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 باب 1  

 ب تْبسفک ہثیُ

 

 ثبة وب تْبسف

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

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

 ا٩تَبػی ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ںٵی ےٹتیذ ےٿا٩ٞبت ک صبػحبتی ٕـس کل

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

 ..ہےکـتب  پـ کبٳ

 ِبصبفً ےک  ےْھعیه

 

A.  تـ٩ی اٿؿ تبؿیظ   - ہثیٴ فٹؼگی  

B.  مـگـٵی کی ہثیٴ  

C.  تـاکیت کی ٹٳ ٵیٺزٶٸھرڀ٫  

D.  ہثیٴ ٕڀؿ پـ ےرقٿ ک ےک ٹٳ ٵیٺزٶٸھرڀ٫ 

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

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

  :ہےٵٲتب  کڀ ےمٺٸ ںٵی ےثبؿ ےک ؽیٰ ہٵٺؼؿد اکخـ

 ٭ـاٹبٹ ںکب آپل ٵی ؿیٸٹ  

 ٿٹبہ ہتجب کب ںثنتیڀ مجت کئی ےمیالة ک  

 تٮبٱی٤  ٹب٩بثٰ ثـػاىت ےك ہفٱقٯ 

 ٩جٰ اف ٿ٩ت ٵڀت٭ی اچبٹ٬  ںٹڀرڀاٹڀ 

 ْبتوال ہےوسہولوُ پزیش اسد گشد  ےِبسہ :    ۱ؽىً  

 

 ؟ ںیہکـتی  ںکیڀ ہعڀ٥قػ اٿؿ چیٸ  ےة ںٵیہ ٿا٩ٞبت ہی

 :ہے ہمبػ یہت ہة ہاك کی ٿد

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

 ےک ےکـٷ مبٵبٹب اك کبتڀ  ہےٿتی ہپیيٸ گڀئی  اٿؿ ہاٹؼاف

  .ںیہ ےکـ مکت تیبؿی ےٱئ

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

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

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

  .ہےمکتی  ٵؼػ کـ ا٥ـاػ کی ٵتبحـ ےك

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

ػٿ یب  ٍـ٣ تـ٩یت اٿؿ ، اك کی  ىـٿٝبںیہٿا٤٩  ےكکبؿٿثبؿ  – ہثیٴ

 .ہے ٿئیہی ہ ےٯہپ ٍؼیتیٸ  
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  کی تبسیخ ہثیُ .1

 

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

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

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

 تَڀؿ کڀ اك ںاہد ںیہ ےاٱتڈ پـ ٹٚـ ںٵخبٱڀ ھی کچہ ےایل ٳہ ،ےچٲی

 .اھکیب گیب ت الگڀ

   تقوس ےک ہثیُ  ہےآ س ےچً ےط ںفذیو .2

ثیٍؤني  ےة

  تبرش

 ےک ےػہٵٞب ےگئ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ںتبرـٿ ثیٲڀٹنيےة

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

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

 اّب٥ی کڀ ہٹؼہ٩ـُ ػ ےکی ٕـ٣ ك ںتبرـٿ پـ، ےربٷ

ا ہک ٩ـُ ٵـيٹة ےاك .گی ےکی ربئ کی اػائیگی ؿ٩ٴ

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

 مسٺؼؿی کی اػائیگی، ٩ـُ ےگئ ےٱی ےٱی ےک ص٦بٙت

 ےٿربٷہؿمبئی  حم٦ڀٗ پـ ٵٺقٯ ےاف کہد ثٞؼ ےم٦ـ ک

 .اھربتب ت ی کیبہ پـ
وست ع اوس ثشوچ

 تبرش ےک

 اٿؿ ٵَـ مـی ٱٺکب، ںٵی ںافٿہحبـی دٹؼٿمتبٹی ہ

 اٿؿ ٿچثـ ےٿاٯ ےکـٷ م٦ـ مسٺؼؿی کی ٕـ٣ یڀٹبٷ

 کی ٕـس ںتبرـٿ ثیٲڀٹنيےة یھة ںٵی ںتبرـٿ ےمڀؿت ک

 ھے۔ت ٵ٪جڀٯ ؿٿاد

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

کی  عبٹؼاٷ ےاك ک اٿؿ ےرٺبف ےؿکٸ ک ہٵـػ ،ںٵی

 .یھىـٿٝبت کی ت کی ںاػاؿٿ ؿمحٸ ےٱئ ےک اٯھة ھیکػ

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

 .ںیھگئی ت ٩بئٴ کی '

 ےک طڈسو

 ےثبؽٕذ

 ےرل ک اپٺبئی ؿمٴ اینی ایک ےٷ ںثبىٺؼٿ ےک كڈؿٿ

کٴ  ھکب ثڀد افہد ےگئ ےیٺکھپ ػٿؿاٷ ےکاؽیت  حتت

 ںف ٵیاہد ےٱئ ےک ےٷھؿک تڀافٷ ثـ٩ـاؿ اٿؿ ےکـٷ

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

 دتبٳ ےک ٵبٯ پـ ےربٷ گٴ ےک ٵبٯ ہےا ربتب ہک

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

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

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

 اٿؿ ںافٿہحبـی د خمتٲ٤ اپٺب ٵبٯ ػٿؿاٷ ےک م٦ـ ےك

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

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

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

 ۔اھکیب ربتب ت کڀ کٴ کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ

 تقوسات رذیذ کی  ہثیُ .3

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

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

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

 ٦ڀٗ حمنڀكحم ؿ ؿکٸہ عبٹؼاٷ کب ںٵی ےٹتیذ ے، رل کھےت ےربت ےٱیئ

  .اھکـتب ت

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

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

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

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

  .ہےکـتب 

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

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

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

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

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

  ثیچ ںثیچڀ ےک مسٺؼؿ ےریل ےعٖـ مسٺؼؿی ںیہاٷ .ھےت ےتہؿ

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

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

  .اھتب تڑپ مبٵٺب کـٹب

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

ػٹیب  یہ ایؾیوسیٕظ پشپیچً ی فبسٹعوعبئ ہدوعتبْ ایّىیجً 

 .ہےربتی  ٵبٹی کٶپٺی ہٱی  فٹؼگی ثیٴہپ ےمت ك کی

  کی تبسیخ ہثیُ ںِی استھة .4

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

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

 .ىـٿٝبت کی کبؿٿثبؿ کی ہثیٴ ؿیمسٺؼ ےٷ ںایزٺنیڀ

 أؾیوسیٕظ الئف يٹاوسیٓ

 ٹڈملی کّپٕی

 ٱیہپ ٿاٱی ےکی ربٷ ٩بئٴ ںاؿت ٵیھة

 .یھکٶپٺی، ت ہثیٴ فٹؼگی اٹگـیقی

 أؾوسٔظ کّپٕی ْٹسٹ

 ،ٹڈملی

 ہثیٴ فٹؼگی ١یـ ٱیہپ ٩بئٴ ںاؿت ٵیھة
 .کٶپٺی

 اؽیوسیٕظ ِیوچً ےثبِت

 ،ٹڈملی یٹعوعبئ

 ٩یبٳ اك کب .یکٶپٺ ہثیٴ اؿتیھة ٱیہپ

 .اھٿا تہ ںدمجئی ٵی ںٵی 1870 مبٯ
 کّپٕی أؾوسٔظ ٔیؾًٕ

 ،ٹڈملی

 اٹيڀؿٹل پـاٹی ہفیبػ ےمت ك اؿت کیھة

کیب  ںٵی  1906 مبٯ اك کب ٩یبٳ .کٶپٺی

 یھآد ة کبؿٿثبؿ اك کب ا  اٿؿھت گیب

 .ہےا ہچٰ ؿ ٵنٲنٰ

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

 .گئی یھکی ثٺیبػ ؿک ںکٶپٺیڀ اؿتیھة ػیگـ
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 َ ہا

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

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

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

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

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

  .اہؿ ثٺب اٵتیبفی مٲڀک اٿؿ ٝؼٳ ٵنبٿات ػؿٵیبٷ ےک ںکٶپٺیڀ

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

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

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

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

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

  ہثیٴ فٹؼگی اؿتیھة اٿؿ کیب گیب کڀ ٩ڀٵیب کبؿٿثبؿ

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

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

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

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

 .اھت ی صبٍٰہ کڀمی 

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

 ٩ڀٵیب (  ےثقٹیل ری آئی ثی ایٸ ا  ہثیٴرٺـٯ کبؿٿثبؿ )

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

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

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

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

 106 یہکـ ؿ کبؿٿثبؿ ےک  ہثیٴ فٹؼگی ١یـ ںاؿت ٵیھة اك ٿ٩ت

 .کـ ػیب گیب ّٴ ںاٷ ٵی کڀ ںکٶپٺیڀ

d) ِ

 ےٱئ ےکی تـ٩ی ک ٍٺٞت  : ےا یڈاوسآئی آس  یٹکّی وتشاہي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۔گیب ػیب کـ تجؼیٰ ٹبٳ پـ ٕڀؿ ے٫

 

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

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

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

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

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

اؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵـثٜ ھؿٿٯ ٿاٱی ةٹاؿتی ٵٲکیت اٿؿ کٸھة

 ں۔یہ ںیہٷ ہفیبػ ے٥یَؼ ك ُاٹپچبك کی  ہی مـٵبیٹایکڀئ

 

  فْٕت ہثیُوب  صٔذگی ہِورود .5

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

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

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

  .ہے کی ایک کٶپٺی ےٝال٧

b)  ںیہ ںکٶپٺیب  ہثیٴ فٹؼگی  23 ںٵی ےٝال٧ ؽاتی.  

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

 ؿیٹؿیگڀٱی ہ، ٱیکٸ یہے اہکـ ؿ کبؿٿثبؿ ہفٹؼگی  ثیٴ ہؽؿیٜ

 .ہے آفاػ ےك ہػائـ ےک

  1  ںوشی ٹیظٹ خودوو 

  ؟ہےکڀٷ  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 کشتب  کظ ىشس  ہثی 

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

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

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

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

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

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

  .ہےرب مکتب  کب امتٞٶبٯ کیب ڈ٥ٸ اك ےٱئ ےک

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

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

 تْشیف 

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

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

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

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

 

 

 .ہے پـیيبٹی ایک ںاك ٵی ٳ،ہتب

i. ےٵيکٰ ك ےٱئ ےک کی ختٲی٨ ڈ٥ٸ ارتٶبٝی اینی ٱڀگ کیب 

  ؟ےگ ںکـی ؿ٩ٴ کی اٵؼاػ ھکچ ےك کٶبئی اپٺی کٶبیب

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

 ؟ ہےٿا ہ کب امتٞٶبٯ ؿ٩ٴ ػی گئی ےٕـ٣ ك

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

 .ہفیبػ تہیب ة ہے ت کٴہة

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

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

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

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

 .گب ےکـ کب اٹتٚبٳ اػائیگی ےٱئ ےاؿکبٷ ک

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

 .گب ڑےپ

  ۔ ہےوظ ىشس وبَ وشتب  ہثیُ .1

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

  ۔ٿہ ٵڀرڀػ ٩یٶت

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

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

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

 اْٝبء( ػیگـ ےک رنٴ اٿؿ

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

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

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

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

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

 .ہے ٿتبہکب اٵکبٷ  ےعٖـ امی ٕـس اٿؿ

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

  .ہے تٞٶبٯ کیب ربتبام کب ڈ٥ٸ ارتٶبٝی اك ےٱئ

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

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

 .ںیہ

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

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

 .ںیہ ےتہک ػاؿ

  ہےکشتب  ٌکبہ ھثود  ہثیُ .2

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

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

 .ہے

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

 

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

 حبٔوی

a) ھثود کب ثٕیبدی َھرون 

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

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

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

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

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

  ِخبي

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

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

  .ہے کیب رب مکتب اػا ہٵٞبٿُ اك کڀ

اعـاربت  ٕجیکی  ، اكپـ ےکـاٷ مـرـی٭ی  ػٯ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك کنی

 .ہے رب مکتب ػیب ہپـ اك کڀ ٵٞبٿُ ےٿٷہ ٵٞٲڀٵبت کی

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

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

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

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

ھثود حبٔوی کب ےخيش  (b     

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

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

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

 ےک ھثڀد حبٹڀی ےٳ کھرڀ٫ ىغٌ ؿہ ھمبت ھمبت ےک ھثڀد، ثٺیبػی ہک

 .ہےکـتب  ثـػاىت یھة

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

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

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

 .ہےتب ڑکـٹب پ ثـػاىت کڀ ںٵڀھرڀ٫ ی اٷھة

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

 :ےکـ

i. ٔیہر اوس رغّبٔی ےط ہکی ود تؾویؼ اوس خوف ،ےٯہپ ےمت ك 

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

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

 .ہےمکتی  ڑکڀ ثگب کی ٍضت ىغٌ ےٿئہ

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

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

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

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

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

 .ہےٿتب ہ٭ٴ  ؿٷٹؿی  ٿاال ےٵٲٸ

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

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

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

 .ںیہ ےمکت ثٺؼی کـ ہٵٺَڀة

 2    ںوشی ٹیظٹ خودوو 

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

I.  اعـاربت ٹؿکبٿ کبؿٿثبؿ  

II. اعـاربت ےک ےٿ ربٷہ ہتجب ٵبٯ  

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

  ٹبھؿک کـ کڀ ثچب

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

 الگت ٕجی ٿاٱی ےآٷ
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C. تىٕیه کی ٹَ ِیٕزّٓھرون 

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

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

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

آپ  ںی ٵیکٶپٺ  ہثیٴ ہٿ ہؽؿیٜ ےاك ک .ںیہ ےکب اٹتٚبٳ کـ مکت عٖـات

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

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

  إٌبٹ َ کوھرون .1

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

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

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

 ِخبي 

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

 کب مبٵٺب ںٵڀھرڀ٫ ھکچ ہٿاثنت ےك ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ےٿئہ ےمڀٹپت

  .ںیہ ےکـ مکت ٵٺٜ ےكے٭ـٷ

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

 ےعڀ٣ ك ےک ےمکٸ ڑثگ ےک ٍضت ںٵی یـٿٹی ٵٲکث یب ےٹکٲت ںیہٷ

 .ںیہ ےکـت ںیہی ٷہ ثیـٿٹی ٵٲک ٭ب م٦ـ

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

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

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

  .ںیہ ےمکت ہؿ حمـٿٳ ےك ٵٺب٥ٜ ےٿاٯ

 

 

  ٔبھثشلشاس سک ہخيش .2

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

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

 .ہےا ربتب ہک  ہثیٴ عڀػ ےاك

 ِخبي 

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

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

 .ںیہ ےمکت ےٯ ہکب ٥یَٰ

  سويٹکٓ اوسوّی  ںِی ےخيش .3

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

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

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

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

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

 .ںیہ ےتہک 'کٴ کـٹبٹ٪َبٷ ' کڀ ا٩ؼاٵبت

 ہؽؿیٜ ےک ٵنبئٰ ہیب فیبػ ایک ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٿتیٹکی ک ےعٖـ

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

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

 ،ںؿائیڀؿٿڈ یب کـاٹب ہآگب ےك ثب٩بٝؼگی ٵالفٵیٸ کڀ ےٝٶٰ ك

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

  .تـثیت کب٥ی ںٵی ےٰمٲن ےک ہٿ١یـ کبؿ

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

  .ںائیھک ہٷ ڈ٥ڀ رٺک ہٿ

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

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

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

 ےٿئہ ےکـت کی مٖش کڀ کٴ آٱڀػگی ٍڀتی اٿؿ آٱڀػگی صکڀٵت

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

 یالؤھپ ےثیٶبؿی ک ےك ےکٸھڑچ ےثب٩بٝؼگی ك ػٿائی کڀ ٵٲیـیب

  .ہےرب مکتب  کڀ ؿٿکب

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

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

  .تجؼیٲی

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

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

  .ہےٿ ربتی ہ ہٵٸ ٍضت یھة

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

ؿٿٯ کیب رب ٹکٸ کڀ ےعٖـ پـ ےٷھؿک ٦ڀٗحم خمتٲ٤ ٵ٪بٵبت پـ

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

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

  .ہے کیب رب مکتب کڀ کٴ

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

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

 .ہے کٴ کیب رب مکتب ںٵ٪ؼاؿ ٵی کڀ کب٥ی احـات ے، اك کیھة

 وبسی ہَ وی عش ِبیھرون  .4

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

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

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

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

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

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

  .ہےرب مکتب  ٺبیباپ یھکڀ ة ا٩ؼاٵبت

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

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

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

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

  ۔  ہےربتب 

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

َ ہفشا کی اربصت ےتجذیً کشْ ںِی یمیٓ کو غیش یمیٕی ہرسیِ

 .ہےکشتب 

 )یٹگبسْ ہمبمبثً  ہثیُ(أیہیمیٓ د ہمبمبثً  ہثیُ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

 3  ںوشی ٹیظٹ خودوو 

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

I.  یڈای٤  ثیٺک  

II.  ہثیٴ   

III.  ىیئـ یٹایکڀئ  

IV.  ٍربئیؼاػ ٰا 
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D. ہثیُ ىوس پش ےک ےکب آي ٹَ ِیٕزّٓھرون 

 ںیہکی ثبت ٷ ٹ٪َبٷ ٳ اكہتڀ  ،ںیہ ےثبت کـت ٵتٞٲ٨ ےک ےعٖـ ٳہت ر

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

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

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

 :ہے تیٿہ پـ ٵٺضَـ

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

 .ٿگبہ ٹ٪َبٷ ےرل ك ،ہےمکتب 

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

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

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

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

  ۔ٿگیہ ی کٴھة  ٩یٶت

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

 

  ںثبتی واٌی ےدی ربْ ہتود لجً ےأتخبة ط  ہثیُ .1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ٿ گبہ ںیہٷ ںٵڀفٿ اٿؿ، ٵٺبمت ٹبھثـ٩ـاؿ ؿک

 ِخبي

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

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

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

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

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

 .ٿہ ہت فیبػہة

 ِخبي 

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

 

 4 ںوشی ٹیظٹ خودوب 

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

I.  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 کشداس ہثیُ ںِی ےِْبؽش 

 ۔  ںیہتی ٭ـ کـػاؿ اػا ٳہا ںکی ا٩تَبػی تـ٩ی ٵی ٵٲک ،ںکٶپٺیب ہثیٴ

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

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

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

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

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

 .ہےکی ربتی  ثٺؼی ہگـ ارتٶبٝی

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

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

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

 یھپـ ة کبؿی ہمـٵبی ہی .ےئہچب ے٭ـٷ ے٥یَٰ دتبٳ ےاپٸ ٵتٞٲ٨

ٳ  ھرڀ٫ یھة یھکت ںکٶپٺیب ہثیٴ کبٵیبة ےامی ٱئ .ہےٿتب ہالگڀ 

 کبؿی ہمـٵبی ںٵی ىیئـ  اٿؿ اکٹاك ےریل کبؿی ہمـٵبی ےؿھة

 .ںیہ کـتی ںیہٷ
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c) یٹکٶیڀٷ اٿؿ جتبؿت ٿ، ٍٺٞت عبٹؼاٷ ےاك ک ىغٌ، ٹٚبٳ، ہثیٴ 

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

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

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

 ٿا٩ٞبت صبػحبتی یب ےصبػث رڀ ہےا ربتب ھؿک حم٦ڀٗ ےٹتبئذ ك

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

 اّب٥ی ت٦َیٰ ےک ںٍٺٞتڀ اٿؿ ؿکبؿٿثب اٿؿ ہےٳ کـتب ہ٥ـا حت٦٘

 ۔  ہےٳ کـتب ہ٥ـا ہمـٵبی ےٱی ےک تـ٩ی اٿؿ

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

کی  کبؿی ہمـٵبی ںٵی ںاػاؿٿ کبؿٿثبؿی ںٵی ےٹتیذ ےاٿؿ اك ک

کڀ  امتٞٶبٯ ٩بثٰ ےٿمبئٰ ک ٵڀرڀػ اٿؿ ہےکـتب  ا٥قائی ہصڀٍٰ

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

 ھمبت ہےکـتب  ا٥قائی ہصڀٍٰ یھکی  ة ٍٺٞتی تـ٩ی جتبؿتی اٿؿ

 یھة ںٵی ہاّب٣ ںٵی پیؼاٿاؿ اٿؿ ٵٲکی ٵٞیيت ٍضت ٵٺؼ یہ

 ۔   ہےٳ کـتب ہ٥ـا ىـاکت

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

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

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

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

 .ےئہربٹب چب

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

 اٿؿ ےمـٿ ےربئیؼاػ ک ٿاٱی ےکی ربٷ  ہثیٴ ےؿیٸ كہٵب اٿؿ

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

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

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

 .گب ےکـ ہکڀ اپٺی ٕـ٣ ٵتڀد کی ىـس

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

کـتب  کٶبئی ١یـ ٵٲکی کـٹنی ےٱئ ےٵٲک ک ہی ہکیڀٹک ہےس ٕـ

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

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

  .ںیہ ےکـت کی سمبئٺؼگی ثـآٵؼ

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

 اٿؿ ںایزٺنیڀ ىبٵٰ کئی ںٵی ک کی ص٦بٙتڑك اٿؿ ص٦بٙتی ٍٺٞتی

 .ںیہ ہےٵٺنٲک ؿ ےك ٩ـثت ےك ںاػاؿٿ
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 ٍِْوِبت

 یٹعوؽً عیکوس اوس ہثیُ

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

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

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

 ھکی کچی ٹ، مڀىٰ میکڀؿںصکڀٵتی ٿ ؿیبمتی ٵـکقی .ہےىبٵٰ 

 مسبری اپٺی ےٿئہ ےکـت مت مکـیپيٸ پـیٶیٴ کی حتت ےک ںٵٺَڀثڀ

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

 ےک ہبئؼ٥ ےک ںعبٹؼاٹڀ ےاٿؿ اٷ ک ںیہؿکٸ  ػاؿ ہثیٴ ٵالفٵیٸ رڀ

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

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

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

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

 مسبری( ےثی ٿائ ےاؿ٫امکیٴ ) ہثیٴ ٥َٰ .ںیہ ےتکـػاؿ اػا کـ ٳہا

ی ہکڀ  ںػاؿکنبٹڀ ہثیٴ ٍـ٣ ہٵٺَڀة ہی .ہے ہٕـی٨ ٳہکب ایک ا گڀؿٿ

 کڀ ےٵٞبىـ ےپڀؿ ٕڀؿ پـ ہثبٱڀامٔ اٿؿ ؿامت ہثـا ہثٲک ںیہٷ

 .ہےکـتی  ہ٥بئؼ

 ےی کٹصکڀٵت کی فیـ مـپـمتی مڀىٰ میکڀؿ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب

  ےریل ںیہی ہا ٭ـؿٳ کـػاؿ اػہایک ا ںٵی ںٵٺَڀثڀ

1. RKBY  - یڀرٺب ہکـىی ثیٴ ہؿیٹؿاه 

2.  RSBY  - یڀرٺب ہٍضت ثیٴ ہؿیٹؿاه 

3.  PMJBY  - یڀرٺب ہاٷ ٵٺرتی ریڀٷ ریڀتی ثیٴھپـػ 

4.  PMSBY  - یڀرٺب ہىب ثیٴھاٷ ٵٺرتی مـکھپـػ 

 

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

  .ںیہ تیبؿ کی گئی ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا یٹمڀىٰ میکڀؿ

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

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

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

 .ہٿ١یـ ى٦ب ےپیٶبٷ ڑےة ،ےصبػث

 

 5  ںوشی ٹیظٹ خود وب 

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

  ؟ہے امپبٹنـ ےٕـ٣ ك٭ی  ٭بؿ ہثیٴ

I. کبؿپڀؿیيٸ ہثیٴ ؿیبمت ٵالفٳ  

II. َٰامکیٴ ہثیٴ ٥  

III. ى٦ب پجٲک  

IV. دتبٳ ثبال ہٵٺؼؿد 
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ہخالؿ  

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

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

 .اھٿا تہ ںاؤك ٵیہ کب٥ی

 ںیہىبٵٰ  كٹیڀٷ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٹٚبٳ ٵی ہثیٴ:  

  ہاحبث  

 ٳھرڀ٫  

  ہعٖـ  

  ےػہٵٞب  

  اٿؿ ٭بؿ ہثیٴ  

  ػاؿ ہثیٴ 

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

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

  .ںیہ ےتہک ثٺؼی ہگـ

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

  :ںیہىبٵٰ  تٮٺی٬

 اٱٺبٹٳ ھرڀ٫  

  ؿٿٯٹکٸ ٳھرڀ٫  

 ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ٳھرڀ٫  

 ٿتتیني ٳھرڀ٫  

 ؿاٹن٦ـٹ ٳھرڀ٫  

 ںیہ اٍڀٯ ٳہا ےک ہثیٴ  

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

  ںٱی

 ںمڀچی ث٢ڀؿ ںٵی ےثبؿ ےٹتبئذ ک ہدمکٸ ےکٳ ھرڀ٫  

 ںٱی ہٷ ٵڀٯ ٳھرڀ٫ ہت فیبػہة ےٱئ ےک یڑٿھت. 

 

 افيالصبت َہا

  ٳھرڀ٫ .1

 ثٺؼی( ہگـ) ہؽعیـ ارتٶبٝی  .2

  ہاحبث  .3

  ھکب ثڀد ٳھرڀ٫ .4

  اٱٺبٹ ٳھرڀ٫ .5

  ؿٿٯٹکٸ ٳھرڀ٫ .6

 ٹبھثـ٩ـاؿ ؿک ٳھرڀ٫ .7

 ٭بؿی ہمـٵبی کی ٳھرڀ٫ .8

 ؿاٹن٦ـٹ ٳھرڀ٫ .9
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 رواة ےک ٹیظٹ خود

  1رواة 

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

 ٍٺٞت کی ہثیٴاؿتی ھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی ہثیٴ ںاؿت ٵیھة

  .ہے ؿٹؿیگڀٱی

  2رواة 

  .ہے   III ٍضیش اٹتغبة

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

  .ہے ھثڀد ٳ ھرڀ٫ حبٹڀی تٞٶیـ

  3رواة 

  .ہے  II ٍضیش اٹتغبة

  .ہے٭بؿ  ہٕـی٨ کب ـؿاٹن٦ٹ ؿمک ہثیٴ

  4رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

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

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

  .ہےربتی  ٿہّـٿؿی 

  5رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

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

 .ہے امپبٹنـ ےك

 

 عواي ٹیظٹ خود

  1 عواي

 کڀ ؿاٹن٦ـٹ ےعٖـ ےٿاٯ ےربٷ ےکی ہؽؿیٜ ےک ثٺؼی ہگـ ےعٖـ

  .ںیہ ےتہک _______

I. ثچت  

II. کبؿی ہمـٵبی  

III. ہثیٴ  

IV. اٹبھٹگ ےعٖـ 

  2 عواي

 کڀ ا٩ؼاٵبت ٵتٞٲ٨ ےك ےکـٷ کٴ اٵکبٹبت کڀ ےک ےٷھٹگ ےعٖـ

  .ںیہ ےتہک __________

I. ےٷھ٩ـاؿ ؿکثـ ہعٖـ  

II. اٳھکی ؿٿک ت ٹ٪َبٷ  

III. ؿاٹن٦ـٹ ےعٖـ  

IV. اٱٺبٹ ےعٖـ  

  3 عواي

  .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 افکڀ ٹٚـ اٹؼ عٖـات ہدمکٸ ٵڀرڀػ ںٵی ںاحبحڀ ٵبؿیہ.  

IV. ہٵٺَڀةریٸ ٿ اٵٸ  کی ےثٺبٷ ٵؤحـ ہفیبػ کبؿٿثبؿ کڀ ےآپ ک 
  .کـٹب ثٺؼی

  4 عواي

  .اھٿا تہ ےك ____________ آ١بف ےک کبؿٿثبؿ ےک ہثیٴ رؼیؼ

I. ٵـيٹة  

II. كڈيل  

III. كڈؿٿ  

IV. ٰیٹکٶی ٿتـاہٵ  

  5 عواي

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

  ںاہد ہے کـتب

I. ہے ںیہکب اٵکبٷ ٷ ہٵٞبٿُ ٹ٪َبٷ یب  

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

III. ہے صبٍٰ کب حت٦٘ ہثیٴ کڀ ربئیؼاػ  

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

 .ہےٱیتب 

  6 عواي

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. ہےکـتب  کی ص٦بٙت ہاحبث ہثیٴ  

II. ہےکـتب  اٳھکی ؿٿک ت ٹ٪َبٷ ہثیٴ  

III. ہےکـتب  اٵکبٹبت کڀ کٴ ےک ٹ٪َبٷ ہثیٴ  

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

  7 عواي

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

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

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

  ٿگب؟ہ کـٹب مت مکـیپيٸ

I. . 100 / - ےؿٿپ 

II. . 200 / - ےؿٿپ  

III. . 80 / - ےؿٿپ 

IV. . 400 / - ےؿٿپ 

  8 عواي

 ؟ ہےػؿمت  ثیبٷ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

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

  .ہے ؿکب ہکب ٕـی٨ ےٷٹثبٷ
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II. ےؿاٹن٦ـ کـٷٹپبك  ےک ىغٌ ےػٿمـ کڀ ےعٖـ ےک ایک ىغٌ ہثیٴ 

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨

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

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨ ےٷٹثبٷ

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

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨

  9 عواي

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

  ؟ںیہ ےکـت ںکیڀ ثٺؼٿثنت

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

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

  .ہے

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

  .کیب ہٵٞبئٸ

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

  .ہے رب مکتب

  10 عواي

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

  .ہے اتبھمسذ

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

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

III. ٱیٺب ٹثبٷ کڀ کب ٹ٪َبٷ ںٱڀگڀ ھکچ ےکی ٕـ٣ كىغٌ  ایک  

IV. کی ىـاکت ٹ٪َبٷ ہؽؿیٜ ےک ٹگـاٷ 

 

 عواالت کب رواة ےک ٹیظٹ خود

  1رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

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

  2 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

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

 .ںیہ ےتہک اٳھؿٿک ت

  3 رواة

  .ہے   IV ٍضیش اٹتغبة

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

  .ہےمکتب  ثٺؼی کـ ہٵٺَڀة کی ےثٺبٷ ٵؤحـ

  4 رواة

  .ہے  II ٍضیش اٹتغبة

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

   .ہے  IV ٍضیش اٹتغبة

 ٕـ٣ ٍڀؿحتبٯ کی اینی، ٹب ھعٖـات ثـ٩ـاؿ ؿ٫ ںتٺبٙـ ٵی ےک ہثیٴ

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

  .ہےٱیتب  ہکب ٥یَٰ ےکـٷ ثـػاىت

  6 رواة

  .ہے   IV ٍضیش اٹتغبة

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

  7 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

  .ہے کیب رب مکتب کڀ حم٦ڀٗ ٹ٪َبٷ ےکی ىـس ك ؿھگ ٥ی - / 200 .ےؿٿپ

  8 رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

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

  .ہے کبؿ ہکب ٕـی٨ ےٷٹثبٷ

  9 رواة

  .ہے   I ٍضیش اٹتغبة

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

  .ںیہ ےکـت کب ثٺؼٿثنت ہٵٞبئٸ اٿؿ ےمـٿ ےک ہاحبث

  10 رواة

  .ہے   II ٍضیش اٹتغبة

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

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

 امی ٕـس کی یھة ےمبٵٸ ے، رٸ کہےب کیب ربت ت٪نیٴ ںٵی آپل ػؿٵیبٷ

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

 عشوط نہگب  
 

 ثبة وب تْبسف

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

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

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

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

 ے۔ربٹیٺگ کڀ ںٕـی٪ڀ

  ِبصبفً ےک  ےْھعیه

 

A. تَڀؿات رٺـٯ -  مـٿك کہگب  

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

C. ہىکبیت افاٯ   

D. ٰٵڀاٍالت  کب ٝٶ  

E. ١یـ فثبٹی  ٵڀاٍالت  

F. اعال٩ی ثـتبؤ  

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

 کـٹب  ٿّبصت کب  ٵیتہا ٭ی عؼٵبت کہگب .1

 مـٿك  کی ٵٞیبؿ  کب ٿّبصت  کـٹب  .2

 کـٹب  ہربئق کب  ٵیتہا کی  مـٿك ںٵی  ٍٺٞت ہثیٴ  .3

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

 کـٹب

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

  اٹبھٵڀاٍالت  کی ٝٶٰ  کڀ مسذ .6

 کـٹب  ٿاّش کڀ  ٵیتہا ے١یـ فثبٹی  ٵڀاٍالت  ک .7

 اعال٩ی ثـتبؤ  کی م٦بؿه کـٹب .8

 

A. تقوسات رٕشي -  عشوط کہگب  

 ؟ںکیڀ  مـٿك کہگب .1

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

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

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

  ہے۔  ٳہا  ہفیبػ ںیہک ںٵی ےٵٞبٵٰ

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

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

 ہکبس کب ثیُ وبس

 ا،ھػیک ےرل ہے  چیق ٿكٹھ ایک ہی

 رب کیب  ہجتـة اٿؿ  ہربئق چالیب

  ٵتڀ٩ٜ ١یـ ایک ںٵی  ٵنت٪جٰ ہی

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

 ےك  ثؼ٩نٶتی ے۔ہ  ہػہٵٞب ایک کب

 ےک ہثیٴ تک ےٿٷہ  ٿا٩ٜ  ے٫ ہٿا٩ٜ

  ہجتـة 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  ہجتـة

 ہے۔

  ُاٵیؼ کی عڀىی  ٥ڀؿی عـیؼ کی ہثیٴ

 ایک ہی ہثٲک ہے ںیہٷ  ثٺیبػ پـ

 پـ  پـیيبٹی/ عڀ٣ ےک ہمبٹش  ہدمٮٸ

  ہے۔  ثٺیبػ

 ہثیٴ یھة کڀئی ہک ہے ںیہٷ  دمٮٸ ہی

 ٕـ٣ کی  ٍڀؿحتبٯ اینی ایک کہگب

  اػائیگی ٩بثِٰ ںاہد گبھےػیک ںیہٷ

 ہے۔ ٿتبہ ہ٥بئؼ

جٲی الئٸ مسا کی ؿیٹایک کبؿ کڀ ٥یک

 اٿؿ ٥ـٿعت ںٵی ىڀؿٿٳ ثٺبیب، ںٵی

  ہے۔ ربتب کیب امتٞٶبٯ پـ کڑك

 امتٞٶبٯ اٿؿ  ے٭ـٷ ٥ـٿعت ،ےثٺبٷ

 اٱگ اٱگ ،تیٸ  ٝٶٰ تیٸ ےک ےکـٷ

 ٿتیہ ےپڀؿ پـ  ٵ٪بٵبت اٿؿ  اٿ٩بت

 ں۔یہ

 رب اھػیک ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ

اٿؿ اتال٣    ٭يٸڈپـٿ ہک ہے مکتب

 اٿؿ ٭يٸڈپـٿہے ٿتبہ ھمبت ھمبت

 ںمـٿمڀ یھمت ٿ٩تی ٳہ ہی کی  اتال٣

 ہے۔ عَڀٍیت ٵٺ٦ـػ ایک کی

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

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

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

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

 ے۔ئیہچب

 

 عشوط  کی ِْیبس   .2

 ہثیٴ کـٹب عڀه کڀ کہگب اٿؿ کـٹب  ٳہپڀؿی مـٿك  ٥ـااٝٲٰی  ٵٞیبؿ 

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

  ں۔یہ ىبٵٰ

  ؟ںیہ کیب  ففبت ےاعک ؟ہےٌیکٓ اٍّٰی  ِْیبس عشوط  کیب  

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

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

 ہے۔ اٱتبڈ  ؿٿىٺی پـ

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

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

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

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

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

 اٿؿ  ائیھاچ کی  ںٱٮبؿٿہ  مـٿك کی ےٷکـ  ٳہ٥ـا رڀاة  ٥ڀؿی

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

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

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

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

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

 ہے۔ ٯہا کتٺب ںیٵ ےکـٷ پڀؿا

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

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

 ہے۔ ٿتبہ ٱٮتبھد ںٵی ےربٷ

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

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

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

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

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

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

 ہے۔ تبڑٿھب ٹ٪ڀه چپػیـ اٿؿ ٱیہپ ثٞؼ ےامک

 ہثیُ اوس  عشوط کہگب .3

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

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

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

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

 ۔کی

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

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

 ں۔یہ  ہؽؿیٜ یھة کب

  ؟ہےکی ٭بٵیبثی  کب ؿاف  کیب  اٷ

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

  ۔

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

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

  ۔ٿگبہ

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

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

  ہے۔ مکتب رب کیب  صبٍٰ ےك ےثٺبٷ  تٞٲ٨

  لیّت وی صٔذگی کی کہ: گب1ؽىً  
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 ےک ںکڀہگب ےاپٸ اٿؿ ہے کـتب  ٳہ٥ـا  مـٿك رڀ ٹایک ایزٸ 

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

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

 1  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

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

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

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

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

 ہے مکتب رب کیب  صبٍٰ کـ ثٺب

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

  ہے مکتب

 

 
 

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

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

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

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

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

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

 فالس تشیٓہة ےعت ط – ٹفشوخت  پوائٓ .1

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

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

  ہے۔ کـٹب ےٓ[  ؿ٩ٴ ہثیٴ]

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

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

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

  ہے۔  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک

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

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

  ہے۔ ٿاؿ کـٹب ہثیٴ  عال٣ ےگبٵی  کٷہ اینی

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

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

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

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

 ۔ےئہ٭ـاٹب چب

 ِخبي

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

  ۔ٿگبہ حبثت ٵؼػگبؿ عـیؼٹب کڀؿ  عال٣ ےک

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

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

  ہے۔ مکتب ٿہ ںیہٷ  ّـٿؿی

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

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

 ہے۔  ہٵتٞٲ٨

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

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

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

  ہے۔ ںیہالفٵی  ٷ رڀ ٿگبہ  حمتبٓ کـٹب

 تڀ ہے مکتب رب کیب  ثـػاىت آپ ےاپٸ کڀ ےصٌ ایک ےک ٹ٪َبٷ  ہگـ دمٮٸا

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

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

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

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

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

 : ںیہ

 ںپبٱینیب ٳھٹبٵی  رڀک 

 ںپبٱینیب ٳھدتبٳ رڀک 

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

 گیب اھؿک ںیہٷ ؿہثب ےك  ٕڀؿ  عبً حتت ےک پبٱنی کڀ رٸ ںیہ یکـت کڀؿ کڀ

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

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

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

  ٳہ٥ـا کڀؿ  ثٺیبػ ّـٿؿت کڀ  ػاؿ ہثیٴ اٿؿ ہے مکتب کـ ثچت ںیٴ ٵیپـیٶ

 ہے۔ مکتب کـ

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

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

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

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

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

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

 : ںیہ ےمکت ٿہٕـس  

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

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

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

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

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

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

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

 کـیگب؟ ٵؼػ امکی ںٵی ےکـٷ

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

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

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

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

 ے۔ئیہچب ربٹب کیب ہثیٴ

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

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

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

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

  ہے۔

 الذاِبت جتویض  .2

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

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

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

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

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

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

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

  ہے۔

  ّـٿؿت کی  ٵٞٲڀٵبت  یاّب٥ ھکچ ےٱئ ےک ےکـٷ پڀؿا کڀ پبٱنی یھکت یھکت

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

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

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

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

 ہے۔

 لجوٌیت  الذاِبت   .3

a) ٹکوس ٔو 

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

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

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

 ں۔یہ حم٦ڀٗ ںٵی ںٿھاتہ ےک کٶپٺی اٿؿ ٹایزیٸ تٵ٦بػا ےامک ہک ہے
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b) پبٌیغی دعتبویض ُعپشدگی 

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

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

 بکـٹ  صبٍٰ ػمتبٿیق تڀ ںیہ ےػیت  اربفت کی ےػمتبٿیق مڀٹپٸ پبٱینی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہے۔ ٵڀ٩ٜ

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

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

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

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

  ۔ٿگیہ  ٭بٵیبثی

c) پبٌیغی  جتذیذ  

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

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

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

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

  ہے۔ ٿتبہ  ہربئق کب  اٝتٶبػ اٿؿ

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

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

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

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

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

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

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

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

  ے۔مک

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

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

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

  ہے۔ ٿتبہ حبثت  ٵ٦یؼ کـٹب پیيکو کی  ٵؼػ

  دّوٰی الذاِبت .4

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

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

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

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

 2   ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

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

  ہے۔ ںیہٷ

I. ہٵٲٮیت  ثیٴ 

II. ہثیٴ  ػاؿی ہ٭بؿٿثبؿ  ؽٳ 

III. ہثیٴ ؿٹٵڀ ےٱئ ےک  ػاؿی ہؽٳ کی  یٹتینـی پبؿ 

IV. ہآگ ثیٴ 

 

C. ہؽکبیت اصاي  

  َٔش حبٔی .1

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

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

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

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

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

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

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

 :ںیہ ےٱیت رٺٴ  رؾثبت اٿؿ   اصنبمبت ےک  ٩نٴ

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

 ہے ٿتبہ  پیؼا اصنبك

 کڀ اٹب  مجت ےک ےکـاٷ  ہجتـة اٿؿ ےاٷھػک اٹٿھػٿمـا اصنبك چ 

 ہے کب ےٹچٸہپ ٹچڀ

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

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

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

  ہے۔ تبہچب کـٹب حمنڀك ٩ؼؿ ٩بثِٰ کڀ آپ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (  ایظ ایُ ری آئی)  وبس ہىشیك  ٹِشثوه  ؽکبیت ِیٕزّٓ .2

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

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

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

  ہے۔ کـتب  ٭بٳ

کـ   ؿٹؿرل  ت٦َیالت کی  پبٱینی اپٺی پـ  ٭بؿ ہپبٱینی ػاؿ  اك ٕـی٨

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

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

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

 :ہے مکتب

http://www۔policyholder۔gov۔

in/Integrated_Grievance_Management۔aspx 

 1986 ، ٹایه( یىؾٓٹفبسفیٓ حتفٌ )وٕضیوِش پشو .3

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

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

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

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

a) تْشیف حتت ےک  ٹیها  

 :ںیہ  ٕـس اك ںتٞـی٦ی ھکچ گئی ػی ںٵی  ٹای٬

 تْشیف

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

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

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

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

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

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

 ہے۔

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

 :رڀ  ٥ـػ یھة کڀئی اینب ہےکب ٵٖٲت  سفیٓ""فب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ہے۔ گیب ػیب ہٿٝؼ کب

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

 : اٱقاٳ یھة کڀئی

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

 ہے گیب اپٺبیب

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

  ہے  ٹ٪ٌ  ہفیبػ

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

 ہے کٶی کی  ٕـس کنی ںٵی

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

 ہے  ہفیبػ ےك  ٩یٶت

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

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

 کی تبرـ ےکـٷ  ٿاّش  ٵٞٲڀٵبت ںٵی  تٞٲ٨ ےک  تبحـ اٿؿ ےٕـی٨

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

  ہے۔کی پیيکو کی ربتی   ٿعت٥ـ کی اٷ ٭ڀ ٝڀاٳ

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

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

  ہے۔ کـتب اعتال٣ اٹکب

b) ُںایزٕغیب  ہاصاي   ہفبسفیٓ تٕبص 

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

  ں۔یہمٖش  پـ ٩بئٴ  کی گئی 

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

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

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

 ہے۔ اعتیبؿ کب ےیزٸھة ےٱئ ےک ػؿآٵؼ ٝٶٰ ںٵی ٹکڀؿ

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

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

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

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

 ھالک 100 ٱیکٸ  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ھالک 20 ٿ،ہاگـ کڀئی  ، ٥یتال

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

 ں۔یہ یہ ٵتڀافی ےک

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

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

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

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

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

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

  ہے۔  اعتیبؿ ہػائـ مپـٿائقؿی



 

34 

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

c) ْکب ےؽکبیت دسد کشا ًّّ  

 کب ےػؿد کـٷ ؽکبیت ےٌئ ےک ںایزیٕغیو  ہاصاي  ؽکبیت تیٓ ہِزووس

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

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

 ہے۔ ںیہٷ

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

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

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

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

d) اصىبِبت ےفبسفیٓ فوسَ ک 

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

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

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

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

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

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

 اٹبٹ٥یل  ٿاپل ٱڀ گئی ٭ی اػا  ےؽؿیٜ

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

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

 کـٹب  ٳہ٥ـا  ؿ٩ٴ

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

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

 ؿاٹبہػٿ ںیہٹب یب اٷ کڀ ٷکـ ثٺؼ

v. کـٹب ٳہ٥ـا ےٱئ ےک اعـاربت ٭ب٥ی کڀ ںیڀٹپبؿ 

e) الغبَ ےفبسفیٓ تٕبصّبت  ک 

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

 :ںیہ ےآت ںٵی  ا٩نبٳ  ٳہا  ؽیٰ ہٵٺؼؿد  ہتٺبفٛ ٍبؿ٥یٸ

i. تبعیـ ںٵی  ہت٦َی ےک ںػٝڀٿ  

ii. کـٹب ںیہٷ ہت٦َی کب ںػٝڀٿ 

iii. تـػیؼ کب ںػٝڀٿ 

iv. ٹ٪َبٷ کی ٵ٪ؼاؿ 

v. ہٿ١ري ٿّڀاثٔ ىـائٔ ےپبٱینی  ک  

 ( مسیٓڈاوِت)  حمتغت ہثیُ .4

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

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

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

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

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

 ےك ےٕـی٨  ہربٹجؼاؿاٷ١یـ اٿؿ ٵڀحـ ک٦بیتی، کڀ ںىکبیتڀ یھمت  ہٵتٞٲ٨

  ہے۔ کـٹب صٰ

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

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

  ہے۔ عکتب

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

  ہے۔

a) حمتغت  کو ؽکبیت 

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

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

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

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

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

  ے۔ئیہچب ٿٹیہ ٭ی محبیت  ےؽؿیٜ

 :  اگـ ہے تیمک رب کی ىکبیت پبك ےحمتنت  ک

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

 : ےٷ کٶپٺی ہثیٴ

 یب اھىکبیت کڀ ؿػ  کـ ػیب ت 

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

 اھت ٵال ںیہاٹؼؿ  ُٵؼٝی  کڀ کڀئی رڀاة ٷ ےک ہٵب

 ٵٖٶئٸ ےك ةرڀا ےگئ ےػیئ  ےؽؿیٜ ے٫ کٶپٺی ہُٵؼٝی  ثیٴ  

  ہے۔ ںیہٷ

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

  ہے۔ ربتی کی  اٹؼؿ ےک  مبٯ ایک

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

  ہے۔ ںیہٷ ۂاٱتڀا

b) م٦بؿىبت ےؽؿیٜ ےحمتنت  ٫ 

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

 : ہے ربتی کی ےك

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

 ےئیہچب ربٹی کی

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

 ےئیہچب

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

 ربٹب کیب ٵٺٚڀؿ  پـ ٕڀؿ حتـیـی  ےؽؿیٜ ے٫  ُٵؼٝی  اٹؼؿ

 ےئیہچب

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

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

  ے۔ئیہی ٵبٹگ کی ربٹی چبک تَؼی٨

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

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

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

  ۔ٿگبہ ںیہٷ  ہفیبػ

c) صڈایواس ےحمتغت  ک 

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

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

 ( مسیت ے٫ اعـاربت  ػیگـ اٿؿ   اػائیگی

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

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

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

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

  ے۔ئیہچب

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

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

  گی ںیزیھة

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

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

 

 

 3  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

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

  ؟ہے مکتب رب کیب ںیہٷ  ثٺؼ ہػؿد  پـ ٕڀؿ

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

 ہے

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

 ہے۔ عـیؼتب کڀ

III. کڀ عؼٵبت اٿؿ ںمبٵبٹڀ ےٱئ ے٥ی ثؼٯ  کرڀ ایک تال 

  ہے کـتب امتٞٶبٯ کب اٷ اٿؿ ہے عـیؼتب

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

 ہے کـتب امتٞٶبٯ
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D. ًّّ ِوافالت   وب 

  استہَ وی  ِوافالت ںِی  عشوط کہگب

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

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

  ہے۔ ّـٿؿی ٿٹبہ اخالق

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

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

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

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

  ہے۔  استہَ  َہا ےط عت ایک ںِی ںاستوہَ اخاللی  استہَ

  تٍْمبت کہِوافالت  اوس گب .1

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

 کڀ کٶپٺی ھمبت ےک رٸ ںیہ اٹنبٷ ےایل کہگب ہے۔ ںیہٷ ی٭ب٥ ہی ٱیکٸ ہے۔

  ہے۔ ّـٿؿت کی ےثٺبٷ  تٞٲ٨ ٵْجڀٓ ایک

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

  ے۔گ ھےدیک  ىشس کظ کو کّپٕی کہگب

  ؟ہے ےثٺت ےٍضت ٵٺؼ  تٞٲ٪بت  کیل

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

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

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

  ّٕبفش ے: اّتّبد  ک2ؽىً  

 
 

i. ہے ٿتیہ ےك ہتود ىـٿٝبت کی ےؿىت ؿہ: 

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

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

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

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

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

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

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

 :ٹبہؿ ِورود ںاہٿ  ٿ٩ت

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

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

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

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

 ؟ہے اہس ےد یبْھد پش ںمشوستو کی کہگب اوس

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

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

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

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

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

 : ےریل ٹٮبت ثبال ؽیٰ ہٵٺؼؿد

   یب ہے اٱتبڈ٥ـػ  رڀ تبحـ  

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

 ہے یزتبھة  پی٢بٳ رڀ کڀ ں٥ـػػٿمـٿ 

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

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

  ہے۔کی سمبئٺؼگی ٭ـتب   ےٕـی٨ ےک ےٷھػیک اٿؿ

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

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

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

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

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

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

 ِوافالت  کب ًّّ   .2

  ؟ہےٵڀاٍالت  کیب 

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

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

 ہے۔ ربتب ٿہ ٵٮٶٰ  ٝٶٰ ہی یہ ھمبت ےک ےٷٓا

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

 فثبٹی 

  حتـیـی  

 ١یـ فثبٹی 

 ےرنٴ ٭ی فثبٷ ٭ب امتٞٶبٯ ٭ـ ٫  

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

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

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

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

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

  ۔گبےیذھة  پی٢بٳ کت اٿؿ ےکیل کڀ ہ٭ٺٺؼ ٵڀٍڀٯ

 ہے۔ گیب ایبھمسذ ےٵڀاٍالت  ٝٶٰ  کڀ ٹیچ

 : ںکـی  ثیبٷ کڀ  اٱ٦بٗ ںٵی  ىٮٰ ٳہ ےآئی

 

 

 

 

 : ِوافالت  ًّّ  4ؽىً  

 

 

 تْشیف

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

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

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

  ہے۔ ػؿمت اٿؿ  ٵ٦یؼ  ٵٞٲڀٵبت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  فثبٹی مسیت کبٹ٦ـٹنٺگ یڀڈٿی اٿؿ یٲی٦ڀٷٹ ،ںکڀٹھثی کی ےمبٵٸ ےآٵٸ

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

  ہے۔ مکتب رب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ںيٹِوحش ِوافالت  کی سوبو .3

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

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

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

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

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

 ہے۔ کب ےکـٷ ػٿؿ کڀ ںٿٹؿ٭بٿ

 4  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

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

I. ہتڀد 

II. اٝتٶبػ  

III. ٵڀاٍالت  

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

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

 َہا

 ثٕبٔب  تبحش الہایک ؽبٔذاس پ

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

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

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

 آپ رت ہے ٿتیہؿت ی ّـٿک  ٹٚـ ٥ڀؿی ایک کی ڈمیٮٸ چٺؼ ٍـ٣ ےٱئ ےک ےکـٷ

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

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

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

 : ںیہبٿیق اك ٕـس  یؼ  جتٵ٤ ھکچ ےٱئ ےک ےثٺبٷ  تبحـ الہپ اھاچ

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

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

 ہے۔ کـتب

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

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

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

 ہے۔ ٿتبہ ٹبڑھة ےگٓا ےاك

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

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

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

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

 اپ؟ ٵیک ٹ٦یل اٿؿ

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

 ہے التب ںٵی  ٍڀؿحتبٯ آمبٷ ھمبت ےک ےػٿمـ ایک کڀ  مبٵٞیٸ

iv. ٿٹبہ ٵخجت اٿؿ اٝتٶبػی ال،ھک  

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

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

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

 ؟ںیہ ےػیت

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

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

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

  ہے۔ کی ےٿٷہ ػٱچنپی ںٵی  ص٪ی٪ت

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

 ؟ںیہ ےٱیت  ٿ٩ت ھکچ ںٵی

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

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

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

 ؟ہے کـتب ٵَـٿ٣ کڀ آپ ػٿؿاٷ

 رغُ وی صثبْ   .1

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

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

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

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

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

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

 ہے۔ ّـٿؿت کی ےٷہؿ حمتبٓ تہة ںٵی ےثبؿ ےک

a) اّتّبد 

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

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

  ۔ٿٹبہ ھڑےک ھےمیؼ ےکـک ھےپیچ کڀ ںٿھکٺؼ -اٹؼاف  

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

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

b) ہسوطھة 

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

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

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

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

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

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

 ں۔یھؿک ٹٚـ

 ہؿاثٔ کب ںٿھٹکٓا یب ٿئیہ کیھد ٕـ٣ کی ےٹیچ یڑٿھت ںیھآٹک  

 ںصـکتی تیق کی ںٿھٹکٓا یب ،ںیہٷ

 الٹب ےمبٵٸ ےک ھٵٸ کڀ ںاٹگٲیڀ یب ںٿھاتہ  ٿ٩ت ےثبت کـت 

 ٿٹبہ ٿاہ ٵبھگ ػٿؿ ےك  ٥ـػ 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 

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

 کـٹب ٍب٣ گال کالٹب،ہ

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

 ہے تیہؿ

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

 :ںیہ  ؽیٰ ہٵٺؼؿد ،ہے

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

 ںیہ

 ںیہ ےٿتہ کٴ ےك اؿکٴہاٗ ےک ےؿہچ 

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

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

 ہو یہی ؽبیذ تو ہے کشتب اسہاً یھة وب  کغی ےط ںِی اْ کہاگش آپ کب گب

 ھکچ کیب ںِی ْہر ےک کہگب اوس ےْھدیک ںِی آپ ےاپٓ کو آپ رت ہے  ولت

 ہے۔سوست ك کی ےدیٓ یبْھد  ہصیبد پش اط ہے اہس چً

   اؿتہٳ کی ےمٺٸ .2

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

 ےک  تبحـ اٹ٦ـاػی ہی ہے۔  ّـٿؿی اٹبٹھا ہ٥بئؼ کب اك اٿؿ ٿٹبہ  ٵٞٲڀٵبت

 عڀػ ےٯہپ ےك ےاٷھمسذ کڀ کنی' - ںیہ ےکـت  ٝٶٰ کب ُاٍڀٯ ٵٞـٿ٣ ایک

  ۔'ںیھمسذ

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

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

 ں۔اٱیڈ ٹٚـ پـ جتبٿیق کی ےمٺٸ

a) فْبي عٕٕب : 

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

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

  ں۔یہ ےکـت ٭ڀىو کی ےٷھمسذ کڀ  پی٢بٳ ےپڀؿ ےگئ

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

 -: ںیہ

 

i. دیٕب ہتود 

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

 ےك فٿؿ یھة  ٵڀاٍالت  فثبٹی ١یـ ،ںػی ہتڀدہے۔ ّـٿؿت کی ےکـٷ

 :ںیہ  ٕـس اك ںؤ ٱڀہپ ھکچ ےک ےػیٸ ہتڀد ں۔یہ" ےثڀٱت"

 ںیھػیک کڀ اپیٮـ ؿامت ےثـائ 

 ںػی ھؿک ٕـ٣ ایک کڀ عیبالت ےٿاٯ ےپـیيبٷ کـٷ 

 ںیہؿ ہتیبؿ ٷ ےٱئ ےک تـػیؼ پـ ٕڀؿ ٹیہؽ 

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

 [ںیھؿک پـ ڈٵڀ عبٵڀه کڀ

 ںامپیٮـ ٭ی رنٴ ٭ی فثبٷ کڀ "مٺی" 

ii. ںیہ ہےس عٓ ےط یبْھد آپ ہک ںکشی  سہایغب ٍب : 

 ہے۔ ٭ـتب اػا  ٭ـػاؿ  ٳہا ایک ںاہرنٴ ٭ی فثبٷ  کب امتٞٶبٯ ی

 : ٥ـػ ، پـ ٕڀؿ ےک  ٵخبٯ

 ںیھػیک کـ ٵنکـا اٿؿ ںکـی ہاىبؿ کب ٵتیہك ایک  ہےگبة ہےگب 

 ثبت پـ ٕڀؿ ہآفاػاٷ کڀ  ٥ـػ ےػٿمـ اٿؿ ںثٺبئی چـٹڀكپ  الھک 

 ںػی ٵڀ٩ٜ کب ےکـٷ

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

iii. ںوشی َہفشا ےسائ : 
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 ؿٹ٥ٰ ٝٶٲی ٵبؿیہ ںثبتی می تہة ےك ںٵی اٷ ںیہ ےمٺت ھکچ رڀ ٳہ

 ےمکت ٿہ حتـی٤ ےك ٝ٪بئؼ اٿؿ ں٥یَٲڀ ٵ٦ـٿّبت، ٵيٮڀ٫ ٵبؿیہ ےكری

 ٿٹبہ ہپت ںٵی ےثبؿ ےک ںؿٿٹ٥ٰ اٷ ںٵیہ ںٵی ىٮٰ کی مبٵٜ ایک ں۔یہ

 کڀىو کی ےٷھمسذ ےاك ہے اہؿ رب اہک یھة ھکچ رڀ ںٵی  ص٪ی٪ت اٿؿ

  ہے۔  ّـٿؿی کـٹب

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

  ہے۔  ّـٿؿی ٹبھپڀچ مڀاٯ ےٱئ ےک ےکـٷ  ٿاّش ےاك اھت گیب

 ےک امپیٮـ  ہٕـی٨  ٳہا  ػٿمـا ایک کب  ے٭ـٷ ٳہا٥ـ ثی٬ ڈ٥ی 

  ہے۔ کـٹب تيـیش کی  اٱ٦بٗ

 کی اٿؿامپیٮـ ےؿٿکٸ کڀ امپیٮـ پـ  ٿ٩ت  ٿ٩ت ہایک تینـا ٕـی٨ 

 اك یب ےمبٵٸ ےک اك اٿؿ ےثٺبٷ  ہعالً ایک کب ںثبتڀ گئی یہک

  ہے۔ کب ےؿاٷہػٿ کڀ ںتڀثب اٷ  ےٱی ے٫

 

  ِخبي

 ہی ںٵی کیب ےك اك ہے مٺب یھة ھکچ رڀ ےٷ ںٵی - ٔبھپوچ ےٌئ ےومبصت  ک

  ٥ڀائؼ ےک ںٵٺَڀثڀ ے٫ ٍضت ھکچ ٵبؿیہ کڀ آپ ہک ںٿہ اہؿ ٱگب ہاٹؼاف ٍضیش

 ؟ںیہ ےمکت کـ  ٿاّش  ہفیبػ اٿؿ کڀ اٷ آپ کیب ،ہے اٝرتاُ پـ

 ہک ںیہ ہےؿ ہہک ہتڀ آپ ی - کشٔب تؾشیش کی  اٌفبً  ِيبثك ّیٓ ےاعپیىشک

 کیب -' ںیہ ہےؿ کـ ںیہٷ  ٳہ٥ـا  ے٥بئؼ وُپـ٭ي ےٵٺَڀة ے٫ ٍضت ےٵبؿہ'

 ؟ہے اھمسذ ےك ےٕـی٨ ٍضیش کڀ آپ ےٷ ںٵی

iv. ؤبہ ںیہْ ہأذاص : 

 ٵبؿیہ ہے ایک ےك ںٵی  ںٿٹؿ٭بٿ یڑة ےك مت کی ے٥ٞبٯ ٕڀؿ پـ مٺٸ

 امکب ۔ ؿرضبٷ کی ےٿٷہٵتَٞت   ےٱئ ےک  امپیٮـ اٿؿ ےٷٿہ ہاٹؼاف

 ٱیکٸ ہے مکتب مٸ ڀک ںثبتڀ یہک کی  امپیٮـ مبٵٜ ہک ہے ہی  ےٹتیذ

 اہؿ مٸ  ٵٖبث٨ ےک تيـیش اپٺی ہٿ ےاك ہے مکتب ہہک ھکچ کیب  امپیٮـ

  ہے۔

 ثشثبدی کی  ولت ےاط  عبِِ ےچٍت ےک  َٔش ۂمو  ہأذاص ےاط ىشس ک

 ۔گبےد ںیہْ  اربصت کی ےدیٓ ےثوٌٓ ےگٓس  کو ااعپیه ےوئہ ےِبٔت

 اوس ذاخٍتِ کو  اعپیىش ھعبت ےک دالئً أغذاد  ںِی  ۓتیذ ےاعک

  پیغبَ پوسا اپٕب ہو یہ ےيھة ،ہے عکتب رب کیب یھة تشدیذ اعکب

 ۔وہ اہس ںیہْ وبِیبة ںِی ےعٕبْ

کـ  حمؼٿػ کڀ یٴہت٤ ٵٮٶٰ  ےک  پی٢بٳ اٿؿ کـیگب ٝبرق کڀ  امپیٮـ ٍـ٣ ہی

 :ہے  ّـٿؿی ےٱئ ےک ےمٺٸ ےك  ٕڀؿ ٥ٞبٯ ۔ػیگب

 اپٺی ـپ  ٹپڀائٸ  ای٬ ؿہ کڀ  امپیٮـ ےٯہپ ےك ےٷھمڀاٯ پڀچ 

 ػیٺب  اربفت کی ےکـٷ عتٴ ثبت

 ؿٿکٺب ںیہٷ کڀ  امپیٮـ ےك ػالئٰ رڀاثی یھکنی ة 

v. ٔبعت  سد ًّّ دیٕب  : 

 ہے اہؿ ہہک یھة ھکچ رڀ  امپیٮـ ایک ہے ٵٞٺی ے٫ ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

 رت ہے مکتب رب کیب پڀؿا یھتت ٍـ٣  ٵڀاٍالت ۔مٺٺب  ہفیبػ ںیہک ےاك ك

 کـتب ٝٶٰ ؿػ کب ٕـس کنی ےك  ےؿیٜؽ ےک ٭بؿٿائی یب  اٱ٦بٗ  مبٵٜ

 کیب ںیہٷ مٺب اٷ کڀ ںثبتڀ کی  امپیٮـ ہک ےٱئ ےک ےکـٷ  ی٪یٸ ہی ہے۔
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  ٩ڀاٹیٸ ھکچ ،ہے گیب اھػیک ھمبت ےک اصرتاٳ اٿؿ ٝقت ےاك ہثٲک ہے گیب

 :ںیہ ىبٵٰ ںٵی اٷ ے۔ئیہٝٶٰ  کیب ربٹب چب کب

 ٿٹبہاٿؿ ایٶبٹؼاؿ  پٸ الھ٫ گڀئی، ٍب٣   رڀاة ےآپ ٫ 

  کـٹب تنٲیٴ ےك اصرتاٳ کڀ ےکی ؿائ ٥ـػ 

  ےاپٸ آپ ہک رینب آٹب پیو ےك ٕـس اك ھمبت ےک  ٥ـػ ےػٿمـ 

 ےکـیٺگ پنٺؼ آٹب پیو ھمبت

 

vi. عٕٕب ےط ِگذاصیہ  : 

 ںٵی ں٩ؼٵڀ ےک  ٥ـػ ےػٿمـ کڀ آپ ےاپٸ ہے ٵٖٲت کب ےٿٷہ  ٵگؼافیہ

 ہٿ ہک ےریل مٺٺب ےك  ٕـس امی یکٹھ کڀ ںجتـثڀ ےامک اٿؿ ػیٺب اٯڈ

  ۔گبےکـ حمنڀك ےاك

 ٱڀہپ  ٳہا ایک کب  مـٿك کہگب تـیٸہة یھمت مٺٺب ھمبت ےک  ٵگؼافیہ

کبیت ه ایک  ٥ـػ ػٿمـا رت ہے ربتب ٿہ  ٳہا ےك  ٕڀؿ  عبً ہی ہے۔

  ۔ٿہ کہگب یھػک کب٥ی اٿؿ ٿاال ےکـٷ

 ےاك ہے تبہچب ٹبہک یھة ھکچ رڀ  ٥ـػ ػٿمـا ہے ٵٖٲت کب  ٵگؼافیہ

  ات٦ب٧ ےك ںثبتڀ امکی آپ ےٯھة مٺٺب،  ےك مسبٝت ٭ی ٍرب  اٿؿ ٵؼؿػیہ

 الفٵی ہک ہٷ ،ہے  ٳہا اٹبھػک  ٩جڀٱیت کی  امپیٮـ ں۔یہ ے٭ـت ںیہٷ

 ٍضیش" یب" ںٿہ تبھمسذ ںٵی" یب الکـہ مـ ثل  ٥ـػ ۔کـٹب  ہػہٵٞب ےٕڀؿك

 ہے۔ مکتب کـ اینب کـ ثڀٯ اٱ٦بٗ ےریل" ہے ثبت

 5  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

 ؟ہے ںیہٷ ٝٺبٍـ ایک کب ےٺٸم 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.   اخاللی ثشتبؤ 

  ہربئض .1

  ٭ب عؼىبت  مٺگیٸ ںٵی ےثبؿ ےک ٵٲٮیت ص٨ ںٵی ٭بؿٿثبؿ ںٵی ںػٹڀ ےصبٯ ک

 رب تیڑھة ےك تیقی  إالٝبت کی  ہٵٺ٦َبٷ ١یـ ہکیڀٹک ،ںیہ گیب کیب اؿہاٗ

 ایٶبٷےة اٿؿ ںاتڀھک ٹےٿھد  ںکٶپٺیب ڑےة ےك مت ھکچ ےک ػٹیب ں۔یہ یہؿ

 ں۔یہ ےگئ  ےپبئ ےٿئہ ےیتػ ٿکبھػ ےك  ےؽؿیٜ ےک ی٦ٮیيٸٹمـ ٓڈٹا

 پڀؿا کڀ الٱچ ےک ںػٿمتڀ ھکچ ےک اٷ  ےؽؿیٜ ے٫  ہاٹتٚبٵی ےک ںثیٺکڀ

 گیب بکی امتٞٶبٯ ١ٲٔ ےؽؿیٜ ے٫ فڈ٥ٸ ے٫ ںثیٺٮڀ ےک اٷ ےٱئ ےک ےکـٷ

 کب یٹاؿھات اپٺی ےٱئ ےک ےػیٸ ٥ـٿٟ کڀ  ٥ڀائؼ ؽاتی ےٷ صٮبٳ ہے۔

 ےكےٍضیش ٕـی٨  ٭بٳ اپٺب کڀ یٹ٭ٶیڀٷ پـ ںٱڀگڀ رٸ ہے۔ کیب امتٞٶبٯ

 رب ھےػیک ےتڑتڀ کڀ ےؿٿكھة ےك تیقی ہٿ ،ہے اہؿ ہؿٿكھة کب ےکـٷ پڀؿا

 ہے۔ اہؿ رب تبڑھة الٱچ اٿؿ مـ٥ـافی تـ٩ی ؽاتی ں۔یہ ہےؿ
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  حبج ںٵی ےثبؿ ےک گڀؿٹٺل ٹکبؿپڀؿی اٿؿ یہ،رڀاثؼ ںٵی ےٹتیذ ےاك ٫

 رب اہک" اعال٩یبت" ںٵی  ٭بؿٿثبؿ ھمبت ایک کڀ یھمت اٷ ،ہے یہؿ رب تیڑھة

 ٹؿیلٹاٷ پجٲ٬'  اٿؿ ٩بٹڀٷ ےریل'  ٹای٬ ص٨ کب ٵٞٲڀٵبت' ہے۔ مکتب

  صبٍٰ صٮٶـاٹی اٿؿ  اصتنبة تـہة کڀ كٹیٲڀپٶٸڈ ےریل'  ثبفی ہٵ٪ؼٳ

 ہے۔ گیب ٵبٹب  ٳہا کب٥ی ںٵی ىٮٰ یک آالت ےک ےکـٷ

 ہے۔ ربتب ےٯ  ٕـ٣ ٭ی صٮٶـاٹی  امٲڀة  ےك ےاعال٩ی ثـتبؤ  عڀػ ٭بؿ ٕـی٨

 ہی تڀ ہے کـتب پڀؿا ےك ایٶبٹؼاؿی اٿؿ ےکبٳ ٍؼ٧ ػٯ ك اپٺب  ٥ـػ رت

 کی اٿؿعڀػ ںیہٷ تيڀیو کڀئی ےٱی ے٫ ںػٿمـٿ  ثـتبؤ اعال٩ی ہے۔ صٮٶـاٹی

 صیخیت مـ٭بؿی ےاپٸ  ٥ـػ رت ہے۔  ٭ـتب گیسمبئٺؼ کی  تيڀیو  ہفیبػ تہة

 ١یـ ہی تڀ ،ہے کـتب ٭ڀىو ٭ی ے٭ـٷ صبٍٰ ٵ٦بػ ؽاتی ےك  ےؽؿیٜ ےک

 ٱیکٸ ہے۔ ںیہٷ ١ٲٔ ٹبھؿک یبٷھػ کب  ٵ٦بػات ےاپٸ ہے۔ ثـتبؤ اعال٩ی

 ہے۔ ١ٲٔ کـٹب اینب پـ ٩یٶت کی  ٵ٦بػات ےک ںػٿمـٿ

 اك ےک ہثیٴ  ٵنبئٰ ےک  اعال٩یبت اٿؿ ٿچتی ہے۔ کبؿٿثبؿ کب اٝتٶبػ ہثیٴ

 ےک ٿؿفی عال٣ ٭ی  یہٿکبػھػ  اٿؿ اٝتٶبػ  ں۔یہ  ٳہا ائیہاٹت ںٵی کبؿٿثبؿ

 گئی ثتبئی یب ےعـیؼٷ ہثیٴ کڀ ںکڀہگب  ہٵٮٸٳ ہے۔ ١ٲٔ اٿؿ ہے  ٵرتاػ٣

 ثبت ےك ےػیٸ  ٵٞٲڀٵبت ١ٲٔ ےٿئہ ےػیت  جتڀیق کی ےعـیؼٷ ہٵٺَڀة ہثیٴ

 ٿتیہ ںیہٷ پڀؿی ںّـٿؿتی یھتم کی کہگب  ہدمٮٸ ےك اك اٿؿ ہے ربتی ڑثگ

 ں۔یہ

 ںػٿمـٿ کڀ  ٥ڀائؼ ےک عڀػ ےاپٸ رت ہے ٿتبہ١یـ اعال٩ی ثـتبؤ  اك ٿ٩ت  

  ےا یڈ آؿ آئی ہے۔ ربتب ٵبٹب  ٳہا  ہفیبػ ںٵی  ےاثٰٵ٨ کی  ٥ڀائؼ ےک

  ثـتبؤ اعال٩ی ڈ٭ڀ ٭ی اعال٩یبت گئی ثتبئی ںٵی  ےّبثٔ خمتٲ٤  ےؽؿیٜ ے٫

 ۔(ہے ٿئیہ ںٵی 4  ثبة  جحب امکی) ہے ٭ی ػایتہ ٕـ٣ کی

 ،ہے یہؿ ٿہ ںیہٷ  ٿؿفی عال٣ کڀئی ٭ی ڈ٭ڀ ہک ےٱئ ےک ےکـٷ  ی٪یٸ ہی ںاہد

 ٿگبہ آپ ےاپٸ  ٝٶٰ امکب ،ہے  ٳہا ربٹٺب کڀ کالد ؿہ ےک ٹ٫ڈ٭ٸ آ٣ ڈ٭ڀ

 ہٵیوہ کڀ  ٵ٦بػات ےک کہگب  ہدمٮٸ ےسمبئٺؼ ےامک اٿؿ کٶپٺی ہثیٴ اگـ

 ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ رت ہے تیڑگث تت ثبت کڀئی ں۔یہ ےتھؿک ںٵی یبٷھػ

 ػا٣ہا ےک  ٭بؿٿثبؿ ےجببئ ےک ں٥بئؼٿ ےک کہگب  ہدمٮٸ کڀ ا٥نـاٷ ہٵتٞٲ٨

  ہے۔ ٱگتی ےٿٷہ  تيڀیو کی

  عَڀٍیبت .2

 : ںیہ  ؽیٰ ہٵٺؼؿد عَڀٍیبت ھاعال٩ی ثـتبؤ  کی کچ

a) ہثبٱڀامٔ یب ؿامت ےثـائےک عڀػ کڀ  ٵ٦بػات  تـیٸہة ےک کہگب 

 ٹبھؿک اٿپـ ےك  ٥ڀائؼ

b)  اٳ ٭بؿٿثبؿی اٿؿ ؽاتی ٵٞٲڀٵبت  کڀ مت  ہٵتٞٲ٨ ےك ٵٞبٵالت ےک کہگب

 ٹبھؿک ںٵی ىٮٰ ٭ی ےٕج٨ ہیب٥ت ٵـاٝبت اٿؿ ھمبت ےمغت اٝتٶبػ ک

c) ص٪بئ٨ دتبٳ ےٱئ ےک ےثٺبٷ  ٯہا ںٵی ےکـٷے٥یَٰ  ٵٖٲٜ کڀ ںکڀہگب  

 کـٹب ہعالً ںٵی تٞؼاػ ٭ب٥ی  اٿؿ  ٵٮٶٰ کب

 ٿہ  اٵٮبٷ  ےک ےربٷ ےکئ ہتٿھمسذ ےك اعال٩یبت ںٵی  صبالت  ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 :ہے ےمکت

a) رڀ کـٹب ٵٺتغت کڀ امٮیٴ اینی ایک ػؿٵیبٷ ےک  ثٺؼی ہػٿ ٵٺَڀة 

  ہے ػیتی کٶیيٸ یب پـیٶیٴ کٴ تہة ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ےػٿمـ

b) کی ےٱیٸ  پبٱینی ٹئی ایک اٿؿ ےکـٷ عتٴ کڀ  پبٱینی ہایک ٵڀرڀػ 

 کـٹب م٦بؿه
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c) کڀ کٶپٺی ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےک رٸ ٿٹبہ  ٵتٞبؿ٣ ےاٷ ٍڀؿحتبٯ ك 

 ےاٷٹھُا ہ٥بئؼ ےک ےػٝڀ یب  ٵ٦بػات ےک کہگب ہی پـ ےربٷ ےثتبئ

 ہے۔ مکتب کـ ٵتبحـ پـ ٕڀؿ ٵٺ٦ی کڀ ےٿاٯ

 6  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

 ؟ہے ںیہٷ عَڀٍیبت ایک کی  ثـتبؤ اعال٩ی کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

I. ٵٺبمت ےٱئ ےک ےثٺبٷ  ٯہا ںٵی ےکـٷ ہ٥یَٰ  ٵٖٲٜ ایک کڀ ںکڀہگب 

 کـٹب ےعالً

II. ےٱڀٵبت  کی ؿافػاؿی کڀ ثٺبئٵٜ ؽاتی اٿؿ  ٭بؿٿثبؿ ےک کہگب 

 ٹبھؿک

III. ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات ےک کہگب کڀ  ٵ٦بػات ےاپٸ 

IV. ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات  ےاپٸ کڀ ٵ٦بػات ے٫ کہگب 

 
 

 ہخالؿ

a)  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک   كٹ٫ڈپـٿ  ػیگـ  ٭ـػاؿ ےک ںؿىتڀ اٿؿ  مـٿك کہگب 

  ہے۔  ٳہا  ہفیبػ ںیہک ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ

b)  ی٪یٸ ، اٝتٶبػ ٩بثِٰ ںٵی ےاىبؿ  ٳہا پبٹچ ےمـٿك  کی ٵٞیبؿ  ک 

  ں۔یہ ىبٵٰ ںچیقی ٿكٹھ اٿؿ  ٵگؼافیہ ی،ہرڀاثؼ اٹی،ہػ

c)  ںٵی ىٮٰ کی ؿ٩ٴ ےک  ٥ڀائؼ  ا٩تَبػی کڀ ٩یٶت ٭ی فٹؼگی کی کہگب 

 ھمبت ےک کہگب ںٵی  ٵؼت دلجی ایک کی  ٿ٩ت رڀ ہے مکتب رب کیب  ثیبٷ

  ہے۔صبٍٰ  کیب رب مکتب  کـ ثٺب  تٞٲ٨ ٵْجڀٓ ایک

d)  ٳہا ثبٱٮٰ   ٭ـػاؿ کب ٹایزٸ ہثیٴ ایک ںٵی  ہٝال٧ ےک  مـٿك کہگب  

  ہے۔

e)  ری آئی)  ٭بؿ ہٕـی٨  ٹٵیٺزٶٸ ىکبیت  ٵـثڀٓ ایک ےٷ  ےا یڈآئی آؿ 

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

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

  ہے۔ کـتب  ٭بٳ ںٵی ىٮٰ ےک

f) ے٫ ےػہٵٞب ٵیہٹی کی ثبکٶپ ہثیٴ اٿؿ  ػاؿ ہثیٴ( مسیٸڈحمتنت  )اٿٵت 

  پـ ٕڀؿ ےک ٵيیـ اٿؿ حبٱج ایک  اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ىـائٔ ٭ی ہصڀاٯ ےؽؿیٜ

  ں۔یہ ےمکت کـ  ٭بٳ

g) ٵٺبمت اٿؿ کـٹب  ٳہ٥ـا ہتڀد ػیٺب، یبٷھػ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك  

  ہے۔ ىبٵٰ ػیٺب رڀاة ےك ےٕـی٨

h) ىبٵٰ ٹبھؿک ےگٓا ےٵ٦بػك ےاپٸ کڀ ٵ٦بػ ےک کہگب ںاعال٩ی ثـتبؤ  ٵی 

  ہے۔
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 افيالصبت  َہا

a) مـٿك  کی ٵٞیبؿ  

b) ٵگؼافیہ  

c) ( ایل ایٴ ری آئی)  ٭بؿ ہٕـی٨  ٹٵـثڀٓ  ىکبیت ٵیٺزٶٸ 

d) 1986 ، ٹای٬ حت٦٘ کہگب 

e) ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ 

f) (مسیٸڈاٿٵت)  حمتنت ہثیٴ 

g) رنٴ ٭ی فثبٷ  

h) ٥ٞبٯ ٕڀؿ پـ مٺٺب 

i) اعال٩ی ثـتبؤ  



 

49 

 

 

  رواثبت ےک  ٹیظٹ وو آپ ےاپٓ

  1رواة  

  ہے۔ III   ػؿمت آپيٸ

   تٞٲ٪بت ٵؼتی ٕڀیٰ ایک ھمبت ےک ںکڀہگب رڀ ؿ٩ٴ ےا٩تَبػی  ٥ڀائؼ  ک

  ٕڀؿ ےک ٩یٶت ٭ی فٹؼگی ےک کہگب ےاك ،ہے مکتب رب کیب  صبٍٰ کـ ثٺب

  ے۔ہ ربتب پـربٹب

 2رواة  

  ہے۔ III  ػؿمت آپيٸ

  الفٵی  ےؽؿیٜ ے٫ ٩بٹڀٷ ، ہثیٴ ؿٹٵڀ ےٱئ ےک ػاؿی ہؽٳ  یٹتینـی پبؿ

  ہے۔ ںیہٷ  ّـٿؿت کی حبج ایک پـ ّـٿؿت امکی ےامٲئ اٿؿ ہے

 3رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےک ٥ـٿعت ہػٿثبؿ رڀ  ٥ـػ ہٿ ، ٵٖبث٨ ےک 1986 ، ٹٍبؿ٥یٸ حت٦٘  ای٬

 رب کیب ںیہٷ  ثٺؼ ہػؿد  پـ ٕڀؿ ےک ٍبؿ٥یٸ ،ہے ـیؼتبع مبٵبٷ ےك  ٵ٪َؼ

  ہے۔ مکتب

 4رواة  

  ہے۔  IV  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ مکتب ثٸ ںیہٷ  تٞٲ٨ ٵٺؼ ٍضت ایک ےتيٮی٬ ك

 5رواة  

  ہے۔ II  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ںیہٷ ٝٺبٍـ ایک کب ےمٺٸ ےك  ٕڀؿ  ٥ٞبٯ ٿٹبہ  ہ٥یَٰ ثٖڀؿ ائیہاٹت

 6رڀاة  

  ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

  ثـتبؤ اعال٩ی ٹبھؿک ےگٓا ےك  ٵ٦بػات ےک کہگب کڀ  ٵ٦بػات ےک عڀػ  ےٸاپ

 ہے۔ ںیہٷ

 

 راتی اِتضبْ عواالت

 1عواي  

  ہے۔ ںیہٷ  چیق ٿكٹھ_____________ ایک 

I.  ٵکبٷ 

II. ہثیٴ 
III. ٵڀثبئٰ ٥ڀٷ 

IV. ریٺل یڑایک رڀ 

 2عواي  

  ہے۔ ںیہٷ ے_______________ مـٿك  کی ٵٞیبؿ  کب ایک اىبؿ

I. چبال٭ی 

II. ٶبػ٩بثِٰ اٝت  

III. ٵگؼافیہ  
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IV. ٰؿػ ٝٶ 

 3عواي  

  ہے۔  الفٵی ہثیٴ_______________  ںٵی اؿتھة

I. ػاؿی ہؽٳ ٭ی یٹپبؿ  تینـی ؿٹٵڀ 

II. ہثیٴ آگ ےٱئ ےک ںٵکبٹڀ 

III. ہثیٴ م٦ـا ےٱئ ےک م٦ـ ؿیٲڀھگ 

IV. ےؽاتی صبػث  
 4عواي  

 ایک ےك ںٵی ںٕـی٪ڀ ےک ےکـٷ کٴ کڀ الگت ہثیٴ کی  ػاؿ ہ__________ ثیٴ

  ہے۔

I. ہثیٴ ہػٿثبؿ 

II. ٿتیٹک 

III. ہىـی٬ ثیٴ 

IV. ٹٿھچ 
 5عواي  

 کہگب ایک ٿاال ےٷھؿک ىکبیت ںٵی  تٞٲ٨ ےک  پبٱینی ہاپٺی ثیٴ

  ہے مکتب کـ  ہؿاثٔ ےك  ےا یڈ آؿ آئی ےك  ےؽؿیٜ ےک___________ 

I. آئی ری ایٴ ایل  

II. ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ 

III. (مسیٸڈحمتنت  )اٿٵت 

IV.   آئی ری ایٴ ایل  یب ّٲٜ ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب حمتنت 

  6عواي  

 :ہے ےك اك  تٞٲ٨ کب  ٹیٸ حت٦٘ ای٬ٍبؿ٥

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  

 7عواي  

 یب مبٵبٷ ںاہد ہے ٹبٹٹپ ےك ٵٞبٵالت اٷ  اعتیبؿ ہ___________ کب ػائـ

  ہے۔ کب تک ھالک 20 ٰیػٝڀ کب  تال٥ی اٿؿ  ٩یٶت عؼٵبت

I. ٹ٭ڀؿ ائیہ 
II. ّٲٜ ٥ڀؿٳ  

III. ؿیبمتی ٭ٶیيٸ  

IV. ٩ڀٵی ٭ٶیيٸ  

 8عواي  

 ہے۔ ٿتبہ پیؼا تبحـ الہپ ںٵی  تٞٲ٨ کہگب

I.   ٿکـہاٝتٶبػ 

II. ٿ٩ت  پـ چٰ کـ 

III. کـ اھػٱچنپی ػک 

IV. ٿکـہ اٝتٶبػ عڀػ اٿؿ کـ اھٿ٩ت  پـ چٰ کـ، ػٱچنپی ػک 

 9عواي  

 :ںٍضیش ثیبٷ  کب اٹتغبة کـی

I. ہے ٹبدمٮٸ  ثـتبؤ اعال٩ی  ٿ٩ت ٥ـٿعت ہثیٴ 

II. ہے ںیہٷ  ّـٿؿی ےٱئ ےک ںٿٹایزٸ ہاعال٩ی ثـتبؤ  ثیٴ 

III. ےاٷڑھة  اٝتٶبػ ػؿٵیبٷ ےک کٶپٺی ہثیٴ اٿؿ ٹاعال٩ی ثـتبؤ  ایزٸ 

 ہے کـتب ٵؼػ ںٵی

IV. کی ےك  ٹٵیٺزٶٸ ے٫ اٿپـ ےاعال٩ی ثـتبؤ  کی تڀ٩ٜ  ٍـ٣ مت ك 

 ہے ربتی
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 10عواي  

 :ہے ىبٵٰ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

I. ػیٺب یبٷھمپیٮـ  ٭ی ٕـ٣ ػا 

II. ػیٺب ٵنکـا اٿؿ الٹبہ مـ یھکت یھکت 

III. ٭ـٹب ٳہ٥ـا ےؿائ 

IV. ٵنکـاٹب اٿؿ الٹبہ مـ یھکت یھکت ػیٺب، یبٷھامپیٮـ  کی ٕـ٣  ػ 

  ػیٺب ےؿائ اٿؿ

 

 رواثبت ےراتی اِتضبْ ک

 1رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ںیہٷ  چیق ٿكٹھ ایک ہثیٴ

 2رواة  

  ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔ ںیہٷ  ہ٭ی مـٿك  کی ٵٞیبؿ  کب ایک اىبؿچبال

 3رواة  

  ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

  ہے۔  الفٵی ںٵی اؿتھة ہثیٴ  ػاؿی ہؽٳ  یٹپبؿ تینـی ؿٹٵڀ

 4رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےک ےکـٷ کٴ کڀ الگت ہثیٴ کی  ػاؿ ہثیٴ ف کال کب ٿتیٹک ںپبٱینی  ٵی

  ہے۔ ایک ےك ںٵی ںٕـی٪ڀ

 5رواة  

  ہے۔ I  ػؿمت آپيٸ

 ایٴ ری آئی کہگب ےٿاٯ ےٷھؿک ىکبیت ںٵی  تٞٲ٨ ےک  پبٱینی ہاپٺی ثیٴ

  ں۔یہ ےمکت کـ ہؿاثٔ ےك  ےا یڈ آؿ آئی ےك  ےؽؿیٜ ےک  ایل

 6رڀاة  

  ہے۔  IV  ػؿمت آپيٸ

 ىکبیت عال٣ ےک ںٿڈثـاٷ اٿؿ ںػکبٹؼاؿٿ ،ںکٶپٺیڀ ہثیٴ  ٹٍبؿ٥یٸ حت٦٘ ای٬

  ہے۔ ہٵتٞٲ٨ ےك

 7رواة  

  ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 یب مبٵبٷ ںاہد ہے کب ےاٷٹٹپ کڀ ٵٞبٵالت اٷ اعتیبؿ ہّٲٜ ٥ڀؿٳ  کب ػائـ

  ہے۔ کب تک  ےؿٿپ ھالک 20 ػٝڀٰی کب  تال٥ی اٿؿ  ٩یٶت کی عؼٵبت

  8رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ
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 کـ اھػک ػٱچنپی اٿؿ کـ چٰ پـ  ٿ٩ت ، اٝتٶبػ تبحـ الہپ ںٵی  تٞٲ٨ کہگب

  ہے۔ ربتب ثٺبیب

 9رواة  

  ہے۔  III  مت آپيٸػؿ

 کـتب ٵؼػ ںٵی ےاٷڑھة  اٝتٶبػ ںٵی کٶپٺی ہثیٴ اٿؿ ٹاعال٩ی ثـتبؤ  ایزٸ

  ہے۔

 10رواة  

  ہے۔ IV  ػؿمت آپيٸ

 مـ یھکت یھکت ػیٺب، یبٷھػ  ٕـ٣ کی  امپیٮـ ۔ ںٵی ےمٺٸ ے٥ٞبٯ ٕڀؿ ك

  ػیٺب ےؿائ اٿؿ ٵنکـاٹب اٿؿ الٹبہ
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 3ثبة 

 َٔبَ وب ےصً وشْ ؽکبیت

 

 تْبسف ثبة

 ہٵڀرڀػ ںاہد ہے ؿیٹكڈمـٿك اٷ ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ایک ٍٺٞت اٹيڀؿٹل

 گئی ٳ کیہ٥ـا اٿؿ ںیہی ہؿ ڑھٵنٲنٰ ة تڀ٩ٞبت کی ںکڀہگب ںتٺبٙـ ٵی

 رؼیؼ .ہےٵڀرڀػ  یھاة ة ٝؼٳ إٶیٺبٷ ھمبت ےک ٵٞیبؿ ےعؼٵبت ک

 ںٵی ےػؿد ےک ٵـ مـٿكٹکل محبیت کی ےك امتٞٶبٯ ےیکٺبٱڀری کٹ

 ٍٺٞت کڀ ثبٿرڀػ ےک تـیہة ٳہاٿؿ اك ٹ٫ڈپـٿ ےٹئ کی ٵنٲنٰ بتٵَٺڀٝ

کب  ےجتـة تٲظ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہىجی عـاة اٿؿ ٝؼٳ إٶیٺبٷ کہگب

 ؿیٹؿیگڀٱی صکڀٵت اٿؿ ےٿئہ ےتھکڀ ػیک اك ٍڀؿحتبٯ .ہےا ہکـ ؿ ٵٺبمب

 .ہے ٯ کیہپ ٕـس کی کئی ےٷ

کڀ  یٸٍبؿ٥ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل ںٵی ّڀاثٔ ےک ےی اڈآئی آؿ 

 ڈؿٹـاٹ ٿ٩ت یب پـتڀؿتٸ ےٱئ ےعؼٵبت ک خمتٲ٤ ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا

)   ےی اڈآئی آؿ  ہی .ہےگیب  ٵ٪ـؿ کیب ی (ٹ ےی اٹ)  ائیٴٹ

 ےہ ہکب صٌ  2002، ( ےّبثٔ ےک حت٦٘ ےک کب ٵ٦بػؿ ٭ڀ ڈٿٯہپبٱینی 

 ٿٹبہ ٹٚبٳ٭ب   ےصٰ ٭ـٷ ىکبیت ایک ٵؤحـ پبك ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 .ںیہ ےثٺبئ ػایبتہ یھة ےٱئ ےاك ک ےٷ ےی اڈؿ آئی آ اٿؿ ہے ّـٿؿی

 وب ِبصبفً ےْھعیه

 

a) حمتنت ٝؼاٱت، ٍبؿ٥یٸ - ٹٚبٳ ٭ب  ےصٰ ٭ـٷ ىکبیت 
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 حمتغت ّذاٌت، فبسفیٓ - َٔبَ وب  ےصً وشْکب  ؽکبیت

 )آئی ری ایُ ایظ( َٔبَ بأتَبَ ک ےک ؽکبیت مُ .1

آئی ری ایٴ ایل ) ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ّٴ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

 ےک ےؽعیـ ٵـکقی ےک اٹیڈ کی ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے کی ىـٿٝبت کی( 

 ےک ےآٯ ےکی ٹگـاٹی ک کب مـاٟ ٱگبٹب ىکبیت ںٵی ٍٺٞت ٕڀؿ پـ اٿؿ

 .ہے پـ کبٳ کـتب ٕڀؿ

 ؿٹؿرل پـ ٹٚبٳ ےک اك ھمبت ےک کی ت٦َیالت اپٺی پبٱینی پبٱني ػاؿ

اٹيڀؿٹل  ہٵتٞٲ٨ ںتیىکبی ؿھپ .ںیہ ےکـ مکت ػؿد اپٺی ىکبیت ےکـک

 .ںیہربتی  یزیھکڀ ة ںکٶپٺیڀ

  َٔبَوب  ےوب صً وشْ ؽکبیت

 ےٿاٯ ےٱگٸ ںٵی ےکب مـاٟ ٱگبٷ اٿؿ اٷ ىکبیبتآئی ری ایٴ ایل 

 ڈؿٹؿرل پـ یڀ آؿ ایٰ ؽیٰ ہکڀ ٵٺؼؿد ىکبیبت .ہےتی ھؿک پـ ٹٚـ ٿ٩ت

 :ہےکیب رب مکتب 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Manageme

nt.aspx 

 1986 ،ٹایک حتفٌ ےک فبسفیٓ .2

 َہا

اٿؿ  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا حت٦٘ تـہة ٵ٦بػات کی ےک ٍبؿ٥یٸ" ٹایک ہی

 اٿؿ ػیگـ ںکڀٹنٲڀ ٍبؿ٥یٸ کی ےٱئ ےک تَـ٣ ےک تٺبفٝبت ٍبؿ٥یٸ

کیب گیب  ٵٺٚڀؿ ےٵ٪َؼ ك ےک ےکـٷ کی جتڀیق ٩یبٳ ےک ںیڀٹاؿھات

 ےکی ٕـ٣ ك 2002 ،ٹتـٵیٴ( ایک) حت٦٘ ےک ٍبؿ٥یٸ کڀ ٹاك ایک" .اھت

 .ہے کی گئی ٹٚـ حبٹی

 :ںیہؽیٰ  ہٵٺؼؿد ںتٞـی٦ی ھکچ ػمتیبة ںٵی ٹایک

 تْشیف

 ےٍبؿ٥یٸ ک ہدمکٸ رڀ کی عؼٵت ت٦َیالت یھکنی ة ہےکب ٵٖٲت   "خذِت"

ٹ٪ٰ ، اٹيڀؿٹل، ٥ٺبٹنٺگ ثیٺکبؿی، ںاٿؿ اك ٵی ہے گئی ٳ کیہ٥ـا ےٱئ

 ٝبؿّی یب ڈثڀؿ ٵی،ہکی ٥ـا یتڀاٹبئ یب ػیگـ، جبٲی ٿمبئٰ ٿ محٰ،

 ػیگـ ٵٞٲڀٵبت یب عرب یب یٰھک، ت٦ـیش، تٞٶیـ ائوہ،ؿںػٿٹڀ یب ائوہؿ

اك  ٮٸیٱ ےہ ىبٵٰ کب اٹتٚبٳ کـٹب ٿٱیبتہك ںٵی ےمٲنٰ ےک یالؤھپ ےک

مـٿك  یھة کڀئی حتت ےک ےػہٵٞب ےک عؼٵت یب ؽاتی ٵ٦ت عؼٵت ںٵی

 .ہے ںیہىبٵٰ ٷ کـٹب ٳہ٥ـا

 ہےىبٵٰ کیب گیب  ٕڀؿ پـ ےعؼٵت ک کڀ ایک اٹيڀؿٹل

 ىغٌ رڀ ی اینبھة کڀئی ہےکب ٵٖٲت  "فبسفیٓ"

 اك  ںاٿؿ اك ٵی ہے عـیؼتب مبٵبٷ کڀئی ںٵی ےثؼٯ ےک ارـ کنی

اینب  ںاك ٵی ٮٸیٱ ےہ ىبٵٰ ٍبؿ٣ یھکب کڀئی ة مبٵبٷ ےٕـس ک
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 یھکنی ة یب ےٱئ ےک ےثیچٸ ہػٿثبؿ ہے ںیہىبٵٰ ٷ ىغٌ

 .ہےکـتب  کڀ صبٍٰ ٵبٷمب ےاك ٕـس ک ےٱئ ےٵ٪َؼ ک کبؿٿثبؿی

 اك کب یب ہےٱیتب  پـ ہکـای عؼٵت کڀئی ںٵی ےثؼٯ ےک ارـ 

 ےصبٍٰ کـٷ ہ٥بئؼ ےعؼٵبت ک اینی ںاٿؿ اك ٵی ہے اتبٹھا ہ٥بئؼ

 .ںیہىبٵٰ  ےٿاٯ

کڀئی  ںٵی ےٕـی٨ ےک ٝٶٲؼؿآٵؼ، ٥ٖـت اٿؿ ٵٞیبؿ ہےکب ٵٖٲت   "ّیت"

 ےاك ک یب حتت ے٩بٹڀٷ ک یھرڀ کنی ة ٿؿا پٸھاػ یب کٶی ١ٲٖی، یھة

 ےک عؼٵت کنی ےرل یب ہےّـٿؿی  ا ربٹبھؿک ثـ٩ـاؿ ےکی ٕـ٣ ك

ىغٌ  کنی ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی یب ںٵی کی تٞٶیٰ ےػہٵٞب کنی ںٵی ےمٲنٰ

 .ہےػیب گیب  ہٿٝؼ کب ےربٷ ےکئ ٝٶٲؼؿآٵؼ ےکی ٕـ٣ ك

ٱگبیب  ٕڀؿ پـ حتـیـی ےکی ٕـ٣ ك ىٮبیت ٭بؿ ہےکب ٵٖٲت    "ؽکبیت"

 : ہک اٱقاٳ کڀئی گیب

 ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی ںبثٺؼیبپ یب ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی ٵٺبمتٹب 

 ہےگیب  اپٺبیب

 ہفیبػ ےیب ایک ك ایک ںٵی مبٵبٷ ےگئ ےعـیؼ ےاك کی ٕـ٣ ك 

  ںیہ ٝیت

 ںعؼٵبت ٵی گئی صبٍٰ کی یب گئی ٱی پـ ہکـای ےاك کی ٕـ٣ ك 

 ہےپبئی گئی  کی کٶی ی ٩نٴھکنی ة

 ؿہٙب کیذ پـپی یب ٵ٪ـؿ ےکی ٕـ٣ ك ٩بٹڀٷ ٩یٶت کی گئی ٿٍڀٯ 

 ہے ہفیبػ ےك ٩یٶت

 ےک مالٵتی فٹؼگی اٿؿ پـ ےربٷ ےکئ امتٞٶبٯ رڀ مبٵبٷ ےایل 

کی  کی ػ٥ٞبت ٩بٹڀٷ یھکنی ة ےاك ٕـس ک ،ےگ ںٿہ عٖـٹبک ےٱئ

 ےکـائ ػمتیبة ےٱئ ے٥ـٿعت ک ػؿٵیبٷ ےٝڀاٳ ک ںعال٣ ٿؿفی ٵی

 ٵڀّڀٝبت کی ںمبٵبٹڀ ےکڀ ایل تبرـ ےٱئ ےرٸ ک ںیہ ہےؿ رب

 ٵٞٲڀٵبت ںٵی تٺبٙـ ےک احـات اٿؿ ےٕـی٨ ےک ٞٶبٯامت اىیبء،

 .ہے ٿتیہکی ّـٿؿت  ےکـٷ ؿہٙب

 عال٣ ےک رل ىغٌ ںاہد ہتٺبفٛ ایک اینب ہےکب ٵٖٲت   "ہتٕبصُفبسفیٓ "

اٿؿ اٷ  ٹٮبؿاتب اٱقاٵبت کڀ ٵڀرڀػ ںٵی ىکبیت ہٿ ہےگئی  ىکبیت کی

 .ہےکـتب  اٹکبؿ کب

a) ٓںایزٕغیب صً وشٔیواٌی کب ہتٕبصُ فبسفی  

 ںؿیبمت ٵی اٿؿ ّٲٜ ؿہ "ںایزٺنیب صٰ ٭ـٹیڀاٱیکب  ہتٺبفٍٛبؿ٥یٸ "

 .ںیہ کی گئی ٩بئٴ مٖش پـ اٿؿ ٩ڀٵی

i. ٍِفوسَ م  

 یب اىیبء ںاہد ہےػیٺب  ہپـ تڀد ىکبیبت اٷ ہػائـ کب ٥ڀؿٳ اك

  .ہےتب ہتک ؿ ےؿٿپ ھالک 20 کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت

 ٹکڀؿ مڀٯ ٵٺبمت ےٱئ ےک ٝٶٲؼؿآٵؼ ہ٥یَٰ / صکٴ کڀ اپٺب ٥ڀؿٳ ّٲٜ

 .ہےکب ص٨  ےیزٸھة کڀ

ii. کّیؾٓ سیبعت  
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 اٿؿ اپیٰ اٍٰ، پبك ےک یٹاؿھات کب مـاٟ ٱگبٹب اك 

  .ہے ےتہؿ یٹاؿھات مپـٿائقؿی

 ہےکـتب  پـ مسبٝت کی اپیٰ ٥ڀؿٳ ّٲٜ ہی. 

 ںاہد ہےکـٹب  کی مسبٝت ىکبیبت ی اٷھة ہػائـ اٍٰ اك کب 

ػٝڀی کیب  کڀئیاگـ ، ہٵٞبٿُ اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت / ںمبٵبٹڀ

 ےك ےؿٿپ  ھال٫ 100 ٱیکٸ ہفیبػ ےك ےؿٿپ ھالک 20، ہےگیب 

 .ہےتی ہؿ ںیہٷ ہفیبػ

 ںیہ یہ کی ٕـس ٥ڀؿٳ ّٲٜ اٿؿ ص٪ڀ٧ ںٕب٩تی ػیگـ. 

iii. کّیؾٓ لوِی  

 ہے کٶیيٸ ٩ڀٵی یٹاؿھات آعـی ٩بئٴ حتت ےک ٹایک.  

 ںیہ ےتہؿ یٹاؿھات مپـٿائقؿی اٿؿ اپیٰ اٍٰ، پبك ےاك ک.  

 کی  ںػؿعڀامتڀ کی ؿڈآؿ ٵٺٚڀؿ ےکی ٕـ٣ ك کٶیيٸ ؿیبمت ہی

 ےایل ہی ںٵی اعتیبؿ ہػائـ اك کی اٍٰ اٿؿ ہےکـ مکتب  مسبٝت

 اٿؿ عؼٵبت کی ٩یٶت / مبٵبٷ ںاہد گب ےکـ کڀ صٰ تٺبفٝبت

 .ہےٿتب ہ ہفیبػ ےك ےؿٿپ ھالک 100 ہٵٞبٿُ کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ

 ےتہؿ یٹاؿھات مپـٿائقؿی اٿپـ ےکٶیيٸ ک ؿیبمت پبك ےاك ک 

  .ہے

 .ںیہ ےتہؿ ص٨ ےک ٹکڀؿ مڀٯ پبك ےک ںایزٺنیڀ ںتیٺڀ دتبٳ

 چیًٕ ےٌئ ےک ےصً وشٔیهکب  ؽکبیت :  ۲ؽىً 

 

b) ےک ےدسد کشاْ ؽکبیت ًّّ 

 ےػؿد کـاٷ ىکبیت ںٵی ںایزٺنیڀ صٰ ٭ـٹیڀاٱی ںتیٺڀ دتبٳ ثبال ہٵٺؼؿد

ىکبیت  ےمبٵٸ ےک کٶیيٸ یب ٩ڀٵی کٶیيٸ ؿیبمت .ہے ہت مبػہة ٝٶٰ ےک

 .ہے ںیہٷ ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ٝٶٰ ےک ےکـٷ ٝـّی ػائـ یب ےٷکـا ػؿد
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کی  ٹاعتیبؿ ایزٸثب ےاك ک یب ےٕـ٣ ك  ٭ی ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت عڀػ ىکبیت

کیب رب  ی ػائـھة ؽاتی ٕڀؿ پـ ےاك .ہےرب مکتی  کـائی ػؿد ےٕـ٣ ك

 ہک ےیہ١ڀؿ کـٹب چب ہی .ہےمکتب  یزب ربھة یھة ےاک كڈ یب ہےمکتب 

تی ڑپ ںیہکی ّـٿؿت ٷ ٿکیٰ کنی ےٱئ ےَؼ کٵ٪ ےک ےػاعٰ کـٷ ىکبیت

 .ہے

c) ٓصکُ ےک فوسَ فبسفی  

ػؿد  ىکبیت عال٣ ےک مبٵبٷ ےک رل ہک ہے ٵٖٶئٸ ےاك ثبت ك ٥ڀؿٳ اگـ

 ہک یب ہےػٿچبؿ  ےك اٱقاٳ یھکنی ة خمَڀً ںٵی ىکبیت ہ، ٿہے گئی کی

ربتب  ٿہحبثت  ی اٱقاٳھة کڀئی ٵٲڀث ںٵی ىکبیت ںٵی ےثبؿ ےعؼٵبت ک

 ےایک یب ایک ك ےك ںٵی ؽیٰ ہکڀ ٵٺؼؿد یٹاپڀفیيٸ پبؿ ٥ڀؿٳ تڀ ہے

 ،یٞٺی ہےکـ مکتب  صکٴ ربؿی ےٿئہ ےػیت ػایتہکی  ےاٷٹھا ٩ؼٳ ہفیبػ

i. ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹيڀؿٹلیب )واپغی لیّت  کو ؽىبیت وبس 

 ےکـٷ ٿاپل ٥یل کی گئی اػائیگی ےؽؿیٜ ىٮبیت ٭بؿ( ، پـیٶیٴ

  ےٱئ ےک

ii. ےٿئہکڀ  ٍبؿ٥یٸ ےك ہکی ٿد یہالپـٿا کی یٹاپڀفیيٸ پبؿ 

ٕڀؿ  ےک ےٵٞبٿُ کڀ ٍبؿ٥یٸ ےٱئ ےک ٹچڀ یب ی ٹ٪َبٷھکنی ة

 ےٱئ ےک ےاػا کـٷ کی ؿ٩ٴ اك ٕـس پـ

iii. ٛےک ےػٿؿ کـٷ کڀ ںعبٵیڀ یب ػٿه ںعؼٵبت ٵی ہٵتٺبف 

  ےٱئ

iv. کبؿٿثبؿ  ںپبثٺؼیب یب ٕـف ٝٶٰ کبؿٿثبؿی ٹبٵٺبمت 

 ےٱی ےک ےؿاٷہػ ںیہٷ ےاٿؿ اك ےثٺؼ کـٷ ےؿٿی

v. ےٱئ ےک ےػالٷ الگت ب٥یک کڀ ںیڀٹپبؿ 

d) کی ٔوّیت ؽکبیبت  

 پبك ےک ں٥ڀؿٵڀ ںتیٺڀ ،ہےکب مڀاٯ  کبؿٿثبؿ اٹيڀؿٹل تک ںاہد

 ںٵی ٳ ا٩نبٳہا ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہتٺبفٛ ٍبؿ٥یٸ تـ ہفیبػ ےٿاٯ ےآٷ

 – ںیہ ےآت

i. تبعیـ ٿاٱی ےٿٷہ ںٵی تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ  

ii. ٿٹبہ ںیہٷ ہت٦َی کب ںػٝڀٿ  

iii. ٭ـٹب  ٵنرتػ ڀک ںػٝڀٿ 

iv. اؿکی ٵ٪ؼ ٹ٪َبٷ  

v. ہٿ١یـ ّڀاثٔ ٩ڀاٝؼ، ےپبٱینی ک 

  ٌوک پبي أؾوسٔظ .3

 ٹڀٵرب 11 حتت ےک ص٪ڀ٧ ےک 1938 ،ٹایک اٹيڀؿٹل ےٵـکقی صکڀٵت ٷ

 ىکبیت ٱڀک ےکی ٕـ٣ ك ی٦کیيٸٹٹڀ ىبئٜ ںٵی ٹگق ٹگڀؿسمٸ کڀ 1998

 ١یـ فٹؼگی اٿؿ ىـائٔ ہی .ھےت ےثٺبئ 1998، ٩ڀاٹیٸ صٰ ٭ـٹب کب 

 یٞٺی ںالئٺڀ دتبٳ ؽاتی ےٹيڀؿٹل کا ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل فٹؼگی

 .ںیہ ےٿتہالگڀ  پـ اٹيڀؿٹل ےگئ ےٱئ ںٍالصیت ٵی ؽاتی ہک



 

58 

 

 تَـ٣ ےک ےػٝڀ ےکی ربٹت ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ کب ٵ٪َؼ اٷ ٩ڀاٹیٸ

 صٰ ےك ےٕـی٨ ہٵٺ٦َبٷ ٵڀحـ اٿؿ، منتی کڀ ىکبیبت ٵتٞٲ٨ دتبٳ ےك

 .ہےکـٹب 

 ہصواي ےط سمبِٕذی ِیہثب کّپٕی کی اوس أؾوسٔظ داس ہثیُ، ٌوک پبي

کش  ىوس پش کبَ ےک ِؾیش اوس حبٌج أذس أذس ایک ےکی ؽشائو ک

 .ںیہ ےعکت

 .ہےصتّی  ہکب فیقً ٌوک پبي ےٌئ ےک ےکشْ یب سد کو لجوي ؽکبیت

a) ؽکبیت ےط ٌوک پبي  

یب  ػاؿ  ہثیٴ ٕڀؿ پـ، حتـیـی ی ىکبیتھة کڀئی کی گئی ےك ٱڀک پبٯ

 رل کب کڀ عٖبة ٱڀک پبٯ ےیلا، ایک کب ػمتغٔ  ۂؿحبٿ ٩بٹڀٹی ےاك ک

 ،ہے ػ٥رت / ىبط کی کڀئی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ںاہد ہے ںاہٿ ہػائـ

 ےٿئہکڀ  ہٺٺؼىٮبیت ٭ ٿ،ہ، اگـ کڀئی محبیت ےکی ٕـ٣ ك ػمتبٿیقات

 ھمبت ےک ؿاصت گئی ٵبٹگی اٿؿ ےاٹؼاف ےصؼ ک اٿؿ کی ٹڀٝیت ٹ٪َبٷ

 .ےئہٿٹی چبہ

  :اگـ ہےرب مکتی  ىکبیت کی ےك ٱڀک پبٯ

i.  ىکبیت کی حتـیـی ایک ےٯہپ کٶپٺی کڀ اٹيڀؿٹل ےٷ ہ٭ٺٺؼىٮبیت 

 :اھت ایبٹھ٩ؼٳ ا ہی ےٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ی اٿؿھت

 یب کڀ ٵنرتػ کـ ػیب ىکبیت  

  ٵڀٍڀٯ ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کڀ ہ٭ٺٺؼىٮبیت 

 ٵال ںیہکڀئی رڀاة ٷ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ثٞؼ ےک ےٿٷہ

ii. ےگئ ےػیئ ے٣ كکٶپٺی کی ٕـ اٹيڀؿٹل  ہت ٭ٺٺؼىٮبی 

  ہے ںیہٵٖٶئٸ ٷ ےك رڀاة

iii. ےك کی تبؿیظ ٵنرتػ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل ىکبیت 

 ہےکی گئی  اٹؼؿ اٹؼؿ ےایک مبٯ ک

iv. ںٵی حبٱخی یب ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ یب ٝؼاٱت یھکنی ة ىکبیت 

 ہے ںیہٷ فیـ

b) عفبسؽبت ٌوک پبي کی  

  :ہےتڀ٩ٜ کی ربتی  کی ٝٶٰ ےک قٿ٭ٲٹپـٿ / ٥ـائِ ھکچ ےك ٱڀک پبٯ

i. اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ىکبیت اك ٕـس کی 

 ےئہکی ربٹی چب م٦بؿىبت

ii.  اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت ںکبپیب م٦بؿه کی 

 ںئیہچب ےکڀ اؿمبٯ کـٷ ںػٿٹڀ

iii. اٹؼؿ اٹؼؿ ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ کی م٦بؿه اك ٕـس 

ربٹب  تنٲیٴ کیب ٕڀؿ پـ حتـیـی م٦بؿىبت کڀ ٕـ٣ ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت

 ےئہچب

iv. کی ایک کبپی عٔ ٵٺٚڀؿی ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ 

 اك ٕـس کب ےاٿؿ اك ںئیہچب ےکڀ اؿمبٯ کـٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی
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 اك کی اٹؼؿ اٹؼؿ ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ عٔ ٵٺٚڀؿی

 .ےئہربٹی چب ٵبٹگی تَؼی٨ حتـیـی

c) ًہفیق  

 ٱڀک پبٯ تڀ ہےٿتب ہ ںیہٷ ےکی ٕـ٣ ك حبٱخی ہت٦َی تٺبفٛ کب اگـ

 ںٵی اك کی ٹٚـ گب رڀ ےکـ ٵٺٚڀؿ ہ٥یَٰ ایک ےٱئ ےک ػاؿ ہثیٴ

 ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ٹ٪َبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ اٿؿ رڀ ہے ٵٺبمت

 .ٿ گبہ ںیہٷ ہفیبػ ےؿ٩ٴ ك ّـٿؿی

  :ںیہ ےٿتہ کبٳ ےك ٩ڀاٹیٸ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ے٥یَٰ ےک ٱڀک پبٯ

i. َٰھالک 20 مسیت( اعـاربت اٿؿ ػیگـ کی اػائیگی ؿ٩ٴ ٥ْٰ) ہ٥ی 

 .ےئہٿٹب چبہ ںیہب ٷک ہفیبػ ےك ےؿٿپ

ii.  َٰ3 ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ىکبیت اك ٕـس کی ہ٥ی 

کڀ  ػاؿ ہ، اٿؿ ثیٴےئہکیب ربٹب چب اٹؼؿ اٹؼؿ ےکی ٵؼت ک ہٵب

 صتٶی اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ہایک ٵب ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ ہکب ٥یَٰ اك ٕـس

 ےئہکـٹب چب کڀ ٩جڀٯ کی ٿٍڀٱی ڈاٿاؿ ٕڀؿ پـ ےصٰ ک

iii.  اك ٕـس کب گی اٿؿ ےکـ پـ ٝٶٰ ے٥یَٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

 ٱڀک پبٯ کڀ اٹؼؿ اٹؼؿ ےػٷ ک 15 ےک ےٿٷہ ٵڀٍڀٯ عٔ ٵٺٚڀؿی

  .گی ےیذھة كٹٹڀ حتـیـی ایک

iv. کی  ے٥یَٰ ےک ٕڀؿ پـ اك ٕـس حتـیـی ػاؿ ہثیٴ اگـ

 کڀ ے٥یَٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی تڀ ہے ػیتب ںیہٷ کی إالٛ ٵٺٚڀؿی

 .ہے ےمکت کـ ںیہٷ الگڀ

  1 ںوشی ٹیظٹ وو خود

 ںاہد ہے کب ےػیٸ ہپـ تڀد ىکبیبت اینی ےٝال٧ کب ص٨ ______________

تک  ےؿٿپ ھالک 20 کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ اٿؿ  عؼٵبت کی ٩یٶت یب اىیبء

  .ہےتب ہؿ

I. ٜ٥ڀؿٳ ّٲ  

II. کٶیيٸ ؿیبمت  

III. ٜکڀٹنٰ ّٲ  

IV. کٶیيٸ ٩ڀٵی 
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 ہخالؿ

  آئی  ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ایک ٵـثڀٓ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ(

 ےک اٹیڈ کی ىکبیت ہثیٴ رڀ ہے کی ری ایٴ ایل ( کی ىـٿٝبت

کی  کب مـاٟ ٱگبٹب ىکبیت ںٵی ٍٺٞت ٕڀؿ پـ اٿؿ ےک ےؽعیـ ٵـکقی

 .ہےکـتی  ٕڀؿ پـ کبٳ ےک آالت ےٱئ ےٹگـاٹی ک

 ؿیبمت  اٿؿ ّٲٜ ؿہ ںایزٺنیب ٿاٱی ےصٰ ٭ـٷکب  ہتٺبفٛ ٍبؿ٥یٸ

 .ںیہ کی گئی ٩بئٴ ٩ڀٵی مٖش پـ اٿؿ ںٵی

 ٍبؿ٥یٸ  ہفیبػ ے، مت كہےڀاٯ کب م کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل تک ںاہد

 ںیہٷ کی تٲ٦ی ںػٝڀٿ تبعیـ، ںاعتیبؿ ٵی ےک ںػٝڀٿ ہتٺبفٛ کی

 ےپبٱینی ک اٿؿ کی ٵ٪ؼاؿ ٹ٪َبٷ، ٿٹبہ ٵنرتػ بک ںػٝڀٿ، ےٿٷہ

 .ںیہ ےآت ںٵی ےفٵـ رینی ہٿ١یـ، ىـائٔ ٩ڀاٹیٸ

 ٵیہثب کٶپٺی کی اٿؿ اٹيڀؿٹل ػاؿ ہثیٴ، ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

 ٵيیـ اٿؿ حبٱج اٹؼؿ اٹؼؿ ایک ےـائٔ ککی ى ہصڀاٯ ےك ؿّبٵٺؼی

 .ںیہ ےکـ مکت ٕڀؿ پـ کبٳ ےک

 ٱڀک پبٯ تڀ ہےٿتب ہ ںیہٷ ےکی ٕـ٣ ك حبٱخی ہت٦َی تٺبفٛ کب اگـ 

 ٵٺبمت ںٵی اك کی ٹٚـ گب رڀ ےکـ ٵٺٚڀؿ ہ٥یَٰ کڀ اینب ػاؿ ہثیٴ

ؿ٩ٴ  ّـٿؿی ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ٹ٪َبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ اٿؿ ہے

 .ٿ گبہ ںیہٷ ہفیبػ ےك

 

 َ افيالصبتہا

 )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 ٹیظٹ ےن خود

  1رواة 

  .ہے   I ٍضیش رڀاة

 یب اىیبء ںاہد ہے کب ےػیٸ ہپـ تڀد ىکبیبت اینی ہػائـ کب ٥ڀؿٳ ّٲٜ

 .ہےکب  تک ےؿٿپ ھالک 20 کب ػٝڀی ہٵٞبٿُ اٿؿ ٩یٶتعؼٵبت کی 
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 عواي اِتضبْ خود

  1 عواي

  .اتبؿٹب کڀ ٿمٞت آئی ری ایٴ ایل ٱ٦٘

I. ٳٹمل ٹٵیٺزٶٸ رٺـٯ اٹيڀؿٹل  

II. ٳٹمل ٹٵیٺزٶٸ رٺـٯ یٸڈاٷ  

III. ٳٹمل ٹٵیٺزٶٸ لٹگـیڀا ڈیٹـگٹا  

IV. ٳٹمل ٹٵیٺزٶٸ گـیڀاك یٸہؽ 

  2 عواي

  20 ایزٺنی ٿاٱی  ےصٰ ٭ـٷب ک ىکبیت ٍبؿ٥یٸ می کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

 ےػ ہپـ تڀد تٺبفٝبت ٍبؿ٥یٸ ےک تـ ےؿٿپ ھالک 100 ےك ےؿٿپ ھالک
 ؟ گی

I. ٜ٥ڀؿٳ ّٲ  

II. کٶیيٸ ؿیبمت  

III. کٶیيٸ ٩ڀٵی  

IV. ٜکڀٹنٰ ّٲ 

  3 عواي

 ےٱئ ےک ىکبیت ٍبؿ٥یٸ ػؿمت اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

  ؟ہےمکتب  ثٸ ںیہٷ ثٺیبػ

I. ػکبٹؼاؿ ٿاال ے٭ـٷٿٍڀٯ  ٩یٶت ہفیبػ ےك پی آؿ یٴ ا کی ٵَٺڀٝبت  

II. ےػیٸ ںیہٷ کی ٍالس ٵَٺڀٝبت ھےاچ ےمت ك ںٵی ےفٵـ کڀ اپٺی کہگب 
 ػکبٹؼاؿ ٿاال

III. ہےگئی  ػی ںیہٷ ہکب اٹتجب اٱـرک ثڀتٰ پـ ػٿا کی  

IV. ٵَٺڀٝبت ٝیت ػاؿ 

  4 عواي

 ےک ےکـاٷ ىکبیت ػؿد ٵتٞٲ٨ ےك اٹيڀؿٹل پبٱینی کڀٷ مب ےك ںاٷ ٵی

  ٿ گب؟ہ آپيٸ ٵٺبمت ہفیبػ ےت كم ےٱئ ےٵـ کٹکل ںٵی ےمٲنٰ

I. پڀٱیل  

II. ٹمپـیٴ کڀؿ  

III. ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل  

IV. ّٲٞی ٝؼاٱت 

  5 عواي

 ےک اعتیبؿ ہػائـ ےٱڀک پبٯ ک اٹيڀؿٹل ںثیبٷ ٵی کڀٷ مب ےك ںاٷ ٵی

 ؟ ہےٍضیش  ںٵی ےمٲنٰ

I. ہے ہػائـ کب ٩ڀٵی ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل  
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II. ہے ہػائـ ؿیبمتی مٖش کب ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل  

III. ہے ہػائـ مٖضی ّٲٜ کب ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

IV. کبٳ  اٹؼؿ اٹؼؿ ےصؼٿػ ک ٝال٩بئی خمَڀً ٍـ٣ ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

 ہےکـتب 

  6 عواي

 ؟ گی ےکی ربئ ےکیل ىکبیت پبك ےک ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

I. گی ےکی ربئ ٕڀؿ پـ حتـیـی ىکبیت  

II. گی ےکی ربئ فثبٹی ٕڀؿ پـ ٥ڀٷ پـ ىکبیت  

III. گی ےکی ربئ فثبٹی ٕڀؿ پـ ےمبٵٸ ےآٵٸ ىکبیت  

IV. گی ےکی ربئ ےؽؿیٜ ےک اؿہاىت ںاعجبؿ ٵی تىکبی 

  7 عواي

  ؟ہےکیب  الئٸ ڈیڈ کی ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل ایک

I. اٹؼؿ  ےمبٯ ک ػٿ ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل

  اٹؼؿ

II. ےمبٯ ک تیٸ ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل 
  اٹؼؿ اٹؼؿ

III. ےایک مبٯ ک ےک ٵنرتػ ےک یتىکب ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل 
 اٹؼؿ اٹؼؿ

IV. ےک ہایک ٵب ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل 
 اٹؼؿ اٹؼؿ

  8 عواي

 ےك ےٯہپ ےٱئ ےک ےکـٷ ىکبیت پبك ےک ٱڀک پبٯ می کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

  ؟ہے ںیہٷ ٯہا

I. کی  ےىغٌ کی ٕـ٣ ك کنی ںٵی ےثبؿ ےک اٹيڀؿٹل "الئٸ ؽاتی" ىکبیت

  ےئہربٹی چب

II. ےک ےربٷ ےکئ ٵنرتػ ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل ىکبیت 

 ےئہربٹی چب ػؿد کـائی اٹؼؿ اٹؼؿ ےک مبٯ 1

III. ہؿاثٔ ےك ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ ےٯہپ ےك کڀ ٱڀک پبٯ ہ٭ٺٺؼ ىٮبیت 

  ےیہکـٹب چب

IV. ٰٿٹی ہ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک کی ؿ٩ٴ ےؿٿپ ھالک 20 ہکب ٵٖبٱت ؿاصت ک

 ےئہچب

  9 عواي

 ٥یل / ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ےکـاٷ ىکبیت ػؿد پبك ےک ٱڀک پبٯ کیب

  ؟ہےکی ّـٿؿت  ےاػا کـٷ

I. 100 ہے کی ّـٿؿت ےاػا کـٷ ٥یل کب ےؿٿپ  
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II. ہے ںیہٷ کی ّـٿؿت ےاػا کـٷ ٥یل ٥یل یب کڀئی 

III. ےئہکیب ربٹب چب اػا ٕڀؿ پـ ےک ٥یل ۺ20 ؿاصت کب گئی ٵبٹگی  

IV. ےئہکیب ربٹب چب اػا ٕڀؿ پـ ےک ٥یل ۺ10 ؿاصت کب گئی ٵبٹگی 

  10 عواي

 ؟ ہےکی رب مکتی  ىکبیت ػؿد عال٣ ےک ٹيڀؿٹل کٶپٺیا ؽاتی کیب

I. رب مکتی  ػؿد کی عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ٝڀاٵی ٍـ٣ ںىکبیتی

  ںیہ

II. ہےکی رب مکتی  ىکبیت یھة عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ؽاتی ،ںاہ 

III. اٹيڀؿٹل  ؽاتی ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵیؼاٷ ٵی ےک ہثیٴ فٹؼگی ٍـ٣

  ہےتی کی رب مک 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

 

 رواثبت ےعواالت ک خود اِتضبْ

  1رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک ےک ىکبیت ٹڈیگـیٹاٷہےکب ٵٖٲت  آئی ری ایٴ ایل 

  ۔ٳ( ٹمل ٹٵیٺزٶٸگـیڀاٹل  ٹیگـیٹ) اٷ

  2رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ےؿ٩ٴ ک تک کی ےؿٿپ ھالک 100 ےك ےؿٿپ ھالک  20 کٶیيٸ ؿیبمت

 .گب ےکـ ہت٦َی کب تٺبفٝبت ٍبؿ٥یٸ

  3رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 ٿاال ےػیٸ ںیہٷ کی ٍالس ٵَٺڀٝبت ھےاچ ےمت ك ںٵی ےفٵـ آپ کی

 .ہے ثٸ مکتب ںیہکی ثٺیبػ ٷ ىکبیت ٍبؿ٥یٸ ربئق ػٿکبٹؼاؿ

  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

کبٳ کـتب  اٹؼؿ اٹؼؿ ےصؼٿػ ک ٝال٩بئی خمَڀً ٍـ٣ ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل

  .ہے
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  6رواة 

  .ہے I ٍضیش اٹتغبة

 .گی ےربئ ىکبیت کی ٕڀؿ پـ حتـیـی ڀک پبٯ کڀٱ

  7رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

ایک  ےک ٵنرتػ ےک ىکبیت ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کڀ ىٮبیت ػاؿ

  .ےئہچب کـٹب ہؿاثٔ ےك ٱڀک پبٯ اٹؼؿ اٹؼؿ ےمبٯ ک

 

  8رواة 

  .ہے III ٍضیش اٹتغبة

کی  ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ ےٯہپ ےك کڀ ٱڀک پبٯ ىٮبیت ػاؿ

 .ہے ںیہٷ ّـٿؿت

  9رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

اػا  ٥یل / ٥یل کڀئی ےٱئ ےک ےکـاٷ ىکبیت ػؿد پبك ےک ٱڀک پبٯ

  .ہے ںیہّـٿؿت ٷ کی ےکـٷ

  10رواة 

  .ہے II ٍضیش اٹتغبة

 .ہے کی رب مکتی ىکبیت یھة عال٣ ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ؽاتی ،ںاہ
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    باب 4

 ؿیگڀٱیيٺق ٹٸایز ٹکبؿپڀؿی

 
 ٹایزٓ ٹکبسپوسی

 ھےت ہےتـٵیٴ کـ ؿ ںٵی 2015 ,اگنت  ؿیگڀٱیيٺق ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

  .ٿ گیہالگڀ  ےك ۶۰۴۴ٱی تبؿیچ ہاپـیٰ ٭ی پ ہاٿؿ ی

 .ںیہ ہؽیٰ تٞـی٦بت ٵتٞٲ٨ ہٵٺؼؿد
 تْشیفبت : .1

a) "1938،  ٹاٹيڀؿٹل ایک ہٿ٩تب ٥ڀ٩تب تـٵیٴ ىؼ ےك "ٹایک 

 .ہےکب ٵٖٲت  )  4 ےک 1938(

b) "ہےکب ٵٖٲت  ےك "عڀامت گقاؿػؿ - 

i) کنی  ےیب اك ک  (18کب    2013)  2013، ٹکٶپٺی ایک

حتت پیؼا  ےکبؿ ک ہکنی پیيـٿ کٶپٺی ٕـی٨ ہ٩بٹڀٷ یب ٵـٿد

 ٿتب کٶپٺی؛ یبہ

ii)  حتت پیؼا  ےک 2008، ٹػاؿی ىـاکت ػاؿی ایک ہتک حمؼٿػ ؽٳ

 ػاؿی ىـاکت ػاؿی؛ ہکی گئی حمؼٿػ ؽٳ ڈؿٹٿتب اٿؿ ؿرلہ

iii)  یڀ ٹیڀ مڀمبٹیب کڀآپـی 1912، ٹی ایکٹمڀمبئ یڀٹکڀآپـی

 ڈؿٹحتت ؿرل ےکبؿ ک ہی ٕـی٨ھکنی ة ےٱئ ےؿیيٸ کٹکی ؿرل

 ی؛ یبٹیڀ کٶیٹکڀآپـی

iv) ٕڀؿ  ےٿّبصت ٫ ںٵی ( ےا 4میکيٸ  ) ےک 2 ہکی ػ٥ٜ ٹایک

 یب :پـ ثیٺکٺگ کٶپٺی

v) 5 ہکی ػ٥ٜ ( 10کب   1949)  1949، ٹثیٺٮیٺگ کٶپٺی ایک 

 ےحتت ٿّبصت ٫ ےک (ےی اڈيٸ )میک ےک (1) ہکی ؽیٲی ػ٥ٜ

 ٹیب ثیٺ٬ ؛  یب ہٕڀؿ پـٵيبة

vi) 3 ہکی ػ٥ٜ ( 21کب  1976) 1976، ٹی ثیٺک ایکہٝال٩بئی ػی 

 ی ثیٺک یبہحتت ٩بئٴ ٝال٩بئی ػی ےک

vii) حتت ىبٵٰ ١یـ مـکبؿی  ےک 1912، ٹی ایکٹیڀ مڀمبئٹکڀآپـی

اؿتی ؿیقؿٿ ھتٺٚیٴ، یب ة ہیک ؿػاتـي عقاٷٹھیک ٹھتٺٚیٴ یب 

 ١یـ ثیٺکبؿی ٵبٱیبتی کٶپٺی؛ یب ڈؿٹبك ؿرلپ ےثیٺک ک

viii)  ی ٹاؿھات ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 .اؿہکب اٗ ےی ػٿمـھکڀئی ة ہٵٺٚڀؿ ىؼ ےکی ٕـ٣ ك
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c) "رڀ تٞٲیٴ  ہےکب ٵٖٲت  ہاینی کڀئی اػاؿ ےك "ےٵٺٚڀؿ اػاؿ

 ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھیب عبً ٕڀؿ پـ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات / اٿؿ

ٹگ ٹٲٜ اٹيڀؿٹل میٲق، مـٿك اٿؿ ٵبؿکیػی اٿؿ ٵٖ ےٵٺٚڀؿی ػ

اؿتی ھة ںٿ اٿؿ اك ٵیہٵَـٿ٣  ںتـثیت ٵی ںٵیؼاٷ ٵی ےک

 .ہے، دمجئی ىبٵٰ ٹیڀٹی ٹاٹيڀؿٹل اٹل

d) "تڀ٩ٜ یب  ےك ہیٲی ٥ڀٷ کی ٕـی٨ٹ ےك "ہاعتیبؿ تَؼی٨ ٭ٺٺؼ

ٵالفٳ ىغٌ  ےکی ٕـ٣ ك ؿٹیٲی ٵب٭یٹ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ے٥ـٿعت ک

 ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ ےٌ کایک خمَڀً ىغ ہاٿؿ ٿ ہےکب ٵٖٲت 

 گب؛ ےحتت خمَڀً ٕڀؿ پـ تڀ٩ٞبت کڀ پڀؿا کـ ےک (3) 7 ےّبثٔ

e) "ی ٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹاٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی ےك "یٹاؿھات

حتت ٩بئٴ  ےػ٥ٞبت ک ےک 3 ہکی ػ٥ٜ (41کب  1999)1999، ٹایک

ی کب ٵٖٲت ٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیھة

 .ہے

f) "خمَڀً کڀئی  ںٵی ثبال میکيٸ )ة( ہٵٺؼؿد ےك "ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

رڀ فٹؼگی، ٝبٳ اٿؿ ٍضت کی  ہےی ػؿعڀامت گقاؿ کب ٵٖٲت ھة

اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ  ےٱئ ےی خمَڀً ٩نٴ کھکنی ة

ربؿی  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھحتت ات ےاٷ ّڀاثٔ ک ےمـٿمٺگ کیٲئ

 .ہےٵٺٞ٪ؼ کـتب  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل

g) "کب ٵٖٲت  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٿ ےك "()فٹؼگی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ے٭بؿ ک ہٕڀؿ پـ خمَڀً فٹؼگی ثیٴ ے٫ ںرڀ اٷ ّڀاثٔ ٵی ہے

 ے، اك کےاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئ ےٱئ

ی کی ٕـ٣ ٹاؿھحتت ات ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ

 ؛ ہےٵٺٞ٪ؼ کـتب  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹربؿی ربئق ؿرل ےك

h) "کب ٵٖٲت  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٿ ےك "بٳ () ٝٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ےٱئ ے٭بؿ ک ہٕڀؿ پـ خمَڀً ٝبٳ ثیٴ ے٫ ںرڀ اٷ ّڀاثٔ ٵی ہے

ٕڀؿ پـ  ے، اك کےاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئ

ربؿی  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھحتت ات ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ ےک ےکبٳ کـٷ

 ؛ ہےٵٺٞ٪ؼ کـتب  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹربئق ؿرل

i) "ہےکب ٵٖٲت  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٿ ےك "ٍضت() ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

اٹيڀؿٹل  ےٱئ ے٭بؿ ک ہٍضت ثیٴ ٹاٿٹـػهھیت ںرڀ اٷ ّڀاثٔ ٵی

ٕڀؿ پـ کبٳ  ے، اك کےکبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئ

ربؿی  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھحتت ات ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ ےک ےکـٷ

 ؛ہےٵٺٞ٪ؼ کـتب  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹربئق ؿرل

j) "کب ٵٖٲت  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٿ ےك ")ربٵٜ( ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

٭بؿ یب  ہ٭بؿ اٿؿ ٍضت ثیٴ ہ٭بؿ، ٝبٳ ثیٴ ہرڀ فٹؼگی ثیٴ ہے
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 ںٕڀؿ پـ خمَڀً ػٿ یب تیٺڀ ے٫ ںٵی ثبال میکيٸ )ای٤( ہٵٺؼؿد

 ٹاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ پـٿکیڀؿٵٸ ےٱئ ےک ٹکی ٵالٿ

حتت  ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ے، اك کےکیٲئ

اٹٞ٪بػ  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹربؿی ربئق ؿرل ےکی ٕـ٣ كی ٹاؿھات

 ؛ہےکـتب 

k) "اؿتی اٹيڀؿٹل ھة ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےاٷ ّڀاثٔ ک "یڈاٵتضبٷ ثب

ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ  ےک ںٿٹایزٸ ٹ، دمجئی یب کبؿپڀؿیٹیڀٹی ٹاٹل

 ےآپـیيٸ کیٲئ ےی٦یکیيٸ اٵتضبٷ کٹمـ ےٱئ ےخمَڀً ا٥ـاػ ک

 ےڀئی ػٿمـػی اٿؿ ٵٖٲٜ ک ےٵٺٚڀؿی ػ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات

 .ہے ہاػاؿ

l) "ػؿعڀامت گقاؿ کی  پـٿپـ( ڈایٸ ٹ) ٣"٩بثٰ اٿؿ ٵٺبمت

 ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےؿیيٸ کیٲئٹؿرل

یب ٭ٺپي  ںؿف یب ىـاکت ػاؿٿٹائـیکڈٿفیـ ا٥نـ،  ےاك ک ےٱئ

 .ہےٵٞیبؿ  ےٱئ ےک ےػیگـ ٵالفٵیٸ مسیت ٵٺبمت تٞیٸ کـٷ

m) اك کی ٕـ٣ ٹبٵقػ اٿؿ  ےك "ٿفیـ ا٥نـ" ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ؿ یب ىـیک یب ٹائـیکڈػی  ےٵٺٚڀؿی ػ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات

 ےک ٹایزٸ ٹ، رڀ ٍـ٣ کبؿپڀؿیہےکڀئی ا٥نـ یب ٵالفٳ کب ٵٖٲت 

پبك  ےٿ اٿؿ رل کہٵ٪ـؿ  ےٯ ےک ےکی ٹگـاٹی کـٷ ںمـگـٵیڀ

اٷ ٩ڀاٝؼ ٿ  ےٿ اٿؿ رل ٷہاٿؿ ٝٶٲی تـثیت  ٩بثٲیت ہٵٖٲڀة

 ۔ٿہؿ پـ اٵتضبٷ پبك کی حتت ٵٖٲڀة ٕڀ ےّڀاثٔ ک

n) "ےک ےٕڀؿ پـ کبٳ کـٷ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےك "ؿیيٸٹؿرل 

کب  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹحتت ربؿی کیب گیب ؿرل ےاٷ ّڀاثٔ ک ےٱئ

 .ہےٵٖٲت 

o) "ؿی اٿؿ تـ٩ی ٹاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیھة ےك "ؿیگڀٱیيٺق

  2015، ےّبثٔ ؿیيٸ( ٹکب ؿرل ںٿٹایزٸ ٹ)کبؿپڀؿی یٹاؿھات

 ہے۔کب ٵٖٲت 

p) "رڀ  ہےٵالفٳ کب ٵٖٲت  ہکب ٿ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےك "ً ىغٌخمَڀ

اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ  ےکی ربٹت ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ںاٷ ّڀاثٔ ٵی ےاٿؿ رل ٷ ہےػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ٹپـٿکیڀؿٵٸ

ٯ، تـثیت اٿؿ اٵتضبٷ کی ٭بٵیبثی  کی تڀ٩ٞبت ہخمَڀً ٕڀؿ پـ ا

 ؛ہےکڀ پڀؿا کیب 

q) "رڀ جتبؿتی پی٢بٳ  ہےکب ٵٖٲت  ےاػاؿ ہٿ ےك "ؿٹیٲی ٵبؿ٭یٹ

یٲی کبٳ جتبؿتی پی٢بٳ ٹ ےٱئ ےک ےکب کبؿٿثبؿ چالٷ ےیزٸھة

اؿتی ھحتت ة ےک ⫴ثبة  ےک 2010، ےٵبٷ ّبثٔھاػ ٹؿمبٹی کالئٸ
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ٿ اٿؿ ہ ڈؿٹپبك ؿرل ےی کٹاؿھؿی اتٹیٲی کٶیڀٹیکیيٸ ؿیگڀٱیٹ

 .ٿ ہٵٺٞ٪ؼ کـتی  ٹی٦کیٹربؿی مـ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات

r) اٿؿ ربٹچ، ٱیکٸ ٿ٩ت ٿ٩ت  ہےٶبٯ کیب ربتب امتٞ ںاٷ ّڀاثٔ ٵی

ی ٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈؿی اٿؿ ٹ، اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹایک ہتـٵیٴ ىؼ

ػایبت ہ / ٹی ایکھکنی ة ےگئ ےحتت ثٺبئ ےیب اٷ ک 1999، ٹایک

رڀ اٷ  ےگ ںٿہی ہٵٞٺی ٿ ےپـ ثیبٷ اٱ٦بٗ اٿؿ تڀّیضبت ک

 ےٵ٪ـؿ کئ ےٱئ ےثبٱرتتیت اٷ ک ںػایبت ٵیہ /ّڀاثٔ  /اٝٶبٯ 

 .ںیہ ےگئ

 :کی ىـائٔ ےٿٷہاٷ ّڀاثٔ کی تڀمیٜ اٿؿ الگڀ  .2

ػٿؿاٷ  ےکی ػؿمتی ک ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹ٩ڀاٝؼٿّڀاثٔ ؿرل ہی (1

٭بؿ کی اٹيڀؿٹل  ہ٭بؿ اٿؿ ٍضت ثیٴ ہ٭بؿ، ٝبٳ ثیٴ ہفٹؼگی ثیٴ

 ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےکبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ، ٩بثٰ صَڀٯ اٿؿ مـٿمٺگ ک

ؽیٰ ىبٵٰ  ہٵٺؼؿد ےٱی ےؿیيٸ کٹکی ؿرل ںٿٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 .ںیہ ےکـت

a)  تیٸ  ہفیبػ ےك ہفیبػ ) فٹؼگی( ٹایزٸ ٹایک کبؿپڀؿی

اٷ کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی  ھمبت ے٭بؿ ک ہفٹؼگی ثیٴ

ثٺؼٿثنت کـ  ےٱئ ےک ےاٿؿ عؼٵت کـٷ ٹتڀ٩ٜ، پـٿکیڀؿٵٸ

 .ہےمکتب 

b) ہتیٸ ٝبٳ ثیٴ ہفیبػ ےك ہ)ٝبٳ( فیبػ ٹایزٸ ٹایک کبؿپڀؿی 

ی ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ، اٷ کی اٹيڀؿٹل ک ھمبت ے٭بؿ ک

اك  .ہےثٺؼٿثنت کـ مکتب  ےٱئ ےک ےپـٿکیڀؿ اٿؿ عؼٵت کـٷ

)ٝبٳ( ٝبٳ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی  ٹایزٸ ٹ، کبؿپڀؿیہٝالٿ ےک

گب اٿؿ  ےاٹتٚبٵبت کی تڀ٩ٜ، پـٿکیڀؿ اٿؿ عؼٵت کـ ہعڀؿػ

ؿ٩ٴ دتبٳ  ہجتبؿتی اٹتٚبٵبت کی کٰ ثیٴ ے٭بؿ ک ہثیٴ ےایل

 ےك ےؿٿپ ڑپبٹچ کـٿ ے٥ی عٖـ ٕڀؿ پـ ہٵيرتک ےٱئ ےثیٶبٿ ک

 .ٿگیہ ںیہٷ ہفیبػ

c) ہتیٸ ٍضت ثیٴ ہفیبػ ےك ہ)ٍضت ( فیبػ ٹایزٸ ٹایک کبؿپڀؿی 

اٷ کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ،  ھمبت ے٭بؿ ک

 .ںیہ ےثٺؼٿثنت کـ مکت ےٱئ ےک ےپـٿکیڀؿ اٿؿ عؼٵت کـٷ

d) (  ےمیکيٸ ) ا ںٵی ےٵٞبٵٰ ے)ربٵٜ( ک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

  ے۔گ ںٿہَڀً ٕڀؿ پـ ىـائٔ الگڀ تک خم )می(  ےك

e)  کڀئی  ںکی گئی اٹتٚبٵبت ٵی ھمبت ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

 ہمبث٨ ٵٺٚڀؿی اٿؿ ٵڀرڀػ ےی کٹاؿھی تجؼیٲی ٍـ٣ اتھة
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ی ہٵٺبمت اٹتٚبٵبت مسیت  ےٱئ ےؿف کی مـٿمٺگ کڈٿٯہپبٱینی 

  ۔گی  ےکی ربئ

 ۔دسخواعت پش غوس  .3

ؿعڀامت  پـ ػ ےٱی ے٫ ےؿیيٸ ٭ی ٵٺٚڀؿی ٭ـٷٹی ؿرلٹاؿھات .1

دتبٳ  ٵٞٶالت پـ ١ڀؿ ٭یب  ے٫ ٹایزٸ ٹ٭بؿپڀؿی ےٿئہ ے١ڀؿ ٭ـت

 ہے۔ربتب 

گی  ےثبال عبً ٕڀؿ پـ ١ڀؿ ٭ـ ہی ٵٺؼؿدٹاؿھث٢یـ، ات ےتَٞت ٫ .2

  ۔: 

a) (  ۰)  ہؽیٲی ػ٥ٜ ےی  ٫ڈ ۶۶ ہػ٥ٜ ے٫ ٹای٬  ہٹؼہػؿعڀامت  ػ

 ٭یب;  ہےٯ ہی ٕـس ٹباھ٭نی ة ہحتت ثیبٷ ٭ـػ ے٫

b)  مبٵبٷ ہػ٥رت کی رگ ںکب٥ی تٞؼاػ ٵی ،ےریل ہٹؼہػؿعڀامت ػ ،

کی اٷ  ےی کـٷھٹچ ںاك کی مـگـٵیڀ ںاٿؿ ٵڀحـ اٹؼاف ٵی

 ؛ہےا٥ـاػی ٩ڀت ّـٿؿی  ہپـ تـثیت یب٥ت ںؿمتڀہ٣

c) ٵتٞٲ٨ ٭نی  ےك  ہؿامت ٕـی٨ ہؿامت یب ثـا   ہٹؼہػؿعڀامت ػ

 ےؿیيٸ ػیٸٹالئنٺل  / ؿرل ہگقىت ےی ٷٹاؿھی ىغٌ ٭ڀ اتھة

  ۔ب٭ی ہےٵٺب ٭یب  ےٯہپ ےك

 ہثالٿامٔ ہ، "ثبٱڀامٔےٱئ ےٿّبصت  : اك ؽیٲی ى٨ ٵ٪بٍؼ ک .

ی ڈثب ٹٕڀؿ پـ ٵٺنٲک" کب ٵـاػ کنی ٥ـٳ یب کٶپٺی ٭بؿپڀؿی

 ٹٷٹامل ےی اػاؿھػؿعڀامت گقاؿ کی کڀئی مبت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 ہی ےاك ٕـس ك .ںیہٵی ٵٺنٲک یب گـٿپ خمَڀً کٶپٺی ہ، ثبےاػاؿ

رڀ کٶپٺی  ےگ ںٿہی ہٞٺی ٿٵ ےاٷ اٱ٦بٗ ک ہک ہےٿاّش کیب ربتب 

اٷ  ںٿ، ٵیہرینی ٍڀؿحتبٯ  2002، ٹایک ہیب ٵ٪بثٰ 2013، ٹایک

 .ںیہ ےگئ ےٵ٪ـؿ کئ ےٱئ ےک

d) گـی صبٍٰ ڈ ٹکیب ػؿعڀامت گقاؿ کب پـٹنپٰ آ٥نیـ گـیزڀی

ػی  ےٵٺٚڀؿی ػ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ےاٿؿ کیب اك ٷ ہے

کٴ اف کٴ پچبك  ےك ےاػاؿ ہٵٖبث٨ ایک ٵٺٚڀؿ ىؼ ےکڀؿك ک

 ہ، اٿؿ ٵٺؼؿدہےٹٚـیبتی اٿؿ ٝٶٲی تـثیت صبٍٰ کی  ٹےٷھگ

 ےی کی ٕـ٣ كڈاعتتبٳ پـ اٵتضبٷ ثب ےثبال تـثیت کی ٵؼت ک

 ۔ ہےٵٺٞ٪ؼ اٵتضبٷ پبك کی 

اؿتی ھػؿعڀامت گقاؿ کب مـػاؿ ا٥نـ ة ںاہد ہک ہثيـٕیک

؛ یب می ہے٥یٲڀ  / ٹ، دمجئی کب امڀمیٹیڀٹی ٹاٹيڀؿٹل اٹل

ی ٹاٹل ہاؿتی ثیٴھ٥یٲڀ؛ یب ة / ےٹآئی آئی، ٱٺؼٷ کب امڀك

پبك اٹيڀؿٹل اٿؿ  ے٥یٲڀ؛ یب اك ک / ٹکب امڀمی ی ٹیڀٹ

ٹٚـیبتی  ںاہ، صیؼؿآثبػ کی  ٿٹیڀٹی ٹاٹتٚبٳ اٹل ےعٖـ

  ۔ٿگیہکی  ٹےٷھاٿؿ ٝٶٲی تـثیت پچیل گ
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e) ٿفیـ  ےػٿؿاٷ ػؿعڀامت گقاؿ ک ےک ںتیٸ مبٱڀ ہکیب گقىت

اٝؼ ٿ ّڀاثٔ اٷ ٩ڀ ےؿف اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ ٷٹائـیکڈا٥نـ، 

اعال٧ کی عال٣ ٿؿفی -خمَڀً ٕڀؿ پـ ٕـف ٝٶٰ ںٵی  ⫴ٿٯ ڈکی ىی

 ؛ہےکیب  ںیہتڀ ٷ

f) ہٝالٿ ےک ےاگـ ػؿعڀامت گقاؿ کب مـػاؿ کبؿٿثبؿ ثیٴ 

 ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہ، تڀ کیب ٿہےکڀئی ػیگـ کبؿٿثبؿ 

اٿؿ ػیگـ  ںمـگـٵیڀ ےاپٸ ںٕڀؿ پـ ٵبٱی ٵٞبٵالت ٵی

آفاػ ثـتبؤ  ےٿئہ ےتھؿک ےػؿٵیبٷ کب٥ی ٥بٍٰ ےا٥ٞبٯ ک

 ۔ ںیہ ےتھؿ٫

g) خمَڀً ىغٌ اٷ  /ىـا٭یٸ / ؿٹائـیکڈ /کیب پـٹنپٰ آ٥ینـ

ثٺیبػ  ےت٦َیالت ک ےگئ ےػیئ ںٵی  Iہػہ٩ڀاٹیٸ کب ٵٞب

 ؛ اٿؿںیہپـ ٩بثٰ اٿؿ ٵٺبمت 

h) ٳ کـٹب پبٱینی ہؿیيٸ ٥ـاٹؿرل ہک ہے ےی کی ؿائٹاؿھات

  ۔ٿگب ہ ںٵ٦بػ ٵی ےؿ کڈٿٯہ

  ےؽیٰ تڀ٩ٞبت پڀؿی ٭ـیٺگ ہىغٌ ٵٺؼؿد خمَڀً ےػؿعڀامت گقاؿ ک .3

 ۔

a. کالك یب  ںٿی 12کٴ اف کٴ  ےك ےاػاؿ / ڈثڀؿ ہکنی ٵٺٚڀؿ ىؼ

 ؛ےگ ںٿہ ےٵنبٿی اٵتضبٷ پبك کـ چک

b.   (i)ےٱئ ےرل ک ےخمَڀً ىغٌ فٹؼگی، ٝبٳ، ٍضت کی خمَڀً فٵـ 

 ےك ےاػاؿ ہ، ١ـُ کنی ٵٺٚڀؿ ىؼہےؿیيٸ کی تڀ٩ٜ کی گئی ٹؿرل

ٿ گب اٿؿ ہتـثیت صبٍٰ کـ چکب  کی ٹےٷھکٴ اف کٴ پچبك گ

 ٿ گب؛ہٵٺٞ٪ؼ اٵتضبٷ پبك کـ چکب  ےی کی ٕـ٣ كڈاٵتضبٷ ثب

(ii) ہکب خمَڀً ىغٌ کنی ٵٺٚڀؿ ىؼ )ربٵٜ( ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

ٿ ہکی تـثیت صبٍٰ کـ چکب  ٹےٷھتـ گہکٴ پچ ےکٴ ك ےك ےاػاؿ

ٿ ہٵٺٞ٪ؼ اٵتضبٷ پبك کـ چکب  ےی کی ٕـ٣ كڈگب اٿؿ اٵتضبٷ ثب

 گب؛

c. ےٱئ ےاٿؿ پـٿکیڀؿ ک ےل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ کـٷاٹيڀؿٹ 

پبك اٷ  ےٵ٪ـؿ خمَڀً ا٥ـاػ ک ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ربؿی کیب گیب  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھخمَڀً ٕڀؿ پـ ات ںّڀاثٔ ٵی

ػؿمت  ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ٹی٦کیٹمـ ہٵؾکڀؿ ٹی٦کیٹٵٞترب مـ

 ےتیٸ مبٯ کی ٵؼت ک ےکی تبؿیظ ك ٹحتت آؤت پ ےؿیيٸ ٫ٹؿرل

 ٿگب؛ہػؿمت  ےئٱ

 ہػہاٷ ّڀاثٔ کب ٵٞب ےٱئ ےک ےربؿی کـٷ ٹی٦کیٹخمَڀً ىغٌ مـ

 ےک ٹایزٸ ٹی کڀ کبؿپڀؿیٹاؿھات ںٵی ٹخمَڀً ثٺبٿ ںٵی  3

 ۔گب  ےػؿعڀامت مجٜ کـ ےؽؿیٜ ےپـٹنپٰ آ٥ینـ ک
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d. ٹکبؿپڀؿی ےکب خمَڀً ىغٌ اگـ کنی ػٿمـ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

 ہٵڀرڀػ ہتڀ ٿ، ہےپنٺؼ کـتب  ےٱئ ےپبك تجؼیٲی ک ےک ٹایزٸ

)ایٸ  ٹی٦کیٹاٝرتاُ مـ ےگئ ےػیئ ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ی کڀ ٹاؿھات ےؽؿیٜ ےک ٹایزٸ ٹٹیب کبؿپڀؿی ھمبت ےاٿ می( ک

 ہاگـ ٵڀرڀػ .گب ےاینب کـ ےکی ٕـ٣ ك ےػؿعڀامت مجٜ کـاٷ

 ںیہربؿی ٷ ٹی٦کیٹاٹؼؿ اٝرتاُ مـ ےػٷ ک 30 ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ٹثبال کبؿپڀؿی ہٵٺؼؿد ہب کگ ےتَڀؿ کیب ربئ ہکـتب، تڀ ی

ی ٹاؿھات .ہے ںیہاٝرتاُ ٷ ےٱئ ےپـٿؿتٸ کےکڀ ام٬ ٹایزٸ

 ہثٞؼ ٵؾکڀؿ ےک ےٿٷہػؿعڀامت ٵڀٍڀٯ  ےك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

کب ٹبٳ ثؼٯ کـ  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےٿئہ ےتجؼیٲی کڀ ٿّبصت کـت

 .گب ےربؿی کـ ٹی٦کیٹٹٚـ حبٹی مـ

e. ہڀ تٞٲیٴ یب٥تیڀ رٹٳ اٹيڀؿٹل ایگقیکہخمَڀً ىغٌ اٿؿ / یب ا 

 ٹی )کبؿپڀؿیٹاؿھؿی اٿؿتـ٩ی اتٹاٿؿ اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی ںیہ

کنی  ہحتت الئنٺل یب٥ت ےک 2002کب الئنٺل( ٩ڀاٹیٸ،  ںٿٹایزٸ

، اٷ ّڀاثٔ ںیہ ہےکبٳ کـ ؿ ےك ےٯہپبك پ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ھپبك کبٳ کـٹب ربؿی ؿک ےک ںٿٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ڈؿٹحتت ؿرل ےک

ٳ اٹيڀؿٹل ہخمَڀً ا٥ـاػ اٿؿ / یب اٳ، اك ٕـس ہتب .ںیہ ےمکت

ؿیيٸ ٹی کڀ ؿرلٹاؿھات ںیڀ کی ت٦َیالت خمَڀً اٹؼاف ٵیٹایگقی٬

ٿ٩ت یب اٷ کی  ےػؿعڀامت مجٜ کـت ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا

  ۔گب ےاٹؼؿ پیو کیب ربئ ےک ہٵب ھچ ےؿیيٸ کی تبؿیظ كٹؿرل

خمَڀً ا٥ـاػ  ےثٞؼ ایل ےت٦َیالت کی ٿٍڀٱی ک ہی ٵؾکڀؿٹاؿھات

ثبال ؽیٲی ٩ڀاٹیٸ  ہٳ اٹيڀؿٹل ایگقیٮتیڀ کڀ ٵٺؼؿدہا اٿؿ / یب

  ۔گب ےربؿی کـ ٹی٦کیٹحتت خمَڀً ٕڀؿ پـ مـ ے)می( ک

عتٴ  ےؿیيٸ کٹؿرل ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (1) - ؿیيٸ کی جتؼیؼٹؿرل .4

اربفت کڀ  ےٱئ ےؿیيٸ کی جتؼیؼ کٹاٹؼؿ ؿرل ےتیل ػٷ ک ےك ےٿٷہ

 .ہےمکتب  ےػؿعڀامت ػ ںٵی ے٥بؿٳ ا ھمبت ےّـٿؿی ٥یل ک

پبك اك  ےی کٹاؿھػؿعڀامت ات ہاگـ ٵؾکڀؿ ہٿگی کہ ہٳ، ىـٓ یہتب

 ےٯہپ ےك ےٿٷہؿیيٸ کی اٍٰ عتٴ ٹؿرل ہثٞؼ، ٱیکٸ ٵڀرڀػ ےٵؼت ک

کب ایک اّب٥ی ٥یل  ےی کڀ ایک مڀ ؿٿپٹاؿھ، تڀ اتہےٹچ ربتب ہپ

 .ےگ ںٿہاٿؿ الگڀ کـ ٩بثٰ اػائیگی 

ا ھٱک ےٕـ٣ ك تبعیـ کی ػؿعڀامت گقاؿ کی ہٿگی کہی ىـٓ ھة ہی ےآگ

 ہرڀ پیيـٿ ىـٓ ٕـ٣ ىبٵٰ ٷ ےٱئ ےات کہکب٥ی ٿرڀ ہپیو ىؼ ںٵی

پیو کی ػؿعڀامت ػؿعڀامت  ےٱئ ے، اربفت کی جتؼیؼ کںٿہ ےگئ ےکی

کب ایک اّب٥ی ٥یل اٿؿ الگڀ  ےگقاؿ کی ٕـ٣ مبت مڀ پچبك ؿٿپ

ثٞؼ  ےکی تبؿیظ ک ےٿٷہعتٴ  ےؿیيٸ کٹپـ ؿرل ےیکل اػا کـٷٹ

 .ہے٩جڀٯ کـ مکتب 

ؿیيٸ ٹؿرل ےٱئ ےؿیيٸ کی جتؼیؼ کٹکڀ ؿرل ٹایزٸ ٹ: ٭بؿیڀؿی ٹٹڀ

 ،ںیہکی اربفت  ےػؿعڀامت مجٜ کـاٷ ےٯہػٷ پ ےٹّڀ ےك ےٿٷہعتٴ  ےک
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ؿیيٸ کی جتؼیؼ کی تڀ٩ٜ ٹپـٹنپٰ آ٥ینـ اٿؿ خمَڀً ىغَیت ؿرل (2)

ػیب گیب کٴ اف  ےکی ٕـ٣ ك ےاػاؿ ہایک ٵٺٚڀؿ ىؼ ےٯہپ ےك ےکـٷ

 ے۔گ ںٝٶٲی تـثیت ٵکٶٰ کـی ٹٚـیبتی اٿؿ ٹےٷھکٴ پچیل گ

ػؿعڀامت پـ  ےٱئ ےحتت جتؼیؼ ک ےک  (1)ؽیٲی ؿیگڀٱیيٸ  (3)

 .گی ےی کی ربئہ ےك ےحتت خمَڀً ٕـی٨ ےک  7 ےّبثٔ ےکبؿؿٿائی ک

ػؿعڀامت گقاؿ  ہپـ ک ےٿٷہٵٖٶئٸ  ےی اك ثبت كٹاؿھات (4)

، ہےخمَڀً دتبٳ ىـائٔ کڀ پڀؿا کـتب  ےٱئ ےؿیيٸ کی جتؼیؼ کٹؿرل

 ےؿیيٸ کی جتؼیؼ کـٹؿرل ں٥بؿٳ می ٵی ےٱئ ےکی ٵؼت ک تیٸ مبٯ

 .گب ےگب اٿؿ ػؿعڀامت گقاؿ کڀ إالٛ ٵٺت٪ٰ کـ

 ۔ٿ  ہکیب گیب  ںیہٳ ٷہؿیيٸ ٥ـاٹؿرل ںاہٝٶٰ د .5

یب  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹحتت ؿرل ےک 4 ےّبثٔ ںاہد  (1)

حتت  ےک 7 ےػؿعڀامت ّبثٔ ےٱئ ےحتت اك کی جتؼیؼ ک ےک 11 ےّبثٔ

ؿیيٸ ٹی ؿرلٹاؿھات ںاہکـتب، ٿ ںیہئٔ کڀ پڀؿا ٷٵ٪ـؿ ىـا

 .ہےاٹکبؿ کـ مکتب  ےك ےیب اك جتؼیؼ کـٷ ےٳ کـٷہ٥ـا ٹی٦کیٹمـ

کیب  ںیہی ػؿعڀامت اك ٿ٩ت تک ٵنرتػ ٷھکڀئی ة ہک ہےٳ کی ہ٥ـا

 ےٱئ ےک ےٷہگب، رت تک ػؿعڀامت گقاؿ کڀ اپٺی ثبت ک ےربئ

 .ػیب ربتب ںیہٵٺبمت ٵڀ٩ٜ ٷ

 ےک ےیب اك کب جتؼیؼ کـٷ ےٳ کـٷہ٥ـا ٹ٦کییٹؿیيٸ مـٹؿرل   (2)

اینی  ػؿعڀامت گقاؿ کڀ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٵنرتػ کی إالٛ ات ےٱئ

 ےػی ربئ ےٿئہ ےثتبت ہکی ٿد ےٷ ںٿہاٹؼؿ اٷ ےتیل ػٷ ک ےٵنرتػ ك

 ہے۔گی رٸ کی ثٺیبػ پـ ػؿعڀامت کڀ ؿػ کیب گیب 

ی ػؿعڀامت گقاؿ ھٵٖٶئٸ کڀئی ة ےك ے٥یَٰ ےی کٹاؿھات  (3)

ربؿی  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھحتت ات ےک (2) ےثبال ؽیٲی ّبثٔ ہؿدٵٺؼ

پیٺتبٱیل  ےکی تبؿیظ ك ےصبٍٰ کـٷ ےصکٴ کی ٕـ٣ آپ کی ٕـ٣ ك

 ےؿیجڀٹٰ کڀ اپیٰ، ایلٹیق اپیٰ ٹاٹؼؿ میکڀؿ ےػٷ کی ٵؼت ک

 ں۔یہ ےٵٖبث٨ کـ مکت ےک ہٵ٪ـؿ ٕـی٨ ےٱئ ےاپیٰ ک

عڀامت ی ػؿھکڀئی ة -ٵنرتػ کب احـ  ےك ےؿیيٸ پیو کـٷٹؿرل  .6

یب  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹحتت ؿرل ےک 4 ےگقاؿ، رل کب ّبثٔ

ی کی ٕـ٣ ٹاؿھػؿعڀامت ات ےٱئ ےحتت اك کب جتؼیؼ ک ےک 11 ےّبثٔ

 ےٿٷہحتت ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ  ے( ک2) 12 ے، ّبثٔہےٵنرتػ کیب گیب  ےك

ٕڀؿ پـ کبٳ  ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےکی تبؿیظ کڀ اٿؿ اك تبؿیظ ك

ثٺبیب  ےکی ٕـ٣ ك ےاپٸ ےك ےٯہپ ہٳ، ٿہتب  ۔گب ےکـٹب عتٴ کـ

ٵنٲنٰ پبثٺؼ  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہعؼٵبت ٥ـا ںٵی ےمٲنٰ ےمڀػاٿ ک

کی ٵؼت  ےٿٷہعتٴ  ےمڀػاٿ ک ہاك ٩نٴ کی مـٿك اٷ ٵڀرڀػ .گب ہےؿ

 ےکی ٵؼت ک ہٵب ھ، یب چںٿہگی، رڀ عتٴ کی گئی  ہےتک ربؿی ؿ

 ے٭بؿ ک ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ ہاٹؼؿ ٿ ےٿ، رل ٿ٩ت کہ ےٯہی پھ، رڀ ةےٱئ

 ۔ ےگ ںٵٺبمت ثٺؼٿ ثنت کـی ھمبت

 :ؽشائو ےٌئ ےک ےَ کشْہسیؾٓ فشاٹکو سرظ ٹایزٓ ٹکبسپوسی .7
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حتت پیو  ےک 11 ےؿیيٸ یب ّبثٔٹحتت پیو کیب گیب ؿرل ےک 9 ےّبثٔ

حتت  ےؽیٰ ىـائٔ ک ہٵٺؼؿد ھمبت ھمبت ےکیب گیب جتؼیؼ اٹیجبتڀ ک

 ٿ گب  :ہ

i) ہڀ ٍـ٣ ٵٺؼؿدک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ڈؿٹحتت ؿرل ےاٷ ّڀاثٔ ک 

خمَڀً ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی  ںٵی  (3) ےثبال ّبثٔ

 گب ; ےٍـ٣ اربفت ػ ےٱئ ےک ےتڀ٩ٜ اٿؿ عؼٵت کـٷ

ii) ؿی اٿؿ ٹ، اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹایک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ی کی ٹاؿھحتت ات ےاٿؿ اٷ ک 1999، ٹی ایکٹاؿھات ٹیڀیٲپٶٸڈ

بت ػایہ، ہّڀاثٔ، کتبثچ ےگئ ےٿ٩ت ٿ٩ت پـ ربؿی کئ ےٕـ٣ ك

گب  ےٝٶٰ کـ ھمبت ےػایبت کی ػ٥ٞبت کہ ےی ػٿمـھاٿؿ٭نی  ة

 ؛

iii) ی کڀ مبث٨ ٹاؿھات ے، اگـ اٷ کی ٕـ٣ كٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ےٳ ت٦َیالت کہی إالٛ یب ت٦َیٰ کنی اھپیو کڀئی ة ںٵی

 ےٯہیب پ ہےکٸ پبیب ربتب  ہ١یـ ص٪ی٪ی یب گٶـا ںٵی ےمٲنٰ

تڀ  ہے ٿتیہٳ تجؼیٲی ہکڀئی ا ںی پیو کی ٵٞٲڀٵبت ٵیہ ےك

 گب ؛ ےی کڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ حتـیـی ٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ کـٹاؿھات

iv) ٍبؿ٥یٸ کی ىکبیبت کب مـاٟ ٱگبٹب  ےاپٸ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ےٱئ ےک ےاٹؼؿ کـٷ ےػٷ ک 14 ےاینی ىکبیت کی ٿٍڀٱی ك

 ہخمَڀً ىؼ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھگب اٿؿ ات ےائٹھکب٥ی ا٩ؼاٵبت ا

 ےك ںکڀہگب ےایل ںکبؿ ٵی ہاٿؿ ٕـی٨ ٹ٥بؿٵی ےٿاٯ ےربٷ

 ےثبؿ ےصبٍٰ ىکبیبت کی تٞؼاػ، ىکٰ اٿؿ ػیگـ ت٦َیالت ک

 گب ؛ ےی کڀ ٵٖٲٜ کـٹاؿھات ںٵی

v) ٕـ٣ خمَڀً ا٥ـاػ  ےٿمبئٰ اٿؿ اپٸ ےاپٸ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ںاٹيڀؿٹل پبٱینیڀ ںٵٖبث٨ ٵٺبمت تٞؼاػ ٵی ےکی تٞؼاػ ک

 گب ؛ ےکی تڀ٩ٜ اٿؿ پـٿکیڀؿ کـ

vi) ںٵی ٹثٺبٿ خمَڀً ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

ٿاؿ اٿؿ خمَڀً  ۔پبٱینی  ںگب رٸ ٵی ےکی حببٱی کـ ڈؿیکبؿ

 ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ںرٸ ٵی ےگ ںٿہٿاؿ ت٦َیٰ ٵڀرڀػ  ۔ىغَیت 

ٵٺنٲک کیب  ھمبت ےؿ پبٱینی خمَڀً ىغٌ کہٵٖٲڀة  ےکی ٕـ٣ ك

، رٸ ںٿہ ہکـ رڀ مبػ ڑٿھٿ، ٍـ٣ اٷ کی ٵَٺڀٝبت کڀ چہگیب 

 ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھتٿ اٿؿ اہؿ پـ کیب گیب ٹ٥ـٿعت کبؤٷ

اینی پـاٱیب  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی .ںٿہخمَڀً ٕڀؿ پـ ٵٺٚڀؿ 

اٿؿ  ڈؿیکبؿ ےایل ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھگب رٸ ات ے٩بئٴ کـ

 ؛ ےٿ مکہؿمبئی  ےت٦َیالت تک ثب٩بٝؼگی ك

vii) اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی  ںی ٍڀؿت ٵیھکنی ة ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 گب ؛ ےکـ ںیہٹگ ٷٹکخیـ مٖضی ٵبؿکی ےٱئ ےتڀ٩ٜ ک
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viii) ؿف، ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ خمَڀً ٹائـیکڈ ےاپٸ ٹایزٸ ٹؿیکبؿپڀ

 گب ؛ ےاعال٧ کی ٝٶٰ ی٪یٺی کـ-الگڀ ٕـف ٝٶٰ ےٱئ ےا٥ـاػ ک

ix) ےخمَڀً ٕڀؿ پـ اپٸ ںٵی 31ؿیگڀٱیيٸ  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

 ےك ٫ٹخمتٲ٤ ا٭بؤٷ ےٱئ ےایزٺنی کبؿٿثبؿ ک ٹکبؿپڀؿی

 ؛ ےگ ھےؿ٫ ہ٭ڀ ٝٲیضؼ ں٭تبثڀ

  -تبئذ ٹ ےک ےکـٷ ہ٥یل اػا اٿؿ ٥یل اػا ٷ .8

ٿ٩ت  ےػؿعڀامت کـت ےٱئ ےؿیيٸ کٹؿرل ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ( 1)

پقیـ  ہکب ٿاپل ٷ ےؿٿپ  10،000/  ۔ٿ٩ت  ےاٿؿ اك کب جتؼیؼ کـت

٥یل صیؼؿآثبػ  ہٵؾکڀؿ .گب ےیکل اػا کـٹػؿعڀامت ٥یل اٿؿ الگڀ 

ؿی اٿؿ تـ٩ی ٹاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیھ٩بثٰ اػائیگی  ة ںٵی

یب  ٹؿا٣ڈپیئی  ٹاکبؤٷ ےٿاٯ ےکـٷٹبٳ اٽـت ٿٍڀٯ  ےی ٫ٹاؿھات

 ہی کڀ ٵٺٚڀؿ ىؼٹاؿھؿی اٿؿ تـ٩ی اتٹاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیھة

٥یل  ہٵؾکڀؿ .ے٩بثٰ اػائیگی گ ےؿاٹن٦ـ ٕـ٣ كٹ ڈؿاٹک ٥ٸٹاٱیک

ؿی اٿؿ تـ٩ی ٹ٩بثٰ اػائیگی 'اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱی ںصیؼؿآثبػ ٵی

کی ٕـ٣  ٹؿا٣ڈپیئی  ٹاکبؤٷ ےٿاٯ ےٹبٳ  ٿٍڀٯ کـٷ ےی'٫ٹاؿھات

ی ػؿعڀامت ھث٢یـ کنی ة ےػؿعڀامت ٥یل ک  ے۔٩بثٰ اػائیگی گ ےك

  ۔گی ےکی ربئ ںیہکبؿؿٿائی ٷ ںٵی ےمٲنٰ ےک

ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹؿرل ےی كٹاؿھات (2)

 ےػٷ ک 15 ےپـ ػؿعڀامت گقاؿ اینی ٵٞٲڀٵبت کی ٿٍڀٱی ك ےٿٷہ

 .گب ےیکل اػا کـٹکی ٥یل اٿؿ الگڀ  ےؿٿپ   / 25،000اٹؼؿ 

ىتڀ  ےٱئ ےک ےٳ کـٷہؿیيٸ ٥ـاٹ٥یل کی ٿٍڀٱی پـ اٿؿ ؿرل ہٵؾکڀؿ

 ےحتت، رل ک ےک ےی اك فٵـٹاؿھثٞؼ ات ےک ےٝٶٰ کـٷ ھمبت ےک

ٕڀؿ پـ کبٳ  ےک ٹایزٸ ٹٿ، کبؿپڀؿیہػؿعڀامت کیب گیب  ےٱئ

 ۔گب   ےٳ کـہؿیيٸ ٥ـاٹؿرل ےٱئ ےک ےکـٷ

 ٹٸایز ٹکبؿپڀؿی ںاہکب عڀا ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےجتؼیؼ ک (3)

 ھمبت ےیکل کی اػائیگی کٹکی ٥یل اٿؿ الگڀ  ےؿٿپ  - / 25،000

 ۔گی  ےػؿعڀامت پیو کـ ےٱئ ےجتؼیؼ ک ںٵی ٹٵ٪ـؿ ثٺبٿ

 ہٵٞبٿُ .9

 ٹکی اػائیگی یب کبؿپڀؿی ےکڀ ٵٞبٿُ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی  (1)

ی کی ٹاؿھکی ٿٍڀٱی کڀ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات ےٵٞبٿُ ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ

ؿٿٯ کیب ٹکٸ ےثٔ کی ٕـ٣ كٵٖٲٜ ّڀا ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ ک ےٕـ٣ ك

 .گب ےربئ

 ٹآئی )کبؿپڀؿی ےی اڈکڀ آئی آؿ ںٿٹایزٸ ٹرٸ کبؿپڀؿی (2)

ٳ ہحتت الئنٺل ٥ـا ےک 2002کب المیٺنیٺگ( ؿیگڀٱیيٺل،  ںٿٹایزٸ

 ےك ہکنی ؽؿیٜ ےحتت اٷ کی ٕـ٣ ك ےاٷ ّڀاثٔ ک ںیہ، اٷہےکیب گیب 

 ےٷصبٍٰ کـ ےٵٞبٿُ ےٿاٱی اٿؿ ٿٍڀٯ کبؿٿثبؿ کیٲئ ےٿٷہپیؼا 

ؿیگڀٱیيٺل  ےاٷ ٩ڀاٹیٸ ک ہٿ ہک ہثيـٕیک ہےکی اربفت ػی رب مکتی 

ٍبؿ٥یٸ کی عؼٵت کـٹب ٵنٲنٰ  ےخمَڀً ٕڀؿ پـ اپٸ ں( ٵی2) 24

 ڈؿٹحتت ؿرل ےاٷ ّڀاثٔ ک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ےاگـ ایل .ںیھربؿی ؿک

خمَڀً ٕڀؿ  ںٵی 31ؿیگڀٱیيٸ  ہتڀ ٿ ںیہه ٵٺؼ ہعڀا ےک ےربٷ ےکئ
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حتت صبٍٰ  ےـاٹی مڀػاٿ اٿؿ ٹئی مڀػاٿ کپ ںپـ آپ صنبة هبیڀ ٵی

 .ےگ ںؿ کـیہپبؿىـٵک کڀ اٱگ اٱگ ٙب

  -تقبدَ  ےِفبدات ک .10

 ٹٿ٩ت کبؿپڀؿی ےاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ٩ٜ اٿؿ پـٿکیڀؿکـت

 :ےگ ںؽیٰ پـ ٝٶٰ کـی ہٵٺؼؿد ٹایزٸ

(i)اي اپ( کبؿٿثبؿ کی کنی ٹتب )ھ، رل کی مپجؼػٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ںکڀہگب ہٿ، دمکٸہ ھمبت ےثیٶب٭ـتبٿ ک ہػفیب ےایک ك ںعبً ٹٚبٳ ٵی

ٵَٺڀٝبت کی  ھمبت ےگب رٸ ک ےؿ کـہؿمت ٙبہکڀ اٷ ثیٶب٭ـتبٿ کی ٣

ثیٶبؿ٭يب تڀمیٜ،  ںیہاٿؿ اٷ ہےاٷ کی ىـیٞت  ےٱئ ےت٪نیٴ ک

پبٱینی کی ٵؼت، ٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ، پـیٶیٴ کی ىـائٔ اٿؿ 

 ےپبػٿ٫پبك ػمتیبة دتبٳ ات ےی ػیگـ ٵٞٲڀٵبت رڀ اٷ کھکڀئی ة

، اگـ ہٝالٿ ےاك ک .گب ے، ػمتیبة کـائںیہچب ٹکالئٸ ںٵی ےمٲنٰ

 ےمٲنٰ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک ہ، تڀ جمڀفہےک ربٹٺب چبہگب ہدمکٸ

 .گب ےؿ کـہکٶیيٸ کی ٩ؼؿ ٙب ںٵی

(ii)ہٿؿاٷ ہٿاٱی ایک مـػاؿ پیو ےٿٷہکب ٥ـٿعت  ےثیٴ ںاہد 

ب ربتب ٕڀؿ پـ کی ےؽیٲی ٵَٺڀٝبت کےایک ک ھمبت ےٵَٺڀٝبت ک

احتبػی  ےػاؿ یب اك ک ہیب اك کب صٌ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ںاہ، ٿہے

جمجڀؿ  ےٱئ ےعـیؼاؿ کڀ اك ثبت ک ےٵَٺڀٝبت ک ہٿؿاٷ ہٿفیـ پیو

ّـٿؿی ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی عـیؼ  ہٿ ہک ےگ ںکـی ںیہٷ

کب مـػاؿ ا٥نـ یب می  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی .ےکـ ےك ےؽؿیٜ ےاٷ ک

ٹ٤َ ثٺیبػ پـ  ےٿئہ ےحبثت کـت ہی( یای٤ اٿ )یب اك کب ٵنبٿ

 ےی کٹاؿھات ٹی٦کیٹمـ ےا ںٵی ٹثٺبٿ ےگئ ےػی ںٵی VIII ٿٯڈىی

ک کڀ کنی اٹيڀؿٹل کی ہگب ہی دمکٸھکنی ة ہگب ک ےپبك ػاعٰ کـ

 .ہےکی گئی  ںیہٵَٺڀٝبت کی رربا ٥ـٿعت ٷ

(iii)اك  ہک ثیٴہؿ گبہ ےك ٹایزٸ ٹی ثیٶب٭ـتب کبؿپڀؿیھکڀئی ة

 .گب ےکـ ںیہتڀ٩ٜ ٷکی  ےپبك کـٷ ےک

 ی کی اٹکيب٣ٹاؿھات .11

 ڈه ٵٺؼ ػؿعڀامت گقاؿ ؿاؤٷہکب عڀا ےثٺٸ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی  (1)

ٳ ہ ھٿچبؿاؿت ںٵی ےمٲنٰ ےٿ٩ت کی ػؿعڀامت ک ےک ےؿاثٸ ػائـ کـٷ

ػؿعڀامت ػائـ  .گب ےؿ کـہی ٙبہی کڀ عڀػ ٹاؿھٹگ دتبٳ ص٪ی٪ت اتہآ

ٷ کی ػٿؿاٷ ا ےثٞؼ یب ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی ک ےک ےکـٷ

ػمتیبة کـائی گئی ٵٞٲڀٵبت  ےٱئ ےک ےربٷ ےػؿعڀامت پـ ٿچبؿ٭ي

 ھٿچبؿاؿت ےی کٹاؿھات ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہکڀئی تجؼیٲی  ںٵی

 ےی کڀ ایلٹاؿھٕڀؿ پـ ات ہػؿعڀامت گقاؿ کی ٕـ٣ ؿّبکبؿاٷ

 .گب ےتجؼیٲی کب اٹکيب٣ کیب ربئ

ربؿی  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھرڀ ات ٹایزٸ ٹامی ٕـس، کبؿپڀؿی  (2)

ثٞؼ  ےپیؼاٿاؿ ک ےؿیيٸ کٹ، ؿرلہےؿیيٸ ٵٺٞ٪ؼ کـتب ٹؿرل ربئق

، اٷ ہےؿیيٸ پیو کیب گیب ٹؿرل ےٳ ص٪بئ٨ کی ثٺیبػ پـ اكہرٸ ا

ی کڀ ٹاؿھٕڀؿ پـ اٹکيب٣ ات ہی تجؼیٲی کب ؿّبکبؿاٷھکنی ة ںٵی

 30 ےك ےٿ ربٷہٿا٩ٜ  ےتجؼیٲی ک ے، ٱیکٸ ایلںایک ٵٺبمت ٿ٩ت ٵی

ی ھی کڀئی ةٹاؿھٿٍڀٱی پـ ات اینی إالٛ کی .گب ےاٹؼؿ کـ ےػٷ ک

 ےٿاٯ ےربٷ ھےّـٿؿی مسذ ےیب اك کی ٕـ٣ ك ہےٿّبصت ٵبٹگ مکتب 

 -ہےه ربؿی کـ مکتب ےٹؼ
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کی  ںؿی یب مـکبؿی اػاؿٿٹػیگـ ؿیگڀٱی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی  (3)

ی ٹاؿھعال٣ ىـٿٛ کی گئی کبؿؿٿائی کب اٹکيب٣ ات ےاٷ ک ےٕـ٣ ك

ػٷ  30 ےآ١بف ك ےی ک، ٱیکٸ اینی کبؿٿائںکڀ ایک ٵٺبمت ٿ٩ت ٵی

کی گئی  ےکی ٕـ٣ ك ںػیگـ اػاؿٿ ےاك ٕـس ک .گب ےاٹؼؿ کـ ےک

ی ھه کب ةےی ٹؼھکنی ة ےگئ ےی کبؿؿٿائی یب ربؿی کئھکنی ة

 .گب ےاٹؼؿ کیب ربئ ےی کی اٿپـ ٵ٪ـؿ ٿ٩ت صؼٿػ کٹاؿھاٹکيب٣ ات

اینی  ہٿ ہک ہےتڀ٩ٜ کـ مکتب  ےك ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیٹاؿھات  (4)

 .گی ےی ربئھرڀ ٵٺبمت مسذ ےؿي پیو کـٵٞٲڀٵبت یب ٿٿ

ػ٥بتـ کی ت٦َیالت رٸ  ےی کڀ ایلٹاؿھات ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی  (5)

اٿؿ خمَڀً  ںیہ ےپیو کـت ہکب ٿ ےاٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کـٷ

ربؿی کی گئی اٷ کی مٺؼ  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھا٥ـاػ کی ت٦َیالت ات

٭ی  ٹری ٹ، ٭بؿپڀؿیہٝالٿ ےاك ک .گب ےؿ کـہی ىبٵٰ ٙبھتٞؼاػ ة

کی ٵٞٲڀٵبت  ےیب عتٴ کـٷ ےی ػ٥رت کڀ ىـٿٛ کـٷھکنی ة ےٕـ٣ ك

ی ھٵٺبمت مسذ ےی آپ کی ٕـ٣ كٹاؿھات ۔گی  ےی کڀ ػی ربئٹاؿھات

 .ہےٿاٱی اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگ مکتب  ےربٷ

پـ اٹْجبٕی کبؿؿٿائی  ےکـٷ ہاپ ٵ٪ـؿ ىـائٔ پـ ٝٶٰ ٷ  (6)

ا٩تَبػی مقا  ؿیيٸ کی ٵٖٞٲی یب ٹـمٸ،ٹؿرل ےٿگی، ریلہّـٿؿی 

ٿاٱی کڀئی  ےی ربٷھّـٿؿی مسذ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٹب٥ؾ کـٹب یب ات

 .کبؿؿٿائی ےی ػٿمـھة

 دتبٳہا ھمبت ےک ں٭بؿٿ ہثیٴ ےٱئ ےٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ ک  .12

a) ے٭بؿ ک ہکڀ ثیٴ ںٿٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ڈؿٹحتت ؿرل ےاٷ ّڀاثٔ ک 

 ڑےثٺؼٿثنت کـٹب پ ےٱئ ےاٷ کی ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ ک ھمبت

 ےی کڀ اینی ٵٺتٚٶیٸ كٹاؿھاٹتٚبٵبت کب اٹکيب٣ اتاٷ  .گب

اینب ٹٚبٳ کی کٴ اف کٴ ٵؼت ایک  .ٿگبہاٹؼؿ کـٹب  ےػٷ ک 30

 گب؛ ےٿ ربئہ ےٱئ ےمبٯ ک

b) کالٳ  ٹایزٸ ٹتڀ کڀئی کبؿپڀؿی ہٿ٩ت، ٷ ےاك ٕـس ٵٺتٚٶیٸ کـت

کڀ اك ثبت  ٹایزٸ ٹ٭بؿ کبؿپڀؿی ہی کڀئی ثیٴہ ہگب اٿؿ ٷ ےػ

٭بؿ کی ٵَٺڀٝبت کب  ہایک عبً ثیٴ ہٿ ہگب ک ےجمجڀؿ کـ ےٱئ ےک

 ں۔ی ت٪نیٴ کـیہ

c) پبٱینی  ںرٸ ٵی ےگ ںٿہؿف٧  ےایل ںٵی ےمٲنٰ ےاٹتٚبٵبت ک

 ہػاؿی، ثیٴ ہ٥ـُ اٿؿ ؽٳ ےک ںٿٹایزٸ ٹ٥ی کبؿپڀؿی ےک ؿفڈٿٯہ

ػاؿی، اٹتٚبٵبت  ہ٥ـُ اٿؿ ؽٳ ےک ںٿٹایزٸ ٹ٭بؿ اٿؿ کبؿپڀؿی

 گی؛ ںٿہىـائٔ ىبٵٰ  ےٱئ ےک ےکڀ عتٴ کـٷ

d) کیب  ںیہی اٹتٚبٳ ٷھعال٣ کڀئی ة ےٵ٦بػات ک ےؿف کڈٿٯہنی پبٱی

 گب؛ ےربئ

e) ٹٚبٳ کڀ  ھمبت ے٭بؿ ک ہکنی ثیٴ ٹایزٸ ٹاگـ کڀئی کبؿپڀؿی

 ہثیٴ ےك ہاعتتبٳ کی ٿد ےىـیٞت ک ہ، تڀ ٿہےتب ہعتٴ کـٹب چب

 .ہےثٞؼ اینب کـ مکتب  ےک ےی کڀ ٵٖٲٜ کـٷٹاؿھ٭بؿ اٿؿ ات



 

77 

 

ٵٖٲڀة  ہگب ک ےکب ی٪یٸ کـاك ثبت  ہٿ ںٵٞبٵالت ٵی ےاك ٕـس ک

کی مـٿمٺگ  ںی گئی پبٱینیڀھپبك ؿک ے٭بؿ ک ہاٿؿ ثیٴ

ی ھ، رڀ ةےٱئ ےکی ٵؼت ک ہٵب ھاعتتبٳ تک یب چ ےک ںپبٱینیڀ

 ے٭بؿ ک ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ ہاٹؼؿ ٿ ےرل ٿ٩ت ک ےٿ، کی ربئہ ےٯہپ

 ؛ےگ ںٵٺبمت ثٺؼٿثنت کـی ھمبت

f) ٳ کڀ ٹٚب ھمبت ےک ٹایزٸ ٹ٭بؿ کنی کبؿپڀؿی ہاگـ کڀئی ثیٴ

 ےك ہاعتتبٳ کی ٿد ےىـیٞت ک ہتڀ ٿ ہےتب ہعتٴ کـٹب چب

ثٞؼ اینب کـ  ےک ےی کڀ ٵٖٲٜ کـٷٹاؿھاٿؿ ات ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ٹ٭بؿ کبؿپڀؿی ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ ںٵٞبٵالت ٵی ےاك ٕـس ک .ںیہ ےمکت

 ہکی مـٿمٺگ کی ؽٳ ںصبٍٰ کی گئی پبٱینیڀ ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ

پبٱینی  ہ٭بؿ ٵتٞٲ٨ ہیٴث ںدتبٳ ٵٞبٵالت ٵی ےایل ۔گب ےػاؿی ٯ

 ےکی إالٛ ػ ںتجؼیٲیڀ ہىؼ ںؿ کڀ مـٿمٺگ کی اٹتٚبٵبت ٵیڈٿٯہ

 گب؛

g) ی کی ٹاؿھحتت ات ےّڀاثٔ ک ہکـ رڀ ٵتٞٲ٨ ڑٿھاٷ اػائیگیڀ کڀ چ

 ےک ےثٺٸ ٹایزٸ ٹ، اپٺب کبؿپڀؿیںیہ ہاربفت یب٥ت ےٕـ٣ ك

یب ػیگـ کڀئی اٱقاٵبت،  کڀئی ػمتغٔ ٥یل) مبئٺٺگ ٥ی(  ےٱئ

٭بؿ اػا  ہتڀ کڀئی ثیٴ ہ، ٷںٿہٹبٵقػ  ےی ٹبٳ كھکنی ة ہےچب

 گب؛ ےصبٍٰ کـ ٹایزٸ ٹی کڀئی کبؿپڀؿیہ ہگب اٿؿ ٷ ےکـ

h) ٿفیـ ا٥نـ، خمَڀً  ےک ںٿٹایزٸ ٹ٭بؿ کبؿپڀؿی ہی ثیٴھکڀئی ة

ی تـ١یجبت ہ ھؿامت ٕڀؿ پـ ٭چ ہا٥ـاػ اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ کڀ ثـا

 گب ؛ ےکـ ںیہاػا ٷ )ٹ٪ؼ یب ١یـ ٹ٪ؼ( 

i) ےک ےی ٿ٩ت، تـمیٰ کی اٹتٚبٵبت کڀ عتٴ کـٷھة ی، کنیٹاؿھات 

٭بؿ یب  ہی  ثیٴھ٭نی ة ہک ےٿئہ ےکـت ڈؿیکبؿ ےك ہاك ٿد ےٱئ

 .ہےػایت مکتب ہکڀ  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ؿف کی عؼٵتڈٿٯہپبٱینی  .13

 ہٿ ہٿگب کہکب ٥ـُ  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ڈؿٹحتت ؿرل ےاٷ ّڀاثٔ ک (1

کی عؼٵت ؿف ڈٿٯہپبٱینی  ےػٿؿاٷ اپٸ ےکی پڀؿی ٵؼت ک ےػہٵٞب

حتت ٵٖٲڀة  ےٿی ثی ک 64 ہکی ػ٥ٜ ٹحتت ایک ےمـٿمٺگ ک .ےکـ

 ںکی صبٱت ٵی ےٵؼػ کـٹب، ػٝڀی کـٷ ںپـیٶیٴ کی اػائیگی ٵی

کی ٵؼت  ےػہٳ کـٹب، اٹيڀؿٹل ٵٞبہسمبئی ٥ـاہّـٿؿی ٵؼػ اٿؿ ؿ

ػیگـ دتبٳ  ںٵی ےمٲنٰ ےٵنبئٰ ک ےٿاٯ ےٿٷہػٿؿاٷ پیؼا  ےک

 ۔ ہےٵٰ ٳ کـٹب ىبہسمبئی ٥ـاہعؼٵبت اٿؿ ؿ

کب المیٺنٺیگ (  ںٿٹایزٸ ٹ)کبؿپڀؿی ےی اڈآئی آؿ  (2

 ےک ںٿٹایزٸ ٹکبؿ پڀؿی ہحتت الئنٺل یب٥ت ےک 2002ؿیگڀٱیيٺل، 

ٝٶٰ  ھمبت ے( ک3) 1ؿیگڀٱیيٸ  ےاٷ ّڀاثٔ ک ہٿ ںٵی ےٵٞبٵٰ
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حتت کی  ے( ک1ؽیٲی میکيٸ ) ےک ےٳ، ٿیل ّبثٔہتب .ےگ ںکـی

کی عؼٵت  ےک ؿڈٿٯہپبٱینی  ہٵڀرڀػ ےٕڀؿ اپٸ ےگئی تڀ٩ٜ ؽیٰ ک

کی  ہٵب ھیب چ تک ےٿٷہعتٴ کی ٵؼت کی  ںکـٹب اینی پبٱینیڀ

ٿ٩ت کی رل  ےگ ںیھٿ، ربؿی ؿکہ ےٯہی پھ، رڀ ةےٱئ ےٵؼت ک

٭بؿ  ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ ےٱئ ےمـٿمٺگ ک ےػہؿٵٞبہاٹؼؿ ٙب ےک ٵیٞبػ

 ھمبت ےاٹتٚبٵبت ک ہٵؾکڀؿ  ے۔گ ںٵٺبمت ٵٺتٚٶیٸ کـی ھمبت ےک

تیل  ےی کی اینی ٵٺتٚٶیٸ کٹاؿھات کی ت٦َیالت ےػہاینی ٵٞب

 ۔گب ےؿ کیب ربئہاٹؼؿ ٙب ےػٷ ک

کبؿ کی ٕـ٣  ہٹگ( ٕـی٨ٹٵبؿکی-یٲیٹ) ٹگٹػٿؿ ػؿاف ٵبؿکی  .14

ٹگ کی ٹٵبؿکی ے٥بٍٰ ےک ٹایزٸ ٹکب میٲق اٿؿ کبؿپڀؿی ہثیٴ

 - ںمـگـٵیب

ٵ٪َؼ  ےٹگ کٹرڀ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی ٵبؿکی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (1

کی عؼٵبت ٱیٺب  (ؿےٹٱیٶبؿ٫ٹے) ںٹگ ٿاٱڀٹػٿؿ ٵبؿکی ےٱئ ےک

 ںٿٯ ٵیڈ، ىیہےتب ہٹگ مـگـٵی کـٹب چبٹیب ػٿؿ ػؿاف ٵبؿکی

 گب ےٕڀؿ پـ اٹڀ دمبٱک کی پیـٿی کـ ےٵ٪ـؿ ک

ث٢یـ  ےپـ ٵٺ٦ی احـات ک  (1)ےثبال ؽیٲی ّبثٔ ہٵٺؼؿد (2

ٹگ ٹیٲی ٵبؿکیٹ)  ںٹگ ٿاٱڀٹکڀ ػٿؿ ٵبؿکی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ؽیٰ اّب٥ی ىـائٔ پـ  ہؿدٵٺؼ ےٱئ ےک ےکی عؼٵبت ٱیٸ ( ےکـٷ

 :ٿ گب ہٝٶٰ کـٹب 

a. اك  ںٹگ ٿاٱڀٹٵ٪ـؿ ػٿؿ ٵبؿکی ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

ی ٹاؿھؿی اتٹیٲی کٶیڀٹیکیيٸ ؿیگڀٱیٹاؿتی ھة ںٵڀّڀٛ ٵی

ػایبت ہاٿؿ / یب  ہخمتٲ٤ کتبثچ ےگئ ےربؿی کئ ےکی ٕـ٣ ك

 ؛ےگ ںٹؼیو کی پیـٿی کـی ےی ػٿمـھیب کنی ة

b.  پنٺؼ  ےٱئ ےٿپٸ مـگـٵی کھػٿؿ مت ےٱئ ےاٹيڀؿٹل حبٱخی ک

ی ٹاؿھات ںٵی 4 ہػہاٷ ّڀاثٔ کب ٵٞب ٹایزٸ ٹ٭بؿپڀؿی-کـتب 

مبث٨ ٵٺٚڀؿی کی  ےی کٹاؿھات ںخمَڀً ٥بؿٳ ٵی ےکی ٕـ٣ ك

 گب ؛ ےتڀ٩ٜ کـ

c.  

d. ںٵی  5 ہػہاٷ ّڀاثٔ کب ٵٞب ٹایزٸ ٹ، کبؿپڀؿیہٝالٿ ےاك ک 

ٵ٪ـؿ  /ٵ٪ـؿ  ےؿ کی ٕـ٣ كٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ںخمَڀً ٥بؿٳ ٵی

پبك  ےی کٹاؿھٹبٳ ات ےکی جتڀیق ٵٺٚڀؿ تڀحی٨ ٭بؿ ک ےـٷک

ثٞؼ اعتیبؿ  ےک ےی اك کی تَؼی٨ کـٷٹاؿھات .گب ےػاعٰ کـ

 گب؛ ےربؿی کـ ٹی٦کیٹتڀحی٨ کب ایک مـ
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e. ےؿ کٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ےاگـ کڀئی اعتیبؿ تڀحی٨ ٭بؿ کنی ػٿمـ 

 ںی اٹيڀؿٹل حبٱخی ٵیھرڀ عڀػ ة ہےتب ہپبك تجؼیٰ کـٹب چب

 ںیہکڀئی اٝرتاُ ٷ ےك ںػٿؿٿپٸ ٿاٱڀ ےک ےٯہپ ہ، تڀ ٿہےٱگب 

 ےربؿی کـٷ ٹی٦کیٹاٿؿ ٵتضٶٰ یب مـ ںصبٍٰ کـی ٹی٦کیٹمـ

یٲی ٹ ہاگـ ٵڀرڀػ  ۔گی  ےی کڀ پیو کـٹاؿھات ےٱئ ےک

 ےػٷ ک 30 ےػؿعڀامت کی تبؿیظ ك ےٱئ ےؿ اك کٹٵبؿ٭ی

 ںیہ)ایٸ اٿ می( ربؿی ٷ ٹی٦کیٹمـ ںیہاٹؼؿ٭ڀئی اٝرتاُ ٷ

ؿ ٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ہٵؾکڀؿ ہگب ک ےکیب ربئ تَڀؿ ہکـتب، تڀ ی

 ؛ہے ںیہاٝرتاُ ٷ ےٱئ ےکڀ اٷ کی تجؼیٲی ک

f.  ػؿعڀامت  ےٱئ ےک ےاٷڑھیب ة ےاٷہٹاعتیبؿ تڀحی٨ ٭بؿ کڀ

 ےؽؿیٜ ےٿفیـ ا٥نـ ک ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہٵتٞٲ٨

 گب؛ ےپیو کیب ربئ

g. ؿی ٹیٲی کٶیڀٹیکیيٸ ؿیگڀٱیٹاؿتی ھة ٹایزٸ ٹاگـ کبؿپڀؿی

ٕڀؿ  ےؿ کٹیٲی ٵبؿ٭یٹپبك  ےک آئی( ےی آؿ اٹ) یٹاؿھات

ٍـ٣  ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہتڀ ٵؾکڀؿ ہےؿیيٸ کـٿاتب ٹپـ ؿرل

 ےٕڀؿ پـ کبٳ کـ ےؿ کٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ےٱئ ے٭بؿ ک ہاٷ ثیٴ

 ؛ںیہاك کب ثٺؼٿثنت  ھمبت ےگب رٸ ک

h. ؿ کنی ٹیٲی ٵبؿ٭یٹیب اك کب  ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیھکڀئی ة

اك  ےاك ٷ ہ، رت تک کگب ےکـ ںیہکبٯ ٷ ڈثبؤٷ ٹآؤىغٌ کڀ 

 ےکی ٕـ٣ اٹيڀؿٹل پبٱینی عـیؼٷ ےکـٷ ھگچ ھکی پڀچ ےاؿاػ

ا٥ـاػ اٿؿ کی گئی  ےایل ہٿ .ٿہائی ھػک ںیہػٱچنپی ٷ ںٵی

اعتیبؿ  ےی یب اك کی ٕـ٣ كٹاؿھا ثیل اتٹیڈکب  ھگچ ھپڀچ

 ےثٺبئ ےٱئ ےتبٯ کڑتڀحی٨ اٿؿ ربٹچ پ ےکنی ىغٌ کی ٕـ٣ ك

 ؛ےگ ںیھؿک

i. ؿ ہؽیٰ ٵٞٲڀٵبت ٙب ہک کڀ ٵٺؼؿدہٰ گبؿ ٵنت٪جٹیٲی ٵبؿ٭یٹ

 -گبے٭ـ

a) ےسمبئٺؼگی کـت ہکب ٹبٳ رل کب ٿ ٹایزٸ ٹاك کبؿپڀؿی 

 ؛ںیہ

b) ؿیيٸ تٞؼاػ؛ٹکی ؿرل ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی 

c) ہکی ؿاثٔ ٹایزٸ ٹیب کبؿپڀؿی / ؿ اٿؿٹیٲی ٵبؿ٭یٹ 

یٲی میٲل ٹک ٿاپل ٥ڀٷ کـٹب یب ہکی تٞؼاػ اگـ گب

 .ٿہتب ہٵتٞٲ٨ ٵٞٲڀٵبت کی تَؼی٨ کـٹب چب ےك

d) کب ٹبٳ  (ہا٥ـاػ )اعتیبؿ ىؼ ےٿاٯ ےیٲی کبٯ کـٷٹ

 اٿؿ ىٺبعتی سمرب؛
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j. یٲی ٹ ٹایزٸ ٹٿاال کبؿپڀؿی ےؿ کڀ ٵ٪ـؿ کـٷٹیٲی ٵب٭یٹ

 ہػ ٹبٳہٛ ہگب اٿؿ ٵؾکڀؿ ےکـ ےػہایک ٵٞب ھمبت ےؿ کٹٵبؿ٭ی

ا ثیل کب ٵٺجٜ، ٹیڈ ےٿگب، ریلہٵکٶٰ ت٦َیالت ػمتیبة  ںٵی

کی ٵؼت،  ہػہ، ٵٞب التاػائیگی کی ت٦َیػاؿی،  ہ٥ـُ اٿؿ ؽٳ

 ہؽؿیٜ ےی ٫ٹاؿھ،  اتہػایبت ، کتبثچہ، ؿیگڀٱیيٺل، ٹایک

 ےٿٷہاعال٧ کی عال٣ ٿؿفی -ٕـف ٝٶٰ ےٱئ ےػایبت کہربؿی ٭ی 

ٿ ہی ّـٿؿی ھرت ة .ںٿاٱی کبؿؿٿائیب ےکی ربٷ ںکی ٍڀؿت ٵی

 ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھی یب اتٹاؿھ٩ـاؿ تڀحی٪ی ١ـُ ات ہتت ی

 ؛ےگ ںربئی ےیبة کـائػمت ےٱئ ےاعتیبؿ کنی ىغٌ ک

k. ؿ اٿؿ اعتیبؿ تَؼی٨ ٭بؿ اٷ ّڀاثٔ کی ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ ہ

 ےٱئ ےک ںٿٹایزٸ ٹخمَڀً ٕڀؿ پـ کبؿپڀؿی ںٵی  IIIٿٯڈىی

 ؛ےگ ںاعال٧ کی پیـٿی کـی-الگڀ ٕـف ٝٶٰ 

l. یب  ےاصبٓ ےؿ کٹیٲی ٵبؿ٭یٹ ہٿ ہٿگب کہص٨  ہی کڀ یٹاؿھات

 ے٨ کػمتبٿیقات کی تڀحی / ڈکنی ػیگـ کیٶپل، رڀ ؿیکبؿ

ی ھاٿؿ کنی ة ےکـ ہٿ، کب ٵٞبئٸہتب ھاربفت ّـٿؿی مسذ ےٱئ

ی ھکنی ة ےک ڑیٲی ٵبؿ٭یٹ، ےکی ٵبٹگ کـ ڈؿیکبؿ /ػمتبٿیق 

ی ھ٭نی ة  ٍڀاثؼیؼ ےیب اپٸ ےکـ ڈثیبٷ کڀ ؿیکبؿ ےٵالفٳ ک

 ؛ےثٺبئ ںکی کبپیب ڈؿیکبؿ  /ػمتبٿیقات

m. ی کی ٹاؿھٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات ںؿ کڀ اك ٵڀّڀٛ ٵیٹیٲی ٵبؿ٭یٹ

ٿاٱی ٭نی ػیگـ ىـائٔ پـ ٝٶٰ کـ  ےٵ٪ـؿ کی ربٷ ےٕـ٣ ك

 .ٿگبہٹب 

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

خمَڀً ٕڀؿ پـ  ںٵی ⫴ٿٯ ڈاٷ ّڀاثٔ کی ىی ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ (1

 ے۔گ ںاعال٧ پـ ٝٶٰ کـی ہّبثٔ

اعال٧ کی عال٣  - ہحتت خمَڀً ّبثٔ ےاٷ ّڀاثٔ ک ٹایزٸ ٹؿپڀؿیکب (2

 ےا٥نـ، خمَڀً ا٥ـاػ اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ ک ڈیہ ےٿؿفی مسیت اك ک

کی  ٹٿ گب اٿؿ ایکہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےک ںدتبٳ ا٥ٞبٯ اٿؿ ١ٲٖیڀ

 ےگ ںٿہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےحتت ٵٞٺی مقا ک ےکی ػ٥ٞبت ک 102 ہػ٥ٜ

 ہے۔تب ٿ مکہتک ٿمیٜ  ےؿٿپ ڑرڀ ایک کـٿ

 ٭ی حببٱی ڈؿیٮبؿ .16
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 ڈؽیٰ ؿیکبؿ ہمسیت، ٵٺؼؿد ڈؿٿٹک ٕڀؿ پـ ؿیکبؿٹاٱیک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

گی  ےی تڀ٩ٜ کی ربئھرت ة ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھگب اٿؿ ات ے٭ی حببٱی کـ

 -گب  ےٳ کـہ٥ـا ںیہتت اٷ

i) ڈؿیکبؿ ٿائی می(  ے)ک ےکڀ ربٹی ٹکالئٸ ےاپٸ ےک ٹکالئٸ ،

٭ی حت٪ی٨  ںاٿؿ پینڀ ػایبتہ ےی کٹاؿھات ہٵتٞٲ٨ ہرینب ک

 ؛ہےحتت ٿارت  ےکی ػ٥ٞبت ک ٹؿٹگ ایکڈالٷ

ii) می آؿ  ےػمتغٔ ا ےخمَڀً ىغٌ کی ٕـ٣ ك ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

٭بؿ کڀ پیو جتڀیق  ہاٿؿ ثیٴ  ہکی ٕـ٣ ثبّبثٔ ںکڀہمسیت، گب

 ٥بؿٳ کی ٥ی ٭بپی؛

iii) ےؿمت، پبٱینی کی ت٦َیالت ریلہکی ٣ ںکڀہگب ںؿ رل ٵیٹایک ؿرل 

کی تبؿیظ،  ےـیٶیٴ ؿ٩ٴ، پبٱینی ربؿی کـٷپبٱینی کی ٩نٴ، پ

 ٿ؛ہصبٍٰ چبؿد یب ٥یل ٵڀرڀػ 

iv) حتت  ےٿ رل کہىکبیبت کی ت٦َیالت ٵڀرڀػ  ںؿ رل ٵیٹایک ؿرل

کب ٹبٳ، ىکبیت کی ىکٰ، ربؿی / ٵٖٲڀة پبٱینی  ںىکبیت ٿاٱڀ

گٺتی اٿؿ اك پـ کی گئی کبؿؿٿائی ىبٵٰ  ہکی ػٿثبؿ ںٿٹ٭ب ٿٿ

 ٿ؛ہ

v) یٲی ٥ڀٷ سمرب، تَڀیـ گـا٣، ٹ، ہٹبٳ، پت ںؿ رل ٵیٹایک ؿرل

کی تبؿیظ، اگـ  ےٷڑٿھآ١بف کی تبؿیظ، مـٿك چ ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة

 ؛ہٵٞبٿُ ہاٷہٿ تڀ، خمَڀً ىغٌ کڀ اػا کیب گیب ٵبہ٭ڀئی 

vi) ؛ںعٔ ٿ کتبثت کی کبپیب ہىؼ ےّبثٔ ھمبت ےاربفت ک 

vii) ٿاال کڀئی  ےخمَڀً کیب ربٷ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات

 ڈ۔ػیگـ ؿیکبؿ

 ۔  کی حببٱی ںکی کتبثڀ ہف، ٿ١یـڈ، ؿیکبؿٹاکبؤٷ .17

 ےٍـ٣ اٹيڀؿٹل حبٱخی ک ےرل کب ىبٵٰ کـٷ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (1

 ہٵٺؼؿد ےٱئ ےؿ ٵبٱی مبٯ کہ، ہےی کیب گیب ہ ےٱئ ےٵ٪بٍؼ ک

  ۔گب ےؽیٰ صنبة هبی تیبؿ ٭ـ

i) ٵٖبث٨  ےپـ ٵڀرڀػ ٍڀؿت صبٯ ک ےٿٷہٹگ ٵؼت عتٴ ٹؿ اکبؤٷہ

 الت ؛٭ی ت٦َی ٹٵیٸٹیٹاٿؿ اك ٹثیٲٺل ىی

ii) ؛ٹ٥ڀائؼ اٿؿ ٹ٪َبٷ اکبؤٷ ےٱئ ےاك ٵؼت ک 

iii) اؤ کی ت٦َیالت؛ہة ڈ٥ٸ  /ٹ٪ؼ 

iv) ےٿاٯ ےربٷ ےٵٖٲڀة کئ ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھٿ٩ت ٿ٩ت پـ ات 

 .اّب٥ی ت٦َیالت
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یب  کب ) ہٵب  12، ٵبٱی مبٯ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےک ے: اك ّبثٔ ۴ ٹٹڀ

ٿگب رڀ ہکٴ(  ںاہٿ ہےثٞؼ ىـٿٛ کیب ربتب  ےاپـیٰ ک  1کبؿٿثبؿ ںاہد

ٵبؿچ  ےؽیٰ مبٯ ک ہٿگب اٿؿ ٵٺؼؿدہػٷ ىـٿٛ  ےٯہپ ےاپـیٰ ک ےبٯ کم

پؾیـی کی  ہك ٭ڀ حببٯ اّب٣ٹٿگب، اٿؿ ا٭بؤٷہػٷ عتٴ  ےٿ  31 ےک

 .گب ےثٺیبػ پـ کیب ربئ

 ٹٿگی رل کبؿپڀؿیہٿٯ ڈ: ُاٷ کی ٵبٱی ت٦َیالت کی ایک ىی ۶ ٹٹڀ

 ےك ں٭بؿ کی گـٿپ کٶپٺیڀ ہاٿؿ ثیٴ ں٭بؿٿ ہثیٴ ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ

ی ھی، کنی ةہ ھٿاؿ ت٦َیالت اٿؿ مبت -٭بؿ ہصبٍٰ دتبٳ آٵؼٹی کب ثیٴ

صبٍٰ  ےکی ٕـ٣ ك ںکی گـٿپ کٶپٺیڀ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ے٭بؿ ك ہثیٴ

صبٍٰ  ےکی ٕـ٣ ك ںیب احتبػی اػاؿٿ /کی ت٦َیالت اٿؿ  ںاػائیگیڀ

 ۔گی  ےٳ کی ربئہ٥ـا ےکی ت٦َیالت اٿؿ اك کب ثیبٷ کـٷ ںاػائیگیڀ

a) ٔٵٖبث٨ ٵبٱی ثیبٹبت کی صنبة  ےگئ ےثتبئ ںی( ٵ1) ےؽیٲی ّبث

متٶرب  30ؿ مبٯ ہك ٵ٦بػ ٹؿ کی ؿپڀؿٹیڈ٥ی اك پـ صنبة آ ہجتـة

 ھمبت ےگی اٿؿ اك ک ےی کڀ پیو کی ربئٹاؿھات ےٯہپ ےك

 -اھ٫ےپـ ٯ ہکبؿٿثبؿ کڀ ٵٺٚٴ، ٵْبٵیٸ کی ٍڀؿت صبٯ ٿ١یـ

گی  ں، ػی ربئیںٿہ، اگـ کڀئی ےیٮتیب یب تجَـھدمتضٸ کی اة

 ہپبك ػاعٰ ىؼ ےی کٹاؿھپـ ٵٺبمت ٿّبصت ات ےینی تجَـاٿؿ ا

 .گب ےػیب ربئ ھمبت ےٵْبٵیٸ ک ےایل

b) اٹؼؿ صنبة  ےػٷ ک ےٹڀ ےکی تبؿیظ ك ٹؿ کی ؿپڀؿٹیڈصنبة آ

 ےک ےتـ ثٺبٷہکڀ ة ںیڀہثتبئی گئی کڀتب ںٵی ٹؿ کی ؿپڀؿٹیڈآ

ی کڀ ٵٖٲٜ ٹاؿھاٿؿ ات ےگ ںربئی ےائٹھّـٿؿی ا٩ؼاٵبت ا ےٱئ

 .ےگ ںربئی ہىؼ

c) ٹکی حببٱی کبؿپڀؿی ہدتبٳ صنبة هبیڀ، ت٦َیالت، ػمتبٿیقات ٿ١یـ 

اٿؿ ٵٖٲٜ  ٹٹبٵڀػػه ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھآ٥ل یب ات ڈیہ ےک ٹایزٸ

 ےدتبٳ کبٳ ک ہگب اٿؿ ی ےکیب ربئ ںػیگـ ثـاٹچ آ٥ل ٵی ےایل

 ےایل ےی کٹاؿھات ےاك ٵ٪َؼ کیٲئ ےٱئ ےک ہٵٞبئٸ ںٵی ںػٹڀ

 . ےگ ںٿہػمتیبة  ےٱئ ےاعتیبؿ صکبٳ ک

d) ٔثـ٩ـاؿ  ےکی ٕـ٣ ك ٹایزٸ ٹٵتٞیٸ اٿؿ کبؿپڀؿی ںٵی ےاك ّبث

اٷ  ہٿ١یـ ٹٹڀ ںػٿہا دتبٳ هبیب، ػمتبٿیقات، ت٦َیالت، ٵٞبھؿک

 ےػك مبٯ کی کٴ اف کٴ ٵؼت ک ےك ےٿٷہعتٴ  ےمبٯ ک ہٵتٞٲ٨ ےک

ٵتٞٲ٨ ػمتبٿیقات  ےٳ، اٷ ٵٞبٵالت كہتب .ےگ ںربئی ھےؿک ےٱئ

 ے٥یَٰ ےا ٹٺیبیبٱیڀ کٹب مناٿؿ اٷ ک ںٿہ ہٵٖٲٜ ىؼ ےػٝڀ ںاہد

ػمتبٿیق  ہٵؾکڀؿ ہک ہےٿارت  ہی ںاہٿ، ٿہفیـ اٱتڀاء  ےٱئ ےک

 .ےربھےتک ؿ٫ ےٿٷہٵٞبٵالت کب اعتیبؿ  ےٝؼاٱت کی ٕـ٣ ك

رٸ کب مـػاؿ کبؿٿثبؿ  ںٵٞبٵالت ٵی ےک ںٿٹایزٸ ٹاٷ کبؿپڀؿی (2

 ہ، ٿہےکڀئی ػیگـ کبؿٿثبؿ  ہٝالٿ ےکی اٹيڀؿٹل حبٱخی ک

صبٍٰ  ےصبٍٰ آٵؼٹی اٿؿ ثیٶب٭ـتبٿ ك ےٱئ ےاٹيڀؿٹل حبٱخی ک
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 ںیھؿک ےٹٚبٳ ثٺبئ-ٿاؿمڀچٺب-ہپـ ٵيتٶٰ ٕج٨ ہٹڀىت ےػیگـ ای٬

 .ےگ

 ے، ایلہےکی عؼٵبت ٱیتب  ٹایزٸ ٹؿ ثیٶب٭ـتب رڀ کبؿپڀؿیہ (3

 ےگئ ےػی ںٵی ےا .V ٿٯڈىی ےٱئ ےک ںٿٹایزٸ ٹدتبٳ کبؿپڀؿی

 گب ےپبك ػاعٰ کـ ےی کٹاؿھات ٹی٦کیٹاٱگ اٱگ مـ ںٵی ٹثٺبٿ

 .ےئہچب ےٿٷہػمتغٔ  ےرل پـ ٝینڀی اٿ اٿؿ می ای٤ اٿ ک

 ے)یب اك ک ےٿفیـ ا٥نـ اٿؿ می ای٤ ا ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ےگئ ےػی ںثی ٵی .V ٿٯڈىی ٹی٦کیٹی مـہایک اینب  ےٵنبٿی( ك

 ےصبٍٰ کٶیيٸ / پبؿىـٵک کڀ خمَڀً کـت ےٕڀؿ پـ ثیٶب٭ـتب ك

 .گب ےپبك ػاعٰ کیب ربئ ےی کٹاؿھات ےٿئہ

 ٝبٳ .18

 ےاٷ ّڀاثٔ ک ےّڀاثٔ کی اٿٹچب ٵٞٲڀٵبت کی تبؿیظ ك اٷ (1

ی ىغٌ ھکڀئی ة ہٝالٿ ےک ںا خمَڀً ٍڀؿتڀھیت ںٵی (3) 1 ےّبثٔ

اٷ  ہکـ مکتب، رت تک ک ںیہٕڀؿ پـ کبٳ ٷ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 ںیہٳ ٷہؿیيٸ ٥ـاٹاك کی ؿرل ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھحتت ات ےّڀاثٔ ک

 .کیب ربتب 

ػؿٵیبٷ  ےىغٌ ک ےب کنی ػٿمـاٿؿ ثیٶب٭ـتب ی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی (2

ػٿؿاٷ  ےٕڀؿ پـ اك کی ت٪ـؿی کی ٵؼت ک ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

اك ٕـس  ہی تٺبفٛھٿاال کڀئی ة ےٿٷہپیؼا  ےیب ػیگـ ا٩نبٳ ك

؛ اٿؿ ہےیزب رب مکتب ھپبك ة ےی کٹاؿھٵتبحـ ىغٌ کی ٕـ٣ ات

ی ىکبیت چیک ٹاؿھىکبیت یب سمبئٺؼگی کی ٿٍڀٱی پـ ات ہٵؾکڀؿ

تڀ اٷ ّڀاثٔ کی  ہےؿ اگـ ّـٿؿی پبیب ربتب اٿ ہےکـ مکتب 

 ےیب ؿینـچ ٵٺٞ٪ؼ کـٷ ہتبٯ یب ٵٞبئٸڑٵٖبث٨ ربٹچ پ ےىـائٔ ک

 .ہےٿ مکتب ہٵبؿچ  ےٱئ ےک

 

 اعال٧-ٕـف ٝٶٰ

I. ٰاعال٧-ٝبٳ ٕـف ٝٶ 

ٵٞیبؿات کی  ہتنٲیٴ ىؼ ےکبؿٿثبؿی ٕـف ٝٶٰ ک ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ .1

 ےٝٶٰ کـ-٥ـُ پٺبےٵ٦بػ ٳ ےک policyholdersگب اٿؿ  ےپیـٿی کـ

 -ٿ٩ت ےاك ٕـس کـت .گب

a) ٹگی اٿؿ ہٳ آہؿ ٿ٩ت صتٶی ہکڀ  ےؿٿی ےاپٸ ھمبت ےک ںکڀہگب

 گب؛ ےکبٳ کـ ھمبت ےمٺزیؼگی ک

b) گب؛ ےکبٳ کـ ھمبت ےتب کٹھاصتیبٓ اٿؿ ٭ـٳ 
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c)  ھمبت ےک ٹایزٸ ٹٵـ کبؿپڀؿیٹکل ہگب ک ےی٪یٺی ثٺبئ ہی 

 ہک ہےٵٞٲڀٳ  ہاٿؿ اك کڀ ی ہےتب ھتٞٲ٪بت کڀ مسذ ےاپٸ

 ؛ہےا ہکبٳ کـ ؿ ےکل کی ربٹت ك ےٹدےٹےبؿپڀؿ٭

d) ےٱئ ےػی گئی دتبٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ اپٸ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ہدمکٸ 

 ںیہرنٮڀ / رٸےٯ ےاٿؿ اك ثیٶب٭ـتب / اٷ ثیٶب٭ـتبٿ ک

 ھےمسذ ہ، ٵکٶٰ ٕڀؿ ؿافػاؿاٷہےا ہکبؿٿثبؿ کی جتڀیق کیب رب ؿ

 گب؛

e) ےػمتبٿیقات کی ص٦بٙت ثٺبئ ہٿا٩ٜ ع٦ی ںٵی ے٩جِ ےاٷ ک 

 گب؛ ےائٹھٵٺبمت ٩ؼٳ ا ےٱئ ےک ےٷھؿک

f)   ٳ ہؿ یب ٥ـٳ کب کڀئی ىـیک یب اٹائـیکڈکٶپٺی کب کڀئی

 ےىغٌ کنی ػٿمـ ٹٿاٿٹـػهھیڀ یب ٿفیـ ا٥نـ اتٹایگقیک

 ےکـ ںیہپبك امی ٍڀؿت صبٯ کڀ ٵٺٞ٪ؼ ٷ ےک ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

 گب؛

 ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ .2

a) ٵيتٶٰ دتبٳ چڀک پـ -ٿٯھؿ خمَڀً ىغٌ کی ةہا٥نـ اٿؿ  ڈیہ ےاك ک

 گب؛ ےٿ ربئہػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےا٥ٞبٯ ک

b)  ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ دتبٳ خمَڀً ىغٌ رٸ  ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

ٵٺبمت  ںاٷ ٵی ںیہ ےٹگ کـتٹاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی ٵبؿکی

 .ںٿہتـثیت، ٭يٲتبپڀؿ اٿؿ رٺبٹنپٺٸ  ےك ےٕـی٨

c) ہٿفیـ ا٥نـ اٿؿ خمَڀً ىغَیت دمکٸ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ 

تـگت ػمتیبة ے٥ڀائؼ اٿؿ پبٱینی ٫ ےک کڀ پبٱینی کہبگ

 ؛ںػی ہکڀئی ١ٲٔ ت٦َیٰ ٷ ںٵی ےمٲنٰ ےٱڀ کھپـتپ

d)  ک کڀ کڀئی ہگب ہی دمکٸھکنی ة ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 ےکیب ربئ ںیہجمجڀؿ ٷ ےٱئ ےک ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت عـیؼٷ

 گب؛

e)  ےىغٌ کڀ ٥ـٿعت ك ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک 

 گب؛ ےػ ہثٞؼ کب٥ی ٕڀؿ پـ ٵيڀؿ ےاٿؿ ٥ـٿعت ک ےٯہپ

f)  یٮـ ھ٫ےاٿؿ پـٯ ںدتبٳ ٿپچبؿکتبٿ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہػٝڀی پیؼا

ٿمپبیتب اٿؿ تٞبٿٷ ھؿ متہىغٌ کڀ  ہثیٴ ںٵی ےکڀ پڀؿا کـٷ

 گب؛ ےٳ کـہ٥ـا

g) ےعٖـ ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی ہگب ک ےیـ کـہاك ص٪ی٪ت کی ٵٺبمت تو 

 ڀؿ پـ کبٳ هنیٮـتبٕ ےکـتب یب ثیٶب٭ـتب ک ںیہٹيبٷ ٷ
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h) ےک ںػٿٹڀ ںگب رٸ ٵی ےکـ ےػہٵٞب ےایل ھمبت ے٭بؿ ک ہثیٴ 

 .ںٿہػاؿی ٿّبصت  ہ٥ـُ اٿؿ ؽٳ

II. ٰاعال٧-٥ـٿعت ٿمٖی ٕـف ٝٶ 

 ےٹیچ ےیب ٿفیـ ا٥نـ یب خمَڀً ىغٌ اك ک ٹایزٸ ٹؿ کبؿپڀؿیہ .3

 :گب ےی ٝٶٰ کـھاعال٧ کی ة-خمَڀً ٕـف ٝٶٰ

i) غٌخمَڀً ى /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) ے٥ـٿعت ک ےاٷ ثٺؼٿثنت اٷ کی ٕـ٣ ك ھمبت ےرٸ ثیٶب٭ـتبٿ ک 

ٵٖٲڀة ٵٞٲڀٵبت کب  ںٵی ےمٲنٰ ےاٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت ک ہجمڀف ےٱئ

 ثٺؼی کی ہگب اٿؿ کنی خمَڀً اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀة ےیالؤ کـھپ

 گب؛ ھےؿک ہک کی ّـٿؿیبت کی تڀدہگب ہٿ٩ت دمکٸ ےم٦بؿه کـت

c) ےٱئ ےٿ تڀ ٥ـٿعت کہا گیب ھپڀچ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ہاگـ دمکٸ 

ؿ ہٙبٵبٷ  ےکٶیيٸ ک ںٵی ےمٲنٰ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک ہجمڀف

 گب؛ ےکـ

d) ٭بؿ  ہثیٴ ےٱئ ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت ک ہجمڀف ےٱئ ے٥ـٿعت ک

 گب؛ ےٴ کی ٿّبصت کـپـیٶی ےٿاٯ ےربٷ  ے٭ی ٕـ٣ ٭ی

e) ٵٖٲڀة ٵٞٲڀٵبتی  ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی ے٭بؿ ك ہک کڀ ثیٴہگب ہدمکٸ

ٳ ٵٞٲڀٵبت ہا ںکی عـیؼاؿی ٵی ےػہىکٰ، اٿؿ کنی اٹيڀؿٹل ٵٞب

 گبےی ٿاّش ٭ـھٵیت کڀ ةہاٹکيب٣ کی ا ےک

f) ٕڀؿ  ےک ٹؿپڀؿ ہایک ع٦ی ھمبت ےؿ پیيکو کہ٭بؿ کڀ پیو  ہثیٴ

ٵتٞٲ٨ ٝؼٳ  ےیب آٵؼٹی ك ی ٵٺ٦ی ٝبػتھک کی کنی ةہگب ہپـ دمکٸ

 ےثبؿ ےک ںکڀہگب ہگب اٿؿ دمکٸ ےٵٖٲٜ کـ ںٵی ےثبؿ ےٵٖبث٪ت ک

جتڀیق کی ٵٺٚڀؿی  ےکی ٕـ٣ ك ےکـٷ ھگچ ھدتبٳ ٵٺبمت پڀچ ںٵی

کڀ ٵٺ٦ی ٕڀؿ  ے٭ٸ ٥یَٰ- ےعٖـ ے٭بؿ ک ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےک

٭بؿ کڀ  ہثیٴ ےٳ ص٪ی٪ت كہی اھکنی ة ےٿاٯ ےپـ ٵتبحـ کـٷ

 گب؛ ےکـ ہآگب

g) ںٵی ےثبؿ ےک ے٭بؿ ٕـ٣ جتڀیق کی ٵٺٚڀؿی یب ٵنرتػ کـٷ ہثیٴ 

 گب؛ ےٵٖٲٜ کـ ےک کڀ تیبؿی كہگب ہدمکٸ

h) ٿ٩ت ّـٿؿت  ےپبك جتڀیق ٥بؿٳ ػاعٰ کـت ے٭بؿ ک ہثیٴ

 ے٫ ں٭بؿٿ ہثیٴ ےٱئ ےک ےػمتبٿیقات اٿؿ پیيکو کڀ ٵکٶٰ کـٷ

 گب؛ ےػیگـ ػمتبٿیقات صبٍٰ کـ ےٿاٯ ےربٷ ےٵبٹگ ںثٞؼ ٵی
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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)  ہدمکٸ ےٱئ ےک ےٷڑٿھٳ ص٪ی٪ت کڀ چہکنی ا ںحتـیک ٥بؿٳ ٵی 

 گب؛ ےکـ ںیہا٥قائی ٷ ہکی صڀٍٰ ںکڀہگب

c)  یو ٥بؿٳ یب ٭بؿ کڀ پیو پ ہثیٴ ےٱئ ےجتڀیق کی ٵٺٚڀؿی ک

ک کڀ ہاٿت گبھمتےٯ ےک ے١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت پیو کـٷ ںػمتبٿیقات ٵی

 گب؛ ےکـ ںیہا٥قائی ٷ ہصڀٍٰ

d) ؛ےگ ںکـی ںیہثـتبؤ ٷ ںثؼٵقاد اٹؼاف ٵی ھمبت ےک کہگب ہدمکٸ 

e) ےکی ٕـ٣ ك ٹیڈؿٵیٹخمَڀً ىغٌ یب کنی اٹيڀؿٹل اٷ ےکنی ػٿمـ 

 گب؛ ےکـ ںیہٵؼاعٲت ٷ ںٵی ےمٲنٰ ےکنی جتڀیق ک ہپیو ىؼ

f) کـ  ڑٿھجتڀیق کی ىـس، ٥ڀائؼ، صبالت کڀ چ ے٭بؿ کی ٕـ٣ ك ہٴثی

 گب؛ ےکـ ںیہخمتٲ٤ ىـس، ٥ڀائؼ، صبالت کی پیيکو ٷ

g)  عتٴ  ےاٿؿ اك ٫ ےپبٱینی کڀ عتٴ کـٷ ہؿ کڀ ٵڀرڀػڈٿٯہپبٱینی

اٹؼؿ اك ٹئی پیيکو تیبؿ  ےتیٸ مبٯ ک ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہ

 گب؛ ےکـ ںیہجمجڀؿ ٷ ےٱئ ےک ےکـٷ

h) کنی ایک ىغٌ یب ایک تٺٚیٴ یب  ٹایزٸ ٹی کبؿپڀؿیھکڀئی ة

 ٹکبؿٿثبؿ کی پڀؿ ےاٹيڀؿٹل ک ےکنی ایک گـٿپ ك ےک ںتٺٚیٶڀ

 ںی مبٯ ٵیھحتت پـیٶیٴ کنی ة ےگب، رل ک ھےؿک ںیہ٥ڀٱیڀ ٷ

 ٿ؛ہ ہفیبػ ےپچبك ٥یَؼ ك ےصبٍٰ کٰ پـیٶیٴ ک

i) ےث٢یـ کنی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ےٵٺٚڀؿی ک -مبث٨ ےی کٹاؿھات 

 گب؛ ہےؿ ںیہٕڀؿ پـ ٷ ےؿ کٹائـیکڈیب  گب ےثٸ ںیہؿ ٷٹائـیکڈ

j) گب؛ ہےؿ ںیہٵٲڀث ٷ ںٵی ںؿٹگ کی مـگـٵیڀڈی ٕـس ٵٺی الٷھکنی ة 

k) ںؿٿٹکبٯ میٸ ےکٸ ٭بٯ یب ٥ـّی ٭بٱق کی ٕـ٣ ك ہعڀػ یب گٶـا 

 گب؛ ہےؿ ںیہٵٲڀث ٷ ںٵی ےکبؿٿثبؿ صبٍٰ کـٷ ےؽؿیٜ ےک

l) کخیـ  ےٱئ ےاٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ اٿؿ پـٿکیڀؿیٺگ ک

 گب؛ ےکـ ںیہپٸ ٷمٖضی ػٿ

m) اٿؿ ١یـ اربفت  ہ١یـ تـتیت یب٥ت ےٱئ ےکبؿٿثبؿ کی ٿٍڀٱی ک

 گب؛ ےکـ ںیہا٥ـاػ کڀ ٵ٪ـؿ ٷ ہیب٥ت
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n) ٵٖبث٨ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی تڀ٩ٜ اٿؿ  ےک ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل

کبٳ یب  ہکبٳ یب ػٝڀی ٵيڀؿ ہکـ اٹيڀؿٹل ٵيڀؿ ڑٿھمـٿمٺگ کڀ چ

 ےکـائ ںیہبة ٷٵتٞٲ٨ عؼٵبت ػمتی ےی ػیگـ اٹيڀؿٹل كھکڀئی ة

 گب

o) ہدمکٸ ںٵی ےاٷڑھة ےاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کڀ آگ 

، ٵتڀ٩ٜ، ےکی ت٦َیالت کی ٿّبصت کـٷ ہؿاثٔ ےک ؿفڈٿٯہپبٱینی 

ٳ ہیب ٥ـا ے، صبٍٰ کـٷے، تٞبؿ٣ ػں، ٵٖٲٜ کـیںتـریش ثٺبئی

ىغٌ کڀ  ےی ػٿمـھکـ کنی ة ڑٿھخمَڀً ىغٌ کڀ چ ےٱئ ےک ےکـٷ

ی ھکنی ة ےگب، ایل ےکـ ںیہا٥قائی ٷ ہگب، صڀٍٰ ےکـ ںیہٵ٪ـؿ ٷ

ی ٩نٴ کب اٹتٚبٳ ھگب یب کنی ة ےکـ ںیہٷ ےػہٵٞب ھمبت ےىغٌ ک

 گب؛ ےکـ ںیہٷ

p) ںکی ٥ـٿعت، تٞبؿ٣، تـریش ثٺبئی ےی ىغٌ یب اػاؿھکنی ة ،

کنی  ےی ٹبٳ كھکنی ة ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےک ٹػایت یب پـٿکیڀؿٵٸہ

گب یب  ےکـ ںیہا٥قائی کی اػائیگی ٷ ہی ٥یل، کٶیيٸ، صڀٍٰھة

  ۔گب ےکنی اػائیگی کی اربفت ػی ےایل

III. ٔمیٰ ٹاعال٧ پڀك ہّبث 

  ٹایزٸ ٹؿ ٭بؿپڀؿیہ .4

a) ںؿیل ٵیڈؿ کی ٹبٵقػگی یب کبٳ یب ایڈٿٯہؿ اٹ٦ـاػی پبٱینی ہ 

ٿ، اعتیبؿات کب ہیب رینی ٍڀؿت صبٯ  ےتجؼیٲی کڀ الگڀ کـٷ

ٿ ہی ّـٿؿت ھة ںاہاٿؿ د ےگ ںٵٖٲٜ کـی ےٱئ ےک ےامتٞٶبٯ کـٷ

 گب؛ ےٳ کـہّـٿؿی ٵؼػ ٥ـا ےٱئ ے٪َؼ کاك ٵ ںاہٿ

b) ٜکبؿٿثبؿ کڀ حم٦ڀٗ  ےی صبٍٰ اٹيڀؿٹل کہ ےك ےٯہپ ےآپ ؽؿی

فثبٹی ٕڀؿ پـ اٿؿ حتـیـی ٕڀؿ پـ  ےٹٚـ ك ہٹ٪ٔ ےک ےٷھؿک

اٹؼؿ  ےٵ٪ـؿ ٿ٩ت ک ےکی ٕـ٣ ك ےؿ کڀ إالٛ ػیٸڈٿٯہپبٱینی 

 ےٱئ ےک ےی٪یٺی ثٺبٷ تـمیٰٕـ٣ پـميیٶق کب  ےؿ کڈٿٯہپبٱینی 

 ؛ گب ےٸ کڀىو کـؿ دمکہ

c) کی  ےٿٷہعتٴ  ےک ےک ثیٴہاك کب گب ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

ک کڀ اّب٥ی اٹيڀؿٹل ص٦بٙت ہگب ہی ٿہ ےٯھ، ةہے ہآگب ےتبؿیظ ك

 ؛ ٿہکـتب  ںیہکب اٹتغبة ٷ ےکـٷ ہجمڀف

d)  پبٱینی کڀ ٵتبحـ  ںك ٵیٹجتؼیؼ ٹڀ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

جتؼیؼ  ہىـٿٛ اٿؿ گقىت ےکڀ رڀ پبٱینی ک ںتجؼیٲیڀ ےٿاٯ ےکـٷ

کی ّـٿؿت مسیت،  ے، ٵٖٲٜ کـٷںٿہ ےٿئہثٞؼ ٿا٩ٜ  ےکی تبؿیظ ک

 ٿگی؛ہٵڀرڀػ  ہاٹتجب ںٵی ےثبؿ ے٥ـُ ک ےاٹکيب٣ ک
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e) ٵ٪َؼ  ےجتؼیؼ ک  ںك ٵیٹجتؼیؼ ٹڀ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 ڈٿاٱی دتبٳ ٵٞٲڀٵبت کب ؿیکبؿ ےکڀ ػی ربٷ ٭بؿ ہثیٴ ےٱئ ےک

 ؛ ٿگیہ ٥ٖـیکی ّـٿؿت  ےٷھؿک ( ہےی ىبٵٰ ھصـٿ٣ کی ٹ٪ڀٯ ة)

f) جتؼیؼ کی  ےٵـ ثیٶب٭ـتب كٹکل ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 ؛ ہےصبٍٰ کـتب  ےٯہکب٥ی پ ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہػٝڀت عتٴ 

g) ےتڀ٩ٞبت پـ ٝٶٰ کـٷ ےٱئ ےک ہت٦َی ےک ںؿ ٕـ٣ ػٝڀٿ٭ب ہثیٴ 

کڀ  ںٿاٱڀ ےاٷٹھا ہیب ٥بئؼ ںیب ػٝڀیؼاؿٿ ےک ؿڈٿٯہپبٱینی  ےک

 گب؛ ےٳ کـہ٥ـاّـٿؿی ٵؼػ 

h) اٿؿ دتبٳ  ےکی إالٛ ػیٸ ںػٝڀٿ ٥ڀؿ ٕڀؿ پـکڀ  ںکڀہگب ےاپٸ

ٿا٩ٞبت کی إالٛ رٲؼ اف رٲؼ   ہٹتیذاٿؿ  ےؿ کـٷہٳ ص٪ی٪ت ٙبہا

 گب؛ ےػاؿی کڀ ٿاّش کـ ہؽٳ ےاٷ ک ےک ےػیٸ

i) ٵٖٲٜ  ےٱئ ےک ےک کڀ ٍضیش، ٵٺبمت اٿؿ ٵکٶٰ اٹکيب٣ کـٷہگب

اگـ  .کیب ںیہنب ٷای ےک ٷہگب ہٿ کہی٪یٸ  ےاك ںاہگب د ےکـ

اٿؿ  ےآگ ےٱئ ےک ٹکالئٸ ہکیب ربتب تڀ ٿ ںیہاّب٥ی اٹکيب٣ ٷ

 گب؛ ے١ڀؿ کـ ےٱئ ےک ےاٹکبؿ کـٷ ےك ےکبٳ کـٷ

j) کڀ ٥ڀؿی  ٹکالئٸ ںٵی ےثبؿ ےی ّـٿؿت کھٵتٞٲ٨ کنی ة ےك ےػٝڀ

 ؛ےگ ںٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ کـی

k) رڀ  ےتٞٲ٨ ك ےک ہیب اینی کنی ٿا٩ٜ ںٵی ےمٲنٰ ےک ےػٝڀ

صبٍٰ ٵٞٲڀٵبت ثال تبعیـ،  ےٵـ كٹٿ، کلہی کـ مکت تیبؿ ےػٝڀ

اٹؼؿ  ےک ںتیٸ کبؿٿثبؿی ػٹڀ ںی ٍڀؿت صبٯ ٵیھٱیکٸ کنی ة

 گب؛ ےکـ ےآگ

l) ںیب ػٿمـی ٍڀؿت ٵی ے٥یَٰ ےک ٭بؿ ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ ےک ےػٝڀ 

کی پیـٿی  ےاٿؿ ػٝڀ .ک کڀ ثال تبعیـ گبہٍڀؿت صبٯ کی إالٛ گب

 گب؛ ےکـٳ ہٵٺبمت ٵؼػ ٥ـا ےؿ ٕـس كہک کڀ ہگب ےٳے٭ـٷ

m) ےٵبٹگ ںیہٷ ہکب صٌ فائدہ اٹھاوے والی آمدویحتت  ےک ےػہکنی اٹيڀؿٹل ٵٞب 

 گب؛ ےکـ ںیہگب یب صبٍٰ ٷ

n) اٿؿ  ںػایبت کب١ؾات، پبٱینیڀہ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 ےکی کبؿؿٿائی ک ےکـٷ ٭بٳىکبیبت پـ ںجتؼیؼ ػمتبٿیقات ٵی

 ؛ ےکی ت٦َیالت ٵڀرڀػ گ ںٕـی٪ڀ

o)  گب؛ ےیب حتـیـی ٕڀؿ پـ ٩جڀٯ کـ ےكىکبیبت کڀ ٥ڀٷ کی ٕـ٣ 

p) ػٷ  ہچڀػ ےٵٞٲڀٵبت عٔ ٿ کتبثت کی ٿٍڀٱی ك-ىکبیت کی ٿٍڀٱی

دمرب ٭ڀىٮبیت کی إالٛ  ےٵتٞٲ٨ ٝٶٰ ےگب، ىکبیت ك ےاٹؼؿ ػ ےک
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 ےٵٖٲٜ کـ یجٰٹائٴ ٹکی  ےگب اٿؿ اك پـ کبؿؿٿائی کـٷ ےػ

 گب؛

q) ےیذھرڀاثبت ة ےک ہعٖڀٓ ٿ١یـ ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ 

١یـ  ےمشبٯ ك ہگب ک ےکڀ ٵٖٲٜ کـ ہاٿؿ ىکبیت کٺٺؼ ےگ ںربئی

 ؛ہےکیب کـ مکتب  ہٿ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہٵٖٶئٸ 

r) ىکبیبت پـ کبؿؿٿائی ٵٺبمت ٕڀؿ  ہگب ک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـ

 گی؛ ےپـ میٺئـ مٖش پـ کی ربئ

s) ےایک ٹٚبٳ ٩بئٴ کـ ےٱئ ےٹگ اٿؿ ٹگـاٹی ىکبیبت کڈؿیٮبؿ 

 .گب
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 باب 5

 ٔؤی افويلبےک ہصٔذگی ثیُ

 ثبة وب تْبسف 

رڀفٹؼگی ےگ ںثبت چیت کـی ںٵی ےثبؿ ےٳ اٷ ٝٺبٍـ کہ ںاك ثبة ٵی

 ہفٹؼگی ثیٴ ںاك ثبة ٵی .ںیہ ےٕـی٨ کبؿکب تٞیٸ کـت ےکےػہٵٞب ہثیٴ

 ۔ ہےی کیب گیب ھٳ عَڀٍیبت ٭ب ؽکـةہکی  ا ےػہٵٞب

 ۂتیذوب  ہِيبٌِ

 

A. ٱڀاٿؿ عبً عَڀٍیبتہ٩بٹڀٹی پ       -   ےػہٵٞب ہثیٴ 
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A. ٌُواوس خبؿ خقوفیبتہلبٔؤی پ-ےدہِْب ہثی 

 ٌوہلبٔؤی پ       -   ہدہِْب ہثیُ .1

a) ُےدہِْب ہثی 

 ے٭بؿ پـیٶیٴ ک ہثیٴ ں، رل ٵیہےٿتبہٿتب ىبٵٰ  ھمسذ ہػہٵٞب ںٵی ہثیٴ

 ےٳ کھخمَڀً رڀ٫ ھکچ ےٱئ ےکثؼٯ  ٩یٶت یبےٿاٯ ےربٷےٕڀؿ پـربٷ

ٿتب ھمسذ ہػہٵٞب ہے۔ات٦ب٧ ٭ـتب ےٱئ ےک ےٳ کـٷہعال٣ ٵبٱی حت٦٘ ٥ـا

 .ہےٿتب ہٕڀؿ پـ  ےپبٱینی ک ہثیٴ

b) ٌُوہلبٔؤی پ ےک ےدہِْب ہثی 

ثٞؼاٷ  ےاٿؿ اك کےگ ںعَڀٍیبت پـ ١ڀؿ کـی ھکی کچےػہٵٞب ہٳ ثیٴہاة 

 ے٫ ہػہٵٞب ہثیٴ رڀٝبٳ ٕڀؿ پـےگ ںپـ ١ڀؿ کـی ں٩بٹڀٹی اٍڀٱڀ ےک

 .ںیہ  ےؿٿٯ کـتٹٕڀؿپـکٸ

َہا  

 ػؿٵیبٷ ےک ںػٿ٥ـی٪ڀ ٩بثٰ ےکےالگڀ کـٷےی ٕـ٣ كک، ٩بٹڀٷ ےػہٵٞب

 ػ٥ٞبتےک1872، ٹایک ےػہٵٞب اؿتیھة .ہے ٿتبھایک مسذ ٿاال ےکیب ربٷ

 .ںیہ ےکـت ؿٿٯٹکڀ کٸ ہػہٵٞب مسیت دتبٳ ہػہٵٞب ہثیٴ ںاؿت ٵیھة

 ےدہِْب ہثیُ:1ؽىً 

 

 

 

c) ٝٺَـےک ےػہٵٞب ربئق٩بٹڀٹی 

 ّٕقش ےک ےدہِْب : ربئضلبٔؤی ۲ؽىً 
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 : ںیہٝٺبٍـ ےکےػہٵٞب ق٩بٹڀٹیربئ کنی

i. جتویضاوسلجوٌیت 

 ےك ےکـٷ ھیب کچ ےکـٷ ھکچ ےىغٌ ك ےػٿمـ ىغٌ کنی رت کڀئی

 ےکبٳ کےتڀاك ٩نٴ ک ہےکـتب  ؿہٙب هہاپٺی عڀاےٱئ ےک ےثچٸ

 ٝبٳ ٕڀؿ پـجتڀیقپیو ٭وہے جتڀیق پیو کیےاك ٷ ہکہےا ربتب ہکےٱئ

 ٩جڀٯ ےُاك بؿ٭ ہاٿؿثیٴ ہےا ربتب ھؿک  ےٕـ٣ كه ٵٺؼ ٭ی ہعڀا ہثیٴ

  ہے۔کـتب 

 ہے ؿتبھة ںاہ اپٺی ےك پیو ٭و ،ہےکیب گیب  جتڀیق ےرل ىغٌ ہٿ رت

 ہے کی ربتی ٩جڀٯ جتڀیق رت ےاك ٱئ.ہےربتی  ٵبٹی ٩جڀٱیت ہتڀ ی

 .ہےٿ ربتب ہ  ہٿٝؼ ہتڀ ٿ

 ںٵی ےٹتیذ ےرل ک ہےٿتی ہ٭ی ّـٿؿت  ے٭ی جتڀیق ٭ڀ ثتبٷ ٩جڀٱیت

 .ہےٿتی ہکی تٞٶیـ ےػہٵٞب

اٿؿ ہےثٺؼی کی ىـائٔ کڀ٩جڀٯ کـتب  ہکی ٵٺَڀة ہبؿ ثیٴرت جتڀیق٭

ؿ٩ٴ   ہٿ ہےؿ ٭ـتب ہاك  ؿ٩ٴ کی اػائیگی ٭ـ اپٺی ٩جڀٱیت ٭ڀ ٙب

اٿؿ جتڀیق  ہےٿ ربتب ہتجؼیٰ  ںپـیٶیٴ ٵی  ےٯہکی ٵٺٚڀؿی پـ پ

 .ہےٿ ربتب ہپبٱینی 

 .ہےٿ ربتی ہاٹنڀاػ پیيٮو  ہتڀ ٿ ہےی ربتی ھاگـکڀئی ىـٓ ؿک

 .ہےٿ ربتب ہکب حجڀت  ےػہٵٞب ڈپبٱینی ثبٷ

 

 

 

 



 

93 

 

ii. ثذي 

 ہٵی ٥بئؼہثب ھکچ ںٵی ےػہٵٞب ےٱی ے٥ـی٪یٸ ک ہک ہےامکب ٵٖٲت 

 ہےثؼٯ ٿاال  ےٿٷہصبٍٰ  ےػاؿ ك ہپـیٶیٴ ثیٴ .ےئہچبےٿٷہّـٿؿ 

ثؼٯ  ہٿاال ٿٝؼ ےػیب ربٷ ے٭بؿ کی ربٹت ك ہثیٴ ےٱئ ےک ہاٿؿٵٞبٿُ

 .ہےربتب ٵبٹب 

iii. ہوتھدسِیبْ مسذ ےفشیمیٓ ک 

ٿٹب ہپـ ات٦ب٧  ےه ںیکنب ںٵٞٺی ٵی ںکڀ یکنب ں٥ـی٪ڀ ںػٿٹڀ

ثبت ی ہایک  "ػؿٵیبٷ ےک ں٥ـی٪ڀ ں، ػٿٹڀںػیگـاٱ٦بٗ ٵی .ےئہچب

ؿ ڈٿٯہکٶپٺی اٿؿ پبٱینی  ہثیٴ  ے۔ئہٿٹی چبہ  "ےپـات٦ب٧ ؿائ

 .ےئہٿٹب چبہپـ ات٦ب٧  ےه ںیکنب ںٵٞٺی ٵی ںکڀ یکنب ںػٿٹڀ

iv.  سمبِٕذیآصاد 

 .ےئہٿٹی چبہ ؿّبٵٺؼیآفاػ ٿ٩ت  ےثٺبت ےػہکڀئی ٵٞب

  ےات كہیٰ ٿرڀھؽیٰ ٭ت ہٵٺؼؿد ہی ہک ہٷ ےئہٿٹی چبہؿّبٵٺؼی آفاػ 

 ػثبؤ 

 ٹبٵٺبمت احـات 

 یہػ ہٿکھػ 

 ١ٲٔ ثیبٹي 

 ١ٲٖی 

ی یب١ٲٔ ہػ ہٿکھکی گئی ؿّبٵٺؼی ػثبؤ ، ػےٱی ےکےػہرت کنی ٵٞب

 .ہےٿتب ہ٦ٍـ ہٿتھمسذ ہٿ تڀ ٿہی ہثیبٹی پـٵيتٶٰ ؿ

v. کی فالصیت ںفشیمو 

٩بٹڀٹی ٕڀؿ  ےٱئ ےک ےکـٷ ےػہ٥ـی٨ ٵٞب ںٿٹڀػےٿاٯ ےکـٷ ےػہٵٞب

ؿ ڈٿٯہٿ٩ت پبٱینی ےک ےجتڀیق پـػمتغٔ کـٷ .ےئہچب ےٿٷہپـ ٩بثٰ 

٩بٹڀٹی ٕڀؿ  ےاٿؿ اك ےئہٿٹب چبہٹی ٕڀؿ پـٍضت ٵٺؼ ہثبٱ٠ اٿؿ ؽ

ٕڀؿ پـٹبثبٱ٠  ےٵخبٯ ک .ےئہٿٹب چبہػیب گیب  ںیہٯ ٩ـاؿ ٷہپـٹبا

 .ےکـ مکت ںیہٷ ےػہٵٞب ہثیٴ

vi. لبٔؤی 

١یـ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ  ے، ٵخبٯ کےئہٿٹی چبہی ٵيٶڀالت ٩بٹڀٹی ک ےػہٵٞب

رل  ہٿتھی مسذھاینب کڀئی ة ۔ٿ مکتبہ ںیہٷ ہکڀئی ثیٴ ےٱئےک ںکبٵڀ

کی  ےػہٵٞب ہثیٴ.ہےثبٰٕ  ہ، ٿہےکی ٵيٶڀالت یب ثؼٯ ١یـ ٩بٹڀٹی 

 .ںیہ ےٿتہٵيٶڀالت ایک ٩بٹڀٹی ٵيٶڀالت 

 َہا

i. ػثبؤ ٿاال ےبٷر االڈ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںاك ٵی - دثبؤ 

  .ہےىبٵٰ 

ii.   پـ هہعڀا ےک ےػٿمـ ىغٌ کنی رت کڀئی ۔   احشات ٔبِٕبعت 

 ہ٥بئؼ ٹبٵٺبمت کب ےػٿمـ ہتڀ ٿ گب ےٿ ربئہ ٩بثٰ ےک ےٿٷہصبٿی 

  ۔گب ےکـ کب امتٞٶبٯ اك کی صبٱت ےٱئ ےک ےاٷٹھا
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iii.   کبٳ  کڀ ےػٿمـ پـ ی٪یٸ ١ٲٔ کڀئی ىغٌ رت  ۔    یہد ہوکھد

 ہکی ٿد سمبئٺؼگی ےایل رڀ ہےکـتب  قائیا٥ ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےك پبٿھچ کـ ھربٷ ثڀد ص٪بئ٨ کڀ ہی .ٵبٹتب ںیہٷ مچ ہٿ ےرل ےك

  .ہےمکتب  ٿہ ےك ہکی ٿد ےکـٷ پیو ےك ے١ٲٔ ٕـی٨ اٷ کڀ یب

iv. کی  ہٿا٩ٜ یب چیق یب کنی ںایٶبٷ ٵی ٝٲٴ یب ےکنی ک  ۔ غٍيی

 ےک تٵيٶڀال کی ےػہٵٞب ےاك ك .عبٵی ٿاٱی ےٿٷہ ںٵی ےٿّبصت کـٷ

 .ہےٿ مکتی ہ ١ٲٖی ںٵی ےٷھکڀ مسذ ےػہٵٞب ہےؿ رب ےکئ ںٵی ےثبؿ

  خقوفی خقوفیبت  - ےدہِْب ےک ہثیُ .2

a) ایّبْ اھاچ ائیہأت یب  فذق ٔیت 

 یھة ٹگیہٳ آہ ٍؼ٧ ٹیت ہی .ہےاٍڀٯ  ثٺیبػی کب ایک ےػہٵٞب ہثیٴ ہی

 کی ہثیٴ ؿ ٕـ٣ہ ےٿاٯ ےکـٷ ےػہٵٞب ہک ہےٿتب ہ ٵٖٲت، رل کب ہےالتب ہک

  ں۔٭ـی ہکب عالً ص٪بئ٨ ٵتٞٲ٨ دتبٳ ےك يٶڀالتٵ

 ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ہے کیب رب مکتب ٥ـ٧ ںٹگی ٵیہٳ آہ صتٶی اٿؿ ٹگیہٳ آہ

 ںٵی ٱیٸ ػیٸ ےاٷ ک ٹگیہٳ آہ ہک ہےّـٿؿی  ہی ںٵی ےػہٵٞب جتبؿتی دتبٳ

 ہٝالٿ ےاك ک .ٿہ ہٷ یہػ ہٿکھػ کڀئی ںٵی ےػیٸ ٵٞٲڀٵبت اٿؿ ےٹٚـ آئ

 ےثیچٸ ہک ہے ہی ػاؿی ہؽٳ ٩بٹڀٹی ےٱئ ےک ےٷھؿک پـ ٹٚـ ٹگیہٳ آہ

 کڀئی ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےک ٵيٶڀالت کی ٹؿیکٹکڀ کٸ عـیؼاؿ ٿاال

   ہے۔ ںیہجمجڀؿ ٷ ےٱئ ےک ےػیٸ

 ںیہ "Caveat Emptor " "٥ـٿعتکـ  ھػیک" ہ٩بٝؼ ٿاال ےػیٸ ہتڀد ںاہی

کی  اٵیؼ ہی ےإـا٣ ك ےک ےػہٵٞب .ٿىیبؿہ عـیؼاؿ ،ہےٵٖٲت  رل کب

 تک رت ےاك ٱئ اٿؿ ںکڀ چیک کـی ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب ہٿ ہک ہےربتی 

رڀاة  ےٿئہ ےػیئ اٿؿ ےکـ ہٷ ہکڀ گٶـا ےػٿمـ ٥ـی٨ کڀئی ٿہدمکٸ 

کب  ےکـٷ گـیق ےك ٹؿیکٹکڀ کٸ ٥ـی٨ ػیگـ ںٵی ےایل ،ںٿہ ٍضیش

  .تبٹھا ںیہی ٷہ مڀاٯ

 ےمت ك .ہےٿتب ہ ثٺیبػ پـ خمتٲ٤ ہػہٵٞب ہثیٴ  :ایٶبٷ اھاچ ائیہاٹت

 ؿامت ہکی ثـا ٭بؿ ہثیٴ اٿؿ ہے ہثبٱڀامٔ ٵيٶڀالت کی ےػہٵٞب ،ےٯہپ

اك  .ہےمکتی  رب ںیہٷ ربٹی ےآمبٹی ك ےکی ٕـ٣ ك ےجتـة یب ےػہٵيب

ٵٞٲڀٳ ٭ڀ  ہ٭ـػ جتڀیق ٍـ٣ ٥ٖـتًب رڀ ںیہ ص٪ی٪ت کئی ػیگـ یہ ھمبت ےک

 اکخـ پـ ںثبتڀ ثتبئی گئی ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت ک کڀ ٭بؿ ہثیٴ .ںیہ ےٿتہ

  .ہےٿتب ہکـٹب  ہؿٿكھة

 ےک ہثیٴ کڀ ٭بؿ ہثیٴ ہٿ ہک ہے٥ـُ  ٩بٹڀٹی ہی کب ہجتڀیق٭ـػ ےاك ٱئ

 ٵٞٲڀٵبت ہی پبك ےرل ک ںثتبئی ص٪بئ٨ ےمبؿ ںٵی ےثبؿ ےک ٵيٶڀالت

 .ںیہ ںیہٷ

  ِخبي

 ےپبٱینی ک  ۔ثٺبئی  ایک جتڀیق ےٱئ ےک پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی ےٷ ڈیِڀڈ

 ػٿا اك کی ـٿ کہ پـیيبٷ ےك ؽیبثیٖل ہٿ ٿ٩ت ےکـت ػؿعڀامت ےٱئ

 ںیہٷ اك ص٪ی٪ت کڀ کٶپٺی کڀ ہثیٴ فٹؼگی ےٷ ڈیِڀڈ ٱیکٸ  ۔ٱگب ےکـٿاٷ

 ےك ڈیِڀڈ ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ےاك ٱئ اھت ںائی ٵیہکی ػ تیل ڈیِڀڈثتبیب 

  ۔کـ ػی کڀ ربؿی پبٱینی، اك ھےپڀچ کی ثبت ےکـاٷ ٝالد ےاك ک ث٢یـ

 ےؿ اكگئی اٿ ڑثگ کی ٍضت ڈیِڀڈ ثٞؼ مبٯ ھکچ ےک ےربؿی کـٷ پبٱینی

 ںػٹڀ ھکچ ےاٿؿ اگٰ مکب ٿہ ہٷ اھاچ ڈیڀڈ  ۔اڑٿٹب پہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ

  ۔گیب ٿ٭بٹھ ػٝڀی پـ کٶپٺی ہثیٴ فٹؼگی ۔ٵـ گیب ںٵی
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کڀ  ػٝڀی ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ فٹؼگی ہکیڀٹک ٿاہتٞزت  ٹبٵقػ کڀ ےک ڈیڀڈ

 ہا کھپبیب ت ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ںٵی ربٹچ اپٺی اك .کـ ػیب ٵنرتػ

 ےك ؽیبثیٖل ڈیڀڈ یہ ےك ٿ٩ت ےک ےربٷ ےکی امتػؿعڀ ےٱئ ےپبٱینی ک

 ےاك ٱئ .یھت پبئیھچ کـ ھربٷ ثڀد ص٪ی٪ت ہی ےاك ٷ ا اٿؿھت ٵتبحـ

 .ػیب گیب ٵنرتػ کـ کڀ ےػٝڀ گیب اٿؿ ػیب ٩ـاؿ ثبٰٕ ےػہٵٞب ہثیٴ

 

 ؽیٰ ہٵٺؼؿد ٭بؿ ہثیٴ ثٺیبػ پـ رل کی ںیہ ےتہک ےاك ٳ ٵٞٲڀٵبتہا

  ۔ںیہ ےمکت ےٯ ہ٥یَٰ

 ؟ںیہٷ یب ںکـی ٩جڀٯ کڀ ےعٖـ ہٿ ہک  

 ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ اٿؿ ٵڀّڀٛ اٿؿ کی ىـس پـیٶیٴ تڀ ںکـی اگـ 

 ؟ گی ںٿہ کیب

 ٍـ٣ ہٷ ٥ـُ .ہےآتب  حتت ے٩بٹڀٷ ک ٝبٳ ٥ـُ ٩بٹڀٹی کب ٹگیہٳ آہ صتٶی

اٷ  ہثٲک ہےٿتب ہالگڀ  ص٪بئ٨ پـ ٿؿہٵو ےٿاٯ ےربٷ ےربٷ ٕـ٣٭ی  جتڀیق

 .ےئہچب بربٹٺ ےاك ںیہرٸ ہےٿتب ہالگڀ  یھپـ ة ص٪بئ٨

  ِخبي

 جتڀیق کڀ ہ٭ـػ جتڀیق ںیہرٸ ںیہ ےگئ ےػی ےٹیچ ٵخبٯ ھکچ ےص٪بئ٨ ک

  -ےئہچب ؿہٙب ٿ٩ت ےثٺبت

i.  کب ںثیٶبؿیڀ ٵڀؿٿحی تبؿیظ، ٕجی کی عڀػ : ہثیُ صٔذگی 

، ٝبػات رینی ےپیٸ اٿؿ ىـاة دتجبکڀ ٹڀىی تبؿیظ، عبٹؼاٹی

 آٵؼٹی کب٭ی  ہ٭ـػ جتڀیق، ٝٶـ، ىڀ٧، ١یـ ٵڀرڀػگی ےکبٳ ك

 ہٿ١یـ ےپیو، ںپبٱینیب ہثیٴ فٹؼگی ںگئی ٱی ےك ےٯہپ ت٦َیالت،

 ۔ٵٞٲڀٵبت ٵبٱی رینی

ii.  کی ٝٶبؿت امتٞٶبٯ، ٿ کی تٞٶیـ ٝٶبؿت  : ہثیُ آگ 

 ۔ ہٿ١یـ کی ٹڀٝیت مبٵبٷ ںٵی ےاصبٓ ٝٶـ،

iii.  کبؿ ہٕـی٨ ےک پیکٺگ کی ت٦َیٰ، ٵبٯ  :ہثیُ مسٕذسی 

  ہ۔ٿ١یـ

iv.  ی تبؿیظ،ک عـیؼاؿی ت٦َیالت، ی ٭یڑگب : ہثیُ سٹِو 

  ۔ ہٿ١یـ ت٦َیالت٭ی  ؿائیڀؿڈ

 ےٱئ ےک ہثیٴ ہرت ی ں۔یہ حتت ےػاؿی ک ہؽٳ ہفیبػ ےػہٵٞب ہثیٴ اك ٕـس

 .ںیہٿ ربتی ہ ہػہٵٞب ٹگیہٳ آہ صتٶی ػہٵٞب ٹگیہٳ آہ تڀ ںیہآتی 

 تْشیف

 ےٱئ ےک ٳھرڀ٫ ہےرب ؿ ے٭ی ہجمڀفکڀ،" تَڀؿ ےٹگی" کہٳ آہ"صتٶی 

 ٵخجت کب ےثتبٷ ٕڀؿ پـ ہؿاٷؿّبکب ےٵبٹگ ثٸ یب پـ ےربٷ ےٵبٹگ

  ہےاٿؿ ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ثیبٷ ٭یب گیب  ٍضیش ص٪بئ٨ کڀ دتبٳ  ہے٥ـُ 

پش ًّّ  ٔگیہَ آہ صتّی ےْ فشیك ی ایکھة کغی ےط ںِی ںدؤو اگش

 اك کب  ہے۔عکتب  ايٹکو  ےدہِْب اط فشیك تو دوعشا کیب ںیہْ

 ہ٥بئؼ کب اپٺی ١ٲٖی یھکنی کڀ ة ہک ہےٿتب ہ ٵٖٲت ہی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ

ػاعٰ  ےػہٵٞب ہپـ ثیٴ عبً ٕڀؿ ،ےئہچب ٿٹیہ ںیہٷ اربفت کی ےاٷٹھا

  ۔ٿ٩ت     ےٿتہ
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کڀئی  ںٵی ےمٲنٰ ےک ص٪ی٪ت ؿ کڀ اكڈٿٯہ ہثیٴ ہک ہےکی ربتی  اٵیؼ ہی

 .ہے ٵڀاػٵڀّڀٛ ٭ب  ے٫ ےػہٵٞب ہثیٴ رڀ ےئہچب کـٹی ںیہٷ ثیبٹی ١ٲٔ

 ہؽٳ ہاگـ ی .ےئہبکـٹب چ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ہدتبٳ ٵتٞٲ٨ کڀ ؿڈٿٯہ ہثیٴ

 کڀ ےعٖـ پـ ٵيٶڀالت ىغَیت ٿاال ے٭ـاٷ ہثیٴ تڀ ہے ںیہٵڀرڀػ ٷ ػاؿی

 ہ٥بئؼ ٹب ٵٺبمت اٿؿ ہےمکتب  ػثب ص٪بئ٨ کڀ ھکچ ےٿئہ ےکـت ٵتبحـ

  ۔   ہےمکتب  صبٍٰ کـ

، ےپبئھچ ص٪ی٪ت کڀ ث٢یـ کنی ہک ہےکی ربتی  اٵیؼ ےك ؿڈٿٯہپبٱینی 

کی ٍڀؿت  ہٿ١یـ ہپیو آٵؼٹی، ظ،تبؿی عبٹؼاٹی ٍضت، ھمبت ےک مچبئی ہٿ

 ےکـٷ ہکب اٹؼاف ٳھرڀ٫ ےٕـس ك ٵٺبمت ےرل ك ےکـ اٹکيب٣ صبٯ کب

 یب ١ٲٔ اٹکيب٣ ١یـ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق ۔ٿہ٩بثٰ  کبؿ ہثیٴ ےٱئ ےک

کڀ ٵتبحـ  ہ٥یَٰ کبؿ ہثیٴ ےک  کبؿی ہثیٴ ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ثیبٹی

کب  ےکـٷ ٵٺنڀط ٭ڀ  ےػہکڀ ٵٞب ٭بؿ  ہثیٴ ںٵی ےایل ،ہےمکتب  کـ

  ۔   ہے ص٨

٭ڀ  ػاؿی ہؽٳ٭ی  ٩بٹڀٷ ےٱئ ےک ےکـٷ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہدتبٳ ا

 .ہےکـتب  ٝبئؼ

 ِخبي

 ےاك ںی ٵیہاٿؿ صبٯ  ہے پـیيبٷ ےك پـیيـ ڈائی ثٰہ ٿٹایگقیک ایک

 کب ےٱیٸ پبٱینی ٕجی ایک ہٿ مجت ےرل ک ا،ڑپ ہػٯ کب ػٿؿ ٱکبہ ایک

 ٭بؿ ہثیٴٕـس  اك  ۔کـتب ںیہٷ کب ؽکـ اك ثبت ٱیکٸ ہےٱیتب  ہ٥یَٰ

 جتڀیق کڀ ےك ہکی ٿد ثیبٹی ١ٲٔ ص٪بئ٨ کی ےك ؿ ٭ی ٕـ٣ڈٿٯہ ہثیٴ

  .ہےربتب  گبٹھ ےك ے٩جڀٯ کـٷ

 ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےرل ک ہے مڀؿاط پیؼائيی ںػٯ ٵی ےىغٌ ک کنی

کیب  ٩جڀٯ ےٕـ٣ ك ٭بؿ ٭ی ہثیٴ ےاك ہے۔ػی گئی  ںٵی ٥بؿٳ کی جتڀیق

 ٵڀرڀػ ےك مبث٨ ہی ہک ہے کیب ںیہٷ ٜٵٖٲ ہکڀ ی جتڀیق ٱیکٸ ہےگیب 

٭بؿ  ہثیٴ ہی .ںیہ ےربت ےکئ ںیہٷ ٭ڀؿ مبٯ تک  4 کٴ ےکٴ ك ثیٶبؿی

 .ہےٵٞٲڀٵبت  کٸ ہگٶـا ػی گئی ںٵی ےثبؿ ےص٪بئ٨ ک ٕـ٣ ٭ی

b) صمیمت ہا َ 

 تْشیف

 ہثیٴ ہثیٴ رڀ ص٪ی٪ت ہٿ ہک ہےثیبٷ کیب ربتب اك ٕـس   کڀ ٳ ص٪ی٪تہا

 تڀ ہےکـٹب  ٩جڀٯ اگـ اٿؿ ںیہیب ٷ ہے ٩جڀٯ کـٹب ٳ کڀھرڀ٫ کڀ ٭بؿ

 ےربٷ ےٱئ ںٵی ےکـٷ ہکب ٥یَٰ ىـائٔ اٿؿ صبالت اٿؿ کی ىـس پـیٶیٴ

  .ہےکـتب  کڀ ٵتبحـ ے٥یَٰ ےٿاٯ

 کی ےٵٞبٵٰ اٹ٦ـاػی ہ، یںیہٷ یب ہےٳ ہا ص٪ی٪ت ہ١یـ اٝالٹی کڀئی

ٝؼاٱت  ٍـ٣ ںآعـ ٵی ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ اك ک گب ےارمَبؿ کـ پـ صبالت

کـٹب  کب اٹکيب٣ اٷ ص٪بئ٨ کڀ ػاؿ ہثیٴ  ہے۔رب مکتب  بکی ہ٥یَٰ ںٵی

  .ںیہ ےکـت ٵتبحـ کڀ ےعٖـ رڀ ہےتب ڑپ

 ّـٿؿی ثتبٹب ںیہرٸ ،ںربٹی کڀ ٩نٴ اٷ ص٪بئ٨ ںٵی ہثیٴ، اة ےآئی

  :ہے ٿتبہ
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i. ےٿتہ ؿہٙب ےٵٞٶڀٱی ك ںٵی ےثبؿ ےک ےعٖـ رڀ کنی ص٪ی٪ت ہٿ 

  .ںیہ مٺگیٸ ےٿتہ پـ ،ںیہ

 ِخبي

ا عٖـٹب٫ ٹڀٝیت ٭ب ٭بؿگڀ، ہربیب رب ؿ ےٯ ےك ےمسٺؼؿی ؿامت

 ثیٶبؿی ٭ی مبث٨ تبؿیظ

ii. کب ٿرڀػ اٿؿ  ںٱی گئی مبث٨ پبٱینیڀ ےك ں٭بؿٿ ہدتبٳ ثیٴ

 صیخیت  ہاٷ کی ٵڀرڀػ

iii. ےدتبٳ مڀاالت ک ںجتڀیق ٥بؿٳ یب ػؿعڀامت ٵی ےٱئ ےک ہثیٴ 

خمتٲ٤  ےکی ٵيٶڀالت ک ہثیٴ ہی ہک ںکیڀ ںیہ ےربت ھےٵڀاػ مسذ

 ےثبؿ ے. اٷ کںیہٵتٞٲ٨  ےك ہٳ کی عالًھرڀ٫ ےاٿؿ اك ک ںٱڀؤہپ

کی  ےٵکٶٰ رڀاة ػیٸ ےاٿؿ ٍضیش ٕـس ك ےپڀؿی ص٪ی٪ت ك ںٵی

  .ہےّـٿؿت 

کی  ےکـٷ ہص٪بئ٨ کب عالً ںرل ٵی ںیہ ہٵٺٚـ ٹبٳ ھؽیٰ کچ ہٵٺؼؿد

 ہے ںیہّـٿؿت ٷ

  ٍِْوِبت

  .ہے ںیہْ کی مشوست ےکشْ ہخالؿ رٓ کب َ صمیمتہا ہو

 ںیہٷربٹچ  خمَڀً کڀئی ٕـ٣٭ی  ں٭بؿٿ ہثیٴ کرت ت ہک ہےگیب  ٵبٹب ہی

 ںیہٷ پبثٺؼ ےک ےکـٷ ہکب عالً ص٪بئ٨ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ،جتڀیق ٭بؿہےٿتی ہ

  :ںیہ

i. ۔الذاِبت  ےگئ ےوئ ےٌئ ےک ےَ کو کُ کشْھرون 

 کی ٵڀرڀػگی ےاٷھآگ ثذ :ِخبي 

ii. اْ  ہیب و ہے ںیہکو ْ داس ہثیُ ٍِْوِبت رٓ کی صمیمت ہو

  ہۓبوالف  ےط

 پبٱینی ٱیکٸ ہےٵتبحـ  ےك پـیيـ ڈائی ثٰہ ىغٌ رڀی کڀئ ِخبي :

١یـ  ےاك ص٪ی٪ت ک تڀ اك پـ اھت ٹبٿا٤٩ ےك اك ثبت ہٿ ٿ٩ت ےٱیت

 ۔رب مکتب ٱگبیب ںیہٷ کب اٱقاٳ اٹکيب٣

iii. ؟ ہےکی رب عکتی  تالػ رظ کی ےط حمٕت ِٕبعت 

 اگـ ۔ٿتیہ ںیہٷ کی ّـٿؿت ےکـٷ ہکب عالً ٳ ص٪ی٪تہا اٿؿ ثبؿیک ؿہ

اك  ںیہاٷ تڀ ہےٿتی ہ ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت اٿؿ ھڀ کچک ں٭بؿٿ ہثیٴ

  .ےئہٿٹب چبہ ثیؼاؿ ےٱئ ےک ےٱیٸ اك ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت ےٱی ےک

iv. ہِْبًِ لبٔؤی  

  ہے۔ ہپت ٩بٹڀٷ کب ےٵٲک ک مت کڀ ہک ہےٵبٹب ربتب 

 ےٵیڀٹنپٰ ک ںٵی ےثبؿ ےک ہؽعیـ ےک عیق ٵڀاػ ہٵبکھػ  ِخبي:

  ٩بٹڀٷ

v. کی ےآگیب ) ہے وتبہس ہٍب كالتٍْ داس ہثیُ ںِی ےثبس ےرظ ک 

 ( دیتب ںیہْ ہپش تود ٍِْوِبت کی مشوست

رڀاة  ہک مکتب ںیہٷ ٵکـ ےػاؿی ك ہؽٳ اك ثٺیبػ پـ ںثٞؼ ٵی ٭بؿ ہثیٴ

 .ھےت ںیہٵٮٶٰ ٷ

  ٿ؟ہ ٥ـُ ےٱئ ےک ےکـٷ ہعالً رت
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 اك ٿ٩ت تک ٥ـُ کب ےکـٷ اٹکيب٣ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

کـ  ںیہ٩جڀٯ ٷ جتڀیق رت تک ہےٵڀرڀػ  ٷػٿؿا ےٵؼت ک کی پڀؿی ےؿٿی

 ےپبٱینی ک ایک ثبؿ .ػی ربتی کـ ںیہٷ ربؿی پبٱینی ربتی اٿؿ ٱی

کی ّـٿؿت  ےکـٷ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ےکنی ایل ےآگ پـ ےٿ ربٷہ ٩جڀٯ

 .ںآئی ػٿؿاٷ ےٵؼت ک پبٱینی رڀ ںیہٷ

  ِخبي

ٱی  پبٱینی ہثیٴ فٹؼگی ایک ےٱئ ےک مبٯ کی ٵؼت 15 ےٷ ؿارٸ ؿٹٵل

 ہٵنئٰ ٿاال ػٯ کڀ کڀئی ؿارٸ ؿٹٵل مبٯ ثٞؼ  6 ےک ےٱیٸ پبٱینی  ہے۔

 اك ص٪ی٪ت کڀ ؿارٸ کڀ ؿٹٵل .ہےٿتی ہ مـرـی اٷ کی ہاٿؿ ٿ ہےآتب 

  .ہے ںیہّـٿؿت ٷ کی ےثتبٷ کڀ ٭بؿ ہثیٴ

 ہکی ٿد ےکـٷ ہٷ کڀ مجٜ ںپـميیٶڀ تبؿیظ پـ ٩بثٰ اػائیگی اگـ ہصبالٹک

 پبٱینی ؿڈٿٯہپبٱنی  اٿؿ ےہ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہ  ہثٸ پبٱینی  ےك

 ےکـٷ چبٱڀ ےك اك ٕـس تڀ ہےتب ہکـٹب چب چبٱڀ ےؿ كھکڀ پ ےػہٵٞب

 کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ اٷ دتبٳ ہٿ ہک ہے ثٺتی ػاؿی ہؽٳ اك کی ہی ٿ٩ت ےک

ٕڀؿ  ےپبٱینی ک ایک ٹئی ہاة ی ہکیڀٹک ںیہ ہٵتٞٲ٨ ٳ اٿؿہا رڀ ےکـ

 ہے۔پـ 

  کی خالف وسصی ٔگیہَ آہ صتّی

 ںکی عال٣ ٿؿفی ٵی ٹگیہٳ آہ صتٶی رڀ ےگ ںپـ ١ڀؿ کـی تاٷ صبال ٳہاة 

١ٲٔ  یب اٹکيب٣ ١یـ یب تڀ کی عال٣ ٿؿفی اك ٕـس .ںیہمکتی  ٿہىبٵٰ 

  ہے۔مکتی  ٿہپیؼا  ےك ثیبٹي

ص٪بئ٨  ٳہا ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػاؿ ہثیٴ رت ہےٿ مکتب ہ تت ہی  أکؾبف: غیش

 ںیہٷ چیک عبً کڀئی ےٷ ٭بؿ ہثیٴ ہکیڀٹک ہےتب ہؿ عبٵڀه ںٵی ےثبؿ ےک

 ےك رڀاة گڀٯ ٵڀٯ ےمڀاالت ک ےگئ ھےپڀچ ٕـ٣٭ی  ٭بؿ ہثیٴ ہی .ہےکی 

 ٝٲٴ یب ےکنی ک ث٢یـ ہ) ی ہٹبػاٹنت اٹکيب٣ اکخـ .ہےٿ مکتب ہ یھة

 ہی ےک جتڀیق ٭بؿ یب ہےٿ مکتب ہ ںٵی ( ہےمکتب  ٿہی ھة ےك ےاؿاػ

  ۔اھت ںیہٷ ٳہا ص٪ی٪ت ہک ہےٿ مکتب ہ یھة ےك ےٷھمسذ

ػثبیب  کـ ھثڀد ربٷ ص٪ی٪ت رت کڀئی  ہے۔ ٵَٞڀٳ ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےایل

 ہٿکھػ اك کب ٵ٪َؼ ںکیل ٵی، ےآگ ہے۔ا ربتب ھمسذ پبٿھچ ہتڀ ی ہےربتب 

  ہے۔ٿتب ہ ػیٺب

 کڀئی ػیب گیب ػٿؿاٷ ےک ٵؾاکـات ےک ےػہٵٞب ہثیٴ   :غٍو ثیبٔی 

 ایٶبٷ، یب ثیبٷ کب ٍضیش ص٪ی٪ت سمبئٺؼگی .ہےالتب ہک سمبئٺؼگی ثیبٷ

 اٵیؼ ہی ںٵی ےثبؿ ےک ص٪ی٪ت .ہےٿ مکتب ہ کب ثیبٷ اٵیؼ یب ےاؿاػ

 یب ی٪یٸ ہرت ی .ےئہٿٹب چبہ ٍضیش کب٥ی صؼ تک ثیبٷ ہک ہےکی ربتی 

ا ھمسذ ہ، تڀ یہےآتب  ےٱئ ےک سمبئٺؼگی ےٵتٞٲ٨ ٵٞبٵالت ک ےك تڀ٩ٜ

 .اھکیب گیب ت ںٹگی ٵیہٳ آہ ںیہاٷ ہک ہے ربتب

  :ںیہ کی ػٿ ا٩نبٳ ١ٲٔ ثیبٹی

i. َث٢یـ  رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨ ےثیبٹبت ك ١ٲٔ اٷ ثیبٔی غٍو ِْقو

  ں۔یہ ےربت ےکئ ےك ےاؿاػ ےک یہػ ہٿکھػ کنی
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ii. ثیبٹبت  ١ٲٔ اٷ ٵٮٶٰ ١ٲٔ ثیبٹي يھڑووب دھد دوعشی ىشف

 ےك ےاؿاػ ےک ےػیٸ ہٿکھکڀ ػ ٭بؿ ہثیٴ رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨ ےك

 .ہے ےربت ےػیئ ےمڀچث٢یـ ےک ص٪بٹیت یب ث٢یـ ہےکی ربتی 

ٿاّش ٕڀؿ  ےاك رت ہےٿ ربتب ہ ٦ٍـ تت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہػہبٵٞ ہثیٴ کڀئی

١ٲٔ  ُپـ ےي كھڑٿ٭ب ػھػ ٿ یبہ کیب گیب ےك ےاؿاػ ےک ےٿکھػ پـ

  ۔ٿ   ہ کی گئی ثیبٹی

 

کی اٷ صبالت  1938، ٹاٹيڀؿٹل ایک ( 2015ٵبؿچ، )تـٵیٴ  ںی ٵیہصبٯ 

ی کب ہػ ہٿکھحتت کنی پبٱینی پـ ػ ےرٸ ک ںیہػایبت ہ ھکچ ںٵی ےثبؿ ےک

 ںیہاك ٕـس  ػ٥ٞبت ےٹئ  ۔ہےایب رب مکتب ٹھڀاٯ ام

 ڈ٥ـا

 ٿ٭بھػ

ىـٿٛ  ٳھرڀ٫کی تبؿیظ یب  ےٿٷہکی پبٱینی کڀ پبٱینی ربؿی  ہثیٴ 

 ےکی تبؿیظ یب پبٱینی ک صیبت ٹڀےکی تبؿیظ یب پبٱینی ک ےٿٷہ

اٹؼؿ  ےتیٸ مبٯ ک ےٿ تڀ، كہآتب  ںی ثٞؼ ٵیھکی تبؿیظ، رڀ ة ؿڈؿائ

الیب رب  ںٵی ےیـھگ ےکی ثٺیبػ پـ مڀاالت ک  ہٿکھی ٿ٩ت ػھاٹؼؿ کنی ة

 : ہےمکتب 

حتـیـی ٕڀؿ پـ  ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ ص٪بئ٨ ک ںکٶپٺی کڀ اٷ ثٺیبػٿ ہثیٴ

ت٦ڀیِ یب  ٹبٵقػگبٷ یب  ں٩بٹڀٹی سمبئٺؼٿ ےک ہىؼ ہیب ثیٴ  ہىؼ ہثیٴ

 ۔ ںیہٵجٺی  ہرٸ پـ اك ٕـس کب ٥یَٰ ےگ ںکڀ ثتبئی ہ٭ـػ

 : ںیہگیب  اوس خمقوؿ کیب وامش  ےطریً  ہٌفٌ کو ِٕذسد   ب "وکھد"

  ہثیٴیب  ےػیٸ ہٿکھکٶپٺی کڀ ػ ہثیٴ ہےکب ٵٖٲت    "٭بٿھػ"اؿ ہاٗ

ا٥قائی  ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےپبٱینی ربؿی کـٷ ہثیٴ کٶپٺی کڀ ایک فٹؼگی

کی ٕـ٣  ٹایزٸ ےیب اك ک ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ ےك ےاؿاػ ےک ےکـٷ

 :  ٹی ایکھکڀئی ة ےك ںکیب گیب اٷ ٵی ےك

a) ےاٿؿ رل ہے ںیہرڀ مچ ٷ ہٵيڀؿٕڀؿ پـ اینب  ے٪ت کایک ص٪ی 

 ؛ ہےٵبٹتب  ںیہمچ ٷ  ہىؼ ہثیٴ

b)  ی ھپـ ة ےٿٷہکڀ ص٪ی٪ت کی ٵٞٲڀٵبت اٿؿ اٝتٶبػ  ہىؼ ہثیٴ

 ؛ پبیب ربٹبھ٥ٞبٯ ٕڀؿ پـ ص٪ی٪ت کڀ چ

c) ؛ اٿؿ ٹایک ےی ػٿمـھکڀئی ة ںٵڀفٿ ےٱئ ےک ےػیٸ ہٿکھػ 

d) ٕڀؿ پـ ٩بٹڀٷ عب ےٿٯ چڀک رلھیب ة ٹی ایکھاینب کڀئی ة ً

  ۔ہےی اٝالٷ کـتب ہػ ہٿکھػ

ٕڀؿ پـ ٵتبحـ  ہدمکٸ ےٱی ےکی تيغیٌ ک ےعٖـ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك  ہثیٴ

رت تک  ہے ںیہٷ ڈٍـ٣ عبٵڀىی ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےص٪بئ٨ ک ےٿاٯ ےکـٷ

 ے، ثڀٱٸہےاٷ کب اصرتاٳ کیب گیب  ہک ںیہ ںیہصبالت اك ٕـس ٷ ےکیل ک

کڀ ٥ـُ  ٹایزٸ ےیب اك ک ؿڈٿٯہٹب اٹيڀؿٹل ہعبٵڀه ؿ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 ۔ہےثـاثـ  ےک ےثڀٱٸ ںآپ ٵی ےیب ػٿمـی ٍڀؿت اٷ کی عبٵڀىی اپٸ ہے



 

100 

 

کی ثٺیبػ پـ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل   ہٿ٫ھػکٶپٺی  ہثیٴ  یھکڀئی ة

 ہک ہےحبثت کـ مکتب  ہی ػاؿ ہثیٴگی اگـ  ےکـ ںیہپبٱینی کڀ ٵنرتػ ٷ

ـیٸ تہپبیب ربٹب اك کی ةھچ ےاٍٰ ص٪ی٪ت کی ١ٲٔ ثیبٹی یب اك

 ھص٪ی٪ت کڀ ربٷ ثڀد ہا یب کھٍضیش ت ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت اٿؿ اٝتٶبػ ک

اك ٕـس اٍٰ ص٪ی٪ت  ہا یب کھت ںیہٷ ہکب کڀئی اؿاػ ےربٷ ےپبئھکـ چ

 ںپبیب ربٹب اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵٞٲڀٵبت ٵیھچ ےکی ١ٲٔ ثیبٹی یب اك

 : ںیہ

  ہٱینی ىؼ، اگـ پبںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہٿکھػ ہک ہےی ھؿف٧ ة ہی ہٝالٿ ےاك ک

 ےاٷٹھا ہػاؿی ٥بئؼ ہکی ؽٳ ےتڀ ١یـ ص٪ی٪ی حبثت کـٷ ہے ںیہٷ ہفٹؼ

  ں۔یہتب ہپـ ؿ ںٿاٱڀ

 ںٵی ےثبؿ ےکی ػؿعڀامت اٿؿ اك ک ےػہٵٞب ےکڀئی ىغٌ رڀ اٹيڀؿٹل ک

اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب  ےٵ٪َؼ ك ےک ےکـٷ ہػہاك ٵٞب ہےثبت چیت کـتب 

  ۔گب ےا ربئھمسذ ٹایزٸ

 

c) ُِفبد  ہلبثً ثی 

 ےاٿؿ اك ہے ہصٌ الفٵی کب ےػہٵٞب ہثیٴ ؿہ ٿرڀػ کب ٵ٦بػ " ہ" ثیٴ

 ےتھػیک ےآئی .ہے ٵبٹب ربتب ٕڀؿ پـ ےىـٓ ک مبث٨ ےٱئ ےک  ہثیٴ

 .ہےخمتٲ٤  ےك ػاؤ یب رڀا ہثیٴ کل ٕـس ہک ںیہ

i.  ہاوس ثیُ روا  

ٹ٪َبٷ  .ہے اؿتبہ یب ریتتب کڀئی ںاہد ،ںیھػیک یٰ کڀھک ےتبه ک

یٰ ھک ہی .ہے ٱگبتب ػاؤ ىغَیت ہک ہےٿتب ہ ےاك ٱئ ہ٥بئؼ یب

 ھمبت ےیٰ کھک ہٝالٿ ےک ےکڀ رینت یٰھک ٍـ٣ ىغٌ کب ٿاال ےیٲٸھک

 ںٝؼاٱت ٵی رڀا یب ٹگٹثی .ٿتبہ ںیہتٞٲ٨ ٷ یب ٵ٦بػ اٿؿ کڀئی

 ںٵی ٝٶٰ ےاك ک ےك ہاٿؿ اك ٿد ںیہ ےٿتہ ںیہالگڀ ٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ

 ػاؤ پـ ؿ کڀھگ ےاپٸ کڀئی اگـ .ٿگبہ ١یـ ٩بٹڀٹی ہػہٵٞب کڀئی

اك  ٕـ٣ ػٿمـی رڀ ہےربتب  اؿہ ںیٰ ٵیھک ےتبه ک ہاٿؿ ٿ ہے ٱگبتب

  ۔رب مکتب ںیہٷ ںٝؼاٱت ٵی ےٱئ ےک ےپڀؿا کـٷ کڀ ہٿٝؼ ےک

رل  ىغٌ ہٿ  ں۔پـ ١ڀؿ کـی ہکب ٿا٩ٜ ےرٲٸ ےاك ک ؿ اٿؿھگ اة ایک

ؿ ھگ یٞٺی ٵيٶڀالت کی ہثیٴ اك کب ہے کـایب ہثیٴ ؿ کبھگ ےاپٸ ےٷ

 ےاٿؿ اك ک ہے کب ٵبٱک ؿھك گا ہٿ  ہے۔تٞٲ٨  ٩بٹڀٹی ھمبت ےک

کب  ےٿٷہٹ٪َبٷ   ا٩تَبػی ٕڀؿ پـ ےپـ اك ےٿٷہ یب عـاة ہتجب

 آگ ہےچب ،ہےٿتب ہ ٕڀؿ پـ ہآفاػاٷ تٞٲ٨ ہی کب ٵٲکیت  ہے۔ اٵکبٷ

 ہے۔کـتب  کی ٩یبػت ٹ٪َبٷ رڀ ہے ہؿىت ہٿ ہی اٿؿ ےٱگ ہٷ یب ےٱگ

یب  ٿہٱیب  ہثیٴ کڀئی ہےچب ہےٿتب ہٹ٪َبٷ  ےكیب چڀؿی( آگ ) ہٿا٩ٜ

   ں۔یہٷ

آگ  ،ہےمکتب  اؿہ یب ریت کڀئی ںاہد ثـٝکل، ےیٰ کھک ےتبه ک اك

 ٵبٱک کب ےؿ کھگ ہے ہاٿؿ ٿ ہےٿ مکتب ہ ہٹتیذ یہایک  ٍـ٣ کب

 ۔ٹ٪َبٷ 

 ےٿئہ ہک ہےکـٿاتب  ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ اك ثبت کب ی٪یٸ ٵبٱک

 ۔ ےکیب ربئ ہٵٞبٿُ ےك ےٕـی٨ ںیکنب ٹ٪َبٷ کی
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 ے، اكہےٿتب ہ ںٵی ںپینڀ یب ںٵی ؿھگ ےکاك ٵ٦بػ  ػاؿ کب رڀ ہثیٴ

 کڀ ےػہٵٞب ہثیٴ کی ٵڀرڀػگی ٵ٦بػ ہثیٴ .ہےا ربتب ہٵ٦بػ ک ہثیٴ

  .ہےثٺبتی  ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ اٿؿ ربئق حتت ے٩بٹڀٷ ک

 

 

 ِخبي

 ےٷ ںٿہاٷ ےٱئ ےرل ک اٿؿ ںیہ ےعـیؼت ؿھایک گ ؿھچٺؼؿ ىی٬ ؿٹٵل

 مڀاالت ےؽیٰ ک .ہےٱیب  ٷ ٩ـُہؿ کب ےؿٿپ ھالک ۴۰ ےثیٺک ك کنی

  -ںکـی پـ ١ڀؿ

 ؟ہے ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  اٷ کب ںؿ ٵیھگ کیب  

 ؟ہے ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ 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 کی اٷ کیب اٷ کب  

 اٷ  تڀ کیب ہےٿ ربتب ہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ کڀئی ےك ںاٷ ٵی اگـ

  ؟ہے ٿمٮتبہ ٹ٪َبٷ ٵبٱی کڀ

 ؟ہے ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  کڀئی 

 کی ےػہٵٞب ہاٿؿ ثیٴ ٵيٶڀالت کی ہثیٴ ہٿگب کہ ٹگہٳ آہ ہی ںاہی

  ے۔کیب ربئ ٥ـ٧ ںٵی ٵيٶڀالت

 ےمبٵٸ ےرل ک ہےٿتب ہ ےك ربئیؼاػ اك کب تٍْك ِؾّوالت کی ہثیُ

  ہے۔ٿتی ہ اٹؼؿٿٹی ٩یٶت کب عڀػ اٿؿ رل کب ہےی ہکی رب ؿ ہثیٴ

 کب ػاؿ ہثیٴ ںربئیؼاػ ٵی اك ِؾّوالت کی ےدہِْب ہثیُ ػٿمـی ٕـ٣

 کڀ اك ػاؿ ہثیٴ رت ہےٿتب ہ ٍـ٣ امی ٿ٩ت ہی  ہے۔ٿتب ہ ٵ٦بػ ٵبٱی

 کب ےمکٸ کـا ہٴثی رل کب ہےٿتب ہ کب ٵ٦بػ اك ٩نٴ ںربئیؼاػ ٵی

 ہثیٴ تڀ ےا ربئھػیک ںٵٞٺی ٵی اٍٲی .ہےٿتب ہ ٩بٹڀٹی ص٨ ےاك

 ٵڀرڀػ ںٵی ہاحبث اك ےٿئہ ےکـت ہٷىبٵٰ  ہاحبث عڀػ خبڀػ پبٱینی

 .ہےکـتی  ىبٵٰ کڀ ٵ٦بػ ٵبٱی ےک ػاؿ ہثیٴ

 

 ِفبد ہثیُلبثً  ِيبثك ےک ّبَ لبٔوْ :  ۳ؽىً  
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ii. ُےئہؤب چبہ ِورود ولت کظ ِفبد ہلبثً ثی  

 ٵڀرڀػ ٿ٩ت ےک ےٱیٸ پبٱینی ٵ٦بػ ہثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

 ٿ٩ت اٿؿ ےٱیت پبٱینی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہثیٴ ٝبٳ .ےئہٿٹب چبہ

 ںپبٱینیب ٵـیٸ ےئہٹب چبہؿ ٵڀرڀػ ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  ٿ٩ت ے٫ ےػٝڀ

 .ںیہاك ٵنتخٺیبت 

d) ہود ہٍِضك  

  .ہےاٍڀٯ  کب ہٿد ہٵٲض٨ اٍڀٯ ٩بٹڀٹی آعـی

ٿتب ہ ربٹٺب ہی اك کب ٵٖٲت اٿؿ ہےاٍڀٯ  ٳہایک ا کب ہثیٴ ہٿد ہٵٲض٨

 کنی ہی کیب ہک ہی اٿؿ ٿئیہٿا٩ٜ  ےکیل یب ّـؿ ٹ٪َبٷ ںاٍٰ ٵی ہک ہے

ا ہؿ ٳھرڀ٫ ہىؼ ہثیٴ کب مجت ٹ٪َبٷ اگـ  ہے۔ ہکی ٹتیذ ٳھرڀ٫ ػاؿ ہثیٴ

 ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ اگـ .ہے ثٺتی ػاؿی ہکی ؽٳ ٭بؿ ہثیٴ ںٵی ےایل تڀ ٿہ

 ہٿ ہک ہے پبثٺؼ ہی ےٱئ ےکػاؿ  ہثیٴ ٿ تڀہ ٳھرڀ٫ ہىؼ ہثیٴ کڀئی ہٿد

  ں۔یہٷ ہٿؿٷ ،ےکـ کی تال٥ی ٹ٪َبٷ

پیؼا  ٹ٪َبٷرڀ  ہے تاله کـتب کڀ ہٳ ٿدہا اك ػاؿ ہثیٴ حتت ےک اك اٍڀٯ

 آعـی ٕڀؿ پـ ّـٿؿی ہی  ہے۔کـتب  ىـٿٛ میـیق کی ٿا٩ٞبت ےٿاٯ ےکـٷ

 ہےٿئی ہ ٿا٩ٜ ےٯہپ ٥ڀؿا ےك ےٿٷہ ٹ٪َبٷ رڀ ہےٿ مکتی ہ ںیہٷ ہٿا٩ٜ

 ٹ٪َبٷ ےٯہپ ےرڀ مت ك ٿتیہ ںیہٷ ہٿا٩ٜ ہٿ ٕڀؿ پـ ّـٿؿی ہی یٞٺی

 ہے۔تی ہؿ ػاؿ ہؽٳ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک یب ٿاٱی ےکـٷ

  ہٵٲض٨ رڀ ،ںیہ ےکـ مکت ثٺؼی ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ہٿد ٹؿیٶڀ ہٿد ػیگـ

 ہٿا٩ٜ ٱیکٸ کنی ںیہ ےٿ مکتہ ٵڀرڀػ ہٿد ٹؿیٶڀ .ںیہ ےتہؿ اٱگ ےك ہٿد

 .ےٿتہ ںیہٷ مـگـٳ ںٵی ےکـٷ پیو کڀ

  تْشیف

 ے٫ ہٿد  اٿؿ ٵڀحـ ٥ٞبٯ ہٿ ہے ئیکڀ اك ٕـس ٿّبصت ٭ي گ ہٿد ہٵٲض٨

 ےٹتیذ ےاٿؿ رل ک ہےکڀ ىـٿٛ کـتب  ہٕڀؿ پـ رڀ ٿا٩ٞبت کی مٲنٰ
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 ےاٿؿ آفاػ ؽؿائٜ ك ےٹئ ںاٿؿ رل ٵی ہےٿتب ہتٞیٸ  ہکڀئی ٿا٩ٜ ںٵی

   ۔تیہؿ ںیہکنی ٥ڀؿك ٭ی کڀئی ٵؼاعٲت ٷ ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا 

؟ ہےٿتب ہپـ کل ٕـس الگڀ   ہػہٵٞب ہکب اٍڀٯ فٹؼگی ثیٴ ہٿد ہٵٲض٨

کی اػائیگی  ہ٩ٖٜ ٹٚـ ٵڀت ٥بئؼ ےك ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵڀت کی ٿد ہچڀٹک

 ہٿد ہٵٲض٨  ےاك ٱئ ںاہ، یہےٳ کیب ربتبہ٥ـا ہفٹؼگی کب ثیٴ ےٱئ ےک

 ںٵی ہػہٵٞب ےک ہفٹؼگی کی ثیٴ ےت كہة ہاگـچ  ۔ٿگبہ ںیہکب اٍڀٯ الگڀ ٷ

ؿ٩ٴ  ہىؼ ہایک اّب٥ی ثیٴ ںرل ٵی ہےٿتب ہی ھؿ ةڈٵٺب٥ٜ ؿائ ےصبػث

 ہکب پت ہٿد ں. اینی صبٱت ٵیہےٿتی ہپـ ٩بثٰ اػائیگی  صبػحبتی ٵڀت

 ہٿد ہ. ٵٲض٨ہےٿئی ہ ےك ےکیب ٵڀت صبػث ہک ہےٿ ربتب ہٱگبٹب ّـٿؿی 

 .ٿگبہٹب٥ؾ  ںٵٞبٵالت ٵی ےکب اٍڀٯ ایل

  ہدہپبثٕذی وب ِْب

کب  ےٝٶٰ کـٷ کڀ ٥ـی٨ ػیگـ رڀ ںیہٿتب ہ ہػہٵٞب ہٿ  ہػہپبثٺؼی ٵٞب

رٸ  ںیہٿتی ہ کی گئی ٹؿا٣ڈ ےی کی ٕـ٣ كٹپبؿ اك ےٿئہ ےػیت ٵڀ٩ٜ

یب  کڀ ٩جڀٯ ےػہٵٞب ہک ے، ریلہے ہ٥بئؼ٭ب  ثبفی ےمڀػ اڑة پبك ےک

 ےک ىـائٔ اٿؿ صبالت ےک ےػہٵٞب پبك ےک کٶپٺی ہثیٴ ںاہکـٹبی ؿػ

 ۔ ںیہ ےتہؿ ص٪ڀ٧ ےک ثبفی ےمڀػ کی ؿ ٩نٴہ ںٵی ےمٲنٰ

 کڀ ؿڈٿٯہ ہثیٴ ثٞؼ ےک ےٱیٸ پبٱینی ،ےٱئ ےک ےکـٷ احـ ےة ےاك

  ۴۰ ےک ےٵٲٸ ػمتبٿیق پبٱینی ےرل ،ہےػی گئی  ٵؼتٱک " -٥ـی"

کب  ےمکٸ ٵٺنڀط کـ ےاك پـ ےٿٷہ اعتال٣ اٹؼؿ اٹؼؿ، ےک ںػٹڀ

 ےئہچب کیب ربٹب ٵٖٲٜ ںٵی حتـیـی کٶپٺی کڀ ہے۔ػیب ربتب  اعتیبؿ

ػیب ربتب  اٹٱڀ پـیٶیٴ ٿا ہثچب ےکـ٫ کٴ چبؿد اٿؿ اعـاربت اٿؿ

 .ہے

 

e) ہِْبوك 

ٿتب ہالگڀ  ےٱئ ےک ںپبٱنیڀ ہثیٴ ےکب ُاٍڀٯ ١یـ فٹؼگی ٫ ہٵٞبٿُ

پبٱنی ػاؿ کڀ، رڀ ایک ٹ٪َبٷ کب مبٵٺب  ہ٫  ہےامکب ٵٖٲت  ہے۔

امی ٵبٱی ٍڀؿحتبٯ  ےاك ہ٫  ہے، اك ٕـس تال٥ی ٭ی ربتی ہےکـتب 

 ےٯہپ ےك ےٿٷہٿا٩ٜ   ہٹ٪َبٷ ٭ب  ٿا٩ٜ ہٿ ںاہد ےالیب رب مک ںٵی

ی ٹگبؿٷ ہحبثت( ی ےكےؽؿیٜ ےپبٱنی ک ہ)ثیٴ ہػہٵٞب ہثیٴ۔اھت

ػاؿ کڀ ٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  تک  تال٥ی ٭ی یب  ہثیٴ ہ٫  ہےػیتب 

 ں۔یہٷ  ہفیبػ  ےػیب ربئیگب، اك ك ہٵٞبٿُ

 ہ٥بئؼ ےکـک ہکب ثیٴ ںاحبحڀ ےىغٌ کڀ اپٸ ہ٫  ہے ہُاٍڀٯ  ی

کـٹب  ںیہٿٍڀٯ ٷ  ہفیبػ  ےاٿؿ ٹ٪َبٷ ك ےئیہبکـٹب چ ںیہصبٍٰ ٷ

 ےٱگبئ ہا٩تَبػی ٩یٶت کب اٹؼاف ےکٶپٺی ٹ٪َبٷ ک ہثیٴ ے۔ئیہچب

 ۔گیےؿپبئی کـھٵٖبث٨ امکی ة ےگی اٿؿ اك ٫

 ِخبي

 ہٵکبٷ کب ثیٴ ےاپٸ ےٱئ ے٩یٶت کی پڀؿی  ؿ٩ٴ  ک  ےؿٿپ  ھالک 10 ےؿاٳ ٷ

 ہے۔تب ڑگتٺب پھٹ٪َبٷ ةکب ت٪ـیجب   ےؿٿپ  70000 ےك ہآگ کی ٿد ےاكہے۔کیب 



 

104 

 

ػاؿ ىغٌ  ہثیٴ ۔گیےکی ایک  ؿ٩ٴ  اػا کـ  ےؿٿپ  70000 ےکٶپٺی اك ہثیٴ

 ہے۔کـ مکتب  ںیہی  ؿ٩ٴ  کب ػٝڀٰی ٷھکنی ة ےگٓا

 ےربئیؼاػ کڀ امکی  ٵٮٶٰ ٩یٶت ک ںاہد ںاة ایک اینی ٍڀؿحتبٯ پـ ١ڀؿ کـی

ٹ٪َبٷ  ںیتٺبمت ٵ ےک ہثیٴ ےتت ىغٌ ٍـ٣ اپٸ ہے۔کیب گیب  ںیہٷ ہثیٴ ےٱئ

 ۔ٿگبہکب ص٪ؼاؿ  ےصبٍٰ کـٷ ہٵٞبٿُ ےٱئ ےک

٩یٶت   ےؿٿپ  ھالک 5ٵکبٷ کب ٍـ٣   ے٩یٶت ک  ےؿٿپ  ھالک 10 ہ٫  ے٥ـُ ٭یزی

ٿاال ٹ٪َبٷ  ےٿٷہ ےك ہاگـ آگ کی ٿدہے۔کیب گیب  ہثیٴ ےٱئ ےکی ایک  ؿ٩ٴ  ک

 ہیہے۔کـ مکتب  ںیہتڀ ىغٌ اك پڀؿی  ؿ٩ٴ  کب ػٝڀٰی ٷ ہےکب   ےؿٿپ  60000

 ہثـاثـ کب ثیٴ ے٩یٶت ک ھےآػ ےٍـ٣  امک ےٵکبٷ ٵبٱک ٷ ہ٫  ہےا ربتب ھذمس

[ کب  ےؿٿپ  30000ۺ ]50ٍـ٣  ےٹ٪َبٷ کی  ؿ٩ٴ  ک ہاٿؿ اك ٕـس  ٿ ہےکیب 

 ہے۔ی ربٹب ربتب ھٕڀؿ پـ ة ےؿ اٹيڀؿٹل ٫ڈَاٷ ےاكہے۔کب ص٪ؼاؿ  ےػٝڀٰی کـٷ

 ہثیٴ ےٿاٯ ےربٷ ےٱئ ےؽؿیٜ ےکی پیٶبئو ىغٌ ٫ ہٿاٱی ٵٞبٿُ ےاػا کی ربٷ

 ۔گب  ےکی ٩نٴ پـ ارمَبؿ کـ

، رڀ ربئیؼاػ اٿؿ ںٵی ںتـ ٩نٶڀ ہفیبػ ےک ںپبٱنیڀ ہ١یـ فٹؼگی ٭ب ثیٴ

ػاؿ ىغٌ کڀ ٹ٪َبٷ کی اٍٰ    ہ، ثیٴہےٵتٞٲ٨  ےك ہثیٴ ےک ںػاؿیب ہٵبٱی ؽٳ

ٿئی ہ ہپـ ٹ٪َبٷ یب تجب ںثبفاؿ ٩یٶتڀ ہؿ٩ٴ  کی صؼ  تک یٞٺی ٵڀرڀػ

اك کی صؼ  تک   "٩یٶت ٔاٿھٹاٍٰ  ؿ٩ٴ  گ "ےٱئ ےک ےربئیؼاػ کڀ ثؼٱٸ

 ہے۔ػیب ربتب  ہٵٞبٿُ

کڀ اپٺبیب  ہایک یب فیبػ ےك ںٵی ںؽیٰ ٕـی٪ڀ ہٵٺؼؿد ےک ہت٦َی ںٵی ہٵٞبٿُ

 : ہےرب مکتب 

 ٹ٪ؼ اػائیگی 

 کی ٵـٵت ےه ہىؼ ہایک تجب 

 ٳ کی تجؼیٲیٹٹچب آئہٿ یب ٹ٪َبٷ پھک 

 ہبتج ےك ےؽؿیٜ ےٕڀؿ پـ، آگ ک ےحببٱی، )حببٱی( ٵخبٯ ک 

 ؿ کی تٞٶیـ ٹڀھایک گ

 ہِْبؤك:  ۱ؽىً 
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 ےٿ٩ت آمبٹی ك ےٹ٪َبٷ ک ہرل کی ٩یٶت کب اٹؼاف ہےٵڀّڀٛ  ےایل ھٱیکٸ، کچ

 ےک ںعبٹؼاٹڀ ہ، یےٱئ ےٵخبٯ کہے۔ػؿیب٥ت ٭ی  رب مکتی  ںیہٱگبیب یب ٷ ںیہٷ

 ےکڀئی ٩یٶت ٓ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہَٵَُٺڀٛمبٵبٷ یب  ےٿاٯ ےکڀ ٵٲٸ ںٿاؿحڀ

کنی  ںؿ ٵیھػٹیب ة ںٵی ںپبٱنیڀ ہامی ٕـس مسٺؼؿی ثیٴ ہے۔تب ٿ مکہکـٹب ٵيکٰ 

 ےٿئہ ںکی ٍڀؿحتبٯ ٵی ےٿٷہٿا٩ٜ   ے٫  ہٿا٩ٜ  ںٵی ےؿامت ھےآػ ےاف کہد

  ہے۔ٿ مکتب ہٱگبٹب ٵيکٰ  ہٹ٪َبٷ کی صؼ  کب اٹؼاف

ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ایک ُاٍڀٯ  کڀ  ے'ٵت٨٦  ٩یٶت ' ٫ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےایل

٩بثِٰ  ںکی ىـٿٝبت ٵی ہػہػاؿ  ٵٞب ہپٺی اٿؿ  ثیٴکٶ ہثیٴ ہے۔اپٺبیب ربتب 

 ہثیٴ ںکٰ ٹ٪َبٷ کی ٍڀؿحتبٯ ٵی ں۔یہ ےٿتہ٭ی ٩یٶت پـ ٵت٨٦  ہاحبث ہثیٴ

اك  ہے۔ٿتی ہٵت٨٦  ےٱئ ےک ےکٶپٺی پبٱنی کی ٵت٨٦  ؿ٩ٴ  کی اػائیگی کـٷ

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ے٩نٴ کی پبٱنی کڀ "ٵت٨٦ ٩یٶت پبٱنی" ٫

f) ي(لشك وی ِٕتمٍی) ِتجبد 

  ہے۔ُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ ٭ـتب  ےک ہٵتجبػٯ ٵٞبٿُ

ػاؿ   ہثیٴ  ےٵتٞٲ٨ ك ےٵڀّڀٛ ک ےک ہٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴ

کٶپٺی کڀ دتبٳ ص٪بئ٨ اٿؿ ٝالد کی ٵٺت٪ٲی ٭ـٹب  ہثیٴ ےىغٌ ك

  ہے۔

 ےػاؿ  ىغٌ کڀ ایک تینـ ہاگـ  ثیٴ ہ٫  ہے ہامکب ٵٖٲت ی

بٵٺب ٹ٪َبٷ کب م ےک ہاحبث ےك ہی کی ٿدہی کی الپـٿاٹپبؿ

 ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےٱئ ےاٿؿ اك ٹ٪َبٷ ک ہےا ڑکـٹب پ

 ہٵٞبٿُ ےی كٹپبؿ ہ، تڀ الپـٿاہےکی اػائیگی ٭ی گئی  ہٵٞبٿُ

مجٜ   ہ٫ ںیھیبػ ؿ٫ ۔ٿگبہکٶپٺی کب  ہکب ص٨ ثیٴ ےصبٍٰ کـٷ

 ےکٶپٺی  ٫ ہکی  ؿ٩ٴ  ٍـ٣  ثیٴ ہٿاال ٵٞبٿُ ےکیب ربٷ

 ہے۔اػا کی گئی  ؿ٩ٴ  کی صؼ تک   ےؽؿیٜ
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 َہا

کٶپٺی  ہرل کب  امتٞٶبٯ  ثیٴ ہےایک اینب ٝٶٰ  ہی  ِتجبدي:

ایک پبٱنی ػاؿ کڀ اػا کی گئی  ےی كٹتینـی پبؿ ہایک الپـٿا

 ہے۔کـتی  ےٱئ ےک ےػٝڀٰی  ؿ٩ٴ  کی ٿٍڀٱی کـٷ

کٶپٺی کڀ  ہایک اینی ثیٴ  ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہٵتجبػٯ کڀ  ثیٴ

 ےٷرل  ہےٕڀؿ پـ ٿّبصت کی رب مکتی  ے٫ ےص٪ڀ٧ مڀٹپ ػیٸ

 ہے۔کی اػائیگی ٭ی  ےعال٣  ایک ػٝڀ ےی کٹتینـی پبؿ

 ِخبي

 ںمـٿك ٵی ٹؿاٹنپڀؿٹکڀ مٲڀیٸ  ںؿیٲڀ مبٵبٹڀھگ ےکيڀؿ ٍبصت ک

  45000  ےك ہی کی ٿدہؿائیڀؿ کی الپـٿاڈ ۔اھا تہربیب رب ؿ ےٯ

 ہاٿؿ ثیٴ ےٿ گئہ  ہمبٵبٷ تجب ے٩یٶت کی صؼ  تک ک  ےؿٿپ

٩یٶت کی ایک  ؿ٩ٴ    ےؿٿپ  30000کيڀؿ  ٍبصت کڀ  ےکٶپٺی ٷ

٩یٶت کی صؼ تک   ےؿٿپ  30000کٶپٺی ٍـ٣   ہثیٴ ۔اػا٭ی 

 ٿٍڀٯاك  ؿ٩ٴ  کڀ  ےك ٹؿاٹنپڀؿٹاٿؿ مٲڀیٸ  ہےٵتجبػٯ کـتی 

 ہے۔کـ مکتی 

 ہ، ثیٴہے ےٱئ ےک  ےؿٿپ  -/45،000، ػٝڀٰی  ؿ٩ٴ  ےٵبٷ ٱیزی

 ہ٭ب ٵٞبٿُ  ےؿٿپ  40،000 ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہػاؿ  کڀ ثیٴ

ٵتجبػٯ  ےك ٹؿا ٹنپڀؿٹکٶپٺی مٲڀیٸ  ہاٿؿ ثیٴ ،ہےػیبربتب 

  5000، تت ہےٯ ہا ںٵی ےٿٍڀٯ کـٷ  ےؿٿپ  -/45،000حتت  ےک

 ۔گیڑےػاؿ  کڀ ػیٺی پ ہکی  ثب٩ی  ؿ٩ٴ  ثیٴ  ےؿٿپ

ٿٍڀٯ  ےػٿ ثبؿ پیل ےٱئ ےػاؿ  ىغٌ کڀ ٹ٪َبٷ ک ہثیٴ ہی

 ےاٿؿ امک ےکٶپٺی ك ہایک ثبؿ ثیٴ - ہےؿٿکتب  ےك ےکـٷ

 ےک ہٵتجبػٯ ٍـ٣ ٵٞبٿُ ے۔ی كٹپبؿ ؿ تینـیھثٞؼ پ

 ہے۔ٿتب ہپیؼا ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٿہٵٞب

 ِخبي

اك کب  ہے۔ٿ ربتی ہاٹت٪بٯ  ںٵی ےؿ مـیو کی ٥ْبئی صبػثٹٵل

ٿاٱی اٹيڀؿٹل  ےپبٱینی ربؿی کـٷ ےعبٹؼاٷ ایک ؽاتی صبػث

ایئـ الئٸ  ھمبت ھمبت ےکی پڀؿی ؿ٩ٴ ک ےؿٿپ ھالک 50 ےکٶپٺی ك

 ےؿٿپ ھالک 15 ےریل ہٿاال ٵٞبٿُ ےاػا کیب ربٷ ےکی ٕـ٣ ك

 ہے۔کب ص٪ؼاؿ  ےصبٍٰ کـٷ

 

  1 ںوشی ٹیظٹوو  خود

  ؟ہے ػثبؤ کی ٵخبٯ اعتیبؿ مب کڀٷ ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

I. ےاك کی ںثبؿیکیڀ رل کی ہےکـتب  پـ ػمتغٔ ےػہٵٞب ایک ؿٵیو 

 ہے۔ ںیہٷ ٵٞٲڀٵبت
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II. پـ ػمتغٔ ےػہٵٞب ےاك ٷ اگـ ہک ہےػیتب  ٵکیھکڀ ػ یوہٳ ؿٵیو 

 ۔گب ےاٯڈ ٵبؿ ےكُا ہتڀ ٿ ےکئ ںیہٷ

III. ےك یوہٳ ےٿئہ ےکـت کب امتٞٶبٯ ےػہٛ جتبؿتی ےاپٸ ؿٵیو 

  ہے۔ٱیتب  کـا پـ ػمتغٔ ےػہٵٞب

IV. کـٿا ػمتغٔ ےک یوہٳ پـ ےػہٵٞب ےٿئہ ےػیت ٵٞٲڀٵبت ١ٲٔ ؿٵیو 

 ہے۔ٱیتب 

 

  2 ںوشی ٹیظٹوو  خود

 ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ےك ٕـ٣ ؿٵیو ٭ی اعتیبؿ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد
 ؟ کیب رب مکتب

I. ؿھکب گ ؿٵیو  
II. کی ثیڀی ؿٵیو  

III. ػٿمت ےک ؿٵیو  

IV. ٿاٱؼیٸ ےک ؿٵیو 

 

 

 

   ہخالؿ

 عٖـات خمَڀً ٭بؿ ہثیٴ ںرل ٵی ہےٿتب ہ ہٿتھمسذ ٭ب ہػہٵٞب ایک ہثیٴ 

 ہٿ ےٱئ ےرل ک ہےتب ٭ـ ات٦ب٧ ےٱئ ےک ےػیٸحت٦٘  ٵبٱی ےمبٵٸ ےک

ربتب  اہک پـیٶیٴ ےرل ،ہےکـتب ٵ٦بػ ٭ڀ فیـ ١ڀؿ  یب ایک ٩یٶت

  .ہے

 ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ے٩بٹڀٷ کی ٕـ٣ ك ػؿٵیبٷ ےک ٥ـی٪یٸ ےػہٵٞب 

 ۔ ںیہ ےٿتہ

  ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ٝٺبٍـ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ےػہٵٞبٵٞترب:  

i. ٩جڀٱیت اٿؿ جتڀیق  

ii. یب ثؼٯٵ٦بػ ، 

iii. ےات٦ب٧ ؿائ ٵت٨٦ ٕڀؿ پـ ، 

iv. ؿّبٵٺؼی آفاػ ، 

v. اٿؿ کی ٍالصیت ٥ـی٪یٸ  

vi. کی ٩بٹڀٹی صیخیت ٵ٪َؼ  

 ںیہىبٵٰ  عَڀٍیبت ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ہػہٵٞب ہثیٴ:  

i. ٹگیہٳ آہ صتٶی ، 

ii. ٵ٦بػ، ہ٩بثٰ ثیٴ  

iii. ہٿد ہٵٲض٨ 

 

  اٌفبً َہا

  ٩جڀٱیت اٿؿ جتڀیق .1
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 ربئق تبٵٰ یب ربئق ثؼٯ .2

  ےات٦ب٧ ؿائ ٵت٨٦ ٕڀؿ پـ .3

  ٹگیہٳ آہ صتٶی .4

  ٳ ص٪ی٪تہا .5

  ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ .6

 ہٿد ہٵٲض٨ .7

 

 

 

 

 رواة ےک ٹیظٹ خود

  1رواة 

 ۔ ہے  II ٍضیش اٹتغبة

 کی ےٵبؿٷ ےربٷ ك پـ ےکـٷ ںیہٷ پـ ػمتغٔ ہػہکڀ ٵٞب یوہٳ ؿٵیو

  ہے۔ کی ٵخبٯ ػثبؤ ہ، یہے ػیتب ٵکیھػ

  2رواة 

 ۔ ہے  III ٍضیش اٹتغبة

اٿؿ اك  ہے ںیہٷ ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  ںکی فٹؼگی ٵی ػٿمت ےکب اپٸ ؿٵیو

  ۔کـ مکتب ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ےاك ہٿ ےك ہٿد

 

  عواي اِتضبْ خود

  1 عواي

  ؟ہےتب ہؿ ٵتٞٲ٨ ےك پـیٶیٴ ٝٺَـ مب کب کڀٷ ےػہٵٞب قربئ کنی

I. ٩جڀٱیت اٿؿ جتڀیق  

II.  یب ٵ٦بػ  ارـ 

III. ؿّبٵٺؼی آفاػ  

IV.  کی ٍالصیت ٥ـی٪یٸ ےٱئ ےک ےػہٵٞب  

  2 عواي

 ےي ٫ھڑٿ٭ب ػھػ ث٢یـ کنی رڀ ہےٿتب ہ ٵتٞٲ٨ ےثیبٷ ك ١ٲٔ _______

 ں۔یہ ےگئ ےثٺبئ ےك ےاؿاػ

I. ١ٲٔ ثیبٹي  

II. ىـاکت  

III.  جتڀیق  

IV.  سمبئٺؼگی  

  3 عواي

  .ہے ٿتبہىبٵٰ  ػثبؤ الگڀ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںٵی ____________

I. یہػ ہٿکھػ  
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II. احـات ٹبٵٺبمت  

III. ػثبؤ  

IV. ١ٲٖی  

  4 عواي

  ؟ہے مچ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد ںٵی ےمٲنٰ ےک ہػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

I. ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ رڀ ںیہ ےٿتہ ہػہٵٞب فثبٹی ہٿ 

  ںیہ ںیہٷ

II. ںیہ ٩بثٰ ےک ےالگڀ کـٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ رڀ ںیہ فثبٹی ہٿ  

III. ػٿ ہٿ ٵٖبث٨ ےّـٿؿیبت ک کی 1872 ،ٹایک ےػہٵٞب اؿتیھة 

  .ںیہ ےػہٵٞبػؿٵیبٷ  ےک ؿ(ڈٿٯہ ہثیٴ اٿؿ٭بؿ  ہثیٴ) ں٥ـی٪ڀ

IV. ۔ ںیہکی ٕـس  ےػہٵٞب ثبفی ہٿ 

  5 عواي

  ؟ہے ںیہٷ ارـ ایک ػؿمت ےٱئ ےک ےػہٵٞب کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

I. ہپیل  
II. ربئیؼاػ  

III. ؿىڀت  

IV. فیڀؿات  

  6 عواي

 ےک ےکـٷ ہػہٵٞب اٹيڀؿٹل فٹؼگی ٥ـی٨ کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

  ؟ہے ںیہٷ ٩بثٰ

I. ٵبٱک کبؿٿثبؿ  

II. ٹبثبٱ٠  

III. ؿیٲڀ عبتڀٷھگ  

IV.  ٵالفٵیٸ مـکبؿی  

  7 عواي

 اٍڀٯ کڀ ےک "ٹگیہٳ آہصتٶی " کڀٷ مب ےك ںٵی ا٥ٞبٯ ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےثتبتب 

I. ثتبٹب ںٵی ےثبؿ ےصبالت ک ٕجی ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق اٹيڀؿٹل  

II. کـٹب ہٷ کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہا ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق اٹيڀؿٹل  

III. کـٹب کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہا ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق اٹيڀؿٹل  

IV.  کـٹب کی اػائیگی پـیٶیٴ ٿ٩ت پـ  

  8 عواي

ٍضیش  کڀٷ مب ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد ںٵی ےمٲنٰ ےکٵ٦بػ   ہ٩بثٰ ثیٴ

 ؟ ہے ںیہٷ

I. ٱیٺب پبٱینی ہثیٴ ےکی ٕـ٣ ك ٿاٱؼ ےٱئ ےک ٹےثی ےاپٸ  

II. ٱیٺب اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ےایک ػٿمـ ےکی ٕـ٣ ك ثیڀی ںٵیب  

III. ٱیٺب اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ےایک ػٿمـ ےکی ٕـ٣ ك ںػٿمتڀ  

IV. ٱیٺب اٹيڀؿٹل ےٱئ ےٵالفٵیٸ ک ےآرـ کی ٕـ٣ ك  

  9 عواي
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 ؟ ہےّـٿؿی  ٿٹبہ ٵڀرڀػ کت ٵ٦بػ ہ٩بثٰ ثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

I. ٿ٩ت ےکـات ہثیٴ  

II. ٿ٩ت ےک ےػٝڀ  

III. ںیہکی ّـٿؿت ٷ ےٿٷہ ٵ٦بػ ہثیٴ٩بثٰ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہمب فٹؼگی 

  ہے

IV. ٿ٩ت ےک ےػٝڀ یب ٿ٩ت ےٱیت پبٱینی یب تڀ  

  10 عواي

 ؟ ںکڀ تاله کـی ہٿد ہٵٲض٨ ےٵڀت ک ںٵی ےٵٺٚـ ٹبٳ ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ںٵی پبٹی  ہے۔ ربتی ٹٿٹ ٹھکی پی ےاد ےك ہکی ٿد ےگـٷ ےك ڑےٿھگ

 ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیہ ےاك ہے۔ٿ ربتب ہ سمڀٹیب ےاك ےك ہکی ٿد ےٷہؿ ڑےپ

 ہے۔ربتب  ٵـ ہٿ مجت ےک سمڀٹیب پـ ہے کیب ربتب

I. سمڀٹیب  

II. ٹھپی ٿئیہا ٹٿٹ 

III. گـٹب ےك ڑےٿھگ  

IV. ؿاپیھت رـاصی 

 

 رواثبت ےعواالت ک اِتضبْ خود

  1رواة 

  ہے۔  II ٍضیش اٹتغبة

 .ہے ٵ٦بػ  ٝٺَـ کب ےػہٵٞب ربئق ٵتٞٲ٨ ےك پـیٶیٴ

  2 رواة

  ہے۔  I ٍضیش اٹتغبة

ي ھڑٿ٭ب ػھػ ث٢یـ کنی رڀ ہےٿتی ہ ٵتٞٲ٨ ےثیبٹبت ك ١ٲٔ ١ٲٔ ثیبٹی

  ں۔یہکی ربتی  ےك ےاؿاػ ے٫

  3 رواة

  .ہے  III ٍضیش اٹتغبة

 .ہے ٿتبہىبٵٰ  ػثبؤ الگڀ ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ ک ہجمـٵبٷ ںػثبؤ ٵی

  4رواة 

  ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

 ٵٖبث٨ ےّـٿؿیبت ک کی 1872 ،ٹایک ےػہٵٞب اؿتیھة ہػہٵٞب ہثیٴ فٹؼگی

 ٿاال ےکیب ربٷػؿٵیبٷ  ےک( ڈڑٿٯہ ہثیٴ اٿؿ٭بؿ  ہثیٴ) ں٥ـی٪ڀ ػٿ

  ہے۔ ہػہٵٞب

  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 ےػہٞبٵ ےک ہثیٴ ےفٹؼگی کٹبثبٱ٠ 

  7رواة

  ہے۔   III ٍضیش اٹتغبة
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ٳ ہصتٶی کـٹب "  کب اٹکيب٣ ص٪بئ٨ ٳہا ٵٞٲڀٳ ںٵی ٥بؿٳ جتڀیق ہثیٴ

  .ہےٵتٞٲ٨  ےك اٍڀٯ ےک"  ٹگیہآ

  8 رواة

 ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

اٷ کب  ںاك ٵی ہکیڀٹک ےمکت ےٯ ںیہٷ ہثیٴ ےٱئ ےک ےػٿمـ ػٿمت ایک

  ۔ہےٿتب ہ ںیہٷ ػٵ٦ب ہ٩بثٰ ثیٴ کڀئی
  9رواة 

 ہے۔  I ٍضیش اٹتغبة

 ٵ٦بػ کب ے٫ ہ٩بثٰ ثیٴ ٿ٩ت ےکـات ہثیٴ ےك ےصڀاٯ ےک ہثیٴ فٹؼگی

  ہے۔ّـٿؿی  ٿٹبہ ٵڀرڀػ

  10 رواة

  ہے۔  III ٍضیش اٹتغبة

 ہے ہٿد ہٵٲض٨ کی کی ٵڀت ےاد گـ٭ـ ےك ڑےٿھگ
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 2 کشنیس

کشنیس صحت
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 6 ثبة

 کب تْبسف  ہثیُ ےفضت ک

 

 تْبسف ثبة وب

 کی تـ٩ی ہثیٴ ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک ہک ہے اتبھ٭ڀ می٬ آپ ثبة ہی

 ںمٖضڀ ےکی عؼٵت ک، ٍضت اٯھة ھکی ػیک ٍضت ہی .ہےٿتی ہ ےکیل

 آپ .گبےاھمسذ یھة ںٵی ےثبؿ ےک ا٩نبٳ ےکی عؼٵت ک اٿؿ ٍضت

 ےٿاٯ ےکـٷ ٵتبحـ ےاٿؿ اك ٹٚبٳ ٍضت کی عؼٵبت ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ

 ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ ہ، یںآعـ ٵی .ےگ ںربٹی یھة ںٵی ےثبؿ ےک ٝڀاٵٰ

 ہثیٴ ےٍضت ٫ ےٹؼٿمتبٷ کہ کی تـ٩ی اٿؿ ٹٵبؿکی ہثیٴ ےٍضت ٫

 .گب ےکـ ٿاّش ںٵی ےثبؿ ےک ںیڀڑالھک خمتٲ٤ ےک ٹٵبؿکی

 ٔتبئذ ےک ہِيبٌِ

 

A. ہےکیب  ٍضت کی عؼٵبت 

B.  کی مٖش ٍضت کی عؼٵبت 

C.  ٩نٴ ٍضت کی عؼٵبت 

D. ڀاٵٰٝ 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

 اٿؿ ا٩نبٳ ےکی عؼٵت ک اٿؿ ٍضت تَڀؿ ےک ٍضت کی عؼٵبت .2

 .کـٹب کی ٿّبصت مٖش

 ٝڀاٵٰ ےٿاٯ ےکـٷ کڀ ٵتبحـ ٍضت کی عؼٵبت ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ .3

 .کـٹب ہکب اٹؼاف کی تـ٩ی ثٞؼ ےآفاػی ک اٿؿ

 .کـٹب پـ حبج کی تـ٩ی ہٍضت کی ثیٴ ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ .4

 .ربٹٺب کڀ ٹٵبؿکی ہٍضت ثیٴ ےٹؼٿمتبٷ کہ  .5
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A. ہےکیب  ویئش( ھیٍتہکی خذِبت ) فضت 

کیب   .ٿگبہ مٺب ںٵی ےثبؿ ےک اٿتہک  "ہے ػٿٱت یہ ٍضت" اپٺی

 کب کیب ٍضت ںاٍٰ ٵی ہک ہے٭ی  ىوکی کڀ ےربٹٸ ہی یھکت ےآپ ٷ

 ےٱ٦٘ ك  'hoelth' پیؼائو ٱ٦٘ کی  (health)ٍضت' ؟ہےٵٖٲت 

 .' رنٴ کی تٺؼؿمتی '' ہےرل کب ٵٖٲت  یھٿئی تہ

ا ھت ا ربتبھمسذ ' ٹیڀائٸ گ٤ڈ' ایک  ٍضت کڀ ںٵی ےفٵبٷ ےپـاٷ

 ہکی ٿد ںٿہگٺب ےگئ ےکئ ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہٵتٞٲ٨ ثیٶبؿی کڀ اٿؿ

 ےالٷ ےکڀ مبٵٸ اتہٿرڀ ھےپیچ ےثیٶبؿی ک  .یھت ی ربتیھمسذ

 ےاٷ ک .ھےت٩جٰ ٵنیش (   370-60)  كٹیپڀ٭ـیہ ىغٌ ےٿاٯ

 ےك ١ؾا اٿؿ ص٦ٚبٷ ٍضت، ٦ٍبئی، ؽاتی ٵبصڀٯ ثیٶبؿی ٵٖبث٨

 .ہےٿتی ہ ےك ہکی ٿد خمتٲ٤ ٝڀاٵٰ ٵتٞٲ٨

 ےٯہپ ںٍؼیڀ کئی ےك كٹیپڀ٭ـیہ رڀ ٹٚبٳ، اؿتیھة کی آیڀؿٿیؼ

 ہ، میبپت پیال عڀٷ، :اىیبء ٵبئٜ چبؿ کڀ، ٍضت ہےٵڀرڀػ  ےك

 ںیہ ےآئ ےٵبٹت ٕڀؿ پـ ےک تڀافٷ ٹبفک ایک ےک ک٤ اٿؿ پت

 .ہےمجت ثٺتب ٭ب  ٍضت عـاة ٝؼٳ تڀافٷ کڀ اىیبء ٵبئٜ اٿؿ اٷ

کب ٕجی  رـاصی ہپیچیؼ کڀ اینی مڀمـتب ثبٹی ےک ٕجی اؿتیھة

 .یھت ٹبٵٞٲڀٳ یھة ںٵ٢ـة ٵی ںاٷ ػٹڀ رڀ ہے ػیب ربتب ڈٹکـی

 تـ٩ی ںمبئٺل ٵی ہایک پیچیؼ ٕجی رؼیؼ ںکی ٵؼت ٵی ٿ٩ت ایک

 ہؿ ںیہٷ ثیٶبؿی کب ٝالد ٍـ٣ کب ٵ٪َؼ ٕجی رؼیؼ اٿؿ اة ہےٿئی ہ

 ٵٞیبؿ ےفٹؼگی ک اٳ اٿؿھؿٿک ت ثیٶبؿی کی ںاك ٵی ہثٲک ہے گیب

 ےٿمیٜ پیٶبٷ کی ایک ٍضت .ہےٿ گیب ہ ی ىبٵٰھة کڀ ٥ـٿٟ ػیٺب

ػی  ےکی ٕـ٣ ك ٍضت ہاػاؿ ٝبدلی ںٵی 1948 تٞـی٤ ٩بثٰ ٩جڀٯ پـ

 ٹیہؽ رنٶبٹی، ایک ٵکٶٍٰضت " ہک ہے ا گیبہک ںاك ٵی ؛ہے گئی

١یـ  ثیٶبؿی کی ٍـ٣ ہک ہ، ٷہے کی صبٱت ثڀػہة اٿؿ مسبری

 اؿتیھة رینی آیڀؿٿیؼ ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی ."ٵڀرڀػگی

 ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےپڀؿ ےاك ٕـس ک ےٍضت ک ےػٿؿ ك اٹبػ ےٷ ٹٚبٳ ٕجی

 .ےہ کڀ ىبٵٰ کیب

 تْشیف

 رنٶبٹی، ایک پڀؿی ٍضت  :ثٍیوایچ او ( ڈفضت )  ہّبملی اداس

١یـ  ثیٶبؿی کی ٍـ٣ ہک ہ، ٷہے کی صبٱت ثڀػہة اٿؿ مسبری ٹیہؽ

 .ٵڀرڀػگی

 ہتْیٓ وٕٕذ ےفضت ک

ی ھکنی ة ٝڀاٵٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ہک ہےٵبٹب ربتب  پـ اینب ٝبٳ ٕڀؿ

 :ںیہ ےکـت کب تٞیٸ کی ٍضت ىغٌ

a) ّواًِ ےک ىشص صٔذگی 

 ہٵتٞٲ٨ تـ ہفیبػ رڀ ںیہ ٝڀاٵٰ ےایل ٝڀاٵٰ ےک ف فٹؼگیٕـ

 صؼٿػ کـٹب اٿؿ ٿؿفه ےریل ںیہ ےتہؿ ںٵی ؿٿٯٹکٸ ےىغٌ ک
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کی  ی ٍضتھاچ اٿؿ ثچٺب ےك ٥کـ کـٹب، ےاٷھک اٹؼؿ اٹؼؿ ےک

کب  ٵٺيیبت دتجبکڀ ٹڀىی، اٿؿ؛ کـٹب کڀ پنٺؼ ےٷڑھة ٕـ٣

ؼگی ٕـف فٹٯ ہمنت ٭ب تٞٲ٪بت اٿؿ رٺنی ١یـ حم٦ڀٗ، امتٞٶبٯ

 ٝبػات اٿؿ ٕـف فٹؼگی عـاة رینی ہٿ١یـ ( ںیہٿؿفه ٷ)٭ڀئی 

 ںثیٶبؿیڀ رینی ؽیبثیٖل اٿؿ پـیيـ ڈائی ثٰہ ف،ڈای کیٺنـ،

 .ںیہ ثٺتی کب مجت

 ےٵتبحـ کـٷ / ؿٿٯٹکڀ کٸ ٕـف ٝٶٰ ےٕـس ک صکڀٵت اك ہاگـچ

 ١یـ کڀ ںٱڀگڀ ےٿاٯ ےامتٞٶبٯ کـٷ کب ٵٺيیبت ے) ریل

 ٵَٺڀٝبت پـ دتجبکڀ ب ،ٺػی مقا ھمبت ےک ٩یؼ ّٶبٹتی

 ؿھ، پہے اػا ٳ کـػاؿہایک ا ں( ٵیہٿ١یـ ٱگبٹبمڀػ  ائیہاٹت

کی  ٝڀاٵٰ ےک ٕـف فٹؼگی ػاؿی ہؽٳ ؽاتی ىغٌ کی ی ایکھة

 ایک ںٵی ےؿٿٯ کـٷٹکڀ کٸ ںثیٶبؿیڀ ٿاٱی ےٿٷہ ےك ہٿد

 .ہے اػا کٸ کـػاؿ ہ٥یَٰ

b)  ّواًِِبصوٌیبتی 

 ےٱئ ےٍضت ک اٿؿ ١ؾائیت ص٦ٚبٷ ٍضت، پبٹی ےک ےپیٸ حم٦ڀٗ

 کب مجت ٵنبئٰ مٺگیٸ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك ٥٪ؼاٷ رٸ ںیہٳ ہا

تـ٩ی پؾیـ  عبً ٕڀؿ پـ ،ںٵی ؿھػٹیب ة ہرینب ک ہےثٺبتب 

 ٵتٞؼی ےریل چیچک اٿؿ ربےٯھاٹپ  .ہےا ربتب ھػیک ںدمبٱک ٵی

 ،ںیہ ےیٲتھپ ےك ہکی ٿد ٹٚبٳ ےک ص٦ٚبٷ ٍضت عـاة ثیٶبؿی

ص٦ٚبٷ  عـاة یبتیٵبصڀٱ ںثیٶبؿیب رینی یٺگڀڈ اٿؿ ٵٲیـیب

 ٵبصڀٱیبتی ںثیٶبؿیب ھکچ ہرجک ںیہ ےیٲتھپ ےك ہکی ٿد ٍضت

کی  ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ھکچ ےریل ،ںیہٿتی ہ یھة ےك ہکی ٿد ٝڀاٵٰ

 ٵتٞٲ٨ ےك عٖـات ہٿؿاٷ ہپیو ٱڀگ ہےکبٳ کـ ؿ ںٵی ںٍٺٞتڀ

 ںتٞٶیـ ٵی كٹاینجل ہک ےریل ،ںیہ ےٿتہ صنبك ےک ںثیٶبؿیڀ

 ںکبٹڀ ہکڀئٰ ك کب اٿؿٹجلپـ این ںکبؿکٺڀ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ

کب  ںثیٶبؿیڀ کی ںٿھڑیپھپ پـ ںکبؿکٺڀ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵی

  .ہےتب ہؿ ہعٖـ

c) ًِرٕیبتی ّوا 

مکتی  رب ںٵی ںثچڀ ےك ٿاٱؼیٸ ےؽؿیٜ ےک ریٸ ںثیٶبؿیب

 ؽات، ںٵی ےٹتیذ ےٝڀاٵٰ ک ریٺیبتی ےاك ٕـس ک .ںیہ

 کی ثٺیبػ پـ یقٹکٶیڀٷ ہتک ک ںاہی صیخیت اٿؿ ر٢ـا٥یبئی

 ؿرضبٷ اٱگ اٱگ ےٍضت ک ںآثبػی ٵییٲی ھپ ںؿ ٵیھب ةػٹی

 .ںیہ ےٵٲت کڀ ےٷھػیک

کنی ٵٲک کی مسبری اٿؿ ا٩تَبػی تـ٩ی اك  ہک ہےکب٥ی ٿاّش  ہی

 ہایک ٍضت ٵٺؼ آثبػی ٷ .ہےکی ٝڀاٳ کی ٍضت پـ ارمَبؿ کـتی 

ٳ ہپیؼاٿاؿی ا٥ـاػی ٩ڀت ٥ـا ےٱئ ےٍـ٣ ا٩تَبػی مـگـٵی ک

رڀ  ہےی ٵ٦ت کـ ػیتی ھڀ ة٩یٶتی ٿمبئٰ ک ہثٲک ہےکـتی 

 .ہےٳ ہا ہت فیبػہة ےٱئ ےایک تـ٩ی پؾیـ ٵٲک ک ےٹؼٿمتبٷ ریلہ

کی  ہٹ٪َبٷ، ؿٿفاٷ ےٵٞبه ک ہؽاتی مٖش پـ، عـاة ٍضت ؽؿیٜ

 ہےثٸ مکتب  ہکبؿکـػگی کی ٍالصیت کی ٿد ےک ںّـٿؿت مـگـٵیڀ
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 ےی ٯھعڀػ کيی کی ٕـ٣ ة ہتک ک ںاہکڀ ١ـثت اٿؿ ی ںاٿؿ ٱڀگڀ

 .ہےرب مکتب 

اٿؿ ٥الس ٿ  کی ٍضت ںٱڀگڀ ےاپٸ ںکی صکڀٵتی ؿھػٹیب ة اك ٕـس

 ںؿیڀہه اٿؿ دتبٳ ںیہکـتی  ا٩ؼاٵبت ےک ےکب ثٺؼٿثنت کـٷ ثڀػہة

کـتی  ی٪یٺی ٿٹبہ منتی اٿؿ ٹچہکی پ ٍضت کی عؼٵبت ےٱئ ےک

ی ڈری  ٵٲک کی ؿہپـ  ٝبٳ ٕڀؿ 'عـچ' پـ ٍضت کی عؼٵبت اك .ںیہ

 .ہےٿتب ہ ہصٌ ٳہکب ایک ا پی

ٍضت کی  ےٱئ ےصبالت ک خمتٲ٤ کیب ہک ہے ثٸ گیب ک مڀاٯای ہی

 .ہےکی ّـٿؿت  ا٩نبٳ خمتٲ٤ ےک عؼٵبت

C. ِْیبس ےکی خذِت ک فضت 

 ںایزٺنیڀ مسیت خمتٲ٤ صکڀٵت ہثٲک ںیہٷ اٿؿ ھکچ ٍضت کی عؼٵبت

کڀ ٥ـٿٟ  کی ٍضت ںٱڀگڀ ےکی ٕـ٣ ك ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا اٿؿ

 ےٱئ ےک ےحببٯ کـٷ یب ےکـٷ ٹگـاٹی ،ےٷھثـ٩ـاؿ ؿک ،ےػیٸ

ٍضت  ایک ىبٹؼاؿ .ہے ٹکب ایک می عؼٵبت ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا

 :ےئہچب ٿٹیہ اینی کی عؼٵبت

 ٵٺبمت ےٱئ ےّـٿؿیبت ک کی ںٱڀگڀ 

  ٜٿمی 

 کب٥ی 

  ػمتیبة ےآمبٹی ك 

 ٭ی٦بیتی 

 ٩نٴ کی دتبٳ .ہےٿتی ہ خمتٲ٤ ںىغٌ ٵی ؿہ کی صبٱت ٍضت ىغٌ کی

 ہٷ کـٹب ٿٱیبتہك ثٺیبػی مٖش پـ یہایک  ےٱئ ےک ٵنبئٰ ےٍضت ک

 ٿٱیبتہك کی اٯھة ھٍضت کی ػیک .ہےّـٿؿی  یہ ہاٿؿ ٷ ہے ٝٶٲی تڀ

 پـ ٵجٺی کب اٵکبٷ ٿا٩ٞبت ےک ثیٶبؿی ےٱئ ےآثبػی ک ایک

، مـػی خببؿ، ىغٌ کڀ، کنی ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ےئہٿٹب چبہ

ٿ مکتب ہ کئی ثبؿ ںٵی ایک مبٯ ہٿ١یـ اٱـریاٹنی، رٲؼ کی ھک

 اٵکبٷ کی ےٿٷہ ػٿچبؿ ےك ثی ك ٹائٹیپبہ ےٱیکٸ اك ک ،ہے

 .ہےٿتی ہ کٴ ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک اٹنیھک مـػی اٿؿ

ایک  رینی کیٺنـ ثیٶبؿی یب ػٯ کی ےىغٌ ک یہایک  امی ٕـس،

 ےک ثی ك ٹائٹیپبہ کب اٵکبٷ ےٿٷہ ىکبؿ ےك ثیٶبؿی مٺگیٸ

ایک  ہٿ ہےچب ںٵی ےٝال٧ یھکنی ة ؽا،ہٯ .ہےٿتی ہ کٴ ںٵی ےٵ٪بثٰ

 کی اٯھة ھٍضت کی ػیک ؿیبمت، یکیب ا ّٲٜ ایک ٿ یبہ ںگبؤ

پـ  خمتٲ٤ ٝڀاٵٰ ےکی عؼٵت ک ٍضت کی ّـٿؿت ے٩بئٴ کـٷ ٿٱیبتہك

 :ےریل ،ںیہ ےتہک ےاىبؿ ےک ےٝال٧ اك ںیہرٸ ٿگیہ ٵجٺی

 کب مبئق آثبػی 

 ػؿ ٵڀت 

  کی ىـس ثیٶبؿی 
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 کی ىـس ٵٞؾٿؿی 

  ٹی ٍضتہؽ مسبری اٿؿ کب ںٱڀگڀ 

 کی صبٱت ١ؾائیت ٝبٳ کی ںٱڀگڀ 

 یب ےٝال٧ کبٷ کٺی ایک ہکیب ی ےریل اٵٰٝڀ ٵبصڀٱیبتی 

 ےٝال٧ ٍٺٞتی

 ػٯ کب ےریل ٹٚبٳ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت دمکٸ 

 ہےٿ مکتب ہ ںیہػمتیبة ٷ ےآمبٹی ك ںٵی ںایک گبؤ ؿٹاکڈ

 ہےٿ مکتب ہ ںؿ ٵیہه ّٲٜ ٱیکٸ ایک

 کتٺب کی ےٿٷہ امتٞٶبٯ ےک ٹٚبٳ ےک اٯھة ھٍضت کی ػیک 

 ہےاٵکبٷ 

 ٿٹبہ٭ی٦بیتی  ےریل ٝڀاٵٰ مسبری ٿ ا٩تَبػی 

 اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی پـ صکڀٵت کی ثٺیبػ ٝڀاٵٰ ثبال ہٵٺؼؿد

کـتی  ہ٥یَٰ پـ ےکـٷ ٩بئٴ ٵـاکق ےک ٍضت کی عؼٵبت تـتییک

٭ی٦بیتی  کڀ ٍضت کی عؼٵبت ٵٺبمت ےٱئ ےآثبػی ک اٿؿ ہے

 .ہےکـتی  ا٩ؼاٵبت ػیگـ ےک ےثٺبٷ اٿؿ ٩بثٰ ؿمبئی
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D. لغُ فضت کی خذِبت 

 :ہےکیب ربتب  ثٺؼی ہکی ػؿد اك ٕـس ٕڀؿ پـ ٹےٵڀ ٍضت کڀ

 فضت کی خذِبت ثٕیبدی .1

 اٿؿ ػیگـ ںٹـمڀ ،ںؿٿٹاکڈ ہےکب ٵٖٲت  ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی

 رٸ عؼٵبت ٿاٱی ےربٷ کـائی ػمتیبة ےکی ٕـ٣ ك ںکٲیٺکڀ ٹےٿھچ

 ،ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےٯہپ ےمت ك ےٱئ ےک ثیٶبؿی یھکنی ة ٵـیِ

 ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی ہک ہےا ربتب ہک اینب

 ہؿاثٔ ےٱئ ےک ںٵـیْڀ اٹؼؿ اٹؼؿ دتبٳ ےٹٚبٳ ک ےک ایک ٍضت

 .ہے ہٹ٪ٔ الہکب پ

 ہتڀد ہفیبػ پـ اٯھة ھٍضت کی ػیک ثٺیبػی ںدمبٱک ٵی ہتـ٩ی یب٥ت

ٕڀیٰ  اٿؿ ہپیچیؼ، ٿمیٜ ےک ٵنبئٰ ےٍضت ک ہتبک ہے ػی ربتی

 ےاك ک .ےٱیب ربئ ٹٹت ےكاٷ  ےٯہپ ےك ےٿٷہ مٺگیٸ یب ٵؼتی

، اٯھة ھٍضت کی ػیک ثچبؤ ےاػاؿ ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی ہٝالٿ

 ںیہ ےکـت ٵـکڀف ہپـ تڀد ہٿ١یـ ہٵيڀؿ، ٕجی ثیؼاؿی، ٿیکنیٺیيٸ

پبك  ےک ؿیٸہٵب ےک مٖش ےاگٰ ٵـیِ کڀ پـ ےٷڑّـٿؿت پ اٿؿ

 .ںیہ ےػیت یذھة

 ےك ؿٹاکڈ کنی ےٱئ ےک خببؿ ىغٌ کڀئی، اگـ ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک

ٵٲتب  ہکب اىبؿ خببؿ یٺگڀڈ ںت٦تیو ٵی ٱیہپ اٿؿ ہےکـتب  ہؿاثٔ

 ںػٿائی ھکچ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت ثٺیبػی تڀ ہے

 ایک ےٱئ ےٝالد ک عبً ٵـیِ کڀ ہگب ٱیکٸ ٿ ےػ ٍالس کی ےٱیٸ

ٍضت  ثٺیبػی .گب ےػ ػایبتہ یھکب ة ےکـاٷ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی

عبٹؼاٹی ' ایک ؿٹاکڈ ںٵ٪ؼٵبت ٵی تـ ہفیبػ ےک اٯھة ھکی ػیک

 یھکنی ة ؿکٸ دتبٳ ےعبٹؼاٷ ک ںاہد ہےکبٳ کـتب کی ٕـس  'ؿٹاکڈ

 .ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےك ؿٹاکڈ ےٱئ ےثیٶبؿی ک ٵٞٶڀٱی

 ںػٿائی ےٱئ ےک ٝالٵبت پـ ٵجٺی ٝڀاٵٰ ریٺیبتی کبؿ ہٕـی٨ ہی

 کی ٵؼػ ؿٹاکڈ یھة ںٵی ےػیٸ ہٵيڀؿ ٕجی اٿؿ ٵٺبمت ےثتبٷ

 کی تبؿیظ ؽیبثیٖل آثبئیؿ ٹاکڈ ،ٕڀؿ پـ ےٵخبٯ ک .ہےکـتی 

 ےٱئ ےک ےثچٸ ےك ؽیبثیٖل صؼ تک دمکٸ ٵـیِ کڀ ےٿاٯ ےٷھؿک

 .گب ےػ ہکب ٵيڀؿ ےػیٸ ہتڀد کـ ےکڀ ٯ ٕـف فٹؼگی یہ ٹڀ ٝٶـی

 ثٺیبػی ےکی ٕـ٣ ك ںذمی کٶپٺیڀ صکڀٵت اٿؿ مٖش پـ ٵٲک گیـ

 ثٺیبػی مـکبؿی .ہےکی ربتی  ٩بئٴ ٵـاکق ےک ٍضت کی عؼٵبت

پـ  مبئق ےک آثبػی ٩یبٳ ےک ٵـاکق ےک اٯھة ھٍضت کی ػیک

ٿتی ہ تک ػمتیبة مٖش یہػی ٕڀؿ پـ کنی ہاٿؿ کنی ٷ ہےٵٺضَـ 

 .ںیہ

 فضت کی خذِبت حبٔوی .2

ٿؿ  ہپیو ےک ٍضت اٿؿ ػیگـ ؿیٸہٵب ٕجی ٍضت کی عؼٵبت حبٹڀی

کی ٝکبمی  ٕجی عؼٵبت ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ا٥ـاػ
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کـتب  ںیہٷ ہؿاثٔ ےٯہپ ےمت ك ـٝبٳ ٕڀؿ پ ٵـیِ ےرٸ ك ہےکـتی 

 ٱیکٸ)  اکخـ ںرل ٵی ہےىبٵٰ  اٯھة ھػیک ىؼیؼ ںاك ٵی .ہے

 ٕڀؿ پـ ایک ےک ػاعٰ ٵـیِ ںٵی امپتبٯ ( ایک ںیہّـٿؿی ٷ

 ٿتیہکی ّـٿؿت  ٝالد ےک خمتَـ ٵؼت ایک ےٱئ ےک ثیٶبؿی مٺگیٸ

، ٿٱیبتہك کی ایٶجڀٱیٺل، کی عؼٵبت اٯھة ھػیک ىؼیؼ ںرل ٵی ہے

 .ںیہىبٵٰ  عؼٵبت ٕجی ہٵتٞٲ٨ اٿؿ ػیگـ ٕجی،  اٱڀریھپیت

 ثٺیبػی / ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت ثٺیبػی تـ ہفیبػ

 یزبھپبك ة ےمـٿك ک حبٹڀی کڀ ںٵـیْڀ ےکی ٕـ٣ ك ںؿٿٹاکڈ

 ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا حبٹڀی ،ںٵی ںٵخبٱڀ ھکچ .ہےربتب 

 ثٺیبػی 'اٹؼؿٿٹی' ںصکٴ ٵی ےک ےٳ کـٷہ٥ـا عؼٵبت ٹڈیگـیٹاٷ

 .ںیہ ےچالت یھة ؿٹمـٿك میٸ ٍضت

 ثالک / تبٱ٬ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت حبٹڀی تـ ہفیبػ

 .ہےٵٺضَـ  مبئق پـ ےآثبػی ک رڀ ںیہ ےٿتہػمتیبة  مٖش پـ

 فضت کی خذِبت تشتییک .3

 ےک ػاعٰ ٵـیِ ںٵی امپتبٯ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍضت کی عؼٵبت تـتییک

 ےك ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت ثٺیبػی / حبٹڀی اٿؿ ےٱئ

 .ہےعؼٵت  ٍضت ٵيبٿؿتی ؿہٵب ٿاٱی ےکی ربٷ ٳہپـ ٥ـا ؿی٦ـٯ

 ےک ںؿیبمتڀ تـ ہفیبػ ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا تـتییک

 ی ػمتیبةھة ںؿ ٵیٹکڀاؿ ڈیہ ّٲٜ ھاٿؿ کچ ںٵی ںػاؿاحلکڀٵتڀ

 .ںیہ ےٿتہ

 ےٳ کـٷہ٥ـا ےایل کی ٵخبٯ ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت تـتییک

 ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت حبٹڀی پبك ےرٸ ک ںیہ ےٿاٯ

 ٿؿ ہپیو اٿؿ ٕجی ٿٱیبتہك ٕجی کی ےاٝٲی ػؿد ؿہثب ےك ےػائـ

 اْٝبء، )ٝالد ےککیٺنـ ( اٿٹکڀٱڀری ےریل ،ںیہ ےٿتہػمتیبة 

 .ہٿ١یـ ؿہٵب ےک محٰ ےعٖـ، اٝٲی ٿٱیبتہك کی ٹؿاٹنپالٷٹ

 ھمبت ےک ےٷڑھة کی مٖش عؼٵبت ٕجی ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی

 .ہےٿتب ہ ہاّب٣ یھة ںٵی اعـاربت ٵٺنٲک ھمبت ےمـٿك ک ھمبت

ٹنجتب  اػا کـٹب ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک ثٺیبػی کڀ ںٱڀگڀ ںاہد

 تڀ اك کب ہےآتی  کی ثبت عؼٵت حبٹڀی رت ،ہےمکتب  ٱگ آمبٷ

 اٯھة ھػیک تـتییک اٿؿ ہےٿ ربتب ہ ٵيکٰ ےٱئ ےاٷ ک اٹبٹھا عـچ

کی  ہٝالٿ ےاك ک .ہےٿ ربتب ہ ٵيکٰ ہفیبػ تہة ہی پـ ےآٷ کی ثبت

 اٱگ اٱگ ٿٱیبتہك ثٺیبػی ےٱئ ےک ںخمتٲ٤ مٖضڀ ےاٯ کھة ھػیک

مسبری ٿ  ہرجک ںیہٿتی ہ خمتٲ٤ ےٱئ ےک ںٝال٩ڀؿی ہه-یہػی ٵٲک،

 .ںیہ ےکـت ٵتبحـ ےی اكھة ٝڀاٵٰ ا٩تَبػی
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E. ّواًِ ےواي ےکشْ کو ِتبحش َٔبَ ےک فضت ںاست ِیھة 

ب مبٵٺب ک ںچیٲٺزڀ ٵنبئٰ اٿؿ کڀ کئی ٹٚبٳ ےک ٍضت اؿتیھة

 ہی ،ںٵی ےٹتیذ  .ہےربؿی  یھآد ة ہمٲنٰ ہی اٿؿ ہے اڑکـٹب پ

 مٖش پـ اٿؿ ؽاتی ٥ٖـت اٿؿ مـصؼ ٹٚبٳ کی ٍضت کی عؼٵبت

 ےکـت کڀ ٵتبحـ کی تٺٚیٴ ٍضت مٖش پـ اٹ٦ـاػی اٿؿ ّـٿؿت

 :ںیہ کی گئی ےٹیچ حبج اٷ .ںیہ

 سرضبٔبت ِتٍْك ےط آثبدی یب مشبسیبت آثبدی .1

a) ہےٵٲک  ٿاال آثبػی یڑة ےمت كػٿمـی  ػٹیب کی اؿتھة. 

b)  ےک ٵنبئٰ ٵٺنٲک ھمبت ےک ہاّب٣ ںآثبػی ٵی ںٵیہ ہی 

 .ہےالتب  ںٵی ےػائـ

c) ےکـٷ اػائیگی ےٱئ ےک عؼٵبت ٕجی یھکب ة کی مٖش ١ـثت 

 .ہےا ہؿ تبڑاحـ پ ٍالصیت پـ کی ںٱڀگڀ کی

 سرضبٔبت مسبری  .2

a) کی ٕـ٣ ںؿی ٝال٩ڀہه ےك یہػی ےک ںیب ٱڀگڀ ےٷڑھة ؿ٭بؿیہه 

 چیٲٺذ ںٵی ےٳ کـٷہ٥ـا ٍضت کی عؼٵبت ےك ہکی ٿد ےٷڑھة

 .ںیہ ےٿئہ پیؼا

b)  کی  ٿٱیبتہك ٕجی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ںٵی ںی ٝال٩ڀہػی

 ہکی ٿد ےٿٷہ ںیہٷ منتی کی کٶی اٿؿ اٿؿ ؿمبئی ػمتیبثی

 .ںیہتی ہؿ ثٺی ٵنبئٰ ےک ٍضت ےك

c)  ےاپٸ ںاہد ےٷڑھة کی ٕـ٣ ٕـف فٹؼگی ٯہ٭ب ہفیبػ ےایک ك 

 ہ، یہےربتی  ٿہکٴ  کی ّـٿؿت ےـٷک ٿؿفه ےٱئ ےآپ ک

 کب ںثیٶبؿیڀ ٩نٴ ٹئی رینی پـیيـ ڈثٰ ائیہاٿؿ  ؽیبثیٖل

 .ہےمجت ثٺتب 

 صٔذگی ِتولِ .3

a) ٜتک ںثـمڀ ّـٿؿت کی ےایک ثچ ےٿئہپیؼا  آد فٹؼگی ٵتڀ٩ 

 .ہے کی ٝکبمی کـتی ےٷہؿ ہفٹؼ

b) ٜ60 آد کـ ڑھة ےمبٯ ك 30 ٿ٩ت ےک آفاػی فٹؼگی ٵتڀ٩ 

 ےك ٵٞیبؿ ےک فٹؼگی ٕڀیٰ اك ہی ٱیکٸ ہے ٿ گئیہ مبٯ کی

 .ہےکـتی  ںیہصٰ ٷ ٵنبئٰ کب ٵتٞٲ٨

c)  کڀ رٺٴ تَڀؿکی ایک ٹئی ' فٹؼگی ٵتڀ٩ٜ ٍضت ٵٺؼ ہی 

 .ہےػیتب 

d)  ےک ںثیٶبؿیڀ( کی ٵتٞٲ٨ ےك ےاپڑھة)  'ےاپڑھة' ںاك ٵی 

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ٿٱیبت کی تٞٶیـہك ثٺیبػی ےٱئ
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F. کی تشلی فضت کی أؾوسٔظ ںاست ِیھة 

 ھمبت ےک ں٥یَٲڀ پبٱینی ےپـ اپٸ ٍضت کی عؼٵبت کڀٵتص ںاہد

 .ہےکی  پیو یھة امکیٴ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےاك ٷ ،ہےی ہؿ ٵَـٿ٣

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل اپٺی ںکٶپٺیب ٍضت کی اٹيڀؿٹل یہثٞؼ  ےاك ک

 کی تـ٩ی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںاؿت ٵیھة .ںیہ آئی کـ ےٯ ںپب ٱینب

 :ہے ٿئیہ اك ٕـس

a) َثٕذی ہِٕقوةکی  أؾوسٔظ سیبعت ِالص 

 ٵالفٳ آ١بف ٕڀؿ پـ ہثبّبثٔ کی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںاؿت ٵیھة

 ےرل یھٿئی تہ ھمبت ےک ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة اٹيڀؿٹل ؿیبمت

ی ٹئی ایل   ثٞؼ ی ٿ٩تہ ھکچ ےک کی آفاػی ٵٲک ںٵی 1947

 ہٵٺَڀة ہی .اھکیب گیب ت پـ ىـٿٛ کی ثٺیبػ 1948 ،ٹایک

 ىـٿٛ ےٱئ ےک فٳٵال ںکبٱـ کبؿکٺڀ ےٹیٰ ںٵی ےذمی ىٞت ؿمسی

 ےک ںڀامپتبٱ اٿؿ ںمپٺنـیڀڈ ےاپٸ ےاٷ ک ی اٿؿھت کی گئی

کـتی  ٳہکی عؼٵبت ٥ـا ٍضت ٿمیٜ ےؽؿیٜ ےٿؿک ک ٹٹی ایک

 .ہے

 ٝٶٰ( کبؿپڀؿیيٸ اٹيڀؿٹل ؿیبمتئی ایل آئی می ) ٵالفٳ 

کـتی  کڀ ٵٺٚٴ ںمپٺنـیڀڈ اٿؿ ںڀامپتبٱ ےاپٸ رڀ ہے ایزٺنی

 ہ، یںیہ ٹبکب٥ی ٿٱیبتہك ٺیاپ ی اك کیھة ںیہک ںاہد اٿؿ ہے

 .ہےکـتی  ہػہٵٞب ےك ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ؽاتی / ٝڀاٵی

 ںکبؿکٺڀ دتبٳ ٿاٱی ےصبٍٰ کـٷ ارـت تک کب ےؿٿپ  15،000

 ںرل ٵی ہےکـتب  ہاصبٓ حتت ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة اٵؼاػی کڀ

 کب %4.75اٿؿ  %1.75 ےک ہتٺغڀا ثبٱرتتیت آرـ ٵالفٵیٸ اٿؿ

 ےاعـاربت ک ٕجی ںی صکڀٵتیؿیبمت ؛ںیہ ےکـت مت مکـیپيٸ

 .ںیہکـتی  کی ىـاکت 12.5%

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ٥ڀائؼ ےگئ ےکئ ہاصبٓ

a)  ٍضت کی عؼٵبت ٿمیٜ ٵ٦ت ںٵـاکق ٵیئی ایل آئی ایل 

b) ہ٥بئؼ فچگی 

c) ٥ڀائؼ ےٵٞؾٿؿی ک 

d) ےٱئ ےک ٹ٪َبٷ ےک ارـت  ےك ہکی ٿد ث٪ب ثیٶبؿی اٿؿ 

 اٿؿ ہٵٞبٿُ ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ

e) ےتؼ٥یٸ ک آعـی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکی ٵڀت ک کبؿکٸ 
 اعـاربت

 ےك ںڀامپتبٱ اٿؿ ؽاتی ٵٞبٿٹیٸ ٕجی اعتیبؿ ںاك ٵی

ئی ایل آئی ایل   .ہےی ىبٵٰ ھة ہّٶیٴ مـٿك گئی عـیؼی

 ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ہفیبػ ےك ٵٲیٸ 65.5 تک  2012  ٵبؿچ ےٷ

 .ہےکیب  ہکب اصبٓ
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b) ثٕذی ہکی ِٕقوة فضت ِشکضی صکوِت کی 

 ٍضت ڀٵت کیٵـکقی صک ثٞؼ ی ٿ٩تہ ھکچ ےکئی ایل آئی ایل 

پیٺيٸ  رڀ آئی ےمبٵٸ می ری ایچ ایل() ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة

 مسیت اؿکبٷ ےک عبٹؼاٷ ےاٷ ک کبٳ ںعؼٵت ٵی ؿیہاٿؿ ه ہیب٥ت

کی گئی  ىـٿٛ ںٵی 1954 ےٱئ ےٵالفٵیٸ ک ےصکڀٵت ک ٵـکقی

 ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ ےاٷ ک ٵالفٵیٸ اٿؿ اك کب ٵ٪َؼ .یھت

کی  ٵالفٵیٸ پـ رقٿی ٕڀؿ ہاٿؿ ی ہے ٳہ٥ـا عؼٵبت ٕجی ربٵٜ

 ٵٲی ےکی ٕـ٣ ك )ٵـکقی صکڀٵت( آرـ ی صؼ تکڑة اٿؿ ےٕـ٣ ك

 .ہے

پبٱینی ،  ںمپٺنـیڀڈ ےاپٸ ےکمی ری ایچ ایل  عؼٵبت

کی  ٳہ٥ـا ےؽؿیٜ ےک ںڀامپتبٱ ؽاتی ھپیٺٰ ثؼػ اٿؿ ں٭ٲٺٮڀ

 .ںیہربتی 

 ٹگبٵیہ ںٹٚبٳ ٵی ٫ھایٲڀپیت ٹٚبٳ، کی دتبٳ ٵٺيیبت ہی

 ىؼیؼ ٕڀؿ پـ، یڀالریڈؿی اٿؿ جلیٿھپیت اػٿیبت، ٵ٦ت عؼٵبت،

کب  ہٿ١یـ ہٵيڀؿ ؿہٵب ٿٱیبت،ہك ائيیہؿ ےٱئ ےک ںٵـیْڀ ثیٶبؿ

 .ہےکـتی  ہاصبٓ

 ہی ہ، اگـچہےٿتب ہکب  ٹبٳ ےثـائ ثبٱکٰ کی ىـاکت ٵالفٵیٸ

  15 -  ہےٵٺنٲک  تؼؿیزی ٕڀؿ پـ ےك ےٕـی٨ تـ٩ی پنٺؼ

 .تک ہیٸہ٥ی ٳ ےؿٿپ  150 کـ ےٯ ےك ہیٸہ٥ی ٳ ےؿٿپ

 800،000 کی ثٺیبػ کی ؿکٺیتمی ری ایچ ایل  ںٵی 2010  

 ہ٥بئؼ ہفیبػ ےك ٵٲیٸ 3 ا رڀھت کب ںعبٹؼاٹڀ ہفیبػ ےك

  .ںیہ ےکـت کی سمبئٺؼگی ےاٷٹھا

c) کی أؾوسٔظ فضت ہوساْ ہپیؼ 

 ہٷ کڀ ٩ڀٵیب کی ٍٺٞت، اٹيڀؿٹل کی اٹيڀؿٹل ٍضت ہٿؿاٷ ہپیو

ٕـ٣ کی  ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل فٹؼگی ١یـ ھکچ اٿؿ ثٞؼ ےٯہپ ےک

 ےمت ك ہی ںٵی ىـٿٛ ہچڀٹک ٱیکٸ، .اھت کیب ربتب ٳہ٥ـا ےك

 ہی ا،ھٿتب تہ کب مڀػا ےعنبؿ ےٱئ ےک ٭ـتب  ہثیٴ ہفیبػ

 عبً صؼ اٿؿ ایک ےٱئ ےک ںکڀہگب ٹکبؿپڀؿی ٍـ٣ صؼ تک کب٥ی

 .اھػمتیبة ت یہتک 

 ےٯہپ ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ ےاٿؿ اٷ ک، ا٥ـاػ ںٵی 1986
٩ڀٵی  چبؿ دتبٳ ڀٝبت کڀکی ٵَٺ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵٞیبؿاتی

 ٝبٳ اؿتیھة ہیاك ٿ٩ت )  ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ فٹؼگی حتڀیٰ ١یـ

 ےکی ٕـ٣ ك (ںیھت ںکٶپٺیب ٵٞبٿٷ کی کبؿپڀؿیيٸ اٹيڀؿٹل

اك کی  ٹبٵی یٮٰ ڈٵی .گیب اتبؿا ںٵی ثبفاؿ اؿتیھة

 ےریل ہٿ١یـ ںثیٶبؿیب ٵڀرڀػ ےك ےٯہ، پفچگی ٵَٺڀٝبت کڀ

 ںٵی امپتبٯ صؼ تک ہبالٷم ایک خمَڀً ھمبت ے٫ ہٵٞبٿُ ھکچ

 ےٱئ ےک ےکـٷ ٳہکڀؿیذ ٥ـا کب اعـاربت ےک ےٿٷہ ػاعٰ
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 ےک تـٵیٴ اك ھمبت ےکی تـ٩ی ک ٹٵبؿکی .اھکیب گیب ت ىـٿٛ

 .اھٿا تہ ںٵی 2012 تـٵیٴ آعـی ا،ڑپ گقؿٹب ےػٿؿ ك کئی

ػاعٰ  ںٵی امپتبٯی ھثٞؼ ة ےک ےگقؿٷ ےٳ، کئی تـاٵیٴ كہتب

 ےیٮٰ کڈی ٵیھآد ة ہػہٵٞب ہپـ ٵجٺی مبالٷ ہ، ٵٞبٿُےٿٷہ

ؽاتی ٍضت کی  ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ ںٿؿژٷ کی ٩یبػت ٵی ہٵڀرڀػ

اك کی  .ہےٿا ہٵ٪جڀٯ ىکٰ ثٺب  ہفیبػ ےاٹيڀؿٹل کی مت ك

ؽاتی ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی  ہک ہےٵَٺڀٝبت کڀ اك ٩ؼؿ ٵ٪جڀٯ 

 ےکی ٕـ٣ ك ںٵَٺڀٝبت کڀ اکخـ کئی ٱڀگ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

ٵَٺڀٝبت کی  ےجببئ ےٺڀٝبت کایک خمَڀً ٵَ ےٿاٯ ےٳ ربٷہ٥ـا

 .ںیہ ے٭ٰ ٭ڀؿ' کب ٹبٳ ػیتڈایک ٩نٴ ٵبٷ کـ 'ٵی

 ےک ےآٷ ںٵی ےٝال٧ اٹيڀؿٹل ےک ںذمی کٶپٺیڀ ںٵی  2001

آد ، ٱیکٸ ہےٿئی ہ پیو ؿ٥ت کب٥ی ںٵی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ھمبت

 ںٵی ٭ڀؿف .ہےػمتیبة  ٹٵبؿکی ١یـ ٵنتٞٶٰ اڑایک ة یھة

کی ىـٿٝبت  ٭ڀؿٿ آٷ ۔   ڈای ےاٿؿ ٹئاعـاد اعتال٥بت  کب٥ی

کی  حبج ںٵی اثڀاة ےثٞؼ ک ںٵی ےثبؿ ےرٸ ک ہےگئی  کی

 .گی ےربئ

ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی  ہفیبػ ےك 300 ںٵی ٹاؿتی ٵبؿکیھآد ة

 .ںیہٵَٺڀٝبت ػمتیبة 
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G. ٹِبسکی فضت کی أؾوسٔظ 

 ،ںیہىبٵٰ  یڑالھک ےت كہة ںٵی ٹٵبؿکی کی اٹيڀؿٹل کی ٍضت آد

 رٸ ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا ٿٱیبتہك ٍضت کی عؼٵبت ھکچ ےك ںاٷ ٵی

 اٿؿ خمتٲ٤ عؼٵبت اٹيڀؿٹل ػیگـ ،ہےا ربتب ہک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

 ہرجک ںیہ ےثٺت ہاٹچڈھثٺیبػی  ھکچ .   ںیہی ػمتیبة ھة ےثچڀٱی

 ےىٞت مـکبؿی ھکچ .ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا ٿٱیبتہکی ك کی ٵؼػ ػیگـ

ثیبٷ  ںخمتَـ ٵی ےٹیچ ہی .ںیہ ںٵی ےذمی ىٞت ػیگـ ہرجک ںیہ ںٵی

 :ںیہ ہےکـ ؿ

A. سکچشٹأفشاط( وٌیبتہط ثٕیبدی( 

 ےّالق ےک فضت ّواِی .1

پـ  کی مٖش ّٲٜ کی مٖش،، ؿیبمت ٩ڀٵی مٖش ٹٚبٳ ےک ٍضت ٝڀاٵی

 ںگبؤ ںاہد ہےٿتب ہ کبٳ کی مٖش پـ گـاٳ صؼ تک ایک حمؼٿػ اٿؿ

 مسؼای٬ ےٱئ ےک ےالگڀ کـٷ کڀ ںپبٱینیڀ ٍضت ٩ڀٵی ںٵی

 اٿؿ مـکبؿی یٹکٶیڀٷ گـاٳ رڀ ہے کیب گیبکڀ ىبٵٰ  ںؿّبکبؿٿ

اٷ  .ںیہ ےکبٳ کـت ٕڀؿ پـ ےٱٺک ک ػؿٵیبٷ ےک ؿکچـٹاٹ٦ـاك

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی

a) رٸ  ) 1 ےٱئ ےک کی آثبػی 1،000 ؿہ (کبسکٓ یڑآٔگٓ ثب

 ہّٶیٜ ١ؾائیت ےکی ٿفاؿت ک کی تـ٩ی اٹنبٹی ٿمبئٰ کڀ
کی  کی عؼٵت ثبٯ کی تـ٩ی اٹڀائنق پـٿگـاٳ اٿؿ  کبؿی

کیب گیب  ٹبٵقػ حتت ےک ی ایل( ڈآئی می ( ثٺؼی ہةٵٺَڀ

 .ہے

b) گشاَاٿؿ  (  ےی ثی اٹ)  صبمشیٓ پیذائؼ ہتشثیت یبفت 

 اثتؼائی کی ایک ںحمکٶڀ ٍضت ںٵی ں)ؿیبمتڀ ڈگبئی فضت

 (ثٺؼی ہٵٺَڀة

c) کڀ ٵٺتغت، رٸ  ؿّبکبؿ کبؿکٸ(  ٍضت مسبری) تنٲیٴ  اِیذ 

 ٍضتی ہ٩ڀٵی ػی) ایٸ آؿ ایچ ایٴ  ےی کی ٕـ٣ كٹکٶیڀٷ

 ٍضت ںٵی ںی ٝال٩ڀہػی رڀ ہےکیب گیب  حتت ےکپـٿگـاٳ  (ٵيٸ

تـثیت  ےٱئ ےک ےعؼٵت کـٷ ٕڀؿ پـ ےک ٱٺک ےک ےٝال٧ ےک

 .ںیہ کبؿکٸٍضت  ہؿّبکبؿاٷ، کی مٖش گـاٳ ،ےٹئ ہیب٥ت

 ںٵی ںٝال٩ڀ ہاٿؿ پنٶبٹؼ ٩جبئٲیی، ڑاہپ) کی آثبػی 5،000 ؿہ

 ںاٷ ٵی ٿؿا ںیہ ےگئ ے٩بئٴ کئ ِشکض ٔبئت ےٱئ ےک (3،000

 ٍضت ایک عبتڀٷ ٹبٵی ایٸ ایٴ(  ےٿائ٤ ) ا-ڈٳ ٹـك ٵٞبٿٷ

 .ہے کڀ ىبٵٰ کیب گیب کبؿکٸ کی ٍضت ایک ٵـػ اٿؿ ٱکبؿہا

 ٵـاکق ٹبئت ھچ رڀ ت٪ـیجب ) پی ایچ می (ِشکض  فضت ثٕیبدی

 کی آثبػی 30،000 ؿہ کی تٺَیت اٷ ،ںیہ ںیٹیڀٷ ؿی٦ـٯ ےٱئ ےک

کی  ےٱئ ےک (20،000 ںٵی ںٝال٩ڀ ہاٿؿ پنٶبٹؼ ٩جبئٲیی، ڑاہپ)

 اٿؿ ںیہ ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا ٵـیِ هبـگپی ایچ می   دتبٳ .ہےگئی 



 

125 

 

 ےٿتہ ی ػمتیبةھة ثنرت اتـٿگی ھچ ےچبؿ ك ںٵی ہفیبػ ےمت ك

 یکٰڈٵی پیـا 14اٿؿ  ٱکبؿہا ٕجی ایک ںٵی ےٝٶٰ ےک اٷ .ںیہ

 ٍضت ایک عبتڀٷ ٵـػ اٿؿایک  ںرل ٵی) ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ہٝٶٰ

، ایک تکٺیيیٸ ؿیٹٱیجبؿ، ایک  ٿائ٤ڈٳ-ٹـك ، ایک ٹٷٹامل

  ۔(ںیہ ےٿتہ ىبٵٰ ٵالفٵیٸ آالت اٿؿ ػیگـ ٹ٥بؿٵبمل

ٵـکق )می ایچ می( چبؿ ثٺیبػی ٍضت ٵـاکق  ےی ٍضت کٹکٶیڀٷ

ؿ کی ہاٿؿ ٵب ںیہ ںیٹٱی ؿی٦ـٯ یڀٷہپ ےٱئ ے)پی ایچ می( ک

ؿمی ایچ می ہٵٖبث٨  ےک ںاٍڀٱڀ ۔ ںیہ ےٳ کـتہی ٥ـاھاٯ ةھة ھػیک

، ایک ڈثی 30کٴ اف کٴ  ں( ٵیےٱئ ےکی آثبػی ک ھالک 1 ؿہ)

ؿی ٹاٿؿ ٱیجبؿ ٱیرب ؿٿٳ ٵيیٸ، پـ ےؿ، ایٮنـٹیھآپـیيٸ ت

ؿیٸ یٞٺی ایک ہکٴ چبؿ ٵب ےاٿؿ کٴ ك ےئہٿٹی چبہٿٱیبت ہك

 ےک ےؿ اٿؿ ایک ثچہٵب ےؿ، ایک ٝڀؿت ٵـُ کٹاکڈمـرٸ، ایک 

ـ ٵالفٵیٸ یکٰ اٿؿ ػیگڈپیـا ٵی 21رٸ  ےئہٿٹب چبہ ہؿ کب ٝٶٰہٵب

 .ےئہٿٹب چبہکب تٞبٿٷ صبٍٰ 

 ّٲٜ ٹبئت ںاٿؿ اٷ ٵی ہےگئی  ٩بئٴ کی یھکی ة ںواعپتبٌ یہدی

 عَڀٍیت / امپتبٯ تبٱ٬ / ٿیژٹٰڈ-مت ںیہرٸ ںیہىبٵٰ  امپتبٯ

 ہاٹؼاف کب ےٿٷہ 2000 ت٪ـیجب ںٵٲک ٵی) ہے ا ربتبہک امپتبٯ

 ۔(  ہے

 ںٵیاٿؿ اٷ  ہےکٴ  کی تٞؼاػ ںڀامپتبٱ تٞٲیٴ اؿت اٿؿہٳ

 تـتییک ػیگـاٿؿ  ( 300 ت٪ـیجب ںٵی ہ)ٵڀرڀػ یکٰ کبجلڈٵی

 ںؿی ٝال٩ڀہه اٿؿ ںؿٿہه ّٲٜ تـ ہفیبػ ہی .ںیہىبٵٰ  ؿٹمیٸ ؿی٦ـٯ

 کی ےاٝٲی ػؿد ؿ اٿؿہٵب تہة ھکچ ےك ںاٷ ٵی ٱیکٸ ںیہ ےٿتہ ںٵی

 .ںیہ ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا ٕجی

اٿؿ امی ، ػ٥بٛ ےؿیٲڀ ےریل ںایزٺنیب ٵتٞٲ٨ ػیگـ ےصکڀٵت ك

 اٿؿ امپتبٯ ے( کہٿ١یـ کبٷ / ہثٺؼؿگب) ںحمکٶڀ ڑےة ےک ـسٕ

 ٳہایک ا ںٵی ےٳ کـٷہ٥ـا کی عؼٵبت ٍضت یھ٭ڀ ة ںمپٺنـیڀڈ

 ہٵتٞٲ٨ اکخـ عؼٵبت اٷ کی ٳ،ہتب .ںیہ ےکـػاؿ اػا کـت

ٿتی ہ حمؼٿػ ےٱئ ےک ٵالفٵیٸ ےک ٵٺضَـیٸ ےاٷ ک اٿؿ ںتٺٚیٶڀ

 .ںیہ

 َ کٕٕذگبْہفشا ےک ےؽْت ذمی .2

 -رڀ دتبٳ تیٸ ٩نٴ کی  ہے ہا ؽاتی ٍضت ٝال٧ڑت ةہة ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ

ٳ ہاٯ کی عؼٵبت ٥ـاھة ھثٺیبػی، حبٹڀی اٿؿ تـتییک ٍضت کی ػیک

اٿؿ  ں١یـ ٵٺب٥ٜ خبو  تٺٚیٶڀ ہؿّبکبؿاٷ  ںاٷ ٵی ۔ ںیہ ےکـت

ؿ، ایک ٹاکڈ، ایک ٹؿكٹ، ٹٵٺؼ کبؿپڀؿی ہکـ ٥بئؼ ےٯ ےا٥ـاػ ك

ٯ ہاٿؿٹبا ںیؿی، ػٿا کی ػکبٹٹؿ کی عؼٵبت، ٕجی ٱیجبؿیہٵب

 ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ .ںیہ)ٹیٴ صکیٴ( تک ىبٵٰ  ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

( ہفیبػ ے٫ )ایٴ ثی ثی ایل اٿؿ اك كھایٲڀپیت  %77ت٪ـیجب 

ؽاتی ٍضت اعـاربت  .ںیہ ہےکبٳ کـ ؿ ںٵی ےؿ ؽاتی ٝال٧ٹاکڈ
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 ےٱئ ےک ہفیبػ ے٥یَؼ ك 75 ےدتبٳ ٍضت اعـاربت ک ںاؿت ٵیھة

 ٹپیيٸ ٹآؤؿتی مٖش پـ دتبٳ اھدتبٳ ة ےذمی ىٞت .ہےػاؿ  ہؽٳ

  ے٫ %52 ےک ےٿٷہػاعٰ  ںٵی امپتبٯاٿؿ  %82 ےک ںؿاثٖڀ

 .ہےػاؿ  ہؽٳ ےٱئ ےٵٞبٵالت ک

 /ا ھمؼ /آیڀؿٿیؼ ) ٹٚبٳ ےػٿمـ ٕجی ںاؿت ٵیھة ہٝالٿ ےاك ک

مت  کی تٞؼاػ یيٺـفٹپـیک ٯہا  ںٵی ( یھٿٵیڀ پیتہ / یڀٹبٹی

 ھمبت ھمبت ےک ٝڀاٵی ہی .ہے ہفیبػ ےك ھالک 7 رڀ ہے ہفیبػ ےك

 .ںیہ ہےکبٳ کـ ؿ یھة ںٵی ےذمی ىٞت

 ہٝالٿ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ؽاتی ٵٺؼ ہ٥بئؼ ےکی عؼٵت ک ٍضت

ٍضت کی  کڀ یٹی کٶیڀٷھة  ےىٞت ہؿّبکبؿاٷ اٿؿ ایٸ ری اٿ

 .ںیہ ٵي٢ڀٯ ںٵی کبٳ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا کی عؼٵبت اٯھة ھػیک

 ںزٺنیبای ہؿّبکبؿاٷ ہفیبػ ےك 7،000 ہک ہےگیب  ٱگبیب ہاٹؼاف

 تـتییک اٿؿ حبٹڀی .ںیہىبٵٰ  ںٵی ںمـگـٵیڀ ٵتٞٲ٨ ےك ٍضت

 یب  ںیڀٹمڀمبي ٵٺب٥ٜ ی ١یـھة ی تٞؼاػڑکی ایک ة ںڀامپتبٱ

 ہے ڈؿٹؿرل ٕڀؿ پـ ےک اٝتٶبػ

 یکً فْٕتٹفبسِبعیو .3

 ٵَٺڀٝبت کی ٵتٞٲ٨ ےك اٿؿ ٍضت ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ےاػٿیبت ک

 رڀ ہے کٰ ٍٺٞتیٹ٥بؿٵبمی اڑت ةہایک ة ںاؿت ٵیھة تڀ ںثبت کـی

 55،000 آد کـ ڑھة ےك کی ٍٺٞت ےؿٿپ ڑکـٿ 10ایک  ںٵی 1950

 ت٪ـیجب ہی .ہےثٸ گیب  کب  کبؿٿثبؿ مسیت( ثـآٵؼ )  ےؿٿپ ڑکـٿ

 ےك 6000 ٵیٺڀ٥یکچـٹگ ہرجک ہےػیتب  کڀ ؿٿفگبؿ ںٱڀگڀ ھالک 50

 .ہےٿتب ہ ںٵی كٹیڀٷ ہفیبػ

ؿی ٩ڀٵی ٹٵـکقی مٖش کی ٩یٶت ؿیگڀٱی ےٱئ ےاك ٍٺٞت ک

 ہرجک ہے( ےی )ایٸ پی پی اٹاؿھ٩یٶت کب تٞیٸ ات ںػٿائیب

ٵٺيیبت کی ٍـ٣  .ہےحتت  ےکیٶیکٰ ٿفاؿت ک ےٝال٧ ےٵٺيیبت ک

 ںاؿػ گـػ ثٲک ٵٺيیبت ٵی ےیب اك ک 500ی می تٞؼاػ )ٹٿھایک چ

اٿؿ تٞٶیـ  ںثب٩ی ػٿائی ہرجک ہےحتت  ےؿٿٯ کٹ٩یٶت کٸ ( 76 ےك

ٸ پـ ٩یٶت ر ںیہتبثٜ  ےکب تٞیٸ ٹٚبٳ ک ں٩یٶتڀ-ٵ٦ت

ؿٿٱـ ٹؿگ کٸڈ ےک ںؿیبمتڀ .ہےتی ہؿی ٹٚـ ؿہؿی کی گٹؿیگڀٱی

 ںٵی ںٝال٩ڀ ےاپٸ ےرڀ اپٸ ںیہ ے٥ڀؿك کب اٹتٚبٳ کـت ڈ٥یٰ

کی ٹگـاٹی  ںٵٞیبؿ اٿؿ ٩یٶت کب تٞیٸ اٿؿ ٥بؿٵڀٱڀ ےٵٺيیبت ک

 .ںیہ ےکـت

B. وٕٕذگبْہفشا أؾوسٔظ َ: 

 ںٶپٺیبک کی ےٝال٧ اٹيڀؿٹل ٝبٳ عبً ٕڀؿ پـ ،ںکٶپٺیب اٹيڀؿٹل

 ںیہاٷ .ںیہکـتی  ٳہعؼٵبت ٥ـا ٍضت کی اٹيڀؿٹل پـ ےپیٶبٷ ڑےة

ٍضت کی  ایک ا٥قائی ہصڀٍٰ ےمت ك .ہےکیب گیب  ػؿد ےٯہپ

ٍضت کی  ںاہد - پبٹچ آد تک - ہے کی ٵڀرڀػگی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل
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 ےٱئ ےک ےاٷڑھکڀ ة ٿؿک ٹٹی ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا اٹيڀؿٹل

 .ہے کب اٵکبٷ ےآٷ ےک ںػیگـ کٶپٺیڀ ھکچ

C. : )وعيی )دسِیبٔی 

 ےٿاٯ ےکـٷ ٳہعؼٵبت ٥ـا ٕڀؿ پـ ےک ہصٌ ےکی ٍٺٞت ک اٹيڀؿٹل

 ےثٺت ہکب صٌ ٹٵبؿکی ٍضت کی اٹيڀؿٹل یھة اٿؿ تٺٚیٴ کئی ٱڀگ

 کیب ےکی ٕـ٣ ك ےی اڈآئی آؿ  ؿٿٯٹکب کٸ ٿمٖی دتبٳ ےایل .ںیہ

 :ںیہىبٵٰ  ںاٷ ٵی .ہےربتب 

اٿؿ  ںیہ ےٿ مکتہك ےٹرڀ ىغٌ یب ٭ـپڀؿ أؾوسٔظ ثشوکش .1

 ںاٷ ٱڀگڀ ہٿ .ںیہ ےٿکـ کبٳ کـتہآفاػ  ےك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

اٿؿ دمکٸ  ںیہ ےتہرڀ اٹيڀؿٹل کـاٹب چب ںیہ ےکی سمبئٺؼگی کـت

 ےتـیٸ دمکٸ اٹيڀؿٹل صبٍٰ کـٷہتـیٸ پـیٶیٴ کی ىـس پـ ةہة

 ہٿ .ںیہ ےکـت ہؿاثٔ ےك ںاٷ کڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےٱئ ےک

 ےاٿؿ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کـٷکب اٹيڀؿٹل  ںٿ٩ت ٱڀگڀ ےٹ٪َبٷ ک

 ےثـٿکـ اك ٕـس کب کبؿٿثبؿ کـٷ .ںیہ ےی ٵؼػ کـتھة ںٵی

 ےاٹيڀؿٹل ک ےمبٵٸ ےی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کھٿاٱی کنی ة

 ےاٹيڀؿٹل کٶیيٸ ک ںیہاٷ .ںیہ ےکبؿٿثبؿ کڀ پیو کـ مکت

 .ہےاػا ٭یب ربتب  ےکی ٕـ٣ ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےؽؿیٜ

 ھٱیکٸ کچ ںیہ ےٿتہٝبٳ ٕڀؿ پـ ىغٌ  ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ  .2

 ٹثـٝکل، ایزٸ ےثـٿ٭ـف ک ںیہ ےٿ مکتہی ھة ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی

کـ  ںیہاٹيڀؿٹل پیو ٷ ےمبٵٸ ےی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کھکنی ة

رل  ںیہ ےاینب کـ مکت ھمبت ےٍـ٣ اك کٶپٺی ک ہثٲک ںیہ ےمکت

 ے٩ڀاٹیٸ ک ہٵڀرڀػ .ہےٳ کی گئی ہاٷ کڀ ایزٺنی ٥ـا ےٱئ ےک

ایک ٝبٳ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٍـ٣  ہفیبػ ےك ٹٵٖبث٨، ایک ایزٸ

اٿؿ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل کٶپٺی، ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

ایک کی ٕـ٣  ےك ںٵی ںؿ ایک ٵڀٹڀ الئٸ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀہاٿؿ 

 ےؽؿیٜ ےی اٹيڀؿٹل کٶیيٸ کھاٷ کڀ ة .ہےکبٳ کـ مکتب  ےك

 .ہےاػا ٭یب ربتب  ےکی ٕـ٣ ك ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

مـٿك  ے٩نٴ ک ےٹئ (  ےی پی اٹ)  ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ  .3

کبؿٿثبؿ  اك ےك ثٞؼ ےک 2001 مبٯ رڀ ںیہ ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

 ہثٲک ںیہٷ ےٱئ ےک ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل ہی .ںیہ ےاتـ ںٵی

 ےٱئ ےک ےٳ کـٷہ٥ـا عؼٵبت اٹتٚبٵی کڀ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

ربتی  ٥ـٿعت پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل رت کڀئی .ںیہ اعتیبؿ

 ھمبت ےک ےی پی اٹٵ٪ـؿ ایک کی ت٦َیٰ ا٥ـاػ ہىؼ ہثیٴ ،ہے

 ہىؼ ہثیٴ ہےکـتب  تیبؿ ا ثیلٹیڈ ؿھپ رڀ ہے کیب ربتب اىرتاک

 ڈکبؿ ٍضت ےاك ٕـس ک .ہےکـتب  ربؿی ڈکبؿ ٍضت ا٥ـاػ کڀ

 ٕجی ٭یو ٱیل ںٵی ںکٲیٺکڀ اٿؿ ںڀامپتبٱ ىغٌ کڀ ہىؼ ہثیٴ

 ث٢یـ ےّـٿؿت ک کی ےاػا کـٷ ٹ٪ؼ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ) ٿٱیبتہك

 ہىؼ ہثیٴ اگـ .ںیہ ےثٺبت ٩بثٰ ےک ےاٷٹھا ہ٥بئؼکب  ( ٝالد

 ہی ٿھة تڀ ہےکـتب  ںیہکب امتٞٶبٯ ٷ ٿٱتہك ٭یو ٱیل ىغٌ
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 ےك ےی پی اٹ ٵ٪ـؿ اٿؿ ہےکـ مکتب  کی اػائیگی ںثٲڀ

 ےاٷ ک کڀ ےی پی اٹ .ہےکـ مکتب  ٵبٹگ صبٍٰ کی ٹآ٥نی

 ٵبٱی ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ہٵتٞٲ٨

 ہے ربتباػا ٭یب ےؽؿیٜ ےک ؿرقچب اٿؿ اٷ کڀ ہےکیب ربتب 

 .ہےٿتب ہ ایک ٥یَؼ پـیٶیٴ کی رڀ

٩ڀاٝؼ ٿ  آئی ےا یڈ آؿ آئی ؿكٹایگـیگی ٿیت اٹيڀؿٹل  .4

 ے٩نٴ ک ےٹئ ہفیبػ ےمت ك ےٿاٯ ےٿٷہ ےؽؿیٜ ےّڀاثٔ ٫

 ےک میٲق یٲیٹ یب ٹمبئ آپ کی ٿیت ہی .ہے ٳہمـٿك ٥ـا

 میٲق ٹؿیٶڀ ےآئ ےمبٵٸ ث٢یـ ےک عـیؼاؿ ٵنت٪جٰ ےؽؿیٜ

 ثٞؼ ےک عـیؼاؿ ےٿاٯ ےٷھؿک ػٱچنپی ےاؿہك ےمیٲق ک یٺلٹكڈ

ٿتب ہ ٩ـاؿ اٷ رٸ .ںیہ ےمکت ےػ ٵٞٲڀٵبت کڀ ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل

 ہٵڀافٷ یھکی ة کی ٵَٺڀٝبت ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ اینی ہی .ہے

 ےك آئی یڈ آؿ آئی .ہےؿمبئی صبٍٰ  ؿہٙب ےك ٵ٪َؼ ےک ےکـٷ

 ےائکـ ےك ؿہاٿؿ ثب میٲق یٲیٹ ےٱئ ےک ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل

 پـیٶیٴ ےاؿہك ےک ٯٹپڀؿ آٷ الئٸ ےریل ںکبٵڀ ےٿاٯ ےربٷ

 ےك پبٱینی ثٺؼی اٿؿ ہاٹی ٵٺَڀةہپـیٶیٴ یبػػ، کی ٿٍڀٱی

 ںیہاٷ .ںیہ ےمکت ےی ٯھة اربفت ےٱئ ےعؼٵبت ک خمتٲ٤ ٵتٞٲ٨

کی  ٵَٺڀٝبت، اٹيڀؿٹل ےٿٷہ تجؼیٰ ںٵی کبؿٿثبؿ ےإالٝبت ک

 ٱی گئی ےؿ كہثب ےکی ٕـ٣ ك اٷ ھی مبتہ ھمبت ےک کبؿکـػگی

 .ہےربتب  ی ٭یبھاػا ة ےٱئ ےعؼٵبت ک

 آئی رڀ ںیہ حبٱج ے٩نٴ ک ےی ٹئھة ٥ـٳیٺگ ٹٵبؿ٭ی اٹيڀؿٹل  .5

کڀ  ںاٷ مـگـٵیڀ ہی .ںیہ ےٿتہ ٵتٞٲ٨ ےك آئی ےا یڈ آؿ

 ےٱئ ےعؼٵبت ک ت٦َیالت اٿؿ میٲق ٵَٺڀٝبت کڀ ے، كٵٺٚٴ

 .ںیہ ےکـ مکت یھة کی ت٪ـؿی ا٥ـاػ ہىؼ الئنٺل

کنی  ےٿئہ ےکـت کڀ ٵٖٲٜی ٹاؿھات :ںمـگـٵیب ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل

 ےك تٞبٿٷ ے(کپی)آئی ایل  ا٥ـاػ ٥ـٿعت اٹيڀؿٹل ی ٿ٩تھة

 ےک ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ٍضت، اٿؿ ػٿ ٝبٳ ػٿ فٹؼگی، ػٿ

 ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ٝبٳ .ںیہ ےکـ مکت یھة کڀ ٥ـٿعت ٵَٺڀٝبت

 ہثیٴ ے٩نٴ ک ہعڀؿػ کڀ ٍـ٣آئی ایٴ ای٤  ىبٵٰ ںٵی تٞٲ٨ ےک

 اؤكہ ،ےصبػث، اٹ٦ـاػی، ٍضت، ؿٹٵڀ ثٺیبػی ٕڀؿٿ  ٵَٺڀٝبت

ٿ٩ت  رڀ ٿ٩ت ٵَٺڀٝبت ػیگـ یہ ےایل اٿؿ ٭یپـك ىبپ، ؿفڈٿٯہ

اٿؿ  ٥بئٰ ہٿ رینب کہ ػی ےٵٺٚڀؿی ػ ےکی ٕـ٣ ك یٹاؿھات پـ

کی  ےاٱتزب صبٍٰ کـٷ ہےکیب گیب  ىبٵٰ ںٵی ػایبتہ امتٞٶبٯ

 ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ىبٵٰ ںٵی تٞٲ٨ اك .ہےٿتی ہ اربفت

 اٿؿ کی پیيگی اربفت کبؿ صَڀٯ تجؼیٲی یھة کڀئی ھمبت

 اٹتٚبٵبت ٵٺبمت ےٱئ ےک کی عؼٵت ارقاء ےک پبٱینی ہٵڀرڀػ

  .ہےمکتب  کیب رب یہثٞؼ  ےک

 ٍـ٣ اٷ ںمـگـٵیب مـٿك ہی :ںعشگشِیب خذِبت أؾوسٔظ

 ٵَٺڀٝبت ہثیٴ ھمبت ےرٸ ک ٿگیہ ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل
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ؽیٰ  ؿمتہکی ٣ ںمـگـٵیڀ، اٷ ٿہ ٩ـاؿ ےکیٲئ ےکـٷ کڀ صبٍٰ

 :ہے یہرب ؿ ػی ںٵی

a) کڀ پڀؿا کـٹب ںمـگـٵیڀ 'حتت ےثیٺک ٫' کی  ںػاؿٿ ہثیٴ 

 ںػاؿٿ ہثیٴ  کی گئی ربؿی ےکی ٕـ٣ ك کبؿ صَڀٯ ہرینب ک

اربفت ػی  ںٵی ػایبتہ ٵتٞٲ٨ ےك ےکبٳ کـاٷ ےؿ كہثب کی

 ؛ہے گئی

b)  ؛ثٺٺب 'ىغٌٵٺٚڀؿ ' کب خمقٷ اٹيڀؿٹل 

c)  کبٳ کـ پـ ہکڀ تٺغڀا ا٭ٲٺٮـتتبٿ َبٷٹ٪ / ٭يٮڀےمـٿ 

 ؛کـٹب کب کبٳ ہکب اٹؼاف اٿؿ ٹ٪َبٷ ےمـٿ

d)  ےك اٹيڀؿٹل ہٵٺٚڀؿ ىؼ ےٕـ٣ ك ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ ٿ٩ت 

 .ںمـگـٵیب ػیگـ ٵتٞٲ٨

)ای٤  ہجمٲل ٝبٵٰ عؼٵت ٵبٱی  :کی تمغیُ ِبٌیبتی ِقٕوّبت

 رڀ رڀ ےکی تـمیٰ ک ےاٷ کی ٕـ٣ ك ٵ٪ـؿ کـکڀ  ایل ئی( 

 اٿؿ، ت٪نیٴ ٹٵبؿکی کڀ ٵَٺڀٝبت گـ ٵبٱیبتیػی یہ ےایل

 .ںیہ ےٿتہ ىغٌ ہالئنٺل یب٥ت ےٱئ ےک ےکـٷ ٳہمـٿك ٥ـا

a. ٵیچٰ  ےک ںکٶپٺیڀ ڈثب٩بٝؼگی ٵیچٰ ٥ٸ ےمیجی کی ٕـ٣ ك

 ؛ڈ٥ٸ

b.  ٿٹیٶت پٺيٸ ٵَٺڀٝبت؛ ےکی ٕـ٣ ك ےی اڈپی ای٤ آؿ 

c. ےکبؿی ٍالس ٭بؿٿ کی ٕـ٣ ك ہمـٵبی ہالئنٺل یب٥ت ےمیجی ك 

 ٱیبتی ٵَٺڀٝبت؛ت٪نیٴ ػیگـ ٵب

d.  ثب٩بٝؼگی ثیٺکٺگ /  ےاؿتی ؿیقؿٿ ثیٺک کی ٕـ٣ كھة

 ٵبٱی ٵَٺڀٝبت؛ ےثیٺک / ایٸ ثی ای٤ می ک

e.  ےٿاٯ ےربٷ ےٳ کئہ٥ـا ےٹؼ کی ٕـ٣ كہ، صکڀٵت ہاک حمکٴڈ 
 ١یـ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت؛

f. کڀئی ػیگـ  ہٵٺٚڀؿ ىؼ ےٕـ٣ ك ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ٭ی ٿ٩ت

 .ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت یب مـگـٵی

D. تَٕیُ َہدیگش ا 

 ہکب صٌ ٹٵبؿکی ٍضت کی اٹيڀؿٹل رڀ ںیہی ھة ےاػاؿ ػیگـ ھکچ

 :ںیہىبٵٰ  ںاٿؿ اٷ ٵی ںیہ ےثٺت

ی ڈ)آئی آس  یٹاسھات تشلی اوس سیٹسیگوٌی أؾوسٔظ استیھة .1

 ٩بئٴ ےکی ٕـ٣ ك ٹایک ایک ےک ٹپبؿٱیٶٸرڀ آئی (  ےا

 کبؿٿثبؿ دتبٳ ےک ٹٵبؿکی اٹيڀؿٹل اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی اٹيڀؿٹل

 اھآیب ت ںٿرڀػ ٵی ںٵی 2000 مبٯ ہی .ہےکـتب  ؿٿٯٹکڀ کٸ

 ےکـٷ ؿٿٯٹکڀ کٸ کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل ٍـ٣ ہٷ ےاٿؿ اك

 .ہے مڀٹپب گیب یھة کب کبٳ ےتیبؿ کـٷ ےاك ہثٲک
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 ےاپٸ ےاپٸ رڀ کڀٹنٰ فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل اٹيڀؿٹل اٿؿ ٝبٳ  .2

 ےآپـیيٸ ک ےکبؿٿثبؿ ک ےک اٹيڀؿٹل ٝبٳ فٹؼگی یب ہٵتٞٲ٨

 .ںیہ ےی کـتھة م٦بؿىبت کڀآئی  ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ

کی آئی  ےی اڈآئی آؿ  ثیڀؿٿ کڀ اٹ٦بؿٵیيٸ اٹيڀؿٹل اؿتیھة .3

 ایک ہی ا اٿؿھکیب گیب ت ٹپـٵڀ ىبٵٰ ںٵی 2009مبٯ  ےٕـ٣ ك

 رل ہے یٹکٶی ڈؿٹؿرل ٿاٱی ایک کڀٹنٰ آپـیيٸ اؿکبٷ کی 20

 ہی .ںیہ ےٿتہ ےك ےٝال٧ ےاٹيڀؿٹل ک ؿکٸ تـ ہفیبػ ےك

 ہے کـتب ہجتقی اٷ ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـ ےٱئ ےک ےٝال٧ اٹيڀؿٹل

 ہتبک ہے کـتی یـےت کڀ ٹؿپڀؿ ےکی مٖش ک ےٝال٧ خمتٲ٤ اٿؿ

 ےک ےثٺبٷ صکٶت ٝٶٲی کبؿٿثبؿ اٿؿ ہ٥یَٰ کب تٞیٸ ں٩یٶتڀ

کی  اٿؿ صکڀٵت ؿیٹؿیگڀٱی ہی .ےمک ثٺبیب رب ا ثیلٹیڈ ےٱئ

 .ہےػیتی  تٞبٿٷ ںٵی ےثٺبٷ پبٱینی ےؽؿیٜ ےک  ںالصڀٍ خمتٲ٤

 ٵتڀاتـ کئی ےٱئ ےٿٱت کہکی كٵٺتٚٴ  اٹيڀؿٹل ےٷ ثیڀؿٿ

 .ہےتیبؿ کیب  ٹؿپڀؿ ائٴٹ اٿؿ ٿٷ

 خمتٲ٤ رڀ ہےکـتب  کبٳ مـٿؿ کڀ یکلڈاٷ ٵـکقیآئی آئی ثی 

 ںٵی ٕڀؿ ےکٵـ٭ق  ٯڈٹڀ ػؿٵیبٷ ایک ےک ؿیقٹؿپڀف اٹيڀؿٹل

 ٹاکبؤٷ ٹی ٵیڈ ٿ٩ت ےثٺبت ٹٹیب اکبؤٷ اٿؿ ہے کبٳ کـتب

 تٞبٿٷ ںٵی ےثچٸ ےك پٲٮیيٸ( ڈی ڈٹ٪ٰ گیـی )  ہػٿثبؿ ےک

 اٿؿ اٹيڀؿٹل ٭ـتب ہثیٴ مـٿؿ یکلڈاٷ ٵـکقی .ہےکـتب 

 پڀؿی ےك ػیٸ ٱیٸ ٵتٞٲ٨ ےك پبٱینی ؿہ ػؿٵیبٷ ےک ؿفٹؿپبد

  ںٵی ٕڀؿ ےک ایکنچیٺذ ایک ےٱئ ےک  ہٵٺَڀة إالٝبت کڀ

 .ہےکبٳ کـتب 

 ىبٵٰ ںٵی ےٝال٧ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل یہ ےٯہثی، پ ےآئ ےآئ

 ےػیٸ عؼٵت  ںٵی ٕڀؿ ےک 'ٿؿک ٹٹی ؿڈپـٿٿائ ڈپـی٦ـی'

 یڈکی آئی یڀٹ٬ ' ایک ےٱئ ےک ؿمتہکی ٣ ںامپتبٱڀ ےٿاٯ

 .ہےکـ چکب ربؿی  'پـٿگـاٳ ؿٹٵبك

کڀ  ڈگـی ہٍضت  ثیٴ ایک ہے ٯہپ تـیٸ ہکی تبفآئی آئی ثی 

 امپتبٯاٿؿ  ٭ـتب ہثیٴ، ےی پی اٹ دتبٳ ےرل ك کـٹب تیبؿ

 ےکی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹلٍضت کی  ٵ٪َؼ اك .ےگ ںیہؿ ٵٺنٲک

ٍضت ٭ب  اٿؿ ےٱگبت ٹيبٷ ہتیبؿ کـٹب تبک ٹٚبٳ ےاٹتٚبٳ ک

رب  الئی ى٦ب٥یت ںٵی کب تٞیٸ کی ٩یٶت ٵَٺڀٝبت کی  ہثیٴ

 .ےمک

 ےریل ٵیڈاکی اٹيڀؿٹل اٿؿ ٹیيٺٰ ےاػاؿ ہثیٴاؿتی ھة .4

 ےك اٿؿ اٹتٚبٳ ہثیٴ ے٩نٴ ک خمتٲ٤ رڀ ایک ےتٞٲیٶی اػاؿ

 تـثیت ؽاتی ےت كہؿ ةاٿ ںیہ ےٳ کـتہتـثیت ٥ـا ٵتٞٲ٨

 .ںیہ ےٳ کـتہ٥ـا کڀ تـثیت ںٿٹایزٸ ہدمکٸ رڀ ےاػاؿ

 ػٿؿاٷ ےک کی ٵٺٚڀؿی عٖـاتی ھة (عٕشٹپشیهیکً ڈِی) سٹاکڈ  .5

 ہثیٴ ںٵی ےکـٷ ہکب اٹؼاف عٖـات ہثیٴ کی ٍضت ںکڀہگب ہدمکٸ
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 ےک ںػٝڀٿ اٿؿ ٵيکٰ ںیہ ےٵؼػ کـت  ےی پی اٹ اٿؿ ںکٶپٺیڀ

 .ںیہ ےػیت ہٵيڀؿ کڀ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ

اٿؿ  ٝؼاٱت ٍبؿ٥یٸ( ، مسیٸڈاٿٵتاٹيڀؿٹل ) ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل .6

 ےک ںىکبیتڀ کی ٍبؿ٥یٸ یھة ےاػاؿ ٩بٹڀٹی رینی ٹکڀؿ مڀٯ

کـػاؿ  ٳہایک ا ںٵی ٹٵبؿکی ہٍضت ثیٴ پـ ےآٷ کی ثبت صٰ

 .ںیہ ےاػا کـت

 

 

 

 

  ہخالؿ

a) ہےٵڀرڀػ  ےك ےٯہپ ںٍؼیڀ ٕڀؿ پـ کئی کنی ہکنی ٷ اٹيڀؿٹل 

 ہثیٴ ںاؿت ٵیھة .ہےپـاٹب  ںٍؼیڀ ٍـ٣ چٺؼ رؼیؼ ٸ اك کبٱیک

 .ہےا ڑپ گقؿٹب ےك ٵـاصٰ کئی ھمبت ےک ٩ڀاٹیٸ کڀ مـکبؿی

b)  ایک  ںصکڀٵتی ےك ہکی ٿد ےٿٷہ ٳہت اہة کی ٍضت ںؿیڀہه ےاپٸ

 ٳ کـػاؿہایک ا ںٵی ےتیبؿ کـٷ ٹٚبٳ ٍضت کی عؼٵبت ٵٺبمت

 .ںیہ اػا

c)  ےك کی آثبػی ک ٵٲکای کی مٖش ٍضت کی عؼٵبت گئی ٳ کیہ٥ـا 

 .ہےارمَبؿ کـتب  ٝڀاٵٰ پـ کئی ٵتٞٲ٨

d) تـتییک اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی تیٸ ا٩نبٳ ےکی عؼٵت ک ٍضت 

ارمَبؿ کـتب  کی مٖش پـ اٵؼاػ ٕجی ّـٿؿی رڀ ںیہ)تینـا( 

 ہے ربتی ڑھة کی الگت ٍضت کی عؼٵبت ھمبت ےک ؿ مٖشہ .ہے

 .ہے ٹگیہٳ ہفیبػ ےمت ك عؼٵت)تینـا( تـتییک ہرجک

e) ےاپٸ رینی ؿ٭بؿیہاٿؿ ه ہاّب٣ ںآثبػی ٵی پبك ےک اؿتھة 

 کی ّـٿؿت ٍضت کی عؼٵبت ٵٺبمت ےٱئ ےرٸ ک ںیہچیٲٺذ  خمَڀً

 .ہےٿتی ہ

f) یھآئی ت کـ ےٯ امکیٴ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےٯہپ ےمت ك صکڀٵت 

 کبؿٿثبؿی ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ؽاتی ثٞؼ ےرل ک

 .ٿئیہکی ىـٿٝبت  اٹيڀؿٹل

g) ہے ثٺب ٵٰ کـ ےك ںیڀڑالھکئی ک ٹکیٵبؿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 ےٳ کـٷہ٥ـا ؿکچـ(ٹاٹ٦ـاك) ٿٱتہك ثٺیبػی یڑالھک ھکچ ںاہد

 ےکـت ٳہعؼٵبت ٥ـا اٹيڀؿٹل ےػٿمـ تڀ ںیہ ےکبٳ کـت کب

 (ےی پی اٹٵٺتٚٴ  ) یٹتینـی پبؿ اٿؿ ٹایزٸ، ثـٿکـ ،ںیہ

عؼٵبت  کڀ اپٺی کبؿٿثبؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل حبٱج ےریل
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 ٩بٹڀٹی اٿؿ، تٞٲیٶی ؿیٹؿیگڀٱی ٿؿ ػیگـا ،ںیہ ےکـت ٳہ٥ـا

 .ںیہ اػا کـػاؿ اپٺی اپٺی ےاػاؿ

 

 

 افيالصبت کٍیذی

a) ٍضت کب عیبٯ 

b)  ہثیٴ کبؿٿثبؿی 

c)  ہ٩ڀٵیبٷ 

d)  ٍضت کبعیبٯ تـتییک اٿؿ حبٹڀی، ثٺیبػی 

e)  ی ٭یٲیٴڈٵی 

f)  ثـٿکـ 

g)  ٹایزٸ 

h)  ( ےی پی اٹ) ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ 

i)  آئی ےی  اڈآئی آؿ 

j)   ( ڈاٿٵتٱڀک پبٯ)مسیٸ 
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اب 7       ب

ػمتبٿیق ہثیٴ  

 
 ثبة تْبسف

، ػمتبٿیقات ں٥بؿٵڀ ںی تٞؼاػ  ٵیڑٳ ایک ةہ ںٍٺٞت  ٵی ہثیٴ

  ےػہٵٞب ہایک ثیٴ ںٵیہثبة  ہی ں۔یہ ےیٰ کـتڈ ھمبت ےک  ہٿ١یـ

 ہے۔ٵیت کی ٵٞٲڀٵبت  ػیتب ہخمتٲ٤  ػمتبٿیقات اٿؿ اٷ ٭ی ا ےک

اٿؿ  ےٕـی٨ ےک ےؿٷھة ےؿ ای٬  ٥بؿٳ کی ٥ٖـت ، اكہ ںٵیہ ہی

اتب ھمسذ ںٵی ےثبؿ ےات کہکی ٿرڀ ےربٷ ےخمَڀً  ٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگ

 ہے۔

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A. جتڀیق ٥بؿٳ 

B. (  ہجتڀیق کی ٩جڀٱیت) اٵیؼاؿی 

C. كٹپـامپیک 

D. پـیٶیٴ ؿمیؼ 

E. پبٱینی ػمتبٿیق 

F. ںیبٹىـائٔ اٿؿ ٿاؿٷ 

G. تڀحی٨ 

H. کی تـُرٶبٹی ںپبٱینیڀ 

I. كٹجتؼیؼ  کی ٹڀ 

J. ػایبت ہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےٸؿٹگ اٿؿ 'اپڈی ٵٺی الٷٹایٸ 

 

 

 

 

 

ٿ ہ٩بثٰ  ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک  ے٭ـٷ ہاك ثبة ٭ب ٵٖبٱٜ

 :ےٹگ

a) ۔ٵٺؼؿربت ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب  ےجتڀیق ٥بؿٳ ٫ 

b) ۔ٵیت ٭ڀ ثیبٷ  کـٹبہك  ٭ی اٹپـامپیک 

c)  ٿی  64میٮيٸ   ےک 1938،  ٹای٬ ہپـیٶیٴ کی ؿمیؼ اٿؿ ثیٴ

 ۔ثی کی ٿّبصت  کـٹب
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d) ںاٱ٦بٙڀ ےگئ ےق کی ىـائٔ  اٿؿ  ؽ٭ـ ٭یپبٱینی ػمتبٿی ہثیٴ 

 ۔کی ٿّبصت  کـٹب

e) ۔اٿؿ تڀحی٨  پـ حبج  کـٹب ںیڀٹپبٱینی کی ىـائٔ، ٿاؿٷ 

f) ۔اك ٭ی تٞـی٤ کـٹب ںیہ ےربت ےربؿی کئ ںتڀحی٨  کیڀ 

g) ںٵی ںکڀ ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتڀ ںؽ٭ـ ٭ی گئی ثبتڀ ںپبٱینی ٵی 

 ۔ٹبھمسذ ےاك ہےا ربتب ھػیک ےکیل

h) ا ك ٭ی تٞـی٤   ںیہ ےربت ےبؿی کئر ںك کیڀٹٹڀ ےجتؼیؼ  ک

 ۔کـٹب

i) ےػایبت کہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےاٿؿ اپٸ ہےؿٹگ کیب ڈٵٺی الٷ 

 ے، اٹکہےکی ّـٿؿت  ےکڀ کیب کـٷ ٹایک ایزٸ  ےك ےصڀاٯ

 ۔ربٹٺب ںٵی ےثبؿ

 

 

 

A.  َجتویض فبس 

حتـیـی   ےرل ہے  ہػہایک ٵٞب ہ، ثیٴہےثتبیب گیب  ےٯہپ  ہرینب ٫

 ے٫ ںپبٱینیڀ  ہثیٴ ہے۔خمتَـ کیب گیب  ںٕڀؿ پـ ایک پبٱینی ٵی

 ںاہی ہچڀٹک ہے۔ ںیہتک  حمؼٿػ ٷ ےربؿی کـٷ ںػمتبٿیقات  پبٱینیب

 ےرڀ اٷ ک ںیہ ےٿتہکئی ثیچڀاٷ   ےریل ٹثـٿکـ فاٿؿ ایزٸ

ػاؿ  اٿؿ  ہایک ثیٴ  ہ٫ ہے، اینب دمٮٸ  ںیہ ےػؿٵیبٷ  کبٳ کـت

 ۔ٿہ ہی ٷہی ٵال٩بت ھ٭بؿ  کی کت ہثیٴ ےامک

ی ہ ےپیو ػمتبٿیقات  ك  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہٍـ٣  گب کٶپٺی ہثیٴ

ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  ںٵی ےثبؿ ےکی ّـٿؿت ک ہ٫  اٿؿ امکی ثیٴہگب

 ےٷھمسذ ےك  ےتـ ٕـی٨ہٳ کڀ ةھػمتبٿیق رڀک ےاك ٕـس ک ہے۔کـتی 

 ہاك ٕـس ، ػمتبٿیقی ثیٴ ں۔یہ ےکٶپٺی کی ٵؼػ کـت ہثیٴ ںٵی

یٴ اٿؿ ٿّبصت ہاٳ ٿ ت٤ہػؿٵیبٷ  ا٣ ےکٶپٺی ک ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ

رڀ  ںیہػمتبٿیق  ےایل ھکچ ہے۔ّـٿؿی   ےٵ٪َؼ  ك ےک ےالٷ

 ں۔یہ ےربت ےامتٞٶبٯ  کئ ں٭بؿٿثبؿ  ٵی ہؿٿایتی ٕڀؿ پـ  ثیٴ

 ےٹبٓ ےک ےٿٷہ٩ـیت تـیٸ ىغٌ   ےٱئ ے٫  کہکڀ گب ٹایزٸ ہثیٴ

ىبٵٰ ػمتبٿیقات   ںاٿؿ اك ٵی ہےتب ڑ٫  کب مبٵٺب کـٹب پہگب

 ےؿٷھة ںیھاٷ ےات ٭ی ٿّبصت کـکہىتدتبٳ  ىکڀک ٿ  ںٵی ےثبؿ ےک

ؿ ای٬  ہٵٲڀث  ںٵی ہك کڀ ثیٴٹایزٸ ہے۔ٿتی ہامکی ٵؼػ  کـٹی  ںٵی

ػمتبٿیقات   ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ںٵ٪َؼ  اٿؿ اك ٵی ےػمتبٿیق ک

 ے۔ئیہٹب چبھٵیت اٿؿ ٵٖبث٪ت  کڀ مسذہٵڀرڀػ ٵٞٲڀٵبت  ٭ی ا ںٵی

 جتویض فبسَ  )فبسَ(  .1

  ےؽؿیٜ ےرنک ہےی  جتڀیق ٥بؿٳ ثٺیبػ ہال ٵـصٰہػمتبٿیقی  کب پ

 : ہےٵٖٲٜ  کـتب  ہػاؿ  ی ہثیٴ ےك

 ہےکڀٷ  ہٿ 
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  ہےکی ّـٿؿت  ہثیٴ ےکل ٩نٴ ک ےاك 

  امکی ت٦َیالت  اٿؿ ہےتب ہکـٹب چب ہکیب ثیٴ ہٿ 

 ےٱئ ے٭تٺی ٿ٩ت کی ٵؼت ک  

ؿی  ٩یٶت اٿؿ ٹٵڀّڀٛ   کی ٵبٹی ےک ہت٦َیالت  کب ٵٖٲت ثیٴ

 ے۔ٿگہػی ص٪بئ٨   ٵٺنٲ٬  دتبٳ  ٵب ےك ہثیٴ  ہجمڀف

a) ُتؾخیـھروک  ےط ےرسیِ ےکّپٕی ن ہثی َ  

i. ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ںٵی  ےمٲنٰ ےٳ کھجتڀیق ٥بؿٳ  ایک رڀک 

 ےک ےٳ ٵٞٲڀٵبت  پیو کـٷہٵبٹگی گئی دتبٳ  ا  ےك ےؽؿیٜ

رڀ  ہےؿا رب مکتب ھة  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ےٱئ

  :ہے٩بثٰ ثٺبتب  ںٵی ےکـٷ ہ٥یَٰ ہکٶپٺی کڀ ی ہثیٴ

 یب ٹبٵٺٚڀؿ ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربئ ےٖٝب  کـٷ ہثیٴ  

 اٿؿ

  کڀؿ کی ىـس ،  ںٳ کی ٵٺٚڀؿی  کی ٍڀؿحتبٯ  ٵیھرڀک

 ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کب تٞیٸ کـٹب

 ےک ہرڀ ثیٴ ہےٿتی ہاینی ٵٞٲڀٵبت  ىبٵٰ  ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںٵی ےٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷھرڀک  ہجمڀف ےٱئ

ٹی٬ ٹیتی کب ُاٍڀٯ  اٿؿ ٵبػی  ائی ہاٹت ہے۔امتٞٶبٯ ٭ی ربتی 

 ےجتڀیق ٥بؿٳ  ک ےک ہػاؿی  ثیٴ ہاٹٮيب٣  ٭ی ؽٳ ےٵٞٲڀٵبت  ک

 ہے۔ٿتی ہىـٿٛ  ھمبت

ػاؿی  پبٱینی ىـٿٛ  ہاٹٮيب٣  ٭ی ؽٳ ےٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ک

 ےکی پڀؿی ٵؼت  ک ہاٿؿ ثیٴ ہےٿتی ہپیؼا   ےٯہپ ےك ےٿٷہ

  ہے۔ی تہی ربؿی ؿھثٞؼ ة ےاعتتبٳ  ک ےک  ےػہػٿؿاٷ اٿؿ  ٵٞب

 ِخبي

 ےػاؿ  ٷ ہ، اگـ ثیٴںٵی ےٵٞبٵٰ ےپبٱینی ک  ہؽاتی  صبػث

یب  ںیٲڀھؿ کٹٵڀ ہٿ  ہ٫ ہےاٝالٷ  کیب  ہی ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

ی٪یٺی ثٺبٹب  ہی ے، اكہےٿتب ہ ںیہىبٵٰ ٷ ںکی مڀاؿی  ٵی ڑےٿھگ

آپ کڀ اك ٕـس  ےػٿؿاٷ اپٸ ےپڀؿی پبٱینی ٵؼت  ک ہٿ  ہٿگب ٫ہ

 ےٱئ ے٭بؿ  ک ہاك ثیٴ ہی ہے۔کـتب  ںیہىبٵٰ ٷ ںکی مـگـٵی ٵی

رڀ اٷ ص٪بئ٨  ٭ی ثٺیبػ  پـ جتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ   ہےٵبػی ص٪ی٪ت  

٭ب  تٞیٸ  ںٳ ٭ی ٭ی ٩یٶتڀھٵٖبث٨  رڀک ےکـیگب اٿؿ اك ٫

 ۔کـیگب

  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

ؿ اٿ ہکٶپٺی کب ٹبٳ، ٱڀگڀ، پت ہرٸ پـ ثیٴ ںیہ ےربت ےکئ ٹپـٷ

امکب  ےٱئ ےرنک ہےٿتب ہپب ھ/ٵَٺڀٝبت  کی ٭الك/٩نٴ  چہثیٴ

جتڀیق   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ۔امتٞٶبٯ  کیب ربئیگب

 ےامک ہ، صبالٹکہےىبٵٰ ٭ـٹب ؿٿایتی   ٹپی ٹڀھایک چ ں٥بؿٳ  ٵی

 ہے۔ ںیہك  ٷٹیب پـی٬  ٹکڀئی ٵٞیبؿی  ٥بؿٵی ںٵی  ےمٲنٰ
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 ںِخبٌی

 :ںیہ  ںٵخبٱی ھکی کچ ںٿٹٹڀ ےاك ٕـس ک

ّـٿؿی  ص٪بئ٨  کب ١یـ اٹٮيب٣ ،  ےٱئ ےٳ کی تيغیٌ کھ'رڀک

  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫ ہىؼ ہٳ  کـٹب، ثیٴہکٸ ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ہگٶـا

حتت کڀؿ کڀ  ےی  یب ١یـ تٞبٿٷ  ربؿی کی گئی پبٱینی کہػ ہٿکھػ

 ٵٺنڀط کـ ػیگب'،

 ےجتڀیق کڀ کٶپٺی ٫  ہٿگی رت تک ٫ہ ںیہٳ پـ ٷھ'کٶپٺی رڀک

پـیٶیٴ کی  ےاٿؿ پڀؿ ہےکیب گیب  ںیہٺٚڀؿ  ٷٵ  ےك ےؽؿیٜ

  ۔'ہےکی گئی  ںیہاػائیگی  ٷ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق  ںکٶپٺیب ہ: ثیٴ ہاٝالٵی ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

رل پـ جتڀیق  ںیہایک اٝالٷ  ىبٵٰ ٭ـػیتی  ںآعـ  ٵی ے٥بؿٳ  ک

ی٪یٺی  ہی ےاك كے۔گےربئ ےػمتغٔ  کئ   ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہ٭ٺٺؼ

کی  ےؿٷھ٥بؿٳ کڀ ة ےك  ےٍضیش ٕـی٨ ػاؿ  ہثیٴ  ہ٫ ہےٿتب ہ

 ہےٱیب  ھص٪بئ٨  کڀ مسذ ےگئ ےػیئ ںاٿؿ اك ٵی ہےاتب ٹھتٮٲی٤ ا

مجت  اعتال٥بت  ےٿ٩ت  ص٪بئ٨  کی ١ٲٔ ثیبٹی ک ےک ےػٝڀ ہتبک

  ہے۔ؿ ہکڀئی گٺزبئو ٷ ےٱئ ےک

ثٺیبػی ُاٍڀٯ  پـ فٿؿ  ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت ہی ہٝالٿ ےاك ک

 ےدتبٳ  ّـٿؿی  ص٪بئ٨  ک ےك ػاؿ  کی ٕـ٣ ہاٿؿ ثیٴ ےػیٸ

 ہے۔ی ٵٮٶٰ  کـتب ھاٹٮيب٣  کب کبٳ  ة

ُاٍڀٯ  کڀ  ےٝبٳ  ٩بٹڀٷ  ک ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٝالٷ  اٹت

ثؼٯ  ںػاؿی ٵی ہؿیکچڀئٰ ؽٳٹایک کٸ ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت

 ہے۔ػیتی 

 اّالْ وب ِْیبسی فبسَ

ٵٞیبؿی  اٝالٷ  کب  ںجتڀیق ٵی ہٍضت  ثیٴ ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 :ہےاك ٕـس  خمَڀً  کیب   ٹ٥بؿٵی

دتبٳ  ا٥ـاػ    ہجمڀف ےٱئ ےک ہاٿؿ ثیٴ ےٳ اپٺی ٕـ٣ كہ/ںٵی .1

  ےك ےؽؿیٜ ےٵیـ  ہ٫ ںٿہاٝالٷ  کـتب  ہی  ےکی ٕـ٣ ك

ثبال   ثیبٹبت،رڀاثبت اٿؿ/یب ت٦َیالت   ہٵٺؼؿد ےگئ ےػئی

ػؿمت اٿؿ  ںتـیٸ ٵٞٲڀٵبت  ٵیہٵیـی ة ںٵی ٔںٱڀٿہدتبٳ  پ

 ےٳ اٷ ػیگـ  ا٥ـاػ  کی ٕـ٣ كہ/ںٵی  ہ٫ ہاٿؿ ی ںیہٵٮٶٰ 

 ں۔یہ/ںٿہجمبف  ےٱئ ےک ےجتڀیق کـٷ

 ہٳ  ٭ـػہ٥ـا  ےك ےؽؿیٜ ےٵیـ  ہ٫ ںٿہتب ھمسذ ںٵی  .2

کٶپٺی  ہگی رڀ ثیٴےپبٱینی کی ثٺیبػ  ثٸ ہٵٞٲڀٵبت  ثیٴ

اٵیؼاؿی  پبٱینی ہ  ہٵٺٚڀؿ ىؼ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ڈثڀؿ ےک

 ےٿاٯ ےبٷر ےپبٱینی ٍـ٣  ٱئ  ہ٫ ہاٿؿ ی ہےٵيـٿٓ  ےک

 ۔ٿگیہی ٵؤحـ  ہثٞؼ  ےپـیٶیٴ کی ٵٮٶٰ  ٿٍڀٱی  ک
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ٳ ہ/ںٵی  ہ٫ ںیہ ے/ ٭ـتںٿہاٝالٷ  کـتب  ہی ےگٓٳ اہ/ںٵی  .3

  ےك ےؽؿیٜ ےثٞؼ ٱیکٸ کٶپٺی ٫ ےک ےربٷ ےجتڀیق مجٜ کی

 ے٭ـٿاٷ ہفٹؼگی ٭ب ثیٴ ےٯہپ ےك ہٿا٩ٜ ےٳ کھ٩جڀٯ رڀک

 ےٿاٯ ےٿٷہ ںیب ٝبٳ  ٍضت  ٵی ےپیو ےک  ہ/جتڀیق ٭ٺٺؼ

حتـیـی  ٕڀؿ پـ ٵٖٲٜ   ںٵی ےثبؿ ےی تجؼیٲی کھنی ةک

 ۔کـٿٹگب

 ےاٿؿ کٶپٺی ٫  ںیہ ے/ ٭ـت ںٿہاٝالٷ  کـتب  ہٳ یہ/ںٵی  .4

ٕجی  ےکنی امپتبٯ ك ےیب ایل ےؿ كٹا٫ڈکنی   ےك ےؽؿیٜ

رل  ںٿہکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےربٷ ےٵٞٲڀٵبت  کی ٵبٹگ کی

  ہ٭ـٿاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼ ہی ٿ٩ت   فٹؼگی ٭ب ثیٴھکنی ة ےٷ

رل  ےآرـ  ك ہی ٵبّی یب ٵڀرڀػھیب کنی ة ہےکب ٝالد کیب 

 ہرڀ فٹؼگی ٭ب ثیٴ ہے ےی ثبت كھکب تٞٲ٨  اینی کنی ة

ٹی  ٍضت  کڀ ہرنٶبٹی  یب ؽ ےک  ہ٭ـٿاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼ

 ےکٶپٺی ك ہی ثیٴھاٿؿ اینی کنی ة ہےٵتبحـ  کـتب 

فٹؼگی ٭ب  ےرل ںٿہکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگٸ

جتڀیق کی  ےٱئ ےک ہپـ ثیٴ  ہاٹب /جتڀیق ٭ٺٺؼ٭ـٿ ہثیٴ

 ےٵ٪َؼ  ك ےک  ےت٦َی ےک ےاٵیؼاؿی  اٿؿ/یب ػٝڀہ

 ہے۔ػؿعڀامت  کی گئی 

اٵیؼاؿی  اٿؿ/یب ہٳ کٶپٺی کڀ ٍـ٣  جتڀیق کی ہ/ںٵی  .5

ی مـکبؿی ھاٿؿ کنی ة ےٵ٪َؼ  ك ےک  ےت٦َی ےک ںػٝڀٿ

ف مسیت ڈٕجی ؿیکبؿ ھمبت ےی  کٹاؿھؿی  اتٹاٿؿ/یب ؿیگڀٱی

 ےٱئ ےک ےٵٞٲڀٵبت  اىرتاک  کـٷ ہٵتٞٲ٨ ےجتڀیق ك ےاپٸ

 ں۔ٿہاعتیبؿ ػیتب  

b) کی ٔوّیت  ںعواٌو ںایک جتویض فبسَ  ِی  

کی تٞؼاػ  اٿؿ ٹڀٝیت ٭ب   ںمڀاٱڀ ںایک جتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

  ہے۔تی ہٵٖبث٨  ثؼٱتی ؿ ےکی ٭الك  ک ہتٞٲ٨ ثیٴ

 ےک ہاٿؿ م٦ـ ثیٴ  ہٍضت ، ؽاتی  صبػث ےریل ہؽاتی  ثیٴ

  ہ٫ ہےیقائٸ کیب گیب ڈجتڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس   ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ےك ےٯہکی ٍضت ، ٕـف فٹؼگی  اٿؿ  ٝبػات ، پ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

 ہصبالت، ٕجی تبؿیظ، ٵڀؿٿحی ٝالٵبت ، گقىت ےٵڀرڀػ ٍضت  ٫

ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کی  ںٵی ےثبؿ ےک  ہٿ١یـ  ےجتـة ےک ہثیٴ

 ے۔رب مک

  ّٕبفش ےجتویض ک  

i. ٔبَ کب ِىًّ   ہجتویض وٕٕذ 

 ںٵی ےعڀػ کی ىٺبعت  کـٷ ےکڀ ٿاّش  ٕڀؿ ك  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

  ہ٫ ہےٳ  ہربٹٺب ا ہی ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ے۔ئیہٿٹب چبہ٩بثٰ 

 ےحتت ٵٲٸ ےپبٱینی ک ہتبک ہےکیب گیب  ھمبت ےکل ک  ہػہٵٞب

ىٺبعت   ے۔ٿ مکہػاؿ  کڀ صبٍٰ   ہ٥ڀائؼ ٍـ٣  ثیٴ ےٿاٯ
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کنی ػیگـ   ںاہد ہےٳ  ہی اھة ں٩بئٴ کـٹب اٷ ٵٞبٵالت  ٵی

ٵڀت   ے)ریل ہےٿ مکتی ہػٱچنپی  ںٳ ٵیھرڀک ہىؼ ہ٥ـػ  کڀ ثیٴ

 ہے۔ػٝڀٰی کـٹب  ے( اٿؿ اكۂ٩بٹڀٹی ٿاؿحب ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

ii. وی تفقیالت  ےاوس ساثو ہکب پت  ہجتویض وٕٕذ  

اٿؿ  ہکب پت  ہات  جتڀیق ٭ٺٺؼہاٿپـ  ثیبٷ ٭ی گئی ٿرڀ

ٿتی ہی الگڀ ھة ےٱئ ےک ے٭ی ت٦َیالت  صبٍٰ  کـٷ   ےؿاثٔ

 ں۔یہ

iii. وبسوثبس  یب ثضٔظہکب پیؼ  ہجتویض وٕٕذ ، 

جتڀیق  ںٵٞبٵالت  ٵی ھکچ ےریل ہثیٴ  ہٍضت  اٿؿ ؽاتی  صبػث

 ہےٿتب ہٳ  ہ، ٭بؿٿثبؿ  یب ثقٹل کڀ ربٹٺب اہکب پیو  ہ٭ٺٺؼ

 ہے۔مکتب  ڑٳ پـ ٵبػی  احـ  پھاٹکب رڀک ہکیڀٹک

 ِخبي

 ےاکخـ اپٸ ےٱیڀؿی ٵیٸ، رلڈؿینتڀؿاٷ کب  ڈ٥ڀ ٹایک ٥بك

ؿ ٹٵڀ ےتیق ؿ٥تبؿ ك ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہاٹب ٥ـاھکڀ ک ںکڀہگب

 ےکبٳ کـٷ ںامی ؿینتڀؿاٷ ٵی ہ، ٿہےتب ڑثبئک پـ م٦ـ کـٹب پ

 ےػائـ ےٳ کھرڀک  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ٹٷٹایک اکبؤٷ ےٿاٯ

 ہےٿ مکتب ہ ںٵی

iv. ُِوموُ   کی ؽٕبخت  اوس تفقیالت ےک ہثی  

 ںٵی ےثبؿ ےٵڀّڀٛ   ک  ہڀفجم ےٱئ ےک ہکڀ ثیٴ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت   ےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثتبٷ

 ِخبي

 :  ہکیب ی  ہ٫ ہےٿتب ہثتبٹب ّـٿؿی   ہکڀ ی  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

i. کت، کل ٵٲ٬   ےك ےؽؿیٜ ےایک ثیـٿٷ ٵٲ٬  م٦ـ )کل ٫ ،

 (  یب ےٱئ ے، کل ٵ٪َؼ  کںٵی

ii.  ےاٿؿ ىٺبعت  ک ہ٥ـػ  کی ٍضت  )٥ـػ  کب ٹبٳ، پت 

  ہےپـ ٵٺضَـ  کـتب  ےرڀ ٵٞبٵٰ  ہ( ٿ١یـھمبت

v. ػاؿی کی صؼ   ہکٶپٺی کی ؽٳ ہحتت ثیٴ ےؿ٩ٴ  پبٱینی ک ہثیٴ

 ںدتبٳ  جتڀیق ٥بؿٳ ٵی ہاٿؿ ی ہے٭ـتی  ہکی ٕـ٣ اىبؿ

 ہے۔ثتبیب ربٹب ّـٿؿی  

 ِخبي

ٿ ہاعـاربت  ےٝالد ک ںامپتبٯ ٵی ہ، یںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہٍضت  ثیٴ

  ہایک صبػث ہی ںٵی ےٵٰٵٞب ےک ہثیٴ  ہؽاتی  صبػث ہرجک ہے ےمکت

مجت  فٹؼگی  کب ٹ٪َبٷ، ایک اْٝبء  کب ٹ٪َبٷ یب ٹٚـ  کب  ےک

 ہے۔ٿ مکتب ہٹ٪َبٷ 
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vi. ہثیُ ہال اوس ِورودھپچ 

کی ت٦َیالت   ںپبٱینیڀ ہٱی ثیٴھاپٺی پچ ےٱئ ےک  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

تبؿیظ  ہثیٴ ےامک ہی ہے۔ٿتی ہکٶپٺی کڀ ػیٺب ّـٿؿی   ہثیٴ

ٵل   ٹمل ےایل ںٵی ںفاؿٿثِٞ ثب ہے۔ ےٱئ ےک ےٷھکڀ مسذ

ٕڀؿ پـ   ہع٦ی ںکٶپٺیب ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےرٸ ٫ ںیہ ےٿتہ

 ں۔یہا کب اىرتاک  کـتی ٹاڈ ےػاؿ  ک ہثیٴ

کیب   ہ٫ ہےٿتب ہی ثتبٹب ھة ہکڀ ی  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ہٝالٿ ےامک

، عبً ىـائٔ ہےجتڀیق کڀ ؿػ کیب  ےامک ےکٶپٺی ٷ ہکنی ثیٴ

پـیٶیٴ کی ّـٿؿت    ہٿ٩ت  فیبػ ے، جتؼیؼ  کںیہٝبئؼ ٭ی 

اٹکبؿ یب ؿّػ کیب  ےك ےیب پبٱینی کڀ جتؼیؼ  کـٷ ہےٿئی ہ

 ہے۔گیب 

 ےکی ت٦َیالت  ک ہثیٴ ہٵڀرڀػ ھمبت ےکٶپٺی ک ہکنی ػیگـ  ثیٴ

کیب ربٹب  ہی عالًھکب ة ںٹبٵڀ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھمبت ھمبت

ایک اٵٮبٷ   ںٵی ہثیٴ  ےعبً ٕڀؿ پـ ٵٲٮیت ٫ ہے۔ّـٿؿی  

 ےٯ ںپبٱینیب ےك ںکٶپٺیڀ ہػاؿ  خمتٲ٤  ثیٴ ہثیٴ  ہ٫ ہےتب ہؿ

 ےپـ ایک ك ےٿٷہٿا٩ٜ    ے٫ ہٿا٩ٜ ےاٿؿ ٹ٪َبٷ ک ہےمکتب 

ٵٞٲڀٵبت   ہی ہے۔ػٝڀٰی کـ مکتب  ےکٶپٺی ك ہایک ثیٴ  ہفیبػ

 ےٱئ ےک   ےُاٍڀٯ  کڀ الگڀ کیب ربٹب ی٪یٺی ثٺبٷ ےىـاکت  ک

 ہاٿؿ ٿ ےکیب رب مک  ہػاؿ  کڀ ٵٞبٿُ ہثیٴ ہتبک ہےّـٿؿی  

مجت   ےک ںپبٱینیڀ ہٵتٞؼػ  ثیٴ ےٱئ ےٳ کھی رڀکہایک 

 ۔ٿہ ہٷ ںکی ٍڀؿحتبٯ  ٵی ے/ٵٺب٥ٜ کٶبٷ

کٶپٺی کڀؿیذ  ہایک ثیٴ ںٵی ہثیٴ  ہ، ؽاتی  صبػثہٝالٿ ےامک

 ہگی رڀ امی ثیٴہےؿ٩ٴ ( کڀ حمؼٿػ کـٹب چب ہکی ؿ٩ٴ  )ثیٴ

 ںپبٱینیڀ  ہٱی گئی ػیگـ  ؽاتی  صبػث  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫

 ہے۔ؿ٩ٴ  پـ ٵٺضَـ  کـتب  ہیٴحتت ث ےک

vii. ۓمقبْ کب جتشة  

دتبٳ   ےگئ ےائٹھا  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےامک ےك  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

ا ہک ےٱئ ےک ےٹ٪َبٹبت  کی پڀؿی ٵٞٲڀٵبت  کب اٝالٷ  کـٷ

 ہثیٴ ہی ں۔یہیب ٷ ہےکیب گیب  ہاٹکب ثیٴ ہے، چبہےربتب 

ٵٞٲڀٵبت  ػیگب  ںٵی ےثبؿ ےٵڀّڀٛ   ک ےک ہکٶپٺی کڀ ثیٴ

ٳ کب اٹتٚبٳ  ھرڀک ےػاؿ  ٷ ہثیٴ ںٵبّی ٵی  ہبئیگب ٫اٿؿ ثت

ٳ کڀ ھرڀک ےرڀاثبت ك ےؿف اك ٕـس کٹؿؿائڈاٷ ہے۔کیب  ےکیل

یب  ےاٿؿ ٕجی اٵتضبٷ کـاٷ ںیہ ےمکت ھمسذ ےك  ےتـ ٕـی٨ہة

 ےکـ مکت ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےک ےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٷ  ہفیبػ

 ں۔یہ

 

 



 

140 

 

viii. ُداس  کب اّالْ ہثی  

کڀ دتبٳ ٵبػی   ںکٶپٺیڀ ہ٪َؼ  ثیٴجتڀیق ٥بؿٳ  کب ٵ ہچڀٹک

 ہػاؿ  کب ی ہثیٴ ں، اك ٥بؿٳ  ٵیہےٳ  کـٹب ہٵٞٲڀٵبت  ٥ـا

 ہاٿؿ ٿ ہےرڀاثبت ص٪ی٪ی اٿؿ ػؿمت   ہ٫ ہےٿتب ہاٝالٷ  ىبٵٰ 

کی ثٺیبػ    ےػہٵٞب ہ٥بؿٳ  ثیٴ  ہ٫ ہےٵت٨٦   ےاك ثبت ك

  ےػہٵٞب ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ ہی ١ٲٔ رڀاة ثیٴھکڀئی ة۔گبےثٸ

  ےصٌ ےٝبٳ ػٿمـ ےدتبٳ  جتڀیق ٥بؿٳ  ک ۔ص٨ ػیگب کب ےثچٸ ےك

 ےکی م٦بؿه ك ٹایزٸ ںٵی  ںػمتغٔ ، تبؿیظ  اٿؿ ثِٞ ٍڀؿتڀ

 ں۔یہٵتٞٲ٨  

ix. ہےکیب ربتب  ںیہجتڀیق ٥بؿٳ  کب امتٞٶبٯ  ٷ ںاہد ،

کٶپٺی فثبٹی ٕڀؿ پـ یب حتـیـی  ٕڀؿ پـ صبٍٰ    ہثیٴ

  کی ٵؼت ںػٹڀ 15گی، اٿؿ ےکـ ڈٵٞٲڀٵبت  کڀ ؿیکبؿ ہ٭ـػ

گی اٿؿ اپٺی ےکڀ امکی تَؼی٨  کـ  ہاٹؼؿ جتڀیق ٭ٺٺؼ ےک

کٶپٺی  ہثیٴ ںاہد۔گیےاك ٵٞٲڀٵبت  کڀ ىبٵٰ کـ ںپبٱینی ٵی

کنی ٵبػی   ےٷ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ  ہ٫ ہےػٝڀٰی کـتی  ہی ںثٞؼ ٵی

 ےک ےٳ  کـٷہا یب کڀؿ ٥ـاھکیب ت ںیہٷ ہٵٞٲڀٵبت  کب عالً

کٸ یب  ہٳ گٶـاہٵٞٲڀٵبت یب ٥ـا ںٵی ےثبؿ ےٵڀاػ ک ےٱئ

حبثت  ےا ، اكھکیب ت ںیہی ٵٞٲڀٵبت کب ا٥يبء ٷٹٿھد

 ہے۔ٿتب ہکٶپٺی پـ  ہثیٴ ھکب ثڀد ےکـٷ

 ےٿٷہکٶپٺی کڀ فثبٹی ٕڀؿ پـ ٵڀٍڀٯ  ہثیٴ  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت 

ٿتی ہػاؿی  ہکب ایک ؽٳ ےکـٷ ڈٿاٱی دتبٳ ٵٞٲڀٵبت،  کڀ ؿیکبؿ

ٹب ھؿک ںیبٷ ٵیھػ ےك  ےؽؿیٜ ےکڀ ٥ڀٱڀ اپ ک ٹایزٸ ےرل ہے

 ے۔ئیہبچ

 َہا

ت٦َیالت   ھجتڀیق ٥بؿٳ  کی کچ ےپبٱینی ک ہایک ٍضت  ثیٴ ےٹیچ

 :ںیہػی گئ 

رڀ کڀؿ کی  ہےٳ ٭ـتب ہك ٥ـاٹجتڀیق ٥بؿٳ  ایک پـامپیک .1

،  ںکڀؿیذ، امتخٺبئی ٍڀؿتی ےریل ہےٵٞٲڀٵبت  ػیتب 

 ہےثٺتب  ہك جتڀیق ٥بؿٳ  کب صٌٹپـامپیک ۔ ہػ٥ٞبت ٿ١یـ

 ےریل ہےٿتب ہغٔ  کـٹب کڀ اك پـ ػمت  ہاٿؿ جتڀیق ٭ٺٺؼ

 ہے۔ٱیب  ھٵٺؼؿربت کڀ مسذ ےاك ٫ ےاك ٷ

  ہىؼ ہؿ ای٬  ثیٴہ ھمبت ےک  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی  .2

، ٭بؿٿثبؿ ، پیؼائو تبؿیظ، رٺل اٿؿ ہ٥ـػ  کب ٹبٳ، پت

یکل پیٸ سمرب، ٕجی ٹآٵؼٹی اٿؿ اٹکٴ  ہاٷہتٞٲ٨ ، اٿمٔ ٵب

اٿؿ ، امکی ٩بثٲیت ہیيٺـ  کب ٹبٳ اٿؿ پتٹپـیک

 ہثیٴ ہے۔ٵتٞٲ٨  ٵٞٲڀٵبت  مجٜ کی ربتی  ےؿیيٸ  سمرب كٹؿرل

ی ثیٺک ٵٺت٪ٲی  ھی اة ةھ٥ـػ  کی ثیٺک کی ت٦َیالت  ة  ہىؼ
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ؿامت ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  کی  اػائیگی   ہثـا ےك  ےؽؿیٜ ےک

  ہے۔مجٜ کی ربتی  ےٱئ ےک ےکـٷ

ٵتٞٲ٨  ے٥ـػ  کی ٕجی صبٱت  ك  ہىؼ ہثیٴ ہٝالٿ ےامک  .3

 ےٯھٵ٦َٰ مڀاالت   پچ ں٥بؿٳ  ٵی ں۔یہ ےربت ھےمڀاالت  پڀچ

ٳ کی  ھاٿؿ رڀک ںیہ ےٿتہپـ ثٺیبػ    ےجتـة ےک ںػٝڀٿ

 ں۔یہ ےربت ےصبٍٰ  کئ ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہٵٺبمت  

ٵٮٶٰ ت٦َیالت  ٿاّش کـٹب   ےٱئ ے٥ـػ  ک  ہىؼ ہثیٴ  .4

ػی گئی کنی خمَڀً   ں٥بؿٳ  ٵی ہکیب ٿ  ہ٫ ہےٿتب ہّـٿؿی  

 ہے۔ا ہٵجتال ؿ ںثیٶبؿی ٵی

  ہی ػٿمـی ثیٶبؿی یب ٵـُ یب صبػثھ، کنی ةہٝالٿ ےامک  .5

ػاؿ   ہرل کب مبٵٺب ثیٴ ہےکی ت٦َیالت  کی ٵبٹگ کی ربتی 

 : ہےا ڑکڀ کـٹب پ

a. اٿؿ ٝالد ٭ی ٹڀٝیت  ٹثیٶبؿی/چڀ 

b.  ٝالد کی تبؿیظ ےٯہپ 

c. ہؿ  کب ٹبٳ اٿؿ پتٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد  کـٷ 

d.  ہےکیب  ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ  کڀؿ کیب گیب 

 ےی اّب٥ی ص٪بئ٨  کھکنی ة ےکڀ ایل ٥ـػ   ہىؼ ہثیٴ .6

 ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہرل کب عالً ہےٿتب ہثتبٹب  ںٵی ےثبؿ

ی ثیٶبؿی یب ھکنی ة ےاٿؿ کیب اك ےئیہپبك کیب ربٹب چب

ی ٵخجت  ٿرڀػ  یب ٵڀرڀػگی  کی ٵٞٲڀٵبت  ھکی کنی ة ٹچڀ

 ہےمکتی  ڑکی ّـٿؿت پ ہٕجی تڀد ےٱئ ےرنک ہے

ػٝڀٰی تبؿیظ   ےٿؿ اٹکا ںپبٱینیڀ ہٵبّی ثیٴ ں٥بؿٳ  ٵی .7

 ہثیٴ ہاّب٥ی  ٵڀرڀػ ھمبت ےکٶپٺی ک ہاٿؿ کنی ػیگـ  ثیٴ

  ں۔یہ ےٿتہی ىبٵٰ ھٵتٞٲ٨  مڀاالت  ة ےك

رل  ےئیہػیب ربٹب چب  ہاٝالٷ  کی عبً  عَڀٍیبت پـ تڀد  .8

 ۔ػمتغٔ  کیب ربئیگب  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہپـ جتڀیق ٭ٺٺؼ

ٕجی  ےؿ  كٹا٫ڈی امپتبٯ/ھکنی ة ے٥ـػ  ایل  ہىؼ ہثیٴ  .9

 ےٱئ ےاٿؿ امک ہےکی ؿّبٵٺؼی  ػیتب  ےٵٞٲڀٵبت  ٵبٹگٸ

ی ٿ٩ت  اك ھکنی ة ےرل ٷ ہےکٶپٺی کڀ اعتیبؿ ػیتب   ہثیٴ

ٿاٱی کنی  ےٹی  ٍضت  کڀ ٵتبحـ  کـٷہکی رنٶبٹی  یب ؽ

یب کـ  ہےامکب ٝالد کیب  ںتٞٲ٨  ٵی  ےی ثیٶبؿی کھة

 ہے۔مکتب 

اك   ہ٫ ہے٥ـػ  اك ثبت کی تَؼی٨  کـتب   ہىؼ ہثیٴ  .10

 ہےٱیب  ڑھك  کڀ پٹپـامپیک ےٿاٯ ےثٺٸ ہ٥بؿٳ  کب صٌ ےٷ

  ہے۔تیبؿ  ےٱئ ےک ےىـائٔ  ٭ڀ ٩جڀٯ کـٷ ہاٿؿ ٿ

ٝبٳ   ںتٞٲ٨  ٵی ےثیبٹبت  کی مچبئی ک ںاٝالٷ  ٵی  .11

ٕڀؿ پـ جتڀیق ٥بؿٳ   ے٭ی ثٺیبػ  ک  ےػہی اٿؿ ٵٞبٹٿاؿٷ

 ہے۔ٿتب ہىبٵٰ 

  ہیىً  عوإٌبَڈِی
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 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہٰ  تبؿیظ  یٮڈٵٺ٦ی  ٵی ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

ػؿػ  ںٵی ےپـیيـ، میٸ ڈائی ثٰہ٥ـػ  کڀ ؽیبثیٖل،   ہىؼ ہثیٴ

 ےك ںیٰ اٹ٦ٞبٳ رینی ثیٶبؿیڀڈیب کڀؿٿٹـی ٭ٶی  یب ٵبیڀکبؿ

 ہے۔ٿتب ہکڀ ٵٮٶٰ  کـٹب   ہٵتٞٲ٨  ایک ت٦َیٲی  مڀاٱٺبٳ

 ےگئ ےٵٮٶٰ  کئ  ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈاٷ کب ایک ٵيبٿؿتی 

٥بؿٳ کی ربٹچ  ہی ہے۔ٿٹب ّـٿؿی  ہمحبیت    ےك ےؽؿیٜ ے٥بؿٳ ٫

رٸ  ہےکی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈپیٺٰ  ےتبٯ کٶپٺی کڑپ

٭ب  ہ٭ی ثٺیبػ  پـ ٵٺٚڀؿی ، ٩جڀٱیت ، اعـاد ٿ١یـ ےکی ؿائ

 ہے۔کیب ربتب   ہ٥یَٰ

جتڀیق ٥بؿٳ  کی ایک   ہ٫ ہےٵ٪ـؿ کیب  ہی ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 ھمبت ےکڀ پبٱینی ػمتبٿیق ک  ہ٬٭ب١ؾات ٵٺنٲ  ے٭بپی اٿؿ امک

 ےک ڈؿیکبؿ ےػاؿ  ک ہثیٴ ےاٿؿ اك ےئیہٵٺنٲ٬ کیب ربٹب چب

 ے۔ئیہیزب ربٹب چبھپبك ة ےامک ےٱئ

  ثیچواْ  کب کشداس .2

 ہػاؿ  اٿؿ ثیٴ ہیٞٺی ثیٴ ںمجبٝتڀ ںػاؿی ػٿٹڀ ہثیچڀاٷ کی ؽٳ

 ہے۔ٿتی ہکٶپٺی کی ٕـ٣  

ػؿٵیبٷ   ےاؿ  کػ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہیب ثـٿکـ رڀ ثیٴ ٹایک ایزٸ

کی    ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك ہےٕڀؿ پـ کبٳ کـتب  ےثیچڀاٷ  ک

مبؿی ٵبػی   ںٵی ےثبؿ ےٳ کھرڀک  ہ٫ ہےٿتی ہػاؿی   ہؽٳ

ٳ  ہکٶپٺی کڀ ٥ـا ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫  ہىؼ ہٵٞٲڀٵبت  ثیٴ

  ہے۔کی گئی 

ثیچڀاٷ  کی   ہ٫ ہے ےٳ ٭ـتہ٥ـا ہآئی ؿیگڀٱیيٸ ی ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔ٿتی ہ٫  کی ٕـ٣  ہگب  ػاؿی ہؽٳ

 َہا

 داسی  ہىشف ایک ثیچواْ  کی رَ ےن( کہاِىبْ  )گب

کٶپٺی یب  ہ"ایک ثیٴ  ہ٫ ہےتب ہآئی  ؿیگڀٱیيٸ ک ےی اڈآئی آؿ 

  ںتٞٲ٨  ٵی ےکڀؿ ک  ہیب ػیگـ  ثیچڀاٷ  ایک جمڀف ٹامکب ایزٸ

 ے٫  کڀ اپٸہٳ  کـیگب رڀ اٵٮبٷ گبہدتبٳ ٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا

٩بثٰ  ںٵی ےٱیٸ ہتـیٸ کڀؿ کب ٥یَٰہة ےت كم ںٵ٦بػ ٵی

 ۔گبےثٺبئ

 ہیب ایک ثیٴ ٹایزٸ ےکٶپٺی یب امک ہ٫  ثیٴہاٵٮبٷ  گب ںاہد 

٥ـػ   ےاك ٕـس ک ںاہ، ٿہےپـ ارمَبؿ  کـتب   ہٵيڀؿ ےثیچڀاٷ  ک

ػیٺب   ہ٫  کڀ ٵيڀؿہاٵٮبٷ  گب  ںاٹؼاف  ٵی ہکڀ ایک ٵٺ٦َبٷ

 ے۔ئیہچب
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 ںکڀہػیگـ ٵٺنٲک کب١ؾات گبجتڀیق اٿؿ  ےی مجت  كھکنی ة ںاہد

جتڀیق  ے٫  ٭ی ٕـ٣ كہ، گبںیہ ےربت ےؿھة ںیہٷ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

٥بؿٳ  ىبٵٰ کیب رب مکتب  ٹی٦کیٹایک مـ ںآعـ  ٵی ے٥بؿٳ  ک

اك  ںٵی ےثبؿ ے٥بؿٳ  اٿؿ ػمتبٿیقات  کی ٵٺؼؿربت  ک  ہ٫ ہے

  ہجمڀف ےاك ٷ  ہ٫ ہاٿؿ ی ہے٭ڀ ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ٿّبصت ٭ی گئی  

 "ہے۔ٱیب  ھمسذ ےی ٕـس كھٵیت کڀ اچہا٭ی   ےػہٵٞب

 

 

 

B. (  ہجتویض کی لجوٌیت) اِیذاسی 

ٕڀؿ  ٹےایک ٵٮٶٰ  کیب گیب جتڀیق ٥بؿٳ  ٵڀ  ہ٫ ہےا ھػیک ےٳ ٷہ

 : ہےٳ  کـتب ہؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ٥ـا ہپـ ٵٺؼؿد

  ػاؿ  کی ت٦َیالت ہثیٴ  

  ٵڀّڀٛ   کی ت٦َیالت  

   کڀؿ کی ٩نٴ  ٭ی ّـٿؿت 

  نٶبٹی  عَڀٍیبت کی ت٦َیالتر ںٵخجت اٿؿ ٵٺ٦ی  ػٿٹڀ 

 ٱی تبؿیظھاٿؿ ٹ٪َبٷ کی پچ ہثیٴ  

  ہکٶپٺی ایک دمٮٸ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےجتڀیق ک ہایک ٍضت  ثیٴ

٥ـػ  کڀ  ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك 45 ے٫  کڀ، ریلہگب

 ہے۔یذ مکتی ھی ةھة ےٱئ ےپبك اٿؿ/یب ٕجی ربٹچ ک ےؿ  کٹا٫ڈ

ٕجی  ںاہپـ، اٿؿ دػمتیبة  ٵٞٲڀٵبت  ٭ی ثٺیبػ   ںجتڀیق ٵی

ؿ  کی ٹا٫ڈاٿؿ  ٹکٰ ؿپڀؿڈ، ٵیہےػیب گیب   ہربٹچ کب ٵيڀؿ

ی ھی کتھکت ہے۔ٱیتی   ہکٶپٺی ٥یَٰ ہم٦بؿه ٭ی ثٺیبػ  پـ ثیٴ

، ػیگـ  ٵٞٲڀٵبت  ہےٿتی ہ ںیہیٮٰ  تبؿیظ  تنٲی خبو ٷڈٵی ںاہد

٫  ہگب ہی دمٮٸھة  ہایک اّب٥ی  مڀاٱٺبٳ ےٱئ ےک ےصبٍٰ  کـٷ

 ےٳ ٝٺَـکھکٶپٺی رڀک ہتت ثیٴ ہے۔ٿتب ہؿی  صبٍٰ  کـٹب ّـٿ ےك

اٿؿ  ہےکـتی  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےٿاٱی ىـس ک ےٿٷہالگڀ  ےٱئ

 ےرل ک ہےخمتٲ٤  ٝڀاٵٰ  ٭ی ثٺیبػ  پـ پـیٶیٴ کب صنبة  کـتی 

 ہے۔ػاؿ  کڀ ثتبیب ربتب  ہؿ ثیٴھپ ںٵی ےثبؿ

پـٿپڀفٯ  پـ تیق ؿ٥تبؿ  اٿؿ   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

دتبٳ   ےاٿؿ امک ہےکبؿؿٿائی کی ربتی  ھتمب ے٭بؿ٭ـػگی ک

اٹؼؿ  حتـیـی  ٕڀؿ  ےایک ٵٺبمت  ٵؼت  ک ںٵی ےثبؿ ےک ں٥یَٲڀ

 ہے۔پـ ٵٖٲٜ  کیب ربتب 
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 ٹٔو ںِی ےثبس ےاِیذاسی  اوس پشوپوصي  پش کبسسوائی کہ

 15کٶپٺی کڀ  ہٵٖبث٨  ثیٴ ےػایبت کہ ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ 

 ٹایزٸ ے۔ئیہئی کـٹی چباٹؼؿ  جتڀیق پـ کبؿؿٿا ےػٷ کی ٵؼت  ک

، اٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ ٥ڀٱڀ اپ ےٷھیبٷ ؿکھائٴ الئٺق کب ػٹاٷ  ےك

 ےك  ےؽؿیٜ ے٫  مـٿك کہپـ گب ےٷڑی ّـٿؿت پھاٿؿ رت کت ےکـٷ

کی تڀ٩ٜ  کی  ےثبت چیت کـٷ ھمبت ےػاؿ  ک ہ/ثیٴ ہجتڀیق ٭ٺٺؼ

  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ ٩جڀٱیت  ک ےکـٷ ھجتڀیق کی پـ٫ ہے۔ربتی 

ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےاٵیؼاؿی  کہٝٶٰ  کڀ  ےاك پڀؿ ےک ےٱیٸ

 ہے۔

 

 

 1 ٹیظٹآپ کو  ےاپٓ

اٹؼؿ  ےکٶپٺی کڀ __________ ک ہٵٖبث٨  ایک ثیٴ ےػایبت کہ

 ہے۔ٿتی ہجتڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی  ہثیٴ

I.  7 ػٷ 

II.  15 ػٷ 

III.  30 ػٷ 

IV.  45 ػٷ  
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C. طٹپشاعپیک 

 ہثیٴ ےـ٣ كیب امکی ٕ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہك ثیٴٹپـامپیک

 ہی ہے۔ربؿی کیب گیب ایک ػمتبٿیق  ےٱئ ےک ںعـیؼاؿٿ  ہدمٮٸ ےک

اٿؿ  ہےٿتب ہ ںکی ىٮٰ ٵی ہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ایک ثـٿىـ یب ٭تبثچ

کب  ےکڀ ٵَٺڀٝبت  کی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸ ںعـیؼاؿٿ  ہدمٮٸےاك ٕـس ٫

 1938  ٹای٬ ہك ربؿی کـٹب ثیٴٹپـامپیک ہے۔ٵ٪َؼ  ٵٮٶٰ  کـتب 

 2002  ٹٵ٦بػات  کب حت٦٘  ای٬ ےؿ  کڈٿٯہی پبٱین ھمبت ھمبت ےک

 ےؽؿیٜ ے٫ 2013  ےّبثٔ ہٍضت  ثیٴ ےآئی ک ےی اڈاٿؿ آئی آؿ 

 ہے۔ٿتب ہؿٿٯ  ٹ٭ٸ  ےك

٥ڀائؼ  کی  ںك ٵیٹپـٿمپیک ےٵَٺڀٝبت  ک ہی ثیٴھکنی ة

 ےئیہٿٹب چبہکڀؿ کی صؼ  کب ٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ہگٺزبئو، ثیٴ

ٿ ّڀاثٔ کڀ ٍب٣ ٍب٣  ، ٵنتخٺیبتںیڀٹکڀؿ کی ٿاؿٷ ہاٿؿ ثیٴ

  ے۔ئیہایب ربٹب چبھمسذ

ا ہی کھٷ کڀؿ ةٓا ڈای ںیہؿف  )رٸڈٵَٺڀٝبت  پـ ٩بثِٰ اربفت ؿائ

 ےکبؿ ک ہػائـ ےاٷ ک ےی ٥ڀائؼ کھة ںٵی ےثبؿ ے( کہےربتب 

ؿف کڀ ڈدتبٳ  ؿائ ہٝالٿ ےامک ے۔ئیہثیبٷ کیبربٹب چب ےك ےصڀاٯ

 ےپـیٶیٴ ک ےٳ  ٵَٺڀٝبت  کہٵالکـ ٵتٞٲ٨  پـیٶیٴ ا ھایک مبت

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ںیہٷ  ہفیبػ ےۺ ك30

کـٹب  ںك ٵیٹایک پـامپیک ہٳ  ٵٞٲڀٵبت  رل کب عالًہػیگـ  ا

 : ںیہىبٵٰ  ں، اك ٵیےئیہچب

 ےٱئ ےیب خمتٲ٤ اٹؼؿاد ٝٶـ ک ےٱئ ےک ںگـٿپڀ ےخمتٲ٤ ٝٶـ ک ۔۴

 کڀئی اعتال٣ ںکڀؿ اٿؿ پـیٶیٴ ٵی

  جتؼیؼ  کی ىـائٔ ےپبٱینی ک ۔۶

 ۔کی ىـائٔ  ےربٷ ےحتت پبٱینی کی ٵٺنڀعی کی ےثِٞ صبالت ک ۔۳

ٹگ  ڈی ؿٝبیت  یب ٱڀھٿاٱی کڀئی ة ےٿٷہالگڀ  ںخمتٲ٤  صبالت  ٵی ۔۶

  کی ت٦َیالت

ی ٹٚـ حبٹی یب ھکنی ة ںپـیٶیٴ مسیت پبٱینی کی ىـائٔ  ٵی ۔۰

  اٵکبٷ ےتـٵیٴ ک

ؿف  کڀ  اثتؼائی ڈٿٯہپبٱینی  ھمبت ےکٶپٺی ک ہی ثیٴہایک  ۔۴

 ےٱئ ے٫ ہٿ١یـ  ہجتـة ےک ںی جتؼیؼ  ، مبفگبؿ ػٝڀٿاٹؼؿاد، ربؿ

    ۔ی ٵـاٝبت ھ٭ڀئی ة ےٱئ ے٫ ے٭ـٷ ڈؿیڀاؿ

 ںیہیجٰ ٹپڀؿ ںپبٱینیب ہاك کی دتبٳ  ٍضت  ثیٴ  ہاٝالٷ  ٫ ہی ۔۷

کٶپٺی  ہی ػیگـ  ثیٴھکڀ کنی ة ںاٷ پبٱینیڀ  ہ٫ ہےرل کب ٵٖٲت 

ی ام ے٥ڀائؼ  ٿاٯ ےرڀ ایک ریل ہےجتؼیؼ  کیب رب مکتب  ےك

 ہثیٴ ہٵڀرڀػ ہٿ ہ، رٸ کب ٥بئؼہےٳ  کـتی ہکڀؿ ٥ـا ےٕـس ٫

 ۔اھا مکتب تٹھپـ ا ےٷہؿ ےثٸ ھمبت ےکٶپٺی ک



 

146 

 

 ہٍضت  ثیٴ ے٭بؿ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٸ ہثیٴ ےک ںٍضت  پبٱینیڀ

 ےایل ں۔یہ ےك ىبئٜ کـتٹپـامپیک ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبت ک

٫  ہگب  ہٿگب ٫ہایک اٝالٷ  ىبٵٰ  ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی ںٵٞبٵالت  ٵی

ہے۔ٵت٨٦   ےاٿؿ اك ك ہےٱیب  ڑھك کڀ پٹپـامپیک ےٷ  

 

D. پشیّیُ کی سعیذ 

کٶپٺی کڀ پـیٶیٴ اػا  کیب  ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہرت گب

پبثٺؼ  ےٱئ ےک ےکٶپٺی ایک ؿمیؼ ربؿی کـٷ ہتڀ ثیٴ ہےربتب 

 ےک ےربٷ ےکڀئی پـیٶیٴ اػائیگی  کئ ںپیيگی  ٵی ہے۔ٿتی ہ

 ہے۔تی ی ؿمیؼ ربؿی کی ربھة ںٵی ےٵٞبٵٰ

 تْشیف

 ہٵڀّڀٛ   کب ثیٴ ےک ہحتت ثیٴ ےک  ےػہایک ٵٞب ےک ہپـیٶیٴ ثیٴ

کٶپٺی کڀ اػا   ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ

  ہے۔کیب گیب تال٥ی ثؼٯ  یب ؿ٩ٴ 

کی  1938،  ٹایه ہپشیّیُ کی ادائیگی  )ثیُ ںپیؾگی  ِی .1

 وی ثی (  64عیىؾٓ  

 ےٯہپ ےك ےٿٷہکڀؿ ىـٿٛ  ہیٴٵٖبث٨ ، پـیٶیٴ ث ےک  ٹای٬ ہثیٴ

 ہےٳ  پـٿیژٷ  ہایک ا ہی ے۔ئیہاػا  کیب ربٹب چب ںپیيگی  ٵی

  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہٍـ٣  ثیٴ  ہ٫ ہےرڀ ی٪یٺی ثٺبتب

 ہػہٵٞب ہی ایک ػؿمت ثیٴہثٞؼ  ےک ےربٷ ےپـیٶیٴ صبٍٰ  کـ ٱئ

ٳ ھرڀک  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہاٿؿ ثیٴ ہےٵٮٶٰ  کیب رب مکتب 

١یـ فٹؼگی   ںاؿت ٵیھمیٮيٸ ة ہی ہے۔رب مکتب  کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب

 ہے۔ٍٺٞت  کی ایک عبً عَڀٍیت  ہثیٴ

 َہا

a) ہ٫ ہےٿی ثی کب پـٿیژٷ  64میٮيٸ   ےک 1938،  ٹای٬ ہثیٴ  

گی ےکـ ںیہٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  ٷھی رڀکھکٶپٺی کنی ة ہی ثیٴھکڀئی ة

یب  ہےٿ ربتب ہ ںیہصبٍٰ  ٷ ںپـیٶیٴ پیيگی  ٵی  ہرت تک ٫

 ےیب ٵ٪ـؿٕـی٨ ہےػی ربتی  ںیہی ّٶبٹت  ٷک ےاػائیگی  کـٷ

 ہے۔کیب ربتب  ںیہمجٜ ٷ ٹیپبفڈ ںپیيگی  ٵی ےك

b)  کی  ہثیٴ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہکنی ثیٴ ٹایزٸ ہرت کڀئی ثیٴ

ٯ ٹثیٺک اٿؿ پڀك ہ، ٿہےپبٱینی پـ پـیٶیٴ صبٍٰ  کـتب 

 ےک ٹےٷھچڀثیل گ ےک ےصبٍٰ  کـٷ ےکـ، اك ڑٿھتٖٞیالت  کڀ چ

ث٢یـ، اك ٕـس  مجٜ کیب  ےٿتی کٹی ککٶیيٸ ک ےاٹؼؿ  اپٸ

 ےاک کڈپبك مجٜ کـیگب یب  ےکٶپٺی ک ہگیب ٵٮٶٰ  پـیٶیٴ ثیٴ

 ۔گبےیذھة ےك  ےؽؿیٜ
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c) ےٳ ٍـ٣  اك تبؿیظ كھرڀک  ہ٫ ہےی کیب گیب ھپـٿیژٷ  ة ہی 

پـیٶیٴ کی    ےك ےؽؿیٜ ےٵبٹب ربئیگب رت ٹ٪ؼ یب چیک ٫

 ہے۔اػائیگی  کی گئی 

d) ےاک ٫ڈیب   ےك ےؽؿیٜ ےؿ ٫ڈؿٯ یب ٵٺی آٹپـیٶیٴ پڀك ںاہد 

ؿ کیب ربتب ڈیٸٹ ےك  ےؽؿیٜ ےچیک ک ےگئ ےیذھة  ےك ےؽؿیٜ

ؿ کڀ ڈرت ٵٺی آؿ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ھ، رڀکہے

رینب  ہے، چبہےیزب گیب ھة ےاک كڈیب چیک کڀ  ہےثک کیب گیب 

 ہے۔ٿ مکتب ہ ہی ٵٞبٵٰھة

e)  ےربٷ ےرڀ پبٱینی کڀ ٵٺنڀط کئ ڈی ٥ٸھپـیٶیٴ کب کڀئی ة 

مجت   ےتجؼیٲی ک ںىـائٔ ٿ ّڀاثٔ   ٵی ےمجت  یب امک ےک

 ہ، ػٿمـی ٍڀؿت ،ثیٴہےٿ مکتب ہیڀ ڈػاؿ  کڀ ہؿ ایک ثیٴھیب پ

ؿ ڈیب آؿ ڈاك ٭ی اػائیگی  ایک کـاك  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

  ےك ےؽؿیٜ ےؿ ٫ڈٯ/ٵٺی آؿٹیب پڀك  ےك ےؽؿیٜ ےچیک ٫

 ہاٿؿ ثیٴ ےہػاؿ  کڀ کی رب مکتی  ہؿامت  ٕڀؿ پـ ثیٴ ہثـا

ایک ٵٺبمت  ؿمیؼ صبٍٰ   ےػاؿ  ك ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

ثیٺک  ے٥ـػ  ک  ہىؼ ہؿامت ثیٴ ہآد کٰ ثـا ۔کی ربئیگی

اك ٕـس کب  ہے۔ك  ٹکی پـی٬ ےؿ٩ٴ مجٜ کـٷ ںٵی  ٹا٭بؤٷ

 ںیہمجٜ ٷ ںٵی ہاتھک ےک ٹایزٸ ںٵی ےی ٵٞبٵٰھکنی ة ڈؿی٦ٸ

 ۔کیب ربئیگب

رڀ  ںیہی ھاعـاد ة ےثبال ىـٓ ک ہپـیٶیٴ اػا ئیگی کی ٵٺؼؿد

 ہایک فٹؼگی  ثیٴ ں۔یہثیبٷ  ںٵی 59اٿؿ  ٩58بٹڀٷ   ہثیٴ

ٿاٱی  ےٿ٩ت  تک چٲٸ  ہفیبػ ےك ےیٸہٳ 12پبٱینی رینی 

 ہے۔ ےٱئ ےاػائیگی  ک ںٵی ں٩نٖڀ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ

 ےك  ےؽؿیٜ ےثیٺک ّٶبٹت  ک ںخمَڀً  ٵٞبٵالت  ٵی ںػیگـ  ٵی

ٵ٪ـؿ   ںٝیٸ ٵٖبث٨ پـیٶیٴ پیيگی  ٵی  ںاہاػائیگی  کـٹب، د

 ے٫  کہپبك ٵڀرڀػ گب ےکٶپٺی ک ہیب ثیٴ ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ

صبٍٰ  کی گئی اػائیگی   ےکـک ٹیتڈ ںٵی ہاتھایک ٹ٪ؼی مجٜ ک

  ہے۔ىبٵٰ 



 

148 

 

  ہپشیّیُ وی  ادائیگی وب ىشیك .2

 َہا

 ےی ٥ـػ  ٫ھکنی ة ےٿاٯ ےکی جتڀیق کـٷ ےپبٱینی ٱیٸ ہایک ثیٴ

کٶپٺی  ہایک ثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ڈٿٯہیب پبٱینی   ےك ےؽؿیٜ

 ےك ںؽیٰ ٵی ہپـیٶیٴ کی اػائیگی  ٵٺؼؿد ےٿاٯ ےربٷ ےکڀ کی

 ہے۔کیب رب مکتب  ےك ںٕـی٪ڀ  ہایک یب فیبػ

a)  ٹ٪ؼی  

b)  اؿت ھة ے، ریل ہٿتب آٯھثیٺکبؿی مسذ ہی تنٲیٴ ىؼھکڀئی ة

 ڈیٶبٷڈٿٯ ثیٺک پـ تیبؿ ثیٺکـ چیک ، ڈی ىیھکنی ة ںٵی

 ؿ کی اػائیگی ، ثیٺکـ چیک؛ڈاػا  آؿ ،ٹؿا٣ڈ

c)  ؿ ؛ڈٯ ٵٺی آؿٹپڀك 

d) ؛ڈکبؿ ٹیتڈیب  ڈٹکـی 

e)  ؛ ٹپبفڈی یب ٹ٪ؼی ٹثیٺک گبؿٷ 

f)  ؛ٹؿٹیٹاٷ 

g) ای ٵٺت٪ٲی 

h)  ےػاؿ  ک ہؿ  یب فٹؼگی  ثیٴڈٿٯہیب پبٱینی   ہجتڀیق ٭ٺٺؼ 

 ےك  ےؽؿیٜ ےؿاٹن٦ـ کٹػایبت  پـ ثیٺک ہیٺگ  ڈیٸٹاك

 ؛ڈٹکـی ٹائـیکڈ

i) ٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب  ےی کی ٕـ٣ كٹؿاھٿ٩تب ٥ڀ٩تب ات ؽ

 یب اػائیگی  ہٕڀؿ پـ کڀئی ػٿمـا ٕـی٨ ےک ہے

 ہٵٖبث٨ ، اگـ جتڀیق ٭ٺٺؼ ےىـائٔ  ک ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ 

  ےؽؿیٜ ےک ڈکبؿ ٹیتڈ/ڈٹثیٺکٺگ یب کـی ٹؿ  ٹیڈٿٯہ/پبٱینی 

تڀ اػائیگی    ہےکب آپيٸ ٵٺتغت  ٭ـتی  ےپـیٶیٴ اػا  کـٷ ےك

/پبٱینی  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ےیب اك ٕـس ک  ہاتھثیٺکٺگ ک ٹٍـ٣  ٹی

کی  ےك  ےؽؿیٜ ےک ڈکبؿ ٹیتڈ/ڈٹٹبٳ پـ ربؿی کـی ےؿ  کڈٿٯہ

 ے۔ئیہربٹی چب

 3 ٹیظٹآپ کو  ےاپٓ

تڀ  ہےکی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےاگـ پـیٶیٴ اػائیگی   چیک ٫

 ٿگب؟ہکڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت    ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

I. ٹرت چیک پڀك ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک 

 ہےکیب گیب 

II.  ہرت ثیٴ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک 

 ہےچیک مجٜ کیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

III. ہرت ثیٴ ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک 

 ہےٿتب ہکٶپٺی کڀ چیک صبٍٰ  
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IV. رت جتڀیق  ہےٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھرڀک

 ہےچیک ربؿی کیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہ٭ٺٺؼ

 

 

 

E. پبٌیغی دعتبویض 

 پبٌیغی دعتبویض

کب ایک حجڀت   ےػہٵٞب ےک ہرڀ ثیٴ ہےپبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق 

 1899،  ٹاٵپ ای٬ٹاؿتی اكھاك ػمتبٿیق پـ ة ہے۔ٳ ٭ـتب  ہ٥ـا

ے۔ئیہٿٹی چبہؿ ٱگی ہٵٖبث٨ ٳ ےػ٥ٞبت ک ےک  

ی ڈآؿ  آئی ےٱئ ےک ےٵ٦بػ کی ص٦بٙت  کـٷ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی 

 ہایک ٍضت  ثیٴ  ہ٫ ہےخمَڀً  ٭یب  ہی ںٵی  ےآئی ّبثٔ ےا

:ےئیہٿٹب چبہکیب ىبٵٰ  ںپبٱینی ٵی  

a)  ےٷھؿمت  ؿکٹاٷ ہ٩بثِٰ ثیٴ ںػاؿ  اٿؿ ٵڀّڀٛ   ٵی ہثیٴ 

 ؿیل ڈ( ٹبٳ اٿؿ ایےکنی ػیگـ  ٥ـػ  کب)ک ےٿاٯ

b)  کی ٵٮٶٰ ٵٞٲڀٵبت ٹؿكٹا٥ـاػ  یب اٷ  ہىؼ ہثیٴ  

c)  ےٳ کھ، ٥ـػ  اٿؿ/یب رڀک ؿ٩ٴ ہحتت ثیٴ ےپبٱینی ک 

  ٵٖبث٨

d)  کی ٵؼت ہثیٴ  

e)  مغت عٖـات  اٿؿ اعـاد ےگئ ےکڀؿ کی 

f)   ٿتیٹی اّب٥ی/کھٿاال کڀئی ة ےٿٷہالگڀ 

g)  ےک ٹٵٸٹرلڈپـیٶیٴ ای ںاہ٩بثِٰ اػائیگی  پـیٶیٴ اٿؿ د 

  ہےکی ثٺیبػ  ٹٵٸٹرلڈای ے، پـیٶیٴ کہےٝبؿّی ٵڀّڀٛ 

h)  ںیبٹ٩بٹڀٷ ، ىـائٔ  اٿؿ ٿاؿٷ ےپبٱینی ک 

i)  ےاٵٮبٷ  ك ےک ےی کڀ رٺٴ ػیٸ حتت ایک ػٝڀ ےپبٱینی ک  

  ہىؼ ہپـ ثیٴ ےٿٷہٿا٩ٜ    ے٫ ہایک ١یـ ٵتڀ٩ٜ  ٿا٩ٜ

 ٿاٱی کبؿؿٿائی ےکی ربٷ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫

j)  پـ  ےٿٷہٿا٩ٜ  ے٫  ہٿا٩ٜ ےٿاٯ ےکڀ رٺٴ ػیٸ ےایک ػٝڀ

ػاؿی  ہػاؿ  کی ؽٳ ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےٵڀّڀٛ   ک ےک ہثیٴ

 ص٪ڀ٧ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ںیاٿؿ اٷ صبالت  ٵ

k) کڀئی عبً  صبالت 

l)  ی، ٵبػی  ص٪بئ٨  کب ١یـ اٹٮيب٣  ہػ ہٿکھ١ٲٔ ثیبٹی  ، ػ

١یـ تٞبٿٷ  ٭ی ثٺیبػ  پـ پبٱینی کڀ  ےػاؿ  ک ہیب ثیٴ

  پـٿیژٷ ےٱئ ےک ےٵٺنڀط کـٷ

m)  دتبٳ   ںتٞٲ٨  ٵی ےپبٱینی ک ںاہد ہپت ےکٶپٺی ک ہثیٴ

 ےئیہچب ےربٷ ےیذھ٭ٶیڀٹی ٭یيٺق  ة

n)  ٿہکی ت٦َیالت ، اگـ  کڀئی ؿ ڈؿائ 

o) ہحمتنت کب پت کی  ت٦َیالت  اٿؿ ہافاٯ ےىکبیبت ک 
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 ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا   ںٵی ےمٲنٰ ےکٶپٺی کڀ پبٱینی ک ہؿ ثیٴہ

 ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٥ـػ  ٫ ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےک ےػٝڀٰی ػؿد کـٷ

ٝٶٰ   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےٿاٱی ّـٿؿت اٿؿ امک ےپڀؿی کی ربٷ 

ػاؿ ( کڀ  ہ)ثیٴ ںٵی ےثبؿ ے٭بؿ ک ہٕـی٨ ےٿاٯ ےربٷ ےکی

 ہثیٴ ہتبک ےئیہٹب چبہؿ ےاٿؿ ٵٖٲٜ  کـت ےئیہٵٖٲٜ  کـٹب چب

  ے۔ٿ مکہ٩بثٰ  ںٵی  ےاثتؼائی ت٦َی ےک ےکٶپٺی ػٝڀ

F. ْںیبٹؽشائو  اوس واس 

ٳ  ىـائٔ  کی ہامتٞٶبٯ  ػٿ ا ںپبٱینی کی ت٦َیالت  ٵی ںاہی

 ں۔یہ ےتہک ںیبٹىـائٔ  اٿؿ ٿاؿٷ ںیھاٷ ہے۔ٳ  ہٿّبصت  کـٹب ا

 ىـائٔ  .1

کی ثٺیبػ   ےٿتھرڀ مسذ ہےکب ایک پـٿیژٷ    ےػہٵٞب ہىـٓ ثیٴ

 ہے۔ثٺبتب 

 : ںٵخبٱی

a. ےك ںکی ٵٞیبؿی  ىـائٔ  ٵی ںپبٱینیڀ ہتـ  ثیٴ ہفیبػ 

 :ہےتی ہک ہایک ی

 ے، یب امکہےی  ہػ ہٿکھػ ںی تٞٲ٨  ٵیھاگـ ػٝڀٰی کنی ة

یب امکب  ہےا اٝالٷ  کیب گیب ٹٿھکڀئی د ںمحبیت ٵی

حتت کڀئی ٥بئؼ  ےیب اگـ پبٱینی ک ہےکیب گیب   امتٞٶبٯ

یب     ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےصبٍٰ  کـٷ ہ

کنی   ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫ ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ےامکی ربٹت ك

یب  ہےی ؽؿائٜ یب آالت  کب امتٞٶبٯ  کیب گیب ہػ ہٿ٫ھػ

 ےک ٹای٬ ےگئ ےکـ کئ ھاگـ ٹ٪َبٷ یب ّـؿ کنی ربٷ ثڀد

تڀ اك  ہےٿئی ہ ےگت كھؿ  کی ٵٲی ةػا ہمجت  یب ثیٴ

 ے۔رب ئیٺگ ےحتت دتبٳ  ٥ڀائؼ رجت کـ ٱئ ےپبٱینی ک

b.  کی ىـٓ  ےکی ٵٞٲڀٵبت  ػیٸ ےػٝڀ ںایک ٍضت  پبٱینی ٵی

 : ہےٿ مکتی ہاك ٕـس  

 ںخمَڀً  ػٹڀ ےکی تبؿیظ ك ےٿٷہمچبؿد ڈ ےػٝڀٰی امپتبٯ ك

، اك ىـٓ ہصبالٹک ے۔ئیہاٹؼؿ اٹؼؿ ػائـ کیب ربٹب چب ےک

١ڀؿ  کیب  ںٵی  ںائی ٍڀؿتڀہؿٝبیت  پـ ٵي٪ت کی اٹت ںٵی

حبثت کـ  ہی ےٱئ ےإٶیٺبٷ ک ےکٶپٺی ک ںاہد ہےرب مکتب 

اٯ ػیب گیب ڈػاؿ  کڀ  ہثیٴ ںرٸ صبالت  ٵی  ہ٫ ہےػیب گیب 

ٵ٪ـؿ  ٿ٩ت   ےٱئ ےی ػیگـ  ٥ـػ  کھیب کنی ة ےا، امکھت

اٹؼؿ  اك ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت  ػیٺب یب ػٝڀٰی  ےصؼ  ک

 ۔اھت ںیہب دمٮٸ  ٷػائـکـٹ

آپيٸ  پـ پبٱینی کڀ  ےکٶپٺی ک ہىـٓ کی عال٣ ٿؿفی ثیٴ

 ہے۔٩بثِٰ ٥نظ  ثٺبتب 

 ںیبٹٿاؿٷ .2
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کب امتٞٶبٯ  خمَڀً  صبالت   ںیڀٹٿاؿٷ ںٵی  ےػہٵٞب ہایک ثیٴ

کیب  ےٱئ ےک ےػاؿی کڀ حمؼٿػ  کـٷ ہکٶپٺی کی ؽٳ ہثیٴ ںٵی

 ںنی ٵیپبٱی ےٱئ ےک ےکڀ کٴ کـٷ ےعٖـ ںکٶپٺیب ہثیٴ ہے۔ربتب 

ػاؿ   ہثیٴ ھمبت ےی کٹٿاؿٷ ں۔یہی ىبٵٰ کـتی ھکڀ ة ںیڀٹٿاؿٷ

اٹؼؿ   ےٿ٩ت  ٵؼت  ک  ہایک ٵ٪ـؿ ےرل ہےاتب ٹھػاؿی ا ہؽٳ ھکچ

ی ٵٮٶٰ  کیب ربٹب ھػٿؿاٷ ة ےپبٱینی ٵؼت  ک ہٝالٿ ےاٿؿ امک

 ےػاؿ  ٫ ہػاؿی  ثیٴ ہکٶپٺی کی ؽٳ ہاٿؿ ثیٴ ہےٿتب ہّـٿؿی  

 ہے۔ی تٞٶیٰ  پـ ٵٺضَـ  کـتی ک ںػاؿیڀ ہاٷ ؽٳ  ےك ےؽؿیٜ

ٳ  ہایک ا ںٵی  ےتـ ثٺبٷہٵٺٚٴ  اٿؿ  ة ےٳ کھرڀک ںیبٹٿاؿٷ

 ں۔یہکـػاؿ  اػا ٭ـتی  

رل  ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ ایک اینی ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ

 ے۔ئیہٱ٦ٚی ٝٶٰ  کیب ربٹب چب ےٱئ ےکی ػؿمتی ک  ےػہکب ٵٞب

 ںػمتبٿیق ػٿٹڀپبٱینی  ہے۔ ںیہػمتبٿیق ٷ  ہی ایک ٝٲیضؼٹٿاؿٷ

  ےػہ)رڀ ٵٞب ہےایک پیو ؿٿ ىـٓ  ےٱئ ےک  ےػہٵٞب ہیہے۔ ہکب صٌ

اٿؿ  ےمغتی ك ےاك ۔(ہےکبٳ کـتی  ےٯہپ ےکی ػیگـ  ىـائٔ  ك

 ےٱئ ےٳ کھرڀک ہی ہے، چبےئیہٹب اٿؿ ٝٶٰ کیب ربٹب چبھٱ٦ٚی مسذ

 ۔ٿہ ہٿ یب ٷہٳ  ہا

 ہتڀ پبٱینی ثیٴ ہےکیب ربتب  ںیہی کڀ ٵٮٶٰ  ٷٹاگـ کنی ٿاؿٷ

ٿاّش ٕڀؿ  ہ، رت یہےٿ ربتی ہآپيٸ پـ ٩بثِٰ ٥نظ  ےک ںکٶپٺیڀ

عال٣ ٿؿفی کنی عبً ٹ٪َبٷ کب مجت   ہ٫ ہےٿ ربتب ہپـ  ٵ٪ـؿ  

ٳ، ٝٶٲی ٕڀؿ ہتب ہے۔کیب  ںیہىـاکت  ٷ ںیب اك ٵی ہےثٺی  ںیہٷ

 ہےی کی عال٣ ٿؿفی ایک عبٱَتب تکٺیکی ٹڀٝیت کی ٹپـ  ٿاؿٷ

 ےیب اك ہےکـتی  ںیہاکت  ٷىـ ںٹ٪َبٷ ٵی ےی ٕـس كھاٿؿ کنی ة

ٍڀاثؼیؼ  پـ کٶپٺی کی   ےاپٸ ںکٶپٺیب ہتڀ ثیٴ ہےاتب ڑھة ںیہٷ

پـ  ںٵٖبث٨  ػٝڀٿ ےػایبت کہٵٖبث٨  ٵٞیبؿ اٿؿ  ےپبٱینی ک

 ہٿتھ، ٹ٪َبٷ کڀ مسذںٵی ےٵٞبٵٰ ےایل ں۔یہٝٶٲؼؿآٵؼ  کـ مکتی 

ٝبٳ  ہاٿؿ امکب ت٦َی ہےا رب مکتب ھٕڀؿ پـ ػیک ےک ںػٝڀٿ

 ےک 100ٱیکٸ  ہےکیب ربتب  ےٱئ ےاٝٲی ٥ی ٍؼ ک ایک ےک ےػٝڀ

 ں۔یہٷ ےٱئ

 ہےو عکتی ہی ٹریً  واسْ ہِٕذسد ںپبٌیغی ِی  ہایک راتی  صبدث

: 

 ہثیٴ  ہفیبػ ےپبٹچ ك ںایک ٿ٩ت  ٵی  ہ٫ ہےی ػی ربتی ٹٿاؿٷ ہی

 ے۔کـیٺگ ںیہم٦ـ ٷ ھایک مبت ںٿا مڀاؿی ٵیہی ہ٥ـػ  ایک   ہىؼ

ی کی عال٣ ٹاگـ اك ٿاؿٷ  ہ٫ ہےثتبیب رب مکتب  ہی ںی ٵیٹٿاؿٷ

 ۔ایب  ربئیگبٹمن ے٭ڀ ٭یل ےتڀ ػٝڀ ہےٿؿفی کی ربتی 

 ۳  ٹیظٹآپ وب  ےاپٓ

 ےك ےصڀاٯ  ےی کٹػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ایک ٿاؿٷ ےٹیچ

 ؟ ہےػؿمت 
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I. ث٢یـ ٹب٥ؾ  ےثیبٷ کئ ںرڀ پبٱینی ٵی ہےی ایک ىـٓ ٹٿاؿٷ

 ہےاٱٞٶٰ ٭ی ربتی  

II. ہےثیبٷ ایک ىـٓ ٿاّش ٕڀؿ پـ   ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ 

III. ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ایک ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ 

٭یب ربتب   ہآگب ےػاؿ  کڀ اٱگ ك ہثیٴ ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ امک

 ہےٿتی ہ ںیہٷ ہاٿؿ پبٱینی ػمتبٿیق کب صٌ ہے

IV. کی  ےتڀ ػٝڀ ہےی کی عال٣ ٿؿفی کی ربتی ٹاگـ کنی ٿاؿٷ

 ےٱئ ےٳ کھرڀک ہاگـ ی ہےی اػائیگی   کی رب مکتی ھؿ ةھپ

  ۔ہے ںیہٳ  ٷہا
 

 

 

G. توحیك  

کی  ںکٶپٺیڀ ہربؿی کـٹب ثیٴ ںایک ٵٞیبؿی  ٕڀؿ پـ پبٱینیب

 ھاٿؿ کچ ہےثِٞ عٖـات کڀ کڀؿ کیب ربتب  ں؛ رنٶیہےك ٹپـی٬

 ہے۔عٖـات  کڀ ٹکبٯ ػیب ربتب    ےػٿمـ

  تْشیف

 ںثِٞ ىـائٔ ٿّڀاثٔ ٵی ےٿ٩ت  امک ےاگـ پبٱینی ربؿی کـت

کبٳ تڀحی٨  ٹبٵی ایک  ہتڀ ی ہےٿتی ہتجؼیٲی کی ربٹب ّـٿؿی  

 ےکڀ ٵ٪ـؿ  کـک ںتـاٵیٴ/تجؼیٲیڀ ےك  ےؽؿیٜ ےػمتبٿیق ک

 ہے۔ٵٮٶٰ  کیب ربتب 

پبٱینی ہے۔ثٺتب  ہاٿؿ امکب صٌ ہےٿتب ہٵٺنٲ٬  ںپبٱینی ٵی ہی

تڀحی٨   ں۔یہ ےثٺبت  ےػہٵٲکـ ٵٞب ھاٿؿ تڀحی٨  ایک مبت

یٴ  کڀ /تـاٵںی تجؼیٲیڀھػٿؿاٷ ة ےپبٱینی کی چبٱڀ ٵؼت  ک

 ہے۔ربؿی کیب رب مکتب  ےٱئ ےک ےػؿد کـٷ

ػاؿ   ہ، ثیٴہےٿتی ہتجؼیٲی   ںٳ ٵٞٲڀٵبت  ٵیہی اھی ةھرت کت

رڀ اك  ہےٿتی ہکٶپٺی کڀ ػیٺی  ہکڀ اك ثبت کی ٵٞٲڀٵبت  ثیٴ

  ےػہٵٞب ہثیٴ ےاك ےك  ےؽؿیٜ ےػیگی اٿؿ تڀحی٨  ک  ہپـ تڀد

 ۔گیےٕڀؿ پـ ىبٵٰ کـ ےک ےصٌ ےک

  ےك ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ّـٿؿی  تڀحی٨  اٷ ثبتڀ حتت ےایک پبٱینی ک

 :ںیہ ےٿتہٵتٞٲ٨  

a) ت٢یـات/تجؼیٲی ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ  

b) کـ ٩بثِٰ  ھٷ ؿکہپبك پبٱینی کڀ ؿ ےکـ یب ثیٺک کے٩ـُ ٯ

 ۔تجؼیٲی  کـٹب  ںٵی  ٹؿكٹاٷ ہثیٴ
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c) کی تڀمیٜ  /  ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ کڀؿ کـٷ ںاّب٥ی  عٖـٿ

 اٹبڑھپبٱینی ٵؼت  ة

d) 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  

  توحیك ہمنوْ

 ےت٦َیالت  کڀ ٹیچ  ہسمڀٷ ےتڀحی٨ ک ھ، کچےٵ٪َؼ  ك ےٵخبٯ  ک

 :ہےپیو کیب گیب 

 پبٌیغی وی ِٕغوخی 

صبٍٰ    ےك ےؽؿیٜ ےػؿعڀامت  پـ اك پبٱینی  ٫ ػاؿ  کی ہثیٴ

 ےیٸہٹڀ ٳ ہثیٴ ہے۔ٵٺنڀط اٝالٷ  کیب ربتب  ےکڀ >تبؿیظ> ك ہثیٴ

ػاؿ  کڀ کڀئی  ہمجت  ثیٴ ےک ےٷہکی ٵؼت  تک چبٱڀ ؿ  ہفیبػ ےك

 ہے۔ ںیہ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ  ڈی ؿی٦ٸھة

  کوس کی توعیِ ےٌئ ےامبفی  سوٓ  ک ںپبٌیغی ِی

ػاؿ  کی  ہمت پـ، ٵل ؿتٺب ٵنرتی، ثیٴػاؿ  کی ػؿعڀا ہثیٴ

 ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہکی ثیٴ ےؿٿپ ھالک 3مبٯ  کڀ  5ی، ٝٶـ ٹثی

رڀ تبؿیظ >  ہےکی ؿّبٵٺؼی  ػی ربتی  ےىبٵٰ کـٷ ںپبٱینی ٵی

 ۔ٿگیہٵؤحـ   ےتبؿیظ > ك

کب ایک اّب٥ی  پـیٶیٴ  ےؿٿپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںتال٥ی  ثؼٯ ٵی ےامک

 ہے۔ٱیب ربتب  ےػاؿ  ك ہثیٴ

 

 ۴ ٹیظٹ بآپ ک ےاپٓ

 ںىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ٵی ھٿ٩ت  امکی کچ ےاگـ پبٱینی ربؿی کـت

  ےؽؿیٜ ےکبٳ___________ ک ہتڀ ی ہےتـٵیٴ کیب ربٹب ّـٿؿی  

  ہے۔ٵٮٶٰ  کیب ربتب  ےتـاٵیٴ کب تٞیٸ کـک ےك

I. یٹٿاؿٷ 

II. تڀحی٨  

III. تجؼیٲی  

IV. ہے ںیہتـٵیٴ دمٮٸ  ٷ 
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H. کی  تؾشیش ںپبٌیغیو  

اٿؿ  ہےاؿ کیب ربتب ہـیـی  ٕڀؿ پـ اٗکڀ حت  ےػہٵٞب ےک ہثیٴ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہکب ٵنڀػ ںپبٱینی کی ثبتڀ ہثیٴ

 ھکچ ےکی  تٞٶیـ یب ٿّبصت  ک ںاٷ پبٱینیڀ ہے۔تیبؿ کیب ربتب 

 ے٫ ںرڀ خمتٲ٤  ٝؼاٱتڀ ہےٿتی ہٵٖبث٨  کـٹی  ےٵ٪ـؿ ٩ڀاٹیٸ ک

ڀٷ  ٳ  ٩بٹہا ےتٞٶیـ کب مت ك ں۔یہ ےگئ ےٵ٪ـؿ  کئ  ےك ےؽؿیٜ

 ہاؿاػ ہاٿؿ ی ےئیہٿٹب چبہ١بٱت  ہکب اؿاػ ںیڀٹپبؿ  ہ٫ ہے ہی

اگـ پبٱینی ایک  ے۔ئیہائی ػیٺب چبھآپ ػک ےاپٸ ںپبٱینی ٵی

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںتڀ ٝؼاٱتڀ ہےربؿی کی ربتی   ںٳ اٹؼاف ٵیہٵت

اٿؿ  ںص٨ ٵی ےػاؿ  ک ہامکی ٿّبصت  اك ٝبٳ  ُاٍڀٯ  پـ ثیٴ

 ہثیٴ ہپبٱینی کب ٵنڀػ  ہعال٣ کی ربئیگی ٫ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

 ۔اھتیبؿ کیب گیب ت  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫

ا ھٵٖبث٨  مسذ ےؽیٰ  ٩ڀاٝؼک ہکڀ ٵٺؼؿد ںثیبٷ ثبتڀ ںپبٱینی ٵی

  :ہےایب ربتب ھاٿؿ مسذ

a) ےایک ایکنپـیل یب حتـیـی صبٱت ایک ٹب٥ؾ اٱٞٶٰ ىـٓ ك 

اینب  ںاہد ےک ےاك ٵٞبٵٰ ے، مڀائہےٿتی ہٳ  ہا  ہفیبػ

 ہے۔ ںبؿثٖی ےة ںٵی ےکـٷ

b)  ھاتہیب  ےگئ ےائپ کئٹٵٞیبؿی  ٕجبٝت پبٱینی ٥بؿٳ اٿؿ 

 ںکی ٍڀؿت  ٵی ےٿٷہػؿٵیبٷ  ایک تْبػ  ےک ںصَڀ ھےٱ٬ ےك

کڀ ایک عبً    ہصٌ  ھےٱ٬ ےك ھاتہیب  ےگئ ےائپ کئٹ

ٿاال  ےاؿ کـٷہکب اٗ ےاؿاػ ےک ںیڀٹپبؿ ںٵی  ےػہٵٞب

 ےٵٞٺی  اٍٰ ٕجبٝت  اٱ٦بٗ ک ے، اٿؿ اٹکہےٵبٹب ربتب 

 ے۔ٿ ٹگہٳ  ہا  ہفیبػ ںٵی  ےثٰٵ٪ب

c) ہےثـٝٮل  ےک ںػیگـ  صَڀ ےک  ےػہاگـ کڀئی تڀحی٨  ٵٞب 

ثٞؼ  ہی ہٳ ػیب ربئیگب کیڀٹکہٵٞٺی  کڀ ا ےتڀ تڀحی٨  ک

 ہے۔کب ػمتبٿیق 

d) ہفیبػ ےثیبٷ کالد ٝبٳ  ٕجبٝت  ت٦َیالت  ك ںیٲک ٵیٹا  

 ں۔یہ ےٿتہٵتْبػ  ہٿ ںاہ، دںیہ ےتھٵیت ؿکہا

e) کالد کڀ  ےگئ ےائپ کئٹٕجبٝت یب  ںٵبؿرٸ ٵی ےپبٱینی ک

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ںاٹؼؿ  ثیبٷ ثبتڀ ےی کڈپبٱینی کی ثب

 ہے۔ٵیت ػی ربتی ہا  ہفیبػ

f) ےکالد، ٵبؿرٸ ک ےگئ ےکئ ٹٵٺنٲ٬ یب پیل ںپبٱینی ٵی 

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےک ںکالد ػٿٹڀ ےی کڈکالد اٿؿ پبٱینی کی ثب

 ں۔یہ ےٿتہٳ  ہا  ہفیبػ

g) اٱ٦بٗ   ھےٱک ےائپ کـکٹـ ٵ٪بٳ  پ ےاٱ٦بٗ  ٫ ہٕجبٝت ىؼ

  ےك ےؽؿیٜ ےاٵپ ٫ٹؿثـ اك ےی ٿاٯہکڀ یب ایک میب

 ہے۔ٵیت ػی ربتی ہا  ہاٱ٦بٗ  کڀ فیبػ ڈاٵپـیل
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h)  ہےٵ٪ؼٳ  ہفیبػ ےؿ اٱ٦بٗ كہائپ یب ٳٹػمتی حتـیـ. 

i) ہے ںیہیب ٿّبصت  کی کٶی  ٷ ہےاٳ ہ، اگـ کڀئی اةںعـ  ٵی 

 .ںیہ ےٿتہٝبٳ ٩ڀاٹیٸ الگڀ  ےتڀ گـائٶـ اٿؿ اٿ٩ب٣ ک

 

  َہا

 کی تّْیش ںپبٌغیو .1

 ے٫ ںاٿؿ ٝؼاٱتڀ ہےکب حجڀت  ہػہپبٱینی ایک جتبؿتی ٵٞب ہثیٴ

ٝبٳ   ےتٞٶیـ  اٿؿ ٿّبصت  ک ےٿاٯ ےربٷ ےاپٺبئ  ےك ےؽؿیٜ

پـ  ںػ ٿہٵٞب ہکی ٕـس ثیٴ ےٵٞبٵٰ ےک ںػ ٿہ٩ڀاٝؼ   ػیگـ  ٵٞب

  ں۔یہ ےٿتہالگڀ 

کب  ںیڀٹکی پبؿ  ےػہٵٞب  ہ٫ ہے ہٳ  ٩بٹڀٷ  یہتٞٶیـ  کب ا

پبٱینی ػمتبٿیق اٿؿ جتڀیق  ہاؿاػ ہے۔ٿتب ہٳ  ہا ےمت ك ہاؿاػ

 ےك  ہٿ١یـ ںیڀٹ، تڀحی٨ ، ٿاؿٷںٵٺنٲ٬  کالرڀ ے٥بؿٳ، اك ك

کی ثٺیبػ  ثٺٺب   ےػہٵٞب ےاٿؿ اك ےئیہصبٍٰ  کیب ربٹب چب

  ۔ےئیہچب

  ِْٕی ےاٌفبً  ک .2

ٱیب  ںٝبٳ  اٿؿ ٵ٪جڀٯ ٵٞٺی  ٵی ےامتٞٶبٯ  اٱ٦بٗ  کڀ اٹک

واال ِْٕی   ےاعتّْبي  کیب ربْ ےٌئ ےاٌفبً ک ے۔ئیہبربٹب چ

 ھّبَ آدِی کی مسذ ےواي ےک پش چٍٓڑرو ایک ط ےئیہؤب چبہ ہو

 ے۔ئٓا ںِی

اٌفبً رٓ کب ایک ّبَ کبسوثبسی  یب  ےایظ، ںػٿمـی ٍڀؿت ٵی

ا ربئیگب رت تک ھمسذ ںاعی ِْٕی  ِی ےاط ہے ےوتہجتبستی ِْٕی  

اٱ٦بٗ   ںاہدہے۔کشتب  ںیہْس  ہعیبق وعجبق ٍب ےک ےمجً  ہن

ٵٞٺی   ے، اك تٞـی٤  کںیہ ےٿتہثیبٷ    ےك ےؽؿیٜ ے٩بٹڀٷ ٫

 ۔ٵٖبث٨  امتٞٶبٯ کیب ربئیگب ےکڀ ٩ڀاٹیٸ ک

 ں٩بٹڀٹی ٥یَٲڀ ہامتٞٶبٯ کئی اٱ٦بٗ گقىت ںٵی ںپبٱینیڀ ہثیٴ

 ۔رٸ کب ٝبٳ  ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ  کیب ربئیگب ںیہ ہےٵڀّڀٛ  ؿ ےک

 ے٥یَٰ ےایک ٹیچٲی ٝؼاٱت ک ےی٥َٰ ےؿ، ایک اٝٲی ٝؼاٱت کھپ

اٹکب تکٺیکی ٵٞٺی   ہٵیوہتکٺیکی اٱ٦بٗ  کڀ  ے۔ٿ ٹگہپـ پبثٺؼ  

 ںیہٷ  ہثـٝٮل  کڀئی اىبؿ ےامک  ہ، رت تک ٫ےئیہػیب ربٹب چب

  ہے۔ػیب گیب 
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I. طٹجتذیذ  کب ٔو 

 ےثٕیبد پش ربسی کی ہعبالْ ںپبٌیغیب ہثیؾرت غیش صٔذگی ثیُ

 ں۔یہ ےربت

کی  ےػیٸ  ہٵيڀؿ ہػاؿ  کڀ ی ہثیٴ ےی ٕـ٣ كک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

امکی پبٱینی ایک عبً    ہ٫ ہے ںیہػاؿی ٷ ہکڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳ

، مڀپیی اٿؿ ٍضت ٵٺؼ  ہصبالٹک ہے۔ٿاٱی  ےٿٷہتبؿیظ کڀ عتٴ  

 ےپبٱینی ک ںکٶپٺیب ہٕڀؿ پـ ثیٴ ےکبؿٿثبؿی  ٝٶٰ   کی ثبت ک

 ےكپبٱینی عتٴ  کی تبؿیظ  ےٿئہ ےٵؼٝڀ کـت ےٱئ ےجتؼیؼ  ک

ؿ٩ٴ ،  ہثیٴ ےك كٹٹڀ ں۔یہك ربؿی کـتی ٹایک جتؼیؼ ٹڀ ےٯہپ

ت٦َیالت  کب   ہٵتٞٲ٨ ےپبٱینی ک ےریل  ہپـیٶیٴ ٿ١یـ ہمبالٷ

ربؿی  ٹایک ٹڀ ےٿئہ ےػیت  ہٵيڀؿ ہػاؿ  کڀ ی ہثیٴ ہے۔چٲتب  ہپت

ی ٵبػی  ھکنی ة ںٳ ٵیھرڀک ےاك  ہ٫ ہےی  ٝٶٰ ھکب ة ےکـٷ

  ے۔ئیہٵٖٲٜ  کـٹب چب ںٵی ےثبؿ ےتجؼیٲی ک

کی  ہی ٵتڀدھاك ٩بٹڀٹی پـٿیژٷ  کی ٕـ٣  ة  ہػاؿ  ٭ی تڀد ہثیٴ

رت  ہےکیب رب مکتب  ںیہٳ ٵٺٚڀؿ  ٷھی رڀکھکڀئی ة  ہگی ٫ےربئ

 ہے۔کی ربتی  ںیہپـیٶیٴ اػائیگی   ٷ ںپیيگی  ٵی  ہتک ٫

 ۵ ٹیظٹ بآپ ک ےاپٓ

 ےك ےصڀاٯ ےك کٹػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ جتؼیؼ  ٹڀ ںؽیٰ ٵی

 ؟ ہےػؿمت 

I. ۴پـ پبٱینی   ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ   ک ۔

ػاؿ  کڀ ایک جتؼیؼ   ہثیٴ ےٯہػٷ پ 30 ےك ےٿٷہعتٴ  ے٫

  ہےٿتی ہػاؿی  ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھك ةٹٹڀ

II. ۶پـ پبٱینی  ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ   ک ۔

ػاؿ  کڀ ایک جتؼیؼ   ہثیٴ ےٯہػٷ پ 15 ےك  ےٿٷہعتٴ  ےک

  ہےٿتی ہػاؿی  ہی ٩بٹڀٹی ؽٳک ےیزٸھك ةٹٹڀ

III. ۳پـ پبٱینی  ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ  ک ۔

ك ٹػاؿ  کڀ ایک جتؼیؼ  ٹڀ ہثیٴ ےٯہػٷ پ 7 ےك ےٿٷہعتٴ  ےک

  ہےٿتی ہػاؿی  ہکی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھة

IV. ۶پـ پبٱینی  ںکٶپٺیڀ ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ک ۔

ك ٹؼیؼ  ٹڀػاؿ  کڀ ایک جت ہثیٴ ےٯہپ ےك ےٿٷہعتٴ  ےک

  ہےٿتی ہ ںیہػاؿی ٷ ہکی کڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳ ےیزٸھة
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J. ٓےثبس ےک ےکو ربٔٓ ںکوہگب ےسٔگ اوس اپٓڈی ِٕی الْٹای 

  دایبتہ ںِی

ف صبٍٰ  ڈ٥ٸ ےك  ےؽؿیٜ ےک ں١یـ٩بٹڀٹی مـگـٵیڀ ےجمـٳ اپٸ

  ےك ےؽؿیٜ ےؿٹگ ٹبٵی ایک ٝٶٰ  ٫ڈٱیکٸ ٵٺی الٷ ںیہ ےکـت

 ں۔یہ ےتہتٞٶبٯ  کـٹب چبٕڀؿ پـ ام ے٩بٹڀٹی  ٵٺی ک ےاك

  ہجمـٵبٷ ےجمـٳ  اپٸ  ےك ےؽؿیٜ ےرل  ٫ ہےٝٶٰ   ہؿٹگ ٿڈٵٺی الٷ

 ےپبٷھاٍٰ  ؽؿائٜ  اٿؿ ٵٲٮیت کڀ چ ےکی آٵؼٹی ک ںمـگـٵیڀ

  ےك ےؽؿیٜ ےاك ٝٶٰ  ٫ ں۔یہ ےف ٭ی ٵٺت٪ٲی  کـتڈ٥ٸ ےٱئ ےک

 ہے۔ٿتب ہؿ ہاٿؿػؿمت ٙب ہےٿ ػیتب ھىٺبعت  ک ہاپٺی جمـٵبٷ ہپیل

اٿؿ  ںثیٺکڀ ےٱئ ےک ےکڀ م٦یؼ کـٷ ںپینڀ ےکبٯ ےپٸجمـٳ  ا

 ہٿ ں۔یہ ےامتٞٶبٯ  ٭ی ٭ڀىو  کـت ےمسیت ٵبٱیبتی  عؼٵبت ک ہثیٴ

 ے، ٵخبٯ  کںیہ ےٱیٸ ػیٸ کـت ے١ٲٔ ىٺبعت  کب امتٞٶبٯ  کـک

کڀ  ےاٿؿ اك پیل ںیہ ےکی کنی ىٮٰ کڀ عـیؼ ٱیت ہثیٴ ہ، ٿےٱئ

ؿ ھاٿؿ پ ںیہ ےٿتہ٭بٵیبة   ںٵی ےٵٺٚٴ کـٷ ےٱئ ے٫ ےٿاپل ٱیٸ

 ں۔یہ ےٿ ربتہپـ ١بئت  ےٿ ربٷہاپٺب ٵٖٲت ٵٮٶٰ  

 ےک ےاك ٕـس کی ٭ڀىو کڀ ؿٿکٸ ےک ےٷ کڀ ػؿمت کـٷھػ ےکبٯ

پـ ٭ڀىو ٭ی گئی    ںمـکبؿی مٖضڀ ںؿ ٵیھاؿت مسیت ػٹیب ةھة ےٱئ

 ں۔یہ

 ںٵی ٩2002بٹڀٷ کڀ مبٯ   ہٵتٞٲ٨  ٹاٳ ای٬ھؿٹگ ؿٿک تڈٵٺی الٷ

ی ٿ٩ت  ہ ھکچ ےامک ۔اھکیب گیب ت الگڀ  ےك ےؽؿیٜ ےمـکبؿ ٫

ی ٹایٸ ےگئ ےربؿی کئ  ےك ےؽؿیٜ ےآئی ٫ ےی اڈثٞؼ آئی آؿ 

 ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےعؼٵبت ک ہثیٴ ےػایبت  ٷہ ےؿٹگ کڈٵٺی الٷ

ٵٺبمت   ےٱئ ےک ےکی اٍٲی ىٺبعت  ٵ٪ـؿ  کـٷ ںکڀہگب ےٿاٯ

 ےثبؿ ےٵيکڀک ٱیٸ ػیٸ ک ںرنٶی ںیہػیب   ہا٩ؼاٵبت  کب اىبؿ

یب  ےٿاٯ ےؿٹگ کڀ ىبٵٰ کـٷڈکـٹب اٿؿ ٵٺی الٷ  ٵٖٲٜ ںٵی

 ہے۔ٹب ىبٵٰ ھؿک ڈٵٞبٵالت  کب ٵٺبمت  ؿیکبؿ ہٵيتت

٫  ہؿ ای٬  گبہٵٖبث٨ ،  ےػایبت کہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےاپٸ

امکی ػؿمت ىٺبعت  ٵ٪ـؿ   ےؽیٰ  ػمتبٿیق صبٍٰ  کـک ہٵٺؼؿد ےك

 :ہےکـٹب ّـٿؿی  

 ؿیل کی تڀحی٨ڈای .1

 تَڀیـ ہصبٱی .2

  تٵبٱی صیخی .3

 کب ٵ٪َؼ    ےػہٵٞب ہثیٴ .4

 ےٱئ ےک ےکی ىٺبعت  ٵ٪ـؿ  کـٷ ںکڀہکڀ گب ٹایزٸ ےامٲئ

کی ّـٿؿت  ےٿ٩ت  ػمتبٿیقات  کڀ مجٜ  کـٷ ےک ے٭بؿٿثبؿ  الٷ

 : ہےٿتی ہ
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ی اٿؿ ڈ، آئی ہٵٮٶٰ  ٹبٳ، پت - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےا٥ـاػ  ک .1

 ٹسمرب، ٹی٤  ہػاؿ  کب ؿاثٔ ہثیٴ ھمبت ےکب حجڀت  ک ےپت

پیٸ سمرب اٿؿ ثیٺک کی ٵٮٶٰ  ت٦َیالت   ےٱئ ےٵ٪بٍؼ ک

 ںصبٍٰ  کـی

، ٹی٦ٮیٹاٹٮبؿپڀؿیيٸ کب مـ - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹکبؿپڀؿی .2

ٳ ، کبؿٿثبؿی  ڈٵْبٵیٸ  اٿؿ ٵیٶڀؿٷ ےاینڀمی ایيٸ ک

کی  ڈاؿٹی، پیٸ کبؿٹ٣ آپبٿؿ ا ےٱئ ےک ےٱیٸ ػیٸ کـٷ

 ں٭بپی صبٍٰ  کـی

  ٹٮیی٦ٹؿیيٸ  مـٹؿرل - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںٹـىپ ٥ـٵڀٹپبؿ .3

 ے، ٥ـٳ کی ٕـ٣ كڈیڈٹـىپ ٹ(، پبؿہے ڈؿٹ)اگـ ؿرل

ػاؿ یب ٥ـٳ  ہکنی صٌ ےٱئ ےک ےکبؿٿثبؿی  ٱیٸ ػیٸ کـٷ

اؿٹی، ٥ـػ  ٹ٣ آٳ  کی گئی پبٿؿ اہکنی ٵالفٳ کڀ ٥ـا ےک

 ںحجڀت صبٍٰ  کـیٖکی ىٺبعت  کب 

 ےٹـىپ کٹپبؿ - ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںیيٺڀڈاٿؿ ٥بؤٷ ٹؿكٹ .4

 کی ٕـس  ےٵٞبٵٰ

اك ٕـس کی ٵٞٲڀٵبت    ہ٫ ہےٳ  ہػیٺب ا  ہپـ تڀداك ثبت  ںاہی

ٹگ ٹاٿؿ ٵبؿکی ہےی ٵؼػ کـتی ھة ںمیٲٺگ ٵی۔ٵَٺڀٝبت کی کـاك 

 ہے۔  ہکب ایک ٵؼػ گبؿ آٯ
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  ہعالً

a) ےك  ےؽؿیٜ ےک رل ہےجتڀیق ٥بؿٳ    ہال ٵـصٰہػمتبٿیقی  کب پ 

 ہٵتٞٲ٨ ے٫  ہثیٴ ےاٿؿ اپٸ ںٵی ےثبؿ ےػاؿ  اپٸ ہثیٴ

 ہے۔ؿت  کی ٵٞٲڀٵبت  ػیتب ّـٿ

b) آ١بف  ےػاؿی پبٱینی ک ہاٹٮيب٣  کی ؽٳ ےٵبػی  ٵٞٲڀٵبت  ک

ػٿؿاٷ ربؿی  ےاٿؿ پبٱینی ٵؼت  ک ہےٿتی ہپیؼا   ےٯہپ ےك

 ہے۔تی ہؿ

c)  ایک  ںآعـ  ٵی ےٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق ٥بؿٳ  ک ںکٶپٺیب ہثیٴ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہرل پـ جتڀیق ٭ٺٺؼ ںیہاٝالٷ  ىبٵٰ ٭ـتی 

 ہے۔ربتب ػمتغٔ  کیب 

d) ؽیٰ   ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺؼؿد ںٝٺبٍـ ٵی ےایک جتڀیق ٥بؿٳ  ک

 :ںیہٿتی ہىبٵٰ  ںثبتی

i. کب ٵٮٶٰ  ٹبٳ  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ 

ii. ٭ی ت٦َیالت  ےاٿؿ ؿاثٔ ہکب پت  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ  

iii. ثیٺک ٭ی ت٦َیالت ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںٍضت  پبٱینیڀ  

iv. ٭بؿٿثبؿ  یب ثقثلہکب پیو  ہجتڀیق ٭ٺٺؼ ، 

v. بعت  اٿؿ ت٦َیالتٵڀّڀٛ   کی ىٺ ےک ہثیٴ  

vi. ؿ٩ٴ ہثیٴ  

vii. ہثیٴ  ہال اٿؿ ٵڀرڀػھپچ 

viii. ہٹ٪َبٷ کب جتـة 

ix. ػاؿ  کب اٝالٷ ہثیٴ 

e) ہثیٴ ے، اكہےٕڀؿ پـ کبٳ کـتب  ےرڀ ثیچڀاٷ  ک ٹایک ایزٸ 

ٳ ھرڀک ےگئ ےکٶپٺی کڀ ػیئ ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٥ـػ  ٫  ہىؼ

 ہکی ؽٳ   ےٳ  ٵٞٲڀٵبت ٭ڀ  ی٪یٺی ثٺبٷہدتبٳ ا ںٵی ےثبؿ ےک

 ہے۔ػاؿی  

f) ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےتبٯ اٿؿ ٩جڀٱیت   کڑڀیق کی ربٹچ پجت  

 ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےاٵیؼاؿی  کہٝٶٰ  کڀ  ےک ےٱیٸ

g) ك ٹی ایک پـامپیکھػاؿ  کڀ ة ہ، ثیٴںٵی ںٍضت  پبٱینیڀ

اٝالٷ   ہی ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی ےاٿؿ اك ہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـا

 ہے۔ٱیب  ھا اٿؿ مسذڑھپ ےاك ےاك ٷ  ہ٫ ہےٿتب ہکـٹب 

h) ٵڀّڀٛ   کب  ےک ہحتت ثیٴ ےک  ےػہایک ٵٞب ےک ہٶیٴ ثیٴپـی

کٶپٺی  ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ےٱئ ےک ےکـٷ ہثیٴ

 ہے۔ٿاال تال٥ی ثؼٯ یب ؿ٩ٴ  ےکڀ اػا کیب ربٷ
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i) ثیٺکبؿی  ہی تنٲیٴ ىؼھپـیٶیٴ کی اػائیگی   ٹ٪ؼ، کنی ة

، ڈکبؿ ٹیتڈیب  ڈٹؿ ، کـیڈٯ ٵٺی آؿٹ، پڀكہٿتب آٯھمسذ

یب ٿ٩تب ٥ڀ٩تب  ڈٹکـی ٹائـیکڈؿاٹن٦ـ، ٹ، ای ٹؿٹیٹاٷ

 ے٫ ہٵٺٚڀؿ  کنی ػیگـ  ٕـی٨  ےك ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھات

 ہے۔کیب رب مکتب   ےك ےؽؿیٜ

j) ہےکب حجڀت ػیتب  ہثیٴ ںاٷ ٵٞبٵالت  ٵی  ٹی٦ٮیٹکب مـ ہثیٴ 

 ہے۔ٿ مکتب ہّـٿؿی   ہی ںاہد

k)  کب ایک    ےػہٵٞب ےک ہرڀ ثیٴ ہےپبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق

  ہے۔ حجڀت ػیتب

l) رل کب  ہےٿاّش ٕڀؿ پـ  ثیبٷ  ایک ىـٓ  ںی پبٱینی ٵیٹٿاؿٷ

 ہے۔ٱ٦ٚی ٝٶٰ  کیب ربٹب ّـٿؿی    ےٱئ ےکی ػؿمتی ک  ہػہٵٞب

m) ںثِٞ ىـائٔ  ٵی ےٿ٩ت  امک ےربت ےاگـ پبٱینی ربؿی کئ 

کبٳ  تڀحی٨  ٹبٵی  ہتڀ ی ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٹٚـ حبٹی کـٷ

 ےیٲی ٵ٪ـؿ  کـکتـاٵیٴ /تجؼ  ےك  ےؽؿیٜ ےایک ػمتبٿیق ک

 ہے۔ٵٮٶٰ  کی ربتی 

n) ہکب اؿاػ ںیڀٹپبؿ  ہ٫ ہے ہٳ  ٩بٹڀٷ  یہا ےتٞٶیـ  کب مت ك  

آپ  ےاپٸ ںکڀ پبٱینی ٵی ےاٿؿ اك اؿاػ ےئیہٿٹب چبہ١بٱت 

 ۔ا ربئیگبھػیک

o) صبٍٰ   ےك  ےؽؿیٜ ےؽؿائٜ  ک ہجمـٵبٷ ہےؿٹگ کب ٵٖٲت ڈٵٺی الٷ

 ےاك كٕڀؿ پـ تجؼیٰ کـٹب اٿؿ  ےکےؿ٩ٴ  کڀ ٩بٹڀٹی پیل

ی ھة ںاؿت ٵیھاٿؿ ة ںؿ ٵیھ٩ڀاٹیٸ ػٹیب ة ےٱئ ےک ےٷڑٯ

 ں۔یہ ےگئ ےثٺبئ

p) ػایبت پـٝٶٰ ہ ےک ے٫  کڀ ربٹٸہگب ےپبك اپٸ ےک ٹایک ایزٸ

ٵٖبث٨  ّـٿؿی  ػمتبٿات  کڀ  ےػایبت  کہاٿؿ اٷ  ےکـٷ

 ہے۔ٿتی ہػاؿی   ہکی ؽٳ ےصبٍٰ  کـٷ

 

 

 کٍیذی افيالصبت

 پبٱینی ٥بؿٳ .1

   یگیپـیٶیٴ کی پیيگی  اػائ .2

 ٹی٦ٮیٹکب مـ ہثیٴ .3

 كٹجتؼیؼ  ٹڀ .4

 یٹٿاؿٷ .5

 ىـٓ .6

  تڀحی٨ .7
 ؿٹگڈٵٺی الٷ .8

 ں٫  کڀ ربٹیہگب ےاپٸ .9
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   باب 8

 ٵَٺڀٝبت ہٍضت  ثیٴ

 ثبة تْبسف

 ہپیو کـػےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںاؿت ٵیھثبة  آپ کڀ ة ہی

جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ٵٞٲڀٵبت  ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبتک ہخمتٲ٤ ٍضت  ثیٴ

کـ خمتٲ٤ ٩نٴ  ےٯ ےکٲیٴ كڈٵی -یک ٵَٺڀٝبت ٍـ٣ ا ۔ٳ  کـیگبہ٥ـا

پبك ٵٺبمت  کڀؿ کب اٹتغبة   ے٫  کہٵَٺڀٝبتتک، گب ںٿڑمیٺک ےک

ثبة ا٥ـاػ ،  ہی ہے۔ایک ٿمیٜ ؿیٺذ ػمتیبة   ےٱئ ےک ےکـٷ

خمتٲ٤ ٍضت ٵَٺڀٝبتکی  ےٿاٯ ےعبٹؼاٷ  اٿؿ گـٿپ  کڀ کڀؿ کـٷ

  ہے۔عَڀٍیبت کی ٿّبصت  کـتب 

 ِبصبفً ےن ےْھعیه

 

A.   ثٺؼی ہ٭ی ػؿد ٵَٺڀٝبت ہثیٴٍضت 

B. ُٹٶب ہؿ ےک  ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ُاٍڀٯ

C. ٵَٺڀٝبت ہٵتٞٲ٪ٶٞبٿُ ے٫ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

D. ثٺؼی ہٵٺَڀة ہٿتی  ثیٴٹاپ اپ کڀؿ یب اٝٲی ٩بثِٰ کٹ 

E. ؿی پبٱینیہمیٺئـ ه 

F. ٹ٪ؼی، ىؼیؼ ثیٶبؿی ںامپتبٯ ٵی -کڀؿ   ہٵ٪ـؿ٥بئؼ 

G.  اٯ ٵَٺڀٝبتھة ھؿٳ  ػیکٹالٹگ 

H. 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 

ٿ ہ٩بثٰ  ںٵی ںثٞؼ آپ اٷ ثبتڀ ےک  ے٭ـٷ ہاك ثبة  کب ٵٖبٱٜ

 :ےٹگ

a) ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب ںکی خمتٲ٤ ٭المڀ ہٍضت  ثیٴ 

b) ےآئی  ک ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ 

 کی ٿّبصت  کـٹب ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ
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c) خمتٲ٤ ا٩نبٳ   ےػمتیبة ٍضت ٵَٺڀٝبت ک ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھآد ة

 ٹبپـ حبج  کـ

d) کی ٿّبصت  کـٹب ہثیٴ ےؽاتی صبػث 

e) پـ حبج  کـٹب ہثیـٿٷ ٵٲ٬ م٦ـ  ثیٴ 

f) ٹبھکڀ مسذ ںٿٳ ىـائٖڀہا ےک  ںٍضت پبٱینیڀ 

 

 

 

 

A. ُثٕذی   ہِقٕوّبت وی دسد ہفضت  ثی 

 ِقٕوّبت کب تْبسف ہفضت  ثیُ .1

 ہ، ٍضت  کڀؿ کڀ ٵٺؼؿد  ےّبثٔ ہٍضت  ثیٴ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

 - ںیہ ےٕڀؿ پـ ٿّبصت  کـت ےؽیٰ ٫

 تْشیف

 ہثیٴ ےایل ہےکبؿٿثبؿ " یب "ٍضت  کڀؿ" کب ٵٖٲت  ہ"ٍضت  ثیٴ

اٿؿ ٕڀیٰ ٵؼتی    ےکڀ ٵتبحـ کـٹب رڀ ٵ٪ـؿ ٥بئؼ  ںػٿہٵٞب

 ےکڀؿ مسیت  ثیٶبؿی ک ےاٿؿ ؽاتی  صبػث ہاٯ، م٦ـ  ثیٴھة ھػیک

٥ڀائؼ  ےاعـاربت  ک ے٥ڀائؼ  یب ٕجی ، رـاصی یب امپتبٯ ک

 ں۔یہ ےٳ کـتہ٥ـا

تـ   ہٵَٺڀٝبت فیبػ ہػمتیبة  ٍضت  ثیٴ ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھة

 ےٿتہ ےٵَٺڀٝبت کی ٹڀٝیت  ٿاٯ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ےػٿؿاٷ ٥ـػ  ٫ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵَٺڀٝبت امپتبٯ ٵی ہیں۔یہ

ؿ، اك ٩نٴ  ھپں۔یہ ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـت ےگئ ےکئ ےك ےؽؿیٜ

تی ڑھعؼٵت  کی ة اٿؿ ٍضت  ںیہ ےٿتہ  ہت فیبػہاعـاربت  ة ےک

ٿاٱی ٹئی اٿؿ  ےٷٓا ںکبؿ ، ثبفاؿ ٵی ہٕـی٨ےالگت، رـاصی ٫

 ںٵی ںٹگی تکٺیک اٿؿ اػٿیبت کی ٹئی ٹنٰ  کی ٩یٶتڀہٳ  ہفیبػ

 ےٿتہؿ ہثب ےٹچ كہتـ ٝبٳ آػٵی کی پ ہفیبػ  ےك ہ٭ی ٿد ےاّب٣

 ہےا ہٿتب رب ؿہت ٵيکٰ ہة ےٱئ ےایک ٥ـػ  ک ہ، یںاٍٰ  ٵی ں۔یہ

اٝٲی  ےثٺب اك ٕـس ک ےک ہی ٍضت  ثیٴھکنی ة ہی ٿہ ےٯھة

 ہے۔ٵبٱی ٕڀؿ پـ  ٵْجڀٓ  ےٱئ ےک ےاعـاربت  کڀ ثـػاىت کـٷ

 : ہےٳ  ہا ےٱئ ےات  کہثٺیبػیٖڀؿپـ ػٿ ٿرڀ ہؽا،ٍضت  ثیٴہٯ

 ٿٱیبت کیبػائیگی ہٕجی ك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےی ثیٶبؿی کھکنی ة

 ۔ٳ  کـٹبہٵبٱی ٵؼػ ٥ـا ےٱئ ےک

 ےك ہؿ ثیٶبؿی کی ٿدھ٥ـػکی ثچت کڀ حم٦ڀٗ  کـٹب رڀ یب پ 

 ہے۔ٿ مکتی ہعتٴ  
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  ہال عڀؿػہٿاال پ ےکی الگت کڀ کڀؿ کـٷ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

کی   ےمـ٭بؿی ىٞت 4 ںٵی 1986 -کٲیٴ ڈٵی -ٵَٺڀٝبت  ہٍضت  ثیٴ

اٷ  ہٝالٿ ےامک ۔اھپیو کیب گیب ت ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

 ےریل ےئگ ےی پیو کئھػیگـ  کڀؿ ة ھکچ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

جتڀیق ٭بؿ  کڀ  ںپبٱینی  رڀ ایک کٴ ٝٶـ ٵی ہآؿٿگیہٿیيیھة

کڀؿ  ےٱئ ےٕجی  اعـاربت  ک ےاپٸ ےثٞؼ ک ےک  ٹائـٵٸٹؿی

ػمتیبة   ہکٲیٴ پبٱینی  رڀ م٦ـ  ثیٴڈ، اٿٿؿمیذ ٵیہےکـتی 

 ۔پبٱینی  ہثیٴ ہرٸ آؿٿگی ےٱئ ےک ںاٿؿ ١ـیت ٱڀگڀ ہےکـاتی 

ٿٯ ھک ےٱئ ےک ںیڀڑالھک ےک  ےکڀ ذمی ىٞت  ےىٞت ہثیٴ ںثٞؼ ٵی

ثبفاؿ مسیت  کئی ػیگـ   ہٍضت  ثیٴ  ےك ہػیب گیب رنٮی ٿد

اك  ھمبت ھمبت ےامک ۔ٿاہػعڀدلٶٮٸ   ںٵی  ےکب اك ىٞت ںکٶپٺیڀ

 ےکئی ٩نٴ  ک ںٿئی ، اٷ کڀؿ ٵیہکبؿٿثبؿ  کی کب٥ی تـ٩ی 

 ے۔ئٓا ںی ثبفاؿ ٵیھکڀؿ ة ےٹئ ھاٿؿ کچ ںاعتال٥بت  آئی

 ںاہد ہےٿ گیب ہ  ہ٥ی صؼ تک تـ٩ی یب٥ت٭ب ہٕج٨ ہآد، ٍضت  ثیٴ

 ھمبت ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ ہاٿؿ فٹؼگی  ثیٴ ںکٶپٺیڀ ہٍضت  ثیٴ

 ںٿڑمیٺک ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہی ٝبٳ  ثیٴھت٪ـیجب مت

کٲیٴ پبٱینی  ڈ، ٵیہصبالٹک ں۔یہ ےربت ےٵَٺڀٝبتؼمتیبة  کـائ

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںیٞٺی امپتبٯ ٵی ہاٹچڈھ ہثٺیبػی ٥بئؼ ےک

ٵ٪جڀٯ ىٮٰ  ےکی مت ك ہی ثیٴھی ةھعال٣  کڀؿ اة ےت  کاعـارب

  ہے۔ٿئی ہثٺی 

 کی عَڀٍیبت ںٍضت  پبٱینیڀ .2

اٿؿ اك ٕـس   ےکب تٞٲ٨  ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  ثیٶبؿی ك ہٍضت  ثیٴ

ی ٥ـػ  ھی کتھکت ہے۔ ےاعـاربت  ك ےٿاٯ ےٿٷہ ےك ہثیٶبؿی کی ٿد

 ےٿ٩ت  تک چٲٸ ےٿاٱی ثیٶبؿی ٕڀیٰ ٵؼتی  یب دلت ےٿٷہکڀ 

پـ احـات    ںٵتٞٲ٨  مـگـٵیڀ ےکی فٹؼگی ك ہٱی یب ؿٿفٵـٿا

 ہ٭ی ٿد ںاعـاربت صبػحبتی فمخڀ ہے۔ٿ مکتی ہىؼیؼ  ےحلبٗ ك ےک

 ہٿاٱی ٵٞؾٿؿی  ٭ی ٿد ےٿٷہپیؼا   ےك ہ٭ی ٿد ےیب صبػث  ےك

 ں۔یہ ےٿ مکتہی ھة  ےك

اٱگ اٱگ  ٕـف فٹؼگی  ، اػائیگی ٭یَالصیت اٿؿ ٍضت  ٭ی صبٱت  

ؿ ای٬  ہٿٹگی رٸ پـ ہکی اٱگ اٱگ ّـٿؿیبت   ںکڀہخمتٲ٤  گب ےٿاٯ

 ےیقائٸ کـتڈٵٺبمت  ٵَٺڀٝبت   ہپیو کـػ ےٱئ ےک ہ٫  ٕج٨ہگب

 ےعـیؼت ہٍضت  ثیٴ ہٝالٿ ےامک ہے۔ٿ٩ت  ١ڀؿ  کیب ربٹب ّـٿؿی  

رڀ اٹکی مبؿی  ںیہ ےه کـتہی عڀاھ٫  ربٵٜ  کڀؿ کی ةہٿ٩ت  گب

٩جڀٱیت    ہیبػف ےك  ہی، فیبػہ ھمبت ۔کڀ پڀؿا کـیگب ںّـٿؿتڀ

ٵَٺڀٝبت کڀ  ہٍضت  ثیٴ ےٱئ ےصَڀٯ   کے٥ـٿعت  ک  ہاٿؿ فیبػ

کڀ اٿؿ ٥ـٿعت   ںکڀہگب ہ، یہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٷھک٦بیتی ؿک

 ہٿ ہتبک ےئیہچب ےٿٷہالئ٨  ےٷٓا ںٵی ھمسذ ںی آمبٹی ٵیھیٴ کڀ ةٹ

 ں۔٥ـٿعت ٭ـمکی ےآمبٹی ك ےاك
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 ہرڀ ثیٴ ںیہعَڀٍیبت  ہٵٖٲڀة ھٵَٺڀٝبت کی کچ ہٍضت  ثیٴ ہی

کی کڀىو  ےصبٍٰ  کـٷ ںٵی ںخمتٲ٤ ىٮٲڀ ےٱئ ے٫  کہگب ںکٶپٺیب

 ں۔یہکـتی 

 ثٕذی ہِقٕوّبت ویوعیِ دسد ہفضت  ثیُ .3

ٵَٺڀٝبت کڀ  ہٿ، ٍضت  ثیٴہی ھرڀ ة ہےیقائٸ چبڈٵَٺڀٝبت کی 

 :ہےثٺؼی  کی رب مکتی  ہػؿد ںٵی  ں٭المڀ ۳ٕڀؿ پـ  ٹےٵڀ

a) کوس  ہِْبوك 

اٿؿ  ںیہ ےثبفاؿتيٮیٰ ٭ـت ہٴا ٍضت  ثیڑٵَٺڀٝبت ایک ة ہی

اٍٰ  ٕجی   ےگئ ےکئ ےك ہکی ٿد ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ں۔یہ ےاػائیگی  کـت ےٱئ ےاعـاربت  ک

b) کوس  ہفبئذ ہِمشس 

ٵَٺڀٝبت امپتبٯ  ہ، یہےا ربتب ہی کھٯ کیو' ةٹامپہ' ےاك

ؿ٩ٴ   ہ٥ی  ػٷ ایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

کی  ڈگـی ہایک ٵ٪ـؿ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھچک ں۔یہ ے٭ی اػائیگی  کـت

  ہے۔ٿتب ہی ىبٵٰ  ھة  ہمـرـی کب ٥بئؼ

c) ؽذیذ ثیّبسی کوس 

ٵ٪ـؿ   ےك ےٯہ، ٥بجل ، کیٺنـ رینی ایک پہػٯ کب ػٿؿ ہی

  ہایک ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ےٱئ ےپـ اػائیگی  ک ےٿٷہىؼیؼ ثیٶبؿی 

 ہے۔امٮیٴ  

 ںیہ ےچٲت ھایک مبت ہٍضت  اٿؿ ٵٞؾٿؿی  ثیٴ ںؿ ٵیھػٹیب ة

کڀؿ کڀ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ  ٍضت   ے، ؽاتی  صبػثںاؿت ٵیھة ٱیکٸ

 ہے۔٥ـٿعت ٭یب  گیب  ےاٱگ کـک ےك ہثیٴ

 ےٿٷہؿ ہثب ےاؿت كھٝبٳ ٕڀؿ پـ ة ںٵی ہٍضت  ثیٴ ہٝالٿ ےک اك

 ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ  ک ہے۔کیب ربتب  ںیہاعـاربت  کڀ ىبٵٰ ٷ ےٿاٯ

 - ہیب م٦ـ  ثیٴ ہثیـٿٷ ٵٲ٬ ٍضت  ثیٴ -ایک ػیگـ ٵَٺڀٝبت 

 ہ، ذمی ثیٴںٵی ںػٹڀ ےٍـ٣  صبٯ ک ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےؼٷعـی

 ھکچ ںٵَٺڀٝبت ٵی ہاٝٲی آعـٍضت  ثیٴ ھکچ ےک ںکٶپٺیڀ

 ے٫ ےصٌ ےکڀؿ ک ہٍضت  ثیٴ ہٵيـٿٓ ، ثب٩بٝؼ ےىـائٖڀّڀاثٔ ک

  ہے۔کڀؿ کڀ ىبٵٰ کیب گیب  ہٕڀؿ پـ ثیـٿٷ ٵٲ٬ ثیٴ

 ثٕذی ہپش ِجٕی  دسد  ہن  ىجكہگب .4

ی ھة ےٿئہ ےتھؿک ںیبٷ ٵیھکڀ ػ ٹمیگٶیٸ٫  ہػ٣ گبہٵَٺڀٝبت کڀ 

،  ہاٹچڈھ  ہ٥بئؼ ےٱئ ےک  ہؿ ای٬  ٕج٨ہ ہے۔یقائٸ کیب گیب ڈ

 ےٹگ کب٥ی اٱگ ٕـی٨ٹاٵیؼاؿی  اٿؿ ٵبؿکیہکب تٞیٸ ،  ں٩یٶتڀ

 ہکی ثٺیبػ  پـٵَٺڀٝبت ٭ی ػؿد ٹ٫  میگٶیٸہگب ہے۔ٿتی ہ ےك

 : ںیہثٺؼی اك ٕـس 
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a) ےٱئ ےکیٸ  کاؿا ےعبٹؼاٷ  ک ےک اٿؿ اٷ ںکڀہگب ہعڀؿػ 

 ؽاتی  کڀؿ ہپیو کـػ

b) ںػمتیبة گـٿپ  کڀؿ رنٶی ےٱئ ےک ںکڀہگب ٹکبؿپڀؿی 

اؿاکیٸ  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٹکاٿؿ   ںٵالفٵیٸ ،گـٿپڀ

 ہے

c) آؿایل ثی  ےریل  ںربٵٜ پبٱینیب ےٱئ ےمـکبؿی امٮیٴ ک

  ں۔یہکڀ کڀؿ کـتی  ںت ١ـیت ٕج٪ڀہة ےرڀ آثبػی ک  ےٿائ

 

 

B. ُُّٔب ہس ےک  ےی اڈپش آئی آس  ِْیبس ثٕذی ںِی ہفضت  ثی

 ُافوي  

 ہٿاٱی ثیٴ ےٳ  کـاٷہخمتٲ٤ ٵَٺڀٝبت کڀ ٥ـا ےکئی ٩نٴ  ک

کی خمتٲ٤  تٞـی٤   ںاٿؿ خمتٲ٤  ىـائٖبٿؿاعـاد ٍڀؿتڀ ںکٶپٺیڀ

 ںکڀہگب ۔یھٿ گئی تہؿٳ کی صبٱت  پیؼا ھة ںثبفاؿ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد

 ےی کٹکـٹب اٿؿ تینـی پبؿ  ہٵَٺڀٝبت ٭ب ٵڀافٷ ےٱئ ےک

عال٣   ےٵَٺڀٝبت ک ےک ںاٱگ اٱگ کٶپٺیڀ ےٱئ ےتٚٶیٸ  کٵٺ

، ىؼیؼ ہٝالٿ ےامک ۔اھٿ گیبتہ٭ی اػائیگی  کـٹب ٵيکٰ  ںػٝڀٿ

ی ھت ںیہیٴ  ٷہاك ثبت کی کڀئی ٿاّش ت٤ ںٵی  ںثیٶبؿی پبٱینیڀ

ٍٺٞت   ہٍضت  ثیٴ ہے۔ ںیہاٿؿ کیب ٷ ہےایک ىؼیؼ ثیٶبؿی کیب   ہ٫

ٿتب رب ہی ٵيکٰ ھٹب ةھ٫ا ٭ڀ ثـ٩ـاؿ ؿٹاڈؿاٹک ٹاٱیک ےٱئ ےک

 ۔اھا تہؿ

اٿؿ   ےی پی اٹٳ کٺٺؼگبٷ ، ہ، عؼٵبت ٥ـاںکٶپٺیڀ ہثیٴ

ٿاٱی  ےکـٷ ہؿٳ کی صبٱت  اٿؿ ثیٴھػؿٵیبٷ  ة ےک ںامپتبٱڀ

،  ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ ےک ےکڀ ػٿؿ کـٷ ںٝڀاٳ کی ىکبیتڀ

 کی اٿؿٍٺٞت ٳ کٺٺؼگبٷ ، امپتبٯ، جتبؿتہعؼٵبت ٥ـا

 ںخمتٲ٤  تٺٚیٶی ےی ریلٹکٶی ٿائقؿیڈای ھیٲتےہک ؿیيٸڈچیٶربف٥ی

 ھایک مبت ےٱئ ےک ے٩نٴ ٭ی ٵٞیبؿ ثٺؼی الٷ ھکچ ںٵی ہٍضت  ثیٴ

ی ڈآئی آؿ  ںٵی 2013یٴ کی ثٺیبػ  پـ ہت٤ ہایک ٵيرتک ں۔یہ ےئٓا

ُٹٶب ُاٍڀٯ  ہٵتٞٲ٨  ؿ ےٵٞیبؿ ثٺؼی ك ںٵی ہٍضت  ثیٴ ےٷ  ےا

 ں۔یہ ےربؿی کئ

 ےٳ  کـتہ٥ـا ےٱئ ےُٹٶب ُاٍڀٯ  اة اٹکی ٵٞیبؿ ثٺؼی کہؿ ہی

 : ںیہ

اٍٖالصبت ٭ی  ےٿاٯ ےٿٷہٝبٳ ٕڀؿ پـ  امتٞٶبٯ  ںٵی ہثیٴ  .1

 ںتٞـی٦ی

  ںکی تٞـی٦ی ںىؼیؼ ثیٶبؿیڀ .2
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 ںٵی  ںپبٱینیڀ  ہکی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی .3

 ؿمت ہٵل کی ٣ٹآئ ہعبؿد ٭ـػ ےاعـاربت  ک

 ٵتٞٲ٨  ٥بؿٳ ےػٝڀٰی ٥بؿٳ  اٿؿ ٩جٰ اربفت ك .4

 ك ٹ٥بؿٵی ےثٲٺگ ک .5

 ہمچبؿد کب عالًڈ ےتبٯ كامپ .6

ػؿٵیبٷ  ےک ںاٿؿ امپتبٱڀ ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴ ےی پی اٹ .7

 ےػہٵٞیبؿی ٵٞب

 ےآئی صبٍٰ  کـٷ ےی اڈآئی آؿ  ےٱئ ےک  ںٹئی پبٱینیڀ .8

 ٹٵٞیبؿی ٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ ٥بؿٵی ےٱئ ےک

ٍٺٞت  کی عؼٵت  کی  ہٳ کٺٺؼگبٷ اٿؿ ثیٴہ٥ـا ہٍضت  ثیٴ ہی

 ہے۔ٿا ہا ٩ؼٳ حبثت ڑایک ة ےٱئ ےک ےتـ  ثٺبٷہی ٭ڀ ةٹ٭ڀاٱی

ا  کیڀٍڀٱی ٹاڈ ہثبٵٞٺی ٍضت  اٿؿ ٍضت  ثیٴ ےی اك كہ ھمبت

 ۔گی ےی ٵؼػ ٵٰھة ںٵی

 

 

C. ٵَٺڀٝبت   ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

ٝبٳ  ےمت ك ںاؿت ٵیھپبٱینی  ة ہٵجٺی  ٍضت  ثیٴ  ہایک ٵٞبٿُ

ڀٝبت ٵَٺ ہٿاٱی ٍضت  ثیٴ ے٥ـٿعت ٭ی  ربٷ  ہفیبػ ےاٿؿ مت ك

 ںائی ٵیہػ ےاّمی ک ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہپیبیل یڀ ثیٴ ہے۔

 ہال ٵٞیبؿی ٍضت  ثیٴہپ ےکٲیٴ پبٱینی  مت كڈىـٿٛ کی گئی ٵی

ػمتیبة  ٍـ٣  ںٿ٩ت  تک ثبفاؿ ٵی ےا اٿؿ ایک دلتھٵَٺڀٝبت ت

اك  ھمبت ےک  ںتجؼیٲیڀ ھکچ ہصبالٹک۔اھا تہای٬ ٵَٺڀٝبت ؿ

 ںکٶپٺیڀ ہحتت خمتٲ٤  ثیٴ ےٹبٳ ک ڈٵَٺڀٝبت کڀ اٱگ اٱگ ثـاٷ

 ںکٲیٴ ٵٲ٬ ٵیڈی ٵیھؿ ةھ، پہے٥ـٿعت ٭یب  گیب  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ہے۔ٿا ہٵَٺڀٝبت ثٺب  ہٿاال ٍضت  ثیٴ ےثکٸ ہفیبػ ےمت ك

ٵَٺڀٝبت اٷ   ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ںرڀ امپتبٯ ٵی ںیہ ےا٥ـاػ  کی ص٦بٙت کـت ےاعـاربت  ك

 ہفیبػ ہے۔ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہؿتی ھة

اٿؿ  ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہ، یںٵی ںتـ  ٵٞبٵٲڀ

ٱیکٸ  ںیہ ےی کڀؿ کـتھکی ایک خمَڀً تٞؼاػ  کڀ ة ںػٹڀ ےثٞؼ ک

ی اعـاربت  ھکنی ة ےگئ ےپـ کئ ےٿٷہ ںیہؿتی ٷھة ںامپتبٯ ٵی

 ں۔یہ ےکـت ںیہکڀ ىبٵٰ ٷ

 ہےٳ  کیب ربتب ہـ ٥ـا' ثٺیبػ  پ ہاك ٕـس کب کڀؿ 'ٵٞبٿُ

اعـاربت   ےگئ ےػٿؿاٷ کئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںیٞٺی امپتبٯ ٵی

کیب  ہیب ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ ٵٞبٿُ  ںٵی ہیب عـچ کی گئی ؿ٩ٴ  کڀ صٌ

ثـٝٮل   ےکڀؿیذ ک ہ' ثٺیبػ  پـ ػمتیبة  ثیٴ ہ'٥بئؼ ہیہے۔ربتب 
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ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ے)ریل  ہایک عبً ٿا٩ٜ ںاہد ہےٿ مکتب ہ

ؿ ای٬  ػٷ( ہکب  ےٿٷہؿتی ھیٶبؿی کب ٝالد  یب ةٿٹب، ىؼیؼ ثہ

پبٱینی   ہٿاٱی ؿ٩ٴ  ثیٴ ےپـ اػائیگی  کی ربٷ ےٿٷہٿا٩ٜ 

عـچ کی گئی ؿ٩ٴ   ںاٿؿ اٍٰ  ٵی ہےٿتی ہٵٖبث٨   ےثیبٷ  ک ںٵی

  ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ  ہٵتٞٲ٨ ےك

 ِخبي

کی ثیڀی  اٿؿ  اك ںٵی رل ہےا مب عبٹؼاٷ  ٹٿھٿ کب ایک چھؿگ

 ےکٶپٺی ك ہایک ٍضت  ثیٴ ےٷ اك ہے۔ىبٵٰ  اٹثی ہمبٯ 14ایک 

 یڈٿاٱی ایک ٵی ےؿ ای٬  ؿکٸ  کڀ کڀؿ کـٷہ ےعبٹؼاٷ  ک ےاپٸ

ؿ ای٬  کب ؽاتی  ہ  ےؿٿپ ھالک 1 ںٵی رل ہےکٲیٴ پبٱینی  ٱی 

 اٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہے۔کڀؿ ػمتیبة  

 کیٕجی  اعـاربت   ےتک ک  ےؿٿپ ھالک 1ؿ ای٬  کڀ ہ ےك ںٵی

  ہے۔ٿ مکتی ہ ثبفیبثی

 ےاٿؿ ّـٿؿی  مـرـی ک  ےك ہ٭ی ٿد ےٷڑپ ہٿ کڀ ػٯ کب ػٿؿھؿگ

  ےؿٿپ ھالک 25۔1 ںاك ٵی ۔اھؿتی کیب گیب تھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ

 ےامٮیٴ  کڀؿیذ ک ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ ۔کب ٕجی  ثٰ ثٺبیب گیب

 25،000ٿ کڀ ھ٭ی اػائیگی  کی اٿؿ ؿگ ےؿٿپ ھالک 1ٵٖبث٨  

 ۔یڑکـٹب پ ےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  اپٺی ریت كکی ثب٩ی    ےؿٿپ

ٳ  عَڀٍیبت  ٭ی ت٦َیالت  ہکٲیٴ پبٱینی  کی اڈٵجٺی  ٵی  ہٵٞبٿُ

  ہکڀؿ کی صؼ ، اّب٥ی اعـاد  یب ٥بئؼ ہ، صبالٹکہےػی گئی  ےٹیچ

  ے٥ـٿعت ٭ی ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہؿ ای٬  ثیٴہٷ ٓا ڈای ھیب کچ

ٕبٱت ٝٲٴ  کڀ  ں۔یہ ےٿ مکتہالگڀ  ےٱئ ےٵَٺڀٝبت ک ےٿاٯ ےربٷ

ٍـ٣   ںٵی ےثبؿ ےٵَٺڀٝبت ک ےٹیچ  ہ٫ ہےػیب ربتب  ہٵيڀؿ ہی

کٶپٺی  ہایک عبً  ثیٴ ےاٿؿ اك ہےایک ربٵٜ عیبٯ  ػیب گیب 

 ےرنک ےئیہآپ کڀ ٿا٤٩  کـا ٱیٺب چب ےاپٸ ےٵَٺڀٝبت ك ےک

 ےامک ہے۔تب ہٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ  کـٹب چب  ہفیبػ ہٿ ںٵی ےثبؿ

ٵتٞٲ٨   ےٕجی  ك ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےامتٞٶبٯ کئ ےاك ہٝالٿ

 ہے۔ی ربٷ ٱیٺب ّـٿؿی  ھة ںٵی ےثبؿ ےاٍٖالصبت ک

 اخشاربت ےک ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی ٹِاْ پیؾیٓ .1

  ےك ہ٭ی ٿد ےػاؿ  کڀ ثیٶبؿی/صبػث ہپبٱینی  ثیٴ  ہایک ٵٞبٿُ

ٵتٞٲ٨  اعـاربت  کی الگت ٭ی  ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

  ہے۔اػائیگی  کـتی 

تـ   ہاٿؿ فیبػ ںیہ ےٿ مکتہ ںیہثِٰ اػائیگی  ٷی اعـاربت ٩بھمت

 ںرٸ ٵی ںیہ ےاعـاربت  ٭ی ٿّبصت کـت ےگئ ےٵَٺڀٝبت کڀؿ کئ

 :ںیہ ےٿتہٝبٳ ٕڀؿ پـ ػؿد ؽیٰ اعـاربت  ىبٵٰ 

i.  ےربٷ ےػمتیبة  کـائ ےك ےؽؿیٜ ےٿٳ ٫ہامپتبٯ/ٹـمٺگ 

 ںاٷ ٵی ۔اعـاربت  ےٹگ اٿؿ ٹـمٺگ کڈ، ثڀؿےکٶـ ےٿاٯ
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اٿ چبؿرل ، آئی ٿی ٹـمٺگ عؼٵت ، آؿایٴ 

چبؿرل  اٿؿ امی  ہك/عڀٹکیٶٺت٪ٲی/اذمیکيٸ/ اٹتٚبٵیڈ٥ٲڀئ

  ں۔یہ ےٿتہاعـاربت  ىبٵٰ  ےٕـس ک

ii. اعـاربت ے)آئینی یڀ( ک ٹیٺنڀ کیئـ یڀٷٹاٷ 

iii. ٕجیٹكٹیھمـرٸ، ایٺینت ، 

 ؿیٺکی٦یلہك،ٵبٹٷٹیيٺـ،کٺنٰٹپـیک

iv. چبؿرل ، ےؿ ٫ٹیھک، عڀٷ،آکنیزٸ،آپـیيٺتٹیھایٺینت

 آالتےرـاصیک

v. یبتبٿؿٵٺيیبت،اػٿ 

vi. یـیپیھیڀتڈیـیپی، ؿیھایٲنل، کیٶڀتڈ 

vii. ےکـٷ ٹػٿؿاٷ اٵپالٷ ے٭بؿک  ہٕـی٨ ےرـاصی  ک 

پینٶیکـ،  ےٵَٺڀٝی آالت کی الگت ریل ےٿاٯ

ٱـ یڀ، ٿمکہیک ٿاٱڀکیزگڈك، اٹ٦ـا کبؿٹکبیٶپالٷڈٿپیھآؿت

 ۔كٹٷٹاك

viii. ٹیلٹ ؿی / تيغیَیٹٱیجبؿ ہٵتٞٲ٨ ٵتٞٲ٨ےک ٝالد 
 اٿؿػیگـٕجی اعـاربت

ix. اعـاربت   ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٯ ٵیامپتب

ػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ  ہکـ( رڀ ثیٴڑٿھ)اٹنبٹیبْٝبءکیالگتکڀچ

 ےٿٹـ پـ کئڈ ںٵیےمٲنٰےک کبؿی پیڀٹؼ اْٝبءکی اٹنبٹی

 ںیہ ےگئ

پبٱینی    ہکی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ہایک ثب٩بٝؼ

کی  ےٷہؿ ںرت امپتبٯ ٵی ہےی کڀؿ کـتی ھاعـاربت  کڀ ٍـ٣  تت

یکٺبٱڀری  ٹٕجی   ہصبالٹک ہے۔  ہفیبػ ےیب اك ك ٹےٷھگ 24ٵؼت  

ٝالد  ےکئی ٩نٴ  کی مـرـی ک  ےك ہتـ٩ی  ٭ی ٿد ںٵی  ےىٞت ےک

 ںیہکی ّـٿؿت  ٷ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےکبؿ  ک ہٕـی٨ے٫

کئیـ   ڈےعبً ےٕـی٨ ہکبؿ  کی ٕـس ی ہٕـی٨ےکئیـ   ک ڈےاة  ہے۔

ٿ، پڀؿی کی ہ ہی ٵٞبٵٰھرینب ة ہے، چبںٵی ںٵـاکق  یب امپتبٱڀ

 ےریل  ہایٲنل ٿ١یـڈیـپی؛ ھرـاصی  ، کیٶڀت ھآٹ٬ ں۔یہرب مکتی 

 ہےثٺؼی  کیب رب مکتب  ہحتت ػؿد ےکئیـ   مـرـی ک ڈےکڀ  ںٝالرڀ

حتت  ےی پبٱینی  کھة ںیھاٷ ہے۔ی ہؿ ڑھؿمت  ٱگبتبؿ ةہ٣ ہاٿؿ ی

 ہے۔کڀؿ کیب ربتب 

ی حمؼٿػ  ھی ةھةا ںاؿت ٵیھاعـاربت  کب کڀؿیذ ة ےک ٹپیيیٸ ٹآؤ

 ےٳ  کـتہی کڀؿ ٥ـاڈت کٴ ٵَٺڀٝبت اٿ پی ہة ےاك ٕـس ک ںاہد ہے

 ٹرڀ ٝالد  کڀ آؤ ںیہثٺؼی   ہاینی ٵٺَڀة ھکچ ہصبالٹک ں۔یہ

 ٹیلٹٕجی  ہ، ثب٩بٝؼ ہؿاثٔ ےؿ كٹاکڈٕڀؿ پـ اٿؿ  ے٫ ٹپیيیٸ

 ھٍضت  ػیک ہٵٺنٲ٬ ٵتٞٲ٨ ے، ػٹت ٕجی  اٿؿ ٥بؿٵینی کی الگت ك

  ں۔یہکڀ کڀؿ کـتی  اعـاربت  ےاٯ کھة
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 اخشاربت  ےاوس ثْذ ک ےيہپ ےط ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی .2

i. اخشاربت  ےک ےيہپ ےط ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی 

ٿ ہ ھمبت ےثٺؼی ٫ہٹگبٵی  یب ٵٺَڀةہٿٹب ہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

مـرـی  ھمبت ےثٺؼی ٫ ہاگـ کڀئی ٵـیِ ایک ٵٺَڀة ہے۔مکتب 

 ےامک ےٯہپ ےك ےٷٿہؿتی ھة ںتڀ امپتبٯ ٵی ہےربتب  ےٱئ ےک

 ۔ےٿ ٹگہ ےگئ ےعـچ کئ ےك ےؽؿیٜ ے٫

 تٞـی٤

 ںٵی ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہٵٞیبؿ ثٺؼی ؿ ہٍضت  ثیٴ  ےی اڈآئی آؿ 

اعـاربت  کڀ اك ٕـس   ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 :ہےٿاّش  کیب گیب 

 ےکئ ےٯہیک پٹھ ےك ےؿتی کـٷھة ںػاؿ  ٥ـػ  کڀ امپتبٯ ٵی ہثیٴ

 : ہيـٕی٬ٕجی  اعـاربت ، ث ےگئ

a) ےعـچ کئ ےٱئ ےک  ےٕجی  اعـاربت  امی ٵنئٰ ےاك ٕـس ک 

 ںػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ امپتبٯ ٵی ہثیٴ ےٱئ ےرنک ںیہ ےربت

 ا، اٿؿھؿتی کـٹب ّـٿؿی  تھة

b) امپتبٯ  ٹِاٷ پیيیٸ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںاك ٕـس امپتبٯ ٵی

٩بثِٰ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ں۔یہ ےٿتہ٩جڀٯ  

،  ٹیلٹاعـاربت  ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ں۔یہ ےٿ مکتہٕڀؿ پـ  ے٫ ہکی ٥یل ٿ١یـ ںؿ ٿٹاکڈاػٿیبت ، 

اك   ہٵتٞٲ٨  اٿؿ ٵتٞٲ٨ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

حتت  کڀؿ کیب گیب  ےک  ںاعـاربت  کڀ ٍضت پبٱینیڀ ےٕـس ک

 ہے۔

ii. اخشاربت   ےثْذ ک ےک ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی 

ؿکڀؿی  ںٵی ںتـ  ٵٞبٵٲڀ ہثٞؼ، فیبػ ےک ےٷہؿ ںتبٯ ٵیامپ

 ے۔ٿ ٹگہاعـاربت    ہٵتٞٲ٨ ےاٿؿ ٥ڀٱڀ اپ ك

 تْشیف

٥ڀؿا  ثٞؼ عـچ  ےک ےی ٵٲٸھٹچ ےکڀ امپتبٯ ك ىغٌ ہىؼ ہثیٴ

 :  ہٕجی  اعـاربت ، ثيـٕی٬ ےگئ ےکئ
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a) ےعـچ کئ ےٱئ ےک  ےٕجی  اعـاربت  امی ٵنئٰ ےاك ٕـس ک 

 ںاؿ  ا٥ـاػ  کڀ امپتبٯ ٵیػ ہثیٴ ےٱئ ےک رل ںیہ ےگئ

 ا، اٿؿھؿتی کـٹب ّـٿؿی  تھة

b) امپتبٯ  ٹِاٷ پیيیٸ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںاك ٕـس امپتبٯ ٵی

٩بثِٰ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ں۔یہ٩جڀٯ  

 ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

تٞؼاػ  تک کی ٵؼت  کی ٵ٪ـؿ   ںػٹڀ ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة

اٿؿ اٷ  ےٿ ٹگہٕجی  اعـاربت   ہٵتٞٲ٨ ےگئ ےػٿؿاٷ عـچ کئ ےک

 ۔ٕڀؿ پـ ١ڀؿ  کیب ربئیگب ے٫  ےصٌ ےک ےپـ ػٝڀ

ی ھٹچ ےاعـاربت  امپتبٯ ك ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ٹٚـ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںؿٿٹاکڈؿگل، ڈثٞؼ کی اػٿیبت ،  ےک ےٵٲٸ

اعـاربت   ےاك ٕـس ک ں۔یہ ےٿ مکتہٕڀؿ پـ  ے٫  ہحبٹی  ٿ١یـ

اٿؿ ٍضت   ےئیہچب ےٿٷہ  ہٵتٞٲ٨ ےٝالد  ك ےگئ ےکئ ںامپتبٯ ٵی

 ے۔ئیہچب ےٿٷہ ےگئ ےحتت  کڀؿ کئ ےک  ںپبٱینیڀ

اعـاربت   ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہصبالٹک

اٱگ اٱگ  ےٱئ ےکٶپٺی ک ہکڀؿ کی ٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴ ےٱئ ےک

ٝبٳ کڀؿ  ے، مت كہےٿتی ہٿاّش   ںٵی پبٱینی  ہٿگی اٿؿ یہ

 ےػٷ ثٞؼ ک ٹھاٿؿ مب ےٯہتیل ػٷ پ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔ ےٱئ

اعـاربت جمٶڀٝی  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ےپبٱینی  ک ےٱئ ےرنک ںیہ ےثٺت ہؿ٩ٴ  کب صٌ ہٕڀؿ پـ  ثیٴ

 ہے۔ٳ  کیب گیب ہحتت  کڀؿ ٥ـا

a) ( اعڈثیشن  )ؤبہستی ھة ںپتبي ِیوِیغیٍشی 

 ےؽؿیٜ ےؿف  ٫ڈٿٯہکب ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی   ہاك ٥بئؼ ہصبالٹک

، ایک ؽاتی  ٍضت  پبٱینی  ہےکیب ربتب  ںیہامتٞٶبٯ  ٷ ےك

 ےؿ پـ ٕجی  ٝالد  کـاٷھث٢یـ گ ےٿئہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ںٵی

ی ایک ھکب ة ےٷھیبٷ ؿکھاعـاربت  کب ػ ےٿاٯ ےٿٷہ ںٵی

 ےٱئ ےثیٶبؿی ک  ہ٫ ہے ہ، ىـٓ یہصبالٹک ہے۔ٿتب ہپـٿیژٷ  

ثبٿرڀػ،  ےک ےٿٷہٝالد  کـاٹب ّـٿؿی   ںکنی امپتبٯ ٵی

 ےٯ ںیہٷ ںکنی امپتبٯ ٵی ےاك  ہ٫ ہےٵـیِ کی صبٱت  اینی 

ٿٵینیٲـی (  ڈثیـ٫ ) ںٵی ںیب امپتبٱڀ ہےربیب رب مکتب 

 ہے۔ٿٱت  کی کٶی ہك

کب ایک اّب٥ی   ںپبٹچ ػٹڀ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ تیٸ ك ںاك کڀؿ ٵی

پبٹچ  ےتیٸ ك ےٯہپ  ہ٫ ہےرل کب ٵٖٲت  ہےٿتب ہکالد ىبٵٰ 

 ےػاؿ ا٥ـاػ ٫ ہاعـاربت کڀ ثیٴ ےٝالد ٫ ےٱئ ےک ںػٹڀ

، ہػٳ ںاك کڀؿ ٵی ہٝالٿ ےامک ۔ثـػاىت کیب ربئیگبےك ےؽؿیٜ
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ؿٿٳ، ڈک مٸٹؿیھاٿؿ ٹیپ ہك، ػائٶیڀؿٵگـػٹثـٿٹکبئ

ؿٿ،مسیت دتبٳ ٩نٴ  کی پیچل، ؽیبثیٖل، ٵـگی، ٹاالٿؿگیلہاك

ٕڀیٰ  ھاٹنیبٿؿمـػی،خببؿ رینی کچھپـیيـ،اٹ٦ٲڀئٺقا،کڈائیجٰہ

ٿٵینیٲـی ( ٝالد  ڈثیـ٫ ) ےٱئ ےک ںٵؼتی  یب ٝبٳ ثیٶبؿیڀ

 ہے۔کیب گیب  ںیہکڀ ىبٵٰ ٷ

b) ّبَ  اخشاد 

 ےک  ںپبٱینیڀ  ہٵتٞٲ٨  ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 : ںیہ ےگئ ےػیئ ےٝبٳ  اعـاد   ٹیچ ھحتت کچ

حتت  ےک ںپبٱینیڀ ہٵتٞٲ٨ ٵٞبٿُ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںمپتبٯ ٵیا

 ےی اڈآئی آؿ  ہی  ۔ںیہ ےگئ ےػی ےٹیچ ٹٝبٳ ثبئیکب ھکچ

 ےربؿی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ک ںٵی  IV ہػہآئی ثبخلَڀً ٵٞب

 ںػایبت ٵیہ ےٿمیٜ ؿامت ےگئ ےئیػ ےتٞٲ٨ ك ےٵبٹکیکـٷ ک

تڀ٩ٜ کی  ہی ے، ٕبٱت ٝٲٴ كہےاپڀؿرٺڀ پـ ٵجٺی  ہجتڀیق کـػ

پـ ػمتیبة  ٹٿیت مبئی ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ  ہٿ ہک ہےربتی 

 ۔ںیڑھػایبت کڀ ّـٿؿ پہ ہؿامت

ٵٺٚڀؿ پـامت اٿؿ  ہک ےئہکیب ربٹب چب ٹاك ثبت کب ی٪یٸ ٹڀ

ػی  ٹٿھکی چ ٹٵٖبث٨ اگـ کنی ثبئیکب ےامتٞٶبٯ کی ىـائٔ ک

تڀ اك کی  ہےٱگبیب ربتب  ٹیب اّب٥ی ثبئیکب ہےربتی 

ػی  ںیب پبٱینی ٵیک کی ٵٞٲڀٵبت عٔ ہگب ےٵٞٲڀٵبت اٱگ ك

 ۔ےئہربٹی چب

 ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیب ےك ےٯہپ .1

ا ھؿ ؿکہحتت ثب ےثٺؼی  ک ہؽاتی ٍضت ٵٺَڀة ہٵیوہت٪ـیجب  ےاك

٭ی صبٱت  ےٿٷہؽا امکب ٵٖٲت ایک ی٪یٺی ہٯ ہکیڀٹک ہےربتب 

ایک اٝٲی   ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہٿگب اٿؿ یہکڀ کڀؿ کـٹب 

ٳ ہـٿؿی اٿ٩ت ّ ےک ےٍضت پبٱینی  ٱیٸ ہے۔ٳ ثٸ ربتب ھرڀک

ػاؿ ا٥ـاػ  کی  ہؿ ای٬ ثیٴہ ےگئ ےایک کڀؿ کئ ےك ںاٝالٷ ٵی

 ےک ہثیٴ ہی ہے۔  ہٵتٞٲ٨ ےتبؿیظ ك ہکیگقىت ںٿٹ/چڀںثیٶبؿیڀ

 ہثیٴ ےٱئ ےک ےٱیٸ  ہکب ٥یَٰ ےجتڀیق  کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷ

  ۔کٶپٺی کڀ ٩بثٰ ثٺبئیگب

 تْشیف

 ےك ےٯہُٹٶب ُاٍڀٯ  پہؿ ےک  ےی اڈٵٞیبؿ ثٺؼی پـ آئی آؿ 

  - ںیہ ےکڀ اك ٕـس  ٿاّش  کـت ںثیٶبؿیڀ ٵڀرڀػ

( ں)ٿ ےٵنئٰ  ہیب ٵتٞٲ٨ ٹ، ثیٶبؿی یب چڀ ےی ٵنئٰھ"کڀئی ة

اٿؿ/یب رٸ کب  ھےت ےگئ ھےػیک ںٝالٵبت  یب آحبؿ آپ ٵی ےک رل

ٱی پبٱینی  ہپ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہا، اٿؿ/یب ثیٴھچال ت ہپت

الد  /ٝہٵيڀؿ اٹؼؿ ٕجی ےک ںیٺڀہٳ 48 ےٯہپ ےك ےربٷ ےربؿی کئ

 "۔اھٵڀٍڀٯ کیب گیب ت
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ٵٖبث٨ ، کٶپٺی  ےٿاّش  ک ں: پبٱینی  ٵیہےاعـاد   اك ٕـس  

، ےٿ٩ت  ك ےک ےٿٷہٱی پبٱینی  ىـٿٛ ہػاؿ  کی پ ہثیٴ ھمبت ےک

گقؿ   ےیٸہٳ 48 ےػاؿ  ا٥ـاػ  کی ٱگبتبؿ کڀؿیذ ک ہثیٴ ےایل

۔ ےٵڀرڀػ ٵنئٰ ےك ےٯہی پھتک، کڀئی ة ےربٷ  

 ٵی / مـٿكہؿٿٯ پـٿگـاٳ / ٥ـاٹٿفٷ کٸ .1

 ہف کی مسبٝت ٿ١یـڈای / ٱیٺل کی الگت ٹیکٹکبٷ /چيٶی   .2

کی  ےٿٷہؿتی ھة ںمپتبٯ ٵیا ںاہپـ عـچ د ٝالد ے٫ ںػاٹتڀ .3

 ٿتیہ ںیہّـٿؿت ٷ

 اؿٵڀٷ تجؼیٲیہ  .4

 ٥یل٭ی  ےٿٳ ػٿؿہ  .5

 ٹٷٹپٸ / اٱتڀاء پٺـٿتپبػٷ اٹتٚبٳ / امل ھثبٹذ  .6

 اؿ ٝٶٰھاػھگـة

 ب ٝالداپب مسیت( کٹاپب )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 حت٪ی٪بت پـ کیب گیب عـچڈ  .11

 ؿیيٸ ٥یلٹ/ ؿرل ںالگ اٷ کـی  .12

ػاعٰ  ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےٵڀٱیبٵٮٸ / حت٪ی٪بت ک  .13

 ٿٹبہ

کیب  ہی ےٱئ ےاٱگ ٝالد رٸ ک ےحت٪ی٪بت / ثیٶبؿی ك  .14

 ٿا عـچہپـ  ہےگیب 

 ںف ٵیڈؿٿ ٿائـك اٿؿ ایچ آئی ٿی / ایٹٵـیِ ؿی  .15

اك کب پـتیٮيت یب اپـتیٮيت کیب  .ہےٵجتال پبیب ربتب 

 گیب عـچ

 ٿؿیذٹمیٰ پـتیڀؿٿپ / رـاصی ٝٶٰ اٿؿ اك ہعٲی  .16

 ہؿی ٵتٞٲ٨ ٿدہرٺگ اٿؿ رڀ .17

یٲی ٿیژٷ ٹیٲی ٥ڀٷ، ٹ٥یل،  ہؿیيٸ ٥یل، ػاعٰٹؿرل  .18

 دتبٳ ١یـ ٕجی ای ےریل ہک ٿ١یـٹ٥یل، کبمسی

 ےک ےی ػٝڀی کـٷھکڀئی ة ںٵی ںتـ پبٱینیڀ ہفیبػ  .19

ػٷ کی ایک  30 ےٿ٩ت ك ےک ےٿٷہپبٱینی ىـٿٛ  ےٱئ

 ہکی ٿد ےایک صبػث ہی ہاگـچ .ہےٿتی ہاٹتٚبؿ کی ٵؼت الگڀ 

 .ٿگبہ ںیہالگڀ ٷ ےٱئ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ
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 ِخبي

 ےاربت  کاعـ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٵیـا ٷ

 ںپبٱینی  ٵی ۔یھپبٱینی  ٱی ت ہایک ٍضت  ثیٴ ےٱئ ےکڀؿیذ ک

 ۔اھکی اثتؼائی  اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  کب ایک کالد ىبٵٰ ت ںػٹڀ 30

ثٞؼ ٵیـا  ےک ںػٹڀ 20 ےک ےپبٱینی  ٱیٸ ےک ، اكےك ثؼ٩نٶتی

امپتبٯ  ےٱئ ےک ںػٹڀ 5 ےٿ گئی اٿؿ اكہٵجتال   ںٵٲیـیب ٵی

ؿکٴ ثٰ اػا ٭ـٹب ھاؿی ةھتبٯ کب ةامپ ےاك ۔ؿتی کیب گیبھة ںٵی

 ۔اڑپ

 ےٷ ںٿہا تڀ اٷھپڀچ ےٱئ ےک ہٵٞبٿُ ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےرت امٸ

 ںامپتبٯ ٵی ہاٹکبؿ کـ ػیب کیڀٹک ےك ےػٝڀی ٭ی اػائیگی  کـٷ

ػٷ کی اٹتٚبؿ ٭ی   30 ےك ےپبٱینی  ٱیٸ  ہکب ٿا٩ٜ ےٿٷہؿتی ھة

 ہے۔ٿا ہاٹؼؿ ٿا٩ٜ  ےٵؼت  ک

i. ہےٿتی ہالگڀ  ےٱئ ےک ںبؿیڀاینی ثیٶ ہ: ی أتَبس وی ِذت 

 ہےتبعیـ  کی رب مکتی  ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝالد ٵی ےٱئ ےرٸ ک

ثٺیبػ  پـ  ٵَٺڀٝبت کیہے۔اٿؿ امٮیٴ  ثٺبئی رب مکتی 

کی   ںایک/ػٿ/چبؿ مبٱڀ ےٱئ ےک ںػؿد ؽیٰ  ثیٶبؿیڀ

ٵڀتیب ثٺؼ ، ٵٞٶڀٱی  - ہےٿتی ہاٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت  الگڀ 

 ےٱئ ےربٿٵیڀٵب کؿٿ٥ی، ٵیٺڀؿیزیب یب ٥ٹائپـہک ٹیٹپـٿك

 اٹؼؿٿٹی ؿٿمیٰ، پیؼائيیڈائہؿ ٹیب، ہٿٵی، ٹیـیکٹكہ

ك اٿؿ ٹیڀال، ثڀامیـ، مبئٺنبئٹ٥ل ںثیٶبؿی، ٵ٪ٞؼ ٵی

یب اٿؿ ٹھؿی ٹکبٱٺب، گھ، پتتبىی کی پتںثیٶبؿیب ہٵتٞٲ٨

  ہٵتٞٲ٨ ےیب اٿؿ آٵڀات، ٝٶـ كٹھؿی ٵـُ، گھآٵڀات، پت

  ۔یڀپڀؿٿملٹك، آكٹؿائھیڀآؿتٹآك ےپـاٷ

c) دعتیبة  آپؾٕظ ےکوسیذ ک 

i. کوسیذ راتی 

ؿ /ثیڀی ، فیـک٦بٱت ہػاؿ  ىڀ ہایک ؽاتی  ثیٴ

 ںٹڀہائی ةھ،ارمَبؿٿاٱؼیٸ ، ارمَبؿ مبك منـ، ارمَبؿ ةےثچ

آپ  ےاپٸ ھمبت ھمبت ےاؿاکیٸ  ک ےعبٹؼاٷ  ک ےریل  ہٿ١یـ

 ےپبك کڀؿ کئ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ ہے۔کڀ کڀؿ کـ مکتب 

اك ٕـس  ہے۔ٿتی ہ ںیہؼی  ٷٵٺضَـیٸ پـ کڀئی پبثٺ ےٿاٯ ےربٷ

ػاؿ  ٥ـػ  ہؿ ای٬  ثیٴہػاؿ  کڀ  ہؿ ای٬  ارمَبؿ  ثیٴہ ےک

 ےایک پبٱینی  ک ھمبت ےؿ٩ٴ  ک ہاٱگ ثیٴ  ہٵٺتغت ےٱئ ےک

حتت  ے، پبٱینی  کںکڀؿ ٵی ےاك ٕـس ک ہے۔حتت کڀؿ کـٹب دمٮٸ  

ػٿؿاٷ  ےؿ ای٬  ٥ـػ پبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت  کہػاؿ   ہثیٴ

تـ  ؿ٩ٴ  تک کب ػٝڀٰی کـ مکتب  ہی فیبػؿ٩ٴ  ک ہاپٺی ثیٴ

پـیٶیٴ امکی ٝٶـ  ےٱئ ےػاؿ  ٥ـػ ک ہؿ ای٬  اٱگ ثیٴہ ہے۔

ؿ٩ٴ  اٿؿ کنی ػیگـ  ىـس ثٺؼیٞٺَـ   ہاٿؿ ٵٺتغت ٭ی گئی ثیٴ

 ۔ٵٖبث٨  ٱیب ربئیگب ےک
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ii. سٹفیٍّی فٍو 

ؿ ہىڀ ںٕڀؿ پـ ربٹی ربتی،ٵی ےؿ  پبٱینی  ٫ٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ

ٵيتٶٰ  ےاٿؿ ارمَبؿ ٿاٱؼیٸ  ٿاٯ ں/ثیڀی ، فیـ ٭٦بٱت ثچڀ

 ےرڀ پڀؿ ہےٳ  کی ربتی ہؿ٩ٴ  ٥ـا ہعبٹؼاٷ  کڀ ایک ثیٴ

 ہے۔تی ہٿٵتی ؿھگ ںعبٹؼاٷ ٵی

 ِخبي

کی   ےؿٿپ ھالک 5 ےٱئ ےایک عبٹؼاٷ  ک ےک ںاگـ چبؿ ٱڀگڀ

پبٱینی  کی   ہ٫ ہےتڀ امکب ٵٖٲت  ہےؿ  پبٱینی  ٱی ربتی ٹ٥ٲڀ

 ےؿکٸ  ك ےؼاٷ  کعبٹ  ہفیبػ ےایک ك ہػٿؿاٷ ی ےٵؼت  ک

کئی  ےایک ؿکٸ  ک ےیب عبٹؼاٷ  ک ےٱئ ےک ںػٝڀٿ  ہٵتٞٲ٨

 5ٵٰ کـ  ھی ایک مبتھمت ہی ۔اػائیگی  کـیگی ےٱئ ےک ںػٝڀٿ

پـیٶیٴ  ں۔یہ ےٿ مکتہ ںیہٷ  ہفیبػ ےکٰ کڀؿیذ ك ےک  ےؿٿپ ھالک

ثقؿگ  ےمت ك ےعبٹؼاٷ  ک  ہپیو کـػ ےٱئ ےک ہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ثیٴ

 ۔پـ ٿٍڀٯ کیب ربئیگب ثٺیبػ  ےؿکٸ  کی ٝٶـ ک

ٿ ہ ںحتت کڀؿ اٿؿ اعـاد یٮنب ےک  ںپبٱینیڀ ںاٷ ػٿٹڀ

ی ہٿ ؿہٵ٪جڀٯ   ںثبفاؿ ٵی  ںؿ پبٱینیبٹ٥یٶٲی ٥ٲڀ ے۔ٹگ

عبٹؼاٷ   ےپڀؿ ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہایک جمٶڀٝی  ثیٴ ہکیڀٹک ںیہ

ایک  ٵٞ٪ڀٯ پـیٶیٴ پـ ایک اٝٲی  ےرل ہےکڀ کڀؿیذ ٵٲتب 

 ہے۔مٖش  پـ ٵٺتغت ٭یب رب مکتب 

d) خقوفیبت قوفیخ 

ثٺیبػی    ہحتت  پیو کـػ ےکٲیٴ ٵَٺڀٝبت کڈٵی ےک ےٯہپ

 ٔثؼالٿ ےکئی ٕـس ک ںکڀؿیذ ٵی ہ، ٵڀرڀػںکڀؿ ٵی  ہٵٞبٿُ

اٿؿ ٹئی ٩یٶت ىبٵٰ عَڀٍیبت ىبٵٰ ٭ی گئی  ںیہ ےگئ ےکئ

یبٷ ھػ ہی ے۔پـ حبج  کـیٺگ ںتجؼیٲیڀھکچ ےك ںٳ اٷ ٵیہ ں۔یہ

ػؿد ؽیٰ  ںدتبٳ ٵَٺڀٝبت ٵی  ہ٫ ےئیہػیب ربٹب چب

 ہاٱگ اٱگ ثیٴ ںاٿؿ اٷ ٵی ںیہٿتی ہ ںیہدتبخمَڀٍیبت ىبٵٰ ٷ

ٿ ہخمتٲ٤   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی اٿؿ اٱگ اٱگ ٵَٺڀٝبت ک

 ہے۔ ےمکت

i. کیپٕگ خمقوؿ ثیّبسی اوس صذود ریٍی 

ٵڀتیب  ےریل ںیہٿتی ہثیٶبؿی  خمَڀً ٭یپٺگ  ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ

 ےؿ٩ٴ  ك ہپـ ثیٴ  ہ٭ـای ےک ےکٶـ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ ۔ثٺؼ 

کب  ے٥ی  ػٷ کب کٶـ ےریل ںیےہٿتہی ھٵٺنٲ٬ ؽیٲی صؼٿػ ة

ؿ٩ٴ   ہۺ تک اٿؿ آئینی یڀ چبؿرل  ثیٴ1 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ہکـای

آئینی یڀ چبؿرل ، اٿ  ہچڀٹک ہے۔ ےٿ مکتہۺ تک حمؼٿػ  2 ےک

 ںػیگـ  ٵؼٿ ےمـرٸ کی ٥یل ریل  ہتک ٫ ںاہی چبؿرل  اٿؿ یٹ

ٵٺنٲ٬   ے٩نٴ  ك ےک ےکٶـ ےگئ ےحتت اعـاربت  ٵٺتغت ٭ی ےک

 ںػیگـ  ٵؼٿ ےك ےکڀ حمؼٿػ کـٷ  ہ٭ـای ےک ے، کٶـںیہ ےٿتہ
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 ںاٿؿ اك ٕـس  امپتبٯ ٵی ےحتت اعـاربت  کڀ حمؼٿػ  کـٷ ےک

ٵؼػ  ںٵی ےجمٶڀٝی  اعـاربت  کڀ حمؼٿػ  کـٷ ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ہے۔ٵٲتی 

ii. ا ہک ٹِیٓےپ - پش کوآپ غیش  ےؽشیک ادائیگی )رظ

 (ہےربتب 

اعـاربت  کی ایک ؿ٩ٴ  یب ٥ی  ےٿاٯ ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

ٵٖبث٨  ثیٶبؿی اٿؿ/یب  ےٿّبصت ک ںپبٱینی  ٵی ےرل ہےٍؼ  

 ےک ےػٝڀ ےٿاٯ ےربٷ ےؿ ای٬  ثبؿ کئہ ےك ہکی ٿد ےصبػث

ثـػاىت کیب  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ا٥ـاػ  ٫ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ۔ربئیگب

ت اعتیبؿا ےاپٸ ےػاؿ  ٷ ہثیٴ  ہ٫ ہےٿتب ہی٪یٺی  ہی ےاك ك 

اٿؿ اك ٕـس   ہےاصتیبٓ ثـتی  ںٵی ےکب اٹتغبة  کـٷ

 ےٵتٞٲ٨  اپٸ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵی ہؿّب٭بؿاٷ

 ہے۔جمٶڀٝی  اعـاربت  کڀ کٴ کـ ػیتب 

iii. ٿتی ٹک، 

کی  ےاؿٹتگت الگت کب اىرتاک کـٷ ےٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ک

 ہٵٞبٿُ ػاؿ ہثیٴ ہک ںیہ ےؿف٧ کـت ہیرڀ  ہےاؿیتب ہایک جمـ

مپتبٯ ٹ٪ؼ اکی ؿ٩ٴ تک  ےخمَڀً ؿٿپ حتت ےک ںپبٱینیڀ

کی تٞؼاػ  ںٿٹٷھػٹڀ / گت٦َیالت  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ

ٿاٱی  ےکی اػا کی ربٷ ػاؿ ہٿگب رٸ ثیٴہ ںیہػایي ٷ ےٱئ ےک

ؿ٩ٴ  ہکٶی ثیٴ .گب ےالگڀ کیب ربئ ےٯہپ ےی عَڀٍیت کھکنی ة

 .کـتی ںیہکڀ کٴ ٷ

٥ی مبٯ /  ٹکب ےاك ہک ہےٿتب ہٿاّش کـٹب  ہکڀ ی ػاؿ ہثیٴ

ٿ گب تک خمَڀً کٶی کب إال٧ ہکب إال٧  ہ٥ی فٹؼگی یب ٥ی ٿا٩ٜ

 ۔ ہےربٹب 

iv. ی ڈآئی آس  ےریظ ںیہ ےگئ ےاخشاد   ؽشوُ کئ ۓئ

 ہے۔ِْیبس ویب گیب  ےآئی  وی ىشف  ط

 ٹؿاٹنپالٷٹمیٰ  ہریٺیبتی عـاثی کی ىکبیت اٿؿ عٲی / 

 .مـرـی

  مسیت    ہڀژٹپٶپ ٿ١یـی ، اٹ٦یڈپی  ےپی، می ا ےمیپی ا

کنی  ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ےٱئ ےتيغیٌ اٿؿ/یب ٝالد  ک

ؿی اٿؿ/یب پبئیؼاؿ ٕجی /١یـ ٕجی ہثب ےی ٩نٴ  کھة

ؿیآالت یٞٺی  ٹآالت، ایٶجیٲی

ك،گڀ٥ٸ،ٵٺضٺٹ،امپٲیٸںٿپیبٹ،کبٱـ،ٹی،ثیٰھٿاکـ،ثینب

ٵتٞٲ٨   ے، ؽیبثیٖل ك ہٿ١یـںیغٖڀٕڀصؼاٹی،رـاثی

  ہؿ اٿؿ امی ٕـس کی ٵتٞٲ٨ٹؿٵبٵیھؿ/ تٹ، گٲڀکڀٵیےرڀت
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 ےؿ پـ امتٞٶبٯ کیب ربٷھی گھاٿؿ ٭ڀئی ة  ہٿ١یـ ۂاىیب

 ہٿ١یـ ہٿاال ٕجی آٯ

 ی ٩نٴ  ھٿاال کنی ة ےٱیب ربٷ ےك ےؽؿیٜ ےامپتبٯ ٫

 ےک ؿیيٸٹ٥یل / ؿرل ہعؼٵت  چبؿرل ، ٿارجبت،ػاعٰ ےک

 ۔ ہچبؿرل  ٿ١یـ

 ںچبؿرل ، امپتبٯ ٵی ےک ےٷٓؿ پـ اھگ ےؿ  کٹا٫ڈ 

ػٿؿاٷ  ےاٿؿ ثٞؼ کی ٵؼت  ک ےٯہپ ےك ےٷٿہؿتی ھة

 ۔/ٹـمٺگ چبؿرل ٹٷڈیٸٹا

v. ِيبثك  پشیّیُ ےن   ےؽْت 

 ہثیٴ  ہػاؿىغٌ  کی ٝٶـ اٿؿ ٵٺتغت ہٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ ثیٴ

 ھکچ ے٭ی الگت ٿاٯ ںاٝٲی  ػٝڀٿ ہے۔ؿ٩ٴ  پـ ٵٺضَـکـتی 

ٱی اٿؿ ہػ ے، ریلہےپـیٶیٴ ت٦ـ٩ی ىـٿٛ کی گئی  ںٵی ںىٞجڀ

 ےٱئ ےٵَٺڀٝبت ک ھکچ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھدمجئی کچ

 ں۔یہ ےثٺت ہکب صٌ  ےپـیٶیٴ ىٞت   ہفیبػ ےمت ك

vi. کب کڀؿیذ  ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ 

  ہعبؿد ٭ـػ ےك ےٯہپ ےٿئہ ےتھؿی  ّـٿؿت  کڀ ػیکٹؿیگڀٱی

کی   ںچبؿ مبٱڀ ےکب عبً  ٕڀؿ ك ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ

 ہثیٴ ھکچ ہے۔ ؽ٭ـ  کیب گیب ھمبت ےاٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک

 2ٵَٺڀٝبت کڀ  ہاٝٲی  مٖش ی ھکچ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

 ہے۔مبٯ  کی ٵؼت  تک کٴ کـ ػیب گیب  3اٿؿ 

vii. جتؼیؼ 

تبصیبت جتؼیؼ  کی ىـٿٝبت  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ

 ےك ےؽؿیٜ ےآئی  ٫ ےی اڈآئی آؿ  ےاة اك ۔یھکی گئی ت

 ہے۔الفٵی  کـ ػیب گیب  ےٱئ ےک  ںی پبٱینیڀھمت

 

viii. کوسیذ ےٌئ ےوبس ک ہکئیش   ىشیك ڈے 

 ںی تٞؼاػ  ٵیڑایک ة  ےك ہٕجی  مبئٺل  کی تـ٩ی  ٭ی ٿد

 ہے۔ىبٵٰ کیب گیب  ںٵی  ہفٵـےکئیـ   ک ڈےکبؿ  کڀ  ہٕـی٨

ی اٿؿ ڈٵڀتیب ثٺؼ ،  -کبؿ   ہٍـ٣  مبت ٕـی٨ ےٯہپ ےاك ك

ؿپنی اٿؿ ٹٿھیـیپی، ٱتھیڀتڈیـیپی، ؿیھایٲنل، کیٶڀتڈمی، 

یکییـ( ڈکئیـ   ) ڈے ےب ؽ٭ـ  عبً  ٕڀؿ كٿٵی کٹاٹنٲیکٹ

کبؿ  کڀ  ہٕـی٨  ہفیبػ ےك 150اة  ۔اھحتت  کیب گیب ت ےک

 ہے۔ی ہتی رب ؿڑھؿمت  ةہ٣ ہاٿؿ ی ہےىبٵٰ کیب گیب 

ix. چیک اپ کی الگت ےٯہپ ےپبٱینی  ك 

 ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکڀہگب  ہٕجی  اٵتضبٷ  کی الگت کڀ دمٮٸ ےٯہپ

 ہی اك الگت ٭ب ٵٞبٿُکٶپٺ ہاة ثیٴ ۔اھثـػاىت کیب ربتب ت
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ٵٺٚڀؿ   ےٱئ ےاٵیؼاؿی  کہجتڀیق  کڀ    ہ، ثيـٕی٬ہےکـتی 

 ہے۔ٿتی ہۺ تک کی خمبٱ٦ت 100 ےۺ ك50 ںٵی ہٿ، ٵٞبٿُہکیب گیب 

ی الفٵی  کـ ػیب ھة ہی ےك ےؽؿیٜ ےآئی  ٫ ےی اڈاة آئی آؿ 

ۺ 50کٴ  ےکٴ ك ےکٶپٺی ٍضت  ربٹچ ک ہثیٴ  ہ٫ ہےگیب 

 ۔اعـاربت  کڀ ثـػاىت کـیگی

x. کڀؿ کی  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ٵؼت

کڀؿیذ کی ٵؼت   ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

عبً ٕڀؿ پـ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہتـ  ثیٴ ہکڀ فیبػ

تک  ںػٹڀ 90اٿؿ  ںػٹڀ 60 ںٵَٺڀٝبت ٵی ہاٝٲی  مٖش ی ےاپٸ

ایک  ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ ہٝالٿ ےامک ہے۔ا ػیب گیب ڑھة

 ے٥ی ٍؼ  ك ھکچ ےٵيـٿٓ ، ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ک ےتـ  صؼ  ک ہفیبػ

 ہے۔ٵٺنٲ٬  اٷ اعـاربت  کڀ حمؼٿػ  کـ ػیب 

xi. ٷ کڀؿٓا ڈای 

 ےٷ کڀؿ ٹبٵی  کئی ٹئٓا ڈای ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

اك ٕـس   ھکچ ےك ںاٷ ٵی ں۔یہ ےگئ ےاّب٥ی  کڀؿ ىـٿٛ کئ

 :ںیہ

 حتت   ےک  ںنیڀپبٱی  ہعڀؿػ ےٯہ: فچگی  کڀؿ پصچگی  کوس

 ںکٶپٺیڀ ہتـ  ثیٴ ہفیبػ ےا ٱیکٸ اة اكھت ںیہػمتیبثٸ

 ھمبت ےاٱگ اٱگ اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ہے۔ػمتیبة  کـایب ربتب 

 :ےٱئ ےک ںاینی ثیٶبؿیڀ ھکچ ؽذیذ ثیّبسی کب کوس 

 ےحتت ایک آپيٸ  ٫ ےٵَٺڀٝبت ک ےٿؿژٷ  ک ہاٝٲی مٖضی

 ںیہثٺتی  ہعٖـ ےئٱ ےرڀ فٹؼگی  ک ہےٕڀؿ پـ ػمتیبة  

 ہے۔تی ڑکی ّـٿؿت پ ےٹگب ٝالد کـاٷہاٿؿ ٳ

 ُےک ےٿٷہ٭ی اػائیگی   ےػٝڀ سلُ  وی حببٌی : ہثی 

ٿ ہکی اػائیگی  پـ کٴ  ےؿ٩ٴ  )رڀ ایک ػٝڀ ہثٞؼ ثیٴ

 ے( کڀ اّب٥ی  پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـکہےربتی 

 ہے۔ثٺیبػی  صؼ  تک حببٯ کیب رب مکتب 

    ا ھعذ -یؤبٔی  -یوگب  -آیوسویذک  -آیوػ- 

 ںامپتبٯ ٵی  ںپبٱینیب ھکچ کوسیذ: ےٌئ ےک ھوِیوپیتہ

ایک ٵ٪ـؿ ٥ی ٍؼ  تک  ےاعـاربت  ک ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ں۔یہاعـاربت  کڀ کڀؿ کـتی  ےآیڀه ٝالد  ک

xii. لیّت ؽبًِ  کوس 

ٵٖبث٨   ےؿمت ٫ہػی گئی ٣ںؽیٲٶی ںٵَٺڀٝبت ٵی  ہٵٞبٿُ ھکچ

ٿٯ  ڈبٱینی  کی ىیپ  ہ٥بئؼ ں۔یہ ےٿتہ٩یٶت ىبٵٰ  کڀؿ ىبٵٰ 

ؿ٩ٴ  کی صؼ   ہثیٴ  ہثیبٷ کـػ ےمبٵٸ ےؿ ای٬  کڀؿ کہ ںٵی
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  ہفیبػ ےؿ٩ٴ  ك ہ، جمٶڀٝی  ثیٴںیہ ےٿتہتک ٩بثِٰ اػائیگی  

 ں۔یہٷ

 ںاؿت ٵیھ، ةںیہ ےٳ ربٹتہ  ہ: رینب ٫کوس ٹپیؾیٓ ٹآؤ 

 ںامپتبٯ ٵی ٹتـ ِاٷ پیيیٸ ہٵَٺڀٝبت فیبػ ہٍضت  ثیٴ

 ھکچں۔یہ ےکڀؿ کـتاعـاربت  کڀ  ےک ےٿٷہؿتی ھة

حتت  ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہاٝٲی  مٖضی ھاة کچ ںکٶپٺیب

ٳ  ہحمؼٿػ  کڀؿ ٥ـا ےٱئ ےاعـاربت  ک ٹپیيیٸ ٹآؤ

 ں۔یہکـتی 

 ایک ٵ٪ـؿ   ںاك ٵی ي کیؼ(:ٹاعپۂمذی ) ںاعپتبي ِی

ؿ ای٬  ػٷ ہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےٵؼت  ک

ب ٵ٪ـؿ ایک ٵيت اػائیگی  کب پـٿیژٷ  کی ےٱئ ےک

ٿتی ٿاٱی ٹکی ک ںػٹڀ 2/3ٵؼت   ہٝبٳ ٕڀؿ پـ یہے۔ربتب 

ٳ  کی ربتی ہ٥ـا ےٱئ ےک ںػٹڀ 7کـ ڑٿھکڀ چ  ںپبٱینیڀ

 ںٿگب رت امپتبٯ ٵیہؿگـ ٹی ھتت  ہاك ٕـس ، ٥بئؼ ہے۔

 ہی ہے۔  ہفیبػ ےٿتی کی ٵؼت  كٹکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة

اّب٥ی  ٱیکٸ  ےک ےػٝڀ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

یب  ہےٿتی ہاٹؼؿ  ےؿ٩ٴ  ک ہجمٶڀٝی  ثیٴپبٱینی  کی 

 ہے۔ٿ مکتی ہ ھمبت ےایک اٱگ ؽیٲی  صؼ  ک

 ےك ہ٭ی ٿد ےاگـ ثیٶبؿی اٿؿ/یب صبػث : ہسکوسی فبئذ  

 ںیہٷ  ہفیبػ ےػٷ ك 10کی کٰ ٵؼت   ےؿٷٹھہ ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔٭ی اػائیگی  کی ربتی   ہتڀ ایک ٵيت ٥بئؼ ہے

 ـؿ  ىـائٖڀ ٵ ںپبٱینی  ٵی ںاك ٵی اخشاربت : ےؤشکڈ٪

 ےٵٞبٵٰ ےٵبْٝبءکیپیڀٹؼکبؿی کہٵٖبث٨ ا ےّڀاثٔ ک

 ےاعـاربت  ٫ ےگئ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك  ہٹؼہػ ہٖٝی ںٵی

 ہے۔پـٿیژٷ  کیب ربتب  ےٱئ ےک ہٵٞبٿُ

 : ػاؿ   ہػاؿ /ثیٴ ہثیٴ ایّجٍیٕظ کی ثبص ادائیگی

 ےربٷ ےکئ ےٱئ ےایٶجٲیٺل ک ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ  ٫

 ںٿٯ  ٵیڈنی  کی ىیپبٱی ہاعـاربت  ٭ب ٵٞبٿُ ےٿاٯ

 ہے۔ایک ٵ٪ـؿ صؼ  تک کیب ربتب   ہثیبٷ کـػ

 ہی اخشاربت : ےٌئ ےافشاد  ک ےواي ےْہس ھعبت 

ػاؿ   ہػٿؿاٷ ثیٴ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

  ہ، پـثـػاىت ٿ١یـےاٷھٿ٩ت  ٫ ےٵـیِ  کی ٵؼػ  کـت

 ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ  ٫ ےٿاٯ ےٷہؿ ھمبت ںتٞٲ٨  ٵی ےک

پبٱینی  کی  ہے۔ٿتب ہ ےٱئ ےبت  کاعـار ےگئ ےکئ

ٵ٪ـؿ  صؼ   ںٿٯ  ٵیڈٵٖبث٨  پبٱینی  کی ىی ےک ںىـٕڀ

 ہے۔تک ایک ٵيت اػائیگی  یب ثبف اػائیگی  کی ربتی 

 : عبٹؼاٷ   ںٍضت ٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ خبٔذاْ  کی تْشیف

 ہثٺیبػیجیٴ ےٯہپ ےاك كہے۔آیب  ٔثؼالٿ ںکی تٞـی٤  ٵی
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ٳ  ہکڀ کڀؿ ٥ـا ںؿ /ثیڀی ، فیـ ٭٦بٱت ثچڀہػاؿ ، ىڀ

 ںاہد ںیہػمتیبة   ںاة اینی پبٱینیب ۔اھکیب ربتب ت

حتت  ےی پبٱینی  کہی ایک ھٿاٱؼیٸ  اٿؿ مبك منـ کڀ ة

  ہے۔ٳ  کیب رب مکتب ہکڀؿ ٥ـا

 

D. ثٕذی ہِٕقوة ہوتی واٌی ثیُٹاپ اپ کوس یب اٍّی  کٹ 

ی ھٕڀؿ پـ ة ےٿتی پبٱینی  ٫ٹاپ اپ کڀؿ کڀ ایک اٝٲی  کٹ

تـ ٱڀگ اٝٲی   ہفیبػ ںثیٸ اال٩ڀاٵی  ثبفاؿ ٵی ہے۔ربٹب ربتب 

یب  ںکی گئی ثیٶبؿیڀ ںیہیب کڀؿ ٷ  ںىـیک اػائیگی پبٱینیڀ

 ں۔یہ ےی عـیؼتھاپ اپ کڀؿ ةٹ ہٝالٿ ےٝالد  ک

اثتؼائیٖڀؿپـہٵڀدہاےٱیےکےاپبپکڀؿکڀٵتٞبؿ٥کـاٷٹ،ںاؿدتیھٵتہتب

 ہے۔ ںیہٿگی، ٱیکٸ اة اینی ثبت ٷہٵَٺڀٝبتکیکٶی  ہاٝٲیـ٩ٶجیٴ

 ےتـ  ؿ٩ٴ  کب٥ی دلت ہحتت کڀؿ کی فیبػ ےٍضت  پبٱینی  ک ایک

 ےٿاٯ ےٷہایک اٝٲی  کڀؿ چب ۔یھی تہؿ  ےؿٿپ 5،00،000ٿ٩ت  تک 

ػٿ  ےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـک ےؿہی ا٥ـاػ  کڀ ػٿھکنی ة

 ہثیٴ ہی ۔اھتب تڑٿٹب پہجمجڀؿ  ےٱئ ےک ےعـیؼٷ  ںپبٱینیب

 ےکئ  ہیب٥تتـ٩ی   ںاپ اپ پبٱینیبٹ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

ا ربتب ہک ڈؿیيڀٯھت ےثٺب رڀ ایک ٵ٪ـؿ  ؿ٩ٴ  )رل  ہکیڀد ےربٷ

 ں۔یہٳ  کـتی ہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہاّب٥ی  اٝٲی  ثیٴ ے( کہے

 ںرنٶی ہےکبٳ کـتی  ھمبت ےپبٱینی  ایک ثٺیبػی ٍضت  کڀؿ ک ہی

 ہے۔اٿؿ ایکٺنجتبٵٺبمت  پـیٶیٴ پـ آتی  ہےٿتی ہؿ٩ٴ  کٴ  ہثیٴ

 ےگئ ےکڀؿ کئ ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںآرـٿ ےپٸ، اےٱئ ےٵخبٯ  ک

ؿ٩ٴ  کڀ  ہٱی پبٱینی  کی ثیٴہ)پ ےٱئ ےا٥ـاػ  اّب٥ی  حت٦٘ ک

اپ اپ کڀؿ کب آپيٸ ٹ( ایک ےٿئہ ےتھٕڀؿ پـ ؿک ے٫ ڈؿیيڀٯھت

ٿ مکتب ہ ےٱئ ےکڀؿ عڀػ اٿؿ عبٹؼاٷ  ک ہی ںیہ ےٵٺتغت ٭ـ  مکت

کبٳ ٿ٩ت   ےک  ہٝالد  کی ثؼ٩نٶت  ٿا٩ٜ ےرڀ اٝٲی  الگت ٿاٯ ہے

 ہے۔آتب 

 ےٿٷہٯ ہکب ا ےحتت ایک ػٝڀٰی صبٍٰ  کـٷ ےاپ اپ پبٱینی  کٹ

ٿتی )یب ٹحتت ٵٺتغت ٭ی گئی ک ےٕجی  الگت امٮیٴ  ک ےٱئ ےک

ٿتی ٹاٿؿ اٝٲی  ک ےئیہٿٹی چبہ  ہفیبػ ےمٖش  ك ے( کڈؿیيڀٯھت

  ہفیبػ ےٿتی كٹعـچ کی ؿ٩ٴ  یٞٺی ک ہحتت ٵٞبٿُ ےک ہٵٺَڀة

 ۔ٿگیہ

 ِخبي

 ہکی ثیٴ  ےؿٿپ ھالک 3 ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱ٬ ٫ ےٸایک ٥ـػ  کڀ اپ

اّب٥ی   ےک  ےؿٿپ ھتیٸ الک ہٿ ہے۔کڀؿ کیب ربتب  ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک

اپ اپ پبٱینی  کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ  مکتب ٹکی   ےؿٿپ ھالک 10

 ہے۔
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 ہے  ےؿٿپ ھالک 5کی الگت  ےٿٷہؿتی ھة ںاگـ  ایک ثبؿ امپتبٯ ٵی

 ۔ک کڀ کڀؿ کـیگیت  ےؿٿپ ھتڀ ثٺیبػی  پبٱینی  ٍـ٣  تیٸ الک

کی ثب٩ی  ؿ٩ٴ  ؿ٩ٴ  ٭ی   ےؿٿپ ھالک 2، ھمبت ےاپ اپ کڀؿ کٹ

 ۔گی ےکی ربئ ےاپ اپ پبٱینی  كٹاػائیگی  

  ےؿٿپ ھالک 10اٿؿ ایک اکیٲی  ںیہٿتی ہمنتی   ںاپ اپ پبٱینیبٹ

  ےؿٿپ ھالک 10اّب٥ی   ےک  ےؿٿپ ھکی پبٱینی  کی الگت تیٸ الک

 ۔ٿگیہ  ہت فیبػہة ںٵی  ہٵڀافٷ ےاپ اپ پبٱینی  ٫ٹکی 

کڀؿ ا٥ـاػ ٭ی ثٺیبػ  اٿؿ عبٹؼاٷ  کی ثٺیبػ  پـ ػمتیبة   ہی

اٱگ اٱگ  ےٱئ ےؿ ای٬  ؿکٸ  کہ ےعبٹؼاٷ  ک ےگئ ےکڀؿ کئ ں۔یہ

ؿ٩ٴ   ہٿاٱی ایک اکیٲی ثیٴ ےٿٵٸھؿ٩ٴ  یب عبٹؼاٷ  پـ گ ہثیٴ

 ہے۔ػمتیبة   ںآد ثبفاؿ ٵی

ؿ ای٬  ہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ںاپ اپ امٮیٴ  ٵیٹاگـ 

تڀ اك  ہےٿتی کی ؿ٩ٴ  کڀ پبؿ کیب ربٹب ّـٿؿی  ٹک ںٵی  ہٿا٩ٜ

ٕڀؿ پـ  ےٿتی امٮیٴ  ٫ٹیپـٵجٺی  اٝٲی  کہامٮیٴ  کڀ ایکتجب

، ںاٿپـ ػی گئی ٵخبٯ  ٵی  ہ٫ ہےامکب ٵٖٲت  ہے۔ربٹب ربتب 

 ےك  ےؿٿپ ھالک 3ؿ ای٬  ػٝڀی ہ ےٱئ ےک ےٿٷہ٩بثِٰ اػائیگی  

 ۔ےئیہٿٹب چبہکب   ہفیبػ

 ےپبٱینی  ٵؼت  ک ںاہثٺؼی  د ہاپ اپ ٵٺَڀةٹاینی  ہصبالٹک

ٿتی ٹثٞؼ ک ےکی ایک ؿیٺذ  ک ےٿٷہؿتی ھة ںػٿؿاٷ امپتبٯ ٵی

 ںاؿتی  ثبفاؿ ٵیھة ہ، یہےکی اربفت ػی ربتی  ےکڀ پبؿ کـٷ

اپ اپ ٹثٺؼی یب ُمپـ  ہٿتی ٵٺَڀةٹجمٶڀٝی ثٺیبػ پـ اٝٲی  ک

اٿپـ ػی گئ   ہ٫ ےہامکب ٵٖٲت  ں۔یہٕڀؿ پـ ٵ٪جڀٯ   ےکڀؿ ٫

 3 ہاٿؿ رت ی ہےکڀ ىبٵٰ ٭یبربتب  ےؿ ای٬  ػٝڀہ، ںٵخبٯ  ٵی

٭ی  ںاپ اپ کڀؿ ػٝڀٿٹ، ہےکڀ پبؿ کـ ربتب   ےؿٿپ ھالک

 ۔اػائیگی  کـٹب ىـٿٛ کـ ػیگب

 ہفیبػ ےپبٱینی  ک ہٿاٱی ٵٞبٿُ ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

الگڀ  ےٱئ ےتـ ٵٞیبؿی٪ڀاٹیٸ،ّڀاثٔ اٿؿ اعـاد  اٷ ٵَٺڀٝبت ک

 ےثٺیبػی ٍضت  کڀؿ صٮڀٵت ٫ ںاہ، دںٵی ںثبفاؿٿ ھکچ ں۔یہ ےٿتہ

تـ ٍـ٣   ہفیبػ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـاےك ےؽؿیٜ

  ں۔یہتی ہی ؿٹد ںٵی ےٳ  کـٷہاپ اپ کڀؿ ٥ـاٹ
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E. سی  پبٌیغی  ہعیٕئش  ػ 

 ےک ےٳ  کـٷہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےک ںثٺؼی  کڀ ثقؿگ ٱڀگڀ ہاٷ ٵٺَڀة

ثٞؼ  ےاکخـ ٵ٪ـؿ ٝٶـ ک ںیہرٸ ہےئٸ کیب گیب یقاڈ ےٵ٪َؼ  ك

 ےمبٯ  ك 60 ے)ریل ہےٵٺب کـ ػیب ربتب  ےك ےکڀؿیذ ػیٸ

کب٥ی   ہاٹچڈھکڀؿیذ اٿؿ اعـاد  کب  ۔ٱڀگ( ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ

 ہے۔ٿتب ہٿاٱی پبٱینی  کی ٕـس  ےٿٷہؿتی ھة ںصؼ تک امپتبٯ ٵی

کی  ںثقؿگڀ ںٵی ےکڀؿیذ اٿؿ اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ٵ٪ـؿ  کـٷ

تـ   ہؿی  کی ٝٶـ فیبػٹِاٷ ہے۔ػی ربتی  ہپـ عَڀٍیتڀد ںیٶبؿیڀث

 50،000ؿ٩ٴ   ہثیٴ ہے۔ٿتی ہمبٯ  اٿؿ تبصیبت ٩بثٰ جتؼیؼ   60

اٹتٚبؿ  ہے۔ٿتی ہ ںکی صؼ  ٵی  ےؿٿپ 5،00،000ٱیکـ  ےك  ےؿٿپ

الگڀ  ےٱئ ےک ںثیٶبؿیڀ ھرڀ کچ ہےٿتب ہاعتال٣  ں٭ی  ٵؼت  ٵی

 ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵخبٯ : ٵڀتیب ثٺؼ ک ہے۔

اٿؿ کنی ػیگـ   ہےٿ مکتی ہمبٯ  کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   1 ےٱئ

 ہےٿ مکتی ہمبٯ  کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   2 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

 ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک عبً  ثیٴ ںٵی ںثیٶبؿیڀ ھکچ ہٝالٿ ےامک

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےػیگـ  ک ہرجک ہےٿ مکتی ہ ںیہاٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ٷ

کی اٹتٚبؿ  ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھك کچٹٵخبٯ : مبئٺنبئ ۔ہےٿ مکتی ہ

 ہػیگـ  ثیٴ ھ، ٱیکٸ کچہےآتب  ںیہٷ ںکالد ٵی ے٭ی  ٵؼت  ک

ىبٵٰ کـتی  ےاك ںکالد ٵی ےاپٺی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  ک ںکٶپٺیب

 ں۔یہ

 ںٵی  ںپبٱینیڀ ھکچ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ک ےك ےٯہپ۔

 ںامپتبٯ ٵی ۔ہےٿتی ہصؼ ٵ٪ـؿ   ھایک اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت  یب کچ

اعـاربت ٭ی اػائیگی  امپتبٯ  ےیب ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة

ٕڀؿ  ےٕڀؿ پـ یب ایک ؽیٲیضؼ  ک ےایک ٥ی ٍؼ ٫ ےک ںػٝڀٿ ےک

 ہی ںٵی  ںپبٱینیڀ ھکچ ہے۔ٿ، کیب ربتب ہ  ہی فیبػھپـ، رڀ ة

ػٷ یب  30/60 ےریل ںیہ ےثٺؼی پـ ٝٶٰ کـت ہٵٺَڀة ہخمَڀً ٵٞبٿُ

  ۔اعـاربت  ےٿاٯ ےٷٓاٹؼؿ ا ےٵؼت  ککی ٵ٪ـؿ  ںػٹڀ 60/90

 ںیہ ےٿتہؿی ہؿ کڀ میٺئـ هڈٿٯہاٹيڀؿٹل  ےٿیل ےآئی ٷ ےی اڈآئی آؿ 

 .ںیہ ےعبً ؿف٧ الفٵی کئ ھکچ ےٱئ ےک

 ےٍضت کی اٹيڀؿیٺل کی ٵَٺڀٝبت کیٲئ ےٱئ ےک ںؿیڀہمیٺئـ ه .1

 ےٿاال ٵٺبمت، ٹیبیڀرت، ى٦ب٣ اٿؿ ٿاّش ٕڀؿ ك ےٱیب ربٷ

 ےئہایب ربٹب چبھػک

ٿ ہیٺگ ڈٱڀی ھٿاٱی کنی ة ےکڀ، پـیٶیٴ پـ کی ربٷ ؿڈٿٯہ ہٴثی  .2

اٿؿ پبٱینی  ربئیگبحتـیـی ٕڀؿ پـ ثتبیب  ںٵی ےثبؿ ےک ےہؿ

ؿ کی ڈٿٯہپبٱینی  ےٱئ ےگ کٺیڈاینی ٱڀ ےٯہپ ےك ےربؿی کـٷ

 ۔ٱی ربئیگی خمَڀً ؿّبٵٺؼی 
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کی ٍضت اٹيڀؿٹل بسرگ شہری  ےی پی اٹاٿؿ  ػاؿ ہدتبٳ ٍضت ثیٴ .3

ایک خمتٲ٤  ےٱئ ےکی ت٦َیالت ک ںڀاٿؿ ىکبیت ںٝڀٿػا ہٵتٞٲ٨

 ۔گب ےچیٺٰ ٩بئٴ کـ

 

 

F. ٔمذی، ؽذیذ ثیّبسی ںاعپتبي ِی -کوس   ہِمشس فبئذ 

 ےمت ك ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ںپبٱینی  ٵی ہایک ٍضت  ثیٴ

٥ڀائؼ  کب ١یـ ّـٿؿی  اٿؿ ١یـ ٵٞ٪ڀٯ   ےپبٱینی  ک ہا عٖـڑة

ایک ٍضت  پبٱینی  ٵـیِ کڀ   ہ٫ ےٿئہ ےربٹت ہی ہے۔امتٞٶبٯ  

ؿ، مـرٸ اٿؿ امپتبٯ امکب اّب٥ی  ٹاکڈ، ہےحتت کڀؿ کیب گیب  ےک

کی ٵؼت  کڀ دلجب  ےٷہؿ ںامپتبٯ ٵی ہٿ ں۔یہ ےٱگ ربت ےٝالد کـٷ

 ےکـت  ٹیلٹؿی ٹ، ١یـ ّـٿؿی  تيغیَی اٿؿ ٱیجبؿںیہ ےیٺچتھک

  ہت فیبػہة ےاٿؿ اك ٕـس  ٝالد  کی الگت کڀ ّـٿؿی  ؿ٩ٴ  ك ںیہ

ا احـ ٕجی  ڑکٶپٺی کی الگت پـ ایک ػیگـ  ة ہثیٴ ں۔یہ ےا ػیتڑھة

رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہے ہٵنٲنٰ اّب٣ ںٵتٞٲ٨  اعـاربت ٵی ےك

 ہے۔ٿتی ہ  ہفیبػ ںٵی  ہٵڀافٷ ے٫  ہاّب٣ ںپـیٶیٴ کی ىـس ٵی

ػاؿ   ہکڀؿ ثیٴ  ہٵ٪ـؿ ٥بئؼ ہے۔کڀؿ   ہامکب رڀاة  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ

کٶپٺی کڀ ایک  ہثیٴ ےٿئہ ےٳ  کـتہا٥ـاػ  کڀ ٭ب٥ی حت٦٘ ٥ـا

٩یٶت    ےك  ےاپٺی پبٱینی  کب ٵؤحـ ٕـی٨ ےٱئ ےٵٺبمت  ٵؼت  ک

، ٝبٳ ٕڀؿ ںاك ٵَٺڀٝبت ٵی ہے۔ی ٵؼػ کـتب ھة ںٵی ےتٞیٸ  کـٷ

، ہےحتت ػؿد کیب گیب  ےؿ ای٬  ٹٚبٳ  کہٝالد کڀ  ےٿاٯ ےٿٷہپـ 

اٿؿ  اٵـاُ  ٝٲٴ تڀٱیؼٵتٞٲ٨ ،  ےی، ثَـیبت كٹای ایٸ  ےریل

تـ   ہفیبػ ےٱئ ےؿ ای٬  کہ ےك ںاٷ ٵی اٿؿ  ہٿ١یـ ںٹنڀا

 ہے۔ٿتی ہثیبٷ   ںاػائیگی  پبٱینی  ٵی

عـچ کی  ےك ےؽؿیٜ  ےامک ےٱئ ےػاؿ  کڀ ٹبٵقػ  ٝالد  ک ہثیٴ

ٕڀؿ پـ ایک ٵ٪ـؿ  ےثٺب ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  ٫ ےکئ ہگئی ؿ٩ٴ  کی پـٿا

٩بثِٰ  ےٱئ ےؿ ای٬  ٝالد  کہ ےك ںاٷ ٵی ہے۔ٿتی ہؿ٩ٴ  صبٍٰ  

پـ  ہایک ٵٖبٱٜ ےٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺبمت  ٩یٶت کاػائیگی  چبؿرل  

 ۔ٿگبہّـٿؿی   ےٱئ ےٝالد ک ےرڀ ثیٶبؿی ک ہےٿتب ہٵجٺی  

 : ےریل ےٿ ٹگہىبٵٰ  ۂدتبٳ ارقا ےالگت ک ںپیکیذ چبؿرل  ٵی

a) ہکب کـای ےکٶـ، 

b) ٥یل، ہٿؿاٷ ہپیو 

c) تيغیٌ، ثیٶبؿی کی 

d) ،ٵٺيیبت 

e) اعـاربت   ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

   ہـٿ١ی
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ی ھة  ہ١ؾا،ٹ٪ٲڀمحٰ،ایٶجڀٱیٺل چبؿرل  ٿ١یـ ںپیکیذ چبؿرل ٵی

 ں۔یہ ےرڀ ٵَٺڀٝبت پـ ارمَبؿ  کـت ںیہ ےٿ مکتہىبٵٰ 

ٍـ٣   ہکیڀٹک ہےٿتب ہؿ کـٹب آمبٷ ٹٵٺلڈکڀ ای  ںاٷ پبٱینیڀ

حتت ثیٶبؿی  ےکب حجڀت  اٿؿ پبٱینی  ک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔ٿتب ہ٭ب٥ی   ےٱئ ےک ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ےکب کڀؿیذ ػٝڀ

ٹ٪ؼی   ہایک ؿٿفاٷ ھمبت ےکڀؿ ک  ہٵَٺڀٝبت ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ھکچ

ٝالد کی  ےگئ ےکڀؿ کئ ں۔یہ ےپیکیذ ػمتیبة  کـات ےک  ہ٥بئؼ

رڀ  ہےٿ مکتی ہتک خمتٲ٤   200ت٪ـیجب  ےك 75ؿمت  ت٪ـیجب ہ٣

 ہے۔ٝالد  کی تٞـی٤  پـ ٵٺضَـ   کـتی  ںٵَٺڀٝبت ٵی

 ےک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷای ےٱئ ےاینی مـرـی/ٝالد  ک

ؿمت  ہٹبٵقػ  ٣ ںپبٱینی  ٵی ںیہرٸ ہےکب ایک پـٿیژٷ  کیب گیب 

ػٿؿاٷ اٱگ اٱگ  ےپبٱینی  ٵؼت  ک ہے۔کیب گیب  ںیہىبٵٰ ٷ ںٵی

 ںکڀ آعـ ٵی ںػٝڀٿ ہصبالٹک ں۔یہدمٮٸ   ے٭ئی ػٝڀ ےٱئ ےٝالد ک

 حمؼٿػ  ےك ےؽؿیٜ ےؿ٩ٴ  ک ہحتت ٵٺتغت ٭ی گئی ثیٴ ےپبٱینی  ک

 ہے۔کیب ربتب 

 :ںیہثٺؼی  اك ٕـس   ہٵٺَڀة ہثیٴ  ہٵ٪ـؿ ٥بئؼ ھکچ

 ثٺؼی ہٵٺَڀة ہٹ٪ؼی ثیٴ  ہامپتبٯ ؿٿفاٷ 

 ثٺؼی ہٵٺَڀة ہىؼیؼ ثیٶبؿی ثیٴ 

 ٔمذی پبٌیغی  ہاعپتبي سوصاْ .1

a) فی  دْ سلُ  کی صذ 

ؿ ای٬  ػٷ ہ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٹ٪ؼی کڀؿیذ امپتبٯ ٵی

٥ی   ہے۔ٳ  کـتب ہؿ٩ٴ  ٥ـا ػاؿىغٌ کڀ ایک ٵ٪ـؿ ہثیٴ ےٱئ ےک

 ے٥ی ػٷ  ك ےؿٿپ 1،500( ےٱئ ےػٷ ٹ٪ؼی کڀؿیذ )ٵخبٯ  ک

٥ی  ػٷ تک   ہی فیبػھة ے٥ی  ػٷ یب اك ك ےؿٿپ 5،000ٱیکـ 

 ےٱئ ےؿ ثیٶبؿی اٿؿ پبٱینی  کی ٵؼت  کہ ہے۔ٿ مکتب ہخمتٲ٤  

ٳ  کی ربتی ہٹ٪ؼ اػائیگی  پـ ایک اٿپـی صؼ  ٥ـا  ہؿٿفاٷ

 ہے۔ٿتی ہپبٱینی    ہایک مبالٷٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہ، یہے

b) کی تْذاد ںدٔو ےادائیگی  ک 

 ےٹ٪ؼی ک  ہؿٿفاٷ ںٵی ںخمتٲ٤  صبٱتڀ ھکچ ےاك پبٱینی  ک

 ہےٿتی ہٵٺنٲ٬   ےکی اربفتی تٞؼاػ  اك ثیٶبؿی ك ںػٹڀ

ٝالد ایک  ےٱئ ےؿ ای٬  کہ ہے۔ا ہٝالد  کیب رب ؿ ےٱئ ےرنک

رڀ  ہےکی ٵؼت  ٵ٪ـؿ  کی گئی  ےٷہؿمت  اٿؿ ؿہت٦َیٲی  ٣

اربفت   ےٱئ ےؿ ای٬  ٩نٴ  کہ٭بؿ /ثیٶبؿی کی  ہٕـی٨

 ہے۔کڀ حمؼٿػ  کـتی   ہٹ٪ؼ ٥بئؼ  ہؿٿفاٷ

c) کوسٓا ڈائٍوْ کوس یب ایڈیٓٹاط ْ 
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 ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھٹ٪ؼی پبٱینی  کچ  ہامپتبٯ ؿٿفاٷ

ائٲڀٷ( پبٱینی  ڈیٸٹٵٖبث٨  ایک اکیٲی )اك ےک  ہپیو کـػ ےك

  ہایک ثب٩بٝؼ ہی ںٵی ںگـ  ٵٞبٵٲڀ، ػیہےٕڀؿ پـ ػمتیبة   ے٫

  ںپبٱینیب ہی ہے۔ٿتب ہٷ کڀؿ ٓا ڈایک ای ںپبٱینی  ٵی  ہٵٞبٿُ

ػاؿ  کی ٵؼػ  ہثیٴ ںٵی ےصبػحبتی  اعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ

ؿ٩ٴ ٭ی  اػائیگی  کی  ہایک ٵ٪ـؿ ںاك ٵی ہکیڀٹک ںیہکـتی 

 ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ  ہٵتٞٲ٨ ےٝالد  کی اٍٰ  الگت ك ہاٿؿ ی ہےربتی 

 ےامٮیٴ  ک ہپـ ٵجٺی  ٍضت  ثیٴ  ہایک ٵٞبٿُ ہی ہٝالٿ ےامک

حتت   ےاّب٥ی  پبٱینی  ک ےی کڀؿ کھحتت صبٍٰ  کنی ة

 ہے۔کی اربفت ػیتب  ےاػائیگی  کـٷ

 

d) مّٕی  کوس 

 ےامپتبٯ اعـاربت  پبٱینی  ٫  ہایک ثب٩بٝؼ  ںپبٱینیب ہی

اٿؿ صبػحبتی   ںیہٿتی ہک٦بیتی  ہی ہکیڀٹک ںیہٿ مکتی ہّٶٺی  

ٳ  ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےٱئ ےاٷ اعـاربت  ک ھمبت ھمبت ےاربت  کاعـ

 ںیہحتت ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ےپبٱینی  ک  ہرڀ ٵٞبٿُ ںیہکـتی 

 ہاعـاد  ، ىـی٬ اػائیگی  ٿ١یـ ےریل ںیہ

e) دیگش فوائذ ےکوس ک 

 ےکئی ٥بئؼ ےاك امٮیٴ  ک ےٹٚـ   ك ہٹ٪ٔ ےکٶپٺی ک ہثیٴ

ٿتب ہاٹب آمبٷ ھ٫  کڀ مسذہایک گب ںٵی ےثبؿ ےامک ہکیڀٹک ںیہ

 ہی ہے۔٥ـٿعت ٭یب  رب مکتب  ےآمبٹی ك  ہفیبػ ےاٿؿ امٲئ ہے

امپتبٯ  ہکیڀٹک ہےکـتب  ہٹگبئی کب ٵ٪بثٰہٵتٞٲ٨  ٳ ےٕجی ك

٥ی  ػٷ ایک ٵ٪ـؿؿ٩ٴ ٭ی  ےٱئ ےکی ٵؼت  ک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ےامک ۔ٿہی ھرڀ ة ہے، اٍٰ اعـاربت  چبہےاػائیگی  کی ربتی 

٭ب  ںکی ٩جڀٱیت اٿؿ ػٝڀٿ ںکڀؿٿ ہثیٴ ے، اك ٕـس کہٝالٿ

 ہےٿ ربتب ہآمبٷ  ںاٍٰ  ٵیہت٦َی
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 ؽذیذ ثیّبسی وی پبٌیغی .2

فیذ( کڀؿ یب ایک ڈ ڈیڈؿیڈاك ٵَٺڀٝبت کڀ عڀ٥ٺب٫ ثیٶبؿی )

ی ھٕڀؿ پـ ة ےؿاٵب کیئـ( کڀؿ ٫ٹاٯ )ھة ھ٭ی ػیک ےٍؼٳ

 ہے۔ربٹب ربتب 

ٱڀگ کیٺنـ،   ےك ہتـ٩ی  ٭ی ٿد ںٵی  ےىٞت ےٕجی  مبئٺل  ک

 ںٳ  ثیٶبؿیڀہا ھرینی کچ  ہٿ١یـ ےػٿؿ ےػٯ ک ؿٿک اٿؿٹاك

ٿتی ہ ےٵڀت ٓ ےٯہپ  ںٵی ےٹتیذ ےرٸ ک ںیہ ےثچ ربت ہفٹؼ ےك

ثٞؼ فٹؼگی   ےک ےثچٸ ےك ںی ثیٶبؿیڀڑؿ، اك ٕـس کی ةھپ ۔یھت

  ہفٹؼ ےی ثیٶبؿی كڑایک ة ہصبالٹک ہے۔ربتی  ڑھٵتڀ٩ٜ کب٥ی ة

ٿؿ ا ںیہ ےٿتہؿکٴ اعـاربت  ھاؿی ةھة ےٝالد  ک ںٵی ےثچٸ

 ں۔یہ ےربت ڑھی ةھاعـاربت  ة ےثٞؼ ٵٞبه گؾؿاٷ  ک ےٝالد  ک

ٿٹب ا٥ـاػ  کی ٵبٱی  حت٦٘ ہاك ٕـس  کی ىؼیؼ ثیٶبؿی ىـٿٛ 

 ہے۔ثٸ ربتب  ہعٖـ ےٱئ ےک

a) ھکچ ںرنٶی ہےپبٱینی    ہىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  ایک ٥بئؼ 

پـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ   ےچٲٸ ہٹبٵقػ  ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پت

 ہے۔ٿتب ہژٷ  کب پـٿی ےاػائیگی  کـٷ

b) ہےٵٖبث٨ ٥ـٿعت ٭یب  ربتب  ےػؿد ؽیٰ ٫ ےاك : 

 ٕڀؿ پـ یب ےائٲڀٷ پبٱینی  ٫ڈیٸٹایک اك 

  ٕڀؿ  ےٷ کڀؿ ٫ٓا ڈایک ای ںٵی  ںٍضت  پبٱینیڀ ھکچ

 پـ یب

 ےٷ کڀؿ کٓا ڈایک ای ںٵی  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی ثیٴ ھکچ 
 ٕڀؿ پـ

 ہٝبٳ ٕڀؿ پـ فٹؼگی  ثیٴ  ہ، ىؼیؼ ثیٶبؿی ٥بئؼںاؿت ٵیھة

 ے٫ ںمڀاؿٿ ےک  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںٺیڀکٶپ

کڀؿ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےاٿؿ اٹک ںیہ ےربت  ےٕڀؿ پـ ٥ـٿعت ٭ی

  ہئی ٥بئؼٓىبٵٰ  می ا - ںیہ ےربت ےػٿ ٥بؿٳ  ػمتیبة  کـائ ےک

کڀ   ہاك ٥بئؼ ۔امٮیٴ   ہئی ٥بئؼٓائٲڀٷ می اڈیٸٹامٮیٴ  اٿؿ اك

کی ٝیٸ ٵٖبث٨   ںبؿیڀٿ٩ت  کڀؿ کی گئی ثیٶ ےربت  ے٥ـٿعت ٭ی

ٷ کی ھُاجل ہے۔ٿتب ہٳ  ہائی اہاٵیؼاؿی  اٹتہا ھتٞـی٤  اٿؿ اچ

کی  ںٝبٳ ىؼیؼ ثیٶبؿیڀ ےمت ك 20، ےٱئ ےک ےثچٸ ےصبٱت  ك

ُٹٶب ہٵٞیبؿ ثٺؼی ؿ ہٍضت  ثیٴ  ےی اڈتٞـی٤  کڀ آئی آؿ 

 ؿرڀٛ ےك ہّٶیٴ ں)آعـٵی ہے۔حتت ٵٞیبؿی  کیب گیب  ےک ںُاٍڀٱڀ

 ۔(.ںکـی

اٵٮبٷ   ےمٖش  پـ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  ک ےک ےی کـٷٳ، ربؿہتب

 ےرٸ ک ںیہ ےٱیت ہثیٴ ہٱڀگ ی ےایل ےك ےؽؿیٜ ے٫ ے)رنک

  ہت فیبػہ( ةہے ےتہاٵٮبٷ  ؿ  ہفیبػ ےمت ك ےک ےٿٷہٵتبحـ  

 اٿؿ جتڀیق ٭بؿ  کی ٍضت  ٭ی صیخیت ہےٿتت ہ
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 ہا  کی ٭ٶی ٭ی ٿدٹاڈ٭ب٥ی   ہے۔ٿ ربتب ہٳ  ہکب  تٞیٸ  کـٹب ا 

ثٺؼی  کی ٩یٶت   تٞیٸ   ہىؼیؼ ثیٶبؿی کی ٵٺَڀة ںصبٯ ٵی ےك

محبیت ٭ی  ےكےؽؿیٜ ےا  کٹاڈ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہػٿثبؿ ںٵی

 ہے۔ی ہربؿ

c) ٍـ٣   ہرڀ ٷ ہے ںی ثیٶبؿیبڑاینی ة ںىؼیؼ ثیٶبؿیب

  ہاعـاربت  کی ٿد  ہت فیبػہة ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

، ٹ٪َبٷ ےٵٞؾٿؿی ، اْٝبءک  ےك ہاٹٮی ٿد ہثٲک ںیہثٺتی 

 ںاٿؿ امپتبٯ ٵی ہےٿ مکتب ہ  ہکٶبئی کب ٹ٪َبٷ ٿ١یـ

اٯ کی ّـٿؿت ھة ھٿ٩ت  تک ػیک ےثٞؼ دلت ےک ےٿٷہؿتی ھة

 ہے۔مکتی  ڑپ

d) ُہایک ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  اکخـ ایک امپتبٯ ٵٞبٿ  

 ہتبک ہےکی م٦بؿه ٭ی ربتی  ےاّب٥ی  ٱیٸ ےپبٱینی  ک

ڀ ک ھٵبٱی  ثڀد ےاك عبٹؼاٷ  ک ہحتت ٵٞبٿُ ےپبٱینی  ک

رل کب ؿکٸ  اك ٕـس کی ثیٶبؿی  ےٿ مکہٵؼػ  ںٵی ےکٴ کـٷ

 ہے۔ٵتبحـ   ےك

e) اٿؿ  ںکٶپٺیڀ ہاٱگ اٱگ ثیٴ ںکڀؿ کی گئی ىؼیؼ ثیٶبؿیب

، ٱیکٸ ٝبٳ  ںیہٿتی ہخمتٲ٤   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵَٺڀٝبت ک

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ںثیٶبؿیڀ

 ًکیٺنـ ےک ىؼت خمَڀ 

 یٰ ِاٹ٦بؿ٭يٸڈىؼیؼ ٵبیڀکبؿ 

 مـرـی ػٵٺیکی کڀؿٿٹـی 

 ٿاٱڀ کڀ ثؼٱٺب ےٯ کػ 

 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 

 ھکچ ہے۔تی ہتی ؿڑھاٿؿ ة ےہ ںیہؿمت  ربٵؼ ٷہکی ٣ ںىؼیؼ ثیٶبؿیڀ

کڀ '٭ڀؿ'  ںثیٶبؿیڀ ںکٶپٺیب ہثیٴ ںٵی ںثیٸ اال٩ڀاٵی  ثبفاؿٿ

اٱقائٶـ ثیٶبؿی   ںاہد ںیہ ےثٺؼی  کـت ہػؿد ںاٿؿ 'اّب٥ی ' ٵی

ؿٵیٺٰ ٹی 'ھی کتھکت ہے۔ی کڀؿ کیب ربتب ھکڀ ة ںرینی ثیٶبؿیڀ
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 ہ، صبالٹکہےىبٵٰ کیب ربتب  ےٱئ ےی کڀؿیذ کھثیٶبؿی' کڀ ة

 ہے۔ٿتب ہ  ہت فیبػہة ہےؿ ہٙب پـیٶیٴ

f) ہثیٶبؿی کب پت  ںتـ  ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیب ہفیبػ ںاہد 

ائیگی  کب پـٿیژٷ  کـتی اػ ےپـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ  ک ےچٲٸ

 ےرڀ ٍـ٣  اعـاربت  ٫ ںیہی ھة  ںاینی پبٱینیب ھ، کچںیہ

اعـاربت   ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵی ے٫ ہٵٞبٿُ

کب  ںکڀؿٿ ںٵَٺڀٝبت ػٿٹڀ ھچکں۔یہٳ  کـتی ہکڀؿ ٥ـا ےک

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ٹیٞٺی ِاٷ پیيیٸ ہجمٶڀٛ

ٳ  ہٹبٵقػ  ا ںاٿؿ پبٱینی  ٵی  ہٵٞبٿُ ےٱئ ےاعـاربت  ک

ٳ  ہپـ ایک ٵيت اػائیگی  ٥ـا ےچٲٸ ہکب پت ںثیٶبؿیڀ

 ں۔یہ ےکـت

g) ٱیکـ  ےمبٯ  ك 21ٝبٳ ٕڀؿ پـ   ںىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیب

 ےٱئ ےا٥ـاػ  ک ےک  ہج٨ٕ  ےٝٶـ ٫ ےمبٯ  تک ک 65

 ں۔یہٿتی ہػمتیبة  

h) ہت فیبػہؿ٩ٴ  ة ہثیٴ  ہحتت پیو کـػ ےک  ںاٷ پبٱینیڀ  

اینی   ہاك ٕـس کی پبٱینی  ٭ی ثٺیبػی ٿد ہکیڀٹک ہےٿتی ہ

 ےاٯ کھة ھٵٺنٲ٬  ٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک ھمبت ےک ںثیٶبؿیڀ

 ۔ٿگبہپـٿیژٷ  کـٹب  ےٱئ ےک ھٵبٱی  ثڀد

i) پـ  ےچٲٸ ہؼ ثیٶبؿی کب پتحتت ایک ىؼی ےک  ںاٷ پبٱینیڀ

 ھکچہے۔ۺ اػائیگی  کی ربتی 100ؿ٩ٴ  کی  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

ۺ تک خمتٲ٤  100 ےۺ ك25 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ہٵٞبٿُ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ

ىـائٖڀّڀاثٔ اٿؿ ثیٶبؿی کی  ےرڀ پبٱینی  ک ہےٿتی ہ

 ہے۔ىؼت  پـ ارمَبؿ  کـتب 

j) ٿاٱی ایک  ےی ربٷھػیک ںٵی  ںی ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینیڀھمت

حتت ٩بثِٰ  ےپبٱینی  ک ےک  ہی ٥بئؼھٞیبؿی ىـٓ کنی ةٵ

 ںػٹڀ 90 ےپبٱینی  کی ىـٿٝبت ك ےٱئ ےک ےٿٷہاػائیگی  

 30ثٞؼ  ےکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  اٿؿ ثیٶبؿی ٭ی تيغیٌ ک

 ےٕڀؿ پـ ىبٵٰ کئ ے٫  ہاك ٥بئؼہے۔کب مـٿائڀٯ کالد  ںػٹڀ

 ںیہؿٳ ٷھ" کب ة ہ"ٵڀت ٥بئؼ ھمبت ےمـٿائڀٯ کالد ک ےگئ

 ہ( ٥بئؼےک ےٿٷہ ہ" مـٿائڀٯ )فٹؼ ےاك ہثٲک ےئیہچب ٿٹبہ

یٞٺی ایک ىؼیؼ  ہےٿاّش  کیب گیب   ہٕڀؿ پـ فیبػ ے" ٫

 ےٱئ ےک ےٿاٱی ٵيٮالت کڀ ػٿؿ کـٷ ےٷٓثٞؼ ا ےثیٶبؿی ک

 ۔ ہػیب گیب ٥بئؼ

k) ا٥ـاػ، عبً  ٕڀؿ ںاہعڀا ےک ےىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  ٱیٸ

مغت  ےٱئ ےک ںٱڀگڀ ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك 45 ےك

ٿتب ہگقؿٹب ّـٿؿی   ے٭بؿ ك ہٕـی٨ ےٕجی  ربٹچ ک

 ےربٷ ےپبئ ںٵَٺڀٝبت ٵی ہٵٞیبؿی اعـاد   ٍضت  ثیٴہے۔

  ہ، ٕجی  ٵيڀؿںیہ ےٿتہ ںکب٥ی یٮنب ےاعـاد  ک ےٿاٯ
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ٹب٭بٵی  یب اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   ںٵی ےیب ٝٶٰ کـٷ ےٵبٹگٸ

 ےتبعیـ کـٷ ںٕجی  ٝالد  ٵی ں٭ی ٍڀؿت ٵی ےػیٸ ہکڀ چکٴ

 ہے۔اٱگ کیب گیب  ےعبً  ٕڀؿ كی ھکڀ ة

l)  ی ایک یب ھکڀؿ کی گئی کنی ة ںکٶپٺی پبٱینی  ٵی ہثیٴ

ػاؿ  کڀ ٍـ٣  ایک  ہثیٴ ےٱئ ےثیٶبؿی ک  ہفیبػ ےایک ك

اػائیگی    ہفیبػ ےیب ای٬ ك ہےمکتی  ےػ ہثبؿ ٵٞبٿُ

 ۔ٱیکٸ ایک ٵ٪ـؿ حمؼٿػ  تٞؼاػ  تک ہےٳ  کـ مکتی ہ٥ـا

 ےپبٱینی  ک ںٲ٨  ٵیتٞ ےػاؿ  ا٥ـاػ  ک ہی ثیٴھکنی ة

پـ  ےربٷ ے٭ی اػائیگی  کـ ػیئ ےحتت ایک ثبؿ ٵٞبٿُ

 ہے۔ٿ ربتی ہپبٱینی  عتٴ  

m) ںکٶپٺیڀ ےکڀ عبً  ٕڀؿ ك ںىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  گـٿپڀ 

 ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےرڀ اپٸ ہےٳ  کی ربتی ہی ٥ـاھکڀ ة

 ں۔یہ ےٱیت  ںپبٱینیب

 

 

 

G. ہاي ثیُھة ھىویً ِذتی  دیک  

ثقؿگ  ںؿ ٵیھػٹیب ة ھمبت ےک ےٷڑھ٩ٜ  ةٵتڀ ےآد فٹؼگی  ٫

  ےك ہٿئی آثبػی ٭ی ٿدہتی ڑھایک ة ہے۔ی ہؿ ڑھکی آثبػی ة ںٱڀگڀ

تی ڑھی ةھٵیت ةہکی ا ہاٯ ثیٴھة ھٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک ںؿ ٵیھػٹیب ة

ی ٩نٴ  کی ھکنی ة ہٝالٿ ےکڀ اٿؿ امک ںثقؿگ ٱڀگڀ ہے۔ی ہرب ؿ

اٯ کی ھة ھٿ٩ت  تک ػیک ےکڀ دلت ںٵجتال  ٱڀگڀ ںٵٞؾٿؿی  ٵی

 ےایل ہےاٯ کب ٵٖٲت ھة ھٿ٩ت  تک ػیک ےدلت ہے۔ٿتی ہّـٿؿت 

اٯ ھة ھٵتٞٲ٨  ػیک ےٱگبتبؿ ؽاتی  یب ٹـمٺگ ك ےٱئ ےک ںٱڀگڀ

اٯ ھة ھثٺب اپٺی ػیک ےگـی کڈ، رڀ ٵؼػ  کی ایک ںکی دتبٳ ىٮٲی

تـ ہة ںاٿؿ رٸ کی ٍضت  ٵنت٪جٰ ٵی ںیہٹب٩بثٰ   ںٵی ےکـ پبٷ

 ہے۔ٿاٱی  ےٿٷہ ںیہٷ

ثٺؼی   ہػٿ ٩نٴ  کی ٵٺَڀة ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک  ٕڀیٰ ٵؼتی

 :ںیہػمتیبة  

a) ےػاؿ  ٫ ہثٺؼی  رڀ ٍضت ٵٺؼ  ثیٴ ہٵٺَڀة ڈڈپـی ٥ٸ 

یبٷ ھٕجی  اعـاربت  کب ػ ےٵنت٪جٰ ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ

 اٿؿ  ںیہعـیؼی ربتی  ےٱئ ےک ےٷھؿک

b) ےثٺؼی  رڀ ایک ٵيت پـیٶیٴ ک ہ٥ڀؿی ّـٿؿت کی ٵٺَڀة 

ٿ٩ت   ےػاؿ  کڀ دلت ہت ثیٴر ںیہعـیؼی ربتی  ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔ٿتی ہاٯ کی ّـٿؿت  ھة ھتک ػیک
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کی ٵ٪ؼاؿ کڀ ٵ٪ـؿ    ہٵٞؾٿؿی  کی ىؼت)اٿؿتڀ٩ٞکیج٪بٵؼت( ٥بئؼ

اؿتی  ثبفاؿ ھٵَٺڀٝبتت ےاٯ کھة ھٕڀیٰ ٵؼتی  ػیک ہے۔کـتی 

  ں۔یہ ےٿئہ ںیہٷ  ہی تک تـ٩ی یب٥تھاة ںٵی

 پبٌیغی ہآسوگی ہویؾیھة

 ہکی چبؿ ٝبٳ  ثیٴ  ےمـ٭بؿی  ىٞت امٮیٴ  ہثیٴ  ڈڈٱی پـی ٥ٸہپ

 ہآؿٿگی ہٿیيیھٿاٱی ة ے٥ـٿعت ٭ی ربٷ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

پبٱینی  ثٺیبػی  ہىـٿٛ کی گئی ی ںٵی 1990مبٯ   ۔یھپبٱینی  ت

ثٞؼ امکی  ےک  ٹائـٵٸٹػاؿ  ا٥ـاػ  کی ؿی ہٕڀؿ پـ  ایک ثیٴ

 ےٱئ ےک ےٷھیبٷ ؿکھٵتٞٲ٨  ّـٿؿیبت  کب ػ ےاٯ كھة ھٍضت  ػیک

 ےمڀائ ہےثـاثـ  ےک ےپبٱینی  ٱیٸ ہایک فٹؼگی  ثیٴ ہی ۔ہے

ٕجی  اعـاربت  کڀ کڀؿ  ےٵنت٪جٰ ک ےجببئ ےٵڀت ک ہی  ہ٫ ےامک

 ہے۔کـتی 

a) کٍیُڈٍِتوی ِی 

کٲیٴ پبٱینی  ڈپبٱینی  ایک ٩نٴ  کی ٵٲتڀی یب ٵنت٪جٰ ٵی ہی

 ہے۔ٳ  کـتی ہثـاثـ کڀؿ ٥ـا ےکٲیٴ پبٱینی  کڈاٿؿ ٵی ہے

ػؿٵیبٷ  کنی  ےمبٯ  کی ٝٶـ ک 55اٿؿ  مبٯ  25جتڀیق ٭بؿ  

 ہے۔ٿ مکتب ہىبٵٰ  ںی ٿ٩ت  امٮیٴ  ٵیھة

b) کی ّّش  ٹائشِٓٹسی 

ػؿٵیبٷ  ایک  ےمبٯ  ک 60اٿؿ  55 ھمبت ےایک ىـٓ ک ہٿ

ؿی  کی ٹِاٷ  ہ٫ ہےکی ٝٶـ کب اٹتغبة  کـ مکتب   ٹائـٵٸٹؿی

 4ػؿٵیبٷ   ےکی ٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹٝٶـ اٿؿ ٵٺتغت ٭ی گئی ؿی

  ٹائـٵٸٹپبٱینی  ؿی ے۔ئیہٿٹب چبہایک ٿاّش  ٥ـ٧ کب   ںمبٱڀ

ػاؿ  ا٥ـاػ   ہٿ٩ت  ثیٴ ےٝٶـ کب ٵٖٲت جتڀیق  پـ ػمتغٔ کـت

ىـٿٛ   ہحتت ٥بئؼ ےاٿؿ پبٱینی  ک  ہٵٺتغت ےك ےؽؿیٜ ے٫

اك ٝٶـ  ہے۔ٝٶـ   ہثیبٷ کـػ ںٿٯ  ٵیڈىی ےٵ٪َؼ ك ےک ےکـٷ

 ہے۔ایب رب مکتب ڑھة ںیہٷ ےگٓکڀ ا

c) کی ِذت ےيہپ ےط  ٹائشِٓٹسی 

 ےکی ٵؼت  کب ٵٖٲت جتڀیق  ٵٺٚڀؿ  کـٷ ےٯہپ ےك  ٹائـٵٸٹؿی

خمَڀً  پبٱینی   ںٿٯ  ٵیڈىی ےٿئہ ےىـٿٛ کـت ےکی تبؿیظ  ك

اك ٵؼت   ہے۔ٿاٱی ٵؼت   ےٿٷہعتٴ   ھمبت ےٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹؿی

ٵٖبث٨  ٩نٔ/ایک  ےک ےٿٷہػاؿ  ٥ـػ  الگڀ  ہػٿؿاٷ ثیٴ ےک

پبك   ےػاؿ ٥ـػ  ک ہثیٴ ۔پـیٶیٴ ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـیگب

کب آپيٸ   ےاػائیگی  کـٷ ںٵی ںایک ٵيت پـیٶیٴ یب ٩نٖڀ

 ہے۔

d) واپغی 

 ےکی ٝٶـ ك  ٹائـٵٸٹؿی  ہػاؿ  ا٥ـاػ  ٵٺتغجکـػ ہاگـ ثیٴ

یب امٮیٴ   ہےثٞؼ ٵـ ربتب  ےکی ٝٶـ ک  ٹائـٵٸٹیب ؿی ےٯہپ
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تڀ پـیٶیٴ کی ٵٺبمت  ٿاپنی کی  ہےتب ہؿ ٹکٲٺب چبہثب ےك

 ےٿٷہ ںیہحتت کڀئی ػٝڀٰی پیؼا ٷ ےینی  کٿگی رڀ پبٱہاربفت 

  ہتنٲی خبو  ٿد ےٱئ ےتبعیـ ک ںجتؼیؼ  ٵی ہے۔ٵيـٿٓ   ےک

کی  ںػٹڀ 7 ےٱئ ےپـیٶیٴ اػائیگی  ک ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ

 ہے۔ؿٝبیتی  ٵؼت  کب پـٿیژٷ  

e) تفویل 

 ہے۔ٳ   کـتی ہ٥ـاےٱئےک امٮیٴ  ت٦ڀیِ ہی

f) اخشاد 

 30ب اعـاد  ، ک ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ ںپبٱینی  ٵی

 ےٱئ ےک ںکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت  اٿؿخمَڀٍجیٶبؿیڀ ںػٹڀ

 ںکٲیٴ ٵیڈٵی  ہرینب ٫ ہے ںیہمبٯ  کب اعـاد   ٷ ےٯہپ

 ہ، یہےکٲیٴ پبٱینی  ڈایک ٵنت٪جٰ کی ٵی ہی ہچڀٹک ہے۔ٿتب ہ

 ہے۔ٵٺٖ٪ی  تہة

g) ُٹویشیٓ ہگشوپ  ثی 

 ہےایب رب مکتب ٹھی اھگـٿپ ثٺیبػ  پـ ة ہپبٱینی  کب ٥بئؼ

  ہے۔ٿٱت ػمتیبة  ہکی ك  ٹمکبؤٷڈگـٿپ  ںٵی ےٵٞبٵٰرل 

 

 

H. کبِجی ِقٕوّبت 

 ہثیٴ  ٍضت کڀ ٵَٺڀٝبت  ہٵتٞٲ٨ ےك ہثیٴ  فٹؼگی یھکت یھکت

 ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ػٿ ہی ۔ہے ربتب ػیب ڑرڀ ھمبت ےک ٵَٺڀٝبت

  ےؽؿیٜ ےک ےکـٷ  ہیب٥ت تـ٩ی ػاؿھمسذ ایک اٿؿ ےٷٓا ھمبت ایک

 کڀ٥ـٿٟ ٵَٺڀٝبت  ہفیبػ ےك  ہفیبػ ٕـس کی پیکیذ ایک ےك

 ۔ہے ہٕـی٨ اھاچ ایک کب ےػیٸ

 ےایل ہے ٵٖٲت کب ٵَٺڀٝبت کبٵجی  فٹؼگی پٲل  ٍضت  ٕـس اك

 کڀؿ ہثیٴ  فٹؼگی ایک ےک کٶپٺی ہثیٴ  فٹؼگی ایک رڀ ٵَٺڀٝبت

 ے٫ کٶپٺی ہثیٴ  ٍضت ائٲڀٷ ڈیٸٹاك یب/اٿؿ  فٹؼگی ١یـ اٿؿ

  ٳہ٥ـا  ہجمٶڀٛ کب کڀؿ ہثیٴ  ٍضت ایک  ہکـػ پیو ےك ےؽؿیٜ

 ۔ںیہ ےکـت

 پـ ٕڀؿ ہٵيرتک ےك ٕـ٣ کی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ػٿ کڀ ٵَٺڀٝبت اٷ

 ت٪نیٴ کی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل ںػٿٹڀ اٿؿ ہے ربتب کیب یقائٸڈ

 ےک اٷ پـ ١یـ ٿاّش.  ہے ربتب کیب ٥ـٿعت ےؽؿیٜ ےک چیٺٲق

 اٿؿ ٿگبہ ّـٿؿی' اپ ےائٹ'  اٹيڀؿٹل ےک ںکٶپٺیڀ ػٿ ےٱئ

 ایک اربفت کی اپ ےائٹ ےایل ٵٖبث٨ ےک ایبتػہ ےؿامت ہٵڀرڀػ

 ہثیٴ فٹؼگی ١یـ ایک اٿؿ ػاؿ ہثیٴ فٹؼگی ایک ٍـ٣ ںٵی ٿ٩ت

 ایک ػؿٵیبٷ ےک ںکٶپٺیڀ کی ٕـس اك ۔ہے ٿتیہ ػؿٵیبٷ ےک ػاؿ

 ٹگ،ٹٵبؿکی ٭ی اٷ ہتب٫ ےئہچب ربٹب کیب ّـٿؿ یڀ اٿ ایٴ



 

191 

 

 ھمبت ت٪نیٴ کی ہعـچ ٝبٳ عؼٵت، کی ثٞؼ ےک ےکـٷ ربؿی پبٱینی

 ےک ؿ٩ٴ ہٵٺَڀة ےک پـیٶیٴ اٿؿ ٵٞیبؿ ےک مـٿك پبٱینی یہ

 ےك آئی یڈ آؿ آئی ےٱئ ےک اٷ  ۔ےمک رب کیب ےٓ ںٵی ےثبؿ

 ٕڀیٰ ہػہٵٞب ہی  ۔گی ےربئ ٱی ٕـ٣ ثیٶب٭ـتب ایک کنی اربفت

 اربفت کی ےٹکٲٸ ےك اپ ےئ اٹ اٿؿ ےئہچب ٿٹبہ کب ٩نٴ ٵؼت

 ےا یڈ آؿ آئی یھة ہٿ اٿؿ گی ےربئ ػی یہ ںٵی ںصبٱتڀ عبً ٍـ٣

 ۔ یہ ثٞؼ ےک ےٿٷہ ٵٖٶئٸ ےک آئی

 ٕڀؿ ےک ػاؿ ہثیٴ ٵٞـٿ٣ ےك ؿّبٵٺؼی ےك  آپ ٭ٶپٺی ہثیٴ ایک

 ےک ےکـٷ اػا کـػاؿ ٳہا ںٵی عؼٵت پبٱینی اٿؿ ےکـٷ کبٳ پـ

 ہے مکتی ےػ عؼٵت کی آپ پـ ٕڀؿ ےک ٹپڀائٸ ےؿاثٔ ایک ےٱئ

 ػاؿ ہٴثی ٵٞـٿ٣ ۔ہے ٿتبہ ّـٿؿی ےٱئ ےک ٵَٺڀٝبت ٭ٶيب ہک رینب

  ۔ہے کـتب اػا کـػاؿ ٳہا ایک ںٵی عؼٵت پبٱینی اٿؿ ےٷھٱک ہثیٴ

 ےک پبٱینی ےٵٞبٵٰ ےک اػائیگی کی کٶیيٸ اٿؿ ػٝڀی ٳ،ہتب

 ٭ی ںػاؿٿ ہثیٴ ہٵتٞٲ٨ پـ ثٺیبػ کی میکيٸ ےٿاٯ ےٿٷہ ٵتبحـ

 .ںیہ ےربت ےائٹٹپ ےك ٕـ٣

 ٵٖبث٨ ےک ںػایتڀہ مست ربؿی پـ ٿ٩ت ٿ٩ت کڀ'"  ٹ٫ڈپـٿ ٭بٵيب "

 ںػٿٹڀ ۔ گی ےربئ ٱی ٵٺٚڀؿی خمتٲ٤ اٿؿ گب ےربئ کیب بٍٰص

 کی اك اٿؿ گب ےربئ ثتبیب خمتٲ٤ کڀ ؿ٫ھػ پـیٶیٴ ےک عٖـات

 ںٵی ںصبٱتڀ ںػٿٹڀ ثٞؼ اٿؿ مبث٨ ٥ـٿعت کڀ ؿڈٿٯہ ہثیٴ ٵٞٲڀٵبت

 ےریل رڀ ػمتبٿیق دتبٳ ؽکـ کب اك یہ ھمبت گی ےربئ ػی

  ۔گب ےربئ کیب ںٵی ہٿ١یـ اػة میٲق پبٱینی،

 اٹيڀؿٹل گـٿپ اٿؿ پبٱینی اٹيڀؿٹل ؽاتی ٵَٺڀٝبت کی كا

 ٍضت ٳ،ہتب ۔گب ےربئ کـایب ػمتیبة ےك ٩نٴ یہ ںػٿٹڀ ثٺیبػ

 کی فٹؼگی ؿٳٹ عبٱٌ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںپبٱینیڀ ؿٹ٥ٲڀ اٹيڀؿٹل

 ےٿاٯ ےکـٷ صَڀٯ ےک عبٹؼاٷ اربفت کی کڀؿیذ کی اٹيڀؿیٺل

 اٹيڀؿٹل کی ںکبؿٿ اٹيڀؿٹل ہٵتٞٲ٨ رڀ ٿگیہ یہ ےٱئ ےک ٍضت

 حتت ے٫ ںىـٕڀ ےٷھٱک اٹيڀؿٹل إال٧ ٩بثٰ ػیگـ اٿؿ ٵ٦بػ ٩بثٰ

 ۔ ٿگیہ

 ہے ٿتبہ ػمتیبة ےٱئ ےک ؿڈٿٯہ اٹيڀؿٹل اعتیبؿات، ےک ٱک ٵ٦ت

 ٭ٶپٺی ٳ،ہتب ،ہے ٿتبہ الگڀ پـ ٵَٺڀٝبت ٭ٶپٺی ےپڀؿ ہی اٿؿ

/  فٹؼگی ١یـ ہٵتٞٲ٨ جتؼیؼ کڀ ےصٌ ےٿاٯ ٍضت کی ٵَٺڀٝبت

 ےربئ ٿہ پـ اعتیبؿات ےک کٶپٺی ٹيڀؿٹلا کی ٍضت اٱڀٷ ڈیٸٹاك

  ۔گب

 چیٺٰ، ٹگٹٵبؿکی ؿامت ہثـا ٹگ،ٹٵبؿکی کی ٵَٺڀٝبت ٭ٶپٺی

 ںػٿٹڀ ےك ٕـ٣ کی ٹایزٸ ٹکبؿپڀؿی اٿؿ ؽاتی ربٵٜ ثـٿکـ،

 ؿی٦ـٯ کی ثیٺک ٱیکٸ ہے مکتی رب ٕـ٣ کی ٭ـتڀ اٹيڀؿٹل

 ےٿمکتہ ںیہٷ ىٺبعت ٱڀگ ےٿیل ٳہتب ںیہٷ ےك ٕـ٣ کی اٹتٚبٵبت

 کی ٵَٺڀٝبت ایک یھة کنی ےٱئ ےک ػاؿ ہثیٴ ایک یھة یکن رڀ

 ۔ٿہ ںیہٷ اربفت ےٱئ ےک ٹگٹٵبؿکی
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 ےیہچب ربٹب ثتبیب ےك ٕڀؿ ٿاّش ےاك ںٵی اػة ٥ـٿعت اٿؿ حتـیک

 ےك ےػٿمـ ےعٖـ ؿہ ںیہ ےٿئہ ڑےد ےك ػاؿ ہثیٴ ػٿ ںٵی اٷ ہک

 ےک کڀؿ ایک کنی یب ںػٿٹڀ گب، ےکـ کڀٷ تَـ٣ ےػٝڀ ،ہے خمتٲ٤

 پـ اعتیبؿات ےک ؿڈٿٯہ ہثیٴ ےٵنئٰ ٵتٞٲ٨ ےك آؿائو ٿ تقئیٸ

  ۔ ہٿ١یـ ٿٱتہك مـٿك ،ےگ ںٿہ

 ٳٹمل یٹ آئی ےےٯ ےک ےچالٷ ےك ےٕـی٨ ٵٺبمت کڀ کبؿٿثبؿ اك

 ػؿٵیبٷ ےک ػاؿ ہثیٴ ػٿ ہکیڀٹک ےئہچب ٿٹبہ ٵڀاؿہ  ٭بٳ ٭ب

 ػمتیبة اٹیڈ ےٱئ ےک آئی ےا یڈ آؿ آئی اٿؿ اٹْٶبٳ ےاکٹیڈ

 ۔ںیہ ٿتبہ کـٹب

 

 

 

 

I. ںپیکیذ پبٌیغیب   

کب ایک  ںحتت  کڀؿٿ ےی ػمتبٿیق کہاتب کڀؿ ایک ھپیکیذ یب چ

  ہے۔  ہجمٶڀٛ

عبٹؼاٷ  کی  ںٵی ںػیگـ  ٭المڀ ے، کبؿٿثبؿ  کےٱئ ےٵخبٯ  ک

  ہپبٱینی ، ػکبٹؼاؿ کی پبٱینی ، ػ٥رت  پیکیذ پبٱینی  ٿ١یـ

،ٵٺؼؿربت ںحتت  ٝٶبؿتڀ ےرڀ ایک پبٱینی  ک ںیہ ےٿتہکڀؿ  ےریل

 ں۔یہ ےتہکڀ کڀؿ کـٹب چب  ںرینی خمتٲ٤  رنٶبٹی احبحڀ  ہٿ١یـ

ػاؿی   ہیب ؽٳ ںؽاتی  الئٺڀ ھکچ ںٵی  ںاك ٕـس کی پبٱینیڀ

 ہے۔ی ىبٵٰ کیب رب مکتب ھکڀ ة ںکڀؿٿ

ىؼیؼ ثیٶبؿی  ںٵی ںٵخبٱڀ ےپیکیذ پبٱینی  ک ںٵی ہٍضت  ثیٴ

تک  ںاہٵالٹب اٿؿ ی ھمبت ےک  ںپبٱینیڀ  ہکڀ ٵٞبٿُ ہکڀؿ ٥بئؼ

ٹ٪ؼ ٥ڀائؼ    ہاٿؿ امپتبٯ ؿٿفاٷ  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  ثیٴ  ہ٫

 ہے۔ی ىبٵٰ ھیٮزب ٭ـٹب ة ھمبت ےک  ںپبٱینیڀ  ہکڀ ٵٞبٿُ

ی ایک پیکیذ ھپبٱینی  ة ہپیو کـػ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہم٦ـ  ثیٴ

ٵڀت  ںٵی ےصبػث ہکڀ ثٲک ہٍـ٣ ٍضت  ثیٴ ہٷ ںرنٶی ہےپبٱینی  

ٕجی  ےك ہی ٿد٭ےثیٶبؿی/صبػث ھمبت ھمبت ے/ٵٞؾٿؿی ٥ڀائؼ  ک

 ںٵی ےٹچٸہٹ٪َبٷ یب پ ےک ںمبٵبٹڀ ےگئ ےاعـاربت ، ربٹچ کئ

 ہی  کی ؽٳٹتینـی پبؿ ےٱئ ےتبعیـ، اٵال٫ /ؽاتی ٹ٪َبٷ  ک

ی ىبٵٰ ھا١ڀا کڀؿ کڀ ة ہتک ٫ ںاہکیٶٺنڀعی  اٿؿ یںػاؿی ، ػٿؿٿ

 ہے۔کیب ربتب 
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J. ہاوس فضت  ثیُ ہکشو ثیُیِبئ ےٌئ ےک ےغشیت ىجك 

ی  اٿؿ ہػی ےبت کڀ عبً  ٕڀؿ كٵَٺڀٝ ہکـٿ ثیٴیٵبئ

ٵ٪َؼ   ےکی حت٦٘ ک ںٱڀگڀ ےک  ہ٭ٴ آٵؼٹی  ٕج٨ ےک ں١یـؿمسیيٞجڀ

ٵبؿی آثبػی ہٱڀگ  ےک  ہ٭ٶآٵؼٹی  ٕج٨ ہے۔یقائٸ کیب گیب ڈ ےك

پبك ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀئی ٍضت   ےاٿؿ اٹک ںیہ ےٿتہ ہا صٌڑکب ایک ة

  ہ، ایک ک٦بیتی پـیٶیٴ اٿؿ ٥بئؼےامٲئ ہے۔ٿتب ہ ںیہحت٦٘ کڀؿ ٷ

کڀ ٝبٳ   ںٵَٺڀٝبت اٷ ٱڀگڀ ےکٴ ٩یٶت  ک ہی ھمبت ےپیکیذ ک

 ےک ےٵؼػ  کـٷ ںٵی ےٷٹمن ےاٿؿ اٷ ك ےکب مبٵٺب کـٷ ںٵڀھرڀک

 ہٵبئکـٿ ثیٴ  ےی اڈآئی آؿ  ہٵبئکـٿ ثیٴ ہے۔الیب گیب  ےٱئ

 ہے۔ٿتب ہؿٿٯ ٹ٭ٸ ےك ےؽؿیٜ ے٫ 2005،  ےّبثٔ

ٿؿ ٝبٳ ا ںیہ ےآت ھمبت ےپـیٶیٴ ک ےك ٹےٿھٵَٺڀٝبت ایک چ ہی

ی ڈرڀ آئی آؿ  ہےٿتی ہکٴ  ےك  ےؿٿپ 30،000ؿ٩ٴ   ہٕڀؿ پـ ثیٴ

 ےاك ٕـس ک ہے۔ٵٖبث٨  ّـٿؿی   ےک 2005،  ےّبثٔ ہثیٴ  ےا

 ںتٺٚیٶڀ ١یـمـکبؿی یب ںتٺٚیٶڀ یٹکٶیڀٷ تـ  خمتٲ٤ ہکڀؿ فیبػ

 ایک گـٿپ ےٱئ ےاؿاکیٸ  ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ ےری اٿ( ٫ )ایٸ

ی  اٿؿ ہػی ےک   ےی اڈی آؿ آئ ں۔یہ ےربت ےکی ثٺیبػ  پـ ٱئ

 ںکٶپٺیڀ ہی ثیٴھٵٖبث٨  ة ےک ںػاؿیڀ ہؽٳ ےک  ےمسبری   ىٞت

ایک ٵ٪ـؿ  تٺبمت  کڀ  ےک  ںپبٱینیڀ اپٺی  ےك ےؽؿیٜ ے٫

ٕڀؿ پـ ٥ـٿعت ٭یب  ربٹب ّـٿؿی   ےٵَٺڀٝبت ٫ ہکـٿ ثیٴیٵبئ

 ے۔مک٩بثٰ کی رب ےکی ٿمیٞرتؿمبئی ٫ ہٴثی ہتبک ہے

 ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںـٿؿتڀکی ّ  ں١ـیت ٕج٪ڀ ےمسبد ک

ثٺبئی  ےعبً ٕڀؿ كےك ےؽؿیٜ ےپی ایل یڀ٫ ےک  ےمـ٭بؿی ىٞت

 : ںیہثیبٷ   ےٹیچ  ںگئی ػٿ پبٱینیب

 پبٌیغی ہثیُ ہرٓ آسوگی .1

 :ںیہؽیٰ  ہپبٱینی  کی عَڀٍیبت  ٵٺؼؿد ہثیٴ ہرٸ آؿٿگی

a. ہکڀ ک٦بیتی ٕجی  ثیٴ  ں١ـیت ٕج٪ڀ ےپبٱینی  مسبد ک ہی 

 ہے۔ثٺبئی گئی  ےئٱ ےک ےػمتیبة  کـاٷ

b. ہےػمتیبة   ھمبت ےکٲیٴ پبٱینی  کڈکڀؿیذ ؽاتی  ٵی 

 ےجمٶڀٝی  ثڀٹل اٿؿ ٕجی  ربٹچ ک ںاك ٵی  ہ٫ ےامک ےمڀائ

 ہے۔کیب گیب  ںیہ٥ڀائؼ  کڀ ىبٵٰ ٷ

c. ےٱئ ےاؿاکیٸ  ک ےپبٱینی ا٥ـاػ  اٿؿ عبٹؼاٷ  ک ہی 

 ہے۔ػمتیبة  

d. ہے۔مبٯ  تک  70 ےٝٶـ ٭ی صؼ  پبٹچ مبٯ  ك  

e. ںثچڀ ےػؿٵیبٷ  ک ےاٿؿ پبٹچ مبٯ  کی ٝٶـ ک ےیٸہتیٸ ٳ 

ایک یب  ےك ںٿاٱؼیٸ  ٵی ہثيـٕی٬ ہےکڀ کڀؿ کیب رب مکتب 

 ۔ٿہکڀؿ کیب گیب  ھمبت ھکڀ مبت ںػٿٹڀ
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f. اٿؿ  ہےتک حمؼٿػ    ےؿٿپ 5،000ػاؿ ىغٌ  ہؿ٩ٴ ٥ی ثیٴ ہثیٴ

  ہے۔ٵٖبث٨   ےیجٰ  کٹ٩بثِٰ اػائیگی  پـیٶیٴ ػؿد ؽیٰ 

 

۴۔۶یجٰ ٹ  

مبٯ  ۶۴ ػ  کی ٝٶـػاؿ ا٥ـا 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

۴۹۰ ۶۰۰ ۶۹۰ ۳۳۰ 

 ےک ںفیـ ٭٦بٱت ثچڀ 2+2

 ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

۶۶۰ ۳۰۰ ۳۶۰ ۳۸۰ 

  یٮل ٹحتت  ےی کڈ80  ہکی ػ٥ٜ  ٹیٮل ای٬ٹآٵؼٹی پـیٶیٴ

  ہے۔ٯ ہا ےک  ہ٥بئؼ

 ہے۔ ںیہیٮل الگڀ ٷٹمـٿك  ےٱئ ےپبٱینی  ک 

 اعىیُ  )یوایچ آئی ایظ (  ہیؤیوسعً  فضت  ثیُ .2

 ےٱئ ےگـٿپ ک ےک ںعبٹؼاٹڀ  ہفیبػ ےیب اك ك 100پبٱینی   ہی

  ںب، اٱگ اٱگ یڀایچ آئی ایل  پبٱینیںٵیںػٹڀہصبٱی ہے۔ػمتیبة  

 ں۔یھػمتیبة  کـائی گئی ت ےٱئ ےی ٝڀاٳ کھة

 ہفبئذ

 : ہےؿمت اك ٕـس  ہ٥ڀائؼ  کی ٣ ےامٮیٴ  ک ہیڀٹیڀؿمٰ ٍضت  ثیٴ

 ىجی ثبص ادائیگی 

ٵيـٿٓ  ایک ٥ـػ /عبٹؼاٷ   ےپبٱینی ػؿد ؽیٰ ؽیٲیضؼٿػ ک ہی

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےتک ک  ےؿٿپ 30،000 ےٱئ ےک

 ہے۔تی ٳ  کـہ٥ـا ہاعـاربت ٭ب ٵٞبٿُ

 ۲۔۲یجً ٹ

 صذود تفقیالت

 -/150 اعـاربت ےٹگ کڈ، ثڀؿےکٶـ

٥ی   ےؿٿپ

 ػٷ تک

 -/300 پـ ےٿٷہؿتی ھة ںآئینی یڀ ٵی

٥ی   ےؿٿپ

 ػٷ تک

٥ی  ، ٹكٹیھمـرٸ، ایٺینت

ثیٶبؿی/
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 ٹچڀ ؿیٺکی٦یل،ٹـمٺگبعـاربتہ،ٵبٹٷٹکٺنٰ
4،500/- 

  ےؿٿپ

 تک

ی چبؿرل ، ٹ ۔یقیب،عڀٷ،آکنیزٸ، اٿھایٺنت

اٱینڈ،ےٵڀاػاٿؿایکنـےکےکبمـا١ٲگبٷںـاثیڀاػٿیبت،ع

ؿیپی،ھیڀتڈ،ؿیےیقک  

 ہاْٝبء،ٿ١یـ الگت،ٵَٺڀٝی ٵیکـکی ٕجی،پیل کیٶیکٰ

٥ی  

ثیٶبؿی/

 ٹچڀ
4،500/- 

  ےؿٿپ

 تک

 15،000 کٰ عـچ ےگئ ےکئ ےٱئ ےی ایک ثیٶبؿی کھکنی ة

  ےؿٿپ

 تک

 کوس ےراتی  صبدث 

ٿٯ  ڈٳ  کٶبؤ ٥ـػ  )ىیہا ےعبٹؼاٷ  ک  ےك ہ٭ی ٿد ےصبػث

 -/25،000کڀؿیذ:  ےٱئ ےٵٖبث٨ ( کی ٵڀت  ک ےٹبٵقػ  ک ںٵی

   ےؿٿپ

  ِْزوسی  کوس 

ٳ  کٶبؤ ہا ےعبٹؼاٷ  ک ےك ہ/ثیٶبؿی کی ٿدےاگـ کنی صبػث

تڀ تیٸ ػٷ کی  ہےؿتی کـایب ربتب ھة ں٥ـػ  کڀ امپتبٯ ٵی

تک امپتبٯ  ںػٹڀ 15تـ   ہثٞؼ، فیبػ ےاٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت  ک

 ہکب ٵٞبٿُ  ےؿٿپ -/50 ےٱئ ےک ٥ی  ػٷ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ۔اػائیگی  کیب ربئیگب

 ُپشیّی 

 ۳۔۲یجً ٹ

 پشیّیُ یٹٹایٓ

 ٥ی مبٯ ۔ؿٿ -/365 ےٱئ ےایک ٥ـػ  ک

ایک  ےپبٹچ ا٥ـاػ  تک ک

تیٸ  ےٯہ)پ ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

 مسیت ( ےثچ

 ٥ی مبٯ ۔ؿٿ -/548

ایک  ےمبت ا٥ـاػ  تک ک

تیٸ  ےٯہ)پ ےٱئ ےعبٹؼاٷ  ک

 ؼیٸ مسیت (اٿؿ ارمَبؿ ٿاٱ ںثچڀ

 ٥ی مبٯ ۔ؿٿ -/730

 ےٱئ ےک  ںثی پی ایٰ عبٹؼاٹڀ

 یڈپـیٶیٴ مجل

 ےک ےٹیچ ے١ـیجی  الئٸ ك

صٮڀٵت  ایک  ےٱئ ےک ںعبٹؼاٹڀ

 ٳ  کـیگیہی ٥ـاڈپـیٶیٴ مجل
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K. اعىیُ   ہفضت  ثیُ ہسیٹساػ 

، اٷ ںیہی ىـٿٛ کی ھثٺؼی  ة ہخمتٲ٤  ٍضت  ٵٺَڀة ےصٮڀٵت  ٷ

ٝبٳ ٝڀاٳ تک  ں۔یہٿتی ہالگڀ  ےئٱ ےک ںعبً  ؿیبمتڀ ھکچ ےك ںٵی

 ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک  ےاٷڑھٍضت  ٥ڀائؼ  کی ؿمبئی ٭ڀ ة

 ہے۔امٮیٴ  ىـٿٛ کی گئی  ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹٵٰ کـ ؿاه ھمبت

(  ےامٮیٴ  )آؿایل ثی ٿائ ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه

ىـٿٛ کی گئی  ےك ےؽؿیٜ ےاؿت صٮڀٵت  ٫ھحمٺتڀؿٿفگبؿٿفاؿت، ة

کڀ   ںعبٹؼاٹڀ ے)ثی پی ایٰ( ک ےٹیچ ےرڀ ١ـثت ٭ی ٱٮیـ ك ہے

 ۔ ہے ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہکڀؿیذ ٥ـا ہٍضت  ثیٴ

 :ںیہؽیٰ   ہامٮیٴ  کی عَڀٍیبت ٵٺؼؿد ہٍضت  ثیٴ ہؿیٹؿاه

a. ٥ی  ثی پی   ےؿٿپ 30،000ؿ  ثٺیبػ  پـ ٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ

  ۔ؿ٩ٴ  ہایٰ عبٹؼاٷ  کی کٰ ثیٴ

b. ۔کڀ کڀؿ کیب ربئیگب ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ  

c.  ٍضت  عؼٵبت کب   ہٵتٞٲ٨ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٵیامپتبٯ

کئیـ    ڈےکڀؿیذ اٿؿ رـاصی   ٹڀٝیت  کی مـٿمل رڀ ایک 

  ں۔یہٳ  کی رب مکتی ہثٺیبػ  پـ ٥ـا ےک

d. کڀؿیذ یٸہٹ٪ؼ کی ٿٱیبتہك کی ٍضت ٯہا دتبٳ. 

e. ۔ٵیہ٥ـا کی ڈکبؿ ٹمسبؿا  

f. اعـاربت   ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ۔کب پـٿیژٷ 

g.  100/-  االؤٹل ٹؿاٹنپڀؿٹکب  ٹ٥ی  ٿفی  ےپؿٿ 

h. پـیٶیٴےٱئےک ی٭ٶپٺ  اٹيڀؿٹل صکڀٵت اٿؿؿیبمتی ٵـکقی 

 ۔ ہے کـتب اػائیگی کی

i. ثٺیبػ کی ٝٶٰےک ثڀٱی ٵنبث٪تی کڀایک ں٭ٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل 

 ۔ںیہ ہےکـؿ ٵٺتغتےك ٕـ٣ کی صکڀٵت پـؿیبمتی

j. ػؿٵیبٷ   ےک ںذمی امپتبٱڀ مـ٭بؿی  اٿؿ ےٱئ ےٵنت٦یؼ  ک

 ۔يٸ آپ

k.   ٵـ٭قی  اٿؿ  ںتٺبمت  ٵی ےک 3:1پـیٶیٴ

ٵـ٭قی  ۔اىت کیب ربئیگبثـػ ےك ےؽؿیٜ ےؿیبمتیضکڀٵت٬

تـ  ؿ٩ٴ  ٭ی  ہ٥ی  عبٹؼاٷ  کی فیبػ  ےؿٿپ -/565 صٮڀٵت

  ۔ىـا٭ت کـیگی

l. پـیٶیٴ   ہمبالٷ :  ىـا٭ت ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںصکڀٵتڀ ؿیبمتی

  ی اّب٥یھکڀئی ة  ہفیبػ ےك  ےؿٿپ ٥750ی ٍؼ اٿؿ  25کب 

 ۔پـیٶیٴ
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m. ٕڀؿ پـ  ےؿیيٸ  چبؿرل /جتؼیؼ  چبؿرل  ٫ٹٵنت٦یؼ  ؿرل

  ۔٥ی  مبٯ  ٭ی اػائیگی  کـیگب  ےؿٿپ -/30

n. ثـػاىت  ےك ےؽؿیٜ ےالگت کڀ ؿیبمتیضٮڀٵت  ٫  ہاٹتٚبٵی

  ۔کیب ربئیگب

o. ٥ی  ٵنت٦یؼ  کی اّب٥ی  ؿ٩ٴ   -/60 -کی الگت  ڈکبؿ ٹمسبؿا

 ۔ٿگیہػمتیبة   ےٱئ ےاك ٵ٪َؼ  ک

p. ےاگٰ ےکی تبؿیظ ك ےربؿی کـٷ ڈکبؿ ٹامسبؿامٮیٴ   ہی 

اك  ۔کبٳ کـٹب ىـٿٛ کـیگی ےك ےیٸہٳ ےٯہثٞؼ پ ےک ےیٸہٳ

 ںایک عبً  ّٲٜ ٵی ڈکبؿ ٹٕـس ، اگـ اثتؼائی  امسبؿ

تڀ  ںیہ ےربت ےی ربؿی کئھی ةھػٿؿاٷ کت ےک ےیٸہ٥ـٿؿی ٳ

 ۔ٿگیہىـٿٛ  ےاپـیٰ ك 1امٮیٴ  

q. ٰےٱئ ےک  ٵبؿچ تک ایک مبٯ 31 ےمبٯ  ک ےامٮیٴ  اگ 

اك امٮیٴ  کی آعـی  ںاك عبً  ّٲٜ ٵی ہی ۔یگیہٵؤحـ  ؿ

ػٿؿاٷ ربؿی  ےاك ٕـس ، ػؿٵیبٷ  کی ٵؼت  ک ۔ٿگیہتبؿیظ  

 ےمبٯ  ک ےی عتٴ کی تبؿیظ  اگٰھة ںٵی ڈکبؿ ےگئ ےکئ

 ۔ٿگیہٵبؿچ کڀ  31

 ےک   ےی پی اٹثیبٷ   ںٿٯ  ٵیڈ، ىی ہکب ت٦َی ںػٝڀٿ

 ۔کیب ربئیگب ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہیب ثیٴ ےك  ےؽؿیٜ

ٿ ہتک دمٮٸ   ںاہد ےك  ےؽؿیٜ ےک ںػؿد امپتبٱڀ  ہت٦َی

 ۔یٸ  کیب ربئیگبہٹ٪ؼ

ی ایک ثیٶبؿی کب ٵٖٲت ثیٶبؿی کی ٵنٲنٲٶؼت  ھکنی ة

 ٵيبٿؿت ںآعـی  ثبؿ امپتبٯ ٵی ںٵبٹب ربئیگب اٿؿ اك ٵی

اٹؼؿ  ےک ںػٹڀ 60 ےکی تبؿیظ ك ےیيٸ( کـٷٹ)٭ٺنٰ

  ۔ہےٿربٹب  ىبٵٰ ہٵجتال  ہػٿثبؿ
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L.  ثٕذی ہوصیش اَُّ أؾوسٔظ حتفٌ کی ِٕقوة 

ٿئی ٵڀت ہ ےك ےاٝالٷ پی ایٴ ایل ثی ٿائی رڀ صبػث ںی ٵیہصبٯ 

 ےثٺؼی ٷ ہٿاٱی اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀة ےکـٷ ہٱی کب اصبٓہاٿؿ ٹبا

 ہاك کی ٵٺَڀة ہےکی  ہاپٺی ٕـ٣ ٵتڀد ہکی تڀد ںٱڀگڀ ےت كہة

  ہے۔ ہثٺؼی کی عَڀٍیبت ی

ػؿٵیبٷ ىـیک  ےک ںثـمڀ 70 ےك 18:  کبس ہئشدا ےکوسیذ ک

 ےک ےٿٷہىبٵٰ  ںؿ اك ٵیڈٿٯہ ٹدتبٳ ثچت ثیٺک اکبؤٷ ے٭ڀ کےٿ

١یـ فٹؼگی  ہی ٵٺٚڀؿ ىؼھکڀ کنی ة ںىـیک ثیٺکڀ .ےگ ںٿہٯ ہا

ثیٺک کب  ےگب رڀ ایل ڑےاپ کـٹب پ ےئاٹ ھمبت ےک ٭بؿ ہثیٴ

 ںاك ٵی  ۔گب ےؿ پبٱینی ربؿی کـٹایک ٵبك ےٱئ ےکڀؿ ک ےایل

ٵٰ بى ےؽؿیٜ ےک ٹایک ثچت ثیٺک اکبؤٷ ےی ىغٌ اپٸھکڀئی ة

ىبٵٰ  ںثیٺک ٵی ہفیبػ ےایک ك ہٿگب اٿؿ اگـ ٿہٯ ہکب ا ےٿٷہ

گب اٿؿ اػا کیب  ےٵٰ ںیہٷ ہکڀئی اّب٥ی ٥بئؼ ےتڀ اك ہےٿتب ہ

 ےٱئ ےک ٹثیٺک اکبؤٷ ےگب ک ےٿ ربئہگیب اّب٥ی پـیٶیٴ ّجٔ 

  ۔ٿگیہ می  ےٿا ےکی ثٺیبػ 

ٵئی کی ٵؼت  31 ےرڀٷ ك 1کڀؿ  :ہدوسأی /فوست کی ےوْہؽبًِ 

 ں٥بؿٳ ٵی مشروع ےٱئ ےک ےٿٷہىبٵٰ  ںٿگب اٿؿ اٷ ٵیہ ےٱئ ےک

پـیٶیٴ  ےؽؿیٜ ےک ٹیتڈٿ ٹآ ںٵی ٹثچت اکبؤٷ ےثیٺک ک وامسد 

مبٯ  ےٯہپ ےٿگب رلہٵئی تک  31رڀ ٥ی مبٯ یگ ےکی ربئ ىـا٭ت

بٷ کی ٹؼٿمتہ ںىـٿٝبت ٵی  ۔گب ےایب ربئڑھاگنت تک ة 31 ںٵی

ٹڀٵرب  30 ہتیٸ ٵب ےکی ٵؼت اگٰ ےٿٷہىبٵٰ  ےصکڀٵت کی ٕـ٣ ك

  ۔ ہےائی ربمکتی ڑھتک ة 2015

پـ خمَڀً ىـائٔ  ىـا٭ت ےپـیٶیٴ ک ہی مبث٨ مبالٷھثٞؼ ة ےاك ک

ؿتی کی ھة/  درخواست دہىدگان غیر معیىہ ۔ہےٿ مکتب ہٿٹب دمکٸ ہپـ ىبٵٰ 

ٿٿ کی ثٺیبػ ھٹتٿٱت، ٵبّی اہکی ك ٹيبیڈٿ ٹٕڀیٰ ٩بٱیٸ ٵؼت / آ

 مکیٴ اك ھمبت ےک ىـائٔاٿؿ  ےٷہربؿی ؿ ےثٺؼی ک ہپـ ٵٺَڀة

ٱڀگ رڀ  ےٿیل  ۔ ہے مکتب ےػ اعتیبؿ ٵيـٿٓ ھمبت ےک تنٲنٰ ےک

ی امی ھٿاپل ٭ـیب ة ںٵنت٪جٰ ٵی ںیہ ےٹکٰ ربت ےاك امکیٴ ك

یب  ںٱڀگڀ ےٹئ ےک ےٯ فٵـہا .ںیہ ےٿ مکتہٵٖبث٨ ىبٵٰ  ےٝٶٰ ک

 ےٷہؿ ہثٺؼی ٿ١یـ ہٵٺَڀة ںیہ ےمکٿہ ںیہٯ ٱڀگ رڀ ىبٳ ٷہا ےٿیل

 ۔ںیہ ےٿ مکتہی ىبٵٰ ھة ںپـ ٵنت٪جٰ ٵی

 ۔ںیہٿٱیبت اك ٕـس ہٿاٱی ك ےٵٲٸ حتت ےاك اٹيڀؿٹل ک

 سلُ ہثیُ رذويکی  فوائذ

 ےؿٿپ ھالک 2 ٵڀت

یب  ںیھآٹک ںکٰ اٿؿ ػٿٹڀ

امتٞٶبٯ یب  ےک ںٿھاتہ ںػٿٹڀ

کی ٹٚـ اٿؿ  ھیب ایک آٹک ںپبؤ

کی ٹب٩بثٰ  ںیب پبؤ ھاتہایک 

 ےؿٿپ ھالک 2
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 تال٥ی ٹ٪َبٷ

ي یب ٹکی ػؿه ھکٰ اٿؿ ایک آٹک

امتٞٶبٯ  ےک ںیب پبؤ ھاتہایک 

 کی ٹب٩بثٰ تال٥ی ٹ٪َبٷ

 ےؿٿپ ھالک 1

، ای ٵیٰ یب ؽاتی ایل ایٴ ایل   ٿٱتہیب ٹبٵٸ کی ك ےٿٷہىبٵٰ 

  ۔ںیہػمتیبة  ےك ےػٿؿ

 ےؿ کڈٿٯہ ٹ٥ی ؿکٸ ٥ی مبٯ پـیٶیٴ اکبؤٷ ےؿٿپ 12پشیّیُ: 

ؿ ہ ںایک ٩نٔ ٵی ےؽؿیٜ ےک ٹیتڈٿ ٹآ ےك ٹثچت ثیٺک اکبؤٷ

 ۔گب ےٱیب ربئ ٹکب ےٯہپ ےرڀٷ تک یب اك ك 1 ےکڀؿیذ ٵؼت ک

ٿتب ہثٞؼ  ےرڀٷ ک 1 ٹیتڈٿ ٹآ ںاہد ںٵ٪ؼٵبت ٵی ےٳ، ٿیلہتب

 .گب ےٿ ربئہىـٿٛ  ےػٷ ك ےٯہپ ے٫ےٵپني ےک ٹیتڈٿ ٹ، کڀؿ آہے

کی  ہپـ امی ٵب ےربٷ ےکب اعتیبؿ ػی ٹیتڈٿ ٹىـیک ثیٺک، آ

گب اٿؿ ےٯ ٹٿگب، پـیٶیٴ کبہ ںٵی ےیٸہؿ مبٯ ٵئی ٳہتـریضب 

  ۔گب ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کب چیک ػ ےیٸہامی ٳ ےؿ٩ٴ ک

ی ہگب پـ ی ےپـ کیب ربئثٺیبػ  ےک ےجتـة  ںٿػٝڀ ہمبالٷپـیٶیٴ 

 ںتیٸ مبٯ ٵی ےٯہپ ہگی ک ےکی کڀىو کی ربئ ےثبت کب ی٪یٸ کـٷ

  ۔گبٿہ ںیہٷ ہکڀئی اّب٣ ںپـیٶیٴ ٵی

 گب ےبئٿ رہعتٴ  ہاصبٓ ب صبػحبتی اؿاکیٸ ک ی ثشىشفی  :ک ووس

: 

ػٷ  ے٩ـیجی پیؼائو ک) پـ ےٿٷہ ےک ںمبٱڀ  70 ےؿکٸ ک .1

 یب ٝٶـ( پـ 

 ےک ےٷہیب اٹيڀؿٹل الگڀ ؿ ےثٺؼ کـ ٱیٸ ٹاکبؤٷ ےك ثیٺ٬ .2

 ٹبکب٥ی ثب٩ی ےٱئ

ٿ ہکـتب  ہحتت اصبٓ ےک ٹاکبؤٷ ہفیبػ ےاگـ ؿکٸ ایک ك  .3

ٿ ہعتٴ  ہی حمؼٿػ اٿؿ ػٿمـا اصبٓہ٣ ایک تڀ، اٹيڀؿٹل ٍـ

 .گب ےّـٿؿ کـ ٱیب ربئ ےٱی ےگب اٿؿ پـیٶیٴ ک ےربئ

کڀ ٹبکب٥ی  ھتبؿ٫ ہ، ٵ٪ـؿےریل ہاگـ اٹيڀؿٹل کنی تکٺیکی ٿد

 ےتڀ اك ہےٿ ربتب ہثٺؼ  ےك ہثب٩ی یب کنی ػیگـ اٹتٚبٵی کی ٿد

پـالگڀ کیب  ٭ی ٿٍڀٱیپـیٶیٴ   ہمبالٷحتت، ٵکٶٰ  ےٵ٪ـؿ ىـائٔ ک

گب  ہےٵٰٖٞ ؿ ہکب اصبٓ ےػٿؿاٷ عٖـ ےاك ٵٞیبػ ک .ہےرب مکتب 

پـ  ے٥یَٰ ےک پٺیحببٱی اٹيڀؿٹل کٶ ہػٿثبؿ ہاصبٓکب  ےاٿؿ عٖـ

 ۔ ٿگیہ
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M. ثٕذی ہْ ِٕقوةھوصیش اَُّ رٓ د 

، اٹيڀؿٹل اٿؿ ڈٹ، کـیترسیالت زر،  ٹثیٺکٺگ ثچت اٿؿ مجٜ اکبؤٷ

کی ىـٿٝبت کی مہم  مالیاتی شمولیت ےٱئ ےک ںؿیڀہه اؿتی ھة ںپيٸ ٵی

 28 ےؿ ٹـیٺؼؿ ٵڀػی کی ٕـ٣ كٹٿفیـ اٝٚٴ ٵل ےٹؼٿمتبٷ کہ

، 2014اگنت  15 ےٷ ںٿہکڀ کی گئی رل کب اٝالٷ اٷ 2014اگنت 

  ۔ی ھکی ت ںت٪ـیـ ٵیٱی ہی گئی اپٺی پپـ ػػٷ  ےی ٫کڀ آفاػ

کب  ےٿٱٸھک ٹػٿؿاٷ ثیٺک اکبؤٷ ےک ے٥تہایک  ےٷ ہاك ٵٺَڀة

 ںٱڀگڀ ہفیبػ ےك ہاك کب ٵ٪َؼ فیبػ ۔اھ٩بئٴ کیب ت ڈٝبدلی ؿیکبؿ

  ۔اھٹب تڑرڀ ےك ےاؿھٵـکقی ػ ےکڀ ثیٺک ک

ثیٺک )ٹیڈنپبٷیی ثـاٹچ یب ثقٹل ٭ـھثیٺک کی کنی ة ٹاکبؤٷ

کب  ےئٿا يےڈد ٴیاپی   ۔ہےٿٱی رب مکتب ھٵـکق پـ ک ےک ( ػٿمت

 ٹ، اگـ اکبؤٷٳہتب ۔.ہےا ہرب ؿ ٿالھپـ ک  ہ٪بی٦ٍـ ث ٹاکبؤٷ

 کم از کم توازن معیار کو پورا کروا پڑے گا۔  ےتڀ اك ہےتب ہؿ چیک ثک چبڈٿٯہ

 ٿٱیبتہعَڀٍی ك حتت ےک ےئٿا يےڈد ٴیاپی 

 ؽعبئـ پـ مڀػ .1

 ٭ڀؿ  ہکب صبػث ےؿٿپ ھالکای٬  .2

 ںیہکٴ اف کٴ ثب٩ی ّـٿؿی ٷ .3

 ٭ڀؿ  ہ٭ب ثیٴ کی فٹؼگی  - / 30،000  .4

 کی ٵٺت٪ٲی ےپیل ےٹـٵی ك ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ ےپڀؿ .5

ؿامت اٷ  ہکڀ ثـا ںٿاٱڀ ےاٷٹھا ہ٥بئؼ ےمـکبؿی امکیٴ ک .6

  ۔گب ےٵٺت٪ٰ ٵٰ ہپیل ںٵی ںاتڀھ٫

کی  ٹ٣ؿاڈثٞؼ اٿٿؿ  ےٵیـی کھىبٵٰ گ ےتک کبٵیبثی ك ہٵب .7

 ٿٱتہك

 پىشه کی رسائی، اوشوروس مصىوعات۔ .8

 ٭ڀؿ اٹيڀؿٹل صبػحبتی  .9

ایک ثبؿ  ںٵی ںػٹڀ 45رٸ کٴ اف کٴ  ڈکبؿ ٹیتڈ ےؿٿپ .10

  ۔ہےامتٞٶبٯ کیب ربٹب 

پـ، تـریش  ٹٴ اف کٴ ایک اکبؤٷک ےؿ عبٹؼاٷ کہ  .11

 ٹ٣ؿاڈاٿٿؿ  ےتک ک .ےؿٿپ -/  5،000عبٹؼاٷ کی عبتڀٷ 

 ٿٱتہکی ك

 ےٿٯھک ٹاکبؤٷ ڈؿیکبؿ ےک ڑکـٿ 15.59 تک   2015  ٵئی 13

ىين ثب٩ی پـ  ٹاکبؤٷ ڑکـٿ 16،918.91 یبب٪کٰ ث٭ب رٸ  ےگئ

  ۔ھےت ےگئ ےٿٯھک
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N. اوس ِْزوسی  کوس  ےراتی  صبدث 

کی صبٱت   ے١یـٵتڀ٩ٜ صبػث ( کوسےی ا)پ ےایک راتی  صبدث

اك ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےك ہٵڀت  اٿؿ ٵٞؾٿؿی  کی ٿد ںٵی

 ہکنی ٷ ھمبت ھمبت ےک  ے٥بئؼ ےاکخـ صبػث  ںٕـس کی پبٱینیب

 ں۔یہٳ  کـتی ہکنی ٩نٴ  کب ٕجی  کڀؿ ٥ـا

ۺ کب ٵڀت  100 ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ںاہ، دںپبٱینی  ٵی ےایک پی ا

 ہٵٞبٿُ ں، ٵٞؾٿؿی  کی صبٱت  ٵیہےربتب  اػائیگی  کیب  ہ٥بئؼ

ایک ٵ٪ـؿ ٥ی ٍؼ   ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی  ک

تک خمتٲ٤   ےٿاؿ ٵٞبٿُہ٥تہ ےٱئ ےٱیکـ  ٝبؿّی ٵٞؾٿؿی  ک ےك

 ہے۔ٿتب ہ

ایک  ےٱئ ےکی ٵٞؾٿؿی  ک ہ٥تہکب ٵٖٲت ٥ی  ےٿاؿ   ٵٞبٿُ ہ٥تہ

 ےکی تٞؼاػ  ک ں٥تڀہرڀ اٷ  ہےؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٹب  ہٵ٪ـؿ

 ہٵٞبٿُ ےٱئ ےرٸ ک ہےٵيـٿٓ   ےتـ  صؼ  ک ہایک فیبػےك ےصڀاٯ

 ۔ٿگبہ٩بثِٰ اػائیگی  

 الغبَ ےِْزوسی  کوس ک .1

ا ےٿاٱی ٵٞؾٿؿی  ک ےحتت ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ کی ربٷ ےپبٱینی  ک

 : ںیہ٩نبٳ  

i. فٹؼگی   ہےامکب ٵٖٲت  ی(:ڈ یٹ ِغتمً ِىًّ  ِْزوسی  )پی

دتبٳ چبؿ  ٿ ربٹب ٵٖٲتہ ٞبٯپڀؿی ٕـس ١یـ٥ ےٱئ ےؿ کھة

 ں/ ػٿٹڀ ںٿھآٹک ںػٿٹڀ ، صبٱت ٿهہثی ، ٥بجلےاْٝبءک

 ھآٹک ایک یب ھآٹک اٿؿایک ھاتہ ایک یب / اْٝبء ںٿھاتہ

 ٹ٪َبٷ کب ںػٿٹڀ اٹگٹ اٿؿایک ھاتہ ایک یب اٹگٹ اٿؿایک

 ۔

ii. ہے: امکب ٵٖٲت  ی(ڈ پی ٵنت٪ٰ رقٿی  ٵٞؾٿؿی  )پی 

ٿٹب ٵٖٲت  ہـ ٥ٞبٯ  رقٿی  ٕڀؿ پـ١ی ےٱئ ےؿ کھفٹؼگی  ة

کب   ہٿ١یـ ں، پٺزڀں، پیـ کی اٹگٲیڀںکی اٹگٲیڀ ھاتہ

 ٹ٪َبٷ،

iii. (  امکب ٵٖٲت ڈی ٹی ٹٝبؿّی ٵٮٶٰ  ٵٞؾٿؿی :) ہےی 

١یـ ٥ٞبٯ   ےپڀؿی ٕـس ك ےٱئ ےایک ٝبؿّی  ٿ٩ت  ٵؼت  ک

ػٿؿاٷ  ےٵٞؾٿؿی  کی ٵؼت  ک  ہٕج٨ ہکڀؿ کب ی۔ٿ ربٹبہ

 ے۔ہ ےٱئ ےک ےٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـٷ ےآٵؼٹی  ک

ٵنت٪ٰ  ھمبت ےپبك ٍـ٣ ٵڀت  کڀؿ یب ٵڀت  ک ے٫  کہگب 

 ےٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی  اٿؿ امک ھمبت ےٵٞؾٿؿی  یب ٵڀت  ک

ٿتب ہکب آپيٸ   ےٝبؿّی  کٰ ٵٞؾٿؿی  کڀ ٵٺتغت ٭ـٷ ہٝالٿ

 ہے۔
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 سلُہؽذ ہثیُ .2

 ہاٷہؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ جمٶڀٝی ٵب ہثیٴ ےٱئ ےک  ںپبٱینیڀ ےپی ا

 ہاٷہکٰ ٵب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ی ہے۔کی ربتی  ےآٵؼٹی  کیجٺیبػ  پـ ٓ

آٵؼٹی   ںکٶپٺیب ہثیٴ ھ، کچہصبالٹک ہے۔ٿتی ہگٺب  60آٵؼٹی  کب 

ی ھث٢یـ ٵ٪ـؿامٮیٴ  کیجٺیبػ  پـ ة ےمٖش  پـ ١ڀؿ  کئ ےک

ؿ ای٬ ہ ےکڀؿ ک ںٵی  ںاك ٕـس کی پبٱینیڀ ں۔یہٳ  کـتی ہ٥ـا

ٵٖبث٨   ےؿ٩ٴ ٵٺتغت ٭ی گئی امٮیٴ  ک ہثیٴ ےٱئ ےک  ہٕج٨

 ہے۔ تیہثؼٱتی ؿ

 

 اعىیُ ہفبئذ .3

ىـا٭ت  ںٵی  ںپبٱینیڀ ےپی ا ےٹبٓ ےک ےٿٷہامٮیٴ   ہایک ٥بئؼ

 ہپبك اٱگ اٱگ ثیٴ ےاك ٕـس ، اگـ کنی ٥ـػ  ک ہے۔ٿتی ہ ںیہٷ

 ےتڀ صبػث ہےپبٱینی ػمتیبة   ہفیبػ ےایک ك ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ

 ، دتبٳںی کی صبٱت  ٵیڈ پی ی یب پیڈ یٹ ٵڀت ، پی ںٵی

 ۔گی  ے٭ی اػائیگی  کی ربئ ںؤڀحتت  ػٝ ےک  ںپبٱینیڀ

 ہکڀؿ کب ػائـ .4

 ےٱئ ےک ےکڀ اکخـ ٕجی اعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ  ںاٷ پبٱینیڀ

 ےك ےٿٷہؿتی ھة ںثٞؼ امپتبٯ ٵی ےک ےرڀ صبػث ہےایب ربتب ڑھة

 ےٵبؿہآد  ہے۔کـتب  ہٵتٞٲ٨  اٿؿ ػیگـ ٕجی اعـاربت ٭ب ٵٞبٿُ

 ںٵی ےذٹتی ےک ےایک صبػث ںیہرٸ ںیہ  ںپبك اینی ٍضت پبٱینیب

ٵتٞٲ٨ اعـاربت  کڀ کڀؿ  ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٕجی /امپتبٯ ٵی

  ںاك ٕـس کی پبٱینیب ہے۔ربؿی کیب ربتب  ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےجببئ ے، امکہےکـتی  ںیہٝالد کڀ کڀؿ ٷ ےاٿؿ اٹک ںثیٶبؿیڀ

  ں۔یہٕجی اعـاربت  کڀ کڀؿ کـتی  ہٵتٞٲ٨ ےك ےٍـ٣ صبػث

 ہلیّت  ؽبًِ  فبئذ .5

٩یٶت  ىبٵٰ   ںکٶپٺیب ہکئی ثیٴ ھمبت ھمبت ےک ےؽاتی  صبػث

  ےك ہ٭ی ٿد ےصبػث ےریل ںیہی ػمتیبة  کـاتی ھة  ہ٥بئؼ

ٹ٪ؼی،  ںامپتبٯ ٵی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

تٞٲیٴ  ےٱئ ےثب٩یبتٮی ٹ٪ٰ ٿ محٰ کی الگت، ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ  ک

ثٺیبػ  پـ ایٶجٲیٺل چبؿرل  ےاٿؿ اٍٰ  یب ٵ٪ـؿ صؼ  ک  ہ٥بئؼ

 ۔ٿہٴ ی کھ، رڀ ة

 اخشاد .6

 : ںیہحتت ٝبٳ  اعـاد   اك ٕـس   ےکڀؿ ک ےؽاتی  صبػث

i.  ٛٵٞؾٿؿی ہی ٵڀرڀػھکڀئی ة ےٯہپ ےك ےٿٷہپبٱینی  ىـٿ 

ii. ٵڀت یب   ےك ہی ثیٶبؿی ٭ی ٿدھٹی ٝڀاؿُ یب کنی ةہؽ

 ٵٞؾٿؿی  
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iii. رٺنی ثیٶبؿی ،  ےٕڀؿ ك  ہؿامت  یب ثبٱڀامٔ ہثـا

 ہی ٿد٭ پٸ   پبگٰ یب فڈ،ایںثیٶبؿیڀ ٕڀؿپـٵٺت٪ٰ رٺنی

   ےك

iv. ٵڀت یب  ےك ہکی ٿد تبثکبؿی،اٹ٦یکيٸ،ٿیٺکتتب

 ےایک صبػث ہی ںاہد ےک ںاٷ ٵٞبٵٲڀ ےٵٞؾٿؿی ، مڀائ

  ں۔یہ ےٿتہ  ےك ہ٭ی ٿد

v. ی ؿکٸ  ھکنی ة ےعبٹؼاٷ  ک ےامک  ػاؿ  ٥ـػ یب ہثیٴ

ی ھ٩بٹڀٷ کی کڀئی ة ےك ےػاؿا  ہجمـٵبٷ ےك ےؽؿیٜ ے٫

کڀئی   ںٵی ےٹتیذ ےک یب اك  ےك ہٿؿفی ٭ی ٿد عال٣

 ۔ ٹی چڀھة

vi. ہے)چب  ، ٹایک ےک ػمشٸ ٵٲکی ١یـ ، ےمحٰ ، رٺگ 

 ہعبٷ ، ػمشٺی  ، (ںیہٿ یب ٷہرٺگ ٭ب اٝالٷ کیب گیب 
 ٕب٩ت حتـی٤ یب ٥ڀری ، ث٢بٿت ، اٹ٪الة ، ث٢بٿت ، رٺگی

٭ی  ٹاٿؿُؿ٭بٿ ں،پبثٺؼیبںگـ٥تبؿی،گـ٥تبؿیب ، رجت ،

 ےٕڀؿ ك  ہؿامت  یب ثبٱڀامٔ ہثـا ےیب اٷ ك  ےك ہٿد

ٵتٞٲ٨   ےك ےی صبػثھکنی ة  ےك ہ٭ی ٿد ےٿٷہٵٺنٲ٬  

 ۔ ٹٵڀت  یب ٵٞؾٿؿی  یب چڀ ےك ہکی ٿد ٹچڀ

vii. یٞٺی  ٩ٰ   اؿاػتًب ی ١یـ ھىغٌ کنی ة ہىؼ ہاگـ ثیٴ

  ںتـ  پبٱینیڀ ہ، فیبػہصبالٹک ہے۔ٿا ہؿ کب ىکبؿ ڈٵـ

ػاؿ  عڀػ  ہثیٴ ںاہد ںٵی ےٵٞبٵٰ ے٩تٰ ک ےایل ںٵی

 ےایک صبػث ے، اكہے ںیہٷ ىبٵٰ ںٵی  ںمـگـٵیڀ ہجمـٵبٷ

حتت کڀؿ  ےاٿؿ پبٱینی  ک ہےا ربتب ھٕڀؿ پـ ػیک ے٫

 ہے۔کیب ربتب 

viii. ےٿٹب رڀ ثچہؿتی ھة ںٵڀت /ٵٞؾٿؿی /امپتبٯ ٵی 

،  ںٵی ےٹتیذ ےک یب اكےك محٰ یب ٕڀؿپـ پیؼائيی کی

 ، اك ےك ہ٭ی ٿد ٕڀؿپـ، اك ہؿامت  یب ثبٱڀامٔ ہثـا

ب گیب یب ایڑھة ےك ےؽؿیٜ ےک یب اك ےکی ىـا٭ت ك

 ہے۔گیب ٿ٩ت  تک چالیب  ےدلت

ix. ٕڀؿ پـ  ےٿؿ ٫ ہىغٌ  ایک پیو ہىؼ ہ/ ثیٴ ہىؼ ہرت ثیٴ

 ہے، چبہےا ہؿ ےیب تـثیت ٯ  ےصٌ ںیٰ ٵیھی کھکنی ة

ا٥ڀاد کی  ٥ڀریبٵنٲش کی ٵٲک یھة ، کنیںاٵٺیبرٺگ ٵی

  ۔ںیہ  ہےؿ ےعؼٵبت اذمبٳ ػ ںٵی ی ىبطھکنی ة

x. ا٩ؼاٳ ڀػکيیٹچبٹب، عہپ ٹکـ عڀػ کڀ چڀ ھربٷ ثڀد 

 (ہػیڀاٷ یب ػاؿھمسذ ہےعڀػکيی )چب

xi.   ٵٺيیبت یب ٹيیٲی اػٿیبت اٿؿ ىـاة کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ 

xii. ٵٞیبؿی  ہیب٥ت الئنٺل ی کنی ٿػٿتھة ںیہک ںػٹیب ٵی

 ےاػا ٭ـ٫ ہایک ٵنب٥ـ )کـای ںاف ٵیہٿائی دہ ے٩نٴ  ک
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، ہٝالٿ ےک ےٷٹھٕڀؿ پـ ثی ے( ٫ ںیب ػٿمـی ٍڀؿت ٵی

ٿ٩ت  یب اك  ےتڑھچ ںٵی ےب ١جبؿاف یہٿائی دہی ھکنی ة

ٿائی ہٿ٩ت ،  ےم٦ـ  کـت ںٿ٩ت  یب اك ٵی ےاتـت ےك

  ۔ٿٹبہىبٵٰ  ںٵی ےاٷڑا ہاف یب ١جبؿہد

ث٢یـ  ےؿائیڀٹگ الئنیٺل کڈایک ػؿمت  ںٵی  ںپبٱینیڀ ثِٞ

ی ھٹ٪َبٷ کڀ ة ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ےك ےی چالٷڑی گبھکڀئی ة

  ہے۔ا ربتب ھؿ ؿکہثب

ی ھکڀ ة  ںعبٹؼاٷ  اٿؿ گـٿپڀ ا٥ـاػ ، ںپبٱینیب ےپی ا

  ں۔یہٳ  کی ربتی ہ٥ـا

 خبٔذاْ پیکیذ کوس

 : ہےؽیٰ ثٺیبػ پـ ػیب رب مکتب  ہعبٹؼاٷ پیکیذ کڀؿ ٵٺؼؿد

 اٿؿ ثیڀی، اگـ صَڀٯ  (ىغٌ ہثیٴ) ٿاال ؿکٸ ےصَڀٯ کـٷ

ؿ٩ٴ، ؽاتی  ہآفاػ ثٺیبػی ثیٴ ےٱئ ےؿ ایک کہٿ، ہکـتی 

 ۔ہےٵيـٿٓ  ھمبت ےپبٱینی کی ٕـس صؼٿػ ک

  ٝبٳ ٕڀؿ پـ صَڀٯ   :( ٿہکـتی  ںیہاگـ صَڀٯ ٷ)  ثیڀی

ایک  ے٥یَؼ اك 50  ؿ٩ٴ کب ہاٍٰ ثیٴ ےؿکٸ ک ےٿاٯ ےکـٷ

تک حمؼٿػ  ےؿٿپ  3،00،000یب   1،00،000 یٞٺی  ثبال صؼ 

 ۔ ہےکیب رب مکتب 

  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ صَڀٯ کـٷ  :(مبٯ تک 25 ےمبٯ ك 5)  ےثچ 

   -/50،000 ہچث ٥ی ۺ 25ؿ٩ٴ  ہٿاٱؼیٸ کی اٍٰ ثیٴ ےٿاٯ

 حتت ےکی خمَڀً ثبال صؼ ک

 ںبٌیغیبپ ےگشوپ راتی صبدث

ٿتی ہ ںنیبیٱبپ ہٝبٳ ٕڀؿ پـ مبالٷ ںنیبیٱبپ ےگـٿپ ؽاتی صبػث

ٳ ١یـ فٹؼگی ہتب .ہےٿتب ہکڀ  ھرٸ کب جتؼیؼ اٷ کی ٵ٪ـؿ تبؿ٫ ہے

یب ٵڀ٩ٜ کب  ہکنی عبً ٿا٩ٜػاؿ  ہاٿؿ ٵڀ٤٩ ایٲڀٷ ٍضت ثیٴ

  ۔ںیہ ےی ػیتھکٴ کی پبٱینی ة ےٯ كایک مب ےٱئ ےک ےکـٷ ہاصبٓ

 :ہےٿ مکتی ہؽیٰ ٩نٴ کی  ہٵٺؼؿد ںنیبیٱبگـٿپ پ

 آرـ اٿؿ ٵالفٳ کب تٞٲ٨ 

 ےٱئ ےک ےکـٷ ٭ڀ ٭ڀؿؽیٰ  ہٵٺؼؿد ںنیبیٱباك ٕـس کی پ 

 :ںیہٳ کی ربتی ہکڀ ٥ـا ہ، اینڀمی ایيٸ ٿ١یـں٥ـٵڀ

o یٸٹبٵقػ ٵالفٵ 

o یٸٵالفٵ ےة 

 آرـ تٞٲ٨ - مبف ہ١یـ ٵٺَڀة 
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کڀ ػی  ہٿ١یـ ق، ٭ٲجںیڀٹاینڀمی ایيٸ، کٶی  ںٱنیببپ ہی

 ہےٿتی ہ ےٱئ ےک ےکـٷ ہؽیٰ کب اصبٓ ہرڀ ٵٺؼؿد ہےربتی 

o  یٸکٺاؿاٹبٵقػ 

o  ےربت ےچبٷہپ ںیہٷ ےؿکٸ رڀ ٹبٳ ك ےٿیل 

 ( ہےکیب رب مکتب  ٭ڀؿ  ےكکڀ اٱگ  ٵالفٵیٸ :ٹٹڀ)

ٔمقبْ  ےک  ںعشگشِیو  ہی کی پبٌیغی  اوس سوصاْہڈوئی ہی ٹوٹ

 ہوكِْب ےٌئ ےک

 ٹٿٹ ؾیٰ پبٱینی  ػؿر ہی ہے۔پبٱینی   ےا ایک خمَڀً  پی ہی

 ہے۔ثٺبئی گئی  ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہعال٣  کڀؿ ٥ـا ےک ٹٿھپ

i. ےک ٹٿھپ ٹٿٹؿ ای٬  ہیب   ہٿ٩ت  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ ےک ےػٝڀ 

٥ی ٍؼ  ٭ی اػائیگی  کی ربتی  ےؿ٩ٴ  ک ہعال٣  ثیبٷ  ثیٴ

  ہے۔

ii. ٹٿٹ ی کی ٩نٴ  اٿؿہڈکی ٵ٪ؼاؿکڀؿ کی گئی   ہ٥بئؼ 

 ہے۔کی ٹڀٝیت  پـ ارمَبؿ  کـتی  ٹٿھپ

iii. ے٫ ٹٿھپ ٹٿٹ، آمبٷ ےٿئہ ےٵقیؼ ٿّبصت  کـت 

  ہفیبػ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹٿھپ ٹٿٹ ڈ٭ٶپبؤٷ ںٵی  ہٵڀافٷ

 ےی( کہڈی )ؿاٷ کی ہڈؿ، ٥یٶـ ھپ ۔ٿگبہصبٍٰ    ہ٥یَؼ  ٥بئؼ

٥یَؼ   ےک  ہ٥بئؼ ےی کہڈکب ٥یَؼ  اٹگٲی کی   ہ٥بئؼ ےٱئ

  ۔ٿگبہ  ہفیبػ ںٵی  ہٵڀافٷ ے٫

iv. ٵٖٲت  عبٷ پبٷ،   ںمـگـٵیڀ  ہپبٱینی  ؿٿفاٷ ہی

 کی ےؿٿ٭ٸ ہپبعبٷ یب ؿینٺگ،مٺیٴ )پیيبةڈاخلبٯء، ثیت

 ںپبٱینی  ٵی ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک ےصـ٭تی ک ےٍالصیت(  یب ة

ػاؿ   ہثیٴ ہتبک ہےی کڀؿ کـتی ھکڀ ة  ہٿاّش  ٵ٪ـؿ ٥بئؼ

یبٷ ھٵٺنٲ٬  الگت کب ػ ےك ٔاٿھؿک ھؿک ےفٹؼگی  ک ےاپٸ

 ے۔مک ھؿک

v. ےاٿؿ صبػث  ہٹ٪ؼی ٥بئؼ ںامپتبٯ ٵی ںاك ٵی ہٝالٿ ےک اك 

اٱگ اٱگ  ہے۔ی ىبٵٰ کیب گیب ھکڀؿ کڀ ة ےٵڀت  ک ںٵی

خمتٲ٤  ھمبت ےاػائیگی  ک ےک  ہؿ٩ٴ  اٿؿ ٥بئؼ ہثیٴ

 ں۔یہثٺؼی ػمتیبة   ہٵٺَڀة
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O. ُہثیشوْ ٍِه  عفش  ثی  

 پبٌیغی  کی مشوست .1

ؿ م٦ـ  ہثب ےاؿت کھة ےٱئ ےائی کڑھیب پ ںیبھٹکبؿٿثبؿ ،چ

 ےم٦ـ ک ےاپٸ ںؿی  ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵیہاؿتی  هھٿاال ایک ة ےکـٷ

ٿتب ہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےاٿؿ ثیٶبؿی ک ٹ، چڀےػٿؿاٷ صبػث

ا ڈاٿؿ کٺی ہاٵـیک  ےاٯ کی الگت، عبً  ٕڀؿ كھة ھٕجی  ػیک ہے۔

م٦ـ   ے، اٿؿ اگـ اٷ دمبٱ٬ کہے  ہت فیبػہة ںدمبٱ٬ ٵی ےریل

/ثیٶبؿی کب مبٵٺب  ہـاػ  کڀ کنی ثؼ٩نٶتی  ٿا٩ٜا٥ ےٿاٯ ےکـٷ

  ہکی ٿد  ےٵبٱی  ٵنئٰ ڑےایک ة ےٱئ ےامک ہتڀ ی ہےتب ڑکـٹب پ

م٦ـ   ےٱئ ےک ےثچٸ ےك  ہاینی ثؼ٩نٶتی  ٿا٩ٜ ہے۔ثٸ مکتی 

ػمتیبة    ںپبٱینیب ےیب ثیـٿٷ ٵٲ٬ ٍضت  اٿؿ صبػث  ںپبٱینیب

 ں۔یہ

 ہکوسیذ کب دائش .2

اٿؿ ثیٶبؿی ٥ڀائؼ   ےصبػث  ےؿ كعبً ٕڀ  ںاك ٕـس کی پبٱینیب

تـ   ہػمتیبة  فیبػ ں، ٱیکٸ ثبفاؿ ٵیںیہٿتی ہ ےٱئ ےک

پیکیذ ثٺب کـ پیو  ںکڀ ایک ٵَٺڀٝبت ٵی ںٵَٺڀٝبت کئی کڀؿٿ

 :ںیہؽیٰ   ہػمتیبة  کڀؿ ٵٺؼؿد ں۔یہ ےکـت

i. ٵڀت /ٵٞؾٿؿی ںٵی ےصبػث 

ii. ٕجی  اعـاربت  ےك ہ٭ی ٿد ےثیٶبؿی/صبػث 

iii. ٹ٪َبٷکب  ںمبٵبٹڀ ےگئ ےربٹچ کئ 

iv. تبعیـ ںٵی ےٹچٸہپ ےک ںمبٵبٹڀ ےگئ ےربٹچ کئ 

v. ٿ ربٹبہاٿؿ ػمتبٿیق گٴ  ٹپبمپڀؿ 

vi. ہی  کی ؽٳٹتینـی پبؿ ےٱئ ےاٵال٫ /ؽاتی  ّـؿ ک 

 ػاؿی

vii. ٵٺنڀعی کی ںػٿؿٿ 

viii. ا١ڀا کڀؿ 

 ا٩نبٳ ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة .3

اٿؿ ؿٿفگبؿ   ےٵٺَڀة ہ، ٵٖبٱٜےٵٺَڀةےک ںیڀھٹکبؿٿثبؿ  اٿؿ چ

 ۔ ںیہ  ں بثٺؼی  ٵ٪جڀٯ  پبٱینی ہٵٺَڀة

 ہےعکتب  ووْ  فشاَ وش أؾوسٔظ  ہی .4

 ڈؿڈٷٹاكٍـ٣ ١یـ فٹؼگی یب  ںیبنیٱبؿیٲڀ م٦ـ پھ١یـ ٵٲکی یب گ

ٱڀٷ ٵَٺڀٝبت ا ڈؿڈٷٹاك ےکی ٕـ٣ ك ںیڀپٺکٶٱڀٷ ٍضت اٹيڀؿٹل ا

ٳ کی رب ہ٥ـا ےؿٿپ ےآٷ کڀؿ ک ڈیب ٿػیپبٷ ٍضت پبٱینی پـ ایٸ
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ٴ ٥بئٰ اٿؿ پـیٶی ےٱئ ےآٷ کڀؿ ک ڈایٸ ہک ہثيـٕیک ہےمکتی 

 ۔ٿہٵٺٚڀؿ  ےحتت اربفت کی ٕـ٣ ك ےٝٶٰ ک ےامتٞٶبٯ ک

 ہےعکتب  ےکوْ پبٌیغی  ي .5

ٿاال  ےم٦ـ کـٷ ٵٲک ثیـٿٷ ےٱئےک ہٵٖبٱٜ یب پـ یھٹکبؿٿثبؿ،چ

 ہے۔ا مکتب ٹھا  ہؿی  اك پبٱینی  کب ٥بئؼہاؿتی  هھایک ة

 ےگئ ےیذھپـ ة ےیکٹھ ںثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ےک  ںاؿتی  آرـٿھة

 ہے۔ی کڀؿ کیب رب مکتب ھٵالفٵیٸ  کڀ ة

 سلُ  اوس پشیّیُ ہثیُ .6

اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ہےٳ  کیب ربتب ہ٥ـا ںاٱـ ٵیڈکڀؿ اٵـیکی 

ٿتب ہاٱـ تک خمتٲ٤  ڈاٵـیکی  500،000 ےاٱـ كڈاٵـیکی  100،000

  ہٕج٨ ےٿاٯ ےٕجی  اعـاربت، ازمالء، ٵٲ٬ ٿاپنی کڀ کڀؿ کـٷ ہے۔

کـ ػیگـ   ڑٿھچ ػاؿی  کڀؿ کڀ ہؽٳ ہے۔  ہٳ  ٕج٨ہرڀ ا ےٱئ ےک

  ےاؿتی  ؿٿپھپـیٶیٴ ة ہے۔ٿتی ہؿ٩ٴ  کٴ  ہثیٴ ےٱئ ےک ںٕج٪ڀ

 ےؿٿفگبؿ امٮیٴ  ک ے، مڀائہےاػائیگی  کیب رب مکتب  ںٵی

 ہے۔ٿتب ہاػائیگی  کـٹب  ںاٱـ ٵیڈپـیٶیٴ  ںاہد ےک ےٵٞبٵٰ

 : ںیہٿتی ہثٺؼی  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػٿ ٩نٴ  کی  ہٵٺَڀة

 ؼٿائ ڈکـ ٿؿٯڑٿھا کڀ چڈکٺی / ہاٵـیک 

 ڈٿائ ڈا مسیت ٿؿٯڈ/کٺیہاٵـیک 

  ہٿ١یـ ٍـ٣  ایيیبئی دمبٱ٬، ٍـ٣  ىیٺگیٸ دمبٱ٬ ٵَٺڀٝبت ھکچ

 ں۔یہ ےٳ ٭ـتہکڀؿ ٥ـا ںٵی

 ِغبفش اعىیُ  ہثبلبّذ ٹکبسپوسی .1

ایک  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےک رل ہےپبٱینی    ہایک مبالٷ ہی

  ںؽاتی  پبٱینیب ےٱئ ےٿف کٹاٷ ایگقیک ے/آرـ اپٸٹکبؿپڀؿی

کڀؿ  ہی ں۔یہ ےٿتہ ےؿ م٦ـ کـٷہثب ےاؿت کھاکخـ ةرٺکڀ  ہےٱیتب 

 ےٿاٯ ےؿٷھاٷ ةڑا ےٱئ ےکئی ثبؿ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ک ںایک مبٯ  ٵی

ؿ ای٬  م٦ـ  کی ہ ہے۔ی ٱیب رب مکتب ھة ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ  ٫

 ےاٷٹھا  ہکب ٥بئؼ ںٵنب٥ـٿ ںتـ  ٵؼت  اٿؿ ایک مبٯ  ٵی ہفیبػ

 ں۔یہتـ  تٞؼاػ  پـ صؼٿػ  ٵ٪ـؿ   ہکی فیبػ

اٝالٷ پبٱینی    ہا کڀؿ ایک مبالٷہٿ ؿہٵ٪جڀٯ   ےیک تیقی كآد ا

 ںایک مبٯ  ٵی ےك ےؽؿیٜ ےٵالفٵیٸ  ٫ ےکنی کٶپٺی ک ںرنٶی ہے

کی ثٺیبػ  پـ ایک پیيگی   ںم٦ـ  کی اربفت  ؽاتی  ػٹڀ

 ہے۔پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کی ربتی 

کی تٞؼاػ  پـ  ںػٹڀ ےٵٖبث٨  م٦ـ  ک ےٵالفٳ ک اٝالٹبت

اٿؿ پـیٶیٴ کڀ  ںیہٿاؿ   ثٺیبػ  پـ کی ربتی  ہ٥تہ ٥ََتگی/ہػٿ

پبٱینی  کی چبٱڀ ٵؼت   ہے۔کیب ربتب  ٹرلڈعال٣  ای ےپیيگی ک

ی ھة ےٱئ ےک  ہاّب٣ ںکی تٞؼاػ  ٵی ںػٿؿاٷ ؽاتی  ػٹڀ ےک



 

208 

 

اّب٥ی  پیيگی  پـیٶیٴ  ہی ہکیڀٹک ہےپـٿیژٷ  کیب گیب 

 ہے۔ٿ ربتب ہپـ عتٴ   ےاػائیگی  کـٷ

 ےٵتٞٲ٨  م٦ـ کےی كھٹکبؿٿثبؿاٿؿچ ٍـ٣ں ںپبٱینیب ثبال ہٵٺؼؿد

 ں۔یہٳ  کی ربتی ہ٥ـا ےٱئ

 ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیب ےك ےٯہپ ںحتت ٝبٳ  اعـاد  ٵی ےاٿایٴ پی ک

ٝالد   ںٵجتال ٥ـػ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ںٵی ںثیٶبؿیڀ ہٵڀرڀػ ں۔یہىبٵٰ 

 ں۔یہ ےکـ مکت ںیہکڀؿ صبٍٰ  ٷ ےٱئ ےک ےکـاٷ

 

 ےپڀؿی ٕـس ك ےٵتٞٲ٨  ػٝڀ ےحتت ٍضت ك ےک  ںاٷ پبٱینیڀ

ٳ ہکٶپٺی ا ہؿ ای٬  ثیٴہ ںٵی رل ںیہ ےٿتہیٸ  )کیيٲیل( ہٹ٪ؼ

ٳ ہایک ثیٸ اال٩ڀاٵی عؼٵبت ٥ـا ےٿؿک ٿاٯ ٹٹی ںدمبٱ٬  ٵی

 ںرڀ ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی ہےکـتی  ڑرڀ ٹھگ ھمبت ےکٺٺؼگبٷ  ک

  ں۔یہ ےٳ  کـتہکی عؼٵبت ٥ـا  ںپبٱینیڀ

 

 

P. گشوپ فضت  کوس 

 ںگشوپ پبٌیغیب .1

، گـٿپ پبٱینی  ایک ہےٿّبصت ٭یب گیب  ےٯہپ ںثبة  ٵی ہرینب ٫

، ایک ہےٿ مکتب ہرڀ ایک آرـ  ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫ ےگـٿپ  ک

 ےك ےؽؿیٜ ےٿیژٷ ٫ڈ ڈکبؿ ڈٹکـی ےاینڀمی ایيٸ، ایک ثیٺک ک

گـٿپ  کڀ  ےپڀؿ ےایک اکیٲی پبٱینی ٥ـػ  ک ںاہد ہےٱی ربتی 

  ہے۔کڀؿ کـتی 

ػی  ےٺی کی ٕـ٣ كاٹيڀؿٹل کٶپ ںنیب یٱبگـٿپ ٍضت اٹيڀؿٹل پ

دتبٳ ٵَٺڀٝبت ایک مبٯ کی جتؼیؼ  ےایل ہک ہثيـٕیک ہےرب مکتی 

 ۔ ٿہ ںٵی ےػہٵٞب

کب  ےوْہستی ھة ںاعپتبي ِی -کی خقوفیبت    ںگشوپ  پبٌیغیو

 ۔کوس  ہفبئذ

 وبس ہکوسیذ کب دائش .1

ٱی گئی  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںٝبٳ ىٮآلرـٿ ےکی مت ك ہگـٿپ ٍضت  ثیٴ

 ھمبت ےک  ںعبٹؼاٹڀ ےاٿؿ اٹک ٵالفٵیٸ  ںرنٶی ہےپبٱینی  

اٿؿ ٿاٱؼیٸ / مبك منـ کڀ کڀؿ  ےؿ ، ثچہارمَبؿ ثیڀی /ىڀ ھمبت

 ہے۔کیب ربتب 

 کوس ڈیٍش ِیٹ .2

ٵٖبث٨  تیبؿ  ےاکخـ گـٿپ  کی ّـٿؿیبت  ک  ںگـٿپ  پبٱینیب

گـٿپ   ںٵی  ںاك ٕـس ، گـٿپ  پبٱینیڀ ں۔یہٿتی ہٕڀؿ پـ  ےکڀؿ ٫
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کئی ٵٞیبؿی  ےی  پبٱینی  کی ؽاتہحتت کڀؿ کی رب ؿ ےپبٱینی  ک

 ے۔ٿ ٹگہاعـاد   ىبٵٰ 

 صچگی  کوس .3

ایک فچگی   ےك ںٝبٳ تڀمیٞبت ٵی ےمت ك ںایک گـٿپ  پبٱینی ٵی

ؽاتی   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھاة کچ ےاك ہے۔کڀؿ 

تیٸ مبٯ  کی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   ےحتت ٱیکٸ ػٿ ك ےک  ںپبٱینیڀ

 ںـٿپ  پبٱینی  ٵیایک گ ہے۔ا ہػمتیبة  کـایب رب ؿ ھمبت ےک

اٿؿ  ہےٿتی ہکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت   ےیٸہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٍـ٣  ٹڀ ٳ

 ںفچگی  کڀؿ ٵی ہے۔ا ػیب ربتب ہٹی ھة ےاك ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ

اعـاربت   ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےتـمیٰ ک ےک ےثچ

ٱیڀؿی ىبٵٰ ڈمی میکيٸ  ںاٿؿ اك ٵی ہےکب پـٿیژٷ  کیب ربتب 

اٹؼؿ  ےؿ٩ٴ  ک ہپـ عبٹؼاٷ  کی جمٶڀٝی  ثیٴ کڀؿ ٝبٳ ٕڀؿ ہی ہے۔

 ہے۔ٿتب ہتک حمؼٿػ    ےؿٿپ 50،000 ےك  ےؿٿپ 25،000

 کوس ڈچبئً .4

تیٸ  ںٵی  ںکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ٣  ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ ںثچڀ

 ںٵی  ںگـٿپ  پبٱینیڀ ہے۔کڀؿ کیب ربتب  ےکی ٝٶـ ك ےیٸہٳ

 ہیی ھی کتھ، کتہےی کڀؿیذ ػیب ربتب ہ ےػٷ ك ےٯہکڀ پ ںثچڀ

ی عبٹؼاٷ  ھی کتھاٿؿ کت ہےٿتب ہی حمؼٿػ  ہفچگی  کڀؿ کی صؼتک 

 ہے۔ایب ربتب ڑھتک ة ےؿ٩ٴ  کڀ ىبٵٰ کـٷ ہکی ٵٮٶٰ ثیٴ

کب کوس، أتَبس وی  ِذت  کی  ںِورود ثیّبسیو ےط ےيہپ .5

 ِْبفی

اعـاد  ،  ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ک ےك ےٯہپ  ہ٫ ےکئی اعـاد  ریل

کی اٹتٚبؿ ٭ی    ںکی اٹتٚبؿ ٭ی  ٵؼت ، ػٿ مبٱڀ ںتیل ػٹڀ

 ںگـٿپ  پبٱینی  ٵی  ڈٵی۔یٲـٹٵؼت ، پیؼائيی اٵـاُ کڀ ایک 

 ہے۔کڀؿ کیب رب مکتب 

 پشیّیُ وب صغبة وتبة  .6

ٿاال پـیٶیٴ گـٿپ   ےٿٍڀٯ کیب ربٷ ےٱئ ےایک گـٿپ  پبٱینی  ک

 ےمبئق  اٿؿ مت ك ےاؿاکیٸ  کی ٝٶـ پـٿ٥بئٰ، گـٿپ  ک ےک

 ہچڀٹک ہے۔ٿتب ہجٺی  پـ ٵ ےجتـة ےک ںػٝڀٿ ےٳ ، گـٿپ  کہا

، ہےتب ہاؿ پـ مبٯ  ػؿ مبٯ  ثؼٱتب ؿھآػ ےک ےپـیٶیٴ جتـة

ٕڀؿ پـ گـٿپ کڀ  ہٵٖبث٨  اّب٥ی  کڀؿ آفاػاٷ ےاٿپـ ثیبٷ  ک

 ںپـیٶیٶڀ ےگئ ےاػائیگی  کئ ہ، کیڀٹکںیہ ےربت ےٳ  کئہ٥ـا

ؿ ڈٿٯہگـٿپ  پبٱینی  ےٱئےکےکـٷ کڀٵٺٚٴ ںػٝڀٿ ےاٹؼؿ اپٸ ےک

 ۔ہےٿتب ہ ںٵ٦بػ ٵی ےک

 غیشآرش ِالصَ گشوپ .7

 ہایک گـٿپ  ثیٴ  ےؿی پـٿیژٷ عبً ٕڀؿ كٹؿیگڀٱی ںاؿت ٵیھة

ؿٿک  ے٩یبٳ  پـ مغتی ك ےک ںگـٿپڀ ےٵ٪َؼ  ك ےک ےکڀؿ ٱیٸ
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٭نی اٿؿکڀ ػی  ہٝالٿ ےک  ںآرـٿ ںرت گـٿپ پبٱینیب ں۔یہ ےٱگبت

تٞٲ٨   ےٵبٱک ک ےگـٿپ  ک ھمبت ےاؿاکیٸ  ک ےتڀ اپٸ ںیہربتی 

  ہے۔ٿ ربتب ہٳ  ہکب  تٞیٸ  کـٹب ا

 ِخبي

 ڈٹؿف یب کـیڈٿٯہہاتھثچت ثیٺک ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ ےایک ثیٺک ٫

 گـٿپ،کی ؿٹگ پبٱینی  ٱیب ربٹب ایک یک ےٱئ ےؿف  کڈٿٯہ ڈکبؿ

 ےا گـٿپ  اپٺی ّـٿؿیبت  کڑایک ة ےرل ك ہےتيکیٰ ٭ـٹب  

 ںٵی ےاٷٹھا  ہپبٱینی کب ٥بئؼ ڈٵی۔یٲـٹٵٖبث٨  ثٺبئی گئی 

 ہے۔ٿتب ہ٩بثٰ 

ٿاال  ےمجٜ کیب ربٷ ےؿ  كڈٿٯہ ٹؿ ای٬  ؽاتی  ا٭بؤٷہ ںاہی

 ہٕڀؿ پـ ثیٴ ے، ٱیکٸ ایک گـٿپ  ٫ہےٿ مکتب ہپـیٶیٴ کب٥ی کٴ 

ٿگب اٿؿ ثیٺک ایک ہٿاال پـیٶیٴ ٭ب٥ی   ےٿٷہکٶپٺی کڀ صبٍٰ  

 ےتـ پـیٶیٴ ىـس پـ اپٸہٕڀؿ پـ اٿؿ ة ےاٝٲی پبٱینی  ٫

 ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا   ڈکڀ ایک ٿیٲیڀ ای ںکڀہگب

 وب تْیٓ ںلیّتو .8

گـٿپ   ھمبت ھمبت ےمبئق  ک ے، گـٿپ  کںٵی  ںگـٿپ پبٱینیڀ

کب  ےػیٸ ٹٿھثٺیبػ  پـ پـیٶیٴ پـ چ ےک ےجتـة ےک ںػٝڀٿ ےک

ٳ کڀ کٴ ھرڀک ےٵٺ٦ی اٹتغبة  ک ہگـٿپ  ثیٴ ہے۔ٿتب ہپـٿیژٷ  

کڀؿ کیب  ںگـٿپ  کڀ ایک پبٱینی  ٵی ےپڀؿ ہکیڀٹک ہےکـ ػیتب 

 ےمڀػ ےٱئ ےتـ ىـائٔ کہؿ  کڀ ةڈٿٯہگـٿپ  ہاٿؿ ی ہےربتب 

اك  ںٵی ںثـمڀ ہ، صبٱیہصبالٹک ہے۔٩بثٰ ثٺبتب  ںٵی ےثبفی کـٷ

رل ٭ی ثٺیبػی  ہےا گیب ھاٝٲی  ٹ٪َبٷ تٺبمت  ػیک ںٵی  ےىٞت

 ہے۔٭ٴ ٩یٶت ٱگبٹب ےپـیٶیٴ ٭ی ٵٞٶڀٯ ك ےك ہکی ٿد ہٵ٪بثٰ ہٿد

 ےٜؽؿی ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ںٵی ںٵٞبٵٲڀ ھکچ  ےك ہ٭ی ٿد اك ںاہد

اٝالٷ کـٹب  ہ، یہےپـیٶیٴ اٿؿ کڀؿ کی ٹٚـ حبٹی  کی گئی  ےك

  ہے۔اؿ آ گیب ھمؼ ںصبٱت  ٵی ےتت ك  ہ٫ ہےی ٵيکٰ ھی ةھاة

 پشیّیُ وی ادائیگی .9

 ےك ےؽؿیٜ ےٵبٱک ٫ ےآرـ یب گـٿپ  ک ےپـیٶیٴ پڀؿی ٕـس ك

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵالفٵیٸ  یب گـٿپ   ہ، ٱیکٸ یہےاػا  کیب ربتب 

 ہے۔ٿتب ہایک ىـا٭ت  کی ثٺیبػ  پـ  ےك ےؽؿیٜ ےاؿاکیٸ  ٫ ےک

آرـ /گـٿپ   ںاہد ہے ہػہایک ٵٞب ھمبت ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہی ہصبالٹک

 ےی اؿاکیٸ  کڀ کڀؿ کـتھاٿؿ مت ہےکب ٵبٱک پـیٶیٴ مجٜ کـتب 

 ۔ ہےپـیٶیٴ ٭ی اػائیگی  کـتب  ےٿئہ

 ہْ فبئذٓا ڈای .10

کی  ںٿھٹکٓاٯ، اھة ھکی ػیک ںػاٹتڀ  ںگـٿپ پبٱینیب ڈٵی ۔یٲـٹ

ی ھی کتھکڀؿ اٿؿ کت ےاٯ اٿؿ ٍضت  ربٹچ کی الگت ریلھة ھػیک



 

211 

 

پـ یب  اٝقافی  ںی اّب٥ی  پـیٶیٶڀھکب کڀؿ ة ںىؼیؼ ثیٶبؿیڀ

  ں۔یہٳ  کـتی ہٕڀؿ پـ ٥ـا ے٥ڀائؼ ٫

 :ٹٔو

ٳ  ہاٿؿ ٍضت  کڀؿ ٥ـا ےگـٿپ صبػث ےآئی  ٷ ےی اڈآئی آؿ 

ٿؿ ا٥ـاػ  کڀ ثبٰٕ  ا ہی ں۔یہٵ٪ـؿ  کی  ںىـٕی ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےٿٷہىبٵٰ  ںثٺؼی  ٵی ہٿاٱی گـٿپ پبٱینی ٵٺَڀة ےکٶبٷ ےپیل

ثچبتب  ےك ےربٷ ےکئ ہگٶـا ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںمبفٿ رٞبٯ ےٱئ ےک

  ہے۔

ثٺؼی  اٿؿ  ہٵٺَڀة ہىـٿٛ کی گئی مـکبؿی ٍضت  ثیٴ ںی ٵیہصبٯ 

ٕڀؿ پـ  ےی گـٿپ ٍضت  کڀؿ ٫ھپـٵَٺڀٝبت کڀ ة ےپیٶبٷ ڑےة

کڀ صٮڀٵت   ںاٷ پبٱینیڀ ہککیڀٹ ہےثٺؼی  کیب رب مکتب  ہػؿد

  ہے۔عـیؼا ربتب  ےٱئ ےک  ہٕج٨ےپڀؿ ےآثبػی کےك ےؽؿیٜ ے٫

 تْشیف

 : ہے ربمکتب کیب ٕڀؿپـثیبٷ ؽیٰ ہگـٿپ  کی تٞـی٤  کڀ ٵٺؼؿد

a. کڀ ىبٵٰ کیب  ںٱڀگڀ ےٵيرت٫ ٵ٪َؼ   ٿاٯ  ںایک گـٿپ  ٵی

 ےپبك گـٿپ  ک ےآؿگٺبئقؿ ک ےاٿؿ گـٿپ  ک ےئیہربٹب چب

 ےکب ثٺؼٿثنت  کـٷ ہثیٴ ےٸ  کی ٕـ٣ كتـ  اؿاکی ہفیبػ

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ٹیڈکب ٵیٸ

b. ٳ  ہا ےک ےاٷٹھا  ہکب ٥بئؼ ہی گـٿپ  کب ٩یبٳ  ثیٴھکنی ة

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب ںیہٷ ھمبت ےٵ٪َؼ  ک

c. پـیٶیٴ اٿؿ ػمتیبة ٥ڀائؼ  کب  ےٿاٯ ےربٷ ےٿٍڀٯ کئ

 ںاٱگ اٱگ اؿاکیٸ  کڀ ربؿی کی گئی گـٿپ پبٱینی  ٵی

 ے۔ئیہٿٹب چبہـ  ؽ٭ ےٿاّش ٕڀؿ ك

d. ےئیہا ػیب ربٹب چبڑھاٱگ اٱگ اؿاکیٸ  کڀ ة ٹٿھگـٿپ  چ 

 ےکٶپٺی کڀ ػیٸ ہٿاال پـیٶیٴ ثیٴ ےاٿؿ ٿٍڀٯ کیب ربٷ

 ے۔ئیہٿٹب چبہ ںیہٷ  ہفیبػ ےپـیٶیٴ ك ےٿاٯ

 س  کوسٹثفش یب فٍو ٹکبسپوسی .2

ؿ ای٬  عبٹؼاٷ  کڀ ایک ہ ںٵی  ںتـ  گـٿپ  پبٱینیڀ ہفیبػ

 ےك  ےؿٿپ ھرڀ ایک الک ہےؿ کیب ربتب کڀ ےٱئ ےٵ٪ـؿ  ؿ٩ٴ  ک

خمتٲ٤    ہفیبػ ےی اك كھی کتھتک اٿؿ کت  ےؿٿپ ھٱیکـ پبٹچ الک

 ہعبٹؼاٷ  کی ثیٴ ںاہد ںیہٿتی ہاینی صبٱت پیؼا  ہے۔ٿ مکتب ہ

 ےی ثیٶبؿی کڑکنی ؿکٸ  کی ة ےعبٹؼاٷ  ک ےؿ٩ٴ ، عبً  ٕڀؿ ك

ؿاصت ث٦ـ کڀؿ  ںصبالت ٵی ےایل ہے۔ٿ ربتی ہعتٴ   ںٵی ےٵٞبٵٰ

اّب٥ی  اعـاربت کڀ  ےؿ٩ٴ  ک ہعبٹؼاٷ  کی ثیٴ ےرل ك ہےػیتب 

 ہے۔پڀؿا کیب ربتب  ےاك ث٦ـ ؿ٩ٴ  ك

 ڑٱیکـ ایک کـٿ ےك  ےؿٿپ ھػك الک ں، ث٦ـ کڀؿ ٵیںخمتَـ ٵی

 ۔ٿگیہؿ٩ٴ   ہکی اٱگ اٱگ ثیٴ  ہفیبػ ےتک یب اك ك  ےؿٿپ
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ؿ٩ٴ  ٹکبٱی  ےپـ ث٦ـ ك ےٿ ربٷہؿ٩ٴ  عتٴ   ہعبٹؼاٷ  کی ثیٴ

ی ثیٶبؿی/ىؼیؼ ڑٝبٳ ٕڀؿ پـ ة ںاك امتٞٶبٯ ٵی ہصبالٹک ہے۔بتی ر

 ںایک ثبؿ امپتبٯ ٵی ںاہد ہےاعـاربت  تک حمؼٿػ   ےثیٶبؿی ک

 ہے۔ٿ ربتی ہؿ٩ٴ  عتٴ   ہثیٴ ےك ےٿٷہؿتی ھة

ٿاٱی  ےامتٞٶبٯ  کی ربٷےك ےؽؿیٜ ےؿ ای٬ ؿکٸ ٫ہ ےاك ث٦ـ ك

اك ٕـس  ہے۔ٿتی ہؿ٩ٴ  تک حمؼٿػ   ہی اکخـ ثٺیبػی  ثیٴھؿ٩ٴ  ة

ػیب ربٹب  ےٱئ ےک  ںکب ث٦ـ کڀؿ ػؿٵیبٹی مبئق  کی پبٱینیڀ

ؿ٩ٴ  ٿاٱی  ہؿ کٴ ثیٴٹؿ ؿائڈػاؿ َاٷھاٿؿ ایک مسذ ےئیہچب

  ۔کـیگب ںیہٳ  ٷہکڀؿ ٥ـا ہی ےٱئ ےک  ںپبٱینیڀ

 

Q. خبؿ  ِقٕوّبت 

 ثیّبسی کب کوس .1

ثیٶبؿی عبً  کڀؿ  ے، کیٺنـ، ؽیبثیٖل ریلںٵی ںثـمڀ ہصبٱی

اؿتی  ثبفاؿ ھة ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہگی  ثیٴتـ  فٹؼ ہفیبػ

 ےمبٯ  ك 5 -کڀؿ ٕڀیٰ ٵؼتی   ہی  ں۔یہ گیب  کیب ٵتٞبؿ٣ ںٵی

 -  ہایک ٿیٲٺیل ٥بئؼ ںاٿؿ اك ٵی ہےٿتب ہ ےٱئ ےمبٯ  تک ک 20

ٿاال ایک  ےاػائیگی  کیب ربٷ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ

ڀف، ایٰ گٲڀک ںٵی عڀٷ ہے۔ٿتب ہی ىبٵٰ ھة  ٹیلٹٍضت    ہثب٩بٝؼ

 ےٱئ ےؿٿٯ  کٹتـ ٭ٸہة ےٝڀاٵٰ ک ےپـیيـریلڈی ایٰ، ثٰڈ

ٕڀؿ پـ  ےکٴ پـیٶیٴ ٫ ےثٞؼ ك  ےمبٯ ٫ ےػٿمـ ےپبٱینی  ک

ؿٿٯ  پـ ٹعـاة ٭ٸ ےػٿمـی ٕـ٣ ، اٹک ہے۔ی ػیزبتی ھتـ١یت  ة

 ہے۔پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب رب مکتب   ہفیبػ

 ےثٕبئ ےٌئ ےک ےِجتال  افشاد  کو کوس کشْ ںریبثیيظ  ِی .2

 ِقٕوّبت  ےگئ

ا٥ـاػ   ےػؿٵیبٷ  کی ٝٶـ ٿاٯ ےمبٯ  ک 65اٿؿ  26پبٱینی   ہی

مبٯ  کی ٝٶـ تک جتؼیؼ  70اٿؿ  ہےٱی رب مکتی  ےك ےؽؿیٜ ے٫

ٱیکـ  ےك  ےؿٿپ 50،000 ہؿ٩ٴ  کب ػائـ ہثیٴ ہے۔کیب رب مکتب 

 ہے۔پـ صؼ  الگڀ   ہ٭ـای ےک ےکٶـ ہے۔ٿتب ہتک   ےؿٿپ 5،00،000

٩بثٰ  ے٫ ےؿتی کـٷھة ںامپتبٯ ٵیٵَٺڀٝبت ؽیبثیٖل  کی  ہی

، ہ(، گـػھی )آٹکھٹڀپیتٹٵتٞٲ٨  ؿی ےؽیبثیٖل  ك ےریل ےٵنئٰ

 ےک  ہٹؼہػ ہٖٝی ھمبت ھمبت ےک ٹؿاٹنپالٷٹ ے،گـػںپبؤ ؽیبثیٖل

 ہے۔ ےٱئ ےک ےاعـاربت  کڀ کڀؿ کـٷ

 ۱ ٹیظٹآپ کو  ےاپٓ

 ےٱئ ےاعـاربت  ک ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہصبالٹک

اٱگ اٱگ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی ک ہٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴکڀؿ کی 

ٝبٳ کڀؿ  ے، مت كہےٿتی ہٵ٪ـؿ   ںپبٱینی  ٵی ہٿگی اٿؿ یہ

  ہے۔ٿتب ہ ےٱئ ے______________ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی
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I. ػٷ ہپٺؼؿ 

II. تیل ػٷ 

III. پیٺتبٱیل ػٷ 

IV. ػٷ ٹھمب 

 

R. ںؽشىیَ  ہا ںِی  ںفضت  پبٌیغیو 

 َ وٕٕذگبْہوسک  فشا ٹٔی .1

 ڈےٿٳ/ہٳ ٭ٺٺؼگبٷ  کب ٵٖٲت کڀئی امپتبٯ/ٹـمٺگ ہاٿؿک ٥ـ ٹٹی

یٸ ٝالد کی ہکڀ ٹ٪ؼ ںػاؿ  ٵـیْڀ ہرڀ ثیٴ ہےؿ ٹکئیـ   میٸ

 ےك  ےی پی اٹکٶپٺی/ ہکنی ثیٴ ےٱئ ےک ےٳ  کـٷہٿٱت  ٥ـاہك

ٳ ہ٥ـا  ےی پی اٹ/ںکٶپٺیب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہے۔ٿتب ہتٞٲ٨  

کی  ےػیٸ ٹٿھچ ہپنٺؼیؼ ںچبؿرل  اٿؿ ٥یل ٵی ھمبت ےک کٺٺؼگبٷ

 ں۔یہی ػیتی ھی ةٹکی گبؿٷ ےتـ عؼٵت  ػیٸہة ےٿئہ ےثبت کـت

آفاػ  ےٱئ ےک ےؿ ربٷہثب ےك ٳ کٺٺؼگبٷہٿؿک ٥ـا ٹٵـیِ ٹی

تی ڑ٥یل ػیٺی پ ہکڀ کب٥ی فیبػ اٷ ںاہ، ٱیکٸ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٿںیہ

 ہے۔

 پی ایٓ(  َ وٕٕذگبْ )پیہوسک فشا ٹتشریضی ٔی .2

تـیٸ ىـس ہٝالد اٿؿ ةپبك ٵٞیبؿ ٵٮٶٰ   ےکٶپٺی ک ہی ثیٴھکنی ة

ٿؿک  ٹکب ای٬ تـریضی  ٹی ںامپتبٱڀ ےٿئہ ےپـ ی٪یٸ کـت

، امتٞٶبٯ  اٿؿ  ہکٶپٺی جتـة ہرت ثیٴ ہے۔ٿتب ہکب آپيٸ   ےثٺبٷ

ثٺیبػ  پـ اٹتغبة   ےٿاٱی ٩یٶت ک ےػی ربٷ ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک

ٿؿک  ٹٳ تـریضی ٹیہ ےتڀ اك ہےکـ حمؼٿػ  گـٿپ  ثٺب ٱیتی 

 ں۔یہ ےڀؿ پـ ربٹتٕ ےٳ ٭ٺٺؼگبٷ کہ٥ـا

 یٓ  خذِت  )کیؾٍیظ عشوط(ۂمذ .3

 ےٿاٯ ےٱیب ربٷ ےٱئ ےٝالد ک ےثیٶبؿی ک  ہ٫ ہےثتبتب  ےجتـة

یٸ  عؼٵت  ثٺب کنی ٹ٪ؼ ہٹ٪ؼ ہے۔ایک  ےك ںات ٵیہ٩ـُ ٭ی ٿرڀ

ایک صؼ  تک ٵـیِ کڀ امپتبٯ کب ٝالد ػمتیبة   ےاػائیگی  ک

  ہؿاثٔ ےك ٿؿک ٹٹی ےکڀ امپتبٯ ک ںػاؿ ٿ ہدتبٳ ثیٴ ہے۔کـاتب 

 ہے۔ٿتب ہپیو کـٹب  ڈٕڀؿ پـ اپٺب ٕجی  کبؿ ےحجڀت  ک ہکـ ثیٴ

 ہےیب کـاتی ہٿٱت  ٳہیٸ كہٹ٪ؼ  ےٱئ ےکٶپٺی ٕجی  عؼٵت  ک ہثیٴ

ٳ ٭ٺٺؼگبٷ کڀ ہٿؿک ٥ـا ٹٹی ھےاٿؿ ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  میؼ

ػاؿ  کڀ پبٱینی   ہثیٴ ہصبالٹک ہے۔ؿ ػیتی ڈکب آؿ ےاػائیگی  کـٷ

اٿؿ پبٱینی   ہےٿتب ہؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٹب ؿ کی ہثب ےصؼ  ک

 ہے۔ٿتی ہ ںیہؿ٩ٴ  ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ ہٵٖبث٨  ی ےکی ىـائٔ ک

 ( ےی پی اٹی  ٵٺتٚٴ )ٹتینـی پبؿ .4
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ٕڀؿ پـ تینـی  ےٳ  تـ٩ی کہایک ا ںٵی  ےىٞت ےک ہٍضت  ثیٴ

 ںؿ ٵیھػٹیب ة ہے۔ٿا ہکب تٞبؿ٣   ےی پی اٹی  ٵٺتٚٴ  یب ٹپبؿ

 ےک ےاٹتٚبٳ کـٷ ےک ںػٝڀٿ ےک ہٍضت  ثیٴ ںکٶپٺیب ہکئی ثیٴ

 ںاٷ ایزٺنیڀ ں۔یہکیغؼٵبت کب امتٞٶبٯ  کـتی ںآفاػتٺٚیٶڀ ےٱئ

  ہے۔ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب  ےک  ےی پی اٹکڀ 

کڀ ٍضت    ےی پی اٹ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴںاؿت ٵیھة

 ںرٸ ٵی ہےٵَـٿ٣ ٭یب ربتب  ںٵی ںکبٵڀ ےپـٿیژٷ  ک ےعؼٵبت ک

 :ںیہىبٵٰ  ںػؿد ؽیٰ  ثبتی ھمبت ےػیگـ  ک

i.  ہٵکـٹب رڀ امکی ثیٴہ٥ـاڈؿ کڀ ایک ىٺبعتیکبؿڈٿٯہپبٱینی 

 ےٱئ ےؿی  کٹِاٷ ںاٿؿ امپتبٯ ٵی ہےپبٱینی  کب حجڀت 

 ۔ہےٿ مکتب ہامتٞٶبٯ 

ii. ٳ  کـٹبہیٸ  عؼٵت  ٥ـاہٹ٪ؼ ںٵی ںٿؿک امپتبٱڀ ٹٹی 

iii. پـ کبؿؿٿائی کـٹب ںػٝڀٿ 

پـ  ںٵتٞٲ٨  ػٝڀٿ ےرٺکڀ ٍضت  ك ںیہ ےعڀػخمتبؿاػاؿ  ےی پی اٹ

 ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ہاٿؿ ت٦َی ےکبؿؿٿائی کـٷ

عؼٵت  کی ىـٿٝبت پبٱینی   ےی پی اٹ ہے۔ٵ٪ـؿ کیب ربتب  ےك

ربؿی ڈکبؿ ٵٺ٦ـػىٺبعتی ےٱئ ےؿی  کٹِاٷ ںؿف  کڀ امپتبٯ ٵیڈٿٯہ

یٸ  ہٹ٪ؼ ہے، چبہےٿتی ہتک کی  ہت٦َیےک ںکـ  ػٝڀٿ ےٯ ےك ےکـٷ

 ۔ٿہٕڀؿ پـ  ےٿاپنی ک ہیب پیل

کی گئی  ںٵی 2001ٵٺتٚٶیٸ  کی ىـٿٝبت مبٯ   ےی  کٹتینـی پبؿ

 ہّبثٔ ےك ےؽؿیٜ ے٫  ےا ڈےاٿؿ آئی آؿ   ہالئنٺنیب٥ت ہی ۔یھت

الفٵی ٭یب  ےٱئ ےک ےٍضت  عؼٵبت  ػمتیبة  کـاٷ ںیھاٿؿ اٷ ںیہ

آئی  ںاٿؿ ػیگـ  ىـٕی ہکی کٶبفکٶنـٵبی  ےی پی اٹ ں۔یہگیب  

 ںیہٵ٪ـؿ  کی گئی  ےط ےؽؿیٜ ے٫  ےا ڈےآؿ 

 ےکی عؼٵت  کڀ مجٜ پـیٶیٴ ک ںٵتٞٲ٨  ػٝڀٿ ےٍضت  ك ہچٺبٹچ

کڀ   ےی پی اٹ ںکٶپٺیب ہپـ ثیٴ ےٵٞبٿُ ے٥یَؼ  ک ھہپبٹچ چ

 ں۔یہی ہمڀؿك کـ ؿٹآؤ

اٿؿ ٍضت  عؼٵت   ںامپتبٱڀ ےٵٺتٚٶیٸ  ٷ ےی  کٹتینـی پبؿ

ڀ اك ثبت ک ہکیب تبک ہٿتھایک مسذ ھمبت ےک ںٿاٱڀ ےٳ  کـٷہ٥ـا

ٿؿک  ٹٹی ےٱئ ےی، رڀ ٝالد کھکڀئی ة  ہ٫ ےی٪یٺی ثٺبیب  رب مک

ٱڀگ  ہی ۔ٳ  کی ربئیگیہیٸ  عؼٵت  ٥ـاہٹ٪ؼ ےاك ہےامپتبٯ ربتب 

ػؿٵیبٷ  ثیچڀاٷ ٭ب ٭بٳ  ےک ںػاؿ ٿ ہاٿؿ ثیٴ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ

کڀ صتٶی  ںٿکـ ٍضت  ػٝڀٿہٵـثڀٓ  ھمبت ےک ںامپتبٱڀ ےٿئہ ےکـت

 ں۔یہ ےىٮٰ ػیت

 اعپتبي .5

رڀ  ہے ےك ےی  ٩بئٴ اػاؿھتبٯ کب ٵٖٲت اینب ٭ڀئی  ةایک امپ

  ہاٯ اٿؿ ؿٿفاٷھة ھػیک ٹیٸکب ِاٷ پیي ںٿٹثیٶبؿی اٿؿ/یب چڀ
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ٕڀؿ پـ  ےامپتبٯ ٫ ںصکبٳ  ٵی ، اٿؿ رڀ ٵ٪بٵیہےکـتی  ٝالد

 یوٹپـیک ٕجی ٯہاٿؿا ڈؿٹاٯ ؿرلھة ھکی ػیک ٿ، اٿؿ رلہ ڈؿٹؿرل

 افکٴ کٴ بٳدت ےگئ ےػیئ ےٹیچ ےاك ں۔کـی ںگـاٹی ٵی ٹـکیٸ

 : ےئیہٝٶٰ کـٹب چب ھمبتےٵٞیبؿک

a)  ِاٷ  10کٴ  ےکٴ ك ںٵی ںؿٿہه ےکٴ آثبػی ٿاٯ ےفاؿ كہػك

 15 ںٵ٪بٵبت ٵی اٿؿ ػیگـدتبٳ ےئیہچب ےٿٷہثنرت  ٹپیيیٸ

 ،ےئیہچب ےٿٷہثنرت   ٹِاٷ پیيیٸ

b) ا٣ ٹ٩بثٰ ٹـمٺگ اك ٹےٷھگ ںحتت چڀثینڀ ےؿٿف گبؿ ک ےاپٸ

 ،ےئیہچب ےٿٷہ

c) ںٿہیيٺـ  ػمتیبة  ٹپـیک ٕجی ؼٵنتٺ ٹےٷھگ ںچڀثینڀ ، 

d) ںٵی ٿ رلہ ؿٹیھت آپـیيٸ ٱیل ےعڀػ کب ایک پڀؿی ٕـس ك 

 ٿ،ہ کبؿ ہٕـی٨ ےک رـاصی

e) ۔ٿہا ربتب ھؿک ڈؿیکبؿ  ہکب ؿٿفاٷ ںٵـیْڀ 

 یؾٕشٹپشیک ىجی .6

 ےك کڀٹنٰ یکٰڈٵی ےی ؿیبمت  کھکنی ة ےاؿت کھؿ  ةٹا٫ڈایک 

 ےٕـس  اپٸ اٿؿ اك ہےصبٍٰ ٭ـتب  گـیڈ کی ؿیيٸٹؿرل ػؿمت ایک

 ےاٿؿ اپٸ ہےکب ص٪ؼاؿ  ےٕجی  ٝالد  کـٷ ںاعتیبؿ ٵی ےىٞت

اٹؼؿ کبٳ کـتب  ےاعتیبؿ ک ے٭بؿ اٿؿ ىٞت ہػائـ ےالئنیٺل ک

 ہے۔

 ٔشط ہیبفت تٍْیُ .7

ٹـمٺگ  ےاؿت کھىغٌ/ٝڀؿت رڀ ة ہٿ ہےٹـك کب ٵٖٲت  ہیب٥ت تٞٲیٴ

 ےٹـمٺگ ٭ڀٹنٰ ك ےی ؿیبمت  کھکنی ة ےاؿت کھکڀٹنٰ یب ة

 ہے۔ ڈؿٹـ ؿرلػؿمت ٕڀؿ پ

 ِٕبعت  اوس مشوسی  اخشاربت .8

 ہکیڀٹک ہےٿتب ہىبٵٰ   ہٵیوہکالد  ہی ںپبٱینی  ٵی ہایک ٍضت  ثیٴ

 ںیہرٸ ہےٳ  کـتی ہ٥ـا ہٵٞبٿُ ےٱئ ےپبٱینی  اٷ اعـاربت  ک

اٿؿ کنی عبً ر٢ـا٥یبئی  ےٱئ ےٝالد ک ےکنی عبً  ثیٶبؿی ک

 ۔ٵٺبمت  ٵبٹب ربئیگب ےٱئ ےک  ےىٞت

 ےٝالد ک ہؿ یٹا٫ڈّـٿؿی    ہٿگی ٫ہ ہتٞـی٤  یکی ایک ٝبٳ  اك 

 ےٱئ ےامی ٝالد ک ںٵی ےٿاال چبؿرل  امی ٝال٧ ےٱیب ربٷ ےٱئ

ٿگب ہ ںیہٷ  ہفیبػ ےٝبٳ  مٖش  ك ےچبؿرل  ک ےٿاٯ ےٱیب ربٷ

 ہثیٴرڀ کڀئی  ےگ ںٿ ہ ںیہچبؿرل  ىبٵٰ ٷ ےایل ںك ٵیاٿؿ ا

 ے۔ربت ےکئ ںیہعـچ ٷ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ ںیہٷ

یـ ہکی توٵی ہ٥ـاآئی ٵٺبمت عـچ کب اك مـٿك یب  ےی اڈآئی آؿ 

 ےٱئ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہرڀ خمَڀً ٥ـا ہےٕڀؿ پـ ثیبٷ کـتب  ےک
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اك   ےك صنبة ےٿ مکب ثیٶبؿی کی ٹڀٝیت کہٵٞیبؿی چبؿد 

  ۔ٿہٱی ربتی  ےٱئ ےعؼٵبت ک ںیکنب ںٵی ےر٢ـا٥یبئی ٝال٧

 ےگئ ےئا کـ ثٺبڑھا چڑھة ےك ےؽؿیٜ ےٳ ٭ٺٺؼگبٷ ٫ہ٥ـا فکال ہی

 ہاٿؿ ثیٴ ہےٳ  کـتب ہکڀ حت٦٘ ٥ـا ںکٶپٺیڀ ہعال٣  ثیٴ ےک ںثٲڀ

اگـ امی  ہےؿٿکتب  ےك ےربٷ ںٵی ںامپتبٱڀ ڑےی ةھػاؿ  کڀ ة

 ہے۔ثیٶبؿی کب ٝالد کٴ ٩یٶت پـ ػمتیبة  

 طٹکی ٔو ےدّو .9

اٿؿ ایک ٿ٩ت   ےکی ٥ڀؿیبٕالٛ ػیٸ ےپبٱینی  ػٝڀ ہؿ ای٬  ثیٴہ

ٍضت   ہے۔کب پـٿیژٷ  کـتی  ےاٹؼؿ ػمتبٿیق مجٜ کـٷ ےصؼ  ک

 ےك ےؽؿیٜ ے٫  ٫ہی گبھة ںیہک ںاہ، دںٵی  ںپبٱینیڀ ہثیٴ

 ںامکی ٵٞٲڀٵبت  امپتبٯ ٵی ہےٿٱت  ٵبٹگی ربتی ہیٸ  كہٹ٪ؼ

ػی  ےػ ےٯہکب٥ی پ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکڀہگب ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة

ی ھی کتھ، کتںٵی ںٵٞبٵٲڀ ےک ںػٝڀٿ ہٵٞبٿُ ہصبالٹک ہے۔ربتی 

 ہکی ٷ ےکی إالٛ ػیٸ ےػٝڀ ےکڀ اپٸ ںکٶپٺیڀ ہػاؿ  ثیٴ ہثیٴ

 ےک ےگقؿ  ربٷ ےک ںیٺڀہ/ٳںی کئی ػٹڀہ ہاٿؿ ٷ ہےی فمحت  کـتب ہ

کڀ مجٜ  ںػمتبٿیقٿ ےػیـی ك ہے۔کڀ مجٜ کـتب  ںی ػمتبٿیقٿھثٞؼ ة

ػاؿ  ہا ٭ـ پیو کـٹب، ثیٴڑھاچڑھثٰ کڀ ة ےك ہکی ٿد ےکـٷ

 ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ہی ہے۔ٿ مکتی ہی ھة  ہی ٿ١یـہٿکبػھ/امپتبٯ کی ػ

 ہٕـی٨ ےک ےٵٺبمت  پـٿیژٷ  ثٺبٷ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےك ےؽؿیٜ

 ںکٶپٺیب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ےامٲئ ہے۔ی ٵتبحـ  کـتب ھ٭بؿ کڀ ة

ٵتٞٲ٨   ےػٝڀٰی ك ں۔یہپـ فٿؿ ػیتی  ےکی ٥ڀؿی إالٛ ػیٸ ںػٝڀٿ

ی ھٹچ ےکی  ٿ٩ت  صؼ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ امپتبٯ ك ےػمتبٿیق مجٜ کـٷ

 ںػٝڀٿ ےاك ك ہے۔کی ربتی  ےپـ ٓ ںػٹڀ 15 ےکی تبؿیظ ك ےٵٲٸ

 ہٝالٿ ےک اٿؿ اك ہےٿتی ہٹگ دمٮٸ  ٹاٿؿػؿمت  ؿپڀؿ کی ٥ڀؿی

 ںٵی ےتبٯ کـٷڑکٶپٺی کڀ ربٹچ پ ہٿ، ثیٴہی ّـٿؿی  ھة ںیہک ںاہد

 ہے۔٩بثٰ ثٺبتب 

 ےٿ٩ت  صؼ  ک ےٵٖبث٨ ٓ ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

کب١ؾات پـ ١ڀؿ  کیب  / کی إالٛ ےػٝڀ ےگئ ےی مجٜ کئھثٞؼ ة

 ۔ ہےػمتیبة    ہٵٺبمجڀد ےٱئ ےک اگـ اك ےئیہربٹب چب

 ِفت فضت  ربٔچ .10

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک ػٝڀٰی ٵ٦ت پبٱینی  ںٵی  ںؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ

کب پـٿیژٷ   ےا٥قائی  ػیٸ ہکنی ٕـس ٭ی صڀٍٰ ہؿ کڀ کنی ٷڈٿٯہ

ی  ٱگبتبؿ چبؿ ػٝڀٰی ٵ٦ت پبٱین  ںکئی پبٱینیب ہے۔ٿتب ہػمتیبة  

کب  ہٵٞبٿُ ےاعـاربت  ٫ ےٍضت  ربٹچ ک ںآعـ  ٵی ےٵؼت  ک

کی   ںتیٸ مبٱڀ ےٯھٝبٳ ٕڀؿ پـ  پچ ےاك ں۔یہپـٿیژٷ  کـتی 

 ہے۔ا ربتب ھۺ پـ حمؼٿػ  ؿک1 ےؿ٩ٴ  ک ہاٿمٔ ثیٴ

 جمٶڀٝی  ثڀٹل .11
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کب ایک اٿؿ   ےا٥قائی  کـٷ ہؿ کڀ صڀٍٰڈٿٯہپبٱینی  ػٝڀٰی ٵ٦ت

ؿ٩ٴ  پـ ایک جمٶڀٝی   ہثیٴ ےٱئ ےمبٯ  ک ؿ ای٬  ػٝڀٰی ٵ٦تہؿٿپ 

ٿ٩ت   ےجتؼیؼ  ک ہ٫ ہے ہکب ٵٖٲت ی اك ہے۔ٳ  کـٹب ہثڀٹل ٥ـا

ٿ ہ  ہۺ ٥ی مبٯ  کباّب5٣ ےایک ٵ٪ـؿ٥ی ٍؼ  ریل ںؿ٩ٴ  ٵی ہثیٴ

ۺ 50تـ   ہفیبػ ےٱئ ےک ںجتؼیؼ ٿ ػك ػٝڀٰی ٵ٦ت ہاٿؿ ی ہےربتب 

پـیٶیٴ  ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہػاؿ ثٺیبػی  ثیٴ ہثیٴ ہے۔تک اربفت  

  ہے۔اٿؿ ایک اٝٲی  کڀؿ صبٍٰ  کـتب  ہےاػائیگی  کـتب ٭ی 

ػیب رب  ںٵٖبث٨ جمٶڀٝی ٵی ےىڀ کےٹـػ ےؿامت ےی اڈآئی آؿ 

جمٶڀٝی  (کـ ڑٿھکڀ چ ےپی ا) ںٵی ںٿٱت پبٱینیڀہت٬ ك ہےمکتب 

ایب ربٹب ھػک ںثـٿىـ اٿؿ پبٱینی ٵی ےثڀٹل کی آپـیيٺٰ ٱی

تڀ  ہےب ربتب ػٝڀی کی ںی، اگـ کنی عبً مبٯ ٵیھؿ ةھ، پےئہچب

 ۔ہےٿا ہمجٜ  ےرل ىـس ك ںیہٿ ربتب ہکٴ  ےجمٶڀٝی ثڀٹل امی ىـس ك

 ِخبي  

کی ایک   ےؿٿپ ھالک 3پـیٶیٴ پـ  ےک  ےؿٿپ 5،000ای٬ ىغٌ  

 ےکـٷ ںیہی ػٝڀٰی ٷھکڀئی ة ںمبٯ  ٵی ےٯہپ ہے۔پبٱینی  ٱیتب 

امی  ےک  ےؿٿپ 5،000 ےاك ںمبٯ  ٵی ےػٿمـ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 ےمبٯ  ك ےٯھؿ٩ٴ  )رڀ پچ ہکی ثیٴ  ےؿٿپ ھالک 15۔3پـیٶیٴ پـ 

ػٝڀٰی ٵ٦ت جتؼیؼ   ےػك مبٯ  ک ہی ہے۔ٿتی ہ( صبٍٰ  ہے  ہۺ فیبػ5

 ہے۔مکتی  ڑھتک ة  ےؿٿپ ھالک 5۔4 ںٵی

 

 

 ِبٌظ / ثؤظ .12

ا٥قائی ػی ربتی ہرل ٕـس ػٝڀٰی ٵ٦ت ٍضت  پبٱینی  کڀ ایک صڀٍٰ

، اگـ ںاہی ہے۔ا ربتب ہثـٝٮل  صبٱت  کڀ ٵبٱل ک ےیک امکٹھ، ہے

 ےتڀ جتؼیؼ  ک ہےا ػٝڀٰی کیب گیب ڑت ةہحتت ة ےکنی پبٱینی  ک

  ہے۔ٹگ ٿٍڀٯ کی ربتی ڈٿ٩ت  ایک ٵبٱل یب پـیٶیٴ کیٲڀ

  ہٍضت  پبٱینی  ایک مسبری   ٥بئؼ  ہ٫ ےٿئہ ےتھؿک ںیبٷ ٵیھػ ہی

پـ ٵبٱل   ںی تک ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀھاة ںاہ، دہےکی پبٱینی  

 ۔ہےکیب ربتب  ںیہٿٍڀٯ ٷ

ػٝڀٰی تٺبمت  کڀ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ں، گـٿپ  پبٱینیڀہصبالٹک

جمٶڀٝی  پـیٶیٴ پـ  ےٱئ ےک ےٷھاٹؼؿ ؿک ےک ںٵٺبمت  صؼٿ

ػٿمـی  ںیہٿ ہے۔ٕڀؿ پـ ٵبٱل ٿٍڀٯ کیب ربتب  ےیٺگ کڈٵٺبمت  ٱڀ

ٕڀؿ پـ  ےک ٹٿھچ ںتڀ پـیٶیٴ  ىـس ٵی ہےتب ہا ؿھاچہٕـ٥تزـة

 ہے۔ی ػیب ربتب ھثڀٹل ة

 ٹوھکی چ ےوْہ ںیہکوئی دّوٰی ْ .13
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ؿ٩ٴ  پـ  ہثیٴ ےٱئ ےؿ ای٬  ػٝڀٰی ٵ٦ت مبٯ  کہٵَٺڀٝبت  ھکچ

 ں۔یہ ےٳ  کـتہ٥ـا ٹٿھپـیٶیٴ پـ چ ےجببئ ےک ےایک ثڀٹل ػیٸ

 یذاسیھادائیگی / ؽشیک عبد ؽشیک .14

کب  ےؿ ای٬  ػٝڀہحتت  ےىـی٬ اػائیگی  ایک ٍضت  پبٱینی  ک

کب تَڀؿ   ےربٷ ےثـػاىت ٭ی ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ہایک صٌ

 ہے۔ٿ مکتب ہ ہثٺیبػ  پـ الفٵی  یب ؿّبکبؿاٷ ےٵَٺڀٝبت ک ہی ہے۔

ٿّجٔ  ٹٚٴ عبً ػؿٵیبٷ  ایک ےک ںػاؿ ٿ ہىـی٬  اػائیگی  ثیٴ

 ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ے١یـ ّـٿؿی  ٕڀؿ ك ہتبک ہےالتب 

 ے۔ثچب رب مک

ا ہاّب٥ی ک ےرل ہےٿ مکتی ہؿ٩ٴ   ہیؼاؿی ایک ٵ٪ـؿھىـی٬  مبد

ٿ ہ٩بثِٰ ٩جڀٯ  ػٝڀٰی ؿ٩ٴ  کب ایک ٥ی ٍؼ   ہیب ی ،ہےربتب 

 ےک ںثیٶبؿیڀ ھٍـ٣  کچ ںٵَٺڀٝبت ٵی ھکچ ےثبفاؿ ک ہے۔مکتب 

ی ڑة ے، ریلںیہکالد ىبٵٰ  ےىـی٬  اػائیگی  ک ںتٞٲ٨  ٵی

 ٿاٱی مـرـی یب ای٬ عبً ےٿٷہ ےمـرـی یب ٝبٳ  ٕڀؿ ك

 ےٱئےا٥ـاػکےاٿپـکےٝٶـك

 وتی ٹامبفی  / ک .15

ٝبٳ  ے، اكہےا ربتب ہی کھاّب٥ی  ة ںٵی  ںٍضت  پبٱینیڀ ےاك

ؿ٩ٴ   ےپیلہایک ٵ٪ـؿ ہی ہے۔ا ربتب ہٕڀؿ پـ ىـی٬  اػائیگی  ک

اػائیگی   ےک ےػٝڀ ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ںرڀ آ١بف  ٵی ہے

ٿتب ہاػائیگی  کـٹب  ےػاؿ  کڀ ّـٿؿی  ٕڀؿ ك ہثیٴ ےٯہپ ےك

 ہےی ٿتٹکی ک  ےؿٿپ 10،000 ں، اگـ کنی پبٱینی  ٵیےریل ہے۔

  ےؿٿپ 10،000 ےٯہپ ںٵی ےػٝڀ ےؿ ای٬  ٹ٪َبٷ کہػاؿ   ہتڀ ثیٴ

 80،000، اگـ ػٝڀٰی ےٱئ ےک ےٷھمسذ ےاك ہے۔٭ی اػائیگی  کـتب 

٭ی اػائیگی    ےؿٿپ 10،000 ےٯہػاؿ  پ ہتڀ ثیٴ ہےکب   ےؿٿپ

 ہے۔اػائیگی  کـتی   ےؿٿپ 70،000کٶپٺی  ہاٿؿ ثیٴ ہےکـتب 

 ںٿٹٷھگ / ںکٶی خمَڀً ػٹڀ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٹ٪ؼ پبٱینی ک امپتبٯ

٩بثٰ  ےٕـ٣ ك ػاؿ ٭ی ہرل ثیٴ ہےٿ مکتب ہ ںکی تٞؼاػ ٵی

 ۔ گی ےالگڀ کی ربئ ےٯہپ ےی عَڀٍیت کھاػائیگی کنی ة

 ںکی پبثٕذیب  ہوشای ےک ےکّش .16

ٕڀؿ پـ ػمتیبة   ےٯھکئی ٵَٺڀٝبت ک ےٱئ ےک ںػاؿ ٿ ہثیٴ ںاہد

، ںیہ ےکـت  تـ  ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی ہکی فیبػ ےػٝڀ ےرڀ اٹک ںیہ

 ےرل ںیہ ے٭ی ٩نٴ  پـ پبثٺؼی  ٱگبت ےکئی ٵَٺڀٝبت کٶـ ںیہٿ

 ےجتـة ہے۔کـ اٹتغبة  کـتب  ڑرڀ ےؿ٩ٴ  ك ہػاؿ  اپٺی ثیٴ ہثیٴ

 ےک ےدتبٳ  اعـاربت  کٶـ ےامپتبٯ ک  ہ٫ ہےچٲتب  ہپت ےك

 ےامٲئ ں۔یہ ےربت ےکئ ےی ٓہ ںتٺبمت  ٵی ےک  ہتـ  ٭ـای ہفیبػ

 1،000، ٥ی  ػٷ ہےػاؿ   ہکب ثیٴ  ےؿٿپ ھا٥ـاػ  رڀ ایک الک ہٿ

 ہ٥ی  ػٷ ثیٴ ںٿگب اگـ پبٱینی  ٵیہکب ص٪ؼاؿ  ےکٶـ ےک  ےؿٿپ

ٿاّش  ٕڀؿ  ہی ہے۔کی صؼ  ٵ٪ـؿ  کی گئی   ہۺ پـ ٭ـای1 ےؿ٩ٴ  ک
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 ہآؿاٳ ػ ںٵی ںامپتبٱڀ ھےاچ ےکنی کڀ مت ك  ہ٫ ہےؿکـتب ہپـٙب

اٝٲی   ی پبٱینی  ٵٺبمت  پـیٶیٴ پـھة ےتڀ اك ہےٝالد  پنٺؼ 

 ے۔ئیہپبٱینی  عـیؼٹی چب ہؿ٩ڀٳ ٿاٱی ثیٴ

 جتذیذ  کالد .17

ٵٖبث٨ ٍضت   ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےک  ےی اڈجتؼیؼ  پـ آئی آؿ 

تبصیبت  ّٶبٹتی جتؼیؼ   ےک  ںٍضت  پبٱینیڀ  ںپبٱینیب ہثیٴ

 ےصبٍٰ  کـٷ ہکٶپٺی ٍـ٣  ثیٴ ہایک ثیٴ ں۔یہکڀ الفٵی  ثٺبتی 

 ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ ںتٞٲ٨  ٵی ےک اك ںیب ثٞؼ ٵی ںٵی

اٹکبؿکـ ےثٺیبػپـجتؼیؼك کیص٪بئ٨ ی یب ١ٲٔ ثیبٹی یب ہػ ہٿکھػ

 ہے۔مکتی 

 کالد کی تٕغیخ .18

 ےؽؿیٜ ےؿی  پـٿیژٷ  ٫ٹی ؿیگڀٱیھکالد کڀ ة ےک ےتٺنیظ کـٷ

کٶپٺی ١ٲٔ ثیبٹی،  ہاٿؿ ایک ثیٴ ہےٵٞیبؿی  کیب گیب  ےك

 ےـػ ٫ػاؿ  ٥ ہٝؼٵبٹکيب٣ یب ثیٴ ےی، ٵبػیض٪ی٪ت کہػ ہٿ٫ھػ

ی ٿ٩ت  ھثٺیبػ  پـ پبٱینی  کڀ کنی ة ےٝؼٵتٞبٿٷ ک ےك ےؽؿیٜ

  ہے۔ؿّػ کـ مکتی 

 ےاک ٫ڈپبٿتی   ڈؿٹپـ ؿرل  ےپت ٵٞـٿ٣ ػاؿ  کڀ آعـی ہثیٴ

ك ٹکی ٹڀ ںػٹڀ ہکٴ پٺؼؿ ےکٴ ك ںحتـیـی ىٮٰ ٵی ےك ےؽؿیٜ

 ےکٶپٺی ٫ ہرت پبٱینی  کڀ ثیٴ ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت   ےیزٸھة

کی عتٴ  ٵؼت   ہ، تڀ کٶپٺی ثیٴہےربتب  ؿّػ کـ ػیب ےك ےؽؿیٜ

ػاؿ  کڀ  ہثیٴ ںتٺبمت  ٵی ےآعـی پـیٶیٴ ک ںتٞٲ٨  ٵی ےک

حتت کڀئی ػٝڀٰی  ےپبٱینی  ک   ہٿاپل کـیگی ثيـٕی٬ ےپیل

 ہے۔کیب گیب  ںیہاػائیگی  ٷ

ی ٵؼت  کی ىـس  ٹٿھتڀ چ ہےکڀ ؿّػ کـتب  ہػاؿ  ثیٴ ہاگـ ثیٴ

ػاؿ  کڀ  ہثیٴ  ہ٫ ہےٵٖٲت  امکب ۔ٿگیہٷ کی ٿاپنی ھپـ پـیٶیٴ ػ

ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ کی ٿاپنی صبٍٰ   ےکٴ ٥ی ٍؼ  ک ےٹڀاف تٺبمت ك

 ۔ٿگیہ ںیہتڀ کڀئی ٿاپنی ٷ ہےاگـ کڀئی ػٝڀٰی کیب گیب  ۔ٿگیہ

 

 فشی ٌک اْ ِذت .19

اٿؿ  ہےپبٱینی  عـیؼی  ہایک ٹئی ثیٴ ے٫  ٷہاگـ  کنی گب

ثٔ کڀ ؿ ىـائٖڀّڀاھاٿؿ پ ہے ےػمتبٿیق ٵڀٍڀٯ  کی ےپبٱینی  ک

 ؟ںیہپبك کیب آپيٸ   ے، تڀ امکہےپبتب  ںیہٵٖبث٨  ٷ ےاپٸ

 ہػٿمتبٷ ایک ٍبؿ٥یٸ ںٵی ےّبثٔ ےاپٸ ےآئی  ٷ ےی اڈآئی آؿ 

٫  ہگب ہے۔تب ھکب عیبٯ  ؿک  ےرڀ اك ٵنئٰ ہےپـٿیژٷ  ىبٵٰ کیب 

 ےٵيـٿٓ  اپٸ ےاٿؿ ػؿد ؽیٰ  ىـائٔ ک ہےٿاپل کـ مکتب  ےاك

 :ہےٿاپل صبٍٰ  کـ مکتب  ےپیل
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  ںپبٱینیڀ ہاٿؿ ٍضت  ثیٴ  ںپبٱینیڀ ہٍـ٣  فٹؼگی  ثیٴ ہی .1

 3 ےاك ںی ٵیہصبٯ  ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ہے۔ٿتب ہپـ الگڀ 

 ہے۔مبٯ  کـ ػیب  1ا کـ ھٹگ ےمبٯ  ك

کڀ اك اعتیبؿ  کب امتٞٶبٯ پبٱینی  ػمتبٿیق  ںکڀہگب .2

 ے۔ئیہاٹؼؿ کـٹب چب ےک ںػٹڀ 15 ےک ےٿٷہصبٍٰ  

پـ  ثبت چیت کـٹب  حتـیـی ٕڀؿ ےکٶپٺی ك ہثیٴ ےاك .3

  ے۔ئیہچب

 کیب ربئیگب ٹرلڈای ےٱئ ےپـیٶیٴ ٿاپنی کڀ ػؿد ؽیٰ  ک .4

a) ٳ پـیٶیٴھٵتٺبمت رڀک ےٱئ ےکڀؿ ٵؼت  ک 

b) ےگئ ےپـ کئ  ٹیلٹٕجی   ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ 
 اعـاربت  

c) چبؿرل ےک یٹیڀڈ اٵپٹاك 

 سّبیتی ِذت ےٌئ ےجتذیذ ک .20

ی تنٲنٰ کڀ ک ہعَڀٍیت ثیٴ ٳہپبٱینی  کی ایک ا ہٍضت  ثیٴ

ی ھحتت ٥ڀائؼ  کڀ ٍـ٣  تت ےپبٱینی  ک ہچڀٹک ہے۔ٹب ھؿک ےثٺبئ

ثٺب جتؼیؼ  ےک ٹکڀ ؿکبٿ  ںرت پبٱینیڀ ہےا رب مکتب ھؿک ےثٺبئ

 ہے۔ٳ  ہت اہ، ٿ٩ت  پـ جتؼیؼ  ةہےکیب ربتب 

ٵٖبث٨  ؽاتی  ٍضت   ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ےآئی  ک ےی اڈآئی آؿ 

کی ایک ؿٝبیتی  ٵؼت  ںػٹڀ 30 ےٱئ ےجتؼیؼ  ک ےک  ںپبٱینیڀ

 ہے۔٭ی  اربفت  

 ےک ںػٹڀ 30 ےك ےٿٷہکی ٵؼت  عتٴ   ہٱی ثیٴہپبٱینی  کڀ پ

 ےی  تنٲنٰ  ٥ڀائؼ  کڀ ثٺبئھپـ مت ےربٷ ےاٹؼؿ جتؼیؼ کـ ٱئ

ٿ، ہ، اگـ  کڀئی ےػٿؿاٷ ػٝڀ ےکی ٵؼت  ک ٹؿکبٿ ہے۔ا ربتب ھؿک

 ۔کیب ربئیگب ںیہپـ ١ڀؿ  ٷ

ٳ  ہدلجی ؿٝبیتی ٵؼت ٥ـا ایک ےٱئ ےجتؼیؼ  ک ںکٶپٺیب ہثیٴ

رڀ اٱگ اٱگ ٵَٺڀٝبت پـ ٵٺضَـ  ںیہپـ ١ڀؿ  کـ مکتی  ےکـٷ

  ہے۔کـتب 

کڀ آئی  ںٍڀؿتڀ ، امتخٺبئیں، تٞـی٦ڀںتـ  کالرڀ ہفیبػ ےاٿپـ ٫

اٿؿ ٍضت   ےٍضت ّبثٔ ےگئ ےربؿی کئ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈآؿ 

 ہے۔حتت ٵٞیبؿی  کیب گیب  ےک ںُٹٶب ُاٍڀٱڀہؿ ٵٞیبؿ ثٺؼی ہثیٴ

 ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈاٿؿ آئی آؿ  ےٱیٸ ڑھپ ےٕبٱت ٝٲٴ  کڀ اك

 ےك ہاٿؿکتبثچ ػایبتہ ےٿاٯ ےربٷ ےٿ٩ت ٿ٩ت  پـ ربؿی کئےك

  ہے۔ػیبربتب   ہٵيڀؿ کب ےٷھؿک ٹیڈآپ کڀ اپ  ےاپٸ
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  ۲   ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ےک  ںػایبت ٵٖبث٨ ، ؽاتی ٍضت پبٱینیڀہ  ےک  ےی اڈآئی آؿ 

ؿٝبیتی ٵؼت  کی اربفت ػی گئی ________ کی  ےٱئ ےجتؼیؼ  ک

 ہے۔

I. ػٷ ہپٺؼؿ 

II. تیل ػٷ 

III. پیٺتبٱیل ػٷ 

IV. ػٷ ٹھمب 

 

 

   ہخالؿ

a) ےصبػث اٿؿاچبٹک ١یـٵتڀ٩ٜ پبٱینی  ایک ہایک ٍضت  ثیٴ  /

ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد ، رلںٍڀؿت ٵی کی ثیٶبؿی

 ٳہ٥ـا ص٦٘ ٵبٱیت کڀ ىغٌ ہىؼ ہ، ثیٴہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ

 - ہے کـتب

b) ںٱڀگڀ ےگئ ےحتت کڀؿ کئ ےٵَٺڀٝبت کڀ پبٱینی  ک ہٍضت  ثیٴ 

: ہےثٺؼی  کیب رب مکتب  ہکی تٞؼاػ  کی ثٺیبػ  پـ ػؿد

 ؿ  پبٱینی ، گـٿپ  پبٱینیٹؽاتی  پبٱینی ، ٥یٶٲی ٥ٲڀ

c) اعـاربت  کی پبٱینی  یب  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی  ےك ہ٭ی ٿد ےکٲیٴ ثیٶبؿی/صبػثڈٵی

 ہے۔کـتی  ہ٭ب ٵٞبٿُ ںالگتڀ ےگئ ےچ کئپـ عـ

d) ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

کی ٵ٪ـؿ  تٞؼاػ  )رڀ ٝبٳ  ںػٹڀ ےک ےٯہپ ےك ےؿتی کـٷھة

 ےػٿؿاٷ عـچ کئ ے( تک کی ٵؼت  کہےٿتی ہػٷ  30ٕڀؿ پـ 

 ہکب صٌ ےػٝڀ ےاٿؿ اك ےٿ ٹگہٕجی  اعـاربت    ہٵتٞٲ٨ ےگئ

 ۔ٵبٹب ربئیگب

e) ںاعـاربت  امپتبٯ ٵی ےثٞؼ ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

کی ٵ٪ـؿ  تٞؼاػ  )رڀ ٝبٳ  ںػٹڀ ےثٞؼ ک ےک ےؿتی کـٷھة

 ےػٿؿاٷ عـچ کئ ے( تک کی ٵؼت  کہےٿتی ہػٷ  60ٕڀؿ پـ 

 ہکب صٌ ےػٝڀ ےٿؿ اكا ےٿ ٹگہٕجی  اعـاربت   ہٵتٞٲ٨ ےگئ

 ۔ٵبٹب ربئیگب

f)  ی ، فیـ ٭٦بٱت ؿ /ثیڀہىڀ ںؿ  پبٱینی  ٵیٹایک ٥یٶٲی ٥ٲڀ

عبٹؼاٷ  کڀ ایک  ےٵٲکـ ثٸ ےاٿؿ ارمَبؿ  ٿاٱؼیٸ  ك ںثچڀ

عبٹؼاٷ  پـ  ےرڀ پڀؿ ہےٳ  کی ربتی ہؿ٩ٴ  ٥ـا ہاکیٲی ثیٴ

 ہے۔تی ہٿٵتی ؿھگ
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g) ےٿٷہؿتی ھة ںٹ٪ؼی پبٱینی  امپتبٯ ٵی  ہایک امپتبٯ ؿٿفاٷ 

ػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ   ہثیٴ ےٱئ ےؿ ای٬  ػٷ کہ ےک

 ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا

h) ہٹبٵقػ  ىؼیؼ ثیٶبؿی کب پت ھىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی  کچ 

 ےپـٿیژٷ  ک ےک ےپـ ایک ٵيت ؿ٩ٴ  ٭ی اػائیگی  کـٷ ےچٲٸ

 ہے۔پبٱینی    ہایک ٥بئؼ ھمبت

i) ہٵٺتغت  ہاپ اپ کڀؿ ایک ثیبٷ کـػٹٿتی  یب ٹاٝٲی  ٩بثِٰ ک  

 ے( کہےا ربتب ہٿتی ؿ٩ٴ  کٹیب ک ڈؿیيڀٯھت ےؿ٩ٴ  )رل

 ں۔یہ ےٳ  کـتہکڀؿ ٥ـا ےٱئ ےؿ٩ٴ  ک ہثیٴ  ہاّب٥ی  فیبػ

j) ٳ  ہػاؿ  ا٥ـاػ  کڀ ٭ب٥ی  کڀؿ ٥ـا ہکڀؿ ثیٴ  ہٵ٪ـؿ ٥بئؼ

  ےکٶپٺی کڀ اپٺی پبٱینی  کب ٵؤحـ  ٕـی٨ ہاٿؿ ثیٴ ہےکـتب 

 ہے۔ٵؼػ کـتب  ںٵی ے٩یٶت   تٞیٸ  کـٷ ےك

k) ےك ہ( کڀؿ ١یـٵتڀ٩ٞضبػحبت ٭ی ٿدے)پی ا ےای٬ ؽاتی صبػث  

ٳ  کـتب ہ٥ـا ہٕڀؿ پـ ٵٞبٿُ ے٫  ٵڀت  اٿؿ ٵٞؾٿؿی  ٥ڀائؼ

 ہے۔

l) اٯ، ھة ھکی ػیک ںٿھٹکٓٝالد ، ا ےک ںکڀؿ ػاٹتڀ ٹپیيیٸ ٹآؤ

ٕجی  اعـاربت   ےریل  ہٿ١یـ ٹیلٹٕجی  ربٹچ اٿؿ   ہثب٩بٝؼ

کی  ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےرٸ ک ہےکب پـٿیژٷ  کـتب 

 ہے۔ ںیہّـٿؿت  ٷ

m) ٿ مکتب ہٵبٱک رڀ ایک آرـ  ےگـٿپ  پبٱینی  ایک گـٿپ  ک

 ےٿیژٷ ٫ڈ ڈکبؿ ڈٹکـی ے، ایک اینڀمی ایيٸ، ایک ثیٺک کہے

 ےک  ایک اکیٲی پبٱینی  ا٥ـاػ ںاہد ہےٱی ربتی  ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔گـٿپ  کڀ کڀؿ کـتی  ےپڀؿ

n)  ؿ٩ٴ   ہؿ  یب ث٦ـ کڀؿ ؿ٩ٴ  عبٹؼاٷ  کی ثیٴٹ٥ٲڀ ٹکبؿپڀؿی

ٵؼػ  ںٵی ےاعـاربت  کڀ پڀؿا کـٷ ےٿاٯ ےٿٷہاّب٥ی   ےک

 ہے۔کـتب 

o)  ثیـٿٷ  ےا٥ـاػ  کڀ اپٸ  ںکٲیٴ/م٦ـ  پبٱینیبڈٿٿؿمیذ ٵیا

 ےٳ کھرڀک ےاٿؿ ثیٶبؿی ک ٹ، چڀےػٿؿاٷ صبػث ےٵٲ٬  م٦ـک

 ں۔یہٳ  کـتی ہعال٣  کڀؿ ٥ـا ےک ےٷٓا ںٵی ےػائـ

p)  ہےپبٱینی    ہٵنب٥ـ امٮیٴ  ایک مبالٷ  ہثب٩بٝؼ ٹکبؿپڀؿی 

 ےٿفکٹک اٹبیگقی ےایک کٶپٺی اپٸ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےک رل

ؿ ہثب ےاؿت کھرٺکڀ اکخـ ة ںیہٱیتی   ںتی  پبٱینیبؽا ےٱئ

 ں۔یہ ےٿتہ ے٭ـٷےػٿؿ

q)  کئی اٍٖالصبت کڀ عبً  ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ےٱئ ےک ےثچبٷ ےؿٳ کی صبٱت  كھػاؿ  کڀ ة ہثیٴ ےٕڀؿ ك

ٵٞیبؿی  کـ ػیب ےك ےؽؿیٜ ےؿیگڀٱیيٸ ٫ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔



 

223 

 

 رواة ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 ۱رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ےٱئ ےاعـاربت  ک ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ہصبالٹک

اٱگ اٱگ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکٶپٺی ک ہکڀؿ کی ٵؼت  اٱگ اٱگ ثیٴ

ٝبٳ کڀؿ  ے، مت كہےٿتی ہٵ٪ـؿ   ںپبٱینی  ٵی ہٿگی اٿؿ یہ

 ہے۔ ےٱئ ےک ںتیل ػٹڀ ےک ےٯہپ ےك ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ۲رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

  ںٵٖبث٨  ؽاتی  ٍضت  پبٱینیڀ ےػایبت کہ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

 ہے۔اربفت   ٭ی کی ؿٝبیتی  ٵؼت ںػٹڀ 30 ےٱئ ےجتؼیؼ  ک ےک

 

 عواالت ےراتی اِتضبْ ن

 1عواي  

 ےاعـاربت  کی پبٱینی  ک ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت  ےٹیچ ںتٞٲ٨  ٵی

I. اعـاربت  کڀ کڀؿ کیب  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٍـ٣  امپتبٯ ٵی

 ہےربتب 

II. ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ھمبت ھمبت ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہےاعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےکـٷ

III. ؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ھمبت ھمبت ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہےاعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك ےکـٷ

 ےعبٹؼاٷ  ک ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہػاؿ  کی ٵڀت   ہثیٴاٿؿ 

 ہےاؿاکیٸ  کڀ ایک ٵيت ؿ٩ٴ  اػائیگی  کی ربتی 

IV. ےمبٯ  ك ےٯہاعـاربت  کڀ پ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی 

اٿؿ  ےٯہپ ےک ےؿتی کـٷھة ںاٿؿ امپتبٯ ٵی ہےکڀؿ کیب ربتب 

اگـ  ہےکڀؿ کیب ربتب  ےمبٯ  ك ےاعـاربت  کڀ ػٿمـ ےثٞؼ ک

 ہےتب ہػٝڀٰی ٵ٦ت ؿ  ال مبٯہپ

 2عواي  

 ؟ ںچبٹیہ، پہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت  ےٹیچ

I. ہے ےکب تٞٲ٨  ٵـُ ك ہٍضت  ثیٴ 

II. ہے ےکب تٞٲ٨  ٵڀت ٭ی ىـس ك ہٍضت  ثیٴ  
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III. ےٵڀت ٭ی ىـس  ك ھمبت ھمبت ےکب تٞٲ٨  ٵـُ ک ہٍضت  ثیٴ 

 ہے

IV. ٵڀت ٭ی ىـس  ہاٿؿ ٷ ےتڀ ٵـُ ك ہکب تٞٲ٨  ٷ ہٍضت  ثیٴ

 ہے ےك

 3عواي  

 ےٹیچ ںتٞٲ٨  ٵی ےیٸ  عؼٵت  کہػمتیبة  ت٪ؼ ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ؟ ہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت 

I. ہثیٴ ےٱئ ےک ےؿاٹک اػائیگی کڀ ٥ـٿٟ ػیٸٹاٱیک ہی 

 ہػٿمتبٷ ىـٿٛ کی گئی ایک ٵبصڀٯ ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

مـکڀٱیيٸ  ےک ںٿٹؿامت  ٹ٪ؼ ٹڀ ہثـا ہتبک ہےٯ  ہمجقپےربٷ

 ےؿعت  کڀ ثچبیب رب مکاٿؿ ػ ےکڀ کٴ کیب رب مک

II. اٿؿ کڀئی  ہےٳ  کی ربتی ہػاؿ  کڀ ٵ٦ت  عؼٵت  ٥ـا ہثیٴ

 ےؽؿیٜ ےصٮڀٵت  ٫ ہکیڀٹک ہےکی ربتی  ںیہٹ٪ؼ اػائیگی  ٷ

کٶپٺی کڀ اػائیگی  کی  ہحتت ثیٴ ےایک عبً  امٮیٴ  ک ےك

 ہےربتی 

III. دتبٳ   ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ا٥ـاػ  ٫ ہثیٴ

 ےك  ےؽؿیٜ ےک ڈیٺکٺگ یب کبؿث ٹؿٹیٹاػائیگی  ٍـ٣  اٷ

ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ  کڀ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ ہکیڀٹک ےئیہچب ےٿٷہ

 ہےکیب ربتب  ںیہٵٺٚڀؿ  ٷ

IV. کٶپٺی  ہاٿؿ ثیٴ ہےکـتب  ںیہػاؿ  اػائیگی  ٷ ہثیٴ

 ہےکـتی  ہثٰ کب ت٦َی ھےمیؼ ھمبت ےامپتبٯ ک

 4عواي  

پیپی ایٸ کی ٍضیش  ںتٞٲ٨  ٵی ےک ںامپتبٱڀ ںٵی ہٍضت  ثیٴ

 ںٶٰ ىٮٰ ىٺبعت ٭ـیٵٮ

I. ٿؿک ٹٹی ڈپجٲک پـی٦ـ 

II. ٿؿک ٹؿ ٹیڈپـٿٿائ ڈپـی٦ـ 

III. ٿؿک ٹٹی ٹپجٲک پـائیڀی 

IV. ٿؿک ٹؿ پـی٦ـیٺيیٰ ٹیڈپـٿٿائ 

 5عواي  

 ؟ ں، ىٺبعت ٭ـیہےػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ  ١ٲٔ  ےٹیچ

I. ےایک گـٿپ  پبٱینی  ٯ ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےایک آرـ اپٸ 

 ہےمکتب 

II. ےگـٿپ  پبٱینی  ٯ ایک ےٱئ ےک ںکڀہگب ےایک ثیٺک اپٸ 

 ہےمکتب 
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III. ایک گـٿپ  پبٱینی   ےٱئ ےک ںکڀہگب ےایک ػکبٹؼاؿ اپٸ

 ہےمکتب  ےٯ

IV. ٱی گئی ایک  ےٱئ ےٵالفٵیٸ  ک ےاپٸ ےك ےؽؿیٜ ےآرـ ٫

اؿاکیٸ  کڀ  ےعبٹؼاٷ  ک ےگـٿپ  پبٱینی  کڀ ٵالفٵیٸ  ک

 ہےایب رب مکتب ڑھة ےٱئ ےک ےىبٵٰ کـٷ

 

   رواة ےعواالت  ک ےراتی اِتضبْ ن

 1اة  رو

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ںاعـاربت  کی پبٱینی  ٵی ےک ےٿٷہؿتی ھة ںایک امپتبٯ ٵی

 ےؿتی کـٷھة ںامپتبٯ ٵی ھمبت ھمبت ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی

 ہے۔اعـاربت  کڀ کڀؿ کیب ربتب  ےاٿؿ ثٞؼ ک ےٯہپ ےك

 2رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ

  ۔ہے ے٭ی ىـس( ك ٿا٩ٞبتےکب تٞٲ٨ ٵـُ)ثیٶبؿی ک ہٍضت  ثیٴ

 3رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ

اٿؿ  ہےکـتب  ںیہػاؿ ٥ـػ اػائیگی  ٷ ہحتت ثیٴ ےیٸ عؼٵت  کہٹ٪ؼ

  ہے۔کـتی   ہؿامت ثٰ کب ت٦َی ہثـا ھمبت ےکٶپٺی امپتبٯ ک ہثیٴ

 4رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ

 ۔ٿؿک ٹؿ ٹیڈپـٿٿائ ڈپـی٦ـ ہےپیپی ایٸ کب ٵٖٲت 

 5رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ

ایک  ہکیڀٹک ہے١ٲٔ   IIIثیبٷ  .ںیہ ػؿمت IV ؿاٿI، II ثیبٹبت

 ۔ ہےمکتب  ےٯ ںیہٷ ہگـٿپ  ثیٴ ےٱئ ےک ںکڀہگب ےػکبٹؼاؿ اپٸ
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 9 ثبة

 اٵیؼاؿیہ ہٍضت ثیٴ

 

 وب تْبسفثبة  

آپ  ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی کہ ںٵی ہاك ثبة  کب ٵ٪َؼ  ٍضت  ثیٴ

ی ھکی کنی ة ہاٵیؼاؿی ثیٴہ ہے۔ٳ  کـٹب ہکڀ ت٦َیٲی  ٝٲٴ ٥ـا

 ارـا ےک پبٱینی  ہاٿؿ ثیٴ ہےٱڀ ہٳ  پہی اہت ہکب ایک ة ٩نٴ 

اٵیؼاؿی ہآپ  ںاك ثبة  ٵی ۔.ہےاػا کـتب  ٳ کـػاؿہایک ا ںٵی

 ےثبؿ ےاٿؿ ٝٶٰ  ک  ں، اٿفاؿ ، ٕـی٪ڀ ںثٺیبػی اٍڀٱڀ ےک

 ہآپ کڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ہی ہٝالٿ ےامک ےیٴ صبٍٰ ٭ـیٺگہت٤ ںٵی

  ۔ٳ  کـیگبہ٥ـا ی ٵٞٲڀٵبت ھة ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی  کہ ےک

 تؼؿینی ٹتبئذ

 

A. ؟ہےاٵیؼاؿی کیب ہ 

B. ثٺیبػی تَڀؿات -اٵیؼاؿیہ  

C. امتٞٶبٯ٭ب    ػایبتہسمب ہ٥بئٰ اٿؿ  ؿ 

D.  ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ہػیگـ  ٍضت  ثیٴ ےک  ےی اڈآئی آؿ 

E. ثٺیبػی ُاٍڀٯ  اٿؿ اٿفاؿ ےاٵیؼاؿی کہ  

F. اٵیؼاؿی ٝٶٰہ  

G. ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ  

H. اٵیؼاؿیہکی  ہثیٴ ؿیڀٯٹ اٿٿؿمیق  

I. اٵیؼاؿیہکی  ہثیٴ  ےاتی   صبػثؽ  

ٿ ہ٩بثٰ   ںٵی ںثٞؼ ،آپ اٷ ثبتڀ ےک ےکـٷ  ہاك ثبة  کب ٵٖبٱٜ

 :ےٹگ

a) اك ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب ہےکیب ُٵـاػ  ےاٵیؼاؿی كہ 

b) ثٺیبػی تَڀؿات  کی ٿّبصت  کـٹب ےاٵیؼاؿی کہ 

c) ںاٍڀٱڀ ےٿاٯ ےربٷ ےٝٶٰ کئ  ےك ےؽؿیٜ ےؿف ٫ٹؿؿائڈَاٷ  

 ثتبٹب ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ خمتٲ٤  اٿفاؿ  ک

d) ٵٮٶٰ ٝٶٰ   ےاٵیؼاؿی  کہکی  ںپبٱینیڀ ہاٹ٦ـاػی  ٍضت  ثیٴ

 کی ثٺیبػی تٞـی٤  کـٹب

e) ہےکی ربتی  ےاٵیؼاؿی کیلہ٭ی  ںپبٱینیڀ ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ 

 کـٹب ہکب ٵجبصج اك
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 ںیھکو دیک  ےاط َِٕش ٔبَ

 ےاذمیٺئـ ک ٿیئـ ٹمب٣رڀ ایک  ہےمبٯ  ٭ی  ۶۸ٵٺیو کی ٝٶـ 

پبٱینی  ہایک ٍضت  ثیٴ ےٱئ ےاپٸ ےك ٷ، اہے کبٳ ٭ـتب ٕڀؿ پـ

 ےاك ںاہپبك گیب د ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ ہٿ ۔کیب ہکب ٥یَٰ ےٱیٸ

اپٺی رنٶبٹی  تٞٶیـ   ےاك ںایک جتڀیق ٥بؿٳ ػیب گیب رل ٵی

 ے، اپٸںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہٹی  ٍضت ، پہاٿؿ ٍضت ، ؽ

ٵتٞٲ٨  کئی  ےك  ہ، ٝبػات ٿ١یـ ٍضت کی تبؿیظ عبٹؼاٷ کی

  ۔یھکی ّـٿؿت  ت ےکب رڀاة  ػیٸ مڀاالت 

چبٷ اٿؿ ٝٶـ ٭ب ہپ ےپـ اك ےٿٷہجتڀیق ٥بؿٳ ٵڀٍڀٯ   ہٝالٿ ےک اك

کئی  ےریل ڈٕجی ؿیکبؿ ےٯھکب حجڀت  اٿؿ پچ ےحجڀت ، پت

ایک ٍضت   ےؿ اكھپ ۔یھکی ّـٿؿت ت ےکڀ پیو  کـٷ ںػمتبٿیقٿ

ا ہک ےٱئ ےک  ےگقؿٷ ےٝٶٰ  ك ےک  ٹیلٹٕجی   ھربٹچ اٿؿ کچ

 ۔گیب

ی آٵؼٹی  ٭ی ھآپ کڀ ایک ٍضت ٵٺؼ  اٿؿ ایک اچ ےرڀ اپٸ ٵٺیو

 ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےامک ہٱگب ک ے، مڀچٸہےتب ھمٖش  کب ىغٌ  مسذ

اٷ دتبٳ   ہے۔ی ہاپٺب ؿ ںکٶپٺی اك ٕـس کب ایک دلجب ٝٶٰ  کیڀ

 ہا کہک ےاك ك ےکٶپٺی ٷ ہی ثیٴھثٞؼ ة ےک  ےگقؿٷ ےٝٶٰ ك

 ےٿٷہائی ثی پی ہ ؿاٯ اٿؿٹائی کڀٱیلہ ںٵی  ٹیلٹٕجی   ےامک

ا ڑھاٵٮبٹبت  کڀ ة ےاٵـاُ ٫ ےػٯ ٫ ںرڀ ثٞؼ ٵی ہےچال  ہکب پت

ٳ  کی گئی ٱیکٸ پـیٶیٴ ہایک پبٱینی ٥ـا ےاك ہصبالٹک ہے۔ػیتب 

  ےٵ٪بثٰ ےپـیٶیٴ ٫ ےگئ ےاػا  کئ  ےك ےؽؿیٜ ےػٿمت ٫ ےامک

اٹکبؿ  ےك ےپبٱینی ٱیٸ ےاك ٷ ےا اٿؿ امٲئھت  ہت فیبػہة ںٵی

 ۔کـ ػیب

ٕڀؿ پـ اٷ  ےک  ےصٌ ےاٵیؼاؿی ٝٶٰ  کہ ےکٶپٺی اپٸ ہیٴث ںاہی

 ےٳ کـتہٳ کڀؿیذ ٥ـاھرڀک ۔یھی تہدتبٳ  ا٩ؼاٵبت  پـ ٝٶٰ  کـ ؿ

 ےٱگبٷ ہاٹؼاف ےك ےٳ کب ػؿمت  ٕـی٨ھکٶپٺی کڀ رڀک ہٿ٩ت  ثیٴ

ٳ ھاگـ رڀک ہے۔ٿتی ہی ّـٿؿت ھکی ة ےاٿؿ ٵٞ٪ڀٯ  ٵٺب٥ٜ  کٶبٷ

اٿؿ ایک ػٝڀٰی  ہے کی ربتی ںیہتيغیٌ  ٷ ےك ےکی ٍضیش ٕـی٨

 ےامک ۔ٿگبہایک ٹ٪َبٷ   ںٵی ےٹتیذ ےتڀ امک ہے٭یب ربتب 

 ےکی ٕـ٣ ك ںدتبٳ ٱڀگڀ ےٿاٯ ےکـٷ ہثیٴ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴہٝالٿ

کی   ٹؿكٹکڀ ایک  ںاٿؿ اٹکڀ اٷ پینڀ ںیہپـیٶیٴ مجٜ کـتی 

 ہے۔ٿتب ہاٱٺب ھٕـس مٺت
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A. ؟ہےاِیذاسی کیب ہ 

 اِیذاسیہ .1

رٸ  ںیہ٭ی ٭ڀىو  کـتی  ےکـٷ ہب ثیٴک ںاٷ ٱڀگڀ ںکٶپٺیب ہثیٴ

 ےٳ کھرڀک ےٿاٯ ےربٷ ےالئ ںپڀٯ ٵی ہثیٴ  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ہے۔ٿتی ہکی تڀ٩ٜ  ےربٷ ے٭ب٥ی  پـیٶیٴ اػا  کئ ںتٺبمت  ٵی

ٵٞٲڀٵبت  مجٜ   ےایک جتڀیق ٭بؿ  ك ےٱئ ےاٹتغبة  ک ےٳ کھرڀک

ٕڀؿ پـ  ےاٵیؼاؿی کہاك ٝٶٰ  کڀ  ےک ےکـٷ  ہاٿؿ جتقی ےکـٷ

مجٜ  کی گئی ٵٞٲڀٵبت   ےك  ےؽؿیٜ ےاك ٝٶٰ  ک ہے۔ب ربٹب ربت

جتڀیق ٭بؿ  کب  ہکیب ٿ ہک ہےٱیب ربتب   ہ٥یَٰ ہ٭ی ثٺیبػ  پـ ی

تڀ  ںیہ ےکـت ہکب ٥یَٰ ےاینب کـٷ ہاگـ ٿ ں۔یہ ےتہکـٹب چب ہثیٴ

کـ ےٳ ٯھاك ٕـس کب رڀک ہکل پـیٶیٴ، ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  پـ، تبک

 ے۔ایک ٵٞ٪ڀٯ  ٵٺب٥ٜ  صبٍٰ کیب رب مک

ٵـُ  کڀ کنی ىغٌ  ںاہی ہے۔ٵـُ  کی تَڀؿ  پـ ٵجٺی   ہٍضت  ثیٴ

ٕڀؿ پـ  ےٳ کھاٵٮبٹبت  اٿؿ رڀک ےک ےٷڑیب پ ےٿٷہثیٶبؿ   ے٫

 ےؿتی کـٷھة ںٝالد  یب امپتبٯ ٵی ےٱئ ےرنک ہےثیبٷ  کیب گیب 

 ہےٿتب ہٵتبحـ   ےٵـُ  کب٥ی صؼ تک ٝٶـ ك ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  

  ںؿیڀہثقؿگ ه ںٵی  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀ)رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ 

 ہ( اٿؿ خمتٲ٤  ػیگـ  ٵٺ٦ی  ٝڀاٵٰ  کی ٿدہےٿتب ہ  ہفیبػ ںٵی

ٵبّی   ھٿٹب، کچہٿفٷ یب کٴ ٿفٷ   ہفیبػ ے، ریلہےتب ڑھة ےك

کی ؽاتی   تبؿیظ ، ؽاتی  ںیب ؿٿگڀ ںاٿؿ صبٯ  کی ثیٶبؿیڀ

 ےٍضت ٭ی صبٱت  اٿؿ امک  ہدتجبکڀ ٹڀىی ، ٵڀرڀػ ےٝبػات ریل

 ہے۔ا ربتب ھعٖـٹبک مسذ ے، اگـ اكہجتڀیق ٭بؿ  کب پیو  ہٝالٿ

ثـٝٮل ، ٵـُ  ،کٴ ٝٶـ، ایک ٍضت ٵٺؼ  ٕـف فٹؼگی   ےامک

ٿتب ہی کٴ ھة  ےك ہثِٞ  مبفگبؿ  ٝڀاٵٰ  کی ٿد ےریل  ہٿ١یـ

 ہے۔

 تْشیف

اٿؿ اٷ  ےٳ کب تٞیٸ  کـٷھرڀک ےك ےاٵیؼاؿی ٵٺبمت  ٕـی٨ہ

ٳ  کیب ہکڀؿ ٥ـا ہیٴرٸ پـ ث ہےکب ٝٶٰ   ےىـائٔ کب تٞیٸ  کـٷ

 ںٳ کی ٩یٶتڀھاٹتغبة  اٿؿ رڀک ےٳ کھرڀک ہاك ٕـس ، ی ۔ربئیگب

 ہے۔٭ب ایک ٝٶٰ   ے٭ب  تٞیٸ  کـٷ

  اِیذاسی کی مشوستہ .2

ی ہالپـٿا ہکیڀٹک ہےی ہڈ٭ی   ڑھکٶپٺی کی ؿی ہاٵیؼاؿی ایک ثیٴہ

کٶپٺی  ہٳ کی ٵٺٚڀؿی  ثیٴھرڀک ےٱئ ےیب ٹب٭ب٥ی  پـیٶیٴ ک ےك

ٵٺتغت   ہت فیبػہػٿمـی ٕـ٣، ة ۔ربئیگی ےٕـ٣ ٯپٸ کی  ػٿاالکڀ 

ؿٿک  ےك ےا پڀٯ ثٺبٷڑکٶپٺی کڀ ایک ة ہٿٹب ثیٴہیب حمتبٓ  

 ےامٲئ ے۔یالؤ کیب رب مکھٕڀؿ پـ  پ ںٳ کب یٮنبھرڀک ہػیگب تبک

ٳ  ہػؿٵیبٷ ػؿمت تڀافٷ  ٩بئٴ کـٹب ا ےٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ  کھرڀک

 ہے۔تب ٿہاٿؿ ٵٺب٥ٜ خبو    ہٵ٪بثٰ ےٱئ ےرڀ تٺٚیٴ  ک ہے
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  ںُاٍڀٯ ، پبٱینیڀ ےکٶپٺی ک ہثیٴ  ہٝٶٰ ، ٵتٞٲ٨ ہتڀافٷ  کب ی

 ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿؿائڈٵٖبث٨  َاٷ ےٿک کھکی ة ےاٷٹھٳ اھاٿؿ رڀک

ثٺؼی   ہٳ کی ػؿدھؿ  کب کبٳ رڀکٹؿؿائڈَاٷ ہے۔پڀؿی کی ربتی   ےك

  ہکـٹب اٿؿ ایک ٵٺبمت  ٩یٶت  پـ ٵٺٚڀؿی  کی ىـائٔ ٭ب ٥یَٰ

ػاؿ   ہٳ کی ٵٺٚڀؿی  ثیٴھرڀک ہک ہےٳ  ہػیٺب ایبٷ ھػ ہی ہے۔کـٹب 

 ہے۔رینب  ےکـٷ ہکب ٿٝؼ  ےػٝڀٰی ت٦َی ںکڀ ٵنت٪جٰ  ٵی

  َ تؾخیـھروک -اِیذاسی ہ .3

رڀ ایک گـٿپ  یب  ہےٳ اٹتغبة  کب ایک ٝٶٰ  ھاٵیؼاؿی رڀکہ

گـی ٭ی ثٺیبػ  ڈٳ کی ھرڀک ںاہی ہے۔ىغٌ  کی عَڀٍیبت  پـ ٵجٺی  

ٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  ھکیب رڀک ہک ہےیتب ٱ  ہ٥یَٰ ہؿ  یٹؿؿائڈپـ َاٷ

 ے، ٩جڀٱیت کںی ٍڀؿت  ٵیھکنی ة ۔کیب ربئیگب اٿؿ کل ٩یٶت  پـ

پـ پڀؿی  ںثٺیبػٿ ہایک ٵٺ٦َبٷاٿؿ  ھمبت ےربٹجؼاؿی ک ںٝٶٰ ٵی

ی تَٞت  ھٳ کڀ کنی ةھرڀکےرٲت ےؿ ٵٲتہیٞٺی  ےئیہکی ربٹی چب

 ہػؿد ہی ے۔ئیہثٺؼی  کی ربٹی چب ہٕڀؿ پـ ػؿد ںث٢یـ یٮنب ےک

 ےك  ےؽؿیٜ ےك کٹٺؼی  ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٵٞیبؿی  ٵٺٚڀؿی  چبؿث

ٳ کی ھؿ ای٬  سمبئٺؼگی رڀکہ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےرنک ہےکی ربتی 

ٵٖبث٨  پـیٶیٴ کی گٺتی  ےاٿؿ امی ٫ ہےتٞؼاػ تٞیٸ  کی ربتی 

 ہے۔کی ربتی 

ی ھٵڀت کڀ ة ھمبت ھمبت ےاٵٮبٹبت  ک ےٝٶـ ثیٶبؿی ک ہصبالٹک

ثیٶبؿی ٝبٳ ٕڀؿ  ہک ےئیہا ربٹب چبھیبػ ؿک ہ، یہےٵتبحـ  کـتی 

ؽا، ٵڀت  ہٯ ہے۔ٿ مکتی ہاٿؿ ثبؿثبؿ  ہےآتی  ےٯہت پہة ےپـ ٵڀت ك

اٵیؼاؿی ہ ےٱئ ےکڀؿیذ ک ےٍضت  ک ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکڀؿیذ ٫ ےک

 ہے۔ٿٹب کب٥ی ٵٺٖ٪ی ہمغت   ہػایبت کب فیبػہٵٞیبؿ اٿؿ 

 ِخبي

کی  پیچیؼگی ےیب گـػ یکڈکبؿٵجتال  ىغٌ  کڀ  ںایک ىڀگـ ٵی

امپتبٯ  ےٱئ ےرنک ہے ےتہاٵٮبٹبت  ؿ  ہت فیبػہة ےک ےٿٷہ تـ٩ی

ٍضت   ہٝالٿ ےاٿؿ امک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

 ں۔یہ ےٿ مکتہػٿؿاٷ کئی ثبؿ  ےکڀؿیذ کی ٵؼت ک ہثیٴ  ےٵنئٰ

سمب ُاٍڀٯ  اك ىغٌ  کڀ ایک اٿمٔ ہاٵیؼاؿی ؿہکب  ہفٹؼگی  ثیٴ

، ٕجی  ہصبالٹک ہے۔ ثٺؼی  کـ مکتب ہٕڀؿ پـ ػؿد ےٳ کھرڀک

ٕڀؿ پـ کی  ےٳ کھامکی تيغیٌ  ایک اٝٲی رڀک ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ

 ۔ گی ےربئ

  ےٵ٪بثٰ ےاٵیؼاؿی ٫ہٵبٱی  یب آٵؼٹی  ٵجٺی   ںٵی ہٍضت  ثیٴ

ٵـ٭ڀفکی ربتی   ہتڀد ہٹتبئذ  پـ فیبػ ےٕجی  یب ٍضت  ک ںٵی

اٵیؼاؿی کڀ ٹٚـ اٹؼاف ہ، ٵبٱی یب آٵؼٹی  ٵجٺی  ہصبالٹک ہے۔

ٿٹب ہ ٹؿكٹاٷ  ہایک ٩بثِٰ ثیٴ ںاہی ہکیڀٹک ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ

ی ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کڀ عبؿد ھاٵیؼاؿی  کنی ةہاٿؿ ٵبٱی  ےئیہچب
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ٳ ہا ےٱئ ےک ےتنٲنٰ کڀ ی٪یٺی ثٺبٷ ںٵی ہاٿؿ ٍضت  ثیٴ ےکـٷ

 .ہے

 ۴ ّواًِ ےواي ےاِىبٔبت  کو ِتبحش  کشْ ےثیّبسی ک .4

پـ   ٳ(ھرڀک ےک ےٷڑٵـُ  )ثیٶبؿ پ ےٿئہ ےٳ کب تٞیٸ  کـتھرڀک

ؽیٰ ٕڀؿ پـ اصتیبٓ  ہٝڀاٵٰ  پـ ٵٺؼؿد ےٿاٯ ےاحـ اٹؼاف کـٷ

 :ےئیہ١ڀؿ  کیب ربٹب چب ےك

a)  :ٿٍڀٯ  ھمبت ےگـی  کڈٳ ٭ی ھپـیٶیٴ ٝٶـ اٿؿ رڀکّّش

 ںاٿؿ ثچڀ ے، ىیـ عڀاؿ ثچےٱئ ےٵخبٯ  کں۔یہ ےربت ےکئ

اٿؿ صبػحبت  کب  اٹ٦یکيٸ ٵـُ  پـیٶیٴ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںثبٝج  ٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀ ے٫ ےٷڑھة ہعٖـ

 ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك۶۰امی ٕـس،  ہے۔ٿتب ہ  ہفیبػ

ؽیبثیٖل   ہکیڀٹک ہےٿتب ہ  ہپـیٶیٴ فیبػ ےٱئ ےک ںثبٱ٢ڀ

ٵجتال ىغٌ  کڀ اچبٹک ػٯ کی  ںرینی ایک ػائٶی ثیٶبؿی ٵی

ت ہاٵٮبٹبت  ة ےک ےٿٷہثیٶبؿی یب اینی ػیگـ  ثیٶبؿی 

 ۔ ںیہ ےتہؿ  ہفیبػ

b) : اّب٥ی   ےػٿؿاٷ ٵـُ  ک ےٵؼت ک ےعڀاتیٸ  محٰ ک رٕظ

 ے، عڀاتیٸ ٫ہصبالٹک ں۔یہٿتی ہ ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک

یب  ےٿٷہٵتبحـ   ےك ےػٿؿ ےکڀ ػٯ ک ںٵـػٿ ںٵی  ےٵ٪بثٰ

  ہفیبػ ےک ےٿٷہٵتٞٲ٨  صبػحبت  کب ىکبؿ  ےٹڀکـی ك

 ہفیبػ ںعٖـٹبک ؿٿفگبؿ ٵی ہٿ ہکیڀٹک ںیہ ےتہاٵٮبٹبت  ؿ

 ں۔یہ ےٿ مکتہٵٲڀث 

c) ٭ی  ٵٺيیبت ىـاة یب، دتجبکڀی ٕڀؿ پـ ھکنی ة :ںّبدتی

 ہےتب ڑؿامت  احـ پ ہٳ پـ ثـاھرڀک ےٵـُ  ک  ےپت كھ٫

d) : ھکچ ےریل  ہؿ ٿ١یـٹؿ، ایڀئیٹؿائیڀؿ، ثالكڈ ِالصِت 

امی  ہے۔ٳ دمٮٸ  ھاّب٥ی  رڀک ےٱئ ےصبػحبت  ک ںٵی ںپیيڀ

 ٍٺٞت کی كٹاینجیلؿ، ٹپـیٓٵيیٸ ا ےٕـس ، ایک ایکل ؿ

اٝٲی  ںٵی ںپیيڀ ھکچ ےریل  ہٿ١یـ ںکبٷ کٺڀ، ںکبؿکٺڀ ےک

 ں۔یہ ےٿ مکتہٳ ھٍضت  رڀک

e) ہکیڀٹک ہے  ہت فیبػہکب تٞٲ٨  ة اك :خبٔذاْ کی تبسیخ 

رینی  ثِٞ کیٺنـ ؽیبثیٖل اٿؿ، ہػٳ ریٺیبتی ٝڀاٵٰ

ٵـُ  کڀ ٵتبحـ   ہی ں۔یہ ےکـت پـ احـ اٹؼاف ںثیٶبؿیڀ

 ںٷ ٵیہؽ ےاك ےٿئہ ےـتٳ کڀ ٩جڀٯ  کھاٿؿ رڀک ہےکـتب 

 ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک

f) : ی ھیب اٿمٔ رنٶبٹی  تٞٶیـ  کڀ ة ے، پتٰٹےٵڀ تّْیش

 ہےٵٺنٲ٬ ٭یب رب مکتب  ےٵـُ  ك ںٵی ںگـٿپڀ ھکچ

g) ےئیہٱگبیب ربٹب چب ہامکب پت:  عشرشی ثیّبسی یب ِبمی 

ثبٝج کنی ٩نٴ کی رنٶبٹی   ےکیب ٵبّی  ثیٶبؿی ک ہک
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 ٿا٩ٜ ہػٿثبؿ ےامک ہک کت ںاہیب ی  ہاّب٣ ںکٶقٿؿی ٵی

ٵٖبث٨  پبٱینی کی  ےاٿؿ امی ٫ ہےاٵٮبٹبت   ےک ےٿٷہ

، ےٱئ ےٵخبٯ  ک ے۔ئیہکیب ربٹب چب  ہىـائٔ ٭ب ٥یَٰ

اٿؿ  ہےٿٹب ٝبٳ ثبت ہٿا٩ٜ  ہؿی کب ػٿثبؿھکی پت ےگـػ

 ھػٿمـی آٹک ےك ےٿٷہٵڀتیب ثٺؼ  ںٵی ھامی ٕـس  ایک آٹک

 ہے۔ ےربت ڑھاٵٮبٹبت  ة ےک ےٿٷہٵڀتیب ثٺؼ  ںٵی

h) فضت  وی صبٌت  اوس دیگش  ّواًِ  یب ؽکبیبت:  ہِورود

 ہےٳ  ہٱگبٹب ا ہکب پت  ہٳ کی مٖش  اٿؿ ٩بثِٰ ثیٴھرڀک

 ےؽؿیٜ ےکبٳ ٵٺبمت  اٹٮيب٣ اٿؿ ٕجی  اٵتضبٷ ٫ ہاٿؿ ی

 ہے۔پڀؿا کیب رب مکتب   ےك

i) ی ٵـُ  ىـس  پـ احـ ھاٹکب ة :ہائؼ گبہس ِبصوٌیبت اوس

 ہے۔تب ڑپ

 

 

 ۱   ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  ہے۔اٵیؼاؿی ___________کب ٝٶٰ  ہ

I. ٹگٹٵَٺڀٝبت  کی ٵبؿ٭ی ہثیٴ 

II. پـیٶیٴ مجٜ  کـٹب ےك ںکڀہگب 

III. ٭ب  تٞیٸ ںٳ کی ٩یٶتڀھکب اٹتغبة  اٿؿ رڀک ےعٖـ  

IV. ٵَٺڀٝبت  کی ٥ـٿعت ہخمتٲ٤  ثیٴ  
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B. ثٕیبدی تقوسات   -اِیذاسی ہ 

  اِیذاسی کب ِمقذہ .1

 ں۔یہ ےىـٿٛ کـت ھمبت ےک ٵ٪َؼ  کی حت٪ی٪بت ےاٵیؼاؿی کہٳ ہ

  - ںیہػٿ ٵ٪بٍؼ   ےامک

i. عال٣  اٹتغبة  کڀ  ےکٶپٺی ک ہٵٺ٦ی  اٹتغبة  یٞٺی ثیٴ

 ؿٿکٺب 

ii. ػؿٵیبٷ  ےک ںٵڀھثٺؼی  اٿؿ رڀک ہکی ػؿد ںٵڀھرڀک

 ےکیٲئ ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷ یٹایکڀئ

  تْشیف

ؿ ای٬  جتڀیق ہکی  ہٍضت  ثیٴ ہےکب ٵٖٲت   أتخبة ےک ںِوھروک

 ےگـی کڈٳ کی ھپیو  رڀک  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےکی تيغیٌ  امک

ٳ  ہ٥ـا ہثیٴ ہکب ٝٶٰ  ک ےکـٷ ےٓ ہؿ یھاٿؿ پ ےکـٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ۔اٿؿ کٸ ىـائٔ پـ ںیہیب ٷ ےکیب ربئ

کب ؿرضبٷ  ںٱڀگڀ ےایل ِٕفی  أتخبة  )یب ثشّىظ  أتخبة (

ٵٺب٥ٜ  صبٍٰ  ںاٿؿ اك ٝٶٰ  ٵی ےٵبٹگٸ ہثیٴ ےرڀ ثیتبثی ك ہے

 ے٫ ےاٹک ہک ںیہ ےاٿؿ ربٹت ےکـت  ہىت ہی ےٱئ ےک ےکـٷ

ت ہاٵٮبٹبت  ة ےک ےربٷ ےٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کئ  ےك ےؽؿیٜ

 ہے۔  ہفیبػ

  ِخبي

 ہک ںٿتیہ ںیہاك ثبت کڀ ٱیکـ اٹتغبثی ٷ ںکٶپٺیب ہاگـ ثیٴ

اٵٮبٹبت   ہتڀ ی ہےٳ  کیب ہ٥ـا ہثیٴ ےاٿؿ کیل ےکل ےٷ ںٿہاٷ

 ےریل ،یب کیٺنـ ٵنبئٰ ےػٯ ک، ثی پی ائیہ، ؽیبثیٖل  ہک ہے

ی ہرٲؼ  ہک ںیہ ےربٹت ہرڀ ی ٵجتال ٱڀگ،  ںٵی ںثیٶبؿیڀ مٺگیٸ

 ہیگی، ٍضت  ثیٴڑکی ّـٿؿت پ ےٿٷہؿتی ھة ںاٹکڀ امپتبٯ ٵی

 ۔گبڑےاٹب پٹھکڀ ٹ٪َبٷ  ا ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےرل ك ےیٺگہعـیؼٹب چب

اٹتغبة  ٭ی ٭ڀىو   ےکٶپٺی ٷ ہاگـ کنی ثیٴ ، ںاٱ٦بٗ ٵی ےػٿمـ

 ںٿگب اٿؿ اك ٝٶٰ  ٵیہٹتغبة  کیب ثـٝٮل  ا ےکی تڀ اك ٷ ںیہٷ

 ۔گبڑےٹ٪َبٷ کب مبٵٺب کـٹب پ ےاك

 یٹاکوئ دسِیبْ ےک ںِوھروک .2

 ں۔ی  پـ ١ڀؿ  کـیٹػؿٵیبٷ اکڀئ ےٳ کھٳ رڀکہاة  ےآئی

رڀ ایک  ٹؼگبٷہػؿعڀامت ػ ےایل ہےی " اٍٖالس کب ٵٖٲت ٹ"ا٭ڀئ

ی ہاٹکڀ ایک  ںیہ ےآت ںٵی ےػائـ ےٳ کھرڀک ےمٖش  ک ےریل

 ےربٷ ےٱئ ںکٶپٺیب ہثیٴ ے۔ئیہا ربٹب چبھؿک ںٵی پـیٶیٴ ٭الك

ٵٞیبؿات   ے٩نٴ  ک ھکچ ےٱئ ےک ےپـیٶیٴ کب تٞیٸ  کـٷ ےٿاٯ

ٳ الص٨ ھامی ٕـس  اٿمٔ رڀک ۔کب امتٞٶبٯ  کـٹب پنٺؼ کـیٺگی
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 ہرجک ےئیہپـیٶیٴ اػا  کـٹب چب ےکڀ ایک ریل ںٱڀگڀ ےٿاٯ

کـٹب پـیٶیٴ اػا    ہکڀ فیبػ ںٱڀگڀ ےٳ ٿاٯھاٝٲی  اٿمٔ رڀک

 ےک ںٱڀگڀ ےٳ ٿاٯھی تٞؼاػ  اٿمٔ رڀکڑت ةہایک ة ہٿ ے۔ئیہچب

  ہفیبػ ہٵٞیبؿات  الگڀ کـٹب کـٹب پنٺؼ کـیٺگی رجک ےٱئ

 ہکی ػؿد ںٵڀھاٿؿ رڀک ےٱیٸ  ہ٥یَٰ ںٵی ےثبؿ ےک ںعٖـٹب٫ ٱڀگڀ

 ۔گیےٿ٩ت  ٱگبئ  ہفیبػ ںٵی ےثٺؼی  کـٷ

a) ثٕذی ہَ  وی دسدھروک  

ٹبٵی ایک   جوکھم درجہ بندیؿ  ٹؿؿائڈ، َاٷےٱئ ےک ےی  الٷٹا٭ڀئ

 ےٳ کھرڀک ےکڀ اٹک ںیٞٺی ٱڀگڀ ںیہ ےٿتہٵَـٿ٣  ںٝٶٰ  ٵی

ثٺؼی   ہػؿد ںٵی ںٳ ٭المڀھمٖش  ٭ی ثٺیبػ  پـ اٱگ اٱگ رڀک

ٿتی ہٵڀرڀػ  ںٳ ٭المیھاینی چبؿ رڀک ہے۔اٿؿ ت٦ڀیِ کیب ربتب 

 ں۔یہ

i. َھِْیبسی  روک 

ُ  رنکی ٵتڀ٩ٜ ا ٵـا ںیہ ےٿتہٱڀگ ىبٵٰ  ےایل ںاك ٵی

 ں۔یہ ےٿتہکی اٵٮبٹبت ( اٿمٔ  ےٷڑ)ثیٶبؿ پ

ii. َھتشریضی روک 

 ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  ٵـُ  اٿمٔ ٫ ںیہٱڀگ  ےایل ہی

کٴ پـیٶیٴ ٱیب رب مکتب  ےاٷ ك ےاٿؿ امٲئ ہےٿتی ہکب٥ی کٴ 

 ہے۔

iii. َھغیش ِْیبسی  روک 

ٿتی ہ  ہفیبػ ےرٸ کی ٵتڀ٩ٜ  ٵـُ  اٿمٔ ك ںیہٱڀگ  ےایل ہی

اٷ کڀ  ہے۔ٵبٹب ربتب  ہاٷ کڀ  ٩بثِٰ ثیٴ یھؿ ةھ، ٱیکٸ پہے

 ےک ںخمَڀً پبثٺؼیبیب  ھمبت ےاٝٲی  )یب اّب٥ی ( پـیٶیٴ ک

 ہے۔ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب  ےٱئ ےک ہتبثٜ  ثیٴ

iv. َھسد روک 

اٿؿ ٵتڀ٩ٜ  اّب٥ی  اٵـاُ   ٹ٪بئٌ ےاٹک ںیہٱڀگ  ےایل ہی

 ہاٷ کڀ ایک منتی ٩یٶت پـ ثیٴ ہک ںیہ ےٿتہ  ہفیبػ ےاتٸ

 ےی کنی ىغٌ  کھی کتھکت ہے۔کیب رب مکتب  ںیہٳ  ٷہکڀؿیذ ٥ـا

اگـ  ہےی ٹبٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب ھجتڀیق کڀ ٝبؿّی ٕڀؿ پـ ة

 ںٵی ےػائـ ےپـیيٸ کٓا ےریل ٹایڀٷ ٕجی ہصبٱیایک  ہٿ

  ہے۔ی ہا/ؿہؿ

  أتخبة  ًّّ .3

پـ  ںٵٖبث٨  ػٿ مٖضڀ ےاٵیؼاؿی یب اٹتغبة  ٝٶٰ  ثیبٷ ٫ہ

 : ہےپڀؿی کی رب مکتی 

 ٰش  پـمٖ ڈ٥ی 
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 مٖش  پـ  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ 

 

 

 اِیذاسی یب أتخبة  ًّّ  ہ: ۱ؽىً  

 -یب پـائٶـی  مٖش   ڈ٥یٰ -اٵیؼاؿی یب اٹتغبة  ٝٶٰ  ہ

  مٖش  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ

 

a) ًیب پشائّشی  عيش ڈفی 

ی ھٕڀؿ پـ ة ےاٵیؼاؿی کہاٵیؼاؿی کڀ پـائٶـی  ہمٖش  ڈ٥یٰ

  ےسمبئٺؼ ےک یب کٶپٺی ٹایک ایزٸ ںاك ٵی ہے۔ربٹب رب مکتب 

 ےٓ ہرڀ ی ہےٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کـٹب ىبٵٰ   ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ےک ےٳ  کـٷہکڀؿیذ ٥ـا ہکیب ػؿعڀامت گقاؿ  ثیٴ ہکـیگب ک

ٕڀؿ پـ  ےؿ  کٹؿؿائڈپـائٶـی  َاٷ ٹایزٸ ہے۔ٵٺبمت   ےٱئ

٫  کڀ ہگب  ہدمٮٸ ےک ہثیٴ ہٿ ہے۔ٳ  ٭ـػاؿ  اػا ٭ـتب  ہایک ا

 ہے۔تب ٿہ ںی صبٱت  ٵیھاچ ےکی مت ك ےربٹٸ

ایک   ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںٿٹایزٸ ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ھکچ

 ںرنٶی ہےٿ مکتب ہتیبؿ کـٹب ّـٿؿی   ٹؿپڀؿ  ہثیبٷ یب ع٦ی

 ےخمَڀً  ٵٞٲڀٵبت ، ؿائ ےك ٹایزٸ ںتٞٲ٨ ٵی ےجتڀیق ٭بؿ  ک

 ہے۔اٿؿ م٦بؿىبت کی ٵبٹگ کی ربتی 

ا ہک ٹٳ کی ؿپڀؿھاعال٩ی  رڀک ےرل ٹامی ٕـس کی ایک ؿپڀؿ

کی رب  ےٱٮبؿ كہایک ا ےکٶپٺی ک ہامکی ٵبٹگ ثیٴ ،ہےربتب 

ٝبٳ ٕڀؿ پـ جتڀیق ٭بؿ٭ی فٹؼگی   ںٵی ںٿٹاٷ ؿپڀؿ ہے۔مکتی 

ؿت کڀ ىبٵٰ کیب ربتب ہ، آٵؼٹی ، ٵبٱی صیخیت اٿؿ هےپیو ےک

 ہے۔

 ؟ہےَ کیب ھاخاللی  روک
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ٝڀاٵٰ  ایک ٍضت   ےریل  ہٿ١یـ ںٝٶـ، رٺل ، ٝبػتی ںاہد

ػیگـ   ھ، کچںیہ ےػیت ہڀاٯکب ص ےرنٶبٹی  عٖـ ےٳ کھرڀک

ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےٷھٹٚـ ؿک ےرٸ پـ ثبؿیکی ك ںیہی ھة ںثبتی

ت ہة ےٱئ ےکٶپٺی ک ہرڀ ثیٴ ہےٳ ھ٫  کب اعال٩ی  رڀکہگب ہی ہے۔

 ہے۔ٿ مکتب ہٹگب حبثت ہٳ

ػاؿ   ہائی ٵخبٯ  ایک ثیٴہٳ کی ایک اٹتھعـاة اعال٩ی  رڀک

 ہک ہےیٺب ٱ ہی ٍضت  ثیٴھة ےٿئہ ےربٹت ہی  ےك ےؽؿیٜ ے٫

 ےپـیيٸ كٓاٹؼؿ اٹؼؿ  ایک مـریکٰ ا ےایک خمتَـ ٵؼت ٫ ےاك

 ہے۔کـتب  ںیہٷ ہکٶپٺی کڀ امکب عالً ہثیٴ ہٿگب، ٱیکٸ ٿہگقؿٹب 

 ےٱیٸ ہثیٴ ےٱئ ےک ےٍـ٣ ایک ػٝڀٰی مجٜ  کـٷ ںاہاك ٕـس  ی

 ہے۔ ہ٭ـ اؿاػ ھکب ربٷ ثڀد

کی  ہثیٴ ہے۔ٹ٪َبٷ کی ٕـ٣ ٥ـ٧ امکی ایک  اٿؿ ٵخبٯ  

امپتبٯ   ہ٫ ےٿئہ ےربٹت ہػاؿ  ی ہثبٝج  ثیٴ ےگی کٵڀرڀػ

 ہثیٴ ےی عـچ ٭ی  اػائیگی   امکھکنی ة ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی

ٍضت  کی  ےاپٸ ںگی، اك ٵیےکی ربئ  ےك ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫

 ہے۔ٿ مکتب ہکبالٱچ پیؼا  ےاپٺبٷ ہؿٿی ہٕـ٣ ایک الپـٿا

 ،ہےا ربتب ہٳ' کھرڀک ہصڀٍٰ ےٳ رلھایک ػٿمـی  ٩نٴ  کب رڀک

 ںیہی  ٷہػ ہٿ٫ھػاؿ  کڀئی ػ ہثیٴ ںاہی ہے۔ی ٩بثِٰ ؽ٭ـ ھة ہی

 ہی ثیٴڑپبك ایک ة ےامک ہی کھة ےٿئہ ےربٹت ہکـیگب ٱیکٸ ی

 ےٹگہٳ ے، مت كےٹگب ٝالد  کـاٷہٳ ےمت ك ہ، ٿہےؿ٩ٴ  

گب  ےکب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـ  ہٿ١یـ ےٷہؿ ںٵی ےکٶـ ےامپتبٯ ک

ٵٺتغت ٭ـ  ںیہٷ ںکی صبٱت  ٵی ےٿٷہ ںیہٷ ہىؼ ہثیٴ ہٿ ے، رل

 ۔اھمکتب ت

 ےس  کٹسسائڈٔب اوس پشائّشی  َاْھی   پش َٔش سکہد ہونھد

  کب وشداس ٹىوس پش ایزٓ

اٷ   ہتـ  ٥یَٰ ہفیبػ ےك ےصڀاٯ ےاٹتغبة  ک ےٳ کھرڀک

جتڀیق  ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی ہرٸ کب عالً ہےص٪بئ٨  پـ ارمَبؿ  کـتب 

 ٹھےثی ںٵی  ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ ہے۔کیب گیب   ےك ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫

کیب   ہ٫ ہےٿ مکتب ہربٹٺب ٵيکٰ  ہی ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈایک َاٷ

٭ـ   ھربٷ ثڀد ےک ےٿکب ػیٸھاٿؿ ػ ںیہ ٹٿھص٪بئ٨  د ہی

١ٲٔ سمبئٺؼگی کی گئی  ےك ےٕـی٨ ےی ٫ہػ ہٿ٫ھػ   ےك ےاؿاػ

 ہے۔

اك ثبت کب  ہٿ ہے۔ٳ  ٭ـػاؿ  اػا ٭ـتب  ہایک ا ٹایزٸ ںاہی

پیو   ہک ہےٿتی ہٿتب/ہ ںی صبٱت  ٵیھاچ ےکی مت ك ےٱگبٷ ہپت

 ےکب جتڀیق ٭بؿ  ک ٹایزٸ ہ، کیڀٹکںیہص٪بئ٨ ٍضیش  ےگئ ےکئ

 ہٿ ےاٿؿ امٲئ ہےٿتب ہ  ہؿامت اٿؿ ؽاتی   ؿاثٔ ہثـا ھمبت

 ےک ےکـٷ ہکیب ایک گٶـا ہک ہےمکتب  ھاك ثبت پـ ٹٚـ ؿک
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کڀئی اؿاػتًب ١یـ اٹٮيب٣  یب ١ٲٔ ثیبٹی کی  ھمبت ےک ےاؿاػ

 ہے۔گئی 

b) عيش  پش ےک  ہىُاِیذاسی حمہ 

 ںاك ٵی ہے۔یب ػ٥رت ٭ی مٖش    ہاٵیؼاؿی کی ػٿمـی مٖش  حمٮٴہ

 ںٵی ں٭بٵڀ ےرڀ اك ٕـس ک ںیہىغٌ  ىبٵٰ  ےؿ یٸ اٿؿ ایلہٵب

جتڀیق  ےک ہکیب ثیٴ  ہ٫ ےٱئ ےک ےکـٷ ےٓ ہاٿؿ رڀ ی ںیہؿ ہٵب

دتبٳ  ےک ےاٿؿ کٸ ىـائٔ  پـ، ٵٞبٵٰ ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کیب ربئ

 ں۔یہ ےکـتا پـ ١ڀؿ  ٹاڈ  ہٵتٞٲ٨

 

C. دایبتہمنب ہفبئً  اوس اعتّْبي  س  

 ےٹگ کٹ٭بؿ  کڀ ٵبؿکی ہؿ ثیٴہ  ہ٫ ےئیہا ربٹب چبھیبػ ؿک ہی

  ہ، رڀ ٫ہےٿتی ہ٭ی ختٲی٨ کـٹی   ٹ٫ڈپـٿ ےاپٸ ےٯہپ

اك  ےٷ  ےی اڈآئی آؿ  ہے۔ٿتب ہکب ایک کبٳ   ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ

 ںیرٸ ٭ب  ؽیٰ ٵ ہے ےػایبت  ربؿی کئہسمب ہؿ ھکچ  ےك ےصڀاٯ

 ہے۔ا ہ٭یب رب ؿ ہعالً

کڀ ٍبؿ٥یٸ کی ّـٿؿیبت ٿ   ٹ٫ڈپـٿ ےؿ ای٬  کٶپٺی اپٸہ

کب تٞیٸ،  ںکی ٩یٶتڀ ہاٵیؼاؿی حت٦ٚبت، ثیٴہیب، ہ٩بثِٰ ٳ

 ےٿئہ ےتھکڀ ٵؼٹٚـ   ؿک  ہٵنبث٪تی صبالت ٿ١یـ ںٵی ٹٵبؿکی

 ےخمتٲ٤  ا٩نبٳ ک  ہ٫ ہے ےتھٳ ػیکہاك ٕـس  ہے۔یقائٸ کـتی ڈ

تک  ںاہ، یہےٿتب ہکب آپيٸ    ے٭ـٷ  پبك ٵٺتغت ےک ں٭ڀہگب

 ےٿاٯ  ہی امپتبٱی اعـاربت کی ٵٞبٿُھثٺیبػ مٖش  پـ ة  ہ٫

 ہے۔ ےتہصبٿی ؿ  ںاؿتی ثبفاؿ ٵیھة  ٹ٫ڈپـٿ

  ےك ےٵتٞبؿ٣ ٭ـاٷ ںکڀ ثبفاؿ ٵی  ٹ٫ڈپـٿ ےؿ ای٬  ٹئہ

  ٹ٫ڈپـٿ ہے۔ٿتی ہ٭ی ٵٺٚڀؿی کی ّـٿؿت    ےی اڈآئی آؿ  ےٯہپ

پبك  ےؿ کٹٵٖبث٨  ؿیگڀٱی ےک ػ٥ٞبت ےگئ ےػیئ ےکڀ ٹیچ

ایک ثبؿ  ہے۔ٿتب ہحتت ٥بئٰ کـٹب  ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ک

ی ھازمال کڀ ة ےٵَٺڀٝبت ک ے٫ ےٵتٞبؿ٣ ٭ـاٷ  ںثبفاؿ ٵی

 ہٵيڀؿ ہٕٲجبء ٭ڀ ی ہے۔ٿتی ہکی ّـٿؿت  ےػایبت پـ ٝٶٰ کـٷہ

 ےػایبت کہسمب ہ٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ؿ ہٿ  ہ٫ ہےػیب ربتب 

ٵٞٲڀٵبت    ںٵی ےثبؿ ےک  ہؿٷ ٿ١یـٹ، ٥بؿٵل، ؿیںى٪ڀ

 ے۔ٵڀٍڀٯ  کـ ٯ

  ٹنڈپشو ہِيبثك  فضت  ثیُ ےدایبت کہمنب ہس  ےی اڈآئی آس 

 وبس  : ہىشیك ےفبئً  اوس اعتّْبي  ن ےٌئ ےک

a) ےؽؿیٜ ے٭بؿ  ٫ ہی ثیٴھکڀ کنی ة  ٹ٫ڈی ٍضت  پـٿھ٭نی ة 

  ہالیب ربئیگب رت تک ٫  ںیہتت تک ٷ  ںثبفاؿ ٵی  ےك

 ےی  كٹاؿھٵٖبث٨  ات ےٞٶبٯ  ٝٶٰ  ک٥بئٰ  اٿؿ امت

 ۔ٿہٵڀٍڀٯ  کـ ٱی گئی  ںیہامکی ٩جٰ ٵٺٚڀؿی  ٷ
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b) ی ٹٚـ ھکڀئی ة  ںٵی  ٹ٫ڈٍضت  پـٿ ہی ٵٺٚڀؿ ىؼھکنی ة

سمب ہی ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ربؿی ؿھة ےٱئ ےحبٹی یب تـٵیٴ ک

٩جٰ ٵٺٚڀؿی ّـٿؿی   ےی  كٹاؿھٵٖبث٨  ات ےػایبت کہ

 ۔ٿگیہ

  ںی پبٱینی ٵیھنی ةٵٺٚڀؿ ک  ےك ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھات .1

ٹٚـ حبٹی  ےکڀئی ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ  کی إالٛ ایل

 ےیٸہکٴ تیٸ ٳ ےکٴ ك ےک ےآٷ ںٝٶٰ ٵی ےیب تـٵیٴ  ک

اینی  ےیہؿ  کڀ ػی ربٹی چبڈٿٯہؿ ای٬  پبٱینی ہ ےٯہپ

 ےٱئ ےاك ٕـس ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ، ک  ںك ٵیٹٹڀ

 ںعبً کـ پـیٶیٴ ٵی  ے۔گ ےربئ ےات ّـٿؿ ػئیہٿرڀ

ات ہ٭ی ٿرڀ  ےاّب٣ ےاك ٕـس ٫ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ہاّب٣

 ے۔گ ےربئ ےّـٿؿ ػئی

ٹٚـ حبٹی یب   ںك ٵیٹپـامپیک ےنی کیپـٵیٴ مسیت  پبٱ .2

 ےئیہاٵٮبٹبت ٭ب ؽ٭ـ کیب ربٹب چب ےتـٵیٴ  ک

c) ےی اڈآئی آؿ  ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ  ػؿعڀامت ٥بؿٳ ٫  

اثیل ٹاڈ ے، رلہےٵٞیبؿی  کـ ػیب گیب   ےك ےؽؿیٜ ے٫

  ہمسیت خمتٲ٤ ٵٺنٲ٬ ےک ٹ٫  ٭ی ٵٞٲڀٵبت ىیہگباٿؿ   ٹىی

 ے۔ئیہیزب ربٹب چبھة ھمبت ےک

ك ٹػاؿ  کڀ پـامپیک ہؿ ای٬  ثیٴہ، ٹ٫  ٵٞٲڀٵبت  ىیہگب

کب اٿؿ کڀؿ کی ت٦َیالت  مسیت  پبٱینی  اعـاربت ، ػٝڀٰی 

٩جٰ  اٹتٚبؿ ٵؼت  ، اگـ  کڀئی  ےک ےٿٷہ٩بثِٰ اػائیگی  

ف اػائیگی ٭ی ثٺیبػ  پـ ٿ، کیب ٩بثِٰ اػائیگی  ؿ٩ٴ  ثبہ

ؿ٩ٴ، جتؼیؼ صبالت  اٿؿ ٥ڀائؼ، ىـی٬  ہٿگی یب ای٬ ٵ٪ـؿہ

 ھمبت ےصبالت ک ےک ےٿتی اٿؿ ٵٺنڀعی  کـٷٹیب ٫  ہتٺغڀا

 ہے۔ػی ربتی 

٥بئٰ  اٿؿ  ےٱئ ےی  کی پیيگی ٵٺٚڀؿی  کٹاؿھات

 ۔می ےکٶپٺی ک ہامتٞٶبٯ  ػؿعڀامت ، ٵ٪ـؿ ٵڀثيی اٿؿ ثیٴ

 ٹ٥بؿٵی ےٿگباٿؿ  ایلہؼی٨ تَ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ۔ی اٿ۔ا

یزب ھة ھمبت ےػمتبٿیقات ک ےی ایلہ ھٿگب مبتہ  ںٵی

ٵ٪ـؿ   ےك ےؽؿیٜ ےی  ٫ٹاؿھربئیگب رڀ ٿ٩ت  ٿ٩ت  پـ ات

 ۔ٿہکیب گیب 

d) ُط کو واپظ ٌیٕبٹنڈپشو ہفضت  ثی 

 ہثیٴ ےٱئ ےک ےکڀ ٿاپل ٱیٸ  ٹ٫ڈپـٿ ہکنی ٍضت  ثیٴ .1

ی  پبٱین  ہات  اٿؿ  ٵڀرڀػہ٭ی ٿرڀ ے٭بؿ  ٿاپل ٱیٸ

ٝالد ٭ی ٵٮٶٰ ت٦َیالت   ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےؿف كڈٿٯہ

ی  کی پیيگی ٵٺٚڀؿی  ٵڀٍڀٯ  ٹاؿھات ےٿئہ ےػیت

 کـیگب،
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ٿاپل  ےک  ٹ٫ڈپـٿ  ںٵنت٪جٰ ٵی  ںپبٱینی  ػمتبٿیق ٵی .2

ی ہ ھٿگب مبتہاٵٮبٷ ٭ب ٿاّش ٕڀؿ پـ  ؽ٭ـ  ےک ےٱیٸ

ٿاپل  ےک  ٹ٫ڈٿگی رڀ پـٿہی ھاٷ آپيٺل کی ٵٞٲڀٵبت  ة

 ےٿگہپبك ػمتیبة  ےؿفکڈٿٯہپبٱینی   ثٞؼ، ےک ےٱیٸ

٭بؿ  کی ٵٞٲڀٵبت  پـ کڀئی  ہ٫  ثیٴہگب  ہاگـ  ٵڀرڀػ .3

ػیتب تڀ پبٱینی  جتؼیؼ  کی تبؿیظ پـ ٿاپل  ںیہرڀاة ٷ

 ےی  ىـائٔ کٹیجٰٹػاؿ  پڀؿ ہٱی ربئیگی اٿؿ  ثیٴ ےٯ

 ۔پبك ػمتیبة  ٹئ پبٱینی  ٱیگب ے٭بؿ  ک ہحتت ثیٴ

ػیب  ںیہکڀ ٷ ں٭ڀہگب ہدمٮٸ  ٹ٫ڈٿاپل ٱیب گیب پـٿ .4

 ربئیگب

e) ثٞؼ امکی دتبٳ ت٦َیالت   ےک ےٿٷہالگڀ  ےک  ٹ٫ڈی پـٿھکنی ة

 ےکٴ ایک ثبؿ ٵ٪ـؿ  ٵڀثيی ٫ ےکٴ ك ںمبٯ  ٵی ہکب ربئق

ٵبٱی ٕڀؿ پـ   ٹ٫ڈپـٿ ہاگـ  ٿ ۔گب ےکیب ربئ  ےك ےؽؿیٜ

ٿگی تڀ ٵ٪ـؿ  ہکڀئی کٶی  ںٿگب یب اك ٵیہٹب٩بثٰ ٝٶٰ  

اٿؿ  ٥بئٰ   ہےکـ مکتب کڀ ٹٚـ حبٹی   ٹ٫ڈٵڀثيی پـٿ

ػؿعڀامت کـ  ےٱئ ےحتت  ٹٚـ حبٹی  ک ےاٿؿ امتٞٶبٯ  ک

 ہے۔مکتب 

f) حتت   ےک ’٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ ‘ ےک  ٹ٫ڈی پـٿھکنی ة

مبٯ ثٞؼ ٵ٪ـؿ  ٵڀثيی ، ٵـُ ،  ۰ ےک ےٵٺٚڀؿی  ٵٲٸ

ٱیپل، ىـس مڀػ ، ا٥ـآ فؿ ، اعـاربت اٿؿ  ػیگـ  

کی ٭بؿ ٭ـػگی ٭ب  ٹ٫ڈپـٿ  ےحلبٗ ك ےت٦َیالت  ک  ہٵتٞٲ٨

ٿ٩ت  کی  ےیقائٸ کڈ ےک  ٹ٫ڈی پـٿہ ھکـیگب، مبت ہربئق

کـیگب اٿؿ  کی   ہامٮب ٵ٪بثٰ ےگئی ثٺیبػی  تَڀؿات  ك

 ھمبت ےٵٺبمت  ٹٚـ حبٹی  ک  ںگئی ثٺیبػی  تَڀؿات  ٵی

 ۔ٵٺٚڀؿی صبٍٰ  کـیگب

 

D.  لواّذ و مواثو ہدیگش  فضت  ثیُ ےک  ےی اڈآئی آس  

 ہاّب٥ی  ٍضت  ثیٴ ےػایبت  کہسمب ہؿ  ے٥بئٰ  اٿؿ امتٞٶبٯ ٫

 ۔ٿگیہ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کڀ ػؿد ؽیٰ  کی ّـٿؿت  

a.  اٵیؼاؿی ہ ہپبك ٍضت  ثیٴ ےک ںکٶپٺیڀ ہدتبٳ  ثیٴ ۔اٱ٤

 ۔ٿگیہٵٺٚڀؿ    ےك ےؽؿیٜ ے٫ ڈثڀؿ ےٿگی رڀ امکہپبٱینی 

ایک جتڀیق ٥بؿٳ  ھمبت ےک ںػیگـ  ثبتڀ  ںاك پبٱینی ٵی

٫  ٍضت  ہاٵٮبٹی گب  ےك ےٜؽؿی ے٫ ےٿگب رنکہی ؽ٭ـ ھکب ة

 ہثیٴ  ںجتڀیق ٥بؿٳ ٵی ےایل ۔پبٱینی  کی عـیؼ اؿی کـیگب

ٿگی، رل کب ؽکـ ہاینی دتبٳ  ٵٞٲڀٵبت   ےٱئ ے٫ ے٭ـٷ

 ٿگبہکیب گیب   ںکٶپٺی کی پبٱینی ٵی
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b. ۔پبك ػائـ  کی ربئیگی ےی  کٹاؿھاٵیؼاؿی پبٱینی اتہ ۔ة 

کب  ےٷتـٵیٴ کـ ںٵٖبث٨  اك ٵی ےپبك ّـٿؿت ٫ ےکٶپٺی ک

پبك  ےی  کٹاؿھی اتھٿگب ٱیکٸ اینی تـٵیٴ کڀ ةہص٨ 

 ػائـ کیب ربئیگب

c. ےك ےؽؿیٜ ے٫ ڈی جتڀیق کڀ ثڀؿھکنی ة ےک ہٍضت  ثیٴ ۔ت  

ی ٩جڀٯ یب ہٵٖبث٨   ےاٵیؼاؿی پبٱینی کہ  ہٵٺٚڀؿ ىؼ

جتڀیق کی ٹبٵٺٚڀؿی  کی ٵٞٲڀٵبت   ۔تـػیؼ کیب ربئیگب

ػی  ھمبت ےات  کہجتڀیق ٭بؿ  کڀ حتـیـی ٕڀؿ پـ  ٿرڀ

 ۔ربئیگی

d. ٿاٱی کنی  ےربٷ ےاٿپـ ٯ ےػاؿ  کڀ، پـیٶیٴ ک ہثیٴ ۔ث

ٵٖٲٜ کیب ربئیگب اٿؿ  پبٱینی    ںٵی ےثبؿ ےٹگ کڈی ٱڀھة

ؿ  کی اربفت  ٱی ڈٿٯہپبٱینی   ےٯہپ ےک ےربؿی کـٷ

 ۔ربئیگی

e. ےی ثٞؼ ٫ھکنی ة ےکٶپٺی کڀ، پبٱینی  ک ہاگـ  ثیٴ ۔د 

ب٥ی  ٵٞٲڀٵبت  ٿ٩ت  کنی اّ ےیب جتؼیؼ  ک  ںٵی ےٵـصٰ

 ہتڀ ٿ ہے ےٯہکی ّـٿؿت  پ  ہٿ١یـ ٔثؼالٿ ںٵی ے، پیوےریل

ٵٞیبؿی   ےٱئ ےک ےربٷ ےؿھة  ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہثیٴ

ٿگب ہ ہپبٱینی  ػمتبٿیق کب صٌ ہ٥بؿٳ  جتڀیق کـیگی اٿؿ  ٿ

ثتبیب  ےی ٿاّش ٕڀؿ كھة  ںٵی ےثبؿ ےاٿؿ اٷ ٿا٩ٞبت ک

پیو    ںت ٵیاٷ ٵٞٲڀٵبت کڀ کت اٿؿ کٸ صبال  ہربئیگب ٫

 ہے۔کیب ربتب 

f. ٭بؿ، ٵیکبٹقٳ یب ٵـاٝبت اثتؼائی اٹؼؿاد ، ربؿی  ہثیٴ

پبٱینی  ےٱئ ےک ہٿ١یـ  ےجتـة ے٫ ںجتؼیؼ، مبف گبؿ ػٝڀؤ

ی اٹيڀؿٹل ہای٬  ہے۔ارـ کب ٿّٜ کـ مکتب  ےؿف کڈٿٯہ

ٵٮیٺقٳ  ےایل ںك ٵیٹپـامپی٬ ٹؿ اپ ٥ـٷہ٭ٶپٺی اٿؿ ٙب

 ہحتت ٵٺٚڀؿىؼ ےیبت کػاہیب ٵـاٝبت ، ٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ 

 ۔ٕڀؿ پـ پبٱینی ػمتبٿیقات  ےک

  دایبتہمنب ہس ںِی ےثبس ےی کٹیجًٹکی پوس ںپبٌیغیو ہفضت  ثیُ

کی  ںپبٱینیڀ ہفٹؼگی  اٿؿ ٍضت  ثیٴ ےٷ  ےی اڈآئی آؿ 

، ںیہ ےػایبت  ػیئہسمب ہت ٿاّش  ؿہة ںٵی ےثبؿ ےی  کٹیجٰٹپڀؿ

 : ہےؽیٰ   ہرڀ ٵٺؼؿد

 دی ربئیگی: ںِی  ںسد ریً  فوستوی کی َِٕوسی  دٹیجًٹپوس .1

a. ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہؿ مسیت  ١یـ فٹؼگی  ثیٴٹ٥یٶٲی ٥ٲڀ 

 ںپبٱینیب ہربؿی دتبٳ  ؽاتی   ٍضت  ثیٴ  ےك

b. کٶپٺی کی گـٿپ  ٍضت  پبٱینی   ہی ١یـ فٹؼگی  ثیٴھکنی ة

ىغٌ  کڀ  ےگئ ےاؿ٭بٷ مسیت  کڀؿ کی ےحتت عبٹؼاٷ  ک ےک

ٹکٰ کـ امی  ےٱینی  كگـٿپ  پب ےایل ہٿ  ہٿگب ٫ہص٨  ہی
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پبٱینی  یب ٥یٶٲی  ہ٭بؿ  کی ؽاتی   ٍضت  ثیٴ ہثیٴ

 ےثٞؼ  اگٰ ے، امکےٿ مکہىبٵٰ   ںؿ پبٱینی  ٵیٹ٥ٲڀ

 ۔ٿگبہی  کب ص٨  ٹیجٰٹپڀؿ ےجتؼیؼ  پـ اك

ی  کب آپيٸ  ٍـ٣ جتؼیؼ  ٹیجٰٹپبك پڀؿ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  .2

 ػٿؿاٷ ےک ےٷہچبٱڀ ؿ ےپبٱینی  ک  ہ٫ ہٿگب ٷہٿ٩ت   ےک

کٶپٺی  ہؿ رڀ اپٺی پبٱینی  کڀ ػٿمـی ثیٴڈٿٯہک پبٱینی  ای .3

پـیٶیٴ جتؼیؼ  کی  ےتڀ اك ہےتب ہکـٹب چب ٹپبك پڀؿ ےک

 ۔ٿگبہػؿعڀامت کـٹب  ےٯہػٷ پ 45 ےتبؿیظ ك

 ےػٷ ک 45 ےؿ پـیٶیٴ جتؼیؼ  تبؿیظ كڈٿٯہاگـ  پبٱینی   .4

  ں٥بؿٳ  ٵی ہجمڀف  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ےی اڈآئی آؿ  ےٯہپ

ی  ٹیجٰٹپڀؿ ے٭بؿ  اك ہتب تڀ ٹیب ثیٴکـ ںیہػؿعڀامت ٷ

 ہےٳ  کـ مکتب ہی ٥ـاھة ںیہٷ

کٶپٺی ػؿعڀامت گقاؿ   ہپـ ثیٴ ےٿٷہاینی ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ   .5

ٵتٞٲ٨   ےك  ٹ٫ڈپـٿ ہٍضت  ثیٴ ہکڀ جتڀیق ٥بؿٳ اٿؿ  پیو ٭ـػ

  ںػایبت  ٵیہسمب ہؿ  ےی اڈآئی آؿ  ھمبت ےدتبٳ  ٵٞٲڀٵبت ک

 ۔گیےبة  کـائی  ٥بؿٳ ػمتیٹیجٰٹپڀؿ ےگئ ےػیئ

ی  ٥بؿٳ ٹیجٰٹپڀؿ ھمبت ھمبت ےؿ  جتڀیق ٥بؿٳ کڈٿٯہپبٱینی  .6

 ۔کٶپٺی کڀ پیو  کـیگب ہؿ کـ ثیٴھی ةھکڀ ة

  ہکٶپٺی ٵڀرڀػ ہثٞؼ ثیٴ ےک ےٿٷہی ٥بؿٳ ٵڀٍڀٯ  ٹیجٰٹپڀؿ .7

ٕجی  تبؿیظ  اٿؿ   ےؿ کڈٿٯہپبٱینی    ہکٶپٺی کڀ ٵتٞٲ٨ ہثیٴ

  ےی اڈی آؿ اینی ٵبٹگ آئ ۔گی ےتبؿیظ  کی ٵبٹگ ٭ـ ےػٝڀ

 کی ربئیگی  ےك ےؽؿیٜ ےٯ کٹٿیت پڀؿ ےک

ػؿعڀامت  ےکٶپٺی ایل ہپـ ثیٴ ےٿٷہاینی ػؿعڀامت ٵڀٍڀٯ   .8

  ےی اڈاٹؼؿ اٹؼؿ آئی آؿ  ےک ںػٹڀ ۷ ےک ےٿٷہٵڀٍڀٯ   ےک

پبٱینی   ہٵٖبث٨  ثیٴ ے٫ ےگئ ےػیئ  ںٯ ٵیٹٿیت پڀؿ ےک

 ۔ا پیو  کـیگیٹاڈّـٿؿی   ےٱئ ےی کٹثیٰٹکی پڀؿ

اٹؼؿ اٹؼؿ   ے٭ٶپٺی  خمَڀً ٿ٩ت  ٭ی صؼ ک ہثیٴ  ہاگـ  ٵڀرڀػ .9

 ںیہا ٷٹاڈّـٿؿی    ںٵی ٹا ٥بؿٵیٹاڈکٶپٺی کڀ  ہٹئی ثیٴ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےی اڈؿ ٓػمتیبة  کـا پبتی تڀ اك آئی ا

٭بؿ   ہگی اٿؿ  ثیٴ ےػایبت ٭ی عال٣ ٿؿفی ٵبٹی ربئہربؿی 

 ۔ٿگبہٵيـٿٛ  ےحتت  تٞقیـی ػ٥ٞبت ٫ ےک 1938  ٹای٬ ہثیٴ

ثٞؼ ٹئی  ےک ےٿٷہا ٵڀٍڀٯ  ٹاڈ ےکٶپٺی ك ہثیٴ  ہڀػٵڀر .10

ی ڈ، اٿؿ  آئی آؿ ہےکٶپٺی جتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ  کـ مکتی  ہثیٴ

 ےک 2002حت٦٘ ٵ٦بػ (   ےؿف کڈٿٯہ)پبٱینی  ےک  ےا

٭ی  ے٥یَٰ ےؿ کڀ اپٸڈٿٯہٵٖبث٨  پبٱینی   ے( ک۴)۶ےّبثٔ

 ہےتجٲی٠ کـ مکتی 
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کی ٿٍڀٱی ا ٹاڈاٹؼؿ اٹؼؿ  ےائٴ ٥ـیٴ کٹ ےاگـ  اٿپـ ک .11

اٹؼؿ ػؿعڀامت گقاؿ  ےػٷ ک ۴۰پـ تڀ، اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

،  ہےکـتی  ںیہ٭ی إالٛ ٷ ے٥یَٰ ے٭ڀ اپٸ ڑٿٱؼہپبٱینی 

 ےی  کٹاؿھاٵیؼاؿی کڀ اتہاپٺی  ےکٶپٺی ٷ ہثیٴ  ہرینب ٫

 ےکٶپٺی ایل ہ، تڀ ثیٴہےؽ٭ـکیب  ےٿئہ ےپبك ٥بئٰ  کـت

 ےاكاٿؿ  ہےٿ ػیتی ھکب ص٨  ک ےجتڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿ  کـٷ

 ۔ ٿگبہجتڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٹب  ےایل

 ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےی ٹئھجتؼیؼ  کی تبؿیظ پـ ة ںاہد .12

ٹتبئذ  اٹتٚبؿ  ںتٞٲ٨ ٵی ےک ےی کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷٹیجٰٹپڀؿ

 ے۔ٿگہ ںٵی

a.     دسخواعت  کی   ےط ےرسیِ ےس نڈويہاگش  پبٌیغی

 ےٌئ ےپبٌیغی  کو، خمتقش ِذت  ک  ہتو ِورود ہےربتی 

ِيبثك  پشیّیُ  ےوگی، اط نہ ےیٓہکُ ایک َ ےرو کُ ط

کی  ےتوعیِ کشْ ےٌئ ے، خمتقش ِذت کےوئہ ےٌیت

 ۔وگیہَِٕوسی  

b.   کیب ربئیگب رت   ںیہپبٱینی  کڀ تت تک ؿّػ ٷ  ہٵڀرڀػ

ٿ ہ  ںیہپبٱینی  ٵڀٍڀٯ  ٷ ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےٹئ  ہتک ٫

ٵڀٍڀٯ    ںیہحتـیـی ػؿعڀامت  ٷ ےػاؿ  ك ہربتی یب ثیٴ

 ٿ ربتیہ

c.   ےٳ کھ٭بؿ ، رڀک ہٹیب ثیٴ  ںٵٞبٵالت ٵی  دتبٳ ےایل 

کی تبؿیظ کڀ، خمتَـ ٵؼت  کی عتٴ کی  ےٿٷہآ١بف 

 ٿگبہی ّـٿؿی  ھة ںیہک ںاہٵٖبث٪ت کـیگب، د ےتبؿیظ ك

d.   ےػاؿ  پبٱینی  کڀ اپٸ ہثیٴ ےك  ہی ٿدھاگـ  کنی ة 

ٹب ھی ربؿی ؿکھة ھمبت  ےاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی ک  ہٵڀرڀػ

  ےئٔ  کڀ ٹب٥ؾ ٭ئث٢یـ ٹئی ىـا ہتڀ، ٿ ہےتب ہچب

 ہےمکتب  ھکـ اك ٭ڀ ربؿی ؿکےپـیٶیٴ ٯ ہثب٩بٝؼ

 ےؿ ٷڈٿٯہاٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب اگـ  پبٱینی   ہرینب ٫ .13

٭بؿ   ہثیٴ  ہٿ ٵڀرڀػہخمتَـ ٵؼت  تڀمیٜ کب اٹتغبة ٭یب 

ثب٩ی پـیٶیٴ چبؿد کـ مکتب  ےٱئ ےپبٱینی  کی ثب٩ی ٵؼت  ک

ٵٺٚڀؿ    ےك ےیٜؽؿ ے٭بؿ  ٫ ہثیٴ  ہػٝڀٰی ٵڀرڀػ  ہثيـٕی٬ ہے۔

ؿ ٭ڀ تڀافٷ ڈٿٯہپبٱینی    ںٵٞبٵالت ٵی ےایل ےکـ ٱیب ربئ

ٿگب اٿؿ اك ہپـیٶیٴ  ٭ی  اػائیگی ٭ـٹب  ےٱئ ےٵؼت  ک

ربؿی  ھمبت ے٭بؿ  ک ہثیٴ  ہٵڀرڀػ ےٱئ ےپبٱینی  ٵؼت  ک

 ہے۔مکتب  ھؿک
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 ےٱئ ےک ےکڀ ٵٺٚڀؿ  کـٷ  ہےِاٷ  ۔یٺگٹپبٱینی  رڀ پڀؿ .14

ٹگ یب ڈکڀئی اّب٥ی  ٱڀ ے٪َؼ  كٵ ےٹگ کٹ٭بؿ  ٍـ٣ پڀؿ ہثیٴ

 ۔کـیگب ںیہچبؿد ٷ

پـ کنی  ےربٷ ےٵٺٚڀؿ  کئ ےکی گئی پبٱینی ک ٹپڀؿ .15

 ۔ٿگبہ  ںیہثیچڀاٷ  کڀ کڀئی کٶیيٸ ٩بثِٰ اػائیگی  ٷ

 ےك ےٯہپ ںاہ، دےٱئ ےپبٱینی  ک ہی ٍضت  ثیٴھکنی ة .16

  ںٵی ےصڀاٯ ے٫ ںٵڀرڀػ ثیٶبؿی اٿؿ پبثٺؼ امتخٺبئی ٍڀؿتڀ

ا ھؿک  ںیبٷ ٵیھٿ، کڀ ػہٿ چکی ہی گؾؿ ہ ےٯہاٹتٚبؿ ٵؼت  پ

حتت  اك صؼ   ےکی گئی ٹئی پبٱینی  ک ٹپڀؿ ےربئیگب اٿؿ اك

 تک کٴ کـ ػیب ربئیگب

 ےکنی ثیٶبؿی یب ٝالد ک  ں: اگـ  ٹئی پبٱینی  ٵی ۴ ٹٹڀ

ٱی ہپ ےٱئ ےاٹتٚبؿ  ٵؼت  امی ثیٶبؿی یب ٝالد ک ےٱئ

 ےٿتڀ اّب٥ی  اٹتٚبؿ  ٵؼت  کہ ہفیبػ ےپبٱینی  ك

 ےؿ ٫ڈٿٯہپبٱینی   ےٿاٯ ےکـٷ ٹ، پڀؿ ںٵی ےثبؿ

ی ٥بؿٳ ٹیجٰٹپڀؿ ےٿاٯ ےربٷ ےپیو  کئ  ےك ےؽؿیٜ

ؿ کڀ ٿاّش ٕڀؿ پـ  ڈٿٯہپبٱینی   ےٿاٯ ےٷٓا  ںٵی

 ےئیہثتبیب ربٹب چب

 ے، اك ثبت کےٱئ ےک ںپبٱینیڀ ہ: گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ۶ ٹٹڀ

ٵڀرڀػ  ےك ےٯہکڀئی پ ںپبٱینی  ٵی ہمبث٨ ہ٩ٖٜ ٹٚـ  ک

 ہثیٴ  ہا، ثب٩بٝؼھی اعـاد/ٿ٩ت پبثٺؼ اعـاد  تثیٶبؿ

، ہےاٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب   ہکڀؿ ٭ی ثٺیبػ پـ رینب ٫

 ۔ػیب ربئیگب ڈٹؽاتی   ؿ٭ٸ کڀ کـی

تڀ  ہےػؿعڀامت  کی ربتی   ےك ےؽؿیٜ ےػاؿ  ٫ ہاگـ  ثیٴ .17

صؼ تک،  ےٵڀٍڀٯ جمٶڀٝی  ثڀٹل ک ےاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی ك ہگقىت

ی ہ ھؿ٩ٴ  مبت  ہىؼ ہت  ثیٴحت ےپبٱینی  ک  ہی مبث٨ٹیجٰٹپڀؿ

 ۔ٿگیہؿ٩ٴ  پـ الگڀ  ہىؼ ہٿئی ثیٴہی ڑھة

ٿ ہ ےؿٿپ ھالک 2ؿ٩ٴ    ہىؼ ہٵخبٯ  : اگـ  کنی ىغٌ  کی ثیٴ

 ہثیٴ ہٿ تڀ رت ٿہ 50،000ٵڀٍڀٯ  ثڀٹل  ےك ’ےا‘٭بؿ   ہثیٴ

اٿؿ جتڀیق ٭ڀ ٩جڀٯ کـ ٱیب ربتب  ہےپبك ربتب  ےک ’ثی‘٭بؿ  

پـ الگڀ پـیٶیٴ  ےؿٿپ ھالک 50۔2 ے٭بؿ  ثی کڀ اك ہتڀ ثیٴ ہے

 ۔ٿگیہٳ  کـٹی ہؿ٩ٴ  ٥ـا  ہىؼ ہکی ثیٴ ےؿٿپ ھالک 50۔2ٱیکـ 

ؿ٩ٴ    ہىؼ ہکی ثیٴ ھالک 50۔2پبك  ےک ’ثی‘٭بؿ   ہاگـ  ثیٴ

ٹقػیکی اٝٲی  مٲیت  ہٿگب تڀ ٿہ  ںیہٷ  ٹ٫ڈٿاال کڀئی پـٿ

کی،  ےؿٿپ ھالک 3پـ الگڀ پـیٶیٴ ٱیکـ  ےؿٿپ ھالک 3اکبئی 

اٿؿ   ۔ػاؿ  کڀ ػیگب ہؿ٩ٴ  ٭ی جتڀیق ثیٴ  ہىؼ ہثیٴ

 ۔ٿگیہی ػمتیبة  ہتک  ھالک 50۔2ی  ٍـ٣ ٹیجٰٹپڀؿ

یبٷ پبٱینی  ھؿف کب ػڈٿٯہکڀ، پبٱینی    ںاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀ .18

ك، میٲق اػة ٹ، پـامپیکےاٿؿ پـٿٵڀىٺٰ ٵڀاػ ریل ےػہٵٞب
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کـاٹب  ہٿ، ٵتڀدہ  ںی ىٮٰ ٵیھػمتبٿیقات ، کنی ة ےیب ػٿمـ

 :  ہٿگب ٫ہ

a.   ہےکی رب عکتی  ٹپوس ںپبٌیغیب ہبَ  فضت  ثیُمت 

b.     ےک ےاٷٹھی کب ٵٺب٥ٜ  اٹیجٰٹؿف کڀ پڀؿڈٿٯہپبٱینی 

٭بؿ  کڀ  ہثیٴ ےػٿمـ ےٯہپ ےجتؼیؼ  کی تبؿیظ ك ےٱئ

جتڀیق  ے٭بؿ  ك ہثیٴ ےػٿمـ ہتبک ےئیہکـٹب چب  ہؿاثٔ

ثبٝج کڀؿیذ  ےتبعیـ ک ےٿاٯ ےٱگٸ  ںٵی ےٿٷہٵٺٚڀؿ 

 ےب مکثچب ر ےك ےٿٷہثـیک  ےک

 

 

E. ُاوصاس ےاِیذاسی کہثٕیبدی ُافوي  اوس  ےک ہثی 

  ثٕیبدی ُافوي ہِتٍْك ےٌئ ےاِیذاسی کہ .1

ٿ یب ٝبٳ  ہ ہفٹؼگی  ثیٴ ہے، چبںی ىٮٰ ٵیھکنی ة ےک ہثیٴ

کی ٵٺٚڀؿی   ںٵڀھرڀ رڀک ںیہ ےٿتہ٩بٹڀٹی ُاٍڀٯ   ےایل ھ، کچہثیٴ

 ےك  ںی ثـاثـاٷ ُاٍڀٱڀھة ہٍضت  ثیٴ ں۔یہ ےکبٳ کـت ھمبت ےک

 ےٹتیذ ےکی عال٣ ٿؿفی  ک  ںاٿؿ اٍڀٱڀ ہےؿٿٯ ٭یب ربتب ٹ٭ٸ

رڀ  ہےٱیتی   ہکب ٥یَٰ ےثچٸ ےػاؿی ك ہکٶپٺی ؽٳ ہثیٴ  ںٵی

کب٥ی ٝؼٳ إٶیٺبٷ اٿؿ ٵبیڀمی ٭ی  ےٱئ ےک ںؿ ٿڈٿٯہپبٱینی 

 :ںیہثٺیبػی ُاٍڀٯ  اك ٕـس   ہی ہے۔ثٺتی   ہٿد

i. ٹكؿٹاٷ ہائی ٹی٬ ٹیتی )ٍؼ٧ ٹیت( اٿؿ ٩بثِٰ ثیٴہِاٹت  

  اوصاس ےاِیذاسی کہ .2

رٸ  ںیہؽؿائٜ اٿؿ ثٺیبػ   ےؿ  کی ٵٞٲڀٵبت  کٹؿؿائڈَاٷ ہی

پـیٶیٴ   ںاٿؿ آعـ ٵی ہےثٺؼی  کی ربتی  ہٳ ٭ی ػؿدھپـ رڀک

ٳ  اٿفاؿ  ػؿد ہا ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ ہے۔کیب ربتب  ہ٭ب ٥یَٰ

 : ںیہؽیٰ  

a) جتڀیق ٥بؿٳ  

کی ٍضت  جتڀیق ٭بؿ   ںاہد ہے٭ی ثٺیبػ    ہػہػمتبٿیق ٵٞب ہی

ٳ  ٵٞٲڀٵبت  ہٵتٞٲ٨  دتبٳ  ا ےاٿؿ ؽاتی   ٵٞٲڀٵبت  ك

، ٍضت  کی صبٱت ں، رنٶبٹی  تٞٶیـ ، ٝبػتیہ)یٞٺی ٝٶـ، پیو

( مجٜ  کی  ہ، آٵؼٹی ، پـیٶیٴ اػا ئیگی کی ت٦َیالت  ٿ١یـ

  ٹ٫ڈکـ پـٿےٯ ےك ٹایک می ےک ںآمبٷ مڀاٱڀ ںاك ٵی ہے۔ربتی 

٨  ایک پڀؿی ٕـس ٵٖبث ےاٿؿ  کٶپٺی کی ّـٿؿت /پبٱینی ک

ی٪یٺی  ہی ہتبک ہے ےٿ مکتہىبٵٰ  ےت٦َیٲی مڀاٱٺبٳ ےك

 ہےکیب گیب  ہدتبٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کب عالً  ہ٫ ےثٺبیب رب مک

ػاؿ   ہثیٴ ہے۔ٳ  کیب گیب ہٵٖبث٨  کڀؿیذ ٥ـا ےاٿؿ امی ٫



 

244 

 

ی عال٣ ٿؿفی  یب ٵٞٲڀٵبت  کڀ ھکڀئی ة  ےك ےؽؿیٜ ےىغٌ  ٫

 ۔ػیگب پبیب ربٹب پبٱینی  کڀ ثبٰٕ کـھچ

b) ّّش کب حجوت  

 ےربت ےػاؿ  کی ٝٶـ ٭ی ثٺیبػ  پـ تٞیٸ  کئ ہپـیٶیٴ ثیٴ

ٿ٩ت  ثتبئی گئی ٝٶـ کڀ ایک ٝٶـ کب  ےؽا اٹؼؿاد  کہٯ ں۔یہ

  ہے۔تَؼی٨  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےحجڀت  پیو  کـک

  ِخبي

کڀ ٝٶـ حجڀت  ٵبٹب رب  ںػمتبٿیقٿ ےکئی ٩نٴ  ک ںاؿت ٵیھة

 ےٿتہ ںیہی ٕڀؿ پـ ٩بثِٰ ٩جڀٯ ٷدتبٳ  ٩بٹڀٹ ہٱیکٸ ی ہےمکتب 

ت٪نیٴ ٭یب  ںتـ  ػؿمت  ػمتبٿیقات کڀ ػٿ ا٩نبٳ ٵی ہفیبػ ں۔یہ

 ںیہؽیٰ  ہٵٺؼؿد ہٿ ں۔یہربتب 

a) ںػمتبٿیقات ٵی ھکچ ےك ںٵٞیبؿی  ٝٶـ حجڀت : اٷ ٵی 

، پیٸ ٹی٦کیٹٿٵینبئٰ مـڈ، ٹ، پبمپڀؿٹی٦کیٹامکڀٯ مـ

 ں۔یہىبٵٰ   ہٿ١یـ ڈکبؿ

b) ؿ آئی ٹ، ٿٿڈؿاىٸ کبؿ ںٷ ٵی١یـ ٵٞیبؿی  ٝٶـ حجڀت : ا

  ہٿ١یـ ٹی٦کیٹ، گـاٳ پٺچبیت مـہاٝالٵی ے٫ ںٿڑی،  ةڈ

 ں۔یہىبٵٰ 

c) ِبٌیبتی دعتبویضات 

 ےجتڀیق ٭بؿ  کی ٵبٱی صیخیت  کڀ ربٹٺب ٵٺب٥ٜ  ٵَٺڀٝبت  ک

  ےعبً ٕڀؿ ك ےٱئ ےک ےٳ کڀ کٴ کـٷھاٿؿ اعال٩ی  رڀک ےٱئ

ت کی ٵبٹگ ، ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٵبٱی ػمتبٿیقاہصبالٹک ہے۔  ہٵتٞٲ٨

  ہےکی ربتی  ںٍـ٣  اٷ ٵٞبٵالت ٵی

a. کڀؿ یب ےؽاتی صبػث 

b. ؿ٩ٴ  کڀؿیذ یب ہاٝٲی  ثیٴ 

c. ثتبئی گئی  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےکڀؿیذ ٫ ےگئ ےرت ٵبٹگ

 ہے۔تب ٹھثی ںیہکب تبٯ ٵیٰ ٷ ہآٵؼٹی  اٿؿ پیو

d) ٹیىً  سپوسڈِی 

پـ ٵجٺی   ںٵٞیبؿٿ ےکٶپٺی ک ہکی ّـٿؿت  ثیٴ ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی

ی ھی کتھػاؿ  کی ٝٶـ پـ اٿؿ کت ہپـ ثیٴاٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ  ہے

جتڀیق ٥بؿٳ  ہے۔کڀؿ کی ؿ٩ٴ پـ ارمَبؿ  کـتب  ےگئ ےٵٺتغت ٭ی

ٿ مکتی ہی ىبٵٰ ھاینی ٵٞٲڀٵبت  ة ھکچ ںرڀاثبت  ٵی ھکچ ےک

 ہے۔ثٺتی  ہکی ٿد ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈرڀ ٵبٹگی گئی ٵی ہے

e) ںیٹکی سپوس ںٌکبسوہا ےفشوخت  ک 

ٹیچٲی مٖش  پـ  ےٱئ ےی کٶپٺی کھکڀ ة ںٱکبؿٿہا ے٥ـٿعت  ک

اٿؿ اٹکی  ہےا رب مکتب ھٕڀؿ پـ ػیک ےک ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ ےک

ٳ  ہػی گئی ٵٞٲڀٵبت  ایک ا  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےاٹک ںٵی ٹؿپڀؿ
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  ہکڀ فیبػ ںٱٮبؿٿہ، ٥ـٿعت  اہصبالٹک ہے۔حلبٗ ثٸ مکتی 

، ہےا٥قائی ٭ی  ربتی  ہصڀٍٰ ےٱئ ےک ےکـٷ ٹ٭بؿٿثبؿ  رٺـی

 ہے۔ٹب ّـٿؿی  ھرل پـ ٹٚـ ؿک ہےٿتب ہٵ٦بػ کب تَبػٳ   ںاہی

 ۲  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

ائی ٹی٬ ٹیتی  ہاٹت  ےك ےؽؿیٜ ے___________ ٫ ںاٵیؼاؿی ٵیہ

  ہے۔ُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ  کیب ربٹب ّـٿؿی   ےک

I. کٶپٺی ہثیٴ 

II. ػاؿ ہثیٴ  

III. ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ ہثیٴ 
IV. ٕجی  دمتضٸ  

 ۳  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

  ہے۔ٵـاػ   ے__ ك__________  ٹؿكٹاٷ ہ٩بثِٰ ثیٴ

I. ٵبٱی ٵ٦بػ ےىغٌ  ک  ںٵی ے٭ـٿاٷ ہ٭بثیٴ  ہاحبث  

II. ہکیب گیب احبث ہثیٴ ےك ےٯہپ   

III. ے، رت ایک كہکٶپٺی کب صٌ ہؿ ای٬  ثیٴہ ےٱئ ےٹ٪َبٷ ک 

 ہےی ٹ٪َبٷ کڀ کڀؿ کـتی ہکٶپٺی ایک   ہفیبػ

IV. ہےٿٍڀٯ کی ربمکتی  ےکٶپٺی ك ہٹ٪َبٷ کی ؿ٩ٴ  رڀ ثیٴ 

 

 

F. اِیذاسی ًّّہ  

ؿ  پبٱینی  ٹؿؿائڈثٞؼ َاٷ ےک ےٿ ربٷہٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ  ّـٿؿی  ٵٞ

اٵیؼاؿی ہ ے٭بؿٿثبؿ  ک ہٍضت  ثیٴ ہے۔کی ىـائٔ تٞیٸ  کـتب 

 :ہےٝبٳ  ٥بؿٳ اك ٕـس   ےٿاٯ ےٿٷہامتٞٶبٯ  ےٱئ ےک

  اِیذاسیہىجی   .1

پبٱینی   ہٍضت  ثیٴ ںرنٶی ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہٕجی  

ت  کی صبٱت  تٞیٸ  ىغٌ  کی ٍض ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےک

کی ٵبٹگ کی ربتی  ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی ےجتڀیق ٭بؿ  ك ےٱئ ےک ےکـٷ

 ے٫ ںکٶپٺیڀ ہؿ مجٜ  کی گئی ٍضت  کی ٵٞٲڀٵبت  کب ثیٴھپ ہے۔

کیب   ہ٫ ہےتيغیٌ  کی ربتی  ےٱئ ےک ےکـٷ ےٓ ہی  ےك ےؽؿیٜ

کڀؿیذ ػیب ربئیگب، کل صؼ  تک اٿؿ کٸ ىـائٔ  اٿؿ اعـاربت  

ٳ کی ٵٺٚڀؿی  یب ھاٵیؼاؿی رڀکہٕجی  اك ٕـس   ھ۔مبت ےک

ی تٞیٸ  کـ ھکڀؿ کی ىـائٔ  کب ة ہٝالٿ ےٹبٵٺٚڀؿی  اٿؿ امک

  ہے۔مکتب 
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اٿؿ  ےصبٍٰ کـٷ ٹیکٰ ؿپڀؿڈٵی ںاٵیؼاؿی ٵیہٳ ، ٕجی  ہتب

 ں۔یہ  ےٿتہی ىبٵٰ ھاٝٲی   اعـاربت ة ںٵی ےصڀاٯ ےحت٪ی٪بت ک

اٝٲی  اٵیؼاؿی کی ایک ہٕجی   ںکٶپٺیب ہ، رت ثیٴہٝالٿ ےامک

' کب ےاٷھ، اٷ پـ ٍـ٣  'ٵالئی کںیہگـی کب امتٞٶبٯ  کـتی ڈ

ٳ کڀ ھرڀک ےتـیٸ  ٩نٴ  کہٍـ٣  ة ں)رنٶی ہےاٱقاٳ ٱگبیب ربتب 

 ہی ۔(ہےاٿؿ ػیگـ  کڀ ٹکبؿ ٭ـػیب ربتب  ہےٵٺٚڀؿ  کیب ربتب 

 ہاٿؿ اٷ ثیٴ ہےػؿٵیبٷ ٵبیڀمی کب مجت ثٺتب  ےک ںکڀہگب  ہدمٮٸ

کی تٞؼاػ کٴ  ںه ٵٺؼ ٱڀگڀہعڀا ےک ےکـٷ ہثیٴ ھمبت ےک ںکٶپٺیڀ

 ےٳ  کـٷہّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت  اٿؿت٦َیٰ ٥ـا ہٿ ہکیڀٹک ہےکـ ػیتب 

  ں۔یہ ےتہچب ںیہگقؿٹب ٷ ےٝٶٰ  ك ےک  ٹیلٹاٿؿ ّـٿؿی  

 ےاٵیؼاؿی کہ ےٱئ ےک ہٍضت  صیخیت  اٿؿ ٝٶـ ؽاتی ٍضت  ثیٴ

ٍضت ٭ی صبٱت ، ؽاتی اٿؿ  ہٵڀرڀػ ہٝالٿ ےامک ں۔یہٳ  حت٦ٚبت   ہا

 ےك ےٯہی پھؿ  کڀ کنی ةٹؿؿائڈبٹؼاٹی ٕجی   تبؿیظ  ایک َاٷع

ٵڀرڀػ ثیٶبؿی یب ٵنبئٰ  اٿؿ ثبآلعـ ٵنت٪جٰ  کی ٍضت  ٵنبئٰ  

 ںامپتبٯ ٵی ےٱئ ےرٸ ک ہے٩بثٰ  ثٺبتب  ںٵی ےٱگبٷ ہکب پت

 ہے۔ٿ مکتی ہیب مـریٮٰ ٵؼاعٲت کی ّـٿؿت   ےٿٷہؿتی ھة

اك   ہ٫ ہےربتب  جتڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس  تیبؿ کیب ہٝالٿ ےامک

  ںاٿؿ مـرـیڀ ےٿٷہؿتی ھة ںٝالد ، امپتبٯ ٵی ےگئ ےکئ ےٯہپ ےك

ٿ ہٿاّش ٵٞٲڀٵبت  ٵڀٍڀٯ   ںٵی ےثبؿ ےک  ےگقؿٷ ےٝٶٰ ك ےک

 ےٵڀرڀػ ثیٶبؿی ٫ ےك ےٯہؿ  کڀ پٹؿؿائڈایک َاٷ ہی ہے۔ربتی 

احـ  ے، صبٯ  یب ٵنت٪جٰ  کی ٍضت  صبٱت  پـ امکےآٷ ہػٿثبؿ

ٵؼػ  ںٵی ےاٵٮبٹبت  کی تيغیٌ  کـٷ ےکٵنبئٰ  ےیب ٵنت٪جٰ  ک

جتڀیق ٭بؿ  ٍـ٣  اػٿیبت  ےٱئ ےرٸ ک ںثیٶبؿیب ھکچ ہے۔کـتب 

کی  ےٿٷہؿتی ھة ںی ٿ٩ت  امپتبٯ ٵیھی کنی ةہ، رٲؼ ہےا ہؿ ےٯ

  ہے۔ٿ مکتی ہ  ہػٿثبؿ ہیب ی ہےمکتی  ڑّـٿؿت  پ

 

 

 ِخبي

اٝٲی  مٖش   ےاپب اٿؿ ىکـ کٹٿفٷ/ٵڀ  ہپـیيـ ، فیبػ ڈائی ثٰہ

اٿؿ اَٝبثی ٹٚبٳ کی  ےػٯ، گـػ ںینی ٕجی  صبالت  ٵیر

 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںامپتبٯ ٵی ںٵنت٪جٰ  ٵی ےٱئ ےک ںثیٶبؿیڀ

ٳ ھرڀک ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہٕجی   ےامٲئ ہے۔ ےتہکب٥ی اٵٮبٹبت  ؿ

١ڀؿ  کیب ربٹب  ےیبٷ كھٿ٩ت  اٷ صبالت  پـ ػ ےکب تٞیٸ  کـت

 ے۔ئیہچب

 40ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ںیبٵٺ٦ی  تجؼیٲ ںٍضت  ٭ی صیخیت  ٵی ہچڀٹک

ٝٶٰ   ےک ےٷڑھثٞؼ، ثٺیبػی ٕڀؿ پـٝبٳ  ٝٶـ ة ےمبٯ  کی ٝٶـ ک

 ےمبٯ  کی ٝٶـ ك 45کڀ  ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴںیہ ےٿتہ  ےك ہکی ٿد

کی ّـٿؿت    ٹیلٹی ٕجی  ربٹچ یب ھکنی ة ےجتڀیق ٭بؿ  ک ےٯہپ
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مبٯ   55یب  50اك ّـٿؿت  کڀ  ںکٶپٺیب ہثیٴ ھ)کچ ہےتی ڑپ ںیہٷ

سمب ُاٍڀٯ ہاٵیؼاؿی ؿہٕجی   ہٝالٿ ےامک ۔(ںیہکتی ا مڑھی ةھتک ة

امکی   ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹا٫ڈ ےعبٹؼاٷ ٫  ےجتڀیق ٭بؿ  ک ںٵی

ٿ مکتی ہکی ّـٿؿت   ےاٝالٵی ہٍضت  کی صبٱت  کی ایک ػمتغٔ ىؼ

 ہے۔

ٳ  ہا ےٱئ ےک ہؽاتی   ٍضت  ثیٴ ںثبفاؿ ٵی ہاؿتی ٍضت  ثیٴھة

 ےٿٷہٱی ثبؿ ىبٵٰ ہپ ہے۔اٵیؼاؿی ٝٺَـ  ىغٌ  کی ٝٶـ ہٕجی  

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےىغٌ ک ےکی ٝٶـ ک  ہفیبػ ےمبٯ  ك 50-45 ےٿاٯ

 ےٱئ ےک ےٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ  کـٷھٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٍضت  رڀک

ٵٞٲڀٵبت  صبٍٰ   ںٵی ےثبؿ ےٍضت ٭ی صیخیت ک  ہاٿؿ اٹکی ٵڀرڀػ

 ےٝٶٰ  ك ےٿٱڀرکٰ ٭ی حت٪ی٪بت ٫ھخمَڀً پیت ےٱئ ےک ےکـٷ

ٵڀرڀػ کنی  ےك ےٯہٕـس کی ربٹچ پاك  ہے۔ٿتب ہگقؿٹب ّـٿؿی  

  ہے۔ػیتی  ہکی ٭ڀؿیذ  کب اىبؿ ںٕجی  صبالت  یب ثیٶبؿیڀ

  ِخبي

ٿ مکتب ہٱگبٹب ٵيکٰ  ہپت کب پتھٵٺيیبت، ىـاة اٿؿ دتجبکڀ کی ک

ی ہىبیؼ   ےك ےؽؿیٜ ےجتڀیق ٭بؿ  ٫ ںاٿؿ جتڀیق ٥بؿٳ ٵی ہے

 ےک ہاٹکب ١یـ اٹٮيب٣  ٍضت  ثیٴ ہے۔ی اٝالٷ  کیب ربتب ھکت

اپب ایک ػٿمـا ٹٵڀ ہے۔ٳ چیٲٺذ ثٸ گیب ہایک ا ںاٵیؼاؿی ٵیہ

 ہےا ہثٺتب رب ؿ  ہا ٝڀاٵی  ٍضت  ٭ب ٵنئٰڑرڀ ایک ة ہے ہٵنئٰ

ٵنبئٰ کی ٭ب٥ی   ےٿاٯ ےٿٷہپیؼا  ےکڀ اٷ ك ںؿ ٿٹؿؿائڈاٿؿ َاٷ

اٵیؼاؿی اٿفاؿ  تیبؿ ہ ےٱئ ےک ےٿٷہ٩بثٰ   ںٵی ےتيغیٌ  کـٷ

  ہے۔کی ّـٿؿت   ےکـٷ

  یذاسیاِہغیش ىجی   .2

تـ  جتڀیق ٭بؿ  ہفیبػ ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےک ہٍضت  ثیٴ

ػؿمتگی کی  ےاگـ اك ہے۔تی ڑپ ںیہکڀ ٕجی  ربٹچ کی ّـٿؿت ٷ ںٿ

 ےتڀ اك ٕـس ک ہےربٹب رب مکتب  ھمبت ےگـی کڈ  ہایک ٵٺ٦َبٷ

 ےٕجی  ربٹچ ک ںکٴ ٵی ےیب اك ك ےصٌ ںٍـ٣  ػمڀی ےٵٞبٵالت ک

تـ   ہفیبػ ںکٶپٺیب ہؿ ثیٴھپا، ےگ ےػٿؿاٷ ٵٺ٦ی  ٹتبئذ آئ

 .ں۔یہ ےت٪نیٴ کـ مکت ھمبت ےٕجی اٵتضبٷ ک ںٵٞبٵالت ٵی

پڀؿی  ہاگـ جتڀیق ٭بؿ  دتبٳ  ٵڀاػ ص٪بئ٨  کب عالً  ہتک ٫ ںاہی

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ٹاٿؿ ایزٸ ہےکـتب  ےاٿؿ مچبئی ك ےٕـس ك

کی  ےی ٕجی  ٵٞبئٸھؿ ةھ، پہےامکی ربٹچ کی گئی  ےاصتیبٓ ك

 ںتٺبمت  ٵی ےک ں، ػٝڀٿںاٍٰ ٵی ہے۔ٿ مکتی ہت کٴ ہّـٿؿت  ة

اگـ ٕجی  ربٹچ کی  ہےکڀ ٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب   ہٵٞٶڀٱی اّب٣

 ےاك ك ہاٿؿ کیڀٹک ہےٿتی ہثچت  ںاٿؿ ػیگـ  اعـاربت ٵی ںالگتڀ

۔ٿگیہی کٴ ھجتڀیق ٭بؿ  کی تٮٲی٤  ة  

 ںیہی ہٱیکـ آ ؿ ںاینی ٕجی  پبٱینیب ھکچ ںکٶپٺیب ہ، ثیٴےامٲئ

 ںیہکی ّـٿؿت  ٷ  ےگقؿٷ ےق ٭بؿ  کڀ کنی ٕجی  ربٹچ كجتڀی ںاہد
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' ڈیکٰ گـڈٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک 'ٵی ں، کٶپٺیبںٵٞبٵالت ٵی ےایل ہے۔

ٕجی   ںٵیےکل ٝٶـ اٿؿ ٵـصٰ  ہگب ٫ےچٰ ہپت ہی ےرل ك ںیہثٺبتی 

اٷ ١یـ ٕجی  صؼٿػ کڀ  ے، اٿؿ امٲئےئیہاٵیؼاؿی کی ربٹی چبہ

 ےٳ کھؿٿثبؿ  اٿؿ رڀک٭ب ہتبک ہےیقائٸ کیب ربتب ڈ ےاصتیبٓ ك

 ے۔ػؿٵیبٷ ایک ٵٺبمت  تڀافٷ  ٩بئٴ کیب رب مک

  ِخبي

اٿؿ کبؿؿٿائی   ں، اٹتٚبؿ ٕـی٪ڀٹیلٹاگـ کنی ىغٌ  کڀ ٕجی  

 ہث٢یـ ٥ڀؿی  ٍضت  ثیٴ ےگقؿ ےایک ٕڀیٰ ٝٶٰ  ك ےتبعیـ ک ںٵی

 ےاٵیؼاؿی پبٱینی  ٱیٸہایک ١یـ ٕجی   ہتڀ ٿ ہےکڀؿیذ ٱیٺب 

اٵیؼاؿی پبٱینی  ہایک ١یـ ٕجی   ہے۔ کب آپيٸ  ٵٺتغت ٭ـ مکتب

ؿ٩ٴ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝٶـ، رٺل ،  ہ، پـیٶیٴ ىـس اٿؿ ثیٴںٵی

 ھپـ ٵجٺی  کچ  ہدتجبکڀ ٹڀىی  کی ٭الك، رنٶبٹی  تٞٶیـ  ٿ١یـ

رڀاثبت  ٭ی ثٺیبػ  پـ تٞیٸ  کی  ےٵتٞٲ٨ مڀاالت  ک ےٍضت  ك

ب ٿ مکتہ  ہٱیکٸ پـیٶیٴ ٹنجتب فیبػ ہےٝٶٰ  ٥ڀؿی  ہی ں۔یہربتی 

  ں۔یہ

 کبس ہىشیك ےثٕذی ک ہّذدی دسد .3

 ںرنٶی ہےٿاال ایک اینب ٝٶٰ   ےاپٺبیب ربٷ ںاٵیؼاؿی ٵیہ ہی

  ےٝؼػی یب ٥ی ٍؼ ک ںٵی ےثبؿ ےؿ ای٬  رقٿ  کہ ےٳ کھرڀک

 ں۔یہ ےربت ےتٞیٸ  کئ

، ٵبصڀٯ، ہائو گبہٝٶـ، رٺل ، ٹنٰ ، ٭بؿٿثبؿ ، ؿ ںاك ٵی

 ےتبؿیظ  ریل  رنٶبٹی  تٞٶیـ ، ٝبػات، عبٹؼاٷ  اٿؿ ؽاتی 

تٞیٸ  ٵٞیبؿ ٭ی ثٺیبػ   ےٯہاٿؿ پ ہےٝڀاٵٰ  کی ربٹچ کی ربتی 

 ں۔یہ ےربت ےپـ ٝؼػی ٕڀؿ پـ سمرب ػیئ

  ےاِیذاسی فیقًہ .4

اٿؿ ٵٺبمت   ےتٞیٸ  کـٷ ےٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت  کب اصتیبٓ  ك

اٵیؼاؿی ٝٶٰ  ہپـ  ےربٷ ےثٺؼی  کئ ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ  ٵیھرڀک

٭ی ثٺیبػ    ہ٥یَٰ ےآالت اٿؿ اپٸ  ثبال ہٵٺؼؿد ہے۔ٿ ربتب ہٵٮٶٰ 

ثٺؼی   ہػؿد ںٳ کڀ ػؿد ؽیٰ  ا٩نبٳ ٵیھؿ  رڀکٹؿؿائڈپـ، َاٷ

 :ہےکـتب 

a) ٳ کڀ ٩جڀٯ  کـٹبھٵٞیبؿی  ىـس  پـ رڀک 

b) ٳ کڀ ٵٺٚڀؿ  کـٹب، ھیٺگ( پـ رڀکڈایک اّب٥ی  پـیٶیٴ )ٱڀ

اپٺبیب رب مکتب  ںیہٷ ںٵی ںٝٶٰ  دتبٳ  کٶپٺیڀ ہی ہصبالٹک

  ہے

c) کڀؿ کڀ ٵٲتڀی  کـٹب ےٱئ ے/ٿ٩ت  ک ایک ٵ٪ـؿ  ٵؼت 

d) کڀؿ کڀ ؿػ  کـٹب 
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e) کڀ حمؼٿػ  یب اٹٮبؿ    ےصٌ ھکچ ے٥ـ )کڀؿ کٓؿ اٹکبؤٷ

 کـٹب(

f) ٹب٥ؾ ٭ـٹب  ہٿتی یب ىـی٬ تٺغڀاٹاٝٲی  ک 

g) حتت ٱیڀی ٵنت٪ٰ اعـاد ٱگبٹب ےپبٱینی  ک 

 ہےی ثیٶبؿی کڀ ٵنت٪ٰ ٕڀؿ پـ عبؿد کـ ػیب ربتب ھاگـ کنی ة

پبٱینی   ہی ہے۔پـ تڀحی٨ کیب ربتب  ٹیی٦ٮٹپبٱینی  مـ ےتڀ،اك

 ہےایک اّب٥ی  اعـاد  ثٸ ربتب  ہٝالٿ ےٵٞیبؿی  اعـاد  ک ےک

 ہے۔ٿتب ہ ہکب ایک صٌ  ہػہاٿؿ ٵٞب

 ہٳ تيغیٌ  ثیٴھؿ  ؽاتی   رڀکہٵب  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ

 ںٹٚبٳ کڀ تڀافٷ  ٵی ہثیٴ ہی ہکیڀٹک ہےٳ  ہا ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ

تڀ٩ٜ  ےی  مٖش  کہکڀ ای٬  ںکٶپٺیڀ ہی ثیٴاٵیؼاؿہ ہے۔تب ھؿک

 ے٫ ےاٿؿ اٹک ےگـٿپ مجٜ  کـٷ ھکڀ ایک مبت ںٱڀگڀ ےٳ ٿاٯھرڀک

پـیٶیٴ  ےایک ریل ےٱئ ےٵٺتغت ٭ی  گئی حت٦٘ ک  ےك ےؽؿیٜ

 ہ٥بئؼ ےٱئ ےؿ  کڈٿٯہپبٱینی  ہے۔٩بثٰ  ثٺبتب  ںٵی ےٿٍڀٯ کـٷ

 ہرجک ہےکی ػمتیبثی   ہاٿؿ ٵنبث٪تی ٩یٶت پـ ثیٴ ہایک ٵٺ٦َبٷ

کڀ ٵـُ    ہجتـة ے٥ڀٱیڀ کٹٵٺب٥ٜ  پڀؿ ےٱئ ےکٶپٺی ک ہایک ثیٴ

  ہے۔کی ٍالصیت  ےٷھؿک ےثٺبئ ںالئٸ ٵی ھمبت ےکی ٵ٦ـٿّبت ک

  ّبَ  یب ِْیبسی  اخشاربت  کب اعتّْبي .5

 ےٿٷہدتبٳ  اؿا٭یٸ  پـ الگڀ  ےاپٸ ںٵی ںتـ  پبٱینیڀ ہفیبػ

ٕڀؿ  ےک ٵٞیبؿی  اعـاد  ںیھاٷ ں۔یہ ےٿتہاعـاد  ىبٵٰ  ےٿاٯ

 ہثیٴ ہے۔ا ربتب ہی ٝبٳ  اعـاد  کھی کتھیب کت ہےپـ ربٹب ربتب 

ٳ کڀ حمؼٿػ  ھرڀک ےاپٸ ےٵٞیبؿی  اعـاربت  کڀ الگڀ کـک ںکٶپٺیب

  ں۔یہکـتی 

 ہے۔کیب گیب  ںثبة  ٵی ےک ےٯہپ ہامکب ٵجبصج

 ۴  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

کڀٷ مب ثیبٷ  ػؿمت  ےك ںاك ٵی ںٵی ےثبؿ ےاٵیؼاؿی کہٕجی  

 ؟ ہے ںیہٷ

I. ےیب امکب تٞیٸ  کـٷ ےٵڀٍڀٯ  کـٷ ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈٵی ںاك ٵی 

 ہے۔کی اٝٲی  الگت ىبٵٰ 

II. ٕجی   ےک ہٍضت  صبٱت  اٿؿ ٝٶـ ٍضت  ثیٴ ہٵڀرڀػ

 ں۔یہٳ  ٝڀاٵٰ  ہا ںاٵیؼاؿی ٵیہ

III. ٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ  ھٍضت  رڀک ےکڀ اپٸ ںجتڀیق ٭بؿ ٿ

 ےٝٶٰ  ك ےٿٱڀریکٰ حت٪ی٪بت کھٕجی اٿؿ پیت ےٱئ ےک ےکـٷ

 ہے۔ٿتب ہؿٹب گق
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IV. ٥ی ٍؼ  تٞیٸ  کیب  ںٵی ےثبؿ ےؿ ای٬  رقٿ  کہ ےٳ کھرڀک

  ہے۔ربتب 

 

 اِیذاسی ًّّہ:  ۱ؽىً 
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G. ُہگشوپ  فضت  ثی  

 ہگشوپ  فضت  ثیُ .1

 ے٩بٹڀٷ ک ےاٵیؼاؿی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  اٿمٔ کہکی  ہگـٿپ  ثیٴ

رت ایک ٵٞیبؿی    ہ٫ ہے ہرل کب ٵٖٲت  ی ہےٵٖبث٨  کی ربتی 

 ےپبٱینی  ک ہاؿا٭یٸ  کڀ ایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ  دتبٳ ےگـٿپ  ک

 ہىغٌ  ثیٴ ےٿاٯ ےٿٷہىبٵٰ  ںتڀ گـٿپ  ٵی ہےحتت کڀؿ کیب ربتب 

 ہٍضت  ثیٴ ں۔یہ ےکـ مکت ںیہعال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  ٷ ےکٶپٺی ک

گـٿپ   ںکٶپٺیب ہٿ٩ت  ثیٴ ےایک گـٿپ  کڀ ٵٺٚڀؿ  کـت ےٱئ ےک

رٺکڀ  ںیہتی اؿا٭یٸ  کی ٵڀرڀػگی پـ ١ڀؿ  کـ ےایل ھکچ ںٵی

 ں۔یہ ےٿ مکتہٿاٱی ٍضت  ٵنبئٰ  ےٿٷہىؼیؼ اٿؿ ٱگبتبؿ 

گـٿپ  کی عَڀٍیبت  کب  ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہکی  ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

  ہ٫ ںتيغیٌ  کی رب مکی ہی ہتبک ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےکـٷ  ہجتقی

ؿف  ٹؿیگڀٱی ہػایبت اٿؿ ثیٴہاٵیؼاؿی ہ ےکٶپٺی ک ہثیٴ ہکیب ی

  ےک  ںسمب ُاٍڀٱڀہؿ ہ٭ـػ ےٓ ےٱئ ےک ہٴگـٿپ  ثی  ےك ےؽؿیٜ ے٫

  ہے۔ ےاٹؼؿ اٹؼؿ  آت

ػؿد  ےٱئ ےاٵیؼاؿی ٝٶٰ  کہٵٞیبؿی   ےٱئ ےک ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

کی ّـٿؿت   ےکـٷ  ہگـٿپ  کب ربئق  ہؽیٰ   ٝڀاٵٰ  پـ جمڀف

 :ہےٿتی ہ

a) گـٿپ  کی ٩نٴ  

b) گـٿپ  ٭ی مبئق 

c) ٍٺٞت کی ٩نٴ  

d) ٩بثٰ ىغٌ ےٱئ ےکڀؿیذ ک  

e) یب اؿا٭یٸ  کڀ  ہےا ہڀ کڀؿ کیب رب ؿگـٿپ  ک ےکیب پڀؿ

 ہےکڀئی آپيٸ  ػمتیبة   ےٱئ ےک ےؿ ٹکبٱٸہثب

f)   یب اٱگ   ےایک ریل ےٱئ ےکیب مت ک -کڀؿیذ کی مٖش

 ہےاٱگ 

g) اؿا٭یٸ   ےٵ٪بٵبت، گـٿپ  ک ہفیبػ ےرٺل ، ٝٶـ، یب ایک ك

ؿٷ اٿٿؿ ٭ی ىـس، کیب ٹ ے٫ ںمٖش ، ٵالفٵڀ ےکی آٵؼٹی  ک

 ےؿ ٫ڈٿٯہگـٿپ   ےٕـس كپـیٶیٴ کب اػائیگی  پڀؿی 

یب  ہےکی گئی   ےك ےؽؿیٜ ےیب اؿا٭یٸ  ٫  ےك ےؽؿیٜ

کی ّـٿؿت   ےٱیٸ  ہصٌ ںاؿا٭یٸ  کڀ پـیٶیٴ اػا ئیگی ٵی

 ہے

h) ےکئی ٵ٪بٵبت  ک ےیٰھپ ںخمتٲ٤  ر٢ـا٥یبئی ٵ٪بٵبت ٵی 

اعـاربت  ےاٯ ٫ھة ھٍضت  ػیک ںٵی ںدتبٳ  عٖڀ ںٵی ےٵٞبٵٰ

 ٥ـ٧ ںٵی
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i)  ےك ےؽؿیٜ ےؿ  ٫ٹؿیٹٺلٵڈای ےی کٹایک تینـی پبؿ  

ؿ  کی پنٺؼ ڈٿٯہگـٿپ   ےٱئ ےک  ہاٹتٚبٵی ےک ہگـٿپ  ثیٴ

آپيٸ    ہٵٺتغت  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہ)اٹکی پنٺؼ یب ثیٴ

 آپ ےاپٸ  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہ( یب ثیٴںٵی ےثبؿ ےک

j) ہکب جتـة ںػٝڀٿ ےٯھپچ ےگـٿپ  ک  ہجمڀف  

  ِخبي

اؿا٭یٸ   ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںٵی  ںؿیڀٹیب ٥یک ںثبؿٿػی مـٹگڀ

اؿا٭یٸ   ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ںػ٥بتـ ٵی ڈیيٸڈکب ایک گـٿپ  آئـ ٭ٸ

 ےػائـ ےٳ کھٍضت  رڀک  ہفیبػ ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےایک گـٿپ  ٫ ےک

( ےػٝڀ ےکی ٹڀٝیت  )رٸ ک ںثیٶبؿیڀ ہٝالٿ ےامک ہے۔ٿتب ہ ںٵی

 ہے۔اٵٮبٹبت   ےک ےٿٷہکب٥ی اٱگ  ےٱئ ےک ںگـٿپڀ ںی ػٿٹڀھة

 ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ںی ٵٞبٵالت ٵیہ ںٿٹڀکٶپٺی ػ ہ، ثیٴےامٲئ

 ۔کـیگی ےٵٖبث٨  ٓ ےپبٱینی  کی ٩یٶت  امی ٫

ٹڀکـی  ںتٞؼاػ  ٵی  ہفیبػ ےریل ںی کٶپٺیڀٹامی ٕـس  آئی 

 ےثچٸ ےٵٺ٦ی  اٹتغبة  ك ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںگـٿپڀ ےٿاٯ ےٷڑٿھچ

 ںیہاصتیبٕی ٵٞیبؿ  ٵتٞبؿ٣  کـا مکتی  ںکٶپٺیب ہ، ثیٴےٱئ ےک

اپٺی  ےٯہپ ےك ے٩بثٰ ثٺٸ ےٱئ ےک ہیٸ کڀ ثیٴٵالفٵ ےٱئ ےرنک

 ۔ٿگیہکی ّـٿؿت   ےکبٳ کـٷ ںآفٵبئيی ٵؼت  ٵی

 ےائی ٵنبث٪تی  ٹڀٝیت  کہ٭بؿٿثبؿ  کی اٹت ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ں٥ڀائؼ ٵی ےثٺؼی ک ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ںکٶپٺیب ہثبٝج  ثیٴ

آرـ  ٵالفٳ   ں۔یہکی اربفت ػیتی  ےکب٥ی ٱچک اٿؿ اٍالس کـٷ

یقائٸ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ڈ، ٥ڀائؼ  کی ںثٺؼی  ٵی ہٵٺَڀة ہٴگـٿپ  ثی

  ہاٹنبٹی ٿمبئٰ حمٮٴ ےاٿؿ آرـ  ک ہےٿتی ہتیبؿ  ھمبت ےٿ٩ت  ک

ٕڀؿ پـ  ےایک ٵالفٳ  ثـ٩ـاؿی اٿفاؿ  ک ےاك  ےك ےؽؿیٜ ے٫

اٿؿ  ےکـٷ ہاکخـ، ٱچ٬ ٭بؿٿثبؿ  پـ ٩جِ ہے۔امتٞٶبٯ کیب ربتب 

 ےػیئ  ےك ےیٜؽؿ ےکٶپٺی ٫ ہایک ػیگـ  ثیٴ ےٱئ ےک ےثؼٱٸ

تبٯ ٵیٰ  ے٥ڀائؼ  ك ےثٺؼی  ک ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ہٵڀرڀػ ےگئ

ػؿٵیبٷ  ےک ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ےتـ ثٺبٷہیب ة ےاٷٹھة

  ہے۔ٿتب ہ  ہکب ٹتیذ ہٵ٪بثٰ

  اِیذاسیہدیگش   ہّالو ےک ںآرش  ِالصَ  گشوپو .2

 ےٱئ ےک ہآرـ  ٵالفٳ  گـٿپ  ؿٿایتی ٕڀؿ پـ  گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

 ھکڀ ٍضت  ػیک ہ، ٍضت  ثیٴہصبالٹک ں۔یہٝبٳ گـٿپ   ےپیو مت ك

ٕڀؿ  ےک ہایک ٵڀحـ ؽؿیٜ ے٥ٺبٹنٺگ ک ےاعـاربت  ک ےاٯ کھة

خمتٲ٤   ےک ںگـٿپ  ٥بؿٵیيٺڀ  ےك ہ٭ی ٿد ےربٷ ےپـ ٵٺٚڀؿ  کئ

، گـٿپ  ٍضت  ںٵی   ےٵٺٚـ ٹبٳ ےایل ں۔یہ ےٿ گئہا٩نبٳ تیبؿ 

ٿ٩ت   ےاؿی کـتاٵیؼہگـٿپ  کی  ےٱئ ےک ںؿ ٿٹؿؿائڈَاٷ ےک ہثیٴ

 ہے۔ٿ ربتب ہٳ  ہ٭ـػاؿ پـ ١ڀؿ  کـٹب ا ےگـٿپ  کی تيٮیٰ ک
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 ےخمتٲ٤  ٩نٴ  ک ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہٝالٿ ےک ںٵالفٳ آرـ  گـٿپڀ

: ےریل ہےٳ  کیب ہکڀؿیذ ٥ـا ہکڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ںگـٿپڀ

آرـ  ہفیبػ ے، ایک كںاٿؿ ٵٞبىـٿ ںٵقػٿؿ یڀٹیٸ، اٵبٹتڀ

اٿؿ ػیگـ  ں، کٲجڀںٿؿ اذمٶٺڀ ہو، پیںیٲـٿڈ، ٥ـیٺچبمی ںگـٿپڀ

 ںادلنٲٶڀٷ تٺٚیٶی

گـٿپ   ےٱئ ےک ں١ـیت ٕج٪ڀ ےمسبد ک ےٷ ںخمتٲ٤ دمبٱک کی صٮڀٵتڀ

، ٵـ٭قی ںاؿت ٵیھة ہے۔کب کبٳ کیب  ےکڀؿیذ عـیؼٷ ہٍضت  ثیٴ

 ں١ـیجڀ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ںمٖش  پـصٮڀٵتڀ ںاٿؿ ؿیبمتی  ػٿٹڀ

ٍضت   ہؿیٹؿاه - ےثٺؼی ریل ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےٱئ ےک

 ہ(، یينڀٹی کڀ ربؿصبٷ ےثٺؼی  )آؿایل ثی ٿائ ہٵٺَڀة ہثیٴ

 ہےامپبٹنـ کیب گیب  ںاٹؼاف ٵی

اٵیؼاؿی ہثٺیبػی  ےٱئ ےٵتٺڀٛ گـٿپ ک ےاك ٕـس ک ہصبالٹک

، ںیہاٵیؼاؿی ٝڀاٵٰ کی ٕـس ہحت٦ٚبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٩جڀٯ گـٿپ 

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ٔںٱڀٿہاّب٥ی  پ

a. ٱگبتبؿ  ںگـٿپ  ٵی ےک مبئق ٹےٿھگـٿپ  ٭ی مبئق)چ

 ںیہٿ مکتی ہ ںتجؼیٲیب

b. اٯ کی اٱگ ھة ھٍضت کی ػیک ںٵی ںخمتٲ٤ ر٢ـا٥یبئی ٝال٩ڀ

 ںاٱگ الگتی

c. ثٺؼی   ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےدتبٳ  ارقاء ک ےگـٿپ  ک

ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کب  ں٭ی ٍڀؿت  ٵی ےٱیٸ ںیہٷ  ہصٌ ںٵی

 ٳھرڀک

d. اؿا٭یٸ  کب تنٲنٰ ںگـٿپ  ٵی ںپبٱینی  ٵی 

ٵٺب٥ٜ  کب  ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےپـ اك ٕـس ک ںنتی ٩یٶتڀٍـ٣ م

 ںٿٱت گـٿپ ' ٹبٵی گـٿپ  ٥بؿٵیيٺڀہ'ك ےٱئ ےک ےٵٺب٥ٜ  ٱیٸ

ؿ آئی ٹؿیگڀٱی ہثیٴ ےامٲئ ہے۔ٿا ہ   ہاّب٣ ںکی ٥بمؼ ا٩نبٳ ٵی

 ہثیٴ ںٵی ےکبٳ کبد کـٷ ھمبت ےک ںخمتٲ٤  گـٿپڀ ےٷ ےی اڈاؿ

ٹٚـ کڀ  ہ٪ٔٹ ےٿاٯ ےربٷ ےاپٺبئ  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ

سمب ُاٍڀٯ  ربؿی ہؿ ےک ہگـٿپ  ثیٴ ےحت٦ٚبت ك ےک ےکـٷ ٹؿیگڀٱی

 :ںیہىبٵٰ  ںٵی ں١یـآرـ  گـٿپڀ ےاك ٕـس ک ں۔یہ ےکئ

a. ثڀػ اینڀمیئيٸہآرـ کی ٥الس ٿ ة 

b. ڈٹکـی ےگئ ےربؿی کئ  ےك ےؽؿیٜ ےایک خمَڀً  کٶپٺی ٫ 

  ؿڈٿٯہ ےک ڈکبؿ

c. ٷ ٓا ڈایک ای ہثیٴ ںاہ٫  دہگب ےایک خمَڀً  ٭بؿٿثبؿ  ک

 ہےٕڀؿ پـ ػیب ربتب  ےٵٺب٥ٜ  ک

d. ںیب ٵٞبىـٿ ںٿؿ اذمٶٺڀ ہاٿؿ پیو ں٩ـُ گیـٿ ےایک ثیٺک ک 



 

254 

 

ٵٺب٥ٜ   ےیقائٸ کڈػایبت  کب تـ٫  ٱچکؼاؿ ہ ےک ہگـٿپ  ثیٴ

٭ی  ںگـٿپڀ ےٿاصؼ  ٵ٪َؼ  ك ےک ےٵڀٍڀٯ  کـٷ ہثیٴ ھمبت ےک

ٵٺب٥ٜ کب کڀؿیذ ؽاتی    ںاہ، یہےتيٮیٰ کڀ حمؼٿػ کـٹب 

 ہے۔ٿتی ہثچت  ںاٿؿ الگت ٵی ہےٿتب ہ ںیہـ ػمتیبة  ٷپ ںپبٱینیڀ

 ہٿٱت  گـٿپ ' اکخـ ثیٴہ'ك ےاك ٕـس ک  ہ٫ ہےا گیب ھاینب ػیک

اٝٲی   ںاٿؿ آعـ ٵی ےعال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کـٷ ےک ںکٶپٺیڀ

ی ٹاؿھؿی اتٹاك ٕـس  ؿیگڀٱی ں۔یہ ےػٝڀٰی تٺبمت  کب ثبٝج  ثٺت

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںیڀکٶپٺ ہسمب ُاٍڀٯ  ثیٴہؿ ےک ہگـٿپ  ثیٴ ےک

اٵیؼاؿی ہ ہی ں۔یہ ےٿتہٵٞبٿٷ   ںػاؿ اٹٞ٪بػ ٵی ہؽٳ ےثبفاؿ ک

ٵٞیبؿ کب  ےک  ہاٹتٚبٵی ےٱئ ےثٺؼی  ک ہاٿؿ گـٿپ  ٵٺَڀة ںٵی

ی  ٹٚٴ ھة ںثٺؼی ٭ی تجٲی٠ ٵی ہٵٺَڀة ہگـٿپ  ثیٴ ےتٞیٸ  کـک

 ں۔یہ ےٿ ّجٔ  پیؼا کـت

 

 

H.  اِیذاسیہکی  ہسیوي  ثیُٹاووسعیض  

ٳ ہی اہٍضت  کڀؿ   ںٵی ںپبٱینیڀ ہؿیڀٯ  ثیٴٹ اٿٿؿمیق ہچڀٹک

 ےٕـی٨ ےک ہٍضت  ثیٴ  ںاٵیؼاؿی ٵیہامکی  ےامٲئ ہےٿتب ہکڀؿ 

 ےئیہی پیـٿی کی ربٹی چبہکی 

  ےک ںپـیٶیٴ کی ىـس تٞیٸ  اٿؿ ٵٺٚڀؿی  اٱگ اٱگ کٶپٺیڀ

 ہٳ  حت٦ٚبت ٵٺؼؿدہا ھپـ کچ ہےٿتی ہٵٖبث٨   ےک ںٹب ُاٍڀٱڀہؿ

 : ںیہؽیٰ 

١یـ ٵٲکی  ےـس  جتڀیق ٭بؿ  کی ٝٶـ  اٿؿ امکپـیٶیٴ کی ى .1

 ہےم٦ـ کی ٵؼت پـ ارمَبؿ کـتی 

اك  ہےٿتب ہٹگب ہٕجی  ٝالد کب٥ی ٳ  ںثیـٿٷ ٵٲک ٵ٪یٴ ٵی .2

  ےٵ٪بثٰ ے٫ ںؿیٲڀ ٍضت  پبٱینیڀھپـیٶیٴ کی ىـس  گ ےٱئ

 ہےٿتب ہ  ہکب٥ی فیبػ  ںٵی

ا کب ڈاٿؿ کٺی ہی عبً کـ اٵـیکھة ں١یـ ٵٲکی دمبٱک ٵی .3

 ہے۔ٿتب ہ ہیبػپـیٶیٴ ف

  ہ٫ ےئیہ٭ی  ّـٿؿ ٭ڀىو کـٹب چب ےثچٸ ےاك اٵٮبٹبت  ك .4

 ےاپٸ ںجتڀیق ٭بؿ  پبٱینی  کب امتٞٶبٯ  ثیـٿٷ ٵٲ٬  ٵی

پـ  ںٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀ ےك ےٯہپ ںکـی ںیہٷ ےٱئ ےٝالد ک

  ےئیہا ربٹب چبھیبٷ ؿکھی ػہپـ  ےجتڀیق ٵـصٰ
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I. اِیذاسیہکی  ہثیُ  ےصبدث  راتی  

 ںاٵیؼاؿی حت٦ٚبت ؽیٰ ٵیہ ےٱئ ےک ںٱینیڀکی پب ےؽاتی صبػث

 ۔:ںیہ ہےعیبٯ کـ ؿ ہتجبػٯ

  ؽشس  تْیٓ

ٳ  ثٺیبػ  ہکڀ ا ہ٭بؿٿثبؿ  یب پیو ںٵی ہثیٴ  ےؽاتی   صبػث

، گٲی، ںؿ ٵیھتڀ گ ےا ربئھٝبٳ ٕڀؿ پـ ػیک ہے۔ٵبٹب ربتب 

 ےٱی ےک ںتڀ دتبٳ  ٱڀگڀ ہکب عٖـ  ےؽاتی   صبػث ںٵی  ہٿ١یـ

ٳ ھٵٺنٲ٬ رڀک ےیب ٭بؿٿثبؿ  ك ہٱیٮٸ  پیو ہے۔تب ہایک  رینب ؿ

ٵٖبث٨ خمتٲ٤ ٩نٴ  ےکبٳ کی ٹڀٝیت  ک ےٿاٯ ے٭بؿ٭ـػگی کی ربٷ

 ےکـ کبٳ کـٷ ٹھثی ں، آ٥ل  ٵیےٱئ ےٵخبٯ ک ں۔یہ ےٿا کـتہ ےک

 ہ٭ی  رگ ےٝٶبؿت تٞٶیـ ٭ـٷ  ںٵی  ےٵ٪بثٰ ےٵیٺیزـ  ٫  ےٿاٯ

 ہیبػف  ہٳ کب عٖـھرڀک ےٱی ےمڀٯ اذمیٺئـ ک ےٿاٯ ےپـ کبٳ ٭ـٷ

 ہے۔تب ہؿ

کـ پبٹب ےای٬ ىـس  ٓ ےٱئ ےاٿؿ  ٭بؿٿثبؿ  ک ےؿ ای٬  پیوہ

ثٺؼی  کیب  ہػؿد ںٵی ںکڀ گـٿپڀ ںؽا، پیيڀہٯ ہے ںیہٝٶٲی ٷ

کی  ےعٖـ ےؿ ای٬  گـٿپ   کٴ ٿثیو امی ٕـس ٫ہاٿؿ  ہےربتب 

 ےثٺؼی  ٫ ہؽیٰ ػؿد ہ. ٵٺؼؿدہےکبؿی کی ٝکبمی کـتی  ہمـٵبی

 ںاٹ٦ـاػی کٶپٺیڀ ہےٿپبیب  ہدمٮٸ اٿؿ ٝٶٲی ٕڀؿ پـ  ہٹٚبٳ مبػ

 . ہےٿ مکتی ہثٺؼی اٷ کی اپٺی ثٺیبػ پـ  ہکی ػؿد

 ثٕذی ہَ  وی دسدھروک

ٵٺنٲک عٖـات تیٸ  ھمبت ےىغٌ ک ہىؼ ہکی ثٺیبػ پـ، ثیٴ ہپیو

 ںیہ ےرب مکت ےت٪نیٴ کی ںٵی ںٿہگـٿ

 ٳ گـٿپ ھرڀک 

ٹگ اذمیٺئـف، ٹك، کٺنٰٹیکٹ، ٿکالء، ںؿٿٹاکڈك، ٹٷٹاکبؤٷ

ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ،  ںا٥ٞبٯ ٵی ےک ہ، ثیٺکـف، اٹتٚبٵیہامبتؾ

ٵَـٿ٣  ںٵی ںپیيڀ ےعٖـات ک ےثٺیبػی ٕڀؿ پـ امی ٕـس ک

 ۔ا٥ـاػ

 ٳ گـٿپ  ھرڀک 

 ےک ےٷھٹگـاٹی ؿ٫ ٍـ٣، اٿؿ اذمیٺئـف یکیؼاؿٹھ، ٵٞٶبؿ

 ے٫ ںؿ کبؿٿٹؿ ف، ٵڀٹاکڈ ےک ں، ٵڀیيیڀٵَـٿ٣ ںٵی ا٥ٞبٯ

 ےٕـس  ک اٿؿ امی ںیبڑؿ  گبٹٵڀ ےٱکہ ںؿائیڀؿٿڈ  ڈپی

 ۔ٵَـٿ٣  ا٥ـاػ  ںٵی ےپیو ےعٖـات ٫

 ںیہٵَـٿ٣ دتبٳ ا٥ـاػ،  )ٍـ٣  اٷ ںػمتی ٵقػٿؿی ٵی

 ےربٷ ے(، ٹ٪ؼؿ٩ٴ   ٯںیہ ےآت ںٵی 3 -کـ رڀ گـٿپ ڑٿھچ

ؿ ٵیکیٺک، ٵيیٸ ٹٵالفٵیٸ ، گیـاد اٿؿ  ٵڀ ےٿاٯ

 ےک ںیڀڑاؿی گبھؿک ٿ الؿی اٿؿ  ػیگـ  ةٹؿف، ٹپـیٓا



 

256 

 

اٿؿ  ںی، چڀثی ٵکیٺکڀڑالھ، کںیڀڑالھٿؿ ک ہؿائیڀؿ، پیوڈ

 ۔ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ  ںعٖـات ٵی ےامی ٕـس  ک

 ٳ گـٿپ  ھرڀک 

 ںعیق ٵڀاػ ٵیگقیٸ ٵی ہٵبکھ، ػںفیـ فٵیٸ ثبؿٿػی مـٹگڀ

 ھمبت ےٵی کہا٥ـاػ، اٝٲی کيیؼگی کی ٥ـا ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ

 ےٵٲڀث کبؿکٺبٷ، رب٭ی، مـکل ک ںجبٲی کی تٺَیت ٵی

ا ڑ، ةٹھکی پی ڑےٿھیب گ ںیڀہٵَـٿ٣ پ ںٵی ں، پیيڀںٱکبؿٿہا

یٰ، مکیٺگ، آئل ھک ےٷ، ٵڀمٴ مـٵب کہیٰ ىکبؿ، پـٿتبؿٿھک

ٹگ، ٹاٹنی، ػؿیب ؿا٣ھٹگ پڈ، گالئ ڑپـ ػٿ ےتڑھاکی، ةہ

 ٵَـٿ٣ ا٥ـاػ ںٵی ںپڀٱڀ اٿؿ امی  ٕـس کی مـگـٵیڀ

ائی ٭ی ہیٴ  اٿؿ ڈٳ گـٿپ  کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٝبٳ ، ٵیھرڀک

 ہے۔ربٹب ربتب  ںىٮٰ ٵی

 ّّش وی صذ

ٝٶـ  ہفیبػ ےك ہکٴ اف کٴ اٿؿ فیبػ ےٱئ ےؿ اٿؿ جتؼیؼ  ککڀ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٭ٴ اف ٭ٴ   ہے۔ٿ مکتی ہکٶپٺی   خمتٲ٤   ےکٶپٺی ك

 ہٳ ٿہ، تبہے۔مبٯ   70  ہفیبػ ےك ہمبٯ  اٿؿ فیبػ 5ٝٶـ  صؼ 

 ںُاٷ ٭ی ٍڀؿت ٵی ہےی ٭ڀؿ ٵڀرڀػ ہ ےك ےٯہپبك پ ےا٥ـاػ رٸ ٫

کی جتؼیؼ  کی  ںپبٱینیڀی ھپـ ة ےمبٯ  کی ٝٶـ  ٵٮٶٰ کـٷ 70، 

 گب، رلےمبٯ  کی ٝٶـ  تک کیب رب مک 80 ہٱیٮٸ  ی ہے۔رب مکتی 

 ۔یٺگ الگڀ کیب ربئیگبڈجتؼیؼ  پـیٶیٴ پـ ٱڀ ےٱئ ےک

 ںیہ٭ڀئی ٕجی اٵتضبٷ کی ّـٿؿت  ٷ  ےٱئ ے٭ڀؿ ک ےجتؼیؼ  یب ٹئ

 ہے۔

 ىجی اخشاربت

 :ہےؽیٰ   ہ٭ڀؿ ٵٺؼؿد ےٕجی اعـاربت ٫ 

 ےک ٹٱینی ،صبػحبتی رنٶبٹی چڀکی پب ےایک ؽاتی صبػث 

ٕجی  ےٿاٯ ےربٷ ےکئ ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴ ںٵی ےمٲنٰ

اّب٥ی پـیٶیٴ کی  ےٱئ ےک ےاعـاربت کڀ ٭ڀؿ  کـٷ

 ہےا رب مکتب ڑھاػائیگی پـ، تڀحی٨ کی ٕـ٣ ة

  ںیہ ہٝالٿ ےحتت ػیگـ ٥ڀائؼ ک ےک ں٥ڀائؼ ، پبٱینیڀ ہی. 

  ے۔٭یب ربئػاعٰ  ںٵی امپتبٯىغٌ ٭ڀ  ہ٫ہے ںیہّـٿؿی ٷ ہی 

 رٕگ اوس احتبدی خيشات

یل پـ ٹیڀڈمڀیٲیٸ  ھمبت ے٭ب ٭ڀؿ، اّب٥ی پـیٶیٴ ک ےرٺگ عٖـ

ؿیٸ ہ/ ٵب ںٱکبؿٿہاؿتی اھة ےٿاٯ ےکبٳ کـٷ ں١یـ ٵٲکی دمبٱک ٵی

 .ہےکڀ ٭ڀؿ کیب رب مکتب 
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 ےٿ٩ت یب ٵٞٶڀٯ کی ٵؼت ک ے٭ڀ اٵٸ ک ںپبٱینیڀ ےپی ا 

ٝبٳ ىـس پـ   ہ٫ ہےا ربمٮتب ہ٫ ہےػٿؿاٷ ربؿی  ٭یب ربتب 

 ۔٥یَؼ( 150 ے٥یَؼ اّب٥ی )یٞٺی ٝبٳ  ىـس ٫ 50

 ےػٿؿاٷ ربؿی کی گئی پی ا ےٵؼت ک ہ١یـ ٵٞٶڀٱی / عؼه 

ی ہ ےٯہػٿؿاٷ یٞٺی رٺگی صبالت پ ے)رت ٵؼت ک ںپبٱینیب

  ںاہ/ د  ںیہ ےٿاٯ ےٿٷہٹبفٯ  ںٿا٩ٜ یب ١یـ ٵٲکی ٵٲک ٵی

ا ہ٫ ) ںیہ ہےمڀیٲیٸ ٥ـائِ پـ کبٳ کـ ؿ ںٱکبؿٿہاؿتی اھة

 ے٥یَؼ اّب٥ی )یٞٺی ٝبٳ ىـس 150٫ٝبٳ ىـس پـ  ہےربتب 
 ٥یَؼ ( ۶۰۰

 

  جتویض  فبسَ

 ہےػؿد ؽیٰ  ٵٞٲڀٵبت  ػی ربتی  ںجتڀیق ٥بؿٳ  ٵی

 ؽاتی  ت٦َیالت 

 رنٶبٹی صبٱت 

 ٝبػات اٿؿ ىڀ٧ 

 ہال ثیٴھػیگـ یب پچ 

 صبػحبت یب ثیٶبؿی ےٯھپچ 

 ہ٥ڀائؼ اٿؿ ؿ٩ٴ کب مٲیکيٸ ثیٴ 

 ہاٝالٵی 

ٕڀؿ پـ ٿاّش  ےؽیٰ ٫ ہت٦َیالت کڀ ٵٺؼؿد ہٖٲڀةثبال ٵ ہٵٺؼؿد

 :ہے٭یب ربمٮتب 

 ٝٶـ ،  ھمبت ھمبت ےک ںػیگـ  ثبتڀ ںؽاتی   ت٦َیالت  ٵی

  ہاٷہ٭ی ٵٮٶٰ ت٦َیالت  اٿؿ  اٿمٔ ٵب ہ٩ؼ اٿؿ  ٿفٷ، پیو

 ہے۔تی ہآٵؼٹی  ٭ی ٿّبصت  ؿ

 کیب جتڀیق ٭بؿ    ہگب ٫ےچٰ مک ہاك ثبت کب پت ےٝٶـ  ك

ّـٿؿی  ٝٶـ صؼ  ےٱی ےپبٱینی  ک  ہٵٺتغت ےامکی اٿؿ ك

  ہٿفٷ اٿؿ اٿٹچبئی ٭ب ٵڀافٷ ں۔یہیب ٷ ہےاٹؼ ؿ اٹؼؿ  ےک

کی  ےیجٰ كٹ ےرٺل  کی اٿمٔ اٿٹچبئی اٿؿ  ٝٶـ ٿاٯ

ۺ 15 ےاٿؿ اگـ  جتڀیق ٭بؿ  تٞیٸ  اٿمٔ ك ےئیہربٹی چب

یب کٴ پبیب گیب تڀ ٵقیؼ ت٦تیو کـٿائی ربٹی  ہفیبػ

 ے۔ئیہچب

 ی ٩نٴ کی رنٶبٹی ھت  کنی ةرنٶبٹی  صبٱت ٭ی ت٦َیال

ٵتٞٲ٨  ےك  ہ، ٿ١یـں٭ٶقٿؿی یب ٝیت، ػائٶی ثیٶبؿیب

 ہے۔  ےٿتہ
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 کنی ایک اْٝبء ٭ب ٹ٪َبٷ  یب ایک  ےک ںرٸ جتڀیق ٭بؿ ٿ

  ہٿ اٹکی جتڀیق ٵٺٚڀؿ ىؼہچٲی گئی  ثیٺبئیکی  ھآٹک

 ہی ں۔یہ ےرب مکت ےعَڀٍی ىـائٔ پـ ٩جڀٯ کی ںٵٞبٵالت ٵی

 ھىغٌ  کچ ےایل ہکیڀٹک ںیہتی ٵٞٶڀٱی عٖـات کب ٩یبٳ ٭ـ

کٴ ٩بثٰ  ںٵی ےاٯ پبٷٹصبػحبت  کڀ  ےخمَڀً  ٩نٴ  ک

 ےاگـ  ثب٩ی ثچ  ہٵؼٹٚـ ٫ ےاٿؿ اك ص٪ی٪ت  ک ںیہ ےٿتہ

یب ػٿمـی  ہےٹچ ربتی ہپ ٹاٹگ کڀ چڀٹثبفٿ  یب  ےٿئہ

 ےٵٞبٵٰ ےٿ تڀ اٹکہتب ڑکی ؿٿىٺی پـ امکب احـ پ ھآٹک

 ےٵٞبٵالت ٫  ٵٞؾٿؿی کی  ىؼت  اٿؿ دلجبئی ٝبٳ ںٵی

 ں۔یہ ےتہؿ ےاٵٮبٷ ثٸ ےک ےٿٷہ ہفیبػ ںیہک ںٵی  ےٵ٪بثٰ

 (  ٵیٹایجیڈاگـ  جتڀیق ٭بؿ  ؽیبثیٖل )تڀ  ہےٵجتال  ںیق

فعٴ  ہکب٥ی ٿ٩ت  ٱگ ربئیگب کیڀٹک ںٵی ےٿٷہیک ٹھ ےامک

  ہےٿ مکتی ہٕڀیٰ  ہٹثـاھٿگب ٵٞؾٿؿی گہٵٺؼٵٰ  ںیہرٲؼی ٷ

 ےٱئ ےک ےکـٷتٞیٸ   ہٕجی  تبؿیظ کی ی ےجتڀیق ٭بؿ  ک

  ںفمخڀ ےٿاٯ ےٹچٸہپ ےاك  ہ٫ ےئیہتبٯ کی ربٹی چبڑربٹچ پ

عٖـات پـ کیب کڀئی  ےک ےکب ٵنت٪جٰ صبػث ںیب ثیٶبؿیڀ

ت می ہة ںٵیےاك صڀاٯ ۔تڀ کل صؼ تک ںاہاگـ   ۔گبڑےاحـ پ

رڀ ٿاّش ٕڀؿ پـ مٺگیٸ ٹڀٝیت کی  ںیہتی ہٵٲتی ؿ ںىکبئتی

 ںیہحبثت کـ ػیتی  ہٳ کڀ ١یـ  ٩بثِٰ ثیٴھاٿؿ رڀک ںیہٿتی ہ

 ۔ٵتٞٲ٨ ثیٶبؿی ےٿاٱڀ الؿك ےػٯ ک ےریل

 ؿ ٹیٺـئیٺگ ، پڀٱڀ، ٵڀٹٵبؤٷ ےریل ےیٰ دتبهھعٖـٹبک ٫

اّب٥ی  پـیٶیٴ ٱگبیب ربتب  ےٱئ ےک  ہ،کالثبری، ٿ١یـڑػٿ

 ہے۔

  سلُ ہؽذ ہثیُ

 ےت اصتیبٓ  كہؿ٩ٴ  ة  ہىؼ ہثیٴ  ںپبٱینی  ٵی  ےؽاتی   صبػث

اٿؿ  ہےٿتی ہٿٱت  پبٱینی  ہك ہی  ہ، کیڀٹ٬ےئیہکی ربٹی چب ےٓ

 ےكےؽؿیٜ ے'ٵٺب٥ٜ ؿٿفگبؿ' ٫ ںیہ ںیہتبثٜ ٷ ےک ہمغت ٵٞبٿُ

، ہےٿتی ہکی ّـٿؿت   ےربٷ ھےیبٷ ؿکھآٵؼٹی  پـ ػ  ہصبٍٰ ٭ـػ

پـ  ےٿٷہٵجتال   ںٵی ےصبػث ے، جتڀیق ٭بؿ  کںاٱ٦بٗ ٵی  ےػٿمـ

ٿ٩ت   ےکـت ےؿ٩ٴ  ٓ  ہىؼ ہٿ، تڀ ثیٴہ  ںیہرڀ آٵؼٹی  ٵتبحـ ٷ

 ے۔ئیہا ربٹب چبڑرڀ  ںیہٷ

 ںاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀ ہتٞیٸ  کب ٕـی٨ ےؿ٩ٴ  ک  ہىؼ ہثیٴ.

ٳ  ہاٿؿ  کڀؿ ٥ـا ہےٿتب ہػؿٵیبٷ اٱگ اٱگ  ےؿ ٿ کٹؿؿائڈ/َاٷ

ؿ پـ ارمَبؿ ٹؿؿائڈَاٷ ہٿگی، یہٿاٱی تٞیٸ  ؿ٩ٴ  کیب  ےکـٷ

  ہىؼ ہثیٴ  ہ٫ ہےٳ  ٝبٳ ٕڀؿ پـ  اینب ٵبٹب ربتب ہتبہے۔٭ـتب 

 ےمبٯ  کی آٵؼٹی  ك ۴کی /  ںیٺڀہٳ 73 ےک ػاؿ  ہؿ٩ٴ ، ثیٴ

 ے۔ئیہٿٹی چبہ ںیہٷ ہفیبػ
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کیب ربتب رت پبٱینی    ںیہتت الگڀ ٷ ےت مغتی كہاك پبثٺؼی کڀ ة

  ںیہؿ، اینبٷھاٿؿ پ ہے۔ٱی ربتی  ےٱئ ےٍـ٣ ثٺیبػی  ٵٺب٥ٜ  ک

کڀؿ   ںٵی ےٵٞبٵٰ ےٝبؿّی ٵٮٶٰ ٵٞؾٿؿی کڀؿ ک  ہ٫ ےئیہٿٹب چبہ

 ےامکی آٵؼٹی  ك ہٿاال  ٵٞبٿُ ےربٷ ػٿؿاٷ ػیب ےکی ٵؼت  ک

 ہے ےٱئ ےی( کڈی ٹی ٹٿاؿ ٵٺب٥ٜ  ) ہ٥تہاگـ  کڀؿ ۔ٿہ  ہفیبػ

ػٿ گٺب  ےآٵؼٹی  ك ہمبالٷ ےؿ٩ٴ  امک  ہىؼ ہتڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ

 ے۔ئیہٿٹی چبہ  ںیہٷ  ہفیبػ ےك

  ںٵالفٳ  ٵی ہٿ٩ت  رڀ مڀػ ٵٺؼاٷ ےا٥ـاػ کڀ کڀؿ ػیت ےٿیل

، اٹيڀؿٹل  ہٿ١یـ ںتیٸ،  ٕبٱت ٝٲٶڀؿیٲڀ عڀاھ، گےٿ ریلہ  ںیہٷ

ٍـ٣ ثٺیبػی    ںیہاٷ  ہ٫ ےئیہی٪یٺی ثٺبٹب چب ہکڀ ی ں٭ٶپٺیڀ

 ۔ ہٿاؿ  ٵٞبٿُ ہ٥تہ ہ٫ ہٷ ےی ػیب ربئہکڀؿ 

 فیٍّی پیکیذ کوس

کڀؿ ٵڀت  اٿؿ   ےٱئ ےاٿؿ ١یـ کٶبئی ىـیک صیبت ک ںثچڀ

ٳ ، ہتب ہے۔ٿتب ہی حمؼٿػ  ہٵنت٪ٰ ٵٞؾٿؿی )کٰ یب رقٿی(  تک 

یجٰ  پـ ١ڀؿ  ٹٿٱت  ہٵٖبث٨  ك ےؿٿایبت ک ےاپٸ ےی ککٶپٺ

١یـ کٶبئی فٿد کڀ خمَڀً  صؼ  ںکٶپٺیب ھکچ ے۔ئیہکیب ربٹب چب

 ہے۔ی کڀؿ ػیتی ڈی ٹی ٹت٬ 

 ہے۔ٳ  کی ربتی ہ٥ـا ٹٿھچ ٥یَؼ5جمٶڀٝی پـیٶیٴ پـ 

 

 

 ںگشوپ پبٌیغیب

ٿ ہتک  100 ےىغٌ کی تٞؼاػ ایک خمَڀً تٞؼاػ ریل ہىؼ ہاگـ  ثیٴ

ٳ  گـٿپ ہتب ہے۔ػی ربتی  ٹٿھتڀ پـیٶیٴ پـ گـٿپ  چ ےہربتی 

( اینی پبٱینی  ربؿی 25ی )ھپـ ة ےٷہتٞؼاػ کٴ ؿ ںپبٱینی ٵی

 ۔ػی ربتی  ںیہٷ ٹٿھپـ کڀئی چ ہےکی رب مکتی 

کڀ ٹبٵٞٲڀٳ ثٺیبػ پـ   ںکڀہٝبٳ ٕڀؿ پـ  ٩بثٰ ٩ؼؿ گب

  ہؿ٭ٸ کی ىٺبعت  ثٺب کنی ىت ںاہد ہےربؿی  کی ربتی  ںپبٱینیب

 ہے۔کی رب مکتی  ےک

 گشوپ  سّبیت ِْیبس

ی ربؿی ہ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںٍـ٣  ٹبٵقػ گـٿپڀ ںگـٿپ  پبٱینیب

 ےٿٱت  ٵڀٍڀٯ  کـٷہگـٿپ  ؿٝبیت یب ػیگـ  ك ے۔ئیہکی ربٹی چب

ربت  ہکنی ایک فٵـ ےك  ںگـٿپ  کڀ ػؿد ؽیٰ  ٵی  ہجمڀف ےٱی ےک

 ے۔ئیہٿٹب چبہ  ںٵی

   ٸ  مسیت (ٵٺضَـی ےٵالفٳ  تٞٲ٪بت )ٵالفٳ  ک -آرـ 

 ے٫ ں٩جٰ ىٺبعت ٕج٪بت / پـیٶیٴ ؿیبمت / ٵـکقی صکڀٵتڀ 

 ہےػیب ربتب   ےك ےؽؿیٜ
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 اؿاکیٸ  ےی کٹیڀ مڀمبئٹکڀآپـی ڈؿٹؿرل 

 اؿاکیٸ ےک ںمـٿك کٲجڀ ڈؿٹؿرل 

 ؿف ڈٿٯہ ڈٿیقا کبؿ ؿ/ٹائٺـف/ٵبكڈ/ڈٹ/کـیٹیتڈ ےثیٺک ک 

 ٹپبفڈربؿی   ےك ےؽؿیٜ ےثیٺک/ایٸ ثی ای٤ می ٫ 

  یٸصبٵٲ ےک ٹی٦کیٹمـ

 صٌَ یب٥تگبٷ ےک ںکٶپٺیڀ ٹڈ/ پجٲک دلی ںثیٺکڀ 

 ہٵتٞٲ٨ ےك ےفٵـ ےی ٵقیؼ کھخمتٲ٤ کنی ة ےثبال ا٩نبٳ ك ہٵٺؼؿد

کی تکٺیکی  ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ہ،  ٵتٞٲ٨ںجتبٿیق کی ٍڀؿت ٵی

 ۔ٱیب ربئیگب ہ٥یَٰ  ےك ےؽؿیٜ ے٫  ہحمکٴ

گـٿپ   ۔ػی ربئیگی ںیہگـٿپ  ٭ی مبئق پـ کڀئی ؿٝبیت ٷ  ہدمٮٸ

ؿػ اؿا٭یٸ  کی اٍٰ تٞؼاػ  پـ ١ڀؿ  ٹؿرل  ےبیت ٍـ٣ اٷ ٫ؿٝ

اٹکی ٹٚـ  ۔ٿہٿ٩ت  ٵڀرڀػ   ےک ےکیب ربئیگب رڀ پبٱینی  ٱیٸ

 ہے۔ٿ٩ت  کی رب مکتی  ےحبٹی  جتؼیؼ  ک

  سلُ  ہؽذ ہثیُ

 ےٱی ےاٱگ اٱگ خمَڀً  ؿ٩ٴ  ک ےٱئ ےىغٌ  ک  ہىؼ ہؿ ای٬  ثیٴہ

 ےا٥ـاػ ک ہىؼ ہیٴث  ےیب اك  ہےؿ٩ٴ ٵ٪ـؿ ٭ی ربمٮتی  ہىؼ ہثیٴ

 .ہےٵٺنٲک کیب رب مکتب  ےك ں٩بثٰ اػائیگی اپٲجؼیب ےٱئ

 ہے۔ٿتب ہکب ُاٍڀٯ  الگڀ  ’ںیہکڀئی ٷ‘یب  ’دتبٳ ‘  ںٵی ہگـٿپ  ثیٴ

یب صؾ٣ ٵتٺبمت اّب٥ی پـیٶیٴ    ہاّب٣ ںاؿا٭یٸ  کی تٞؼاػ ٵی

 ہے۔یب پـیٶیٴ کی ٿاپنی ٭ی ثٺیبػ  پـ کی ربتی 

 پشیّیُ

ٵٖبث٨ ٹبٵقػ  ےثٺؼی ٫ ہٖـات ٭ی ػؿدٵٺتغت ٥ڀائؼ اٿؿ  ع

 ےامی ٕـس ىـس ٭ڀؿ ٭ی ۔ٵالفٵیٸ پـ الگڀ  پـیٶیٴ کی خمتٲ٤ ىـس 

 ۔۔ٿگیہٵٖبث٨ خمتٲ٤  ے٫ ہپیو ےا٥ـاػ ٫ ےگئ

  ِخبي

 ےک ںپیيڀ  ےای٬ ریل  ںگـٿپ  ٵی  ہٿّبصت ىؼ ےایک ٵالفٳ ٫

 ۔ای٬ رینی ىـس  الگڀ کی ربئیگی ےٱئ ےک ںٱڀگڀ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ےآرـ کڀ اٹک  ںٵی ےبٵٰٵٞ ےٹبٵٞٲڀٳ ٵالفٵیٸ ک

ثٺؼی  ہؿ ػؿدہف کی ثٺیبػ پـ ڈٵنتٺؼ ؿیکبؿ ےٿاٯ ےربٷ ھےؿک

 ہےکی ّـٿؿت  ےٵالفٵیٸ کی تٞؼاػ کب اٝالٷ کـٷ ںٵی

پـیٶیٴ  ےٱئ ےٵٺنڀة ؿ٭ٸ ٫ ے٫ ہ٭نی اینڀمی ایيٸ، ٭ٲت ٿ١یـ

 ۔ ہےٿتی ہٵٖبث٨  ےثٺؼی ٫ ہ٭ی ػؿد ے٭ی ىـس عٖـ

ت٬ حمؼٿػ  ہٿ اٿؿ  کنی خمَڀً  پیوہی رت ؿ٭ٺیت  ٝبٳ  ٹڀٝیت ک

ٍڀاثؼیؼ  ےاپٸ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےؿ  ىـس  کٹؿؿائڈٿ تڀ َاٷہ  ںیہٷ

 ہے۔ ےکب امتٞٶبٯ کـت
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 ٭ڀؿك  یٹیوڈْ ٓا

 ہےؽیٰ   ہٳ  ٭ڀؿ  ٵٺؼؿدہػٿؿاٷ ٥ـا ے٫ ںٿٹٷھگ  یٹیوڈْ ٓا

 ںٿٹٷھحمؼٿػ  گ ےی کٹیڀڈ٭ڀؿ ٍـ٣    ےاگـ  ؽاتی   صبػث 

( ںیہٷ ےٱئ ےک ںٿٹٷھگ 24 ے)ػٷ اٿؿ ؿات ک ےٱئ ےک

 ےٿئہ ٹےٷھۺ گ75، تڀ کٰ پـیٶیٴ کب ہےٵبٹگب ربتب 

 ہے۔ٕڀؿ پـ ٿٍڀٯ کیب ربتب  ےپـیٶیٴ ک

 ػٿؿاٷ  ےی کٹیڀڈحتت  ٵالفٳ کڀ ٍـ٣  اٹکی  ےاك پبٱینی  ک

حت٦٘  ہعال٣  ثیٴ ےک  ےصبػث ےٿا ےٿٷہ ےاٿؿ ؿٿفگبؿ ك

 ہے۔ػیب ربتب 

  ووسط  یٹیوڈف ٓا

، رت ہےٵبٹگب ربتب  ےٱئ ےک ںٿٹٷھػ  گاگـ  ٭ڀ  ٍـ٣  اٷ حمؼٿ

، ہےٿتب ہ ںیہی پـ ٷٹیڀڈاٿؿ/ یب آ٥يیٰ  ہے ںیہٵالفٳ  کبٳ پـ ٷ

ٕڀؿ پـ ٝبئؼ کیب رب  ےۺ ٥یَؼ  پـیٶیٴ ک50تڀ کٰ پـیٶیٴ کب 

 ہے۔مکتب 

  اخشاد ےِوت  ووس  ک

٭ـ   ڑٿھ٭ڀ چ ےتبثٜ،ٵڀت ٥بئؼ ےػایبت  کہ ےاٹ٦ـاػی کٶپٺی ک

 ۔ ہےربؿی ٭ـٹب دمٮٸ ٭ڀ  ںپبٱینیڀ ےگـٿپ پی ا

 

 

 گشوپ  سّبیت  اوس ثؤظ / ِبٌظ

کڀ ٭ڀؿ کیب  ںٱڀگڀ ںی تٞؼاػ ٵیڑحتت  ة ےایک پبٱینی  ک ہچڀٹک

 ےٿتہاٹتٚبٵی کبٳ اٿؿ اعـاربت کٴ  ںاك ٵی ے، امٲئہےربتب 

دتبٳ اؿاکیٸ  ےٝبٳ ٕڀؿ پـ  گـٿپ  ک ہ، کیڀٹک ہٝالٿ ےامک ہے۔

عال٣  کنی  ےک ں ںڀاٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی ے، امٲئےربئیٺگ ے٭ڀؿ  کی

 ے٫ ےایک پیٶبٷ ےامٲئ ۔تبٹھا ںیہٵٺ٦ی مٲیکيٸ کب مڀاٯ  ٷ

 ہے۔کی اربفت   ےمکٸ ےؿٝبیت ػ ںٵٖبث٨  پـیٶیٴ ٵی

  ہٿ٩ت  ىـس  کب تٞیٸ  ػٝڀٰی جتـة ےجتؼیؼ  ک ےک ںگـٿپ  پبٱینیڀ

 ہےٿتب ہ ےك ےصڀاٯ ےک

 جتؼیؼ  پـیٶیٴ پـ  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ہتـ ػٝڀٰی جتـةہة

 ہےل( ػیب ربتب ؿٝبیت )ثڀٹ

 جتؼیؼ  پـیٶیٴ پـ ایک  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک  ہٵٺ٦ی  جتـة

 ہے۔ٹگ )ٵبٱل( ٱگبئی ربتی ڈٵٖبث٨  ٱڀ ےک ےپیٶبٷ

 ٿتڀ ٝبٳ  ىـس  ٱگبئی ربتی ہ ٥یَؼ 70  ہاگـ  ػٝڀٰی جتـة

 ۔ ہے
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  جتویض فبسَ

 ہاٿؿ ثیٴ ے٥بؿٳ ت٪نیٴ کـٷ ےٱئ ےتکٶیٰ ک ےاؿکبٷ کی ٕـ٣ ك

 ہےکی ؿٿایتی  ےٵکٶٰ کـٷ ٍـ٣ ایک ػمتبٿیق ےکی ٕـ٣ ك

 ی ؿ٭ٸ ھامکب کڀئی ة  ہ٫ ہےٿتب ہاٝالٷ کـٹب  ہی ےاك

اگـ  اینب  ہے ںیہػٿچبؿ  ٷ ےرنٶبٹی ٭ٶقٿؿی یب ٝیت ك

 ےؿ کـڈکیب ربتب تڀ اك ٭ی مشڀٱیت ٹب٩بثٰ ٩جڀٯ ؿیٸ ںیہٷ
 گب

 ہے۔ی مب٩ٔ ٭ـػیب ربتب ھی اك اصتیبٓ  کڀ ةھی کتھکت 

  ہ٫ ہےکـ ػی ربتی ثبت  ٿاّش  ہی  ےك ےؽؿیٜ ےتڀحی٨ ٫

ی ٵٞؾٿؿی اٿؿ  اینی ھٿاٱی کڀئی ة ےٿٷہآ١بف   ےکڀؿ ک

 ہے۔ٿتب ہجمٶڀٝی احـ   ہٵٞؾٿؿی کب  ٹتیذ

 ہےٿتی ہخمتٲ٤   ںٵی ںك  اٱگ اٱگ کٶپٺیڀٹٳ پـی٬ہتب 

 ۵   ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

ىبٵٰ  ںتٞٶیـ  ٵی ے، گـٿپ  کںٵی ہایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ (1

عال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة   ےی ککٶپٺ ہی ىغٌ  ثیٴھٿاال کڀئی ة ےٿٷہ

 ہے۔کـ مکتب 

کڀؿیذ  ےٱئ ےک ںٍـ٣  آرـ  ٵالفٳ  گـٿپڀ ہگـٿپ  ٍضت  ثیٴ (2

  ہے۔ٳ  کـتب ہ٥ـا

I.   ہے١ٲٔ  ۶اٿؿ ثیبٷ   ہےػؿمت   ۴ثیبٷ 

II.   ہے١ٲٔ  ۴اٿؿ ثیبٷ   ہےػؿمت   ۶ثیبٷ 

III.   ںیہػؿمت   ۶اٿؿ ثیبٷ   ۴ثیبٷ 

IV.   ںیہ١ٲٔ  ۶اٿؿ ثیبٷ    ۴ثیبٷ 

 

  ٍِْوِبت

ؿ  ٹؿؿائڈٕڀؿ پـ، َاٷ ےک ےصٌ ےٝٶٰ  ک ےک  ہٚبٵیٳ اٹتھرڀک

 ےاپٸ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںگـٿپ  کی پبٱینیڀ ڑےة   ےعبً ٕڀؿ ك

 :ہےکب امتٞٶبٯ  کـتب  ےػٿ ٕـی٨ ےک ےکڀ ٵٺت٪ٰ کـٷ ںٵڀھرڀک

  ےك ےؽؿیٜ ےکٶپٺی ٫ ہثیٴ  ہفیبػ ےایک ك ہی :ہِتواصی ثیُ

ؿ ای٬  ہٳ کب ہٝبٳ ٕڀؿ پـ یہے۔ٳ کی ٩جڀٱیت کڀ پیو ٭ـٹب  ھرڀک

پڀؿا کیب  ےایک  ٥یَؼ کب خمتٌ کـک ےٳ کھکٶپٺی کڀ رڀک ہثیٴ

  ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہاك ٕـس  پبٱینی  کڀ ػٿ ثیٴ ہے۔ربتب 

 ہۺ ص۴0ٌ' کب ےکٶپٺی 'ا ہثیٴ ےریل ہےٵٺٚڀؿ  کیب رب مکتب 

کٶپٺی  ہٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴ ہ۔ۺ ص40ٌکٶپٺی 'ثی' کب  ہاٿؿ ثیٴ

 ںاٿؿ ػٝڀٿ ےرڀ پبٱینی  ربؿی کـٷٿگی ہکٶپٺی  ہٳ  ثیٴہ' اے'ا

ٵتٞٲ٨  دتبٳ  ٵٞبٵالت  کڀ  ےمسیت  پبٱینی  ك  ےت٦َی ےک
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 ےۺ ک40 ےاػا ئیگی ک ےک ںکٶپٺی 'ثی' ػٝڀٿ ہثیٴ ۔گی ںیھػیک

 ۔کـیگی ہ' کب ٵٞبٿُےکٶپٺی 'ا ہثیٴ ےٱئ

 ےکٶپٺی خمتٲ٤  ا٩نبٳ اٿؿ مبئق  ٿاٯ ہثیٴ : ہثیُ ہدوثبس

کی ص٦بٙت  ںٵڀھخمتٲ٤  رڀک ےاپٸ ہٿہے۔کڀ ٩جڀٯ  کـتی  ںٵڀھرڀک

 ںکٶپٺیڀ ہکب ػیگـ  ثیٴ ںٵڀھرڀک ےاپٸ ہ؟ ٿہےکـ مکتی  ےکیل

ا ہک  ہثیٴ ہػٿثبؿ ےاٿؿ اك ہےاینب کـتی  ےکـک ہثیٴ ھمبت ےک

یل' ٹبٵی ٵنت٪ٰ  ٹؿیٹ' ںکٶپٺیب ہثیٴ ہاك ٕـس  ػٿثبؿ ہے۔ربتب 

٭ی ثٺیبػ  پـ  ےیب اٱگ اٱگ ٵٞبٵٰ ےك  ےؽؿیٜ ےاٹتٚبٵبت ک

 ےک ںکٶپٺیڀ ہ، ثیٴہےا ربتب ہک ہثیٴ ہعتیبؿی ػٿثبؿا ےرل

کیب  ںؿ ٵیھػٹیب ة ہثیٴ ہػٿثبؿ ں۔یہکڀ ٵٺٚڀؿ  کـتی  ںٵڀھرڀک

یال ػیتب ھٳ کڀ کب٥ی ػٿؿ ػٿؿ تک پھرڀک ہی ےاٿؿ امٲئ ہےربتب 

 ہے۔

 

 

  ہخالؿ

a) ےکنی ىغٌ  ک ےرل ہےٵـُ  کی تَڀؿ  پـ ٵجٺی   ہٍضت  ثیٴ 

ٕڀؿ پـ  ےٳ کھرڀک ےک ےٷٿہیب ١یـ ٍضت ٵٺؼ   ےٷڑثیٶبؿ پ

 ہے۔ثیبٷ  کیب گیب 

b) ٭ب    ںٳ کی ٩یٶتڀھاٹتغبة  اٿؿ رڀک ےٳ کھاٵیؼاؿی رڀکہ

 ہے۔٭ب ٝٶٰ   ےتٞیٸ  کـٷ

c) ػؿٵیبٷ ایک ٵٺبمت   ےٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ  کھاٵیؼاؿی رڀکہ

 ےتٺٚیٴ  ک ےرل ك ہےّـٿؿی   ےٱئ ےک ےٷھؿک ےتڀافٷ  ثٺبئ

 ہے۔تب ہؿی ثـ٩ـاؿ ھٵٺب٥ٜ ة ھمبت ھمبت ےٵنبث٪ت ک ےٱئ

d) ںٝڀاٵٰ  ٵی ھکچ ےٿاٯ ےکنی ىغٌ  کی ٵـُ  کڀ ٵتبحـ  کـٷ 

، رنٶبٹی  تٞٶیـ ، عبٹؼاٷ ٭ی ہٝٶـ، رٺل ، ٝبػات، پیو

ٍضت  ٭ی  ہتبؿیظ ، ٵبّی  کی ثیٶبؿی یب مـرـی ، ٵڀرڀػ

 ں۔یہىبٵٰ   ہائو گبہصیخیت   اٿؿ ؿ

e) عال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  کڀ  ےکٶپٺی ک ہاٵیؼاؿی کب ٵ٪َؼ  ثیٴہ

 ےک ںٵڀھثٺؼی  اٿؿ رڀک ہٵٺبمت  ػؿد ہٝالٿ ےؿ امکؿٿکٺب اٿ

 ہے۔ی   ٭ڀ ی٪یٺی ثٺبٹب ٹػؿٵیبٷ اکڀئ

f) ہ٩بثٰ ثیٴ  ہٿ ہکیڀٹک ہےؿ  ٹؿؿائڈٱی مٖش  کب َاٷہپ ٹایزٸ 

 ہے۔ٿتب ہ ںی صبٱت  ٵیھاچ ےکی مت ك ے٫  کڀ ربٹٸہگب  ہدمٮٸ

g)  ائی ٹی٬ ٹیتی ، ٩بثِٰ ہ: اٹتںیہثٺیبػی  ُاٍڀٯ   ےک ہثیٴ

 ۔، ىـا٭ت، ُٵتجبػٯ اٿؿ ٵ٪ـة مجت ہ، ٵٞبٿُ ٹؿكٹاٷ ہثیٴ
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h) جتڀیق ٥بؿٳ ، ٝٶـ کب ںیہٳ  اٿفاؿ  ہا ےٱئ ےاٵیؼاؿی کہ :

اٿؿ ٥ـٿعت  کی  ٹیٮٰ  ؿپڀؿڈحجڀت ، ٵبٱیبتی ػمتبٿیقات، ٵی

 ٹ۔ؿپڀؿ

i)   پبٱینی   ہرڀ ٍضت  ثیٴ ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہٕجی

ىغٌ  کی ٍضت  ٭ی صیخیت    ےٿاٯ ےػؿعڀامت کـٷ ےٱئ ےک

امتٞٶبٯ    ےك ےؽؿیٜ ے٫ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ےٱئ ےک ےتٞیٸ  کـٷ

 ہے۔کیب ربتب 

j)   جتڀیق ٭بؿ  کڀ  ںاہد ہےاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ  ہ١یـ ٕجی

 ہے ںیہکی ّـٿؿت  ٷ  ےگقؿٷ ےٝٶٰ  ك ےی ٕجی  ربٹچ کھکنی ة

k) ےاپٺبیب ربٷ ںاٵیؼاؿی ٵیہ٭بؿ ،  ہٕـی٨ ےثٺؼی ٫ ہٝؼػی ػؿد 

 ےثبؿ ےٱڀ کہؿ ای٬  پہ ےٳ کھرڀک ںرنٶی ہےٿاال ایک ٝٶٰ  

 ں۔یہ ےٝؼػی  یب ٥یَؼ ٭ب تٞیٸ  کیب ربت ںٵی

l) رت ٵڀٍڀٯ  کی گئی  ہےٿتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  تت ٵٮٶٰ  ہ

اٿؿ ٵٺبمت   ہےتيغیٌ  کی ربتی  ےٵٞٲڀٵبت  کی اصتیبٓ ك

 ہے۔ثٺؼی  کی ربتی  ہػؿد  ںا٩نبٳ ٵی ےٳ  ٫ھرڀک

m) ٩بٹڀٷ  ےاٵیؼاؿی  ثٺیبػی ٕڀؿ پـ  اٿمٔ کہکی  ہگـٿپ  ثیٴ

رت ایک   ہ٫ ہےرل کب ٵٖٲت   ہے٭ی ثٺیبػ  پـ کی ربتی 

 ہدتبٳ  اؿا٭یٸ  کڀ ایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ےٵٞیبؿی  گـٿپ  ک

 ےٿٷہىبٵٰ  ں، گـٿپ  ٵیہےحتت کڀؿ کیب ربتب  ےپبٱینی  ک

کـ  ںیہعال٣ ٵٺ٦ی  اٹتغبة  ٷ ےکٶپٺی ک ہىغٌ  ثیٴ ےٿاٯ

 ں۔یہ ےمکت

 رواثبت  ےک  ٹیظٹآپ وو  ےاپٓ

 1     رواة

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 

٭ب  ےٳ کی ٩یٶت تٞیٸ ٭ـٷھٳ اٹتغبة  اٿؿ رڀکھاٵیؼاؿی رڀکہ

 ہے۔ٝٶٰ  

 2 رواة  

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 

 ہُاٍڀٯ  پـ ٝٶٰ  ثیٴ ےائی ٹی٬ ٹیتی  کہاٹت ںاٵیؼاؿی ٵیہ

 ے۔ئیہکیب ربٹب چب  ےك ےؽؿیٜ ےک ںػاؿ  ػٿٹڀ ہکٶپٺی اٿؿ ثیٴ

 3رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ 

ٵبٱی  یب ٵبٱی  ےىغٌ  ک ںٵی  ہاك احبث  ٹؿكٹاٷ ہثیٴ ٩بثِٰ

اٿؿ اك  ہےا ہرب ؿ ےکـٷ ہثیٴ ہرل کب ٿ ہےُٵـاػ   ےٵ٦بػ ات ك
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 ےاك ںکی صبٱت  ٵی ےٹچٸہکڀ کڀئی ٹ٪َبٷ پ  ہاحبث ےٕـس ک

 ہے۔مکتب  ڑگتٺب پھٵبٱی ٹ٪َبٷ ة

 4رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

 ںٵی کبؿ ہی٨ٕـ ےک اٵیؼاؿیہ ٕجی، تيغیٌ اٿؿ ٝؼػی ٥ی ٍؼ

 ہاٵیؼاؿی ٕـی٨ہ، ٕجی  ہےؿ ای٬  رقٿ  پـ کیب ربتب ہ ےٳ کھرڀک

 ں۔یہٷ ں٭بؿ ٵی

 5رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

دتبٳ  اؿا٭یٸ  کڀ  ےرت کنی گـٿپ  ک ںٵی ہایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

، گـٿپ  ہےحتت کڀؿ کیب ربتب  ےپبٱینی  ک ہایک گـٿپ  ٍضت  ثیٴ

عال٣ ٵٺ٦ی   ےکٶپٺی ک ہا٥ـاػ  ثیٴ ےٿاٯ ےٿٷہىبٵٰ  ںٵی

  ں۔یہ ےکـ مکت ںیہاٹتغبة  ٷ

 ےخمتٲ٤  ٩نٴ  ک ےٷ ںکٶپٺیڀ ہثیٴ ہٝالٿ ےٵالفٳ آرـ  گـٿپ ک

: ےریل ہےٳ  کیب ہکڀؿیذ ٥ـا ہکڀ گـٿپ  ٍضت  ثیٴ ںگـٿپڀ

 ں، کٲجڀںٿؿ اذمٶٺڀ ہپیو یٹاٿؿ مڀمبئ  ٹؿكٹٵقػٿؿ یڀٹیٸ، 

 ںتٺٚیٶڀ ہاٿؿ ػیگـ ثـاػؿاٷ

 

 خود اِتضبْ عواالت

 1اي  عو

ٵـُ پـ احـ  ےکڀٹنب ٝٺَـ  ای٬ ٥ـػ ٫ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ ہےکـتب  ںیہاٹؼاف ٷ

I. ٍٺ٤ 

II. ىـیک صیبت کی ٵالفٵت 

III. ںٝبػتی 

IV. ہائو گبہؿ 

 2عواي  

 ےػاؿ  کڀ __________ ک ہٵٖبث٨ ، ثیٴ ےُاٍڀٯ  ک ےک ہٵٞبٿُ

 ہے۔اػا  کیب ربتب  ےٱئ

I. کی ؿ٩ٴ کی صؼ تک اٍٰ ٹ٪َبٹبت  ہثیٴ 

II. ؿ٩ٴ ہثٺب ثیٴ ےکئ ہی ؿ٩ٴ  کی پـٿاعـچ کی گئ ںاٍٰ ٵی  

III. ؿ٩ٴ ہػؿٵیبٷ ات٦ب٧   ایک ٵ٪ـؿ  ےک ںمجبٝتڀ ںػٿٹڀ 

IV. ثٺب اٍٰ ٹ٪َبٷ ےکئ ہؿ٩ٴ  کی پـٿا ہثیٴ 
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 3عواي  

 ںٵی ےثبؿ ےکنی ػؿعڀامت گقاؿ  ک ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ

  ہے۔_____________ _امکب  ہال اٿؿ پـائٶـی ؽؿیٜہٵٞٲڀٵبت  کب پ

I. یقحجڀت  کب ػمتبٿ ےٝٶـ ک 

II. ٵبٱیبتی ػمتبٿیقات 

III. ڈال ٕجی  ؿیکبؿھپچ 

IV. جتڀیق ٥بؿٳ 

  ۴عواي  

  ۔رت ___________________  ہےٿ ربتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  ٵٮٶٰ ہ

I. ٵتٞٲ٨  دتبٳ   ےٍضت  اٿؿ ؽاتی   ٵٞٲڀٵبت  ك ےجتڀیق ٭بؿ  ک

مجٜ  کـ ٱی ربتی  ےك  ےؽؿیٜ ےٳ  ٵٞٲڀٵبت  جتڀیق ٥بؿٳ کہا

 ہے

II. ےٿ ربتہٵٮٶٰ  ٹیلٹاٿؿ  دتبٳ  ٕجی  ربٹچ ےجتڀیق ٭بؿ  ک 

 ںیہ

III. ہےتٞیٸ  کیب ربتب  ےٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت  کب اصتیبٓ  ك 

  ہےثٺؼی  کی ربتی  ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ ٵیھاٿؿ ٵٺبمت  رڀک

IV. ثٞؼ جتڀیق  ےٳ اٹتغبة  اٿؿ ٩یٶت  تٞیٸ  کھپبٱینی  رڀک

 ہے۔٭بؿ  کڀ ربؿی کی ربتی 

 5عواي  

کڀٷ مب  ےك ںاٷ ٵی ںٵی ےثبؿ ےکبؿک ہٕـی٨ ےثٺؼی ک ہٝؼػی ػؿد

 ؟ ہے ںیہثیبٷ  ػؿمت  ٷ

I. ا٥ـاػ  کی  ہتـثیت یب٥ت ےکبؿ ک ہٕـی٨ ےثٺؼی ک ہٝؼػی ػؿد

ؿ٥تبؿ    ہفیبػ ںٱٺگ  ٵیڈیٸہ ے٭بؿٿثبؿ  ک ڑےایک ة ےٵؼػ ك

 ہے۔ٳ  کـتی ہ٥ـا

II. ےؿیٸ کہٕجی ؿی٦ـی یب ٵب ہٵيکٰ یب ٵيکڀک ٵ٪ؼٵبت کب جتقی 

 .ہے ںیہك کی ثٺیبػ پـ دمکٸ ٷٹث٢یـ ٝؼػی پڀائٸ

III. کب امتٞٶبٯ  ٕجی  مبئٺل کی کڀئی خمَڀً   ہی٨اك ٕـ

کیب رب   ےك ےؽؿیٜ ےا٥ـاػ ٫ ےٿاٯ ےٷھؿک ںیہٵٞٲڀٵبت  ٷ

 ہے۔مکتب 

IV. ػؿٵیبٷ ٵنت٪ٰ  ےک ں٥یَٲڀ ےک ںؿ ٿٹؿؿائڈخمتٲ٤  َاٷ ہی

 ہے۔ٵقاری کڀ ی٪یٺی ثٺبٹب 
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 رڀاثبت ےمڀاالت ک ےک عڀػ اٵتضبٷ

 1رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ 

ٵتبحـ   ےعبٿٹؼ یب ثیڀی کی ٹڀکـی ك ےکنی ىغٌ  کب ٵـُ  امک

 ےك ںٳ  ٝڀاٵٰ  ٵیہاٷ ا ہامکب اپٺب پیو ہ، صبالٹکہےٿتب ہ ںیہٷ

  ں۔یہ ےرڀ اٹکی ٵـُ  کڀ ٵتبحـ  کـ مکت ہےایک 

 2رواة  

 ہے۔ I ػؿمت آپيٸ 

ػاؿ  کڀ اٍٰ الگت  یب  ہٵٖبث٨ ، ثیٴ ےُاٍڀٯ  ک ےک ہٵٞبٿُ

ػیب  ہک ٵٞبٿُؿ٩ٴ  کی صؼ ت ہ، ٱیکٸ ثیٴےٱئ ےٹ٪َبٹبت  ک

 ہے۔ربتب 

 3رواة  

 ہے۔ IV ػؿمت آپيٸ 

 ںٵی ےثبؿ ےکنی ػؿعڀامت گقاؿ  ک ےٱئ ےؿ  کٹؿؿائڈَاٷ

امکب جتڀیق ٥بؿٳ یب ػؿعڀامت   ہٵٞٲڀٵبت  کب پـائٶـی  ؽؿیٜ

 ےٍضت  اٿؿ ؽاتی   ٵٞٲڀٵبت  ك ےجتڀیق ٭بؿ  ک ںرنٶی ہے٥بؿٳ 

 ہے۔ٳ  ٵٞٲڀٵبت  مجٜ  کی ربتی ہٵتٞٲ٨  دتبٳ  ا

 4  رواة

 ہے۔ III ػؿمت آپيٸ 

رت ٵڀٍڀٯ  ٵٞٲڀٵبت  اصتیبٓ   ہےٿتب ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ  تت ٵٮٶٰ ہ

 ہػؿد ںٳ ا٩نبٳ  ٵیھاٿؿ ٵٺبمت  رڀک ہےتٞیٸ  کی ربتی  ےك

  ہے۔ثٺؼی  کی ربتی 

 5رواة  

 ہے۔ II ػؿمت آپيٸ 

ٝؼػی   ہجتقی ےاصتیبٓ  ك  ہٵيکٰ یب ٵيٮڀ٫ ٵٞبٵالت  کب فیبػ

ٵيکڀک  ںاك ٵی ہکیڀٹک ہےدمٮٸ    ےك ےٜؽؿی ے٫ ہثٺؼی ٕـی٨ ہػؿد

جتـثبت کڀ ٵٞٲڀٳ ٵٞیبؿی   ےٵبّی ک ےك ےصڀاٯ ےك کٹپڀائٸ

 ہے۔ؿ کیب ربتب ہٙب ےحلبٗ ك ےٝؼػی ٫  ےك ےصڀاٯ ےٹگ کڈاٿؿ ىی
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 باب 10

 ےدّو ےک فضت کی أؾوسٔظ

 

 ثبة وب تْبسف

، ٝٶٰ ےک اٹتٚبٳ ػٝڀی ںٵی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٳہ ںٵی اك ثبة

 ںٵی ےثبؿ ےک ٝٶٰ ےک ےکـٷ حم٦ڀٗ ػٝڀی بٿیقات اٿؿػمتّـٿؿی 

 ےک اٹيڀؿٹل ہصبػث اٹ٦ـاػی ٳہ ہٝالٿ ےاك ک .ےگ ںثبت چیت کـی

کـػاؿ  ےک ےیپيٹ اٿؿ ےگ ںیھػیک یھکڀ ة اٹتٚبٳ ےک ںػٝڀٿ حتت

 .ےگ ںیھمسذ کڀ

 ٔتبئذ ےک ہِيبٌِ

 

A. اٹتٚبٳ ػٝڀی ںٵی ےٝال٧ ثیٶبؿ 

B. کب اٹتٚبٳ ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

C.  ٝٶٰ ےک ػمتبٿیقات ںٵی ںػٝڀٿ اٹيڀؿٹلٍضت کی 

D. کـٹب حم٦ڀٗ ػاٿا 

E. کـػاؿکی  (ےیپيٹ) ٵٺتٚٶیٸ ٕـ٣ تـتیي 

F. کی ےصبػث ؽاتی - اٹتٚبٳ ػاٿا 

G. ؿیڀٯ اٹيڀؿٹلٹ ٿفیـ - اٹتٚبٳ ػاٿا 

 :ےگ ںٿہ ٩بثٰ ےک ںاٷ ثبتڀ ثٞؼ آپ ےک ےٷڑھکڀ پ اك ثبة

a) ثتبٹب ںٵی ےثبؿ ےک ؿفڈٿٯہیک ٹاك خمتٲ٤ ںٵی ںػٝڀٿ اٹيڀؿٹل 

b) اك  ہےکیب ربتب  کل ٕـس کب اٹتٚبٳ ںػٝڀٿ کی اٹيڀؿٹل ٍضت

 کـٹب ثیبٷ کب

c) خمتٲ٤ ّـٿؿی ےٱئ ےک تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 کـٹب حبج ػمتبٿیقات کی

d) کل ٕـس مچيت ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےکی ٕـ٣ ك ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل 

 کـٹب تيـیش اك کی ںیہٳ کی ربتی ہ٥ـا

e) کـٹب پـ حبج ںػٝڀٿ کی ےصبػث ؽاتی 

f) ٹبھکڀ مسذ کـػاؿ اٿؿ تَڀؿ ےک ےا ی پیٹ 

A. أتَبَ دّوی ںِی ےّالق ےک أؾوسٔظ 

 ہے 'ہٿٝؼ' ایک اٹيڀؿٹل ہک ہےگئی  ٱی ھمسذ ی ٕـسھت اچہة ثبت ہی

 حتت ےک پبٱینی .ہے 'ہگڀا' ایک ےٱئ ےک ےٿٝؼ اك پبٱینی اٿؿ

 اك ٿٹبہ ٿا٩ٜ کب ہٿا٩ٜ ہىؼ ہثیٴ ٿاٱی ایک ےثٺٸ ہکی ٿد ےػٝڀ

 اھکتٺب اچ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ایک .ہے کب اٍٰ اٵتضبٷ ےٿٝؼ
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 ےاپٸ ہٿ ہک ہےٿتب ہ ےاك ثبت ك ہاٹؼاف اك کب ہےکـتی  ہؿہٵٚب

 .ہےکـتی  ٵکٶٰ ےی ٕـس كھاچ کڀ کتٺی ںٿٝؼٿ ےک ںػٝڀٿ

کٶپٺی  اٹيڀؿٹل ایک ےك ںٵی ٝڀاٵٰ ثٺؼی ہػؿد ٳہا ںٵی اٹيڀؿٹل

 .ہےکی ٍالصیت  ےاػا کـٷ ػٝڀی کی

 سڈويہیک ٹاط ںًّّ ِی دّوی .1

 ت٦َیٰ ںٵی ےثبؿ ےاك ک ہےکیب ربتب  کل ٕـس کب اٹتٚبٳ ںػٝڀٿ

 ےک ںػٝڀٿ ہک ہےّـٿؿت  کی ےٷھمسذ ہی ںٵیہ ےٯہپ ےك ےربٹٸ ےك

 .ںیہ کڀٷ کڀٷ ںیبٹپبؿ ػٱچنپی ںٝٶٰ ٵی

 سڈويہیک ٹاط ںًّّ ِی دّوی :  ۱  تقبویش

 

 ؿڈٿٯہیک ٹاك الہپ ٿاال ىغٌ ےعـیؼٷ اٹيڀؿٹل کہگب

 .ہے 'ہٿٍڀٯ کٺٺؼ کب ےػٝڀ' اٿؿ

ػٝڀی ' کب ٵبٱکبٷ ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ِبٌک

ٿتب ہ ٵ٦بػ اڑایک ةٕڀؿ پـ  ےک 'گتبٹٮـتبٿھة

 ڈ٥ٸ ےک ؿفڈٿٯہ پبٱینی کی اػائیگی ںػٝڀٿ .ہے
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ٵ٪ؼٵبت  تـ ہفیبػ ثبٿرڀػ ےک ےربٷ ےکئ ےك

 ػاؿ ہؽٳ ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ےٿٝؼ یہٿ ںٵی

 .ںیہ ےٿتہ

 بٳدت اٹؼؿ اٹؼؿ ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ایک اِیذاسیہ

اٿؿ  ےٷھکڀ مسذ ںػٝڀٿ ںٵی ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

 ےپبٱینی ک ،ےکـٷ یقائٸڈ ےک ٵَٺڀٝبت

 ہکی ؽٳ ےکـٷ ےٓ اٿؿ ٩یٶت ّڀاثٔ ٩ڀاٝؼ،

 .ہےٿتی ہکی  ٭ڀھ٫ےثیٶبٯ ػاؿی

 اٹيڀؿٹلاؿتی ھة) ؿیٹؿیگڀٱی ؿیٹؿیگڀٱی سیٹسیگوٌی

 ؽیٰ ہٵٺؼؿد (یٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی

 ؿڈٿٯہیک ٹاك ٳہایک ا ںٵ٪َؼ ٵی ےاپٸ ےٱئ ےک

 :ہے

 ٹبھؿک ٹٚبٳ کڀ ثـ٩ـاؿ ںٵبصڀٯ ٵی اٹيڀؿٹل 

 کی ص٦بٙت کـٹب ٵ٦بػ ےک ؿفڈٿٯہ پبٱینی 

 ٵبٱیبتی ٕڀیٰ ٵؼتی کب ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل 

 ےکڀ ی٪یٺی ثٺبٷ ٍضت

ی ٹتیغشی پبس

 ِٕتَُ

 ےک ٵٺتٚٴ یٹتینـی پبؿ رٸ حبٱج ےعؼٵت ک

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل رڀ ،ہےربتب  ٕڀؿ پـ ربٹب

 ںیہ ےکـت ـ کبؿؿٿائیپ ںػٝڀٿ

 ٹایزٓ أؾوسٔظ

 ثشوکش /

٥ـٿعت  پٲنیب ٍـ٣ ہٷ ثـٿکـ / ٹایزٸ اٹيڀؿٹل

 ےاٷ ك ںکی ٍڀؿت ٵی ےػٝڀ ایک ہثٲک ںیہ ےکـت

کی  تڀ٩ٜ کی ےٳ کـٷہ٥ـا کی عؼٵت کڀ ںکڀہگب

 .ہےربتی 

 / ہَ وٕذدہفشا

 اعپتبي

 ک کڀہگب ہک ںیہ ےکـت اك ثبت کب ی٪یٸ ہٿ

 صبٍٰ ہجتـة ٿؿ پـمکڀٷا ہآؿاٳ ػ کب ایک ںػٝڀٿ

 ےک ےیپيٹ امپتبٯ عبً ٕڀؿ پـ رت ،ہےٿتب ہ

 ٵربا ٹ٪ؼی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ،ہےٿتب ہ پیٺٰ پـ

کـتی  ٳہٿٱت ٥ـاہك کی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 .ہے

 ہےکب ٵٖٲت  ےکب اٹتٚبٳ کـٷ ںػٝڀٿ ےک ی ٕـسھاچ اك ٕـس

کب  ٵ٪بٍؼ ےک ؿڈٿٯہیک ٹاك ؿ ایکہ ےك ںاٷ ٵی ٵتٞٲ٨ ےك ںػٝڀٿ

 ےک ےػٿمـ کب ایک ٵ٪بٍؼ ھکچ ےك ں، اٷ ٵیہثالىت .کـٹب تٚبٳاٹ

 .ہےدمکٸ  ٿٹبہ کـاؤٹ ھمبت
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 کشداس ےک أتَبَ دّوی ںِی أؾوسٔظ کّپٕی .2

 ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀخمتٲ٤ " - ٵٖبث٨ ےک اٝؼاػ ٿ مشبؿ ےٍٺٞت ک

ۺ 120 کـ ےٯ ےكۺ 65 کب تٺبمت ٹ٪َبٷ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی

 ےٹ٪َبٷ ک ٪100 ہصٌ تـ ہفیبػ کب ٹٵبؿکی ںاہد ہےتک  اٿپـ ےک

کبؿٿثبؿ  ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل ".ہے اہکبٳ کـ ؿ اٿپـ ےك تٺبمت

 .ںیہی ہؿ اٹھا ٹ٪َبٷ ںکٶپٺیب تـ ہفیبػ ںٵی

 ےک ںػٝڀٿ اٿؿ ںٕـی٪ڀ اٵیؼاؿیہ ٵْجڀٓ ایک ہک ہے اك کب ٵٖٲت

 کٶپٺی اٿؿ ہتبک ہے مغت ّـٿؿت تہکی ة ےکڀ اپٺبٷ اٹتٚبٳ ٵڀحـ

 ۔ ےمک ػیب رب ٹتبئذ تـہکڀ ةؿڈٿٯہپبٱینی 

 1 ٹیظٹ خود

 ؿڈٿٯہیک ٹاك ایک ںٝٶٰ ٵی ےک ػٝڀی اٹيڀؿٹل کڀٷ ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہے ںیہٷ

I. ىیئـػاؿک ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک 

II. ٰہحمکٴ ےک اٹنبٹی ٿمبئ 

III. ؿیٹؿیگڀٱی 

IV. ےی پی اٹ 
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B. کب أتَبَ ںدّوو فضت کی أؾوسٔظ 

 چیٍٕذ ںِی فضت کی أؾوسٔظ .1

ؿائی ہگ عَڀٍیبت کڀ کی خمَڀً ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

ٕڀؿ  ٵؤحـ کڀ ںػٝڀٿ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك ہک ےرل ك ہےٳ ہا ٹبھمسذ ںٵی

 :ہے اك ٕـس ہی .ےرب مک ٵٺٚٴ کیب پـ

a) ےک ہٵٞبٿُ کی ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا ا پبٱینی تـ ہفیبػ 

 ایک ٵڀّڀٝبت ٿاٱی ےکی ربٷ ہاصبٓ ںاہد ںیہٿتی ہ ےٱئ

 رڀ ہے التی ےکڀ مبٵٸ ٚـٹ ہٹ٪ٔ رؾثبتی ہی .ہے 'اٹنبٷ'

کڀ  ےٷھػیک ںٵی ںٝال٩ڀ ےػٿمـ ےک اٹيڀؿٹل ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 .ہےٵٲتب  ںیہٷ

b) کب  اپ ٱڀھپ اٿؿ ٹٚـ ہٹ٪ٔ ےک، ٝالد ںثیٶبؿیڀ ںاؿت ٵیھة

 ہاك کب ٹتیذ .ہےٵٲتب  کڀ ےٷھػیک ؿٷٹپی خمتٲ٤ یہ تہة

 ےّـٿؿت ك ٱڀگ ھکچ ہک ہےٵٲتب  ہکڀ ی ےٷھػیک ںٵی ںٱڀگڀ

ثیٶبؿی  کی ںٱڀگڀ ھکچ ںیہٿ اٿؿ ںیہ ےہٿ ؿہ حمتبٓ ہفیبػ

 .ہےٿتی ہ ںیہٷ ہکی پـٿا ٝالد اٿؿ

c) کڀئی ےریل گـٿپ، کنی کنی ىغٌ ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

 ہعڀؿػ ایک ےریل یب ثیٺک ےکی ٕـ٣ ك تٺٚیٴ ٹکبؿپڀؿی

 ےٹتیذ ےک اك .ہےرب مکتب  عـیؼا ےؽؿیٜ ےک چیٺٰ ٥ـٿعت

 ٕڀؿ ےٵَٺڀٝبت ک ایک ٵٞیبؿی ایک ٕـ٣ ٵَٺڀٝبت کڀ ںٵی

 ٵـ کیٹکل ػٿمـی ٕـ٣ تڀ ہےا ہؿ ٥ـٿعت کیب رب پـ

 ےاپٺی ٵـّی ک ےصنبة ك ےک ےّـٿؿیبت کڀ پڀؿا کـٷ

 .ںیہ ہےرب ؿ ےالئ ٵَٺڀٝبت ٵٖبث٨

d) ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل 

حتت  ےک پبٱینی ےرل ك ہےٿتب ہ کی ثٺیبػ پـ پـ ےپیٶبٷ

 ےک، ٝالد اؿتہٳ ػمتیبثی، ہاگـچ .ہےٿتب ہ پیؼا ػٝڀی ایک

 ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ٍضت اٿؿ دتبٳ ؿٷٹپی ثٲٺگ، ںٕـی٪ڀ

 ےک مپتبٯا  یب ؿٹاکڈ رـاصی ٿ یبہ ؿٹاکڈ ہٿ ہے، چبےٿاٯ

 کـٹب ہکب اٹؼاف ںػٝڀٿ رل ہے ٿتبہ ٥ـ٧ کب٥ی ںٵی چبؿرق

 .ہےٿ ربتب ہ ت ٵيکٰہة

e) ہےا ہٿ ؿہ تـ٩ی ےتیقی ك ےمت ك ےٝال٧ ےک ٍضت کی عؼٵبت. 

 ںٵی ےٹتیذ ےک ےٿٷہ پیؼا ےٵنبئٰ ک اٿؿ ںثیٶبؿیڀ ٹئی

ٿٯ ہ-کی .ہے ٿئیہتـ٩ی  یھکب ة ںٕـی٪ڀ ےک ٝالد ٹئی

ٍضت کی  ہی .ںیہ اك کی ٵخبٯ ہٿ١یـ ٝالد، ٱیقؿ مـرـی

 ےٝٶٰ ک اٿؿ اینی ہےثٺبتب  تکٺیکی ہکڀ فیبػ اٹيڀؿٹل

 ںٵی اؿتہکی ٳ ےؿٿٯ کـٷٹکڀ کٸ ںػٝڀٿ اٹيڀؿٹل ےٱئ

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت تـیہٵنٲنٰ ة
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f)  ص٪ی٪ت  ٳہا ہفیبػ ےمت ك ںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ٝڀاٵٰ دتبٳ اٷ

رڀ  ہے کیب رب مکتب ںیہٷ ٵٞیبؿی رنٴ کب اٹنبٹی ہک ہے ہی

 ےثیٶبؿی ک یہایک  .ہےکـتب  ٹیب ٕڀٯ ٿ ٝـُ ثبٱکٰ ایک

 اٱگ اٱگ ػٿ ٱڀگ ںٵی ےثبؿ ےٝالد ک یہایک  ےگئ ےکئ ےٱئ

 ۔ںیہ ےکـ مکت ؿػ ٝٶٰ ےٕـس ك

ا ہٿ ؿہ ہاّب٣ ےتیقی ك ںٵی ڀ٥ڀٱی ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 چیٲٺذ تـ٩ی کی ىؼیؼ ےاك ٕـس ک تٞؼاػ اؿیھة ٵَٺڀٝبت کی .ہے

 ںٿڑمیٺک کی ٵَٺڀٝبت ٍضت کی اٹيڀؿٹل ںٵی ٹٵبؿکی .ہےثٸ گئی 

 ی آپہ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ایک کٶپٺی ہتک ک ںاہاٿؿ ی ںیہٵڀرڀػ  ںٵی

 ےاٿؿ اك ک ؿ ٵَٺڀٝبتہ .ںیہ ےصبٍٰ کـ مکت ٵَٺڀٝبت خمتٲ٤ کئی

 ےکـٷ ہت٦َی کب ػٝڀی ہاٿؿ اك ٿد ہے اٹ٦ـاػیت کی اپٺی ژٷٿؿ

  ۔ےئہربٹب چب کیب ہٵٖبٱٜ اٷ کب ےٯہپ ےك

اٝؼاػ ٿ  ثـتـی یہٿ ؿہ ںٵی ٥ڀٱیڀ ٹپڀؿ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 رڀ ہے ایک کٶپٺی -ہے التب ےمبٵٸ یھکڀ ة ںچیٲٺزڀ ےک مشبؿ

 ںپبٱینیڀ ، اٷہے ثیچتی پٲنیب ٍضت 1،00،000 کڀ ںکڀہگب ہعڀؿػ

 ،ہےکـتی  ہاصبٓ اؿکبٷ کڀ 3،00،000 ہک ںیہ ےٱیت ںٵب حتت ےک

 ےک تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ ےک ںٱڀگڀ 20،000 ت٪ـیجب کٴ ےکٴ ك ےاك

 رٲؼ ےک ںػٝڀٿ عؼٵت اٿؿ كےىٰے٫ !ٿگبہٹب ہؿ تیبؿ ےٱئ

کڀ  ہحمکٴ کب ػٝڀی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ھمبت ےک تڀ٩ٞبت کی ےاٷٹٹپ

  ۔ہےا چیٲٺذ ڑة کـٹب ایک ٵٺٚٴ

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٿاٱی ےکی ربٷ ںاؿت ٵیھة ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ػاعٰ ںٵی امپتبٯ یھة ںیہک اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ٵٲک ںٵی ںپبٱینیڀ

یٴ ٹ ٿاٱی ےکـٷ ہت٦َی کب ںػٝڀٿ .ہےکیب ربتب  ہکب اصبٓ ےٿٷہ

ؿ ھٵٲک ة ےٱئ ےک ےٿٷہ ٩بثٰ ےک ےکـٷ ہکب اٹؼاف ںػٝڀٿ پیو کڀ

  ۔ہےّـٿؿی  ٹبھکڀ مسذ ٝٶٰ یہچٰ ؿ ںٵی

کب  خمتٲ٤ آالت اٿؿ ػمتیبة ہ، جتـةاؿتہٳ اپٺی ٵیٺیزـ ػٝڀی ٍضت

  ۔ہےکـتب  کب مبٵٺب ںچیٲٺزڀ اٷ ےٿئہ ےامتٞٶبٯ کـت

 ےکـٷىغٌ کی ٵؼػ  ے، ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ایلںٵی ہصتٶی جتقی

اٿؿ عڀػ یب آپ  ہےّـٿؿت ٵٺؼ ڀ ر ہےٳ کـتب ہ٥ـاإٶیٺبٷ  بک

 ٹیہرنٶبٹی اٿؿ ؽ ےك ہثیٶبؿی کی ٿد ٭نی ٭ی  ںٵیعبٹؼاٷ  ےک

  ۔ ںیہا ہگقؿ ؿ ےػٿؿ ك ےکيیؼگی ک

 ىغٌ کڀ ٍضیش ہک ہےکـتب  اك ثبت کب ی٪یٸ اٹتٚبٳ ػٝڀی ٹـہ

  ں۔یہربتب  اػا کیب ػٝڀی ٍضیش ٿ٩ت پـ ٍضیش

 ًّّ ےک ےدّو ںِی فضت کی أؾوسٔظ .2

 آپ کڀ یب ےاپٸ ےکی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی عؼٵت ےػٝڀ

ی ٹ) ٚٴٵٺت یٹتینـی پبؿ اعتیبؿ ےکٶپٺی کی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل

  ۔ہےربتی  کـائی ٳہمـٿك ٥ـا ےؽؿیٜ ےعؼٵبت ککی  (ےپی ا
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 ےػٝڀ کڀ ےیپيٹ / اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٵٖبث٨ ےکی ىـائٔ ک پبٱینی

 ػٝڀی کـ ےٯ ےك ٿ٩ت ےک ےربٷ ےکـائ ہآگب ںٵی ےثبؿ ےک

ایک  ےٵـاصٰ ک اىتھمپـة کب ػٝڀی ٍضت ٿ٩ت تک ےک اػائیگی

ٿتی ہ ٵٖبث٪ت گاٱ اپٺی ایک رل کی ہےگقؿ ربتب  ٿکـہ ےك ٹمی

 ۔ہے

 ےٵَٺڀٝبت ک ہٵٞبٿُ (ےٿٷہػاعٰ  ںٵی امپتبٯ) ٍضت کی اٹيڀؿٹل

ٍضت کی  رڀ ںیہ ػی گئی ےٹیچ ےٕـی٨ ٿمیٜ ںتٺبٙـ ٵی عَڀٍی

  ۔ںیہ ثٺتی ہصٌ ٳہکب ا کبؿٿثبؿ ےک اٹيڀؿٹل

 ٵَٺڀٝبت ٹ٪ؼ ہؿٿفاٷ ثیٶبؿی یب مٺگیٸ ٵَٺڀٝبت یب ہ٥بئؼ ٵ٪ـؿ

 ػمتبٿیقات ّـٿؿی ےٱئ ےک ےػٝڀ ےٿاٯ ےربٷ ےکئ حتت ےک ہٿ١یـ

اك ص٪ی٪ت  ٿگی،ہ امی ٕـس کی ایک تک ٽؼےا ھے٭بپ ٝٶٰ اٿؿ ٝبٳ

کـ  ےٯ ٿٱتہك كےىٰے٫ ٵَٺڀٝبت ےاك ٕـس ک ہک ہے ےمڀائ ےک

 ۔ںیہ ےآت ںیہٷ

 ہےٿ مکتب ہ اك ٕـس ػٝڀی ٿاال ےربٷ حتت کیب ےک پبٱینی ہٵٞبٿُ

: 

a)  ( ِربأمذ ویؼ ٌیظ) دّوی 

 ٿ٩ت ےک ٝالد ٿ٩ت یب ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ کہگب

 / اٹيڀؿٹل کٶپٺی امپتبٯ ٿؿک ٹٹی .کـتب ںیہٷ اػا اعـاربت

ٳ ہعؼٵبت ٥ـا کی ثٺیبػ پـٵٺٚڀؿی -ایک مبث٨ ےك ےیپيٹ

 اٹيڀؿٹل ےٱئ ےک ہت٦َی ےک ےػٝڀ ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےکـتب 

کیب ربتب  کڀ مجٜ ػمتبٿیقات پبك ےک ےی  پی اٹ  / کٶپٺی

  ۔ہے

b)  کب دّوی ٹآفغی 

 کی اػائیگی اعـاربت ےٝالد ک ےٿمبئٰ ك ےاپٸ ٵـٹکل

کی اػائیگی  ےػٝڀ ٩بثٰ ٩جڀٯ ؿھاٿؿ پ ہےکـتب  کڀ مپتبٯا

 ےاپٸ ےمبٵٸ ےک ےی پی اٹ  / اٹيڀؿٹل کٶپٺی ےٱئ ےک

 ۔ ہےکـتب  کڀ پیو ےػٝڀ

 .ںیہ ےٿتہ ےایک ریل ٩ؼٳ ثٺیبػی ںٵی ںٍڀؿتڀ ںػٿٹڀ

 

 

 

 

 

 

 



 

275 

 

 ےٵـصٰ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٝٶٰ ٵی ػٝڀی ٕڀؿ پـ ٹےٵڀ : ۶ تَبٿیـ

 (  ۔ہے ںیہٷ ںتـتیت ٵی ػؿمت ہی ہاگـچ) ۔ ںیہ ےٿتہىبٵٰ 

 

a) ٍِْوِبت 

کب  ہؿاثٔ ػؿٵیبٷ ےیٴ کٹ ػٝڀی اٿؿ ٹکالئٸ کی إالٛ ےػٝڀ

 کی ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی کٶپٺی کڀ ٵـٹکل .ہے اتٹػؿه الہپ

کـ مکتب  ٵٖٲٜ ںٵی ےثبؿ ےک ےاٷٹھا ہکب ٥بئؼ ثٺؼی ہٵٺَڀة

 ےک ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ںصبالت ٵی یٹگبٵہ عبً ٕڀؿ پـ یب ہے
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 کٶپٺی کڀ یھثٞؼ ة ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ،ںٵی ےٵٞبٵٰ

 .ہےکـ مکتب  ٵٖٲٜ

 اة ٳ،ہتب .اھت ؿمسی إالٛ ػیٺب کی ہٿا٩ٜ کی ےػٝڀ تک، ہصبٱی

پـ  ےإالٛ ػیٸ کی ےػٝڀ رٲؼ ےرٲؼ ك ےٷ ںکٶپٺیڀ اٹيڀؿٹل

ٿ ہ ىـٿٛ پـ کبٳ ےػٝڀ ہتبک ہے ىـٿٛ کـ ػیب فٿؿ ػیٺب

 ںٵی امپتبٯ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ػاعٰ ٵٺٚٴ ٝبٳ ٕڀؿ پـ .ےربئ

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ٹگبٵی ٍڀؿحتبٯہ اٿؿ ےٯہپ ےك ےٿٷہ ػاعٰ

اك کی  اٹؼؿ اٹؼؿ ےک ٹےٷھگ 24 ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 .ہےٿتب ہ ّـٿؿی ػیٺب إالٛ

ٵٞٲڀٵبت  ٿ٩ت پـ ںٵی ےثبؿ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 ںٵی ےکـٷ تَؼی٨ ہکڀ ی ےیپيٹ / ثیٶب٭ـتب ےك ےٿٷہ ٳہ٥ـا

 ہےٍضیش  ٿٹبہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی کڀ کہگب ہک ہے ٵٲتی ٵؼػ

 چبؿرق یھی کتھکت ی اٿؿہػ ہٿکھػ یب پـتـٿپ کڀئی ںاہی اٿؿ

 .ہے ںیہٷ ثبت رینی ےکـٷ ثبفی ےمڀػ کـ ےکڀ ٯ

 اٿؿ پیو، ایک حتـیـی '' ہےکب ٵٖٲت  ےإالٛ ػیٸ ےٯہپ

ٵڀاٍالت  .عٔ یزب گیبھة ےکی ٕـ٣ ك ٥یکل یب' عٔ ہٵٺٚڀؿ ىؼ

اٹيڀؿٹل  اة ھمبت ےتـ٩ی ک ںٵیؼاٷ ٵی ےیکٺبٱڀری کٹ اٿؿ

 ےٷہؿ ےٯھک ٹےٷھگ 24 ٕب٩ت ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ / ںکٶپٺیڀ

 ےک ای ٵیٰ اٿؿ ٹؿٹیٹاٿؿاٷ ےکی ٕـ٣ ك ؿٹکبٯ میٸ ےٿاٯ

 .ہےدمکٸ  إالٛ ػیٺب ےؽؿیٜ

b) سیؾٓٹسرظ 

 ایک اٿؿ ےػؿد کـٷ ںٳ ٵیٹمل کڀ ےػٝڀ ؿیيٸٹؿرل کب ےػٝڀ

ی ھکنی ة ےکـک رل کب امتٞٶبٯ ہےٝٶٰ  کی ےثٺبٷ سمرب ہصڀاٯ

 ػٝڀی ےاك .ہےمکتب  کیب رب ٵٞٲڀٳ ںٵی ےثبؿ ےک ےػٝڀ ٿ٩ت

ا ہک یھتٞؼاػ ة ؿٿٯٹکٸ ػٝڀی یب سمرب ہصڀاٯ ػٝڀی تٞؼاػ،

 ےٿاٯ ےکـٷ کبؿؿٿائی ٹٚبٳ اٿؿ تٞؼاػ ػٝڀی ہی .ہےربتب 

ی ثٺیبػ ک ٝٶٰ ٿاٱی ےکی ربٷ امتٞٶبٯ ےکی ٕـ٣ ك تٺٚیٴ

 .ہےٿ مکتی ہ ا٭يـا٭یي یب ٝؼػی پـ

 پبٱینی اٿؿ ٍضیش ےصبٍٰ کـٷ کی إالٛ ےػٝڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 یہثٞؼ  ےک ےکـٷ ٵالپ ےک ٵٞٲڀٵبت ىغٌ کی ہىؼ ہثیٴ اٿؿ سمرب

 .ہےربتی  تیبؿ کی سمرب ہصڀاٯ اٿؿ ؿیيٸٹؿرل

 ےک ےػٝڀ، امی ثٞؼ ےک ےٿ ربٷہ ڈؿٹؿرل ػٝڀی ںٳ ٵیٹمل

 ےربئ ثٺبئی مچيت ایک ںٵی كٹاکبؤٷ ےکٶپٺی ک اٹيڀؿٹل ےٱئ

 یب ؿ٩ٴ ػٝڀی ػؿمت ٿ٩ت ےؿیيٸ کٹؿرل / اٹ٦بؿٵیيٸ .گی

 اك .ہےرب مکتب  ربٹب ںیہٷ ںٵی ےثبؿ ےؿ٩ٴ ک ٵتڀ٩ٜ

 ےػٝڀ اٿمٔ ٕڀؿ پـ تبؿیغیتـ  ہفیبػ)  ؿ٩ٴ ؿیقؿٿ اثتؼائی

 .ہےٿتی ہ حم٦ڀٗ ٕڀؿ پـ ٵٞیبؿ (ہے ٿتبہ پـ ٵجٺی مبئق ےک

 ےؿ٩ٴ ک ٵتڀ٩ٜ یب ؿ٩ٴ ػاؿی ہؽٳکی  ّـٿؿت ایک ثبؿ رت
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ؿ٩ٴ  حم٦ڀٗ ٵٖبث٨ ےک ؿ امیھپ تڀ ہےربتب  چٰ ہپت ںٵی ےثبؿ

 .ہےػیب ربتب  ٹٚـ حبٹی کـ ا کـڑھة / اھٹگ ںٵی

c) کی تقذیك دعتبویضات 

 ےک ےاٷڑھة ےکڀ آگ ےػٝڀ ثٞؼ ےک ےٿ ربٷہ ڈؿٹؿرل ےػٝڀ

 ےٿٷہ صبٍٰ ےػمتبٿیقات ک دتبٳ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ ےک ٩ؼٳ ےاگٰ

 .ہےربتی  کیکی ربٹچ 

 ےک ےاٷڑھة ےآگ کی کبؿؿٿائی ػٝڀی ہک ےئہچب ػیب ربٹب ہتڀد ہی

 : ںیہ ّـٿؿیبت ٳہا ےمت ك ؽیٰ ہٵٺؼؿد ےٱئ

 حجڀت ػمتبٿیقی ثیٶبؿی کب .1

 ٝالد کیب گیب ٳہ٥ـا  .2

 کی ٵؼت ےٿٷہؿتی ھة  .3

 ٹربٹچ ؿپڀؿ  .4

 اػائیگی کیب گیب ںٵی مپتبٯا .5

 ہکب ٵيڀؿ ےآگ ےٱئ ےٝالد ک  .6

 حجڀت ےک اػائیگی ےٱئ ےک ہٿ١یـ ٹؿاٹنپالٷٹ  .7

 اٿؿ ہے کی پیـٿی کی ؿمتہ٣ ایک ےٱئ ےک کی تَؼی٨ ػمتبٿیقات

 .ہےکـتب  کی ربٹچ ؿمتہ٣ اك ىغٌ ٿاال ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی ػٝڀی

 ٩نٴ کب اك ہک ںیہکـتی  اك ثبت کب ی٪یٸ ںکٶپٺیب تـ ہفیبػ

 .ہے ہکب صٌ ٝٶٰ ےک ےاٷڑھة ےکڀ آگ ػمتبٿیقات ؿمتہ٣

 - ہے کیب ربتب ٹٹڀ ػمتبٿیقات کڀ ںیہػمتیبة ٷ ںٵی ےاك ٵـصٰ

 پیو ےکی ٕـ٣ ك امپتبٯ / کہگب پـ ہٹ٪ٔ اك ںٵی ٝٶٰ ھکچ ںاہد

 کیب ربٹب کی ػؿعڀامت ےپیو کـٷ ػمتبٿیقات کڀ ےگئ ےکئ ںیہٷ

 ٵٞٲڀٵبت کی ػؿعڀامت اّب٥ی ںکٶپٺیب تـ ہفیبػ ہرجک ہےىبٵٰ 

 ںیہکـتی  تبٯڑربٹچ پ ػمتبٿیقات کی پیو دتبٳ ےٯہپ ےك ےکـٷ

 .ٿہ ہٷ تکٲی٤ کڀ کڀئی کہگب ہتبک

d) مجِ کشٔب کی ٍِْوِبت ثٍٕگ 

 ہصٌ ٳہکب ایک ا مبئیکٰ ےک ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ ثٲٺگ

 خمَڀً حتت ےک خمتٲ٤ اىیبء پٲنیب ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٝبٳ .ہے

کی  ہٵٞبٿُ کی اعـاربت ےگئ ےکئ ںٵی ٝالد ھمبت ےک صؼٿػ

 .ںیہکـتی  ٵیہ٥ـا

 :ہے کـٹب ثٺؼی ہػؿد کی ٩نٴ کڀ اك چبؿرق ےٝالد ک

 اٿؿ ٹـمٺگ ڈ، ثڀؿہکٶـ مسیت کی ٥یل اٿؿ مـٿك ؿیيٸٹؿرل 

 .اعـاربت ےک
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 کی  آپـیيٸ ےاٯ کھة ھػیک ؿیہگ یھاٿؿ کنی ة آئی می یڀ

 .٥یل

 آکنیزٸ، عڀٷ،، میبھےتےٷےا، کی ٥یل ؿٹیھت آپـیيٸ 

 حت٪ی٪بت اػٿیبت، آالت، مـرـی، کی ٥یل ؿٹیھت آپـیيٸ

، پيےؿھے٭یٶڀت، لایٲنڈ ،ےؿ ایکل ٵڀاػ اٿؿ

اٿؿ  اْٝبء، ٵَٺڀٝی کی الگت ٭ـےمٴےپ، پيےؿھےیڀتےڈؿ

 .ہے ہصٌ ٹٿٹکب ا آپـیيٸ رڀ اعـاربت ػیگـ ٕجی کڀئی

 کی ٥یلؿیٸ ہ، ٵبٵيیـ ؿ،ٹاکڈ، ٹكھےٹمتےٷےا، مـرٸ. 

 کی ٥یل ایٶجڀٱیٺل 

 ےٿاٯ ےکـٷ ہکب اصبٓ ہ، ٿ١یـمکیٸ، ےایکنـ ،ٹیلٹ عڀٷ 

 کی ٥یل ٹیلٹ

 ٵٺيیبت اٿؿ ںػٿائی 

 ےکی ٕـ٣ ك کہگب ےٱئ ےک ےمجٜ کـٷ ٵٞٲڀٵبت حتت ےک ٷ اىیبءا

 کڀ ےػٝڀ ہتبک ہے ربتی تبٯ کیڑکی ربٹچ پ ػمتبٿیقات پیو

 .ےرب مک اٹمن ھمبت ےػؿمتگی ک

 ٵبٹکیکـٷ کڀ ؿٷٹپی ثٲٺگ ےک ںڀامپتبٱ کڀىو ےمبؿ ہی ہاگـچ

ایک  ےٱئ ےک ثٲٺگ ےٱئ ےک امپتبٯؿ ہ، ںیہ ےٱئ ےک ےکـٷ

 ےمبٵٸ ںاٿؿ اك ٵی ہے ٝبٳ ثبت تٞٶبٯ کـٹبکب ام ہٕـی٨ ہٝٲیضؼ

 :ںیہ اك ٕـس چیٲٺذ ٿاٱی ےآٷ

 ١یـ ھکچ رینی ٥یل ١ؾا ٥یل یب عؼٵت ںٵی ٥یل ےک ےکٶـ 

 .ہےرب مکتب  ىبٵٰ کیب اىیبء کڀ ٩بثٰ اػائیگی

 ٰکی  دتبٳ ٩نٴ یب اىیبء اٱگ اٱگ ںثٰ ٵی ےایک اکی

 ٿہىبٵٰ  ثٰ ؿامت ہثـا ےٱئ ےٵٺيیبت ک دتبٳ یب حت٪ی٪بت

 .ہےکتب م

 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 ےریل

ثـی٬  ثٰ کی پـٿمینـ ،ہے ںیہٷ ٿاّش کی ٵٞٲڀٵبت ثٲٺگ پـ ںاہد

 ٵٺٚڀؿی اٿؿ ثٺؼی ہػؿد ہتبک ہے ٵبٹگتب ٲڀٵبتٵٞ یب اّب٥ی اپ 

  ۔ےکیب رب مک کب صٰ پـ ىک

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل ےٷ ايےيڈایبٯ ےٱئ ےک ےکڀ صٰ کـٷ ہاك ٵنئٰ

 ےثٰ ک ےاك ٕـس ک ںرل ٵی ہے ربؿی کیب ػایبتہ ٵبٹکیکـٷ

 ؿمت کڀہ٣ اىیبء کی ٩بثٰ اػائیگی ١یـ کڀ اٿؿ ٹ٥بؿٵی

 ۔ ہےکیب گیب  ٵبٹکیکـٷ
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 کی ؽشس پیکیذ

کی  پیکذ ےٱئ ےٝالد ک ےک ںٶبؿیڀیث ثِٞ ںٵی ںمپتبٱڀا کئی

 ٿمبئٰ ٭ب  اٿؿ ٵٞیبؿی ٝٶٰ کڀ ےک ٝالد ہی .ہے ات٦ب٧ ىـس پـ

 ںػٹڀ ہصبٱی ۔ہےپـ ٵجٺی  کی ٍالصیت مپتبٯا کی ےامتٞٶبٯ کـٷ

 ےٱئ ےٝالد ک ںٿؿک ٵی ٹٹی ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا ہپنٺؼیؼ ،ںٵی

( ے)آؿ ایل ثی ٿائ ثٺؼی ہکی ٵٺَڀة ٍضت کی اٹيڀؿٹل اٿؿ ٩ڀٵی

 یہ ےك ےٯہپ اعـاربت ےک پیکیذ کی ٝٶٰ تہة ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک 

 ۔ ہےگئی  کـ ػی تٞیٸ

 ِخبي 

a)  ثی ری  ےمی ا، يٹایٺزیڀپالك، ایٺزیڀگـاٳ :پیکیذ ی٬ڈ٭بؿ

 ہٿ١یـ مـرـی ٹاؿہ اٿپٸ یب

b)  ٰػاٹی ہثچ، ٿالػت  میزیـیٸ، ٿالػت ٝبٳ :پیکیذ گبئٺٮڀجلٮ 

 ہٿ١یـ ٹکبٱٺب

c) پیکذ ٫ڈٿپیھؿت ا 

d) پیکذ ٕجی ھآٹک 

 اّب٥ی اعـاربت ےك ہکی ٿد ںپیچیؼگیڀ ثٞؼ کی ےک مـرـی

 ،ہےکیب ربتب  ٿٍڀٯ ےاٱگ ك ثٺیبػ پـ اٍٲی ےتڀ اك ہے آتی

 .ہےٿتی ہ ہٝالٿ ےاك ک ہاگـ ی

کب  ٵبٹکیکـٷ ےاٿؿ ٝٶٰ ک ی٪یٸ کی الگت ىبٵٰ ںٵی ںپیکزڀ

 ٹباٹٹپ کڀ ںػٝڀٿ ےاك ٕـس ک ےك ہاٿؿ اك ٿد ہےٿتب ہ ہ٥بئؼ

 .ہےٿتب ہ آمبٷ

e) ٔگڈکو کی ںدّوو 

 ںثیٶبؿیڀ تیبؿ ےکی ٕـ٣ ك ثٲیڀ ایچ اٿ(ڈ) ٍضت ہٝبدلی اػاؿ

 امتٞٶبٯ کیب ڈکڀ (يڈایني) ثٺؼی ہػؿد ثیٸ اال٩ڀاٵی ےک

 .ہے ٹمی ڈکڀ ٳہا ےمت ك ٿاال ےربٷ

کڀ  ثیٶبؿی ںىکٰ ٵی ٵبٹکیکـٷ کب امتٞٶبٯ یڈآئی ایل  ہاگـچ

اٍٖالصبت)می پی  ٝٶٰ ہػٵڀرڀ ،ہےکیب ربتب  ےٱئ ےک ےٷھمسذ

 ےٱئ ےٝالد ک ےک ثیٶبؿی ڈکڀ ٵتٞٲ٨ ےك ٝٶٰ ےریل ی(ٹ

 .ںیہ ےتھمسذ ٝٶٰ کڀ ےک گئی اپٺبیي

 ںیہ ہےکـ ؿ ہؿٿكھپـ ة ٹگڈکڀ اك ےك تیقی ںکٶپٺیب اٹيڀؿٹل
 اٹيڀؿٹل)آئی آئی ثی(، رڀ  ثیڀؿٿ کی ٵٞٲڀٵبت اٹيڀؿٹل اٿؿ

 ہکب صٌ آئی( ےی اڈ)آئی آؿ یٹاؿھات تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی

اك  ںاہد ہے ىـٿٝبت کی ثیٺک کی ٵٞٲڀٵبتی ایک ےاك ٷ ،ہے

 .ہے کیب رب مکتب ہکب جتقی ٵٞٲڀٵبت ٕـس کی

f) کشٔب پش کبسسوائی ںدّوو 
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 ہک ہےچٲتب  ہپت ثٞؼ ےک ےٷڑھکڀ پ پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 اٍٖالصبت ٕجی اینی ںاك ٵی ہے ہػہٵٞب کبؿٿثبؿی ایک ہی ںاہد

٩بثٰ  کت ػٝڀی ہک ہےـتی ک ٿّبصت ہرڀ ی ہےپـ ٵيتٶٰ 

 یھکنی ة .ہے ٩بثٰ اػائیگی صؼ تک اٿؿ کل ہے اػائیگی

ػٿ  ہٹ٪ٔ کب ٵـکق پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ ںٵی اٹيڀؿٹل پبٱینی

 : ہے ںٵی ےػیٸ مڀاالت کب رڀاة ٳہا

 ؟ ہے ٩بثٰ اػائیگی حتت ےک پبٱینی ػٝڀی کیب 

 ؟ ہےکیب  ٿارجبت، اٍٰ ںاہ اگـ 

 ےپبٱینی ک ی کی گئیربؿ ںمڀاٯ ٵی ؿ ایکہ ےك ںاٷ ٵی

کڀ  کی ىـس ات٦ب٧ ھمبت ےک امپتبٯ ىـائٔ اٿؿ ٩ڀاٹیٸ اٿؿ

کیب  ںٵی امپتبٯ ٿؿک ٹٹی کنی ٝالد ، اگـہے ّـٿؿت کی ےٷھمسذ

 .ہے گیب

 َِٕوسی کی ےدّو

پڀؿا  ىـائٔ کڀ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ےٱئ ےک ےٿٷہ ٩جڀٯ کڀ ػٝڀی ٍضت

 .ےئہچب کـٹب

i. حتت ےک غیأؾوسٔظ پبٌی سکٓ کو ےوئہ داخً ںعپتبي ِیا 

 .ےئہؤب چبہ کشتب ہاصبه

ی ھکڀ ة صبالت ےاك ٕـس ک ےٳ ٷہ ،ہےٱگتب  ہمبػ ہی ہاگـچ

 ںٍڀؿتڀ ہفیبػ) ٹبٳ ىغٌ کب ےگئ ےکئ ہاصبٓ ںاہد ہے اھػیک

 ںیہٹبٳ ٷ ىغٌ کب ےٿئہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯاٿؿ  ( ٝٶـ ،ںٵی

 : ہکیڀٹک ہےمکتب  ٿہاینب  .ہےٵٲتب 

 ہاصبٓ حتت ےک پبٱینی ہک ہےّـٿؿی  کـٹب اك ثبت کب ی٪یٸ

ٍضت کی  ۔.ہےی ہایک  ىغٌ ٿاہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ىغٌ اٿؿ کـتب

 ۔ ہےٝبٳ  تہة یہػ ہٿکھػ اك ٕـس کی ںٵی اٹيڀؿٹل

ii. ؤبہ ستیھة کی ِشیل أذس أذس ےکی ِذت ک أؾوسٔظ 

iii. کی تْشیف عپتبيا 

 ےک پبٱینی اك اھکیب گیب ت ؿتیھة ىغٌ کڀ ںٵی امپتبٯ رل

 ےئہٿٹب چبہ ٵٖبث٨ ےک تٞـی٤کی  "ٿٳہ ٹـمٺگ یب امپتبٯ" حتت

 .ہےٿتب ہ ںیہٷ ٩بثٰ اػائیگی ػٝڀی ہٿؿٷ

iv. ؤبہ داخً ںاعپتبي ِی ائؾیہس 

کـتی  ہکب اصبٓ ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی ائيیہؿ ںنیبیٱبپ ھکچ

 ےػٷ ك 3 ےٱئ ےک ثیٶبؿی ایک اینی ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ یٞٺی ںیہ

 ٳٝب ےٱئ ےرل ک ٝالد پـ کیب گیب ؿھتک گ کی ٵؼت ہفیبػ

 .ہےٿتی ہّـٿؿت  کی ےکـاٷ ٝالد ںٵی ٿٳہٹـمٺگ  / امپتبٯ
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امپتبٯ ائيی ہ، ؿپـ ےربٷ ےکئ کـتب ہاصبٓ حتت ےک پبٱینی

  :رت ہےٿتب ہ ٩بثٰ اػائیگی یھتت ٍـ٣ عـچ کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی

 ِٿٳہٹـمٺگ   / مپتبٯا ےاك ہک ہے اینی کی صبٱت ٵـی 

 یب ہےرب مکتب  ربیب ےٯ ںیہٷ

 مپتبٯا ٵـیِ کڀ ہکی ٿد کی کٶی ٿٱتہك ائيیہؿ / 

 ہےرب مکتب  ربیب ےٯ ںیہٷ ںٵی ٿٳہٹـمٺگ 

v. کی ِذت ےوْہ داخً ںعپتبي ِیا 

کـتی  ہکب اصبٓ ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی ائيیہؿ ںٱنیببپ ھکچ

 ےػٷ ك 3 ےٱئ ےک ثیٶبؿی ایک اینی ںٹؼٿمتبٷ ٵیہ یٞٺی ںیہ

 ٝبٳ ےٱئ ےرل ک ٝالد پـ کیب گیب ؿھتک گ کی ٵؼت ہفیبػ

 .ہےٿتی ہّـٿؿت  کی ےکـاٷ ٝالد ںٵی ٿٳہٹـمٺگ  / مپتبٯا

 ّالدکیئش -ےڈ

 امپتبٯ ےٷ تـ٩ی تکٺیکی ےٿئہ ںٵی کی ٍٺٞت ٍضت کی عؼٵبت

 اٿؿ ٕڀیٰ ہپیچیؼ ٵيـ٧ کی ّـٿؿی ےٱئ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی

 ہفیبػ ےك ٹےٷھگ  24  .ہےکیب  مـٱیٮـ ٝٶٰ کب کئی ٿاٱی

 ھکی ػیک ؿھػٷ ة ث٢یـ ےّـٿؿت ک کی ےٿٷہ ػاعٰ ںامپتبٯ ٵی

 تـ ہفیبػ .ہےگئی  کی ىـٿٝبت کی ٝٶٰ پـ کئی کی ثٺیبػ اٯھة

کی  کی ىـس پیکذ ےؿّبٵٺؼی ک اؿہاٗ مبث٨ ٝٶٰ کڀ یـے٫ڈے

 ایک ںٵی الگت ںٵی ےٹتیذ ےرل ک ہے الگڀ کیب گیب ثٺیبػ پـ

 ۔ہےآئی  ی٪یٸ

vi.  یڈاو پی 

کب  ٵيبٿؿت / ٝالد یھپـ ة ٕڀؿ ےک ٵـیِ هبـگ ںپبٱینیب ھکچ

پـ ارمَبؿ  کی ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل خمَڀً رڀ ایک ںیہکـتی  ہاصبٓ

 کی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ہٕڀؿ پـ ی اٿؿ ٝبٳ ہےکـتب 

 .ہےٿتب ہ کٴ ےؿ٩ٴ ك اٹيڀؿٹل

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک پبٱینی اٱگ اٱگ کڀؿیذ حتت ےک یڈاٿپی 

 امپتبٯ ٹےٷھگ 24 ،ےٱئ ےک ٹآ٥نی اك ٕـس کی .ہےٿتب ہ خمتٲ٤

 .ہےتب ٿہ ںیہالگڀ ٷ ٭ٲذ کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی

vii. َٔبَ ےک ّالد / ًّّ ےک ّالد 

 ٫ھتیٲڀپیا ٝالد کی کڀ ےٿٷہ ػاعٰ ںمپتبٯ ٵیا ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ٝالد کی ٵـیِ ٳ،ہتب .ہےا ربتب ھػیک کـ ڑرڀ ھمبت ےک ہٕـی٨

 :ےریل ،ہےمکتب  ی اپٺبھکڀ ة ٹٚبٳ ےػٿمـ

 یڀٹبٹی 

 اھمیؼ 

 یھٿٵیڀ پیتہ 

 آیڀؿٿیؼ 
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 ہٿ١یـ ینٸڈٵی ٩ؼؿتی 

 ہے تیھؿک ؿہکڀ ثب ٹٚبٳ ےک ی اٷک ٝالد ںنیبیٱبپ تـ ہفیبػ

 ےک کی اٷ ٝالد ھمبت ےصؼ ک ٹبئت ایک ںنیبیٱبپ ھکچ ںیہٿ

 .ںیہکـتی  ہکب اصبٓ ہفیبػ ےیب اك ك ایک ےك ںٵی ٹٚبٳ

viii. ںثیّبسیب ِورود ےط ےيہپ 

 تْشیف

 ٍڀؿحتبٯ، یھة اینی کڀئی ہےکب ٵٖٲت  ںثیٶبؿیڀ ٵڀرڀػ ےك ےٯہپ

 ںٵی ىغٌ ہىؼ ہثیٴ ےٱئ ےرل ک ہٵنئٰ ہٵتٞٲ٨ یب ٹچڀ ثیٶبؿی یب

 ا اٿؿھت چال ہپت رٸ اٿؿ / یب ںیہ ےگئ ھےػیک ٝالٵبت اٿؿ ہاىبؿ

 48 ےك پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل اك کی ھمبت ےیب کٶپٺی ک  /

صبٍٰ کیب  ٝالد / ہٵيڀؿ ٕجی اٹؼؿ اٹؼؿ ےٵؼت ک کی ےٯہپ ہٵب

ا ھت ٵٞٲڀٳ ٿاّش ٕڀؿ پـ ےاك ںٵی ےثبؿ ےاك ک ہے، چباھگیب ت

 ۔ اھت ںیہٷ یب

 ٵڀرڀػ ےك ےٯہپ ےك ہکی ٿد ںثٺیبػی اٍڀٱڀ ےاٹيڀؿٹل ک

 کڀ ی٪یٸ ٵٖبث٨ ایک ےرل ک ہے ا گیبھؿک ؿہکڀ ثب ںثیٶبؿیڀ

 ۔ہےمکتب  کیب رب ںیہٷ ہاصبٓ حتت ےک اٹيڀؿٹل

 ںاك ٵی اٿؿ ہےٿتب ہ ت ٵيکٰہة کـٹب کڀ الگڀ اك اٍڀٯ ٳ،ہتب

 ہٵنئٰ ںاٹنبٷ ٵی ٿ٩ت ےک اٹيڀؿٹل ہک ےٱئ ےک ےٱگبٷ ہپت ہی

 ربٹچ مڀیڀمتیت کی ایک اٿؿ ٝالد ٝالٵبت ،ںیہیب ٷ یھڀػ تٵڀر

 ثیٶبؿی کی ںٵی ٿؿ ا٥ـاػ ہپیو ٕجی ہچڀٹک .ہےىبٵٰ  کـٹب

 ، کنیہے ٿ مکتیہ ےؿائ اٱگ اٱگ اپٺی ںٵی ےثبؿ ےٵؼت ک

 ٱی ےؿائ ہی ےك اصتیبٓ ےٯہپ ےك ےکـٷ اٹکبؿ ےك ػٝڀی یھة

 ۔ یھت ائی ػیھػک رت ٱی ثبؿہپ ثیٶبؿی ہک ہےربتی 

 ںگـٿپ ٵی ںاہد ہے ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹيڀؿٹل گـٿپ تـٵیٴ الہپ

 ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ںاك ٵی ،ںیہ ےٿتہ  ہثیٴ دتبٳ ٱڀگ ىبٵٰ

دتبٳ  ےریل .ہےٿتی ہ ںیہکڀئی گٺزبئو ٷ اٹتغبة کی عال٣

 دتبٳ ےک ےٹیچ ےك کی ٱکیـ ١ـثت ٵالفٵیٸ، مـکبؿی

 ےک عبٹؼاٷ ےک ٵالفٵیٸ ےگـٿپ ک ٹکبؿپڀؿی ڑےة ،ںعبٹؼاٹڀ

 ٱی ثبؿہکڀ پ ںپبٱینیڀ گـٿپ ٿاٱی ےکـٷ ہکب اصبٓ ہٿ١یـ ٸؿک

 ےک عبٹؼاٷ ایک ےٿاٯ ےٵٺتغت کـٷ کب اعتیبؿ ہاصبٓ

 ںٵی ںپبٱینیڀ اٷ .ہےا ربتب ھمسذ ہػٿمتبٷ ہفیبػ ںٵی ےٵ٪بثٰ

 کب ٩یٶت کب٥ی ہکیڀٹک ہےربتب  ا ػیبہٹکڀ  ؿٝبیت اکخـ

 ۔ ہےٿتب ہ ثٺیبػی ؿٝبیت

 ٵنٲنٰ کڀ ںثیٶبؿیڀ ٵڀرڀػ ےك ےٯہپ ہک ہے ہی تـٵیٴ ػٿمـا

 اك ہی .ہےکیب ربتب  ہاصبٓ ثٞؼ ےٵؼت ک ہکی ایک ٵ٪ـؿ کڀؿیذ

 ےٷہؿ ہٵڀرڀػ ایک پڀفیيٸ ںاٹنبٷ ٵی ہک ہے ٵبٹتب اٍڀٯ کڀ

 ػیتب ںیہائی ٷھػک ںکی ٵؼت ٵی ایک خمَڀً ٿ٩ت ہاگـ ی یھپـ ة
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مکتب  ا ربھػیک ںیہٕڀؿ پـ ٷ ےی٪یٸ ک ایک ےاك ؿھتڀ پ ہے

 ۔ہے

ix. کی ِذت َبسأت اثتذائی 

 30 اثتؼائی کڀ ٍـ٣ ایک پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ٝبٳ

 ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ٵتٞٲ٨ ےك ہصبػثثٞؼ)  ےکی ٵؼت ک ںػٹڀ

 ۔ ہےکـتی  ہکب اصبٓ ںثیٶبؿیڀ  کـ( ڑٿھچ کڀ ےٿٷہ

 : ےریل ہےی ػمتیبة ھة ؿمتہکی ٣ ںثیٶبؿیڀ امی ٕـس

 ،ٵڀتیبثؼ

ائپـ ہ ٫ٹیٹپـٿك ٵٞٶڀٱی

 ،ؿا٥یٹ

 ،بٱٺبٹک ػاٹی ہثچ

 ،یڀالٹ٥ل

 ثڀامیـ،

 ،ؿٹیبہ

 ،ؿٿمیٰڈاہ

 ،كٹمبئٸ مب

 ڑرڀ ےک ہے٭ڀٯ  /ےٷھٹگ

 ہٿ١یـ کڀ تجؼیٰ ٭ـٹب

کیب رب  ںیہٷ ہکب اصبٓ ےٱئ ےٵؼت ک ایک اثتؼائی ںیہاٷ

 کی ثٺیبػ پـ کی ٵَٺڀٝبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی خمَڀً رڀ ہے مکتب

 ۔ہےٿ مکتی ہ ہفیبػ ےیب اك ك مبٯ یب ػٿ ایک مبٯ

 کیب ہک ہےکـتب  ىٺبعت ہی ٿاال ىغٌ ےاٷھڑة ےکڀ آگ ےػٝڀ

 ےىـٓ ک ٵٺٚڀؿی اك ہی اٿؿ اگـ ہے ایک ےك ںاٷ ٵی ثیٶبؿی

 ہکب اصبٓ ےٱئ ےک کت تک اك ىغٌ کڀ تڀ ہےآتی  اٹؼؿ اٹؼؿ

 .ہےکیب گیب 

x. اخشاد 

 ےرل ہے ثٺبیب گیب ٹکب ایک می اپڀؿرٺڀ ںٵی پبٱینی اك

 :ہےمکتب  کیب رب ثٺؼی ہکی ػؿد اك ٕـس ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 ہاصبٓ ےاك ںٵی ںپبٱینیڀ ھکچ ہ)اگـچ ٥ڀائؼ ےریل فچگی 

  ۔(ہےکـتب 

 ۔ٕجی ٝالد ںػاٹتڀ اٿؿ ٹپیيٸ ٹآؤ 

 تب ھؿک ںیہٷ ہکب اؿاػ ےکـٷ ہکب اصبٓ رٸ ںثیٶبؿیب اینی

، کب ٝالد ےاپٹؿاپی، ٵڀھت اؿٵڀٷہ، ایچ آئی ٿی ے، ریلہے

 .ہٿ١یـ مـرـی کٹکبمسی ٝالد، ٍالصیت کبٝٶٰ 

 ٿاٱی ےٿٷہ ےك ٲٔ امتٞٶبٯ١ ےک ٵٺيیبت  / ىـاة 

 ۔ںثیٶبؿیب

 ۔ٕجی ٝالد ؿہثب ےٹؼٿمتبٷ کہ 

 کی کڀىو، عڀػکيی، ںمـگـٵیب ےؿھة ےٳ كھرڀ٫ اٝٲی 

 ۔آٱڀػگی تبثکبؿ
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 ۔ػاعٰ ےك کب ٵ٪َؼ ٹیلٹ / ربٹچ ٍـ٣ 

 ےٿاٯ ےکـٷ پـ کبؿؿٿائی ػٝڀی ںٵی ےایک ٵٞبٵٰ ےک اك ٕـس

 ٳہائی اہاٹت کـٹب ٿاّش عبً ٕڀؿ پـ صبالت کڀ ےٱئ ےىغٌ ک

 چیٲٺذ ٿ اٿؿہ ػؿمت ثبٱکٰ ےکی ؿائ ؿہٵب ہتبک ہے ٿ ربتبہ

 ےک تبٯڑربٹچ پ ںکی ٝؼاٱت ٵی ایک ٩بٹڀٷ پـ ےربٷ ےػیئ

 .ےرب مک پیو کیب ےٱئ

xi. ۔تّْیً ھعبت ےن صبالت ںِی ےعٍغً ےک ںدّوو 

ىغٌ  ہىؼ ہثیٴ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےػٝڀ ایک اٹيڀؿٹل پبٱینی

 ٿّبصت یھکڀ ة ا٩ؼاٵبت ھکچ ےٿاٯ ےربٷ ےائٹھا ےکی ٕـ٣ ك

 .ںیہ ٳہا ےٱئ ےک ٵٺٚڀؿی کی ےػٝڀ ھکچ ےك ںرٸ ٵی ہےکـتی 

 :ںیہ ےٿتہ ٵتٞٲ٨ ےك اٷ ہیٕڀؿ پـ  ٝبٳ

 ػیٺب کی إالٛ ےػٝڀ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک خمَڀً ٵؼت - 

 ۔ہے ٱیب ھػیک ےٯہپ ےٳ ٷہ ٵیت کڀہا ےٵٞٲڀٵبت ک

 اٹؼؿ اٹؼؿ ےرل ک ہے کـ مکتی ٵ٪ـؿ ایک ٿ٩ت پبٱینی

 ۔ےئہربٹی چب ٹچہك پپب ےک کٶپٺی ٵٞٲڀٵبت

 ًپیو ػمتبٿیقات ػٝڀی اٹؼؿ اٹؼؿ ےٵؼت ک ایک عب 

 ۔کـٹب

 اٹکيب٣ یب ١یـ یٶڀڈ ١ٲٔ، ثیبٹی کی ١ٲٔ ص٪بئ٨ ٳہا 

 ۔ٿٹبہ ںیہٷ ىبٵٰ ںٵی

g) ٔچٕبہپش پ ےدّو لبثً ادائیگی آخشی 

٩بثٰ  ٩ؼٳ اگال پـ ےٿٷہ ٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀی ایک ثبؿ

 ےکـٷ صنبة اك .ہےکب  ےکـٷ ےٓ کی ؿ٩ٴ ےػٝڀ اػائیگی

 ےٿاٯ ےکـٷ ےٓ ؿ٩ٴ ػٝڀی ٩بثٰ اػائیگی ںٵیہ ےٱئ ےک

 :ںیہ ٝٺَـ ہی .ہےکی ّـٿؿت  ےٷھکڀ مسذ ٝڀاٵٰ

 

 

i. سلُ أؾوسٔظ دعتیبة ےٌئ ےسکٓ ک حتت ےک پبٌیغی 

کی  ربؿی ھمبت ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل اٱگ اٱگ ںپبٱینیب ھکچ

 ےپڀؿ ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل ںاہد ثٺیبػ پـ، ؿٹٱڀھپ ھ، کچںیہ گئی

 رڀ پٲنیب یب اینی ہےٿتی ہ ػمتیبة ےٱئ ےک عبٹؼاٷ

ٿتی ہ ایک صؼ ؿکٸ کی ٥ی ٱیکٸ ںیہ ٿتیہ ثٺیبػ پـ ؿٹٱڀھپ

 .ہے

ii. ےوئہ ےتھسک ںْ ِیہر کو ےدّو یھکغی ة ےگئ ےکئ ےيہپ 

کی  أؾوسٔظ ثبلی دعتیبة ےٌئ ےسکٓ ک حتت ےک پبٌیغی

 :سلُ
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 ثٞؼ ےک ےاٷھٹگ کڀ ںػٝڀٿ ےگئ ےکئ اػائیگی ےك ےٯہپ

 ں، ثٞؼ ٵیٿ٩ت ےکـت کب صنبة کی ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل ثب٩ی ػمتیبة

 یھپـ ة اعتیبؿ كےىٰے٫ یھکنی ة ےگئ ٳہ٥ـا کڀ ںڀامپتبٱ

 .ٿ گبہ ّـٿؿی ػیب ربٹب ہتڀد

iii. صذود ٔبئت 

 کڀ ہٿ١یـ ٥یل، ٹـمٺگ ہکـای ےکٶـ ںٵی ںپبٱینیڀ تـ ہفیبػ

کی  ٥ی ػٷ ٕڀؿ پـ یب ےک ایک ٥یَؼ ےؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل یب تڀ

 ہٵيڀؿ کی صؼ امی ٕـس .ہے ػیب ربتب حمؼٿػ کـ ٕڀؿ پـ ےک صؼ

 .ہےٿ مکتی ہ الگڀ ےٱئ ےک ہٿ١یـ ٥یل ایٶجڀٱیٺل ٥یل یب

iv. کشٔب کی ربٔچ صذ خمقوؿ ثیّبسی یھکغی ة 

 ثیٶبؿی ػٯ کی ےریل ںػیگـ ثیٶبؿیڀ یب ہاصبٓ فچگی پبٱینی

 .ہےمکتی  کی ٿّبصت کـ صؼ یب ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ ایک ےٱی ےک

v. کشٔب ربٔچ اط کی ،ںیہیب ْ ہے کب صمذاس ثؤظ جمّوّی کیب 

ص٪ؼاؿ  کی ثڀٹلٵ٦ت -ػٝڀی کنی ػاؿ ہثیٴ کیب ہک ںتَؼی٨ کـی

 پبٱینی اپٺی ںٵی (ںمبٱڀمبٯ)  ہگقىت ےٷ ػاؿ ہثیٴ )اگـ ہے

 اّب٥ی اکخـ ثڀٹلٵ٦ت -( ػٝڀی ہے۔ کیب ںیہٷ ػٝڀی کڀئی ےك

 / ٵـیِ ںرڀ اٍٰ ٵی ہےآتب  ٕڀؿ پـ ےک کی ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل

 یھی کتھکت .ہےیتب ػ اڑھکڀ ة ؿ٩ٴ اٹيڀؿٹل کی ػاؿ  ہثیٴ

 ںآعـ ٵی ےک مبٯ ہگقىت ےك ے١ٲٔ ٕـی٨ یھکڀ ة ثڀٹل جمٶڀٝی

 ٕڀؿ پـ ہدمکٸ ےرل ہے ثتبیب ربتب ٕڀؿ پـ ےک ےػٝڀ ٵٖٲٜ

 ۔ٿگبہگیب  اھؿک ںیہٷ ںٷ ٵیہؽ

vi. اخشاربت دیگش ےگئ ےکئ ہاصبه ھعبت ےصذ ک: 

 آیڀؿٿیؼک ػٿا کی ٝالد ےریل ںیہ ٿ مکتیہی ھة صؼٿػ ػیگـ

 ت کٴہة صؼ اك کی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ا،ھگیب ت کیب حتت ےک ٹٚبٳ

 الگت ربٹچ کی ٍضت ثٞؼ ےمبٯ ک چبؿ ےک پبٱینی .ہےٿتی ہ

ی ھة ںٵی اػائیگی ٹ٪ؼ امپتبٯ .ہےٿتی ہ صؼ تک ایک عبً ٍـ٣

 .ہےٿتی ہ کی صؼ ٥ی ػٷ ایک

 

vii. ادائیگی ؽشیک 

 ٥یَؼ ٹ٥ٲی کب ایک ےػٝڀ تيغیٌ ےٯہپ ےك اػائیگی ٝبٳ ہی

ٿ ہ ی الگڀھة ںصبالت ٵی خمَڀً ٣ٍـ اػائیگی ىـیک .ہےٿتب ہ

 فچگی ٍـ٣ ،ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ےٿاٱؼیٸ ک ٍـ٣  - ہےمکتب 

تک  ںاہی یب ےثٞؼ ك ےک ےػٝڀ ےػٿمـ ٍـ٣ ،ےٱئ ےک ںػٝڀٿ

 .پـ ںػٝڀٿ ےک ہفیبػ ےك ؿ٩ٴ ہٵ٪ـؿ ٍـ٣ ایک ہک
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٩بثٰ  ،ےٯہپ ےك ےکـٷ ٹرلڈای ےٱئ ےک صؼٿػ کڀ اٷ ٿارجبت

 ےٵؼٿ ک اػائیگی٩بثٰ  ١یـ کب صنبة ؿ٩ٴ ػٝڀی اػائیگی

 .ہےکی ربتی  پـ کٶی عبٱٌ ےٱئ

 اىیبء ٩بثٰ اػائیگی ١یـ ںٵی ےػٝڀ ایک ٍضت

کی  ٩نٴ کڀ اك اعـاربت ےگئ ےکئ ںٝالد ٵی ےک ثیٶبؿی کنی

 :ہےمکتب  کیب رب ثٺؼی ہػؿد

 اعـاربت اٿؿ ےٱئ ےٝالد ک 

  عـچ ےٱئ ےاٯ کھة ھػیک. 

اك  اٿؿ ےالگت ٕجی دتبٳ ںٵی اعـاربت ےٝالد ک ےک ثیٶبؿی کنی

 ہفیبػ ےایک ك ،ہٝالٿ ےاك ک .ںیہٿتی ہ ىبٵٰ ٿٱیبتہك ٝبٳ ےک

 ےٱئ ےک ےؿٷٹھہ ںامپتبٯ ٵی ٝبٱیيبٷ یب اٿؿ پـمکڀٷ ہآؿاٳ ػ

 .ںیہ ےٿ مکتہ اعـاربت

 ےٝالد ک ےک ایک ثیٶبؿی پبٱینی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ایک ٝبٳ

 اہک ںیہٷ عبً ٕڀؿ پـ اٿؿ رت تک ہےاتب ٹھا ھکب ثڀد اعـاربت

 ٩بثٰ اػائیگی اعـاربت اّب٥ی ےٱئ ےک ٝیو ٿ آؿاٳ ،ہےگیب 

 .ںیہ ےٿتہ ںیہٷ

 ٥یل ػمتبٿیقات ٥یل، ؿیيٸٹؿرل چبؿرق ٝالد ١یـ کڀ اعـاربت اٷ

کیب  ثٺؼی ہٕڀؿ پـ ػؿد ےک ٵقٹآئ ےاٿؿ ایل ٕڀؿ پـ ےک ہٿ١یـ

کیب  پـ ١ڀؿ ےٿٷہ ؿامت تٞٲ٨ ہثـا ےٝالد ك رٸ پـ ہےرب مکتب 

عبً  ػٿؿاٷ ےٵؼت کٰ ٵـیِ ٭ی ػاع ٕڀؿ ے) ٵخبٯ ک ہےرب مکتب 

  ۔(اّب٥ی ےیٸ کٹپـٿ تٞیٸ ٕڀؿ پـ

٩بثٰ  ١یـ پبك ےک اٹيڀؿٹل کٶپٺی  /ےی پی اٹ ؿہ ےٯہپ ےاك ك

 ٍضت ےی اڈآئی آؿ  ےاة اك ی،ھٿتی تہ ؿمتہکی ٣ ٵقٹآئ اػائیگی

ػیب گیب  کـ ٵٞیبؿی حتت ےک ػایبتہ ٵٞیبؿی کی اٹيڀؿیٺل کی

 .ہے

 :ہے اك ٕـس تنٲنٰ کب ےٹچٸہپ پـ ےػٝڀ ٩بثٰ اػائیگی آعـی

 2.1 یجًٹ

 خمتٲ٤ اىیبء ےک ہٿ١یـ ٥یل ٵيبٿؿت ،ہکـای کب ےکٶـ I ےِشصً

 ؿمتہکی ٣ ںؿمیؼٿ اٿؿ ثٰ دتبٳ حتت ےک

 ےِشصً

II 

 ٩بثٰ اػائیگی ١یـ ےؿ٩ٴ ك ػٝڀی ےٹیچ ےک اىیبء ؿہ

 ےکٴ کـٷ کڀ ٵقٹآئ

 ےِشصً

III 

 یھکنی ة ٿاٱی ےٿٷہ پـ الگڀ اىیبء ؿہ ےاعـاربت ک

 ںکـی کڀ الگڀ صؼ
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 ےِشصً

IV 

 ںکـی اٿؿ حت٪ی٪بت ںا ػیہٹکڀ  ؿ٩ٴ ٩بثٰ اػائیگی کٰ

اٹؼؿ  ےکی ؿ٩ٴ ک اٹيڀؿٹل جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ہکیب ی ہک

 ہےاٹؼؿ 

h) ادا ےدّو 

، ہےٱی ربتی  ٹکبٯ ؿ٩ٴ ػٝڀی ٩بثٰ اػائیگی ایک ثبؿ رت

ػیب ربتب  اػا کـ ٿ،ہ ہٵٞبٵٰ یھرڀ ة کڀ، امپتبٯ یبک ہگب

 ٹگٹاکبؤٷ / ہعقاٷ ںٵی ےثبؿ ےؿ٩ٴ ک ػٝڀی ٵٺٚڀؿی .ہے

 یب ےکی ٕـ٣ ك چیک ؿھاٿؿ پ ہےػیب ربتب  کڀ ثتب ٿیژٷڈ

اػا  ےکـک ٵٺت٪ٰ ؿ٩ٴ کڀ ػٝڀی ںٵی ٹثیٺک اکبؤٷ ےک ٹکالئٸ

 .ہےرب مکتب  کیب

یٮل ٹ ی ّـٿؿیھة، کڀئی ہےکیب ربتب  کڀ اػا امپتبٯ رت

 .ہےکی ربتی  ےکی ؿ٩ٴ ك اػائیگی ٿتیٹک

ؿٿٯ ٹکٸ ےٵٺتٚٴ کی ٕـ٣ ك یٹنـی پبؿتی کڀ اػائیگی ںاہد

 اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٱگ اٱگ ٝٶٰ کڀ ےک، اػائیگی ہےکیب ربتب 

 ےک کبؿ ہٕـی٨ کی ےیپيٹ .ہےمکتی  ٿہخمتٲ٤  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک

 .ہےگئی  ػی ثٞؼ ےک ت٦َیٲی ٵٞٲڀٵبت ٵقیؼ ںٵی ےثبؿ

 ےک ےٷٹمن ےك ھگچ ھپڀچ ٵـ کیٹکل ٕـ٣ اػائیگی کب ںٳ ٵیٹمل

 / ؿٹکبٯ میٸ کی ت٦َیٰ اك ٕـس ٕڀؿ پـ ٝبٳ .ہےٳ ہا ےٱئ

 ےکیب ربئ اىرتاک ےؽؿیٜ ےٳ کٹمل یٴ کڀٹکی  ٵـ مـٿكٹکل
 .گب

ا ھمسذ ٱیب گیب اٹٹپ کڀ ےػٝڀ پـ ےٿ ربٷہ اػا ایک ثبؿ

 ےٱئ ےٵ٪ؼاؿ ک کی تٞؼاػ اٿؿ ںػٝڀٿ ےگئ ےائٹٹپ .ہےربتب 

 آئی ےی اڈآئی آؿ  اٿؿ ںکڀہگب، ںثچڀٱیڀ اٹتٚبٳ، ےکٶپٺی ک

 ںػٝڀٿ ےگئ ےائٹٹپ .ہےربتی  یزیھة ٹپـ ؿپڀؿ تٿ٩ت ٿ٩ کڀ

 ٕڀؿ پـ ےک تٺبمت، ایک ٥ی ٍؼ کی ّبئٜ ںٵی ہجتقی ٝبٳ ےک

 ٱگب ںٵی ےکـٷ اؿاٹٹپ٭ب  ںؿ٩ٴ، ػٝڀٿ ٩بثٰ اػائیگی ١یـ

 .ہےىبٵٰ  ہٿ١یـ ٿ٩ت اٿمٔ

i)  امبفی ٍِْوِبت مشوسی / کب أتَبَ کی کّی دعتبویضات 

 ؿمتہکی ایک ٣ یقاتػمتبٿ ٳہا ںٵی ےکبؿؿٿائی کـٷ پـ ںػٝڀٿ

 :ںیہ اك ٕـس ہی .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت ےکـٷ تبٯڑپ کی ربٹچ

 ےٵٲٸ یھٹچ ھمبت ےک ہتجَـ کی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ 

 ،ہعالً کب

 محبیت، ٵٖبث٨ ےک ٹکی ؿپڀؿ حت٪ی٪بت 

 ھمبت ےت٦َیالت ک ںٵی ںخمتٲ٤ صَڀ ثٰ، ٵْجڀٓ آعـی 

 پـiکب ثٰ اٿؿ اػٿیبت مٮـپپيٸ، 

 ؿمیؼ اػائیگی کی، 
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 ٥بؿٳ اٿؿ یػٝڀ 

 ىٺبعت کی ٹکالئٸ 

 ےك ںٵی ںػٝڀٿ چبؿ ےگئ ےکئ پیو ہک ہےچٲتب  ہپت ےك ےجتـة

 پیو اك .ہےٿتب ہ اٱتڀاء ںتٺبٙـ ٵی ےػمتبٿیقات ک اٍٰ ایک

 ثتبیب ک کڀہگب ںٵی ےثبؿ ےک ػمتبٿیقات ےگئ ےکئ ںیہٷ

رل  ےئہػی ربٹی چب ایک ٿ٩ت کی صؼ ےاٿؿ اك ہے ّـٿؿی ربٹب

 ٵٺنٲک ھمبت ےک ےػٝڀ ےاپٸ ںیہاٷ ےٷ ںٿہاٷ اٹؼؿ اٹؼؿ ےک

 .ہےکـ مکتب 

 ہک ہےمکتب  ٿہاینب  ٿ٩ت ےکـت پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ امی ٕـس،

 :ہکیڀٹک ےٿ ربئہپیؼا  کی ّـٿؿت اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت

i. ٹٍضیش ٥بؿٵی کـایب گیب ٳہ٥ـا کب ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ 

 ںٵی ےثبؿ ےک کی تيغیٌ ثیٶبؿی ںاك ٵی یب ہے ںیہٷ ںٵی

 .ہے ںیہٷ ىبٵٰ کی تبؿیظ ب ثیٶبؿیی ت٦َیالت ھکچ

ii. کی  ٿّبصت یب ہے گیب ںیہٷ ثتبیب ےت٦َیٰ ك کب٥ی ٝالد کی

 .ہےّـٿؿت 

iii. ثیٶبؿی ٝالد ٵٖبث٨ ےک ےعالً ےک ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ 

 اك ںػٿائی گئی ثتبئی یب ہے ںیہٵٖبث٨ ٷ ےک کی ٝالٵبت

 .اھکیب گیب ت ٝالد ےٱئ ےرل ک ںیہ ںیہٷ ٵتٞٲ٨ ےك ثیٶبؿی

iv. ہے ںیہىبٵٰ ٷ ت٦َیالت ّـٿؿی ںٵی ثٰ ہٳ کـػہ٥ـا. 

v.  ہے ٥ـ٧ ںٝٶـ ٵی ىغٌ کی ػؿٵیبٷ ےک ػمتبٿیقات ػٿ. 

vi. . ںٵی ػؿٵیبٷ ےک اٿؿ ثٰ ےعالً ےک یھٹچ ےك امپتبٯ 

 تبٯ ٵیٰ ںٵی کی تبؿیظ ےٵٲٸ یھٹچ / کی تبؿیظ ػاعٰ

 .ہے ںیہٷ

vii. ایک  ںٵی ےثبؿ ےک ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےک ےػٝڀ

 ےٱئ ےاٿؿ اك ک ہےکی ّـٿؿت  تحت٪ی٪ب ٿمیٜ ہفیبػ ےك

 .ہےکی ّـٿؿت  کب١ؾات ےکیل ک ٿؿڈاٷ  ےک امپتبٯ

ت٦َیالت  ےکی ّـٿؿت ک اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ،ںٵی ںٍڀؿتڀ یہ ںػٿٹڀ

کڀ  ٵـٹکل ےؽؿیٜ ےای ٵیٰ ک ٕڀؿ پـ یب حتـیـی ھمبت ےک

ّـٿؿی  کی ٹکالئٸ ںٵٞبٵالت ٵی تـ ہفیبػ .ہےکیب ربتب  ٵٖٲٜ

 اینی ہاگـچ .گب ےٿ ربئہ ث٩ٰب ےک ےٳ کـٷہ٥ـا ٵٞٲڀٵبت

اك  ہک ہے ٳہا ہفیبػ اتٺی ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ںاہد ںیہی ھة صبالت

ػیتب  رڀاة کہگب ، ٱیکٸہے کیب رب مکتب ںیہٷ ٹٚـ اٹؼاف کڀ

ربتب  یزبھة ؿڈؿٵبئٸ ک کڀہگب ،ںٵی ٵٞبٵالت ےاك ٕـس ک .ہے

 ٵٞٲڀٵبت ہی ےٱئ ےک ےاٷڑھة ےآگ کی کبؿؿٿائی ےػٝڀ ہک ہے

 ےثٺؼ کـٷ ػٝڀی ثٞؼ ےک ؿڈؿٵبئٸ تیٸ ےایلاٿؿ  ہےّـٿؿی 

 .ہےربتب  یذ ػیبھة كٹکب ٹڀ
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 ںٵیعٔ ٿ ٭تبثت  ٵتٞٲ٨ دتبٳ ےك ےػٝڀ ػٿؿاٷ ےکبؿؿٿائی ک

 ٱ٦٘  "ث٢یـ ےتَٞت ک"اٿپـ  ےمت ك ےعٔ ک ہک ےگ ںیھػیک آپ

اك ثبت کب  رڀ ہےّـٿؿت  ٩بٹڀٹی ایک ہی .ہےٿتب ہ ٵتٞیٸ

 کڀ ٵنرتػ ےػٝڀ ثٞؼ ےک عٔ ٿ ٭تبثت اٷ ہک ہے کـتب ی٪یٸ

 .ہےتب ہؿ ثـ٩ـاؿ کب ص٨ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب ےکـٷ

 ِخبي

 ےٱئ ےک ےکـٷ ہٵٖبٱٜ ےت٦َیٰ ك کب ےٵٞبٵٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

 ہاك ٹتیذ اٿؿ ہےمکتی  کـ ہکب ٵٖبٱت ں٭ب١ؾاتڀ ٿؿڈاٷ ےکیل ک

 ےػائـ ےکی ىـائٔ ک پبٱینی ٝالد / ٝٶٰ ہک ہے مکتب ٹچہپـ پ

 ایک اینی کبٳ کڀ ےک ےٵبٹگٸ تٵقیؼ ٵٞٲڀٵب .ہےآتب  ںیہٷ ںٵی

 ہک ہے رل کب ٵٖٲت ےئہا ربٹب چبھػیک ںیہٕڀؿ پـ ٷ ےکبؿؿٿائی ک

 ۔ ہےٱیب  ٩جڀٯ کـ ػٝڀی ےٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی

 اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت اٿؿ ّـٿؿی ٿّبصت کٶی اٿؿ ںػمتبٿیقات ٵی

 دتبٳ ںاہد .ہےچیٲٺذ  ٳہایک ا اٹتٚبٳ کی کب ػٝڀی اٹتٚبٳ ےک

 کی رب ںیہٷ پـ کبؿؿٿائی ےٝڀػ ث٢یـ ےک ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت

ٵٞٲڀٵبت کی  ہفیبػ ےك ہفیبػ ثبؿ ثبؿ ےٵـ كٹکل ،ہےمکتی 

 ہے۔اال ربمٮتب ڈ ںیہٷ ںٵی تکٲی٤ ےاك ےکـک ػؿعڀامت

 کی ػؿعڀامت اك ٕـس ہک ہےّـٿؿی  ہی ےٱئ ےک ٕـف ٝٶٰ ھےاچ

 ےکیب ربئ ھمبت ےؿمت کہ٣ ٵْجڀٓ کی ایک ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت دتبٳ

 ۔ ےکی ربئ ںیہٷ ہٵٖبٱت یکڀئی ٹئ ثٞؼ ےاٿؿ اك ک

j) وب أىبس ںدّوو  

 ےکئ پیو ہک ہےچٲتب  ہپت ےك ےجتـة ےک ںػٝڀٿ ٵتٞٲ٨ ےٍضت ك

 اٹؼؿ اٹؼؿ ےکی ىـائٔ ک پبٱینی ےػٝڀۺ 15 ےك ٪10 ےگئ

رٸ  ،ہےٿ مکتب ہ ات کی ثٺب پـہٿرڀ خمتٲ٤ اینب .ںیہ ےآت ںیہٷ

 :ںیہؽیٰ  ہٵٺؼؿد ھکچ ےك ںٵی

i.  ہے ںیہاٹؼؿ اٹؼؿ ٷ ےکػاعٰ کی تبؿیظ اٹيڀؿٹل کی ٵؼت. 

ii.  کیب  ںیہٷ ہاصبٓ ےاك ہےػٝڀی کیب گیب  ےٱئ ےرل ؿکٸ ک

 .ہےگیب 

iii.  پبٱینی اینی  ںاہ)د ےك ہٵڀرڀػ ثیٶبؿی کی ٿد ےك ےٯہپ

 ۔( ہےصبٱت کڀ عبؿد کـ ػیب گیب کـتب 

iv.  ٹبٵٺبمت تبعیـ ںٵی ےث٢یـ پیو کـٷ ےک ہکنی ربئق ٿد 

v. کیب  ے٪َؼ كٵ ے؛ ػاعٰ ٍـ٣ حت٪ی٪بت کںیہکڀئی ٥ٞبٯ ٝالد ٷ

 .ہےگیب 

vi.  ؿ ہحتت ثب ےرل ثیٶبؿی کب ٝالد کیب گیب اك پبٱینی ک

 .ہےا گیب ھؿک
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vii.  ہےىـاة یب ٵٺيیبت کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ  ہثیٶبؿی کی ٿد. 

viii.  24 ہےػاعٰ کیب گیب  ںکٴ ٿ٩ت تک امپتبٯ ٵی ےك ٹےٷھگ. 

 ےک ( ٿہی ھرڀ ة ہےچب ہتـػیؼ)کی ٿد یباٹٮبؿ  کب ےػٝڀ

 .ےئہکیب ربٹب چب کڀ ٵٖٲٜ کہگب حتـیـی ٕڀؿ پـ ںٵی ےثبؿ

کی  ےٵنرتػ کـٷ ںعٔ ٵی ےکاٹٮبؿ  ےاك ٕـس ک ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 / اٍڀٯ اك ےک پبٱینی رل ،ہے ثتبئی ربتی ٿاّش ٕڀؿ پـ ہٿد

کیب  ٵنرتػ کڀ ےػٝڀ ثٺیبػ پـ ےرل ک ہے ٿتبہ کب ؽکـ ىـٓ

 .اھگیب ت

 ہےٿتی ہ ٝٶٰ ایک اینی پبك ےک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ تـ ہفیبػ

 ےک اعتیبؿ ےٱئ ےک ےکـٷ ٵٺٚڀؿ کڀ ےػٝڀ ےؽؿیٜ ےرل ک

 اعتیبؿ کڀ ٵنرتػ ےکی ٕـ٣ ك ٵیٺیزـ میٺئـ ایک ےك ٵیٺیزـ

 ہک ہے ےٱئ ےک ےکـٷ اك ثبت کب ی٪یٸ اینب .ہےکیب ربتب 

 اٿؿ اگـ ہے ی پیوھرڀاف ة ٵکٶٰ ٕڀؿ پـ ٵنرتػ یھکڀئی ة

 ےثبؿ ےاك ک تڀ ہےتب ہچب ا٩ؼاٵبت کڀئی ٩بٹڀٹی اؿ٫ھثیٶبػ

 ۔گب ےیب ربئک ٿاّش ںٵی

 ےک اٹکبؿ ےک ےػٝڀ ،ہٝالٿ ےک سمبئٺؼگی کٶپٺی کڀ اٹيڀؿٹل

کب  ےکـٷ ہؿاثٔ ےك ؽیٰ ہٵٺؼؿد پبك ےک کہگب ںٵی ےٵٞبٵٰ

 : ہےٿتب ہ اعتیبؿ

 مسیٸ( یبڈ)اٿٵت ٱڀک پبٯ اٹيڀؿٹل 

 یب ٥ڀؿٳ ٍبؿ٥یٸ 

  یبآئی  ےی آڈآئی آؿ 

 ںٝؼاٱتی ٩بٹڀٷ کی 

کی  ٥بئٰ ےٱئ ےک ےکـٷ ہاٹؼاف ہی ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک اٹکبؿ ؿہ

 ٩بٹڀٹی ںٝٶٰ ٵی ٝبٳ اٹکبؿ کیب ہک ہےربتی  تبٯ کیڑربٹچ پ

کڀ  اٿؿ ػمتبٿیقات گب ےپـ ٍضیش رڀاة پبئ تبٯڑربٹچ پ

 ےکـٷ کب ػ٥بٛ ہ٥یَٰ ںیہک ہتبک ہے ا ربتبھؿک ٵ٪بٳ پـ حم٦ڀٗ

 .ےٿ ربئہ پیؼا ہٷ کڀئی ّـٿؿت کی

k) ےدّو ہِؾتت ےٌئ ےک تبيڑربٔچ پ ِضیذ تفقیٍی 

 ےک یہػ ہٿکھػ ںٵی ںالئٺڀ دتبٳ ےک کبؿٿثبؿ ںیبکٶپٺ اٹيڀؿٹل

 ےک یہػ ہٿکھػ .ںیہی ہکـ ؿ کی پڀؿی کڀىو ےکڀ ػٿؿ کـٷ ہٵنئٰ

ٍضت کی  ںتٺبٙـ ٵی ےتٞؼاػ ک عبٱَتب کی تَـ٣ ےک ںػٝڀٿ

پیو  ا چیٲٺذڑایک ة ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ، اٹيڀؿٹل اٹيڀؿٹل

 .ہےکـتب 

 ھکچ ےی کہػ ہٿکھػ کی گئی ںٵی ےٝال٧ ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل

 :ںیہ ںٵخبٱی

i. خمتٲ٤  ےىغٌ ك ےگئ ےکئ ٝالد ىغٌ ہىؼ ہثیٴ،  رٍْی ؽخقیت

 .ہے
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ii.  ںاہد ہے تیبؿ کـٹب دعتبویضات رٍْی ےٱئ ےک ےکـٷ ػٝڀی 

 ہے ںیہٷ ہٵٞبٵٰ کب کڀئی ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

iii. کی ٵؼػ  امپتبٯ، یب تڀ  ثتبٔب ا کشڑھچ اڑھة کو اخشاربت

 کڀ ىبٵٰ ثٰ ثیـٿٹی ےگئ ےثٺبئ ےکـک رٰٞ مبفی یب ےك

 .ےکـک

iv. ےک ےکشْ کو پوسا اخشاربت ےک ےٌگبْ ہکب پت ثیّبسی 

 ػاعٰ ںٵی اعپتبي / ٹاْ پیؾٓ کو ّالد ٹپیؾٓ ٹآؤ ےٌئ

ت ہة ںٵی ںثِٞ ٍڀؿتڀ گیب رڀ تجؼیٰ کـ ػیب ںٵی ےٿٷہ

 .ہےٿ مکتب ہ ہفیبػ

 ںٕـی٪ڀ ےٹئ ےک یہػ ہٿکھػ ٿئیہؿتی ھاة کی ثٺیبػ پـ ہؿٿفاٷ

 کڀ ٵنٲنٰ ےی پی اٹ اٿؿ ںٺیڀکٶپ اٹيڀؿٹل ےك ہکی ٿد

 ہٿکھػ اك ٕـس کی اٿؿ ےٷھؿک پـ ٹٚـ ٍڀؿحتبٯ مٖش پـ فٵیٺی

 ےکـٷ ا٩ؼاٵبت ےک ےؿٿٯ کـٷٹکٸ ےاٿؿ اك ےٱگبٷ ہکب پت یہػ

 .ہےٿتی ہ کی ّـٿؿت

ربتب  کیب ےٱئ ےحت٪ی٪بت ک کی ثٺیبػ پـ ںػٿ ٕـی٪ڀ ںػٝڀٿ

 :ہے

 اٿؿ ےػٝڀ ہثب٩بٝؼ 

 ػٝڀی ےٿئہ ؿگـٹ 

کب  ٵٞیبؿ ایک اٹؼؿٿٹی اٹيڀؿٹل کٶپٺی یب ےی پی اٹ ایک

 ہثـا کڀ ٥یَؼ خمَڀً ایک ےک ںػٝڀٿ ہک ںیہ ےکـ مکت تٞیٸ

 اٿؿ ٭یو ٱیل ٥یَؼ ہی؛ گب ےکیب ربئ تَؼی٨ ٕڀؿ پـ ؿامت

 .ہےٿ مکتب ہ اٱگ اٱگ ےٱئ ےک ںػٝڀٿ ٹآ٥نی

 ےامتٞٶبٯ کـت ہٕـی٨ ہسمڀٷ تـتیت ےة کڀ ںػٝڀٿ ںٵی ہٕـی٨ اك

 ہک ںیہکـتی  تٞیٸ ںٹيڀؿٹل کٶپٺیڀا ھکچ .ہےربتب  کیب ےٿئہ

کی  کی حت٪ی٪بت ںػٝڀٿ دتبٳ ےک ہفیبػ ےك ٩یٶت ایک خمَڀً

 ہسمڀٷ ایک ےک ںػٝڀٿ ےک ےٹیچ ےکی صؼ ك اٿؿ اك گی ےربئ

 .ہےٱیب ربتب  ےٱئ ےتڀحی٨ ک ٹمی

 ےك ٹکب ایک می ٹ٭پڀاےچ کڀ ےػٝڀؿ ہ، ںٵی ہٕـی٨ ػٿمـی

 ےٱئ ےک حت٪ی٪بت پـ ےٿٷہ ںیہٵٖبث٨ ٷ رڀ ہےتب ڑپ گقؿٹب ٿکـہ

 ےریل ہے رب مکتب یزبھة

i. ہصٌ اٝٲی کب ایک ےػٝڀ ٵتٞٲ٨ ےك ٵٺيیبت یب ٹیلٹ ٕجی 

ii.  ہے ىڀ٩یٸ ےک ّبئٜ یھة کہگب 

iii.  ہٿ١یـ ثٰ ےٿاٯ یٺگٹاٿٿؿؿائ 

 کی ربٹچ کی ےػٝڀ تڀ ہے ہکب ىت ےٿٷہ ںیہٷ اٍٲی ػٝڀی اگـ

 .ٿہ اٹٿھچ یہکتٺب  ہٿ ہےچب ،ہےربتی 
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n.  مبئِ ویؼ ٌیظ ےکی ىشف ط ےی پی اٹ ًّّ 

 ہػہایک ٵٞب ںٵـکق ٵی اك ؟ہے کبٳ کـتی ےکیل ٿٱتہك ٭یو ٱیل

کـتی  ھمبت ےک امپتبٯ اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ےی پی اٹ رڀ ہے

 ےػہٵٞب یھة ھمبت ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ػیگـ ٕجی .ہے

 ےک ےٳ کـٷہ٥ـا ٿٱتہك ٭یو ٱیل ںمیکيٸ ٵی ٳ اكہ .ںیہ دمکٸ

 :ےگ ںکـی١ڀؿ  ٝٶٰ پـ ٿاٱی ےربٷ اپٺبئی ےٱئ

 3.1 یجًٹ

 کنی کہگب ىبٵٰ کیب گیب حتت ےک ٍضت کی اٹيڀؿٹل 1 ہِشصً

 ہےٱگی  ٹکڀئی چڀ ےیب اك ہےػٿچبؿ  ےك ثیٶبؿی

 ہکب ٵيڀؿ ےکـٷ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ےك ہاٿؿ اك ٿد

 ےػٿمـ کڀئی ےك اك کی ٕـ٣ )یب ہٿ .ہے ػیب گیب

 امپتبٯ ھمبت ےت٦َیالت ک کی اٹيڀؿٹل( اك ٕـس ىغٌ

 :ہےٹچتب ہپ ٵیق پـ اٹيڀؿٹل ےک

i. کب ٹبٳ، ےی پی اٹ 

ii.  سمرب، اك کی ؿکٺیت 

iii.  ہ، ٿ١یـکٶپٺی کب ٹبٳ اٹيڀؿٹل 

 :ےریل ہےکـتب  ٵـتت ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت امپتبٯ 2 ہِشصً

i. ایگٺڀمل(ڈ) کی تيغیٌ ثیٶبؿی 

ii.  ،ٝالد 

iii.  کب ٹبٳ، ؿٹاکڈ ےٿاٯ ےکـٷ ٝالد 

iv. . ہجمڀف ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

 اٿؿ کی تٞؼاػ ںػٹڀ

v.   ہختٶیٸالگت کب 

 اربفت یٸہٹ٪ؼ رڀ ہے پیو کیب ںایک ىکٰ ٵی ےاك

 .ہےالتب ہک ٥بؿٳ

 ہٳ کـػہ٥ـا ں٥بؿٳ ٵی اربفت یٸہٹ٪ؼ ےی پی اٹ 3  ہِشصً

کی ىـائٔ  پبٱینی ہ.یہے کـتب ہکب ٵٖبٱٜ ٵٞٲڀٵبت

، اگـ یـ٣ٹ ںٿہات٦ب٧ کـتب  ھمبت ےک امپتبٯ اٿؿ

 تبٯ کـتبڑکی ربٹچ پ ٵٞٲڀٵبت ھمبت ےک ٿ،ہکڀئی 

 یٸہٹ٪ؼ کیب ہک ہے ٹچتبہپـ پ ےاك ٥یَٰ ٿؿ، اہے

ٳ کیب رب ہ٥ـا اربفت کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

 ےٱئ ےؿ٩ٴ ک کتٺی تڀ، ہےاینب  اٿؿ اگـ ہے مکتب

 .ےئہػیب ربٹب چب اعتیبؿ اك

ٵقیؼ  ےٱئ ےک ےٹچٸہپ پـ ے٥یَٰ ےی پی اٹ

 ےربٷ ٿہ ہ٥یَٰ ایک ثبؿ .ںیہ ےمکت ٵبٹگ ٵٞٲڀٵبت

 امپتبٯ ںٵی ےثبؿ ےك کا ےتبعیـ ک ث٢یـ کنی پـ
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 .ہےػیب ربتب  کڀ ٵٖٲٜ کـ

ٍضت  ےک آئی ےی آڈآئی آؿ  کڀ اة ں٥بؿٵڀ ںػٿٹڀ

کـ  ٵٞیبؿی حتت ےک ػایبتہ٭ی ٵٞیبؿات  کی اٹيڀؿٹل

 ( ں۔کـی ہٵالص٘ ہٵٺنٲک ں)آعـ ٵی؛ ہےػیب گیب 

 ٹاکبؤٷ ےٵـیِ ک کب ٝالد ٵـیِ ےکی ٕـ٣ ك امپتبٯ 4 ہِشصً

 اعتیبؿ ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ ٕڀؿ پـ ےمجٜ ک ںٵی

کڀ  ؿکٸ .ہےکیب ربتب  ےٿئہ ےتھؿک ںٷ ٵیہؽ ؿ٩ٴ کڀ

 ےک ےکـٷ ہکب اصبٓ اعـاربت ٵتٞٲ٨ ےك ٝالد ١یـ

حتت کی  ےپبٱینی ک اٿؿ ےاػا کـٷ ؿ٩ٴ ایک مجٜ ےٱئ

 ےک ےمجٜ کـٷ کی ؿ٩ٴ ىـیک اػائیگی کڀئی ّـٿؿت

 .ہےا رب مکتب ہک ےٱئ

ٿ ربتب ہتیبؿ  ےٱئ ےی کھٹچ ےك امپتبٯ ٵـیِ رت 5 ہِشصً

 ےکئ کـتب ہاصبٓ ےاٹيڀؿٹل کی ٕـ٣ ك امپتبٯ، ہے

 ےٵـیِ ک عال٣ ےک اعـاربت ےٝالد ک ےص٪ی٪ی ک ےگئ

کی  مجٜ ؿ٩ٴ ٵٺٚڀؿ ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ ںٵی ٹاکبؤٷ

 .ہے تبٯ کـتبڑربٹچ پ

 ےک ٝالد یٸہٹ٪ؼ امپتبٯ تڀ ہےٿتی ہ ؿ٩ٴ کٴ مجٜ اگـ

ب کـت کی ػؿعڀامت ٵٺٚڀؿی اّب٥ی ؿ٩ٴ کی مجٜ ےٱئ

 .ہے

کڀ  اّب٥ی ؿ٩ٴ اٿؿ ہےکـتب  ہجتقی کب ےی پی اٹ

 .ہےکـتب  ٵٺٚڀؿ

 ےاك اٿؿ ہےکـتب  اػا چبؿد ٩بثٰ ٩جڀٯ ١یـ ٵـیِ 6 ہِشصً

کی  ػمتبٿیقات .ہےربتی  ػی ےػ یھٹچ ےك امپتبٯ

 ػٝڀی اك ےٱئ ےک ےکـٷ کڀ ٵکٶٰ ٝٶٰ ےتیبؿی ک

 ےا ربئہک ےٱئ ےک ےػمتغٔ کـٷ ثٰ پـ ٥بؿٳ اٿؿ

 .گب

 ہےکـتب  ٵنتضٮٴ ػمتبٿیقات کڀ دتبٳ ےک امپتبٯ 7 ہِشصً

 ےک ےاٷڑھة ےآگ کی کبؿؿٿائی ثٰ کی اػائیگی اٿؿ

 :ہےکـتب  پیو ےی پی اٹ ػمتبٿیق ؽیٰ ہٵٺؼؿد ےٱئ

i. ٥بؿٳ ػٝڀی 

ii. ےتجَـ کی ےػاعٰ/  ہکب عالً یھٹچ ےك امپتبٯ 

iii. ٵـیِ کیب گیب ربؿی ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ /  

 .ڈعتی کبؿىٺب تَڀیـ اٿؿ ڈىٺبعتی کبؿ کب صـکت
iv. ثٰ ٵنتضٮٴ آعـی 

v. ثٰ ت٦َیٲی 

vi. ٹربٹچ ؿپڀؿ 
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vii. کب ثٰ اٿؿ ٵٺيیبت پـینٮـپيٸ 

viii. عٔ ےگئ ےیذھة ےٕـ٣ ك٭ی  ےی پی اٹ 

 کی ٵٺٚڀؿی

گب اٿؿ  ےائڑھة ےٝٶٰ کڀ آگ ےک ےػٝڀ ےی پی اٹ 8 ہِشصً

کڀ  امپتبٯثٞؼ  ےؽیٰ ت٦َیالت کی تَؼی٨ ک ہٵٺؼؿد

 :گب ےاػائیگی کی م٦بؿه کـ

i. ےٱئ ےرل ک ہےی ىغٌ ہٝالد کیب گیب ٵـیِ ٿ 

 .یھٳ کی گئی تہٵٺٚڀؿی ٥ـا

ii. کیب گیب  ےٱئ ےٵـیِ کب ٝالد امی ثیٶبؿی ک

 .یھٵٺٚڀؿی ٵبٹگی گئی ت ےٱئ ےرل ک ہے

iii. اعـاربت، اگـ  ےٱئ ےعبؿد ثیٶبؿی ک

 .ںیہ ںیہٷ ہ، ثٰ کب صٌہےکڀئی 
iv. کڀ ثتبئی گئی دتبٳ صؼٿػ پـ ٝٶٰ کیب  امپتبٯ

 .ہےگیب 

v. یـ٣ کی ىـس ٹ ںٿہات٦ب٧ کـتب  ھمبت ےک امپتبٯ

، عبٱٌ ٩بثٰ اػائیگی ؿ٩ٴ ہےپـ ٝٶٰ کیب گیب 

 .ںکب صنبة کـی

 ےٱئ ےک ںکڀہگب .ہے ںیہکڀئی ٷ ىک ںٵی ٩یٶت ےٿٱت کہك یٸہٹ٪ؼ

 کل ٕـس تـیٸ امتٞٶبٯہکب ة عَڀٍیت ہک ہےی ّـٿؿی ھة ربٹٺب ہی

  : ںیہ ہی ںثبتی ٿاٱی ےػیٸ ہتڀد .ےکیب ربئ

i. ےآپ ک پبك ےاك ک ہگب ک ےکـ اك ثبت کب ی٪یٸ ک کڀہگب 

 ؽیٰ ہٵٺؼؿد اك ںاك ٵی .ہےػمتیبة  کی ت٦َیالت اٹيڀؿٹل

 :ںیہىبٵٰ  ػمتبٿیق

 ڈکبؿ ےی پی اٹ، 

 کبپی، پبٱینی 

 ۔ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ  ےکڀؿ ک 

ii. ٵيیـ کیب اك ہک ےئہکـٹی چب اك کی حت٪ی٪بت ک کڀہگب 

 ٹٹی ےک ےی پی اٹ امپتبٯ ثتبیب گیب ےؿ کی ٕـ٣ كٹاکڈ

ػمتیبة  ےك ےیپيٹ ےڀ اكت ںیہاگـ ٷ .ہے ںٿؿک ٵی

 ےک اك ٕـس ںاہد ےئہکـٹی چب کی ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ اعتیبؿات

 .ہےٿٱت ػمتیبة ہك یٸہٹ٪ؼ ےٱئ ےٝالد ک

iii. اربفت ےٯہپ ہک ہے کی ّـٿؿت ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك 

 اك ٥بؿٳ کڀ .ہےکی گئی  ٵٞٲڀٵبت ػؿد ٍضیش ں٥بؿٳ ٵی

ػایبت ہ ےؿامت ےک امتضٮبٳ اٹيڀؿٹل ٍضت اگـ ںٵی 2013

 اگـ .ہے ٵٞیبؿ کیب گیب آئی ےی اڈ آئی آؿ بث٨ٵٖ ےک

 ےٿٱت كہك یٸہٹ٪ؼ ےی پی اٹ تڀ ہے ںیہٿاّش ٷ ہٵٞبٵٰ

 .ہےا مکتب ٹھا اك پـ مڀاٯ یب ہےمکتب  اٹکبؿ کـ
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iv. کی  امپتبٯ ہک ہے کی ّـٿؿت ےی٪یٺی ثٺبٷ ہی ےاك

 ہکـای ےک ےکٶـ ،ےٱئ ےک، ٵخبٯ ںیہٵٖبث٨  ےک صؼٿػ ٥یل

 .صؼ ٝالد کی ٿّبصت ـسٕ ٵڀتیبثٺؼ کی صؼ یب ےٱئ ےک

 ہفیبػ ےکی صؼ ك اربفت ےکی ٕـ٣ ك ےپبٱینی ک ہاگـ ٿ

 ہک ہےتـ ہة ربٷ ٱیٺب ہی ںپیيگی ٵی تڀ ہےتب ہچب عـچ کـٹب

 .ٿ گبہ ہاك کب صٌ ںاعـاربت ٵی

v. کڀ  ےی پی اٹ ےٯہپ ےك ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯ ک کڀہگب

 ےك ےٵٲٸ یھٹچ ےك امپتبٯاٿؿ  ےئہکـ ػیٺب چب ٵٖٲٜ

 یذھکڀ ة ےی پی اٹ ٵٺٚڀؿی ی اّب٥یھة کڀئی ّـٿؿی ےٯہپ

 ہی ےاك ك .ےئہکـٹب چب ےك امپتبٯ کی ػؿعڀامت ےػیٸ

 ٕڀؿ پـ ١یـ ّـٿؿی ںٵی امپتبٯ ٵـیِ کڀ ہک ےگ ی٪یٺی

 .ہےتب ڑکـٹب پ ںیہاٹتٚبؿ ٷ

 ےٝالد ک یٸہٹ٪ؼ ںٵی امپتبٯایک  ٵـٹکل ہک ہےی دمکٸ ھة ہی

 ٱیکٸ ہے ٱیتب اك کی ٵٺٚڀؿی اٿؿ ہےکـتب  ػؿعڀامت ےٱئ

اك  .ہےکـتب  ہکب ٥یَٰ ےؿتی کـٷھة ںٿہػٿمـی رگ ٵـیِ کڀ

 اٿؿ ےئہچب کڀ ٵٖٲٜ کـٹب ںکڀہ، گبںٵی ٵٞبٵالت ےٕـس ک

 ہک ےئہٹب چبہک ےٱئ ےک ےثتبٷ ہی کڀ ےیپيٹ ےك امپتبٯ

 .ہےا ہرب ؿ کیب ںیہکب امتٞٶبٯ ٷ ٵٺٚڀؿی یٸہٹ٪ؼ

 ٹکالئٸ ؿ٩ٴ کی گئی ٵٺٚڀؿ تڀ ہےکیب ربتب  ںیہاگـ اینب ٷ

کی  ػؿعڀامت ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہے ٿ مکتیہ ثالک ںٵی پبٱینی کی

 .ہےمکتب  ڑپ ٵٺ٦ی احـ پـ اك کب ٵٺٚڀؿی
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C.  تیبس کشٔب دعتبویض ںِی ںدّوو فضت کی أؾوسٔظ 

 ٵتٞٲ٨ ےك، ٍضت کی اٹيڀؿٹل ہےکیب رب چکب  ؽکـ ےٯہپ ہرینب ک

 ّـٿؿت ػمتبٿیقات کی ےت كہة ےٱئ ےک ےکڀ پڀؿا کـٷ ںػٝڀٿ

 ےکب رڀاة ػیٸ مڀاالت ػٿ اٍٰ ںػمتبٿیقات ٵی ؿ ایکہ .ہےتی ڑپ

٩بثٰ  ہکیب ی( ٵٺٚڀؿی - ہے کی تڀ٩ٜ کی ربتی ےٿٷہ ٵؼػگبؿ ںٵی

 )کتٺب؟( مبئق ےػٝڀ؟( اٿؿ ہےاػائیگی 

ّـٿؿی  ےٿاٯ ےربٷ ےکئ مجٜ ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب میکيٸ ہی

 .ہےکـتب  کب ؽکـ چیق اٿؿ ٵڀّڀٛ ػمتبٿیقات

 ہب خالؿکبسوائی ک عچبسدڈ .1

 ںٝٶٰ ٵی ےٍضت کی اٹيڀؿٹل ک کڀ ہکبؿٿائی کب عالً مچبؿدڈ

 ٵـیِ کی .ہے ا رب مکتبھمسذ ػمتبٿیق ّـٿؿی ہفیبػ ےمت ك

اك ثبت  ،ہےکیب گیب  ےك ےٕـی٨ کل اك کب ٝالد پڀفیيٸ اٿؿ

 .ہےػیتب  ػمتبٿیق ہی ٵکٶٰ ٵٞٲڀٵبت کی

 ےؽیٰ کٵٖبث٨  ےػایبت ٫ہ امتضٮٴ ےآئی ک ےی اڈ آئی آؿ

 :ہےٿتی ہ ںثبتی ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٩بثٰ مچبؿدڈ ٵٞیبؿ ٕڀؿ

 ٵـیِ کب ٹبٳ .1

 .ہیٲی ٥ڀٷ / ٵڀثبئیٰ ٷٹ .2

 .ںیہی ٷڈآئی پی  .3

 ں۔یہٷ ہػاعٰ .4

 عبً – ہسمرب حمکٴ ےؿ کب ٹبٳ ؿاثٔہٵب ےٿاٯ ےٝالد کـٷ .5

 ھمبت ھمبت ےکی تبؿیظ، ٿ٩ت ک ہػاعٰ .6

 ھمبت ھمبت ےٿ٩ت ک - یظمچبؿد کی تبؿڈ .7
 ایٴ ایٰ می / ای٤ آئی آؿ سمرب .8

 ٿ٩ت ٝبؿّی ٹيبٷ ےک ہػاعٰ .9

 ٿ٩ت آعـی تيغیٌ ےمچبؿد کڈ .10

 ےٱئ ےمچبؿد کڈ( کڀئی آعـی ڈ)کڀ 10 -ی ڈآئی می  .11

 .ںیہتيغیٌ  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات ہػیگـ کڀئی رینب ک

 کب مجت ہتکٲی٤ اٿؿ ػاعٰ ھمبت ےٵؼت ک .12

 ہثیٶبؿی کی ٿد ہٵڀرڀػ .13

 تکٲی٤ ہفیبػ ےٿ٩ت رنٶبٹی ك ےک ہػاعٰ .14

ك اثیڀ٫ کی تبؿیظ، اگـ اٹاٱکضٰ، دتجبکڀ یب مجل .15

 تڀ ہےکڀئی 

 ےیب رـاصی ٫ ہٵتٞٲ٨ ےٳ ٵبّی ٭ی ٕجی كہمبث٨ ا  .16

 تڀ ہےٵتٞٲ٨ تبؿیظ، اگـ کڀئی 

 ٿہٳ ہعبٹؼاٹی تبؿیظ، اگـ ا  .17

 ھٳ حت٪ی٪بت کی مبؿةہػٿؿاٷ ا ےک ےٷہؿ ںٵی امپتبٯ  .18

کیب گیب ٝالد،  ںکڀئی پیچیؼگی مسیت، امپتبٯ ٵی  .19

 تڀ ہےاگـ کڀئی 
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 ہڀؿٿ٩ت ٵي ےمچبؿد کڈ  .20

ؿ کب ٹبٳ ٹاکڈیٴ ٹؿ / اعتیبؿ ہٵب ےٿاٯ ےٝالد کـٷ .21

 اٿؿػمتغٔ

 کب ٹبٳ اٿؿ ػمتغٔ ٹیڈیٸٹٵـیِ / ا  .22

ٝالد  ثیٶبؿی اٿؿ ہکب عالً یھٹچ تیبؿ کی گئی ےك ےٵٺبمت ٕـی٨

 ںٵی ےت٦َی رٲؼ ےک ےػٝڀ یہ ھمبت ےک ےربٹکبؿی ػیٸ ہپغت کی

 پبتب ہؿ ںیہٷ ہفٹؼ ٵـیِ ںٵی ںٍڀؿتڀ رٸ .ہےٿتی ہ ٵؼػگبؿ کب٥ی

 (ہکبؿٿائی کب عالًمچبؿد ڈ) ہکب عالً یھٹچ امپتبٯ تہة ںٵی ےایل

 کب ٱ٦٘ امتٞٶبٯ (ہکبؿٿائی کب عالًٵڀت )  ہکب عالً ٵڀت ہکی رگ

 ۔ںیہ ےکـت

 ۔ہےربتی  ٵبٹگی اٍٰ کبپی کی ہعالً ےی کھٹچ ہٵیوہ

 ٹربٔچ سپوس .2

 ہےٵؼػ کـتب  ںٵی ےکـٷ ہکب ٵڀافٷ ٝالد تيغیٌ اٿؿ ٹربٹچ ؿپڀؿ

ٳ ہ٥ـا ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ےٱئ ےک ےٷھکڀ مسذ کبٵٰ صبٱت اٿؿ اك

 ٝالد ےٿئہػٿؿاٷ  ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ ےرل ٷ ہے کـتب

 .ہے ا٥قائی کی ہکی صڀٍٰ اٿؿ تـ٩ی

 ٵٰ کـ ےك ٹؿپڀؿ ؽیٰ ہٵٺؼؿد ٹؿپڀؿ اٹکڀائـی ٝبٳ ٕڀؿ پـ

 :ہےثٺتب 

a) ٹکی ؿپڀؿ ٹیلٹ ےعڀٷ ک 

b)  ٹؿپڀؿ ےایکل ؿ 

c)  اٿؿ ٹؿپڀؿ امکیٸ کی 

d)  ٹؿپڀؿ پنیثبیپ 

 کی تبؿیظ ٹیلٹ، ٝٶـ، رٺل، کب ٹبٳ ٹؿپڀؿ دتبٳ اٹکڀائـی

 ےکئ پـ پیو ثٺیبػی ٕڀؿ اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ کی ٝکبمی ہٿ١یـ

ایکل  اٹيڀؿٹل کٶپٺی ػؿعڀامت پـ عَڀٍی ےک ٍبؿ٥یٸ .ںیہ ےربت

 .ہےکـ مکتی  ٿاپل ں٥ٲٶی اٿؿ ػیگـ ےؿ

 :ثً اوس وعیِ ِنجوه  .3

اٹيڀؿٹل  ہک ہےکـتب  ہ٥یَٰ ہی رڀ ہےٿتب ہ ػمتبٿیقات ہی ٿہی

ی تک ھاة ےٱئ ےثٰ ک ےٯہپ .ےئہاػا کـٹب چب کیب حتت ےک پبٱینی

 آئی کب ےی اڈ آئی آؿ ٱیٮٸ اھت ںیہٷ ىکٰ ٵٞیبؿی کڀئی

کی  ٹ٥بؿٵی ےٱئ ےثٰ ک اٿؿ ٿمیٜ امتضٮٴ ػایبتہ ٵٞیبؿات

 ٹٿیت مبئ ہٿ ہک ہےػیب ربتب  ہٵيڀؿ ٕٲجب کڀ .ہےکـتب  ٵیہ٥ـا

 .ےٯھ٫ےػ ت٦َیٲی ٿّبصت پـ

 ٱیکٸ ہےکـتب  تَڀیـ پیو ٕڀؿ پـ جمٶڀٝی ٕڀؿ ثٰ ٵنتضٮٴ ہاگـچ

 .گب ےکـ پیو ثٰ ثـیک اپ ھمبت ےک ڈکڀ ہصڀاٯ ثٰ ٿمیٜ
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کب  اعـاربت ٩بثٰ اػائیگی ١یـ کـ کڀ امتٞٶبٯ ثٰ ت٦َیٲی

 ٩بثٰ ٩جڀٯ ١یـ ںثٰ ٵی اك ٿمیٜ اٿؿ ہےربتب  ٱیب ہربئق

 ہٵتٞٲ٨ ےٿئہ حتت ےک ےه اٿؿ ہےربتب  کـ ػیب کڀ گڀٯ اعـاربت

 .ہےربتب  کب امتٞٶبٯ کیب ثٰ ٿمیٜ ےٱئ ےکٶی ک اعـاربت کی

 .ےئہکیب ربٹب چب صبٍٰ ںىکٰ ٵی کڀ اٍٰ ثٰ

 سعیذ ادائیگی کی  .4

، ٍضت کی اٹيڀؿٹل حتت ےک ےػہٵٞب ےٿئہ ےٱئ ےک کی ؿ٩ٴ ہثیٴ

 اػائیگی کی ےگئ ےکئ ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےک کی تکٶیٰ ےػٝڀ ےک

 .ہےتی ڑپ ی ّـٿؿتھکی ة ؿمیؼ پکی

 ؿ٩ٴ اٿؿ ہثیبٷ کـػ ںٵی ؿمیؼ ہک ےگ ںکـی اٯھة ھاك کی ػیک

اػائیگی  امپتبٯ ھکچ ہکیڀٹک ،ےئہٿٹب چبہ ایک اػائیگی کی ؿ٩ٴ

 ںٵی ٵٞبٵالت ےاك ٕـس ک .ںیہ ےػیت یھة ہٿ١یـ ھٹچ ٿ٩ت ےک

 اہکڀ ک ےکـٷ ؿ٩ٴ اػا یہاتٺی  کڀ ٍـ٣ ےٿاٯ ےکـٷ اٹيڀؿٹل

 .ہےػیب گیب  کڀ بٯامپت ٹبٳ ےک ٵـیِ رتٺب ہےربتب 

ٿ ہ اھٱک کب سمرب ثٰ رل ےئہکـٹی چب ی مجٜہ اٍٰ کبپی کی ؿمیؼ

 .ٿہٱگی  ؿہٳ اٿؿ

 فبسَ دّوی  .5

کـ ػیب  ٵٞیبؿی ےکی ٕـ٣ ك آئی یڈ آئی آؿ کڀ اة ٥بؿٳ ػٝڀی

 .ںیہ ےٿتہىبٵٰ  ص٪ی٪ت ؽیٰ ہٵٺؼؿد ت٪ـیجب ںرٸ ٵی ہےگیب 

a)  حتت رل سمرب پبٱني اٿؿ کب ٹبٳ ؿڈٿٯہ اٹيڀؿٹل ثٺیبػی 

 .ہےػٝڀی کیب گیب 

b)   ثیبٷ تبؿیظاٹيڀؿٹل 

c)  ت٦َیٰ ىغٌ ہىؼ ہثیٴ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ 

d)  امپتبٯ اٿؿ ت٦َیٲی ٿّبصت، کب ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ، 

کی تبؿیظ  ہٵبػ ےٿاٯ ےٿٷہعبؿد  اٿؿ ہػاعٰ کی ٩نٴ، ےکٶـ

ػی  کڀ ٵٞٲڀٵبت کیب پڀٱیل ںکی ٍڀؿت ٵی ے، صبػثاٿؿ ٿ٩ت

 ٳٹکب مل ینٸڈٵی گئی

e) عـچ گیب، ؿتی کیبھة ےٱئ ےرل ک - ی ت٦َیالتک ےػٝڀ 

 ػٝڀی کی ٵؼت، ثٞؼ ٿمٖی اٿؿ ےک ےٿٷہؿتی ھ، ةثـیک اپ

 ت٦َیٰ ہ٥بئؼ ٹ٪ؼ ؿ٩ٴ پڀىت ایک کی گئی

f)  ت٦َیٰ ؽیٰ ٵٺنٲک 

g) ٵٺٚڀؿ ہتبک کی ت٦َیالت ٹاکبؤٷ ثیٺک ےک ہىؼ ہثیٴ ثٺیبػی 

 ےرب مک یزیھة ؿ٩ٴ

h)  اٝالٷ ىغٌ کی ہثیٴ. 

 ےىغٌ کی ٕـ٣ ك ہثیٴ ھمبت ےٲڀٵبت کٵٞ رینی اٿؿ ٝالد ثیٶبؿی

 ٳہا ےمت ك ٥بؿٳ کڀ ػٝڀی ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ اٝالٷ کی گئی

 .ہےثٺب ػیتب  ػمتبٿیقات
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 عال٣ ٿؿفی اك .ہےثٺبتب  اٿؿ ٩بثٰ اٝتٶبػ کڀ ػٝڀی یہ اٝالٷ ہی

 .ہےمکتب  کـ ا حبثتٹٿھد کڀ ےػٝڀ حتت ےک ٩ڀاٹیٸ ےک

 ی حجوتؽٕبخت .6

کی تَؼی٨  کی ىٺبعت ےٱئ ےک ںخمتٲ٤ مـگـٵیڀ ںٵبؿی فٹؼگی ٵیہ

ایک  ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت ٝبٳ ،ھمبت ےامتٞٶبٯ ک ےٿئہ ےتڑھة ےک

 ہک ےرب مک اك کی تَؼی٨ کی ہتبک - ہےکـتب  ٵ٪َؼ کڀ پڀؿا ٳہا

 ٿہٝالد  رل کب ہےىغٌ  یہٿ ہٿ اٿؿ ہےکیب گیب  ہکب اصبٓ رل ىغٌ

 .ہےا ہؿ

 ہٿ ہے مکتی کی کڀىو کی رب ىٺبعتی ػمتبٿیق پـ رل ٝبٳ ٕڀؿ

 :ہے

a) ڈىٺبعتی کبؿ ؿٹٿٿ 

b) ؿائیڀٹگ الئنٺلڈ 

c) ڈپیٸ کبؿ 

d)  ہٿ١یـ ڈکبؿثیل 

 یٸہٹ٪ؼ ہک ہے ٿاہ ہی ہکب ٹتیذ ےفٿؿ ػیٸ پـ ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت

 ہرینب ک .ہےکٶی آئی  ٳہایک ا ںٵٞبٵالت ٵی ٹ٪بٱی ےک ںػٝڀٿ

 کی کڀىو کی ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت ےٯہپ ےك ےٿٷہ ػاعٰ ںٵی امپتبٯ

اك کی  ہک ہےٿ ربتب ہ ٥ـُ کب ایک امپتبٯ ؿھتڀ پ ہے ربتی

 اٹيڀؿٹل ںىکٰ ٵی اٿؿ امی ںکی تَؼی٨ کـی ٹی٦کیٹمـ ىٺبعت

 .ںکـی پیو ےی پی اٹ کٶپٺی یب

کـتب  ٵ٪َؼ کڀ پڀؿا یہکٴ  ٹی٦کیٹمـ، ىٺبعت ںٵی ںػٝڀٿ ٹآ٥نی

 .ہے

 دعتبویضات اوس پشعکوْ ہآساَ د ےٌئ ےک ےدّوی کشْ خمقوؿ .7

 ےاك ك ہےبیب گیب ثت اٿپـ ےک ، رلےٱئ ےک ںػٝڀٿ ے٩نٴ ک ثِٞ

 :ںیہ ہی رڀ .ہےٿتی ہّـٿؿت  ػمتبٿیقات کی اّب٥ی اٱگ

a) امپتبٯ ےٱئ ےیيٸ کٹپڀٱیل اك ؿٹؿرل یب ای٤ آئی آؿ رل 

ّـٿؿی  ٹی٦کیٹمـ یٮڀٱیگٰڈٵی کیب گیب ربؿی ےکی ٕـ٣ ك

 ہےثتبتب  ںٵی ےثبؿ ےات کہکی ٿرڀ ےاك صبػث .ہےمکتب  ٿہ

 رڀ ىغٌ ہک ےہثتبتب  ہی ںصبػحبت کی ٍڀؿت ٵی ؿی٦کٹاٿؿ 

 .اھت ںٵی ےٹو ےىـاة ک

b) کیل ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ ےک ٩یٶت ہفیبػ یب ہپیچیؼ 

 یب کب١ؾ کیل ٿؿڈاٷ .ہےٿتی ہّـٿؿت  کیل کی کب١ؾ ٿؿڈاٷ

 ںٵی امپتبٯ ےرل ہےٿتب ہ ػمتبٿیق ایک اینب ٹمی کیل

کی پڀؿی ٵؼت  ػاعٰ ںٵی امپتبٯ ںاٿؿ اك ٵی ہے ا ربتبھؿک

کی  ٝالد ػی گئی دتبٳ ٵـیِ کڀ ػٷ کی ثٺیبػ پـ ػٿؿاٷ ےک

 .ہےپـ ٵيتٶٰ  ت٦َیالت
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c)  ںیہػؿمت  ٹچبؿ ٕجی/ؿیپیھکیٶڀت / ائیٲینلڈ 

d) ےک کی تٞـی٤ امپتبٯ، رڀ ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل امپتبٯ 

 .ےمک ؿایب ربٹھہ حتت ٵٺبمت

 ىکٰ ثِٞ ےٱئ ےک کی تڀمیٜ ػٝڀی یٴٹ ےٿاٯ ےػٱڀاٷ ػٝڀی

 :ہے ٕـس كرڀ ا .ںیہ ےکـت کب امتٞٶبٯ ػمتبٿیقات یہ ںٵی

i. ؿمتہکی ٣ اٹکڀائـی ےػمتبٿیقات ک 

ii.  کب١ؾات ےک ےػہٵٞب / اٹکڀائـی 

iii.  کی ىکٰ ؿٿٯٹکٸ / کی اٹکڀائـی ٵٞیبؿ 

 ںیہرینی ٷای٬  کی ىکٰ ںٿاٱی کٶپٺیڀ ےکـٷ ہثیٴ دتبٳ ہاگـچ

ػمتبٿیقات  ھمبت ےک ںسمڀٹڀ ےچیق ک - ٵڀّڀٝبت ٝبٳ ے، آئیںیہ

  .ںکـی ہکب ٵٖبٱٜ ٵ٪َؼ ےک

 2.2 یجًٹ

 ویضاتدعتب 1

 ٹؽی توحیمی
 ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہگب ،ہےآمبٷ  ےمت ك ہی

 ےکـٷ ٹکڀ ٹڀ ػمتبٿیقات ےگئ ےپیو کئ

 ںؿمت ٵیہکی ٣ ػمتبٿیقات صبٍٰ ےٱئ ےک

 ھکچ .ہےربتب  ٱگبیب کی ٝالٵت ایک کبٵٰ

ٕڀؿ پـ  ےک اٝرتا٣ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ

 ٳ کـہ٥ـا ایک کبپی کڀ اك کی ںکڀہگب

 .ںیہمکتی 

حتمیمبت/  2

 ٹؽیوبسسوائی 
 ہےٿتب ہ ٹایک ایک ىی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہی

کیب  ػؿد ےتجَـ دتبٳ کبؿؿٿائی کی ںاہد

 .ہےربتب 

a) ىٺبعتی سمرب کب ٹبٳ اٿؿٵـ ٹکل 

b) ػمتبٿیقات صبٍٰ ػٝڀی تٞؼاػ، ػٝڀی 

 کی تبؿیظ ےٿٷہ

c) 64، ٹؼی خمتَـ ت٦َیٰ پبٱینی کبVB 

 ٝٶٰ ھمبت ےک

d) ؿ٩ٴ کب  اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ اٿؿ ٹيڀؿٹل ا

 امتٞٶبٯ

e) یھٹاٿؿ چ ےٿٷہتی ؿھة ںٵی امپتبٯ 

 تبؿیظ کی ےٵٲٸ

f)  تيغیٌ اٿؿ ٝالدثیٶبؿی 

g) ےتجَـ ےک کبؿؿٿائی / ٵٺٚڀؿی ػٝڀی 

 مسیت ہٿد

h) صنبة ؿ٩ٴ کی ػٝڀی 

i)  ےٿاٯ ےکـٷ اٿؿ کبؿؿٿائیتبؿیظ 
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 کی ےػٝڀ ھمبت ےٹبٳ ک ےک ںٱڀگڀ

 مـگـٵی

ِْیبس وی  3

أىوائشی / 

سوي ٹوٓ

 ٹفبسِی

 پـ کبؿؿٿائی ےػٝڀ اٹکڀائـی یب آعـی

ىغٌ کی  ےػٿمـ ہٝالٿ ےىغٌ ک ےٿاٯ ےکـٷ

ی ٹکڀاٯ ےٱئ ےکی حت٪ی٪بت ک ےػٝڀ ٕـ٣

 ٹ٥بؿٵی ؿٿٯٹکٸ

 اٹکڀائـی اٿؿ ػٝڀی ؿمتہچیک کی ٣

 / ؿٿٯٹی کٸٹکڀاٯ ہٝالٿ ےک ےمڀاٱٺبٳ

ٵتٞٲ٨  ےك ؽیٰ ہٵٺؼؿد ںٵی ٹ٥بؿٵی ٹیڈآ

 :ٿ گیہ ی ىبٵٰھة ٵٞٲڀٵبت

a) تَـ٣ ےػٝڀ، 

b) یب ٵنرتػ ےک ےػٝڀ 

c)  تػؿعڀام ےٱئ ےٵٞٲڀٵبت ک اّب٥ی 

 

 

 2 ٹیظٹ خود

رل  ہےتب ہؿ ںٵی امپتبٯ ػمتبٿیق کڀٷ مب ےك ںٵی ؽیٰ ہٵٺؼؿد

 ٿتبہػمتیبة  کی ت٦َیالت ٝالد دتبٳ ےگئ ےپـ کئ اتـٿگي ایک ںٵی

 ؟ہے

I. ٹربٹچ ؿپڀؿ 

II.  ٹىی ہت٦َی 

III.  پیپـ کیل 

IV.  ٹی٦کیٹؿیيٸ مـٹؿرل امپتبٯ 
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D. حمفوً کشٔب دّوی 

  کشٔب حمفوً .1

 -کتبة ےٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ککی ٍڀؿت صبٯ کی ث ےاك ػٝڀ

ٵی ہ٥ـا ےگئ ےکئ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںدتبٳ ػٝڀٿ ںك ٵیٹاکبؤٷ ےک

، حم٦ڀٗ ہےت آمبٷ ٱگتب ہة ہی ہاگـچ .ہےؿ کـتب ہکی ؿ٩ٴ کڀ ٙب

 – ہےٿتی ہکی ّـٿؿت  ےکب٥ی اصتیبٓ ثـتٸ ںٝٶٰ ٵی ےک ےکـٷ

ٵٺب٥ٜ اٿؿ  ےکڀئی ١ٲٖی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ںٵی ےحم٦ڀٗ ٭ـٷ

 .ہےٵبؿرٸ کب صنبة کڀ ٵتبحـ کـتی  مٲینڀیٺنی

 ںی ٿ٩ت خمَڀً ؿ٩ٴ ٹيبٹیڀھکنی ة ںٵق ٵیٹآد کٰ پـٿمینٺگ مل

 .ہےٿتی ہکی ثٺیبػی ٍالصیت  ےکب صنبة کـٷ

 

 3  ٹیظٹخود 

 ےک-کتبة ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک پڀفیيٸ کی ثٺیبػ پـ کی ںػٝڀٿ

کی  ٵیہ٥ـا ےگئ ےکئ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںػٝڀٿ دتبٳ ںٵیك ٹاکبؤٷ

 .ہےربٹب ربتب  ٕڀؿ پـ ےک ________ ؿ٩ٴ کڀ

I. ثٺؼی ہگـ 

II. ٵیہ٥ـا 

III. حم٦ڀٗ ٭ـٹب 

IV. کبؿی ہمـٵبی 

 

E. کشداس ےک ِٕتَّیٓ ےک یٹتیغشی پبس (TPA) 

 کب آغبص ےی پی اٹ ںاست ِیھة  .1

 ےٱئ ےک ںکٶپٺیڀ ؽاتی ںٵی  2000 کڀ مبٯ ؿٹمی٬ ےک اٹيڀؿٹل

 ےآ١بف ک ےک، ٹئی ٵَٺڀٝبت اك ػؿٵیبٷ .اھگیب ت ٿٯ ػیبھک

ی ہؿ ڑھة یھکی ٵبٹگ ة اٯ کی ٵَٺڀٝبتھة اٯھة ھیکٍضت کی ػ ھمبت

 ےعؼٵبت ک ثٞؼ کی ے٥ـٿعت ک ںٵی ٍضت کی اٹيڀؿٹل اك .یھت

 ہپیو ہی .گئی حمنڀك کی کی ّـٿؿت ےىـٿٛ کـٷ چیٺٰ ایک ےٱئ

 ایک ٵڀ٩ٜ ےٱئ ےآ١بف ک ےک ٵٺتٚٶیٸ ےک یٹتینـی پبؿ ہٿؿاٷ

 .ثٸ گیب

 ےی ٷٹاؿھتا تـ٩ی اٿؿ ؿیٹؿیگڀٱی اٹيڀؿٹل ےٿئہ ےتھػیک ےاك

 ےی پی اٹ ںٵی ٹٵبؿکی حتت ےک الئنٺل ےآئی ک ےی اڈآئی آؿ 

  2001 متٶرب  17 ہٿ ہک ہےٳ کی ہ٥ـا ػی، ےػ کی اربفت آ١بف ےک
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 ٍضت ٵٺؼ - ٵیٸڈای یٹآئی ) تینـی پبؿ ےی اڈآؿ  آئی ٵٖٲٜ کڀ

 .ںیہ ےپـ ٝٶٰ کـت  2001، ےّبثٔ اٹيڀؿٹل(

 تْشیف

 ِيبثك ، ےک لواّذ و مواثو

 اینب کڀئی ہےکب ٵٖٲت  ےی پی اٹ ٵٺتٚٴ یبی ٹپبؿتینـی  "

ٍضت  - ٵیٸڈای یٹآئی  )تینـی پبؿ ےی اڈآؿ  آئی ےرل ی ىغٌھة

الئنٺل  ےی کی ٕـ٣ كٹاؿھات حتت ےک  2001ؿیگڀٱیيٸ،( کی عؼٵبت

، ایک ٵ٪بٍؼ ےک ےکـٿاٷ ػمتیبة ٍضت کی عؼٵبت اٿؿ ہے ہیب٥ت

کبٳ  ےثؼٯ ےک ےٵٞبٿُ ٥یل یب ایک ےکی ٕـ٣ ك اٹيڀؿٹل کٶپٺی

 .ہےٱگبیب گیب  ںٵی

 ٍضت کی اٹيڀؿٹل ہے" کب ٵٖٲت  ٍضت کی عؼٵبت کی ےی پی اٹ" 

اٹيڀؿٹل کٶپٺی  حتت ےک ےػہٵٞب ایک ںٵی ےمٲنٰ ےکبؿٿثبؿ ک ےک

، ہے ےکی ٕـ٣ ك عؼٵبت کی گئی ٳہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ کڀ

 ؿامت ہکبؿٿثبؿ یب ثـا ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ک کنی ںاك ٵیٱیکٸ 

 ےکـٷ ہکب ٵٖبٱت کبؿٿثبؿ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٕڀؿ پـ ہمٔثبٱڀا یب

ىبٵٰ  کڀ ےٱیٸ ہپـ ٥یَٰ ٵنرتػ یب ٵٺٚڀؿی کی ےػٝڀ یب کنی

 .ہے کیب گیب ںیہٷ

کی  اٹيڀؿٹل پبٱینی ہػائـ کی عؼٵبت کب ےی پی اٹ اك ٕـس

 اگـ .ہےٿتب ہىـٿٛ  ثٞؼ ےک ےٿٷہربؿی  پبٱینی ٥ـٿعت اٿؿ

 ہےی ہؿ کـ ںیہامتٞٶبٯ ٷ کب کی عؼٵت ےی پی اٹ اٹيڀؿٹل کٶپٺی

 .ہےٳ کی ربتی ہ٥ـا ےیٴ کی ٕـ٣ كٹ اٹؼؿٿٹی مـٿك ہی تڀ

 کی خذِت ثْذ ےکی فشوخت ک فضت کی أؾوسٔظ  .2

a) اٿؿ ہےٱیب ربتب  کڀ ٩جڀٯ کـ پیيکو ایک ثبؿ رت (

 .ہےٿ ربتب ہ ىـٿٛ، کڀؿیذ پـیٶیٴ (

b)  کب  ےیپيٹ کنی ےٱئ ےک ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا پبٱینی کیاگـ

 اٿؿ ٹکالئٸ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ، تڀہےبتب ر امتٞٶبٯ کیب

 .ہےکـتی  ٳہکڀ ٵٞٲڀٵبت ٥ـا ےیپيٹ ںٵی ےثبؿ ےپبٱینی ک

c) صـکت پبٱینی  ںاہ)د ہےاؿکبٷ ٹبٵقػ کـتب  ےی پی اٹ

 ےگئ ےکئ ہحتت اصبٓ ے، پبٱینی کہےٿتب ہٿاال ىغٌ  ےٱیٸ

 ڈؿاٹک کبؿٹؿامت یب اٱیک ہ( اٿؿ ایک ثـاںیہ ےٿتہٱڀگ دمرب 

 .ہےىٺبعت ربؿی کـ مکتب ٕڀؿ پـ ؿکٺیت  ےک

d) ہٿٱت کب ٥بئؼہیٸ كہکی ؿکٺیت کب امتٞٶبٯ ٹ٪ؼ ےی پی اٹ 

کیب  ںٵی ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ںػٝڀٿ ھمبت ھمبت ےک ےاٷٹھا

 ںٵی امپتبٯکنی  ےگئ ےکئ ہرت ؿکٸ کب اصبٓ ہےربتب 

پبٱینی کی محبیت کی ّـٿؿت  ےٱئ ےیب ٝالد ک ےٿٷہػاعٰ 

 .ہےٿتی ہ
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e) ؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی کـتب یٸ ػہػٝڀی یب ٹ٪ؼ ےی پی اٹ

ائٴ الئٺق کب ٹات٦ب٧  ھمبت ےاٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ہے

 .ہےٳ کـتب ہاٹؼؿ اٹؼؿ کی عؼٵبت ٥ـا ےإال٧ ک

ٹبٳ پـ  ےک ےیپيٹٕڀؿ پـ  ےک ٹٿاٱی یڀٷ ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا

ی ٹایک  ےك ںاہد ہے ہآ٣ ٹ٪ٔ ٹک ہٿ٩ت ٿ ٹٵٸٹاال ےپبٱینی ک

کی ّـٿؿت  ےٳ کـٷہ٥ـامـٿك  .ہےٿتی ہکـػاؿ ىـٿٛ  ےک ےپی ا

ربؿی  ںکی کنی ػیگـ ٵؼت ٵی ےاٿؿ آگ ںپبٱینی کی ٵؼت ٵی

 ےٱئ ےک ےکی إالٛ ػیٸ ےحتت ػٝڀ ےرڀ پبٱینی ک ہےتی ہؿ

 .ہےربئق 

ٳ کی ربتی ہکی عؼٵبت ٥ـا ںپبٱینیڀ ںکی تٞؼاػ ٵی ںفاؿٿہرت 

ی ہ، عبً ٕڀؿ پـ رت ایک ہےتی ہمـگـٵی ٵنٲنٰ ربؿی ؿ ہ، یںیہ

پبٱینی کی  ےیپيٹی ہاٿؿ ٿ ہےؼ کیب ربتب پبٱینی کی جتؼی

 .ہےٳ کـتب ہعؼٵت ٥ـا

 ِمقذ ےک (TPA) ی ِٕتَُٹتیغشی پبس .3

ٕڀؿ  ہتَڀؿ ٵجیٸ ےی ٵٺتٚٴ کٹتینـی پبؿ ںٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵی

 :ہےثٺبئی گئی  ھمبت ےؽیٰ ٵ٪بٍؼ ک ہپـ ٵٺؼؿد

a) ےٍضت کی اٹيڀؿٹل ک ےك ںٿ٩ت دتبٳ دمکٸ ٕـی٪ڀ ےّـٿؿت ک 

 .کـٹب ٳہک کڀ مـٿك ٥ـاہگب

b)  یٸ ہٹ٪ؼ ےٱئ ےاؿ٫ ٵـیِ کھثیٶبػ ںٵی ںڀامپتبٱٿؿک  ٹٹی

 .ٝالد کب اٹتٚبٳ کـٹب

c)   مجٜ ػٝڀی ػمتبٿیقات کی ثٺیبػ پـ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی

کب  ںٵٖبث٨ ٍبؿ٥یٸ کڀ ػٝڀٿ ےػایبت کہٝٶٰ اٿؿ  ےک

 .ّبئٜ پیو کـٹب ےاٿؿ تیقی ك ہٵٺ٦َبٷ

d)  ںٵیؿٿٯ ٹکٸ ےعؼٵبت ک ہاٿؿ ٵتٞٲ٨ ںٍضت اٹيڀؿٹل ػٝڀٿ 

 .اؿت تیبؿ کـٹبہ٥ٞبٯ ٳ

e)  کڀ رڀاة ػیٺب ںکڀہگب ےك ےٿ٩ت پـ اٿؿ ٵٺبمت ٕـی٨. 

f)  ایک ٵٺبمت ٩یٶت پـ  ںاہایک اینب ٵبصڀٯ تیبؿ کـٹب د

 ےک ےٿٷہ٩بثٰ  ےک ےٵٞیبؿی ٍضت مـٿك کڀ امتٞٶبٯ کـٷ

کب ٵ٪َؼ کڀ صبٍٰ کیب  ٹٵبؿکی ےىغٌ ک ہایک ثیٴ ےٱئ

 اٿؿ ہےربتب 

g)   ،ٰٵتٞٲ٨  ےك ہٿ٩ت ٿ١یـ ےک ےؿٷٹھہؿٿگٺتب، اعـاربت، ٝٶ

 .ٵؼػ کـٹب ںٵی ےاٝؼاػ ٿ مشبؿ تیبؿ / مجٜ کـٷ ہٵتٞٲ٨

 دسِیبْ تٍْمبت ےک ےیپيٹأؾوسٔظ کّپٕی اوس  .4

کی ٥ـٿعت  ںٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀ ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب ےت كہة

کی عؼٵبت کب امتٞٶبٯ  ےی پی اٹ ےٱئ ےثٞؼ کی عؼٵت ک ےک

، عبً ٕڀؿ پـ فٹؼگی ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ھکچ ہرجک ںیہکـتی 
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مبث٨ ٕجی  ےی پبٱینی كھة ںکی کٶپٺیب ےٝال٧ ےاٹيڀؿٹل ک

کی ٵؼػ  ےی پی اٹایک  ےٱئ ےک ےمـٿك کب اٹتٚبٳ کـٷ ےٵٞبئٸ

 .ںیہٱیتی 

ٿتب ہتٞٲ٨  ےػہػؿٵیبٷ ٵٞب ےک ےیپيٹایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ 

 ےػہٵٞب ےٵـصٰ ےکئی ا٩نبٳ کی ّـٿؿیبت اٿؿ ٝٶٰ ک ںاہد ہے

اي ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبٹکیکـٷ ےيڈایبؿ .ںیہ ےٿتہٵڀرڀػ  ںٵی

 ہػہػؿٵیبٷ ٵٞب ےاٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک ےیپيٹاة  ںػایبت ٵیہ

٭ٲزڀ  ےاٿؿ خمَڀً ٵٞیبؿ ک ںیہ ےگئ ےػایبت ٵ٪ـؿ کئہ ےٱئ ےک

 .ہےٳ کیب گیب ہ٥ـا ٹکب ایک می

ؽیٰ عؼٵبت تڀ٩ٜ کـتی  ہٵٺؼؿد ےك ےیپيٹایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی 

 :ہے

A. وسکٕگ کی خذِبت ٹٔی ےواي ےَ کشْہفشا 

 ےٿؿک ک ٹایک ٹی ےک ںڀامپتبٱ ےؿ کھٵٲک ة ےك ےی پی اٹ

 ہرل کب ٵ٪َؼ ثیٴ ہےکی تڀ٩ٜ کی ربتی  ےتٞٲ٪بت ثٺبٷ ھمبت

یٸ ػٝڀی اػائیگی ہٹ٪ؼ ےٱئ ےک ںٵتٞٲ٨ ػٝڀؤ ےا٥ـاػ کڀ ٍضت ك

 ہٵٖبث٨ ی ےسمب عٖڀٓ کہؿ ےٹئ ےاي کےيڈایبؿ .ہےػمتیبة کـاٹب 

، ہےٿٹب ّـٿؿی ہؿعی  ہکـ ك ےٯ ھمبتتٞٲ٪بت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ 

 .ںیہػؿٵیبٷ ٷ ےک ےٿاٯ ےٳ کـٷہاٿؿ ٥ـا ےیپيٹٍـ٣ 

 ےک ںکبؿ اٿؿ پیکزڀ ہخمتٲ٤ ٕـی٨ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ ہٿ

ٿٯ ىـس پـ ڈتـ ىیہة ےك ںڀامپتبٱٿؿک  ٹٹی ےاك ٕـس ک ےٱئ

اؿ٫ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ھرل ثیٶبػ ںیہ ےثبفی کـت ےمڀػ

ٿٯ ىـس ڈا ىیھاچ ےٱئ ےک ںکی اٿؿ پیکزڀ ےکـٷاعـاربت کڀ کٴ 

 .ثبت چیت

B. ٓس کی خذِبتٹکبي عی 

اٿؿ  ںآعـ ٵی ےک ے٥تہکڀ،  ںٝبٳ ٕڀؿ پـ ؿاتڀ ےك ےی پی اٹ

 7*  24ٿٯ ٥ـی سمرب یٞٺی ٹٹچ ٩بثٰ ہؿ ٿ٩ت پہػٿؿاٷ  ےک ںیڀھٹچ

کی تڀ٩ٜ کی ربتی  ےٳ کـٷہؿ مـٿك ٥ـاٹپـ ایک کبٯ میٸ 365* 

ٳ ہٵتٞٲ٨ ٵٞٲڀٵبت ٥ـا ےؽیٰ ك ہٺؼؿدؿ ٵٹکبٯ میٸ ےیپيٹ .ہے

 :گب ےکـ

a) حتت ػمتیبة کڀؿیذ اٿؿ ٥ڀائؼ ےپبٱینی ک 

b)  کبؿ ہکبؿ اٿؿ ٕـی٨ ہٵتٞٲ٨ ٕـی٨ ےك ںٍضت ػٝڀٿ 

c)  ٵتٞٲ٨  ےك ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯیٸ ہعؼٵبت اٿؿ ٹ٪ؼ

 سمبئیہؿ

d)  ٵٞٲڀٵبت ںٵی ےثبؿ ےک ںڀامپتبٱٿؿک  ٹٹی 

e)  کی ٵٞٲڀٵبتحتت ػمتیبة ثب٩ی اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ  ےپبٱینی ک 

f)  کی صیخیت کی ٵٞٲڀٵبت ےػٝڀ 

g)  ےػمتبٿیقات ک ںیہػمتیبة ٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ںػٝڀٿ 

 ہٵيڀؿ ںٵی ےثبؿ
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 ےئہٿٹب چبہٹچ ٩بثٰ ہپ ےٿٯ ٥ـی سمرب كٹؿ ایک ٩ڀٵی ٹکبٯ میٸ

 ےکی ٕـ٣ ك ںکڀہکڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ گب ےٝٶٰ ےٵـ مـٿك کٹاٿؿ کل

ٿٹب ہثٰ ٩ب ےک ےثبت چیت کـٷ ںٵی ںٳ فثبٹڀہٿاٱی ا ےثڀٱی ربٷ

ی پی ٹ ےاٿؿ اٷ ک ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ہاٷ ت٦َیالت ثالىت .ےئہچب

 .ںیہ ےٿتہؿٿٯ ٹکٸ ےکی ٕـ٣ ك ہػہػؿٵیبٷ ٵٞب ےک ےا

C.  یٓ اعتّْبي کی خذِبتۂمذ 

 تْشیف

 ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ہےکب ٵٖٲت  "ٿٱتہیٸ كہٹ٪ؼ"

 ےپبٱینی ک ںاہٿٱت دہٳ کی گئی اینی كہاؿ٫ کڀ ٥ـاھثیٶبػ

 ےکـائ ےاؿ٫ کی ٕـ٣ كھٵٖبث٨ ثیٶبػ ےىـائٔ ک٩ڀاٹیٸ اٿؿ 

 ےك ےٯہپ ےٝالد کی اعـاربت اػا اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ےگئ

ٳ کڀ کیب ہٿؿک ٥ـا ٹؿامت ٹی ہی کی صؼ تک ثـاٹاؿھٵٺٚڀؿ ات

 .ہےربتب 

حتت اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےک ےػہ، ٵٞبےٱئ ےک ےٳ کـٷہمـٿك ٥ـا ہی 

 :ںیہ ہکی ّـٿؿیبت ی

a) پبك ٵڀرڀػ  ےک ےیپيٹٵٞٲڀٵبت ٵتٞٲ٨ دتبٳ  ےپبٱینی ك

کڀ ػمتیبة کـاٹب اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےیپيٹاك  .ےئہٿٹی چبہ

 .ہےػاؿی  ہکی ؽٳ

b)  ی ھا کنی ةٹیڈىبٵٰ کیب گیب اؿاکیٸ کب  ںپبٱینی ٵی

ٿٹب ہث٢یـ ػمتیبة اٿؿ ٩بثٰ ؿمبئی  ے١ٲٖی یب کٶی ک

 .ےئہچب

c)  ےئہٹب چبھؿک ھمبت ڈا٥ـاػ کڀ ایک اینب ىٺبعتی کبؿ ہثیٴ 

اك ىٺبعتی  .ہےتب ڑرڀ ےك ےیپيٹڀ پبٱینی اٿؿ رڀ اٷ ک

ربؿی کیب  ےٕـ٣ ك ےيٹيٹ ںٵی ٹایک ات٦ب٧ ٥بؿٵی ڈکبؿ

اٹؼؿ اٹؼؿ ؿکٸ  ےایک ٵٺبمت ٿ٩ت ک ے، اكےئہٿٹب چبہگیب 

 ےپبٱینی ٵؼت ک ےاٿؿ پڀؿ ےئہٹچ ربٹب چبہپبك پ ےک

 .ےئہٿٹب چبہػٿؿاٷ ػؿمت 

d) ےٱئ ےک ےٿٱت کی ػؿعڀامت کـٷہیٸ كہکڀ ٹ٪ؼ ےی پی اٹ 
کڀ ایک  امپتبٯػمتیبة کـائی گئی ٵٞٲڀٵبت کی ثٺیبػ پـ 

ٿٻ ثیٶبؿی ےاربفت یب ّٶبٹت عٔ ربؿی کـٹب چبٻ ےك ےٯہپ

 ےک ےٷھٝالد اٿؿ ىبٵٰ اعـاربت کڀ مسذ ہکی ٹڀٝیت، جمڀف

 .ہےکـ مکتب  ہٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت کب ٵٖبٱت ےٱئ

e)  ےیپيٹ، ہے ںیہیب ػمتیبة ٷ ہے ںیہٵٞٲڀٵبت ٿاّش ٷ ںاہد 

 ہےیٸ عَڀٍیت کڀ ٵنرتػ کـ مکتب ہٹ٪ؼ ےٿئہ ےٿاّش کـت ہی

 ںیہاٹکبؿ ٷ ےکڀ ٝالد ك ےاٹکبؿ کـٷ ےٿٱت كہیٸ كہٹ٪ؼ ہک

اٿؿ ایک ػٝڀی  ےاػا کـٷ ںمؼمي ثٞؼ ٵیےا ربٹب چبٻھمسذ

رل پـ اك کی ٩بثٲیت کی  ہےآفاػ  ےا ےک ےػائـ کـٷ

 .گب ےثٺیبػ پـ ١ڀؿ کیب ربئ
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f)  24 ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ، ںٵی ںٹگبٵی ٍڀؿتڀہ 

یٸ ہاٿؿ ٹ٪ؼ ےئہاٹؼؿ اٹؼؿ ٵٞٲڀٵبت ػی ربٹی چب ےک ٹےٷھگ

 .ےئہثتبیب ربٹب چب ںٵی ےثبؿ ےک ے٥یَٰ ےٿٱت کہك

 

D. ٓأتَبَ ےک ہتٍْمبت اوس ساثو ٹکالئ 

 ےرل ک ہےکی ّـٿؿت  ےٳ کـٷہکڀ ایک اینی ٹٚبٳ ٥ـا ےی پی اٹ

ٍضت  ہی .ںیہ ےپیو کـ مکت ںاپٺی ىکبیتی ٹکالئٸ ےؽؿیٜ

 ےک ےالٷ ںٵی ےػائـ ےکڀ ربٹچ اٿؿ تَؼی٨ ک ںاٹيڀؿٹل ػٝڀٿ

ٍضت کی اٹيڀؿٹل  ہک ےئہی ١ڀؿ کـٹب چبھة ہی .ہےٝبٳ ثبت  ےٱئ

رل  ہے٥ی ٍؼ کڀ اٹکبؿ کیب ربتب  ےك ٹےٿھایک چ ےک ںػٝڀٿ

 .ںیہ ےٿتہؿ ہثب ےك ےػائـ ے٩ڀاٹیٸ اٿؿ ىـائٔ ک ےپبٱینی ک

کی  ےػٝڀ ںٵی ں، ت٪ـیجب دتبٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿہٝالٿ ےاك ک

 ٹٿتیب کالئٸٹاك ٕـس کی ٫ .ہےتب ہؿ٩ٴ پـ کٶی کب اٵکبٷ ؿ ھکچ

کٶی یب  ںاہ، عبً ٕڀؿ پـ دںیہکی ٝؼٳ إٶیٺبٷ کب مجت ثٺتی 

 .ہےکیب گیب  ںیہٿاّش ٷ ےك ےک کڀ ٍضیش ٕـی٨ہاٹکبؿ کب مجت گب

اك ٕـس کی ىکبیبت کب رٲؼ  ہک ےٱئ ےک ےاك ثبت کب ی٪یٸ کـٷ

 ےیپيٹ ےٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك، اٹيڀؿہےرٲؼ صٰ کیب ربتب  ےك

 ےٷھ٩ـیت ایک ٵتبحـ کٸ ىکبیت کب مـاٟ ٱگبٹب اٹتٚبٳ ؿک ےک

 .ہےٿتی ہکی ّـٿؿت 

E. ِتٍْك خذِبت ےثٍٕگ ط 

 ےتیٸ کبٳ کـٷ ےك ےیپيٹحتت اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےثٲٺگ مـٿك ک

 :ہےکی تڀ٩ٜ کـتی 

a) ےحتت کڀؿیذ ک ےؿٷ رڀ خمتٲ٤ اىیبء کٹٵٞیبؿی ثٲٺگ پی 

اٹيڀؿٹل  ںٵی ےکـٷ ےاٿؿ ٩یٶت ٓ ےکـٷ ہامتٞٶبٯ کب جتقی

 .ہےکٶپٺی کی ٵؼػ کـ مکتب 

b)  ےثیٶبؿی ک ںٿٍڀٯ کی گئی ؿ٩ٴ اٍٰ ٵی ہاك کی تَؼی٨ ک 

 .ہے ہٵتٞٲ٨ ےٱئ ےّـٿؿی ٝالد ک ےٱئ

c)  ( ٌاٿؿ ٝٶٰ کڈتيغی )ںیہ ےربت ےصبٍٰ کئ ڈکڀ ےایگٺڀمل 

ی پی ٹٵٖبث٨ دتبٳ  ے٩ڀٵی یب ثیٸ اال٩ڀاٵی ٵٞیبؿ ک ہتبک

 .ےٿ مکہاػ ٿ مشبؿ کب ٵبٹکیکـٷ دمکٸ اٝؼ ںؿ ٵیھة ےا

اٿؿ ٵڀحـ ا٥ـاػی ٩ڀت کی  ہتـثیت یب٥ت ںٵی ےیپيٹ ےٱئ ےاك ک

یـ٣ کی تَؼی٨ ٹٹگ، ڈا کی کڀٹیڈرڀ صبٍٰ ثٲٺگ  ہےٿتی ہّـٿؿت 

 .ںیہ٩بثٰ  ےک ےا ٵبٹکیکـٷ کـٷٹیڈاٿؿ ثٲٺگ 

F. ِتٍْك خذِبت ےاوس ادائیگی ط ےپش کبسسوائی کشْ ےدّو 

ٳ ہا ےٿاٱی مت ك ےٳ کی ربٷہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹاك 

ٕـ٣  ےی پی اٹ ےٱئ ےک ےپـ کبؿؿٿائی کـٷ ےػٝڀ .ہےعؼٵت 
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ٿاٱی عؼٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ  ےٳ کی ربٷہاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ ٥ـا

 ےك ےرڀ ٵٞٲڀٵبت ػؿد کـٷ ہےٿتی ہآعـ تک کی عؼٵت  ےىـٿٛ ك

ؿ ٵٺٚڀؿی اٿؿ اػائیگی کی ھاٿؿ پ ےکـ اك پـ کبؿٿائی کـٷ ےٯ

 .ہےک چٲتی ت ےم٦بؿه کـٷ

 ےؽؿیٜ ےف کڈصبٍٰ ٥ٸ ےکی اػائیگی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ںػٝڀٿ 

کی ٕـ٣  ےی پی اٹٕڀؿ پـ  ےف پیيگی ؿ٩ٴ کڈ٥ٸ .ہےکیب ربتب 

یب اك کب تَـ٣ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی  ہےٳ کی رب مکتی ہ٥ـا ےك

ٵـ کڀ یب ٹکل ےؽؿیٜ ےثیٺک ک ےؿامت آپ ک ہثـا ےٕـ٣ ك

 .ہےکڀ کیب رب مکتب  امپتبٯ

اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےٷھکب صنبة کتبة ؿک ںپینڀ ےك ےی پی اٹ

کی تڀ٩ٜ کی  ےٳ کـٷہصبٍٰ ؿ٩ڀٳ کب ٿ٩ت ٿ٩ت پـ صٰ ٥ـا ےك

 ہٝالٿ ےکی اػائیگی ک ںکب امتٞٶبٯ ٵٺٚڀؿ ػٝڀٿ ںپینڀ .ہےربتی 

 .ہےکیب رب مکتب  ںیہٷ ےٱئ ےٵ٪َؼ ک ےی ػٿمـھکنی ة

G. ّٓأفبسِیؾٓ کی خذِبت ٹِیٕز 

 ےك ں، ػٝڀٿہےؿؿٿائی پڀؿی کـتب کی کب ےػٝڀ ےی پی اٹ ہچڀٹک

ٵتٞٲ٨ دتبٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ ؽاتی ٕڀؿ پـ یب ارتٶبٝی ٕڀؿ پـ 

اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ خمتٲ٤ ٵ٪بٍؼ  .ہےٿتی ہپبك ٵڀرڀػ  ےک ےیپيٹ

 ےٕـ٣ ك ےیپيٹاٿؿ  ہےٿتی ہاٝؼاػ ٿ مشبؿ کی ّـٿؿت  ےٱئ ےک

اٿؿ ٍضیش ٿ٩ت پـ  ےك ےاٝؼاػ ٿ مشبؿ ػؿمت ٕـی٨ ےاك ٕـس ک

 .ےئہربٹب چبٳ کیب ہ٥ـا

 ںکڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےػائـ ےکی عؼٵبت ک ےیپيٹاك ٕـس ایک 

ىـٿٛ  ےک ںربؿی کی گئی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀ ےکی ٕـ٣ ك

، رڀ عبً ہےا رب مکتب ہٿاٱی مـٿك ک ےٳ کی ربٷہآعـ تک ٥ـا ےك

ٵت کی ہٵ٦ب ھمبت ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ّـٿؿیبت اٿؿ اك ک

 .ہےٿ مکتب ہتک حمؼٿػ  ںیڀمـگـٵ ھیبػػاىت کی ثٺیبػ پـ کچ

H. ہکب ِْبوك ےی پی اٹ 

کنی ایک  ےك ںؽیٰ ٵی ہکڀ ٵٺؼؿد ےیپيٹ ےٱئ ےاٷ کی عؼٵبت ک

 :ہےثٺیبػ پـ ٥یل اػا کیب ربتب 

a) ہےایک ٥یَؼ کی ٥یل ٱیب ربتب  ےپـیٶیٴ ک ےٵـ كٹکل 

 ۔کـ( ڑٿھیکل کڀ چٹ)مـٿك 

b)  مـٿك  ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ ےٱئ ےایک ٵ٪ـؿ ٿ٩ت کی ٵؼت ک

 ؿ٩ٴ، یب ہایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےؿ ؿکٸ کہ

c) ؿاٹقیکيٸ ٹؿ ہ ےٳ کی عؼٵت کہ٥ـا ےکی ٕـ٣ ك ےی پی اٹ

 ےگئ ے٥ی ؿکٸ ربؿی کئ ےریل -ؿ٩ٴ  ہایک ٵ٪ـؿ ےٱئ ےک

 ہاعـاربت، ٥ی ػٝڀی ٿ١یـ ےک ڈکبؿ

 ںاٹيڀؿٹل کٶپٺیب ےؽؿیٜ ےکی عؼٵبت ک ےی پی اٹاك ٕـس 

 :ںیہتک ؿمبئی صبٍٰ کـتی  ےٱئ ےؽیٰ ک ہٵٺؼؿد
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i. ٵبتیٸ کی عؼہٹ٪ؼ 

ii.  ہا تبٱی٤ اٿؿ جتقیٹیڈ 

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 ٹ ےٱئ ےک ےثٺبٷ ٵـ مـٿك کڀ آمبٷٹکل

 محبیت کی عؼٵبت

ix. ٵٞبٵالت کی ت٦تیو اٿؿ تَؼی٨ ہٵيتت 

x. ےاٿؿ اعـاربت ک ہؿٷ کب جتقیٹػٝڀی پی ںٵی ںدتبٳ کٶپٺیڀ 

، ےٕـی٨ ےٹئ ےٳ ٵٞٲڀٵبت کب اٹتٚبٳ، ٝالد کہا ںٵی ےثبؿ

 ؿٿٯٹی کٸہػ ہٿکھؿرضبٹبت اٿؿ ػ ےٿئہ ےؿتھاة

xi. تڀمیٜ ےعؼٵبت تک ؿمبئی صبٍٰ کی تیقی ك 

 

 

F.  َےراتی صبدث -دّوی أتَب 

 ےراتی صبدث .1

 تْشیف

ٿئی ٵڀت، ہ ےك ےرڀ صبػث ہےایک عَڀٍیت پبٱینی  ےؽاتی صبػث

ٱی کب ہٵنت٪ٰ / ٝبؿّی(، ٵنت٪ٰ کٰ ٹبا)ٱی ہٿئی ٹباہ ےك ےصبػث

آٷ  ڈای ہی ٵَٺڀٝبت عبً کی ثٺیبػ پـ یہ ھمبت ہےکـتی  ہاصبٓ

بت ، اعـار ےتؼ٥یٸ ک ہٕڀؿ پـ ٕجی اعـاربت، ػا ےکڀؿ ک

 .ہےکـتی  ہی اصبٓھکڀ ة ہتٞٲیٶی اعـاربت ٿ١یـ

 .ہےٿتی ہ" ہکـتب آ٥ت "صبػث ہحتت اصبٓ ےاك پبٱینی ک

 تْشیف

 ہی اچبٹک، ا٭نٶ٬، ١یـ اؿاػتب، ثیـٿٹی، ربؿصبٷھکنی ة ہصبػث

ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب  ےک ٹٿاٱی ایڀٷ ےٿٷہ ےاٿؿ ثَـی ؽؿائٜ ك

 .ہےگیب 

ؽیٰ کی  ہپـ ٵٺؼؿد ےٿٷہکی إالٛ ٵڀٍڀٯ  ےػٝڀی ٵیٺیزـ ػٝڀ

 :ےئہحت٪ی٪بت کـٹی چب

a) ےپبٱینی ک ہےػٝڀی کیب گیب  ںتٞٲ٨ ٵی ےپبٱینی رل ک 

 ہےکـتب  ہاؿٹتگت اصبٓ

b)   اٿؿ پـیٶیٴ ٵڀٍڀٯ  ہےپبٱینی ٹ٪َبٷ کی تبؿیظ کب ػؿمت

 ہےٿئی ہ
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c)  ہےحتت  ےٹ٪َبٷ پبٱینی ٵؼت ک 

d)  ےثیٶبؿی ك ہک ہٷ ہےٿئی ہ ےك ےٹ٪َبٷ صبػث 

e)  ےؿكےٹگٹكےپـ کنی اٹڀ ےٿٷہ ہي کب عؼهھڈاػھٿ٫ھکنی ػ 

 ںاٹکڀائـی کـٿائی

f)  ےؿف٧ کـ ےٱئ ےاٿؿ اك ک ےؿ کـٹکڀ ؿرل ےػٝڀ 

g)  یکزب ربٷ  ےك ےٿ٩ت( اٿؿ ػٝڀ ے)ػٝڀی مـٿك ک ںکـی ڈیڈ

 ےک کڀ ػہکبٳ گب

 کی حتمیمبت ںّوود .2

پـ  ےٿٷہیب ػٝڀی ػمتبٿیقات صبٍٰ  ںکی ٵٞٲڀٵبت ٵی ےاگـ ػٝڀ

کنی پـٿ٥یيٺٰ  ےٱئ ےت کحت٪ی٪ب ےٿ تڀ اكہ ہکب عؼه ڈکڀئی ٥ـا

 .ںکـ ػی ےصڀاٯ ےؿ کےٹگٹكےاٹڀ

 

 

 ِخبي

یب  ہٿکھرٸ ٵٞٺی ػ ںکی ٵخبٱی ٹاٱـ ڈؿی ںٵی ںػٝڀٿ ےؽاتی صبػث

 ہ، ٱیکٸ یےٵ٪َؼ ك ے)ٵقیؼ ت٦تیو ک ہے ںیہٿٹب ٷہ١ٲٔ ػٝڀی 

ؿ ہٙب ںیہکڀ ٷ ےٿٷہٵکٶٰ  ڈ٥ـا ےک ےیب ػٝڀ ہٵخجت اىبؿ ےک ڈ٥ـا

 )ہےکـتب 

  ےٿتہ)ػٝڀی کڀ اٹيڀؿٹل ىـٿٛ  ں٭ڀ ثٺؼ ٭ـی ےػٝڀ ٩ـثت 

 )ٿہٿ گئی ہی ہ

  ٿاؿ ٥ڀائؼ ؿ٩ٴ ہ٥تہاٝٲی  ےٱئ ےٱی کہٕڀیٰ ٵؼت کی ٹبا 

  ٝؼٳ ٵنبٿات ںػٝڀی ػمتبٿیقات ٵی 

   ےکئی ػٝڀ ےکی ٕـ٣ ك ہىؼ ہثیٴی ہایک 

  ہاٱکضٰ کب اىبؿ 

  ہعڀػکيی کب عؼه 

 ٕـ٣ ٭ی  ہىؼ ہثیٴی ڑرت گب ہٿئی صبػثہک پـ ڑػیـ ؿات کی ك

 ٿہی ہکی رب ؿؿائیڀ ڈ ےك

  ٹبٹمبٹپ کب 

  ٿة ربٹبڈ 

  گـٹب ےاٿٹچبئی ك 

  ٰےثیٶبؿی کب ىکبؿ ٵٞبٵ 

  اٹبھؿ کہف 

  ٰ٩ت 

  ٿا فعٴہ ےك ےگڀٱی ٱگٸ 

   گٶيؼگی ےٷٹکب ےک ٹ٥ـاك 

 ہٿ١یـ ڈٿٵنبئیہ 



 

311 

 

 :ںیہٿتب ہحت٪ی٪بت کب ثٺیبػی ٵ٪َؼ 

a) حت٪ی٪بت ےك ہٹ٪َبٷ کی ٿد 

b)  ٱگبٹب ہٹ٪َبٷ کی ٹڀٝیت اٿؿ ٿمٞت کب پت 

c)  ٵٞٲڀٵبت مجٜ کـٹب حجڀت اٿؿ 

d)  یب  ہےی کی گئی ہػ ہٿکھکڀئی ػ ںاك ٵی ہٱگبٹب ک ہپت ہی

 ںیہا ػیب گیب ڑھکی ؿ٩ٴ کڀ ة ےػٝڀ

ص٪بئ٨ کب  ےحت٪ی٪بت کب ٵ٪َؼ کیل ک : ںکشی ٹسثبٔی ٔوہَ ہثشا

 .ہےٱگبٹب اٿؿ ّـٿؿی حجڀت مجٜ کـٹب  ہپت

 ںٵی ےکڀ اك ثبؿ ےٹگٹكےؿ اٹڀٹیڈػٝڀی آ ہک ہےٿتب ہّـٿؿی  ہی

 .ہے ےػ ہٵيڀؿ

 ِخبي

 :ػایبت کی ٵخبٯہکیل 

 ےؿی٦ک صبػثٹک ڑك

i.  ٵ٪بٳ اٿؿ  ھٍضیش ٿ٩ت، اٿؿ تبؿ٫ -کت پیو آیب  ہصبػث

 ٿ٩ت

ii.  ا؟ ٵنب٥ـ / ىـیک ھا تہپیؼٯ چٰ ؿ ہىؼ ہثیٴکیب

ی کڀ چال ڑٵٲڀث گب ںٵی ےا یب صبػثھٕڀؿ پـ ت ےٵنب٥ـ ک

 ؟ اھا تہؿ

iii.  ؟ ٿئیہکل ٕـس  ہکی ت٦َیالت، ی ہصبػث 

iv.   ںاحـ ٵی ےٿ٩ت اٱکضٰ ک ےک ےصبػث ہىؼ ہثیٴکیب 

 ؟ اھت

v.  ٵڀت کی ٍضیش ٿ٩ت اٿؿ تبؿیظ کیب ںٵڀت کی ٍڀؿت ٵی ،

 ؟ ہٿ١یـ ںٵی امپتبٯکیب گیب ٝالد، کل  ےٯہپ ےی، ٵڀت كھت

 : ہکب اصتّبٌی ود ےصبدث

، ػٯ کی ؿ٥تبؿ ہؿائیڀؿ کی کنی ثیٶبؿی )ػٯ کب ػٿؿڈ ےی کڑگب

ٵڀمسی صبالت،  ک کی ثڀؿی پڀفیيٸ،ڑاحـات، ك ے( اٱکضٰ کےؿکٸ

ی ڑگب ےمبٵٸ ےیب اك ک ےاؿ٫ کھثیٶبػ ےك ہی ؿ٥تبؿ کی ٿدڑگب

 )ٿٹبہکب ٥یٰ  ہیئـٹگ، ثـیک ٿ١یـٹي )كڈةڈکی ٵیکبٹی گ

 :ںِخبٌی ھکچ ےی کہد ہوکھد ہدمکٓ ںِی ںدّوو ےراتی صبدث

i. ٿٹبہؿ ہا ٙبڑھکـ ة ھی ٵؼت کڀ ربٷ ثڀدڈی ٹی ٹ 

ii.  ےات كہ، ؿٿگتٶ٬ ٿرڀےثتبٹب ریل ہؿگتب کڀ صبػث 

گـٹب /  ںؿ ٵیھثؼٯ کـ گ ہپ ےػٝڀ ےػؿػ کڀ پی ا ےکٶـ ک

 .مٲپ کـٹب ثتبٹب
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iii.  ٵڀرڀػ  ےك ےٯہپ ےؿػٿثؼٯ کـک ںػمتبٿیقات ٵی

 ےٯہثتبٹب یب پ ہٹیب ثتبٹب، ٝبٳ ٵڀت کڀ صبػث ہصبػث

 .ثٞؼ ٵڀت ثتبٹب ےک ہٵڀرڀػ ؿگتب کڀ صبػث

iv.  ٹبدت٬ ٵڀت ثتبٹبھٹٵٞبٵالت کڀ ػؿگ ےعڀػکيی ک 

ایک  ںػاٿٿ، عبً کـ ٵڀت ػاٿٿ ٵی ےبػثمچبؿد ٿاؤچـ ؽاتی صڈ

ی ٹبٵيت کی ت٦َیالت صبٍٰ کـٹب ہٿ٩ت  ےجتڀیق ک .ہےٳ ػمتبٿیق ہا

 .ےئہٿٹب چبہ ہرڀ پبٱینی کب صٌ ہےٿتب ہٳ ہا

 

 

 دّوی دعتبویضات .3

 2.3یجً ٹ

کنی ؿکٸ کی  ےٹبٵيت / عبٹؼاٷ ک ےػٝڀیؼاؿ ک (a ِوت دّوی

 ےٿا ؽاتی صبػثہؿا ھػمتغٔ ٿػٿت ة ےٕـ٣ ك
 ٳػٝڀی ٥بؿ

b) یب٭ت ھیب٭ت ٥ی ای٤ آئی آؿ کی )مب٫ھٵڀدلب مب٫

/ حت٪ی٪بت  ہ٥ی ىبٵٰ ای٤ آئی آؿ / پٺچٺبٳ

 )ہپٺچٺبٳ

c) یب٭ت ٥یھکی اٍٰ یب مب٫ ٹی٦کیٹٵڀت مـ 

d) یب٭ت ٥ی، اگـ ھکی مب٫ ٹٳ ؿپڀؿٹٵبؿ ٹپڀك

 ٿہٿا ہ

e)  ییٶیٰ ػمتبٿیقات  ےٱئ ےٹبٳ کی حت٪ی٪بت ک

/  ڈپیٸ کبؿ / ٹؿٹگ( )پبمپڀؿڈی ٵٺی الٷٹ)ایٸ

ؿائیڀٹگ الئنٺل(، عٔ کی ڈی / ڈآئی  ؿٹٿٿ

یٲی ٥ڀٷ ثٰ / ثیٺک ٹ) ےٱئ ےحت٪ی٪بت ک

 .)ڈکی ت٦َیالت / جبٲی ثٰ / ؿاىٸ کبؿ ٹاکبؤٷ

f)  ػمتغٔ اٿؿ  ےدتبٳ ٩بٹڀٹی ٿؿحبء کی ٕـ٣ ك

، اٿؿ ٿیٮتپڀؿتي ہٿا، صٲ٤ ٹبٳہؿی کیب ٹٹڀ

٩بٹڀٹی ٿاؿث  ھمبت ے٥ٲٴ ک ڈٹئی ثبٷ

 ٹی٦کیٹمـ

ِغتمً کً 

ٌی اوس ۂبا

ٌی ہی ٔباّبسم

 دّوی

a)  ےاٿ ٿػیڀت ػمتغٔ ؽاتی صبػثڑػٝڀیؼاؿ 
 ػٝڀی ٥بؿٳ

b) اگـ ٩بثٰ  ٹیب٭ت ؿپڀؿھای٤ آئی آؿ کی مب٫

 ٿہإال٧ 

c) ٿاال  ےٱی کڀ ٵتبحـ کـٷہاؿ٫ کی ٹباھثیٶبػ

 ےؿ كٹاکڈٳ ٵٺَت ٩بثٰ ہا ھمڀٯ مـرٸ ت

 ٹی٦کیٹٱی مـہٹبا

ٱی اٿؿ ہٹبا ےؿ كٹا٫ڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ (aّبسمی کً 

ٱی ٵؼت کی ٝکبمی ٿاال چٮتنب ہٹبا
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ی کب ھٹصبٍٰ چ ےمبف ك ہ، ٵٺَڀةٹی٦کیٹمـ ٌی دّویۂبا

ٿػٿت  ےمبف کی ٕـ٣ ك ہکڀ ٵٺَڀة ٹی٦کیٹمـ

 ٿہػمتغٔ 

 

مي ھك اّب٥ی ػمتبٿیقات )رڀ٫ ںػایبت ٵیہؿمت ٍـ٣ ہثبال ٣ ہٵٺؼؿد

 ہٿ گـا٣( ٿ١یـٹ٥ڀ ےی کڑٿپھک ہٿ گـا٣ صبػثٹ٥ڀ ےٹيبٷ ک ےک

پـ  ےٿٷہی کی ىـٿٛ ہػ ہٿکھعبً کـ ػ ہے ےرب مکت ےی ٵبٹگھة

 ۔ےئہحت٪ی٪بت کـائی ربٹی چب

 

 

 

 4 ٹیظٹخود 

ٱی ہکل ػمتبٿیق کی ّـٿؿت ٵنت٪ٰ کٰ ٹبا ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 .ہےٿتی ہ ںیہٷ ےٱئ ےػاٿٿ ک

I. ػٝڀی  ےٿا ؽاتی صبػثہٿ ھػمتغٔ ٿػٿت ة ےػٝڀیؼاؿ کی ٕـ٣ ك

 صبٍٰ

II. ٿہیب٭ت ٥ی، اگـ الگ ھای٤ آئی آؿ کی مب٫ 

III. ےؿ کی ٕـ٣ كٹاکڈٱی کی تَؼی٨ ٩بثٰ ہکی ٹبا ہىؼ ہثیٴ 

 ٱی حجڀت پـتـہػیب گیب ٵنت٪ٰ ٹبا

IV. ٹل ٹػیب گیب ٣ ےؿ کی ٕـ٣ كٹاکڈ ےٿاٯ ےٝالد کـٷ

 ہے ٹ٣ ےٱئ ےکبٳ ک ےاؿ٫ ٵٞٶڀٯ کھثیٶبػ ہک ٹی٦کیٹمـ
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G. دّوی أتَبَ: ثیشوْ ٍِک عفش أؾوسٔظ 

 ثیشوْ ٍِک عفش أؾوسٔظ پبٌیغی .1

ٿٱیبت ہ١یـ ٕجی ك ےڀؿٹل پبٱینی کؿیڀٯ اٹيٹ ہکی عبؿد ہاگـچ

اٿؿ ػٝڀی اٵیؼاؿی ہ، اك کب ہے ڈکـ ط ےٿاٯ ےکـٷ ہکب اصبٓ

ی ہ حتت  ےپڀٱیڀ ک ٹٍضت اٹيڀؿٹل پڀؿ ےاٹتٚبٳ ؿٿایتی ٕڀؿ ك

 حتت ےعَڀٍیت اك پبٱینی ک ثیٶبؿیٕجی اٿؿ  ہک ں، کیڀہےٿتب ہ

 .ںیہ ہٳ اصبٓہا

 ں٪بت ٵیؽیٰ ٕج ہٕڀؿ پـ ٵٺؼؿد ٹےکڀؿ کڀ ٵڀ حتت ےپبٱینی ک

ػی گئی  ےٵَٺڀٝبت ٹیچ خمَڀًک ای ۔ہےت٪نیٴ کیب رب مکتب 

 .ہےکـ مکتب  ہا مت کب اصبٓھت ھکچ ےك ںعَڀٍیبت ٵی

a)  میکيٸ  ےثیٶبؿی ٫ٕجی اٿؿ 

b) ٿٕٸ ٿاپنی اٿؿ ازمالء 

c)  ہکب اصبٓ ہؽاتی صبػث 

d)   ػاؿی ہؽٳ ؽاتی 

e)  ٓہػیگـ ١یـ ٕجی اصب 

i. ٿٹبہؿپ کب ٵٺنڀط ٹ 

ii.  تبعیـ ںٵی ےػٿؿ 

iii.  ٹبٿؿ٭ ںٵی ےػٿؿ 

iv.  کٺکيٸ ڈٵل 

v.  کی ّـٿؿت تبعیـ ےمبٵبٷ ٹکبٱٸ ڈچی٬ 

vi.  ٹ٪َبٷ بکی ّـٿؿت ک ےمبٵبٷ ٹکبٱٸ ڈچی٬ 

vii.  ٹ٪َبٷ بک ٹپبمپڀؿ 

viii.  ٹ٪ؼ پیيگی ایٶـرٺنی 

ix. ائی ری٬  االؤٹلہ 

x.  اٹيڀؿٹل ڈثیٰ ثبٷ 

xi.  ٭ڀؿائی ریک ہ 

xii. یکيٸٹمپٺنـ پـٿ 

xiii.  ے٥ْٰ ػٿؿ 

xiv.  ٜٹؿکبٿ ںٵی ہٵٖبٱ 

xv.  ٹ٪ت فٹی ںؿ ٵیھگ 

ٿاٱڀ  ےپبٱینی ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ کـٷ ہی ہےٹبٳ ثتالتب  ہرینب ک

 ےٿگی اٿؿ ػٝڀہؿ ہثب ےاؿت کھٽني ة ہک ہے، ٥ٖـی ہے ںیہٷ ےٱئ ےک

 ےٿ گی، ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کہمـٿك کی ّـٿؿت 

ی کی عؼٵت ٹا تـتي پبؿ ےٱئ ےػٝڀی مـٿمٺگ ک ںٵی ےٵٞبٵٰ

پبك ٝبدلی مٖش پـ  ےٿگی رل کہکی ّـٿؿت  ےٿاٯ ےٳ کـٷہ٥ـا

 .ٿہٿؿک  ٹٹی ےک ےٳ کـٷہٿٷ اٿؿ ٵؼػ ٥ـاّـٿؿی تٞب
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 :ہےوتب ہریً ؽبًِ  ہِٕذسد ںدّوی خذِت ِی

a) 24 * 7 کڀ ػؿد کـٹب ےثٺیبػ پـ ػٝڀ 

b)  رٺبھػٝڀی ٥بؿٳ اٿؿ پـ٭ـي کڀ ة 

c)  یپ کی ٹٿاٱڀ ك ےربٷ ے٥ڀؿا ثٞؼ ٯ ے٭ڀ کڀ ٹ٪َبٷ کہگـا

 .ٵٞٲڀٵبت ػیٺب

d)  کیو ٱیل' کـٿاٹب ےٱئ ےک ںٕجی اٿؿ ؿٿگٺتب ػٝڀٿ'. 

e)  اٿؿ تـک، صبػحبتی کیو کب اٹتٚبٳ کـٹب ےٷٵٲک ا 

 کشداس ےاْ ک ںِی ںغیش ٍِکی دّوو  - ںبِذد کّپٕی .2

اٿؿ  ہےٿتب ہپبك اپٺب ػ٥رت  ےک ںڀکٶپٺی ٵٞبٿٹت ںٵی ےمٲنٰ

 ۔ہےٿتب ہا آپ ٹاٷ کب  ںػٹیب ٵی ےپڀؿ ےك ےٳ کـٷہی ٥ـاہ ےایل

 ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکاٵٮبٹبت  ہاصبٓ حتت ےپٲل ک ںٵؼػ کٶپٺیب ہی

 .ںیہٳ کـتی ہکڀ ٵؼػ ٥ـا ں٭ڀہگـا ےک ںل کٶپٺیڀاٹيڀؿٹ

پبك  ےاٷ ک ہےؿ چالتی ٹکبٯ میٸ ےٿاٯ ےچٲٸ 7*  24 ںکٶپٺیب ہی

ػاٿٿ کی  ےاؿہك ےرٸ ک ہےٿتب ہی ھٿٯ ٥ـی سمرب ةٹؿیي ٹاؿٹرتاه

 ہٵٺؼؿد ںکٶپٺیب ہی .ہےؿیيٸ / ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کی ربتی ٹؿرل

 ےٿئہ ےعبً كکٶپٺی  ہٿ ےٱئ ےرٸ ک ںیہٳ کـتی ہؽیٰ عؼٵبت ٥ـا

 ۔ہےٵٖبث٨ چبؿد کـتی  ےک ےػہاپٸ ٵٞب

a) ٕجی ٵؼػ 

i. ؿٱلھؿیپ ےٿاٯ ےٳ کـٷہٕجی مـٿك ٥ـا 

ii.  کب اٹتٚبٳ ےػاعٰ ںٵی امپتبٯ 

iii.  اٿؿ پـمکڀٷ ٕجی ٵؼػ ہآؿاٳ ػ 

iv.  ےاٿؿ پـمکڀٷ ٕجی ٵٲک اٷ ہآؿاٳ ػ 

v.  ٵـتيـیـ کب ٵٲک پـتیبٿؿت 

vi.  اٹتٚبٳ ے٥ْٰ ػٿؿ 

vii.  کڀ ٵؼػ ػیٺب ںثچڀ ٹےٿھچ 

b) ٹبھؿک ہػٿؿاٷ ٕجی ٵ٪ؼٵبت پـ تڀد ےک ےٷہؿ ںامپتبٯ ٵی 

c)  ّـٿؿی ػٿاٿ کی ت٪نیٴ 

d)  ےپبٱینی کی ىـائٔ اٿؿ صبالت اٿؿ اٹيڀؿٹل ٭پٺیڀ ك 

ػٿؿاٷ اپگت ٕجی  ےک ےٷہؿ ںٵی امپتبٯتبثٜ  ےٵٺٚڀؿی ک

 اعـاربت کی ّٶبٹت

e)  اٹ٦بؿٵیيٸ مـٿك اٿؿ ػیگـ مـٿك ہمبث٨ ػٿؿ 

i. ےرـؿت ہٵتٞٲ٨ ےٿؽا اٿؿ ٿیکنیٸ ك 

ii.  ـٯ کی عؼٵبتؿی٦ ےم٦بؿت عبٷ 

iii.   ٵتٞٲ٨  ےمبٵبٷ ك ےٿئہ ہاٿؿ الپت ٹپبمپڀؿ ےٿئہگٴ

 عؼٵبت

iv.  اٿؿ پـمکڀٷ پی٢بٳ ٹيـ مـٿك ہآؿاٳ ػ 

v.  ٩ـاؿ ڈثیٰ ثبٷ 
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vi.   ٹگبٵی ٵؼػہٵبٱی 

f) تـمجبٷ ؿی٦ـٯ 

g) ٩بٹڀٹی ؿی٦ـٯ 

h) ٵال٩بت ےك ٹٿٿکیڈای 

 دّوی أتَبَ ںیٓ ىجی ِْبِالت ِیۂمذ .3

ٕجی ٵٞبٵالت ٕجی ٵ٪ؼٵبت اٿؿ ١یـ  ٹیٸ ٕجی ٵ٪ؼٵبت، آ٥نیہٹ٪ؼ

یٸ ہٹ٪ؼ ہػٿثبؿ .ہےٿتی ہٹٚـ خمتٲ٤  ہػٝڀی اٹتٚبٳ کب ٹ٪ٔ ںٵی

 ںٵی ہٵـی٬، اںٵی ےٵ٪بثٰ ےک ںٵٲٮڀٕجی ػٝڀی اٹتٚبٳ ػیگـ 

  ےگ ںکـی ہٳ ٩نٔ ٿاؿ اك کب ٵٖبٱٜہاة  .ہےٿتب ہثبٱکٰ 

a) یفکیؾٓٹٔو ےدّوی ک 

 ہےٱیتب  ےػاعٰ ںٵی امپتبٯ، ٵـیِ ہےٿتب ہی ٹ٪َبٷ ہ ےریل

ؿ کـتب ہکب١ؾات کڀ ٙب ےؿ پـ اٹيڀؿٹل کٹؤٷکب ہاٿؿ ػاعٰ

اٿؿ /  امپتبٯ ںٵی ےثبؿ ےکیل ک ےٵؼػ کٶپٺی کڀ اك ٹئ .ہے

، ہےٿتی ہٵٞٲڀٵبت صبٍٰ  ےػٿمت ك / ػاؿ ہیب ٵـیِ یب ؿىت

 .ہےثتبیب ربتب  ںٵی ےثبؿ ےؿ ػٝڀیؼاؿ کڀ ػٝڀی ٝٶٰ کھپ

b) کیظ أتَبَ تشتیت 

ٳ تـتیت ٱیکٸ ٝب ںیہٿتی ہکٶپٺی کی ىـس کٶپٺی خمتٲ٤  ہی

 ہےا ہػیب رب ؿ ےٹیچ

i. ٱني  ़ؿ٩ٴ، پ ہکٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ عَڀٍیبت، ثیٴ ٹمپڀؿ

کی  ہٹبٳ ٿ١یـ ےؿ کڈٿٯہٵؼت، پبٱینی کی ٵؼت، پبٱینی 

 .ہےتبٯ کـتب ڑربٹچ پ

ii.   ٵـیِ کی  ےکـک ےؿاثٔ ےك امپتبٯکیل ٵیٺیزـ

ٕجی ٵتٞٲ٨  ہٝالٿ ےک ےاٹؼاف ےپڀفیيٸ، ثٰ، اٿؿ الگت ک

ٵؼػ کٶپٺی کڀ  .ہےی صبٍٰ کـتب ھةکی ٵٞٲڀٵبت  ٹیڈاپ 

 ہىؼ ہثیٴ ہٿ ےرل ہےٿتی ہکی ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ  ٹیڈاپ  ہٵتٞٲ٨

 .ہےکڀ چیٺذ ػیتب 

iii.  اٿؿ اٹيڀؿٹل  ہےٿتب ہکی ٵٺٚڀؿی کب تٞیٸ  ےػٝڀ

 امپتبٯتبثٜ اػائیگی کی ّٶبٹت  ےٵٺٚڀؿی ک ےکٶپٺی ك

 .ہےکی پیو کـ ػی ربتی 

iv.  ےک ہىؼ ہثیٴاؿت )ھة ہک ہےٿ مکتی ہی ھاینی ٍڀؿت ة 

ٿتی ہٵ٪بٳ پـ حت٪ی٪بت ّـٿؿی  ےٵ٪بٳ( اٿؿ / یب ٹ٪َبٷ ک

ػٝڀی میکيٸ  ےی ؽاتی صبػثھٝٶٰ کڀ ة ےاٹکڀائـی ک .ہے

 ےٵؼػ کٶپٺی یب اٹيڀؿٹل کٶپٺی ک .ہےٿتی ہی ہکی ٵبٹٺؼ 

 .ہےٿتب ہؿ کب اٱیکيٸ ٹگیٹاٹڀیل ےك ےپـتیٺٸ ؿاثٔ
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v.  کی ثٺیبػ پـ کیل  ہکٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ ؿٿفاٷ ٹمپڀؿ

 ٹیڈاپ  ںاٿؿ ثیٶب٭ـتب کڀ دتبٳ ٵٞبٵالت ٵی ہےتب ھڀ ػیکک

اسمڀىٸ  ےٱئ ےٝالد ک ہثب٩بٝؼ ہتبک ہےٳ کـتب ہٵٞٲڀٵبت ٥ـا

 .ےصبٍٰ کیب رب مک

vi.  پـ کیل اٹتٚبٳ  ےربٷ ےمچبؿد کئڈ ےٵـیِ ک

 ےآعـی ثٰ کی ؿ٩ٴ ٓ ےثبت چیت کـک ھمبت ےک امپتبٯ

 .ہےکـتب 

vii.  ثٰ کی  ہک ہےکٶپٺی اك ثبت کب ی٪یٸ کـتی  ٹمپڀؿ

ی ٕـس کی ھکنی ة .ےربٹچ کـ ٱی ربئ ےك ےٍضیش ٕـی٨

کی ٵٞٲڀٵبت  ہثٰ حمکٴ ےک امپتبٯ ہپـ ٿ ےربٷ ے١ٲٖی پبئ

 .ہےالیب ربتب  ےٱئ ےتـی کہة ںٵی

viii.  کٶپٺی یب  ٹاٿؿ مپڀؿ ےٳ کـٷہؿ آعـی ثٰ، ٥ـاھپ

یتب ٩یٶت پـ تیبؿ ہػؿٵیبٷ ك ےک ٹٵؼػگبؿ ؿپـارگ ایزٸ

ی رٲؼی اػائیگی کی کڀ رتٺ امپتبٯ .ہےکـ ٱیب ربتب 

تـ ؿٝبیت کی ےی اٵکبٷ ثټہ، اتٺی ہےاٹی صبٍٰ ہی٪یٸ ػ

 ۔ہےٿتی ہ

 ہکیئـ کی ایک خمَڀً ٝالٵبت ٩یٶت ػٿثبؿ ھیٲتہ ےک ہاٵـیک

 ہاٵـیک ہی .ٿتبہالگڀ  ںیہٷ ںتٞیٸ، رڀ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵی

ا ڑة ںیکٰ کیل اٿؿ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵیڈیٸ ٵیہٹ٪ؼ ںٵی

 .ہےٿتب ہ٥ـ٧ 

c)  تشتیتدّوی ًّّ 

i. ی اك ہ ےٿتہصبٍٰ  ےٿؿ / اٍٰ ثٰ کہٵو ہػٿثبؿ ہػٝڀی جتقی

 ہک ہےاٿؿ اك ثبت کب ی٪یٸ کـتب  ہےکی ربٹچ کـتب 

ٵؼػ  .اھٿ٩ت ػؿمت ت ےکڀؿیذ، عؼٵت اٿؿ ٝالد کی تبؿیظ ک

 ےثٰ کی اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷ ےٿاٯ ےٿٷہکٶپٺی کڀ صبٍٰ 

 ےکیب گبیب چبؿد ٝالد ک ہک ںیہ ہےکـ ؿ ٹیلٹ ےٱئ ےک

اٿؿ ثٰ  ہےی٪یٺی ثٺبیب ربتب  ہکڀ ػٿثبؿ ٹٿھچ .ہےٵٖبث٨ 

 .ہےپـ کبؿؿٿائی کی ربتی 

ii.  ےٿٱت کہٿؿ ٵٞٲڀٵبت عٔ اٿؿ كہٵو ہثٰ کڀ ػٿثبؿ 

یزب ھة ےٱئ ےثیٶب٭ـتب کڀ اػائیگی ک ھمبت ےٿّبصت ک

 .ہےربتب 

iii.  ی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ہ ےٿتہصبٍٰ  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ثٰ ک

 .ہےؿ کـ ػیتی اعتیب ےٱئ ےٵؼػ کٶپٺی کڀ اػائیگی ک

d) تشتیت ےادائیگی ک ًّّ 

i. امپتبٯ ےؽؿیٜ ےٵ٪بٵی ػ٥رت ک ےك ہىؼ ہثیٴکٶپٺی  ٹمپڀؿ 

 .ہےکڀ اػائیگی کی ٵٺٚڀؿی صبٍٰ کـتی 
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ii.  ہےاػا کـ ػیتب  ہٵبٱی حمکٴ. 

e) ٝٶٰ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

i. ہی ںاٿؿ یڀ ایل ٵی ہ، عبً کـ اٵـیکںدمبٱک ٵی ےؿ کہثب 

 ںاہٿ ہکیڀٹک .ہےکٰ خمتٲ٤ ثبٱ ےامپتبٱڀ ك ےاؿت کھٝٶٰ ة

 ےك ںپبك یب تڀ ذمی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀ ےکی ثیيرت آثبػی ک

کڀؿیذ  ھیٲتہیبٳ یڀٹیڀؿمٰ ھٵبػ ےک ںیب مـکبؿی ٵٺَڀثڀ

ٕـ٣ ػؿمت ٍضت یب   ہىؼ ہثیٴ، امپتبٯتـ  ہفیبػ  .ہےٿتب ہ

پـ دتبٳ  ےربٷ ےثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ پبٱینی پـاػٷ کئ

اػائیگی کی  ے٣ كکی ٕـ ںؿیي اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀٹاؿٹرتاه

 .ںیہ ےّٶبٹت کڀ ٩جڀٯ کـت

 اٹيڀؿٹل کڀؿیذ یب ٹ٪ؼ مجٜ کی تَؼی٨  ںتـ دمبٱک ٵی ہفیبػ

 . ہے ںیہتبعیـ ٷ ںٝالد ٵیثبٝج  ےک ےٿٷہ

اگـ اٹيڀؿٹل  .ںیہ ے٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٝالد ىـٿٛ کـ ػیت امپتبٯ

گی یب ٵـیِ کڀ اػا  ےتڀ اػائیگی اٹيڀؿٹل پبٱینی کـ ںیہ

 ہک ںکیڀ ںیہ ےاتڑھة ےچبؿد کڀ اك ٱئ امپتبٯ .ٿگبہکـٹب 

 ۔ہےٿتی ہتبعیـ  ںاػائیگی ٵی

٥ڀؿی ٕڀؿ پـ  امپتبٯتڀ  ہےٿتب ہاگـ اػائیگی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ 

ایزٺنی، پـائقیٺگ  ۔پـی  ۔ ںیہ ےػیت ٹٿھاػائیگی پـ کب٥ی چ

ثبت چیت  ےك ںڀامپتبٱ ےاثتؼائی اػائیگی کیٲئ ےؽیٰ ک

 .ہےکـتی 

ii. ٵٞٲڀٵبت  ےٲ٨ كتٞ ےاٿؿ ٝٶٰ ک امپتبٯٿؿک  ٹٹی

ٿٯ ٥ـی سمرب پـ ٹ ےکی ٕـ٣ ك ںکی، ٵؼػ کٶپٺیڀ  ہىؼ ہثیٴ

 ۔ہےػمتیبة کـا ػی ربتی 

iii.  اك   ہىؼ ہثیٴ ںکی ٍڀؿت ٵی ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ

ؿیڀٯ ٹ، اٿؿ ربئق ہےٿتی ہؿ کڀ ػیٺی ٹکی إالٛ کبٯ میٸ

 .ہےٿتب ہربٹب  امپتبٯخمَڀً  ھمبت ےاٹيڀؿٹل پبٱینی ک

iv. ں/ اٹيڀؿٹل کبؿٿ ںٵؼػ کٶپٺیڀٝبٳ ٕڀؿ پـ  امپتبٯ 

 ےٱئ ےاٿؿ کڀؿیذ کی حت٪ی٪بت ک ٵٞ٪ڀٱیت کڀ پبٱینی کی

 .ںیہ ےؿ کڀ ٥ڀٷ کـتٹکبٯ میٸ

v.  کب  ؿڈٿٯہ ہی ثیٴہ ےکی ٕـ٣ پبٱینی کڀ ٩جڀٯ کـت امپتبٯ

 .ہےٿ ربتب ہیٸ ثٺیبػ پـ ىـٿٛ ہٝالد ٹ٪ؼ ںٵی امپتبٯ

vi.  ٹثیٶب٭ـتب / مپڀؿ ےٱئ ےک ے٩جڀٱیت کب تٞیٸ کـٷ 

 ہےٿتی ہثٺیبػی ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت  ھکچ ےکـٷٳ ہ٥ـا

 ثیٶبؿی کی ت٦َیالت .1

 ےٹؼٿمتبٷ کہ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےکنی ٩جٰ اف تبؿیظ ک  .2

 :یکٰ آ٥ینـ کی ت٦َیٰڈ، ٵ٪بٵی ٵیامپتبٯ
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 ہکی آئٺؼ امپتبٯٝالد تک،  ہ٩جٰ اف تبؿیظ، ٵڀرڀػ 

کی  ےرٸھؽیٰ کڀ رٲؼ ة ہثٺؼی اٿؿ ٵٺؼؿد ہکی ٵٺَڀة

 .ػؿعڀامت

 ػٝڀی  ھمبت ھمبت ےىـکت ک ںیثیبٷ ٵ ےؿ کٹاکڈ 

 ٥بؿٳ

  کی کبپی ٹپبمپڀؿ 

  ٕجی ٵٞٲڀٵبت ٥بؿٳ 

f)  ٹکی آفغی ںىجی اخشاربت اوس دیگش غیش ىجی دّوو 

اؿت ٿاپل ھة ےاؿ٫ کی ٕـ٣ كھٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٶبػ ےػٝڀ ٹآ٥نی

ػٝڀی کب١ؾات کی ٿٍڀٱی پـ  .ںیہ ےربت ےپـ ٥بئٰ کئ ےآٷ

دتبٳ  .ہے اؿٹتگت ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب ےٝبٳ ٝٶٰ ک ںیہاٷ

کیب  ںٵی ےاؿتی ؿٿپھاػائیگی ة ےٱئ ےک ں٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀٿ

اك کی اػائیگی ١یـ ٵٲکی  ںٵی ںیٸ ػٝڀٿہٹ٪ؼ ہرت ک ہےربتب 

 .ہےٿتب ہ ںکـٹنی ٵی

 ںٵی ےاؿتی ؿٿپھة ےٱئ ےک ےپـٿمینٺگ کـٷ ےػاٿٿ ک ٹآ٥نی

پـ  ھٹ٪َبٷ کی تبؿ٫ ےٱئ ےک ےکـٷ ےػاؿی کی ٵ٪ؼاؿ ٓ ہؽٳ

 ےاك ک .ہےـس کب إال٧ کیب ربتب کـٹنی کی تجؼیٲی کی ى

کیب  ےؽؿیٜ ےؿاٹک ٵٺت٪ٲی کٹٿگتبٷ چیک یب اٱیکھثٞؼ ة

 .ہےربتب 

i. ی امی ٕـس ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب ھػاٿٿ کڀ ة ےؽاتی صبػث

 .ہےثتبیب گیب  ںػٝڀی میکيٸ ٵی ےؽاتی صبػث ہرینب ک ہے

ii.  ٵٞبٵالت  ےٹگبٵی ٿاٯہاٿؿ ٵبٱی  ےٵٞبٵٰ ڈٷ ़ثیٰ ة

٥ڀؿی ٕڀؿ پـ کـ ػیب  ےی ٕـ٣ كکٶپٺی ک ٹاػا مپڀؿ ںٵی

اك کب ػٝڀی  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےربتب 

 ہےکیب ربتب 

iii.  امی ٝٶٰ کب  ےٱئ ےک ےکی ٵنرتػ کـٷ ںػٝڀٿ

 ہےٿتب ہ ںٵ٪ؼٵبت ٵی ےرڀ ػٿمـ ہےامتٞٶبٯ کیب ربتب 

g) ػٝڀی  ےٱئ ےک اعـاربت  ےثیٶبؿی ٫اٿؿ  ہٕجی صبػث

 ػمتبٿیقات

i. ػٝڀی ٥بؿٳ 

ii.  ٹؿ کی ؿپڀؿٹاکڈ 

iii.  ٰڈمچبؿد کبؿڈ/  ہثٺیبػی ػاع 

iv.  ے/ ٹنظ ں/ ؿمیؼٿ ںثٺیبػی ثٲڀ 

v.  ٹٿٱڀرٮٰ / حت٪ی٪بتی ؿپڀؿھتی/ پ ٹؿپڀؿ ےثٺیبػی ایکل ؿ 
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vi.  ٿیقا   / ٹپبمپڀؿ ھمبت ےک ٹکٹػاعٲی اٿؿ عبؿری

 کی ٹ٪ٰ

عَڀٍی، ػٝڀی  ہٵٞبٵٰ .ںیہىب ےؿمت ٍـ٣ ٹـػہثبال ٣ ہٵٺؼؿد

 ےیـٿی ربٷپ ےآثبػ کی پبٱینی / عَڀٍی ثیٶب٭ـتب کی ٕـ٣ ك
ٿاال ٝٶٰ کی ثٺیبػ پـ اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت / ػمتبٿیق کی کڀىو 

 ۔ہےکی رب مکتی 

   ٹیظٹخود 

اػا ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺی کی ٕـ٣ کـ ػیب ____________

 ہےػٝڀی کیب ربتب  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی ك ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےربتب 

I. ےٵٞبٵٰ ڈثیٰ ثبٷ 

II.  ػٝڀی ےؽاتی صبػث 

III.  ےثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀ 

IV.  ےٵنرتػ ػٝڀ 

 

 

 ہخالؿ

a) ایک  ےٱئ ےک ےاٿؿ پبٱینی اك ٿٝؼ ہے' ہاٹيڀؿٹل ایک 'ٿٝؼ

 ہٿاٱی ثیٴ ےثٺٸ ہکی ٿد ےحتت ػٝڀ ےپبٱینی ک .ہے' ہ'گڀا

 .ہےکی ص٪ی٪ی اٵتضبٷ  ےٿٹب اك ٿٝؼہپیو  ہٿا٩ٜ

b)  ایک  ےك ںؿٿ ٵیٹؿاٵيےثٺؼی پ ہٳ ػؿدہا ںاٹيڀؿٹل ٵی

 .ہےکی ٍالصیت  ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ػٝڀی اػا کـٷ

c)  ےک ےٿٷہؿ ڈٿٯہیک ٹک اثتؼائی اكہگب ےٿاٯ ےاٹيڀؿٹل عـیؼٷ 

 .ںیہ ہٿٍڀٯ کٺٺؼ ےک ےػٝڀ ھمبت ھمبت

d)  اٹيڀؿٹل کٶپٺی /  امپتبٯٿؿک  ٹایک ٹی ںیٸ ػٝڀی ٵیہٹ٪ؼ

ٳ ہکی مبث٨ ٵٺٚڀؿی کی ثٺیبػ پـ ٕجی عؼٵبت ٥ـا ےیپيٹ

ػمتبٿیقات  ےٱئ ےک ےت٦َی ےک ےػٝڀ ںاٿؿ ثٞؼ ٵی ہےکـتب 

 .پیو

e)  امپتبٯ ےٿمبئٰ ك ےاپٸ ےٵـ اٷ کٹ، کلںٵی ےػٝڀ ٹآ٥نی 

اٹيڀؿٹل  ےٱئ ےثٞؼ اػائیگی ک ےاٿؿ اك ک ہےاػا کـتب 

 .ہےپبك ػٝڀی ػائـ کـتب  ےک ےیپيٹکٶپٺی / 

f)  کب  ہػؿٵیبٷ ؿاثٔ ےیٴ کٹاٿؿ ػٝڀی  ٹکی إالٛ کالئٸ ےػٝڀ

 .ہےال ٵخبٯ ہپ

g)  اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی  ںٵی ےٵٞبٵٰ ےک ےاگـ کنی اٹيڀؿٹل ػٝڀ

 ےحت٪ی٪بت ک ے، تڀ اكہےکیب ربتب  ہی کب ىتہػ ہٿکھػ ےك ٕـ٣
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کی حت٪ی٪بت ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ےػٝڀ .ہےیزب ربتب ھة ےٱئ

یب  ہےاٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ کی رب مکتی  ےکی ٕـ٣ ك ےیپيٹ/ 

 .ہےٿؿ ربٹچ ایزٺنی کڀ ت٦ڀیِ کیب رب مکتب  ہایک پیو ےاك

h) کی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل  ےثکٺگ ػٝڀ ؿیقؿٿ

 ےکئ ںٵی ےمٲنٰ ےک ںدتبٳ ػٝڀٿ ںك ٵیٹاکبؤٷ-کٶپٺی کی کتبة

 .ہےؿ کـتب ہؿف٧ کی ؿ٩ٴ کڀ ٙب ےٿاٯ ےربٷ

i)  ےک ےاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پیو کـٷ ںٵی ےٵٞبٵٰ ےاٹکبؿ ک 

ٵـ ٹمسیٸ( یب کلڈپبك اٹيڀؿٹل حمتنت )اٿٵت ےک کہگب ہٝالٿ

ی ھکب ة ےپبك ربٷ ے٩بٹڀٹی صکبٳ ک ہتک ک ںاہ٥ڀؿٳ یب ی

 .ہےاعتیبؿ 

j)  ہٵٞبٿُ ےک ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯتـ  ہی فیبػہػ ہٿکھػ 

ی ھکڀ ة ںپبٱینیڀ ےٱیکٸ ؽاتی صبػث ہےٿتی ہ ںٵی ںپبٱینیڀ

 .ہےامتٞٶبٯ کیب ربتب  ںٵی ےکـٷ ےیپڀؿ ػٝڀھڑاػھٿ٫ھػ

k) ہےٳ کـتب ہٳ عؼٵبت ٥ـاہاٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ کئی ا ےی پی اٹ 

 ۔ ہےپـ اػا  ٭یب ربتب ٕڀؿ  ےاٿؿ ٥یل ک

 

 عواالت ےک خود اِتضبْ

 1عواي 

ؿ ڈٿٯہیک ٹثٺیبػی اك ںاٹيڀؿٹل ػٝڀی ٝٶٰ ٵی ےکل ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہےا ربتب ھمسذ

I. ٹکالئٸ 

II.  ٵبٱک 

III.  ؿٹؿائ ہثیٴ 

IV. ثـٿکـ ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ / 

 2عواي 

 ےکڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣ ك ےکی اٹيڀؿٹل ػٝڀ ہگـیو مکنیٸ

، اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ ںاٹکبؿ کی ٍڀؿت ٵی .اھاٹکبؿ کـ ػیب ت

کڀٷ مب آپيٸ ػمتیبة  ےٱئ ےک ہگـیو مکنیٸ ہٝالٿ ےک ےٷپیو کـ

 ؟ہے

I. کـٹب ہؿاثٔ ےصکڀٵت ك 

II. کـٹب ہؿاثٔ ے٩بٹڀٹی صکبٳ ك 

III. کـٹب ہؿاثٔ ےك ٹاٹيڀؿٹل ایزٸ 

IV. ٰہےکیب رب مکتب  ںیہی ٷھة ھپـ کچ ےکڀ اٹکبؿ کـٷ ےٵٞبٵ 
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 3عواي 

کی حت٪ی٪بت  ےپیو ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀ ےتڀ ٕـ٣ كہؿاریڀ ٳ

 ےتڀ کہؿاریڀ ٳ ہک ہےچٲتب  ہڀؿٹل کٶپٺی کڀ پتػٿؿاٷ اٹي ےک

 ںٵی امپتبٯ ےٱئ ےتڀ کڀ ٝالد کہائی ؿاریو ٳھة ےاك ک ےجببئ

تڀ کی پبٱینی ایک ٥یٶٲی ہؿاریڀ ٳ .اھػاعٰ کـایب گیب ت

ی کی ایک ہػ ہٿکھاك ___________ ػ .ہے ںیہٷ ہؿ ٵٺَڀةٹٱڀھپ

 .ہےٵخبٯ 

I. ٹ٪بٱی 

II. ےرٞٲی ػمتبٿیقات ثٺبٷ 

III. ا کـ ثتبٹبڑھچا ڑھاعـاربت کڀ ة 

IV. ںٵی امپتبٯ/  ںٝالد کڀ اٹؼؿٿٹی ٵـیِ ثچڀ ےٹهےپٹا 

 تجؼیٰ کـٹب ںٵی ےٿٷہؿتی ھة

 

 4عواي 

ؿتی ھة ںٵی امپتبٯائيی ہؿ ںکڀٷ می ٍڀؿت صبٯ ٵی ےك ںاٷ ٵی

 ؟ہےکـتب  ہاصبٓ ںپبٱینی ٵی ہکڀ ایک ٍضت ثیٴ ےٿٷہ

I.  ےٯ ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯ ےاك ہک ہےٵـیِ کی صبٱت اینی 

 کـٹب پنٺؼ کیب گیب ںیہ، ٱیکٸ اینب ٷہےب مکتب ربیب ر

II. ہ٥٪ؼاٷ کی ٿد ےٿٱت کہائيی كہؿ ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯ 

 ربیب رب مکب ےٯ ںیہٷ ںاہٵـیِ کڀ ٿ ےك

III.  ہےکیب رب مکتب  ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯٝالد ٍـ٣ 

IV. ہے ہفیبػ ےك ٹےٷھگ 24کی ٵؼت  ےٿٷہؿتی ھة ںٵی امپتبٯ 

 5عواي 

 ہٕـی٨ ےک ےثیٶبؿی کب ٝالد کـٷ ڈٷ مب کڀکڀ ےك ںؽیٰ ٵی ہٵٺؼؿد

 ؟ہےؿ کـتب ہکبؿ کڀ ٙب

I.  یڈآئی می 

II. ی می پی ڈ 

III.  می پی آئی 

IV.  یٹپی می 
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 رواثبت ےخود اِتضبْ عواالت ک

 1رڀاثبت 

 .ہے I ٍضیش اٹتغبة

 .ںیہؿ ڈٿٯہیک ٹثٺیبػی اك ںٝٶٰ ٵی ےک ےاٹيڀؿٹل ػٝڀ ٹکالئٸ

 2 رواثبت 

 .ہے II ٍضیش رڀاة

اك ىغٌ ٩بٹڀٹی  ںکیل ٵی ےک ےٹکبؿ کـٷکڀ ا ےاٹيڀؿٹل ػٝڀ

 .ہےکـ مکتب  ہؿاثٔ ےصکبٳ ك

  3 رواثبت 

 .ہے I ٍضیش اٹتغبة

ىغٌ  ےگئ ےىغٌ ٝالد کئ ہثیٴ ہکیڀٹک ہےاك ٹ٪بٱی کی ایک ٵخبٯ 

 .ہےخمتٲ٤  ےك

  4  رواثبت

 .ہے II ٍضیش رڀاة

ی ھٿٱت ٍـ٣ تتہائيی ٝالد کی كہؿ ںٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ٵی

ٿٱت ہائيی كہؿ ںٿٳ ٵیہ/ ٹـمٺگ  امپتبٯرت  ہےی ٳ کی ربتہ٥ـا

 .ہےربیب رب مکتب  ےٯ ںیہٷ ںاہٵـیِ کڀ ٿ ںکی ٝؼٳ ٵڀرڀػگی ٵی

 5  رواثبت

 .ہے III ٍضیش اٹتغبة

 ےک ےثیٶبؿی کب ٝالد کـٷ ڈ( کڀیٹمی پی ٝٶٰ اٍٖالصبت ) ہٵڀرڀػ

 .ہےؿ کـتب ہکبؿ کڀ ٙب ہٕـی٨

 

 


