرڀػہ٭ی ٿرڀ ےٿاپل ٱیٸ

ی  ٹاؿھات ےٿئہ ےٝالد ٭ی ٵٮٶٰ ت٦َیالت  ػیت ےٿاٯ ےربٷ ےکئ

 کی پیيگی ٵٺٚڀؿی  ٵڀٍڀٯ  کـیگب،

ٿاپل  ےک  ٹ٫ڈپـٿ  ںٵنت٪جٰ ٵی  ںپبٱینی  ػمتبٿیق ٵی .2

ی اٷ ہ ھٿگب مبتہاٵٮبٷ ٭ب ٿاّش ٕڀؿ پـ  ؽ٭ـ  ےک ےٱیٸ

 ےٿاپل ٱیٸ ےک  ٹ٫ڈٿگی رڀ پـٿہی ھآپيٺل کی ٵٞٲڀٵبت  ة

 ےٿگہپبك ػمتیبة  ےؿفکڈٿٯہثٞؼ، پبٱینی   ےک

کی ٵٞٲڀٵبت  پـ کڀئی رڀاة  ٭بؿ  ہ٫  ثیٴہگب  ہاگـ  ٵڀرڀػ .3

ٱی  ےػیتب تڀ پبٱینی  ربؼیؼ  کی تبؿیظ پـ ٿاپل ٯ ںیہٷ

 ہزبت ثیٴ ےی  ىـائٔ کٹیجٰٹػاؿ  پڀؿ ہربئیگی اٿؿ  ثیٴ

 ۔پبك ػمتیبة  ٹئ پبٱینی  ٱیگب ے٭بؿ  ک

 ػیب ربئیگب ںیہکڀ ٷ ں٭ڀہگب ہدمٮٸ  ٹ٫ڈٿاپل ٱیب گیب پـٿ .4

e) کی شببٳ ت٦َیالت  کب ثٞؼ ام ےک ےٿٷہالگڀ  ےک  ٹ٫ڈی پـٿھکنی ة

 ےؽؿیٜ ےکٴ ایک ثبؿ ٵ٪ـؿ  ٵڀثيی ٫ ےکٴ ك ںمبٯ  ٵی ہربئق

ٵبٱی ٕڀؿ پـ ٹب٩بثٰ ٝٶٰ    ٹ٫ڈپـٿ ہاگـ  ٿ ۔گب ےکیب ربئ  ےك

کڀ   ٹ٫ڈٿگی تڀ ٵ٪ـؿ  ٵڀثيی پـٿہکڀئی کٶی  ںٿگب یب اك ٵیہ

زبت  ٹٚـ  ےاٿؿ  ٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ک ہےٹٚـ حبٹی کـ مکتب 

 ہے۔عڀامت کـ مکتب ػؿ ےٱئ ےحبٹی  ک

f) زبت  ٵٺٚڀؿی   ےک ‟٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ „ ےک  ٹ٫ڈی پـٿھکنی ة

مبٯ ثٞؼ ٵ٪ـؿ  ٵڀثيی ، ٵـُ ، ٱیپل، ىـس مڀػ ،  ۰ ےک ےٵٲٸ

حلبٗ  ےت٦َیالت  ک  ہا٥ـآ فؿ ، اعـاربت اٿؿ  ػیگـ  ٵتٞٲ٨

  ٹ٫ڈی پـٿہ ھکـیگب، مبت ہکی ٭بؿ ٭ـػگی ٭ب ربئق ٹ٫ڈپـٿ  ےك

امٮب  ےکی گئی ثٺیبػی  تَڀؿات  ك ٿ٩ت  ےیقائٸ کڈ ےک

ٵٺبمت    ںکـیگب اٿؿ  کی گئی ثٺیبػی  تَڀؿات  ٵی  ہٵ٪بثٰ

 ۔ٵٺٚڀؿی صبٍٰ  کـیگب ھمبت ےٹٚـ حبٹی  ک

 

D.  لواٝؼ و ّواثٔ ہػیگـ  ٍضت  ثیُ ےک  ےی اڈآئی آؿ  

٩ڀاٝؼ  ہاّب٥ی  ٍضت  ثیٴ ےػایبت  کہسمب ہؿ  ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ ٫

 ۔ٿگیہی ّـٿؿت  ٿ ّڀاثٔ کڀ ػؿد ؽیٰ  ک

a.  اٵیؼاؿی پبٱینی ہ ہپبك ٍضت  ثیٴ ےک ںکٶپٺیڀ ہشببٳ  ثیٴ ۔اٱ٤

اك پبٱینی  ۔ٿگیہٵٺٚڀؿ    ےك ےؽؿیٜ ے٫ ڈثڀؿ ےٿگی رڀ امکہ

ٿگب ہی ؽ٭ـ ھایک ربڀیق ٥بؿٳ کب ة ھمبت ےک ںػیگـ  ثبتڀ  ںٵی

٫  ٍضت  پبٱینی  کی عـیؼ ہاٵٮبٹی گب  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےرنک

اینی  ےٱئ ے٫ ے٭ـٷ ہثیٴ  ں٥بؿٳ ٵی ربڀیق ےایل ۔اؿی کـیگب

کیب   ںٿگی، رل کب ؽکـ کٶپٺی کی پبٱینی ٵیہشببٳ  ٵٞٲڀٵبت  

 ٿگبہگیب 
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b. ۔پبك ػائـ  کی ربئیگی ےی  کٹاؿھاٵیؼاؿی پبٱینی اتہ ۔ة 

کب ص٨  ےتـٵیٴ کـٷ ںٵٖبث٨  اك ٵی ےپبك ّـٿؿت ٫ ےکٶپٺی ک

پبك ػائـ کیب  ےی  کٹاؿھی اتھٿگب ٱیکٸ اینی تـٵیٴ کڀ ةہ

 ربئیگب

c. ٵٺٚڀؿ   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ڈی ربڀیق کڀ ثڀؿھکنی ة ےک ہٍضت  ثیٴ ۔ت

ی ٩جڀٯ یب تـػیؼ کیب ہٵٖبث٨   ےاٵیؼاؿی پبٱینی کہ  ہىؼ

ربڀیق کی ٹبٵٺٚڀؿی  کی ٵٞٲڀٵبت  ربڀیق ٭بؿ  کڀ  ۔ربئیگب

 ۔ػی ربئیگی ھمبت ےات  کہزبـیـی ٕڀؿ پـ  ٿرڀ

d. ی ھکنی ةٿاٱی  ےربٷ ےاٿپـ ٯ ےػاؿ  کڀ، پـیٶیٴ ک ہثیٴ ۔ث

ٵٖٲٜ کیب ربئیگب اٿؿ  پبٱینی  ربؿی   ںٵی ےثبؿ ےٹگ کڈٱڀ

 ۔ؿ  کی اربفت  ٱی ربئیگیڈٿٯہپبٱینی   ےٯہپ ےک ےکـٷ

e. ےٵـصٰ ےی ثٞؼ ٫ھکنی ة ےکٶپٺی کڀ، پبٱینی  ک ہاگـ  ثیٴ ۔د 

 ے، پیوےٿ٩ت  کنی اّب٥ی  ٵٞٲڀٵبت  ریل ےیب ربؼیؼ  ک  ںٵی

 ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ہڀ ٿت ہے ےٯہکی ّـٿؿت  پ  ہٿ١یـ ٔثؼالٿ ںٵی

ٵٞیبؿی  ٥بؿٳ  ربڀیق کـیگی  ےٱئ ےک ےربٷ ےؿھة  ےك ےؽؿیٜ

 ےٿگب اٿؿ اٷ ٿا٩ٞبت کہ ہپبٱینی  ػمتبٿیق کب صٌ ہاٿؿ  ٿ

اٷ ٵٞٲڀٵبت   ہثتبیب ربئیگب ٫ ےی ٿاّش ٕڀؿ كھة  ںٵی ےثبؿ

 ہے۔پیو  کیب ربتب   ںکڀ کت اٿؿ کٸ صبالت ٵی

f. اٹؼؿاد ، ربؿی ربؼیؼ، ٭بؿ، ٵیکبٹقٳ یب ٵـاٝبت اثتؼائی  ہثیٴ

 ےؿف کڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےک ہٿ١یـ  ےربـة ے٫ ںمبف گبؿ ػٝڀؤ

ؿ اپ ہی اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی اٿؿ ٙبہای٬  ہے۔ارـ کب ٿّٜ کـ مکتب 

ٵٮیٺقٳ یب ٵـاٝبت ، ٥بئٰ اٿؿ  ےایل ںك ٵیٹپـامپی٬ ٹ٥ـٷ

ٕڀؿ پـ پبٱینی  ےک ہزبت ٵٺٚڀؿىؼ ےػایبت کہامتٞٶبٯ 

 ۔ػمتبٿیقات 

  ػایبتہمنب ہؿ ںِی ےثبؿ ےی کٹیجًٹکی پوؿ ںینیوپبٌ ہٍضت  ثیُ

ی  ٹیجٰٹکی پڀؿ ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  اٿؿ ٍضت  ثیٴ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

 ہےؽیٰ   ہ، رڀ ٵٺؼؿدںیہ ےػایبت  ػیئہسمب ہت ٿاّش  ؿہة ںٵی ےثبؿ ےک

: 

 ػی ربئیگی: ںِی  ںی کی ِٕٚوؿی  ػؿد ؽیً  ٍوؿتوٹیجًٹپوؿ .1

a. ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہٴؿ مسیت  ١یـ فٹؼگی  ثیٹ٥یٶٲی ٥ٲڀ  

 ںپبٱینیب ہربؿی شببٳ  ؽاتی   ٍضت  ثیٴ

b. ےکٶپٺی کی گـٿپ  ٍضت  پبٱینی  ک ہی ١یـ فٹؼگی  ثیٴھکنی ة 

ص٨  ہىغٌ  کڀ ی ےگئ ےاؿ٭بٷ مسیت  کڀؿ کی ےزبت عبٹؼاٷ  ک

٭بؿ   ہٹکٰ کـ امی ثیٴ ےگـٿپ  پبٱینی  ك ےایل ہٿ  ہٿگب ٫ہ

  ںؿ پبٱینی  ٵیٹیٶٲی ٥ٲڀپبٱینی  یب ٥ ہکی ؽاتی   ٍضت  ثیٴ

ی  ٹیجٰٹپڀؿ ےربؼیؼ  پـ اك ےثٞؼ  اگٰ ے، امکےٿ مکہىبٵٰ 

 ۔ٿگبہکب ص٨  
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ٿ٩ت   ےی  کب آپيٸ  ٍـ٣ ربؼیؼ  کٹیجٰٹپبك پڀؿ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  .2

 ػٿؿاٷ ےک ےٷہچبٱڀ ؿ ےپبٱینی  ک  ہ٫ ہٿگب ٷہ

 ےکٶپٺی ک ہؿ رڀ اپٺی پبٱینی  کڀ ػٿمـی ثیٴڈٿٯہایک پبٱینی   .3

 ےپـیٶیٴ ربؼیؼ  کی تبؿیظ ك ےتڀ اك ہےتب ہکـٹب چب ٹپبك پڀؿ

 ۔ٿگبہػؿعڀامت کـٹب  ےٯہػٷ پ 45

 ےٯہپ ےػٷ ک 45 ےؿ پـیٶیٴ ربؼیؼ  تبؿیظ كڈٿٯہاگـ  پبٱینی   .4

 ںیہػؿعڀامت ٷ  ں٥بؿٳ  ٵی ہجمڀف  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ےی اڈآئی آؿ 

ٳ  کـ ہی ٥ـاھة ںیہی  ٷٹیجٰٹپڀؿ ے٭بؿ  اك ہکـتب تڀ ٹیب ثیٴ

 ہےمکتب 

کٶپٺی ػؿعڀامت گقاؿ  کڀ  ہپـ ثیٴ ےٿٷہاینی ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ   .5

ٵتٞٲ٨  شببٳ   ےك  ٹ٫ڈپـٿ ہٍضت  ثیٴ ہربڀیق ٥بؿٳ اٿؿ  پیو ٭ـػ

 ےگئ ےػیئ  ںػایبت  ٵیہسمب ہؿ  ےی اڈآئی آؿ  ھمبت ےٵٞٲڀٵبت ک

 ۔گیےی  ٥بؿٳ ػمتیبة  کـائٹیجٰٹپڀؿ

٥بؿٳ کڀ ی  ٹیجٰٹپڀؿ ھمبت ھمبت ےؿ  ربڀیق ٥بؿٳ کڈٿٯہپبٱینی  .6

 ۔کٶپٺی کڀ پیو  کـیگب ہؿ کـ ثیٴھی ةھة

 ہثیٴ  ہکٶپٺی ٵڀرڀػ ہثٞؼ ثیٴ ےک ےٿٷہی ٥بؿٳ ٵڀٍڀٯ  ٹیجٰٹپڀؿ .7

 ےٕجی  تبؿیظ  اٿؿ  ػٝڀ ےؿ کڈٿٯہپبٱینی    ہکٶپٺی کڀ ٵتٞٲ٨

ٿیت  ےک  ےی اڈاینی ٵبٹگ آئی آؿ  ۔گی ےتبؿیظ  کی ٵبٹگ ٭ـ

 کی ربئیگی  ےك ےؽؿیٜ ےٯ کٹپڀؿ

 ےػؿعڀامت ک ےکٶپٺی ایل ہپـ ثیٴ ےٿٷہڀٍڀٯ  اینی ػؿعڀامت ٵ .8

ٿیت  ےک  ےی اڈاٹؼؿ اٹؼؿ آئی آؿ  ےک ںػٹڀ ۷ ےک ےٿٷہٵڀٍڀٯ  

ی ٹثیٰٹپبٱینی  کی پڀؿ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٫ ےگئ ےػیئ  ںٯ ٵیٹپڀؿ

 ۔ا پیو  کـیگیٹاڈّـٿؿی   ےٱئ ےک

اٹؼؿ اٹؼؿ   ے٭ٶپٺی  خمَڀً ٿ٩ت  ٭ی صؼ ک ہثیٴ  ہاگـ  ٵڀرڀػ .9

ػمتیبة   ںیہا ٷٹاڈّـٿؿی    ںٵی ٹا ٥بؿٵیٹاڈڀ کٶپٺی ک ہٹئی ثیٴ

ػایبت ٭ی ہربؿی   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈؿ ٓکـا پبتی تڀ اك آئی ا

 ےک 1938  ٹای٬ ہ٭بؿ  ثیٴ ہگی اٿؿ  ثیٴ ےعال٣ ٿؿفی ٵبٹی ربئ

 ۔ٿگبہٵيـٿٛ  ےزبت  تٞقیـی ػ٥ٞبت ٫

 ہثٞؼ ٹئی ثیٴ ےک ےٿٷہا ٵڀٍڀٯ  ٹاڈ ےکٶپٺی ك ہثیٴ  ہٵڀرڀػ .10

 ےک  ےی اڈ، اٿؿ  آئی آؿ ہےق کڀ ٵٺٚڀؿ  کـ مکتی کٶپٺی ربڀی

ٵٖبث٨   ے( ک۴)۶ےّبثٔ ےک 2002زب٦٘ ٵ٦بػ (   ےؿف کڈٿٯہ)پبٱینی 

 ہے٭ی تجٲی٠ کـ مکتی  ے٥یَٰ ےؿ کڀ اپٸڈٿٯہپبٱینی  

ا کی ٿٍڀٱی پـ ٹاڈاٹؼؿ اٹؼؿ  ےائٴ ٥ـیٴ کٹ ےاگـ  اٿپـ ک .11

 ڑٿٱؼہی اٹؼؿ ػؿعڀامت گقاؿ پبٱین ےػٷ ک ۴۰تڀ، اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

کٶپٺی  ہثیٴ  ہ، رینب ٫ ہےکـتی  ںیہ٭ی إالٛ ٷ ے٥یَٰ ے٭ڀ اپٸ

 ےٿئہ ےپبك ٥بئٰ  کـت ےی  کٹاؿھاٵیؼاؿی کڀ اتہاپٺی  ےٷ
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کب ص٨   ےربڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  کـٷ ےکٶپٺی ایل ہ، تڀ ثیٴہےؽ٭ـکیب 

 ۔ ٿگبہربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٹب  ےایل ےاٿؿ اك ہےٿ ػیتی ھک

ی ٹیجٰٹپڀؿ ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےی ٹئھربؼیؼ  کی تبؿیظ پـ ة ںاہد .12

 ے۔ٿگہ ںٹتبئذ  اٹتٚبؿ ٵی ںتٞٲ٨ ٵی ےک ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷ

a.     ہےػؿعوامت  کی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےؿ نڈويہاگـ  پبٌینی 

کُ  ےرو کُ ك ےٌئ ےپبٌینی  کو، خمتَـ ِؼت  ک  ہتو ِوروػ

، خمتَـ ےوئہ ےِٖبثك  پـیّیُ ٌیت ےوگی، اك نہ ےیٓہایک َ

 ۔وگیہکی ِٕٚوؿی   ےٜ کـْتومی ےٌئ ےِؼت ک

b.   ہکیب ربئیگب رت تک ٫  ںیہپبٱینی  کڀ تت تک ؿّػ ٷ  ہٵڀرڀػ  

 ہٿ ربتی یب ثیٴہ  ںیہپبٱینی  ٵڀٍڀٯ  ٷ ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےٹئ

 ٿ ربتیہٵڀٍڀٯ    ںیہزبـیـی ػؿعڀامت  ٷ ےػاؿ  ك

c.   آ١بف  ےٳ کھ٭بؿ ، رڀک ہٹیب ثیٴ  ںشببٳ  ٵٞبٵالت ٵی ےایل

 ےخمتَـ ٵؼت  کی عتٴ کی تبؿیظ كکی تبؿیظ کڀ،  ےٿٷہ

 ٿگبہی ّـٿؿی  ھة ںیہک ںاہٵٖبث٪ت کـیگب، د

d.   ےػاؿ  پبٱینی  کڀ اپٸ ہثیٴ ےك  ہی ٿدھاگـ  کنی ة 

تب ہٹب چبھی ربؿی ؿکھة ھمبت  ےاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی ک  ہٵڀرڀػ

 ہثب٩بٝؼ  ےث٢یـ ٹئی ىـائٔ  کڀ ٹب٥ؾ ٭ئ ہتڀ، ٿ ہے

 ہےمکتب  ھکـ اك ٭ڀ ربؿی ؿکےپـیٶیٴ ٯ

خمتَـ ٵؼت   ےؿ ٷڈٿٯہاٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب اگـ  پبٱینی   ہینب ٫ر .13

٭بؿ  پبٱینی  کی ثب٩ی  ہثیٴ  ہٿ ٵڀرڀػہتڀمیٜ کب اٹتغبة ٭یب 

ػٝڀٰی   ہثيـٕی٬ ہے۔ثب٩ی پـیٶیٴ چبؿد کـ مکتب  ےٱئ ےٵؼت  ک

 ےایل ےٵٺٚڀؿ  کـ ٱیب ربئ  ےك ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫ ہثیٴ  ہٵڀرڀػ

پـیٶیٴ  ٭ی   ےٱئ ےتڀافٷ ٵؼت  کؿ ٭ڀ ڈٿٯہپبٱینی    ںٵٞبٵالت ٵی

 ہثیٴ  ہٵڀرڀػ ےٱئ ےٿگب اٿؿ اك پبٱینی  ٵؼت  کہاػائیگی ٭ـٹب 

 ہے۔مکتب  ھربؿی ؿک ھمبت ے٭بؿ  ک

 ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷ  ہےِاٷ  ۔یٺگٹپبٱینی  رڀ پڀؿ .14

ٹگ یب چبؿد ڈکڀئی اّب٥ی  ٱڀ ےٵ٪َؼ  ك ےٹگ کٹ٭بؿ  ٍـ٣ پڀؿ

 ۔کـیگب ںیہٷ

پـ کنی ثیچڀاٷ   ےربٷ ےٵٺٚڀؿ  کئ ےنی ککی گئی پبٱی ٹپڀؿ .15

 ۔ٿگبہ  ںیہکڀ کڀئی کٶیيٸ ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ

ٵڀرڀػ  ےك ےٯہپ ںاہ، دےٱئ ےپبٱینی  ک ہی ٍضت  ثیٴھکنی ة .16

اٹتٚبؿ ٵؼت    ںٵی ےصڀاٯ ے٫ ںثیٶبؿی اٿؿ پبثٺؼ امتخٺبئی ٍڀؿتڀ

 ےا ربئیگب اٿؿ اكھؿک  ںیبٷ ٵیھٿ، کڀ ػہٿ چکی ہی گؾؿ ہ ےٯہپ

زبت  اك صؼ  تک کٴ کـ ػیب  ےئی ٹئی پبٱینی  ککی گ ٹپڀؿ

 ربئیگب
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 ےٱئ ےکنی ثیٶبؿی یب ٝالد ک  ں: اگـ  ٹئی پبٱینی  ٵی ۴ ٹٹڀ

ٱی پبٱینی  ہپ ےٱئ ےاٹتٚبؿ  ٵؼت  امی ثیٶبؿی یب ٝالد ک

 ٹ، پڀؿ ںٵی ےثبؿ ےٿتڀ اّب٥ی  اٹتٚبؿ  ٵؼت  کہ ہفیبػ ےك

 ےربٷ ےپیو  کئ  ےك ےؽؿیٜ ےؿ ٫ڈٿٯہپبٱینی   ےٿاٯ ےکـٷ

ؿ کڀ ڈٿٯہپبٱینی   ےٿاٯ ےٷٓا  ںی ٥بؿٳ ٵیٹیجٰٹپڀؿ ےٿاٯ

 ےئیہٿاّش ٕڀؿ پـ  ثتبیب ربٹب چب

٩ٖٜ  ے، اك ثبت کےٱئ ےک ںپبٱینیڀ ہ: گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ۶ ٹٹڀ

ٵڀرڀػ ثیٶبؿی  ےك ےٯہکڀئی پ ںپبٱینی  ٵی ہمبث٨ ہٹٚـ  ک

کڀؿ ٭ی  ہثیٴ  ہا، ثب٩بٝؼھاعـاد/ٿ٩ت پبثٺؼ اعـاد  ت

، ؽاتی   ؿ٭ٸ کڀ ہےاٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب   ہنب ٫ثٺیبػ پـ ری

 ۔ػیب ربئیگب ڈٹکـی

تڀ  ہےػؿعڀامت  کی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہاگـ  ثیٴ .17

صؼ تک،  ےٵڀٍڀٯ جمٶڀٝی  ثڀٹل ک ےاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی ك ہگقىت

ی ڑھی ةہ ھؿ٩ٴ  مبت  ہىؼ ہزبت  ثیٴ ےپبٱینی  ک  ہی مبث٨ٹیجٰٹپڀؿ

 ۔ٿگیہؿ٩ٴ  پـ الگڀ  ہىؼ ہٿئی ثیٴہ

 ہٿ ثیٴہ ےؿٿپ ھالک 2ؿ٩ٴ    ہىؼ ہٵخبٯ  : اگـ  کنی ىغٌ  کی ثیٴ

 ‟ثی„٭بؿ   ہثیٴ ہٿ تڀ رت ٿہ 50،000ٵڀٍڀٯ  ثڀٹل  ےك ‟ےا„٭بؿ  

٭بؿ   ہتڀ ثیٴ ہےاٿؿ ربڀیق ٭ڀ ٩جڀٯ کـ ٱیب ربتب  ہےپبك ربتب  ےک

 ےؿٿپ ھالک 50۔2پـ الگڀ پـیٶیٴ ٱیکـ  ےؿٿپ ھالک 50۔2 ےثی کڀ اك

 ےک ‟ثی„٭بؿ   ہاگـ  ثیٴ ۔ٿگیہٳ  کـٹی ہ٩ٴ  ٥ـاؿ  ہىؼ ہکی ثیٴ

ٿگب ہ  ںیہٷ  ٹ٫ڈؿ٩ٴ  ٿاال کڀئی پـٿ  ہىؼ ہکی ثیٴ ھالک 50۔2پبك 

پـ الگڀ پـیٶیٴ  ےؿٿپ ھالک 3ٹقػیکی اٝٲی  مٲیت اکبئی  ہتڀ ٿ

ػاؿ  کڀ  ہؿ٩ٴ  ٭ی ربڀیق ثیٴ  ہىؼ ہکی، ثیٴ ےؿٿپ ھالک 3ٱیکـ 

 ۔ٿگیہی ػمتیبة  ہتک  ھالک 50۔2ی  ٍـ٣ ٹیجٰٹاٿؿ  پڀؿ ۔ػیگب

یبٷ پبٱینی  ھؿف کب ػڈٿٯہکڀ، پبٱینی    ںاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀ .18

ك، میٲق اػة یب ٹ، پـامپیکےاٿؿ پـٿٵڀىٺٰ ٵڀاػ ریل ےػہٵٞب

  ہٿگب ٫ہکـاٹب  ہٿ، ٵتڀدہ  ںی ىٮٰ ٵیھػمتبٿیقات ، کنی ة ےػٿمـ

: 

a.   ُہےکی رب مکتی  ٹپوؿ ںپبٌینیب ہدتبَ  ٍضت  ثی 

b.     ےٱئ ےک ےاٷٹھی کب ٵٺب٥ٜ  اٹیجٰٹپڀؿ ؿف کڀڈٿٯہپبٱینی 

  ہ٭بؿ  کڀ ؿاثٔ ہثیٴ ےػٿمـ ےٯہپ ےربؼیؼ  کی تبؿیظ ك

 ےٿٷہربڀیق ٵٺٚڀؿ  ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےػٿمـ ہتبک ےئیہکـٹب چب

 ےٿٷہثـیک  ےثبٝج کڀؿیذ ک ےتبعیـ ک ےٿاٯ ےٱگٸ  ںٵی

 ےثچب رب مک ےك
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E. ُاوفاؿ ےاِیؼاؿی کہثٕیبػی ُاٍوي  اوؿ  ےک ہثی 

  ثٕیبػی ُاٍوي ہِتٍٞك ےٌئ ےکاِیؼاؿی ہ .1

 ھ، کچہٿ یب ٝبٳ  ثیٴہ ہفٹؼگی  ثیٴ ہے، چبںی ىٮٰ ٵیھکنی ة ےک ہثیٴ

کبٳ  ھمبت ےکی ٵٺٚڀؿی  ک ںٵڀھرڀ رڀک ںیہ ےٿتہ٩بٹڀٹی ُاٍڀٯ   ےایل

 ہےؿٿٯ ٭یب ربتب ٹ٭ٸ ےك  ںی ثـاثـاٷ ُاٍڀٱڀھة ہٍضت  ثیٴ ں۔یہ ےکـت

ػاؿی  ہکٶپٺی ؽٳ ہثیٴ  ںٵی ےٹتیذ ےکی عال٣ ٿؿفی  ک  ںاٿؿ اٍڀٱڀ

کب٥ی ٝؼٳ  ےٱئ ےک ںؿ ٿڈٿٯہرڀ پبٱینی  ہےٱیتی   ہکب ٥یَٰ ےثچٸ ےك

ثٺیبػی ُاٍڀٯ  اك ٕـس   ہی ہے۔ثٺتی   ہإٶیٺبٷ اٿؿ ٵبیڀمی ٭ی ٿد

 :ںیہ

i. ٹؿكٹاٷ ہائی ٹی٬ ٹیتی )ٍؼ٧ ٹیت( اٿؿ ٩بثِٰ ثیٴہِاٹت  

  اوفاؿ ےاِیؼاؿی کہ .2

رٸ پـ  ںیہثٺیبػ   ؽؿائٜ اٿؿ ےؿ  کی ٵٞٲڀٵبت  کٹؿؿائڈَاٷ ہی

 ہپـیٶیٴ  ٭ب ٥یَٰ ںاٿؿ آعـ ٵی ہےثٺؼی  کی ربتی  ہٳ ٭ی ػؿدھرڀک

 : ںیہٳ  اٿفاؿ  ػؿد ؽیٰ  ہا ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ ہے۔کیب ربتب 

a) ربڀیق ٥بؿٳ  

ربڀیق ٭بؿ  کی ٍضت  اٿؿ  ںاہد ہے٭ی ثٺیبػ    ہػہػمتبٿیق ٵٞب ہی

ی ٝٶـ، ٳ  ٵٞٲڀٵبت  )یٞٺہٵتٞٲ٨  شببٳ  ا ےؽاتی   ٵٞٲڀٵبت  ك

، ٍضت  کی صبٱت ، آٵؼٹی ، ں، رنٶبٹی  تٞٶیـ ، ٝبػتیہپیو

 ںاك ٵی ہے۔( مجٜ  کی ربتی  ہپـیٶیٴ اػا ئیگی کی ت٦َیالت  ٿ١یـ

اٿؿ  کٶپٺی کی   ٹ٫ڈکـ پـٿےٯ ےك ٹایک می ےک ںآمبٷ مڀاٱڀ

 ےت٦َیٲی مڀاٱٺبٳ ےٵٖبث٨  ایک پڀؿی ٕـس ك ےّـٿؿت /پبٱینی ک

شببٳ  ٵڀاػ   ہ٫ ےٺی ثٺبیب رب مکی٪ی ہی ہتبک ہے ےٿ مکتہىبٵٰ 

ٳ  ہٵٖبث٨  کڀؿیذ ٥ـا ےاٿؿ امی ٫ ہےکیب گیب  ہص٪بئ٨  کب عالً

ی عال٣ ٿؿفی  ھکڀئی ة  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ  ٫ ہثیٴ ہے۔کیب گیب 

 ۔پبیب ربٹب پبٱینی  کڀ ثبٰٕ کـ ػیگبھیب ٵٞٲڀٵبت  کڀ چ

b) ّٝـ کب حجوت  

 ں۔یہ ےربت ےکئ ػاؿ  کی ٝٶـ ٭ی ثٺیبػ  پـ تٞیٸ  ہپـیٶیٴ ثیٴ

ٿ٩ت  ثتبئی گئی ٝٶـ کڀ ایک ٝٶـ کب حجڀت   ےؽا اٹؼؿاد  کہٯ

  ہے۔تَؼی٨  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےپیو  کـک

  ِخبي

 ہےکڀ ٝٶـ حجڀت  ٵبٹب رب مکتب  ںػمتبٿیقٿ ےکئی ٩نٴ  ک ںاؿت ٵیھة

تـ   ہفیبػ ں۔یہ ےٿتہ ںیہشببٳ  ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٩بثِٰ ٩جڀٯ ٷ ہٱیکٸ ی

 ہٵٺؼؿد ہٿ ں۔یہت٪نیٴ ٭یب ربتب  ںڀ ػٿ ا٩نبٳ ٵیػؿمت  ػمتبٿیقات ک

 ںیہؽیٰ 
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a) امکڀٯ  ںػمتبٿیقات ٵی ھکچ ےك ںٵٞیبؿی  ٝٶـ حجڀت : اٷ ٵی

  ہٿ١یـ ڈ، پیٸ کبؿٹی٦کیٹٿٵینبئٰ مـڈ، ٹ، پبمپڀؿٹی٦کیٹمـ

 ں۔یہىبٵٰ 

b) ی،  ڈؿ آئی ٹ، ٿٿڈؿاىٸ کبؿ ں١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ حجڀت : اٷ ٵی

 ں۔یہىبٵٰ   ہٿ١یـ ٹی٦کیٹ، گـاٳ پٺچبیت مـہاٝالٵی ے٫ ںٿڑة

c) ِبٌیبتی ػمتبویقات 

 ےٱئ ےربڀیق ٭بؿ  کی ٵبٱی صیخیت  کڀ ربٹٺب ٵٺب٥ٜ  ٵَٺڀٝبت  ک

  ہٵتٞٲ٨  ےعبً ٕڀؿ ك ےٱئ ےک ےٳ کڀ کٴ کـٷھاٿؿ اعال٩ی  رڀک

، ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٵبٱی ػمتبٿیقات کی ٵبٹگ ٍـ٣  اٷ ہصبالٹک ہے۔

  ہےکی ربتی  ںٵٞبٵالت ٵی

a. کڀؿ یب ےؽاتی صبػث 

b. ٝؿ٩ٴ  کڀؿیذ یب ہٲی  ثیٴا 

c. ثتبئی گئی آٵؼٹی   ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکڀؿیذ ٫ ےگئ ےرت ٵبٹگ

 ہے۔تب ٹھثی ںیہکب تبٯ ٵیٰ ٷ ہاٿؿ پیو

d) ٹیىً  ؿپوؿڈِی 

 ہےپـ ٵجٺی   ںٵٞیبؿٿ ےکٶپٺی ک ہکی ّـٿؿت  ثیٴ ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی

 ےی ٵٺتغت ٭یھی کتھػاؿ  کی ٝٶـ پـ اٿؿ کت ہاٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

رڀاثبت   ھکچ ےربڀیق ٥بؿٳ ک ہے۔پـ ارمَبؿ  کـتب کڀؿ کی ؿ٩ٴ  ےگئ

رڀ ٵبٹگی گئی  ہےٿ مکتی ہی ىبٵٰ ھاینی ٵٞٲڀٵبت  ة ھکچ ںٵی

 ہے۔ثٺتی  ہکی ٿد ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی

e) ںیٹکی ؿپوؿ ںٌکبؿوہا ےفـوعت  ک 

 ےٹیچٲی مٖش  پـ ک ےٱئ ےی کٶپٺی کھکڀ ة ںٱکبؿٿہا ے٥ـٿعت  ک

 ٹاٿؿ اٹکی ؿپڀؿ ےہا رب مکتب ھٕڀؿ پـ ػیک ےک ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ

ٳ  حلبٗ ثٸ ہػی گئی ٵٞٲڀٵبت  ایک ا  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےاٹک ںٵی

 ٹ٭بؿٿثبؿ  رٺـی  ہکڀ فیبػ ںٱٮبؿٿہ، ٥ـٿعت  اہصبالٹک ہے۔مکتی 

ٵ٦بػ کب تَبػٳ   ںاہ، یہےا٥قائی ٭ی  ربتی  ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ہے۔ٹب ّـٿؿی  ھرل پـ ٹٚـ ؿک ہےٿتب ہ

 ۲  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت  ےك ےؽؿیٜ ے___________ ٫ ںاٵیؼاؿی ٵیہ

  ہے۔ُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ  کیب ربٹب ّـٿؿی  

I. کٶپٺی ہثیٴ 

II. ػاؿ ہثیٴ  

III. ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ 
IV. ٕجی  دمتضٸ  
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 ۳  ٹیلٹآپ 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. ہفیبػ ے، رت ایک كہکٶپٺی کب صٌ ہؿ ای٬  ثیٴہ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک  

 ہےی ٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـتی ہکٶپٺی ایک 

IV. ہےٿٍڀٯ کی ربمکتی  ےکٶپٺی ك ہٹ٪َبٷ کی ؿ٩ٴ  رڀ ثیٴ 

 

 

F. اِیؼاؿی ًّٝہ  

ؿ  پبٱینی  کی ٹؿؿائڈثٞؼ َاٷ ےک ےٿ ربٷہّـٿؿی  ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ  

 ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ ے٭بؿٿثبؿ  ک ہٍضت  ثیٴ ہے۔کـتب   ىـائٔ تٞیٸ

 :ہےٝبٳ  ٥بؿٳ اك ٕـس   ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ 

  اِیؼاؿیہٕجی   .1

 ےپبٱینی  ک ہٍضت  ثیٴ ںرنٶی ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہٕجی  

 ےک ےىغٌ  کی ٍضت  کی صبٱت  تٞیٸ  کـٷ ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ

ؿ مجٜ  ھپ ہے۔بٹگ کی ربتی کی ٵ ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی ےربڀیق ٭بؿ  ك ےٱئ

 ےٓ ہی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہکی گئی ٍضت  کی ٵٞٲڀٵبت  کب ثیٴ

کیب کڀؿیذ ػیب ربئیگب، کل   ہ٫ ہےتيغیٌ  کی ربتی  ےٱئ ےک ےکـٷ

اك ٕـس  ٕجی   ھ۔مبت ےصؼ  تک اٿؿ کٸ ىـائٔ  اٿؿ اعـاربت  ک

کی  کڀؿ ہٝالٿ ےٳ کی ٵٺٚڀؿی  یب ٹبٵٺٚڀؿی  اٿؿ امکھاٵیؼاؿی رڀکہ

  ہے۔ی تٞیٸ  کـ مکتب ھىـائٔ  کب ة

اٿؿ زب٪ی٪بت  ےصبٍٰ کـٷ ٹیکٰ ؿپڀؿڈٵی ںاٵیؼاؿی ٵیہٳ ، ٕجی  ہتب

، رت ہٝالٿ ےامک ں۔یہ  ےٿتہی ىبٵٰ ھاٝٲی   اعـاربت ة ںٵی ےصڀاٯ ےک

گـی کب امتٞٶبٯ  کـتی ڈاٵیؼاؿی کی ایک اٝٲی  ہٕجی   ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ں)رنٶی ہےٱقاٳ ٱگبیب ربتب ' کب اےاٷھ، اٷ پـ ٍـ٣  'ٵالئی کںیہ

اٿؿ ػیگـ   ہےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربتب ھرڀک ےتـیٸ  ٩نٴ  کہٍـ٣  ة

ػؿٵیبٷ ٵبیڀمی کب  ےک ںکڀہگب  ہدمٮٸ ہی ۔(ہےکڀ ٹکبؿ ٭ـػیب ربتب 

ه ہعڀا ےک ےکـٷ ہثیٴ ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ ہاٿؿ اٷ ثیٴ ہےمجت ثٺتب 

ٲڀٵبت  ّـٿؿی ٵٞ ہٿ ہکیڀٹک ہےکی تٞؼاػ کٴ کـ ػیتب  ںٵٺؼ ٱڀگڀ

 ںیہگقؿٹب ٷ ےٝٶٰ  ك ےک  ٹیلٹاٿؿ ّـٿؿی   ےٳ  کـٷہاٿؿت٦َیٰ ٥ـا

  ں۔یہ ےتہچب

ٳ  ہا ےاٵیؼاؿی کہ ےٱئ ےک ہٍضت  صیخیت  اٿؿ ٝٶـ ؽاتی ٍضت  ثیٴ

ٍضت ٭ی صبٱت ، ؽاتی اٿؿ عبٹؼاٹی  ہٵڀرڀػ ہٝالٿ ےامک ں۔یہزب٦ٚبت   

یٶبؿی ٵڀرڀػ ث ےك ےٯہی پھؿ  کڀ کنی ةٹؿؿائڈٕجی   تبؿیظ  ایک َاٷ



 

416 
 

 ںٵی ےٱگبٷ ہیب ٵنبئٰ  اٿؿ ثبآلعـ ٵنت٪جٰ  کی ٍضت  ٵنبئٰ  کب پت

یب مـریٮٰ  ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےرٸ ک ہے٩بثٰ  ثٺبتب 

 ہے۔ٿ مکتی ہٵؼاعٲت کی ّـٿؿت  

 ےاك ك  ہ٫ ہےربڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس  تیبؿ کیب ربتب  ہٝالٿ ےامک

 ےک  ںٿؿ مـرـیڀا ےٿٷہؿتی ھة ںٝالد ، امپتبٯ ٵی ےگئ ےکئ ےٯہپ

 ہے۔ٿ ربتی ہٿاّش ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ   ںٵی ےثبؿ ےک  ےگقؿٷ ےٝٶٰ ك

، صبٯ  ےآٷ ہػٿثبؿ ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ٫ ےك ےٯہؿ  کڀ پٹؿؿائڈایک َاٷ ہی

ٵنبئٰ  ےاحـ یب ٵنت٪جٰ  ک ےیب ٵنت٪جٰ  کی ٍضت  صبٱت  پـ امک

رٸ  ںثیٶبؿیب ھکچ ہے۔ٵؼػ کـتب  ںٵی ےاٵٮبٹبت  کی تيغیٌ  کـٷ ےک

ی ٿ٩ت  ھی کنی ةہ، رٲؼ ہےا ہؿ ےربڀیق ٭بؿ  ٍـ٣  اػٿیبت ٯ ےٱئ ےک

ٿ ہ  ہػٿثبؿ ہیب ی ہےمکتی  ڑکی ّـٿؿت  پ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

  ہے۔مکتی 

 

 

 ِخبي

اٝٲی  مٖش   ےاپب اٿؿ ىکـ کٹٿفٷ/ٵڀ  ہپـیيـ ، فیبػ ڈائی ثٰہ

 ےک ںاٿؿ اَٝبثی ٹٚبٳ کی ثیٶبؿیڀ ےػٯ، گـػ ںرینی ٕجی  صبالت  ٵی

 ےتہکب٥ی اٵٮبٹبت  ؿ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ںٵنت٪جٰ  ٵی ےٱئ

ٿ٩ت  اٷ  ےٳ کب تٞیٸ  کـتھرڀک ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہٕجی   ےامٲئ ہے۔

 ے۔ئیہ١ڀؿ  کیب ربٹب چب ےیبٷ كھصبالت  پـ ػ

مبٯ   40ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ںٵٺ٦ی  تجؼیٲیب ںٍضت  ٭ی صیخیت  ٵی ہچڀٹک

 ہٝٶٰ  کی ٿد ےک ےٷھڑثٞؼ، ثٺیبػی ٕڀؿ پـٝبٳ  ٝٶـ ة ےکی ٝٶـ ک

ربڀیق  ےٯہپ ےمبٯ  کی ٝٶـ ك 45کڀ  ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴںیہ ےٿتہ  ےك

 ہےتی ڑپ ںیہکی ّـٿؿت  ٷ  ٹیلٹی ٕجی  ربٹچ یب ھکنی ة ے٭بؿ  ک

ا مکتی ڑھی ةھمبٯ  تک ة 55یب  50اك ّـٿؿت  کڀ  ںکٶپٺیب ہثیٴ ھ)کچ

  ےکربڀیق ٭بؿ   ںسمب ُاٍڀٯ ٵیہاٵیؼاؿی ؿہٕجی   ہٝالٿ ےامک ۔(ںیہ

امکی ٍضت  کی صبٱت  کی ایک   ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈ ےعبٹؼاٷ ٫

 ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت   ےاٝالٵی ہػمتغٔ ىؼ

ٳ  ٕجی  ہا ےٱئ ےک ہؽاتی   ٍضت  ثیٴ ںثبفاؿ ٵی ہاؿتی ٍضت  ثیٴھة

 50-45 ےٿاٯ ےٿٷہٱی ثبؿ ىبٵٰ ہپ ہے۔اٵیؼاؿی ٝٺَـ  ىغٌ  کی ٝٶـ ہ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٍضت   ںٵی ےبٵٰٵٞ ےىغٌ ک ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك

ٍضت ٭ی   ہاٿؿ اٹکی ٵڀرڀػ ےٱئ ےک ےٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ  کـٷھرڀک

خمَڀً  ےٱئ ےک ےٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کـٷ ںٵی ےثبؿ ےصیخیت ک

اك ٕـس  ہے۔ٿتب ہگقؿٹب ّـٿؿی   ےٝٶٰ  ك ےٿٱڀرکٰ ٭ی زب٪ی٪بت ٫ھپیت

  کی ٭ڀؿیذ ںٵڀرڀػ کنی ٕجی  صبالت  یب ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہکی ربٹچ پ

  ہے۔ػیتی  ہکب اىبؿ
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  ِخبي

 ہےٿ مکتب ہٱگبٹب ٵيکٰ  ہپت کب پتھٵٺيیبت، ىـاة اٿؿ شبجبکڀ کی ک

ی اٝالٷ  ھی کتہىبیؼ   ےك ےؽؿیٜ ےربڀیق ٭بؿ  ٫ ںاٿؿ ربڀیق ٥بؿٳ ٵی

ایک  ںاٵیؼاؿی ٵیہ ےک ہاٹکب ١یـ اٹٮيب٣  ٍضت  ثیٴ ہے۔کیب ربتب 

ا ڑرڀ ایک ة ےہ ہاپب ایک ػٿمـا ٵنئٰٹٵڀ ہے۔ٳ چیٲٺذ ثٸ گیب ہا

کڀ اٷ  ںؿ ٿٹؿؿائڈاٿؿ َاٷ ہےا ہثٺتب رب ؿ  ہٝڀاٵی  ٍضت  ٭ب ٵنئٰ

 ےٿٷہ٩بثٰ   ںٵی ےٵنبئٰ کی ٭ب٥ی  تيغیٌ  کـٷ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ےك

  ہے۔کی ّـٿؿت   ےاٵیؼاؿی اٿفاؿ  تیبؿ کـٷہ ےٱئ ےک

  اِیؼاؿیہغیـ ٕجی   .2

کڀ  ںٿتـ  ربڀیق ٭بؿ  ہفیبػ ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےک ہٍضت  ثیٴ

ػؿمتگی کی ایک  ےاگـ اك ہے۔تی ڑپ ںیہٕجی  ربٹچ کی ّـٿؿت ٷ

 ےٵٞبٵالت ک ےتڀ اك ٕـس ک ہےربٹب رب مکتب  ھمبت ےگـی کڈ  ہٵٺ٦َبٷ

ػٿؿاٷ ٵٺ٦ی   ےٕجی  ربٹچ ک ںکٴ ٵی ےیب اك ك ےصٌ ںٍـ٣  ػمڀی

ٕجی  ںتـ  ٵٞبٵالت ٵی ہفیبػ ںکٶپٺیب ہؿ ثیٴھا، پےگ ےٹتبئذ آئ

 .ں۔یہ ےٴ کـ مکتت٪نی ھمبت ےاٵتضبٷ ک

پڀؿی ٕـس  ہاگـ ربڀیق ٭بؿ  شببٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کب عالً  ہتک ٫ ںاہی

 ےاصتیبٓ ك  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ٹاٿؿ ایزٸ ہےکـتب  ےاٿؿ مچبئی ك ےك

ٿ ہت کٴ ہکی ّـٿؿت  ة ےی ٕجی  ٵٞبئٸھؿ ةھ، پہےامکی ربٹچ کی گئی 

ؿ کڀ ٵٺٚڀ  ہٵٞٶڀٱی اّب٣ ںتٺبمت  ٵی ےک ں، ػٝڀٿںاٍٰ ٵی ہے۔مکتی 

 ںاٿؿ ػیگـ  اعـاربت ٵی ںاگـ ٕجی  ربٹچ کی الگتڀ ہےکیب رب مکتب  

۔ٿگیہی کٴ ھربڀیق ٭بؿ  کی تٮٲی٤  ة ےاك ك ہاٿؿ کیڀٹک ہےٿتی ہثچت   

 ںاہد ںیہی ہٱیکـ آ ؿ ںاینی ٕجی  پبٱینیب ھکچ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴےامٲئ

 ےایل ہے۔ ںیہکی ّـٿؿت  ٷ  ےگقؿٷ ےربڀیق ٭بؿ  کڀ کنی ٕجی  ربٹچ ك

رل  ںیہ' ثٺبتی ڈیکٰ گـڈٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک 'ٵی ں، کٶپٺیبںالت ٵیٵٞبٵ

اٵیؼاؿی کی ربٹی ہٕجی   ںٵیےکل ٝٶـ اٿؿ ٵـصٰ  ہگب ٫ےچٰ ہپت ہی ےك

یقائٸ کیب ڈ ےاٷ ١یـ ٕجی  صؼٿػ کڀ اصتیبٓ ك ے، اٿؿ امٲئےئیہچب

ػؿٵیبٷ ایک ٵٺبمت  تڀافٷ   ےٳ کھ٭بؿٿثبؿ  اٿؿ رڀک ہتبک ہےربتب 

 ے۔٩بئٴ کیب رب مک

  ِخبي

 ںاٿؿ کبؿؿٿائی ٵی  ں، اٹتٚبؿ ٕـی٪ڀٹیلٹاگـ کنی ىغٌ  کڀ ٕجی  

کڀؿیذ  ہث٢یـ ٥ڀؿی  ٍضت  ثیٴ ےگقؿ ےایک ٕڀیٰ ٝٶٰ  ك ےتبعیـ ک

کب آپيٸ   ےاٵیؼاؿی پبٱینی  ٱیٸہایک ١یـ ٕجی   ہتڀ ٿ ہےٱیٺب 

، پـیٶیٴ ںاٵیؼاؿی پبٱینی  ٵیہایک ١یـ ٕجی   ہے۔ٵٺتغت ٭ـ مکتب 

ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝٶـ، رٺل ، شبجبکڀ ٹڀىی  کی ٭الك، ؿ٩ ہىـس اٿؿ ثیٴ

 ےٵتٞٲ٨ مڀاالت  ک ےٍضت  ك ھپـ ٵجٺی  کچ  ہرنٶبٹی  تٞٶیـ  ٿ١یـ

ٱیکٸ  ہےٝٶٰ  ٥ڀؿی  ہی ں۔یہرڀاثبت  ٭ی ثٺیبػ  پـ تٞیٸ  کی ربتی 

  ں۔یہٿ مکتب ہ  ہپـیٶیٴ ٹنجتب فیبػ



 

418 
 

 کبؿ ہٕـیك ےثٕؼی ک ہٝؼػی ػؿد .3

ٳ ھرڀک ںرنٶی ہےٿاال ایک اینب ٝٶٰ   ےاپٺبیب ربٷ ںاٵیؼاؿی ٵیہ ہی

 ےتٞیٸ  کئ  ےٝؼػی یب ٥ی ٍؼ ک ںٵی ےثبؿ ےؿ ای٬  رقٿ  کہ ےک

 ں۔یہ ےربت

، ٵبصڀٯ، رنٶبٹی  ہائو گبہٝٶـ، رٺل ، ٹنٰ ، ٭بؿٿثبؿ ، ؿ ںاك ٵی

ٝڀاٵٰ  کی  ےتٞٶیـ ، ٝبػات، عبٹؼاٷ  اٿؿ ؽاتی   تبؿیظ  ریل

ی ثٺیبػ  پـ ٝؼػی ٕڀؿ تٞیٸ  ٵٞیبؿ ٭ ےٯہاٿؿ پ ہےربٹچ کی ربتی 

 ں۔یہ ےربت ےپـ سمرب ػیئ

  ےاِیؼاؿی فیًَہ .4

ٳ ھاٿؿ ٵٺبمت  رڀک ےتٞیٸ  کـٷ ےٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت  کب اصتیبٓ  ك

ٿ ربتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  ٵٮٶٰ ہپـ  ےربٷ ےثٺؼی  کئ ہػؿد ںا٩نبٳ  ٵی

ؿ  ٹؿؿائڈ٭ی ثٺیبػ  پـ، َاٷ  ہ٥یَٰ ےثبال  آالت اٿؿ اپٸ ہٵٺؼؿد ہے۔

 :ہےثٺؼی  کـتب  ہػؿد ںؽیٰ  ا٩نبٳ ٵیٳ کڀ ػؿد ھرڀک

a) ٳ کڀ ٩جڀٯ  کـٹبھٵٞیبؿی  ىـس  پـ رڀک 

b) ٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٹب، ھیٺگ( پـ رڀکڈایک اّب٥ی  پـیٶیٴ )ٱڀ

  ہےاپٺبیب رب مکتب  ںیہٷ ںٵی ںٝٶٰ  شببٳ  کٶپٺیڀ ہی ہصبالٹک

c) کڀؿ کڀ ٵٲتڀی  کـٹب ےٱئ ےایک ٵ٪ـؿ  ٵؼت /ٿ٩ت  ک 

d) کڀؿ کڀ ؿػ  کـٹب 

e) کڀ حمؼٿػ  یب اٹٮبؿ  کـٹب(  ےصٌ ھکچ ےکڀؿ ک٥ـ )ٓؿ اٹکبؤٷ 

f) ٹب٥ؾ ٭ـٹب  ہٿتی یب ىـی٬ تٺغڀاٹاٝٲی  ک 

g) زبت ٱیڀی ٵنت٪ٰ اعـاد ٱگبٹب ےپبٱینی  ک 

 ہےی ثیٶبؿی کڀ ٵنت٪ٰ ٕڀؿ پـ عبؿد کـ ػیب ربتب ھاگـ کنی ة

 ےپبٱینی  ک ہی ہے۔پـ تڀحی٨ کیب ربتب  ٹی٦ٮیٹپبٱینی  مـ ےتڀ،اك

اٿؿ  ہےایک اّب٥ی  اعـاد  ثٸ ربتب  ہٝالٿ ےٵٞیبؿی  اعـاد  ک

 ہے۔ٿتب ہ ہکب ایک صٌ  ہػہٵٞب

 ہٳ تيغیٌ  ثیٴھؿ  ؽاتی   رڀکہٵب  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ

تب ھؿک ںٹٚبٳ کڀ تڀافٷ  ٵی ہثیٴ ہی ہکیڀٹک ہےٳ  ہا ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ

 ےٳ ٿاٯھتڀ٩ٜ رڀک ےی  مٖش  کہکڀ ای٬  ںکٶپٺیڀ ہاٵیؼاؿی ثیٴہ ہے۔

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےاٿؿ اٹک ےگـٿپ مجٜ  کـٷ ھمبت کڀ ایک ںٱڀگڀ

 ںٵی ےپـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـٷ ےایک ریل ےٱئ ےٵٺتغت ٭ی  گئی زب٦٘ ک

اٿؿ  ہایک ٵٺ٦َبٷ ہ٥بئؼ ےٱئ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ہے۔٩بثٰ  ثٺبتب 

 ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ہرجک ہےکی ػمتیبثی   ہٵنبث٪تی ٩یٶت پـ ثیٴ

 ھمبت ےکی ٵ٦ـٿّبت ککڀ ٵـُ    ہربـة ے٥ڀٱیڀ کٹٵٺب٥ٜ  پڀؿ ےٱئ

  ہے۔کی ٍالصیت  ےٷھؿک ےثٺبئ ںالئٸ ٵی

  ٝبَ  یب ِٞیبؿی  اعـاربت  کب امتّٞبي .5
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 ےٿاٯ ےٿٷہشببٳ  اؿا٭یٸ  پـ الگڀ  ےاپٸ ںٵی ںتـ  پبٱینیڀ ہفیبػ

ٕڀؿ پـ ربٹب  ےٵٞیبؿی  اعـاد  ک ںیھاٷ ں۔یہ ےٿتہاعـاد  ىبٵٰ 

 ںکٶپٺیب ہثیٴ ہے۔ا ربتب ہی ٝبٳ  اعـاد  کھی کتھیب کت ہےربتب 

  ں۔یہٳ کڀ حمؼٿػ  کـتی ھرڀک ےاپٸ ےٵٞیبؿی  اعـاربت  کڀ الگڀ کـک

 ہے۔کیب گیب  ںثبة  ٵی ےک ےٯہپ ہامکب ٵجبصج

 ۴  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ںیہکڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت ٷ ےك ںاك ٵی ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی کہٕجی  

 ؟ ہے

I. کی  ےیب امکب تٞیٸ  کـٷ ےٵڀٍڀٯ  کـٷ ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی ںاك ٵی

 ہے۔ٲی  الگت ىبٵٰ اٝ

II. ںاٵیؼاؿی ٵیہٕجی   ےک ہٍضت  صبٱت  اٿؿ ٝٶـ ٍضت  ثیٴ ہٵڀرڀػ 

 ں۔یہٳ  ٝڀاٵٰ  ہا

III. ےٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ  کـٷھٍضت  رڀک ےکڀ اپٸ ںربڀیق ٭بؿ ٿ 

ٿتب ہگقؿٹب  ےٝٶٰ  ك ےٿٱڀریکٰ زب٪ی٪بت کھٕجی اٿؿ پیت ےٱئ ےک

 ہے۔

IV. ب ٥ی ٍؼ  تٞیٸ  کی ںٵی ےثبؿ ےؿ ای٬  رقٿ  کہ ےٳ کھرڀک

  ہے۔ربتب 
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 اِیؼاؿی ًّٝہ:  ۱ىىً 
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G. ُہگـوپ  ٍضت  ثی  

 ہگـوپ  ٍضت  ثیُ .1

ٵٖبث٨   ے٩بٹڀٷ ک ےاٵیؼاؿی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  اٿمٔ کہکی  ہگـٿپ  ثیٴ

شببٳ   ےرت ایک ٵٞیبؿی  گـٿپ  ک  ہ٫ ہے ہرل کب ٵٖٲت  ی ہےکی ربتی 

 ےہزبت کڀؿ کیب ربتب  ےپبٱینی  ک ہاؿا٭یٸ  کڀ ایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

عال٣ ٵٺ٦ی   ےکٶپٺی ک ہىغٌ  ثیٴ ےٿاٯ ےٿٷہىبٵٰ  ںتڀ گـٿپ  ٵی

ایک گـٿپ  کڀ ٵٺٚڀؿ   ےٱئ ےک ہٍضت  ثیٴ ں۔یہ ےکـ مکت ںیہاٹتغبة  ٷ

اؿا٭یٸ  کی ٵڀرڀػگی  ےایل ھکچ ںگـٿپ  ٵی ںکٶپٺیب ہٿ٩ت  ثیٴ ےکـت

ٿ ہٿاٱی ٍضت  ٵنبئٰ  ےٿٷہرٺکڀ ىؼیؼ اٿؿ ٱگبتبؿ  ںیہپـ ١ڀؿ  کـتی 

 ں۔یہ ےمکت

  ہگـٿپ  کی عَڀٍیبت  کب ربقی ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہکی  ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ہکیب ی  ہ٫ ںتيغیٌ  کی رب مکی ہی ہتبک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ

 ےؽؿیٜ ےؿف  ٫ٹؿیگڀٱی ہػایبت اٿؿ ثیٴہاٵیؼاؿی ہ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

اٹؼؿ اٹؼؿ    ےک  ںسمب ُاٍڀٱڀہؿ ہ٭ـػ ےٓ ےٱئ ےک ہگـٿپ  ثیٴ  ےك

  ہے۔ ےآت

ػؿد ؽیٰ    ےٱئ ےاٵیؼاؿی ٝٶٰ  کہٵٞیبؿی   ےٱئ ےک ہٍضت  ثیٴ گـٿپ 

 :ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ  ہگـٿپ  کب ربئق  ہٝڀاٵٰ  پـ جمڀف

a) گـٿپ  کی ٩نٴ  

b) گـٿپ  ٭ی مبئق 

c) ٍٺٞت کی ٩نٴ  

d) ٩بثٰ ىغٌ ےٱئ ےکڀؿیذ ک  

e) ؿ ہیب اؿا٭یٸ  کڀ ثب ہےا ہگـٿپ  کڀ کڀؿ کیب رب ؿ ےکیب پڀؿ

 ہےػمتیبة    کڀئی آپيٸ ےٱئ ےک ےٹکبٱٸ

f)   ہےیب اٱگ اٱگ   ےایک ریل ےٱئ ےکیب مت ک -کڀؿیذ کی مٖش 

g) اؿا٭یٸ  کی  ےٵ٪بٵبت، گـٿپ  ک ہفیبػ ےرٺل ، ٝٶـ، یب ایک ك

ؿٷ اٿٿؿ ٭ی ىـس، کیب پـیٶیٴ ٹ ے٫ ںمٖش ، ٵالفٵڀ ےآٵؼٹی  ک

یب   ےك ےؽؿیٜ ےؿ ٫ڈٿٯہگـٿپ   ےکب اػائیگی  پڀؿی ٕـس ك

یب اؿا٭یٸ  کڀ پـیٶیٴ  ہے کی گئی  ےك ےؽؿیٜ ےاؿا٭یٸ  ٫

 ہےکی ّـٿؿت   ےٱیٸ  ہصٌ ںاػا ئیگی ٵی

h) ےٵٞبٵٰ ےکئی ٵ٪بٵبت  ک ےیٰھپ ںخمتٲ٤  ر٢ـا٥یبئی ٵ٪بٵبت ٵی 

 ٥ـ٧ ںاعـاربت ٵی ےاٯ ٫ھة ھٍضت  ػیک ںٵی ںشببٳ  عٖڀ ںٵی

i)  گـٿپ    ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿیٹٵٺلڈای ےی کٹایک تینـی پبؿ

ؿ  کی پنٺؼ )اٹکی ڈٿٯہگـٿپ   ےٱئ ےک  ہاٹتٚبٵی ےک ہثیٴ

 ےثبؿ ےآپيٸ  ک  ہٵٺتغت  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہپنٺؼ یب ثیٴ

 آپ ےاپٸ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہ( یب ثیٴںٵی
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j) ہکب ربـة ںػٝڀٿ ےٯھپچ ےگـٿپ  ک  ہجمڀف  

  ِخبي

اؿا٭یٸ  کب ایک  ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵی  ںؿیڀٹیب ٥یک ںثبؿٿػی مـٹگڀ

ایک  ےاؿا٭یٸ  ک ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںػ٥بتـ ٵی ڈیيٸڈگـٿپ  آئـ ٭ٸ

 ہے۔ٿتب ہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھٍضت  رڀک  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےگـٿپ  ٫

 ںگـٿپڀ ںی ػٿٹڀھ( ةےػٝڀ ےکی ٹڀٝیت  )رٸ ک ںثیٶبؿیڀ ہٝالٿ ےامک

 ںکٶپٺی ػٿٹڀ ہ، ثیٴےامٲئ ہے۔اٵٮبٹبت   ےک ےٿٷہکب٥ی اٱگ  ےٱئ ےک

بث٨  ٵٖ ےپبٱینی  کی ٩یٶت  امی ٫ ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ںی ٵٞبٵالت ٵیہ

 ۔کـیگی ےٓ

 ےٷڑٿھٹڀکـی چ ںتٞؼاػ  ٵی  ہفیبػ ےریل ںی کٶپٺیڀٹامی ٕـس  آئی 

، ےٱئ ےک ےثچٸ ےٵٺ٦ی  اٹتغبة  ك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںگـٿپڀ ےٿاٯ

 ےٱئ ےرنک ںیہاصتیبٕی ٵٞیبؿ  ٵتٞبؿ٣  کـا مکتی  ںکٶپٺیب ہثیٴ

اپٺی آفٵبئيی ٵؼت   ےٯہپ ےك ے٩بثٰ ثٺٸ ےٱئ ےک ہٵالفٵیٸ کڀ ثیٴ

 ۔ٿگیہکی ّـٿؿت   ےکـٷکبٳ  ںٵی

ثبٝج   ےائی ٵنبث٪تی  ٹڀٝیت  کہ٭بؿٿثبؿ  کی اٹت ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

کب٥ی ٱچک اٿؿ  ں٥ڀائؼ ٵی ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ںکٶپٺیب ہثیٴ

ثٺؼی   ہٵٺَڀة ہآرـ  ٵالفٳ  گـٿپ  ثیٴ ں۔یہکی اربفت ػیتی  ےاٍالس کـٷ

 ہےٿتی ہتیبؿ  ھمبت ےیقائٸ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٿ٩ت  کڈ، ٥ڀائؼ  کی ںٵی

ایک ٵالفٳ   ےاك  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہاٹنبٹی ٿمبئٰ حمٮٴ ےاٿؿ آرـ  ک

اکخـ، ٱچ٬  ہے۔ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ کیب ربتب  ےثـ٩ـاؿی اٿفاؿ  ک

کٶپٺی  ہایک ػیگـ  ثیٴ ےٱئ ےک ےاٿؿ ثؼٱٸ ےکـٷ ہ٭بؿٿثبؿ  پـ ٩جِ

 ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ہٵڀرڀػ ےگئ ےػیئ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ےتـ ثٺبٷہیب ة ےاٷٹھبٯ ٵیٰ ةت ے٥ڀائؼ  ك

  ہے۔ٿتب ہ  ہکب ٹتیذ ہػؿٵیبٷ ٵ٪بثٰ ےک

  اِیؼاؿیہػیگـ   ہٝالو ےک ںآرـ  ِالفَ  گـوپو .2

پیو  ےٱئ ےک ہآرـ  ٵالفٳ  گـٿپ  ؿٿایتی ٕڀؿ پـ  گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ےاٯ کھة ھکڀ ٍضت  ػیک ہ، ٍضت  ثیٴہصبالٹک ں۔یہٝبٳ گـٿپ   ےمت ك

 ےٕڀؿ پـ ٵٺٚڀؿ  کئ ےک ہایک ٵڀحـ ؽؿیٜ ے٥ٺبٹنٺگ ک ےت  کاعـارب

 ےٿ گئہخمتٲ٤  ا٩نبٳ تیبؿ  ےک ںگـٿپ  ٥بؿٵیيٺڀ  ےك ہ٭ی ٿد ےربٷ

 ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ ےک ہ، گـٿپ  ٍضت  ثیٴںٵی   ےٵٺٚـ ٹبٳ ےایل ں۔یہ

٭ـػاؿ  ےٿ٩ت  گـٿپ  کی تيٮیٰ ک ےاٵیؼاؿی کـتہگـٿپ  کی  ےٱئ ےک

 ہے۔ب ٿ ربتہٳ  ہپـ ١ڀؿ  کـٹب ا

 ےخمتٲ٤  ٩نٴ  ک ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہٝالٿ ےک ںٵالفٳ آرـ  گـٿپڀ

: ٵقػٿؿ ےریل ہےٳ  کیب ہکڀؿیذ ٥ـا ہکڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ںگـٿپڀ

، ںآرـ گـٿپڀ ہفیبػ ے، ایک كںاٿؿ ٵٞبىـٿ ںیڀٹیٸ، اٵبٹتڀ

اٿؿ ػیگـ ادلنٲٶڀٷ  ں، کٲجڀںٿؿ اذمٶٺڀ ہ، پیوںیٲـٿڈ٥ـیٺچبمی 

 ںتٺٚیٶی
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گـٿپ  ٍضت   ےٱئ ےک ں١ـیت ٕج٪ڀ ےمسبد ک ےٷ ںصٮڀٵتڀخمتٲ٤ دمبٱک کی 

، ٵـ٭قی اٿؿ ؿیبمتی  ںاؿت ٵیھة ہے۔کب کبٳ کیب  ےکڀؿیذ عـیؼٷ ہثیٴ

گـٿپ  ٍضت   ےٱئ ےک ں١ـیجڀ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںمٖش  پـصٮڀٵتڀ ںػٿٹڀ

ثٺؼی  )آؿایل  ہٵٺَڀة ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه - ےثٺؼی ریل ہٵٺَڀة ہثیٴ

 ہےامپبٹنـ کیب گیب  ںاٹؼاف ٵی ہصبٷ(، یينڀٹی کڀ ربؿ ےثی ٿائ

اٵیؼاؿی زب٦ٚبت ہثٺیبػی  ےٱئ ےٵتٺڀٛ گـٿپ ک ےاك ٕـس ک ہصبالٹک

 ٔںٱڀٿہ، اّب٥ی  پںیہاٵیؼاؿی ٝڀاٵٰ کی ٕـس ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ٩جڀٯ گـٿپ 

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی

a. ںٱگبتبؿ تجؼیٲیب ںگـٿپ  ٵی ےمبئق ک ٹےٿھگـٿپ  ٭ی مبئق)چ 

 ںیہٿ مکتی ہ

b. اٯ کی اٱگ اٱگ ھة ھٍضت کی ػیک ںٵی ںڀخمتٲ٤ ر٢ـا٥یبئی ٝال٩

 ںالگتی

c. ںثٺؼی  ٵی ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےشببٳ  ارقاء ک ےگـٿپ  ک 

 ٳھٵٺ٦ی  اٹتغبة  کب رڀک ں٭ی ٍڀؿت  ٵی ےٱیٸ ںیہٷ  ہصٌ

d. اؿا٭یٸ  کب تنٲنٰ ںگـٿپ  ٵی ںپبٱینی  ٵی 

ٵٺب٥ٜ  کب ٵٺب٥ٜ   ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےپـ اك ٕـس ک ںٍـ٣ منتی ٩یٶتڀ

کی ٥بمؼ  ںٿٱت گـٿپ ' ٹبٵی گـٿپ  ٥بؿٵیيٺڀہ'ك ےٱئ ےک ےٱیٸ

 ےٷ ےی اڈؿ آئی اؿٹؿیگڀٱی ہثیٴ ےامٲئ ہے۔ٿا ہ   ہاّب٣ ںا٩نبٳ ٵی

 ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ےکبٳ کبد کـٷ ھمبت ےک ںخمتٲ٤  گـٿپڀ

 ےزب٦ٚبت ك ےک ےکـٷ ٹٹٚـ کڀ ؿیگڀٱی ہٹ٪ٔ ےٿاٯ ےربٷ ےاپٺبئ  ےك

١یـآرـ   ےاك ٕـس ک ں۔یہ ےربؿی کئ  سمب ُاٍڀٯہؿ ےک ہگـٿپ  ثیٴ

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ںگـٿپڀ

a. ثڀػ اینڀمیئيٸہآرـ کی ٥الس ٿ ة 

b. ڈکبؿ ڈٹکـی ےگئ ےربؿی کئ  ےك ےؽؿیٜ ےایک خمَڀً  کٶپٺی ٫ 

  ؿڈٿٯہ ےک

c. ٷ ٵٺب٥ٜ  ٓا ڈایک ای ہثیٴ ںاہ٫  دہگب ےایک خمَڀً  ٭بؿٿثبؿ  ک

 ہےٕڀؿ پـ ػیب ربتب  ےک

d. ںیب ٵٞبىـٿ ںٿؿ اذمٶٺڀ ہیواٿؿ پ ں٩ـُ گیـٿ ےایک ثیٺک ک 

 ےٵٺب٥ٜ  ک ےیقائٸ کڈػایبت  کب تـ٫  ٱچکؼاؿ ہ ےک ہگـٿپ  ثیٴ

٭ی تيٮیٰ کڀ  ںگـٿپڀ ےٿاصؼ  ٵ٪َؼ  ك ےک ےٵڀٍڀٯ  کـٷ ہثیٴ ھمبت

پـ ػمتیبة   ںٵٺب٥ٜ کب کڀؿیذ ؽاتی   پبٱینیڀ ںاہ، یہےحمؼٿػ کـٹب 

اك   ہ٫ ہےب ا گیھاینب ػیک ہے۔ٿتی ہثچت  ںاٿؿ الگت ٵی ہےٿتب ہ ںیہٷ

عال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة   ےک ںکٶپٺیڀ ہٿٱت  گـٿپ ' اکخـ ثیٴہ'ك ےٕـس ک

اك ٕـس   ں۔یہ ےاٝٲی  ػٝڀٰی تٺبمت  کب ثبٝج  ثٺت ںاٿؿ آعـ ٵی ےکـٷ

 ںکٶپٺیڀ ہسمب ُاٍڀٯ  ثیٴہؿ ےک ہگـٿپ  ثیٴ ےی کٹاؿھؿی اتٹؿیگڀٱی

 ہی ں۔یہ ےٿتہٵٞبٿٷ   ںػاؿ اٹٞ٪بػ ٵی ہؽٳ ےثبفاؿ ک  ےك ےؽؿیٜ ے٫
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 ےک  ہاٹتٚبٵی ےٱئ ےثٺؼی  ک ہاٿؿ گـٿپ  ٵٺَڀة ںاٵیؼاؿی ٵیہ

ی  ھة ںثٺؼی ٭ی تجٲی٠ ٵی ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ےٵٞیبؿ کب تٞیٸ  کـک

 ں۔یہ ےٹٚٴ ٿ ّجٔ  پیؼا کـت

 

 

H.  اِیؼاؿیہکی  ہؿیوي  ثیُٹاووؿمیق  

ٳ کڀؿ ہی اہٍضت  کڀؿ   ںٵی ںپبٱینیڀ ہؿیڀٯ  ثیٴٹاٿٿؿمیق  ہچڀٹک

ی ہکی  ےٕـی٨ ےک ہٍضت  ثیٴ  ںاٵیؼاؿی ٵیہمکی ا ےامٲئ ہےٿتب ہ

 ےئیہپیـٿی کی ربٹی چب

ٹب ہؿ  ےک ںپـیٶیٴ کی ىـس تٞیٸ  اٿؿ ٵٺٚڀؿی  اٱگ اٱگ کٶپٺیڀ

 : ںیہؽیٰ  ہٳ  زب٦ٚبت ٵٺؼؿدہا ھپـ کچ ہےٿتی ہٵٖبث٨   ےک ںُاٍڀٱڀ

١یـ ٵٲکی م٦ـ  ےپـیٶیٴ کی ىـس  ربڀیق ٭بؿ  کی ٝٶـ  اٿؿ امک .1

 ہےکـتی کی ٵؼت پـ ارمَبؿ 

 ےاك ٱئ ہےٿتب ہٹگب ہٕجی  ٝالد کب٥ی ٳ  ںثیـٿٷ ٵٲک ٵ٪یٴ ٵی .2

  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںؿیٲڀ ٍضت  پبٱینیڀھپـیٶیٴ کی ىـس  گ

 ہےٿتب ہ  ہکب٥ی فیبػ

ا کب پـیٶیٴ ڈاٿؿ کٺی ہی عبً کـ اٵـیکھة ں١یـ ٵٲکی دمبٱک ٵی .3

 ہے۔ٿتب ہ ہفیبػ

ربڀیق   ہ٫ ےئیہ٭ی  ّـٿؿ ٭ڀىو کـٹب چب ےثچٸ ےاك اٵٮبٹبت  ك .4

 ےٝالد ک ےاپٸ ں٭بؿ  پبٱینی  کب امتٞٶبٯ  ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی

پـ  ےپـ ربڀیق ٵـصٰ ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ ںکـی ںیہٷ ےٱئ

  ےئیہا ربٹب چبھیبٷ ؿکھی ػہ

 

 

I. اِیؼاؿیہکی  ہثیُ  ےصبػث  ؽاتی  

 ہتجبػٯ ںاٵیؼاؿی زب٦ٚبت ؽیٰ ٵیہ ےٱئ ےک ںکی پبٱینیڀ ےؽاتی صبػث

 ۔:ںیہ ہےعیبٯ کـ ؿ

  ىـس  تٞیٓ

ٳ  ثٺیبػ  ٵبٹب ہکڀ ا ہ٭بؿٿثبؿ  یب پیو ںٵی ہثیٴ  ےؽاتی   صبػث

 ںٵی  ہ، گٲی، ٿ١یـںؿ ٵیھتڀ گ ےا ربئھٝبٳ ٕڀؿ پـ ػیک ہے۔ربتب 

 ہے۔تب ہایک  رینب ؿ ےٱی ےک ںتڀ شببٳ  ٱڀگڀ ہکب عٖـ  ےؽاتی   صبػث

 ےٿاٯ ےٳ ٭بؿ٭ـػگی کی ربٷھٵٺنٲ٬ رڀک ےیب ٭بؿٿثبؿ  ك ہٱیٮٸ  پیو

 ےٵخبٯ ک ں۔یہ ےٿا کـتہ ےٵٖبث٨ خمتٲ٤ ٩نٴ ک ےٳ کی ٹڀٝیت  ککب

  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےٵیٺیزـ  ٫  ےٿاٯ ےکـ کبٳ کـٷ ٹھثی ں، آ٥ل  ٵیےٱئ
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 ےمڀٯ اذمیٺئـ ک ےٿاٯ ےپـ کبٳ ٭ـٷ ہ٭ی  رگ ےٝٶبؿت تٞٶیـ ٭ـٷ

 ہے۔تب ہؿ ہفیبػ  ہٳ کب عٖـھرڀک ےٱی

پبٹب ٝٶٲی کـ ےای٬ ىـس  ٓ ےٱئ ےاٿؿ  ٭بؿٿثبؿ  ک ےؿ ای٬  پیوہ

ؿ ہاٿؿ  ہےثٺؼی  کیب ربتب  ہػؿد ںٵی ںکڀ گـٿپڀ ںؽا، پیيڀہٯ ہے ںیہٷ

کبؿی کی ٝکبمی  ہکی مـٵبی ےعٖـ ےای٬  گـٿپ   کٴ ٿثیو امی ٕـس ٫

اٿؿ ٝٶٲی ٕڀؿ پـ  ہٹٚبٳ مبػ ےثٺؼی  ٫ ہؽیٰ ػؿد ہ. ٵٺؼؿدہےکـتی 

ثٺؼی اٷ کی اپٺی ثٺیبػ  ہکی ػؿد ںاٹ٦ـاػی کٶپٺیڀ ہےٿپبیب  ہدمٮٸ 

 . ہےٿ مکتی ہپـ 

 ثٕؼی ہَ  وی ػؿدھروک

 ںٿہٵٺنٲک عٖـات تیٸ گـٿ ھمبت ےىغٌ ک ہىؼ ہکی ثٺیبػ پـ، ثیٴ ہپیو

 ںیہ ےرب مکت ےت٪نیٴ کی ںٵی

 ٳ گـٿپ ھرڀک 

ٹگ اذمیٺئـف، ٹك، کٺنٰٹیکٹ، ٿکالء، ںؿٿٹاکڈك، ٹٷٹاکبؤٷ

ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ،  ںا٥ٞبٯ ٵی ےک ہ، ثیٺکـف، اٹتٚبٵیہامبتؾ

ٵَـٿ٣  ںٵی ںپیيڀ ےعٖـات ک ےٕـس ک ثٺیبػی ٕڀؿ پـ امی

 ۔ا٥ـاػ

 ٳ گـٿپ  ھرڀک 

 ا٥ٞبٯ ےک ےٷھٹگـاٹی ؿ٫ ٍـ٣، اٿؿ اذمیٺئـف یکیؼاؿٹھ، ٵٞٶبؿ

  ڈپی ے٫ ںؿ کبؿٿٹؿ ف، ٵڀٹاکڈ ےک ں، ٵڀیيیڀٵَـٿ٣ ںٵی

 ےعٖـات ٫ ےاٿؿ امی ٕـس  ک ںیبڑؿ  گبٹٵڀ ےٱکہ ںؿائیڀؿٿڈ

 ۔ٵَـٿ٣  ا٥ـاػ  ںٵی ےپیو

کـ رڀ ڑٿھچ ںیہ٣ شببٳ ا٥ـاػ،  )ٍـ٣  اٷٵَـٿ ںػمتی ٵقػٿؿی ٵی

ٵالفٵیٸ ،  ےٿاٯ ےربٷ ے(، ٹ٪ؼؿ٩ٴ   ٯںیہ ےآت ںٵی 3 -گـٿپ 

ؿک ٿ الؿی اٿؿ  ٹؿف، ٹپـیٓؿ ٵیکیٺک، ٵيیٸ اٹگیـاد اٿؿ  ٵڀ

ی، ڑالھ، کںیڀڑالھٿؿ ک ہؿائیڀؿ، پیوڈ ےک ںیڀڑاؿی گبھػیگـ  ة

 ۔ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ  ںعٖـات ٵی ےاٿؿ امی ٕـس  ک ںچڀثی ٵکیٺکڀ

 ٳ گـٿپ  ھرڀک 

کبٳ  ںعیق ٵڀاػ ٵیگقیٸ ٵی ہٵبکھ، ػںفیـ فٵیٸ ثبؿٿػی مـٹگڀ

جبٲی کی  ھمبت ےٵی کہا٥ـاػ، اٝٲی کيیؼگی کی ٥ـا ےٿاٯ ےکـٷ

 ں، پیيڀںٱکبؿٿہا ےٵٲڀث کبؿکٺبٷ، رب٭ی، مـکل ک ںتٺَیت ٵی

یٰ ىکبؿ، ھا کڑ، ةٹھکی پی ڑےٿھیب گ ںیڀہٵَـٿ٣ پ ںٵی

پـ  ےتڑھاکی، ةہمکیٺگ، آئل  یٰ،ھک ےٷ، ٵڀمٴ مـٵب کہپـٿتبؿٿ

ٹگ، پڀٱڀ اٿؿ امی  ٕـس کی ٹاٹنی، ػؿیب ؿا٣ھٹگ پڈ، گالئ ڑػٿ

 ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ ںٵی ںمـگـٵیڀ

ائی ٭ی ىٮٰ ہیٴ  اٿؿ ڈٳ گـٿپ  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٝبٳ ، ٵیھرڀک

 ہے۔ربٹب ربتب  ںٵی
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 ّٝـ وی صؼ

ٝٶـ کٶپٺی  ہفیبػ ےك ہکٴ اف کٴ اٿؿ فیبػ ےٱئ ےکڀؿ اٿؿ ربؼیؼ  ک

 5ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٭ٴ اف ٭ٴ  ٝٶـ  صؼ  ہے۔ٿ مکتی ہکٶپٺی   خمتٲ٤   ےك

پبك  ےا٥ـاػ رٸ ٫ ہٳ ٿہ، تبہے۔مبٯ   70  ہفیبػ ےك ہمبٯ  اٿؿ فیبػ

مبٯ  کی ٝٶـ   70،  ںُاٷ ٭ی ٍڀؿت ٵی ہےی ٭ڀؿ ٵڀرڀػ ہ ےك ےٯہپ

 80 ہٱیٮٸ  ی ہے۔کی ربؼیؼ  کی رب مکتی  ںی پبٱینیڀھپـ ة ےٵٮٶٰ کـٷ

ربؼیؼ  پـیٶیٴ پـ  ےٱئ ےک گب، رلےکیب رب مکمبٯ  کی ٝٶـ  تک 

 ۔یٺگ الگڀ کیب ربئیگبڈٱڀ

 ہے۔ ںیہ٭ڀئی ٕجی اٵتضبٷ کی ّـٿؿت  ٷ  ےٱئ ے٭ڀؿ ک ےربؼیؼ  یب ٹئ

 ٕجی اعـاربت

 :ہےؽیٰ   ہ٭ڀؿ ٵٺؼؿد ےٕجی اعـاربت ٫ 

 ےمٲنٰ ےک ٹکی پبٱینی ،صبػحبتی رنٶبٹی چڀ ےایک ؽاتی صبػث 

ٕجی اعـاربت کڀ  ےٿاٯ ےبٷر ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ ںٵی

اّب٥ی پـیٶیٴ کی اػائیگی پـ، تڀحی٨ کی  ےٱئ ےک ے٭ڀؿ  کـٷ

 ہےا رب مکتب ڑھٕـ٣ ة

  ںیہ ہٝالٿ ےزبت ػیگـ ٥ڀائؼ ک ےک ں٥ڀائؼ ، پبٱینیڀ ہی. 

  ے۔ػاعٰ ٭یب ربئ ںٵی امپتبٯىغٌ ٭ڀ  ہ٫ہے ںیہّـٿؿی ٷ ہی 

 رٕگ اوؿ احتبػی عٖـات

یل پـ ١یـ ٹیڀڈمڀیٲیٸ  ھمبت ے٭ب ٭ڀؿ، اّب٥ی پـیٶیٴ ک ےرٺگ عٖـ

ؿیٸ کڀ ٭ڀؿ ہ/ ٵب ںٱکبؿٿہاؿتی اھة ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵٲکی دمبٱک ٵی

 .ہےکیب رب مکتب 

 ػٿؿاٷ  ےٿ٩ت یب ٵٞٶڀٯ کی ٵؼت ک ے٭ڀ اٵٸ ک ںپبٱینیڀ ےپی ا

٥یَؼ  50ٝبٳ ىـس پـ   ہ٫ ہےا ربمٮتب ہ٫ ہےربؿی  ٭یب ربتب 

 ۔٥یَؼ( 150 ےاّب٥ی )یٞٺی ٝبٳ  ىـس ٫

 ےػٿؿاٷ ربؿی کی گئی پی ا ےٵؼت ک ہڀٱی / عؼه١یـ ٵٞٶ 

ی ٿا٩ٜ ہ ےٯہػٿؿاٷ یٞٺی رٺگی صبالت پ ے)رت ٵؼت ک ںپبٱینیب

اؿتی ھة  ںاہ/ د  ںیہ ےٿاٯ ےٿٷہٹبفٯ  ںیب ١یـ ٵٲکی ٵٲک ٵی

ٝبٳ  ہےا ربتب ہ٫ ) ںیہ ہےمڀیٲیٸ ٥ـائِ پـ کبٳ کـ ؿ ںٱکبؿٿہا

 ( ٥یَؼ ۶۰۰ ے٥یَؼ اّب٥ی )یٞٺی ٝبٳ ىـس 150٫ىـس پـ 

 

  جتویق  فبؿَ

 ہےػؿد ؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ػی ربتی  ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی

 ؽاتی  ت٦َیالت 

 رنٶبٹی صبٱت 



 

427 
 

 ٝبػات اٿؿ ىڀ٧ 

 ہال ثیٴھػیگـ یب پچ 

 صبػحبت یب ثیٶبؿی ےٯھپچ 

 ہ٥ڀائؼ اٿؿ ؿ٩ٴ کب مٲیکيٸ ثیٴ 

 ہاٝالٵی 

ٕڀؿ پـ ٿاّش ٭یب  ےؽیٰ ٫ ہت٦َیالت کڀ ٵٺؼؿد ہثبال ٵٖٲڀة ہٵٺؼؿد

 :ہےربمٮتب 

 ٝٶـ ، ٩ؼ  ھمبت ھمبت ےک ںػیگـ  ثبتڀ ںت٦َیالت  ٵی   ؽاتی

آٵؼٹی    ہاٷہ٭ی ٵٮٶٰ ت٦َیالت  اٿؿ  اٿمٔ ٵب ہاٿؿ  ٿفٷ، پیو

 ہے۔تی ہ٭ی ٿّبصت  ؿ

 کیب ربڀیق ٭بؿ  امکی   ہگب ٫ےچٰ مک ہاك ثبت کب پت ےٝٶـ  ك

اٹؼ ؿ  ےّـٿؿی  ٝٶـ صؼ ک ےٱی ےپبٱینی  ک  ہٵٺتغت ےاٿؿ ك

رٺل  کی اٿمٔ   ہٿؿ اٿٹچبئی ٭ب ٵڀافٷٿفٷ ا ں۔یہیب ٷ ہےاٹؼؿ 

اٿؿ اگـ   ےئیہکی ربٹی چب ےیجٰ كٹ ےاٿٹچبئی اٿؿ  ٝٶـ ٿاٯ

یب کٴ پبیب گیب تڀ  ہ٪ فیبػ15 ےربڀیق ٭بؿ  تٞیٸ  اٿمٔ ك

 ے۔ئیہٵقیؼ ت٦تیو کـٿائی ربٹی چب

 ی ٩نٴ کی رنٶبٹی ٭ٶقٿؿی یب ھرنٶبٹی  صبٱت ٭ی ت٦َیالت  کنی ة

 ہے۔  ےٿتہٵتٞٲ٨  ےك  ہ، ٿ١یـںٝیت، ػائٶی ثیٶبؿیب

 ھکنی ایک اْٝبء ٭ب ٹ٪َبٷ  یب ایک آٹک ےک ںرٸ ربڀیق ٭بؿ ٿ 

 ںٵٞبٵالت ٵی  ہٿ اٹکی ربڀیق ٵٺٚڀؿ ىؼہچٲی گئی  ثیٺبئیکی 

ٵٞٶڀٱی عٖـات کب  ہی ں۔یہ ےرب مکت ےعَڀٍی ىـائٔ پـ ٩جڀٯ کی

صبػحبت   ےخمَڀً  ٩نٴ  ک ھىغٌ  کچ ےایل ہکیڀٹک ںیہ٩یبٳ ٭ـتی 

ٵؼٹٚـ  ےاٿؿ اك ص٪ی٪ت  ک ںیہ ےٿتہکٴ ٩بثٰ  ںٵی ےاٯ پبٷٹکڀ 

ٹچ ربتی ہپ ٹاٹگ کڀ چڀٹثبفٿ  یب  ےٿئہ ےاگـ  ثب٩ی ثچ  ہ٫

 ےٿ تڀ اٹکہتب ڑکی ؿٿىٺی پـ امکب احـ پ ھیب ػٿمـی آٹک ہے

 ےٵٞؾٿؿی کی  ىؼت  اٿؿ دلجبئی ٝبٳ  ٵٞبٵالت ٫ ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ۔ںیہ ےتہؿ ےاٵٮبٷ ثٸ ےک ےٿٷہ ہفیبػ ںیہک ںٵی  ےٵ٪بثٰ

 (  ٵیٹایجیڈاگـ  ربڀیق ٭بؿ  ؽیبثیٖل )ےتڀ امک ہےٵجتال  ںیق 

 ںیہفعٴ رٲؼی ٷ ہکب٥ی ٿ٩ت  ٱگ ربئیگب کیڀٹک ںٵی ےٿٷہیک ٹھ

 ےربڀیق ٭بؿ  ک  ہےٿ مکتی ہٕڀیٰ  ہٹثـاھٿگب ٵٞؾٿؿی گہٵٺؼٵٰ 

تبٯ کی ربٹی ڑربٹچ پ ےٱئ ےک ےتٞیٸ  کـٷ ہٕجی  تبؿیظ کی ی

کب ٵنت٪جٰ  ںیب ثیٶبؿیڀ  ںفمخڀ ےٿاٯ ےٹچٸہپ ےاك  ہ٫ ےئیہچب

تڀ کل صؼ  ںاہاگـ   ۔گبڑےعٖـات پـ کیب کڀئی احـ پ ےک ےصبػث

رڀ ٿاّش ٕڀؿ  ںیہتی ہٵٲتی ؿ ںت می ىکبئتیہة ںٵیےاك صڀاٯ ۔تک

 ہٳ کڀ ١یـ  ٩بثِٰ ثیٴھاٿؿ رڀک ںیہٿتی ہپـ مٺگیٸ ٹڀٝیت کی 

 ۔ٵتٞٲ٨ ثیٶبؿی ےٿاٱڀ الؿك ےػٯ ک ےریل ںیہحبثت کـ ػیتی 
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 ؿ ٹیٺـئیٺگ ، پڀٱڀ، ٵڀٹٵبؤٷ ےریل ےیٰ شببهھعٖـٹبک ٫

 ہے۔اّب٥ی  پـیٶیٴ ٱگبیب ربتب  ےٱئ ےک  ہ،کالثبری، ٿ١یـڑػٿ

  ؿلُ ہىؼ ہثیُ

 ےٓ ےت اصتیبٓ  كہؿ٩ٴ  ة  ہىؼ ہثیٴ  ںپبٱینی  ٵی  ےؽاتی   صبػث

اٿؿ مغت  ہےٿتی ہٿٱت  پبٱینی  ہك ہی  ہ، کیڀٹ٬ےئیہکی ربٹی چب

  ہصبٍٰ ٭ـػ ےكےؽؿیٜ ے٥ٜ ؿٿفگبؿ' ٫'ٵٺب ںیہ ںیہتبثٜ ٷ ےک ہٵٞبٿُ

اٱ٦بٗ   ے، ػٿمـہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےربٷ ھےیبٷ ؿکھآٵؼٹی  پـ ػ

پـ رڀ آٵؼٹی  ٵتبحـ  ےٿٷہٵجتال   ںٵی ےصبػث ے، ربڀیق ٭بؿ  کںٵی

ا ربٹب ڑرڀ  ںیہٿ٩ت  ٷ ےکـت ےؿ٩ٴ  ٓ  ہىؼ ہٿ، تڀ ثیٴہ  ںیہٷ

 ے۔ئیہچب

ؿ ٹؿؿائڈ/َاٷ ںل ٭ٶپٺیڀاٹيڀؿٹ ہتٞیٸ  کب ٕـی٨ ےؿ٩ٴ  ک  ہىؼ ہثیٴ.

ٿاٱی تٞیٸ   ےٳ  کـٷہاٿؿ  کڀؿ ٥ـا ہےٿتب ہػؿٵیبٷ اٱگ اٱگ  ےٿ ک

ٳ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہتبہے۔ؿ پـ ارمَبؿ ٭ـتب ٹؿؿائڈَاٷ ہٿگی، یہؿ٩ٴ  کیب 

 ںیٺڀہٳ 73 ےػاؿ  ک ہؿ٩ٴ ، ثیٴ  ہىؼ ہثیٴ  ہ٫ ہےاینب ٵبٹب ربتب 

 ے۔ئیہٿٹی چبہ ںیہٷ ہفیبػ ےمبٯ  کی آٵؼٹی  ك ۴کی / 

کیب ربتب رت پبٱینی    ںیہتت الگڀ ٷ ےت مغتی كہاك پبثٺؼی کڀ ة

ٿٹب ہ  ںیہؿ، اینبٷھاٿؿ پ ہے۔ٱی ربتی  ےٱئ ےٍـ٣ ثٺیبػی  ٵٺب٥ٜ  ک

کڀؿ کی ٵؼت    ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٝبؿّی ٵٮٶٰ ٵٞؾٿؿی کڀؿ ک  ہ٫ ےئیہچب

اگـ   ۔ٿہ  ہفیبػ ےامکی آٵؼٹی  ك ہٿاال  ٵٞبٿُ ےػٿؿاٷ ػیب ربٷ ےک

 ہتڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہے ےٱئ ےی( کڈی ٹی ٹٵٺب٥ٜ  )ٿاؿ  ہ٥تہکڀؿ

ٿٹی ہ  ںیہٷ  ہفیبػ ےػٿ گٺب ك ےآٵؼٹی  ك ہمبالٷ ےؿ٩ٴ  امک  ہىؼ

 ے۔ئیہچب

ٿ ہ  ںیہٷ  ںٵالفٳ  ٵی ہٿ٩ت  رڀ مڀػ ٵٺؼاٷ ےا٥ـاػ کڀ کڀؿ ػیت ےٿیل

کڀ  ں، اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀ ہٿ١یـ ںؿیٲڀ عڀاتیٸ،  ٕبٱت ٝٲٶڀھ، گےریل

 ےی ػیب ربئہٍـ٣ ثٺیبػی  کڀؿ   ںیہاٷ  ہ٫ ےئیہی٪یٺی ثٺبٹب چب ہی

 ۔ ہٿاؿ  ٵٞبٿُ ہ٥تہ ہ٫ ہٷ

 فیٍّی پیکیذ کوؿ

کڀؿ ٵڀت  اٿؿ  ٵنت٪ٰ  ےٱئ ےاٿؿ ١یـ کٶبئی ىـیک صیبت ک ںثچڀ

 ےٳ ، کٶپٺی کہتب ہے۔ٿتب ہی حمؼٿػ  ہٵٞؾٿؿی )کٰ یب رقٿی(  تک 

 ے۔ئیہیجٰ  پـ ١ڀؿ  کیب ربٹب چبٹٿٱت  ہٵٖبث٨  ك ےؿٿایبت ک ےاپٸ

ی کڀؿ ػیتی ڈی ٹی ٹ١یـ کٶبئی فٿد کڀ خمَڀً  صؼ ت٬  ںکٶپٺیب ھکچ

 ہے۔

 ہے۔ٳ  کی ربتی ہ٥ـا ٹٿھچ ٥یَؼ5جمٶڀٝی پـیٶیٴ پـ 
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 ںگـوپ پبٌینیب

ٿ ربتی ہتک  100 ےىغٌ کی تٞؼاػ ایک خمَڀً تٞؼاػ ریل ہىؼ ہاگـ  ثیٴ

 ںٳ  گـٿپ پبٱینی ٵیہتب ہے۔ػی ربتی  ٹٿھتڀ پـیٶیٴ پـ گـٿپ  چ ہے

پـ  ہے( اینی پبٱینی  ربؿی کی رب مکتی 25ی )ھپـ ة ےٷہؼاػ کٴ ؿتٞ

 ۔ػی ربتی  ںیہٷ ٹٿھکڀئی چ

 ںکڀ ٹبٵٞٲڀٳ ثٺیبػ پـ  پبٱینیب ںکڀہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٩بثٰ ٩ؼؿ گب

کی رب  ےک  ہؿ٭ٸ کی ىٺبعت  ثٺب کنی ىت ںاہد ہےربؿی  کی ربتی 

 ہے۔مکتی 

 گـوپ  ؿٝبیت ِٞیبؿ

ی ربؿی کی ہ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںپڀٍـ٣  ٹبٵقػ گـٿ ںگـٿپ  پبٱینیب

 ےٱی ےک ےٿٱت  ٵڀٍڀٯ  کـٷہگـٿپ  ؿٝبیت یب ػیگـ  ك ے۔ئیہربٹی چب

ٿٹب ہ  ںربت ٵی ہکنی ایک فٵـ ےك  ںگـٿپ  کڀ ػؿد ؽیٰ  ٵی  ہجمڀف

 ے۔ئیہچب

   ٵٺضَـیٸ  مسیت ( ےٵالفٳ  تٞٲ٪بت )ٵالفٳ  ک -آرـ 

 ے٫ ں٩جٰ ىٺبعت ٕج٪بت / پـیٶیٴ ؿیبمت / ٵـکقی صکڀٵتڀ 

 ہےػیب ربتب   ےك ےیٜؽؿ

 اؿاکیٸ  ےی کٹیڀ مڀمبئٹکڀآپـی ڈؿٹؿرل 

 اؿاکیٸ ےک ںمـٿك کٲجڀ ڈؿٹؿرل 

 ؿف ڈٿٯہ ڈٿیقا کبؿ ؿ/ٹائٺـف/ٵبكڈ/ڈٹ/کـیٹیتڈ ےثیٺک ک 

 ٹی٦کیٹمـ ٹپبفڈربؿی   ےك ےؽؿیٜ ےثیٺک/ایٸ ثی ای٤ می ٫ 

  صبٵٲیٸ ےک

 صٌَ یب٥تگبٷ ےک ںکٶپٺیڀ ٹڈ/ پجٲک دلی ںثیٺکڀ 

 ہٵتٞٲ٨ ےك ےفٵـ ےی ٵقیؼ کھخمتٲ٤ کنی ة ےبٳ كثبال ا٩ن ہٵٺؼؿد

  ہکی تکٺیکی حمکٴ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ہ،  ٵتٞٲ٨ںرببٿیق کی ٍڀؿت ٵی

 ۔ٱیب ربئیگب ہ٥یَٰ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

گـٿپ ؿٝبیت   ۔ػی ربئیگی ںیہگـٿپ  ٭ی مبئق پـ کڀئی ؿٝبیت ٷ  ہدمٮٸ

 ؿػ اؿا٭یٸ  کی اٍٰ تٞؼاػ  پـ ١ڀؿ  کیب ربئیگبٹؿرل  ےٍـ٣ اٷ ٫

 ےاٹکی ٹٚـ حبٹی  ربؼیؼ  ک ۔ٿہٿ٩ت  ٵڀرڀػ   ےک ےرڀ پبٱینی  ٱیٸ

 ہے۔ٿ٩ت  کی رب مکتی 

  ؿلُ  ہىؼ ہثیُ

 ہثیٴ ےٱی ےاٱگ اٱگ خمَڀً  ؿ٩ٴ  ک ےٱئ ےىغٌ  ک  ہىؼ ہؿ ای٬  ثیٴہ

 ےٱئ ےا٥ـاػ ک ہىؼ ہثیٴ  ےیب اك  ہےؿ٩ٴ ٵ٪ـؿ ٭ی ربمٮتی  ہىؼ

 .ہےب ٵٺنٲک کیب رب مکت ےك ں٩بثٰ اػائیگی اپٲجؼیب
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 ہے۔ٿتب ہکب ُاٍڀٯ  الگڀ  ’ںیہکڀئی ٷ‘یب  ’شببٳ ‘  ںٵی ہگـٿپ  ثیٴ

یب صؾ٣ ٵتٺبمت اّب٥ی پـیٶیٴ  یب   ہاّب٣ ںاؿا٭یٸ  کی تٞؼاػ ٵی

 ہے۔پـیٶیٴ کی ٿاپنی ٭ی ثٺیبػ  پـ کی ربتی 

 پـیّیُ

ٵٖبث٨ ٹبٵقػ ٵالفٵیٸ پـ  ےثٺؼی ٫ ہٵٺتغت ٥ڀائؼ اٿؿ  عٖـات ٭ی ػؿد

 ےا٥ـاػ ٫ ےگئ ےامی ٕـس ىـس ٭ڀؿ ٭ی ۔تٲ٤ ىـس الگڀ  پـیٶیٴ کی خم

 ۔۔ٿگیہٵٖبث٨ خمتٲ٤  ے٫ ہپیو

  ِخبي

 ںٱڀگڀ ےک ںپیيڀ  ےای٬ ریل  ںگـٿپ  ٵی  ہٿّبصت ىؼ ےایک ٵالفٳ ٫

 ۔ای٬ رینی ىـس  الگڀ کی ربئیگی ےٱئ ےک

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےآرـ کڀ اٹک  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٹبٵٞٲڀٳ ٵالفٵیٸ ک

 ںثٺؼی ٵی ہؿ ػؿدہف کی ثٺیبػ پـ ڈٵنتٺؼ ؿیکبؿ ےٿاٯ ےربٷ ھےؿک

 ہےکی ّـٿؿت  ےٵالفٵیٸ کی تٞؼاػ کب اٝالٷ کـٷ

پـیٶیٴ ٭ی  ےٱئ ےٵٺنڀة ؿ٭ٸ ٫ ے٫ ہ٭نی اینڀمی ایيٸ، ٭ٲت ٿ١یـ

 ۔ ہےٿتی ہٵٖبث٨  ےثٺؼی ٫ ہ٭ی ػؿد ےىـس عٖـ

  ںیہت٬ حمؼٿػ ٷ ہٿ اٿؿ  کنی خمَڀً  پیوہرت ؿ٭ٺیت  ٝبٳ  ٹڀٝیت کی 

ٍڀاثؼیؼ کب  ےاپٸ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ؿ  ىـسٹؿؿائڈٿ تڀ َاٷہ

 ہے۔ ےامتٞٶبٯ کـت

 ٭ڀؿك  یٹیوڈْ ٓا

 ہےؽیٰ   ہٳ  ٭ڀؿ  ٵٺؼؿدہػٿؿاٷ ٥ـا ے٫ ںٿٹٷھگ  یٹیوڈْ ٓا

 ےک ںٿٹٷھحمؼٿػ  گ ےی کٹیڀڈ٭ڀؿ ٍـ٣    ےاگـ  ؽاتی   صبػث 

( ٵبٹگب ربتب ںیہٷ ےٱئ ےک ںٿٹٷھگ 24 ے)ػٷ اٿؿ ؿات ک ےٱئ

ٕڀؿ پـ  ےپـیٶیٴ ک ےٿئہ ٹےٷھ٪ گ75، تڀ کٰ پـیٶیٴ کب ہے

 ہے۔ٿٍڀٯ کیب ربتب 

 ػٿؿاٷ اٿؿ  ےی کٹیڀڈزبت  ٵالفٳ کڀ ٍـ٣  اٹکی  ےاك پبٱینی  ک

 ہے۔زب٦٘ ػیب ربتب  ہعال٣  ثیٴ ےک  ےصبػث ےٿا ےٿٷہ ےؿٿفگبؿ ك

  ووؿك  یٹیوڈف ٓا

، رت ٵالفٳ  ہےٵبٹگب ربتب  ےٱئ ےک ںٿٹٷھاگـ  ٭ڀ  ٍـ٣  اٷ حمؼٿػ  گ

، تڀ کٰ ہےٿتب ہ ںیہی پـ ٷٹیڀڈیب آ٥يیٰ اٿؿ/  ہے ںیہکبٳ پـ ٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ٝبئؼ کیب رب مکتب  ے٪ ٥یَؼ  پـیٶیٴ ک50پـیٶیٴ کب 

  اعـاد ےِوت  ووؿ  ک

٭ـ  گـٿپ  ڑٿھ٭ڀ چ ےتبثٜ،ٵڀت ٥بئؼ ےػایبت  کہ ےاٹ٦ـاػی کٶپٺی ک

 ۔ ہے٭ڀ ربؿی ٭ـٹب دمٮٸ  ںپبٱینیڀ ےپی ا

 



 

431 
 

 

 گـوپ  ؿٝبیت  اوؿ ثؤل / ِبٌل

کڀ ٭ڀؿ کیب ربتب  ںٱڀگڀ ںی تٞؼاػ ٵیڑزبت  ة ےبٱینی  کایک پ ہچڀٹک

 ےامک ہے۔ ےٿتہاٹتٚبٵی کبٳ اٿؿ اعـاربت کٴ  ںاك ٵی ے، امٲئہے

 ےشببٳ اؿاکیٸ ٭ڀؿ  کی ےٝبٳ ٕڀؿ پـ  گـٿپ  ک ہ، کیڀٹک ہٝالٿ

عال٣  کنی ٵٺ٦ی مٲیکيٸ کب  ےک ں ںاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀ ے، امٲئےربئیٺگ

ؿٝبیت  ںٵٖبث٨  پـیٶیٴ ٵی ے٫ ےیٶبٷایک پ ےامٲئ ۔تبٹھا ںیہمڀاٯ  ٷ

 ہے۔کی اربفت   ےمکٸ ےػ

 ےک  ہٿ٩ت  ىـس  کب تٞیٸ  ػٝڀٰی ربـة ےربؼیؼ  ک ےک ںگـٿپ  پبٱینیڀ

 ہےٿتب ہ ےك ےصڀاٯ

 ربؼیؼ  پـیٶیٴ پـ ؿٝبیت  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ہتـ ػٝڀٰی ربـةہة

 ہے)ثڀٹل( ػیب ربتب 

 ےپیٶبٷ ربؼیؼ  پـیٶیٴ پـ ایک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ہٵٺ٦ی  ربـة 

 ہے۔ٹگ )ٵبٱل( ٱگبئی ربتی ڈٵٖبث٨  ٱڀ ےک

 ۔ ہےٿتڀ ٝبٳ  ىـس  ٱگبئی ربتی ہ ٥یَؼ 70  ہاگـ  ػٝڀٰی ربـة 

  جتویق فبؿَ

کی  ہاٿؿ ثیٴ ے٥بؿٳ ت٪نیٴ کـٷ ےٱئ ےتکٶیٰ ک ےاؿکبٷ کی ٕـ٣ ك

 ہےکی ؿٿایتی  ےٍـ٣ ایک ػمتبٿیق ٵکٶٰ کـٷ ےٕـ٣ ك

 ی ؿ٭ٸ رنٶبٹی ھی ةامکب کڀئ  ہ٫ ہےٿتب ہاٝالٷ کـٹب  ہی ےاك

کیب ربتب  ںیہاگـ  اینب ٷ ہے ںیہػٿچبؿ  ٷ ے٭ٶقٿؿی یب ٝیت ك

 گب ےؿ کـڈتڀ اك ٭ی مشڀٱیت ٹب٩بثٰ ٩جڀٯ ؿیٸ

 ےتڀحی٨ ٫ ہے۔ی مب٩ٔ ٭ـػیب ربتب ھی اك اصتیبٓ  کڀ ةھی کتھکت 

آ١بف   ےکڀؿ ک  ہ٫ ہےثبت  ٿاّش کـ ػی ربتی  ہی  ےك ےؽؿیٜ

 ہاینی ٵٞؾٿؿی کب  ٹتیذی ٵٞؾٿؿی اٿؿ  ھٿاٱی کڀئی ة ےٿٷہ

 ہے۔ٿتب ہجمٶڀٝی احـ  

 ہےٿتی ہخمتٲ٤   ںٵی ںك  اٱگ اٱگ کٶپٺیڀٹٳ پـی٬ہتب 

 ۵   ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ٿاال  ےٿٷہىبٵٰ  ںتٞٶیـ  ٵی ے، گـٿپ  کںٵی ہایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ (1

 ہے۔عال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کـ مکتب  ےکٶپٺی ک ہی ىغٌ  ثیٴھکڀئی ة

ٳ  ہکڀؿیذ ٥ـا ےٱئ ےک ںٵالفٳ  گـٿپڀٍـ٣  آرـ   ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ (2

  ہے۔کـتب 

I.   ہے١ٲٔ  ۶اٿؿ ثیبٷ   ہےػؿمت   ۴ثیبٷ 

II.   ہے١ٲٔ  ۴اٿؿ ثیبٷ   ہےػؿمت   ۶ثیبٷ 

III.   ںیہػؿمت   ۶اٿؿ ثیبٷ   ۴ثیبٷ 
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IV.   ںیہ١ٲٔ  ۶اٿؿ ثیبٷ    ۴ثیبٷ 

 

  ٍِٞوِبت

ؿ  عبً ٹؿؿائڈٕڀؿ پـ، َاٷ ےک ےصٌ ےٝٶٰ  ک ےک  ہٳ اٹتٚبٵیھرڀک

 ںٵڀھرڀک ےاپٸ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںگـٿپ  کی پبٱینیڀ ڑےة   ےٕڀؿ ك

 :ہےکب امتٞٶبٯ  کـتب  ےػٿ ٕـی٨ ےک ےکڀ ٵٺت٪ٰ کـٷ

ٳ ھرڀک  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ  ہفیبػ ےایک ك ہی :ہِتوافی ثیُ

کٶپٺی  ہؿ ای٬  ثیٴہکبٳ  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ یہے۔کی ٩جڀٱیت کڀ پیو ٭ـٹب  

اك ٕـس   ہے۔یب ربتب پڀؿا ک ےایک  ٥یَؼ کب خمتٌ کـک ےٳ کھکڀ رڀک

ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہپبٱینی  کڀ ػٿ ثیٴ

٪ 40کٶپٺی 'ثی' کب  ہاٿؿ ثیٴ ہ٪ ص۴0ٌ' کب ےکٶپٺی 'ا ہثیٴ ےریل ہے

ٿگی رڀ پبٱینی  ہکٶپٺی  ہٳ  ثیٴہ' اےکٶپٺی 'ا ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہ۔صٌ

٨  شببٳ  ٵتٞٲ ےمسیت  پبٱینی  ك  ےت٦َی ےک ںاٿؿ ػٝڀٿ ےربؿی کـٷ

 ےاػا ئیگی ک ےک ںکٶپٺی 'ثی' ػٝڀٿ ہثیٴ ۔گی ںیھٵٞبٵالت  کڀ ػیک

 ۔کـیگی ہ' کب ٵٞبٿُےکٶپٺی 'ا ہثیٴ ےٱئ ے٪ ک40

 ںٵڀھرڀک ےکٶپٺی خمتٲ٤  ا٩نبٳ اٿؿ مبئق  ٿاٯ ہثیٴ : ہثیُ ہػوثبؿ

کـ مکتی  ےکی ص٦بٙت کیل ںٵڀھخمتٲ٤  رڀک ےاپٸ ہٿہے۔کڀ ٩جڀٯ  کـتی 

 ےکـک ہثیٴ ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ ہکب ػیگـ  ثیٴ ںٵڀھرڀک ےاپٸ ہ؟ ٿہے

 ہاك ٕـس  ػٿثبؿ ہے۔ا ربتب ہک  ہثیٴ ہػٿثبؿ ےاٿؿ اك ہےاینب کـتی 

یب  ےك  ےؽؿیٜ ےیل' ٹبٵی ٵنت٪ٰ  اٹتٚبٵبت کٹؿیٹ' ںکٶپٺیب ہثیٴ

ا ربتب ہک ہثیٴ ہاعتیبؿی ػٿثبؿ ے٭ی ثٺیبػ  پـ رل ےاٱگ اٱگ ٵٞبٵٰ

 ہثیٴ ہػٿثبؿ ں۔یہڀؿ  کـتی کڀ ٵٺٚ ںٵڀھرڀک ےک ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴہے

ٳ کڀ کب٥ی ػٿؿ ػٿؿ ھرڀک ہی ےاٿؿ امٲئ ہےکیب ربتب  ںؿ ٵیھػٹیب ة

 ہے۔یال ػیتب ھتک پ

 

  ہعالً

a) ثیٶبؿ  ےکنی ىغٌ  ک ےرل ہےٵـُ  کی تَڀؿ  پـ ٵجٺی   ہٍضت  ثیٴ

ٕڀؿ پـ ثیبٷ  کیب  ےٳ کھرڀک ےک ےٿٷہیب ١یـ ٍضت ٵٺؼ   ےٷڑپ

 ہے۔گیب 

b) ٭ب   تٞیٸ   ںٳ کی ٩یٶتڀھبة  اٿؿ رڀکاٹتغ ےٳ کھاٵیؼاؿی رڀکہ

 ہے۔٭ب ٝٶٰ   ےکـٷ

c) ػؿٵیبٷ ایک ٵٺبمت  تڀافٷ   ےٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ  کھاٵیؼاؿی رڀکہ

ٵنبث٪ت  ےٱئ ےتٺٚیٴ  ک ےرل ك ہےّـٿؿی   ےٱئ ےک ےٷھؿک ےثٺبئ

 ہے۔تب ہی ثـ٩ـاؿ ؿھٵٺب٥ٜ ة ھمبت ھمبت ےک

d) ٶـ، ٝ ںٝڀاٵٰ  ٵی ھکچ ےٿاٯ ےکنی ىغٌ  کی ٵـُ  کڀ ٵتبحـ  کـٷ

، رنٶبٹی  تٞٶیـ ، عبٹؼاٷ ٭ی تبؿیظ ، ٵبّی  ہرٺل ، ٝبػات، پیو
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  ہائو گبہٍضت  ٭ی صیخیت   اٿؿ ؿ ہکی ثیٶبؿی یب مـرـی ، ٵڀرڀػ

 ں۔یہىبٵٰ 

e) عال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کڀ ؿٿکٺب  ےکٶپٺی ک ہاٵیؼاؿی کب ٵ٪َؼ  ثیٴہ

ػؿٵیبٷ  ےک ںٵڀھثٺؼی  اٿؿ رڀک ہٵٺبمت  ػؿد ہٝالٿ ےاٿؿ امک

 ہے۔٭ڀ ی٪یٺی ثٺبٹب ی   ٹاکڀئ

f) ہدمٮٸ ہ٩بثٰ ثیٴ  ہٿ ہکیڀٹک ہےؿ  ٹؿؿائڈٱی مٖش  کب َاٷہپ ٹایزٸ  

 ہے۔ٿتب ہ ںی صبٱت  ٵیھاچ ےکی مت ك ے٫  کڀ ربٹٸہگب

g)  ہائی ٹی٬ ٹیتی ، ٩بثِٰ ثیٴہ: اٹتںیہثٺیبػی  ُاٍڀٯ   ےک ہثیٴ 

 ۔، ىـا٭ت، ُٵتجبػٯ اٿؿ ٵ٪ـة مجت ہ، ٵٞبٿُ ٹؿكٹاٷ

h) ربڀیق ٥بؿٳ ، ٝٶـ کب حجڀت ، ںیہاٿفاؿ  ٳ  ہا ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ :

 ٹ۔اٿؿ ٥ـٿعت  کی ؿپڀؿ ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵبٱیبتی ػمتبٿیقات، ٵی

i)   ےٱئ ےپبٱینی  ک ہرڀ ٍضت  ثیٴ ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہٕجی 

 ےک ےىغٌ  کی ٍضت  ٭ی صیخیت   تٞیٸ  کـٷ ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ

 ہے۔امتٞٶبٯ  کیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ

j)   ربڀیق ٭بؿ  کڀ کنی  ںاہد ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہ١یـ ٕجی

 ہے ںیہکی ّـٿؿت  ٷ  ےگقؿٷ ےٝٶٰ  ك ےی ٕجی  ربٹچ کھة

k) ٿاال  ےاپٺبیب ربٷ ںاٵیؼاؿی ٵیہ٭بؿ ،  ہٕـی٨ ےثٺؼی ٫ ہٝؼػی ػؿد

ٝؼػی   ںٵی ےثبؿ ےٱڀ کہؿ ای٬  پہ ےٳ کھرڀک ںرنٶی ہےایک ٝٶٰ  

 ں۔یہ ےیب ٥یَؼ ٭ب تٞیٸ  کیب ربت

l) رت ٵڀٍڀٯ  کی گئی ٵٞٲڀٵبت   ہےٿتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  تت ٵٮٶٰ  ہ

ا٩نبٳ  ےٳ  ٫ھاٿؿ ٵٺبمت  رڀک ہےتيغیٌ  کی ربتی  ےکی اصتیبٓ ك

 ہے۔ثٺؼی  کی ربتی  ہػؿد  ںٵی

m) ٩بٹڀٷ ٭ی  ےاٵیؼاؿی  ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  اٿمٔ کہکی  ہگـٿپ  ثیٴ

ی  رت ایک ٵٞیبؿ  ہ٫ ہےرل کب ٵٖٲت   ہےثٺیبػ  پـ کی ربتی 

 ےپبٱینی  ک ہشببٳ  اؿا٭یٸ  کڀ ایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےگـٿپ  ک

 ہىغٌ  ثیٴ ےٿاٯ ےٿٷہىبٵٰ  ں، گـٿپ  ٵیہےزبت کڀؿ کیب ربتب 

 ں۔یہ ےکـ مکت ںیہعال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  ٷ ےکٶپٺی ک

 رواثبت  ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 1     رواة

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 

٭ب ٝٶٰ   ے٩یٶت تٞیٸ ٭ـٷٳ کی ھٳ اٹتغبة  اٿؿ رڀکھاٵیؼاؿی رڀکہ

 ہے۔

 2 رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 
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کٶپٺی  ہُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ  ثیٴ ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت ںاٵیؼاؿی ٵیہ

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب  ےك ےؽؿیٜ ےک ںػاؿ  ػٿٹڀ ہاٿؿ ثیٴ

 3رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ 

ٵبٱی  یب ٵبٱی ٵ٦بػ  ےىغٌ  ک ںٵی  ہاك احبث  ٹؿكٹاٷ ہ٩بثِٰ ثیٴ

 ےاٿؿ اك ٕـس ک ہےا ہرب ؿ ےکـٷ ہثیٴ ہرل کب ٿ ہےُٵـاػ   ےات ك

ٵبٱی ٹ٪َبٷ  ےاك ںکی صبٱت  ٵی ےٹچٸہکڀ کڀئی ٹ٪َبٷ پ  ہاحبث

 ہے۔مکتب  ڑگتٺب پھة

 4رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

 ےٳ کھرڀک ںٵی کبؿ ہٕـی٨ ےک اٵیؼاؿیہ ٕجی، تيغیٌ اٿؿ ٝؼػی ٥ی ٍؼ

 ں۔یہٷ ں٭بؿ ٵی ہی ٕـی٨اٵیؼاؿہ، ٕجی  ہےؿ ای٬  رقٿ  پـ کیب ربتب ہ

 5رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

شببٳ  اؿا٭یٸ  کڀ ایک  ےرت کنی گـٿپ  ک ںٵی ہایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ں، گـٿپ  ٵیہےزبت کڀؿ کیب ربتب  ےپبٱینی  ک ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ںیہعال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  ٷ ےکٶپٺی ک ہا٥ـاػ  ثیٴ ےٿاٯ ےٿٷہىبٵٰ 

  ں۔یہ ےکـ مکت

 ںگـٿپڀ ےخمتٲ٤  ٩نٴ  ک ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہٝالٿ ےک ٵالفٳ آرـ  گـٿپ

: ٵقػٿؿ یڀٹیٸ، ےریل ہےٳ  کیب ہکڀؿیذ ٥ـا ہکڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ہاٿؿ ػیگـ ثـاػؿاٷ ں، کٲجڀںٿؿ اذمٶٺڀ ہپیو یٹاٿؿ مڀمبئ  ٹؿكٹ

 ںتٺٚیٶڀ

 

 عوػ اِتضبْ مواالت

 1مواي  

ف ٵـُ پـ احـ اٹؼا ےکڀٹنب ٝٺَـ  ای٬ ٥ـػ ٫ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےکـتب  ںیہٷ

I. ٍٺ٤ 

II. ىـیک صیبت کی ٵالفٵت 

III. ںٝبػتی 

IV. ہائو گبہؿ 

 2مواي  
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 ےٱئ ےػاؿ  کڀ __________ ک ہٵٖبث٨ ، ثیٴ ےُاٍڀٯ  ک ےک ہٵٞبٿُ

 ہے۔اػا  کیب ربتب 

I. کی ؿ٩ٴ کی صؼ تک اٍٰ ٹ٪َبٹبت  ہثیٴ 

II. ؿ٩ٴ ہثٺب ثیٴ ےکئ ہعـچ کی گئی ؿ٩ٴ  کی پـٿا ںاٍٰ ٵی  

III. ؿ٩ٴ ہب٧   ایک ٵ٪ـؿػؿٵیبٷ ات٦  ےک ںمجبٝتڀ ںػٿٹڀ 

IV. ثٺب اٍٰ ٹ٪َبٷ ےکئ ہؿ٩ٴ  کی پـٿا ہثیٴ 

 3مواي  

ٵٞٲڀٵبت   ںٵی ےثبؿ ےکنی ػؿعڀامت گقاؿ  ک ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ

  ہے۔_____________ _امکب  ہال اٿؿ پـائٶـی ؽؿیٜہکب پ

I. حجڀت  کب ػمتبٿیق ےٝٶـ ک 

II. ٵبٱیبتی ػمتبٿیقات 

III. ڈال ٕجی  ؿیکبؿھپچ 

IV. ربڀیق ٥بؿٳ 

  ۴مواي  

  ۔رت ___________________  ہےٿ ربتب ہیؼاؿی ٝٶٰ  ٵٮٶٰ اٵہ

I. ٳ  ہٵتٞٲ٨  شببٳ  ا ےٍضت  اٿؿ ؽاتی   ٵٞٲڀٵبت  ك ےربڀیق ٭بؿ  ک

 ہےمجٜ  کـ ٱی ربتی  ےك  ےؽؿیٜ ےٵٞٲڀٵبت  ربڀیق ٥بؿٳ ک

II. ںیہ ےٿ ربتہٵٮٶٰ  ٹیلٹشببٳ  ٕجی  ربٹچ اٿؿ  ےربڀیق ٭بؿ  ک 

III. اٿؿ  ہےکیب ربتب  تٞیٸ  ےٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت  کب اصتیبٓ  ك

  ہےثٺؼی  کی ربتی  ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ ٵیھٵٺبمت  رڀک

IV. ثٞؼ ربڀیق ٭بؿ   ےٳ اٹتغبة  اٿؿ ٩یٶت  تٞیٸ  کھپبٱینی  رڀک

 ہے۔کڀ ربؿی کی ربتی 

 5مواي  

کڀٷ مب  ےك ںاٷ ٵی ںٵی ےثبؿ ےکبؿک ہٕـی٨ ےثٺؼی ک ہٝؼػی ػؿد

 ؟ ہے ںیہثیبٷ  ػؿمت  ٷ

I. ا٥ـاػ  کی ٵؼػ  ہتـثیت یب٥ت ےکبؿ ک ہٕـی٨ ےثٺؼی ک ہٝؼػی ػؿد

ٳ  ہؿ٥تبؿ  ٥ـا  ہفیبػ ںٱٺگ  ٵیڈیٸہ ے٭بؿٿثبؿ  ک ڑےایک ة ےك

 ہے۔کـتی 

II. ےؿیٸ کہٕجی ؿی٦ـی یب ٵب ہٵيکٰ یب ٵيکڀک ٵ٪ؼٵبت کب ربقی 

 .ہے ںیہك کی ثٺیبػ پـ دمکٸ ٷٹث٢یـ ٝؼػی پڀائٸ

III. کب امتٞٶبٯ  ٕجی  مبئٺل کی کڀئی خمَڀً  ٵٞٲڀٵبت   ہاك ٕـی٨

 ہے۔کیب رب مکتب   ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ ٫ ےٿاٯ ےٷھؿک ںیہٷ
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IV. ػؿٵیبٷ ٵنت٪ٰ ٵقاری  ےک ں٥یَٲڀ ےک ںؿ ٿٹؿؿائڈخمتٲ٤  َاٷ ہی

 ہے۔کڀ ی٪یٺی ثٺبٹب 

 

 رڀاثبت ےمڀاالت ک ےک عڀػ اٵتضبٷ

 1رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ 

 ںیہٵتبحـ  ٷ ےعبٿٹؼ یب ثیڀی کی ٹڀکـی ك ےکنی ىغٌ  کب ٵـُ  امک

رڀ  ہےایک  ےك ںٳ  ٝڀاٵٰ  ٵیہاٷ ا ہاپٺب پیوامکب  ہ، صبالٹکہےٿتب ہ

  ں۔یہ ےاٹکی ٵـُ  کڀ ٵتبحـ  کـ مکت

 2رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ 

ػاؿ  کڀ اٍٰ الگت  یب ٹ٪َبٹبت   ہٵٖبث٨ ، ثیٴ ےُاٍڀٯ  ک ےک ہٵٞبٿُ

 ہے۔ػیب ربتب  ہؿ٩ٴ  کی صؼ تک ٵٞبٿُ ہ، ٱیکٸ ثیٴےٱئ ےک

 3رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

ٵٞٲڀٵبت   ںٵی ےثبؿ ےکنی ػؿعڀامت گقاؿ  ک ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ

 ںرنٶی ہےامکب ربڀیق ٥بؿٳ یب ػؿعڀامت ٥بؿٳ   ہکب پـائٶـی  ؽؿیٜ

ٳ  ہٵتٞٲ٨  شببٳ  ا ےٍضت  اٿؿ ؽاتی   ٵٞٲڀٵبت  ك ےربڀیق ٭بؿ  ک

 ہے۔ٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کی ربتی 

 4رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 

 ےٵٞٲڀٵبت  اصتیبٓ  ك رت ٵڀٍڀٯ  ہےٿتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  تت ٵٮٶٰ ہ

ثٺؼی  کی  ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ  ٵیھاٿؿ ٵٺبمت  رڀک ہےتٞیٸ  کی ربتی 

  ہے۔ربتی 

 5رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ 

 ہٝؼػی ػؿد  ہربقی ےاصتیبٓ  ك  ہٵيکٰ یب ٵيٮڀ٫ ٵٞبٵالت  کب فیبػ

ك ٹٵيکڀک پڀائٸ ںاك ٵی ہکیڀٹک ہےدمٮٸ    ےك ےؽؿیٜ ے٫ ہثٺؼی ٕـی٨

 ےٹگ کڈربـثبت کڀ ٵٞٲڀٳ ٵٞیبؿی  اٿؿ ىی ےٵبّی ک ےك ےصڀاٯ ےک

 ہے۔ؿ کیب ربتب ہٙب ےحلبٗ ك ےٝؼػی ٫  ےك ےصڀاٯ
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  باب 21

 ےػٝو ےک ٍضت کی أيوؿٔل
 

 ثبة وب تٞبؿف

، ّـٿؿی ٝٶٰ ےک اٹتٚبٳ ػٝڀی ںٵی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٳہ ںٵی اك ثبة

ثبت چیت  ںٵی ےثبؿ ےک ٝٶٰ ےک ےکـٷ حم٦ڀٗ ػٝڀی ػمتبٿیقات اٿؿ

 ےک ںػٝڀٿ زبت ےک اٹيڀؿٹل ہصبػث اٹ٦ـاػی ٳہ ہٝالٿ ےاك ک .ےگ ںکـی

 .ےگ ںیھمسذ کـػاؿ کڀ ےک ےیپيٹ اٿؿ ےگ ںیھػیک یھکڀ ة اٹتٚبٳ

 ٔتبئذ ےک ہِٖبٌٜ

 

A. اٹتٚبٳ ػٝڀی ںٵی ےٝال٧ ثیٶبؿ 

B. کب اٹتٚبٳ ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

C. ٝٶٰ ےک ػمتبٿیقات 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 کب ہےکیب ربتب  کل ٕـس کب اٹتٚبٳ ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 بکـٹ ثیبٷ

c) ػمتبٿیقات  خمتٲ٤ ّـٿؿی ےٱئ ےک تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 کـٹب حبج کی

d) ٳ ہ٥ـا کل ٕـس مچيت ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

 کـٹب تيـیش اك کی ںیہکی ربتی 

e) کـٹب پـ حبج ںػٝڀٿ کی ےصبػث ؽاتی 

f) ٹبھکڀ مسذ کـػاؿ اٿؿ تَڀؿ ےک ےی پی اٹ 

A. ٚبَأت ػٝوی ںِی ےٝالق ےک أيوؿٔل 

 اٿؿ ہے 'ہٿٝؼ' ایک اٹيڀؿٹل ہک ہےگئی  ٱی ھمسذ ی ٕـسھت اچہة ثبت ہی

کی  ےػٝڀ زبت ےک پبٱینی .ہے 'ہگڀا' ایک ےٱئ ےک ےٿٝؼ اك پبٱینی

کب اٍٰ  ےٿٝؼ اك ٿٹبہ ٿا٩ٜ کب ہٿا٩ٜ ہىؼ ہثیٴ ٿاٱی ایک ےثٺٸ ہٿد

 اك کب ہےکـتی  ہؿہٵٚب اھکتٺب اچ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ایک .ہے اٵتضبٷ

 کڀ کتٺی ںٿٝؼٿ ےک ںػٝڀٿ ےاپٸ ہٿ ہک ہےٿتب ہ ےك ثبت كا ہاٹؼاف
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 ںٵی ٝڀاٵٰ ثٺؼی ہػؿد ٳہا ںٵی اٹيڀؿٹل .ہےکـتی  ٵکٶٰ ےی ٕـس كھاچ

 .ہےکی ٍالصیت  ےاػا کـٷ ػٝڀی کٶپٺی کی اٹيڀؿٹل ایک ےك

 ؿڈويہیک ٹاك ںًّٝ ِی ػٝوی .1

 ےك ت٦َیٰ ںٵی ےثبؿ ےاك ک ہےکیب ربتب  کل ٕـس کب اٹتٚبٳ ںػٝڀٿ

 ںٝٶٰ ٵی ےک ںػٝڀٿ ہک ہےّـٿؿت  کی ےٷھمسذ ہی ںٵیہ ےٯہپ ےك ےربٹٸ

 .ںیہ کڀٷ کڀٷ ںیبٹپبؿ ػٱچنپی

 ؿڈويہیک ٹاك ںًّٝ ِی ػٝوی :  ۱  تَبویـ

 

 اٿؿ ؿڈٿٯہیک ٹاك الہپ ٿاال ىغٌ ےعـیؼٷ اٹيڀؿٹل کہگب

 .ہے 'ہٿٍڀٯ کٺٺؼ کب ےػٝڀ'

ػٝڀی ' کب ٵبٱکبٷ ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ِبٌک

 .ہےٿتب ہ ٵ٦بػ اڑایک ةپـ ٕڀؿ  ےک 'گتبٹٮـتبٿھة

 ےکئ ےك ڈ٥ٸ ےک ؿفڈٿٯہ پبٱینی کی اػائیگی ںػٝڀٿ

 ےٿٝؼ یہٿ ںٵ٪ؼٵبت ٵی تـ ہفیبػ ثبٿرڀػ ےک ےربٷ
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 .ںیہ ےٿتہ ػاؿ ہؽٳ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ

 اٹيڀؿٹل شببٳ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ایک اِیؼاؿیہ

 ےک اٿؿ ٵَٺڀٝبت ےٷھکڀ مسذ ںػٝڀٿ ںٵی ںکٶپٺیڀ

 اٿؿ ٩یٶت ّڀاثٔ ٩ڀاٝؼ، ےپبٱینی ک ،ےکـٷ یقائٸڈ

 .ہےٿتی ہکی  ٭ڀھ٫ےثیٶبٯ ػاؿی ہکی ؽٳ ےکـٷ ےٓ

 اٹيڀؿٹلاؿتی ھة) ؿیٹؿیگڀٱی ؿیٹؿیگڀٱی ؿیٹؿیگوٌی

 ےک ؽیٰ ہٵٺؼؿد (یٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی

 :ہے ؿڈٿٯہیک ٹاك ٳہایک ا ںٵ٪َؼ ٵی ےاپٸ ےٱئ

 ٹبھؿک ٹٚبٳ کڀ ثـ٩ـاؿ ںٵبصڀٯ ٵی اٹيڀؿٹل 

 کی ص٦بٙت کـٹب ٵ٦بػ ےک ؿفڈٿٯہ بٱینیپ 

 ٍضت ٵبٱیبتی ٕڀیٰ ٵؼتی کب ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل 

 ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷ

ی ٹتینـی پبؿ

 ِٕتُٚ

ٕڀؿ پـ  ےک ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ رٸ حبٱج ےعؼٵت ک

پـ  ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل رڀ ،ہےربتب  ربٹب

 ںیہ ےکـت کبؿؿٿائی

 ٹایزٓ أيوؿٔل

 ثـوکـ /

٥ـٿعت  پٲنیب ٍـ٣ ہٷ ٿکـثـ / ٹایزٸ اٹيڀؿٹل

 ےاٷ ك ںکی ٍڀؿت ٵی ےػٝڀ ایک ہثٲک ںیہ ےکـت

کی ربتی  تڀ٩ٜ کی ےٳ کـٷہ٥ـا کی عؼٵت کڀ ںکڀہگب

 .ہے

 / ہَ وٕؼػہفـا

 امپتبي

کب  ںػٝڀٿ ک کڀہگب ہک ںیہ ےکـت اك ثبت کب ی٪یٸ ہٿ

عبً  ،ہےٿتب ہ صبٍٰ ہربـة اٿؿ پـمکڀٷ ہآؿاٳ ػ ایک

 ،ہےٿتب ہ یٺٰ پـپ ےک ےیپيٹ امپتبٯ ٕڀؿ پـ رت

 ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ٵربا ٹ٪ؼی اٹيڀؿٹل کٶپٺی

 .ہےکـتی  ٳہٿٱت ٥ـاہك کی

 ےك ںػٝڀٿ ہےکب ٵٖٲت  ےکب اٹتٚبٳ کـٷ ںػٝڀٿ ےک ی ٕـسھاچ اك ٕـس

 .کـٹب کب اٹتٚبٳ ٵ٪بٍؼ ےک ؿڈٿٯہیک ٹاك ؿ ایکہ ےك ںاٷ ٵی ٵتٞٲ٨

 ٿٹبہ کـاؤٹ ھمبت ےک ےػٿمـ کب ایک ٵ٪بٍؼ ھکچ ےك ں، اٷ ٵیہثالىت

 .ہےدمکٸ 

 

 کـػاؿ ےک أتٚبَ ػٝوی ںِی أيوؿٔل کّپٕی .2

ٍضت  کی ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀخمتٲ٤ " - ٵٖبث٨ ےک اٝؼاػ ٿ مشبؿ ےٍٺٞت ک

تک  اٿپـ ےک٪ 120 کـ ےٯ ےك٪ 65 کب تٺبمت ٹ٪َبٷ ےک کی اٹيڀؿٹل

 اٿپـ ےك تٺبمت ےٹ٪َبٷ ک ٪100 ہصٌ تـ ہفیبػ کب ٹٵبؿکی ںاہد ہے
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 تـ ہفیبػ ںکبؿٿثبؿ ٵی ےک ضت کی اٹيڀؿٹلٍ ".ہے اہکبٳ کـ ؿ

 .ںیہی ہؿ اٹھا ٹ٪َبٷ ںکٶپٺیب

 ٵڀحـ ےک ںػٝڀٿ اٿؿ ںٕـی٪ڀ اٵیؼاؿیہ ٵْجڀٓ ایک ہک ہے اك کب ٵٖٲت

پبٱینی  کٶپٺی اٿؿ ہتبک ہے مغت ّـٿؿت تہکی ة ےکڀ اپٺبٷ اٹتٚبٳ

 ۔ ےمک ػیب رب ٹتبئذ تـہکڀ ةؿڈٿٯہ

 1 ٹیلٹ عوػ

 ںیہٷ ؿڈٿٯہیک ٹاك ایک ںٝٶٰ ٵی ےک ػٝڀی اٹيڀؿٹل کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہے

I. ىیئـػاؿک ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک 

II. ٰہحمکٴ ےک اٹنبٹی ٿمبئ 

III. ؿیٹؿیگڀٱی 

IV. ےی پی اٹ 

 

 

B. کب أتٚبَ ںػٝوو ٍضت کی أيوؿٔل 

 چیٍٕذ ںِی ٍضت کی أيوؿٔل .1

 ںؿائی ٵیہگ عَڀٍیبت کڀ کی خمَڀً ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

ٵٺٚٴ  ٕڀؿ پـ ٵؤحـ کڀ ںػٝڀٿ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك ہک ےرل ك ہےٳ ہا ٹبھمسذ

 :ہے اك ٕـس ہی .ےرب مک کیب

a) ےٱئ ےک ہٵٞبٿُ کی ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا ا پبٱینی تـ ہفیبػ 

 .ہے 'اٹنبٷ' ایک ٵڀّڀٝبت ٿاٱی ےکی ربٷ ہاصبٓ ںاہد ںیہٿتی ہ

 ٝبٳ ٕڀؿ پـ رڀ ہے التی ےکڀ مبٵٸ ٹٚـ ہٹ٪ٔ رؾثبتی ہی

 .ہےٵٲتب  ںیہکڀ ٷ ےٷھػیک ںٵی ںٝال٩ڀ ےػٿمـ ےک اٹيڀؿٹل

b) تہکب ة اپ ٱڀھپ اٿؿ ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک، ٝالد ںثیٶبؿیڀ ںاؿت ٵیھة 

 ںٵی ںٱڀگڀ ہاك کب ٹتیذ .ہےٵٲتب  کڀ ےٷھػیک ؿٷٹپی خمتٲ٤ یہ

ٿ ہ حمتبٓ ہفیبػ ےّـٿؿت ك ٱڀگ ھکچ ہک ہےٵٲتب  ہکڀ ی ےٷھػیک

 ںیہٷ ہکی پـٿا ٝالد ثیٶبؿی اٿؿ کی ںٱڀگڀ ھکچ ںیہٿ اٿؿ ںیہ ہےؿ

 .ہےی ٿتہ

c) ٹکبؿپڀؿی کڀئی ےریل گـٿپ، کنی کنی ىغٌ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 ےک چیٺٰ ٥ـٿعت ہعڀؿػ ایک ےریل یب ثیٺک ےکی ٕـ٣ ك تٺٚیٴ

ایک  ٵَٺڀٝبت کڀ ںٵی ےٹتیذ ےک اك .ہےرب مکتب  عـیؼا ےؽؿیٜ

 تڀ ہےا ہؿ ٥ـٿعت کیب رب ٕڀؿ پـ ےٵَٺڀٝبت ک ایک ٵٞیبؿی ٕـ٣

 ےصنبة ك ےک ےکـٷ ّـٿؿیبت کڀ پڀؿا ٵـ کیٹکل ػٿمـی ٕـ٣

 .ںیہ ہےرب ؿ ےالئ ٵَٺڀٝبت ٵٖبث٨ ےاپٺی ٵـّی ک
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d) ےپیٶبٷ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 پیؼا ػٝڀی زبت ایک ےک پبٱینی ےرل ك ہےٿتب ہ کی ثٺیبػ پـ پـ

 ؿٷٹپی ثٲٺگ، ںٕـی٪ڀ ےک، ٝالد اؿتہٳ ػمتیبثی، ہاگـچ .ہےٿتب ہ

 ٿ یبہ ؿٹاکڈ ہٿ ہے، چبےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت اٿؿ شببٳ

 رل ہے ٿتبہ ٥ـ٧ کب٥ی ںٵی چبؿرق ےک مپتبٯا  یب ؿٹاکڈ رـاصی

 .ہےٿ ربتب ہ ت ٵيکٰہة کـٹب ہکب اٹؼاف ںػٝڀٿ

e) ٹئی .ہےا ہٿ ؿہ تـ٩ی ےتیقی ك ےمت ك ےٝال٧ ےک ٍضت کی عؼٵبت 

 ٝالد ٹئی ںٵی ےٹتیذ ےک ےٿٷہ پیؼا ےٵنبئٰ ک اٿؿ ںثیٶبؿیڀ

 ٝالد، ٱیقؿ مـرـیٿٯ ہ-کی .ہے ٿئیہی تـ٩ یھکب ة ںٕـی٪ڀ ےک

 تکٺیکی ہکڀ فیبػ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ہی .ںیہ اك کی ٵخبٯ ہٿ١یـ

ؿٿٯ ٹکڀ کٸ ںػٝڀٿ اٹيڀؿٹل ےٱئ ےٝٶٰ ک اٿؿ اینی ہےثٺبتب 

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت تـیہٵنٲنٰ ة ںٵی اؿتہکی ٳ ےکـٷ

f)  ہے ہص٪ی٪ت ی ٳہا ہفیبػ ےمت ك ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ٝڀاٵٰ اٷ شببٳ 

 ثبٱکٰ رڀ ایک ہے کیب رب مکتب ںیہٷ ٵٞیبؿی رنٴ کب ٹیاٹنب ہک

 ےگئ ےکئ ےٱئ ےثیٶبؿی ک یہایک  .ہےکـتب  ٹیب ٕڀٯ ٿ ٝـُ

کـ  ؿػ ٝٶٰ ےٕـس ك اٱگ اٱگ ػٿ ٱڀگ ںٵی ےثبؿ ےٝالد ک یہایک 

 ۔ںیہ ےمکت

 .ہےا ہٿ ؿہ ہاّب٣ ےتیقی ك ںٵی ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

ثٸ گئی  چیٲٺذ تـ٩ی کی ىؼیؼ ےکاك ٕـس  تٞؼاػ اؿیھة ٵَٺڀٝبت کی

ٵڀرڀػ  ںٵی ںٿڑمیٺک کی ٵَٺڀٝبت ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںٵی ٹٵبؿکی .ہے

 خمتٲ٤ کئی ی آپہ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ایک کٶپٺی ہتک ک ںاہاٿؿ ی ںیہ

 کی اپٺی ٿؿژٷ ےاٿؿ اك ک ؿ ٵَٺڀٝبتہ .ںیہ ےصبٍٰ کـ مکت ٵَٺڀٝبت

 اٷ کب ےٯہپ ےك ےکـٷ ہت٦َی کب ػٝڀی ہاٿؿ اك ٿد ہے اٹ٦ـاػیت

  ۔ےئہربٹب چب کیب ہٵٖبٱٜ

 ےک اٝؼاػ ٿ مشبؿ ثـتـی یہٿ ؿہ ںٵی ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 کڀ ںکڀہگب ہعڀؿػ رڀ ہے ایک کٶپٺی -ہے التب ےمبٵٸ یھکڀ ة ںچیٲٺزڀ

 ںیہ ےٱیت ںٵب زبت ےک ںپبٱینیڀ ، اٷہے ثیچتی پٲنیب ٍضت 1،00،000

 ت٪ـیجب کٴ ےٴ كک ےاك ،ہےکـتی  ہاصبٓ اؿکبٷ کڀ 3،00،000 ہک

 كےىٰے٫ !ٿگبہٹب ہؿ تیبؿ ےٱئ ےک تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ ےک ںٱڀگڀ 20،000

ٍضت کی  ھمبت ےک تڀ٩ٞبت کی ےاٷٹٹپ رٲؼ ےک ںػٝڀٿ عؼٵت اٿؿ

  ۔ہےا چیٲٺذ ڑة کـٹب ایک کڀ ٵٺٚٴ ہحمکٴ کب ػٝڀی اٹيڀؿٹل

 ںپبٱینیڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٿاٱی ےکی ربٷ ںاؿت ٵیھة ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ہکب اصبٓ ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ یھة ںیہک اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ٵٲک ںٵی

کب  ںػٝڀٿ پیو یٴ کڀٹ ٿاٱی ےکـٷ ہت٦َی کب ںػٝڀٿ .ہےکیب ربتب 

کڀ  ٝٶٰ یہچٰ ؿ ںؿ ٵیھٵٲک ة ےٱئ ےک ےٿٷہ ٩بثٰ ےک ےکـٷ ہاٹؼاف

  ۔ہےّـٿؿی  ٹبھمسذ

کب  خمتٲ٤ آالت اٿؿ ػمتیبة ہ، ربـةاؿتہٳ اپٺی ٵیٺیزـ ػٝڀی ٍضت

  ۔ہےکـتب  کب مبٵٺب ںچیٲٺزڀ اٷ ےٿئہ ےامتٞٶبٯ کـت
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 بک ےکـٷىغٌ کی ٵؼػ  ے، ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ایلںٵی ہصتٶی ربقی

 ےاٿؿ عڀػ یب آپ ک ہےّـٿؿت ٵٺؼ ڀ ر ہےٳ کـتب ہ٥ـاإٶیٺبٷ 

ٹی کيیؼگی ہرنٶبٹی اٿؿ ؽ ےك ہثیٶبؿی کی ٿد ٭نی ٭ی  ںٵیعبٹؼاٷ 

  ۔ ںیہا ہگقؿ ؿ ےػٿؿ ك ےک

ٍضیش  ىغٌ کڀ ٍضیش ہک ہےکـتب  یٸاك ثبت کب ی٪ اٹتٚبٳ ػٝڀی ٹـہ

  ں۔یہربتب  اػا کیب ػٝڀی ٿ٩ت پـ ٍضیش

 ًّٝ ےک ےػٝو ںِی ٍضت کی أيوؿٔل .2

 اٹيڀؿٹل آپ کڀ یب ےاپٸ ےکی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی عؼٵت ےػٝڀ

کی  (ےی پی اٹ) ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ اعتیبؿ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك

  ۔ہےربتی  کـائی ٳہمـٿك ٥ـا ےؽؿیٜ ےعؼٵبت ک

 ےک ےػٝڀ کڀ ےیپيٹ / اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٵٖبث٨ ےکی ىـائٔ ک ٱینیپب

 ےک اػائیگی ػٝڀی کـ ےٯ ےك ٿ٩ت ےک ےربٷ ےکـائ ہآگب ںٵی ےثبؿ

گقؿ  ٿکـہ ےك ٹایک می ےٵـاصٰ ک اىتھمپـة کب ػٝڀی ٍضت ٿ٩ت تک

 ۔ہےٿتی ہ ٵٖبث٪ت اٱگ اپٺی ایک رل کی ہےربتب 

 ےٵَٺڀٝبت ک ہٵٞبٿُ (ےٿٷہػاعٰ  ںٵی امپتبٯ) ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل رڀ ںیہ ػی گئی ےٹیچ ےٕـی٨ ٿمیٜ ںتٺبٙـ ٵی عَڀٍی

  ۔ںیہ ثٺتی ہصٌ ٳہکب ا کبؿٿثبؿ ےک

 ٵَٺڀٝبت ٹ٪ؼ ہؿٿفاٷ ثیٶبؿی یب مٺگیٸ ٵَٺڀٝبت یب ہ٥بئؼ ٵ٪ـؿ

اٿؿ  ػمتبٿیقات ّـٿؿی ےٱئ ےک ےػٝڀ ےٿاٯ ےربٷ ےکئ زبت ےک ہٿ١یـ

 ےاك ص٪ی٪ت ک ٿگی،ہ ایکامی ٕـس کی  تک ٽؼےا ھے٭بپ ٝٶٰ ٝبٳ

 ےآت ںیہکـ ٷ ےٯ ٿٱتہك كےىٰے٫ ٵَٺڀٝبت ےاك ٕـس ک ہک ہے ےمڀائ

 ۔ںیہ

 : ہےٿ مکتب ہ اك ٕـس ػٝڀی ٿاال ےربٷ زبت کیب ےک پبٱینی ہٵٞبٿُ

a)  ( ِربأمؼ ویو ٌیل) ػٝوی 

 اعـاربت ٿ٩ت ےک ٝالد ٿ٩ت یب ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ کہگب

 ےك ےیپيٹ / اٹيڀؿٹل کٶپٺی امپتبٯ ٿؿک ٹٹی .کـتب ںیہٷ اػا

اٿؿ ثٞؼ  ہےٳ کـتب ہعؼٵبت ٥ـا کی ثٺیبػ پـٵٺٚڀؿی -ایک مبث٨

 ےک ےی  پی اٹ  / کٶپٺی اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ہت٦َی ےک ےػٝڀ ںٵی

  ۔ہےکیب ربتب  کڀ مجٜ ػمتبٿیقات پبك

b)  کب ػٝوی ٹآفنی 

 کڀ مپتبٯا کی اػائیگی اعـاربت ےٝالد ک ےٿمبئٰ ك ےاپٸ ٵـٹکل

اٹيڀؿٹل  ےٱئ ےکی اػائیگی ک ےػٝڀ ٩بثٰ ٩جڀٯ ؿھاٿؿ پ ہےکـتب 

 ۔ ہےکـتب  کڀ پیو ےػٝڀ ےاپٸ ےمبٵٸ ےک ےی پی اٹ  / کٶپٺی

 .ںیہ ےٿتہ ےایک ریل ٩ؼٳ ثٺیبػی ںٵی ںٍڀؿتڀ ںػٿٹڀ

 



 

443 
 

ىبٵٰ  ےٵـصٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٝٶٰ ٵی ػٝڀی ٕڀؿ پـ ٹےٵڀ : ۶ تَبٿیـ

  ( ۔ہے ںیہٷ ںتـتیت ٵی ػؿمت ہی ہاگـچ) ۔ ںیہ ےٿتہ

 

a) ٍِٞوِبت 

 الہکب پ ہؿاثٔ ػؿٵیبٷ ےیٴ کٹ ػٝڀی اٿؿ ٹکالئٸ کی إالٛ ےػٝڀ

 ہٵٺَڀة کی ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی کٶپٺی کڀ ٵـٹکل .ہے اتٹػؿه

عبً  یب ہےکـ مکتب  ٵٖٲٜ ںٵی ےثبؿ ےک ےاٷٹھا ہکب ٥بئؼ ثٺؼی
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 ،ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ںصبالت ٵی ٹگبٵیہ ٕڀؿ پـ

 .ہےکـ مکتب  ٵٖٲٜ کٶپٺی کڀ یھثٞؼ ة ےک ےٷٿہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 اة ٳ،ہتب .اھت ؿمسی إالٛ ػیٺب کی ہٿا٩ٜ کی ےػٝڀ تک، ہصبٱی

پـ فٿؿ  ےإالٛ ػیٸ کی ےػٝڀ رٲؼ ےرٲؼ ك ےٷ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

ٝبٳ  .ےٿ ربئہ ىـٿٛ پـ کبٳ ےػٝڀ ہتبک ہے ىـٿٛ کـ ػیب ػیٺب

 ےك ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ػاعٰ ٵٺٚٴ ٕڀؿ پـ

 ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹگبٵی ٍڀؿزببٯہ اٿؿ ےٯہپ

 .ہےٿتب ہ ّـٿؿی ػیٺب اك کی إالٛ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ٹےٷھگ 24 ےک

 ٳہٵٞٲڀٵبت ٥ـا ٿ٩ت پـ ںٵی ےثبؿ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 ہے ٵٲتی ٵؼػ ںٵی ےکـٷ تَؼی٨ ہکڀ ی ےیپيٹ / ثیٶب٭ـتب ےك ےٿٷہ

 کڀئی ںاہی اٿؿ ہےٍضیش  ٿٹبہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی کڀ کہگب ہک

 ثبفی ےمڀػ کـ ےکڀ ٯ چبؿرق یھی کتھکت ی اٿؿہػ ہٿکھػ یب پـتـٿپ

 .ہے ںیہٷ ثبت رینی ےکـٷ

 ہٵٺٚڀؿ ىؼ اٿؿ پیو، ایک زبـیـی '' ہےکب ٵٖٲت  ےإالٛ ػیٸ ےٯہپ

یکٺبٱڀری ٹ ٵڀاٍالت اٿؿ .عٔ یزب گیبھة ےکی ٕـ٣ ك ٥یکل یب' عٔ

کی  ےیپيٹ / ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ اة ھتمب ےتـ٩ی ک ںٵیؼاٷ ٵی ےک

 ےکی ٕـ٣ ك ؿٹکبٯ میٸ ےٿاٯ ےٷہؿ ےٯھک ٹےٷھگ 24 ٕب٩ت ےٕـ٣ ك

 .ہےدمکٸ  إالٛ ػیٺب ےؽؿیٜ ےک ای ٵیٰ اٿؿ ٹؿٹیٹاٿؿاٷ

b) ؿیيٓٹؿرل 

 ہصڀاٯ اٿؿ ایک ےػؿد کـٷ ںٳ ٵیٹمل کڀ ےػٝڀ ؿیيٸٹؿرل کب ےػٝڀ

 ےػٝڀ تی ٿ٩ھکنی ة ےکـک رل کب امتٞٶبٯ ہےٝٶٰ  کی ےثٺبٷ سمرب

 ػٝڀی تٞؼاػ، ػٝڀی ےاك .ہےمکتب  کیب رب ٵٞٲڀٳ ںٵی ےثبؿ ےک

 ػٝڀی ہی .ہےا ربتب ہک یھتٞؼاػ ة ؿٿٯٹکٸ ػٝڀی یب سمرب ہصڀاٯ

 ےکی ٕـ٣ ك تٺٚیٴ ےٿاٯ ےکـٷ کبؿؿٿائی ٹٚبٳ اٿؿ تٞؼاػ

ٿ ہ ا٭يـا٭یي یب ٝؼػی کی ثٺیبػ پـ ٝٶٰ ٿاٱی ےکی ربٷ امتٞٶبٯ

 .ہےمکتی 

 اٿؿ سمرب پبٱینی اٿؿ ٍضیش ےصبٍٰ کـٷ الٛکی إ ےػٝڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ؿیيٸٹؿرل یہثٞؼ  ےک ےکـٷ ٵالپ ےک ٵٞٲڀٵبت ىغٌ کی ہىؼ ہثیٴ

 .ہےربتی  تیبؿ کی سمرب ہصڀاٯ اٿؿ

 ےٱئ ےک ےػٝڀ، امی ثٞؼ ےک ےٿ ربٷہ ڈؿٹؿرل ػٝڀی ںٳ ٵیٹمل

 .گی ےربئ ثٺبئی مچيت ایک ںٵی كٹاکبؤٷ ےکٶپٺی ک اٹيڀؿٹل

ؿ٩ٴ  ٵتڀ٩ٜ یب ؿ٩ٴ ػٝڀی ػؿمت ٿ٩ت ےؿیيٸ کٹؿرل / اٹ٦بؿٵیيٸ

)  ؿ٩ٴ ؿیقؿٿ اثتؼائی اك .ہےرب مکتب  ربٹب ںیہٷ ںٵی ےثبؿ ےک

 (ہے ٿتبہ پـ ٵجٺی مبئق ےک ےػٝڀ اٿمٔ ٕڀؿ پـ تبؿیغیتـ  ہفیبػ

 ػاؿی ہکی ؽٳ ّـٿؿت ایک ثبؿ رت .ہےٿتی ہ حم٦ڀٗ ٕڀؿ پـ ٵٞیبؿ

 ےک میؿ اھپ تڀ ہےربتب  چٰ ہپت ںٵی ےثبؿ ےؿ٩ٴ ک ٵتڀ٩ٜ یب ؿ٩ٴ

 .ہےػیب ربتب  ٹٚـ حبٹی کـ ا کـڑھة / اھٹگ ںؿ٩ٴ ٵی حم٦ڀٗ ٵٖبث٨
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c) کی تَؼیك ػمتبویقات 

 ےاگٰ ےک ےاٷڑھة ےکڀ آگ ےػٝڀ ثٞؼ ےک ےٿ ربٷہ ڈؿٹؿرل ےػٝڀ

کی ربٹچ  ےٿٷہ صبٍٰ ےػمتبٿیقات ک شببٳ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ ےک ٩ؼٳ

 .ہےربتی  کی

 ےٱئ ےک ےاٷھڑة ےآگ کی کبؿؿٿائی ػٝڀی ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی

 : ںیہ ّـٿؿیبت ٳہا ےمت ك ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 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

 ػٝڀی اٿؿ ہے یـٿی کیکی پ ؿمتہ٣ ایک ےٱئ ےک کی تَؼی٨ ػمتبٿیقات

 تـ ہفیبػ .ہےکـتب  کی ربٹچ ؿمتہ٣ اك ىغٌ ٿاال ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی

 ػمتبٿیقات ؿمتہ٣ ٩نٴ کب اك ہک ںیہکـتی  اك ثبت کب ی٪یٸ ںکٶپٺیب

 .ہے ہکب صٌ ٝٶٰ ےک ےاٷڑھة ےکڀ آگ

 ںاہد - ہے کیب ربتب ٹٹڀ ػمتبٿیقات کڀ ںیہػمتیبة ٷ ںٵی ےاك ٵـصٰ

 ےکئ ںیہٷ پیو ےکی ٕـ٣ ك امپتبٯ / کہگب ـپ ہٹ٪ٔ اك ںٵی ٝٶٰ ھکچ

 ہرجک ہےىبٵٰ  کیب ربٹب کی ػؿعڀامت ےپیو کـٷ ػمتبٿیقات کڀ ےگئ

 شببٳ ےٯہپ ےك ےکـٷ ٵٞٲڀٵبت کی ػؿعڀامت اّب٥ی ںکٶپٺیب تـ ہفیبػ

 تکٲی٤ کڀ کڀئی کہگب ہتبک ںیہکـتی  تبٯڑربٹچ پ ػمتبٿیقات کی پیو

 .ٿہ ہٷ

d) مجٜ کـٔب کی ٍِٞوِبت ثٍٕگ 

 .ہے ہصٌ ٳہکب ایک ا مبئیکٰ ےک ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ ثٲٺگ

 ےک صؼٿػ خمَڀً زبت ےک خمتٲ٤ اىیبء پٲنیب ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٝبٳ

 .ںیہکـتی  ٵیہکی ٥ـا ہٵٞبٿُ کی اعـاربت ےگئ ےکئ ںٵی ٝالد ھمبت

 :ہے کـٹب ثٺؼی ہکی ػؿد ٩نٴ کڀ اك چبؿرق ےٝالد ک

 ےک اٿؿ ٹـمٺگ ڈ، ثڀؿہکٶـ مسیت کی ٥یل اٿؿ مـٿك ؿیيٸٹؿرل 
 .اعـاربت

 کی ٥یل آپـیيٸ ےاٯ کھة ھػیک ؿیہگ یھاٿؿ کنی ة آئی می یڀ. 

 آپـیيٸ آکنیزٸ، عڀٷ،، میبھےتےٷےا، کی ٥یل ؿٹیھت آپـیيٸ 

 ایکل ٵڀاػ اٿؿ زب٪ی٪بت اػٿیبت، آالت، مـرـی، کی ٥یل ؿٹیھت

کی  ٭ـےمٴےپ، پيےؿھےیڀتےڈؿ، پيےؿھے٭یٶڀت، ایٲنلڈ ،ےؿ
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 آپـیيٸ رڀ اعـاربت ػیگـ ٕجی ٿؿ کڀئیا اْٝبء، ٵَٺڀٝی الگت

 .ہے ہصٌ ٹٿٹکب ا

 کی ٥یلؿیٸ ہ، ٵبٵيیـ ؿ،ٹاکڈ، ٹكھےٹمتےٷےا، مـرٸ. 

 کی ٥یل ایٶجڀٱیٺل 

 ٹیلٹ ےٿاٯ ےکـٷ ہکب اصبٓ ہ، ٿ١یـمکیٸ، ےایکنـ ،ٹیلٹ عڀٷ 
 کی ٥یل

 ٵٺيیبت اٿؿ ںػٿائی 

 پیو ےکی ٕـ٣ ك کہگب ےٱئ ےک ےمجٜ کـٷ ٵٞٲڀٵبت زبت ےک اٷ اىیبء

 ےػؿمتگی ک کڀ ےػٝڀ ہتبک ہے ربتی تبٯ کیڑکی ربٹچ پ بٿیقاتػمت

 .ےرب مک اٹمن ھمبت

 ےکـٷ ٵبٹکیکـٷ کڀ ؿٷٹپی ثٲٺگ ےک ںڀامپتبٱ کڀىو ےمبؿ ہی ہاگـچ

کب  ہٕـی٨ ہایک ٝٲیضؼ ےٱئ ےک ثٲٺگ ےٱئ ےک امپتبٯؿ ہ، ںیہ ےٱئ ےک

اك  چیٲٺذ ٿاٱی ےآٷ ےمبٵٸ ںاٿؿ اك ٵی ہے ٝبٳ ثبت امتٞٶبٯ کـٹب

 :ںیہ ٕـس

 ٩بثٰ  ١یـ ھکچ رینی ٥یل ١ؾا ٥یل یب عؼٵت ںٵی ٥یل ےک ےکٶـ

 .ہےرب مکتب  ىبٵٰ کیب اىیبء کڀ اػائیگی

 ٰیب کی زب٪ی٪بت شببٳ ٩نٴ یب اىیبء اٱگ اٱگ ںثٰ ٵی ےایک اکی 

 .ہےمکتب  ٿہىبٵٰ  ثٰ ؿامت ہثـا ےٱئ ےٵٺيیبت ک شببٳ

 ےلری - ہےربتب  کب امتٞٶبٯ کیب ںٹبٵڀٵبٹکیکـٷ -١یـ ٩بٹڀٹی 

 .ہےا ربتب ہک مـٿك کی ٥یل کڀ ٥یل ٹـمٺگ

 ےریل "اعـاربتٵٺنٲک "، "ہٿ١یـ"، "٥یل ٕـس ایک" ںثٰ ٵی 

 .ہےربتب  امتٞٶبٯ کیب اٱ٦بٗ کب

 ثـی٬ اپ  ثٰ کی پـٿمینـ ،ہے ںیہٷ ٿاّش کی ٵٞٲڀٵبت ثٲٺگ پـ ںاہد

کب  پـ ىک ٵٺٚڀؿی اٿؿ ثٺؼی ہػؿد ہتبک ہے ٵبٹگتب ٵٞٲڀٵبت یب اّب٥ی

  ۔ےمککیب رب  صٰ

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےٷ ايےيڈایبٯ ےٱئ ےک ےکڀ صٰ کـٷ ہاك ٵنئٰ

 ٹ٥بؿٵی ےثٰ ک ےاك ٕـس ک ںرل ٵی ہے ربؿی کیب ػایبتہ ٵبٹکیکـٷ

کیب گیب  ٵبٹکیکـٷ ؿمت کڀہ٣ اىیبء کی ٩بثٰ اػائیگی ١یـ کڀ اٿؿ

 ۔ ہے

 کی ىـس پیکیذ

 کی ىـس پـ پیکذ ےٱئ ےٝالد ک ےک ںٶبؿیڀیث ثِٞ ںٵی ںمپتبٱڀا کئی

 ےامتٞٶبٯ کـٷ ٿمبئٰ ٭ب  اٿؿ ٵٞیبؿی ٝٶٰ کڀ ےک ٝالد ہی .ہے ات٦ب٧

ٳ ہ٥ـا ہپنٺؼیؼ ،ںٵی ںػٹڀ ہصبٱی ۔ہےپـ ٵجٺی  کی ٍالصیت مپتبٯا کی

ٍضت کی  اٿؿ ٩ڀٵی ےٱئ ےٝالد ک ںٿؿک ٵی ٹٹی ےک ےٿاٯ ےکـٷ
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 تہة ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ( ے)آؿ ایل ثی ٿائ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة اٹيڀؿٹل

 ۔ ہےگئی  کـ ػی تٞیٸ یہ ےك ےٯہپ ربتاعـا ےک پیکیذ کی ٝٶٰ

 ِخبي 

a)  ثی ری یب ےمی ا، يٹایٺزیڀپالك، ایٺزیڀگـاٳ :پیکیذ ی٬ڈ٭بؿ 

 ہٿ١یـ مـرـی ٹاؿہ اٿپٸ

b)  ٰٹکبٱٺب ػاٹی ہثچ، ٿالػت  میزیـیٸ، ٿالػت ٝبٳ :پیکیذ گبئٺٮڀجلٮ 

 ہٿ١یـ

c) پیکذ ٫ڈٿپیھؿت ا 

d) پیکذ ٕجی ھآٹک 

 ہے آتی ٥ی اعـاربتاّب ےك ہکی ٿد ںپیچیؼگیڀ ثٞؼ کی ےک مـرـی

اك  ہاگـ ی ،ہےکیب ربتب  ٿٍڀٯ ےاٱگ ك ثٺیبػ پـ اٍٲی ےتڀ اك

 .ہےٿتی ہ ہٝالٿ ےک

 ہکب ٥بئؼ ٵبٹکیکـٷ ےاٿؿ ٝٶٰ ک ی٪یٸ کی الگت ىبٵٰ ںٵی ںپیکزڀ

ٿتب ہ آمبٷ اٹبٹٹپ کڀ ںػٝڀٿ ےاك ٕـس ک ےك ہاٿؿ اك ٿد ہےٿتب ہ

 .ہے

e) ٔگڈکو کی ںػٝوو 

 ےک ںثیٶبؿیڀ تیبؿ ےکی ٕـ٣ ك (ثٲیڀ ایچ اٿڈ) ٍضت ہٝبدلی اػاؿ

مت  ٿاال ےربٷ امتٞٶبٯ کیب ڈکڀ (يڈایني) ثٺؼی ہػؿد ثیٸ اال٩ڀاٵی

 .ہے ٹمی ڈکڀ ٳہا ےك

کڀ  ثیٶبؿی ںىکٰ ٵی ٵبٹکیکـٷ کب امتٞٶبٯ یڈآئی ایل  ہاگـچ

 ی(ٹاٍٖالصبت)می پی  ٝٶٰ ہٵڀرڀػ ،ہےکیب ربتب  ےٱئ ےک ےٷھمسذ

 گئی اپٺبیي ےٱئ ےد کٝال ےک ثیٶبؿی ڈکڀ ٵتٞٲ٨ ےك ٝٶٰ ےریل

 .ںیہ ےتھمسذ ٝٶٰ کڀ ےک

 اٿؿ ںیہ ہےکـ ؿ ہؿٿكھپـ ة ٹگڈکڀ اك ےك تیقی ںکٶپٺیب اٹيڀؿٹل

 اٹيڀؿٹل)آئی آئی ثی(، رڀ  ثیڀؿٿ کی ٵٞٲڀٵبت اٹيڀؿٹل

اك  ،ہے ہکب صٌ آئی( ےی اڈ)آئی آؿ یٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی

 س کیاك ٕـ ںاہد ہے ىـٿٝبت کی ثیٺک کی ٵٞٲڀٵبتی ایک ےٷ

 .ہے کیب رب مکتب ہکب ربقی ٵٞٲڀٵبت

f) کـٔب پـ کبؿؿوائی ںػٝوو 

 ںاہد ہک ہےچٲتب  ہپت ثٞؼ ےک ےٷڑھکڀ پ پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل

پـ ٵيتٶٰ  اٍٖالصبت ٕجی اینی ںاك ٵی ہے ہػہٵٞب کبؿٿثبؿی ایک ہی

صؼ  اٿؿ کل ہے ٩بثٰ اػائیگی کت ػٝڀی ہک ہےکـتی  ٿّبصت ہرڀ ی ہے

پـ  ےػٝڀ ںٵی اٹيڀؿٹل پبٱینی یھکنی ة .ےہ ٩بثٰ اػائیگی تک

 : ہے ںٵی ےػیٸ مڀاالت کب رڀاة ٳہػٿ ا ہٹ٪ٔ کب ٵـکق کبؿؿٿائی

 ؟ ہے ٩بثٰ اػائیگی زبت ےک پبٱینی ػٝڀی کیب 
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 ؟ ہےکیب  ٿارجبت، اٍٰ ںاہ اگـ 

٩ڀاٹیٸ  ےپبٱینی ک ربؿی کی گئی ںمڀاٯ ٵی ؿ ایکہ ےك ںاٷ ٵی

 کی ےٷھکڀ مسذ کی ىـس ات٦ب٧ ھمبت ےک امپتبٯ ىـائٔ اٿؿ اٿؿ

 .ہے کیب گیب ںٵی امپتبٯ ٿؿک ٹٹی کنی ٝالد ، اگـہے ّـٿؿت

 ِٕٚوؿی کی ےػٝو

پڀؿا  ىـائٔ کڀ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ےٱئ ےک ےٿٷہ ٩جڀٯ کڀ ػٝڀی ٍضت

 .ےئہچب کـٹب

i. ہاصبٓ حتت ےک أيوؿٔل پبٌینی ؿکٓ کو ےوئہ ػاعً ںمپتبي ِیا 

 .ےئہؤب چبہ کـتب

 ہے اھی ػیکھکڀ ة صبالت ےاك ٕـس ک ےٳ ٷہ ،ہےٱگتب  ہمبػ ہی ہاگـچ

اٿؿ  ( ٝٶـ ،ںٵی ںٍڀؿتڀ ہفیبػ) ٹبٳ ىغٌ کب ےگئ ےکئ ہاصبٓ ںاہد

مکتب  ٿہاینب  .ہےٵٲتب  ںیہٹبٳ ٷ ىغٌ کب ےٿئہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 : ہکیڀٹک ہے

 کـتب ہاصبٓ زبت ےک پبٱینی ہک ہےّـٿؿی  کـٹب اك ثبت کب ی٪یٸ

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل ۔.ہےی ہایک  ىغٌ ٿاہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ىغٌ اٿؿ

 ۔ ہےٝبٳ  تہة یہػ ہٿکھػ اك ٕـس کی ںٵی

ii. ؤبہ ؿتیھة کی ِـیِ أؼؿ أؼؿ ےکی ِؼت ک أيوؿٔل 

iii. کی تٞـیف مپتبيا 

 زبت ےک پبٱینی اك اھکیب گیب ت ؿتیھة ىغٌ کڀ ںٵی امپتبٯ رل

 ہٿؿٷ ےئہٿٹب چبہ ٵٖبث٨ ےک تٞـی٤کی  "ٿٳہٹـمٺگ  یب امپتبٯ"

 .ہےٿتب ہ ںیہٷ ٩بثٰ اػائیگی ػٝڀی

iv. ؤبہ ػاعً ںامپتبي ِی ائيیہؿ 

 ںیہکـتی  ہکب اصبٓ ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی ائيیہؿ ںنیبیٱبپ ھکچ

کی  ہفیبػ ےػٷ ك 3 ےٱئ ےک ثیٶبؿی ایک اینی ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ یٞٺی

ٹـمٺگ  / امپتبٯ ٝبٳ ےٱئ ےرل ک ٝالد پـ کیب گیب ؿھتک گ ٵؼت

 .ہےٿتی ہّـٿؿت  کی ےکـاٷ ٝالد ںٵی ٿٳہ

 ںامپتبٯ ٵیائيی ہ، ؿپـ ےربٷ ےکئ کـتب ہاصبٓ زبت ےک پبٱینی

  :رت ہےٿتب ہ ٩بثٰ اػائیگی یھتت ٍـ٣ عـچ کب ےٿٷہ ػاعٰ

 ِںیہٷ ٿٳہٹـمٺگ   / مپتبٯا ےاك ہک ہے اینی کی صبٱت ٵـی 

 یب ہےرب مکتب  ربیب ےٯ

 ٿٳہٹـمٺگ  / مپتبٯا ٵـیِ کڀ ہکی کٶی کی ٿد ٿٱتہك ائيیہؿ 

 ےہرب مکتب  ربیب ےٯ ںیہٷ ںٵی

v. کی ِؼت ےوْہ ػاعً ںمپتبي ِیا 



 

449 
 

 ںیہکـتی  ہکب اصبٓ ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی ائيیہؿ ںٱنیببپ ھکچ

کی  ہفیبػ ےػٷ ك 3 ےٱئ ےک ثیٶبؿی ایک اینی ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ یٞٺی

ٹـمٺگ  / مپتبٯا ٝبٳ ےٱئ ےرل ک ٝالد پـ کیب گیب ؿھتک گ ٵؼت

 .ہےٿتی ہّـٿؿت  کی ےکـاٷ ٝالد ںٵی ٿٳہ

 ٝالدکیئـ -ےڈ

 ںٵی امپتبٯ ےٷ تـ٩ی تکٺیکی ےٿئہ ںٵی کی ٍٺٞت کی عؼٵبتٍضت 

 کئی ٿاٱی اٿؿ ٕڀیٰ ہپیچیؼ ٵيـ٧ کی ّـٿؿی ےٱئ ےک ےٿٷہ ػاعٰ

 ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی ہفیبػ ےك ٹےٷھگ  24  .ہےکیب  مـٱیٮـ ٝٶٰ کب

 پـ کئی کی ثٺیبػ اٯھة ھکی ػیک ؿھػٷ ة ث٢یـ ےّـٿؿت ک کی ےٿٷہ

 اؿہاٗ مبث٨ ٝٶٰ کڀ یـے٫ڈے ـت ہفیبػ .ہےگئی  کی ىـٿٝبت کی ٝٶٰ

 ےرل ک ہے الگڀ کیب گیب کی ثٺیبػ پـ کی ىـس پیکذ ےؿّبٵٺؼی ک

 ۔ہےآئی  ی٪یٸ ایک ںٵی الگت ںٵی ےٹتیذ

vi.  یڈاو پی 

 ہکب اصبٓ ٵيبٿؿت / ٝالد یھپـ ة ٕڀؿ ےک ٵـیِ ذبـگ ںپبٱینیب ھکچ

اٿؿ  ہےپـ ارمَبؿ کـتب  کی ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل خمَڀً رڀ ایک ںیہکـتی 

 کٴ ےؿ٩ٴ ك اٹيڀؿٹل کی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ہپـ یٕڀؿ  ٝبٳ

 .ہےٿتب ہ

 خمتٲ٤ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک پبٱینی اٱگ اٱگ کڀؿیذ زبت ےک یڈاٿپی 

 ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ٹےٷھگ 24 ،ےٱئ ےک ٹآ٥نی اك ٕـس کی .ہےٿتب ہ

 .ہےٿتب ہ ںیہالگڀ ٷ ٭ٲذ کب ےٿٷہ

vii. ٔٚبَ ےک ٝالد / ًّٝ ےک ٝالد 

 ہٕـی٨ ٫ھتیٲڀپیا ٝالد کی کڀ ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ٹٚبٳ ےػٿمـ ٝالد کی ٵـیِ ٳ،ہتب .ہےا ربتب ھػیک کـ ڑرڀ ھمبت ےک

 :ےریل ،ہےمکتب  ی اپٺبھکڀ ة

 یڀٹبٹی 

 اھمیؼ 

 یھٿٵیڀ پیتہ 

 آیڀؿٿیؼ 

 ہٿ١یـ ینٸڈٵی ٩ؼؿتی 

 ںیہٿ ہے تیھؿک ؿہکڀ ثب ٹٚبٳ ےک کی اٷ ٝالد ںنیبیٱبپ تـ ہفیبػ

 ےك ںٵی ٹٚبٳ ےک کی اٷ ٝالد ھمبت ےصؼ ک ٹبئت ایک ںنیبیٱبپ ھکچ

 .ںیہکـتی  ہکب اصبٓ ہفیبػ ےیب اك ك ایک

viii. ںثیّبؿیب ِوروػ ےك ےيہپ 
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 تٞـیف

 ٍڀؿزببٯ، 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 ہاىبؿ

 ےٯہپ ہٵب 48 ےك پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل اك کی ھمبت ےیب کٶپٺی ک

 ہے، چباھصبٍٰ کیب گیب ت ٝالد / ہٵيڀؿ ٕجی اٹؼؿ اٹؼؿ ےٵؼت ک کی

 ۔ اھت ںیہٷ ا یبھت ٵٞٲڀٳ ٿاّش ٕڀؿ پـ ےاك ںٵی ےثبؿ ےاك ک

 ںثیٶبؿیڀ ٵڀرڀػ ےك ےٯہپ ےك ہکی ٿد ںثٺیبػی اٍڀٱڀ ےاٹيڀؿٹل ک

 زبت ےک اٹيڀؿٹل کڀ ی٪یٸ ٵٖبث٨ ایک ےرل ک ہے ا گیبھؿک ؿہثبکڀ 

 ۔ہےمکتب  کیب رب ںیہٷ ہاصبٓ

 ہپت ہی ںاك ٵی اٿؿ ہےٿتب ہ ت ٵيکٰہة کـٹب کڀ الگڀ اك اٍڀٯ ٳ،ہتب

 یھٵڀرڀػ ت ہٵنئٰ ںاٹنبٷ ٵی ٿ٩ت ےک اٹيڀؿٹل ہک ےٱئ ےک ےٱگبٷ

 .ہےٰ ىبٵ کـٹب ربٹچ مڀیڀمتیت کی ایک اٿؿ ٝالد ٝالٵبت ،ںیہیب ٷ

 ںٵی ےثبؿ ےٵؼت ک ثیٶبؿی کی ںٵی ٿؿ ا٥ـاػ ہپیو ٕجی ہچڀٹک

 ےکـٷ اٹکبؿ ےك ػٝڀی یھة ، کنیہے ٿ مکتیہ ےؿائ اٱگ اٱگ اپٺی

 رت ٱی ثبؿہپ ثیٶبؿی ہک ہےربتی  ٱی ےؿائ ہی ےك اصتیبٓ ےٯہپ ےك

 ۔ یھت ائی ػیھػک

 ىبٵٰ ںگـٿپ ٵی ںاہد ہے ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹيڀؿٹل گـٿپ تـٵیٴ الہپ

اٹتغبة  عال٣ ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ںاك ٵی ،ںیہ ےٿتہ  ہثیٴ ٱڀگ شببٳ

 ١ـثت ٵالفٵیٸ، شببٳ مـکبؿی ےریل .ہےٿتی ہ ںیہکڀئی گٺزبئو ٷ کی

 ےگـٿپ ک ٹکبؿپڀؿی ڑےة ،ںعبٹؼاٹڀ شببٳ ےک ےٹیچ ےك کی ٱکیـ

 گـٿپ ٿاٱی ےکـٷ ہکب اصبٓ ہٿ١یـ ؿکٸ ےک عبٹؼاٷ ےک ٵالفٵیٸ

 ایک ےٿاٯ ےٵٺتغت کـٷ اعتیبؿ کب ہاصبٓ ٱی ثبؿہکڀ پ ںپبٱینیڀ

 اٷ .ہےا ربتب ھمسذ ہػٿمتبٷ ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک عبٹؼاٷ

 کب٥ی ہکیڀٹک ہےربتب  ا ػیبہٹکڀ  ؿٝبیت اکخـ ںٵی ںپبٱینیڀ

 ۔ ہےٿتب ہ ثٺیبػی ؿٝبیت کب ٩یٶت

 کڀؿیذ ٵنٲنٰ کڀ ںثیٶبؿیڀ ٵڀرڀػ ےك ےٯہپ ہک ہے ہی تـٵیٴ ػٿمـا

 اٍڀٯ کڀ اك ہی .ہےکیب ربتب  ہاصبٓ ثٞؼ ےٵؼت ک ہکی ایک ٵ٪ـؿ

 ہاگـ ی یھپـ ة ےٷہؿ ہٵڀرڀػ ایک پڀفیيٸ ںاٹنبٷ ٵی ہک ہے ٵبٹتب

 ایک ےاك ؿھتڀ پ ہے ػیتب ںیہائی ٷھػک ںکی ٵؼت ٵی ایک خمَڀً ٿ٩ت

 ۔ہےمکتب  ا ربھػیک ںیہٕڀؿ پـ ٷ ےی٪یٸ ک

ix. کی ِؼت أتٚبؿ اثتؼائی 

 ںػٹڀ 30 اثتؼائی کڀ ٍـ٣ ایک پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ٝبٳ

 کڀ ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ٵتٞٲ٨ ےك ہصبػثثٞؼ)  ےکی ٵؼت ک

 ۔ ہےکـتی  ہکب اصبٓ ںثیٶبؿیڀ  کـ( ڑٿھچ

 : ےریل ہےی ػمتیبة ھة ؿمتہکی ٣ ںثیٶبؿیڀ امی ٕـس
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 ،ٵڀتیبثؼ

ائپـ ہ ٫ٹیٹپـٿك ٵٞٶڀٱی

 ،ؿا٥یٹ

 ،ٹکبٱٺب ػاٹی ہثچ

 ،یڀالٹ٥ل

 ثڀامیـ،

 ،ؿٹیبہ

 ،ؿٿمیٰڈاہ

 ،كٹمبئٸ مب

 ڑرڀ ےک ہےٯ٭ڀ  /ےٷھٹگ

 ہٿ١یـ کڀ تجؼیٰ ٭ـٹب

 ہے کیب رب مکتب ںیہٷ ہکب اصبٓ ےٱئ ےٵؼت ک ایک اثتؼائی ںیہاٷ

یب  ایک مبٯ کی ثٺیبػ پـ کی ٵَٺڀٝبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی خمَڀً رڀ

 ۔ہےٿ مکتی ہ ہفیبػ ےیب اك ك مبٯ ػٿ

 ثیٶبؿی کیب ہک ہےکـتب  ىٺبعت ہی ٿاال ىغٌ ےاٷڑھة ےکڀ آگ ےػٝڀ

 اٹؼؿ اٹؼؿ ےىـٓ ک ٵٺٚڀؿی اك ہی اٿؿ اگـ ہے ایک ےك ںاٷ ٵی

 .ہےکیب گیب  ہکب اصبٓ ےٱئ ےک کت تک اك ىغٌ کڀ تڀ ہےآتی 

x. اعـاد 

ٝبٳ ٕڀؿ  ےرل ہے ثٺبیب گیب ٹکب ایک می اپڀؿرٺڀ ںٵی پبٱینی اك

 :ہےمکتب  کیب رب ثٺؼی ہکی ػؿد اك ٕـس پـ

 کـتب  ہاصبٓ ےاك ںٵی ںپبٱینیڀ ھکچ ہ)اگـچ ٥ڀائؼ ےریل فچگی

  ۔(ہے

 ۔ٕجی ٝالد ںػاٹتڀ اٿؿ ٹپیيٸ ٹآؤ 

 ہےتب ھؿک ںیہٷ ہکب اؿاػ ےکـٷ ہکب اصبٓ رٸ ںثیٶبؿیب اینی ،

، ٝٶٰ کب ٝالد ےاپٹؿاپی، ٵڀھت اؿٵڀٷہ، ایچ آئی ٿی ےریل

 .ہٿ١یـ مـرـی کٹکبمسی ٝالد، ٍالصیت کب

 ۔ںثیٶبؿیب ٿاٱی ےٿٷہ ےك ١ٲٔ امتٞٶبٯ ےک ٵٺيیبت  / ىـاة 

 ۔ٕجی ٝالد ؿہثب ےٹؼٿمتبٷ کہ 

 تبثکبؿ کی کڀىو، عڀػکيی، ںمـگـٵیب ےؿھة ےٳ كھرڀ٫ اٝٲی 

 ۔آٱڀػگی

 ۔ػاعٰ ےك کب ٵ٪َؼ ٹیلٹ / ربٹچ ٍـ٣ 

ىغٌ  ےٿاٯ ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی ػٝڀی ںٵی ےایک ٵٞبٵٰ ےک اك ٕـس

 ہے ٿ ربتبہ ٳہائی اہاٹت کـٹب ٿاّش عبً ٕڀؿ پـ صبالت کڀ ےٱئ ےک

ایک  پـ ےربٷ ےػیئ چیٲٺذ ٿ اٿؿہ ػؿمت ثبٱکٰ ےکی ؿائ ؿہٵب ہتبک

 .ےرب مک پیو کیب ےٱئ ےک تبٯڑربٹچ پ ںکی ٝؼاٱت ٵی ٩بٹڀٷ

xi. ۔تّٞیً ھمبت ےن صبالت ںِی ےمٍنً ےک ںػٝوو 

ىغٌ کی ٕـ٣  ہىؼ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػٝڀ ایک اٹيڀؿٹل پبٱینی

رٸ  ہےکـتی  ٿّبصت یھکڀ ة ا٩ؼاٵبت ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےائٹھا ےك

 .ںیہ ٳہا ےٱئ ےک ٵٺٚڀؿی کی ےػٝڀ ھکچ ےك ںٵی
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 :ںیہ ےٿتہ ٵتٞٲ٨ ےك اٷ ہیٕڀؿ پـ  ٝبٳ

 ٵٞٲڀٵبت  - ػیٺب کی إالٛ ےػٝڀ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک خمَڀً ٵؼت

 ایک ٿ٩ت پبٱینی ۔ہے ٱیب ھػیک ےٯہپ ےٳ ٷہ ٵیت کڀہا ےک

 ےک کٶپٺی ٵٞٲڀٵبت اٹؼؿ اٹؼؿ ےرل ک ہے کـ مکتی ٵ٪ـؿ

 ۔ےئہربٹی چب ٹچہپبك پ

 ً۔کـٹب وپی ػمتبٿیقات ػٝڀی اٹؼؿ اٹؼؿ ےٵؼت ک ایک عب 

 ںٵی اٹکيب٣ یب ١یـ یٶڀڈ ١ٲٔ، ثیبٹی کی ١ٲٔ ص٪بئ٨ ٳہا 

 ۔ٿٹبہ ںیہٷ ىبٵٰ

g) ٔچٕبہپـ پ ےػٝو لبثً اػائیگی آعـی 

 ٩بثٰ اػائیگی ٩ؼٳ اگال پـ ےٿٷہ ٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀی ایک ثبؿ

 ںٵیہ ےٱئ ےک ےکـٷ صنبة اك .ہےکب  ےکـٷ ےٓ کی ؿ٩ٴ ےػٝڀ

کی  ےٷھمسذ کڀ ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےکـٷ ےٓ ؿ٩ٴ ػٝڀی ٩بثٰ اػائیگی

 :ںیہ ٝٺَـ ہی .ہےّـٿؿت 

 

 

i. ؿلُ أيوؿٔل ػمتیبة ےٌئ ےؿکٓ ک حتت ےک پبٌینی 

 کی گئی ربؿی ھمبت ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل اٱگ اٱگ ںپبٱینیب ھکچ

 عبٹؼاٷ ےپڀؿ ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل ںاہد ثٺیبػ پـ، ؿٹٱڀھپ ھ، کچںیہ

 ثٺیبػ پـ ؿٹٱڀھپ رڀ پٲنیب یب اینی ہےٿتی ہ ػمتیبة ےٱئ ےک

 .ہےٿتی ہ ایک صؼ ؿکٸ کی ٥ی ٱیکٸ ںیہ ٿتیہ

ii. پبٌینی ےوئہ ےتھؿک ںْ ِیہؽ کو ےػٝو یھکنی ة ےگئ ےکئ ےيہپ 

 :کی ؿلُ أيوؿٔل ثبلی ػمتیبة ےٌئ ےؿکٓ ک حتت ےک

 ػمتیبة ثٞؼ ےک ےاٷھٹگ کڀ ںػٝڀٿ ےگئ ےکئ اػائیگی ےك ےٯہپ

 کڀ ںڀامپتبٱ ں، ثٞؼ ٵیٿ٩ت ےکـت کب صنبة کی ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل ثب٩ی

 ػیب ربٹب ہتڀد یھپـ ة اعتیبؿ كےىٰے٫ یھکنی ة ےگئ ٳہ٥ـا

 .ٿ گبہ ّـٿؿی

iii. صؼوػ ٔبئت 

 یب تڀ کڀ ہٿ١یـ ٥یل، ٹـمٺگ ہکـای ےکٶـ ںٵی ںپبٱینیڀ تـ ہفیبػ

ٕڀؿ  ےک کی صؼ ٥ی ػٷ ٕڀؿ پـ یب ےک ایک ٥یَؼ ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل

 ٥یل یب ہٵيڀؿ کی صؼ امی ٕـس .ہےػیب ربتب  حمؼٿػ کـ پـ

 .ہےٿ مکتی ہ گڀال ےٱئ ےک ہٿ١یـ ٥یل ایٶجڀٱیٺل

iv. کـٔب کی ربٔچ صؼ خمَوً ثیّبؿی یھکنی ة 

 ےک ثیٶبؿی ػٯ کی ےریل ںػیگـ ثیٶبؿیڀ یب ہاصبٓ فچگی پبٱینی

 .ہےمکتی  کی ٿّبصت کـ صؼ یب ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ ایک ےٱی
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v. کـٔب اك کی ربٔچ ،ںیہیب ْ ہے کب صمؼاؿ ثؤل جمّوٝی کیب 

 ہےؼاؿ ص٪ کی ثڀٹلٵ٦ت -ػٝڀی کنی ػاؿ ہثیٴ کیب ہک ںتَؼی٨ کـی

 ےك پبٱینی اپٺی ںٵی (ںمبٱڀمبٯ)  ہگقىت ےٷ ػاؿ ہثیٴ )اگـ

 اٹيڀؿٹل اّب٥ی اکخـ ثڀٹلٵ٦ت -( ػٝڀی ہے۔ کیب ںیہٷ ػٝڀی کڀئی

 کی ػاؿ  ہثیٴ / ٵـیِ ںرڀ اٍٰ ٵی ہےآتب  ٕڀؿ پـ ےک کی ؿ٩ٴ

 یھکڀ ة ثڀٹل جمٶڀٝی یھی کتھکت .ہےػیتب  اڑھکڀ ة ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل

 ٕڀؿ پـ ےک ےػٝڀ ٵٖٲٜ ںآعـ ٵی ےک مبٯ ہگقىت ےك ے١ٲٔ ٕـی٨

 ۔ٿگبہگیب  اھؿک ںیہٷ ںٷ ٵیہؽ ٕڀؿ پـ ہدمکٸ ےرل ہے ثتبیب ربتب

vi. اعـاربت ػیگـ ےگئ ےکئ ہاصبٓ ھمبت ےصؼ ک: 

 ٹٚبٳ آیڀؿٿیؼک ػٿا کی ٝالد ےریل ںیہ ٿ مکتیہی ھة صؼٿػ ػیگـ

 .ہےٿتی ہ ت کٴہة صؼ اك کی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ا،ھکیب گیب ت زبت ےک

صؼ  ایک عبً ٍـ٣ الگت ربٹچ کی ٍضت ثٞؼ ےبٯ کم چبؿ ےک پبٱینی

 کی صؼ ٥ی ػٷ ی ایکھة ںٵی اػائیگی ٹ٪ؼ امپتبٯ .ہےٿتی ہ تک

 .ہےٿتی ہ

 

vii. اػائیگی ىـیک 

ٿتب ہ ٥یَؼ ٹ٥ٲی کب ایک ےػٝڀ تيغیٌ ےٯہپ ےك اػائیگی ٝبٳ ہی

  - ہےٿ مکتب ہ ی الگڀھة ںصبالت ٵی خمَڀً ٍـ٣ اػائیگی ىـیک .ہے

 ٍـ٣ ،ےٱئ ےک ںػٝڀٿ فچگی ٍـ٣ ،ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےٿاٱؼیٸ ک ٍـ٣

 ےك ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ ٍـ٣ ایک ہتک ک ںاہی یب ےثٞؼ ك ےک ےػٝڀ ےػٿمـ

 .پـ ںػٝڀٿ ےک ہفیبػ

٩بثٰ  ،ےٯہپ ےك ےکـٷ ٹرلڈای ےٱئ ےک صؼٿػ کڀ اٷ ٿارجبت

 ےٱئ ےٵؼٿ ک ٩بثٰ اػائیگی ١یـ کب صنبة ؿ٩ٴ ػٝڀی اػائیگی

 .ہےکی ربتی  پـ کٶی عبٱٌ

 اىیبء ٩بثٰ اػائیگی یـ١ ںٵی ےػٝڀ ایک ٍضت

 ہکی ػؿد ٩نٴ کڀ اك اعـاربت ےگئ ےکئ ںٝالد ٵی ےک ثیٶبؿی کنی

 :ہےمکتب  کیب رب ثٺؼی

 اعـاربت اٿؿ ےٱئ ےٝالد ک 

  عـچ ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک. 

 ےاك ک اٿؿ ےالگت ٕجی شببٳ ںٵی اعـاربت ےٝالد ک ےک ثیٶبؿی کنی

 ہآؿاٳ ػ ہػفیب ےایک ك ،ہٝالٿ ےاك ک .ںیہٿتی ہ ىبٵٰ ٿٱیبتہك ٝبٳ

ٿ ہ اعـاربت ےٱئ ےک ےؿٷٹھہ ںامپتبٯ ٵی ٝبٱیيبٷ یب اٿؿ پـمکڀٷ

 .ںیہ ےمکت
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 اعـاربت ےٝالد ک ےک ایک ثیٶبؿی پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ٝبٳ

ٝیو ٿ  ،ہےگیب  اہک ںیہٷ عبً ٕڀؿ پـ اٿؿ رت تک ہےاتب ٹھا ھکب ثڀد

 .ںیہ ےٿتہ ںیہٷ ٩بثٰ اػائیگی اعـاربت اّب٥ی ےٱئ ےک آؿاٳ

 ٥یل ػمتبٿیقات ٥یل، ؿیيٸٹؿرل چبؿرق ٝالد ١یـ کڀ اعـاربت ٷا

کیب رب  ثٺؼی ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ٵقٹآئ ےاٿؿ ایل ٕڀؿ پـ ےک ہٿ١یـ

کیب رب مکتب  پـ ١ڀؿ ےٿٷہ ؿامت تٞٲ٨ ہثـا ےٝالد ك رٸ پـ ہےمکتب 

 تٞیٸ عبً ٕڀؿ پـ ػٿؿاٷ ےٵؼت کػاعٰ ٵـیِ ٭ی  ٕڀؿ ے) ٵخبٯ ک ہے

  ۔(اّب٥ی ےیٸ کٹپـٿ

٩بثٰ  ١یـ پبك ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی  /ےی پی اٹ ؿہ ےٯہپ ےكاك 

کی  ٍضت ےی اڈآئی آؿ  ےاة اك ی،ھٿتی تہ ؿمتہکی ٣ ٵقٹآئ اػائیگی

 .ہےػیب گیب  کـ ٵٞیبؿی زبت ےک ػایبتہ ٵٞیبؿی اٹيڀؿیٺل کی

 :ہے اك ٕـس تنٲنٰ کب ےٹچٸہپ پـ ےػٝڀ ٩بثٰ اػائیگی آعـی

 2.1 یجًٹ

 ےک خمتٲ٤ اىیبء ےک ہٿ١یـ ٥یل ؿتٵيبٿ ،ہکـای کب ےکٶـ I ےِـصً

 ؿمتہکی ٣ ںؿمیؼٿ اٿؿ ثٰ شببٳ زبت

 ٩بثٰ اػائیگی ١یـ ےؿ٩ٴ ك ػٝڀی ےٹیچ ےک اىیبء ؿہ II ےِـصً

 ےکٴ کـٷ کڀ ٵقٹآئ

 ےِـصً

III 

کڀ  صؼ یھکنی ة ٿاٱی ےٿٷہ پـ الگڀ اىیبء ؿہ ےاعـاربت ک

 ںکـی الگڀ

 ہک ںکـی ٪ی٪بتاٿؿ زب ںا ػیہٹکڀ  ؿ٩ٴ ٩بثٰ اػائیگی کٰ IV ےِـصً

 ہےاٹؼؿ اٹؼؿ  ےکی ؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ہکیب ی

h) اػا ےػٝو 

 یبک ہ، گبہےٱی ربتی  ٹکبٯ ؿ٩ٴ ػٝڀی ٩بثٰ اػائیگی ایک ثبؿ رت

 ٵٺٚڀؿی .ہےػیب ربتب  اػا کـ ٿ،ہ ہٵٞبٵٰ یھرڀ ة کڀ، امپتبٯ

ػیب  کڀ ثتب ٿیژٷڈ ٹگٹاکبؤٷ / ہعقاٷ ںٵی ےثبؿ ےؿ٩ٴ ک ػٝڀی

 ںٵی ٹثیٺک اکبؤٷ ےک ٹکالئٸ یب ےکی ٕـ٣ ك چیک ؿھپ اٿؿ ہےربتب 

 .ہےرب مکتب  اػا کیب ےکـک ٵٺت٪ٰ ؿ٩ٴ کڀ ػٝڀی

 ٿتیٹکیٮل ٹ ی ّـٿؿیھة، کڀئی ہےکیب ربتب  کڀ اػا امپتبٯ رت

 .ہےکی ربتی  ےکی ؿ٩ٴ ك اػائیگی

ؿٿٯ کیب ٹکٸ ےٵٺتٚٴ کی ٕـ٣ ك یٹتینـی پبؿ کڀ اػائیگی ںاہد

 ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٱگ اٱگ کڀٝٶٰ  ےک، اػائیگی ہےربتب 

 ےثبؿ ےک کبؿ ہٕـی٨ کی ےیپيٹ .ہےمکتی  ٿہخمتٲ٤  ںٵی ےٵٞبٵٰ

 .ہےگئی  ػی ثٞؼ ےک ت٦َیٲی ٵٞٲڀٵبت ٵقیؼ ںٵی
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 ےٱئ ےک ےٷٹمن ےك ھگچ ھپڀچ ٵـ کیٹکل ٕـ٣ اػائیگی کب ںٳ ٵیٹمل

 ٵـ مـٿكٹکل / ؿٹکبٯ میٸ کی ت٦َیٰ اك ٕـس ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ہےٳ ہا

 .گب ےکیب ربئ اىرتاک ےؽؿیٜ ےک ٳٹمل یٴ کڀٹکی 

 .ہےا ربتب ھمسذ ٱیب گیب اٹٹپ کڀ ےػٝڀ پـ ےٿ ربٷہ اػا ایک ثبؿ

 ےکٶپٺی ک ےٱئ ےٵ٪ؼاؿ ک کی تٞؼاػ اٿؿ ںػٝڀٿ ےگئ ےائٹٹپ

پـ  ٿ٩ت ٿ٩ت کڀ آئی ےی اڈآئی آؿ  اٿؿ ںکڀہگب، ںثچڀٱیڀ اٹتٚبٳ،

 ںٵی ہربقی ٝبٳ ےک ںػٝڀٿ ےگئ ےائٹٹپ .ہےربتی  یزیھة ٹؿپڀؿ

ؿ٩ٴ،  ٩بثٰ اػائیگی ١یـ ٕڀؿ پـ ےک تٺبمت، ایک ٥ی ٍؼ کی بئّٜ

 .ہےىبٵٰ  ہٿ١یـ ٿ٩ت اٿمٔ ٱگب ںٵی ےکـٷ اؿاٹٹپ٭ب  ںػٝڀٿ

i)  اّبفی ٍِٞوِبت ّـوؿی / کب أتٚبَ کی کّی ػمتبویقات 

کی  ؿمتہکی ایک ٣ ػمتبٿیقات ٳہا ںٵی ےکبؿؿٿائی کـٷ پـ ںػٝڀٿ

 :ںیہ ٕـساك  ہی .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ےکـٷ تبٯڑپ ربٹچ

 کب ےٵٲٸ یھٹچ ھمبت ےک ہتجَـ کی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ 

 ،ہعالً

 محبیت، ٵٖبث٨ ےک ٹکی ؿپڀؿ زب٪ی٪بت 

 ھمبت ےت٦َیالت ک ںٵی ںخمتٲ٤ صَڀ ثٰ، ٵْجڀٓ آعـی 

 پـiکب ثٰ اٿؿ اػٿیبت مٮـپپيٸ، 

 ؿمیؼ اػائیگی کی، 

 ٥بؿٳ اٿؿ ػٝڀی 

 ىٺبعت کی ٹکالئٸ 

 ایک ےك ںٵی ںػٝڀٿ چبؿ ےگئ ےکئ پیو ہک ہےچٲتب  ہپت ےك ےربـة

 ےکئ ںیہٷ پیو اك .ہےٿتب ہ اٱتڀاء ںتٺبٙـ ٵی ےػمتبٿیقات ک اٍٰ

اٿؿ  ہے ّـٿؿی ربٹب ثتبیب ک کڀہگب ںٵی ےثبؿ ےک ػمتبٿیقات ےگئ

 ےٷ ںٿہاٷ اٹؼؿ اٹؼؿ ےرل ک ےئہػی ربٹی چب ایک ٿ٩ت کی صؼ ےاك

 .ہےکـ مکتب  ٵٺنٲک ھمبت ےک ےػٝڀ ےاپٸ ںیہاٷ

 ہک ہےمکتب  ٿہاینب  ٿ٩ت ےکـت کبؿؿٿائیپـ  ےػٝڀ امی ٕـس،

 :ہکیڀٹک ےٿ ربئہپیؼا  کی ّـٿؿت اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت

i. ںٵی ٹٍضیش ٥بؿٵی کـایب گیب ٳہ٥ـا کب ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ 

 ھکچ ںٵی ےثبؿ ےک کی تيغیٌ ثیٶبؿی ںاك ٵی یب ہے ںیہٷ

 .ہے ںیہٷ ىبٵٰ کی تبؿیظ یب ثیٶبؿی ت٦َیالت

ii. کی  ٿّبصت یب ہے گیب ںیہٷ ثتبیب ےت٦َیٰ ك کب٥ی ٝالد کی

 .ہےّـٿؿت 

iii. کی  ثیٶبؿی ٝالد ٵٖبث٨ ےک ےعالً ےک ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ

 ےك ثیٶبؿی اك ںػٿائی گئی ثتبئی یب ہے ںیہٵٖبث٨ ٷ ےک ٝالٵبت

 .اھکیب گیب ت ٝالد ےٱئ ےرل ک ںیہ ںیہٷ ٵتٞٲ٨

iv. ہے ںیہىبٵٰ ٷ ت٦َیالت ّـٿؿی ںٵی ثٰ ہٳ کـػہ٥ـا. 
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v.  ہے ٥ـ٧ ںٝٶـ ٵی ىغٌ کی ػؿٵیبٷ ےک ػمتبٿیقات ػٿ. 

vi. . کی  ػاعٰ ںٵی ػؿٵیبٷ ےک اٿؿ ثٰ ےعالً ےک یھٹچ ےك امپتبٯ

 .ہے ںیہٷ تبٯ ٵیٰ ںٵی کی تبؿیظ ےٵٲٸ یھٹچ / تبؿیظ

vii. ےایک ك ںٵی ےثبؿ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےک ےػٝڀ 

 ےک امپتبٯ ےٱئ ےاٿؿ اك ک ہےکی ّـٿؿت  زب٪ی٪بت ٿمیٜ ہفیبػ

 .ہےّـٿؿت  کی کب١ؾات ےکیل ک ٿؿڈاٷ 

 ےت٦َیالت ک ےکی ّـٿؿت ک اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ،ںٵی ںٍڀؿتڀ یہ ںػٿٹڀ

کیب  کڀ ٵٖٲٜ ٵـٹکل ےؽؿیٜ ےای ٵیٰ ک ٕڀؿ پـ یب زبـیـی ھمبت

ٳ ہ٥ـا ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت کی ٹکالئٸ ںٵٞبٵالت ٵی تـ ہفیبػ .ہےربتب 

ّـٿؿی  ںاہد ںیہی ھة صبالت اینی ہاگـچ .گب ےٿ ربئہ ٩بثٰ ےک ےکـٷ

کیب رب  ںیہٷ ٹٚـ اٹؼاف اك کڀ ہک ہے ٳہا ہفیبػ ٺیات ٵٞٲڀٵبت

 ،ںٵی ٵٞبٵالت ےاك ٕـس ک .ہےػیتب  رڀاة کہگب ، ٱیکٸہے مکتب

 ےآگ کی کبؿؿٿائی ےػٝڀ ہک ہےربتب  یزبھة ؿڈؿٵبئٸ ک کڀہگب

 ےک ؿڈؿٵبئٸ تیٸ ےاٿؿ ایل ہےّـٿؿی  ٵٞٲڀٵبت ہی ےٱئ ےک ےاٷڑھة

 .ےہربتب  یذ ػیبھة كٹکب ٹڀ ےثٺؼ کـٷ ػٝڀی ثٞؼ

 آپ ںٵیعٔ ٿ ٭تبثت  ٵتٞٲ٨ شببٳ ےك ےػٝڀ ػٿؿاٷ ےکبؿؿٿائی ک

 ٵتٞیٸ ٱ٦٘  "ث٢یـ ےتَٞت ک"اٿپـ  ےمت ك ےعٔ ک ہک ےگ ںیھػیک

 ہے کـتب اك ثبت کب ی٪یٸ رڀ ہےّـٿؿت  ٩بٹڀٹی ایک ہی .ہےٿتب ہ

اٹيڀؿٹل  کب ےکـٷ کڀ ٵنرتػ ےػٝڀ ثٞؼ ےک عٔ ٿ ٭تبثت اٷ ہک

 .ہےتب ہؿ ثـ٩ـاؿ کب ص٨ کٶپٺی

 بيِخ

کیل  ےٱئ ےک ےکـٷ ہٵٖبٱٜ ےت٦َیٰ ك کب ےٵٞبٵٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

 ٹچہپـ پ ہاك ٹتیذ اٿؿ ہےمکتی  کـ ہکب ٵٖبٱت ں٭ب١ؾاتڀ ٿؿڈاٷ ےک

آتب  ںیہٷ ںٵی ےػائـ ےکی ىـائٔ ک پبٱینی ٝالد / ٝٶٰ ہک ہے مکتب

ٕڀؿ  ےکبؿؿٿائی ک ایک اینی کبٳ کڀ ےک ےٵبٹگٸ ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت .ہے

 ےٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ہک ہے رل کب ٵٖٲت ےئہب چبا ربٹھػیک ںیہپـ ٷ

 ۔ ہےٱیب  ٩جڀٯ کـ ػٝڀی

 ےک اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت اٿؿ ّـٿؿی ٿّبصت کٶی اٿؿ ںػمتبٿیقات ٵی

ّـٿؿی  شببٳ ںاہد .ہےچیٲٺذ  ٳہایک ا اٹتٚبٳ کی کب ػٝڀی اٹتٚبٳ

 ،ہےمکتی  کی رب ںیہٷ پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ ث٢یـ ےک ٵٞٲڀٵبت

 ےکـک ٵٞٲڀٵبت کی ػؿعڀامت ہفیبػ ےك ہفیبػ ثبؿ ثبؿ ےٵـ كٹکل

 ہے۔اال ربمٮتب ڈ ںیہٷ ںٵی تکٲی٤ ےاك

 شببٳ کی ػؿعڀامت اك ٕـس ہک ہےّـٿؿی  ہی ےٱئ ےک ٕـف ٝٶٰ ھےاچ

اٿؿ اك  ےکیب ربئ ھمبت ےؿمت کہ٣ ٵْجڀٓ کی ایک ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت

 ۔ ےکی ربئ ںیہٷ ہٵٖبٱت کڀئی ٹئی ثٞؼ ےک

j) وب أىبؿ ںػٝوو  



 

457 
 

 ےگئ ےکئ پیو ہک ہےچٲتب  ہپت ےك ےربـة ےک ںػٝڀٿ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك

 ےآت ںیہٷ اٹؼؿ اٹؼؿ ےکی ىـائٔ ک پبٱینی ےػٝڀ٪ 15 ےك 10٪

 ھکچ ےك ںرٸ ٵی ،ہےٿ مکتب ہ ات کی ثٺب پـہٿرڀ خمتٲ٤ اینب .ںیہ

 :ںیہؽیٰ  ہٵٺؼؿد

i. ہے ںیہاٹؼؿ اٹؼؿ ٷ ےػاعٰ کی تبؿیظ اٹيڀؿٹل کی ٵؼت ک. 

ii.  کیب گیب  ںیہٷ ہاصبٓ ےاك ہےػٝڀی کیب گیب  ےٱئ ےرل ؿکٸ ک

 .ہے

iii.  پبٱینی اینی صبٱت  ںاہ)د ےك ہٵڀرڀػ ثیٶبؿی کی ٿد ےك ےٯہپ

 ۔( ہےکڀ عبؿد کـ ػیب گیب کـتب 

iv.  ٹبٵٺبمت تبعیـ ںٵی ےث٢یـ پیو کـٷ ےک ہکنی ربئق ٿد 

v. کیب گیب  ےٵ٪َؼ ك ے؛ ػاعٰ ٍـ٣ زب٪ی٪بت کںیہکڀئی ٥ٞبٯ ٝالد ٷ

 .ہے

vi.  ا گیب ھؿ ؿکہت ثبزب ےرل ثیٶبؿی کب ٝالد کیب گیب اك پبٱینی ک

 .ہے

vii.  ہےىـاة یب ٵٺيیبت کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ  ہثیٶبؿی کی ٿد. 

viii.  24 ہےػاعٰ کیب گیب  ںکٴ ٿ٩ت تک امپتبٯ ٵی ےك ٹےٷھگ. 

 ںٵی ےثبؿ ےک ( ٿہی ھرڀ ة ہےچب ہتـػیؼ)کی ٿد یباٹٮبؿ  کب ےػٝڀ

اك  ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ےئہکیب ربٹب چب کڀ ٵٖٲٜ کہگب زبـیـی ٕڀؿ پـ

ثتبئی  ٿاّش ٕڀؿ پـ ہکی ٿد ےٵنرتػ کـٷ ںیعٔ ٵ ےکاٹٮبؿ  ےٕـس ک

 ےرل ک ہے ٿتبہ کب ؽکـ ىـٓ / اٍڀٯ اك ےک پبٱینی رل ،ہے ربتی

 .اھکیب گیب ت ٵنرتػ کڀ ےػٝڀ ثٺیبػ پـ

 ےرل ک ہےٿتی ہ ٝٶٰ ایک اینی پبك ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ تـ ہفیبػ

 ایک ےك ٵیٺیزـ ےک اعتیبؿ ےٱئ ےک ےکـٷ ٵٺٚڀؿ کڀ ےػٝڀ ےؽؿیٜ

 اینب .ہےکیب ربتب  اعتیبؿ کڀ ٵنرتػ ےکی ٕـ٣ ك یزـٵیٺ میٺئـ

ٵکٶٰ ٕڀؿ  ٵنرتػ یھکڀئی ة ہک ہے ےٱئ ےک ےکـٷ اك ثبت کب ی٪یٸ

 ا٩ؼاٵبت کڀئی ٩بٹڀٹی اؿ٫ھثیٶبػ اٿؿ اگـ ہے ی پیوھرڀاف ة پـ

 ۔گب ےکیب ربئ ٿاّش ںٵی ےثبؿ ےاك ک تڀ ہےتب ہچب

 ےک اٹکبؿ ےک ےػٝڀ ،ہٝالٿ ےک سمبئٺؼگی کٶپٺی کڀ اٹيڀؿٹل

 کب اعتیبؿ ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ؽیٰ ہٵٺؼؿد پبك ےک کہگب ںٵی ےٵٞبٵٰ

 : ہےٿتب ہ

 مسیٸ( یبڈ)اٿٵت ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

 یب ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ 

  یبآئی  ےی آڈآئی آؿ 

 ںٝؼاٱتی ٩بٹڀٷ کی 
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کی ربٹچ  ٥بئٰ ےٱئ ےک ےکـٷ ہاٹؼاف ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹکبؿ ؿہ

ربٹچ  بٹڀٹی٩ ںٝٶٰ ٵی ٝبٳ اٹکبؿ کیب ہک ہےربتی  تبٯ کیڑپ

 ٵ٪بٳ پـ کڀ حم٦ڀٗ اٿؿ ػمتبٿیقات گب ےپـ ٍضیش رڀاة پبئ تبٯڑپ

 ہٷ کڀئی ّـٿؿت کی ےکـٷ کب ػ٥بٛ ہ٥یَٰ ںیہک ہتبک ہے ا ربتبھؿک

 .ےٿ ربئہ پیؼا

k) ےػٝو ہِيتت ےٌئ ےک تبيڑربٔچ پ ِقیؼ تفَیٍی 

 ےک یہػ ہٿکھػ ںٵی ںالئٺڀ شببٳ 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 کـتب  ا چیٲٺذڑایک ة ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ، اٹيڀؿٹل اٹيڀؿٹل

 .ہے

 ںٵخبٱی ھکچ ےی کہػ ہٿکھػ کی گئی ںٵی ےٝال٧ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 :ںیہ

i. ہےخمتٲ٤  ےىغٌ ك ےگئ ےکئ ٝالد ىغٌ ہىؼ ہثیٴ،  رٍٞی ىغَیت. 

ii.  ںاہد ہے تیبؿ کـٹب ػمتبویقات رٍٞی ےٱئ ےک ےکـٷ ػٝڀی 

 ہے ںیہٷ ہٵٞبٵٰ کب کڀئی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

iii. ےکی ٵؼػ ك امپتبٯ، یب تڀ  ثتبٔب ا کـڑھچ اڑھة کو اعـاربت 

 .ےکـک کڀ ىبٵٰ ثٰ ثیـٿٹی ےگئ ےثٺبئ ےکـک رٰٞ مبفی یب

iv. ےٌئ ےک ےکـْ کو پوؿا اعـاربت ےک ےٌگبْ ہکب پت ثیّبؿی 

 ںٵی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبي / ٹاْ پیيٓ کو ٝالد ٹپیيٓ ٹآؤ

 .ہےٿ مکتب ہ ہت فیبػہة ںٵی ںثِٞ ٍڀؿتڀ گیب رڀ تجؼیٰ کـ ػیب

کی  ںٕـی٪ڀ ےٹئ ےک یہػ ہٿکھػ ٿئیہؿتی ھاة کی ثٺیبػ پـ ہؿٿفاٷ

 مٖش پـ فٵیٺی کڀ ٵنٲنٰ ےی پی اٹ اٿؿ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ےك ہٿد

 ےٱگبٷ ہکب پت یہػ ہٿکھػ اك ٕـس کی اٿؿ ےٷھؿک پـ ٹٚـ ٍڀؿزببٯ

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ےکـٷ ا٩ؼاٵبت ےک ےؿٿٯ کـٷٹکٸ ےاٿؿ اك

 :ہےربتب  کیب ےٱئ ےزب٪ی٪بت ک کی ثٺیبػ پـ ںػٿ ٕـی٪ڀ ںػٝڀٿ

 اٿؿ ےػٝڀ ہثب٩بٝؼ 

 ػٝڀی ےٿئہ ؿگـٹ 

 کب تٞیٸ ٵٞیبؿ ایک اٹؼؿٿٹی اٹيڀؿٹل کٶپٺی یب ےی پی اٹ ایک

 ٕڀؿ پـ ؿامت ہثـا کڀ ٥یَؼ خمَڀً ایک ےک ںػٝڀٿ ہک ںیہ ےکـ مکت

 ےک ںػٝڀٿ ٹآ٥نی اٿؿ ٭یو ٱیل ٥یَؼ ہی؛ گب ےکیب ربئ تَؼی٨

 .ہےٿ مکتب ہ اٱگ اٱگ ےٱئ

 ےامتٞٶبٯ کـت ہٕـی٨ ہسمڀٷ تـتیت ےة کڀ ںػٝڀٿ ںٵی ہٕـی٨ اك

ایک  ہک ںیہکـتی  تٞیٸ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ھکچ .ہےربتب  کیب ےٿئہ

اٿؿ  گی ےکی ربئ کی زب٪ی٪بت ںػٝڀٿ بٳشب ےک ہفیبػ ےك ٩یٶت خمَڀً
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 ےٱئ ےتڀحی٨ ک ٹمی ہسمڀٷ ایک ےک ںػٝڀٿ ےک ےٹیچ ےکی صؼ ك اك

 .ہےٱیب ربتب 

 ٿکـہ ےك ٹکب ایک می ٹ٭پڀاےچ کڀ ےػٝڀؿ ہ، ںٵی ہٕـی٨ ػٿمـی

رب  یزبھة ےٱئ ےک زب٪ی٪بت پـ ےٿٷہ ںیہٵٖبث٨ ٷ رڀ ہےتب ڑپ گقؿٹب

 ےریل ہے مکتب

i. ہصٌ اٝٲی کب ایک ےػٝڀ ٞٲ٨ٵت ےك ٵٺيیبت یب ٹیلٹ ٕجی 

ii.  ہے ىڀ٩یٸ ےک ّبئٜ یھة کہگب 

iii.  ہٿ١یـ ثٰ ےٿاٯ یٺگٹاٿٿؿؿائ 

ربتی  کی ربٹچ کی ےػٝڀ تڀ ہے ہکب ىت ےٿٷہ ںیہٷ اٍٲی ػٝڀی اگـ

 .ٿہ اٹٿھچ یہکتٺب  ہٿ ہےچب ،ہے

n.  ّبئٜ ویو ٌیل ےکی ٕـف ك ےی پی اٹ ًّٝ 

 ہے ہػہایک ٵٞب ںٵـکق ٵی اك ؟ہے کبٳ کـتی ےکیل ٿٱتہك ٭یو ٱیل

 .ہےکـتی  ھمبت ےک امپتبٯ اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ےی پی اٹ رڀ

 .ںیہ دمکٸ ےػہٵٞب یھة ھمبت ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ػیگـ ٕجی

 اپٺبئی ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا ٿٱتہك ٭یو ٱیل ںمیکيٸ ٵی ٳ اكہ

 :ےگ ں١ڀؿ کـی ٝٶٰ پـ ٿاٱی ےربٷ

 3.1 یجًٹ

 ثیٶبؿی کنی کہگب ىبٵٰ کیب گیب زبت ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل 1 ہِـصً

 ےك ہاٿؿ اك ٿد ہےٱگی  ٹکڀئی چڀ ےیب اك ہےػٿچبؿ  ےك

 )یب ہٿ .ہے ػیب گیب ہکب ٵيڀؿ ےکـٷ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 کی اٹيڀؿٹل( اك ٕـس ىغٌ ےػٿمـ کڀئی ےك اك کی ٕـ٣

ٹچتب ہپ ٵیق پـ اٹيڀؿٹل ےک امپتبٯ ھمبت ےت٦َیالت ک

 :ہے

i. کب ٹبٳ، ےی پی اٹ 

ii.  سمرب، اك کی ؿکٺیت 

iii.  ہ، ٿ١یـکٶپٺی کب ٹبٳ لاٹيڀؿٹ 

 :ےریل ہےکـتب  ٵـتت ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت امپتبٯ 2 ہِـصً

i. ایگٺڀمل(ڈ) کی تيغیٌ ثیٶبؿی 

ii.  ،ٝالد 

iii.  کب ٹبٳ، ؿٹاکڈ ےٿاٯ ےکـٷ ٝالد 

iv. . کی  ںػٹڀ ہجمڀف ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ

 اٿؿ تٞؼاػ

v.  ہالگت کب سبٶیٸ 

 ٥بؿٳ اربفت یٸہٹ٪ؼ رڀ ہے پیو کیب ںایک ىکٰ ٵی ےاك

 .ہے التبہک



 

460 
 

 ٵٞٲڀٵبت ہٳ کـػہ٥ـا ں٥بؿٳ ٵی اربفت یٸہٹ٪ؼ ےی پی اٹ 3  ہِـصً

 ےک امپتبٯ کی ىـائٔ اٿؿ پبٱینی ہ.یہے کـتب ہکب ٵٖبٱٜ

 ھمبت ےک ٿ،ہ، اگـ کڀئی یـ٣ٹ ںٿہات٦ب٧ کـتب  ھمبت

پـ  ےاك ٥یَٰ ، اٿؿہے تبٯ کـتبڑکی ربٹچ پ ٵٞٲڀٵبت

 بک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ یٸہٹ٪ؼ کیب ہک ہے ٹچتبہپ

 تڀ، ہےاینب  اٿؿ اگـ ہے ٳ کیب رب مکتبہ٥ـا اربفت

 .ےئہػیب ربٹب چب اعتیبؿ اك ےٱئ ےؿ٩ٴ ک کتٺی

 ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت ےٱئ ےک ےٹچٸہپ پـ ے٥یَٰ ےی پی اٹ

 ث٢یـ کنی پـ ےربٷ ٿہ ہ٥یَٰ ایک ثبؿ .ںیہ ےمکت ٵبٹگ

ػیب  کڀ ٵٖٲٜ کـ امپتبٯ ںٵی ےثبؿ ےاك ک ےتبعیـ ک

 .ہےربتب 

ٍضت کی  ےک آئی ےی آڈآئی آؿ  اةکڀ  ں٥بؿٵڀ ںػٿٹڀ

کـ ػیب گیب  ٵٞیبؿی زبت ےک ػایبتہ٭ی ٵٞیبؿات  اٹيڀؿٹل

 ( ں۔کـی ہٵالص٘ ہٵٺنٲک ں)آعـ ٵی؛ ہے

 ںٵی ٹاکبؤٷ ےٵـیِ ک کب ٝالد ٵـیِ ےکی ٕـ٣ ك امپتبٯ 4 ہِـصً

 ؿ٩ٴ کڀ اعتیبؿ ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ ٕڀؿ پـ ےمجٜ ک

 ےك ٝالد کڀ ١یـ ؿکٸ .ہےکیب ربتب  ےٿئہ ےتھؿک ںٷ ٵیہؽ

 ؿ٩ٴ ایک مجٜ ےٱئ ےک ےکـٷ ہکب اصبٓ اعـاربت ٵتٞٲ٨

ىـیک  کڀئی زبت کی ّـٿؿت ےپبٱینی ک اٿؿ ےاػا کـٷ

 .ہےا رب مکتب ہک ےٱئ ےک ےمجٜ کـٷ کی ؿ٩ٴ اػائیگی

، ہےٿ ربتب ہتیبؿ  ےٱئ ےی کھٹچ ےك امپتبٯ ٵـیِ رت 5 ہِـصً

 ےگئ ےکئ کـتب ہاصبٓ ےاٹيڀؿٹل کی ٕـ٣ ك امپتبٯ

 ٹاکبؤٷ ےٵـیِ ک عال٣ ےک اعـاربت ےٝالد ک ےص٪ی٪ی ک

تبٯ ڑکی ربٹچ پ مجٜ ؿ٩ٴ ٵٺٚڀؿ ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ ںٵی

 .ہے کـتب

 ےٱئ ےک ٝالد یٸہٹ٪ؼ امپتبٯ تڀ ہےٿتی ہ ؿ٩ٴ کٴ مجٜ اگـ

 .ہےکـتب  کی ػؿعڀامت ٵٺٚڀؿی اّب٥ی ؿ٩ٴ کی مجٜ

 کڀ ٵٺٚڀؿ اّب٥ی ؿ٩ٴ اٿؿ ہےکـتب  ہربقی کب ےی پی اٹ

 .ےہکـتب 

 ےاك اٿؿ ہےکـتب  اػا چبؿد ٩بثٰ ٩جڀٯ ١یـ ٵـیِ 6 ہِـصً

کی تیبؿی  ػمتبٿیقات .ہےربتی  ػی ےػ یھٹچ ےك امپتبٯ

ثٰ  ٥بؿٳ اٿؿ ػٝڀی اك ےٱئ ےک ےکـٷ کڀ ٵکٶٰ ٝٶٰ ےک

 .گب ےا ربئہک ےٱئ ےک ےػمتغٔ کـٷ پـ

ثٰ  اٿؿ ہےکـتب  ٵنتضٮٴ ػمتبٿیقات کڀ شببٳ ےک امپتبٯ 7 ہِـصً

 ہٵٺؼؿد ےٱئ ےک ےاٷڑھة ےآگ کی کبؿؿٿائی کی اػائیگی
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 :ہےکـتب  پیو ےی پی اٹ ػمتبٿیق ؽیٰ

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 ٵنتضٮٴ آعـی 

v. ثٰ ت٦َیٲی 

vi. ٹربٹچ ؿپڀؿ 
vii. کب ثٰ ٺيیبتاٿؿ ٵ پـینٮـپيٸ 

viii. کی  عٔ ےگئ ےیذھة ےٕـ٣ ك٭ی  ےی پی اٹ

 ٵٺٚڀؿی

 ہگب اٿؿ ٵٺؼؿد ےائڑھة ےٝٶٰ کڀ آگ ےک ےػٝڀ ےی پی اٹ 8 ہِـصً

کڀ اػائیگی کی  امپتبٯثٞؼ  ےؽیٰ ت٦َیالت کی تَؼی٨ ک

 :گب ےم٦بؿه کـ

i. ٵٺٚڀؿی  ےٱئ ےرل ک ہےی ىغٌ ہٝالد کیب گیب ٵـیِ ٿ

 .یھٳ کی گئی تہ٥ـا

ii.  رل  ہےکیب گیب  ےٱئ ےثیٶبؿی کٵـیِ کب ٝالد امی

 .یھٵٺٚڀؿی ٵبٹگی گئی ت ےٱئ ےک

iii. اعـاربت، اگـ کڀئی  ےٱئ ےعبؿد ثیٶبؿی ک

 .ںیہ ںیہٷ ہ، ثٰ کب صٌہے

iv. کڀ ثتبئی گئی شببٳ صؼٿػ پـ ٝٶٰ کیب گیب  امپتبٯ

 .ہے

v. یـ٣ کی ىـس پـ ٹ ںٿہات٦ب٧ کـتب  ھمبت ےک امپتبٯ

ة ، عبٱٌ ٩بثٰ اػائیگی ؿ٩ٴ کب صنبہےٝٶٰ کیب گیب 

 .ںکـی

 ہی ےٱئ ےک ںکڀہگب .ہے ںیہکڀئی ٷ ىک ںٵی ٩یٶت ےٿٱت کہك یٸہٹ٪ؼ

کیب  کل ٕـس تـیٸ امتٞٶبٯہکب ة عَڀٍیت ہک ہےی ّـٿؿی ھة ربٹٺب

  : ںیہ ہی ںثبتی ٿاٱی ےػیٸ ہتڀد .ےربئ

i. ےآپ ک پبك ےاك ک ہگب ک ےکـ اك ثبت کب ی٪یٸ ک کڀہگب 

 ؽیٰ ہدٵٺؼؿ اك ںاك ٵی .ہےػمتیبة  کی ت٦َیالت اٹيڀؿٹل

 :ںیہىبٵٰ  ػمتبٿیق

 ڈکبؿ ےی پی اٹ، 

 کبپی، پبٱینی 

 ۔ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ےکڀؿ ک 

ii. ٵيیـ کیب اك ہک ےئہکـٹی چب اك کی زب٪ی٪بت ک کڀہگب 

ٿؿک  ٹٹی ےک ےی پی اٹ امپتبٯ ثتبیب گیب ےؿ کی ٕـ٣ كٹاکڈ

کی  ػمتیبة اعتیبؿات ےك ےیپيٹ ےتڀ اك ںیہاگـ ٷ .ہے ںٵی
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 ےٱئ ےٝالد ک ےک اك ٕـس ںاہد ےئہکـٹی چب ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ

 .ہےٿٱت ػمتیبة ہك یٸہٹ٪ؼ

iii. ٥بؿٳ  اربفت ےٯہپ ہک ہے کی ّـٿؿت ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك

 اگـ ںٵی 2013 اك ٥بؿٳ کڀ .ہےکی گئی  ٵٞٲڀٵبت ػؿد ٍضیش ںٵی

ی ڈ آئی آؿ ٵٖبث٨ ےػایبت کہ ےؿامت ےک امتضٮبٳ اٹيڀؿٹل ٍضت

ی ٹ تڀ ےہ ںیہٿاّش ٷ ہٵٞبٵٰ اگـ .ہے ٵٞیبؿ کیب گیب آئی ےا

 اك پـ مڀاٯ یب ہےمکتب  اٹکبؿ کـ ےٿٱت كہك یٸہٹ٪ؼ ےپی ا

 .ہےا مکتب ٹھا

iv. کی ٥یل امپتبٯ ہک ہے کی ّـٿؿت ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك 

 ےٱئ ےک ہکـای ےک ےکٶـ ،ےٱئ ےک، ٵخبٯ ںیہٵٖبث٨  ےک صؼٿػ

 .صؼ ٝالد کی ٿّبصت ٕـس ٵڀتیبثٺؼ کی صؼ یب

عـچ  ہفیبػ ےکی صؼ ك اربفت ےکی ٕـ٣ ك ےپبٱینی ک ہاگـ ٿ

اعـاربت  ہک ہےتـ ہة ربٷ ٱیٺب ہی ںپیيگی ٵی تڀ ہےتب ہچب کـٹب

 .ٿ گبہ ہاك کب صٌ ںٵی

v. کڀ ٵٖٲٜ ےی پی اٹ ےٯہپ ےك ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ ک کڀہگب 

 ّـٿؿی ےٯہپ ےك ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯاٿؿ  ےئہکـ ػیٺب چب

 کی ػؿعڀامت ےػیٸ یذھکڀ ة ےی پی اٹ ٵٺٚڀؿی ی اّب٥یھة کڀئی

 ٵـیِ کڀ ہک ےگ ی٪یٺی ہی ےاك ك .ےئہکـٹب چب ےك ٯامپتب

 .ہےتب ڑکـٹب پ ںیہاٹتٚبؿ ٷ ٕڀؿ پـ ١یـ ّـٿؿی ںٵی امپتبٯ

 ےٱئ ےٝالد ک یٸہٹ٪ؼ ںٵی امپتبٯایک  ٵـٹکل ہک ہےی دمکٸ ھة ہی

 ٵـیِ کڀ ٱیکٸ ہےٱیتب  اك کی ٵٺٚڀؿی اٿؿ ہےکـتب  ػؿعڀامت

 ٵٞبٵالت ےٕـس کاك  .ہےکـتب  ہکب ٥یَٰ ےؿتی کـٷھة ںٿہػٿمـی رگ

 ہی کڀ ےیپيٹ ےك امپتبٯ اٿؿ ےئہچب کڀ ٵٖٲٜ کـٹب ںکڀہ، گبںٵی

 ںیہکب امتٞٶبٯ ٷ ٵٺٚڀؿی یٸہٹ٪ؼ ہک ےئہٹب چبہک ےٱئ ےک ےثتبٷ

 .ہےا ہرب ؿ کیب

 کی ٹکالئٸ ؿ٩ٴ کی گئی ٵٺٚڀؿ تڀ ہےکیب ربتب  ںیہاگـ اینب ٷ

پـ  کی ٵٺٚڀؿی ػؿعڀامت ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہے ٿ مکتیہ ثالک ںٵی پبٱینی

 .ہےمکتب  ڑپ ٵٺ٦ی احـ اك کب
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C.  تیبؿ کـٔب ػمتبویق ںِی ںػٝوو ٍضت کی أيوؿٔل 

 ٵتٞٲ٨ ےك، ٍضت کی اٹيڀؿٹل ہےکیب رب چکب  ؽکـ ےٯہپ ہرینب ک

تی ڑپ ّـٿؿت ػمتبٿیقات کی ےت كہة ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںػٝڀٿ

 ںٵی ےکب رڀاة ػیٸ مڀاالت ػٿ اٍٰ ںػمتبٿیقات ٵی ؿ ایکہ .ہے

٩بثٰ اػائیگی  ہکیب ی( ٵٺٚڀؿی - ہے کی تڀ٩ٜ کی ربتی ےٿٷہ ٵؼػگبؿ

 )کتٺب؟( مبئق ےػٝڀ؟( اٿؿ ہے

 ّـٿؿی ػمتبٿیقات ےٿاٯ ےربٷ ےکئ مجٜ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب میکيٸ ہی

 .ہےکـتب  کب ؽکـ چیق اٿؿ ٵڀّڀٛ

 ہکبؿوائی کب عالً مچبؿدڈ .1

 ےمت ك ںٝٶٰ ٵی ےٍضت کی اٹيڀؿٹل ک کڀ ہکبؿٿائی کب عالً مچبؿدڈ

اك  پڀفیيٸ اٿؿ ٵـیِ کی .ہے ا رب مکتبھمسذ ػمتبٿیق ّـٿؿی ہفیبػ

 ہی ٵکٶٰ ٵٞٲڀٵبت اك ثبت کی ،ہےکیب گیب  ےك ےٕـی٨ کل کب ٝالد

 .ہےػیتب  ػمتبٿیق

 ٕڀؿ ےؽیٰ کٵٖبث٨  ےػایبت ٫ہ امتضٮٴ ےآئی ک ےی اڈ آئی آؿ

 :ہےٿتی ہ ںثبتی ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٩بثٰ مچبؿدڈ ٵٞیبؿ

 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

 ٿ٩ت ٝبؿّی ٹيبٷ ےک ہػاعٰ .9

 ٿ٩ت آعـی تيغیٌ ےمچبؿد کڈ .10

ػیگـ  ےٱئ ےمچبؿد کڈ( کڀئی آعـی ڈ)کڀ 10 -ی ڈآئی می  .11

 .ںیہتيغیٌ  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ہکڀئی رینب ک

 کب مجت ہتکٲی٤ اٿؿ ػاعٰ ھمبت ےٵؼت ک .12

 ہثیٶبؿی کی ٿد ہٵڀرڀػ .13

 تکٲی٤ ہفیبػ ےٿ٩ت رنٶبٹی ك ےک ہػاعٰ .14

 ہےاك اثیڀ٫ کی تبؿیظ، اگـ کڀئی ٹاٱکضٰ، شبجبکڀ یب مجل .15

 تڀ

ٵتٞٲ٨  ےیب رـاصی ٫ ہٲ٨ٵتٞ ےٳ ٵبّی ٭ی ٕجی كہمبث٨ ا  .16

 تڀ ہےتبؿیظ، اگـ کڀئی 

 ٿہٳ ہعبٹؼاٹی تبؿیظ، اگـ ا  .17

 ھٳ زب٪ی٪بت کی مبؿةہػٿؿاٷ ا ےک ےٷہؿ ںٵی امپتبٯ  .18

کیب گیب ٝالد، اگـ  ںکڀئی پیچیؼگی مسیت، امپتبٯ ٵی  .19

 تڀ ہےکڀئی 
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 ہٿ٩ت ٵيڀؿ ےمچبؿد کڈ  .20

ؿ کب ٹبٳ ٹاکڈیٴ ٹؿ / اعتیبؿ ہٵب ےٿاٯ ےٝالد کـٷ .21

 اٿؿػمتغٔ

 کب ٹبٳ اٿؿ ػمتغٔ ٹیڈیٸٹـیِ / اٵ  .22

 ٝالد کی ثیٶبؿی اٿؿ ہکب عالً یھٹچ تیبؿ کی گئی ےك ےٵٺبمت ٕـی٨

 کب٥ی ںٵی ےت٦َی رٲؼ ےک ےػٝڀ یہ ھمبت ےک ےربٹکبؿی ػیٸ ہپغت

 ںٵی ےایل پبتب ہؿ ںیہٷ ہفٹؼ ٵـیِ ںٵی ںٍڀؿتڀ رٸ .ہےٿتی ہ ٵؼػگبؿ

کب  ٵڀت ہکی رگ (ہًکبؿٿائی کب عالمچبؿد ڈ) ہکب عالً یھٹچ امپتبٯ تہة

 ۔ںیہ ےکـت کب ٱ٦٘ امتٞٶبٯ (ہکبؿٿائی کب عالًٵڀت )  ہعالً

 ۔ہےربتی  ٵبٹگی اٍٰ کبپی کی ہعالً ےی کھٹچ ہٵیوہ

 ٹربٔچ ؿپوؿ .2

اٿؿ  ہےٵؼػ کـتب  ںٵی ےکـٷ ہکب ٵڀافٷ ٝالد تيغیٌ اٿؿ ٹربٹچ ؿپڀؿ

رل  ہے ٳ کـتبہ٥ـا ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ےٱئ ےک ےٷھکڀ مسذ کبٵٰ صبٱت اك

 ہکی صڀٍٰ اٿؿ تـ٩ی ٝالد ےٿئہػٿؿاٷ  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ ےٷ

 .ہے ا٥قائی کی

 :ہےثٺتب  ٵٰ کـ ےك ٹؿپڀؿ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ٹؿپڀؿ اٹکڀائـی ٝبٳ ٕڀؿ پـ

a) ٹکی ؿپڀؿ ٹیلٹ ےعڀٷ ک 

b)  ٹؿپڀؿ ےایکل ؿ 

c)  اٿؿ ٹؿپڀؿ امکیٸ کی 

d)  ٹؿپڀؿ ثبیپپنی 

کی  ہٿ١یـ کی تبؿیظ ٹیلٹ، ٝٶـ، رٺل، کب ٹبٳ ٹؿپڀؿ شببٳ اٹکڀائـی

 ٍبؿ٥یٸ .ںیہ ےربت ےکئ پـ پیو ثٺیبػی ٕڀؿ اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝکبمی

 ں٥ٲٶی اٿؿ ػیگـ ےایکل ؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ػؿعڀامت پـ عَڀٍی ےک

 .ہےکـ مکتی  ٿاپل

 :ثً اوؿ ومیٜ ِْجوٓ  .3

 اٹيڀؿٹل پبٱینی ہک ہےکـتب  ہ٥یَٰ ہی رڀ ہےٿتب ہ ػمتبٿیقات ہی ٿہی

 ی تک کڀئیھاة ےٱئ ےثٰ ک ےٯہپ .ےئہاػا کـٹب چب کیب زبت ےک

 ػایبتہ ٵٞیبؿات آئی کب ےی اڈ آئی آؿ ٱیٮٸ اھت ںیہٷ ىکٰ ٵٞیبؿی

 ٕٲجب کڀ .ہےکـتب  ٵیہکی ٥ـا ٹ٥بؿٵی ےٱئ ےثٰ ک اٿؿ ٿمیٜ امتضٮٴ

 .ےٯھ٫ےػ ت٦َیٲی ٿّبصت پـ ٹٿیت مبئ ہٿ ہک ہےػیب ربتب  ہٵيڀؿ

 ٿمیٜ یکٸٱ ہےکـتب  تَڀیـ پیو ٕڀؿ پـ جمٶڀٝی ٕڀؿ ثٰ ٵنتضٮٴ ہاگـچ

 .گب ےکـ پیو ثٰ ثـیک اپ ھمبت ےک ڈکڀ ہصڀاٯ ثٰ

 ہکب ربئق اعـاربت ٩بثٰ اػائیگی ١یـ کـ کڀ امتٞٶبٯ ثٰ ت٦َیٲی

 کڀ گڀٯ اعـاربت ٩بثٰ ٩جڀٯ ١یـ ںثٰ ٵی اك ٿمیٜ اٿؿ ہےربتب  ٱیب

 ےکٶی ک اعـاربت کی ہٵتٞٲ٨ ےٿئہ زبت ےک ےه اٿؿ ہےربتب  کـ ػیب

 .ہےربتب  کب امتٞٶبٯ کیب ثٰ ٿمیٜ ےٱئ
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 .ےئہکیب ربٹب چب صبٍٰ ںىکٰ ٵی کڀ اٍٰ ثٰ

 ؿمیؼ اػائیگی کی  .4

 ےک، ٍضت کی اٹيڀؿٹل زبت ےک ےػہٵٞب ےٿئہ ےٱئ ےک کی ؿ٩ٴ ہثیٴ

 پکی اػائیگی کی ےگئ ےکئ ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےک کی تکٶیٰ ےػٝڀ

 .ہےتی ڑپ ی ّـٿؿتھکی ة ؿمیؼ

اػائیگی  ٿؿؿ٩ٴ ا ہثیبٷ کـػ ںٵی ؿمیؼ ہک ےگ ںکـی اٯھة ھاك کی ػیک

 ھٹچ ٿ٩ت ےاػائیگی ک امپتبٯ ھکچ ہکیڀٹک ،ےئہٿٹب چبہ ایک کی ؿ٩ٴ

 ےٿاٯ ےکـٷ اٹيڀؿٹل ںٵی ٵٞبٵالت ےاك ٕـس ک .ںیہ ےػیت یھة ہٿ١یـ

 ٹبٳ ےک ٵـیِ رتٺب ہےربتب  اہکڀ ک ےکـٷ ؿ٩ٴ اػا یہاتٺی  کڀ ٍـ٣

 .ہےػیب گیب  کڀ امپتبٯ

 ؿہٳ ٿ اٿؿہ اھٱک سمرب کب ثٰ رل ےئہکـٹی چب ی مجٜہ اٍٰ کبپی کی ؿمیؼ

 .ٿہٱگی 

 فبؿَ ػٝوی  .5

 ہےکـ ػیب گیب  ٵٞیبؿی ےکی ٕـ٣ ك آئی یڈ آئی آؿ کڀ اة ٥بؿٳ ػٝڀی

 .ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ص٪ی٪ت ؽیٰ ہٵٺؼؿد ت٪ـیجب ںرٸ ٵی

a)  ػٝڀی  زبت رل سمرب پبٱني اٿؿ کب ٹبٳ ؿڈٿٯہ اٹيڀؿٹل ثٺیبػی

 .ہےکیب گیب 

b)   ثیبٷ تبؿیظاٹيڀؿٹل 

c)  ت٦َیٰ ىغٌ ہىؼ ہثیٴ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ 

d)  امپتبٯ اٿؿ ت٦َیٲی ٿّبصت، کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ، 

کی تبؿیظ اٿؿ  ہٵبػ ےٿاٯ ےٿٷہعبؿد  اٿؿ ہػاعٰ کی ٩نٴ، ےکٶـ

 ػی گئی کڀ ٵٞٲڀٵبت کیب پڀٱیل ںکی ٍڀؿت ٵی ے، صبػثٿ٩ت

 ٳٹکب مل ینٸڈٵی

e) ثـیک اپ عـچ گیب، ؿتی کیبھة ےٱئ ےرل ک - کی ت٦َیالت ےػٝڀ ،

 پڀىت ایک کی گئی ػٝڀی کی ٵؼت، ثٞؼ ٿمٖی اٿؿ ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ت٦َیٰ ہ٥بئؼ ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ

f)  ت٦َیٰ ؽیٰ ٵٺنٲک 

g) ؿ٩ٴ ٵٺٚڀؿ ہتبک کی ت٦َیالت ٹاکبؤٷ ثیٺک ےک ہىؼ ہثیٴ ثٺیبػی 

 ےرب مک یزیھة

h)  اٝالٷ ىغٌ کی ہثیٴ. 

کی  ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہثیٴ ھمبت ےٵٞٲڀٵبت ک رینی اٿؿ ٝالد ثیٶبؿی

ثٺب  ػمتبٿیقات ٳہا ےمت ك ٥بؿٳ کڀ ٝڀیػ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ اٝالٷ گئی

 .ہےػیتب 

 ےک عال٣ ٿؿفی اك .ہےثٺبتب  اٿؿ ٩بثٰ اٝتٶبػ کڀ ػٝڀی یہ اٝالٷ ہی

 .ہےمکتب  کـ ا حبثتٹٿھد کڀ ےػٝڀ زبت ےک ٩ڀاٹیٸ

 ی حجوتىٕبعت .6
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 ےکی تَؼی٨ ک کی ىٺبعت ےٱئ ےک ںخمتٲ٤ مـگـٵیڀ ںٵبؿی فٹؼگی ٵیہ

ٵ٪َؼ  ٳہایک ا ٹی٦کیٹمـ ٺبعتى ٝبٳ ،ھمبت ےامتٞٶبٯ ک ےٿئہ ےتڑھة

کب  رل ىغٌ ہک ےرب مک اك کی تَؼی٨ کی ہتبک - ہےکـتب  کڀ پڀؿا

 .ہےا ہؿ ٿہٝالد  رل کب ہےىغٌ  یہٿ ہٿ اٿؿ ہےکیب گیب  ہاصبٓ

 :ہے ہٿ ہے مکتی کی کڀىو کی رب ىٺبعتی ػمتبٿیق پـ رل ٝبٳ ٕڀؿ

a) ڈىٺبعتی کبؿ ؿٹٿٿ 

b) ؿائیڀٹگ الئنٺلڈ 

c) ڈپیٸ کبؿ 

d)  ہٿ١یـ ڈکبؿثیل 

 ںػٝڀٿ یٸہٹ٪ؼ ہک ہے ٿاہ ہی ہکب ٹتیذ ےفٿؿ ػیٸ پـ ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت

 ںٵی امپتبٯ ہرینب ک .ہےکٶی آئی  ٳہایک ا ںٵٞبٵالت ٵی ٹ٪بٱی ےک

 ؿھتڀ پ ہے ربتی کی کڀىو کی ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت ےٯہپ ےك ےٿٷہ ػاعٰ

کی  ٹی٦کیٹمـ اك کی ىٺبعت ہک ہےٿ ربتب ہ ٥ـُ کب ایک امپتبٯ

 پیو ےی پی اٹ کٶپٺی یب اٹيڀؿٹل ںىکٰ ٵی اٿؿ امی ںتَؼی٨ کـی

 .ںکـی

 .ہےکـتب  ٵ٪َؼ کڀ پڀؿا یہکٴ  ٹی٦کیٹمـ، ىٺبعت ںٵی ںػٝڀٿ ٹآ٥نی

 ػمتبویقات اوؿ پـمکوْ ہآؿاَ ػ ےٌئ ےک ےػٝوی کـْ خمَوً .7

 اٱگ ےاك ك ہےثتبیب گیب  اٿپـ ےک ، رلےٱئ ےک ںػٝڀٿ ے٩نٴ ک ثِٞ

 :ںیہ ہی رڀ .ہےٿتی ہّـٿؿت  ػمتبٿیقات کی اّب٥ی

a) کی  امپتبٯ ےٱئ ےیيٸ کٹپڀٱیل اك ؿٹؿرل یب ای٤ آئی آؿ رل

مکتب  ٿہّـٿؿی  ٹی٦کیٹمـ یٮڀٱیگٰڈٵی کیب گیب ربؿی ےٕـ٣ ك

 ؿی٦کٹاٿؿ  ہےثتبتب  ںٵی ےثبؿ ےات کہکی ٿرڀ ےاك صبػث .ہے

 ےٹو ےىـاة ک رڀ ىغٌ ہک ہےثتبتب  ہی ںصبػحبت کی ٍڀؿت ٵی

 .اھت ںٵی

b) ٿؿڈاٷ کیل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ ےک ٩یٶت ہفیبػ یب ہپیچیؼ 

ایک  ٹمی کیل یب کب١ؾ کیل ٿؿڈاٷ .ہےٿتی ہّـٿؿت  کیل کی کب١ؾ

اٿؿ اك  ہے ا ربتبھؿک ںٵی امپتبٯ ےرل ہےٿتب ہ ػمتبٿیق اینب

ػٷ کی ثٺیبػ  ػٿؿاٷ ےکی پڀؿی ٵؼت ک ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ںٵی

 .ہےپـ ٵيتٶٰ  کی ت٦َیالت ٝالد ػی گئی شببٳ ٵـیِ کڀ پـ

c)  ںیہػؿمت  ٹچبؿ ٕجی/ؿیپیھکیٶڀت / ائیٲینلڈ 

d) زبت  ےک کی تٞـی٤ امپتبٯ، رڀ ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل امپتبٯ

 .ےمک ؿایب ربٹھہ ٵٺبمت

 یہ ںٵی ىکٰ ثِٞ ےٱئ ےک کی تڀمیٜ ػٝڀی یٴٹ ےٿاٯ ےػٱڀاٷ ػٝڀی

 :ہے ٕـس رڀ اك .ںیہ ےکـت کب امتٞٶبٯ ػمتبٿیقات

i. ؿمتہکی ٣ اٹکڀائـی ےػمتبٿیقات ک 
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ii.  کب١ؾات ےک ےػہٵٞب / اٹکڀائـی 

iii.  کی ىکٰ ؿٿٯٹکٸ / کی اٹکڀائـی ٵٞیبؿ 

، ںیہ ںیہرینی ٷای٬  کی ىکٰ ںٿاٱی کٶپٺیڀ ےکـٷ ہثیٴ شببٳ ہاگـچ

 ٵ٪َؼ ےػمتبٿیقات ک ھمبت ےک ںسمڀٹڀ ےچیق ک - ٵڀّڀٝبت ٝبٳ ےآئی

  .ںکـی ہکب ٵٖبٱٜ

 2.2 یجًٹ

 ػمتبویقات 1

 ٹىی توحیمی
پیو  ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ،ہےآمبٷ  ےمت ك ہی

 ےٱئ ےک ےکـٷ ٹکڀ ٹڀ ػمتبٿیقات ےئگ ےکئ

کی  ایک کبٵٰ ںؿمت ٵیہکی ٣ ػمتبٿیقات صبٍٰ

 ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ھکچ .ہےربتب  ٱگبیب ٝالٵت

ایک  کڀ اك کی ںکڀہٕڀؿ پـ گب ےک اٝرتا٣

 .ںیہمکتی  ٳ کـہ٥ـا کبپی

حتمیمبت/  2

 ٹوبؿؿوائی ىی
 ںاہد ہےٿتب ہ ٹایک ایک ىی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہی

 .ہےکیب ربتب  ػؿد ےجَـت شببٳ کبؿؿٿائی کی

a) ىٺبعتی سمرب کب ٹبٳ اٿؿٵـ ٹکل 

b) ےٿٷہ ػمتبٿیقات صبٍٰ ػٝڀی تٞؼاػ، ػٝڀی 

 کی تبؿیظ

c) 64، ٹؼی خمتَـ ت٦َیٰ پبٱینی کبVB ےک 

 ٝٶٰ ھمبت

d) ؿ٩ٴ کب  اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ اٿؿ ٹيڀؿٹل ا

 امتٞٶبٯ

e) ےٵٲٸ یھٹاٿؿ چ ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

 تبؿیظ کی

f)  تيغیٌ اٿؿ ٝالدثیٶبؿی 

g) ہٿد ےتجَـ ےک کبؿؿٿائی / ڀؿیٵٺٚ ػٝڀی 

 مسیت

h) صنبة ؿ٩ٴ کی ػٝڀی 

i)  ںٱڀگڀ ےٿاٯ ےکـٷ اٿؿ کبؿؿٿائیتبؿیظ 

 مـگـٵی کی ےػٝڀ ھمبت ےٹبٳ ک ےک

ِٞیبؿ وی  3

أىوائـی / 

 ٹؿوي فبؿِیٹوٓ

 پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ اٹکڀائـی یب آعـی

ىغٌ کی  ےػٿمـ ہٝالٿ ےىغٌ ک ےٿاٯ ےکـٷ

ی ٹکڀاٯ ےٱئ ےکی زب٪ی٪بت ک ےػٝڀ ٕـ٣

 ٹ٥بؿٵی ؿٿٯٹکٸ

 اٹکڀائـی اٿؿ ػٝڀی ؿمتہچیک کی ٣

 ٹیڈآ / ؿٿٯٹی کٸٹکڀاٯ ہٝالٿ ےک ےمڀاٱٺبٳ

 ٵتٞٲ٨ ٵٞٲڀٵبت ےك ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٹ٥بؿٵی
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 :ٿ گیہ ی ىبٵٰھة

a) تَـ٣ ےػٝڀ، 

b) یب ٵنرتػ ےک ےػٝڀ 

c)  ػؿعڀامت ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت ک اّب٥ی 

 

 

 2 ٹیلٹ عوػ

 ںرل ٵی ہےتب ہؿ ںٵی امپتبٯ ػمتبٿیق کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ؟ہے ٿتبہػمتیبة  کی ت٦َیالت ٝالد شببٳ ےگئ ےپـ کئ اتـٿگي ایک

I. ٹربٹچ ؿپڀؿ 

II.  ٹىی ہت٦َی 
III.  پیپـ کیل 

IV.  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل امپتبٯ 

 

D. حمفوٗ کـٔب ػٝوی 

  کـٔب حمفوٗ .1

 ےک -کتبة ےکی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ےاك ػٝڀ

ٵی کی ؿ٩ٴ کڀ ہ٥ـا ےگئ ےکئ ںٵی ےٲنٰم ےک ںشببٳ ػٝڀٿ ںك ٵیٹاکبؤٷ

 ںٝٶٰ ٵی ےک ے، حم٦ڀٗ کـٷہےت آمبٷ ٱگتب ہة ہی ہاگـچ .ہےؿ کـتب ہٙب

کڀئی ١ٲٖی  ںٵی ےحم٦ڀٗ ٭ـٷ – ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےکب٥ی اصتیبٓ ثـتٸ

ٵٺب٥ٜ اٿؿ مٲینڀیٺنی ٵبؿرٸ کب صنبة کڀ ٵتبحـ  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک

 .ہےکـتی 

کب  ںی ٿ٩ت خمَڀً ؿ٩ٴ ٹيبٹیڀھة کنی ںٵق ٵیٹآد کٰ پـٿمینٺگ مل

 .ہےٿتی ہکی ثٺیبػی ٍالصیت  ےصنبة کـٷ

 

 3  ٹیلٹعوػ 

 ےک-کتبة ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک پڀفیيٸ کی ثٺیبػ پـ کی ںػٝڀٿ

 کی ؿ٩ٴ کڀ ٵیہ٥ـا ےگئ ےکئ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںػٝڀٿ شببٳ ںٵیك ٹاکبؤٷ

 .ہےربٹب ربتب  ٕڀؿ پـ ےک ________

I. ثٺؼی ہگـ 

II. ٵیہ٥ـا 

III. حم٦ڀٗ ٭ـٹب 

IV. کبؿی ہبیمـٵ 
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E. کـػاؿ ےک ِٕتّٚیٓ ےک یٹتینـی پبؿ (TPA) 

 کب آغبف ےی پی اٹ ںاؿت ِیھة  .1

ٿٯ ھک ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ ؽاتی ںٵی  2000 کڀ مبٯ ؿٹمی٬ ےک اٹيڀؿٹل

ٍضت کی  ھمبت ےآ١بف ک ےک، ٹئی ٵَٺڀٝبت اك ػؿٵیبٷ .اھگیب ت ػیب

ٍضت کی  اك .یھی تہؿ ڑھة یھکی ٵبٹگ ة اٯ کی ٵَٺڀٝبتھة اٯھة ھػیک

ىـٿٛ  چیٺٰ ایک ےٱئ ےعؼٵبت ک ثٞؼ کی ے٥ـٿعت ک ںٵی ٹيڀؿٹلا

 ےک یٹتینـی پبؿ ہٿؿاٷ ہپیو ہی .گئی حمنڀك کی کی ّـٿؿت ےکـٷ

 .ثٸ گیب ایک ٵڀ٩ٜ ےٱئ ےآ١بف ک ےک ٵٺتٚٶیٸ

آئی  ےی ٷٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی اٹيڀؿٹل ےٿئہ ےتھػیک ےاك

کی  آ١بف ےک ےای پی ٹ ںٵی ٹٵبؿکی زبت ےک الئنٺل ےآئی ک ےی اڈآؿ 

آؿ  آئی ٵٖٲٜ کڀ  2001 متٶرب  17 ہٿ ہک ہےٳ کی ہ٥ـا ػی، ےػ اربفت

، ےّبثٔ اٹيڀؿٹل( ٍضت ٵٺؼ - ٵیٸڈای یٹآئی ) تینـی پبؿ ےی اڈ

 .ںیہ ےپـ ٝٶٰ کـت  2001

 تٞـیف

 ِٖبثك ، ےک لواٝؼ و ّواثٔ

ی ھة اینب کڀئی ہےکب ٵٖٲت  ےی پی اٹ ٵٺتٚٴ یبی ٹتینـی پبؿ "

ٍضت کی  - ٵیٸڈای یٹآئی  )تینـی پبؿ ےی اڈآؿ  آئی ےرل ىغٌ

 ہے ہالئنٺل یب٥ت ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات زبت ےک  2001ؿیگڀٱیيٸ،( عؼٵبت

 اٹيڀؿٹل کٶپٺی، ایک ٵ٪بٍؼ ےک ےکـٿاٷ ػمتیبة ٍضت کی عؼٵبت اٿؿ

 .ہےٱگبیب گیب  ںکبٳ ٵی ےثؼٯ ےک ےٵٞبٿُ ٥یل یب ایک ےکی ٕـ٣ ك

 ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل ہےٖٲت " کب ٵ ٍضت کی عؼٵبت کی ےی پی اٹ" 

ی ٹ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ زبت ےک ےػہٵٞب ایک ںٵی ےمٲنٰ ےکبؿٿثبؿ ک

اك ، ٱیکٸ ہے ےکی ٕـ٣ ك عؼٵبت کی گئی ٳہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےپی ا

 ہثبٱڀامٔ یب ؿامت ہکبؿٿثبؿ یب ثـا ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک کنی ںٵی

 کی ےػٝڀ یب کنی ےکـٷ ہکب ٵٖبٱت کبؿٿثبؿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٕڀؿ پـ

 .ہے کیب گیب ںیہىبٵٰ ٷ کڀ ےٱیٸ ہپـ ٥یَٰ ٵنرتػ یب ٵٺٚڀؿی

کی ٥ـٿعت  اٹيڀؿٹل پبٱینی ہػائـ کی عؼٵبت کب ےی پی اٹ اك ٕـس

 اٹيڀؿٹل کٶپٺی اگـ .ہےٿتب ہىـٿٛ  ثٞؼ ےک ےٿٷہربؿی  پبٱینی اٿؿ

 اٹؼؿٿٹی مـٿك ہی تڀ ہےی ہؿ کـ ںیہکب امتٞٶبٯ ٷ کی عؼٵت ےی پی اٹ

 .ہےٳ کی ربتی ہ٥ـا ےیٴ کی ٕـ٣ كٹ

 کی عؼِت ثٞؼ ےکی فـوعت ک ٍضت کی أيوؿٔل  .2

a) اٿؿ پـیٶیٴ (ہےٱیب ربتب  کڀ ٩جڀٯ کـ پیيکو ایک ثبؿ رت ( ،

 .ہےٿ ربتب ہ ىـٿٛکڀؿیذ 
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b)  کب  ےیپيٹ کنی ےٱئ ےک ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا پبٱینی کیاگـ

پبٱینی  اٿؿ ٹکالئٸ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ، تڀہےربتب  امتٞٶبٯ کیب

 .ہےکـتی  ٳہکڀ ٵٞٲڀٵبت ٥ـا ےیپيٹ ںٵی ےثبؿ ےک

c) ےصـکت پبٱینی ٱیٸ ںاہ)د ہےاؿکبٷ ٹبٵقػ کـتب  ےی پی اٹ 

 ےٿتہٱڀگ دمرب  ےگئ ےکئ ہزبت اصبٓ ے، پبٱینی کہےٿتب ہٿاال ىغٌ 

ٕڀؿ پـ ؿکٺیت  ےک ڈؿاٹک کبؿٹؿامت یب اٱیک ہ( اٿؿ ایک ثـاںیہ

 .ہےىٺبعت ربؿی کـ مکتب 

d) ہٿٱت کب ٥بئؼہیٸ كہکی ؿکٺیت کب امتٞٶبٯ ٹ٪ؼ ےی پی اٹ 

کیب ربتب  ںٵی ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ںػٝڀٿ ھمبت ھمبت ےک ےاٷٹھا

یب  ےٿٷہػاعٰ  ںٵی امپتبٯکنی  ےگئ ےکئ ہرت ؿکٸ کب اصبٓ ہے

 .ہےٿتی ہپبٱینی کی محبیت کی ّـٿؿت  ےٱئ ےٝالد ک

e) اٿؿ  ہےیٸ ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی کـتب ہػٝڀی یب ٹ٪ؼ ےی پی اٹ

اٹؼؿ  ےئٴ الئٺق کب إال٧ کاٹات٦ب٧  ھمبت ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک

 .ہےٳ کـتب ہاٹؼؿ کی عؼٵبت ٥ـا

ٹبٳ پـ  ےک ےیپيٹٕڀؿ پـ  ےک ٹٿاٱی یڀٷ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا

ی پی ٹایک  ےك ںاہد ہے ہآ٣ ٹ٪ٔ ٹک ہٿ٩ت ٿ ٹٵٸٹاال ےپبٱینی ک

کی ّـٿؿت پبٱینی  ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا .ہےٿتی ہکـػاؿ ىـٿٛ  ےک ےا

رڀ  ہےتی ہربؿی ؿ ںٵی کی کنی ػیگـ ٵؼت ےاٿؿ آگ ںکی ٵؼت ٵی

 .ہےربئق  ےٱئ ےک ےکی إالٛ ػیٸ ےزبت ػٝڀ ےپبٱینی ک

، ںیہٳ کی ربتی ہکی عؼٵبت ٥ـا ںپبٱینیڀ ںکی تٞؼاػ ٵی ںفاؿٿہرت 

ی پبٱینی ہ، عبً ٕڀؿ پـ رت ایک ہےتی ہمـگـٵی ٵنٲنٰ ربؿی ؿ ہی

ٳ ہپبٱینی کی عؼٵت ٥ـا ےیپيٹی ہاٿؿ ٿ ہےکی ربؼیؼ کیب ربتب 

 .ہےکـتب 

 ِمَؼ ےک (TPA) ی ِٕتُٚٹـی پبؿتین .3

ٕڀؿ پـ  ہتَڀؿ ٵجیٸ ےی ٵٺتٚٴ کٹتینـی پبؿ ںٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵی

 :ہےثٺبئی گئی  ھمبت ےؽیٰ ٵ٪بٍؼ ک ہٵٺؼؿد

a) ک ہگب ےٍضت کی اٹيڀؿٹل ک ےك ںٿ٩ت شببٳ دمکٸ ٕـی٪ڀ ےّـٿؿت ک

 .ٳ کـٹبہکڀ مـٿك ٥ـا

b)  د یٸ ٝالہٹ٪ؼ ےٱئ ےاؿ٫ ٵـیِ کھثیٶبػ ںٵی ںڀامپتبٱٿؿک  ٹٹی

 .کب اٹتٚبٳ کـٹب

c)  ےمجٜ ػٝڀی ػمتبٿیقات کی ثٺیبػ پـ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک 

اٿؿ  ہکب ٵٺ٦َبٷ ںٵٖبث٨ ٍبؿ٥یٸ کڀ ػٝڀٿ ےػایبت کہٝٶٰ اٿؿ 

 .ّبئٜ پیو کـٹب ےتیقی ك

d)  ٥ٞبٯ  ںؿٿٯ ٵیٹکٸ ےعؼٵبت ک ہاٿؿ ٵتٞٲ٨ ںٍضت اٹيڀؿٹل ػٝڀٿ

 .اؿت تیبؿ کـٹبہٳ

e)  ڀ رڀاة ػیٺبک ںکڀہگب ےك ےٿ٩ت پـ اٿؿ ٵٺبمت ٕـی٨. 
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f)  ایک ٵٺبمت ٩یٶت پـ ٵٞیبؿی  ںاہایک اینب ٵبصڀٯ تیبؿ کـٹب د

 ہایک ثیٴ ےٱئ ےک ےٿٷہ٩بثٰ  ےک ےٍضت مـٿك کڀ امتٞٶبٯ کـٷ

 اٿؿ ہےکب ٵ٪َؼ کڀ صبٍٰ کیب ربتب  ٹٵبؿکی ےىغٌ ک

g)   ،ٰٵتٞٲ٨  ےك ہٿ٩ت ٿ١یـ ےک ےؿٷٹھہؿٿگٺتب، اعـاربت، ٝٶ

 .ٵؼػ کـٹب ںٵی ےاٝؼاػ ٿ مشبؿ تیبؿ / مجٜ کـٷ ہٵتٞٲ٨

 ػؿِیبْ تٍٞمبت ےک ےیپيٹأيوؿٔل کّپٕی اوؿ  .4

 ےکی ٥ـٿعت ک ںٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب ےت كہة

 ںیہکی عؼٵبت کب امتٞٶبٯ کـتی  ےی پی اٹ ےٱئ ےثٞؼ کی عؼٵت ک

 ےٝال٧ ے، عبً ٕڀؿ پـ فٹؼگی اٹيڀؿٹل کںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ھکچ ہرجک

مـٿك کب اٹتٚبٳ  ےمبث٨ ٕجی ٵٞبئٸ ےی پبٱینی كھة ںکی کٶپٺیب

 .ںیہکی ٵؼػ ٱیتی  ےی پی اٹایک  ےٱئ ےک ےکـٷ

 ہےٿتب ہتٞٲ٨  ےػہػؿٵیبٷ ٵٞب ےک ےیپيٹایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ 

ٵڀرڀػ  ںٵی ےػہٵٞب ےٵـصٰ ےکئی ا٩نبٳ کی ّـٿؿیبت اٿؿ ٝٶٰ ک ںاہد

اة  ںػایبت ٵیہاي ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبٹکیکـٷ ےيڈایبؿ .ںیہ ےٿتہ

ػایبت ٵ٪ـؿ ہ ےٱئ ےک ہػہػؿٵیبٷ ٵٞب ےاٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ےیپيٹ

ٳ کیب گیب ہ٥ـا ٹ٭ٲزڀ کب ایک می ےاٿؿ خمَڀً ٵٞیبؿ ک ںیہ ےگئ ےکئ

 .ہے

 :ہےؽیٰ عؼٵبت تڀ٩ٜ کـتی  ہٵٺؼؿد ےك ےیپيٹایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

A. وؿکٕگ کی عؼِبت ٹٔی ےواي ےَ کـْہفـا 

 ھمبت ےؿک کٿ ٹایک ٹی ےک ںڀامپتبٱ ےؿ کھٵٲک ة ےك ےی پی اٹ

ا٥ـاػ کڀ ٍضت  ہرل کب ٵ٪َؼ ثیٴ ہےکی تڀ٩ٜ کی ربتی  ےتٞٲ٪بت ثٺبٷ

 .ہےیٸ ػٝڀی اػائیگی ػمتیبة کـاٹب ہٹ٪ؼ ےٱئ ےک ںٵتٞٲ٨ ػٝڀؤ ےك

تٞٲ٪بت اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ہٵٖبث٨ ی ےسمب عٖڀٓ کہؿ ےٹئ ےاي کےيڈایبؿ

 ےٳ کـٷہاٿؿ ٥ـا ےیپيٹ، ٍـ٣ ہےٿٹب ّـٿؿی ہؿعی  ہکـ ك ےٯ ھکڀ مبت

 .ںیہػؿٵیبٷ ٷ ےک ےٿاٯ

 ےٱئ ےک ںکبؿ اٿؿ پیکزڀ ہخمتٲ٤ ٕـی٨ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ ہٿ

ثبفی  ےٿٯ ىـس پـ مڀػڈتـ ىیہة ےك ںڀامپتبٱٿؿک  ٹٹی ےاك ٕـس ک

اؿ٫ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی اعـاربت کڀ کٴ ھرل ثیٶبػ ںیہ ےکـت

 .ٿٯ ىـس ثبت چیتڈا ىیھاچ ےٱئ ےک ںکی اٿؿ پیکزڀ ےکـٷ

B. ٓی عؼِبتؿ کٹکبي می 

 ںیڀھٹاٿؿ چ ںآعـ ٵی ےک ے٥تہکڀ،  ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ؿاتڀ ےك ےی پی اٹ

پـ  365*  7*  24ٿٯ ٥ـی سمرب یٞٺی ٹٹچ ٩بثٰ ہؿ ٿ٩ت پہػٿؿاٷ  ےک

کبٯ  ےیپيٹ .ہےکی تڀ٩ٜ کی ربتی  ےٳ کـٷہؿ مـٿك ٥ـاٹایک کبٯ میٸ

 :گب ےٳ کـہٵتٞٲ٨ ٵٞٲڀٵبت ٥ـا ےؽیٰ ك ہؿ ٵٺؼؿدٹمیٸ

a) کڀؿیذ اٿؿ ٥ڀائؼ زبت ػمتیبة ےپبٱینی ک 

b)  کبؿ ہکبؿ اٿؿ ٕـی٨ ہٵتٞٲ٨ ٕـی٨ ےك ںٍضت ػٝڀٿ 
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c)  سمبئیہٵتٞٲ٨ ؿ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯیٸ ہعؼٵبت اٿؿ ٹ٪ؼ 

d)  ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےک ںڀامپتبٱٿؿک  ٹٹی 

e)  زبت ػمتیبة ثب٩ی اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کی ٵٞٲڀٵبت ےپبٱینی ک 

f)  کی صیخیت کی ٵٞٲڀٵبت ےػٝڀ 

g)  ںٵی ےثبؿ ےػمتبٿیقات ک ںیہیبة ٷػمت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ 

 ہٵيڀؿ

اٿؿ  ےئہٿٹب چبہٹچ ٩بثٰ ہپ ےٿٯ ٥ـی سمرب كٹؿ ایک ٩ڀٵی ٹکبٯ میٸ

 ےثڀٱی ربٷ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ گب ےٝٶٰ ےٵـ مـٿك کٹکل

اٷ  .ےئہٿٹب چبہ٩بثٰ  ےک ےثبت چیت کـٷ ںٵی ںٳ فثبٹڀہٿاٱی ا

ػؿٵیبٷ  ےک ےپی ا یٹ ےاٿؿ اٷ ک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ہت٦َیالت ثالىت

 .ںیہ ےٿتہؿٿٯ ٹکٸ ےکی ٕـ٣ ك ہػہٵٞب

C.  یٓ امتّٞبي کی عؼِبتۂمؼ 

 تٞـیف

اؿ٫ ھثیٶبػ ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہےکب ٵٖٲت  "ٿٱتہیٸ كہٹ٪ؼ"

٩ڀاٹیٸ اٿؿ ىـائٔ  ےپبٱینی ک ںاہٿٱت دہٳ کی گئی اینی كہکڀ ٥ـا

اػا ٝالد کی اعـاربت  ےگئ ےکـائ ےاؿ٫ کی ٕـ٣ كھٵٖبث٨ ثیٶبػ ےک

 ہی کی صؼ تک ثـاٹاؿھٵٺٚڀؿ ات ےك ےٯہپ ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك

 .ہےٳ کڀ کیب ربتب ہٿؿک ٥ـا ٹؿامت ٹی

زبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی  ےک ےػہ، ٵٞبےٱئ ےک ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ہی 

 :ںیہ ہّـٿؿیبت ی

a) ٿٹی ہپبك ٵڀرڀػ  ےک ےیپيٹٵتٞٲ٨ شببٳ ٵٞٲڀٵبت  ےپبٱینی ك

 ہٹب اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ؽٳکڀ ػمتیبة کـا ےیپيٹاك  .ےئہچب

 .ہےػاؿی 

b)  ی ١ٲٖی یب ھا کنی ةٹیڈىبٵٰ کیب گیب اؿاکیٸ کب  ںپبٱینی ٵی

 .ےئہٿٹب چبہث٢یـ ػمتیبة اٿؿ ٩بثٰ ؿمبئی  ےکٶی ک

c)  رڀ  ےئہٹب چبھؿک ھمبت ڈا٥ـاػ کڀ ایک اینب ىٺبعتی کبؿ ہثیٴ

ایک  ڈاك ىٺبعتی کبؿ .ہےتب ڑرڀ ےك ےیپيٹاٷ کڀ پبٱینی اٿؿ 

، ےئہٿٹب چبہربؿی کیب گیب  ےٕـ٣ ك ےيٹيٹ ںٵی ٹیات٦ب٧ ٥بؿٵ

ٹچ ربٹب ہپبك پ ےاٹؼؿ اٹؼؿ ؿکٸ ک ےایک ٵٺبمت ٿ٩ت ک ےاك

 .ےئہٿٹب چبہػٿؿاٷ ػؿمت  ےپبٱینی ٵؼت ک ےاٿؿ پڀؿ ےئہچب

d) ػمتیبة  ےٱئ ےک ےٿٱت کی ػؿعڀامت کـٷہیٸ كہکڀ ٹ٪ؼ ےی پی اٹ

 ےك ےٯہکڀ ایک پ امپتبٯکـائی گئی ٵٞٲڀٵبت کی ثٺیبػ پـ 

ٿٻ ثیٶبؿی کی ٹڀٝیت، ےاربفت یب ّٶبٹت عٔ ربؿی کـٹب چبٻ

ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت  ےٱئ ےک ےٷھٝالد اٿؿ ىبٵٰ اعـاربت کڀ مسذ ہجمڀف

 .ہےکـ مکتب  ہکب ٵٖبٱت

e)  ہی ےیپيٹ، ہے ںیہیب ػمتیبة ٷ ہے ںیہٵٞٲڀٵبت ٿاّش ٷ ںاہد 

 ہک ہےیٸ عَڀٍیت کڀ ٵنرتػ کـ مکتب ہٹ٪ؼ ےٿئہ ےٿاّش کـت
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ا ھمسذ ںیہاٹکبؿ ٷ ےکڀ ٝالد ك ےٹکبؿ کـٷا ےٿٱت كہیٸ كہٹ٪ؼ

 ےاٿؿ ایک ػٝڀی ػائـ کـٷ ےاػا کـٷ ںمؼمي ثٞؼ ٵیےربٹب چبٻ

رل پـ اك کی ٩بثٲیت کی ثٺیبػ پـ ١ڀؿ کیب  ہےآفاػ  ےا ےک

 .گب ےربئ

f)  ےک ٹےٷھگ 24 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ، ںٵی ںٹگبٵی ٍڀؿتڀہ 

 ےٿٱت کہیٸ كہاٿؿ ٹ٪ؼ ےئہاٹؼؿ اٹؼؿ ٵٞٲڀٵبت ػی ربٹی چب

 .ےئہثتبیب ربٹب چب ںٵی ےثبؿ ےک ے٥یَٰ

 

D. ٓأتٚبَ ےک ہتٍٞمبت اوؿ ؿاثٔ ٹکالئ 

 ےرل ک ہےکی ّـٿؿت  ےٳ کـٷہکڀ ایک اینی ٹٚبٳ ٥ـا ےی پی اٹ

ٍضت اٹيڀؿٹل  ہی .ںیہ ےپیو کـ مکت ںاپٺی ىکبیتی ٹکالئٸ ےؽؿیٜ

ٝبٳ ثبت  ےٱئ ےک ےالٷ ںٵی ےػائـ ےکڀ ربٹچ اٿؿ تَؼی٨ ک ںػٝڀٿ

ایک  ےک ںٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿ ہک ےئہی ١ڀؿ کـٹب چبھة ہی .ہے

٩ڀاٹیٸ اٿؿ  ےرل پبٱینی ک ہے٥ی ٍؼ کڀ اٹکبؿ کیب ربتب  ےك ٹےٿھچ

 .ںیہ ےٿتہؿ ہثب ےك ےػائـ ےىـائٔ ک

 ھکی کچ ےػٝڀ ںٵی ں، ت٪ـیجب شببٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿہٝالٿ ےاك ک

کی ٝؼٳ  ٹٿتیب کالئٸٹاك ٕـس کی ٫ .ہےتب ہؿ٩ٴ پـ کٶی کب اٵکبٷ ؿ

کٶی یب اٹکبؿ کب مجت  ںاہ، عبً ٕڀؿ پـ دںیہإٶیٺبٷ کب مجت ثٺتی 

 .ہےکیب گیب  ںیہٿاّش ٷ ےك ےک کڀ ٍضیش ٕـی٨ہگب

 ےاك ٕـس کی ىکبیبت کب رٲؼ ك ہک ےٱئ ےک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـٷ

٩ـیت  ےک ےیپيٹ ے، اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ كہےرٲؼ صٰ کیب ربتب 

ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٷھگبٹب اٹتٚبٳ ؿکایک ٵتبحـ کٸ ىکبیت کب مـاٟ ٱ

 .ہے

E. ِتٍٞك عؼِبت ےثٍٕگ ك 

کی  ےتیٸ کبٳ کـٷ ےك ےیپيٹزبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےثٲٺگ مـٿك ک

 :ہےتڀ٩ٜ کـتی 

a) امتٞٶبٯ  ےزبت کڀؿیذ ک ےؿٷ رڀ خمتٲ٤ اىیبء کٹٵٞیبؿی ثٲٺگ پی

اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵؼػ  ںٵی ےکـٷ ےاٿؿ ٩یٶت ٓ ےکـٷ ہکب ربقی

 .ہےکـ مکتب 

b)  ےٱئ ےثیٶبؿی ک ںٿٍڀٯ کی گئی ؿ٩ٴ اٍٰ ٵی ہی تَؼی٨ کاك ک 

 .ہے ہٵتٞٲ٨ ےٱئ ےّـٿؿی ٝالد ک

c)  ( ٌاٿؿ ٝٶٰ کڈتيغی )ہتبک ںیہ ےربت ےصبٍٰ کئ ڈکڀ ےایگٺڀمل 

ؿ ھة ےی پی اٹٵٖبث٨ شببٳ  ے٩ڀٵی یب ثیٸ اال٩ڀاٵی ٵٞیبؿ ک

 .ےٿ مکہاٝؼاػ ٿ مشبؿ کب ٵبٹکیکـٷ دمکٸ  ںٵی
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اٿؿ ٵڀحـ ا٥ـاػی ٩ڀت کی  ہیب٥تتـثیت  ںٵی ےیپيٹ ےٱئ ےاك ک

یـ٣ کی تَؼی٨ اٿؿ ٹٹگ، ڈا کی کڀٹیڈرڀ صبٍٰ ثٲٺگ  ہےٿتی ہّـٿؿت 

 .ںیہ٩بثٰ  ےک ےا ٵبٹکیکـٷ کـٷٹیڈثٲٺگ 

F. ِتٍٞك عؼِبت ےاوؿ اػائیگی ك ےپـ کبؿؿوائی کـْ ےػٝو 

 .ہےٳ عؼٵت ہا ےٿاٱی مت ك ےٳ کی ربٷہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹاك 

ٕـ٣ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ  ےی پی اٹ ےٱئ ےک ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ےػٝڀ

آعـ تک کی عؼٵت  ےٿاٱی عؼٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ىـٿٛ ك ےٳ کی ربٷہ٥ـا

اٿؿ  ےکـ اك پـ کبؿٿائی کـٷ ےٯ ےك ےرڀ ٵٞٲڀٵبت ػؿد کـٷ ہےٿتی ہ

 .ہےتک چٲتی  ےؿ ٵٺٚڀؿی اٿؿ اػائیگی کی م٦بؿه کـٷھپ

کیب  ےیٜؽؿ ےف کڈصبٍٰ ٥ٸ ےکی اػائیگی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ںػٝڀٿ 

ٳ ہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹٕڀؿ پـ  ےف پیيگی ؿ٩ٴ کڈ٥ٸ .ہےربتب 

 ہثـا ےیب اك کب تَـ٣ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہےکی رب مکتی 

کڀ کیب رب مکتب  امپتبٯٵـ کڀ یب ٹکل ےؽؿیٜ ےثیٺک ک ےؿامت آپ ک

 .ہے

 ےاٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ےٷھکب صنبة کتبة ؿک ںپینڀ ےك ےی پی اٹ

 .ہےکی تڀ٩ٜ کی ربتی  ےٳ کـٷہب ٿ٩ت ٿ٩ت پـ صٰ ٥ـاصبٍٰ ؿ٩ڀٳ ک

ی ھکنی ة ہٝالٿ ےکی اػائیگی ک ںکب امتٞٶبٯ ٵٺٚڀؿ ػٝڀٿ ںپینڀ

 .ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےػٿمـ

G. ّٓأفبؿِیيٓ کی عؼِبت ٹِیٕز 

 ےك ں، ػٝڀٿہےکی کبؿؿٿائی پڀؿی کـتب  ےػٝڀ ےی پی اٹ ہچڀٹک

 ےک ےیپيٹپـ یب ارتٶبٝی ٕڀؿ پـ ٵتٞٲ٨ شببٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ ؽاتی ٕڀؿ 

اٝؼاػ  ےٱئ ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ خمتٲ٤ ٵ٪بٍؼ ک .ہےٿتی ہپبك ٵڀرڀػ 

اٝؼاػ ٿ  ےاك ٕـس ک ےٕـ٣ ك ےیپيٹاٿؿ  ہےٿتی ہٿ مشبؿ کی ّـٿؿت 

 .ےئہٳ کیب ربٹب چبہاٿؿ ٍضیش ٿ٩ت پـ ٥ـا ےك ےمشبؿ ػؿمت ٕـی٨

کی  ںٺیڀکڀ اٹيڀؿٹل کٶپ ےػائـ ےکی عؼٵبت ک ےیپيٹاك ٕـس ایک 

آعـ  ےىـٿٛ ك ےک ںربؿی کی گئی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀ ےٕـ٣ ك

، رڀ عبً اٹيڀؿٹل ہےا رب مکتب ہٿاٱی مـٿك ک ےٳ کی ربٷہتک ٥ـا

ٵت کی یبػػاىت کی ثٺیبػ ہٵ٦ب ھمبت ےکٶپٺی کی ّـٿؿیبت اٿؿ اك ک

 .ہےٿ مکتب ہتک حمؼٿػ  ںمـگـٵیڀ ھپـ کچ

H. ہکب ِٞبوُ ےی پی اٹ 

کنی ایک ثٺیبػ  ےك ںؽیٰ ٵی ہکڀ ٵٺؼؿد ےیپيٹ ےٱئ ےاٷ کی عؼٵبت ک

 :ہےپـ ٥یل اػا کیب ربتب 

a) مـٿك  ہےایک ٥یَؼ کی ٥یل ٱیب ربتب  ےپـیٶیٴ ک ےٵـ كٹکل(

 ۔کـ( ڑٿھیکل کڀ چٹ

b)  ؿ ہمـٿك  ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ ےٱئ ےایک ٵ٪ـؿ ٿ٩ت کی ٵؼت ک

 ؿ٩ٴ، یب ہایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےؿکٸ ک
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c) ےؿاٹقیکيٸ کٹؿ ہ ےٳ کی عؼٵت کہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ 

 ےک ڈکبؿ ےگئ ے٥ی ؿکٸ ربؿی کئ ےریل -ؿ٩ٴ  ہایک ٵ٪ـؿ ےٱئ

 ہاعـاربت، ٥ی ػٝڀی ٿ١یـ

 ہٵٺؼؿد ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب ےؽؿیٜ ےکی عؼٵبت ک ےی پی اٹاك ٕـس 

 :ںیہتک ؿمبئی صبٍٰ کـتی  ےٱئ ےؽیٰ ک

i. یٸ کی عؼٵبتہٹ٪ؼ 

ii.  ہا تبٱی٤ اٿؿ ربقیٹیڈ 

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.  یکٺبٱڀری کی محبیت کی ٹ ےٱئ ےک ےٵـ مـٿك کڀ آمبٷ ثٺبٷٹکل

 عؼٵبت

ix. تیو اٿؿ تَؼی٨ٵٞبٵالت کی ت٦ ہٵيتت 

x. ےثبؿ ےاٿؿ اعـاربت ک ہؿٷ کب ربقیٹػٝڀی پی ںٵی ںشببٳ کٶپٺیڀ 

 ےؿتھ، اةےٕـی٨ ےٹئ ےٳ ٵٞٲڀٵبت کب اٹتٚبٳ، ٝالد کہا ںٵی

 ؿٿٯٹی کٸہػ ہٿکھؿرضبٹبت اٿؿ ػ ےٿئہ

xi. تڀمیٜ ےعؼٵبت تک ؿمبئی صبٍٰ کی تیقی ك 

 

 

F.  َےؽاتی صبػث -ػٝوی أتٚب 

 ےؽاتی صبػث .1

 تٞـیف

 ےٿئی ٵڀت، صبػثہ ےك ےرڀ صبػث ہےڀٍیت پبٱینی ایک عَ ےؽاتی صبػث

کـتی  ہٱی کب اصبٓہٵنت٪ٰ / ٝبؿّی(، ٵنت٪ٰ کٰ ٹبا)ٱی ہٿئی ٹباہ ےك

ٕڀؿ پـ  ےآٷ کڀؿ ک ڈای ہی ٵَٺڀٝبت عبً کی ثٺیبػ پـ یہ ھمبت ہے

کڀ  ہاعـاربت ، تٞٲیٶی اعـاربت ٿ١یـ ےتؼ٥یٸ ک ہٕجی اعـاربت، ػا

 .ہےکـتی  ہی اصبٓھة

 .ہےٿتی ہ" ہکـتب آ٥ت "صبػث ہزبت اصبٓ ےاك پبٱینی ک

 تٞـیف

اٿؿ  ہی اچبٹک، ا٭نٶ٬، ١یـ اؿاػتب، ثیـٿٹی، ربؿصبٷھکنی ة ہصبػث

 .ہےٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب گیب  ےک ٹٿاٱی ایڀٷ ےٿٷہ ےثَـی ؽؿائٜ ك

ؽیٰ کی زب٪ی٪بت  ہپـ ٵٺؼؿد ےٿٷہکی إالٛ ٵڀٍڀٯ  ےػٝڀی ٵیٺیزـ ػٝڀ

 :ےئہکـٹی چب
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a) اؿٹتگت  ےپبٱینی ک ہےٝڀی کیب گیب ػ ںتٞٲ٨ ٵی ےپبٱینی رل ک

 ہےکـتب  ہاصبٓ

b)   ٿئی ہاٿؿ پـیٶیٴ ٵڀٍڀٯ  ہےپبٱینی ٹ٪َبٷ کی تبؿیظ کب ػؿمت

 ہے

c)  ہےزبت  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 کبٳ  ےك ےٿ٩ت( اٿؿ ػٝڀ ے)ػٝڀی مـٿك ک ںکـی ڈیڈ

 ےک کڀ ػہگب

 کی حتمیمبت ںٝووػ .2

پـ کڀئی  ےٿٷہیب ػٝڀی ػمتبٿیقات صبٍٰ  ںکی ٵٞٲڀٵبت ٵی ےاگـ ػٝڀ

کنی پـٿ٥یيٺٰ  ےٱئ ےزب٪ی٪بت ک ےٿ تڀ اكہ ہکب عؼه ڈ٥ـا

 .ںکـ ػی ےصڀاٯ ےؿ کےٹگٹكےاٹڀ

 

 ِخبي

یب ١ٲٔ  ہٿکھرٸ ٵٞٺی ػ ںکی ٵخبٱی ٹاٱـ ڈؿی ںٵی ںػٝڀٿ ےصبػث ؽاتی

 ےک ڈ٥ـا ہ، ٱیکٸ یےٵ٪َؼ ك ے)ٵقیؼ ت٦تیو ک ہے ںیہٿٹب ٷہػٝڀی 

 )ہےؿ کـتب ہٙب ںیہکڀ ٷ ےٿٷہٵکٶٰ  ڈ٥ـا ےک ےیب ػٝڀ ہٵخجت اىبؿ

  ٿ ہی ہ ےٿتہ)ػٝڀی کڀ اٹيڀؿٹل ىـٿٛ  ں٭ڀ ثٺؼ ٭ـی ےػٝڀ ٩ـثت

 )ٿہگئی 

  ٿاؿ ٥ڀائؼ ؿ٩ٴ ہ٥تہاٝٲی  ےٱئ ےی کٱہٕڀیٰ ٵؼت کی ٹبا 

  ٝؼٳ ٵنبٿات ںػٝڀی ػمتبٿیقات ٵی 

   ےکئی ػٝڀ ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴی ہایک 

  ہاٱکضٰ کب اىبؿ 

  ہعڀػکيی کب عؼه 

 ےٕـ٣ ك٭ی  ہىؼ ہثیٴی ڑرت گب ہٿئی صبػثہک پـ ڑػیـ ؿات کی ك 

 ٿہی ہؿائیڀ کی رب ؿڈ

  ٹبٹمبٹپ کب 

  ٿة ربٹبڈ 

  گـٹب ےاٿٹچبئی ك 

  ےب ىکبؿ ٵٞبٵٰثیٶبؿی ک 

  اٹبھؿ کہف 

  ٰ٩ت 

  ٿا فعٴہ ےك ےگڀٱی ٱگٸ 
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   گٶيؼگی ےٷٹکب ےک ٹ٥ـاك 

 ہٿ١یـ ڈٿٵنبئیہ 

 :ںیہٿتب ہزب٪ی٪بت کب ثٺیبػی ٵ٪َؼ 

a) زب٪ی٪بت ےك ہٹ٪َبٷ کی ٿد 

b)  ٱگبٹب ہٹ٪َبٷ کی ٹڀٝیت اٿؿ ٿمٞت کب پت 

c)  حجڀت اٿؿ ٵٞٲڀٵبت مجٜ کـٹب 

d)  ےیب ػٝڀ ہےئی ی کی گہػ ہٿکھکڀئی ػ ںاك ٵی ہٱگبٹب ک ہپت ہی 

 ںیہا ػیب گیب ڑھکی ؿ٩ٴ کڀ ة

 ہص٪بئ٨ کب پت ےزب٪ی٪بت کب ٵ٪َؼ کیل ک : ںکـی ٹؿثبٔی ٔوہَ ہثـا

 .ہےٱگبٹب اٿؿ ّـٿؿی حجڀت مجٜ کـٹب 

 ہٵيڀؿ ںٵی ےکڀ اك ثبؿ ےٹگٹكےؿ اٹڀٹیڈػٝڀی آ ہک ہےٿتب ہّـٿؿی  ہی

 .ہے ےػ

 ِخبي

 :ػایبت کی ٵخبٯہکیل 

 ےؿی٦ک صبػثٹک ڑك

i.  ٵ٪بٳ اٿؿ ٿ٩ت ھٍضیش ٿ٩ت، اٿؿ تبؿ٫ -یو آیب کت پ ہصبػث 

ii.  ےا؟ ٵنب٥ـ / ىـیک ٵنب٥ـ کھا تہپیؼٯ چٰ ؿ ہىؼ ہثیٴکیب 

 ؟ اھا تہی کڀ چال ؿڑٵٲڀث گب ںٵی ےا یب صبػثھٕڀؿ پـ ت

iii.  ؟ ٿئیہکل ٕـس  ہکی ت٦َیالت، ی ہصبػث 

iv.   ؟ اھت ںاحـ ٵی ےٿ٩ت اٱکضٰ ک ےک ےصبػث ہىؼ ہثیٴکیب 

v.  ی، ھٍضیش ٿ٩ت اٿؿ تبؿیظ کیب ت، ٵڀت کی ںٵڀت کی ٍڀؿت ٵی

 ؟ ہٿ١یـ ںٵی امپتبٯکیب گیب ٝالد، کل  ےٯہپ ےٵڀت ك

 : ہکب اصتّبٌی ود ےصبػث

( ے، ػٯ کی ؿ٥تبؿ ؿکٸہؿائیڀؿ کی کنی ثیٶبؿی )ػٯ کب ػٿؿڈ ےی کڑگب

ی ؿ٥تبؿ کی ڑک کی ثڀؿی پڀفیيٸ، ٵڀمسی صبالت، گبڑاحـات، ك ےاٱکضٰ ک

ي ڈةڈی کی ٵیکبٹی گڑگب ےمبٵٸ ےیب اك ک ےاؿ٫ کھثیٶبػ ےك ہٿد

 )ٿٹبہکب ٥یٰ  ہیئـٹگ، ثـیک ٿ١یـٹ)ك

 :ںِخبٌی ھکچ ےی کہػ ہوکھػ ہدمکٓ ںِی ںػٝوو ےؽاتی صبػث

i. ٿٹبہؿ ہا ٙبڑھکـ ة ھی ٵؼت کڀ ربٷ ثڀدڈی ٹی ٹ 

ii.  کٶـ  ےات كہ، ؿٿگتٶ٬ ٿرڀےثتبٹب ریل ہؿگتب کڀ صبػث

گـٹب / مٲپ کـٹب  ںؿ ٵیھثؼٯ کـ گ ہپ ےػٝڀ ےػؿػ کڀ پی ا ےک

 .تبٹبث
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iii.  ٹیب  ہٵڀرڀػ صبػث ےك ےٯہپ ےؿػٿثؼٯ کـک ںػمتبٿیقات ٵی

ٵڀرڀػ ؿگتب کڀ  ےٯہثتبٹب یب پ ہثتبٹب، ٝبٳ ٵڀت کڀ صبػث

 .ثٞؼ ٵڀت ثتبٹب ےک ہصبػث

iv.  ٹبشب٬ ٵڀت ثتبٹبھٹٵٞبٵالت کڀ ػؿگ ےعڀػکيی ک 

ٳ ہایک ا ںػاٿٿ، عبً کـ ٵڀت ػاٿٿ ٵی ےمچبؿد ٿاؤچـ ؽاتی صبػثڈ

ٿتب ہٳ ہی ٹبٵيت کی ت٦َیالت صبٍٰ کـٹب اہ٩ت ٿ ےربڀیق ک .ہےػمتبٿیق 

 .ےئہٿٹب چبہ ہرڀ پبٱینی کب صٌ ہے

 

 

 ػٝوی ػمتبویقات .3

 2.3یجً ٹ

کنی ؿکٸ کی ٕـ٣  ےٹبٵيت / عبٹؼاٷ ک ےػٝڀیؼاؿ ک (a ِوت ػٝوی

 ػٝڀی ٥بؿٳ ےٿا ؽاتی صبػثہؿا ھػمتغٔ ٿػٿت ة ےك

b) یب٭ت ٥ی ھیب٭ت ٥ی ای٤ آئی آؿ کی )مب٫ھٵڀدلب مب٫

 )ہ/ زب٪ی٪بت پٺچٺبٳ ہؿ / پٺچٺبٳىبٵٰ ای٤ آئی آ

c) یب٭ت ٥یھکی اٍٰ یب مب٫ ٹی٦کیٹٵڀت مـ 

d) ٿہٿا ہیب٭ت ٥ی، اگـ ھکی مب٫ ٹٳ ؿپڀؿٹٵبؿ ٹپڀك 

e)  ییٶیٰ ػمتبٿیقات  ےٱئ ےٹبٳ کی زب٪ی٪بت ک

/  ڈپیٸ کبؿ / ٹؿٹگ( )پبمپڀؿڈی ٵٺی الٷٹ)ایٸ

ؿائیڀٹگ الئنٺل(، عٔ کی زب٪ی٪بت ڈی / ڈؿ آئی ٹٿٿ

کی  ٹ/ ثیٺک اکبؤٷ یٲی ٥ڀٷ ثٰٹ) ےٱئ ےک

 .)ڈت٦َیالت / جبٲی ثٰ / ؿاىٸ کبؿ

f)  ػمتغٔ اٿؿ  ےشببٳ ٩بٹڀٹی ٿؿحبء کی ٕـ٣ ك

، اٿؿ ٿیٮتپڀؿتي ٹئی ہٿا، صٲ٤ ٹبٳہؿی کیب ٹٹڀ

 ٹی٦کیٹ٩بٹڀٹی ٿاؿث مـ ھمبت ے٥ٲٴ ک ڈثبٷ

ِنتمً کً 

ٌی اوؿ ۂبا

ٌی ہٝبؿّی ٔبا

 ػٝوی

a)  ػٝڀی  ےاٿ ٿػیڀت ػمتغٔ ؽاتی صبػثڑػٝڀیؼاؿ

 ٥بؿٳ

b) اگـ ٩بثٰ  ٹیب٭ت ؿپڀؿھ٤ آئی آؿ کی مب٫ای

 ٿہإال٧ 

c) ٿاال مڀٯ  ےٱی کڀ ٵتبحـ کـٷہاؿ٫ کی ٹباھثیٶبػ

ٱی ہٹبا ےؿ كٹاکڈٳ ٵٺَت ٩بثٰ ہا ھمـرٸ ت

 ٹی٦کیٹمـ

ٝبؿّی کً 

 ٌی ػٝویۂبا

a) ٱی ہٱی اٿؿ ٹباہٹبا ےؿ كٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ

 ہ، ٵٺَڀةٹی٦کیٹٵؼت کی ٝکبمی ٿاال چٮتنب مـ

 ہکڀ ٵٺَڀة ٹی٦کیٹکب مـ یھٹصبٍٰ چ ےمبف ك

 ٿہٿػٿت ػمتغٔ  ےمبف کی ٕـ٣ ك
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 ےمي کھك اّب٥ی ػمتبٿیقات )رڀ٫ ںػایبت ٵیہؿمت ٍـ٣ ہثبال ٣ ہٵٺؼؿد

 ےی ٵبٹگھة ہٿ گـا٣( ٿ١یـٹ٥ڀ ےی کڑٿپھک ہٿ گـا٣ صبػثٹ٥ڀ ےٹيبٷ ک

پـ زب٪ی٪بت کـائی ربٹی  ےٿٷہی کی ىـٿٛ ہػ ہٿکھعبً کـ ػ ہے ےرب مکت

 ۔ےئہچب

 

 

 4 ٹیلٹعوػ 

ٱی ػاٿٿ ہکل ػمتبٿیق کی ّـٿؿت ٵنت٪ٰ کٰ ٹبا ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 .ہےٿتی ہ ںیہٷ ےٱئ ےک

I. ػٝڀی صبٍٰ ےٿا ؽاتی صبػثہٿ ھػمتغٔ ٿػٿت ة ےػٝڀیؼاؿ کی ٕـ٣ ك 

II. ٿہیب٭ت ٥ی، اگـ الگ ھای٤ آئی آؿ کی مب٫ 

III. ػیب گیب  ےؿ کی ٕـ٣ كٹاکڈٱی کی تَؼی٨ ٩بثٰ ہکی ٹبا ہىؼ ہثیٴ

 ـتـٱی حجڀت پہٵنت٪ٰ ٹبا

IV. ہک ٹی٦کیٹٹل مـٹػیب گیب ٣ ےؿ کی ٕـ٣ كٹاکڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ 

 ہے ٹ٣ ےٱئ ےکبٳ ک ےاؿ٫ ٵٞٶڀٯ کھثیٶبػ
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G. ػٝوی أتٚبَ: ثیـوْ ٍِک مفـ أيوؿٔل 

 ثیـوْ ٍِک مفـ أيوؿٔل پبٌینی .1

ٿٱیبت کب ہ١یـ ٕجی ك ےؿیڀٯ اٹيڀؿٹل پبٱینی کٹ ہکی عبؿد ہاگـچ

اٿؿ ػٝڀی اٹتٚبٳ اٵیؼاؿی ہك کب ، اہے ڈکـ ط ےٿاٯ ےکـٷ ہاصبٓ

 ں، کیڀہےٿتب ہی ہ زبت  ےپڀٱیڀ ک ٹٍضت اٹيڀؿٹل پڀؿ ےؿٿایتی ٕڀؿ ك

 .ںیہ ہٳ اصبٓہا زبت ےعَڀٍیت اك پبٱینی ک ثیٶبؿیٕجی اٿؿ  ہک

ت٪نیٴ  ںؽیٰ ٕج٪بت ٵی ہٕڀؿ پـ ٵٺؼؿد ٹےکڀؿ کڀ ٵڀ زبت ےپبٱینی ک

 ےك ںَڀٍیبت ٵیػی گئی ع ےٵَٺڀٝبت ٹیچ خمَڀًک ای ۔ہےکیب رب مکتب 

 .ہےکـ مکتب  ہا مت کب اصبٓھت ھکچ

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 ےٹکبٱٸمبٵبٷ  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 

 ےٿاٱڀ ک ےپبٱینی ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ کـٷ ہی ہےٹبٳ ثتالتب  ہرینب ک

مـٿك  ےٿگی اٿؿ ػٝڀہؿ ہثب ےاؿت کھني ةٽ ہک ہے، ٥ٖـی ہے ںیہٷ ےٱئ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٿ گی، ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کہکی ّـٿؿت 

کی  ےٿاٯ ےٳ کـٷہی کی عؼٵت ٥ـاٹا تـتي پبؿ ےٱئ ےػٝڀی مـٿمٺگ ک

ٳ ہپبك ٝبدلی مٖش پـ ّـٿؿی تٞبٿٷ اٿؿ ٵؼػ ٥ـا ےٿگی رل کہّـٿؿت 

 .ٿہٿؿک  ٹٹی ےک ےکـٷ

 :ہےوتب ہىبًِ  ؽیً ہِٕؼؿد ںػٝوی عؼِت ِی
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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)  اٿؿ تـک، صبػحبتی کیو کب اٹتٚبٳ کـٹب ےٵٲک اٷ 

 کـػاؿ ےاْ ک ںِی ںی ػٝووغیـ ٍِک  - ںبِؼػ کّپٕی .2

ی ہ ےاٿؿ ایل ہےٿتب ہپبك اپٺب ػ٥رت  ےک ںڀکٶپٺی ٵٞبٿٹت ںٵی ےمٲنٰ

ٵؼػ  ہی ۔ہےٿتب ہا آپ ٹاٷ کب  ںػٹیب ٵی ےپڀؿ ےك ےٳ کـٷہ٥ـا

اٹيڀؿٹل  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکاٵٮبٹبت  ہاصبٓ زبت ےپٲل ک ںکٶپٺیب

 .ںیہٳ کـتی ہکڀ ٵؼػ ٥ـا ں٭ڀہگـا ےک ںکٶپٺیڀ

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

ؽیٰ  ہٵٺؼؿد ںکٶپٺیب ہی .ہےؿیيٸ / ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کی ربتی ٹؿرل

اپٸ  ےٿئہ ےکٶپٺی عبً ك ہٿ ےٱئ ےرٸ ک ںیہٳ کـتی ہعؼٵبت ٥ـا

 ۔ہےٵٖبث٨ چبؿد کـتی  ےک ےػہٵٞب

a) ٕجی ٵؼػ 

i. ؿٱلھؿیپ ےٿاٯ ےٳ کـٷہك ٥ـإجی مـٿ 

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 ہػٿؿاٷ ٕجی ٵ٪ؼٵبت پـ تڀد ےک ےٷہؿ ںامپتبٯ ٵی 

c)  ّـٿؿی ػٿاٿ کی ت٪نیٴ 

d)  ٵٺٚڀؿی  ےنی کی ىـائٔ اٿؿ صبالت اٿؿ اٹيڀؿٹل ٭پٺیڀ كپبٱی

ػٿؿاٷ اپگت ٕجی اعـاربت کی  ےک ےٷہؿ ںٵی امپتبٯتبثٜ  ےک

 ّ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

 ٵبتعؼ

iv.  اٿؿ پـمکڀٷ پی٢بٳ ٹيـ مـٿك ہآؿاٳ ػ 

v.  ٩ـاؿ ڈثیٰ ثبٷ 

vi.   ٹگبٵی ٵؼػہٵبٱی 
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f) تـمجبٷ ؿی٦ـٯ 

g) ٩بٹڀٹی ؿی٦ـٯ 

h) ٵال٩بت ےك ٹٿٿکیڈای 

 ػٝوی أتٚبَ ںیٓ ٕجی ِٞبِالت ِیۂمؼ .3

 ںٕجی ٵ٪ؼٵبت اٿؿ ١یـ ٕجی ٵٞبٵالت ٵی ٹیٸ ٕجی ٵ٪ؼٵبت، آ٥نیہٹ٪ؼ

یٸ ٕجی ػٝڀی ہٹ٪ؼ ہػٿثبؿ .ہےٿتی ہٹٚـ خمتٲ٤  ہػٝڀی اٹتٚبٳ کب ٹ٪ٔ

 .ہےٿتب ہثبٱکٰ  ںٵی ہٵـی٬، اںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںٵٲٮڀاٹتٚبٳ ػیگـ 

  ےگ ںکـی ہٳ ٩نٔ ٿاؿ اك کب ٵٖبٱٜہاة 

a) یفکیيٓٹٔو ےػٝوی ک 

اٿؿ  ہےٱیتب  ےػاعٰ ںٵی امپتبٯ، ٵـیِ ہےٿتب ہی ٹ٪َبٷ ہ ےریل

ٵؼػ  .ہےؿ کـتب ہکب١ؾات کڀ ٙب ےؿ پـ اٹيڀؿٹل کٹکبؤٷ ہػاعٰ

اٿؿ / یب ٵـیِ یب  امپتبٯ ںٵی ےثبؿ ےکیل ک ےکٶپٺی کڀ اك ٹئ

ؿ ػٝڀیؼاؿ کڀ ھ، پہےٿتی ہٵٞٲڀٵبت صبٍٰ  ےػٿمت ك / ػاؿ ہؿىت

 .ہےثتبیب ربتب  ںٵی ےثبؿ ےػٝڀی ٝٶٰ ک

b) کیل أتٚبَ تـتیت 

 ےٱیکٸ ٝبٳ تـتیت ٹیچ ںیہٿتی ہکٶپٺی کی ىـس کٶپٺی خمتٲ٤  ہی

 ہےا ہػیب رب ؿ

i. ٱني ٵؼت،  ़ؿ٩ٴ، پ ہثیٴ کٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ عَڀٍیبت، ٹمپڀؿ

تبٯ ڑکی ربٹچ پ ہٹبٳ ٿ١یـ ےؿ کڈٿٯہپبٱینی کی ٵؼت، پبٱینی 

 .ہےکـتب 

ii.   ٵـیِ کی پڀفیيٸ،  ےکـک ےؿاثٔ ےك امپتبٯکیل ٵیٺیزـ

کی  ٹیڈٕجی ٵتٞٲ٨ اپ  ہٝالٿ ےک ےاٹؼاف ےثٰ، اٿؿ الگت ک

کی  ٹیڈاپ  ہٵؼػ کٶپٺی کڀ ٵتٞٲ٨ .ہےی صبٍٰ کـتب ھٵٞٲڀٵبت ة

 .ہےکڀ چیٺذ ػیتب  ہىؼ ہثیٴ ہٿ ےرل ہےٿتی ہٵٞٲڀٵبت صبٍٰ 

iii.  اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ہےٿتب ہکی ٵٺٚڀؿی کب تٞیٸ  ےػٝڀ

کی پیو کـ ػی  امپتبٯتبثٜ اػائیگی کی ّٶبٹت  ےٵٺٚڀؿی ک ےك

 .ہےربتی 

iv.  ےک ہىؼ ہثیٴاؿت )ھة ہک ہےٿ مکتی ہی ھاینی ٍڀؿت ة 

 .ہےٿتی ہٵ٪بٳ پـ زب٪ی٪بت ّـٿؿی  ےٵ٪بٳ( اٿؿ / یب ٹ٪َبٷ ک

ػٝڀی میکيٸ کی ٵبٹٺؼ  ےی ؽاتی صبػثھٝٶٰ کڀ ة ےاٹکڀائـی ک

 ےپـتیٺٸ ؿاثٔ ےٵؼػ کٶپٺی یب اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک .ہےٿتی ہی ہ

 .ہےٿتب ہؿ کب اٱیکيٸ ٹگیٹاٹڀیل ےك

v.  کی ثٺیبػ پـ کیل کڀ  ہکٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ ؿٿفاٷ ٹمپڀؿ

ٵٞٲڀٵبت  ٹیڈاپ  ںاٿؿ ثیٶب٭ـتب کڀ شببٳ ٵٞبٵالت ٵی ہےتب ھػیک
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اسمڀىٸ صبٍٰ کیب رب  ےٱئ ےٝالد ک ہثب٩بٝؼ ہتبک ہےٳ کـتب ہـا٥

 .ےمک

vi.  ےک امپتبٯپـ کیل اٹتٚبٳ  ےربٷ ےمچبؿد کئڈ ےٵـیِ ک 

 .ہےکـتب  ےآعـی ثٰ کی ؿ٩ٴ ٓ ےثبت چیت کـک ھمبت

vii.  ثٰ کی ٍضیش  ہک ہےکٶپٺی اك ثبت کب ی٪یٸ کـتی  ٹمپڀؿ

 ےی ٕـس کی ١ٲٖی پبئھکنی ة .ےربٹچ کـ ٱی ربئ ےك ےٕـی٨

 ےتـی کہة ںکی ٵٞٲڀٵبت ٵی ہثٰ حمکٴ ےک امپتبٯ ہپـ ٿ ےربٷ

 .ہےالیب ربتب  ےٱئ

viii.  کٶپٺی یب ٵؼػگبؿ  ٹاٿؿ مپڀؿ ےٳ کـٷہؿ آعـی ثٰ، ٥ـاھپ

یتب ٩یٶت پـ تیبؿ کـ ٱیب ربتب ہػؿٵیبٷ ك ےک ٹؿپـارگ ایزٸ

، ہےاٹی صبٍٰ ہکڀ رتٺی رٲؼی اػائیگی کی ی٪یٸ ػ امپتبٯ .ہے

 ۔ہےٿتی ہیت کی تـ ؿٝبےی اٵکبٷ ثټہاتٺی 

تٞیٸ،  ہکیئـ کی ایک خمَڀً ٝالٵبت ٩یٶت ػٿثبؿ ھیٲتہ ےک ہاٵـیک

یٸ ہٹ٪ؼ ںٵی ہاٵـیک ہی .ٿتبہالگڀ  ںیہٷ ںرڀ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵی

 .ہےٿتب ہا ٥ـ٧ ڑة ںیکٰ کیل اٿؿ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵیڈٵی

c) ػٝوی ًّٝ تـتیت 

i. کی  ی اكہ ےٿتہصبٍٰ  ےٿؿ / اٍٰ ثٰ کہٵو ہػٿثبؿ ہػٝڀی ربقی

کڀؿیذ، عؼٵت  ہک ہےاٿؿ اك ثبت کب ی٪یٸ کـتب  ہےربٹچ کـتب 

ٵؼػ کٶپٺی کڀ صبٍٰ  .اھٿ٩ت ػؿمت ت ےاٿؿ ٝالد کی تبؿیظ ک

کـ  ٹیلٹ ےٱئ ےک ےثٰ کی اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷ ےٿاٯ ےٿٷہ

 ہکڀ ػٿثبؿ ٹٿھچ .ہےٵٖبث٨  ےکیب گبیب چبؿد ٝالد ک ہک ںیہ ہےؿ

 .ہےائی کی ربتی اٿؿ ثٰ پـ کبؿؿٿ ہےی٪یٺی ثٺبیب ربتب 

ii.  ٿّبصت  ےٿٱت کہٿؿ ٵٞٲڀٵبت عٔ اٿؿ كہٵو ہثٰ کڀ ػٿثبؿ

 .ہےیزب ربتب ھة ےٱئ ےثیٶب٭ـتب کڀ اػائیگی ک ھمبت ےک

iii.  ی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵؼػ ہ ےٿتہصبٍٰ  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ثٰ ک

 .ہےاعتیبؿ کـ ػیتی  ےٱئ ےکٶپٺی کڀ اػائیگی ک

d) تـتیت ےاػائیگی ک ًّٝ 

i. کڀ  امپتبٯ ےؽؿیٜ ےبٵی ػ٥رت کٵ٪ ےك ہىؼ ہثیٴکٶپٺی  ٹمپڀؿ

 .ہےاػائیگی کی ٵٺٚڀؿی صبٍٰ کـتی 

ii.  ہےاػا کـ ػیتب  ہٵبٱی حمکٴ. 

e) ٝٶٰ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

i. ٝٶٰ  ہی ںاٿؿ یڀ ایل ٵی ہ، عبً کـ اٵـیکںدمبٱک ٵی ےؿ کہثب

کی ثیيرت  ںاہٿ ہکیڀٹک .ہےثبٱکٰ خمتٲ٤  ےامپتبٱڀ ك ےاؿت کھة

یب مـکبؿی  ےك ںؿٹل کٶپٺیڀپبك یب تڀ ذمی اٹيڀ ےآثبػی ک

 ہفیبػ  .ہےٿتب ہکڀؿیذ  ھیٲتہیبٳ یڀٹیڀؿمٰ ھٵبػ ےک ںٵٺَڀثڀ
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ٕـ٣ ػؿمت ٍضت یب ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ   ہىؼ ہثیٴ، امپتبٯتـ 

ؿیي اٹيڀؿٹل ٹپـ شببٳ اؿٹرتاه ےربٷ ےپبٱینی پـاػٷ کئ

 .ںیہ ےاػائیگی کی ّٶبٹت کڀ ٩جڀٯ کـت ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ

 ےٿٷہ يڀؿٹل کڀؿیذ یب ٹ٪ؼ مجٜ کی تَؼی٨ اٹ ںتـ دمبٱک ٵی ہفیبػ

 . ہے ںیہتبعیـ ٷ ںٝالد ٵیثبٝج  ےک

 ںیہاگـ اٹيڀؿٹل  .ںیہ ے٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٝالد ىـٿٛ کـ ػیت امپتبٯ

گی یب ٵـیِ کڀ اػا کـٹب  ےتڀ اػائیگی اٹيڀؿٹل پبٱینی کـ

 ںاػائیگی ٵی ہک ںکیڀ ںیہ ےاتڑھة ےچبؿد کڀ اك ٱئ امپتبٯ .ٿگبہ

 ۔ہےٿتی ہتبعیـ 

٥ڀؿی ٕڀؿ پـ  امپتبٯتڀ  ہےٿتب ہاگـ اػائیگی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ 

ایزٺنی، ؽیٰ پـائقیٺگ  ۔پـی  ۔ ںیہ ےػیت ٹٿھاػائیگی پـ کب٥ی چ

 .ہےثبت چیت کـتی  ےك ںڀامپتبٱ ےاثتؼائی اػائیگی کیٲئ ےک

ii. ہىؼ ہثیٴٵٞٲڀٵبت  ےتٞٲ٨ ك ےاٿؿ ٝٶٰ ک امپتبٯٿؿک  ٹٹی  

 پـ ػمتیبة کـا ػی ٿٯ ٥ـی سمربٹ ےکی ٕـ٣ ك ںکی، ٵؼػ کٶپٺیڀ

 ۔ہےربتی 

iii.  اك کی   ہىؼ ہثیٴ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ

ؿیڀٯ اٹيڀؿٹل ٹ، اٿؿ ربئق ہےٿتی ہؿ کڀ ػیٺی ٹإالٛ کبٯ میٸ

 .ہےٿتب ہربٹب  امپتبٯخمَڀً  ھمبت ےپبٱینی ک

iv. کڀ  ں/ اٹيڀؿٹل کبؿٿ ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺیڀ امپتبٯ

ؿ ٹکبٯ میٸ ےٱئ ےزب٪ی٪بت ک اٿؿ کڀؿیذ کی ٵٞ٪ڀٱیت پبٱینی کی

 .ںیہ ےکڀ ٥ڀٷ کـت

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 ہثٺیبػی ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت  ھکچ ےٳ کـٷہ٥ـا

 ثیٶبؿی کی ت٦َیالت .1

، امپتبٯ ےٹؼٿمتبٷ کہ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےنی ٩جٰ اف تبؿیظ کک  .2

 :یکٰ آ٥ینـ کی ت٦َیٰڈٵ٪بٵی ٵی

 کی  ہکی آئٺؼ امپتبٯٝالد تک،  ہ٩جٰ اف تبؿیظ، ٵڀرڀػ

کی  ےرٸھؽیٰ کڀ رٲؼ ة ہثٺؼی اٿؿ ٵٺؼؿد ہٵٺَڀة

 .ػؿعڀامت

 ٥بؿٳ ػٝڀی  ھمبت ھمبت ےىـکت ک ںثیبٷ ٵی ےؿ کٹاکڈ 

  کی کبپی ٹپبمپڀؿ 

  ٥بؿٳ ٕجی ٵٞٲڀٵبت 

f)  ٹکی آفنی ںٕجی اعـاربت اوؿ ػیگـ غیـ ٕجی ػٝوو 
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 ےاؿت ٿاپل آٷھة ےاؿ٫ کی ٕـ٣ كھٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٶبػ ےػٝڀ ٹآ٥نی

ٝبٳ  ںیہػٝڀی کب١ؾات کی ٿٍڀٱی پـ اٷ .ںیہ ےربت ےپـ ٥بئٰ کئ

 ںشببٳ ٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀٿ .ہےاؿٹتگت ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب  ےٝٶٰ ک

یٸ ہٹ٪ؼ ہرت ک ہےربتب کیب  ںٵی ےاؿتی ؿٿپھاػائیگی ة ےٱئ ےک

 .ہےٿتب ہ ںاك کی اػائیگی ١یـ ٵٲکی کـٹنی ٵی ںٵی ںػٝڀٿ

 ہؽٳ ںٵی ےاؿتی ؿٿپھة ےٱئ ےک ےپـٿمینٺگ کـٷ ےػاٿٿ ک ٹآ٥نی

پـ کـٹنی کی  ھٹ٪َبٷ کی تبؿ٫ ےٱئ ےک ےکـٷ ےػاؿی کی ٵ٪ؼاؿ ٓ

ٿگتبٷ چیک ھثٞؼ ة ےاك ک .ہےتجؼیٲی کی ىـس کب إال٧ کیب ربتب 

 .ہےکیب ربتب  ےؽؿیٜ ےٺت٪ٲی کؿاٹک ٵٹیب اٱیک

i. ہےی امی ٕـس ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب ھػاٿٿ کڀ ة ےؽاتی صبػث 

 .ہےثتبیب گیب  ںػٝڀی میکيٸ ٵی ےؽاتی صبػث ہرینب ک

ii.  ںٵٞبٵالت ٵی ےٹگبٵی ٿاٯہاٿؿ ٵبٱی  ےٵٞبٵٰ ڈٷ ़ثیٰ ة 

 ہے٥ڀؿی ٕڀؿ پـ کـ ػیب ربتب  ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك ٹاػا مپڀؿ

 ہےاك کب ػٝڀی کیب ربتب  ےك اٹيڀؿٹل کٶپٺی ںاٿؿ ثٞؼ ٵی

iii.  امی ٝٶٰ کب امتٞٶبٯ کیب  ےٱئ ےک ےکی ٵنرتػ کـٷ ںػٝڀٿ

 ہےٿتب ہ ںٵ٪ؼٵبت ٵی ےرڀ ػٿمـ ہےربتب 

g) ػٝڀی ػمتبٿیقات ےٱئ ےک اعـاربت  ےثیٶبؿی ٫اٿؿ  ہٕجی صبػث 

i. ػٝڀی ٥بؿٳ 

ii.  ٹؿ کی ؿپڀؿٹاکڈ 

iii.  ٰڈمچبؿد کبؿڈ/  ہثٺیبػی ػاع 

iv.  ے/ ٹنظ ں/ ؿمیؼٿ ںثٺیبػی ثٲڀ 

v.  ٹٿٱڀرٮٰ / زب٪ی٪بتی ؿپڀؿھتی/ پ ٹؿپڀؿ ےبػی ایکل ؿثٺی 

vi.  ٿیقا کی   / ٹپبمپڀؿ ھمبت ےک ٹکٹػاعٲی اٿؿ عبؿری

 ٹ٪ٰ

عَڀٍی، ػٝڀی آثبػ کی  ہٵٞبٵٰ .ںیہىب ےؿمت ٍـ٣ ٹـػہثبال ٣ ہٵٺؼؿد

ٿاال ٝٶٰ کی  ےپیـٿی ربٷ ےپبٱینی / عَڀٍی ثیٶب٭ـتب کی ٕـ٣ ك

 ۔ہےو کی رب مکتی ثٺیبػ پـ اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت / ػمتبٿیق کی کڀى

   ٹیلٹعوػ 

 ہےاػا ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺی کی ٕـ٣ کـ ػیب ربتب ____________

 ہےػٝڀی کیب ربتب  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ںاٿؿ ثٞؼ ٵی

I. ےٵٞبٵٰ ڈثیٰ ثبٷ 

II.  ػٝڀی ےؽاتی صبػث 

III.  ےثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀ 



 

486 
 

IV.  ےٵنرتػ ػٝڀ 

 

 

 ہعالً

a) ایک  ےٱئ ےک ےاٿؿ پبٱینی اك ٿٝؼ ہے' ہاٹيڀؿٹل ایک 'ٿٝؼ

 ہٿا٩ٜ ہٿاٱی ثیٴ ےثٺٸ ہکی ٿد ےزبت ػٝڀ ےپبٱینی ک .ہے' ہ'گڀا

 .ہےکی ص٪ی٪ی اٵتضبٷ  ےٿٹب اك ٿٝؼہپیو 

b)  ایک اٹيڀؿٹل  ےك ںؿٿ ٵیٹؿاٵيےثٺؼی پ ہٳ ػؿدہا ںاٹيڀؿٹل ٵی

 .ہےکی ٍالصیت  ےکٶپٺی کی ػٝڀی اػا کـٷ

c)  ھمبت ےک ےٿٷہؿ ڈٿٯہیک ٹک اثتؼائی اكہگب ےٿاٯ ےاٹيڀؿٹل عـیؼٷ 

 .ںیہ ہٿٍڀٯ کٺٺؼ ےک ےػٝڀ ھمبت

d)  ےیپيٹاٹيڀؿٹل کٶپٺی /  امپتبٯٿؿک  ٹایک ٹی ںیٸ ػٝڀی ٵیہٹ٪ؼ 

اٿؿ ثٞؼ  ہےٳ کـتب ہکی مبث٨ ٵٺٚڀؿی کی ثٺیبػ پـ ٕجی عؼٵبت ٥ـا

 .ػمتبٿیقات پیو ےٱئ ےک ےت٦َی ےک ےػٝڀ ںٵی

e)  اػا  امپتبٯ ےٿمبئٰ ك ےاپٸ ےٵـ اٷ کٹ، کلںٵی ےػٝڀ ٹآ٥نی

اٹيڀؿٹل کٶپٺی /  ےٱئ ےثٞؼ اػائیگی ک ےک اٿؿ اك ہےکـتب 

 .ہےپبك ػٝڀی ػائـ کـتب  ےک ےیپيٹ

f)  ال ہکب پ ہػؿٵیبٷ ؿاثٔ ےیٴ کٹاٿؿ ػٝڀی  ٹکی إالٛ کالئٸ ےػٝڀ

 .ہےٵخبٯ 

g)  اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےاگـ کنی اٹيڀؿٹل ػٝڀ

 ےٱئ ےزب٪ی٪بت ک ے، تڀ اكہےکیب ربتب  ہی کب ىتہػ ہٿکھػ ےك

 ےیپيٹکی زب٪ی٪بت ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی /  ےػٝڀ .ہےربتب  یزبھة

ٿؿ  ہایک پیو ےیب اك ہےاٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ کی رب مکتی  ےکی ٕـ٣ ك

 .ہےربٹچ ایزٺنی کڀ ت٦ڀیِ کیب رب مکتب 

h) کی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی  ےثکٺگ ػٝڀ ؿیقؿٿ

 ےٯٿا ےربٷ ےکئ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںشببٳ ػٝڀٿ ںك ٵیٹاکبؤٷ-کتبة

 .ہےؿ کـتب ہؿف٧ کی ؿ٩ٴ کڀ ٙب

i)  ہٝالٿ ےک ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پیو کـٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےاٹکبؿ ک 

 ںاہٵـ ٥ڀؿٳ یب یٹمسیٸ( یب کلڈپبك اٹيڀؿٹل حمتنت )اٿٵت ےک کہگب

 .ہےی اعتیبؿ ھکب ة ےپبك ربٷ ے٩بٹڀٹی صکبٳ ک ہتک ک

j)  ںپبٱینیڀ ہٵٞبٿُ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯتـ  ہی فیبػہػ ہٿکھػ 

یپڀؿ ھڑاػھٿ٫ھی ػھکڀ ة ںپبٱینیڀ ےٱیکٸ ؽاتی صبػث ہےٿتی ہ ںٵی

 .ہےامتٞٶبٯ کیب ربتب  ںٵی ےکـٷ ےػٝڀ

k) اٿؿ  ہےٳ کـتب ہٳ عؼٵبت ٥ـاہاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ کئی ا ےی پی اٹ

 ۔ ہےپـ اػا  ٭یب ربتب ٕڀؿ  ے٥یل ک
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 مواالت ےعوػ اِتضبْ ک

 1مواي 

ا ھؿ مسذڈٿٯہیک ٹكثٺیبػی ا ںاٹيڀؿٹل ػٝڀی ٝٶٰ ٵی ےکل ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہےربتب 

I. ٹکالئٸ 

II.  ٵبٱک 

III.  ؿٹؿائ ہثیٴ 

IV. ثـٿکـ ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ / 

 2مواي 

 ےکڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ےکی اٹيڀؿٹل ػٝڀ ہگـیو مکنیٸ

، اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پیو ںاٹکبؿ کی ٍڀؿت ٵی .اھاٹکبؿ کـ ػیب ت

 ؟ہےکڀٷ مب آپيٸ ػمتیبة  ےٱئ ےک ہگـیو مکنیٸ ہٝالٿ ےک ےکـٷ

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 

 3مواي 

 ےکی زب٪ی٪بت ک ےپیو ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀ ےتڀ ٕـ٣ كہؿاریڀ ٳ

اك  ےجببئ ےتڀ کہؿاریڀ ٳ ہک ہےچٲتب  ہػٿؿاٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پت

ػاعٰ کـایب گیب  ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےتڀ کڀ ٝالد کہؿاریو ٳائی ھة ےک

اك  .ہے ںیہٷ ہؿ ٵٺَڀةٹٱڀھتڀ کی پبٱینی ایک ٥یٶٲی پہؿاریڀ ٳ .اھت

 .ہےی کی ایک ٵخبٯ ہػ ہٿکھ___________ ػ

I. ٹ٪بٱی 

II. ےرٞٲی ػمتبٿیقات ثٺبٷ 

III. ا کـ ثتبٹبڑھا چڑھاعـاربت کڀ ة 

IV. ؿتی ھة ںٵی امپتبٯ/  ںٝالد کڀ اٹؼؿٿٹی ٵـیِ ثچڀ ےٹهےپٹا

 تجؼیٰ کـٹب ںٵی ےٿٷہ

 

 4مواي 

 ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯائيی ہؿ ںکڀٷ می ٍڀؿت صبٯ ٵی ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہےکـتب  ہاصبٓ ںپبٱینی ٵی ہکڀ ایک ٍضت ثیٴ
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I.  ربیب  ےٯ ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯ ےاك ہک ہےٵـیِ کی صبٱت اینی

 کـٹب پنٺؼ کیب گیب ںیہ، ٱیکٸ اینب ٷہےرب مکتب 

II. ےك ہ٥٪ؼاٷ کی ٿد ےٿٱت کہائيی كہؿ ںٳ ٵیٿہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯ 

 ربیب رب مکب ےٯ ںیہٷ ںاہٵـیِ کڀ ٿ

III.  ہےکیب رب مکتب  ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯٝالد ٍـ٣ 

IV. ہے ہفیبػ ےك ٹےٷھگ 24کی ٵؼت  ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

 5مواي 

کبؿ  ہٕـی٨ ےک ےثیٶبؿی کب ٝالد کـٷ ڈکڀٷ مب کڀ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ہےؿ کـتب ہکڀ ٙب

I. یڈی می آئ 

II. ی می پی ڈ 

III.  می پی آئی 

IV.  یٹپی می 

 

 رواثبت ےعوػ اِتضبْ مواالت 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 صکبٳ  ںکیل ٵی ےک ےکڀ اٹکبؿ کـٷ ےاٹيڀؿٹل ػٝڀ

 .ہےکـ مکتب  ہؿاثٔ ےك

  3 رواثبت 

 .ہے I ٍضیش اٹتغبة

 ےىغٌ ك ےگئ ےىغٌ ٝالد کئ ہثیٴ ہکیڀٹک ہےاك ٹ٪بٱی کی ایک ٵخبٯ 

 .ہےخمتٲ٤ 

  4  رواثبت

 .ہے II ٍضیش رڀاة

ٳ ہی ٥ـاھٿٱت ٍـ٣ تتہائيی ٝالد کی كہؿ ںٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ٵی

ٿٱت کی ٝؼٳ ہائيی كہؿ ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯرت  ہےکی ربتی 

 .ہےربیب رب مکتب  ےٯ ںیہٷ ںاہٵـیِ کڀ ٿ ںٵڀرڀػگی ٵی
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 5  رواثبت

 .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 ےک ےثیٶبؿی کب ٝالد کـٷ ڈ( کڀیٹمی پی ٝٶٰ اٍٖالصبت ) ہٵڀرڀػ

 .ہےؿ کـتب ہکبؿ کڀ ٙب ہٕـی٨
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شن ک ی س  4 
 رٺـٯ اٹيڀؿٹل
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 باب 22

 ُاٍڀٯ  ے٫ ہثیٴ
 

 ثبة تٞبؿف

ثٺیبػی   ےٿاٯ ےڀ چالٷ٭بؿٿثبؿ ٭  ےک  ہٳ  ثیٴہ، ںاك ثبة ٵی

ت٪نیٴ کیب گیب  ںٵی ںثبة ػٿ صَڀ ے۔گ ںربٹی ںٵی ےثبؿ ےک ںاٍڀٱڀ

 ہایک ثیٴ  ہػٿمـا صٌ ہےٵتٞٲ٨  ےٝٺبٍـ ك ےک  ہثیٴ ہال صٌہپ ہے۔

 ہے۔ ںٵی ےثبؿ ےکی عَڀٍیبت ک ےػہٵٞب

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A. ٝٺبٍـ  ے٫ ہثیٴ 

B. ٱڀہ٩بٹڀٹی پ - ہػہٵٞب ہثیٴ 

C. بتعبً عَڀٍی - ہػہٵٞب ہثیٴ 

 : ےٿ ٹگہ٩بثٰ  ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک ےکـٷ ہاك ثبة کب ٵٖبٱٜ

 خمتٲ٤ ٝٺبٍـ کی ٿّبصت  ےک ہثیٴ  .1

 کی عَڀٍیبت کی ٿّبصت ےػہٵٞب ہایک ثیٴ .2

 کی عبً عَڀٍیبت کی ىٺبعت ےػہٵٞب ہایک ثیٴ .3

 

 

A. ُٕٝبٍـ  ےن ہثی 

 ٫ ہےچبؿ ٝٺبٍـ  ےٝٶٰ ٫ ہثیٴ ہا ٫ھػی٬ ےٳ ٷہ

 ہاحبث 

 ہعٖـ 

 ثٺؼی ہگـ ہعٖـ 

 ہػہٵٞب ہثیٴ 

 ےت٦َیٰ ك ھخمتٲ٤ ٝٺبٍـ کڀ کچ ےٳ اٹيڀؿٹل ٝٶٰ کہاة  ےآئی

 ں۔یھػیک

 ہاحبث .1
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 تٞـیف

اٿؿ رڀ   ہےٳ کـتی ہ٥ـا ہ٥بئؼ ھکڀ 'کڀئی چیق رڀ کچ ہایک احبث

ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب  ے' کہےایک ا٩تَبػی ٩یٶت  ےٱئ ےٵبٱک ک ےاپٸ

  ہے۔رب مکتب 

ہےی ٿٹب ّـٿؿہؽیٰ عَڀٍیبت کب  ہٵٺؼؿد ںٵی ہایک احبث  

a) التَبػی لیّت 

 ےك ںٿیٲیڀ ػٿ ٕـی٪ڀ ہے۔ٿٹب ّـٿؿی ہ٭ی ا٩تَبػی ٩یٶت    ہایک احبث

 ں۔یہ ےپیؼا کـ مکت

a) : ٓاٿؿ آٵؼٹی پیؼا   ہے ےٿمٮتہپیؼاٿاؿی   ہاحبث آِؼٔی رٕـیي

 ں۔یہ ےکـ مکت

 ِخبي

ػیتی  ھرڀ ػٿػ ےٿاٱی ٵيیٸ، یب ایک گبئ ےامتٞٶبٯ کی ربٷ ےٱئ ےک ےثٺبٷ ٹثنک

ایک ٍضت ٵٺؼ کبؿکٸ ایک  ں۔یہآٵؼٹی پیؼا  کـتی ےٱئ ےٵبٱک ک ےاپٸ ں، ػٿٹڀہے

 ہے ہایک احبث ےٱئ ےتٺٚیٴ ک

b) : ایک گـٿپ  ےک ںکڀئی ربئیؼاػ ایک ّـٿؿت یب ّـٿؿتڀ ّـوؿیبت  پوؿی کـٔب

 ہے۔ا مکتی ڑھی اپٺی ٩یٶت  ةھة  ے٭ـ ٫ ےُٵٖبٱجبت پڀؿ ےک

 

 

 ِخبي

ی ٹ٪ٰ ڑایک گب ہرجک ہےکـتب  ا  اٿؿاك کی ص٦بٙتڈٷٹھ٭ڀ  ےاٷھؿ  ٫ٹایک ؿی٦ـیزـی

ی ھآفاػ ایک رنٴ  ة ےی ثیٶبؿی كہ ے، ٿیلہےٳ کـتی ہٿٱت ٥ـاہآؿاٳ اٿؿ ك ںٿمحٰ ٵی

 ہے۔٭ـتب   ہاّب٣ ںی اپٺی ٩یٶت ٵیھة ےٱئ ےاٿؿ عبٹؼاٷ ک ںآپ ٵی ےاپٸ

b) لٍت اوؿ ٍِىیت 

 ؟ںیہ ںیہٷ ےاحبث ہ؟کیب یےگ ںیہآپ کیب ک ںٵی ےثبؿ ےٿا اٿؿ مڀؿد کی ؿٿىٺی کہ

 ۔'ںیہ'ْ ہے رواة

ثٺب  ےٳ اٹکہ ں۔یہٿا اٿؿ مڀؿد کی ؿٿىٺی کی ٕـس ٩بثِٰ ٩ؼؿ ہ ںچیقی ھػؿاٍٰ، کچ

ٵبٹب  ںیہٷ ےاحبث ںا٩تَبػی ٵٞٺی ٵی ےی اٹکڀ ٱ٦٘ کھؿ ةھپ ں۔یہ ےمکت ہؿ ںیہٷ

  ہے۔ربتب 

 :ںیہات ہامکی ػٿ ٿرڀ

 ں۔یہ ںیہ٭ٶیبة ٷ ہاٿؿ ی ہےٿتی ہتبت ہاٷ کی ؿمؼ  ة 

 ٕڀؿ پـ  ہآفاػاٷ ےٱئ ےی کھمت ہثٲک ںیہ ںیہٷ ںت ٵیکنی ایک ىغٌ کی ٵٲٮی ہی

 ں۔یہػمتیبة 

 ںکو ِقیؼ ػو ىـٕی ہکنی احبث ےٌئ ےک ےي کـْہاك ٕـس  ا ہک ہے ہاك کب ٍِٖت ی

  ہاك وب لجِ ےوگی  امکی لٍت  اوؿ امکی ٍِىیت  یب کنی وی ٕـف كہپوؿی کـٔی 

c) ہکب ثیُ ںاحبحو 
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رڀ ١یـ ٵتڀ٩ٜ اٿؿ  ںیہ ےتھؿک ػٱچنپی  ںٵی ںٳ  ا٩تَبػی ٹ٪َبٹڀہ ںٵی ہثیٴ

 ٹٿٹپـ رڀ  ٩ؼؿتی  ںٹ٪َبٹڀ ےایل  ہک ہ، ٷںیہ ےٿتہپیؼا  ےصبػحبتی ٿا٩ٞبت ك

 ےٿٷہپیؼا   ےٍـ٣ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٿا٩ٞبت ك ہثیٴ ں۔یہ ےٿتہٿا٩ٜ  ںٵی ےٹتیذ ےک ٹٿھپ

امتٞٶبٯ  ھمبت ےٿ٩ت ک ہک ہ، ٷہےٳ کـتب ہعال٣ زب٦٘ ٥ـا ےک ںٵبٱیبتی ٹ٪َبٹڀ ےٿاٯ

 ے۔ٱئ ےک ٹٿھپ ٹٿٹکی ٩ؼؿتی   ہاحبث ےك ہکی ٿد

 ںیہکی ص٦بٙت ٷ ہکنی احبث ےٹ٪َبٷ یب ّـؿ ك ہثیٴ ہ٫  ےئیہٹب چبھیبٷ ؿکھػ ہی ںٵیہ

 ں۔یہٿ یب ٷہٿا ہ ہامکب ثیٴ ہےکـ ػیگب، چب ہٵکبٷ کڀ تجب ہایک فٱقٯہے۔کـ مکتب 

ا٩تَبػی احـات  کڀ کٴ  ے، رڀ ٹ٪َبٷ کہےؿ٩ٴ اػا کـ مکتی  ھکٶپٺی ٍـ٣  ٭چ ہثیٴ

 ۔گی ےکـ

 ں۔یہ ےٿ مکتہٹ٪َبٷ پیؼا  ںکی ٍڀؿت ٵی کی عال٣ ٿؿفی ےػہٵٞب

 

 ِخبي

ٿگب اگـ ػٿمـی ٕـ٣ ػؿآٵؼ  ٵبٯ ہکڀ کب٥ی ٹ٪َبٷ  ہایک ثـآٵؼ ٭ٺٺؼ

ی کـتب ہیب اػائیگی پـ ٭ڀتب ہےاٹٮبؿ کـ ػیتب  ےك ےکڀ ٩جڀٯ کـٷ

 ہے۔

d) ُہفٔؼگی وب  ثی 

 ؟ ہےا رب مکتب ہکیب ک ںٵی ےثبؿ ےٵبؿی فٹؼگی کہ

٭ـ  ڑھة ے٭ی فٹؼگی  ك ںپیبؿٿ ےاپٸ ےٵبؿہٵبؿی اپٺی فٹؼگی اٿؿ ہ ں٪ت ٵیص٪ی

 ےٿٷہیب کنی ثیٶبؿی کب مبٵٺب  ےکنی صبػث ہے۔ ںیہی ٩بثِٰ ٩ؼؿ ٷھة ھکچ ےٱئ ےٵبؿہ

 ۔  ہےٿمٮتی ہٵتبحـ  ےٵبؿی فٹؼگی مٺزیؼگی كہپـ 

 ںیہ ےاحـ اٹؼاف ٭ـمٮت ےك ںػٿ ٕـی٪ڀ ہی

 ں۔یہ ےٿتہاعـاربت   ےک ٝالد ےایک عبً ثیٶبؿی ک ےٯہپ ےمت ك 

 ٿ ہا٩تَبػی ٭ٶبئی کب ٹ٪َبٷ  ےك ہکی ٿد ں، ٵڀت یب ٵٞؾٿؿی ػٿٹڀےػٿمـ

 ہے۔مکتب 

 ےکڀؿ کئ ےؽؿیٜ ے٫ ںؽاتی الئٺڀ ےک ہیب ثیٴ ںثیٶبؤ ےٹ٪َبٹبت ىغٌ ک ےاك ٩نٴ ک

 ں۔یہ ےربت

 ےواي  ےپبك آِؼٔی پیؼا وـْ ےرنک ہےدمىٓ  ےٌئ ےی ىغٌ کھکنی ة ےایل ہثیُ

کو پوؿا کـتی  ںّـوؿتو ھیب کچ ہے]یٕٞی رو آِؼٔی پیؼاکـتی  ہے ےوتہ ےاحبث

اینب ِبٌی  ےك ہ[ کی ودہأی والٞبت کی ودۂمَبْ ]صبػحبتی یب ٔبگ ے[؛ رنکہے

 ہے۔ِبپب رب مکتب  ]ںؿِل ِیٹ ےک ے]پیل ےرل ہےوتی ۂمَبْ 

ٕوؿ پـ  ےِوّوٛ ک ےک ہثیُ ںکی فثبْ ِی ہکو ٝبَ ٕوؿ پـ ثیُ ںاك ٕـس اْ احبحو

 ہے۔ٕنوة کیب ربتب ِ

 َ ھروک .2

 ےٳ کڀ ایک ٹ٪َبٷ کھٳ رڀکہے۔ہٳ کب تَڀؿ ھػٿمـا ٝٺَـ رڀک ںٝٶٰ ٵی ےک ہثیٴ

ٳ اك ٹ٪َبٷ یب ّـؿ کڀ ٵٺنڀة کـتب ھاك ٕـس رڀکے۔ٕڀؿ پـ  ٿّبصت کـیٺگ ےاٵٮبٷ ک

 ےؿ کھگ ےٵبؿہٳ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہے۔ہٿ مکتب ہپـپیؼا ےٿٷہٿا٩ٜ  ےک ہرڀ کنی ٿا٩ٜ ہے

ی اینب ھؿ ةھپ ں۔یہ ےکـت ںیہکی تڀ٩ٜ ٷ ےٿٷہٹبگـمت ھٹػؿگ ےؿ کٵبؿی کبہیب  ےرٲٸ

 ہے۔ٿ مکتب ہ
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 ےٿاٯ ےٿٷہپیؼاےك ےٿٷہیب چڀؿی  ےآگ ٱگٸ ںؿ ٵیھکنی گ ںٵی ںٵخبٱڀ ےٳ کھرڀک

 ےٹ٪َبٷ ک ےکۂکنی اْٝب ںٵی ےٹتیذ ےک رل ہا٩تَبػی ٹ٪َبٷ یب ایک اینب صبػث

 ہے۔اٵٮبٷ ىبٵٰ 

  ں۔یہػٿ ٵْٶـات   ےک اك

i. ٿ مکتب ہی ھة ںیہیب ٷ ہےٿ مکتب ہٹ٪َبٷ  ہ٫  ہے ہ، امکب ٵٖٲت یےيہپ ےمت ك

 ہے۔اؿ کیب رب مکتب ہاٗ ےك ےآحبؿ یب اٵٮبٷ کب ؿیبّی ٕـی٨ ےٹ٪َبٷ کہے۔

 ِخبي

 1/1000   = آگ ٱگ ربئیگی ںؿ ٵیھایک گ ہایک آحبؿ  ٫ ںفاؿ ٵیہایک 

  ۔001۔0 =

 3/1000 گب =  ڑےپ ہؿاٳ کڀ ػٯ کب ػٿؿ ہتیٸ اٵٮبٷ  ٫ ںفاؿ ٵیہایک 

 003۔0 =

 ےک 1اٿؿ  0 ہٵیوہامکی ٩یٶت  ہے۔ایک اٵٮبٷ  ہٵیوہٳ کب ٵٖٲت ھرڀک

ٹ٪َبٷ  ہ٫  ہےؿ ٭ـتب ہاك ی٪یٸ کڀ ٙب 0 ںاہ، دہےٿتی ہػؿٵیبٷ 

  ۔ٿگبہاینب  ہ٫  ہےؿ ٭ـتب ہاك ی٪یٸ کڀ ٙب 1 ہٿگب رجکہ ںیہٷ

ii. ںص٪ی٪ت ٵی ےك ےٿٷہٿا٩ٜ  ےرل ک  ہٿا٩ٜ  ہٿ ،ےػومـ 

 ہے۔ ہٹ٪َبٷ کی ٿد ہی ہے۔التی ہک ہمغت عٖـ ، ایکہےٿتب ہٹ٪َبٷ 

 ِخبي

 ں۔یہٵخبٯ  ےک ںعٖـٿ ہٿ١یـ ہ، آمسبٹی جبٲی، چڀؿی، ػٯ کب ػٿؿڑھ، ثبہآگ، فٱقٯ

 ؟ ہےا رب مکتب ہکیب ک ںِی ےثبؿ ےک ٹوھپ ٹوٹلؼؿتی 

کی ایک حمؼٿػ  ہؿ احبثہ ہے۔تی ہؿ ںیہٷ ےٱئ ےک ہٵیوہی چیق ھکڀئی ة ہ٫  ہےمچ  ہی

  ہے۔اٿؿ ٥ڀائؼ  پیؼا کـتی  ہےٿتی ہ٥ٞبٯ  ہػٿؿاٷ ی ےنکر ہےٿتی ہفٹؼگی 

ٳ ہ، ہےایک ٩ؼؿتی ٝٶٰ  ہی ہے۔ٿ ربتی ہکی ٩یٶت ٦ٍـ  اك ںٵنت٪جٰ کی کنی تبؿیظ ٵی

پـ ّبئٜ  ےٿ ربٷہکڀ پـاٹب  ںٿڑکپ ے، اپٸںٿاىٺگ ٵيیٺڀ ے، اپٸںٵڀثبئٲڀ ےاپٸ

کڀ  ںٹ٪َبٹڀ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼاےك ٹٿھپ ٹٿٹٝبٳ  ےامٲئں۔یہ ےیب ثؼٯ ػیت ے٭ـ ػیت

 ہے۔کیب ربتب  ںیہىبٵٰ ٷ ںٵی ہثیٴ

i. ایک ٹ٪َبٷ کی  ہ٫ ںیہّـٿؿی ٷ  ہکب  ٿا٩ٜ ہکڀئی مغت عٖـوؿ : ہَ کب ٗھروک

میالة  ےآئ ںؿا ٵیھایک ىغٌ کڀ مبصٲی آٹؼ ےٿاٯ ےٷہؿ ںدمجئی ٵی ے۔ثٸ ہٿد

کڀ  ہاحبث ےٱئ ےک ےٿٷہٹ٪َبٷ ٿا٩ٜ  ہے۔ٿتب ہ ںیہکڀئی ٹ٪َبٷ ٷ ےك ہکی ٿد

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ںٵی ےئـػا ےٳ کھرڀک

 ِخبي

کی ایک اینی  ںکٶپٺی کڀ کبؿٿ ہثیٴ ےٱئ ےک ےعال٣  زب٦٘  ػیٸ ےک ہایک کبؿ صبػث

 ےػائـ ےک ہٹبٵی مغت عٖـ ہػٿؿاٷ 'صبػث ےٿگی رڀ ایک مبٯ کہػٱچنپی  ںتٞؼاػ ٵی

ٿاٱی کبؿ  ےٿٷہامتٞٶبٯ  ےٱئ ےٵ٪بٍؼ ک ےؿینٺگ ک ےثب٩بٝؼگی ك ں۔یہآتی  ںٵی

ٿٹب ہ ہایک اٱگ گـٿپ کب صٌ ے' کں'ؿینٺگ کبؿٿ ےاك ہے۔مکتی  ٿہ ںیہٷ ہامکب صٌ

 ں۔یہٿتی ہ  ہفیبػ  ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںاٵٮبٹبت ٝبٳ کبؿٿ ےک ہصبػث ےرٸ ک ےئیہچب

 ہے۔ ںیہاؿ ٷھ٭ب٥ی  آػ ےٱئ ےک ہٵٞبٿُ ہٿؿ ثیٴہٳ ٗھٍـ٣ رڀک
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 ِخبي

 ہے۔آگ ٱگ مکتی  ںپـمـ ٵی ےک ےثٺب کبؿعبٷ ےثٸ  ہکڀئی اٍٰ  ٹ٪َبٷ  ٭ی ٿد

ایک اٍٰ   ںٵی ےٹتیذ ےک ہرت کنی مغت عٖـ ہےی کبٳ آتب ھٍـ٣  تت ہثیٴ

  ۔ٿہٿا ہا٩تَبػی )ٵبٱی( ٹ٪َبٷ 

ii. ےآ مکت ںٵی ےػائـ ےٳ کھی رڀکہایک ےػٿ احبث گـی:ڈوؿ وی ہٗ ےَ کھروک 

ٿ مکتب ہکب٥ی ٥ـ٧  ںاٵٮبٹبت یب ٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  ٵی ےٱیکٸ ٹ٪َبٷ ک ںیہ

 ہے۔

 ِخبي

ت  ہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےیٺکـ کٹ ےؿھة ےی کڀ پبٹی كڑؿی گبھة ےعیق ٵڀاػ ك ہٵب٫ھایک ػ

  ہے۔ٿ مکتب ہٹ٪َبٷ   ہفیبػ

 ںؿ ٵیہه ہایک آٱڀػ ںا ٵیےٵ٪بثٰ ےىغٌ ک ےٿاٯ ےٷٹھثی ںامی ٕـس، ایک ػٿکبٷ ٵی

 ڑ٭ی ػٿ ڑےٿھیب گ ہے ےٿتہ  ہاٵٮبٷ  فیبػ ےىغٌ کڀ مبٹل کی ثیٶبؿی ک ےٿاٯ ےٷہؿ

 ہے۔ٿتب ہ  ہٳ  فیبػھب رڀکک ےٱگٸ ٹٵَـٿ٣ ىغٌ کڀ صبػحبتی چڀ ںٵی

رت  ں۔یہتی ہکـ ٥ٮـ ٵٺؼ ؿےگـی کڀ ٯڈٿؿ ٭ی ہٳ  ٗھثٺیبػی ٕڀؿ پـ رڀک ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ہے۔ٳ ھایک ثـا رڀک ہی ہ٫  ںیہ ےتہٳ کہتڀ  ہےٿتب ہ  ہت  فیبػہة ہی

  

 ثٕؼی وی ثٕیبػ ہوی ػؿد ےعٖـ

 

a) ِجتال ٔمَبْ  کی صؼ 

 ےاحـ ٫ ےپـ امکگـی اٿؿ ایک ىغٌ یب ٭بؿٿثبؿ  ڈٹ٪َبٷ کی  ہی

ٳ کی ھاك ثٺیبػ  پـ تیٸ ٩نٴ کی رڀک ہے۔ٹکبال ربتب  ےؽؿیٜ

 : ہےچبٷ کی رب مکتی ہٿا٩ٞبت یب صبالت کی پ

i. ُوٓ ہحبـأی یب  تجب 
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کٰ ٹ٪َبٷ  ںٵی ےٹتیذ ےرٸ ک ںیہ ےٿتہ ےٹ٪َبٷ اتٺی ىؼت ك ںاہد

 ہے۔ٿ مکتب ہپٸ  ہیب ػیڀاٱی

 ِخبي

 ہےکـ ػیتب  ہتجب ےس كکڀ پڀؿی ٕـ ٔںرڀ کنی گبٿ ہایک اینب فٱقٯ 

 ہےکـ ػیتی   ہتجب ےتٺَیت کڀ پڀؿی ٕـس ك ےک ےؿٿپ  ڑی آگ  ٭خیـ کـٿڑایک ة 

 ںرینی ایک ٍڀؿزببٯ رڀ کئی ٱڀگڀ ےىت گـػ  محٰہػ ےک 9/11ؿ پـ ٹمیٸ ڈؿیٹ ڈٿؿٯ 

 ہےثٺتی   ہ٭ی ٿد ےٿٷہفمخی  ےک

ii. َھروک ڑےة 

بٯ کی  ٍڀؿزب ٹےاھمٺگیٸ ٵبٱی گ ںٵی ےٹتیذ ےدمٮٸ ٹ٪َبٷ ک ںرنٶی

 ےٱئ ےک ےٷھرڀ کٶپٺی کڀ اپٺب کبٳ کبد ربؿی ؿک ہےٿ مکتی ہپیؼا

  ہے۔پـ جمجڀؿ کـ ػیتی  ےاؿ ٱیٸھاػ

 

 

 ِخبي 

  ڑکـٿ 1 ےك ےآگ ٱگٸ ںٵی ٹپالٷ ےی ٭خیـ اال٩ڀٵی کٶپٺی کڑایک ة ںٵی ٔںگبٿڑگڀ

  ہٱیکٸ اتٺب  فیبػ ہےاؿی ٹ٪َبٷ ھایک ة ہی ں۔ٿ گئیہ  ہتجب  ۂ٩یٶت کی اىیب  ےؿٿپ

  ے۔ثٸ مک  ہپٸ ٭ی ٿد ہػیڀاٱی ہ٫  ںیہٷ

 ہے۔کی ٩یٶت  ٵبٹٜ  پـیيٸ رلٓا اڑکب ایک ة ٹؿاٹنپالٷٹ ےگـػ

iii. صبىیبئی /ِّٞوٌی 

 ےی ١ٲٔ ٵبٱیبتی ػثبؤ ٹب٥ؾ ٭یھاٿؿ کڀئی ة ںیہ ےٿتہدمٮٸ ٹ٪َبٷ ٵٞٶڀٱی  ںاہد

 ےآٵؼٹی ك ہیب ٵڀرڀػ  ںاحبحڀ ہایک ىغٌ یب ٥ـٳ کی ٵڀرڀػ ےث٢یـ  آمبٹی ك

  ں۔یہ ےکترب م ےکئ ےپڀؿ

 ِخبي

 ہےؿٿٹچ ٱگ ربتی ھی کڑٿھت ںامکی ث٢ٰ ٵی ںٵی ےٹتیذ ےک ہی کبؿ صبػثٹٿھایک چ

  ہے۔ربتب  ڑا مب ٳڑٿھؿ تڈاٿؿ ایک ٥یٸ ہےٿ ربتب ہعـاة  ٹپیٸ ھکچ ےك ہرنکی ٿد

 ٵجتال  ایک ىغٌ ںاٹنی ٵیھٝبٳ مـػی اٿؿ ک

b) ِبصوي کی ٔوٝیت ےَ کھروک 

 ےؽؿیٜ ےی ثٺیبػ ٵبصڀٯ کی ٹڀٝیت ٫کب ایک ػٿمـ ےثٺؼی کـٷ ہٳ کڀ ػؿدھرڀک

  ہے۔

i. َھربِؼ روک 

اٷ ہے۔ػیتب  ہٿاٱی ٿا٩ٞبت کب صڀاٯ ےٿٷہ ںٳ ایک ٵنتضٮٴ ٵبصڀٯ ٵیھربٵؼ رڀک

اٿؿ ٵٺبمت  ہےٿتی ہکی تـ٭یت  ےٿٷہٕڀؿ پـ ٿا٩ٜ  ہثب٩بٝؼ ھمبت ےٿ٩ت ک ںٵی

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہے۔ٿتب ہکـٹب آمبٷ  ہاٹکب ثیٴ ےامٲئ ہے۔پیو گڀئی کی رب مکتی 

  ں۔یہ ےٿتہ ےك ہٳ ٩ؼؿتی ٿا٩ٞبت کی ٿدھرڀک ےك ٕـس کا

 اٿؿ ثیٶبؿی ے، ٵڀت، صبػثےٕڀؿ پـ آگ، فٱقٯ ےٵخبٯ ٫
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ii. َھِتضـن روک 

 ںیہ ےرڀ مسبری ٵبصڀٯ پـ احـ کـت ںیہ ےکڀ ٵٺنڀة کـت ںٝبٳ ٕڀؿ پـ اٷ عٖـٿ ہی

ا ہاٹکڀ ٵتضـ٫ کں۔یہ ےٿتہپیؼا ںٵی ےٹتیذ ےاٿؿ ا٩تَبػی اٿؿ مسبری ٝڀاٵٰ  ٫

 ںیہٷ ہٕـی٨ ہکی ایک ثب٩بٝؼ ےٿٷہٿا٩ٜ  ےؿٿپ ك ہاٹڀاؿی ںاٷ ٵی ہکیڀٹک ہےربتب 

 ہے۔کی رب مکتی  ںیہکی ٕـس اٹکی پیو گڀئی  ٷ ںٵڀھاٿؿ ٵنتضٮٴ رڀک ہےٿتب ہ

اٿؿ  ںیہ ےٿتہاکخـ ٿمیٜ  ٩ڀٵی اٿؿ مسبری ٹتبئذ  ےک ںٵڀھی اٷ رڀکہ ھمبت

 ں۔یہ ےکڀ ٵتبحـ کـ مکت ےصٌ ڑےایک ة ےک ںٱڀگڀ

 ٹگبئی، رٺگ اٿؿ میبمی ت٢یـات ہؿٿف گبؿی، ٳ ےٕڀؿ پـ ة ےٵخبٯ ٫ 

  ں۔یہکـتی  ںیہٷ ہکب ثیٴ ںٵڀھٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵتضـ٫ رڀک ںکٶپٺیب ہثیٴ

c)  ؟ہےوتب ہکوْ ِتبحـ 

یب کیب ہٳ ےٿئہ ے١ڀؿ کـت ہی ہکب ایک تینـا ٕـی٨ ےثٺؼی کـٷ ہٳ کڀ ػؿدھرڀک

ٿتب ہکڀٷ ٵتبحـ  ےك ہٿا٩ٜ ےیب ٹ٪َبٷ ک ہایک خمَڀً مغت عٖـ ہ٫  ہےرب مکتب 

  ہے۔

i. ڑےاٹکب احـ ةں۔یہ ےی آثبػی کڀ ٵتبحـ کـتڑایک ة ہی َ:ھثٕیبػی روک 

 ں۔یہ ےٿ مکتہُ٭ٸ   ہتجب ہاٿؿ ی ہےٿتب ہپـ  ےپیٶبٷ

اٿؿ   ے، فٱقٯڑھا، ثبھ، رٺگ، مڀکںیہٵخبٯ  ےک ںٵڀھرڀک ہثٺیبػی یب ثبّبثٔ

  ے۔ىت گـػ  محٰہػ

ii. ےایک پڀؿ ہ٫  ہٷ ںیہ ےکـت ٍـ٣  خمَڀً اىغبً کڀ ٵتبحـ ہی َ:ھخمَوً روک 

 ےؽؿیٜ ےٹ٪َبٷ ٍـ٣  خمَڀً اىغبً ٫ ںٵی ےاك ٵٞبٵٰ۔یب گـٿپ کڀ ےٵٞبىـ

 ےؽؿیٜ ےیب گـٿپ ٫ ےٵٞبىـ ےپڀؿ ہ٫  ہٷ ہےثـػاىت کیب ربتب 

یب  ہی ٭ب صبػثڑؿ کب رٲٺب یب کڀئی گبھکنی گ ںٵی ںٵخبٱڀ ےک ںٵڀھخمَڀً رڀک

 ں۔یہٰ ٿٹب ىبٵہؿتی ھة ںثٞؼ امپتبٯ ٵی ےک ہکنی صبػث

ػمتیبة  ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںٳ ػٿٹڀھثٺیبػی اٿؿ خمَڀً رڀک ہ٭ٶـىیٰ ثیٴ

  ہے۔

d) ِبصبًٍ ے/ ٔتیذ ۂتیذ / 

i. ںرنٶی ہے ےٳ ایک اینی ٍڀؿزببٯ ٭ی ٿّبصت کـتھ٩یبك آؿائی پـ ٵٺجی رڀک 

 ےک ےٳ ٱیٸھرڀک ےاك ٕـس کہے۔ٿ مکتب ہیب تڀ ایک ٵٺب٥ٜ یب ٹ٪َبٷ  ےٹتیذ

ىغٌ  ں۔یہ٩یبك آؿائی پـ رڀا  ںىیئـ ثبفاؿ ٵی پـ یب ںٿڑٿھگ ںٝبٳ ٵخبٱی

 ہے۔اتب ٹھٳ اھرڀک ےکـ اك ٕـس ک ھربٷ ثڀد ںکی ُاٵیؼ ٵی ہایک ٥بئؼ

ii. ٍـ٣   ہٹتیذ ںرٸ ٵی ںیہاینی ٍڀؿزببٯ ىبٵٰ  ںٳ ٵیھػٿمـی ٕـ٣ پب٫ رڀک

 ںیہی ٷھکت ںٵی ےٱیکٸ ٥بئؼ ںیہٹکٰ مکتب  ںٵی ںیہٹ٪َبٷ یب کڀئی ٹ٪َبٷ ٷ

 ۔ٹکٰ مکتب 

ؿ ھیب پ ہےٿتب ہیب تڀ ٿا٩ٜ   ہکب ٿا٩ٜ ےیب آگ ٱگٸ ڑھڀؿ پـ ، ثبٕ ےٵخبٯ ک

  ہٿا٩ٜ  ہاگـ ی ہے۔ٿتب ہتڀ ایک ٹ٪َبٷ  ہےٿتب ہ  ہٿا٩ٜ  ہاگـ ی ہے۔ٿتب ہ ںیہٷ

 ےامی ٕـس، کڀئی ىغٌ ىؼت ك ہ۔٥بئؼ ہٷ ہےٿتب ہٹ٪َبٷ  ہتڀ ٷ ہےٿتب ہ ںیہٿا٩ٜ ٷ

 ہے۔ٿ مکتب ہی ھة ںیہیب ٷ ہےٿ مکتب ہثیٶبؿ 

 ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا ہی ںاہد ہےٿتب ہالگڀ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںٵڀھعبٱٌ رڀک ٍـ٣ ہثیٴ

کیب  ںیہٷ ہکب ثیٴ ںٵڀھ٩یبك آؿائی پـ ٵٺجی رڀک ہے۔عال٣ ص٦بٙت کـتب  ےٹ٪َبٷ ک

 ہے۔رب مکتب 

 :ںکی ٵخبٱی ےعبٱٌ عٖـ
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  ےٵبکھآگ، ػ -کیٶیبئی 

  میالة، ٕڀ٥بٷےفٱقٯ -٩ؼؿتی ، 

  ی، چڀؿیہػ ہٿکھ٥نبػات، ػ -مسبری 

 ٵيیٺـی عـاثی - تکٺیکی 

  ٵڀت، ٵٞؾٿؿی، ثیٶبؿی -ؽاتی 

  ہعٖـ
  ہآٹب ٹ٪َبٷ ٭ی ٿد ںٵی ےػائـ ےک ہٍـ٣  کنی مغت عٖـ ہ٫  ہےا ھاٿپـ ػیک ےٳ ٷہ

اینی ٍڀؿزببٯ  ہے۔ ںیہٿٹب ّـٿؿی ٷہ ےی، ٹ٪َبٷ کب ىؼت كہ ھمبت ے۔ئیہثٺٺب چب ںیہٷ

اٿؿ اك ٕـس  ںیہاتی ڑھیـتب کڀ ةھاٵٮبٷ یب امکی گٶت ےیب صبالت رڀ کنی ٹ٪َبٷ ک

 ںکٶپٺیب ہرت ثیٴں۔یہٕڀؿ پـ ربٹی ربتی  ےک ے، عٖـںیہٳ کڀ ٵتبحـ کـتی ھرڀک

رل  ہےٿتب ہ ےك ےصڀاٯ ے٫ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ اك عٖـ ہ، یںیہٳ کی  تيغیٌ کـتی ھرڀک

 ہے۔ٵڀّڀٛ  ہاحبث ےک

 ےػیت ںٵخبٱی ھی کی کچڑػؿٵیبٷ کی ک  ےک ںاٿؿ عٖـٿ ہ، مغت عٖـہٳ احبثہاة  ےآئی

 ں۔یہ

 ہعٖـ ہمغت عٖـ ہبثاح

 شبجبکڀ ٹڀىی ہفیبػ ےّـٿؿت ك کیٺنـ فٹؼگی

 عیق ٵڀاػ ہٵبکھآتيقػگی ػ آگ ؿیٹ٥یک

 ےك ےؽؿیٜ ےؿائیڀؿ کڈ ہالپـٿا ےکبؿ صبػث کبؿ

 ؿائیڀٹگڈ

اؤ اٿؿ ہپبٹی ٭ب ة ں٭بؿگڀ ٵی ٕڀ٥بٷ    کبؿگڀ

یٺـ ٹؿ پـٿ٣ ٭ٸٹ; کبؿگڀ  ٿاڑثگب

 ںیہپی٬ ٷ ںٵی

      

        

 َہا

 ںی لنّیو ےعٖـ

a) ہے۔ ےربت ڑھاٵٮبٷ ة ےٹ٪َبٷ ک ےرل ك ہےایک اینی ٕجٞی صبٱت  ہٕجٞی عٖـ 

 ِخبي

i. ٝیت ػاؿ  ٿائـٹگ  ںکنی ٝٶبؿت ٵی 

ii. ٿٹب ہىبٵٰ  ںٵی ںیٲڀھک ےپبٹی ک 

iii.  ایک ُمنت ٕـف فٹؼگی کی ٩یبػت 
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b) ہےایٶبٹی یب ٭ـػاؿ ٹ٪بئٌ کی سمبئٺؼگی ٭ـتب ےة ںکنی ىغٌ ٵی ہاعاللی عٖـ 

ایٶبٷ ىغٌ ےایک ةں۔یہ ےب ىؼت کڀ ٵتبحـ کـترڀ ٹ٪َبٷ کی تٞؼاػ ی

کی  ےکٶبٷ ہپیل ےٿٱت ٭ب ١ٲٔ امتٞٶبٯ کـکہکی ك ہاٿؿ ثیٴ ےی کـٷھڑٿکبػھػ

 ہے۔٭ڀىو کـ مکتب 

 ِخبي

ؿ ھاٿؿ پ ےعـیؼٷ ہثیٴ ےٱئ ےک ے٭ی ایک  ٭المی٬ ٵخبٯ کنی کبؿعبٷ ےاعال٩ی عٖـ

 ےک ےٿٷہؿی ىـٿٛ ی ثیٶبڑیب ایک ة ےرال ػیٸ ےاك ےٱئ ےک ےؿ٩ٴ  صبٍٰ کـٷ  ہثیٴ

 ہے۔کب  ےعـیؼٷ ہثٞؼ ٍضت ثیٴ

c) ےٱئ ےک ںٹ٪َبٹڀ ںرٸ ٵی ہےٵ٪جڀٯ   ہفیبػ  ںٵی ںاٷ ٵٞبٵٲڀ ہلبٔؤی عٖـ 

رت  ہےٿتب ہاك ٿ٩ت پیؼا ہیہے۔ٿتی ہػاؿی ىبٵٰ  ہکی ایک ؽٳ ےاػا کـٷ

  ےؿی ٵبصڀٯ کی ثِٞ عَڀٍیبت  ٹ٪َبٹبت  کٹ٩بٹڀٹی ٹٚبٳ  یب ؿیگڀٱی

 ں۔یہ ے٭ـ مکت ہاّب٣ ںٿا٩ٞبت  یب ىؼت ٵی

 ِخبي

ٿاال ٩بٹڀٷ الگڀ  ےکب اٹتٚبٳ کـٷ ےٵٞبٿُ ےٵالفٵیٸ ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےصبػحبت ک

 ہے۔ا مکتب ڑھػاؿی کی  ؿ٩ٴ  کڀ کب٥ی ة ہکـٹب ؽٳ

ػؿٵیبٷ کب  ےک ںعٖـٿ ہاٿؿ ٵتٞٲ٨ ںٵڀھٳ تيڀیو کب ٵڀّڀٛ رڀکہایک ا ںٵی ہثیٴ

 ہےثٺؼی کی ربتی  ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ ٵیھکڀ اك ثٺیبػ  پـ خمتٲ٤ رڀک ےاحبثہے۔تٞٲ٨ 

[ ہےٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےپـیٶیٴ ٫ ےٱی گئی ٩یٶت ]رل ےٱئ ےکڀؿیذ ک ہاٿؿ ثیٴ

ٹ٪َبٷ  ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا ںٵی ےٹتیذ ےعٖـات  کی ٵڀرڀػگی ک ہربئیگب اگـ ٿاثنت ڑھة

 ہے۔ٿتی ہ  ہکی احـ پؾیـی  فیبػ

 َ پوٌٕگ( ھکب ؿیبّی ُاٍوي )روک ہثیُ .3

ٳ ھرڀک ےاك ہے۔کڀ دمٮٸ ثٺبتب  ہرڀ ثیٴ ہےبّی ُاٍڀٯ  تینـاٝٺبٍـ ایک ؿی ںٵی ہثیٴ

  ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےُاٍڀٯ  ٫ ےپڀٱٺگ ک

 ِخبي

 ےك ہرنکی ٿد ںیہ ےآت ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےٵکبٷ آگ ک 100000 ہ٫ ے٥ـُ ٭یزی

 ےک ےآگ ٱگٸ ںاگـ کنی ٵکبٷ ٵی ہے۔ٿ مکتب ہکب ایک اٿمٔ ٹ٪َبٷ   ےؿٿپ  50000

ٹ٪َبٷ کی کٰ  ؿ٩ٴ  ہٿگب  ٫ہتڀ امکب ٵٖٲت  ہے[  002۔0ب ]ی 2 ںٵی 1000اٵٮبٷ 

10000000 [=50000 x 0002۔ x 100000]  ۔ٿگیہ ےؿٿپ 

  ےؿٿپ  100 ےٵبٱکبٷ ك ےؿ ای٬ کہ ےك ںٵی ںٵکبٹڀ ھکٶپٺی کڀ ایک الک ہایک ثیٴ

  ںمجٜ  پڀٯ کیب ربئی ںٵیڈا اٿؿ اگـ اٷ ىـا٭ت کڀ ایک  ٥ٸھکب تٞبٿٷ صبٍٰ ٭ـٹب ت

ٹ٪َبٷ کی اػائیگی  ےک ںثؼ ٩نٶت  ٱڀگڀ ھکچ ےٿاٯ ےاٷٹھٹ٪َبٷ ا ےآگ ك ہتڀ ی

 ۔ٿگبہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےکـٷ

 ہےو ربتی ہواّش  ےصنبة ك ےؿلُ  ؽیً ن   ہٍِٖوة ےٌئ ےؽاتی  ىـاوت ک

100000 x 100 = Rs 10000000 

ػؿٵیبٷ اٹَب٣   ےک ںشببٳ ٱڀگڀ ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ہثیٴ ہ٫  ےٱئ ےک ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی

 ہے۔آٹب الفٵی   ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےکب ریل ںی ٵکبٹڀھ، متہے[ ]ربٹجؼاؿی

a) ُ؟ہےکبَ کـتب   ےك ےپوٌٕگ  ُاٍوي  ول  ٕـیك ںِی ہثی 
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 ِخبي

،ٵيیٺـی اٿؿ ٹرل کی ٩یٶت ، پالٷ ہے ہپبك ایک کبؿعبٷ ےىیبٳ ک

 ھمبت ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ہ، ٿہے  ےؿٿپ  ھالک 70 ھمبت ےک ۂاىیب

ٵٺؼؿربت کڀ آگ یب  ےاٿؿ امک ےکبؿعبٷ ہے۔تب ہکـٹب چب ہاٹکب ثیٴ

 ےك ںٵی 1000اٵٮبٷ  ہٿگب، یہٹ٪َبٷ یب ّـؿ   ےك ںٵڀھرڀک ہػیگـ ثیٴ

 ںٵی ےثبؿ ےکڀ اك ک ںکٶپٺی ػٿٹڀ ہىیبٳ  اٿؿ ثیٴ ہے۔   [007۔0] 7

  ہے۔ٵٞٲڀٵبت 

 ؟ہےتب ہکـٹب چب ہىیبٳ ثیٴ ںاٿؿ کیڀ ںیہ ےصبالت خمتٲ٤ ٭یل ےاٷ ک

  ٍوؿحتبيىیبَ  کی 

ت ٭ٴ امتٞٶبٯ ہ( اك پـ ة007۔0اٵٮبٹبت ) ےٹ٪َبٷ ک ےٱئ ےىیبٳ  ک

 1000 ےاك ٕـس ک ہ٫  ہےچٲتب  ہپت ہٍـ٣  ی ےاك ك ہکیڀٹک ہے ے٫

 ہ٭یب ٿ ۔گبڑےپـ ٹ٪َبٷ کب احـ  پ 7گ ھاٿمًٖب ٱگ ة ےك ںٵی ںکبؿعبٹڀ

 ںاٷ مبت ثؼ ٩نٶت  کبؿعبٹڀ ہاك کب  کبؿعبٷ  ہ٫  ہےربٹتب   ںیہٷ

 ںیہی اك ثبت کی پیو گڀئی  ٷھکڀئی ة ںٵیٿگب؟ ص٪ی٪ت ہایک  ےك ںٵی

اٹب ٹھکڀ کڀئی ٹ٪َبٷ ا ےکیب ایک خمَڀً کبؿعبٷ ہ٫  ہےکـ مکتب 

  ۔گبڑےپ

 ہٷ ہٿ ہے۔ا رب مکتب ہٿٹب کہ ںىیبٳ کڀ ایک ١یـ ی٪یٺی کی ٍڀؿزببٯ ٵی

اك ثبت کی پیو  ہٿ ہ، ثٲکہے ںیہربٹتب ٷ ںٵی ےثبؿ ےٍـ٣  ٵنت٪جٰ ک

ایک تيڀیو  ہی ہ٫ ہےؿ ہٙب ۔ٿگبہاینب  ہ٫  ہےکـ مکتب  ںیہی ٷھگڀئی  ة

 ہے۔٭ب ثبٝج  

 وبؿکی ٍوؿحتبي ہثیُ

 ےرت ىیبٳ ک ں۔یہ ےاٱتڈکٶپٺی کی ٍڀؿزببٯ پـ ٹٚـ  ہٳ ثیٴہاة  ےآئی

 ےٿاٯ ےٷٓا ںٵی ےػائـ ےٳ کڀ ای٬ رینی ٍڀؿزببٯ کھرڀک ےٹ٪َبٷ ک

 ہےا ربتب ڑرڀ ھمبت ےک ںٵڀھرڀک ےٹ٪َبٷ ک ےک ںٱڀگڀ ںفاؿٿہػیگـ 

حمؼٿػ اٿؿ ٩بثِٰ پیو گڀئی  ہ، تڀ اة یہےپڀٯ ثٺبیب ربتب  اٿؿ ایک

  ہے۔ثٸ ربتب 

کی  ے٥ٮـ کـٷ ںٵی ےثبؿ ےک ےکبؿعبٷ ےکٶپٺی کڀ ىیبٳ ک ہثیٴ

 ےك ںٵی ںفاؿ کبؿعبٹڀہ ہے۔رت تک ىیبٳ اینب کـتب  ہے ںیہّـٿؿت ٷ

رت تک اٍٰ   ہے۔ثٺٺب ٭ب٥ی   ہکب ٹ٪َبٷ ٭ب  ٹيبٷ ںٍـ٣  مبت کبؿعبٹڀ

ف ڈکٶپٺی ٥ٸ ہ، ثیٴہےی ہگ  ای٬ ھٱگ ة ےنب یبتڀ٩ٜ کٹ٪َبٷ ایک ری

  ہے۔ٹکبٯ کـ اٹکڀ پڀؿا کـ مکتی  ےپیل ےپڀٯ ك ےک

اٵٮبٷ  ےاٿؿ ٹ٪َبٷ ک ےگئ ھےٕڀؿ پـ ؿک ےٹتبئذ ٫ ے٫ ہکنی مغت عٖـ

کب  ںٵڀھکئی رڀک ےک  ںػاؿٿ ہی ثیٴھمت ےٿاٯ ےٷٓا ںٵی ےػائـ ےک

 ےاحـ کڀ ٥ـُ کـٷ ٵبٱی ےٳ اٿؿ امکھکٶپٺی اك رڀک ہپڀٯ ثٺب کـ ثیٴ

 ہے۔ٿتی ہٯ ہا ںٵی
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b) لبٔوْ ےی تٞؼاػ نڑَ پوٌٕگ اوؿ ةھروک 

ٕڀؿ پـ  ے٫ 0،007یب  7 ےك ںٵی 1000 ںٵخبٯ ٵی ےاٵٮبٷ ]اٿپـ ک ےٹ٪َبٷ  ک

کٶپٺی  ہثیٴ ہے۔رل پـ پـیٶیٴ ٵ٪ـؿ کیب ربتب  ہےثٺیبػ ثٺتی  ہ[ ٿہصبٍٰ ٭ـػ

تڀ٩ٜ  ہگب اگـ اٍٰ  ربـةٿہکـٹب  ںیہٳ کب مبٵٺب ٷھی رڀکھکنی ة ےکڀ ٹ٪َبٷ ک

 ےك ہپـیٶیٴ مغت عٖـ ےک  ںػاؿٿ ہکئی ثیٴ ںاینی ٍڀؿزببٯ ٵی ۔اھٵٖبث٨ ت  ےک

 ےٱئ ےک ےؿپبئی کـٷھة ےکی پڀؿی ٕـس ك ںٹ٪َبٹڀ ےک ںٱڀگڀ ےٿاٯ ےٿٷہٵتبحـ 

ٿگب اگـ اٍٰ  ہٳ کب مبٵٺب کـٹب ھکٶپٺی کڀ ایک رڀک ہثیٴ ہصبالٹک ے۔ٿٹگہ٭ب٥ی  

کی اػائیگی  ںپـیٶیٴ ػٝڀٿ ےگئ ےا اٿؿ مجٜ کیھٵٺ٦ی ت  ہفیبػ  ےتڀ٩ٜ ك ہربـة

 ۔اھت ںیہ٭ب٥ی  ٷ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ؟ ہےٿ مکتی ہی٪یٺی   ںٵی ےثبؿ ےکٶپٺی اپٺی  پیو گڀئی ک ہثیٴ ےکیل

ُاٍڀٯ   ہی ہے۔ٿ ربتب ہدمٮٸ  ہی ےك ہ٩بٹڀٷ" ٹبٵی ُاٍڀٯ  کی ٿد ےی تٞؼاػ کڑ"ة

کب اٍٰ  اٿمٔ   ںٿگی، ٹ٪َبٹڀہ یڑپڀٯ کی مبئق رتٺی ة ےک ںٵڀھرڀک ہ٫  ہےتب ہک

  ۔ٿگبہ٩ـیت   ہفیبػ  ےیب ٵتڀ٩ٜ اٿمٔ ٹ٪َبٷ ک  ہىؼ ہسبٶی

 ِخبي

 ½ کی اٵٮبٷ ےٷٓك اڈیہپـ  ےربٷ ےاٯھاچ ہ، ایک مکےٱئ ےک ےایک  آمبٷ ٵخبٯ ػیٸ
 ےاٱتھاچ ہاگـ آپ چبؿ ثبؿ مک ہ٫  ںیہ ےی٪یٸ کـ مکت ےکیل ہٱیکٸ آپ ی ہے۔ ےٿتہ

  ے۔ك ٵٰ رب ئیٺگڈیہ 2 ںتڀ آپ کڀ ص٪ی٪ت ٵی ںیہ

 ےٱئ ےاك کٹؿ  ػٿ ہ، ہےٿتی ہ٩ـیت  ےی اٿؿ الحمؼٿػکڑت ةہاك کی تٞؼاػ ةٹٍـ٣  رت 

 ے۔گ ےٿ ربئہ٩ـیت   ہفیبػ  ےاٵٮبٷ ایک ک ےک ےٿٷہك صبٍٰ ڈیہایک ثبؿ 

ٿ ہی ی٪یٺی ھٍـ٣  تت ںٵی ےثبؿ ےاپٺی ثٺیبػ ک ںکٶپٺیب ہثیٴ ہ٫  ہےامکب ٵٖٲت 

 ں۔یہ ےٿتہ٩بثٰ  ںٵی ےکـٷ ہکب ثیٴ  ںػاؿٿ ہثیٴ ںؼاػ ٵیی تٞڑایک ة ہرت ٿ ںیےہمکت

فاؿ ہ، کئی ہےکیب  ہکب ثیٴ ںمڀ ٵکبٹڀ ھٍـ٣  کچ ےکٶپٺی رل ٷ ہایک اینی ثیٴ

ثـی ٕـس   ہفیبػ  ےامک ںٵی ےٵ٪بثٰ ےکٶپٺی ک ہٿاٱی ثیٴ ےکـٷ ہکب ثیٴ ںٵکبٹڀ

 ۔ ےٿگہاٵٮبٷ  ےک ےٿٷہٵتبحـ  ےك

 َہا

 ںىـٕی ےٌئ ےک ےکـْ ہَ کب ثیُھکنی روک

 ؟ ہےٿتب ہکب کڀئی ٵٖٲت  ےکـٷ ہٳ کب ثیٴھکت کنی رڀک ےٹٚـك ہٹ٪ٔ ےکٶپٺی ک ہثیٴ
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 ےٿمیٜ ّـٿؿیبت ٹیچ ھچ ےٱئ ےک ےربٷ ےپـ ١ڀؿ کئ ےٿٷہ٩بثٰ  ہثیٴ ےٳ کھکنی رڀک

 ں۔یہػی گئی  ںثبکل ٵی

i. رٕل ]ایک رینب ہ ےٌئ ےک ےکو ِٕبمت ٕوؿ پـ لبثًِ پیو گوئی ثٕبْ ںٔمَبٔو َ

٩بٹڀٷ پـ ٝٶٰ  ےک ںی تٞؼاػٿڑة  ہی ۔ی تٞؼاػڑکی ایک ٭ب٥ی ة ںوؿاکبئیوہ[ ٗ

 ۔ٿگبہثٺب پیو گڀئی کـٹب ٵيکٰ  ےامکہے۔کـتب 

ii. کـٹب  ہٵٞبٿُ ے۔ئیہؤب چبہپیؼأمَبْ لٖٞی اوؿ پیّبئيی  ےؽؿیٜ ےَ نھروک

اٿؿ  ہےٿا ہایک ٹ٪َبٷ ٿا٩ٜ  ہ٫ ہےمکتب  ہہک ںیہٷ ہی ےاگـ ىغٌ ی٪یٸ ك ہےٵيکٰ 

 ہے۔کتٺب  ہی

iii.  ْہکب ٹتیذ  ہٿا٩ٜ  ےایک ایل ہی ے۔ئیہؤب چبہأی یب صبػحبتی ۂبگٔمَب 

ػاؿ  ہثیٴ  ہٿا٩ٜ  ہے۔ٿ مکتب ہی ھة ںیہیب ٷ ہےٿ مکتب ہرڀ ٿا٩ٜ  ےئیہٿٹب چبہ

ٹ٪َبٷ  ےکٶپٺی ایک ایل ہی ثیٴھکڀئی ة ے۔ئیہٿٹب چبہؿ ہثب ےؿٿٯ كٹ٭ٸ ےىغٌ ک

 ہے۔ـ کیب گیب ک ھربٷ ثڀد ےؽؿیٜ ےػاؿ ىغٌ ٫ ہکـیگی رڀ ثیٴ ںیہکڀ کڀؿ ٷ

iv. ی ھٍـ٣  تت وبؿی کـٔب ہصٌےؽؿیٜ ےن ںکو کئی ٌوگو ںٔمَبٔو ےک ںٌوگو ھکچ

 ے٥ی ٍؼ کڀ کنی ػئی ےك ٹےٿھایک چ ےػاؿ گـٿپ ک ہرت ثیٴ ہےکبٳ کـ مکتب 

 ہے۔تب ڑٹ٪َبٷ ثـػاىت ٭ـٹب پ ںٿ٩ت  ٭ی ٵؼت ٵی ےگئ

v.  :ںیہٷ  ہفیبػ  ںٵی ےمٲنٰ ےٹ٪َبٷ ک  ہکی الگت دمٮٸ ہثیٴالتَبػی ًّٝ پؾیـی 

 ۔ٿگبہٹب٩بثٰ ٝٶٰ  ےا٩تَبػی ٕڀؿ پـ ك ہثیٴ  ں؛ ػٿمـی ٍڀؿت ٵیےئیہٿٹب چبہ

vi. :ںیہثـٝٮل ٷ ےپجٲ٬ پبٱینی اٿؿ اعال٩یبت ک ہػہٵٞب ںآعـ ٵی پجٍه پبٌینی 

 ے۔ئیہٿٹب چبہ

 ہػہِٞب ہثیُ .4

 ہےىبٵٰ   ہػی ا٩ـاؿ ٹبٳہایک اینب ٵٞب ںاك ٵی ہ٫  ہے ہاٝٺبٍـ یھکب چڀت ہثیٴ

 ےک ںٵڀھخمَڀً رڀک ےٱئ ےپـیٶیٴ ٹبٵی ایک ٩یٶت یب تال٥ی ثؼٯ ک ٭بؿ  ہثیٴ ںرنٶی

 ہایک ثیٴ ہػی ا٩ـاؿ ٹبٳہٵٞب ہے۔پـ ات٦ب٧ ٭ـتی   ےٳ کـٷہعال٣ ٵبٱی  زب٦٘  ٥ـا

 ہے۔پبٱنی کی ىٮٰ اعتیبؿ ٭ـتی 

 1  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ہےؿ ٭ـتب ہٙب ںیہٳ کڀ ٷھرڀک ہکڀٷ مب آپيٸ  ایک ٩بثِٰ ثیٴ ےك ںاٷ ٵی

I. آگ 

II. مبٵبٷ ےچڀؿی ک 

III. چڀؿی 

IV. ٵبٯ کب ٹ٪َبٷ ےك ہکی ٿد ےٷٹپٰ ےاف ٫ہد 
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B. ٌُوہلبٔؤی پ  -ہػہِٞب ہثی 

 ٌوہلبٔؤی پ ےک ہػہِٞب ہایک ثیُ .1

 ےگ ںاٱیڈعَڀٍیبت  پـ ٹٚـ  ھىبٵٰ کچ ںٵی ہػہٵٞب ہٳ ایک ثیٴہاة 

 ہرڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےپـ ١ڀؿ کـیٺگ  ںؿ اٷ ٩بٹڀٹی ُاٍڀٱڀھاٿؿ پ

 ں۔یہ ےکی ٥ـٵبٹـٿائی کـت ںػٿہٵٞب

 ہ٫  ہے ہایک ی ےك ںٝٺبٍـ ٵی ےک ہثیٴ ہ٫  ہے ےچ٬ ھی ػیکہ ےٯہٳ پہ

ٿتب ہىبٵٰ  ہػہػؿٵیبٷ ایک ٵٞب ےػاؿ ک ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ںاك ٵی

  ہے۔

٩بثٰ ایک  ے٫ ےػؿٵیبٷ ٩بٹڀٷ پـ الگڀ کـٷ ےک ںػٿ مجبٝتڀ ہػہٵٞب

مسیت  ہػہٵٞب ہ،  ثیٴےػہٵٞب ےک 1872، ٹای٬ ہػہٵٞب ہاؿتیھة ہے۔ ہٿتھمسذ

 ں۔یہ ے٭ی ٥ـٵبٹـٿائی کـت ںػٿہشببٳ ٵٞب ںاؿت ٵیھة

 ٕٝبٍـ ےک ہػہایک ِٞترب ِٞب .2

 :ںیہٝٺبٍـ اك ٕـس ےک ہػہایک ٵٞترب ٵٞب

a) پیو وو اوؿ لجوٌیت : 

 ہاٿؿ ٩جڀٱیت ثیٴ ۔ ہے۔٭ی ربتی  ےؽؿیٜ ے٫ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ پیيٮو تؼثیـ ٭ٺٺؼ

 ہے۔کی ربتی  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

b)  تالفی ثؼي 

 ےٿٷہىبٵٰ  ےآپنی  ٥بئؼ ھکچ ےٱئ ےک ںیڀٹپبؿ ںٵی ہػہٵٞب ہ٫  ہےاك کب ٵٖٲت 

کی  ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہکب ٿٝؼ ہاٿؿٵٞبٿُ ہےػاؿ کب تال٥ی ثؼٯ  ہپـیٶیٴ ثیٴے۔ئیہچب

 ہے۔تال٥ی ثؼٯ 

c)  ہوتھػؿِیبْ مسذ ےک ںیوٹپبؿ 

 ے۔ئیہات٦ب٧ ٭ـٹب چب ےی ثبت كہایک  ںی ٵٞٺی ٵیہکڀ ایک  ںمجبٝتڀ ںػٿٹڀ

d) وی ٍالصیت ںمجبٝتو 

٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٩بثٰ  ےٱئ ےک ےػاعٰ کـٷ ںٵی ہػہمجبٝت  ٵٞب ںػٿٹڀ ےک ہػہبٵٞ 

  ں۔یہ ےکـ مکت ںیہػاعٰ ٷ ںٵی ہػہٵٞب ہ، ٹبثبٱ٠ ثیٴےٱئ ےٵخبٯ ک ے۔ئیہچب ےٿٷہ

e)  لبٔؤی 

 ےمبٵبٷ ک ےٕڀؿ پـ ، امسگٰ ک ے، ٵخبٯ کےئیہچب ےٿٷہٵٞترب  ٹآجبی٬ ےک ہػہٵٞب 

 ہے۔کیب ربمکتب  ںیہٷ ہکڀئی ثیٴ ےٱئ

 َہا

 ہےٿ مکتب ہ ںیہکب ایک ٝٺَـ ٷ ہػہؽیٰ اٹيڀؿٹل ٵٞب ہٵٺؼؿد

i. فثـػمتی 

  ہے۔الگڀ ػثبؤ ىبٵٰ  ےؽؿائٜ ك ہجمـٵبٷ ںاك ٵی

ii. غٍٔ احـ وؿموط 

 ےک ےصبٍٰ کـٷ ہ، ١ٲٔ ٥بئؼہےٯ ہا ںٵی ےصبٍٰ ٭ـٷ ہپـ ١ٲتےرت کڀئی ىغٌ رڀ ػٿمـ

  ہے۔اپٺی ٕب٩ت  یب پڀفیيٸ کب  امتٞٶبٯ  کـتب  ےٱئ
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iii. وکب ثبفیھػ 

 ہےىغٌ کڀ ىبٵٰ کـتب  ےػٿمـ ےٱئ ےک ےپـ ٝٶٰ کـٷ ہت کڀئی ىغٌ ایک ثبٰٕ ٝ٪یؼر

یب تڀ ص٪بئ٨  ہیہے۔ٵبٹب ربتب  ںیہٍضیش ٷ ے، اكہےٿتب ہ  ہرڀ ایک سمبئٺؼگی ٭ی ٿد

 ہکی ٿد ےربٷ ےپیو کئ ےك ےیب اٹکڀ ١ٲٔ ٕـی٨ ےربٷ ےپبئھکـ چ ھکڀ ربٷ ثڀد

  ہے۔ ےٿ مکتہپیؼاےك

iv. غٍٖی 

 ںٵی ےثبؿ ےٵڀّڀٛ ک ےک ہػہٵٞب ہعـاثی ی  ںیب تيـیش ٵی ے٥ٰیَ ےک  ہکنی  ٿا٩ٜ

 ہے۔ثٸ مکتب   ہایک عـاثی ٭ی ٿد ںٵی  ہاٿؿ ا٩ـاؿ ٹبٳ ھمسذ

 2   ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ایک  ںٵی ےػہٵٞب ےکڀٷ مب ایک ػؿمت اٹيڀؿٹل ک ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ٿ مکتب؟ہ ںیہٝٺَـ ٷ

I. پیو ٭و اٿؿ ٩جڀٱیت 

II. ررب 

III. ؿیيٸ /  تال٥ی ثؼٯ ڈ٭ٺنی 

IV. ٹڀٹی صیخیت٩ب 

 

C. عبً عَوٍیبت  - ہػہأيوؿٔل ِٞب 

 ںاٱیڈکی عبً عَڀٍیبت پـ ٹٚـ  ےػہٳ ایک اٹيڀؿٹل ٵٞبہاة  ےآئی

f) ُہِٞبو 

 ہے۔ٿتب ہالگڀ  ےٱئ ےک ںپبٱنیڀ ہثیٴ ےکب ُاٍڀٯ ١یـ فٹؼگی ٫ ہٵٞبٿُ

، ہےپبٱنی ػاؿ کڀ، رڀ ایک ٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـتب  ہ٫  ہےامکب ٵٖٲت 

الیب رب  ںامی ٵبٱی ٍڀؿزببٯ ٵی ےاك ہ٫  ہےاك ٕـس تال٥ی ٭ی ربتی 

 ہػہٵٞب ہثیٴ۔اھت ےٯہپ ےك ےٿٷہٿا٩ٜ   ہٹ٪َبٷ ٭ب  ٿا٩ٜ ہٿ ںاہد ےمک

ػاؿ  ہثیٴ ہ٫  ہےی ػیتب ٹگبؿٷ ہحبثت( ی ےكےؽؿیٜ ےپبٱنی ک ہ)ثیٴ

  ےػیب ربئیگب، اك ك ہکڀ ٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  تک  تال٥ی ٭ی یب ٵٞبٿُ

 ں۔یہٷ  ہفیبػ

صبٍٰ  ہ٥بئؼ ےکـک ہکب ثیٴ ںاحبحڀ ےاپٸ ىغٌ کڀ ہ٫  ہے ہُاٍڀٯ  ی

 ے۔ئیہکـٹب چب ںیہٿٍڀٯ ٷ  ہفیبػ  ےاٿؿ ٹ٪َبٷ ك ےئیہکـٹب چب ںیہٷ

گی اٿؿ اك  ےٱگبئ ہا٩تَبػی ٩یٶت کب اٹؼاف ےکٶپٺی ٹ٪َبٷ ک ہثیٴ

 ۔گیےؿپبئی کـھٵٖبث٨ امکی ة ے٫

 ِخبي

کیب  ہٵکبٷ کب ثیٴ ےاپٸ ےٱئ ے٩یٶت کی پڀؿی  ؿ٩ٴ  ک  ےؿٿپ  ھالک 10 ےؿاٳ ٷ

 ہثیٴ ہے۔تب ڑگتٺب پھکب ت٪ـیجب ٹ٪َبٷ ة  ےؿٿپ  70000 ےك ہآگ کی ٿد ےاكہے۔

ی  ھکنی ة ےگٓػاؿ ىغٌ ا ہثیٴ ۔گیےکی ایک  ؿ٩ٴ  اػا کـ  ےؿٿپ  70000 ےکٶپٺی اك

 ہے۔کـ مکتب  ںیہؿ٩ٴ  کب ػٝڀٰی ٷ
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 ےٱئ ےربئیؼاػ کڀ امکی  ٵٮٶٰ ٩یٶت ک ںاہد ںاة ایک اینی ٍڀؿزببٯ پـ ١ڀؿ کـی

 ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ںتٺبمت ٵی ےک ہثیٴ ےتت ىغٌ ٍـ٣ اپٸ ہے۔کیب گیب  ںیہٷ ہثیٴ

 ۔ٿگبہکب ص٪ؼاؿ  ےصبٍٰ کـٷ ہٵٞبٿُ

٩یٶت کی   ےؿٿپ  ھالک 5ٵکبٷ کب ٍـ٣   ے٩یٶت ک  ےؿٿپ  ھالک 10 ہ٫  ے٥ـُ ٭یزی

  60000ٿاال ٹ٪َبٷ  ےٿٷہ ےك ہاگـ آگ کی ٿدہے۔کیب گیب  ہثیٴ ےٱئ ےایک  ؿ٩ٴ  ک

  ہےا ربتب ھمسذ ہیہے۔کـ مکتب  ںیہىغٌ اك پڀؿی  ؿ٩ٴ  کب ػٝڀٰی ٷتڀ  ہےکب   ےؿٿپ

اٿؿ اك ٕـس   ہےکیب  ہثـاثـ کب ثیٴ ے٩یٶت ک ھےآػ ےٍـ٣  امک ےٵکبٷ ٵبٱک ٷ ہ٫

 ےاكہے۔کب ص٪ؼاؿ  ے[ کب ػٝڀٰی کـٷ ےؿٿپ  30000٪ ]50ٍـ٣  ےٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  ک ہٿ

 ہے۔ی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ ة ےؿ اٹيڀؿٹل ٫ڈَاٷ

کی  ہثیٴ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ ےؽؿیٜ ےکی پیٶبئو ىغٌ ٫ ہٿاٱی ٵٞبٿُ ےربٷاػا کی 

 ۔گب  ے٩نٴ پـ ارمَبؿ کـ

 ہ، رڀ ربئیؼاػ اٿؿ ٵبٱی ؽٳںٵی ںتـ ٩نٶڀ ہفیبػ ےک ںپبٱنیڀ ہ١یـ فٹؼگی ٭ب ثیٴ

ػاؿ ىغٌ کڀ ٹ٪َبٷ کی اٍٰ   ؿ٩ٴ  کی صؼ   ہ، ثیٴہےٵتٞٲ٨  ےك ہثیٴ ےک ںػاؿیب

 ےک ےٿئی ربئیؼاػ کڀ ثؼٱٸہ ہپـ ٹ٪َبٷ یب تجب ںثبفاؿ ٩یٶتڀ ہتک یٞٺی ٵڀرڀػ

 ہے۔ػیب ربتب  ہاك کی صؼ  تک ٵٞبٿُ  "٩یٶت ٔاٿھٹاٍٰ  ؿ٩ٴ  گ "ےٱئ

کڀ اپٺبیب رب  ہایک یب فیبػ ےك ںٵی ںؽیٰ ٕـی٪ڀ ہٵٺؼؿد ےک ہت٦َی ںٵی ہٵٞبٿُ

 : ہےمکتب 

 ٹ٪ؼ اػائیگی 

 کی ٵـٵت ےه ہىؼ ہایک تجب 

 ٳ کی تجؼیٲیٹٹچب آئہٿ یب ٹ٪َبٷ پھک 

 ایک  ہتجب ےك ےؽؿیٜ ےٕڀؿ پـ، آگ ک ےحببٱی، )حببٱی( ٵخبٯ ک

 ؿ کی تٞٶیـ ٹڀھگ

 ہِٞبؤُ:  ۱ىىً 
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 ںیہٷ ےٿ٩ت آمبٹی ك ےٹ٪َبٷ ک ہرل کی ٩یٶت کب اٹؼاف ہےٵڀّڀٛ  ےایل ھٱیکٸ، کچ

کڀ  ںٿاؿحڀ ےک ںعبٹؼاٹڀ ہ، یےٱئ ےٵخبٯ کہے۔ػؿیب٥ت ٭ی  رب مکتی  ںیہٱگبیب یب ٷ

ٿ مکتب ہکـٹب ٵيکٰ  ےکڀئی ٩یٶت ٓ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہَٵَُٺڀٛمبٵبٷ یب  ےٿاٯ ےٵٲٸ

 ےؿامت ھےآػ ےاف کہکنی د ںؿ ٵیھػٹیب ة ںٵی ںپبٱنیڀ ہامی ٕـس مسٺؼؿی ثیٴ ہے۔

ٱگبٹب  ہٹ٪َبٷ کی صؼ  کب اٹؼاف ےٿئہ ںکی ٍڀؿزببٯ ٵی ےٿٷہٿا٩ٜ   ے٫  ہٿا٩ٜ  ںٵی

  ہے۔ٿ مکتب ہٵيکٰ 

پـ ربٹب ربتب ایک ُاٍڀٯ  کڀ اپٺبیب  ٕڀؿ ے'ٵت٨٦  ٩یٶت ' ٫ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل

٭ی  ہاحبث ہ٩بثِٰ ثیٴ ںکی ىـٿٝبت ٵی ہػہػاؿ  ٵٞب ہکٶپٺی اٿؿ  ثیٴ ہثیٴ ہے۔ربتب 

کٶپٺی پبٱنی کی ٵت٨٦   ہثیٴ ںکٰ ٹ٪َبٷ کی ٍڀؿزببٯ ٵی ں۔یہ ےٿتہ٩یٶت پـ ٵت٨٦ 

اك ٩نٴ کی پبٱنی کڀ "ٵت٨٦ ٩یٶت  ہے۔ٿتی ہٵت٨٦  ےٱئ ےک ےؿ٩ٴ  کی اػائیگی کـٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےپبٱنی" ٫

g) )لـُ وی ِٕتمٍی) ِتجبػي 

  ہے۔ُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ ٭ـتب  ےک ہٵتجبػٯ ٵٞبٿُ

ػاؿ  ىغٌ  ہثیٴ  ےٵتٞٲ٨ ك ےٵڀّڀٛ ک ےک ہٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴ

  ہے۔کٶپٺی کڀ شببٳ ص٪بئ٨ اٿؿ ٝالد کی ٵٺت٪ٲی ٭ـٹب  ہثیٴ ےك

ی ٹپبؿ ےنـػاؿ  ىغٌ کڀ ایک تی ہاگـ  ثیٴ ہ٫  ہے ہامکب ٵٖٲت ی

 ہےا ڑٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٹب پ ےک ہاحبث ےك ہی کی ٿدہکی الپـٿا

کی اػائیگی  ہٵٞبٿُ ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےٱئ ےاٿؿ اك ٹ٪َبٷ ک

 ہکب ص٨ ثیٴ ےصبٍٰ کـٷ ہٵٞبٿُ ےی كٹپبؿ ہ، تڀ الپـٿاہے٭ی گئی 

کی  ؿ٩ٴ   ہٿاال ٵٞبٿُ ےمجٜ کیب ربٷ  ہ٫ ںیھیبػ ؿ٫ ۔ٿگبہکٶپٺی کب 

 ہے۔اػا کی گئی  ؿ٩ٴ  کی صؼ تک   ےؽؿیٜ ےکٶپٺی  ٫ ہٍـ٣  ثیٴ

 َہا

کٶپٺی ایک  ہرل کب  امتٞٶبٯ  ثیٴ ہےایک اینب ٝٶٰ  ہی  ِتجبػي:

ایک پبٱنی ػاؿ کڀ اػا کی گئی ػٝڀٰی  ؿ٩ٴ   ےی كٹتینـی پبؿ ہالپـٿا

 ہے۔کـتی  ےٱئ ےک ےکی ٿٍڀٱی کـٷ

کڀ ص٪ڀ٧ کٶپٺی  ہایک اینی ثیٴ  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہٵتجبػٯ کڀ  ثیٴ

ی ٹتینـی پبؿ ےرل ٷ ہےٕڀؿ پـ ٿّبصت کی رب مکتی  ے٫ ےمڀٹپ ػیٸ

 ہے۔کی اػائیگی ٭ی  ےعال٣  ایک ػٝڀ ےک

 ِخبي

 ےٯ ںمـٿك ٵی ٹؿاٹنپڀؿٹکڀ مٲڀیٸ  ںؿیٲڀ مبٵبٹڀھگ ےکيڀؿ ٍبصت ک

  ےؿٿپ  45000  ےك ہی کی ٿدہؿائیڀؿ کی الپـٿاڈ ۔اھا تہربیب رب ؿ

کيڀؿ   ےکٶپٺی ٷ ہاٿؿ ثیٴ ےٿ گئہ  ہمبٵبٷ تجب ے٩یٶت کی صؼ  تک ک

کٶپٺی  ہثیٴ ۔٩یٶت کی ایک  ؿ٩ٴ  اػا٭ی   ےؿٿپ  30000ٍبصت کڀ 

اٿؿ مٲڀیٸ  ہے٩یٶت کی صؼ تک ٵتجبػٯ کـتی   ےؿٿپ  30000ٍـ٣  

 ہے۔کـ مکتی  ٿٍڀٯاك  ؿ٩ٴ  کڀ  ےك ٹؿاٹنپڀؿٹ

ػاؿ   ہ، ثیٴہے ےٱئ ےک  ےؿٿپ  -/45،000، ػٝڀٰی  ؿ٩ٴ  ےٵبٷ ٱیزی

، ہےػیبربتب  ہ٭ب ٵٞبٿُ  ےؿٿپ  40،000 ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہکڀ ثیٴ
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  -/45،000زبت  ےٵتجبػٯ ک ےك ٹؿا ٹنپڀؿٹکٶپٺی مٲڀیٸ  ہاٿؿ ثیٴ

کی  ثب٩ی  ؿ٩ٴ    ےؿٿپ  5000، تت ہےٯ ہا ںٵی ےٿٍڀٯ کـٷ  ےؿٿپ

 ۔گیڑےػاؿ  کڀ ػیٺی پ ہثیٴ

 ےٿٍڀٯ کـٷ ےػٿ ثبؿ پیل ےٱئ ےػاؿ  ىغٌ کڀ ٹ٪َبٷ ک ہثیٴ ہی

ؿ ھثٞؼ پ ےاٿؿ امک ےکٶپٺی ك ہایک ثبؿ ثیٴ - ہےب ؿٿکت ےك

 ےٵٞبٵٰ ےک ںػٿہٵٞب ےک ہٵتجبػٯ ٍـ٣ ٵٞبٿُ ے۔ی كٹتینـی پبؿ

 ہے۔ٿتب ہپیؼا ںٵی

 ِخبي

اك کب عبٹؼاٷ  ہے۔ٿ ربتی ہاٹت٪بٯ  ںٵی ےؿ مـیو کی ٥ْبئی صبػثٹٵل

 50 ےٿاٱی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ےپبٱینی ربؿی کـٷ ےایک ؽاتی صبػث

اػا  ےایئـ الئٸ کی ٕـ٣ ك ھمبت ھمبت ےؿی ؿ٩ٴ ککی پڀ ےؿٿپ ھالک

 ہے۔کب ص٪ؼاؿ  ےصبٍٰ کـٷ ےؿٿپ ھالک 15 ےریل ہٿاال ٵٞبٿُ ےکیب ربٷ

h) ىـاوت  

ىـا٭ت ہے۔ٿتب ہالگڀ  ےٱئ ےک ہُاٍڀٯ  ٍـ٣  ١یـ فٹؼگی ثیٴ ہی

 ہىغٌ مغت عٖـ ہ٫  ہےٵٞٺی   ےرل ک ہےچٲتب  ےُاٍڀٯ  ك ےک ہٵٞبٿُ

صبٍٰ  ےك ہؿ٩ٴ  ثیٴ   ہفیبػ  ںٵی ےٵ٪بثٰ ےٹ٪َبٷ ک ےٿئہ ےك

 ہے۔کـ مکتب  ںیہٷ

 تٞـیف

  ےایک ك ہکب ثیٴ ہی احبثہاگـ ایک  ہ٫  ہے ہٵٞٺی  ی ےُاٍڀٯ  ک ے" ىـا٭ت " ک

ایک   ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہی ثیٴھتڀ مت ہےکیب ربتب  ھمبت ےکٶپٺی ک ہثیٴ  ہفیبػ

  ہے۔ٿ مکتب ہ ںیہٷ  ہفیبػ  ےاٍٰ  ٹ٪َبٷ ك ہٿاال ُ٭ٰ ٵٞبٿُ ےاػا کیب ربٷ ھمبت

ٹ٪َبٷ کی پڀؿی ؿ٩ٴ صبٍٰ  ےکٶپٺی ك ہؿ ثیٴہػاؿ کڀ  ہاگـ ثیٴ

اك  ۔اھٿ مکتب تہٵٺب٥ٜ  ےػاؿ کڀ ٹ٪َبٷ ك ہٿ ربتی تڀ ثیٴہ

 ۔گب ےاٍڀٯ کی عال٣ ٿؿفی کـ ےک ہٵٞبٿُ

 ِخبي

 1  ےِٕٚـ ٔبَ

ایک  ےك ںکٶپٺیڀ ہٵکبٷ پـ ػٿ ثیٴ ےاپٸ ے٩یٶت ک  ےؿٿپ  ھالک 24ىـی ٹڀاك ٍبصت 

امکب  ےٱئ ےک  ےؿٿپ  ھالک 12 ھمبت ےؿ ای٬  کٶپٺی کہ ہٿ ہے۔ ےپبٱنی ٱیت ہٴآگ ثی

 6 ںتڀ اك ٵی ہےٿتب ہرقٿی ٕڀؿ پـ ٹ٪َبٷ  ںرت ٵکبٷ ٭ڀ ایک آگ ٵی ہے۔ ےکـت ہثیٴ

ؿ ای٬  ہ  ےؿٿپ  ھالک 6 ےك ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںػٿٹڀ ہٿ ہے۔ٿتب ہکب  ٹ٪َبٷ   ےؿٿپ  ھالک

ٵٺب  ےك ےػیٸ  ےؿٿپ  ھالک 6ؿ ای٬ ہ ےاك ںبکٶپٺی ہثیٴ ںػٿٹڀ ہے۔ ےکب ػٝڀٰی کـت

  ں۔یہکـ ػیتی 

 ںٵی ہ٪ کی صؼ  تک ثیٴ50ؿ ای٬ کی ہ ےك ںاٷ ٵی ہچڀٹک ہ٫  ںیہ ےتَڀؿ ٭ـت ہی ہٿ

  ےؿٿپ  ھالک 3٪  ٵٖٲت 50 ےٹ٪َبٷ ک ےؽؿیٜ ےؿ ای٬ ٫ہ، ہےػاؿی ٵبٹی ربتی  ےصٌ

ىغٌ کڀ اٍٰ   ػاؿ  ہثیٴ ہٿگب  ٫ہی٪یٸ  ہگی، اك ٕـس  ی ےکی اػائیگی کی ربئ

 ہے۔ٿتی ہ ںیہؿ٩ٴ  صبٍٰ ٷ ہفیبػ  ے٩یٶت ك ےٹ٪َبٷ ک

 2  ےِٕٚـ ٔبَ
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کی پبٱنی   ےؿٿپ  2،50،000، ںیہٱی  ںکٲیٴ پبٱنیبڈػٿ ٵی ےٱئ ےاپٸ ےؿىی ٷ

ایک  ےؿىی ٷ ے۔کی پبٱنی ٿائی کٶپٺی ك  ےؿٿپ  1،50،000اٿؿ  ےایکل کٶپٺی ك

 ہے۔کب عـچ کیب   ےؿٿپ  1،60،000پـ  ےٿٷہؿتی ھة ںثٞؼ امپتبٯ ٵی ےثیٶبؿی ک

 ںکٶپٺیڀ ںیٮل تٺبمت ٭ی ثٺیبػ پـ ػٿٹڀٹ٩بثِٰ  ہٵٞبٿُ ہکب ی  ےؿٿپ  1،60،000

ٿگی ہػاؿی اك ٕـس   ےؿ ای٬ کٶپٺی کی صٌہ ۔گبےت٪نیٴ اٿؿ اػا کیب ربئ ےؽؿیٜ ے٫

-  

X company: 1, 60,000 x 2(000 ,50 ,1 + 000 ,50 ,2) /50,000۔ = 

RS 1, 00000۔  

Y company: 1, 60,000 x 150,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = 

Rs 60, 000 

g) ك یب ٔیه ٔیتیڈاثیـِبفبئ 

 ہے۔ػؿِیبْ ایک فـق  ےائی ٔیه ٔیتی کۂیه ٔیتی اوؿ أت

a) ٔیه ٔیتی 

 ںٱیٸ ػیٸ ٵی ےاٹک ہ٫  ہےٿتی ہّـٿؿت  ہکی ی ںػٿہٝبٳ ٕڀؿ پـ شببٳ  رببؿتی ٵٞب

ٹی٬ ٹیتی   ۔ٿگبہ ںیہٷ  ڈکب ثبفی یب ٥ـاٿھگی اٿؿ کڀئی ػ ےی ربئھٹی٬ ٹیتی ػیک

 ےثبؿ ےٵڀّڀٛ ک ےک ہػہٵٞب ےٿاٯ ےثیچٸ ہٝالٿ ےی کٹیڀڈاك ٩بٹڀٹی  ےک ےاٷھػک

 ہے۔ ںیہپبثٺؼ ٷ ےٱئ ےک ےکـٷ ہی ٵٞٲڀٵبت کب عالًھعـیؼاؿ کڀ کنی ة ںٵی

رل کب  ہےؿ/عـیؼاؿ عربػاؿ" کب ٹایٶپ ٹٿاال ٩بٹڀٷ "٭یڀی ےٝٶٰ کیب ربٷ ںاہی

 ہے۔عـیؼاؿ عربػاؿ ؿ ہ٫  ہےٵٖٲت 

 ہےکی ُاٵیؼ کی ربتی  ےٵڀّڀٛ کی ربٹچ کـٷ ےک ہػہٵٞب ے٥ـی٪یٸ ك ےک ہػہٵٞب 

اٿؿ رڀاة مچبئی  ہےکـتی  ںیہٷ ہی  کڀ گٶـاٹی ػٿمـی  پبؿٹاٿؿ رت تک ایک پبؿ

  ےك ہػہٵٞب ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹ، ػیگـ پبؿںیہ ےربت ےػیئ ےك

 ہے۔تب ٹھا ںیہی ٷہکب کڀئی مڀاٯ  ےثچٸ

 ِخبي

ی ٿی ٹ ےاٿؿ کئی عَڀٍیبت  ٿاٯ ںیہ ےربت ںی ٿی ىڀؿٿٳ ٵیٹؿ ٍبصت  ایک ھیکچٺؼؿى

 ےك ہربـة ے٥ـٿعت ىغٌ اپٸ ں۔یہ ےٿتہ ہٕـ٣ ٵتڀد ےک ڈایک ١یـ ص٪ی٪ی  ثـاٷ ےک

 ےػٿمـ  ےٯہپ ےاٿؿ اك ٷ ہے ںیہت ٩بثِٰ اٝتٶبػ ٷہة ڈخمَڀً ثـاٷ ہی ہ٫  ہےربٹتب 

 ےاك ك ہ٫ ہےکـتب  ںیہٷ ہعالً ہی ےكؿ ڈاك  ہٿ ہے۔ ےکی ھڑےٵنبئٰ ک ےٱئ ےک ںکڀہگب

  ہے۔مکتی  ڑپ ںٵی ے٥ـٿعت عٖـ

 ؟ ہےکب اٱقاٳ ٱگبیب رب مکتب  ےی  کـٷہػ ہٿ٫ھکیب اك ػ

 ےکی ٩بثِٰ اٝتٶبػ  ک ڈاك ثـاٷ ےی اگـ ٥ـٿعت ىغٌ كھٿ مکتی تہکیب ٍڀؿزببٯ اٱگ 

ی ہت ہة ہی ہٿتب  ٫ہرڀاة ػیب گیب  ےؽؿیٜ ے٫  ےٿتب اٿؿ امکہا گیب ھپڀچ ںٵی ےثبؿ

 ا؟ھت ڈ٩بثِٰ اٝتٶبػ ثـاٷ

b) ائی ٔیه ٔیتیہأت 

 ےک ہکڀ ثیٴ ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ ں۔یہ ےٿتہ ےایک خمتٲ٤ ثٺیبػ پـ ثٸ ےػہٵٞب ہثیٴ

کٶپٺی کڀ کـٹب ایک  ہثیٴ ہٳ ٵٞٲڀٵبت  کب عالًہی اھمت ںٵی ےثبؿ ےٵڀّڀٛ  ک

 ہے۔ٿتی ہ ںیہٵٞٲڀٵبت ٷ ہپبك ی ےرنک ہےػاؿی  ہ٩بٹڀٹی ؽٳ

 ںٵی ےکـٷ ےٓ ںکڀ ؽیٰ ٭ی ثبتی ںکٶپٺیڀ ہرڀ ثیٴ ہےٵبت ٵٞٲڀ ہٳ ٵٞٲڀٵبت ٿہا

 : ہےٯ ثٺبتی ہا

 ےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کـیٺگھرڀک ہکیب ٿ 
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  ےٿگی اٿؿ کٸ  ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کہتڀ پـیٶیٴ کی ىـس کیب  ہےاگـ  اینب 

 ٿگیہزبت 

 ہی ہے۔ٿتی ہزبت  پیؼا  ےػاؿی ٝبٳ ٩بٹڀٷ ک ہ٩بٹڀٹی ؽٳ ہائی ٹی٬ ٹیتی کی یہاٹت

تؼثیـ   ںٵی ےثبؿ ےرنک ہےٿتی ہٳ ٵڀاِػ ص٪بئ٨ پـ الگڀ ہ٣  اٷ اٍـ ہػاؿی ٷ ہؽٳ

 ےثبؿ ےرنک ہےی ربتی ھاٷ ٵڀاػ ص٪بئ٨ تک ة ہی ہثٲک ہےکڀ  ٵٞٲڀٵبت    ہ٭ٺٺؼ

 ے۔ئیہٿٹی چبہٵٞٲڀٵبت    ےاك ںٵی

، ٹی٬ ہےکی ثبت آتی  ہرت ثیٴ ں۔یہ ےٿتہزبت  ےػاؿی ک ہایک اٝٲی ؽٳ ہػہٵٞب ہثیٴ

 ےائی ٹی٬ ٹیتی" کہ"اٹت ں۔یہ ےثٸ ربت ہػہی٬ ٹیتی ٵٞبائی ٹہاٹت  ہػہٹیتی ٵٞب

ٳ ہا ےٱئ ےٳ کھرڀک ہ، ربڀیق ٭ـػںیہٿ یب ٷہػؿعڀامت ٭ی گئی  ہےکی "چب ٹ٭ٺنیپ

 ےکئ ہعالً ےاٿؿ پڀؿی ٕـس ك ےك ے، ػؿمت ٕـی٨ ہشببٳ ٵڀاػ ص٪بئ٨ کب ؿّب٭بؿاٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ٿّبصت کیب گیب  ے٫ ےػاؿی" کڀ ىبٵٰ کـٷ ہایک ٵخجت ؽٳ ےک ےربٷ

 ؟ہےویب ِـاػ  ےِىًّ أىيبف ك

 ہے۔ػاؿی ٝبئؼ ٭ـتب  ہکی ایک ؽٳ ےکـٷ ہ٩بٹڀٷ شببٳ ص٪بئ٨ ٵڀاػ  کب عالً

 ِخبي

i. ُصمبئك وی غٍٔ ثیبٔی ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ن ہثی  

ایک  ںی ٵیہصبٯ  ےاٿؿ اك ہےٵتبحـ  ےپـیيـ ك ڈثٰ ےائہیڀ ىغٌ  ٹایک ایگقیٮی

 ہےکـتب  ہکب ٥یَٰ ےکٰ پبٱنی ٱیٸڈٵیایک  ہثٞؼ ٿ ےرنک ہےا ڑپ ہٱکب ػٯ کب ػٿؿہ

ػاؿ  ىغٌ  ہ٭بؿ  ثیٴ ہاك ٕـس ثیٴ ہے۔کـتب  ںیہٷ ہٱیکٸ اپٺی ٍضیش ٍڀؿزببٯ کب عالً

گب ربتب ٹھ ںٵی ےاك ربڀیق ٭ڀ ٵٺٚڀؿ کـٷ  ہص٪بئ٨ کی ١ٲٔ ثیبٹی ٭ی ٿد ےفؿیٜ ے٫

 ہے۔

ii. ُصمبئك وی غٍٔ ثیبٔی ےؽؿیٜ ےکّپٕی ن ہثی 

 ںربڀیق ٵی ںٵی ےثبؿ ےامک ہاٿؿ ٿ ہےمڀؿاط  ایک پیؼائيی ںػٯ ٵی ےایک ىغٌ ک

اٿؿ  تؼثیـ  ہےٵٺٚڀؿ کـ ٱیب ربتب  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےاك ہے۔کـتب  ہعالً

 4کٴ  ےکڀ کٴ ك ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ ہ٫  ہےثتبیب ربتب  ںیہٷ ہکڀ ی  ہ٭ٺٺؼ

 ہے۔کیب ربتب  ںیہتک کڀؿ ٷ ںمبٱڀ

c) ِواػ صمبئك 

 ےکـٷ ےٓ ہرڀ ی ہےٕڀؿ پـ ٿّبصت کیب گیب  ے٨ ٫ص٪بئ  ےٵڀاػ ص٪بئ٨  کڀ ایک ایل

تڀ پـیٶیٴ کی  ہےٿتب ہ، اٿؿ اگـ اینب ںیہیب ٷ ےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب ربئھرڀک ہ٫  ںٵی

کڀ ٵتبحـ  ے٥یَٰ ےٳ کھرڀک ہایک ثیٴ ںٵی ےکـٷ ےىـس اٿؿ  ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  کڀ ٓ

  ۔کـیگب

صبالت  پـ ارمَبؿ  ےک ےؽاتی ٵٞبٵٰ ہ، یںیہی  یب ٷھٳ تہت آکیب ایک ٹبٵٞٲڀٳ ص٪ی

 ہے۔کیب رب مکتب  ںٍـ٣  ٩بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت ٵی ںآعـ ٵی ہگب اٿؿ امکب ٥یَٰ ےکـ

 ہے۔ٿتب ہکـٹب  ہص٪بئ٨ کب عالً ےٿاٯ ےٳ کڀ ٵتبحـ کـٷھػاؿ  ىغٌ کڀ رڀک ہثیٴ

ؿ ہرٸ کڀ ٙب ںاٱیڈا٩نبٳ  پـ ایک ٹٚـ  ھکچ ےٵڀاػ ص٪بئ٨ ک ےک ہٳ ثیٴہاة  ےآئی

 ہے۔٭ی ّـٿؿت  ے٭ـٷ

i. ٳ ھرڀک ڑےایک ة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےٳ ٝبٳ کھخمَڀً رڀک ہص٪بئ٨  ٫ ےٿاٯ ےتبٷث ہی

عٖـٹبک  ہےرب ؿ ےربئ ےٯ ں، مسٺؼؿ ٵیںیہامکی ٵخبٯ  ہے۔ ےؿ ٭ـتہکڀ ٙب

 ٹڀٝیت ٭ب مبٵبٷ؛ ثیٶبؿی کی ٵبّی ٭ی  تبؿیظ

ii. کی ٵڀرڀػگی اٿؿ  ںٱی گئی ٵبّی ٭ی پبٱنیڀ ےك ںکٶپٺیڀ ہی ثیٴھمت

 ۔اٹکی صبٯ ٭ی ٍڀؿزببٯ
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iii. ٳ ہکڀ ا ںشببٳ مڀاٱڀ ےػؿعڀامت ٥بؿٳ یب اپٲی ٭یيٸ ک ےٱئ ےک ہثیٴ

 ےٳ کھاٿؿ رڀک ٔںٱڀٿہخمتٲ٤ پ ےٵڀّڀٛ  ک ےک ہثیٴ ہی ہکیڀٹک ہےٵبٹب ربتب 

ی ھػیب ربٹب اٿؿ مت ےاٹکب رڀاة مچبئی ك ں۔یہٵتٞٲ٨  ےك ےػائـ ےامک

 ہے۔ٿٹب الفٵی  ہٵٮٶٰ   ںٵی ںٵٞبٵٲڀ

 : ںیہ ںٵخبٱی ھؽیٰ ٵڀاػ ص٪بئ٨ کی کچ ہٵٺؼؿد

 ِخبي

i. ُہآگ ثی 

 ٝٶبؿت کی تٞٶیـ کب کبٳ 

 ہ۔، ٿ١یـٹ، ػٿکبٷ، گڀػاٳ، ٵیٺڀ٥یکچـٹگ یڀٷہائو گبہٕڀؿ ػ٥رت، ؿ ےٵخبٯ ک (

 (ے٩جِ

 کی ٹڀٝیت یٞٺی ١یـعٖـٹبک، عٖـٹبک، ٵقیؼ اٿؿ  ں/تیبؿ مبٵبٹڀہؽعیـ

  ہعٖـٹبک ٿ١یـ

ii. ُہمسٕؼؿی ثی 

 ےک ٹاٹ ےؿہیب ػٿ ںٵی ےثڀؿ ےک ٹاٹ٭بؿ یٞٺی کیب ای٬  ہٕـی٨ ےپیکٺگ ٫ 

 ہ؛ ٿ١ريںٵی ںؿٵڀڈ ےگئ ےیب امتٞٶبٯ کئ ںؿٳ ٵیڈ ے، کیب ٹئںٵی ےثڀؿ

 یب امتٞٶبٯ کی گئی( ہےکیب ٵيیٺـی ٹئی  ےکی ٹڀٝیت )ریل ںمبٵبٹڀ 

iii. ہؿ ثیُٹِو  

 )اذمٸ کی ٭یڀث٬ ٍالصیت)ذمی کبؿ  
 تٞٶیـ ٭ب مبٯ 

  اؿ(ھٷ ةٹ٭ی ٍالصیت ) ےربٷ ےؿک کی  ٯٹایک  

 ہےبٯ کیب ربتب ی کب امتٞٶڑگب ےٱئ ےٵ٪َؼ رنک ہٿ 

 ہےامکب امتٞٶبٯ کیب ربتب  ںرنٶی ےر٢ـا٥یبئی ٝال٧ 

iv. ہثیُ ہؽاتی صبػث 

  ٭بؿٿثبؿ ٭ی ػؿمت ٹڀٝیت 

 ٝٶـ 

 ٩ؼ  اٿؿ ٿفٷ 

 ہرنٶبٹی ٵٞؾٿؿی ٿ١یـ 

v. ُہٍضت ثی  

 ٿہپـیيٸ کیب گیب ٓکڀئی ا 

  ٵتبحـ ےپـیيـ ك ڈائی ثٰہاگـ ؽیبثیٖل یب 

vi. ٝبَ عَوٍیبت 

 ا یب ھربڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿکـ ػیب ت ےٷ ںکٶپٺیڀ ہٱی ثیٴھپچ ہص٪ی٪ت ٫ ہی

 ےا یب پبٱنی کڀ  رؼیؼ کـٷھا یب ؿّػ کـ ػیب تھاّب٥ی پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ت

 ۔اھاٹکبؿ کـ ػیب ت ےك

 ٹ٪َبٹبت ےٯھپچ ےگئ ےائٹھا  ےؽؿیٜ ے٫  ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ 
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 َہا

 ےکّپٕی ن ہثیُ ہ]رت تک  ن ہے ںیہکیب ربٔب الفِی  ْ ہصمبئك رٓ کب عالً ےایل

 [ہےربتب  ںیہِبٔگب ْ ےؽؿیٜ

کی ربتی  ںیہایک خمَڀً ربٹچ ٷ ےؽؿیٜ ے٭بؿ ٫ ہرت تک ثیٴ ہ٫  ہےی ٵبٹب ربتب ھة ہی

 :ہے ںیہکی ٭ڀئی پبثٺؼی ٷ ےکـٷ ہص٪بئ٨ کب عالً ےکڀ ؽیٰ ٫  ہ،  تؼثیـ ٭ٺٺؼہے

i. ا٩ؼاٵبت ےگئ ےالگڀ کئ ےٱئ ےک ےٳ کٴ کـٷھرڀک 

  ۔ٵڀرڀػگیٵيیٸ ٭ی کی  ےاٷھٵخبٯ: ایک آگ ُثذ

ii. ٹبٵٞٲڀٳ ص٪بئ٨  ےٱئ ےػاؿ  ک ہثیٴ 

ٿ٩ت  ےک ےٱیکٸ پبٱنی ٱیٸ ہےػٿچبؿ  ےپـیيـ ك ڈثٰ ےائہٵخبٯ: ایک ىغٌ 

 ںیہٿؿکب اٱقاٳ ٷہ١یـ ٗ ےا، اك پـ اك ص٪بئ٨ کھاذمبٷ ت ںٵی ےثبؿ ےامک

 ہے۔ٱگبیب رب مکتب 

iii. ػؿیب٥ت کیب رب مکتب  ےٵٺبمت  اصتیبٓ ك  ہص٪بئ٨ رٸ کب عالً ےایل

 ے٭بؿ کڀ امک ہثیٴہے۔ ںیہکـٹب الفٵی  ٷ ہالًٵڀاػ ص٪بئ٨  کب ع  ٹؿ ٵٸہ، ہے

اگـ اٹکڀ  ےئیہٿٹب چبہثبعرب  ے٭ب٥ی  ؿٿپ ك ےٱئ ےک ےٷھپڀچ ںٵی ےثبؿ

 ہے۔ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت  ػؿ٭بؿ 

iv. ٩بٹڀٷ کی   ےؿ ىغٌ کڀ ٵٲ٬ کہ ہ٫  ہےٵٞبٵالت: ٵبٹب ربتب  ے٩بٹڀٷ ک

  ہے۔ٵٞٲڀٵبت  

 ڀاٹیٸٵیڀٹنپٰ ٩ ںٵی ےثبؿ ےک ےؽعیـ ےعیق ٵڀاػک ہٵب٫ھٵخبٯ: ػ

v. ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت   ے]یب اك ٷ ہےٿتب ہؿ ہ٭بؿ التٞٲ٨ ٙب ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےرنک

ػاؿی  ہاك ثٺیبػ پـ ؽٳ ں٭بؿ ثٞؼ ٵی ہثیٴ ۔[ہےکی ّـٿؿت کڀ ٵٞب٣ کـ ػیب 

 ھےرڀاثبت ٹبٵٮٶٰ ت ہ٫  ہےکـ مکتب  ںیہکڀ ٹبٵٺٚڀؿ ٷ

vi.  ےك ےرت پبٱینی ٱیٸ ہ٫  ے: ریلہےص٪بئ٨ رٸ کی تاله کـٹب دمٮٸ  ےایل 

ایک  ٕجی دمتضٸ  ثی پی  ے٭بؿ  کی ٕـ٣ ك ہثیٴ  ںکڀئی ٕجی اٵتضبٷ ٵی ےٯہپ

 ہے۔کی پیٶبئو ٱیتب 

d) ػاؿی ہوؿ وی ؽَہٗ ںِی ہثیُ ےغیـ فٔؼگی ن 

کیب  ہگب  ٫ ےا٩ـاؿ کـ ہی ہػہٵٞب ںٵی ہثیٴ ے١یـ فٹؼگی ٫

رت ص٪ی٪ی  ں۔یہیب ٷ ہےثتبٹب الفٵی   ںٵی ےثبؿ ےک ںتجؼیٲیڀ

ٳ کڀ ٵتبحـ ھرڀ رڀک ہےٲی ٭ی ربتی اینی کڀئی تجؼی ںٵی ہػہٵٞب

 ےٵڀاػ ص٪بئ٨  ک  ۔گی ےآئ ےػاؿی مبٵٸ ہٿؿ ٭ی ؽٳہ،  ٗہےکـتی 

یب  ٹرت ایک کڀؿ ٹڀ ہےٿ ربتی ہػاؿی اك ٿ٩ت عتٴ  ہٿؿ  کی ؽٳہٗ

اعؾ ٭یب ربتب  ہٹتیذ ےٕـ٣ ك  ے٫ ہػہٵٞب ےایک پبٱینی ربؿی کـک

آتی  ےٿ٩ت مبٵٸ ےؿ پبٱنی کی رؼیؼ کھػاؿی ایک ثبؿ پ ہؽٳ ہے۔

 ہے۔ٿتب ہ ٔکڀئی ثؼالٿ ںٳ ٵیھػٿؿاٷ رڀک ے، اگـ پبٱنی کی ٵؼت کہے
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 ِخبي

  ہے۔کیب  ہٝٶبؿت  اٿؿ امکی ٵٺؼؿربت کب ثیٴ ےایک ٵکبٷ ٵبٱک ٷ

ٳ ہکڀئی ا ںص٪بئ٨ ٵی - ہےی پـ چال ربتب ھٹچ ےٱئ ےک ہ٥تہایک  ہٿ

  ہے۔ٿتب ہ ںیہٷ ٔثؼالٿ

ی پبؿٱـ ٹایک ثیڀ اٿؿ ہےاٿپـ ایک اٿؿ ٵٺقٯ ثٺبتب  ہاگـ ٿ ہصبالٹک

 ۔گبےٳ کڀ کب٥ی صؼ تک ثؼٯ ػھرڀک ہ، یہےىـٿٛ کـتب 

 

 

e) ائی ٔیه ٔیتی وی عالف وؿفیہأت 

ائی ٹی٬ ٹیتی ٭ی ہاٹت ںرٸ ٵی ںٳ اٷ صبالت پـ ١ڀؿ کـیہاة  ےآئی

ٿؿ  یب ١ٲٔ ہاك ٕـس کی عال٣ ٿؿفی ١یـ ٗ ۔ٿگیہعال٣ ٿؿفی ىبٵٰ 

 ہے۔ٿ مکتی ہ ےك ےؽؿیٜ ےثیبٹی ک

i. ٗ وؿہغیـ  

 ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ںٵی ےثبؿ ےػاؿ   ٵڀاػ ص٪بئ٨  ک ہثیٴ

 ںیہکڀئی خمَڀً ربٹچ ٷ ے٭بؿ ٷ ہثیٴ ہکیڀٹک ہےتب ہعبٵڀه ؿ

 ہے۔ائی ٹھا

 گڀٯ ٵڀٯ  ےک ںمڀاٱڀ ےگئ ھےپڀچ ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

 رڀاة ػیکـ

 ٗىغٌ کی ٵٞٲڀٵبت یب  [ ہےٿ مکتب ہٕڀؿ پـ  ہٿؿ ٹبػاٹنتہ

 ےٷ ںکت ٵیصـ ہیب کیڀٹک ]  ٿاہث٢یـ ٿا٩ٜ  ےک ےاؿاػ

 ےة ہٿ ںاینی ٍڀؿت ٵی ہے۔ ںیہٳ ٷہص٪ی٪ت ا ہی ہٿگب کہمڀچب 

کیب  ںیہؿ ٷہکـ ٙب ھرت کنی ص٪ی٪ت کب ربٷ ثڀد ہے۔٩َڀؿ 

 ےایل ہے۔ا ربتب ھٕڀؿ پـ ػیک ے٥ـیت ک ےتڀ اك ہےربتب 

 ہے۔ٿ مکتی ہکی ٹیت ىبٵٰ  ےػیٸ ہٿکھػ ںٵی ےٵٞبٵٰ

ii. غٍٔ ثیبٔی  

کنی ثیبٷ کڀ   ےگئ ےؿاٷ ػیئػٿ ےثبفی ک ےکی مڀػ ہػہٵٞب ےک ہثیٴ

یب  ہ، اؿاػہؿٿكھص٪بئ٨ کب ایک عبً ثیبٷ یب ة ہی ہے۔ا ربتب ہسمبئٺؼگی ک

  ہے۔ٿ مکتب ہتڀ٩ٜ کب ایک ثیبٷ 

کی ُاٵیؼ کی ربتی  ےٿٷہکب٥ی صؼ تک ٍضیش  ے، امکہےٿتی ہایک ص٪ی٪ت  ہرت ی

  ہے۔

کیب  ےٹی٬ ٹیتی  ك ہ، یہےکب مڀاٯ  ںٵٞبٵٲڀ ےیب ُاٵیؼ ک ہؿٿكھة ہرت ی

 ے۔ئیہربٹب چب

 :ہےٿتی ہ١ٲٔ ثیبٹی ػٿ ٩نٴ ٭ی 

 ہٿکھی ػھرڀ کنی ة ہے ےاٷ ١ٲٔ ثیبٹبت ك َِٞوَ غٍٔ ثیبٔی کب تٍٞك 

ی ھایک اینب ىغٌ رڀ کت ےریل ںیہ ےربت ےثٺب کئ ےک ےاؿاػ ےی کہػ

، ہے ںیہٹڀىی کی ٝبػت ٷ ٹمگـی ےاٿؿ رل ہےٹڀىی کـتب  ٹی مگـیھکت
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 ےاك ہکیڀٹک ہےکـ مکتب  ںیہٷ ہعالً اك ثبت کب ںػؿعڀامت ٥بؿٳ ٵی ہٿ

 ہے۔تب ڑٳ پـ کڀئی احـ پھامکب رڀک ہ٫  ہےٱگتب  ںیہٷ

 کٶپٺی کڀ  ہرڀ ثیٴ ںیہثیبٷ  ٹےٿھد ےایل ی غٍٔ ثیبٔیہػ  ہوکھػ

یب  ںیہ ےربت ےکـ ػیئ ھربٷ ثڀد ھمبت ےک ےاؿاػ ےک ےٿکب ػیٸھػ

 ےلریں۔یہ ےربت ےػیئ ےی كہثٺب الپـٿا ےیبٷ ػیئھمچبئی پـ ٵٺبمت ػ

کـ  ھٿاال ىغٌ )چیٸ مسڀکـ( ربٷ ثڀد ےٹڀىی کـٷ ٹایک ٱگبتبؿ  مگیـ

  ہے۔ٹڀىی  کـتب  ٹمگـی  ہٿ ہ٫  ہےکـ مکتب  ںیہٷ ہاك ص٪ی٪ت کب عالً

 ےاؿاػ ےک ےٿکب ػیٸھرت ػ ہےٿ ربتب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثبٰٕ  ہػہٵٞب ہایک ثیٴ

١ٲٔ  ٿؿ  یبہی  ١یـ ٗہػ  ہٿکھیب رت کڀئی ػ ہےپبئی ربتی ھکڀئی ثبت چ ےك

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےػیگـ  عال٣ ٿؿفی  ک ےائی ٹی٬ ٹیتی کہاٹت ہے۔ٿتی ہثیبٹی 

 ہے۔٩بثٰ ٵبٹب رب مکتب  ے٫ ےکڀ ثبٰٕ کـٷ ہػہٵٞب

ٿ٩ت  ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ےثچ ےاپٸ ںؿ پبٱینی ٵیٹ، ٥یٶٲی ٥ٲڀےٱئ ےٵخبٯ ک

کڀ ایک پیؼائيی   ےثچ ےاٷ ک ہ٫  ہےٿ مکتی ہ ںیہٵٞٲڀٵبت  ٷ  ہٿاٱؼیٸ کڀ ی

 ہے۔ ںیہٷ ہکب کڀئی اؿاػ ےٿکب ػیٸھػ ںاہی ے۔ہ ہٵنئٰ

h) ُِفبػ ہلبثًِ ثی 

اٿؿ  ہےٿتب ہٳ رقٿ ہکب ایک ا ہػہٵٞب ہؿ ثیٴہٵ٦بػ' کی ٵڀرڀػگی  ہ'٩بثِٰ ثیٴ

 ےکیل ہ٫  ںیھٳ ػیکہاة  ےآئی ہے۔٩بٹڀٹی پیيگی ٵبٹب ربتب  ےٱئ ےک ہثیٴ ےاك

  ہے۔اٱگ  ےك ےٿتھمسذ ےٿاٯ ےایک رڀا یب ػاٹڀ ٱگبٷ ہثیٴ

a) ہوؿ ثیُروا ا 

ٹ٪َبٷ یب  ہے۔اؿتب یب ریتتب ہىغٌ یب تڀ  ںاہد ںیٰ پـ ١ڀؿ کـیھایک ک ےک ںپتڀ

 ہٿ ہے۔تبا ھػٱچنپی ؿ٫ ںٵی ےىغٌ ػاٹڀ ٱگبٷ ہکیڀٹک ہےٿتب ہ ےٍـ٣  امٲئ ہ٥بئؼ

کڀئی ػٿمـا  ےگٓا ھمبت ےگیٴ ک ہٝالٿ ےامکب اك ثبت ک ہےیٲتب ھىغٌ رڀ گیٴ ک

  ہے۔گیٴ ریت مکتب  ہٿ ہ٫  ہےٿتب ہ ںیہیب تٞٲ٨ ٷ ہ٥بئؼ

٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ الگڀ  ںثبفی  یب ػاٹڀ ٱگبٹب ایک ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱت ٵی ٹےك

ی ھکنی ة ےٿاٯ ےاٿؿ اك ٕـس اك کی ت٪ٲیؼ کـٷ ہے ںیہ٩بثٰ ٹ٦بؽ ٷ ے٫ ےکـٷ

یٰ ھایک ک ےک ںپتڀ ےاگـ کڀئی ىغٌ تبه ک ۔کڀ ١یـ ٵٞترب ٵبٹب ربئیگب ہػہٵٞب

ی امکی ٹتڀ ػٿمـی پبؿ ہےػیتب  ھکٵکبٷ کڀ گـٿی ؿ ےپـ اپٸ ےاؿ ربٷہ ںٵی

 ہے۔کـ مکتی  ںیہٷ ہؿاثٔ ےٝؼاٱت ك ےٱئ ےک  ےتٮٶیٰ ی٪یٺی ثٺبٷ

 ےىغٌ رڀ اپٸ ہٿ ں۔پـ ١ڀؿکـی  ہٿا٩ٜ  ےک ےرٰ ربٷ ےاة ایک ٵکبٷ اٿؿ امک

ایک ٩بٹڀٹی  ھمبت ےٵکبٷ ک -ٵڀّڀٛ   ے٫ ہ، امکب ثیٴہےکـتب  ہٵکبٷ کب ثیٴ

تڀ  ہےٿ تب ہیب اك ٭ب ٹ٪َبٷ   ہتجب ہؿ اگـ یاٿ ہےامکب ٵبٱک  ہٿ ہے۔ٿتب ہتٞٲ٨ 

تٞٲ٨ اك  ہٵٲٮیت کب ی ہے۔ ےتہاٵٮبٷ ؿ ےک ےٿٷہا٩تَبػی ٕڀؿ پـ ىٮبؿ  ےامک

تٞٲ٨  ہی ٿہاٿؿ ی ہےٱگتی  ںیہیب ٷ ہےکیب آگ ٱگتی  ہ٫  ہےٿتب ہآفاػ  ےثبت ك

 ےکئ ہ]آگ یب چڀؿی[ اك ثبت کی پـٿا  ہٿا٩ٜ  ہے۔ثٺتب   ہرڀ ٹ٪َبٷ ٭ی ٿد ہے

  ۔گیےثٸ  ہ، ایک ٹ٪َبٷ ٭ی ٿدںیہیب ٷ ہےٱیتب  ہىغٌ ثیٴ ہ٫ثٺب  

، آگ کب ٍـ٣  ہےاؿ مکتب ہىغٌ ریت یب  ںاہثـٝٮل، د ےیٰ کھک ےک ںپتڀ ےتبه ک

  ۔ٵبٱک کڀ ٹ٪َبٷ ےٵکبٷ ک - ہےٿ مکتب ہ ہایک ٹتیذ

کنی  ہکنی ٷ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ہ٫  ہےٱیتب  ہثیٴ ےٱئ ےک ےی٪یٺی ثٺبٷ ہٵبٱک ی

  ہے۔ػیب ربتب  ہٵٞبٿُ ےك ےٕـی٨

٩بثِٰ  ےاك ہےٿتب ہ ہرڀ ٥بئؼ ںٷ ٵیھػ ےٵکبٷ یب اپٸ ےػاؿ  ىغٌ کب اپٸ ہثیٴ

کڀ ٵٞترب  ہػہٵٞب ہٵ٦بػ کی ٵڀرڀػگی  ایک ثیٴ ہ٩بثِٰ ثیٴ ہے۔ا ربتب ہٵ٦بػ ک ہثیٴ

 ہے۔٩بثٰ ثٺبتب  ے٫ ےزبت الگڀ کـٷ ےاٿؿ ٩بٹڀٷ ک
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 َہا

 تیٓ الفِی  ٕٝبٍـ : ےک ِفبػ ہلبثًِ ثیُ

 ہ، فٹؼگی یب دمٮٸہ٩بثٰ ربئیؼاػ، ص٪ڀ٥،٧بئؼ ے٫ ےربٷ ےئک ہثیٴ ۔1

 ے۔ئیہٿٹی چبہػاؿی  ہؽٳ

ػاؿی  ہؽٳ ہ، فٹؼگی یب دمٮٸہاك ٕـس کی ربئیؼاػ، ص٪ڀ٧،  ٥بئؼ ۔2

  ے۔ئیہٿٹی چبہکی ٵڀّڀٛ   ہثیٴ

ٿٹب ہاك ٕـس ایک ٩بٹڀٹی تٞٲ٨  ےػاؿ  ىغٌ کب ٵڀّڀٛ  ك ہثیٴ ۔3

 ہ، فٹؼگی یب ػدمٮٸہ٪ڀ٧، ٥بئؼزب٦٘ ، ص  ےربئیؼاػ ک ےاك ہ٫  ےئیہچب

ی ھکنی ة ہٿ ےٿکٸ كٹامی  ہے۔ٵٲتب  ہ٥بئؼ ےآفاػی ك ےػاؿی ك ہؽٵؼ

 ےا٩تَبػی ٕڀؿ ك ےػاؿی کی سبٲی٨ ك ہیب ؽٳ ٹٹ٪َبٷ، ٹ٪َبٷ ، چڀ

 ہے۔ٿتب ہ ںکی ٍڀؿزببٯ ٵی ےٿٷہحمـٿٳ 

 ِخبي

 1  ہِٕٚـ ٔبَ

 15 ےثیٺک ك ایک ےٷ ںٿہاٷ ےٱئ ےرل ک ہےٵبٱک  ےؿ ٍبصت ایک ٵکبٷ کھچٺؼؿىیک

  ہے۔کب ایک ٵبؿگیذ ٱڀٷ ٱیب   ےؿٿپ  ھالک

 ؟ ہےمڀػ  ہاك کب ایک ٩بثِٰ ثیٴ ںکیب ٵکبٷ ٵی

 ؟ ہےمڀػ  ہایک ٩بثِٰ ثیٴ ںکیب ثیٺک کب ٵکبٷ ٵی

 ؟ہےا رب مکتب ہکیب ک ںٵی ےثبؿ ےٿمی کڑپ ےاٷ ک

 2  ہِٕٚـ ٔبَ

ای٬ عبٹؼاٷ ٿاٱؼیٸ  پـ ٵيتٶٰ  ڑھےاٿؿ ثڀ ےىـی ٹیڀامٸ  ٍبصت کب ثیڀی، ػٿ ثچ

 ۔ ہے

 ؟ہےٵ٦بػ  ہامکب ایک ٩بثِٰ ثیٴ ںثڀػ ٵیہ٥الس ٿة ےکیب اٷ ک

ٵبٱی  ےتڀ کیب اك ہےتب ڑٿٹب پہؿتی ھة ںکنی کڀ امپتبٯ ٵی ےك ںاگـ اٷ ٵی 

 ؟ ہےمکتب  ڑٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٹب پ

امکب ایک  ں؟ کیب اٷ ٵیہےا رب مکتب ہکیب ک ںٵی ےثبؿ ےک ںثچڀ ےٿمی کڑپ ےامک

 ٿگب؟ ہبػ ٵ٦ ہ٩بثِٰ ثیٴ

ػؿٵیبٷ  ےک ٵڀّڀٛ ےک ہػہٵٞب ایک اٹيڀؿٹل اٿؿ ٵڀّڀٛ ےک ہثیٴ ہی

 ۔گب ےٿ ربئہ ہٵتٞٲ٨ ںاہی ےٱئ ےک ےکـٷ ٥ـ٧

، رل ہےا ہکیب رب ؿ ہعال٣  ثیٴ ےرل ک ہے ہٵتٞٲ٨ ےکی ٵڀّڀٛ  اك ربئیؼاػك ہثیٴ

  ہے۔کی اپٺی ای٬ اٹؼؿٿٹی ٩یٶت 

ػاؿ  کب ٵبٱی  ہثیٴ ںاػ  ٵیکی ٵڀّڀٛ  اك ربئیؼ ہػہٵٞب ہػٿمـی ٕـ٣ ایک ثیٴ

اینب  ںػاؿ  ىغٌ کب اك ربئیؼاػ ٵی ہرت ثیٴ ہےٿتب ہٍـ٣  تت  ہیہے۔ٿتب ہٵ٦بػ 

ٍضیش ٵٞٺی  ےمت ك ہے۔٩بٹڀٹی ص٨  ےکب اك ےکـٷ ہرل کب ثیٴ ہےٿتب ہ ہایک ٥بئؼ

ػاؿ   ہثیٴ ںربئیؼاػ ٵی  ہثٲک ںیہربئیؼاػکڀ ٷ ںآپ ٵی ےپبٱنی اپٸ ہثیٴ ںٵی

  ہے۔کڀ کڀؿ کـتی ٵبٱی ٵ٦بػ  ےىغٌ ک
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 ِخبي

 ےک  ےؿٿپ  ھالک 15 ےؿ ٍبصت  ایک ثیٺک كھىـی چٺؼؿىیک ےرل ںاك ٵکبٷ پـ ١ڀؿکـی

  ےؿٿپ  ھالک 12 ےك ںاك  ؿ٩ٴ  ٵی ےاگـ اك ٷ ہے۔ ہعـیؼ ھمبت ےایک ٵبؿگیذ ٱڀٷ ک

کی ث٪بیب    ےؿٿپ  ھتڀ ثیٺک کب ٵ٦بػ ٍـ٣ ثب٩ی  تیٸ الک ہےکی اػائیگی کـ ػی 

  ۔ٿگبہآك پبك  ےؿ٩ٴ  ک

ی ٵکبٷ ھثیٺک کب ة ےٱئ ےکی گئی ٱڀٷ کی  ثب٩ی  ؿ٩ٴ  ک ںیہاك ٕـس اػائیگی ٷ

 ںپبٱنی ٵی ےاك ہی٪یٸ کـیگب  ٫ ہاٿؿ ٿ ہےمڀػ  ہایک ٩بثِٰ ثیٴ ےٵبٱی ٕڀؿك ںٵی

 ہے۔ػاؿ  ثٺبیب گیب  ہىـی٬ ثیٴ

 ےاٿؿ پبٱینی ک ہےآگ ٱگب ػیتب  ںاٵال٫ ٵی ےکـ اپٸ ھاگـ کڀئی ىغٌ ربٷ ثڀد

 ےٿاّش  ٕڀؿ ك ےػٝڀ ے، اك ٕـس کہےٿٍڀٯ کـتب  ےعال٣  ػٝڀ ےک ںٹڀزبت ٹ٪َب

 ۔گب ےاٿؿ اٷ  ٭ڀ ٵٺبمت ٕڀؿ پـ ٵنرتػ ٭ـػیب ربئ ںیہی  ہػ ہٿکھػ

b) ےئیہؤب چبہِفبػ ِوروػ  ہولت رت لبثًِ ثیُ ہو 

، پبٱینی ںصبالت ٵی ںٵ٦بػ ػٿٹڀ ہ٩بثِٰ ثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ  ہآگ اٿؿ صبػث

  ے۔ئیہٿٹب چبہٿ٩ت ٵڀرڀػ  ےبٷ کٿ٩ت اٿؿ ٹ٪َ ےک ےٱیٸ

 ےؽؿیٜ ے٫ ہتؼثیـ ٭ٺٺؼ  ہٝالٿ ےک ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ ہعڀػکی ٍضت اٿؿ ؽاتی صبػث

 ہکڀئی صبػث ھمبت ےاگـ ٥یٶٲی ک ہکیڀٹک ہےکیب ربمکتب  ہی ثیٴھعبٹؼاٷ کب ة

اٹب ٹھٵبٱی ٹ٪َبٷ ا ےتڀ اك ہےتب ڑٿٹب پہؿتی ھة ںیب اٷ کڀ امپتبٯ ٵی ہےٿتب ہ

ٿ٩ت  ےٵ٦بػ ٍـ٣  ٹ٪َبٷ ک ہ٩بثِٰ ثیٴ ںٵی ہ، مسٺؼؿی کبؿگڀ ثیٴہصبالٹک ۔گبڑےپ

 ہے۔ٿٹب الفٵی  ہ

i)   فوؿی مجت 

پـ  ہثیٴ  ےرڀ ٍـ٣  ١یـ فٹؼگی ٫ ہےآعـی ٩بٹڀٹی ُاٍڀٯ   ٥ڀؿی مجت  کب ُاٍڀٯ  

  ہے۔ٿتب ہالگڀ 

 ہىؼ ہرت ٹ٪َبٷ اٷ ثیٴ ںیہ ےاػا کـت ہی ٵٞبٿُھٍـ٣  تت ہػہٵٞب ہ١یـ فٹؼگی ٭ب ثیٴ

ؽ٭ـ کیب گیب  ںپبٱینی ٵی ںٵی ےثبؿ ےرٸ ک ںیہ ےٿتہٿا٩ٜ  ےك ہی ٿدک ںعٖـٿ

ٳ ہایک ا ںٵی ےپـ ١ڀؿ کـٷ ےی ػٝڀھکب تٞیٸ کنی ة ہٹ٪َبٷ یب ّـؿ  ٭ی اٍٰ ٿدہے۔

 ہے۔٩ؼٳ 

ص٪ی٪ت  ہ٫  ہے ہٵتٞٲ٨ ےاك ثبت ك ہاٿؿ ی ہےٳ  ُاٍڀٯ  ہکب ایک ا ہ٥ڀؿی مجت  ثیٴ 

 ےک ہمغت عٖـ ہىؼ ہایک ثیٴ ں٪ی٪ت ٵیص ہٿا اٿؿ کیب یہ ےٹ٪َبٷ یب ّـؿ  کیل ںٵی

 ہے۔ٿا ہ ںٵی ےٹتیذ

 ےرڀ ٹ٪َبٷ پیؼاکـٷ ہےکی تاله کـتی   ہٳ ٿدہکٶپٺی اك ا ہزبت ثیٴ ےاك ٩بٹڀٷ ک

 ے، رڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٹ٪َبٷ کہےٳ کـتی ہٿا٩ٞبت کی ایک میـیق کڀ زبـی٬ ٥ـا ےٿاٯ

رڀ  ہے  ہٿا٩ٜ ایک اینب  ہیٞٺی ی ہےٿ مکتب ہ ںیہٷ  ہکب آعـی ٿا٩ٜ ےٯہیک پٹھ

ػاؿ   ہ٥ڀؿی ؽٳ ےٱئ ےک ےثٺٸ  ہیب ٹ٪َبٷ ٭ی ٿد ہے ہ٩ـیجی ٿد ےٹ٪َبٷ کی مت ك

  ہے۔  ہٿا٩ٜ

 ےٿاٯ ےتک ربٷ  ہ، اکخـ اك  ٿا٩ٜہےٿتب ہرت کڀئی ٹ٪َبٷ ٿا٩ٜ  ےثؼ٩نٶتی ك

٩ـیجی یب  ٥ڀؿی مجت   ےی مت كھی کتھکت ےٿگی اٿؿ امٲئہٿا٩ٞبت کی ایک  میـیق  

  ہے۔ٿ ربتب ہ٭ب تٞیٸ کـٹب ٵيکٰ 

 ہے۔ثٸ مکتی   ہ٭ی ٿد ےٷھٹپ ےپبئپ ک ےٕڀؿ پـ، ایک آگ کنی پبٹی ک ےٵخبٯ ک

کب    ہی اك  ٿا٩ٜھی ةھثبٿرڀػ آگ کڀ اة ےک ےٿٷہٹ٪َبٷ  ےپـٹبٵی ٹ٪َبٷ پبٹی ك

  ۔٥ڀؿی مجت  ٵبٹب ربئیگب
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 تٞـیف

 رڀ  ٿا٩ٞبت کی ہےٕڀؿ پـ ٿّبصت کی ربتی  ے٫ ہ٥ڀؿی مجت کی ٵتضـ٫ اٿؿ ٵڀحـ ٿد 

 ےٕب٩ت ک ےگئ ےی ىـٿٛ کئھرل کب کنی ة ہےٳ کـتی ہایک میـیق کڀ زبـی٬ ٥ـا

 ےٿئہ ےٵتضـ٫ ٕڀؿ پـکبٳ کـت ےاٿؿ آفاػ ؽؿائٜ ك ےثٺب اٿؿ ایک ٹئ ےٵؼاعٲت ک

 ہے۔ٹکٲتب  ہایک ٹتیذ

ؽیٰ کی ٍڀؿزببٯ پـ  ہ، ٵٺؼؿدےٱئ ےک ےٷھاٍڀٯ کڀ مسذ ے٥ڀؿی مجت ک

 :ں١ڀؿ کـی

 ِخبي

 1  ہِٕٚـ ٔبَ

 ںصبٱت ٵی ہىؼ ہػٿ ػٷ ثٞؼ پڀٱیل کڀ کبؿ ایک تجب ۔یھٿ گئی تہؿ چڀؿی کی کب ےاد

 ےٷ ےاد ۔اھکـا ػیب تٹ ےك ڑکبؿ کڀ ایک پی ےچڀؿ ٷ ہچال  ٫ ہپت ےربٹچ ك ۔ٵٲی

 ہکڀ ی ےاد ۔پبك ایک ػٝڀٰی ػائـ کیب ےکٶپٺی ک ہثیٴ ےٱئ ےٿئی ٹ٪َبٷ  کہکبؿ کڀ 

 ہی ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ۔کـ ػیبکڀ عبؿد  ےػٝڀ ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ہٿا  ٫ہربٷ ٭ـ تٞزت 

 ے٫ ےی اٿؿ 'چڀؿی' ادھ'چڀؿی' ت  ہٿا  ٹ٪َبٷ  ٭ی ٿدہکبؿ کڀ  ہثتبئی ٫  ہٿد

ا اٿؿ ھٳ تھرڀک ہایک  عبؿد ىؼ ںپبٱنی ٵی ہٱی گئی ثیٴ ےٱئ ےکبؿ ک ےاپٸ  ےؽؿیٜ

 ہے۔ ںیہػاؿ  ٷ ہؽٳ ےٱئ ےک ےکی اػائیگی کـٷ ےکٶپٺی ػٝڀ ہثیٴ ےامٲئ

 2  ہِٕٚـ ٔبَ

 ٹٿٹاٿؿ اٹکب پیـ  ھےت ےٿ٩ت فٵیٸ پـ گـ گئ ےکی مڀاؿی کـت ڑےٿھٿ ایک گٹپٸ

ٿ٩ت تک گیٲی فٵیٸ  ےایک دلت ہٿ ےٯہپ ےك ےربٷ ےربئ ےا، اٹکڀ امپتبٯ ٯھگیب ت

ا اٿؿ ھٿ گیب تہاٷ کڀ خببؿ  ےك ہکی ٿد ےٿٷہ ڑےگیٲی فٵیٸ پـ پھے۔ت ےٿئہ ڑےپـ پ

 ہصبالٹک ۔ٿ گئیہٵڀت اٷ کی  ےك ہامی ٿد ںٿگیب ، آعـ ٵیہتجؼیٰ  ںسمڀٹیب  ٵی ہی

 ےگـ ربٹب  ٥ڀؿی مجت  ٫ ںٵی ہصبػث ں، ص٪ی٪ت ٵیہےٿ مکتب ہؿ ہٙب ہسمڀٹیب ٥ڀؿی ٿد

 ۔زبت  ٵٺٚڀؿ کیب گیب ےک ہثیٴ ہکڀ ؽاتی صبػث ےآیب اٿؿ ػٝڀ ےٕڀؿ پـ مبٵٸ

 ںیہ ےمکت ڑپ ےاٷٹھػاؿ  ىغٌ کڀ ا ہثیٴ  ےك ہرڀ آگ کی ٿد ںیہٹ٪َبٷ  ےایل ھکچ

اٷ   ہے۔ا رب مکتب ہک ںیہٿا ٹ٪َبٷ ٷہ  ےك ہـ آگ کی ٿدٱیکٸ اٷ کڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ پ

زبت  ےک ںپبٱنیڀ ہٹ٪َبٹبت ٭ی اػائیگی  ٝٶٲی ٕڀؿ پـ  آگ  ثیٴ ھکچ ےك ںٵی

  ہے۔٭ی ربتی   ےؽؿیٜ ے٭بؿٿثبؿ ٫

 - ںیہ ےٿ مکتہٵخبٯ  ےک ںٹ٪َبٹڀ ےاك ٕـس ک

 اٵال٫ کڀ ٹ٪َبٷ ےك ہپبٹی کی ٿد ےگئ ےامتٞٶبٯ کئ ےٱئ ےک ےاٷھآگ ثذ  

 اٵال٫ کڀ ٹ٪َبٷ ےك ہٝٶٰ کی ٿد ےػاؿی ک ہاپٺی ؽٳ ےؽؿیٜ ے٫ ڈئـ ثـیگی٥ب  

  ػٿؿاٷ  ےک ےاٷہٹپـ   ہربئیؼاػ  کڀ ایک حم٦ڀٗ رگ ےٿئی ٝٶبؿت كہایک رٲتی

  ٿاال ٹ٪َبٷ ےٹچٸہپ ےاك

   3  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ثٞؼ گیٲی فٵیٸ پـ  ےک ےٿٷہکب ىکبؿ  ہػٿؿاٷ صبػث ےکی مڀاؿی ک ڑےٿھٿ کڀ گٹپٸ

ٿ ہٿ کی ٵڀت ٹپٸ  ےچٲت ےسمڀٹیب ک ۔اھٿ گیب تہسمڀٹیب  ںٵی ےٹتیذ ےک ےٷہؿ ڑےپ

 ؟ہےٵڀت کب  ٥ڀؿی مجت  کیب  ۔گئی

I. سمڀٹیب  

II. اڑٿھگ  



 

517 
 

III. ہکی مڀاؿی ٭ب صبػث ڑےٿھگ 

IV. ثؼ٩نٶتی 

 ہعالً

a) ہٳ پڀٱٺگ اٿؿ ایک ثیٴھٳ، رڀکھ)اٵال٫، رڀک ںیہچبؿٝٺبٍـ  ےپـٿمیل ک ےک ہثیٴ 

  ۔(ہػہٵٞب

b) اٿؿ  ہےٳ کـتی ہ٥ـا ہ٥بئؼ ھرڀ کچ ہےٿ مکتی ہ ی چیقھربئیؼاػ اینی کڀئی ة

 ہے۔ٿتی ہامکی ا٩تَبػی ٩یٶت  ےٱئ ےٵبٱک ک ےاپٸ

c) ہے۔ ےٳ کڀ پیو ٭ـتھاٵٮبٷ رڀک ےایک ٹ٪َبٷ ک 

d) ں، عٖـٿہے٭ـتی  ہاّب٣ ںاٵٮبٷ یب ىؼت ٵی ےاینی ٍڀؿزببٯ یب صبالت رڀ ٹ٪َبٷ ک 

 ں۔یہٕڀؿ پـ ٵٺنڀة کی ربتی  ے٫

e) ٕڀؿ  ےُاٍڀٯ  ٫ ےٳ پڀٱٺگ کھ، رڀکہےدمٮٸ ثٺبتب کڀ  ہؿیبّی ُاٍڀٯ  رڀ ثیٴ ہٿ

 ہے۔پـ ربٹب ربتب 

f) پیيٮو اٿؿ ٩جڀٱیت، تال٥ی ثؼٯ، ٩بٹڀٹی،  ںٵی ںٝٺبٍـٿ ےک ہػہایک ٵٞترب ٵٞب

 ہے۔ىبٵٰ  ہٿتھػؿٵیبٷ مسذ ےک ںیڀٹپبؿ ںکی ٍالصیت اٿؿ ػٿٹڀ ںیڀٹپبؿ

g) ُٿا٩ٜ   ے٫ ہػاؿ  کڀ  ١یـ ی٪یٺی ٿا٩ٜ ہثیٴ ہ٫  ہےی٪یٺی ثٺبتب   ہی ہٵٞبٿ

 ہے۔ػیب ربتب  ہٹ٪َبٷ کی صؼ  تک ٵٞبٿُ ےپـ امک ےٿٷہ

h) کٶپٺی کڀ  ہثیٴ ےػاؿ  ك ہثیٴ ںتٞٲ٨ ٵی ےکی ٵڀّڀٛ  ک ہٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴ

 ہے۔شببٳ ص٪ڀ٧ اٿؿ ٝال د ٭ی ٵٺت٪ٲی 

i) ےایک ك ہکب ثیٴ ہی احبثہاگـ ایک  ہ٫  ہے ہٵٞٺی  ی ےُاٍڀٯ  ک ےىـا٭ت ک  

 ے٫ ںکٶپٺیڀ ہی ثیٴھمت ھتڀ ایک مبت ہےربتب کیب  ھمبت ےکٶپٺی ک ہثیٴ  ہفیبػ

 ہے۔ٿ مکتب ہ ںیہٷ  ہفیبػ  ےاٍٰ  ٹ٪َبٷ ك ہاػا  کیب گیب ٵٞبٿُ  ےؽؿیٜ

j) ں۔یہٿتی  ہ٭ی ثٺیبػ  ہػہٵٞب ہی ثیٴھپـ مت ںُاٍڀٱڀ ےك ٫ڈاثـیٶب ٥ی 

k) ےاٿؿ اك ہےٳ رقٿ ہکب ایک ا ہػہٵٞب ہؿ ثیٴہٵ٦بػ' کی ٵڀرڀػگی  ہ'٩بثِٰ ثیٴ 

 ہے۔ٕڀؿ پـ ٵبٹب ربتب  ےٹی  پیيگی ىـٓ ٩٫بٹڀ ےٱئ ےک ہثیٴ

l) ہ٫  ہے ےاٿؿ اك کب تٞٲ٨ اك ثبت ك ہےٳ  ُاٍڀٯ  ہکب ایک ا ہ٥ڀؿی مجت  ثیٴ 

 ہىؼ ہایک ثیٴ ںص٪ی٪ت ٵی ہٿا اٿؿ کیب یہ ےکیل ںٹ٪َبٷ یب ّـؿ  ص٪ی٪ت ٵی

 ہے۔ ںٵی ےٹتیذ ےٳ کھرڀک

 

 َ ٔمبتہا

  

a) ےاحبث 

b) ٳھرڀ٫ 

c) ہعٖـ 

d) ثٺؼی ہکی گـ ےعٖـ 

e) ٱیتپیيٮو اٿؿ ٩جڀ 
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f) بٹڀٹی٩ 

g) ٳڈآئ  ڈای ےات٦ب٧ ؿائ 

h) كڈیڀثیـیٶب ٥بئ  

i) ٵڀاػ ص٪بئ٨ 

j) ٵ٦بػ ہ٩بثِٰ ثیٴ 

k) ٵتجبػٯ 

l) ىـاکت 

m) ٥ڀؿی مجت 

 

 رواثبت ےن  ٹیلٹعوػ وو 

 1رواة 

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

اٿؿ  ںیہ ے٭ی عال٣ ٿؿفی کـت ںُاٍڀٱڀ ےمبٵبٷ ٩بٹڀٷ ک ےٿئہچڀؿی 

 ں۔یہ ےپیو ٭ـت  ںیہٳ کڀ ٷھرڀک  ہایک ٩بثِٰ ثیٴ ےامٲئ

 2رواة 

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ہے۔ ںیہکبٝٺَـ ٷ ہػہفثـػمتی ایک ٵٞترب ٵٞب

 3رواة

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

 ےرنک ہےٳ کـتب ہکڀ صـ٭ت ٥ـا ںچیقٿ ہػٿؿاٷ صبػث ےمڀاؿی ک ھڑگ

 ہے۔٥ڀؿی مجت    ہی ےاٿؿ امٲئ ہےٿئی ہٿ کی ٵڀت ٹپٸ ںٵی ےٹتیذ

 

 مواالت ےعوػ کو اِتضبْ ک

 1 مواي 

 :ہےت کب ٵٖٲ ہاعال٩ی عٖـ

I. ایٶبٹی یب کـػاؿ ٹ٪بئٌ ےة ںایک ٥ـػ ٵی 

II. ایٶبٹؼاؿی اٿؿ ا٩ؼاؿ ںایک ٥ـػ ٵی 

III. ہثی ٝ٪بئؼ کب عٖـہٵؾ 

IV. گب ےکیب ربئ ہکب ثیٴ ےعٖـ ےربئیؼاػ ک 

 2مواي 



 

519 
 

 :ہےکـتب  ہٕـ٣ اىبؿ ہعٖـ

I. ٹبٵٞٲڀٳ کب عڀ٣ 

II. ٹ٪َبٷ کب اٵکبٷ 

III. ٹؿکبٿ ںٵی ہٝڀاٵی رگ 

IV. ہعٖـ 

 3مواي 

٭بؿی کڀ خمتٲ٤ ٩نٴ  ہی مـٵبی______________ کب ٵٖٲت کنی ىغٌ ٭

ہے۔یالٹب ھپ ںٵی ںاحبحڀ ےک  

I. ثٺؼی ہگـ 

II. ٛتٺڀ 

III. رڀا 

IV. ہٵتضـک عٖـ 

 4مواي 

ہے۔ ںیہکی ایک ٵخبٯ ٷ ہایک احبث _____________  

I. اؤكہ 

II. مڀؿد کی ؿٿىٺی ۔ 

III. اٿؿ ٵيیٺـی ٹپالٷ ۔ 

IV. ؿ کبؿٹٵڀ 

 5مواي 

 ۔______________ ہے ںیہکی ایک ٵخبٯ ٷ ےعٖـ

I. ٹ٪َبٷ ےٿاٯ ےٹچٸہپی کڀ ڑگب ےك ہکی ٿد  ےصبػث 

II. ٭بؿگڀ کب ٹ٪َبٷ ےك ہپبٹی کی ٿد ےثبؿه ک 

III. ٹ٪َبٷ  ےٿاٯ ےٹچٸہی کڀ پڑگب ہکی ٿد ٹٿھپ ٹٿٹ 

IV. ٹ٪َبٷ ےٿاٯ ےٹچٸہربئیؼاػ کڀ پ ےك ہآگ کی ٿد 

 6 مواي 

 :ہےایک ٵخبٯ  ہفٱقٯ

I. ہکٸ عٖـ ہتجب 

II. ہٵتضـک عٖـ 

III. ہصبىیبئی عٖـ 

IV. ہ٩یبك آؿائی پـ ٵجٺی عٖـ ۔ 
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 7 مواي 

 ں۔ٵٺبمت  ٵٺٖ٪ی ٵنبٿی ٵٺتغت کـی ہفیبػ ےت كم ےٱئ ےاك  ثیبٷ ک

کـ  ںیہکی ص٦بٙت ٷ ہایک احبث ےثیبٷ: اٹيڀؿٹل ٹ٪َبٷ یب ّـؿ ك

 ۔۔مکتب

I. ہےمچ  ہی 

II.  ٔہے١ٲ 

III. رقٿی مچ 

IV. ہے ںیہّـٿؿی مچ ٷ 

 8مواي 

کٶپٺی  ہثیٴ ےػاؿك ہثیٴ ںتٞٲ٨ ٵی ےکی ٵڀّڀٛ  ک ہثیٴ ہے_____________ کب ٵٖٲت 

 ۔٪ٲی کڀ شببٳ ص٪ڀ٧ اٿؿ ٝالد ٭ی ٵٺت

I. ىـاکت 

II. ٵتجبػٯ 

III. ہ٩بٹڀٹی عٖـ 

IV. ثٺؼی ہگـ ہعٖـ 

 9مواي 

کی ّـٿؿت  ےربٷ ےکئ ہرل کب عالً ہےص٪بئ٨  ٭ی ٵخبٯ  ے_______________ ایک ایل

 ے۔کی ربئ ہامکی ٵبٹگ ٷ ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ہرت تک  ٫ ہے ںیہٷ

I. کی ٝٶـ ہثیٴ 

II. کی ٵڀرڀػگی ےاٷھآگ ثذ 

III. ػٯ کی ثیٶبؿی 

IV.   ػیگـ اٹيڀؿٹل ت٦َیالت 

 10اي مو

  ہے۔ػٿؿاٷ ػیب گیب ایک ١ٲٔ ثیبٷ  ےثبفی ک ےکی مڀػ ہػہ_____________ ایک ٵٞب

I. ١ٲٔ ثیبٹی  

II. ىـاکت 

III. پیيکو 

IV. سمبئٺؼگی 

 

 

 رواثبت ےعوػ کو اِتضبْ ک

 1رواة 

  ہے۔  I ػؿمت آپيٸ
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 ہے۔ٹ٪بئٌ کب ٵٖٲت  ےایٶبٹی یب کـػاؿ ک ےة ںایک ٥ـػ کی ثٺیبػ ٵی ہاعال٩ی عٖـ

 2رواة 

 ے۔ہ  II ػؿمت آپيٸ

 ہے۔کـتب  ہاٵٮبٷ ٭ی  ٕـ٣ اىبؿ ے' ٹ٪َبٷ ٫ےعٖـ

 3رواة 

 ہے۔  II ػؿمت آپيٸ

 4رواة

 ہے۔  II ػؿمت آپيٸ

 ٫یالٹب ھکبؿی کڀ پ ہایک کی مـٵبی ںکی خمتٲ٤ ٩نٴ  ٵی ںاحبحڀ ہےتٺڀٛ ٭ب ٵٖٲت 

 5 رواة 

 ہے۔  III ػؿمت آپيٸ

ٕڀؿ پـ  ے٫ ہٹ٪َبٷ ٭ڀ عٖـ ےٿاٯ ےٿٷہ ںٵی ےٹتیذ ے٫ ٹٿھاٿؿ پ ٹٿٹ

 ہے۔٭یب ربتب  ٹؿیٹ  ںیہٷ

 6رواة 

 ہے۔  I ػؿمت آپيٸ

 ہے۔کی ایک ٵخبٯ  ےکٸ عٖـ ہتجب  ےفٱقٯ

 7رواة 

 ہے۔  I ػؿمت آپيٸ

 ے۔کـ مکت ںیہکی ص٦بٙت ٷ ہایک احبث ےٹ٪َبٷ یب ّـؿ ك ہثیٴ

 8 رواة

 ہے۔  II ػؿمت آپيٸ

 ےػاؿ  ىغٌ ك ہثیٴ  ےٵتٞٲ٨ ك ےٵڀّڀٛ ک ےک ہٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴ

 ہے۔کڀ شببٳ ص٪بئ٨ اٿؿ ٝالد کی ٵٺت٪ٲی ٭ـٹب  کٶپٺی ہثیٴ

 9  رواة

 ہے۔  II ػؿمت آپيٸ

 ےربٷ ے٭ی ہ٭ی ٵڀرڀػگی ٭ب عالً ےٿاٯ ےاٷھٿ٩ت آگ ثذ ےعـیؼت ہثیٴ

 ںربئی ہا ٷہ٫ ےٱی ےاك ٫ ہ، رت ت٬ ٫ہے ںیہ٭ی ّـٿؿت ٷ

 10 رواة

 ہے۔   I ػؿمت آپيٸ

 ١ٲٔ ایک گئی کی ػٿؿاٷ ےک ٵؾاکـات ےک ےػہٵٞب ایک ے١ٲٔ ثیبٹی ک

 ہ ثیبٷ
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 باب 23

 ػمتبٿیق٭بؿی

 تٞبؿف  ثبة

 ےکبٳ کـت ھمبت ےک ہ، ػمتبٿیقات ٿ١یـں٥بؿٵڀ ںی تٞؼاػ ٵیڑٳ ایک ةہ ںٍٺٞت ٵی ہثیٴ

 ںٵی ےثبؿ ےٵیت کہاٿؿ اٹکی ا ںخمتٲ٤ ػمتبٿیقٿ ےک ہػہٵٞب ہثبة ایک ثیٴ ہی ں۔یہ

اٿؿ خمَڀً ٵٞٲڀٵبت  ےٕـی٨ ےک ےؿٷھة ےؿ ای٬ ٥بؿٳ کی ٍضیش ٹڀٝیت، اكہ ہی ہے۔ثتبتب 

  ہے۔امجبة کی پڀؿی ٵٞٲڀٵبت ػیتب  ےک ےٵبٹگٸ

 ِبصبًٍ ےن ےْھمیه

 

A. ربڀیق ٥بؿٳ  

B. ( اٵیؼاؿیہربڀیق کی ٩جڀٱیت ( 

C. پـیٶیٴ کی ؿمیؼ  

D. ٹی٦کیٹ/ مـ ٹکڀؿ ٹڀ ےاٹيڀؿٹل / پبٱینی ػمتبٿیق ک  

E. ںبیٹٿاؿٷ  
F. تَؼی٨  

G. کی تيـیش ںپبٱینیڀ  

H. كٹربؼیؼ کی ٹڀ 

 :ےٿٹگہثٞؼ آپ ٩بثٰ  ے٫ ے٭ـٷ ہاك ثبة ٭ب ٵٖبٱٜ

a) ٵٺؼؿربت کی ٿّبصت ےربڀیق ٥بؿٳ ک  

b) پـیٶیٴ کی ؿمیؼ کی ٿّبصت  

c) کی ٿّبصت ٹی٦کیٹمـ ے٭ی تٞـی٤ اٿؿ اٹيڀؿٹل ک ںٿٹ٭ڀؿ ٹڀ 

d) ثٺؼی ٭ی ٿّبصت ہاٍٖالصبت اٿؿ مجٰ ںاٹيڀؿٹل پبٱینی ػمتبٿیق ٵی  

e) یق اٿؿ تڀحی٨ کی تيـیشٹپبٱینی ٿاؿٷ 

 

A. َجتویق فبؿ 

یٴ ہاٳ ٿ ت٤ہػؿٵیبٷ ا٣ےکٶپٺی ک ہاؿ  اٿؿ ثیٴػ ہػمتبٿیق ثیٴ ہثیٴ

 ےایل ھکچ ہے۔ٳ کیب ربتب ہ٥ـا ےٵ٪َؼ ك ےک ےاٿؿ ٿاّش  ٭ـٷ

 ےامتٞٶبٯ کئ ےؿٿایتی ٕڀؿك ں٭بؿٿثبؿ ٵی ہرڀ ثیٴ ںیہػمتبٿیق 

 ہثیٴ ےٹبٓ ےک ےٿٷہ٩ـیت تـیٸ  ىغٌ  ےٱئ ے٫ کہگب ں۔یہ ےربت

ىبٵٰ  ںاٿؿ اك ٵی ہےٿتب ہ٫ کب مبٵٺب کـٹب ہکڀ گب ٹایزیٸ

اٿؿ اٷ کڀ  ےات کڀ ػٿؿ کـٷہی ىتھمت ںٵی ےثبؿ ےک ںػمتبٿیقٿ

کٶپٺی کڀ ٍـ٣  ہثیٴ ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےامکی ٵؼػ کـٷ ںٵی ےؿٷھة

٫ اٿؿ امکی ہگب ےك ںػمتبٿیقٿ ےگئ ےپیو کئ ےؽؿیٜ ے٫ ٫ہگب

 ںٵی ےٷھتـ مسذہٳ کڀ ةھرڀک ہی ہے۔چٲتب  ہپت ںٵی ےثبؿ ےک ںّـٿؿتڀ

  ں۔یہ ےکٶپٺی کی ٵؼػ کـت ہثیٴ
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 ںٵ٪َؼ اٿؿ اك ٵی ےؿ ای٬ ػمتبٿیق کہىبٵٰ  ںٵی ہکڀ ثیٴ ںٿٹایزٸ

ٵیت اٿؿ ہىبٵٰ  ٵٞٲڀٵبت کی ا ںٵی ںػمتبٿیقٿ ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ 

  ے۔ئیہٹب چبھٵٖبث٪ت کڀ مسذ

 جتویق فبؿَ .1

 ہثیٴ ےك ےؽؿیٜ ےرل ک ہےربڀیق ٥بؿٳ  ےالفٵی ٕڀؿ ك ہال ٵـصٰہػمتبٿیق ٭بؿی کب پ

 :ہےڀٵبت ػیتب کی ٵٞٲ ںػاؿ  اٷ ثبتڀ

 ہےکڀٷ  ہٿ، 

 ہےکی ّـٿؿت  ہثیٴ ےکل ٩نٴ ک ےاك، 

 امکی ت٦َیالت، اٿؿ ہےتب ہکـٹب چب ہکیب ثیٴ ہٿ 

 ےٱئ ےٿ٩ت ٭ی ٵؼت  ک ےکنت 

ِواػ  ٵٺنٲ٬ شببٳ ےٵڀّڀٛ کی ٵبٱی ٩یٶت اٿؿ اك ك ےک ہثیٴ ہے ت٦َیالت کب ٵٖٲت

 :  صمبئك

a) ُتيغیٌھروک ےؽؿیٜ ےکّپٕی ن ہثی َ 

i. ُکڀ  کّپٕی ہثیُ ںِی ےمٍنً ےَ کھفبؿَ" کو ایک روک "جتویق ےٌئ ےک ہثی

ؿا ھة ےؽؿیٜ ے٫  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ےٱئ ےک ےٳ ٵٞٲڀٵبت پیو کـٷہی اھّـٿؿی مت

 گبےٯ  ثٺبئہا ںٵی ےٱیٸ ہکب ٥یَٰ ںکٶپٺی کڀ ؽیٲی ثبتڀ ہگب رڀ ثیٴےربئ

: 

 یب ٹبٵٺٚڀؿ اٿؿ ےٵٺٚڀؿ کیب ربئ ےکیب اك 

 ىـس،  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہکڀؿ ٥ـا ںٳ ٵٺٚڀؿی کی ٍڀؿزببٯ  ٵیھرڀک

 کب تٞیٸ کـٹب ںاٍٖالصبت اٿؿ ىـٕڀ

پیو  ںٵی ےمٲنٰ ےک ہرڀ ثیٴ ہےٵٞٲڀٵبت ىبٵٰ  ہٿ ںربڀیق ٥بؿٳ ٵی

ٵ٦یؼ   ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ےٱی ےک ےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کـٷھرڀک ہ٭ـػ

 ہاؿ کی ؽٳہاٗ ےٳ ٵٞٲڀٵبت کہائی ٹی٬ ٹیتی کب ُاٍڀٯ اٿؿ اہاٹت ہے۔

  ہے۔ٿتی ہىـٿٛ  ھمبت ےک ربڀیق ٥بؿٳ ےٱئ ےک ہػاؿی  ثیٴ

 ےك ےٿٷہػاؿی  پبٱینی ٭ب آ١بف   ہاؿ کی ؽٳہاٗ ےٳ ٵٞٲڀٵبت کہا

ی ربؿی ھثٞؼ ة ےاعتتبٳ ک ےک ہػہاٿؿ ٵٞب ہےٿتی ہپیؼا   ےٯہپ

 (  ہے۔کی گئی  ےت٦َیٰ ك ںٵی 2)اك ُاٍڀٯ کی حبج ثبة  ہے۔تی ہؿ

 ِخبي

ا ہک ےٷ اك ہی یب ٿھکی ّـٿؿت ت ےػاؿ  کڀ ایک االؿٳ ٱگبٷ ہاگـ ثیٴ

ایک عڀػ  ںىڀؿٿٳ ٵی ےفیڀؿات ک ےک ےمڀٷ ےپبك اپٸ ےامک ہا کھت

 ہامکب عالً ےٍـ٣ اك ہتڀ ٷ ہےٿا ہٳ ٱگب ٹاالؿٳ مل ےك ے٭بؿٕـی٨

ٳ  ٹمل ہی  ہٿگب ٫ہی ی٪یٸ کـٹب ھة ہی ےاك ہثٲک ہےکی ّـٿؿت  ےکـٷ

 ہے۔ ں٭ی ٍڀؿزببٯ  ٵی ےػٿؿاٷ ٭بٳ ٭ـٷ ےپبٱینی  کی پڀؿی ٵؼت  ک

رڀ اٷ  ہےایک ٵڀاِػ ص٪ی٪ت  ےٱئ ےکٶپٺی ک ہٿٹب ثیٴہڀػ االؿٳ کب ٵڀر

ٵٖبث٨  ےگی اٿؿ اك ٫ےثٺیبػ  پـ ربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ کـ ےص٪ی٪ت ک

  ۔گیےٳ کی ٩یٶت تٞیٸ کـھرڀک

ؿیل اٿؿ رل ڈٹبٳ، ٱڀگڀ، ای ےکٶپٺی ک ہربڀیق ٥بؿٳ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

 ہثیٴ ھمبت ےامکی ٭الك/٩نٴ ک ہےامکب امتٞٶبٯ کیب ربتب  ےٱئ ےک ٹ٫ڈ/پـٿہثیٴ

ٹب ڑرڀ ٹایک ٕجبٝت  ٹڀ ںربڀیق ٥بؿٳ ٵی ہے۔کیب ربتب  ٹپـٷ ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ
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کڀئی ٵٞیبؿی   ںٵی ےاك مٲنٰ ہ، صبالٹکہےؿٿایتی   ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

  ہے۔ ںیہك ٷٹیب پـی٬ ٹ٥بؿٵی

 ِخبي

 :ںیہٵخبٯ  ھکچ ےك کٹٹڀ ےاك ٩نٴ ک

ٵڀاػ ص٪بئ٨ کب ١یـ  ںٵی ےٳ کب تيغیٌ  کـٷھرڀک ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہ'ثیٴ

ی یب ١یـ تٞبٿٷ ربؿی کی گئی ہٿکبػھٳ کـاٹب، ػہُ٭ٸ  ٵٞٲڀٵبت ٥ـا ہاؿ، گٶـہاٗ

 گب' ےزبت کڀؿ کڀ ٵٺنڀط کـ ػ ےپبٱینی  ک

اٿؿ  ہےکـتی  ںیہکٶپٺی ربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ ٷ  ہٿگی رت تک ٫ہ ںیہٳ پـ ٷھ'کٶپٺی رڀک

  ۔'ہےکی ربتی  ںیہپـیٶیٴ کی اػائیگی  ٷ ےپڀؿ

 ٳہا

ٳ کی ھرڀک ےٿاٯ ےربٷ ےکڀؿ کئ ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ہی ػ صمبئك :ِوا

 ےػٿمـ ں۔یہٵٞٲڀٵبت    ہٳ، ّـٿؿی اٿؿ ٵتٞٲ٨ہا ےٱئ ےٹگ( کٹؿ ؿائڈاٵیؼاؿی)َاٷہ

 ںٵی ںرڀ ؽیٲی ٵٞبٵٲڀ ںیہٵٺنٲ٬ ص٪بئ٨   ھمبت ےکی ٵڀّڀٛ ک ہثیٴ ہ، یںاٱ٦بٗ ٵی

 :ںیہ ےکڀ احـ اٹؼاف  کـ مکت ہ٥یَٰ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

i. ٳ کڀ ٵٺٚڀؿ یب ٹبٵٺٚڀؿ کـٹب، ھکنی رڀک ےٱئ ےک ہثیٴ 

ii. پـیٶیٴ کی ؿ٩ٴ  ٵ٪ـؿ کـٹب، اٿؿ ےٿاٯ ےربٷ ےٿٍڀٯ کئ 

iii. ےخمَڀً ػ٥ٞبت  ىبٵٰ کـٹب رٸ ک ںٵی ہػہٵٞب ںٵی ےثبؿ ےک ںاٷ ىـٕڀ 

  ۔ٿگبہکڀئی ٹ٪َبٷ ٩بثِٰ اػا  ےگب اٿؿ کیلےٳ کڀکڀؿ کیب ربئھزبت رڀک

 ے٭بؿ  ٫ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ںکٶپٺیب ہثیٴ اٝالْ : ںجتویق فبؿَ ِی

 ایک اٝالٷ ںآعـ ٵی ےربڀیق ٥بؿٳ ک ےٿاٯ ےربٷ ےػمتغٔ  کئ ےؽؿیٜ

ٍضیش  ےػاؿ  ٷ ہثیٴ  ہ٫ ہےکـتب  یی٪یٺ ہی رڀ  ںیہ٭ـتی ىبٵٰ 

 ھص٪بئ٨  کڀ مسذ ےگئ ےػیئ ںاٿؿ اك ٵی ہےؿا ھ٥بؿٳ کڀ ة ےك ےٕـی٨

 ہٿ٩ت  ص٪بئ٨  کی ١ٲٔ ثیبٹی کی ٿد ےک ےػٝڀ  ہ٫ ے، رل كہےٱیب 

 ےػاؿ  کی ٕـ٣ ك ہثیٴ ہی ہے۔ؿ ہاعتال٥بت کی کڀئی گٺزبئو ٷ ےك

 ہے۔ٳ  ُاٍڀٯ کڀ پڀؿا کـتب ہا ےائی ٹی٬ ٹیتی کہاٹت

 ِخبي

 :ںیہ ںاٝالٷ کی ٵخبٱی ےاك ٕـس ک

  ہ٫ ںٿہی ػیتب ٹاٿؿ ٿاؿٷ ےاٝالٷ  کـتب/٭ـت ےؽؿیٜ ے٫ ےٳ امکہ/ں'ٵی

  ہ٫ ہاٿؿ ی ںیہٍضیش اٿؿ  ٵٮٶٰ   ےی ٩نٴ كھاٿپـ ٭ی  ت٦َیالت مت

 ےک ےػؿعڀامت  کـٷ ےک ہرڀ ثیٴ ہے ںیہاینی کڀئی ػیگـ  ٵٞٲڀٵبت ٷ

 '  ہے۔کیب گیب  ںیہٷ ہرل کب آپ کڀ عالً ہے  ہٵتٞٲ٨ ےٱئ

اٿؿ  ےٵبؿہ/ےربڀیق اٿؿ اٝالٷ ٵیـ ہی  ہ٫ ںٿہٳ ات٦ب٧ ٭ـتب ہ/ں'ٵی

 ' ۔ٿٹگیہکی ثٺیبػ   ہػہػؿٵیبٷ ٵٞبےٹبٳ( ک ے٭بؿ  ٫ ہ)ثیٴ

b) کی ٔوٝیت  ںاٌومو ںجتویق فبؿَ ِی 

  ہکی تٞؼاػ اٿؿ ٹڀٝیت   ٵتٞٲ٨  ںمڀاٱڀ ںایک ربڀیق ٥بؿٳ ٵی

  ہے۔ٵٖبث٨ ثؼٱتی  ےکی ٭الك ک ہثیٴ
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i. ےک ںٵڀھٹنجتب آمبٷ/ٵٞیبؿی  رڀک ےریل ہٵکبٷ، ػٿکبٷ ٿ١یـ 

 ےربت ےربڀیق ٥بؿٳ امتٞٶبٯ  کئ ےک ہٝبٳ ٕڀؿ پـ آگ ثیٴ ےٱئ

 ےٯہپ ےك ٳ کی ٵٺٚڀؿیھرڀک ےٱئ ےک ںٵڀھٍٺٞتی رڀکڑےة ں۔یہ

شببٳ کیب ربتب ہکب ا  ہٵٞبئٸ ےٳ کھرڀک ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

 ہٝالٿ ےربڀیق ٥بؿٳ ک ےٱئ ےک ےا کـٷٹھخمَڀً ٵٞٲڀٵبت اک ہے۔

 ہے۔کب امتٞٶبٯ  کیب ربتب  ہی خمَڀً مڀاٱٺبٳھی کتھکت

ربئیؼاػ کی ت٦َیالت  ہٝالٿ ےک ںربڀیق ٥بؿٳ ػیگـ  ثبتڀ ہآگ ثیٴ

 ٿگی:ہی زبـیـی ٵٞٲڀٵبت ىبٵٰ ؽیٲ ںرل ٵی ہےکی ٵبٹگ کـتب 

 کی تٞؼاػ ںت کی تٞٶیـ، ٵٺقٱڀھاٿؿ چ ںؿی ػیڀاؿٿہثب 

 ٭ب ٭بؿٿثبؿ ےؿ صٌہ ےٝٶبؿت ٫ 

 کی ٵڀرڀػگی  ۂعٖـٹبک اىیب  

 ٰٵیٺی٦یٮچـ  کب ٝٶ 

 ؿ٩ٴ ہجمڀف ےٱئ ےاٹيڀؿٹل ک 

  ہکی ٵؼت  ٿ١یـ ہؿ٩ٴ ثیٴ ہپیو ٭ـػ ےٱئ ےک ہثیٴ 

ii. ٞٶیـ اٿؿ آپـیيٺل، ت ےک ، اكیڑگب ےٌئ ےک ہؿ ثیُٹِو

کیب ربتب  ےامکب ٵٺٚٴ کیل ےؽؿیٜ ےی ٭ی گٺزبئو، ٵبٱک ٫ڑگب

 ےربت ھےمڀاٯ پڀچ ںٵی ےثبؿ ےتبؿیظ ک ہثیٴ  ہاٿؿ ٵتٞٲ٨ ہے

  ں۔یہ

iii. ںرینی اٹ٦ـاػی الئٺڀ ہاٿؿ م٦ـ ثیٴ  ہٍضت، ؽاتی صبػث 

، ںٍضت، فٹؼگی اٿؿ ٝبػتڀ٫، ے٫ ہربڀیق ٥بؿٳ ربڀیق ٭ٺٺؼ ںٵی

تبؿیظ، ٵڀؿٿحی عَڀٍیبت،  ٵڀرڀػ ٍضت ٵنبئٰ، ٕجی ےك ےٯہپ

 ےٵٞٲڀٵبت صبٍٰ  کـٷ ںٵی ےثبؿ ےک ہربـثبت ٿ١ري ہثیٴ ےٵبّی ٫

  ں۔یہ ےربت ےتیبؿ کئ ےٱئ ےک

iv. ّاٿؿ اٷ  ںیہ ےوتہجتویق فبؿَ  الفِی  ںِی ںوػیگـخمتٍف ثی

ٝبٳ  ےرڀ ٹی٬ ٹیتی ک ہےایک اٝالٷ کڀ ىبٵٰ کیب ربتب  ںٵی

  ہے۔اتب ڑھة ےگٓی کڀ اٹیڀڈ٩بٹڀٹی 

c) ٕٝبٍـ ےجتویق ن 

i. ٭ب ٵٮٶٰ ٹبٳ ہربڀیق ٭ٺٺؼ 

ٿٹب ہٯ  ہا ںٵی ےٿاّش  ٕڀؿپـ عڀػ کی ىٺبعت کـٷ  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

 ھمبت ےکل ک  ہ٫ ہےٳ ہربٹٺب ا ہی ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ے۔ئیہچب

ػاؿ   ہزبت  ٥ڀائؼ  ٍـ٣ ثیٴ ےپبٱینی  ک ہتبک ہےکیب گیب  ہػہٵٞب

ٳ ہی اھة ںٵی ںکـٹب اٷ ٵٞبٵٲڀ ےىٺبعت ٓ ے۔ٿ مکہىغٌ کڀ صبٍٰ  

ٵ٦بػ صبٍٰ   ںٳ ٵیھرڀک ہىؼ ہی ثیٴھة ےکنی ػیگـ  ىغٌ ٷ ںاہد ہے

ٹؼاؿ، ثیٺک ہایک ؿی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀت ک ے)ریل ہےٿ مکتب ہکیب 

 ہے۔کڀئی ػٝڀٰی کـٹب  ےیب ٩بٹڀٹی ٿاؿث( اٿؿ اك

ii. تفَیالت  ہاوؿ ؿاثٔ ہکب پت  ہجتویق وٕٕؼ 
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ا ٹھیالت اکت٦َ  ہاٿؿ ؿاثٔ ےکب پت  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ہٿد ثبال ہٵٺؼؿد

  ں۔یہ ےٿتہی الگڀ ھة ےٱئ ےک ےکـٷ

iii. وبؿوثبؿ یب ویوپبؿہکب پیو  ہجتویق وٕٕؼ ، 

  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ ےریل ہثیٴ ےٍضت اٿؿ ؽاتی صبػث

ٳ پـ ایک ھاٹکب رڀک ہکیڀٹک ںیہٳ ہ، ٭بؿٿثبؿ یب ٿیڀپبؿ اہکب پیو

 ہے۔ٿ مکتب ہص٪ی٪ی  احـ 

 ِخبي

کڀ  ںکڀہگب ےاکخـ اپٸ ےیڀؿی ٵیٸ، رلٱڈؿینتڀؿاٷ کب  ڈ٥ڀ ٹایک ٥بك

ؿ ثبئک پـ م٦ـ کـٹب ٹٵڀ ےایک تیق ؿ٥تبؿك ےٱئ ےک ےاٹب ػیٸھ٫

 ہفیبػ ںیہک ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ٹٷٹا٭بؤٷ ے، امی ؿینتڀؿاٷ کہےٿتب ہ

  ہے۔ٿ مکتب ہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےصبػحبت ک

iv. ُکی ِوّوٛ کی ىٕبعت اوؿ تفَیالت ہثی 

 ںٵی ےثبؿ ےٵڀّڀٛ ک ہو ٭ـػپی ےٱئ ےک ہکڀ ثیٴ  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٿاّش ٕڀؿ پـ ثتبٹب ّـٿؿی 

 ِخبي

 : ہاگـ ی  ہ٫ ہےکڀ ثتبٹب ّـٿؿی   ہربڀیق ٭ٺٺؼ

i. ؿیيٸ سمرب رینی امکی ٹایک ؽاتی کبؿ ]اذمٸ سمرب، چینل سمرب، ؿرل

 یب  ہے[ ھمبت ےىٺبعت ک

ii. ےاٿؿ ىٺبعتی سمربک ہائيی ٵکبٷ ]امکب ٵٮٶٰ پتہایک ؿ 

 یب  ہے[ ھمبت

iii.  ں، کت، کل ٵٲ٬ ٵیےؽؿیٜ ےٵٲ٬ م٦ـ ]کل ٫ایک ثیـٿٷ ،

 [ یب ےٱئ ےکل ٵ٪َؼ ک

iv. [ ھمبت ےاٿؿ ىٺبعت ک ہىغٌ کی ٍضت ]ىغٌ کب ٹبٳ، پت

 ثٺیبػ  پـ  ےک ے، ٵٞبٵٰہٿ١یـ

v. ػاؿی  کی صؼ کڀ  ہکٶپٺی کی ؽٳ ہزبت ثیٴ ےؿ٩ٴ  پبٱینی  ک ہثیٴ

ثتبیب ربٹب  ںٵی ںی ربڀیق ٥بؿٵڀھمت ےاٿؿ اك ہےؿ کـتب ہٙب

 ے۔ئیہچب

 يِخب

ٵڀّڀٛ کی  ہپیو ٭ـػ ےٱئ ےک ہثیٴ ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہربئیؼاػ ثیٴ

ٝالد کب عـچ  ےامپتبٯ ک ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہٍضت ثیٴ ہے۔ٵبٱی ٩یٶت 

فٹؼگی  ہکی ٿد ہکنی صبػث ہی ںٵی ہثیٴ  ہؽاتی صبػث ہرجک ہےٿ مکتب ہ

ایک  ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ےٹ٪َبٷ یب ٹٚـ ک ےکۂکب ٹ٪َبٷ، ایک اْٝب

 ہے۔مکتی  ٿہؿ٩ٴ    ہٵ٪ـؿ

vi. ہثیُ ہاوؿ صبٌی ےيھپچ 
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 ہت٦َیالت ثیٴ ںٵی ےثبؿ ےک ںڀثیٶ ےٯھپچ ےکڀ اپٸ  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

 ےک ےٷھتبؿیظ  کڀ مسذ ہثیٴ ےامک ہی ہے۔کٶپٺی کڀ ثتبٹب ّـٿؿی 

 ےؽؿیٜ ے٫ ےرنک ںیہ ےٿتہٵل ٹمل ےایل ںٵی ںثبفاؿٿ ھکچ ہے۔ ےٱئ

ا ٭ب  ٹاڈ ںٵی ےثبؿ ےػاؿ  ک ہثیٴ ےك ےٕـی٨  ہع٦ی ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ں۔یہاىرتا٫ کـتی 

کٶپٺی  ہکیب کنی ثیٴ  ہ٫ ہےی ثتبٹب ّـٿؿی ھة ہکڀ ی  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

 ےٱگبٷ ںا، اك پـ خمَڀً ىـٕیھربڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿ کیب ت ےامک ےٷ

ی ھپـیٶیٴ کی ّـٿؿت  ت  ہٿ٩ت  فیبػ ےا، ربؼیؼ کھکب کبٳ کیب ت

 ۔اھٵٺب کـ ػیب یب ؿّػ کـ ػیب ت ےك ےیب پبٱینی  کڀ ربؼیؼ کـٷ

 ھمبت ےت٦َیالت ک ےک ہثیٴ ہٵڀرڀػ ھمبت ےکٶپٺی ک ہکنی ػیگـ  ثیٴ

 ہے۔کیب ربٹب ّـٿؿی  ہی عالًھکب ة ںٹبٵڀ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھمبت

ػاؿ   ہثیٴ  ہ٫ ہےتب ہاٵٮبٷ ؿ ہی ںٵی ہربئیؼاػ ثیٴ ےخمَڀً ٕڀؿ  ك

اٿؿ کڀئی ٹ٪َبٷ  ہےمکتب  ےٯ ںپبٱینیب ےك ںکٶپٺیڀ ہخمتٲ٤ ثیٴ

 ہے۔ػٝڀٰی کـ مکتب  ےکٶپٺی ك ہثیٴ  ہفیبػ ےایک كپـ  ےٿٷہٿا٩ٜ  

ىـا٭ت    ہ٫ ہےّـٿؿی  ےٱئ ےک ےٵٞٲڀٵبت اك ثبت کڀ ی٪یٸ کـٷ ہی

ػاؿ  کڀ تبٿاٷ   ہثیٴ  ہ٫ ےرل ك ہےُاٍڀٯ کڀ الگڀ کیب ربتب  ےک

 ےك ںپبٱنیڀ ہکئی ثیٴ ےٱئ ےٳ کھی رڀکہایک  ےاٿؿ اك ےػیب ربئ

  ۔ٿہ ہ٥ڀائؼ /ٵٺب٥ٜ صبٍٰ ٷ

ػاؿ   ہی ثیٴہکٶپٺی ایک  ہثیٴ ںٵی ہثیٴ  ہ، ؽاتی صبػثہٝالٿ ےامک

 ےؿ٩ٴ  ک ہزبت ثیٴ ےک ںپبٱنیڀ ےٱی گئی ػیگـ  پی ا ےؽؿیٜ ے٫

ؿ٩ٴ ( کڀ حمؼٿػ  کـٹب پنٺؼ  ہثٺیبػ  پـ کڀؿیذ کی ؿ٩ٴ  )ثیٴ

  ۔کـیگی

 ِيك

 ہاٿؿ ی ںیھکڀ ػیک ہصڀاٯ ےک  ںُاٍڀٱڀ ےک ہثیٴ ںاثڀاة ٵی ےٯھپچ

ائی ٹی٬ ہتبٿاٷ، ىـا٭ت ، اٹت ےکیل  ہ٫ ںکب ٭ڀىو  کـی ےربٹٸ

 ںٵی ےاؿ کب امتٞٶبٯ ٝٶٲی  ٕڀؿ  پـ ربڀیق ٥بؿٳ تیبؿ کـٷہٹیتی، اٗ

  ہے۔کیب ربتب 

اٿؿ  ےا ہّٶیٴ ہربڀیق ٥بؿٳ کب ایک ایک سمڀٷ ہؿ اٿؿ آگ ثیٴٹایک ٵڀ

  ہے۔ػیب گیب  ںثی ٵی

اٿؿ ربڀیق  ںکـی  ہٵٖبٱٜ  ےکب اصتیبٓ ك ں٭ـٳ ربڀیق ٥بؿٵڀ ےثـائ

اٹکی  ےٱئ ےک ںػٿہٵٞب ہاحـات اٿؿا ثیٴ ےکی ٵٺؼؿربت ک ٥بؿٳ

  ں۔یھٵٖبث٪ت کڀ مسذ

vii. ۂمَبْ کب جتـة  

ٵٮٶٰ  ت٦َیالت کب اٝالٷ   ےک ںی ٹ٪َبٹڀھمت ےکڀ اپٸ  ہربڀیق ٭ٺٺؼ

 ہی ں۔یہٿ یب ٷہکیب گیب  ہاٷ کب ثیٴ ہےچب ہےا ربتب ہک ےٱئ ےک ےکـٷ

ٵٺٚٴ  ےکڀ کیلٳ ھرڀک ںٵبّی ٵی ےػاؿ  ٷ ہکی ٵڀّڀٛ اٿؿ ثیٴ ہثیٴ

 ۔گب ےکٶپٺی کڀ ٵٞٲڀٵبت ػ ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ے، امکہےکیب 
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اٿؿ  ںیہ ےمکت ھتـ مسذہٳ کڀ ةھرڀک ےك ںرڀاثڀ ےؿك ایلٹؿؿائڈَاٷ

 ےک ےا کـٷٹھیب ػیگـ  ٵٞٲڀٵبت اک ےشببٳ کـٷہکب ا  ہٳ ٵٞبئٸھرڀک

 ں۔یہ ےکـ مکت ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ

viii. اٝالٷ ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہثیٴ  

ٳ ہٳ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہی اھکڀ مت ںکٶپٺیڀ ہٳ کب ٵ٪َؼ ثیٴربڀیق ٥بؿ ہچڀٹک

اٝالٷ  ىبٵٰ  ہی ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہثیٴ ں، اك ٥بؿٳ ٵیہےکـٹب 

ات٦ب٧  ےاك ثبت ك ہاٿؿ ٿ ںیہرڀاة ص٪ی٪ی اٿؿ ػؿمت   ہ٫ ہےٿتب ہ

ی ١ٲٔ رڀاة ھکڀئی ة ۔ٿگبہکب ثٺیبػ   ہػہٵٞب ہ٥بؿٳ ثیٴ  ہ٫ ہے ے٭ـت

 ںی ربڀیق ٥بؿٵڀھمت ۔کب ص٨  ػیگب ےثچٸ ےك ہػہکڀ ٵٞب ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

کی  ٹٵٞبٵالت ایزیٸ ھٝبٳ ػیگـ  ػمتغٔ ، تبؿیظ اٿؿ کچ ےٱئ ےک

 ں۔یہ ےٿتہ  ہٵتٞٲ٨ ےم٦بؿه ك

ix. کٶپٺی  ہ، ثیٴہےکیب ربتب  ںیہربڀیق ٥بؿٳ کب امتٞٶبٯ ٷ ںاہد

صبٍٰ  کی گئی ٵٞٲڀٵبت کڀ  ےفثبٹی  ٕڀؿ  پـ  یب زبـیـی ٕڀؿ  ك

  ہاٹؼؿ  ربڀیق ٭ٺٺؼ ےکی ایک ٵؼت  ک ںڀػٹ 15کـیگی اٿؿ  ڈؿیکبؿ

یب پبٱینی   ٹکڀؿ ٹڀ ےگی اٿؿ امک ےامکی تَؼی٨  کـ ھمبت ےک

ی ٵٞٲڀٵبت ھاك ٩نٴ  ٭ی کڀئی ة ۔گیےٵٞٲڀٵبت کڀ ىبٵٰ کـ ںٵی

ػاؿی  ہی ؽٳک ےحبثت کـٷ ںٵی ےمٲنٰ ےک ےربٷ ےکئ ںیہٷ ڈؿیکبؿ

ربڀیق   ہ٫ ہےػٝڀٰی کـتی  ہکٶپٺی ی ہثیٴ ںاہٿگی، دہکٶپٺی پـ  ہثیٴ

ی ثبت پـ کڀئی ھٳ کنی ةہا ےٱئ ےک ےٳ کـٷہکڀؿ ٥ـا ےٷ  ہ٭ٺٺؼ

ٳ ہُ٭ٸ  یب ١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت ٥ـا ہیب گٶـ ہےی ھؿ٫ ہٳ ٵٞٲڀٵبت پڀىیؼہا

  ہے۔کـائی 

ی ھصبًٍ  مت ےفثبٔی  ٕوؿ  ك  ہتک ن ںاہی  ہن ہےامکب ٍِٖت 

 ےرل ہےػاؿی   ہکّپٕی کب ؽَ ہی ثیُھکـٔب ة ڈٍِٞوِبت کو ؿیکبؿ

  ہے۔تب ڑٔب پھؿک ںیبْ ِیھکو ػ ٹایزیٓ ںٕوؿ  ِی ےاپ کفوٌو 

  ثیچواْ  کب وـػاؿ .2

کٶپٺی کی اٿؿ  ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہیٞٺی ثیٴ  ںمجبٝتڀ ںثیچڀاٷ  کی ػٿٹڀ

  ہے۔ٿتی ہػاؿی  ہایک ؽٳ

ػؿٵیبٷ ےػاؿ  ک ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہیب ثـٿکـ رڀ ثیٴ ٹایک ایزیٸ

 ےؽؿیٜ ےاؿ  ٫ػ ہثیٴ ے، اكہےٕڀؿ  پـ  ٭بٳ  کـتب  ےثیچڀاٷ  ک

ٳ ہی اھمت ںٵی ےثبؿ ےٳ کھرڀک ےگئ ےٳ کئہکٶپٺی کڀ ٥ـا ہثیٴ

  ہے۔ٿتی ہػاؿی  ہکی ؽٳ ےٵٞٲڀٵبت ٭ی  ی٪یٸ کـٷ

 ہثیچڀاٷ  کی دمٮٸ  ہ٫ ہےٳ  کـتب ہ٥ـا ہؿیگڀٱیيٸ ی  ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔ػاؿی   ہٕـ٣ ؽٳ ے٫ کہگب
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 َہا

  ػاؿی ہٕـف  ایک ثیچواْ  کی ؽَ ےن کہگب ہدمىٓ

کٶپٺی یب امکب  ہ"ایک ثیٴ  ہ٫ ہےتب ہؿیگڀٱیيٸ ک  ےی اڈآئی آؿ 

 ہدمٮٸ ںٵی ےمٲنٰ ےکڀؿ ک ہیب ػیگـ  ثیچڀاٷ  ایک پیو ٭ـػ ٹایزیٸ

ٵ٦بػ   ے٫ کڀ اپٸہگب ہٳ کـیگب رڀ دمٮٸہٳ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہی اھ٫ کڀ متہگب

 " ۔گبےٯ  ثٺبئہا ںٵی ےکـٷ ہکڀؿ پـ ٥یَٰ ھےاچ ےمت ك ںٵی

ثیچڀاٷ  کی  ہیب ایک ثیٴ ٹایزٸ ےیب امککٶپٺی  ہ٫ ثیٴہگب ہدمٮٸ ںاہد

٫ کڀ ہگب ہدمٮٸ ےؽؿیٜ ےىغٌ ٫ ے، اك ٕـس کہےٍالس پـ ارمَبؿ  کـتب 

  ے۔ئیہٍالس ػی ربٹی چب ے١یـ ربٹجؼاؿی  ك

٫ ہگب ہربڀیق اٿؿ ػیگـ  ٵٺنٲ٬ کب١ؾات کڀ دمٮٸ ےك ہی ٿدھکنی ة ںاہد

 ے٫ كہگب ہدمٮٸ ںآعـ ٵی ے، ربڀیق ٥بؿٳ کہےگیب  ںیہؿا ٷھة ےؽؿیٜ ے٫

٥بؿٳ اٿؿ   ہ٫ ہےىبٵٰ  کیب رب مکتب   ٹی٬٦ٹصبٍٰ  کیب گیب ایک مـ

ا ػیب ھمسذ ےپڀؿی ٕـس ك ےاك ںٵی ےثبؿ ےکی ٵٺؼؿربت ک ںػمتبٿیقٿ

 ےٵیت  کڀ پڀؿی ٕـس كہا ےک ہػہٵٞب ہجمڀف ےاك ٷ  ہ٫ ہاٿؿ ی ہےگیب 

 "ہے۔ٱیب  ھمسذ

 1  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ہےٵیت ہُاٍڀٯ کی کیب ا ےىـا٭ت  ک

I. ی ھػاؿ  ة ہثیٴ ھمبت ھمبت ےکٶپٺی ک ہثیٴ  ہ٫ ہےی٪یٸ کـتب  ہی

  ہے۔کی ىـا٭ت  ػیتب   ہصٌ  ہکب ایک ٵ٪ـؿ ےػٝڀ

II. ہػاؿ  رڀ ایک پڀٯ کب صٌ ہی ثیٴھمت ےایل  ہ٫ ہےی٪یٸ کـتب  ہی 

، پڀٯ ںتٺبمت  ٵی ےپـیٶیٴ ک ےگئ ےاػا کئ ےؽؿیٜ  ے، اپٸںیہ

  ہے۔ا٭ت  کـتب ىـ ںٵی ےػٝڀ ےگئ ےکئ ےؽؿیٜ ےایک ىـی٬  ٫ ےک

III. ٿاٱی کئی  ےی ٵڀّڀٛ کڀ کڀؿ کـٷہایک   ہ٫ ہےی٪یٸ کـتب  ہی

 ےٳ کھرڀک ےاپٸ ںاٿؿ ٵڀّڀٛ ٵی ںیہآتی  ھایک مبت ںکٶپٺیب ہثیٴ

  ں۔یہػٝڀٰی ؿ٩ٴ  کی ىـا٭ت  کـتی  ںتٺبمت  ٵی

IV. پـیٶیٴ کی ىـا٭ت   ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ  ہ٫ ہےی٪یٸ کـتب  ہی

  ہے۔یب ربتب ک ںٵی ں٩نٖڀ ںیٮنب ںؿ ٵیھمبٯ  ة
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B.  ٔگ(ٹؿ ؿائڈاِیؼاؿی)َاْہجتویق کی ِٕٚوؿی 

ٕڀؿ پـ  ٹےٿا ربڀیق ٥بؿٳ ٵڀہؿا ھایک ٵٮٶٰ ة  ہ٫ ہےا ھػیک ےٳ ٷہ

 :ہےؽیٲی زبـیـی ٵٞٲڀٵبت ػیتب 

 ػاؿ ىغٌ کی ت٦َیالت ہثیٴ   

 ٵڀّڀٛ کی ت٦َیالت 

 ٕجٞی  عَڀٍیبت   ںّـٿؿی کڀؿ کی ٩نٴ ٵخجت  اٿؿ ٵٺ٦ی  ػٿٹڀ

 ےاٷھتٞٶیـ  کی ٩نٴ اٿؿ ٵٞیبؿ ، ٝٶـ، آگ ثذ -کی  ت٦َیالت 

ی ىبٵٰ ھة ہ٩نٴ ٿ١یـ ےی کٹمبٵبٷ کی ٵڀرڀػگی ، میٮڀؿی ے٫

 ہے۔

 تبؿیظ ہاٿؿ ٹ٪َبٷ کی گقىت ہثیٴ 

 ےاك کی ٹڀٝیت اٿؿ ٩یٶت ک ےٯہپ ےٳ کی ٵٺٚڀؿی كھکٶپٺی رڀک ہثیٴ

شببٳ  ہکب ا  ےمـٿ ےٱئ ےک  ہٵٞبئٸ ے٫  ےٯہپ  ےٳ كھثٺیبػ  پـ رڀک

 ہ، اّب٥ی  مڀاٱٺبٳٹؿپڀؿ  ہٳ ٵٞبئٸھربڀیق اٿؿ رڀک ہے۔کتی ی کـ مھة

 ہػمتیبة ٵٞٲڀٵبت کی ثٺیبػ  پـ ثیٴ ںٵی ںاٿؿ ػیگـ  ػمتبٿیقٿ

 ےٱئ ےؿ  کٹٳ ٥ی٬ھکٶپٺی رڀک ہؿ ثیٴھپ ہے۔ٱیتی  ہکٶپٺی اپٺب ٥یَٰ

اٿؿ خمتٲ٤  ہےکـتی  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےٿاٱی ىـس  ک ےالگڀ کی ربٷ

 ےثبؿ ےرل ک ہےپـیٶیٴ کب صنبة کـتی ؿك  کی ثٺیبػ  پـ ٹپیـاٵی

  ہے۔کـ ػیب ربتب   ہػاؿ  کڀ آگب ہؿ ثیٴھپ ںٵی

اٿؿ  ےکی کبؿؿٿائی تیقی ك ےگٓپـٿپڀفٯ کی ا ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

 ےشببٳ  ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ امک ہےپڀؿی کی ربتی  ھمبت ے٩بثٲیت ک

 ں۔یہ ےربت ے٭ـ ػیئ ہاٹؼؿ  زبـیـی ٕڀؿ پـ آگب ےایک ٵٞ٪ڀٯ  ٵؼت  ک

 تٞـیف

 ےک ںػٹڀ 15ٵٖبث٨ کٶپٺی کڀ  ےػایبت  کۂگ(: ٹؿ ؿائڈاِیؼاؿی)َاْہ

اٷ  ےك ٹایزٸ ہے۔ٿتی ہاٹؼؿ  ربڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی  ےٿ٩ت  ک

اٿؿ  ے، اٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ ٥ڀٱڀ اپ کـٷےٷھیبٷ ؿکھٵنبئٰ  کب ػ

 ےك ےؽؿیٜ ے٫ عؼٵت کہػاؿ  کڀ گب ہ٫/ثیٴہگب ہپـ دمٮٸ ےٷڑّـٿؿت پ

تبٯ ڑربڀیق کی ربٹچ پ ہے۔کی تڀ٩ٜ  کی ربتی  ےٳ کـٷہٵٞٲڀٵبت ٥ـا

ٝٶٰ  کڀ  ےکی اك پڀؿ ےٱیٸ ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ ٵٺٚڀؿی ک ےکـٷ

  ہے۔ٕڀؿ  پـربٹب ربتب  ےٹگ  کٹؿؿائڈَاٷ

 2   ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

اٹؼؿ اٹؼؿ  ےٵٖبث٨، ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی __________ ک ےػایبت کہ

  ہے۔ ےٱئ ےک ےکـٷ ایک اٹيڀؿٹل کی ربڀیق پـ ٝٶٲؼؿآٵؼ

I. 7 ػٷ  

II. 15 ػٷ  

III. 30 ػٷ 

IV. 45 ػٷ 
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C. پـیّیُ کی ؿمیؼ 

 تٞـیف

 ےک ےکـٷ ہکی ٵڀّڀٛ کب ثیٴ ہزبت ثیٴ ےک ہػہایک ٵٞب ےک ہثیٴ پـیّیُ

ٿاال  ےکٶپٺی کڀ اػا کیب ربٷ ہثیٴ ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہثیٴ ےٱئ

  ہے۔تال٥ی ثؼٯ  یب ؿ٩ٴ 

 ) 64ہفٜکی ػ 1938، ٹایه ہپـیّیُ کی پیيگی  اػائیگی  )ثیُ .1

 ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہآ١بف   ہػہٵٞب ہٵٖبث٨ پـیٶیٴ ثیٴ ےک ٹای٬ ہثیٴ

رڀ  ہےٳ ػ٥ٞبت  ہایک  ا ہی ۔اػائیگی  کی ربئیگب ںپیيگی  ٵی ےٯہپ

ی ہپـ  ےٿ ربٷہکٶپٺی کڀ پـیٶیٴ صبٍٰ   ہٍـ٣ ثیٴ  ہ٫ ہےی٪یٸ کـتب 

ٳ ھکٶپٺی رڀک ہاٿؿ ثیٴ ہےپڀؿا کیب رب مکتب  ہػہٵٞب ہایک ػؿمت  ثیٴ

ٍٺٞت  ہ١یـ فٹؼگی  ثیٴ ںاؿت ٵیھة  ہػ٥ٜ ہی ہے۔ڀ ٵٺٚڀؿ کـ مکتی ک

 ہے۔کی ایک عبً عَڀٍیت  

 َہا

a) ہ٫ ہےٳ  کـتی ہ٥ـا ہٿی ثی   ی ۴۶ ہکی ػ۴۳۳۳ٜ٥ ۔ ٹای٬ ہثیٴ  

 ںیہٳ کڀ اك ٿ٩ت  تک ٵٺٚڀؿ ٷھکٶپٺی کنی رڀک ہی ثیٴھکڀئی ة

یب  ہےٿتب ہ ںیہپـیٶیٴ صبٍٰ  ٷ ںپیيگی  ٵی  ہگی رت تک ٫ےکـ

 ےیب ٵ٪ـؿ ٕـی٨ ہےػی ربتی  ںیہی ٷٹکی گبؿٷ ےربٷ ےػائیگی  کئا

  ہے۔کی ربتی  ںیہاػائیگی  ٷ ںپیيگی  ٵی ےك

b) کی  ہثیٴ ےکٶپٺی کی ربٹت ك ہایک ثیٴ ٹایزٸ ہایک ثیٴ ںاہد

اك ٕـس مجٜ کیب گیب پڀؿا  ہ، ٿہےپبٱینی  پـ پـیٶیٴ مجٜ کـتب 

 ےتٖٞیالت ک اکڈثٺب ثیٺک اٿؿ  ےٿتی کٹکٶیيٸ کی ک ےپـیٶیٴ اپٸ

کٶپٺی  ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ٹےٷھچڀثیل گ ےک ےکـ مجٜ ٭ـٷڑٿھکڀ چ ںػٹڀ

  ۔گبےیذھة ےاك ےؽؿیٜ ےاک ٫ڈگب یب ےپبك مجٜ کـ ےک

c) ےؽؿیٜ ےٳ ٍـ٣ ٹ٪ؼ یب چیک ٫ھرڀک  ہ٫ ہےٳ کیب گیب ہی ٥ـاھة ہی 

  ہے۔٥ـُ رب مکتب  ےکی تبؿیظ ك ےربٷ ےپـیٶیٴ اػائیگی  کئ

d)  ےیذھة ےؽؿیٜ ےاک ٫ڈیب  ےؽؿیٜ ے٫ؿ ڈاک یب ٵٺی آؿڈرت پـیٶیٴ 

یب  ےربٷ ےؿ ثک کئڈٳ ٵٺی آؿھ، تڀ رڀکہےػیب ربتب  ےچیک ك ےگئ

ی ھ، رینب ةہے٥ـُ ٭یب ربتب  ےکی تبؿیظ ك ےربٷ ےیذھچیک ة

  ۔ٿہ ہٵٞبٵٰ

e) ےیب امک ےربٷ ےی ٿاپنی رڀ پبٱینی  ؿّػ کئھپـیٶیٴ کی کڀئی ة 

ایک  ںت ٵییب ػٿمـی ٍڀؿ ےربٷ ےتجؼیٲی  کئ ںىـائٔ ٿّڀاثٔ ٵی

ؿامت  ے، امکی اػائیگی  ثـائہےٿتب ہػاؿ  کڀ اػا ٭ـٹب  ہثیٴ

اک/ٵٺی ڈیب  ےؿ چیک كڈیب آؿ  ڈایک کـاك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

ایک ٵٞ٪ڀٯ   ےػاؿ  ك ہکٶپٺی ثیٴ ہگب اٿؿ ثیٴےکی ربئ ےؿ كڈآؿ

ی ٍڀؿت  ھگی، اٿؿ اك ٕـس کی ؿ٩ٴ ٿاپنی کنی ةےؿمیؼ صبٍٰ  کـ

 ۔کی ربئیگی ںیہمجٜ ٷ ںیٵ ےاتھک ےک ٹایزٸ ںٵی
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 ںیہی ھاٝرتاّبت ة ےثبال  ٩جٰ ىـٓ اػائیگی  ک ہٵٺؼؿد  ےپـیٶیٴ ک

  ں۔یہ ےگئ ےػیئ ںٵی 59اٿؿ  ٩58ڀاٝؼ   ہرڀ ثیٴ

 وبؿ ہپـیّیُ اػائیگی  کب ٕـیك .2

 َہا

 ےی ىغٌ ٫ھکنی ة ےٿاٯ ےربڀیق کـٷ ےٱئ ےک ےپبٱینی  ٱیٸ ہایک ثیٴ

ٿاال پـیٶیٴ   ےکیب ربٷاػا   ےؽؿیٜ ےیب پبٱینی ػاؿ  ٫ ےؽؿیٜ

کٶپٺی کڀ  ہثیٴ ںٵی  ںٕـی٪ڀ  ہفیبػ ےؽیٰ کنی ایک یب ایک ك ہٵٺؼؿد

 :ہےػیب رب مکتب 

a) ٹ٪ؼی 

b) ڈیٶبٷڈچیک،  ےریل ںیڀٯ ثیٺک ٵیڈی ىیھکنی ة ںاؿت ٵیھة 

  ہی تنٲیٴ ىؼھچیک رینب کڀئی ة ےؿ، ثیٺکـ کڈآؿ ے، پٹؿا٣ڈ

 ؛ ہآٯ ہٿتھثیٺٮبؿی ٩بثِٰ  مسذ

c) ؿ ؛ڈٯ ٵٺی آؿٹپڀك 

d) ؛ ڈکبؿ ٹیتڈیب  ڈٹکـی 

e)  ی یب ٹ٪ؼی مجٜ ؿ٩ٴ ؛ٹثیٺک گبؿٷ 

f) ؛ ٹؿٹیٹاٷ 
g) ای ٵٺت٪ٲی 

h)   یب پبٱینی ػاؿ    ہربڀیق ٭ٺٺؼ ےك ےؽؿیٜ ےؿاٹن٦ـ کٹثیٺک

 ؛ ڈٹکـی ٹائـیکڈ  ےػایبت كہ ہ٩بئٴ ےػاؿ  ک ہیب فٹؼگی  ثیٴ

i) ٿ٩ت   ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھیب اػائیگی  رڀ ات  ہکڀئی ػیگـ  ٕـی٨

 ؛ ہےمکتب  ٿ٩ت  پـٵٺٚڀؿکیب رب

/پبٱینی  ہٵٖبث٨، اگـ ربڀیق ٭ٺٺؼ ےک  ےّبثٔ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

پـیٶیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےک ڈکبؿ ٹیتڈ/ڈٹثیٺکٺگ یب کـی ٹػاؿ  ٹی

ثیٺکٺگ  ٹتڀ اػائیگی  ٍـ٣ ٹی ہےکب آپيٸ  چٺتب  ےاػائیگی  کـٷ

 ےٹبٳ پـ ربؿی کئ ے/پبٱینی ػاؿ  ک ہربڀیق ٭ٺٺؼ ےیب ایل ےاتھک

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب ےك  ےؽؿیٜ ےک ڈؿکب ٹیتڈ/ڈٹکـی ےگئ

 3  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ػیب گیب  ےتڀ ٹیچ ہےکی ربتی  ےؽؿیٜ ےاگـ پـیٶیٴ اػائیگی  چیک ٫

 ٿگب؟ہکڀٷ مب ثیبٷ  ٍضیش 

I. ہےیزب گیب ھرت چیک ة ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ھرڀک  

II. ےکٶپٺی ٫ ہرت ثیٴ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ھرڀک 

 ہےکیب ربتب چیک مجٜ  ےؽؿیٜ

III. کٶپٺی کڀ چیک  ہرت ثیٴ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ھرڀک

 ہےٿتب ہٵڀٍڀٯ  

IV. ے٫  ہرت ربڀیق ٭ٺٺؼ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ھرڀک 

 ہےچیک ربؿی کیب ربتب  ےؽؿیٜ
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D. پبٌینی  ػمتبویق  ٹیفهٹمـ ہ/ ثیُ ٹکوؿ ٔو / 

 ےربؿی کـٷ  ثٞؼ پبٱینی ےک ےٿ ربٷہٹگ( ٵٮٶٰ ٹؿ ؿائڈ)َاٷ اٵیؼاؿیہ

 ھیٺگ ؿکڈپبٱینی  کی تیبؿی کڀ پیٸ ہے۔ٿ٩ت  ٱگ مکتب  ھکچ ےٯہپ ےك

ٿ اٿؿ ایک ٝبؿّی ثٺیبػ  ہٵؾا٭ـات تـ٩ی پـ  ےٱئ ےک ہکـ یب رت ثیٴ

  ہاصبٓ ےٱئ ےتٞیٸ ک ےٿ یب رت الگڀ اٍٰ ىـس  کہٳ کـٹب ہپـ کڀؿ ٥ـا

 ےزبت زب٦٘  کی تَؼی٨  کـٷ ےٿ، پبٱینی  کہا ہکیب رب ؿ ہکب ٵٞبئٸ

کڀؿ کی ت٦َیالت ػیتب  ہی ہے۔ربؿی کیب ربتب  ٹایک کڀؿ ٹڀ ےٱئ ےک

 ہپـٿیزٺٰ ثیٴےجببئ ےک ٹایک کڀؿ ٹڀ ںکٶپٺیب ہی، ثیٴھی کتھکت ہے۔

 ں۔یہایک عٔ ربؿی کـتی  ےٱئ ےک ےکڀؿ کی تَؼی٨  کـٷ

 ےك ںکی ثبتڀ ٹ، کڀؿ ٹڀہے ٿتیہٱگی  ںیہؿ  ٷہ٭ڀ ٳ ٹکڀؿ ٹڀ ہصبالٹک

 ہثیٴ ےٱئ ےکی ٭الك ک ہثیٴ  ہٵتٞٲ٨ ہی  ہ٫ ہےٿ ربتب ہٿاّش  

 ھمبت ےىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ک ےٵٞٶڀٯ ٫  ےکی پبٱینی  ک ںکٶپٺیڀ

، ہےٿتب ہ ںؿٿٯ ٵیٹ٭ٸ ےؽؿیٜ ےی ٫ٹٳ کنی ٿاؿٷھاگـ رڀک ہے۔ٵيـٿٓ 

تبثٜ  ےی کٹاك ٩نٴ کی ٿاؿٷ ہثیٴ  ہٿگب ٫ہؽ٭ـ  ہی ںٵی ٹتڀ کڀؿ ٹڀ

ی ثٺبیب ربتب ھٿٓ ةٵيـ ےکڀ خمَڀً کالد ک ٹپـ، کڀؿ ٹڀ ےٿٷہالگڀ  ہے۔

 ہ۔ٵت٨٦ ثیٺک کالد، اٝالٷ  کالد ٿ١یـ ے، ریلہے

 : ےو ٔگہىبًِ  ںؽیٍی حتـیـی ںِی ٹایک کوؿ ٔو

a) ہػاؿ  کب ٹبٳ اٿؿ پت ہثیٴ 

b) ؿ٩ٴ ہثیٴ  

c) کی ٵؼت ہثیٴ  

d) ٳ کڀؿھرڀک 

e) ٝبؿّی  پـیٶیٴہے ںیہىـس  اٿؿ پـیٶیٴ: اگـ ىـس  ٵٞٲڀٳ  ٷ ، 

f) ٕڀؿ پـ، ایک آگ  ے: ٵخبٯ کہےٳ کڀؿ کی ت٦َیالت ىبٵٰ ھرڀک

 ےٝٶبؿت  کی ىٺبعت  کی ت٦َیالت، امک ےك ٹکڀؿ ٹڀ ےک ہثیٴ

  ۔گبےچٰ ہکب پت ےتٞٶیـ  اٿؿ ٩جِ

g) میـیٰ سمرب ےک ٹکڀؿ ٹڀ 

h) کی تبؿیظ ےربؿی کـٷ 

i) کی ػٷ(  ۴۰) ڑےٿاھپ٬ی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک ٹیڈکی ٿیٲی ٹکڀؿ ٹڀ

 ہے۔ٿتی ہتک  ںػٹڀ 60اؿ ھی کتھاٿؿ کت ےٱئ ےٵؼت  ک

ؿ ٹمسٕؼؿی اوؿ ِو ےَ  ٕوؿ  پـ وبؿوثبؿ کہمتّٞبي  اکب ا ںوٹکوؿ ٔو

 ہے۔کیب ربتب  ںِی ںوؿگو

 ٹمسٕؼؿی کوؿ ٔو .1

 ےرت پبٱینی  ربؿی کـٷ ںیہ ےربت ےٝبٳ ٕڀؿ پـ اك ٿ٩ت  ربؿی کئ ہی

کی تٞؼاػ یب  ںیٶـ کب ٹبٳ، پیکیزڀٹك ےّـٿؿی ت٦َیالت ریل ےٱئ ےک

 ںٵی ےمٲنٰ ےک ثـآٵؼات  ہتک ٫ ںاہی ۔ٿہ ہٵٞٲڀٳ  ٷ ہٍضیش ٩یٶت ٿ١یـ

ٵبٯ  ےٱئ ےک ٹ، ىپٶیٸےریل ہےربؿی کیب رب مکتب  ٹی ایک کڀؿ ٹڀھة

 ہے۔یزی ربتی ھاکل کڀ ةڈ ےؽؿیٜ ےتٞؼاػ  ثـآٵؼ٫  ہکی ایک ٵ٪ـؿ
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 ہکی ٵيٮالت کی ٿد ےحم٦ڀٗ کـٷ  ہ٭ب٥ی ىپٺگ رگ  ہ٫ ہےٿ مکتب ہاینب 

، ےامٲئ ہے۔ٿتب ہ ںیہپڀؿا ٷ ٹٵبٯ کب ىپٶیٸ ےؽؿیٜ ےٿارت  ٿینٰ ٫

 ںیہٿاٱی تٞؼاػ کڀ ربٹب ٷ ےیزی ربٷھة ےؽؿیٜ ےیک خمَڀً ٿینٰ ٫ا

رڀ  ہےٿ مکتب ہّـٿؿی  ٹایک کڀؿ ٹڀ ںصبالت ٵی ھکچ ہے۔رب مکتب 

رت ٵٮٶٰ   ہےػیب ربتب  ںثٞؼ ٵی ےپبٱینی  ربؿی کـک ہثب٩بٝؼ

  ۔ٿہکٶپٺی کڀ ثتبیب گیب  ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ امک ںٿہٳ ہت٦َیالت ٥ـا

 :ںیہٿ مکتی ہ ھمبت ےک ںؽیٰ الئٺڀ ہٵٺؼؿد  ںتیکی ثب ٹمسٺؼؿی کڀؿ ٹڀ

i. سمرب ٹمسٺؼؿی کڀؿ ٹڀ 

ii. کی تبؿیظ ےربؿی کـٷ 

iii. ػاؿ  کب ٹبٳ ہثیٴ 

iv. ت٬ ػؿمت 

کی صؼ تک کٶپٺی  ےٵٖبث٨ آپ کڀ اك ٕـس _________ ؿٿپ ےػؿعڀامت ک

ہے۔کڀتبثٜ  کڀؿ کیب ربتب  ںکی پبٱینی  کی ٝبٳ  ىـٕڀ  

a) ںٵڀھیل آؿمی می رڀکٵٖبث٨ رٺگ  ا ےک فکال ٹیڀٹی ٹاٹل : فکال 

 7کی  ے، ثی یب می، ٱیکٸ ؿّػ کـٷےا فکبؿگڀ کال ہمسیت اػاؿ

  ۔تبثٜ ےك  کٹٹڀکی  ںػٹڀ

b) :ٔىپٺگ ػمتبٿیقات صبٍٰ   ےٱئ ےک ےپبٱینی  ربؿی کـٷ ىـائ

اٝالٷ   ۔کی ت٦َیالت ٹىپٶیٸ ےٿاٯ ےربٷ ےپـ ٿٍڀٱی  کئ ےٿٷہ

 ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہ ٹیٶـ پـ ىپٶیٸٹاٿؿ / یب ك ےٯہپ ےك

تيغیٌ   ہ٫ ہےاربفت ػی ربتی  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٹ٪َبٷ یب ّـؿ ک

٭ی  ےگئ ےکئعـچ  ںاٍٰ ٵی ڑٳ  الگت رڀہکی ا ۂکی ثٺیبػ  اىیب

  ہے۔ػاؿ   ہػاؿ  ؽٳ ہثیٴ ےٱئ ےل کٿگی اٿؿ رہ ٝڀّی

 ےٝبٳ ٕڀؿ پـ  پبٱینی  ربؿی کـٷ ےك ےصڀاٯ ےک ٹؿاٹقٹ ڈاٷ ٱیٸ

ایک  ےاٿؿ امٲئ ںیہ ےٿتہٳ ہا ٥ـاٹاڈ  ہّـٿؿی شببٳ ٵتٞٲ٨ ےٱئ ےک

اٿ٩بت   ےایل ھکچ ہصبالٹک ہے۔ٿتی ہی ھی کتہکی ّـٿؿت ىبیؼ  ٹکڀؿ ٹڀ

اٷ کڀ  ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ںیہ ےربت ےربؿی کئ ٹرت کڀؿ ٹڀ ںیہ ےٿتہ

 ے٫ ںٵيتٶٰ پبٱنیڀ ٵٮٶٰ  ت٦َیالت پـ ےک ہٿ١یـ ٹؿاٹقٹکبؿگڀ، 

  ہے۔کیب ربتب   ربؿی ےؽؿیٜ

 ٹؿ کوؿ ٔوٹِو .2

، ںیہ ےربت ےربؿی کئ ں٥بؿٳ ٵی ہٵ٪ـؿ ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ  ہٵتٞٲ٨ ہی

 : ہےا رب مکتب ڑھٿ کالد کڀ اك ٕـس  پٹآپـی ےک ٹؿ کڀؿ ٹڀٹایک ٵڀ

 ے، رل ٷہے ہصڀاٯ ےثیبٷ ٭یب گیب، ٹیچ ںػاؿ  رڀ ٥بؿٳ ٵی ہ"ثیٴ

 ں، اك ٵیہےربڀیق کیب  ےٱئ ےک ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ے( کںی)یڀڑؿ گبٹٵڀ

کی ؿ٩ٴ  کی  ےؿٿپ  ۔۔۔۔۔۔۔۔     ھ٭چٕڀؿ  پـ  ےاخلٔ اٿؿ پـیٶیٴ ک

 ۔۔۔۔۔۔۔ٵٞٶڀٯ  ےالگڀ کٶپٺی ک ےٱئ ےکٳ کڀ امھ، رڀکہےاػائیگی  کی 

ی خمَڀً ىـٓ ھؽ٭ـ کنی ة ےزبت )ٹیچ ےک ںپبٱینی  ٥بؿٳ کی ىـٕڀ

 ںزبـیـی ٵی ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫  ہرت تک ٫ ہےتبثٜ ( کڀؿ کیب ربتب ےک
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اٿپـ  ےامک ںٵی ےرل ٵٞبٵٰ ہےکیب ربتب  ںیہکـ کڀؿ کڀعتٴ ٷےإالٛ ػ

٩بثِٰ اػائیگی  ےٱئ ےک ہثیٴ ےٿ ربئیگب اٿؿ اك ٕـس کہعتٴ  ہثیٴ

ٿٍڀٯ کیب ربئیگب رت  ےٱئ ےاك ٿ٩ت  ک  ہپـیٶیٴ کب ایک ٵتٺبمت صٌ

 " ۔یھی تہٳ پـ ؿھکٶپٺی رڀک

 :  ںیہ ےوتہؽیً ارقا پـ ِيتًّ   ہٝبَ ٕوؿ پـ ِٕؼؿد ٹؿ کوؿ ٔوٹِو

a) ی  ٭ی ت٦َیالت / ڑگب ہىؼ ہؿیيٸ  ٹيبٷ  اٿؿسمرب، یب ثیٴٹؿرل

٭یڀث٬ ٍالصیت  / ٭یـیٺگ ٍالصیت  / تٞٶیـ  / تٞٶیـ  کب مبٯ ، 

 اذمٸ سمرب، چینل سمرب

b) ہػاؿ  کب ٹبٳ اٿؿ پت ہثیٴ 

c) کی ٵڀحـ  تبؿیظ   ےٿٷہپـآ١بف   ہثیٴ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےک ٹای٬

 ۔اٿؿ ٿ٩ت 

d) کی تبؿیظ ےٿٷہعتٴ  ہثیٴ  

e) ٵنتض٨ ىغٌ یب ا٥ـاػ  ٭ی ٭المیل ےک ےؿائیڀ کـٷڈ 

f) صؼٿػ ےٱئ ےامتٞٶبٯ  ک  

g) ٿہٳ، اگـ  کڀئی ھاّب٥ی  رڀک 

 ہی  ہ٫ ہےٿتب ہىبٵٰ   ٹی٬٦ٹمـ ٵ٪َؼ ٭ب اك  ںٵی ٹؿ کڀؿ ٹڀٹٵڀ

 ےػ٥ٞبت  ک ےک ہاثڀاة ػك اٿؿ گیبؿ ےک 1988، ٹی  ای٬ڑؿ گبٹٵڀ

  ہے۔ٵٖبث٨ ربؿی کیب گیب 

 َہا

 ےٱئ ےػٷ کی اگٲی ٵؼت  ک 15 ںکی ٵڀفٿٹیت  ایک ٿ٩ت  ٵی ٹکڀؿ ٹڀ

 ٹایک کڀؿ ٹڀ ںٵی ےی ٵٞبٵٰھ، ٱیکٸ کنی ةہےائی رب مکتی ڑھة ےگٓا

  ۔ٿگیہ ںیہٷ  ہفیبػ ےك ےیٸہکی ٵڀفٿٹیت  کی کٰ ٵؼت  ػٿ ٳ

 ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی ک ہثٺؼی اٱگ اٱگ ثیٴ ہکی ٭ی مجٰ ٹکڀؿ ٹڀ : ٹٔو

  ں۔یہٿ مکتی ہخمتٲ٤  ںٵی

ىىٕی  ہصوًٍ ےؽؿیٜ ےن ںتـ کّپٕیو ہامتّٞبي کو فیبػ ےک ٹکوؿ ٔو

آد کی تکٕیک  فوؿی  پبٌینی  ػمتبویق ربؿی  ہے۔ی ہکی رب ؿ ںیہْ

  ہے۔َ کـتی ہوٌت  فـاہکی ك ےکـْ

 ہؿ ثیٴٹٵڀ -  ٹی٬٦ٹمـ ہثیٴ .3

حجڀت   ںاہد ہےکب ٿرڀػ  ثتبتب  ہثیٴ ںٵی ںاٷ ٵٞبٵٲڀ ٹی٬٦ٹمـ ہثیٴ

 ےپبٱینی  ک ںٵی ہؿ ثیٴٹ، ٵڀےٱئ ےٵخبٯ ک ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت 

کب ایک  ہٵٖبث٨ ثیٴ ےی ّـٿؿت کک ٹی  ای٬ڑؿ گبٹاّب٥ی  ٵڀ

ؿیيٓ  ٹپوٌیل اوؿ ؿرل  ٹیفهٹمـ ہی ۔ہےربؿی کیب ربتب   ٹی٬٦ٹمـ

 ےٱئ ےک ںؽاتی کبؿٿ ہے۔َ کـاتب ہکب حجوت  فـا ہیق کو ثیُٹاؿیھات

ٳ  عَڀٍیبت ہا ںٵی رل ہےپیو کیب گیب  ےٹیچ  ٹی٬٦ٹمـ ہایک سمڀٷ

  ں۔یہائی گئی ھػک

 1988، ٹایک ںبیڑؿ گبٹِو
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 ٹیفکیٹمـأيوؿٔل 

  پبٱینی سمرب        کب سمرب ےتَؼی٨ ٹبٳ

، اذمٸ سمرب / چینی سمرب / ہؿیيٸ کی رگٹؿیيٸ سمرب، ؿرلٹٵبؿک اٿؿ ؿرل .1

  ۔/  ٵیٺی٦یٮچـ کب مبٯ ںثٺبئی

 ٹبٳ ےی کٹاؿھؿیيٸ اتٹپـیٶیٴ / ؿرل ٹکی گٺزبئو / ٹی ےٷٹھثی  .2

 ی کی ٩نٴ، ڈثب / می می /

 `اؿتھة - ےر٢ـا٥یبئی ٝال٧ .3

  ی ٿی(ڈاٝالٷ ٩یٶت )آئی   ہىؼ ہثیٴ .4

  ہ،کبؿٿثبؿ یب پیو  ہػاؿ ٭ب ٹبٳ اٿؿ پت ہثیٴ .5

 ےآ١بف کی ٵؤحـ تبؿیظ  ك ےاٹيڀؿٹل ک ےٱئ ےٵ٪َؼ  ک ےک ٹایک .6

   ۔ ۔ ۔۔  ۔ ۔  ۔۔پـ   ۔ ۔  ۔۔۔۔   ۔۔۔۔ ۔  ۔۔

  ی ؿات کڀھپـ آػ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی تبؿیظ:  ےٿٷہاٹيڀؿٹل عتٴ  .7

 ں۔اػ ٭ی کالمیٵنتض٨ ا٥ـاػ یب ا٥ـ ےؿائیڀ کڈ .8

 ی :ھکڀئی ة ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد .9

a) ػاؿ : ہثیٴ 

b) ےصٮٴ پـ یب اك ٭ی اربفت ٫ ے٫ػاؿ ہی ىغٌ ثیٴھػٿمـا ٭ڀئی ة 

 ہے۔ا ہؿائیڀٹگ ٭ـؿڈ ھمبت

ٿ٩ت  ایک  ےک ہپبك ٿا٩ٜ ےىغٌ ک ےٿاٯ ےؿائیڀٹگ کـٷڈ ہک ےثيـٓ

اك ٕـس کب الئنیٺل  ےاٿؿ اك ہےؿائیڀٹگ الئنیٺل ٵڀرڀػ ڈٵڀحـ  

 ےثيـٓ ہے۔ؿایب گیب ٹھہ ںیہٯ ٷہ١یـ ا ےٱئ ےک ےصبٍٰ  کـٷ یب ےٷھؿک

ی  ڑی گبھٿاال ىغٌ ة ےٷھٿاال الئنیٺل ؿک ےٷھایک ٵڀحـ می٬  ہی ٫ھة ہی

ی  ڑؿ گبٹؿٯ ٵڀٹاٿؿ اك ٕـس کب ىغٌ کڀ میٸ ہےؿائیڀ کـ مکتب ڈ

 ہے۔ـتب ّـٿؿت کڀ ٵٖٶئٸ ککی  ٩3ڀاٝؼ   ےک ٩1989ڀاٝؼ  

 ےٌئ ےک ےصؼوػ امتّٞبي کـْ

امتٞٶبٯ  ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےی ػٿمـھکنی ة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےنی کپبٱی

 :   ہےکـتب 

a) ےیب ٵٞبٿُ ےکـائ  

b) (ہٝالٿ ےؽاتی مبٵبٷ ک ۔ی ٭ب مبٵبٷ  )ڑگب 

c) ہ٭ب ٵ٪بثٰ ڑٵٺٞ٪ؼ ػٿ 

d) ؿیل ٵیٮٺگ 

e) ؿ٥تبؿ کی ربٹچ 

f)   ؿائٲقٹ٩بثِٰ اٝتٶبػ 

g) ۔ ی ٵ٪َؼھ٭ڀئی ة ںٵی ےمٲنٰ ےک ڈؿیٹؿ ٹٵڀ 

اك  ےپبٱینی  رل ك ہک ںیہ ےـت/کںٿہتَؼی٨ کـتب  ہٳ  ثؾؿیٜہ/  ںٵی

، ٹای٬ ںیڀڑؿ گبٹٵڀ ٹی٦کیٹمـ ہثیٴ ہاٿؿ ی ہےکب تٞٲ٨  ٹی٦کیٹمـ

 ےٵٖبث٨ ربؿی کئ ےػ٥ٞبت ک ےک ہثبة ػك اٿؿ ثبة گیبؿ ےک 1988

  ں۔یہ ےگئ

 ۔۔……   ٭ی گئیتبٯ ڑربٹچ پ
 ( جمبف اٹيڀؿٹل کٶپٺی )
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ؿ ہ ےٌئ ےتبي کڑصىبَ کی ربٔچ پ  ہِتٍٞك  ٹیفهٹؿ مـٹکب ِو ہثیُ

 ہے۔کـ چٍٕب ّـوؿی ےي ںی  ِیڑولت  گب

 پبٱینی  ػمتبٿیق .4

کب ایک حجوت  ہػہِٞب ےک ہرو ثیُ ہےػمتبویق  ہپبٌینی  ایک ثبّبثٔ

 ےک 1899، ٹیٶپ ای٬ٹاك ہاؿتیھاك ػمتبٿیق پـ ة ہے۔َ کـتب ہفـا

 ے۔ئیہٿٹی چبہؿ ٱگی ہٵٖبث٨ ٳ ےػ٥ٞبت  ک

ىبٵٰ  ںٰ ثبتیؽی ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺؼؿد ںپبٱینی  ٵی ہایک ٝبٳ ثیٴ

 : ںیہٿتی ہ

a) ےٿاٯ ےٷھ٩بثٰ ٵ٦بػ  ؿک ہثیٴ ںکی ٵڀّڀٛ ٵی ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہثیٴ 

 (؛ے)تہٹبٳ اٿؿ پت ےکنی ػیگـ  ىغٌ کب/ک

b) ربئیؼاػ یب ٵ٦بػ  کی ٵٮٶٰ ت٦َیالت؛ ہىؼ ہثیٴ 

c) ٵ٦بػ  اٿؿ  ہىؼ ہزبت ثیٴ ےٵ٪بٳ  یب پبٱینی  ک ےربئیؼاػ کب/ک

 یت؛مس ں٩یٶتڀ ہثیٴ  ہٿ، ٵتٞٲ٨ہٵٺبمت  ںاہد

d) کی ٵؼت ؛ ہثیٴ 

e) ؛ ٭ی ؿ٩ٴ  ہثیٴ 

f) ؛ںٳ اٿؿ امتخٺبئی ٍڀؿتیھرڀک ےگئ ےکڀؿ کئ 

g) ٿتی؛ٹی الگڀ اّب٥ی  / کھکڀئی ة 

h) تبثٜ  ےک ٹرنٶٸڈپـیٶیٴ ای ںاہ٩بثِٰ اػائیگی  پـیٶیٴ اٿؿ د

 کی ثٺیبػ ؛ ٹرنٶٸڈای ے، پـیٶیٴ کہےٝبؿّی 

i) ٔ؛ںیبٹّڀاثٔ اٿؿ ٿاؿٷ ٫پبٱینی  ىـائ 

j)  اٵٮبٷ ٿاٱی ایک  ےک ےکڀ رٺٴ ػیٸ ےزبت ایک ػٝڀ ےپبٱینی  ک

کی  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہپـ ثیٴ ےٿٷہٿا٩ٜ   ے٫ ہٹگبٵی ٿا٩ٜہ

 ٿاٱی کبؿؿٿائی؛ ےربٷ

k) پـ  ےٿٷہٿا٩ٜ    ے٫ ہٿاٱی ایک ٿا٩ٜ ےکڀ رٺٴ ػیٸ ےایک ػٝڀ

ػاؿی  اٿؿ اٷ  ہػاؿ  کی ؽٳ ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےکی ٵڀّڀٛ ک ہثیٴ

 ص٨ ؛ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںٍڀؿزببٯ ٵی

l) َڀً ىـٓ؛ کڀئی خم 

m) ػاؿ   ہاؿ یب ثیٴہ١یـ اٗ ےی،ٵڀاػ ص٪بئ٨ کہٿکبػھ١ٲٔ ثیبٹی، ػ

 ےٱئ ےک ےثٺیبػ  پـ پبٱینی  کڀ ؿّػ کـٷ ے١یـ تٞبٿٷ ک ےىغٌ ک
 ػ٥ٞبت ؛

n) ی ٵڀاٍالت ھمت ںٵی ےمٲنٰ ےپبٱینی  ک ںاہد ہکٶپٺی کب پت ہثیٴ

 ؛ ےئیہچب ےربٷ ےیذھة

o) ٿ؛ ہ٭ی ت٦َیالت، اگـ کڀئی ىـائٔ  اّب٥یی ھکنی ة 
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p) کی  ت٦َیالت ےپت ےٳ  اٿؿ حمتنت کٹ٭ب مل ےىکبیت ٭ب مـاٟ ٱگبٷ 

ٿاال ایک ػٝڀٰی  ےٿٷہٵتٞٲ٨ پیؼا   ےکٶپٺی کڀ پبٱینی  ک ہؿ ثیٴہ

ٵٮٶٰ  کی  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےک ےػائـ کـٷ

 ںاٷ ٵیٹ٥ڀؿی ٹپ ےک ےکٶپٺی کڀ ػٝڀ ہاٿؿ ثیٴ ںٿاٱی ّـٿؿتڀ ےربٷ

 ہٕـی٨ ےٿاٯ ےپیـٿی کی ربٷ ےؽؿیٜ ے٫ ےامک ےٱئ ےک ےٯ  ثٺبٷہا

ػاؿ  کڀ( ٵٖٲٜ کـٹب اٿؿ  ہٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ )ثیٴ ںٵی ےثبؿ ے٭بؿ ک

  ے۔ئیہٹب چبہؿ ےٵٖٲٜ کـت

 4  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ہےٍضیش  ںٵی ےمٲنٰ ےک ںٿٹکڀٷ مب ثیبٷ  کڀؿ ٹڀ ےك ںاٷ ٵی

I. کیب ربتب  ںٵی ہٳ  ٕڀؿ  پـفٹؼگی  ثیٴہکب امتٞٶبٯ  ا ںٿٹکڀؿ ٹڀ

 ہے

II. ی ھمت ےک ہٳ  ٕڀؿ  پـ ٝبٳ   ثیٴہکب امتٞٶبٯ  ا ںٿٹڀکڀؿ ٹ

 ہےکیب ربتب  ںٵی ںمجبٝتڀ

III. کیب ربتب  ںٵی ہٳ  ٕڀؿ  پـ ٍضت ثیٴہکب امتٞٶبٯ  ا ںٿٹکڀؿ ٹڀ

  ہے

IV. مسٺؼؿی  ےک ہٳ  ٕڀؿ  پـ ٝبٳ  ثیٴہکب امتٞٶبٯ  ا ںٿٹکڀؿ ٹڀ

 ہے۔کیب ربتب  ںٵی ںؿ مجبٝتڀٹاٿؿ ٵڀ

  

E. ْںیبٹواؿ 

 ہزبت ثیٴ ےک ہػہکب امتٞٶبٯ  ایک ٵٞب ںڀیٹٿاؿٷ ںٵی ہػہٵٞب ہثیٴ

 ہثیٴ ہے۔کیب ربتب  ےٱئ ےک ےػاؿی کڀ حمؼٿػ  کـٷ ہکٶپٺی کی ؽٳ

ىبٵٰ کـتی  ںیبٹٵٺبمت  ٿاؿٷ ےٱئ ےک ےٳ کڀ کٴ کـٷھرڀک ںکٶپٺیب

 ہؽٳ ھػاؿ  کچ ہی، ثیٴٹکب ایک پبؿ ہػہٵٞب ہثیٴ ھمبت ےی کٹٿاؿٷ ں۔یہ

اٹؼؿ  کیب  ے٩ت  ٵؼت  کٿ  ہرل پـ ٝٶٰ ایک ٵ٪ـؿ ہےاتب ٹھػاؿی  ا

 ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہػاؿی  ثیٴ ہکٶپٺی کی ؽٳ ہاٿؿ ثیٴ ہےربٹب ّـٿؿی 

 ےٳ کھرڀک ںیبٹٿاؿٷ ہے۔تٞٶیٰ پـ ارمَبؿ  کـتب  ےک ںػاؿیڀ ہؽٳ

 ں۔یہٳ ٭ـػاؿ  اػا ٭ـتی ہایک ا ںٵی ےتـ ثٺبٷہاٹتٚبٳ اٿؿ ة

 ہےثیبْ وی گئی ایک ىـٓ  ےواّش  ٕوؿ ك ںی پبٌینی  ِیٹایک واؿْ

پوؿی ٕـس ًّٝ کیب ربٔب  ےٌئ ےکی ِوفؤیت  ک ہػہل کب ِٞبر

اوؿ پبٌینی   ٹکوؿ ٔو ہی ہے۔ ںیہی ایک اٌگ ػمتبویق ْٹواؿْ ے۔ئیہچب

 ےاك ہے۔کی ایک ىـٓ  ےٯہپ ےك ہػہٵٞب ہی ہے۔ ہکب صٌ ںػمتبویق ػؤو

ٿؿ امکی تٞٶیٰ کی ربٹی ا ےئیہٹب چبھمسذ ےاٿؿ پڀؿی ٕـس ك ےمغتی ك

 ےٱئ ےٳ کھرڀک ہکیب ی  ہثٺب ٫ ےیبٷ ػیئھپـ ػ ص٪بئ٨  ٷ، اےئیہچب

، تڀ ہےی کی عال٣ ٿؿفی کی ربتی ٹاگـ کنی ٿاؿٷ ں۔یہیب ٷ ہےٳ ہا

ٿ ہ٩بثٰ  ے٫ ےاعتیبؿات  پـ ٹبٵٺٚڀؿ کـٷ ےک ںکٶپٺیڀ ہپبٱینی  ثیٴ

عال٣  ہی  ہ٫ ہےکیب گیب  ےٿاّش  ٕڀؿپـٓ ہرت ی  ہتک ٫ ںاہ، یہےربتب 
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 ںیہىـا٭ت  ٷ ںیب اك ٵی ہےثٺب  ںیہٷ ہٿؿفی کنی عبً ٹ٪َبٷ کی ٿد

ی کی عال٣ ٿؿفی ایک عبٱَتب ٹ، اگـ ٿاؿٷںاؿ ٵیہ، ٿیڀہصبالٹک ہے۔کیب 

 ںیہىـا٭ت  ٷ ںٹ٪َبٷ ٵی ےی ٕـس كھاٿؿ کنی ة ہےتکٺیکی ٹڀٝیت 

کڀ ١یـ ٵٞیبؿی  ػٝڀٰی  ں، )ٹ٪َبٹڀہےاتب ڑھة ںیہٷ ےیب اك ہےکـتب 

  ہ٩ڀت ٥یَٰ ےاپٸ ںکٶپٺیب ہ( ثیٴہےکیب رب مکتب  ہٵبٹب اٿؿ ت٦َی

کی کبؿؿٿائی  ںٵٖبث٨ ػٝڀٿ ےػایبت  کہٵٞیبؿ اٿؿ  ےپـ کٶپٺی ک

  ں۔یہپڀؿی کـ مکتی 

 ںیہػی گئی   ںؽیً ِی ںیبٹواؿْ ہآگ ثیُ .1

ی ھػٿؿاٷ کڀئی ة ےپبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  ک  ہ٫ ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ

  ۔کیب ربئیگب ںیہمجٜ ٷ ںٵیےاصبٓ ےػاؿ  ک ہعٖـٹبک مبٵبٷ ثیٴ

کی   ہفیبػ ےػٷ یب اك ك 30  ہ٫ ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ َ:ھکعبِوه رو

 ہىؼ ہی ٵیٺڀ ٥یٮچـٹگ ٭بؿ٭ـػگی ثیٴھکڀئی ة ےٱئ ےٵنٲنٰ ٵؼت  ک

  ہے۔چالئی ربتی  ںیہٷ ںٵی ہاصبٓ

 30 ںٵی ہاصبٓ  ہ٫ ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ ؿ ِیٕو فیىچـٔگ :ٹفً ٹمگـی

 ںیٵ ہاصبٓ ٹی مبٱڀیٸھٿاال کڀئی ة ٹکٴ ٥ٲیو پڀائٸ ےمیٲنیل ك

  ہے۔کیب ربتب  ںیہٷ ہامتٞٶبٯ/ؽعیـ

ؽیٰ ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب  ہکڀ ٵٺؼؿد یٹ، ایک واؿْںِی ہمسٕؼؿی ثیُ .2

ا ربئیگب، ایک ہک ںٵی ےثبؿ ےک ی، رلٹٿاؿٷ ہ: "ایک ٿٝؼہےگیب 

 ھکچ  ہ٫ ہےٱیتب   ہٿٝؼ ہػاؿ  ی ہثیٴ ےؽؿیٜ  ےی رل کٹاینی ٿاؿٷ

ىـٓ پڀؿی  ھکچ  ہکیب ربئیگب یب ٫ ںیہخمَڀً کبٳ کیب ربئیگب یب ٷ

 ےص٪بئ٨  کی ایک عبً صبٱت ک ہٿ ےؽؿیٜ ے٫ ےک کی ربئیگی یب رل

 " ہے۔ٿرڀػ  کڀ ٵٺٚڀؿ کـتب یب ٹبٵٺٚڀؿ٭ـتب 

  ہ٫ ہےی ىبٵٰ کی ربتی ٹ، اك احـ کی ایک ٿاؿٷںٵی ہمسٺؼؿی کبؿگڀ ثیٴ

مسٺؼؿی  ہے۔پیک کیب ربتب  ںٵی ںثڀڈٷ الئٸ  ٹ( کڀ ےچبئ ےمبٵبٷ )ریل

  ہٿینیٰ ایک ٵ٪ـؿ  ہىؼ ہثیٴ  ہ٫ ےی ىبٵٰ کـکٹاؿٷٿ ہی ںٵی ہصٰ ثیٴ

 ےٳ کی صؼ کھکٶپٺی کڀ اك رڀک ہگب، ثیٴےکـ ںیہٷ ٦ٍـ ںٵی  ہٝال٧

ٳ ہکڀؿ ٥ـا ےاك ٷ ےٱئ ےک رل ہےػیب ربتب  ہایک اٹؼاف ںٵی ےثبؿ

، آ١بف  ہےی کی عال٣ ٿؿفی ٭ی ربتی ٹاگـ ٿاؿٷ ہے۔کی اربفت ػی  ےکـٷ

 ہاٿؿ ثیٴ ہےتی مٮتجؼیٲی  کی رب ںٳ ٵیھرڀک ےگئ ےػیئٵٺٚڀؿی   ںٵی

آپ کڀ  ےاپٸ ےػاؿی ك ہکی ؽٳ ےگٓا ےکٶپٺی کڀ عال٣ ٿؿفی کی تبؿیظ ك

 ہے۔کی اربفت ػی ربتی  ےآفاػ کـٷ

ربئیؼاػ کی ٹگـاٹی   ہ٫ ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ ہی ںٵی ہچڀؿی ثیٴ .3

پبٱینی  کی  ہے۔کی ربتی  ےؽؿیٜ ےایک چڀکیؼاؿ ٫ ٹےٷھچڀثیل گ

 ھمبت ےٍـ٣ اگـ  پبٱینی  ک ںیہتی ہی ؿہٿ ںٕیىـس، ٩ڀاٝؼ  اٿؿ ىـ

  ہے۔پـ ٝٶٰ کیب ربتب  ںیڀٹٵٺنٲ٬ ٿاؿٷ
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 5   ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ہےٍضیش  ںٵی ےمٲنٰ ےی کٹػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ایک ٿاؿٷ ےٹیچ

I. ٿتی ہؿ  ہثٚبث٢یـ   ےثتبئ ںرڀ پبٱینی  ٵی ہےی ایک ىـٓ ٹٿاؿٷ

 ہے

II. ٿاّش  ےٕڀؿ  ك ٿاّش  ںرڀ پبٱینی  ٵی ہےی ایک ىـٓ ٹٿاؿٷ

 ہےٿتی ہ

III. ہےٿاّش  ٕڀؿ  پـ ثیبٷ ٭ی گئی ایک ىـٓ  ںی پبٱینی  ٵیٹٿاؿٷ 

اٿؿ  ہےثتبیب ربتب   ےػاؿ  کڀ اٱگ ك ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ امک

  ہے۔ ںیہٷ  ہپبٱینی  ػمتبٿیق کب صٌ ہی

IV. کی  ےی  ػٝڀھؿ ةھپ ہےی کی عال٣ ٿؿفی کی ربتی ٹاگـ کنی ٿاؿٷ

 ہے ںیہٳ ٷہا ےٱئ ےٳ کھرڀک ہیاگـ  ہےاػائیگی   کی رب مکتی 

 

 

F.  توحیك 

کڀ   ںػیگـ  مغت عٖـٿ ھاٿؿ کچ ےکڀ کڀؿ کـک  ںمغت عٖـٿ ھکچ

 ںکٶپٺیڀ ہربؿی کـٹب ثیٴ ںپبٱنیب ںکـ؛ ایک ٵٞیبؿی  ٥بؿٳ ٵیڑٿھچ

 ہے۔ك ٹکی پـی٬

  تٞـیف

ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  کڀ  ھکچ ےٿ٩ت  اك ک ےک ےاگـ پبٱینی  ربؿی کـٷ

تـتیت  ںکبٳ تـاٵیٴ/تجؼیٲیب ہ، تڀ یہے ٿتیہکی ّـٿؿت  ےتـٵیٴ  کـٷ

پڀؿا کیب ربتب  ےك  ےؽؿیٜ ے٭ـ  تڀحی٨  ٹبٵی ایک ػمتبٿیق کےػ

 ہے۔

پبٱینی   ہے۔ثٺتب  ہاٿؿ امکب صٌ ہےٿتب ہٵٺنٲ٬   ھمبت ےپبٱینی  ک ہی

تڀحی٨   ں۔یہ ےکب حجڀت  ثٺت ہػہٵٞب ھاٿؿ تڀحی٨  ایک مبت

نی  کی چبٱڀ ٵؼت  پبٱی ےٱئ ےک ےکـٷ ڈ/تـاٵیٴ کڀ ؿیکبؿںتجؼیٲڀ

  ہے۔ػٿؿاٷ ربؿی کیب رب مکتب  ےک

ػاؿ  ىغٌ کڀ  ہ، ثیٴہےٿتی ہتجؼیٲی  ںٳ ٵٞٲڀٵبت ٵیہی اھی ةھرت کت

رڀ اك ثبت پـ  ہےٿتب ہکٶپٺی کڀ ثٺبتب ّـٿؿی  ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےامک

  ہصٌ ےک ہػہٵٞب ہثیٴ ےك  ےؽؿیٜ ےتڀحی٨  ک ےگی اٿؿ اك ےیبٷ ػھػ

  ۔گیےىبٵٰ کـ ںٕڀؿ  ٵی ےک

ؽیٰ  ہزبت  ٵٺؼؿد ےڀحی٨  کی ّـٿؿت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک پبٱینی  کت

 :ہےٿتی ہ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںثبتڀ

a) ںت٢یـات/تجؼیٲیب ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ 
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b) ں٩بثِٰ ٵ٦بػ  ٵی ہثیٴ ےك  ےؽؿیٜ ےک ہٷ ٿ١یـہ٥ـٿعت ، ؿ 
 تجؼیٲی

c) ےٱئ ےک ےاٷڑھ/ پبٱینی  ٵؼت  ة ےکڀ کڀؿ کـٷ ںاّب٥ی  عٖـٿ 

 کی ت٦َیٰ ہثیٴ

d) یب  تٞٶیـ ےٝٶبؿت  ک ںٵی ہآگ ثیٴ ےٲی ، ریلتجؼی ںٳ ٵیھرڀک

 تجؼیٲی ،  ںٵی  ے٩جِ

e) ٵ٪بٳ  پـ ربئیؼاػ کی ٵٺت٪ٲی  ےمی ػٿمـ  

f) ؿّػ کـٹب ہثیٴ 

g) تجؼیٲی ںٵی ہٿ١یـ ہٹبٳ یب پت  

 ہمنوْ

پیو کی گئی  ےثٺؼی ٹیچ ہمجٰ ہتڀحی٨  کی سمڀٷ ھکچ ےٵ٪َؼ ك ےٵخبٯ ک

 :ںیہ

 ؿّػ کـٔب  )ِٕنوعی(

  ہکڀ ثؾؿیٜ ہثیٴ ےؽؿیٜ ےـ اك پبٱینی   ٫ػاؿ  کی ػؿعڀامت پ ہثیٴ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔……… ہثیٴ……… ہے۔٭ب اٝالٷ  ٭یب ربتب  ےربٷ ےؿّػ کئ ےك

کڀئی   ےك ہ٭ی ٿد  ےٿٷہکی ایک ٵؼت  تک ٵڀحـ    ہفیبػ ےك ںیٺڀہٳ

  ہے۔ ٿتبہ ںیہػاؿ ٭ڀ ٿاپل ٷ ہثیٴؿ٩ٴ  

 

 : ہاّبف ںاک لیّت کوؿ ِیٹاك

کڀؿ  ےؽؿیٜ ےاك پبٱینی  ٫  ہ٫ ھتمب ےػاؿ  اك ٵٞٲڀٵبت ک ہ"ثیٴ

  ہ٫ ہےات٦ب٧ ٭یبربتب  ہی  ہ، ثؾؿیٜہےٿا ہ ہاّب٣ ںاک ٵیٹاك ےگئ ےکئ

تجؼیٰ کیب  ںٵی ےؿٿپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔………ٵٖبث٨  ےی اك ٫ھؿ٩ٴ  کڀ ة ہثیٴ

 :ہےکی گئی  ےکی حبج ٹیچ رل ہےگیب 

(                ںتبؿیظ                        )ثیبٷ کـی

 ے۔ؿٿپ

 ے۔(                   ؿٿپںیظ                   )ثیبٷ کـیتبؿ

ٿٍڀٯ کیب گیب   ہرل کب ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ ثؾؿیٜ ںتال٥ی ثؼٯ  ٵی

  ہے۔

 ےؿٿپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔………پـیٶیٴ   ہػیگـ  مبالٷ

 ہے۔ٿ گیب ہ ےؿٿپ ۔۔۔۔۔۔۔۔………اة  ہکٰ ثیٴ

ٔ اٍٖالصبت، ػ٥ٞبت  اٿؿ ىـائ ےاك پبٱینی  ک ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی

 ۔تبثٜ ےک

 

کوؿ  ےٌئ ےک ےَ کو ىبًِ کـْھؿی روکہثب ںایک مسٕؼؿی پبٌینی  ِی

 کی تفَیً

 ےثبال  پبٱینی  ک ہٵٺؼؿد  ہػؿعڀامت پـ ثؾؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ک ہثیٴ

  ہے۔اربفت ػی ربتی  ےٱئ ےک ےٳ کڀ ىبٵٰ کـٷھرڀک ےک ٹٿھپ ٹٿٹزبت 
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پـ ایک  ےؿٿپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔………ٵٖبث٨  ے، رل کب ؽیٰ ٫ںتال٥ی ثؼٯ  ٵی

 ہے۔ٿٍڀٯ کیب گیب  ےػاؿ  ك ہاّب٥ی  پـیٶیٴ ثیٴ

 

  تجؼیٍی ںالئی کی تـویت  ِیڈھ

زبت  ےاٿپـ ٭ی پبٱینی  ک  ہ٫ ھمبت ےػاؿ  اك اٝالٷ  ک ہثیٴ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔………ثیـٯ ٖٝـ مبفی رل کی ٩یٶت  2 ےك ںٵی ٹکٺنبئٺٶیٸ

اٿؿ  مٸٹاد پـ ریہد ےاك  ہ، ثؾؿیٜہےیزب گیب ھیک پـ ةڈ، ہے ےؿٿپ

  ہے۔ؿ کیب ربتب ہات٦ب٧ ٙب ےٱئ ےعال٣ کڀؿ ک ےک ےٯ ربٷھػ

 ہٵٖبث٨ ثیٴ ے، رل کب ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ  ؽیٰ ٫ںتال٥ی ثؼٯ  ٵی

  ہے۔ٿٍڀٯ کیب ربتب  ےػاؿ  ك

 ےؿٿپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔………اّب٥ی  پـیٶیٴ 

 

 

 6  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ڀاثٔ  کڀ ىـائٔ ٿ ّ ھکچ ےٿ٩ت  امک ےک ےاگـ پبٱینی  ربؿی کـٷ

 ےك  ےؽؿیٜ ےکبٳ __________ ک ہ، تڀ یہےکی ّـٿؿت  ےتـٵیٴ  کـٷ

  ہے۔پڀؿا کیب ربتب  ےکـک ےتـٵیٴ ٓ

I. یٹٿاؿٷ 

II. تڀحی٨  

III. تجؼیٲی  

IV. ںیہ ںیہتـٵیٴ دمٮٸ ٷ 

G. کی تيـیش ںپبٌینیو 

پبٱینی   ہاٿؿ ثیٴ ہےاؿ کیب ربتب ہاٗ ںکڀ زبـیـی ٵی ںػٿہٵٞب ےک ہثیٴ

 ہے۔تیبؿ کیب ربتب  ےؽؿیٜ ے٫ ںٺیڀکٶپ ہثیٴ ہثٺؼی کب ٵنڀػ ہکی مجٰ

 ےٵ٪ـؿ ٩ڀاٹیٸ  ک  ھکچ ےکی تيـیش تٞٶیـ یب تيـیش ک ںاٷ پبٱنیڀ

 ےگئ ےکئ ےٓ ےؽؿیٜ ے٫ ںرڀ خمتٲ٤ ٝؼاٱتڀ ےئیہٵٖبث٨ کی ربٹی چب

 ےاؿاػ ےک ںیوٹپبؿ  ہن ہے ہَ لواٝؼ  یہا ےتّٞیـ  کب مت ك ں۔یہ

 ۔ه ویب ربئیگبتال ںکو پبٌینی  ِی ےاوؿ اك اؿاػ ےئیہچب ےوْہثـتـ 

تڀ ٝؼاٱت  ہےربؿی کی گئی  ےٹگ كڈھٿاّش  ١یـ اگـ پبٱینی  ایک 

 ےکٶپٺی ٫ ہپبٱینی  ثیٴ  ہامکی تيـیش اك ٝبٳ ُاٍڀٯ پـ ٫ ںٵی

کٶپٺی  ہاٿؿ ثیٴ ںٵی محبئتػاؿ  کی  ہی، ثیٴھتیبؿ کی گئی ت ےؽؿیٜ

 ۔عال٣ کی ربئیگی ےک

ا ھٵٖبث٨ مسذ ےک ؽیٰ زبـیـی ٩ڀاٝؼ ہکڀ ٵٺؼؿد ثٕؼی ہپبٌینی  کی مجً

 :ہےاٿؿ تيـیش کی گئی  ہےگیب 



 

543 
 

a) ںاہد ہےؿ  ىـٓ کڀ ٵنرتػ کـتی ہایک ایکنپـیل ىـٓ ایک ثٚب 

  ہے۔ ںؿثٖیب ےة ںٵی ےاینب کـٷ

b)  ےك ھاتہیب  ےگئ ےائپ کئٹٵٞیبؿی  ٕجبٝت پبٱینی  ٥بؿٳ اٿؿ 

 ںایک تْبػ کی ٍڀؿت  ٵی ںٵی ںػؿٵیبٷ ىـٕڀےک ںصَڀ ھےٱ٬

 ںٵی ہػہکڀ عبً ٵٞب  ہصٌ ھےٱ٬ ےك ھاتہیب  ےگئ ےائپ کئٹ

، اٿؿ ہےا ربتب ھٿا مسذہؿ کـتب ہکڀ ٙب ےاؿاػ ےک ںیڀٹپبؿ

 ۔ٵٞٺی کڀ ٵٺنڀط کـ ػیگب ےٵٞٺی ص٪ی٪ی ٕجبٝت اٱ٦بٗ ک ےاٹک

c)  ہےٿپـیت خمبٱ٤  ےک ںػیگـ  صَڀ ےک ہػہاگـ کڀئی تڀحی٨  ٵٞب 

 ۔گی  ےٵیت  ٵٰہٵٖبث٨ ا ےٵٞٺی ػمتبٿیق ک ےتڀ تڀحی٨  ک

  ہے۔٭ب ػمتبٿیق  ثٞؼ ہی ہ٭یڀٹ٬

d)  ٳ ہا  ہفیبػ ےکالد ٝبٳ ٕجبٝت اٱ٦بٗ ك ےگئ ےػیئ ںیٲک ٵیٹا

 ں۔یہٵتْبػ  ںاہد ےٿ ٹگہ

e)  کڀ  فکال ےگئ ےائپ کئٹٕجبٝت یب  ںٵبؿرٸ ٵی ےپبٱینی  ک

 ہفیبػ ےك ںٱ٦ٚڀ ےاٹؼؿ  ک ےک  ہػؿٵیبٹی صٌ ےپبٱینی  ک

 ۔گی ےٵیت ػی ربئہا

f)  ےپبٱینی  ک فکال ےگئ ےاٯڈ ںٵٺنٲ٬  یب اك ٵی ےپبٱینی  ك 

 ےکـت ؿّػ کڀ  ںػٿٹڀ فکال ےاٿؿ ٵبؿرٸ ک فکال ےک  ہصٌ ہیھٵؼ

  ں۔یہ

g) اٱ٦بٗ  یب ایک  ےگئ ھےٱک ےائپ کـکٹاٱ٦بٗ کڀ   ہٕجبٝت ىؼ

ٵتبحـ کیب  ےاٱ٦بٗ ك ےگئ ےاپھچ ےیٶپ كٹؿثـ اك ےی ٿاٯہمیب

  ہے۔ربتب 

h)  اٱ٦بٗ  پـ ٵ٪ؼٳ  ےگئ ےاپھیب چ ےگئ ےائپ کئٹػمتی زبـیـ کڀ

  ہے۔ربتب  ٩ـاؿ ػیب

i) پـ گـاٵـ اٿؿ  ےٿٷہاٳ یب ٿّبصت  کی کٶی ہ، کڀئی اةںآعـ ٵی

  ں۔یہ ےربت ےٝبٳ ٩ڀاٝؼ  الگڀ کئ ےاٿ٩ب٣ ک

 

 

 ٳہا

 کی تّٞیـ ںپبٌینیو .1

 ے٫ ںاٿؿ ٝؼاٱتڀ ہےکب حجڀت   ہػہپبٱینی  ایک رببؿتی ٵٞب ہثیٴ

 ںػٿہ٩ڀاٝؼ  ػیگـ  ٵٞب ےتٞٶیـ اٿؿ تيـیش ک ےگئ ےاپٺبئ ےؽؿیٜ

  ں۔یہ ےٿتہالگڀ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہػہٵٞب ہٴٵٖبث٨ ثی ےک

ثـتـ  ےاؿاػ ےک ںیڀٹکی پبؿ ہػہٵٞب  ہ٫ ہے ہٳ ٩ڀاٝؼ  یہتٞٶیـ کب ا

 ےاٿؿ ربڀیق ٥بؿٳ، اك كپبٱینی  ػمتبٿیق  ےاؿاػ  ہ، ٫ےئیہچب ےٿٷہ
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 ےئیہچب ےربٷ ےا کئٹھاک ےك ہٿ١یـ ںیڀٹ، تڀحی٨ ، ٿاؿٷںٿفٵٺنٲ٬ کال

 ے۔یئہثٺٺب چب ہکب ایک صٌ ہػہاٿؿ ٵٞب

 ِٕٞی  ےثٕؼی ن ہمجً .2

اٌفبٗ   ۔ا ربئیگبھمسذ ںٵی ںٝبٳ  اٿؿ ٵ٪جڀٯ ٵٞٺڀ ےک اٱ٦بٗ کڀ اٷ

رو ٝبَ  ںیہٍِٖت  ےِٕٞی ایل ےواي ےربْ ےامتّٞبي کئ ےٌئ ےک

 ہےاك ٕـس، "آگ" کب ٍِٖت  ں۔یہ ےآ مکت ںِی ھمسذ ےآػِی کو آمبٔی ك

  ۔یب صمیمی رٍٕب ےىًٞ

، ہےٍِٖت   یبؿت یب وبؿوثبؿاٌفبٗ رٓ کب ٝبَ جت ےایل، ٕـ٣ ػٿمـی 

کب میبق  ےمجً  ہا ربئیگب رت تک نھمسذ ھمبت ےوَ کہأکو اك ِف

  ےؽؿیٜ ےاٱ٦بٗ کڀ ٩بٹڀٷ ٫ ںاہد ہے۔ػیتب  ںیہْ ہومجبق وی ٕـف اىبؿ

ٿٳ کب امتٞٶبٯ  کیب ہٵ٤  ے، اك تٞـی٤  کہےٿّبصت کی ربتی 

  ۔"چڀؿی" ںٹؼ  ٵیہتٞقیـات  ےربئیگب، ریل

کب  ں٩بٹڀٹی ٥یَٲڀ ےٯھکئی اٱ٦بٗ پچ امتٞٶبٯ ںٵی ںپبٱنیڀ ہثیٴ

ایک ٹچٲی  ے٥یَٰ ےایل ےاٿؿ ایک اٝٲی ٝؼاٱت ک ںیہ ہےٵڀّڀٛ ؿ

اپٺب  ہٵیوہتکٺیکی اٱ٦بٗ کب  ے۔ٿ ٹگہپـ الفٳ   ے٥یَٰ ےٝؼاٱت ک

 ہثـٝٮل کڀئی اىبؿ ےامک  ہ، رت تک ٫ےئیہٿٳ ػیب ربٹب چبہتکٺیکی ٵ٤

  ہے۔ػیب گیب  ںیہٷ

 

 

H. كٹجتؼیؼ کی ٔو 

ثٕیبػ  پـ کیب   ہمبالْ ہکب ثیُ ںپبٌنیو ہتـ غیـ فٔؼگی  ثیُ ہبػفی

  ہے۔ربتب 

کب  ےٍالس ػیٸ ہػاؿ  کڀ ی ہثیٴ ےکی اٿؿ ك ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہصبالٹک

امکی پبٱینی  ایک عبً تبؿیظ    ہ٫ ہے ںیہػاؿی  ٷ ہکڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳ

اٿؿ ٍضت  ےٹبٓ ےی ایک عڀه اعال٩ی کھؿ ةھ، پہےی ہرب ؿ ےٿٷہکڀ عتٴ 

 ےپبٱینی  کڀ رؼیؼ کـٷ ںکٶپٺیب ہٕڀؿ پـثیٴ ےٺؼ ٭بؿٿثبؿی ٝٶٰ کٵ

ایک  ےٯہپ ےپبٱینی  اعتتبٳ کی تبؿیظ ك ےٿئہ ےٵؼٝڀ کـت ےٱئ ےک

ی ھمت ےپبٱینی  ک ںك ٵیٹاك ٹڀ ں۔یہك ربؿی کـتی ٹربؼیؼ کی ٹڀ

پـیٶیٴ   ہؿ٩ٴ ، مبالٷ ہثیٴ  ہ٫ ےریل ںیہ ےٿتہت٦َیالت ىبٵٰ   ہٵتٞٲ٨

ی ھىبٵٰ کـٹب ة ٹایک ٹڀ ےٿئہ ےٍالس ػیت ہکڀ یػاؿ   ہثیٴ ہ۔ٿ١یـ

ك ٹٳ تجؼیٲی  کی ٹڀہی اھکنی ة ںٳ ٵیھرڀک ےاك  ہ٫ ہے ںك ٵیٹپـی٬

 ے۔ئیہػیٺی چب

 ہیبْ صبٌیھػاؿ  کب ػ ہثیُ ںك ِیٹؿ جتؼیؼ کی ٔوٹ، ِوےٌئ ےِخبي ک

ی  ڑگب ےؽؿیٜ ےػاؿ  ن ہؿلُ  )یٕٞی ثیُ ہثیُ ںّـوؿیبت کی ؿوىٕی ِی

 ہے۔ی ػالیب ربتب ھکی ٕـف ة ےکو تـِیُ  کـْ لیّت(  ہکی اٝالٔی
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کیب ربتب  ہی ٵتڀدھیبٷ اك ٩بٹڀٹی ػ٥ٞبت  کی ٕـ٣ ةھػاؿ  کب ػ ہثیٴ

پیيگی    ہرت تک ٫ ہےٵبٹب رب مکتب  ںیہٳ کڀ ٷھی رڀکھکنی ة  ہ٫ ہے

  ہے۔کیب ربتب  ںیہپـیٶیٴ کب اػائیگی  ٷ ںٵی

 7 ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ہےػؿمت  ںٵی ےمٲنٰ ےك کٹی ٹڀکڀٷ مب ثیبٷ  ربؼیؼ ک ےك ںاٷ ٵی

I. ٔےٯہػٷ پ 30 ےك ےٿٷہٵٖبث٨ پبٱینی  کب ٿ٩ت  عتٴ   ےک  ےّبث 

 ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھك  ةٹػاؿ  ىغٌ کڀ ایک ربؼیؼ کی ٹڀ ہثیٴ

  ہے۔ٿتی ہپـ  ںکٶپٺیڀ ہػاؿی  ثیٴ

II. ٔػٷ  15 ےك ےٿٷہٵٖبث٨ پبٱینی  کب ٿ٩ت  عتٴ   ےک  ےّبث

کی ٩بٹڀٹی  ےیزٸھك  ةٹکی ٹڀ ػاؿ  ىغٌ کڀ ایک ربؼیؼ ہثیٴ ےٯہپ

  ہے۔ٿتب ہپـ  ںکٶپٺیڀ ہػاؿی  ثیٴ ہؽٳ

III. ٔےٯہػٷ پ 7 ےك ےٿٷہٵٖبث٨ پبٱینی  کب ٿ٩ت  عتٴ   ےک  ےّبث 

 ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھك  ةٹػاؿ  ىغٌ کڀ ایک ربؼیؼ کی ٹڀ ہثیٴ

  ہے۔ٿتب ہپـ  ںکٶپٺیڀ ہػاؿی  ثیٴ

IV. ٔہثیٴ ےٯہپ ےك ےٿٷہٵٖبث٨ پبٱینی  کب ٿ٩ت  عتٴ   ےک  ےّبث 

 ہکی کڀئی ٩بٹڀٹی  ؽٳ ےیزٸھك  ةٹػاؿ  ىغٌ کڀ ایک ربؼیؼ کی ٹڀ

 ہے۔ ںیہپـ ٷ ںکٶپٺیڀ ہػاؿی ثیٴ

 

 ہعالً

a) رل  ہےکب  ںربڀیق ٥بؿٵڀ ےالفٵی ٕڀؿ ك ہال ٵـصٰہػمتبٿیق ٭بؿی کب پ

  ہے۔ٵٞٲڀٵبت ػیتب  ںٵی ےثبؿ ےػاؿ  ىغٌ اپٸ ہثیٴ ےك  ےؽؿیٜ ےک

b) ےك ےٿٷہپبٱینی  آ١بف  ػاؿی   ہاؿ کی ؽٳہاٗ ےٳ ٵٞٲڀٵبت کہا 

ثٞؼ  ےاعتتبٳ ک ےک ہػہٵٞب  ہتک ٫ ںاہاٿؿ ی ہےٿتی ہپیؼا  ےٯہپ

  ہے۔تی ہی ربؿی ؿھة

c) ایک اٝالٷ   ںآعـ ٵی ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ربڀیق ٥بؿٳ ک ںکٶپٺیب ہثیٴ

ػمتغٔ   ےؽؿیٜ ے٫ ہػاؿ یب ربڀیق ٭ٺٺؼ ہرل پـ ثیٴ ںیہىبٵٰ ٭ـتی 

  ۔کیب ربئیگب

d) ںیہىبٵٰ  ںٝٺبٍـ ٵی ےایک ربڀیق ٥بؿٳ ک: 

i. کب پڀؿا ٹبٳ  ہربڀیق ٭ٺٺؼ 

ii. ت٦َیالت  ہاٿؿ ؿاثٔ ہکب پت  ہربڀیق ٭ٺٺؼ 

iii. ٭بؿٿثبؿ یب ٿیڀپبؿہکب پیو  ہربڀیق ٭ٺٺؼ ، 

iv. کی ٵڀّڀٛ کی ىٺبعت  اٿؿ ت٦َیالت ہثیٴ 

v. ؿ٩ٴ ہثیٴ  

vi. ہثیٴ  ہاٿؿ صبٱی ےٯھپچ 

vii. ہٹ٪َبٷ کب ربـة  
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viii. اٝالٷ ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہثیٴ  

e) ہ، اك پـ ثیٴہےپـ ٭بٳ  کـتب   ٕڀؿ ےرڀ ثیچڀاٷ  ک ٹایک ایزٸ 

ٳ ھرڀک ےگئ ےٳ کئہکٶپٺی ىغٌ کڀ ٥ـا ہثیٴ ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫

کی  ےکٶپٺی کڀ ی٪یٸ کـٷ ہٳ ٵٞٲڀٵبت ثیٴہی اھمت ںٵی ےثبؿ ےک

  ہے۔ٿتی ہػاؿی   ہؽٳ

f) ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ امکی ٵٺٚڀؿی ک ےتبٯ کـٷڑربڀیق کی ربٹچ پ 

ٕڀؿ  پـ ربٹب  ےٹگ( کٹؿ ؿائڈاٵیؼاؿی)َاٷہٝٶٰ  کڀ  ےک ےٱیٸ

  ہے۔ربتب 

g) ےکـٷ ہٵڀّڀٛ کب ثیٴ ےک ہزبت ثیٴ ےک ہػہایک ٵٞب ےک ہپـیٶیٴ ثیٴ 

کٶپٺی کڀ اػا  کیب  ہثیٴ ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک

  ہے۔ٿاال تال٥ی ثؼٯ  یب ؿ٩ٴ  ےربٷ

h)  ٯ ٹ، پڀكثیٺک  ہؼی تنٲیٴ ىھپـیٶیٴ کی اػائیگی  ٹ٪ؼ، کنی ة

، ای ٭ی ٵٺت٪ٲی ، ٹؿٹیٹ، اٷڈکبؿ ٹیتڈیب  ڈٹؿ ، کـیڈٵٺی آؿ

ٵٺٚڀؿ کنی  ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھیب ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ات ڈٹکـی ٹائـیکڈ

  ہے۔کیب رب مکتب  ےؽؿیٜ ےػیگـ  تـ٭یت  ٫

i)  ےٱئ ےک ہیب رت ثیٴ ہےٿتی ہرت پبٱینی  کی تیبؿی فیـ ١ڀؿ 

ٳ کـٹب ہکڀؿ ٥ـا ہٿ اٿؿ ٝبؿّی ثٺیبػ  پـ ثیٴہٵؾا٭ـات تـ٩ی پـ 

  ہے۔ربؿی کیب ربتب  ٹڀؿ ٹڀٿ، ایک کہّـٿؿی 

j) مسٺؼؿی اٿؿ  ے٭بؿٿثبؿ ک ےٳ  ٕڀؿ  كہکب امتٞٶبٯ  ا ںٿٹکڀؿ ٹڀ

  ہے۔کیب ربتب  ںٵی ںؿ ٿؿگڀٹٵڀ

k) حجڀت  کی  ںاہد ہےٳ کـتب ہکی ٿرڀػ ٥ـا ہثیٴ  ٹی٬٦ٹمـ ہثیٴ

  ہے۔ٿ مکتی ہّـٿؿت 

l) ٔکب ایک  ہػہٵٞب ےک ہرڀ ثیٴ ہےػمتبٿیق  ہپبٱینی  ایک ثبّبث

  ہے۔تب ٳ کـاہحجڀت ٥ـا

m) ہےثیبٷ ٭ی گئی ایک ىـٓ  ےٿاّش  ٕڀؿ  ك ںی پبٱینی  ٵیٹٿاؿٷ 

ٝٶٰ کیب ربٹب  ےپڀؿی ٕـس ك ےٱئ ےکی ٵڀفٿٹیت  ک ہػہرل کب ٵٞب

 ے۔ئیہچب

n) ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ   ھکچ ےک ٿ٩ت  اك ےک ےاگـ پبٱینی  ربؿی کـٷ

کبٳ تڀحی٨  ٹبٵی ایک  ہتڀ ی ہےکی ّـٿؿت  ےکڀ تـٵیٴ  کـٷ

پڀؿا کیب  ےتـاٵیٴ/تجؼیٲی  ٵ٪ـؿ کـک ےك  ےؽؿیٜ ےػمتبٿیق ک

  ہے۔ربتب 

o) ثـتـ  ےاؿاػ ےک ںیڀٹپبؿ  ہ٫ ہے ہٳ ٩ڀاٝؼ  یہا ےتٞٶیـ کب مت ك

  ۔تاله ٭یب ربئیگب ںکڀ پبٱینی  ٵی ےاٿؿ اك اؿاػ ےئیہچب ےٿٷہ

 

 َ  ٍٖالصبتہا
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a) پبٱینی  ٥بؿٳ 

b) پـیٶیٴ کی پیيگی  اػائیگی  

c) ٹکڀؿ ٹڀ 

d) ٹی٬٦ٹمـ ہثیٴ  

e) كٹربؼیؼ کی ٹڀ  

f) یٹٿاؿٷ 

 

 رواة   ےک ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

 ےی ٵڀّڀٛ کڀ کڀؿ کـٷہایک   ہ٫ ہےی٪یٸ کـتب  ہىـا٭ت  کب ُاٍڀٯ ی

 ےٱئ ےاٿؿ اك ٵڀّڀٛ ک ںیہآتی  ھایک مبت ںکٶپٺیب ہٿاٱی کئی ثیٴ

  ں۔یہػٝڀٰی ؿ٩ٴ  کی ىـا٭ت  کـتی  ںتٺبمت  ٵی ےٳ کھرڀک ےاپٸ

  2رواة  

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

 ہاٹؼؿ  ثیٴ ےک ںػٹڀ 15کٶپٺی کڀ  ہٵٖبث٨ ایک ثیٴ ےػایبت  کہ

  ہے۔ربڀیق پـ کبؿؿٿائی پڀؿی کـٹب ّـٿؿی 

  3رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ٳ اك ھتڀ رڀک ہےکی ربتی  ےؽؿیٜ ےاگـ پـیٶیٴ کب اػائیگی  چیک ٫

  ہے۔یزب ربتب ھتبؿیظ کڀ ٵبٹب ربئیگب رت چیک کڀ ة

  4رواة  

 ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

مسٺؼؿی اٿؿ  ےک ہٳ  ٕڀؿ  پـٝبٳ  ثیٴہکب امتٞٶبٯ  ا ںٿٹکڀؿ ٹڀ

  ہے۔کیب ربتب  ںٵی ںؿ ٿؿگڀٹٵڀ

  5رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ایک ىـٓ  ثیبٷ ٭ی گئی ےٿاّش  ٕڀؿ  ك ںی پبٱینی  ٵیٹٿاؿٷ

  6رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

کڀ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ   ھکچ ےٿ٩ت  امک ےک ےاگـ پبٱینی  ربؿی کـٷ

 ےك  ےؽؿیٜ ےتڀ کبٳ تڀحی٨  ک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےتـٵیٴ  کـٷ

  ہے۔پڀؿا کیب ربتب  ےکـک ےتـٵیٴ ٓ
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  7رواة  

 ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

ػاؿ   ہثیٴ ےٯہپ ےك ےٿٷہٵٖبث٨ پبٱینی  کب ٿ٩ت  عتٴ  ےک  ےّبثٔ

پـ کڀئی ٩بٹڀٹی  ںکٶپٺیڀ ہکی ثیٴ ےیزٸھك ةٹکڀ ایک ربؼیؼ ٹڀ

  ہے۔ ںیہپبثٺؼی ٷ

 اِتضبْ مواالت ؽاتی

 1مواي  

 ےك ہػاؿی کی فیبػ ہکٶپٺی کی ؽٳ ہزبت ثیٴ ے__________ پبٱینی  ک

  ہے۔صؼ  ہفیبػ

I. ؿ٩ٴ ہثیٴ  

II. پـیٶیٴ 

III. ػمتربػاؿ ٩یٶت 

IV. ٹ٪َبٷ کی ؿ٩ٴ  

 2مواي  

 ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہزبت ثیٴ ےک ہػہ______________ ایک ٵٞب

  ہے۔ٿاال تال٥ی ثؼٯ  یب ٩یٶت  ےاػائیگی  کیب ربٷ

I. ٝڀٰی ؿ٩ٴػ 

II. ػمتربػاؿی ٩یٶت 

III. پغتگی  ؿ٩ٴ  

IV. پـیٶیٴ 

 3مواي  

، ہےٳ کـتب ہکب ایک حجڀت ٥ـا ہػہٵٞب ےک ہػمتبٿیق رڀ ثیٴ ہٿ

  ہے۔التب ہ________ ک

I.   پبٱینی 

II. ٹکڀؿ ٹڀ 

III. تڀحی٨  

IV. ٹی٬٦ٹمـ ہثیٴ  

 4مواي  

  ہےٿتی ہػاؿی پیؼا   ہاؿ کی ؽٳہاٗ

I.   ےٯہپ ےك ےٿٷہپبٱینی  آ١بف 

II.   ٞؼث ےک ےٿٷہپبٱینی  آ١بف 



 

549 
 

III.   ػٿؿاٷ ربؿی  ےاٿؿ پبٱینی  ک ےٯہپ ےك ےٿٷہپبٱینی  آ١بف

 ہےتب ہؿ

IV. ہے ںیہػاؿی  ٷ ہاینب کڀئی ؽٳ  

 5مواي  

 ٵڀاػ ص٪بئ٨  

I. ہےی ٵٺؼؿربت کب ٩یٶت ھىبٵٰ مت ںایک پبٱینی  ٵی  

II. ہے ںیہّـٿؿی ٷ ےٱئ ےک ےٳ کی تيغیٌ  کـٷھرڀک 

III. کڀ احـ اٹؼاف  ہ٥یَٰ ےؿك کٹؿؿائڈَاٷ ہی ہکیڀٹک ہےٳ ہا ہی 

  ہےکـتب 

IV. پـ کڀئی  ہ٥یَٰ ےؿك کٹؿؿائڈامکب َاٷ ہکیڀٹک ہے ںیہٳ ٷہا ہی

 ہےٿتب ہ ںیہاحـ ٷ

 6مواي  

  ہےتب ہربٹٺب چب ہربڀیق ی ہآگ ثیٴ

I. ٰتٞٶیـ  ٭ب ٝٶ 

II. مبٵبٷ کی ت٦َیالت  ہىؼ ہؽعیـ 

III.   ٝٶبؿت  کی تٞٶیـ 

IV. یھمت ےاٿپـ ٫ 

 7مواي  

  ہےکیب رب مکتب  ںیہپـیٶیٴ صبٍٰ  ٷ

I. ںٹ٪ؼی ٵی  

II. ےؽؿیٜ ےچیک ٫  

III. ےؽؿیٜ ےعٔ( ٫ ہ)ٿٝؼ ٹپـٿٵینـی ٹڀ  

IV. ےؽؿیٜ ے٫ ڈکبؿ ڈٹکـی  

 8مواي  

   ٹی٬٦ٹکب مـ ہؿ ثیٴٹٵڀ

I. ہے ںیہالفٵی ٷ 

II. ےئیہا ربٹب چبھؿک ھمبت ےاپٸ ہٵیوہ  

III. ےئیہا ربٹب چبھؿک ںکبؿ ٵی ہٵیوہ 

IV. ےئیہا ربٹب چبھؿک ںالکـ ٵی ےثیٺک ک  

 9مواي  
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 ی ٹایک ٿاؿٷ

I. ہےٷ ٭ی گئی ایک ىـٓ ثیب  ےٿاّش  ٕڀؿ  ك ںپبٱینی  ٵی  

II. ےئیہپـ ٝٶٰ کیب ربٹب چب  

III. I  اٿؿII ںػٿٹڀ 

IV. ںیہکڀئی ٷ ےك ںاٿپـ ٵی  

 10مواي  

ربؿی کیب  ےؽؿیٜ ےك ___________ ٫ٹربؼیؼ ٹڀ ےٱئ ےک ہؿ ثیٴٹٵڀ

  ہےربتب 

I. ػاؿ  ىغٌ  ہثیٴ ےٯہپ ےك ےٿٷہعتٴ  ےپبٱینی  ک ۔ 

II. کٶپٺی ہثیٴ ےٯہپ ےك  ےٿٷہعتٴ  ےپبٱینی  ک ۔ 

III. ػاؿ   ہثٞؼ ثیٴ ےکےٿٷہعتٴ  ےکپبٱینی   ۔ 

IV. کٶپٺی ہثٞؼ ثیٴ ےک  ےٿٷہعتٴ  ےپبٱینی  ک ۔ 

 رواثبت ےک  ںمواٌو ےؽاتی اِتضبْ ن

 1رواة  

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ےك ہػاؿی  کی فیبػ ہؽٳ ےکٶپٺی ک ہزبت ثیٴ ےؿ٩ٴ  پبٱینی  ک ہثیٴ

  ہے۔صؼ  ہفیبػ

 2رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

 ےاػا کیب ربٷ ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ ٫ ہیٴزبت ث ےک ہػہپـیٶیٴ ایک ٵٞب

  ہے۔ٿاال تال٥ی ثؼٯ  یب ٩یٶت 

 3رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

، پبٱینی  ہےٳ کـتب ہکب ایک حجڀت ٥ـا ہػہٵٞب ےک ہػمتبٿیق رڀ ثیٴ ہٿ

  ہے۔التب ہک

 4رواة  

 ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

 ہےٿتی ہپیؼا  ےٯہپ ےك ےٿٷہػاؿی  پبٱینی  آ١بف   ہاؿ کی ؽٳہاٗ

  ہے۔تی ہػٿؿاٷ ربؿی ؿ ےٱینی  کاٿؿ پب

 5رواة  

  ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ  
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کڀ احـ اٹؼاف   ہ٥یَٰ ےؿك کٹؿؿائڈَاٷ ہی ہکیڀٹک ہےٳ ہٵڀاِػ ص٪بئ٨  ا

  ہے۔کـتب 

 6رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

مبٵبٷ ٭ی  ت٦َیالت اٿؿ  ہىؼ ہربڀیق تٞٶیـ  کی ٝٶٰ ، ؽعیـ ہآگ ثیٴ

  ہے۔تب ہچب ربٹٺب ںٵی ےثبؿ ےتٞٶیـ  ک ےٝٶبؿت  ک

 7رواة  

  ہے۔ V  ػؿمت آپيٸ

کیب رب  ںیہصبٍٰ  ٷ ےؽؿیٜ ے٥بؿٳ( ٫ ہ)ٿٝؼ ٹپـیٶیٴ پـٿٵنـی ٹڀ

  ہے۔مکتب 

 8رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 

  ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک ںی ٵیڑگب ہٵیوہ  ٹی٬٦ٹکب مـ ہؿ ثیٴٹٵڀ

 9رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

 ہے٭ی گئی ایک ىـٓ  ثیبٷ ےٿاّش  ٕڀؿ  ك ںی پبٱینی  ٵیٹایک ٿاؿٷ

  ے۔ئیہاٿؿ اك پـ ٝٶٰ کیب ربٹب چب
 10رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےٯہپ ےك ےٿٷہعتٴ  ےك پبٱینی  کیٹربؼیؼ ٹڀ ےٱئ ےک ہؿ ثیٴٹٵڀ

 ہے۔ربؿی کیب ربتب  ےؽؿیٜ ےپٺی ٫کٶ ہثیٴ
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Annexures 
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 24 ثبة

 اٍڀٯ اٿؿ ٝٶٰ ےثٺؼی ک ہکی ػؿد ٶیٴپـی
 

 ثبة وب تٞبؿف

٭ڀ  ںکی ثٺیبػی ثبتی مبفی اٿؿ ىـس ؿٹؿائڈاٷ آپ ںٵی اك ثبة 

 ےٷٹمن ےعٖـات ك ںٝٶٰ ٵی ےک ثٺؼی ہػؿد کی ٳھرڀ٫  آپ ۔ےگ ںربٹی

 ہثیٴ ےآپ خمتٲ٤  ا٩نبٳ ٫ ۔ےگ ںیھمیک ںٵی ےثبؿ ےک ںٕـی٪ڀ خمتٲ٤ ےک

 ۔ےگ ںیھی میکھة ہ٭ب ٕـی٨ ےـٷ٭ ےؿ٩ٴ" ٓ ہ"ثیٴ ےٱی ے٫ ںپبٱینیڀ

 ِبصبًٍ ےک  ےْھمیه

 

A. ں٭ی ثٺیبػی ثبتی ؿٹؿائڈاٷ 

B. ںىـس مبفی ٭ی ثٺیبػی ثبتی 

C. ثٺؼی ٝڀاٵٰ ہػؿد 

D. ٭ی ؿ٩ٴ ہثیٴ 

 : ےگ ںٿہ ٩بثٰ ے٫ ںآپ اٷ ثبتڀ، ثٞؼ ےک ےکـٷ ہٵٖبٱٜ٭ب  اك ثبة

 کی ٿّبصت ںکی ثٺیبػی ثبتڀ اٵیؼاؿیہ .1

 ےگ ں٭ڀ ٿاّش ٭ـی ںىـس مبفی ٭ی ثٺیبػی ثبتڀ .2

 ےگ ںؿ٩ٴ' ٭ب تٞیٸ ٭ـی ہزبت ' ثیٴ ے٫ ںخمتٲ٤ پبٱینیڀ .3

 

 

A. اِیؼاؿی ِجبػیبتہ 

 ےک ثٺؼی ہگـ تَڀؿ ےک ہثیٴ ہ٫ ہےا ھػی٬ ےٳ ٷہ ںٵی اثڀاة ہگؾىت

پـیٶیٴ ٭ڀ ٵال ٭ـ  ںکٶپٺیب ہثیٴ۔ ہےىبٵٰ ٭ب اٹتٚبٳ  ےعٖـ ےؽؿیٜ

/  ںرببؿتی کٶپٺیڀ / / ٭بؿٿثبؿی کئی ا٥ـاػ  ےرل ںیہای٬ پٰ ثٺبتی 

 ہے۔تیبؿ ٭یب ربتب  ےکی ٕـ٣ ك ںتٺٚیٶڀ

ای٬ ٭ی ىـس  کی ؿ٩ٴ پـیٶیٴ ےٿاٯ ےربئ ےاػا کئ ےکی ٕـ٣ ك ؿ ایکہ

 ۔ہےٵ٪ـؿ کیب ربتب  ےك ےؽؿیٜ ےک ػٿ ٝڀاٵٰ ےرل ہےپـ ارمَبؿ ٭ـتی 

 (  ےك ہ٭ی ٿد ہىؼ ہ) ای٬ ثیٴ ےك ہ٭ی ٿد ہٿا٩ٜ ےای٬ ٹ٪َبٷ ٫

 اٿؿ ۔ٹ٪َبٷ ٭ی اٵٮبٷ

  پیؼا  ےك ہ٭ی ٿد ہٿا٩ٜ ےرڀ ٹ٪َبٷ ٫ٹ٪َبٷ ٭ی ٵتڀ٩ٜ ؿ٩ٴ

 ہےٿمٮتی ہ
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 ِخبي

 100000 ؿ٩ٴ اٿمٔ کی ٹ٪َبٷ ںٵی ےٹتیذ ےک آگ ایک ہک ں٥ـُ کـی

 [ںیہ ےکـت ٵٖٲٜ کـٹب ٕڀؿ پـ ےک L ٳہ ےرل] یھت ےؿٿپ

 1 ںٵی 100[ ٵٖٲٜ کـٹب ےك پی] اٵکبٷ ےػؿٵیبٷ یب اٿمٔ کی ٹ٪َبٷ

 ۔یھت[ 01۔0یب ]

 = L x P: گب ےربئ ٹکبال اك ٕـس بٷٹ٪َ ٵتڀ٩ٜ اٿمٔ یب ےػؿٵیبٷ تت

 x 100000 = 1000 01۔0

 ےٿئہ عـچ ںٵی اٍٰ پڀٯ ہک ہے مکتب کـ ی٪یٸ ے٭یل ہی ٭ٶپٺی ہثیٴ

 ؟ہے کب٥ی ےٱئ ے٭ی تال٥ی ٫ ٹ٪َبٹبت

 ایک ںکبؿ ٵی ہٕـی٨ ےپڀؿ ےک ہ، ثیٴںیہ ےچک ھػیک ےٯہپ ٳہ ہک رینب

 کی ںٵڀھرڀ٫ امی ٕـس ٕڀؿ پـ ے٫ اٝؼاػ ٿ مشبؿ ںٵی ی تٞؼاػڑة

 اٿؿ ےکـ کبٳ اٍڀٯ ںٵی تٞؼاػ یڑة ہک ےرل ك ہے کـٹب ىبٵٰپڀٱیٺگ 

 ےکمٺزیؼگی( ) صؼ کی ٹ٪َبٷ اٿؿ٥ـیکڀئٺنی( ) کی تٞؼاػٹ٪َبٹبت 

 ۔ےربئ ٿہ ٩بثٰ ےک ےکـٷ کی پیيٸ گڀئی اٵکبٷ

 ےریل ایک ثبٱکٰ ۔ںیہ ےٿتہ ںیہٷ ےریل ایک ٳھشببٳ رڀ٫ ہک ہے ہی ہٵنئٰ

 ۔ہے مکتب وہ اٹوھچ کبفی پوي ایک کب عٖـات'[ ےایک ریل'یب ]

 ایک ثبٱکٰ اٿؿ ںیٮنب آپ ثبٱکٰ کڀ ںؿٿھگ ےکنت، ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک

 ۔ںیہٷ ہفیبػ ؟ےگ ںپبئی ٿا٩ٜ ںٵی ثیـٿٹی ٵبصڀٯ ےریل

 عٖـات ١یـ ٵنبٿی اٷ ںاك ٵی، ہے تبڑھة کب مبئق پڀٯ ےریل - ےریل

 ےریل ایک یب ںیٮنب رڀ، ںیہ ےربت ڑھاٵکبٹبت ة ےک ےٿٷہىبٵٰ  ےک

کب  ٵيکڀک ایک کڀ کٶپٺی ہثیٴ ںاہی ۔ںیہ ےآت ںٵی ےػائـ ےک عٖـات

 ۔ہے تبڑپ کـٹب مبٵٺب

 ے٫ ہعٖـ ہفیبػ ہک ٿہ اڑاتٺب ة رڀ ےثٺبیب ربئ ےکیل پڀٯ اینب

ی٬  کب٥ی پڀٯ ہک ےربئ ٿہ اك کب ی٪یٸ ھمبت - ھمبت ےک ےٿٷہ اٵٮبٹبت

 ؟ںیہ ٵڀرڀػ ےعٖـ ےریل ایک ںاك ٵی اٿؿ ہے ؿٹگ 

 ۔ہے ٵٰ گیب کب صٰ ہٵنئٰ اك کڀ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 اٹؼؿ ےاك ک یہ ھمبت، ہے ٿتبہ اڑة کب٥ی رڀ ںیہ ثٺبتی پڀٯ اینب ہٿ

 یب ایک کڀ عٖـات خمتٲ٤ اٿؿ ںیہ ےربت ےثٺبئ یھة پڀٯ - ؽیٲی

 کی ےعٖـ ٵڀرڀػ پڀٯ -ؽیٲی ۔ہے ربتب اھؿک ںٵی پڀٯ -ؽیٲی  ےػٿمـ

 ثٺبیب ےکـ کت٪نیٴ  ںا٩نبٳ ٵی خمتٲ٤ کڀ عٖـات پـ گـی کی ثٺیبػڈ

 ۔ہے ربتب

 ِخبي

کب  ےٱگٸ آگ ںٵی ےاٹچڈھ ےک یڑٱک ںٵی ٵیؼاٷ ےک ہثیٴ ربئیؼاػ

 ےاك ٱئ؛ ہے ٿتیہ ہفیبػ تہة ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ےاٹچڈھ ےک ؿھپت اٵکبٷ
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 ّـٿؿت کی پـیٶیٴ ایک اٝٲی ےٱئ ےک ےکـٷ ہکب ثیٴ ےاٹچڈھ ےک یڑٱک

 ۔ہے ٿتیہ

 ؽیبثیٖل یب پـیيـ ڈثٰائی ہ ۔ہے ٿتیہ الگڀ یھة پـ ہثیٴ ٍضت تَڀؿ یہی

 ۔ہے تیہؿ اٵکبٷ ہفیبػ کی ےٷڑپ ہػٯ کب ػٿؿ کڀ ىغٌ ہٵتبحـ ےك

 ۔ں١ڀؿ کـی پـ ےعٖـ ےک اعـاربت ٕجی اٝٲی ےک ٝالد ےک ثیٶبؿی کنی

 اٿؿ پـیيـ ڈائی ثٰہ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ىغٌ ےٿاٯ ی ٍضتھاچ ایک

 ۔ٿگبہاٱگ  ہعٖـ ےٱئ ےىغٌ ک ہٵتبحـ ےك ؽیبثیٖل

 تٞیٓ ےک ىـس کـٔب ےٓ ہفِـ اْ کی اوؿ کـٔب ثٕؼی ہکی ػؿد عٖـات

 ۔ہے َہا ےٌئ ےک

 کی ثٕیبػی ٍِٞوِبت اِیؼاؿیہ .1

 تٞـیف

 ہپیو وـػ ےٌئ ےک ہثیُ کیب ہک ہے کب ًّٝ ےوـْ تٞیٓ ہاِیؼاؿی یہ

ىـائٔ  اوؿ لوأیٓ، ىـس کٓ تو ںاہ اگـ اوؿ، ہے لبثً لجوي ےعٖـ

 ۔گب ےلجوي کیب ربئ کو کوؿ ہثیُ پـ

 : ںیہىبٵٰ  ا٩ؼاٵبت ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی اٵیؼاؿیہ ںٵٞٺی ٵی تکٺیکی

i. ٳ کی  تيغیٌ ھاٿؿ رڀک ےعٖـ ےك ےصڀاٯ ےٹ٪َبٷ کی ٥ـ٭یڀٹنی  اٿؿ ىؼت ک

   ہاٿؿ ربئق

ii. ٰپبٱنی کڀؿیذ اٿؿ ىـائٔ ٿّڀاثٔ  کی  تيٮی  

iii.  پـیٶیٴ کی ىـس  ٭ب تٞیٸ  کـٹب 

ٳ کڀ ٩جڀٯ  ھکیب رڀک ہک ہےٱیتب   ہ٥یَٰ ہی ےٯہپ ےؿ مت كٹؿؿائڈَاٷ

 ں۔یہیب ٷ ےربئکیب 

ٳ ھزبت رڀک ےٿگب رٸ کہکـٹب ےکڀ ٓ  ىـس ، ىـائٔ و ّواثٔاگال ٩ؼٳ 

 ہے۔کڀ ٩جڀٯ  کیب ربٹب 

صبٍٰ   ےك  ےؽؿیٜ ےٝٶٰ ک ےکےٷھاؿت ایک ٵنٲنٰ  میکہاٵیؼاؿی  ٳہ

ؿی ثَیـت  ہایکنپڀفؿ اٿؿ گ ڈٵٺبمت تـثیت ، ٥یٰ ںرل ٵی ںیہکی ربتی 

پبك آگ  ےىغٌ ک ےٱئ ےک ےؿ ثٺٸٹؿؿائڈکب َاٷ ہایک آگ ثیٴہے۔ىبٵٰ 

 ےاٿؿ اٵال٫  پـ آگ ک  ۂات ، خمتٲ٤ رنٶبٹی  اىیبہاٵٮبٹی  ٿرڀ ےک

، ٵڀمسی  صبالت    ہر٢ـا٥ی ےىبٵٰ ٝٶٰ، امک ںاحـات ، ایک ٍٺٞت  ٵی

 ہے۔ٿٹبّـٿؿی  ہا ٝٲٴ  ھکب اچ  ہٿ١یـ

 یب  ٹؿاٹقٹصبالت ،  ےک کڑ/كہؿ کڀ ثٺؼؿگبٹؿؿائڈَاٷ ےک ہامی ٕـس  ایک مسٺؼؿی ثیٴ

اٿؿ اٹکی مسٺؼؿی  ںافٿہٵنبئٰ ، د ےٿاٯ ےٷٓا ےمبٵٸ ےکبؿگڀ/ٵبٯ ک ںٿؿیذ  ٵیٹاك

 ے۔ئیہٿٹی چبہٵٞٲڀٵبت  ںٵی ےثبؿ ےک  ہٱیت  ٿ١یـہم٦ـ ا

، ٔںٱڀٿہٳ پـٿ٥بئٰ، ٝٶـ، ٕجی  پھرڀک ےػاؿ  ىغٌ  ک ہؿ کڀ ثیٴٹؿؿائڈایک ٍضت  َاٷ

 ےڀ ٵتبحـ  کـٷٳ کھاٿؿ رڀک ےٷھٹیل ٭ی مٖش  اٿؿ عبٹؼاٷ ٭ی تبؿیظ  کڀ مسذٹ٣

 ہے۔کی ّـٿؿت  ےاحـات  کڀ ٵبپٸ ےؿ ای٬  ٝٺَـ کہ ےٿاٯ

a) ی  اوؿ وبؿوثبؿی  حتف٘ پؾیـیٹاِیؼاؿی ، ایىوئہ 
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ثٺؼی  کی ّـٿؿت اك ٝبٳ   ہٳ ػؿدھاٵیؼاؿی  اٿؿ رڀکہحمتبٓ   ںٵی ہثیٴ

اك  ں۔یہ ےٿتہ ںیہٳ ثـاثـ ٷھی رڀکھمت ہک ہےٿتی ہپیؼا   ےص٪ی٪ت ك

 ےٵٺبمت ٕڀؿ پـتيغیٌ کـٹب اٿؿ ٹ٪َبٷ کٳ کب ھؿ ای٬  رڀکہٕـس  

کیب ربٹبّـٿؿی    ہٵٖبث٨  امکب ربئق ےاٿؿ  ىؼت کی اٵٮبٷ ک  ہٿا٩ٜ

 ہے۔

ی ھمت ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ہ، ثیٴںیہ ےٿتہ ںیہٳ ثـاثـ ٷھی رڀکھمت ہچڀٹک

ٹب ہک ےٱئ ےک ےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی کـٷ  ےکڀ ایک ریل ںٱڀگڀ

ثٕؼی کـٔب  ہکی ػؿد ںِوھوکاِیؼاؿی کب ِمَؼ رہ ۔ٿگبہ ںیہٷ  ہٵٺ٦َبٷ

 ےگـی کڈَ کی ھروک ےواي ےوْہاْ کی عَوٍیبت  اوؿ پیؼا   ہتبک ہے

 ے۔ثٕیبػ  پـ پـیّیُ کی ایک ِٕبمت ىـس  ٌگبئی رب مک

ی٪یٺی  ہؿف  کڀ یڈٿٯہپبٱینی  ہٵڀرڀػ ےکٶپٺی کی اپٸ ہؿ ای٬  ثیٴہ

ی ھمت ےک ںپبٱنیڀ ہٵڀرڀػ ہٿ ہک ہےػاؿی   ہکی ایک ؽٳ ےثٺبٷ

 ہاگـ ثیٴ ہے۔٩بثٰ  ںٵی ےکڀ پڀؿا کـٷ  ںػاؿیڀ ہچڀئٰ  ؽٳؿیکٹکٸ

 ںیہٷ   ہرڀ٩بثِٰ ثیٴ ہےربؿی کـتی  ںپـ پبٱنیب ںٵڀھرڀک ےکٶپٺی ایل

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےّـٿؿی  ؿ٩ٴ ٫ےٱئ ےک ےٳ کڀ کڀؿ کـٷھیب رڀک ںیہ

 ہؿیکچڀئٰ ؽٳٹکٸ ےاپٸ  ہتڀ امکب ٹتیذ ہےت کٴ پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـتی ہة

 ےکٶپٺی کی ٍالصیت  کڀ عٖـ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ  ںػاؿیڀ

 ۔ٿگبہاٱٺب ڈ ںٵی

  ہت فیبػہة ےٱئ ےک ںٵڀھکٶپٺی رڀ اٷ رڀک ہػٿمـی ٕـ٣، ایک اینی ثیٴ

  ہرڀ اك ٕـس کی اٝٲی ىـس  ٵٺ٦َبٷ ہےتی ہپـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـٹب چب

٭بؿٿثبؿ کڀ ١یـ ٵنبث٪تی  اٿؿٹب٩بثٰ ثـػاىت  ے، اپٸہےثٺبتی  ںیہٷ

 ےی  اٿؿ زب٦٘ پؾیـی  کٹایٮڀئ ےامٲئ ۔ہےثٺبٱیتی  ںؿٿپ ٵی ے٫

 ہے۔ٝٶٰ  کـٹبّـٿؿی   ےاٵیؼاؿی  ٝٶٰ کب اصتیبٓ كہ ںٵ٦بػ  ٵی

  - ںیہٳ  عَڀٍیبت  اك ٕـس  ہاٵیؼاؿی  کی اہ

i. ٳ کی ىٺبعت  کـٹبھثٺیبػ  پـ رڀک ےعَڀٍیبت  ک 

ii. ٳ کی مٖش  ٭ب  تٞیٸ  ھرڀک ہپیو ٭ـػ  ےؽؿیٜ ےربڀیق ٭بؿ ٫

 کـٹب

iii. ٭بؿٿثبؿ ٵْجڀٓ ثٺیبػ  پـ ٵٺٞ٪ؼ  ہثیٴ ہی٪یٸ  کـٹب ک ہی

 ہےکیب ربتب 

ٵ٪بٍؼ  کی ٵٺٚڀؿی، پـیٶیٴ کی ٵڀفٿٹیت  ےاٵیؼاؿی  کہ، ںخمتَـ  ٵی

 ہے۔صبٍٰ کی ربتی  ےکـک ےکی مٖش  ٓ ںاٿؿ ػیگـ  ىـٕڀ

 ۱  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ں۔ػٿ ٝڀاٵٰ  کی ىٺبعت  کـی ےٿاٯ ےٵیٮیٺگ کڀ ٵتبحـ  کـٷ ٹؿی ہثیٴ

I. ؼتٳ کی اصتٶبٯ اٿؿ ىھرڀک 

II. ٳ کی ٹڀٝیت  اٿؿ ٵبعؾ  ھرڀک 

III. ٳ کب ٿ٩ت  اٿؿ ٵبعؾھرڀک  
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IV. ٳ کی ٹڀٝیت  اٿؿ احـاتھرڀک  
 

 

 

 

 

B. ِیىیٕگ  کی ِجبػیبت ٹؿی 

پبٱینی عـیؼ کـ  ہایک ثیٴ ہے۔ٵٺت٪ٲی  پـ ٵجٺی   ےٳ کھکٶپٺی کڀ رڀک ہ، ثیٴہثیٴ

احـات  کڀ کٴ  ےٵبٱی  ٹ٪َبٷ ک ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك ہػاؿ  اك مغت عٖـ ہثیٴ

 ہے۔کیب ربتب  ہعال٣  اٵال٫  کب ثیٴ ےرل ک ہےٿتب ہ٩بثٰ  ںٵی ےکـٷ

 ِخبي

 ںٵی  ےایک صبػث  ہک ہے  ہٳ یھایک رڀک ںاہتڀ ی ہےاگـ کڀئی ىغٌ  کبؿ چالتب 

کی  ےٿٷہتڀ کبؿ ٭ب ٹ٪َبٷ   ہے ہؿ ثیٴٹپبك ٵڀ ےاگـ ٵبٱک ک ہے۔ٿ مکتبہٹ٪َبٷ 

 ۔گی ےاػائیگی کـ ےٱئ ےکٶپٺی امکی ٵـٵت ک ہثیٴ ںصبٱت ٵی

اٿؿ اعـاربت  کی  ںػٝڀٿ ہثیٴ ےایک ٵبؿرٸ مسیت  ٵنت٪جٰ  ک ےکٶپٺی کڀ ٵٺب٥ٜ  ک

کی ّـٿؿت  ےٝٶٰ ٭ڀ اپٺبٷ ےایک ٩یٶت  کی گٺتی ک ےٱئ ےک ےالگت کڀ کڀؿ کـٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےٵیٮیٺگ   ٫ ٹؿی ےاك ہے۔ٿتی ہ

 ہے۔کی ایک ػی گئی اکبئی کی لیّت   ہىـس  ثیُ

 ےفاؿ ٫ہ٥ی    ےؿٿپ ۔100ایک ىـس   ےٱئ ےکڀؿیذ ک  ےٕڀؿ پـ ، فٱقٯ ےبٯ ٫ٵخ

 ہےؿ کیب رب مکتب ہٕڀؿ پـ ٙب

 ہے۔ٿتب ہ ٔثؼالٿ ںىـس  ٵی ےصنبة ك ےمبئق ک  ہدمٮٸ  ےٹ٪َبٷ کی اٵٮبٹبت  اٿؿ امک

 ےک ےٷھکڀ ػیک ںؿرضبٹبت اٿؿ تجؼیٲیڀ ےٯھپچ ںٵبصڀٯ ٵی  ہؿ ای٬  ىـس  ٵڀرڀػہ

 ں۔یہ ےکڀ ٵتبحـ  کـ مکت ںاٵٮبٹی  ٹ٪َبٹڀ ے، رڀ ٵنت٪جٰ  کہے کیب ربتب ےثٞؼ ٓ

 ِخبي

  ےٵ٪بثٰ ےکی مبعت ٫ ٹ، ایک کٺکـیںکی اٿپـ کی ٵخبٯ  پـ ١ڀؿ  کـی ہثیٴ  ےفٱقٯ

رڀ  ے٩ـیت ٵٮبٷ ٭یٲئ ےالئٸ ٫ ٹاٿؿ ای٬ ٥بٯ، ےٱئ ےٵکبٷ ک ےک ٹایک ایٸ ںٵی

  ۔گب ےیب ربئپـیٶیٴ ٿٍڀٯ ٭ ہیٸ، فیبػہاحـ پؾیـ  ہفیبػ ےٹ٪َبٷ ٭یٲئ

ؿ ای٬  ہ ےٳ کھرڀک ے، ٝؼػی  یب ٥ی ٍؼ  ربقیےٿئہ ےکی ایک ٵخبٯ  ٱیت ہٍضت  ثیٴ

ٝڀاٵٰ  کی ربٹچ  ےریل  ہٝٶـ، ٹنٰ، ٭بؿٿثبؿ، ٝبػات ٿ١یـ ہے۔رقٿ  پـ کیب ربتب 

 ےربت ےسمرب  ػیئ ےاٿؿ ٩جٰ تٞیٸ  ٵٞیبؿ کی ثٺیبػ  پـ ٝؼػی  ٕڀؿ ك ہےکی ربتی 

 ں۔یہ

 ں۔یہ ںیہْ  ےریل ےپـیّیُ ک ىـس   ہک  ںیھیبػ ؿن

 ؿلُ = پـیّیُ   ہثیُ  xىـس  

 

 ِمبٍؼ ۓگ کٹؿی .1

کٶپٺی  ہکی ٩یٶت  ثیٴ ہثیٴ ہک ہےی٪یٸ  کـٹب  ہٵیٮیٺگ  کب ثٺیبػی  ٵ٪َؼ  ی ٹؿی

 ے۔ئیہٿٹب چبہ٭ب٥ی  اٿؿ ٵٺبمت  ںٹٚـ ٵی ہکی ٹ٪ٔ ںػاؿ ػٿٹڀ ہاٿؿ ثیٴ

، ںڀٝی ٕڀؿ پـ  ىـس  ػٝڀٿجمٶ ہک ہےامکب ٵٖٲت  ےٹٚـ  ك ہٹ٪ٔ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

 ےئیہٿٹی چبہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہیٮل ٭ی اػائیگی  ٭ڀ ٥ـاٹاعـاربت  اٿؿ

 ے۔ئیہا ربٹب چبڑٿھ٭ب٥ی  ٵبؿرٸ چ ےٱئ ےی اٿؿ ٵٺب٥ٜ  کہاٿؿ تجب
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ىغٌ  کڀ اعـاربت ،  ہک ہے ہٵٺبمت ىـس  کبٵٖٲت  ی ےٹٚـ ك ہٹ٪ٔ ےػاؿ  ک ہثیٴ

کڀ کڀؿ  ںىبٵٰ عٖـٿ ھمبت ھمبت ےت چبؿد  کایک ٵٺبم ےٱئ ےک ںی اٿؿ ٵٺب٥ٞڀہتجب

 ںیہکی ّـٿؿت  ٷ ے٭ی اػائیگی کـٷ  ہفیبػ ےایک ٭ب٥ی  ؿ٩ٴ  ك ےٱئ ےک ےکـٷ

 ے۔ئیہٿٹی چبہ

ٳ  ٝڀاٵٰ  پـ ہی اھمت ہاگـ ٿ ہےپـیٶیٴ ىـس  کڀ ٵٺبمت ٵبٹب رب مکتب  ہآگ ثیٴ

ٝڀاٵٰ  کڀ ٱیکٸ ٵٞٶڀٱی  ثٺیبػی  ںیہ ےٳ کڀ ٵتبحـ  کـتھ، رڀ رڀکںیہ ےیبٷ ػیتھػ

 ےك ٹےٿھٍـ٣  ایک چ ں، رڀ جمٶڀٝی  ٕڀؿ پـ ٵتڀ٩ٜ ىـس  ٵیںیہ ےٹٚـ اٹؼاف کـ ػیت

 ں۔یہ ےثٸ مکت  ہ٥ـ٧  ٭ی ٿد

 ؿیّیُ کی ىـس  تٞیٓ  کـٔب .2

کی ثٺیبػ  پـ تٞیٸ  کیب ربتب   ہربـة ےٹ٪َبٷ ک ےٯھپـیٶیٴ کی عبٱٌ  ىـس  پچ

صنبة  ے٭ی ىـس  ٫ اٝؼاػ ٿ مشبؿ  ںٵی ےثبؿ ےک ںٹ٪َبٹڀ ےٯھ، پچےامٲئ ہے۔

 ں۔یہّـٿؿی  ےمت ك ےٱئ ےٵ٪بٍؼ  کےک

 ہے۔ػیٺبّـٿؿی   ‟ؿیبّی  ٩یٶت „کڀ ایک  ںٵڀھرڀک ےٱئ ےک ےکـٷ ےىـس  ٓ

 ِخبي

کب  ںٹ٪َبٹڀ ےی تٞؼاػ کڑکی ایک ة ںؿ مبئیکٲڀٹٵڀ ےٱئ ےمبٯ  کی ٵؼت  ک 10اگـ 

پیؼا    ںٵی ےٹتیذ ےٹ٪َبٷ ک ےٿئہکڀ  ںیڀڑگب ںٵیہ، تڀ ہےمجٜ کیب ربتب   ہربـة

 ے٥ی ٍؼ  ٫ ےکی کٰ ٩یٶت  ک ںؿ مبئیکٲڀٹٵڀ ۔ٵٰ ربئیگب ہکب کٰ جمٶڀٛ ںٹ٪َبٹڀ

کـ  ےٓ ‟ؿیبّی  ٩یٶت „ٳ کی ھٳ رڀکہ ےؿ کـکہٕڀؿ پـ ٹ٪َبٷ کی اك ؿ٩ٴ  کڀ ٙب

 :ہےؿ کیب رب مکتب ہٙب ںٵی ے٥بؿٵڀٯ ےگئ ےػیئ ےٹیچ ہی ں۔یہ ےمکت

X      100        L   M =       
        V          

کٰ  ےک ںؿ مبئیکٲڀٹی ٵڀھاٿؿ ٿی مت ہےؿ ٭ـتب  ہکڀ ٙب ہکٰ جمٶڀٛ ےک ںایٰ ٹ٪َبٹڀ

 ہے۔ؿ ٭ـتب ہکڀ ٙب ں٩یٶتڀ

 : ہ٫ ہے ےٳ ٥ـُ ٭ـتہ ےآئی

 ہے  ےؿٿپ -/50،000ؿ مبئیکٰ کی ٩یٶت  ٹایک ٵڀ 

  ؿ ٹٵڀ 50 ےك ںٵی ںؿ مبئیکٲڀٹٵڀ 1000 ںٵی  ںمبٱڀ 10:  ہٹ٪َبٷ کب ربـة

 ںیہ ےٿ ربتہمبئیکٰ چڀؿی 

 ںیہ ےکٰ ٹ٪َبٷ ثٸ ربت ےك ہؿ مبٯ  چڀؿی کی ٿدہؿ مبئیکٰ ٹاٿمًٖب پبٹچ ٵڀ 

 ٿگب:ہاك ٕـس    ہپـ ٹتیذ ےالگڀ کـٷ ہّبثٔ

  ےؿٿپ x 5 = 2،50،000  ےؿٿپ 50،000ٹ٪َبٷ )

  ےؿٿپ 5،00،00،000( =  ےؿٿپ x 1000 ٩50،000یٶت  )

 ٪5۔L / V x 100 [ =2،50،000  /5،00،00،000 ]x 100 = 0 ہےکب ٵٖٲت  اك

 50،000  -/،ہےؿ مبئیکٰ ٵبٱک اػائیگی کـتب ٹپـیٶیٴ کی ىـس  رڀ ایک ٵڀ ےامٲئ

ا ہپـیٶیٴ ک ‟عبٱٌ „ ےاكہے۔٥ی  مبٯ    ےؿٿپ 250 -/ا ٥ی ٍؼ  یٞٺیھکب آػ  ےؿٿپ

 ہے۔ربتب 

 ںیہ ےربت ےمجٜ  کئ  ےؿٿپ ھالک 2.5 ےؿ مبئیکٰ کی ىـس  كٹ٥ی  ٵڀ  ےؿٿپ 250

 ہے۔اػا کیب ربتب  ںٵی ںپـ ػٝڀٿ ںٹ٪َبٹڀکٰ  ےک  ںیڀڑگب 5 ےرل

گب ےثٸ  ڈایک ٥ٸ ےتڀ اك ك ہےاگـ اٿپـ ٹکبال گیب عبٱٌ  پـیٶیٴ مجٜ  کیب ربتب 

 ۔ٿگبہ٭ب٥ی   ےٱئ ے٭ی اػائیگی  ک ںرڀ ٍـ٣  ٹ٪َبٹڀ
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 ہٱیکٸ ثیٴ ہے۔ ںیہمـپٲل ٷ کڀئی ںاہی ہک ںیہ ےمکت ھٳ ػیکہ ںثبال ٵخبٯ  ٵی ہٵٺؼؿد

اعـاربت( اٿؿ ٭بؿٿثبؿ صبٍٰ   ےک ٹاعـاربت )ٵیٺزٶٸ ےک ہاٹتٚبٵی ںآپـیيٺل ٵی

 ےاؿی ٹ٪َبٷ کھ١یـ ٵتڀ٩ٜ ة ہیں۔یہی ىبٵٰ ھاعـاربت )ایزٺنی کٶیيٸ( ة ےک ےکـٷ

 ہے۔ی ّـٿؿی  ھة ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہایک ٵبؿرٸ ٥ـا ںٵی ےٵٞبٵٰ

ی ػیگـ  ٭بؿٿثبؿ کی ٕـس ایک ٭بؿٿثبؿی  ھکب ٱیٸ ػیٸ کنی ة ہثیٴ ہ، چڀٹکںآعـ  ٵی

رڀ  ہےاٹتٚبٳ کـٹبّـٿؿی   ےٱئ ےٵبؿرٸ ک ے، ٵٺب٥ٜ  کہےٿتب ہػ  پـ ثٺیب

 ہے۔ٿاالٵٺب٥ٜ  ے٭بؿی پـ ٵٲٸ ہمـٵبی ں٭بؿٿثبؿ ٵی

کـ ڑفی ٍؼی کو رو ےٌئ ےک ےَ کـْہاعـاربت ، ؽعبئـ اوؿ ِٕبفٜ  فـا ےامٍئ

 ہے۔ایب ربتب ڑھٌگبیب یب ة ےِٕبمت  ٕوؿ ك ’عبٌٌ  پـیّیُ‘

 :ےؤگہؽیً ارقاء ِيتًّ  ہؿدِٕؼ ںپـیّیُ کی صتّی ىـس  ِی

 ٭ی اػائیگی ںٹ٪َبٹڀ  

 ٥یل ےمـٿ ے)ریل ںیہاعـاربت  ےٹ٪َبٷ ک( 

 ایزٺنی کٶیيٸ 

 اعـاربت ےک ٹٵیٺزٶٸ 

 ے٥ـُ ٭ی 5، ےؽعبئـ کب ٵبؿرٸ ریل ےٱئ ےک ںاؿی ٹ٪َبٹڀھ١یـ ٵتڀ٩ٜ ة 

 کٰ ٹ٪َبٷ 7عال٣   ےک ںٹ٪َبٹڀ ےگئ

 ٵبؿرٸ ےٱئ ےٵٺب٥ٜ  ک 

  ہٹ٪َبٷ ربـة  ہصبٱی ےمت ك ہے۔اٹتغبة کـٹبّـٿؿی   ےکی ٵؼت  کب اصتیبٓ ك  ہربـة

کب   ہ٭ب٥ی  ٹ٪َبٷ ربـة ںٵؼت  ٵی  ہٵٺتغت ے۔ئیہکی ٵؼت  کب امتٞٶبٯ کیب ربٹب چب

، ںآعـ ٵی ۔ٿہٵیت یب ٵٞتربیت ہٳ مشبؿیبتی  اہٹتبئذ ا ہتبک ےئیہٿٹب چبہا ىبٵٰ ٹاڈ

کی ٵؼت  کڀ اٿمٔ   ہ، ربـةہےٿتب ہٵيـٿٓ   ےُ٭ٸ  ٹ٪َبٹبت ک ہ٭بؿٿثبؿ تجب ںاہد

 ے۔ئیہکب سمبئٺؼگی کـٹب چب  ہُ٭ٸ ٿا٩ٜ ہتجب

ی٪یٸ  کـ مکتب  ہکـ ىغٌ  یےٯ ںیبٷ ٵیھٵیٮیٺگ  ٝڀاٵٰ  کڀ ػ ٹؿی  ہی ٵتٞٲ٨ھمت

ػؿٵیبٷ  ىـس  ٹب٭ب٥ی ،  ےک ںٵڀھرڀک ےی ٿاٯٹای٬ رینی ٩نٴ اٿؿ ٭ڀاٱی ہک ہے

 ۔ںیہ ںیہٕڀؿ پـ اٵتیبفی ٷ ہٵٺ٦َبٷیب ١یـ   ہفیبػ ےّـٿؿت ك

 2    ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ہےعبٱٌ  پـیٶیٴ کیب 

I. ٭ب٥ی  پـیٶیٴ ےٱئ ے٭ی اػائیگی  ک ںٍـ٣  ٹ٪َبٹڀ 

II. الگڀ پـیٶیٴ ےٱئ ےٵٞٶڀٱی اؿکبٷ ک ےک ےٵٞبىـ 

III. ثٞؼ پـیٶیٴ ےک ےیٺگ  ٱگبٷڈاٹتٚبٵی اعـاربت ٭ی ٱڀ 

IV. صبٍٰ پـیٶیٴ ےکی ٵؼت  ك  ہٹ٪َبٷ ربـة  ہصبٱی ےمت ك 

 

C. ٝواًِ ےِیىیٕگ  ک ٹؿی  

 ےامتٞٶبٯ  کئ ںٵی ےثٺؼی ٭ـٷ ہٵیٮیٺگ  کی ٵٺَڀة ٹاٿؿ ؿی ے٭ـٷ ےٓکڀ  ىـس 

 ںکٶپٺیب ہثیٴ ہے۔ا ربتب ہٵیٮیٺگ  ٝڀاٵٰ ک ٹٝٺبٍـ  کڀ ؿی  ہٿاٱی ٵتٞٲ٨ ےربٷ

 ٹؿی„ ےٱئ ےک ےکـٷ ےٿاٱی ٩یٶت  ٓ ےاٿؿ ٿٍڀٯ کی ربٷ ےٳ کب تٞیٸ  کـٷھرڀک

 ں۔یہکب امتٞٶبٯ  کـتی  ‟ٵیٮیٺگ  ٝڀاٵٰ 

 اپٺی  ےٱئ ےک ےایک ثٺیبػی  ىـس  ٩بئٴ  کـٷ ےٯہپ ےك کٶپٺی مت ہثیٴ

 ہےتيغیٌ کب امتٞٶبٯ  کـتی 
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 ٳ پـ اٝٲی ھاٵال٫  رڀک ےکٶپٺی اك ىـس  کڀ ٵخجت  عَڀٍیبت  ریل ہؿ ثیٴھپ

ؿ ٹٵڀ ےاٿؿ ٵٺ٦ی عَڀٍیبت  ریل ھمبت ےک ٹٿھالگڀ چ ےٱئ ےآگ زب٦٘ ک

الگڀ  ےٱئ ےک ںؿائیڀؿٿڈ ےٿاٯ ےٷھؿک ڈکب ؿیکبؿ ےؿٿكھپـ کٶقٿؿ ة ںٵڀھرڀک

 ںیہکـتی  ٹرلڈای ھمبت ےیٺگ کڈٱڀ

  َہا

 ؽؿائٜ ےٍِٞوِبت ک ےٌئ ےاِیؼاؿی  کہ

ٿتب ہ ہاٝؼاػ ٿ مشبؿ کب جمٶڀٛ ہال ٵـصٰہپ ںٵی ہی ٝؼػی  )یب اٝؼاػ ٿ مشبؿ( ربقیھکنی ة

 ںٵی ےؿ کڀ ٍضیش تيغیٌ کـٷٹؿؿائڈٿ٩ت  ایک َاٷ ےٳ کی ٩یٶت  تٞیٸ  کـتھرڀکہے۔

 ے۔ئیہدمٮٸ  ٵٞٲڀٵبت مجٜ  کـٹب چب  ہفیبػ ےك  ہفیبػ ےٱئ  ےٵؼػ ٫

 : ںیہؽؿائٜ   ےٍِٞوِبت ک

i.  یّوڈاِیؼاؿی ہجتویق فبؿَ  یب 

ii. ےَ مـوھروک  

iii. ےؿ الئٸ ریلٹاٹ٦ـاػی اٿؿ ٵڀ ا :ٹاڈکب   ہجتـة ےک ںػٝوو ےيھپچ 

اٵٮبٹی   ےؿ اکخـ ٵنت٪جٰ  کٹؿؿائڈَاٷ ےٱئ ےک ں٩نٶڀ ھکچ ے٭بؿٿثبؿ ک

اٿؿ ایک ٵٺبمت  پـیٶیٴ پـ  ےٱئ ےک ےػیٸ  ہکب ایک اىبؿ  ہربـة ےک ںػٝڀٿ

 ں۔یہ ےا کب امتٞٶبٯ  کـتٹاڈ ےک  ہربـة ےک ںػٝڀٿ ےٯھپچ ےٱئ ےک ےٹچٸہپ

 ےٝٶٰ ک ےکب ٵڀحـ  امتٞٶبٯ  ٩یٶت  تٞیٸ  ک  ہربـة ےک ںػؿمت تيـیش اٿؿ ػٝڀٿ

ٿاٱی ٹڀٝیت   ےٿٷہاؿ ٿا٩ٜ ھی کتھکٸ ٹ٪َبٷ ١یـ ٵتڀ٩ٜ اٿؿ کت ہتجب ہے۔ٳ  ہا ےٱئ

ٕڀؿ پـ اٝؼاػ ٿ مشبؿ ٵٞٲڀٵبت  ےایک ثٺیبػ  ٫ ے، صنبة کےامٲئ ں۔یہ ےتٿہ ےک

 ھمبت ےآٵؼ ک ےک ںؿٿٹ)رؼیؼ  کٶپیڀ ہے۔ٿتی ہ ںیہػمتیبة  اٿؿ ثبٵٞٺی ٷ ہٵیوہ

آد کٰ خمتٲ٤  ےٱئ ےک ےاٵکبٹی  احـات  کڀ ٵبپٸ ےکٸ ٿا٩ٞبت ک ہ٩ؼؿتی  تجب

 (ہے۔کب امتٞٶبٯ  کیب ربتب  ںٱڀڈی ٵبٹثٺبٿ

 

 

 ہعٖـ .1

یب عَوٍیبت  کو   ںٌف٘ اْ صبالت  یب عوثیب  ہعٖـ ںکی فثبْ ِی ہثیُ

 ےواي ےوْہپیؼا   ےك ےمغت عٖـ ےگئ ےرو ایک ػئی ہےؿ وـتب ہٙب

کب ایک  ںخمتٲ٤ عٖـٿ ں۔یہ ےوـت ہیب اّبف ےاِىبٔبت  ثٕبت ۓمَبْ ک

اٵیؼاؿی  ہ، ںیہ ےاٵال٫  اٿؿ ىغٌ  آت ںٵی ےػائـ ےٵٮٶٰ ٝٲٴ رٸ ک

 ہے۔ّـٿؿی   ےٱئ ےک

 ہے۔ٕڀؿ پـ ت٪نیٴ  کیب رب مکتب  ےکڀ رنٶبٹی  اٿؿ اعال٩ی  ٫ ںٖـٿع

 ےٿٷہپیؼا   ےٳ  عَڀٍیبت كہکی ٵڀّڀٛ  کی ا ہثیٴ ہرنٶبٹی  عٖـ

 ےکٶقٿؿی )ریل اٹنبٹی ہاعال٩ی  عٖـ ہرجک ہےٵـاػ ےٳ كھرڀک ےٿاٯ

یب ٝبٳ  ا٩تَبػی  اٿؿ  مسبری صبالت   ے( ك ہی ٿ١یـہایٶبٹی، الپـٿاےة

 ںٵیٮیٺگ  ٝٶٰ ٵی ٹٹگ مٖش  پـ، ؿیٹآپـیہے۔کتب ٿ مہپیؼا   ےك

 ہے۔کب تيغیٌ کـٹب ىبٵٰ  ںرنٶبٹی  اٿؿ اعال٩ی  عٖـٿ

 َ(ھ)روک ےرنّبٔی  عٖـ .2
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ٱگبیب رب مکتب  ےػی گئی ٵٞٲڀٵبت ك ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی ہکب پت ےرنٶبٹی  عٖـ

خمتٲ٤  ےک ہثیٴ ہے۔تـ ربٹب رب مکتب ہة ےك  ہیب ٵٞبئٸ  ےمـٿ ےٳ کھرڀک ےاكہے۔

 ں۔یہػؿد ؽیٰ  ںٵخبٱی ھکچ ےک ےرنٶبٹی  عٖـ ںٵی  ںمڀ٭ال

a)  آگ 

i. تّٞیـ 

ایک ہے۔ُٵـاػ   ےامتٞٶبٯ کی گئی تٞٶیـ  ٵڀاػ ك ںت ٵیھاٿؿ چ ںتٞٶیـ  ػیڀاؿٿ

  ہے۔تـ ہة ےٝٶبؿت ك ےی کڑ٭ی ٝٶبؿت ایک ٱک ٹکٺکـی

ii. اؤچبئی 

 ہٿگی، عٖـہ  ہکی تٞؼاػ رتٺی فیبػ ںٵٺقٱڀ ےك  ہکی ٵيٮالت ٭ی ٿد ےاٷھآگ ثذ

 ںاٿپـی ٵٺقٱڀ ںی تٞؼاػ ٵیڑکی ایک ة ں، ٵٺقٱڀہٝالٿ ےک اك۔ٿگبہ  ہاتٺب فیبػ

  ہٹ٪َبٷ ٭ی ٿد ےٿاٯ ےاٱٸڈاؿی احـات  ھرڀ ة ہےٳ ىبٵٰ ھکب رڀک ےگـٷ ےک

  ہے۔ثٺتب 

iii. فـه کی ٔوٝیت  

٥ـه آگ  ےی کڑ، ٱکہٝالٿ ےامک ں۔یہ ےی کب کبٳ کـتھگ ں٥ـه آگ ٵی ےی کڑٱک

ٵيیٺـی یب  ےك ںاٿپـی ٵٺقٱڀ ےك ہرنکی ٿد ںیہ ےگـ ربت ےپـ آمبٹی ك ےٱگٸ

  ہے۔ٿ مکتب ہپـ اٵال٫  کڀ ٹ٪َبٷ  ںٹچٲی ٵٺقٱڀ ےك ےگـٷ ےک ںمبٵبٹڀ

 

iv. ِےلج 

امکب امتٞٶبٯ  کیب ربتب  ےٱئ ےاٿؿ ٵ٪َؼ  رنک  ے٩جِ ےکنی ٝٶبؿت  ک

  ں۔یہ ےٿتہپیؼا   ےعٖـ ےخمتٲ٤ ٩نٴ  ک ےك  ے٩جِہے۔

v. ہاگٕیيٓ کب عٖـ 

٭يٸ یب امتٞٶبٯ  کیب ڈکیٶیکٰ کب پـٿ ںٵ٪ؼاؿ ٵیی ڑة ںٝٶبؿت  رٸ ٵی ےایل

ی کب ڑایک ٱکہے۔ٿتب ہىبٵٰ  ہکب اگٺیيٸ عٖـ ے٭ٸھڑآگ ةکب٥ی  ںاہ، ٿہےربتب 

پـ  ےٿٷہایک ثبؿ آگ ىـٿٛ  ہکیڀٹک ہےپیو  کـتب  ہآتو پؾیـی عٖـ  ہفیبػ ڈیبؿ

  ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ںٵی  ہٿا٩ٜ ےک ےٵٺؼؿربت آگ ٱگٸہے۔ٱگتی  ےرٲٸ ےی تیقی كڑٱک

  ں۔یہٿ مکتب ہائی صنبك  ہتاٹ

  ہپبٹی، گـٵی ٿ١یـ ہثٲک ےٍـ٣  آگ ك ہٷ  ہٿ١یـ ڑےٕڀؿ پـ ، کب١ؾ، کپ ےٵخبٯ ٫

  ں۔یہ ےٿتہائی صنبك ہی اٹتھة ےٱی ےٹ٪َبٷ ک ےك

vi. ًّٝ تّٞیـ  کب 

امتٞٶبٯ ، ٵيیٺـی  ےتڀ ٵَٺڀٝی ؿٿىٺی ک ہےػٿؿاٷ کیب ربتب  ےاگـ کبٳ ؿات ک

 ےك ہکبٷ کی ٿدھ، اٿؿ تہےثٺتب   ہٿد ٭ی ٹکبٿھٵنٲنٰ  امتٞٶبٯ  رڀ ت ےک

  ہے۔ربتب  ڑھة ہعٖـ ےك ہی ٭ی ٿدہکی اٵٮبٹی  الپـٿا ںکبؿکٺڀ

vii. ٍوؿحتبي 

ػٿؿی  ےك ڈٳ اٿؿ ٥بئـ ثـیگیھکب رڀک ےاصبٓ ہ، عٖـٹبک ٵٲض٨ ےایک گٺزبٷ ٝال٧

 ہے۔٭ی ایک ٵخبٯ   ےٿاال ٵ٪بٳ  رنٶبٹی  عٖـ

b) مسٕؼؿی 

i. وینً  کی ّٝـ اوؿ صبٌت 

  ں۔یہ ےٿتہٳ ھرڀک یب عـاة  ہفیبػٿینٰ  ےپـاٷ
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ii. ْواال مسٕؼؿی مفـ  ےویب رب 

صبالت  اٿؿ  ےیٺگ ٫ڈیٺگ اٿؿ  َاٷ ٱڀڈ، ٱڀہمسٺؼؿی م٦ـ  کب ؿامت

  ں۔یہٝڀاٵٰ   ےٿٱیبت امکہٿؿیذ  كٹپـ اك ںٿہثٺؼؿگب

iii. اکل )ِبي( کی ٔوٝیت  ٹاك 

؛ ںیہآتی  ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےچڀؿی ک ۂ٩یٶت  کی اىیب ہفیبػ

  ہے۔تی ہکی اٵٮبٹبت  ؿ ےربٷ ٹٿٹ ںٵی  ٹؿاٹقٹٵيیٺـی کی 

iv. کبؿ ہٕـیك ےپیکٕگ ک 

  ےٵ٪بثٰ ےٵبٯ ٫ ھےؿک ںٵبٯ کڀ ثیگ ٵی ےگئ ےپیک کئ ںٵی ںؿٿٹھگ

حم٦ڀٗ  ہفیبػ ےثٰ ثیگ ایک ثیگ كڈؿ، ھپ ہے۔تـ ٵبٹب ربتب ہة ںٵی

  ں۔یہ ےٿتہ

ٵبئٜ کبؿگڀ عـاة  ںٵی ںؿٵڀڈ( ڈیٸہ ڈ)میکٸ ےگئ ےامتٞٶبٯ  کئ

 ں۔یہ ےتثٺ ہرنٶبٹی  عٖـ

c) ؿٹِو 

i. ی کی ّٝـ اوؿ صبٌتڑگب 

  ں۔یہ ےٿتہىٮبؿ  ےصبػحبت ک ہفیبػ ںیبڑگبےپـاٷ

ii. ی کی لنُ  ڑگب 

  ں۔یہ ےٿتہىبٵٰ   ہٿ١یـ ےکب٥ی رنٶبٹی  عٖـ ںٵی ںك کبؿٿٹامپڀؿ

d) چوؿی 

i. اکل )ِبي( کی ٔوٝیتٹاك  

 ےفیڀؿات( اٿؿ آمبٹی ك ے)ریل ۂاٝٲی ٩یٶت  کی اىیب ںگـٿپ  ٵی ٹےٿھچ

  ہے۔ٳ ٵبٹب ربتب ھکڀ ثـا رڀک ںمپڀفایجٰ چیقٿڈ

ii.  ٍوؿحتبي 

 ں: اٱگ ٝال٩ڀںیہ ےٿتہ عـاةےك ںٵڀھرڀک ےٳ اٿپـی ٵٺقٯ کھرڀک ے٥ٲڀؿک ڈگـاؤٷ

  ں۔یہ ےٿتہٿا٩ٜ ؽاتی ٵٮبٹبت عٖـٹبک  ںٵی

iii. ہِتٍٞك عٖـ ےتّٞیـ  ك  

  ں۔یہثٺتی  ہرنٶبٹی  عٖـ ےثـ ںکیبھڑاٿؿ ک ےػؿٿاف ےت مبؿہة

e) ےؽاتی  صبػث 

i. ىغٌ  کی ّٝـ 

 ںکی صبٱت ٵی ہایک صبػث ہٝالٿ ے؛ امکںیہ ےٿتہىٮبؿ   ےک  ےىغٌ  صبػثّٞی٤  

 ۔دلجب ٿ٩ت  ٱگ ربئیگب ںٵی ےٿٷہیک ٹھاٹکڀ 

ii. ِکی ٔوٝیت  ےلج  

  ں۔یہٵخبٯ   ےک ےرنٶبٹی  عٖـےاذمیٺئـف ، ػمتی کبؿکٸ ثـ ےرب کی، کبٷ کٺی ک

iii.  ٍضت  اوؿ رنّبٔی صبٌت 
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ػیـ مـریکٰ  ںکی ٍڀؿت ٵی ٹٵجتال ایک ىغٌ صبػحبتی رنٶبٹی چڀ ںؽیبثیٖل ٵی

 ہے۔مکتب ٿہ ےك

f) ُہٍضت  ثی 

i. ىغٌ  کی ّٝـ 

 ں۔یہ ےٿتہ٭ٴ ىٮبؿ   ے٫ ےٷڑىغٌ  اکخـ ثیٶبؿ پ ےکٴ ٝٶـک

ii. ہےِجتال  ںىغٌ  کی ٍضت  صبٌت  یٕٞی کیب اك ولت  کنی ثیّبؿی ِی  

iii. پتھىـاة یب دتجبکو کی ک 

iv. کی ٔوٝیت ےپیو  

ٳ ھرڀک ہفیبػ ےکب ّـٿؿت كٿٯ ھیب ػ ںٿاھػ ںاہکبٳ کـٹب د ںٵی ںاٷ کبؿعبٹڀ

 ہےٿتب ہ

 ٔبٹٔپ ےك ںٔگ رنّبٔی  عٖـوٹؿی .3

کب امتٞٶبٯ   ںػؿد ؽیٰ ٕـی٪ڀ ےٱئ ےک ےٷٹٹپ ےك ںؿ رنٶبٹی  عٖـٿٹؿؿائڈَاٷ

 : ںیہ ےکـت

 ٹگڈپـیٶیٴ کی ٱڀ 

 الگڀ کـٹب ںیبٹپبٱنی پـ ٿاؿٷ 

 الگڀ کـٹب فکال ھکچ 

 ٱگبٹب ںٿتیبٹاّب٥ی  / ک 

 بکڀؿ کڀ حمؼٿػ کـٹ ےگئ ےٳ کئہ٥ـا 

 کڀؿ کڀ  ٵنرتػ کـٹب 

a) یٕگڈپـیّیُ کی ٌو 

 ےٱئ ےرٸ ک ںیہٿ مکتی ہٵٺ٦ی عَڀٍیبت   ھکچ ںٳ ایکنپڀفؿ ٵیھایک رڀک

 ےکـ مکت ہکب ٥یَٰ ےایک اّب٥ی  پـیٶیٴ ٱگبٷ ےٯہپ ےؿ ٵٺٚڀؿی  كٹؿؿائڈَاٷ

  ں۔یہ

  ہٿا٩ٜ ےک ںػٝڀٿ ڑےاٝٲی اٵٮبٹبت  یب ةےک ںاکـ ػٝڀٿڑھیٺگ  ةڈپـیٶیٴ ٭ی ٱڀ

 ہے۔ا ربتب ھؿک ںیبٷ ٵیھکڀ ػ

 ِخبي 

i. پـیٶیٴ  ےٱئ ےٵبٯ ک ےٿاٯ ےربٷ ےیذھة ےؽؿیٜ ے٫  ںیڀڑالئٺـك یب ػیگـ  گب

، ہصبالٹک ں۔یہ ےرڀ ٵيـٿٛ ٵٞیبؿ کب ٝٶٰ  کـت ہےکی ٝبٳ  ىـس  ٿٍڀٯ کی ربتی 

تڀ اّب٥ی   ہےربتب  ےاؿ ٿاال ٿینٰ  ٵبٯ کڀ ٯھٷ ةٹٝٶـ یب کٴ   ہاگـ ایک فیبػ

 ہے۔پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ربتب 

ii. پـ ؿینٺگ،  ںیڀہ، پپیٶبئی ہ٭ڀػاؿ  ىغٌ   ہاگـ ثیٴ ںٵی ہثیٴ ہؽاتی  صبػث

تڀ اّب٥ی   ہےٵَـٿ٣  ںٵی  ںٵْـ مـگـٵیڀ ےریل  ہٿ١یـ)ىٮبؿ( ٹگ ٹٷہثگ گیٴ 

  ہے۔پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ربتب 

iii. ی ھة ہتڀ ی ںیہٿ٩ت  ٵٺ٦ی عَڀٍیبت ٵڀرڀػ  ےاٵیؼاؿی  کہاگـ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ہے۔ثٸ مکتب   ہ٭ی ٿد ےربٷ ےائڑھیٺگ  ةڈپـیٶیٴ ٭ی ٱڀ

 ےک ںکی ٕـس ٵٺ٦ی ػٝڀٿ ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱنیڀ ہیب ٍضت  ثیٴ ہؿ ثیٴٹی ٵڀھی کتھکت

 ہے۔ائی ربتی ڑھیٺگ  ةڈی پـیٶیٴ ٭ی ٱڀھة ےٱئ ےتٺبمت  ک
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ٹگ الگڀ  ڈٵٖبث٨  ؽاتی  ػٝڀٰی  پـ ثٺیبػ ٱڀ ے٩ڀاٹیٸ ک ےٹئ ےک ےی اڈآئی آؿ 

کی ثٺیبػ  پـ جمٶڀٝی  ہؿیٹیڀ ٭ـائٹی٬ٹگ ٍـ٣  آجبڈٱڀ ہے۔کی رب مکتی  ںیہٷ

 ہے۔الگڀ کیب رب مکتب  ےٱئ ے٥ڀٱیڀ کٹپڀؿ

b) ْکب ٔفبؽ ںیوٹواؿ 

ىبٵٰ  ںیبٹٵٺبمت  ٿاؿٷ ےٱئ ےک ےکڀ کٴ کـٷ ےرنٶبٹی  عٖـ ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ں۔یہ ےگئ ےػیئ ںؽیٰ ٵی ںٵخبٱی ھامکی کچ ں۔یہکـتی 

  ِخبي

i. مسٕؼؿی کبؿگو 

 ںٷ الئٺڀٹ( ےچبئ ےمبٵبٷ )ریل ہےکی ربتی  ىبِٵٰی ٹایک ٿاؿٷ ےٱئ ےاك احـات  ک

  ں۔یہ ےربت ےپیک کئ ںٵی ںثڀڈ ےٿاٯ

ii. چوؿی 

ایک چڀکیؼاؿ  ےٱئ ےک ںٿٹٷھاٵال٫  کی ص٦بٙت چڀثیل گ ہک ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ ہی

  ہے۔کی ربتی  ےؽؿیٜ ے٫

iii. آگ 

ثٞؼ  ےاٿ٩بت ک ےکڀ ٝبٳ  کبٳ ک  ےاصبٓ ہک ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ ہ، یںٵی ہآگ ثیٴ

  ۔کیب ربئیگب ںیہامتٞٶبٯ ٷ

iv. ؿٹِو 

امتٞٶبٯ  ےٱئ ےی کڀ ؿ٥تبؿ کی ربٹچ  یب ؿینٺگ کڑگب ہک ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ ہی

 ۔کیب ربئیگب ںیہٷ

c) ےکب امتّٞبي  کـٔب رو ػٝوٰی/ٔمَبْ کی  تٞؼاػ  کو کُ کـیٕگ ںکالرو ھکچ 

 ِخبي

ٹگی ٵيیٺـی ایک تٞٶیـی ہٳ  ےك ہٹ٪َبٷ ٭ی ٿد ےك ٹےٿھچ ںٵی ں: پـفٿ مسٕؼؿی کبؿگو

ؿ ٹؿؿائڈرڀ َاٷ ہےٿتی ہٵيـٿٓ   ےاینی ٵيیٺـی ٵتجبػٯ کالف کہے۔ُکٰ ٹ٪َبٷ ثٸ مکتب 

ٹگ کی ٹ٭ی ٵٺت٪ٲی، اگـیيٸ اٿؿ پٸ ٣ ےپـف ےٿئہ ٹےٿٹػاؿی کڀ ٍـ٣  کنی  ہکی ؽٳ

 ہے۔الگت تک حمؼٿػ کـتی 

 ٹکبك ں۔یہ ےٿ ربتہ ہٹ٪َبٷ فػی ہپـ  ںی کٺبؿٿھی کتھکت ڈثڀؿ ڈاؿہپبئپ،  ٹکبك

 ںیہٿتی ہٵيـٿٓ   ےک فکال ےک ےٷٹکب ںپـ مسٺؼؿی پبٱنیب  ہٿ١یـ ڈڀؿث ڈاؿہپبئپ، 

 ےصٌ ہث٪یاٿؿ  ےئیہػیب ربٹب چب ٹکڀ کب ےصٌ ہػفٹ٪َبٷ  ہک ہےی ػیتی ٹٿاؿٷ ہرڀ ی

 ے۔ئیہکب امتٞٶبٯ  کیب ربٹب چب

ػؿآٵؼ  ےثیـٿٷ ٵٲک ك  ہکی ٵٖبٱت ہمسٺؼؿی ثیٴ ےٱئ ےک  ٹؿاٹقٹ ڈکئی ثبؿ ِاٷ ٱیٸ

پـ ٹ٪َبٷ یب  ںمبٵبٹڀ ےاك ٕـس ک ہک ہےت دمٮٸ  ہة ہے۔ربتی  پـ کی ںمبٵبٹڀ ہىؼ

 ںیہٿاّش ٷ ہی ےؿی ربٹچ كہٿگی ٱیکٸ ثبہٿئی ہػٿؿاٷ  ےمسٺؼؿ م٦ـ ک ےك ےٯہّـؿ پ

 ہے۔ٿ مکتب ہٿا ہ

ٵيـٿٓ  ٩جڀٯ   ےک  ہٵٞبئٸ ےک ںپـ مبٵبٹڀ ےٿٹچٸہپ ںٵی ہٳ ثٺؼؿگبھرڀک ےاك ٕـس ک

 ہے۔ٿتی ہٵيـٿٓ   ےک  ےـٿم ےٯہپ ےپبٱنی ٵٺٚڀؿی  ك ں۔یہ ےربت ےکئ

d) کب ٔفبؽ ںوتیوٹاّبفی  / ک 

تڀ ثب٩ی ؿ٩ٴ   ہےٿ ربتی ہ  ہفیبػ ےٿتی/اّب٥ی  كٹرت ٹ٪َبٷ کی تٞؼاػ  اخلٔ ک

کٴ کب ٹ٪َبٷ ٩بثٰ  ےصؼ  ك ہے۔زبت کی ربتی  ےکالف ک ‟اّب٥ی „٭ی اػائیگی 

 ہے۔ٿتب ہ ںیہاػائیگی ٷ
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ٹ٪َبٷ  ےػاؿ  ك ہثیٴ ہڀٹکچ ہے۔کڀ عتٴ کـٹب  ںػٝڀٿ ٹےٿھاٷ ٭الف کب ٵ٪َؼ  چ

اٿؿ ٹ٪َبٷ  ےاصتیبٓ  ثـتٸ  ہفیبػ ے، اكہے٭ی اػائیگی کـائی ربتی  ےصٌ ےک

 ہے۔ا٥قائی کی ربتی  ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےاٳ کی ٭ڀىو کـٷھکی ؿٿک ت

 

e) کوؿ کی پبپٕؼی 

 ِخبي

i. کیب  ںیہپـ ٩جڀٯ  ٷ ںربڀیق  کڀ ربٵٜ ىـٕڀ ےی کڑؿ گبٹٵڀ ے: ایک پـاٷ ؿٹِو

ایک حمؼٿػ  کڀؿ کی پیيکو کـیٺگی یٞٺی ٍـ٣   ںٶپٺیبک ہربئیگب ٱیکٸ ثیٴ

 ۔عال٣  ےک ںٵڀھرڀک ےی  کٹتینـی پبؿ

ii. ہفیبػ ےك ہکب ربڀیق ٭بؿ  رڀ فیبػ ہ: ایک ؽاتی  صبػث ہؽاتی  صبػث  

پـ یٞٺی ٵٞؾٿؿی ٵٺب٥ٜ  ںربٵٜ  ىـٕڀ ے، اكہےٵٺٚڀؿی ٝٶـ ٭ی صؼ  پبؿ کـ گیب 

  ہے۔ڀؿ کیب رب مکتب ک ےٱئ ےٳ کھرڀک ےٍـ٣  ٵڀت ک ےجببئ ےمسیت  ک

iii. کڀؿ کی  ےٱئ ےیب صبالت  ک ںمـریکٰ ٝٶٲؤ ھ٭بؿ  کچ ہ: کئی ثبؿ ثیٴ  ٍضت

ٵڀتیب ثٺؼ یب  ےریل۔ٿگبہاٿؿ کڀؿ ٍـ٣  ایک حمؼٿػ  صؼ تک  ہےکـ مکتب  ےصؼ  ٓ

 ۔٭بؿ  ہٕـی٨ ےٱیٺل ک ےک ھآٹک

f) ٹوھچ 

 ںیب ٝبٳ  پـیٶیٴ ٵی ںیہپـ کٴ ىـس  ٱگبئی ربتی  ےٿٷہٳ مبف گبؿ  ھرڀک

 ہے۔ػی ربتی  ٹٿھیک چا

ػؿد ؽیٰ عَڀٍیت پـ ١ڀؿ   ےٱئ ےىـا٭ت ک ںاؿ ٵیھمؼ ےٳ کھرڀک ںٵی ہآگ ثیٴ

 ہے۔کیب ربتب 

i. ٓٹٚبٳ ٭ی تٺَیت ٭ب ٭بٳ ا   ےٿاٯ ےاٷھاٹؼؿ  آگ ثذ ےک  ےاصب 

ii. ٓٳ ٩بئٴ  کـٹبٹمل ٹؿٷڈائہ  ںٵی  ےاصب 

iii. ی، ٹثبٯ ںآالت  کی تٺَیت  رٸ ٵی ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ  کئ ےك ھاتہ

 ںیہاٿؿ ٵیٺڀاٯ ٥بئـ پٶپ ىبٵٰ  ےاٷھیجٰ آگ ثذٹپڀؿ

iv. االؿٳ کی تٺَیت  ےآگ ک ےك ےعڀػ کبؿ ٕـی٨ 

 ِخبي

ؿ مبئیکٰ کڀ ٹاگـ ٵڀ ہےٳ  کی ربتی ہ٥ـا ٹٿھایک چ ںزبت پـیٶیٴ ٵی ےک ہؿ ثیُٹِو

عڀثی  ہی ہ، کیڀٹکہےامتٞٶبٯ  کیب ربتب  ھمبت ےکبؿ ک ڈایک ٵٺنٲ٬  مبئ ہٵیوہ

 ہے۔ىـا٭ت کـتی   ںاؿ ٵیھمؼ ےٳ کھرڀک ےك ہـی  ٭ی ٿدزب٦٘ پؾی  ہی کی فیبػڑگب

 ےػیٸ ٹٿھچ ںپـیٶیٴ ٵی ےٱئ ےیٺـ کٹکٸ ”ٵٮٶٰ ٱڀػ“کٶپٺی  ہثیٴ ںٵی ہمسٕؼؿی ثیُ

 ہے۔چڀؿی اٿؿ کٶی کی ٿا٩ٞبت  کڀ کٴ کـ ػیتب  ہی ہکیڀٹک ںیہپـ ١ڀؿ  کـ مکتی 

ػی  ٹٿھچ ےٱئ ےکڀؿیذ ک ےگـٿپ  ک ڑےزبت ایک ة ےکڀؿ ک ہگـوپ  ؽاتی  صبػثایک 

 ہے۔اٹتٚبٵی ٭بٳ اٿؿ اعـاربت کڀ کٴ کـ ػیتب  ےکٶپٺی ک ہربئیگی رڀ ثیٴ

g) ْ ثؤل )ایٓ می ثی( ںیہکوئی ػٝوٰی 

ٕڀؿ پـ ػیب  ےایک عبً ٥ی ٍؼ  ثڀٹل ٫ ےٱئ ےربؼیؼ  مبٯ  ک ثالؿ ای٬  ػٝڀٰی ہ

ٿتی ہثڀٹل کی ایک صؼ   ہفیبػ ےك ہفیبػ ےٿاٯ ےربٷ ےصبٍٰ  کئ ںرنٶی ہےربتب 

 ےك  ےؽؿیٜ ےٿتی کٹٿ٩ت  کٰ پـیٶیٴ پـ ک ےی اربفت  ٍـ٣  ربؼیؼ  کامک ہے۔

ػٝڀٰی تٺبمت  پـ ٵٺضَـ   ےگئ ےعـچ کئ ےٱئ ےگـٿپ  ک ےرڀ پڀؿ ہےػی ربتی 

 ہے۔کـتب 
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ایک ٕبلتوؿ صکّت  ےٌئ ےاؿ کھمؼ ںِی  ہاِیؼاؿی  جتـةہثؤل  ںیہکوئی ػٝوٰی ْ

ػاؿ   ہثڀٹل ثیٴ ہی ۔ہےب ثٕت  ہَ  کب ایک ِـثوٓ صٌٹٔگ ملٹؿی ہاوؿ ی ہےٍّٝی 

تـ ہة ںٵی ہؿ ثیٴٹٵڀ ہیہے۔ٝٺَـ کی ىٺبعت  کـتب  ےٳ کھاعال٩ی  رڀک ںىغٌ ٵی

 ھتـ ػیکہٍضت  کی ة ےاپٸ ںٵی ںکٲیٴ پبٱنیڀڈاؿت کڀ اپٺب کـ یب ٵیہؿائیڀٹگ ٳڈ

 ہے۔ػاؿ  کڀ اٹٞبٳ ػیتب ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ ںیہػٝڀٰی ػائـ ٷ ےاٯ کـکھة

h) غیـ ِٕٚوؿی 

 ہےٿ ربتب ہؿػ  ےٱئ ےک ہٳ ثیٴھتڀ رڀک ہےت عـاة ہة ہی  عٖـاگـ ىبٵٰ رنٶبٹ

کی  ں، عٖـٿ ہربـة ےٹ٪َبٷ ک ےٵبّی ک ےاپٸ ہے۔اٿؿ ٹبٵٺٚڀؿ کـ ػیب ربتب 

 ےٷ ںکٶپٺیڀ ہکی ثٺیبػ  پـ ثیٴ ٭بؿ  ہٕـی٨اٵیؼاؿی ہٵٞٲڀٵبت اٿؿ جمٶڀٝی 

 ؿمتہکی ایک ٣ ںٵڀھرڀک ےٿاٯ ےربٷ ےاٹٮبؿ  کئ ںٵی ےؿ ای٬  ٕج٨ہ ےک ہثیٴ

  ہے۔تیبؿ کی 

 َھاعاللی  روک .4

 : ہےٿ مکتب ہپیؼا   ےك ںٳ ػؿد ؽیٰ ٕـی٪ڀھاعال٩ی  رڀک

a) ایّبٔیےة 

ربٷ  ےٱئ ےک ےٵخبٯ  ایک ػٝڀٰی صبٍٰ  کـٷ یڑةٳ کب ایک ھاعال٩ی  رڀک ےثـ

ىغٌ  کب  ےٿاٯ ےٱیٸ ہثیٴ ھمبت ےک ےاؿاػ ےک ےیب ثٺبٷ ےکـ ٹ٪َبٷ کـٷ ھثڀد

پـ  ےٿٷہ ںٵی ںٹبئیڀٹھی ٵبٱی  کھاؿ  کڀ ةػ ہتک کټ ایک ایٶبٹؼاؿ ثیٴ ںاہیہے۔

  ہے۔کب الٱچ ػیب رب مکتب  ےٹ٪َبٷ کـٷ

b) یہالپـوا 

کبؿٷ  ےکی ٵڀرڀػگی ک ہثیٴ ہے۔ی کب ایک ٵخبٯ  ہالپـٿا ٭ی ٕـ٣ ےثچٸ ےكٹ٪َبٷ 

  ہے۔ٱگتب  ےاپٺبٷ ہؿٿی ہاٵال٫  کی اٿؿ ایک الپـٿا  ہىؼ ہػاؿ  ىغٌ  ثیٴ ہثیٴ

ایک  ہرینب ک ہےتب ھؿک ںیہیبٷ ٷھػ ےامی ٕـس ك ػاؿ  ىغٌ  اٵال٫  کب ہاگـ ثیٴ

تڀ اعال٩ی   ہےکـتب  ںصبٱت ٵیکی  ےٿٷہ ںیہٷ  ہىؼ ہاٿؿ ٵٺبمت ىغٌ  ثیٴ ػاؿ ہؽّٳ

 ہے۔ ١یـ إٶیٺبٷ خبوٳ ھرڀک

 

c) ٍٕٞتی تٍٞمبت 

ٿ ہٳ کب ایک ٝٺَـ ىبٵٰ ھعـاة اعال٩ی  رڀک ںٵبٱ٬ اٿؿ ٵالفٳ ٭ب تٞٲ٪بت ٵی

 ہے۔مکتب 

d) ےغٍٔ ػٝو 

ػاؿ  ىغٌ   ہایک ثیٴ ں۔یہ ےتٹھپـ ا ےٿٷہٳ ػٝڀٰی پیؼا  ھعال٩ی  رڀکا ےاك ٕـس ک

 ےٿٷہ ٿا٩ٜٱیکٸ ایک ثبؿ ٹ٪َبٷ  ہےٿ مکتب ہکیب  ںیہکـ ٹ٪َبٷ ٷ ھربٷ ثڀد ےٷ

کی اٝٲی ؿ٩ٴ    ہٵٞبٿُ ےك ہثـعال٣ ١ٲٔ ٕـی٨ ےاٍڀٯ ٫ ےک  ہٵٞبٿُ ہپـ ٿ

 ۔کـیگب ٭ی ٭ڀىو ےٵبٹگٸ

 ِخبي

 ںاہد ںیہ ےٿتہپیؼا   ںٵی ہثیٴ ہٯ  ؽاتی  صبػثٳ کی ٵخبھاعال٩ی  رڀک ےاك ٕـس ک

 ہ٥بئؼ  ہکب فیبػ ہثیٴ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےٵٖبث٨ ربئق ٫ ےکی ٹڀٝیت  ک ٹػٝڀیؼاؿ چڀ

 ۔گب ے٭ی ٭ڀىو کـ ےاپٺی ٵٞؾٿؿی کی ٵؼت  کڀ ٕڀیٰ ٭ـٷ ےٱئ ےک ےصبٍٰ  کـٷ

ػاؿ  ىغٌ   ہرت ثیٴ ہےٿتب ہٳ اك ٿ٩ت  پیؼا  ھاك ٕـس کب رڀک ںٵی ںؿ ػٝڀٿٹٵڀ

ٹ٪َبٷ کڀ تنٲی خبو   ہرجک ہےاٱتب ڈ٭ی ٵٺت٪ٲی  پـ فٿؿ  ںپـفٿ ےبمت ٕڀؿ پـ ٹئٵٺ
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 ےٵـٵت یب ٵٺت٪ٰ  کـاٷ ےایل ھیب کچ ہےیک کیب رب مکتب ٹھ ےٵـٵت کـک ےٹگ كڈھ

 ں۔یہ ںیہٷ  ہٵتٞٲ٨ ےرڀ صبػحبتی ٹ٪َبٷ ك ہےکی کڀىو کـتب 

اٿؿ  ےکـک  ٿتی ، ؽیٲی صؼٿػکب امتٞٶبٯٹاػائیگی ، کىـی٬ ٳ کڀ ھاعال٩ی  رڀک

کٴ کیب رب  ےثڀٹل کی ٕـس ٵـاٝبت  کی پیيکو کـک ںیہکڀئی ػٝڀٰی ٷ ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ہے۔مکتب 

 ٍِٞوِبت 

i. ىـیه اػائیگی  

ػاؿ  ىغٌ   ہثیٴ ںٵی ں، کئی ٍضت  پبٱنیڀہےٿتب ہٿا٩ٜ    ہٿا٩ٜ  ہىؼ ہرت کڀئی ثیٴ

 ہاگـ ثیٴ ےریلہے۔ٿتب ہ٭ی اىرتا٫  کـٹبّـٿؿی   ےایک صٌ ےٹ٪َبٷ ک  ہىؼ ہکڀ ثیٴ

 ہے٪ 10ىـی٬ اػائیگی  کی ؿ٩ٴ   ںاٿؿ پبٱنی ٵی ہےکب   ےؿٿپ 20000ٹ٪َبٷ  ہىؼ

  ہے۔٭ی اػائیگی کـتب   ےؿٿپ 2000ػاؿ  ىغٌ   ہتڀ ثیٴ

ii. ؽیٍی صؼوػ 

 ےک ےکٶـ ےٱئ ےک ےثٰ کی ربٹچ کـٷ ےگئ ےائھاکـ ػکڑھا چڑھکٶپٺی ة ہثیٴ

 ےٱئ ےؿ ای٬  کہ ںٲ٨  ٵیتٞ ےؿ کی ٥یل کٹا٫ڈ٭بؿ  یب  ہاعـاربت ، مـریکٰ ٕـی٨

 ہے۔کٰ اػائیگی  پـ ایک صؼ  ٱگب مکتی  ےاٱگ ك

 

iii. وتی ٹک 

  ۂاثتؼا رل ٭ی اػائیگی پـ ہےایک تٞیٸ   ؿ٩ٴ   ہ، یہےا ربتب ہی کھاّب٥ی  ة ےاك

ػاؿ  ىغٌ  کڀ  ہثیٴ ےٯہپ ےك ے٭ی اػائیگی کـٷ ےػٝڀ ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ںٵی

ٿتی کی ؿ٩ٴ  ٹک ںاگـ کنی پبٱینی ٵی ٕڀؿ پـ ، ے، ٵخبٯ ٫ہےٿتب ہکـٹبّـٿؿی  

 ےك ےٹ٪َبٷ کب ػٝڀٰی کـٷ  ہىؼ ہؿ ای٬  ثیٴہػاؿ  ىغٌ   ہتڀ ثیٴ ہے  ےؿٿپ 1000

 ہے۔٭ی اػائیگی کـتب   ےؿٿپ 1000 ےٯہپ

کو اك ٕـس کی جتویق  ٹ، ایزیٓہےوتب ہ  ہَ ىتھاعاللی  روک پـػاؿ  ىغٌ   ہثیُ ںاہد

کو  ںِٞبٍِو ےاك ٕـس ک ےاك ہٝالو ےاك ک ے۔ئیہالٔب چب ںیہپبك ْ ےکّپٕی ک ہثیُ

  ے۔ئیہالٔب چب ےمبِٓ ےصىبَ ک ےکّپٕی ک ہثیُ

 ےپیّبْ ےخمتَـ ِؼت  ک .5

اگـ  ں۔یہ ےربت ےثتالئ ےٱئ ےکی ایک ٵؼت  ک ےیٸہٳ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ ىـس  ثبؿ

 ےتڀ پـیٶیٴ ایک عبً  پیٶبٷ ہےٱی ربتی  ےٱئ ےی ٵؼت  کٹٿھکڀئی پبٱنی ایک چ

ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ے٫ ےپیٶبٷ ےی ٵؼت  کٹٿھچ ےرل ہےبیب ربتب ٵٖبث٨  ٱگ ےک

 ہے۔

 ےک ہثیٴ ےی ٵؼت  کٹٿھٵٖبث٨  چ ےک ےپیٶبٷ ڑےاك ة ہک ہےا رب مکتب ھاینب ػیک

 ہے۔ ںیہٿاال پـیٶیٴ ٵتٺبمت  ثٺیبػ  پـ ٷ ےٱیب ربٷ ےٱئ

 کی ّـوؿت   ںپیّبٔو ےی ِؼت  کٹوھچ

a) ںٵی ےپبٱنی ربؿی کـٷ ہیڀٹکک ںیہالگڀ کی ربتی  ےاك ٕـس کی ىـس  امٲئ 

 ےی ٵؼت  کٹٿھٿ یب ایک چہ ےٱئ ےکی ٵؼت  ک ےیٸہٳ 12 ہٿ ہےىبٵٰ عـچ چب

 ں۔یہی ہ، ت٪ـیجب ایک ےٱئ

b) ػٿؿاٷ ٍـ٣  ایک  ےایک مبٯ  ک ےٱئ ےپبٱینی ک  ہ، ایک مبالٷہٝالٿ ےاك ک

ثبؿثبؿ  ںٵی ہثیٴ ےی ٵؼت  کٹٿھچ ہرجک ہےٿتی ہثبؿ ربؼیؼ  ٝٶٰ کی ّـٿؿت  

تڀ  ہےاگـ ایک ٵتٺبمت  پـیٶیٴ کی اربفت  ػی ربتی ہے۔کـٹب ىبٵٰ ربؼیؼ  

کب  ےکب آپيٸ ٱیٸ ںی ٵؼت  کی پبٱنیڀٹٿھچ ےػاؿ  ىغٌ  کی ٕـ٣ ك ہثیٴ
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٭ی  ںپـیٶیٶڀ ںٵی ں٩نٖڀ  ےك ےٵڀحـ  ٕـی٨ ےٿگب اٿؿ اك كہؿرضبٷ 

 ہے۔اػائیگی کی رب مکتی 

c) ػٿؿاٷ  ےاك ٵڀمٴ ک اٿؿ ںیہ ےٿتہٵڀمسی  ں٭ـػاؿ  ٵی ہثیٴ ھ، کچہٝالٿ ےاك ک

ػٿؿاٷ ٱیب ربتب  ےاك ٕـس کی ٵؼت  ک ہی ثیٴھی کتھکتہے۔ٿتب ہ  ہٳ فیبػھرڀک

عال٣   ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےاٿؿ اك ك ہےٿتب ہ  ہفیبػ ےٳ مت كھرت رڀک ہے

عال٣  اك ٕـس  ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےپیٶبٷ ےی ٵؼت  کٹٿھچ ہے۔ٿتب ہاٹتغبة 

ی الگڀ ھاك ٿ٩ت  ة ہی ں۔یہ ےگئ ےتیبؿ کئ ےٱئ ےک ےاٹتغبة کڀ ؿٿکٸ ےک

کڀ ؿّػ کـ ػیب ربتب  ہثیٴ  ہمبالٷ ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ  ٫ ہرت ثیٴ ںیہ ےٿتہ

 ہے۔

 وُ اف وُ  پـیّیُ .6

پبٱنی ربؿی  ہتبک ہےزبت ٭ٴ اف ٭ٴ  پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـٹب ٵي٨  ےؿ ای٬  پبٱینی کہ

 ے۔اٹتٚبٵی اعـاربت کڀ کڀؿ کیب رب مک ےک ےکـٷ

 3  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ہےکیب تڀ٩ٜ کی ربتی  ےك ٹ، ایک ایزٸہےٱگتب  ہٳ کب پتھاعال٩ی  رڀکرت کنی 

I. ٹبھربؿی ؿک ہکی ٕـس ثیٴ ےٯہپ 

II. کٶپٺی کڀ إالٛ  کـٹب ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاك ک 

III. ٵبٹگٺب ہایک صٌ ںٵی ںػٝڀٿ 

IV. ٵڀٹؼ ٱیٺب ںیھآٹک 

 

 

 

D. ُؿلُ ہثی  

 ٿاٱی ےکی ربٷ  ہٵٞبٿُ ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٵٖبث٨  ایک ثیٴ ےپبٱینی ىـٓ ک ہی

 ںٵی  ےکی صؼ  ٵٺتغت ٭ـٷ  ہػاؿ  کڀ ٵٞبٿُ ہایک ثیٴ ہے۔ؿ٩ٴ    ہفیبػ ےك ہفیبػ

 ےك ہٿاٱی فیبػ ےکی ربٷ  ہٿ٩ت  ٵٞبٿُ ےک ےػٝڀ ہی ہکیڀٹک ےئیہٹب چبہت حمتبٓ  ؿہة

 ہے۔ؿ٩ٴ    ہفیبػ

زبت  ےپبٱینی ک ہاٿؿ ی ہےکی ربتی  ےٓ ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ  ٫ ہثیٴ ہٵیوہؿ٩ٴ   ہثیٴ

 ےٹچٸہزبت پـیٶیٴ پـ پ ےایک اینی ؿ٩ٴ  رل پـ پبٱینی ک ہی ہے۔  ػاؿی  کی صؼ ہؽٳ

 ہے۔ىـس  الگڀ کیب ربتب  ےٱئ ےک

  ہفیبػ ےّـٿؿت  ك ہاگـ ثیٴ ے۔ئیہٿٹب چبہ  ہاٍٰ  ٩یٶت  کب سمبئٺؼ ےاٵال٫  ک ےاك

  ے٫ ےٿٷہ٭ٴ  ے٫ ہاٿؿ ثیٴ ہےٵٲتب  ںیہٷ  ہػاؿ  کڀ کڀئی ٥بئؼ ہتڀ ثیٴ ہےٿتب ہ

 ہے۔ٿ ربتب ہکٴ  ںٵتٺبمت  ؿٿپ ٵیػٝڀٰی  ںٵی ےٵٞبٵٰ

 کـٔب ےؿلُ  ٓ ہثیُ .1

کی ٍالس ػی  ںػاؿ  ىغٌ  کڀ ػؿد ؽیٰ  ثبتڀ ہزبت ثیٴ ےک ےؿ ای٬  ٕج٨ہ ے٭بؿٿثبؿ ک

 ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک ںیبٷ ٵیھٿ٩ت  ػ ےکـت ےؿ٩ٴ ٓ ہرٸ کڀ ثیٴ ےئیہربٹی چب

a) ہـؿؿ٩ٴ  ایک ٵ٪ ہثیٴ  ہپیو ٭ـػ ےؽؿیٜ ے: ایک کٶپٺی ٫ ہثیُ ہؽاتی  صبػث  

 ہے۔ٿ مکتی ہػاؿ  ىغٌ  کی آٵؼٹی  پـ ٵجٺی   ہثیٴ ہیب ی ہےٿ مکتی ہؿ٩ٴ  

 ہاٷہػاؿ  ىغٌ  کی ٵب ہثیٴ ےٱئ ےایک  عبً ٵٞؾٿؿی ک ںکٶپٺیب ہثیٴ ھکچ

 ےك ہفیبػ ں۔یہمکتی  ےػ  ہثـاثـ ٥بئؼ ےگٺب ک 100گٺب یب  60 ےآٵؼٹی  ک
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 ےگ اٱگ کٶپٺی کاٱ ہے۔ٿ مکتب ہ ‟کیپ„ؿ٩ٴ  پـ ایک اٿپـی صؼ  یب   ہفیبػ

 ںپبٱینیڀ ہگـٿپ  ؽاتی  صبػث ہے۔ٿ مکتب ہاعتال٣   ں( ٵی ہ)ٵٞبٿُےٵٞبٿُ

 ہےکی رب مکتی  ےٓ ےاٱگ ك ےٱئ ےىغٌ  ک ہىؼ ہؿ ای٬  ثیٴہؿ٩ٴ   ہثیٴ ںٵی

  ہے۔ٵٺنٲ٬ ٭یبرب مکتب  ےك ںتڀھىغٌ  کڀ ٩بثٰ اػائیگی ة  ہىؼ ہثیٴ ےیب اك

b) ُٝٶـ   ہیہے۔اٹؼؿ  ػمتیبة   ےک ىـیٺی  ہؿ٩ٴ  ایک ٵ٪ـؿ ہ: ثیٴ ہٍضت  ثی

گـٿپ   ےٝٶـ ٫ ےمبٯ  ک 40-25ٳ ہ  ہک ے٥ـُ ٭یزیہے۔ی ٵٺضَـ  کـتی ھپـ ة

 ہکی ثیٴ  ہفیبػ ےیب اك ك  ےؿٿپ ھالک 10کٶپٺی  ہ، تڀ ثیٴںیہ ےکی ثبت کـت

 ےگـٿپ  ک ےٝٶـ ٫ ےمبٯ  ک 5 ےك ےیٸہٳ 3اٿؿ  ہےؿ٩ٴ  کی پیيکو کـ مکتی 

 ہے۔ٿ مکتی ہآك پبك  ےیب امک ھالک 2ؿ٩ٴ   ہی ےٱئ

c) ػاؿ  ىغٌ  کب  ہؿ٩ٴ  ثیٴ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہؿ ثیٴٹ: ٵڀ ہؿ ثیُٹِو

 ےک ےی اڈرڀ آئی آؿ  ہےی کی ٩یٶت  ڑگب ہیہے۔ی ٿی[ ڈاٝالٷ  ٩یٶت  ]آئی 

ٵتٞٲ٨  ےی کڑگب ھمبت ےاك ٥ی ٍؼ  کپـینیيٸ ڈتٞیٸ  ٩یٶت  ں٩ڀاٹیٸ  ٵی

 ہے۔ٹکبال ربتب  ےکـک ٹرلڈای ػؿد  ٥ـٿعت ٭ی ٩یٶت  کڀ ےتٞٶیـک ہٵڀرڀػ ںٵی

کـ ٵ٪بٵی  ڑٿھکڀ چ ہؿیيٸ  اٿؿ ثیٴٹؿرل ںٵی ٩یٶت ػؿد ٥ـٿعت  ےک ٵیٺ٦یٮچـ

  ے۔ٿ ٹگہیٮل  ىبٵٰ ٹچبؿد  / 

ؿاك( + )مبٵبٷ ہ٩یٶت  -٭ی گئی ٥ـٿعت ٩یٶت   ٹکی ٱل ٵیٺ٦یٮچـی ٿی = )ڈآئی 

 ںی( اٿؿ اك ٵںیہ ںیہىبٵٰ ٷ ںؿاك ٵیہ٭ی گئی ٥ـٿعت ٩یٶت ٩یٶت  ٹرڀ ٱل

 ہے۔ ںیہاعـاربت ىبٵٰ ٷ ےک ہؿیيٸ اٿؿ  ثیٴٹؿرل

کب مشبؿ   ، اكہےپـاٹی   ہفیبػ ےمبٯ ك 5ی ٿی رڀ ٵرتٿ٫  یب ڈکی آئی   ںیڀڑگب

 ہے۔کی ربتی  ےٵتی كہػؿٵیبٷ  آپنی ك ےػاؿ  ىغٌ  ک ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ

 ے٫ ہٿ١یـ ںیٲـٿڈی ٿی مـٿیـك، کبؿ ڈکی آئی  ںکبؿٿ ے، پـاٷےجببئ ے٥ـمڀػگی ک

 ہے۔ٹکبٱی ربتی  ےك ہربئق ےی کی صبٱت کڑگب ےگئ ےکئ ےؽؿیٜ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےیب کٰ ٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٷ ےٿٷہچڀؿی  ےی کڑی ٿی گبڈآئی 

ی ڈآك پبك آئی  ےکبؿ کی ثبفاؿ ٩یٶت  ک ہے۔کی ؿ٩ٴ    ہٵٞبٿُ ےٿاٯ ےػی ربٷ

 ےٱئ ےػاؿ  ىغٌ  ک ہثیٴ ںکٶپٺیب ہثیٴ ہے۔کی م٦بؿه کی ربتی  ےٿی صبٍٰ  کـٷ

ی ٿی ڈکٴ آئی ہے۔٪ کی ایک صؼ  ػیتی 10 ے٪ ك5 ےٱئ ےک ےی ٿی کڀ کٴ کـٷڈآئی 

 ۔ٿگبہکب ٵٖٲت کٴ پـیٶیٴ 

d) ُہآگ ثی 

 ےٱئ ےاٿؿ ٵيیٺـی اٿؿ  ٥کنچـك ک ٹ/پالٷںؿ٩ٴ  ٝٶبؿتڀ ہثیٴ ںٵی ہآگ ثیٴ

ٵٺؼؿربت  کڀ  ہے۔کی رب مکتی  ےثٺیبػ  پـ ٓ ےثبفاؿ ٩یٶت  یب حببٱی  ٩یٶت  ک

رڀ مبٵبٷ کی الگت  ٭ٴ  ہے٩یٶت  کی ثٺیبػ  پـ کڀؿ کیب ربتب ثبفاؿ  ےاٹک

 ہے۔٥ـمڀػگی  

e) ہ( کب ثیُہاک )ؽعیـٹاك 

 ہثیٴ ہے۔اٹکی ثبفاؿ ٩یٶت   ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ے( کہاک )ؽعیـٹاك

ثٞؼ ٹ٪َبٷ  ےگب رل پـ ٹ٪َبٷ کےکیب ربئ ہىغٌ  کڀ اك ٩یٶت  پـ ٵٞبٿُ  ہىؼ

 ہے۔عـیؼا رب مکتب  ںاکل کڀ ثبفاؿ ٵیٹاك اٷ ےٱئ ےک ےعبٳ ٵبٯ کڀ ثؼٱٸ

f) ُہمسٕؼؿی کبؿگو ثی 

کٶپٺی  ہٿ٩ت  ثیٴ ےک ہػہؿ٩ٴ  ٵٞب ہاٿؿ ثیٴ ہےپبٱینی   ڈٵت ٿیٲیڀہایک ك ہی

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہے۔ٿتی ہٵٖبث٨   ے٩ـاؿ ک ےٿئہػؿٵیبٷ   ےػاؿ ىغٌ  ک ہاٿؿ ثیٴ

ی آئی ای٤  الئی یٞٺی مڈھکی الگت ٵيتٶٰ  + ٵبٯ  ہی  پٲل  ثیٴٹیڈ٭ٶڀ ںاك ٵی

 ۔ٿگبہکب کٰ یڀگ ىبٵٰ  ہٵڀٱی

g)  ہي ثیُہمسٕؼؿی 
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 ہػاؿ ىغٌ  اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ںىـٿٝبت ٵی ےک ہػہؿ٩ٴ  ٵٞب ہثیٴ ںٵی ہٯ ثیٴہمسٺؼؿی 

ثٞؼ ایک  ےک  ہٵٞبئٸ ےک فاہ٩یٶت  صٰ/د ہی ہے۔ٵت ٩یٶت  ہػؿٵیبٷ  ك ےکٶپٺی ک

 ۔گی ےٹکبٱی ربئ ےؽؿیٜ ےکبؿ ٫ ہربئق ڈٿیٲیڀ

 

h) َہػاؿی  ثیُ ہؽ 

گـی ، ر٢ـا٥یبئی ڈٳ کی ھؿ٩ٴ  رڀک ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػاؿی  پبٱینیڀ ہؽٳ

اّب٥ی  ٩بٹڀٹی  ہے۔ٳ ھػاؿی  رڀک ہکی ؽٳ ںیالؤ کی ثٺیبػ  پـ ٍٺٞتی اکبئیڀھپ

 ہؿ٩ٴ  ٵٺؼد ہثیٴ ں۔یہ ےثٸ مکت ہکب صٌ  ہی ػٝڀٰی ٵٞبٿُھالگت اٿؿ اعـاربت  ة

 ہے۔کی ربتی  ےٓ ےٜؽؿی ےىغٌ  ٫  ہىؼ ہثبال ٵٞیبؿ ٭ی  ثٺیبػ  پـ ثیٴ

 4  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

کنی  ےی کہعال٣ الپـٿا ےرڀ اپٸ ںثٺؼی ثتبئی ہٵٺَڀة ہایک ثیٴ ےٱئ ےؿ کٹا٫ڈایک  

 ے۔اٹکی ص٦بٙت کـ مک ےك ےی ػٝڀھة

I. ہثیٴ ہؽاتی  صبػث 

II. ہػاؿی  ثیٴ ہؽٳ 

III.  ہٯ ثیٴہمسٺؼؿی 

IV. ہٍضت  ثیٴ 
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 ہعالً

a) ےٵیٮیٺگ  ک ٹؿی کب ٝٶٰ ےکـٷ ےٓ ےفٵـ ےاٿؿ اٹک ےٳ کڀ ت٪نیٴ  کـٷھرڀک 

 ہے۔ٳ  ہا ےٱئ

b) ہےٳ ٩بثِٰ ٩جڀٯ ھرڀک ہکیب ایک پیو ٭ـػ ہک ہےکب ٝٶٰ  ےکـٷ ےٓ ہاٵیؼاؿی  یہ ،

کڀؿ کڀ ٩جڀٯ کیب  ہتڀ کٸ ىـس ، ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  پـ ثیٴ ںاہاٿؿ اگـ  

 ۔ربئیگب

c) ہے۔کی ایک  ػی گئی اکبئی کی ٩یٶت   ہىـس  ثیٴ 

d) کی ٩یٶت  ٭ب٥ی   ہثیٴ ہک ہےٹب ی٪یٸ  کـ ہٵیٮیٺگ  کب ثٺیبػی ٵ٪َؼ  ی ٹؿی

 ے۔ئیہٿٹب چبہاٿؿ ٵٺبمت 

e) „٥ی  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہکڀ ٥ـا ںکڀ اعـاربت ، ؽعبئـ اٿؿ ٵٺب٥ٞڀ ‟عبٱٌ  پـیٶیٴ

 ہے۔ایب ربتب ڑھکیب یب ة ڈٱڀ ےٹگ كڈھکـ ٵٺبمت ڑٍؼ کڀ رڀ

f) ہےؿ ٭ـتبہیب عَڀٍیبت  کڀ ٙب ںٱ٦٘ اٷ صبالت  یب عڀثیب ہعٖـ ںکی فثبٷ ٵی ہثیٴ 

 ےٹ٪َبٷ کی اٵٮبٹبت  ثٺبت ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك  ہمغت عٖـ ےگئ ےئیرڀ ایک ػ

 ں۔یہ ےاتڑھیب ة

g) ہے۔کڀ عتٴ کـٹب  ںػٝڀٿ ٹےٿھکب ٵ٪َؼ  چ ےٿتی کالف ٱگبٷٹاّب٥ی /ک 

h) ایک ٕب٩تڀؿ صٮٶت  ےٱئ ےاؿ کھمؼ ںٵی  ہاٵیؼاؿی  ربـةہثڀٹل  ںیہکڀئی ػٝڀٰی ٷ

 ہے۔ثٺتی  ہٌٳ  کب ایک ٵـثڀٓ صٹٵیٮیٺگ  مل ٹؿی ہاٿؿ ی ہےٝٶٲی  

i) ٵٖبث٨  ایک  ےرڀ پبٱینی کی ىـٓ ک ہےؿ٩ٴ    ہفیبػ ےك ہفیبػ ہؿ٩ٴ  ٿ ہثیٴ

 ۔کـیگی  ہکٶپٺی ٵٞبٿُ ہثیٴ
 

 َ  اٍٖالصبتہا

a) اٵیؼاؿی  ہ 

b) ٵیٮیٺگ   ٹؿی 

c) ہرنٶبٹی  عٖـ 

d) ہاعال٩ی  عٖـ 

e) ُہٵٞبٿ 

f) ہ٥بئؼ 

g) ٹگڈپـیٶیٴ کی ٱڀ 

h) یٹٿاؿٷ 

i) ٿتیٹک 

j) اّب٥ی  

 

 رواة ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 1رڀاة 

 ہے۔ I   ت آپيٸػؿم

 ں۔یہ ےٵیٮیٺگ  کڀ ٵتبحـ  کـت ٹؿی ےک ہاٵٮبٹبت  اٿؿ ىؼت ثیٴ ےٳ کھرڀک

 2رواة 

 ہے۔ I   ػؿمت آپيٸ

  ہی ہ، صبالٹکہےٿتب ہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ے٭ی اػائیگی کـٷ ںعبٱٌ  پـیٶیٴ ٹ٪َبٹڀ

 ہے۔ػیتب  ںیہیبٷ ٷھپـ ػ  ہاٹتٚبٵی اعـاربت یب ٥بئؼ
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 3رواة 

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

 ٹکٶپٺی کڀ ؿپڀؿ ہپـ ثیٴ ےٱگٸ ہٳ کب پتھی اعال٩ی  رڀکھکڀ کنی ة ٹایزٸ ہیٴایک ث

 ے۔ئیہکـٹب چب

 4رواة 

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

 ہے۔کیب رب مکتب  ہؿ  کب ثیٴٹا٫ڈعال٣  ےک ںػٝڀٿ ےی کہالپـٿا ںٵی ہػاؿی  ثیٴ ہؽٳ

 

  مواالت ےؽاتی اِتضبْ ن

 1مواي  

 ے۔کیب ربئ ںیہیب ٩جڀٯ  ٷ ےکیب ربئٳ کڀ ٩جڀٯ  ھرڀک ہک ہےکـتب  ے__________ ٓ

I. ػاؿ ہثیٴ 

II. ؿٹؿؿائڈَاٷ 

III. ٹایزیٸ 

IV. ےمـٿئ 

 2مواي  

  ہے۔کی ایک ػی گئی ای٬  اکبئی کی ٩یٶت   ہ_______________ ثیٴ

I. ىـس  

II. پـیٶیٴ 

III. ؿ٩ٴ ہثیٴ  

IV. ثڀٹل 

 3مواي  

 ےکٶپٺی ایک ػٝڀٰی کـٷ ہرڀ ایک ثیٴ ہےؿ٩ٴ    ہفیبػ ےك ہفیبػ ہ___________ ٿ

  ۔کـیگی  ہڀ ٵٞبٿُکنی ىغٌ  ک ےٿاٯ

I. ؿ٩ٴ ہثیٴ  

II. پـیٶیٴ 

III. ؿڈؿائ 

IV. ہ٥بئؼ 

 4مواي  

  ہے۔ ںیہٵٞٲڀٵبت کب ایک ٵبعؾ  ٷ ےٱئ ےؿ کٹؿؿائڈ______________ َاٷ

I. ٹا٭بؤٷ ہایک ربڀیق ٭بؿ کب مبالٷ 

II. ےٳ مـٿھرڀک ےٯہپ ےاٵال٫  کی ٵٺٚڀؿی  ك   

III. ربڀیق ٥بؿٳ  

IV. ٹی٦ٮیٹؿیيٸ مـٹکٶپٺی ؿرل ہثیٴ  
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 5مواي  

 : ںیہ ےعٖـ

I. ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےاٷڑھکب احـات  ة ںٹ٪َبٹڀ  

II. ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےاٷڑھکی ٥ـ٭یڀٹنی  ة ںٹ٪َبٹڀ  

III. ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےاٷڑھکب احـات  اٿؿ ىؼت ة ںٹ٪َبٹڀ  

IV. ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےکب احـات  اٿؿ ىؼت کٴ کـٷ ںٹ٪َبٹڀ  

 6مواي  

 ؟ہےکڀٷ مب ثیبٷ ٍضیش  ےك ںاٷ ٵی

 : ےرنٶبٹی  عٖـ

I. ںیہ ںیہٳ  ٷہا ےٱئ ےٵیٮیٺگ  ک ٹؿی 

II. ہےٱگبیب رب مکتب  ںیہٷ ہپت 

III. ہےگٺتی کی رب مکتی  ےك ٹثیٲیٺل ىی 

IV. ہےٱگبیب رب مکتب  ہپت ےػی گئی ٵٞٲڀٵبت ك ںایک ربڀیق ٥بؿٳ  ٵی  

 7مواي  

 :ہےایک  ےك ںٵی ںیڀٹکی ٿاؿٷ ہؿ ثیٴٹٵڀ

I. ےئیہٿیب ربٹب چبھؿ ػٷ ػہی کڀ ڑگب 

II. ےئیہکیب ربٹب چب ںیہامتٞٶبٯ ٷ ےٱئ ےی کڀ ؿ٥تبؿ ربٹچ کڑگب 

III. کیب ربٹب  ںیہامتٞٶبٯ  ٷ ےٱئ ےک ےربٷ ےمبٵبٷ ٯ ےامتٞٶبٯ کی کڀ ذمی ڑگب

 ےئیہچب

IV. ےئیہچالیب ربٹب چب ںیہٷ  ہفیبػ ےك ؿٹٵی٭ٲڀ  200ؿ ػٷ ہی کڀ ڑگب 

 8مواي  

 :ہےٿتی کالف کب ٵ٪َؼ  ٹک

I. ثچٺب ےػٝڀٰی اػائیگی  ك 

II. ٭ی اػائیگی  کڀ عتٴ کـٹب ںػٝڀٿ ٹےٿھچ 

III.  ؿ کڀ پـیيبٷ کـٹبڈٿٯہپبٱینی 

IV. اٹبڑھپـیٶیٴ ة 

 

 

 9مواي  

 ٳ کی تيٮیٰ :ٹمپـٹکٲـ مل ںٵی ےاصبٓ

I. ہےاتب ڑھٳ کڀ ةھرڀک 

II. ہےٳ کڀ کٴ کـتب ھرڀک 

III. ہےکٴ کـتب  ہاٿؿ ٷ ہےاتب ڑھتڀ ة ہٳ کڀ ٷھرڀک 

IV. ہےاتب ڑھٳ کڀ ةھرڀک ےتـی( کھی کی چڑٹگ )گبڈٿہ 
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 10مواي  

 : ہےىبٵٰ  ںاٝالٷ  ٩یٶت  ٵی ےىغٌ  ک  ہىؼ ہثیٴ ںٵی ہؿ ثیٴٹٵڀ

I. ؿیيٸٹؿرل 

II. الگت ٩یٶتیٲڀپـ ٭ی ڈ  

III. ٩یٶت ہیٲڀپـ ٥ـٿعت ڈ  

IV. ٩یٶت  کب رقٿ ےٵٸ ٵبٷ  

 

 رواة ےک ںمواٌو ےؽاتی اِتضبْ ن

 1رڀاة 

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

کیب  ںیہیب ٩جڀٯ  ٷ ےٳ کڀ ٩جڀٯ  کیب ربئھکیب رڀک ہک ہےکـتب  ےٓ ہؿ یٹؿؿائڈَاٷ

 ے۔ربئ

 2رواة 

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ۔ہےکب ایک ػی گئی  اکبئی کی ٩یٶت   ہىـس  ثیٴ

 3رواة 

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ےٿاٯ ےکٶپٺی ایک ػٝڀٰی کـٷ ہرڀ ایک ثیٴ ہےؿ٩ٴ    ہفیبػ ےك ہفیبػ ہؿ٩ٴ  ٿ ہثیٴ

 ۔کـیگی  ہکنی ىغٌ  کڀ ٵٞبٿُ
 4رواة 

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

ٵٞٲڀٵبت کب ایک ٵبعؾ   ےٱئ ےؿ کٹؿؿائڈَاٷ  ٹی٦ٮیٹؿیيٸ مـٹکٶپٺی کب ؿرل ہثیٴ

 ہے۔ ںیہٷ

 5رواة 

 ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

 ں۔یہٝٺَـ  ےٿاٯ ےاٷڑھٹ٪َبٷ کب احـات  اٿؿ ىؼت ة ےعٖـ

 6رواة 

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

ٱگبیب رب مکتب  ےػی گئی ٵٞٲڀٵبت ك ںایک ربڀیق ٥بؿٳ  ٵی ہکب پت ںرنٶبٹی  عٖـٿ

 ہے۔

 7رواة 

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

 ےٱئ ےی کڀ ؿ٥تبؿ ربٹچ کڑگب ہک ہے ہایک ی ےك ںٵی ںیڀٹکی ٿاؿٷ ہؿ ثیٴٹٵڀ

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب ںیہٶبٯ ٷامتٞ

 8رواة 
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 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

 ہے۔کڀ عتٴ کـٹب  ںػٝڀٿ ٹےٿھٿتی کالف کب ٵ٪َؼ  چٹک

 9رواة 

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ہے۔ٿ ربتب ہٳ کٴ ھآگ کب رڀک ےك ےٳ  ٩بئٴ  کـٷٹمپـٹکٲـ مل ںٵی  ےاصبٓ

 10رڀاة 

 ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

یٲڀپـ ٥ـٿعت  ٩یٶت  ىبٵٰ ںڈیٶت  ٵیاٝالٷ  ٩ ےىغٌ  ک  ہىؼ ہثیٴ ںٵی ہؿ ثیٴٹٵڀ

 ہے۔ٿتی ہ
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 25ثبة  

 ہثیُ ہؽاتی  اوؿ عـػ
 

 ثبة  تٞبؿف

کڀ   ںخمتٲ٤  تَڀؿات  اٿؿ ُاٍڀٱڀ  ہٵتٞٲ٨ ےك ہٝبٳ  ثیٴ ےٳ ٷہ ںاثڀاة ٵی ےٯھپچ

 ہػؿد ےك ےاٱگ اٱگ ٕـی٨ ںٵی ںك  کڀ خمتٲ٤  ثبفاؿٿٹ٫ڈپـٿ ہٝبٳ  ثیٴ ہے۔ربٹب 

 ہٕڀؿ پـ  ػؿد ےػاؿی ک ہاٷ کڀ ربئیؼاػ ، ٵَیجت اٿؿ ؽٳ ھکچ ہے۔ثٺؼ  کیب ربتب 

ٕڀؿ  ےؿ اٿؿ ٵت٦ـ٧ اذمٸ ٫ٹاٷ کڀ آگ، مسٺؼؿی، ٵڀ  ہٝالٿ ےاك ٫ ں۔یہ ےثٺؼ ی کـت

ؿ  اٿؿ ھ، ٍضت ، م٦ـ ،گ ہؽاتی  صبػث ںاك ثبة  ٵی ہے۔ثٺؼ  کیب ربتب  ہپـ  ػؿد

 ے٫ ںکڀہگب ہعـػ ےرڀ اك ٕـس ک ہےحبج کی گئی ك  کی ٹ٫ڈٝبٳ پـٿ ےػکبٹؼاؿ ریل

 ں۔یہ ےربت ےعـیؼ  ےؽؿیٜ

ِبصبًٍ ےک  ےْھمیه  

 

A. ہکب ثیٴ ہٯ عبٷہا 

B. ہػکبٹؼاؿ کب ثیٴ 

C. ہؿ ثیٴٹٵڀ 

 : ےٿ ٹگہٯ  ہا ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک ےکـٷ  ہاك ثبة  کبٵٖبٱٜ

 اٹبھمسذ ںٵی ےثبؿ ےک ہثیٴ ےک  ہٯ عبٷہا .1

 کڀؿ تیبؿ کـٹب ہکبٷ  ثیٴٿػ .2

 پـ حبج  کـٹب ہثیٴؿ ٹٵڀ .3

 

 

 

A. ہکب ثیُ  ہي عبْہا  

a. ٹنڈپـو ہثیُ ہعـػ   

 ےا٥ـاػ ک ےٱی ےک ےرڀ ثِٞ ٵ٦بػات  کڀ کڀؿ کـٷ ںیہ  ٹ٫ڈپـٿ ہثیٴ ےایل ھکچ

رببؿتی یب   ٹےٿھچ ےٱئ ےک ںڀثیٶ ےاك ٩نٴ  ک ہصبالٹک ں۔یہ ےربت ےعـیؼ ےٱئ

 ں۔یہ ےربت ےیٝبٳ ٕڀؿ پـ ا٥ـاػ کڀ ٥ـٿعت ٭ ہ، یںیہ ےٿ مکتہ٭بؿٿثبؿی ٵ٦بػات 

 ہعـػ„یب  ‟ںپبٱینیب ہعـػ„یب  ںٿاٱی پبٱینیب ‟ٹکٹی ٹٿھچ„اٷ کڀ  ںٵی ںثبفاؿٿ ھکچ

 ےریل ں٭بؿٿثبؿٿ ٹےٿھ، چںیڀڑگب ہیہ، ػٿپںؿ کبؿٿٹؿ، ٵڀھگں۔یہ ےتہک ‟ ٹ٫ڈپـٿ

ك  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٹ٫ڈاٷ پـٿ ں۔یہ ےزبت  آت ےکےاك فٵـ ہثیٴ ےٱئ ےک  ہٿ١ري ںػکبٹڀ

ؽاتی   ےک ہرڀ ثیٴ ہے٥ـٿعت ٭یب ربتب   ےؽؿیٜ ےیٺٰ ٫/ت٪نیٴ چٹی ایزٸہایک 

ی ٍبؿ٥یٸ  ہایک  ےی الفٵی  ٕڀؿ كھعـیؼاؿ ة ہکیڀٹک ںیہ ےکبٳ کـت ھمبت ےک ںالئٺڀ

 ں۔یہ ےآت ےك  ہٕج٨

b. ہکب ثیُ  ہي عبْہا  

a) ؟ہےوتی ہ ںکی ّـوؿت  کیو ہثیُ ےک  ہي عبْہا ںِیہ 

  َہا

 ’پبٌینی  ۂبِی مغت عٖـات  کی ثیُ‘

i. ےیب ٿا٩ٞبت ك ںٹبٵی عٖـٿ ںپبٱینی  ٍـ٣  پبٱینی  ٵی ہکی ثیٴ  ہبٷٯ عہایک ا 

ٳ  کـتی ہپـ کڀؿیذ ٥ـا ںعـچڀ ےک ںٹ٪َبٹڀ ےٿئہػاؿ  کی ربئیؼاػ  کڀ  ہثیٴ

  ۔ثتبیب ربئیگب ےٿاّش  ٕڀؿ ك ںٵی ےثبؿ ےک ںعٖـٿ ےگئ ےکڀؿ کئہے۔
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ii.  ایک  ےٱئ ےک  ںایک ربٵٜ کڀؿیذ یب ٿمیٜ پبٱینیڀ ںٳ پبٱینیبھٹبٵی رڀک

رڀ  ںیہ ںاینی پبٱینیب ہ، یںیہٕڀؿ پـ  عـیؼی ربمکتی  ےٵتجبػٯ ک ےٹگہکٴ ٳ

 ں۔یہکڀؿیذ ػمتیبة  کـاتی  ےٱئ ےک ںتـ عٖـٿ ہفیبػ

  ‟ٳھشببٳ  رڀک„

i. “ؿ ہثب ےعبً  ٕڀؿ ك  ہػہٵٞب ےٳ رلھی رڀکھاینب کڀئی ة ہےکب ٵٖٲت  ”ٳھشببٳ رڀک

ٕڀؿ پـ ، اگـ  ےٯ ٫ٵخب ہے۔کڀؿ کیب ربتب  ےك ے، عڀػ ٭بؿ ٕـی٨ہےتب ھؿک ںیہٷ

 ںیہؿ ٷہثب ےکڀؿیذ کڀ ٿاّش  ٕڀؿ ك ےپبٱینی  میالة ک  ہٯ عبٷہٳ اھشببٳ رڀک

 ۔کڀؿ کیب ربئیگب ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہٹ٪َبٷ  ےؿ کڀ میالة كھتڀ گ ہےتی ھؿک

ii.  رٸ  ہےؿ کـ مکتی ہکڀ ثب ںٵڀھرڀک ےکڀؿیذ کی ایک ٩نٴ  رڀ ٍـ٣  ایل ہثیٴ

 ےامک ہےا گیب ھؿ ؿکہثب ےرل ہے۔ب گیب ؽ٭ـ کی ےعبً  ٕڀؿ ك ںٵی  ہػہکب ٵٞب

 ۔ثتبیب ربئیگب ےٿاّش  ٕڀؿ ك ںٵی ےثبؿ

iii. ہے۔ربٵٜ ٩نٴ   ےػمتیبة  کڀؿیذ کب مت ك ےٿاّش  ٕڀؿ ك ہٳ ثیٴھشببٳ رڀک 

ٕڀؿ  ےتٺبمت ٫ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک  ںامکی ٩یٶت  ػیگـ  ٩نٴ  کی پبٱینیڀ ےامٲئ

 ےک ےکڀ ایک ػٝڀ کی ٩یٶت ہثیٴ ےاٿؿ اك ٩نٴ  ک ہے یربت یھؿک  ہفیبػ ےك

  ے۔ئیہعال٣  ٵبپب ربٹب چب ےاٵٮبٹبت ک

کڀ مٺزڀیب ربتب  ںاٿؿ یبػٿ ہےٿتی ہ٭ی تٞٶیـ  ںعڀاثڀ ںاہد ہے ہؿ اینی رگھایک گ

 ےٿ٩ت  ك ےکب ایک دلت ںتـ ٱڀگڀ ہفیبػ ےك ںٳ ٵیہؿ کب ٵبٱ٬  ثٺٺب ھایک گ ہے۔

 ےك ںٳ ٵیہ ہے۔ک ای ےك ںٵی ںٳ  ٵبٱی  ٥یَٲڀہا ےمت ك ہاٿؿ ی ہےمٺزڀیب گیب عڀاة 

آپيٸ   ےک ٩ـُ ؿھ، ایک گںیہ ےکـت ہکب ٥یَٰ ےیؼٷؿ عـھتـ  ٱڀگ رڀ کڀئی گ ہفیبػ

 ےٿ٩ت  تک چٲٸ ےدلت ےمت ك ےٵبؿی فٹؼگی  کہ ٩ـُؿ ھایک گ ں۔یہ ے٭ڀ ٵٺتغت ٭ـت

 ہے۔ٿتی ہایک ٕڀیٰ ٵؼتی ٝقٳ  کی ّـٿؿت   ےٱئ ےک رل ہےایک  ےك ںٱڀٹل  ٵی ےٿاٯ

 ےٱی ےک ےاٿؿ ٱڀٷ حم٦ڀٗ کـٷ ےکڀ ػیٸ ںثیٺکڀ ںٵیہ ےٱئ ےک ےٱڀٷ صبٍٰ  کـٷ

 ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٱیٸ ہثیٴ

اٱگ اٱگ ٥ـٹیچـ  ںؿ ٵیھگ ں۔یہٳ  ہی اھٵٺؼؿربت ة ےؿ کھگ ہٝالٿ ےؿ کھگ ےاك ٕـس ک

اك  ے۔ٿ ٹگہىبٵٰ   ہی ٿی، ٥ـیذ، ٿاىٺگ ٵيیٸ ٿ١ريٹ ےؿیٲڀ آالت ریلھگ ےٹگہاٿؿ ٳ

ی ٵڀرڀػ ھٿؿ٫  ة ٹآؿ ےٹگق ریلٹؿ پیٸفیڀؿات اٿ ےیب چبٹؼی ک ےمڀٷ ھکچ ںٵی

ی ھیب اٷ کڀ چـایب ة ںیہ ےٿ مکتہ ہتجب ےك  ہ، میالة ٿ١ريےی آگ، فٱقٯھمت ہی ے۔ٿٹگہ

اٝٲی  ےکڀ عبٹؼاٷ  کی ثچت کب امتٞٶبٯ  کـک ںی ربئیؼاػ ٿھاٷ مت ہے۔رب مکتب 

 ٯہا ۔گب  ے، اٹکب ٹ٪َبٷ ٵبٱی ٵيٮالت  کب مجت ثٸ ربئہےعـیؼی ربتی   ںا٩ؼاؿ ٵی

 ہے۔تی ہصبالت  کب صٰ چب ےی اٿپـ ٫ھرڀ مت ہےایک ربٵٜ پبٱینی   ہکب ثیٴ  ہعبٷ

b) ؟ہےکیب کوؿ کیب ربتب  ںِی  ںپبٌینیو ہکی ثیُ  ہي عبْہا 

 ٍِٞوِبت

  ںتـی پبٌینیبھپیکیذ یب چ

i. ہے۔کب ایک اتَبٯ ػیتب  ںکڀؿٿ ںی ػمتبٿیق ٵیہتـی کڀؿ ایک ھپیکیذ یب چ  

ii. پبٱینی ، ػکبٹؼاؿ کی پبٱینی ، آ٥ل   کی  ہٯ عبٷہٕڀؿ پـ ، ا ےٵخبٯ ٫

، ںزبت ٝٶبؿتڀ ےرڀ ایک پبٱینی  ک ںیہکڀؿ  ےریل  ہپیکیذ پبٱینی  ٿ١ري

کی ٭ڀىو  ےکڀ کڀؿ کـٷ ںرنٶبٹی احبحڀ ےمسیت خمتٲ٤  ٩نٴ  ٫  ہٵٺؼؿربت ٿ١ري

  ں۔یہ ےکـت

iii. ٿ ہی ىبٵٰ ھػاؿی  کڀؿ ة ہؽاتی  الئٸ یب ؽٳ ھکچ ںٵی  ںاك ٕـس کی پبٱینیڀ

  ۔ںیہ ےمکت
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iv.  ھمبت ےٝبٳ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ک ےٱئ ےی ٕج٪بت کھمت ںٵی ںپیکیذ کڀؿٿ 

 ں۔یہ ےٿتہی ىبٵٰ ھخمَڀً  ىـائٔ ة ےٱئ ےخمَڀً  ٕج٪بت  ک ےپبٱینی  ک ھمبت

 

عال٣  ٵکبٷ  ےک  ہٿ١ري ے، فٱقٯےٷھٹپ ےک ںآگ، ٥نبػات، پبئپڀ ہکب ثیٴ  ہٯ عبٷہا

  ہٵبؿی ٿ١ريھچڀؿی، میٺؼ ہی ہالٿٝ ےمبعت ک ہے۔ٵڀاػ ٭ڀ کڀؿ کـتب  ےکی مبعت اٿؿ امک

  ہے۔ی کڀؿ کـتب ھکڀ ة ںعال٣  چیقٿ ےک

زبت  ےک ہثیٴ  ہٯ عبٷہا ہی ثیٴھؿات کب ةہرڀا ھےؿک ںیب ثٺؼ ربڀؿی ٵی ےٿئہ ےٷہپ

ٳ  کیب ربتب ہی کڀؿ ٥ـاھة ےٱئ ے٭بٳ ک ےاٿؿ ٥ٸ ٫ ں٩ؼیٴ چیقٿہے۔کیب رب مکتب 

 ہے۔

ؿیٮٰ ٹؿاٹک آالت ،اٱی٬ٹیٲڀ اٿؿ اٱیکؿھٹ٪َبٷ، گ ےؽاتی  مبٵبٷ ک ہثیٴ  ہٯ عبٷہا

ٯ ڈپی ںکٶپٺیب ہثیٴ ھکچ ہے۔ٳ  کـتب ہی کڀؿیذ ٥ـاھة ےٱئ  ےاٿؿ ٵیٮبٹی ٹب٭بٵی ٫

ٳ  کـتی ہی کڀؿیذ ٥ـاھة ےٱئ ےک  ہٵٞبٿُ  ےاٿؿ ٵالفٵیٸ ٫  ہمبئیکٰ، ؽاتی  صبػث

 ں۔یہ

 ےب٫ٵھآگ، آمسبٹی جبٲی، ػ ںٵی ںٹ٪َبٹڀ ےٿاٯ ےربٷ ےٵٞٲڀٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ کئ

ای٤ ایٰ ای ایٮل ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ےاحـ )رل ے/ ٹ٪َبٷ ٫ ےگـٷ ےاف کہٿائی دہاٿؿ 

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایل  ےی، اٿؿ میالة )رلھ(؛ ٕڀ٥بٷ، آٹؼہےٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےک ےا

کڀؿیذ اٱگ اٱگ ں۔یہ(؛ اٿؿ چڀؿی ىبٵٰ ہےٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےی ای٤ آئی کٹ

ا٥ـاػ )ایچ  ےٿاٯ  یآٵؼٹ ہفیبػ ہے۔ ٿتبہخمتٲ٤  ںکٶپٺی اٿؿ اٱگ اٱگ پبٱینی  ٵی

کی  ہاك ثیٴ ںیہ ےٿتہٵبٱ٬  ےک ںٵکبٹڀ ےٹگہرڀ ٳ ھمبت ےک  ہاّب٣ ےایٸ آئی ( ک

 ہے۔ی ہتی رب ؿڑھّـٿؿت ة

 ٹٔو

 ے، اكہےزبت کڀؿ کیب گیب  ےک ہکڀ اك ثیٴ ہیٲیڀیقٷ ثیٴٹگالك اٿؿ  ٹپٲی ہصبالٹک

ىت گـػی کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہػ ہے۔ی ٱیب رب مکتب ھة ےه  پـ اٱگ كہػاؿ  کی عڀا ہثیٴ

امی اٿؿ رٺگ  ہے۔ٕڀؿ پـ  ػیب رب مکتب  ےکایک تڀمیٜ  ہٱیکٸ ی ہےا گیب ھؿ ؿکہثب

ٹ٪َبٷ اٿؿ ٹیڀ٭ٲئیـ  ںٵی ے، ٹتیذٹٿھپ ٹٿٹمغت عٖـات ، ٩یٶت اك،  ے٫ ٕـس

 ہے۔ا گیب ھؿ ؿکہکڀ ثب ںٵڀھرڀک

c) ُؿلُ  اوؿ پـیّیُ ہثی 

  َہا

 ؟ ہےکـتب  ےٓ ےؿلُ  کیل ہىغٌ  ثیُ

i. ایک ثبفاؿ٭ی ٩یٶت  )ایٴ  ں۔یہ ےػٿ ٕـی٨ ےک ےکـٷ ےؿ٩ٴ  ٓ ہٳ ٕڀؿ پـ ثیٴٝب

ایک ٹ٪َبٷ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےایٴ ٿی ک۔ٿی( اٿؿ ػٿمـی حببٱی  ٩یٶت  )آؿآئی ٿی(

 ہے۔ثٺیبػ  پـ ٱگبیب ربتب  ے٥ـمڀػگی ربئیؼاػ  پـ امکی ٝٶـ ک ںکی صبٱت  ٵی

٭ب٥ی ؿ٩ٴ  ٭ی  ےٱئ ےک ےػاؿ  کڀ ربئیؼاػ  کڀ ثؼٱٸ ہثیٴ ں٭بؿ ٵی ہاك ٕـی٨

 ہےکی ربتی  ںیہاػائیگی  ٷ

ii. صؼ    ہفیبػ ےك ہؿ٩ٴ  کی فیبػ ہکٶپٺی ثیٴ ہثیٴ ں٭بؿ ٵی ہآؿآئی ٿی ٕـی٨

 ٥ـمڀػگی کڀئی  ں٭بؿ ٵی ہاك ٕـی٨۔٩یٶت  ٭ی اػائیگی  کـیگیٵيـٿٓ  ٵتجبػٯ  ےک

 ہٹ٪َبٷ ىؼ  ےٱئ ےک ےػٝڀٰی صبٍٰ  کـٷ ہک ہے ہایک ىـٓ ی ہے۔ٱگبیب ربتب  ںیہٷ

آؿآئی ٿی  ہک ہےیبٷ ػیب رب مکتب ھػ ہی ے۔ئیہکی ٵـٵت/تجؼیٰ کی ربٹی چب  ہبثاح

 ںاک یب ٝٶٰ ٵیٹ، اكہےاربفت    ےٱئ ےک ںاحبحڀ ہىؼ ے٭بؿ ٍـ٣  ٓ ہٕـی٨

 ں۔یہٷ ےٱئ ےک ںا٭ل رینی ػیگـ  احبحڀٹاك
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 ے)ثبفاؿ ٭ی ٩یٶت  ک ےٱئ ےتٞٶیـِ ٹڀ ٭ی ٩یٶت  ک ےٵکبٷ ک ںتـ  پبٱینیب ہفیبػ

تٞٶیـِ ٹڀ ٭ی ٩یٶت  ٵکبٷ کڀ  ہے۔کیب ربتب  ہٵکبٷ کی مبعت کب ثیٴ( ںیہٷ ےٱئ

ػٿمـی ٕـ٣  ثبفاؿ  ہے۔عـچ کی گئی ٩یٶت  ےٱئ ےتٞٶیـِ ٹڀ ک ےپـ امک ےٿٷہٹ٪َبٷ 

 ہے۔ؿك  پـ ٵٺضَـ  کـتی ٹ٥ی٬ ےریل ے٭ی ٩یٶت  ٵبٹگ، مپالئ

٥ی کڀ  ےٝال٧ ےتٞٶیـ ٫ ےٵکبٷ ک ےػاؿ  ک ہؿ٩ٴ  کب مشبؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہثیٴ

٥ـٹیچـ،  -ٵکبٷ کی ٵٺؼؿربت  ہے۔کی ربتی  ےّـة کـک ےتٞٶیـ کی ىـس ك ٹٵـثٜ ٣

کی ٩یٶت  یٞٺی ثبفاؿ٭ی  ٩یٶت  کی ثٺیبػ  پـ   ہ، ثـتٸ ٿ١ريڑےکبؤ مبٵبٷ، کپٹ

ثبفاؿ ٭ی ٩یٶت  کی ثٺیبػ    ہٵڀرڀػ ےک ۂثٞؼ امی ٕـس کی اىیب ےیٞٺی ٥ـمڀػگی  ک

 ہے۔کی ربتی  ےپـ ٓ

 ۔گب ےکڀؿیذ پـ ارمَبؿ کـ ےگئ ےیٶت  اٿؿ ٱئ٩  ہىؼ ہپـیٶیٴ ثیٴ

  ۱    ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ػؿمت  ےك  ےصڀاٯ ےپبٱینی  ک ہکی ثیٴ  ہٯ عبٷہػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ا ںؽیٰ ٵی

 ؟ ہے

I. ےٵتجبػٯ  ک ےٹگہکٴ ٳ ےٳ پبٱینی  ایک ربٵٜ کڀؿیذ پبٱینی  کھایک ٹبٵی رڀک 

کڀؿیذ ػمتیبة   ےٱئ ےک  تـ مغت عٖـات ہرڀ فیبػ ہےٕڀؿ پـ  عـیؼی رب مکتی 

 ہے۔کـاتی 

II. کڀؿیذ ػمتیبة   ےٱئ ےتـ مغت عٖـات  ک ہایک ربٵٜ پبٱینی  رڀ فیبػ

 ےٵتجبػٯ  ک ےٹگہایک کٴ ٳ ےپبٱینی  ک  ہایک ٹبٵی مغت عٖـ ے؛ اكہےکـاتی 

  ہے۔ٕڀؿ پـ  عـیؼا رب مکتب 

III. ہے۔ی ٩یٶت  پـ آتی ہٳ پبٱینی  یب ربٵٜ پبٱینی  ایک ھایک ٹبٵی رڀک 

IV.  ٳ پبٱینی  ھٍـ٣  ایک ٹبٵی رڀک ںتٞٲ٨ ٵی ےکی پبٱینی  ک  ہٯ عبٷہاایک

 ں۔یہ ںیہػمتیبة  ٷ ںاٿؿ ربٵٜ پبٱینیب ہےعـیؼی رب مکتی 

 

 

B. ُہػکبٔؼاؿ کب ثی  

کڀ  ے٭بؿٿثبؿی  ٵٺَڀة ےؿ تبرـ اپٸہاٿؿ  ہےٹگ( ایک ا٩تَبػی مـگـٵی ڈؿیٹرببؿت )

 ےآٵؼٹی   ک ےٱئ ےک ںٱڀگڀ٭ئی  ںٵٲ٬ ٵی ےٵبؿہ ںػکبٹی ۔گبہےٵٺب٥ٜ خبو ثٺبٹب چب

ػکبٷ   ہے۔ی ھة  ہایک احبث ہثٲک ہےٳ  کـتی ہٍـ٣  آٵؼٹی   ٥ـا ہٷ ہی ں۔یہؽؿائٜ  

 ےرڀ امک ہےتب ہٿٹب چبہآفاػ  ےك ںی پـیيبٹیڀھاٷ مت  ہٵتٞٲ٨ ےٵبٱک ٭بؿٿثبؿ ك

ٵبٱی ٵٞبٵالت  ے٭بؿٿثبؿ  ک  ہایک ثؼ٩نٶتی  ٿا٩ٜہے۔ ے٭بؿٿثبؿ  ٭ڀ ٵتبحـ ٭ـ مکت

پٸ   ہاٿؿ ػیڀاٱی ہےمکتب  ٵتبحـ  کـ ےکڀ مٺگیٸ  ٕڀؿ ك ںی ٭بؿٿائیڀیب ٭بؿٿثبؿ

 ںیہاؤك ٷہ ٹایک ػکبٷ  کب ٵبٱک ایک کبؿپڀؿی ہے۔رب مکتب  ےپـ ٯ  ے٭ـٷ یب ثٺؼ

  ںیہ ےٿتہؽعبئـ  ڑےة  ےٱئ ےک ےىـٿٛ کـٷ ےؿ كھپبك ٭بؿٿثبؿ  کڀ پ ےک رل ہے

 ےک اٿؿ ىبیؼ اك ہےکب مجت  ثٸ مکتب  ےٿٷہثٺؼ  ےامکی ػکبٷ  ک  ہایک  صبػث

 ں۔یہ ےٿ مکتہ ےٱئ ےک  ےی اػا ٭ـٷھثیٺک ٱڀٷ ةہے۔عبٹؼاٷ  کڀ ثـثبػ کـ مکتب 

ای٬  ےٝڀاٳ ک ےك ہکی ٿد ںػکبٷ  ٵبٱک کی مـگـٵیڀ ہک ہےتب ہؿ ہٵیوہاٵٮبٷ   ہی

اٿؿ  ہےمکتب  ڑیب ٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٹب پ ٹؿ٭ٸ  کی ربئیؼاػ  کڀ ایک ؽاتی  چڀ

اك ہے۔ػاؿ  ٵبٹتی  ہػکبٷ  ٵبٱک کڀ ؽٳ ےٱئ ےک ےکـٷ  ٭ی اػائیگی ےؿربٷہٝؼاٱت 

اك  ے، ؿٿفی کےامٲئ ں۔یہ ےی کـ مکتھصبالت ایک ػکبٹؼاؿ کڀ ثـثبػ ة ےٕـس ک

 ہے۔ت ّـٿؿی ہکڀ حم٦ڀٗ کـٹب ة ہؽؿیٜ
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کئی  ےاك ٕـس ک ےوبؿوثبؿ  ک ہوبؿوثبؿی  ػکبْ /عـػ ںپبٌینیب ہػکبٔؼاؿ ثیُ

رڀ کئی  ںیہی ھة ںاینی پبٱینیب ں۔یہگئی تیبؿ کی  ےٌئ ےک ےکو کوؿ کـْ ٔںٌووہپ

 ںیہکی گئی  ڈٵبئقٹ٭ل ےٱئ ےک ےخمَڀً  ٵ٦بػات کڀ کڀؿ کـٷ ےک ںػکبٹڀ ے٩نٴ  ک

کی ػکبٷ ،  ںی پبؿٱـ، کتبثڀٹکی ػکبٷ ، ٹبئی کی ػکبٷ ، ثیڀ ۂ٩ؼیٴ اىیب  ےریل

یيٺـی کی ػکبٷ ، ٹکی ػکبٷ ، ٥بؿٵینی، اك ےؿائی کٲیٺـ، زب٤ڈٿؿ، ٹاك ٹٵٸٹپبؿڈ

 ہکی ػکبٷ ، ٵٲجڀمبت ٭ی ػ٭بٷ ٿ١ري ےڀٷٱھک

 ؟ہےکیب کوؿ کـتب  ہػکبٔؼاؿ کب ثیُ .1

ٳ  ہکڀؿ ٥ـا  ہٵتٞٲ٨ ےکی ص٦بٙت  ك ںخمَڀً  ٝال٩ڀ ے٭بؿٿثبؿ  ک ہپبٱینی  کڀ عـػ

، میالة یب ثؼ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ آگ، فٱقٯ ہیہے۔ٵٖبث٨  تیبؿ کیب رب مکتب  ےک ےکـٷ

 ےٷ  کی مبعت اٿؿ ٵٺؼؿربت کػکب ےك ہٹیتی پـ ٵجٺی ٹ٪َبٷ اٿؿ چڀؿی کی ٿد

ی ھزب٦٘ کڀ ة ےك ٹؿ٭بٿ ں٭بؿٿثبؿ  ٵی ںٵی ہػکبٷ  ثیٴ ہے۔ٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـتی 

ٿئی ھی کھکنی ة ںکی صبٱت  ٵی ےایک ١یـ ٩بثٰ ٩یبك ػٝڀ ہی ں۔یہ ےىبٵٰ کـ مکت

  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہکڀؿیذ کڀ ثیٴ ۔گیےٿئی آٵؼٹی   یب اّب٥ی  عـچ کڀ کڀؿ کـہ

 ہے۔یٺذ کی ثٺیبػ  پـ ٵٺتغت ٭یب رب مکتب ؿ ےک ںامکی مـگـٵیڀ

، اٱگ اٱگ کٶپٺی ہےٵٺتغت ٭یب رب مکتب   ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہاّب٥ی  کڀؿ رڀ ثیٴ

ٿیت   ہکی ٵتٞٲ٨ ںکٶپٺیڀ ہ١یـ فٹؼگی  ثیٴ ےاٿؿ اك ہےٿ مکتب ہاٱگ اٱگ  ےٱئ ےک

 ہے۔تَؼی٨ کیب رب مکتب  ےك ںٿٹمبئ

 :  ںیہ ےٿ مکتہاك ٕـس   ہی

i. ےٵڀاػ کی چڀؿی ک ےٵبؿی، چڀؿی اٿؿ آ٥ل  ٫ھ: میٺؼؿیِبھچوؿی اوؿ میٕؼ 

 کڀؿ  ےٱئ

ii. کڀؿ  ےٱئ ے: جبٲی ٵیٮبٹی/آالت  کی عـاثی کِيیٕـی کی عـاثی 

iii. ؿأک آالت اوؿ مبِبْ: ٹاٌیک 

 ہےٳ  کـتب ہٳ کڀؿ ٥ـاھشببٳ رڀک ےٱئ ےؿاٹک آالت کٹاٱیک 

 کڀؿ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ےؿاٹک تٺَیجبت کٹاٱیک 

iv. ُعال٣   ےٹ٪َبٷ ک ےک ےپیل  ےك ہٿد٭ی   ہ: کنی صبػث ہِٕی  ثی

 :  ہےٿتب ہ ںؽیٰ  صبٱت  ٵی ہٵٺؼؿد ہرت ی ہےٳ  کـتب ہکڀؿیذ ٥ـا

 الٹب اٿؿ ٱیزبٹبثـٝٮل   ےاٿؿ امک  ہ٭بؿٿثبؿی  اصبٓ ےثیٺک ك 

 ٓایک ربڀؿی ںٵی ہ٭بؿٿثبؿی  اصب 

  ٓؿ(ٹایک ٍٺؼٿ٧ )ثبکل/ػؿاف/کبؤٷ ںٵی ہ٭بؿٿثبؿ  اصب 

v. : )ےٿ٩ت  مبٵبٷ ک ےم٦ـ  کـت ےٱئ ےکآ٥یيیٰ ٵ٪بٍؼ  مبِبْ )ثیگیذ 

   ہٵٞبٿُ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک

vi. ےواي ےوْہؽیً  کو  ۂگل ِٕؼؿدٹؿی فٹگالك اوؿ میٓ ٹپٍی ڈفکل 

 :ہۓمَبْ یب اصتّبي  ٔمَبْ کو کوؿ کـتب 

 گالك ٹپٲی ڈ٥کل 

 ٹگلٹؿی ٣ٹمیٺی 

 /ٹگڈٿؿہٹیبٷ مبئٸ/گٲڀ مبئٸ 

vii. ہؽاتی  صبػث   
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viii. ےك ہایٶبٷ اٝٶبٯ کی ٿدےة ےٵالفٵیٸ ک ایّبٔی:ےوفـ/ة ےِالفِیٓ ن 

 ہےٹ٪َبٷ یب ّـؿ کڀ کڀؿ کـتب 

ix. ػاؿی :  ہ٩بٹڀٹی ؽٳ 

 ہٵٞبٿُ ےٱئ ےک ےصبػث ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےػٿؿاٷ یب اك ك ےٵالفٵت ک  

 ہےٳ  کـتب ہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےػاؿی  ک ہی کڀ ٩بٹڀٹی ؽٳٹتینـی پبؿ 

  ہگالك / ایٶبٹؼاؿی کی ّٶبٹت / کبٵگبؿ ٵٞبٿُ ٹآگ / چڀؿی / مبٵبٷ / پٲی

 ےی اٱگ كھ( ةہےحبج  کی گئی  ںثبة  ٵی ے)اگٰ ںػاؿی  پبٱینیب ہاٿؿ پجٲ٬  ؽٳ

  ہے۔ٱی رب مکتی 

 ےک  ہٯ عبٷہاعـاد  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ا ہے۔ایب رب مکتب ڑھی ةھىت گـػی  کڀؿ کڀ ةہػ

 ں۔یہ ےٿتہی ہ ےریل ےک ہثیٴ

 ؿلُ  اوؿ پـیّیُ ہثیُ .2

 ںرٸ ٵی ےگ ںیھؿک ےٺبئ٭ڀ ث  ںك ٭ی ٭تبثڀٹا٭بؤٷ ےیب ػ٥بتـ ٫ ںٍٺٞتی اکبئیب

 ںیہٹچٺب ٵيکٰ ٷہؿ٩ٴ ت٬   پ ہؽا، ثیٴہایب ربئیگب، ٯھ٩یٶت  کڀ ػک ےک ںربئیؼاػ ٿ

  ہے۔ٿ مکتب ہ ںیہدمٮٸ  ٷ ہٵیوہاینب  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےؿ کھػکبٷ  اٿؿ گ ہے۔ٿ مکتب ہ

 ےؿ٩ٴ  ٓ ہ، ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہےا گیب ہی کہ ےٯہزبت پ ےک ہثیٴ  ہٯ عبٷہا ہرینب ک

  ۔، ثبفاؿ ٭ی  ٩یٶت  اٿؿ حببٱی/ٵتجبػٯ  ٩یٶت  ںیہ ےٕـی٨ػٿ  ےک ےکـٷ

ؿ٩ٴ  اٿؿ  ہپـیٶیٴ ثیٴ ےٱئ ےاّب٥ی  کڀؿیذ ک ےریل  ہ، مبٵبٷ، ؽاتی  صبػثےپیل

 ۔گی ںکڀؿ پـ ارمَبؿ  کـی ےگئ ےاٹتغبة ٭ی

 تٞـیف

 ںَ  تٞـیفیہا ھکچ

a) ھمبت ےک ےاؿاػ ےک ےمبٵبٷ چڀؿی کـٷ ےك ہاصبٓ  ہىؼ ہکب ٵٖٲت ثیٴ چوؿی 

١یـ ٵتڀ٩ٜ اٿؿ  ںاك ٵی  ےؽؿیٜ ے٩بثٰ ؽؿائٜ ٫ ے٫ ےٱگبٷ ہاٿؿ پت ہصبٷربؿ

 ہے۔یب ٹکبك  ہ١یـ تَؼی٨ ػاعٰ

b) کنی  ےٵ٪َؼ ك ےک ےرت کڀئی رـٳ کـٷ ہےی ربتی ہٿئی کہاك ٿ٩ت   ِبؿیھمیٕؼ

 ہے۔کیب گیب  ہػاعٰ ےکـکاؿتٮبة  ںؿ ٵیھگ

c) اٿؿ  ہربؿصبٷ عال٣  ےٵالفٵیٸ کےػاؿ  ک ہػاؿ  اٿؿ/یب ثیٴ ہکب ٵٖٲت ثیٴ کیتیڈ

کی  ںمبٵبٹڀ ںٵی ےاصبٓ ےػاؿ  ک ہثیٴ ےؽؿائٜ کب امتٞٶبٯ  کـک ےتيؼػ ٫

 ہے۔چڀؿی کـٹب 

d) ۂ٩یٶتی اىیب ےرل ٹایک ٵْجڀٓ کیجٺی ںٵیےاصبٓ ےػاؿ  ک ہکب ٵٖٲت ثیٴ جتوؿی 

کی ؿمبئی کڀ  اٿؿ رل ہےیقائٸ کیب گیب ڈ ےٱئ ےک ہ٭ی  ص٦بٙت اٿؿ حم٦ڀٗ ؽعیـ

 ہے۔حمؼٿػ کیب گیب 

e) کڀئی ىغٌ  اربفت  یب  ںرل ٵی ہےایک ٝبٳ  اٍٖالس  ےٱئ ےی رـائٴ کھمت چوؿی

ىغٌ  کی ربئیؼاػ   ےػٿمـ ےی كہػ ہٿکھکـ اٿؿ ػ ھث٢یـ ربٷ ثڀد ےؿّب ٵٺؼی ک

یب  ےٵٖبث٨  تجؼیٰ کـٷ ےامتٞٶبٯ  ک ےک ےٿاٯ ےٱیٸ ےاٿؿ اك ہےکڀ ٱیتب 

 ہے۔اػ٣ ٵرت ےک ‟الؿمٺی„چڀؿی ہے۔کـتب  ہکب اؿاػ ےٕڀؿ پـ ٥ـٿعت ٭ـٷ ہدمٮٸ
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 ۲ ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ؿی ٹگالك اٿؿ میٺی ٹپٲی ڈ٥کل„ػاؿ  ایک اّب٥ی   ہزبت ثیٴ ےُػکبٹؼاؿ پبٱینی  ک

 ےٹ٪َبٷ ک ےکل ک ےك ںؽیٰ  ٵی ہٵٺؼؿد ہیہے۔کب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـ مکتب  ‟ٹگلٹ٣

 گب ؟ےصبػحبتی  ٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـ

I. گالك ٹپٲی ڈ٥کل 

II. ٹگلٹؿی ٣ٹمیٺی 

III. ٹیبٷ مبئٸ 

IV. یھمت ےاٿپـ ٫ 

 

 

C. ہؿ ثیُٹِو  

 ےاپٺی  ثچت کب امتٞٶبٯ  کـک ےآپ ٷ ںاہد ںمڀچی ںٵی ےثبؿ ےایک اینی صبٱت  ک

 ےاچبٹک ایک کتب آپک ۔ٱیب ےٱئ ےؿائیڀ کڈایک  ےایک ٹئی کبؿ عـیؼی اٿؿ اك

 ڑٵڀ ےآپ تیقی ك ےٱئ ےک ےثچبٷ ےك ےٿکـ ٱگٸٹھ ےاٿؿ اك ہےآ ربتب  ںٵی ےؿامت

 ںیہ ےٿکـ ٵبؿ ػیتٹھاٿؿ ػٿمـی کبؿ کڀ  ںیہ ےربت ڑھؿ پـ چڈیڀائڈ،اٿؿ آپ ںیہ ےٱیت

 ےٹتیذ ےک  ہی ٿا٩ٜہاك ٕـس ایک  ں۔یہ ےٹچب ػیتہپ ٹىغٌ  کڀ چڀ ےاٿؿاك ٕـس ػٿمـ

اٿؿ ػٿمـا  ہےٹچتب ہآپکی کبؿ، مـ٭بؿی اٵال٫  اٿؿ ػٿمـی کبؿ کڀ ٹ٪َبٷ پ  ںٵی

  ہے۔ٿربتب ہی ھىغٌ  فمخی ة

تڀ آپ کڀ اپٺی کبؿ  ہے ںیہٷ ہپبك ایک کبؿ ثیٴ ے، اگـ آپکںٵی  ےاك ٵٺٚـ ٹبٳ

 ہے۔تی ڑ٩یٶت ٭ی اػائیگی  کـٹب پ  ہفیبػ ںیہک ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکی عـیؼ کی الگت ک

 ؟ہے ہپیل  ہالئ٨ اتٺب فیبػ ےپبك اػا  کـٷ ےکیب آپک 

 اػائیگی  کـیگب ؟ ےٱئ ےاٝٶبٯ ک ےآپک ہی کب ثیٴٹکیب ػٿمـی پبؿ 

  ؟ہے ںیہٷ ہپبك ثیٴ ےٿگب اگـ امکہکیب 

اٷ  ہؿ ثیٴٹٵڀ ںاہد ں۔یہٹب الفٵی  ھؿک ہکبؿ ثیٴ ں٩ڀاٹیٸ ٵی ےٵٲ٬ ک ہک ہے ہی ٿدہی

ٳ  ہایک ٵبٱی  زب٦٘  ٥ـا ےٱئ ےآپک ہ، یہےؿٿکتب  ںیہٷ ےك ےٿٷہٿا٩ٞبت کڀ ٿا٩ٜ 

  ہے۔کـتب 

 ہتجب ےٹ٪َبٷ یب آگ ك ےك  ہ، صبػثہےٿ مکتی ہی ھکبؿ چڀؿی ة ہٝالٿ ےک  ہایک صبػث

  ۔گبڑےاٹب پٹھٹ٪َبٷ ا ےاٿؿ آپ کڀ ٵبٱی ٕڀؿ ك ہےٿ مکتی ہ

اؿت ھی ةڑرل کی گب ےئیہٱیب ربٹب چب  ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫ ےی ٫ڑایک گب ہؿ ثیٴٹٵڀ

 ہے۔  ڈؿٹؿرل ےٹبٳ ك ےاپٸ ےامک ھمبت ےی کٹاؿھات ٹؿاٹنپڀؿٹؿیزٺٰ  ںٵی

 َہا

 ہی  ثیُٹالفِی  تینـی پبؿ

 ےک ںیڀڑگب ےٿاٯ ےپـ چٲٸ ںکڀڑٵٖبث٨  ٝڀاٳ ٭ی  ك ےک 1988،  ٹی ای٬ڑؿ گبٹٵڀ

رل  ہےپبٱینی  ٱیٺب الفٵی   ہثیٴ ےٱئ ےک ےاك ؿ٩ٴ  کڀ کڀؿ کـٷ ےٱئ ےؿ ٵبٱک کہ

  ںٵی ےٹتیذ ےیب ربئیؼاػ  کڀ ٹ٪َبٷ ک ٹٵڀت ، رنٶبٹی  چڀ ںٵی  ہکی صبػث

ػاؿ   ہٵبٱک  ؽٳ ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ  اػائیگی  کـٷ ےی کڀ ٹ٪َبٷ کٹتینـی پبؿ

ی  ڑگب ٹی٦ٮیٹکب مـ ہیک ثیٴٕڀؿ پـ  ا ےایک حجڀت ک ےک ہثیٴ ےاك ٕـس ک ہے۔ثٺتب 

 ے۔ئیہکـ چٲٺب چب ھؿک ںٵی
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 کوؿیذ ہؿ ثیُٹِو .1

 یتہؿ یپـ آت ںکڀڑؿ ػٷ كہ ںیبڑگب یکئی ٹئ ہے۔ی آثبػی ڑکی ایک ة ںیڀڑگب ںٵٲ٬ ٵی

 ںٵیاؿت ھة ہک ںیہ ےتہٱڀگ ک ں۔یہ یٿتہی ھة یٹگہکب٥ی ٳ ںیبڑکئی گب ےك ںاٷ ٵی ں۔یہ

 ں۔یہ یتہؿ یربت ںٵی ھاتہ ےػٿمـ ےك ھاتہایک  ٍـ٣  ہثٲک ںیہ یٿتہ ںیہٷ یي  پـاٹڑگب

 ںیبڑگب یاٿؿ ٹئ ںیہ یتہؿ یپـ ثٺ ںکڀڑٱگبتبؿ ك ںیبڑگب یپـاٹ ہک ہےکب ٵٖٲت  اك

 ےکی تٞؼاػ  ک ںیڀڑ( گبہرگ ےٱئ ےؿائیڀٹگ کڈ) ہکبٝال٧ ںکڀڑك ں۔یہ یربتی ٿتہىبٵٰ 

 ہے۔ی ہی رب ؿتڑھی ةھکی تٞؼاػ  ة ںٱڀگڀ ےٿاٯ ےک پـ چٲٸڑك ہے۔ا ہؿ ڑھة ںیہٵٖبث٨ ٷ

ک صبػحبت کی تٞؼاػ  ڑك ںٵٲ٬ ٵی ہک ںیہ ےتہاٝؼاػ ٿ مشبؿ ک ےپڀٱیل اٿؿ امپتبٯ ٫

 ےکڀ ػیئ ںىکبؿ ٱڀگڀ ےک  ہصبػث  ےؽؿیٜ ے٫ ں٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتڀ ہے۔ی ہتی رب ؿڑھة

 ےي ٵـٵت کڑگب ہتک ک ںاہی ہے۔ا ہٿ ؿہ  ہاّب٣ ںکی ؿ٩ٴ  ٵی ںٵٞبٿّڀ ےٿاٯ ےربٷ

ؿ ہِیت  کو ٙبہکی ا ہؿ ثیُٹِو ںی ٍِه ِیھمت ہی ں۔یہ ہےرب ؿ ےتڑھی ةھاعـاربت ة

 ں۔یہ ےوـت

 ںٹ٪َبٹڀ ےٿئہکڀ  ںیڀڑگب ےك ہات ٭ی ٿدہػیگـ  ٿرڀ ھصبػحبت اٿؿ کچ ہؿ ثیٴٹٵڀ

 ںیڀڑٵتبحـیٸ کڀ اٹکی گب ےک  ہصبػث ہؿ ثیٴٹٵڀ ہے۔ّـؿ کڀ کڀؿ کـتب  ےاٿؿ اٹ٬

ٵبٱکبٷ کی ٩بٹڀٹی  یڑگب ےٱئ ےک ےػیٸ ہٹ٪َبٷ کب ٵٞبٿُ ےٿاٯ ےٿٷہ  ےك ہ٭ی ٿد

  ہے۔ی کڀؿ کـتب ھػاؿی کڀ ة ہؽٳ

 ؟ ںیہ  ہىؼ ہثیٴ ںیبڑشببٳ گب ںٵٲ٬ ٵی ہک ہےکیب آپ کڀ ٱگتب 

 :ےریل ہےکو کوؿ کـتب  ںیوڑدتبَ گب  ےواي ےپـ چٍٓ ںکوڑٝواَ وی ك ہؿ ثیُٹِو

 ؿ مبئیکٰٹؿ اٿؿ ٵڀٹامکڀ 

  ںیبڑذمی گب 

 ںیبڑ٥ـی گبي اٿؿ ٵنبڑ: ٵبٯ گبںیبڑرببؿتی  گب ےی ٩نٴ  کھمت 

 کـیٸ ےریل ںیبڑخمتٲ٤ ٩نٴ  کی گب 

  (ںیبڑ)ىڀؿٿٳ اٿؿ گیـاد کی گب ڈؿیٹؿ ٹٵڀ 

  ٍِٞوِبت

 ’ہی  ثیُٹتینـی پبؿ‘

 ہعـیؼی گئی ایک ثیٴ ےٱئ ےعال٣ زب٦٘ ک ےی کی ٩بٹڀٹی کبؿؿٿائی کٹایک ػیگـ  پبؿ

 ےػاؿی  ک ہپیؼا  ؽٳ ےػاؿ  کی کبؿؿٿائی ك ہثیٴ ہی  ثیٴٹتینـی پبؿ ۔پبٱینی 

 ہایک ثیٴ ےٱئ ےعال٣ زب٦٘ ک ےی ( کٹ)تینـی پبؿ ےػٝڀ ےی کٹػیگـ  پبؿ ےئٱ

 ہے۔عـیؼا ربتب   ےؽؿیٜ ےی ( ٫ٹٱی پبؿہػاؿ  )پ ہثیٴ ےی( كٹکٶپٺی )ػٿمـی پبؿ

 ہے۔ا ربتب ہی کھة ‟ہػاؿی  ثیٴ ہؽٳ„کڀ  ہثیٴ ےی  کٹتینـی پبؿ

 :ہےکی گئی  ےکی حبج  ٔیچ ںکوؿو ےَ  النبَ کہِمجوي ػو ا ںثبفاؿ ِی

a) ٵٖبث٨  ٝڀاٵی  ےک  ٹي ای٬ڑؿ گبٹٵڀػاؿی [ پبٌینی :  ہ]ؽَ  ٹٍـف  ایه

کب  ںػاؿیڀ ہی کی ؽٳٹتینـی پبؿ ےٱئ ےی کڑی گبھکنی ة ےٿاٯ ےپـ چٲٸ  ہرگ

 ہے۔کـٹب الفٵی   ہثیٴ

 ےٱئ ےک ے٭ی اػائیگی  کـٷ  ہٵٞبٿُ ےؽیٰ  ک ہپبٱینی  ٍـ٣  ٵٺؼؿد ہی

 :  ہےکـتی ػاؿی  کڀ کڀؿ  ہی ٵبٱک کی ٩بٹڀٹی ؽٳڑگب

 یب ٵڀت ٹی  کڀ رنٶبٹی  چڀٹتینـی پبؿ  
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 ی  کی ربئیؼاػ  کب ٹ٪َبٷٹتینـی پبؿ 

ػاؿی   ہؽٳ ےٱئ ےایک الحمؼٿػ ؿ٩ٴ  ک ںتٞٲ٨ ٵی ےاٿؿ ٹ٪َبٷ ک ٹٵڀت  یب چڀ

  ہے۔کڀ کڀؿ کیب ربتب 

ی  ٹتینـی پبؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹٵڀت  یب چڀ  ےك ہ٭ی ٿد  ہؿ صبػثٹایک ٵڀ

ؿیجڀٹٰ ٹػٝڀٰی   ہؿ صبػثٹٵڀ ےػٝڀ ےٱئ ےک ےکـٷ  ہٵتبحـیٸ  کڀ ٵٞبٿُ ےک

 : ےربئیٺگ ےػائـ کئ  ےٵؼٝی ٭ی ٕـ٣ ك ںی( ٵیٹمی  ے)ایٴ ا

b)  : ہی  کی ؽٳٹ)عڀػ کب ٹ٪َبٷ + تینـی پبؿپیکیذ پبٌینی /ربِٜ پبٌینی 

 ػاؿی (

 ےٿٷہی  کڀ ڑگب  ہىؼ ہثیٴ  ےؽؿیٜ ےخمَڀً مغت عٖـات  ٫ ہٝالٿ ےثبال ک ہٵٺؼؿد

ٕڀؿ پـ  ربٹب  ےٹ٪َبٷ ک ےکڀ اپٸ  ںیڀڑؿ گبٹّـؿ )رٸ کڀ ٵڀ ٹ٪َبٷ یب ےٿاٯ

 ےٯہامکی حبج  پ - ہےا ربتب ہی ٿی کڈآئی  ےی اٝالٷ ٩یٶت  )رلھ( کڀ ةہےربتب 

ٵيـٿٓ   ےػیگـ  ىـائٔ ٿّڀاثٔ ک ں( اٿؿ پبٱینی  ٵیہےکی گئی  ںٵی 5ی ثبة  ہ

  ہٿ١ري  ہصبػث، میالة، ےتبٯ، فٱقٯہڑآگ، چڀؿی، ٥نبػات اٿؿ  ہے۔کڀؿ کیب ربتب 

 ں۔یہمغت عٖـات   ھکچ ےك ںاٷ ٵی

 ےک ےربٷ ےاکـ ٯٹھی  کڀ اڑٿؿ٭يبپ تک گب ےك ہرگ  ہصبػث ںکٶپٺیب ہثیٴ ھکچ

ٳ  ہزبت ٥ـا ےػاؿی ( پبٱینی  ک ہ)ؽٳ  ٹٍـ٣  ای٬ ں۔یہی اػائیگی  کـتی ھة ےٱئ

ٳ کڀ کڀؿ ھرڀک ےٍـ٣  آگ اٿؿ/یب ٍـ٣ چڀؿی ک ہٝالٿ ےالفٵی  کڀؿ ک ےگئ ےکئ

 ہے۔ی ػمتیبة  ھٿاال ایک حمؼٿػ کڀؿ ة ےکـٷ

ٹ٪َبٷ یب ّـؿکڀ،  ےٿاٯ ےٿٷہآالت کڀ  ےگئ ےٱگبئ ںی  ٵیڑپبٱینی  گب ہی

 ےگئ ےکڀؿ، اػا کئ  ہزبت ؽاتی  صبػث ےک  ںذمی کبؿ پبٱینیڀ ےٱئ ےک  ںٵنب٥ـٿ

 ہکـای ںٵی  ںیڀڑػاؿی  اٿؿ رببؿتی گب ہ٩بٹڀٹی ؽٳ ےٱئ ےؿائیڀؿ، ٵالفٵیٸ کڈ

ٹگبٵی  ہٵ٦ت   ںکٶپٺیب ہثیٴ ہے۔ی کڀؿ کـ مکتی ھکڀ ة  ںٵنب٥ـٿ ےٿاٯ ےػیٸ ںیہٷ

ی ھٿٱت  ةہامتٞٶبٯ  کی ك ےٵتجبػٯ  کبؿ ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےعؼٵبت  یب عـاثی ک

 ں۔یہٳ  کـتی ہ٥ـا

 

 اعـاد   .2

ٹ٪َبٷ اٿؿ  ںٵی ے، عـاثی، ٹتیذٹٿھپ ٹٿٹٳ  اعـاد  ہا ھزبت کچ ےک  ںاٷ پبٱینیڀ

 ےٿٷہ ےك ہؿائیڀٹگ کی ٿدڈ ںاحـ ٵی ےىـاة ک یب ھمبت ےؿائیڀٹگ الئنٺل کڈ١ٲٔ 

 ےکـٷ ںیہی  کب امتٞٶبٯ  ٷڑٵٖبث٨  گب ےک ‟ںامتٞٶبٯ  کی صؼ ؤ„ ں۔یہٹ٪َبٷ  ےٿاٯ

کیب  ںیہٕڀؿ پـ  امتٞٶبٯ کیب ربٹب( کڀ کڀؿ ٷ ےیکنی کٹذمی کبؿ کڀ ایک  ے)ریل

 ہے۔ربتب 

 ؿلُ  اوؿ پـیّیُ  ہثیُ .3

اٝالٷ  ٩یٶت   ےػاؿ  ىغٌ  ک ہکڀ ثیٴ  ؿ٩ٴ ہی  کی ثیٴڑگب ںؿ پبٱینی  ٵیٹایک ٵڀ

  ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےی ٿی( کڈ)آئی 

ػٝڀٰی  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےؿ کٰ ٹ٪َبٷ کہثب ےٵـٵت ک ںٵی  ہی  کی چڀؿی یب کنی صبػثڑگب

/ربؼیؼ ہی ٿی ثیٴڈی  کی آئی ڑگب ۔گیےثٺیبػ  پـ ٵ٪ـؿ  کی ربئ ےی ٿی کڈؿ٩ٴ  آئی 

 ےیٲـ کڈیڀٱپـ/ڈ ےٯ کڈاٿؿ ٵب ڈثـاٷ ےی  کڑربڀیق گب ےٱئ ےک ہثیٴ ںآ١بف ٵی ےک

ٵٖبث٨  ٥ـمڀػگی  ےٿٯ کڈاٿؿ ىی ہےکی ربتی  ےػؿد ٥ـٿعت ٩یٶت  کی ثٺیبػ  پـ ٓ

  ہے۔کیب ربتب  ٹرلڈای ےٱئ ےک

 ںٱڀڈٵرتٿ٫ ٵب ےی  کڑکی اٿؿ گب ںیڀڑگب ےکی ٝٶـ ٿاٯ  ہفیبػ ےمبٯ  ك 5

ی ٿی ڈٯ( کی آئی ڈٵب ہٿ ہےثٺؼ کـ ػیب  ےٱئ ےک ےسبٲی٨ کـٷ ے)ٵیٺڀ٥یٮچـؿف ٷ
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کی ثٺیبػ  پـ ٵ٪ـؿ  کی ربتی  ھػؿٵیبٷ  ایک مسذ ےػاؿ  ک ہاٿؿ ثیٴ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

  ہے۔

اٝالٷ  ٩یٶت ، ٭یڀث٬ ٍالصیت ،  ےػاؿ  ىغٌ  ک ہصنبة ٭تبة ثیٴ ےىـس / پـیٶیٴ ک

 ہے۔ؿك  پـ ٵٺضَـ  کـتی ٹ٥ی٬ ےریل  ہی  کی ٝٶـ ٿ١ريڑر٢ـا٥یبئی فٿٷ، گب

 

 ۳ ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ ےئیہٹبٳ پـ ٱیب ربٹب چب ےکل ک ہؿ ثیٴٹڀٵ

I. ےی کٹاؿھٝال٩بئی ات ےٹبٳ پـ رل کب ٹبٳ ٹ٪ٰ ٿ محٰ ٫ ےٵبٱک ک  ےی ٫ڑاك گب 

 ہے  ڈؿٹپبك ؿرل

II. ٹبٳ  ےتڀ اك ىغٌ  ک ہےاٱگ  ےی  کڀ چالئیگب، ٵبٱک كڑىغٌ  رڀ گب ہاگـ ٿ

 ےکٵٺٚڀؿی  ےی كٹاؿھٝال٩بئی ات ےٹ٪ٰ ٿ محٰ ٫ ہی  کڀ چالئیگب، یڑپـ رڀ گب

 ہےٵيـٿٓ  

III. ی  ٵبٱک مسیت ڑٵيـٿٓ  گب ےٵٺٚڀؿی ک ےی كٹاؿھٝال٩بئی ات ےٹ٪ٰ ٿ محٰ ٫

 ٹبٳ پـ ےی اؿا٭یٸ  کھکنی ة ےعبٹؼاٷ  ک ےی  ٵبٱک کڑگب

IV. تڀ ثٺیبػی پبٱینی   ہےاٱگ  ےی  کڀ چالئیگب، ٵبٱک كڑىغٌ  رڀ گب ہاگـ ٿ

ٿٹب ہبٳ پـ ٹ ےٷ کڀؿ اك ىغٌ  کٓا ڈاٿؿ ای ےئیہٿٹی چبہٹبٳ پـ  ےی  ٵبٱک کڑگب

 ی  کڀ چالئیگب ڑرڀ گب ےئیہچب

 

  ہعالً

a) عال٣  ٵکبٷ کی  ےک  ہٿ١ري ے، فٱقٯےٷھٹپ ےک ںآگ، ٥نبػات پبئپڀ ہثیٴ  ہٯ عبٷہا

ٵبؿی، ھچڀؿی، میٺؼ ہی ہٝالٿ ےمبعت ک ہے۔کڀ کڀؿ کـتب  ںمبٵبٹڀ ےمبعت اٿؿ امک

 ہے۔کڀ کڀؿ کـتب  ںعال٣  مبٵبٹڀ ےک  ہالؿمٺی ٿ١ري

b) ےک ہٿ١یـ ے، فٱقٯےٷھٹپ ے، ٥نبػ، پبئپ کآگ ہٵبٱک ٵکبٷ ثیٴ 

مبعت   ہے۔کڀ ٭ڀؿ کـتب  ںمبٵبٹڀ ےعال٣ ٵکبٷ کی مبعت اٿؿ اك ک

کڀ  ںعال٣ مبٵبٹڀ ےک ہچڀؿی، ٹ٪ت فٹی، الؿمٺی ٿ١یـ ہی ہٝالٿ ےک

 ں۔یہ٭ڀؿ کـتب 

c) ػمتیبة   ہکب ایک جمٶڀٛ ںزبت کڀؿٿ ےی ػمتبٿیق کہتـی کڀؿ ایک ھپیکیذ یب چ

 ہے۔کـاتب 

d) ػٿ  ےک ےکـٷ ےؿ٩ٴ  ٓ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےٱئ ےپبٱینی  ک ہثیٴ  ہعبٷٯ ہایک ا

 ۔: ثبفاؿ ٩یٶت  )ایٴ ٿی( اٿؿ حببٱی ٩یٶت  )آؿآئی ٿی(ںیہ ےٕـی٨

e) میالة یب ثؼ ٹیتی پـ ٵجٺی ٹ٪َبٷ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ آگ، فٱقٯ ہُػکبٹؼاؿ کب ثیٴ ،

ٷ ٭ڀ ٹ٪َب ےٿاٯ ےٹچٸہػکبٷ  کی مبعت اٿؿ ٵٺؼؿربت  کڀ پ ےك ہاٿؿ چڀؿی کی ٿد

ی ىبٵٰ کیب ھزب٦٘ کڀ ة ےک ٹؿکبٿ  ں٭بؿٿثبؿ ٵی ںٵی ہػکبٷ  ثیٴہے۔کڀؿ کـتب 

 ہے۔رب مکتب 

f) ےٹ٪َبٷ اٿؿ اٹک ےک  ںیڀڑگب ےات كہػیگـ  ٿرڀ ھصبػحبت اٿؿ کچ ہؿ ثیٴٹٵڀ 

 ےٿئہ  ےك ہ٭ی ٿد  ںیڀڑگب ےک ںی  ٵبٱکڀڑگب ہؿ ثیٴٹٵڀہے۔ّـؿ کڀ کڀؿ کـتب 

ػاؿی  کڀ  ہاٹکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےٱئ ےک ےکـٷ  ہٵتبحـیٸ  کڀ ٵٞبٿُ ےصبػحبت ک

 ہے۔ی کڀؿ کـتب ھة
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 َ  اٍٖالصبتہا

a) ہکب ثیٴ  ہٯ عبٷہا 

b) ہُػکبٹؼاؿ کب ثیٴ 

c) ہؿ ثیٴٹٵڀ 
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 رواثبت ےک ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ۴رڀاة  

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ےآپيٸ  ک ےٹگہایک کٴ ٳ ےٳ پبٱینی  ایک ربٵٜ کڀؿیذ پبٱینی  كھایک ٹبٵی رڀک

ٳ  کـتی ہکڀؿیذ ٥ـا ےٱئ ےتـ مغت عٖـات  ک ہرڀ فیبػ ہے ٕڀؿ پـ  عـیؼی رب مکتی

 ہے۔

 ۲رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

ؿی ٹگالك اٿؿ میٸ ٹپٲی ڈ٥کل„ػاؿ  ایک اّب٥ی   ہزبت ثیٴ ےُػکبٹؼاؿ پبٱینی  ک

ٹگل اٿؿ ٹؿی ٣ٹگالك، میٺی ٹپٲی ڈ٥کل ہی ہے۔کڀؿ کب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـ مکتب  ‟ٹگلٹ٣

 ۔صبػحبتی  ٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـیگی ےٹ٪َبٷ ک ےٿئہٹیڀٷ مبئٸ کڀ 
 ۳رواة  

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ےرل کب ٹبٳ ٹ٪ٰ ٿمحٰ ک ےئیہٹبٳ پـ ٱیب ربٹب چب ےی  ٵبٱک کڑاك گب ہؿ ثیٴٹٵڀ

 ہے۔  ڈؿٹؿرل ھمبت ےی کٹاؿھٝال٩بئی ات

 

 

  مواالت ےؽاتی اِتضبْ ن

 ۱مواي  

  ںٵی ہثیٴ ےک  ہٯ عبٷہا

I. ہےبتب فیڀؿات کڀ کڀؿ کیب ر ےاٿؿ چبٹؼی ک ےمڀٷ  

II. ہےػکبٷ  کی ٵٺؼؿربت کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےىغٌ  ک 

III. ہےکڀ کڀؿ کیب ربتب  ںعـیؼی گئی کبؿٿ ےؽؿیٜ ےعبٹؼاٷ  ک  

IV. ہےػٿؿاٷ کڀؿ کیب ربتب  ےک ٹؿاٹقٹپبؿمٰ کڀ  ےگئ ےیذھة ےاک كڈ  

 ۲مواي  

  ہے____________ کڀ کڀؿ کـتب  ہکب ثیٴ  ہٯ عبٷہا

I.  ہاٹچڈھٍـ٣  ٵکبٷ کی  

II. ۂبٍـ٣  ٵکبٷ کی اىی 

III.  ںػٿٹڀ ۂمبعت  اٿؿ اىیب  

IV. ہے ںیہٷ ںؿ ٵیھػاؿ  گ ہی رت ثیٴھ، ٍـ٣  تتںػٿٹڀ ۂمبعت اٿؿ اىیب  

 ۳مواي  

 ؟ ہےکیب ربتب  ںیہکل کڀ کڀؿ ٷ ےك ںاٷ ٵی ںٵی ہثیٴ ےُػکبٹؼاؿ ک

I.  ٵيیٺـی کی عـاثی 

II.  ثؼٹیتی پـ ٵجٺی ٹ٪َبٷ 

III. ٹؿکبٿ ں٭بؿٿثبؿ  ٵی  

IV. بٷٹ٪َکـ  ھربٷ ثڀد  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ  ٫ ہثیٴ 

 ۶مڀاٯ  

  ہےکیب ربتب  ںیہٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ ٷ ےکل ےك ںاٷ ٵی ںٵی ہثیٴ ےُػکبٹؼاؿ ک

I. ٓہؿ کب پیلٹػؿاف/کبؤٷ ںٵی ہ٭بؿٿثبؿی  اصب  

II. ٹؿاٹقٹکب  ےتک پیل ہ٭بؿٿثبؿی  اصبٓ ےثیٺک ك 

III. ٓہا پیلھؿک ںربڀؿی ٵی ںٵی ہ٭بؿٿثبؿی  اصب  

IV. ٓےپیل ےگئ ےربئ ےٯ  ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہگب ںٵی ہ٭بؿٿثبؿی  اصب  
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 ۵مواي  

  ہے____________ کڀ کڀؿ کـتب  ہػکبٷ  ثیٴ

I. ںایٶبٷ کبؿؿٿائیب ےٵالفٵیٸ کی ة 

II. ںایٶبٷ کبؿؿٿائیب ےة ےػاؿ ک ہثیٴ 

III. ںایٶبٷ کبؿؿٿائیب ےة ےک ں٭ڀہگب 

IV. ںایٶبٷ کبؿؿٿائیب ےة ےک ںٿ٭بؿٿہمب 

 

 رواثبت ےن ںمواٌو ےؽاتی اِتضبْ ن

 ۴رڀاة  

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ہے۔کڀ کڀؿ کیب ربتب  ںٿىٺڀھآة ںاٿؿ چبٹؼی ٵی ےمڀٷ ںٵی ہثیٴ  ہٯ عبٷہا

 ۶رڀاة  

 ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

 ہے۔کڀ کڀؿ کـتب  ںمٺـچٺب اٿؿ مبٵگـی ػٿٹڀ ہثیٴ  ہٯ عبٷہا

 ۳رڀاة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

ٿٹو ھٿػ ےگئ ےکـ کئ ھربٷ ثڀد  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ىغٌ  ٫ ہثیٴ ںٵی ہثیٴ ےُػکبٹؼاؿ ک

 ہے۔کیب ربتب  ںیہکڀ کڀؿ ٷ

 ۶ رڀاة 

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

 ےٿاٯ ےربٷ ےربئ ےٯ ںٵی  ہرببؿتی اصبٓ  ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہگب ںٵی ہثیٴ ےُػکبٹؼاؿ ک

  ہے۔کیب ربتب  ںیہکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ ٷ ےپیل

 ۰رڀاة  

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ہے۔ایٶبٷ اٝٶبٯ کڀ کڀؿ کـتب ےة ےٵالفٵیٸ ک ہػکبٷ  ثیٴ
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 26 ثبة 

 ہجتبؿتی ثیُ
 

  ثبة  تٞبؿف

پـ ١ڀؿ  کیب رڀ ا٥ـاػ    ںخمتٲ٤  ٩نٶڀ ےك  کٹ٫ڈپـٿ ہثیٴ ےٳ ٷہ ںة  ٵیثب ےٯھپچ

کب  ںکڀہگب ں۔یہ ےکڀ کڀؿ کـت ںٵڀھرڀک ےٿاٯ ےٷٓا ےمبٵٸ ےک   ںؿیٲڀ چیقٿھاٿؿگ

رببؿتی یب ٍٺٞتی  ہی ں۔یہرٸ کڀ زب٦٘  کی ػٿمـی ّـٿؿیبت  ہےی ھة ٹایک ػٿمـا می

یب  ںیہٵَـٿ٣   ںاٿؿ عؼٵبت  ٵی  ںرڀ خمتٲ٤  ٩نٴ کی چیقٿ ںیہ ںیب کٶپٺیب ہاػاؿ

 ےٿاٯ ےٷٓا ےمبٵٸ ےک  ہٳ اك ٕج٨ہ ںاك ثبة  ٵی ں۔یہ ےکبٳ کـت ھمبت ےاٷ ک

 ے۔ك  پـ ١ڀؿ   کـیٺگٹ٫ڈػمتیبة   پـٿ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںٵڀھرڀک

  ِبصبًٍ ےک  ےْھمیه

 

A. ہربئیؼاػ /آگ ثیٴ 

B. ہثیٴ ٹ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿ 

C. ہچڀؿی ثیٴ 

D. ہؿ٩ٴ ثیٴ 

E. ہٴی ثیٹخمٲٌ  گبؿٷ 

F. ُہثیٴ  ہثیٺکـاٷ  ٵٞبٿ 

G. ؿی ثالک پبٱینیہرڀ  

H. ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ 

I. ہٳ ثیٴھٍٺٞتی  شببٳ رڀک 

J. ہمسٺؼؿی ثیٴ 

K. ںػاؿی  پبٱینیب ہؽٳ  

 

 

 :ےٿ ٹگہ٩بثٰ  ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک ےکـٷ  ہاك ثبة  کب  ٵٖبٱٜ

 کی م٦بؿه کـٹب ہربئیؼاػ /آگ ثیٴ .1

 کی ٿّبصت  کـٹب ہٕڀؿ ٹ٪َبٷ )آگ( ثیٴ ے٫ ہٹتیذ .2

 یقائٸ کـٹبڈکڀؿ  ہثیٴ چڀؿی .3

 کی  تيـیش  کـٹب ہؿ٩ٴ ثیٴ .4

 کی تيـیش  کـٹب ہی ثیٴٹخمٲٌ  گبؿٷ .5

 کی ٿّبصت  کـٹب ہثیٴ  ہٵٞبٿُ ےک ںثیٺکـٿ .6

 ؿی ثالک پبٱینی  کی ربڀیق  کـٹبہرڀ .7

 ٱگبٹب   ہکب اٹؼاف ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ .8

 کی تٞـی٤ کـٹب ہٳ ثیٴھٍٺٞتی  شببٳ  رڀک .9

 کـٹب  ہکڀ عالً ہمسٺؼؿی ثیٴ .10

 ٱگبٹب   ہکب اٹؼاف ہاؿی  ثیٴػ ہؽٳ .11
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A. ُہربئیؼاػ /آگ ثی 

 :ہےت٪نیٴ  کیب ربتب  ںٵی  ںکڀ ثٺیبػی  ٕڀؿ پـ ػٿ ٩نٶڀ  ںرببؿتی  اػاؿٿ

 ی  اٿؿ ػؿٵیبٹی  ٥ـٳ  ]ایل ایٴ ای ایل[ اٿؿٹٿھچ 

  رببؿتی  ٥ـٳ ڑےة  

کڀ  ںکی ّـٿؿتڀ ںکڀہؿ  کب٥ی صؼ تک اٷ گبٹمی٬ ہٝبٳ  ثیٴ ےتبؿیغی اٝتجبؿ ك

 ہے۔ٿا ہیٲڀپ ڈ ےٿئہ ےکـت پڀؿا

ك  کڀ ٹ٫ڈپـٿ ہثیٴ ےٱئ ےک  ے٥ـٿعت ٭ـٷ ٹ٫ڈپـٿ ہکڀ ٝبٳ  ثیٴ  ںرببؿتی  اػاؿٿ

کڀ  ںٿٹایزٸ ہے۔کی ٵبٹگ کی ربتی  ےٵالٷ کـٷ  ےاصتیبٓ ك ھمبت ےک ںاٷ کی ّـٿؿتڀ

ٝبٳ   ھکچ ںٳ اٷ ٵیہ ےآئی ے۔ئیہٿٹی چبہ ھك  کی ایک ٵٺبمت  مسذٹ٫ڈػمتیبة   پـٿ

 ں۔ك  پـ خمتَـ ٕڀؿ پـ ١ڀؿ کـیٹ٫ڈپـٿ ہثیٴ

 ہربئیؼاػ /آگ ثیُ

 ںٵی ٹؿكٹ، ںٵبٱکڀ ےربئیؼاػ  ک ھمبت ھمبت ےک  ںپبٱینی  رببؿتی  اػاؿٿ ہآگ ثیٴ

  ںاٿؿ اٷ ا٥ـاػ /ٵبٱیبتی  اػاؿٿ ےٱئ ےک ںٿاٱڀ ےٷھربئیؼاػ  ؿک ںیب کٶیيٸ ٵی

  ۔ہےٿتی ہٵبٱیبتی  ػٱچنپی   ںرٸ کی ربئیؼاػ  ٵی ہے  ںی ٵڀفٿھة ےٱئ ےک

ٝبؿّی   ےك  ہاصبٓ ےٱئ ےاک، ٵـٵت کٹاك ھےؿک ںٵی  ںاصبٕڀ ے٫  کہیب ٭بؿ/گبہٳ

اٿؿ  ہی ٵٺ٪ڀٯھٿا٩ٜ  مت ںٵی  ہائی گئی ٵيیٺـی مسیت  ایک خمَڀً  اصبٓہٹٕڀؿ پـ 

ٹگل ھٹاٿؿ ٵيیٺـی، ٥ـٹیچـ، ٥کنچـ، پ  ٹٝٶبؿت ، پالٷ ےریل ںرٺگٴ ربئیؼاػ ٿ

 ہے۔کیب رب مکتب  ہاک کب ثیٴٹاك ںاک اٿؿ ٝٶٰ ٵیٹ، اك ںاٿؿ ػیگـ     چیقٿ

ربئیؼاػ   ہٹ٪َبٷ ىؼ ںؿ ٵیڈآؿ ےک ےٿاپل الٷ ں٭بؿٿثبؿی کڀ اٷ کی ٝبٳ  صبٱت  ٵی

اپٺب  ہپـ آگ ثیٴ ںیہی ہے۔ٵبٱیبتی ؿاصت ّـٿؿی   ےٱئ ےکی تٞٶیـِٹڀ  اٿؿ ربؼیؼ  ک

 ہے۔٭ـػاؿ اػا ٭ـتب 

 ؟  ہےآگ پبٌینی  کیب کوؿ کـتی  .1

کی گئی  ےکی حبج ٹیچ ںٵڀھرڀک ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےئکڀؿ ک  ےؽؿیٜ ےآگ پبٱینی  ٫

 : ہے

 : ہےکڀ کڀؿ کـتی  ںٵڀھآگ پبٱینی  اٷ رڀک ےٱئ ےک ںِوھجتبؿتی  روک

 آگ 

 آمسبٹی جبٲی 

 ےٵب٫ھ/ اٹؼؿٿٹی ػےٵب٫ھػ 

 ٹ٪َبٷ  جٺیتبٯ اٿؿ ثؼ ٹیتی پـ  ٵہڑبػات، ٥ن 

 احـ ٹ٪َبٷ 

 ٹ٪َبٷ ےاف ٫ہٿائی دہ 

 اٿؿ میالة ڑھٿ، ثبڈٿؿٹبٹ ؿیکیٸ،ہ، ںا٥ڀٹ، ٹڀؿھةی، ھٕڀ٥بٷ، آٹؼ 

 ہفٱقٯ 

 آالت اٿؿ ںیٺکڀٹ ےٱٸ پبٹی کھٿمکھٹنٺب اٿؿ ةھمسیت  ػ ےمکٸھاٷ کٹچ ،

 ٿٹبہٹب اٿؿ پبٹی ثـثبػ ھٹکب پ ںپبئپڀ

  ٰٹگ ٹیلٹٵیقائ 

 ٱیٮیذ ےاٱیيٸ كٹعڀػ ٭بؿ  امپـیٺٮٰ اٹل 

 کی آگ ںیڀڑاھد 
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 ےك ںالئٺڀ  ہػکڀ اٹ٦ـاػی  اٿؿ عڀؿ ہرڀ رببؿتی  ثیٴ ںیہٳ  عَڀٍیبت ہػٿ اینی ا

 ں۔یہاٱگ کـتی 

a) ے٫ ںا٥ـاػ  کی ّـٿؿتڀ ںّـٿؿتی ہکی ثیٴ  ںیب رببؿتی  اػاؿٿ ں٥ـٵڀ 

ایک رببؿتی  ٥ـٳ  کی  ہک ہے ہی  ہامکی  ٿد ں۔یہٿتی ہی ڑة ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ

ی ڑة ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںکی ٩یٶت  ایک ٥ـػ  کی ربئیؼاػ ٿ ںربئیؼاػ ٿ

 ےثٸ ںٿرڀػ اٿؿ ٵنت٪جٰ ٵی ےکٶپٺی ک ےك ٹ٪َبٷ یب ّـؿ ےاٷ ک ہے۔ٿتی ہ

  ہے۔مکتب  ڑپـ ٵٺ٦ی  احـ  پ ےٷڑھة ےگٓاٿؿ ا ےٷہؿ

b) ٵبٹگ کڀ اکخـ ٩بٹڀٹی یب ػیگـ  ّـٿؿیبت   ےٱئ ےک ہثیٴ ےرببؿتی  ٥ـٳ  ک

ك ٹ، رت پالٷےٱئ ےٵخبٯ  ک ہے۔الفٵی  یب ّـٿؿی  ثٺب ػیب ربتب   ےؽؿیٜ ے٫

تڀ  ہےاپ  کیب ربتب  ٹمی ےك ےؽؿیٜ ےکڀ ایک ثیٺک ٱڀٷ ک ںاٿؿ ربئیؼاػ ٿ

 ٹکئی کبؿپڀؿی ںاؿت ٵیھة ہے۔ٿ مکتی ہکـٹب ٱڀٷ کی ایک ىـٓ  ہاٷ کب ثیٴ

 ےك ںاٿؿ اٷ ٵی ںیہ ںٿاٱی کٶپٺیب ےچالئی ربٷ ےك ےٕـی٨  ہٿؿاٷ ہ٥ـٳ  پیو

  ں۔یہ ںکئی کخیـ اٱ٪ڀٵی کٶپٺیب

صٮٶت  ٹٳ ٵیٺزٶٸھٵٺبمت  رڀک ےٱئ ےک ےکی ص٦بٙت کـٷ ںاٷ کڀ اپٺی ربئیؼاػ ٿ

کی  ےٷھؿک ےمسیت  جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ٵٞیبؿ کڀ ثٺبئ ےٱیٸ ہثیٴاٿؿ  ےٝٶٲی کڀ اپٺبٷ

 ہے۔ٿتی ہّـٿؿت  

تبثٜ   ےاعـاد  ک ھی ٹ٪َبٷ کڀ کچھکنی ة ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك ںٵڀھرڀک  ےاٿپـ ٫

 ہے۔کڀؿ کیب ربتب   ےؽؿیٜ ےپبٱینی  ٫

 ؟ںیہاعـاد  کیب  .2

 : ںیہاعـاد  اك ٕـس 

a) ۓمَبْ ریل ےواي ےوْہ ےك ہود یک  ںِتولٜ  مغت عٖـو - 

i. ںرٺگ اٿؿرٺگ رینی مـگـٵیب  

ii. ےؿی عٖـہرڀ 

iii.  آیڀٹبئقیيٸ اٿؿ تبثٮبؿی 

iv. ٹ٪َبٷ ہٵتٞٲ٨ ےآٱڀػگی اٿؿ ذمبمت ك 

b) کوؿ کی   ےؽؿیٜ ےن  ںػیگـ  پبٌینیو ںِی ہمغت عٖـات  رو ٝبَ  ثیُ ےایل

 ۔ ںیہربتی 

i. ٵيیٺـی کی عـاثی 

ii. ٹؿکبٿ ںٵی ٭بؿٿثبؿ 

 اوْ ووؿ ڈای

جبٲی کی ٹب٭بٵی    ںٵی ےٹتیذ ےٳ کھرڀک  ہىؼ ہکب؛ ثیٴھٹ، آگ اٿؿ د ہفٱقٯ ہصبالٹک

ىبٵٰ اّب٥ی   ںٵی ےاٷہٹکڀ  ےٵبٯ کی عـاثی، ٵٲت ھےؿک ںٿؿیذ ٵیٹاك ڈثٞؼ کڀٯ ےک

یٺگ ٹاّب٥ی  پـ ٭ٺنٰ ےکڀؿ کی گئی ؿ٩ٴ  ک  ےؽؿیٜ ےعـچ، ٵٞٶبؿ ، پبٱینی ٫

 ےك ہکی ٿد ںیڀڑعڀػ کی گب ےٷ اٿؿ اپٸہاذمیٺئـ کی ٥یل، رٺگٰ کی آگ، اچبٹ٬ ػ

کڀؿ کیب  ےاػائیگی  ك ےکڀ اّب٥ی  پـیٶیٴ ک  ںمغت عٖـٿ ھاحـ ٹ٪َبٷ رینی کچ

  ہے۔رب مکتب 

 ُِتغیـات ےآگ پبٌینی  ک .3

ربؿی کی  ےٱئ ےکی ٵؼت  ک ےیٸہٳ 12ٝبٳ ٕڀؿ پـ   ںآگ پبٱینیب

  ںٕڀیٰ ٵؼتی پبٱینیب ںکٶپٺیب ہثیٴ ےٱئ ےک  ںٍـ٣  ٵٮبٹڀ ں۔یہربتی 

ػمتیبة     ںکی ٵؼت  ٿاٱی پبٱینیب  ہفیبػ ےك ےیٸہٳ 12یٞٺی 
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ی ربؿی کی ھة  ںی ٵؼت  کی پبٱینیبٹٿھچ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ ں۔یہکـاتی 

  ں۔یہ ےربت ےالگڀ کئ ےپیٶبٷ ےی ٵؼت  کٹٿھچ ےٱئ ےرٸ ک ںیہربتی 

   ںثبفاؿ لیّت  یب حببٌی  لیّت  پبٌینیب .4

ـ ثبفاؿ ٭ی ٩یٶت  کٶپٺی ٝبٳ ٕڀؿ پ ہثیٴ ںایک ٹ٪َبٷ کی ٍڀؿت  ٵی

حببٱی  ٩یٶت   ہصبالٹک ۔گیے[ کی اػائیگی  کـ ہے٩ؼؿ ٩یٶت  ے]رڀ ة

ایک ٹئی  ںیٮنبےربئیؼاػ  ک ہٹ٪َبٷ ىؼ ںکٶپٺیب ہزبت ثیٴ ےپبٱینی ک

 ےؿ٩ٴ  ٹئ ہثیٴ ں۔یہتجؼیٲی کی الگت کی اػائیگی  کـتی  ےربئیؼاػ  ک

فاؿ ثب ہک ہ، ٷہےّـٿؿی   ےٱئ ےک ےتجؼیٰ  ٩یٶت  کی ٝٮبمی کـٷ

  ہے۔ٿتب ہزبت  ےٝبٳ  آگ پبٱینی ک ہرینب ک ےٱئ ے٩یٶت  ک

، ٵيیٺـی اٿؿ ٥ـٹیچـ،  ٹ، پالٷ ںٝٶبؿتڀ  ںحببٱی ٩یٶت  پبٱینیب

حببٱی  ٩یٶت   ں۔یہربؿی کی ربتی  ےٱئ ےک ےٹگل کڀ کڀؿ کـٷٹ٥کنچـ، ٣

کی ربتی  ںیہربؿی ٷ ےٱئ ےک ےاکل کڀ کڀؿ کـٷٹاك ےایل  ںپبٱینیب

 ہے۔ٶت  ثٺیبػ  پـ کڀؿ کیب ربتب رٸ کڀ ثبفاؿ ٩ی ںیہ

  اٝالْ  پبٌینی .5

کڀؿ کیب رب   ےؽؿیٜ ےاک کڀ اٝالٷ  پبٱینی  ٫ٹمجٜ اك ںگڀػاٳ ٵی

ٵيـٿٓ   ےك ٔاٿڑھاتبؿ چ ںاک ٵ٪ؼاؿ  ٵیٹاك ےاك ٕـس ک ںکیڀ ہےمکتب 

 ےرل ےئیہٿٹی چبہ٩یٶت    ہفیبػ ےمت ك ہؿ٩ٴ  ٿ ہثیٴ ں۔یہ ےٿتہ

کی ٵتڀ٩ٜ  کی  ےکـٷ  ہؽعیـ ںػٿؿاٷ گڀػاٳ ٵی ےپبٱینی  ٵؼت  ک

 ہثیٴ ہے۔اك ٩یٶت  پـ ایک ٝبؿّی  پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ربتب  ہے۔ربتی 

 ےپـ اپٸ  ےػٿؿاٷ ات٦ب٧ ٿ٤٩ ےػاؿ  کڀ پبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  ک

 ےپبٱینی  ٵؼت  ک ہی ہے۔ٿتب ہاکل کی ٩یٶت  اٝالٷ  کـٹب ّـٿؿی  ٹاك

 ہے۔تٖجی٨ پؾیـ  ھمبت ےپـیٶیٴ ک ںآعـ ٵی

   ںٌینیبؿ  پبٹفٍو .6

کڀ   ںاٷ پبٱینیڀ ہے۔ؿ  پبٱینی  ٹایک ػٿمـی ٩نٴ کی پبٱینی  ٥ٲڀ

 ےک ںپـ حم٦ڀٗ مبٵبٹڀ  ںزبت خمتٲ٤  خمَڀً  ٵ٪بٵڀ ےؿ٩ٴ  ک ہایک ثیٴ

کڀ کڀؿ   ں١یـ خمَڀً ٵ٪بٵڀ ہے۔ربؿی کیب رب مکتب  ےٱئ ےاک کٹاك

 ھمبت ےیٺگ کڈ٪ کی ایک ٱڀ10پـیٶیٴ کی ىـس   ہے۔کیب ربتب  ںیہٷ

 ہفیبػ ےالگڀ مت ك ےٱئ ےاک کٹا كےػاؿ ک ہک ٵ٪بٳ  پـ ثیٴکنی ای

ؿ٩ٴ   ہثیٴ ہکیڀٹک ںیہ ےتہی کھؿ  پبٱینی  ةٹاٷ کڀ ٥ٲڀ ہے۔ىـس  

 ہے۔تی ہٿٵتی ؿھپـ گ  ںکئی ٵ٪بٵڀ

 :ہےپـ ٵٺضَـ  کـتی  ںپـیٶیٴ کی ىـس  اٷ ثبتڀ

a) ٍِٺٞتی  یب ػٿمـی ٍڀؿت ٭ی ٩نٴ -کی ٩نٴ   ہ٩ج 

b) ٓےپـ ثٺبئ ںی ربئیؼاػ ٿھمت  ٿا٩ٜ ںٵی  ہایک ٍٺٞتی  اصب 

چبؿد ٱیب  ے( کی ثٺیبػ  پـ ایک ىـس  كں)ػٿ ٹ٫ڈپـٿ ےگئ

  ۔ربئیگب
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c) اٱگ اٱگ   ہٿٱیبت  کب اٹؼافہؿ ٿا٩ٜ  كہثب ےک  ںٍٺٞتی  اصبٕڀ

  ۔کی ٹڀٝیت  کی ثٺیبػ  پـ کیب ربئیگب  ہٵ٪بٳ  پـ ٩جِ

d) ےعٖـٹبک ٹڀٝیت  ک ھےؿک ںاہٿ  ہکب اٹؼاف  ںٝال٩ڀ  ہؽعیـ 

  ۔ثٺیبػ  پـ کیب ربئیگب ےک ںمبٵبٹڀ

e) اّب٥ی  پـیٶیٴ ٿٍڀٯ  ےٱئ ےک ےکڀ ىبٵٰ کـٷ ںٷ" کڀؿٿٓا ڈ"ای

  ہے۔کیب ربتب 

f) ںٵی  ہػٝڀٰی تبؿیظ اٿؿ اصبٓ ےؿٝبیت  ٵبّی ک ںپـیٶیٴ ٵی 

  ہے۔ثٺیبػ  پـ ػی ربتی  ےٿٱیبت  کہػمتیبة  آگ  زب٦٘  ك

g) تبٯ، ثؼٹیتی پـ ہڑ٥ـػ  ٥نبػات،  ےٱئ ےکٶی ک ںپـیٶیٴ ٵی

 ےك ںٵی  ںاٿؿ میالة گـٿپ  مغت عٖـٿ ںکڀؿٿ ےی ٹ٪َبٷ کٵجٺ

 ہے۔ ےی آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ مکتھة

 ہے۔ٿ مکتی ہاٱگ اٱگ  ےٱئ ےکٶپٺی ک ہؿ اٱگ اٱگ ثیٴھؿٷ  پٹىـس  پی

 1 ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

کڀ کڀؿ  ںٵڀھرڀک ےآگ پبٱینی  ________ ک ےٱئ ےک ںٵڀھرببؿتی  رڀک

  ہے۔کـتی 

I. ہٵب٫ھػ 

II. ےٵب٫ھاٹؼؿٿٹی ػ 

III.  ںػٿٹڀ  ے٫اٿپـ 

IV. ںیہکڀئی ٷ ےك ںاٿپـ  ٵی 

 

B. ہثیُ ٹوبؿوثبؿی ؿکبو 

ٕڀؿ پـ  ےک ہیب ٵٺب٥ٜ کب ٹ٪َبٷ ثیٴ ہٹ٪َبٷ ثیٴ ںٵی ےاك ٩نٴ کڀ ٹتیذ ےک ہثیٴ

  ہے۔ی ربٹب ربتب ھة

ٵٺؼؿربت  یب ربئیؼاػ  کڀ ٹ٪َبٷ  یب ٝٶبؿت ،  ےك ںٵڀھرڀک  ہىؼ ہ،  ثیٴہآگ ثیٴ

عال٣   ےٹ٪َبٷ ک ےٿئہکڀ   ہٵبٯ ٿ١ري ےک ٹگل ، ٥ـٿعت ٹ، ٣ں، ٵيیٺـی ٥ٮنچـٿ ٹپالٷ

کٰ یب رقٿی   ں٭بؿٿثبؿ ٵی ےػاؿ  ک ہٹتبئذ  ثیٴ ےامک ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا  ہٵٞبٿُ

ٵٞبىی   ےػٿؿاٷ خمتٲ٤  ٩نٴ ک ےکی ٵؼت  ک ٹؿکبٿ ےچٲت ےرنک ہے ےٿ مکتہ ٹؿکبٿ

  ں۔یہ ےٿتہٹ٪َبٷ 

 حتت کوؿیذ ےپبٌینی  ک ٹوبؿوثبؿی ؿکبو .1

 ے([ جمٶڀٝی ٵٺب٥ٜ کثی آئی) ٹپبٱینی  ]٭بؿٿثبؿی ؿکبٿ ٹتبئزی ٹ٪َبٷ )می ایٰ(

رٲؼ کٴ  ےآعـی ٹ٪َبٷ کڀ رٲؼ ك ںرنٶی - ہےٳ  کـتب ہ٥ـا  ہٵٞبٿُ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک

 ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےالٷ ں، ٭بؿٿثبؿ کڀ ٿاپل ٝبٳ  صبٱت  ٵیےٱئ ےک ےکـٷ

اٿؿ عبٱٌ ٵٺب٥ٜ  ھمبت ھمبت ےٿئی الگت کہی ڑھعـچ کی گئی کبٳ کی ة  ےؽؿیٜ

آگ پبٱینی   ںکڀؿ کی گئی مغت عٖـات  اٿؿ ىـٕی ہے۔ی ىبٵٰ ھیٺگ چبؿرل ةڈاٷٹاك

 ں۔یہ  ںیٮنب ےک ںاٿؿ ىـٕڀ  ںزبت کڀؿ کی گئی مغت عٖـٿ ےک
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 ِخبي

ٹچتب ہکڀ ٹ٪َبٷ پ  ٹپالٷ ےکبؿ ٵیٺیڀ ٥یٮچـؿك ک ںٵی ےٹتیذ ےک  ہاگـ کنی فٱقٯ

عـچ  ۔ٿگبہٵؼٹی کب ٹ٪َبٷ ٵیٺیڀ ٥یٮچـؿك کڀ آ ےچٲت ےٹ٪َبٷ ک ے٭يٸ ٫ڈتڀ پـٿ ہے

 ہاك ٹ٪َبٷ کب ثیٴ ےآٵؼٹی ک ھمبت ھمبت ےاعـاربت ک ہىؼ ہاّب٥ی  ثیٴ ےگئ ےکئ

  ہے۔ٿا ہ  ںٵی ےٹتیذ ےٳ کھرڀک  ہىؼ ہایک ثیٴ ہی ہثيـٕیک ہےکیب رب مکتب 

ٌی رب  ںاعتالٓ ِی ےَ پبٌینی  کھپبٌینی  ٍـف  ِٞیبؿی آگ اوؿ خمَوً  روک ہی

رت  ںیہ ےوتہی لبثًِ لجوي ھٍـف  تت ےحتت ػٝو ےینی  کاك پبٌ ہکیؤک ہےمکتی 

 ۔وہحتت ایک ػٝوٰی کیب گیب  ےَ پبٌینی  کھِٞیبؿی  آگ اوؿ خمَوً  روک

 2  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ٱی  ںاعتالٓ  ٵی ھمبت ےپبٱینی  ٍـ٣  ____________ ک ہثیٴ ٹایک ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿ

  ہے۔رب مکتی 

I. ٳ پبٱینیھٵٞیبؿی  آگ اٿؿ خمَڀً  رڀک  

II.   ٵٞیبؿی  آگ اٿؿ مسٺؼؿی پبٱینی 

III. ٳ پبٱینیھٵٞیبؿی  اٿؿ خمَڀً  رڀک  

IV. ٵٞیبؿی  اذمیٺئـٹگ اٿؿ مسٺؼؿی پبٱینی  

C. ُہچوؿی ثی 

اؤك ہ، ػ٥بتـ، ٿئريں، ػکبٹڀں٭بؿعبٹڀ ےریل ےپبٱینی رببؿتی اصبٓ ہی

اک، اىیبء، ٥ـٹیچـ، ٥ٮنچـ، ایک ثٺؼ ٹرل اك ےٱئ ےک ںاٿؿ گڀػاٵڀ

 ہاصبٓ ہے۔چـایب رب مکتب  ےرل ہےٿ مکتی ہی ٹ٪ؼ ىبٵٰ ھؿک ںربڀؿی ٵی

 ہے۔ٿتب ہٿاّش ٕڀؿ پـ ثیبٷ  ںپبٱینی ٵی ہکب ػائـ

 َھروک ےگئ ےحتت کوؿ کئ ےک ہچوؿی ثیُ .1

a) ثٞؼ ربئیؼاػ  کب  ےک ےػاعٰ کـٷ ںٵی  ہاصبٓ ےك ےاٍٰ رربًا اٿؿ تيؼػ ٕـی٨

  ۔ثٞؼ ٹ٪َبٷ ےک ٹیب ٱڀ ٹاٍٰ، رربًا اٿؿ تيؼػ  ا٭قی ےك  ہٹ٪َبٷ یب اصبٓ

b) ربئیؼاػ  کڀ   ہىؼ ہثیٴ ۔کڀ ٹ٪َبٷ  ہربئیؼاػ  یب اصبٓ  ہىؼ ہثیٴ ےك ںچڀؿٿ

، ہےٿتب ہ ےك  ہاصبٓ  ہىؼ ہرت امکب ٹ٪َبٷ ثیٴ ہےی کڀؿ کیب ربتب ھٍـ٣  تت

 ں۔یہٷ ےك  ہکنی ػیگـ  اصبٓ

2. (A)         ٔمؼی  کوؿ 

ؼی  رت ٹ٪ ہےی کبٳ کـتب ھٍـ٣  تت ہی ہے۔ٹ٪ؼی  کڀؿ  ہٳ  صٌہچڀؿی کڀؿ کب ایک ا

یقائٸ ڈثٲگـی پـٿ٣   ھمبت ےاٿؿ ایک ٵٺٚڀؿی ٫ ہےٿتی ہحم٦ڀٗ   ںایک حم٦ڀٗ ربڀؿی ٵی

 :ںیہػی گئی  ےٹیچ ںالگڀ ٝبٳ  ىـٕی ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہٹ٪ؼی  کڀؿ ٥ـا ہے۔ٿتی ہکی 

a) ےاك ك ےٿئہ ےٹ٪ؼی ربڀؿی ٿاٱی ص٪ی٪ی کٲیؼ کب امتٞٶبٯ کـت 

کـتب  ہبٓاص ںٿاٱی ٹ٪ؼی کی چڀؿی کڀ ٍـ٣ اك ٍڀؿت ٵی ےکی ربٷ

یب  ےٵکی كھیب تيؼػ کی ػ ےاك ٕـس کی کٲیؼ تيؼػ ك ںاہد ہے

 ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہی ےاك ہے۔صبٍٰ کی گئی  ےؽؿیٜ ےثٲپـیڀگ ک

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےک "چبثی کالف"
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b) کنی  ہٝالٿ ےؿمت کڀ ربڀؿی کہٹ٪ؼی کی ٵ٪ؼاؿ  کی ایک پڀؿی ٣ ںربڀؿی ٵی

ػاؿی  اك  ہکٶپٺی کی ؽٳ ہثیٴ ہے۔ا ربتب ھؿک ےٵ٪بٳ  پـ حم٦ڀٗ  کـک ےػٿمـ

  ہے۔ٿتی ہائی گئی ؿ٩ٴ  تک حمؼٿػ ھػک ںاٍٰ ٵی ےك ڈؿیکبؿ ےٕـس ک

(B)  ٔمَبْ ہال ثیُہپ 

 ںؿ ٵیٹھگ ے)ریل ہےٿتب ہکٴ ٩یٶت  کب  ں، رڀ اٝٲی ثٲ٬ ٵیںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل

ٳ کڀ ھرڀک ےک ےٿٷھاک کڀ کٹاك ےی ٵڀ٩ٜ  پـ پڀؿہ(، ایک  ہکپبك، اٹبد، چیٺی ٿ١ري

فائؼ  ہدمٮٸ ہ، امکب پتہے٩یٶت  رل کی چڀؿی کی رب مکتی  ہٿ ہے۔ٵبٹب ربتب  ٹؿیٶڀ

 ںٵی ےػائـ ےٳ کھاٿؿ پـیٶیٴ رڀک ہےٕڀؿ پـ  ٱگبیب ربتب  ےاف فائؼ ٹ٪َبٷ ک

ٿٍڀٯ کیب  ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ہفائؼ دمٮٸ ےٿئہ ےاک کڀ کڀؿ کـتٹاك ےپڀؿ ےٿاٯ ےٷٓا

یب  ہےٿ مکتی ہ ںیہی ٥ڀؿا ٷثٞؼ ػٿمـی چڀؿ ےامک ہک ہے٥ـُ ٭یب ربتب  ہے۔ربتب 

  ہے۔کـ مکتب  ےاّب٥ی  زب٦٘  ٕـی٨ ےٱئ ےک ےػاؿ  امکی ثبف گـػی کڀ ؿٿکٸ ہثیٴ

(C)   ےاک کٹکی ٵبٹٺؼ اك  ہؿ ٭ڀؿ آگ ثیٴٹاٝالٷ ٭ڀؿ اٿؿ ٥ٲڀ 

 ہے۔ی دمکٸ ھة ںٵی ےمٲنٰ

  اعـاد .3

 ےٷہ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ؿ ںٵی  ہا٥ـاػ  یب اصبٓ ےپبٱینی  ٵالفٵیٸ، عبٹؼاٷ ک ہی

الؿمٺی یب ٝبٳ   ہ، یہےکـتی  ںیہچڀؿی کڀ کڀؿ ٷ  ےؽؿیٜ ےػیگـ  ا٥ـاػ  ٫ ےاٯٿ

رٸ کڀ  ایک  ہےتب ھؿ ؿکہی ثبھکڀ ة ںاٷ ٹ٪َبٹڀ ہی ہے۔کـتی  ںیہی کڀؿ ٷھچڀؿی کڀ ة

 ہے۔کڀؿ کیب ربتب   ےؽؿیٜ ےگالك پبٱینی   ٫ ٹآگ یب پٲی

 یٕيٓٹاول .4

 ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںٵڀھرڀک ےىت گـػی کہتبٯ اٿؿ ػہڑاّب٥ی  پـیٶیٴ پـ ٥نبػات، 

 ہے۔ایب رب مکتب ڑھپبٱینی  کڀ ة ےٱئ

 پـیّیُ  .5

 ہربئیؼاػ  کی ٹڀٝیت ، عڀػ  ثیٴ ہىؼ ہپـیٶیٴ کی ىـس ثیٴ ےٱئ ےچڀؿی پبٱینی  ک

 ےاٿؿ ٵ٪بٳ ٭ی تٞٶیـ ، زب٦٘  ا٩ؼاٵبت)ریل ہٳ، اصبٓھاعال٩ی رڀک ےػاؿ  ک

  ں۔یہـ ارمَبؿ  کـتی پ  ہٿ١ري ہربـة ےک ںػٝڀٿ ےٯھچڀکیؼاؿ، چڀؿی االؿٳ(، پچ

ٿتی ہىبٵٰ  ںاٝٲی  ٩یٶت  کی چیقی ہٝالٿ ےػی گئی ٵٞٲڀٵبت  ک ںربڀیق ٥بؿٳ  ٵی

 ہے۔کیب ربتب   ہایک ٩جٰ اف ٵٺٚڀؿی ٵٞبئٸ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴںیہ

 3  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  ہے۔پـیٶیٴ ______________ پـ ارمَبؿ  کـتب  ےٱئ ےچڀؿی پبٱینی  ک

I. نی  کی ٹڀٝیتپبٱی  ہىؼ ہثیٴ  

II. ٳھػاؿ  کب اعال٩ی رڀک ہعڀػ ثیٴ 

III. ٓکی تٞٶیـ اٿؿ ٵ٪بٳ  ہاصب  

IV. یھمت  ےاٿپـ ٫ 
  

 

 

D. ُہؿلُ ثی 

اك پبٱینی  کب ٵ٪َؼ   ہے۔ ہی ٭بؿٿثبؿ کب ایک ٵـثڀٓ  صٌھٹ٪ؼی کب ٱیٸ ػیٸ کنی ة

 ہے۔کی ص٦بٙت کـٹب   ںاٿؿ ٍٺٞتی  رببؿتی  اػاؿٿ ںعال٣  ثیٺکڀ ےٹ٪َبٷ ک ےؿ٩ٴ  ک

، مجٜ ےٹکبٱٸ ےپیل ےاك ہے۔ٿتب ہٳ پـ ھی رڀکھؿ ةہثب ھمبت ھمبت ےک  ہؿ٩ٴ  اصبٓ
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ا ٱیب رب مکتب ڑا ےك ےٿ٩ت ١یـ ٩بٹڀٹی ٕـی٨ ےک ے، اػائیگی  یب مجٜ کـٷےکـٷ

  ہے۔

 کب کوؿیذ ہؿلُ  ثیُ .1

رڀ ٹ٪ؼی ،  ہےثٺبئی گئی  ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںپبٱینی  اٷ ٹ٪َبٹڀ ہؿ٩ٴ  ثیٴ

پبٱینی  ٝبٳ  ہی ں۔یہ ےٿ مکتہٿ٩ت   ےٱیٸ ػیٸ ک ےک ٹکٹاک ڈؿ / ڈٯ آؿٹچیک / پڀك

 - ہےٳ  کـتی ہزبت کڀؿ ٥ـا ےٕڀؿ پـ ػٿ میٮيٺل  ک

a) میکيٓ ٹؿأقٹ 

ٹ٪َبٷ  ےٹ٪ؼی ک  ںٵی ےٹتیذ ےکیتی یب چڀؿی یب امی ٕـس کی کبؿؿٿائی کڈ ہی

ؿ ہثب  ےؽؿیٜ ےٵالفٵیٸ  ٫  ہجمڀف ےػاؿ  یب امک ہثیٴ ے، رت اكہےکڀ کڀؿ کـتب 

  ہے۔ب ربیب ربت ےٯ

 :ہےکڀ خمَڀً  کـتب  ںمیٮيٸ ػٿ ؿ٩ٶڀ ٹؿاٹقٹ

i. ؿ ہرل کب  ہےؿ٩ٴ  ہفیبػ ےك ہفیبػ ہٿ ہی :٥ی ٹ٪ٰ ٿ محٰ کی صؼ

ٿ مکتب ہ٭بؿ کڀ اػا کـٹب ّـٿؿی  ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےٹ٪َبٷ ک

 ہے۔

ii. اك ؿ٩ٴ   ہؿ٩ٴ : ی  ہسبٶیٸ ںٵی ٹؿاٹقٹػٿؿاٷ  ےپبٱینی  کی ٵؼت  ک

پـیٶیٴ کی  ےٱئ ےک ےٹچٸہؿ٩ٴ  پـ پپـیٶیٴ کی  ںرنٶی ہےکڀ پیو ٭ـتب  

 ۔ىـس  کڀ الگڀ کیب ربئیگب

 ےاك ٱئ ں۔یہ ہےاٝالٷ کی ثٺیبػ پـ ربؿی کیب رب مکتب  ںپبٱینیب

ٵتڀ٩ٜ ؿ٩ٴ پـ ایک ٝبؿّی پـیٶیٴ  ںٵی ٹؿاٹقٹ ںاٹيڀؿٹل ٿاٱڀ

ٵٖبث٨  ےاٝالٷ ک ےػاؿ ک ہاٿؿ اك پـیٶیٴ کڀ ثیٴ ںیہ ےٿٍڀٯ کـت

اٍٰ ؿ٩ٴ کی ثٺیبػ پـ  ںٵی ےػٿؿاٷ ؿامت ےپبٱینی کی ٵؼت ک

 ہے۔کیب ربتب  ٹرلڈٿ٩ت کڀ ای ےاعتتبٳ ک ےپبٱینی ک

b) ٓمیىيٓ  ہاصب 

/ ثٺؼ   ہاصبٓ ے٥ـػ  ک  ےك ہکی ٿد  ہٿ١ري ٹٵبؿی، ٱڀھمیٮيٸ  چڀؿی، میٺؼ ہی

پبٱینی  کی ػیگـ  عَڀٍیبت  ہے۔کڀ کڀؿ کـتب  ےٿٷہ١بئت  ےٹ٪ؼی  ک ےربڀؿی ك

 ںیہٿتی ہ  ںیٮنب ےٿٱیبت  کہکب( کی ك  ہصبٓ)رببؿتی  ا ہٝبٳ ٕڀؿ پـ چڀؿی ثیٴ

 ہے۔زبت کی گئی  ےکCٵبصبٍٰ  ے٫  ےٷھرل کی حبج اٿپـ می٬

  َ  اعـادہا .2

 : ںیہىبٵٰ  ںاٷ ٵی

a) کٶی، ےك  ہٿٯ کی ٿدھ١ٲٖی یب ة 

b) اٿؿ ہےکڀ مڀٹپ ػیب گیب  ےػٿمـ ہٝالٿ ے٥ـػ  ک  ہجمڀف ےؿ٩ٴ  ٭ب ٹ٪َبٷ رل 

c)  ،ک اّب٥ی  پـیٶیٴ کی اػائیگی  ای ےىت گـػی : اكہتبٯ اٿؿ ػہڑ٥نبػات

 ہے۔ٕڀؿ پـ  کڀؿ کیب رب مکتب  ےیٺيٸ کٹایک ا٭ل ےکـک

 یٕيٕلٹاول .3

پبٱینی   ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںؽیٰ ثبتڀ ہاػائیگی  پـ ٵٺؼؿد ےاّب٥ی  پـیٶیٴ ک

 :ہےایب رب مکتب ڑھکڀ ة

a) ایٶبٹی،ےا٥ـاػ  کی ة ہےرب ؿ ےٹ٪ؼی ٯ 
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b)  ،ٳھرڀک ےىت گـػی کہتبٯ اٿؿ ػہڑ٥نبػات 

c) ہےٿا ٹ٪َبٷ ہػٿؿاٷ  ےٳ، رڀ ٵالفٵیٸ  کڀ ارـت اػائیگی  کھٵی رڀکہا٥ـ 

 پـیّیُ .4

کٶپٺی کی ٹ٪ؼی  ں، کنی ایک ٿ٩ت ٵیػاؿ  ہثیٴپـیٶیٴ کی ىـس کب تٞیٸ 

زب٦٘   ےگئ ے، ىبٵٰ ػٿؿی، اپٺبئڈٿٱت کب ٵڀہػاؿی مڀاؿی ك ہؽٳکی  ےربٷ ےٯ

 30 ےک ہعبمت ےنی  ٫پـیٶیٴ پبٱی ہے۔کیب ربتب  ےثٺیبػ  پـ ٓ ےک  ہا٩ؼاٵبت ٿ١ري

ربئی گئی اٍٰ ٹ٪ؼی   ےٯ ںؿ ٵیھاٹؼؿ کی گئی اٝالٷ  کی ثٺیبػ  پـ مبٯ ة ےک ںػٹڀ

 ہے۔ٵٖبث٨  تٖجی٨ پؾیـ  ےک

 4 ٹیلٹآپ ٭ڀ  ےاپٸ

 ؟ہےزبت کڀؿ کیب ربتب  ےپبٱینی  ک ہایک ؿ٩ٴ  ثیٴ ےکل ےك ںاٷ ٵی

I. کٶی  ہٿٯ کی ٿدھ١ٲٖی  یب ة 

II. ٿٹبہی ١بئت ٹ٪ؼ ےك  ہاصبٓ ے٥ـػ  ک  ہٿد ےچڀؿی ک 

III. ہےکڀ مڀٹپب گیب  ےػٿمـ ہٝالٿ ے٥ـػ  ک  ہجمڀف ےؿ٩ٴ  ٭ب ٹ٪َبٷ  رل 

IV. ،ىت گـػیہتبٯ اٿؿ ػہڑ  ٥نبػات  

 

 

E. ہی ثیُٹی ( گبؿْٹیٍیڈخمٌٍ  )ف 

م٦یؼ  ےایٶبٹی ریلےی یب ةہػ ہٿکھٵالفٵیٸ  کی ػ ےکڀ اپٸ ںکٶپٺیڀ

خمٲٌ   ہے۔تب ڑگتٺب پھٵبٱیبتی  ٹ٪َبٷ ة ےك  ہکبٱـ رـائٴ  کی ٿد

یـی اٿؿ ١ٲٖی ھیـاپہمبفی، ١نب، چڀؿی، ٰٞ ر ہی ثیٴٹی ( گبؿٷٹیٲیڈ٣)

  ےك ہایٶبٹی کی ٿدےی  یب ةہٿکبػھٵالفٵیٸ  کی ػ ےاپٸ  ےؽؿیٜ ے٫

  ہے۔ػیٺب   ہعال٣  اٷ کڀ ٵٞبٿُ ےٵبٱی ٹ٪َبٷ ک ےٿاٯ ےٿٷہکڀ  ںآرـٿ

 حتت کوؿیذ ےک ہی ثیُٹی ( گبؿْٹیٍیڈخمٌٍ  )ف .1

اٿؿ  ہےعال٣  ػیب ربتب  ےَبٷ  کؿامت  ٵٞبىی  ٹ٪ ےکڀؿ ایک ثـائ

 ہے۔ ںیہٹ٪َبٷ ىبٵٰ ٷ   ںٵی ہٹتیذ ںاك ٵی

a) ٿٹب ہ ںتٞٲ٨  ٵی ےیق  یب مبٵبٷ کٹٹ٪َبٷ ؿ٩ٴ ، میٮڀؿی

  ے۔ئیہچب

b) ے۔ئیہٿٹب چبہػٿؿاٷ کیب گیب  ےخمَڀً  ٥ـائِ  ک  ٹای٬  

c) اعتتبٳ یب ٵالفٳ کی ٵڀت،  ےپبٱینی ک ہٹ٪َبٷ کب پت

اٹؼؿ   ےک ںیٺڀہٳ 12 ےک، پؼتیبگ یب ثـعبمتگی ٹائـٵٸٹؿی

  ۔ٿہ ےٯہی پھ، رڀ ةےئیہٱگبیب ربٹب چب

d) ںتٞٲ٨  ٵی ےایٶبٷ ٵالفٳ کےة ےگئ ھے٭بٳ پـ ؿ٫ ہایک ػٿثبؿ 

 ہے۔کیب ربتب  ںیہٳ  ٷہکڀئی کڀؿ ٥ـا
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 ںی پبٌینی  کی لنّیٹی ( گبؿْٹیٍیڈخمٌٍ  )ف .2

رٸ  ںیہٿتی ہخمتٲ٤  ا٩نبٳ کی   ںی پبٱینیبٹی ( گبؿٷٹیٲیڈخمٲٌ  )٣

 :ہےکیب گیب  ےعیبٯ ٹیچ ہٯ٭ب تجبػ

a) أفـاػی  پبٌینی  

ٍـ٣   ںاہد ہےکیب ربتب  ںاہاك ٩نٴ کی پبٱینی  کب امتٞٶبٯ  ٿ

اٿؿ ّٶبٹت  ہػہٵالفٳ کب ٹبٳ، ٛ ۔ٿہایک ٥ـػ  کڀ ّٶبٹت ػی ربٹی 

  ے۔ئیہکی ؿ٩ٴ  خمَڀً  کی ربٹی چب

b) ارتّبٝی  پبٌینی  

اٿؿ اٱگ  ٹ٥ـائِ  پـ ایک ٹڀ ےؿ ای٬  ٵالفٳ کہ ںاك پبٱینی  ٵی

٭ی  ںٹبٵڀ ےاٷ ٵالفٵیٸ  ک ھمبت ھمبت ےک ںؿ٩ٶڀ ہاٹ٦ـاػی  ثیٴ

  ہے۔ٿتی ہی الگڀ ٹرٸ پـ گبؿٷ ہےیڀٯ ىبٵٰ ڈکب ای٬ ىی ےؿمت ثٺبٷہ٣

c) ؿٹٔگ پبٌینی  یب فٍوٹفٍو  

اٿؿ  ںٹبٵڀ ےا٥ـاػ  ک ےٿاٯ ےربٷ ےکڀؿ کئ ںاك پبٱینی  ٵی

ی کی ٹ، ٱیکٸ گبؿٷہےاال ربتب ڈ ںیڀٯ  ٵیڈ٥ـائِ  کڀ ایک ىی

 ےؿ٩ٴ  پڀؿ  ہی کی ایک ٵٞیٸٹگبؿٷ ےجببئ ےک ںاٹ٦ـاػی  ؿ٩ٶڀ

تٞٲ٨   ےی ایک ٵالفٳ کھکنی ة ےامٲئ ہے۔تی" ہٿٵتی ؿھگـٿپ  پـ "گ

ایک اّب٥ی   ہرت تک ک ہےی کڀ کٴ کـتب ٹػٝڀٰی ٝبؿّی  گبؿٷ ںٵی

کیب ربتب  ںیہثٺیبػی  ؿ٩ٴ  کڀ حببٯ ٷ ےپـیٶیٴ کی اػائیگی  کـک

  ہے۔

d) ٛپبٌینی )پوفیيٓ(  ہػہ  

 ہک ہے ہ٥ـ٧ ی ںرل ٵی ہے  ںیٮنب ےایک ارتٶبٝی  پبٱینی  ک ہی

رل کی ّٶبٹت ایک خمَڀً ؿ٩ٴ  ہےؿمت ہکی ٣ "صبالت" ٿٯ اٷڈٍـ٣ ىی

 ہے۔کیب ربتب  ںیہگی اٿؿ ٹبٳ کب ؽکـ ٷ ےػی ربئ ےٱئ ےک

e) پبٌینی ٹثٍیٕکی  

ا٣ کڀ کڀؿ کـتی ٹاك ےثٺب پڀؿ ےائھػک  ہػہپبٱینی  ٹبٳ یب ٛ ہی

 ھکڀئی پڀچ ںٵی ےثبؿ ےٵالفٵیٸ  ک  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہٴثی ہے۔

ٵالفٵیٸ  کی ایک   ںاك ٕـس کی پبٱینیب ہے۔کی ربتی  ںیہٷ ھتبچ

اٿؿ تٺٚیٴ   ںیہ  ںی ٵڀفٿہ ےٱئ ےآرـ  ک ےٿاٯ ےٷھی تٞؼاػ  ؿکڑة

 ہے۔کـتب  ھتبچ ھٵٺبمت پڀچ ںٵی ےثبؿ ےک ہگؾىت ےٵالفٵیٸ  ک ے٫

 ہثیٴ ںکی صبٱت  ٵی ےک ػٝڀ، ایہےربت ٱیتب  ہآرـ  رڀ صڀاٯ

ؿت  ٭ی ہپبٱینی  ٍـ٣  ه ے۔ئیہٿٹب چبہػمتیبة    ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ

 ہے۔ٳ  کی ربتی ہکڀ ٥ـا ںی کٶپٺیڀڑصبٍٰ  ة

 پـیّیُ  .3



 

607 

 

، ربٹچ اٿؿ ےػہٛ ے٩نٴ، ٵالفٳ ک ےک ہپـیٶیٴ کی ىـس  ٭بؿٿثبؿی پیو

  ہے۔ٳ پـ ارمَبؿ  کـتی ٹمل ےٹگـاٹی ک

 5  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  ہے۔کـتی   ہ________________ کڀ ٵٞبٿُ ہی ثیٴٹگبؿٷ ی ٹیٲیڈ٣

I. ہٿد ےایٶبٹی کےی  یب ةہػ ہٿکھٵالفٵیٸ  کی ػ ےکڀ اٷ ک ںآرـ ؤ  

  عال٣ ےٵبٱی ٹ٪َبٷ ک ےٿئہاٷ کڀ  ےك

II. ےك  ہٿد ےایٶبٹی کےی  یب ةہػ ہٿ٫ھآرـ  کی ػ ےٵالفٵیٸ  کڀ اٷ ک 

  عال٣ ےٵبٱی ٹ٪َبٷ ک ےٿئہاٷ کڀ 

III. ی  یب ہٿ٭ب ػھی  کی ػٹڀ تینـی پبؿک ںٵالفٵیٸ  اٿؿ آرـ ؤ

 عال٣ ےٵبٱی ٹ٪َبٷ ک ےٿئہاٷ کڀ  ےك  ہٿد ےایٶبٹی کےة

IV.  ی  یب ہٿ٭ب ػھٵبٱی ٹ٪َبٷ کی ػ ےؿف کڀ کٶپٺی کڈٿٯہىئیـ

  عال٣ ےٵبٱی ٹ٪َبٷ ک ےٿئہاٷ کڀ  ےك  ہٿد ےایٶبٹی کےة

 

 

F. ُہثیُ  ہثیٕکبؿاْ  کب ِٞبو 

تیبؿ  ےٱئ ےک  ںاؿٿ، ایٸ ثی ای٤ می  ػیگـ  اػںربٵٜ کڀؿ ثیٺکڀ ہی

 ےاٷ ک ںتٞٲ٨  ٵی ےیق کٹاٿؿ میٮڀؿی ےا، رڀ پیلھکیب گیب ت

ؿ٩ٴ  کڀ  ےٿئہ ےپـ ١ڀؿ   کـت ںٵڀھخمَڀً  رڀک ےٿاٯ ےٷٓا ےمبٵٸ

 ں۔یہ ےٿتہٵَـٿ٣   ںٵی ںٿاٱی مـگـٵیڀ ےىبٵٰ کـٷ

 حتت کوؿیذ ےک ہثیُ  ہثیٕکـاْ  ِٞبوُ .1

  ں۔یہٲ٤  ت٢یـات خمت ےثیٺکـ کی ّـٿؿت  کی ثٺیبػ  پـ اك پبٱینی  ک

a)  اٹؼؿ   ےک  ہاصبٓ  ےك ہٿد ےتبٯ کہڑآگ، چڀؿی، ٥نبػات  اٿؿ

  ۔ٿٹبہیق  کب ٹ٪َبٷ یب ّـؿ ٹؿ٩ٴ  میٮڀؿی ھےؿک

b) ؿ ہثب ےک  ہاصبٓ ںٵی ںٿھاتہ ےٵالفٵیٸ  ک  ہرت ربئیؼاػ  کڀ جمڀف

ی ھکنی ة ہےی مسیت  چبہ، ٵالفٵیٸ  کی الپـٿاہےربیب ربتب  ےٯ

  ۔ٿا ٹ٪َبٷہ ےك ہٿد

c) ،کی رٰٞ مبفی  یب   ہ٭ی ؿمیؼ ٿ١ري ٹپبفڈ، ٥یٮل ٹؿا٣ڈ چیک

  تجؼیٲی

d) تٞٲ٨   ےمبٵبٷ ک ہیب ٿٝؼ ںربت ٵی ہصڀاٯ ےیق   کٹؿ٩ٴ /میٮڀؿی

  ۔ایٶبٹیےٵالفٵیٸ  کی ة ںٵی

e) ۔مپیذ ڈ ےاک پبؿمٰ كڈ  ڈؿٹؿرل  

f) ۔ایٶبٹیےتيغیٌ ٭بؿ  کی ة  
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g) ہی ثچت ٵٺَڀةٹٿھ'، 'چٹ'رٺتب ایزٸ ےریل ٹایزٸ ےثیٺک ک 

 ۔ٿا ؿ٩ٴ ہٿیب ھک ںٿھاتہ ے' کٹٸثٺؼی ایز

 ہک ہے، اك کب ٵٖٲت ہےکڀؿ ػؿیب٥ت کی ثٺیبػ  پـ ربؿی کیب ربتب  ہی

ػٿؿاٷ کنی ٹ٪َبٷ کب  ےگی رل ک ےپبٱینی  ایک ٵؼت  پـ ؿػٝٶٰ کـ

 ۔اھٿا تہٿا٩ٜ  ہرت ی ںیہٵؼت  ٷ ہٿ ےاٿؿ الفٵی  ٕڀؿك ہےچٲتب  ہپت

رت ٹ٪َبٷ اٍٰ  ےیئہٿٹب چبہا ہؿ ںٱیکٸ اك ٿ٩ت  ایک کڀؿ ٿرڀػ  ٵی

  ۔اھٿا تہٿا٩ٜ   ںٵی

أؼؿ   ےمبي  کی ِؼت  ک 2 ےٍـف  تاله  کی تبؿیظ ك ےؿوایتی ٕوؿك

کی  ےوْہ، رو ٔمَبْ والٜ  ںیہ ےوتۂمَبْ لبثًِ اػائیگی   ےوئہ

  ہے۔تبثٜ   ےک ےْہکوؿ ربؿی ؿ ےکی کنی تبؿیظ ك ےيہپ ےتبؿیظ ك

  َ  اعـادہا .2

 :ںیہىبٵٰ  ںاٷ ٵی

a) رببؿت  ٹ٪َبٹبت 

b) یہالپـٿا 

c)  ٵتٞٲ٨ رـائٴ اٿؿ ےٿیئـ ك ٹمب٣ 

d) ؿف کی ثؼػیبٹتیٹائـیکڈ / ىـاکت ػاؿ 

  ؿلُ ہثیُ .3

میٮيٺل   5 ےٯہرڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ پ ہےٿتی ہکـٹی ےؿ٩ٴ  ٓ ہثیٺک کڀ ثیٴ

میٮيٸ   ہے۔ا ربتب ہؿ٩ٴ ' ک ہ'ثٺیبػی  ثیٴ ےاك ہے۔تی ہٿٵتی ؿھگ ںٵی

اگـ  ہےکتی ؿ٩ٴ  عـیؼی رب م ہاّب٥ی  ثیٴ ےٱئ ے( ک2( اٿؿ )1)

پبٱینی  ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ  ہی ہے۔ ںیہؿ٩ٴ  ٵٺبمت ٷ ہثٺیبػی  ثیٴ

ایک الفٵی  اٿؿ عڀػ ٭بؿ  حببٱی  کی  ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ےاػائیگی  ك ےک

  ہے۔اربفت  ػیتی 

 ٔگ(ٹىـس  )ؿی .4

 : ہےپـ ثٺیبػ   ںپـیٶیٴ کب صنبة ٭تبة اٷ ثبتڀ

a) ؿ٩ٴ ہثٺیبػی  ثیٴ  

b) ؿ٩ٴ ہاّب٥ی  ثیٴ  

c)  تٞؼاػٵالفٵیٸ  کی  

d) کی تٞؼاػ ںىبعبؤ  

 6  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

زبت کڀؿ  ےپبٱینی  ک ہثیٴ  ہایک ثیٺکـاٷ کی ٵٞبٿُ ےکل ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہےکیب رب مکتب 
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I. یق   کڀ ٹ٪َبٷ یب ٹی ؿ٩ٴ  میٮڀؿیھؿک ںٵی  ہاصبٓ  ےك ہٿد ےآگ ک

 ٿٹبہّـؿ 

II. کی رٰٞ مبفی  یب تجؼیٲی ںچیکڀ  

III. ٶبٹیایےٵالفٵیٸ  کی ة ںربت ٵی ہصڀاٯ ےؿ٩ٴ  ک 

IV. یھمت ےاٿپـ ٫ 

 

 

 

G. ؿی ثالک پبٌینیہرو  

 ےٱئ ےک ںیـٿہ ےاؿت فیڀؿات ، خمَڀً  ٕڀؿ كھة ںٵی ںثـمڀ ہصبٱی

عبٳ  ہػؿ آٵؼ ىؼ ہے۔ؿا ھٕڀؿ پـ  اة ےٳ ٵـ٭ق کہایک ا ےٝبدلی رببؿت ک

ؿی ہایک رڀ ہی ہے۔ا، پبٱو کیب اٿؿ ثـآٵؼ  کیب ربتب ٹکڀ کب ےیـہ

ثٲ٬  ٹےٿھچ ں٭بؿٿثبؿ ٵی ےل کر ہےتی ھکب عیبٯ ؿک ںٵڀھشببٳ رڀک ےک

 ےفیڀؿات، مڀٷ ےریل ہےکی ٥ـٿعت  ىبٵٰ  ۂاٝٲی  ٩یٶت  کی اىیب ںٵی

 ۔ ہٿ١ري ںیبھڑؿ، کالئی گھ٩یٶت  پت ہاٿؿ ة ےیـہ، ںاٿؿ چبٹؼی کی چیقی

ا٭یٺگ  اٿؿ ٹکی اك ۂاٷ ٩یٶتی اىیب ںی ٵ٪ؼاؿ  ٵیڑة ںاك رببؿت ٵی

 ہے۔ٰ کـٹب ىبٵٰ ػؿٵیبٷ  ٵ٪بٳ  ٵٺت٪ ےک  ںاٷ کڀ اٱگ اٱگ اصبٕڀ

 ؿی ثالک پبٌینی  کب کوؿیذہرو .1

چبؿ  ےاك ہے۔کڀ کڀؿ کـتی  ںٵڀھرڀک ےؿی ثالک پبٱینی  اك ٕـس کہرڀ

 ہے۔زبت کڀؿیذ الفٵی   ےک 1میٮيٸ   ہے۔ت٪نیٴ ٭یب گیب  ںمیٮيٺل  ٵی

 ہے۔ا مکتب ٹھا  ہاعتیبؿ پـ ػیگـ  میٮيٺل  کب ٥بئؼ ےػاؿ  اپٸ ہثیٴ

  ہے۔ایک پیکیذ پبٱینی   ہی

a)  ٓمیىيI: ٵبؿی، ھ،جبٲی ٭ی چڀؿی ، ثـگٲـی، میٺؼ ےٵب٫ھآگ، ػ

تبٯ اٿؿ ثؼ ٹیتی پـ ہڑکیتی، ٥نبػات ، ڈ،  ٹمڀھک ٹچڀؿی، ٱڀ

  ہاصبٓ  ہىؼ ہثیٴ  ںٵی ےٹتیذ ےىت گـػی کہٵٺجی ٹ٪َبٷ  اٿؿ ػ

  ہے۔ٹ٪َبٷ یب ّـؿ  کڀ کڀؿ کـتب  ےٿئہی ربئیؼاػ  کڀ ھؿک ںٵی

b)   ٓمیىيII: ںٵی ے٩جِ ےخمَڀً  ا٥ـاػ  کػاؿ  اٿؿ ػیگـ   ہثیٴ 

ٹ٪َبٷ یب ّـؿ   ےٿئہربئیؼاػ  کڀ   ہىؼ ہػٿؿاٷ ثیٴ ےک ےٷہؿ

  ہے۔کڀ کڀؿ کـتب 

c)  ٓمیىيIII : ػاؿ پبؿمٰ  ہثیٴ ڈؿٹؿرل ےاك ٕـس کی ربئیؼاػ  ک

ػٿؿاٷ  ےک ےٷہؿ ںٵی  ٹؿاٹقٹ  ےؽؿیٜ ے٫ ہٿ١ري ٹاک، ائـ ٥ـیڈ

  ہے۔ٹ٪َبٷ یب ّـؿ  کڀ کڀؿ کـتب  ےٿئہاٷ کڀ 
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d) میىي ٓIV :  ںٵی  ہعال٣  اصبٓ ےک ںٵڀھخمَڀً  رڀک ںٵی ۴میٮيٸ 

ٳ  ہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےٹگ کٹٵڀرڀػ رببؿت  اٿؿ ػ٥رتی ٥ـٹیچـ اٿؿ ٣

  ہے۔کـتب 

کیب   ٹؿی ےؿ ای٬  میٮيٸ  کڀ اٱگ كہ ےٱئ ےصنبة ک ےپـیٶیٴ ک

  ہے۔گیب 

 :  ںیہَ  اعـاد  ہا .2

a) ایٶبٹیےکی ة ں، مٺبؿٿںٿاٱڀ ےٷٹ، کبںٿٹایزٸ 

b) ی ربئیؼاػ  ھػٿؿاٷ ؿک ےو کٝڀاٵی سمبئ 

c) ٿ ربٹبھٿ٩ت  ک ےربت ے/ٯےٹتہپ ےٱئ ےؽاتی ٵ٪َؼ ک 

d) ی گئی ھؿک ںیہٷ ںؿ ربڀؿی ٵیہثب ےک ںٿٹٷھگ ے٭بؿٿثبؿی ک

  ربئیؼاػ

e) ی ربئیؼاػھؿک ںٿف ٵیڈٿٷ ےمپٰڈ ںؿات ٵی  

f) ےك ہُ٭٦ـ ٭ی ٿد ےاؿ٭بٷ ک ےعبٹؼاٷ ک  ہىؼ ہٵالفٵیٸ  یب ثیٴ  

  ہے۔تب کیب رب ںیہٹ٪َبٷ کڀ ىبٵٰ ٷ ےٿئہ

ػاؿ   ہثیٴ ےٱئ ےی ٵٮٶٰ  زب٦٘  کھی کڀؿ ةٹی ( گبؿٷٹیٲیڈخمٲٌ  )٣

 ے۔ئیہٱیب ربٹب چب  ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫

 پـیّیُ .3

کی ٩بثٲیت کی ثٺیبػ  پـ کیب  ےؿ ای٬  ٵٞبٵٰہ  ہکب اٹؼاف ںٵڀھرڀک

 ںیہٿتی ہاٱگ پـیٶیٴ ىـس الگڀ  ےٱئ ےؿ ای٬  میٮيٸ  کہ ہے۔ربتب 

ٳ، خمَڀً  ٹی ٿی / االؿٳ ملٹ ٹکخمَڀً چڀکیؼاؿ، کٲڀف مـ ںاہد

ؿٝبیت   ےٱئ ےک  ہیڀائل ٿ١ريڈی ػیگـ  زب٦٘  ھؿاٹگ ؿٿٳ اٿؿ کنی ةٹك

 ہے۔ػی ربتی 

 7  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  ٹؿاٹقٹ ےپبؿمٰ ك  ڈؿٹؿرل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےؿی ثالک پبٱینی  کہایک رڀ

ٹ٪َبٷ  کڀ ____________  ےٿئہربئیؼاػ  کڀ   ہىؼ ہػٿؿاٷ ثیٴ ےک

  ۔کیب ربئیگبزبت کڀؿ  ےک

I.   میٮيٸI 

II.    میٮيٸII 

III.   میٮيٸIII 

IV.   میٮيٸIV 
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H. ُہاذمیٕئـٔگ  ثی 

ٵتڀافی  تـ٩ی  ے٭ی تـ٩ی ک ہرڀ آگ ثیٴ ہےکی ایک ىبط  ہٝبٳ  ثیٴ ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ

  ٹپالٷ ےرل ٷ ہےی رب مکتی ھػیک ںامکی ثٺیبػ ٍٺٞت کی تـ٩ی ٵی ہے۔ٿا ہ  ہیب٥ت

 َھدتبَ روک ۔یھاٱی تڈؿت  پـ ؿٿىٺی  ایک اٱگ کڀؿ کی ّـٿ ےٱئ ےاٿؿ ٵيیٺـی ک

رڀ خمَڀً  -ی ھٿئی تہیٲڀپ ڈ ںتٞٲ٨  ٵی ےك کٹی اذمیٺئـٹگ پـٿری٬ھکڀؿ کب تَڀؿ ة

 ہے۔ٹ٪َبٷ  کڀ کڀؿ کـتب  ےٿاٯ ےٿٷہ  ےك ہی ٿدھکنی ة ےگئ ھےؿ ؿکہثب ےٕڀؿك

  ٹٹگ اٿؿ پالٷٹیلٹکـ ےٯ ےتٞٶیـ ك – ھےت ےخمتٲ٤  ا٩ؼاٵبت کڀ کڀؿ کـت  ٹ٫ڈپـٿ

 ےک ہاك ثیٴ ںٕـس کی ٍٺٞتی  اکبئیب ںی ػٿٹڀٹٿھی اٿؿ چڑة ۔تک ےٿٷہـیيٺٰ آپ ےک

ك  پـ ٹپـٿری٬ ڑےاٿؿ ة ںیڀائل ٿاٱی اکبئیبڈؿاٹک ٹاٱیک ںاك ٵی ں۔یہ٫  ہگب ےٱئ

 ں۔یہی ىبٵٰ ھیکیؼاؿ ةٹھ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ

 لنُ ےک  ںپبٌینیو ہاذمیٕئـٔگ ثیُ

پـ خمتَـ ٕڀؿ پـ ١ڀؿ   ںبٱینیڀٳ  پہٿاٱی ا ےٷٓزبت ا ےک ہثیٴ ےٳ اك ٩نٴ کہ ےآئی

  ں۔کـی

 آؿ ( پبٌینی   ےَ )می اھیکیؼاؿ دتبَ  روکٹھ .1

 ں، مـٹگڀں، ُپٲڀںیٶل، ٝٶبؿتڀڈ ےک ےپیٶبٷ ڑےکـ ةےٯ ےك  ںٝٶبؿتڀ ٹےٿھچ ےاك

ٵ٦بػات  ےک ںاٿؿ پـٹنپٲڀ ںیکیؼاؿٿٹھٵَـٿ٣   ںك  ٵیٹمڀٯ اذمیٺئـٹگ پـٿری٬  ہٿ١ري

ٳ  ہٳ" کڀؿ ٥ـاھپبٱینی  ایک "شببٳ  رڀک ے۔ہثٺبیب گیب  ےٱئ ےک ےکی ص٦بٙت کـٷ

کنی  ےٿاٯ ےٿٷہربئیؼاػ  کڀ  ہ٭ـػ ہپـ ثیٴ  ٹؿ٭يٸ مبئٹ٭ٺل ہاك ٕـس ی - ہےکـتی 

 ےاك ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا  ہعال٣  ٵٞبٿُ ےی اچبٹک اٿؿ ١یـ ٵتڀ٩ٜ ٹ٪َبٷ یب ّـؿ  کھة

یب رب اڑھة ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںٵڀھػاؿی  اٿؿ ػیگـ  رڀک ہی  کی ؽٳٹتینـی پبؿ

کی ٹڀٝیت ، ،  ے٭ی الگت ،ٵٺَڀة ے٭ی ٥یل ، ٵٺَڀة ےپـیٶیٴ  ٵٺَڀة ہے۔مکتب 

 ہے۔کی ٵؼت ، ر٢ـا٥یبئی حمٰ ٿ٩ڀٛ اٿؿ ربٹچ کی ٵؼت  پـ ارمَبؿ  کـتب   ےٵٺَڀة

  اٿؿ ٵيیٺـی )می پی ایٴ( پبٱینی  ٹیکیؼاؿ پالٷٹھ .2

 ےٿاٯ ے٭ـٷػائی ھ، ٫ں، کـیٺڀےٱئ ےک ںیکیؼاؿٿٹھىبٵٰ  ںکبؿٿثبؿ ٵی ےتٞٶیـ  ک

١یـ ٵتڀ٩ٜ    ےك ہی ٿدھؽیٰ  مسیت  کنی ة ہی ٩نٴ کی ٵيیٺـی کڀ  ٵٺؼؿدھمت ےریل

 : ںٵڀفٿ ےٱئ ےک ےکڀؿ کـٷ ےاٿؿ اچبٹک  رنٶبٹی ٹ٪َبٷ یب ّـؿك

a) یٹی ڈؿ ایل ایٴ ٓٵبؿی، چڀؿی، اھمیٺؼ 

b) ہٵتٞٲ٨ ےك آمسبٹی  آ٥بتاٿؿ ػیگـ    ہ، فٱقٯےٵب٫ھؿی ػہآگ اٿؿ جبٲی، ثب 

  مغت عٖـات

c) کـ ٹٿٹب، ہ، فائٰ ےیب گـاٷ ےٱیٺگ ، گـٷڈیٸہٹب٩ٌ ٵیٸ   ےك ہ٭ی ٿد ٭بٳ

 ےی  کٹٿ٩ت  صبػحبتی ٹ٪َبٷ ؛ تینـی پبؿ ےکبٳ کـت  ےك ہٿد ےاٿؿ احـ  ک

 ہے۔ایب رب مکتب ڑھة ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک

  ہے۔ٵ٪بٳ  پـ ارمَبؿ  کـتب  ےک ہےچٲتب  ہپـیٶیٴ مبٵبٷ کی ٩نٴ اٿؿ رل پـ ی

إٌگ یب ہیب ٍفبئی یب  اووؿ ےوْہ ںاَ کی صبٌت  ِیکبَ پـ یب آؿ ےکوؿ مبِبْ ک

 ہی ہے۔تب ہولت  کبَ کـتب ؿ ےربت ےعتُ کئ ےٌئ ےک ےمجٜ وـْ ہثٞؼ ػوثبؿ ےامک

ی الگو ھة ںکی صبٌت  ِی ےوْہ ڑےپ ںِی  ہاصبٓ ےاپٓ ےیکیؼاؿ کٹھ ےکوؿ مبِبْ ک

  ہے۔وتب ہ

  آؿ( پبٌینی ےی ائَ )ھاینتبػگی  دتبَ  روک .3
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 ےٿؿیذ کٴ اؿیکيٸ( )ایل می ئی( پبٱینی  کٹتٞٶیـ ) اك ہك ہعیـاك پبٱینی  کڀ ؽ

 ںیکیؼاؿٿٹھپـٹنپٰ یب  ےک ٹکنی پـٿریک ہی ہے۔ی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ  ة

 ہاٿؿ ی ہےاٿؿ ٵيیٺـی ٹَت کی ربتی  ٹپالٷ ںاہد ہےٵٺبمت  ےٱئ ےک

پبٱینی   ہایک ربٵٜ  ثیٴ ہی  -ہےٿتی ہ ںٵی ےػائـ ےخمتٲ٤ ثیـٿٹی عٖـات ک

ی ٩نٴ کی ھکنی ة ےٿ٩ت  ك ےک ےربٷ ےکڀ اتبؿ ںپـ مبٵبٹڀ  ٹمبئ  ےٵٺَڀة رڀ ہے

رت تک  ہےػٿؿاٷ ربؿی  ےٵؼت  ک  ےاٿؿ ٵٮٶٰ ٵٺَڀة ہےٹگبٵی ٵَبؿ٣ کڀ کڀؿ کـتی ہ

  ہے۔ٿ ربتب ہ ںیہکب کبٳ پڀؿا ٷ ےربٷ ے، مٺؼ یبة اٿؿ مڀٹپ ہربقی ےک  ےٵٺَڀة ہک

کی ٵؼت ، ر٢ـا٥یبئی    ےت، ٵٺَڀةکی ٹڀٝیت ، الگ  ے٩بثِٰ ٵڀاعؾ  پـیٶیٴ ٵٺَڀة

  ہے۔حمٰ ٿ٩ڀٛ  اٿؿ ربٹچ  کی ٵؼت  پـ ارمَبؿ  کـتب 

ػوؿاْ  ےفیل ک  ٹؿأقٹتک  ےربْ ےپـ مپـػ کئ  ٹمبئ  ےپـ َِٕوة ےوْہّـوؿی  

اینتبػگی )تّٞیـ ( پبٌینی   ےٌئ ےک ےَ  کـْہکو کوؿیذ فـا  ںاوؿ چیقو ںمبِبٔو

 ہے۔کیب رب مکتب ایک مسٕؼؿی کوؿ ربؿی  ھمبت ھمبت ےک

 ِيیٕـی کی عـاثی پبٌینی  )ایُ ثی( .4

اٿؿ  ہےپـ کبٳ کـتی  ںرڀ ٵيیٺڀ ہے  ںٵڀفٿ ےٱئ ےٍٺٞت ک ےؿ ایلہپبٱینی   ہی

پبٱینی   ہی ں۔یہ ےٿتہیـ ٹتبئذ ھگٶت ےاٿؿ ٵيیٺـی کی عـاثی ک  ٹپالٷ ےٱئ ےرنک

ب ؿیٮٰ، یبٵیٮبٹیٮٰ یٹاٿؿ ػیگـ  اٱی٬ ںؿاٹن٦بؿٵـ رینی ٵيیٺڀٹؿ، ٹرٺـی

  ہے۔کڀ کڀؿ کـتی   ںیٺگ  مبٵبٹڀٹٱ٤

تبثٜ (  ےک ںٵڀھ)ٵنتخٺی رڀک  ےك ہی ٿدھربئیؼاػ  کڀ کنی ة  ہىؼ ہپبٱینی  ثیٴ ہی

١یـ ٵتڀ٩ٜ  اٿؿ اچبٹک  ےٿاٯ ےٿٷہ ےچٲت ےؿیٮٰ، یبٵیٮبٹیٮٰ عـاثی کٹاٱی٬  ےك

 : ہےرنٶبٹی ٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـتی 

a) ہے۔ٿتی ہ ںکی صبٱت  ٵی آؿاٳکبٳ پـ یب ہرت ی  

b) ٍٿ٩ت ےربت ےعتٴ کئ ےٱئ ےاٱٺگ کہ٦بئی یب اٿٿؿ  

c) ےثٞؼ  ؿی امسجٲی  ک ےػٿؿاٷ اٿؿ امک ےاٱٺگ آپـیيٺل کہ٦ٍبئی یب اٿٿؿ 

  ۔ػٿؿاٷ

d) ٓٿ٩ت ےربت ےاٹؼؿ  ٵ٪بٳ  ٵٺت٪ٰ کئ ےک  ہاصب  

ٵتجبػٯ ٩یٶت پـ ٿٍڀٯ   /٩یبٳ ہپـیٶیٴ اٹ٦ـاػی ٵيیٺـی کی ػٿثبؿ

حمَڀالت ٵيیٸ کی  ے۔ئیہبٹب چبکیب ر ہٵيیٸ کب ثیٴ ےایک پڀؿ ۔ہےکیب ربتب 

اٿؿ امکی ٩یٶت  پـ ارمَبؿ   ہےامکب امتٞٶبٯ  کیب ربتب  ں٩نٴ، رل ٍٺٞت ٵی

ٿٱیبت ، ػمتیبة   مپییـك اٿؿ ہثبئی ك ڈیٸٹؿٝبیت  کی پیيکو اك ں۔یہکـتی 

  ہے۔ؿك ٭ی ثٺیبػ  پـ کی ربتی ٹ٥ی٬ ےریل ہربـة ےک ںػٝڀٿ

  پبٌینی  ٹپالْ ٴثبئٍـ اوؿ ػثبو .5

 :ہےٿینٰ  کڀ کڀؿ کـتی  ؤعال٣  ثبئٲـ اٿؿ ػثب ےؽیٰ  ک ہنی  ٵٺؼؿدپبٱی ہی

a) /آك پبك کی  ےػاؿ  ک ہاٿؿ ثیٴ  ٹپالٷ ؤیب ػیگـ  ػثب ثبئٲـ  اٿؿ

 ػیگـ  ٩نٴ کی ٹ٪َبٷ ؛ اٿؿ ہٝالٿ ےربئیؼاػ  کڀ آگ ک

b) ےك ہکی ٿد ٴاٹؼؿٿٹی  ػثبٿےک  ٹپالٷ ٴثبئٲـ  اٿؿ/یب ػثبٿ ےاك ٕـس ک  

٥ـػ  کڀ  ےی  کٹتینـی پبؿ ےك ہکی ٿد  ےعبمتیب  ےٵب٫ھػ ےٿاٯ ےٿٷہ

ػاؿ  کی  ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےیب ربئیؼاػ  کڀ ٹ٪َبٷ  ک ٹرنٶبٹی  چڀ

 ۔ػاؿی  ہ٩بٹڀٹی ؽٳ
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ِی عَوٍی ہثب ےٌئ ےپبٌینی  ِٕبمت کوؿ ک ہآگ پبٌینی  اوؿ ثبئٍـ  ثیُ ہچؤک

 ہت ثیُحت ےک  ںی اذمیٕئـٔگ پبٌینیوھمت ہے۔ٌیٕب ّـوؿی    ںپبٌینیب ں، ػؤوںیہ

 ے۔ئیہؤی چبہحببٌی  لیّت    ہؿلُ صبٌی

 ِيیٕـی ِٕبفٜ کب ٔمَبْ )ایُ ایً او پی( پبٌینی .6

ٵيیٺـی کی عـاثی یب ثبئٲـ   ںاہد ہے  ںٵڀفٿ ےٱئ ےک  ںپبٱینی  ٍٺٞتڀ ہی

ثٺتی   ہٹ٪َبٷ کی ٿد   ںٵی ہٹتیذ ے٫یب تبعیـ   ٹؿ٭بٿ  ںٵی ےٹتیذ ےک ےٵب٫ھػ

  ہے۔

 ہ، یہےٿتب ہا ڑة  ہػؿٵیبٷ  کب ٿ٩ت  ٿ٤٩ ےحببٱی  ک عـاثی یب ٹ٪َبٷ اٿؿ ںاہد

ػؿٵیبٷ  کی   ےك ہکی ٿد ہاّب٣ ںکٶی اٿؿ کبٳ کی الگت ٵی ںپبٱینی  کبؿٿثبؿ ٵی

 ٹ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿ ہے۔کـتی   ہٵٞبٿُ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ےػٿؿاٷ ٵٺب٥ٜ  ک ےٵؼت  ک

 ثٞؼ ےٹ٪َبٷ ک ےىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  اٿؿ کڀؿیذ ایک آگ پبٱینی  ک ےپبٱینی  ک

 ہے۔کی گئی  ےٯہپ ںاك ثبة  ٵیپـ حبج  ، رلہے  ںیٮنب ےپبٱینی  ک ٹ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿ

 پبٌینی ان  وی عـاثیٹاك .7

 ےٵبٱک ک ےی( کٹیڀ مڀمبئٹٿؿیذ )اٹ٦ـاػی  یب ایک ٭ڀ آپـیٹاك ڈپبٱینی  کڀٯ ہی

یب  ٹےٿؿیذ کڀ پٹاك ڈکڀٯ ےٱئ ےک  ہؽعیـ ےک  ۂٿاٱی اىیب ےٿٷہیب عـاة  ےٱئ

اٿؿ   ٹکڀؿ ؿی٦ـیزـیيٸ  پالٷ ہی ہے۔  ںٵڀفٿ ےٱئ ے٥ـػ  ک ےٯٿا ےپـ ٱیٸ ےکـائ

 ےٿؿیذ کٹاك ڈاٿؿ کڀٯ ہاّب٣ ںصـاؿت ٵی ہثٞؼ اٿؿ ػؿد ےٵيیٺـی کی عـاثی ک

ٵبٯ  ےك ہکی ٿد ےٹکٲٸ ےاچبٹک اٿؿ ١یـ ٵتڀ٩ٜ  ٕڀؿك ےك کٹؿی٦ـیزٸ ںٵی ںکٶـٿ

 ہے۔عال٣   ےٳ کھرڀک ےاٿؿ آٱڀػگی ک ےٿٷہعـاة  ےک

 

  پبٌینی  ؿأک مبِبْٹاٌیک .8

می پی  ںرٸ ٵی ہےکڀ کڀؿ کـتی   ںؿاٹک مبٵبٹڀٹاٱیک ےپبٱینی  خمتٲ٤  ٩نٴ ک ہی

مسیت ٵٮٶٰ  ہٿئیـ ٿ١ري ٹٳ مب٣ٹؿ، یڀپی ایل، ملٹؿ، پـٷٹ، ٵبٹیڈیڀ، کی ثڀؿ

 ےٹگ اٿؿ پبٿؿ کٺڀؿرٸ ریلٹیہیيٺگ، ڈایئـ کٸ ںاك ٵی ہے۔ٳ ىبٵٰ ٹؿ ملٹکٶپیڀ

  ے۔ہی کڀؿ کیب ربتب ھاٵؼاػی مبٵبٷ  کڀ ة

پبٱینی  کب ایک  ہپبٱینی  اٿؿ چڀؿی ثیٴ ہپبٱینی  آگ پبٱینی ، ٵيیٺـی ثیٴ ہی

کیب ربتب  ںیہزبت  کڀؿ ٷ ےی کٹیقائٸ )رڀ ایک ٿاؿٷڈپبٱینی  ٹب٩ٌ  ہے۔اعتالٓ  

 ےٹب٩ٌ ٕـی٨  ےك ہٿد ےک ٔاٿڑھاتبؿ چ ںیذ ٵیٹاحـات ، ٿٿٯ ےؿ ٫ہ(، ٩ؼؿتی ٵٚبہے

ٵبؿی اٿؿ ثـگٲـی رینی ھ، چڀؿی، میٺؼ ہٿ١ري ےکھٹ، احـ  دےکبٳ کبد کـٷ ےك

  ہے۔ی کڀؿ کـتی ھکڀ ة ہات٦ب٩ی ٿا٩ٜ

ثٺیبػ  پـ ٵبٱک،  ےػاؿی یب ػیٺؼاؿی ک ہؽٳ ںٵی ےؿ ای٬  ٵٞبٵٰہپبٱینی   ہی

تیٸ میٮيٸ   ےٝبٳ ٕڀؿ پـ اك ک ہے۔ػمتیبة    ےٱئ ےػاؿ ک ہیب ٭ـای ہٹؼہاػٹپ

 :ںیہ ےکڀ کڀؿ کـت ںٹ٪َبٹڀ ےرڀ خمتٲ٤  ٩نٴ ک ںیہ ےٿتہ

a)   ٓکب ٹ٪َبٷ اٿؿ ّـؿ  ںمبٵبٹڀ :1میىي 

b)   ٓیب کڀ ٹ٪َبٷ ڈا ٵیٹاڈؿی ہثب ےمک ریلڈ ڈاؿہؿی ہثب ےؿ کٹکٶپیڀ :2میىي

  اٿؿ ّـؿ

c)   ٓتک ٵ٪بٳ ٝڀّی  ے٥تہ 52یب  40، 26، 12 -ٿئی الگت ہی ڑھکبٳ کی ة :3میىي

 ے۔ٱئ ےک ےا پـٿمینٺگ ٭ب ی٪یٸ کـٷٹاڈمبٵبٷ  پـ ٱگبتبؿ 

تبعیـ پبٌینی   ںِی ۂایً او پی ( یب اثتؼا ےْ کوؿ )اپیيگی  ِٕبفٜ  کب ٔمَب .9

 ی ایل یو(ڈ)
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تبعیـ   ےک  ےایک ٵٺَڀة  ےك ہػٿؿاٷ صبػحبتی  ٹ٪َبٷ  کی ٿد ےک  ےٵٺَڀة ہی

ػاؿ   ہحمـٿٳ  ثیٴ ےٵتڀ٩ٜ  آٵؼٹی  ك ہی ہے۔ٵبٱیبتی ٹتبئذ  کڀ کڀؿ کـتی  ےک ےٿٷہ

ػٱچنپی  کی صؼ  تک اٷ کی  ںٵی  ےٵٺَڀة ےٱئ ےک  ںاٿؿ ٵبٱی اػاؿٿ ےٱئ ےک

 ےآؿ/می ا ےایٴ می ی/ ای ا ےٯہپ ےکی اٍٰ  ىـٿٝبت ك  ےٵٺَڀة ےاك ہے۔  ںٵڀفٿ

  ہے۔ٕڀؿ پـ  ربؿی کیب ربتب  ےایک تڀمیٜ  ک ےآؿ  پبٱینی  ک

 ےریل  ہثیٺچـ، ٵقػٿؿی اٿؿ تٺغڀاربت ٿ١ريڈپبٱینی  ٵٞیبػی  ٱڀٷ  پـ مڀػ،  ہی

ؿ اك ٵتڀ٩ٜ  عبٱٌ  ٵٺب٥ٜ  پـ اٿ ںٕڀؿ پـ  ٵبٱی ٹ٪َبٹڀ ےربؿی اعـاربت ک

کی صبٱت   ےٿٷہتبؿیظ کڀ ٭بؿٿثبؿ ىـٿٛ   ہرڀ ٵٞیٸ ہےی کڀؿ کـتی ھٹ٪َبٷ کڀ ة

  ۔ٿتبہصبٍٰ کیب  ےاك ٷ ںٵی

٭ی  ہثیٴ ہٳ  ٝڀاٵٰ  پـ اٿؿ ػمتیبة   ػٿثبؿہثٺؼی  خمتٲ٤  ا ہپـیٶیٴ  ٭ی ػؿد

کی ٵؼت    ہاٿؿ ٵٞبٿُ جمٶڀٝی ٵٺب٥ٜ  یب کبؿٿثبؿ  ہسبٶیٸ ہے۔محبیت  پـ ارمَبؿ  کـتب 

 ں۔یہٳ  ٝڀاٵٰ ہا ںٵی ےکـٷ ےی ٩بثِٰ اػائیگی  پـیٶیٴ ٓھة

 

 8  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  ہے۔ی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ  ة ےتبعیـ  پبٱینی  کڀ ______________ ک ںٵی  ۂاثتؼا

I. ٵيیٺـی ٵٺب٥ٜ  کب ٹ٪َبٷ کڀؿ 

II. پیيگی  ٵٺب٥ٜ  کب ٹ٪َبٷ کڀؿ 

III. ٳ کڀؿھیکیؼاؿ شببٳ  رڀکٹھ 

IV. اٿؿ ٵيیٺـی کڀؿ  ٹؿ پالٷیکیؼاٹھ 
  

 

 

 

I. ہَ ثیُھٍٕٞتی  دتبَ  روک 

 ںػٿٹڀ  ہتٞٶیـ  اٿؿ ؽعیـ - ںٳ پبٱینی  ٍٺٞتی  ربئیؼاػ ٿھٍٺٞتی  شببٳ  رڀک

یقائٸ ڈ ےٱئ ےک ےی کڀؿ کـٷھة ںیہک ںاؿت ٵیھزبت ة ےٿٱیبت  کڀ ایک پبٱینی  کہك

ٳ  ہ٥ـا  ہ٣  ٵٞبٿُعال ےک ٹؿکبٿ ںٹ٪َبٷ  اٿؿ ٭بؿٿثبؿٵی ےمبٵبٷ ٫ ہی ۔یھکی گئی ت

  ہے۔کـتی 

 :ہےٳ  کـتی ہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےک ںؽیٰ  ثبتڀ ہپبٱینی  ٵٺؼؿد ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ی

i. ٵٖبث٨  خمَڀً  مغت عٖـات ،  ےکی ٵي٨ ک ہآگ اٿؿ آگ ثیٴ 

ii. کـ(ڑٿھچڀؿی )الؿمٺی کڀ چ 

iii. ؿاٹک مبٵبٷٹ/ اٱیک ےٵب٫ھٵيیٺـی کی عـاثی / ثبئٲـ  ػ  

iv. ٹؿکبٿ ںثٞؼ ٭بؿٿثبؿ ٵی ےک ےٿٷہٿا٩ٜ   ےک  ںمغت عٖـٿ  ےاٿپـ ٫ 

کڀ ٝبٳ ٕڀؿ  ٹؿکبٿ ںثٞؼ ٭بؿٿثبؿ ٵی ےک  ںزبت مغت عٖـٿ ے: اٿپـ )می( کٹ)ٹڀ

ٕڀؿ پـ   ےآپيٺٰ  کڀؿ ک ہٱیکٸ ی ہےکیب ربتب  ںیہىبٵٰ ٷ ںپـ پیکیذ کڀؿ ٵی

 (ہےػمتیبة   

 ےٳ  کئہ٥ـا  ےؽؿیٜ ے٫  ںپبٱینی  اٹ٦ـاػی  آپـیيٺٰ   پبٱینیڀ ہی 

ربٵٜ  ؿیٺذ ػمتیبة    ےکڀؿ کی مت ك ںٵی ے٪بثٰٵ ےکڀؿ ک ےٿاٯ ےربٷ

  ہے۔کـاتی 
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 ےک ںکڀؿ، ػٝڀٿ ےگئ ےپـیٶیٴ کی حمَڀالت ٵٺتغت ٭ی ےٱئ ےپبٱینی  ک 

ٳ ھرڀک ےٱئ ےائی ، ایٴ ایٰ اٿ پی کہ٩بثِٰ ٵٸ  ہاٿؿ ٵٺتغت ىؼ  ہربـة

  ں۔یہپـ ارمَبؿ  کـتی   ہٿ١ري ٹتيغیٌ ؿپڀؿ

 9  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ہےکیب ربتب  ںیہزبت کڀؿ ٷ ےک ہٳ ثیٴھٍٺٞتی  شببٳ  رڀک  ے٭ڀٹل ےك ںاٷ ٵی

I. ٵٖبث٨  خمَڀً  مغت عٖـات ےٵي٨ ک ہآگ اٿؿ آگ ثیٴ  

II. )چڀؿی )الؿمٺی 

III. ٵيیٺـی کی عـاثی 

IV. ؿاٹک مبٵبٷٹاٱیک  
  

 

 

 

J. ُہمسٕؼؿی ثی 

 : مسٺؼؿی کبؿگڀ اٿؿ مسٺؼؿی صٰہےثٺؼ کیب گیب  ہػؿد ںٵی  ںکڀ ػٿ ٩نٶڀ ہمسٺؼؿی ثیٴ

 ہُمسٕؼؿی کبؿگو ثی .1

 ےٿاٯ ےٿٷہ ےك ہ)ٵـیٸ( صبػحبت  کی ٿد ے'مسٺؼؿی )ٵـیٸ(' ٱ٦٘ مسٺؼؿ ک ہصبالٹک

 ہی ں۔یہىبٵٰ  ںکئی ػیگـ  ثبتی ںٵی ہمسٕؼؿی کبؿگو ثیُ، ہےٹ٪َبٷ کڀ ٿاّش ٭ـمکتی 

 ےاک ٫ڈ  ڈؿٹٿا یب ؿرلہک، مسٺؼؿ، ڑؿیٰ، ك ںاٹؼؿ  اٿؿ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ےٵٲ٬  ک

  ہٵٞبٿُ ںتٞٲ٨  ٵی ےٹ٪َبٷ یب ّـؿ   ک ےک ںػٿؿاٷ مبٵبٹڀ ےک  ٹؿاٹقٹ  ےؽؿیٜ

  ۂؿیٲڀ مبٵبٷ، ثٲ٬  اىیبھکـ گےٯ ےك ےیـہ ںکی ٩نٴ ٵی ںمبٵبٹڀ ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا

 ےٿ مکتہىبٵٰ   ہتی  کبؿگڀ ٿ١ريہد  ہفیبػ ےٱئ ےك کٹ، اٹبد، پـٿری٬ٹمیٶٸ ےریل

 ں۔یہ

اػا ٭ـتب  ٳ  ٭ـػاؿ ہایک ا ںٵٲٮی  رببؿت  اٿؿ ثیٸ ا٩ڀاٵی  رببؿت  ٵی ہکبؿگڀ ثیٴ

کڀ ٹ٪َبٷ یب ّـؿ    ںمبٵبٹڀ ہک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ںػٿہٵٞبتـ  ہفیبػ ے٥ـٿعت  ک ہے۔

  ے۔ئیہکڀؿ کیب ربٹب چب  ےؽؿیٜ ےیب عـیؼاؿ ٫  ےٿاٯ ےعال٣ ، ثیچٸ ےک

یب عـیؼاؿ   ےٿاٯ ے[ کب ثیچٸٹ: مبٵبٷ ]کٺنبئٺٶیٸہےکو کوْ ِتبحـ  کـتب  ہثیُ

 ہے۔کـٿا مکتب  ہبؿگڀ کب ثیٴکی ثٺیبػ  پـ ک  ےػہٵٞب ے٥ـٿعت  ک

ىـائٔ کی ّـٿؿت  ےٿاٯ ےٿٷہثیٸ ا٩ڀاٵی  مٖش  پـ الگڀ  ںٵی  ےػہٵٞب ہمسٺؼؿی ثیٴ

ی ٵٲ٬  ھرڀ کنی ة ہےکڀ کڀؿ کـتب  ںمبٵبٹڀ ےایل ہی ہک ہے ہی  ہامکی ٿد ہے۔ٿتی ہ

کڀؿ ثیٸ ا٩ڀاٵی  کٺڀیٺيٺل اٿؿ پبٱینی   ں۔یہ ںٵی  ٹؿاٹقٹػٿؿ  ےك ںکی مـصؼٿ

  ں۔یہٵٖبث٨ تبثٜ  ے٫ ںٿفکال ھکچٵٺنٲ٬  ےك

اٿؿ  ہ، کڀؿ کب ػائـںیہٿتی ہىبٵٰ  ںٝبٳ ىـٕی ںثٺیبػی  پبٱینی  ػمتبٿیق ٵی ںاہد

 ٹیڀٹی ٹرٸ کڀ اٹل ںیہ ےٿتہ ڑےد ےك ںٿفٵنتخٺبت اٿؿ خمَڀً  اعـاد  اٱگ کال

٣ ٱٺؼٷ ٓا ٹیڀٹی ٹاٹل ہی ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےئی می می( کٓ)ا فکبؿگڀ کال

 ں۔یہ ےربت ےتیبؿ کئ  ےؽؿیٜ ےؿك ٫ٹؿؿائڈاٷ

a) ُحتت کوؿیذ ےک ہمسٕؼؿی کبؿگو ثی 

 ٹٵڀّڀٛ )مجزی٬ ہیٞٺی ی ںیہ  ںم٦ـ  پبٱینیب ےالفٵی  ٕڀؿك  ںکبؿگڀ پبٱینیب

 ں۔یہکڀ کڀؿ کـتی  ےربٷ ےٵ٪بٳ  پـ ٯ ےػٿمـ ےؿ(  کڀ ایک ٵ٪بٳ  كٹٵی

ٵٺبمت   ںٵی ںی صبٱتڀھؿٿٯ  کی متٹ٭ٸ ےاپٸ ہٵیوہػاؿ  کڀ  ہ، ثیٴہصبالٹک
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 ہی ہک ہےعَڀٍیبت    یاك پبٱینی  ک ہے۔ کی ّـٿؿت ے٭بٳ کـٷ ھمبت ےیبٓ  کاصت

ػؿٵیبٷ   ےػاؿ  ک ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہ٩یٶت  ثیٴ ہے۔ایک ٵت٨٦ ٩یٶت  پبٱینی  

رت  ہے ںیہٵيـٿٓ  ٷ ےک  ہاٹؼاف ہػٿثبؿ ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےکی ربتی  ےٓ ےات٦ب٧ ك

پبٱینی   ہک ہے ہمـی ٵٺ٦ـػ  عَڀٍیبت  یػٿ ہے۔ٿتب ہ ںیہٷ  ہی  کب ىتہٿ٭ب ػھتک ػ

  ہے۔٩بثِٰ ت٦ڀیِ  ےٕڀؿك  ہآفاػاٷ

 ےٹکٲٸ ےٹبٵی ٵ٪بٳ  پـ گڀػاٳ ك ںکی پبٱینی  ٵی ںکڀؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ مبٵبٹڀ

 ہےٿتب ہٹبٳ ٵٺقٯ ٵ٪َڀػ پـ عتٴ  ںاٿؿ پبٱینی  ٵی ہےٿتب ہىـٿٛ  ےٿ٩ت  ك ےک

  ہے۔پـ ارمَبؿ  کـتب  ںکی ىـٕڀ  ےػہٵٞب ےرڀ ٥ـٿعت  ک

 ؛ ںیہٿتی ہتبثٜ   ےؽؿیٜ ےکنی ایک ٫ ےك ںالگڀ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  اٷ ٵی

i. ثی ےی می ( اٹ)آئی  فکال  ٹؿاٹقٹ  ڈِاٷ ٱیٸ ےٱئ ےک  ٹؿاٹقٹ  ڈِاٷ ٱیٸ ،

 یب می 

ii. ئی می ٓ)ا فکبؿگڀ کال ٹیڀٹی ٹاٹل ےٱئ ےم٦ـ  ک  ےؽؿیٜ ےمسٺؼؿ ک

 ، ثی یب میےمی( ا

iii. ےا ےٱئ ےٹ٪ٰ ٿ محٰ کٿائی ہ - فٿائی ( کالہکبؿگڀ )  ٹیڀٹی ٹاٹل 

ؽیٰ   ہرڀ ٵٺؼؿد ہےٳ  کـتب ہ٭ٴ  کڀؿ ٥ـا ےمی ٭ٴ ك فکبؿگڀ کال  ٹیڀٹی ٹاٹل

ٿاال  ےٿٷہ ےك ہکی ٿد ہصبػث ےائٮٰ یب ٿینٰ  کہٿی  ھمبت ے٭بؿگڀ ٫ ےك ہکی ٿد

 :ہےٹ٪َبٷ یب ّـؿ 

i. ےٵب٫ھآگ یب ػ 

ii. ٹبٹاتـ ربٹب یب پٰ ےؿی كٹی کب پڑگب 

iii. (ںٵی ےٵٞبٵٰ ےافکہٿثٺب )دڈ ٹگ یبڈٹگ، گـاؤٷڈؿیٸٹٿینٰ  کی اك 

iv. کـاٿٹ ھمبت ےؿی چیق کہایک ثب 

می  ہے۔ربٵٜ    ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکبؿگڀ کالد ثی کالد می ٫  ٹیڀٹی ٹاٹل

 ےٿاٯ ےٿٷہ  ےك ہؽیٰ  کی ٿد ہٵٺؼؿد ہی ہٝالٿ ےک ںعٖـٿ ےگئ ےکڀؿ کئ ںٵی

 :ہےی کڀؿ کـتب ھٹ٪َبٷ یب ّـؿ   کڀ ة

i. اٿ  ے)ا  ٹای٬ ےعؼا ٫ ےآمسبٹی جبٲی ریلاٿؿ  ےٵب٫ھی ػھ، رڀاال ٵک ہفٱقٯ

 ٳھرڀک ےری( ک

ii. ہکب عبمت ںپٲڀ ںٵی  ٹؿاٹقٹ  ڈِاٷ ٱیٸ 

iii.   یب  ےٯ ربٷھػ ےاف  پـ مبٵبٷ کہد ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ٹؿاٹقٹمسٺؼؿ

 ٹ٪َبٷ ےك ےربٷ ےیٺک ػیئھپ

iv. پبٹی کب ػاعٰ ںاف  ٵیہد 

ی مغت ھتثی اٿؿ می کی م ہی ہکیڀٹک ہےایک ربٵٜ  کڀؿ  فکبؿگڀ کال ٹیڀٹی ٹاٹل

  ےك ہٿد ےٳ کھی ػیگـ  رڀکھکـ کنی ةڑٿھاعـاد  کڀ چ  ہٵٞیٸ ھاٿؿ کچ  ںعٖـٿ

 : ےریل ہےٹ٪َبٷ یب ّـؿ   کڀ کڀؿ کـتب  ےٿاٯ ےٿٷہ

i. ٹ٪َبٷ یب ّـؿ ےك ہ٭ـ اعال٧ کی ٿد ھربٷ ثڀد ےػاؿ  ک ہثیٴ   

ii. ٝبٳ  ٹ٪َبٷ ںیب ٿفٷ/ٵ٪ؼاؿ  ٵی ٹٿھپ ٹٿٹ، ےٷٹٿٹ، ٔٝبٳ  ٱیٮیذ 

iii. یہ٭ڀتب ںپیکٺگ ٵی 

iv. ٵڀؿٿحی ٹبئت 
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v.   تبعیـ 

vi. ٹ٪َبٷ  ےك ہپٸ کی ٿد ہػٿاٱی ےک ںٵبٱکڀ 

vii. ےؿی  عٖـہرڀ 

، ثٲ٬  ہکڀئٰ ں۔یہٝبٳ  ےٱئ ےک ںی کالرڀھمت ےٿا اٿؿ مسٺؼؿ کہ،  ڈاعـاد  ِاٷ ٱیٸ ہی

 ں۔یہی ھاٱگ کالد ة ےٱئ ےرببؿت  ک ےک  ۂرینی خمَڀً اىیب  ہٿ١ري ےتیٰ اٿؿ چبئ

 ےک ےىت گـػی کڀ کڀؿ کـٷہاٿؿ ػ ںٹگبٵیہ ، ٥نبػات، مڀٯےمسٺؼؿی کڀؿ کڀ رٺگ، محٰ

مسٺؼؿی اٿؿ اٿیيیٸ   ہے۔ایب رب مکتب ڑھة ےاّب٥ی  پـیٶیٴ کی اػائیگی  کـک ےٱئ

ٳ  ہعال٣  کڀؿ ٥ـا ےک ںعٖـٿ ےرڀ رٺگ ک ںیہکی ایک ٍـ٣ ای٬  ىبط  ہثیٴ  ںپبٱینیب

  ں۔یہکـتی 

 َہا

زبت ایک  ےک ںٿفکالخمتٲ٤   ڑےد ےت اٿؿ پبٱینی  كزب ےٵٞیبؿی  پبٱینی  ٥بؿٳ  ک

 ںگـی ٵیٹٳ ثٺیبػی  ٕڀؿ پـ تیٸ ٭یھرڀک ےگئ ےزبت  کڀؿ کئ ےمسٺؼؿی پبٱینی  ک

 :ںیہ ےآت

i. ےمسٺؼؿی عٖـ، 

ii. اٿؿ ےؿی عٖـہثب 

iii.  ،۔ٳھرڀک ےىت گـػی  کہاٿؿ ػ ہٹگبٳہتبٯ، ٥نبػات ، مڀٯ  ہڑرٺگ  

b) خمتٍف النبَ ےن  ںمسٕؼؿی پبٌینیو 

i. خمَوً  پبٌینی  

  ٹؿاٹقٹخمَڀً  م٦ـ  یب  ہی ہے۔کڀ کڀؿ کـتی  ٹیٸىپٶ ےپبٱینی  ایک اکیٰ ہی

ٵَـٿ٣ تبرـ  ںػؿآٵؼ  اٿؿ ثـآٵؼ  رببؿت  ٵی ےثب٩بٝؼگی  ك ہے۔ػؿمت   ےٱئ ےک

 ہےیذ ؿھة ٹکٺنبئٺٶیٸ ےثب٩بٝؼگی  ك  ےؽؿیٜ ے٫  ٹؿاٹقٹ  ڈاٿؿ رڀ  ِاٷ ٱیٸ

کی ثٺؼٿثنت   ہزبت ثیٴ ےآپٸ پبٱینی  رینی عَڀٍی اٹتٚبٵبت ک ےٱئ ے، اٷ کںیہ

  ۔ٿگبہ ںکـٹب ٵڀفٿ

ii. ربِٜ  )آپٓ( پبٌینی  

زبت کڀؿ کیب رب مکتب  ےالئی کڀ ایک ربٵٜ  پبٱینی  کڈھاٹؼؿ  ٵبٯ کی  ےٵٲ٬  ک

ی ھػٿؿاٷ مت ےاٿؿ اك ٵؼت  ک ہےٵٞترب  ےٱئ ےپبٱینی  ایک مبٯ  ک ہی ہے۔

 ےی  ثٺیبػ  پـ اٷ کہٵب ہیب ك  ہاٷہ، ٵب ڑہٿاھپ٬کب اٝالٷ  ایک  ٹکٺنبئٺٶیٸ

کٶپٺی کڀ کیب  ہثیٴ  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہٵٖبث٨  ثیٴ ےٵتی کہٿئی كہػؿٵیبٷ  

 ہے۔ربٹب ّـٿؿی 

 

iii. آپٓ  کوؿ 

ایک آپٸ   ےٱئ ےثـآٵؼ  ٭ٺٺؼگبٷ اٿؿ ػؿآٵؼ ک ڑےة ےٿاٯ ےٵنٲنٰ  رببؿت  کـٷ

 ےٱئ ےٱیٸ ػیٸ ک ےایک مبٯ  ک ےمپیذ  کڈمسٺؼؿی  ہی ہے۔کڀؿ ربؿی کیب ربتب 

ربٵٜ  )اٿپٸ( کڀؿ ایک  ہے۔کـتب  ےٓاٿؿ پـیٶیٴ کی حمَڀالت  ںکڀؿ کی ىـٕی

تٞٲ٨   ےؿ ای٬  اٝالٷ  کہ ہے۔ٿتی ہٱگی  ںیہؿ ٷہاٿؿ اك پـ ٳ ہے ںیہپبٱینی  ٷ

ربؿی کیب  ٹی٦ٮیٹمـ ہٿا ایک ثیٴہٱگب  ٹکٹ ّـٿؿی ےٱئ ےٵٺبمت  ٩یٶت  ک ںٵی

 ہے۔ربتب 

iv. ہوئی لیّت  وب ثیُہتی ڑھی اوؿ  ةٹیوڈ 
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  ہےتی ڑھاگـ کبؿگڀ کی ٩یٶت  ة ںیہٳ  کـتی ہ٥ـا ہاّب٥ی  ثیٴ  ںپبٱینیب ہی

کی تبؿیظ کڀ  ےاتـٷ ےیب ٵبٯ ک ےك ہاػائیگی  ٭ی ٿد ےی کٹیڀڈٵل ٹ٭ل

 ڑھکبؿگڀ کی ٩یٶت  ة  ےك ہکی ٿد ہاّب٣ ںثبفاؿ ٩یٶت  ٵی ےیٺیيٸ  پـ امکٹیلڈ

  ہے۔ربتی 

v. تبعیـ ںِی ےوْہ  ۂاثتؼا  

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ےٹئی ٵٺَڀة ں۔یہ ہےػاؿ  اك کڀؿ ٭ڀ ٵٺتغت کـ ؿ ہکئی ثیٴ

 ےمبٵبٷ  ک ےٹئ ںی ٹ٪َبٷ یب ّـؿ   ٵیھػٿؿاٷ مبٵبٷ  کڀ کنی ة ےک  ٹؿاٹقٹ

تبعیـ  کی  ںٵی ےٿٷہپڀؿا  ےک  ےرڀ ٵٺَڀة ہےٿ مکتب ہؿ ػیٺب ىبٵٰ ڈآؿ ےٱئ

  ٹیڀٹی ٹٵبٱی اٹل ےایل ہے۔ٿتب ہٵٺب٥ٜ  کب ٹ٪َبٷ  ےاٿؿ اك ك ہےثٺتب  ہٿد

ػٱچنپی  ںٵی ےٿ٩ت  پـ پڀؿا کـٷ کڀ  ےٵٺَڀة ےٱئ ےمـٿمیٺگ ک ٹیجیڈرڀ اپٺی 

کڀؿ کیب ربٹب پنٺؼ   ےؽؿیٜ ےک  ےػہٵٞب ہٳ کڀ ایک ثیٴھاك رڀک ہ، ٿںیہ ےتھؿک

پبٱینی  کڀ مسٺؼؿی تبعیـ  یب ٍـ٣ تبعیـ   ہاٿؿ مسٺؼؿی )کبؿگڀ( ثیٴ ےکـیٺگ

ایب رب ڑھعال٣  ة ےٹ٪َبٷ ک   ںٵی ہٹتیذ  ےك ہکی ٿد ےٿٷہىـٿٛ   ےٵٺَڀة ےك

 ہے۔مکتب 

، پیکیذ کی ٩نٴ، مسٺؼؿی ڈٵڀ ےىـس ٵبٯ کی ٹڀٝیت ، ٹ٪ٰ ثبؿ ثـػاؿی ٫ پـیّیُ:

ایل آؿ  ہصبالٹک ہے۔پـ ارمَبؿ  کـتب   ہػٝڀٰی ربـة ےاٿؿ ٵبّی ک ےؿامت ےم٦ـ  ک

 ںتڀمیٜ  کڀؿ ٵی ے( ریلےٱئ ےٳ )ثیـٿٷ ٵٲ٬ کبؿگڀ کھمی می اٿؿ رٺگ رڀک

کیب گیب پـیٶیٴ  اٿؿمجٜ ںیہ ےٿتہتبثٜ   ےؽؿیٜ ےٳ عَڀٍی ؿیگڀٱیيٺل  ٫ھرڀک

  ۔کیب ربئیگب ڈٹٵـ٭قی صٮڀٵت کڀ کـی

 ہُي ثیُہمسٕؼؿی  .2

 ہے۔ٵـاػ  ےی كڈاف  یب ػیگـ  اثی ٹ٪ٰ ٿمحٰ  ٿینٰ  کی ثبہُٯ' ٱ٦٘ ایک دہ'

ٵٖبث٨  کیب ربتب  ےک ںٿفالگڀ ثیٸ ا٩ڀاٵی کال ںٵی  ںخمتٲ٤  ٵٲٮڀ ہمسٺؼؿی صٰ ثیٴ

 :ںیہ ےٿتہ ےػٿ ٩نٴ ک ےمسٺؼؿی صٰ کڀؿ الفٵی  ٕڀؿك ہے۔

a) ْےواي ےربْ ےامتّٞبي کئ ںاہواال: ی ےایک خمَوً  مسٕؼؿی مفـ  کو کوؿ کـ 

  ہے۔ا ربتب ہک فمسٕؼؿی مفـ  کال  ٹیوٹی ٹکو أل ٹمی ےک ںوفکال

b) ْامتّٞبي  ںاہی ۔مبي  واال: ٝبَ ٕوؿ پـ ایک ےایک ولت  ِؼت  کو کوؿ کـ

 ہے۔ ا ربتبہک ف)ولت ( کال  ٹیوٹی ٹکو أل ٹمی ےک ںوفکال ےگئ ےکئ

  ٍِٞوِبت

 :ںیہی ىبٵٰ ھة ہؽیٰ  ثیٴ ہٵٺؼؿد ںٵی ہٯ ثیٴہ

i. ڈِاٷ ٱیٸ ےریل  ہاف  ٿ١ريہی ٹڀکب )الٹچ(، ٵنب٥ـی  دڑاف، ةہا مسٺؼؿی دٹٿھچ  

  افہد

ii. رـك  ٿینٰ  )ٵيیٺی  یب ١یـٵيیٺی ( ڈؿیڈ 

iii. ٿینٰ  )ٵيیٺی  یب ١یـٵيیٺی (  ےٿاٯ ےٷڑٱی پکھٵچ 

iv.  ) میٲیٺگ ٿینٰ  )ٵيیٺی  یب ١یـٵيیٺی 

v. اؿٿكہیذ اٿؿ ٿٹیر 

vi. اف  ہد ں٭ڀؿك ٵی ےتٞٶیـ  ک 

 ےوْہػوؿاْ صبًٍ  ےکی ِؼت  ک ہثیُ ہثٍک ںاف  ِیہٍـف  د ہِبٌک کب ْ ےاف  کہد

ىـائٔ اٿؿ  ہٝالٿ ےالئی کڈھٵبٯ  ہے۔ٿتب ہ٦بػ ٵ ہثیٴ ی لبثًِھة ںِی ےِبي وـای ےواي

ی ھة ںعـچ کی گئی ؿ٩ٴ  ٵی  ےؽؿیٜ ے٫ ےامک ںٹگ ٵیٹٿؿ مسیت  ٿینٰ  کی ٣ٹاك

ا ربتب ہاْ اعـاربت کو فؿٝی لـُ ک ۔ہےٿتب ہ ٦بػٵ ہٵبٱک کب ٩بثِٰ ثیٴ ےف  کاہد
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مجب کیب ربتب  ھمبت ےُي  پبٌینی  کہ ےٌئ ےایک ولت  ِؼت  ک ہاوؿ اْ کب ثیُ ہے

 ہے۔

 َہا

رڀ  ہےی ػمتیبة   ھة ےٱئ ےک ںافٿہٿائی دہ: ایک ربٵٜ  پبٱینی  اٷ ہٿا ثبفی ثیٴہ

کی  ںی اٿؿ ٵنب٥ـٿٹٿاٱی تینـی پبؿ ےٿٷہپیؼا   ےكآپـیيٸ  ےاف کہٿائی دہ

  ہے۔ػاؿی  کڀ کڀؿ کـتب  ہ٩بٹڀٹی ؽٳ

 10  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ؟ہےٳ  کـتی ہعال٣  کڀؿ ٥ـا ےک ںعٖـٿ ےکی کڀٷ می ىبط  رٺگ ک ہثیٴ

I. ںمسٺؼؿی پبٱینیب  

II. ںاف  پبٱینیبہٿائی دہ  

III. ںػٿٹڀ  ےاٿپـ ٫ 

IV. ںیہکڀئی ٷ ےك ںاٿپـ ٵی 

 

 

K. َںبػاؿی  پبٌینی ہؽ  

 ہٷ ںی حمتبٓ کیڀہ٥ـػ  کتٺب  ہےچب ہےرب مکتب  ںیہثچب ٷ ےپڀؿی ٕـس ك ےصبػحبت  ك

اٿؿ کنی کی ربئیؼاػ  کڀ  ہےٱگ مکتی  ٹآپ کڀ چڀ ےاپٸ  ںٵی ےٹتیذ ےامک ۔ٿہ

 ہےٱگ مکتی  ٹکڀ چڀ ںیڀٹتینـی پبؿ ھمبت ھمبت ےاٿؿ امک ہےٹچ مکتب ہٹ٪َبٷ پ

ٹ٪َبٷ  ےٵتبحـ  ٱڀگ ایل ےاك ٩نٴ  ٫ ۔ہےٿ مکتب ہاٿؿ اٷ کی ربئیؼاػ  کڀ ٹ٪َبٷ 

 ے۔کب ػٝڀٰی کـیٺگ  ہٵٞبٿُ ےٱئ ےک

ی ھة ےایک ٝیت  ك ںٵی  ٹ٫ڈػؿٵیبٷ  کنی پـٿ ےاٿؿ ٥ـٿعت ٫ ےػاؿی  ثٺبٷ ہایک ؽٳ

 ں۔یہٹچبتی ہٍبؿ٥یٸ  کڀ ٹ٪َبٷ پ ںیب ػٿائی ٹچبکٲی ہک ے، ریلہےٿ مکتی ہپیؼا  

  ےؽؿیٜ ےیب ایک ٿکیٰ ٫ ےد  ك١ٲٔ تيغیٌ/ٝال ےػاؿی  کنی ٵـیِ ک ہامی ٕـس، ؽٳ

ٿ ہی پیؼا ھة  ےك ہکی ٿدے٭ـٷ ہت٦َی ےك ےکڀ ١ٲٔ ٕـی٨ ےٵٞبٵٰ ے٫  کہگب ےاپٸ

  ہے۔مکتب 

ٕڀؿ  ہی ، ٍبؿ٥یٸ  یب ٵـیِ ٵجیٸٹایک تینـی پبؿ ںاہ، دںٵی ںی ٵٞبٵٲڀھمت ےایل

  ےؽؿیٜ ے٫ ںػٝڀیؼاؿٿ ہگب، یےکـ ہکب ٵٖبٱت ےٵٞبٿُ ےٱئ ےک  ٹپـ ١ٲٔ ای٬

 ےٱئ ےکی اػائیگی  ک ےىبٵٰ ٵٞبٿُ ںٵی ےکی ص٦بٙت کـٷ ںٵ٪ؼٵڀ ےگئ ےػائـ کئ

، ںٵی ںٱ٦ٚڀ ےػٿمـ ۔گبےکـ ہاّب٣ ںکی ایک ّـٿؿت ٵی ےیب اعـاربت کڀ پڀؿا کـٷ

 ہاك ٕـس کی ؽٳ ہے۔ٿتب ہایک ٵبٱی ٹ٪َبٷ پیؼا   ےػاؿی ك ہکی ؽٳ ےاػائیگی  کـٷ

ی ؿ٩ٴ  ایک مڀیٰ ک ےٵٞبٿُ ےٿاٯ ےػاؿی  کی ٵڀرڀػگی اٿؿ اػائیگی  کی ربٷ

 ںٱڀ ٵیہپ ےی کہػ ہٿکھی/ػہالپـٿا ہکی ربئیگی رڀ ٵجیٸ  ہٵٞیٸ  ےؽؿیٜ ے٫ ٹکڀؿ

  ں۔یہٳ  کـتی ہٿارجبت کب کڀؿیذ ٥ـا ےایل  ںپبٱینیب ہػاؿی  ثیٴ ہؽٳ ۔گبےربئ

  ں۔یہ ےاٱتڈپـ ٹٚـ   ںػاؿی  پبٱینیڀ ہؽٳ ھٳ کچہ ےآئی

 ػاؿی   ہلبٔؤی  ؽَ

 ں۔یہ ےاػائیگی  کی ثٺؼٿثنت  کـت ےک ےرڀ ٵٞبٿُ ںیہ٩بٹڀٷ یب ٩ڀاٹیٸ  ےایل ھکچ

 :ںیہ٩بٹڀٷ اك ٕـس  ہی

 اٿؿ 1991،  ٹای٬ ہػاؿی  ثیٴ ہٝڀاٵی ؽٳ 
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 2010 1923،  ٹای٬  ہٵالفٳ ٵٞبٿُ ہتـٵیٴ ىؼ ںٵی 

 ں۔یہػمتیبة    ےٱئ ےزب٦٘ ک ںٵی  ےمٲنٰ ےک ںػاؿیڀ ہاینی ؽٳ  ںپبٱینیب ہثیٴ

  ں۔یھکڀ ػیک ھکچ ےك ںٳ اٷ ٵیہ ےآئی

  ػاؿی  پبٌینی ہفِی  ٝواِی  ؽَال .1

کی ثٺیبػ  پـ  ںیہپـ کڀئی ٝیت  ٷ ںاٷ ٱڀگڀ 1991،  ٹای٬ ہػاؿی  ثیٴ ہٝڀاٵی  ؽٳ

 ےاٿؿ اك ٕـس ک ںیہ ےکب کبٳ کبد کـت ںرڀ عٖـٹبک ٵبػٿ ہےػاؿی ٝبئؼ ٭ـتب  ہؽٳ

یب اك کی ربئیؼاػ   ہےٱگ ربتی  ٹی  کڀ چڀٹػٿؿاٷ کنی تینـی  پبؿ ےآپـیيٸ ک

'  ٹؿ ای٬  کی ٵ٪ؼاؿ  کڀ اك 'ای٬ہاٿؿ  ںٹبٵڀ ےک ںعٖـٹبک ٵبػٿ ہے۔تی ٿ ربہّـؿ 

 ہے۔ؿمت  کیب گیب ہ٣ ںٵی

 ہے۔ٿتی ہٵٖبث٨  ٵ٪ـؿ   ےؽیٰ ٫ ہکی ؿ٩ٴ  ٵٺؼؿد ے٥ی  ٥ـػ  ٩بثِٰ اػائیگی  ٵٞبٿُ

 (ہ)ِٞبوُ  ہلبثًِ اػائیگی  ِٞبوُ

 ۔ ےؿٿپ 25،000 ےٱ٬  صبػثہٳ

 ۔ ےؿٿپ 25،000 ٵنت٪ٰ  ٵٮٶٰ  ٵٞؾٿؿی  

کب  ۔ ےؿٿپ 25،000ثٺیبػ  پـ  ے٪ ک ےٵنت٪ٰ  رقٿی  ٵٞؾٿؿی  ک

٪ 

، فائؼ اف فائؼ  ہ٥ی ٵب ۔ ےؿٿپ 1000 ٝبؿّی  رقٿی  ٵٞؾٿؿی

 ےیٸہٳ 3

 تک ۔ ےؿٿپ 12،500فائؼ اف فائؼ   اٍٰ  ٕجی اعـاربت

 تک ۔ ےؿٿپ 6000 ربئیؼاػ  کڀ اٍٰ  ٹ٪َبٷ

ٿتب ہکبؿٿثبؿ پـ ٵجٺی   ے٫  کہ( صؼ  اٿؿ گبے)کڀئی ایک صبػث ےاٿ ا ےپـیٶیٴ ا

ػاؿ  ٥ـػ  کڀ  ہثیٴ ںاك ٵی ہک ہے ہاك پبٱینی  کی ایک عبً عَڀٍیبت  ی ہے۔

ثـاثـ ؿ٩ٴ  کی  ےٕڀؿ پـ  پـیٶیٴ ک ےالفٵی  ىـا٭ت ک ںٵی ڈٵبصڀٱیبتی ؿیٲی٤ ٥ٸ

 ہےٿتی ہی تٞؼاػ  ٵتبحـ  ڑی  کی ایک ةٹاگـ تینـی پبؿ ہے۔تی ڑاػائیگی  کـٹی پ

تڀ  ہےٿ ربتی ہ  ہفیبػ ےصؼ  ك ےاٿ ا ے۔ئیگی  ؿاصت کی کٰ ؿ٩ٴ  ااٿؿ ٩بثِٰ اػا

 ۔گی ےکی ربئ ےك ڈثب٩ی  ؿ٩ٴ  کی اػائیگی  ٥ٸ

 ٳ(ھػاؿی  پبٱینی  )ٍٺٞتی /١یـ ٍٺٞتی  رڀک ہٝڀاٵی  ؽٳ .2

ی پی پی ٹی ]ہیب اٵال٫ ٭ی تجب ٹی  کڀ ؽاتی چڀٹاك ٩نٴ کی پبٱینی  تینـی  پبؿ

 ےی كہػاؿ  کی ١ٲٖی/الپـٿا ہٿاٱی ثیٴ  ےٿٷہ  ےك ہی[ کی ٿدڈی پی پی ٹآئی یب 

  ہے۔ػاؿی کڀ کڀؿ کـتی  ہپیؼا  ؽٳ

  ںٿاٱی اٱگ اٱگ پبٱینیب ےکڀ کڀؿ کـٷ ںٵڀھاٿؿ ١یـ ٍٺٞتی  رڀک ںٵڀھٍٺٞتی  رڀک

، ػ٥بتـ،  ںائيی اصبٕڀہٿؿیٴ، ؿٹیڀڈ، آںاٱڀہ، مٺیٶب ںٱڀٹٿہ ے، ریلںیہ

ی پی پی آئی ٹ ہی ۔ٳھرڀک ےٿاٯ ےکڀ ٵتبحـ  کـٷ ںاٿؿ ػ٭بٹڀ ں، گڀػاٵڀںیٶڀڈیٹاك

، ٥یل ںٵٖبث٨  ٵؼٝی  کی الگتڀ ے٩بٹڀٷ ک ہاؿتیھة ںتٞٲ٨  ٵی ےی کڈی پی پی ٹیب 

ػاؿی  کڀ کڀؿ کـتی  ہ٩بٹڀٹی ؽٳ ےک ےکی اػائیگی  کـٷ ےاٿؿ عـچ مسیت  ٵٞبٿُ

  ں۔یہ

 : ہےکـتی  ںیہکڀ کڀؿ ٷ ںپبٱینی  اٷ ثبتڀ ہی

a) ػاؿی ہك  کی ؽٳٹ٫ڈپـٿ  

b) اؿیػ ہآٱڀػگی کی ؽٳ  

c) ٹ٪ٰ ٿ محٰ اٿؿ 

d) ٱگٺب ٹٵقػٿؿ/ٵالفٵیٸ  کڀ چڀ 
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  ػاؿی  پبٌینی ہؽَ  ٹنڈپـو .3

 ےٿاٯ ےربٷ ےاٿؿ ٝڀاٳ  کڀ ثیچ ےکی ٵبٹگ آد ثٺبئ ہػاؿی  ثیٴ ہؽٳ  ٹ٫ڈپـٿ

ٿا آٵیق پبٹی، ہ، ں٭ی چیقی ےاٷھثبثٺؼ ٫ڈ ےك  کی ٿمیٜ ا٩نبٳ )ریلٹ٫ڈپـٿ

 ہ( کی ٿد ہ، ٭یٶیٮٰ ٿ١ري مبٵبٷ ، ٵیٮبٹٮی مبٵبٷ ےاٿؿ اذمیکيٸ، جبٲی ک ںػٿائی

یب  ٹکڀئی ٝیت  ٵڀت ، رنٶبٹی  چڀ ںٵی  ٹ٫ڈاگـ پـٿ ہے۔ٿ گئی ہپیؼا    ےك

 ےتڀ امک ہےثٺتب   ےك ہی ٹ٪َبٷ کی ٿدھاٵال٫ کڀ  ة ےی  ٫ٹثیٶبؿی یب تینـی پبؿ

ػاؿ  کی  ہثیٴ  ںػاؿی  پبٱینیب ہؽٳ  ٹ٫ڈپـٿ ہے۔ٿ مکتب ہایک ػٝڀٰی پیؼا    ےك ہٿد

 ں۔یہکڀ کڀؿ کـتی ػاؿی   ہاك ؽٳ

 ہے۔ی ػمتیبة   ھة ےٱئ ےؿیٲڀ ٥ـٿعت  کھگ ھمبت ھمبت ےکڀؿ ثـآٵؼ  ک

 ہػاؿی  ثیٴ ہی( ؽٳٹ)تینـی  پبؿ ٹٱ٤ .4

 ےک ںػاؿیڀ ہٿاٱی ؽٳ ےٿٷہپیؼا   ےامتٞٶبٯ  اٿؿ آپـیيٸ ك ےک ںٿٹپبٱینی  ٱ٤ ہی

  ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہی ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا  ہٵبٱکبٷ کڀ ٵٞبٿُ ےک  ںٝٶبؿتڀ ںٵی  ہمٲنٰ

 :ہےکڀ کڀؿ کـتی  ںػاؿیڀ ہ٩بٹڀٹی ؽٳ ےٱئ ےک ںثبتڀ

a) ٵالفٵیٸ  کڀ  ے٥ـػ  ک  ہىؼ ہ)ثیٴ ٹی ٥ـػ  کی ٵڀت /رنٶبٹی  چڀھکنی ة

 کـ(ڑٿھچ

b) کـ(ڑٿھػاؿ  کی اپٺی یب ٵالفٳ کی ربئیؼاػ  کڀ چ ہربئیؼاػ  کڀ ٹ٪َبٷ )ثیٴ 

کنی ایک اٿؿ  ےکی صؼ ، کنی ایک ٥ـػ ، کنی ایک صبػث  ہپـیٶیٴ کی حمَڀالت ٵٞبٿُ

  ں۔یہمبٯ  پـ ٵٺضَـ کـتی 

  ػاؿی ہجتبؿتی  ؽَ .5

 ںرببؿتی  ٥ـائِ  کی ٭بؿ٭ـػگی ٵی ےکڀ اٷ ک ںٱڀگڀ  ہٿؿاٷ ہپیو  ہرببؿتی  ٵٞبٿُ

اٷ کی ٩بٹڀٹی  ےٱئ ےک ےؿپبئی کـٷھکی ة ںٹ٪َبٹڀ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےی كہالپـٿا

اك ٕـس  ہے۔گیب  یقائٸ کیبڈ ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہزب٦٘  ٥ـا ہعال٣  ثیٴ ےػاؿی  ک ہؽٳ

، ٵبٱی ٹیٸٹاکبؤٷ ڈؿٹ، چبؿں، ٵٞٶبؿ ٿں، اذمیٺیـٿں، امپتبٱڀںؿٿٹا٫ڈکڀؿ  ےک

 ں۔یہػمتیبة    ےٱئ ےثـٿکـف ک ہ، ثیٴۂٵيیـ، ٿکال

  ػاؿی  پبٌینی ہؿك اوؿ افنـاْ کی ؽَٹائـیهڈ .6

پـ   ںػٿہٛ ےػاؿی ک ہاٝتٶبػ اٿؿ ؽٳ ےؿف اٿؿ ا٥نـاٷ ٫ٹائـی٬ڈ ےکنی کٶپٺی ک

 ے٫ ےاٹک ںکی ٹگـاٹی اٿؿ اٹتٚبٳ  ٵی ںٵٞبٵٲڀ ےکٶپٺی ک ہٿ ں۔یہ ےٿتہ٥بئق 

، ٵالفٵیٸ ، ںىئـػاؿکڀ ےٱئ ےک ں٭بؿؿٿائیڀ ےک ے١ٲٔ ٕـی٨ ےگئ ےکئ  ےؽؿیٜ

 ہؽٳ ےٱئ ےک ےاػا کـٷ ہؿربٷہؿف  کڀ ڈٿٯہی٬ ٹػیگـ اك ےاٿؿ کٶپٺی ک ںٱیٺؼاؿٿ

بٱینی  تیبؿ ایک پ ےٱئ ےک ےػاؿی  کڀ کڀؿ کـٷ ہاك ٕـس کی ؽٳ ں۔یہ ےٿ مکتہػاؿ 

 ےٱئ ےک ےؿف کڀ کڀؿ کـٷٹائـی٬ڈی ھمت ےٹبٳ امک ےکٶپٺی ک ہاٿؿ ی ہےکی گئی 

  ہے۔ربؿی کی ربتی 

 

 ہثیٴ ہٵالفٳ ٵٞبٿُ .7

کی اك  ےکی اػائیگی  کـٷ ےاٷ ٵالفٵیٸ  کڀ ٵٞبٿُ ےػاؿ  کڀ اپٸ ہپبٱینی  ثیٴ ہی

ٵالفٵت پـ  ے، رڀ اپٸہےٳ  کـتی ہ٥ـا  ہٵٞبٿُ ںٵی ےمٲنٰ ےػاؿی  ک ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ

کب مبٵٺب  ٹرنٶبٹی  چڀ ےك ےٿاٱی ثیٶبؿی یب صبػث ےٿٷہػٿؿاٷ پیؼا   ےیب امک

  ہے۔ا ربتب ہی کھة ہثیٴ  ہٵقػٿؿ ٵٞبٿُ ےاك ں۔یہ ےکـت

 :ںیہٵ٪جڀٯ  ںػٿ ا٩نبٳ ثبفاؿ ٵی ےک ہثیٴ
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a) (، 1923،  ٹای٬  ہ)ٵقػٿؿ ٵٞبٿُ 1923،  ٹای٬  ہ: ٵالفٳ ٵٞبٿُےیجً اٹ

زبت ٵالفٵیٸ  کڀ صبػحبت  کی  ےاٿؿ ٝبٳ ٩بٹڀٷ ک 1855،  ٹای٬ ہٱ٬  صبػثہٳ

  ۔ ہعال٣  ٵٞبٿُ ےػاؿی  ک ہ٩بٹڀٹی ؽٳ

b)  ہزبت ٩بٹڀٹی ؽٳ ےاٿؿ ٝبٳ ٩بٹڀٷ ک 1855،  ٹای٬ ہٱ٬  صبػثہ: ٳیجً ثیٹ 

 ۔ ہعال٣  ٵٞبٿُ ےػاؿی  ک

 ہےٿتی ہارـت  پـ الگڀ   ہسبٶیٸ ےاٝالٷ  ٵالفٵیٸ  ک ںپـیٶیٴ کی ىـس ربڀیق ٥بؿٳ  ٵی

اٝالٷ  اٍٰ    ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫  ہىؼ ہـیٶیٴ کڀ پبٱینی  کی عتٴ  پـ ثیٴاٿؿ پ

  ہے۔ثٺیبػ  پـ إال٧ کیب ربتب  ےارـت ک

 :  ہےپبٱینی  ٭ی تڀمیٜ ٭ی  رب مکتی  ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںؽیٰ  ثبتڀ ہٵٺؼؿد

i. ے٥ـػ  ٫  ہىؼ ہثیٴ ےٱئ ےٝالد  ک ےک ںٿٹچڀ ےتک ٵالفٳ ک ںخمَڀً  ؿ٩ٶڀ 

 اعـاربت   ہٵتٞٲ٨ ےٕجی اٿؿ امپتبٯ ك ےئگ ےعـچ کئ  ےؽؿیٜ

ii. ۴ ػاؿی ہؽٳ ےٱئ  ے٫ ںثیٶبؿیڀ  ہٿؿاٷ ہػؿد   پیو ںٵی  ٹای٬ 

iii. ػاؿی ہٵالفٵیٸ  ٭ی ٕـ٣ ؽٳ ےک ںیکیؼاؿٿٹھ  

 

 11  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

٩بثِٰ  ےٱئ ےزبت اٍٰ  ٕجی اعـاربت ک ےک 1991،  ٹای٬ ہػاؿی  ثیٴ ہٝڀاٵی  ؽٳ

 ؟ہےکتٺب  ہاػائیگی  ٵٞبٿُ

I. 6،250 ے۔ؿٿپ 

II. 12،500 ے۔ؿٿپ 

III. 25،000 ے۔ؿٿپ 

IV. 50،000 ے۔ؿٿپ 

 

 

   ہعالً

a) ٵبٱکبٷ اٿؿ  ےربئیؼاػ  ک ھمبت ھمبت ےک  ںپبٱینی  رببؿتی  اػاؿٿ ہآگ ثیٴ

 ےٱئ ےک  ںا٥ـاػ /ٵبٱیبتی اػاؿٿ ےٿاٯ ےٷھٵبٱی ٵ٦بػ ؿک ںربئیؼاػ  ٵی

  ہے۔  ںٵڀفٿ

b) ںیہىبٵٰ  ںخمتٲ٤ ا٩نبٳ ٵی ےآگ پبٱینی  ک: 

 ںی  ٩یٶت  پبٱینیبحببٱ  ثبفاؿ ٩یٶت  

 ںپبٱینیب  ٩یبٳ ٩یٶت ہػٿثبؿ  

 اٝالٷ  پبٱینی  

 ؿ  پبٱینیٹ٥ٲڀ  

c) ثی آئی( پبٱینی   ٹایٰ( پبٱینی  یب ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿ ٹ٪َبٷ )می   ںٵی ہٹتیذ(

ٵبٱی  ںرنٶی - ہےٳ  کـتی ہ٥ـا  ہٵٞبٿُ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ےجمٶڀٝی  ٵٺب٥ٜ  ک

 ےک ےرٲؼ صبالت ٵٞٶڀٯ پـ  الٷ ے٭بؿٿثبؿ کڀ رٲؼ ك ےٱئ ےک ےٹ٪َبٷ کڀ کٴ کـٷ
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 ھمبت ےٿئی الگت کہی ڑھعـچ کی گئی کبٳ کبد کی ة  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱی

  ں۔یہعبٱٌ  ٵٺب٥ٜ  اٿؿ ٵنت٪ٰ  ٩یٶت ىبٵٰ  ھمبت

d) ےاؤك ریلہاٿؿ ٿیـ  ں، ػ٥بتـ، گڀػاٵڀں، ػکبٹڀںٵبؿی پبٱینی  کبؿعبٹڀھمیٺؼ 

، ٥ـٹیچـ، ٥کنچـ اٿؿ ایک اک، مبٵبٷٹاك ںرٸ ٵی ہے ےٱئ ےک  ںرببؿتی  اصبٕڀ

  ہے۔چـایب رب مکتب  ےرل ہےٿ مکتی ہی ٹ٪ؼی  ىبٵٰ ھؿک ںثٺؼ ربڀؿی ٵی

e) رڀ ٹ٪ؼی  ہےثٺبئی گئی  ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںپبٱینی  اٷ ٹ٪َبٹڀ ہؿ٩ٴ  ثیٴ

 ں۔یہ ےٿ مکتہٿ٩ت  ٿا٩ٜ   ےکب ٱیٸ ػیٸ کـت ںٿٹکٹاک ڈؿ/ڈٯ آؿٹ، چیک/پڀك

f)  میٮيٸ  ٹؿاٹقٹ: ہےٳ  کـتی ہزبت  کڀؿ ٥ـا ےپبٱینی  ػٿ میٮيٺل  ک ہؿ٩ٴ  ثیٴ

  ۔میٮيٸ   ہاٿؿ اصبٓ

g) ٵالفٵیٸ  کی رٰٞ مبفی ، ١نب،  ےکڀ اٹک ںآرـ ؤ ہی ثیٴٹی ( گبؿٷٹیٲیڈخمٲٌ  )٣

اٷ  ےك ہایٶبٹی کی ٿدےی  یب ةہػ ہٿ٫ھػ  ےؽؿیٜ ےیـی اٿؿ ١ٲٖی ٫ھیـاپہچڀؿی، 

 ہے۔کـتی   ہعال٣  ٵٞبٿُ ےٵبٱی ٹ٪َبٷ ک ےٿئہکڀ 

h) اٹ٦ـاػی  ںیہىبٵٰ  ںٵی  ں٩نٶڀ ےی پبٱینی  کٹی ( گبؿٷٹیٲیڈخمٲٌ  )٣ :

  ۔پبٱینی   ٹپبٱینی  اٿؿ ثالٹٮی  ہػہٹگ پبٱینی ، ٛٹپبٱینی ، جمٶڀٝی ،  ٥ٲڀ

i)  ایٸ ثی ای٤ می ایل اٿؿ ػیگـ  ںپبٱینی  اٷ ثیٺکڀ  ہکی ٵٞبٿُ ںثیٺکـٿ ،

یق   ٹڀؿیاٿؿ میٮ ے، رڀ پیلہےتیبؿ کیب گیب ایک ربٵٜ  کڀؿ  ےٱئ ےک  ںاػاؿٿ

 ےٿئہ ےپـ ١ڀؿ   کـت ںٵڀھخمَڀً  رڀک ےٿاٯ ےٷٓا ےمبٵٸ ےاٷ ک ںتٞٲ٨  ٵی ےک

 ں۔یہ ےٿتہٵَـٿ٣   ںٵی ںٿاٱی ٭بؿ٭ـػگیڀ ےکڀ ىبٵٰ کـٷ ےپیل

j) ںیہىبٵٰ  ںٵی  ںٳ  پبٱینیڀہٿاٱی ا ےٷٓزبت  ا ےک ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ: 

 ٳ پبٱینیھیکیؼاؿ شببٳ  رڀکٹھ  

  نیاٿؿ ٵيیٺـی پبٱی  ٹیکیؼاؿ پالٷٹھ  

  ٳ پبٱینیھاینتبػگی/تٞٶیـ  شببٳ  رڀک  

  ٵيیٺـی کی عـاثی پبٱینی  

  پبٱینی  ٹپالٷ ٴاٿؿ ػثبٿ  ثبئٲـ  

  ٵيیٺـی ٵٺب٥ٜ  کب ٹ٪َبٷ پبٱینی  

  اک کی عـاثی پبٱینیٹاك  

 ؿاٹک مبٵبٷ  پبٱینیٹاٱیک  

  پیيگی  ٵٺب٥ٜ  کب ٹ٪َبٷ کڀؿ 

k) اؿت ھزبت ة ےیک پبٱینی  کا - ںٳ پبٱینی  ٍٺٞتی  ربئیؼاػ ٿھٍٺٞتی  شببٳ  رڀک

 ےٱئ ےک ےٿٱیبت  کڀ کڀؿ کـٷہك ںػٿٹڀ  ہی ٵیٺڀ٥یٮچـیٺگ اٿؿ ؽعیـھة ںیہک ںٵی

 ۔یھیقائٸ کی گئی تڈ

l) ہے۔ثٺؼ کیب گیب  ہػؿد ںٵی ہکڀ مسٺؼؿی کبؿگڀ اٿؿ مسٺؼؿی صٰ ثیٴ ہمسٺؼؿی ثیٴ  

m) ٵڀّڀٛ کڀ ایک  ہیٞٺی ی ںیہ  ںثٺیبػی ٕڀؿپـ م٦ـ  پبٱینیب  ںکبؿگڀ پبٱینیب

 ں۔یہکڀ کڀؿ کـتی  ےٵ٪بٳ  پـ تجؼیٰ کـٷ ےػٿمـ ےٵ٪بٳ  ك

n) ںیہىبٵٰ  ںٵی  ںخمتٲ٤  ٩نٶڀ ےک  ںمسٺؼؿی پبٱینیڀ: 

 خمَڀً  پبٱینی  

 آپٸ پبٱینی  

 آپٸ کڀؿ 

 ہی اٿؿ اّب٥ی ٿیٲیڀ ثیٴٹیڀڈ 
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 تبعیـ ںٵی  ۂاثتؼا  

o)  ایک خمَڀً  م٦ـ  کڀ کڀؿ ںیہ ےٿتہ ےػٿ ٩نٴ ک ےمسٺؼؿی صٰ کڀؿ الفٵی  ٕڀؿك :

 ۔ٿاٱی ےٿاٱی اٿؿ ایک ٿ٩ت  ٵؼت  کڀ کڀؿ کـٷ ےکـٷ

p)  یب  ٹی  کڀ اٹ٦ـاػی  چڀٹػاؿی  پبٱینی  تینـی  پبؿ ہایک ٝڀاٵی  ؽٳ

 ےی كہػاؿ  کی ١ٲٖی/الپـٿا ہٿاٱی ثیٴ ےثٺٸ  ےك ہی کی ٿدہتجب ےربئیؼاػ  ک

  ہے۔ػاؿی  کڀ کڀؿ کـتی  ہپیؼا  ؽٳ

q)  ػاؿ  کی  ہثیٴ  ہٵتٞٲ٨ ےٝیت  ك ںٵی  ٹ٫ڈپـٿ  ںػاؿی  پبٱینیب ہؽٳ  ٹ٫ڈپـٿ

یب ثیٶبؿی  ٹٵڀت ، رنٶبٹی  چڀ  ےك ہکی ٿد ، رلہےػاؿی  کڀ کڀؿ کـتی  ہؽٳ

  ہے۔ٹچتب ہی پھي کی ربئیؼاػ  کڀ ٹ٪َبٷ  ةٹتینـی پبؿ ہتک ک ںاہیب ی

r) ُےرببؿتی  ٥ـائِ  کڀ اذمبٳ ػیٸ ےکڀ اٷ ک ںٱڀگڀ  ہٿؿاٷ ہپیو  ہرببؿتی  ٵٞبٿ 

ػاؿی   ہکی اٷ کی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےاػا کـٷ ہؿربٷہ ٿاال ےٿٷہپیؼا   ےی كہالپـٿا ںٵی

 ہے۔تیبؿ کی گئی  ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہزب٦٘  ٥ـا ہعال٣  ثیٴ ےک
 

 

 َ  اٍٖالصبتہا

a) ہربئیؼاػ  کب آگ ثیٴ 

b) ہٵبؿی ثیٴھمیٺؼ 

c) ہؿ٩ٴ  ثیٴ 

d) ہی ثیٴٹی ( گبؿٷٹیٲیڈخمٲٌ  )٣ 

e) ُہثیٴ  ہثیٺکـاٷ  ٵٞبٿ 

f) ؿی ثالک پبٱینیہرڀ  

g) ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ 

h)  ہٳ ثیٴھرڀک ٍٺٞتی  شببٳ 

i) ہمسٺؼؿی ثیٴ 

j) ہصٰ ثیٴ 

k) ػاؿی  پبٱینی ہؽٳ  

 رواثبت   ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

کڀ  ںعٖـٿ ےک ےٵب٫ھاٿؿ اٹؼؿٿٹی  ػ ےٵب٫ھآگ پبٱینی  ػ ےٱئ ےک ںٵڀھرببؿتی  رڀک

  ہے۔کڀؿ کـتی 

  2رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ٳ پبٱینی  ھٞیبؿی  آگ اٿؿ خمَڀً  رڀکپبٱینی  ٍـ٣  ٵ ہثیٴ ٹایک ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿ

  ہے۔ٱی ربمکتی  ںاعتالٓ  ٵی ےک

  3رڀاة  

  ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

 ہےکی ٹڀٝیت  پـ ارمَبؿ  کـتب  ںپـیٶیٴ کئی چیقٿ ےٱئ ےٵبؿی پبٱینی  کھمیٺؼ

کب تٞٶیـ    ہٳ، اصبٓھػاؿ  کب اعال٩ی رڀک ہربئیؼاػ ، عڀػ ثیٴ  ہىؼ ہثیٴ ےریل
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کب  ںػٝڀٿ ےٯھچڀکیؼاؿ، چڀؿی کب االؿٳ(، پچ ےؼاٵبت )ریلاٿؿ ٵ٪بٳ ، ص٦بٙتی ا٩

  ۔ ہٿ١ري ہربـة

  4رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

کڀ ایک ؿ٩ٴ   ےٿٷہ١بئت  ےٹ٪ؼی ک ےك  ہاصبٓ ےکنی ٥ـػ  ک ےك ہٵبؿی کی ٿدھمیٺؼ

ىت گـػی  کڀ ایک ہتبٯ اٿؿ ػہڑ٥نبػات،  ہے۔زبت کڀؿ کیب ربتب  ےپبٱینی  ک ہثیٴ

  ہے۔ٕڀؿ پـ  کڀؿ کیب رب مکتب  ےایک تڀمیٜ  ک ےػائیگی  کـکاّب٥ی  پـیٶیٴ کی ا

  5رڀاة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ی  ہػ ہٿ٫ھٵالفٵیٸ  ػ ےکڀ اٹک ںپبٱینی  آرـ ؤ ہی ثیٴٹی ( گبؿٷٹیٲیڈایک خمٲٌ  )٣

کـتی   ہعال٣  ٵٞبٿُ ےٵبٱی ٹ٪َبٷ ک ےٿاٯ ےٿٷہاٷ کڀ   ےك ہٿد ےایٶبٹی کےیب ة

  ہے۔

  6رواة  

  ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

آگ، رٰٞ مبفی  یب چیک  ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےپبٱینی  پیل ہثیٴ  ہایک ثیٺکـ کی ٵٞبٿُ

ی ؿ٩ٴ  ھاٹؼؿ  ؿک ےک  ہاصبٓ  ےك ہٿد ےایٶبٹی کےکی تجؼیٲی ، ٵالفٵیٸ  کی ة

  ہے۔ٹ٪َبٷ یب ّـؿ   کڀ کڀؿ کـ مکتی  ےیق   کٹمیٮڀؿی

 7رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

پبؿمٰ   ڈؿٹؿرل ےربئیؼاػ  ک  ہىؼ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےؿی ثالک پبٱینی  کہایک رڀ

زبت  ےک۳ٿئی ٹ٪َبٷ  کڀ میٮيٸ  ہػٿؿاٷ امکڀ  ےک ےٿٷہ ںٵی  ٹؿاٹقٹ  ےؽؿیٜ ے٫

  ۔کڀؿ کیب ربئیگب

  8رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

ی ھٕڀؿ پـ  ة ےتبعیـ  پبٱینی  کڀ پیيگی  ٵٺب٥ٜ  کب ٹ٪َبٷ کڀؿ ک ںٵی  ۂاثتؼا

  ہے۔ربٹب ربتب 

 9رواة  

 ہے۔ II پيٸػؿمت آ

  ہے۔کیب ربتب  ںیہزبت کڀؿ ٷ ےک ہٳ ثیٴھچڀؿی )الؿمٺی( کڀ ٍٺٞتی  شببٳ  رڀک

 10     رواة

 ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

عال٣  کڀؿ  ےک ںعٖـٿ ےرڀ رٺگ ک ہےکی ٍـ٣ ای٬  ىبط  ہاف  ثیٴہٿائی دہمسٺؼؿی اٿؿ 

  ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا

 11  رڀاة  

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ
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٩بثِٰ  ےٱئ ےزبت اٍٰ  ٕجی اعـاربت ک ےک 1991،  ٹای٬ ہػاؿی  ثیٴ ہٝڀاٵی  ؽٳ

  ےؿٿپ 12،500 ہاػائیگی  ٵٞبٿُ

  ہے۔

 

 

 

 

 

 ؽاتی اِتضبْ مواالت

 1مواي 

  ہےآؿ کب ٵٖٲت  ےمی ا ںٵی ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ

I. ؿ کبؿٹٵڀ 

II. ٳھیکیؼاؿ شببٳ  رڀکٹھ 

III. ٳھکٶپٺی کب شببٳ  رڀک 

IV. کی شببٳ ّـٿؿیبت ںکٶپٺیڀ 

 2مواي 

عڀػ  ےك ںایٶبٷ ٭ب٭ـػگیڀےة ےٵالفٵیٸ  ک ےاپٸ  ےؽؿیٜ ے٫ایک آرـ  _________ 

  ہے۔کـتب  ہکب ثیٴ

I. ُپبٱینی  ہٵالفٳ ٵٞبٿ  

II. پبٱینی ہػاؿی  ثیٴ ہٝڀاٵی  ؽٳ  

III. پبٱینی ہی ثیٴٹی ( گبؿٷٹیٲیڈخمٲٌ  )٣  

IV. اٝالٷ  پبٱینی  

 3مواي 

  ہے۔ی کڀ پیو ٭ـتب  ڈاف  کی ثبہ_________ د

I. ٯہ 

II. کبؿگڀ 

III.  کیتی )پبئـینی(ڈمسٺؼؿی 

IV. مٸ(ٹگـاٹب )ری ھڀدث 

 4مواي 

ٹ٪َبٷ یب ّـؿ   کڀ کڀؿ کـتی  ےاف کہٿائی دہرڀ  ہےپبٱینی   ہ______________ ٿ

  ہے۔

I. ػاؿی ہ٩بٹڀٹی  ؽٳ  

II. ہربئیؼاػ  ثیٴ 

III. ہاف  ثیٴہٿائی دہ 
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IV. ہؿ٩ٴ  ثیٴ 

 5مواي 

ی ربئیؼاػ  ھٕڀؿ پـ  ة ےٷ کڀؿ کٓا ڈای  ےك ہٿد ےپبٱینی  ___________ ک ہآگ ثیٴ

  ہے۔کـتی  ںیہکڀؿ ٷ کی ٹ٪َبٷ  کڀ

I. ڑھثب 

II. ہفٱقٯ  

III. آگ 

IV. دبجبؿی  ےك ہٿد ےرٺگ ک 

 6مواي 

 : ہےٹ٪َبٷ )آگ پبٱینی ( کڀ کڀؿ کـتب    ںٵی ہٹتیذ

I. ٵٺب٥ٜ  کب ٹ٪َبٷ  ےك ہٹ٪َبٷ  کی ٿد ےٿئہکڀ  ےکبؿعبٷ 

II. عیـ مگبٱی کب ٹ٪َبٷ  

III. ٹبٹٿھٹب پٹٿٹمبٵبٷ ٭ب  ںٵيیٺـی ٵی 

IV. ٹ٪َبٷ  ےك ہکی ٿد ٔاٿڑھاتبؿ چ ے١یـ ٵٲٮی ٭ـٹنی ک 

 7مواي 

 :ہےپـیٶیٴ ___________ پـ ٵٺضَـ کـتب  ںٵبؿی ٵیھمیٺؼ

I. ص٦بٙتی ا٩ؼاٵبت 

II. ٓکب ٵ٪بٳ  ہاصب  

III. ربئیؼاػ  کی ٹڀٝیت  

IV. یھمت  ےاٿپـ ٫ 

 

 

 8مواي 

 :ہےٳ پبٱینی  _____________ کی ایک تجؼیٲی ھیکیؼاؿ شببٳ  رڀکٹھ

I. ہآگ ثیٴ 

II. ہفٹؼگی  ثیٴ 

III. ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ 

IV. ہمسٺؼؿی ثیٴ 

 9مواي 

  ہےپبٱینی  ____________ کی ایک ٩نٴ   ہٳ ٵٞبٿُٵالف

I. ہػاؿی  ثیٴ ہؽٳ 

II. ہآگ ثیٴ 

III. ہمسٺؼؿی کبؿگڀ ثیٴ 



 

628 

 

IV.  ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ 

 10مواي 

 :ہےپبٱینی  __________ کڀ کڀؿ کـتی  ہؿ٩ٴ  ثیٴ

I. ٹ٪ؼی ثب٩ی  

II. ٭بؿی ؿ٩ٴ ہمـٵبی ںٵی ڈٵیچڀئٰ ٥ٸ  

III. ی ؿ٩ٴڑپ ںثچت ثیٺک ٵی  

IV. مجٜ ؿ٩ٴ ںؿ ٵیھاک گڈ 

  
 

 رواثبت ےک ںمواٌو ےنؽاتی اِتضبْ 

 1رواة  

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ٳ ھیکیؼاؿ شببٳ  رڀکٹھآؿ کب ٵٖٲت  ےمی ا ںٵی ہاذمیٺئـٹگ ثیٴ

 2رواة  

 ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

 ےٵالفٵیٸ  ک ےاپٸ  ےؽؿیٜ ےپبٱینی  ٫ ہی ثیٴٹی  گبؿٷٹیٲیڈایک آرـ  ٣

  ہے۔کـتب  ہاپٺب ثیٴ ےٱئ ےک ےثچٸ ےك ںایٶبٷ ٭بؿ٭ـػگیڀےة

 3اة  رو

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ی کڀ پیو ٭ـتب  ڈاف  کی ثبہٯ دہ

 4رواة  

 ہے۔  III  ػؿمت آپيٸ

ٹ٪َبٷ یب ّـؿ   کڀ  ےٿاٯ ےٿٷہاف کڀ ہٿائی دہرڀ  ہےپبٱینی   ہٿ ہاف  ثیٴہٿائی دہ

  ہے۔کڀؿ کـتی 

 5رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

ی ھٕڀؿ پـ  ة ےکڀؿ کٷ ٓا ڈایک ای  ےك ہپبٱینی  دبجبؿی یب رٺگ کی ٿد ہآگ ثیٴ

  ہے۔کـتی  ںیہربئیؼاػ  کی ٹ٪َبٷ  کڀ کڀؿ ٷ

 6رواة  

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

ٵٺب٥ٜ    ےك ہٹ٪َبٷ  کی ٿد ےٿئہکڀ  ےٹ٪َبٷ )آگ پبٱینی ( کبؿعبٷ   ںٵی ہٹتیذ

  ہے۔کـتب  ںیہٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ ٷ ےک
 7رواة  

  ہے۔ IVٍضیش ٿکٲپ 
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 ہے۔ III   ػؿمت آپيٸ

ٵ٪بٳ ، ربئیؼاػ  کی ٹڀٝیت   ےک  ہ٦بٙتی ا٩ؼاٵبت، اصبٓپـیٶیٴ ص ںٵبؿی ٵیھمیٺؼ

  ہے۔پـ ٵٺضَـ کـتب   ہٿ١ري
  8رواة  

 ہے۔  III  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔کی ایک تجؼیٲی   ہٳ پبٱینی  اذمیٺئـٹگ ثیٴھیکیؼاؿ شببٳ  رڀکٹھ

 9رواة  

 ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔کب ایک ٩نٴ  ہػاؿی  ثیٴ ہپبٱینی  ؽٳ  ہٵالفٳ ٵٞبٿُ

 10رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ 

  ہے۔ٹ٪ؼی ( کڀ کڀؿ کـتی  ںٵی ھاتہپبٱینی  ٹ٪ؼی ثب٩ی  ) ہؿ٩ٴ  ثیٴ
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 باب 27  

 وبؿ ہػٝوی وب ٕـیك

  ثبة  تٞبؿف

یٞٺی ایک ٹ٪َبٷ  ہکیب گیب ٿٝؼ ںىـٿٝبت ٵی ںثٺیبػ ٵی ےک  ےػہٵٞب ہی ثیٴھکنی ة

 ےٿٷہٿا٩ٜ  ثبة  ٹ٪َبٷ  ہی ہے۔ٿتب ہکـٹب   ہػاؿ  کڀ ٵٞبٿُ ہثیٴ ںکی صبٱت  ٵی

ٵؾا٭ـات  ںٵی ےثبؿ ے٭بؿ اٿؿ  ٵٲڀث ػمتبٿیقات ک ہىبٵٰ ٕـی٨ ںاك ٵی ےٿ٩ت ك ےک

 ہے۔آمبٷ ثٺبتب  ںٵی ےٷھ٭بؿ کڀ مسذ ہٵٮٶٰ ٕـی٨ ےک  ہت٦َی ےک ںرڀ ػٝڀٿ ہےکـتب 

ی ھ٭ی ٿّبصت ة ےٷٹٹپ ےك ںاعتال٣  ػٝڀٿ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہػاؿ  یب ثیٴ ہثیٴ ہی

 ۔ ہے٭ـتب 

  ًِبصبٍ ےک  ےْھمیه

 

A. ٭بؿ ہکب ٕـی٨  ہػٝڀٰی ت٦َی 

 :ےٿٹگہ٩بثٰ   ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک ےکـٷ  ہاك ثبة  کب ٵٖبٱٜ

 اٹب ھٵیت کڀ مسذہا٥ٞبٯ کی ا ے٫  ہػٝڀٰی ت٦َی .1

 ٭بؿ کی ٿّبصت  کـٹب ہٕـی٨ ےک ےٹ٪َبٷ کی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸ .2

 کـٹب  ہکی زب٪ی٪بت اٿؿ تيغیٌ  کب اٹؼاف ےػٝڀ .3

 ٹبھٵیت  کڀ مسذہکی امـٿئیـك اٿؿ ٹ٪َبٷ تيغیٌ ٭بؿ   .4

 ػٝڀٰی ٥بؿٳ کی ٵٺؼؿربت  کی ٿّبصت  کـٹب .5

 کی ٿّبصت  کـٹب  ہاٿؿ ت٦َی ٹرنٶٸڈای ےک ںػٝڀٿ .6

 

 

A. وبؿ ہکب ٕـیك  ہػٝوٰی تَفی  

  ِیتہکی ا  ہتَفی ےک ںػٝوو .1

 ےپـ پبٱینی ػاؿ ک ےٿٷہ  ہٳ  ٭بٳ ایک ٹ٪َبٷ ٿا٩ٜہا ےکٶپٺی کب مت ك ہایک ثیٴ

یب کنی  ےکٶپٺی پبٱینی ػاؿ کڀ اػائیگی  کـٷ ہٴثی ہے۔کـٹب   ہکب ت٦َی ںػٝڀٿ

کی اػائیگی   ںػٝڀٿ ےگئ ےعال٣  کئ ےػاؿ  ک ہثیٴ  ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹتینـی پبؿ

  ہے۔کڀ پڀؿا کـتی  ےاك ٿٝؼ ےٳ  کـکہمـٿك  ٥ـا ہ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ، ٵٺ٦َبٷ ےکـٷ

  ٳہ٥ـا  ہپـ ٵٞبٿُ ںٹ٪َبٹڀ  ےك ہکی ٿد ںٵڀھرڀک  ہىؼ ہٹگ ثیٴٹکی ٵبؿکی ہثیٴ

اٿؿ ػٝڀٰی  ہثیٴ ہاگـ ی ہے۔ٕڀؿ پـ  کی ربتی  ےکایک ٵبٱیبتی ٹٚبٳ  ےٱئ ےک ےـٷک

ثٞؼ ٵٞٶڀٯ ٭ی    ےک  ہٿا٩ٜ /ےایک ثؼ٩نٶتی  صبػثتڀ ٿتب، ہ ںیہ٭بؿ ٷ ہٕـی٨  ہت٦َی

 ہے۔ٿ مکتب ہٹب منت، ١یـ ٥ٞبٯ اٿؿ ٵيکٰ ٹٿاپل ٱڀ ںصبٱت  ٵی

 ںا "اػائیگی  کـیھٳ  تپـ  ایک پی٢ب ڈثڀؿ ےاپٸ ےکٶپٺی ٫ ہایک ١یـ فٹؼگی  ثیٴ

اٝٲی  ےک ہی ثیٴہی ۔"ےئیہاگـ آپ کڀ کـٹب چب ں؛ ؿػ کـیںیہ ےاگـ آپ کـ مکت

  ہے۔ٿٳ ہ٭بؿٿثبؿ کب اٍٰ ٵ٤
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 ےمت ك ےٌئ ےکّپٕی ک ہکو ایک ثیُ  ہتَفی ےک ںػٝوو ےك ےٕـیك   ہوؿاْ ہپیو

  ہے۔اؿ  ِبٔب ربتب ہا اىتڑة

a) ٝزٍت 

ٹ٪َبٷ کی  ہےب کڀئی ٥ـػ  یب چبٿ یہ٫  ہگب ٹػاؿ  ایک کبؿپڀؿی ہثیٴ ہےچب

ا ربٹب ھمسذ ہی ہے۔ٳ  ہت اہة  ہکب ٥ڀؿی  ت٦َی ںی، ػٝڀٿٹٿھٿ یب چہی ڑمبئق  ة

  ہٵٞبٿُ ہ، ثیٴےٿ مکہثٞؼ رتٺی رٲؼی دمٮٸ   ےػاؿ  کڀ ٹ٪َبٷ ک ہثیٴ ہک ےئیہچب

  ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت 

تٞٶبٯ ام  ہفیبػ ےك ہفیبػ ےٱئ ےامک ہتڀ ی ہےٵٰ ربتب  ہ٥ڀؿا  پیل ےاگـ اك

ثٞؼ رتٺی  ےٹ٪َبٷ ک - ہےٿتی ہّـٿؿت   ہفیبػ ےػاؿ  کڀ مت ك ہرت ثیٴ ہے۔٭ی  

  ہے۔کٶپٺی کب ٥ـُ   ہ، ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  کب اػائیگی  کـٹب ثیٴےٿ مکہرٲؼی دمٮٸ  

b) ہوؿاْ ہپیو  

اٿؿ اٷ  ںیہ ےٵٖبث٨  ١ڀؿ کـت ےپـ امکی ٩بثٲیت  ک ےؿ ای٬  ػٝڀہصٮبٳ   ہثیٴ

رڀاة ػیگب،  ےک ںؽیٰ  مڀاٱڀ ہثٺب رڀ ٵٺؼؿد ےکئکی زب٪ی٪بت  ںی ػمتبٿیقٿھمت

 ںیہتَڀؿات الگڀ ٷ ےٿئہ ےمڀچ ےك ےٯہٵٺ٦ی  یب پ ےٱئ ےک ےکڀ ؿػکـٷ ےػٝڀ

  ں۔یہ ےکـت

i. ا؟ ھٿا تہ ںکیب ٹ٪َبٷ اٍٰ  ٵی 

ii.   ہٿد ےٹ٪َبٷ ک ںاٍٰ ٵی  ہ ٿا٩ٜٿاال ے، تڀ کیب ٹ٪َبٷ کـٷںاہاگـ  

 ا؟ ھثٺب ت

iii. ٜ۔ ٹ٪َبٷ کی صؼ ےٿاٯ ےٿٷہ ےك  ہاك ٿا٩  

iv. ی؟ ھکیب ت ہٹ٪َبٷ کی ٿد 

v. ا؟ ھزبت کڀؿ کیب گیب ت ےکیب ٹ٪َبٷ کڀ پبٱینی  ک 

vi. ٵٖبث٨  ٩بثِٰ اػائیگی   ےک ں/پبٱینی  کی ىـٕڀ ےػہکیب ػٝڀٰی ٵٞب

 ؟ ہے

vii.   ؟ ہے، تڀ ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  کتٺی ںاہاگـ 

  ہے۔کٶپٺی کڀ ربٹٺب ّـٿؿی   ہرڀاة ثیٴ ےک ںی مڀاٱڀھاٷ مت

٥بؿٵل،  ے٫ ںشببٳ ػٝڀؤ ہے۔ٳ  مـگـٵی ہایک ا  ںٵی ےٷکی ٭بؿؿٿائی ٭ـ ںػٝڀٿ

  ےاصتیبٓ ك ےٱئ ےک ےی٪یٸ کـٷ  ہی  ےؽؿیٜ ے٭بؿ اٿؿ ٝٶٰ کڀ کٶپٺی ٫ ہٕـی٨

کی ٥ڀؿا   ںی ػٝڀٿھزبت '٩بثِٰ اػائیگی ' مت ےپبٱینی  ک ہک ہےیقائٸ کیب گیب ڈ

 ںیہٷ  ، اٷ کی اػائیگیںیہ ںیہاٿؿ رڀ ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ہےاػائیگی  کی ربتی 

  ہے۔کی ربتی 

 ہی ےٹبٓ ےک ےٿٷہ ےسمبئٺؼ ےکٶپٺی ک ںػاؿ  کی ٵٞٲڀٵبت  ٵی ہکڀ، ثیٴ ٹایزٸ

 ےیک كٹھ ھمبت ے٥بؿٳ  کڀ ٍضیش ٵٞٲڀٵبت  ک ہی ٵتٞٲ٨ھمت ہک ےئیہی٪یٸ کـٹب چب

کڀ ٵٺنٲ٬  کیب  ںی ػمتبٿیقٿھمت ےٿاٯ ے، ٹ٪َبٷ کب حجڀت  ثٺٸہےؿا ربتب ھة

اٿؿ  ہے٭بؿ کب ثـ  ٿ٩ت  ٝٶٰ  کیب ربتب  ہی ٵيـٿٛ ٕـی٨ھاٿؿ مت ہےربتب 

 ےک ٹٿ٩ت  ایزیٸ ےٹ٪َبٷ ک ہے۔کیب ربتب  پیوٕڀؿ پـ  ہکٶپٺی کڀ ثب٩بٝؼ

  ہے۔ٿ چکی ہ ےٯہ٭ـػاؿ کی حبج  پ

 كٹإالٛ یب ٔمَبْ وب ٔو .2

 ہ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ثیٴ ںٵی ےثبؿ ےٹ٪َبٷ ک ہک ہےیب ٭یب ہٳ ہی ںٵی ںپبٱینی  کی ىـٕڀ

کٶپٺی کڀ ٹ٪َبٷ  ہایک ٥ڀؿی ٵٞٲڀٵبت  کب ٵ٪َؼ  ثیٴ ۔کٶپٺی کڀ  ٵٖٲٜ کیب ربئیگب
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 ےك ےٿٷہتبعیـ   ہے۔کی اربفت  ػیٺب  ےامکی ربٹچ کـٷ ںاثتؼائی ٵـاصٰ ٵی ےک

اٿؿ  ےکٴ کـٷ ےٹ٪َبٷ کٴ ك ہی ں۔یہٿ مکتی ہٳ  ٵٞٲڀٵبت ١بئت ہا  ہٵتٞٲ٨ ےٹ٪َبٷ ك

کٶپٺی کڀ  ہثیٴ ںٵی ےاٷھا٩ؼاٵبت  مسذ ےک ےاٷٹھ٩ؼٳ ا ےٱئ ےمبٱڀیذ ٭ی ص٦بٙت ک

ٿ، ػی ربٹی ہٹ٪َبٷ کی ٵٞٲڀٵبت  ٵٞ٪ڀٯ ٕڀؿ پـ رتٺی رٲؼی دمٮٸ   ۔گبےٯ  ثٺبئہا

  ے۔ئیہچب

اٿؿ  ہےکیب ربتب  ٹکڀ ایک سمرب اال ےثٞؼ ػٝڀ ےتبٯ کڑاثتؼائی چی٬/ربٹچ پ ہی

، ٹ٪َبٷ کی ہٹبٳ، ٹ٪َبٷ کی ؿ٩ٴ  کب اٹؼاف ےػاؿ  ٥ـػ  ک ہپبٱینی  سمرب، ثیٴ

، اة ػٝڀٰی ہےػؿد کیب ربتب  ںؿ ٵیٹػٝڀٰی ؿرل ھمبت ےتبؿیظ رینی ت٦َیالت ک

  ہے۔تیبؿ  ےٱئ ےکبؿؿٿائی ک

ی ٍِٞوِبت  ھِبؿی( پوٌیل افنـاْ کو ةھمیٕؼ ےحتت )ریل ےک  ںلنُ کی پبٌینیو ھکچ

کو ػی  ےحتت ٍِٞوِبت  ؿیٍو ےک  ںپبٌینیو  ٹؿأقٹکبؿگو ؿیً  ے۔ئیہػی ربٔی چب

  ے۔ئیہربٔی چب

 

 

  تفتیو اوؿ تيغیٌ .3

a) ِہی ربئقّٝو 

کٶپٺی ٹ٪َبٷ کی ت٦تیو  ہپـ ثیٴ ےٿٷہػٝڀٰی ٥بؿٳ  صبٍٰ   ےػاؿ  ٥ـػ  ك ہثیٴ

 ہ، تڀ ٿدہےی ٹٿھاگـ ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  چ ہے۔ٱیتی   ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ تيغیٌ   ک

 ےایک ا٥نـ٫ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ  ہاٿؿ ٹ٪َبٷ کی صؼ ٭ب ٵٞیٸ

  ہے۔ربٹچ کی ربتی   ےؽؿیٜ

   ہٿؿاٷ ہپیو  ہالئنیٺل یب٥ت  ہکب کبٳ آفاػاٷیمبت حتمکی  ںػیگـ  ػٝڀٿ

 ں۔یہ ےٿتہؿ ہٵب ںرڀ ٹ٪َبٷ کی تيغیٌ  ٵی ہےمـٿیئـك کڀ ُمپـػ ٭یب ربتب 

 ہک ہےٹ٪َبٷ کی  تيغیٌ  اك ُاٍڀٯ پـ ثٺیبػ    ےؽؿیٜ ےمـٿیئـك  ٫  ہآفاػاٷ

 یھ، کنی ةںیہ ےتھػٱچنپی ؿ٫ ںیبٹپبؿ ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ہچڀٹک

٥ـػ  کی ١یـ ربٹجؼاؿ     ہٿؿاٷ ہپیو  ہایک آفاػاٷ ںکی صبٱت  ٵی  ہتٺبفٛ

 ے۔ئیہٿٹی چبہاٿؿ ٩بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت کڀ ٩بثِٰ ٩جڀٯ  ںیڀٹپبؿ ںػٿٹڀ ےؿائ

b) وی تيغیٌ ںػٝوو  

 ےٿٷہٹبٵٞٲڀٳ   ہ، ٿدٹکی تيغیٌ  ایک پڀٱیل ؿپڀؿ ےػٝڀ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےآگ ک

 ہے۔کی ثٺیبػ  پـ کی ربتی  ٹؿپڀؿےاٿؿ ایک مـٿ ٹکی ؿپڀؿ ںپـ ت٦تیو ٭بؿٿ

یب ثیٶبؿی کی   ےك ہکی ٿد ہػاؿ  کڀ صبػث ہثیٴ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےؽاتی صبػث

ٝالد   ےٿئہ ےٿ، اٿؿ ٵٞؾٿؿی  کی ٵؼت  خمَڀً  کـتہ ہی ٵٞبٵٰھٹڀٝیت ، رینب ة

  ہے۔کی ّـٿؿت   ےپیو کـٷ ٹؿ  کی ایک ؿپڀؿٹا٫ڈ ےٿاٯ ےکـٷ

ایک آفاػ ٕجی اٵتضبٷ کب ثٺؼٿثنت   ںکٶپٺیب ہزبت ثیٴ ےّڀاثٔ پبٱینی  ک

ٕجی  ںمحبیت ٵی ےک ں" ػٝڀٿ ہ"ٿؿ٫ ٵیٺل ٵٞبٿُ ں۔یہ ےتھکب ص٨ حم٦ڀٗ  ؿک ےکـٷ

  ہکب اٹؼاف ںػٝڀٿ ےک ںا٫ اٿؿ ٵڀیيیڀٹالئیڀاك  ہے۔ٿتی ہی ّـٿؿت  ھحجڀت کی ة

  ہے۔کی ثٺیبػ  پـ کیب ربتب  ٹؿ کی ؿپڀؿٹا٫ڈؿٹـی ٹایک ٿی

 ٍِٞوِبت

 ہک ںیہربٹچ کـتی  ہی ںکٶپٺیب ہپـ ثیٴ ےٿٷہٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ   ٹ٪َبٷ یب ّـؿ   کی

 :  کیب

 ہے )اٷ ٥ڀؿك(کی تبؿیظ کڀ ٵتبحـ  ہپبٱینی  ٹ٪َبٷ یب ّـؿ   کی ٿا٩ٜ ہثیٴ .1
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  ہےٿا ہ  ےك ہٿد ےٳ کھرڀک  ہىؼ ہٹ٪َبٷ یب ّـؿ   ایک ثیٴ .2

رڀ پبٱینی   ہےی ربئیؼاػ  ہکب ٵڀّڀٛ ( ٿ ہٵتبحـ  ربئیؼاػ  )ثیٴ ےٹ٪َبٷ ك .3

 ہے  ہىؼ ہزبت ثیٴ ےک

 ہےٿئی ہثٺب صبٍٰ   ےك  تبعیـ  کٹٹ٪َبٷ کی ٹڀ .4

 ںػٝڀٿ ےی  کٹؿ تینـی  پبؿٹٵڀ ےٿاٯ ےکڀ ىبٵٰ کـٷ ںٿٹٵڀت  اٿؿ اٹ٦ـاػی  چڀ

ؿ ٹکڀ ٵڀ ںاٷ ػٝڀٿ ہے۔کی ثٺیبػ  پـ کیب ربتب  ٹؿ  کی ؿپڀؿٹا٫ڈ  ہکب اٹؼاف

ٿاٱی  ےیگی  کی ربٷاٿؿ اػائ ہےایب ربتب ٹٹپ  ےؽؿیٜ ےؿیجیڀٹٰ ٫ٹػٝڀٰی  ےصبػث

 ہے۔کی ربتی  ےٓ  ےؽؿیٜ ےؿك  ٫ٹ٥ی٬ ےؿ٩ٴ  ٵؼٝی  کی ٝٶـ اٿؿ آٵؼٹی ریل

  ےکی تيغیٌ  ایک مـٿ ںػٝڀٿ  ہٵتٞٲ٨ ےٹ٪َبٷ ك ےی   کی ربئیؼاػ  کٹتینـی پبؿ

  ہے۔ٿتی ہثٺیبػ  پـ  ےک ٹؿپڀؿ

 کی ثٺیبػ  پـ کی  ٹکی ؿپڀؿ  ےکی تيغیٌ  مـٿ ےؿ عڀػ ٹ٪َبٷ  ػٝڀٹٵڀ

  ہے۔ربتی 

 ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت   ٹپـ پڀٱیل ؿپڀؿ ےٿٷہی   کب ٹ٪َبٷ ىبٵٰ ٹتینـی پبؿ

 ہے۔

 ٍِٞوِبت

 ہےکی ربتی  ےٱئ ےک ےی٪یٸ  کـٷ ہت٦تیو  ی ہے۔اٱگ  ےت٦تیو ٹ٪َبٷ ٭ی تيغیٌ ك

ٵٺب٥ٜ   کی ٝؼٳ ٵڀرڀػگی، ٵڀاػ   ہاٿؿ ٩بثِٰ ثیٴ ہےایک ػؿمت ػٝڀٰی کیب گیب  ہک

ٳ  ہا ےریل  ہکـ ٹ٪َبٷ کـٹب ٿ١ري ھب، ربٷ ثڀدص٪بئ٨ کڀ ػثبٹب یب ١ٲٔ ثیبٹی  کـٹ

  ہے۔اٹکبؿ کیب ربتب  ےاٵٮبٷ ك ےک ےات  کی تَؼی٨ کـٷہت٦َیالت اٿؿ  ىٮڀ٫ ٿ ىت

کی  ںکٶپٺیڀ ہیب ١یـ فٹؼگی  ثیٴ ےاٹؼؿٿٹی  ٕڀؿك ہکب اٹؼاف ںػٝڀٿ ہٍضت  ثیٴ

  ےؽؿیٜ ےیل( ٫ ےی پی اٹ) ںٿاٱڀ ے٭ـٷثٺؼٿثنت  ےی   کٹتینـی پبؿ ےٕـ٣ ك

  ہے۔ٿتب ہپـ ثٺیبػ   ےؿیٸ کی ؿائہاٿؿ ٵب ٹتيغیٌ ٕجی ؿپڀؿ ہے۔ب ربتب کی

رٲؼ کبٳ  ےایک مـٿیئـ  کڀ رٲؼ ك ہی ں۔یہ ےی کـتھمـٿیئـك  ت٦تیو کب کبٳ ة ہثیٴ

ثٞؼ  ےک ےٿٷہکی ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ   ے، ػٝڀےامٲئ ہے۔ٵؼػ کـتب  ںٵی ےپڀؿا کـٷ

 ۔ہےك ٹ، مـٿیئـ کڀ ٵ٪ـؿ کـٹب پـی٬ےٿ مکہرتٺی رٲؼی 

 مـویئـك  اوؿ ٔمَبْ ِيغٌ .4

a) مـویئـك  

 ں۔یہٿؿا٥ـاػ   ہپیو  ہالئنیٺل یب٥ت  ےؽؿیٜ ے٫  آئی ےی اڈمـٿیئـك  آئی آؿ 

 ں۔یہ ےٿتہؿہٵب ںٵی ےکـٷ  ہاٿؿ ٵٞبئٸ  ہٹ٪َبٹبت کب ربئق ںٵی  ںخمَڀً  ٝال٩ڀ ہٿ

 ےىبٵٰ کـ ٫ ںکبٳ ٵی ےاپٸ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہمـٿیئـك  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

 ےمـٿیئـك  اٿؿ ٹ٪َبٷ تيغیٌ ٭بؿ  کڀ ایک ػٝڀ ہے۔اػائیگی  کی ربتی ٥یل کی 

 ہٿ ہے۔ا ربتب ھکبٳ پـ ؿک  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہٿ٩ت  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝبٳ  ثیٴ ےک

ات اٿؿ صبالت ہتبٯ اٿؿ ٹ٪َبٷ کی  ٿرڀڑ، ربٹچ پہربئیؼاػ  کب ٵٞبئٸ  ہمڀاٱی

 ہاٿؿ ثیٴ ںیہ ےٱگبت یھة ہٹ٪َبٷ کی ٵ٪ؼاؿ  کب اٹؼاف ہٿ ں۔یہ ے٭ی تَؼی٨  کـت

  ں۔یہ ےپیو  کـت ٹکٶپٺی کڀ ؿپڀؿ

 ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےٵٺبمت  ا٩ؼاٵبت ک ےٱئ ےک ےٹ٪َبٷ کڀ ؿٿکٸ ےک ےگٓا ہٿ

 1939 ہ٩بٝؼ ہ، ثیٴ1938  ٹای٬ ہمـٿیئـك  ثیٴ ں۔یہ ےی ػیتھکڀ ٍالس ة ںکٶپٺیڀ

 ےىـائٔ ك ےربؿی خمَڀً  ؿیگڀٱیيٺل  ک  ےؽؿیٜ ےآئی ٫ ےی اڈاٿؿ آئی آؿ 

 ے'م٦ـ  پبٱینی ' یب 'مسٺؼؿی آپٸ کڀؿ' ک ےٱئ ےثـآٵؼ  ک ں۔یہ ےٿتہبثٜ ت
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ٹبٵی  ںپبٱینی  ٵی  ہکب اٹؼاف ںػٝڀٿ ےگئ ےؿ کئہثب ےٵٲ٬  ک ںٵی ےٵٞبٵٰ

  ہے۔کیب ربتب   ےؽؿیٜ ے٫ ںٿٹایزٸ  ہثیـٿٷ ٵٲ٬ ػٝڀٰی ت٦َی

 ہرل ٭ڀ ٿاپل  ثیٴ ںیہ ےٹ٪َبٷ کی تيغیٌ  اٿؿ اػائیگی  کـ مکت ٹایزیٸ ہی

ٵتجبػٯ ٕڀؿ پـ  ہے۔کیب ربتب  ھمبت ے٥یل ک  ہت٦َی ےاٷ ک  ےؽؿیٜ ے٫ ںٶپٺیڀک

مجٜ   ےؽؿیٜ ے٫ ںٿٹایزٸ  ہػٝڀٰی ت٦َی ہی کب١ؾات کڀ ثیٴھمت ہٵتٞٲ٨ ے، ػٝڀٰی ك

کڀ پیو  کیب ربتب  ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھمبت ےک  ہاٹؼاف ےاٿؿ اٷ ک ہےکیب ربتب 

  ہے۔

  َہا

 یوایُ 64  ہکی ػفٜ  ٹایه ہثیُ

ایک ػٝڀی  ےکٴ ک ےك ےفاؿ ؿٿپہثیل  ںی پبٱینی  پـ ٩یٶت  ٵیھکی کنی ة ہٴثی ںاہد

ثٺب ایک  ے١یـٵتٺبمت اعـاربت  کڀ عـچ کئ ےػٝڀی کی ؿ٩ٴ  ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

٩بثٰ  ےٱئ ےکٶپٺی ک ہمـٿیئـك  یب ٹ٪َبٷ ٵيغٌ ٵ٪ـؿ کـٹب ایک ثیٴ ہتنٲیٴ ىؼ

ی ػیگـ  ھکنی ة ےٱئ ےک  ےمـٿ ےٹ٪َبٷ ک ےکٶپٺی اك ٕـس ک ہ، ثیٴہے ںیہٝٶٰ ٷ

اك  ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےٿٷہٕڀؿ پـ  ٵ٪ـؿ   ے٥ـػ  )ایک مـٿیئـك  یب ٹ٪َبٷ ٵيغٌ  ک

 ہاٿؿ رڀ ٿ ہےکیب گیب ایک ٥ـػ ( کڀ ٵ٪ـؿ  کـ مکتی  ںیہٿ٩ت  ٹب٩بثٰ اٝالٷ  ٷ

کی   ہٵٺبمت  ٥یل  یب ٵٞبٿُ ےٵ٪ـؿ  ٥ـػ  کڀ ایل ے، اك ٩نٴ ٫ھےیک مسذٹھ

  ہے۔اػائیگی  کـ مکتی 

  فبؿَ ػٝوٰی .5

ٝبٳ  ہے۔تی ہثؼٱتی ؿ ھمبت ےک  ہؿ ای٬  ٕج٨ہ ےک ہػٝڀٰی ٥بؿٳ  کی ٵٺؼؿربت  ثیٴ

 ہٹ٪َبٷ کی تبؿیظ، ٿ٩ت ، ٹ٪َبٷ کی ٿد ہک ےٍڀؿزببٯ ریل ےػٝڀٰی ٥بؿٳ  ٹ٪َبٷ ک

 ےٱئ ےک ےپڀؿی ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کـٷ ںٵی ےثبؿ ےک  ہ، ٹ٪َبٷ کی صؼ  ٿ١ري ےك

  ں۔یہ ےٿ مکتہخمتٲ٤  ںٵی  ہٕج٨ ہثیٴ ےٿمـػ ےػیگـ  مڀاٯ ایک ك ہے۔ثٺبیب ربتب 

 ِخبي

ػی گئی  ےٹیچ ںاہٵبٹگی گئی ٵٞٲڀٵبت  کی ایک ٵخبٯ  ی ںایک آگ ػٝڀٰی ٥بؿٳ  ٵی

 :ہے

i. ہػاؿ  کب ٹبٳ، پبٱینی  سمرب اٿؿ پت ہثیٴ 

ii. کی تبؿیظ، ٿ٩ت ، مجت  اٿؿ صبالت ےآگ ٱگٸ  

iii. ّـؿ ربئیؼاػ  کی  ت٦َیالت  

iv. کئی  ہثیٴ ںاہد ۔بمت  ٩یٶت ٿ٩ت  ربئیؼاػ  کی ٵٺ ےک ےآگ ٱگٸ

]ػٝڀٰی ثٺیبػی  ہے۔زبت ػٝڀٰی کیب ربتب  ےرنک ہےٿتب ہٵٲکـ ثٺب  ےك ںٵڀٹآئ

ٵ٪بٳ  اٿؿ  ےک  ہثٞؼ ٿا٩ٜ ےک ےػیٸ ےتبکھة ےٱئ ےک ٹٿھپ ٹٿٹ٥ـمڀػگی، 

)رت  ےئیہاٍٰ  ٩یٶت  کی ثٺیبػ  پـ کیب ربٹب چب ےٿ٩ت  پـ ربئیؼاػ  ک

پبٱینی  "حببٱی  ٩یٶت "  ںتٞٲ٨  ٵی ےاٿؿ ٵيیٺـی ک  ٹٝٶبؿت ، پالٷ ہتک ک

 ٿگب[ ہ ںیہٵٺب٥ٜ ىبٵٰ ٷ ںاك ٵی ۔(ہے ںیہثٺیبػ  پـ ٷ

v. ثٞؼ ػٝڀٰی ؿ٩ٴ ےٿتی کٹمبٱڀیذ ٩یٶت  کی ک  

vi. ٓہےٿا ہ  ہکب ٿا٩ٜ ےآگ ٱگٸ ںرنٶی  ہکی ٍڀؿزببٯ  اٿؿ ٩جِ  ہاصب 

vii. ٷ یب امی ہٵبٱک، ؿ ہٿ ہے، چبہےػاؿ  ػٝڀٰی کـتب  ہثیٴ ںٵی ٍالصیت  رل

 ٿہٕڀؿ پـ   ےٕـس ک

viii. ہےػٱچنپی  ںی ػیگـ  ٥ـػ  کڀ ّـؿ ربئیؼاػ  ٵیھکیب کنی ة 
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ix. تڀ ںاہ، اگـ  ہےٵتبحـ  ہکیب اینی ربئیؼاػ  پـ کڀئی ػیگـ  ثیٴ ،

  ت٦َیالت ہٵتٞٲ٨ ےاك ك

اٿؿ  ہےثیبٷ کی مچبئی اٿؿ ػؿمتی کب اٝالٷ  کیب ربتب  ںثٞؼ ٥بؿٳ  ٵی ےک اك

  ہے۔ ی ربتیھتبؿیظ ٱک ےػاؿ  کی ػمتغٔ کـک ہثیٴ

ٕڀؿ  ے" ک1"سمبئو   ںاك ثبة  ٵی ہآگ ػٝڀٰی ٥بؿٳ  کب ایک سمڀٷ ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ

  ہے۔پـ  ػیب گیب 

کی  ےػٝڀ ہک ہے ںیہٵٖٲت ٷ ہکب ی ےػٝڀٰی ٥بؿٳ  ربؿی کـٷ  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

ػٝڀٰی ٥بؿٳ  'ٵٺ٦ی   ہے۔تنٲیٴ کـ ٱیب گیب   ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہػاؿی  کڀ ثیٴ ہؽٳ

 ں۔یہ ےربت ےربؿی کئ ھمبت ےک ےثٺب' تجَـ ےاٯڈاحـ  

a) محبیت ػمتبویق 

 ےػمتبٿیق پیو  کیب ربٹب یب ػٝڀ ھکچ  ےؽؿیٜ ےٵؼٝی  ٫ ہٝالٿ ےػٝڀٰی ٥بؿٳ  ک

  ہے۔حم٦ڀٗ  کیب ربٹب ّـٿؿی    ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ حبثت کـٷ

i. ۔ٿگیہکی ّـٿؿت   ٹکی ایک ؿپڀؿ ڈ٥بئـ ثـیگی ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےآگ ک  

ii. ٹایک ؿپڀؿ ےػ٥رت ك ےٵڀمسیبت ٫ ہحمٮٴ ےٱئ ےٹ٪َبٷ  ک ےٕڀ٥بٷ ك 

  ہےٵبٹگی رب مکتی 

iii. ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت   ٹپڀٱیل کی ایک ؿپڀؿ ںٵی ںچڀؿی ػٝڀٿ  

iv. کی ّـٿؿت   ٹکڀؿٿٹـ اٿؿ پڀٱیل کی ؿپڀؿ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےٱ٬  صبػثہٳ

  ہے۔ٿ مکتی ہ

v. ؿیيٸ ٭تبة، پڀٱیل ٹرلؿائیڀٹگ الئنیٺل، ؿڈکٶپٺی  ہثیٴ ےٱئ ےک ںؿ ػٝڀٿٹٵڀ

  ۔تبٯ کـٹب پنٺؼ کـیگیڑکی ربٹچ  پ  ہٿ١ري ٹؿپڀؿ

vi. ٩نٴ یٞٺی  ےکی ٹڀٝیت  ٹ٪َبٷ ک ںػمتبٿیقٿ ںٵی ںمسٺؼؿی کبؿگڀ ػٝڀٿ

 ےک  ہٿ١ري ےػٝڀ  ٹؿاٹقٹیب ثیـٿٷ دمبٱ٬   ڈکٰ ٹ٪َبٷ، خمَڀً  اٿمٔ، ِاٷ ٱیٸ

 ہے۔تی ہٵٖبث٨  ثؼٱتی ؿ

 

  ۂمَبْ کی تيغیٌ  اوؿ ػٝوٰی تَفی .6

ٿا ہ٥ـػ  کڀ   ہىؼ ہکیب ثیٴ ہک ہے٭بؿ   ہکب ٕـی٨ ےکـٷ  ہٵٞیٸ ہڀٰی تيغیٌ   یػٝ

 ںیہی کب کڀئی عال٣ ٿؿفی  ٷٹاٿؿ ٿاؿٷ ہےٿا ہ ےك   ہٳ کی ٿدھرڀک  ہىؼ ہٹ٪َبٷ ثیٴ

  ہے۔ٿئی ہ

ایک ١یـ  ے۔ئیہٿٹب چبہزب٦ٚبت پـ ثٺیبػ   ےٝؼٯ اٿؿ ٵنبٿات ک  ہ٭ی  ت٦َی ںػٝڀٿ

 ےٱئ ےامکی عؼٵبت  ک  ہکب ٥ڀؿی  ت٦َی ںػٝڀٿ ےٱئ ےکٶپٺی ک ہفٹؼگی  ثیٴ

 ےٱگٸ ںپـ کبؿؿٿائی ٵی ںپبك ػٝڀٿ ےؿ ای٬  کٶپٺی کہ ہے۔٭بؿ٭ـػگی کب ٵٞیبؿی  

 ےرٸ پـ ٝٶٰ ٭ـٹب امک ںیہ ےٿتہػایبت ہاٹؼؿٿٹی   ںٵی ےثبؿ ےٿ٩ت  ک ےٿاٯ

  ہے۔کیب ربتب   ےؽؿیٜ ےٵالفٵیٸ  ٫

 ھکچ ہے۔ربٹب ربتب  ے( ٱ٦٘ كیٹ ےی اٹٿ٩ت " ) ڈؿٷ اؿاؤٷٹٝبٳ ٕڀؿ پـ " ےاك

ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ آٷ الئٸ ػٝڀٰی ٭ی صیخیت کی  ےٱئ ےػاؿ  ک ہثیٴ ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 ںکٶپٺیڀ ہ١یـ فٹؼگی  ثیٴ ھکچ ہے۔ٿٱت ػمتیبة   کـائی ہکی ك ےتبٯ کـٷڑربٹچ  پ

اپ  ٹػٝڀٰی ٵـ٭ق کب می ےٱئ ےک ےپڀؿی کـٷ ےکی کبؿؿٿائی تیقی ك ںی ػٝڀٿھة ےٷ

  ہے۔کیب 
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  َہا

 ٌوہَ  پہا ےػٝوٰی ک ہایک ثیُ

i. ہے۔اٹؼؿ   ےک ےػائـ ےکیب ٹ٪َبٷ پبٱینی  ک ہک ہےکب  ےکـٷ ےٓ ہٱڀ یہال پہپ 

 ہک ہے ےٳ  کـتہػایبت ٥ـاہ ےٱئ ےک ےکـٷ ےٓ ہی ے٩بٹڀٹی ٹٚـی ے٥ڀؿی مجت ک

ٹ٪َبٷ  ہے۔ٿا ہ ےك ہٳ کی ٿدھٳ یب ایک عبؿد رڀکھرڀک  ہىؼ ہکیب ٹ٪َبٷ ایک ثیٴ

ػاؿ  پـ  ہػاؿی  ثیٴ ہکی ؽٳ ےحبثت کـٷ ہ، یہےاٹؼؿ   ےک ےػائـ ےپبٱینی  ک

 ےحبثت کـٷ ےتڀ اك ہےٿا ہ  ےك ہٳ کی ٿدھٹ٪َبٷ ایک عبؿد رڀک ہصبالٹک ہے۔ٿتی ہ

  ہے۔کٶپٺی پـ  ہػاؿی  ثیٴ ہکی ؽٳ

ii. ںپبٱینی  کی ىـٕڀ ےػاؿ  ٷ ہکیب ثیٴ ہک ہےکب  ےکـٷ ےٓ ہٱڀ یہػٿمـا پ ،

  ں۔یہ ےآت ےٯہپ ےػاؿی ' ك ہرڀ 'ؽٳ ےہپـ ٝٶٰ کیب  ںاٷ ىـٕڀ ےخمَڀً ٕڀؿك

iii. ہپت ہی ےك ٹؿپڀؿ  ےمـٿ ہے۔ ںتٞٲ٨  ٵی ےتٞٶیٰ کےی کٹٱڀ ٿاؿٷہتینـا پ 

  ں۔یہیب ٷ ہےپـ ٝٶٰ کیب گیب  ںیڀٹکیب ٿاؿٷ ہچٰ ربئیگب ک

iv. ےؽؿیٜ ے٫ ہػٿؿاٷ ربڀیق ٭ٺٺؼ ےٱڀ پبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  کہا پھچڀت  

  ہے۔  ہٵتٞٲ٨ ےك ےائی ٹی٬ ٹیتی پـ ٝٶٰ ٭ـٷہاٹت

v. کی تڀ٩ٜ  کی  ےاك ٩نٴ ٭ب ثـتبؤ کـٷ ےػاؿ  ك ہپـ ثیٴ  ہٿا٩ٜ ےایک ٹ٪َبٷ ک

 ےک ے، ٹ٪َبٷ کڀ کٴ کـٷںٵی ںٱ٦ٚڀ ےػٿمـ ہے۔  ہىؼ ہثیٴ ہٿ ہک ےریل ہےربتی 

  ہے۔ا٩ؼاٵبت کـٹب امکب ایک ٥ـُ  

vi. ٩بثِٰ  ہے۔  ہٵتٞٲ٨ ےثٺؼی ك ہٱڀ ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  کی ػؿدہپ ھٹےچ

٩بثِٰ  ہصبالٹک ہے۔ٵيـٿٓ   ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہکی ؿ٩ٴ  ثیٴاػائیگی  ٹ٪َبٷ 

 ی کـیگی: ھپـ ارمَبؿ  ة ںؽیٰ  ثبتڀ ہاػائیگی  ؿ٩ٴ  ٵٺؼؿد

 ۔ٵٺب٥ٜ کی صؼ  ہ٩بثِٰ ثیٴ ےػاؿ  ک ہثیٴ ںٵتبحـ  ربئیؼاػ  ٵی     

 مبٱڀیذ  کی   ٩یٶت  

 امتٞٶبٯ ؿ اٹيڀؿٹل ٭یڈَاٷ  

 امتٞٶبٯکی  ںىـا٭ت  اٿؿ ُٵتجبػٯ کی ىـٕڀ 

a) ربت ہکی فِـ ےػٝو  

 :ںیہ ےآت ںربت ٵی ہؽیٰ  فٵـ ہٵٺؼؿد ےػٝڀ  ہٵتٞٲ٨ ےك  ںپبٱینیڀ ہثیٴ

i. ےِٞیبؿی  ػٝو 

اٹؼؿ   ےىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ک ےرڀ ٿاّش ٕڀؿ پـ پبٱینی  ک ںیہ ےػٝڀ ےایل ہی

کی خمتٲ٤   ہؿ٩ٴ  اٿؿ ثیٴ ہثیٴ ہاٿؿ ٵٺتغت ےکی تيغیٌ ػائـ ےػٝڀ ں۔یہ ےآت

 ےٿئہ ےتھؿک ںیبٷ ٵیھکڀ ػ ںػیگـ  ٕـی٪ڀ ےک  ہٵٞبٿُ  ہٵٞیٸ ےٱئ ےربت ک ہفٵـ

  ہے۔کیب ربتب 

ٱی گئی پبٱینی  کی  ں٩بثِٰ اػائیگی  ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ٵی  ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

ٵٺب٥ٜ  ، مبٱڀیذ  کی اٵٮبٷ،   ہٿ٩ت  ٩یٶت ، ٩بثِٰ ثیٴ ےثٺیبػ  پـ ٹ٪َبٷ ک

٩یٶت  ٹ٪َبٷ، ثٺیبػی ٥ـمڀػگی، حببٱی   ےٹ٪َبٷ ، امتٞٶبٯ  ک ےآٵؼٹی  ک

 ہے۔ا ربتب ھؿک ںیبٷ ٵیھؿك  کڀ ػٹخمتٲ٤  ٥ی٬ ےریل

ii. ےغیـ ِٞیبؿی  ػٝو 
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ی کی عال٣ ٿؿفی  کی ٹکنی ىـٓ یب ٿاؿٷ ےػاؿ  ٷ ہثیٴ ںاہد ںیہ ےػٝڀ ےایل ہی

 ےثٺبئ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہ١یـ فٹؼگی  ثیٴ  ہکب ت٦َی ںاٷ ػٝڀٿ ہے۔ٿ مکتی ہ

 ہے۔ٵيـٿٓ ٵبٹب ربتب  ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  ک ےگئ

iii. کی ىـٓ فٔ یب اومٔ کالاوم 

اٍٰ   ےػاؿ  کڀ اپٺی ربئیؼاػ  ک ہرڀ ثیٴ ہےایک ىـٓ  ںٵی  ںپبٱینیڀ ھکچ ہی

 ےؿ اٹيڀؿٹل  کڈَاٷ ے، رلےٱئ ےک ےکـٷ ہؿ٩ٴ  پـ امکب ثیٴ ہکٴ ثیٴ ے٩یٶت  ك

 ںکی صبٱت  ٵی ےایک ػٝڀ ہے۔ػاؿ  کڀ مقا  ػیتی  ہ، ثیٴہےٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب 

 ےاٍٰ  ٹ٪َبٷ ك ےٵٖبث٨  امک ےؿٹل  کی ؿ٩ٴ  کؿ اٹيڀڈػاؿ  کڀ َاٷ ہثیٴ

 ہے۔ٿتی ہائی گئی ایک ؿ٩ٴ  صبٍٰ  ھٹگ ںتٺبمت ٵی

iv.  ُوٓ  ٔمَبٔبت ہتجب –َ ھروک ےک  ٹایه  ڈگب 

 ڈکڀ "گب  ںرینی ٩ؼؿتی مغت عٖـٿ  ہ، میالة اٿؿ فٱقٯڑھٕڀ٥بٷ، مبئٮٲڀٷ، ثب

ؿ  ٹـ  می٬ٵتبح ےك ںاٷ عٖـٿ ہے۔ٕڀؿ پـ  ربٹب ربتب  ےک ںٵڀھرڀک ے" ک ٹای٬

  ہے۔ٿ مکتب ہکڀ ٹ٪َبٷ   ںکٶپٺی کی کئی پبٱینیڀ ہثیٴ ںٵی

مـٿیئـك کڀ ایک اثتؼائی تيغیٌ اٿؿ  ںیٵ ںُ٭ٸ ٹ٪َبٹڀ ہاٿؿ تجب ڑےة ےایل

 ےٱئ ےک ےٵ٪بٳ  پـ ربٷ ے٥ڀؿا  ٹ٪َبٷ ک ےٱئ ےک ںکی ٭ڀىيڀ٭ٶی  ںٹ٪َبٷ ٵی

 ہٵ٪بٳ کب ػٿؿ ا٥نـاٷ  ٹ٪َبٷ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھمبت ھمبت ےک اك ہے۔ا ربتب ہک

کب ٵ٪َؼ   ےاك ػٿؿ ۔ٿہی ڑت ةہىبٵٰ ؿ٩ٴ  ة ں، عبً ٕڀؿ پـ رت اك ٵیںیہ ےکـت

ایک ٥ڀؿی تيغیٌ   ںٵی ےثبؿ ےٹ٪َبٷ کی ٹڀٝیت  اٿؿ فائؼ اف فائؼ  صؼ  ک

 ہے۔ٿتب ہصبٍٰ  کـٹب 

 ںتٞٲ٨  ٵی ےاگـ مـٿیئـك  کڀ تيغیٌ  ک ہےی پیو  کی ربتی ھة ٹاثتؼائی ؿپڀؿ

سمبئی اٿؿ ہؿ ےك ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہاٿؿ ٿ ہےتب ڑٺب کـٹب پٵنبئٰ کب مبٵ ھکچ

 ھمبت ےػاؿ  ک ہپـ اٷ کڀ ثیٴ ےٿٷہ، رت ّـٿؿی  ںیہ ےػایبت کی ٵبٹگ کـ مکتہ

  ہے۔کب ایک ٵڀ٩ٜ ػیب ربتب  ےپـ حبج کـٷ ںٵؼٝڀ

v.  ْاػائیگی ٹاوبؤْآ 

 ےربت ےی پیو  کئھة ٹٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ٝجڀؿی ؿپڀؿ ہٝالٿ ےک ںٿٹاثتؼائی ؿپڀؿ

ٝجڀؿی  ہے۔ٵـٵت اٿؿ/یب حببٱی  کب کبٳ کیب ربتب  ںایک دلجی ٵؼت  ٵی ںاہد ںیہ

ٵٲتب  ہکٶپٺی کڀ ٹ٪َبٷ کی تيغیٌ  کی تـ٩ی کب ایک اٹؼاف ہی ثیٴھة ےك ٹؿپڀؿ

 ںاػائیگی" کی م٦بؿه ٵی ٹکی "آٷ ا٭بؤٷ ےه پـ ػٝڀہػاؿ  کی عڀا ہثیٴ ہی ہے۔

ٿ اٿؿ تيغیٌ ہا ڑٹ٪َبٷ ة رت ہےٿتب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ اك ٿ٩ت   ہی ہے۔ی ٵؼػ کـتب ھة

  ہے۔ٿ٩ت  ٱگ مکتب  ھکچ ںٵی ےٿٷہٵٮٶٰ 

اٿؿ کٶپٺی  ہےتڀ ٵؼٝی  کڀ اػائیگی  کی ربتی  ہےاگـ ػٝڀٰی ٍضیش پبیب ربتب 

اٿؿ پٺـثیٶب  ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہك ں۔یہ ےربت ےاٹؼؿاربت کی ںٵی ڈؿیکبؿ ےک

 ہثیٴ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ ۔ٿہ، اگـ کڀئی ںیہٿٍڀٱی  کی ربتی   ںٵڀفٿ ےك ںکٶپٺیڀ

  ۔یگےکی اػائیگی  کی ربئ ےپیل ےرل ےہٿ مکتب ہ ںیہ٥ـػ  ٷ ہػاؿ  ٿ

 ِخبي

 ہےی ھپبك گـٿی ؿک ےربئیؼاػ  کنی ثیٺک ک  ہىؼ ہزبت ثیٴ ےاگـ ایک آگ پبٱینی  ک

 ۔گیےٵٖبث٨  ػٝڀٰی ؿ٩ٴ کی اػائیگی  ثیٺک کڀ کی ربئ ے" کفتڀ "ٵت٨٦ ثیٺک کال

 ںػٝڀٿ ےٱئ ےپـ "کٰ ٹ٪َبٷ" ک  ںیڀڑٜ  گبتبث ےک ےٿتھعـیؼ مسذ ہامی ٕـس کـای

  ہے۔( کڀ کیب ربتب ں٭بؿ )٥بئٺیٺنـٿ ہکی اػائیگی  مـٵبی

ٿ٩ت   ےرڀ ٹ٪َبٷ ک ہےکی اػائیگی  اك ٵؼٝی  کڀ کی ربتی  ںمسٺؼؿی کبؿگڀ ػٝڀٿ

 ہے۔تڀحی٨  مسٺؼؿی پبٱینی  پیو  کـتب  ںی  ٵیٹپبؿ ےاپٸ ےٕڀؿك ٩بٹڀٹی
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b) مچبؿد واؤچـڈ 

ی کیب ہثٞؼ  ےک ےمچبؿد صبٍٰ  کـٷڈزبت ایک  ےـ٣  پبٱینی  کٍ  ہکب ت٦َی ےػٝڀ

زبت(  ےک ہثیٴ ےمچبؿد  ؿمیؼ )ؽاتی صبػثڈکی  ںػٝڀٿ ےٱئ ےک ںٿٹچڀ ہے۔ربتب 

 ےٱئ ے: )اٱگ اٱگ کٶپٺی کہےا ربتب ھؽیٰ  ٕـف پـ ٱک ہٵٺؼؿد ہکب ایک سمڀٷ

  ۔(ہےٿ مکتب ہخمتٲ٤ 

 ػاؿ  کب ٹبٳ ہثیٴ

 ۔پبٱینی  سمرب     ػٝڀٰی سمرب 

 صبٍٰ  ےك       ڈیٹکٶپٺی مل

 ںٿٹٱگی چڀ ںٵیہ/ھےٵذ ےك ہکی ٿد ےٿئی صبػثہ ںتٞٲ٨  ٵی ے__________ کڀ یب ک

  ہٵٮٶٰ  اٿؿ ٥بئٺٰ ت٦َی ےک  ہ٩بثِٰ اػائیگی  ٵٞبٿُ ںٵیہ/ھےٵذ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 ےک ےمچبؿد ؿمیؼ اك ػٝڀڈ ہٳ یہ/ںٵی ےٱئ ےکی ؿ٩ٴ  ک ے___________ ؿٿپ ںٵی

 ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےؿامت  ٕڀؿك ےؿامت  یب ١یـثـائ ےائثـ ںٵی  ےمٲنٰ

ٕڀؿ  ےک  ہٵٮٶٰ  اٿؿ ٥بئٺٰ ت٦َی ےک ںی ػٝڀٿھمت ےصبٯ یب ٵنت٪جٰ ک ےٵبؿہ/ےٵیـ

 ں۔ٿہپـ  کٶپٺی کڀ ػیتب 

 

 )ػمتغٔ (         تبؿیظ  

 

ؽیٰ   ہاٱ٦بٗ ٵٺؼؿد ےمچبؿد  ؿمیؼ کڈ ےٱئ ےک ںػاؿی  ػٝڀٿ ہی  کی ؽٳٹتینـی  پبؿ

 :ںیہ ےمکتٿ ہٕـف پـ 

 

 ہ)ٵؼٝی کب ٹبٳ(، ________________________________________ کب، ثؾؿیٜ ںٵی

ؿ٩ٴ   ہ، یںٿہکی ؿ٩ٴ  کب صبٍٰ تنٲیٴ کـتب  ے________________ ؿٿپ

تبؿیظ    ےؽؿیٜ ےػاؿ  کب ٹبٳ( ک ہ______________________ )ثیٴ

 ےٿئہٿا٩ٜ   ھمبت ےٵیـ ےگ ______________ ثذھ_______________ کڀ یب ٱگ ة

  ےؽؿیٜ ےٵیـ ےٱئ ےک ںاٿؿ ػیگـ  ٹ٪َبٹڀ ٹٱگی رنٶبٹی  چڀ ےكےؽؿیٜ ےک ےصبػث

ات٦ب٧ ٭ـتب  ںاٿؿ ٵی ہےاػائیگی  کی گئی  ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےػٝڀ ےگئ ےاٷ پـ کئ

 ا گیبہ٫ ںتٞٲ٨  ٵی ےاٿؿ ٹ٪َبٷ  ک  ہٿا٩ٜ ےگئ ہےؿ٩ٴ  ٫ ہی ہک ںٿہ

اٹٮبؿ  ےػاؿی  ک ہؽٳ ےـػ ( کی ٕـ٣ ك______________________ )یب کنی ػیگـ  ٥

یب اك  ںیہ ےٿ مکتہثٞؼ تیبؿ  ےی یب امکھرڀ اة ہےاػائیگی  کی گئی  ھمبت ےک

اٿؿ٥بئٰ ٕڀؿ  ےی ا٥ـاػ  کڀ پڀؿی ٕـس كھا گیب اٿؿ ػیگـ  متہ٫ ہک ےٱئ ےک ہآىی

اٿؿ ػیگـ   ےاگٰ ےؿ ٹڀٝیت  اٿؿ ٩نٴ کہ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك  ہا گیب ٿا٩ٜہپـ ٫

  ہے۔آفاػ کیب ربتب  ےیب ٵیـی اٿؿ ك  ےؽؿیٜ ےٿ، ٵیـہی ھرڀ ة ہے، چبےك ںػٝڀٿ

 

 ہگڀا     ػمتغٔ               تبؿیظ  

 ػمتغٔ ے٫

 

 ںیہ ےگئ ےٕڀؿ پـ  ػیئ ےٱیکٸ ٍـ٣  ٵخبٯ  ک ںیہ ںیہاٱ٦بٗ ٵٞیبؿی  ٷ ہ: یٹ)ٹڀ

  ۔(ںیہ ےٿ مکتہاٿؿ خمتٲ٤ 
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c) ثٞؼ کی کبؿؿوائی ےک  ہتَفی 

ٿاٱی کبؿؿٿائی  ےثٞؼ کی ربٷ ےک  ہت٦َی ےک ےػٝڀ ں٨  ٵیتٞٲ ےٹگ  کٹؿؿائڈَاٷ

  ہے۔ٿتی ہخمتٲ٤  ںٵی ہٕج٨ ےػٿمـ ےك  ہایک ٕج٨ ے٭بؿٿثبؿ ک

 ِخبي

ٿ ہؿ٩ٴ  اػا  کی گئی ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  کی صؼ  تک کٴ  ہزبت ثیٴ ےایک آگ پبٱینی  ک

 ہےا  پـیٶیٴ کی اػائیگی  پـ حببٯ  کیب رب مکتب ٹؿا۔پـٿ ے، اكہصبالٹک ہے۔ربتی 

  ہے۔ٱی ربتی  ٹکب ےٿاٱی ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ك ےرڀ اػائیگی  کی ربٷ

ؿ٩ٴ  کی اػائیگی  پـ پبٱینی   ہٯ ثیٴٹزبت ٭یپی ےپبٱینی  ک ےایک ؽاتی  صبػث

  ہے۔ٿ ربتی ہٵٺنڀط 

کی  ےزبت ایک ػٝڀ ےی پبٱینی  کٹی ( گبؿٷٹیٲیڈامی ٕـس، اٹ٦ـاػی  خمٲٌ  )٣

  ہے۔ٴ کـ ػیتی عت  ےك ےاػائیگی  پبٱینی  کڀ عڀػ ٭بؿ ٕـی٨

d) مبٌویذ 

ٹ٪َبٷ کی اػائیگی   ہے۔مبٱڀیذ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ّـؿ ربئیؼاػ  کڀ پیو ٭ـتب  

  ہے۔ٿ ربتب ہکب  ںکٶپٺیڀ ہپـ مبٱڀیذ  ثیٴ ےکـٷ

 ِخبي

ی کڀ ڑتڀ ّـؿ گب ہےکٰ ٹ٪َبٷ کی ثٺیبػ  پـ کیب ربتب   ہکب ت٦َی ںؿ ػٝڀٿٹرت ٵڀ

، مسٺؼؿی کبؿگڀ ںػٝڀٿ ہآگ ثیٴمبٱڀیذ   ہے۔ٱیب ربتب   ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

  ہے۔ٿ مکتب ہی پیؼا  ھة ںٵی  ہٿ١ري ںػٝڀٿ

 ے٭بؿ  ک ہٕـی٨  ہٵٞیٸ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ےٱئ ےمبٱڀیذ  کڀ اك ٵ٪َؼ  ک

 ےک  ہمـٿیئـك  ت٦َی ےٿاٯ ےٹ٪َبٷ کی تيغیٌ  کـٷ ہے۔ایب ربتب ٹٵٖبث٨  ٹپ

  ں۔یہ ےی م٦بؿه کـتھکی ة ںٕـی٪ڀ

e) وٍوٌی 

زبت  ےالگڀ ُٵتجبػٯ ص٪ڀ٧ ک ےٱئ ےک  ںػٿہٵٞب ہثٞؼ، ثیٴ ےک  ہت٦َی ےک ںػٝڀٿ

اٿؿ اٷ کڀ  ںیہٿ ربتی ہکی ص٪ؼاؿ  ںص٪ڀ٧ اٿؿ ٝالرڀ ےػاؿ  ک ہثیٴ ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ےی   كٹػاؿ ایک تینـی پبؿ ہؽٳ ےٱئ ےزبت ٹ٪َبٷ ک ےالگڀ ٩ڀاٹیٸ ک  ہٵتٞٲ٨

 ہاك ٕـس، ثیٴ ہے۔ٹ٪َبٷ کی ٿٍڀٱی کب ص٨ ٵٰ ربتب  ےگئ ےاػائیگی  کئ

 ٹ، پڀؿں، ائیـ الئٺڀںیڀڑک پـ ٵبٯ گبڑ، كے، ؿیٲڀںىپٺگ کٶپٺیڀ ںکٶپٺیب

 ں۔یہٹ٪َبٷ کی ٿٍڀٱی کـ مکتی  ےك  ہا٥نـاٷ ٿ١ري ٹؿكٹ

 

  ِخبي

 ےٱئ ے٭یـیئـف ٹ٪َبٷ ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہ ںیہ( کی مپـػگی ٷٹٵبٯ )کٺنبئٺٶیٸ

 ہے ےٿتہػاؿ  ہؽٳ  ےٱئ ےک ںاٷ مبٵبٹڀ ٹؿكٹ ٹامی ٕـس، پڀؿ ں۔یہ ےٿتہػاؿ   ہؽٳ

 ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ ک ۔ٿ گیبہ ہالپت ںا ٱیکٸ ثٞؼ ٵیھاتبؿا گیب تےرٸ کڀ حم٦ڀٗ ٕڀؿ ك

 ےػاؿ  ك ہؿ ٱگب ٭ـ ایک ُٵتجبػٯ کب عٔ ثیٴہٿػٿت ٳ ےٯہپ ےك  ہت٦َی ےک ےػٝڀ

  ہے۔صبٍٰ  کیب ربتب 

 ہِتٍٞك تٕبفٛ ےك ںػٝوو .7
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یب ٝؼٳ   تبعیـ ںکی اػائیگی  ٵی ےثبٿرڀػ ػٝڀ ےک ںتـیٸ ٭ڀىيڀہة ےمت ك

 ںٵی ے، یب تڀ ٹ٪َبٷ کی ٵٞٲڀٵبت  ٵٲٸںیہ ےٿ مکتہکئی امجبة  ےاػائیگی  )ؿػ( ک

  ۔کـٹب ںیہػمتبٿیق پیو  ٷ  ےؽؿیٜ ے٫ ںکڀہتبعیـ یب گب

 :ںیہات اك ٕـس ہٝبٳ ٿرڀ ےمت ك ھکچ ہٝالٿ ےاٷ ک

 ًکـٹب ںیہٷ ہٵڀاِػ ص٪بئ٨  کب عال 

  کڀؿیذ کی کٶی 

  ٿا ٹ٪َبٷہ ےك ہکی ٿد ںعبؿد عٖـٿ 

  ؿ٩ٴ  کی ٭ٶی ہٵٺبمت ثیٴ 

  ی کی عال٣ ٿؿفیٹٿاؿٷ 

 ٵنبئٰ ںٵی ےمٲنٰ ےٵ٪ؼاؿ  ٫ ےك  ہکی ٿد  ہؿ اٹيڀؿٹل ، ٥ـمڀػگی  ٿ١ريڈَاٷ 

 ےك ےٯہپ ہرت ٿ ںیہمکتی  ےػاؿ  کڀ کب٥ی تکٲی٤ ػ ہات  اك ٿ٩ت  ثیٴہشببٳ ٿرڀ ہی

ئت کڀ ٵَب ےامک ہے۔ػٿچبؿ  ےٿاٱی ٵبٱی ٵيٮالت  ك ےٿٷہپیؼا    ےك ہٹ٪َبٷ کی  ٿد

ی ھ٭بؿ  ة ہٕـی٨ ے٫ ےاٱٸھ٭ڀ مٺت ہاٿؿ تٺبفٛ ہىکبیت افاٯ ےٱئ ےک ےکٴ کـٷ

"حبٱخی" کی  ںٵی  ںآگ یب ربئیؼاػ  کی پبٱینیڀ ں۔یہکی گئی   ہٵٞیٸ ںپبٱینی  ٵی

 ہے۔ٿتی ہی ڑی دھىـٓ ة

a) حبٌخی 

 ہ٭ب ایک ٕـی٨ ےاٱٸھتٺبفٝبت  کڀ مٺت ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك  ںػٿہحبٱخی  ٵٞب

ٵٖبث٨  کی ربتی  ےىـائٔ ک ےک 1996،  ٹاٷ ای٬ھحبٱخی  اٿؿ مسبػحبٱخی ،  ہے۔

کب ٵٞٶڀٯ ٭ب  ےاٷٹٹپ ہیب ایک تٺبفٛ ےالگڀ کـٷ ہػہزبت  ایک ٵٞب ےامک ہے۔

 ہاك ٕـس کی ٩بٹڀٹی چبؿ ہصبالٹک ۔ٿگبہربٹب  ں٩بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت ٵی ہٕـی٨

حبٱخی   کڀ ںیڀٹپبؿ  ٹحبٱخی  ای٬ ہے۔کب٥ی تبعیـ اٿؿ عـچ ىبٵٰ  ںرڀئی ٵی

ایک  ےٱئ ے٭بؿ  ک ہاٿؿ پـمٮڀٷ، ک٦بیتی اٿؿ ذمی ٕـی٨ ہآؿاٳ ػ  ہکی فیبػ

  ہے۔کی اربفت  ػیتب  ےزبت تٺبفٝبت  کڀ پیو  کـٷ ےک  ےػہٵٞب

 ےایک اکیٰ ےگئ ےعڀػ ٵٺتغت ٭ی  ےؽؿیٜ ے٫ ںیڀٹپبؿ ےک  ہحبٱخی  تٺبفٛ

ایک  ہے۔کی رب مکتی   ےؽؿیٜ ےحبٱج  ٫  ہفیبػ ےیب ایک ك  ےؽؿیٜ ےحبٱج  ٫

ٿٹب ہٵت ہك ںٵی ےثبؿ ےکب اك ٥ـػ  ک ںیڀٹپبؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےحبٱج  ک ےاکیٰ

 رل ہےٿتب ہىبٵٰ  فایک حبٱخی  کال ںٵی  ںپبٱینیڀ ہکئی رببؿتی  ثیٴ ہے۔ّـٿؿی  

تـ  ہآگ اٿؿ فیبػ ے۔ٿ ٹگہتبثٜ   ےحبٱخی  ک  ہتٺبفٛ ہک ہےا ربتب ہک ہی ںٵی

ثیبٷ  ہی ںٵی رل ہےٿ مکتب ہىبٵٰ  فی ایک حبٱخی  کالھة ںٵی  ںٵت٦ـ٧ پبٱینیڀ

ٵٺٚڀؿ کی ربتی   ےؽؿیٜ ےػاؿی  کٶپٺی ٫ ہزبت ؽٳ ےاگـ پبٱینی  ک ہک ہےٿتب ہ

تڀ  ہےٿتب ہکڀئی ٥ـ٧  ںٵی ےثبؿ ےٿاٱی ٵ٪ؼاؿ  ک ےاٿؿ اػائیگی  کی ربٷ ہے

ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ے۔ئیہیزب ربٹب چبھة ےٱئ ےک ے٥ـ٧ کڀ حبٱخی  کـٷ ےاك ٕـس ک

ا ربتب ھمسذالفٵی پـ  ںیڀٹپبؿ ںاٿؿ ػٿٹڀ ہےئٺٰ ٵبٹب ربتب ٥ب  ہحبٱج  کب ٥یَٰ

  ہے۔

 ہٵٺؼؿد ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ی ں۔یہٿتی ہاٱگ اٱگ  ںاٱگ اٱگ پبٱینی  ٵی ںىـٓ کی ثبتی

 :ہےٿتی ہٵٖبث٨  ےؽیٰ ٫

i. ٛحبٱج   ےایک اکیٰ ےٿاٯ ےربٷ ےٵ٪ـؿ  کئ  ےؽؿیٜ ے٫ ںیڀٹپبؿ  ہتٺبف

ٵتی ہػؿٵیبٷ  کنی اك ےاٷ ک یب ہےپیو  کیب ربتب  ےاك ےٱئ ےک  ہ٥یَٰ ےک

 ےٱئ ےک  ہ٥یَٰ ےثٞؼ ػٿ حبٱج ک ےٵ٪ـؿک ےحبٱج  کی ےپـ ایک اکیٰ ےٿٷہ

 ے٫ ںیڀٹؿ ای٬  کڀ ٵ٪ـؿ پبؿہ ےك ںرٸ ٵی ہےیزب ربتب ھپبك ة ےاٷ ک

  ہے۔کیب ربتب   ےؽؿیٜ



 

641 

 

ii. ٹگ کی ٍؼاؿت کـتب ٹرڀ ٵی ےػٿ حبٱج  ایک اٵپبیـ ٵ٪ـؿ  کـیٺگ ہی

٭بؿ   ہٕـی٨  ںیٮنب ےٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت کػٿؿاٷ ٩ب ےٹگل کٹاٷ ٵی ہے۔

 ےاپٸ ےی ایک ٿکیٰ کی ٵؼػ كٹؿ پبؿہپـ،  ےٿٷہّـٿؿی   ہے۔ربتب  یباپٺب

 ہے۔ربٹچ کی ربتی  ھتبچ ھپڀچ ےك ںٿہاٿؿ گڀا ہےتی ھؿک ےکڀ مبٵٸ ےٵٞبٵٰ

iii. َٰتڀ ثبت اٵپبیـ  ںیہ ےٿتہ ںیہٵت ٷہك ےك ےاگـ ػٿ حبٱج  کنی ٥ی

  ہے۔مٺبتب  ہب ٥یَٰرڀ اپٺ ہےی ربتی ھؿک ےمبٵٸ ےک

iv. ےاٵپبیـ ک ےٿاٯ ےکـٷ ہیب ٥یَٰ ںحبٱج /حبٱخڀ ہکب ٥یَٰ ںالگتڀ 

  ہے۔ٍڀاثؼیؼ پـ ػیب ربتب 

 ےك ےؽؿیٜ ےرڀئی ٫ ہتٺبفٝبت  ٩بٹڀٹی چبؿ  ہٵتٞٲ٨ ےمڀاٯ ك ےػاؿی  ک ہؽٳ

 ۔  ہےصٰ ٭یب ربتب 

  ِخبي

 ہی ہکیڀٹک ہے ںیہٹ٪َبٷ ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ہک ںیہػٝڀٰی کـتی  ہی ںکٶپٺیب ہاگـ ثیٴ

٩بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت  ہکب ٥یَٰ ے، تڀ ٵٞبٵٰہےکیب گیب  ںیہزبت کڀؿ ٷ ےپبٱینی  ک

کی اػائیگی   ےاك ثٺیبػ  پـ ػٝڀ ںکٶپٺیب ہؿ، اگـ ثیٴھپ ۔کیب ربئیگب  ےؽؿیٜ ے٫

 ےٵڀاِػ ص٪بئ٨  ک ےاك ہکیڀٹک ہےپبٱینی  ثبٰٕ  ہک ہےاٹٮبؿکـ ػیتی  ےك ےکـٷ

 ے٩بٹڀٹی ٥ـُ  کی عال٣ ٿؿفی ( ک ےٹی٬ ٹیتی' ک ائیہرٞٲی ١یـ اٹٮيب٣ )اٹت

 ےؽؿیٜ ےرڀئی ک ہکڀ ٩بٹڀٹی چبؿ ےا، تڀ اك ٵٞبٵٰھصبٍٰ  کیب گیب ت ےكےؽؿیٜ

  ے۔ئیہصٰ کیب ربٹب چب ےك

 ہے۔ ںیہحبٌخی  کی کوئی ىـٓ ْ ںِی  ں: مسٕؼؿی کبؿگو پبٌینیوٹٔو

 وبؿ ہٕـیك ےصً ن ےػیگـ  تٕبفٝبت ن .8

 ےٱئ ےػاؿ  ک ہثیٴ ںٵی  ںی پبٱینیڀھٵٖبث٨  مت ےک ےّبثٔ ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ 

ػاؿ   ہ، اگـ ثیٴےئیہٿٹب چبہؽ٭ـ   ںٵی ےثبؿ ےک  ہافاٯ ےػمتیبة   ىکبیبت ٫

  ہے۔١یـ ٵٖٶئٸ  ےکٶپٺی کی عؼٵت ك ہثیٴ ےك  ہی ٿدھکنی ة

 ہایک ١یـ ٵٖٶئٸ  ثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںزبت ػٝڀٿ ےک ںاٹ٦ـاػی  الئٺڀ ے٭بؿٿثبؿک

ػ٥رت کی ت٦َیالت  پبٱینی   ےرٸ ک ہےکـ مکتب  ہؿاثٔ  ےمسیٸ( كڈٵتػاؿ  حمتنت )اٿ

 ہے۔ػمتیبة   کـائی گئی  ںٵی

  1  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ہزبت  ػؿد ےک  ہت٦َی   ہٿؿاٷ ہپیو ےک ںکڀٷ می ٭بؿ٭ـػگی کڀ ػٝڀٿ ےك ںاٷ ٵی

 گی؟ ےکی ربئ ںیہثٺؼی ٷ

I. ٵٞٲڀٵبت  کی ٵبٹگ کـٹب  ہٵتٞٲ٨ ےك  ہٿد ےٹ٪َبٷ ک 

II. ٹبھکڀ ػیک ےػٝڀ ھمبت ےک ایک تَٞت 

III. اھت ہٳ کب ٹتیذھرڀک  ہىؼ ہکیب ٹ٪َبٷ ایک ثیٴ ہٱگبٹب ک ہپت ہی 

IV. کـٹب   ہزبت ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  کی ٵ٪ؼاؿ ٭ب  ٵٞیٸ ےک ےػٝڀ 
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 2  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

پبٱینی   ہؿ ثیٴٹایک ٵڀ ہامکی کبؿ کب ثیٴ ہے۔ا ہىبٵٰ ؿ ںٵی ےؿاد ایک کبؿ صبػث

ٵٺبمت ثبت کڀٷ می  ےمت ك ےٱئ ےک ےکـٷ ےؿاد ک ےك ںٵی اٷ ہے۔زبت کیب گیب  ےک

 ؟ہے

I. کٶپٺی کڀ  ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےٿ، ٹ٪َبٷ کہٿ رتٺی رٲؼی دمٮٸ  ہی ٵٺبمت ہ ےریل

 ٵٖٲٜ کـٹب

II. کٶپٺی کڀ ٵٖٲٜ کـٹب  ہٿ٩ت  ثیٴ ےربؼیؼ  ک ہثیٴ 

III. ےصبٍٰ  کیب رب مک ہا ٵٞبٿُڑایک ة ہّـؿ کـٹب تبک  ہکبؿ کڀ اٿؿ فیبػ 

IV.  اٹؼاف ٭ـٹبٹ٪َبٷ  ٭ڀ ٹٚـ 

 

 

 

 

 3  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  ہٵڀافٷ ںکی ت٦تیو ٭ب آپل ٵی ںکی زب٪ی٪بت اٿؿ ػٝڀٿ ںػٝڀٿ

I. ہےی چیق ہایک  ںکی زب٪ی٨ اٿؿ تيغیٌ  ػٿٹڀ ںػٝڀٿ 

II. ۶تيغیٌ   ہرجک ہےکی کڀىو کی ربتی  ےکـٷ ےکی ػؿمتی ٓ ےػٝڀ ںزب٪ی٨ ٵی ۔

  ہے۔ ےتـ صؼ  ك ہاٿؿ فیبػ  ہکب تٞٲ٨  ٹ٪َبٷ کی ٿد

III. زب٪ی٨  کب  ہرجک ہےکی کڀىو کی ربتی  ےکـٷ ےکی ػؿمتی ٓ ےػٝڀ ںیتيغیٌ ٵ

  ہے۔ ےتـ صؼ  ك ہاٿؿ فیبػ  ہتٞٲ٨  ٹ٪َبٷ کی ٿد

IV. کی  ےاٿؿ تيغیٌ  ػٝڀ ہےکی ربتی  ےٯہپ ےك ےکی اػائیگی  کـٷ ےزب٪ی٨ ػٝڀ

  ہے۔ثٞؼ کی ربتی  ےک ےاػائیگی  کـٷ

 

 4  ٹیلٹآپ ٭ڀ  ےاپٸ

 ؟ہےکڀٷ  یٹاؿھالئنیٺنٺگ ات ےٱئ ےمـٿیئـك ک

I. مـٿیئـك  اینڀمی ایيٸ ہاؿتیھة 

II. ی ٹاؿھات ٹیٲڀپٶٸڈ ڈؿی ایٸٹمـٿیئـك  ؿیگڀٱی 

III.  یٹاؿھات ٹیٲڀپٶٸڈ ڈؿی ایٸٹؿیگڀٱی ہثیٴ 

IV.  ٹؼ ہصٮڀٵت 

 

 5  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ےکڀٷ ك ےك ںٿ٩ت  اٷ ٵی ےکی ربٹچ کـت ےػٝڀ ےٹ٪َبٷ  ک ےایک مبئٮٲڀٷ ك

 ؟ہے  ہفیبػ ےاٵٮبٷ مت ك ےک ےػمتبٿیق ات ٭ی ػؿعڀامت کـٷ
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I. ٹکڀؿٿٹـ کی ؿپڀؿ 

II. ٹکی ؿپڀؿ ڈ٥بئـ ثـیگی 

III. ٹپڀٱیل کی ؿپڀؿ 

IV. ٹٵڀمسیبت کی ؿپڀؿ ہحمٮٴ  

 

 6  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

ٹ٪َبٷ  ےگئ ےزبت اػائیگی  کئ ےکٶپٺی ایک پبٱینی  ک ہزبت ثیٴ ےُاٍڀٯ ک ےکڀٷ ك

ص٪ڀ٧ کڀ  ےػاؿ  ٥ـػ  ک ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ ےی  كٹکی ٿٍڀٱی ایک تینـی  پبؿ

 ؟ہےمکتی تنٲیٴ ٭ـ

I. ىـا٭ت  

II. مچبؿدڈ  

III. ٥ـمڀػگی 

IV. ُ(ہ)ٵٞبٿُ  ہٵٞبٿ 

 

 7  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

 ہے ںیہایک خمَڀً  ٹ٪َبٷ ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ہک ہےٱیتی   ہ٥یَٰ ہکٶپٺی ی ہاگـ ثیٴ

پـ  ےٵٞبٵٰ ےتڀ اك ٕـس ک ہےکیب گیب  ںیہزبت کڀؿ ٷ ےپبٱینی  ک ےاك ہکیڀٹک

 ؟ہےکڀٷ ٱیتب   ہ٥یَٰ

I. ہے ہٰکٶپٺی کب صتٶی ٥یَ ہثیٴ 

II. اٵپبیـ 

III. حبٱج  

IV. ٝؼاٱت 

 

   ہعالً

a)  ےمت ك ےٱئ ےکٶپٺی ک ہکڀ ایک ثیٴ  ہت٦َی ےک ےػٝڀ ےك ےٕـی٨   ہٿؿاٷ ہپیو 

  ہے۔اؿ  ٵبٹب ربتب ہا اىتڑة

b) ہٹ٪َبٷ کی ٵٞٲڀٵبت  ٥ڀؿا  ثیٴ ہک ہےٿتب ہُاٍڀٯ  ہی ںٵی ںپبٱینی  کی ىـٕڀ 

  ۔کٶپٺی کڀ ػی ربئیگی

c) ےٱئ ےک ےکـٷ  ہاٿؿ صؼ  ٵٞیٸ  ہبٷ کی ٿدتڀ ٹ٪َ ہےی ٹٿھاگـ ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  چ 

ٱیکٸ ػیگـ   ہے۔کی ربتی   ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹائـی٬ڈایک  ےکٶپٺی ک ہربٹچ ثیٴ

مـٿیئـك  کڀ ُمپـػ    ہٿؿاٷ ہپیو  ہالئنیٺل یب٥ت  ہآفاػاٷ ےاك ےٱئ ےک ںػٝڀٿ

  ں۔یہ ےٿتہؿیٸ  ہٵب ںٵی  ہاٹؼاف ےرڀ ٹ٪َبٷ ک ہے٭یب ربتب 
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d)  ٹ٪َبٷ کی صؼ  رینی  ہتبؿیظ، ٿ٩ت ، ٹ٪َبٷ کی ٿدٝبٳ ػٝڀٰی ٥بؿٳ  ٹ٪َبٷ کی ،

ثٺبیب  ےٱئ ےک ےپڀؿی ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کـٷ ںٵی ےثبؿ ےصبالت ک ےٹ٪َبٷ ک

  ہے۔ربتب 

e) ےٿٷہاؿ٫ کڀ ھکیب ثیٶبػ ہک ہےٝٶٰ  ےک ےتٞیٸ کـٷ ہی ہػٝڀی اٹؼاف 

ی کب ٹٿاؿٷ ں، اك ٵیہےٿا ہ ےك ہکی ٿد ےعٖـ ہٿاال ٹ٪َبٷ ثیٴ

ٹ٪َبٷ کی  ےٿئہاؿ٫ کڀ ھ، ثیٶبػہےٿئی ہ ںیہکڀئی عال٣ ٿؿفی ٷ

ػاؿی  ہزبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ؽٳ ےاٿؿ پبٱینی ک ہےٵ٪ؼاؿ کیب 

 . ہےکیب 

f) ٿا ہػاؿ  ٥ـػ  کڀ  ہکیب ثیٴ ہک ہے٭بؿ   ہکب ٕـی٨ ےتٞیٸ  کـٷ ہػٝڀٰی تيغیٌ ی

ی کی کڀئی عال٣ ٹٿاؿٷ ںاٿؿ اك ٵی ہےٿا ہ  ےك ہٳ کی ٿدھرڀک  ہىؼ ہٹ٪َبٷ ثیٴ

  ہے۔کی گئی  ںیہٿؿفی  ٷ

g) ثٞؼ کیب  ےک ےمچبؿد  صبٍٰ  کـٷڈزبت ایک  ےٍـ٣  پبٱینی  ک  ہکب ت٦َی ےػٝڀ

  ہے۔ربتب 

h) ہے۔ ہکب ایک ٕـی٨ ہتٺبفٝبت  ت٦َی ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ےك  ںػٿہحبٱخی  ٵٞب  

 

 َ  اٍٖالصبتہا

a) ٹ٪َبٷ کی ٵٞٲڀٵبت\ 

b) ٌت٦تیو اٿؿ تيغی   

c) ہمـٿیئـك  اٿؿ ٹ٪َبٷ ربئق 

d) ػٝڀٰی ٥بؿٳ  

e) ہاٿؿ ت٦َی ٹرنٶٸڈای  

f) ہتٺبفٛ ںٵی  ہػٝڀٰی ت٦َی  

g) حبٱخی  

 

 رواة   ےک  ٹیلٹآپ وو  ےاپٓ

  1رواة  

  ہے۔ I I  ػؿمت آپيٸ

ٹب ىبٵٰ ھػیک ھمبت ےکڀ تَٞت ک ےکنی ػٝڀ ںٵی  ہت٦َی   ہٿؿاٷ ہپیو ےک ںػٝڀٿ

  ہے۔ ںیہٷ

 2رواة  

  ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

ٿ، ٵٖٲٜ کیب ربٹب ہٵٺبمت ٕڀؿ پـرتٺی رٲؼی دمٮٸ   ںٵی ےثبؿ ےک ےایک ػٝڀ

  ے۔ئیہچب

 3رواة  

  ہے۔ I I ػؿمت آپيٸ

تيغیٌ ٹ٪َبٷ  ہرجک ہےکی کڀىو کی ربتی  ےکی ػؿمتی تٞیٸ  کـٷ ےػٝڀ ںزب٪ی٪بت ٵی

  ہے۔  ہٵتٞٲ٨  ہفیبػ ںیہک ےاٿؿ صؼ  ك  ہکی ٿد
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 4رڀاة  

  ہے۔ I I I  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ی ٹاؿھالئنیٺنٺگ ات ےٱئ ےآئی مـٿیئـك  ک  ےی اڈآئی آؿ 

 5رواة  

  ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

کی  ٹٵڀمسیبت کی ؿپڀؿ ہحمٮٴ ےٿئہ ےکی ربٹچ کـت ےػٝڀ ےٹ٪َبٷ  ک ےمبئٮٲڀٷ ك

  ہے۔تب ہاٵٮبٷ ؿ  ہفیبػ ےکی مت ك ےربٷ ےػؿعڀامت کئ

 6رواة  

  ہے۔ I I I ػؿمت آپيٸ

 ےگئ ےزبت اػائیگی  کئ ےکٶپٺی ایک پبٱینی  ک ہزبت ثیٴ ےُاٍڀٯ ک ے٥ـمڀػگی ک

ص٪ڀ٧  ےػاؿ  ٥ـػ  ک ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ ےی   كٹٍڀٱی ایک تینـی پبؿٹ٪َبٷ کی ٿ

  ہے۔کڀ ٵبٷ مکتی 

 

 7رواة  

  ہے۔  IV ػؿمت آپيٸ

 ہے ںیہایک خمَڀً  ٹ٪َبٷ ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ہک ہےٱیتی   ہ٥یَٰ ہکٶپٺی ی ہاگـ ثیٴ

کب  ںٵٞبٵٲڀ ے، تڀ اك ٕـس کہےکیب گیب  ںیہزبت کڀؿ ٷ ےپبٱینی  ک ےاك ہکیڀٹک

 ۔کیب ربئیگب ں٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱت ٵی ہ٥ٰیَ

 

 ؽاتی اِتضبْ  مواالت

 1مواي 

 : ےئیہٹ٪َبٷ کی ٵٞٲڀٵبت  ػی ربٹی چب

I. ٿ٩ت  پـ ےیک ٹ٪َبٷ کٹھ 

II. 15 ثٞؼ ےک ںػٹڀ 

III. ٿہرتٺی رٲؼی دمٮٸ   ےٵٺبمت ٕڀؿ  ك 

IV. ی ٿ٩تھثٞؼ کنی ة ےٹ٪َبٷ ک  

 2مواي 

  ہے۔کی ربتی   ےؽؿیٜ ےٹ٪َبٷ کی ربٹچ _____________ ٫

I.   مـٿیئـك ہالئنیٺل یب٥تثٺب  

II. مـٿیئـك ہاٿؿ تٞٲیٴ یب٥ت ہالئنیٺل یب٥ت  

III. ہسمبئٺؼ ےػاؿ  ک ہثیٴ 

IV.  ی ٥ـػھکنی ة ےگـی ٿاٯڈاذمیٺئـٹگ کی  

 3مواي 

  ہے۔ّـٿؿی   ٹ________ کی ؿپڀؿ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےاٹ٦ـاػی  صبػث

I. مـٿیئـك  

II. ؿٹا٫ڈ  
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III. پڀٱیل 

IV.   کڀؿٿٹـ 

 

 4مواي 

  ہآفاػاٷ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےک  ہفیبػ ے_ كٵٖبث٨  ______ ےک  ٹای٬ ہثیٴ ںػٝڀٿ

  ہے۔ٿتی ہمـٿیئـك  کی ّـٿؿت  

I. 40،000 ۔ ےؿٿپ 

II.  15،000 ۔ ےؿٿپ 

III.  20،000 ۔ ےؿٿپ 

IV.  25،000 ۔ ےؿٿپ 

 5مواي 

کی تيغیٌ   ںؿ تٞیٸ ػٝڀٿہثب ےٵٲ٬  ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ںپبٱینیڀ ہم٦ـ  ثیٴ

  ہے۔کی ربتی   ےؽؿیٜ ے____________ ٫

I.  مـٿیئـك ہاؿتیھة  

II.  ٵ٪بٵی  مـٿیئـك ںٵٲ٬  ٵی ے٪َبٷ کٹ  

III.  ٵالفٳ ےاپٸ ےکٶپٺی ک ہثیٴ  

IV.  ٹایزیٸ  ہٹبٵی ػٝڀٰی ت٦َی ںپبٱینی  ٵی  

 6رواة  

 : ٹکی ایک ؿپڀؿ ڈ٥بئـ ثـیگی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےایک آگ ػٝڀ

I.  ہے ںیہّـٿؿی  ٷ 

II.  ہےآپيٺٰ   ےٱئ ےػاؿ  ک ہثیٴ 

III.    ہےّـٿؿی 

IV.  ہے ہکب صٌ ٹپڀٱیل ؿپڀؿ  

 7مواي 

 ؟ہےیب ی کٹ ےی اٹ

I.  ( ٹ ڈائٴ ایٸٹٿ٩ت  اٿؿ ثبؿی)ؿٷ 

II. ( ٹ ےٯ اٹایک ٿ٩ت  تک)ائٴ 

III. ڈائٹ ڈائٴ ایٸٹ 

IV. ٿ٩ت  ڈؿٹئـاؤٷٹ 

 8مواي 

  ہے۔زبت  آتب  ےپـ، مبٱڀیذ  _________ ک ےٹ٪َبٷ کی اػائیگی  کـٷ

I. مـٿیئـك  

II.  ػاؿ   ہثیٴ 

III. کٶپٺی ہثیٴ 

IV. ٵ٪بٵی صٮبٳ  

 9مواي 

  ہے۔٭بؿ   ہٕـی٨  ہٰی ت٦َیػٝڀ ےٿاٯ ےحبٱخی  ______________ پڀؿی کی ربٷ

I.  ں٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱت ٵی 

II.  ےؽؿیٜ ےایک گـٿپ  ٫ ےمـٿیئـك  ک   
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III.  ےؽؿیٜ ے( ٫ںحبٱج )فثبٹی  ہٵٺتغت  ےؽؿیٜ ے٫ ںیڀٹىبٵٰ پبؿ  

IV.  ےٹگ كڈھ ےٵٸ ٵبٷ  ےؽؿیٜ ےٵالفٵیٸ  ٫ ےکٶپٺی ک ہثیٴ 

 10مواي 

 ےگئ ےئاػائیگی  ک ےکڀ __________ ك ںکٶپٺیڀ ہزبت ثیٴ ےص٨ ک ےمربٿگیيٸ ک

  ہے۔کی اربفت  ػی ربتی  ےٹ٪َبٷ کی ٿٍڀٱی کـٷ

I.  ےك ںٍـ٣  ىپٺگ کٶپٺیڀ 

II. ک ٭یـئیـفڑاٿؿ ك ےٍـ٣  ؿیٲڀ 

III. ٹؿكٹ ٹٍـ٣  ایـالئٺل اٿؿ پڀؿ  

IV. ٹک ٭یـئیـف اٿؿ ائیـالئٺل اٿؿ  پڀؿڑاٿؿ ك ےاٿؿ ؿیٲڀ ںىپٺگ کٶپٺیڀ 

 كٹؿكٹ

 

 

 

 

 

 

 

 رواة   ےک ںمواٌو ےؽاتی اِتضبْ ن

 1رڀاة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

  ے۔ئیہٿ، ػی ربٹی چبہرتٺی رٲؼی دمٮٸ   ےٹ٪َبٷ کی ٵٞٲڀٵبت  ٵٺبمت ٕڀؿك

 2رواة  

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔کی ربتی   ےؽؿیٜ ےمـٿیئـك ٫ ہاٿؿ تٞٲیٴ یب٥ت ہٹ٪َبٷ ٭ی ربٹچ الئنیٺل یب٥ت

 3رواة  

 ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

  ۔ہےّـٿؿی   ٹؿ  کی ؿپڀؿٹا٫ڈایک  ےٱئ ےک ہثیٴ ےاٹ٦ـاػی  صبػث

 4رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

  ہآفاػاٷ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےک  ہفیبػ ےك ےؿٿپ 20000ٵٖبث٨   ےک  ٹای٬ ہثیٴ

  ہے۔ٿتی ہمـٿیئـك  کی ّـٿؿت  

 5رواة  

  ہے۔ IVٍضیش ٿکٲپ 

 ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

کی تيغیٌ   ںؿ تٞیٸ ػٝڀٿہثب ےٵٲ٬  ک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ںپبٱینیڀ ہم٦ـ  ثیٴ

  ہے۔کیب ربتب   ےؽؿیٜ ے٫ ٹایزیٸ  ہٝڀٰی ت٦َیٹبٵی ػ ںپبٱینی  ٵی

 6رواة  
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 ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

ٿتی ہکی ّـٿؿت   ٹکی ایک ؿپڀؿ ڈ٥بئـ ثـیگی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػٝڀ ہایک آگ ثیٴ

  ہے۔

 7رڀاة  

  ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ٿ٩ت   ڈؿٹئـاؤٷٹی  ٹ ےی كٹ

 8رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

  ہے۔زبت  آتب  ےکٶپٺی ک ہٱڀیذ  ثیٴپـ مب ےٹ٪َبٷ کی اػائیگی  کـٷ

 9رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

  ےؽؿیٜ ے( ٫ںحبٱج )فثبٹی ےگئ ےٵٺتغت ٭ی  ےؽؿیٜ ے٫ ںیڀٹحبٱخی  ىبٵٰ پبؿ

  ہے۔٭بؿ   ہکی ٕـی٨  ہٿاٱی ایک ػٝڀٰی ت٦َی ےپڀؿی کی ربٷ

 10رواة  

  ہے۔IV  ػؿمت آپيٸ

ک ڑاٿؿ ك ےاٿؿ ؿیٲڀ ںٺیڀىپٺگ کٶپ ۔کڀ ںکٶپٺیڀ ہزبت ثیٴ ےص٨ ک ےمربٿگیيٸ ک

ٹ٪َبٷ کی  ےگئ ےاػائیگی  کئ ےك كٹؿكٹ ٹ٭یـئیـف اٿؿ ائیـالئٺل اٿؿ  پڀؿ

 ہے۔کی اربفت  ػی ربتی  ےٿٍڀٱی کـٷ

 



 

649 

 
 


