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

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

10

155

ٍضت

 2س ی ک شن

رٺـٯ اٹيڀؿٹل

 3س ی ک شن

314

ٍُڀٯ
ثیٴہ ٫ے ا

11

345

ػمتبٿیق٭بؿی

12

384

پـیٶیٴ کی ػؿدہ ثٺؼی کے اٍڀٯ اٿؿ
ٝٶٰ

13

407

اوؿ عـػہ ثیُہ

14

420

جتبؿتی ثیُہ

15

453

ػٝوی وب ٕـیكہ وبؿ

16

ؽاتی

iv

میکيٸ 1
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1

باب 1
ثیُہ کب تٞبؿف
ثبة وب تٞبؿف
اك ثبة کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کے ثٺیبػی ٝٺبٍـ کب تٞبؿ ،٣اك کی تـ٩ی اٿؿ اك
کی مـگـٵی كے آگبہ کـاٹب ہے .آپ یہ ةھی ربٷ پبئیں گے کہ ثیٴہ کل ٕـس
صبػحبتی ٿاٞ٩بت کے ٹتیذے ٵیں پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ا٩تَبػی ٹَ٪بٹبت كے
زب٥ ٘٦ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ رڀ٫ھٳ ٵٺت٪ٲی کے ٝٺَـ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتب
ہے..
میهھْے

.A
.B
.C
.D
.E

کے ِبصبًٍ

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

2

 .Aفٔؼگی ثیُہ -

تبؿیظ اوؿ تـلی

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




ىىً

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

:

ہِبؿے اؿػ گـػ ولو ٛپؾیـ ہوؿہے والٞبت

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

ثیُہ کے تَوؿ

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

کی رؼیؼ تَوؿات

ةھاؿت ٵیں فٹؼگی ثیٴہ کب اٍڀٯ ةھاؿت کی ٵيرتکہ عبٹؼاٷ کے ٹٚبٳ ٵیں
ٝکبمی ہٿتی ہے رڀ کہ پچھٱی کئی ٍؼیڀں ٵیں فٹؼگی ثیٴہ کی ةہتـیٸ ىکٰ ؿہی
ہے .عبٹؼاٷ کے کنی ؿکٸ کی صبػحبتی ٵڀت ہٿٷے پـ عبٹؼاٷ کے خمتٲ ٤اؿکبٷ
4

کی ٕـ ٣كے ػکھ اٿؿ ٹَ٪بٷ آپل ٵیں ثبٷٹ ٱیئے ربتے تھے ،رل کے ٹتیذے
ٵیں عبٹؼاٷ کب ہؿ ؿکٸ حم٦ڀٗ حمنڀك کـتب تھا .
رؼیؼ ػٿؿ ٵیں ٵيرتکہ عبٹؼاٷ کے ٹٚبٳ کب ٹٿٹٹب اٿؿ چھٿٹے عبٹؼاٹڀں کے
اةھؿٷے كے اٿؿ ؿٿف ٵـہ کی فٹؼگی کے کيیؼگی کی ٿدہ كے یہ ّـٿؿی ہٿ
گیب ہے کہ زب ٘٦کے ٱئے ٵتجبػٯ ٹٚبٳ کڀ تیبؿ کیب ربئے .یہ کنی اٹ٦ـاػی
ىغٌ کے ٱئے ثیٴہ کی ّـٿؿت کی اٹ٦ـاػیت ٭ڀ ٙبہؿ کـتب ہے .
 .iاليڈك  :ٵڀرڀػہ ٵیں ٵ٪جڀٯ رؼیؼ رببؿتی ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ کے آ١بف
کے اىبؿہ ،ٱٺؼٷ کے اليڈك کب٥ی ہاؤك ٵیں ػی٬ھے رب مکتے ہیں .یہاں
مج ٜہٿٷے ٿاٯے کبؿٿثبؿی ،مسٺؼؿی عٖـات کی ٿدہ كے دہاف کی ٕـ ٣كے
ثـػاىت کئے ربٷے ٿاٯے اٷ کے ٵبٯ کے ٹَ٪بٷ ہٿٷے پـ اینی ٹَ٪بٷ
کڀ آپل ٵیں ثبٷٹٷے کے ٱیے ٵت ٨٦ؿہتے تھے .اٷہیں مسٺؼؿی عٖـے
ریلے مسٺؼؿ کے ثیچڀں ثیچ ٩قا٩ڀں کی ٕـ ٣كے ٱڀٹ پبٹ یب عـاة
ٵڀمٴ ٵیں ٵباٯ کب تجبہ ہٿ ربٹب یب دہاف کے ڈٿة ربٷے کی ٿدہ كے
اینی ٹَ٪بٹبت کب مبٵٺب کـٹب پڑتب تھا .
مبٯ 1706ٵیں ٱٺؼٷ ٵیں ىـٿ ٛکی گئی ػائّی اػؿہ ایّىیجً
.ii
ػومتبْہ مومبئٹی فبؿ پـپیچً ایيیوؿیٕل ہی ػٹیب کی مت كے پہٱی
فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی ٵبٹی ربتی ہے.
 .4ةھاؿت ِیں ثیُہ کی تبؿیظ
 )aةھاؿت  :رؼیؼ ثیٴہ کب آ١بف ت٪ـیجب 18ٿیں ٍؼی کے اثتؼائی
مبٱڀں ٵیں ہٿا  .اك ػٿؿاٷ ١یـ ٵٲکی ثیٴہ ٭ٶپٺی ایزٺنیڀں ٷے
مسٺؼؿی ثیٴہ کبؿٿثبؿ کی ىـٿٝبت کی.
اوؿیٓٹي الئف
کّپٕی ملیٹڈ
کّپٕی
أيوؿٔل
ٹؿٹْ
ملیٹڈ،
ثبِتے ِیوچً اىیوؿیٕل
مومبئٹی ملیٹڈ،
کّپٕی
أيوؿٔل
ٔیيًٕ
ملیٹڈ،
أيیوؿیٕل

پہٱی

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

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

5

ٵیں کئی ػیگـ

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

ِ

)d
يہوتـا کّیٹی اوؿآئی آؿ ڈی اے ٍ :ٺٞت کی تـ٩ی کے ٱئے تجؼیٲی
کی تاله اٿؿ م٦بؿه اٿؿ مبتھ ہی ٵ٪بثٰہ کے آ١بف کے ٱئے مبٯ 1993
ٵیں ٵٰہٿتـا کٶیٹی ٭ی تيکیٰ ػی گئی .کٶیٹی ٷے اپٺی ؿپڀؿٹ مبٯ
1994ٵیں پیو کی .مبٯ 1997ٵیں ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿی اتھاؿٹی( آئی آؿ
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی
1999ٵیں ثیٴہ
٩بئٴ کی گئی .مبٯ
)
اے
ایکٹ ( آئی آؿ ڈی اے ) کے ٵٺٚڀؿ کئے ربٷے کے ثٞؼ اپـیٰ 2000
ٍٺٞت کی ٩بٹڀٹی
ٵیں فٹؼگی اٿؿ ١یـ فٹؼگی ػٿٹڀں ہی ثیٴہ
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿٹ (
ؿیگڀٱیٹؿی ثبڈی کے ٕڀؿ پـ ثیٴہ
آئی آؿ ڈی اے ) ٩بئٴ کی گئی.آئی آؿ ڈی اے ٭ب ثٞؼ ٵیں 2014ٵیں
آئی آؿ ڈی اے آئی ٫ے ٕڀؿ پـ ٹبٳ تجؼیٰ کـ ػیب گیب۔
 2015ٵیں اٹيڀؿٹل ایکٹ ٵیں تـٵیٴ ،كے کچھ ىـائٔ رڀڑی گئی ہیں رڀ
ةھاؿت ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی تٞـی ٤اٿؿ ٩یبٳ کڀ کٸٹؿٿٯ کـٷے كے
ٵتٞٲ ٨ہیں ۔
ةھاؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٵیں ایک اینی کٶپٺی ىبٵٰ ہے رل ٵیں پڀؿٹ ٥ڀٱیڀ
6

مـٵبیہ کبؿٿں مسیت ١یـ ٵٲکی مـٵبیہ کبؿٿں کی ٕـ ٣ایکڀئٹی صٌَ کی کٰ
اٹ٪ٞبػ ،اك ٕـی٨ے كے رل کب تٞیٸ کیب رب مکتب ہے ،ةھاؿتی ٵٲکیت اٿؿ
ُٹپچبك
کٸٹؿٿٯ ٿاٱی ةھاؿتی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵـث ٜایکڀئٹی مـٵبیہ کی ا
٥یَؼ كے فیبػہ ٷہیں ہیں۔
ِ .5وروػہ فٔؼگی وب ثیُہ ٍٕٞت
 24فٹؼگی ٭ب ثیٴہ
اك ٿ٩ت ٵڀرڀػہ ػٿؿ ٵیں ةھاؿت ٵیں
ٝٶٰ رـاصی پـ ہیں رل ٭ی تَ٦یالت ٹیچے ػی گئی ہے :
 )aةھاؿتی فٹؼگی ٭ب ثیٴہ
ٝال٧ے کی ایک کٶپٺی ہے .
)b

ؽاتی ٝال٧ے ٵیں

کبؿپڀؿیيٸ ( ایٰ آئی می )

 23فٹؼگی ثیٴہ

کٶپٺیبں
ٝڀاٵی

کٶپٺیبں ہیں .

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

ٹیلٹ وـیں

1

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے ةھاؿت ٵیں ثیٴہ

ٍٺٞت کب ؿیگڀٱیٹؿی کڀٷ ہے؟

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

کل ٕـس کبَ کـتب ہے

رؼیؼ کبٵـك کب آ١بف ربئیؼاػ کی ٵٲکیت کے اٍڀٯ کی ثٺیبػ پـ کی گئی
تھی .اگـ کنی ٿاٜ٩ہ کی ٿدہ كے ربئیؼاػ کی ٩یٶت کٴ (گٴ یب تجبہ ہٿ ربٷے
ہٿ ربتی ہے ،تڀ ربئیؼاػ کے ٵبٱک کڀ ا٩تَبػی ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب
پـ)
کـٹب پڑتب ہے .تبہٳ ،امی ٕـس ٫ے احبحڀں کے ٵبٱکبٷ کے چھٿٹی چھٿٹی
کی ٕـ ٣كے ارتٶبٝی ٥ٸڈ کی تٞٶیـ کئے ربٷے پـ ایلے کچھ
اٵؼاػ
ثؼ٩نٶت ٵبٱکبٷ کے ٹَ٪بٷ کی تال٥ی ٭ـٷے کے ٱئے اك ٥ٸڈ کب امتٞٶبٯ کیب
رب مکتب ہے .
مبػہ ٱٚ٦ڀں ٵیں ،ثیٴہ کے ٝٶٰ کے ؽؿیٜہ ایک ىغٌ کی ٵبٱی ٹَ٪بٷ اٿؿ اك
کے ٹتبئذ کڀ کئی ا٥ـاػ کے ػؿٵیبٷ ٵٺت ٰ٪کیب رب مکتب ہے.
تٞـیف
ثیٴہ ایک اینب ٝٶٰ ہے رل کے ؽؿیٜہ کچھ ٱڀگڀں کب ٹَ٪بٷ ،رٸہیں ثؼ٩نٶتی
كے اینب ٹَ٪بٷ ثـػاىت کـٹبپڑتب ہے ،کڀ ایلے ا٥ـاػ ٵیں آپل ٵیں ت٪نیٴ
کیب ربتب ہے رٸ کے مبتھ اینی امی ٕـس ٫ے ١یـ ی٪یٺی ٿاٞ٩بت /صبالت
کے گھٹٷے کے ہٿٷے ٭ب اٵکبٷ ہٿ.
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ىىً  : ۲ثیُہ ول لنُ وب وبَ وـتب ہے

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

ثودھ ہٌکب کـتب ہے

/ٿاٜ٩ہ کے گھٹٷے کے ٹتیذے ٭ڀ
عٖـے کے ثڀدھ کب ٵٖٲت ،کنی ٍڀؿت
ثـػاىت کیئے ربٷے ٿاٯے اعـاربت ،ٹَ٪بٷ اٿؿ ٵٞؾٿؿی كے ٵـاػ ہے.
تَویـ۳

:

ىغٌ کی ٕـف كے ثـػاىت کئے ربْے وايے

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

:

رونھَ ثودھ

ثٕیبػی اوؿ حبٔوی

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

ةھی ہٿ مکتے ہیں.

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

ٹیلٹ وـیں

2

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے رڀ٫ھٳ

کب حبٹڀی ثڀدھ کڀٷ مب ہے؟

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

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

 .2عٖـہ ثـلـاؿ ؿکھٔب
اك کے زبت٥ ،ـػ رڀ٫ھٳ کے احـات کب ٵٺٚٴ کـٷے کی کڀىو کـتب ہے اٿؿ
عڀػ ہی رڀ٫ھٳ اٿؿ ام٬ے احـات كے منٹٷے کب ٥یَٰہ ٱیتب ہے .اكے عڀػ ثیٴہ
کہا ربتب ہے.
ِخبي
کبؿٿثبؿی گھؿاٷے کچھ صؼ تک چھٿٹے چھٿٹے ٹَ٪بٹبت کڀ ثـػاىت کـٷے کی
اپٺی ٍالصیت کے ربـةے کی ثٺیبػ پـ عڀػ ہی عٖـے ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے کب ٥یَٰہ
ٯے مکتے ہیں.
 .3عٖـے ِیں وّی اوؿ کٓٹؿوي
یہ عٖـے ثـ٩ـاؿ ؿکھٷے کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ٝٶٲی اٿؿ ٵٺبمت ٕـی٨ہ ہے .
اك کب ٵٖٲت ہے کہ ٹَ٪بٷ کے ٿاٜ٩ہ کے ٵڀ ٜ٩کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے ٹھٿك ٩ؼٳ
اٹھاٹب اٿؿ  /یب ایلے ٹَ٪بٷ کے گھٹٷے پـ اك کے احـات کی ىؼت کڀ کٴ
کـٹب.
اہَ
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ٿاٜ٩ہ کے ٵڀ ٜ٩کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے اٹھائے گئے ا٩ؼاٵبت کڀ' ٹَ٪بٷ کی
ؿٿک تھاٳ 'کہتے ہیں .ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ کڀ کٴ کـٷے کے ا٩ؼاٵبت کڀ
'ٹَ٪بٷ کٴ کـٹب 'کہتے ہیں.
عٖـے کی کٹٿتی ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ایک یب فیبػہ ٵنبئٰ کے ؽؿیٜہ ٹَ٪بٷ کی
ثبؿاثبؿتب اٿؿ /یب مبئق کڀ کٴ کیب ربتب ہے :
 )aتٍٞیُ اوؿ
ٵالفٵیٸ کڀ
ڈؿائیڀؿٿں،
مٲنٰے ٵیں

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

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

مبمبثًہ یمیٓ ػہأی)ثیُہ

مبمبثًہ گبؿْٹی(

ثیٴہ اٿؿ گبؿٷٹی ػٿٹڀں ہی ،کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے پیو کئے ربٷے ٿاٯے
ٵبٱی ٵَٺڀٝبت ہیں رٸ کب آپـیيٸ رببؿتی ٕڀؿ پـ کیب ربتب ہے۔ اٷ ػٿٹڀں
کے ػؿٵیبٷ ٥ـ ٧اٹتہائی ١یـ ٿاّش ہٿتب رب ؿہا ہے اٿؿ ػٿٹڀں کڀ ایک امی
ٕـس مسذھا ربٷے ٱگب ہے .ٱیکٸ ػٿٹڀں کے ػؿٵیبٷ اٹتہائی ٹبف٥ ٫ـ ٧ٵڀرڀػ
ہیں رٸ کی حبج ٹیچے کی گئی ہے .
ثیٴہ کب ٵٖٲت ،ی٪یٸ ػہاٹی ٿاٱی دمٮٸہ ت٪ـیت کے ٱیے زب٥ ٘٦ـاہٳ کـٹب ہے
رجکہ گبؿٷٹی کب ٵَ٪ؼ ّـٿؿ گھٹٷے ٿاٱی ت٪ـیت کے ٱیے زب٥ ٘٦ـاہٳ کـٹب
ہے .ثیٴہ  ،رڀ٫ھٳ کے ٱئے میکڀؿٹی ٥ـاہٳ کـتی ہے رجکہ گبؿٷٹی ی٪یٺی
ٿاٜ٩ہ ریلے ٵڀت ،رڀ ی٪یٺی ہے ٱیکٸ اك کب ٿ٩ت ١یـ ی٪یٺی ہے ،کے ٱئے
میکڀؿٹی ٥ـاہٳ کـتی ہے .گبؿٷٹی پبٱینی فٹؼگی میکڀؿٹی كے ٵٺنٲ ٬ہٿتی
ہیں.
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ىىً  : 4ثیُہ

کنی ثیُہ

ػاؿ کو ویلے تالفی وـْے واال ہے

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

ٹیلٹ وـیں

3

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

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

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

 .1ثیُہ

ثیُہ

کے أتغبة كے لجً تودہ ػی ربْے واٌی ثبتیں

أتغبة كے لجً تودہ ػی ربْے واٌی ثبتیں

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

ٹیلٹ وـیں 4

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵٺٚـٹبٳے کل کے ٱئے ثیٴہ کی ّـٿؿت ہٿ مکتی ہے؟
 .Iعبٹؼاٷ کب ٿاصؼ مـپـمت رل کی اچبٹ ٬ٵڀت ہٿ مکتی ہے .
کنی ىغٌ کب پـك گٴ ہٿ مکتب ہے .
.II
ىیئـ ا٩ؼاؿ ٵیں اٹتہائی کٶی آ مکتی ہے .
.III
ٖ٥ـی ٹٿٹ پھٿٹ كے گھؿ کی ٩یٶت کٴ ہٿ مکتی ہے.
.IV
ِٞ .Eبىـے ِیں ثیُہ کب کـػاؿ
ثیٴہ کٶپٺیبں ،ٵٲک کی ا٩تَبػی تـ٩ی ٵیں اہٳ کـػاؿ اػا ٭ـتی ہیں ۔ ٵٲک
کی ربئیؼاػ کی ص٦بٙت ٭ڀ ی٪یٺی ثٺبٷے کے ٱئے اٷ کی ىـاکت اہٳ ہے .اٷ
ىـا٭ت ٵیں كے کچھ کب ؽکـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہے ۔
 )aاٷ کی ٕـ ٣كے کئے گئے مـٵبیہ کبؿی كے مسبد کڀ ةہت فیبػہ ٥بئؼہ
ہٿتب ہے .ثیٴہ کٶپٺی کی ٕب٩ت ص٪ی٪ت ٵیں اك ثبت پـ ٩بئٴ ہے کہ
ةھاؿی ٵ٪ؼاؿ ٵیں ٥ٸڈ مج ٜکـ پـیٶیٴ کے ٕڀؿ پـ ارتٶبٝی گـہ ثٺؼی
کی ربتی ہے.
 )bاٷ ٥ٸڈف کڀ مج ٜکـ ،پبٱینی ہٿٯڈؿٿں ٭ڀ ٥بئؼہ پہٹچبٷے کے ٱئے ؿکھا
ربتب ہے .ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ اك پہٱڀ پـ تڀدہ ػیتے ہٿئے ہٵیوہ
کٶیڀٷٹی کے ٥ڀائؼ کے ٱئے اك ٥ٸڈ کے امتٞٶبٯ كے ٵتٞٲ ٨اپٸے
شببٳ ٥یَٰے ٭ـٷے چبہئے .یہ مـٵبیہ کبؿی پـ ةھی الگڀ ہٿتب ہے .امی
ٱئے کبٵیبة ثیٴہ کٶپٺیبں کتھی ةھی رڀ٫ھٳ ةھؿے مـٵبیہ کبؿی ریلے
اكٹاک اٿؿ ىیئـ ٵیں مـٵبیہ کبؿی ٷہیں کـتی ہیں.
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 )cثیٴہ ٹٚبٳ ،ىغٌ ،اك کے عبٹؼاٷٍ ،ٺٞت ٿ رببؿت اٿؿ کٶیڀٷٹی اٿؿ
پڀؿی ٩ڀٳ کڀ ثـاہ ؿامت اٿؿ ثبٱڀامٔہ ةہت كے ٥ڀائؼ ٥ـاہٳ کـتب ہے۔
ثیٴہ ػاؿ ىغَیت اٿؿ اٷٹؿپـائق ػٿٹڀں ہی ثـاہ ؿامت ٕڀؿ پـ ٥یْیبة
ہٿتے ہیں کیڀٹکہ اٷہیں اینی ٹَ٪بٷ کے ٹتبئذ كے حم٦ڀٗ ؿکھا ربتب
ہے رڀ صبػثے یب صبػحبتی ٿاٞ٩بت کی ٿدہ كے پیؼا ہٿ مکتی ہیں .
کڀ زب٥ ٘٦ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ کبؿٿثبؿ
ٯہؽا ثیٴہ ٍٺٞت کے مـٵبیہ
اٿؿ ٍٺٞتڀں کے اّب٥ی تَ٦یٰ اٿؿ تـ٩ی کے ٱیے مـٵبیہ ٥ـاہٳ کـتب
ہے ۔
 )dثیٴہ ٵنت٪جٰ كے ٿاثنتہ عڀ٥ ،٣کـ اٿؿ عؼىبت کڀ ػٿؿ کـتب ہے اٿؿ
اك کے ٹتیذے ٵیں کبؿٿثبؿی اػاؿٿں ٵیں مـٵبیہ کبؿی کی صڀٍٰہ
ا٥قائی کـتب ہے اٿؿ ٵڀرڀػ ٿمبئٰ کے ٩بثٰ امتٞٶبٯ کڀ ٥ـٿ ٟػیتب
ہے .ٯہؽا ثیٴہ ؿٿفگبؿ کے ٵڀا ٜ٩ٵیں اّب٣ہ کےمبتھ رببؿتی اٿؿ
ٍٺٞتی تـ٩ی کی ةھی صڀٍٰہ ا٥قائی کـتب ہے مبتھ ہی ٍضت ٵٺؼ ٵٞیيت
۔
اٿؿ ٵٲکی پیؼاٿاؿ ٵیں اّب٣ہ ٵیں ةھی ىـاکت ٥ـاہٳ کـتب ہے
 )eثیٺک یب ٵبٱیبتی اػاؿے ،ربئیؼاػ کے ٩بثٰ ثیٴہ رڀ٫ھٳ یب ٹَ٪بٷ
کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ ػاؿ ہٿٷے پـ ہی ٩ـُ ٥ـاہٳ کـتی ہے ،ٿؿٷہ ٷہیں
فیبػہ تـ اػاؿے ،یہ فٿؿ ڈاٱتے ہیں کہ پبٱینی کی سمبئٺؼگی ٭ی
ّٶبٹت (٭ڀٱیٹؿئٰ مٮیڀؿٹی) کے ٕڀؿ پـ کیب ربٹب چبہئے.
 )fرڀ٫ھٳ ٵٺٚڀؿ کـٷے كے پہٯے ثیٴہ ٭بؿ اہٱیت صبٍٰ اذمیٺئـف اٿؿ
ٵبہؿیٸ كے ثیٴہ کی ربٷے ٿاٱی ربئیؼاػ کے مـٿے اٿؿ ٵٞبئٸہ کب
ثٺؼٿثنت کـتے ہیں ۔ ٿہ تيغیٌ کے ٵ٪بٍؼ ٫ے ٱئے ٷہ ٍـ ٣عٖـات کب
مبتھ ہی ثیٴہ ٭بؿ کڀ رڀ٫ھٳ ٵیں خمتٲ٤
ثٲ٬ہ
اٹؼافہ کـتے ہیں
اٍالصبت ربڀیق اٿؿ تجَـہ کـتے ہیں رل پـیٶیٴ کی ىـس کڀ اپٺی ٕـ٣
ٵتڀدہ کـے گب.
 )gثیٴہ کب ػؿدہ ثـآٵؼ کبؿٿثبؿ،ىپیٺگ اٿؿ ثیٺکبؿی عؼٵبت کی ٕـس ہے
کیڀٹکہ یہ ٵٲک کے ٱئے ١یـ ٵٲکی کـٹنی کٶبئی کـتب ہے۔ ةھاؿتی ثیٴہ
٭بؿ 30كے فائؼ دمبٱک ٵیں کبٳ کـ ؿہے ہیں .یہ آپـیيٸ١ ،یـ ٵٲٮی
٭ی کٶبئی کـتے ہیں اٿؿ پڀىیؼہ ثـآٵؼ کی سمبئٺؼگی کـتے
٭ـٹنی
ہیں .
 )hثیٴہ ٭بؿ آگ ٹَ٪بٷ کی ؿٿک تھاٳ ،کبؿگڀ ٹَ٪بٷ کی ؿٿک تھاٳ،
ٍٺٞتی ص٦بٙتی اٿؿ كڑک کی ص٦بٙت ٵیں ىبٵٰ کئی ایزٺنیڀں اٿؿ
اػاؿٿں كے ٩ـثت كے ٵٺنٲک ؿہے ہیں.
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ٍِٞوِبت
ثیُہ اوؿ موىً میکوؿٹی
 )aاة یہ ٩بثٰ ٩جڀٯ ہے کہ مڀىٰ میکڀؿٹی ؿیبمت کی ؽٳہ ػاؿی ہے .اك ٵَ٪ؼ
کے ٱیے ٵٺٚڀؿ خمتٲ٩ ٤ڀاٹیٸ ٵیں ثیٴہ کب امتٞٶبٯ مڀىٰ میکڀؿٹی کے
ایک آٯہ کے ٕڀؿ پـ اٹڀاؿي یب ؿّبکبؿاٷہ ٕڀؿ پـ ىبٵٰ ہے .ٵـکقی ٿ
ؿیبمتی صکڀٵتیں ،مڀىٰ میکڀؿٹی کی کچھ ٵٺَڀثڀں کے زبت پـیٶیٴ کی مت
مکـیپيٸ کـتے ہٿئے اپٺی مسبری ٿٝؼٿے ٭ڀ پڀؿا کـتے ہیں .ٵالفٳ ؿیبمت
ثیٴہ ایکٹٍ ،1948 ،ٺٞتی ٵالفٵیٸ رڀ ثیٴہ ػاؿ ؿکٸ ہیں اٿؿ اٷ کے
عبٹؼاٹڀں کے ٥بئؼہ کے ٱئے ثیٶبؿی ،ٵٞؾٿؿی ،فچگی اٿؿ ٵڀت ٫ے
اعـاربت کی اػائیگی کے ٱئے ٵالفٳ ؿیبمت ثیٴہ کبؿپڀؿیيٸ کڀ ٥ٸڈ
٥ـاہٳ کـتب ہے۔ یہ ٵٺَڀةہ صکڀٵت کی ٕـ ٣كے ٵٖٲ ٜکچھ ٍٺٞتی ٝال٩ڀں
ٵیں الگڀ ہے.
 )bصکڀٵت کی ٕـ ٣كے امپبٹنـ مڀىٰ میکڀؿٹی ٵٺَڀثڀں ٵیں ثیٴہ ٭بؿ اہٳ
کـػاؿ اػا کـتے ہیں  َٰ٥.ثیٴہ امکیٴ (اؿ٫ے ثی ٿائے) مسبری گڀؿٿ کب
ایک اہٳ ٕـی٨ہ ہے .یہ ٵٺَڀةہ ٍـ ٣ثیٴہ ػاؿکنبٹڀں کڀ ہی ٷہیں ثٲکہ ثـاہ
ؿامت اٿؿ ثبٱڀامٔہ ٕڀؿ پـ پڀؿے ٵٞبىـے کڀ ٥بئؼہ کـتی ہے.
اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں صکڀٵت کی فیـ مـپـمتی مڀىٰ میکڀؿٹی کے ٵٺَڀثڀں
ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا ٭ـؿہی ہیں ریلے
RKBY .1

 -ؿاهٹؿیہ کـىی ثیٴہ یڀرٺب

RSBY .2

 -ؿاهٹؿیہ ٍضت ثیٴہ یڀرٺب

PMJBY .3

 -پـػھاٷ ٵٺرتی ریڀٷ ریڀتی ثیٴہ یڀرٺب

PMSBY .4

 -پـػھاٷ ٵٺرتی مـکھىب ثیٴہ یڀرٺب

ػیہی ثیٴہ ٵٺَڀةے ثبآلعـ ػیہی عبٹؼاٹڀں کڀ مڀىٰ
 )cرببؿتی ثٺیبػ پـ
میکڀؿٹی ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے تیبؿ کی گئی ہیں .
 )dمـکبؿی ٵٺَڀثڀں کڀ ٵؼػ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٝالٿہ ،ثیٴہ ٍٺٞت رببؿتی ثٺیبػ
پـ عڀػ ہی اینی ثیٴہ زب٥ ٘٦ـاہٳ کـتے ہیں رل کب صتٶی ٵَ٪ؼ مسبری زب٘٦
٥ـاہٳ کـٹب ہے .ٵخبٯ ہیں ٝ -ڀاٳ اٹ٦ـاػی صبػثے ،ةڑے پیٶبٷے ى٦ب
ٿ١یـہ.

عوػ وب

ٹیلٹ وـیں

5

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


ثیٴہ رڀ٫ھٳ



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



ثیٴہ ٹٚبٳ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ یڀٷٹك ىبٵٰ ہیں :







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

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



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



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








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

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

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

رڀ٫ھٳ
ارتٶبٝی ؽعیـہ (گـہ ثٺؼی)
احبثہ
رڀ٫ھٳ کب ثڀدھ
رڀ٫ھٳ ٹاٱٺب
رڀ٫ھٳ کٸٹؿٿٯ
رڀ٫ھٳ ثـ٩ـاؿ ؿکھٹب
رڀ٫ھٳ کی مـٵبیہ ٭بؿی
رڀ٫ھٳ ٹؿاٹن٦ـ
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عوػ ٹیلٹ کے رواة
رواة 1
ٍضیش اٹتغبة  IIہے .
ةھاؿت ٵیں ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿتی ثیٴہ ٍٺٞت کی ؿیگڀٱیٹؿ
ہے .
رواة 2
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے .
ٵنت٪جٰ دمکٸہ ٹَ٪بٹبت کڀ پڀؿا ٭ـٹی٬ے
حبٹڀی رڀ٫ھٳ ثڀدھ ہے .

ٱئے ؿف ٧کے ٕڀؿ پـ ٥ٸڈ تٞٶیـ

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

ثیٴہ ٭بؿ

ٕـ ٣كے

عوػ ٹیلٹ مواي
مواي

1

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

_______

 .Iثچت
 .IIمـٵبیہ کبؿی
 .IIIثیٴہ
 .IVعٖـے گھٹاٹب
مواي

2

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

__________

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

3

ثیٴہ ػاؿ کڀ عٖـے ٹؿاٹن٦ـکـٷے پـ

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

4

رؼیؼ ثیٴہ کے کبؿٿثبؿ کے آ١بف

____________كے ہٿا تھا .

 .Iةٹٵـي
 .IIيلڈك
 .IIIؿٿڈك
 .IVٵٰہٿتـا کٶیٹی
مواي

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

کبؿٿثبؿ کڀ فیبػہ ٵؤحـ

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

10

ٍضیش اٹتغبة

II

ہے .

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

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

کے ِبصبًٍ

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

 .Aگبہک مـوك

 -رٕـي تَوؿات

 .1گبہک مـٿك

کیڀں؟

کـٹب

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

یہ ہے کہ ثیٴہ ایک مـٿك

ہے اٿؿ اٍٰ

مبٵبٷ كے ةہت اٱگ ہے۔

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

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

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

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

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

کی ِٞیبؿ

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

ِٞیبؿ مـوك

کیب ہے؟ امکے ٍفبت

کیب ہیں؟

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

)a

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

)b

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

)c

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

)d

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

)e

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

 .3گبہک مـوك

اوؿ ثیُہ

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

کب ؿاف
دمٮٸ

کیب ہے؟

رڀاة ہے ،اپٓے گبہکوں کی مـوك

کـْے کی ؽَہ ػاؿی ۔

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

ہٿتب ہے؟

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

ہٿگب۔

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

 :1گبہک کی فٔؼگی وی لیّت

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

1

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

رٺـیٹڈ ٭بؿٿثبؿ

کی ثٺیبػ

٥ـاہٳ

کـتے ہٿئے اعـاربت ٭ی ؿ٩ٴ

پـ گبہک کڀ ػیب گیب ػؿدہ

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

.IV

فیبػہ كے فیبػہ

 .Bةہتـیٓ گبہک مـوك

ثٺب کـ

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

فـاہَ

کـْے ِیں ثیُہ ایزٓٹ کب وـػاؿ

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

پوائٓٹ – مت كے ةہتـیٓ ٍالس

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

ٵیں فیبػہ

ہیں ،تڀ

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

اینی
ہے۔
عٖـہ
ثیٴہ
اگـ

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

١یـ فٹؼگی

ثیٴہ پبٱینیبں ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ػٿ ا٩نبٳ

ٵیں آتے ہیں:

رڀکھٳ پبٱینیبں



ٹبٵی



شببٳ رڀکھٳ پبٱینیبں

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



کے ٹٔ٪ہ ٹٚـ

كے ٵتٞٲ٨ہ مڀاٯ اك ٕـس

ہٿ

کـکے کتٺب پـیٶیٴ ثچبیب ربئیگب؟

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

کے ٹتیذے

ٵیں

پـیٶیٴ ٵیں کتٺی

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

ہے۔ ٿہ ٥ی ؿٿپے کے عـچ پـ فیبػہ كے فیبػہ ثیٴہ ٱیٸے کے
ٵٺؼ ٷہیں ہے ثٲکہ امکے جببئے اكے رڀکھٳ كے ٹپٹٷے کی الگت
ی٪یٸ ہے۔ اك ٕـس تيڀیو اٷ رڀکھٵڀں کی پہچبٷ کـٷے کی ہٿگی
ٷہیں ؿکھ مکتب اٿؿ امٲئے اٹکب ثیٴہ کیب ربٹب چبہئیے۔
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کے
ٍـ ٣ایک ٥ـٿعت ىغٌ
ٵیں ،ایک ثیٴہ ایزٸٹ کب ٭ـػاؿ
ػٿمـے اٱ٦بٗ
َْڈؿ ؿائٹؿ  ،روکھَ
ٵ٪بثٰے ٵیں کہیں فیبػہ ہے۔ اكے روکھَ تيغیٌ وبؿ  ،ا
ِیٕزّٓٹ ٍالس کبؿ ،صنت ّـوؿت صً نے ڈیقائٕـ اوؿ ایک تٍٞك ثٕبْے واال رو
ٕویً ِؼتی تٍٞمبت اوؿ اٝتّبػ ثٕبْے ِیں یمیٓ ؿکھتب ہے۔
 .2جتویق

الؼاِبت

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

الؼاِبت

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

جتؼیؼ

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

2

کڀ پہچبٹیں دہاں ثیٴہ کی ّـٿؿت پـ ایک حبج کی ّـٿؿت

ٷہیں ہے۔

ثیٴہ
ؽٳہ ػاؿی

.II

٭بؿٿثبؿ

.III

تینـی پبؿٹی

.IV

آگ ثیٴہ

ثیٴہ

کی ؽٳہ ػاؿی

کے ٱئے ٵڀٹؿ ثیٴہ

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



مت كے پہٯے ،اك ٵیں ایک
پیؼا ہٿتب ہے



ػٿمـا اصنبك چھٿٹا ػکھاٷے اٿؿ ربـةہ
پہٹچٸے کب ہے

کـاٷے کے مجت

اٹب کڀ چڀٹ

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

ىکبیت ِیٕزّٓٹ

ٕـیكہ وبؿ

(آئی ری ایُ ایل )

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

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

http://www۔policyholder۔gov۔
in/Integrated_Grievance_Management۔aspx
ٍ .3بؿفیٓ حتف٘ (وٕقیوِـ پـوٹیىيٓ) ایهٹ 1986 ،
کڀ ٥ـاہٳ کـٷے اٿؿ ٍبؿ٥یٸ کے
کے ٵ٦بػ کی ةہتـ زب٘٦
"ٍبؿ٥یٸ
یہ ای٬ٹ
تٺبفٝبت کے صٰ کے ٱئے ٍبؿ٥یٸ ٭ڀٹنٲڀں اٿؿ ػیگـ صٮبٳ کے ٩یبٳ ٫ے ىـائٔ
ثٺبٷے کے ٱئے ٵٺٚڀؿ کیب گیب تھا۔ "اك ای٬ٹ کڀ ٍبؿ٥یٸ زب( ٘٦تـٵیٶی ) ای٬ٹ
 2002 ،کے ٫ے ؽؿیٜے تـٵیٴ کیب گیب ہے۔

31

 )aایهٹ
ای٬ٹ

کے حتت تٞـیف

ٵیں ػی گئی کچھ تٞـی٦یں اك ٕـس

ہ یں :

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

کے ٕوؿ پـ ىبًِ کیب گیب ہے۔

"ٍبؿفیٓ" کب ٵٖٲت ہے اینب کڀئی ةھی ٥ـػ

رڀ:

.i

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

.ii

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

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

کب ٵٖٲت ہے ایک ٵؼٝی ٫ے ؽؿیٜے

زبـیـی ٕڀؿ پـ ٱگبیب گیب کڀئی ةھی

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

.ii
ٹٌ٪

امکے ٫ے ؽؿیٜے
ہے

امکے ٫ے ؽؿیٜے
.iii
کنی ٕـس کی کٶی ہے

.iv
٩یٶت

ٱگبئی گئی ٩یٶت
كے فیبػہ ہے

حمؼٿػ ٭بؿٿثبؿ پـی٬ٹك

اپٺبیب

عـیؼے گئے مبٵبٹڀں ٵیں ایک یب ایک كے فیبػہ
صبٍٰ

کی گئی یب کـائے پـ ٱی گئی عؼٵبت ٵیں

٩بٹڀٷ ٫ے ؽؿیٜے

ٵ٪ـؿ یب پیکیذ پـ ٿاّش

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

افايہ

افاٯہ
ٍبؿ٥یٸ تٺبفٛہ
پـ ٩بئٴ کی گئی ہیں۔

ایزٕنیبں

ایزٺنیبں ہؿ ای٬

ّٲ ٜاٿؿ ؿیبمتی اٿؿ ٩ڀٵی مٖش

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

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

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

٫ے ؽؿیٜے

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

.iii

مڀاٯ ٵیں

عؼٵبت

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

یب پبثٺؼ رببؿت ٭ی پـی٬ٹك کڀ ثٺؼ

 .vپبؿٹیڀں کڀ ٭ب٥ی اعـاربت کے ٱئے ٥ـاہٳ کـٹب
ٍ )eبؿفیٓ تٕبفٝبت

کے النبَ

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

ٵیں تبعیـ

.ii

ػٝڀٿں کب تَ٦یہ ٷہیں کـٹب

.iii

ػٝڀٿں کب تـػیؼ

.iv

ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ

 .vپبٱینی
 .4ثیُہ حمتنت

ٍبؿ٥یٸ

کے ىـائٔ ٿّڀاثٔ ٿ١ريہ

(اوِتڈمسیٓ)

ثیٴہ ای٬ٹ  1938 ،کے اعتیبؿات کے زبت ٵـ٭قی صٮڀٵت ٷے  11ٹڀٵرب 1998 ،کڀ
افاٯہ
ٝڀاٵی ىکبیت
کے ؽؿیٜے
مـ٭بؿی گقٹ ٵیں ىبئ ٜایک ٹڀٹی٦ٮیيٸ
٩ڀاٹیٸ  1998 ،ثٺبیب ہے۔ یہ ٩ڀاٹیٸ ثیٴہ کے متھی اٹ٦ـاػی الئٺڀں کے ٱئے
یٞٺی ایک اٹ٦ـاػی ٍالصیت ٵیں ٱی گئی ثیٴہ پبٱینیڀں کے ٱئے فٹؼگی اٿؿ ١یـ
فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ الگڀ ہٿتے ہیں۔
اٷ ٩ڀاٹیٸ کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ػٝڀے کے تَ٦یہ كے ٵتٞٲ٨ہ
متھی ىکبیتڀں کڀ ک٦بیتی ،ٵڀحـ اٿؿ ١یـربٹجؼاؿاٷہ ٕـی٨ے كے صٰ کـٹب ہے۔
حمتنت (اوِتڈمسیٓ) ،ثیُہ ػاؿ اوؿ ثیُہ کّپٕی کی ثبہِی ِٞبہػے كے صوايہ کے
ىـائٔ کے أؼؿ أؼؿ ایک حبٌج اوؿ ِيیـکے ٕوؿ پـوبَ کـ مکتب ہے۔
ىکبیت کو لجوي یب ؿػ کـْے کب حمتنت
 )aحمتنت

(اوِتڈمسیٓ) کب فیًَہ آعـی ہوتب ہے۔

کو ىکبیت

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

کے پبك ىکبیت کی رب مکتی ہے اگـ :

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

سمبئٺؼگی کی تھی اٿؿ ثیٴہ

کـ ػیب تھا یب



ىکبیت کڀ ؿػ



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



ٷہ ی ں

ُؼٝی
ٵ
ہے۔

ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے
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ػیئے گئے رڀاة كے ٵٖٶئٸ

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

ٵنرتػ

ہٿٷے کی تبؿیظ

كے ایک مبٯ

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

٫ے ؽؿیٜے م٦بؿىبت

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

حمتنت

كے

کـٷے کی تڀٜ٩

ہٿٷے کے ایک ٵبہ کے اٹؼؿ

کی

اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ػٿٹڀں کڀ ةھیزی ربٹی

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

کے ایواؿڈف
کے ٥یَٰے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

٩ڀاٹیٸ

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

كے تبث ٜہٿتے ہیں:

کب ٷہیں ہٿٹب چبہئیے (سبگـہ اػائیگی

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

.iii
صبٍٰ
گی

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

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

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

3
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کی

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

کلے ایک ٍبؿ٥یٸ کے ٕڀؿ پـ

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

رڀ ػٿثبؿہ ٥ـٿعت کے

پـ ٱیتب ہے

ٵَ٪ؼ کے ٱئے مبٵبٹڀں کڀ

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

.D

ِواٍالت

کے ٱئے ػٿمـٿں کی عؼٵبت کب امتٞٶبٯ

وب ًّٝ

گبہک مـوك

ِیں ِواٍالت

وی َہاؿت

ٳہاؿت کے مت كے اہٳ میٹٿں ٵیں كے ایک یہ ہے کہ ایک ایزٸٹ یب مـٿك ٵالفٳ
ُنٓ اعالق ہٿٹب
کڀ ٭بٳ رگہ پـ ٵڀحـ ٭بؿ٭ـػگی پـ٥بؿٵٺل کے ٱئے ٳہاؿت ٵیں ص
ّـٿؿی ہے۔
کے ٭بٳ یب ٭بؿ٭ـػگی کڀ
١یـ اعال٩ی ٳہاؿت کے ثـٝٮل  -رڀ ایک عبً ٩نٴ
اذمبٳ ػیٸے کی ٥ـػ کی ٍالصیت كے ٵتٞٲ٨ہ ہے ،اعاللی َہاؿت وبَ رگہ پـ اوؿ
اوؿ گبہکوں کے مبتھ ِوحـ أؼافكے ِواٍالت
افـاػ
ثبہؿ ػؤوں رگہ ػیگـ
لبئُ کـْے کی فـػ کی ٍالصیت كے ِتٍٞكہ ہے۔ ِواٍالت َہاؿت اعاللی َہاؿتوں
ِیں ایک مت كے اہَ َہاؿت ہے۔
ِ .1واٍالت

اوؿ گبہک تٍٞمبت

گبہک مـٿك ٵٖٶئٸ اٿؿ ٿ٥بػاؿ گبہک ثٺبٷے کے اہٳ ٝٺبٍـ ٵیں كے ایک ہے۔
ٱیکٸ یہ ٭ب٥ی ٷہیں ہے۔ گبہک ایلے اٹنبٷ ہیں رٸ کے مبتھ کٶپٺی کڀ ایک ٵْجڀٓ
تٞٲ ٨ثٺبٷے کی ّـٿؿت ہے۔
مـوك اوؿ تٍٞك ػؤوں کب جتـةہ
کّپٕی کو کل ٕـس ػیکھے گے۔
ٍضت ٵٺؼ

تٞٲ٪بت

ہی آعـ ِیں یہ ؿىتہ تیبؿ کـتب ہے کہ گبہک

کیلے ثٺتے ہے؟

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

 :2اٝتّبػ

کے ٕٝبٍـ
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 .iہؿ ؿىتے کی ىـٿٝبت تودہ كے ہٿتی ہے:
فـػ کو ٍـف پنٕؼ کئے ربْے اوؿ گبہک کے مبتھ ایک تبي ِیً ثٕبْے ِیں
ہوتی ہے رو اك ولت
کب ٔتیذہ
اہي ہؤب چبہئیے۔ تودہ اکخـ پہيے تبحـ
پیؼا ہوتی ہے رت گبہک تٕٚیُ یب امکے منبئٕؼوں کے ؿاثٔے ِیں آتب ہے۔
تڀدہ ہؿ ػٯ کب تبال کھٿٱٸے کی پہٱی ٭ٲیؼ ہے۔ امکے ثٺب ایک ؿىتہ ىبیؼ ہی
کے ثبؿے ٵیں ١ڀؿ کـیں رلے پنٺؼ ٷہیں
دمٮٸ ہے۔ ایک ایلے ٥ـٿعت ىغٌ
کیب ربتب ہے۔ کیب آپ کڀ ص٪ی٪ت ٵیں اینب ٱگتب ہے کہ ٿہ ٥ـٿعت کے کیـئیـ
ٵیں کب٥ی تـ٩ی کـٷے ٵیں اہٯ ہٿگب؟
ایک ؿىتے کب ػٿمـا ٝٺبٍـہے ٥ـػ
.ii
ٿہاں ِوروػ ؿہٹب:

کی ٵڀرڀػگی ّ -ـٿؿت کے ٿ٩ت

ىڀہؿکے ٱئے اك ٿ٩ت
ىبیؼ ایک ىبػی کی ہے۔
اك کی مت كے اچھی ٵخبٯ
ػمتیبة ہٿٹب اہٳ ہے رت ثیڀی کڀ امکی ّـٿؿت ہٿتی ہے؟ امی ٕـس ایک گبہک
ِیں ِؼٝب یہ ہے کہ کیب اوؿ کیلے ّـوؿت پڑْے پـ کّپٕی یب امکب
تٍٞك
ہے اوؿ گبہک کی
ؿہتب ہے۔ کیب وہ پوؿی ٕـس كے ػمتیبة
منبئٕؼہ ػمتیبة
ّـوؿتوں پـ ػھیبْ ػے ؿہا ہے؟
ایلے ٵخبٯ ہٿ مکتے ہیں رت ٥ـػ پڀؿی ٕـس كے ٵڀرڀػ ٷہیں ہٿتب ہے اٿؿ
ٷہیں کـ پبتب ہے۔ ایلے ِیں
اپٸے گبہکڀں کی متھی اٵیػٿں کے مبتھ اٹَب٣
ثٕبئے ؿکھ مکتب ہے اگـ وہ گبہک کے مبتھ اك
ایک ِْجوٓ تٍٞك
ةھی فـػ
ٕـیكے كے ثبت کـ مکتب ہے رو ہِؼؿػی ةھؿا ،یمیٓ ػہأی أؼاف ِیں ہو اوؿ
ایک ؽَہ ػاؿی کب اصنبك ػکھاتب ہو۔
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثبال ٹٮبت ریلے:
ڈاٱتب ہے یب



٥ـػ



رل ٕـی٨ے كے ٥ـػ



٥ـػػٿمـٿں کڀ رڀ پی٢بٳ

رڀ تبحـ

ٵڀرڀػ ؿہتب ہے اٿؿ ثبتڀں کڀ مٺتب ہے یب
ةھیزتب ہے

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

کب ًّٝ

کیب ہے؟

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

ىٮٰ

ٵڀاٍالت

کے ا٩نبٳ

کے کئی ا٩نبٳ

ہٿ مکتے ہیں -

 فثبٹی


زبـیـی

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

ىىً

ٵیں اٱ٦بٗ

ِ :4واٍالت

کڀ ثیبٷ

کـیں:

ًّٝ
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اہٳ ہے کہ ٿہ ٵٖٲڀةہ ٵڀٍڀٯ
ةھیذےگب۔
پی٢بٳ

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

.ii

پیغبَ

ٿہ ٵٞٲڀٵبت

ہے رلے ٥ـػ

ثتبٹب چبہتب ہے۔

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

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

کی ؿوبوٹيں

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

4

کل کی ٿدہ كے ٍضت ٵٺؼ تٞٲ٪بت

ٷہیں ثٸ پبتے ہے؟

 .Iتڀدہ
.II

اٝتٶبػ

.III

ٵڀاٍالت

.IV

ى ٬یب تيٮی٬

 .Eغیـ فثبٔی

ِواٍالت

آئیے ہٳ کچھ تَڀؿات

کڀ ػیکھیں رٸہیں ایزٸٹ کڀ مسذھٷے کی ّـٿؿت ہے۔

اہ َ
ایک ىبٔؼاؿ پہال تبحـ

ثٕبٔب

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


کیب آپکب ٗہٿؿ

ٍضیش پہال تبحـ
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ثٺبٷے ٵیں ٵؼػ کـ ؿہا ہے؟

یب ٵڀ ٜ٩کے ٱئے ٵٺبمجت كے

ہے؟



کیب آپ کب پہٹبٿا ٵیٹٹگ



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

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

.iv

كے ةھؿٿكہ اٿؿ اٝتٶبػ

دھٱکتب ہے؟



کیب آپ کی رنٴ ٭ی فثبٷ



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



کے

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

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

تڀٜ٩

ثبت ػٿمـے ٥ـػ

ٵیں



کیب آپ ایک ٥ـػ کے
کچھ ٿ٩ت ٱیتے ہیں؟



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



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

ٕڀؿ پـ

گبہک کے ثبؿے ٵیں پتہ ٱگبٷے ٵیں

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


اٹؼاف  -کٺؼھٿں کڀ پیچھے کـکے میؼھے کھڑے ہٿٹب۔



اٹکھٿں کب ٹھٿك ؿاثٔہ
ٓ



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

 )bةھؿوكہ
اکخـ ایک ٥ـٿعت ىغٌ

 -ایک "ٵنکـاتے" چہؿے کے مبتھ

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









ٷہیں،

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

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






ٵٲتب ہے،

کے رنٴ کے ٩ـیت ہٿتے ہیں

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

اگـ آپ کب گبہک اْ ِیں كے کنی وب ةھی اٗہاؿ کـتب ہے تو ىبیؼ یہی وہ ولت
ہے رت آپ کو اپٓے آپ ِیں ػیکھْے اوؿ گبہک کے ؽہْ ِیں کیب کچھ چً ؿہا ہے
اك پـ فیبػہ ػھیبْ ػیٓے کی ُؿوؿت ہے۔
 .2مٺٸے کی ٳہاؿت
ٵڀاٍالت ٳہاؿت کب تینـا میٹ یہ ہے کہ ٥ـػ کڀ مٺٸے کی ٳہاؿت کی ٵٞٲڀٵبت
ٍُڀٯ
ہٿٹب اٿؿ اك کب ٥بئؼہ اٹھاٹب ّـٿؿی ہے۔ یہ اٹ٦ـاػی تبحـ کے ایک ٵٞـٿ ٣ا
 'کنی کڀ مسذھاٷے كے پہٯے عڀػ مسذھیں'۔کـتے ہیں
کب ٝٶٰ
آپ کتٺی اچھی ٕـس مٺتے ہیں امکب آپ کے کبٳ کی تبحیـ اٿؿ ػٿمـٿں کے مبتھ
آپ کے تٞٲ٪بت کی ٵٞیبؿ پـ ایک ةڑا احـ پڑتب ہے۔ آئیے ہٳ کچھ مٺٸے کی
رببٿیق پـ ٹٚـ ڈاٱیں۔
 )aفٞبي مٕٕب :
یہی ٿدہ ہے کہ ہٳ ىٞڀؿی ہٿکـ ٷہ ٍـ ٣ثبتڀں کڀ مٺٸے کی کڀىو کـتے ہیں
ثٲکہ فیبػہ اہٳ یہ ہے کہ ہٳ ػٿمـے ٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے ةھیذے گئے پڀؿے
پی٢بٳ کڀ مسذھٷے کی ٭ڀىو کـتے ہیں۔
آئیے ہٳ ٞ٥بٯ ہٿکـ مٺٸے کے کچھ ٝٺبٍـ پـ ٹٚـ ڈاٱیں۔ یہ اك ٕـس
 .iتودہ ػیٕب
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ہ یں - :

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


ثـائے ؿامت اپیٮـ کڀ ػیکھیں



پـیيبٷ کـٷے ٿاٯے عیبالت کڀ ایک ٕـ ٣ؿکھ ػیں



ؽہٹی ٕڀؿ پـ تـػیؼ کے ٱئے تیبؿ ٷہ ؿہیں



متھی ثبہؿی عٲ٦يبؿكے ثچیں [ٵخبٯ
عبٵڀه ٵڀڈ پـ ؿکھیں]



امپیٮـ ٭ی رنٴ ٭ی فثبٷ کڀ "مٺیں"

.ii

اینب ٙبہؿ

کے ٕڀؿ پـ  ،اپٸے ٵڀثبئٰ کڀ

کـیں کہ آپ ػھیبْ كے مٓ ؿہے ہیں:

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

٭ـػاؿ



گبہے ةگبہے



کھال پڀكٹچـ ثٺبئیں اٿؿ ػٿمـے ٥ـػ
کب ٵڀ ٜ٩ػیں



ہاں اٿؿ اٿہٿ رینی چھٿٹی چھٿٹی فثبٹی

اػا ٭ـتب ہے۔ ٵخبٯ

کے

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

ؿہیں۔

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


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



٥یڈ ثی٥ ٬ـاہٳ ٭ـٷے
کی تيـیش کـٹب ہے۔

امپیٮـ کے اٱ٦بٗ



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

کب ایک ػٿمـا

اہٳ

ٕـی٨ہ

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

.iv

أؼافہ ْہیں ہؤب :
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ٞ٥بٯ ٕڀؿ پـ مٺٸے کی مت كے ةڑی ؿ٭بٿٹٿں ٵیں كے ایک ہے ہٵبؿی اٹؼافہ
ہٿٷے اٿؿ امپیٮـ کے ٱئے ٵتَٞت ہٿٷے کی ؿرضبٷ ۔ امکب ٹتیذے یہ ہے کہ
مبٵ ٜامپیٮـ کی کہی ثبتڀں کڀ مٸ مکتب ہے ٱیکٸ امپیٮـ کیب کچھ کہہ مکتب
ہے اكے ٿہ اپٺی تيـیش کے ٵٖبث ٨مٸ ؿہا ہے۔
اك ٕـس کے أؼافہ ٔمٔہ ٔٚـ کے چٍتے مبِ ٜاكے ولت کی ثـثبػی ِبٔتے
ْہیں ػےگب۔ امکے ٔتیذے
کو آگے ثوٌٓے ػیٓے کی اربفت
ہوئے امپیهؿ
ِیں أنؼاػ ػالئً کے مبتھ امپیىـ کو ِؼاعٍت اوؿ امکب تـػیؼ ةھی کیب
رب مکتب ہے ،ةھيے ہی وہ اپٕب پوؿا پیغبَ مٕبْے ِیں وبِیبة ْہیں ؿہا
ہو ۔
یہ ٍـ ٣امپیٮـ کڀ ٝبرق کـیگب اٿؿ پی٢بٳ
ٞ٥بٯ ٕڀؿ كے مٺٸے کے ٱئے ّـٿؿی ہے:

کے

ٵٮٶٰ ت٤ہیٴ کڀ حمؼٿػ کـ ػیگب۔



مڀاٯ پڀچھٷے كے پہٯے امپیٮـ
عتٴ کـٷے کی اربفت ػیٺب

کڀ ہؿ ای٬



کنی ةھی رڀاثی ػالئٰ كے امپیٮـ

کڀ ٷہیں ؿٿکٺب

ٔ .vبمت

پڀائٸٹ

پـ اپٺی ثبت

ؿػ  ًّٝػیٕب :

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


آپ ٫ے رڀاة

ٍب ٣گڀئی٫ ،ھال پٸ اٿؿ ایٶبٹؼاؿ ہٿٹب

کی ؿائے کڀ اصرتاٳ كے تنٲیٴ کـٹب



٥ـػ



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

.vi

ہِگؼافی كے مٕٕب :

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

اٹتہائی اٹؼافہ ہٿٷے ٫ے ٹبٓے

.III

ہٵگؼافی كےمٺٺب

.IV

ٵٺبمت

ؿػ ٝٶٰ ػیٺب

 .Fاعاللی ثـتبؤ

.1

ربئقہ

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

کی کچھ عَڀٍیبت ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

 )aگبہک کے ةہتـیٸ
كے اٿپـ ؿکھٹب

ٵ٦بػات

ہ یں :

کڀ عڀػ کےثـائے ؿامت یب ثبٱڀامٔہ ٥ڀائؼ

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

ثٺبٷے کے ٱئے شببٳ ص٪بئ٨

کب

اٵٮبٷ

ہٿ

ٵیں اعال٩یبت كے مسذھٿتہ کئے ربٷے کے

صبالت

کڀ مغت

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

کڀ عتٴ کـٷے اٿؿ ایک ٹئی پبٱینی

ٱیٸے کی م٦بؿه

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

گبہک کے ٭بؿٿثبؿ

کی ایک عَڀٍیبت ٷہیں ہے؟

٥یَٰہ کـٷے ٵیں اہٯ
اٿؿ ؽاتی ٵٜٱڀٵبت

.III

اپٸے ٵ٦بػات

.IV

گبہک ٫ے ٵ٦بػات کڀ اپٸے

ثٺبٷے کے ٱئے ٵٺبمت عالًے

کی ؿافػاؿی کڀ ثٺبئے ؿکھٹب

کڀ گبہک کے ٵ٦بػات

اگے ؿکھٹب
كے ٓ

ٵ٦بػات

اگے ؿکھٹب
كے ٓ

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

پـٿڈ٫ٹك

کے ٵ٪بثٰے

ٵیں ثیٴہ

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

گبہک مـٿك

کے ٝال٧ہ

ٵیں ایک ثیٴہ ایزٸٹ کب ٭ـػاؿ

ثبٱٮٰ

اہٳ

ہے۔

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

اہ َ
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i

کـٹب اٿؿ ٵٺبمت

ٕـی٨ے

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

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

ٕـی٨ہ ٭بؿ

(آئی ری ایٴ ایل )
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اپٓے آپ وو ٹیلٹ
رواة

کے رواثبت

1
 IIIہے۔

ػؿمت آپيٸ

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

2

ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

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

الفٵی

ہے اٿؿ

3
ہے۔

ػؿمت آپيٸII

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

4

ػؿمت آپيٸ

IV

ہے۔

تيٮی ٬كے ایک ٍضت ٵٺؼ تٞٲ٨
رواة

ٷہیں ثٸ مکتب ہے۔

5

ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

اٹتہائی ثٖڀؿ ٥یَٰہ
رڀاة

كے

ہٿٹب ٞ٥بٯ

ٕڀؿ

كے مٺٸے کب ایک ٝٺبٍـ ٷہیں ہے۔

6

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

عڀػ کے ٵ٦بػات
اپٸے
ٷہیں ہے۔

کڀ گبہک کے ٵ٦بػات

اگے ؿکھٹب اعال٩ی ثـتبؤ
كے ٓ

ؽاتی اِتضبْ مواالت
مواي 1
_____________ ایک ٹھٿك چیق ٷہیں ہے۔
 .Iٵکبٷ
ثیٴہ
.II
 .IIIٵڀثبئٰ ٥ڀٷ
ایک رڀڑی ریٺل
.IV
مواي 2
_______________ مـٿك کی ٵٞیبؿ کب ایک اىبؿے ٷہیں ہے۔
 .Iچبال٭ی
ِ اٝتٶبػ
٩بثٰ
.II
 .IIIہٵگؼافی
ؿػ ٝٶٰ
.IV
مواي 3
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ہے۔

ةھاؿت ٵیں _______________ ثیٴہ الفٵی
 .Iٵڀٹؿ تینـی پبؿٹی ٭ی ؽٳہ ػاؿی
ٵکبٹڀں کے ٱئے آگ ثیٴہ
.II
 .IIIگھؿیٲڀ م٦ـ کے ٱئے م٦ـا ثیٴہ
ؽاتی صبػثے
.IV
مواي 4
__________ ثیٴہ ػاؿ کی ثیٴہ الگت کڀ کٴ کـٷے کے ٕـی٪ڀں ٵیں كے ایک ہے۔
 .Iػٿثبؿہ ثیٴہ
کٹٿتی
.II
 .IIIىـی ٬ثیٴہ
چ ھ ٿٹ
.IV
مواي 5
اپٺی ثیٴہ پبٱینی کے تٞٲ ٨ٵیں ىکبیت ؿکھٷے ٿاال ایک گبہک ___________ کے
ؽؿیٜے كے آئی آؿ ڈی اے كے ؿاثٔہ کـ مکتب ہے
 .Iآئی ری ایٴ ایل
ّٲٍ ٜبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ
.II
 .IIIحمتنت (اٿٵتڈمسیٸ)
آئی ری ایٴ ایل یب ّٲٍ ٜبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب حمتنت
.IV
مواي 6
ٍبؿ٥یٸ زب ٘٦ای٬ٹ کب تٞٲ ٨اك كے ہے:
 .Iثیٴہ کٶپٺیڀں کے عال ٣ىکبیت
ػکبٹؼاؿٿں کے عال ٣ىکبیت
.II
 .IIIثـاٷڈ کے عال ٣ىکبیت
ثیٴہ کٶپٺیڀں ،ثـاٷڈ اٿؿ ػکبٹؼاؿٿں کے عال ٣ىکبیت
.IV
مواي 7
___________ کب ػائـہ اعتیبؿ اٷ ٵٞبٵالت كے ٹپٹٹب ہے دہاں مبٵبٷ یب عؼٵبت
ٰ  20الکھ تک کب ہے۔
٩یٶت اٿؿ تال٥ی کب ػٝڀی
 .Iہائی ٭ڀؿٹ
ّٲ٥ ٜڀؿٳ
.II
 .IIIؿیبمتی ٭ٶیيٸ
٩ڀٵی ٭ٶیيٸ
.IV
مواي 8
گبہک تٞٲ ٨ٵیں پہال تبحـ پیؼا ہٿتب ہے۔
 .Iاٝتٶبػ ہٿکـ
ٿ٩ت پـ چٰ کـ
.II
 .IIIػٱچنپی ػکھا کـ
ٿ٩ت پـ چٰ کـ ،ػٱچنپی ػکھا کـ اٿؿ عڀػ اٝتٶبػ ہٿکـ
.IV
مواي 9
ٍضیش ثیبٷ کب اٹتغبة کـیں:
 .Iثیٴہ ٥ـٿعت ٿ٩ت اعال٩ی ثـتبؤ ٹبدمٮٸ ہے
اعال٩ی ثـتبؤ ثیٴہ ایزٸٹٿں کے ٱئے ّـٿؿی ٷہیں ہے
.II
ةڑھاٷے ٵیں
ایزٸٹ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کے ػؿٵیبٷ اٝتٶبػ
 .IIIاعال٩ی ثـتبؤ
ٵؼػ کـتب ہے
اعال٩ی ثـتبؤ کی تڀٍ ٜ٩ـ ٣مت كے اٿپـ ٫ے ٵیٺزٶٸٹ كے کی ربتی ہے
.IV
مواي 10
ٞ٥بٯ ٕڀؿ كے مٺٸے ٵیں ىبٵٰ ہے:
 .Iامپیٮـ ٭ی ٕـ ٣ػھیبٷ ػیٺب
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کتھی کتھی مـ ہالٹب اٿؿ ٵنکـا ػیٺب
.II
 .IIIؿائے ٥ـاہٳ ٭ـٹب
ػھیبٷ ػیٺب ،کتھی کتھی مـ ہالٹب اٿؿ ٵنکـاٹب اٿؿ
کی ٕـ٣
امپیٮـ
.IV
ؿائے ػیٺب
ؽاتی اِتضبْ کے رواثبت
رواة

1

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

ثیٴہ ایک ٹھٿك چیق
رواة

2

ػؿمت آپيٸ
چبال٭ی مـٿك
رواة

 Iہے۔
کی ٵٞیبؿ

کب ایک اىبؿہ

 Iہے۔

ٵڀٹؿ تینـی پبؿٹی

ؽٳہ ػاؿی

ہے۔

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

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

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

6

ػؿمت آپيٸ

IV

ہے۔

ٍبؿ٥یٸ زب ٘٦ای٬ٹ
ٵتٞٲ٨ہ ہے۔
رواة

ثیٴہ ػاؿ

کی ثیٴہ الگت کڀ کٴ کـٷے کے ٕـی٪ڀں

5

ػؿمت آپيٸ

رڀاة

ثیٴہ ةھاؿت ٵیں الفٵی

ہے۔

4

ػؿمت آپيٸII

رواة

ٷہیں ہے۔

3

ػؿمت آپيٸ

رواة

ٷہیں ہے۔

ثیٴہ کٶپٺیڀں ،ػکبٹؼاؿٿں اٿؿ ثـاٷڈٿں کے عال ٣ىکبیت كے

7

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

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

8

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

گبہک تٞٲ٨
ربتب ہے۔

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

رواة

9

ػؿمت آپيٸ
اعال٩ی ثـتبؤ
رواة

III

ہے۔

ایزٸٹ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ٵیں اٝتٶبػ

ةڑھاٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے۔

10

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

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

کی ٕـ٣
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ػھیبٷ ػیٺب ،کتھی کتھی مـ ہالٹب

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

 )aىکبیت صٰ ٭ـٷے ٭ب

ٹٚبٳ ٍ -بؿ٥یٸ ٝؼاٱت ،حمتنت
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ىکبیت کب صً وـْے وب

ٔٚبَ ٍ -بؿفیٓ ٝؼاٌت ،حمتنت

 ُّ .1ىکبیت کے أتٚبَ کب ٔٚبَ (آئی ری ایُ ایل)
آئی آؿ ڈی اے ٷے ّٴ ىکبیت کے اٹتٚبٳ کے ٹٚبٳ (آئی ری ایٴ ایل ) کی
ىـٿٝبت کی ہے رڀ ثیٴہ کی ىکبیت ڈیٹا کے ٵـکقی ؽعیـے کے ٕڀؿ پـ اٿؿ
ٍٺٞت ٵیں ىکبیت کب مـا ٟٱگبٹب کی ٹگـاٹی کے آٯے کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتب
ہے.
پبٱني ػاؿ اپٺی پبٱینی کی تَ٦یالت کے مبتھ اك کے ٹٚبٳ پـ ؿرلٹؿ کـکے
اپٺی ىکبیت ػؿد کـ مکتے ہیں .پھؿ ىکبیتیں ٵتٞٲ٨ہ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کڀ
ةھیزی ربتی ہیں.
ىکبیت وب صً وـْے وب ٔٚبَ
آئی ری ایٴ ایل ىکبیبت اٿؿ اٷ کب مـا ٟٱگبٷے ٵیں ٱگٸے ٿاٯے ٿ٩ت پـ
ٹٚـ ؿکھتی ہے .ىکبیبت کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ یڀ آؿ ایٰ پـ ؿرلٹؿڈ کیب رب مکتب
ہے:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.as
px
ٍ .2بؿفیٓ کے حتف٘ ایکٹ1986 ،
اہَ
یہ ایکٹ "ٍبؿ٥یٸ کے ٵ٦بػات کی ةہتـ زب٥ ٘٦ـاہٳ کـٷے کے ٱئے اٿؿ
ٍبؿ٥یٸ تٺبفٝبت کے تَـ ٣کے ٱئے ٍبؿ٥یٸ کی کڀٹنٲڀں اٿؿ ػیگـ
اتھاؿٹیڀں کے ٩یبٳ کی ربڀیق کـٷے کے ٵَ٪ؼ كے ٵٺٚڀؿ کیب گیب تھا" .اك
ایکٹ کڀ ٍبؿ٥یٸ کے زب( ٘٦تـٵیٴ) ایکٹ2002 ،کی ٕـ ٣كے ٹٚـ حبٹی کی
گئی ہے.
ایکٹ ٵیں ػمتیبة کچھ تٞـی٦یں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں:
تٞـیف
"عؼِت " کب ٵٖٲت ہے کنی ةھی تَ٦یالت کی عؼٵت رڀ دمکٸہ ٍبؿ٥یٸ کے ٱئے
٥ـاہٳ کی گئی ہے اٿؿ اك ٵیں ثیٺکبؿی٥ ،ٺبٹنٺگ ،اٹيڀؿٹل ،ٹ ٰ٪ٿ محٰ،
ٿمبئٰ ،جبٲی یب ػیگـ تڀاٹبئی کی ٥ـاہٵی ،ثڀؿڈ یب ٝبؿّی ؿہائو یب
ػٿٹڀں،ؿہائو تٞٶیـ ،ت٦ـیش ،کھیٰ یب عرب یب ػیگـ ٵٞٲڀٵبت کے پھیالؤ کے
مٲنٰے ٵیں كہٿٱیبت کب اٹتٚبٳ کـٹب ىبٵٰ ہے ٱیٮٸ اك ٵیں ٵ٦ت عؼٵت یب
ؽاتی عؼٵت کے ٵٞبہػے کے زبت کڀئی ةھی مـٿك ٥ـاہٳ کـٹب ىبٵٰ ٷہیں ہے.
اٹيڀؿٹل کڀ ایک عؼٵت کے ٕڀؿ پـ ىبٵٰ کیب گیب ہے
"ٍبؿفیٓ "کب ٵٖٲت ہے کڀئی ةھی اینب ىغٌ رڀ
 کنی ارـ کے ثؼٯے ٵیں کڀئی مبٵبٷ عـیؼتب ہے اٿؿ اك ٵیں اك ٕـس
کے مبٵبٷ کب کڀئی ةھی ٍبؿ ٣ىبٵٰ ہے ٱیٮٸ اك ٵیں اینب ىغٌ ىبٵٰ
ٷہیں ہے ػٿثبؿہ ثیچٸے کے ٱئے یب کنی ةھی کبؿٿثبؿی ٵَ٪ؼ کے ٱئے
اك ٕـس کے مبٵبٷ کڀ صبٍٰ کـتب ہے.
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 ارـ کے ثؼٯے ٵیں کڀئی عؼٵت کـایہ پـ ٱیتب ہے یب اك کب ٥بئؼہ
اٹھاتب ہے اٿؿ اك ٵیں اینی عؼٵبت کے ٥بئؼہ صبٍٰ کـٷے ٿاٯے ىبٵٰ
ہیں.
"ٝیت " کب ٵٖٲت ہے ٵٞیبؿٖ٥ ،ـت اٿؿ ٝٶٲؼؿآٵؼ کے ٕـی٨ے ٵیں کڀئی ةھی
١ٲٖی ،کٶی یب اػھٿؿا پٸ رڀ کنی ةھی ٩بٹڀٷ کے زبت یب اك کے کی ٕـ ٣كے
ثـ٩ـاؿ ؿکھا ربٹب ّـٿؿی ہے یب رلے کنی عؼٵت کے مٲنٰے ٵیں کنی ٵٞبہػے
کی تٞٶیٰ ٵیں یب ػٿمـی ٍڀؿت ٵیں کنی ىغٌ کی ٕـ ٣كے ٝٶٲؼؿآٵؼ کئے
ربٷے کب ٿٝؼہ ػیب گیب ہے.
"ىکبیت " کب ٵٖٲت ہے ىٮبیت ٭بؿ کی ٕـ ٣كے زبـیـی ٕڀؿ پـ ٱگبیب گیب
کڀئی اٱقاٳ کہ :
 ٹبٵٺبمت کبؿٿثبؿی ٕـف ٝٶٰ یب پبثٺؼیبں کبؿٿثبؿی ٕـف ٝٶٰ اپٺبیب
گیب ہے
 اك کی ٕـ ٣كے عـیؼے گئے مبٵبٷ ٵیں ایک یب ایک كے فیبػہ ٝیت
ہیں
 اك کی ٕـ ٣كے کـایہ پـ ٱی گئی یب صبٍٰ کی گئی عؼٵبت ٵیں کنی
ةھی ٩نٴ کی کٶی پبئی گئی ہے
 ٿٍڀٯ کی گئی ٩یٶت ٩بٹڀٷ کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ یب پیکیذ پـ ٙبہؿ ٩یٶت
كے فیبػہ ہے
 ایلے مبٵبٷ رڀ امتٞٶبٯ کئے ربٷے پـ فٹؼگی اٿؿ مالٵتی کے ٱئے
عٖـٹبک ہٿں گے ،اك ٕـس کے کنی ةھی ٩بٹڀٷ کی ػٞ٥بت کی عال ٣ٿؿفی
ٵیں ٝڀاٳ کے ػؿٵیبٷ ٥ـٿعت کے ٱئے ػمتیبة کـائے رب ؿہے ہیں رٸ
کے ٱئے تبرـ کڀ ایلے مبٵبٹڀں کی ٵڀّڀٝبت اىیبء ،امتٞٶبٯ کے
ٕـی٨ے اٿؿ احـات کے تٺبٙـ ٵیں ٵٞٲڀٵبت ٙبہؿ کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی
ہے.
"ٍبؿفیٓ تٕبفٛہ " کب ٵٖٲت ہے ایک اینب تٺبفٛہ دہاں رل ىغٌ کے عال٣
ىکبیت کی گئی ہے ٿہ ىکبیت ٵیں ٵڀرڀػ اٱقاٵبت کڀ ٹٮبؿاتب اٿؿ اٷ کب
اٹکبؿ کـتب ہے.
ٍ )aبؿفیٓ تٕبفٛہ کبصً وـٔیواٌی

ایزٕنیبں

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

٥/یَٰہ ٝٶٲؼؿآٵؼ کے ٱئے ٵٺبمت مڀٯ کڀؿٹ کڀ

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

ىکبیت کب صً وـٔیهے کے ٌئے چیًٕ

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

ٵتٺبفٛہ عؼٵبت ٵیں ػٿه یب عبٵیڀں کڀ ػٿؿ کـٷے کے ٱئے

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

کبؿٿثبؿ ؿٿیے ثٺؼ

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

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

٭ـٹب

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

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

اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ػیئے گئے رڀاة كے

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

/پـٿٹٿ٭ٲق کے ٝٶٰ کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے :

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

عوػوو

1

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

ؿیبمت کٶیيٸ

.III

ّٲ ٜکڀٹنٰ

.IV

٩ڀٵی کٶیيٸ

عالًہ


آئی
ایٴ
کے
آالت



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



دہاں تک اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کب مڀاٯ ہے ،مت كے فیبػہ ٍبؿ٥یٸ کی
تٺبفٛہ ػٝڀٿں کے اعتیبؿ ٵیں تبعیـ ،ػٝڀٿں کی تٲ٦ی ٷہیں ہٿٷے ،ػٝڀٿں
کب ٵنرتػ ہٿٹب ،ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ اٿؿ پبٱینی کے ٩ڀاٹیٸ ،ىـائٔ ٿ١یـہ
رینی فٵـے ٵیں آتے ہیں.
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ٷے ایک ٵـثڀٓ ىکبیت کے اٹتٚبٳ کے ٹٚبٳ (آئی ری
آؿ ڈی اے
ایل ) کی ىـٿٝبت کی ہے رڀ ثیٴہ کی ىکبیت ڈیٹا کے ٵـکقی ؽعیـے
ٕڀؿ پـ اٿؿ ٍٺٞت ٵیں ىکبیت کب مـا ٟٱگبٹب کی ٹگـاٹی کے ٱئے
کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـتی ہے.



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



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

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

1986

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

عوػ نے ٹیلٹ کے رواة
رواة

1

ٍضیش رڀاة

I

ہے .

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

عوػ اِتضبْ مواي
مواي

1

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

اٷڈیٸ رٺـٯ ٵیٺزٶٸٹ ملٹٳ

 .IIIاٹگـٹیڈ گـیڀاٹل ٵیٺزٶٸٹ ملٹٳ
.IV

ؽہیٸ گـیڀاك ٵیٺزٶٸٹ ملٹٳ

مواي

2
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ایزٺنی
اٷ ٵیں كے کڀٷ می ٍبؿ٥یٸ ىکبیت کب صٰ ٭ـٷے ٿاٱی
ؿٿپے كے  100الکھ ؿٿپے تـ کے ٍبؿ٥یٸ تٺبفٝبت پـ تڀدہ ػے گی؟

 20الکھ

ّ .Iٲ٥ ٜڀؿٳ
.II

ؿیبمت کٶیيٸ

٩ .IIIڀٵی کٶیيٸ
.IV

ّٲ ٜکڀٹنٰ

مواي

3

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

4

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

مپـیٴ کڀؿٹ

 .IIIاٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ
.IV

ّٲٞی ٝؼاٱت

مواي

5

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

اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ کب ؿیبمتی مٖش ػائـہ ہے

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

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

مواي

6

اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ کے پبك ىکبیت کیلے کی ربئے گی؟
 .Iىکبیت زبـیـی ٕڀؿ پـ کی ربئے گی
.II

ىکبیت ٥ڀٷ پـ فثبٹی ٕڀؿ پـ کی ربئے گی
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 .IIIىکبیت آٵٸے مبٵٸے فثبٹی ٕڀؿ پـ کی ربئے گی
.IV

ىکبیت اعجبؿ ٵیں اىتہاؿ کے ؽؿیٜے کی ربئے گی

مواي

7

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

8

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

1مبٯ

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

کٰ ؿاصت کب ٵٖبٱتہ

مواي

9

20الکھ ؿٿپے کی ؿ٩ٴ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ہٿٹی چبہئے

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

100ؿٿپے کب ٥یل اػا کـٷے کی ّـٿؿت ہے

.II

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

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

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

مواي

10

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

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

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

عوػ اِتضبْ مواالت کے رواثبت
رواة

1

ٍضیش اٹتغبة

IIIہے .

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

2

ٍضیش اٹتغبة

IIہے .

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

3

ٍضیش اٹتغبة

IIہے .

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

4

ٍضیش اٹتغبة

IIIہے .

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

5

ٍضیش اٹتغبة

IVہے .

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

6

ٍضیش اٹتغبة

Iہے .

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

7

ٍضیش اٹتغبة

IIIہے .

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

8

ٍضیش اٹتغبة

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

9

ٍضیش اٹتغبة

IIہے .

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

10

ٍضیش اٹتغبة

IIہے .

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

63

باب 4
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ؿیگڀٱیيٺق
کبؿپوؿیٹ ایزٓٹ
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ؿیگڀٱیيٺق اگنت , 2015ٵیں تـٵیٴ کـ ؿہے تھے اٿؿ یہ
اپـیٰ ٭ی پہٱی تبؿیچ  ۶۰۴۴كے الگڀ ہٿ گی.
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ تٞـی٦بت ٵتٞٲ٨ہ ہیں.
 .1تٞـیفبت :
" )aایکٹ "كے ٿ٩تب ٥ڀ٩تب تـٵیٴ ىؼہ اٹيڀؿٹل ایکٹ ،
 ( 4کب ٵٖٲت ہے.

1938 )1938کے

" )bػؿعڀامت گقاؿ "كے کب ٵٖٲت ہے -
)i

کٶپٺی ایکٹ 2013 ( 2013 ،کب  )18یب اك کے کنی ٩بٹڀٷ یب
ٵـٿدہ کنی پیيـٿ کٶپٺی ٕـی٨ہ کبؿ کے زبت پیؼا ہٿتب کٶپٺی؛ یب

)ii

تک حمؼٿػ ؽٳہ ػاؿی ىـاکت ػاؿی ایکٹ2008 ،کے زبت پیؼا ہٿتب
اٿؿ ؿرلٹؿڈ کی گئی حمؼٿػ ؽٳہ ػاؿی ىـاکت ػاؿی؛

)iii

1912یب کڀآپـیٹیڀ مڀمبٹیڀ کی
کڀآپـیٹیڀ مڀمبئٹی ایکٹ،
ؿرلٹؿیيٸ کے ٱئے کنی ةھی ٕـی٨ہ کبؿ کے زبت ؿرلٹؿڈ کڀآپـیٹیڀ
کٶیٹی؛ یب

)iv

2کے میکيٸ
ایکٹ کی ػٜ٥ہ
ثیٺکٺگ کٶپٺی :یب

ٵیں ٿّبصت ٫ے ٕڀؿ پـ

)v

5کی
کی ػٜ٥ہ
 1949کب )10
(1949
ثیٺٮیٺگ کٶپٺی ایکٹ،
ؽیٲی ػٜ٥ہ )(1کے میکيٸ (ڈی اے) کے زبت ٿّبصت ٫ے ٕڀؿ پـٵيبةہ
ٹیب ثیٺ ٬؛ یب

)vi

ٝال٩بئی ػیہی ثیٺک ایکٹ،
٩بئٴ ٝال٩بئی ػیہی ثیٺک یب

3کے زبت

)vii

کڀآپـیٹیڀ مڀمبئٹی ایکٹ1912 ،کے زبت ىبٵٰ ١یـ مـکبؿی تٺٚیٴ
یب ٹھیک ٹھیک ؿػاتـي عقاٷہ تٺٚیٴ ،یب ةھاؿتی ؿیقؿٿ ثیٺک کے
پبك ؿرلٹؿڈ ١یـ ثیٺکبؿی ٵبٱیبتی کٶپٺی؛ یب

)viii

کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے اتھاؿٹی کی
ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ ىؼہ کڀئی ةھی ػٿمـے کب اٗہاؿ.

( 4اے)

1976 (1976کب )21
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کی ػٜ٥ہ

" )cٵٺٚڀؿ اػاؿے "كے اینی کڀئی اػاؿہ کب ٵٖٲت ہے رڀ تٞٲیٴ اٿؿ /
یب عبً ٕڀؿ پـ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿی ػے ػی اٿؿ
ٵٖٲ ٜاٹيڀؿٹل میٲق ،مـٿك اٿؿ ٵبؿکیٹٹگ کے ٵیؼاٷ ٵیں تـثیت ٵیں
ٵَـٿ ٣ہٿ اٿؿ اك ٵیں ةھاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلٹی ٹیڀٹ ،دمجئی ىبٵٰ ہے.
" )dاعتیبؿ تَؼی ٨٭ٺٺؼہ "كے ٹیٲی ٥ڀٷ کی ٕـی٨ہ كے تڀ ٜ٩یب ٥ـٿعت
کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے ٹیٲی ٵب٭یٹؿ کی ٕـ ٣كے ٵالفٳ ىغٌ کب ٵٖٲت ہے
اٿؿ ٿہ ایک خمَڀً ىغٌ کے ٱئے اٷ ّڀاثٔ کے ّبثٔے )7 (3کے زبت
خمَڀً ٕڀؿ پـ تڀٞ٩بت کڀ پڀؿا کـے گب؛
" )eاتھاؿٹی "كے اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ ڈیڀیٲپٶٸٹ اتھاؿٹی ایکٹ،
3کے ػٞ٥بت کے زبت ٩بئٴ ةھاؿتی
1999 (1999کب  )41کی ػٜ٥ہ
اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ ڈیڀیٲپٶٸٹ اتھاؿٹی کب ٵٖٲت ہے.
" )fکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ "كے ٵٺؼؿدہ ثبال میکيٸ (ة) ٵیں خمَڀً کڀئی ةھی
ػؿعڀامت گقاؿ کب ٵٖٲت ہے رڀ فٹؼگیٝ ،بٳ اٿؿ ٍضت کی کنی ةھی
خمَڀً ٩نٴ کے ٱئے اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئے
اٷ ّڀاثٔ کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ
ٵٺ٪ٞؼ کـتب ہے.
" )gکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ (فٹؼگی) "كے ٿہ کبؿپڀؿیٹ
اٷ ّڀاثٔ ٵیں ٫ے ٕڀؿ پـ خمَڀً فٹؼگی ثیٴہ
کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئے ،اك کے
ٱئے اٷ ّڀاثٔ کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے
مـٹی٦کیٹ ٵٺ٪ٞؼ کـتب ہے ؛

ایزٸٹ کب ٵٖٲت ہے رڀ
٭بؿ کے ٱئے اٹيڀؿٹل
ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے
ربؿی ربئق ؿرلٹؿیيٸ

" )hکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ( ٝبٳ ) "كے ٿہ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب ٵٖٲت ہے رڀ
اٷ ّڀاثٔ ٵیں ٫ے ٕڀؿ پـ خمَڀً ٝبٳ ثیٴہ ٭بؿ کے ٱئے اٹيڀؿٹل
کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئے ،اك کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے
ٱئے اٷ ّڀاثٔ کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی ربئق ؿرلٹؿیيٸ
مـٹی٦کیٹ ٵٺ٪ٞؼ کـتب ہے ؛
" )iکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ (ٍضت) "كے ٿہ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب ٵٖٲت ہے رڀ
اٷ ّڀاثٔ ٵیں یتھاٿٹـػهٹ ٍضت ثیٴہ ٭بؿ کے ٱئے اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ
کی تڀ ٜ٩اٿؿ مـٿمٺگ کیٲئے ،اك کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے اٷ
ّڀاثٔ کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی ربئق ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ
ٵٺ٪ٞؼ کـتب ہے؛
" )jکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ (ربٵ" )ٜكے ٿہ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب ٵٖٲت ہے رڀ
فٹؼگی ثیٴہ ٭بؿٝ ،بٳ ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ ٍضت ثیٴہ ٭بؿ یب ٵٺؼؿدہ ثبال
میکيٸ (ای )٤ٵیں ٫ے ٕڀؿ پـ خمَڀً ػٿ یب تیٺڀں کی ٵالٿٹ کے ٱئے
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اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩اٿؿ پـٿکیڀؿٵٸٹ کیٲئے ،اك کے ٕڀؿ پـ
کبٳ کـٷے کے ٱئے اٷ ّڀاثٔ کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی ربئق
ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ اٹ٪ٞبػ کـتب ہے؛
" )kاٵتضبٷ ثبڈی "اٷ ّڀاثٔ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے ةھاؿتی اٹيڀؿٹل اٹلٹی
ٹیڀٹ ،دمجئی یب کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کے ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ خمَڀً ا٥ـاػ
کے ٱئے مـٹی٦یکیيٸ اٵتضبٷ کے آپـیيٸ کیٲئے اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے
ٵٺٚڀؿی ػے ػی اٿؿ ٵٖٲ ٜکڀئی ػٿمـے اػاؿہ ہے.
٩" )lبثٰ اٿؿ ٵٺبمت"( ٣ٹ ایٸڈ پـٿپـ) ػؿعڀامت گقاؿ کی ؿرلٹؿیيٸ
کیٲئے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے اك کے ٿفیـ
ا٥نـ ،ڈائـیکٹؿف یب ىـاکت ػاؿٿں یب ٭ٺپي ػیگـ ٵالفٵیٸ مسیت ٵٺبمت
تٞیٸ کـٷے کے ٱئے ٵٞیبؿ ہے.
 )mکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے "ٿفیـ ا٥نـ "كے اك کی ٕـ ٣ٹبٵقػ اٿؿ
اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿی ػے ػی ڈائـیکٹؿ یب ىـیک یب کڀئی
ا٥نـ یب ٵالفٳ کب ٵٖٲت ہے ،رڀ ٍـ ٣کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے مـگـٵیڀں
کی ٹگـاٹی کـٷے کے ٯے ٵ٪ـؿ ہٿ اٿؿ رل کے پبك ٵٖٲڀةہ ٩بثٲیت
اٿؿ ٝٶٲی تـثیت ہٿ اٿؿ رل ٷے اٷ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کے زبت ٵٖٲڀة
ٕڀؿ پـ اٵتضبٷ پبك کی ہٿ۔
" )nؿرلٹؿیيٸ "كے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے اٷ
ّڀاثٔ کے زبت ربؿی کیب گیب ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ کب ٵٖٲت ہے.
" )oؿیگڀٱیيٺق "كے ةھاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿٹی
(کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کب ؿرلٹؿیيٸ) ّبثٔے 2015 ،کب ٵٖٲت ہے۔
" )pخمَڀً ىغٌ "كے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب ٿہ ٵالفٳ کب ٵٖٲت ہے رڀ
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ربٹت كے اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩اٿؿ
پـٿکیڀؿٵٸٹ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہے اٿؿ رل ٷے اٷ ّڀاثٔ ٵیں خمَڀً
ٕڀؿ پـ اہٯ ،تـثیت اٿؿ اٵتضبٷ کی ٭بٵیبثی کی تڀٞ٩بت کڀ پڀؿا
کیب ہے؛
" )qٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ "كے ٿہ اػاؿے کب ٵٖٲت ہے رڀ رببؿتی پی٢بٳ ةھیزٸے
کب کبؿٿثبؿ چالٷے کے ٱئے ٹیٲی کبٳ رببؿتی پی٢بٳ ؿمبٹی کالئٸٹ
⫴کے زبت ةھاؿتی ٹیٲی کٶیڀٹیکیيٸ
2010کے ثبة
اػھٵبٷ ّبثٔے،
ؿیگڀٱیٹؿی اتھاؿٹی کے پبك ؿرلٹؿڈ ہٿ اٿؿ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے
ربؿی مـٹی٦کیٹ ٵٺ٪ٞؼ کـتی ہٿ .
 )rاٷ ّڀاثٔ ٵیں امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے اٿؿ ربٹچ ،ٱیکٸ ٿ٩ت ٿ٩ت
تـٵیٴ ىؼہ ایکٹ ،اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ ڈیڀیٲپٶٸٹ اتھاؿٹی
ایکٹ1999 ،یب اٷ کے زبت ثٺبئے گئے کنی ةھی ایکٹ /ہػایبت پـ
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ثیبٷ اٱ٦بٗ اٿؿ تڀّیضبت کے ٵٞٺی ٿہی ہٿں گے رڀ اٷ اٝٶبٯ
ّڀاثٔ /ہػایبت ٵیں ثبٱرتتیت اٷ کے ٱئے ٵ٪ـؿ کئے گئے ہیں.

/

 .2اٷ ّڀاثٔ کی تڀمی ٜاٿؿ الگڀ ہٿٷے کی ىـائٔ:
 )1یہ ٩ڀاٝؼٿّڀاثٔ ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ کی ػؿمتی کے ػٿؿاٷ فٹؼگی
ثیٴہ ٭بؿٝ ،بٳ ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ ٍضت ثیٴہ ٭بؿ کی اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی
تڀ٩ ،ٜ٩بثٰ صَڀٯ اٿؿ مـٿمٺگ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں
کی ؿرلٹؿیيٸ کے ٱیے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ىبٵٰ کـتے ہیں.
 )aایک کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ( فٹؼگی) فیبػہ كے فیبػہ تیٸ فٹؼگی ثیٴہ
٭بؿ کے مبتھ اٷ کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی تڀ ،ٜ٩پـٿکیڀؿٵٸٹ
اٿؿ عؼٵت کـٷے کے ٱئے ثٺؼٿثنت کـ مکتب ہے.
 )bایک کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ (ٝبٳ) فیبػہ كے فیبػہ تیٸ ٝبٳ ثیٴہ ٭بؿ
کے مبتھ اٷ کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی تڀ ،ٜ٩پـٿکیڀؿ اٿؿ
عؼٵت کـٷے کے ٱئے ثٺؼٿثنت کـ مکتب ہے .اك کے ٝالٿہ،
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ (ٝبٳ) ٝبٳ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی عڀؿػہ
اٹتٚبٵبت کی تڀ ،ٜ٩پـٿکیڀؿ اٿؿ عؼٵت کـے گب اٿؿ ایلے ثیٴہ
٭بؿ کے رببؿتی اٹتٚبٵبت کی کٰ ثیٴہ ؿ٩ٴ شببٳ ثیٶبٿ کے ٱئے
ٵيرتکہ ٕڀؿ پـ ٥ی عٖـے پبٹچ کـٿڑ ؿٿپے كے فیبػہ ٷہیں ہٿگی.
 )cایک کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ (ٍضت ) فیبػہ كے فیبػہ تیٸ ٍضت ثیٴہ ٭بؿ
کے مبتھ اٷ کی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی تڀ ،ٜ٩پـٿکیڀؿ اٿؿ
عؼٵت کـٷے کے ٱئے ثٺؼٿثنت کـ مکتے ہیں.
 )dکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ (ربٵ )ٜکے ٵٞبٵٰے ٵیں میکيٸ ( اے ) كے
(می) تک خمَڀً ٕڀؿ پـ ىـائٔ الگڀ ہٿں گے۔
 )eاٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے مبتھ کی گئی اٹتٚبٵبت ٵیں کڀئی ةھی
تجؼیٲی ٍـ ٣اتھاؿٹی کے مبث ٨ٵٺٚڀؿی اٿؿ ٵڀرڀػہ پبٱینی ہٿٯڈؿف
کی مـٿمٺگ کے ٱئے ٵٺبمت اٹتٚبٵبت مسیت ہی کی ربئے گی ۔
 .3ػؿعوامت پـ غوؿ ۔
پـ ١ڀؿ
 .1اتھاؿٹی ؿرلٹؿیيٸ ٭ی ٵٺٚڀؿی ٭ـٷے ٫ے ٱیے ػؿعڀامت
٭ـتے ہٿئے ٭بؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ٫ے شببٳ ٵٞٶالت پـ ١ڀؿ ٭یب ربتب ہے۔
 .2تَٞت ٫ے ث٢یـ ،اتھاؿٹی ٵٺؼؿدہ ثبال عبً ٕڀؿ پـ ١ڀؿ ٭ـے گی  :۔
 )aػؿعڀامت ػہٹؼہ ای٬ٹ ٫ے ػٜ٥ہ  ۶۶ڈی ٫ے ؽیٲی ػٜ٥ہ
زبت ثیبٷ ٭ـػہ ٭نی ةھی ٕـس ٹباہٯ ہے ٭یب;
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(٫ ) ۰ے

 )bػؿعڀامت ػہٹؼہ ریلے ،کب٥ی تٞؼاػ ٵیں ػ٥رت کی رگہ ،مبٵبٷ اٿؿ
ٵڀحـ اٹؼاف ٵیں اك کی مـگـٵیڀں چھٹی کـٷے کی اٷ ٣ہؿمتڀں پـ
تـثیت یب٥تہ ا٥ـاػی ٩ڀت ّـٿؿی ہے؛
ؿامت یب ثـاہ ؿامت ٕـی٨ہ كے ٵتٞٲ ٨٭نی ةھی
 )cػؿعڀامت ػہٹؼہ
ىغٌ ٭ڀ اتھاؿٹی ٷے گقىتہ الئنٺل  /ؿرلٹؿیيٸ ػیٸے كے پہٯے
ٵٺب ٭یب ہے ٭یب۔
.ٿّبصت  :اك ؽیٲی ى ٨ٵ٪بٍؼ کے ٱئے" ،ثبٱڀامٔہ ثالٿامٔہ ٕڀؿ پـ
ٵٺنٲک" کب ٵـاػ کنی ٥ـٳ یب کٶپٺی ٭بؿپڀؿیٹ ثبڈی کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ػؿعڀامت گقاؿ کی کڀئی مبتھی اػاؿے املٹٷٹ اػاؿے ،ثبہٵی ٵٺنٲک
یب گـٿپ خمَڀً کٶپٺی ہیں .اك ٕـس كے یہ ٿاّش کیب ربتب ہے کہ اٷ
اٱ٦بٗ کے ٵٞٺی ٿہی ہٿں گے رڀ کٶپٺی ایکٹ 2013 ،یب ٵ٪بثٰہ ایکٹ،
 2002رینی ٍڀؿزببٯ ہٿ ،ٵیں اٷ کے ٱئے ٵ٪ـؿ کئے گئے ہیں.
 )dکیب ػؿعڀامت گقاؿ کب پـٹنپٰ آ٥نیـ گـیزڀیٹ ڈگـی صبٍٰ ہے اٿؿ
کیب اك ٷے اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿی ػے ػی کڀؿك کے ٵٖبث٨
ایک ٵٺٚڀؿ ىؼہ اػاؿے كے کٴ اف کٴ پچبك گھٷٹے ٹٚـیبتی اٿؿ
ٝٶٲی تـثیت صبٍٰ کی ہے ،اٿؿ ٵٺؼؿدہ ثبال تـثیت کی ٵؼت کے
اعتتبٳ پـ اٵتضبٷ ثبڈی کی ٕـ ٣كے ٵٺ٪ٞؼ اٵتضبٷ پبك کی ہے ۔
ثيـٕیکہ کہ دہاں ػؿعڀامت گقاؿ کب مـػاؿ ا٥نـ ةھاؿتی اٹيڀؿٹل
٥/یٲڀ ہے؛ یب می آئی آئی،
اٹلٹی ٹیڀٹ ،دمجئی کب امڀمیٹ
٥/یٲڀ؛ یب ةھاؿتی ثیٴہ اٹلٹی ٹیڀٹ کب
ٱٺؼٷ کب امڀكےٹ
٥/یٲڀ؛ یب اك کے پبك اٹيڀؿٹل اٿؿ عٖـے اٹتٚبٳ
امڀمی یٹ
اٹلٹی ٹیڀٹ ،صیؼؿآثبػ کی ٿہاں ٹٚـیبتی اٿؿ ٝٶٲی تـثیت پچیل
گھٷٹے کی ہٿگی۔
 )eکیب گقىتہ تیٸ مبٱڀں کے ػٿؿاٷ ػؿعڀامت گقاؿ کے ٿفیـ ا٥نـ،
ڈائـیکٹؿف اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ ٷے اٷ ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کی ىیڈٿٯ ⫴
ٵیں خمَڀً ٕڀؿ پـ ٕـف ٝٶٰ-اعال ٧کی عال ٣ٿؿفی تڀ ٷہیں کیب ہے؛
 )fاگـ ػؿعڀامت گقاؿ کب مـػاؿ کبؿٿثبؿ ثیٴے کے ٝالٿہ کڀئی
ػیگـ کبؿٿثبؿ ہے ،تڀ کیب ٿہ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ
ٵبٱی ٵٞبٵالت ٵیں اپٸے مـگـٵیڀں اٿؿ ػیگـ اٞ٥بٯ کے ػؿٵیبٷ
کب٥ی ٥بٍٰے ؿکھتے ہٿئے آفاػ ثـتبؤ ؿ٫ھتے ہیں ۔
 )gکیب پـٹنپٰ آ٥ینـ /ڈائـیکٹؿ  /ىـا٭یٸ /خمَڀً ىغٌ اٷ
٩ڀاٹیٸ کب ٵٞبہػہ  Iٵیں ػیئے گئے تَ٦یالت کے ثٺیبػ پـ
٩بثٰ اٿؿ ٵٺبمت ہیں؛ اٿؿ
 )hاتھاؿٹی کی ؿائے ہے کہ ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ کـٹب پبٱینی ہٿٯڈؿ
کے ٵ٦بػ ٵیں ہٿگب ۔
 .3ػؿعڀامت گقاؿ کے خمَڀً ىغٌ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ تڀٞ٩بت پڀؿی ٭ـیٺگے
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۔

 .aکنی ٵٺٚڀؿ ىؼہ ثڀؿڈ  /اػاؿے كے کٴ اف کٴ  12ٿیں کالك یب ٵنبٿی
اٵتضبٷ پبك کـ چکے ہٿں گے؛
 (i) .bخمَڀً ىغٌ فٹؼگیٝ ،بٳٍ ،ضت کی خمَڀً فٵـے رل کے ٱئے
ؿرلٹؿیيٸ کی تڀ ٜ٩کی گئی ہے١ ،ـُ کنی ٵٺٚڀؿ ىؼہ اػاؿے كے کٴ
اف کٴ پچبك گھٷٹے کی تـثیت صبٍٰ کـ چکب ہٿ گب اٿؿ اٵتضبٷ ثبڈی
کی ٕـ ٣كے ٵٺ٪ٞؼ اٵتضبٷ پبك کـ چکب ہٿ گب؛
) (iiکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ (ربٵ )ٜکب خمَڀً ىغٌ کنی ٵٺٚڀؿ ىؼہ اػاؿے
كے کٴ كے کٴ پچہتـ گھٷٹے کی تـثیت صبٍٰ کـ چکب ہٿ گب اٿؿ
اٵتضبٷ ثبڈی کی ٕـ ٣كے ٵٺ٪ٞؼ اٵتضبٷ پبك کـ چکب ہٿ گب؛
 .cاٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩کـٷے اٿؿ پـٿکیڀؿ کے ٱئے کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ خمَڀً ا٥ـاػ کے پبك اٷ ّڀاثٔ ٵیں خمَڀً
ٕڀؿ پـ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب ٵٞترب مـٹی٦کیٹ ٵؾکڀؿہ
مـٹی٦کیٹ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ػؿمت ؿرلٹؿیيٸ ٫ے زبت آؤت پٹ کی
تبؿیظ كے تیٸ مبٯ کی ٵؼت کے ٱئے ػؿمت ہٿگب؛
خمَڀً ىغٌ مـٹی٦کیٹ ربؿی کـٷے کے ٱئے اٷ ّڀاثٔ کب ٵٞبہػہ 3
ٵیں خمَڀً ثٺبٿٹ ٵیں اتھاؿٹی کڀ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے پـٹنپٰ
آ٥ینـ کے ؽؿیٜے ػؿعڀامت مج ٜکـے گب ۔
 .dکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب خمَڀً ىغٌ اگـ کنی ػٿمـے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے
پبك تجؼیٲی کے ٱئے پنٺؼ کـتب ہے ،تڀ ٿہ ٵڀرڀػہ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ
کی ٕـ ٣كے ػیئے گئے اٝرتاُ مـٹی٦کیٹ (ایٸ اٿ می) کے مبتھ ٹیب
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ؽؿیٜے اتھاؿٹی کڀ ػؿعڀامت مج ٜکـاٷے کی ٕـ٣
كے اینب کـے گب .اگـ ٵڀرڀػہ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ  30ػٷ کے اٹؼؿ
اٝرتاُ مـٹی٦کیٹ ربؿی ٷہیں کـتب ،تڀ یہ تَڀؿ کیب ربئے گب کہ
ٵٺؼؿدہ ثبال کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کڀ ام٬ےپـٿؿتٸ کے ٱئے اٝرتاُ ٷہیں
ہے .اتھاؿٹی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ كے ػؿعڀامت ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے ثٞؼ
ٵؾکڀؿہ تجؼیٲی کڀ ٿّبصت کـتے ہٿئے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب ٹبٳ ثؼٯ
کـ ٹٚـ حبٹی مـٹی٦کیٹ ربؿی کـے گب.
 .eخمَڀً ىغٌ اٿؿ  /یب اہٳ اٹيڀؿٹل ایگقیکٹیڀ رڀ تٞٲیٴ یب٥تہ ہیں
اٿؿ اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿتـ٩ی اتھاؿٹی (کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کب
الئنٺل) ٩ڀاٹیٸ 2002 ،کے زبت الئنٺل یب٥تہ کنی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے
پبك پہٯے كے کبٳ کـ ؿہے ہیں ،اٷ ّڀاثٔ کے زبت ؿرلٹؿڈ کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹٿں کے پبك کبٳ کـٹب ربؿی ؿکھ مکتے ہیں .تبہٳ ،اك ٕـس خمَڀً
ا٥ـاػ اٿؿ  /یب اہٳ اٹيڀؿٹل ایگقی٬ٹیڀ کی تَ٦یالت خمَڀً اٹؼاف
ٵیں اتھاؿٹی کڀ ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ػؿعڀامت مج ٜکـتے
ٿ٩ت یب اٷ کی ؿرلٹؿیيٸ کی تبؿیظ كے چھ ٵبہ کے اٹؼؿ پیو کیب
اتھاؿٹی ٵؾکڀؿہ تَ٦یالت کی ٿٍڀٱی کے ثٞؼ ایلے خمَڀً
ربئے گب۔
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ا٥ـاػ اٿؿ  /یب اہٳ اٹيڀؿٹل ایگقیٮتیڀ کڀ ٵٺؼؿدہ ثبال ؽیٲی
٩ڀاٹیٸ (می) کے زبت خمَڀً ٕڀؿ پـ مـٹی٦کیٹ ربؿی کـے گب۔
 .4ؿرلٹؿیيٸ کی ربؼیؼ ) - (1کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ؿرلٹؿیيٸ کے عتٴ ہٿٷے كے
تیل ػٷ کے اٹؼؿ ؿرلٹؿیيٸ کی ربؼیؼ کے ٱئے اربفت کڀ ّـٿؿی ٥یل کے
مبتھ ٥بؿٳ اے ٵیں ػؿعڀامت ػے مکتب ہے.
تبہٳ ،ىـٓ یہ ہٿگی کہ اگـ ٵؾکڀؿہ ػؿعڀامت اتھاؿٹی کے پبك اك ٵؼت کے
ثٞؼ ،ٱیکٸ ٵڀرڀػہ ؿرلٹؿیيٸ کی اٍٰ عتٴ ہٿٷے كے پہٯے پہٹچ ربتب ہے،
تڀ اتھاؿٹی کڀ ایک مڀ ؿٿپے کب ایک اّب٥ی ٥یل اٿؿ الگڀ کـ ٩بثٰ
اػائیگی ہٿں گے.
آگے یہ ةھی ىـٓ ہٿگی کہ تبعیـ کی ػؿعڀامت گقاؿ کی ٕـ ٣كے ٱکھا ٵیں
پیو ىؼہ کب٥ی ٿرڀہات کے ٱئے رڀ پیيـٿ ىـٓ ٕـ ٣ىبٵٰ ٷہ کیے گئے
ہٿں ،اربفت کی ربؼیؼ کے ٱئے پیو کی ػؿعڀامت ػؿعڀامت گقاؿ کی ٕـ٣
مبت مڀ پچبك ؿٿپے کب ایک اّب٥ی ٥یل اٿؿ الگڀ ٹیکل اػا کـٷے پـ
ؿرلٹؿیيٸ کے عتٴ ہٿٷے کی تبؿیظ کے ثٞؼ ٩جڀٯ کـ مکتب ہے.
ٹڀٹ  :٭بؿیڀؿیٹ ایزٸٹ کڀ ؿرلٹؿیيٸ کی ربؼیؼ کے ٱئے ؿرلٹؿیيٸ کے
ّے ػٷ پہٯے ػؿعڀامت مج ٜکـاٷے کی اربفت ہیں،
عتٴ ہٿٷے كے ٹڀ
) (2پـٹنپٰ آ٥ینـ اٿؿ خمَڀً ىغَیت ؿرلٹؿیيٸ کی ربؼیؼ کی تڀ ٜ٩کـٷے
كے پہٯے ایک ٵٺٚڀؿ ىؼہ اػاؿے کی ٕـ ٣كے ػیب گیب کٴ اف کٴ پچیل
گھٷٹے ٹٚـیبتی اٿؿ ٝٶٲی تـثیت ٵکٶٰ کـیں گے۔
) (3ؽیٲی ؿیگڀٱیيٸ ) (1کے زبت ربؼیؼ کے ٱئے ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی
کے ّبثٔے  7کے زبت خمَڀً ٕـی٨ے كے ہی کی ربئے گی.
) (4اتھاؿٹی اك ثبت كے ٵٖٶئٸ ہٿٷے پـ کہ ػؿعڀامت گقاؿ ؿرلٹؿیيٸ
کی ربؼیؼ کے ٱئے خمَڀً شببٳ ىـائٔ کڀ پڀؿا کـتب ہے ،تیٸ مبٯ کی ٵؼت
کے ٱئے ٥بؿٳ می ٵیں ؿرلٹؿیيٸ کی ربؼیؼ کـے گب اٿؿ ػؿعڀامت گقاؿ
کڀ إال ٛٵٺت ٰ٪کـے گب.
ٝ .5ٶٰ دہاں ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ ٷہیں کیب گیب ہٿ ۔
) (1دہاں ّبثٔے 4کے زبت ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے یب ّبثٔے
11کے زبت اك کی ربؼیؼ کے ٱئے ػؿعڀامت ّبثٔے 7کے زبت ٵ٪ـؿ ىـائٔ
کڀ پڀؿا ٷہیں کـتب ،ٿہاں اتھاؿٹی ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ ٥ـاہٳ کـٷے یب
اك ربؼیؼ کـٷے كے اٹکبؿ کـ مکتب ہے.
٥ـاہٳ کی ہے کہ کڀئی ةھی ػؿعڀامت اك ٿ٩ت تک ٵنرتػ ٷہیں کیب ربئے گب،
رت تک ػؿعڀامت گقاؿ کڀ اپٺی ثبت کہٷے کے ٱئے ٵٺبمت ٵڀ ٜ٩ٷہیں ػیب
ربتب.
) (2ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ ٥ـاہٳ کـٷے یب اك کب ربؼیؼ کـٷے کے ٱئے
ٵنرتػ کی إال ٛاتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ػؿعڀامت گقاؿ کڀ اینی ٵنرتػ كے
تیل ػٷ کے اٹؼؿ اٷہٿں ٷے کی ٿدہ ثتبتے ہٿئے ػی ربئے گی رٸ کی
ثٺیبػ پـ ػؿعڀامت کڀ ؿػ کیب گیب ہے۔
اتھاؿٹی کے ٥یَٰے كے ٵٖٶئٸ کڀئی ةھی ػؿعڀامت گقاؿ ٵٺؼؿدہ
)(3
ثبال ؽیٲی ّبثٔے )(2کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی صکٴ کی ٕـ ٣آپ
کی ٕـ ٣كے صبٍٰ کـٷے کی تبؿیظ كے پیٺتبٱیل ػٷ کی ٵؼت کے اٹؼؿ
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میکڀؿٹیق اپیٰ ٹؿیجڀٹٰ کڀ اپیٰ ،ایلے اپیٰ کے ٱئے ٵ٪ـؿ ٕـی٨ہ کے
ٵٖبث ٨کـ مکتے ہیں۔
 .6ؿرلٹؿیيٸ پیو کـٷے كے ٵنرتػ کب احـ  -کڀئی ةھی ػؿعڀامت گقاؿ ،رل
کب ّبثٔے  4کے زبت ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے یب ّبثٔے  11کے
زبت اك کب ربؼیؼ کے ٱئے ػؿعڀامت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٵنرتػ کیب گیب
ہےّ ،بثٔے  )2( 12کے زبت ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کی تبؿیظ کڀ اٿؿ اك
تبؿیظ كے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٹب عتٴ کـے گب۔ تبہٳ،
ٿہ پہٯے كے اپٸے کی ٕـ ٣كے ثٺبیب مڀػاٿ کے مٲنٰے ٵیں عؼٵبت ٥ـاہٳ
کـٷے کے ٱئے ٵنٲنٰ پبثٺؼ ؿہے گب .اك ٩نٴ کی مـٿك اٷ ٵڀرڀػہ مڀػاٿ
کے عتٴ ہٿٷے کی ٵؼت تک ربؿی ؿہے گی ،رڀ عتٴ کی گئی ہٿں ،یب چھ ٵبہ
کی ٵؼت کے ٱئے ،رڀ ةھی پہٯے ہٿ ،رل ٿ٩ت کے اٹؼؿ ٿہ ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ ٭بؿ
کے مبتھ ٵٺبمت ثٺؼٿ ثنت کـیں گے ۔
 .7کبؿپوؿیٹ ایزٓٹ کو ؿرلٹؿیيٓ فـاہَ کـْے کے ٌئے ىـائٔ:
ّبثٔے 9کے زبت پیو کیب گیب ؿرلٹؿیيٸ یب ّبثٔے 11کے زبت پیو کیب
گیب ربؼیؼ اٹیجبتڀ کے مبتھ مبتھ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ىـائٔ کے زبت ہٿ گب :
 )iاٷ ّڀاثٔ کے زبت ؿرلٹؿڈ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کڀ ٍـ ٣ٵٺؼؿدہ ثبال
) (3ٵیں خمَڀً ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩اٿؿ
ّبثٔے
عؼٵت کـٷے کے ٱئے ٍـ ٣اربفت ػے گب ;
 )iiکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ایکٹ ،اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ ڈیڀیٲپٶٸٹ
1999اٿؿ اٷ کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٿ٩ت
اتھاؿٹی ایکٹ،
ةھی
ٿ٩ت پـ ربؿی کئے گئے ّڀاثٔ ،کتبثچہ ،ہػایبت اٿؿ٭نی
ػٿمـے ہػایبت کی ػٞ٥بت کے مبتھ ٝٶٰ کـے گب ؛
 )iiiکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ،اگـ اٷ کی ٕـ ٣كے اتھاؿٹی کڀ مبث ٨ٵیں
کڀئی ةھی إال ٛیب تَ٦یٰ کنی اہٳ تَ٦یالت کے مٲنٰے ٵیں
ص٪ی٪ی یب گٶـاہ کٸ پبیب ربتب ہے یب پہٯے كے ہی پیو
ٵٞٲڀٵبت ٵیں کڀئی اہٳ تجؼیٲی ہٿتی ہے تڀ اتھاؿٹی کڀ ٥ڀؿی
پـ زبـیـی ٕڀؿ پـ ٵٖٲ ٜکـے گب ؛

پیو
١یـ
کی
ٕڀؿ

 )ivکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اپٸے ٍبؿ٥یٸ کی ىکبیبت کب مـا ٟٱگبٹب اینی
ىکبیت کی ٿٍڀٱی كے  14ػٷ کے اٹؼؿ کـٷے کے ٱئے کب٥ی
ا٩ؼاٵبت اٹھائے گب اٿؿ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے خمَڀً ىؼہ ربٷے
ٿاٯے ٥بؿٵیٹ اٿؿ ٕـی٨ہ کبؿ ٵیں ایلے گبہکڀں كے صبٍٰ ىکبیبت
کی تٞؼاػ ،ىکٰ اٿؿ ػیگـ تَ٦یالت کے ثبؿے ٵیں اتھاؿٹی کڀ
ٵٖٲ ٜکـے گب ؛
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 )vکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اپٸے ٿمبئٰ اٿؿ اپٸے ٕـ ٣خمَڀً ا٥ـاػ کی
تٞؼاػ کے ٵٖبث ٨ٵٺبمت تٞؼاػ ٵیں اٹيڀؿٹل پبٱینیڀں کی تڀٜ٩
اٿؿ پـٿکیڀؿ کـے گب ؛
 )viکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے خمَڀً ثٺبٿٹ ٵیں ؿیکبؿڈ
کی حببٱی کـے گب رٸ ٵیں پبٱینی ۔ ٿاؿ اٿؿ خمَڀً ىغَیت ۔ ٿاؿ
تَ٦یٰ ٵڀرڀػ ہٿں گے رٸ ٵیں کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے ٵٖٲڀة
ہؿ پبٱینی خمَڀً ىغٌ کے مبتھ ٵٺنٲک کیب گیب ہٿٍ ،ـ ٣اٷ کی
ٵَٺڀٝبت کڀ چھٿڑ کـ رڀ مبػہ ہٿں ،رٸ ٥ـٿعت کبؤٷٹؿ پـ کیب گیب
ہٿ اٿؿ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے خمَڀً ٕڀؿ پـ ٵٺٚڀؿ ہٿں .کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹ اینی پـاٱیب ٩بئٴ کـے گب رٸ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ایلے
ؿیکبؿڈ اٿؿ تَ٦یالت تک ثب٩بٝؼگی كے ؿمبئی ہٿ مکے ؛
 )viiکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کنی ةھی ٍڀؿت ٵیں اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی تڀٜ٩
کے ٱئے کخیـ مٖضی ٵبؿکیٹٹگ ٷہیں کـے گب ؛
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اپٸے ڈائـیکٹؿف ،ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ
)viii
ا٥ـاػ کے ٱئے الگڀ ٕـف ٝٶٰ-اعال ٧کی ٝٶٰ ی٪یٺی کـے گب ؛

خمَڀً

 )ixکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ؿیگڀٱیيٸ 31ٵیں خمَڀً ٕڀؿ پـ اپٸے کبؿپڀؿیٹ
ایزٺنی کبؿٿثبؿ کے ٱئے خمتٲ ٤ا٭بؤٷٹك ٫ے ٭تبثڀں ٭ڀ ٝٲیضؼہ
ؿ٫ھے گے ؛
٥ .8یل اػا اٿؿ ٥یل اػا ٷہ کـٷے کے ٹتبئذ -
( )1ہؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ؿرلٹؿیيٸ کے ٱئے ػؿعڀامت کـتے ٿ٩ت اٿؿ اك
کب ربؼیؼ کـتے ٿ٩ت ۔  10،000 /ؿٿپے کب ٿاپل ٷہ پقیـ ػؿعڀامت ٥یل
اٿؿ الگڀ ٹیکل اػا کـے گب .ٵؾکڀؿہ ٥یل صیؼؿآثبػ ٵیں ٩بثٰ اػائیگی
ةھاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿٹی ٫ے ٹبٳ اٽـت ٿٍڀٯ
کـٷے ٿاٯے اکبؤٷٹ پیئی ڈؿا٣ٹ یب ةھاؿتی اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ
تـ٩ی اتھاؿٹی کڀ ٵٺٚڀؿ ىؼہ اٱیکٹؿاٹک ٥ٸڈ ٹؿاٹن٦ـ ٕـ ٣كے ٩بثٰ
اػائیگی گے .ٵؾکڀؿہ ٥یل صیؼؿآثبػ ٵیں ٩بثٰ اػائیگی 'اٹيڀؿٹل
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ تـ٩ی اتھاؿٹی'٫ے ٹبٳ ٿٍڀٯ کـٷے ٿاٯے اکبؤٷٹ پیئی
ڈؿا٣ٹ کی ٕـ ٣كے ٩بثٰ اػائیگی گے۔ ػؿعڀامت ٥یل کے ث٢یـ کنی ةھی
ػؿعڀامت کے مٲنٰے ٵیں کبؿؿٿائی ٷہیں کی ربئے گی۔
) (2اتھاؿٹی كے ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ ہٿٷے
پـ ػؿعڀامت گقاؿ اینی ٵٞٲڀٵبت کی ٿٍڀٱی كے  15ػٷ کے اٹؼؿ 25،000
 /ؿٿپے کی ٥یل اٿؿ الگڀ ٹیکل اػا کـے گب .ٵؾکڀؿہ ٥یل کی ٿٍڀٱی
پـ اٿؿ ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ىتڀ کے مبتھ ٝٶٰ کـٷے کے ثٞؼ
اتھاؿٹی اك فٵـے کے زبت ،رل کے ٱئے ػؿعڀامت کیب گیب ہٿ ،کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـٷے کے ٱئے ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ کـے گب ۔
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) (3ربؼیؼ کے ٱئے ػؿعڀامت کـٷے کب عڀاہاں کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ 25،000
  /ؿٿپے کی ٥یل اٿؿ الگڀ ٹیکل کی اػائیگی کے مبتھ ٵ٪ـؿ ثٺبٿٹٵیں ربؼیؼ کے ٱئے ػؿعڀامت پیو کـے گی ۔
 .9ٵٞبٿُہ
) (1کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کڀ ٵٞبٿُے کی اػائیگی یب کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی
ٕـ ٣كے ٵٞبٿُے کی ٿٍڀٱی کڀ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے اك
ٵَ٪ؼ کے ٱئے ٵٖٲّ ٜڀاثٔ کی ٕـ ٣كے کٸٹؿٿٯ کیب ربئے گب.
) (2رٸ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کڀ آئی آؿڈی اے آئی (کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں
کب المیٺنیٺگ) ؿیگڀٱیيٺل 2002 ،کے زبت الئنٺل ٥ـاہٳ کیب گیب ہے،
اٷہیں اٷ ّڀاثٔ کے زبت اٷ کی ٕـ ٣كے کنی ؽؿیٜہ كے پیؼا ہٿٷے ٿاٱی
اٿؿ ٿٍڀٯ کبؿٿثبؿ کیٲئے ٵٞبٿُے صبٍٰ کـٷے کی اربفت ػی رب مکتی
ہے ثيـٕیکہ کہ ٿہ اٷ ٩ڀاٹیٸ کے ؿیگڀٱیيٺل  )2( 24ٵیں خمَڀً ٕڀؿ پـ
اپٸے ٍبؿ٥یٸ کی عؼٵت کـٹب ٵنٲنٰ ربؿی ؿکھیں .اگـ ایلے کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹ اٷ ّڀاثٔ کے زبت ؿرلٹؿڈ کئے ربٷے کے عڀاہه ٵٺؼ ہیں تڀ ٿہ
ؿیگڀٱیيٸ  31ٵیں خمَڀً ٕڀؿ پـ آپ صنبة ذبیڀ ٵیں پـاٹی مڀػاٿ اٿؿ
ٹئی مڀػاٿ کے زبت صبٍٰ پبؿىـٵک کڀ اٱگ اٱگ ٙبہؿ کـیں گے.
ِ .10فبػات کے تَبػَ -
اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩اٿؿ پـٿکیڀؿکـتے ٿ٩ت کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ پـ ٝٶٰ کـیں گے:
)(iکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ،رل کی مپجؼػھتب (ٹاي اپ) کبؿٿثبؿ کی کنی عبً
ٹٚبٳ ٵیں ایک كے فیبػہ ثیٶب٭ـتبٿ کے مبتھ ہٿ ،دمکٸہ گبہکڀں کڀ اٷ
ثیٶب٭ـتبٿ کی ٣ہؿمت ٙبہؿ کـے گب رٸ کے مبتھ ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کے
ٱئے اٷ کی ىـیٞت ہے اٿؿ اٷہیں ثیٶبؿ٭يب تڀمی ،ٜپبٱینی کی ٵؼت،
٩بثٰ اػائیگی پـیٶیٴ ،پـیٶیٴ کی ىـائٔ اٿؿ کڀئی ةھی ػیگـ ٵٞٲڀٵبت
رڀ اٷ کے پبك ػمتیبة شببٳ اتپبػٿ٫ے مٲنٰے ٵیں کالئٸٹ چبہیں ،ػمتیبة
کـائے گب .اك کے ٝالٿہ ،اگـ دمکٸہ گبہک ربٹٺب چبہے ،تڀ جمڀفہ اٹيڀؿٹل
کی ٵَٺڀٝبت کے مٲنٰے ٵیں کٶیيٸ کی ٩ؼؿ ٙبہؿ کـے گب.
)(iiدہاں ثیٴے کب ٥ـٿعت ہٿٷے ٿاٱی ایک مـػاؿ پیوہ ٿؿاٷہ ٵَٺڀٝبت
کے مبتھ ایک کےؽیٲی ٵَٺڀٝبت کے ٕڀؿ پـ کیب ربتب ہے ،ٿہاں
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ یب اك کب صٌہ ػاؿ یب اك کے ازببػی ٿفیـ پیوہ ٿؿاٷہ
ٵَٺڀٝبت کے عـیؼاؿ کڀ اك ثبت کے ٱئے جمجڀؿ ٷہیں کـیں گے کہ ٿہ
ّـٿؿی ٕڀؿ پـ اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی عـیؼ اٷ کے ؽؿیٜے كے کـے .
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب مـػاؿ ا٥نـ یب می ای ٤اٿ (یب اك کب ٵنبٿی) یہ
حبثت کـتے ہٿئے ٹَ ٤ثٺیبػ پـ ىیڈٿٯ  VIIIٵیں ػیے گئے ثٺبٿٹ ٵیں
اے مـٹی٦کیٹ اتھاؿٹی کے پبك ػاعٰ کـے گب کہ کنی ةھی دمکٸہ گبہک کڀ
کنی اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی رربا ٥ـٿعت ٷہیں کی گئی ہے.
)(iiiکڀئی ةھی ثیٶب٭ـتب کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ كے ہؿ گبہک ثیٴہ اك کے پبك
کـٷے کی تڀ ٜ٩ٷہیں کـے گب.
 .11اتھاؿٹی کی اٹکيب٣
) (1کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ثٺٸے کب عڀاہه ٵٺؼ ػؿعڀامت گقاؿ ؿاؤٷڈ ؿاثٸ
ػائـ کـٷے کے ٿ٩ت کی ػؿعڀامت کے مٲنٰے ٵیں ٿچبؿاؿتھ ہٳ آہٹگ شببٳ
ص٪ی٪ت اتھاؿٹی کڀ عڀػ ہی ٙبہؿ کـے گب .ػؿعڀامت ػائـ کـٷے کے ثٞؼ
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یب ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی کے ػٿؿاٷ اٷ کی ػؿعڀامت پـ ٿچبؿ٭يے ربٷے
کے ٱئے ػمتیبة کـائی گئی ٵٞٲڀٵبت ٵیں کڀئی تجؼیٲی ہٿٷے کی ٍڀؿت
ٵیں اتھاؿٹی کے ٿچبؿاؿتھ ػؿعڀامت گقاؿ کی ٕـ ٣ؿّبکبؿاٷہ ٕڀؿ پـ
اتھاؿٹی کڀ ایلے تجؼیٲی کب اٹکيب ٣کیب ربئے گب.
امی ٕـس ،کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ رڀ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی ربئق
)(2
ؿرلٹؿیيٸ ٵٺ٪ٞؼ کـتب ہے ،ؿرلٹؿیيٸ کے پیؼاٿاؿ کے ثٞؼ رٸ اہٳ
ص٪بئ ٨کی ثٺیبػ پـ اكے ؿرلٹؿیيٸ پیو کیب گیب ہے ،اٷ ٵیں کنی ةھی
تجؼیٲی کب ؿّبکبؿاٷہ ٕڀؿ پـ اٹکيب ٣اتھاؿٹی کڀ ایک ٵٺبمت ٿ٩ت ٵیں،
ٱیکٸ ایلے تجؼیٲی کے ٿا ٜ٩ہٿ ربٷے كے  30ػٷ کے اٹؼؿ کـے گب .
اینی إال ٛکی ٿٍڀٱی پـ اتھاؿٹی کڀئی ةھی ٿّبصت ٵبٹگ مکتب ہے یب اك
کی ٕـ ٣كے ّـٿؿی مسذھے ربٷے ٿاٯے ٹؼےه ربؿی کـ مکتب ہے-
) (3کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ػیگـ ؿیگڀٱیٹؿی یب مـکبؿی اػاؿٿں کی ٕـ ٣كے
اٷ کے عال ٣ىـٿ ٛکی گئی کبؿؿٿائی کب اٹکيب ٣اتھاؿٹی کڀ ایک ٵٺبمت
ٿ٩ت ٵیں ،ٱیکٸ اینی کبؿٿائی کے آ١بف كے  30ػٷ کے اٹؼؿ کـے گب .
اك ٕـس کے ػیگـ اػاؿٿں کی ٕـ ٣كے کی گئی کنی ةھی کبؿؿٿائی یب
ربؿی کئے گئے کنی ةھی ٹؼےه کب ةھی اٹکيب ٣اتھاؿٹی کی اٿپـ ٵ٪ـؿ
ٿ٩ت صؼٿػ کے اٹؼؿ کیب ربئے گب.
) (4اتھاؿٹی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ كے تڀ ٜ٩کـ مکتب ہے کہ ٿہ اینی
ٵٞٲڀٵبت یب ٿٿؿي پیو کـے رڀ ٵٺبمت مسذھی ربئے گی.
) (5کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اتھاؿٹی کڀ ایلے ػ٥بتـ کی تَ٦یالت رٸ اٹيڀؿٹل
ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کـٷے کب ٿہ پیو کـتے ہیں اٿؿ خمَڀً ا٥ـاػ کی
تَ٦یالت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ربؿی کی گئی اٷ کی مٺؼ تٞؼاػ ةھی ىبٵٰ
ٙبہؿ کـے گب .اك کے ٝالٿہ ،٭بؿپڀؿیٹ ریٹ ٭ی ٕـ ٣كے کنی ةھی ػ٥رت کڀ
ىـٿ ٛکـٷے یب عتٴ کـٷے کی ٵٞٲڀٵبت اتھاؿٹی کڀ ػی ربئے گی ۔
اتھاؿٹی آپ کی ٕـ ٣كے ٵٺبمت مسذھی ربٷے ٿاٱی اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگ
مکتب ہے.
) (6اپ ٵ٪ـؿ ىـائٔ پـ ٝٶٰ ٷہ کـٷے پـ اٹْجبٕی کبؿؿٿائی ّـٿؿی
ہٿگی ،ریلے ؿرلٹؿیيٸ کی ٵٖٞٲی یب ٹـمٸ ،ا٩تَبػی مقا ٹب٥ؾ کـٹب یب
اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ّـٿؿی مسذھی ربٷے ٿاٱی کڀئی ةھی ػٿمـے
کبؿؿٿائی.
ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿٿں کے مبتھ اہشببٳ
.12
 )aاٷ ّڀاثٔ کے زبت ؿرلٹؿڈ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کڀ ثیٴہ ٭بؿ
اٷ کی ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کے ٱئے ثٺؼٿثنت کـٹب پڑے
اٹتٚبٵبت کب اٹکيب ٣اتھاؿٹی کڀ اینی ٵٺتٚٶیٸ كے  30ػٷ
کـٹب ہٿگب .اینب ٹٚبٳ کی کٴ اف کٴ ٵؼت ایک مبٯ کے ٱئے
گب؛

کے مبتھ
گب .اٷ
کے اٹؼؿ
ہٿ ربئے

 )bاك ٕـس ٵٺتٚٶیٸ کـتے ٿ٩ت ،ٷہ تڀ کڀئی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کالٳ ػے
گب اٿؿ ٷہ ہی کڀئی ثیٴہ ٭بؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کڀ اك ثبت کے ٱئے
جمجڀؿ کـے گب کہ ٿہ ایک عبً ثیٴہ ٭بؿ کی ٵَٺڀٝبت کب ہی ت٪نیٴ
کـیں۔
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 )cاٹتٚبٵبت کے مٲنٰے ٵیں ایلے ؿف ٧ہٿں گے رٸ ٵیں پبٱینی ہٿٯڈؿف
کے ٥ی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کے ٥ـُ اٿؿ ؽٳہ ػاؿی ،ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کے ٥ـُ اٿؿ ؽٳہ ػاؿی ،اٹتٚبٵبت کڀ عتٴ کـٷے
کے ٱئے ىـائٔ ىبٵٰ ہٿں گی؛
 )dپبٱینی ہٿٯڈؿف کے ٵ٦بػات کے عال ٣کڀئی ةھی اٹتٚبٳ ٷہیں کیب ربئے
گب؛
 )eاگـ کڀئی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کنی ثیٴہ ٭بؿ کے مبتھ ٹٚبٳ کڀ عتٴ
کـٹب چبہتب ہے ،تڀ ٿہ ىـیٞت کے اعتتبٳ کی ٿدہ كے ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ
اتھاؿٹی کڀ ٵٖٲ ٜکـٷے کے ثٞؼ اینب کـ مکتب ہے .اك ٕـس کے
ٵٞبٵالت ٵیں ٿہ اك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ ٵٖٲڀة اٿؿ ثیٴہ ٭بؿ کے
پبك ؿکھی گئی پبٱینیڀں کی مـٿمٺگ پبٱینیڀں کے اعتتبٳ تک یب چھ
ٵبہ کی ٵؼت کے ٱئے ،رڀ ةھی پہٯے ہٿ ،کی ربئے رل ٿ٩ت کے اٹؼؿ ٿہ
ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ ٭بؿ کے مبتھ ٵٺبمت ثٺؼٿثنت کـیں گے؛
 )fاگـ کڀئی ثیٴہ ٭بؿ کنی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے مبتھ ٹٚبٳ کڀ عتٴ
کـٹب چبہتب ہے تڀ ٿہ ىـیٞت کے اعتتبٳ کی ٿدہ كے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ
اٿؿ اتھاؿٹی کڀ ٵٖٲ ٜکـٷے کے ثٞؼ اینب کـ مکتے ہیں .اك ٕـس کے
ٵٞبٵالت ٵیں ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ ٭بؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے صبٍٰ کی
گئی پبٱینیڀں کی مـٿمٺگ کی ؽٳہ ػاؿی ٯے گب۔ ایلے شببٳ ٵٞبٵالت
ٵیں ثیٴہ ٭بؿ ٵتٞٲ٨ہ پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ مـٿمٺگ کی اٹتٚبٵبت ٵیں ىؼہ
تجؼیٲیڀں کی إال ٛػے گب؛
 )gاٷ اػائیگیڀ کڀ چھٿڑ کـ رڀ ٵتٞٲ٨ہ ّڀاثٔ کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ٣
كے اربفت یب٥تہ ہیں ،اپٺب کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ثٺٸے کے ٱئے کڀئی
یب ػیگـ کڀئی اٱقاٵبت ،چبہے کنی ةھی
ػمتغٔ ٥یل( مبئٺٺگ ٥ی)
ٹبٳ كے ٹبٵقػ ہٿں ،ٷہ تڀ کڀئی ثیٴہ ٭بؿ اػا کـے گب اٿؿ ٷہ ہی
کڀئی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ صبٍٰ کـے گب؛
 )hکڀئی ةھی ثیٴہ ٭بؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کے ٿفیـ ا٥نـ ،خمَڀً ا٥ـاػ
اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ کڀ ثـاہ ؿامت ٕڀؿ پـ ٭چھ ہی تـ١یجبت (ٹ٪ؼ یب
١یـ ٹ٪ؼ) اػا ٷہیں کـے گب ؛
 )iاتھاؿٹی ،کنی ةھی ٿ٩ت ،تـمیٰ کی اٹتٚبٵبت کڀ عتٴ کـٷے کے ٱئے
اك ٿدہ كے ؿیکبؿڈ کـتے ہٿئے کہ ٭نی ةھی ثیٴہ ٭بؿ یب کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹ کڀ ہػایت مکتب ہے.
.13

پبٱینی ہٿٯڈؿف کی عؼٵت
 )1اٷ ّڀاثٔ کے زبت ؿرلٹؿڈ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب ٥ـُ ہٿگب کہ ٿہ ٵٞبہػے
کی پڀؿی ٵؼت کے ػٿؿاٷ اپٸے پبٱینی ہٿٯڈؿف کی عؼٵت کـے .مـٿمٺگ
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کے زبت ایکٹ کی ػٜ٥ہ
ٵیں ٵؼػ کـٹب ،ػٝڀی
٥ـاہٳ کـٹب ،اٹيڀؿٹل
ٵنبئٰ کے مٲنٰے ٵیں
ہے ۔

 64ٿی ثی کے زبت ٵٖٲڀة پـیٶیٴ کی اػائیگی
کـٷے کی صبٱت ٵیں ّـٿؿی ٵؼػ اٿؿ ؿہسمبئی
ٵٞبہػے کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ پیؼا ہٿٷے ٿاٯے
ػیگـ شببٳ عؼٵبت اٿؿ ؿہسمبئی ٥ـاہٳ کـٹب ىبٵٰ

 )2آئی آؿ ڈی اے (کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کب المیٺنٺیگ ) ؿیگڀٱیيٺل،
 2002کے زبت الئنٺل یب٥تہ کبؿ پڀؿیٹ ایزٸٹٿں کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٿہ
اٷ ّڀاثٔ کے ؿیگڀٱیيٸ  )3( 1کے مبتھ ٝٶٰ کـیں گے .تبہٳ ،ٿیل
ّبثٔے کے ؽیٲی میکيٸ ( )1کے زبت کی گئی تڀ ٜ٩ؽیٰ کے ٕڀؿ اپٸے
ٵڀرڀػہ پبٱینی ہٿٯڈؿ کے کی عؼٵت کـٹب اینی پبٱینیڀں کی ٵؼت کی
عتٴ ہٿٷے تک یب چھ ٵبہ کی ٵؼت کے ٱئے ،رڀ ةھی پہٯے ہٿ ،ربؿی
ؿکھیں گے رل ٿ٩ت کی ٵیٞبػ کے اٹؼؿ ٙبہؿٵٞبہػے مـٿمٺگ کے ٱئے
ٵؾکڀؿہ
ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ ٭بؿ کے مبتھ ٵٺبمت ٵٺتٚٶیٸ کـیں گے۔
اٹتٚبٵبت کے مبتھ اینی ٵٞبہػے کی تَ٦یالت اتھاؿٹی کی اینی
ٵٺتٚٶیٸ کے تیل ػٷ کے اٹؼؿ ٙبہؿ کیب ربئے گب۔
ػٿؿ ػؿاف ٵبؿکیٹٹگ (ٹیٲی-ٵبؿکیٹٹگ) ٕـی٨ہ کبؿ کی ٕـ ٣ثیٴہ کب
.14
میٲق اٿؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ٥بٍٰے ٵبؿکیٹٹگ کی مـگـٵیبں-
 )1کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ رڀ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی ٵبؿکیٹٹگ کے ٵَ٪ؼ کے
ٱئے ػٿؿ ٵبؿکیٹٹگ ٿاٱڀں (ٹےٱیٶبؿ٫ےٹؿ )کی عؼٵبت ٱیٺب یب ػٿؿ
ػؿاف ٵبؿکیٹٹگ مـگـٵی کـٹب چبہتب ہے ،ىیڈٿٯ ٵیں ٵ٪ـؿ کے ٕڀؿ پـ
اٹڀ دمبٱک کی پیـٿی کـے گب
پـ ٵٺ٦ی احـات کے ث٢یـ کبؿپڀؿیٹ
 )2ٵٺؼؿدہ ثبال ؽیٲی ّبثٔے)(1
ایزٸٹ کڀ ػٿؿ ٵبؿکیٹٹگ ٿاٱڀں ( ٹیٲی ٵبؿکیٹٹگ کـٷے) کی عؼٵبت
ٱیٸے کے ٱئے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ اّب٥ی ىـائٔ پـ ٝٶٰ کـٹب ہٿ گب :
 .aکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ ػٿؿ ٵبؿکیٹٹگ ٿاٱڀں اك
ٵڀّڀ ٛٵیں ةھاؿتی ٹیٲی کٶیڀٹیکیيٸ ؿیگڀٱیٹؿی اتھاؿٹی کی ٕـ٣
كے ربؿی کئے گئے خمتٲ ٤کتبثچہ اٿؿ  /یب ہػایبت یب کنی ةھی
ػٿمـے ٹؼیو کی پیـٿی کـیں گے؛
 .bاٹيڀؿٹل حبٱخی کے ٱئے ػٿؿ متھٿپٸ مـگـٵی کے ٱئے پنٺؼ کـتب
٭بؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اٷ ّڀاثٔ کب ٵٞبہػہ  4ٵیں اتھاؿٹی کی ٕـ٣كے خمَڀً ٥بؿٳ ٵیں اتھاؿٹی کے مبث ٨ٵٺٚڀؿی کی تڀ ٜ٩کـے گب ؛
.c
 .dاك کے ٝالٿہ ،کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اٷ ّڀاثٔ کب ٵٞبہػہ  5ٵیں خمَڀً
٥بؿٳ ٵیں ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ /ٵ٪ـؿ کـٷے کی ربڀیق
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ٵٺٚڀؿ تڀحی ٨٭بؿ کے ٹبٳ اتھاؿٹی کے پبك ػاعٰ کـے گب .
اتھاؿٹی اك کی تَؼی ٨کـٷے کے ثٞؼ اعتیبؿ تڀحی ٨کب ایک
مـٹی٦کیٹ ربؿی کـے گب؛
 .eاگـ کڀئی اعتیبؿ تڀحی ٨٭بؿ کنی ػٿمـے ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ کے پبك
تجؼیٰ کـٹب چبہتب ہے رڀ عڀػ ةھی اٹيڀؿٹل حبٱخی ٵیں ٱگب ہے،
تڀ ٿہ پہٯے کے ػٿؿٿپٸ ٿاٱڀں كے کڀئی اٝرتاُ ٷہیں مـٹی٦کیٹ
صبٍٰ کـیں اٿؿ ٵتضٶٰ یب مـٹی٦کیٹ ربؿی کـٷے کے ٱئے اتھاؿٹی
اگـ ٵڀرڀػہ ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ اك کے ٱئے
کڀ پیو کـے گی ۔
ػؿعڀامت کی تبؿیظ كے  30ػٷ کے اٹؼؿ٭ڀئی اٝرتاُ ٷہیں
مـٹی٦کیٹ (ایٸ اٿ می) ربؿی ٷہیں کـتب ،تڀ یہ تَڀؿ کیب ربئے
گب کہ ٵؾکڀؿہ ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ کڀ اٷ کی تجؼیٲی کے ٱئے اٝرتاُ
ٷہیں ہے؛
.f

اعتیبؿ تڀحی ٨٭بؿ کڀ ہٹاٷے یب ةڑھاٷے کے ٱئے ػؿعڀامت ٵتٞٲ٨ہ
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے ٿفیـ ا٥نـ کے ؽؿیٜے پیو کیب
ربئے گب؛

 .gاگـ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ةھاؿتی ٹیٲی کٶیڀٹیکیيٸ ؿیگڀٱیٹؿی
اتھاؿٹی (ٹی آؿ اے آئی) کے پبك ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ کے ٕڀؿ پـ
ؿرلٹؿیيٸ کـٿاتب ہے تڀ ٵؾکڀؿہ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ٍـ ٣اٷ ثیٴہ
٭بؿ کے ٱئے ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ کے ٕڀؿ پـ کبٳ کـے گب رٸ کے مبتھ
اك کب ثٺؼٿثنت ہیں؛
 .hکڀئی ةھی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ یب اك کب ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ کنی ىغٌ کڀ
آؤٹ ثبؤٷڈ کبٯ ٷہیں کـے گب ،رت تک کہ اك ٷے اك اؿاػے کی
پڀچھ گچھ کـٷے کی ٕـ ٣اٹيڀؿٹل پبٱینی عـیؼٷے ٵیں ػٱچنپی
ٷہیں ػکھائی ہٿ .ٿہ ایلے ا٥ـاػ اٿؿ کی گئی پڀچھ گچھ کب ڈیٹا
ثیل اتھاؿٹی یب اك کی ٕـ ٣كے اعتیبؿ کنی ىغٌ کی ٕـ ٣كے
تڀحی ٨اٿؿ ربٹچ پڑتبٯ کے ٱئے ثٺبئے ؿکھیں گے؛
.i

ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ ٵنت٪جٰ گبہک کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵٞٲڀٵبت ٙبہؿ ٭ـےگب-
 )aاك کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کب ٹبٳ رل کب ٿہ سمبئٺؼگی کـتے ہیں؛
 )bکبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ؿرلٹؿیيٸ تٞؼاػ؛
 )cٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ اٿؿ  /یب کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ؿاثٔہ کی
تٞؼاػ اگـ گبہک ٿاپل ٥ڀٷ کـٹب یب ٹیٲی میٲل كے ٵتٞٲ٨
ٵٞٲڀٵبت کی تَؼی ٨کـٹب چبہتب ہٿ.
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 )dٹیٲی کبٯ کـٷے ٿاٯے ا٥ـاػ (اعتیبؿ ىؼہ) کب ٹبٳ اٿؿ
ىٺبعتی سمرب؛
.j

ٹیٲی ٵب٭یٹؿ کڀ ٵ٪ـؿ کـٷے ٿاال کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ ٹیٲی
ٵبؿ٭یٹؿ کے مبتھ ایک ٵٞبہػے کـے گب اٿؿ ٵؾکڀؿہ ٛہػ ٹبٳہ ٵیں
ٵکٶٰ تَ٦یالت ػمتیبة ہٿگب ،ریلے ڈیٹا ثیل کب ٵٺج٥ ،ٜـُ اٿؿ
ؽٳہ ػاؿی ،اػائیگی کی تَ٦یالت  ،ٵٞبہػہ کی ٵؼت ،ایکٹ،
اتھاؿٹی ٫ے ؽؿیٜہ ربؿی ٭ی
ؿیگڀٱیيٺل ،ہػایبت  ،کتبثچہ،
ہػایبت کے ٱئے ٕـف ٝٶٰ-اعال ٧کی عال ٣ٿؿفی ہٿٷے کی ٍڀؿت ٵیں
کی ربٷے ٿاٱی کبؿؿٿائیبں .رت ةھی ّـٿؿی ہٿ تت یہ ٩ـاؿ تڀحی٪ی
١ـُ اتھاؿٹی یب اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے اعتیبؿ کنی ىغٌ کے ٱئے
ػمتیبة کـائے ربئیں گے؛

 .kہؿ ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ اٿؿ اعتیبؿ تَؼی ٨٭بؿ اٷ ّڀاثٔ کی ىیڈٿٯIII
ٵیں خمَڀً ٕڀؿ پـ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کے ٱئے الگڀ ٕـف ٝٶٰ -
اعال ٧کی پیـٿی کـیں گے؛
.l

اتھاؿٹی کڀ یہ ص ٨ہٿگب کہ ٿہ ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ کے اصبٓے یب کنی
ػیگـ کیٶپل ،رڀ ؿیکبؿڈ /ػمتبٿیقات کی تڀحی ٨کے ٱئے اربفت
ّـٿؿی مسذھتب ہٿ ،کب ٵٞبئٸہ کـے اٿؿ کنی ةھی ػمتبٿیق  /ؿیکبؿڈ
کی ٵبٹگ کـے ،ٹیٲی ٵبؿ٭یڑ کے کنی ةھی ٵالفٳ کے ثیبٷ کڀ
ؿیکبؿڈ کـے یب اپٸے ٍڀاثؼیؼ ٭نی ةھی ػمتبٿیقات  /ؿیکبؿڈ کی
کبپیبں ثٺبئے؛

 .mٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ کڀ اك ٵڀّڀ ٛٵیں ٿ٩ت ٿ٩ت پـ اتھاؿٹی کی ٕـ٣
كے ٵ٪ـؿ کی ربٷے ٿاٱی ٭نی ػیگـ ىـائٔ پـ ٝٶٰ کـ ٹب ہٿگب.
 )3ٹیٲی ٵبؿ٭یٹؿ تیٸ كے فیبػہ ثیٴہ ٭بؿ یب اٹيڀؿٹل كے ٵتٞٲ٨
اػاؿٿں کے مبتھ کبٳ ٷہیں کـے گب.
.15

کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ّبثٔہ اعال٧

 )1ہؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اٷ ّڀاثٔ کی ىیڈٿٯ ⫴ ٵیں خمَڀً ٕڀؿ پـ ّبثٔہ
اعال ٧پـ ٝٶٰ کـیں گے۔
 )2کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اٷ ّڀاثٔ کے زبت خمَڀً ّبثٔہ  -اعال ٧کی عال ٣ٿؿفی
مسیت اك کے ہیڈ ا٥نـ ،خمَڀً ا٥ـاػ اٿؿ ػیگـ ٵالفٵیٸ کے شببٳ اٞ٥بٯ
102کی
اٿؿ ١ٲٖیڀں کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿ گب اٿؿ ایکٹ کی ػٜ٥ہ
ػٞ٥بت کے زبت ٵٞٺی مقا کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿں گے رڀ ایک کـٿڑ ؿٿپے
تک ٿمی ٜہٿ مکتب ہے۔
.16

ؿیٮبؿڈ ٭ی حببٱی
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کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اٱیکٹؿٿٹک ٕڀؿ پـ ؿیکبؿڈ مسیت ،ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ؿیکبؿڈ ٭ی
حببٱی کـے گب اٿؿ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے رت ةھی تڀ ٜ٩کی ربئے گی تت اٷہیں
٥ـاہٳ کـے گب -
کالئٸٹ کے اپٸے کالئٸٹ کڀ ربٹیے (کے ٿائی می) ؿیکبؿڈ ،رینب کہ
)i
ٵتٞٲ٨ہ اتھاؿٹی کے ہػایبت اٿؿ پینڀں ٭ی زب٪ی ٨الٷڈؿٹگ ایکٹ کی
ػٞ٥بت کے زبت ٿارت ہے؛
)ii

کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے خمَڀً ىغٌ کی ٕـ ٣كے ػمتغٔ اے می آؿ مسیت،
اٿؿ ثیٴہ ٭بؿ کڀ پیو ربڀیق ٥بؿٳ کی ٥ی
گبہکڀں کی ٕـ ٣ثبّبثٔہ
٭بپی؛

)iii

ایک ؿرلٹؿ رل ٵیں گبہکڀں کی ٣ہؿمت ،پبٱینی کی تَ٦یالت ریلے
پبٱینی کی ٩نٴ ،پـیٶیٴ ؿ٩ٴ ،پبٱینی ربؿی کـٷے کی تبؿیظ ،صبٍٰ
چبؿد یب ٥یل ٵڀرڀػ ہٿ؛

)iv

ایک ؿرلٹؿ رل ٵیں ىکبیبت کی تَ٦یالت ٵڀرڀػ ہٿ رل کے زبت ىکبیت
ٿاٱڀں کب ٹبٳ ،ىکبیت کی ىکٰ ،ربؿی  /ٵٖٲڀة پبٱینی ٭ب ٿٿٹٿں کی
ػٿثبؿہ گٺتی اٿؿ اك پـ کی گئی کبؿؿٿائی ىبٵٰ ہٿ؛

)v

ایک ؿرلٹؿ رل ٵیں ٹبٳ ،پتہ ،ٹیٲی ٥ڀٷ سمرب ،تَڀیـ گـا ،٣ٵٺَڀةہ
ثٺؼی کے آ١بف کی تبؿیظ ،مـٿك چھٿڑٷے کی تبؿیظ ،اگـ ٭ڀئی ہٿ تڀ،
خمَڀً ىغٌ کڀ اػا کیب گیب ٵبہاٷہ ٵٞبٿُہ؛

)vi

اربفت کے مبتھ ّبثٔے ىؼہ عٔ ٿ کتبثت کی کبپیبں؛

)vii

ٿ٩ت ٿ٩ت پـ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے خمَڀً کیب ربٷے ٿاال کڀئی ػیگـ
ؿیکبؿڈ۔

.17

اکبؤٷٹ ،ؿیکبؿڈف ،ٿ١یـہ کی کتبثڀں کی حببٱی

۔

 )1کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ رل کب ىبٵٰ کـٷے ٍـ ٣اٹيڀؿٹل حبٱخی کے ٵ٪بٍؼ
کے ٱئے ہی کیب گیب ہے ،ہؿ ٵبٱی مبٯ کے ٱئے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ صنبة ذبی
تیبؿ ٭ـےگب ۔
)i

ہؿ اکبؤٷٹٹگ ٵؼت عتٴ ہٿٷے پـ ٵڀرڀػ ٍڀؿت صبٯ کے ٵٖبث ٨ثیٲٺل
ىیٹ اٿؿ اكٹیٹٵیٸٹ ٭ی تَ٦یالت ؛

)ii

اك ٵؼت کے ٱئے ٥ڀائؼ اٿؿ ٹَ٪بٷ اکبؤٷٹ؛

)iii

ٹ٪ؼ ٥ /ٸڈ ةہاؤ کی تَ٦یالت؛

)iv

ٿ٩ت ٿ٩ت پـ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٵٖٲڀة کئے ربٷے ٿاٯے اّب٥ی
تَ٦یالت.
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ٹڀٹ  : ۴اك ّبثٔے کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے ،ٵبٱی مبٯ  12ٵبہ کب ( یب دہاں
کبؿٿثبؿ  1اپـیٰ کے ثٞؼ ىـٿ ٛکیب ربتب ہے ٿہاں کٴ) ہٿگب رڀ مبٯ کے
اپـیٰ کے پہٯے ػٷ ىـٿ ٛہٿگب اٿؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ مبٯ کے ٵبؿچ کے  31ٿے
ػٷ عتٴ ہٿگب ،اٿؿ ا٭بؤٷٹك ٭ڀ حببٯ اّب٣ہ پؾیـی کی ثٺیبػ پـ کیب ربئے
گب.
ُٷ کی ٵبٱی تَ٦یالت کی ایک ىیڈٿٯ ہٿگی رل کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی
ٹڀٹ  : ۶ا
ٕـ ٣كے ثیٴہ ٭بؿٿں اٿؿ ثیٴہ ٭بؿ کی گـٿپ کٶپٺیڀں كے صبٍٰ شببٳ آٵؼٹی
کب ثیٴہ ٭بؿ -ٿاؿ تَ٦یالت اٿؿ مبتھ ہی ،کنی ةھی ثیٴہ ٭بؿ كے کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹ کی گـٿپ کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے صبٍٰ اػائیگیڀں کی تَ٦یالت اٿؿ /یب
ازببػی اػاؿٿں کی ٕـ ٣كے صبٍٰ اػائیگیڀں کی تَ٦یالت اٿؿ اك کب ثیبٷ
کـٷے ٥ـاہٳ کی ربئے گی ۔
 )aؽیٲی ّبثٔے ( )1ٵیں ثتبئے گئے ٵٖبث ٨ٵبٱی ثیبٹبت کی صنبة ربـةہ
٥ی اك پـ صنبة آڈیٹؿ کی ؿپڀؿٹك ٵ٦بػ ہؿ مبٯ  30متٶرب كے پہٯے
اتھاؿٹی کڀ پیو کی ربئے گی اٿؿ اك کے مبتھ کبؿٿثبؿ کڀ ٵٺٚٴ،
ٵْبٵیٸ کی ٍڀؿت صبٯ ٿ١یـہ پـ ٯے٫ھا -دمتضٸ کی اةھیٮتیب یب
تجَـے ،اگـ کڀئی ہٿں ،ػی ربئیں گی اٿؿ اینی تجَـے پـ ٵٺبمت
ٿّبصت اتھاؿٹی کے پبك ػاعٰ ىؼہ ایلے ٵْبٵیٸ کے مبتھ ػیب ربئے
گب.
 )bصنبة آڈیٹؿ کی ؿپڀؿٹ کی تبؿیظ كے ٹڀے ػٷ کے اٹؼؿ صنبة آڈیٹؿ
کی ؿپڀؿٹ ٵیں ثتبئی گئی کڀتبہیڀں کڀ ةہتـ ثٺبٷے کے ٱئے ّـٿؿی
ا٩ؼاٵبت اٹھائے ربئیں گے اٿؿ اتھاؿٹی کڀ ٵٖٲ ٜىؼہ ربئیں گے.
 )cشببٳ صنبة ذبیڀ ،تَ٦یالت ،ػمتبٿیقات ٿ١یـہ کی حببٱی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ
کے ہیڈ آ٥ل یب اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے ٹبٵڀػػهٹ اٿؿ ٵٖٲ ٜایلے ػیگـ
ثـاٹچ آ٥ل ٵیں کیب ربئے گب اٿؿ یہ شببٳ کبٳ کے ػٹڀں ٵیں ٵٞبئٸہ
کے ٱئے اك ٵَ٪ؼ کیٲئے اتھاؿٹی کے ایلے اعتیبؿ صکبٳ کے ٱئے
ػمتیبة ہٿں گے .
 )dاك ّبثٔے ٵیں ٵتٞیٸ اٿؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی ٕـ ٣كے ثـ٩ـاؿ ؿکھا
شببٳ ذبیب ،ػمتبٿیقات ،تَ٦یالت ،ٵٞبہػٿں ٹڀٹ ٿ١یـہ اٷ کے ٵتٞٲ٨ہ
مبٯ کے عتٴ ہٿٷے كے ػك مبٯ کی کٴ اف کٴ ٵؼت کے ٱئے ؿکھے
ربئیں گے .تبہٳ ،اٷ ٵٞبٵالت كے ٵتٞٲ ٨ػمتبٿیقات دہاں ػٝڀے ٵٖٲٜ
ىؼہ ہٿں اٿؿ اٷ کب منٹا ٹٺیبیبٱیڀ کے ٥یَٰے کے ٱئے فیـ اٱتڀاء
ہٿ ،ٿہاں یہ ٿارت ہے کہ ٵؾکڀؿہ ػمتبٿیق ٝؼاٱت کی ٕـ ٣كے ٵٞبٵالت
کب اعتیبؿ ہٿٷے تک ؿ٫ھےربے.
 )2اٷ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کے ٵٞبٵالت ٵیں رٸ کب مـػاؿ کبؿٿثبؿ کی
اٹيڀؿٹل حبٱخی کے ٝالٿہ کڀئی ػیگـ کبؿٿثبؿ ہے ،ٿہ اٹيڀؿٹل حبٱخی
کے ٱئے صبٍٰ آٵؼٹی اٿؿ ثیٶب٭ـتبٿ كے صبٍٰ ػیگـ ای٬ے ٹڀىتہ پـ
ٵيتٶٰ ٕج٨ہ-ٿاؿمڀچٺب-ٹٚبٳ ثٺبئے ؿکھیں گے.
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 )3ہؿ ثیٶب٭ـتب رڀ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کی عؼٵبت ٱیتب ہے ،ایلے شببٳ
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹٿں کے ٱئے ىیڈٿٯ  V.اے ٵیں ػیے گئے ثٺبٿٹ ٵیں
اٱگ اٱگ مـٹی٦کیٹ اتھاؿٹی کے پبك ػاعٰ کـے گب رل پـ ٝینڀی اٿ
اٿؿ می ای ٤اٿ کے ػمتغٔ ہٿٷے چبہئے .کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ٿفیـ
ا٥نـ اٿؿ می ای ٤اے (یب اك کے ٵنبٿی) كے ایک اینب ہی مـٹی٦کیٹ
ىیڈٿٯ  V.ثی ٵیں ػیے گئے ٕڀؿ پـ ثیٶب٭ـتب كے صبٍٰ کٶیيٸ /
پبؿىـٵک کڀ خمَڀً کـتے ہٿئے اتھاؿٹی کے پبك ػاعٰ کیب ربئے گب.
.18

ٝبٳ

 )1اٷ ّڀاثٔ کی اٿٹچب ٵٞٲڀٵبت کی تبؿیظ كے اٷ ّڀاثٔ کے ّبثٔے 1
)(3ٵیں یتھا خمَڀً ٍڀؿتڀں کے ٝالٿہ کڀئی ةھی ىغٌ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ
کے ٕڀؿ پـ کبٳ ٷہیں کـ مکتب ،رت تک کہ اٷ ّڀاثٔ کے زبت اتھاؿٹی
کی ٕـ ٣كے اك کی ؿرلٹؿیيٸ ٥ـاہٳ ٷہیں کیب ربتب .
 )2کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ اٿؿ ثیٶب٭ـتب یب کنی ػٿمـے ىغٌ کے ػؿٵیبٷ
کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے ٕڀؿ پـ اك کی ت٪ـؿی کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ یب
ػیگـ ا٩نبٳ كے پیؼا ہٿٷے ٿاال کڀئی ةھی تٺبفٛہ اك ٕـس ٵتبحـ ىغٌ
کی ٕـ ٣اتھاؿٹی کے پبك ةھیزب رب مکتب ہے؛ اٿؿ ٵؾکڀؿہ ىکبیت یب
سمبئٺؼگی کی ٿٍڀٱی پـ اتھاؿٹی ىکبیت چیک کـ مکتب ہے اٿؿ اگـ
ّـٿؿی پبیب ربتب ہے تڀ اٷ ّڀاثٔ کی ىـائٔ کے ٵٖبث ٨ربٹچ پڑتبٯ
یب ٵٞبئٸہ یب ؿینـچ ٵٺ٪ٞؼ کـٷے کے ٱئے ٵبؿچ ہٿ مکتب ہے.
ٕـف ٝٶٰ-اعال٧
ٝ .Iبٳ ٕـف ٝٶٰ-اعال٧
 .1ہؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کبؿٿثبؿی ٕـف ٝٶٰ کے تنٲیٴ ىؼہ ٵٞیبؿات کی
پیـٿی کـے گب اٿؿ policyholdersکے ٵ٦بػ ٳےپٺب ٥ـُٝ-ٶٰ کـے گب .
اك ٕـس کـتے ٿ٩ت-
 )aگبہکڀں کے مبتھ اپٸے ؿٿیے کڀ ہؿ ٿ٩ت صتٶی ہٳ آہٹگی اٿؿ مٺزیؼگی
کے مبتھ کبٳ کـے گب؛
 )bاصتیبٓ اٿؿ ٭ـٳٹھتب کے مبتھ کبٳ کـے گب؛
 )cیہ ی٪یٺی ثٺبئے گب کہ کلٹٵـ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے مبتھ اپٸے
تٞٲ٪بت کڀ مسذھتب ہے اٿؿ اك کڀ یہ ٵٞٲڀٳ ہے کہ ٭بؿپڀؿےٹےدےٹ کل
کی ربٹت كے کبٳ کـ ؿہا ہے؛
 )dدمکٸہ گبہکڀں کی ٕـ ٣كے ػی گئی شببٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ اپٸے ٱئے اٿؿ اك
ثیٶب٭ـتب  /اٷ ثیٶب٭ـتبٿ کے ٯےرنٮڀ  /رٸہیں کبؿٿثبؿ کی ربڀیق
کیب رب ؿہا ہے ،ٵکٶٰ ٕڀؿ ؿافػاؿاٷہ مسذھے گب؛
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 )eاٷ کے ٩جِے ٵیں ٿا ٜ٩ع٦یہ ػمتبٿیقات کی ص٦بٙت ثٺبئے ؿکھٷے کے
ٱئے ٵٺبمت ٩ؼٳ اٹھائے گب؛
 )fکٶپٺی کب کڀئی ڈائـیکٹؿ یب ٥ـٳ کب کڀئی ىـیک یب اہٳ ایگقیکٹیڀ
یب ٿفیـ ا٥نـ اتھٿاٿٹـػهٹ ىغٌ کنی ػٿمـے کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کے
پبك امی ٍڀؿت صبٯ کڀ ٵٺ٪ٞؼ ٷہیں کـے گب؛
 .2ہؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ
 )aاك کے ہیڈ ا٥نـ اٿؿ ہؿ خمَڀً ىغٌ کی ةھٿٯ-چڀک پـ ٵيتٶٰ شببٳ اٞ٥بٯ
کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿ ربئے گب؛
 )bاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ شببٳ خمَڀً ىغٌ رٸ
اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی ٵبؿکیٹٹگ کـتے ہیں اٷ ٵیں ٵٺبمت ٕـی٨ے
كے تـثیت ،٭يٲتبپڀؿ اٿؿ رٺبٹنپٺٸ ہٿں.
 )cاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ ٿفیـ ا٥نـ اٿؿ خمَڀً ىغَیت دمکٸہ گبہک
کڀ پبٱینی کے ٥ڀائؼ اٿؿ پبٱینی ٫ےتـگت ػمتیبة پـتپھٱڀ کے
مٲنٰے ٵیں کڀئی ١ٲٔ تَ٦یٰ ٷہ ػیں؛
 )dاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ کنی ةھی دمکٸہ گبہک کڀ کڀئی اٹيڀؿٹل
کی ٵَٺڀٝبت عـیؼٷے کے ٱئے جمجڀؿ ٷہیں کیب ربئے گب؛
 )eاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ ىغٌ کڀ ٥ـٿعت كے پہٯے
اٿؿ ٥ـٿعت کے ثٞؼ کب٥ی ٕڀؿ پـ ٵيڀؿہ ػے گب؛
 )fػٝڀی پیؼا ہٿٷے کی ٍڀؿت ٵیں شببٳ ٿپچبؿکتبٿں اٿؿ پـٯے٫ھیٮـ کڀ
پڀؿا کـٷے ٵیں ثیٴہ ىغٌ کڀ ہؿ متھٿمپبیتب اٿؿ تٞبٿٷ ٥ـاہٳ کـے
گب؛
 )gاك ص٪ی٪ت کی ٵٺبمت توہیـ کـے گب کہ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ عٖـے ٹيبٷ
ٷہیں کـتب یب ثیٶب٭ـتب کے ٕڀؿ پـ کبٳ هنیٮـتب
 )hثیٴہ ٭بؿ کے مبتھ ایلے ٵٞبہػے کـے گب رٸ ٵیں ػٿٹڀں کے ٥ـُ اٿؿ
ؽٳہ ػاؿی ٿّبصت ہٿں.
.II

٥ـٿعت ٿمٖی ٕـف ٝٶٰ-اعال٧

 .3ہؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ یب ٿفیـ ا٥نـ یب خمَڀً ىغٌ اك کے ٹیچے خمَڀً ٕـف
ٝٶٰ-اعال ٧کی ةھی ٝٶٰ کـے گب:
)i

ہؿ کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ  /ٿفیـ ا٥نـ
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/خمَڀً ىغٌ

 )aٵبٹگ کئے ربٷے پـ دمکٸہ گبہک کڀ اپٺب تٞبؿ ٣ػے گب اٿؿ اپٺب
ؿرلٹؿیيٸ  /مـٹی٦کیٹ ٙبہؿ کـے گب؛
 )bرٸ ثیٶب٭ـتبٿ کے مبتھ اٷ ثٺؼٿثنت اٷ کی ٕـ ٣كے ٥ـٿعت کے ٱئے
جمڀفہ اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کے مٲنٰے ٵیں ٵٖٲڀة ٵٞٲڀٵبت کب پھیالؤ
کـے گب اٿؿ کنی خمَڀً اٹيڀؿٹل کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی کی م٦بؿه کـتے
ٿ٩ت دمکٸہ گبہک کی ّـٿؿیبت کی تڀدہ ؿکھے گب؛
 )cاگـ دمکٸہ گبہکڀں کی ٕـ ٣كے پڀچھا گیب ہٿ تڀ ٥ـٿعت کے ٱئے جمڀفہ
اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کے مٲنٰے ٵیں کٶیيٸ کے ٵبٷ ٙبہؿ کـے گب؛
٥ )dـٿعت کے ٱئے جمڀفہ اٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿ ٭ی ٕـ٣
٭یے ربٷے ٿاٯے پـیٶیٴ کی ٿّبصت کـے گب؛
 )eدمکٸہ گبہک کڀ ثیٴہ ٭بؿ كے ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں ٵٖٲڀة ٵٞٲڀٵبتی ىکٰ،
اٿؿ کنی اٹيڀؿٹل ٵٞبہػے کی عـیؼاؿی ٵیں اہٳ ٵٞٲڀٵبت کے اٹکيب٣
کی اہٵیت کڀ ةھی ٿاّش ٭ـےگب
 )fثیٴہ ٭بؿ کڀ پیو ہؿ پیيکو کے مبتھ ایک ع٦یہ ؿپڀؿٹ کے ٕڀؿ پـ
دمکٸہ گبہک کی کنی ةھی ٵٺ٦ی ٝبػت یب آٵؼٹی كے ٵتٞٲٝ ٨ؼٳ ٵٖبث٪ت
کے ثبؿے ٵیں ٵٖٲ ٜکـے گب اٿؿ دمکٸہ گبہکڀں کے ثبؿے ٵیں شببٳ
ٵٺبمت پڀچھ گچھ کـٷے کی ٕـ ٣كے ربڀیق کی ٵٺٚڀؿی کے مٲنٰے ٵیں
ثیٴہ ٭بؿ کے عٖـے -٭ٸ ٥یَٰے کڀ ٵٺ٦ی ٕڀؿ پـ ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے
کنی ةھی اہٳ ص٪ی٪ت كے ثیٴہ ٭بؿ کڀ آگبہ کـے گب؛
 )gثیٴہ ٭بؿ ٕـ ٣ربڀیق کی ٵٺٚڀؿی یب ٵنرتػ کـٷے کے ثبؿے ٵیں دمکٸہ
گبہک کڀ تیبؿی كے ٵٖٲ ٜکـے گب؛
 )hثیٴہ ٭بؿ کے پبك ربڀیق ٥بؿٳ ػاعٰ کـتے ٿ٩ت ّـٿؿت ػمتبٿیقات اٿؿ
پیيکو کڀ ٵکٶٰ کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿٿں ٫ے ثٞؼ ٵیں ٵبٹگے ربٷے
ٿاٯے ػیگـ ػمتبٿیقات صبٍٰ کـے گب؛
)ii

کڀئی ةھی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ  /ٿفیـ ا٥نـ

/خمَڀً ٥ـػ -

 )aایک ػؿمت ؿرلٹؿیيٸ  /مـٹی٦کیٹ اٹ٪ٞبػ
کبؿٿثبؿ کی تڀ ٜ٩یب پـٿکیڀؿ ٷہیں کـے گب؛

کئے

ث٢یـ

اٹيڀؿٹل

 )bزبـیک ٥بؿٳ ٵیں کنی اہٳ ص٪ی٪ت کڀ چھٿڑٷے کے ٱئے دمکٸہ گبہکڀں کی
صڀٍٰہ ا٥قائی ٷہیں کـے گب؛
 )cربڀیق کی ٵٺٚڀؿی کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿ کڀ پیو پیو ٥بؿٳ یب
ػمتبٿیقات ٵیں ١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت پیو کـٷے کے ٯےمتھاٿت گبہک کڀ صڀٍٰہ
ا٥قائی ٷہیں کـے گب؛
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 )dدمکٸہ گبہک کے مبتھ ثؼٵقاد اٹؼاف ٵیں ثـتبؤ ٷہیں کـیں گے؛
 )eکنی ػٿمـے خمَڀً ىغٌ یب کنی اٹيڀؿٹل اٷٹؿٵیڈیٹ کی ٕـ ٣كے پیو
ىؼہ کنی ربڀیق کے مٲنٰے ٵیں ٵؼاعٲت ٷہیں کـے گب؛
 )fثیٴہ ٭بؿ کی ٕـ ٣كے ربڀیق کی ىـس٥ ،ڀائؼ ،صبالت کڀ چھٿڑ کـ خمتٲ٤
ىـس٥ ،ڀائؼ ،صبالت کی پیيکو ٷہیں کـے گب؛
 )gپبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ ٵڀرڀػہ پبٱینی کڀ عتٴ کـٷے اٿؿ اك ٫ے عتٴ ہٿٷے
کی تبؿیظ كے تیٸ مبٯ کے اٹؼؿ اك ٹئی پیيکو تیبؿ کـٷے کے ٱئے
جمجڀؿ ٷہیں کـے گب؛
 )hکڀئی ةھی کبؿپڀؿیٹ ایزٸٹ کنی ایک ىغٌ یب ایک تٺٚیٴ یب تٺٚیٶڀں
کے کنی ایک گـٿپ كے اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کی پڀؿٹ ٥ڀٱیڀ ٷہیں
ؿکھے گب ،رل کے زبت پـیٶیٴ کنی ةھی مبٯ ٵیں صبٍٰ کٰ پـیٶیٴ کے
پچبك ٥یَؼ كے فیبػہ ہٿ؛
 )iاتھاؿٹی کے مبث -٨ٵٺٚڀؿی کے ث٢یـ کنی اٹيڀؿٹل کٶپٺی
ڈائـیکٹؿ ٷہیں ثٸے گب یب ڈائـیکٹؿ کے ٕڀؿ پـ ٷہیں ؿہے گب؛

کے

 )jکنی ةھی ٕـس ٵٺی الٷڈؿٹگ کی مـگـٵیڀں ٵیں ٵٲڀث ٷہیں ؿہے گب؛
 )kعڀػ یب گٶـاہ کٸ ٭بٯ یب ٥ـّی ٭بٱق کی ٕـ ٣كے کبٯ میٸٹؿٿں کے
ؽؿیٜے کبؿٿثبؿ صبٍٰ کـٷے ٵیں ٵٲڀث ٷہیں ؿہے گب؛
 )lاٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی تڀ ٜ٩اٿؿ پـٿکیڀؿیٺگ کے ٱئے کخیـ مٖضی
ػٿپٸ ٷہیں کـے گب؛
 )mکبؿٿثبؿ کی ٿٍڀٱی کے ٱئے ١یـ تـتیت یب٥تہ اٿؿ ١یـ اربفت یب٥تہ
ا٥ـاػ کڀ ٵ٪ـؿ ٷہیں کـے گب؛
 )nؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ کے ٵٖبث ٨اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی تڀ ٜ٩اٿؿ
مـٿمٺگ کڀ چھٿڑ کـ اٹيڀؿٹل ٵيڀؿہ کبٳ یب ػٝڀی ٵيڀؿہ کبٳ یب کڀئی
ةھی ػیگـ اٹيڀؿٹل كے ٵتٞٲ ٨عؼٵبت ػمتیبة ٷہیں کـائے گب
 )oاٹيڀؿٹل کی ٵَٺڀٝبت کی ت٪نیٴ کڀ آگے ةڑھاٷے ٵیں دمکٸہ پبٱینی
ہٿٯڈؿف کے ؿاثٔہ کی تَ٦یالت کی ٿّبصت کـٷے ،ٵتڀ ،ٜ٩تـریش
ثٺبئیں ،ٵٖٲ ٜکـیں ،تٞبؿ ٣ػے ،صبٍٰ کـٷے یب ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے
خمَڀً ىغٌ کڀ چھٿڑ کـ کنی ةھی ػٿمـے ىغٌ کڀ ٵ٪ـؿ ٷہیں کـے گب،
صڀٍٰہ ا٥قائی ٷہیں کـے گب ،ایلے کنی ةھی ىغٌ کے مبتھ ٵٞبہػے
ٷہیں کـے گب یب کنی ةھی ٩نٴ کب اٹتٚبٳ ٷہیں کـے گب؛
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 )pکنی ةھی ىغٌ یب اػاؿے کی ٥ـٿعت ،تٞبؿ ،٣تـریش ثٺبئیں ،ہػایت یب
پـٿکیڀؿٵٸٹ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے کنی ةھی ٹبٳ كے کنی ةھی ٥یل،
کٶیيٸ ،صڀٍٰہ ا٥قائی کی اػائیگی ٷہیں کـے گب یب ایلے کنی
اػائیگی کی اربفت ػیے گب۔
ّ .IIIبثٔہ اعال ٧پڀكٹ میٰ
 .4ہؿ ٭بؿپڀؿیٹ ایزٸٹ
 )aہؿ اٹ٦ـاػی پبٱینی ہٿٯڈؿ کی ٹبٵقػگی یب کبٳ یب ایڈؿیل ٵیں تجؼیٲی
کڀ الگڀ کـٷے یب رینی ٍڀؿت صبٯ ہٿ ،اعتیبؿات کب امتٞٶبٯ کـٷے
کے ٱئے ٵٖٲ ٜکـیں گے اٿؿ دہاں ةھی ّـٿؿت ہٿ ٿہاں اك ٵَ٪ؼ کے
ٱئے ّـٿؿی ٵؼػ ٥ـاہٳ کـے گب؛
 )bآپ ؽؿیٜے پہٯے كے ہی صبٍٰ اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کڀ حم٦ڀٗ ؿکھٷے
کے ٹٔ٪ہ ٹٚـ كے فثبٹی ٕڀؿ پـ اٿؿ زبـیـی ٕڀؿ پـ پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ
إال ٛػیٸے کی ٕـ ٣كے ٵ٪ـؿ ٿ٩ت کے اٹؼؿ پبٱینی ہٿٯڈؿ کے ٕـ٣
پـميیٶق کب تـمیٰ ی٪یٺی ثٺبٷے کے ٱئے ہؿ دمکٸ کڀىو کـے گب ؛
 )cاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ اك کب گبہک ثیٴے کے عتٴ ہٿٷے کی
تبؿیظ كے آگبہ ہے ،ةھٯے ہی ٿہ گبہک کڀ اّب٥ی اٹيڀؿٹل ص٦بٙت جمڀفہ
کـٷے کب اٹتغبة ٷہیں کـتب ہٿ ؛
 )dاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ ربؼیؼ ٹڀٹك ٵیں پبٱینی کڀ ٵتبحـ
کـٷے ٿاٯے تجؼیٲیڀں کڀ رڀ پبٱینی کے ىـٿ ٛاٿؿ گقىتہ ربؼیؼ کی
تبؿیظ کے ثٞؼ ٿا ٜ٩ہٿئے ہٿں ،ٵٖٲ ٜکـٷے کی ّـٿؿت مسیت ،اٹکيب٣
کے ٥ـُ کے ثبؿے ٵیں اٹتجبہ ٵڀرڀػ ہٿگی؛
 )eاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ ربؼیؼ ٹڀٹك ٵیں ربؼیؼ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے
ثیٴہ ٭بؿ کڀ ػی ربٷے ٿاٱی شببٳ ٵٞٲڀٵبت کب ؿیکبؿڈ (صـٿ ٣کی ٹ٪ڀٯ
ةھی ىبٵٰ ہے) ؿکھٷے کی ّـٿؿت ٖ٥ـی ہٿگی ؛
 )fاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ کلٹٵـ ثیٶب٭ـتب كے ربؼیؼ کی ػٝڀت عتٴ
ہٿٷے کی تبؿیظ كے کب٥ی پہٯے صبٍٰ کـتب ہے ؛
 )gثیٴہ ٭بؿ ٕـ ٣ػٝڀٿں کے تَ٦یہ کے ٱئے تڀٞ٩بت پـ ٝٶٰ کـٷے کے
پبٱینی ہٿٯڈؿ کے یب ػٝڀیؼاؿٿں یب ٥بئؼہ اٹھاٷے ٿاٱڀں کڀ ّـٿؿی
ٵؼػ ٥ـاہٳ کـے گب؛
 )hاپٸے گبہکڀں کڀ ٥ڀؿ ٕڀؿ پـ ػٝڀٿں کی إال ٛػیٸے اٿؿ شببٳ اہٳ
ٿاٞ٩بت کی إال ٛرٲؼ اف رٲؼ ػیٸے
ص٪ی٪ت ٙبہؿ کـٷے اٿؿ ٹتیذہ
کے اٷ کے ؽٳہ ػاؿی کڀ ٿاّش کـے گب؛
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 )iگبہک کڀ ٍضیش ،ٵٺبمت اٿؿ ٵکٶٰ اٹکيب ٣کـٷے کے ٱئے ٵٖٲ ٜکـے گب
دہاں اكے ی٪یٸ ہٿ کہ گبہک ٷے اینب ٷہیں کیب .اگـ اّب٥ی اٹکيب٣
ٷہیں کیب ربتب تڀ ٿہ کالئٸٹ کے ٱئے آگے اٿؿ کبٳ کـٷے كے اٹکبؿ
کـٷے کے ٱئے ١ڀؿ کـے گب؛
 )jػٝڀے كے ٵتٞٲ ٨کنی ةھی ّـٿؿت کے ثبؿے ٵیں کالئٸٹ کڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ
پـ ٵٖٲ ٜکـیں گے؛
 )kػٝڀے کے مٲنٰے ٵیں یب اینی کنی ٿاٜ٩ہ کے تٞٲ ٨كے رڀ ػٝڀے
تیبؿ کـ مکتی ہٿ ،کلٹٵـ كے صبٍٰ ٵٞٲڀٵبت ثال تبعیـ ،ٱیکٸ کنی
ةھی ٍڀؿت صبٯ ٵیں تیٸ کبؿٿثبؿی ػٹڀں کے اٹؼؿ آگے کـے گب؛
 )lػٝڀے کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ ٭بؿ کے ٥یَٰے یب ػٿمـی ٍڀؿت ٵیں ٍڀؿت
صبٯ کی إال ٛگبہک کڀ ثال تبعیـ گب .اٿؿ ػٝڀے کی پیـٿی ٭ـٷےٳے
گبہک کڀ ہؿ ٕـس كے ٵٺبمت ٵؼػ ٥ـاہٳ کـے گب؛
 )mکنی اٹيڀؿٹل ٵٞبہػے کے زبت فائدہ اٹھاوے والی آمدوی کب صٌہ ٷہیں ٵبٹگے گب
یب صبٍٰ ٷہیں کـے گب؛
 )nاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ ہػایبت کب١ؾات ،پبٱینیڀں اٿؿ ربؼیؼ
ػمتبٿیقات ٵیں ىکبیبت پـ٭بٳ کـٷے کی کبؿؿٿائی کے ٕـی٪ڀں کی
تَ٦یالت ٵڀرڀػ گے ؛
 )oىکبیبت کڀ ٥ڀٷ کی ٕـ ٣كے یب زبـیـی ٕڀؿ پـ ٩جڀٯ کـے گب؛
 )pىکبیت کی ٿٍڀٱی-ٵٞٲڀٵبت عٔ ٿ کتبثت کی ٿٍڀٱی كے چڀػہ ػٷ کے
اٹؼؿ ػے گب ،ىکبیت كے ٵتٞٲٝ ٨ٶٰے دمرب ٭ڀىٮبیت کی إال ٛػے گب
اٿؿ اك پـ کبؿؿٿائی کـٷے کی ٹائٴ ٹیجٰ ٵٖٲ ٜکـے گب؛
 )qاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ عٖڀٓ ٿ١یـہ کے رڀاثبت ةھیذے ربئیں گے
اٿؿ ىکبیت کٺٺؼہ کڀ ٵٖٲ ٜکـے گب کہ مشبٯ كے ١یـ ٵٖٶئٸ ہٿٷے کی
ٍڀؿت ٵیں ٿہ کیب کـ مکتب ہے؛
 )rاك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ ىکبیبت پـ کبؿؿٿائی ٵٺبمت ٕڀؿ پـ
میٺئـ مٖش پـ کی ربئے گی؛
 )sؿیٮبؿڈٹگ اٿؿ ٹگـاٹی ىکبیبت کے ٱئے ایک ٹٚبٳ ٩بئٴ کـے گب.
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باب 5
فٔؼگی ثیُہ کےلبٔؤی اٍوي
ثبة وب تٞبؿف
اك ثبة ٵیں ہٳ اٷ ٝٺبٍـ کے ثبؿے ٵیں ثبت چیت کـیں گےرڀفٹؼگی ثیٴہ
ٵٞبہػےکے ٕـی ٨کبؿکب تٞیٸ کـتے ہیں .اك ثبة ٵیں فٹؼگی ثیٴہ ٵٞبہػے کی
اہٳ عَڀٍیبت ٭ب ؽکـةھی کیب گیب ہے ۔
ِٖبٌٜہ وب ٔتیذہ

 .Aثیٴہ ٵٞبہػے

-

٩بٹڀٹی پہٱڀاٿؿ عبً عَڀٍیبت
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 .Aثیُہ ِٞبہػے-لبٔؤی پہٌواوؿ عبً عَوٍیبت
 .1ثیُہ ِٞبہػہ

-

لبٔؤی پہٌو

 )aثیُہ ِٞبہػے
ثیٴہ ٵیں ٵٞبہػہ مسذھٿتب ىبٵٰ ہٿتبہے ،رل ٵیں ثیٴہ ٭بؿ پـیٶیٴ کے ٕڀؿ
پـربٷےربٷے ٿاٯے٩یٶت یب ثؼٯ کے ٱئے کچھ خمَڀً رڀ٫ھٳ کے عال ٣ٵبٱی
زب٥ ٘٦ـاہٳ کـٷے کے ٱئےات٦ب ٧٭ـتب ہے۔ ٵٞبہػہ مسذھٿتب ثیٴہ پبٱینی کے
ٕڀؿ پـ ہٿتب ہے.
 )bثیُہ ِٞبہػے کے لبٔؤی پہٌو
اة ہٳ ثیٴہ ٵٞبہػےکی کچھ عَڀٍیبت پـ ١ڀؿ کـیں گےاٿؿ اك کے ثٞؼاٷ کے
٩بٹڀٹی اٍڀٱڀں پـ ١ڀؿ کـیں گےرڀٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ ٵٞبہػہ ٫ے
ٕڀؿپـکٸٹؿٿٯ کـتے ہیں.
اہَ
ٵٞبہػے٩ ،بٹڀٷ کی ٕـ ٣كےالگڀ کـٷےکے ٩بثٰ ػٿ٥ـی٪ڀں کے ػؿٵیبٷ کیب
ربٷے ٿاال ایک مسذھٿتب ہے .ةھاؿتی ٵٞبہػے ایکٹ 1872،کےػٞ٥بت ةھاؿت ٵیں
ثیٴہ ٵٞبہػہ مسیت شببٳ ٵٞبہػہ کڀ کٸٹؿٿٯ کـتے ہیں.
ىىً 1:ثیُہ ِٞبہػے
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 )cربئق٩بٹڀٹی ٵٞبہػے کےٝٺَـ
ىىً  : ۲ربئقلبٔؤی ِٞبہػے کے َٕٝـ

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

ثؼي

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

فـیمیٓ کے ػؿِیبْ مسذھوتہ

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

آفاػ ؿّبِٕؼی

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






ػثبؤ
ٹبٵٺبمت احـات
ػھٿکہ ػہی
١ٲٔ ثیبٹي
١ٲٖی

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

لبٔؤی

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

 -عَوٍی عَوٍیبت

یب أتہائی اچھا ایّبْ

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

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

کی
ہے
كے
کے

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

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

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

ٌف٘ کو ِٕؼؿدہ ؽیً كے واّش

اوؿ خمَوً کیب گیب ہیں :

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

ِفبػ

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

اوؿ ثیُہ

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

: ۳

ٝبَ لبٔوْ کے ِٖبثك لبثً ثیُہ ِفبػ
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.ii

لبثً ثیُہ ِفبػ کل ولت ِوروػ ہؤب چبہئے

فٹؼگی ثیٴہ کے صڀاٯے كے ثیٴہ ٵ٦بػ پبٱینی ٱیٸے کے ٿ٩ت ٵڀرڀػ ہٿٹب
چبہئے ٝ.بٳ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں پبٱینی ٱیتے ٿ٩ت اٿؿ ػٝڀے ٫ے ٿ٩ت
٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ٵڀرڀػ ؿہٹب چبہئے ٵـیٸ پبٱینیبں اك ٵنتخٺیبت ہیں.
ٍِ )dضكہ ودہ
آعـی ٩بٹڀٹی اٍڀٯ ٵٲض٨ہ ٿدہ کب اٍڀٯ ہے .
ٵٲض٨ہ ٿدہ ثیٴہ کب ایک اہٳ اٍڀٯ ہے اٿؿ اك کب ٵٖٲت یہ ربٹٺب ہٿتب ہے کہ
اٍٰ ٵیں ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کیلے ٿا ٜ٩ہٿئی اٿؿ یہ کہ کیب یہ کنی ثیٴہ ػاؿ
رڀ٫ھٳ کی ٹتیذہ ہے۔ اگـ ٹَ٪بٷ کب مجت ثیٴہ ىؼہ رڀ٫ھٳ ؿہا ہٿ تڀ ایلے
ٵیں ثیٴہ ٭بؿ کی ؽٳہ ػاؿی ثٺتی ہے .اگـ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٿدہ کڀئی ثیٴہ ىؼہ
رڀ٫ھٳ ہٿ تڀ ثیٴہ ػاؿ کے ٱئے یہ پبثٺؼ ہے کہ ٿہ ٹَ٪بٷ کی تال٥ی کـے،
ٿؿٷہ ٷہیں۔
اك اٍڀٯ کے زبت ثیٴہ ػاؿ اك اہٳ ٿدہ کڀ تاله کـتب ہے رڀ ٹَ٪بٷ پیؼا
یہ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ آعـی
کـٷے ٿاٯے ٿاٞ٩بت کی میـیق ىـٿ ٛکـتب ہے۔
ٿاٜ٩ہ ٷہیں ہٿ مکتی ہے رڀ ٹَ٪بٷ ہٿٷے كے ٥ڀؿا پہٯے ٿا ٜ٩ہٿئی ہے یٞٺی
یہ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ ٿہ ٿاٜ٩ہ ٷہیں ہٿتی رڀ مت كے پہٯے ٹَ٪بٷ کـٷے ٿاٱی یب
ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ؽٳہ ػاؿ ؿہتی ہے۔
ػیگـ ٿدہ ؿیٶڀٹ ٿدہ کے ٕڀؿ پـ ػؿدہ ثٺؼی کـ مکتے ہیں ،رڀ ٵٲض٨ہ ٿدہ
كے اٱگ ؿہتے ہیں .ؿیٶڀٹ ٿدہ ٵڀرڀػ ہٿ مکتے ہیں ٱیکٸ کنی ٿاٜ٩ہ کڀ پیو
کـٷے ٵیں مـگـٳ ٷہیں ہٿتے.
تٞـیف
ٵٲض٨ہ ٿدہ کڀ اك ٕـس ٿّبصت ٭ي گئی ہے ٿہ ٞ٥بٯ اٿؿ ٵڀحـ ٿدہ ٫ے ٕڀؿ پـ
رڀ ٿاٞ٩بت کی مٲنٰہ کڀ ىـٿ ٛکـتب ہے اٿؿ رل کے ٹتیذے ٵیں کڀئی ٿاٜ٩ہ
تٞیٸ ہٿتب ہے اٿؿ رل ٵیں ٹئے اٿؿ آفاػ ؽؿائ ٜكے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے کنی
٥ڀؿك ٭ی کڀئی ٵؼاعٲت ٷہیں ؿہتی۔
ٵٲض٨ہ ٿدہ کب اٍڀٯ فٹؼگی ثیٴہ ٵٞبہػہ پـ کل ٕـس الگڀ ہٿتب ہے؟ چڀٹکہ ٝبٳ
ٕڀؿ پـ ٵڀت کی ٿدہ كے  ٜٖ٩ٹٚـ ٵڀت ٥بئؼہ کی اػائیگی کے ٱئے فٹؼگی کب
ثیٴہ ٥ـاہٳ کیب ربتبہے ،یہاں اك ٱئے ٵٲض٨ہ ٿدہ کب اٍڀٯ الگڀ ٷہیں ہٿگب۔
اگـچہ ةہت كے فٹؼگی کی ثیٴہ کے ٵٞبہػہ ٵیں صبػثے ٵٺب ٜ٥ؿائڈؿ ةھی ہٿتب
ہے رل ٵیں ایک اّب٥ی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ صبػحبتی ٵڀت پـ ٩بثٰ اػائیگی ہٿتی
ہے .اینی صبٱت ٵیں ٿدہ کب پتہ ٱگبٹب ّـٿؿی ہٿ ربتب ہے کہ کیب ٵڀت
صبػثے كے ہٿئی ہے .ٵٲض٨ہ ٿدہ کب اٍڀٯ ایلے ٵٞبٵالت ٵیں ٹب٥ؾ ہٿگب.
پبثٕؼی وب ِٞبہػہ
پبثٺؼی ٵٞبہػہ ٿہ ٵٞبہػہ ہٿتب ہیں رڀ ػیگـ ٥ـی ٨کڀ ٝٶٰ کـٷے کب ٵڀٜ٩
ػیتے ہٿئے اك پبؿٹی کی ٕـ ٣كے ڈؿا٣ٹ کی گئی ہٿتی ہیں رٸ کے پبك ةڑا
مڀػے ثبفی ٭ب ٥بئؼہ ہے ،ریلے کہ ٵٞبہػے کڀ ٩جڀٯ یب ؿػ کـٹبیہاں ثیٴہ
کٶپٺی کے پبك ٵٞبہػے کے ىـائٔ اٿؿ صبالت کے مٲنٰے ٵیں ہؿ ٩نٴ کی
مڀػے ثبفی کے ص٪ڀ ٧ؿہتے ہیں ۔
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اكے ةے احـ کـٷے کے ٱئے ،پبٱینی ٱیٸے کے ثٞؼ ثیٴہ ہٿٯڈؿ کڀ "٥ـی-ٱک
ػٹڀں کے اٹؼؿ
" ٵؼت ػی گئی ہے ،رلے پبٱینی ػمتبٿیق ٵٲٸے کے ۴۰
اٹؼؿ ،اعتال ٣ہٿٷے پـ اكے ٵٺنڀط کـ مکٸے کب اعتیبؿ ػیب ربتب ہے۔
کٶپٺی کڀ زبـیـی ٵیں ٵٖٲ ٜکیب ربٹب چبہئے اٿؿ اعـاربت اٿؿ چبؿد کٴ
کـ٫ےثچب ہٿا پـیٶیٴ ٱڀٹا ػیب ربتب ہے.

ِٞ )eبوُہ
ٍُڀٯ ١یـ فٹؼگی ٫ے ثیٴہ پبٱنیڀں کے ٱئے الگڀ ہٿتب ہے۔
ٵٞبٿُہ کب ا
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ پبٱنی ػاؿ کڀ ،رڀ ایک ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب کـتب ہے،
٫ہ اكے امی ٵبٱی ٍڀؿزببٯ ٵیں الیب رب
اك ٕـس تال٥ی ٭ی ربتی ہے
مکے دہاں ٿہ ٹَ٪بٷ ٭ب ٿاٜ٩ہ ٿا ٜ٩ہٿٷے كے پہٯے تھا۔ثیٴہ ٵٞبہػہ
(ثیٴہ پبٱنی کے ؽؿیٜےكے حبثت) یہ گبؿٷٹی ػیتب ہے ٫ہ ثیٴہ ػاؿ
کڀ ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ تک تال٥ی ٭ی یب ٵٞبٿُہ ػیب ربئیگب ،اك كے
فیبػہ ٷہیں۔
٫ہ ىغٌ کڀ اپٸے احبحڀں کب ثیٴہ کـکے ٥بئؼہ صبٍٰ
یہ ہے
ٍُڀٯ
ا
ٷہیں کـٹب چبہئیے اٿؿ ٹَ٪بٷ كے فیبػہ ٿٍڀٯ ٷہیں کـٹب چبہئیے۔
ثیٴہ کٶپٺی ٹَ٪بٷ کے ا٩تَبػی ٩یٶت کب اٹؼافہ ٱگبئے گی اٿؿ اك
٫ے ٵٖبث ٨امکی ةھؿپبئی کـےگی۔
ِخبي
ؿاٳ ٷے  10الکھ ؿٿپے ٩یٶت کی پڀؿی ؿ٩ٴ کے ٱئے اپٸے ٵکبٷ کب ثیٴہ کیب
کب ت٪ـیجب ٹَ٪بٷ ةھگتٺب پڑتب ہے۔ ثیٴہ
ؿٿپے
ہے۔اكے آگ کی ٿدہ كے 70000
کٶپٺی اكے  70000ؿٿپے کی ایک ؿ٩ٴ اػا کـےگی۔ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ آگے کنی ةھی
ٰ ٷہیں کـ مکتب ہے۔
ؿ٩ٴ کب ػٝڀی
اة ایک اینی ٍڀؿزببٯ پـ ١ڀؿ کـیں دہاں ربئیؼاػ کڀ امکی ٵٮٶٰ ٩یٶت کے ٱئے
ثیٴہ ٷہیں کیب گیب ہے۔ تت ىغٌ ٍـ ٣اپٸے ثیٴہ کے تٺبمت ٵیں ٹَ٪بٷ کے ٱئے
ٵٞبٿُہ صبٍٰ کـٷے کب ص٪ؼاؿ ہٿگب۔
٥ـُ ٭یزیے ٫ہ  10الکھ ؿٿپے ٩یٶت کے ٵکبٷ کب ٍـ 5 ٣الکھ ؿٿپے ٩یٶت کی
ایک ؿ٩ٴ کے ٱئے ثیٴہ کیب گیب ہے۔اگـ آگ کی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاال ٹَ٪بٷ 60000
ٰ ٷہیں کـ مکتب ہے۔یہ مسذھا ربتب ہے
ؿٿپے کب ہے تڀ ىغٌ اك پڀؿی ؿ٩ٴ کب ػٝڀی
٫ہ ٵکبٷ ٵبٱک ٷے ٍـ ٣امکے آػھے ٩یٶت کے ثـاثـ کب ثیٴہ کیب ہے اٿؿ اك ٕـس
ٰ کـٷے کب ص٪ؼاؿ ہے۔اكے
ٿہ ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ کے ٍـ50 ٣ۺ [ 30000ؿٿپے ] کب ػٝڀی
َٷڈؿ اٹيڀؿٹل ٫ے ٕڀؿ پـ ةھی ربٹب ربتب ہے۔
ا
اػا کی ربٷے ٿاٱی ٵٞبٿُہ کی پیٶبئو ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ٱئے ربٷے ٿاٯے ثیٴہ کی
٩نٴ پـ ارمَبؿ کـے گب ۔
١یـ فٹؼگی ٭ب ثیٴہ پبٱنیڀں کے فیبػہ تـ ٩نٶڀں ٵیں ،رڀ ربئیؼاػ اٿؿ ٵبٱی ؽٳہ
ؿ٩ٴ کی صؼ
ػاؿیبں کے ثیٴہ كے ٵتٞٲ ٨ہے ،ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ ٹَ٪بٷ کی اٍٰ
تک یٞٺی ٵڀرڀػہ ثبفاؿ ٩یٶتڀں پـ ٹَ٪بٷ یب تجبہ ہٿئی ربئیؼاػ کڀ ثؼٱٸے کے
ٱئے" اٍٰ ؿ٩ٴ گھٹاٿٔ ٩یٶت " اك کی صؼ تک ٵٞبٿُہ ػیب ربتب ہے۔
ٵٞبٿُہ ٵیں تَ٦یہ کے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٕـی٪ڀں ٵیں كے ایک یب فیبػہ کڀ اپٺبیب رب
مکتب ہے:
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 ٹ٪ؼ اػائیگی
 ایک تجبہ ىؼہ هے کی ٵـٵت
 کھٿ یب ٹَ٪بٷ پہٹچب آئٹٳ کی تجؼیٲی
 حببٱی( ،حببٱی) ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،آگ کے ؽؿیٜے كے تجبہ ایک
گھؿ کی تٞٶیـ ٹڀ
ىىً : ۱

ِٞبؤُہ

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

 )fلـُ وی ِٕتمٍی( ِتجبػي)
ٍُڀٯ
ٵتجبػٯ ٵٞبٿُہ کے ا

پـ ٝٶٰ ٭ـتب ہے۔

ٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴہ کے ٵڀّڀ ٛکے ٵتٞٲ ٨كے ثیٴہ ػاؿ
كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ شببٳ ص٪بئ ٨اٿؿ ٝالد کی ٵٺت٪ٲی ٭ـٹب ہے۔
101

ىغٌ

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

1

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

عوػ وو ٹیلٹ وـیں

2

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

عالًہ


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



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



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



ثیٴہ ٵٞبہػہ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ عَڀٍیبت ىبٵٰ ہیں :
 .iصتٶی ہٳ آہٹگی،
٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ،
.ii
ٵٲض٨ہ ٿدہ
.iii
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اہَ اٌفبٗ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

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

عوػ ٹیلٹ کے رواة
رواة

1

ٍضیش اٹتغبة II

ہے ۔

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

ہے ۔

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

عوػ اِتضبْ مواي
مواي

1

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

2

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

١ٲٖی

مواي

4

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

5

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

6

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

7

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

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

 .Iاپٸے ثیٹے کے ٱئے ٿاٱؼ کی ٕـ ٣كے ثیٴہ پبٱینی ٱیٺب
ٵیبں ثیڀی کی ٕـ ٣كے ایک ػٿمـے کے ٱئے اٹيڀؿٹل ٱیٺب
.II
 .IIIػٿمتڀں کی ٕـ ٣كے ایک ػٿمـے کے ٱئے اٹيڀؿٹل ٱیٺب
آرـ کی ٕـ ٣كے ٵالفٵیٸ کے ٱئے اٹيڀؿٹل ٱیٺب
.IV
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مواي

9

فٹؼگی ثیٴہ کے صڀاٯے كے ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ کت ٵڀرڀػ ہٿٹب ّـٿؿی ہے؟
 .Iثیٴہ کـاتے ٿ٩ت
ػٝڀے کے ٿ٩ت
.II
 .IIIفٹؼگی مبہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ہٿٷے کی ّـٿؿت ٷہیں ہے
یب تڀ پبٱینی ٱیتے ٿ٩ت یب ػٝڀے کے ٿ٩ت
.IV
مواي

10

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

ہے.

رواة 2
ٍضیش اٹتغبة  Iہے۔
١ٲٔ ثیبٹی ١ٲٔ ثیبٹبت كے ٵتٞٲ ٨ہٿتی ہے رڀ ث٢یـ کنی ػھٿ٭ب ػھڑي ٫ے
اؿاػے كے کی ربتی ہیں۔
رواة 3
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے .
ػثبؤ ٵیں جمـٵبٷہ ؽؿائ ٜکے ؽؿیٜے الگڀ ػثبؤ ىبٵٰ ہٿتب ہے.
رواة 4
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے۔
فٹؼگی ثیٴہ ٵٞبہػہ ةھاؿتی ٵٞبہػے ایکٹ1872 ،کی ّـٿؿیبت کے ٵٖبث ٨ػٿ
٥ـی٪ڀں (ثیٴہ ٭بؿ اٿؿ ثیٴہ ہٿٯڈڑ) کے ػؿٵیبٷ کیب ربٷے ٿاال ٵٞبہػہ ہے۔
رواة 5
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے۔
ٵٞبہػے کے ٱئے ؿىڀت ایک ػؿمت ٵ٦بػ ٷہیں ہے۔
رواة 6
ٍضیش اٹتغبة  IIہے ۔
ٹبثبٱ ٠فٹؼگی کے ثیٴہ کے ٵٞبہػے کے ٱئے اہٯ ٷہیں ہیں۔
رواة 7
ٍضیش اٹتغبة

III

ہے۔
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ثیٴہ ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں ٵٞٲڀٳ اہٳ ص٪بئ ٨کب اٹکيب ٣کـٹب " صتٶی ہٳ آہٹگی "
کے اٍڀٯ كے ٵتٞٲ ٨ہے .
رواة 8
ٍضیش اٹتغبة  IIIہے۔
ػٿمت ایک ػٿمـے کے ٱئے ثیٴہ ٷہیں ٯے مکتے کیڀٹکہ اك ٵیں اٷ کب کڀئی
٩بثٰ ثیٴہ ٵ٦بػ ٷہیں ہٿتب ہے۔
رواة 9
ٍضیش اٹتغبة  Iہے۔
فٹؼگی ثیٴہ کے صڀاٯے كے ثیٴہ کـاتے ٿ٩ت ٩بثٰ ثیٴہ ٫ے ٵ٦بػ کب ٵڀرڀػ
ہٿٹب ّـٿؿی ہے۔
رواة 10
ٍضیش اٹتغبة

 IIIہے۔

گھٿڑے كے گـ٭ـ ادے کی ٵڀت کی ٵٲض٨ہ ٿدہ ہے
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 2کشنیس
کشنیس صحت
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ثبة 6
ٍضت کے ثیُہ کب تٞبؿف
ثبة وب تٞبؿف
یہ ثبة آپ ٭ڀ می٬ھاتب ہے کہ ٿ٩ت کے مبتھ مبتھ ثیٴہ کی تـ٩ی کیلے
ہٿتی ہے .یہ ٍضت کی ػیکھ ةھاٯٍ ،ضت کی عؼٵت کے مٖضڀں اٿؿ ٍضت کی
عؼٵت کے ا٩نبٳ کے ثبؿے ٵیں ةھی مسذھاےگب .آپ ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت
کی عؼٵبت ٹٚبٳ اٿؿ اكے ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ کے ثبؿے ٵیں
ةھی ربٹیں گے .آعـ ٵیں ،یہ ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت ٫ے ثیٴہ ٵبؿکیٹ کی
تـ٩ی اٿؿ ہٹؼٿمتبٷ کے ٍضت ٫ے ثیٴہ ٵبؿکیٹ کے خمتٲ ٤کھالڑیڀں کے
ثبؿے ٵیں ٿاّش کـے گب.
ِٖبٌٜہ کے ٔتبئذ

ٍ .Aضت کی عؼٵبت کیب ہے
ٍ .Bضت کی عؼٵبت کی مٖش
ٍ .Cضت کی عؼٵبت ٩نٴ
 .Dہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت کے ٹٚبٳ کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ
 .Eہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت کے ثیٴہ کی تـ٩ی
ٍ .Fضت کی ثیٴہ ٵبؿکیٹ
اك ثبة کڀ پڑھٷے کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں کے ٩بثٰ ہٿں گے:
 .1ثیٴہ کی تـ٩ی کیلے ہٿ ،اكے مسذھٹب.
ٍ .2ضت کی عؼٵبت کے تَڀؿ اٿؿ ٍضت کی عؼٵت کے ا٩نبٳ اٿؿ مٖش کی
ٿّبصت کـٹب.
 .3ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت کی عؼٵبت کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ اٿؿ
آفاػی کے ثٞؼ کی تـ٩ی کب اٹؼافہ کـٹب.
 .4ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ٍضت کی ثیٴہ کی تـ٩ی پـ حبج کـٹب.
 .5ہٹؼٿمتبٷ کے ٍضت ثیٴہ ٵبؿکیٹ کڀ ربٹٺب.
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ٍ .Aضت کی عؼِبت (ہیٍتھ ویئـ) کیب ہے
اپٺی "ٍضت ہی ػٿٱت ہے " کہاٿت کے ثبؿے ٵیں مٺب ہٿگب  .کیب آپ
ٷے کتھی یہ ربٹٸے کی کڀىو ٭ی ہے کہ اٍٰ ٵیں ٍضت کب کیب ٵٖٲت ہے؟
'ٍضت) (healthٱ ٘٦کی پیؼائو ' 'hoelthٱ ٘٦كے ہٿئی تھی رل کب
ٵٖٲت ہے ''رنٴ کی تٺؼؿمتی '.
پـاٷے فٵبٷے ٵیں ٍضت کڀ ایک ' ڈیڀائٸ گ٤ٹ 'مسذھا ربتب تھا اٿؿ
ثیٶبؿی کڀ ٵتٞٲ٨ہ ىغٌ کی ٕـ ٣كے کئے گئے گٺبہٿں کی ٿدہ مسذھی
ربتی تھی  .ثیٶبؿی کے پیچھے ٿرڀہات کڀ مبٵٸے الٷے ٿاٯے ىغٌ
٩ 60-370جٰ ٵنیش ) تھے .اٷ کے ٵٖبث ٨ثیٶبؿی
ہیپڀ٭ـیٹك (
ٵبصڀٯ٦ٍ ،بئی ،ؽاتی صٚ٦بٷ ٍضت اٿؿ ١ؾا كے ٵتٞٲ ٨خمتٲٝ ٤ڀاٵٰ کی
ٿدہ كے ہٿتی ہے.
آیڀؿٿیؼ کی ةھاؿتی ٹٚبٳ ،رڀ ہیپڀ٭ـیٹك كے کئی ٍؼیڀں پہٯے كے
ٵڀرڀػ ہےٍ ،ضت کڀ چبؿ ٵبئ ٜاىیبء :عڀٷ ،پیال پت ،میبہ پت اٿؿ ک٤
کے ایک ٹبفک تڀافٷ کے ٕڀؿ پـ ٵبٹتے آئے ہیں اٿؿ اٷ ٵبئ ٜاىیبء
کڀ ٝؼٳ تڀافٷ عـاة ٍضت ٭ب مجت ثٺتب ہے .ةھاؿتی ٕجی کے ثبٹی
مڀمـتب کڀ اینی پیچیؼہ رـاصی ٕجی کب کـیڈٹ ػیب ربتب ہے رڀ اٷ
ػٹڀں ٵ٢ـة ٵیں ةھی ٹبٵٞٲڀٳ تھی.
ایک ٿ٩ت کی ٵؼت ٵیں رؼیؼ ٕجی ایک پیچیؼہ مبئٺل ٵیں تـ٩ی ہٿئی ہے
اٿؿ اة رؼیؼ ٕجی کب ٵَ٪ؼ ٍـ ٣ثیٶبؿی کب ٝالد ٷہیں ؿہ گیب ہے ثٲکہ
اك ٵیں ثیٶبؿی کی ؿٿک تھاٳ اٿؿ فٹؼگی کے ٵٞیبؿ کڀ ٥ـٿ ٟػیٺب
ةھی ىبٵٰ ہٿ گیب ہےٍ .ضت کی ایک ٿمی ٜپیٶبٷے پـ ٩بثٰ ٩جڀٯ
تٞـی1948 ٤ٵیں ٝبدلی اػاؿہ ٍضت کی ٕـ ٣كے ػی گئی ہے؛ اك ٵیں کہا
گیب ہے کہ" ٍضت ایک ٵکٶٰ رنٶبٹی ،ؽہٹی اٿؿ مسبری ةہثڀػ کی صبٱت
ہے ،ٷہ کہ ٍـ ٣ثیٶبؿی کی ١یـ ٵڀرڀػگی ".یہ تڀدہ ػیب ربٹب چبہئے کہ
آیڀؿٿیؼ رینی ةھاؿتی ٕجی ٹٚبٳ ٷے اٹبػ ػٿؿ كے ٍضت کے اك ٕـس
کے پڀؿے ٹٔ٪ہ ٹٚـ کڀ ىبٵٰ کیب ہے.
تٞـیف
ٝبملی اػاؿہ ٍضت ( ڈثٍیوایچ او ) ٍ :ضت ایک پڀؿی رنٶبٹی ،ؽہٹی
اٿؿ مسبری ةہثڀػ کی صبٱت ہے ،ٷہ کہ ٍـ ٣ثیٶبؿی کی ١یـ ٵڀرڀػگی.
ٍضت کے تٞیٓ وٕٕؼہ
ٝبٳ ٕڀؿ پـ اینب ٵبٹب ربتب ہے کہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٝڀاٵٰ کنی ةھی ىغٌ
کی ٍضت کب تٞیٸ کـتے ہیں:
ٕ )aـف فٔؼگی کے ٝواًِ
ٕـف فٹؼگی کے ٝڀاٵٰ ایلے ٝڀاٵٰ ہیں رڀ فیبػہ تـ ٵتٞٲ٨ہ ىغٌ
کے کٸٹؿٿٯ ٵیں ؿہتے ہیں ریلے ٿؿفه کـٹب اٿؿ صؼٿػ کے اٹؼؿ
اٹؼؿ کھاٷے کـٹب٥ ،کـ كے ثچٺب اٿؿ اچھی ٍضت کی ٕـ ٣ةڑھٷے کڀ
پنٺؼ کـٹب؛ اٿؿ شبجبکڀ ٹڀىی ،ٵٺيیبت کب امتٞٶبٯ١ ،یـ حم٦ڀٗ
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رٺنی تٞٲ٪بت اٿؿ منت ٭بہٯ ٕـف فٹؼگی (٭ڀئی ٿؿفه ٷہیں ) ٿ١یـہ
رینی عـاة ٕـف فٹؼگی اٿؿ ٝبػات کیٺنـ ،ایڈف ،ہائی ثٰڈ پـیيـ
اٿؿ ؽیبثیٖل رینی ثیٶبؿیڀں کب مجت ثٺتی ہیں.
/ٵتبحـ کـٷے (
اگـچہ صکڀٵت اك ٕـس کے ٕـف ٝٶٰ کڀ کٸٹؿٿٯ
ریلے ٵٺيیبت کب امتٞٶبٯ کـٷے ٿاٯے ٱڀگڀں کڀ ١یـ ّٶبٹتی ٩یؼ
کے مبتھ مقا ػیٺب  ،شبجبکڀ ٵَٺڀٝبت پـ اٹتہائی مڀػ ٱگبٹب
ٿ١یـہ) ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا ہے ،پھؿ ةھی ایک ىغٌ کی ؽاتی
ؽٳہ ػاؿی ٕـف فٹؼگی کے ٝڀاٵٰ کی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاٱی ثیٶبؿیڀں
کڀ کٸٹؿٿٯ کـٷے ٵیں ایک ٥یَٰہ کٸ کـػاؿ اػا ہے.
ِ )bبصوٌیبتی ٝواًِ
حم٦ڀٗ پیٸے کے پبٹی ،صٚ٦بٷ ٍضت اٿؿ ١ؾائیت ٍضت کے ٱئے اہٳ
ہیں رٸ ٪٥ؼاٷ ٍضت كے ٵتٞٲ ٨مٺگیٸ ٵنبئٰ کب مجت ثٺبتب ہے رینب
کہ ػٹیب ةھؿ ٵیں ،عبً ٕڀؿ پـ تـ٩ی پؾیـ دمبٱک ٵیں ػیکھا ربتب
ہے .اٹپھٯےرب اٿؿ چیچک ریلے ٵتٞؼی ثیٶبؿی عـاة صٚ٦بٷ ٍضت
کے ٹٚبٳ کی ٿدہ كے پھیٲتے ہیں ،ٵٲیـیب اٿؿ ڈیٺگڀ رینی
ثیٶبؿیبں ٵبصڀٱیبتی عـاة صٚ٦بٷ ٍضت کی ٿدہ كے پھیٲتے ہیں
رجکہ کچھ ثیٶبؿیبں ٵبصڀٱیبتی ٝڀاٵٰ کی ٿدہ كے ةھی ہٿتی ہیں،
ریلے کچھ ٵیٺڀ٥یکچـٹگ کی ٍٺٞتڀں ٵیں کبٳ کـ ؿہے ٱڀگ پیوہ
ٿؿاٷہ عٖـات كے ٵتٞٲ ٨ثیٶبؿیڀں کے صنبك ہٿتے ہیں ،ریلے کہ
اینجلٹك تٞٶیـ ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے کبؿکٺڀں پـ اینجلٹك کب
اٿؿ کڀئٰہ کبٹڀں ٵیں کبٳ کـٷے ٿاٯے کبؿکٺڀں پـ پھیپھڑٿں کی
ثیٶبؿیڀں کب عٖـہ ؿہتب ہے.
 )cرٕیبتی ٝواًِ
ثیٶبؿیبں ریٸ کے ؽؿیٜے ٿاٱؼیٸ كے ثچڀں ٵیں رب مکتی ہیں .اك
ٕـس کے ریٺیبتی ٝڀاٵٰ کے ٹتیذے ٵیں ؽات ،ر٢ـا٥یبئی صیخیت
اٿؿ یہاں تک کہ کٶیڀٷٹیق کی ثٺیبػ پـ ػٹیب ةھؿ ٵیں پھیٲی
آثبػی ٵیں ٍضت کے اٱگ اٱگ ؿرضبٷ ػیکھٷے کڀ ٵٲتے ہیں.
یہ کب٥ی ٿاّش ہے کہ کنی ٵٲک کی مسبری اٿؿ ا٩تَبػی تـ٩ی اك کی
ٝڀاٳ کی ٍضت پـ ارمَبؿ کـتی ہے .ایک ٍضت ٵٺؼ آثبػی ٷہ ٍـ٣
ا٩تَبػی مـگـٵی کے ٱئے پیؼاٿاؿی ا٥ـاػی ٩ڀت ٥ـاہٳ کـتی ہے ثٲکہ
٩یٶتی ٿمبئٰ کڀ ةھی ٵ٦ت کـ ػیتی ہے رڀ ہٹؼٿمتبٷ ریلے ایک تـ٩ی
پؾیـ ٵٲک کے ٱئے ةہت فیبػہ اہٳ ہے .ؽاتی مٖش پـ ،عـاة ٍضت ؽؿیٜہ
ٵٞبه کے ٹَ٪بٷ ،ؿٿفاٷہ کی ّـٿؿت مـگـٵیڀں کے کبؿکـػگی کی
ٍالصیت کی ٿدہ ثٸ مکتب ہے اٿؿ ٱڀگڀں کڀ ١ـثت اٿؿ یہاں تک کہ عڀػ
کيی کی ٕـ ٣ةھی ٯے رب مکتب ہے.
اك ٕـس ػٹیب ةھؿ کی صکڀٵتیں اپٸے ٱڀگڀں کی ٍضت اٿؿ ٥الس ٿ ةہثڀػ
کب ثٺؼٿثنت کـٷے کے ا٩ؼاٵبت کـتی ہیں اٿؿ شببٳ هہؿیڀں کے ٱئے
ٍضت کی عؼٵبت کی پہٹچ اٿؿ منتی ہٿٹب ی٪یٺی کـتی ہیں .اك ٍضت کی
111

عؼٵبت پـ' عـچ 'ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہؿ ٵٲک کی ری ڈی پی کب ایک اہٳ صٌہ
ہٿتب ہے.
یہ ایک مڀاٯ ثٸ گیب ہے کہ کیب خمتٲ ٤صبالت کے ٱئے ٍضت کی عؼٵبت
کے خمتٲ ٤ا٩نبٳ کی ّـٿؿت ہے.
ٍ .Cضت کی عؼِت کے ِٞیبؿ
ٍضت کی عؼٵبت کچھ اٿؿ ٷہیں ثٲکہ صکڀٵت مسیت خمتٲ ٤ایزٺنیڀں اٿؿ
٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کی ٕـ ٣كے ٱڀگڀں کی ٍضت کڀ ٥ـٿ ٟػیٸے ،ثـ٩ـاؿ
ؿکھٷے ،ٹگـاٹی کـٷے یب حببٯ کـٷے کے ٱئے ٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی
عؼٵبت کب ایک میٹ ہے .ایک ىبٹؼاؿ ٍضت کی عؼٵبت اینی ہٿٹی
چبہئے:
 ٱڀگڀں کی ّـٿؿیبت کے ٱئے ٵٺبمت
ٿمیٜ

 کب٥ی
آمبٹی كے ػمتیبة

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


ثیٶبؿی کی ىـس

 ٵٞؾٿؿی کی ىـس


ٱڀگڀں کب مسبری اٿؿ ؽہٹی ٍضت

 ٱڀگڀں کی ٝبٳ ١ؾائیت کی صبٱت
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 ٵبصڀٱیبتی ٝڀاٵٰ ریلے کیب یہ ایک کبٷ کٺی ٝال٧ے یب ٍٺٞتی
ٝال٧ے
 دمکٸ ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے ٹٚبٳ ریلے ػٯ کب ڈاکٹؿ
ایک گبؤں ٵیں آمبٹی كے ػمتیبة ٷہیں ہٿ مکتب ہے ٱیکٸ ایک
ّٲ ٜهہؿ ٵیں ہٿ مکتب ہے
ٍ ضت کی ػیکھ ةھاٯ کے ٹٚبٳ کے امتٞٶبٯ ہٿٷے کی کتٺب اٵکبٷ
ہے
 مسبری ٿ ا٩تَبػی ٝڀاٵٰ ریلے ٭ی٦بیتی ہٿٹب
ٵٺؼؿدہ ثبال ٝڀاٵٰ کی ثٺیبػ پـ صکڀٵت ثٺیبػی ،حبٹڀی اٿؿ
تـتییک ٍضت کی عؼٵبت کے ٵـاکق ٩بئٴ کـٷے پـ ٥یَٰہ کـتی ہے
اٿؿ آثبػی کے ٱئے ٵٺبمت ٍضت کی عؼٵبت کڀ ٭ی٦بیتی اٿؿ ٩بثٰ
ؿمبئی ثٺبٷے کے ػیگـ ا٩ؼاٵبت کـتی ہے.
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ٍ .Dضت کی عؼِبت لنُ
ٍضت کڀ ٵڀٹے ٕڀؿ پـ اك ٕـس کی ػؿدہ ثٺؼی کیب ربتب ہے:
 .1ثٕیبػی ٍضت کی عؼِبت
ثٺیبػی ٍضت کی عؼٵبت کب ٵٖٲت ہے ڈاکٹؿٿں ،ٹـمڀں اٿؿ ػیگـ چھٿٹے
کٲیٺکڀں کی ٕـ ٣كے ػمتیبة کـائی ربٷے ٿاٱی عؼٵبت رٸ ٵـیِ کنی
ةھی ثیٶبؿی کے ٱئے مت كے پہٯے ؿاثٔہ کـتے ہیں ،اینب کہا ربتب
ہے کہ ثٺیبػی ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے ایک ٍضت کے ٹٚبٳ
کے اٹؼؿ اٹؼؿ شببٳ ٵـیْڀں کے ٱئے ؿاثٔہ کب پہال ٹٔ٪ہ ہے.
تـ٩ی یب٥تہ دمبٱک ٵیں ثٺیبػی ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ پـ فیبػہ تڀدہ ػی
ربتی ہے تبکہ ٍضت کے ٵنبئٰ کے ٿمی ،ٜپیچیؼہ اٿؿ ٕڀیٰ ٵؼتی یب
مٺگیٸ ہٿٷے كے پہٯے اٷ كے ٹتٹ ٱیب ربئے .اك کے ٝالٿہ ثٺیبػی
ٍضت کی عؼٵبت اػاؿے ثچبؤ ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ ،ٿیکنیٺیيٸ ،ثیؼاؿی،
ٕجی ٵيڀؿہ ٿ١یـہ پـ تڀدہ ٵـکڀف کـتے ہیں اٿؿ ّـٿؿت پڑٷے پـ ٵـیِ
کڀ اگٰے مٖش کے ٵبہؿیٸ کے پبك ةھیذ ػیتے ہیں.
ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،اگـ کڀئی ىغٌ خببؿ کے ٱئے کنی ڈاکٹؿ كے ؿاثٔہ
کـتب ہے اٿؿ پہٱی ت٦تیو ٵیں ڈیٺگڀ خببؿ کب اىبؿہ ٵٲتب ہے تڀ
ثٺیبػی ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کچھ ػٿائیں ٱیٸے کی ٍالس
ػے گب ٱیکٸ ٿہ ٵـیِ کڀ عبً ٝالد کے ٱئے ایک امپتبٯ ٵیں ػاعٰ
کـاٷے کب ةھی ہػایبت ػے گب .ثٺیبػی ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ کے فیبػہ
تـ ٵ٪ؼٵبت ٵیں ڈاکٹؿ ایک' عبٹؼاٹی ڈاکٹؿ 'کی ٕـس کبٳ کـتب ہے
دہاں عبٹؼاٷ کے شببٳ ؿکٸ کنی ةھی ٵٞٶڀٱی ثیٶبؿی کے ٱئے ڈاکٹؿ
كے ؿاثٔہ کـتے ہیں.
یہ ٕـی٨ہ کبؿ ریٺیبتی ٝڀاٵٰ پـ ٵجٺی ٝالٵبت کے ٱئے ػٿائیں ثتبٷے
اٿؿ ٵٺبمت ٕجی ٵيڀؿہ ػیٸے ٵیں ةھی ڈاکٹؿ کی ٵؼػ کـتی ہے .ٵخبٯ
کے ٕڀؿ پـ ،ڈاکٹؿ آثبئی ؽیبثیٖل کی تبؿیظ ؿکھٷے ٿاٯے ٵـیِ کڀ
دمکٸ صؼ تک ؽیبثیٖل كے ثچٸے کے ٱئے ٹڀ ٝٶـی ہی ٕـف فٹؼگی کڀ
ٯے کـ تڀدہ ػیٸے کب ٵيڀؿہ ػے گب.
ٵٲک گیـ مٖش پـ صکڀٵت اٿؿ ذمی کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ثٺیبػی ٍضت کی
عؼٵبت کے ٵـاکق ٩بئٴ کی ربتی ہے .مـکبؿی ثٺیبػی ٍضت کی ػیکھ
ةھاٯ کے ٵـاکق کے ٩یبٳ آثبػی کے مبئق پـ ٵٺضَـ ہے اٿؿ کنی ٷہ
کنی ٕڀؿ پـ ػیہی مٖش تک ػمتیبة ہٿتی ہیں.
 .2حبٔوی ٍضت کی عؼِبت
حبٹڀی ٍضت کی عؼٵبت ٕجی ٵبہؿیٸ اٿؿ ػیگـ ٍضت کے پیوہ ٿؿ ا٥ـاػ
کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی ٕجی عؼٵبت کی ٝکبمی کـتی ہے رٸ
كے ٵـیِ ٝبٳ ٕڀؿ پـ مت كے پہٯے ؿاثٔہ ٷہیں کـتب ہے .اك ٵیں ىؼیؼ
ػیکھ ةھاٯ ىبٵٰ ہے رل ٵیں اکخـ ( ٱیکٸ ّـٿؿی ٷہیں ) ایک امپتبٯ
ٵیں ػاعٰ ٵـیِ کے ٕڀؿ پـ ایک مٺگیٸ ثیٶبؿی کے ٱئے ایک خمتَـ
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ٵؼت کے ٝالد کی ّـٿؿت ہٿتی ہے رل ٵیں ىؼیؼ ػیکھ ةھاٯ کی عؼٵبت،
ایٶجڀٱیٺل کی كہٿٱیبت ،پیتھاٱڀری ٕ ،جی اٿؿ ػیگـ ٵتٞٲ٨ہ ٕجی
عؼٵبت ىبٵٰ ہیں.
فیبػہ تـ ثٺیبػی ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے /ثٺیبػی ڈاکٹؿٿں کی
ٕـ ٣كے ٵـیْڀں کڀ حبٹڀی مـٿك کے پبك ةھیزب ربتب ہے .کچھ ٵخبٱڀں
ٵیں ،حبٹڀی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے اٷٹیگـیٹڈ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے
کے صکٴ ٵیں 'اٹؼؿٿٹی 'ثٺیبػی ٍضت مـٿك میٸٹؿ ةھی چالتے ہیں.
فیبػہ تـ حبٹڀی ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے تبٱ٬
پـ ػمتیبة ہٿتے ہیں رڀ آثبػی کے مبئق پـ ٵٺضَـ ہے.

/ثالک مٖش

 .3تـتییک ٍضت کی عؼِبت
تـتییک ٍضت کی عؼٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ٵـیِ کے ٱئے
/ثٺیبػی ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے كے ؿی٦ـٯ پـ
اٿؿ حبٹڀی
٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی ٵبہؿ ٵيبٿؿتی ٍضت عؼٵت ہے .تـتییک مـٿك
٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے فیبػہ تـ ؿیبمتڀں کے ػاؿاحلکڀٵتڀں ٵیں اٿؿ کچھ
ّٲ ٜہیڈ کڀاؿٹؿ ٵیں ةھی ػمتیبة ہٿتے ہیں.
تـتییک ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کی ٵخبٯ ایلے ٥ـاہٳ کـٷے
ٿاٯے ہیں رٸ کے پبك حبٹڀی ٍضت مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کے ػائـے
كے ثبہؿ اٝٲی ػؿدے کی ٕجی كہٿٱیبت اٿؿ ٕجی پیوہ ٿؿ ػمتیبة ہٿتے
ہیں ،ریلے اٿٹکڀٱڀری )کیٺنـ کے ٝالد( ،اْٝبء ٹؿاٹنپالٷٹ کی
كہٿٱیبت ،اٝٲی عٖـے محٰ کے ٵبہؿ ٿ١یـہ.
یہ تڀدہ ػیب ربٹب چبہئے کہ ٕجی عؼٵبت کی مٖش ةڑھٷے کے مبتھ مبتھ
مـٿك کے مبتھ ٵٺنٲک اعـاربت ٵیں ةھی اّب٣ہ ہٿتب ہے .دہاں ٱڀگڀں
کڀ ثٺیبػی ػیکھ ةھاٯ کے ٱئے اػا کـٹب ٹنجتب آمبٷ ٱگ مکتب ہے،
رت حبٹڀی عؼٵت کی ثبت آتی ہے تڀ اك کب عـچ اٹھاٹب اٷ کے ٱئے
ٵيکٰ ہٿ ربتب ہے اٿؿ تـتییک ػیکھ ةھاٯ کی ثبت آٷے پـ یہ ةہت
فیبػہ ٵيکٰ ہٿ ربتب ہے .اك کے ٝالٿہ کی ػیکھ ةھاٯ کے خمتٲ ٤مٖضڀں
کے ٱئے ثٺیبػی كہٿٱیبت اٱگ اٱگ ٵٲک ،ػیہی-هہؿی ٝال٩ڀں کے ٱئے
خمتٲ ٤ہٿتی ہیں رجکہ مسبری ٿ ا٩تَبػی ٝڀاٵٰ ةھی اكے ٵتبحـ کـتے
ہیں.
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 .Eةھاؿت ِیں ٍضت کے ٔٚبَ کو ِتبحـ کـْے وايے ٝواًِ
ةھاؿتی ٍضت کے ٹٚبٳ کڀ کئی ٵنبئٰ اٿؿ چیٲٺزڀں کب مبٵٺب کـٹب
پڑا ہے اٿؿ یہ مٲنٰہ آد ةھی ربؿی ہے  .ٹتیذے ٵیں ،یہ ٍضت کی
عؼٵبت ٹٚبٳ کی ٖ٥ـت اٿؿ مـصؼ اٿؿ ؽاتی مٖش پـ ّـٿؿت اٿؿ
اٹ٦ـاػی مٖش پـ ٍضت کی تٺٚیٴ کڀ ٵتبحـ کـتے ہیں .اٷ حبج ٹیچے
کی گئی ہیں:
 .1مشبؿیبت آثبػی یب آثبػی كے ِتٍٞك ؿرضبٔبت
 )aةھاؿت ػٹیب کی ػٿمـی مت كے ةڑی آثبػی ٿاال ٵٲک ہے.
 )bیہ ہٵیں آثبػی ٵیں اّب٣ہ کے مبتھ ٵٺنٲک ٵنبئٰ کے ػائـے
ٵیں التب ہے.
١ )cـثت کی مٖش کب ةھی ٕجی عؼٵبت کے ٱئے اػائیگی کـٷے کی
ٱڀگڀں کی ٍالصیت پـ احـ پڑتب ؿہا ہے.
 .2مسبری ؿرضبٔبت
 )aهہؿ٭بؿی ةڑھٷے یب ٱڀگڀں کے ػیہی كے هہؿی ٝال٩ڀں کی ٕـ٣
ةڑھٷے کی ٿدہ كے ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٵیں چیٲٺذ پیؼا
ہٿئے ہیں.
 )bػیہی ٝال٩ڀں ٵیں ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ٕجی كہٿٱیبت کی ػمتیبثی اٿؿ
ؿمبئی کی کٶی اٿؿ منتی ٷہیں ہٿٷے کی ٿدہ كے ٍضت کے ٵنبئٰ
ثٺی ؿہتی ہیں.
 )cایک كے فیبػہ ٭بہٯ ٕـف فٹؼگی کی ٕـ ٣ةڑھٷے دہاں اپٸے آپ
کے ٱئے ٿؿفه کـٷے کی ّـٿؿت کٴ ہٿ ربتی ہے ،یہ ؽیبثیٖل اٿؿ
ہائی ثٰڈ پـیيـ رینی ٹئی ٩نٴ ثیٶبؿیڀں کب مجت ثٺتب ہے.
 .3فٔؼگی ِتولٜ
 )aفٹؼگی ٵتڀ ٜ٩آد پیؼا ہٿئے ایک ثچے کی ّـٿؿت ثـمڀں تک فٹؼہ
ؿہٷے کی ٝکبمی کـتی ہے.
 )bفٹؼگی ٵتڀ ٜ٩آفاػی کے ٿ٩ت 30مبٯ كے ةڑھ کـ آد 60مبٯ کی
ہٿ گئی ہے ٱیکٸ یہ اك ٕڀیٰ فٹؼگی کے ٵٞیبؿ كے ٵتٞٲ ٨ٵنبئٰ
کب صٰ ٷہیں کـتی ہے.
یہ ٍضت ٵٺؼ فٹؼگی ٵتڀ' ٜ٩کی ایک ٹئی تَڀؿ کڀ رٺٴ ػیتب
)c
ہے.
اك ٵیں 'ةڑھاپے '( ةڑھاپے كے ٵتٞٲ )٨کی ثیٶبؿیڀں کے ٱئے
)d
ثٺیبػی كہٿٱیبت کی تٞٶیـ کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
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 .Fةھاؿت ِیں ٍضت کی أيوؿٔل کی تـلی
دہاں صکڀٵت ٍضت کی
ؿہی ہے ،اك ٷے ٍضت
ہی ٍضت کی اٹيڀؿٹل
آئی ہیں .ةھاؿت ٵیں

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

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

ارـت کے ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٹ٪ؼ

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

ٵیں

300

كے
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فیبػہ

ٍضت

کی

اٹيڀؿٹل

کی

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

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

ہؿ 5،000کی آثبػی (پہاڑی٩ ،جبئٲی اٿؿ پنٶبٹؼہ ٝال٩ڀں ٵیں )3،000
کے ٱئے ٔبئت ِـکق ٩بئٴ کئے گئے ہیں اٿؿ اٷ ٵیں ٵٞبٿٷ ٹـك ٳڈ-
ٿائ ( ٤اے ایٸ ایٴ) ٹبٵی ایک عبتڀٷ ٍضت اہٱکبؿ اٿؿ ایک ٵـػ کی
ٍضت کبؿکٸ کڀ ىبٵٰ کیب گیب ہے.
ثٕیبػی ٍضت ِـکق ( پی ایچ می ) رڀ ت٪ـیجب چھ ٹبئت ٵـاکق کے
ٱئے ؿی٦ـٯ یڀٷٹیں ہیں ،اٷ کی تٺَیت ہؿ 30،000کی آثبػی (پہاڑی،
٩جبئٲی اٿؿ پنٶبٹؼہ ٝال٩ڀں ٵیں  )20،000کے ٱئے کی گئی ہے .شببٳ
پی ایچ می ذبـگ ٵـیِ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے ہیں اٿؿ مت كے فیبػہ ٵیں
چبؿ كے چھ اتـٿگی ثنرت ةھی ػمتیبة ہٿتے ہیں .اٷ کے ٝٶٰے ٵیں ایک
ٕجی اہٱکبؿ اٿؿ  14پیـا ٵیڈیکٰ ٝٶٰہ ىبٵٰ ہٿتے ہیں (رل ٵیں ایک
ٵـػ اٿؿ ایک عبتڀٷ ٍضت املٹٷٹ  ،ایک ٹـك-ٳڈٿائ ، ٤ایک
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ٱیجبؿٹؿی تکٺیيیٸ ،ایک ٥بؿٵبملٹ اٿؿ ػیگـ آالت ٵالفٵیٸ ىبٵٰ
ہٿتے ہیں)۔
کٶیڀٷٹی ٍضت کے ٵـکق (می ایچ می) چبؿ ثٺیبػی ٍضت ٵـاکق (پی
ایچ می) کے ٱئے پہٱی ؿی٦ـٯ یڀٷٹیں ہیں اٿؿ ٵبہؿ کی ػیکھ ةھاٯ
ةھی ٥ـاہٳ کـتے ہیں ۔ اٍڀٱڀں کے ٵٖبث ٨ہؿمی ایچ می (ہؿ  1الکھ کی
آثبػی کے ٱئے) ٵیں کٴ اف کٴ  30ثیڈ ،ایک آپـیيٸ تھیٹؿ ،ایٮنـے
ٵيیٸ ،پـ ٱیرب ؿٿٳ اٿؿ ٱیجبؿٹؿی كہٿٱیبت ہٿٹی چبہئے اٿؿ کٴ كے
کٴ چبؿ ٵبہؿیٸ یٞٺی ایک مـرٸ ،ایک ڈاکٹؿ ،ایک ٝڀؿت ٵـُ کے ٵبہؿ
اٿؿ ایک ثچے کے ٵبہؿ کب ٝٶٰہ ہٿٹب چبہئے رٸ  21پیـا ٵیڈیکٰ اٿؿ
ػیگـ ٵالفٵیٸ کب تٞبٿٷ صبٍٰ ہٿٹب چبہئے.
ػیہی امپتبٌوں کی ةھی ٩بئٴ کی گئی ہے اٿؿ اٷ ٵیں ٹبئت ّٲٜ
امپتبٯ ىبٵٰ ہیں رٸہیں مت-ڈٿیژٹٰ /تبٱ ٬امپتبٯ /عَڀٍیت امپتبٯ
کہا ربتب ہے (ٵٲک ٵیں ت٪ـیجب 2000ہٿٷے کب اٹؼافہ ہے) ۔
ٳہاؿت اٿؿ تٞٲیٴ امپتبٱڀں کی تٞؼاػ کٴ ہے اٿؿ اٷ ٵیں ٵیڈیکٰ کبجل
اٿؿ ػیگـ تـتییک ؿی٦ـٯ میٸٹؿ ىبٵٰ
(ٵڀرڀػہ ٵیں ت٪ـیجب )300
ہیں .یہ فیبػہ تـ ّٲ ٜهہؿٿں اٿؿ هہؿی ٝال٩ڀں ٵیں ہٿتے ہیں ٱیکٸ اٷ
ٵیں كے کچھ ةہت ٵبہؿ اٿؿ اٝٲی ػؿدے کی ٕجی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے
ہیں.
صکڀٵت كے ٵتٞٲ ٨ػیگـ ایزٺنیبں ریلے ؿیٲڀے ،ػ٥ب ٛاٿؿ امی ٕـس
/کبٷ ٿ١یـہ) کے امپتبٯ اٿؿ ڈمپٺنـیڀں
کے ةڑے حمکٶڀں (ثٺؼؿگبہ
٭ڀ ةھی ٍضت کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا کـتے
ہیں .تبہٳ ،اٷ کی عؼٵبت اکخـ ٵتٞٲ٨ہ تٺٚیٶڀں اٿؿ اٷ کے ٵٺضَـیٸ
کے ٵالفٵیٸ کے ٱئے حمؼٿػ ہٿتی ہیں.
 .2ذمی ىٞتے کے فـاہَ کٕٕؼگبْ
ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ةہت ةڑا ؽاتی ٍضت ٝال٧ہ ہے رڀ شببٳ تیٸ ٩نٴ کی -
ثٺیبػی ،حبٹڀی اٿؿ تـتییک ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ کی عؼٵبت ٥ـاہٳ
کـتے ہیں ۔ اٷ ٵیں ؿّبکبؿاٷہ ١یـ ٵٺب ٜ٥خبو تٺٚیٶڀں اٿؿ ا٥ـاػ
كے ٯے کـ ٥بئؼہ ٵٺؼ کبؿپڀؿیٹ ،ٹؿكٹ ،ایک ڈاکٹؿ ،ایک ٵبہؿ کی
عؼٵبتٕ ،جی ٱیجبؿیٹؿی ،ػٿا کی ػکبٹیں اٿؿٹباہٯ ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے
ایٲڀپیتھ٫
(ٹیٴ صکیٴ) تک ىبٵٰ ہیں .ہٹؼٿمتبٷ ٵیں ت٪ـیجب 77%
(ایٴ ثی ثی ایل اٿؿ اك كے فیبػہ) ڈاکٹؿ ؽاتی ٝال٧ے ٵیں کبٳ کـ
ؿہے ہیں .ؽاتی ٍضت اعـاربت ةھاؿت ٵیں شببٳ ٍضت اعـاربت کے 75
٥یَؼ كے فیبػہ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہے .ذمی ىٞتے شببٳ ةھاؿتی مٖش پـ
شببٳ آؤٹ پیيٸٹ ؿاثٖڀں کے  82%اٿؿ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے 52%
٫ے ٵٞبٵالت کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہے.
اك کے ٝالٿہ ةھاؿت ٵیں ٕجی ػٿمـے ٹٚبٳ (آیڀؿٿیؼ /مؼھا /یڀٹبٹی
/ہٿٵیڀ پیتھی) ٵیں اہٯ پـیکٹیيٺـف کی تٞؼاػ مت كے فیبػہ ہے
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رڀ 7الکھ كے فیبػہ ہے .یہ ٝڀاٵی کے مبتھ مبتھ ذمی ىٞتے ٵیں ةھی
کبٳ کـ ؿہے ہیں.
ٍضت کی عؼٵت کے ٥بئؼہ ٵٺؼ ؽاتی ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کے ٝالٿہ ایٸ ری
ةھی کٶیڀٷٹی کڀ ٍضت کی ػیکھ ةھاٯ کی
اٿ اٿؿ ؿّبکبؿاٷہ ىٞتے
عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے کے کبٳ ٵیں ٵي٢ڀٯ ہیں.
اٹؼافہ ٱگبیب گیب ہے کہ 7،000كے فیبػہ ؿّبکبؿاٷہ ایزٺنیبں ٍضت
كے ٵتٞٲ ٨مـگـٵیڀں ٵیں ىبٵٰ ہیں .حبٹڀی اٿؿ تـتییک امپتبٱڀں کی
ایک ةڑی تٞؼاػ ةھی ١یـ ٵٺب ٜ٥مڀمبيٹیڀں یب اٝتٶبػ کے ٕڀؿ پـ
ؿرلٹؿڈ ہے
 .3فبؿِبمیوٹیکً ٍٕٞت
اػٿیبت کے ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے اٿؿ ٍضت كے ٵتٞٲ ٨ٵَٺڀٝبت کی ثبت
کـیں تڀ ةھاؿت ٵیں ایک ةہت ةڑا ٥بؿٵبمیٹیکٰ ٍٺٞت ہے رڀ 1950ٵیں
55،000کـٿڑ ؿٿپے (
ایک  10کـٿڑ ؿٿپے کی ٍٺٞت كے ةڑھ کـ آد
ثـآٵؼ مسیت) کب کبؿٿثبؿ ثٸ گیب ہے .یہ ت٪ـیجب 50الکھ ٱڀگڀں کڀ
ؿٿفگبؿ ػیتب ہے رجکہ ٵیٺڀ٥یکچـٹگ  6000كے فیبػہ یڀٷٹك ٵیں ہٿتب
ہے.
اك ٍٺٞت کے ٱئے ٵـکقی مٖش کی ٩یٶت ؿیگڀٱیٹؿی ٩ڀٵی ػٿائیبں
٩یٶت کب تٞیٸ اتھاؿٹی (ایٸ پی پی اے) ہے رجکہ ٵٺيیبت کے ٝال٧ے
کیٶیکٰ ٿفاؿت کے زبت ہے .ٵٺيیبت کی ٍـ ٣ایک چھٿٹی می تٞؼاػ
( 500یب اك کے اؿػ گـػ ثٲک ٵٺيیبت ٵیں كے ٩ )76یٶت کٸٹؿٿٯ
کے زبت ہے رجکہ ثب٩ی ػٿائیں اٿؿ تٞٶیـ ٵ٦ت٩-یٶتڀں کب تٞیٸ ٹٚبٳ
کے تبث ٜہیں رٸ پـ ٩یٶت ؿیگڀٱیٹؿی کی گہؿی ٹٚـ ؿہتی ہے .ؿیبمتڀں
کے ڈؿگ کٸٹؿٿٱـ ٥یٰڈ ٥ڀؿك کب اٹتٚبٳ کـتے ہیں رڀ اپٸے اپٸے
ٝال٩ڀں ٵیں ٵٺيیبت کے ٵٞیبؿ اٿؿ ٩یٶت کب تٞیٸ اٿؿ ٥بؿٵڀٱڀں کی
ٹگـاٹی کـتے ہیں.
 .Bأيوؿٔل فـاہَ وٕٕؼگبْ:
اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں ،عبً ٕڀؿ پـ ٝبٳ اٹيڀؿٹل ٝال٧ے کی کٶپٺیبں ةڑے
پیٶبٷے پـ ٍضت کی اٹيڀؿٹل عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتی ہیں .اٷہیں پہٯے ػؿد
کیب گیب ہے .مت كے صڀٍٰہ ا٥قائی ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی
دہاں ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٥ـاہٳ کـٷےٵڀرڀػگی ہے  -آد تک پبٹچ
ٿاٯے کے ٹیٹ ٿؿک کڀ ةڑھاٷے کے ٱئے کچھ ػیگـ کٶپٺیڀں کے آٷے
کب اٵکبٷ ہے.
 .Cومٖی (ػؿِیبٔی) :
اٹيڀؿٹل کی ٍٺٞت کے صٌہ کے ٕڀؿ پـ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کئی
ٱڀگ اٿؿ تٺٚیٴ ةھی ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ کب صٌہ ثٺتے ہیں .
ایلے شببٳ ٿمٖی کب کٸٹؿٿٯ آئی آؿ ڈی اے کی ٕـ ٣كے کیب ربتب ہے .
اٷ ٵیں ىبٵٰ ہیں:
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 .1أيوؿٔل ثـوکـ رڀ ىغٌ یب ٭ـپڀؿےٹك ہٿ مکتے ہیں اٿؿ اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں كے آفاػ ہٿکـ کبٳ کـتے ہیں .ٿہ اٷ ٱڀگڀں کی سمبئٺؼگی
کـتے ہیں رڀ اٹيڀؿٹل کـاٹب چبہتے ہیں اٿؿ دمکٸ ةہتـیٸ پـیٶیٴ
کی ىـس پـ ةہتـیٸ دمکٸ اٹيڀؿٹل صبٍٰ کـٷے کے ٱئے اٷ کڀ
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں كے ؿاثٔہ کـتے ہیں .ٿہ ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت ٱڀگڀں
کب اٹيڀؿٹل اٿؿ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کـٷے ٵیں ةھی ٵؼػ کـتے ہیں .
ثـٿکـ اك ٕـس کب کبؿٿثبؿ کـٷے ٿاٱی کنی ةھی اٹيڀؿٹل کٶپٺی
کے مبٵٸے اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کڀ پیو کـ مکتے ہیں .اٷہیں
اٹيڀؿٹل کٶیيٸ کے ؽؿیٜے اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے اػا ٭یب
ربتب ہے.
 .2اٹيڀؿٹل ایزٸٹ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ىغٌ ہٿتے ہیں ٱیکٸ کچھ کبؿپڀؿیٹ
ایزٸٹ ةھی ہٿ مکتے ہیں ثـٿ٭ـف کے ثـٝکل ،ایزٸٹ کنی ةھی
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے مبٵٸے اٹيڀؿٹل پیو ٷہیں کـ مکتے ہیں ثٲکہ
ٍـ ٣اك کٶپٺی کے مبتھ اینب کـ مکتے ہیں رل کے ٱئے اٷ کڀ
ایزٺنی ٥ـاہٳ کی گئی ہے .ٵڀرڀػہ ٩ڀاٹیٸ کے ٵٖبث ،٨ایک ایزٸٹ
كے فیبػہ ٍـ ٣ایک ٝبٳ اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ایک فٹؼگی اٹيڀؿٹل
کٶپٺی ،ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ہؿ ایک ٵڀٹڀ الئٸ
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں ٵیں كے ایک کی ٕـ ٣كے کبٳ کـ مکتب ہے .اٷ
کڀ ةھی اٹيڀؿٹل کٶیيٸ کے ؽؿیٜے اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے
اػا ٭یب ربتب ہے.
 .3تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ ( ٹی پی اے ) ٹئے ٩نٴ کے مـٿك ٥ـاہٳ
کـٷے ٿاٯے ہیں رڀ مبٯ 2001کے ثٞؼ كے اك کبؿٿثبؿ ٵیں اتـے
ہیں .یہ اٹيڀؿٹل ٥ـٿعت کے ٱئے ٷہیں ثٲکہ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کڀ
اٹتٚبٵی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے اعتیبؿ ہیں .رت کڀئی ٍضت
کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ٥ـٿعت ربتی ہے ،ثیٴہ ىؼہ ا٥ـاػ کی تَ٦یٰ
ایک ٵ٪ـؿٹی پی اے کے مبتھ اىرتاک کیب ربتب ہے رڀ پھؿ ڈیٹا
ثیل تیبؿ کـتب ہے ثیٴہ ىؼہ ا٥ـاػ کڀ ٍضت کبؿڈ ربؿی کـتب ہے.
اك ٕـس کے ٍضت کبؿڈ ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کڀ امپتبٱڀں اٿؿ کٲیٺکڀں ٵیں
٭یو ٱیل ٕجی كہٿٱیبت (٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٹ٪ؼ اػا کـٷے کی ّـٿؿت کے
ث٢یـ ٝالد) کب ٥بئؼہ اٹھاٷے کے ٩بثٰ ثٺبتے ہیں .اگـ ثیٴہ ىؼہ
ىغٌ ٭یو ٱیل كہٿٱت کب امتٞٶبٯ ٷہیں کـتب ہے تڀ ةھی ٿہ ثٲڀں کی
اػائیگی کـ مکتب ہے اٿؿ ٵ٪ـؿ ٹی پی اے كے آ٥نیٹ صبٍٰ کی
ٵبٹگ کـ مکتب ہے .ٹی پی اے کڀ اٷ کے ٵتٞٲ٨ہ ػٝڀٿں کے ٱئے
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ٵبٱی کیب ربتب ہے اٿؿ اٷ کڀ
چبؿرق کے ؽؿیٜےاػا ٭یب ربتب ہے رڀ پـیٶیٴ کی ایک ٥یَؼ ہٿتب
ہے.
 .4اٹيڀؿٹل ٿیت ایگـیگیٹؿك آئی آؿ ڈی اے آئی ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ ٫ے
ؽؿیٜے ہٿٷے ٿاٯے مت كے فیبػہ ٹئے ٩نٴ کے مـٿك ٥ـاہٳ ہے .یہ
آپ کی ٿیت مبئٹ یب ٹیٲی میٲق کے ؽؿیٜے ٵنت٪جٰ عـیؼاؿ کے
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ث٢یـ مبٵٸے آئے ؿیٶڀٹ میٲق ڈكٹیٺل میٲق کے كہاؿے ػٱچنپی
ؿکھٷے ٿاٯے عـیؼاؿ کے ثٞؼ اٹيڀؿٹل کبؿٿں کڀ ٵٞٲڀٵبت ػے
مکتے ہیں .رٸ اٷ ٩ـاؿ ہٿتب ہے .یہ اینی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی
ٵَٺڀٝبت کی ةھی ٵڀافٷہ کـٷے کے ٵَ٪ؼ كے ٙبہؿ ؿمبئی صبٍٰ ہے.
آئی آؿ ڈی آئی كے اٹيڀؿٹل کبؿٿں کے ٱئے ٹیٲی میٲق اٿؿ ثبہؿ
كے کـائے ربٷے ٿاٯے کبٵڀں ریلے آٷ الئٸ پڀؿٹٯ کے كہاؿے
پـیٶیٴ کی ٿٍڀٱی ،پـیٶیٴ یبػػہاٹی ٵٺَڀةہ ثٺؼی اٿؿ پبٱینی كے
ٵتٞٲ ٨خمتٲ ٤عؼٵبت کے ٱئے اربفت ةھی ٯے مکتے ہیں .اٷہیں
إالٝبت کے کبؿٿثبؿ ٵیں تجؼیٰ ہٿٷے ،اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت کی
کبؿکـػگی کے مبتھ ہی مبتھ اٷ کی ٕـ ٣كے ثبہؿ كے ٱی گئی
عؼٵبت کے ٱئے اػا ةھی ٭یب ربتب ہے.
 .5اٹيڀؿٹل ٵبؿ٭یٹیٺگ ٥ـٳ ةھی ٹئے ٩نٴ کے حبٱج ہیں رڀ آئی آؿ
ڈی اے آئی كے ٵتٞٲ ٨ہٿتے ہیں .یہ اٷ مـگـٵیڀں کڀ ٵٺٚٴ ،كے
ٵَٺڀٝبت کڀ میٲق تَ٦یالت اٿؿ عؼٵبت کے ٱئے الئنٺل ىؼہ ا٥ـاػ
کی ت٪ـؿی ةھی کـ مکتے ہیں.
اٹيڀؿٹل ٥ـٿعت مـگـٵیبں :اتھاؿٹی کڀ ٵٖٲ ٜکـتے ہٿئے کنی ةھی
ٿ٩ت اٹيڀؿٹل ٥ـٿعت ا٥ـاػ (آئی ایل پی)کے تٞبٿٷ كے ػٿ
فٹؼگی ،ػٿ ٝبٳ ،اٿؿ ػٿ ٍضت اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے ٵَٺڀٝبت کڀ
٥ـٿعت ةھی کـ مکتے ہیںٝ .بٳ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے تٞٲ ٨ٵیں
ىبٵٰ آئی ایٴ ای ٤کڀ ٍـ ٣عڀؿػہ ٩نٴ کے ثیٴہ ٵَٺڀٝبت ٿ ثٺیبػی
ٕڀؿ ٵڀٹؿٍ ،ضت ،اٹ٦ـاػی ،صبػثے ،ہاؤك ہٿٯڈؿف ،ىبپ ٭یپـك اٿؿ
ایلے ہی ػیگـ ٵَٺڀٝبت رڀ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے
ٵٺٚڀؿی ػے ػی ہٿ رینب کہ ٥بئٰ اٿؿ امتٞٶبٯ ہػایبت ٵیں ىبٵٰ
کیب گیب ہے اٱتزب صبٍٰ کـٷے کی اربفت ہٿتی ہے .اك تٞٲ ٨ٵیں
ىبٵٰ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے مبتھ کڀئی ةھی تجؼیٲی صَڀٯ کبؿ کی
پیيگی اربفت اٿؿ ٵڀرڀػہ پبٱینی کے ارقاء کی عؼٵت کے ٱئے
ٵٺبمت اٹتٚبٵبت کے ثٞؼ ہی کیب رب مکتب ہے.
أيوؿٔل عؼِبت مـگـِیبں :یہ مـٿك مـگـٵیبں ٍـ ٣اٷ اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں کے ٱئے ہٿگی رٸ کے مبتھ ثیٴہ ٵَٺڀٝبت کڀ صبٍٰ کـٷے
کیٲئے ٩ـاؿ ہٿ ،اٷ مـگـٵیڀں کی ٣ہؿمت ؽیٰ ٵیں ػی رب ؿہی ہے:
 )aثیٴہ ػاؿٿں کی' ثیٺک ٫ے زبت 'مـگـٵیڀں کڀ پڀؿا کـٹب رینب
ثیٴہ ػاؿٿں کی ثبہؿ
کہ صَڀٯ کبؿ کی ٕـ ٣كے ربؿی کی گئی
كے کبٳ کـاٷے كے ٵتٞٲ ٨ہػایبت ٵیں اربفت ػی گئی ہے؛
 )bاٹيڀؿٹل خمقٷ کب' ٵٺٚڀؿ ىغٌ 'ثٺٺب؛
 )cمـٿے٭يٮڀ /ٹَ٪بٷ ا٭ٲٺٮـتتبٿ کڀ تٺغڀاہ پـ کبٳ کـ مـٿے
اٿؿ ٹَ٪بٷ کب اٹؼافہ کب کبٳ کـٹب؛
 )dٿ٩ت ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ ىؼہ اٹيڀؿٹل كے ٵتٞٲ٨
ػیگـ مـگـٵیبں.
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ِبٌیبتی َِٕوٝبت کی تمنیُ  :ٵبٱی عؼٵت جمٲل ٝبٵٰہ (ای ٤ایل
ئی) کڀ ٵ٪ـؿ کـ اٷ کی ٕـ ٣كے کی تـمیٰ کے رڀ رڀ ایلے ہی
ػیگـ ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت کڀ ٵبؿکیٹ ،ت٪نیٴ اٿؿ مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے
کے ٱئے الئنٺل یب٥تہ ىغٌ ہٿتے ہیں.
 .aمیجی کی ٕـ ٣كے ثب٩بٝؼگی ٵیچٰ ٥ٸڈ کٶپٺیڀں کے ٵیچٰ ٥ٸڈ؛
 .bپی ای ٤آؿ ڈی اے کی ٕـ ٣كے ٿٹیٶت پٺيٸ ٵَٺڀٝبت؛
 .cمیجی كے الئنٺل یب٥تہ مـٵبیہ کبؿی ٍالس ٭بؿٿ کی ٕـ ٣كے
ت٪نیٴ ػیگـ ٵبٱیبتی ٵَٺڀٝبت؛
 .dةھاؿتی ؿیقؿٿ ثیٺک کی ٕـ ٣كے ثب٩بٝؼگی ثیٺکٺگ  /ثیٺک /
ایٸ ثی ای ٤می کے ٵبٱی ٵَٺڀٝبت؛
 .eڈاک حمکٴہ ،صکڀٵت ہٹؼ کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کئے ربٷے ٿاٯے ١یـ
اٹيڀؿٹل ٵَٺڀٝبت؛
 .fٿ٩ت ٿ٩ت پـصَڀٯ ٭بؿ٭ی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ ىؼہ کڀئی ػیگـ ٵبٱیبتی
ٵَٺڀٝبت یب مـگـٵی.
 .Dػیگـ اہَ تٕٚیُ
کچھ ػیگـ اػاؿے ةھی ہیں رڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ کب صٌہ ثٺتے
ہیں اٿؿ اٷ ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 .1ةھاؿتی أيوؿٔل ؿیگوٌیٹؿی اوؿ تـلی اتھاؿٹی (آئی آؿ ڈی اے
آئی ) رڀ پبؿٱیٶٸٹ کے ایک ایکٹ کی ٕـ ٣كے ٩بئٴ اٹيڀؿٹل
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ کے شببٳ کبؿٿثبؿ کڀ کٸٹؿٿٯ
کـتب ہے .یہ مبٯ 2000ٵیں ٿرڀػ ٵیں آیب تھا اٿؿ اكے ٷہ ٍـ٣
اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کڀ کٸٹؿٿٯ کـٷے ثٲکہ اكے تیبؿ کـٷے کب
کبٳ ةھی مڀٹپب گیب ہے.
ٝ .2بٳ اٹيڀؿٹل اٿؿ فٹؼگی کی اٹيڀؿٹل کڀٹنٰ رڀ اپٸے اپٸے
ٵتٞٲ٨ہ فٹؼگی یب ٝبٳ اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کے آپـیيٸ کے ٱئے
آئی آؿ ڈی اے آئی کڀ م٦بؿىبت ةھی کـتے ہیں.
 .3ةھاؿتی اٹيڀؿٹل اٹ٦بؿٵیيٸ ثیڀؿٿ کڀ آئی آؿ ڈی اے آئی کی ٕـ٣
20
كے مبٯ  2009ٵیں ىبٵٰ پـٵڀٹ کیب گیب تھا اٿؿ یہ ایک
اؿکبٷ کی آپـیيٸ کڀٹنٰ ٿاٱی ایک ؿرلٹؿڈ کٶیٹی ہے رل كے
فیبػہ تـ ؿکٸ اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے كے ہٿتے ہیں .یہ اٹيڀؿٹل ٝال٧ے
کے ٱئے ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـ اٷ ربقیہ کـتب ہے اٿؿ خمتٲٝ ٤ال٧ے کی
مٖش کے ؿپڀؿٹ کڀ تےیـ کـتی ہے تبکہ ٩یٶتڀں کب تٞیٸ ٥یَٰہ اٿؿ
کبؿٿثبؿ صکٶت ٝٶٲی ثٺبٷے کے ٱئے ڈیٹا ثیل ثٺبیب رب مکے .یہ
ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ صکڀٵت کی خمتٲٍ ٤الصڀں کے ؽؿیٜے پبٱینی ثٺبٷے
ٵیں تٞبٿٷ ػیتی ہے .ثیڀؿٿ ٷے اٹيڀؿٹل ٵٺتٚٴ کی كہٿٱت کے ٱئے
کئی ٵتڀاتـ اٿؿ ٿٷ ٹائٴ ؿپڀؿٹ تیبؿ کیب ہے.
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آئی آئی ثی ٵـکقی اٷڈیکل مـٿؿ کڀ کبٳ کـتب ہے رڀ خمتٲ٤
اٹيڀؿٹل ؿپڀفٹؿیق کے ػؿٵیبٷ ایک ٹڀڈٯ ٵـ٭ق کے ٕڀؿ ٵیں کبٳ
کـتب ہے اٿؿ ٹیب اکبؤٷٹ ثٺبتے ٿ٩ت ڈی ٵیٹ اکبؤٷٹ کے ػٿثبؿہ
ٹ ٰ٪گیـی ( ڈی ڈپٲٮیيٸ) كے ثچٸے ٵیں تٞبٿٷ کـتب ہے .ٵـکقی
اٷڈیکل مـٿؿ ثیٴہ ٭ـتب اٿؿ اٹيڀؿٹل ؿپبدٹؿف کے ػؿٵیبٷ ہؿ
پبٱینی كے ٵتٞٲ ٨ٱیٸ ػیٸ كے پڀؿی إالٝبت کڀ ٵٺَڀةہ کے ٱئے
ایک ایکنچیٺذ کے ٕڀؿ ٵیں کبٳ کـتب ہے.
آئے آئے ثی ،پہٯے ہی ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے ٵیں ىبٵٰ
عؼٵت ػیٸے ٿاٯے
'پـی٦ـیڈ پـٿٿائڈؿ ٹیٹ ٿؿک 'کے ٕڀؿ ٵیں
امپتبٱڀں کی ٣ہؿمت کے ٱئے ایک 'یڀٹ ٬کی آئی ڈی ٵبكٹؿ
پـٿگـاٳ 'ربؿی کـ چکب ہے.
آئی آئی ثی کی تبفہ تـیٸ پہٯ ہے ایک ٍضت ثیٴہ گـیڈ کڀ تیبؿ
کـٹب رل كے شببٳ ٹی پی اے ،ثیٴہ ٭ـتب اٿؿ امپتبٯ ٵٺنٲک ؿہیں
گے .اك ٵَ٪ؼ ٍضت کی اٹيڀؿٹل کی ٕـ ٣كے اٹتٚبٳ کے ٹٚبٳ تیبؿ
کـٹب تبکہ ٹيبٷ ٱگبتے اٿؿ ٍضت ٭ب ثیٴہ کی ٵَٺڀٝبت کی ٩یٶت
کب تٞیٸ ٵیں ى٦ب٥یت الئی رب مکے.
 .4ةھاؿتی ثیٴہ اػاؿے اٿؿ ٹیيٺٰ اٹيڀؿٹل اکیڈٵی ریلے تٞٲیٶی
اػاؿے رڀ ایک خمتٲ٩ ٤نٴ کے ثیٴہ اٿؿ اٹتٚبٳ كے ٵتٞٲ ٨تـثیت
٥ـاہٳ کـتے ہیں اٿؿ ةہت كے ؽاتی تـثیت اػاؿے رڀ دمکٸہ ایزٸٹٿں
کڀ تـثیت ٥ـاہٳ کـتے ہیں.
 .5ڈاکٹؿ (ِیڈیکً پـیهٹمٕـ) ةھی عٖـات کی ٵٺٚڀؿی کے ػٿؿاٷ دمکٸہ
گبہکڀں کی ٍضت ثیٴہ عٖـات کب اٹؼافہ کـٷے ٵیں ثیٴہ کٶپٺیڀں
اٿؿ ٹی پی اے ٵؼػ کـتے ہیں اٿؿ ٵيکٰ ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ ٵيڀؿہ ػیتے ہیں.
 .6اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ (اٹيڀؿٹل اٿٵتڈمسیٸ) ٍ ،بؿ٥یٸ ٝؼاٱت اٿؿ مڀٯ
کڀؿٹ رینی ٩بٹڀٹی اػاؿے ةھی ٍبؿ٥یٸ کی ىکبیتڀں کے صٰ کی
ثبت آٷے پـ ٍضت ثیٴہ ٵبؿکیٹ ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا کـتے ہیں.
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عالًہ
 )aاٹيڀؿٹل کنی ٷہ کنی ٕڀؿ پـ کئی ٍؼیڀں پہٯے كے ٵڀرڀػ ہے ٱیکٸ
اك کب رؼیؼ ٍـ ٣چٺؼ ٍؼیڀں پـاٹب ہے .ةھاؿت ٵیں ثیٴہ کڀ
مـکبؿی ٩ڀاٹیٸ کے مبتھ کئی ٵـاصٰ كے گقؿٹب پڑا ہے.
 )bاپٸے هہؿیڀں کی ٍضت ةہت اہٳ ہٿٷے کی ٿدہ كے صکڀٵتیں ایک
ٵٺبمت ٍضت کی عؼٵبت ٹٚبٳ تیبؿ کـٷے ٵیں ایک اہٳ کـػاؿ اػا
ہیں.
٥ )cـاہٳ کی گئی ٍضت کی عؼٵبت کی مٖش ایک ٵٲک کی آثبػی كے
ٵتٞٲ ٨کئی ٝڀاٵٰ پـ ارمَبؿ کـتب ہے.
ٍ )dضت کی عؼٵت کے تیٸ ا٩نبٳ ثٺیبػی ،حبٹڀی اٿؿ تـتییک (تینـا)
ہیں رڀ ّـٿؿی ٕجی اٵؼاػ کی مٖش پـ ارمَبؿ کـتب ہے .ہؿ مٖش کے
مبتھ ٍضت کی عؼٵبت کی الگت ةڑھ ربتی ہے رجکہ تـتییک(تینـا)
عؼٵت مت كے فیبػہ ٳہٹگی ہے.
 )eةھاؿت کے پبك آثبػی ٵیں اّب٣ہ اٿؿ هہؿ٭بؿی رینی اپٸے خمَڀً
چیٲٺذ ہیں رٸ کے ٱئے ٵٺبمت ٍضت کی عؼٵبت کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
 )fصکڀٵت مت كے پہٯے ٍضت کی اٹيڀؿٹل امکیٴ ٯے کـ آئی تھی رل
کے ثٞؼ ؽاتی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے کبؿٿثبؿی اٹيڀؿٹل
کی ىـٿٝبت ہٿئی.
ٍ )gضت کی اٹيڀؿٹل ٵبؿکیٹ کئی کھالڑیڀں كے ٵٰ کـ ثٺب ہے دہاں کچھ
کھالڑی ثٺیبػی كہٿٱت (اٹ٦ـاكٹؿکچـ) ٥ـاہٳ کـٷے کب کبٳ کـتے
ہیں تڀ ػٿمـے اٹيڀؿٹل عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے ہیں ،ثـٿکـ ،ایزٸٹ
(ٹی پی اے) ریلے حبٱج ٍضت کی
اٿؿ تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ
اٹيڀؿٹل کے کبؿٿثبؿ کڀ اپٺی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتے ہیں ،اٿؿ ػیگـ
ؿیگڀٱیٹؿی ،تٞٲیٶی اٿؿ ٩بٹڀٹی اػاؿے اپٺی اپٺی کـػاؿ اػا
ہیں.

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

اے آئی

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

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

اك ثبة ٭ب ٵٖبٱٜہ ٭ـٷے
)a
)b
)c
)d
)e

کڀ ربٹٸے کے ہػایبت

کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ ہٿ ٹگے:

ربڀیق ٥بؿٳ ٫ے ٵٺؼؿربت ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب ۔
پـامپیکٹك ٭ی اہٵیت ٭ڀ ثیبٷ کـٹب۔
پـیٶیٴ کی ؿمیؼ اٿؿ ثیٴہ ای٬ٹ  1938 ،کے میٮيٸ  64ٿی ثی کی
ٿّبصت کـٹب۔
ثیٴہ پبٱینی ػمتبٿیق کی ىـائٔ اٿؿ ؽ٭ـ ٭یے گئے اٱ٦بٙڀں کی
ٿّبصت کـٹب۔
پبٱینی کی ىـائٔ ،ٿاؿٷٹیڀں اٿؿ تڀحی ٨پـ حبج کـٹب۔
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)f
)g
)h
)i

تڀحی ٨کیڀں ربؿی کئے ربتے ہیں اك ٭ی تٞـی ٤کـٹب۔
پبٱینی ٵیں ؽ٭ـ ٭ی گئی ثبتڀں کڀ ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتڀں ٵیں کیلے
ػیکھا ربتب ہے اكے مسذھٹب۔
ربؼیؼ کے ٹڀٹك کیڀں ربؿی کئے ربتے ہیں ا ك ٭ی تٞـی ٤کـٹب۔
کڀ ربٹٸے کے ہػایبت کے
ٵٺی الٷڈؿٹگ کیب ہے اٿؿ اپٸے گبہ٫
ایک ایزٸٹ کڀ کیب کـٷے کی ّـٿؿت ہے ،اٹکے ثبؿے
صڀاٯے كے
ٵیں ربٹٺب۔

 .Aجتویق فبؿَ
رینب ٫ہ پہٯے ثتبیب گیب ہے ،ثیٴہ ایک ٵٞبہػہ ہے رلے زبـیـی ٕڀؿ
پبٱینیڀں ٫ے
پـ ایک پبٱینی ٵیں خمتَـ کیب گیب ہے۔ ثیٴہ
حمؼٿػ ٷہیں ہے۔ چڀٹکہ یہاں
پبٱینیبں ربؿی کـٷے تک
ػمتبٿیقات
ثـٿکـ فاٿؿ ایزٸٹ ریلے کئی ثیچڀاٷ ہٿتے ہیں رڀ اٷ کے ػؿٵیبٷ
ایک ثیٴہ ػاؿ اٿؿ امکے ثیٴہ
کبٳ کـتے ہیں ،اینب دمٮٸ ہے ٫ہ
٭بؿ کی کتھی ٵال٩بت ہی ٷہ ہٿ۔
ثیٴہ کٶپٺی ٍـ ٣گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے كے پیو ػمتبٿیقات كے ہی گبہ٫
اٿؿ امکی ثیٴہ کی ّـٿؿت کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـتی ہے۔ اك
ٕـس کے ػمتبٿیق رڀکھٳ کڀ ةہتـ ٕـی٨ے كے مسذھٷے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی
کی ٵؼػ کـتے ہیں۔ اك ٕـس  ،ػمتبٿیقی ثیٴہ ػاؿ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی
كے ّـٿؿی
ا٣ہاٳ ٿ ت٤ہیٴ اٿؿ ٿّبصت الٷے کے ٵَ٪ؼ
کے ػؿٵیبٷ
ہے۔ کچھ ایلے ػمتبٿیق ہیں رڀ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ ثیٴہ ٭بؿٿثبؿ ٵیں
امتٞٶبٯ کئے ربتے ہیں۔
ثیٴہ ایزٸٹ کڀ گبہ ٫کے ٱئے ٩ـیت تـیٸ ىغٌ ہٿٷے کے ٹبٓے گبہ٫
کے ثبؿے
کب مبٵٺب کـٹب پڑتب ہے اٿؿ اك ٵیں ىبٵٰ ػمتبٿیقات
ٵیں شببٳ ىکڀک ٿ ىتہات ٭ی ٿّبصت کـکے اٷھیں ةھؿٷے ٵیں امکی ٵؼػ
کـٹی ہٿتی ہے۔ ایزٸٹك کڀ ثیٴہ ٵیں ٵٲڀث ہؿ ای ٬ػمتبٿیق کے ٵَ٪ؼ
ٵیں ٵڀرڀػ ٵٞٲڀٵبت
اٿؿ اك ٵیں امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٯے ػمتبٿیقات
٭ی اہٵیت اٿؿ ٵٖبث٪ت کڀ مسذھٹب چبہئیے۔
 .1جتویق فبؿَ

(فبؿَ)

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





ربڀیق ٥بؿٳ ہے رنکے ؽؿیٜے

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

كے

تَ٦یالت کب ٵٖٲت ثیٴہ کے ٵڀّڀٛ
ثیٴہ كے ٵٺنٲ ٬شببٳ ٵبػی ص٪بئ٨
 )aثیُہ کّپٕی نے ؽؿیٜے كے

کی ٵبٹیٹؿی
ہٿگے۔

٩یٶت اٿؿ جمڀفہ

روکھَ تيغیٌ

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

کیب ربئے یب ٹبٵٺٚڀؿ

کـٷے کڀ ٵٺٚڀؿ

 رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی کی ٍڀؿزببٯ
ٿ ّڀاثٔ کب تٞیٸ کـٹب

اٿؿ

ٵیں کڀؿ کی ىـس  ،ىـائٔ

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

ہیں:

'رڀکھٳ کی تيغیٌ کے ٱئے ّـٿؿی ص٪بئ ٨کب ١یـ اٹٮيب ، ٣گٶـاہ
کٸ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـٹب ،ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ ٫ے ؽؿیٜے كے ػھٿکہ ػہی
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یب ١یـ تٞبٿٷ
ػیگب'،

ربؿی کی گئی پبٱینی کے زبت کڀؿ کڀ ٵٺنڀط کـ

ربڀیق کڀ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے
'کٶپٺی رڀکھٳ پـ ٷہیں ہٿگی رت تک ٫ہ
كے ٵٺٚڀؿ ٷہیں کیب گیب ہے اٿؿ پڀؿے پـیٶیٴ کی اػائیگی ٷہیں
کی گئی ہے'۔
ٵیں اٝالٵیہ  :ثیٴہ کٶپٺیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ربڀیق ٥بؿٳ
ربڀیق ٥بؿٳ
کے آعـ ٵیں ایک اٝالٷ ىبٵٰ ٭ـػیتی ہیں رل پـ ربڀیق ٭ٺٺؼہ ٫ے
ػمتغٔ کئے ربئےگے۔اك كے یہ ی٪یٺی ہٿتب ہے ٫ہ ثیٴہ
ؽؿیٜے كے
ػاؿ ٍضیش ٕـی٨ے كے ٥بؿٳ کڀ ةھؿٷے کی تٮٲی ٤اٹھاتب ہے اٿؿ اك
ٵیں ػیئے گئے ص٪بئ ٨کڀ مسذھ ٱیب ہے تبکہ ػٝڀے کے ٿ٩ت ص٪بئ٨
کی ١ٲٔ ثیبٹی کے مجت اعتال٥بت کے ٱئے کڀئی گٺزبئو ٷہ ؿہے۔
ٍُڀٯ پـ فٿؿ ػیٸے
اك کے ٝالٿہ یہ اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی کے ثٺیبػی ا
اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کی ٕـ ٣كے شببٳ ّـٿؿی ص٪بئ ٨کے اٹٮيب ٣کب
کبٳ ةھی ٵٮٶٰ کـتب ہے۔
ٍُڀٯ کڀ اٹتہائی
اٝالٷ اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی کے ٝبٳ ٩بٹڀٷ کے ا
ٹی ٬ٹیتی کے ایک کٸٹؿیکچڀئٰ ؽٳہ ػاؿی ٵیں ثؼٯ ػیتی ہے۔
اٝالْ وب ِٞیبؿی فبؿَ
ثیٴہ ربڀیق ٵیں ٵٞیبؿی
آئی آؿ ڈی اے آئی ٷے ٍضت
٥بؿٵیٹ اك ٕـس خمَڀً کیب ہے:

اٝالٷ

کب

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

ِیں مواٌوں

کی ٔوٝیت

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

اٿؿ ٹڀٝیت ٭ب تٞٲ٨

ؽاتی ثیٴہ ریلے ٍضت  ،ؽاتی صبػثہ اٿؿ م٦ـ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے
ٵیں ربڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس ڈیقائٸ کیب گیب ہے ٫ہ ربڀیق ٭ٺٺؼہ
کی ٍضت ٕ ،ـف فٹؼگی اٿؿ ٝبػات  ،پہٯے كے ٵڀرڀػ ٍضت ٫ے
صبالتٕ ،جی تبؿیظ ،ٵڀؿٿحی ٝالٵبت  ،گقىتہ ثیٴہ کے ربـةے ٿ١یـہ
کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کی رب مکے۔
جتویق کے ٕٝبٍـ
 .iجتویق وٕٕؼہ

کب ِىًّ

ٔبَ

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

جتویق وٕٕؼہ

کب پتہ اوؿ ؿاثٔے

وی تفَیالت

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

جتویق وٕٕؼہ

کب پیوہ ،وبؿوثبؿ
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یب ثقٔل

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

ثیُہ کے ِوّوٛ

کی ىٕبعت

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

اوؿ تفَیالت
ٵڀّڀٛ

کے ثبؿے ٵیں ٿاّش

ِخبي
ربڀیق ٭ٺٺؼہ

ہٿتب ہے ٫ہ

کڀ یہ ثتبٹب ّـٿؿی

کیب یہ :

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

ٵیں،
کے

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

پچھال اوؿ ِوروػہ ثیُہ

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

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

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

ٔمَبْ کب جتـةے

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

.viii

ثیُہ ػاؿ

کب اٝالْ

چڀٹکہ ربڀیق ٥بؿٳ کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ شببٳ ٵبػی ٵٞٲڀٵبت
٥ـاہٳ کـٹب ہے ،اك ٥بؿٳ ٵیں ثیٴہ ػاؿ کب یہ اٝالٷ ىبٵٰ ہٿتب
ہے ٫ہ رڀاثبت ص٪ی٪ی اٿؿ ػؿمت ہے اٿؿ ٿہ اك ثبت كے ٵت ٨٦ہے ٫ہ
کی ثٺیبػ ثٸےگب۔کڀئی ةھی ١ٲٔ رڀاة ثیٴہ
٥بؿٳ ثیٴہ ٵٞبہػے
کٶپٺیڀں کے ٱئے ٵٞبہػے كے ثچٸے کب ص ٨ػیگب۔ شببٳ ربڀیق ٥بؿٳ
ٵیں
اٿؿ ثٍ ِٞڀؿتڀں
ػمتغٔ  ،تبؿیظ
کے ٝبٳ ػٿمـے صٌے
ایزٸٹ کی م٦بؿه كے ٵتٞٲ ٨ہیں۔
دہاں ربڀیق ٥بؿٳ کب امتٞٶبٯ ٷہیں کیب ربتب ہے ،ثیٴہ
.ix
٭ـػہ ٵٞٲڀٵبت
کٶپٺی فثبٹی ٕڀؿ پـ یب زبـیـی ٕڀؿ پـ صبٍٰ
کڀ ؿیکبؿڈ کـےگی ،اٿؿ  15ػٹڀں کی ٵؼت کے اٹؼؿ ربڀیق ٭ٺٺؼہ
کـےگی اٿؿ اپٺی پبٱینی ٵیں اك ٵٞٲڀٵبت
کڀ امکی تَؼی٨
ٰ کـتی ہے ٫ہ
کڀ ىبٵٰ کـےگی۔دہاں ثیٴہ کٶپٺی ثٞؼ ٵیں یہ ػٝڀی
135

ربڀیق ٭ٺٺؼہ ٷے کنی ٵبػی ٵٞٲڀٵبت کب عالًہ ٷہیں کیب تھا
یب کڀؿ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ٵڀاػ کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت یب
٥ـاہٳ گٶـاہ کٸ یب دھٿٹی ٵٞٲڀٵبت کب ا٥يبء ٷہیں کیب تھا ،
اكے حبثت کـٷے کب ثڀدھ ثیٴہ کٶپٺی پـ ہٿتب ہے۔
ثیٴہ کٶپٺی کڀ فثبٹی ٕڀؿ پـ ٵڀٍڀٯ ہٿٷے
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ
ٿاٱی شببٳ ٵٞٲڀٵبت ،کڀ ؿیکبؿڈ کـٷے کب ایک ؽٳہ ػاؿی ہٿتی ہے
رلے ایزٸٹ کڀ ٥ڀٱڀ اپ کے ؽؿیٜے كے ػھیبٷ ٵیں ؿکھٹب چبہئیے۔
اہَ
ٹیچے ایک ٍضت
ہیں:

ثیٴہ پبٱینی کے ربڀیق ٥بؿٳ

کی کچھ تَ٦یالت

ػی گئ

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

كے ٵتٞٲ ٨مڀاالت
پچھٯے ػٝڀٿں کے
ٵٺبمت ہاٵیؼاؿی

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

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

ثیٶبؿی/چڀٹ اٿؿ ٝالد ٭ی ٹڀٝیت
پہٯے ٝالد کی تبؿیظ
ٝالد کـٷے ٿاٯے ڈا٫ٹؿ کب ٹبٳ اٿؿ پتہ
کیب ٵٮٶٰ ٕڀؿ پـ کڀؿ کیب گیب ہے
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کی
کڀ

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

موإٌبَہ

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

کب کـػاؿ

ثیچڀاٷ کی ؽٳہ ػاؿی ػٿٹڀں مجبٝتڀں یٞٺی ثیٴہ ػاؿ
کی ٕـ ٣ہٿتی ہے۔
137

اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی

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

(گبہن) کے ٕـف ایک ثیچواْ

کی ؽَہ ػاؿی

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

 .Bجتویق کی لجوٌیت

(ہاِیؼاؿی )

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


ثیٴہ ػاؿ



ٵڀّڀٛ

ٵڀٹے ٕڀؿ پـ

کی تَ٦یالت
کی تَ٦یالت



کڀؿ کی ٩نٴ



ٵخجت اٿؿ ٵٺ٦ی

٭ی ّـٿؿت
ػٿٹڀں رنٶبٹی

عَڀٍیبت کی تَ٦یالت

 ثیٴہ اٿؿ ٹَ٪بٷ کی پچھٱی تبؿیظ
گبہ٫
ثیٴہ ربڀیق کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ایک دمٮٸہ
ایک ٍضت
کڀ ،ریلے  45مبٯ كے فیبػہ کی ٝٶـ کے ٥ـػ کڀ ڈا٫ٹؿ کے پبك
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اٿؿ/یب ٕجی ربٹچ کے ٱئے ةھی ةھیذ مکتی ہے۔ ربڀیق ٵیں ػمتیبة
ٵٞٲڀٵبت ٭ی ثٺیبػ پـ ،اٿؿ دہاں ٕجی ربٹچ کب ٵيڀؿہ ػیب گیب
ہے ،ٵیڈکٰ ؿپڀؿٹ اٿؿ ڈا٫ٹؿ کی م٦بؿه ٭ی ثٺیبػ پـ ثیٴہ کٶپٺی
٥یَٰہ ٱیتی ہے۔ کتھی کتھی دہاں ٵیڈیٮٰ تبؿیظ تنٲی خبو ٷہیں ہٿتی
مڀاٱٺبٳہ
کـٷے کے ٱئے ایک اّب٥ی
صبٍٰ
ٵٞٲڀٵبت
ہے ،ػیگـ
ہٿتب ہے۔ تت ثیٴہ کٶپٺی
کـٹب ّـٿؿی
كے صبٍٰ
ةھی دمٮٸہ گبہ٫
رڀکھٳ ٝٺَـکے ٱئے الگڀ ہٿٷے ٿاٱی ىـس کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ کـتی
ہے اٿؿ خمتٲٝ ٤ڀاٵٰ ٭ی ثٺیبػ پـ پـیٶیٴ کب صنبة کـتی ہے رل
کے ثبؿے ٵیں پھؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ ثتبیب ربتب ہے۔
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے پـٿپڀفٯ پـ تیق ؿ٥تبؿ اٿؿ ٭بؿ٭ـػگی
٥یَٲڀں کے ثبؿے
کے مبتھ کبؿؿٿائی کی ربتی ہے اٿؿ امکے شببٳ
ٵیں ایک ٵٺبمت ٵؼت کے اٹؼؿ زبـیـی ٕڀؿ پـ ٵٖٲ ٜکیب ربتب
ہے۔
ہاِیؼاؿی

اوؿ پـوپوفي

پـ کبؿؿوائی کے ثبؿے ِیں ٔوٹ

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

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

 15ػٷ

.III

 30ػٷ

.IV

 45ػٷ
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 .Cپـامپیکٹك
یب امکی ٕـ ٣كے ثیٴہ کے
پـامپیکٹك ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے
دمٮٸہ عـیؼاؿٿں کے ٱئے ربؿی کیب گیب ایک ػمتبٿیق ہے۔ یہ ٝبٳ ٕڀؿ
پـ ایک ثـٿىـ یب ٭تبثچہ کی ىٮٰ ٵیں ہٿتب ہے اٿؿ اك ٕـس ٫ےدمٮٸہ
عـیؼاؿٿں کڀ ٵَٺڀٝبت کی ٵٞٲڀٵبت ػیٸے کب ٵَ٪ؼ ٵٮٶٰ کـتب
ہے۔ پـامپیکٹك ربؿی کـٹب ثیٴہ ای٬ٹ  1938کے مبتھ مبتھ پبٱینی
ہٿٯڈؿ کے ٵ٦بػات کب زب ٘٦ای٬ٹ  2002اٿؿ آئی آؿ ڈی اے آئی کے
ٍضت ثیٴہ ّبثٔے ٫ 2013ے ؽؿیٜے كے ٭ٸٹؿٿٯ ہٿتب ہے۔
کی گٺزبئو،
کے پـٿمپیکٹك ٵیں ٥ڀائؼ
کنی ةھی ثیٴہ ٵَٺڀٝبت
ثیٴہ کڀؿ کی صؼ کب ٿاّش ٕڀؿ پـ ثیبٷ ہٿٹب چبہئیے اٿؿ ثیٴہ کڀؿ
کی ٿاؿٷٹیڀں ،ٵنتخٺیبت ٿ ّڀاثٔ کڀ ٍبٍ ٣ب ٣مسذھایب ربٹب چبہئیے۔
اٷ کڀؿ ةھی کہا ربتب
ِ اربفت ؿائڈؿف (رٸہیں ایڈ ٓ
ٵَٺڀٝبت پـ ٩بثٰ
ہے) کے ثبؿے ٵیں ةھی ٥ڀائؼ کے اٷ کے ػائـہ کبؿ کے صڀاٯے كے
ثیبٷ کیبربٹب چبہئیے۔ امکے ٝالٿہ شببٳ ؿائڈؿف کڀ ایک مبتھ ٵالکـ
ٵتٞٲ ٨پـیٶیٴ اہٳ ٵَٺڀٝبت کے پـیٶیٴ کے 30ۺ كے فیبػہ ٷہیں
ہٿٹب چبہئیے۔
ػیگـ اہٳ ٵٞٲڀٵبت
اك ٵیں ىبٵٰ ہیں:

رل کب عالًہ ایک پـامپیکٹك ٵیں کـٹب چبہئیے،

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

کی ىـائٔ

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

صبالت

ٵیں الگڀ ہٿٷے ٿاٱی کڀئی ةھی ؿٝبیت

۰۔ پـیٶیٴ مسیت پبٱینی کی ىـائٔ
کے اٵکبٷ

یب ٱڀڈٹگ

کی

ٵیں کنی ةھی ٹٚـ حبٹی یب تـٵیٴ

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

اثتؼائی
کڀ
ٿ١یـہ ٫ے ٱئے

۷۔ یہ اٝالٷ ٫ہ اك کی شببٳ ٍضت ثیٴہ پبٱینیبں پڀؿٹیجٰ ہیں رل
ثیٴہ کٶپٺی كے
اٷ پبٱینیڀں کڀ کنی ةھی ػیگـ
کب ٵٖٲت ہے ٫ہ
ربؼیؼ کیب رب مکتب ہے رڀ ایک ریلے ٥ڀائؼ ٿاٯے امی ٕـس ٫ے کڀؿ
٥ـاہٳ کـتی ہے ،رٸ کب ٥بئؼہ ٿہ ٵڀرڀػہ ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ ثٸے
ؿہٷے پـ اٹھا مکتب تھا۔
ٍضت پبٱینیڀں کے ثیٴہ ٭بؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اپٸے ٍضت ثیٴہ ٵَٺڀٝبت
کے ثبؿے ٵیں پـامپیکٹك ىبئ ٜکـتے ہیں۔ ایلے ٵٞبٵالت ٵیں ربڀیق
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٥بؿٳ ٵیں ایک اٝالٷ ىبٵٰ ہٿگب ٫ہ
ٱیب ہے اٿؿ اك كے ٵت ٨٦ہے۔

گبہ٫

ٷے پـامپیکٹك کڀ پڑھ

 .Dپـیّیُ کی ؿمیؼ
رت گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ پـیٶیٴ اػا کیب ربتب ہے
تڀ ثیٴہ کٶپٺی ایک ؿمیؼ ربؿی کـٷے کے ٱئے پبثٺؼ ہٿتی ہے۔ پیيگی
کئے ربٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں ةھی ؿمیؼ
ٵیں کڀئی پـیٶیٴ اػائیگی
ربؿی کی ربتی ہے۔
تٞـیف
کب ثیٴہ
کے زبت ثیٴہ کے ٵڀّڀٛ
پـیٶیٴ ثیٴہ کے ایک ٵٞبہػے
کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ اػا کیب
گیب تال٥ی ثؼٯ یب ؿ٩ٴ ہے۔
 .1پیيگی ِیں پـیّیُ کی اػائیگی
 64وی ثی )

(ثیُہ ایهٹ  1938 ،کی میىيٓ

کے ٵٖبث ، ٨پـیٶیٴ ثیٴہ کڀؿ ىـٿ ٛہٿٷے كے پہٯے
ثیٴہ ای٬ٹ
ہے رڀ
پـٿیژٷ
کیب ربٹب چبہئیے۔ یہ ایک اہٳ
ٵیں اػا
پیيگی
ی٪یٺی ثٺبتبہے ٫ہ ٍـ ٣ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے پـیٶیٴ صبٍٰ
کـ ٱئے ربٷے کے ثٞؼ ہی ایک ػؿمت ثیٴہ ٵٞبہػہ ٵٮٶٰ کیب رب مکتب
ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب
ہے۔ یہ میٮيٸ ةھاؿت ٵیں ١یـ فٹؼگی ثیٴہ ٍٺٞت کی ایک عبً عَڀٍیت
ہے۔
اہَ
 )aثیٴہ ای٬ٹ  1938 ،کے میٮيٸ 64ٿی ثی کب پـٿیژٷ ہے ٫ہ کڀئی
ةھی ثیٴہ کٶپٺی کنی ةھی رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ ٷہیں کـےگی رت تک ٫ہ
پـیٶیٴ پیيگی ٵیں صبٍٰ ٷہیں ہٿ ربتب ہے یب اػائیگی کـٷے
ٵیں
ٷہیں ػی ربتی ہے یب ٵ٪ـؿٕـی٨ے كے پیيگی
کی ّٶبٹت
ڈیپبفٹ مج ٜٷہیں کیب ربتب ہے۔
 )bرت کڀئی ثیٴہ ایزٸٹ کنی ثیٴہ کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ثیٴہ کی
پبٱینی پـ پـیٶیٴ صبٍٰ کـتب ہے ،ٿہ ثیٺک اٿؿ پڀكٹٯ تٖٞیالت
کڀ چھٿڑ کـ ،اكے صبٍٰ کـٷے کے چڀثیل گھٷٹے کے اٹؼؿ اپٸے
کٶیيٸ کی کٹٿتی کے ث٢یـ ،اك ٕـس مج ٜکیب گیب ٵٮٶٰ پـیٶیٴ
ثیٴہ کٶپٺی کے پبك مج ٜکـیگب یب ڈاک کے ؽؿیٜے كے ةھیذےگب۔
 )cیہ پـٿیژٷ ةھی کیب گیب ہے ٫ہ رڀکھٳ ٍـ ٣اك تبؿیظ كے ٵبٹب
ربئیگب رت ٹ٪ؼ یب چیک ٫ے ؽؿیٜے كے پـیٶیٴ کی اػائیگی کی
گئی ہے۔
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یب ڈاک ٫ے
 )dدہاں پـیٶیٴ پڀكٹٯ یب ٵٺی آؿڈؿ ٫ے ؽؿیٜے كے
ؽؿیٜے كے ةھیذے گئے چیک کے ؽؿیٜے كے ٹیٸڈؿ کیب ربتب ہے،
رڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ہے رت ٵٺی آؿڈؿ کڀ ثک کیب
گیب ہے یب چیک کڀ ڈاک كے ةھیزب گیب ہے ،چبہے رینب ةھی ٵٞبٵٰہ
ہٿ مکتب ہے۔
 )eپـیٶیٴ کب کڀئی ةھی ٥ٸڈ رڀ پبٱینی کڀ ٵٺنڀط کئے ربٷے کے
ٵیں تجؼیٲی کے مجت یب پھؿ
مجت یب امکے ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
ایک ثیٴہ ػاؿ کڀڈیڀ ہٿ مکتب ہے ،ػٿمـی ٍڀؿت ،ثیٴہ کٶپٺی ٫ے
ؽؿیٜے كے اك ٭ی اػائیگی ایک کـاكڈ یب آؿڈؿ چیک ٫ے ؽؿیٜے
كے یب پڀكٹٯ/ٵٺی آؿڈؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ثـاہ ؿامت ٕڀؿ پـ ثیٴہ
ثیٴہ
کڀ کی رب مکتی ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے
ػاؿ
ػاؿ كے ایک ٵٺبمت ؿمیؼ صبٍٰ کی ربئیگی۔ آد کٰ ثـاہ ؿامت
ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ کے ثیٺک ا٭بؤٷٹ ٵیں ؿ٩ٴ مج ٜکـٷے کی پـی٬ٹك
ہے۔ اك ٕـس کب ؿی٦ٸڈ کنی ةھی ٵٞبٵٰے ٵیں ایزٸٹ کے کھاتہ ٵیں
مج ٜٷہیں کیب ربئیگب۔
پـیٶیٴ اػا ئیگی کی ٵٺؼؿدہ ثبال ىـٓ کے اعـاد ةھی ہیں رڀ ثیٴہ
٩بٹڀٷ  58اٿؿ  59ٵیں ثیبٷ ہیں۔ ایک فٹؼگی ثیٴہ پبٱینی رینی 12
تک چٲٸے ٿاٱی پبٱینیڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ٿ٩ت
ٳہیٸے كے فیبػہ
ٵیں
ٵٞبٵالت
ٵیں خمَڀً
کے ٱئے ہے۔ ػیگـ
٩نٖڀں ٵیں اػائیگی
ٝیٸ ٵٖبث٨
کـٹب ،دہاں
كے اػائیگی
کے ؽؿیٜے
ثیٺک ّٶبٹت
پـیٶیٴ پیيگی ٵیں ٵ٪ـؿ ٷہیں کیب رب مکتب ہے یب ثیٴہ کٶپٺی کے
پبك ٵڀرڀػ گبہ ٫کے ایک ٹ٪ؼی مج ٜکھاتہ ٵیں ڈیتٹ کـکے صبٍٰ کی
گئی اػائیگی ىبٵٰ ہے۔
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 .2پـیّیُ وی

اػائیگی وب ٕـیكہ

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

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

)i

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

کے ٵٖبث ، ٨اگـ ربڀیق ٭ٺٺؼہ
آئی آؿ ڈی اے آئی کے ىـائٔ
كے
ٹیٹ ثیٺکٺگ یب کـیڈٹ/ڈیتٹ کبؿڈ کے ؽؿیٜے
/پبٱینی ہٿٯڈؿ
ٍـ٣
٭ـتی ہے تڀ اػائیگی
کـٷے کب آپيٸ ٵٺتغت
پـیٶیٴ اػا
ٹیٹ ثیٺکٺگ کھاتہ یب اك ٕـس کے ربڀیق ٭ٺٺؼہ /پبٱینی ہٿٯڈؿ کے
ٹبٳ پـ ربؿی کـیڈٹ/ڈیتٹ کبؿڈ کے ؽؿیٜے كے کی ربٹی چبہئیے۔
اپٓے آپ کو ٹیلٹ 3
چیک ٫ے ؽؿیٜے كے
اگـ پـیٶیٴ اػائیگی
ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ ػؿمت ہٿگب؟
 .Iرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ
گیب ہے

کی ربتی ہے تڀ ٵٺؼؿدہ

کیب رب مکتب ہے رت چیک پڀكٹ کیب

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

کیب رب مکتب ہے رت ثیٴہ کٶپٺی کڀ

 .IVرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب رب مکتب ہے رت ربڀیق ٭ٺٺؼہ
٫ے ؽؿیٜے كے چیک ربؿی کیب ربتب ہے
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 .Eپبٌینی ػمتبویق
پبٌینی ػمتبویق
پبٱینی ایک ؿمسی ػمتبٿیق ہے رڀ ثیٴہ کے ٵٞبہػے کب ایک حجڀت
٥ـاہٳ ٭ـتب ہے۔ اك ػمتبٿیق پـ ةھاؿتی اكٹاٵپ ای٬ٹ  1899 ،کے
ػٞ٥بت کے ٵٖبث ٨ٳہؿ ٱگی ہٿٹی چبہئیے۔
پبٱینی ہٿٯڈؿ کے ٵ٦بػ کی ص٦بٙت کـٷے کے ٱئے آئی آؿ ڈی اے
آئی ّبثٔے ٵیں یہ خمَڀً ٭یب ہے ٫ہ ایک ٍضت ثیٴہ پبٱینی ٵیں
کیب ىبٵٰ ہٿٹب چبہئیے:
ؿکھٷے ٿاٯے

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

اوؿ واؿْٹیبں

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

کب ایک پـٿیژٷ

کی ٿّبصت

ہے رڀ مسذھٿتے کی ثٺیبػ

ثٺبتب

ٵخبٱیں :
 .aفیبػہ تـ
کہتی ہے:

ثیٴہ پبٱینیڀں کی ٵٞیبؿی

ىـائٔ

ٵیں كے ایک یہ

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

ػیٸے کی ىـٓ اك

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

ٰ
پـ پبٱینی کڀ ٩بثِ

 .2ٿاؿٷٹیبں
ٵیں
صبالت
خمَڀً
ٵیں ٿاؿٷٹیڀں کب امتٞٶبٯ
ایک ثیٴہ ٵٞبہػے
ثیٴہ کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی کڀ حمؼٿػ کـٷے کے ٱئے کیب ربتب ہے۔ ثیٴہ
کٶپٺیبں عٖـے کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے پبٱینی ٵیں ٿاؿٷٹیڀں کڀ ةھی
ىبٵٰ کـتی ہیں۔ ٿاؿٷٹی کے مبتھ ثیٴہ ػاؿ کچھ ؽٳہ ػاؿی اٹھاتب ہے
رلے ایک ٵ٪ـؿہ ٿ٩ت ٵؼت کے اٹؼؿ اٿؿ امکے ٝالٿہ پبٱینی ٵؼت
کے ػٿؿاٷ ةھی ٵٮٶٰ کیب ربٹب ّـٿؿی ہٿتب ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کی
ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے اٷ ؽٳہ ػاؿیڀں کی تٞٶیٰ پـ
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ٵٺضَـ کـتی ہے۔ ٿاؿٷٹیبں رڀکھٳ کے ٵٺٚٴ
ایک اہٳ کـػاؿ اػا ٭ـتی ہیں۔

اٿؿ

ةہتـ ثٺبٷے

ٵیں

ٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ پـ ثیبٷ ایک اینی ىـٓ ہے رل کب
کیب ربٹب چبہئیے۔ ٿاؿٷٹی
کی ػؿمتی کے ٱئے ٱٚ٦ی ٝٶٰ
ٵٞبہػے
ایک ٝٲیضؼہ ػمتبٿیق ٷہیں ہے۔ پبٱینی ػمتبٿیق ػٿٹڀں کب صٌہ ہے۔یہ
ٵٞبہػے کے ٱئے ایک پیو ؿٿ ىـٓ ہے (رڀ ٵٞبہػے کی ػیگـ ىـائٔ
كے پہٯے کبٳ کـتی ہے)۔ اكے مغتی كے اٿؿ ٱٚ٦ی مسذھٹب اٿؿ ٝٶٰ کیب
ربٹب چبہئیے ،چبہے یہ رڀکھٳ کے ٱئے اہٳ ہٿ یب ٷہ ہٿ۔
ٷہیں کیب ربتب ہے تڀ پبٱینی ثیٴہ
اگـ کنی ٿاؿٷٹی کڀ ٵٮٶٰ
ِ ٥نظ ہٿ ربتی ہے ،رت یہ ٿاّش ٕڀؿ پـ
کٶپٺیڀں کے آپيٸ پـ ٩بثٰ
ٵ٪ـؿ ہٿ ربتب ہے ٫ہ عال ٣ٿؿفی کنی عبً ٹَ٪بٷ کب مجت ٷہیں ثٺی ہے
یب اك ٵیں ىـاکت ٷہیں کیب ہے۔ تبہٳٝ ،ٶٲی ٕڀؿ پـ ٿاؿٷٹی کی عال٣
ٿؿفی ایک عبٱَتب تکٺیکی ٹڀٝیت کی ہے اٿؿ کنی ةھی ٕـس كے ٹَ٪بٷ
ٵیں ىـاکت ٷہیں کـتی ہے یب اكے ٷہیں ةڑھاتب ہے تڀ ثیٴہ کٶپٺیبں
ٵٞیبؿ اٿؿ
پبٱینی کے ٵٖبث٨
پـ کٶپٺی کی
اپٸے ٍڀاثؼیؼ
ہػایبت کے ٵٖبث ٨ػٝڀٿں پـ ٝٶٲؼؿآٵؼ کـ مکتی ہیں۔ ایلے ٵٞبٵٰے
ٵیں ،ٹَ٪بٷ کڀ مسذھٿتہ ػٝڀٿں کے ٕڀؿ پـ ػیکھا رب مکتب ہے اٿؿ
امکب تَ٦یہ ٝبٳ ػٝڀے کے ایک اٝٲی ٥ی ٍؼ کے ٱئے کیب ربتب ہے
ٱیکٸ  100کے ٱئے ٷہیں۔
ایک ؽاتی

صبػثہ

پبٌینی ِیں ِٕؼؿدہ ؽیً

واؿْٹی ہو مکتی ہے :

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

۳

ٹیچے ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ

ایک ٿاؿٷٹی کے

صڀاٯے كے ػؿمت ہے؟

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

ٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ پـ

ثیبٷ ایک ىـٓ ہے

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

ایک ىـٓ ہے اٿؿ
٭یب ربتب ہے اٿؿ

 .IVاگـ کنی ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی کی ربتی ہے تڀ ػٝڀے کی پھؿ
کی رب مکتی ہے اگـ یہ رڀکھٳ کے ٱئے اہٳ ٷہیں
ةھی اػائیگی
ہے۔
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 .Gتوحیك
ایک ٵٞیبؿی ٕڀؿ پـ پبٱینیبں ربؿی کـٹب ثیٴہ کٶپٺیڀں کی پـی٬ٹك
عٖـات
ہے؛ رنٶیں ث ِٞعٖـات کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے اٿؿ کچھ ػٿمـے
کڀ ٹکبٯ ػیب ربتب ہے۔
تٞـیف
اگـ پبٱینی ربؿی کـتے ٿ٩ت امکے ث ِٞىـائٔ ٿّڀاثٔ ٵیں تجؼیٲی
کی ربٹب ّـٿؿی ہٿتی ہے تڀ یہ کبٳ تڀحی ٨ٹبٵی ایک ػمتبٿیق کے
ؽؿیٜے كے تـاٵیٴ/تجؼیٲیڀں کڀ ٵ٪ـؿ کـکے ٵٮٶٰ کیب ربتب ہے۔
یہ پبٱینی ٵیں ٵٺنٲ ٬ہٿتب ہے اٿؿ امکب صٌہ ثٺتب ہے۔پبٱینی اٿؿ
تڀحی ٨ایک مبتھ ٵٲکـ ٵٞبہػے ثٺبتے ہیں۔ تڀحی ٨پبٱینی کی چبٱڀ
ٵؼت کے ػٿؿاٷ ةھی تجؼیٲیڀں/تـاٵیٴ کڀ ػؿد کـٷے کے ٱئے ربؿی
کیب رب مکتب ہے۔
رت کتھی ةھی اہٳ ٵٞٲڀٵبت ٵیں تجؼیٲی ہٿتی ہے ،ثیٴہ ػاؿ کڀ اك
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػیٺی ہٿتی ہے رڀ اك پـ تڀدہ
ثبت کی ٵٞٲڀٵبت
ػیگی اٿؿ تڀحی ٨کے ؽؿیٜے كے اكے ثیٴہ ٵٞبہػے کے صٌے کے
ٕڀؿ پـ ىبٵٰ کـےگی۔
ایک پبٱینی کے زبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ّـٿؿی
ٵتٞٲ ٨ہٿتے ہیں:
 )aثیٴہ ؿ٩ٴ

اٷ ثبتڀں كے

تڀحی٨

ٵیں ت٢یـات/تجؼیٲی

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

/

م٦ـ پبٱینی کے

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

٭ی ٵٺنڀعی

 )gٹبٳ یب پتے ٿ١یـہ

ٵیں تجؼیٲی

منوْہ توحیك
ٵخبٯ کے ٵَ٪ؼ
کیب گیب ہے:

كے ،کچھ تڀحی ٨کے سمڀٷہ

پبٌینی وی ِٕنوعی
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تَ٦یالت

کڀ ٹیچے پیو

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

ؿوٓ

کے ٌئے کوؿ کی تومیٜ

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

پـیٶیٴ ثیٴہ ػاؿ

اپٓے آپ کب ٹیلٹ ۴
اگـ پبٱینی ربؿی کـتے ٿ٩ت امکی کچھ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
کیب ربٹب ّـٿؿی ہے تڀ یہ کبٳ___________ کے ؽؿیٜے
کب تٞیٸ کـکے ٵٮٶٰ کیب ربتب ہے۔

ٵیں تـٵیٴ
كے تـاٵیٴ

 .Iٿاؿٷٹی
.II

تڀحی٨

 .IIIتجؼیٲی
.IV

تـٵیٴ دمٮٸ

 .Hپبٌینیوں کی

ٷہیں ہے

تيـیش

ثیٴہ کے ٵٞبہػے کڀ زبـیـی ٕڀؿ پـ اٗہاؿ کیب ربتب ہے اٿؿ ثیٴہ
پبٱینی کی ثبتڀں کب ٵنڀػہ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے تیبؿ کیب
ربتب ہے۔ اٷ پبٱینیڀں کی تٞٶیـ یب ٿّبصت کے کچھ ٵ٪ـؿ ٩ڀاٹیٸ
کے ٵٖبث ٨کـٹی ہٿتی ہے رڀ خمتٲٝ ٤ؼاٱتڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ٵ٪ـؿ
کئے گئے ہیں۔ تٞٶیـ کب مت كے اہٳ ٩بٹڀٷ یہ ہے ٫ہ پبؿٹیڀں کب
اؿاػہ ١بٱت ہٿٹب چبہئیے اٿؿ یہ اؿاػہ پبٱینی ٵیں اپٸے آپ ػکھائی
ػیٺب چبہئیے۔اگـ پبٱینی ایک ٵتہٳ اٹؼاف ٵیں ربؿی کی ربتی ہے
ٍُڀٯ پـ ثیٴہ
تڀ ٝؼاٱتڀں ٫ے ؽؿیٜے كے امکی ٿّبصت اك ٝبٳ ا
ػاؿ کے ص ٨ٵیں اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کے عال ٣کی ربئیگی ٫ہ پبٱینی کب
ٵنڀػہ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے تیبؿ کیب گیب تھا۔
پبٱینی ٵیں ثیبٷ ثبتڀں کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
مسذھایب ربتب ہے:
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٩ڀاٝؼکے ٵٖبث٨

مسذھا اٿؿ

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

اہٵیت

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

ٷہیں ہے تڀ

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

کیب ربٹب

کے ِٕٞی

امتٞٶبٯ اٱ٦بٗ کڀ اٹکے ٝبٳ اٿؿ ٵ٪جڀٯ ٵٞٺی ٵیں ٱیب ربٹب
وہ ہؤب
کیب ربْے واال ِٕٞی
چبہئیے۔ اٌفبٗ کے ٌئے امتّٞبي
ائے۔
چبہئیے رو ایک كڑک پـ چٍٓے وايے ٝبَ آػِی کی مسذھ ِیں ٓ
ػٿمـی ٍڀؿت ٵیں ،ایلے اٌفبٗ رٓ کب ایک ٝبَ کبؿوثبؿی یب جتبؿتی
ِٕٞی ہوتے ہے اكے امی ِٕٞی ِیں مسذھا ربئیگب رت تک نہ مجًے
کے میبق ومجبق ٙبہؿ ْہیں کـتب ہے۔دہاں اٱ٦بٗ ٩بٹڀٷ ٫ے ؽؿیٜے
كے ثیبٷ ہٿتے ہیں ،اك تٞـی ٤کے ٵٞٺی کڀ ٩ڀاٹیٸ کے ٵٖبث٨
امتٞٶبٯ کیب ربئیگب۔
ثیٴہ پبٱینیڀں ٵیں امتٞٶبٯ کئی اٱ٦بٗ گقىتہ ٩بٹڀٹی ٥یَٲڀں کے
کیب ربئیگب۔ پھؿ،
ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ
ؿہے ہیں رٸ کب ٝبٳ
ٵڀّڀٛ
ایک اٝٲی ٝؼاٱت کے ٥یَٰے ایک ٹیچٲی ٝؼاٱت کے ٥یَٰے پـ پبثٺؼ
ػیب ربٹب
کڀ ہٵیوہ اٹکب تکٺیکی ٵٞٺی
ہٿ ٹگے۔ تکٺیکی اٱ٦بٗ
چبہئیے ،رت تک ٫ہ امکے ثـٝٮل کڀئی اىبؿہ ٷہیں ػیب گیب ہے۔

 .Iجتؼیؼ

کب ٔوٹك

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

ٹڀٹك کے صڀاٯے كے ػؿمت ہے؟

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

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

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

کب ٵَ٪ؼ

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

کے

ٵٞبٵٰے

ٵیں

-

پبؿٹٹـىپ

کے

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

 )dایک ربڀیق ٥بؿٳ
ىبٵٰ ہٿتی ہیں:
 .iربڀیق ٭ٺٺؼہ
.ii

کب ٵٮٶٰ

ربڀیق ٭ٺٺؼہ

ٹبٳ

کب پتہ اٿؿ ؿاثٔے

٭ی تَ٦یالت

پبٱینیڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٺک ٭ی تَ٦یالت

.iii

ٍضت

.iv

ربڀیق ٭ٺٺؼہ

 .vثیٴہ کے ٵڀّڀٛ

کب پیوہ ،٭بؿٿثبؿ
کی ىٺبعت

.vi

ثیٴہ ؿ٩ٴ

.vii

پچھال اٿؿ ٵڀرڀػہ

.viii

ٹَ٪بٷ کب ربـةہ

 .ixثیٴہ ػاؿ

ثبتیں

یب ثقثل

اٿؿ تَ٦یالت

ثیٴہ

کب اٝالٷ

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

ٱیٸے

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

ٵیں ثیٴہ کب حجڀت ػیتب ہے دہاں

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

کب ایک

حجڀت

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

باب 8
ثیٴہ ٵَٺڀٝبت

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

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

کب ٵٖبٱٜہ ٭ـٷے

کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ ہٿ ٹگے:

ثیٴہ کی خمتٲ ٤٭المڀں ٭ی ٿّبصت ٭ـٹب

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

ُٶب
کے ؿہٹ

ثبفاؿ ٵیں ػمتیبة ٍضت ٵَٺڀٝبت کے خمتٲ ٤ا٩نبٳ
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پـ

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

ثیٴہ پـ حبج

کـٹب
کـٹب

کے اہٳ ىـائٖڀٿں کڀ مسذھٹب

ٍ .Aضت

ثیُہ َِٕوٝبت وی ػؿدہ ثٕؼی

ٍ .1ضت

ثیُہ َِٕوٝبت کب تٞبؿف

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

ٍ ،ضت

کڀؿ کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

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

ثیٴہ ثٺیبػیٖڀؿپـ ػٿ ٿرڀہات

کے ٱئے اہٳ

ہے :

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

کـٹب رڀ یب پھؿ ثیٶبؿی کی ٿدہ كے عتٴ

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

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

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

پبٱینیڀں کی عَڀٍیبت

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

ثیُہ َِٕوٝبت ویومی ٜػؿدہ ثٕؼی

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

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

کوؿ

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

ٕجكہ

پـ ِجٕی

ػؿدہ ثٕؼی

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

کے اؿاکیٸ

کے ٱئے پیو

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

ثیُہ ِیں ِٞیبؿ ثٕؼی پـ آئی آؿ ڈی اے

ٍُوي
ُّب ا
کے ؿۂ

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

اة اٹکی ٵٞیبؿ ثٺؼی کے ٱئے ٥ـاہٳ

 .1ثیٴہ ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ
تٞـی٦یں

کـتے ہیں:

امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٯے اٍٖالصبت ٭ی

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

اٿؿ ٩جٰ اربفت كے ٵتٞٲ٨

پبٱینیڀں

ٵیں اعـاربت

٥بؿٳ

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

کـٷے کے

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

ٵٞبٿُہ

ٵَٺڀٝبت

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

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

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

اٷٹیٺنڀ کیئـ یڀٷٹ (آئینی یڀ) کے اعـاربت

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

ٕجی

عڀٷ،آکنیزٸ،آپـیيٺتھیٹؿ

٫ےچبؿرل

،

 .vاػٿیبتبٿؿٵٺيیبت،
.vi

ڈایٲنل ،کیٶڀتھیـیپی ،ؿیڈیڀتھیـیپی

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

ٵتٞٲ٨ہ

ٱیجبؿٹؿی

/

تيغیَی

ٹیلٹ

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

ہے
ہیں۔
ٕڀؿ
اٿؿ
کڀ

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

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

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

اك ٕـس کے اعـاربت

امپتبي ِیں ةھؿتی ہوْے کے ثٞؼ کے اعـاربت

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

ٵٞبٵٲڀں ٵیں ؿکڀؿی اٿؿ

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

ثٞؼ عـچ کئے

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

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

امپتبي ِیں ةھؿتی ہؤب

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

اعـاد

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

پبٱینیڀں

کے زبت

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

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

/کبٷٹیکٹ ٱیٺل کی الگت  /ایڈف کی مسبٝت ٿ١یـہ

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

رٺنی ثیٶبؿیڀں کب ٝالد

.11

ڈٿٹـ کی زب٪ی٪بت پـ کیب گیب عـچ

.12

الگ اٷ کـیں  /ؿرلٹؿیيٸ ٥یل

.13

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

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

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

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

٥ڀٷ،

ٹیٲی

ٿیژٷ

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

آپيٕل

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

فیٍّی فٍوٹؿ

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

.ii

اعـاربت

کڀ حمؼٿػ

ىـیک اػائیگی (رلے آپ غیـ پـ کو  -پےِیٓٹ کہا ربتب

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

کٹٿتی ،

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

/

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

نے ِٖبثك

پـیّیُ

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

پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کب کڀؿیذ

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

ربؼیؼ

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

ڈے کئیـ

ٕـیكہ وبؿ کے ٌئے کوؿیذ

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

پبٱینی

كے پہٯے چیک اپ کی الگت

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

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

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

.xi

اٷ کڀؿ
ایڈ ٓ

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

کئی ٹئے اّب٥ی
ہیں:

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

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

لیّت ىبًِ

کوؿ

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

کے ٱئے

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

کٹوتی واٌی ثیُہ َِٕوةہ ثٕؼی

ٹاپ اپ کڀؿ کڀ ایک اٝٲی کٹٿتی پبٱینی ٫ے ٕڀؿ پـ ةھی ربٹب
ىـیک
ثبفاؿ ٵیں فیبػہ تـ ٱڀگ اٝٲی
ربتب ہے۔ ثیٸ اال٩ڀاٵی
اػائیگی پبٱینیڀں یب کڀؿ ٷہیں کی گئی ثیٶبؿیڀں یب ٝالد کے ٝالٿہ
ہیں۔
عـیؼتے
ةھی
کڀؿ
اپ
ٹاپ
تبہٵتھاؿشبیں،ٹاپبپکڀؿکڀٵتٞبؿ٥کـاٷےکےٱیےاہٵڀدہاثتؼائیٖڀؿپـاٝٲی
ہٿگی ،ٱیکٸ اة اینی ثبت ٷہیں ہے۔ ایک ٍضت
ؿ٩ٶجیٴہٵَٺڀٝبتکیکٶی
تک
کب٥ی دلتے ٿ٩ت
ؿ٩ٴ
کے زبت کڀؿ کی فیبػہ تـ
پبٱینی
کڀؿ چبہٷے ٿاٯے کنی ةھی
ؿہی تھی۔ ایک اٝٲی
 5،00،000ؿٿپے
ا٥ـاػ کڀ ػٿہؿے پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی کـکے ػٿ پبٱینیبں عـیؼٷے
کے ٱئے جمجڀؿ ہٿٹب پڑتب تھا۔ یہ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ٹاپ
ثٺب رڀ ایک ٵ٪ـؿ
کئے ربٷے کیڀدہ
تـ٩ی یب٥تہ
اپ پبٱینیبں
ؿ٩ٴ (رلے تھؿیيڀٯڈ کہا ربتب ہے) کے اّب٥ی اٝٲی ثیٴہ ؿ٩ٴ کے
ٱئے کڀؿ ٥ـاہٳ کـتی ہیں۔
یہ پبٱینی ایک ثٺیبػی ٍضت کڀؿ کے مبتھ کبٳ کـتی ہے رنٶیں ثیٴہ
ؿ٩ٴ کٴ ہٿتی ہے اٿؿ ایکٺنجتبٵٺبمت پـیٶیٴ پـ آتی ہے۔ ٵخبٯ کے
اّب٥ی
٫ے ؽؿیٜے كے کڀؿ کئے گئے ا٥ـاػ
ٱئے ،اپٸے آرـٿں
زب ٘٦کے ٱئے (پہٱی پبٱینی کی ثیٴہ ؿ٩ٴ کڀ تھؿیيڀٯڈ ٫ے ٕڀؿ پـ
ؿکھتے ہٿئے) ایک ٹاپ اپ کڀؿ کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ مکتے ہیں یہ کڀؿ
عڀػ اٿؿ عبٹؼاٷ کے ٱئے ہٿ مکتب ہے رڀ اٝٲی الگت ٿاٯے ٝالد کی
ثؼ٩نٶت ٿاٜ٩ہ کے ٿ٩ت کبٳ آتب ہے۔
ٰ صبٍٰ کـٷے کب اہٯ ہٿٷے کے ٱئے
ٹاپ اپ پبٱینی کے زبت ایک ػٝڀی
ٕجی الگت امٮیٴ کے زبت ٵٺتغت ٭ی گئی کٹٿتی (یب تھؿیيڀٯڈ) کے
کٹٿتی ٵٺَڀةہ کے زبت
ہٿٹی چبہئیے اٿؿ اٝٲی
كے فیبػہ
مٖش
ٵٞبٿُہ عـچ کی ؿ٩ٴ یٞٺی کٹٿتی كے فیبػہ ہٿگی۔
ِخبي
ایک ٥ـػ کڀ اپٸے ٵبٱ٫ ٬ے ؽؿیٜے كے  3الکھ ؿٿپے کی ثیٴہ ؿ٩ٴ
کے ٱئے کڀؿ کیب ربتب ہے۔ ٿہ تیٸ الکھ ؿٿپے کے اّب٥ی  10الکھ
ؿٿپے کی ٹاپ اپ پبٱینی کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ مکتب ہے۔
اگـ ایک ثبؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی الگت  5الکھ ؿٿپے ہے تڀ
ثٺیبػی پبٱینی ٍـ ٣تیٸ الکھ ؿٿپے تک کڀ کڀؿ کـیگی۔ ٹاپ اپ
کڀؿ کے مبتھ 2 ،الکھ ؿٿپے کی ثب٩ی ؿ٩ٴ ؿ٩ٴ ٭ی اػائیگی ٹاپ
اپ پبٱینی كے کی ربئے گی۔
ٹاپ اپ پبٱینیبں منتی ہٿتی ہیں اٿؿ ایک اکیٲی  10الکھ ؿٿپے کی
پبٱینی کی الگت تیٸ الکھ ؿٿپے کے اّب٥ی  10الکھ ؿٿپے کی ٹاپ
اپ پبٱینی ٫ے ٵڀافٷہ ٵیں ةہت فیبػہ ہٿگی۔
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یہ کڀؿ ا٥ـاػ ٭ی ثٺیبػ اٿؿ عبٹؼاٷ کی ثٺیبػ پـ ػمتیبة ہیں۔
کڀؿ کئے گئے عبٹؼاٷ کے ہؿ ای ٬ؿکٸ کے ٱئے اٱگ اٱگ ثیٴہ ؿ٩ٴ
یب عبٹؼاٷ پـ گھٿٵٸے ٿاٱی ایک اکیٲی ثیٴہ ؿ٩ٴ آد ثبفاؿ ٵیں
ػمتیبة ہے۔
اگـ ٹاپ اپ امٮیٴ ٵیں امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ہؿ ای ٬ٿاٜ٩ہ
ٵیں کٹٿتی کی ؿ٩ٴ کڀ پبؿ کیب ربٹب ّـٿؿی ہے تڀ اك امٮیٴ کڀ
ایکتجبہیپـٵجٺی اٝٲی کٹٿتی امٮیٴ ٫ے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔
ِ اػائیگی ہٿٷے
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ اٿپـ ػی گئی ٵخبٯ ٵیں٩ ،بثٰ
کے ٱئے ہؿ ای ٬ػٝڀی  3الکھ ؿٿپے كے فیبػہ کب ہٿٹب چبہئیے۔
صبالٹکہ اینی ٹاپ اپ ٵٺَڀةہ ثٺؼی دہاں پبٱینی ٵؼت کے ػٿؿاٷ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ایک ؿیٺذ کے ثٞؼ کٹٿتی کڀ پبؿ کـٷے
کی اربفت ػی ربتی ہے ،یہ ةھاؿتی ثبفاؿ ٵیں جمٶڀٝی ثٺیبػ پـ اٝٲی
ہیں۔
ُپـ ٹاپ اپ کڀؿ ٫ے ٕڀؿ پـ ٵ٪جڀٯ
کٹٿتی ٵٺَڀةہ ثٺؼی یب م
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ اٿپـ ػی گئ ٵخبٯ ٵیں ،ہؿ ای ٬ػٝڀے کڀ ىبٵٰ
٭یبربتب ہے اٿؿ رت یہ  3الکھ ؿٿپے کڀ پبؿ کـ ربتب ہے ،ٹاپ اپ
کڀؿ ػٝڀٿں ٭ی اػائیگی کـٹب ىـٿ ٛکـ ػیگب۔
کے فیبػہ تـ
ایک امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے ٿاٱی ٵٞبٿُہ پبٱینی
اٷ ٵَٺڀٝبت کے ٱئے الگڀ ہٿتے
ٵٞیبؿی٪ڀاٹیٸّ،ڀاثٔ اٿؿ اعـاد
کڀؿ صٮڀٵت ٫ے ؽؿیٜے
ہیں۔ کچھ ثبفاؿٿں ٵیں ،دہاں ثٺیبػی ٍضت
كے٥ـاہٳ کیب ربتب ہے ،ثیٴہ کٶپٺیبں فیبػہ تـ ٍـ ٣ٹاپ اپ کڀؿ
٥ـاہٳ کـٷے ٵیں دٹی ؿہتی ہیں۔
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 .Eمیٕئـ

هہؿی

پبٌینی

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

کوؿ  -امپتبي ِیں ٔمؼی ،ىؼیؼ ثیّبؿی

ایک ٍضت ثیٴہ پبٱینی ٵیں ایک ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے مت كے ةڑا
عٖـہ پبٱینی کے ٥ڀائؼ کب ١یـ ّـٿؿی اٿؿ ١یـ ٵ٪ٞڀٯ امتٞٶبٯ
ہے۔ یہ ربٹتے ہٿئے ٫ہ ٵـیِ کڀ ایک ٍضت پبٱینی کے زبت کڀؿ کیب
گیب ہے ،ڈاکٹؿ ،مـرٸ اٿؿ امپتبٯ امکب اّب٥ی ٝالد کـٷے ٱگ ربتے
ہیں۔ ٿہ امپتبٯ ٵیں ؿہٷے کی ٵؼت کڀ دلجب کھیٺچتے ہیں١ ،یـ ّـٿؿی
تيغیَی اٿؿ ٱیجبؿٹؿی ٹیلٹ کـتے ہیں اٿؿ اك ٕـس ٝالد کی الگت
کڀ ّـٿؿی ؿ٩ٴ كے ةہت فیبػہ ةڑھا ػیتے ہیں۔ ثیٴہ کٶپٺی کی الگت
پـ ایک ػیگـ ةڑا احـ ٕجی كے ٵتٞٲ ٨اعـاربت ٵیں ٵنٲنٰ اّب٣ہ
ٵیں
٫ے ٵڀافٷہ
ہے رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ کی ىـس ٵیں اّب٣ہ
فیبػہ ہٿتی ہے۔
امکب رڀاة ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ کڀؿ ہے۔ ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ کڀؿ ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ
ٵؼت
کـتے ہٿئے ثیٴہ کٶپٺی کڀ ایک ٵٺبمت
کڀ ٭ب٥ی زب٥ ٘٦ـاہٳ
تٞیٸ کـٷے
کے ٱئے اپٺی پبٱینی کب ٵؤحـ ٕـی٨ے كے ٩یٶت
ٵیں ةھی ٵؼػ کـتب ہے۔ اك ٵَٺڀٝبت ٵیںٝ ،بٳ ٕڀؿ پـ ہٿٷے ٿاٯے ٝالد
کے زبت ػؿد کیب گیب ہے ،ریلے ای ایٸ ٹی،
ٹٚبٳ
کڀ ہؿ ای٬
ثَـیبت كے ٵتٞٲٝ ، ٨ٲٴ تڀٱیؼ اٿؿ اٵـاُ ٹنڀاں ٿ١یـہ اٿؿ اٷ
ٵیں كے ہؿ ای ٬کے ٱئے فیبػہ تـ اػائیگی پبٱینی ٵیں ثیبٷ
ہٿتی ہے۔
ثیٴہ ػاؿ کڀ ٹبٵقػ ٝالد کے ٱئے امکے ؽؿیٜے كے عـچ کی گئی
٫ے ٕڀؿ پـ ایک ٵ٪ـؿ ؿ٩ٴ
ٰ ؿ٩ٴ
کی پـٿاہ کئے ثٺب ػٝڀی
ؿ٩ٴ
ِ اػائیگی
کے ٱئے ٩بثٰ
ٝالد
ہٿتی ہے۔ اٷ ٵیں كے ہؿ ای٬
صبٍٰ
چبؿرل ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺبمت ٩یٶت کے ایک ٵٖبٱٜہ پـ ٵجٺی ہٿتب ہے
رڀ ثیٶبؿی کے ٝالد کے ٱئے ّـٿؿی ہٿگب۔
پیکیذ چبؿرل

ٵیں الگت کے شببٳ ارقاۂ ىبٵٰ ہٿ ٹگے ریلے:

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

ٿ١یـہ

ٿ١یـہ

ةھی ىبٵٰ

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

کچھ ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ

 امپتبٯ ؿٿفاٷہ

اك ٕـس

ہیں:

ٹ٪ؼی ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی

 ىؼیؼ ثیٶبؿی ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی
 .1امپتبي ؿوفاْہ
 )aفی

ػْ ؿلُ

ٔمؼی پبٌینی
کی صؼ

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

کے ػٔوں کی تٞؼاػ

اك پبٱینی کے کچھ خمتٲ ٤صبٱتڀں ٵیں ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼی کے ػٹڀں
کی اربفتی تٞؼاػ اك ثیٶبؿی كے ٵٺنٲ ٬ہٿتی ہے رنکے ٱئے ٝالد
کیب رب ؿہا ہے۔ ہؿ ای ٬کے ٱئے ٝالد ایک تَ٦یٲی ٣ہؿمت اٿؿ
کی گئی ہے رڀ ٕـی٨ہ ٭بؿ /ثیٶبؿی کی ہؿ
ٵ٪ـؿ
ؿہٷے کی ٵؼت
ای٩ ٬نٴ کے ٱئے اربفت ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼ ٥بئؼہ کڀ حمؼٿػ کـتی
ہے۔
اْ کوؿ
 )cاكٹیٓڈائٍوْ کوؿ یب ایڈ ٓ
امپتبٯ ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼی پبٱینی کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے
٫ے
ایک اکیٲی (اكٹیٸڈائٲڀٷ) پبٱینی
کے ٵٖبث٨
پیو کـػہ
ٕڀؿ پـ ػمتیبة ہے ،ػیگـ ٵٞبٵٲڀں ٵیں یہ ایک ثب٩بٝؼہ ٵٞبٿُہ
صبػحبتی
اٷ کڀؿ ہٿتب ہے۔ یہ پبٱینیبں
ٵیں ایک ایڈ ٓ
پبٱینی
اعـاربت کڀ کڀؿ کـٷے ٵیں ثیٴہ ػاؿ کی ٵؼػ کـتی ہیں کیڀٹکہ
کی ربتی ہے اٿؿ یہ ٝالد
اػائیگی
اك ٵیں ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ ٭ی
کی اٍٰ الگت كے ٵتٞٲ٨ہ ٷہیں ہٿتی ہے۔ امکے ٝالٿہ یہ ایک ٵٞبٿُہ
176

ٍضت
پـ ٵجٺی
اّب٥ی پبٱینی
ّّٕ )dی

کنی ةھی کڀؿ کے
کے زبت صبٍٰ
ثیٴہ امٮیٴ
کے زبت اػائیگی کـٷے کی اربفت ػیتب ہے۔

کوؿ

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

٫ے ٕڀؿ پـ یب

 کچھ ٍضت
یب

اٷ کڀؿ ٫ے ٕڀؿ پـ
ٵیں ایک ایڈ ٓ

پبٱینیڀں

 کچھ فٹؼگی ثیٴہ پبٱینیڀں
پـ

اٷ کڀؿ کے ٕڀؿ
ٵیں ایک ایڈ ٓ

ةھاؿت ٵیں ،ىؼیؼ ثیٶبؿی ٥بئؼہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں
٫ے ؽؿیٜے كے فٹؼگی ثیٴہ پبٱینیڀں کے مڀاؿٿں ٫ے ٕڀؿ پـ ٥ـٿعت
٭یے ربتے ہیں اٿؿ اٹکے ٫ے ؽؿیٜے كے کڀؿ کے ػٿ ٥بؿٳ ػمتیبة
کـائے ربتے ہیں  -ىبٵٰ می آئی ٥بئؼہ امٮیٴ اٿؿ اكٹیٸڈائٲڀٷ
می آئی ٥بئؼہ امٮیٴ ۔ اك ٥بئؼہ کڀ ٥ـٿعت ٭یے ربتے ٿ٩ت کڀؿ
اٿؿ اچھا ہاٵیؼاؿی
تٞـی٤
کی گئی ثیٶبؿیڀں کی ٝیٸ ٵٖبث٨
ُجلھٷ کی صبٱت كے ثچٸے کے ٱئے 20 ،مت كے
اٹتہائی اہٳ ہٿتب ہے۔ ا
ٝبٳ ىؼیؼ ثیٶبؿیڀں کی تٞـی ٤کڀ آئی آؿ ڈی اے ٍضت ثیٴہ ٵٞیبؿ
ٍُڀٱڀں کے زبت ٵٞیبؿی کیب گیب ہے۔ (آعـٵیں ّٶیٴہ كے
ُٶب ا
ثٺؼی ؿہٹ
ؿرڀ ٛکـیں).۔
تبہٳ ،ربؿی کـٷے کے مٖش پـ ٵٺ٦ی اٹتغبة کے اٵٮبٷ (رنکے
٫ے ؽؿیٜے كے ایلے ٱڀگ یہ ثیٴہ ٱیتے ہیں رٸ کے ٵتبحـ ہٿٷے کے
مت كے فیبػہ اٵٮبٷ ؿہتے ہے) ةہت فیبػہ ہٿتت ہے اٿؿ ربڀیق ٭بؿ
صیخیت
٭ی
ٍضت
کی
کب تٞیٸ کـٹب اہٳ ہٿ ربتب ہے۔ ٭ب٥ی ڈاٹا کی ٭ٶی ٭ی ٿدہ كے
ٵیں
تٞیٸ
کی ٩یٶت
صبٯ ٵیں ىؼیؼ ثیٶبؿی کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی
ػٿثبؿہ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے ڈاٹا کے ؽؿیٜےكے محبیت ٭ی ربؿہی ہے۔
 )cىؼیؼ ثیٶبؿیبں اینی ةڑی ثیٶبؿیبں ہے رڀ ٷہ ٍـ ٣امپتبٯ ٵیں
ةھؿتی ہٿٷے کے ةہت فیبػہ اعـاربت کی ٿدہ ثٺتی ہیں ثٲکہ
ٵٞؾٿؿی  ،اْٝبءکے ٹَ٪بٷ ،کٶبئی کب ٹَ٪بٷ
اٹٮی ٿدہ كے
ٿ١یـہ ہٿ مکتب ہے اٿؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ثٞؼ دلتے
ٿ٩ت تک ػیکھ ةھاٯ کی ّـٿؿت پڑ مکتی ہے۔
 )dایک ىؼیؼ ثیٶبؿی پبٱینی اکخـ ایک امپتبٯ ٵٞبٿُہ پبٱینی
کے اّب٥ی ٱیٸے کی م٦بؿه ٭ی ربتی ہے تبکہ پبٱینی کے زبت
ٵٞبٿُہ اك عبٹؼاٷ کے ٵبٱی ثڀدھ کڀ کٴ کـٷے ٵیں ٵؼػ ہٿ
مکے رل کب ؿکٸ اك ٕـس کی ثیٶبؿی كے ٵتبحـ ہے۔
 )eکڀؿ کی گئی ىؼیؼ ثیٶبؿیبں اٱگ
ٵَٺڀٝبت کے ٵٞبٵٰے ٵیں خمتٲ٤
ثیٶبؿیڀں ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 خمَڀً ىؼت کے کیٺنـ
ِٹ٦بؿ٭يٸ
 ىؼیؼ ٵبیڀکبؿڈیٰ ا
 کڀؿٿٹـی ػٵٺیکی مـرـی
 ػٯ کے ٿاٱڀ کڀ ثؼٱٺب
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اٱگ ثیٴہ کٶپٺیڀں
ہٿتی ہیں ،ٱیکٸ

اٿؿ
ٝبٳ

 خمَڀً ىؼت ٿاال کڀٵب
 گـػٿں

٭ی ٹب٭بٵی

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

٭ی ٿدہ كے

ٵنت ٰ٪ٵٞؾٿؿی

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

ػیکھ ةھاي ثیُہ

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

ػیکھ ةھاٯ کے ٱئے ػٿ ٩نٴ

کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی

ػمتیبة

 )aپـی ٥ٸڈڈ ٵٺَڀةہ ثٺؼی رڀ ٍضت ٵٺؼ ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے كے
کب ػھیبٷ ؿکھٷے کے ٱئے
اعـاربت
اپٸے ٵنت٪جٰ کے ٕجی
عـیؼی ربتی ہیں اٿؿ
٥ )bڀؿی ّـٿؿت کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی رڀ ایک ٵيت پـیٶیٴ کے ؽؿیٜے
كے عـیؼی ربتی ہیں رت ثیٴہ ػاؿ کڀ دلتے ٿ٩ت تک ػیکھ ةھاٯ
کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔
کی ٵ٪ؼاؿ کڀ ٵ٪ـؿ
کی ىؼت(اٿؿتڀٞ٩کیج٪بٵؼت) ٥بئؼہ
ٵٞؾٿؿی
ثبفاؿ ٵیں
ػیکھ ةھاٯ کے ٵَٺڀٝبتتھاؿتی
کـتی ہے۔ ٕڀیٰ ٵؼتی
اةھی تک تـ٩ی یب٥تہ ٷہیں ہٿئے ہیں۔
ةھویيیہ آؿوگیہ پبٌینی
ثیٴہ
کی چبؿ ٝبٳ
ىٞتے
مـ٭بؿی
ثیٴہ امٮیٴ
پہٱی پـی ٥ٸڈڈ
کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ٥ـٿعت ٭ی ربٷے ٿاٱی ةھٿیيیہ آؿٿگیہ پبٱینی
تھی۔ مبٯ  1990ٵیں ىـٿ ٛکی گئی یہ پبٱینی ثٺیبػی ٕڀؿ پـ ایک
ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ کی ؿیٹائـٵٸٹ کے ثٞؼ امکی ٍضت ػیکھ ةھاٯ
کب ػھیبٷ ؿکھٷے کے ٱئے ہے۔ یہ ایک فٹؼگی
ّـٿؿیبت
كے ٵتٞٲ٨
ثیٴہ پبٱینی ٱیٸے کے ثـاثـ ہے مڀائے امکے ٫ہ یہ ٵڀت کے جببئے
ٵنت٪جٰ کے ٕجی اعـاربت کڀ کڀؿ کـتی ہے۔
ٍِ )aتوی ِیڈکٍیُ
یہ پبٱینی ایک ٩نٴ
اٿؿ ٵیڈکٲیٴ پبٱینی
 25مبٯ اٿؿ  55مبٯ
ٵیں ىبٵٰ ہٿ مکتب ہے۔
 )bؿیٹائـِٓٹ

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

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

كے پہيے کی ِؼت

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

کـتی ہے۔

ت٦ڀیِ کےٱئے٥ـاہٳ

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

ثیُہ ویـیٓٹ

پبٱینی
ٵٞبٵٰے

کب ٥بئؼہ گـٿپ ثٺیبػ
ڈمکبؤٷٹ
گـٿپ
ٵیں
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پـ ةھی اٹھایب رب مکتب ہے رل
ہے۔
ػمتیبة
كہٿٱت
کی

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

ٍضت
کے
كے
ایک

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

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

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

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

کڀؿٿں کب ایک جمٶڀٛہ

ٵخبٯ کے ٱئے ،کبؿٿثبؿ کے ػیگـ ٭المڀں ٵیں عبٹؼاٷ کی پبٱینی
ریلے کڀؿ
ٿ١یـہ
پیکیذ پبٱینی
 ،ػکبٹؼاؿ کی پبٱینی  ،ػ٥رت
رینی
کے زبت ٝٶبؿتڀں،ٵٺؼؿربت ٿ١یـہ
ہٿتے ہیں رڀ ایک پبٱینی
کڀ کڀؿ کـٹب چبہتے ہیں۔ اك ٕـس کی
رنٶبٹی احبحڀں
خمتٲ٤
پبٱینیڀں ٵیں کچھ ؽاتی الئٺڀں یب ؽٳہ ػاؿی کڀؿٿں کڀ ةھی ىبٵٰ
کیب رب مکتب ہے۔
کے ٵخبٱڀں ٵیں ىؼیؼ ثیٶبؿی کڀؿ
ثیٴہ ٵیں پیکیذ پبٱینی
ٍضت
٥بئؼہ کڀ ٵٞبٿُہ پبٱینیڀں کے مبتھ ٵالٹب اٿؿ یہاں تک ٫ہ فٹؼگی
کڀ ٵٞبٿُہ
ٹ٪ؼ ٥ڀائؼ
اٿؿ امپتبٯ ؿٿفاٷہ
ثیٴہ پبٱینیڀں
پبٱینیڀں کے مبتھ یٮزب ٭ـٹب ةھی ىبٵٰ ہے۔
ةھی ایک پیکیذ
ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں پیو کـػہ پبٱینی
م٦ـ
ثیٴہ کڀ ثٲکہ صبػثے ٵیں ٵڀت
ہے رنٶیں ٷہ ٍـٍ ٣ضت
پبٱینی
کے مبتھ مبتھ ثیٶبؿی/صبػثے٭ی ٿدہ كے ٕجی
/ٵٞؾٿؿی ٥ڀائؼ
اعـاربت  ،ربٹچ کئے گئے مبٵبٹڀں کے ٹَ٪بٷ یب پہٹچٸے ٵیں
تبعیـ ،اٵال/ ٫ؽاتی ٹَ٪بٷ کے ٱئے تینـی پبؿٹی کی ؽٳہ ػاؿی ،
ػٿؿٿںکیٶٺنڀعی اٿؿ یہاں تک ٫ہ ا١ڀا کڀؿ کڀ ةھی ىبٵٰ کیب ربتب
ہے۔
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 .Jغـیت ٕجكے کے ٌئے ِبئیکـو ثیُہ اوؿ ٍضت

ثیُہ

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

کی عَڀٍیبت

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں:

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

کڀ ک٦بیتی ٕجی

ثیٴہ

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

اٿؿ عبٹؼاٷ

پبٹچ مبٯ

کے اؿاکیٸ

كے  70مبٯ

کے ٱئے ػمتیبة

تک ہے۔

 .eتیٸ ٳہیٸے اٿؿ پبٹچ مبٯ کی ٝٶـ کے ػؿٵیبٷ کے ثچڀں کڀ
کڀؿ کیب رب مکتب ہے ثيـٕی٬ہ ٿاٱؼیٸ ٵیں كے ایک یب ػٿٹڀں
کڀ مبتھ مبتھ کڀؿ کیب گیب ہٿ۔
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ٰ
 .fثیٴہ ؿ٩ٴ ٥ی ثیٴہ ػاؿ ىغٌ  5،000ؿٿپے تک حمؼٿػ ہے اٿؿ ٩بثِ
اػائیگی پـیٶیٴ ػؿد ؽیٰ ٹیجٰ کے ٵٖبث ٨ہے۔
ٹیجٰ ۶۔۴
ثیٴہ ػاؿ ا٥ـاػ

کی ٝٶـ

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



۶۴مبٯ
تک
۷۰
۷۰
۰۰

۶۴۔۰۰

۰۴۔۴۰

۴۴۔۷۰

۴۰۰
۴۰۰
ٓ

۴۶۰
۴۶۰
۰۰

۴۶۰
۴۶۰
۰۰

۴۹۰

۶۰۰

۶۹۰

۳۳۰

۶۶۰

۳۰۰

۳۶۰

۳۸۰

پـیٶیٴ آٵؼٹی ٹیٮل ای٬ٹ
کے اہٯ ہے۔
پبٱینی

 .2یؤیوؿمً

کی ػٜ٥ہ

80ڈی کے زبت ٹیٮل ٥بئؼہ

کے ٱئے مـٿك ٹیٮل الگڀ ٷہیں ہے۔
ٍضت

ثیُہ امىیُ

(یوایچ آئی ایل )

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


ثیٴہ امٮیٴ

کے ٥ڀائؼ

کی ٣ہؿمت اك ٕـس

ہے:

ٕجی ثبف اػائیگی

یہ پبٱینی ػؿد ؽیٰ ؽیٲیضؼٿػ کے ٵيـٿٓ ایک ٥ـػ /عبٹؼاٷ کے
ٱئے  30،000ؿٿپے تک کے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت
٭ب ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتی ہے۔
ٹیجً ۲۔۲
صؼوػ
-/150
ؿٿپے ٥ی
ػٷ تک
-/300
ؿٿپے ٥ی
ػٷ تک
ایٺینتھیٹكٹ٥ ،ی

تفَیالت
کٶـے ،ثڀؿڈٹگ کے اعـاربت
آئینی یڀ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے پـ
مـرٸ،
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کٺنٰٹٷٹ،ٵبہؿیٺکی٦یل،ٹـمٺگبعـاربت

ایٺنتھیقیب،عڀٷ،آکنیزٸ ،اٿ۔ ٹی چبؿرل ،
اػٿیبت،عـاثیڀںکبمـا١ٲگبٷےکےٵڀاػاٿؿایکنـے،ڈاٱینیقک
ے،ؿیڈیڀتھؿیپی،
کیٶیکٰ ٕجی،پیل ٵیکـکی الگت،ٵَٺڀٝی اْٝبء،ٿ١یـہ
کنی ةھی ایک ثیٶبؿی کے ٱئے کئے گئے کٰ عـچ



ؽاتی

صبػثے کوؿ

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


ثیٶبؿی/چ
ٿٹ
-/4،500
ؿٿپے
تک
٥ی
ثیٶبؿی/چ
ٿٹ
-/4،500
ؿٿپے
تک
15،000
ؿٿپے
تک

ِٞؾوؿی

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

ٵیں

کوؿ

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


پـیّیُ

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

 .Kؿاهٹؿیہ ٍضت

ثیُہ امىیُ

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

ثیٴہ امٮیٴ

کی عَڀٍیبت ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

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

ہیں:

پـ  30،000ؿٿپے

٥ی

ثی پی ایٰ

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

ؿٿپے

٥ی

ٿفیٹ کب ٹؿاٹنپڀؿٹ االؤٹل

 .hٵـکقی اٿؿؿیبمتی صکڀٵت اٹيڀؿٹل
اػائیگی کـتب ہے ۔

٭ٶپٺی کےٱئےپـیٶیٴ کی

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

کب

کے ٱئے مـ٭بؿی

کےٝٶٰ

کی

اٿؿ ذمی امپتبٱڀں کے ػؿٵیبٷ

ثٺیبػ
آپيٸ

اٿؿ ؿیبمتیضکڀٵت٬ے
ٵیں ٵـ٭قی
 3:1کے تٺبمت
 .kپـیٶیٴ
ؽؿیٜے كے ثـػاىت کیب ربئیگب۔ ٵـ٭قی صٮڀٵت  -/565ؿٿپے ٥ی
عبٹؼاٷ کی فیبػہ تـ ؿ٩ٴ ٭ی ىـا٭ت کـیگی۔
 .lؿیبمتی صکڀٵتڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ىـا٭ت :
كے فیبػہ
٥ 25ی ٍؼ اٿؿ  750ؿٿپے
پـیٶیٴ۔
 .mٵنت٦یؼ ؿرلٹؿیيٸ چبؿرل /ربؼیؼ چبؿرل
ؿٿپے ٥ی مبٯ ٭ی اػائیگی کـیگب۔
189

مبالٷہ پـیٶیٴ کب
کڀئی ةھی اّب٥ی
٫ے ٕڀؿ پـ -/30

 .nاٹتٚبٵیہ
ربئیگب۔

الگت کڀ ؿیبمتیضٮڀٵت

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

٫ے ؽؿیٜے كے ثـػاىت کیب
ٵنت٦یؼ

کی اّب٥ی

ؿ٩ٴ

اك

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

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

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

1الکھ ؿٿپے

کی ٹب٩بثٰ تال٥ی ٹَ٪بٷ
ىبٵٰ ہٿٷے یب ٹبٵٸ کی كہٿٱت
ػٿؿے كے ػمتیبة ہیں۔

ایل ایٴ ایل  ،ای ٵیٰ یب ؽاتی

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

 :اؿاکیٸ کب صبػحبتی

اصبٓہ عتٴ ہٿ ربئے گب :

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

 .2ثیٺ ٬كے اکبؤٷٹ ثٺؼ کـ ٱیٸے یب اٹيڀؿٹل الگڀ ؿہٷے کے ٱئے
ٹبکب٥ی ثب٩ی
 .3اگـ ؿکٸ ایک كے فیبػہ اکبؤٷٹ کے زبت اصبٓہ کـتب ہٿ تڀ،
اٹيڀؿٹل ٍـ ٣ایک ہی حمؼٿػ اٿؿ ػٿمـا اصبٓہ عتٴ ہٿ ربئے گب
اٿؿ پـیٶیٴ کے ٱیے ّـٿؿ کـ ٱیب ربئے گب.
اگـ اٹيڀؿٹل کنی تکٺیکی ٿدہ ریلے ،ٵ٪ـؿہ تبؿ٫ھ کڀ ٹبکب٥ی ثب٩ی
یب کنی ػیگـ اٹتٚبٵی کی ٿدہ كے ثٺؼ ہٿ ربتب ہے تڀ اكے ٵ٪ـؿ
ىـائٔ کے زبت ،ٵکٶٰ مبالٷہ پـیٶیٴ ٭ی ٿٍڀٱی پـالگڀ کیب رب مکتب
ہے .اك ٵٞیبػ کے ػٿؿاٷ عٖـے کب اصبٓہ ٵ ٰٖٞؿہے گب اٿؿ عٖـے کب
اصبٓہ ػٿثبؿہ حببٱی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے ٥یَٰے پـ ہٿگی ۔
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 .Mوفیـ ا ُٚٝرٓ ػھْ َِٕوةہ ثٕؼی
ثیٺکٺگ ثچت اٿؿ مج ٜاکبؤٷٹ  ،ترسیالت زر ،کـیڈٹ ،اٹيڀؿٹل اٿؿ پيٸ
ٵیں ةھاؿتی هہؿیڀں کے ٱئے مالیاتی شمولیت کی مہم کی ىـٿٝبت ہٹؼٿمتبٷ کے
ٿفیـ اٚٝٴ ٵلٹؿ ٹـیٺؼؿ ٵڀػی کی ٕـ ٣كے  28اگنت  2014کڀ کی گئی
رل کب اٝالٷ اٷہٿں ٷے  15اگنت  ،2014کڀ آفاػی ٫ے ػٷ پـ ػی گئی
اپٺی پہٱی ت٪ـیـ ٵیں کی تھی ۔ اك ٵٺَڀةہ ٷے ایک ہ٥تے کے ػٿؿاٷ
ثیٺک اکبؤٷٹ کھٿٱٸے کب ٝبدلی ؿیکبؿڈ ٩بئٴ کیب تھا۔ اك کب ٵَ٪ؼ
فیبػہ كے فیبػہ ٱڀگڀں کڀ ثیٺک کے ٵـکقی ػھاؿے كے رڀڑٹب تھا۔
اکبؤٷٹ ثیٺک کی کنی ةھی ثـاٹچ یب ثقٹل ٭ـینپبٷڈیٹ(ثیٺک ػٿمت)
کے ٵـکق پـ کھٿٱی رب مکتب ہے۔ پی ایٴ دےڈي ٿائے کب اکبؤٷٹ ٍ٦ـ
ث٪بیہ پـ کھٿال رب ؿہا ہے.۔ تبہٳ ،اگـ اکبؤٷٹ ہٿٯڈؿ چیک ثک چبہتب
ہے تڀ اكے کم از کم توازن معیار کو پورا کروا پڑے گا۔
پی ایٴ دےڈي ٿائے کے زبت عَڀٍی كہٿٱیبت
 .1ؽعبئـ پـ مڀػ
 .2ای ٬الکھ ؿٿپے کب صبػثہ

٭ڀؿ

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

٭ب ثیٴہ ٭ڀؿ

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

ٿاٱڀں

کڀ

ثـاہ

ؿامت

اٷ

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

 .9صبػحبتی

اٹيڀؿٹل ٭ڀؿ

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

صبػثے اوؿ ِٞؾوؿی

کوؿ

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

کوؿ کے النبَ

کے زبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ کی ربٷے ٿاٱی ٵٞؾٿؿی

کےا ٩نبٳ

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

ىبًِ

فبئؼہ

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

اعـاد

اك ٕـس

ہیں:

ىـٿ ٛہٿٷے كے پہٯے کڀئی ةھی ٵڀرڀػہ ٵٞؾٿؿی

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

ٵڀت یب

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

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

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

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

ٵٺيیبت یب ٹيیٲی اػٿیبت اٿؿ ىـاة کب ١ٲٔ امتٞٶبٯ

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

اٿؿ گـٿپڀں

کڀ ةھی ٥ـاہٳ

عبٔؼاْ پیکیذ کوؿ
عبٹؼاٷ پیکیذ کڀؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثٺیبػ پـ ػیب رب مکتب ہے :


صَڀٯ کـٷے ٿاال ؿکٸ( ثیٴہ ىغٌ )اٿؿ ثیڀی ،اگـ صَڀٯ کـتی
ہٿ ،ہؿ ایک کے ٱئے آفاػ ثٺیبػی ثیٴہ ؿ٩ٴ ،ؽاتی پبٱینی کی
ٕـس صؼٿػ کے مبتھ ٵيـٿٓ ہے۔



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



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

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


آرـ اٿؿ ٵالفٳ کب تٞٲ٨

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

ٱئے

 oٹبٵقػ ٵالفٵیٸ
 oةے ٵالفٵیٸ


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

ٿیلے ؿکٸ رڀ ٹبٳ كے ٷہیں پہچبٷے ربتے

(ٹڀٹ :ٵالفٵیٸ کڀ اٱگ كے ٭ڀؿ
ٹوٹی ہوئی ہڈی کی پبٌینی
ٌئے ِٞبوُہ

کیب رب مکتب ہے )

اوؿ ؿوفاْہ
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مـگـِیوں

کے ٔمَبْ کے

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

ٹٿٹ پھٿٹ کے عال٣
کی ربتی ہے۔

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

ٹٿٹ پھٿٹ

اٿؿ ٹٿٹ پھٿٹ

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

عبٷ پبٷ ،ثیت
ٵٖٲت
مـگـٵیڀں
ؿٿفاٷہ
یہ پبٱینی
.iv
اخلبٯء،ڈؿینٺگ،مٺیٴ (پیيبة یب پبعبٷہ ؿٿ٭ٸے کی ٍالصیت) یب
ةے صـ٭تی کے ٹَ٪بٷ کے ٱئے پبٱینی ٵیں ٿاّش ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ
کے ؿکھ
اپٸے فٹؼگی
کڀ ةھی کڀؿ کـتی ہے تبکہ ثیٴہ ػاؿ
اٿ كے ٵٺنٲ ٬الگت کب ػھیبٷ ؿکھ مکے۔
ؿکھ ٔ
 .vاك کے ٝالٿہ اك ٵیں امپتبٯ ٵیں ٹ٪ؼی ٥بئؼہ اٿؿ صبػثے ٵیں
کے کڀؿ کڀ ةھی ىبٵٰ کیب گیب ہے۔ اٱگ اٱگ ثیٴہ ؿ٩ٴ
ٵڀت
اٿؿ ٥بئؼہ کے اػائیگی کے مبتھ خمتٲ ٤ٵٺَڀةہ ثٺؼی ػمتیبة
ہیں۔
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 .Oثیـوْ ٍِه
 .1پبٌینی

ثیُہ

مفـ

کی ّـوؿت

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

ثیٶبؿی/صبػثے ٭ی ٿدہ كے

.iii

ربٹچ کئے گئے مبٵبٹڀں کب ٹَ٪بٷ

.iv

ربٹچ کئے گئے مبٵبٹڀں کے پہٹچٸے ٵیں تبعیـ

ٕجی

اعـاربت

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

.vi

اٵال/ ٫ؽاتی

.vii

ػٿؿٿں کی ٵٺنڀعی

.viii

ا١ڀا کڀؿ

 .3ٵٺَڀةہ ثٺؼی

کی ؽٳہ ػاؿی

کے ا٩نبٳ

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

فـاَ وـ

اٿؿ ؿٿفگبؿ

مکتب ہے

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

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

اوؿ پـیّیُ

کڀؿ اٵـیکی ڈاٱـ ٵیں ٥ـاہٳ کیب ربتب ہے اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ 100،000
ہٿتب ہے۔ ٕجی
اٵـیکی ڈاٱـ كے  500،000اٵـیکی ڈاٱـ تک خمتٲ٤
اعـاربت ،ازمالء ،ٵٲ ٬ٿاپنی کڀ کڀؿ کـٷے ٿاٯے ٕج٨ہ کے ٱئے رڀ
ٕج٪ڀں کے ٱئے
کڀؿ کڀ چھٿڑ کـ ػیگـ
ہے۔ ؽٳہ ػاؿی
ٕج٨ہ
اہٳ
ثیٴہ ؿ٩ٴ کٴ ہٿتی ہے۔ پـیٶیٴ ةھاؿتی ؿٿپے ٵیں اػائیگی کیب
کے ٵٞبٵٰے کے دہاں پـیٶیٴ
رب مکتب ہے ،مڀائے ؿٿفگبؿ امٮیٴ
ڈاٱـ ٵیں اػائیگی کـٹب ہٿتب ہے۔ ٵٺَڀةہ ثٺؼی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػٿ ٩نٴ
کی ہٿتی ہیں :
 اٵـیکہ  /کٺیڈا کڀ چھٿڑکـ ٿؿٯڈ ٿائؼ
 اٵـیکہ/کٺیڈا مسیت ٿؿٯڈ ٿائڈ
کچھ ٵَٺڀٝبت ٍـ٣
کڀؿ ٥ـاہٳ ٭ـتے ہیں۔

ایيیبئی دمبٱٍ ،٬ـ٣

 .1کبؿپوؿیٹ ثبلبٝؼہ

ىیٺگیٸ دمبٱ ٬ٿ١یـہ

ٵیں

ِنبفـ امىیُ

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

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

 .Pگـوپ ٍضت

کوؿ

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

پبٌینیوں

کی عَوٍیبت

 -امپتبي ِیں ةھؿتی ہوْے کب فبئؼہ

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

کوؿ

ایک گـٿپ پبٱینی ٵیں مت كے ٝبٳ تڀمیٞبت ٵیں كے ایک فچگی کڀؿ
ہے۔ اكے اة کچھ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے ؽاتی پبٱینیڀں کے
زبت ٱیکٸ ػٿ كے تیٸ مبٯ کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت کے مبتھ ػمتیبة
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کـایب رب ؿہا ہے۔ ایک گـٿپ پبٱینی ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ ٣ٹڀ
ٳہیٸے کی اٹتٚبؿ ٭ی ٵؼت ہٿتی ہے اٿؿ کچھ ٵٞبٵٲڀں ٵیں اكے ةھی
ہٹا ػیب ربتب ہے۔ فچگی کڀؿ ٵیں ثچے کے تـمیٰ کے ٱئے امپتبٯ
ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت کب پـٿیژٷ کیب ربتب ہے اٿؿ اك ٵیں
می میکيٸ ڈٱیڀؿی ىبٵٰ ہے۔ یہ کڀؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ عبٹؼاٷ کی جمٶڀٝی
تک حمؼٿػ
كے  50،000ؿٿپے
کے اٹؼؿ  25،000ؿٿپے
ثیٴہ ؿ٩ٴ
ہٿتب ہے۔
 .4چبئًڈ کوؿ
ثچڀں کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍـ ٣ؽاتی ٍضت پبٱینیڀں ٵیں تیٸ ٳہیٸے
کی ٝٶـ كے کڀؿ کیب ربتب ہے۔ گـٿپ پبٱینیڀں ٵیں ثچڀں کڀ پہٯے
ػٷ كے ہی کڀؿیذ ػیب ربتب ہے ،کتھی کتھی یہ فچگی کڀؿ کی صؼتک ہی
حمؼٿػ ہٿتب ہے اٿؿ کتھی کتھی عبٹؼاٷ کی ٵٮٶٰ ثیٴہ ؿ٩ٴ کڀ ىبٵٰ
کـٷے تک ةڑھایب ربتب ہے۔
 .5پہيے كے ِوروػ ثیّبؿیوں کب کوؿ ،أتٚبؿ وی

ِؼت

کی ِٞبفی

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

ثٺبئی

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

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

اْ فبئؼہ
ایڈ ٓ

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

کی تٞـی٤

کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٕڀؿپـثیبٷ کیب ربمکتب ہے :

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

اٹھاٷے کے اہٳ

ٵَ٪ؼ

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

کوؿ

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

ؿ٩ٴ
کڀؿ
ایک
کڀؿ

َِٕوٝبت

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

ِیں ِجتال

افـاػ

کو کوؿ کـْے کے ٌئے ثٕبئے گئے

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

تیل ػٷ
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 .IIIپیٺتبٱیل ػٷ
.IV

مبٹھ ػٷ

ٍ .Rضت

پبٌینیوں

ٔ .1یٹ وؿک

ِیں اہَ

ىـٕیں

فـاہَ وٕٕؼگبْ

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

عؼِت

(کیيٍیل مـوك)

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

ٵٺتٚٴ (ٹی پی اے )

ٍضت ثیٴہ کے ىٞتے ٵیں ایک اہٳ تـ٩ی کے ٕڀؿ پـ تینـی پبؿٹی
کب تٞبؿ ٣ہٿا ہے۔ ػٹیب ةھؿ ٵیں کئی ثیٴہ
ٵٺتٚٴ یب ٹی پی اے
ثیٴہ کے ػٝڀٿں کے اٹتٚبٳ کـٷے کے ٱئے
کٶپٺیبں ٍضت
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آفاػتٺٚیٶڀںکیغؼٵبت کب امتٞٶبٯ
اے کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔

کـتی ہیں۔ اٷ ایزٺنیڀں کڀ ٹی پی

کڀ ٍضت
ٹی پی اے
ةھاؿت ٵیں ،ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے
عؼٵبت کے پـٿیژٷ کے کبٵڀں ٵیں ٵَـٿ ٣٭یب ربتب ہے رٸ ٵیں ػیگـ
کے مبتھ ػؿد ؽیٰ ثبتیں ىبٵٰ ہیں:
 .iپبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ ایک
کب حجڀت ہے
پبٱینی
امتٞٶبٯ ہٿ مکتب ہے۔

ىٺبعتیکبؿڈ٥ـاہٵکـٹب رڀ امکی ثیٴہ
کے ٱئے
ِٷٹؿی
اٿؿ امپتبٯ ٵیں ا

.ii

ٹیٹ ٿؿک امپتبٱڀں ٵیں ٹ٪ؼہیٸ

.iii

ػٝڀٿں پـ کبؿؿٿائی کـٹب

عؼٵت

٥ـاہٳ

کـٹب

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

پـ
كے
کڀ
ٯے
کے

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

ػمتیبة

ہٿں،

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

ؿیکبؿڈ ؿکھا ربتب ہٿ۔

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

اوؿ ّـوؿی

اعـاربت

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

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

آئی آؿ ڈی اے آئی ٵٺبمت عـچ کب اك مـٿك یب ٥ـاہٵی کی توہیـ کے
ٕڀؿ پـ ثیبٷ کـتب ہے رڀ خمَڀً ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کے ٱئے ٵٞیبؿی
چبؿد ہٿ مکب ثیٶبؿی کی ٹڀٝیت کے صنبة كے اك ر٢ـا٥یبئی ٝال٧ے
ٵیں یکنبں عؼٵبت کے ٱئے ٱی ربتی ہٿ۔
یہ کالف ٥ـاہٳ ٭ٺٺؼگبٷ ٫ے ؽؿیٜے كے ةڑھا چڑھا کـ ثٺبئے گئے ثٲڀں
کے عال ٣ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ زب٥ ٘٦ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ
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ةھی ةڑے امپتبٱڀں ٵیں ربٷے كے ؿٿکتب ہے اگـ امی ثیٶبؿی کب ٝالد
کٴ ٩یٶت پـ ػمتیبة ہے۔
 .9ػٝوے کی ٔوٹك
ہؿ ای ٬ثیٴہ پبٱینی ػٝڀے کی ٥ڀؿیبٕال ٛػیٸے اٿؿ ایک ٿ٩ت صؼ
ثیٴہ
کـتی ہے۔ ٍضت
کے اٹؼؿ ػمتبٿیق مج ٜکـٷے کب پـٿیژٷ
پبٱینیڀں ٵیں ،دہاں کہیں ةھی گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے كے ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے پہٯے
ٵبٹگی ربتی ہے امکی ٵٞٲڀٵبت
گبہکڀں ٫ے ؽؿیٜے كے کب٥ی پہٯے ػے ػی ربتی ہے۔ صبالٹکہ ٵٞبٿُہ
ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ
ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٲڀں ٵیں ،کتھی کتھی ثیٴہ ػاؿ
اپٸے ػٝڀے کی إال ٛػیٸے کی ٷہ ہی فمحت کـتب ہے اٿؿ ٷہ ہی کئی
ػٹڀں/ٳہیٺڀں کے گقؿ ربٷے کے ثٞؼ ةھی ػمتبٿیقٿں کڀ مج ٜکـتب ہے۔
ػیـی كے ػمتبٿیقٿں کڀ مج ٜکـٷے کی ٿدہ كے ثٰ کڀ ةڑھاچڑھا ٭ـ پیو
ةھی ہٿ مکتی ہے۔ یہ
کـٹب ،ثیٴہ ػاؿ /امپتبٯ کی ػھٿکبػہی ٿ١یـہ
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ػٝڀٿں کے ٱئے ٵٺبمت پـٿیژٷ ثٺبٷے
کـتب ہے۔ امٲئے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ
کے ٕـی٨ہ ٭بؿ کڀ ةھی ٵتبحـ
ی كے
کٶپٺیبں ػٝڀٿں کی ٥ڀؿی إال ٛػیٸے پـ فٿؿ ػیتی ہیں۔ ػٝڀٰ
ٵتٞٲ ٨ػمتبٿیق مج ٜکـٷے کی ٿ٩ت صؼ ٝبٳ ٕڀؿ پـ امپتبٯ كے
چھٹی ٵٲٸے کی تبؿیظ كے  15ػٹڀں پـ ٓے کی ربتی ہے۔ اك كے ػٝڀٿں
کی ٥ڀؿی اٿؿػؿمت ؿپڀؿٹٹگ دمٮٸ ہٿتی ہے اٿؿ اك کے ٝالٿہ دہاں کہیں
ةھی ّـٿؿی ہٿ ،ثیٴہ کٶپٺی کڀ ربٹچ پڑتبٯ کـٷے ٵیں ٩بثٰ ثٺبتب
ہے۔
ٍُڀٱڀں کے ٵٖبثٓ ٨ے ٿ٩ت صؼ کے ثٞؼ
ُٶب ا
آئی آؿ ڈی اے کے ؿہٹ
کیب ربٹب
ةھی مج ٜکئے گئے ػٝڀے کی إال / ٛکب١ؾات پـ ١ڀؿ
چبہئیے اگـ اك کے ٱئے ٵٺبمجڀدہ ػمتیبة ہے ۔
.10

ِفت ٍضت

ربٔچ

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

جمٶڀٝی

ثڀٹل

ٰ ٵ٦ت پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ صڀٍٰہ
ػٝڀی
ٰ ٵ٦ت مبٯ کے ٱئے
ہؿ ای ٬ػٝڀی
٥ـاہٳ کـٹب ہے۔ اك کب ٵٖٲت یہ ہے
ایک ٵ٪ـؿ٥ی ٍؼ ریلے 5ۺ ٥ی مبٯ
ٰ ٵ٦ت ربؼیؼ ٿں کے ٱئے فیبػہ
ػٝڀی

ا٥قائی کـٷے کب ایک اٿؿ ؿٿپ
ثیٴہ ؿ٩ٴ پـ ایک جمٶڀٝی ثڀٹل
٫ہ ربؼیؼ کے ٿ٩ت ثیٴہ ؿ٩ٴ ٵیں
کباّب٣ہ ہٿ ربتب ہے اٿؿ یہ ػك
تـ 50ۺ تک اربفت ہے۔ ثیٴہ ػاؿ
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ثٺیبػی ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ٱئے پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی
اٝٲی کڀؿ صبٍٰ کـتب ہے۔

کـتب ہے اٿؿ ایک

آئی آؿ ڈی اے ؿامتے ٹـػےىڀ کے ٵٖبث ٨جمٶڀٝی ٵیں ػیب رب مکتب ہے
ت ٬كہٿٱت پبٱینیڀں ٵیں (پی اے کڀ چھٿڑ کـ) جمٶڀٝی ثڀٹل کی
آپـیيٺٰ ٱیے ثـٿىـ اٿؿ پبٱینی ٵیں ػکھایب ربٹب چبہئے ،پھؿ ةھی،
اگـ کنی عبً مبٯ ٵیں ػٝڀی کیب ربتب ہے تڀ جمٶڀٝی ثڀٹل امی ىـس
كے کٴ ہٿ ربتب ہیں رل ىـس كے مج ٜہٿا ہے۔
ِخبي
ای ٬ىغٌ  5،000ؿٿپے کے پـیٶیٴ پـ  3الکھ ؿٿپے کی ایک پبٱینی
ٰ ٷہیں کـٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ٱیتب ہے۔ پہٯے مبٯ ٵیں کڀئی ةھی ػٝڀی
کے امی پـیٶیٴ پـ 3۔ 15الکھ
ٵیں اكے  5،000ؿٿپے
ػٿمـے مبٯ
ؿٿپے کی ثیٴہ ؿ٩ٴ (رڀ پچھٯے مبٯ كے 5ۺ فیبػہ ہے) صبٍٰ ہٿتی
ٰ ٵ٦ت ربؼیؼ ٵیں 4۔ 5الکھ ؿٿپے تک ةڑھ مکتی
ہے۔ یہ ػك مبٯ کے ػٝڀی
ہے۔

.12

ِبٌل  /ثؤل

ٰ ٵ٦ت ٍضت پبٱینی کڀ ایک صڀٍٰہا٥قائی ػی ربتی ہے،
رل ٕـس ػٝڀی
کڀ ٵبٱل کہا ربتب ہے۔ یہاں ،اگـ کنی
صبٱت
ٹھیک امکے ثـٝٮل
ٰ کیب گیب ہے تڀ ربؼیؼ کے ٿ٩ت ایک
پبٱینی کے زبت ةہت ةڑا ػٝڀی
ٵبٱل یب پـیٶیٴ کیٲڀڈٹگ ٿٍڀٯ کی ربتی ہے۔
یہ ػھیبٷ ٵیں ؿکھتے ہٿئے ٫ہ ٍضت
پبٱینی ہے ،دہاں اةھی تک ؽاتی
ٷہیں کیب ربتب ہے۔
صبالٹکہ ،گـٿپ پبٱینیڀں کے
صؼٿں کے اٹؼؿ ؿکھٷے کے ٱئے
ٕڀؿ پـ ٵبٱل ٿٍڀٯ کیب ربتب
تڀ پـیٶیٴ ىـس ٵیں چھٿٹ کے
.13

٥بئؼہ کی
پبٱینی ایک مسبری
ٍضت پبٱینیڀں پـ ٵبٱل ٿٍڀٯ

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

ٰ ْہیں ہوْے کی چھوٹ
کوئی ػٝوی

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

پـ ایک

ىـیک اػائیگی  /ىـیک مبدھیؼاؿی

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

اّبفی

 /کٹوتی

اكے ٍضت پبٱینیڀں ٵیں اّب٥ی ةھی کہا ربتب ہے ،اكے ٝبٳ ٕڀؿ
ہے رڀ
کہا ربتب ہے۔ یہ ایک ٵ٪ـؿہپیلے ؿ٩ٴ
اػائیگی
پـ ىـی٬
آ١بف ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ػٝڀے کے اػائیگی كے پہٯے
ثیٴہ ػاؿ کڀ ّـٿؿی ٕڀؿ كے اػائیگی کـٹب ہٿتب ہے۔ ریلے ،اگـ
کنی پبٱینی ٵیں  10،000ؿٿپے کی کٹٿتی ہے تڀ ثیٴہ ػاؿ ہؿ ای٬
کـتب ہے۔
٭ی اػائیگی
ٹَ٪بٷ کے ػٝڀے ٵیں پہٯے  10،000ؿٿپے
ٰ  80،000ؿٿپے کب ہے تڀ ثیٴہ ػاؿ
اكے مسذھٷے کے ٱئے ،اگـ ػٝڀی
پہٯے  10،000ؿٿپے ٭ی اػائیگی کـتب ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی 70،000
ؿٿپے اػائیگی کـتی ہے۔
امپتبٯ ٹ٪ؼ پبٱینی کے ٵٞبٵٰے ٵیں کٶی خمَڀً ػٹڀں /گھٷٹٿں کی
تٞؼاػ ٵیں ہٿ مکتب ہے رل ثیٴہ ػاؿ ٭ی ٕـ ٣كے ٩بثٰ اػائیگی کنی
ةھی عَڀٍیت کے پہٯے الگڀ کی ربئے گی ۔
.16

کّـے کے وـایہ

کی پبثٕؼیبں

دہاں ثیٴہ ػاؿ ٿں کے ٱئے کئی ٵَٺڀٝبت کھٯے ٕڀؿ پـ ػمتیبة ہیں
کـتے ہیں ،ٿہیں
٭ی اػائیگی
ؿ٩ٴ
رڀ اٹکے ػٝڀے کی فیبػہ تـ
کئی ٵَٺڀٝبت کٶـے ٭ی ٩نٴ پـ پبثٺؼی ٱگبتے ہیں رلے ثیٴہ ػاؿ
اپٺی ثیٴہ ؿ٩ٴ كے رڀڑ کـ اٹتغبة کـتب ہے۔ ربـةے كے پتہ چٲتب ہے
کے
٭ـایہ
کٶـے کے فیبػہ تـ
اعـاربت
امپتبٯ کے شببٳ
٫ہ
رڀ ایک الکھ
ٵیں ہی ٓے کئے ربتے ہیں۔ امٲئے ٿہ ا٥ـاػ
تٺبمت
ؿٿپے کب ثیٴہ ػاؿ ہے٥ ،ی ػٷ  1،000ؿٿپے کے کٶـے کب ص٪ؼاؿ
ہٿگب اگـ پبٱینی ٵیں ٥ی ػٷ ثیٴہ ؿ٩ٴ کے 1ۺ پـ ٭ـایہ کی صؼ
ٵ٪ـؿ کی گئی ہے۔ یہ ٿاّش ٕڀؿ پـٙبہؿکـتب ہے ٫ہ کنی کڀ مت كے
پنٺؼ ہے تڀ اكے ةھی پبٱینی
اچھے امپتبٱڀں ٵیں آؿاٳ ػہ ٝالد
ٵٺبمت پـیٶیٴ پـ اٝٲی ؿ٩ڀٳ ٿاٱی ثیٴہ پبٱینی عـیؼٹی چبہئیے۔
.17

جتؼیؼ

کالد

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

تٕنیظ کی کالد

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

فـی ٌک اْ ِؼت

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

ػمتبٿیق صبٍٰ

ثبت چیت کـٹب چبہئیے۔

کے ٱئے ایڈرلٹ کیب ربئیگب

کے ٱئے ٵتٺبمت رڀکھٳ پـیٶیٴ
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پـ
كے

 )bثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے ٕجی
اعـاربت

ٹیلٹ

پـ کئے گئے

 )cاكٹاٵپ ڈیڀٹی کےچبؿرل
.20

جتؼیؼ کے ٌئے ؿٝبیتی ِؼت

ٍضت ثیٴہ پبٱینی کی ایک اہٳ عَڀٍیت ثیٴہ کی تنٲنٰ کڀ ثٺبئے
ؿکھٹب ہے۔ چڀٹکہ پبٱینی کے زبت ٥ڀائؼ کڀ ٍـ ٣تتھی ثٺبئے ؿکھا
رب مکتب ہے رت پبٱینیڀں کڀ ؿکبٿٹ کے ثٺب ربؼیؼ کیب ربتب ہے،
ٿ٩ت پـ ربؼیؼ ةہت اہٳ ہے۔
ٍضت
ؽاتی
ٍُڀٱڀں کے ٵٖبث٨
ُٶب ا
کے ؿہٹ
ٵؼت ٭ی
کے ٱئے  30ػٹڀں کی ایک ؿٝبیتی

آئی آؿ ڈی اے آئی
کے ربؼیؼ
پبٱینیڀں
اربفت ہے۔

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

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

۲

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

تیل ػٷ

 .IIIپیٺتبٱیل ػٷ
.IV

مبٹھ ػٷ
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کے ربؼیؼ

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

کڀ ٭ب٥ی
کب ٵؤحـ

کڀؿ ٥ـاہٳ کـتب
ٕـی٨ے كے ٩یٶت

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

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

کے

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

کے رواة

۱

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

۲

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

ؽاتی اِتضبْ نے مواالت
1

مواي

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

ٍ .Iـ٣

کی پبٱینی

کے تٞٲ٨

کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے

 .IIامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے مبتھ مبتھ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
کـٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے
 .IIIامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے مبتھ مبتھ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
کـٷے كے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے اعـاربت کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے اٿؿ
ثیٴہ ػاؿ کی ٵڀت ہٿٷے کی صبٱت ٵیں عبٹؼاٷ کے اؿاکیٸ کڀ
ایک ٵيت ؿ٩ٴ اػائیگی کی ربتی ہے
 .IVامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے اعـاربت کڀ پہٯے مبٯ كے کڀؿ
کیب ربتب ہے اٿؿ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٷے کے پہٯے اٿؿ ثٞؼ کے
كے کڀؿ کیب ربتب ہے اگـ پہال مبٯ
کڀ ػٿمـے مبٯ
اعـاربت
ٰ ٵ٦ت ؿہتب ہے
ػٝڀی
2

مواي

ٹیچے ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ
ثیٴہ کب تٞٲ٨

ٍ .Iضت

ػؿمت ہے ،پہچبٹیں؟

ٵـُ كے ہے

ٍضت

ثیٴہ کب تٞٲ٨

ٵڀت ٭ی ىـس كے ہے

ٍ .IIIضت

ثیٴہ کب تٞٲ٨

ٵـُ کے مبتھ مبتھ ٵڀت ٭ی ىـس

ٍضت

ثیٴہ کب تٞٲ٨

ٷہ تڀ ٵـُ كے اٿؿ ٷہ ٵڀت ٭ی ىـس كے ہے

.II
.IV
مواي

كے ہے

3

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

عؼٵت

کے تٞٲ٨

ٵیں ٹیچے ػیب

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

کڀ ٵٺٚڀؿ

 .IVثیٴہ ػاؿ اػائیگی ٷہیں کـتب ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی امپتبٯ کے
مبتھ میؼھے ثٰ کب تَ٦یہ کـتی ہے
مواي

4

ثیٴہ ٵیں امپتبٱڀں کے تٞٲ٨
ٍضت
ىٮٰ ىٺبعت ٭ـیں

ٵیں پیپی ایٸ کی ٍضیش ٵٮٶٰ

 .Iپجٲک پـی٦ـڈ ٹیٹ ٿؿک
.II

پـی٦ـڈ پـٿٿائڈؿ ٹیٹ ٿؿک

 .IIIپجٲک پـائیڀیٹ ٹیٹ ٿؿک
.IV
مواي

پـٿٿائڈؿ پـی٦ـیٺيیٰ ٹیٹ ٿؿک
5

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

١ٲٔ ہے ،ىٺبعت ٭ـیں؟

کے ٱئے ایک گـٿپ

پبٱینی

ایک ثیٺک اپٸے گبہکڀں کے ٱئے ایک گـٿپ

ٯے مکتب ہے

پبٱینی

 .IIIایک ػکبٹؼاؿ اپٸے گبہکڀں کے ٱئے ایک گـٿپ
مکتب ہے

ٯے مکتب

پبٱینی

ٯے

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

کے رواة

1

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

2

ػؿمت آپيٸ  Iہے۔
ٍضت
رواة

ثیٴہ کب تٞٲ ٨ٵـُ(ثیٶبؿی کےٿاٞ٩بت ٭ی ىـس) كے ہے۔
3
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ػؿمت آپيٸ  IVہے۔
ٹ٪ؼہیٸ عؼٵت کے زبت ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ اػائیگی ٷہیں کـتب ہے اٿؿ ثیٴہ
کـتی ہے۔
کٶپٺی امپتبٯ کے مبتھ ثـاہ ؿامت ثٰ کب تَ٦یہ
رواة 4
ػؿمت آپيٸ  IIہے۔
پیپی ایٸ کب ٵٖٲت ہے پـی٦ـڈ پـٿٿائڈؿ ٹیٹ ٿؿک۔
رواة

5

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

وب تٞبؿف

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

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

کب ٵٖبٱٜہ

کـٷے کے ثٞؼ ،آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ

ہٿ

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

کی ٿّبصت

کـٹب

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

کے ٵٮٶٰ ٝٶٰ

اٿؿ
کی

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

کو ػیکھیں

ٵٺیو کی ٝٶـ  ۶۸مبٯ ٭ی ہے رڀ ایک مب٣ٹ ٿیئـ اذمیٺئـ کے ٕڀؿ پـ
کبٳ ٭ـتب ہے ،اك ٷے اپٸے ٱئے ایک ٍضت ثیٴہ پبٱینی ٱیٸے کب
٥یَٰہ کیب۔ ٿہ ایک ثیٴہ کٶپٺی کے پبك گیب دہاں اكے ایک ربڀیق ٥بؿٳ
ػیب گیب رل ٵیں اكے اپٺی رنٶبٹی تٞٶیـ اٿؿ ٍضت  ،ؽہٹی ٍضت ،
پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں ،اپٸے عبٹؼاٷ کی ٍضت کی تبؿیظ ٝ ،بػات
ٿ١یـہ كے ٵتٞٲ ٨کئی مڀاالت کب رڀاة ػیٸے کی ّـٿؿت تھی۔
ہٿٷے پـ اكے پہچبٷ اٿؿ ٝٶـ ٭ب
اك کے ٝالٿہ ربڀیق ٥بؿٳ ٵڀٍڀٯ
حجڀت  ،پتے کب حجڀت اٿؿ پچھٯے ٕجی ؿیکبؿڈ ریلے کئی ػمتبٿیقٿں
کڀ پیو کـٷے کی ّـٿؿت تھی۔ پھؿ اكے ایک ٍضت ربٹچ اٿؿ کچھ ٕجی
ٹیلٹ کے ٝٶٰ كے گقؿٷے کے ٱئے کہا گیب۔
ٵٺیو رڀ اپٸے آپ کڀ ایک ٍضت ٵٺؼ اٿؿ ایک اچھی آٵؼٹی ٭ی مٖش
کب ىغٌ مسذھتب ہے ،مڀچٸے ٱگب کہ امکے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی اك
ٕـس کب ایک دلجب ٝٶٰ کیڀں اپٺب ؿہی ہے۔ اٷ شببٳ ٝٶٰ كے گقؿٷے
کے ثٞؼ ةھی ثیٴہ کٶپٺی ٷے اك كے کہا کہ امکے ٕجی ٹیلٹ ٵیں
ہائی کڀٱیلٹؿاٯ اٿؿ ہائی ثی پی ہٿٷے کب پتہ چال ہے رڀ ثٞؼ ٵیں ػٯ
٫ے اٵـاُ ٫ے اٵٮبٹبت کڀ ةڑھا ػیتب ہے۔ صبالٹکہ اكے ایک پبٱینی
٥ـاہٳ کی گئی ٱیکٸ پـیٶیٴ امکے ػٿمت ٫ے ؽؿیٜے كے اػا کئے
تھا اٿؿ امٲئے اك ٷے
ٵیں ةہت فیبػہ
گئے پـیٶیٴ ٫ے ٵ٪بثٰے
پبٱینی ٱیٸے كے اٹکبؿ کـ ػیب۔
یہاں ثیٴہ کٶپٺی اپٸے ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ کے صٌے کے ٕڀؿ پـ اٷ شببٳ
ا٩ؼاٵبت پـ ٝٶٰ کـ ؿہی تھی۔ رڀکھٳ کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـتے ٿ٩ت ثیٴہ
ٕـی٨ے كے اٹؼافہ ٱگبٷے اٿؿ ٵ٪ٞڀٯ
کٶپٺی کڀ رڀکھٳ کب ػؿمت
کٶبٷے کی ةھی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ اگـ رڀکھٳ کی ٍضیش ٕـی٨ے
ٵٺبٜ٥
ٰ ٭یب ربتب ہے تڀ امکے
كے تيغیٌ ٷہیں کی ربتی ہے اٿؿ ایک ػٝڀی
ٹتیذے ٵیں ایک ٹَ٪بٷ ہٿگب۔ امکے ٝالٿہ ،ثیٴہ کٶپٺیبں ثیٴہ کـٷے
ٿاٯے شببٳ ٱڀگڀں کی ٕـ ٣كے پـیٶیٴ مج ٜکـتی ہیں اٿؿ اٹکڀ اٷ
پینڀں کڀ ایک ٹؿكٹ کی ٕـس مٺتھاٱٺب ہٿتب ہے۔
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 .Aہاِیؼاؿی کیب ہے؟
 .1ہاِیؼاؿی
ثیٴہ کٶپٺیبں اٷ ٱڀگڀں کب ثیٴہ کـٷے ٭ی ٭ڀىو کـتی ہیں رٸ ٫ے
ؽؿیٜے كے ثیٴہ پڀٯ ٵیں الئے ربٷے ٿاٯے رڀکھٳ کے تٺبمت ٵیں
٭ب٥ی پـیٶیٴ اػا کئے ربٷے کی تڀ ٜ٩ہٿتی ہے۔ رڀکھٳ کے اٹتغبة
کے ٱئے ایک ربڀیق ٭بؿ كے ٵٞٲڀٵبت مج ٜکـٷے اٿؿ ربقیہ کـٷے
کے اك ٝٶٰ کڀ ہاٵیؼاؿی کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔ اك ٝٶٰ کے
ٱیب
پـ یہ ٥یَٰہ
٭ی ثٺیبػ
کی گئی ٵٞٲڀٵبت
كے مجٜ
ؽؿیٜے
ربتب ہے کہ کیب ٿہ ربڀیق ٭بؿ کب ثیٴہ کـٹب چبہتے ہیں۔ اگـ ٿہ اینب
کـٷے کب ٥یَٰہ کـتے ہیں تڀ کل پـیٶیٴ ،ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ پـ ،تبکہ
اك ٕـس کب رڀکھٳ ٯےکـ ایک ٵ٪ٞڀٯ ٵٺب ٜ٥صبٍٰ کیب رب مکے۔
ٍضت ثیٴہ ٵـُ کی تَڀؿ پـ ٵجٺی ہے۔ یہاں ٵـُ کڀ کنی ىغٌ ٫ے
اٿؿ رڀکھٳ کے ٕڀؿ پـ ثیبٷ
ثیٶبؿ ہٿٷے یب پڑٷے کے اٵٮبٹبت
کیب گیب ہے رنکے ٱئے ٝالد یب امپتبٯ ٵیں ةھؿتی کـٷے کی ّـٿؿت
ہٿتی ہے۔ ٵـُ کب٥ی صؼ تک ٝٶـ كے ٵتبحـ ہٿتب ہے (رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
ٹڀرڀاٷ ثبٱ٢ڀں ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں ثقؿگ هہؿیڀں ٵیں فیبػہ ہٿتب ہے)
اٿؿ خمتٲ ٤ػیگـ ٵٺ٦ی ٝڀاٵٰ کی ٿدہ كے ةڑھتب ہے ،ریلے فیبػہ
ٿفٷ یب کٴ ٿفٷ ہٿٹب ،کچھ ٵبّی اٿؿ صبٯ کی ثیٶبؿیڀں یب ؿٿگڀں
تبؿیظ  ،ؽاتی ٝبػات ریلے شبجبکڀ ٹڀىی  ،ٵڀرڀػہ ٍضت
کی ؽاتی
٭ی صبٱت اٿؿ امکے ٝالٿہ ربڀیق ٭بؿ کب پیوہ ،اگـ اكے عٖـٹبک
ٕـف
،کٴ ٝٶـ ،ایک ٍضت ٵٺؼ
مسذھا ربتب ہے۔ امکے ثـٝٮل  ،ٵـُ
فٹؼگی ٿ١یـہ ریلے ث ِٞمبفگبؿ ٝڀاٵٰ کی ٿدہ كے ةھی کٴ ہٿتب
ہے۔
تٞـیف
ہاٵیؼاؿی ٵٺبمت ٕـی٨ے كے رڀکھٳ کب تٞیٸ کـٷے اٿؿ اٷ ىـائٔ
کب تٞیٸ کـٷے کب ٝٶٰ ہے رٸ پـ ثیٴہ کڀؿ ٥ـاہٳ کیب ربئیگب۔ اك
ٕـس  ،یہ رڀکھٳ کے اٹتغبة اٿؿ رڀکھٳ کی ٩یٶتڀں ٭ب تٞیٸ کـٷے
٭ب ایک ٝٶٰ ہے۔
 .2ہاِیؼاؿی کی ّـوؿت
ہاٵیؼاؿی ایک ثیٴہ کٶپٺی کی ؿیڑھ ٭ی ہڈی ہے کیڀٹکہ الپـٿاہی كے یب
ٹب٭ب٥ی پـیٶیٴ کے ٱئے رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػٿاال پٸ
کی ٕـ ٣ٯے ربئیگی۔ ػٿمـی ٕـ ،٣ةہت فیبػہ ٵٺتغت یب حمتبٓ ہٿٹب
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ایک ةڑا پڀٯ ثٺبٷے كے ؿٿک ػیگب تبکہ رڀکھٳ کب
یٮنبں ٕڀؿ پـ پھیالؤ کیب رب مکے۔ امٲئے رڀکھٳ اٿؿ ٭بؿٿثبؿ کے
ػؿٵیبٷ ػؿمت تڀافٷ ٩بئٴ کـٹب اہٳ ہے رڀ تٺٚیٴ کے ٱئے ٵ٪بثٰہ
اٿؿ ٵٺب ٜ٥خبو ہٿتب ہے۔
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ٍُڀٯ  ،پبٱینیڀں اٿؿ
تڀافٷ کب یہ ٝٶٰ  ،ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ کٶپٺی کے ا
َٷڈؿؿائٹؿ ٫ے ؽؿیٜے كے پڀؿی
رڀکھٳ اٹھاٷے کی ةھٿک کے ٵٖبث ٨ا
کـٹب اٿؿ
کب کبٳ رڀکھٳ کی ػؿدہ ثٺؼی
َٷڈؿؿائٹؿ
کی ربتی ہے۔ ا
کـٹب ہے۔ یہ
کی ىـائٔ ٭ب ٥یَٰہ
پـ ٵٺٚڀؿی
٩یٶت
ایک ٵٺبمت
کڀ ٵنت٪جٰ
ثیٴہ ػاؿ
ہے کہ رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی
ػھیبٷ ػیٺب اہٳ
ٰ تَ٦یے کب ٿٝؼہ کـٷے رینب ہے۔
ٵیں ػٝڀی
 .3ہاِیؼاؿی  -روکھَ تيغیٌ
ہاٵیؼاؿی رڀکھٳ اٹتغبة کب ایک ٝٶٰ ہے رڀ ایک گـٿپ یب ىغٌ کی
پـ
ہے۔ یہاں رڀکھٳ کی ڈگـی ٭ی ثٺیبػ
پـ ٵجٺی
عَڀٍیبت
َٷڈؿؿائٹؿ یہ ٥یَٰہ ٱیتب ہے کہ کیب رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب ربئیگب
ا
ٵیں٩ ،جڀٱیت کے ٝٶٰ ٵیں
پـ۔ کنی ةھی ٍڀؿت
اٿؿ کل ٩یٶت
ربٹجؼاؿی کے مبتھ اٿؿ ایک ٵٺَ٦بٷہ ثٺیبػٿں پـ پڀؿی کی ربٹی
چبہئیے یٞٺی ہؿ ٵٲتے رٲتےرڀکھٳ کڀ کنی ةھی تَٞت کے ث٢یـ یٮنبں
ٝبٳ ٕڀؿ پـ
کی ربٹی چبہئیے۔ یہ ػؿدہ ثٺؼی
ٕڀؿ پـ ػؿدہ ثٺؼی
كے کی ربتی ہے رنکے ٫ے
چبؿٹك کے ؽؿیٜے
ٵٺٚڀؿی
ٵٞیبؿی
ؽؿیٜے كے ہؿ ای ٬سمبئٺؼگی رڀکھٳ کی تٞؼاػ تٞیٸ کی ربتی ہے
اٿؿ امی ٫ے ٵٖبث ٨پـیٶیٴ کی گٺتی کی ربتی ہے۔
صبالٹکہ ٝٶـ ثیٶبؿی کے اٵٮبٹبت کے مبتھ مبتھ ٵڀت کڀ ةھی ٵتبحـ
کـتی ہے ،یہ یبػ ؿکھا ربٹب چبہئیے کہ ثیٶبؿی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵڀت كے
ةہت پہٯے آتی ہے اٿؿ ثبؿثبؿ ہٿ مکتی ہے۔ ٯہؽا ،ٵڀت کے کڀؿیذ ٫ے
ٵ٪بثٰے ٵیں ٍضت کے کڀؿیذ کے ٱئے ہاٵیؼاؿی ٵٞیبؿ اٿؿ ہػایبت
کب فیبػہ مغت ہٿٹب کب٥ی ٵٺٖ٪ی ہے۔
ِخبي
ایک ىڀگـ ٵیں ٵجتال ىغٌ کڀ کبؿڈیک یب گـػے پیچیؼگی کی تـ٩ی
ؿہتے ہے رنکے ٱئے امپتبٯ ٵیں
اٵٮبٹبت
ہٿٷے کے ةہت فیبػہ
ةھؿتی ہٿٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے اٿؿ امکے ٝالٿہ ٍضت ٵنئٰے ثیٴہ
ثیٴہ کب
کڀؿیذ کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ کئی ثبؿ ہٿ مکتے ہیں۔ فٹؼگی
ٍُڀٯ اك ىغٌ کڀ ایک اٿمٔ رڀکھٳ کے ٕڀؿ پـ ػؿدہ
ہاٵیؼاؿی ؿہسمب ا
ہاٵیؼاؿی کے ٱئے امکی تيغیٌ
کـ مکتب ہے۔ صبالٹکہٕ ،جی
ثٺؼی
ایک اٝٲی رڀکھٳ کے ٕڀؿ پـ کی ربئے گی ۔
ٍضت ثیٴہ ٵیں ٵبٱی یب آٵؼٹی ٵجٺی ہاٵیؼاؿی ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں
ٕجی یب ٍضت کے ٹتبئذ پـ فیبػہ تڀدہ ٵـ٭ڀفکی ربتی ہے۔ صبالٹکہ،
ٵبٱی یب آٵؼٹی ٵجٺی ہاٵیؼاؿی کڀ ٹٚـ اٹؼاف ٷہیں کیب رب مکتب
اٷٹؿكٹ ہٿٹب چبہئیے اٿؿ ٵبٱی
ِ ثیٴہ
ہے کیڀٹکہ یہاں ایک ٩بثٰ
ہاٵیؼاؿی کنی ةھی ٵٺ٦ی اٹتغبة کڀ عبؿد کـٷے اٿؿ ٍضت ثیٴہ
ٵیں تنٲنٰ کڀ ی٪یٺی ثٺبٷے کے ٱئے اہٳ ہے.
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 .4ثیّبؿی کے اِىبٔبت

کو ِتبحـ

کـْے وايے ٝواًِ ۴

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

کڀ ةھی کچھ

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

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

۱

ہاٵیؼاؿی ___________کب ٝٶٰ
 .Iثیٴہ ٵَٺڀٝبت
.II

 .IIIعٖـے کب اٹتغبة
.IV

ہے۔

کی ٵبؿ٭یٹٹگ

گبہکڀں كے پـیٶیٴ مجٜ
خمتٲ٤

ىـس

پـ احـ پڑتب

کـٹب

اٿؿ رڀکھٳ کی ٩یٶتڀں ٭ب

ثیٴہ ٵَٺڀٝبت

کی ٥ـٿعت
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تٞیٸ

 .Bہاِیؼاؿی -

ثٕیبػی تَوؿات

 .1ہاِیؼاؿی کب ِمَؼ
ہٳ ہاٵیؼاؿی کے ٵَ٪ؼ
ٵ٪بٍؼ ہیں -
 .iٵٺ٦ی

اٹتغبة

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

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

اٿؿ

اٹتغبة
رڀکھٵڀں

کڀ ؿٿکٺب
کے

ػؿٵیبٷ

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

ایلے
ٵیں
اٹکے
فیبػہ

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

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

٭ی ٭ڀىو
ٵیں اكے

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

 )aروکھَ

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

روکھَ

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

(ثیٶبؿ

تـریضی روکھَ

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

غیـ ِٞیبؿی

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

روکھَ

رٸ
کڀ
کے
رب

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

ؿػ روکھَ

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

ًّٝ

ہاٵیؼاؿی یب اٹتغبة
رب مکتی ہے:
٥ یٰڈ مٖش

ٝٶٰ

ثیبٷ ٫ے ٵٖبث٨

پـ

 ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ

مٖش

پـ
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ػٿ مٖضڀں پـ پڀؿی کی

ىىً

 :۱ہاِیؼاؿی یب أتغبة

ہاٵیؼاؿی یب اٹتغبة
ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ مٖش

 )aفیًڈ یب پـائّـی

ًّٝ

ٝٶٰ

٥ -یٰڈ یب پـائٶـی

مٖش

-

مٖش

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

روکھَ کیب ہے؟

ریلے ٝڀاٵٰ ایک ٍضت رڀکھٳ
دہاں ٝٶـ ،رٺل ٝ ،بػتیں ٿ١یـہ
کے رنٶبٹی عٖـے کب صڀاٯہ ػیتے ہیں ،کچھ ػیگـ ثبتیں ةھی ہیں
کب
رٸ پـ ثبؿیکی كے ٹٚـ ؿکھٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ یہ گبہ٫
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اعال٩ی
ہے۔

رڀکھٳ ہے رڀ ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے ةہت ٳہٹگب حبثت ہٿ مکتب

٫ے
ایک ثیٴہ ػاؿ
رڀکھٳ کی ایک اٹتہائی ٵخبٯ
عـاة اعال٩ی
ؽؿیٜے كے یہ ربٹتے ہٿئے ةھی ٍضت ثیٴہ ٱیٺب ہے کہ اكے ایک
ایک مـریکٰ آپـیيٸ كے گقؿٹب ہٿگب،
خمتَـ ٵؼت ٫ے اٹؼؿ اٹؼؿ
یہاں
ٱیکٸ ٿہ ثیٴہ کٶپٺی کڀ امکب عالًہ ٷہیں کـتب ہے۔ اك ٕـس
کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ٱیٸے کب ربٷ ثڀدھ ٭ـ
ٰ مجٜ
ٍـ ٣ایک ػٝڀی
اؿاػہ ہے۔
ٹَ٪بٷ کی ٕـ٥ ٣ـ ٧امکی ایک اٿؿ ٵخبٯ ہے۔ ثیٴہ کی ٵڀرڀػگی کے
ثبٝج ثیٴہ ػاؿ یہ ربٹتے ہٿئے ٫ہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے
امکے ثیٴہ ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے كے کی
کنی ةھی عـچ ٭ی اػائیگی
کی ٕـ ٣ایک الپـٿاہ ؿٿیہ اپٺبٷے
ربئےگی ،اك ٵیں اپٸے ٍضت
کبالٱچ پیؼا ہٿ مکتب ہے۔
ایک ػٿمـی ٩نٴ کب رڀکھٳ رلے صڀٍٰہ رڀکھٳ' کہا ربتب ہے ،یہ
ٷہیں کـیگب
کڀئی ػھٿ٫ہ ػہی
ِ ؽ٭ـ ہے۔ یہاں ثیٴہ ػاؿ
ةھی ٩بثٰ
ٱیکٸ یہ ربٹتے ہٿئے ةھی کہ امکے پبك ایک ةڑی ثیٴہ ؿ٩ٴ ہے ،ٿہ
کـاٷے ،مت كے ٳہٹگے امپتبٯ کے کٶـے ٵیں
مت كے ٳہٹگب ٝالد
ٵٺتغت ٭ـے گب  ،رلے ٿہ ثیٴہ ىؼہ ٷہیں
کب آپيٸ
ؿہٷے ٿ١یـہ
ہٿٷے کی صبٱت ٵیں ٷہیں ٵٺتغت ٭ـ مکتب تھا۔
پـ ٔٚـ ؿکھٔب اوؿ پـائّـی
ػھونہ ػہی
ایزٓٹ کب وـػاؿ

َْڈؿؿائٹؿ
ا

کے ٕوؿ پـ

اٷ ص٪بئ٨
٥یَٰہ
کے صڀاٯے كے فیبػہ تـ
رڀکھٳ کے اٹتغبة
پـ ارمَبؿ کـتب ہے رٸ کب عالًہ ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں ربڀیق ٭بؿ ٫ے
َٷڈؿؿائٹؿ
ؽؿیٜے كے کیب گیب ہے۔ ہاٵیؼاؿی حمٮٴہ ٵیں ثیٹھے ایک ا
کے ٱئے یہ ربٹٺب ٵيکٰ ہٿ مکتب ہے ٫ہ کیب یہ ص٪بئ ٨دھٿٹ ہیں
ػھٿ٫ہ ػہی ٫ے
اؿاػے كے
اٿؿ ػھٿکب ػیٸے کے ربٷ ثڀدھ ٭ـ
ٕـی٨ے كے ١ٲٔ سمبئٺؼگی کی گئی ہے۔
ہے۔ ٿہ اك ثبت کب پتہ
اػا ٭ـتب
٭ـػاؿ
یہاں ایزٸٹ ایک اہٳ
ٱگبٷے کی مت كے اچھی صبٱت ٵیں ہٿتب/ہٿتی ہے کہ پیو کئے گئے
ص٪بئٍ ٨ضیش ہیں ،کیڀٹکہ ایزٸٹ کب ربڀیق ٭بؿ کے مبتھ ثـاہ ؿامت
ؿاثٔہ ہٿتب ہے اٿؿ امٲئے ٿہ اك ثبت پـ ٹٚـ ؿکھ
اٿؿ ؽاتی
ب
مکتب ہے کہ کیب ایک گٶـاہ کـٷے کے اؿاػے کے مبتھ کڀئی اؿاػتً
١یـ اٹٮيب ٣یب ١ٲٔ ثیبٹی کی گئی ہے۔
 )bہاِیؼاؿی حمىُہ

کے مٖش

پـ

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

اوؿ امتّٞبي

پـ ،ٵٞبٵٰے کے شببٳ ٵتٞٲ٨ہ

ڈاٹا پـ

ؿہمنب ہػایبت

کڀ ٵبؿکیٹٹگ کے
ہؿ ثیٴہ ٭بؿ
یہ یبػ ؿکھا ربٹب چبہئیے ٫ہ
ہاٵیؼاؿی
٭ی سبٲی ٨کـٹی ہٿتی ہے ،رڀ ٫ہ
پہٯے اپٸے پـٿڈ٫ٹ
ٷے اك صڀاٯے كے
کب ایک کبٳ ہٿتب ہے۔ آئی آؿ ڈی اے
حمٮٴہ
کچھ ؿہسمب ہػایبت ربؿی کئے ہے رٸ ٭ب ؽیٰ ٵیں عالًہ ٭یب رب ؿہا
ہے۔
ٰ
کڀ ٍبؿ٥یٸ کی ّـٿؿیبت ٿ ٩بثِ
کٶپٺی اپٸے پـٿڈ٫ٹ
ہؿ ای٬
ٳہیب ،ہاٵیؼاؿی زبٚ٦بت ،ثیٴہ کی ٩یٶتڀں کب تٞیٸ ،ٵبؿکیٹ ٵیں
ؿکھتے ہٿئے ڈیقائٸ کـتی ہے۔
ٵنبث٪تی صبالت ٿ١یـہ کڀ ٵؼٹٚـ
اك ٕـس ہٳ ػیکھتے ہے ٫ہ خمتٲ ٤ا٩نبٳ کے گبہ٭ڀں کے پبك ٵٺتغت
پـ ةھی
ثٺیبػ مٖش
ہٿتب ہے ،یہاں تک ٫ہ
کب آپيٸ
٭ـٷے
امپتبٱی اعـاربت کی ٵٞبٿُہ ٿاٯے پـٿڈ٫ٹ ةھاؿتی ثبفاؿ ٵیں
صبٿی ؿہتے ہے۔
پہٯے
کڀ ثبفاؿ ٵیں ٵتٞبؿ ٣٭ـاٷے كے
ٹئے پـٿڈ٫ٹ
ہؿ ای٬
آئی آؿ ڈی اے ٭ی ٵٺٚڀؿی کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ پـٿڈ٫ٹ کڀ ٹیچے
اٿؿ
ؿیگڀٱیٹؿ کے پبك ٥بئٰ
ػیئے گئے ػٞ٥بت کے ٵٖبث٨
کے زبت ٥بئٰ کـٹب ہٿتب ہے۔ ایک ثبؿ ثبفاؿ ٵیں
امتٞٶبٯ
ٵتٞبؿ ٣٭ـاٷے ٫ے ٵَٺڀٝبت کے ازمال کڀ ةھی ہػایبت پـ ٝٶٰ کـٷے
کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ ٕٲجبء ٭ڀ یہ ٵيڀؿہ ػیب ربتب ہے ٫ہ ٿہ ٥بئٰ
اٿؿ امتٞٶبٯ ؿہسمب ہػایبت کے ى٪ڀں٥ ،بؿٵل ،ؿیٹؿٷ ٿ١یـہ کے
ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ کـ ٯے۔
آئی آؿ ڈی اے ؿہمنب ہػایبت کے ِٖبثك
ٌئے فبئً اوؿ امتّٞبي نے ٕـیكہ وبؿ

ٍضت
:

ثیُہ پـوڈنٹ

کے

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

ٹٚـ حبٹی یب

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

ثیُہ پـوڈنٹك کو واپل ٌیٕب

 .1کنی ٍضت ثیٴہ پـٿڈ٫ٹ کڀ ٿاپل ٱیٸے کے ٱئے ثیٴہ ٭بؿ
ٿاپل ٱیٸے ٭ی ٿرڀہات اٿؿ ٵڀرڀػہ پبٱینی ہٿٯڈؿف كے
کئے ربٷے ٿاٯے ٝالد ٭ی ٵٮٶٰ تَ٦یالت ػیتے ہٿئے اتھاؿٹی
کی پیيگی ٵٺٚڀؿی ٵڀٍڀٯ کـیگب،
کے ٿاپل
پـٿڈ٫ٹ
ٵنت٪جٰ ٵیں
ػمتبٿیق ٵیں
 .2پبٱینی
ؽ٭ـ ہٿگب مبتھ ہی اٷ
ٱیٸے کے اٵٮبٷ ٭ب ٿاّش ٕڀؿ پـ
کے ٿاپل ٱیٸے
آپيٺل کی ٵٞٲڀٵبت ةھی ہٿگی رڀ پـٿڈ٫ٹ
کے ثٞؼ ،پبٱینی ہٿٯڈؿفکے پبك ػمتیبة ہٿگے
 .3اگـ ٵڀرڀػہ گبہ ٫ثیٴہ ٭بؿ کی ٵٞٲڀٵبت پـ کڀئی رڀاة
کی تبؿیظ پـ ٿاپل ٯے ٱی
ربؼیؼ
ٷہیں ػیتب تڀ پبٱینی
ىـائٔ کے زبت ثیٴہ
پڀؿٹیجٰٹی
ثیٴہ ػاؿ
ربئیگی اٿؿ
٭بؿ کے پبك ػمتیبة ٹئ پبٱینی ٱیگب۔
 .4ٿاپل ٱیب گیب پـٿڈ٫ٹ

دمٮٸہ گبہ٭ڀں کڀ ٷہیں ػیب ربئیگب

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

کے ػیگـ

ٍضت

ثیُہ لواٝؼ و ّواثٔ

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

کے اّب٥ی

ٍضت

ثیٴہ ٩ڀاٝؼ

 .aاٱ ٤۔ شببٳ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے پبك ٍضت ثیٴہ ہاٵیؼاؿی پبٱینی
ہٿگی رڀ امکے ثڀؿڈ ٫ے ؽؿیٜے كے ٵٺٚڀؿ ہٿگی۔ اك پبٱینی
ٵیں ػیگـ ثبتڀں کے مبتھ ایک ربڀیق ٥بؿٳ کب ةھی ؽ٭ـ ہٿگب
رنکے ٫ے ؽؿیٜے كے اٵٮبٹی گبہٍ ٫ضت پبٱینی کی عـیؼ
ثیٴہ ٭ـٷے ٫ے ٱئے اینی
اؿی کـیگب۔ ایلے ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں
شببٳ ٵٞٲڀٵبت ہٿگی ،رل کب ؽکـ کٶپٺی کی پبٱینی ٵیں کیب
گیب ہٿگب
کی ربئیگی۔
کے پبك ػائـ
 .bة۔ ہاٵیؼاؿی پبٱینی اتھاؿٹی
کٶپٺی کے پبك ّـٿؿت ٫ے ٵٖبث ٨اك ٵیں تـٵیٴ کـٷے کب ص٨
کے پبك ػائـ کیب
ہٿگب ٱیکٸ اینی تـٵیٴ کڀ ةھی اتھاؿٹی
ربئیگب
 .cت۔ ٍضت ثیٴہ کے کنی ةھی ربڀیق کڀ ثڀؿڈ ٫ے ؽؿیٜے كے ٵٺٚڀؿ
ہی ٩جڀٯ یب تـػیؼ کیب
ہاٵیؼاؿی پبٱینی کے ٵٖبث٨
ىؼہ
کڀ
ربڀیق ٭بؿ
کی ٵٞٲڀٵبت
ربئیگب۔ ربڀیق کی ٹبٵٺٚڀؿی
زبـیـی ٕڀؿ پـ ٿرڀہات کے مبتھ ػی ربئیگی۔
کڀ ،پـیٶیٴ کے اٿپـ ٯے ربٷے ٿاٱی کنی ةھی
 .dث۔ ثیٴہ ػاؿ
ٱڀڈٹگ کے ثبؿے ٵیں ٵٖٲ ٜکیب ربئیگب اٿؿ پبٱینی ربؿی
کـٷے کے پہٯے پبٱینی ہٿٯڈؿ کی اربفت ٱی ربئیگی۔
 .eد۔ اگـ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ،پبٱینی کے کنی ةھی ثٞؼ ٫ے ٵـصٰے
ٵیں یب ربؼیؼ کے ٿ٩ت کنی اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ریلے ،پیوے
٫ے
پہٯے ہے تڀ ٿہ ثیٴہ ػاؿ
کی ّـٿؿت
ثؼالٿ ٿ١یـہ
ٔ
ٵیں
ؽؿیٜے كے ةھؿے ربٷے کے ٱئے ٵٞیبؿی ٥بؿٳ ربڀیق کـیگی
ػمتبٿیق کب صٌہ ہٿگب اٿؿ اٷ ٿاٞ٩بت کے
ٿہ پبٱینی
اٿؿ
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ثبؿے ٵیں ةھی ٿاّش ٕڀؿ كے ثتبیب ربئیگب ٫ہ
کڀ کت اٿؿ کٸ صبالت ٵیں پیو کیب ربتب ہے۔

اٷ ٵٞٲڀٵبت

 .fثیٴہ ٭بؿ ،ٵیکبٹقٳ یب ٵـاٝبت اثتؼائی اٹؼؿاد  ،ربؿی ربؼیؼ،
ٿ١یـہ کے ٱئے پبٱینی ہٿٯڈؿف کے
مبف گبؿ ػٝڀؤں ٫ے ربـةے
ارـ کب ٿّ ٜکـ مکتب ہے۔ ای ٬ہی اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی اٿؿ ٙبہؿ اپ
٥ـٷٹ پـامپی٬ٹك ٵیں ایلے ٵٮیٺقٳ یب ٵـاٝبت ٥ ،بئٰ اٿؿ
امتٞٶبٯ ہػایبت کے زبت ٵٺٚڀؿىؼہ کے ٕڀؿ پـ پبٱینی
ػمتبٿیقات ۔
ٍضت

ثیُہ پبٌینیوں کی پوؿٹیجًٹی کے ثبؿے ِیں ؿہمنب ہػایبت

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

ػؿد ؽیً

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

ِیں ػی ربئیگی:

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

ٍـ ٣ربؼیؼ

کے ٿ٩ت

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

 .7پڀؿٹیجٰٹی ٥بؿٳ
کٶپٺی کڀ ٵتٞٲ٨ہ
کی ٵبٹگ
تبؿیظ
پڀؿٹٯ کے ؽؿیٜے

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

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

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

 .10ٵڀرڀػہ ثیٴہ کٶپٺی كے ڈاٹا ٵڀٍڀٯ ہٿٷے کے ثٞؼ ٹئی ثیٴہ
کٶپٺی ربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ کـ مکتی ہے ،اٿؿ آئی آؿ ڈی اے کے
(پبٱینی ہٿٯڈؿف کے زب ٘٦ٵ٦بػ )  2002کے ّبثٔے )۴(۶کے ٵٖبث٨
پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ اپٸے ٥یَٰے ٭ی تجٲی ٠کـ مکتی ہے
 .11اگـ اٿپـ کے ٹائٴ ٥ـیٴ کے اٹؼؿ اٹؼؿ ڈاٹا کی ٿٍڀٱی پـ
تڀ ،اٹيڀؿٹل کٶپٺی  ۴۰ػٷ کے اٹؼؿ ػؿعڀامت گقاؿ پبٱینی ہٿٱؼڑ
٭ڀ اپٸے ٥یَٰے ٭ی إال ٛٷہیں کـتی ہے  ،رینب ٫ہ ثیٴہ کٶپٺی
کـتے ہٿئے
کے پبك ٥بئٰ
ٷے اپٺی ہاٵیؼاؿی کڀ اتھاؿٹی
ؽ٭ـکیب ہے ،تڀ ثیٴہ کٶپٺی ایلے ربڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿ کـٷے کب ص٨
کھٿ ػیتی ہے اٿؿ اكے ایلے ربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ کـٹب ہٿگب ۔
 .12دہاں ربؼیؼ کی تبؿیظ پـ ةھی ٹئے ثیٴہ ٭بؿ كے پڀؿٹیجٰٹی
کڀ ٵٺٚڀؿ کـٷے کے تٞٲ ٨ٵیں ٹتبئذ اٹتٚبؿ ٵیں ہٿگے۔
.a

اگـ پبٌینی ہويڈؿ نے ؽؿیٜے كے ػؿعوامت کی ربتی ہے
تو ِوروػہ پبٌینی کو ،خمتَـ ِؼت کے ٌئے رو کُ كے کُ
ایک َہیٓے ہوگی ،اك نے ِٖبثك پـیّیُ ٌیتے ہوئے ،خمتَـ
ِؼت کے ٌئے تومی ٜکـْے کی ِٕٚوؿی ہوگی۔

.b

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

.c

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

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

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

کئے ربٷے پـ کنی ثیچڀاٷ
ہٿگب۔

کے ٱئے ،دہاں پہٯے كے ٵڀرڀػ
ثیٴہ پبٱینی
 .16کنی ةھی ٍضت
ثیٶبؿی اٿؿ پبثٺؼ امتخٺبئی ٍڀؿتڀں ٫ے صڀاٯے ٵیں اٹتٚبؿ ٵؼت
ؿکھا ربئیگب اٿؿ اكے
پہٯے ہی گؾؿ ہٿ چکی ہٿ ،کڀ ػھیبٷ ٵیں
تک کٴ کـ ػیب
اك صؼ
کے زبت
پڀؿٹ کی گئی ٹئی پبٱینی
ربئیگب
ٹڀٹ  : ۴اگـ ٹئی پبٱینی ٵیں کنی ثیٶبؿی یب ٝالد کے ٱئے
امی ثیٶبؿی یب ٝالد کے ٱئے پہٱی پبٱینی
ٵؼت
اٹتٚبؿ
كے فیبػہ ہٿتڀ اّب٥ی اٹتٚبؿ ٵؼت کے ثبؿے ٵیں  ،پڀؿٹ
کـٷے ٿاٯے پبٱینی ہٿٯڈؿ ٫ے ؽؿیٜے كے پیو کئے ربٷے
اٷے ٿاٯے پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ
ٓ
ٿاٯے پڀؿٹیجٰٹی ٥بؿٳ ٵیں
ٿاّش ٕڀؿ پـ ثتبیب ربٹب چبہئیے
ٹڀٹ  : ۶گـٿپ ٍضت ثیٴہ پبٱینیڀں کے ٱئے ،اك ثبت کے ٜٖ٩
ٹٚـ کہ مبث٨ہ پبٱینی ٵیں کڀئی پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی
ثیٴہ کڀؿ ٭ی
تھا ،ثب٩بٝؼہ
اعـاد/ٿ٩ت پبثٺؼ اعـاد
ؿ٭ٸ کڀ
ثٺیبػ پـ رینب ٫ہ اٿپـ ثیبٷ ٭یب گیب ہے ،ؽاتی
کـیڈٹ ػیب ربئیگب۔
کی ربتی ہے تڀ
ػؿعڀامت
٫ے ؽؿیٜے كے
ثیٴہ ػاؿ
 .17اگـ
ثڀٹل کے صؼ تک،
گقىتہ اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺی كے ٵڀٍڀٯ جمٶڀٝی
پڀؿٹیجٰٹی مبث٨ہ پبٱینی کے زبت ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ مبتھ ہی ةڑھی
ہٿئی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ پـ الگڀ ہٿگی۔
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ٵخبٯ  :اگـ کنی ىغٌ کی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ  2الکھ ؿٿپے ہٿ ثیٴہ
٭بؿ „اے‟ كے ٵڀٍڀٯ ثڀٹل  50،000ہٿ تڀ رت ٿہ ثیٴہ ٭بؿ „ثی‟
کے پبك ربتب ہے اٿؿ ربڀیق ٭ڀ ٩جڀٯ کـ ٱیب ربتب ہے تڀ ثیٴہ ٭بؿ
ثی کڀ اكے 2۔ 50الکھ ؿٿپے پـ الگڀ پـیٶیٴ ٱیکـ 2۔ 50الکھ ؿٿپے
کی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ ٥ـاہٳ کـٹی ہٿگی۔ اگـ ثیٴہ ٭بؿ „ثی‟ کے
پبك 2۔ 50الکھ کی ثیٴہ ىؼہ ؿ٩ٴ ٿاال کڀئی پـٿڈ٫ٹ ٷہیں ہٿگب
مٲیت اکبئی  3الکھ ؿٿپے پـ الگڀ پـیٶیٴ
تڀ ٿہ ٹقػیکی اٝٲی
کڀ
٭ی ربڀیق ثیٴہ ػاؿ
ؿ٩ٴ
ٱیکـ  3الکھ ؿٿپے کی ،ثیٴہ ىؼہ
ػیگب۔ اٿؿ پڀؿٹیجٰٹی ٍـ2 ٣۔ 50الکھ تک ہی ػمتیبة ہٿگی۔
ہٿٯڈؿف کب ػھیبٷ پبٱینی
کڀ ،پبٱینی
 .18اٹيڀؿٹل ٭ٶپٺیڀں
ٵٞبہػے اٿؿ پـٿٵڀىٺٰ ٵڀاػ ریلے ،پـامپیکٹك ،میٲق اػة یب
ػٿمـے ػمتبٿیقات  ،کنی ةھی ىٮٰ ٵیں ہٿ ،ٵتڀدہ کـاٹب ہٿگب ٫ہ
:
.a

متبَ

.b

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

ٍضت

ثیُہ پبٌینیبں پوؿٹ کی رب مکتی ہے

ٍُوي
 .Eثیُہ کے ثٕیبػی ا

اوؿ ہاِیؼاؿی کے اوفاؿ

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

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

کے اہٌکبؿوں کی ؿپوؿٹیں

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

۲

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

ػٿٹڀں

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

۳

ِ ثیٴہ اٷٹؿكٹ
٩بثٰ

____________ كے ٵـاػ

 .Iاحبثہ
.II

٭بثیٴہ ٭ـٿاٷے ٵیں

اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی

کے

ىغٌ

ہے۔

کے ٵبٱی ٵ٦بػ

پہٯے كے ثیٴہ کیب گیب احبثہ

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

ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ

رڀ ثیٴہ کٶپٺی كے ٿٍڀٯ کی ربمکتی ہے

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

ہاِیؼاؿی
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کے
ثیٴہ پبٱینی
ہے رنٶیں ٍضت
ہاٵیؼاؿی ایک اینب ٝٶٰ
ٕجی
ٱئے ػؿعڀامت کـٷے ٿاٯے ىغٌ کی ٍضت کی صبٱت تٞیٸ کـٷے کے
ؿپڀؿٹ کی ٵبٹگ کی ربتی ہے۔ پھؿ مجٜ
كے ٵیڈیٮٰ
ٱئے ربڀیق ٭بؿ
کی گئی ٍضت کی ٵٞٲڀٵبت کب ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے كے یہ ٓے
کـٷے کے ٱئے تيغیٌ کی ربتی ہے ٫ہ کیب کڀؿیذ ػیب ربئیگب ،کل
ٕجی
کے مبتھ۔ اك ٕـس
اٿؿ اعـاربت
تک اٿؿ کٸ ىـائٔ
صؼ
ہاٵیؼاؿی رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی یب ٹبٵٺٚڀؿی اٿؿ امکے ٝالٿہ کڀؿ کی
ىـائٔ کب ةھی تٞیٸ کـ مکتب ہے۔
ہاٵیؼاؿی ٵیں ٵیڈیکٰ ؿپڀؿٹ صبٍٰ کـٷے اٿؿ زب٪ی٪بت
تبہٳ ٕ ،جی
اعـاربت ةھی ىبٵٰ ہٿتے ہیں۔ امکے ٝالٿہ ،رت
کے صڀاٯے ٵیں اٝٲی
ثیٴہ کٶپٺیبں ٕجی ہاٵیؼاؿی کی ایک اٝٲی ڈگـی کب امتٞٶبٯ کـتی
ہیں ،اٷ پـ ٍـ' ٣ٵالئی کھاٷے' کب اٱقاٳ ٱگبیب ربتب ہے (رنٶیں
ٍـ ٣ةہتـیٸ ٩نٴ کے رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب ربتب ہے اٿؿ ػیگـ
گبہکڀں کے ػؿٵیبٷ ٵبیڀمی کب
کڀ ٹکبؿ ٭ـػیب ربتب ہے)۔ یہ دمٮٸہ
مجت ثٺتب ہے اٿؿ اٷ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے مبتھ ثیٴہ کـٷے کے عڀاہه
ٵٺؼ ٱڀگڀں کی تٞؼاػ کٴ کـ ػیتب ہے کیڀٹکہ ٿہ ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت
اٿؿتَ٦یٰ ٥ـاہٳ کـٷے اٿؿ ّـٿؿی ٹیلٹ کے ٝٶٰ كے گقؿٹب ٷہیں
چبہتے ہیں۔
ثیٴہ کے ٱئے ہاٵیؼاؿی کے اہٳ
ٍضت صیخیت اٿؿ ٝٶـ ؽاتی ٍضت
ہیں۔ امکے ٝالٿہ ٵڀرڀػہ ٍضت ٭ی صبٱت  ،ؽاتی اٿؿ عبٹؼاٹی
زبٚ٦بت
َٷڈؿؿائٹؿ کڀ کنی ةھی پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی
تبؿیظ ایک ا
ٕجی
یب ٵنبئٰ اٿؿ ثبآلعـ ٵنت٪جٰ کی ٍضت ٵنبئٰ کب پتہ ٱگبٷے ٵیں
ثٺبتب ہے رٸ کے ٱئے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے یب مـریٮٰ
٩بثٰ
ٵؼاعٲت کی ّـٿؿت ہٿ مکتی ہے۔
امکے ٝالٿہ ربڀیق ٥بؿٳ کڀ اك ٕـس تیبؿ کیب ربتب ہے ٫ہ اك كے
کے
پہٯے کئے گئے ٝالد  ،امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے اٿؿ مـرـیڀں
ٝٶٰ كے گقؿٷے کے ثبؿے ٵیں ٿاّش ٵٞٲڀٵبت ٵڀٍڀٯ ہٿ ربتی ہے۔
َٷڈؿؿائٹؿ کڀ پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿی ٫ے ػٿثبؿہ آٷے ،صبٯ
یہ ایک ا
یب ٵنت٪جٰ کی ٍضت صبٱت پـ امکے احـ یب ٵنت٪جٰ کے ٵنبئٰ
کے اٵٮبٹبت کی تيغیٌ کـٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے۔ کچھ ثیٶبؿیبں رٸ
کے ٱئے ربڀیق ٭بؿ ٍـ ٣اػٿیبت ٯے ؿہا ہے ،رٲؼ ہی کنی ةھی ٿ٩ت
ہٿ
پڑ مکتی ہے یب یہ ػٿثبؿہ
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ّـٿؿت
مکتی ہے۔
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ِخبي
مٖش
ٿفٷ/ٵڀٹاپب اٿؿ ىکـ کے اٝٲی
ہائی ثٰڈ پـیيـ  ،فیبػہ
رینی ٕجی صبالت ٵیں ػٯ ،گـػے اٿؿ اَٝبثی ٹٚبٳ کی ثیٶبؿیڀں کے
ٱئے ٵنت٪جٰ ٵیں امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے کب٥ی اٵٮبٹبت ؿہتے
ہے۔ امٲئے ٕجی ہاٵیؼاؿی کے ٱئے رڀکھٳ کب تٞیٸ کـتے ٿ٩ت اٷ
صبالت پـ ػھیبٷ كے ١ڀؿ کیب ربٹب چبہئیے۔
تجؼیٲیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ  40مبٯ
ٵیں ٵٺ٦ی
٭ی صیخیت
چڀٹکہ ٍضت
کی ٝٶـ کے ثٞؼ ،ثٺیبػی ٕڀؿ پـٝبٳ ٝٶـ ةڑھٷے کے ٝٶٰ کی ٿدہ
کی ٝٶـ كے پہٯے ربڀیق
ہٿتے ہیں ،ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ  45مبٯ
كے
٭بؿ کے کنی ةھی ٕجی ربٹچ یب ٹیلٹ کی ّـٿؿت ٷہیں پڑتی ہے
(کچھ ثیٴہ کٶپٺیبں اك ّـٿؿت کڀ  50یب  55مبٯ تک ةھی ةڑھا مکتی
کے
ٍُڀٯ ٵیں ربڀیق ٭بؿ
ہاٵیؼاؿی ؿہسمب ا
ہیں)۔ امکے ٝالٿہ ٕجی
امکی ٍضت کی صبٱت کی ایک
٫ے ؽؿیٜے كے
عبٹؼاٷ ٫ے ڈا٫ٹؿ
ػمتغٔ ىؼہ اٝالٵیے کی ّـٿؿت ہٿ مکتی ہے۔
ٍضت ثیٴہ کے ٱئے اہٳ ٕجی
ةھاؿتی ٍضت ثیٴہ ثبفاؿ ٵیں ؽاتی
ہاٵیؼاؿی ٝٺَـ ىغٌ کی ٝٶـ ہے۔ پہٱی ثبؿ ىبٵٰ ہٿٷے ٿاٯے 50-45
مبٯ كے فیبػہ کی ٝٶـ کے ىغٌ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٍضت
رڀکھٳ پـٿ٥بئٰ کب تٞیٸ کـٷے کے ٱئے اٿؿ اٹکی ٵڀرڀػہ ٍضت ٭ی
کـٷے کے ٱئے خمَڀً
صبٍٰ
صیخیت کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت
پیتھٿٱڀرکٰ ٭ی زب٪ی٪بت ٫ے ٝٶٰ كے گقؿٹب ّـٿؿی ہٿتب ہے۔ اك ٕـس
کی ربٹچ پہٯے كے ٵڀرڀػ کنی ٕجی صبالت یب ثیٶبؿیڀں کی ٭ڀؿیذ
کب اىبؿہ ػیتی ہے۔
ِخبي
ٵٺيیبت ،ىـاة اٿؿ شبجبکڀ کی کھپت کب پتہ ٱگبٹب ٵيکٰ ہٿ مکتب ہے
اٿؿ ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں ربڀیق ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے كے ىبیؼ ہی کتھی اٝالٷ
کیب ربتب ہے۔ اٹکب ١یـ اٹٮيبٍ ٣ضت ثیٴہ کے ہاٵیؼاؿی ٵیں ایک
اہٳ چیٲٺذ ثٸ گیب ہے۔ ٵڀٹاپب ایک ػٿمـا ٵنئٰہ ہے رڀ ایک ةڑا
َٷڈؿؿائٹؿ ٿں کڀ اٷ
ٝڀاٵی ٍضت ٭ب ٵنئٰہ ثٺتب رب ؿہا ہے اٿؿ ا
كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ٵنبئٰ کی ٭ب٥ی تيغیٌ کـٷے ٵیں ٩بثٰ ہٿٷے
کے ٱئے ہاٵیؼاؿی اٿفاؿ تیبؿ کـٷے کی ّـٿؿت ہے۔
 .2غیـ ٕجی

ہاِیؼاؿی

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

ىـس

پـ رڀکھٳ کڀ ٩جڀٯ
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کـٹب

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

ٵؼت /ٿ٩ت

 )dکڀؿ کڀ ؿػ

کے ٱئے کڀؿ کڀ ٵٲتڀی

کـٹب

 )eکبؤٷٹؿ آ٥ـ (کڀؿ کے کچھ صٌے
 )fاٝٲی

کٹٿتی یب ىـی ٬تٺغڀاہ

 )gپبٱینی

کـٹب

کڀ حمؼٿػ

یب اٹٮبؿ

کـٹب)

ٹب٥ؾ ٭ـٹب

کے زبت ٱیڀی ٵنت ٰ٪اعـاد ٱگبٹب

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

یب ِٞیبؿی

اعـاربت

کب امتّٞبي

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

ٵیں کیب گیب ہے۔

۴

ہاٵیؼاؿی کے ثبؿے ٵیں اك ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ

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

کـٷے یب امکب تٞیٸ

اٿؿ ٝٶـ ٍضت
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ثیٴہ کے ٕجی

ػؿمت ٷہیں
کـٷے کی

ہاٵیؼاؿی ٵیں

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

رقٿ

کے ثبؿے ٵیں ٥ی ٍؼ

ىىً  : ۱ہاِیؼاؿی ًّٝ
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تٞیٸ

کیب

 .Gگـوپ

ٍضت

ثیُہ

 .1گـوپ

ٍضت

ثیُہ

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

کی ٩نٴ

 )bگـٿپ

٭ی مبئق

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

 -کیب مت کے ٱئے ایک ریلے

کڀ ثبہؿ

یب اٱگ اٱگ ہے

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

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

گـٿپ

کے پچھٯے ػٝڀٿں کب ربـةہ

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

ِالفَ

گـوپوں کے ٝالوہ ػیگـ

ہاِیؼاؿی

آرـ ٵالفٳ گـٿپ ؿٿایتی ٕڀؿ پـ گـٿپ ٍضت ثیٴہ کے ٱئے پیو
مت كے ٝبٳ گـٿپ ہیں۔ صبالٹکہٍ ،ضت ثیٴہ کڀ ٍضت ػیکھ ةھاٯ کے
اعـاربت کے ٥ٺبٹنٺگ کے ایک ٵڀحـ ؽؿیٜہ کے ٕڀؿ پـ ٵٺٚڀؿ کئے
ربٷے ٭ی ٿدہ كے گـٿپ ٥بؿٵیيٺڀں کے خمتٲ ٤ا٩نبٳ تیبؿ ہٿ گئے
َٷڈؿؿائٹؿ ٿں
ٵیں ،گـٿپ ٍضت ثیٴہ کے ا
ہیں۔ ایلے ٵٺٚـ ٹبٳے
کے ٱئے گـٿپ کی ہاٵیؼاؿی کـتے ٿ٩ت گـٿپ کی تيٮیٰ کے ٭ـػاؿ
پـ ١ڀؿ کـٹب اہٳ ہٿ ربتب ہے۔
کے
٩نٴ
گـٿپڀں کے ٝالٿہ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٷے خمتٲ٤
ٵالفٳ آرـ
کیب ہے ریلے :ٵقػٿؿ
ثیٴہ کڀؿیذ ٥ـاہٳ
ٍضت
گـٿپڀں کڀ گـٿپ
یڀٹیٸ ،اٵبٹتڀں اٿؿ ٵٞبىـٿں ،ایک كے فیبػہ آرـ گـٿپڀں،
٥ـیٺچبمی ڈیٲـٿں ،پیوہ ٿؿ اذمٶٺڀں ،کٲجڀں اٿؿ ػیگـ ادلنٲٶڀٷ
تٺٚیٶیں
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خمتٲ ٤دمبٱک کی صٮڀٵتڀں
ثیٴہ کڀؿیذ عـیؼٷے کب
ػٿٹڀں مٖش پـصٮڀٵتڀں
ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی ریلے
ثی ٿائے ) ،یينڀٹی کڀ

ٷے مسبد کے ١ـیت ٕج٪ڀں کے ٱئے گـٿپ ٍضت
کبٳ کیب ہے۔ ةھاؿت ٵیں ،ٵـ٭قی اٿؿ ؿیبمتی
٫ے ؽؿیٜے كے ١ـیجڀں کے ٱئے گـٿپ ٍضت
 ؿاهٹؿیہ ٍضت ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی (آؿایلربؿصبٷہ اٹؼاف ٵیں امپبٹنـ کیب گیب ہے

صبالٹکہ اك ٕـس کے ٵتٺڀ ٛگـٿپ کے ٱئے ثٺیبػی ہاٵیؼاؿی زبٚ٦بت
ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٩جڀٯ گـٿپ ہاٵیؼاؿی ٝڀاٵٰ کی ٕـس ہیں ،اّب٥ی پہٱڀٿٔں
ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 .aگـٿپ ٭ی مبئق(چھٿٹے مبئق کے گـٿپ
ہٿ مکتی ہیں

ٵیں ٱگبتبؿ تجؼیٲیبں

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

ٵیں گـٿپ

ٵیں اؿا٭یٸ

ٵیں

کب تنٲنٰ

ٍـ ٣منتی ٩یٶتڀں پـ اك ٕـس کے گـٿپ ٍضت ثیٴہ ٵٺب ٜ٥کب ٵٺبٜ٥
٥بؿٵیيٺڀں کی ٥بمؼ
ٱیٸے کے ٱئے 'كہٿٱت گـٿپ ' ٹبٵی گـٿپ
ہٿا ہے۔ امٲئے ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿ آئی اؿڈی اے ٷے
ا٩نبٳ ٵیں اّب٣ہ
خمتٲ ٤گـٿپڀں کے مبتھ کبٳ کبد کـٷے ٵیں ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے
كے اپٺبئے ربٷے ٿاٯے ٹٔ٪ہ ٹٚـ کڀ ؿیگڀٱیٹ کـٷے کے زبٚ٦بت كے
ربؿی کئے ہیں۔ اك ٕـس کے ١یـآرـ
ٍُڀٯ
ثیٴہ کے ؿہسمب ا
گـٿپ
گـٿپڀں ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 .aآرـ کی ٥الس ٿ ةہثڀػ اینڀمیئيٸ
 .bایک خمَڀً
کے ہٿٯڈؿ

کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے كے

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

ربؿی کئے گئے کـیڈٹ کبؿڈ
اٷ ٵٺبٜ٥
دہاں ثیٴہ ایک ایڈ ٓ

 .dایک ثیٺک کے ٩ـُ گیـٿں اٿؿ پیوہ ٿؿ اذمٶٺڀں یب ٵٞبىـٿں
کے
ٱچکؼاؿ ڈیقائٸ کے ٵٺبٜ٥
کب تـ٫
ثیٴہ کے ہػایبت
گـٿپ
مبتھ ثیٴہ ٵڀٍڀٯ کـٷے کے ٿاصؼ ٵَ٪ؼ كے گـٿپڀں ٭ی تيٮیٰ کڀ
پبٱینیڀں پـ ػمتیبة
حمؼٿػ کـٹب ہے ،یہاں ٵٺب ٜ٥کب کڀؿیذ ؽاتی
ٷہیں ہٿتب ہے اٿؿ الگت ٵیں ثچت ہٿتی ہے۔ اینب ػیکھا گیب ہے ٫ہ اك
ٕـس کے 'كہٿٱت گـٿپ ' اکخـ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے عال ٣ٵٺ٦ی اٹتغبة
ٰ تٺبمت کب ثبٝج ثٺتے ہیں۔ اك ٕـس
کـٷے اٿؿ آعـ ٵیں اٝٲی ػٝڀی
ثیٴہ کٶپٺیڀں
ٍُڀٯ
ثیٴہ کے ؿہسمب ا
ؿیگڀٱیٹؿی اتھاؿٹی کے گـٿپ
٫ے ؽؿیٜے كے ثبفاؿ کے ؽٳہ ػاؿ اٹ٪ٞبػ ٵیں ٵٞبٿٷ ہٿتے ہیں۔ یہ
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کے
کے ٱئے اٹتٚبٵیہ
ٵٺَڀةہ ثٺؼی
ہاٵیؼاؿی ٵیں اٿؿ گـٿپ
ٵٞیبؿ کب تٞیٸ کـکے گـٿپ ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی ٭ی تجٲی ٠ٵیں ةھی
ٹٚٴ ٿ ّجٔ پیؼا کـتے ہیں۔
 .Hاووؿمیق ٹؿیوي

ثیُہ کی ہاِیؼاؿی

چڀٹکہ اٿٿؿمیق ٹؿیڀٯ ثیٴہ پبٱینیڀں ٵیں ٍضت کڀؿ ہی اہٳ کڀؿ
ثیٴہ کے ٕـی٨ے کی ہی
ٍضت
ہٿتب ہے امٲئے امکی ہاٵیؼاؿی ٵیں
پیـٿی کی ربٹی چبہئیے
اٱگ اٱگ کٶپٺیڀں کے
اٿؿ ٵٺٚڀؿی
پـیٶیٴ کی ىـس تٞیٸ
ٍُڀٱڀں کے ٵٖبث ٨ہٿتی ہے پـ کچھ اہٳ زبٚ٦بت ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ہیں :
ا
 .1پـیٶیٴ کی ىـس ربڀیق ٭بؿ
کی ٵؼت پـ ارمَبؿ کـتی ہے

کی ٝٶـ

ؿہٹب

اٿؿ امکے ١یـ ٵٲکی م٦ـ

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

 .Iؽاتی

صبػثے

ثیُہ کی ہاِیؼاؿی

ؽاتی صبػثے کی پبٱینیڀں کے ٱئے ہاٵیؼاؿی زبٚ٦بت ؽیٰ ٵیں تجبػٯہ
عیبٯ کـ ؿہے ہیں:۔
ىـس

تٞیٓ

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

وی ػؿدہ ثٕؼی

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


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



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



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

ّٝـ وی صؼ
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ٝبٳ  ،ٵیڈیٴ

اٿؿ ہائی ٭ی ىٮٰ

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

یب ٹئے ٭ڀؿ کے ٱئے

٭ڀئی ٕجی اٵتضبٷ کی ّـٿؿت

ٷہیں ہے۔

ٕجی اعـاربت
ٕجی اعـاربت ٫ے ٭ڀؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ


ہے:

ایک
ٵیں
٭ڀؿ
ٕـ٣

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



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



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

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


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



١یـ ٵٞٶڀٱی  /عؼهہ ٵؼت کے ػٿؿاٷ ربؿی کی گئی پی اے
پبٱینیبں (رت ٵؼت کے ػٿؿاٷ یٞٺی رٺگی صبالت پہٯے ہی ٿاٜ٩
یب ١یـ ٵٲکی ٵٲک ٵیں ٹبفٯ ہٿٷے ٿاٯے ہیں  /دہاں ةھاؿتی
اہٱکبؿٿں مڀیٲیٸ ٥ـائِ پـ کبٳ کـ ؿہے ہیں( ٫ہا ربتب ہے ٝبٳ
ىـس پـ ٥150یَؼ اّب٥ی (یٞٺی ٝبٳ ىـس ٫ے ٥ ۶۰۰یَؼ )

جتویق

فبؿَ

ربڀیق ٥بؿٳ

ٵیں ػؿد ؽیٰ



ؽاتی



رنٶبٹی صبٱت



ٝبػات اٿؿ ىڀ٧

ٵٞٲڀٵبت

تَ٦یالت
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ػی ربتی ہے



ػیگـ یب پچھال ثیٴہ



پچھٯے صبػحبت یب ثیٶبؿی



٥ڀائؼ اٿؿ ؿ٩ٴ کب مٲیکيٸ ثیٴہ



اٝالٵیہ

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


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



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



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



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



اگـ ربڀیق ٭بؿ ؽیبثیٖل (ڈایجیٹیق) ٵیں ٵجتال ہے تڀ امکے
ٱگ ربئیگب کیڀٹکہ فعٴ رٲؼی ٷہیں
ٹھیک ہٿٷے ٵیں کب٥ی ٿ٩ت
ٵٺؼٵٰ ہٿگب ٵٞؾٿؿی گھثـاہٹ ٕڀیٰ ہٿ مکتی ہے ربڀیق ٭بؿ کے
ٕجی تبؿیظ کی یہ تٞیٸ کـٷے کے ٱئے ربٹچ پڑتبٯ کی ربٹی
چبہئیے ٫ہ اكے پہٹچٸے ٿاٯے فمخڀں یب ثیٶبؿیڀں کب ٵنت٪جٰ
صبػثے کے عٖـات پـ کیب کڀئی احـ پڑےگب۔ اگـ ہاں تڀ کل صؼ
تک۔ اك صڀاٯےٵیں ةہت می ىکبئتیں ٵٲتی ؿہتی ہیں رڀ ٿاّش ٕڀؿ
ِ ثیٴہ
پـ مٺگیٸ ٹڀٝیت کی ہٿتی ہیں اٿؿ رڀکھٳ کڀ ١یـ ٩بثٰ
حبثت کـ ػیتی ہیں ریلے ػٯ کے ٿاٱڀ الؿكے ٵتٞٲ ٨ثیٶبؿی۔
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عٖـٹبک ٫ھیٰ شببهے ریلے ٵبؤٷٹیٺـئیٺگ  ،پڀٱڀ ،ٵڀٹؿ
ػٿڑ،کالثبری ،ٿ١یـہ کے ٱئے اّب٥ی پـیٶیٴ ٱگبیب ربتب ہے۔

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

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

ؿٝبیت ِٞیبؿ

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


آرـ



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



ؿرلٹؿڈ کڀآپـیٹیڀ مڀمبئٹی کے



ؿرلٹؿڈ مـٿك کٲجڀں کے اؿاکیٸ



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

 -ٵالفٳ

تٞٲ٪بت (ٵالفٳ

کے ٵٺضَـیٸ

مسیت )

اؿاکیٸ



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



ثیٺکڀں  /پجٲک دلیٹڈ کٶپٺیڀں کے صٌَ یب٥تگبٷ

ربؿی ڈپبفٹ مـٹی٦کیٹ

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

ؿلُ

ہؿ ای ٬ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کے ٱئے اٱگ اٱگ خمَڀً ؿ٩ٴ کے ٱیے ثیٴہ
ثیٴہ ىؼہ ا٥ـاػ کے ٱئے
یب اكے
ىؼہ ؿ٩ٴ ٵ٪ـؿ ٭ی ربمٮتی ہے
٩بثٰ اػائیگی اپٲجؼیبں كے ٵٺنٲک کیب رب مکتب ہے.
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الگڀ ہٿتب ہے۔
ٍُڀٯ
‘شببٳ ’ یب ‘کڀئی ٷہیں’ کب ا
ثیٴہ ٵیں
گـٿپ
اؿا٭یٸ کی تٞؼاػ ٵیں اّب٣ہ یب صؾ ٣ٵتٺبمت اّب٥ی پـیٶیٴ یب
پـیٶیٴ کی ٿاپنی ٭ی ثٺیبػ پـ کی ربتی ہے۔
پـیّیُ
ٵٺتغت ٥ڀائؼ اٿؿ عٖـات ٭ی ػؿدہ ثٺؼی ٫ے ٵٖبث ٨ٹبٵقػ ٵالفٵیٸ پـ
الگڀ پـیٶیٴ کی خمتٲ ٤ىـس ۔ امی ٕـس ىـس ٭ڀؿ ٭یے گئے ا٥ـاػ ٫ے
پیوہ ٫ے ٵٖبث ٨خمتٲ ٤ہٿگی۔۔
ِخبي
ایک ٵالفٳ ٫ے ٿّبصت ىؼہ گـٿپ ٵیں ای ٬ریلے
کے ٱئے ای ٬رینی ىـس الگڀ کی ربئیگی۔

پیيڀں کے ٱڀگڀں

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

٭ڀؿك

اْ ڈیوٹی
ٓ

گھٷٹٿں ٫ے ػٿؿاٷ ٥ـاہٳ

٭ڀؿ

پیوہ ت ٬حمؼٿػ ٷہیں
اپٸے ٍڀاثؼیؼ کب

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

ہے



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



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

اف ڈیوٹی
ٓ

ووؿك

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

ووؿ

کے اعـاد

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

گـوپ

ؿٝبیت

اوؿ ثؤل ِ /بٌل

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

کے ٿ٩ت

ىـس

کب تٞیٸ

ٰ ربـةہ
ػٝڀی

کے



کے ٵٞبٵٰے ٵیں ربؼیؼ
ٰ ربـةہ
ةہتـ ػٝڀی
(ثڀٹل) ػیب ربتب ہے



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



اگـ

ٰ ربـةہ
ػٝڀی

٥70یَؼ

ہٿتڀ ٝبٳ

ىـس

پـیٶیٴ پـ ؿٝبیت

ٱگبئی ربتی ہے ۔

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


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



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



تبہٳ پـی٬ٹك

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

اٱگ اٱگ کٶپٺیڀں ٵیں خمتٲ٤

ہٿتی ہے

۵

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

ثیٴہ ٍـ٣

آرـ

ٵالفٳ

گـٿپڀں کے ٱئے کڀؿیذ ٥ـاہٳ

 .Iثیبٷ  ۴ػؿمت ہے اٿؿ ثیبٷ ١ ۶ٲٔ ہے
ثیبٷ  ۶ػؿمت ہے اٿؿ ثیبٷ ١ ۴ٲٔ ہے
.II
ثیبٷ  ۴اٿؿ ثیبٷ  ۶ػؿمت ہیں
.III
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.IV

ثیبٷ

 ۴اٿؿ ثیبٷ

١ ۶ٲٔ ہیں

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

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

اٿؿ رڀکھٳ کی ٩یٶتڀں ٭ب

تٞیٸ

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

ہے دہاں ربڀیق ٭بؿ
کی ّـٿؿت ٷہیں ہے

کڀ کنی

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

کی گئی ٵٞٲڀٵبت
رڀکھٳ ٫ے ا٩نبٳ

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

کے رواثبت

رواة1
ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

ہاٵیؼاؿی رڀکھٳ اٹتغبة
ہے۔
رواة

اٿؿ رڀکھٳ کی ٩یٶت تٞیٸ ٭ـٷے ٭ب ٝٶٰ

2
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ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

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

ثیٴہ کٶپٺی

3

ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

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

رواة

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

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

رواة

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

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

مواي

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٹنب ٝٺَـ
ٷہیں کـتب ہے؟

ای٥ ٬ـػ ٫ے ٵـُ پـ احـ اٹؼاف

ٍ .Iٺ٤
.II

ىـیک صیبت کی ٵالفٵت

ٝ .IIIبػتیں
.IV
مواي

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

کے ٵٖبث ، ٨ثیٴہ ػاؿ

کڀ __________ کے ٱئے

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

اٍٰ ٵیں عـچ کی گئی ؿ٩ٴ

 .IIIػٿٹڀں مجبٝتڀں کے
.IV
مواي

ثیٴہ ؿ٩ٴ

کی پـٿاہ کئے ثٺب ثیٴہ ؿ٩ٴ

ػؿٵیبٷ ات٦ب٧

ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ

کی پـٿاہ کئے ثٺب اٍٰ ٹَ٪بٷ

3

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

ٵبٱیبتی ػمتبٿیقات

 .IIIپچھال ٕجی
.IV
مواي

کب ػمتبٿیق
ؿیکبؿڈ

ربڀیق ٥بؿٳ
۴

ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ

ٵٮٶٰ ہٿ ربتب ہے رت ___________________ ۔

 .Iربڀیق ٭بؿ کے ٍضت اٿؿ ؽاتی
ٵٞٲڀٵبت ربڀیق ٥بؿٳ کے ؽؿیٜے
.II

ربڀیق ٭بؿ

کے شببٳ

ٕجی

ٵٞٲڀٵبت كے ٵتٞٲ٨
كے مج ٜکـ ٱی ربتی ہے

شببٳ

اہٳ

ربٹچ اٿؿ ٹیلٹ ٵٮٶٰ ہٿ ربتے ہیں

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

اٿؿ ٩یٶت

تٞیٸ

کے ثٞؼ ربڀیق ٭بؿ

5

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

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

عڀػ اٵتضبٷ کے مڀاالت کے رڀاثبت
رواة

1

ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

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

2

ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

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

یب ٹَ٪بٹبت

3

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

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

 IIIہے۔

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

كے
کی

5

ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

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

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

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

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

: ۱

ػٝوی ِ ًّٝیں اكٹیک ہويڈؿ

گبہک

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

ِبٌک

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

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

ؿیگوٌیٹؿی

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

تینـی
ِٕتُٚ

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

أيوؿٔل
/ثـوکـ

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

فـاہَ وٕؼػہ
امپتبي

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

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

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

اٹنبٹی ٿمبئٰ کے حمکٴہ

 .IIIؿیگڀٱیٹؿی
.IV

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

264

ٍضت کی اٹيڀؿٹل (امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے )ٵٞبٿُہ ٵَٺڀٝبت کے
عَڀٍی تٺبٙـ ٵیں ٿمیٕ ٜـی٨ے ٹیچے ػی گئی ہیں رڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل
کے کبؿٿثبؿ کب اہٳ صٌہ ثٺتی ہیں۔
ٵ٪ـؿ ٥بئؼہ ٵَٺڀٝبت یب مٺگیٸ ثیٶبؿی یب ؿٿفاٷہ ٹ٪ؼ ٵَٺڀٝبت
ٿ١یـہ کے زبت کئے ربٷے ٿاٯے ػٝڀے کے ٱئے ّـٿؿی ػمتبٿیقات اٿؿ
ٝبٳ ٝٶٰ ٭بپھے اےٽؼ تک امی ٕـس کی ایک ہٿگی ،اك ص٪ی٪ت کے
مڀائے ہے کہ اك ٕـس کے ٵَٺڀٝبت ٫ےىٰےك كہٿٱت ٯے کـ ٷہیں آتے
ہی ں ۔
ٵٞبٿُہ پبٱینی کے زبت کیب ربٷے ٿاال ػٝڀی اك ٕـس ہٿ مکتب ہے :
 )aویو ٌیل ( ٔمؼ ِربا) ػٝوی
گبہک
اػا
ایک
ٵیں
پبك

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

 )bآفنیٹ کب ػٝوی
کلٹٵـ اپٸے ٿمبئٰ كے ٝالد کے اعـاربت کی اػائیگی امپتبٯ کڀ
کـتب ہے اٿؿ پھؿ ٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀے کی اػائیگی کے ٱئے اٹيڀؿٹل
کٶپٺی  /ٹی پی اے کے مبٵٸے اپٸے ػٝڀے کڀ پیو کـتب ہے ۔
ػٿٹڀں ٍڀؿتڀں ٵیں ثٺیبػی ٩ؼٳ ایک ریلے ہٿتے ہیں.
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ٵڀٹے ٕڀؿ پـ ػٝڀی ٝٶٰ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵـصٰے ىبٵٰ
تَبٿیـ :۶
ہٿتے ہیں ۔ (اگـچہ یہ ػؿمت تـتیت ٵیں ٷہیں ہے۔ )

ٍِٞ )aوِبت
ػٝڀے کی إال ٛکالئٸٹ اٿؿ ػٝڀی ٹیٴ کے ػؿٵیبٷ ؿاثٔہ کب پہال
ػؿهٹات ہے .کلٹٵـ کٶپٺی کڀ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کی ٵٺَڀةہ
ثٺؼی کب ٥بئؼہ اٹھاٷے کے ثبؿے ٵیں ٵٖٲ ٜکـ مکتب ہے یب عبً
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ٕڀؿ پـ ہٹگبٵی صبالت ٵیں امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کے ٵٞبٵٰے ٵیں،
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے ثٞؼ ةھی کٶپٺی کڀ ٵٖٲ ٜکـ مکتب ہے.
صبٱیہ تک ،ػٝڀے کی ٿاٜ٩ہ کی إال ٛػیٺب ؿمسی تھا .تبہٳ ،اة
اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں ٷے رٲؼ كے رٲؼ ػٝڀے کی إال ٛػیٸے پـ فٿؿ
ػیٺب ىـٿ ٛکـ ػیب ہے تبکہ ػٝڀے پـ کبٳ ىـٿ ٛہٿ ربئےٝ .بٳ
ٕڀؿ پـ ٵٺٚٴ ػاعٰ کے ٵٞبٵٰے ٵیں امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے كے
پہٯے اٿؿ ہٹگبٵی ٍڀؿزببٯ کے ٵٞبٵٰے ٵیں امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے
کے 24گھٷٹے کے اٹؼؿ اٹؼؿ اك کی إال ٛػیٺب ّـٿؿی ہٿتب ہے.
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کے ثبؿے ٵیں ٿ٩ت پـ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ
ہٿٷے كے ثیٶب٭ـتب /ٹیپيے کڀ یہ تَؼی ٨کـٷے ٵیں ٵؼػ ٵٲتی ہے
کہ گبہک کڀ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٹب ٍضیش ہے اٿؿ یہاں کڀئی
پـتـٿپ یب ػھٿکہ ػہی اٿؿ کتھی کتھی چبؿرق کڀ ٯے کـ مڀػے ثبفی
کـٷے رینی ثبت ٷہیں ہے.
پہٯے إال ٛػیٸے کب ٵٖٲت ہے ''ایک زبـیـی ،پیو اٿؿ ٵٺٚڀؿ ىؼہ
عٔ 'یب ٥یکل کی ٕـ ٣كے ةھیزب گیب عٔ .ٵڀاٍالت اٿؿ ٹیکٺبٱڀری
کے ٵیؼاٷ ٵیں تـ٩ی کے مبتھ اة اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں /ٹیپيے کی
ٕـ ٣كے ٕب٩ت 24گھٷٹے کھٯے ؿہٷے ٿاٯے کبٯ میٸٹؿ کی ٕـ ٣كے
اٿؿاٷٹؿٹیٹ اٿؿ ای ٵیٰ کے ؽؿیٜے إال ٛػیٺب دمکٸ ہے.
 )bؿرلٹؿیيٓ
ػٝڀے کب ؿرلٹؿیيٸ ػٝڀے کڀ ملٹٳ ٵیں ػؿد کـٷے اٿؿ ایک صڀاٯہ
سمرب ثٺبٷے کی ٝٶٰ ہے رل کب امتٞٶبٯ کـکے کنی ةھی ٿ٩ت ػٝڀے
کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٳ کیب رب مکتب ہے .اكے ػٝڀی تٞؼاػ ،ػٝڀی
صڀاٯہ سمرب یب ػٝڀی کٸٹؿٿٯ تٞؼاػ ةھی کہا ربتب ہے .یہ ػٝڀی
تٞؼاػ ٹٚبٳ اٿؿ کبؿؿٿائی کـٷے ٿاٯے تٺٚیٴ کی ٕـ ٣كے
امتٞٶبٯ کی ربٷے ٿاٱی ٝٶٰ کی ثٺیبػ پـ ٝؼػی یب ا٭يـا٭یي ہٿ
مکتی ہے.
ٝبٳ ٕڀؿ پـ ػٝڀے کی إال ٛصبٍٰ کـٷے اٿؿ ٍضیش پبٱینی سمرب اٿؿ
ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کی ٵٞٲڀٵبت کے ٵالپ کـٷے کے ثٞؼ ہی ؿرلٹؿیيٸ
اٿؿ صڀاٯہ سمرب تیبؿ کی ربتی ہے.
ملٹٳ ٵیں ػٝڀی ؿرلٹؿڈ ہٿ ربٷے کے ثٞؼ ،امی ػٝڀے کے ٱئے
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے اکبؤٷٹك ٵیں ایک مچيت ثٺبئی ربئے گی .
/ؿرلٹؿیيٸ کے ٿ٩ت ػؿمت ػٝڀی ؿ٩ٴ یب ٵتڀ ٜ٩ؿ٩ٴ
اٹ٦بؿٵیيٸ
کے ثبؿے ٵیں ٷہیں ربٹب رب مکتب ہے .اك اثتؼائی ؿیقؿٿ ؿ٩ٴ (
فیبػہ تـ تبؿیغی ٕڀؿ پـ اٿمٔ ػٝڀے کے مبئق پـ ٵجٺی ہٿتب ہے)
ٵٞیبؿ ٕڀؿ پـ حم٦ڀٗ ہٿتی ہے .ایک ثبؿ رت ّـٿؿت کی ؽٳہ ػاؿی
ؿ٩ٴ یب ٵتڀ ٜ٩ؿ٩ٴ کے ثبؿے ٵیں پتہ چٰ ربتب ہے تڀ پھؿ امی کے
ٵٖبث ٨حم٦ڀٗ ؿ٩ٴ ٵیں گھٹا /ةڑھا کـ ٹٚـ حبٹی کـ ػیب ربتب ہے.
267

 )cػمتبویقات کی تَؼیك
ػٝڀے ؿرلٹؿڈ ہٿ ربٷے کے ثٞؼ ػٝڀے کڀ آگے ةڑھاٷے کے اگٰے
٩ؼٳ کے ٕڀؿ پـ شببٳ ّـٿؿی ػمتبٿیقات کے صبٍٰ ہٿٷے کی ربٹچ
کی ربتی ہے.
یہ تڀدہ ػیب ربٹب چبہئے کہ ػٝڀی کی کبؿؿٿائی آگے ةڑھاٷے کے ٱئے
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ مت كے اہٳ ّـٿؿیبت ہیں :
 .1ثیٶبؿی کب ػمتبٿیقی حجڀت
٥ .2ـاہٳ کیب گیب ٝالد
 .3ةھؿتی ہٿٷے کی ٵؼت
 .4ربٹچ ؿپڀؿٹ
 .5امپتبٯ ٵیں کیب گیب اػائیگی
ٝ .6الد کے ٱئے آگے کب ٵيڀؿہ
 .7ٹؿاٹنپالٷٹ ٿ١یـہ کے ٱئے اػائیگی کے حجڀت
ػمتبٿیقات کی تَؼی ٨کے ٱئے ایک ٣ہؿمت کی پیـٿی کی ہے اٿؿ ػٝڀی
پـ کبؿؿٿائی کـٷے ٿاال ىغٌ اك ٣ہؿمت کی ربٹچ کـتب ہے .فیبػہ تـ
کٶپٺیبں اك ثبت کب ی٪یٸ کـتی ہیں کہ اك ٩نٴ کب ٣ہؿمت ػمتبٿیقات
کڀ آگے ةڑھاٷے کے ٝٶٰ کب صٌہ ہے.
اك ٵـصٰے ٵیں ػمتیبة ٷہیں ػمتبٿیقات کڀ ٹڀٹ کیب ربتب ہے  -دہاں
کچھ ٝٶٰ ٵیں اك ٹٔ٪ہ پـ گبہک /امپتبٯ کی ٕـ ٣كے پیو ٷہیں کئے
گئے ػمتبٿیقات کڀ پیو کـٷے کی ػؿعڀامت کیب ربٹب ىبٵٰ ہے رجکہ
فیبػہ تـ کٶپٺیبں اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت کی ػؿعڀامت کـٷے كے پہٯے شببٳ
پیو ػمتبٿیقات کی ربٹچ پڑتبٯ کـتی ہیں تبکہ گبہک کڀ کڀئی تکٲی٤
ٷہ ہٿ.
 )dثٍٕگ کی ٍِٞوِبت مج ٜکـٔب
ثٲٺگ ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی کـٷے کے مبئیکٰ کب ایک اہٳ صٌہ ہے .
ٝبٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل پٲنیب خمتٲ ٤اىیبء کے زبت خمَڀً صؼٿػ کے
مبتھ ٝالد ٵیں کئے گئے اعـاربت کی ٵٞبٿُہ کی ٥ـاہٵی کـتی ہیں.
ٝالد کے چبؿرق کڀ اك ٩نٴ کی ػؿدہ ثٺؼی کـٹب ہے:
 ؿرلٹؿیيٸ اٿؿ مـٿك کی ٥یل مسیت کٶـہ ،ثڀؿڈ اٿؿ ٹـمٺگ کے
اعـاربت.
 آئی می یڀ اٿؿ کنی ةھی گہؿی ػیکھ ةھاٯ کے آپـیيٸ کی ٥یل.
 آپـیيٸ تھیٹؿ کی ٥یل ،اےٷےتھےمیب ،عڀٷ ،آکنیزٸ ،آپـیيٸ
تھیٹؿ کی ٥یل ،مـرـی آالت ،اػٿیبت ،زب٪ی٪بت ٵڀاػ اٿؿ ایکل
ؿے ،ڈایٲنل ،٭یٶڀتھےؿےپي ،ؿےڈیڀتھےؿےپي ،پےمٴے٭ـ کی
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الگت ،ٵَٺڀٝی اْٝبء اٿؿ کڀئی ػیگـ ٕجی اعـاربت رڀ آپـیيٸ
کب اٹٿٹ صٌہ ہے.
 مـرٸ ،اےٷےمتھےٹكٹ ،ڈاکٹؿ ،ٵيیـ ،ٵبہؿیٸ کی ٥یل.
 ایٶجڀٱیٺل کی ٥یل
 عڀٷ ٹیلٹ ،ایکنـے ،مکیٸ ،ٿ١یـہ کب اصبٓہ کـٷے ٿاٯے ٹیلٹ
کی ٥یل
 ػٿائیں اٿؿ ٵٺيیبت
اٷ اىیبء کے زبت ٵٞٲڀٵبت مج ٜکـٷے کے ٱئے گبہک کی ٕـ ٣كے پیو
ػمتبٿیقات کی ربٹچ پڑتبٯ کی ربتی ہے تبکہ ػٝڀے کڀ ػؿمتگی کے
مبتھ منٹا رب مکے.
اگـچہ یہ مبؿے کڀىو امپتبٱڀں کے ثٲٺگ پیٹؿٷ کڀ ٵبٹکیکـٷ کـٷے
کے ٱئے ہیں ،ہؿ امپتبٯ کے ٱئے ثٲٺگ کے ٱئے ایک ٝٲیضؼہ ٕـی٨ہ کب
امتٞٶبٯ کـٹب ٝبٳ ثبت ہے اٿؿ اك ٵیں مبٵٸے آٷے ٿاٱی چیٲٺذ اك
ٕـس ہیں:
 کٶـے کے ٥یل ٵیں عؼٵت ٥یل یب ١ؾا ٥یل رینی کچھ ١یـ ٩بثٰ
اػائیگی اىیبء کڀ ىبٵٰ کیب رب مکتب ہے.
 ایک اکیٰے ثٰ ٵیں اٱگ اٱگ اىیبء یب شببٳ ٩نٴ کی زب٪ی٪بت یب
شببٳ ٵٺيیبت کے ٱئے ثـاہ ؿامت ثٰ ىبٵٰ ہٿ مکتب ہے.
١ یـ ٩بٹڀٹی-ٵبٹکیکـٷ ٹبٵڀں کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے  -ریلے
ٹـمٺگ ٥یل کڀ مـٿك کی ٥یل کہا ربتب ہے.
 ثٰ ٵیں "ایک ٕـس ٥یل"" ،ٿ١یـہ"" ،ٵٺنٲک اعـاربت "ریلے
اٱ٦بٗ کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے.
دہاں پـ ثٲٺگ کی ٵٞٲڀٵبت ٿاّش ٷہیں ہے ،پـٿمینـ ثٰ کی ثـی ٬اپ
یب اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت ٵبٹگتب ہے تبکہ ػؿدہ ثٺؼی اٿؿ ٵٺٚڀؿی پـ ىک کب
صٰ کیب رب مکے۔
اك ٵنئٰہ کڀ صٰ کـٷے کے ٱئے ایبٯڈيےاي ٷے ٍضت کی اٹيڀؿٹل
ٵبٹکیکـٷ ہػایبت ربؿی کیب ہے رل ٵیں اك ٕـس کے ثٰ کے ٥بؿٵیٹ
کڀ اٿؿ ١یـ ٩بثٰ اػائیگی اىیبء کی ٣ہؿمت کڀ ٵبٹکیکـٷ کیب گیب
ہے ۔
پیکیذ کی ىـس
کئی امپتبٱڀں ٵیں ث ِٞثیٶبؿیڀں کے ٝالد
ات٦ب ٧ہے .یہ ٝالد کے ٝٶٰ کڀ ٵٞیبؿی اٿؿ
کی امپتبٯ کی ٍالصیت پـ ٵجٺی ہے۔ صبٱیہ
کـٷے ٿاٯے کے ٹیٹ ٿؿک ٵیں ٝالد کے
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کے ٱئے پیکذ کی ىـس پـ
ٿمبئٰ ٭ب امتٞٶبٯ کـٷے
ػٹڀں ٵیں ،پنٺؼیؼہ ٥ـاہٳ
ٱئے اٿؿ ٩ڀٵی ٍضت کی

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

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

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

امپتبي ِیں ػاعً ہوئے ؿکٓ کو أيوؿٔل پبٌینی کے حتت اصبٓہ
کـتب ہؤب چبہئے.

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

 /ٹـمٺگ ہٿٳ ٷہیں

 ؿہائيی كہٿٱت کی کٶی کی ٿدہ ٵـیِ کڀ امپتبٯ
ٵیں ٷہیں ٯے ربیب رب مکتب ہے
 .vامپتبي ِیں ػاعً ہوْے کی ِؼت
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/ٹـمٺگ ہٿٳ

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

ٝ/الد کے ٔٚبَ

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






یڀٹبٹی
میؼھا
ہٿٵیڀ پیتھی
آیڀؿٿیؼ
٩ؼؿتی ٵیڈینٸ ٿ١یـہ

فیبػہ تـ پبٱینیبں ٝالد کی اٷ کے ٹٚبٳ کڀ ثبہؿ ؿکھتی ہے ٿہیں
کچھ پبٱینیبں ایک ٹبئت صؼ کے مبتھ ٝالد کی اٷ کے ٹٚبٳ ٵیں كے
ایک یب اك كے فیبػہ کب اصبٓہ کـتی ہیں.
 .viiiپہيے كے ِوروػ ثیّبؿیبں
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تٞـیف
پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کب ٵٖٲت ہے اینی کڀئی ةھی ٍڀؿزببٯ،
ثیٶبؿی یب چڀٹ یب ٵتٞٲ٨ہ ٵنئٰہ رل کے ٱئے ثیٴہ ىؼہ ىغٌ ٵیں
اىبؿہ اٿؿ ٝالٵبت ػیکھے گئے ہیں اٿؿ  /یب رٸ پتہ چال تھا اٿؿ /
یب کٶپٺی کے مبتھ اك کی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی كے  48ٵبہ پہٯے
کی ٵؼت کے اٹؼؿ اٹؼؿ ٕجی ٵيڀؿہ ٝ/الد صبٍٰ کیب گیب تھا ،چبہے
اك کے ثبؿے ٵیں اكے ٿاّش ٕڀؿ پـ ٵٞٲڀٳ تھا یب ٷہیں تھا ۔
اٹيڀؿٹل کے ثٺیبػی اٍڀٱڀں کی ٿدہ كے پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں
کڀ ثبہؿ ؿکھا گیب ہے رل کے ٵٖبث ٨ایک ی٪یٸ کڀ اٹيڀؿٹل کے زبت
اصبٓہ ٷہیں کیب رب مکتب ہے۔
تبہٳ ،اك اٍڀٯ کڀ الگڀ کـٹب ةہت ٵيکٰ ہٿتب ہے اٿؿ اك ٵیں یہ پتہ
ٱگبٷے کے ٱئے کہ اٹيڀؿٹل کے ٿ٩ت اٹنبٷ ٵیں ٵنئٰہ ٵڀرڀػ تھی
یب ٷہیںٝ ،الٵبت اٿؿ ٝالد کی ایک مڀیڀمتیت ربٹچ کـٹب ىبٵٰ ہے.
چڀٹکہ ٕجی پیوہ ٿؿ ا٥ـاػ ٵیں ثیٶبؿی کی ٵؼت کے ثبؿے ٵیں
اپٺی اٱگ اٱگ ؿائے ہٿ مکتی ہے ،کنی ةھی ػٝڀی كے اٹکبؿ کـٷے
كے پہٯے اصتیبٓ كے یہ ؿائے ٱی ربتی ہے کہ ثیٶبؿی پہٱی ثبؿ رت
ػکھائی ػی تھی ۔
پہال تـٵیٴ گـٿپ اٹيڀؿٹل کے ٵٞبٵٰے ٵیں ہے دہاں گـٿپ ٵیں ىبٵٰ
شببٳ ٱڀگ ثیٴہ ہٿتے ہیں ،اك ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے عال ٣اٹتغبة
کی کڀئی گٺزبئو ٷہیں ہٿتی ہے .ریلے شببٳ مـکبؿی ٵالفٵیٸ١ ،ـثت
کی ٱکیـ كے ٹیچے کے شببٳ عبٹؼاٹڀں ،ةڑے کبؿپڀؿیٹ گـٿپ کے
ٵالفٵیٸ کے عبٹؼاٷ کے ؿکٸ ٿ١یـہ کب اصبٓہ کـٷے ٿاٱی گـٿپ
پبٱینیڀں کڀ پہٱی ثبؿ اصبٓہ کب اعتیبؿ ٵٺتغت کـٷے ٿاٯے ایک
عبٹؼاٷ کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ػٿمتبٷہ مسذھا ربتب ہے .اٷ
پبٱینیڀں ٵیں اکخـ ؿٝبیت کڀ ہٹا ػیب ربتب ہے کیڀٹکہ کب٥ی
٩یٶت کب ؿٝبیت ثٺیبػی ہٿتب ہے ۔
ػٿمـا تـٵیٴ یہ ہے کہ پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کڀ ٵنٲنٰ کڀؿیذ
کی ایک ٵ٪ـؿہ ٵؼت کے ثٞؼ اصبٓہ کیب ربتب ہے .یہ اك اٍڀٯ کڀ
ٵبٹتب ہے کہ اٹنبٷ ٵیں ایک پڀفیيٸ ٵڀرڀػہ ؿہٷے پـ ةھی اگـ یہ
ایک خمَڀً ٿ٩ت کی ٵؼت ٵیں ػکھائی ٷہیں ػیتب ہے تڀ پھؿ اكے ایک
ی٪یٸ کے ٕڀؿ پـ ٷہیں ػیکھا رب مکتب ہے۔
 .ixاثتؼائی أتٚبؿ کی ِؼت
ایک ٝبٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی کڀ ٍـ ٣ایک اثتؼائی 30ػٹڀں
کی ٵؼت کے ثٞؼ( صبػثہ كے ٵتٞٲ ٨امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کڀ
چھٿڑ کـ) ثیٶبؿیڀں کب اصبٓہ کـتی ہے ۔
امی ٕـس ثیٶبؿیڀں کی ٣ہؿمت ةھی ػمتیبة ہے ریلے :
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ٵڀتیبثؼ،
ٵٞٶڀٱی
ٹؿا٥ی،

پـٿكٹیٹ٫

ثچہ ػاٹی ٹکبٱٺب،
٥لٹیڀال،
ثڀامیـ،

ہؿٹیب،
ہائپـ ہاڈؿٿمیٰ،
مبئٸ مبٹك،
گھٹٷے  /٭ڀٯہے کے رڀڑ
کڀ تجؼیٰ ٭ـٹب ٿ١یـہ

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

 /ٵٺيیبت کے ١ٲٔ امتٞٶبٯ كے ہٿٷے ٿاٱی ثیٶبؿیبں۔

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

/ٹیلٹ کب ٵَ٪ؼ كے ػاعٰ۔

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

 .iپبٌینی کے حتت ؿکٓ کے ٌئے ػمتیبة أيوؿٔل ؿلُ
کچھ پبٱینیبں اٱگ اٱگ اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کے مبتھ ربؿی کی گئی
ہیں ،کچھ پھٱڀٹؿ ثٺیبػ پـ ،دہاں اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ پڀؿے عبٹؼاٷ
کے ٱئے ػمتیبة ہٿتی ہے یب اینی پٲنیب رڀ پھٱڀٹؿ ثٺیبػ پـ
ہٿتی ہیں ٱیکٸ ٥ی ؿکٸ کی ایک صؼ ہٿتی ہے.
 .iiپہيے کئے گئے کنی ةھی ػٝوے کو ؽہْ ِیں ؿکھتے ہوئے پبٌینی
کے حتت ؿکٓ کے ٌئے ػمتیبة ثبلی أيوؿٔل کی ؿلُ:
پہٯے كے اػائیگی کئے گئے ػٝڀٿں کڀ گھٹاٷے کے ثٞؼ ػمتیبة
ثب٩ی اٹيڀؿٹل کی ؿ٩ٴ کب صنبة کـتے ٿ٩ت ،ثٞؼ ٵیں امپتبٱڀں کڀ
٥ـاہٳ گئے کنی ةھی ٫ےىٰےك اعتیبؿ پـ ةھی تڀدہ ػیب ربٹب
ّـٿؿی ہٿ گب.
ٔ .iiiبئت صؼوػ
فیبػہ تـ پبٱینیڀں ٵیں کٶـے کـایہ ،ٹـمٺگ ٥یل ٿ١یـہ کڀ یب تڀ
اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کے ایک ٥یَؼ کے ٕڀؿ پـ یب ٥ی ػٷ کی صؼ کے ٕڀؿ
پـ حمؼٿػ کـ ػیب ربتب ہے .امی ٕـس کی صؼ ٵيڀؿہ ٥یل یب
ایٶجڀٱیٺل ٥یل ٿ١یـہ کے ٱئے الگڀ ہٿ مکتی ہے.
 .ivکنی ةھی ثیّبؿی خمَوً صؼ کی ربٔچ کـٔب
پبٱینی فچگی اصبٓہ یب ػیگـ ثیٶبؿیڀں ریلے ػٯ کی ثیٶبؿی کے
ٱیے ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ یب صؼ کی ٿّبصت کـ مکتی ہے.
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 .vکیب جمّوٝی ثؤل کب صمؼاؿ ہے یب ْہیں ،اك کی ربٔچ کـٔب
تَؼی ٨کـیں کہ کیب ثیٴہ ػاؿ کنی ػٝڀی-ٵ٦ت ثڀٹل کی ص٪ؼاؿ ہے
(اگـ ثیٴہ ػاؿ ٷے گقىتہ مبٯ( مبٱڀں) ٵیں اپٺی پبٱینی كے
کڀئی ػٝڀی ٷہیں کیب ہے۔ ) ػٝڀی-ٵ٦ت ثڀٹل اکخـ اّب٥ی اٹيڀؿٹل
کی
کی ؿ٩ٴ کے ٕڀؿ پـ آتب ہے رڀ اٍٰ ٵیں ٵـیِ /ثیٴہ ػاؿ
اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کڀ ةڑھا ػیتب ہے .کتھی کتھی جمٶڀٝی ثڀٹل کڀ ةھی
١ٲٔ ٕـی٨ے كے گقىتہ مبٯ کے آعـ ٵیں ٵٖٲ ٜػٝڀے کے ٕڀؿ پـ
ثتبیب ربتب ہے رلے دمکٸہ ٕڀؿ پـ ؽہٷ ٵیں ٷہیں ؿکھا گیب ہٿگب۔
 .viصؼ کے مبتھ اصبٓہ کئے گئے ػیگـ اعـاربت:
ػیگـ صؼٿػ
کے زبت کیب
پبٱینی کے
تک ہٿتی ہے
ہٿتی ہے.

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

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


ػیکھ ةھاٯ کے ٱئے عـچ.

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

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

ِـصًے II

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

ِـصًے
III

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

ِـصًے IV

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

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

ّ/ـوؿی اّبفی ٍِٞوِبت

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








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

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

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

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

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

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

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

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

کنی ربئق ٿدہ کے ث٢یـ پیو کـٷے ٵیں ٹبٵٺبمت تبعیـ

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

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

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





اٹيڀؿٹل ٱڀک پبٯ (اٿٵتڈمسیٸ) یب
ٍبؿ٥یٸ ٥ڀؿٳ یب
آئی آؿ ڈی آے آئی یب
٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتیں
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ہؿ اٹکبؿ کے ٵٞبٵٰے ٵیں یہ اٹؼافہ کـٷے کے ٱئے ٥بئٰ کی ربٹچ
پڑتبٯ کی ربتی ہے کہ کیب اٹکبؿ ٝبٳ ٝٶٰ ٵیں ٩بٹڀٹی ربٹچ
پڑتبٯ پـ ٍضیش رڀاة پبئے گب اٿؿ ػمتبٿیقات کڀ حم٦ڀٗ ٵ٪بٳ پـ
ؿکھا ربتب ہے تبکہ کہیں ٥یَٰہ کب ػ٥ب ٛکـٷے کی کڀئی ّـٿؿت ٷہ
پیؼا ہٿ ربئے.
ِ )kقیؼ تفَیٍی ربٔچ پڑتبي کے ٌئے ِيتتہ ػٝوے
اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں کبؿٿثبؿ کے شببٳ الئٺڀں ٵیں ػھٿکہ ػہی کے
ٵنئٰہ کڀ ػٿؿ کـٷے کی پڀؿی کڀىو کـ ؿہی ہیں .ػھٿکہ ػہی کے
ػٝڀٿں کے تَـ ٣کی عبٱَتب تٞؼاػ کے تٺبٙـ ٵیں ٍضت کی
اٹيڀؿٹل ،اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کے ٱئے ایک ةڑا چیٲٺذ پیو کـتب
ہے.
ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے ٵیں کی گئی ػھٿکہ ػہی کے کچھ ٵخبٱیں
ہیں:
.i

رٍٞی ىغَیت  ،ثیٴہ ىؼہ ىغٌ ٝالد کئے گئے ىغٌ كے خمتٲ ٤ہے.

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

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

.ii

گبہک ةھی ّبئ ٜکے ىڀ٩یٸ ہے

.iii

اٿٿؿؿائٹیٺگ ٿاٯے ثٰ ٿ١یـہ

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

ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے زبت ىبٵٰ کیب گیب گبہک کنی ثیٶبؿی
كے ػٿچبؿ ہے یب اكے کڀئی چڀٹ ٱگی ہے اٿؿ اك ٿدہ كے
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کـٷے کب ٵيڀؿہ ػیب گیب ہے .ٿہ (یب
اك کی ٕـ ٣كے کڀئی ػٿمـے ىغٌ) اك ٕـس کی اٹيڀؿٹل
تَ٦یالت کے مبتھ امپتبٯ کے اٹيڀؿٹل ٵیق پـ پہٹچتب
ہے:
 .iٹی پی اے کب ٹبٳ،
اك کی ؿکٺیت سمرب،
.ii
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کب ٹبٳ ،ٿ١یـہ
.iii

ِـصًہ 2

امپتبٯ ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ٵـتت کـتب ہے ریلے:
 .iثیٶبؿی کی تيغیٌ (ڈایگٺڀمل)
ٝالد،
.ii
ٝالد کـٷے ٿاٯے ڈاکٹؿ کب ٹبٳ،
.iii
.امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے جمڀفہ ػٹڀں کی
.iv
تٞؼاػ اٿؿ
 .vالگت کب سبٶیٸہ
اكے ایک ىکٰ ٵیں پیو کیب ہے رڀ ٹ٪ؼہیٸ اربفت ٥بؿٳ
کہالتب ہے.
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ِـصًہ 3

ٹی پی اے ٹ٪ؼہیٸ اربفت ٥بؿٳ ٵیں ٥ـاہٳ کـػہ ٵٞٲڀٵبت
کب ٵٖبٱٜہ کـتب ہے.یہ پبٱینی کی ىـائٔ اٿؿ امپتبٯ کے
مبتھ ات٦ب ٧کـتب ہٿں ٹیـ ،٣اگـ کڀئی ہٿ ،کے مبتھ
ٵٞٲڀٵبت کی ربٹچ پڑتبٯ کـتب ہے ،اٿؿ اك ٥یَٰے پـ
پہٹچتب ہے کہ کیب ٹ٪ؼہیٸ امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کب
اربفت ٥ـاہٳ کیب رب مکتب ہے اٿؿ اگـ اینب ہے تڀ،
کتٺی ؿ٩ٴ کے ٱئے اك اعتیبؿ ػیب ربٹب چبہئے.
ٹی پی اے ٥یَٰے پـ پہٹچٸے کے ٱئے ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت
ٵبٹگ مکتے ہیں .ایک ثبؿ ٥یَٰہ ہٿ ربٷے پـ ث٢یـ کنی
تبعیـ کے اك کے ثبؿے ٵیں امپتبٯ کڀ ٵٖٲ ٜکـ ػیب
ربتب ہے.
ػٿٹڀں ٥بؿٵڀں کڀ اة آئی آؿ ڈی آے آئی کے ٍضت کی
اٹيڀؿٹل ٭ی ٵٞیبؿات ہػایبت کے زبت ٵٞیبؿی کـ ػیب گیب
ہے؛ (آعـ ٵیں ٵٺنٲکہ ٵالص٘ہ کـیں۔ )

ِـصًہ 4

امپتبٯ کی ٕـ ٣كے ٵـیِ کب ٝالد ٵـیِ کے اکبؤٷٹ ٵیں
مج ٜکے ٕڀؿ پـ ٹی پی اے کی ٕـ ٣كے اعتیبؿ ؿ٩ٴ کڀ
ؽہٷ ٵیں ؿکھتے ہٿئے کیب ربتب ہے .ؿکٸ کڀ ١یـ ٝالد كے
ٵتٞٲ ٨اعـاربت کب اصبٓہ کـٷے کے ٱئے ایک مج ٜؿ٩ٴ
اػا کـٷے اٿؿ پبٱینی کے زبت کی ّـٿؿت کڀئی ىـیک
اػائیگی کی ؿ٩ٴ مج ٜکـٷے کے ٱئے کہا رب مکتب ہے.

ِـصًہ 5

رت ٵـیِ امپتبٯ كے چھٹی کے ٱئے تیبؿ ہٿ ربتب ہے،
امپتبٯ اٹيڀؿٹل کی ٕـ ٣كے اصبٓہ کـتب کئے گئے
ص٪ی٪ی کے ٝالد کے اعـاربت کے عال ٣ٵـیِ کے اکبؤٷٹ
ٵیں ٹیپيے کی ٕـ ٣كے ٵٺٚڀؿ مج ٜؿ٩ٴ کی ربٹچ پڑتبٯ
کـتب ہے.
اگـ مج ٜؿ٩ٴ کٴ ہٿتی ہے تڀ امپتبٯ ٹ٪ؼہیٸ ٝالد کے ٱئے
مج ٜؿ٩ٴ کی اّب٥ی ٵٺٚڀؿی کی ػؿعڀامت کـتب ہے.
ٹی پی اے کب ربقیہ کـتب ہے اٿؿ اّب٥ی ؿ٩ٴ کڀ ٵٺٚڀؿ
کـتب ہے.

ِـصًہ 6

ٵـیِ ١یـ ٩بثٰ ٩جڀٯ چبؿد اػا کـتب ہے اٿؿ اكے
امپتبٯ كے چھٹی ػے ػی ربتی ہے .ػمتبٿیقات کی تیبؿی
کے ٝٶٰ کڀ ٵکٶٰ کـٷے کے ٱئے اك ػٝڀی ٥بؿٳ اٿؿ ثٰ
پـ ػمتغٔ کـٷے کے ٱئے کہا ربئے گب.

ِـصًہ 7

امپتبٯ کے شببٳ ػمتبٿیقات کڀ ٵنتضٮٴ کـتب ہے اٿؿ ثٰ
کی اػائیگی کی کبؿؿٿائی آگے ةڑھاٷے کے ٱئے ٵٺؼؿدہ
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ؽیٰ ػمتبٿیق ٹی پی اے پیو کـتب ہے:
 .iػٝڀی ٥بؿٳ
 .iiامپتبٯ كے چھٹی کب عالًہ  /ػاعٰے کی تجَـے
/
 .iiiٹی پی اے کی ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب ٵـیِ
صـکت کب ىٺبعتی کبؿڈ اٿؿ تَڀیـ ىٺبعتی کبؿڈ.
 .ivآعـی ٵنتضٮٴ ثٰ
 .vتَ٦یٲی ثٰ
 .viربٹچ ؿپڀؿٹ
 .viiپـینٮـپيٸ اٿؿ ٵٺيیبت کب ثٰ
ٹی پی اے ٭ی ٕـ ٣كے ةھیذے گئے عٔ کی
.viii
ٵٺٚڀؿی
ِـصًہ 8

ٹی پی اے ػٝڀے کے ٝٶٰ کڀ آگے ةڑھائے گب اٿؿ ٵٺؼؿدہ
ؽیٰ تَ٦یالت کی تَؼی ٨کے ثٞؼ امپتبٯ کڀ اػائیگی کی
م٦بؿه کـے گب:
ٝ .iالد کیب گیب ٵـیِ ٿہی ىغٌ ہے رل کے ٱئے ٵٺٚڀؿی
٥ـاہٳ کی گئی تھی.
 .iiٵـیِ کب ٝالد امی ثیٶبؿی کے ٱئے کیب گیب ہے رل
کے ٱئے ٵٺٚڀؿی ٵبٹگی گئی تھی.
عبؿد ثیٶبؿی کے ٱئے اعـاربت ،اگـ کڀئی
.iii
ہے ،ثٰ کب صٌہ ٷہیں ہیں.
 .ivامپتبٯ کڀ ثتبئی گئی شببٳ صؼٿػ پـ ٝٶٰ کیب گیب
ہے.
 .vامپتبٯ کے مبتھ ات٦ب ٧کـتب ہٿں ٹیـ ٣کی ىـس پـ
ٝٶٰ کیب گیب ہے ،عبٱٌ ٩بثٰ اػائیگی ؿ٩ٴ کب صنبة
کـیں.

ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت کے ٩یٶت ٵیں ىک کڀئی ٷہیں ہے .گبہکڀں کے ٱئے یہ
ربٹٺب ةھی ّـٿؿی ہے کہ عَڀٍیت کب ةہتـیٸ امتٞٶبٯ کل ٕـس کیب
ربئے .تڀدہ ػیٸے ٿاٱی ثبتیں یہ ہیں :
 .iگبہک کڀ اك ثبت کب ی٪یٸ کـے گب کہ اك کے پبك آپ کے
اٹيڀؿٹل کی تَ٦یالت ػمتیبة ہے .اك ٵیں اك ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
ػمتبٿیق ىبٵٰ ہیں:
 ٹی پی اے کبؿڈ،
 پبٱینی کبپی،
 کڀؿ کے ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ ۔
گبہک کڀ اك کی زب٪ی٪بت کـٹی چبہئے کہ کیب اك ٵيیـ
.ii
ڈاکٹؿ کی ٕـ ٣كے ثتبیب گیب امپتبٯ ٹی پی اے کے ٹیٹ ٿؿک
ٵیں ہے .اگـ ٷہیں تڀ اكے ٹیپيے كے ػمتیبة اعتیبؿات کی
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ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـٹی چبہئے دہاں اك ٕـس کے ٝالد کے ٱئے
ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت ػمتیبة ہے.
اكے یہ ی٪یٺی ثٺبٷے کی ّـٿؿت ہے کہ پہٯے اربفت ٥بؿٳ
.iii
ٵیں ٍضیش ٵٞٲڀٵبت ػؿد کی گئی ہے .اك ٥بؿٳ کڀ 2013ٵیں اگـ
ٍضت اٹيڀؿٹل امتضٮبٳ کے ؿامتے ہػایبت کے ٵٖبث ٨آئی آؿ ڈی
اے آئی ٵٞیبؿ کیب گیب ہے .اگـ ٵٞبٵٰہ ٿاّش ٷہیں ہے تڀ ٹی
پی اے ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت كے اٹکبؿ کـ مکتب ہے یب اك پـ مڀاٯ
اٹھا مکتب ہے.
اكے یہ ی٪یٺی ثٺبٷے کی ّـٿؿت ہے کہ امپتبٯ کی ٥یل
.iv
صؼٿػ کے ٵٖبث ٨ہیں ،ٵخبٯ کے ٱئے ،کٶـے کے کـایہ کے ٱئے
کی صؼ یب ٵڀتیبثٺؼ ٕـس ٿّبصت ٝالد کی صؼ.
اگـ ٿہ پبٱینی کے کی ٕـ ٣كے اربفت کی صؼ كے فیبػہ عـچ
کـٹب چبہتب ہے تڀ پیيگی ٵیں یہ ربٷ ٱیٺب ةہتـ ہے کہ اعـاربت
ٵیں اك کب صٌہ ہٿ گب.
 .vگبہک کڀ امپتبٯ كے چھٹی ٵٲٸے كے پہٯے ٹی پی اے کڀ ٵٖٲٜ
کـ ػیٺب چبہئے اٿؿ امپتبٯ كے چھٹی ٵٲٸے كے پہٯے ّـٿؿی
کڀئی ةھی اّب٥ی ٵٺٚڀؿی ٹی پی اے کڀ ةھیذ ػیٸے کی ػؿعڀامت
امپتبٯ كے کـٹب چبہئے .اك كے یہ ی٪یٺی گے کہ ٵـیِ کڀ
امپتبٯ ٵیں ١یـ ّـٿؿی ٕڀؿ پـ اٹتٚبؿ ٷہیں کـٹب پڑتب ہے.
یہ ةھی دمکٸ ہے کہ کلٹٵـ ایک امپتبٯ ٵیں ٹ٪ؼہیٸ ٝالد کے ٱئے
ػؿعڀامت کـتب ہے اٿؿ اك کی ٵٺٚڀؿی ٱیتب ہے ٱیکٸ ٵـیِ کڀ
ػٿمـی رگہٿں ةھؿتی کـٷے کب ٥یَٰہ کـتب ہے .اك ٕـس کے ٵٞبٵالت
ٵیں ،گبہکڀں کڀ ٵٖٲ ٜکـٹب چبہئے اٿؿ امپتبٯ كے ٹیپيے کڀ یہ
ثتبٷے کے ٱئے کہٹب چبہئے کہ ٹ٪ؼہیٸ ٵٺٚڀؿی کب امتٞٶبٯ ٷہیں
کیب رب ؿہا ہے.
اگـ اینب ٷہیں کیب ربتب ہے تڀ ٵٺٚڀؿ کی گئی ؿ٩ٴ کالئٸٹ کی
پبٱینی ٵیں ثالک ہٿ مکتی ہے اٿؿ ثٞؼ ٵیں ػؿعڀامت کی ٵٺٚڀؿی پـ
اك کب ٵٺ٦ی احـ پڑ مکتب ہے.
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.C

ٍضت کی أيوؿٔل ػٝووں ِیں ػمتبویق تیبؿ کـٔب

رینب کہ پہٯے ؽکـ کیب رب چکب ہےٍ ،ضت کی اٹيڀؿٹل كے ٵتٞٲ٨
ػٝڀٿں کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے ةہت كے ػمتبٿیقات کی ّـٿؿت پڑتی
ہے .ہؿ ایک ػمتبٿیقات ٵیں اٍٰ ػٿ مڀاالت کب رڀاة ػیٸے ٵیں
ٵؼػگبؿ ہٿٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے -ٵٺٚڀؿی )کیب یہ ٩بثٰ اػائیگی
ہے؟) اٿؿ ػٝڀے مبئق) کتٺب؟(
یہ میکيٸ گبہکڀں کی ٕـ ٣كے مج ٜکئے ربٷے ٿاٯے ّـٿؿی ػمتبٿیقات
اٿؿ ٵڀّڀ ٛچیق کب ؽکـ کـتب ہے.
 .1ڈمچبؿد کبؿوائی کب عالًہ
ڈمچبؿد کبؿٿائی کب عالًہ کڀ ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے ٝٶٰ ٵیں مت كے
فیبػہ ّـٿؿی ػمتبٿیق مسذھا رب مکتب ہے .ٵـیِ کی پڀفیيٸ اٿؿ اك
کب ٝالد کل ٕـی٨ے كے کیب گیب ہے ،اك ثبت کی ٵکٶٰ ٵٞٲڀٵبت یہ
ػمتبٿیق ػیتب ہے.
آئی آؿ ڈی اے آئی کے امتضٮٴ ہػایبت ٫ے ٵٖبث ٨ؽیٰ کے ٕڀؿ
ٵٞیبؿ ڈمچبؿد ٩بثٰ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثبتیں ہٿتی ہے:
 .1ٵـیِ کب ٹبٳ
 .2ٹیٲی ٥ڀٷ  /ٵڀثبئیٰ ٷہ.
 .3آئی پی ڈی ٷہیں.
 .4ػاعٰہ ٷہیں۔
ٝ .5الد کـٷے ٿاٯے ٵبہؿ کب ٹبٳ ؿاثٔے سمرب حمکٴہ – عبً
 .6ػاعٰہ کی تبؿیظ ،ٿ٩ت کے مبتھ مبتھ
 .7ڈمچبؿد کی تبؿیظ  -ٿ٩ت کے مبتھ مبتھ
 .8ایٴ ایٰ می  /ای ٤آئی آؿ سمرب
 .9ػاعٰہ کے ٿ٩ت ٝبؿّی ٹيبٷ
 .10ڈمچبؿد کے ٿ٩ت آعـی تيغیٌ
 .11آئی می ڈی ( 10 -کڀڈ) کڀئی آعـی ڈمچبؿد کے ٱئے ػیگـ
کڀئی رینب کہ اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے تيغیٌ ہیں.
 .12ٵؼت کے مبتھ تکٲی ٤اٿؿ ػاعٰہ کب مجت
 .13ٵڀرڀػہ ثیٶبؿی کی ٿدہ
 .14ػاعٰہ کے ٿ٩ت رنٶبٹی كے فیبػہ تکٲی٤
 .15اٱکضٰ ،شبجبکڀ یب مجلٹاك اثیڀ ٫کی تبؿیظ ،اگـ کڀئی ہے
تڀ
مبث ٨اہٳ ٵبّی ٭ی ٕجی كے ٵتٞٲ٨ہ یب رـاصی ٫ے ٵتٞٲ٨
.16
تبؿیظ ،اگـ کڀئی ہے تڀ
عبٹؼاٹی تبؿیظ ،اگـ اہٳ ہٿ
.17
امپتبٯ ٵیں ؿہٷے کے ػٿؿاٷ اہٳ زب٪ی٪بت کی مبؿةھ
.18
کڀئی پیچیؼگی مسیت ،امپتبٯ ٵیں کیب گیب ٝالد ،اگـ
.19
کڀئی ہے تڀ
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ڈمچبؿد کے ٿ٩ت ٵيڀؿہ
.20
ٝ .21الد کـٷے ٿاٯے ٵبہؿ  /اعتیبؿ ٹیٴ ڈاکٹؿ کب ٹبٳ
اٿؿػمتغٔ
ٵـیِ  /اٹیٸڈیٹ کب ٹبٳ اٿؿ ػمتغٔ
.22
ٵٺبمت ٕـی٨ے كے تیبؿ کی گئی چھٹی کب عالًہ ثیٶبؿی اٿؿ ٝالد کی
پغتہ ربٹکبؿی ػیٸے کے مبتھ ہی ػٝڀے کے رٲؼ تَ٦یے ٵیں کب٥ی
ٵؼػگبؿ ہٿتی ہے .رٸ ٍڀؿتڀں ٵیں ٵـیِ فٹؼہ ٷہیں ؿہ پبتب ایلے ٵیں
ةہت امپتبٯ چھٹی کب عالًہ (ڈمچبؿد کبؿٿائی کب عالًہ) کی رگہ ٵڀت کب
عالًہ ( ٵڀت کبؿٿائی کب عالًہ) کب ٱ ٘٦امتٞٶبٯ کـتے ہیں۔
ہٵیوہ چھٹی کے عالًہ کی اٍٰ کبپی ٵبٹگی ربتی ہے۔
 .2ربٔچ ؿپوؿٹ
ربٹچ ؿپڀؿٹ تيغیٌ اٿؿ ٝالد کب ٵڀافٷہ کـٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے اٿؿ
اك کبٵٰ صبٱت کڀ مسذھٷے کے ٱئے ّـٿؿی ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے رل
ٷے امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ػٿؿاٷ ہٿئے ٝالد اٿؿ تـ٩ی کی صڀٍٰہ
ا٥قائی کی ہے.
ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٹکڀائـی ؿپڀؿٹ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ؿپڀؿٹ كے ٵٰ کـ ثٺتب ہے:
)a
)b
)c
)d

عڀٷ کے ٹیلٹ کی ؿپڀؿٹ
ایکل ؿے ؿپڀؿٹ
امکیٸ کی ؿپڀؿٹ اٿؿ
ثبیپپنی ؿپڀؿٹ

شببٳ اٹکڀائـی ؿپڀؿٹ کب ٹبٳٝ ،ٶـ ،رٺل ،ٹیلٹ کی تبؿیظ ٿ١یـہ کی
ٝکبمی اٿؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثٺیبػی ٕڀؿ پـ پیو کئے ربتے ہیں ٍ.بؿ٥یٸ
کے عَڀٍی ػؿعڀامت پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی ایکل ؿے اٿؿ ػیگـ ٥ٲٶیں
ٿاپل کـ مکتی ہے.
.3

ِْجوٓ اوؿ ومی ٜثً:

یہی ٿہ ػمتبٿیقات ہٿتب ہے رڀ یہ ٥یَٰہ کـتب ہے کہ اٹيڀؿٹل پبٱینی
کے زبت کیب اػا کـٹب چبہئے .پہٯے ثٰ کے ٱئے اةھی تک کڀئی
ٵٞیبؿی ىکٰ ٷہیں تھا ٱیٮٸ آئی آؿ ڈی اے آئی کب ٵٞیبؿات ہػایبت
امتضٮٴ اٿؿ ٿمی ٜثٰ کے ٱئے ٥بؿٵیٹ کی ٥ـاہٵی کـتب ہے ٕ.ٲجب کڀ
ٵيڀؿہ ػیب ربتب ہے کہ ٿہ ٿیت مبئٹ پـ تَ٦یٲی ٿّبصت ػے٫ھٯے.
اگـچہ ٵنتضٮٴ ثٰ جمٶڀٝی ٕڀؿ ٕڀؿ پـ تَڀیـ پیو کـتب ہے ٱیکٸ ٿمیٜ
ثٰ صڀاٯہ کڀڈ کے مبتھ ثـیک اپ ثٰ پیو کـے گب.
تَ٦یٲی ثٰ کڀ امتٞٶبٯ کـ ١یـ ٩بثٰ اػائیگی اعـاربت کب ربئقہ
ٱیب ربتب ہے اٿؿ اك ٿمی ٜثٰ ٵیں ١یـ ٩بثٰ ٩جڀٯ اعـاربت کڀ گڀٯ
کـ ػیب ربتب ہے اٿؿ هے کے زبت ہٿئے ٵتٞٲ٨ہ اعـاربت کی کٶی کے
ٱئے ٿمی ٜثٰ کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے.
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ثٰ کڀ اٍٰ ىکٰ ٵیں صبٍٰ کیب ربٹب چبہئے.
.4

اػائیگی کی ؿمیؼ

ثیٴہ کی ؿ٩ٴ کے ٱئے ہٿئے ٵٞبہػے کے زبتٍ ،ضت کی اٹيڀؿٹل کے
ػٝڀے کی تکٶیٰ کے ٱئے امپتبٯ ٵیں کئے گئے اػائیگی کی پکی
ؿمیؼ کی ةھی ّـٿؿت پڑتی ہے.
اك کی ػیکھ ةھاٯ کـیں گے کہ ؿمیؼ ٵیں ثیبٷ کـػہ ؿ٩ٴ اٿؿ اػائیگی
کی ؿ٩ٴ ایک ہٿٹب چبہئے ،کیڀٹکہ کچھ امپتبٯ اػائیگی کے ٿ٩ت چھٹ
ٿ١یـہ ةھی ػیتے ہیں .اك ٕـس کے ٵٞبٵالت ٵیں اٹيڀؿٹل کـٷے ٿاٯے
کڀ ٍـ ٣اتٺی ہی ؿ٩ٴ اػا کـٷے کڀ کہا ربتب ہے رتٺب ٵـیِ کے ٹبٳ
امپتبٯ کڀ ػیب گیب ہے.
ؿمیؼ کی اٍٰ کبپی ہی مج ٜکـٹی چبہئے رل ثٰ کب سمرب ٱکھا ہٿ اٿؿ ٳہؿ
ٱگی ہٿ.
.5

ػٝوی فبؿَ

ػٝڀی ٥بؿٳ کڀ اة آئی آؿ ڈی آئی کی ٕـ ٣كے ٵٞیبؿی کـ ػیب گیب ہے
رٸ ٵیں ت٪ـیجب ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ص٪ی٪ت ىبٵٰ ہٿتے ہیں.
)a
)b
)c
)d

)e

)f
)g
)h

ثٺیبػی اٹيڀؿٹل ہٿٯڈؿ کب ٹبٳ اٿؿ پبٱني سمرب رل زبت ػٝڀی
کیب گیب ہے.
اٹيڀؿٹل تبؿیظ ثیبٷ
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ثیٴہ ىؼہ ىغٌ تَ٦یٰ
امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے کب تَ٦یٲی ٿّبصت ،اٿؿ امپتبٯ،
کٶـے کی ٩نٴ ،ػاعٰہ اٿؿ عبؿد ہٿٷے ٿاٯے ٵبػہ کی تبؿیظ اٿؿ
ٿ٩ت ،صبػثے کی ٍڀؿت ٵیں کیب پڀٱیل کڀ ٵٞٲڀٵبت ػی گئی
ٵیڈینٸ کب ملٹٳ
ػٝڀے کی تَ٦یالت  -رل کے ٱئے ةھؿتی کیب گیب ،عـچ ثـیک اپ،
ةھؿتی ہٿٷے کے ٿمٖی اٿؿ ثٞؼ کی ٵؼت ،ػٝڀی کی گئی ایک پڀىت
ؿ٩ٴ ٹ٪ؼ ٥بئؼہ تَ٦یٰ
ٵٺنٲک ؽیٰ تَ٦یٰ
ثٺیبػی ثیٴہ ىؼہ کے ثیٺک اکبؤٷٹ کی تَ٦یالت تبکہ ٵٺٚڀؿ ؿ٩ٴ
ةھیزی رب مکے
ثیٴہ ىغٌ کی اٝالٷ.

ثیٶبؿی اٿؿ ٝالد رینی ٵٞٲڀٵبت کے مبتھ ثیٴہ ىغٌ کی ٕـ ٣كے کی
گئی اٝالٷ ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ػٝڀی ٥بؿٳ کڀ مت كے اہٳ ػمتبٿیقات ثٺب
ػیتب ہے.
یہ اٝالٷ ہی ػٝڀی کڀ اٿؿ ٩بثٰ اٝتٶبػ ثٺبتب ہے .اك عال ٣ٿؿفی کے
٩ڀاٹیٸ کے زبت ػٝڀے کڀ دھٿٹا حبثت کـ مکتب ہے.
 .6ىٕبعتی حجوت
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ہٵبؿی فٹؼگی ٵیں خمتٲ ٤مـگـٵیڀں کے ٱئے کی ىٺبعت کی تَؼی ٨کے
ةڑھتے ہٿئے امتٞٶبٯ کے مبتھٝ ،بٳ ىٺبعت مـٹی٦کیٹ ایک اہٳ ٵَ٪ؼ
کڀ پڀؿا کـتب ہے  -تبکہ اك کی تَؼی ٨کی رب مکے کہ رل ىغٌ کب
اصبٓہ کیب گیب ہے اٿؿ ٿہ ٿہی ىغٌ ہے رل کب ٝالد ہٿ ؿہا ہے.
ٝبٳ ٕڀؿ پـ رل ىٺبعتی ػمتبٿیق کی کڀىو کی رب مکتی ہے ٿہ ہے:
)a
)b
)c
)d

ٿٿٹؿ ىٺبعتی کبؿڈ
ڈؿائیڀٹگ الئنٺل
پیٸ کبؿڈ
ثیل کبؿڈ ٿ١یـہ

ىٺبعت مـٹی٦کیٹ پـ فٿؿ ػیٸے کب ٹتیذہ یہ ہٿا ہے کہ ٹ٪ؼہیٸ ػٝڀٿں
کے ٹ٪بٱی ٵٞبٵالت ٵیں ایک اہٳ کٶی آئی ہے .رینب کہ امپتبٯ ٵیں
ػاعٰ ہٿٷے كے پہٯے ىٺبعت مـٹی٦کیٹ کی کڀىو کی ربتی ہے تڀ پھؿ
امپتبٯ کب ایک ٥ـُ ہٿ ربتب ہے کہ اك کی ىٺبعت مـٹی٦کیٹ کی
تَؼی ٨کـیں اٿؿ امی ىکٰ ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی یب ٹی پی اے پیو
کـیں.
آ٥نیٹ ػٝڀٿں ٵیں ،ىٺبعت مـٹی٦کیٹ کٴ ہی ٵَ٪ؼ کڀ پڀؿا کـتب ہے.
 .7خمَوً ػٝوی کـْے کے ٌئے آؿاَ ػہ اوؿ پـمکوْ ػمتبویقات
ث٩ ِٞنٴ کے ػٝڀٿں کے ٱئے ،رل کے اٿپـ ثتبیب گیب ہے اك كے اٱگ
اّب٥ی ػمتبٿیقات کی ّـٿؿت ہٿتی ہے .رڀ یہ ہیں:
 )aرل ای ٤آئی آؿ یب ؿرلٹؿ پڀٱیل اكٹیيٸ کے ٱئے امپتبٯ کی
ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب ٵیڈیٮڀٱیگٰ مـٹی٦کیٹ ّـٿؿی ہٿ مکتب
ہے .اك صبػثے کی ٿرڀہات کے ثبؿے ٵیں ثتبتب ہے اٿؿ ٹؿی٦ک
صبػحبت کی ٍڀؿت ٵیں یہ ثتبتب ہے کہ رڀ ىغٌ ىـاة کے ٹوے
ٵیں تھا.
 )bپیچیؼہ یب فیبػہ ٩یٶت کے ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٰے ٵیں کیل اٷڈٿؿ
کب١ؾ کیل کی ّـٿؿت ہٿتی ہے .اٷڈٿؿ کیل کب١ؾ یب کیل میٹ ایک
اینب ػمتبٿیق ہٿتب ہے رلے امپتبٯ ٵیں ؿکھا ربتب ہے اٿؿ اك
ٵیں امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کی پڀؿی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ػٷ کی ثٺیبػ
پـ ٵـیِ کڀ ػی گئی شببٳ ٝالد کی تَ٦یالت پـ ٵيتٶٰ ہے.
 )cڈائیٲینل

/کیٶڀتھؿیپیٕ/جی چبؿٹ ػؿمت ہیں

 )dامپتبٯ ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ ،رڀ امپتبٯ کی تٞـی ٤کے زبت
ٵٺبمت ٹھہؿایب رب مکے.
ػٝڀی ػٱڀاٷے ٿاٯے ٹیٴ ػٝڀی کی تڀمی ٜکے ٱئے ث ِٞىکٰ ٵیں ہی
ػمتبٿیقات کب امتٞٶبٯ کـتے ہیں .رڀ اك ٕـس ہے:
 .iػمتبٿیقات کے اٹکڀائـی کی ٣ہؿمت
289

/ٵٞبہػے کے کب١ؾات

.ii

اٹکڀائـی

.iii

ٵٞیبؿ کی اٹکڀائـی

/کٸٹؿٿٯ کی ىکٰ

اگـچہ شببٳ ثیٴہ کـٷے ٿاٱی کٶپٺیڀں کی ىکٰ ای ٬رینی ٷہیں ہیں،
آئیے ٝبٳ ٵڀّڀٝبت  -چیق کے سمڀٹڀں کے مبتھ ػمتبٿیقات کے ٵَ٪ؼ
کب ٵٖبٱٜہ کـیں .
ٹیجً 2.2
1

ػمتبویقات
توحیمی ىیٹ

یہ مت كے آمبٷ ہے ،گبہکڀں کی ٕـ٣
کئے گئے ػمتبٿیقات کڀ ٹڀٹ کـٷے
صبٍٰ ػمتبٿیقات کی ٣ہؿمت ٵیں ایک
ٝالٵت ٱگبیب ربتب ہے .کچھ اٹيڀؿٹل
اٝرتا ٣کے ٕڀؿ پـ گبہکڀں کڀ اك
کبپی ٥ـاہٳ کـ مکتی ہیں.

2

حتمیمبت/
وبؿؿوائی ىیٹ

یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک ایک ىیٹ ہٿتب ہے دہاں
کبؿؿٿائی کی شببٳ تجَـے ػؿد کیب ربتب ہے.

3

ِٞیبؿ
وی آعـی اٹکڀائـی یب ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی
/
أىوائـی
کـٷے ٿاٯے ىغٌ کے ٝالٿہ ػٿمـے ىغٌ کی
وٓٹؿوي فبؿِیٹ ٕـ ٣ػٝڀے کی زب٪ی٪بت کے ٱئے کڀاٯٹی
کٸٹؿٿٯ ٥بؿٵیٹ

كے پیو
کے ٱئے
کبٵٰ کی
کٶپٺیڀں
کی ایک

 )aکلٹٵـ کب ٹبٳ اٿؿ ىٺبعتی سمرب
 )bػٝڀی تٞؼاػ ،ػٝڀی ػمتبٿیقات صبٍٰ ہٿٷے
کی تبؿیظ
64VBکے
 )cپبٱینی کب خمتَـ تَ٦یٰ ،ٹؼی
مبتھ ٝٶٰ
 )dا ٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ اٿؿ اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کب
امتٞٶبٯ
 )eامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے اٿؿ چھٹی ٵٲٸے
کی تبؿیظ
 )fثیٶبؿی تيغیٌ اٿؿ ٝالد
 )gػٝڀی ٵٺٚڀؿی /کبؿؿٿائی کے تجَـے ٿدہ
مسیت
 )hػٝڀی ؿ٩ٴ کی صنبة
 )iتبؿیظ اٿؿ کبؿؿٿائی کـٷے ٿاٯے ٱڀگڀں
کے ٹبٳ کے مبتھ ػٝڀے کی مـگـٵی

اٹکڀائـی
ػٝڀی
اٿؿ
٣ہؿمت
کی
چیک
مڀاٱٺبٳے کے ٝالٿہ کڀاٯٹی کٸٹؿٿٯ /آڈیٹ
٥بؿٵیٹ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ كے ٵتٞٲ ٨ٵٞٲڀٵبت
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ةھی ىبٵٰ ہٿ گی:
 )aػٝڀے تَـ،٣
 )bػٝڀے کے ٵنرتػ یب
 )cاّب٥ی ٵٞٲڀٵبت کے ٱئے ػؿعڀامت

عوػ ٹیلٹ 2
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ػمتبٿیق امپتبٯ ٵیں ؿہتب ہے رل ٵیں
ایک اتـٿگي پـ کئے گئے شببٳ ٝالد کی تَ٦یالت ػمتیبة ہٿتب ہے؟
 .Iربٹچ ؿپڀؿٹ
تَ٦یہ ىیٹ
.II
 .IIIکیل پیپـ
امپتبٯ ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦کیٹ
.IV

 .Dػٝوی حمفوٗ کـٔب
 .1حمفوٗ کـٔب
اك ػٝڀے کی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے کتبة -کے
اکبؤٷٹك ٵیں شببٳ ػٝڀٿں کے مٲنٰے ٵیں کئے گئے ٥ـاہٵی کی ؿ٩ٴ کڀ
ٙبہؿ کـتب ہے .اگـچہ یہ ةہت آمبٷ ٱگتب ہے ،حم٦ڀٗ کـٷے کے ٝٶٰ ٵیں
کب٥ی اصتیبٓ ثـتٸے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے – حم٦ڀٗ ٭ـٷے ٵیں کڀئی ١ٲٖی
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے ٵٺب ٜ٥اٿؿ مٲینڀیٺنی ٵبؿرٸ کب صنبة کڀ ٵتبحـ
کـتی ہے.
آد کٰ پـٿمینٺگ ملٹٵق ٵیں کنی ةھی ٿ٩ت خمَڀً ؿ٩ٴ ٹيبٹیڀں کب
صنبة کـٷے کی ثٺیبػی ٍالصیت ہٿتی ہے.
عوػ ٹیلٹ

3

ػٝڀٿں کی پڀفیيٸ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے کتبة-کے
اکبؤٷٹك ٵیں شببٳ ػٝڀٿں کے مٲنٰے ٵیں کئے گئے ٥ـاہٵی کی ؿ٩ٴ کڀ
________کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے.
 .Iگـہ ثٺؼی
.II

٥ـاہٵی
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 .IIIحم٦ڀٗ ٭ـٹب
.IV

مـٵبیہ کبؿی

 .Eتینـی پبؿٹی کے ِٕتّٚیٓ کے کـػاؿ )(TPA
 .1ةھاؿت ِیں ٹی پی اے کب آغبف
اٹيڀؿٹل کے می٬ٹؿ کڀ مبٯ  2000ٵیں ؽاتی کٶپٺیڀں کے ٱئے کھٿٯ
ػیب گیب تھا .اك ػؿٵیبٷ ،ٹئی ٵَٺڀٝبت کے آ١بف کے مبتھ ٍضت کی
ػیکھ ةھاٯ ةھاٯ کی ٵَٺڀٝبت کی ٵبٹگ ةھی ةڑھ ؿہی تھی .اك ٍضت کی
اٹيڀؿٹل ٵیں ٥ـٿعت کے ثٞؼ کی عؼٵبت کے ٱئے ایک چیٺٰ ىـٿٛ
کـٷے کی ّـٿؿت حمنڀك کی گئی .یہ پیوہ ٿؿاٷہ تینـی پبؿٹی کے
ٵٺتٚٶیٸ کے آ١بف کے ٱئے ایک ٵڀ ٜ٩ثٸ گیب.
اكے ػیکھتے ہٿئے اٹيڀؿٹل ؿیگڀٱیٹؿی اٿؿ
آؿ ڈی اے آئی کے الئنٺل کے زبت ٵبؿکیٹ ٵیں
اربفت ػے ػی٥ ،ـاہٳ کی ہے کہ ٿہ  17متٶرب
ڈی اے آئی ( تینـی پبؿٹی ایڈٵیٸ ٍ -ضت
 2001پـ ٝٶٰ کـتے ہیں.

تـ٩ی اتھاؿٹی ٷے آئی
ٹی پی اے کے آ١بف کی
 2001کڀ ٵٖٲ ٜآئی آؿ
ٵٺؼ اٹيڀؿٹل) ّبثٔے،

تٞـیف
لواٝؼ و ّواثٔ کے ِٖبثك ،
" تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ یب ٹی پی اے کب ٵٖٲت ہے اینب کڀئی ةھی
(تینـی پبؿٹی ایڈٵیٸ ٍ -ضت کی
ىغٌ رلے آئی آؿ ڈی اے آئی
عؼٵبت) ؿیگڀٱیيٸ 2001،کے زبت اتھاؿٹی کی ٕـ ٣كے الئنٺل یب٥تہ ہے
اٿؿ ٍضت کی عؼٵبت ػمتیبة کـٿاٷے کے ٵ٪بٍؼ ،ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی
کی ٕـ ٣كے ایک ٥یل یب ٵٞبٿُے کے ثؼٯے کبٳ ٵیں ٱگبیب گیب ہے.
" ٹی پی اے کی ٍضت کی عؼٵبت " کب ٵٖٲت ہے ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے
کبؿٿثبؿ کے مٲنٰے ٵیں ایک ٵٞبہػے کے زبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ ٹی
پی اے کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی گئی عؼٵبت کی ٕـ ٣كے ہے ،ٱیکٸ اك
ٵیں کنی اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے کبؿٿثبؿ یب ثـاہ ؿامت یب ثبٱڀامٔہ
ٕڀؿ پـ ٍضت کی اٹيڀؿٹل کبؿٿثبؿ کب ٵٖبٱتہ کـٷے یب کنی ػٝڀے کی
ٵٺٚڀؿی یب ٵنرتػ پـ ٥یَٰہ ٱیٸے کڀ ىبٵٰ ٷہیں کیب گیب ہے.
اك ٕـس ٹی پی اے کی عؼٵبت کب ػائـہ اٹيڀؿٹل پبٱینی کی ٥ـٿعت
اٿؿ پبٱینی ربؿی ہٿٷے کے ثٞؼ ىـٿ ٛہٿتب ہے .اگـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی
ٹی پی اے کی عؼٵت کب امتٞٶبٯ ٷہیں کـ ؿہی ہے تڀ یہ مـٿك اٹؼؿٿٹی
ٹیٴ کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی ربتی ہے.
ٍ .2ضت کی أيوؿٔل کی فـوعت کے ثٞؼ کی عؼِت
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 )aایک ثبؿ رت پیيکو کڀ ٩جڀٯ کـ ٱیب ربتب ہے( اٿؿ پـیٶیٴ )،
کڀؿیذ ىـٿ ٛہٿ ربتب ہے.
 )bاگـ پبٱینی کی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے کنی ٹیپيے کب
امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے ،تڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کالئٸٹ اٿؿ پبٱینی
کے ثبؿے ٵیں ٹیپيے کڀ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـتی ہے.
 )cٹی پی اے اؿکبٷ ٹبٵقػ کـتب ہے (دہاں صـکت پبٱینی ٱیٸے
ٿاال ىغٌ ہٿتب ہے ،پبٱینی کے زبت اصبٓہ کئے گئے ٱڀگ دمرب ہٿتے
ہیں) اٿؿ ایک ثـاہ ؿامت یب اٱیکٹؿاٹک کبؿڈ کے ٕڀؿ پـ ؿکٺیت
ىٺبعت ربؿی کـ مکتب ہے.
 )dٹی پی اے کی ؿکٺیت کب امتٞٶبٯ ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت کب ٥بئؼہ
اٹھاٷے کے مبتھ مبتھ ػٝڀٿں پـ کبؿؿٿائی کـٷے ٵیں کیب ربتب
ہے رت ؿکٸ کب اصبٓہ کئے گئے کنی امپتبٯ ٵیں ػاعٰ ہٿٷے یب
ٝالد کے ٱئے پبٱینی کی محبیت کی ّـٿؿت ہٿتی ہے.
 )eٹی پی اے ػٝڀی یب ٹ٪ؼہیٸ ػؿعڀامت پـ کبؿؿٿائی کـتب ہے اٿؿ
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے مبتھ ات٦ب ٧ٹائٴ الئٺق کب إال ٧کے اٹؼؿ
اٹؼؿ کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے.
مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٱی یڀٷٹ کے ٕڀؿ پـ ٹیپيے کے ٹبٳ پـ
پبٱینی کے االٹٵٸٹ ٿ٩ت ٿہ کٹ آ ٣ٹٔ٪ہ ہے دہاں كے ایک ٹی پی
اے کے کـػاؿ ىـٿ ٛہٿتی ہے .مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کی ّـٿؿت پبٱینی
کی ٵؼت ٵیں اٿؿ آگے کی کنی ػیگـ ٵؼت ٵیں ربؿی ؿہتی ہے رڀ
پبٱینی کے زبت ػٝڀے کی إال ٛػیٸے کے ٱئے ربئق ہے.
رت ہفاؿٿں کی تٞؼاػ ٵیں پبٱینیڀں کی عؼٵبت ٥ـاہٳ کی ربتی ہیں،
یہ مـگـٵی ٵنٲنٰ ربؿی ؿہتی ہے ،عبً ٕڀؿ پـ رت ایک ہی پبٱینی
کی ربؼیؼ کیب ربتب ہے اٿؿ ٿہی ٹیپيے پبٱینی کی عؼٵت ٥ـاہٳ
کـتب ہے.
 .3تینـی پبؿٹی ِٕت (TPA) ُٚکے ِمَؼ
ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵیں تینـی پبؿٹی ٵٺتٚٴ کے تَڀؿ ٵجیٸہ ٕڀؿ پـ
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵ٪بٍؼ کے مبتھ ثٺبئی گئی ہے:
ّ )aـٿؿت کے ٿ٩ت شببٳ دمکٸ ٕـی٪ڀں كے ٍضت کی اٹيڀؿٹل کے گبہک
کڀ مـٿك ٥ـاہٳ کـٹب.
 )bٹیٹ ٿؿک امپتبٱڀں ٵیں ثیٶبػھاؿ ٫ٵـیِ کے ٱئے ٹ٪ؼہیٸ ٝالد
کب اٹتٚبٳ کـٹب.
 )cمج ٜػٝڀی ػمتبٿیقات کی ثٺیبػ پـ اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے
ٝٶٰ اٿؿ ہػایبت کے ٵٖبثٍ ٨بؿ٥یٸ کڀ ػٝڀٿں کب ٵٺَ٦بٷہ اٿؿ
تیقی كے ّبئ ٜپیو کـٹب.
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ٍ )dضت اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں اٿؿ ٵتٞٲ٨ہ عؼٵبت کے کٸٹؿٿٯ ٵیں ٞ٥بٯ
ٳہاؿت تیبؿ کـٹب.
 )eٿ٩ت پـ اٿؿ ٵٺبمت ٕـی٨ے كے گبہکڀں کڀ رڀاة ػیٺب.
 )fایک اینب ٵبصڀٯ تیبؿ کـٹب دہاں ایک ٵٺبمت ٩یٶت پـ ٵٞیبؿی
ٍضت مـٿك کڀ امتٞٶبٯ کـٷے کے ٩بثٰ ہٿٷے کے ٱئے ایک ثیٴہ
ىغٌ کے ٵبؿکیٹ کب ٵَ٪ؼ کڀ صبٍٰ کیب ربتب ہے اٿؿ
 )gؿٿگٺتب ،اعـاربتٝ ،ٶٰ ،ٹھہؿٷے کے ٿ٩ت ٿ١یـہ كے ٵتٞٲ٨
ٵتٞٲ٨ہ اٝؼاػ ٿ مشبؿ تیبؿ  /مج ٜکـٷے ٵیں ٵؼػ کـٹب.
 .4أيوؿٔل کّپٕی اوؿ ٹیپيے کے ػؿِیبْ تٍٞمبت
ةہت كے اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀں کی ٥ـٿعت کے
ثٞؼ کی عؼٵت کے ٱئے ٹی پی اے کی عؼٵبت کب امتٞٶبٯ کـتی ہیں
رجکہ کچھ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں ،عبً ٕڀؿ پـ فٹؼگی اٹيڀؿٹل کے ٝال٧ے
کی کٶپٺیبں ةھی پبٱینی كے مبثٕ ٨جی ٵٞبئٸے مـٿك کب اٹتٚبٳ
کـٷے کے ٱئے ایک ٹی پی اے کی ٵؼػ ٱیتی ہیں.
ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی اٿؿ ٹیپيے کے ػؿٵیبٷ ٵٞبہػے تٞٲ ٨ہٿتب ہے
دہاں کئی ا٩نبٳ کی ّـٿؿیبت اٿؿ ٝٶٰ کے ٵـصٰے ٵٞبہػے ٵیں ٵڀرڀػ
ہٿتے ہیں .ایبؿڈيےاي ٍضت کی اٹيڀؿٹل ٵبٹکیکـٷ ہػایبت ٵیں اة
ٹیپيے اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے ػؿٵیبٷ ٵٞبہػہ کے ٱئے ہػایبت ٵ٪ـؿ
کئے گئے ہیں اٿؿ خمَڀً ٵٞیبؿ کے ٭ٲزڀ کب ایک میٹ ٥ـاہٳ کیب گیب
ہے.
ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٹیپيے كے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ عؼٵبت تڀ ٜ٩کـتی ہے:
 .Aفـاہَ کـْے وايے ٔیٹ وؿکٕگ کی عؼِبت
ٹی پی اے كے ٵٲک ةھؿ کے امپتبٱڀں کے ایک ٹیٹ ٿؿک کے مبتھ
تٞٲ٪بت ثٺبٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے رل کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ ا٥ـاػ کڀ ٍضت
كے ٵتٞٲ ٨ػٝڀؤں کے ٱئے ٹ٪ؼہیٸ ػٝڀی اػائیگی ػمتیبة کـاٹب ہے .
ایبؿڈيےاي کے ٹئے ؿہسمب عٖڀٓ کے ٵٖبث ٨یہ تٞٲ٪بت اٹيڀؿٹل کٶپٺی
کڀ مبتھ ٯے کـ كہ ؿعی ہٿٹب ّـٿؿی ہےٍ ،ـ ٣ٹیپيے اٿؿ ٥ـاہٳ کـٷے
ٿاٯے کے ػؿٵیبٷ ٷہیں.
ٿہ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے خمتٲٕ ٤ـی٨ہ کبؿ اٿؿ پیکزڀں کے ٱئے
اك ٕـس کے ٹیٹ ٿؿک امپتبٱڀں كے ةہتـ ىیڈٿٯ ىـس پـ مڀػے ثبفی
کـتے ہیں رل ثیٶبػھاؿ ٫اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی اعـاربت کڀ کٴ
کـٷے کی اٿؿ پیکزڀں کے ٱئے اچھا ىیڈٿٯ ىـس ثبت چیت.
 .Bکبي میٓٹؿ کی عؼِبت
ٹی پی اے كے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ؿاتڀں کڀ ،ہ٥تے کے آعـ ٵیں اٿؿ چھٹیڀں
کے ػٿؿاٷ ہؿ ٿ٩ت پہٹچ ٩بثٰ ٹٿٯ ٥ـی سمرب یٞٺی  365 * 7 * 24پـ
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ایک کبٯ میٸٹؿ مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے .ٹیپيے کبٯ
میٸٹؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ كے ٵتٞٲ ٨ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـے گب:
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g

پبٱینی کے زبت ػمتیبة کڀؿیذ اٿؿ ٥ڀائؼ
ٍضت ػٝڀٿں كے ٵتٞٲٕ ٨ـی٨ہ کبؿ اٿؿ ٕـی٨ہ کبؿ
عؼٵبت اٿؿ ٹ٪ؼہیٸ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے كے ٵتٞٲ ٨ؿہسمبئی
ٹیٹ ٿؿک امپتبٱڀں کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت
پبٱینی کے زبت ػمتیبة ثب٩ی اٹيڀؿٹل ؿ٩ٴ کی ٵٞٲڀٵبت
ػٝڀے کی صیخیت کی ٵٞٲڀٵبت
ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٰے ٵیں ػمتیبة ٷہیں ػمتبٿیقات کے ثبؿے ٵیں
ٵيڀؿہ

کبٯ میٸٹؿ ایک ٩ڀٵی ٹٿٯ ٥ـی سمرب كے پہٹچ
کلٹٵـ مـٿك کے ٝٶٰے کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ گبہکڀں
ٿاٱی اہٳ فثبٹڀں ٵیں ثبت چیت کـٷے کے
تَ٦یالت ثالىتہ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں اٿؿ اٷ کے
ٵٞبہػہ کی ٕـ ٣كے کٸٹؿٿٯ ہٿتے ہیں.

٩بثٰ ہٿٹب
کی ٕـ ٣كے
٩بثٰ ہٿٹب
ٹی پی اے

چبہئے اٿؿ
ثڀٱی ربٷے
چبہئے .اٷ
کے ػؿٵیبٷ

ٔ .Cمؼہیٓ امتّٞبي کی عؼِبت
تٞـیف
"ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت "کب ٵٖٲت ہے اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ثیٶبػھاؿ٫
کڀ ٥ـاہٳ کی گئی اینی كہٿٱت دہاں پبٱینی کے ٩ڀاٹیٸ اٿؿ ىـائٔ
کے ٵٖبث ٨ثیٶبػھاؿ ٫کی ٕـ ٣كے کـائے گئے ٝالد کی اعـاربت اػا
اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے پہٯے كے ٵٺٚڀؿ اتھاؿٹی کی صؼ تک ثـاہ
ؿامت ٹیٹ ٿؿک ٥ـاہٳ کڀ کیب ربتب ہے.
یہ مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ،ٵٞبہػے کے زبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی
ّـٿؿیبت یہ ہیں:
 )aپبٱینی كے ٵتٞٲ ٨شببٳ ٵٞٲڀٵبت ٹیپيے کے پبك ٵڀرڀػ ہٿٹی
چبہئے .اك ٹیپيے کڀ ػمتیبة کـاٹب اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ؽٳہ
ػاؿی ہے.
 )bپبٱینی ٵیں ىبٵٰ کیب گیب اؿاکیٸ کب ڈیٹا کنی ةھی ١ٲٖی یب
کٶی کے ث٢یـ ػمتیبة اٿؿ ٩بثٰ ؿمبئی ہٿٹب چبہئے.
 )cثیٴہ ا٥ـاػ کڀ ایک اینب ىٺبعتی کبؿڈ مبتھ ؿکھٹب چبہئے رڀ
اٷ کڀ پبٱینی اٿؿ ٹیپيے كے رڀڑتب ہے .اك ىٺبعتی کبؿڈ ایک
ات٦ب٥ ٧بؿٵیٹ ٵیں ٹيٹيے ٕـ ٣كے ربؿی کیب گیب ہٿٹب چبہئے،
اكے ایک ٵٺبمت ٿ٩ت کے اٹؼؿ اٹؼؿ ؿکٸ کے پبك پہٹچ ربٹب
چبہئے اٿؿ پڀؿے پبٱینی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ػؿمت ہٿٹب چبہئے.
 )dٹی پی اے کڀ ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت کی ػؿعڀامت کـٷے کے ٱئے ػمتیبة
کـائی گئی ٵٞٲڀٵبت کی ثٺیبػ پـ امپتبٯ کڀ ایک پہٯے كے
اربفت یب ّٶبٹت عٔ ربؿی کـٹب چبٻےٿٻ ثیٶبؿی کی ٹڀٝیت،
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جمڀفہ ٝالد اٿؿ ىبٵٰ اعـاربت کڀ مسذھٷے کے ٱئے ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت
کب ٵٖبٱتہ کـ مکتب ہے.
 )eدہاں ٵٞٲڀٵبت ٿاّش ٷہیں ہے یب ػمتیبة ٷہیں ہے ،ٹیپيے یہ
ٿاّش کـتے ہٿئے ٹ٪ؼہیٸ عَڀٍیت کڀ ٵنرتػ کـ مکتب ہے کہ
ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت كے اٹکبؿ کـٷے کڀ ٝالد كے اٹکبؿ ٷہیں مسذھا
ربٹب چبٻےمؼمي ثٞؼ ٵیں اػا کـٷے اٿؿ ایک ػٝڀی ػائـ کـٷے
کے اے آفاػ ہے رل پـ اك کی ٩بثٲیت کی ثٺیبػ پـ ١ڀؿ کیب
ربئے گب.
 )fہٹگبٵی ٍڀؿتڀں ٵیں ،امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے  24گھٷٹے کے
اٹؼؿ اٹؼؿ ٵٞٲڀٵبت ػی ربٹی چبہئے اٿؿ ٹ٪ؼہیٸ كہٿٱت کے
٥یَٰے کے ثبؿے ٵیں ثتبیب ربٹب چبہئے.
 .Dکالئٓٹ تٍٞمبت اوؿ ؿاثٔہ کے أتٚبَ
ٹی پی اے کڀ ایک اینی ٹٚبٳ ٥ـاہٳ کـٷے کی ّـٿؿت ہے رل کے
ؽؿیٜے کالئٸٹ اپٺی ىکبیتیں پیو کـ مکتے ہیں .یہ ٍضت اٹيڀؿٹل
ػٝڀٿں کڀ ربٹچ اٿؿ تَؼی ٨کے ػائـے ٵیں الٷے کے ٱئے ٝبٳ ثبت
ہے .یہ ةھی ١ڀؿ کـٹب چبہئے کہ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں کے ایک
چھٿٹے كے ٥ی ٍؼ کڀ اٹکبؿ کیب ربتب ہے رل پبٱینی کے ٩ڀاٹیٸ اٿؿ
ىـائٔ کے ػائـے كے ثبہؿ ہٿتے ہیں.
اك کے ٝالٿہ ،ت٪ـیجب شببٳ ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀٿں ٵیں ػٝڀے کی کچھ
ؿ٩ٴ پـ کٶی کب اٵکبٷ ؿہتب ہے .اك ٕـس کی ٫ٹٿتیب کالئٸٹ کی ٝؼٳ
إٶیٺبٷ کب مجت ثٺتی ہیں ،عبً ٕڀؿ پـ دہاں کٶی یب اٹکبؿ کب مجت
گبہک کڀ ٍضیش ٕـی٨ے كے ٿاّش ٷہیں کیب گیب ہے.
اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے کہ اك ٕـس کی ىکبیبت کب رٲؼ كے
رٲؼ صٰ کیب ربتب ہے ،اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ٹیپيے کے ٩ـیت
ایک ٵتبحـ کٸ ىکبیت کب مـا ٟٱگبٹب اٹتٚبٳ ؿکھٷے کی ّـٿؿت ہٿتی
ہے.
 .Eثٍٕگ كے ِتٍٞك عؼِبت
ثٲٺگ مـٿك کے زبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی ٹیپيے كے تیٸ کبٳ کـٷے کی
تڀ ٜ٩کـتی ہے:
 )aٵٞیبؿی ثٲٺگ پیٹؿٷ رڀ خمتٲ ٤اىیبء کے زبت کڀؿیذ کے امتٞٶبٯ
کب ربقیہ کـٷے اٿؿ ٩یٶت ٓے کـٷے ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٵؼػ
کـ مکتب ہے.
 )bاك کی تَؼی ٨کہ ٿٍڀٯ کی گئی ؿ٩ٴ اٍٰ ٵیں ثیٶبؿی کے ٱئے
ّـٿؿی ٝالد کے ٱئے ٵتٞٲ٨ہ ہے.
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 )cتيغیٌ (ڈایگٺڀمل) اٿؿ ٝٶٰ کے کڀڈ صبٍٰ کئے ربتے ہیں تبکہ
٩ڀٵی یب ثیٸ اال٩ڀاٵی ٵٞیبؿ کے ٵٖبث ٨شببٳ ٹی پی اے ةھؿ
ٵیں اٝؼاػ ٿ مشبؿ کب ٵبٹکیکـٷ دمکٸ ہٿ مکے.
اك کے ٱئے ٹیپيے ٵیں تـثیت یب٥تہ اٿؿ ٵڀحـ ا٥ـاػی ٩ڀت کی
ّـٿؿت ہٿتی ہے رڀ صبٍٰ ثٲٺگ ڈیٹا کی کڀڈٹگ ،ٹیـ ٣کی تَؼی ٨اٿؿ
ثٲٺگ ڈیٹا ٵبٹکیکـٷ کـٷے کے ٩بثٰ ہیں.
 .Fػٝوے پـ کبؿؿوائی کـْے اوؿ اػائیگی كے ِتٍٞك عؼِبت
اك ٹی پی اے کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی مت كے اہٳ عؼٵت ہے .
ػٝڀے پـ کبؿؿٿائی کـٷے کے ٱئے ٹی پی اے ٕـ ٣اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ
٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی عؼٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ىـٿ ٛكے آعـ تک کی عؼٵت
ہٿتی ہے رڀ ٵٞٲڀٵبت ػؿد کـٷے كے ٯے کـ اك پـ کبؿٿائی کـٷے اٿؿ
پھؿ ٵٺٚڀؿی اٿؿ اػائیگی کی م٦بؿه کـٷے تک چٲتی ہے.
ػٝڀٿں کی اػائیگی اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے صبٍٰ ٥ٸڈف کے ؽؿیٜے کیب
ربتب ہے ٥.ٸڈف پیيگی ؿ٩ٴ کے ٕڀؿ پـ ٹی پی اے کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ
کی رب مکتی ہے یب اك کب تَـ ٣اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ثـاہ
ؿامت آپ کے ثیٺک کے ؽؿیٜے کلٹٵـ کڀ یب امپتبٯ کڀ کیب رب مکتب
ہے.
ٹی پی اے كے پینڀں کب صنبة کتبة ؿکھٷے اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے
صبٍٰ ؿ٩ڀٳ کب ٿ٩ت ٿ٩ت پـ صٰ ٥ـاہٳ کـٷے کی تڀ ٜ٩کی ربتی ہے .
پینڀں کب امتٞٶبٯ ٵٺٚڀؿ ػٝڀٿں کی اػائیگی کے ٝالٿہ کنی ةھی
ػٿمـے ٵَ٪ؼ کے ٱئے ٷہیں کیب رب مکتب ہے.
ِ .Gیٕزّٓٹ أفبؿِیيٓ کی عؼِبت
چڀٹکہ ٹی پی اے ػٝڀے کی کبؿؿٿائی پڀؿی کـتب ہے ،ػٝڀٿں كے
ٵتٞٲ ٨شببٳ ٵٞٲڀٵبت کڀ ؽاتی ٕڀؿ پـ یب ارتٶبٝی ٕڀؿ پـ ٹیپيے کے
پبك ٵڀرڀػ ہٿتی ہے .اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ خمتٲ ٤ٵ٪بٍؼ کے ٱئے اٝؼاػ
ٿ مشبؿ کی ّـٿؿت ہٿتی ہے اٿؿ ٹیپيے ٕـ ٣كے اك ٕـس کے اٝؼاػ ٿ
مشبؿ ػؿمت ٕـی٨ے كے اٿؿ ٍضیش ٿ٩ت پـ ٥ـاہٳ کیب ربٹب چبہئے.
اك ٕـس ایک ٹیپيے کی عؼٵبت کے ػائـے کڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں کی
ٕـ ٣كے ربؿی کی گئی ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینیڀں کے ىـٿ ٛكے آعـ
تک ٥ـاہٳ کی ربٷے ٿاٱی مـٿك کہا رب مکتب ہے ،رڀ عبً اٹيڀؿٹل
کٶپٺی کی ّـٿؿیبت اٿؿ اك کے مبتھ ٵ٦بہٵت کی یبػػاىت کی ثٺیبػ
پـ کچھ مـگـٵیڀں تک حمؼٿػ ہٿ مکتب ہے.
 .Hٹی پی اے کب ِٞبوُہ
اٷ کی عؼٵبت کے ٱئے ٹیپيے کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کنی ایک ثٺیبػ
پـ ٥یل اػا کیب ربتب ہے:
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 )aکلٹٵـ كے پـیٶیٴ کے ایک ٥یَؼ کی ٥یل ٱیب ربتب ہے (مـٿك
ٹیکل کڀ چھٿڑ کـ)۔
 )bایک ٵ٪ـؿ ٿ٩ت کی ٵؼت کے ٱئے ٹیپيے کی ٕـ ٣كے مـٿك ہؿ
ؿکٸ کے ٱئے ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ ،یب
 )cٹی پی اے کی ٕـ ٣كے ٥ـاہٳ کی عؼٵت کے ہؿ ٹؿاٹقیکيٸ کے
ٱئے ایک ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ  -ریلے ٥ی ؿکٸ ربؿی کئے گئے کبؿڈ کے
اعـاربت٥ ،ی ػٝڀی ٿ١یـہ
اك ٕـس ٹی پی اے کی عؼٵبت کے ؽؿیٜے اٹيڀؿٹل کٶپٺیبں ٵٺؼؿدہ
ؽیٰ کے ٱئے تک ؿمبئی صبٍٰ کـتی ہیں:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii
.ix
.x

.xi

ٹ٪ؼہیٸ کی عؼٵبت
ڈیٹا تبٱی ٤اٿؿ ربقیہ
گبہکڀں کے ٱئے ایک  24گھٷٹے کبٯ میٸٹؿ اٿؿ ٵؼػ
امپتبٱڀں اٿؿ ػیگـ ٕجی عَڀٍیبت کب ٹیٹ ٿؿک
اہٳ گـٿپ کے ٍبؿ٥یٸ کے ٱئے ٵؼػ
کالئٸٹ کے مبتھ ػٝڀٿں پـ ثبت چیت کی كہٿٱت
امپتبٱڀں کے مبتھ ٹیـ ٣اٿؿ ٝٶٰ کی ا٩ؼاؿ پـ ثبت چیت
کلٹٵـ مـٿك کڀ آمبٷ ثٺبٷے کے ٱئے ٹیکٺبٱڀری کی محبیت کی
عؼٵبت
ٵيتتہ ٵٞبٵالت کی ت٦تیو اٿؿ تَؼی٨
شببٳ کٶپٺیڀں ٵیں ػٝڀی پیٹؿٷ کب ربقیہ اٿؿ اعـاربت کے ثبؿے
ٵیں اہٳ ٵٞٲڀٵبت کب اٹتٚبٳٝ ،الد کے ٹئے ٕـی٨ے ،اةھؿتے
ہٿئے ؿرضبٹبت اٿؿ ػھٿکہ ػہی کٸٹؿٿٯ
عؼٵبت تک ؿمبئی صبٍٰ کی تیقی كے تڀمیٜ

 .Fػٝوی أتٚبَ  -ؽاتی صبػثے
 .1ؽاتی صبػثے
تٞـیف
ؽاتی صبػثے ایک عَڀٍیت پبٱینی ہے رڀ صبػثے كے ہٿئی ٵڀت ،صبػثے
كے ہٿئی ٹباہٱی (ٵنتٝ / ٰ٪بؿّی) ،ٵنت ٰ٪کٰ ٹباہٱی کب اصبٓہ کـتی
ہے مبتھ ہی ٵَٺڀٝبت عبً کی ثٺیبػ پـ یہ ایڈ آٷ کڀؿ کے ٕڀؿ پـ
ٕجی اعـاربت ،ػاہ تؼ٥یٸ کے اعـاربت  ،تٞٲیٶی اعـاربت ٿ١یـہ کڀ
ةھی اصبٓہ کـتی ہے.
اك پبٱینی کے زبت اصبٓہ کـتب آ٥ت "صبػثہ" ہٿتی ہے.
تٞـیف
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صبػثہ کنی ةھی اچبٹک ،ا٭نٶ١ ،٬یـ اؿاػتب ،ثیـٿٹی ،ربؿصبٷہ اٿؿ
ثَـی ؽؿائ ٜكے ہٿٷے ٿاٱی ایڀٷٹ کے ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب گیب ہے.
ػٝڀی ٵیٺیزـ ػٝڀے کی إال ٛٵڀٍڀٯ ہٿٷے پـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کی زب٪ی٪بت
کـٹی چبہئے:
 )aپبٱینی رل کے تٞٲ ٨ٵیں ػٝڀی کیب گیب ہے پبٱینی کے اؿٹتگت
اصبٓہ کـتب ہے
 )bپبٱینی ٹَ٪بٷ کی تبؿیظ کب ػؿمت ہے اٿؿ پـیٶیٴ ٵڀٍڀٯ ہٿئی
ہے
 )cٹَ٪بٷ پبٱینی ٵؼت کے زبت ہے
 )dٹَ٪بٷ صبػثے كے ہٿئی ہے ٷہ کہ ثیٶبؿی كے
 )eکنی ػھٿ٫ھاػھڈي
اٹکڀائـی کـٿائیں

کب

عؼهہ

ہٿٷے

پـ

کنی

اٹڀےكٹگےٹؿكے

 )fػٝڀے کڀ ؿرلٹؿ کـے اٿؿ اك کے ٱئے ؿف ٧کـے
 )gڈیڈ کـیں (ػٝڀی مـٿك کے ٿ٩ت) اٿؿ ػٝڀے كے یکزب ربٷ کبٳ
گبہک کڀ ػے
 .2ػٝووں کی حتمیمبت
اگـ ػٝڀے کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں یب ػٝڀی ػمتبٿیقات صبٍٰ ہٿٷے پـ کڀئی
٥ـاڈ کب عؼهہ ہٿ تڀ اكے زب٪ی٪بت کے ٱئے کنی پـٿ٥یيٺٰ
اٹڀےكٹگےٹؿ کے صڀاٯے کـ ػیں.

ِخبي
ؽاتی صبػثے ػٝڀٿں ٵیں ؿیڈ اٱـٹ کی ٵخبٱیں رٸ ٵٞٺی ػھٿکہ یب ١ٲٔ
ػٝڀی ہٿٹب ٷہیں ہے (ٵقیؼ ت٦تیو کے ٵَ٪ؼ كے ،ٱیکٸ یہ ٥ـاڈ کے
ٵخجت اىبؿہ یب ػٝڀے کے ٥ـاڈ ٵکٶٰ ہٿٷے کڀ ٷہیں ٙبہؿ کـتب ہے(








٩ـثت ػٝڀے ٭ڀ ثٺؼ ٭ـیں (ػٝڀی کڀ اٹيڀؿٹل ىـٿ ٛہٿتے ہی ہٿ
گئی ہٿ(
ٕڀیٰ ٵؼت کی ٹباہٱی کے ٱئے اٝٲی ہ٥تہ ٿاؿ ٥ڀائؼ ؿ٩ٴ
ػٝڀی ػمتبٿیقات ٵیں ٝؼٳ ٵنبٿات
ایک ہی ثیٴہ ىؼہ کی ٕـ ٣كے کئی ػٝڀے
اٱکضٰ کب اىبؿہ
عڀػکيی کب عؼهہ
ػیـ ؿات کی كڑک پـ ہٿئی صبػثہ رت گبڑی ثیٴہ ىؼہ ٭ی ٕـ ٣كے
ڈؿائیڀ کی رب ؿہی ہٿ
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مبٹپ کبٹٹب
ڈٿة ربٹب
اٿٹچبئی كے گـٹب
ثیٶبؿی کب ىکبؿ ٵٞبٵٰے
فہؿ کھاٹب
٩تٰ
گڀٱی ٱگٸے كے ہٿا فعٴ
٥ـاكٹ کے کبٹٷے گٶيؼگی
ہٿٵنبئیڈ ٿ١یـہ

زب٪ی٪بت کب ثٺیبػی ٵَ٪ؼ ہٿتب ہیں:
 )aٹَ٪بٷ کی ٿدہ كے زب٪ی٪بت
 )bٹَ٪بٷ کی ٹڀٝیت اٿؿ ٿمٞت کب پتہ ٱگبٹب
 )cحجڀت اٿؿ ٵٞٲڀٵبت مج ٜکـٹب
 )dیہ پتہ ٱگبٹب کہ اك ٵیں کڀئی ػھٿکہ ػہی کی گئی ہے یب ػٝڀے
کی ؿ٩ٴ کڀ ةڑھا ػیب گیب ہیں
ثـاہ َہؿثبٔی ٔوٹ کـیں  :زب٪ی٪بت کب ٵَ٪ؼ کیل کے ص٪بئ ٨کب پتہ
ٱگبٹب اٿؿ ّـٿؿی حجڀت مج ٜکـٹب ہے.
یہ ّـٿؿی ہٿتب ہے کہ ػٝڀی آڈیٹؿ اٹڀےكٹگےٹ کڀ اك ثبؿے ٵیں ٵيڀؿہ
ػے ہے.
ِخبي
کیل ہػایبت کی ٵخبٯ:
كڑک ٹؿی٦ک صبػثے
 .iصبػثہ کت پیو آیب ٍ -ضیش ٿ٩ت ،اٿؿ تبؿ٫ھ ٵ٪بٳ اٿؿ ٿ٩ت
کیب ثیٴہ ىؼہ پیؼٯ چٰ ؿہا تھا؟ ٵنب٥ـ  /ىـیک ٵنب٥ـ کے
.ii
ٕڀؿ پـ تھا یب صبػثے ٵیں ٵٲڀث گبڑی کڀ چال ؿہا تھا ؟
.iii

صبػثہ کی تَ٦یالت ،یہ کل ٕـس ہٿئی ؟

.iv

کیب ثیٴہ ىؼہ صبػثے کے ٿ٩ت اٱکضٰ کے احـ ٵیں تھا ؟

 .vٵڀت کی ٍڀؿت ٵیں ،ٵڀت کی ٍضیش ٿ٩ت اٿؿ تبؿیظ کیب تھی،
ٵڀت كے پہٯے کیب گیب ٝالد ،کل امپتبٯ ٵیں ٿ١یـہ ؟
صبػثے کب اصتّبٌی ودہ :
گبڑی کے ڈؿائیڀؿ کی کنی ثیٶبؿی (ػٯ کب ػٿؿہ ،ػٯ کی ؿ٥تبؿ ؿکٸے)
اٱکضٰ کے احـات ،كڑک کی ثڀؿی پڀفیيٸ ،ٵڀمسی صبالت ،گبڑی ؿ٥تبؿ کی
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ٿدہ كے ثیٶبػھاؿ ٫کے یب اك کے مبٵٸے گبڑی کی ٵیکبٹی گڈةڈي
(كٹیئـٹگ ،ثـیک ٿ١یـہ کب ٥یٰ ہٿٹب(
ؽاتی صبػثے ػٝووں ِیں دمکٓہ ػھوکہ ػہی کے کچھ ِخبٌیں:
 .iٹی ٹی ڈی ٵؼت کڀ ربٷ ثڀدھ کـ ةڑھا ٙبہؿ ہٿٹب
ؿگتب کڀ صبػثہ ثتبٹب ریلے ،ؿٿگتٶ ٬ٿرڀہات كے کٶـ
.ii
کے ػؿػ کڀ پی اے ػٝڀے پہ ثؼٯ کـ گھؿ ٵیں گـٹب  /مٲپ کـٹب
ثتبٹب.
ػمتبٿیقات ٵیں ؿػٿثؼٯ کـکے پہٯے كے ٵڀرڀػ صبػثہ ٹیب
.iii
ثتبٹبٝ ،بٳ ٵڀت کڀ صبػثہ ثتبٹب یب پہٯے ٵڀرڀػ ؿگتب کڀ
صبػثہ کے ثٞؼ ٵڀت ثتبٹب.
.iv

عڀػکيی کے ٵٞبٵالت کڀ ػؿگھٹٹبشب ٬ٵڀت ثتبٹب

ڈمچبؿد ٿاؤچـ ؽاتی صبػثے ػاٿٿ ،عبً کـ ٵڀت ػاٿٿ ٵیں ایک اہٳ
ػمتبٿیق ہے .ربڀیق کے ٿ٩ت ہی ٹبٵيت کی تَ٦یالت صبٍٰ کـٹب اہٳ ہٿتب
ہے رڀ پبٱینی کب صٌہ ہٿٹب چبہئے.

 .3ػٝوی ػمتبویقات
ٹیجً 2.3
ِوت ػٝوی

)a
)b
)c
)d
)e

)f

کً
ِنتمً
اوؿ
ٔباہٌی
ٝبؿّی ٔباہٌی
ػٝوی

ػٝڀیؼاؿ کے ٹبٵيت  /عبٹؼاٷ کے کنی ؿکٸ کی ٕـ٣
كے ػمتغٔ ٿػٿت ةھؿا ہٿا ؽاتی صبػثے ػٝڀی ٥بؿٳ
ٵڀدلب مب٫ھیب٭ت ٥ی ای ٤آئی آؿ کی (مب٫ھیب٭ت ٥ی
ىبٵٰ ای ٤آئی آؿ  /پٺچٺبٳہ  /زب٪ی٪بت پٺچٺبٳہ(
ٵڀت مـٹی٦کیٹ کی اٍٰ یب مب٫ھیب٭ت ٥ی
پڀكٹ ٵبؿٹٳ ؿپڀؿٹ کی مب٫ھیب٭ت ٥ی ،اگـ ہٿا ہٿ
ٹبٳ کی زب٪ی٪بت کے ٱئے ییٶیٰ ػمتبٿیقات
(ایٸٹی ٵٺی الٷڈؿٹگ) (پبمپڀؿٹ  /پیٸ کبؿڈ /
ٿٿٹؿ آئی ڈی  /ڈؿائیڀٹگ الئنٺل) ،عٔ کی زب٪ی٪بت
کے ٱئے (ٹیٲی ٥ڀٷ ثٰ  /ثیٺک اکبؤٷٹ کی
تَ٦یالت  /جبٲی ثٰ  /ؿاىٸ کبؿڈ(.
شببٳ ٩بٹڀٹی ٿؿحبء کی ٕـ ٣كے ػمتغٔ اٿؿ
ٹڀٹؿی کیب ہٿا ،صٲ ٤ٹبٳہ ،اٿؿ ٿیٮتپڀؿتي ٹئی
ثبٷڈ ٥ٲٴ کے مبتھ ٩بٹڀٹی ٿاؿث مـٹی٦کیٹ
 )aػٝڀیؼاؿ ڑاٿ ٿػیڀت ػمتغٔ ؽاتی صبػثے ػٝڀی
٥بؿٳ
 )bای ٤آئی آؿ کی مب٫ھیب٭ت ؿپڀؿٹ اگـ ٩بثٰ
إال ٧ہٿ
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 )cثیٶبػھاؿ ٫کی ٹباہٱی کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاال مڀٯ
مـرٸ تھا ہٳ ٵٺَت ٩بثٰ ڈاکٹؿ كے ٹباہٱی
مـٹی٦کیٹ
ٝبؿّی
ٔباہٌی ػٝوی

کً

ٝ )aالد
ٵؼت
مبف
مبف

کـٷے ٿاٯے ڈا٫ٹؿ كے ٹباہٱی اٿؿ ٹباہٱی
کی ٝکبمی ٿاال چٮتنب مـٹی٦کیٹ ،ٵٺَڀةہ
كے صبٍٰ چھٹی کب مـٹی٦کیٹ کڀ ٵٺَڀةہ
کی ٕـ ٣كے ٿػٿت ػمتغٔ ہٿ

ٵٺؼؿدہ ثبال ٣ہؿمت ٍـ ٣ہػایبت ٵیں ك اّب٥ی ػمتبٿیقات (رڀ٫ھمي کے
ٹيبٷ کے ٥ڀٹٿ گـا ٣صبػثہ کھٿپڑی کے ٥ڀٹٿ گـا )٣ٿ١یـہ ةھی ٵبٹگے
رب مکتے ہے عبً کـ ػھٿکہ ػہی کی ىـٿ ٛہٿٷے پـ زب٪ی٪بت کـائی ربٹی
چبہئے۔

عوػ ٹیلٹ 4
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کل ػمتبٿیق کی ّـٿؿت ٵنت ٰ٪کٰ ٹباہٱی ػاٿٿ
کے ٱئے ٷہیں ہٿتی ہے.
 .Iػٝڀیؼاؿ کی ٕـ ٣كے ػمتغٔ ٿػٿت ةھٿ ہٿا ؽاتی صبػثے ػٝڀی صبٍٰ
.II

ای ٤آئی آؿ کی مب٫ھیب٭ت ٥ی ،اگـ الگ ہٿ

 .IIIثیٴہ ىؼہ کی ٹباہٱی کی تَؼی٩ ٨بثٰ ڈاکٹؿ کی ٕـ ٣كے ػیب گیب
ٵنت ٰ٪ٹباہٱی حجڀت پـتـ
ٝ .IVالد کـٷے ٿاٯے ڈاکٹؿ کی ٕـ ٣كے ػیب گیب ٣ٹٹل مـٹی٦کیٹ کہ
ثیٶبػھاؿ ٫ٵٞٶڀٯ کے کبٳ کے ٱئے ٣ٹ ہے
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 .Gػٝوی أتٚبَ :ثیـوْ ٍِک مفـ أيوؿٔل
 .1ثیـوْ ٍِک مفـ أيوؿٔل پبٌینی
اگـچہ کی عبؿدہ ٹؿیڀٯ اٹيڀؿٹل پبٱینی کے ١یـ ٕجی كہٿٱیبت کب
اصبٓہ کـٷے ٿاٯے کـ طڈ ہے ،اك کب ہاٵیؼاؿی اٿؿ ػٝڀی اٹتٚبٳ
ؿٿایتی ٕڀؿ كے ٍضت اٹيڀؿٹل پڀؿٹ پڀٱیڀ کے زبت ہی ہٿتب ہے ،کیڀں
کہ ٕجی اٿؿ ثیٶبؿی عَڀٍیت اك پبٱینی کے زبت اہٳ اصبٓہ ہیں.
پبٱینی کے زبت کڀؿ کڀ ٵڀٹے ٕڀؿ پـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٕج٪بت ٵیں ت٪نیٴ
کیب رب مکتب ہے۔ ایک خمَڀً ٵَٺڀٝبت ٹیچے ػی گئی عَڀٍیبت ٵیں كے
کچھ تھا مت کب اصبٓہ کـ مکتب ہے.
ٕ )aجی اٿؿ ثیٶبؿی ٫ے

میکيٸ

 )bٿٕٸ ٿاپنی اٿؿ ازمالء
 )cؽاتی صبػثہ کب اصبٓہ
 )dؽاتی

ؽٳہ ػاؿی

 )eػیگـ ١یـ ٕجی اصبٓہ
 .iٹؿپ کب ٵٺنڀط ہٿٹب
ػٿؿے ٵیں تبعیـ
.ii
 .iiiػٿؿے ٵیں ؿ٭بٿٹ
ٵلڈ کٺکيٸ
.iv
 .vچی٬ڈ مبٵبٷ ٹکبٱٸے کی ّـٿؿت تبعیـ
چی٬ڈ مبٵبٷ ٹکبٱٸے کی ّـٿؿت کب ٹَ٪بٷ
.vi
 .viiپبمپڀؿٹ کب ٹَ٪بٷ
ایٶـرٺنی ٹ٪ؼ پیيگی
.viii
 .ixہائی ری ٬االؤٹل
 .xثیٰ ثبٷڈ اٹيڀؿٹل
ہائی ریک ٭ڀؿ
.xi
 .xiiمپٺنـ پـٿٹیکيٸ
 ْٰ٥ػٿؿے
.xiii
 .xivٵٖبٱٜہ ٵیں ؿکبٿٹ
گھؿ ٵیں ٹ٪ت فٹی
.xv
رینب کہ ٹبٳ ثتالتب ہے یہ پبٱینی ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ کـٷے ٿاٱڀ کے
ٱئے ٷہیں ہےٖ٥ ،ـی ہے کہ ٽني ةھاؿت کے ثبہؿ ہٿگی اٿؿ ػٝڀے مـٿك
کی ّـٿؿت ہٿ گی ،ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀی کے ٵٞبٵٰے ٵیں
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ػٝڀی مـٿمٺگ کے ٱئے ا تـتي پبؿٹی کی عؼٵت ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے کی
ّـٿؿت ہٿگی رل کے پبك ٝبدلی مٖش پـ ّـٿؿی تٞبٿٷ اٿؿ ٵؼػ ٥ـاہٳ
کـٷے کے ٹیٹ ٿؿک ہٿ.
ػٝوی عؼِت ِیں ِٕؼؿدہ ؽیً ىبًِ ہوتب ہے:
)a
)b
)c
)d
)e

24 * 7ثٺیبػ پـ ػٝڀے کڀ ػؿد کـٹب
ػٝڀی ٥بؿٳ اٿؿ پـ٭ـي کڀ ةھرٺب
گـاہ٭ڀ کڀ ٹَ٪بٷ کے ٥ڀؿا ثٞؼ ٯے ربٷے ٿاٱڀ كٹیپ کی
ٵٞٲڀٵبت ػیٺب.
ٕجی اٿؿ ؿٿگٺتب ػٝڀٿں کے ٱئے 'کیو ٱیل' کـٿاٹب.
ٵٲک اٷے اٿؿ تـک ،صبػحبتی کیو کب اٹتٚبٳ کـٹب

ِ .2ؼػ کّپٕیبں -

غیـ ٍِکی ػٝووں ِیں اْ کے کـػاؿ

مٲنٰے ٵیں ٵٞبٿٹت کٶپٺیڀں کے پبك اپٺب ػ٥رت ہٿتب ہے اٿؿ ایلے ہی
٥ـاہٳ کـٷے كے پڀؿے ػٹیب ٵیں اٷ کب ٹا آپ ہٿتب ہے۔ یہ ٵؼػ
کٶپٺیبں پٲل کے زبت اصبٓہ اٵٮبٹبت کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں کے گـاہ٭ڀں کڀ ٵؼػ ٥ـاہٳ کـتی ہیں.
یہ کٶپٺیبں  7 * 24چٲٸے ٿاٯے کبٯ میٸٹؿ چالتی ہے اٷ کے
اؿٹرتاهٹؿیي ٹٿٯ ٥ـی سمرب ةھی ہٿتب ہے رٸ کے كہاؿے ػاٿٿ
ؿرلٹؿیيٸ  /ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کی ربتی ہے .یہ کٶپٺیبں ٵٺؼؿدہ
عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتی ہیں رٸ کے ٱئے ٿہ کٶپٺی عبً كے ہٿئے
ٵٞبہػے کے ٵٖبث ٨چبؿد کـتی ہے۔

پبك
کی
ؽیٰ
اپٸ

ٕ )aجی ٵؼػ
ٕ .iجی مـٿك ٥ـاہٳ کـٷے ٿاٯے ؿیپھؿٱل
امپتبٯ ٵیں ػاعٰے کب اٹتٚبٳ
.ii
 .iiiآؿاٳ ػہ اٿؿ پـمکڀٷ ٕجی ٵؼػ
آؿاٳ ػہ اٿؿ پـمکڀٷ ٕجی ٵٲک اٷے
.iv
 .vٵـتيـیـ کب ٵٲک پـتیبٿؿت
 ْٰ٥ػٿؿے اٹتٚبٳ
.vi
 .viiچھٿٹے ثچڀں کڀ ٵؼػ ػیٺب
 )bامپتبٯ ٵیں ؿہٷے کے ػٿؿاٷ ٕجی ٵ٪ؼٵبت پـ تڀدہ ؿکھٹب
ّ )cـٿؿی ػٿاٿ کی ت٪نیٴ
 )dپبٱینی کی ىـائٔ اٿؿ صبالت اٿؿ اٹيڀؿٹل ٭پٺیڀ كے ٵٺٚڀؿی
کے تبث ٜامپتبٯ ٵیں ؿہٷے کے ػٿؿاٷ اپگت ٕجی اعـاربت کی
ّٶبٹت
 )eمبث ٨ػٿؿہ اٹ٦بؿٵیيٸ مـٿك اٿؿ ػیگـ مـٿك
 .iٿؽا اٿؿ ٿیکنیٸ كے ٵتٞٲ٨ہ رـؿتے
م٦بؿت عبٷے ؿی٦ـٯ کی عؼٵبت
.ii
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پبمپڀؿٹ

اٿؿ الپتہ ہٿئے

 .iiiگٴ ہٿئے
عؼٵبت
آؿاٳ ػہ اٿؿ پـمکڀٷ پی٢بٳ ٹيـ مـٿك
.iv
 .vثیٰ ثبٷڈ ٩ـاؿ
ٵبٱی ہٹگبٵی ٵؼػ
.vi

مبٵبٷ كے

ٵتٞٲ٨

 )fتـمجبٷ ؿی٦ـٯ
٩ )gبٹڀٹی ؿی٦ـٯ
 )hایڈٿٿکیٹ كے ٵال٩بت
ٔ .3مؼہیٓ ٕجی ِٞبِالت ِیں ػٝوی أتٚبَ
ٹ٪ؼہیٸ ٕجی ٵ٪ؼٵبت ،آ٥نیٹ ٕجی ٵ٪ؼٵبت اٿؿ ١یـ ٕجی ٵٞبٵالت ٵیں
ػٝڀی اٹتٚبٳ کب ٹٔ٪ہ ٹٚـ خمتٲ ٤ہٿتی ہے .ػٿثبؿہ ٹ٪ؼہیٸ ٕجی ػٝڀی
اٹتٚبٳ ػیگـ ٵٲٮڀں کے ٵ٪بثٰے ٵیں ،اٵـی٬ہ ٵیں ثبٱکٰ ہٿتب ہے .
اة ہٳ ٩نٔ ٿاؿ اك کب ٵٖبٱٜہ کـیں گے
 )aػٝوی کے ٔوٹیفکیيٓ
ریلے ہی ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے ،ٵـیِ امپتبٯ ٵیں ػاعٰے ٱیتب ہے اٿؿ
ػاعٰہ کبؤٷٹؿ پـ اٹيڀؿٹل کے کب١ؾات کڀ ٙبہؿ کـتب ہے .ٵؼػ
کٶپٺی کڀ اك ٹئے کیل کے ثبؿے ٵیں امپتبٯ اٿؿ  /یب ٵـیِ یب
ؿىتہ ػاؿ  /ػٿمت كے ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ ہٿتی ہے ،پھؿ ػٝڀیؼاؿ کڀ
ػٝڀی ٝٶٰ کے ثبؿے ٵیں ثتبیب ربتب ہے.
 )bکیل أتٚبَ تـتیت
یہ کٶپٺی کی ىـس کٶپٺی خمتٲ ٤ہٿتی ہیں ٱیکٸ ٝبٳ تـتیت ٹیچے
ػیب رب ؿہا ہے
 .iمپڀؿٹ کٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ عَڀٍیبت ،ثیٴہ ؿ٩ٴ ،پ़ٱني ٵؼت،
پبٱینی کی ٵؼت ،پبٱینی ہٿٯڈؿ کے ٹبٳ ٿ١یـہ کی ربٹچ پڑتبٯ
کـتب ہے.
کیل ٵیٺیزـ
.ii
ثٰ ،اٿؿ الگت کے
ٵٞٲڀٵبت ةھی صبٍٰ
ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ ہٿتی

امپتبٯ كے ؿاثٔے کـکے ٵـیِ کی پڀفیيٸ،
اٹؼافے کے ٝالٿہ ٕجی ٵتٞٲ ٨اپ ڈیٹ کی
کـتب ہے .ٵؼػ کٶپٺی کڀ ٵتٞٲ٨ہ اپ ڈیٹ کی
ہے رلے ٿہ ثیٴہ ىؼہ کڀ چیٺذ ػیتب ہے.

ػٝڀے کی ٵٺٚڀؿی کب تٞیٸ ہٿتب ہے اٿؿ اٹيڀؿٹل کٶپٺی
.iii
كے ٵٺٚڀؿی کے تبث ٜاػائیگی کی ّٶبٹت امپتبٯ کی پیو کـ ػی
ربتی ہے.
اینی ٍڀؿت ةھی ہٿ مکتی ہے کہ ةھاؿت (ثیٴہ ىؼہ کے
.iv
ٵ٪بٳ) اٿؿ  /یب ٹَ٪بٷ کے ٵ٪بٳ پـ زب٪ی٪بت ّـٿؿی ہٿتی ہے .
اٹکڀائـی کے ٝٶٰ کڀ ةھی ؽاتی صبػثے ػٝڀی میکيٸ کی ٵبٹٺؼ
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ہی ہٿتی ہے .ٵؼػ کٶپٺی یب اٹيڀؿٹل کٶپٺی کے پـتیٺٸ ؿاثٔے
كے اٹڀیلٹگیٹؿ کب اٱیکيٸ ہٿتب ہے.
 .vمپڀؿٹ کٶپٺی کب کیل ٵیٺیزـ ؿٿفاٷہ کی ثٺیبػ پـ کیل کڀ
ػیکھتب ہے اٿؿ ثیٶب٭ـتب کڀ شببٳ ٵٞبٵالت ٵیں اپ ڈیٹ ٵٞٲڀٵبت
٥ـاہٳ کـتب ہے تبکہ ثب٩بٝؼہ ٝالد کے ٱئے اسمڀىٸ صبٍٰ کیب رب
مکے.
ٵـیِ کے ڈمچبؿد کئے ربٷے پـ کیل اٹتٚبٳ امپتبٯ کے
.vi
مبتھ ثبت چیت کـکے آعـی ثٰ کی ؿ٩ٴ ٓے کـتب ہے.
مپڀؿٹ کٶپٺی اك ثبت کب ی٪یٸ کـتی ہے کہ ثٰ کی ٍضیش
.vii
ٕـی٨ے كے ربٹچ کـ ٱی ربئے .کنی ةھی ٕـس کی ١ٲٖی پبئے
ربٷے پـ ٿہ امپتبٯ کے ثٰ حمکٴہ کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں ةہتـی کے
ٱئے الیب ربتب ہے.
پھؿ آعـی ثٰ٥ ،ـاہٳ کـٷے اٿؿ مپڀؿٹ کٶپٺی یب ٵؼػگبؿ
.viii
ؿپـارگ ایزٸٹ کے ػؿٵیبٷ كہیتب ٩یٶت پـ تیبؿ کـ ٱیب ربتب
ہے .امپتبٯ کڀ رتٺی رٲؼی اػائیگی کی ی٪یٸ ػہاٹی صبٍٰ ہے،
اتٺی ہی اٵکبٷ ثټےتـ ؿٝبیت کی ہٿتی ہے۔
اٵـیکہ کے ہیٲتھ کیئـ کی ایک خمَڀً ٝالٵبت ٩یٶت ػٿثبؿہ تٞیٸ،
رڀ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵیں ٷہیں الگڀ ہٿتب .یہ اٵـیکہ ٵیں ٹ٪ؼہیٸ
ٵیڈیکٰ کیل اٿؿ ١یـ اٵـیکی ٵ٪ؼٵبت ٵیں ةڑا ٥ـ ٧ہٿتب ہے.
 )cػٝوی  ًّٝتـتیت
 .iػٝڀی ربقیہ ػٿثبؿہ ٵوہٿؿ  /اٍٰ ثٰ کے صبٍٰ ہٿتے ہی اك کی
ربٹچ کـتب ہے اٿؿ اك ثبت کب ی٪یٸ کـتب ہے کہ کڀؿیذ ،عؼٵت
اٿؿ ٝالد کی تبؿیظ کے ٿ٩ت ػؿمت تھا .ٵؼػ کٶپٺی کڀ صبٍٰ
ہٿٷے ٿاٯے ثٰ کی اك ثبت کب ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے ٹیلٹ کـ
ؿہے ہیں کہ کیب گبیب چبؿد ٝالد کے ٵٖبث ٨ہے .چھٿٹ کڀ ػٿثبؿہ
ی٪یٺی ثٺبیب ربتب ہے اٿؿ ثٰ پـ کبؿؿٿائی کی ربتی ہے.
ثٰ کڀ ػٿثبؿہ ٵوہٿؿ ٵٞٲڀٵبت عٔ اٿؿ كہٿٱت کے ٿّبصت
.ii
کے مبتھ ثیٶب٭ـتب کڀ اػائیگی کے ٱئے ةھیزب ربتب ہے.
اٹيڀؿٹل کٶپٺی ثٰ کے صبٍٰ ہٿتے ہی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵؼػ
.iii
کٶپٺی کڀ اػائیگی کے ٱئے اعتیبؿ کـ ػیتی ہے.
 )dاػائیگی کے  ًّٝتـتیت
 .iمپڀؿٹ کٶپٺی ثیٴہ ىؼہ كے ٵ٪بٵی ػ٥رت کے ؽؿیٜے امپتبٯ کڀ
اػائیگی کی ٵٺٚڀؿی صبٍٰ کـتی ہے.
.ii

ٵبٱی حمکٴہ اػا کـ ػیتب ہے.

 )eامپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٝٶٰ
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 .iثبہؿ کے دمبٱک ٵیں ،عبً کـ اٵـیکہ اٿؿ یڀ ایل ٵیں یہ ٝٶٰ
ةھاؿت کے امپتبٱڀ كے ثبٱکٰ خمتٲ ٤ہے .کیڀٹکہ ٿہاں کی ثیيرت
آثبػی کے پبك یب تڀ ذمی اٹيڀؿٹل کٶپٺیڀں كے یب مـکبؿی
ٵٺَڀثڀں کے ٵبػھیبٳ یڀٹیڀؿمٰ ہیٲتھ کڀؿیذ ہٿتب ہے .فیبػہ
ٕـ ٣ػؿمت ٍضت یب ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ
تـ امپتبٯ ،ثیٴہ ىؼہ
پبٱینی پـاػٷ کئے ربٷے پـ شببٳ اؿٹرتاهٹؿیي اٹيڀؿٹل
کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے اػائیگی کی ّٶبٹت کڀ ٩جڀٯ کـتے ہیں.
فیبػہ تـ دمبٱک ٵیں اٹيڀؿٹل کڀؿیذ یب ٹ٪ؼ مج ٜکی تَؼی٨
کے ثبٝج ٝالد ٵیں تبعیـ ٷہیں ہے .

ہٿٷے

امپتبٯ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٝالد ىـٿ ٛکـ ػیتے ہیں .اگـ اٹيڀؿٹل ہیں
تڀ اػائیگی اٹيڀؿٹل پبٱینی کـے گی یب ٵـیِ کڀ اػا کـٹب
ہٿگب .امپتبٯ چبؿد کڀ اك ٱئے ةڑھاتے ہیں کیڀں کہ اػائیگی ٵیں
تبعیـ ہٿتی ہے۔
اگـ اػائیگی ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ہٿتب ہے تڀ امپتبٯ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ
اػائیگی پـ کب٥ی چھٿٹ ػیتے ہیں ۔ پـی ۔ پـائقیٺگ ایزٺنی ،ؽیٰ
کے اثتؼائی اػائیگی کیٲئے امپتبٱڀں كے ثبت چیت کـتی ہے.
ٹیٹ ٿؿک امپتبٯ اٿؿ ٝٶٰ کے تٞٲ ٨كے ٵٞٲڀٵبت ثیٴہ ىؼہ
.ii
کی ،ٵؼػ کٶپٺیڀں کی ٕـ ٣كے ٹٿٯ ٥ـی سمرب پـ ػمتیبة کـا ػی
ربتی ہے۔
امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ٍڀؿت ٵیں ثیٴہ ىؼہ اك کی
.iii
إال ٛکبٯ میٸٹؿ کڀ ػیٺی ہٿتی ہے ،اٿؿ ربئق ٹؿیڀٯ اٹيڀؿٹل
پبٱینی کے مبتھ خمَڀً امپتبٯ ربٹب ہٿتب ہے.
امپتبٯ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺیڀں  /اٹيڀؿٹل کبؿٿں کڀ
.iv
پبٱینی کی ٵ٪ٞڀٱیت اٿؿ کڀؿیذ کی زب٪ی٪بت کے ٱئے کبٯ میٸٹؿ
کڀ ٥ڀٷ کـتے ہیں.
 .vامپتبٯ کی ٕـ ٣پبٱینی کڀ ٩جڀٯ کـتے ہی ثیٴہ ہٿٯڈؿ کب
امپتبٯ ٵیں ٝالد ٹ٪ؼہیٸ ثٺیبػ پـ ىـٿ ٛہٿ ربتب ہے.
٩جڀٱیت کب تٞیٸ کـٷے کے ٱئے ثیٶب٭ـتب  /مپڀؿٹ
.vi
٥ـاہٳ کـٷے کچھ ثٺیبػی ٵٞٲڀٵبت کی ّـٿؿت ہٿتی ہے
 .1ثیٶبؿی کی تَ٦یالت
 .2کنی ٩جٰ اف تبؿیظ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ہٹؼٿمتبٷ کے امپتبٯ،
ٵ٪بٵی ٵیڈیکٰ آ٥ینـ کی تَ٦یٰ:
٩ جٰ اف تبؿیظ ،ٵڀرڀػہ ٝالد تک ،امپتبٯ کی آئٺؼہ کی
ٵٺَڀةہ ثٺؼی اٿؿ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کڀ رٲؼ ةھرٸے کی
ػؿعڀامت.
 ڈاکٹؿ کے ثیبٷ ٵیں ىـکت کے مبتھ مبتھ ػٝڀی
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٥بؿٳ



پبمپڀؿٹ کی کبپی



ٕجی ٵٞٲڀٵبت ٥بؿٳ

ٕ )fجی اعـاربت اوؿ ػیگـ غیـ ٕجی ػٝووں کی آفنیٹ
آ٥نیٹ ػٝڀے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٶبػھاؿ ٫کی ٕـ ٣كے ةھاؿت ٿاپل آٷے
پـ ٥بئٰ کئے ربتے ہیں .ػٝڀی کب١ؾات کی ٿٍڀٱی پـ اٷہیں ٝبٳ
ٝٶٰ کے اؿٹتگت ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب ہے .شببٳ ٩بثٰ ٩جڀٯ ػٝڀٿں
کے ٱئے اػائیگی ةھاؿتی ؿٿپے ٵیں کیب ربتب ہے رت کہ ٹ٪ؼہیٸ
ػٝڀٿں ٵیں اك کی اػائیگی ١یـ ٵٲکی کـٹنی ٵیں ہٿتب ہے.
آ٥نیٹ ػاٿٿ کے پـٿمینٺگ کـٷے کے ٱئے ةھاؿتی ؿٿپے ٵیں ؽٳہ
ػاؿی کی ٵ٪ؼاؿ ٓے کـٷے کے ٱئے ٹَ٪بٷ کی تبؿ٫ھ پـ کـٹنی کی
تجؼیٲی کی ىـس کب إال ٧کیب ربتب ہے .اك کے ثٞؼ ةھٿگتبٷ چیک
یب اٱیکٹؿاٹک ٵٺت٪ٲی کے ؽؿیٜے کیب ربتب ہے.
 .iؽاتی صبػثے ػاٿٿ کڀ ةھی امی ٕـس ٝٶٲؼؿآٵؼ کیب ربتب ہے
رینب کہ ؽاتی صبػثے ػٝڀی میکيٸ ٵیں ثتبیب گیب ہے.
ثیٰ ة़ٷڈ ٵٞبٵٰے اٿؿ ٵبٱی ہٹگبٵی ٿاٯے ٵٞبٵالت ٵیں
.ii
اػا مپڀؿٹ کٶپٺی کی ٕـ ٣كے ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ کـ ػیب ربتب ہے
اٿؿ ثٞؼ ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے اك کب ػٝڀی کیب ربتب ہے
ػٝڀٿں کی ٵنرتػ کـٷے کے ٱئے امی ٝٶٰ کب امتٞٶبٯ کیب
.iii
ربتب ہے رڀ ػٿمـے ٵ٪ؼٵبت ٵیں ہٿتب ہے
ٕ )gجی صبػثہ اٿؿ ثیٶبؿی ٫ے اعـاربت

کے ٱئے ػٝڀی ػمتبٿیقات

 .iػٝڀی ٥بؿٳ
.ii

ڈاکٹؿ کی ؿپڀؿٹ

.iii

ثٺیبػی ػاعٰہ  /ڈمچبؿد کبؿڈ

.iv

ثٺیبػی ثٲڀں  /ؿمیؼٿں  /ٹنظے

 .vثٺیبػی ایکل ؿے ؿپڀؿٹ  /پیتھٿٱڀرٮٰ  /زب٪ی٪بتی ؿپڀؿٹ
.vi
ٹٰ٪

ػاعٲی اٿؿ عبؿری ٹکٹ کے مبتھ پبمپڀؿٹ

 /ٿیقا کی

ٵٺؼؿدہ ثبال ٣ہؿمت ٍـ ٣ٹـػےىب ہیں .ٵٞبٵٰہ عَڀٍی ،ػٝڀی آثبػ کی
پبٱینی  /عَڀٍی ثیٶب٭ـتب کی ٕـ ٣كے پیـٿی ربٷے ٿاال ٝٶٰ کی
ثٺیبػ پـ اّب٥ی ٵٞٲڀٵبت  /ػمتبٿیق کی کڀىو کی رب مکتی ہے۔
عوػ ٹیلٹ
____________اػا ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٵؼػ کٶپٺی کی ٕـ ٣کـ ػیب ربتب ہے
اٿؿ ثٞؼ ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے ػٝڀی کیب ربتب ہے
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 .Iثیٰ ثبٷڈ ٵٞبٵٰے
.II

ؽاتی صبػثے ػٝڀی

.III

ثیـٿٷ ٵٲک م٦ـ اٹيڀؿٹل ػٝڀے

.IV

ٵنرتػ ػٝڀے

عالًہ
 )aاٹيڀؿٹل ایک 'ٿٝؼہ' ہے اٿؿ پبٱینی اك ٿٝؼے کے ٱئے ایک
'گڀاہ' ہے .پبٱینی کے زبت ػٝڀے کی ٿدہ ثٺٸے ٿاٱی ثیٴہ ٿاٜ٩ہ
پیو ہٿٹب اك ٿٝؼے کی ص٪ی٪ی اٵتضبٷ ہے.
 )bاٹيڀؿٹل ٵیں اہٳ ػؿدہ ثٺؼی پےؿاٵيٹؿٿ ٵیں كے ایک اٹيڀؿٹل
کٶپٺی کی ػٝڀی اػا کـٷے کی ٍالصیت ہے.
 )cاٹيڀؿٹل عـیؼٷے ٿاٯے گبہک اثتؼائی اكٹیک ہٿٯڈؿ ہٿٷے کے مبتھ
مبتھ ػٝڀے کے ٿٍڀٯ کٺٺؼہ ہیں.
 )dٹ٪ؼہیٸ ػٝڀی ٵیں ایک ٹیٹ ٿؿک امپتبٯ اٹيڀؿٹل کٶپٺی  /ٹیپيے
کی مبث ٨ٵٺٚڀؿی کی ثٺیبػ پـ ٕجی عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ ثٞؼ
ٵیں ػٝڀے کے تَ٦یے کے ٱئے ػمتبٿیقات پیو.
 )eآ٥نیٹ ػٝڀے ٵیں ،کلٹٵـ اٷ کے اپٸے ٿمبئٰ كے امپتبٯ اػا
کـتب ہے اٿؿ اك کے ثٞؼ اػائیگی کے ٱئے اٹيڀؿٹل کٶپٺی /
ٹیپيے کے پبك ػٝڀی ػائـ کـتب ہے.
 )fػٝڀے کی إال ٛکالئٸٹ اٿؿ ػٝڀی ٹیٴ کے ػؿٵیبٷ ؿاثٔہ کب پہال
ٵخبٯ ہے.
 )gاگـ کنی اٹيڀؿٹل ػٝڀے کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ٣
كے ػھٿکہ ػہی کب ىتہ کیب ربتب ہے ،تڀ اكے زب٪ی٪بت کے ٱئے
ةھیزب ربتب ہے .ػٝڀے کی زب٪ی٪بت ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی  /ٹیپيے
کی ٕـ ٣كے اٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ کی رب مکتی ہے یب اكے ایک پیوہ ٿؿ
ربٹچ ایزٺنی کڀ ت٦ڀیِ کیب رب مکتب ہے.
 )hؿیقؿٿ ثکٺگ ػٝڀے کی ٍڀؿت صبٯ کی ثٺیبػ پـ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی
کتبة-اکبؤٷٹك ٵیں شببٳ ػٝڀٿں کے مٲنٰے ٵیں کئے ربٷے ٿاٯے
ؿف ٧کی ؿ٩ٴ کڀ ٙبہؿ کـتب ہے.
 )iاٹکبؿ کے ٵٞبٵٰے ٵیں اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پیو کـٷے کے ٝالٿہ
گبہک کے پبك اٹيڀؿٹل حمتنت (اٿٵتڈمسیٸ) یب کلٹٵـ ٥ڀؿٳ یب یہاں
تک کہ ٩بٹڀٹی صکبٳ کے پبك ربٷے کب ةھی اعتیبؿ ہے.
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 )jػھٿکہ ػہی فیبػہ تـ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کے ٵٞبٿُہ پبٱینیڀں
ٵیں ہٿتی ہے ٱیکٸ ؽاتی صبػثے پبٱینیڀں کڀ ةھی ػھٿ٫ھاػھڑیپڀؿ
ػٝڀے کـٷے ٵیں امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے.
 )kٹی پی اے اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ کئی اہٳ عؼٵبت ٥ـاہٳ کـتب ہے اٿؿ
٥یل کے ٕڀؿ پـ اػا ٭یب ربتب ہے ۔
عوػ اِتضبْ کے مواالت
مواي 1
اٷ ٵیں كے کلے اٹيڀؿٹل ػٝڀی ٝٶٰ ٵیں ثٺیبػی اكٹیک ہٿٯڈؿ مسذھا
ربتب ہے؟
 .Iکالئٸٹ
.II

ٵبٱک

.III

ثیٴہ ؿائٹؿ

.IV

اٹيڀؿٹل ایزٸٹ  /ثـٿکـ

مواي 2
گـیو مکنیٸہ کی اٹيڀؿٹل ػٝڀے کڀ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ٕـ ٣كے
اٹکبؿ کـ ػیب تھا .اٹکبؿ کی ٍڀؿت ٵیں ،اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پیو
کـٷے کے ٝالٿہ گـیو مکنیٸہ کے ٱئے کڀٷ مب آپيٸ ػمتیبة ہے؟
 .Iصکڀٵت كے ؿاثٔہ کـٹب
.II

٩بٹڀٹی صکبٳ كے ؿاثٔہ کـٹب

 .IIIاٹيڀؿٹل ایزٸٹ كے ؿاثٔہ کـٹب
.IV

ٵٞبٵٰے کڀ اٹکبؿ کـٷے پـ کچھ ةھی ٷہیں کیب رب مکتب ہے

مواي 3
ؿاریڀ ٳہتڀ ٕـ ٣كے پیو ایک ٍضت کی اٹيڀؿٹل ػٝڀے کی زب٪ی٪بت کے
ػٿؿاٷ اٹيڀؿٹل کٶپٺی کڀ پتہ چٲتب ہے کہ ؿاریڀ ٳہتڀ کے جببئے اك
کے ةھائی ؿاریو ٳہتڀ کڀ ٝالد کے ٱئے امپتبٯ ٵیں ػاعٰ کـایب گیب
تھا .ؿاریڀ ٳہتڀ کی پبٱینی ایک ٥یٶٲی پھٱڀٹؿ ٵٺَڀةہ ٷہیں ہے .اك
___________ ػھٿکہ ػہی کی ایک ٵخبٯ ہے.
 .Iٹ٪بٱی
.II

رٞٲی ػمتبٿیقات ثٺبٷے

 .IIIاعـاربت کڀ ةڑھا چڑھا کـ ثتبٹب
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 .IVاٹپےهےٹ ٝالد کڀ اٹؼؿٿٹی ٵـیِ ثچڀں  /امپتبٯ ٵیں ةھؿتی
ہٿٷے ٵیں تجؼیٰ کـٹب
مواي 4
اٷ ٵیں كے کڀٷ می ٍڀؿت صبٯ ٵیں ؿہائيی امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے
کڀ ایک ٍضت ثیٴہ پبٱینی ٵیں اصبٓہ کـتب ہے؟
 .Iٵـیِ کی صبٱت اینی ہے کہ اكے امپتبٯ  /ٹـمٺگ ہٿٳ ٵیں ٯے ربیب
رب مکتب ہے ،ٱیکٸ اینب ٷہیں کـٹب پنٺؼ کیب گیب
 .IIامپتبٯ  /ٹـمٺگ ہٿٳ ٵیں ؿہائيی كہٿٱت کے ٪٥ؼاٷ کی ٿدہ كے
ٵـیِ کڀ ٿہاں ٷہیں ٯے ربیب رب مکب
ٝ .IIIالد ٍـ ٣امپتبٯ  /ٹـمٺگ ہٿٳ ٵیں کیب رب مکتب ہے
.IV

امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے کی ٵؼت  24گھٷٹے كے فیبػہ ہے

مواي 5
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب کڀڈ ثیٶبؿی کب ٝالد کـٷے کے ٕـی٨ہ کبؿ
کڀ ٙبہؿ کـتب ہے؟
 .Iآئی می ڈی
.II

ڈی می پی

 .IIIمی پی آئی
.IV

پی می ٹی

عوػ اِتضبْ مواالت کے رواثبت
رڀاثبت 1
ٍضیش اٹتغبة  Iہے.
کالئٸٹ اٹيڀؿٹل ػٝڀے کے ٝٶٰ ٵیں ثٺیبػی اكٹیک ہٿٯڈؿ ہیں.
رواثبت

2

ٍضیش رڀاة  IIہے.
اٹيڀؿٹل ػٝڀے کڀ اٹکبؿ کـٷے کے کیل ٵیں اك ىغٌ ٩بٹڀٹی صکبٳ
كے ؿاثٔہ کـ مکتب ہے.
رواثبت

3
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ٍضیش اٹتغبة  Iہے.
اك ٹ٪بٱی کی ایک ٵخبٯ ہے کیڀٹکہ ثیٴہ ىغٌ ٝالد کئے گئے ىغٌ كے
خمتٲ ٤ہے.
رواثبت

4

ٍضیش رڀاة  IIہے.
ٍضت کی اٹيڀؿٹل پبٱینی ٵیں ؿہائيی ٝالد کی كہٿٱت ٍـ ٣تتھی ٥ـاہٳ
کی ربتی ہے رت امپتبٯ  /ٹـمٺگ ہٿٳ ٵیں ؿہائيی كہٿٱت کی ٝؼٳ
ٵڀرڀػگی ٵیں ٵـیِ کڀ ٿہاں ٷہیں ٯے ربیب رب مکتب ہے.
رواثبت

5

ٍضیش اٹتغبة  IIIہے.
ٵڀرڀػہ ٝٶٰ اٍٖالصبت (می پی ٹی) کڀڈ ثیٶبؿی کب ٝالد کـٷے کے
ٕـی٨ہ کبؿ کڀ ٙبہؿ کـتب ہے.
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 3س ی ک شن
رٺـٯ اٹيڀؿٹل
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باب 11
ٍُڀٯ
ثیٴہ ٫ے ا
ثبة تٞبؿف
ثٺیبػی
٭بؿٿثبؿ ٭ڀ چالٷے ٿاٯے
کے
ثیٴہ
اك ثبة ٵیں ،ہٳ
اٍڀٱڀں کے ثبؿے ٵیں ربٹیں گے۔ ثبة ػٿ صَڀں ٵیں ت٪نیٴ کیب گیب
ایک ثیٴہ
کے ٝٺبٍـ كے ٵتٞٲ ٨ہے ػٿمـا صٌہ
ہے۔ پہال صٌہ ثیٴہ
ٵٞبہػے کی عَڀٍیبت کے ثبؿے ٵیں ہے۔
میهھْے نے ِبصبًٍ

 .Aثیٴہ ٫ے

ٝٺبٍـ

 .Bثیٴہ ٵٞبہػہ ٩ -بٹڀٹی پہٱڀ
 .Cثیٴہ ٵٞبہػہ  -عبً عَڀٍیبت
اك ثبة کب ٵٖبٱٜہ کـٷے کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ ہٿ ٹگے:
.1

ثیٴہ کے خمتٲٝ ٤ٺبٍـ کی ٿّبصت

 .2ایک ثیٴہ ٵٞبہػے کی عَڀٍیبت کی ٿّبصت
 .3ایک ثیٴہ ٵٞبہػے کی عبً عَڀٍیبت کی ىٺبعت

 .Aثیُہ نے

ٕٝبٍـ

ہٳ ٷے ػی٬ھا ٫ہ ثیٴہ ٝٶٰ ٫ے چبؿ ٝٺبٍـ ہے ۻ
 احبثہ
 عٖـہ
 عٖـہ گـہ ثٺؼی
 ثیٴہ ٵٞبہػہ
آئیے اة ہٳ اٹيڀؿٹل ٝٶٰ کے خمتٲٝ ٤ٺبٍـ کڀ کچھ تَ٦یٰ كے
ػیکھیں۔
 .1احبثہ
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تٞـیف
ایک احبثہ کڀ 'کڀئی چیق رڀ کچھ ٥بئؼہ ٥ـاہٳ کـتی ہے اٿؿ رڀ
اپٸے ٵبٱک کے ٱئے ایک ا٩تَبػی ٩یٶت ہے' کے ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب
رب مکتب ہے۔
ایک احبثہ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ عَڀٍیبت کب ہٿٹب ّـٿؿی ہے
 )aالتَبػی لیّت
ایک احبثہ ٭ی ا٩تَبػی ٩یٶت
پیؼا کـ مکتے ہیں۔
 )aآِؼٔی رٕـیيٓ  :احبثہ
کـ مکتے ہیں۔

ہٿٹب ّـٿؿی ہے۔ ٿیٲیڀ ػٿ ٕـی٪ڀں كے

پیؼاٿاؿی ہٿمٮتے ہے

اٿؿ آٵؼٹی پیؼا

ِخبي
ثنکٹ ثٺبٷے کے ٱئے امتٞٶبٯ کی ربٷے ٿاٱی ٵيیٸ ،یب ایک گبئے رڀ ػٿػھ ػیتی
کـتی ہیں۔ ایک ٍضت ٵٺؼ کبؿکٸ ایک
ہے ،ػٿٹڀں اپٸے ٵبٱک کے ٱئےآٵؼٹی پیؼا
تٺٚیٴ کے ٱئے ایک احبثہ ہے
ّ )bـوؿیبت پوؿی کـٔب  :کڀئی ربئیؼاػ ایک ّـٿؿت یب ّـٿؿتڀں کے ایک گـٿپ
ُٖبٱجبت پڀؿے ٭ـ ٫ے ةھی اپٺی ٩یٶت ةڑھا مکتی ہے۔
کے ٵ

ِخبي
ایک ؿی٦ـیزـیٹؿ ٫ھاٷے ٭ڀ ٹھٷڈا اٿؿاك کی ص٦بٙت کـتب ہے رجکہ ایک گبڑی ٹٰ٪
ٿمحٰ ٵیں آؿاٳ اٿؿ كہٿٱت ٥ـاہٳ کـتی ہے ،ٿیلے ہی ثیٶبؿی كے آفاػ ایک رنٴ ةھی
اپٸے آپ ٵیں اٿؿ عبٹؼاٷ کے ٱئے ةھی اپٺی ٩یٶت ٵیں اّب٣ہ ٭ـتب ہے۔

 )bلٍت اوؿ ٍِىیت
ہٿا اٿؿ مڀؿد کی ؿٿىٺی کے ثبؿے ٵیں آپ کیب کہیں گے؟کیب یہ احبثے ٷہیں ہیں؟
رواة ہے 'ْہیں'۔
ِ ٩ؼؿ ہیں۔ ہٳ اٹکے ثٺب
ػؿاٍٰ ،کچھ چیقیں ہ ٿا اٿؿ مڀؿد کی ؿٿىٺی کی ٕـس ٩بثٰ
ٷہیں ؿہ مکتے ہیں۔ پھؿ ةھی اٹکڀ ٱ ٘٦کے ا٩تَبػی ٵٞٺی ٵیں احبثے ٷہیں ٵبٹب
ربتب ہے۔
امکی ػٿ ٿرڀہات ہیں:


اٷ کی ؿمؼ



یہ کنی ایک ىغٌ کی ٵٲٮیت ٵیں ٷہیں ہیں ثٲکہ متھی کے ٱئے آفاػاٷہ ٕڀؿ پـ
ػمتیبة ہیں۔

ةہتبت ہٿتی ہے اٿؿ یہ ٭ٶیبة ٷہیں ہیں۔

اك کب ٍِٖت یہ ہے کہ اك ٕـس اہي کـْے کے ٌئے کنی احبثہ کو ِقیؼ ػو ىـٕیں
پوؿی کـٔی ہوگی امکی لٍت اوؿ امکی ٍِىیت یب کنی وی ٕـف كے اك وب لجِہ
 )cاحبحوں کب ثیُہ
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ػٱچنپی ؿکھتے ہیں رڀ ١یـ ٵتڀ ٜ٩اٿؿ
ا٩تَبػی ٹَ٪بٹڀں ٵیں
ثیٴہ ٵیں ہٳ
٩ؼؿتی ٹٿٹ
ایلے ٹَ٪بٹڀں پـ رڀ
صبػحبتی ٿاٞ٩بت كے پیؼا ہٿتے ہیں ،ٷہ کہ
پھٿٹ کے ٹتیذے ٵیں ٿا ٜ٩ہٿتے ہیں۔ ثیٴہ ٍـ١ ٣یـ ٵتڀ ٜ٩ٿاٞ٩بت كے پیؼا ہٿٷے
ٿاٯے ٵبٱیبتی ٹَ٪بٹڀں کے عال ٣زب٥ ٘٦ـاہٳ کـتب ہے ،ٷہ کہ ٿ٩ت کے مبتھ امتٞٶبٯ
کی ٿدہ كے احبثہ کی ٩ؼؿتی ٹٿٹ پھٿٹ کے ٱئے۔
ہٵیں یہ ػھیبٷ ؿکھٹب چبہئیے ٫ہ ثیٴہ ٹَ٪بٷ یب ّـؿ كے کنی احبثہ کی ص٦بٙت ٷہیں
کـ مکتب ہے۔ایک فٱقٯہ ٵکبٷ کڀ تجبہ کـ ػیگب ،چبہے امکب ثیٴہ ہٿا ہٿ یب ٷہیں۔
ثیٴہ کٶپٺی ٍـ ٣٭چھ ؿ٩ٴ اػا کـ مکتی ہے ،رڀ ٹَ٪بٷ کے ا٩تَبػی احـات کڀ کٴ
کـے گی۔

ٵٞبہػے کی عال ٣ٿؿفی کی ٍڀؿت ٵیں

ٹَ٪بٷ پیؼا ہٿ مکتے ہیں۔

ِخبي
ایک ثـآٵؼ ٭ٺٺؼہ کڀ کب٥ی ٹَ٪بٷ ہٿگب اگـ ػٿمـی ٕـ ٣ػؿآٵؼ ٵبٯ
کڀ ٩جڀٯ کـٷے كے اٹٮبؿ کـ ػیتب ہے یب اػائیگی پـ ٭ڀتبہی کـتب
ہے۔
 )dفٔؼگی وب

ثیُہ

ہٵبؿی فٹؼگی کے ثبؿے ٵیں کیب کہا رب مکتب ہے؟
كے ةڑھ ٭ـ
ص٪ی٪ت ٵیں ہٵبؿی اپٺی فٹؼگی اٿؿ ہٵبؿے اپٸے پیبؿٿں ٭ی فٹؼگی
ِ ٩ؼؿ ٷہیں ہے۔ کنی صبػثے یب کنی ثیٶبؿی کب مبٵٺب ہٿٷے
ہٵبؿے ٱئے کچھ ةھی ٩بثٰ
پـ ہٵبؿی فٹؼگی مٺزیؼگی كے ٵتبحـ ہٿمٮتی ہے ۔
یہ ػٿ ٕـی٪ڀں كے احـ اٹؼاف ٭ـمٮتے ہیں
 مت كے پہٯے ایک عبً ثیٶبؿی کے ٝالد کے اعـاربت


ہٿتے ہیں۔

ػٿمـے ،ٵڀت یب ٵٞؾٿؿی ػٿٹڀں کی ٿدہ كے ا٩تَبػی ٭ٶبئی کب ٹَ٪بٷ ہٿ
مکتب ہے۔

اك ٩نٴ کے ٹَ٪بٹبت ىغٌ کے ثیٶبؤں یب ثیٴہ کے ؽاتی الئٺڀں ٫ے ؽؿیٜے کڀؿ کئے
ربتے ہیں۔
وايے
ثیُہ ایلے کنی ةھی ىغٌ کے ٌئے دمىٓ ہے رنکے پبك آِؼٔی پیؼا وـْے
احبثے ہوتے ہے [یٕٞی رو آِؼٔی پیؼاکـتی ہے یب کچھ ّـوؿتوں کو پوؿا کـتی
ہے]؛ رنکے ٔمَبْ [صبػحبتی یب ٔبگہأی والٞبت کی ودہ] کی ودہ كے اینب ِبٌی
ٔمَبْ ہوتی ہے رلے [پیلے کے ٹؿِل ِیں[ ِبپب رب مکتب ہے۔
اك ٕـس اْ احبحوں کو ٝبَ ٕوؿ پـ ثیُہ کی فثبْ ِیں ثیُہ کے ِوّو ٛکے ٕوؿ پـ
ِٕنوة کیب ربتب ہے۔
 .2روکھَ
ثیٴہ کے ٝٶٰ ٵیں ػٿمـا ٝٺَـ رڀکھٳ کب تَڀؿ ہے۔ہٳ رڀکھٳ کڀ ایک ٹَ٪بٷ کے
اٵٮبٷ کے ٕڀؿ پـ ٿّبصت کـیٺگے۔اك ٕـس رڀکھٳ اك ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کڀ ٵٺنڀة کـتب
ہے رڀ کنی ٿاٜ٩ہ کے ٿا ٜ٩ہٿٷے پـپیؼاہٿ مکتب ہے۔ہٳ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ہٵبؿے گھؿ کے
رٲٸے یب ہٵبؿی کبؿ کے ػؿگھٹٹبگـمت ہٿٷے کی تڀ ٜ٩ٷہیں کـتے ہیں۔ پھؿ ةھی اینب
ہٿ مکتب ہے۔
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رڀکھٳ کے ٵخبٱڀں ٵیں کنی گھؿ ٵیں آگ ٱگٸے یب چڀؿی ہٿٷے كےپیؼاہٿٷے ٿاٯے
ا٩تَبػی ٹَ٪بٷ یب ایک اینب صبػثہ رل کے ٹتیذے ٵیں کنی اْٝبۂکے ٹَ٪بٷ کے
اٵٮبٷ ىبٵٰ ہے۔
اك کے ػٿ ٵْٶـات

ہیں۔

 .iمت كے پہيے ،امکب ٵٖٲت یہ ہے ٫ہ ٹَ٪بٷ ہٿ مکتب ہے یب ٷہیں ةھی ہٿ مکتب
ہے۔ٹَ٪بٷ کے آحبؿ یب اٵٮبٷ کب ؿیبّی ٕـی٨ے كے اٗہاؿ کیب رب مکتب ہے۔

ِخبي
ایک ہفاؿ ٵیں ایک آحبؿ
= 0۔001۔
ایک ہفاؿ ٵیں تیٸ اٵٮبٷ
= 0۔003

٫ہ ایک گھؿ ٵیں آگ ٱگ ربئیگی =

1/1000

٫ہ ؿاٳ کڀ ػٯ کب ػٿؿہ پڑےگب =

3/1000

رڀکھٳ کب ٵٖٲت ہٵیوہ ایک اٵٮبٷ ہے۔ امکی ٩یٶت ہٵیوہ  0اٿؿ  1کے
٫ہ ٹَ٪بٷ
ػؿٵیبٷ ہٿتی ہے ،دہاں  0اك ی٪یٸ کڀ ٙبہؿ ٭ـتب ہے
ٷہیں ہٿگب رجکہ  1اك ی٪یٸ کڀ ٙبہؿ ٭ـتب ہے ٫ہ اینب ہٿگب۔
رل کے ٿا ٜ٩ہٿٷے كے ص٪ی٪ت ٵیں
ٿاٜ٩ہ
ػومـے ،ٿہ
.ii
ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے ،ایک مغت عٖـہ کہالتی ہے۔ یہ ٹَ٪بٷ کی ٿدہ ہے۔
ِخبي
آگ ،فٱقٯہ ،ثبڑھ ،آمسبٹی جبٲی ،چڀؿی ،ػٯ کب ػٿؿہ ٿ١یـہ عٖـٿں کے ٵخبٯ ہیں۔
لؼؿتی ٹوٹ پھوٹ کے ثبؿے ِیں کیب کہا رب مکتب ہے؟
یہ مچ ہے ٫ہ کڀئی ةھی چیق ہٵیوہ کے ٱئے ٷہیں ؿہتی ہے۔ ہؿ احبثہ کی ایک حمؼٿػ
فٹؼگی ہٿتی ہے رنکے ػٿؿاٷ یہ ٞ٥بٯ ہٿتی ہے اٿؿ ٥ڀائؼ پیؼا کـتی ہے۔
ٵنت٪جٰ کی کنی تبؿیظ ٵیں اك کی ٩یٶت ٍ٦ـ ہٿ ربتی ہے۔ یہ ایک ٩ؼؿتی ٝٶٰ ہے ،ہٳ
اپٸے ٵڀثبئٲڀں ،اپٸے ٿاىٺگ ٵيیٺڀں ،اپٸے کپڑٿں کڀ پـاٹب ہٿ ربٷے پـ ّبئٜ
٭ـ ػیتے یب ثؼٯ ػیتے ہیں۔امٲئے ٝبٳ ٹٿٹ پھٿٹ كےپیؼاہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٹڀں کڀ
ثیٴہ ٵیں ىبٵٰ ٷہیں کیب ربتب ہے۔

.i

روکھَ کب ٗہوؿ  :کڀئی مغت عٖـہ کب ٿاٜ٩ہ ّـٿؿی ٷہیں ٫ہ ایک ٹَ٪بٷ کی
ٿدہ ثٸے۔ دمجئی ٵیں ؿہٷے ٿاٯے ایک ىغٌ کڀ مبصٲی آٹؼھؿا ٵیں آئے میالة
کی ٿدہ كے کڀئی ٹَ٪بٷ ٷہیں ہٿتب ہے۔ ٹَ٪بٷ ٿا ٜ٩ہٿٷے کے ٱئے احبثہ کڀ
رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں ہٿٹب چبہئیے۔

ِخبي
ایک کبؿ صبػثہ کے عال٣
تٞؼاػ ٵیں ػٱچنپی ہٿگی
ٵیں آتی ہیں۔ ثب٩بٝؼگی
امکب صٌہ ٷہیں ہٿ مکتی
چبہئیے رٸ کے صبػثہ کے

زب ٘٦ػیٸے کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی کڀ کبؿٿں کی ایک اینی
رڀ ایک مبٯ کے ػٿؿاٷ 'صبػثہ ٹبٵی مغت عٖـہ کے ػائـے
كے ؿینٺگ کے ٵ٪بٍؼ کے ٱئے امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٱی کبؿ
ہے۔ اكے 'ؿینٺگ کبؿٿں' کے ایک اٱگ گـٿپ کب صٌہ ہٿٹب
اٵٮبٹبت ٝبٳ کبؿٿں کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ہٿتی ہیں۔

ٍـ ٣رڀکھٳ ٗہٿؿ ثیٴہ ٵٞبٿُہ کے ٱئے ٭ب٥ی
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آػھاؿ ٷہیں ہے۔

ِخبي
کڀئی اٍٰ

ٹَ٪بٷ

٭ی ٿدہ

ثٸے ثٺب کبؿعبٷے کے پـمـ ٵیں آگ ٱگ مکتی ہے۔

تتھی کبٳ آتب ہے رت کنی مغت عٖـہ کے ٹتیذے ٵیں ایک اٍٰ
ثیٴہ ٍـ٣
ا٩تَبػی (ٵبٱی) ٹَ٪بٷ ہٿا ہٿ۔
 .iiروکھَ کے ٗہوؿ وی ڈگـی :ػٿ احبثےایک ہی رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں آ مکتے
ہیں ٱیکٸ ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٹبت یب ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ ٵیں کب٥ی ٥ـ ٧ہٿ مکتب
ہے۔
ِخبي
ایک ػھٵب٫ہ عیق ٵڀاػ كے ةھؿی گبڑی کڀ پبٹی كے ةھؿے ٹیٺکـ کے ٵ٪بثٰے ٵیں ةہت
ہے۔
مکتب
ہٿ
ٹَ٪بٷ
فیبػہ
امی ٕـس ،ایک ػٿکبٷ ٵیں ثیٹھٷے ٿاٯے ىغٌ کے ٵ٪بثٰےا ٵیں ایک آٱڀػہ هہؿ ٵیں
ؿہٷے ٿاٯے ىغٌ کڀ مبٹل کی ثیٶبؿی کے اٵٮبٷ فیبػہ ہٿتے ہے یب گھٿڑے ٭ی ػٿڑ
ٵیں ٵَـٿ ٣ىغٌ کڀ صبػحبتی چڀٹ ٱگٸے کب رڀکھٳ فیبػہ ہٿتب ہے۔
ثیٴہ کٶپٺیبں ثٺیبػی ٕڀؿ پـ رڀکھٳ ٗہٿؿ ٭ی ڈگـی کڀ ٯےکـ ٥ٮـ ٵٺؼ ؿہتی ہیں۔ رت
یہ ةہت فیبػہ ہٿتب ہے تڀ ہٳ کہتے ہیں ٫ہ یہ ایک ثـا رڀکھٳ ہے۔

عٖـے وی ػؿدہ ثٕؼی وی ثٕیبػ

ِ )aجتال ٔمَبْ

کی صؼ

یہ ٹَ٪بٷ کی ڈگـی اٿؿ ایک ىغٌ یب ٭بؿٿثبؿ پـ امکے احـ ٫ے
پـ تیٸ ٩نٴ کی رڀکھٳ کی
ؽؿیٜے ٹکبال ربتب ہے۔ اك ثٺیبػ
ٿاٞ٩بت یب صبالت کی پہچبٷ کی رب مکتی ہے:
 .iحبـأی یب

ُٓ
تجبہ و
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دہاں ٹَ٪بٷ اتٺی ىؼت كے ہٿتے ہیں رٸ کے ٹتیذے ٵیں کٰ ٹَ٪بٷ
یب ػیڀاٱیہ پٸ ہٿ مکتب ہے۔
ِخبي


ایک اینب فٱقٯہ رڀ کنی گبٿٔں کڀ پڀؿی ٕـس كے تجبہ کـ ػیتب ہے



ایک ةڑی آگ

ؿٿپے کے تٺَیت کڀ پڀؿی ٕـس كے تجبہ



ٿؿٯڈ ٹؿیڈ میٸٹؿ پـ  11/9کے ػہىت گـػ
کے فمخی ہٿٷے ٭ی ٿدہ ثٺتی ہے

.ii

٭خیـ کـٿڑ

کـ ػیتی ہے

محٰے رینی ایک ٍڀؿزببٯ رڀ کئی ٱڀگڀں

ةڑے روکھَ

رنٶیں دمٮٸ ٹَ٪بٷ کے ٹتیذے ٵیں مٺگیٸ ٵبٱی گھاٹے کی ٍڀؿزببٯ
پیؼاہٿ مکتی ہے رڀ کٶپٺی کڀ اپٺب کبٳ کبد ربؿی ؿکھٷے کے ٱئے
اػھاؿ ٱیٸے پـ جمجڀؿ کـ ػیتی ہے۔

ِخبي
گڀڑگبٿٔں ٵیں ایک ةڑی ٭خیـ اال٩ڀٵی کٶپٺی کے پالٷٹ ٵیں آگ ٱگٸے كے  1کـٿڑ
ؿٿپے ٩یٶت کی اىیبۂ تجبہ ہٿ گئیں۔ یہ ایک ةھاؿی ٹَ٪بٷ ہے ٱیکٸ اتٺب فیبػہ
ٷہیں ٫ہ ػیڀاٱیہ پٸ ٭ی ٿدہ ثٸ مکے۔
گـػے ٹؿاٹنپالٷٹ کب ایک ةڑا آپـیيٸ رل کی ٩یٶت
.iii

ٵبٹ ٜہے۔

صبىیبئی ِّٞ/وٌی

دہاں دمٮٸ ٹَ٪بٷ ٵٞٶڀٱی ہٿتے ہیں اٿؿ کڀئی ةھی ١ٲٔ ٵبٱیبتی ػثبؤ ٹب٥ؾ ٭یے
یب ٵڀرڀػہ آٵؼٹی كے
ث٢یـ آمبٹی كے ایک ىغٌ یب ٥ـٳ کی ٵڀرڀػہ احبحڀں
پڀؿے کئے رب مکتے ہیں۔
ِخبي
ایک چھٿٹی کبؿ صبػثہ کے ٹتیذے ٵیں امکی ث ٰ٢ٵیں تھٿڑی کھؿٿٹچ ٱگ ربتی ہے
رنکی ٿدہ كے کچھ پیٸٹ عـاة ہٿ ربتب ہے اٿؿ ایک ٥یٸڈؿ تھٿڑا مب ٳڑ ربتب ہے۔
ٝبٳ مـػی اٿؿ کھاٹنی ٵیں ٵجتال

ایک ىغٌ

 )bروکھَ کے ِبصوي کی ٔوٝیت
رڀکھٳ کڀ ػؿدہ ثٺؼی کـٷے کب ایک ػٿمـی ثٺیبػ ٵبصڀٯ کی ٹڀٝیت ٫ے ؽؿیٜے
ہے۔
 .iربِؼ روکھَ
ربٵؼ رڀکھٳ ایک ٵنتضٮٴ ٵبصڀٯ ٵیں ہٿٷے ٿاٱی ٿاٞ٩بت کب صڀاٯہ ػیتب ہے۔اٷ
ٵیں ٿ٩ت کے مبتھ ثب٩بٝؼہ ٕڀؿ پـ ٿا ٜ٩ہٿٷے کی تـ٭یت ہٿتی ہے اٿؿ ٵٺبمت
پیو گڀئی کی رب مکتی ہے۔ امٲئے اٹکب ثیٴہ کـٹب آمبٷ ہٿتب ہے۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
اك ٕـس کے رڀکھٳ ٩ؼؿتی ٿاٞ٩بت کی ٿدہ كے ہٿتے ہیں۔
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ٵخبٯ ٫ے ٕڀؿ پـ آگ ،فٱقٯے ،ٵڀت ،صبػثے اٿؿ ثیٶبؿی
ِ .iiتضـن روکھَ
یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اٷ عٖـٿں کڀ ٵٺنڀة کـتے ہیں رڀ مسبری ٵبصڀٯ پـ احـ کـتے ہیں
اٿؿ ا٩تَبػی اٿؿ مسبری ٝڀاٵٰ ٫ے ٹتیذے ٵیں پیؼاہٿتے ہیں۔اٹکڀ ٵتضـ ٫کہا
ربتب ہے کیڀٹکہ اٷ ٵیں اٹڀاؿیہ ؿٿپ كے ٿا ٜ٩ہٿٷے کی ایک ثب٩بٝؼہ ٕـی٨ہ ٷہیں
ٷہیں کی رب مکتی ہے۔
ہٿتب ہے اٿؿ ٵنتضٮٴ رڀکھٵڀں کی ٕـس اٹکی پیو گڀئی
٩ڀٵی اٿؿ مسبری ٹتبئذ ہٿتے ہیں اٿؿ
مبتھ ہی اٷ رڀکھٵڀں کے اکخـ ٿمیٜ
ٱڀگڀں کے ایک ةڑے صٌے کڀ ٵتبحـ کـ مکتے ہیں۔
ٵخبٯ ٫ے ٕڀؿ پـ ةے ؿٿف گبؿی ،ٳہٹگبئی ،رٺگ اٿؿ میبمی ت٢یـات
ثیٴہ کٶپٺیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵتضـ ٫رڀکھٵڀں کب ثیٴہ ٷہیں کـتی ہیں۔
 )cکوْ ِتبحـ ہوتب ہے؟
رڀکھٳ کڀ ػؿدہ ثٺؼی کـٷے کب ایک تینـا ٕـی٨ہ یہ ١ڀؿ کـتے ہٿئے ٳہیب کیب
رب مکتب ہے ٫ہ ایک خمَڀً مغت عٖـہ یب ٹَ٪بٷ کے ٿاٜ٩ہ كے کڀٷ ٵتبحـ ہٿتب
ہے۔
 .iثٕیبػی روکھَ :یہ ایک ةڑی آثبػی کڀ ٵتبحـ کـتے ہیں۔اٹکب احـ ةڑے
ُٸ ہٿ مکتے ہیں۔
پیٶبٷے پـ ہٿتب ہے اٿؿ یہ تجبہ ٭
ثٺیبػی یب ثبّبثٔہ رڀکھٵڀں کے ٵخبٯ ہیں ،رٺگ ،مڀکھا ،ثبڑھ ،فٱقٯے
ػہىت گـػ محٰے۔

اٿؿ

٫ہ ایک پڀؿے
خمَڀً اىغبً کڀ ٵتبحـ کـتے ہیں ٷہ
 .iiخمَوً روکھَ :یہ ٍـ٣
خمَڀً اىغبً ٫ے ؽؿیٜے
ٵٞبىـے یب گـٿپ کڀ۔اك ٵٞبٵٰے ٵیں ٹَ٪بٷ ٍـ٣
ثـػاىت کیب ربتب ہے ٷہ ٫ہ پڀؿے ٵٞبىـے یب گـٿپ ٫ے ؽؿیٜے
خمَڀً رڀکھٵڀں کے ٵخبٱڀں ٵیں کنی گھؿ کب رٲٺب یب کڀئی گبڑی ٭ب صبػثہ یب
کنی صبػثہ کے ثٞؼ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٹب ىبٵٰ ہیں۔
٭ٶـىیٰ ثیٴہ ثٺیبػی اٿؿ خمَڀً رڀکھٳ ػٿٹڀں کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ػمتیبة
ہے۔
ٔ )dتیذہ ٔ /تیذے ِ /بصبًٍ
٩ .iیبك آؿائی پـ ٵٺجی رڀکھٳ ایک اینی ٍڀؿزببٯ ٭ی ٿّبصت کـتے ہے رنٶیں
ٹتیذے یب تڀ ایک ٵٺب ٜ٥یب ٹَ٪بٷ ہٿ مکتب ہے۔اك ٕـس کے رڀکھٳ ٱیٸے کے
ٝبٳ ٵخبٱیں گھٿڑٿں پـ یب ىیئـ ثبفاؿ ٵیں ٩یبك آؿائی پـ رڀا ہیں۔ ىغٌ
ُٵیؼ ٵیں ربٷ ثڀدھ کـ اك ٕـس کے رڀکھٳ اٹھاتب ہے۔
ایک ٥بئؼہ کی ا
 .iiػٿمـی ٕـ ٣پب ٫رڀکھٳ ٵیں اینی ٍڀؿزببٯ ىبٵٰ ہیں رٸ ٵیں ٹتیذہ ٍـ٣
ٹَ٪بٷ یب کڀئی ٹَ٪بٷ ٷہیں ٵیں ٹکٰ مکتب ہیں ٱیکٸ ٥بئؼے ٵیں کتھی ٷہیں
ٹکٰ مکتب ۔
ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ  ،ثبڑھ یب آگ ٱگٸے کب ٿاٜ٩ہ یب تڀ ٿا ٜ٩ہٿتب ہے یب پھؿ
ٷہیں ہٿتب ہے۔ اگـ یہ ٿاٜ٩ہ ہٿتب ہے تڀ ایک ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے۔ اگـ یہ ٿاٜ٩ہ
ٿا ٜ٩ٷہیں ہٿتب ہے تڀ ٷہ ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے ٷہ ٥بئؼہ۔ امی ٕـس ،کڀئی ىغٌ ىؼت كے
ثیٶبؿ ہٿ مکتب ہے یب ٷہیں ةھی ہٿ مکتب ہے۔
ثیٴہ ٍـ ٣عبٱٌ رڀکھٵڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں الگڀ ہٿتب ہے دہاں یہ پیؼاہٿٷے ٿاٯے
ٹَ٪بٷ کے عال ٣ص٦بٙت کـتب ہے۔ ٩یبك آؿائی پـ ٵٺجی رڀکھٵڀں کب ثیٴہ ٷہیں کیب
رب مکتب ہے۔
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عبٱٌ عٖـے کی ٵخبٱیں:
 کیٶیبئی  -آگ ،ػھٵبکے
٩ ؼؿتی  -فٱقٯے ،میالةٕ ،ڀ٥بٷ
 مسبری ٥ -نبػات ،ػھٿکہ ػہی ،چڀؿی
 تکٺیکی  -ٵيیٺـی عـاثی
 ؽاتی  -ٵڀت ،ٵٞؾٿؿی ،ثیٶبؿی
عٖـہ
ہٳ ٷے اٿپـ ػیکھا ہے
ٷہیں ثٺٺب چبہئیے۔ مبتھ
یب صبالت رڀ کنی ٹَ٪بٷ
رڀکھٳ کڀ ٵتبحـ کـتی
رڀکھٳ کی تيغیٌ کـتی
کے احبثہ ٵڀّڀ ٛہے۔

٫ہ ٍـ ٣کنی مغت عٖـہ کے ػائـے ٵیں آٹب ٹَ٪بٷ ٭ی ٿدہ
ہی ،ٹَ٪بٷ کب ىؼت كے ہٿٹب ّـٿؿی ٷہیں ہے۔ اینی ٍڀؿزببٯ
کے اٵٮبٷ یب امکی گٶتھیـتب کڀ ةڑھاتی ہیں اٿؿ اك ٕـس
ہیں ،عٖـے کے ٕڀؿ پـ ربٹی ربتی ہیں۔رت ثیٴہ کٶپٺیبں
ہیں ،یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اك عٖـے ٫ے صڀاٯے كے ہٿتب ہے رل
ػؿٵیبٷ کی کڑی کی کچھ ٵخبٱیں ػیتے

آئیے اة ہٳ احبثہ ،مغت عٖـہ اٿؿ عٖـٿں کے
ہیں۔

احبثہ

مغت عٖـہ

عٖـہ

فٹؼگی

کیٺنـ

ّـٿؿت كے فیبػہ شبجبکڀ ٹڀىی

٥یکٹؿی

آگ

آتيقػگی ػھٵبکہ عیق ٵڀاػ

کبؿ

کبؿ صبػثے

الپـٿاہ
ڈؿائیڀٹگ

کبؿگڀ

ٕڀ٥بٷ

٭بؿگڀ ٵیں پبٹی ٭ب ةہاؤ اٿؿ
ٿاٹؿ پـٿ ٣٭ٸٹیٺـ
ثگبڑ; کبؿگڀ
ٵیں پی ٬ٷہیں

ڈؿائیڀؿ

کے

ؽؿیٜے

كے

اہَ
عٖـے وی لنّیں
)a

ٕجٞی عٖـہ ایک اینی ٕجٞی صبٱت ہے رل كے ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٷ ةڑھ ربتے ہے۔

ِخبي

.i

کنی ٝٶبؿت ٵیں ٝیت ػاؿ

.ii

ٿائـٹگ

پبٹی کے کھیٲڀں ٵیں ىبٵٰ ہٿٹب
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.iii

ُنت ٕـف فٹؼگی کی ٩یبػت
ایک م

 )bاعاللی عٖـہ کنی ىغٌ ٵیں ةےایٶبٹی یب ٭ـػاؿ ٹ٪بئٌ کی سمبئٺؼگی ٭ـتب ہے
رڀ ٹَ٪بٷ کی تٞؼاػ یب ىؼت کڀ ٵتبحـ کـتے ہیں۔ایک ةےایٶبٷ ىغٌ
ػھٿکبػھڑی کـٷے اٿؿ ثیٴہ کی كہٿٱت ٭ب ١ٲٔ امتٞٶبٯ کـکے پیلہ کٶبٷے کی
٭ڀىو کـ مکتب ہے۔
ِخبي
اعال٩ی عٖـے ٭ی ایک ٭المی ٬ٵخبٯ کنی کبؿعبٷے کے ٱئے ثیٴہ عـیؼٷے اٿؿ پھؿ
ثیٴہ ؿ٩ٴ صبٍٰ کـٷے کے ٱئے اكے رال ػیٸے یب ایک ةڑی ثیٶبؿی ىـٿ ٛہٿٷے کے
ثٞؼ ٍضت ثیٴہ عـیؼٷے کب ہے۔

)c

لبٔؤی عٖـہ اٷ ٵٞبٵٲڀں ٵیں فیبػہ ٵ٪جڀٯ ہے رٸ ٵیں ٹَ٪بٹڀں کے ٱئے
اػا کـٷے کی ایک ؽٳہ ػاؿی ىبٵٰ ہٿتی ہے۔یہ اك ٿ٩ت پیؼاہٿتب ہے رت
کے
ٹَ٪بٹبت
یب ؿیگڀٱیٹؿی ٵبصڀٯ کی ث ِٞعَڀٍیبت
٩بٹڀٹی ٹٚبٳ
ٿاٞ٩بت یب ىؼت ٵیں اّب٣ہ ٭ـ مکتے ہیں۔

ِخبي
صبػحبت کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٵالفٵیٸ کے ٵٞبٿُے کب اٹتٚبٳ کـٷے ٿاال ٩بٹڀٷ الگڀ
کـٹب ؽٳہ ػاؿی کی ؿ٩ٴ کڀ کب٥ی ةڑھا مکتب ہے۔
ثیٴہ ٵیں ایک اہٳ تيڀیو کب ٵڀّڀ ٛرڀکھٵڀں اٿؿ ٵتٞٲ٨ہ عٖـٿں کے ػؿٵیبٷ کب
تٞٲ ٨ہے۔احبثے کڀ اك ثٺیبػ پـ خمتٲ ٤رڀکھٳ ا٩نبٳ ٵیں ػؿدہ ثٺؼی کی ربتی ہے
اٿؿ ثیٴہ کڀؿیذ کے ٱئے ٱی گئی ٩یٶت [رلے پـیٶیٴ ٫ے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے]
ةڑھ ربئیگب اگـ ٿاثنتہ عٖـات کی ٵڀرڀػگی کے ٹتیذے ٵیں پیؼاہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ
کی احـ پؾیـی فیبػہ ہٿتی ہے۔
ٍُوي (روکھَ پوٌٕگ)
 .3ثیُہ کب ؿیبّی ا
ٍُڀٯ ہے رڀ ثیٴہ کڀ دمٮٸ ثٺبتب ہے۔ اكے رڀکھٳ
ثیٴہ ٵیں تینـاٝٺبٍـ ایک ؿیبّی ا
ٍُڀٯ ٫ے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔
پڀٱٺگ کے ا
ِخبي
٥ـُ ٭یزیے ٫ہ  100000ٵکبٷ آگ کے رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں آتے ہیں رنکی ٿدہ كے
 50000ؿٿپے کب ایک اٿمٔ ٹَ٪بٷ ہٿ مکتب ہے۔ اگـ کنی ٵکبٷ ٵیں آگ ٱگٸے کے
اٵٮبٷ  1000ٵیں [ 2یب 0۔ ] 002ہے تڀ امکب ٵٖٲت ہٿگب ٫ہ ٹَ٪بٷ کی کٰ ؿ٩ٴ
10000000 [=50000 x 0۔ ] 002 x 100000ؿٿپے ہٿگی۔
ایک ثیٴہ
کب تٞبٿٷ
تڀ یہ آگ
کـٷے کے
ؽاتی

کٶپٺی کڀ ایک الکھ ٵکبٹڀں ٵیں كے ہؿ ای ٬کے ٵبٱکبٷ كے  100ؿٿپے
صبٍٰ ٭ـٹب تھا اٿؿ اگـ اٷ ىـا٭ت کڀ ایک ٥ٸڈٵیں مج ٜپڀٯ کیب ربئیں
ٱڀگڀں کے ٹَ٪بٷ کی اػائیگی
كے ٹَ٪بٷ اٹھاٷے ٿاٯے کچھ ثؼ ٩نٶت
ٱئے ٭ب٥ی ہٿگب۔

ىـاوت کے ٌئے ٍِٖوةہ

ؿلُ

ؽیً نے صنبة كے واّش ہو ربتی ہے

100000 x 100 = Rs 10000000
یہ ی٪یٺی ثٺبٷے کے ٱئے ٫ہ ثیٴہ کئے ربٷے ٿاٯے شببٳ ٱڀگڀں کے ػؿٵیبٷ اٹَب٣
[ربٹجؼاؿی] ہے ،متھی ٵکبٹڀں کب ریلے رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں آٹب الفٵی ہے۔
 )aثیُہ ِیں پوٌٕگ

ٍُوي
ا

ول

ٕـیكے كے
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کبَ کـتب ہے؟

ِخبي
ىیبٳ کے پبك ایک کبؿعبٷہ ہے رل کی ٩یٶت  ،پالٷٹ،ٵيیٺـی اٿؿ
ہے ،ٿہ ایک ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ
ؿٿپے
اىیبۂ کے مبتھ  70الکھ
اٹکب ثیٴہ کـٹب چبہتب ہے۔ کبؿعبٷے اٿؿ امکے ٵٺؼؿربت کڀ آگ یب
ػیگـ ثیٴہ رڀکھٵڀں كے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ ہٿگب ،یہ اٵٮبٷ  1000ٵیں كے
[0 7۔ ] 007ہے۔ ىیبٳ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ػٿٹڀں کڀ اك کے ثبؿے ٵیں
ٵٞٲڀٵبت ہے۔
اٷ کے صبالت خمتٲ ٤٭یلے ہیں اٿؿ کیڀں ىیبٳ ثیٴہ کـٹب چبہتب ہے؟
ىیبَ

کی ٍوؿحتبي

ىیبٳ کے ٱئے ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٹبت (0۔ )007اك پـ ةہت ٭ٴ امتٞٶبٯ
٫ہ اك ٕـس کے 1000
یہ پتہ چٲتب ہے
٫ے ہے کیڀٹکہ اك كے ٍـ٣
ً ٱگ ةھگ  7پـ ٹَ٪بٷ کب احـ پڑےگب۔ ٭یب ٿہ
کبؿعبٹڀں ٵیں كے اٿمٖب
ٷہیں ربٹتب ہے ٫ہ اك کب کبؿعبٷہ اٷ مبت ثؼ ٩نٶت کبؿعبٹڀں
ٵیں كے ایک ہٿگب؟ ص٪ی٪ت ٵیں کڀئی ةھی اك ثبت کی پیو گڀئی ٷہیں
٫ہ کیب ایک خمَڀً کبؿعبٷے کڀ کڀئی ٹَ٪بٷ اٹھاٹب
کـ مکتب ہے
پڑےگب۔
ىیبٳ کڀ ایک ١یـ ی٪یٺی کی ٍڀؿزببٯ ٵیں ہٿٹب کہا رب مکتب ہے۔ ٿہ ٷہ
ٍـ ٣ٵنت٪جٰ کے ثبؿے ٵیں ربٹتب ٷہیں ہے ،ثٲکہ ٿہ اك ثبت کی پیو
گڀئی ةھی ٷہیں کـ مکتب ہے ٫ہ اینب ہٿگب۔ ٙبہؿ ہے ٫ہ یہ ایک تيڀیو
٭ب ثبٝج ہے۔
ثیُہ وبؿکی ٍوؿحتبي
آئیے اة ہٳ ثیٴہ کٶپٺی کی ٍڀؿزببٯ پـ ٹٚـ ڈاٱتے ہیں۔ رت ىیبٳ کے
اٷے ٿاٯے
ٹَ٪بٷ کے رڀکھٳ کڀ ای ٬رینی ٍڀؿزببٯ کے ػائـے ٵیں ٓ
ػیگـ ہفاؿٿں ٱڀگڀں کے ٹَ٪بٷ کے رڀکھٵڀں کے مبتھ رڀڑا ربتب ہے
ِ پیو گڀئی
اٿؿ ایک پڀٯ ثٺبیب ربتب ہے ،تڀ اة یہ حمؼٿػ اٿؿ ٩بثٰ
ثٸ ربتب ہے۔
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ىیبٳ کے کبؿعبٷے کے ثبؿے ٵیں ٥ٮـ کـٷے کی
ّـٿؿت ٷہیں ہے رت تک ىیبٳ اینب کـتب ہے۔ ہفاؿ کبؿعبٹڀں ٵیں كے
ٍـ ٣مبت کبؿعبٹڀں کب ٹَ٪بٷ ٭ب ٹيبٷہ ثٺٺب ٭ب٥ی ہے۔ رت تک اٍٰ
ٹَ٪بٷ ایک رینب یبتڀ ٜ٩کے ٱگ ةھگ ای ٬ہی ہے ،ثیٴہ کٶپٺی ٥ٸڈف
کے پڀٯ كے پیلے ٹکبٯ کـ اٹکڀ پڀؿا کـ مکتی ہے۔
کنی
کے
پڀٯ
ٵیں

مغت عٖـہ ٫ے ٹتبئذ ٫ے ٕڀؿ پـ ؿکھے گئے اٿؿ ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٷ
کے کئی رڀکھٵڀں کب
اٷے ٿاٯے متھی ثیٴہ ػاؿٿں
ػائـے ٵیں ٓ
ثٺب کـ ثیٴہ کٶپٺی اك رڀکھٳ اٿؿ امکے ٵبٱی احـ کڀ ٥ـُ کـٷے
اہٯ ہٿتی ہے۔
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 )bروکھَ پوٌٕگ اوؿ ةڑی تٞؼاػ نے لبٔوْ
ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٷ [اٿپـ کے ٵخبٯ ٵیں  1000ٵیں كے  7یب ٫ 0،007ے ٕڀؿ پـ
صبٍٰ ٭ـػہ] ٿہ ثٺیبػ ثٺتی ہے رل پـ پـیٶیٴ ٵ٪ـؿ کیب ربتب ہے۔ ثیٴہ کٶپٺی
کڀ ٹَ٪بٷ کے کنی ةھی رڀکھٳ کب مبٵٺب ٷہیں کـٹب ہٿگب اگـ اٍٰ ربـةہ تڀٜ٩
کے ٵٖبث ٨تھا۔ اینی ٍڀؿزببٯ ٵیں کئی ثیٴہ ػاؿٿں کے پـیٶیٴ مغت عٖـہ كے
ٵتبحـ ہٿٷے ٿاٯے ٱڀگڀں کے ٹَ٪بٹڀں کی پڀؿی ٕـس كے ةھؿپبئی کـٷے کے ٱئے
٭ب٥ی ہٿٹگے۔ صبالٹکہ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ایک رڀکھٳ کب مبٵٺب کـٹب ہٿگب اگـ اٍٰ
ربـةہ تڀ ٜ٩كے فیبػہ ٵٺ٦ی تھا اٿؿ مج ٜکیے گئے پـیٶیٴ ػٝڀٿں کی اػائیگی
کـٷے کے ٱئے ٭ب٥ی ٷہیں تھا۔
کیلے ثیٴہ کٶپٺی اپٺی

پیو گڀئی کے ثبؿے ٵیں ی٪یٺی

ہٿ مکتی ہے؟

ٍُڀٯ
ٍُڀٯ کی ٿدہ كے یہ دمٮٸ ہٿ ربتب ہے۔ یہ ا
"ةڑی تٞؼاػ کے ٩بٹڀٷ" ٹبٵی ا
کہتب ہے ٫ہ رڀکھٵڀں کے پڀٯ کی مبئق رتٺی ةڑی ہٿگی ،ٹَ٪بٹڀں کب اٍٰ اٿمٔ
سبٶیہ ىؼہ یب ٵتڀ ٜ٩اٿمٔ ٹَ٪بٷ کے فیبػہ ٩ـیت ہٿگب۔
ِخبي

آمبٷ ٵخبٯ ػیٸے کے ٱئے ،ایک مکہ اچھاٯے ربٷے پـ ہیڈك آٷے کی اٵٮبٷ ½

ایک
ہٿتے ہے۔ ٱیکٸ آپ یہ کیلے ی٪یٸ کـ مکتے ہیں
ہیں تڀ آپ کڀ ص٪ی٪ت ٵیں  2ہیڈك ٵٰ رب ئیٺگے۔

٫ہ اگـ آپ چبؿ ثبؿ مکہ اچھاٱتے

ٍـ ٣رت ٹاك کی تٞؼاػ ةہت ةڑی اٿؿ الحمؼٿػکے ٩ـیت ہٿتی ہے ،ہؿ ػٿ ٹاك کے ٱئے
ایک ثبؿ ہیڈك صبٍٰ ہٿٷے کے اٵٮبٷ ایک کے فیبػہ ٩ـیت ہٿ ربئے گے۔
امکب ٵٖٲت ہے ٫ہ ثیٴہ کٶپٺیبں اپٺی ثٺیبػ کے ثبؿے ٵیں ٍـ ٣تتھی ی٪یٺی ہٿ
مکتےہیں رت ٿہ ایک ةڑی تٞؼاػ ٵیں ثیٴہ ػاؿٿں کب ثیٴہ کـٷے ٵیں ٩بثٰ ہٿتے ہیں۔
کچھ مڀ ٵکبٹڀں کب ثیٴہ کیب ہے ،کئی ہفاؿ
ایک اینی ثیٴہ کٶپٺی رل ٷے ٍـ٣
ٵکبٹڀں کب ثیٴہ کـٷے ٿاٱی ثیٴہ کٶپٺی کے ٵ٪بثٰے ٵیں امکے فیبػہ ثـی ٕـس
كے ٵتبحـ ہٿٷے کے اٵٮبٷ ہٿگے ۔
اہَ
کنی روکھَ کب ثیُہ کـْے کے ٌئے ىـٕیں
ثیٴہ کٶپٺی کے ٹٔ٪ہ ٹٚـكے کت کنی رڀکھٳ کب ثیٴہ کـٷے کب کڀئی ٵٖٲت ہٿتب ہے؟
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کنی رڀکھٳ کے ثیٴہ ٩بثٰ ہٿٷے پـ ١ڀؿ کئے ربٷے کے ٱئے چھ ٿمیّ ٜـٿؿیبت ٹیچے
ثبکل ٵیں ػی گئی ہیں۔
ِ پیو گوئی ثٕبْے کے ٌئے ہَ رٕل [ایک رینب
ٔ .iمَبٔوں کو ِٕبمت ٕوؿ پـ لبثً
] ٗہوؿاکبئیوں کی ایک ٭ب٥ی ةڑی تٞؼاػ۔ یہ ةڑی تٞؼاػٿں کے ٩بٹڀٷ پـ ٝٶٰ
کـتب ہے۔امکے ثٺب پیو گڀئی کـٹب ٵيکٰ ہٿگب۔
روکھَ نے ؽؿیٜے پیؼأمَبْ لٖٞی اوؿ پیّبئيی ہؤب چبہئیے۔ ٵٞبٿُہ کـٹب
.ii
ٵيکٰ ہے اگـ ىغٌ ی٪یٸ كے یہ ٷہیں کہہ مکتب ہے ٫ہ ایک ٹَ٪بٷ ٿا ٜ٩ہٿا ہے اٿؿ
یہ کتٺب ہے۔
ٔ .iiiمَبْ ٔبگہأی یب صبػحبتی ہؤب چبہئیے۔ یہ ایک ایلے ٿاٜ٩ہ کب ٹتیذہ
ہٿٹب چبہئیے رڀ ٿا ٜ٩ہٿ مکتب ہے یب ٷہیں ةھی ہٿ مکتب ہے۔ ٿاٜ٩ہ ثیٴہ ػاؿ
ىغٌ کے ٭ٸٹؿٿٯ كے ثبہؿ ہٿٹب چبہئیے۔ کڀئی ةھی ثیٴہ کٶپٺی ایک ایلے ٹَ٪بٷ
کڀ کڀؿ ٷہیں کـیگی رڀ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ربٷ ثڀدھ کـ کیب گیب ہے۔
کچھ ٌوگوں کے ٔمَبٔوں کو کئی ٌوگوں نے ؽؿیٜےصٌہ وبؿی کـٔب ٍـ ٣تتھی
.iv
کبٳ کـ مکتب ہے رت ثیٴہ ػاؿ گـٿپ کے ایک چھٿٹے كے ٥ی ٍؼ کڀ کنی ػئیے
گئے ٿ٩ت ٭ی ٵؼت ٵیں ٹَ٪بٷ ثـػاىت ٭ـٹب پڑتب ہے۔
 .vالتَبػی  ًّٝپؾیـی :ثیٴہ کی الگت دمٮٸہ ٹَ٪بٷ کے مٲنٰے ٵیں فیبػہ ٷہیں
ہٿٹب چبہئیے؛ ػٿمـی ٍڀؿت ٵیں ثیٴہ ا٩تَبػی ٕڀؿ پـ كے ٹب٩بثٰ ٝٶٰ ہٿگب۔
پجٍه پبٌینی :آعـ ٵیں ٵٞبہػہ پجٲ ٬پبٱینی اٿؿ اعال٩یبت کے ثـٝٮل ٷہیں
.vi
ہٿٹب چبہئیے۔
 .4ثیُہ ِٞبہػہ
ىبٵٰ ہے
٫ہ اك ٵیں ایک اینب ٵٞبہػی ا٩ـاؿ ٹبٳہ
ثیٴہ کب چڀتھاٝٺبٍـ یہ ہے
رنٶیں ثیٴہ ٭بؿ پـیٶیٴ ٹبٵی ایک ٩یٶت یب تال٥ی ثؼٯ کے ٱئے خمَڀً رڀکھٵڀں کے
عال ٣ٵبٱی زب٥ ٘٦ـاہٳ کـٷے پـ ات٦ب ٧٭ـتی ہے۔ ٵٞبہػی ا٩ـاؿ ٹبٳہ ایک ثیٴہ
پبٱنی کی ىٮٰ اعتیبؿ ٭ـتی ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ

1

اٷ ٵیں كے کڀٷ مب آپيٸ

ِ ثیٴہ رڀکھٳ کڀ ٷہیں ٙبہؿ ٭ـتب ہے؟
ایک ٩بثٰ

 .Iآگ
.II

چڀؿی کے مبٵبٷ

.III

چڀؿی

.IV

دہاف ٫ے پٰٹٷے کی ٿدہ كے ٵبٯ کب ٹَ٪بٷ

 .Bثیُہ ِٞبہػہ-

لبٔؤی پہٌو

 .1ایک ثیُہ ِٞبہػہ کے لبٔؤی پہٌو
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پـ ٹٚـ ڈاٱیں گے
اة ہٳ ایک ثیٴہ ٵٞبہػہ ٵیں ىبٵٰ کچھ عَڀٍیبت
ٍُڀٱڀں پـ ١ڀؿ کـیٺگے رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ
اٿؿ پھؿ اٷ ٩بٹڀٹی ا
ٵٞبہػٿں کی ٥ـٵبٹـٿائی کـتے ہیں۔
ہٳ پہٯے ہی ػیکھ چ٬ے ہے ٫ہ ثیٴہ کے ٝٺبٍـ ٵیں كے ایک یہ ہے ٫ہ
اك ٵیں ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کے ػؿٵیبٷ ایک ٵٞبہػہ ىبٵٰ ہٿتب
ہے۔
ٵٞبہػہ ػٿ مجبٝتڀں کے ػؿٵیبٷ ٩بٹڀٷ پـ الگڀ کـٷے ٫ے ٩بثٰ ایک
مسذھٿتہ ہے۔ ةھاؿتیہ ٵٞبہػہ ای٬ٹ 1872 ،کے ٵٞبہػے ،ثیٴہ ٵٞبہػہ مسیت
ةھاؿت ٵیں شببٳ ٵٞبہػٿں ٭ی ٥ـٵبٹـٿائی کـتے ہیں۔
 .2ایک ِٞترب ِٞبہػہ کے ٕٝبٍـ
ایک ٵٞترب ٵٞبہػہ کےٝٺبٍـ اك ٕـس ہیں:
 )aپیو وو اوؿ لجوٌیت :
ٝبٳ ٕڀؿ پـ پیيٮو تؼثیـ ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے ٭ی ربتی ہے۔ ۔ اٿؿ ٩جڀٱیت ثیٴہ
کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے کی ربتی ہے۔

)b

تالفی ثؼي

اك کب ٵٖٲت ہے ٫ہ ٵٞبہػہ ٵیں پبؿٹیڀں کے ٱئے کچھ آپنی ٥بئؼے ىبٵٰ ہٿٷے
چبہئیے۔پـیٶیٴ ثیٴہ ػاؿ کب تال٥ی ثؼٯ ہے اٿؿٵٞبٿُہ کب ٿٝؼہ ثیٴہ کٶپٺیڀں کی
تال٥ی ثؼٯ ہے۔

)c

پبؿٹیوں کے ػؿِیبْ مسذھوتہ

ػٿٹڀں مجبٝتڀں کڀ ایک ہی ٵٞٺی ٵیں ایک ہی ثبت كے ات٦ب ٧٭ـٹب چبہئیے۔

)d

مجبٝتوں وی ٍالصیت

ٵٞبہػہ کے ػٿٹڀں مجبٝت ٵٞبہػہ ٵیں ػاعٰ کـٷے کے ٱئے ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ٩بثٰ
ہٿٷے چبہئیے۔ ٵخبٯ کے ٱئے ،ٹبثبٱ ٠ثیٴہ ٵٞبہػہ ٵیں ػاعٰ ٷہیں کـ مکتے ہیں۔
)e

لبٔؤی

ٵٞبہػہ کے آجبی٬ٹ ٵٞترب ہٿٷے چبہئیے ،ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ  ،امسگٰ کے مبٵبٷ کے
ٱئے کڀئی ثیٴہ ٷہیں کیب ربمکتب ہے۔
اہَ

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ اٹيڀؿٹل ٵٞبہػہ کب ایک ٝٺَـ ٷہیں ہٿ مکتب ہے
 .iفثـػمتی
اك ٵیں جمـٵبٷہ ؽؿائ ٜكے الگڀ ػثبؤ ىبٵٰ ہے۔
.ii

غٍٔ احـ وؿموط

رت کڀئی ىغٌ رڀ ػٿمـےپـ ١ٲتہ صبٍٰ ٭ـٷے ٵیں اہٯ ہے١ ،ٲٔ ٥بئؼہ صبٍٰ کـٷے کے
ٱئے اپٺی ٕب٩ت یب پڀفیيٸ کب امتٞٶبٯ کـتب ہے۔
.iii

ػھوکب ثبفی

رت کڀئی ىغٌ ایک ثبٰٕ ٪ٝیؼہ پـ ٝٶٰ کـٷے کے ٱئے ػٿمـے ىغٌ کڀ ىبٵٰ کـتب ہے
رڀ ایک سمبئٺؼگی ٭ی ٿدہ ہٿتب ہے ،اكے ٍضیش ٷہیں ٵبٹب ربتب ہے۔یہ یب تڀ ص٪بئ٨
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کڀ ربٷ ثڀدھ کـ چھپبئے ربٷے یب اٹکڀ ١ٲٔ ٕـی٨ے كے پیو کئے ربٷے کی ٿدہ
كےپیؼاہٿ مکتے ہے۔

.iv

غٍٖی

کنی ٿاٜ٩ہ کے ٥یَٰے یب تيـیش ٵیں عـاثی یہ ٵٞبہػہ کے ٵڀّڀ ٛکے ثبؿے ٵیں
مسذھ اٿؿ ا٩ـاؿ ٹبٳہ ٵیں ایک عـاثی ٭ی ٿدہ ثٸ مکتب ہے۔

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

2

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀٷ مب ایک ػؿمت اٹيڀؿٹل کے ٵٞبہػے ٵیں ایک
ٝٺَـ ٷہیں ہٿ مکتب؟
 .Iپیو ٭و اٿؿ ٩جڀٱیت
.II

ررب

 .III٭ٺنیڈؿیيٸ /
.IV

تال٥ی ثؼٯ

٩بٹڀٹی صیخیت

 .Cأيوؿٔل ِٞبہػہ -

عبً عَوٍیبت

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

 ٹ٪ؼ اػائیگی
 ایک تجبہ ىؼہ هے کی ٵـٵت
 کھٿ یب ٹَ٪بٷ پہٹچب آئٹٳ کی تجؼیٲی
 حببٱی( ،حببٱی) ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،آگ کے ؽؿیٜے كے تجبہ ایک
گھؿ کی تٞٶیـ ٹڀ
ىىً : ۱

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

 )gلـُ وی ِٕتمٍی( ِتجبػي)
ٍُڀٯ
ٵتجبػٯ ٵٞبٿُہ کے ا

پـ ٝٶٰ ٭ـتب ہے۔

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

ىغٌ

امکب ٵٖٲت یہ ہے ٫ہ اگـ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ ایک تینـے پبؿٹی
کی الپـٿاہی کی ٿدہ كے احبثہ کے ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب کـٹب پڑا ہے
اٿؿ اك ٹَ٪بٷ کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ٵٞبٿُہ کی اػائیگی
٭ی گئی ہے ،تڀ الپـٿاہ پبؿٹی كے ٵٞبٿُہ صبٍٰ کـٷے کب ص ٨ثیٴہ
کٶپٺی کب ہٿگب۔ یبػ ؿ٫ھیں ٫ہ مج ٜکیب ربٷے ٿاال ٵٞبٿُہ کی ؿ٩ٴ
ٍـ ٣ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے اػا کی گئی ؿ٩ٴ کی صؼ تک ہے۔
اہَ
ِتجبػي :یہ ایک اینب ٝٶٰ ہے رل کب امتٞٶبٯ ثیٴہ کٶپٺی ایک
ٰ ؿ٩ٴ
الپـٿاہ تینـی پبؿٹی كے ایک پبٱنی ػاؿ کڀ اػا کی گئی ػٝڀی
کی ٿٍڀٱی کـٷے کے ٱئے کـتی ہے۔
ٵتجبػٯ کڀ ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے ایک اینی ثیٴہ کٶپٺی کڀ ص٪ڀ٧
مڀٹپ ػیٸے ٫ے ٕڀؿ پـ ٿّبصت کی رب مکتی ہے رل ٷے تینـی پبؿٹی
کے عال ٣ایک ػٝڀے کی اػائیگی ٭ی ہے۔
ِخبي
کيڀؿ ٍبصت کے گھؿیٲڀ مبٵبٹڀں کڀ مٲڀیٸ ٹؿاٹنپڀؿٹ مـٿك ٵیں ٯے
ؿٿپے
45000
ربیب رب ؿہا تھا۔ ڈؿائیڀؿ کی الپـٿاہی کی ٿدہ كے
٩یٶت کی صؼ تک کے مبٵبٷ تجبہ ہٿ گئے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ٷے کيڀؿ
اػا٭ی ۔ ثیٴہ کٶپٺی
ؿ٩ٴ
٩یٶت کی ایک
ؿٿپے
ٍبصت کڀ 30000
٩یٶت کی صؼ تک ٵتجبػٯ کـتی ہے اٿؿ مٲڀیٸ
ؿٿپے
30000
ٍـ٣
ٹؿاٹنپڀؿٹ كے اك ؿ٩ٴ کڀ ٿٍڀٯ کـ مکتی ہے۔
ٰ ؿ٩ٴ  -/45،000ؿٿپے کے ٱئے ہے ،ثیٴہ ػاؿ
ٵبٷ ٱیزیے ،ػٝڀی
کڀ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے  40،000ؿٿپے ٭ب ٵٞبٿُہ ػیبربتب ہے،
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اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی مٲڀیٸ ٹؿا ٹنپڀؿٹ كے ٵتجبػٯ کے زبت -/45،000
کی ثب٩ی ؿ٩ٴ
ؿٿپے
ٿٍڀٯ کـٷے ٵیں اہٯ ہے ،تت 5000
ؿٿپے
ثیٴہ ػاؿ کڀ ػیٺی پڑےگی۔
یہ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ ٹَ٪بٷ کے ٱئے ػٿ ثبؿ پیلے ٿٍڀٯ کـٷے
كے ؿٿکتب ہے  -ایک ثبؿ ثیٴہ کٶپٺی كے اٿؿ امکے ثٞؼ پھؿ
تینـی پبؿٹی كے۔ ٵتجبػٯ ٍـ ٣ٵٞبٿُہ کے ٵٞبہػٿں کے ٵٞبٵٰے
ٵیں پیؼاہٿتب ہے۔
ِخبي
ٵلٹؿ مـیو کی ْ٥بئی صبػثے ٵیں اٹت٪بٯ ہٿ ربتی ہے۔ اك کب عبٹؼاٷ
ایک ؽاتی صبػثے پبٱینی ربؿی کـٷے ٿاٱی اٹيڀؿٹل کٶپٺی كے 50
الکھ ؿٿپے کی پڀؿی ؿ٩ٴ کے مبتھ مبتھ ایئـ الئٸ کی ٕـ ٣كے اػا
کیب ربٷے ٿاال ٵٞبٿُہ ریلے 15الکھ ؿٿپے صبٍٰ کـٷے کب ص٪ؼاؿ ہے۔
 )hىـاوت
١یـ فٹؼگی ثیٴہ کے ٱئے الگڀ ہٿتب ہے۔ىـا٭ت
ٍـ٣
ٍُڀٯ
یہ ا
ٍُڀٯ كے چٲتب ہے رل کے ٵٞٺی ہے ٫ہ ىغٌ مغت عٖـہ
ٵٞبٿُہ کے ا
ؿ٩ٴ ثیٴہ كے صبٍٰ
كے ہٿئے ٹَ٪بٷ کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ
ٷہیں کـ مکتب ہے۔
تٞـیف
٫ہ اگـ ایک ہی احبثہ کب ثیٴہ ایک كے
یہ ہے
کے ٵٞٺی
ٍُڀٯ
" ىـا٭ت " کے ا
فیبػہ ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ کیب ربتب ہے تڀ متھی ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے ایک
ُٰ ٵٞبٿُہ اٍٰ ٹَ٪بٷ كے فیبػہ ٷہیں ہٿ مکتب ہے۔
مبتھ اػا کیب ربٷے ٿاال ٭

اگـ ثیٴہ ػاؿ کڀ ہؿ ثیٴہ کٶپٺی كے ٹَ٪بٷ کی پڀؿی ؿ٩ٴ صبٍٰ
ہٿ ربتی تڀ ثیٴہ ػاؿ کڀ ٹَ٪بٷ كے ٵٺب ٜ٥ہٿ مکتب تھا۔ اك
ٵٞبٿُہ کے اٍڀٯ کی عال ٣ٿؿفی کـے گب۔
ِخبي
ِٕٚـ ٔبَے

1

ىـی ٹڀاك ٍبصت  24الکھ ؿٿپے ٩یٶت کے اپٸے ٵکبٷ پـ ػٿ
آگ ثیٴہ پبٱنی ٱیتے ہے۔ ٿہ ہؿ ای ٬کٶپٺی کے مبتھ  12الکھ
ثیٴہ کـتے ہے۔ رت ٵکبٷ ٭ڀ ایک آگ ٵیں رقٿی ٕڀؿ پـ ٹَ٪بٷ
الکھ ؿٿپے کب ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے۔ ٿہ ػٿٹڀں ثیٴہ کٶپٺیڀں كے
ٰ کـتے ہے۔ ػٿٹڀں ثیٴہ کٶپٺیبں اكے ہؿ ای 6 ٬الکھ
کب ػٝڀی
کـ ػیتی ہیں۔

ثیٴہ کٶپٺیڀں كے ایک
ؿٿپے کے ٱئے امکب
ہٿتب ہے تڀ اك ٵیں 6
 6الکھ ؿٿپے ہؿ ای٬
ؿٿپے ػیٸے كے ٵٺب

ٿہ یہ تَڀؿ ٭ـتے ہیں ٫ہ چڀٹکہ اٷ ٵیں كے ہؿ ای ٬کی 50ۺ کی صؼ تک ثیٴہ ٵیں
صٌے ػاؿی ٵبٹی ربتی ہے ،ہؿ ای٫ ٬ے ؽؿیٜے ٹَ٪بٷ کے 50ۺ ٵٖٲت  3الکھ ؿٿپے
ىغٌ کڀ اٍٰ
٫ہ ثیٴہ ػاؿ
یہ ی٪یٸ ہٿگب
کی اػائیگی کی ربئے گی ،اك ٕـس
ٹَ٪بٷ کے ٩یٶت كے فیبػہ ؿ٩ٴ صبٍٰ ٷہیں ہٿتی ہے۔
ِٕٚـ ٔبَے

2
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کی پبٱنی
ؿٿپے
ؿىی ٷے اپٸے ٱئے ػٿ ٵیڈکٲیٴ پبٱنیبں ٱی ہیں2،50،000 ،
ایکل کٶپٺی كے اٿؿ  1،50،000ؿٿپے کی پبٱنی ٿائی کٶپٺی كے۔ ؿىی ٷے ایک
کب عـچ کیب ہے۔
ؿٿپے
ثیٶبؿی کے ثٞؼ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٷے پـ 1،60،000
ِ ٹیٮل تٺبمت ٭ی ثٺیبػ پـ ػٿٹڀں کٶپٺیڀں
 1،60،000ؿٿپے کب یہ ٵٞبٿُہ ٩بثٰ
٫ے ؽؿیٜے ت٪نیٴ اٿؿ اػا کیب ربئےگب۔ ہؿ ای ٬کٶپٺی کی صٌے ػاؿی اك ٕـس ہٿگی
-

X company: 1, 60,000 x 2۔ = )50,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000
RS 1, 00۔ 000
= )Y company: 1, 60,000 x 150,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000
Rs 60, 000
 )gاثیـِبفبئڈك یب ٔیه ٔیتی
ٔیه ٔیتی اوؿ أتہائی ٔیه ٔیتی کے ػؿِیبْ ایک فـق ہے۔
ٔ )aیه ٔیتی
ٝبٳ ٕڀؿ پـ شببٳ رببؿتی ٵٞبہػٿں کی یہ ّـٿؿت ہٿتی ہے ٫ہ اٹکے ٱیٸ ػیٸ ٵیں
ٹی ٬ٹیتی ػیکھی ربئے گی اٿؿ کڀئی ػھٿکب ثبفی یب ٥ـاڈ ٷہیں ہٿگب۔ ٹی ٬ٹیتی
ػکھاٷے کے اك ٩بٹڀٹی ڈیڀٹی کے ٝالٿہ ثیچٸے ٿاٯے ٵٞبہػہ کے ٵڀّڀ ٛکے ثبؿے
ٵیں عـیؼاؿ کڀ کنی ةھی ٵٞٲڀٵبت کب عالًہ کـٷے کے ٱئے پبثٺؼ ٷہیں ہے۔
یہاں ٝٶٰ کیب ربٷے ٿاال ٩بٹڀٷ "٭یڀیٹ ایٶپٹؿ/عـیؼاؿ عربػاؿ" کب ہے رل کب
ؿہے۔
عربػاؿ
عـیؼاؿ
٫ہ
ہے
ٵٖٲت
ُٵیؼ کی ربتی ہے
ٵٞبہػہ کے ٥ـی٪یٸ كے ٵٞبہػہ کے ٵڀّڀ ٛکی ربٹچ کـٷے کی ا
اٿؿ رت تک ایک پبؿٹی ػٿمـی پبؿٹی کڀ گٶـاہ ٷہیں کـتی ہے اٿؿ رڀاة مچبئی
كے ػیئے ربتے ہیں ،ػیگـ پبؿٹی ٫ے ؽؿیٜے ٵٞبہػہ كے
ثچٸے کب کڀئی مڀاٯ ہی ٷہیں اٹھتب ہے۔

ِخبي
چٺؼؿىیکھؿ ٍبصت ایک ٹی ٿی ىڀؿٿٳ ٵیں ربتے ہیں اٿؿ کئی عَڀٍیبت ٿاٯے ٹی ٿی
ثـاٷڈ کے ٕـ ٣ٵتڀدہ ہٿتے ہیں۔ ٥ـٿعت ىغٌ اپٸے ربـةہ كے
کے ایک ١یـ ص٪ی٪ی
ِ اٝتٶبػ ٷہیں ہے اٿؿ اك ٷے پہٯے ػٿمـے
ربٹتب ہے ٫ہ یہ خمَڀً ثـاٷڈ ةہت ٩بثٰ
گبہکڀں کے ٱئے ٵنبئٰ کھڑے کیے ہے۔ ٿہ اك ڈؿ كے یہ عالًہ ٷہیں کـتب ہے ٫ہ اك كے
٥ـٿعت عٖـے ٵیں پڑ مکتی ہے۔
کیب اك ػھٿ٫ہ ػہی

کـٷے کب اٱقاٳ ٱگبیب رب مکتب ہے؟

ِ اٝتٶبػ کے
کیب ٍڀؿزببٯ اٱگ ہٿ مکتی تھی اگـ ٥ـٿعت ىغٌ كے اك ثـاٷڈ کی ٩بثٰ
ثبؿے ٵیں پڀچھا گیب ہٿتب اٿؿ امکے ٫ے ؽؿیٜے رڀاة ػیب گیب ہٿتب ٫ہ یہ ةہت ہی
ِ اٝتٶبػ ثـاٷڈ تھا؟
٩بثٰ
 )bأتہائی ٔیه ٔیتی
ثیٴہ ٵٞبہػے ایک خمتٲ ٤ثٺیبػ پـ ثٸے ہٿتے ہیں۔ تؼثیـ ٭ٺٺؼہ کڀ ثیٴہ کے
ٵڀّڀ ٛکے ثبؿے ٵیں متھی اہٳ ٵٞٲڀٵبت کب عالًہ ثیٴہ کٶپٺی کڀ کـٹب ایک
٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ہے رنکے پبك یہ ٵٞٲڀٵبت ٷہیں ہٿتی ہے۔
اہٳ ٵٞٲڀٵبت ٿہ ٵٞٲڀٵبت ہے رڀ ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ ؽیٰ ٭ی ثبتیں ٓے کـٷے ٵیں
اہٯ ثٺبتی ہے:


کیب ٿہ رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کـیٺگے
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اگـ اینب ہے تڀ پـیٶیٴ کی ىـس کیب ہٿگی اٿؿ کٸ
زبت ہٿگی

ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کے

اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی کی یہ ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ٝبٳ ٩بٹڀٷ کے زبت پیؼا ہٿتی ہے۔ یہ
ِ ص٪بئ ٨پـ الگڀ ہٿتی ہے رنکے ثبؿے ٵیں تؼثیـ
ؽٳہ ػاؿی ٷہ ٍـ ٣اٷ اہٳ ٵڀاػ
٭ٺٺؼہ کڀ ٵٞٲڀٵبت ہے ثٲکہ یہ اٷ ٵڀاػ ص٪بئ ٨تک ةھی ربتی ہے رنکے ثبؿے
ٵیں اكے ٵٞٲڀٵبت ہٿٹی چبہئیے۔
ثیٴہ ٵٞبہػہ ایک اٝٲی ؽٳہ ػاؿی کے زبت ہٿتے ہیں۔ رت ثیٴہ کی ثبت آتی ہے ،ٹی٬
ٹیتی ٵٞبہػہ اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی ٵٞبہػہ ثٸ ربتے ہیں۔ "اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی" کے
٭ٺنیپٹ کی "چبہے ػؿعڀامت ٭ی گئی ہٿ یب ٷہیں ،ربڀیق ٭ـػہ رڀکھٳ کے ٱئے اہٳ
شببٳ ٵڀاػ ص٪بئ ٨کب ؿّب٭بؿاٷہ  ،ػؿمت ٕـی٨ے كے اٿؿ پڀؿی ٕـس كے عالًہ کئے
ربٷے کے ایک ٵخجت ؽٳہ ػاؿی" کڀ ىبٵٰ کـٷے ٫ے ٕڀؿ پـ ٿّبصت کیب گیب ہے۔
ِىًّ أىيبف كے ویب ِـاػ ہے؟
٩بٹڀٷ شببٳ ص٪بئ ٨ٵڀاػ

کب عالًہ کـٷے کی ایک ؽٳہ ػاؿی ٝبئؼ ٭ـتب ہے۔

ِخبي
 .iثیُہ ػاؿ

ىغٌ نے ؽؿیٜے صمبئك وی غٍٔ ثیبٔی

ایک ایگقیٮیٹیڀ ىغٌ ہائے ثٰڈ پـیيـ كے ٵتبحـ ہے اٿؿ اكے صبٯ ہی ٵیں ایک
ہٱکب ػٯ کب ػٿؿہ پڑا ہے رنکے ثٞؼ ٿہ ایک ٵیڈکٰ پبٱنی ٱیٸے کب ٥یَٰہ کـتب ہے
ٱیکٸ اپٺی ٍضیش ٍڀؿزببٯ کب عالًہ ٷہیں کـتب ہے۔ اك ٕـس ثیٴہ ٭بؿ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ
٫ے فؿیٜے ص٪بئ ٨کی ١ٲٔ ثیبٹی ٭ی ٿدہ اك ربڀیق ٭ڀ ٵٺٚڀؿ کـٷے ٵیں ٹھگب ربتب
ہے۔
ثیُہ کّپٕی نے ؽؿیٜے صمبئك وی غٍٔ ثیبٔی

.ii

ایک ىغٌ کے ػٯ ٵیں ایک پیؼائيی مڀؿاط ہے اٿؿ ٿہ امکے ثبؿے ٵیں ربڀیق ٵیں
تؼثیـ
عالًہ کـتب ہے۔ اكے ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ٵٺٚڀؿ کـ ٱیب ربتب ہے اٿؿ
٭ٺٺؼہ کڀ یہ ٷہیں ثتبیب ربتب ہے ٫ہ پہٯے كے ٵڀرڀػ ثیٶبؿیڀں کڀ کٴ كے کٴ 4
مبٱڀں تک کڀؿ ٷہیں کیب ربتب ہے۔
ِ )cواػ صمبئك
ٵڀاػ ص٪بئ ٨کڀ ایک ایلے ص٪بئ٫ ٨ے ٕڀؿ پـ ٿّبصت کیب گیب ہے رڀ یہ ٓے کـٷے
ٵیں ٫ہ رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ کیب ربئے یب ٷہیں ،اٿؿ اگـ اینب ہٿتب ہے تڀ پـیٶیٴ کی
ىـس اٿؿ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کڀ ٓے کـٷے ٵیں ایک ثیٴہ رڀکھٳ کے ٥یَٰے کڀ ٵتبحـ
کـیگب۔
کیب ایک ٹبٵٞٲڀٳ ص٪یٓت اہٳ تھی یب ٷہیں ،یہ ؽاتی ٵٞبٵٰے کے صبالت پـ ارمَبؿ
کـے گب اٿؿ امکب ٥یَٰہ آعـ ٵیں ٍـ٩ ٣بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت ٵیں کیب رب مکتب ہے۔
ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ رڀکھٳ کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے ص٪بئ ٨کب عالًہ کـٹب ہٿتب ہے۔
آئیے اة ہٳ ثیٴہ کے ٵڀاػ ص٪بئ ٨کے کچھ ا٩نبٳ
٭ـٷے ٭ی ّـٿؿت ہے۔

.i

پـ ایک ٹٚـ ڈاٱیں رٸ کڀ ٙبہؿ

یہ ثتبٷے ٿاٯے ص٪بئ٫ ٨ہ خمَڀً رڀکھٳ ٝبٳ کے ٵ٪بثٰے ٵیں ایک ةڑے رڀکھٳ
کڀ ٙبہؿ ٭ـتے ہے۔ امکی ٵخبٯ ہیں ،مسٺؼؿ ٵیں ٯے ربئے رب ؿہے عٖـٹبک
ٹڀٝیت ٭ب مبٵبٷ؛ ثیٶبؿی کی ٵبّی ٭ی تبؿیظ

متھی ثیٴہ کٶپٺیڀں كے ٱی گئی ٵبّی ٭ی پبٱنیڀں کی ٵڀرڀػگی اٿؿ
.ii
اٹکی صبٯ ٭ی ٍڀؿزببٯ۔
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ثیٴہ کے ٱئے ػؿعڀامت
.iii
ٵبٹب ربتب ہے کیڀٹکہ یہ ثیٴہ
امکے ػائـے كے ٵتٞٲ ٨ہیں۔
ٵٞبٵٲڀں ٵیں ٵٮٶٰ ہٿٹب الفٵی

٥بؿٳ یب اپٲی ٭یيٸ کے شببٳ مڀاٱڀں کڀ اہٳ
کے ٵڀّڀ ٛکے خمتٲ ٤پہٱڀٿٔں اٿؿ رڀکھٳ کے
اٹکب رڀاة مچبئی كے ػیب ربٹب اٿؿ متھی
ہے۔

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵڀاػ ص٪بئ ٨کی کچھ ٵخبٱیں ہیں :
ِخبي
 .iآگ ثیُہ



ٝٶبؿت کی تٞٶیـ کب کبٳ
ٵخبٯ کے ٕڀؿ ػ٥رت ،ؿہائو گبہ  ،ػٿکبٷ ،گڀػاٳ ،ٵیٺڀ٥یکچـٹگ یڀٷٹ ،ٿ١یـہ۔(
٩جِے)
ؽعیـہ/تیبؿ مبٵبٹڀں کی ٹڀٝیت یٞٺی ١یـعٖـٹبک ،عٖـٹبک ،ٵقیؼ اٿؿ
عٖـٹبک ٿ١یـہ
مسٕؼؿی ثیُہ



پیکٺگ ٫ے ٕـی٨ہ ٭بؿ یٞٺی کیب ای ٬ٹاٹ کے ثڀؿے ٵیں یب ػٿہؿے ٹاٹ کے
ثڀؿے ٵیں ،کیب ٹئے ڈؿٳ ٵیں یب امتٞٶبٯ کئے گئے ڈؿٵڀں ٵیں؛ ٿ١ريہ
مبٵبٹڀں کی ٹڀٝیت (ریلے کیب ٵيیٺـی ٹئی ہے یب امتٞٶبٯ کی گئی)
ِوٹؿ ثیُہ



اذمٸ کی ٭یڀثٍ ٬الصیت(ذمی کبؿ)
تٞٶیـ ٭ب مبٯ
ایک ٹؿک کی ٯے ربٷے ٭ی ٍالصیت (ٹٷ ةھاؿ)
ٿہ ٵَ٪ؼ رنکے ٱئے گبڑی کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے
ر٢ـا٥یبئی ٝال٧ے رنٶیں امکب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے
ؽاتی صبػثہ ثیُہ


.ii


.iii





.iv

 ٭بؿٿثبؿ ٭ی ػؿمت ٹڀٝیت
ٝ ٶـ
٩ ؼ اٿؿ ٿفٷ
 رنٶبٹی ٵٞؾٿؿی ٿ١یـہ
ٍ .vضت ثیُہ



کڀئی آپـیيٸ کیب گیب ہٿ
اگـ ؽیبثیٖل یب ہائی ثٰڈ پـیيـ كے ٵتبحـ
ٝبَ عَوٍیبت



یہ ص٪ی٪ت ٫ہ پچھٱی ثیٴہ کٶپٺیڀں ٷے ربڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿکـ ػیب تھا یب
ّ کـ ػیب تھا یب پبٱنی کڀ رؼیؼ کـٷے
اّب٥ی پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب تھا یب ؿػ
كے اٹکبؿ کـ ػیب تھا۔
تؼثیـ ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے اٹھائے گئے پچھٯے ٹَ٪بٹبت

.vi



اہَ
ایلے صمبئك رٓ کب عالًہ کیب ربٔب الفِی
ؽؿیٜے ِبٔگب ْہیں ربتب ہے]

ْہیں ہے [رت تک

نہ ثیُہ کّپٕی نے

یہ ةھی ٵبٹب ربتب ہے ٫ہ رت تک ثیٴہ ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے ایک خمَڀً ربٹچ ٷہیں کی ربتی
ہے ،تؼثیـ ٭ٺٺؼہ کڀ ؽیٰ ٫ے ص٪بئ ٨کب عالًہ کـٷے کی ٭ڀئی پبثٺؼی ٷہیں ہے:
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 .iرڀکھٳ کٴ کـٷے کے ٱئے الگڀ کئے گئے ا٩ؼاٵبت
ُذھاٷے کی ٵيیٸ ٭ی ٵڀرڀػگی۔
ٵخبٯ :ایک آگ ث
 .iiثیٴہ ػاؿ

کے ٱئے

ٹبٵٞٲڀٳ ص٪بئ٨

ٵخبٯ :ایک ىغٌ ہائے ثٰڈ پـیيـ كے ػٿچبؿ ہے ٱیکٸ پبٱنی ٱیٸے کے ٿ٩ت
امکے ثبؿے ٵیں اذمبٷ تھا ،اك پـ اك ص٪بئ ٨کے ١یـ ٗہٿؿکب اٱقاٳ ٷہیں
ٱگبیب رب مکتب ہے۔
ایلے ص٪بئ ٨رٸ کب عالًہ ٵٺبمت اصتیبٓ كے ػؿیب٥ت کیب رب مکتب
.iii
ہے ،ہؿ ٵٸٹ ٵڀاػ ص٪بئ ٨کب عالًہ کـٹب الفٵی ٷہیں ہے۔ثیٴہ ٭بؿ کڀ امکے
ؿٿپ كے ثبعرب ہٿٹب چبہئیے اگـ اٹکڀ
ثبؿے ٵیں پڀچھٷے کے ٱئے ٭ب٥ی
ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت ػؿ٭بؿ ہے۔
٩ .ivبٹڀٷ کے ٵٞبٵالت :ٵبٹب ربتب ہے
ٵٞٲڀٵبت ہے۔

٫ہ ہؿ ىغٌ کڀ ٵٲ ٬کے ٩بٹڀٷ کی

ٵخبٯ :ػھٵب٫ہ عیق ٵڀاػکے ؽعیـے کے ثبؿے ٵیں ٵیڀٹنپٰ ٩ڀاٹیٸ
 .vرنکے ثبؿے ٵیں ثیٴہ ٭بؿ التٞٲٙ ٨بہؿ ہٿتب ہے [یب اك ٷے ٵقیؼ ٵٞٲڀٵبت
کی ّـٿؿت کڀ ٵٞب ٣کـ ػیب ہے]۔ ثیٴہ ٭بؿ ثٞؼ ٵیں اك ثٺیبػ پـ ؽٳہ ػاؿی
کڀ ٹبٵٺٚڀؿ ٷہیں کـ مکتب ہے ٫ہ رڀاثبت ٹبٵٮٶٰ تھے
٫ہ رت پبٱینی ٱیٸے كے
 .viایلے ص٪بئ ٨رٸ کی تاله کـٹب دمٮٸ ہے :ریلے
پہٯے کڀئی ٕجی اٵتضبٷ ٵیں ثیٴہ ٭بؿ کی ٕـ ٣كے ایک ٕجی دمتضٸ ثی پی
کی پیٶبئو ٱیتب ہے۔

 )dغیـ فٔؼگی نے ثیُہ ِیں ٗہوؿ وی ؽَہ ػاؿی
٫ہ کیب
١یـ فٹؼگی ٫ے ثیٴہ ٵیں ٵٞبہػہ یہ ا٩ـاؿ کـے گب
ہے یب ٷہیں۔ رت ص٪ی٪ی
تجؼیٲیڀں کے ثبؿے ٵیں ثتبٹب الفٵی
ٵٞبہػہ ٵیں اینی کڀئی تجؼیٲی ٭ی ربتی ہے رڀ رڀکھٳ کڀ ٵتبحـ
کـتی ہےٗ ،ہٿؿ ٭ی ؽٳہ ػاؿی مبٵٸے آئے گی۔ ٵڀاػ ص٪بئ ٨کے
ٗہٿؿ کی ؽٳہ ػاؿی اك ٿ٩ت عتٴ ہٿ ربتی ہے رت ایک کڀؿ ٹڀٹ یب
ایک پبٱینی ربؿی کـکے ٵٞبہػہ ٫ے ٕـ ٣كے ٹتیذہ اعؾ ٭یب ربتب
ہے۔ ؽٳہ ػاؿی ایک ثبؿ پھؿ پبٱنی کی رؼیؼ کے ٿ٩ت مبٵٸے آتی
ہے ،اگـ پبٱنی کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ رڀکھٳ ٵیں کڀئی ثؼالٿٔ ہٿتب ہے۔
ِخبي
ایک ٵکبٷ ٵبٱک ٷے ٝٶبؿت

اٿؿ امکی ٵٺؼؿربت کب ثیٴہ کیب ہے۔

ٿہ ایک ہ٥تہ کے ٱئے چھٹی پـ چال ربتب ہے  -ص٪بئ ٨ٵیں کڀئی اہٳ
ثؼالٿ ٷہیں ہٿتب ہے۔
ٔ
صبالٹکہ اگـ ٿہ اٿپـ ایک اٿؿ ٵٺقٯ ثٺبتب ہے اٿؿ ایک ثیڀٹی پبؿٱـ
ىـٿ ٛکـتب ہے ،یہ رڀکھٳ کڀ کب٥ی صؼ تک ثؼٯ ػےگب۔
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 )eأتہائی ٔیه ٔیتی وی عالف وؿفی
آئیے اة ہٳ اٷ صبالت پـ ١ڀؿ کـیں رٸ ٵیں اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی ٭ی
یب ١ٲٔ
عال ٣ٿؿفی ىبٵٰ ہٿگی۔ اك ٕـس کی عال ٣ٿؿفی ١یـ ٗہٿؿ
ثیبٹی کے ؽؿیٜے كے ہٿ مکتی ہے۔
 .iغیـ ٗہوؿ
کے ثبؿے ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ
ٵڀاػ ص٪بئ٨
 ثیٴہ ػاؿ
عبٵڀه ؿہتب ہے کیڀٹکہ ثیٴہ ٭بؿ ٷے کڀئی خمَڀً ربٹچ ٷہیں
اٹھائی ہے۔
 ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے پڀچھے گئے مڀاٱڀں کے گڀٯ ٵڀٯ
رڀاة ػیکـ
ٗ ہٿؿ ٹبػاٹنتہ ٕڀؿ پـ ہٿ مکتب ہے ] ىغٌ کی ٵٞٲڀٵبت یب
یب کیڀٹکہ صـکت ٵیں ٷے
اؿاػے کے ث٢یـ ٿا ٜ٩ہٿا [
مڀچب ہٿگب کہ یہ ص٪ی٪ت اہٳ ٷہیں ہے۔ اینی ٍڀؿت ٵیں ٿہ ةے
َ٩ڀؿ ہے۔ رت کنی ص٪ی٪ت کب ربٷ ثڀدھ کـ ٙبہؿ ٷہیں کیب
ربتب ہے تڀ اكے ٥ـیت کے ٕڀؿ پـ ػیکھا ربتب ہے۔ ایلے
ٵٞبٵٰے ٵیں ػھٿکہ ػیٸے کی ٹیت ىبٵٰ ہٿ مکتی ہے۔
.ii

غٍٔ ثیبٔی

ثیٴہ کے ٵٞبہػہ کی مڀػے ثبفی کے ػٿؿاٷ ػیئے گئے کنی ثیبٷ کڀ
سمبئٺؼگی کہا ربتب ہے۔ یہ ص٪بئ ٨کب ایک عبً ثیبٷ یب ةھؿٿكہ ،اؿاػہ یب
تڀ ٜ٩کب ایک ثیبٷ ہٿ مکتب ہے۔
ُٵیؼ کی ربتی
رت یہ ایک ص٪ی٪ت ہٿتی ہے ،امکے کب٥ی صؼ تک ٍضیش ہٿٷے کی ا
ہے۔
ُٵیؼ کے ٵٞبٵٲڀں کب مڀاٯ ہے ،یہ ٹی ٬ٹیتی
رت یہ ةھؿٿكہ یب ا
ربٹب چبہئیے۔

كے کیب

١ٲٔ ثیبٹی ػٿ ٩نٴ ٭ی ہٿتی ہے:


َِٞوَ غٍٔ ثیبٔی کب تٍٞك اٷ ١ٲٔ ثیبٹبت كے ہے رڀ کنی ةھی ػھٿکہ
ػہی کے اؿاػے کے ثٺب کئے ربتے ہیں ریلے ایک اینب ىغٌ رڀ کتھی
کتھی مگـیٹ ٹڀىی کـتب ہے اٿؿ رلے مگـیٹ ٹڀىی کی ٝبػت ٷہیں ہے،
ٿہ ػؿعڀامت ٥بؿٳ ٵیں اك ثبت کب عالًہ ٷہیں کـ مکتب ہے کیڀٹکہ اكے
ٷہیں ٱگتب ہے ٫ہ امکب رڀکھٳ پـ کڀئی احـ پڑتب ہے۔



ػہی غٍٔ ثیبٔی ایلے دھٿٹے ثیبٷ ہیں رڀ ثیٴہ کٶپٺی کڀ
ػھوکہ
ػھٿکب ػیٸے کے اؿاػے کے مبتھ ربٷ ثڀدھ کـ ػیئے ربتے ہیں یب
مچبئی پـ ٵٺبمت ػھیبٷ ػیئے ثٺب الپـٿاہی كے ػیئے ربتے ہیں۔ریلے
ایک ٱگبتبؿ مگیـٹ ٹڀىی کـٷے ٿاال ىغٌ (چیٸ مسڀکـ) ربٷ ثڀدھ کـ
اك ص٪ی٪ت کب عالًہ ٷہیں کـ مکتب ہے ٫ہ ٿہ مگـیٹ ٹڀىی کـتب ہے۔

ایک ثیٴہ ٵٞبہػہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثبٰٕ ہٿ ربتب ہے رت ػھٿکب ػیٸے کے اؿاػے
كے کڀئی ثبت چھپبئی ربتی ہے یب رت کڀئی ػھٿکہ ػہی ١یـ ٗہٿؿ یب ١ٲٔ
ثیبٹی ہٿتی ہے۔ اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی کے ػیگـ عال ٣ٿؿفی کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ٵٞبہػہ کڀ ثبٰٕ کـٷے ٫ے ٩بثٰ ٵبٹب رب مکتب ہے۔
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ٵخبٯ کے ٱئے٥ ،یٶٲی ٥ٲڀٹؿ پبٱینی ٵیں اپٸے ثچے کڀ کڀؿ کـٷے کے ٿ٩ت
ٿاٱؼیٸ کڀ یہ ٵٞٲڀٵبت ٷہیں ہٿ مکتی ہے ٫ہ اٷ کے ثچے کڀ ایک پیؼائيی
ٵنئٰہ ہے۔ یہاں ػھٿکب ػیٸے کب کڀئی اؿاػہ ٷہیں ہے۔
ِ ثیُہ ِفبػ
 )hلبثً
ِ ثیٴہ ٵ٦بػ' کی ٵڀرڀػگی ہؿ ثیٴہ ٵٞبہػہ کب ایک اہٳ رقٿ ہٿتب ہے اٿؿ
'٩بثٰ
اكے ثیٴہ کے ٱئے ٩بٹڀٹی پیيگی ٵبٹب ربتب ہے۔ آئیے اة ہٳ ػیکھیں ٫ہ کیلے
ثیٴہ ایک رڀا یب ػاٹڀ ٱگبٷے ٿاٯے مسذھٿتے كے اٱگ ہے۔
 )aروا اوؿ ثیُہ
پتڀں کے ایک کھیٰ پـ ١ڀؿ کـیں دہاں ىغٌ یب تڀ ہاؿتب یب ریتتب ہے۔ ٹَ٪بٷ یب
٥بئؼہ ٍـ ٣امٲئے ہٿتب ہے کیڀٹکہ ىغٌ ػاٹڀ ٱگبٷے ٵیں ػٱچنپی ؿ٫ھتبا ہے۔ ٿہ
اگے کڀئی ػٿمـا
ىغٌ رڀ گیٴ کھیٲتب ہے امکب اك ثبت کے ٝالٿہ گیٴ کے مبتھ ٓ
٥بئؼہ یب تٞٲ ٨ٷہیں ہٿتب ہے ٫ہ ٿہ گیٴ ریت مکتب ہے۔
یب ػاٹڀ ٱگبٹب ایک ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱت ٵیں ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ الگڀ
كٹے ثبفی
کـٷے ٫ے ٩بثٰ ٹ٦بؽ ٷہیں ہے اٿؿ اك ٕـس اك کی ت٪ٲیؼ کـٷے ٿاٯے کنی ةھی
ٵٞبہػہ کڀ ١یـ ٵٞترب ٵبٹب ربئیگب۔ اگـ کڀئی ىغٌ تبه کے پتڀں کے ایک کھیٰ
ٵیں ہاؿ ربٷے پـ اپٸے ٵکبٷ کڀ گـٿی ؿکھ ػیتب ہے تڀ ػٿمـی پبؿٹی امکی
تٮٶیٰ ی٪یٺی ثٺبٷے کے ٱئے ٝؼاٱت كے ؿاثٔہ ٷہیں کـ مکتی ہے۔
اة ایک ٵکبٷ اٿؿ امکے رٰ ربٷے کے ٿاٜ٩ہ پـ ١ڀؿکـیں۔ ٿہ ىغٌ رڀ اپٸے
ٵکبٷ کب ثیٴہ کـتب ہے ،امکب ثیٴہ ٫ے ٵڀّڀ - ٛٵکبٷ کے مبتھ ایک ٩بٹڀٹی
تٞٲ ٨ہٿتب ہے۔ ٿہ امکب ٵبٱک ہے اٿؿ اگـ یہ تجبہ یب اك ٭ب ٹَ٪بٷ ہٿ تب ہے تڀ
امکے ا٩تَبػی ٕڀؿ پـ ىٮبؿ ہٿٷے کے اٵٮبٷ ؿہتے ہے۔ ٵٲٮیت کب یہ تٞٲ ٨اك
ثبت كے آفاػ ہٿتب ہے ٫ہ کیب آگ ٱگتی ہے یب ٷہیں ٱگتی ہے اٿؿ یہی ٿہ تٞٲ٨
ہے رڀ ٹَ٪بٷ ٭ی ٿدہ ثٺتب ہے۔ ٿاٜ٩ہ [آگ یب چڀؿی] اك ثبت کی پـٿاہ کئے
ثٺب ٫ہ ىغٌ ثیٴہ ٱیتب ہے یب ٷہیں ،ایک ٹَ٪بٷ ٭ی ٿدہ ثٸےگی۔
تبه کے پتڀں کے کھیٰ کے ثـٝٮل ،دہاں ىغٌ ریت یب ہاؿ مکتب ہے ،آگ کب ٍـ٣
ایک ٹتیذہ ہٿ مکتب ہے  -ٵکبٷ کے ٵبٱک کڀ ٹَ٪بٷ۔
ٵبٱک یہ ی٪یٺی ثٺبٷے کے ٱئے ثیٴہ ٱیتب ہے ٫ہ ٹَ٪بٷ کے ٱئے کنی ٷہ کنی
ہے۔
ربتب
ػیب
ٵٞبٿُہ
كے
ٕـی٨ے
ِ
ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کب اپٸے ٵکبٷ یب اپٸے ػھٷ ٵیں رڀ ٥بئؼہ ہٿتب ہے اكے ٩بثٰ
ِ ثیٴہ ٵ٦بػ کی ٵڀرڀػگی ایک ثیٴہ ٵٞبہػہ کڀ ٵٞترب
ثیٴہ ٵ٦بػ کہا ربتب ہے۔ ٩بثٰ
اٿؿ ٩بٹڀٷ کے زبت الگڀ کـٷے ٫ے ٩بثٰ ثٺبتب ہے۔

اہَ
ِ ثیُہ ِفبػ کے تیٓ الفِی
لبثً

ٕٝبٍـ :

1۔ ثیٴہ کئے ربٷے ٫ے ٩بثٰ ربئیؼاػ ،ص٪ڀ٥،٧بئؼہ ،فٹؼگی یب دمٮٸہ
ؽٳہ ػاؿی ہٿٹی چبہئیے۔
2۔ اك ٕـس کی ربئیؼاػ ،ص٪ڀ،٧
ثیٴہ کی ٵڀّڀ ٛہٿٹی چبہئیے۔

٥بئؼہ ،فٹؼگی یب دمٮٸہ ؽٳہ ػاؿی

كے اك ٕـس ایک ٩بٹڀٹی تٞٲ ٨ہٿٹب
ىغٌ کب ٵڀّڀٛ
3۔ ثیٴہ ػاؿ
چبہئیے ٫ہ اكے ربئیؼاػ کے زب ، ٘٦ص٪ڀ٥ ،٧بئؼہ ،فٹؼگی یب ػدمٮٸہ
ؽٵؼہ ػاؿی كے آفاػی كے ٥بئؼہ ٵٲتب ہے۔ امی ٹٿکٸ كے ٿہ کنی ةھی
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ٹَ٪بٷ ،ٹَ٪بٷ  ،چڀٹ یب ؽٳہ ػاؿی کی سبٲی ٨كے ا٩تَبػی ٕڀؿ كے
حمـٿٳ ہٿٷے کی ٍڀؿزببٯ ٵیں ہٿتب ہے۔
ِخبي
ِٕٚـ ٔبَہ

1

چٺؼؿىیکھؿ ٍبصت ایک ٵکبٷ کے ٵبٱک ہے رل کے ٱئے اٷہٿں ٷے ایک ثیٺک كے 15
الکھ ؿٿپے کب ایک ٵبؿگیذ ٱڀٷ ٱیب ہے۔
ِ ثیٴہ مڀػ ہے؟
کیب ٵکبٷ ٵیں اك کب ایک ٩بثٰ
ِ ثیٴہ مڀػ ہے؟
کیب ثیٺک کب ٵکبٷ ٵیں ایک ٩بثٰ
اٷ کے پڑٿمی کے ثبؿے ٵیں کیب کہا رب مکتب ہے؟
ِٕٚـ ٔبَہ
ىـی ٹیڀامٸ
ہے ۔

2
ٍبصت کب ثیڀی ،ػٿ ثچے اٿؿ ثڀڑھے ٿاٱؼیٸ

پـ ٵيتٶٰ ای ٬عبٹؼاٷ

ِ ثیٴہ ٵ٦بػ ہے؟
کیب اٷ کے ٥الس ٿةہثڀػ ٵیں امکب ایک ٩بثٰ
اگـ اٷ ٵیں كے کنی کڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٹب پڑتب ہے تڀ کیب اكے ٵبٱی
ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب کـٹب پڑ مکتب ہے؟
امکے پڑٿمی کے ثچڀں کے ثبؿے ٵیں کیب کہا رب مکتب ہے؟ کیب اٷ ٵیں امکب ایک
ِ ثیٴہ ٵ٦بػ ہٿگب؟
٩بثٰ

یہ ثیٴہ کے ٵڀّڀ ٛاٿؿ ایک اٹيڀؿٹل ٵٞبہػہ کے ٵڀّڀ ٛکے ػؿٵیبٷ
٥ـ ٧کـٷے کے ٱئے یہاں ٵتٞٲ٨ہ ہٿ ربئے گب۔
ثیٴہ کی ٵڀّڀ ٛاك ربئیؼاػكے ٵتٞٲ٨ہ ہے رل کے عال٣
کی اپٺی ای ٬اٹؼؿٿٹی ٩یٶت ہے۔

ثیٴہ کیب رب ؿہا ہے ،رل

ػٿمـی ٕـ ٣ایک ثیٴہ ٵٞبہػہ کی ٵڀّڀ ٛاك ربئیؼاػ ٵیں ثیٴہ ػاؿ کب ٵبٱی
ٵ٦بػ ہٿتب ہے۔یہ ٍـ ٣تت ہٿتب ہے رت ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کب اك ربئیؼاػ ٵیں اینب
ایک ٥بئؼہ ہٿتب ہے رل کب ثیٴہ کـٷے کب اكے ٩بٹڀٹی ص ٨ہے۔ مت كے ٍضیش ٵٞٺی
ربئیؼاػ ٵیں ثیٴہ ػاؿ
ٵیں ثیٴہ پبٱنی اپٸے آپ ٵیں ربئیؼاػکڀ ٷہیں ثٲکہ
ىغٌ کے ٵبٱی ٵ٦بػ کڀ کڀؿ کـتی ہے۔

ِخبي
اك ٵکبٷ پـ
ایک ٵبؿگیذ
کی اػائیگی
ؿ٩ٴ کے آك

١ڀؿکـیں رلے ىـی چٺؼؿىیکھؿ ٍبصت ایک ثیٺک كے  15الکھ ؿٿپے کے
ٱڀٷ کے مبتھ عـیؼہ ہے۔ اگـ اك ٷے اك ؿ٩ٴ ٵیں كے  12الکھ ؿٿپے
کـ ػی ہے تڀ ثیٺک کب ٵ٦بػ ٍـ ٣ثب٩ی تیٸ الکھ ؿٿپے کی ث٪بیب
پبك ہٿگب۔

اك ٕـس اػائیگی ٷہیں کی گئی ٱڀٷ کی ثب٩ی ؿ٩ٴ کے ٱئے ثیٺک کب ةھی ٵکبٷ
ِ ثیٴہ مڀػ ہے اٿؿ ٿہ ی٪یٸ کـیگب ٫ہ اكے پبٱنی ٵیں
ٵیں ٵبٱی ٕڀؿكے ایک ٩بثٰ
ىـی ٬ثیٴہ ػاؿ ثٺبیب گیب ہے۔
اگـ کڀئی ىغٌ ربٷ ثڀدھ کـ اپٸے اٵال ٫ٵیں آگ ٱگب ػیتب ہے اٿؿ پبٱینی کے
زبت ٹَ٪بٹڀں کے عال ٣ػٝڀے ٿٍڀٯ کـتب ہے ،اك ٕـس کے ػٝڀے ٿاّش ٕڀؿ كے
ػھٿکہ ػہی ہیں اٿؿ اٷ ٭ڀ ٵٺبمت ٕڀؿ پـ ٵنرتػ ٭ـػیب ربئے گب۔
ِ ثیُہ ِفبػ ِوروػ ہؤب چبہئیے
 )bوہ ولت رت لبثً
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ِ ثیٴہ ٵ٦بػ ػٿٹڀں صبالت ٵیں ،پبٱینی
آگ اٿؿ صبػثہ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٩بثٰ
ٱیٸے کے ٿ٩ت اٿؿ ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت ٵڀرڀػ ہٿٹب چبہئیے۔
عڀػکی ٍضت اٿؿ ؽاتی صبػثہ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے کے ٝالٿہ تؼثیـ ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے
عبٹؼاٷ کب ةھی ثیٴہ کیب ربمکتب ہے کیڀٹکہ اگـ ٥یٶٲی کے مبتھ کڀئی صبػثہ
ہٿتب ہے یب اٷ کڀ امپتبٯ ٵیں ةھؿتی ہٿٹب پڑتب ہے تڀ اكے ٵبٱی ٹَ٪بٷ اٹھاٹب
ِ ثیٴہ ٵ٦بػ ٍـ ٣ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت
پڑےگب۔ صبالٹکہ ،مسٺؼؿی کبؿگڀ ثیٴہ ٵیں ٩بثٰ
ہٿٹب الفٵی ہے۔
 )iفوؿی مجت
ٍُڀٯ
آعـی ٩بٹڀٹی ا
الگڀ ہٿتب ہے۔

٥ڀؿی مجت

ٍُڀٯ
کب ا

ہے رڀ ٍـ٣

١یـ فٹؼگی ٫ے

ثیٴہ پـ

١یـ فٹؼگی ٭ب ثیٴہ ٵٞبہػہ ٍـ ٣تتھی ٵٞبٿُہ اػا کـتے ہیں رت ٹَ٪بٷ اٷ ثیٴہ ىؼہ
عٖـٿں کی ٿدہ كے ٿا ٜ٩ہٿتے ہیں رٸ کے ثبؿے ٵیں پبٱینی ٵیں ؽ٭ـ کیب گیب
ہے۔ٹَ٪بٷ یب ّـؿ ٭ی اٍٰ ٿدہ کب تٞیٸ کنی ةھی ػٝڀے پـ ١ڀؿ کـٷے ٵیں ایک اہٳ
٩ؼٳ ہے۔
ٍُڀٯ ہے اٿؿ یہ اك ثبت كے ٵتٞٲ٨ہ ہے ٫ہ ص٪ی٪ت
٥ڀؿی مجت ثیٴہ کب ایک اہٳ ا
ٵیں ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کیلے ہٿا اٿؿ کیب یہ ص٪ی٪ت ٵیں ایک ثیٴہ ىؼہ مغت عٖـہ کے
ٹتیذے ٵیں ہٿا ہے۔
اك ٩بٹڀٷ کے زبت ثیٴہ کٶپٺی اك اہٳ ٿدہ کی تاله کـتی ہے رڀ ٹَ٪بٷ پیؼاکـٷے
ٿاٯے ٿاٞ٩بت کی ایک میـیق کڀ زبـی٥ ٬ـاہٳ کـتی ہے ،رڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ٹَ٪بٷ کے
ہے رڀ
ٿاٜ٩ہ
ٷہیں ہٿ مکتب ہے یٞٺی یہ ایک اینب
ٹھیک پہٯے کب آعـی ٿاٜ٩ہ
ٹَ٪بٷ کی مت كے ٩ـیجی ٿدہ ہے یب ٹَ٪بٷ ٭ی ٿدہ ثٺٸے کے ٱئے ٥ڀؿی ؽٳہ ػاؿ
ہے۔
ٿاٜ٩ہ
تک ربٷے ٿاٯے
ٿاٜ٩ہ
ثؼ٩نٶتی كے رت کڀئی ٹَ٪بٷ ٿا ٜ٩ہٿتب ہے ،اکخـ اك
ٿاٞ٩بت کی ایک میـیق ہٿگی اٿؿ امٲئے کتھی کتھی مت كے ٩ـیجی یب ٥ڀؿی مجت
٭ب تٞیٸ کـٹب ٵيکٰ ہٿ ربتب ہے۔
ثٸ مکتی ہے۔
ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،ایک آگ کنی پبٹی کے پبئپ کے پھٹٷے ٭ی ٿدہ
پـٹبٵی ٹَ٪بٷ پبٹی كے ٹَ٪بٷ ہٿٷے کے ثبٿرڀػ آگ کڀ اةھی ةھی اك ٿاٜ٩ہ کب
٥ڀؿی مجت ٵبٹب ربئیگب۔

تٞـیف
٥ڀؿی مجت کی ٵتضـ ٫اٿؿ ٵڀحـ ٿدہ ٫ے ٕڀؿ پـ ٿّبصت کی ربتی ہے رڀ ٿاٞ٩بت کی
ایک میـیق کڀ زبـی٥ ٬ـاہٳ کـتی ہے رل کب کنی ةھی ىـٿ ٛکئے گئے ٕب٩ت کے
ٵؼاعٲت کے ثٺب اٿؿ ایک ٹئے اٿؿ آفاػ ؽؿائ ٜكے ٵتضـٕ ٫ڀؿ پـکبٳ کـتے ہٿئے
ایک ٹتیذہ ٹکٲتب ہے۔

٥ڀؿی مجت کے اٍڀٯ کڀ مسذھٷے کے ٱئے ،ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کی ٍڀؿزببٯ پـ
١ڀؿ کـیں:
ِخبي
ِٕٚـ ٔبَہ
ادے
ٵٲی۔
کبؿ
ربٷ

1

کی کبؿ چڀؿی ہٿ گئی تھی۔ ػٿ ػٷ ثٞؼ پڀٱیل کڀ کبؿ ایک تجبہ ىؼہ صبٱت ٵیں
ربٹچ كے پتہ چال ٫ہ چڀؿ ٷے کبؿ کڀ ایک پیڑ كے ٹکـا ػیب تھا۔ ادے ٷے
ٰ ػائـ کیب۔ ادے کڀ یہ
کڀ ہٿئی ٹَ٪بٷ کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی کے پبك ایک ػٝڀی
٭ـ تٞزت ہٿا ٫ہ ثیٴہ کٶپٺی ٷے ػٝڀے کڀ عبؿد کـ ػیب۔ ثیٴہ کٶپٺی ٷے یہ
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'چڀؿی' تھی اٿؿ 'چڀؿی' ادے ٫ے
٭ی ٿدہ
ٹَ٪بٷ
ثتبئی ٫ہ کبؿ کڀ ہٿا
ٿدہ
ؽؿیٜے اپٸے کبؿ کے ٱئے ٱی گئی ثیٴہ پبٱنی ٵیں ایک عبؿد ىؼہ رڀکھٳ تھا اٿؿ
امٲئے ثیٴہ کٶپٺی ػٝڀے کی اػائیگی کـٷے کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ٷہیں ہے۔
ِٕٚـ ٔبَہ

2

پٸٹٿ ایک گھٿڑے کی مڀاؿی کـتے ٿ٩ت فٵیٸ پـ گـ گئے تھے اٿؿ اٹکب پیـ ٹٿٹ
گیب تھا ،اٹکڀ امپتبٯ ٯے ربئے ربٷے كے پہٯے ٿہ ایک دلتے ٿ٩ت تک گیٲی فٵیٸ
پـ پڑے ہٿئے تھے۔گیٲی فٵیٸ پـ پڑے ہٿٷے کی ٿدہ كے اٷ کڀ خببؿ ہٿ گیب تھا اٿؿ
ٵیں تجؼیٰ ہٿگیب  ،آعـ ٵیں امی ٿدہ كے اٷ کی ٵڀت ہٿ گئی۔ صبالٹکہ
یہ سمڀٹیب
سمڀٹیب ٥ڀؿی ٿدہ ٙبہؿ ہٿ مکتب ہے ،ص٪ی٪ت ٵیں صبػثہ ٵیں گـ ربٹب ٥ڀؿی مجت ٫ے
ٕڀؿ پـ مبٵٸے آیب اٿؿ ػٝڀے کڀ ؽاتی صبػثہ ثیٴہ کے زبت ٵٺٚڀؿ کیب گیب۔
کچھ ایلے ٹَ٪بٷ ہیں رڀ آگ کی ٿدہ كے ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ اٹھاٷے پڑ مکتے ہیں
ٱیکٸ اٷ کڀ ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ آگ کی ٿدہ كے ہٿا ٹَ٪بٷ ٷہیں کہا رب مکتب ہے۔ اٷ
ثیٴہ پبٱنیڀں کے زبت
آگ
ٝٶٲی ٕڀؿ پـ
ٵیں كے کچھ ٹَ٪بٹبت ٭ی اػائیگی
٭بؿٿثبؿ ٫ے ؽؿیٜے ٭ی ربتی ہے۔
اك ٕـس کے ٹَ٪بٹڀں کے ٵخبٯ ہٿ مکتے ہیں -


آگ ثذھاٷے کے ٱئے امتٞٶبٯ کئے گئے پبٹی کی ٿدہ كے اٵال ٫کڀ ٹَ٪بٷ



٥بئـ ثـیگیڈ ٫ے ؽؿیٜے اپٺی ؽٳہ ػاؿی کے ٝٶٰ کی ٿدہ كے اٵال ٫کڀ ٹَ٪بٷ



ایک رٲتی ہٿئی ٝٶبؿت كے ربئیؼاػ
اكے پہٹچٸے ٿاال ٹَ٪بٷ

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

کڀ ایک حم٦ڀٗ رگہ

پـ ہٹاٷے کے ػٿؿاٷ

3

پٸٹٿ کڀ گھٿڑے کی مڀاؿی کے ػٿؿاٷ صبػثہ کب ىکبؿ ہٿٷے کے ثٞؼ گیٲی فٵیٸ پـ
پڑے ؿہٷے کے ٹتیذے ٵیں سمڀٹیب ہٿ گیب تھا۔ سمڀٹیب کے چٲتے پٸٹٿ کی ٵڀت ہٿ
گئی۔ ٵڀت کب ٥ڀؿی مجت کیب ہے؟

 .Iسمڀٹیب
.II

گھٿڑا

 .IIIگھٿڑے کی مڀاؿی ٭ب صبػثہ
.IV

ثؼ٩نٶتی
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عالًہ
 )aثیٴہ کے پـٿمیل کے چبؿٝٺبٍـ ہیں (اٵال ،٫رڀکھٳ ،رڀکھٳ پڀٱٺگ اٿؿ ایک ثیٴہ
ٵٞبہػہ)۔
 )bربئیؼاػ اینی کڀئی ةھی چیق ہٿ مکتی ہے رڀ کچھ ٥بئؼہ ٥ـاہٳ کـتی ہے اٿؿ
اپٸے ٵبٱک کے ٱئے امکی ا٩تَبػی ٩یٶت ہٿتی ہے۔
 )cایک ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٷ رڀکھٳ کڀ پیو ٭ـتے ہے۔
 )dاینی ٍڀؿزببٯ یب صبالت رڀ ٹَ٪بٷ کے اٵٮبٷ یب ىؼت ٵیں اّب٣ہ ٭ـتی ہے ،عٖـٿں
٫ے ٕڀؿ پـ ٵٺنڀة کی ربتی ہیں۔
ٍُڀٯ
 )eٿہ ؿیبّی ا
پـ ربٹب ربتب ہے۔

ٍُڀٯ
رڀ ثیٴہ کڀ دمٮٸ ثٺبتب ہے ،رڀکھٳ پڀٱٺگ کے ا

٫ے ٕڀؿ

 )fایک ٵٞترب ٵٞبہػہ کے ٝٺبٍـٿں ٵیں پیيٮو اٿؿ ٩جڀٱیت ،تال٥ی ثؼٯ٩ ،بٹڀٹی،
پبؿٹیڀں کی ٍالصیت اٿؿ ػٿٹڀں پبؿٹیڀں کے ػؿٵیبٷ مسذھٿتہ ىبٵٰ ہے۔
 )gٵٞبٿُہ یہ ی٪یٺی ثٺبتب ہے ٫ہ ثیٴہ ػاؿ کڀ ١یـ ی٪یٺی ٿاٜ٩ہ ٫ے
ہٿٷے پـ امکے ٹَ٪بٷ کی صؼ تک ٵٞبٿُہ ػیب ربتب ہے۔
 )hٵتجبػٯ کب ٵٖٲت ثیٴہ کی ٵڀّڀٛ
شببٳ ص٪ڀ ٧اٿؿ ٝال د ٭ی ٵٺت٪ٲی ہے۔

)i

کے تٞٲ ٨ٵیں ثیٴہ ػاؿ

ٿاٜ٩

كے ثیٴہ کٶپٺی کڀ

٫ہ اگـ ایک ہی احبثہ کب ثیٴہ ایک كے
یہ ہے
کے ٵٞٺی
ٍُڀٯ
ىـا٭ت کے ا
فیبػہ ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ کیب ربتب ہے تڀ ایک مبتھ متھی ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے
ؽؿیٜے اػا کیب گیب ٵٞبٿُہ اٍٰ ٹَ٪بٷ كے فیبػہ ٷہیں ہٿ مکتب ہے۔

ٍُڀٱڀں پـ متھی ثیٴہ ٵٞبہػہ ٭ی ثٺیبػ ہٿتی
 )jاثـیٶب ٥یڈك ٫ے ا

ہیں۔

ِ ثیٴہ ٵ٦بػ' کی ٵڀرڀػگی ہؿ ثیٴہ ٵٞبہػہ کب ایک اہٳ رقٿ ہے اٿؿ اكے
٩' )kبثٰ
ثیٴہ کے ٱئے ٩بٹڀٹی پیيگی ىـٓ ٫ے ٕڀؿ پـ ٵبٹب ربتب ہے۔
ٍُڀٯ ہے اٿؿ اك کب تٞٲ ٨اك ثبت كے ہے ٫ہ
٥ )lڀؿی مجت ثیٴہ کب ایک اہٳ ا
ص٪ی٪ت ٵیں کیلے ہٿا اٿؿ کیب یہ ص٪ی٪ت ٵیں ایک ثیٴہ ىؼہ
ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
رڀکھٳ کے ٹتیذے ٵیں ہے۔

اہَ ٔمبت
 )aاحبثے
 )bرڀ٫ھٳ
 )cعٖـہ
 )dعٖـے کی گـہ ثٺؼی
 )eپیيٮو اٿؿ ٩جڀٱیت
٩ )fبٹڀٹی
 )gات٦ب ٧ؿائے ایڈ

آئڈٳ
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 )hیڀثیـیٶب ٥بئڈك
 )iٵڀاػ ص٪بئ٨
ِ ثیٴہ ٵ٦بػ
٩ )jبثٰ
 )kٵتجبػٯ
 )lىـاکت
٥ )mڀؿی مجت

نے رواثبت

عوػ وو ٹیلٹ
رواة 1
ػؿمت آپيٸII

ہے۔

ٍُڀٱڀں ٭ی عال ٣ٿؿفی کـتے ہیں اٿؿ
چڀؿی ہٿئے مبٵبٷ ٩بٹڀٷ کے ا
ِ ثیٴہ رڀکھٳ کڀ ٷہیں پیو ٭ـتے ہیں۔
امٲئے ایک ٩بثٰ
رواة 2
ػؿمت آپيٸII

ہے۔

فثـػمتی ایک ٵٞترب ٵٞبہػہ کبٝٺَـ ٷہیں ہے۔
رواة3
ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

گھڑ مڀاؿی کے ػٿؿاٷ صبػثہ چیقٿں کڀ صـ٭ت ٥ـاہٳ کـتب ہے رنکے
ٹتیذے ٵیں پٸٹٿ کی ٵڀت ہٿئی ہے اٿؿ امٲئے یہ ٥ڀؿی مجت ہے۔

عوػ کو اِتضبْ کے مواالت
مواي 1
اعال٩ی عٖـہ کب ٵٖٲت ہے:
 .Iایک ٥ـػ ٵیں ةے ایٶبٹی یب کـػاؿ ٹ٪بئٌ
.II

ایک ٥ـػ ٵیں ایٶبٹؼاؿی اٿؿ ا٩ؼاؿ

 .IIIٵؾہثی ٪ٝبئؼ کب عٖـہ
.IV

ربئیؼاػ کے عٖـے کب ثیٴہ کیب ربئے گب

مواي 2
عٖـہ ٕـ ٣اىبؿہ کـتب ہے:
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 .Iٹبٵٞٲڀٳ کب عڀ٣
.II

ٹَ٪بٷ کب اٵکبٷ

ٝ .IIIڀاٵی رگہ ٵیں ؿکبٿٹ
.IV

عٖـہ

مواي 3
______________ کب ٵٖٲت کنی ىغٌ ٭ی مـٵبیہ ٭بؿی کڀ خمتٲ٩ ٤نٴ
کے احبحڀں ٵیں پھیالٹب ہے۔
 .Iگـہ ثٺؼی
.II

تٺڀٛ

 .IIIرڀا
.IV

ٵتضـک عٖـہ

مواي 4
_____________ایک احبثہ کی ایک ٵخبٯ ٷہیں ہے۔
 .Iہاؤك
.II

۔ مڀؿد کی ؿٿىٺی

 .III۔ پالٷٹ اٿؿ ٵيیٺـی
.IV

ٵڀٹؿ کبؿ

مواي 5
عٖـے کی ایک ٵخبٯ ٷہیں ہے______________ ۔
 .Iصبػثے
.II

کی ٿدہ كے گبڑی کڀ پہٹچٸے ٿاٯے ٹَ٪بٷ

ثبؿه کے پبٹی کی ٿدہ كے ٭بؿگڀ کب ٹَ٪بٷ

 .IIIٹٿٹ پھٿٹ کی ٿدہ گبڑی کڀ پہٹچٸے ٿاٯے ٹَ٪بٷ
.IV

آگ کی ٿدہ كے ربئیؼاػ کڀ پہٹچٸے ٿاٯے ٹَ٪بٷ

مواي 6
فٱقٯہ ایک ٵخبٯ ہے:
 .Iتجبہ کٸ عٖـہ
.II

ٵتضـک عٖـہ

 .IIIصبىیبئی عٖـہ
.IV

۔ ٩یبك آؿائی پـ ٵجٺی عٖـہ

مواي 7
342

اك

ثیبٷ کے ٱئے مت كے فیبػہ ٵٺبمت

ٵٺٖ٪ی ٵنبٿی ٵٺتغت کـیں۔

ثیبٷ :اٹيڀؿٹل ٹَ٪بٷ یب ّـؿ كے ایک احبثہ کی ص٦بٙت ٷہیں کـ
مکتب۔۔
 .Iیہ مچ ہے
.II

١ٲٔ ہے

 .IIIرقٿی مچ
.IV

ّـٿؿی مچ ٷہیں ہے

مواي 8
_____________ کب ٵٖٲت ہے ثیٴہ کی ٵڀّڀٛ
کڀ شببٳ ص٪ڀ ٧اٿؿ ٝالد ٭ی ٵٺت٪ٲی ۔

کے تٞٲ ٨ٵیں ثیٴہ ػاؿكے ثیٴہ کٶپٺی

 .Iىـاکت
.II

ٵتجبػٯ

.III

٩بٹڀٹی عٖـہ

.IV

عٖـہ گـہ ثٺؼی

مواي 9
_______________ ایک ایلے ص٪بئ ٨٭ی ٵخبٯ ہے رل کب عالًہ کئے ربٷے کی ّـٿؿت
ٷہیں ہے رت تک ٫ہ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے امکی ٵبٹگ ٷہ کی ربئے۔
 .Iثیٴہ کی ٝٶـ
.II

آگ ثذھاٷے کی ٵڀرڀػگی

.III

ػٯ کی ثیٶبؿی
ػیگـ اٹيڀؿٹل تَ٦یالت

.IV
مواي 10

_____________ ایک ٵٞبہػہ کی مڀػے ثبفی کے ػٿؿاٷ ػیب گیب ایک ١ٲٔ ثیبٷ ہے۔
١ .Iٲٔ ثیبٹی
.II

ىـاکت

.III

پیيکو

.IV

سمبئٺؼگی

عوػ کو اِتضبْ کے رواثبت
رواة 1
ػؿمت آپيٸ I

ہے۔

اعال٩ی عٖـہ ایک ٥ـػ کی ثٺیبػ ٵیں ةے ایٶبٹی یب کـػاؿ کے ٹ٪بئٌ کب ٵٖٲت ہے۔

رواة 2
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ہے۔

ػؿمت آپيٸ II

عٖـے' ٹَ٪بٷ ٫ے اٵٮبٷ ٭ی

ٕـ ٣اىبؿہ کـتب ہے۔

رواة 3
ہے۔

ػؿمت آپيٸ II

رواة4
ہے۔

ػؿمت آپيٸ II

تٺڀ ٛ٭ب ٵٖٲت ہے احبحڀں کی خمتٲ٩ ٤نٴ

ٵیں ایک کی مـٵبیہ کبؿی کڀ پھیالٹب ۻ

رواة 5
ػؿمت آپيٸ III

ہے۔

ٹٿٹ اٿؿ پھٿٹ ٫ے ٹتیذے ٵیں ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ ٭ڀ عٖـہ ٫ے ٕڀؿ پـ
ٷہیں ٹؿیٹ ٭یب ربتب ہے۔
رواة 6
ہے۔

ػؿمت آپيٸ I
فٱقٯے

تجبہ کٸ عٖـے کی ایک ٵخبٯ ہے۔

رواة 7
ہے۔

ػؿمت آپيٸ I

ثیٴہ ٹَ٪بٷ یب ّـؿ كے ایک احبثہ کی ص٦بٙت ٷہیں کـ مکتے۔

رواة8
ػؿمت آپيٸ II

ہے۔

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

ىغٌ كے

رواة9
ػؿمت آپيٸ II

ہے۔

ثیٴہ عـیؼتے ٿ٩ت آگ ثذھاٷے ٿاٯے ٭ی ٵڀرڀػگی ٭ب عالًہ ٭یے ربٷے
٭ی ّـٿؿت ٷہیں ہے ،رت ت٫ ٬ہ اك ٫ے ٱیے ٫ہا ٷہ ربئیں
رواة10
ػؿمت آپيٸ

I

ہے۔

١ٲٔ ثیبٹی کے ایک ٵٞبہػے کے ٵؾاکـات کے ػٿؿاٷ کی گئی ایک ١ٲٔ
ثیبٷ ہ

344

ابب 12
ػمتبٿیق٭بؿی
ثبة

تٞبؿف

ثیٴہ ٍٺٞت ٵیں ہٳ ایک ةڑی تٞؼاػ ٵیں ٥بؿٵڀں ،ػمتبٿیقات ٿ١یـہ کے مبتھ کبٳ کـتے
ہیں۔ یہ ثبة ایک ثیٴہ ٵٞبہػہ کے خمتٲ ٤ػمتبٿیقٿں اٿؿ اٹکی اہٵیت کے ثبؿے ٵیں
ثتبتب ہے۔ یہ ہؿ ای٥ ٬بؿٳ کی ٍضیش ٹڀٝیت ،اكے ةھؿٷے کے ٕـی٨ے اٿؿ خمَڀً ٵٞٲڀٵبت
ٵبٹگٸے کے امجبة کی پڀؿی ٵٞٲڀٵبت ػیتب ہے۔

میهھْے نے ِبصبًٍ
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H

ربڀیق ٥بؿٳ
ربڀیق کی ٩جڀٱیت (ہاٵیؼاؿی(
پـیٶیٴ کی ؿمیؼ
اٹيڀؿٹل  /پبٱینی ػمتبٿیق کے کڀؿ ٹڀٹ  /مـٹی٦کیٹ
ٿاؿٷٹیبں
تَؼی٨
پبٱینیڀں کی تيـیش
ربؼیؼ کی ٹڀٹك

اك ثبة ٭ب ٵٖبٱٜہ ٭ـٷے ٫ے ثٞؼ آپ ٩بثٰ ہٿٹگے:
)a
)b
)c
)d
)e

ربڀیق ٥بؿٳ کے ٵٺؼؿربت کی ٿّبصت
پـیٶیٴ کی ؿمیؼ کی ٿّبصت
٭ڀؿ ٹڀٹٿں ٭ی تٞـی ٤اٿؿ اٹيڀؿٹل کے مـٹی٦کیٹ کی ٿّبصت
اٹيڀؿٹل پبٱینی ػمتبٿیق ٵیں اٍٖالصبت اٿؿ مجٰہ ثٺؼی ٭ی ٿّبصت
پبٱینی ٿاؿٷٹیق اٿؿ تڀحی ٨کی تيـیش

 .Aجتویق فبؿَ
ثیٴہ ػمتبٿیق ثیٴہ ػاؿ اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کےػؿٵیبٷ ا٣ہاٳ ٿ ت٤ہیٴ
٭ـٷے کے ٵَ٪ؼ كے ٥ـاہٳ کیب ربتب ہے۔ کچھ ایلے
اٿؿ ٿاّش
ػمتبٿیق ہیں رڀ ثیٴہ ٭بؿٿثبؿ ٵیں ؿٿایتی ٕڀؿكے امتٞٶبٯ کئے
ىغٌ ہٿٷے کے ٹبٓے ثیٴہ
ربتے ہیں۔ گبہ ٫کے ٱئے ٩ـیت تـیٸ
ایزیٸٹ کڀ گبہ ٫کب مبٵٺب کـٹب ہٿتب ہے اٿؿ اك ٵیں ىبٵٰ
ػمتبٿیقٿں کے ثبؿے ٵیں متھی ىتہات کڀ ػٿؿ کـٷے اٿؿ اٷ کڀ
ةھؿٷے ٵیں امکی ٵؼػ کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ٍـ٣
گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے پیو کئے گئے ػمتبٿیقٿں كے گبہ ٫اٿؿ امکی
ّـٿؿتڀں کے ثبؿے ٵیں پتہ چٲتب ہے۔ یہ رڀکھٳ کڀ ةہتـ مسذھٷے ٵیں
ثیٴہ کٶپٺی کی ٵؼػ کـتے ہیں۔
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ایزٸٹٿں کڀ ثیٴہ ٵیں ىبٵٰ ہؿ ای ٬ػمتبٿیق کے ٵَ٪ؼ اٿؿ اك ٵیں
ٵٞٲڀٵبت کی اہٵیت اٿؿ
امتٞٶبٯ ہٿٷے ٿاٯے ػمتبٿیقٿں ٵیں ىبٵٰ
ٵٖبث٪ت کڀ مسذھٹب چبہئیے۔
 .1جتویق فبؿَ
ػمتبٿیق ٭بؿی کب پہال ٵـصٰہ الفٵی ٕڀؿ كے ربڀیق ٥بؿٳ ہے رل کے ؽؿیٜے كے ثیٴہ
ػاؿ اٷ ثبتڀں کی ٵٞٲڀٵبت ػیتب ہے:
 ٿہ کڀٷ ہے،
 اكے کل ٩نٴ کے ثیٴہ کی ّـٿؿت ہے،
 ٿہ کیب ثیٴہ کـٹب چبہتب ہے امکی تَ٦یالت ،اٿؿ
 کنتے ٿ٩ت ٭ی ٵؼت کے ٱئے
تَ٦یالت کب ٵٖٲت ہے ثیٴہ کے ٵڀّڀ ٛکی ٵبٱی ٩یٶت اٿؿ اك كے ٵٺنٲ ٬شببٳ ِواػ
صمبئك :
 )aثیُہ کّپٕی نے ؽؿیٜے روکھَ تيغیٌ
 .iثیُہ کے ٌئے "جتویق فبؿَ" کو ایک روکھَ کے مٍنًے ِیں ثیُہ کّپٕی کڀ
ّـٿؿی متھی اہٳ ٵٞٲڀٵبت پیو کـٷے کے ٱئے ربڀیق ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے ةھؿا
ربئےگب رڀ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ؽیٲی ثبتڀں کب ٥یَٰہ ٱیٸے ٵیں اہٯ ثٺبئےگب
:



کیب اكے ٵٺٚڀؿ کیب ربئے یب ٹبٵٺٚڀؿ اٿؿ
ٵیں کڀؿ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ىـس،
رڀکھٳ ٵٺٚڀؿی کی ٍڀؿزببٯ
اٍٖالصبت اٿؿ ىـٕڀں کب تٞیٸ کـٹب

ربڀیق ٥بؿٳ
٭ـػہ رڀکھٳ
ہے۔ اٹتہائی
ػاؿی ثیٴہ

ٵیں ٿہ ٵٞٲڀٵبت ىبٵٰ ہے رڀ ثیٴہ کے مٲنٰے ٵیں پیو
کڀ ٵٺٚڀؿ کـٷے کے ٱیے ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے ٵ٦یؼ
ٍُڀٯ اٿؿ اہٳ ٵٞٲڀٵبت کے اٗہاؿ کی ؽٳہ
ٹی ٬ٹیتی کب ا
کے ٱئے ربڀیق ٥بؿٳ کے مبتھ ىـٿ ٛہٿتی ہے۔

اہٳ ٵٞٲڀٵبت کے اٗہاؿ کی ؽٳہ ػاؿی پبٱینی ٭ب آ١بف ہٿٷے كے
ہٿتی ہے اٿؿ ٵٞبہػہ کے اعتتبٳ کے ثٞؼ ةھی ربؿی
پہٯے پیؼا
ٍُڀٯ کی حبج ثبة  2ٵیں تَ٦یٰ كے کی گئی ہے۔ )
ؿہتی ہے۔ (اك ا
ِخبي
اگـ ثیٴہ ػاؿ کڀ ایک االؿٳ ٱگبٷے کی ّـٿؿت تھی یب ٿہ اك ٷے کہا
تھا کہ امکے پبك اپٸے مڀٷے کے فیڀؿات کے ىڀؿٿٳ ٵیں ایک عڀػ
٭بؿٕـی٨ے كے االؿٳ ملٹٳ ٱگب ہٿا ہے تڀ ٷہ ٍـ ٣اكے امکب عالًہ
کـٷے کی ّـٿؿت ہے ثٲکہ اكے یہ ةھی ی٪یٸ کـٹب ہٿگب ٫ہ یہ ملٹٳ
پبٱینی کی پڀؿی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ٭بٳ ٭ـٷے ٭ی ٍڀؿزببٯ ٵیں ہے۔
ِ ص٪ی٪ت ہے رڀ اٷ
االؿٳ کب ٵڀرڀػ ہٿٹب ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے ایک ٵڀاػ
پـ ربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ کـےگی اٿؿ اك ٫ے ٵٖبث٨
ص٪ی٪ت کے ثٺیبػ
رڀکھٳ کی ٩یٶت تٞیٸ کـےگی۔
ربڀیق ٥بؿٳ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ کٶپٺی کے ٹبٳ ،ٱڀگڀ ،ایڈؿیل اٿؿ رل
ثیٴہ/پـٿڈ٫ٹ کے ٱئے امکب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے امکی ٭الك٩/نٴ کے مبتھ ثیٴہ
کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے پـٷٹ کیب ربتب ہے۔ ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں ایک ٕجبٝت ٹڀٹ رڀڑٹب
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ہے ،صبالٹکہ اك مٲنٰے ٵیں کڀئی ٵٞیبؿی

ثیٴہ کٶپٺیڀں کے ٱئے ؿٿایتی
٥بؿٵیٹ یب پـی٬ٹك ٷہیں ہے۔
ِخبي
اك ٩نٴ کے ٹڀٹك کے کچھ ٵخبٯ ہیں:

کـٷے ٵیں ٵڀاػ ص٪بئ ٨کب ١یـ
ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے رڀکھٳ کب تيغیٌ
'ثیٴہ ػاؿ
ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـاٹب ،ػھٿکبػہی یب ١یـ تٞبٿٷ ربؿی کی گئی
ُٸ
اٗہاؿ ،گٶـہ ٭
پبٱینی کے زبت کڀؿ کڀ ٵٺنڀط کـ ػےگب'
'کٶپٺی رڀکھٳ پـ ٷہیں ہٿگی رت تک ٫ہ کٶپٺی ربڀیق کڀ ٵٺٚڀؿ ٷہیں کـتی ہے اٿؿ
پڀؿے پـیٶیٴ کی اػائیگی ٷہیں کی ربتی ہے'۔
اہٳ
ِواػ صمبئك  :یہ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے کڀؿ کئے ربٷے ٿاٯے رڀکھٳ کی
ہیں۔ ػٿمـے
ٵٞٲڀٵبت
َٷڈؿ ؿائٹٹگ) کے ٱئے اہٳّ ،ـٿؿی اٿؿ ٵتٞٲ٨ہ
ہاٵیؼاؿی(ا
اٱ٦بٗ ٵیں ،یہ ثیٴہ کی ٵڀّڀ ٛکے مبتھ ٵٺنٲ ٬ص٪بئ ٨ہیں رڀ ؽیٲی ٵٞبٵٲڀں ٵیں
ثیٴہ کٶپٺی کے ٥یَٰہ کڀ احـ اٹؼاف کـ مکتے ہیں:
 .iثیٴہ کے ٱئے کنی رڀکھٳ کڀ ٵٺٚڀؿ یب ٹبٵٺٚڀؿ کـٹب،
ٿٍڀٯ کئے ربٷے ٿاٯے پـیٶیٴ کی ؿ٩ٴ ٵ٪ـؿ کـٹب ،اٿؿ
.ii
اٷ ىـٕڀں کے ثبؿے ٵیں ٵٞبہػہ ٵیں خمَڀً ػٞ٥بت ىبٵٰ کـٹب رٸ کے
.iii
ِ اػا ہٿگب۔
زبت رڀکھٳ کڀکڀؿ کیب ربئےگب اٿؿ کیلے کڀئی ٹَ٪بٷ ٩بثٰ

٫ے
جتویق فبؿَ ِیں اٝالْ  :ثیٴہ کٶپٺیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ ٭بؿ
ؽؿیٜے ػمتغٔ کئے ربٷے ٿاٯے ربڀیق ٥بؿٳ کے آعـ ٵیں ایک اٝالٷ
ٷے ٍضیش
ثیٴہ ػاؿ
یہ ی٪یٺی کـتب ہے ٫ہ
ىبٵٰ ٭ـتی ہیں رڀ
ٕـی٨ے كے ٥بؿٳ کڀ ةھؿا ہے اٿؿ اك ٵیں ػیئے گئے ص٪بئ ٨کڀ مسذھ
ٱیب ہے ،رل كے ٫ہ ػٝڀے کے ٿ٩ت ص٪بئ ٨کی ١ٲٔ ثیبٹی کی ٿدہ
کی ٕـ ٣كے
كے اعتال٥بت کی کڀئی گٺزبئو ٷہ ؿہے۔ یہ ثیٴہ ػاؿ
ٍُڀٯ کڀ پڀؿا کـتب ہے۔
اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی کے اہٳ ا
ِخبي
اك ٕـس کے اٝالٷ کی ٵخبٱیں ہیں:
'ٵیں/ہٳ امکے ٫ے ؽؿیٜے اٝالٷ کـتب/٭ـتے اٿؿ ٿاؿٷٹی ػیتب ہٿں ٫ہ
ہیں اٿؿ یہ ٫ہ
ٵٮٶٰ
تَ٦یالت متھی ٩نٴ كے ٍضیش اٿؿ
اٿپـ ٭ی
اینی کڀئی ػیگـ ٵٞٲڀٵبت ٷہیں ہے رڀ ثیٴہ کے ػؿعڀامت کـٷے کے
ٱئے ٵتٞٲ٨ہ ہے رل کب آپ کڀ عالًہ ٷہیں کیب گیب ہے۔ '
یہ ربڀیق اٿؿ اٝالٷ ٵیـے/ہٵبؿے اٿؿ
'ٵیں/ہٳ ات٦ب ٧٭ـتب ہٿں ٫ہ
(ثیٴہ ٭بؿ ٫ے ٹبٳ) کےػؿٵیبٷ ٵٞبہػہ کی ثٺیبػ ہٿٹگی۔ '
 )bجتویق فبؿَ ِیں مواٌوں

کی ٔوٝیت

کی تٞؼاػ اٿؿ ٹڀٝیت
ایک ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں مڀاٱڀں
ثیٴہ کی ٭الك کے ٵٖبث ٨ثؼٱتی ہے۔
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ٵتٞٲ٨ہ

رڀکھٵڀں کے
 .iٵکبٷ ،ػٿکبٷ ٿ١یـہ ریلے ٹنجتب آمبٷ/ٵٞیبؿی
ٱئے ٝبٳ ٕڀؿ پـ آگ ثیٴہ کے ربڀیق ٥بؿٳ امتٞٶبٯ کئے ربتے
ہیں۔ ةڑےٍٺٞتی رڀکھٵڀں کے ٱئے رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی كے پہٯے
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے رڀکھٳ کے ٵٞبئٸہ کب اہشببٳ کیب ربتب
ہے۔ خمَڀً ٵٞٲڀٵبت اکٹھا کـٷے کے ٱئے ربڀیق ٥بؿٳ کے ٝالٿہ
کتھی کتھی خمَڀً مڀاٱٺبٳہ کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے۔
آگ ثیٴہ ربڀیق ٥بؿٳ ػیگـ ثبتڀں کے ٝالٿہ ربئیؼاػ کی تَ٦یالت
کی ٵبٹگ کـتب ہے رل ٵیں ؽیٲی زبـیـی ٵٞٲڀٵبت ىبٵٰ ہٿگی:
 ثبہؿی ػیڀاؿٿں اٿؿ چھت کی تٞٶیـ ،ٵٺقٱڀں کی تٞؼاػ
ٝ ٶبؿت ٫ے ہؿ صٌے ٭ب ٭بؿٿثبؿ
 عٖـٹبک اىیبۂ کی ٵڀرڀػگی
 ٵیٺی٦یٮچـ کب ٝٶٰ
 اٹيڀؿٹل کے ٱئے جمڀفہ ؿ٩ٴ
 ثیٴہ کے ٱئے پیو ٭ـػہ ؿ٩ٴ ثیٴہ کی ٵؼت ٿ١یـہ
ِوٹؿ ثیُہ کے ٌئے گبڑی ،اك کے آپـیيٺل ،تٞٶیـ اٿؿ
.ii
گبڑی ٭ی گٺزبئو ،ٵبٱک ٫ے ؽؿیٜے امکب ٵٺٚٴ کیلے کیب ربتب
ہے اٿؿ ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ تبؿیظ کے ثبؿے ٵیں مڀاٯ پڀچھے ربتے
ہیں۔
اٿؿ م٦ـ ثیٴہ رینی اٹ٦ـاػی الئٺڀں
ٍضت ،ؽاتی صبػثہ
.iii
ٵیں ربڀیق ٥بؿٳ ربڀیق ٭ٺٺؼہ ٫ے ،ۻٍضت ،فٹؼگی اٿؿ ٝبػتڀں،
پہٯے كے ٵڀرڀػ ٍضت ٵنبئٰٕ ،جی تبؿیظ ،ٵڀؿٿحی عَڀٍیبت،
ٵبّی ٫ے ثیٴہ ربـثبت ٿ١ريہ کے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـٷے
کے ٱئے تیبؿ کئے ربتے ہیں۔
ػیگـخمتٍف ثیّوں ِیں جتویق فبؿَ الفِی ہوتے ہیں اٿؿ اٷ
.iv
ٵیں ایک اٝالٷ کڀ ىبٵٰ کیب ربتب ہے رڀ ٹی ٬ٹیتی کے ٝبٳ
٩بٹڀٹی ڈیڀٹی کڀ آگے ةڑھاتب ہے۔
 )cجتویق نے ٕٝبٍـ
 .iربڀیق ٭ٺٺؼہ ٭ب ٵٮٶٰ ٹبٳ
ہٿٹب
ٕڀؿپـ عڀػ کی ىٺبعت کـٷے ٵیں اہٯ
ٿاّش
ربڀیق ٭ٺٺؼہ
کل کے مبتھ
چبہئیے۔ ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے یہ ربٹٺب اہٳ ہے ٫ہ
ٵٞبہػہ کیب گیب ہے تبکہ پبٱینی کے زبت ٥ڀائؼ ٍـ ٣ثیٴہ ػاؿ
ىغٌ کڀ صبٍٰ ہٿ مکے۔ ىٺبعت ٓے کـٹب اٷ ٵٞبٵٲڀں ٵیں ةھی اہٳ
ہے دہاں کنی ػیگـ ىغٌ ٷے ةھی ثیٴہ ىؼہ رڀکھٳ ٵیں ٵ٦بػ صبٍٰ
کیب ہٿ مکتب ہے (ریلے ٵڀت کے ٵٞبٵٰے ٵیں ایک ؿیہٹؼاؿ ،ثیٺک
ٰ کـٹب ہے۔
یب ٩بٹڀٹی ٿاؿث) اٿؿ اكے کڀئی ػٝڀی
.ii

جتویق وٕٕؼہ

کب پتہ اوؿ ؿاثٔہ
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تفَیالت

کب پتے اٿؿ ؿاثٔہ
ٵٺؼؿدہ ثبال ٿدہ ربڀیق ٭ٺٺؼہ
کـٷے کے ٱئے ةھی الگڀ ہٿتے ہیں۔
.iii

جتویق وٕٕؼہ

تَ٦یالت اکٹھا

کب پیوہ ،وبؿوثبؿ یب ویوپبؿ

ٍضت اٿؿ ؽاتی صبػثے ثیٴہ ریلے کچھ ٵٞبٵٲڀں ٵیں ربڀیق ٭ٺٺؼہ
کب پیوہ ،٭بؿٿثبؿ یب ٿیڀپبؿ اہٳ ہیں کیڀٹکہ اٹکب رڀکھٳ پـ ایک
ص٪ی٪ی احـ ہٿ مکتب ہے۔
ِخبي
ایک ٥بكٹ ٥ڀڈ ؿینتڀؿاٷ کب ڈٱیڀؿی ٵیٸ ،رلے اکخـ اپٸے گبہکڀں کڀ
٫ھاٹب ػیٸے کے ٱئے ایک تیق ؿ٥تبؿكے ٵڀٹؿ ثبئک پـ م٦ـ کـٹب
ہٿتب ہے ،امی ؿینتڀؿاٷ کے ا٭بؤٷٹٷٹ کے ٵ٪بثٰے ٵیں کہیں فیبػہ
صبػحبت کے رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں ہٿ مکتب ہے۔
.iv

ثیُہ کی ِوّو ٛکی ىٕبعت اوؿ تفَیالت

کڀ ثیٴہ کے ٱئے پیو ٭ـػہ ٵڀّڀ ٛکے ثبؿے ٵیں
ربڀیق ٭ٺٺؼہ
ٿاّش ٕڀؿ پـ ثتبٹب ّـٿؿی ہے۔
ِخبي
ربڀیق ٭ٺٺؼہ

کڀ ثتبٹب ّـٿؿی ہے ٫ہ

اگـ یہ:

 .iایک ؽاتی کبؿ [اذمٸ سمرب ،چینل سمرب ،ؿرلٹؿیيٸ سمرب رینی امکی
ىٺبعت کے مبتھ] ہے یب
ایک ؿہائيی ٵکبٷ [امکب ٵٮٶٰ پتہ اٿؿ ىٺبعتی سمربکے
.ii
مبتھ] ہے یب
ایک ثیـٿٷ ٵٲ ٬م٦ـ [کل ٫ے ؽؿیٜے ،کت ،کل ٵٲ ٬ٵیں،
.iii
کل ٵَ٪ؼ کے ٱئے] یب
ىغٌ کی ٍضت [ىغٌ کب ٹبٳ ،پتہ اٿؿ ىٺبعت کے مبتھ]
.iv
ٿ١یـہ ،ٵٞبٵٰے کے ثٺیبػ پـ
 .vثیٴہ ؿ٩ٴ پبٱینی کے زبت ثیٴہ کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی کی صؼ کڀ
ٙبہؿ کـتب ہے اٿؿ اكے متھی ربڀیق ٥بؿٵڀں ٵیں ثتبیب ربٹب
چبہئیے۔
ِخبي
ربئیؼاػ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں یہ ثیٴہ کے ٱئے پیو ٭ـػہ ٵڀّڀ ٛکی
ٵبٱی ٩یٶت ہے۔ ٍضت ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں یہ امپتبٯ کے ٝالد کب عـچ
ہٿ مکتب ہے رجکہ ؽاتی صبػثہ ثیٴہ ٵیں یہ کنی صبػثہ کی ٿدہ فٹؼگی
کب ٹَ٪بٷ ،ایک اْٝبۂکے ٹَ٪بٷ یب ٹٚـ کے ٹَ٪بٷ کے ٱئے ایک
ٵ٪ـؿہ ؿ٩ٴ ہٿ مکتی ہے۔
.vi

پچھيے اوؿ صبٌیہ ثیُہ
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کڀ اپٸے پچھٯے ثیٶڀں کے ثبؿے ٵیں تَ٦یالت ثیٴہ
ربڀیق ٭ٺٺؼہ
کڀ مسذھٷے کے
کٶپٺی کڀ ثتبٹب ّـٿؿی ہے۔ یہ امکے ثیٴہ تبؿیظ
ٱئے ہے۔ کچھ ثبفاؿٿں ٵیں ایلے ملٹٵل ہٿتے ہیں رنکے ٫ے ؽؿیٜے
ثیٴہ کٶپٺیبں ع٦یہ ٕـی٨ے كے ثیٴہ ػاؿ کے ثبؿے ٵیں ڈاٹا ٭ب
اىرتا ٫کـتی ہیں۔
ربڀیق ٭ٺٺؼہ کڀ یہ ةھی ثتبٹب ّـٿؿی ہے ٫ہ کیب کنی ثیٴہ کٶپٺی
ٷے امکے ربڀیق کڀ ٹبٵٺٚڀؿ کیب تھا ،اك پـ خمَڀً ىـٕیں ٱگبٷے
کب کبٳ کیب تھا ،ربؼیؼ کے ٿ٩ت فیبػہ پـیٶیٴ کی ّـٿؿت تھی
ّ کـ ػیب تھا۔
یب پبٱینی کڀ ربؼیؼ کـٷے كے ٵٺب کـ ػیب یب ؿػ
کنی ػیگـ ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ ٵڀرڀػہ ثیٴہ کے تَ٦یالت کے مبتھ
مبتھ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے ٹبٵڀں کب ةھی عالًہ کیب ربٹب ّـٿؿی ہے۔
خمَڀً ٕڀؿ كے ربئیؼاػ ثیٴہ ٵیں یہ اٵٮبٷ ؿہتب ہے ٫ہ ثیٴہ ػاؿ
خمتٲ ٤ثیٴہ کٶپٺیڀں كے پبٱینیبں ٯے مکتب ہے اٿؿ کڀئی ٹَ٪بٷ
ٰ کـ مکتب ہے۔
ٿا ٜ٩ہٿٷے پـ ایک كے فیبػہ ثیٴہ کٶپٺی كے ػٝڀی
یہ ٵٞٲڀٵبت اك ثبت کڀ ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے ّـٿؿی ہے ٫ہ ىـا٭ت
ٍُڀٯ کڀ الگڀ کیب ربتب ہے رل كے ٫ہ ثیٴہ ػاؿ کڀ تبٿاٷ
کے ا
ػیب ربئے اٿؿ اكے ایک ہی رڀکھٳ کے ٱئے کئی ثیٴہ پبٱنیڀں كے
٥ڀائؼ /ٵٺب ٜ٥صبٍٰ ٷہ ہٿ۔
ثیٴہ ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ایک ہی ثیٴہ ػاؿ
امکے ٝالٿہ ،ؽاتی صبػثہ
٫ے ؽؿیٜے ٱی گئی ػیگـ پی اے پبٱنیڀں کے زبت ثیٴہ ؿ٩ٴ کے
کـٹب پنٺؼ
(ثیٴہ ؿ٩ٴ ) کڀ حمؼٿػ
پـ کڀؿیذ کی ؿ٩ٴ
ثٺیبػ
کـیگی۔
ِيك
کے صڀاٯہ کڀ ػیکھیں اٿؿ یہ
ٍُڀٱڀں
پچھٯے اثڀاة ٵیں ثیٴہ کے ا
کیلے تبٿاٷ ،ىـا٭ت  ،اٹتہائی ٹی٬
کـیں ٫ہ
ربٹٸے کب ٭ڀىو
ٹیتی ،اٗہاؿ کب امتٞٶبٯ ٝٶٲی ٕڀؿ پـ ربڀیق ٥بؿٳ تیبؿ کـٷے ٵیں
کیب ربتب ہے۔
ایک ٵڀٹؿ اٿؿ آگ ثیٴہ ربڀیق ٥بؿٳ کب ایک ایک سمڀٷہ ّٶیٴہ اے اٿؿ
ثی ٵیں ػیب گیب ہے۔
کـیں اٿؿ ربڀیق
ٵٖبٱٜہ
ثـائے ٭ـٳ ربڀیق ٥بؿٵڀں کب اصتیبٓ كے
٥بؿٳ کی ٵٺؼؿربت کے احـات اٿؿا ثیٴہ ٵٞبہػٿں کے ٱئے اٹکی
ٵٖبث٪ت کڀ مسذھیں۔
ٔ .viiمَبْ کب جتـةہ
تَ٦یالت کب اٝالٷ
کڀ اپٸے متھی ٹَ٪بٹڀں کے ٵٮٶٰ
ربڀیق ٭ٺٺؼہ
کـٷے کے ٱئے کہا ربتب ہے چبہے اٷ کب ثیٴہ کیب گیب ہٿ یب ٷہیں۔ یہ
ثیٴہ کی ٵڀّڀ ٛاٿؿ ثیٴہ ػاؿ ٷے ٵبّی ٵیں رڀکھٳ کڀ کیلے ٵٺٚٴ
کیب ہے ،امکے ثبؿے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کڀ ٵٞٲڀٵبت ػے گب۔
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َٷڈؿؿائٹؿك ایلے رڀاثڀں كے رڀکھٳ کڀ ةہتـ مسذھ مکتے ہیں اٿؿ
ا
ٵٞٲڀٵبت اکٹھا کـٷے کے
کب اہشببٳ کـٷے یب ػیگـ
رڀکھٳ ٵٞبئٸہ
ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ کـ مکتے ہیں۔
 .viiiثیٴہ ػاؿ

ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے اٝالٷ

چڀٹکہ ربڀیق ٥بؿٳ کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ متھی اہٳ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ
ىبٵٰ
ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے یہ اٝالٷ
کـٹب ہے ،اك ٥بؿٳ ٵیں ثیٴہ ػاؿ
رڀاة ص٪ی٪ی اٿؿ ػؿمت ہیں اٿؿ ٿہ اك ثبت كے ات٦ب٧
ہٿتب ہے ٫ہ
٭ـتے ہے ٫ہ ٥بؿٳ ثیٴہ ٵٞبہػہ کب ثٺیبػ ہٿگب۔ کڀئی ةھی ١ٲٔ رڀاة
ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ ٵٞبہػہ كے ثچٸے کب ص ٨ػیگب۔ متھی ربڀیق ٥بؿٵڀں
ػمتغٔ  ،تبؿیظ اٿؿ کچھ ٵٞبٵالت ایزیٸٹ کی
کے ٱئے ٝبٳ ػیگـ
م٦بؿه كے ٵتٞٲ٨ہ ہٿتے ہیں۔
 .ixدہاں ربڀیق ٥بؿٳ کب امتٞٶبٯ ٷہیں کیب ربتب ہے ،ثیٴہ کٶپٺی
فثبٹی ٕڀؿ پـ یب زبـیـی ٕڀؿ كے صبٍٰ کی گئی ٵٞٲڀٵبت کڀ
ؿیکبؿڈ کـیگی اٿؿ  15ػٹڀں کی ایک ٵؼت کے اٹؼؿ ربڀیق ٭ٺٺؼہ
کـے گی اٿؿ امکے کڀؿ ٹڀٹ یب پبٱینی
کے مبتھ امکی تَؼی٨
٭ی کڀئی ةھی ٵٞٲڀٵبت
ٵیں ٵٞٲڀٵبت کڀ ىبٵٰ کـےگی۔ اك ٩نٴ
ؿیکبؿڈ ٷہیں کئے ربٷے کے مٲنٰے ٵیں حبثت کـٷے کی ؽٳہ ػاؿی
ٰ کـتی ہے ٫ہ ربڀیق
ثیٴہ کٶپٺی پـ ہٿگی ،دہاں ثیٴہ کٶپٺی یہ ػٝڀی
٭ٺٺؼہ ٷے کڀؿ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے اہٳ کنی ةھی ثبت پـ کڀئی
ُٸ یب ١ٲٔ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ
اہٳ ٵٞٲڀٵبت پڀىیؼہ ؿ٫ھی ہے یب گٶـہ ٭
کـائی ہے۔
متھی
كے صبًٍ
ٕوؿ
فثبٔی
یہاں تک نہ
امکب ٍِٖت ہے نہ
ٍِٞوِبت کو ؿیکبؿڈ کـٔب ةھی ثیُہ کّپٕی کب ؽَہ ػاؿی ہے رلے
فوٌو اپ کے ٕوؿ ِیں ایزیٓٹ کو ػھیبْ ِیں ؿکھٔب پڑتب ہے۔
 .2ثیچواْ

کب وـػاؿ

ثیچڀاٷ کی ػٿٹڀں مجبٝتڀں
ایک ؽٳہ ػاؿی ہٿتی ہے۔

یٞٺی ثیٴہ ػاؿ

اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کی اٿؿ

کےػؿٵیبٷ
ایک ایزیٸٹ یب ثـٿکـ رڀ ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ ثیٴہ ػاؿ
ثیچڀاٷ کے ٕڀؿ پـ ٭بٳ کـتب ہے ،اكے ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے
ثیٴہ کٶپٺی کڀ ٥ـاہٳ کئے گئے رڀکھٳ کے ثبؿے ٵیں متھی اہٳ
ہے۔
ہٿتی
ػاؿی
ؽٳہ
کی
کـٷے
ی٪یٸ
٭ی
ٵٞٲڀٵبت
آئی آؿ ڈی اے ؿیگڀٱیيٸ یہ ٥ـاہٳ کـتب ہے ٫ہ ثیچڀاٷ کی دمٮٸہ
گبہ ٫کے ٕـ ٣ؽٳہ ػاؿی ہے۔
اہَ
دمىٓہ گبہن کے ٕـف

ایک ثیچواْ

کی ؽَہ ػاؿی

351

"ایک ثیٴہ کٶپٺی یب امکب
ؿیگڀٱیيٸ کہتب ہے ٫ہ
آئی آؿ ڈی اے
ایزیٸٹ یب ػیگـ ثیچڀاٷ ایک پیو ٭ـػہ کڀؿ کے مٲنٰے ٵیں دمٮٸہ
گبہ ٫کڀ متھی اہٳ ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـیگب رڀ دمٮٸہ گبہ ٫کڀ اپٸے ٵ٦بػ
ٵیں مت كے اچھے کڀؿ پـ ٥یَٰہ کـٷے ٵیں اہٯ ثٺبئےگب۔ "
دہاں دمٮٸہ گبہ ٫ثیٴہ کٶپٺی یب امکے ایزٸٹ یب ایک ثیٴہ ثیچڀاٷ کی
ٍالس پـ ارمَبؿ کـتب ہے ،اك ٕـس کے ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے دمٮٸہ گبہ ٫کڀ
١یـ ربٹجؼاؿی كے ٍالس ػی ربٹی چبہئیے۔
دہاں کنی ةھی ٿدہ كے ربڀیق اٿؿ ػیگـ ٵٺنٲ ٬کب١ؾات
٫ے ؽؿیٜے ةھؿا ٷہیں گیب ہے ،ربڀیق ٥بؿٳ کے آعـ ٵیں
صبٍٰ کیب گیب ایک مـٹی٬٦ٹ ىبٵٰ کیب رب مکتب ہے
ػمتبٿیقٿں کی ٵٺؼؿربت کے ثبؿے ٵیں اكے پڀؿی ٕـس
گیب ہے اٿؿ یہ ٫ہ اك ٷے جمڀفہ ٵٞبہػہ کے اہٵیت کڀ
مسذھ ٱیب ہے۔"
اپٓے آپ وو ٹیلٹ
ىـا٭ت

کڀ دمٮٸہ گبہ٫
دمٮٸہ گبہ ٫كے
٫ہ ٥بؿٳ اٿؿ
كے مسذھا ػیب
پڀؿی ٕـس كے

1

ٍُڀٯ کی کیب اہٵیت ہے؟
کے ا
ةھی

 .Iیہ ی٪یٸ کـتب ہے ٫ہ ثیٴہ کٶپٺی کے مبتھ مبتھ ثیٴہ ػاؿ
ػٝڀے کب ایک ٵ٪ـؿہ صٌہ کی ىـا٭ت ػیتب ہے۔
 .IIیہ ی٪یٸ کـتب ہے ٫ہ ایلے متھی ثیٴہ ػاؿ رڀ ایک پڀٯ کب صٌہ
ہیں ،اپٸے ؽؿیٜے اػا کئے گئے پـیٶیٴ کے تٺبمت ٵیں ،پڀٯ
کے ایک ىـی٫ ٬ے ؽؿیٜے کئے گئے ػٝڀے ٵیں ىـا٭ت کـتب ہے۔
ایک ہی ٵڀّڀ ٛکڀ کڀؿ کـٷے ٿاٱی کئی
 .IIIیہ ی٪یٸ کـتب ہے ٫ہ
ثیٴہ کٶپٺیبں ایک مبتھ آتی ہیں اٿؿ ٵڀّڀ ٛٵیں اپٸے رڀکھٳ کے
ٰ ؿ٩ٴ کی ىـا٭ت کـتی ہیں۔
تٺبمت ٵیں ػٝڀی
 .IVیہ ی٪یٸ کـتب ہے ٫ہ ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے پـیٶیٴ کی ىـا٭ت
مبٯ ةھؿ ٵیں یٮنبں ٩نٖڀں ٵیں کیب ربتب ہے۔

َْڈؿ ؿائٹٔگ)
 .Bجتویق کی ِٕٚوؿی ہاِیؼاؿی(ا
ایک ٵٮٶٰ ةھؿا ہٿا ربڀیق ٥بؿٳ ٵڀٹے ٕڀؿ پـ
ہٳ ٷے ػیکھا ہے ٫ہ
ؽیٲی زبـیـی ٵٞٲڀٵبت ػیتب ہے:
 ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کی تَ٦یالت
 ٵڀّڀ ٛکی تَ٦یالت
عَڀٍیبت
ػٿٹڀں ٕجٞی
اٿؿ ٵٺ٦ی
ّ ـٿؿی کڀؿ کی ٩نٴ ٵخجت
کی تَ٦یالت  -تٞٶیـ کی ٩نٴ اٿؿ ٵٞیبؿ ٝ ،ٶـ ،آگ ثذھاٷے
352

٫ے مبٵبٷ کی ٵڀرڀػگی  ،میٮڀؿیٹی کے ٩نٴ ٿ١یـہ ةھی ىبٵٰ
ہے۔
 ثیٴہ اٿؿ ٹَ٪بٷ کی گقىتہ تبؿیظ
ثیٴہ کٶپٺی رڀکھٳ کی ٵٺٚڀؿی كے پہٯے اك کی ٹڀٝیت اٿؿ ٩یٶت کے
ثٺیبػ پـ رڀکھٳ كے پہٯے ٫ے ٵٞبئٸہ کے ٱئے مـٿے کب اہشببٳ
ةھی کـ مکتی ہے۔ ربڀیق اٿؿ رڀکھٳ ٵٞبئٸہ ؿپڀؿٹ ،اّب٥ی مڀاٱٺبٳہ
پـ ثیٴہ
ػمتبٿیقٿں ٵیں ػمتیبة ٵٞٲڀٵبت کی ثٺیبػ
اٿؿ ػیگـ
کٶپٺی اپٺب ٥یَٰہ ٱیتی ہے۔ پھؿ ثیٴہ کٶپٺی رڀکھٳ ٥ی٬ٹؿ کے ٱئے
کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ کـتی ہے اٿؿ خمتٲ٤
الگڀ کی ربٷے ٿاٱی ىـس
پیـاٵیٹؿك کی ثٺیبػ پـ پـیٶیٴ کب صنبة کـتی ہے رل کے ثبؿے
ٵیں پھؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ آگبہ کـ ػیب ربتب ہے۔
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے پـٿپڀفٯ کی آگے کی کبؿؿٿائی تیقی كے اٿؿ
٩بثٲیت کے مبتھ پڀؿی کی ربتی ہے اٿؿ امکے ثبؿے ٵیں شببٳ ٥یَٰے
ایک ٵ٪ٞڀٯ ٵؼت کے اٹؼؿ زبـیـی ٕڀؿ پـ آگبہ ٭ـ ػیئے ربتے ہیں۔
تٞـیف
َْڈؿ ؿائٹٔگ) :ہػایبت کے ٵٖبث ٨کٶپٺی کڀ  15ػٹڀں کے
ہاِیؼاؿی(ا
ربڀیق پـ کبؿؿٿائی کـٹی ہٿتی ہے۔ ایزٸٹ كے اٷ
کے اٹؼؿ
ٿ٩ت
کب ػھیبٷ ؿکھٷے ،اٹؼؿٿٹی ٕڀؿ پـ ٥ڀٱڀ اپ کـٷے اٿؿ
ٵنبئٰ
ّـٿؿت پڑٷے پـ دمٮٸہ گبہ/٫ثیٴہ ػاؿ کڀ گبہ ٫عؼٵت کے ؽؿیٜے كے
کی ربتی ہے۔ ربڀیق کی ربٹچ پڑتبٯ
ٵٞٲڀٵبت ٥ـاہٳ کـٷے کی تڀٜ٩
کـٷے اٿؿ ٵٺٚڀؿی کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ ٱیٸے کی اك پڀؿے ٝٶٰ کڀ
َٷڈؿؿائٹٹگ کے ٕڀؿ پـربٹب ربتب ہے۔
ا
اپٓے آپ وو ٹیلٹ

2

ہػایبت کے ٵٖبث ،٨ایک اٹيڀؿٹل کٶپٺی __________ کے اٹؼؿ اٹؼؿ
ایک اٹيڀؿٹل کی ربڀیق پـ ٝٶٲؼؿآٵؼ کـٷے کے ٱئے ہے۔
 7 .Iػٷ
 15 .IIػٷ
 .IIIػٷ30
 45 .IVػٷ
 .Cپـیّیُ کی ؿمیؼ
تٞـیف
پـیّیُ ثیٴہ کے ایک ٵٞبہػہ کے زبت ثیٴہ کی ٵڀّڀ ٛکب ثیٴہ کـٷے کے
ٱئے ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ثیٴہ کٶپٺی کڀ اػا کیب ربٷے ٿاال
تال٥ی ثؼٯ یب ؿ٩ٴ ہے۔
 .1پـیّیُ کی پیيگی

اػائیگی

(ثیُہ ایهٹ 1938 ،کی ػفٜہ( 64
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ثیٴہ ای٬ٹ کے ٵٖبث ٨پـیٶیٴ ثیٴہ ٵٞبہػہ آ١بف ہٿٷے کی تبؿیظ كے
پہٯے پیيگی ٵیں اػائیگی کی ربئیگب۔ یہ ایک اہٳ ػٞ٥بت ہے رڀ
ی٪یٸ کـتب ہے ٫ہ ٍـ ٣ثیٴہ کٶپٺی کڀ پـیٶیٴ صبٍٰ ہٿ ربٷے پـ ہی
ایک ػؿمت ثیٴہ ٵٞبہػہ پڀؿا کیب رب مکتب ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی رڀکھٳ
کڀ ٵٺٚڀؿ کـ مکتی ہے۔ یہ ػٜ٥ہ ةھاؿت ٵیں ١یـ فٹؼگی ثیٴہ ٍٺٞت
کی ایک عبً عَڀٍیت ہے۔
اہَ
)a

)b

)c
)d

)e

کـتی ہے ٫ہ
یہ ٥ـاہٳ
ثیٴہ ای٬ٹ ۔ ۴۹۳۸کی ػٜ٥ہ  ۴۶ٿی ثی
تک ٵٺٚڀؿ ٷہیں
کڀئی ةھی ثیٴہ کٶپٺی کنی رڀکھٳ کڀ اك ٿ٩ت
ٷہیں ہٿتب ہے یب
ٵیں پـیٶیٴ صبٍٰ
پیيگی
کـےگی رت تک ٫ہ
اػائیگی کئے ربٷے کی گبؿٷٹی ٷہیں ػی ربتی ہے یب ٵ٪ـؿ ٕـی٨ے
كے پیيگی ٵیں اػائیگی ٷہیں کی ربتی ہے۔
دہاں ایک ثیٴہ ایزٸٹ ایک ثیٴہ کٶپٺی کی ربٹت كے ثیٴہ کی
پـ پـیٶیٴ مج ٜکـتب ہے ،ٿہ اك ٕـس مج ٜکیب گیب پڀؿا
پبٱینی
پـیٶیٴ اپٸے کٶیيٸ کی کٹٿتی کے ثٺب ثیٺک اٿؿ ڈاک تٖٞیالت کے
ػٹڀں کڀ چھٿڑکـ مج ٜ٭ـٷے کے چڀثیل گھٷٹے کے اٹؼؿ ثیٴہ کٶپٺی
کے پبك مج ٜکـےگب یب ڈاک ٫ے ؽؿیٜے اكے ةھیذےگب۔
یہ ةھی ٥ـاہٳ کیب گیب ہے ٫ہ رڀکھٳ ٍـ ٣ٹ٪ؼ یب چیک ٫ے ؽؿیٜے
پـیٶیٴ اػائیگی کئے ربٷے کی تبؿیظ كے ٥ـُ رب مکتب ہے۔
رت پـیٶیٴ ڈاک یب ٵٺی آؿڈؿ ٫ے ؽؿیٜے یب ڈاک ٫ے ؽؿیٜے ةھیذے
گئے چیک كے ػیب ربتب ہے ،تڀ رڀکھٳ ٵٺی آؿڈؿ ثک کئے ربٷے یب
چیک ةھیذے ربٷے کی تبؿیظ كے ٥ـُ ٭یب ربتب ہے ،رینب ةھی
ٵٞبٵٰہ ہٿ۔
ّ کئے ربٷے یب امکے
پـیٶیٴ کی کڀئی ةھی ٿاپنی رڀ پبٱینی ؿػ
ىـائٔ ٿّڀاثٔ ٵیں تجؼیٲی کئے ربٷے یب ػٿمـی ٍڀؿت ٵیں ایک
ثـائے ؿامت
کڀ اػا ٭ـٹب ہٿتب ہے ،امکی اػائیگی
ثیٴہ ػاؿ
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ایک کـاكڈ یب آؿڈؿ چیک كے یب ڈاک/ٵٺی
آؿڈؿ كے کی ربئےگب اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی ثیٴہ ػاؿ كے ایک ٵ٪ٞڀٯ
کـےگی ،اٿؿ اك ٕـس کی ؿ٩ٴ ٿاپنی کنی ةھی ٍڀؿت
ؿمیؼ صبٍٰ
ٵیں ایزٸٹ کے کھاتے ٵیں مج ٜٷہیں کی ربئیگی۔

پـیٶیٴ کے ٵٺؼؿدہ ثبال ٩جٰ ىـٓ اػائیگی
رڀ ثیٴہ ٩ڀاٝؼ  58اٿؿ  59ٵیں ػیئے گئے ہیں۔
 .2پـیّیُ اػائیگی

کے اٝرتاّبت ةھی ہیں

کب ٕـیكہ وبؿ

اہَ
ایک ثیٴہ پبٱینی ٱیٸے کے ٱئے ربڀیق کـٷے ٿاٯے کنی ةھی ىغٌ ٫ے
کیب ربٷے ٿاال پـیٶیٴ
٫ے ؽؿیٜے اػا
ؽؿیٜے یب پبٱینی ػاؿ
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ٵٺؼؿدہ ؽیٰ کنی ایک یب ایک كے فیبػہ
ػیب رب مکتب ہے:
)a
)b

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

ٕـی٪ڀں

ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کڀ

ٹ٪ؼی
ةھاؿت ٵیں کنی ةھی ىیڈیڀٯ ثیٺک ٵیں ریلے چیک ،ڈیٶبٷڈ
ڈؿا٣ٹ ،پے آؿڈؿ ،ثیٺکـ کے چیک رینب کڀئی ةھی تنٲیٴ ىؼہ
ِ مسذھٿتہ آٯہ ؛
ثیٺٮبؿی ٩بثٰ
پڀكٹٯ ٵٺی آؿڈؿ ؛
کـیڈٹ یب ڈیتٹ کبؿڈ ؛
ثیٺک گبؿٷٹی یب ٹ٪ؼی مج ٜؿ٩ٴ ؛
اٷٹؿٹیٹ ؛
ای ٵٺت٪ٲی
یب پبٱینی ػاؿ
ثیٺک ٹؿاٹن٦ـ کے ؽؿیٜے كے ربڀیق ٭ٺٺؼہ
یب فٹؼگی ثیٴہ ػاؿ کے ٩بئٴہ ہػایبت كے ڈائـیکٹ کـیڈٹ ؛

 )iکڀئی ػیگـ ٕـی٨ہ یب اػائیگی
ٿ٩ت پـٵٺٚڀؿکیب رب مکتب ہے ؛

رڀ اتھاؿٹی

٫ے ؽؿیٜے ٿ٩ت

کے ٵٖبث ،٨اگـ ربڀیق ٭ٺٺؼہ /پبٱینی
کے ّبثٔے
آئی آؿ ڈی اے
ٹیٹ ثیٺکٺگ یب کـیڈٹ/ڈیتٹ کبؿڈ کے ؽؿیٜے كے پـیٶیٴ
ػاؿ
اػائیگی کـٷے کب آپيٸ چٺتب ہے تڀ اػائیگی ٍـ ٣ٹیٹ ثیٺکٺگ
کے ٹبٳ پـ ربؿی کئے
کھاتے یب ایلے ربڀیق ٭ٺٺؼہ /پبٱینی ػاؿ
گئے کـیڈٹ/ڈیتٹ کبؿڈ کے ؽؿیٜے كے کیب ربٹب چبہئیے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ

3

اگـ پـیٶیٴ اػائیگی چیک ٫ے ؽؿیٜے کی ربتی ہے تڀ ٹیچے ػیب گیب
کڀٷ مب ثیبٷ ٍضیش ہٿگب؟
 .Iرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ہے رت چیک ةھیزب گیب ہے
 .IIرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ہے رت ثیٴہ کٶپٺی ٫ے
ؽؿیٜے چیک مج ٜکیب ربتب ہے
 .IIIرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ہے رت ثیٴہ کٶپٺی کڀ چیک
ٵڀٍڀٯ ہٿتب ہے
٫ے
 .IVرڀکھٳ اك تبؿیظ کڀ ٵبٹب رب مکتب ہے رت ربڀیق ٭ٺٺؼہ
ؽؿیٜے چیک ربؿی کیب ربتب ہے

 .Dکوؿ ٔوٹ  /ثیُہ مـٹیفهٹ

 /پبٌینی

ػمتبویق

َٷڈؿ ؿائٹٹگ) ٵٮٶٰ ہٿ ربٷے کے ثٞؼ پبٱینی ربؿی کـٷے
ہاٵیؼاؿی (ا
كے پہٯے کچھ ٿ٩ت ٱگ مکتب ہے۔ پبٱینی کی تیبؿی کڀ پیٸڈیٺگ ؿکھ
کـ یب رت ثیٴہ کے ٱئے ٵؾا٭ـات تـ٩ی پـ ہٿ اٿؿ ایک ٝبؿّی ثٺیبػ
پـ کڀؿ ٥ـاہٳ کـٹب ہٿ یب رت الگڀ اٍٰ ىـس کے تٞیٸ کے ٱئے اصبٓہ
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کب ٵٞبئٸہ کیب رب ؿہا ہٿ ،پبٱینی کے زبت زب ٘٦کی تَؼی ٨کـٷے
کے ٱئے ایک کڀؿ ٹڀٹ ربؿی کیب ربتب ہے۔ یہ کڀؿ کی تَ٦یالت ػیتب
ہے۔ کتھی کتھی ،ثیٴہ کٶپٺیبں ایک کڀؿ ٹڀٹ کے جببئےپـٿیزٺٰ ثیٴہ
کڀؿ کی تَؼی ٨کـٷے کے ٱئے ایک عٔ ربؿی کـتی ہیں۔
صبالٹکہ کڀؿ ٹڀٹ ٭ڀ ٳہؿ ٷہیں ٱگی ہٿتی ہے ،کڀؿ ٹڀٹ کی ثبتڀں كے
ٿاّش ہٿ ربتب ہے ٫ہ یہ ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ کی ٭الك کے ٱئے ثیٴہ
کٶپٺیڀں کی پبٱینی کے ٵٞٶڀٯ ٫ے ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کے مبتھ
ٵيـٿٓ ہے۔ اگـ رڀکھٳ کنی ٿاؿٷٹی ٫ے ؽؿیٜے ٭ٸٹؿٿٯ ٵیں ہٿتب ہے،
تڀ کڀؿ ٹڀٹ ٵیں یہ ؽ٭ـ ہٿگب ٫ہ ثیٴہ اك ٩نٴ کی ٿاؿٷٹی کے تبثٜ
ہے۔ الگڀ ہٿٷے پـ ،کڀؿ ٹڀٹ کڀ خمَڀً کالد کے ٵيـٿٓ ةھی ثٺبیب ربتب
ہے ،ریلے ٵت ٨٦ثیٺک کالد ،اٝالٷ کالد ٿ١یـہ۔
ایک کوؿ ٔوٹ ِیں ؽیٍی حتـیـیں ىبًِ ہو ٔگے:
)a
)b
)c
)d
)e
)f

)g
)h
)i

کب ٹبٳ اٿؿ پتہ

ثیٴہ ػاؿ
ثیٴہ ؿ٩ٴ
ثیٴہ کی ٵؼت
رڀکھٳ کڀؿ
ىـس اٿؿ پـیٶیٴ :اگـ ىـس ٵٞٲڀٳ ٷہیں ہےٝ ،بؿّی پـیٶیٴ
رڀکھٳ کڀؿ کی تَ٦یالت ىبٵٰ ہے :ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،ایک آگ
کی تَ٦یالت ،امکے
کی ىٺبعت
ثیٴہ کے کڀؿ ٹڀٹ كے ٝٶبؿت
تٞٶیـ اٿؿ ٩جِے کب پتہ چٰےگب۔
کڀؿ ٹڀٹ کے میـیٰ سمرب
ربؿی کـٷے کی تبؿیظ
کڀؿ ٹڀٹ کی ٿیٲیڈیٹی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک پ٬ھٿاڑے ( ۴۰ػٷ) کی
ٵؼت کے ٱئے اٿؿ کتھی کتھاؿ  60ػٹڀں تک ہٿتی ہے۔

کوؿ ٔوٹوں کب امتّٞبي
وؿگوں ِیں کیب ربتب ہے۔

اہَ

ٕوؿ

پـ وبؿوثبؿ کے مسٕؼؿی اوؿ ِوٹؿ

 .1مسٕؼؿی کوؿ ٔوٹ
یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اك ٿ٩ت ربؿی کئے ربتے ہیں رت پبٱینی ربؿی کـٷے
کے ٱئے ّـٿؿی تَ٦یالت ریلے كٹیٶـ کب ٹبٳ ،پیکیزڀں کی تٞؼاػ یب
ٍضیش ٩یٶت ٿ١یـہ ٵٞٲڀٳ ٷہ ہٿ۔ یہاں تک ٫ہ ثـآٵؼات کے مٲنٰے ٵیں
ةھی ایک کڀؿ ٹڀٹ ربؿی کیب رب مکتب ہے ریلے ،ىپٶیٸٹ کے ٱئے ٵبٯ
ثـآٵؼ٫ے ؽؿیٜے ڈاکل کڀ ةھیزی ربتی ہے۔
تٞؼاػ
کی ایک ٵ٪ـؿہ
اینب ہٿ مکتب ہے ٫ہ ٭ب٥ی ىپٺگ رگہ حم٦ڀٗ کـٷے کی ٵيٮالت کی ٿدہ
ٿارت ٿینٰ ٫ے ؽؿیٜے ٵبٯ کب ىپٶیٸٹ پڀؿا ٷہیں ہٿتب ہے۔ امٲئے،
ایک خمَڀً ٿینٰ ٫ے ؽؿیٜے ةھیزی ربٷے ٿاٱی تٞؼاػ کڀ ربٹب ٷہیں
رب مکتب ہے۔ کچھ صبالت ٵیں ایک کڀؿ ٹڀٹ ّـٿؿی ہٿ مکتب ہے رڀ
ربؿی کـکے ثٞؼ ٵیں ػیب ربتب ہے رت ٵٮٶٰ
ثب٩بٝؼہ پبٱینی
تَ٦یالت ٥ـاہٳ ہٿں اٿؿ امکے ثبؿے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کڀ ثتبیب گیب ہٿ۔
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مسٺؼؿی کڀؿ ٹڀٹ کی ثبتیں

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ الئٺڀں کے مبتھ ہٿ مکتی ہیں:

 .iمسٺؼؿی کڀؿ ٹڀٹ سمرب
ربؿی کـٷے کی تبؿیظ
.ii
ثیٴہ ػاؿ کب ٹبٳ
.iii
ت ٬ػؿمت
.iv
ػؿعڀامت کے ٵٖبث ٨آپ کڀ اك ٕـس _________ ؿٿپے کی صؼ تک کٶپٺی
کی پبٱینی کی ٝبٳ ىـٕڀں کڀتبث ٜکڀؿ کیب ربتب ہے۔
 )aکالف  :اٹلٹی ٹیڀٹ کالف کے ٵٖبث ٨رٺگ ایل آؿمی می رڀکھٵڀں
ّ کـٷے کی 7
مسیت اػاؿہ کبؿگڀ کالف اے ،ثی یب می ،ٱیکٸ ؿػ
ػٹڀں کی ٹڀٹك کےتبث ٜ۔
ربؿی کـٷے کے ٱئے ىپٺگ ػمتبٿیقات صبٍٰ
 )bىـائٔ :پبٱینی
کئے ربٷے ٿاٯے ىپٶیٸٹ کی تَ٦یالت۔ اٝالٷ
ہٿٷے پـ ٿٍڀٱی
ٵیں
كے پہٯے اٿؿ  /یب كٹیٶـ پـ ىپٶیٸٹ ہٿٷے کی ٍڀؿت
ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کے ٵٞبٵٰے ٵیں اربفت ػی ربتی ہے ٫ہ تيغیٌ
کی ثٺیبػ اىیبۂ کی اہٳ الگت رڀڑ اٍٰ ٵیں عـچ کئے گئے ٭ی
ٝڀّی ہٿگی اٿؿ رل کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ ؽٳہ ػاؿ ہے۔
اٷ ٱیٸڈ ٹؿاٹقٹ کے صڀاٯے كے ٝبٳ ٕڀؿ پـ پبٱینی ربؿی کـٷے
ڈاٹا ٥ـاہٳ ہٿتے ہیں اٿؿ امٲئے ایک
کے ٱئے ّـٿؿی شببٳ ٵتٞٲ٨ہ
کڀؿ ٹڀٹ کی ّـٿؿت ىبیؼ ہی کتھی ہٿتی ہے۔ صبالٹکہ کچھ ایلے اٿ٩بت
ہٿتے ہیں رت کڀؿ ٹڀٹ ربؿی کئے ربتے ہیں اٿؿ ثٞؼ ٵیں اٷ کڀ
تَ٦یالت پـ ٵيتٶٰ پبٱنیڀں ٫ے
کبؿگڀ ،ٹؿاٹقٹ ٿ١یـہ کے ٵٮٶٰ
ؽؿیٜے ربؿی کیب ربتب ہے۔
ِ .2وٹؿ کوؿ ٔوٹ
یہ ٵتٞٲ٨ہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے ٵ٪ـؿہ ٥بؿٳ ٵیں ربؿی کئے ربتے ہیں،
ایک ٵڀٹؿ کڀؿ ٹڀٹ کے آپـیٹٿ کالد کڀ اك ٕـس پڑھا رب مکتب ہے:
رڀ ٥بؿٳ ٵیں ثیبٷ ٭یب گیب ،ٹیچے صڀاٯہ ہے ،رل ٷے
"ثیٴہ ػاؿ
ٵڀٹؿ گبڑی(یڀں) کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ کے ٱئے ربڀیق کیب ہے ،اك ٵیں
کی
ؿٿپے کی ؿ٩ٴ
۔۔۔۔۔۔۔۔
پـ ٭چھ
اخلٔ اٿؿ پـیٶیٴ کے ٕڀؿ
کی ہے ،رڀکھٳ کڀ امکے ٱئے الگڀ کٶپٺی کے ٵٞٶڀٯ ۔۔۔۔۔۔۔
اػائیگی
٥بؿٳ کی ىـٕڀں کے زبت (ٹیچے ؽ٭ـ کنی ةھی خمَڀً ىـٓ
پبٱینی
کےتبث ) ٜکڀؿ کیب ربتب ہے رت تک ٫ہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے زبـیـی ٵیں
إال ٛػےکـ کڀؿ کڀعتٴ ٷہیں کیب ربتب ہے رل ٵٞبٵٰے ٵیں امکے اٿپـ
ِ اػائیگی
ثیٴہ عتٴ ہٿ ربئیگب اٿؿ اك ٕـس کے ثیٴہ کے ٱئے ٩بثٰ
پـیٶیٴ کب ایک ٵتٺبمت صٌہ اك ٿ٩ت کے ٱئے ٿٍڀٯ کیب ربئیگب رت
کٶپٺی رڀکھٳ پـ ؿہی تھی۔ "
ِوٹؿ کوؿ ٔوٹ ٝبَ ٕوؿ پـ ِٕؼؿدہ ؽیً ارقا پـ ِيتًّ
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ہوتے ہیں :

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

٭ی تَ٦یالت /
اٿؿسمرب ،یب ثیٴہ ىؼہ گبڑی
ٹيبٷ
ؿرلٹؿیيٸ
٭یڀثٍ ٬الصیت  /٭یـیٺگ ٍالصیت  /تٞٶیـ  /تٞٶیـ کب مبٯ ،
اذمٸ سمرب ،چینل سمرب
ثیٴہ ػاؿ کب ٹبٳ اٿؿ پتہ
ای٬ٹ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے ثیٴہ پـآ١بف ہٿٷے کی ٵڀحـ تبؿیظ
اٿؿ ٿ٩ت ۔
ثیٴہ عتٴ ہٿٷے کی تبؿیظ
ڈؿائیڀ کـٷے کے ٵنتض ٨ىغٌ یب ا٥ـاػ ٭ی ٭المیل
امتٞٶبٯ کے ٱئے صؼٿػ
اّب٥ی رڀکھٳ ،اگـ کڀئی ہٿ

ىبٵٰ ہٿتب ہے ٫ہ
مـٹی٬٦ٹ
ٵڀٹؿ کڀؿ ٹڀٹ ٵیں اك ٵَ٪ؼ ٭ب
ٵڀٹؿ گبڑی ای٬ٹ 1988 ،کے اثڀاة ػك اٿؿ گیبؿہ کے ػٞ٥بت
ٵٖبث ٨ربؿی کیب گیب ہے۔

یہ
کے

اہَ
کڀؿ ٹڀٹ کی ٵڀفٿٹیت ایک ٿ٩ت ٵیں  15ػٷ کی اگٲی ٵؼت کے ٱئے
اگے ةڑھائی رب مکتی ہے ،ٱیکٸ کنی ةھی ٵٞبٵٰے ٵیں ایک کڀؿ ٹڀٹ
ٓ
کی ٵڀفٿٹیت کی کٰ ٵؼت ػٿ ٳہیٸے كے فیبػہ ٷہیں ہٿگی۔
ٔوٹ  :کڀؿ ٹڀٹ کی ٭ی مجٰہ ثٺؼی اٱگ اٱگ ثیٴہ کٶپٺی کے ٵٞبٵٰے
ٵیں خمتٲ ٤ہٿ مکتی ہیں۔
کوؿ ٔوٹ کے امتّٞبي کو فیبػہ تـ کّپٕیوں نے ؽؿیٜے صوًٍہ ىىٕی
ػمتبویق ربؿی
پبٌینی
فوؿی
ْہیں کی رب ؿہی ہے۔ آد کی تکٕیک
کـْے کی كہوٌت فـاہَ کـتی ہے۔
 .3ثیٴہ مـٹی٬٦ٹ

 -ٵڀٹؿ ثیٴہ

ثیٴہ مـٹی٬٦ٹ اٷ ٵٞبٵٲڀں ٵیں ثیٴہ کب ٿرڀػ ثتبتب ہے دہاں حجڀت
کی ّـٿؿت ہٿ مکتی ہے۔ ٵخبٯ کے ٱئے ،ٵڀٹؿ ثیٴہ ٵیں پبٱینی کے
ای٬ٹ کی ّـٿؿت کے ٵٖبث ٨ثیٴہ کب ایک
ٵڀٹؿ گبڑی
اّب٥ی
پوٌیل اوؿ ؿرلٹؿیيٓ
ربؿی کیب ربتب ہے۔ یہ مـٹیفهٹ
مـٹی٬٦ٹ
اتھاؿیٹیق کو ثیُہ کب حجوت فـاہَ کـاتب ہے۔ ؽاتی کبؿٿں کے ٱئے
عَڀٍیبت
ٹیچے پیو کیب گیب ہے رل ٵیں اہٳ
ایک سمڀٷہ مـٹی٬٦ٹ
ػکھائی گئی ہیں۔
ِوٹؿ گبڑیبں ایکٹ1988 ،
أيوؿٔل مـٹیفکیٹ
پبٱینی سمرب
تَؼی ٨ٹبٳے کب سمرب
 .1ٵبؿک اٿؿ ؿرلٹؿیيٸ سمرب ،ؿرلٹؿیيٸ کی رگہ ،اذمٸ سمرب  /چینی سمرب /
ثٺبئیں  /ٵیٺی٦یٮچـ کب مبٯ۔
 .2ثیٹھٷے کی گٺزبئو  /ٹیٹ پـیٶیٴ  /ؿرلٹؿیيٸ اتھاؿٹی کے ٹبٳ
/می می  /ثبڈی کی ٩نٴ،
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 .3ر٢ـا٥یبئی ٝال٧ے  -ةھاؿت`
 .4ثیٴہ ىؼہ اٝالٷ ٩یٶت (آئی ڈی ٿی)
 .5ثیٴہ ػاؿ ٭ب ٹبٳ اٿؿ پتہ ،کبؿٿثبؿ یب پیوہ
 .6ایکٹ کے ٵَ٪ؼ کے ٱئے اٹيڀؿٹل کے آ١بف کی ٵؤحـ تبؿیظ كے
۔۔۔۔ ۔ ۔ پـ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔
۔۔ ۔ ۔۔۔۔
 .7اٹيڀؿٹل عتٴ ہٿٷے کی تبؿیظ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پـ آػھی ؿات کڀ
 .8ڈؿائیڀ کے ٵنتض ٨ا٥ـاػ یب ا٥ـاػ ٭ی کالمیں۔
 .9ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٵیں كے کڀئی ةھی :
 )aثیٴہ ػاؿ :
 )bػٿمـا ٭ڀئی ةھی ىغٌ ثیٴہ ػاؿ٫ے صٮٴ پـ یب اك ٭ی اربفت ٫ے
مبتھ ڈؿائیڀٹگ ٭ـؿہا ہے۔
ایک
ثيـٓے کہ ڈؿائیڀٹگ کـٷے ٿاٯے ىغٌ کے پبك ٿاٜ٩ہ کے ٿ٩ت
ڈؿائیڀٹگ الئنیٺل ٵڀرڀػ ہے اٿؿ اكے اك ٕـس کب الئنیٺل
ٵڀحـ
ؿکھٷے یب صبٍٰ کـٷے کے ٱئے ١یـ اہٯ ٷہیں ٹھہؿایب گیب ہے۔ ثيـٓے
یہ ةھی ٫ہ ایک ٵڀحـ می٬ھٷے ٿاال الئنیٺل ؿکھٷے ٿاال ىغٌ ةھی گبڑی
ڈؿائیڀ کـ مکتب ہے اٿؿ اك ٕـس کب ىغٌ کڀ میٸٹؿٯ ٵڀٹؿ گبڑی
٩ڀاٝؼ  1989کے ٩ڀاٝؼ  3کی ّـٿؿت کڀ ٵٖٶئٸ کـتب ہے۔
صؼوػ امتّٞبي کـْے کے ٌئے
پبٱینی کے ٵ٪بثٰے ٵیں کنی ةھی ػٿمـے ٵَ٪ؼ کے ٱئے امتٞٶبٯ
کـتب ہے:
 )aکـائے یب ٵٞبٿُے
 )bگبڑی ٭ب مبٵبٷ (۔ ؽاتی مبٵبٷ کے ٝالٿہ)
 )cٵٺ٪ٞؼ ػٿڑ ٭ب ٵ٪بثٰہ
 )dؿیل ٵیٮٺگ
 )eؿ٥تبؿ کی ربٹچ
ِ اٝتٶبػ ٹؿائٲق
٩ )fبثٰ
 )gٵڀٹؿ ٹؿیڈ کے مٲنٰے ٵیں ٭ڀئی ةھی ٵَ٪ؼ ۔
ٵیں  /ہٳ ثؾؿیٜہ تَؼی ٨کـتب ہٿں/کـتے ہیں کہ پبٱینی رل كے اك
مـٹی٦کیٹ کب تٞٲ ٨ہے اٿؿ یہ ثیٴہ مـٹی٦کیٹ ٵڀٹؿ گبڑیڀں ای٬ٹ،
 1988کے ثبة ػك اٿؿ ثبة گیبؿہ کے ػٞ٥بت کے ٵٖبث ٨ربؿی کئے
گئے ہیں۔
……۔۔
ربٹچ پڑتبٯ ٭ی گئی
( جمبف اٹيڀؿٹل کٶپٺی )
ثیُہ کب ِوٹؿ مـٹیفهٹ ِتٍٞكہ صىبَ کی ربٔچ پڑتبي کے ٌئے ہؿ
ولت گبڑی ِیں يےکـ چٍٕب ّـوؿی ہے۔
 .4پبٱینی

ػمتبٿیق

پبٌینی ایک ثبّبثٔہ ػمتبویق ہے رو ثیُہ کے ِٞبہػہ کب ایک حجوت
فـاہَ کـتب ہے۔ اك ػمتبٿیق پـ ةھاؿتیہ اكٹیٶپ ای٬ٹ 1899 ،کے
ػٞ٥بت کے ٵٖبث ٨ٳہؿ ٱگی ہٿٹی چبہئیے۔
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ایک ٝبٳ ثیٴہ پبٱینی
ہٿتی ہیں:
 )aثیٴہ ػاؿ
کنی ػیگـ

ٵیں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثبتیں ىبٵٰ

اٿؿ ثیٴہ کی ٵڀّڀ ٛٵیں ثیٴہ ٩بثٰ ٵ٦بػ
ىغٌ کب/کے ٹبٳ اٿؿ پتہ(تے)؛

 )bثیٴہ ىؼہ ربئیؼاػ یب ٵ٦بػ
 )cربئیؼاػ کب/کے ٵ٪بٳ
دہاں ٵٺبمت ہٿ ،ٵتٞٲ٨ہ

ؿکھٷے ٿاٯے

کی ٵٮٶٰ تَ٦یالت؛

یب پبٱینی کے زبت ثیٴہ ىؼہ ٵ٦بػ
ثیٴہ ٩یٶتڀں مسیت؛

اٿؿ

 )dثیٴہ کی ٵؼت ؛
 )eثیٴہ ٭ی ؿ٩ٴ ؛
 )fکڀؿ کئے گئے رڀکھٳ اٿؿ امتخٺبئی ٍڀؿتیں؛
 )gکڀئی ةھی الگڀ اّب٥ی

 /کٹٿتی؛

پـیٶیٴ اٿؿ دہاں پـیٶیٴ
ِ اػائیگی
٩ )hبثٰ
ٝبؿّی ہے ،پـیٶیٴ کے ایڈرنٶٸٹ کی ثٺیبػ ؛
 )iپبٱینی

ایڈرنٶٸٹ

کےتبثٜ

ىـائٔۻ ّڀاثٔ اٿؿ ٿاؿٷٹیبں؛

کے زبت ایک ػٝڀے کڀ رٺٴ ػیٸے کے اٵٮبٷ ٿاٱی ایک
 )jپبٱینی
ہٹگبٵی ٿاٜ٩ہ ٫ے ٿا ٜ٩ہٿٷے پـ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے کی
ربٷے ٿاٱی کبؿؿٿائی؛
ہٿٷے پـ
ٿاٜ٩
 )kایک ػٝڀے کڀ رٺٴ ػیٸے ٿاٱی ایک ٿاٜ٩ہ ٫ے
ثیٴہ کی ٵڀّڀ ٛکے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ ػاؿ کی ؽٳہ ػاؿی اٿؿ اٷ
ٍڀؿزببٯ ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کے ص ٨؛
 )lکڀئی خمَڀً ىـٓ؛
١ )mٲٔ ثیبٹی ،ػھٿکبػہی،ٵڀاػ ص٪بئ ٨کے ١یـ اٗہاؿ یب ثیٴہ ػاؿ
ّ کـٷے کے ٱئے
ىغٌ کے ١یـ تٞبٿٷ کے ثٺیبػ پـ پبٱینی کڀ ؿػ
ػٞ٥بت ؛
 )nثیٴہ کٶپٺی کب پتہ دہاں پبٱینی
ةھیذے ربٷے چبہئیے؛

کے مٲنٰے ٵیں متھی ٵڀاٍالت

 )oکنی ةھی اّب٥ی ىـائٔ ٭ی تَ٦یالت ،اگـ کڀئی ہٿ؛
 )pىکبیت ٭ب مـا ٟٱگبٷے ٭ب ملٹٳ

اٿؿ حمتنت کے پتے کی

تَ٦یالت

ی
ہٿٷے ٿاال ایک ػٝڀٰ
کے ٵتٞٲ ٨پیؼا
ہؿ ثیٴہ کٶپٺی کڀ پبٱینی
کی
ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ٵٮٶٰ
ػائـ کـٷے کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ ػاؿ
ربٷے ٿاٱی ّـٿؿتڀں اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ػٝڀے کے ٥ڀؿی ٹپٹاٷ ٵیں
اہٯ ثٺبٷے کے ٱئے امکے ٫ے ؽؿیٜے پیـٿی کی ربٷے ٿاٯے ٕـی٨ہ
٭بؿ کے ثبؿے ٵیں ٿ٩ت ٿ٩ت پـ (ثیٴہ ػاؿ کڀ) ٵٖٲ ٜکـٹب اٿؿ
ٵٖٲ ٜکـتے ؿہٹب چبہئیے۔
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 .Iکڀؿ ٹڀٹٿں کب امتٞٶبٯ
ہے

کڀؿ ٹڀٹٿں کے مٲنٰے ٵیں ٍضیش ہے؟
اہٳ

 .IIکڀؿ ٹڀٹٿں کب امتٞٶبٯ
مجبٝتڀں ٵیں کیب ربتب ہے
 .IIIکڀؿ ٹڀٹٿں کب امتٞٶبٯ
ہے

ٕڀؿ
اہٳ

اہٳ

پـفٹؼگی
ٕڀؿ

ٕڀؿ

 .IVکڀؿ ٹڀٹٿں کب امتٞٶبٯ اہٳ ٕڀؿ
اٿؿ ٵڀٹؿ مجبٝتڀں ٵیں کیب ربتب ہے۔

ثیٴہ ٵیں کیب ربتب

پـ ٝبٳ

ثیٴہ کے متھی

پـ ٍضت ثیٴہ ٵیں کیب ربتب
پـ ٝبٳ

ثیٴہ کے مسٺؼؿی

 .Eواؿْٹیبں
ایک ٵٞبہػہ کے زبت ثیٴہ
ثیٴہ ٵٞبہػہ ٵیں ٿاؿٷٹیڀں کب امتٞٶبٯ
کـٷے کے ٱئے کیب ربتب ہے۔ ثیٴہ
کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی کڀ حمؼٿػ
کٶپٺیبں رڀکھٳ کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے ٵٺبمت ٿاؿٷٹیبں ىبٵٰ کـتی
ہیں۔ ٿاؿٷٹی کے مبتھ ثیٴہ ٵٞبہػہ کب ایک پبؿٹی ،ثیٴہ ػاؿ کچھ ؽٳہ
ػاؿی اٹھاتب ہے رل پـ ٝٶٰ ایک ٵ٪ـؿہ ٿ٩ت ٵؼت کے اٹؼؿ کیب
ربٹب ّـٿؿی ہے اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے
کـتب ہے۔ ٿاؿٷٹیبں رڀکھٳ کے
ؽٳہ ػاؿیڀں کے تٞٶیٰ پـ ارمَبؿ
اٹتٚبٳ اٿؿ ةہتـ ثٺبٷے ٵیں ایک اہٳ ٭ـػاؿ اػا ٭ـتی ہیں۔
ایک واؿْٹی پبٌینی ِیں واّش ٕوؿ كے ثیبْ وی گئی ایک ىـٓ ہے
کے ٌئے پوؿی ٕـس  ًّٝکیب ربٔب
رل کب ِٞبہػہ کی ِوفؤیت
چبہئیے۔ واؿْٹی ایک اٌگ ػمتبویق ْہیں ہے۔ یہ کوؿ ٔوٹ اوؿ پبٌینی
ػمتبویق ػؤوں کب صٌہ ہے۔ یہ ٵٞبہػہ كے پہٯے کی ایک ىـٓ ہے۔ اكے
مغتی كے اٿؿ پڀؿی ٕـس كے مسذھٹب چبہئیے اٿؿ امکی تٞٶیٰ کی ربٹی
چبہئیے ،اٷ ص٪بئ ٨پـ ػھیبٷ ػیئے ثٺب ٫ہ کیب یہ رڀکھٳ کے ٱئے
اہٳ ہے یب ٷہیں۔ اگـ کنی ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی کی ربتی ہے ،تڀ
پبٱینی ثیٴہ کٶپٺیڀں کے اعتیبؿات پـ ٹبٵٺٚڀؿ کـٷے ٫ے ٩بثٰ ہٿ
ربتب ہے ،یہاں تک ٫ہ رت یہ ٿاّش ٕڀؿپـٓے کیب گیب ہے ٫ہ یہ عال٣
ٿؿفی کنی عبً ٹَ٪بٷ کی ٿدہ ٷہیں ثٺب ہے یب اك ٵیں ىـا٭ت ٷہیں
کیب ہے۔ صبالٹکہ ،ٿیڀہاؿ ٵیں ،اگـ ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی ایک عبٱَتب
ٷہیں
تکٺیکی ٹڀٝیت ہے اٿؿ کنی ةھی ٕـس كے ٹَ٪بٷ ٵیں ىـا٭ت
ی
کـتب ہے یب اكے ٷہیں ةڑھاتب ہے( ،ٹَ٪بٹڀں کڀ ١یـ ٵٞیبؿی ػٝڀٰ
ٵبٹب اٿؿ تَ٦یہ کیب رب مکتب ہے) ثیٴہ کٶپٺیبں اپٸے ٩ڀت ٥یَٰہ
کے ٵٖبث ٨ػٝڀٿں کی کبؿؿٿائی
پـ کٶپٺی کے ٵٞیبؿ اٿؿ ہػایبت
پڀؿی کـ مکتی ہیں۔
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 .1آگ ثیُہ واؿْٹیبں ؽیً ِیں ػی گئی

ہیں

ٿاؿٷٹی ػی ربتی ہے ٫ہ پبٱینی کی چبٱڀ ٵؼت کے ػٿؿاٷ کڀئی ةھی
عٖـٹبک مبٵبٷ ثیٴہ ػاؿ کے اصبٓےٵیں مج ٜٷہیں کیب ربئیگب۔
عبِوه روکھَ :ٿاؿٷٹی ػی ربتی ہے ٫ہ  30ػٷ یب اك كے فیبػہ کی
کے ٱئے کڀئی ةھی ٵیٺڀ ٥یٮچـٹگ ٭بؿ٭ـػگی ثیٴہ ىؼہ
ٵنٲنٰ ٵؼت
اصبٓہ ٵیں ٷہیں چالئی ربتی ہے۔
مگـیٹ فًٹؿ ِیٕو فیىچـٔگ  :ٿاؿٷٹی ػی ربتی ہے ٫ہ اصبٓہ ٵیں 30
میٲنیل كے کٴ ٥ٲیو پڀائٸٹ ٿاال کڀئی ةھی مبٱڀیٸٹ اصبٓہ ٵیں
امتٞٶبٯ/ؽعیـہ ٷہیں کیب ربتب ہے۔
 .2مسٕؼؿی ثیُہ ِیں ،ایک واؿْٹی کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٕڀؿ پـ ثیبٷ کیب
گیب ہے" :ایک ٿٝؼہ ٿاؿٷٹی ،رل کے ثبؿے ٵیں کہا ربئیگب ،ایک
اینی ٿاؿٷٹی رل کے ؽؿیٜے ثیٴہ ػاؿ یہ ٿٝؼہ ٱیتب ہے ٫ہ کچھ
خمَڀً کبٳ کیب ربئیگب یب ٷہیں کیب ربئیگب یب ٫ہ کچھ ىـٓ پڀؿی
کی ربئیگی یب رل کے ٫ے ؽؿیٜے ٿہ ص٪بئ ٨کی ایک عبً صبٱت کے
ٿرڀػ کڀ ٵٺٚڀؿ کـتب یب ٹبٵٺٚڀؿ٭ـتب ہے۔ "
مسٺؼؿی کبؿگڀ ثیٴہ ٵیں ،اك احـ کی ایک ٿاؿٷٹی ىبٵٰ کی ربتی ہے ٫ہ
مبٵبٷ (ریلے چبئے) کڀ ٹٷ الئٸ ڈثڀں ٵیں پیک کیب ربتب ہے۔ مسٺؼؿی
صٰ ثیٴہ ٵیں یہ ٿاؿٷٹی ىبٵٰ کـکے ٫ہ ثیٴہ ىؼہ ٿینیٰ ایک ٵ٪ـؿہ
ٵیں ٍ٦ـ ٷہیں کـےگب ،ثیٴہ کٶپٺی کڀ اك رڀکھٳ کی صؼ کے
ٝال٧ہ
ثبؿے ٵیں ایک اٹؼافہ ػیب ربتب ہے رل کے ٱئے اك ٷے کڀؿ ٥ـاہٳ
کـٷے کی اربفت ػی ہے۔ اگـ ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی ٭ی ربتی ہے ،آ١بف
ٵیں ٵٺٚڀؿی ػیئے گئے رڀکھٳ ٵیں تجؼیٲی کی ربمٮتی ہے اٿؿ ثیٴہ
اگے کی ؽٳہ ػاؿی كے اپٸے آپ کڀ
کٶپٺی کڀ عال ٣ٿؿفی کی تبؿیظ كے ٓ
آفاػ کـٷے کی اربفت ػی ربتی ہے۔
ربئیؼاػ کی ٹگـاٹی
 .3چڀؿی ثیٴہ ٵیں یہ ٿاؿٷٹی ػی ربتی ہے ٫ہ
کی
چڀثیل گھٷٹے ایک چڀکیؼاؿ ٫ے ؽؿیٜے کی ربتی ہے۔ پبٱینی
ىـس٩ ،ڀاٝؼ اٿؿ ىـٕیں ٿہی ؿہتی ہیں ٍـ ٣اگـ پبٱینی کے مبتھ
ٵٺنٲ ٬ٿاؿٷٹیڀں پـ ٝٶٰ کیب ربتب ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ
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ایک ٿاؿٷٹی کے مٲنٰے ٵیں ٍضیش ہے؟

 .Iٿاؿٷٹی ایک ىـٓ ہے رڀ پبٱینی
ہے

ٵیں ثتبئے ث٢یـ

 .IIٿاؿٷٹی ایک ىـٓ ہے رڀ پبٱینی
ہٿتی ہے
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ٵیں ٿاّش

ثٚبہؿ

ٕڀؿ

ہٿتی

كے ٿاّش

 .IIIٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ پـ ثیبٷ ٭ی گئی ایک ىـٓ ہے
اٿؿ امکے ثبؿے ٵیں ثیٴہ ػاؿ کڀ اٱگ كے ثتبیب ربتب ہے اٿؿ
یہ پبٱینی ػمتبٿیق کب صٌہ ٷہیں ہے۔
 .IVاگـ کنی ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی کی ربتی ہے پھؿ ةھی ػٝڀے کی
کی رب مکتی ہے اگـ یہ رڀکھٳ کے ٱئے اہٳ ٷہیں ہے
اػائیگی

 .Fتوحیك
کڀ
مغت عٖـٿں
کڀ کڀؿ کـکے اٿؿ کچھ ػیگـ
کچھ مغت عٖـٿں
چھٿڑکـ؛ ایک ٵٞیبؿی ٥بؿٳ ٵیں پبٱنیبں ربؿی کـٹب ثیٴہ کٶپٺیڀں
کی پـی٬ٹك ہے۔
تٞـیف
اگـ پبٱینی ربؿی کـٷے کے ٿ٩ت اك کے کچھ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کڀ
تـٵیٴ کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے ،تڀ یہ کبٳ تـاٵیٴ/تجؼیٲیبں تـتیت
ػے٭ـ تڀحی ٨ٹبٵی ایک ػمتبٿیق کے ؽؿیٜے كے پڀؿا کیب ربتب
ہے۔
یہ پبٱینی کے مبتھ
ایک
اٿؿ تڀحی٨
تجؼیٲڀں/تـاٵیٴ کڀ
کے ػٿؿاٷ ربؿی کیب

ٵٺنٲ ٬ہٿتب ہے اٿؿ امکب صٌہ ثٺتب ہے۔ پبٱینی
ثٺتے ہیں۔ تڀحی٨
مبتھ ٵٞبہػہ کب حجڀت
کی چبٱڀ ٵؼت
ؿیکبؿڈ کـٷے کے ٱئے پبٱینی
رب مکتب ہے۔

رت کتھی ةھی اہٳ ٵٞٲڀٵبت ٵیں تجؼیٲی ہٿتی ہے ،ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ
امکے ثبؿے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کڀ ثٺبتب ّـٿؿی ہٿتب ہے رڀ اك ثبت پـ
ػھیبٷ ػے گی اٿؿ اكے تڀحی ٨کے ؽؿیٜے كے ثیٴہ ٵٞبہػہ کے صٌہ
کے ٕڀؿ ٵیں ىبٵٰ کـےگی۔
کی ّـٿؿت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایک پبٱینی
تڀحی٨
ثبتڀں کے مٲنٰے ٵیں ہٿتی ہے:
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g

کے زبت

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

ثیٴہ ؿ٩ٴ ٵیں ت٢یـات/تجؼیٲیبں
ٵیں
ِ ٵ٦بػ
كے ثیٴہ ٩بثٰ
٥ـٿعت  ،ؿہٷ ٿ١یـہ کے ؽؿیٜے
تجؼیٲی
اّب٥ی عٖـٿں کڀ کڀؿ کـٷے  /پبٱینی ٵؼت ةڑھاٷے کے ٱئے
ثیٴہ کی تَ٦یٰ
رڀکھٳ ٵیں تجؼیٲی  ،ریلے آگ ثیٴہ ٵیں ٝٶبؿت کے تٞٶیـ یب
٩جِے ٵیں تجؼیٲی ،
می ػٿمـے ٵ٪بٳ پـ ربئیؼاػ کی ٵٺت٪ٲی
ّ کـٹب
ثیٴہ ؿػ
ٹبٳ یب پتہ ٿ١یـہ ٵیں تجؼیٲی
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منوْہ
ٵخبٯ کے ٵَ٪ؼ كے کچھ تڀحی٨
ہیں:
ّ کـٔب
ؿػ

کی سمڀٷہ مجٰہ ثٺؼی ٹیچے پیو کی گئی

(ِٕنوعی)

٫ے ؽؿیٜے ثیٴہ کڀ ثؾؿیٜہ
ثیٴہ ػاؿ کی ػؿعڀامت پـ اك پبٱینی
٭یب ربتب ہے۔ ………ثیٴہ ………۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ّ کئے ربٷے ٭ب اٝالٷ
كے ؿػ
ٳہیٺڀں كے فیبػہ کی ایک ٵؼت تک ٵڀحـ ہٿٷے ٭ی ٿدہ كے کڀئی
ؿ٩ٴ ثیٴہ ػاؿ ٭ڀ ٿاپل ٷہیں ہٿتب ہے۔
اكٹاک لیّت کوؿ ِیں اّبفہ :
"ثیٴہ ػاؿ اك ٵٞٲڀٵبت کے مبتھ ٫ہ اك پبٱینی ٫ے ؽؿیٜے کڀؿ
کئے گئے اكٹاک ٵیں اّب٣ہ ہٿا ہے ،ثؾؿیٜہ یہ ات٦ب ٧٭یبربتب ہے ٫ہ
کڀ ةھی اك ٫ے ٵٖبث……… ٨۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؿٿپے ٵیں تجؼیٰ کیب
ثیٴہ ؿ٩ٴ
گیب ہے رل کی حبج ٹیچے کی گئی ہے:
(ثیبٷ کـیں)
تبؿیظ
ؿٿپے۔
ؿٿپے۔
(ثیبٷ کـیں)
تبؿیظ
تال٥ی ثؼٯ ٵیں رل کب ایک اّب٥ی پـیٶیٴ ثؾؿیٜہ ٿٍڀٯ کیب گیب
ہے۔
ػیگـ مبالٷہ پـیٶیٴ ………۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؿٿپے
کٰ ثیٴہ اة ………۔۔۔۔۔۔۔۔ ؿٿپے ہٿ گیب ہے۔
اٿؿ ىـائٔ
کے اٍٖالصبت ،ػٞ٥بت
ػٿمـی ٍڀؿت ٵیں اك پبٱینی
کےتبث ٜ۔
ِیں ثبہؿی روکھَ کو ىبًِ کـْے کے ٌئے کوؿ

ایک مسٕؼؿی پبٌینی
کی تفَیً
ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کے ػؿعڀامت پـ ثؾؿیٜہ ٵٺؼؿدہ ثبال پبٱینی کے
زبت ٹٿٹ پھٿٹ کے رڀکھٳ کڀ ىبٵٰ کـٷے کے ٱئے اربفت ػی ربتی ہے۔
ٵیں ،رل کب ؽیٰ ٫ے ٵٖبث……… ٨۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؿٿپے پـ ایک
تال٥ی ثؼٯ
اّب٥ی پـیٶیٴ ثیٴہ ػاؿ كے ٿٍڀٯ کیب گیب ہے۔
ڈھالئی کی تـویت ِیں تجؼیٍی
کے زبت
اٿپـ ٭ی پبٱینی
کے مبتھ ٫ہ
اك اٝالٷ
ثیٴہ ػاؿ
کٺنبئٺٶیٸٹ ٵیں كے  2ثیـٯ ٖٝـ مبفی رل کی ٩یٶت ………۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ؿٿپے ہے ،ڈیک پـ ةھیزب گیب ہے ،ثؾؿیٜہ اكے دہاد پـ ریٹمٸ اٿؿ
ػھٯ ربٷے کے عال ٣کڀؿ کے ٱئے ات٦بٙ ٧بہؿ کیب ربتب ہے۔
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تال٥ی ثؼٯ ٵیں ،رل کب ایک اّب٥ی
ٿٍڀٯ
كے
ػاؿ
اّب٥ی پـیٶیٴ ………۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؿٿپے

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

پـیٶیٴ
کیب

ؽیٰ ٫ے ٵٖبث ٨ثیٴہ
ہے۔
ربتب

6

اگـ پبٱینی ربؿی کـٷے کے ٿ٩ت امکے کچھ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
تـٵیٴ کـٷے کی ّـٿؿت ہے ،تڀ یہ کبٳ __________ کے ؽؿیٜے
تـٵیٴ ٓے کـکے پڀؿا کیب ربتب ہے۔

کڀ
كے

 .Iٿاؿٷٹی
.II

تڀحی٨

 .IIIتجؼیٲی
.IV

تـٵیٴ دمٮٸ ٷہیں ہیں

 .Gپبٌینیوں کی تيـیش
ثیٴہ کے ٵٞبہػٿں کڀ زبـیـی ٵیں اٗہاؿ کیب ربتب ہے اٿؿ ثیٴہ پبٱینی
کی مجٰہ ثٺؼی کب ٵنڀػہ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے تیبؿ کیب ربتب ہے۔
اٷ پبٱنیڀں کی تيـیش تٞٶیـ یب تيـیش کے کچھ ٵ٪ـؿ ٩ڀاٹیٸ کے
ٵٖبث ٨کی ربٹی چبہئیے رڀ خمتٲٝ ٤ؼاٱتڀں ٫ے ؽؿیٜے ٓے کئے گئے
پبؿٹیوں کے اؿاػے
یہ ہے نہ
ہیں۔ تّٞیـ کب مت كے اہَ لواٝؼ
ثـتـ ہوْے چبہئیے اوؿ اك اؿاػے کو پبٌینی ِیں تاله ویب ربئیگب۔
ڈھٹگ كے ربؿی کی گئی ہے تڀ ٝؼاٱت
ایک ١یـ ٿاّش
اگـ پبٱینی
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے
پبٱینی
ٍُڀٯ پـ ٫ہ
ٵیں امکی تيـیش اك ٝبٳ ا
ؽؿیٜے تیبؿ کی گئی تھی ،ثیٴہ ػاؿ کی محبئت ٵیں اٿؿ ثیٴہ کٶپٺی
کے عال ٣کی ربئیگی۔
پبٌینی کی مجًہ ثٕؼی کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ زبـیـی ٩ڀاٝؼ کے ٵٖبث ٨مسذھا
گیب ہے اٿؿ تيـیش کی گئی ہے:
 )aایک ایکنپـیل ىـٓ ایک ثٚبہؿ
اینب کـٷے ٵیں ةے ؿثٖیبں ہے۔

ىـٓ کڀ ٵنرتػ کـتی ہے دہاں

 )bٵٞیبؿی ٕجبٝت پبٱینی ٥بؿٳ اٿؿ ٹائپ کئے گئے یب ہاتھ كے
ٵیں
ٱ٬ھے صَڀں کےػؿٵیبٷ ىـٕڀں ٵیں ایک تْبػ کی ٍڀؿت
کڀ عبً ٵٞبہػہ ٵیں
ٹائپ کئے گئے یب ہاتھ كے ٱ٬ھے صٌہ
پبؿٹیڀں کے اؿاػے کڀ ٙبہؿ کـتب ہٿا مسذھا ربتب ہے ،اٿؿ
اٹکے ٵٞٺی ص٪ی٪ی ٕجبٝت اٱ٦بٗ کے ٵٞٺی کڀ ٵٺنڀط کـ ػیگب۔
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 )cاگـ کڀئی تڀحی ٨ٵٞبہػہ کے ػیگـ صَڀں کے ٿپـیت خمبٱ ٤ہے
۔
ٵٰےگی
کے ٵٞٺی ػمتبٿیق کے ٵٖبث ٨اہٵیت
تڀ تڀحی٨
٭یڀٹ٬ہ یہ ثٞؼ ٭ب ػمتبٿیق ہے۔
 )dاٹیٲک ٵیں ػیئے گئے کالد ٝبٳ ٕجبٝت اٱ٦بٗ كے فیبػہ
ہٿ ٹگے دہاں ٵتْبػ ہیں۔

اہٳ

کے ٵبؿرٸ ٵیں ٕجبٝت یب ٹائپ کئے گئے کالف کڀ
 )eپبٱینی
کے ٱٚ٦ڀں كے فیبػہ
کے اٹؼؿ
کے ػؿٵیبٹی صٌہ
پبٱینی
اہٵیت ػی ربئے گی۔
 )fپبٱینی كے ٵٺنٲ ٬یب اك ٵیں ڈاٯے گئے کالف پبٱینی کے
کـتے
کے کالف اٿؿ ٵبؿرٸ کے کالف ػٿٹڀں کڀ ؿػ
ّ
ٵؼھیہ صٌہ
ہیں۔
ٕ )gجبٝت ىؼہ اٱ٦بٗ کڀ ٹائپ کـکے ٱکھے گئے اٱ٦بٗ یب ایک
میبہی ٿاٯے ؿثـ اكٹیٶپ كے چھاپے گئے اٱ٦بٗ كے ٵتبحـ کیب
ربتب ہے۔
 )hػمتی زبـیـ کڀ ٹائپ کئے گئے یب چھاپے گئے اٱ٦بٗ
٩ـاؿ ػیب ربتب ہے۔

پـ ٵ٪ؼٳ

 )iآعـ ٵیں ،کڀئی اةہاٳ یب ٿّبصت کی کٶی ہٿٷے پـ گـاٵـ اٿؿ
اٿ٩ب ٣کے ٝبٳ ٩ڀاٝؼ الگڀ کئے ربتے ہیں۔

اہٳ
 .1پبٌینیوں کی تّٞیـ
ہے اٿؿ ٝؼاٱتڀں ٫ے
ایک رببؿتی ٵٞبہػہ کب حجڀت
ثیٴہ پبٱینی
ٵٞبہػٿں
ػیگـ
ؽؿیٜے اپٺبئے گئے تٞٶیـ اٿؿ تيـیش کے ٩ڀاٝؼ
کے ٵٖبث ٨ثیٴہ ٵٞبہػہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں الگڀ ہٿتے ہیں۔
تٞٶیـ کب اہٳ
ہٿٷے چبہئیے،
ٵٺنٲ ٬کالفٿں،
اٿؿ ٵٞبہػہ کب

٩ڀاٝؼ یہ ہے ٫ہ ٵٞبہػہ کی پبؿٹیڀں کے اؿاػے ثـتـ
٫ہ اؿاػے پبٱینی ػمتبٿیق اٿؿ ربڀیق ٥بؿٳ ،اك كے
تڀحی ، ٨ٿاؿٷٹیڀں ٿ١یـہ كے اکٹھا کئے ربٷے چبہئیے
ایک صٌہ ثٺٺب چبہئیے۔

 .2مجًہ ثٕؼی نے ِٕٞی
اٱ٦بٗ کڀ اٷ کے ٝبٳ اٿؿ ٵ٪جڀٯ ٵٞٺڀں ٵیں مسذھا ربئیگب۔ اٌفبٗ
کے ٌئے امتّٞبي کئے ربْے وايے ِٕٞی ایلے ٍِٖت ہیں رو ٝبَ
آػِی کو آمبٔی كے مسذھ ِیں آ مکتے ہیں۔ اك ٕـس" ،آگ" کب ٍِٖت ہے
ىًٞے یب صمیمی رٍٕب۔
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ػٿمـی ٕـ ، ٣ایلے اٌفبٗ رٓ کب ٝبَ جتبؿت یب وبؿوثبؿی ٍِٖت ہے،
مجًے کب میبق
أکو اك ِفہوَ کے مبتھ مسذھا ربئیگب رت تک نہ
ومجبق وی ٕـف اىبؿہ ْہیں ػیتب ہے۔ دہاں اٱ٦بٗ کڀ ٩بٹڀٷ ٫ے ؽؿیٜے
کیب
ٵ٤ہٿٳ کب امتٞٶبٯ
کے
ٿّبصت کی ربتی ہے ،اك تٞـی٤
ربئیگب ،ریلے تٞقیـات ہٹؼ ٵیں "چڀؿی"۔
ثیٴہ پبٱنیڀں ٵیں امتٞٶبٯ کئی اٱ٦بٗ پچھٯے ٩بٹڀٹی ٥یَٲڀں کب
ٵڀّڀ ٛؿہے ہیں اٿؿ ایک اٝٲی ٝؼاٱت کے ایلے ٥یَٰے ایک ٹچٲی
ہٿ ٹگے۔ تکٺیکی اٱ٦بٗ کب ہٵیوہ اپٺب
ٝؼاٱت کے ٥یَٰے پـ الفٳ
تکٺیکی ٵ٤ہٿٳ ػیب ربٹب چبہئیے ،رت تک ٫ہ امکے ثـٝٮل کڀئی اىبؿہ
ٷہیں ػیب گیب ہے۔

 .Hجتؼیؼ کی ٔوٹك
فیبػہ تـ غیـ فٔؼگی
ربتب ہے۔

ثیُہ پبٌنیوں کب ثیُہ مبالْہ

ثٕیبػ

پـ کیب

کڀ یہ ٍالس ػیٸے کب
صبالٹکہ ثیٴہ کٶپٺیڀں کی اٿؿ كے ثیٴہ ػاؿ
کڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ٷہیں ہے ٫ہ امکی پبٱینی ایک عبً تبؿیظ
کڀ عتٴ ہٿٷے رب ؿہی ہے ،پھؿ ةھی ایک عڀه اعال٩ی کے ٹبٓے اٿؿ ٍضت
ٵٺؼ ٭بؿٿثبؿی ٝٶٰ کے ٕڀؿ پـثیٴہ کٶپٺیبں پبٱینی کڀ رؼیؼ کـٷے
کے ٱئے ٵؼٝڀ کـتے ہٿئے پبٱینی اعتتبٳ کی تبؿیظ كے پہٯے ایک
کے متھی
ربؼیؼ کی ٹڀٹك ربؿی کـتی ہیں۔ اك ٹڀٹك ٵیں پبٱینی
ٵتٞٲ٨ہ تَ٦یالت ىبٵٰ ہٿتے ہیں ریلے ٫ہ ثیٴہ ؿ٩ٴ  ،مبالٷہ پـیٶیٴ
کڀ یہ ٍالس ػیتے ہٿئے ایک ٹڀٹ ىبٵٰ کـٹب ةھی
ٿ١یـہ۔ ثیٴہ ػاؿ
پـی٬ٹك ٵیں ہے ٫ہ اكے رڀکھٳ ٵیں کنی ةھی اہٳ تجؼیٲی کی ٹڀٹك
ػیٺی چبہئیے۔
ِخبي کے ٌئےِ ،وٹؿ جتؼیؼ کی ٔوٹك ِیں ثیُہ ػاؿ کب ػھیبْ صبٌیہ
ّـوؿیبت کی ؿوىٕی ِیں ثیُہ ؿلُ (یٕٞی ثیُہ ػاؿ نے ؽؿیٜے گبڑی
کی اٝالٔیہ لیّت) کو تـِیُ کـْے کی ٕـف ةھی ػالیب ربتب ہے۔
ثیٴہ ػاؿ کب ػھیبٷ اك ٩بٹڀٹی ػٞ٥بت کی ٕـ ٣ةھی ٵتڀدہ کیب ربتب
ہے ٫ہ کنی ةھی رڀکھٳ کڀ ٷہیں ٵبٹب رب مکتب ہے رت تک ٫ہ پیيگی
ٵیں پـیٶیٴ کب اػائیگی ٷہیں کیب ربتب ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ 7
اٷ ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ

ربؼیؼ کی ٹڀٹك کے مٲنٰے ٵیں ػؿمت ہے؟

ّ .Iبثٔے کے ٵٖبث ٨پبٱینی کب ٿ٩ت عتٴ ہٿٷے كے  30ػٷ پہٯے
ةھیزٸے کی ٩بٹڀٹی ؽٳہ
ىغٌ کڀ ایک ربؼیؼ کی ٹڀٹك
ثیٴہ ػاؿ
ػاؿی ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ ہٿتی ہے۔
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ہٿٷے كے  15ػٷ
عتٴ
کب ٿ٩ت
کے ٵٖبث ٨پبٱینی
ّ .IIبثٔے
پہٯے ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ ایک ربؼیؼ کی ٹڀٹك ةھیزٸے کی ٩بٹڀٹی
ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ ہٿتب ہے۔
ّ .IIIبثٔے کے ٵٖبث ٨پبٱینی کب ٿ٩ت عتٴ ہٿٷے كے  7ػٷ پہٯے
ةھیزٸے کی ٩بٹڀٹی ؽٳہ
ىغٌ کڀ ایک ربؼیؼ کی ٹڀٹك
ثیٴہ ػاؿ
ػاؿی ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ ہٿتب ہے۔
ّ .IVبثٔے کے ٵٖبث ٨پبٱینی کب ٿ٩ت عتٴ ہٿٷے كے پہٯے ثیٴہ
ػاؿ ىغٌ کڀ ایک ربؼیؼ کی ٹڀٹك ةھیزٸے کی کڀئی ٩بٹڀٹی ؽٳہ
ػاؿی ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ ٷہیں ہے۔

عالًہ
 )aػمتبٿیق ٭بؿی کب پہال ٵـصٰہ الفٵی ٕڀؿ كے ربڀیق ٥بؿٵڀں کب ہے رل
کے ؽؿیٜے كے ثیٴہ ػاؿ ىغٌ اپٸے ثبؿے ٵیں ٵٞٲڀٵبت ػیتب ہے۔
ہٿٷے كے
آ١بف
پبٱینی
 )bاہٳ ٵٞٲڀٵبت کے اٗہاؿ کی ؽٳہ ػاؿی
پہٯےپیؼا ہٿتی ہے اٿؿ یہاں تک ٫ہ ٵٞبہػہ کے اعتتبٳ کے ثٞؼ
ةھی ربؿی ؿہتی ہے۔
 )cثیٴہ کٶپٺیبں ٝبٳ ٕڀؿ پـ ربڀیق ٥بؿٳ کے آعـ ٵیں ایک اٝالٷ
ىبٵٰ ٭ـتی ہیں رل پـ ثیٴہ ػاؿ یب ربڀیق ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے ػمتغٔ
کیب ربئیگب۔
 )dایک ربڀیق ٥بؿٳ کے ٝٺبٍـ ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 .iربڀیق ٭ٺٺؼہ کب پڀؿا ٹبٳ
 .iiربڀیق ٭ٺٺؼہ کب پتہ اٿؿ ؿاثٔہ تَ٦یالت
 .iiiربڀیق ٭ٺٺؼہ کب پیوہ ،٭بؿٿثبؿ یب ٿیڀپبؿ
 .ivثیٴہ کی ٵڀّڀ ٛکی ىٺبعت اٿؿ تَ٦یالت
 .vثیٴہ ؿ٩ٴ
 .viپچھٯے اٿؿ صبٱیہ ثیٴہ
 .viiٹَ٪بٷ کب ربـةہ
 .viiiثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے اٝالٷ
 )eایک ایزٸٹ رڀ ثیچڀاٷ کے ٕڀؿ پـ ٭بٳ کـتب ہے ،اك پـ ثیٴہ
ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ثیٴہ کٶپٺی ىغٌ کڀ ٥ـاہٳ کئے گئے رڀکھٳ
کے ثبؿے ٵیں متھی اہٳ ٵٞٲڀٵبت ثیٴہ کٶپٺی کڀ ی٪یٸ کـٷے کی
ؽٳہ ػاؿی ہٿتی ہے۔
 )fربڀیق کی ربٹچ پڑتبٯ کـٷے اٿؿ امکی ٵٺٚڀؿی کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ
پـ ربٹب
َٷڈؿ ؿائٹٹگ) کے ٕڀؿ
کڀ ہاٵیؼاؿی(ا
ٱیٸے کے ٝٶٰ
ربتب ہے۔
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 )gپـیٶیٴ ثیٴہ کے ایک ٵٞبہػہ کے زبت ثیٴہ کے ٵڀّڀ ٛکب ثیٴہ کـٷے
کیب
ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ثیٴہ کٶپٺی کڀ اػا
کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ
ربٷے ٿاال تال٥ی ثؼٯ یب ؿ٩ٴ ہے۔
ثیٺک ،پڀكٹٯ
ٹ٪ؼ ،کنی ةھی تنٲیٴ ىؼہ
 )hپـیٶیٴ کی اػائیگی
ٵٺی آؿڈؿ  ،کـیڈٹ یب ڈیتٹ کبؿڈ ،اٷٹؿٹیٹ ،ای ٭ی ٵٺت٪ٲی ،
ڈائـیکٹ کـیڈٹ یب ٿ٩ت ٿ٩ت پـ اتھاؿٹی ٫ے ؽؿیٜے ٵٺٚڀؿ کنی
ػیگـ تـ٭یت ٫ے ؽؿیٜے کیب رب مکتب ہے۔
کی تیبؿی فیـ ١ڀؿ ہٿتی ہے یب رت ثیٴہ کے ٱئے
 )iرت پبٱینی
ٵؾا٭ـات تـ٩ی پـ ہٿ اٿؿ ٝبؿّی ثٺیبػ پـ ثیٴہ کڀؿ ٥ـاہٳ کـٹب
ّـٿؿی ہٿ ،ایک کڀؿ ٹڀٹ ربؿی کیب ربتب ہے۔
 )jکڀؿ ٹڀٹٿں کب امتٞٶبٯ اہٳ
ٵڀٹؿ ٿؿگڀں ٵیں کیب ربتب ہے۔

ٕڀؿ

كے ٭بؿٿثبؿ کے مسٺؼؿی اٿؿ

ثیٴہ کی ٿرڀػ ٥ـاہٳ کـتب ہے دہاں حجڀت
 )kثیٴہ مـٹی٬٦ٹ
ّـٿؿت ہٿ مکتی ہے۔

کی

ایک ثبّبثٔہ ػمتبٿیق ہے رڀ ثیٴہ کے ٵٞبہػہ کب ایک
 )lپبٱینی
حجڀت ٥ـاہٳ کـاتب ہے۔
 )mٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ كے ثیبٷ ٭ی گئی ایک ىـٓ ہے
رل کب ٵٞبہػہ کی ٵڀفٿٹیت کے ٱئے پڀؿی ٕـس كے ٝٶٰ کیب ربٹب
چبہئیے۔
اك کے کچھ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
ربؿی کـٷے کے ٿ٩ت
 )nاگـ پبٱینی
ٹبٵی ایک
کـٷے کی ّـٿؿت ہے تڀ یہ کبٳ تڀحی٨
کڀ تـٵیٴ
ػمتبٿیق کے ؽؿیٜے كے تـاٵیٴ/تجؼیٲی ٵ٪ـؿ کـکے پڀؿا کیب
ربتب ہے۔
 )oتٞٶیـ کب مت كے اہٳ ٩ڀاٝؼ یہ ہے ٫ہ پبؿٹیڀں کے اؿاػے ثـتـ
ہٿٷے چبہئیے اٿؿ اك اؿاػے کڀ پبٱینی ٵیں تاله ٭یب ربئیگب۔

اہَ
)a
)b
)c
)d
)e
)f

ٍٖالصبت

پبٱینی ٥بؿٳ
پـیٶیٴ کی پیيگی
کڀؿ ٹڀٹ
ثیٴہ مـٹی٬٦ٹ
ربؼیؼ کی ٹڀٹك
ٿاؿٷٹی

اػائیگی
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اپٓے آپ وو ٹیلٹ کے رواة
رواة

1

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

ٍُڀٯ یہ ی٪یٸ کـتب ہے ٫ہ ایک ہی ٵڀّڀ ٛکڀ کڀؿ کـٷے
ىـا٭ت کب ا
ٿاٱی کئی ثیٴہ کٶپٺیبں ایک مبتھ آتی ہیں اٿؿ اك ٵڀّڀ ٛکے ٱئے
ٰ ؿ٩ٴ کی ىـا٭ت کـتی ہیں۔
اپٸے رڀکھٳ کے تٺبمت ٵیں ػٝڀی
رواة

2
 IIہے۔

ػؿمت آپيٸ

ہػایبت
ربڀیق
رواة 3

کے ٵٖبث ٨ایک ثیٴہ کٶپٺی کڀ  15ػٹڀں کے اٹؼؿ
ّـٿؿی
کـٹب
پڀؿی
کبؿؿٿائی
پـ

ػؿمت آپيٸI

ثیٴہ
ہے۔

ہے۔

اگـ پـیٶیٴ کب اػائیگی چیک ٫ے ؽؿیٜے کی ربتی ہے تڀ رڀکھٳ اك
ہے۔
ربتب
ةھیزب
کڀ
چیک
رت
ربئیگب
ٵبٹب
کڀ
تبؿیظ
رواة 4
ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

اہٳ
کڀؿ ٹڀٹٿں کب امتٞٶبٯ
ٵڀٹؿ ٿؿگڀں ٵیں کیب ربتب ہے۔
رواة

5

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

ٿاؿٷٹی پبٱینی
رواة

ٕڀؿ

پـٝبٳ

ثیٴہ کے مسٺؼؿی اٿؿ

ٵیں ٿاّش

ٕڀؿ

كے ثیبٷ ٭ی گئی ایک ىـٓ ہے۔

6

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

اگـ پبٱینی ربؿی کـٷے کے ٿ٩ت امکے کچھ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
کے ؽؿیٜے
کـٷے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے تڀ کبٳ تڀحی٨
تـٵیٴ
تـٵیٴ ٓے کـکے پڀؿا کیب ربتب ہے۔
رواة

کڀ
كے

7

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

ّبثٔے کے ٵٖبث ٨پبٱینی کب ٿ٩ت عتٴ ہٿٷے كے پہٯے ثیٴہ ػاؿ
کڀ ایک ربؼیؼ ٹڀٹك ةھیزٸے کی ثیٴہ کٶپٺیڀں پـ کڀئی ٩بٹڀٹی
پبثٺؼی ٷہیں ہے۔
370

ؽاتی اِتضبْ مواالت
مواي

1
کے زبت ثیٴہ کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی کی فیبػہ كے

__________ پبٱینی
فیبػہ صؼ ہے۔
 .Iثیٴہ ؿ٩ٴ
.II

پـیٶیٴ

 .IIIػمتربػاؿ ٩یٶت
.IV
مواي

ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ
2

______________ ایک ٵٞبہػہ کے زبت ثیٴہ ػاؿ
اػائیگی کیب ربٷے ٿاال تال٥ی ثؼٯ یب ٩یٶت ہے۔

ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے

ٰ ؿ٩ٴ
 .Iػٝڀی
.II

ػمتربػاؿی ٩یٶت

 .IIIپغتگی
.IV
مواي

ؿ٩ٴ

پـیٶیٴ
3

ٿہ ػمتبٿیق رڀ ثیٴہ
________ کہالتب ہے۔

کے

ٵٞبہػہ

کب

ایک

حجڀت

٥ـاہٳ

کـتب

ہے،

 .Iپبٱینی
.II

کڀؿ ٹڀٹ

 .IIIتڀحی٨
.IV
مواي

ثیٴہ مـٹی٬٦ٹ
4

اٗہاؿ کی ؽٳہ ػاؿی پیؼا
 .Iپبٱینی
.II

آ١بف

ہٿٷے كے پہٯے

پبٱینی

آ١بف

 .IIIپبٱینی
ؿہتب ہے

آ١بف

.IV
مواي

ہٿتی ہے

ہٿٷے کے ثٞؼ
ہٿٷے كے پہٯے اٿؿ پبٱینی

اینب کڀئی ؽٳہ ػاؿی

ٷہیں ہے

5

ٵڀاػ ص٪بئ٨
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کے ػٿؿاٷ ربؿی

ٵیں ىبٵٰ متھی ٵٺؼؿربت کب ٩یٶت ہے

 .Iایک پبٱینی
.II

رڀکھٳ کی تيغیٌ

کـٷے کے ٱئے ّـٿؿی ٷہیں ہے

َٷڈؿؿائٹؿك کے ٥یَٰہ کڀ احـ اٹؼاف
 .IIIیہ اہٳ ہے کیڀٹکہ یہ ا
کـتب ہے
َٷڈؿؿائٹؿك کے ٥یَٰہ پـ کڀئی
 .IVیہ اہٳ ٷہیں ہے کیڀٹکہ امکب ا
احـ ٷہیں ہٿتب ہے
مواي

6

آگ ثیٴہ ربڀیق یہ ربٹٺب چبہتب ہے
 .Iتٞٶیـ
.II

٭ب ٝٶٰ

ؽعیـہ ىؼہ مبٵبٷ کی تَ٦یالت

ٝ .IIIٶبؿت
.IV
مواي

کی تٞٶیـ

اٿپـ ٫ے متھی
7

پـیٶیٴ صبٍٰ

ٷہیں کیب رب مکتب ہے

 .Iٹ٪ؼی ٵیں
.II

چیک ٫ے ؽؿیٜے

 .IIIپـٿٵینـی ٹڀٹ (ٿٝؼہ عٔ) ٫ے ؽؿیٜے
.IV
مواي

کـیڈٹ کبؿڈ ٫ے ؽؿیٜے
8

ٵڀٹؿ ثیٴہ کب مـٹی٬٦ٹ
 .Iالفٵی ٷہیں ہے
.II

ہٵیوہ اپٸے مبتھ ؿکھا ربٹب چبہئیے

 .IIIہٵیوہ کبؿ ٵیں ؿکھا ربٹب چبہئیے
.IV
مواي

ثیٺک کے الکـ ٵیں ؿکھا ربٹب چبہئیے
9

ایک ٿاؿٷٹی
 .Iپبٱینی
.II

ٵیں ٿاّش

ٕڀؿ

كے

ثیبٷ ٭ی گئی ایک ىـٓ ہے

پـ ٝٶٰ کیب ربٹب چبہئیے

 I .IIIاٿؿ  IIػٿٹڀں
.IV

اٿپـ ٵیں كے کڀئی ٷہیں
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مواي

10

ٵڀٹؿ ثیٴہ کے ٱئے ربؼیؼ ٹڀٹك ___________ ٫ے ؽؿیٜے ربؿی کیب
ربتب ہے
 .I۔ پبٱینی
.II

کے عتٴ ہٿٷے كے پہٯے ثیٴہ ػاؿ
کے عتٴ ہٿٷے

۔ پبٱینی

 .III۔ پبٱینی
.IV

۔ پبٱینی

کے عتٴ ہٿٷے

کے ثٞؼ ثیٴہ کٶپٺی

کے رواثبت

1

ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

ثیٴہ ؿ٩ٴ پبٱینی
فیبػہ صؼ ہے۔
رواة

كے پہٯے ثیٴہ کٶپٺی

کے عتٴ ہٿٷےکے ثٞؼ ثیٴہ ػاؿ

ؽاتی اِتضبْ نے مواٌوں
رواة

کے زبت ثیٴہ کٶپٺی کے ؽٳہ ػاؿی

کی فیبػہ كے

2

ػؿمت آپيٸ

IV

ہے۔

پـیٶیٴ ایک ٵٞبہػہ کے زبت ثیٴہ ػاؿ
ٿاال تال٥ی ثؼٯ یب ٩یٶت ہے۔
رواة

ىغٌ

ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے اػا کیب ربٷے

3

ػؿمت آپيٸI

ہے۔

ٿہ ػمتبٿیق رڀ ثیٴہ کے ٵٞبہػہ کب ایک حجڀت ٥ـاہٳ کـتب ہے ،پبٱینی
کہالتب ہے۔
رواة

4

ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

آ١بف
پبٱینی
اٗہاؿ کی ؽٳہ ػاؿی
اٿؿ پبٱینی کے ػٿؿاٷ ربؿی ؿہتی ہے۔
رواة

5

ػؿمت آپيٸ

IV

ِ ص٪بئ٨
ٵڀاػ
کـتب ہے۔
رواة

ہٿٷے كے پہٯےپیؼا

ہٿتی ہے

ہے۔

َٷڈؿؿائٹؿك کے ٥یَٰہ کڀ احـ اٹؼاف
اہٳ ہے کیڀٹکہ یہ ا

6

ػؿمت آپيٸ

IV

ہے۔

آگ ثیٴہ ربڀیق تٞٶیـ کی ٝٶٰ  ،ؽعیـہ ىؼہ مبٵبٷ ٭ی
ٝٶبؿت کے تٞٶیـ کے ثبؿے ٵیں ربٹٺب چبہتب ہے۔
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تَ٦یالت اٿؿ

رواة

7

ػؿمت آپيٸ

V

ہے۔

پـیٶیٴ پـٿٵنـی ٹڀٹ (ٿٝؼہ ٥بؿٳ) ٫ے ؽؿیٜے صبٍٰ
مکتب ہے۔
رواة

8

ػؿمت آپيٸ III

ہے۔

ٵڀٹؿ ثیٴہ کب مـٹی٬٦ٹ
رواة

ٷہیں کیب رب

ہٵیوہ گبڑی ٵیں ؿکھا ربٹب چبہئیے۔

9

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

ایک ٿاؿٷٹی پبٱینی ٵیں ٿاّش
ٝٶٰ
پـ
اك
اٿؿ
رواة 10
ػؿمت آپيٸII

ٕڀؿ

كے ثیبٷ ٭ی گئی ایک ىـٓ ہے
چبہئیے۔
ربٹب
کیب

ہے۔

کیے عتٴ ہٿٷے كے پہٯے
ٵڀٹؿ ثیٴہ کے ٱئے ربؼیؼ ٹڀٹك پبٱینی
ہے۔
ربتب
کیب
ربؿی
ؽؿیٜے
٫ے
کٶپٺی
ثیٴہ
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ثبة 13
پـیٶیٴ کی ػؿدہ ثٺؼی کے اٍڀٯ اٿؿ ٝٶٰ
ثبة وب تٞبؿف
اك ثبة ٵیں آپ اٷڈؿائٹؿ اٿؿ ىـس مبفی کی ثٺیبػی ثبتیں ٭ڀ
ربٹیں گے۔ آپ رڀ٫ھٳ کی ػؿدہ ثٺؼی کے ٝٶٰ ٵیں عٖـات كے منٹٷے
کے خمتٲٕ ٤ـی٪ڀں کے ثبؿے ٵیں میکھیں گے۔ آپ خمتٲ ٤ا٩نبٳ ٫ے ثیٴہ
پبٱینیڀں ٫ے ٱیے "ثیٴہ ؿ٩ٴ" ٓے ٭ـٷے ٭ب ٕـی٨ہ ةھی میکھیں گے۔
میهھْے

کے ِبصبًٍ

 .Aاٷڈؿائٹؿ ٭ی ثٺیبػی ثبتیں
 .Bىـس مبفی ٭ی ثٺیبػی ثبتیں
 .Cػؿدہ ثٺؼی ٝڀاٵٰ
 .Dثیٴہ ٭ی ؿ٩ٴ
اك ثبة ٭ب ٵٖبٱٜہ کـٷے کے ثٞؼ ،آپ اٷ ثبتڀں ٫ے ٩بثٰ ہٿں گے :
 .1ہاٵیؼاؿی کی ثٺیبػی ثبتڀں کی ٿّبصت
 .2ىـس مبفی ٭ی ثٺیبػی ثبتڀں ٭ڀ ٿاّش ٭ـیں گے
 .3خمتٲ ٤پبٱینیڀں ٫ے زبت ' ثیٴہ ؿ٩ٴ' ٭ب تٞیٸ ٭ـیں گے
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 .Aہاِیؼاؿی ِجبػیبت
گؾىتہ اثڀاة ٵیں ہٳ ٷے ػی٬ھا ہے ٫ہ ثیٴہ کے تَڀؿ گـہ ثٺؼی کے
ؽؿیٜے عٖـے ٭ب اٹتٚبٳ ىبٵٰ ہے ۔ثیٴہ کٶپٺیبں پـیٶیٴ ٭ڀ ٵال ٭ـ
ای ٬پٰ ثٺبتی ہیں رلے کئی ا٥ـاػ  /٭بؿٿثبؿی  /رببؿتی کٶپٺیڀں /
تٺٚیٶڀں کی ٕـ ٣كے تیبؿ ٭یب ربتب ہے۔
ہؿ ایک کی ٕـ ٣كے اػا کئے ربئے ٿاٯے پـیٶیٴ کی ؿ٩ٴ ای ٬٭ی ىـس
پـ ارمَبؿ ٭ـتی ہے رلے ػٿ ٝڀاٵٰ کے ؽؿیٜے كے ٵ٪ـؿ کیب ربتب ہے۔
 ای ٬ٹَ٪بٷ ٫ے ٿاٜ٩ہ ٭ی ٿدہ كے ( ای ٬ثیٴہ ىؼہ ٭ی ٿدہ كے )
ٹَ٪بٷ ٭ی اٵٮبٷ۔ اٿؿ
 ٹَ٪بٷ ٭ی ٵتڀ ٜ٩ؿ٩ٴ رڀ ٹَ٪بٷ ٫ے ٿاٜ٩ہ ٭ی ٿدہ كے پیؼا
ہٿمٮتی ہے
ِخبي
٥ـُ کـیں کہ ایک آگ کے ٹتیذے ٵیں ٹَ٪بٷ کی اٿمٔ ؿ٩ٴ 100000
ؿٿپے تھی [رلے ہٳ  Lکے ٕڀؿ پـ ٵٖٲ ٜکـٹب کـتے ہیں]
ٹَ٪بٷ کی اٿمٔ یب ػؿٵیبٷے اٵکبٷ [پی كے ٵٖٲ ٜکـٹب]  100ٵیں 1
[یب 0۔ ]01تھی۔
تت ػؿٵیبٷے یب اٿمٔ ٵتڀ ٜ٩ٹَ٪بٷ اك ٕـس ٹکبال ربئے گب= L x P :
0۔1000 = 100000 x 01
ثیٴہ ٭ٶپٺی یہ ٭یلے ی٪یٸ کـ مکتب ہے کہ پڀٯ اٍٰ ٵیں عـچ ہٿئے
ٹَ٪بٹبت ٭ی تال٥ی ٫ے ٱئے کب٥ی ہے؟
رینب کہ ہٳ پہٯے ػیکھ چکے ہیں ،ثیٴہ کے پڀؿے ٕـی٨ہ کبؿ ٵیں
ةڑی تٞؼاػ ٵیں اٝؼاػ ٿ مشبؿ ٫ے ٕڀؿ پـ امی ٕـس رڀ٫ھٵڀں
پڀٱیٺگ کـٹب ىبٵٰ ہے رل كے کہ ةڑی تٞؼاػ ٵیں اٍڀٯ کبٳ کـے
ٹَ٪بٹبت کی تٞؼاػ (٥ـیکڀئٺنی) اٿؿ ٹَ٪بٷ کی صؼ (مٺزیؼگی)
اٵکبٷ کی پیيٸ گڀئی کـٷے کے ٩بثٰ ہٿ ربئے۔

ایک
کی
اٿؿ
کے

ٵنئٰہ یہ ہے کہ شببٳ رڀ٫ھٳ ایک ریلے ٷہیں ہٿتے ہیں۔ ثبٱکٰ ایک ریلے
[یب 'ایک ریلے'] عٖـات کب ایک پوي کبفی چھوٹا ہو مکتب ہے۔
ٵخبٯ کے ٕڀؿ پـ ،کنتے گھؿٿں کڀ آپ ثبٱکٰ یٮنبں اٿؿ ثبٱکٰ ایک
ریلے ثیـٿٹی ٵبصڀٯ ٵیں ٿا ٜ٩پبئیں گے؟ فیبػہ ٷہیں۔
ریلے  -ریلے پڀٯ کب مبئق ةڑھتب ہے ،اك ٵیں اٷ ١یـ ٵنبٿی عٖـات
کے ىبٵٰ ہٿٷے کے اٵکبٹبت ةڑھ ربتے ہیں ،رڀ یٮنبں یب ایک ریلے
عٖـات کے ػائـے ٵیں آتے ہیں۔ یہاں ثیٴہ کٶپٺی کڀ ایک ٵيکڀک کب
مبٵٺب کـٹب پڑتب ہے۔

385

اینب پڀٯ کیلے ثٺبیب ربئے رڀ اتٺب ةڑا ہٿ کہ فیبػہ عٖـہ ٫ے
اٵٮبٹبت ہٿٷے کے مبتھ  -مبتھ اك کب ی٪یٸ ہٿ ربئے کہ پڀٯ کب٥ی ی٬
ؿٹگ ہے اٿؿ اك ٵیں ایک ریلے عٖـے ٵڀرڀػ ہیں؟
ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ اك ٵنئٰہ کب صٰ ٵٰ گیب ہے۔
ٿہ اینب پڀٯ ثٺبتی ہیں رڀ کب٥ی ةڑا ہٿتب ہے ،مبتھ ہی اك کے اٹؼؿ
ؽیٲی  -پڀٯ ةھی ثٺبئے ربتے ہیں اٿؿ خمتٲ ٤عٖـات کڀ ایک یب
ػٿمـے ؽیٲی  -پڀٯ ٵیں ؿکھا ربتب ہے۔ ؽیٲی -پڀٯ ٵڀرڀػ عٖـے کی
ڈگـی کی ثٺیبػ پـ عٖـات کڀ خمتٲ ٤ا٩نبٳ ٵیں ت٪نیٴ کـ کے ثٺبیب
ربتب ہے۔
ِخبي
ربئیؼاػ ثیٴہ کے ٵیؼاٷ ٵیں ٱکڑی کے ڈھاٹچے ٵیں آگ ٱگٸے کب
اٵکبٷ پتھؿ کے ڈھاٹچے کے ٵ٪بثٰے ٵیں ةہت فیبػہ ہٿتی ہے؛ اك ٱئے
ٱکڑی کے ڈھاٹچے کب ثیٴہ کـٷے کے ٱئے ایک اٝٲی پـیٶیٴ کی ّـٿؿت
ہٿتی ہے۔
یہی تَڀؿ ٍضت ثیٴہ پـ ةھی الگڀ ہٿتی ہے۔ ہائی ثٰڈ پـیيـ یب ؽیبثیٖل
كے ٵتبحـہ ىغٌ کڀ ػٯ کب ػٿؿہ پڑٷے کی فیبػہ اٵکبٷ ؿہتی ہے۔
کنی ثیٶبؿی کے ٝالد کے اٝٲی ٕجی اعـاربت کے عٖـے پـ ١ڀؿ کـیں۔
ایک اچھی ٍضت ٿاٯے ىغٌ کے ٵ٪بثٰے ٵیں ہائی ثٰڈ پـیيـ اٿؿ
ؽیبثیٖل كے ٵتبحـہ ىغٌ کے ٱئے عٖـہ اٱگ ہٿگب۔
عٖـات کی ػؿدہ ثٕؼی کـٔب اوؿ اْ کی فِـہ ٓے کـٔب ىـس کے تٞیٓ
کے ٌئے اہَ ہے۔
 .1ہاِیؼاؿی کی ثٕیبػی ٍِٞوِبت
تٞـیف
ہاِیؼاؿی یہ تٞیٓ وـْے کب  ًّٝہے کہ کیب ثیُہ کے ٌئے پیو وـػہ
عٖـے لبثً لجوي ہے ،اوؿ اگـ ہاں تو کٓ ىـس ،لوأیٓ اوؿ ىـائٔ
پـ ثیُہ کوؿ کو لجوي کیب ربئے گب۔
تکٺیکی ٵٞٺی ٵیں ہاٵیؼاؿی ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ا٩ؼاٵبت ىبٵٰ ہیں :
 .iٹَ٪بٷ کی ٥ـ٭یڀٹنی
اٿؿ ربئقہ

.ii
.iii

اٿؿ ىؼت کے صڀاٯے كے عٖـے اٿؿ رڀکھٳ کی

پبٱنی کڀؿیذ اٿؿ ىـائٔ ٿّڀاثٔ
پـیٶیٴ کی ىـس

٭ب تٞیٸ

کی

تيغیٌ

تيٮیٰ

کـٹب

َٷڈؿؿائٹؿ مت كے پہٯے یہ ٥یَٰہ
ا
کیب ربئے یب ٷہیں۔
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ٱیتب ہے کہ کیب رڀکھٳ کڀ ٩جڀٯ

اگال ٩ؼٳ ىـس  ،ىـائٔ و ّواثٔ
کڀ ٩جڀٯ کیب ربٹب ہے۔

کڀ ٓےکـٹب ہٿگب رٸ کے زبت رڀکھٳ

ہاٵیؼاؿی ٳہاؿت ایک ٵنٲنٰ میکھٷےکے ٝٶٰ کے ؽؿیٜے كے صبٍٰ
کی ربتی ہیں رل ٵیں ٵٺبمت تـثیت ٥ ،یٰڈ ایکنپڀفؿ اٿؿ گہؿی ثَیـت
َٷڈؿؿائٹؿ ثٺٸے کے ٱئے ىغٌ کے پبك آگ
ىبٵٰ ہے۔ایک آگ ثیٴہ کب ا
کے اٵٮبٹی ٿرڀہات  ،خمتٲ ٤رنٶبٹی اىیبۂ اٿؿ اٵال ٫پـ آگ کے
احـات  ،ایک ٍٺٞت ٵیں ىبٵٰ ٝٶٰ ،امکے ر٢ـا٥یہ  ،ٵڀمسی صبالت
ٿ١یـہ کب اچھا ٝٲٴ ہٿٹبّـٿؿی ہے۔
َٷڈؿؿائٹؿ کڀ ثٺؼؿگبہ/كڑک کے صبالت  ،ٹؿاٹقٹ یب
امی ٕـس ایک مسٺؼؿی ثیٴہ کے ا
اٷے ٿاٯے ٵنبئٰ  ،دہافٿں اٿؿ اٹکی مسٺؼؿی
اكٹٿؿیذ ٵیں کبؿگڀ/ٵبٯ کے مبٵٸے ٓ
چبہئیے۔
ہٿٹی
ٵٞٲڀٵبت
ٵیں
ثبؿے
کے
ٿ١یـہ
اہٱیت
م٦ـ
َٷڈؿؿائٹؿ کڀ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کے رڀکھٳ پـٿ٥بئٰٝ ،ٶـٕ ،جی پہٱڀٿٔں،
ایک ٍضت ا
٣ٹٹیل ٭ی مٖش اٿؿ عبٹؼاٷ ٭ی تبؿیظ کڀ مسذھٷے اٿؿ رڀکھٳ کڀ ٵتبحـ کـٷے
ٿاٯے ہؿ ایٝ ٬ٺَـ کے احـات کڀ ٵبپٸے کی ّـٿؿت ہے۔

 )aہاِیؼاؿی  ،ایىوئٹی

اوؿ وبؿوثبؿی

حتف٘ پؾیـی

ثیٴہ ٵیں حمتبٓ ہاٵیؼاؿی اٿؿ رڀکھٳ ػؿدہ ثٺؼی کی ّـٿؿت اك ٝبٳ
ہٿتی ہے کہ متھی رڀکھٳ ثـاثـ ٷہیں ہٿتے ہیں۔ اك
ص٪ی٪ت كے پیؼا
رڀکھٳ کب ٵٺبمت ٕڀؿ پـتيغیٌ کـٹب اٿؿ ٹَ٪بٷ کے
ہؿ ای٬
ٕـس
ٿاٜ٩ہ اٿؿ ىؼت کی اٵٮبٷ کے ٵٖبث ٨امکب ربئقہ کیب ربٹبّـٿؿی
ہے۔
چڀٹکہ متھی رڀکھٳ ثـاثـ ٷہیں ہٿتے ہیں ،ثیٴہ کئے ربٷے ٿاٯے متھی
پـیٶیٴ ٭ی اػائیگی کـٷے کے ٱئے کہٹب
ٱڀگڀں کڀ ایک ریلے
ٵٺَ٦بٷہ ٷہیں ہٿگب۔ ہاِیؼاؿی کب ِمَؼ روکھِوں کی ػؿدہ ثٕؼی کـٔب
ہے تبکہ اْ کی عَوٍیبت اوؿ پیؼا ہوْے وايے روکھَ کی ڈگـی کے
ثٕیبػ پـ پـیّیُ کی ایک ِٕبمت ىـس ٌگبئی رب مکے۔
ہؿ ای ٬ثیٴہ کٶپٺی کی اپٸے ٵڀرڀػہ پبٱینی ہٿٯڈؿف کڀ یہ ی٪یٺی
ہے کہ ٿہ ٵڀرڀػہ پبٱنیڀں کے متھی
ثٺبٷے کی ایک ؽٳہ ػاؿی
کڀ پڀؿا کـٷے ٵیں ٩بثٰ ہے۔ اگـ ثیٴہ
ؽٳہ ػاؿیڀں
کٸٹؿیکچڀئٰ
ٷہیں
ِ ثیٴہ
کٶپٺی ایلے رڀکھٵڀں پـ پبٱنیبں ربؿی کـتی ہے رڀ٩بثٰ
ٵیں
ہیں یب رڀکھٳ کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئےّـٿؿی ؿ٩ٴ ٫ے ٵ٪بثٰے
ةہت کٴ پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـتی ہے تڀ امکب ٹتیذہ اپٸے کٸٹؿیکچڀئٰ ؽٳہ
کڀ پڀؿا کـٷے کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی کی ٍالصیت کڀ عٖـے
ػاؿیڀں
ٵیں ڈاٱٺب ہٿگب۔
ػٿمـی ٕـ ،٣ایک اینی ثیٴہ کٶپٺی رڀ اٷ رڀکھٵڀں کے ٱئے ةہت فیبػہ
ٵٺَ٦بٷہ
پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـٹب چبہتی ہے رڀ اك ٕـس کی اٝٲی ىـس
ٷہیں ثٺبتی ہے ،اپٸے ٭بؿٿثبؿ کڀ ١یـ ٵنبث٪تی اٿؿٹب٩بثٰ ثـػاىت
کے
اٿؿ زب ٘٦پؾیـی
٫ے ؿٿپ ٵیں ثٺبٱیتی ہے۔ امٲئے ایٮڀئٹی
ٵ٦بػ ٵیں ہاٵیؼاؿی ٝٶٰ کب اصتیبٓ كے ٝٶٰ کـٹبّـٿؿی ہے۔
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ہاٵیؼاؿی

کی اہٳ

 .iعَڀٍیبت
.ii

عَڀٍیبت

کے ثٺیبػ

اك ٕـس

ہی ں -

پـ رڀکھٳ کی ىٺبعت

ربڀیق ٭بؿ ٫ے ؽؿیٜے

کـٹب

پیو ٭ـػہ رڀکھٳ کی مٖش

٭ب

تٞیٸ

کـٹب
یہ ی٪یٸ
.iii
کیب ربتب ہے

کـٹب کہ ثیٴہ ٭بؿٿثبؿ ٵْجڀٓ ثٺیبػ

پـ ٵٺ٪ٞؼ

خمتَـ ٵیں ،ہاٵیؼاؿی کے ٵ٪بٍؼ کی ٵٺٚڀؿی ،پـیٶیٴ کی ٵڀفٿٹیت
اٿؿ ػیگـ ىـٕڀں کی مٖش ٓے کـکے صبٍٰ کی ربتی ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ

۱

ثیٴہ ؿیٹ ٵیٮیٺگ کڀ ٵتبحـ

کـٷے ٿاٯے ػٿ ٝڀاٵٰ

کی ىٺبعت

کـیں۔

 .Iرڀکھٳ کی اصتٶبٯ اٿؿ ىؼت
.II

رڀکھٳ کی ٹڀٝیت

.III

رڀکھٳ کب ٿ٩ت

.IV

رڀکھٳ کی ٹڀٝیت

 .Bؿیٹ ِیىیٕگ

اٿؿ ٵبعؾ
اٿؿ ٵبعؾ
اٿؿ احـات

کی ِجبػیبت

ثیٴہ ،ثیٴہ کٶپٺی کڀ رڀکھٳ کے ٵٺت٪ٲی پـ ٵجٺی ہے۔ ایک ثیٴہ پبٱینی عـیؼ کـ
ثیٴہ ػاؿ اك مغت عٖـہ كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کے احـات کڀ کٴ
کـٷے ٵیں ٩بثٰ ہٿتب ہے رل کے عال ٣اٵال ٫کب ثیٴہ کیب ربتب ہے۔
ِخبي
ٵیں
ایک صبػثے
ہے کہ
کبؿ چالتب ہے تڀ یہاں ایک رڀکھٳ یہ
اگـ کڀئی ىغٌ
ٹَ٪بٷ ہٿ مکتبہے۔ اگـ ٵبٱک کے پبك ٵڀٹؿ ثیٴہ ہے تڀ کبؿ ٭ب ٹَ٪بٷ ہٿٷے کی
صبٱت ٵیں ثیٴہ کٶپٺی امکی ٵـٵت کے ٱئے اػائیگی کـے گی۔
کٶپٺی کڀ ٵٺب ٜ٥کے ایک ٵبؿرٸ مسیت ٵنت٪جٰ کے ثیٴہ ػٝڀٿں اٿؿ اعـاربت کی
کی گٺتی کے ٝٶٰ ٭ڀ اپٺبٷے کی ّـٿؿت
الگت کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ایک ٩یٶت
٫ے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔
ہٿتی ہے۔ اكے ؿیٹ ٵیٮیٺگ
ىـس

ثیُہ کی ایک ػی گئی اکبئی کی لیّت

ٵخبٯ ٫ے ٕڀؿ پـ  ،فٱقٯے
ٕڀؿ پـ ٙبہؿ کیب رب مکتب ہے

ہے۔

کڀؿیذ کے ٱئے ایک ىـس

100۔ ؿٿپے

٥ی

ہفاؿ ٫ے

ثؼالٿ ہٿتب ہے۔
ٔ
ٹَ٪بٷ کی اٵٮبٹبت اٿؿ امکے دمٮٸہ مبئق کے صنبة كے ىـس ٵیں
ہؿ ای ٬ىـس ٵڀرڀػہ ٵبصڀٯ ٵیں پچھٯے ؿرضبٹبت اٿؿ تجؼیٲیڀں کڀ ػیکھٷے کے
ثٞؼ ٓے کیب ربتب ہے ،رڀ ٵنت٪جٰ کے اٵٮبٹی ٹَ٪بٹڀں کڀ ٵتبحـ کـ مکتے ہیں۔
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ِخبي
فٱقٯے ثیٴہ کی اٿپـ کی ٵخبٯ پـ ١ڀؿ کـیں ،ایک کٺکـیٹ کی مبعت ٫ے ٵ٪بثٰے
ٵیں ایک ایٸٹ کے ٵکبٷ کے ٱئے ،اٿؿ ای٥ ٬بٯٹ الئٸ ٫ے ٩ـیت ٵٮبٷ ٭یٲئے رڀ
ٹَ٪بٷ ٭یٲئے فیبػہ احـ پؾیـ ہیٸ ،فیبػہ پـیٶیٴ ٿٍڀٯ ٭یب ربئے گب۔
ٍضت ثیٴہ کی ایک ٵخبٯ ٱیتے ہٿئےٝ ،ؼػی یب ٥ی ٍؼ ربقیے رڀکھٳ کے ہؿ ای٬
رقٿ پـ کیب ربتب ہے۔ ٝٶـ ،ٹنٰ ،٭بؿٿثبؿٝ ،بػات ٿ١یـہ ریلے ٝڀاٵٰ کی ربٹچ
کی ربتی ہے اٿؿ ٩جٰ تٞیٸ ٵٞیبؿ کی ثٺیبػ پـ ٝؼػی ٕڀؿ كے سمرب ػیئے ربتے
ہیں۔
یبػ ؿنھیں
ىـس

x

کہ

پـیّیُ کے ریلے

ىـس

ْہیں ہیں۔

ثیُہ ؿلُ = پـیّیُ

 .1ؿیٹٔگ کے ِمبٍؼ
ثیٴہ کٶپٺی

ؿیٹ ٵیٮیٺگ کب ثٺیبػی ٵَ٪ؼ یہ ی٪یٸ کـٹب ہے کہ ثیٴہ کی ٩یٶت
اٿؿ ثیٴہ ػاؿ ػٿٹڀں کی ٹٔ٪ہ ٹٚـ ٵیں ٭ب٥ی اٿؿ ٵٺبمت ہٿٹب چبہئیے۔

ػٝڀٿں،
ىـس
كے امکب ٵٖٲت ہے کہ جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ
ثیٴہ کٶپٺی کے ٹٔ٪ہ ٹٚـ
ہٿٹی چبہئیے
کـٷے کے ٱئے ٭ب٥ی
٭ڀ ٥ـاہٳ
اٿؿٹیٮل ٭ی اػائیگی
اعـاربت
اٿؿ تجبہی اٿؿ ٵٺب ٜ٥کے ٱئے ٭ب٥ی ٵبؿرٸ چھٿڑا ربٹب چبہئیے۔
ثیٴہ ػاؿ کے ٹٔ٪ہ ٹٚـ كے ٵٺبمت ىـس کبٵٖٲت یہ ہے کہ ىغٌ کڀ اعـاربت ،
تجبہی اٿؿ ٵٺبٞ٥ڀں کے ٱئے ایک ٵٺبمت چبؿد کے مبتھ مبتھ ىبٵٰ عٖـٿں کڀ کڀؿ
ٷہیں
٭ی اػائیگی کـٷے کی ّـٿؿت
كے فیبػہ
ؿ٩ٴ
کـٷے کے ٱئے ایک ٭ب٥ی
ہٿٹی چبہئیے۔
آگ ثیٴہ پـیٶیٴ ىـس کڀ ٵٺبمت ٵبٹب رب مکتب ہے اگـ ٿہ متھی اہٳ ٝڀاٵٰ پـ
ػھیبٷ ػیتے ہیں ،رڀ رڀکھٳ کڀ ٵتبحـ کـتے ہیں ٱیکٸ ٵٞٶڀٱی ثٺیبػی ٝڀاٵٰ کڀ
ٹٚـ اٹؼاف کـ ػیتے ہیں ،رڀ جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ٵتڀ ٜ٩ىـس ٵیں ٍـ ٣ایک چھٿٹے كے
٥ـ ٧٭ی ٿدہ ثٸ مکتے ہیں۔
 .2ؿیّیُ کی ىـس

تٞیٓ

کـٔب

پـیٶیٴ کی عبٱٌ ىـس پچھٯے ٹَ٪بٷ کے ربـةہ کی ثٺیبػ
ہے۔ امٲئے ،پچھٯے ٹَ٪بٹڀں کے ثبؿے ٵیں اٝؼاػ ٿ مشبؿ
کےٵ٪بٍؼ کے ٱئے مت كےّـٿؿی ہیں۔
ىـس

ٓے کـٷے کے ٱئے رڀکھٵڀں کڀ ایک „ؿیبّی

پـ تٞیٸ
٭ی ىـس

٩یٶت ‟ ػیٺبّـٿؿی

کیب ربتب
٫ے صنبة

ہے۔

ِخبي
اگـ  10مبٯ کی ٵؼت کے ٱئے ٵڀٹؿ مبئیکٲڀں کی ایک ةڑی تٞؼاػ کے ٹَ٪بٹڀں کب
پیؼا
مج ٜکیب ربتب ہے ،تڀ ہٵیں گبڑیڀں کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ کے ٹتیذے ٵیں
ربـةہ
ٹَ٪بٹڀں کب کٰ جمٶڀٛہ ٵٰ ربئیگب۔ ٵڀٹؿ مبئیکٲڀں کی کٰ ٩یٶت کے ٥ی ٍؼ ٫ے
٩یٶت ‟ ٓے کـ
کڀ ٙبہؿ کـکے ہٳ رڀکھٳ کی „ؿیبّی
ٕڀؿ پـ ٹَ٪بٷ کی اك ؿ٩ٴ
مکتے ہیں۔ یہ ٹیچے ػیئے گئے ٥بؿٵڀٯے ٵیں ٙبہؿ کیب رب مکتب ہے:

100

X

V
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L

= M

ہے اٿؿ ٿی متھی ٵڀٹؿ مبئیکٲڀں کے کٰ

ایٰ ٹَ٪بٹڀں کے کٰ جمٶڀٛہ کڀ ٙبہؿ ٭ـتب
٩یٶتڀں کڀ ٙبہؿ ٭ـتب ہے۔
آئیے ہٳ ٥ـُ ٭ـتے ہے ٫ہ :
 ایک ٵڀٹؿ مبئیکٰ کی ٩یٶت



ٹَ٪بٷ کب ربـةہ  10 :مبٱڀں
مبئیکٰ چڀؿی ہٿ ربتے ہیں

 -/50،000ؿٿپے

ٵیں  1000ٵڀٹؿ مبئیکٲڀں ٵیں كے  50ٵڀٹؿ

ً پبٹچ ٵڀٹؿ مبئیکٰ ہؿ مبٯ
 اٿمٖب
ّبثٔہ الگڀ کـٷے پـ ٹتیذہ
ٹَ٪بٷ ( 50،000ؿٿپے
٩یٶت

اك ٕـس

ہے

چڀؿی کی ٿدہ كے کٰ ٹَ٪بٷ ثٸ ربتے ہیں

ہٿگب:

 000،50،x 5 = 2ؿٿپے

( x 1000 50،000ؿٿپے ) =  5،00،00،000ؿٿپے

اك کب ٵٖٲت ہے x 100 = 0 ]5،00،00،000 / 2،50،000[ = L / V x 100۔5ۺ
امٲئے پـیٶیٴ کی ىـس
ؿٿپے کب آػھا ٥ی ٍؼ
ربتب ہے۔

رڀ ایک ٵڀٹ ؿ مبئیکٰ ٵبٱک اػائیگی کـتب ہے50،000 /- ،
یٞٺی 250 /-ؿٿپے ٥ی مبٯ ہے۔اكے „عبٱٌ ‟ پـیٶیٴ کہا

 250ؿٿپے ٥ی ٵڀٹؿ مبئیکٰ کی ىـس كے  2.5الکھ ؿٿپے مجٜ
رلے  5گبڑیڀں کے کٰ ٹَ٪بٹڀں پـ ػٝڀٿں ٵیں اػا کیب ربتب ہے۔

کئے ربتے ہیں

اگـ اٿپـ ٹکبال گیب عبٱٌ پـیٶیٴ مج ٜکیب ربتب ہے تڀ اك كے ایک ٥ٸڈ
رڀ ٍـ ٣ٹَ٪بٹڀں ٭ی اػائیگی کے ٱئے ٭ب٥ی ہٿگب۔

ثٸےگب

ٵٺؼؿدہ ثبال ٵخبٯ ٵیں ہٳ ػیکھ مکتے ہیں کہ یہاں کڀئی مـپٲل ٷہیں ہے۔ ٱیکٸ ثیٴہ
آپـیيٺل ٵیں اٹتٚبٵیہ کے اعـاربت (ٵیٺزٶٸٹ کے اعـاربت) اٿؿ ٭بؿٿثبؿ صبٍٰ
کـٷے کے اعـاربت (ایزٺنی کٶیيٸ) ةھی ىبٵٰ ہیں۔یہ ١یـ ٵتڀ ٜ٩ةھاؿی ٹَ٪بٷ کے
ٵٞبٵٰے ٵیں ایک ٵبؿرٸ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ةھی ّـٿؿی ہے۔
آعـ ٵیں ،چڀٹکہ ثیٴہ کب ٱیٸ ػیٸ کنی ةھی ػیگـ ٭بؿٿثبؿ کی ٕـس ایک ٭بؿٿثبؿی
ہے رڀ
کے ٵبؿرٸ کے ٱئے اٹتٚبٳ کـٹبّـٿؿی
پـ ہٿتب ہے ،ٵٺبٜ٥
ثٺیبػ
٭بؿٿثبؿ ٵیں مـٵبیہ ٭بؿی پـ ٵٲٸے ٿاالٵٺب ٜ٥ہے۔
فـاہَ کـْے کے ٌئے فی ٍؼی کو روڑکـ
امٍئے اعـاربت  ،ؽعبئـ اوؿ ِٕبفٜ
‘عبٌٌ پـیّیُ’ ِٕبمت ٕوؿ كے ٌگبیب یب ةڑھایب ربتب ہے۔
پـیّیُ کی صتّی ىـس








ِیں ِٕؼؿدہ ؽیً ارقاء ِيتًّ ہؤگے:

ٹَ٪بٹڀں ٭ی اػائیگی
ٹَ٪بٷ کے اعـاربت ہیں (ریلے مـٿے ٥یل(
ایزٺنی کٶیيٸ
ٵیٺزٶٸٹ کے اعـاربت
١یـ ٵتڀ ٜ٩ةھاؿی ٹَ٪بٹڀں کے ٱئے ؽعبئـ کب ٵبؿرٸ ریلے٥ 5 ،ـُ ٭یے
گئے ٹَ٪بٹڀں کے عال 7 ٣کٰ ٹَ٪بٷ
ٵٺب ٜ٥کے ٱئے ٵبؿرٸ

ربـةہ کی ٵؼت کب اصتیبٓ كے اٹتغبة کـٹبّـٿؿی ہے۔ مت كے صبٱیہ ٹَ٪بٷ ربـةہ
کی ٵؼت کب امتٞٶبٯ کیب ربٹب چبہئیے۔ ٵٺتغتہ ٵؼت ٵیں ٭ب٥ی ٹَ٪بٷ ربـةہ کب
ڈاٹا ىبٵٰ ہٿٹب چبہئیے تبکہ ٹتبئذ اہٳ مشبؿیبتی اہٵیت یب ٵٞتربیت ہٿ۔ آعـ ٵیں،
کی ٵؼت کڀ اٿمٔ
ُٸ ٹَ٪بٹبت کے ٵيـٿٓ ہٿتب ہے ،ربـةہ
دہاں ٭بؿٿثبؿ تجبہ ٭
ُٸ ٿاٜ٩ہ کب سمبئٺؼگی کـٹب چبہئیے۔
تجبہ ٭
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متھی ٵتٞٲ٨ہ ؿیٹ ٵیٮیٺگ ٝڀاٵٰ کڀ ػھیبٷ ٵیں ٯےکـ ىغٌ یہ ی٪یٸ کـ مکتب
ٹب٭ب٥ی ،
ىـس
ہے کہ ای ٬رینی ٩نٴ اٿؿ ٭ڀاٱیٹی ٿاٯے رڀکھٵڀں کے ػؿٵیبٷ
ّـٿؿت كے فیبػہ یب ١یـ ٵٺَ٦بٷہ ٕڀؿ پـ اٵتیبفی ٷہیں ہیں۔

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

پـیٶیٴ کیب ہے؟

عبٱٌ
ٍ .Iـ٣
.II

2

ٹَ٪بٹڀں ٭ی اػائیگی

کے ٱئے ٭ب٥ی

ٵٞبىـے کے ٵٞٶڀٱی اؿکبٷ کے ٱئے الگڀ پـیٶیٴ

 .IIIاٹتٚبٵی اعـاربت ٭ی ٱڀڈیٺگ
.IV

پـیٶیٴ

مت كے صبٱیہ

 .Cؿیٹ ِیىیٕگ

ٹَ٪بٷ ربـةہ

ٱگبٷے کے ثٞؼ پـیٶیٴ

کی ٵؼت

كے صبٍٰ پـیٶیٴ

کے ٝواًِ

ىـس کڀ ٓے ٭ـٷے اٿؿ ؿیٹ ٵیٮیٺگ کی ٵٺَڀةہ ثٺؼی ٭ـٷے ٵیں امتٞٶبٯ کئے
ربٷے ٿاٱی ٵتٞٲ٨ہ ٝٺبٍـ کڀ ؿیٹ ٵیٮیٺگ ٝڀاٵٰ کہا ربتب ہے۔ ثیٴہ کٶپٺیبں
رڀکھٳ کب تٞیٸ کـٷے اٿؿ ٿٍڀٯ کی ربٷے ٿاٱی ٩یٶت ٓے کـٷے کے ٱئے „ؿیٹ
ٵیٮیٺگ ٝڀاٵٰ ‟ کب امتٞٶبٯ کـتی ہیں۔
 ثیٴہ کٶپٺی مت كے پہٯے ایک ثٺیبػی
تيغیٌ کب امتٞٶبٯ کـتی ہے

ىـس

٩بئٴ

کـٷے کے ٱئے اپٺی

 پھؿ ثیٴہ کٶپٺی اك ىـس کڀ ٵخجت عَڀٍیبت ریلے اٵال ٫رڀکھٳ پـ اٝٲی
ریلے ٵڀٹؿ
آگ زب ٘٦کے ٱئے الگڀ چھٿٹ کے مبتھ اٿؿ ٵٺ٦ی عَڀٍیبت
رڀکھٵڀں پـ کٶقٿؿ ةھؿٿكے کب ؿیکبؿڈ ؿکھٷے ٿاٯے ڈؿائیڀؿٿں کے ٱئے الگڀ
ٱڀڈیٺگ کے مبتھ ایڈرلٹ کـتی ہیں
اہَ
ہاِیؼاؿی

کے ٌئے ٍِٞوِبت کے ؽؿائٜ

کنی ةھی ٝؼػی (یب اٝؼاػ ٿ مشبؿ) ربقیہ ٵیں پہال ٵـصٰہ اٝؼاػ ٿ مشبؿ کب جمٶڀٛہ ہٿتب
َٷڈؿؿائٹؿ کڀ ٍضیش تيغیٌ کـٷے ٵیں
ہے۔رڀکھٳ کی ٩یٶت تٞیٸ کـتے ٿ٩ت ایک ا
ٵؼػ ٫ے ٱئے فیبػہ كے فیبػہ دمٮٸ ٵٞٲڀٵبت مج ٜکـٹب چبہئیے۔
ٍِٞوِبت کے ؽؿائٜ
 .iجتویق فبؿَ

.ii

ہ یں :
یب ہاِیؼاؿی ڈیّو

روکھَ مـوے

کب ڈاٹا  :اٹ٦ـاػی اٿؿ ٵڀٹؿ الئٸ ریلے
پچھيے ػٝووں کے جتـةہ
.iii
کے اٵٮبٹی
َٷڈؿؿائٹؿ اکخـ ٵنت٪جٰ
٭بؿٿثبؿ کے کچھ ٩نٶڀں کے ٱئے ا
ػٝڀٿں کے ربـةہ کب ایک اىبؿہ ػیٸے کے ٱئے اٿؿ ایک ٵٺبمت پـیٶیٴ پـ
پہٹچٸے کے ٱئے پچھٯے ػٝڀٿں کے ربـةہ کے ڈاٹا کب امتٞٶبٯ کـتے ہیں۔
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ػؿمت تيـیش اٿؿ ػٝڀٿں کے ربـةہ کب ٵڀحـ امتٞٶبٯ ٩یٶت تٞیٸ کے ٝٶٰ کے
ٱئے اہٳ ہے۔ تجبہ کٸ ٹَ٪بٷ ١یـ ٵتڀ ٜ٩اٿؿ کتھی کتھاؿ ٿا ٜ٩ہٿٷے ٿاٱی ٹڀٝیت
٫ے ٕڀؿ پـ اٝؼاػ ٿ مشبؿ ٵٞٲڀٵبت
کے ہٿتے ہیں۔ امٲئے ،صنبة کے ایک ثٺیبػ
کٶپیڀٹؿٿں کے آٵؼ کے مبتھ
اٿؿ ثبٵٞٺی ٷہیں ہٿتی ہے۔ (رؼیؼ
ہٵیوہ ػمتیبة
کڀ ٵبپٸے کے ٱئے آد کٰ خمتٲ٤
احـات
تجبہ کٸ ٿاٞ٩بت کے اٵکبٹی
٩ؼؿتی
ثٺبٿٹی ٵبڈٱڀں کب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے۔)

 .1عٖـہ
ثیُہ کی فثبْ ِیں عٖـہ ٌف٘ اْ صبالت یب عوثیبں یب عَوٍیبت کو
ٙبہؿ وـتب ہے رو ایک ػئیے گئے مغت عٖـے كے پیؼا ہوْے وايے
ٔمَبْ کے اِىبٔبت ثٕبتے یب اّبفہ وـتے ہیں۔ خمتٲ ٤عٖـٿں کب ایک
ٵٮٶٰ ٝٲٴ رٸ کے ػائـے ٵیں اٵال ٫اٿؿ ىغٌ آتے ہیں ،ہاٵیؼاؿی
کے ٱئے ّـٿؿی ہے۔
عٖـٿں کڀ رنٶبٹی اٿؿ اعال٩ی ٫ے ٕڀؿ پـ ت٪نیٴ کیب رب مکتب ہے۔
ہٿٷے
عَڀٍیبت كے پیؼا
کی اہٳ
عٖـہ ثیٴہ کی ٵڀّڀٛ
رنٶبٹی
عٖـہ اٹنبٹی کٶقٿؿی (ریلے
ٿاٯے رڀکھٳ كے ٵـاػہے رجکہ اعال٩ی
ةےایٶبٹی ،الپـٿاہی ٿ١یـہ ) كے یب ٝبٳ ا٩تَبػی اٿؿ مسبری صبالت
ٝٶٰ ٵیں
پـ ،ؿیٹ ٵیٮیٺگ
ہٿ مکتب ہے۔آپـیٹٹگ مٖش
كے پیؼا
رنٶبٹی اٿؿ اعال٩ی عٖـٿں کب تيغیٌ کـٹب ىبٵٰ ہے۔
 .2رنّبٔی

عٖـے (روکھَ)

ٵیں ػی گئی ٵٞٲڀٵبت كے ٱگبیب رب مکتب
عٖـے کب پتہ ربڀیق ٥بؿٳ
رنٶبٹی
كے ةہتـ ربٹب رب مکتب ہے۔ ثیٴہ کے خمتٲ٤
یب ٵٞبئٸہ
ہے۔اكے رڀکھٳ کے مـٿے
٭المڀں ٵیں رنٶبٹی عٖـے کے کچھ ٵخبٱیں ػؿد ؽیٰ ہیں۔
)a

آگ

 .iتّٞیـ
تٞٶیـ ػیڀاؿٿں اٿؿ چھت ٵیں امتٞٶبٯ کی گئی تٞٶیـ
کٺکـیٹ ٭ی ٝٶبؿت ایک ٱکڑی کے ٝٶبؿت كے ةہتـ ہے۔

.ii

ُـاػ
ٵڀاػ كے ٵ

ہے۔ایک

اؤچبئی

آگ ثذھاٷے کی ٵيٮالت ٭ی ٿدہ كے ٵٺقٱڀں کی تٞؼاػ رتٺی فیبػہ ہٿگی ،عٖـہ
اتٺب فیبػہ ہٿگب۔اك کے ٝالٿہ ،ٵٺقٱڀں کی ایک ةڑی تٞؼاػ ٵیں اٿپـی ٵٺقٱڀں
ڈاٱٸے ٿاٯے ٹَ٪بٷ ٭ی ٿدہ
کے گـٷے کب رڀکھٳ ىبٵٰ ہے رڀ ةھاؿی احـات
ثٺتب ہے۔

.iii

فـه کی ٔوٝیت

ٱکڑی کے ٥ـه آگ ٵیں گھی کب کبٳ کـتے ہیں۔ امکے ٝالٿہ ،ٱکڑی کے ٥ـه آگ
ٱگٸے پـ آمبٹی كے گـ ربتے ہیں رنکی ٿدہ كے اٿپـی ٵٺقٱڀں كے ٵيیٺـی یب
مبٵبٹڀں کے گـٷے كے ٹچٲی ٵٺقٱڀں پـ اٵال ٫کڀ ٹَ٪بٷ ہٿ مکتب ہے۔

.iv

لجِے
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رنکے ٱئے امکب امتٞٶبٯ
اٿؿ ٵَ٪ؼ
کے ٩جِے
کنی ٝٶبؿت
ہے۔٩جِے كے خمتٲ٩ ٤نٴ کے عٖـے پیؼا ہٿتے ہیں۔

کیب ربتب

 .vاگٕیيٓ کب عٖـہ
رٸ ٵیں ةڑی ٵ٪ؼاؿ ٵیں کیٶیکٰ کب
ایلے ٝٶبؿت
ربتب ہے ،ٿہاں کب٥ی آگ ةھڑ٭ٸے کب اگٺیيٸ عٖـہ
یبؿڈ فیبػہ آتو پؾیـی عٖـہ پیو کـتب ہے کیڀٹکہ
ٱکڑی تیقی كے رٲٸے ٱگتی ہے۔ٵٺؼؿربت آگ ٱگٸے کے
اٹتہائی صنبك ہٿ مکتب ہیں۔
ٵخبٯ ٫ے ٕڀؿ پـ  ،کب١ؾ ،کپڑے ٿ١یـہ ٷہ ٍـ٣
كے ٹَ٪بٷ کے ٱیے ةھی اٹتہائی صنبك ہٿتے ہیں۔

.vi

تّٞیـ

کیب
پـٿڈ٭يٸ یب امتٞٶبٯ
ىبٵٰ ہٿتب ہے۔ایک ٱکڑی کب
ایک ثبؿ آگ ىـٿ ٛہٿٷے پـ
ٿاٜ٩ہ ٵیں ٹَ٪بٷ کے ٱئے

آگ كے ثٲکہ پبٹی ،گـٵی ٿ١یـہ

کب ًّٝ

اگـ کبٳ ؿات کے ػٿؿاٷ کیب ربتب ہے تڀ ٵَٺڀٝی ؿٿىٺی کے امتٞٶبٯ  ،ٵيیٺـی
ثٺتب ہے ،اٿؿ تھکبٷ کی ٿدہ كے
رڀ تھکبٿٹ ٭ی ٿدہ
امتٞٶبٯ
کے ٵنٲنٰ
کبؿکٺڀں کی اٵٮبٹی الپـٿاہی ٭ی ٿدہ كے عٖـہ ةڑھ ربتب ہے۔

.vii

ٍوؿحتبي

ایک گٺزبٷ ٝال٧ے  ،عٖـٹبک ٵٲض٨ہ اصبٓے کب رڀکھٳ اٿؿ ٥بئـ ثـیگیڈ كے ػٿؿی
ٿاال ٵ٪بٳ رنٶبٹی عٖـے ٭ی ایک ٵخبٯ ہے۔

 )bمسٕؼؿی
 .iوینً

کی ّٝـ اوؿ صبٌت

پـاٷے ٿینٰ فیبػہ یب عـاة
.ii

رڀکھٳ ہٿتے ہیں۔

ویب ربْے واال مسٕؼؿی مفـ

َٷ ٱڀڈیٺگ ٫ے صبالت
ا
کب ؿامتہ ،ٱڀڈیٺگ اٿؿ
مسٺؼؿی م٦ـ
ثٺؼؿگبہٿں پـ اكٹٿؿیذ كہٿٱیبت امکے ٝڀاٵٰ ہیں۔
.iii

اٿؿ

اكٹاکل (ِبي) کی ٔوٝیت

فیبػہ ٩یٶت کی اىیبۂ چڀؿی کے رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں آتی ہیں؛
ٵيیٺـی کی ٹؿاٹقٹ ٵیں ٹٿٹ ربٷے کی اٵٮبٹبت ؿہتی ہے۔
.iv

پیکٕگ کے ٕـیكہ کبؿ

گٹھؿٿں ٵیں پیک کئے گئے ٵبٯ کڀ ثیگ ٵیں ؿکھے ٵبٯ ٫ے ٵ٪بثٰے
ٵیں ةہتـ ٵبٹب ربتب ہے۔ پھؿ ،ڈثٰ ثیگ ایک ثیگ كے فیبػہ حم٦ڀٗ
ہٿتے ہیں۔
کئے گئے (میکٸڈ ہیٸڈ) ڈؿٵڀں ٵیں ٵبئ ٜکبؿگڀ عـاة
امتٞٶبٯ
رنٶبٹی عٖـہ ثٺتے ہیں۔
ِ )cوٹؿ
 .iگبڑی کی ّٝـ اوؿ صبٌت
پـاٷےگبڑیبں فیبػہ صبػحبت کے ىٮبؿ ہٿتے ہیں۔

.ii

گبڑی کی لنُ
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امپڀؿٹك کبؿٿں ٵیں کب٥ی رنٶبٹی

عٖـے ٿ١یـہ

ىبٵٰ ہٿتے ہیں۔

 )dچوؿی
 .iاكٹاکل (ِبي) کی ٔوٝیت
کی اىیبۂ (ریلے فیڀؿات) اٿؿ آمبٹی كے
ٵیں اٝٲی ٩یٶت
چھٿٹے گـٿپ
ڈمپڀفایجٰ چیقٿں کڀ ثـا رڀکھٳ ٵبٹب ربتب ہے۔

.ii

ٍوؿحتبي

گـاؤٷڈ ٥ٲڀؿکے رڀکھٳ اٿپـی ٵٺقٯ کے رڀکھٵڀں كےعـاة ہٿتے ہیں :اٱگ ٝال٩ڀں
ٵیں ٿا ٜ٩ؽاتی ٵٮبٹبت عٖـٹبک ہٿتے ہیں۔

.iii

كے ِتٍٞك عٖـہ

تّٞیـ

ةہت مبؿے ػؿٿافے اٿؿ کھڑکیبں ثـے رنٶبٹی
 )eؽاتی
 .iىغٌ

عٖـہ ثٺتی ہیں۔

صبػثے
کی ّٝـ

ّٞی ٤ىغٌ صبػثے کے ىٮبؿ ہٿتے ہیں؛ امکے ٝالٿہ ایک صبػثہ کی صبٱت ٵیں
اٹکڀ ٹھیک ہٿٷے ٵیں دلجب ٿ٩ت ٱگ ربئیگب۔

.ii

لجِے

کی ٔوٝیت

رب کی ،کبٷ کٺی کے اذمیٺئـف  ،ػمتی کبؿکٸ ثـےرنٶبٹی

.iii

ٍضت

عٖـے کے ٵخبٯ

ہیں۔

اوؿ رنّبٔی صبٌت

ؽیبثیٖل ٵیں ٵجتال ایک ىغٌ صبػحبتی رنٶبٹی چڀٹ کی ٍڀؿت ٵیں مـریکٰ ػیـ
كے ہٿمکتب ہے۔
ٍ )fضت

ثیُہ

 .iىغٌ

کی ّٝـ

کٴ ٝٶـکے ىغٌ

اکخـ ثیٶبؿ پڑٷے ٫ے ٭ٴ ىٮبؿ

.ii

ىغٌ

.iii

ىـاة یب متجبکو کی کھپت

.iv

پیوے کی ٔوٝیت

کی ٍضت

صبٌت

ہٿتے ہیں۔

یٕٞی کیب اك ولت

کنی ثیّبؿی ِیں ِجتال ہے

اٷ کبؿعبٹڀں ٵیں کبٳ کـٹب دہاں ػھٿاں یب ػھٿٯ کب ّـٿؿت كے فیبػہ رڀکھٳ
ہٿتب ہے
 .3ؿیٹٔگ رنّبٔی
َٷڈؿؿائٹؿ رنٶبٹی
ا
کـتے ہیں :







عٖـوں كے ٔپٹٔب
عٖـٿں كے ٹپٹٷے کے ٱئے ػؿد ؽیٰ ٕـی٪ڀں کب امتٞٶبٯ

پـیٶیٴ کی ٱڀڈٹگ
پبٱنی پـ ٿاؿٷٹیبں الگڀ کـٹب
کچھ کالف الگڀ کـٹب
اّب٥ی  /کٹٿتیبں ٱگبٹب
٥ـاہٳ کئے گئے کڀؿ کڀ حمؼٿػ کـٹب
کڀؿ کڀ ٵنرتػ کـٹب

 )aپـیّیُ کی ٌوڈیٕگ
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ہٿ مکتی ہیں رٸ کے ٱئے
ایک رڀکھٳ ایکنپڀفؿ ٵیں کچھ ٵٺ٦ی عَڀٍیبت
َٷڈؿؿائٹؿ ٵٺٚڀؿی كے پہٯے ایک اّب٥ی پـیٶیٴ ٱگبٷے کب ٥یَٰہ کـ مکتے
ا
ہیں۔
پـیٶیٴ ٭ی ٱڀڈیٺگ ةڑھاکـ ػٝڀٿں کےاٝٲی اٵٮبٹبت
کڀ ػھیبٷ ٵیں ؿکھا ربتب ہے۔

یب ةڑے ػٝڀٿں کے ٿاٜ٩ہ

ِخبي
 .iالئٺـك یب ػیگـ گبڑیڀں ٫ے ؽؿیٜے ةھیذے ربٷے ٿاٯے ٵبٯ کے ٱئے پـیٶیٴ
کی ٝبٳ ىـس ٿٍڀٯ کی ربتی ہے رڀ ٵيـٿ ٛٵٞیبؿ کب ٝٶٰ کـتے ہیں۔ صبالٹکہ،
اگـ ایک فیبػہ ٝٶـ یب کٴ ٹٷ ةھاؿ ٿاال ٿینٰ ٵبٯ کڀ ٯے ربتب ہے تڀ اّب٥ی
پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ربتب ہے۔
ؽاتی صبػثہ ثیٴہ ٵیں اگـ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٭ڀہ پیٶبئی ،پہیڀں پـ ؿینٺگ،
.ii
ثگ گیٴ ہٷٹٹگ (ىٮبؿ) ٿ١یـہ ریلے ٵْـ مـگـٵیڀں ٵیں ٵَـٿ ٣ہے تڀ اّب٥ی
پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ربتب ہے۔
ٍ .iiiضت ثیٴہ ٵیں اگـ ہاٵیؼاؿی کے ٿ٩ت ٵٺ٦ی عَڀٍیبت ٵڀرڀػ ہیں تڀ یہ ةھی
پـیٶیٴ ٭ی ٱڀڈیٺگ ةڑھائے ربٷے ٭ی ٿدہ ثٸ مکتب ہے۔
کتھی کتھی ٵڀٹؿ ثیٴہ یب ٍضت ثیٴہ پبٱنیڀں کے ٵٞبٵٰے کی ٕـس ٵٺ٦ی ػٝڀٿں کے
تٺبمت کے ٱئے ةھی پـیٶیٴ ٭ی ٱڀڈیٺگ ةڑھائی ربتی ہے۔
ٰ پـ ثٺیبػ ٱڀڈ ٹگ الگڀ
آئی آؿ ڈی اے کے ٹئے ٩ڀاٹیٸ کے ٵٖبث ٨ؽاتی ػٝڀی
پـ جمٶڀٝی
آجبی٬ٹیڀ ٭ـائٹؿیہ کی ثٺیبػ
ٷہیں کی رب مکتی ہے۔ ٱڀڈٹگ ٍـ٣
پڀؿٹ٥ڀٱیڀ کے ٱئے الگڀ کیب رب مکتب ہے۔
 )bواؿْٹیوں کب ٔفبؽ
عٖـے کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے ٵٺبمت
ثیٴہ کٶپٺیبں رنٶبٹی
کـتی ہیں۔ امکی کچھ ٵخبٱیں ؽیٰ ٵیں ػیئے گئے ہیں۔

ٿاؿٷٹیبں ىبٵٰ

ِخبي
 .iمسٕؼؿی کبؿگو
ِٰ کی ربتی ہے مبٵبٷ (ریلے چبئے) ٹٷ الئٺڀں
اك احـات کے ٱئے ایک ٿاؿٷٹی ىبٵ
ٿاٯے ڈثڀں ٵیں پیک کئے ربتے ہیں۔

.ii

چوؿی

یہ ٿاؿٷٹی ػی ربتی ہے کہ اٵال٫
٫ے ؽؿیٜے کی ربتی ہے۔

.iii

کی ص٦بٙت چڀثیل گھٷٹٿں کے ٱئے ایک چڀکیؼاؿ

آگ

آگ ثیٴہ ٵیں ،یہ ٿاؿٷٹی ػی ربتی ہے کہ اصبٓے
امتٞٶبٯ ٷہیں کیب ربئیگب۔

.iv

کڀ ٝبٳ

ِوٹؿ

یہ ٿاؿٷٹی ػی ربتی ہے کہ گبڑی کڀ ؿ٥تبؿ کی ربٹچ
ٷہیں کیب ربئیگب۔

)c

کبٳ کے اٿ٩بت کے ثٞؼ

کچھ کالروں کب امتّٞبي

یب ؿینٺگ کے ٱئے امتٞٶبٯ

ٰٔ/مَبْ کی
کـٔب رو ػٝوی

ِخبي
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تٞؼاػ

کو کُ کـیٕگے

مسٕؼؿی کبؿگو
ُٰ ٹَ٪بٷ ثٸ
ک
کی ؽٳہ ػاؿی
الگت تک حمؼٿػ

 :پـفٿں ٵیں چھٿٹے كے ٹَ٪بٷ ٭ی ٿدہ كے ٳہٹگی ٵيیٺـی ایک تٞٶیـی
َٷڈؿؿائٹؿ
مکتب ہے۔اینی ٵيیٺـی ٵتجبػٯ کالف کے ٵيـٿٓ ہٿتی ہے رڀ ا
کڀ ٍـ ٣کنی ٹٿٹے ہٿئے پـفے ٭ی ٵٺت٪ٲی ،اگـیيٸ اٿؿ پٸ ٣ٹٹگ کی
کـتی ہے۔

کبكٹ پبئپ ،ہاؿڈ ثڀؿڈ
پبئپ ،ہاؿڈ ثڀؿڈ ٿ١یـہ
رڀ یہ ٿاؿٷٹی ػیتی ہے
کب امتٞٶبٯ کیب ربٹب

کتھی کتھی کٺبؿٿں پـ ہی ٹَ٪بٷ فػہ ہٿ ربتے ہیں۔ کبكٹ
پـ مسٺؼؿی پبٱنیبں کبٹٷے کے کالف کے ٵيـٿٓ ہٿتی ہیں
کہ ٹَ٪بٷ فػہ صٌے کڀ کبٹ ػیب ربٹب چبہئیے اٿؿ ث٪یہ صٌے
چبہئیے۔

ِٷ ٱیٸڈ ٹؿاٹقٹ کے ٱئے مسٺؼؿی ثیٴہ کی ٵٖبٱتہ ثیـٿٷ ٵٲک كے ػؿآٵؼ
کئی ثبؿ ا
ىؼہ مبٵبٹڀں پـ کی ربتی ہے۔ ةہت دمٮٸ ہے کہ اك ٕـس کے مبٵبٹڀں پـ ٹَ٪بٷ یب
ّـؿ پہٯے كے مسٺؼؿ م٦ـ کے ػٿؿاٷ ہٿئی ہٿگی ٱیکٸ ثبہؿی ربٹچ كے یہ ٿاّش ٷہیں
ہٿا ہٿ مکتب ہے۔
اك ٕـس کے رڀکھٳ ثٺؼؿگبہ ٵیں پہٿٹچٸے پـ مبٵبٹڀں کے ٵٞبئٸہ کے ٵيـٿٓ
کئے ربتے ہیں۔ پبٱنی ٵٺٚڀؿی كے پہٯے مـٿے کے ٵيـٿٓ ہٿتی ہے۔
 )dاّبفی

٩جڀٯ

 /کٹوتیوں کب ٔفبؽ

رت ٹَ٪بٷ کی تٞؼاػ اخلٔ کٹٿتی/اّب٥ی كے فیبػہ ہٿ ربتی ہے تڀ ثب٩ی ؿ٩ٴ
كے کٴ کب ٹَ٪بٷ ٩بثٰ
٭ی اػائیگی „اّب٥ی ‟ کالف کے زبت کی ربتی ہے۔ صؼ
اػائیگی ٷہیں ہٿتب ہے۔
اٷ ٭الف کب ٵَ٪ؼ چھٿٹے ػٝڀٿں کڀ عتٴ کـٹب ہے۔ چڀٹکہ ثیٴہ ػاؿ كے ٹَ٪بٷ
کے صٌے ٭ی اػائیگی کـائی ربتی ہے ،اكے فیبػہ اصتیبٓ ثـتٸے اٿؿ ٹَ٪بٷ
کی ؿٿک تھاٳ کی ٭ڀىو کـٷے کے ٱئے صڀٍٰہ ا٥قائی کی ربتی ہے۔
 )eکوؿ کی پبپٕؼی
ِخبي
ِ .iوٹؿ  :ایک پـاٷے ٵڀٹؿ گبڑی کے ربڀیق
ربئیگب ٱیکٸ ثیٴہ کٶپٺیبں ایک حمؼٿػ
تینـی پبؿٹی کے رڀکھٵڀں کے عال ٣۔

کڀ ربٵ ٜىـٕڀں پـ ٩جڀٯ ٷہیں کیب
کڀؿ کی پیيکو کـیٺگی یٞٺی ٍـ٣

رڀ فیبػہ كے فیبػہ
صبػثہ کب ربڀیق ٭بؿ
صبػثہ  :ایک ؽاتی
ؽاتی
.ii
ٵٺٚڀؿی ٝٶـ ٭ی صؼ پبؿ کـ گیب ہے ،اكے ربٵ ٜىـٕڀں پـ یٞٺی ٵٞؾٿؿی ٵٺبٜ٥
مسیت کے جببئے ٍـ ٣ٵڀت کے رڀکھٳ کے ٱئے کڀؿ کیب رب مکتب ہے۔
ٍ .iiiضت  :کئی ثبؿ ثیٴہ ٭بؿ کچھ مـریکٰ ٝٶٲؤں یب صبالت کے ٱئے کڀؿ کی
صؼ ٓے کـ مکتب ہے اٿؿ کڀؿ ٍـ ٣ایک حمؼٿػ صؼ تک ہٿگب۔ریلے ٵڀتیب ثٺؼ یب
آٹکھ کے ٱیٺل کے ٕـی٨ہ ٭بؿ ۔
 ) fچھ و ٹ
رڀکھٳ مبف گبؿ ہٿٷے پـ کٴ ىـس ٱگبئی ربتی ہیں یب ٝبٳ پـیٶیٴ ٵیں
ہے۔
ربتی
ػی
چھٿٹ
ایک
آگ ثیٴہ ٵیں رڀکھٳ کے مؼھاؿ ٵیں ىـا٭ت کے ٱئے ػؿد ؽیٰ عَڀٍیت پـ ١ڀؿ
کیب ربتب ہے۔
 .iاصبٓے

.ii

کے اٹؼؿ
اصبٓے

ٵیں

آگ ثذھاٷے ٿاٯے

ٹٚبٳ ٭ی تٺَیت ٭ب ٭بٳ ا

ہائڈؿٷٹ ملٹٳ ٩بئٴ
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کـٹب

ہاتھ كے امتٞٶبٯ کئے ربٷے ٿاٯے آالت کی تٺَیت
.iii
پڀؿٹیجٰ آگ ثذھاٷے اٿؿ ٵیٺڀاٯ ٥بئـ پٶپ ىبٵٰ ہیں

.iv

رٸ ٵیں ثبٯٹی،

عڀػ کبؿ ٕـی٨ے كے آگ کے االؿٳ کی تٺَیت

ِخبي
ِوٹؿ ثیُہ کے زبت پـیٶیٴ ٵیں ایک چھٿٹ ٥ـاہٳ کی ربتی ہے اگـ ٵڀٹؿ مبئیکٰ کڀ
کیب ربتب ہے ،کیڀٹکہ یہ عڀثی
مبئڈ کبؿ کے مبتھ امتٞٶبٯ
ہٵیوہ ایک ٵٺنٲ٬
گبڑی کی فیبػہ زب ٘٦پؾیـی ٭ی ٿدہ كے رڀکھٳ کے مؼھاؿ ٵیں ىـا٭ت کـتی ہے۔
مسٕؼؿی ثیُہ ٵیں ثیٴہ کٶپٺی “ٵٮٶٰ ٱڀػ” کٸٹیٺـ کے ٱئے پـیٶیٴ ٵیں چھٿٹ ػیٸے
پـ ١ڀؿ کـ مکتی ہیں کیڀٹکہ یہ چڀؿی اٿؿ کٶی کی ٿاٞ٩بت کڀ کٴ کـ ػیتب ہے۔
ایک گـوپ ؽاتی صبػثہ کڀؿ کے زبت ایک ةڑے گـٿپ کے کڀؿیذ کے ٱئے چھٿٹ ػی
ربئیگی رڀ ثیٴہ کٶپٺی کے اٹتٚبٵی ٭بٳ اٿؿ اعـاربت کڀ کٴ کـ ػیتب ہے۔
ٰ ْہیں ثؤل (ایٓ می ثی)
 )gکوئی ػٝوی
ٰ ثال ربؼیؼ مبٯ کے ٱئے
ہؿ ای ٬ػٝڀی
ربتب ہے رنٶیں صبٍٰ کئے ربٷے ٿاٯے
ہے۔ امکی اربفت ٍـ ٣ربؼیؼ کے ٿ٩ت
ػی ربتی ہے رڀ پڀؿے گـٿپ کے ٱئے
کـتب ہے۔

ایک عبً ٥ی ٍؼ ثڀٹل ٫ے ٕڀؿ پـ ػیب
فیبػہ كے فیبػہ ثڀٹل کی ایک صؼ ہٿتی
کٰ پـیٶیٴ پـ کٹٿتی کے ؽؿیٜے كے
ٰ تٺبمت پـ ٵٺضَـ
عـچ کئے گئے ػٝڀی

ٰ ْہیں ثؤل ہاِیؼاؿی جتـةہ ِیں مؼھاؿ کے ٌئے ایک ٕبلتوؿ صکّت
کوئی ػٝوی
ٍّٝی ہے اوؿ یہ ؿیٹٔگ ملٹَ کب ایک ِـثوٓ صٌہ ثٕتب ہے۔ یہ ثڀٹل ثیٴہ ػاؿ
ىغٌ ٵیں اعال٩ی رڀکھٳ کے ٝٺَـ کی ىٺبعت کـتب ہے۔یہ ٵڀٹؿ ثیٴہ ٵیں ةہتـ
ڈؿائیڀٹگ ٳہاؿت کڀ اپٺب کـ یب ٵیڈکٲیٴ پبٱنیڀں ٵیں اپٸے ٍضت کی ةہتـ ػیکھ
ٰ ػائـ ٷہیں کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ کڀ اٹٞبٳ ػیتبہے۔
ةھاٯ کـکے ػٝڀی
 )hغیـ ِٕٚوؿی
اگـ ىبٵٰ رنٶبٹی عٖـہ ةہت عـاة ہے تڀ رڀکھٳ ثیٴہ کے ٱئے ؿػ ہٿ ربتب ہے
اٿؿ ٹبٵٺٚڀؿ کـ ػیب ربتب ہے۔ اپٸے ٵبّی کے ٹَ٪بٷ کے ربـةہ  ،عٖـٿں کی
پـ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٷے
کی ثٺیبػ
ٵٞٲڀٵبت اٿؿ جمٶڀٝی ہاٵیؼاؿی ٕـی٨ہ ٭بؿ
ثیٴہ کے ہؿ ایٕ ٬ج٨ے ٵیں اٹٮبؿ کئے ربٷے ٿاٯے رڀکھٵڀں کی ایک ٣ہؿمت
تیبؿ کی ہے۔
 .4اعاللی
اعال٩ی

)a

روکھَ
رڀکھٳ ػؿد ؽیٰ ٕـی٪ڀں كے پیؼا

ہٿ مکتب ہے :

ةےایّبٔی

کـٷے کے ٱئے ربٷ
ٰ صبٍٰ
ایک ػٝڀی
رڀکھٳ کب ایک ةڑی ٵخبٯ
ثـے اعال٩ی
ثڀدھ کـ ٹَ٪بٷ کـٷے یب ثٺبٷے کے اؿاػے کے مبتھ ثیٴہ ٱیٸے ٿاٯے ىغٌ کب
ہے۔یہاں تک کټ ایک ایٶبٹؼاؿ ثیٴہ ػاؿ کڀ ةھی ٵبٱی کٹھٹبئیڀں ٵیں ہٿٷے پـ
ٹَ٪بٷ کـٷے کب الٱچ ػیب رب مکتب ہے۔
 )bالپـواہی
ٹَ٪بٷ كے ثچٸے ٭ی ٕـ ٣الپـٿاہی کب ایک ٵخبٯ ہے۔ ثیٴہ کی ٵڀرڀػگی کے کبؿٷ
ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ثیٴہ ىؼہ اٵال ٫کی اٿؿ ایک الپـٿاہ ؿٿیہ اپٺبٷے ٱگتب ہے۔
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اگـ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ اٵال ٫کب امی ٕـس كے ػھیبٷ ٷہیں ؿکھتب ہے رینب کہ ایک
ّہ ػاؿ اٿؿ ٵٺبمت ىغٌ ثیٴہ ىؼہ ٷہیں ہٿٷے کی صبٱت ٵیں کـتب ہے تڀ اعال٩ی
ؽٳ
رڀکھٳ ١یـ إٶیٺبٷ خبو ہے۔

ٍٕٞ )cتی تٍٞمبت
ٵبٱ ٬اٿؿ ٵالفٳ ٭ب تٞٲ٪بت ٵیں عـاة اعال٩ی
مکتب ہے۔

رڀکھٳ کب ایک ٝٺَـ ىبٵٰ ہٿ

 )dغٍٔ ػٝوے
ٰ پیؼا ہٿٷے پـ اٹھتے ہیں۔ ایک ثیٴہ ػاؿ ىغٌ
اك ٕـس کے اعال٩ی رڀکھٳ ػٝڀی
ٷے ربٷ ثڀدھ کـ ٹَ٪بٷ ٷہیں کیب ہٿ مکتب ہے ٱیکٸ ایک ثبؿ ٹَ٪بٷ ٿا ٜ٩ہٿٷے
کی اٝٲی ؿ٩ٴ
کے اٍڀٯ ٫ے ثـعال١ ٣ٲٔ ٕـی٨ہ كے ٵٞبٿُہ
پـ ٿہ ٵٞبٿُہ
ٵبٹگٸے ٭ی ٭ڀىو کـیگب۔
ِخبي
اك ٕـس کے اعال٩ی رڀکھٳ کی ٵخبٯ ؽاتی صبػثہ ثیٴہ ٵیں پیؼا ہٿتے ہیں دہاں
ػٝڀیؼاؿ چڀٹ کی ٹڀٝیت کے ٵٖبث ٨ربئق ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں ثیٴہ کب فیبػہ ٥بئؼہ
صبٍٰ کـٷے کے ٱئے اپٺی ٵٞؾٿؿی کی ٵؼت کڀ ٕڀیٰ ٭ـٷے ٭ی ٭ڀىو کـے گب۔
ٵڀٹؿ ػٝڀٿں ٵیں اك ٕـس کب
ٵٺبمت ٕڀؿ پـ ٹئے پـفٿں ٭ی
ڈھٹگ كے ٵـٵت کـکے ٹھیک کیب
کی کڀىو کـتب ہے رڀ صبػحبتی

ىغٌ
ہٿتب ہے رت ثیٴہ ػاؿ
پیؼا
رڀکھٳ اك ٿ٩ت
ٵٺت٪ٲی پـ فٿؿ ڈاٱتب ہے رجکہ ٹَ٪بٷ کڀ تنٲی خبو
رب مکتب ہے یب کچھ ایلے ٵـٵت یب ٵٺت ٰ٪کـاٷے
ٹَ٪بٷ كے ٵتٞٲ٨ہ ٷہیں ہیں۔

کـکے اٿؿ
رڀکھٳ کڀ ىـی ٬اػائیگی  ،کٹٿتی  ،ؽیٲی صؼٿػکب امتٞٶبٯ
اعال٩ی
ٰ ٷہیں ثڀٹل کی ٕـس ٵـاٝبت کی پیيکو کـکے کٴ کیب رب
ٍضت ثیٴہ ٵیں کڀئی ػٝڀی
مکتب ہے۔
ٍِٞوِبت
 .iىـیه اػائیگی
رت
کڀ
ىؼہ
تڀ

کڀئی ثیٴہ ىؼہ ٿاٜ٩ہ ٿا ٜ٩ہٿتب ہے ،کئی ٍضت پبٱنیڀں ٵیں ثیٴہ ػاؿ ىغٌ
ثیٴہ ىؼہ ٹَ٪بٷ کے ایک صٌے ٭ی اىرتا ٫کـٹبّـٿؿی ہٿتب ہے۔ریلے اگـ ثیٴہ
ٹَ٪بٷ  20000ؿٿپے کب ہے اٿؿ پبٱنی ٵیں ىـی ٬اػائیگی کی ؿ٩ٴ 10ۺ ہے
ثیٴہ ػاؿ ىغٌ  2000ؿٿپے ٭ی اػائیگی کـتب ہے۔

.ii

ؽیٍی صؼوػ

ثیٴہ کٶپٺی ةڑھا چڑھاکـ ػکھائے گئے ثٰ کی ربٹچ کـٷے کے ٱئے کٶـے کے
اعـاربت  ،مـریکٰ ٕـی٨ہ ٭بؿ یب ڈا٫ٹؿ کی ٥یل کے تٞٲ ٨ٵیں ہؿ ای ٬کے ٱئے
اٱگ كے کٰ اػائیگی پـ ایک صؼ ٱگب مکتی ہے۔

.iii

کٹوتی

ؿ٩ٴ ہے رل ٭ی اػائیگی پـ اثتؼاۂ
اكے اّب٥ی ةھی کہا ربتب ہے ،یہ ایک تٞیٸ
ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ػٝڀے ٭ی اػائیگی کـٷے كے پہٯے ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کڀ
ہٿتب ہے ،ٵخبٯ ٫ے ٕڀؿ پـ  ،اگـ کنی پبٱینی ٵیں کٹٿتی کی ؿ٩ٴ
کـٹبّـٿؿی
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 1000ؿٿپے ہے تڀ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ہؿ ای٬
پہٯے  1000ؿٿپے ٭ی اػائیگی کـتب ہے۔

ثیٴہ ىؼہ

ٰ کـٷے كے
ٹَ٪بٷ کب ػٝڀی

دہاں ثیُہ ػاؿ ىغٌ پـ اعاللی روکھَ ىتہ ہوتب ہے ،ایزیٓٹ کو اك ٕـس کی جتویق
ثیُہ کّپٕی کے پبك ْہیں الٔب چبہئیے۔ اك کے ٝالوہ اكے اك ٕـس کے ِٞبٍِوں کو
ثیُہ کّپٕی کے صىبَ کے مبِٓے الٔب چبہئیے۔
 .5خمتَـ ِؼت

کے پیّبْے

ٝبٳ ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ ىـس ثبؿہ ٳہیٸے کی ایک ٵؼت کے ٱئے ثتالئے ربتے ہیں۔ اگـ
کڀئی پبٱنی ایک چھٿٹی ٵؼت کے ٱئے ٱی ربتی ہے تڀ پـیٶیٴ ایک عبً پیٶبٷے
کے ٵٖبث ٨ٱگبیب ربتب ہے رلے چھٿٹی ٵؼت کے پیٶبٷے ٫ے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب
ہے۔
اینب ػیکھا رب مکتب ہے کہ اك ةڑے پیٶبٷے کے ٵٖبث٨
ٱئے ٱیب ربٷے ٿاال پـیٶیٴ ٵتٺبمت ثٺیبػ پـ ٷہیں ہے۔
چھوٹی ِؼت

چھٿٹی ٵؼت

کے ثیٴہ کے

کے پیّبٔوں کی ّـوؿت

امٲئے الگڀ کی ربتی ہیں کیڀٹکہ پبٱنی ربؿی کـٷے ٵیں
 )aاك ٕـس کی ىـس
ىبٵٰ عـچ چبہے ٿہ  12ٳہیٸے کی ٵؼت کے ٱئے ہٿ یب ایک چھٿٹی ٵؼت کے
ٱئے ،ت٪ـیجب ایک ہی ہیں۔
 )bاك کے ٝالٿہ ،ایک مبالٷہ پبٱینی کے ٱئے ایک مبٯ کے ػٿؿاٷ ٍـ ٣ایک
ثبؿ ربؼیؼ ٝٶٰ کی ّـٿؿت ہٿتی ہے رجکہ چھٿٹی ٵؼت کے ثیٴہ ٵیں ثبؿثبؿ
ربؼیؼ کـٹب ىبٵٰ ہے۔اگـ ایک ٵتٺبمت پـیٶیٴ کی اربفت ػی ربتی ہے تڀ
کی پبٱنیڀں کب آپيٸ ٱیٸے کب
ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کی ٕـ ٣كے چھٿٹی ٵؼت
٩نٖڀں ٵیں پـیٶیٶڀں ٭ی
ٕـی٨ے كے
ؿرضبٷ ہٿگب اٿؿ اك كے ٵڀحـ
اػائیگی کی رب مکتی ہے۔
 )cاك کے ٝالٿہ ،کچھ ثیٴہ ٭ـػاؿ ٵیں ٵڀمسی ہٿتے ہیں اٿؿ اك ٵڀمٴ کے ػٿؿاٷ
رڀکھٳ فیبػہ ہٿتب ہے۔کتھی کتھی ثیٴہ اك ٕـس کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ٱیب ربتب
ہٿتب ہے اٿؿ اك كے ثیٴہ کٶپٺیڀں کے عال٣
ہے رت رڀکھٳ مت كے فیبػہ
اٹتغبة ہٿتب ہے۔ چھٿٹی ٵؼت کے پیٶبٷے ثیٴہ کٶپٺیڀں کے عال ٣اك ٕـس
ةھی الگڀ
کے اٹتغبة کڀ ؿٿکٸے کے ٱئے تیبؿ کئے گئے ہیں۔ یہ اك ٿ٩ت
ّ کـ ػیب ربتب
ہٿتے ہیں رت ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے مبالٷہ ثیٴہ کڀ ؿػ
ہے۔
 .6وُ اف وُ

پـیّیُ

ہؿ ای ٬پبٱینی کے زبت ٭ٴ اف ٭ٴ پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کـٹب ٵي ٨ہے تبکہ پبٱنی ربؿی
کـٷے کے اٹتٚبٵی اعـاربت کڀ کڀؿ کیب رب مکے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ
رت کنی اعال٩ی

3

رڀکھٳ کب پتہ ٱگتب ہے ،ایک ایزٸٹ كے کیب تڀ ٜ٩کی ربتی ہے؟

 .Iپہٯے کی ٕـس ثیٴہ ربؿی ؿکھٹب
.II

اك کے ثبؿے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کڀ إالٛ

.III

ػٝڀٿں ٵیں ایک صٌہ ٵبٹگٺب

.IV

آٹکھیں ٵڀٹؼ ٱیٺب
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کـٹب

 .Dثیُہ ؿلُ
کی ربٷے ٿاٱی
ایک ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ٵٞبٿُہ
یہ پبٱینی ىـٓ کے ٵٖبث٨
فیبػہ كے فیبػہ ؿ٩ٴ ہے۔ ایک ثیٴہ ػاؿ کڀ ٵٞبٿُہ کی صؼ ٵٺتغت ٭ـٷے ٵیں
ةہت حمتبٓ ؿہٹب چبہئیے کیڀٹکہ یہ ػٝڀے کے ٿ٩ت ٵٞبٿُہ کی ربٷے ٿاٱی فیبػہ كے
فیبػہ ؿ٩ٴ ہے۔
ثیٴہ ؿ٩ٴ ہٵیوہ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ٓے کی ربتی ہے اٿؿ یہ پبٱینی کے زبت
ؽٳہ ػاؿی کی صؼ ہے۔ یہ ایک اینی ؿ٩ٴ رل پـ پبٱینی کے زبت پـیٶیٴ پـ پہٹچٸے
کے ٱئے ىـس الگڀ کیب ربتب ہے۔
اكے اٵال ٫کے اٍٰ ٩یٶت کب سمبئٺؼہ ہٿٹب چبہئیے۔ اگـ ثیٴہ ّـٿؿت كے فیبػہ
ہٿتب ہے تڀ ثیٴہ ػاؿ کڀ کڀئی ٥بئؼہ ٷہیں ٵٲتب ہے اٿؿ ثیٴہ ٫ے ٭ٴ ہٿٷے ٫ے
ٰ ٵتٺبمت ؿٿپ ٵیں کٴ ہٿ ربتب ہے۔
ٵٞبٵٰے ٵیں ػٝڀی
 .1ثیُہ ؿلُ

ٓے کـٔب

٭بؿٿثبؿ کے ہؿ ایٕ ٬ج٨ے کے زبت ثیٴہ ػاؿ
ربٹی چبہئیے رٸ کڀ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٓے کـتے ٿ٩ت

ىغٌ کڀ ػؿد ؽیٰ ثبتڀں کی ٍالس ػی
ػھیبٷ ٵیں ؿکھا ربٹب چبہئیے۔

 )aؽاتی صبػثہ ثیُہ  :ایک کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے پیو ٭ـػہ ثیٴہ ؿ٩ٴ ایک ٵ٪ـؿہ
ؿ٩ٴ ہٿ مکتی ہے یب یہ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کی آٵؼٹی پـ ٵجٺی ہٿ مکتی ہے۔
کی ٵبہاٷہ
ىغٌ
عبً ٵٞؾٿؿی کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ
کچھ ثیٴہ کٶپٺیبں ایک
آٵؼٹی کے  60گٺب یب  100گٺب کے ثـاثـ ٥بئؼہ ػے مکتی ہیں۔ فیبػہ كے
فیبػہ ؿ٩ٴ پـ ایک اٿپـی صؼ یب „کیپ‟ ہٿ مکتب ہے۔ اٱگ اٱگ کٶپٺی کے
صبػثہ پبٱینیڀں
ؽاتی
ہٿ مکتب ہے۔ گـٿپ
ٵٞبٿُے(ٵٞبٿُہ ) ٵیں اعتال٣
ٵیں ثیٴہ ؿ٩ٴ ہؿ ای ٬ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کے ٱئے اٱگ كے ٓے کی رب مکتی ہے
یب اكے ثیٴہ ىؼہ ىغٌ کڀ ٩بثٰ اػائیگی ةھتڀں كے ٵٺنٲ ٬٭یبرب مکتب ہے۔
ٍ )bضت ثیُہ  :ثیٴہ ؿ٩ٴ ایک ٵ٪ـؿہ ىـیٺی کے اٹؼؿ ػمتیبة ہے۔یہ ٝٶـ
پـ ةھی ٵٺضَـ کـتی ہے۔٥ـُ ٭یزیے کہ ہٳ  40-25مبٯ کے ٝٶـ ٫ے گـٿپ
کی ثبت کـتے ہیں ،تڀ ثیٴہ کٶپٺی  10الکھ ؿٿپے یب اك كے فیبػہ کی ثیٴہ
ؿ٩ٴ کی پیيکو کـ مکتی ہے اٿؿ  3ٳہیٸے كے  5مبٯ کے ٝٶـ ٫ے گـٿپ کے
ٱئے یہ ؿ٩ٴ  2الکھ یب امکے آك پبك ہٿ مکتی ہے۔
کب
ىغٌ
ثیٴہ ػاؿ
ِ )cوٹؿ ثیُہ  :ٵڀٹؿ ثیٴہ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ ؿ٩ٴ
اٝالٷ ٩یٶت [آئی ڈی ٿی] ہے۔یہ گبڑی کی ٩یٶت ہے رڀ آئی آؿ ڈی اے کے
٩ڀاٹیٸ ٵیں تٞیٸ ٩یٶت ڈپـینیيٸ اك ٥ی ٍؼ کے مبتھ گبڑی کے ٵتٞٲ٨
ٵیں ٵڀرڀػہ تٞٶیـکے ػؿد ٥ـٿعت ٭ی ٩یٶت کڀ ایڈرلٹ کـکے ٹکبال ربتب ہے۔
ٵیٺ٦یٮچـ کے ػؿد ٥ـٿعت ٩یٶت ٵیں ؿرلٹؿیيٸ اٿؿ ثیٴہ کڀ چھٿڑکـ ٵ٪بٵی
چبؿد  /ٹیٮل ىبٵٰ ہٿ ٹگے۔
آئی ڈی ٿی = (ٵیٺ٦یٮچـ کی ٱلٹ ٭ی گئی ٥ـٿعت ٩یٶت ٩ -یٶت ہؿاك) ( +مبٵبٷ
رڀ ٱلٹ ٭ی گئی ٥ـٿعت ٩یٶت ٩یٶت ہؿاك ٵیں ىبٵٰ ٷہیں ہیں) اٿؿ اك ٵیں
ؿرلٹؿیيٸ اٿؿ ثیٴہ کے اعـاربت ىبٵٰ ٷہیں ہے۔
گبڑیڀں کی آئی ڈی ٿی رڀ ٵرتٿ ٫یب  5مبٯ كے فیبػہ پـاٹی ہے ،اك کب مشبؿ
آپنی كہٵتی كے کی ربتی ہے۔
کے ػؿٵیبٷ
ىغٌ
ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ ثیٴہ ػاؿ
٥ـمڀػگی کے جببئے ،پـاٷے کبؿٿں کی آئی ڈی ٿی مـٿیـك ،کبؿ ڈیٲـٿں ٿ١یـہ ٫ے
ؽؿیٜے کئے گئے گبڑی کی صبٱت کے ربئقہ كے ٹکبٱی ربتی ہے۔
آئی ڈی ٿی گبڑی کے چڀؿی ہٿٷے یب کٰ ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب کـٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ػی ربٷے ٿاٯے ٵٞبٿُہ کی ؿ٩ٴ ہے۔ کبؿ کی ثبفاؿ ٩یٶت کے آك پبك آئی ڈی
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ٿی صبٍٰ کـٷے کی م٦بؿه کی ربتی ہے۔ ثیٴہ کٶپٺیبں ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کے ٱئے
آئی ڈی ٿی کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے 5ۺ كے 10ۺ کی ایک صؼ ػیتی ہے۔کٴ آئی ڈی ٿی
کب ٵٖٲت کٴ پـیٶیٴ ہٿگب۔
 )dآگ ثیُہ
٥کنچـك کے ٱئے
ٝٶبؿتڀں/پالٷٹ اٿؿ ٵيیٺـی اٿؿ
آگ ثیٴہ ٵیں ثیٴہ ؿ٩ٴ
ثبفاؿ ٩یٶت یب حببٱی ٩یٶت کے ثٺیبػ پـ ٓے کی رب مکتی ہے۔ ٵٺؼؿربت کڀ
اٹکے ثبفاؿ ٩یٶت کی ثٺیبػ پـ کڀؿ کیب ربتب ہے رڀ مبٵبٷ کی الگت ٭ٴ
٥ـمڀػگی ہے۔
 )eاكٹاک (ؽعیـہ) کب ثیُہ
اكٹاک (ؽعیـہ) کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ٱئے اٹکی ثبفاؿ ٩یٶت ہے۔ ثیٴہ
ىؼہ ىغٌ کڀ اك ٩یٶت پـ ٵٞبٿُہ کیب ربئےگب رل پـ ٹَ٪بٷ کے ثٞؼ ٹَ٪بٷ
عبٳ ٵبٯ کڀ ثؼٱٸے کے ٱئے اٷ اكٹاکل کڀ ثبفاؿ ٵیں عـیؼا رب مکتب ہے۔
 )fمسٕؼؿی کبؿگو ثیُہ
یہ ایک كہٵت ٿیٲیڀڈ پبٱینی ہے اٿؿ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٵٞبہػہ کے ٿ٩ت ثیٴہ کٶپٺی
اٿؿ ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کے ػؿٵیبٷ ہٿئے ٩ـاؿ کے ٵٖبث ٨ہٿتی ہے۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
اك ٵیں ٭ٶڀڈیٹی پٲل ثیٴہ کی الگت ٵيتٶٰ  +ٵبٯ ڈھالئی یٞٺی می آئی ای٤
ٵڀٱیہ کب کٰ یڀگ ىبٵٰ ہٿگب۔
 )gمسٕؼؿی ہي ثیُہ
مسٺؼؿی ہٯ ثیٴہ ٵیں ثیٴہ ؿ٩ٴ ٵٞبہػہ کے ىـٿٝبت ٵیں ثیٴہ ػاؿ ىغٌ اٿؿ ثیٴہ
کٶپٺی کے ػؿٵیبٷ كہٵت ٩یٶت ہے۔ یہ ٩یٶت صٰ/دہاف کے ٵٞبئٸہ کے ثٞؼ ایک
ٿیٲیڀڈ ربئقہ کبؿ ٫ے ؽؿیٜے ٹکبٱی ربئےگی ۔
 )hؽَہ ػاؿی

ثیُہ

ؽٳہ ػاؿی پبٱینیڀں کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ ؿ٩ٴ رڀکھٳ کی ڈگـی  ،ر٢ـا٥یبئی
پھیالؤ کی ثٺیبػ پـ ٍٺٞتی اکبئیڀں کی ؽٳہ ػاؿی رڀکھٳ ہے۔ اّب٥ی ٩بٹڀٹی
ٰ ٵٞبٿُہ کب صٌہ ثٸ مکتے ہیں۔ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٵٺؼدہ
الگت اٿؿ اعـاربت ةھی ػٝڀی
ثبال ٵٞیبؿ ٭ی ثٺیبػ پـ ثیٴہ ىؼہ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ٓے کی ربتی ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ

4

ایک ڈا٫ٹؿ کے ٱئے ایک ثیٴہ ٵٺَڀةہ ثٺؼی ثتبئیں رڀ اپٸے عال ٣الپـٿاہی کے کنی
ةھی ػٝڀے كے اٹکی ص٦بٙت کـ مکے۔
 .Iؽاتی

صبػثہ ثیٴہ

.II

ؽٳہ ػاؿی

.III

مسٺؼؿی ہٯ ثیٴہ

.IV

ٍضت

ثیٴہ

ثیٴہ
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عالًہ
 )aرڀکھٳ کڀ ت٪نیٴ
ٱئے اہٳ ہے۔
 )bہاٵیؼاؿی
اٿؿ اگـ
ربئیگب۔
 )cىـس

کـٷے اٿؿ اٹکے فٵـے ٓے کـٷے کب ٝٶٰ ؿیٹ ٵیٮیٺگ

کے

ِ ٩جڀٯ ہے،
یہ ٓے کـٷے کب ٝٶٰ ہے کہ کیب ایک پیو ٭ـػہ رڀکھٳ ٩بثٰ
پـ ثیٴہ کڀؿ کڀ ٩جڀٯ کیب
ہاں تڀ کٸ ىـس  ،ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ

ثیٴہ کی ایک

ػی گئی اکبئی کی ٩یٶت

کب ثٺیبػی ٵَ٪ؼ
 )dؿیٹ ٵیٮیٺگ
اٿؿ ٵٺبمت ہٿٹب چبہئیے۔

یہ ی٪یٸ

ہے۔
کـٹب ہے کہ ثیٴہ کی ٩یٶت

٭ب٥ی

„ )eعبٱٌ پـیٶیٴ‟ کڀ اعـاربت  ،ؽعبئـ اٿؿ ٵٺبٞ٥ڀں کڀ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ٥ی
ٍؼ کڀ رڀڑکـ ٵٺبمت ڈھٹگ كے ٱڀڈ کیب یب ةڑھایب ربتب ہے۔
 )fثیٴہ کی فثبٷ ٵیں عٖـہ ٱ ٘٦اٷ صبالت یب عڀثیبں یب عَڀٍیبت کڀ ٙبہؿ ٭ـتبہے
رڀ ایک ػئیے گئے مغت عٖـہ كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ کی اٵٮبٹبت ثٺبتے
یب ةڑھاتے ہیں۔
چھٿٹے ػٝڀٿں کڀ عتٴ کـٹب ہے۔

 )gاّب٥ی /کٹٿتی کالف ٱگبٷے کب ٵَ٪ؼ

ٰ ٷہیں ثڀٹل ہاٵیؼاؿی ربـةہ ٵیں مؼھاؿ کے ٱئے ایک ٕب٩تڀؿ صٮٶت
 )hکڀئی ػٝڀی
ٝٶٲی ہے اٿؿ یہ ؿیٹ ٵیٮیٺگ ملٹٳ کب ایک ٵـثڀٓ صٌہ ثٺتی ہے۔
 )iثیٴہ ؿ٩ٴ ٿہ فیبػہ كے فیبػہ
ثیٴہ کٶپٺی ٵٞبٿُہ کـیگی۔
اہَ
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i

ؿ٩ٴ

ہے رڀ پبٱینی کی ىـٓ کے ٵٖبث٨

ایک

اٍٖالصبت
ہاٵیؼاؿی
ؿیٹ ٵیٮیٺگ
رنٶبٹی عٖـہ
اعال٩ی عٖـہ
ٵٞبٿُہ
٥بئؼہ
پـیٶیٴ کی ٱڀڈٹگ
ٿاؿٷٹی
کٹٿتی

 )jاّب٥ی

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

کے رواة

رڀاة 1
ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

رڀکھٳ کے اٵٮبٹبت

اٿؿ ىؼت ثیٴہ کے ؿیٹ ٵیٮیٺگ

کڀ ٵتبحـ

کـتے ہیں۔

رواة 2
ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

پـیٶیٴ ٹَ٪بٹڀں ٭ی اػائیگی کـٷے کے ٱئے ٭ب٥ی
عبٱٌ
اٹتٚبٵی اعـاربت یب ٥بئؼہ پـ ػھیبٷ ٷہیں ػیتب ہے۔
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ہٿتب ہے ،صبالٹکہ یہ

رواة 3
 IIہے۔

ػؿمت آپيٸ

ایک ثیٴہ ایزٸٹ کڀ کنی ةھی اعال٩ی
کـٹب چبہئیے۔

رڀکھٳ کب پتہ ٱگٸے پـ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ؿپڀؿٹ

رواة 4
 IIہے۔

ػؿمت آپيٸ
ؽٳہ ػاؿی

ثیٴہ ٵیں الپـٿاہی کے ػٝڀٿں کے عال ٣ڈا٫ٹؿ

کب ثیٴہ کیب رب مکتب ہے۔

ؽاتی اِتضبْ نے مواالت
مواي

1

__________ ٓے کـتب ہے کہ رڀکھٳ کڀ ٩جڀٯ

کیب ربئے یب ٩جڀٯ

ٷہیں کیب ربئے۔

 .Iثیٴہ ػاؿ
.II

َٷڈؿؿائٹؿ
ا

.III

ایزیٸٹ

.IV

مـٿئے

مواي

2

_______________ ثیٴہ کی ایک ػی گئی ای٬

اکبئی کی ٩یٶت

ہے۔

 .Iىـس
.II

پـیٶیٴ

.III

ثیٴہ ؿ٩ٴ

.IV

ثڀٹل

مواي

3

___________ ٿہ فیبػہ كے فیبػہ
ٿاٯے کنی ىغٌ کڀ ٵٞبٿُہ کـیگی۔

ؿ٩ٴ

ٰ کـٷے
ہے رڀ ایک ثیٴہ کٶپٺی ایک ػٝڀی

 .Iثیٴہ ؿ٩ٴ
.II

پـیٶیٴ

.III

ؿائڈؿ

.IV

٥بئؼہ

مواي

4

َٷڈؿؿائٹؿ کے ٱئے ٵٞٲڀٵبت کب ایک ٵبعؾ
______________ ا
 .Iایک ربڀیق ٭بؿ کب مبالٷہ ا٭بؤٷٹ
کی ٵٺٚڀؿی

كے پہٯے رڀکھٳ مـٿے

.II

اٵال٫

.III

ربڀیق ٥بؿٳ

.IV

ثیٴہ کٶپٺی ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦ٮیٹ
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ٷہیں ہے۔

5

مواي

عٖـے ہیں :
ةڑھاٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ

 .Iٹَ٪بٹڀں کب احـات

ٹَ٪بٹڀں کی ٥ـ٭یڀٹنی

.II

ةڑھاٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ

.III

ٹَ٪بٹڀں کب احـات

اٿؿ ىؼت ةڑھاٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ

.IV

ٹَ٪بٹڀں کب احـات

اٿؿ ىؼت کٴ کـٷے ٿاٯے ٝڀاٵٰ

مواي

6

اٷ ٵیں كے کڀٷ مب ثیبٷ ٍضیش ہے؟
عٖـے:

رنٶبٹی

 .Iؿیٹ ٵیٮیٺگ

کے ٱئے اہٳ

ٷہیں ہیں

.II

پتہ ٷہیں ٱگبیب رب مکتب ہے

.III

ثیٲیٺل ىیٹ كے گٺتی کی رب مکتی ہے

.IV

ایک ربڀیق ٥بؿٳ

مواي

7

ٵیں ػی گئی ٵٞٲڀٵبت كے پتہ ٱگبیب رب مکتب ہے

ٵڀٹؿ ثیٴہ کی ٿاؿٷٹیڀں ٵیں كے ایک ہے:
 .Iگبڑی کڀ ہؿ ػٷ ػھٿیب ربٹب چبہئیے
.II

گبڑی کڀ ؿ٥تبؿ ربٹچ کے ٱئے امتٞٶبٯ ٷہیں کیب ربٹب چبہئیے

 .IIIگبڑی کڀ ذمی امتٞٶبٯ کے مبٵبٷ ٯے ربٷے کے ٱئے امتٞٶبٯ
چبہئیے
.IV

گبڑی کڀ ہؿ ػٷ  200٭ٲڀ ٵیٹؿ كے فیبػہ

مواي

8

کٹٿتی کالف کب ٵَ٪ؼ
ٰ اػائیگی
 .Iػٝڀی

ٷہیں چالیب ربٹب چبہئیے

ہے:

كے ثچٺب

.II

چھٿٹے ػٝڀٿں ٭ی اػائیگی

.III

پبٱینی ہٿٯڈؿ کڀ پـیيبٷ کـٹب

.IV

پـیٶیٴ ةڑھاٹب

مواي

9

کڀ عتٴ کـٹب

اصبٓے ٵیں مپـٹکٲـ ملٹٳ کی تيٮیٰ :
 .Iرڀکھٳ کڀ ةڑھاتب ہے
.II

رڀکھٳ کڀ کٴ کـتب ہے

.III

رڀکھٳ کڀ ٷہ تڀ ةڑھاتب ہے اٿؿ ٷہ کٴ کـتب ہے

.IV

ہٿڈٹگ (گبڑی کی چھتـی) کے رڀکھٳ کڀ ةڑھاتب ہے
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ٷہیں کیب ربٹب

مواي

10

ٵڀٹؿ ثیٴہ ٵیں ثیٴہ ىؼہ

.I

ىغٌ

کے اٝالٷ

٩یٶت

ٵیں ىبٵٰ ہے:

ؿرلٹؿیيٸ

.II

ڈیٲڀپـ ٭ی الگت ٩یٶت

.III

ڈیٲڀپـ ٥ـٿعت ہ ٩یٶت

.IV

ٵٸ ٵبٷے ٩یٶت

کب رقٿ

ؽاتی اِتضبْ نے مواٌوں کے رواة
رڀاة 1
ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

َٷڈؿؿائٹؿ یہ ٓے کـتب ہے کہ کیب رڀکھٳ کڀ ٩جڀٯ
ا
ربئے۔

کیب ربئے یب ٩جڀٯ

ٷہیں کیب

رواة 2
ػؿمت آپيٸ
ىـس

 Iہے۔

ثیٴہ کب ایک ػی گئی

اکبئی کی ٩یٶت

ہے۔

رواة 3
ػؿمت آپيٸ
ثیٴہ ؿ٩ٴ
کنی
رواة 4

 Iہے۔
ٿہ فیبػہ كے فیبػہ
ىغٌ

ػؿمت آپيٸ

ؿ٩ٴ

ٰ کـٷے ٿاٯے
ہے رڀ ایک ثیٴہ کٶپٺی ایک ػٝڀی
کـیگی۔
ٵٞبٿُہ
کڀ

 IVہے۔

ثیٴہ کٶپٺی کب ؿرلٹؿیيٸ مـٹی٦ٮیٹ
ٷہیں ہے۔

َٷڈؿؿائٹؿ کے ٱئے ٵٞٲڀٵبت کب ایک ٵبعؾ
ا

رواة 5
ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

عٖـے ٹَ٪بٷ کب احـات

اٿؿ ىؼت ةڑھاٷے ٿاٯے ٝٺَـ ہیں۔

رواة 6
ػؿمت آپيٸ
رنٶبٹی
ہے۔

 IVہے۔

عٖـٿں کب پتہ ایک ربڀیق ٥بؿٳ

ٵیں ػی گئی ٵٞٲڀٵبت كے ٱگبیب رب مکتب

رواة 7
ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

ٵڀٹؿ ثیٴہ کی ٿاؿٷٹیڀں ٵیں كے ایک یہ ہے کہ گبڑی کڀ ؿ٥تبؿ ربٹچ کے ٱئے
امتٞٶبٯ ٷہیں کیب ربٹب چبہئیے۔
رواة 8
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ػؿمت آپيٸ

 IIہے۔

کٹٿتی کالف کب ٵَ٪ؼ

چھٿٹے ػٝڀٿں کڀ عتٴ کـٹب ہے۔

رواة 9
ػؿمت آپيٸII
اصبٓے

ہے۔

ٵیں مپـٹکٲـ ملٹٳ

٩بئٴ

کـٷے كے آگ کب رڀکھٳ کٴ ہٿ ربتب ہے۔

رڀاة 10
ػؿمت آپيٸ

 IIIہے۔

ٵڀٹؿ ثیٴہ ٵیں ثیٴہ ىؼہ
ہٿتی ہے۔

ىغٌ

کے اٝالٷ
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٩یٶت

ٵیںڈیٲڀپـ ٥ـٿعت

٩یٶت

ىبٵٰ

ثبة 14
ؽاتی اوؿ عـػہ ثیُہ
ثبة تٞبؿف
ٍُڀٱڀں کڀ
پچھٯے اثڀاة ٵیں ہٳ ٷے ٝبٳ ثیٴہ كے ٵتٞٲ٨ہ خمتٲ ٤تَڀؿات اٿؿ ا
ربٹب ہے۔ ٝبٳ ثیٴہ پـٿڈ٫ٹك کڀ خمتٲ ٤ثبفاؿٿں ٵیں اٱگ اٱگ ٕـی٨ے كے ػؿدہ
ثٺؼ کیب ربتب ہے۔ کچھ اٷ کڀ ربئیؼاػ  ،ٵَیجت اٿؿ ؽٳہ ػاؿی کے ٕڀؿ پـ ػؿدہ
ثٺؼ ی کـتے ہیں۔ اك ٫ے ٝالٿہ اٷ کڀ آگ ،مسٺؼؿی ،ٵڀٹؿ اٿؿ ٵت٦ـ ٧اذمٸ ٫ے ٕڀؿ
پـ ػؿدہ ثٺؼ کیب ربتب ہے۔ اك ثبة ٵیں ؽاتی صبػثہ ٍ ،ضت  ،م٦ـ ،گھؿ اٿؿ
ػکبٹؼاؿ ریلے ٝبٳ پـٿڈ٫ٹك کی حبج کی گئی ہے رڀ اك ٕـس کے عـػہ گبہکڀں ٫ے
ؽؿیٜے عـیؼے ربتے ہیں۔
میهھْے کے ِبصبًٍ
.A
.B

.C
اك
.1
.2
.3

اہٯ عبٷہ کب ثیٴہ
ػکبٹؼاؿ کب ثیٴہ
ٵڀٹؿ ثیٴہ
ثبة کبٵٖبٱٜہ کـٷے کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں اہٯ
اہٯ عبٷہ کے ثیٴہ کے ثبؿے ٵیں مسذھاٹب
ػٿکبٷ ثیٴہ کڀؿ تیبؿ کـٹب
ٵڀٹؿ ثیٴہ پـ حبج کـٹب

 .Aاہي عبْہ

ہٿ ٹگے:

کب ثیُہ

 .aعـػہ ثیُہ پـوڈنٹ
کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱیے ا٥ـاػ کے
ہیں رڀ ث ِٞٵ٦بػات
کچھ ایلے ثیٴہ پـٿڈ٫ٹ
رببؿتی یب
کے ثیٶڀں کے ٱئے چھٿٹے
ٱئے عـیؼے ربتے ہیں۔ صبالٹکہ اك ٩نٴ
٭بؿٿثبؿی ٵ٦بػات ہٿ مکتے ہیں ،یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ا٥ـاػ کڀ ٥ـٿعت ٭یے ربتے ہیں۔
کچھ ثبفاؿٿں ٵیں اٷ کڀ „چھٿٹی ٹکٹ‟ ٿاٱی پبٱینیبں یب „عـػہ پبٱینیبں‟ یب „عـػہ
پـٿڈ٫ٹ ‟ کہتے ہیں۔گھؿ ،ٵڀٹؿ کبؿٿں ،ػٿپہیہ گبڑیڀں ،چھٿٹے ٭بؿٿثبؿٿں ریلے
ػکبٹڀں ٿ١ريہ کے ٱئے ثیٴہ اك فٵـےکے زبت آتے ہیں۔ اٷ پـٿڈ٫ٹك کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
٥ـٿعت ٭یب ربتب ہے رڀ ثیٴہ کے ؽاتی
ایک ہی ایزٸٹ/ت٪نیٴ چیٺٰ ٫ے ؽؿیٜے
الئٺڀں کے مبتھ کبٳ کـتے ہیں کیڀٹکہ عـیؼاؿ ةھی الفٵی ٕڀؿ كے ایک ہی ٍبؿ٥یٸ
ٕج٨ہ كے آتے ہیں۔
 .bاہي عبْہ

کب ثیُہ

 )aہِیں اہي عبْہ

کے ثیُہ کی ّـوؿت

کیوں ہوتی ہے؟

اہَ
‘ٔبِی مغت عٖـات

کی ثیُہ پبٌینی ’

 .iایک اہٯ عبٷہ کی ثیٴہ پبٱینی ٍـ ٣پبٱینی ٵیں ٹبٵی عٖـٿں یب ٿاٞ٩بت كے
ثیٴہ ػاؿ کی ربئیؼاػ کڀ ہٿئے ٹَ٪بٹڀں کے عـچڀں پـ کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـتی
ہے۔کڀؿ کئے گئے عٖـٿں کے ثبؿے ٵیں ٿاّش ٕڀؿ كے ثتبیب ربئیگب۔
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ٹبٵی رڀکھٳ پبٱینیبں ایک ربٵ ٜکڀؿیذ یب ٿمی ٜپبٱینیڀں کے ٱئے ایک
.ii
کٴ ٳہٹگے ٵتجبػٯ کے ٕڀؿ پـ عـیؼی ربمکتی ہیں ،یہ اینی پبٱینیبں ہیں رڀ
فیبػہ تـ عٖـٿں کے ٱئے کڀؿیذ ػمتیبة کـاتی ہیں۔
„شببٳ

رڀکھٳ‟

“ .iشببٳ رڀکھٳ” کب ٵٖٲت ہے اینب کڀئی ةھی رڀکھٳ رلے ٵٞبہػہ عبً ٕڀؿ كے ثبہؿ
ٷہیں ؿکھتب ہے ،عڀػ ٭بؿ ٕـی٨ے كے کڀؿ کیب ربتب ہے۔ ٵخبٯ ٫ے ٕڀؿ پـ  ،اگـ
پبٱینی میالة کے کڀؿیذ کڀ ٿاّش ٕڀؿ كے ثبہؿ ٷہیں
شببٳ رڀکھٳ اہٯ عبٷہ
ؿکھتی ہے تڀ گھؿ کڀ میالة كے ٹَ٪بٷ ہٿٷے کی صبٱت ٵیں کڀؿ کیب ربئیگب۔
ثیٴہ کڀؿیذ کی ایک ٩نٴ رڀ ٍـ ٣ایلے رڀکھٵڀں کڀ ثبہؿ کـ مکتی ہے رٸ
.ii
کب ٵٞبہػہ ٵیں عبً ٕڀؿ كے ؽ٭ـ کیب گیب ہے۔ رلے ثبہؿ ؿکھا گیب ہے امکے
ثبؿے ٵیں ٿاّش ٕڀؿ كے ثتبیب ربئیگب۔
 .iiiشببٳ رڀکھٳ ثیٴہ ٿاّش ٕڀؿ كے ػمتیبة کڀؿیذ کب مت كے ربٵ٩ ٜنٴ ہے۔
امٲئے امکی ٩یٶت ػیگـ ٩نٴ کی پبٱینیڀں کے ٵ٪بثٰے ٵیں تٺبمت ٫ے ٕڀؿ
کے ثیٴہ کی ٩یٶت کڀ ایک ػٝڀے کے
ؿکھی ربتی ہے اٿؿ اك ٩نٴ
كے فیبػہ
اٵٮبٹبت کے عال ٣ٵبپب ربٹب چبہئیے۔
ایک گھؿ اینی رگہ ہے دہاں عڀاثڀں ٭ی تٞٶیـ ہٿتی ہے اٿؿ یبػٿں کڀ مٺزڀیب ربتب
كے
ثٺٺب ہٳ ٵیں كے فیبػہ تـ ٱڀگڀں کب ایک دلتے ٿ٩ت
ہے۔ ایک گھؿ کب ٵبٱ٬
مٺزڀیب گیب عڀاة ہے اٿؿ یہ مت كے اہٳ ٵبٱی ٥یَٲڀں ٵیں كے ایک ہے۔ ہٳ ٵیں كے
فیبػہ تـ ٱڀگ رڀ کڀئی گھؿ عـیؼٷے کب ٥یَٰہ کـتے ہیں ،ایک گھؿ ٩ـُ کے آپيٸ
٭ڀ ٵٺتغت ٭ـتے ہیں۔ ایک گھؿ ٩ـُ ہٵبؿی فٹؼگی کے مت كے دلتے ٿ٩ت تک چٲٸے
ٿاٯے ٱڀٹل ٵیں كے ایک ہے رل کے ٱئے ایک ٕڀیٰ ٵؼتی ٝقٳ کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔
کـٷے کے ٱئے ہٵیں ثیٺکڀں کڀ ػیٸے اٿؿ ٱڀٷ حم٦ڀٗ کـٷے کے ٱیے
ٱڀٷ صبٍٰ
ثیٴہ ٱیٸے کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔
اك ٕـس کے گھؿ کے ٝالٿہ گھؿ کے ٵٺؼؿربت ةھی اہٳ ہیں۔ گھؿ ٵیں اٱگ اٱگ ٥ـٹیچـ
اٿؿ ٳہٹگے گھؿیٲڀ آالت ریلے ٹ ی ٿی٥ ،ـیذ ،ٿاىٺگ ٵيیٸ ٿ١ريہ ىبٵٰ ہٿ ٹگے۔ اك
ةھی ٵڀرڀػ
ٵیں کچھ مڀٷے یب چبٹؼی کے فیڀؿات اٿؿ پیٸٹٹگق ریلے آؿٹ ٿؿ٫
ہٿٹگے۔ یہ متھی آگ ،فٱقٯے ،میالة ٿ١ريہ كے تجبہ ہٿ مکتے ہیں یب اٷ کڀ چـایب ةھی
رب مکتب ہے۔ اٷ متھی ربئیؼاػ ٿں کڀ عبٹؼاٷ کی ثچت کب امتٞٶبٯ کـکے اٝٲی
ا٩ؼاؿ ٵیں عـیؼی ربتی ہے ،اٹکب ٹَ٪بٷ ٵبٱی ٵيٮالت کب مجت ثٸ ربئے گب۔ اہٯ
عبٷہ کب ثیٴہ ایک ربٵ ٜپبٱینی ہے رڀ متھی اٿپـ ٫ے صبالت کب صٰ چبہتی ہے۔

 )bاہي عبْہ

کی ثیُہ پبٌینیوں

ِیں کیب کوؿ کیب ربتب ہے؟

ٍِٞوِبت
پیکیذ یب چھتـی پبٌینیبں
 .iپیکیذ یب چھتـی کڀؿ ایک ہی ػمتبٿیق ٵیں کڀؿٿں کب ایک اتَبٯ ػیتب ہے۔
کی پبٱینی  ،ػکبٹؼاؿ کی پبٱینی  ،آ٥ل
ٵخبٯ ٫ے ٕڀؿ پـ  ،اہٯ عبٷہ
.ii
کے زبت ٝٶبؿتڀں،
ریلے کڀؿ ہیں رڀ ایک پبٱینی
ٿ١ريہ
پیکیذ پبٱینی
٫ے رنٶبٹی احبحڀں کڀ کڀؿ کـٷے کی ٭ڀىو
٩نٴ
مسیت خمتٲ٤
ٵٺؼؿربت ٿ١ريہ
کـتے ہیں۔
 .iiiاك ٕـس کی پبٱینیڀں
مکتے ہیں۔

ٵیں کچھ ؽاتی
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الئٸ یب ؽٳہ ػاؿی

کڀؿ ةھی ىبٵٰ ہٿ

کے مبتھ
پیکیذ کڀؿٿں ٵیں متھی ٕج٪بت کے ٱئے ٝبٳ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
.iv
مبتھ پبٱینی کے خمَڀً ٕج٪بت کے ٱئے خمَڀً ىـائٔ ةھی ىبٵٰ ہٿتے ہیں۔

اہٯ عبٷہ کب ثیٴہ آگ٥ ،نبػات ،پبئپڀں کے پھٹٷے ،فٱقٯے ٿ١ريہ کے عال ٣ٵکبٷ
کی مبعت اٿؿ امکے ٵڀاػ ٭ڀ کڀؿ کـتب ہے۔ مبعت کے ٝالٿہ یہ چڀؿی ،میٺؼھٵبؿی ٿ١ريہ
کے عال ٣چیقٿں کڀ ةھی کڀؿ کـتب ہے۔
ثیٴہ کے زبت
پہٷے ہٿئے یب ثٺؼ ربڀؿی ٵیں ؿکھے رڀاہؿات کب ةھی ثیٴہ اہٯ عبٷہ
کیب رب مکتب ہے۔٩ؼیٴ چیقٿں اٿؿ ٥ٸ ٫ے ٭بٳ کے ٱئے ةھی کڀؿ ٥ـاہٳ کیب ربتب
ہے۔
اہٯ عبٷہ ثیٴہ ؽاتی مبٵبٷ کے ٹَ٪بٷ ،گھؿیٲڀ اٿؿ اٱیکٹؿاٹک آالت ،اٱی٬ٹؿیٮٰ
اٿؿ ٵیٮبٹی ٹب٭بٵی ٫ے ٱئے ةھی کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـتب ہے۔ کچھ ثیٴہ کٶپٺیبں پیڈٯ
مبئیکٰ ،ؽاتی صبػثہ اٿؿ ٵالفٵیٸ ٫ے ٵٞبٿُہ کے ٱئے ةھی کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـتی
ہیں۔
ٵٞٲڀٵبت ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ کئے ربٷے ٿاٯے ٹَ٪بٹڀں ٵیں آگ ،آمسبٹی جبٲی ،ػھٵب٫ے
اٿؿ ہٿائی دہاف کے گـٷے  /ٹَ٪بٷ ٫ے احـ (رلے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ای ٤ایٰ ای ایٮل
اے کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے)؛ ٕڀ٥بٷ ،آٹؼھی ،اٿؿ میالة (رلے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ایل
ربٹب ربتب ہے)؛ اٿؿ چڀؿی ىبٵٰ ہیں۔کڀؿیذ اٱگ اٱگ
ٹی ای ٤آئی کے ٕڀؿ پـ
کٶپٺی اٿؿ اٱگ اٱگ پبٱینی ٵیں خمتٲ ٤ہٿتب ہے۔ فیبػہ آٵؼٹی ٿاٯے ا٥ـاػ (ایچ
ایٸ آئی ) کے اّب٣ہ کے مبتھ رڀ ٳہٹگے ٵکبٹڀں کے ٵبٱ ٬ہٿتے ہیں اك ثیٴہ کی
ّـٿؿت ةڑھتی رب ؿہی ہے۔
ٔوٹ
صبالٹکہ پٲیٹ گالك اٿؿ ٹیٲیڀیقٷ ثیٴہ کڀ اك ثیٴہ کے زبت کڀؿ کیب گیب ہے ،اكے
ثیٴہ ػاؿ کی عڀاہه پـ اٱگ كے ةھی ٱیب رب مکتب ہے۔ ػہىت گـػی کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
ثبہؿ ؿکھا گیب ہے ٱیکٸ یہ ایک تڀمی ٜکے ٕڀؿ پـ ػیب رب مکتب ہے۔ رٺگ اٿؿ امی
ٕـس ٫ے مغت عٖـات ٩ ،یٶت اك ،ٹٿٹ پھٿٹ ،ٹتیذے ٵیں ٹَ٪بٷ اٿؿ ٹیڀ٭ٲئیـ
رڀکھٵڀں کڀ ثبہؿ ؿکھا گیب ہے۔
 )cثیُہ ؿلُ

اوؿ پـیّیُ

اہَ
ىغٌ

ثیُہ ؿلُ

ٝ .iبٳ ٕڀؿ
ٿی) اٿؿ
کی صبٱت
اك ٕـی٨ہ
اػائیگی

کیلے ٓے کـتب ہے؟

پـ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٓے کـٷے کے ػٿ ٕـی٨ے ہیں۔ ایک ثبفاؿ٭ی ٩یٶت (ایٴ
ػٿمـی حببٱی ٩یٶت (آؿآئی ٿی)۔ایٴ ٿی کے ٵٞبٵٰے ٵیں ایک ٹَ٪بٷ
ٵیں ٥ـمڀػگی ربئیؼاػ پـ امکی ٝٶـ کے ثٺیبػ پـ ٱگبیب ربتب ہے۔
٭بؿ ٵیں ثیٴہ ػاؿ کڀ ربئیؼاػ کڀ ثؼٱٸے کے ٱئے ٭ب٥ی ؿ٩ٴ ٭ی
ٷہیں کی ربتی ہے

آؿآئی ٿی ٕـی٨ہ ٭بؿ ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ثیٴہ ؿ٩ٴ کی فیبػہ كے فیبػہ صؼ
.ii
کے ٵيـٿٓ ٵتجبػٯ ٩یٶت ٭ی اػائیگی کـیگی۔اك ٕـی٨ہ ٭بؿ ٵیں کڀئی ٥ـمڀػگی
ٰ صبٍٰ کـٷے کے ٱئے ٹَ٪بٷ ىؼہ
ٷہیں ٱگبیب ربتب ہے۔ ایک ىـٓ یہ ہے کہ ػٝڀی
احبثہ کی ٵـٵت/تجؼیٰ کی ربٹی چبہئیے۔ یہ ػھیبٷ ػیب رب مکتب ہے کہ آؿآئی ٿی
ہے ،اكٹاک یب ٝٶٰ ٵیں
اربفت
ٓے ىؼہ احبحڀں کے ٱئے
ٕـی٨ہ ٭بؿ ٍـ٣
اكٹا٭ل رینی ػیگـ احبحڀں کے ٱئے ٷہیں۔
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ِ ٹڀ ٭ی ٩یٶت کے ٱئے (ثبفاؿ ٭ی ٩یٶت کے
فیبػہ تـ پبٱینیبں ٵکبٷ کے تٞٶیـ
ٵکبٷ کڀ
ِ ٹڀ ٭ی ٩یٶت
ٱئے ٷہیں) ٵکبٷ کی مبعت کب ثیٴہ کیب ربتب ہے۔ تٞٶیـ
ِ ٹڀ کے ٱئے عـچ کی گئی ٩یٶت ہے۔ ػٿمـی ٕـ ٣ثبفاؿ
ٹَ٪بٷ ہٿٷے پـ امکے تٞٶیـ
٭ی ٩یٶت ٵبٹگ ،مپالئے ریلے ٥ی٬ٹؿك پـ ٵٺضَـ کـتی ہے۔
ثیٴہ ؿ٩ٴ کب مشبؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ ػاؿ
ٵـث٣ ٜٹ تٞٶیـ کی ىـس كے ّـة کـکے کی
ٹکبؤ مبٵبٷ ،کپڑے ،ثـتٸ ٿ١ريہ کی ٩یٶت
یٞٺی ٥ـمڀػگی کے ثٞؼ امی ٕـس کی اىیبۂ
پـ ٓے کی ربتی ہے۔
پـیٶیٴ ثیٴہ ىؼہ

٩یٶت

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

کے ٵکبٷ کے تٞٶیـ ٫ے ٝال٧ے کڀ ٥ی
ربتی ہے۔ ٵکبٷ کی ٵٺؼؿربت ٥ -ـٹیچـ،
یٞٺی ثبفاؿ٭ی ٩یٶت کی ثٺیبػ پـ
کے ٵڀرڀػہ ثبفاؿ ٭ی ٩یٶت کی ثٺیبػ

اٿؿ ٱئے گئے کڀؿیذ پـ ارمَبؿ کـے گب۔

۱

ؽیٰ ٵیں ػیب گیب کڀٷ مب ثیبٷ
ہے؟

اہٯ عبٷہ

کی ثیٴہ پبٱینی

کے صڀاٯے

كے ػؿمت

 .Iایک ٹبٵی رڀکھٳ پبٱینی ایک ربٵ ٜکڀؿیذ پبٱینی کے کٴ ٳہٹگے ٵتجبػٯ کے
ٕڀؿ پـ عـیؼی رب مکتی ہے رڀ فیبػہ تـ مغت عٖـات کے ٱئے کڀؿیذ ػمتیبة
کـاتی ہے۔
کے ٱئے کڀؿیذ ػمتیبة
رڀ فیبػہ تـ مغت عٖـات
ایک ربٵ ٜپبٱینی
.II
کـاتی ہے؛ اكے ایک ٹبٵی مغت عٖـہ پبٱینی کے ایک کٴ ٳہٹگے ٵتجبػٯ کے
ٕڀؿ پـ عـیؼا رب مکتب ہے۔
.III

ایک ٹبٵی رڀکھٳ پبٱینی

یب ربٵ ٜپبٱینی

ایک ہی ٩یٶت

پـ آتی ہے۔

ایک ٹبٵی رڀکھٳ پبٱینی
کے تٞٲ ٨ٵیں ٍـ٣
کی پبٱینی
ایک اہٯ عبٷہ
.IV
عـیؼی رب مکتی ہے اٿؿ ربٵ ٜپبٱینیبں ػمتیبة ٷہیں ہیں۔

 .Bػکبٔؼاؿ کب ثیُہ
رببؿت (ٹؿیڈٹگ) ایک ا٩تَبػی مـگـٵی ہے اٿؿ ہؿ تبرـ اپٸے ٭بؿٿثبؿی ٵٺَڀةے کڀ
کے
ٵٺب ٜ٥خبو ثٺبٹب چبہےگب۔ ػکبٹیں ہٵبؿے ٵٲ ٬ٵیں ٭ئی ٱڀگڀں کے ٱئے آٵؼٹی
٥ـاہٳ کـتی ہے ثٲکہ ایک احبثہ ةھی ہے۔ ػکبٷ
ؽؿائ ٜہیں۔ یہ ٷہ ٍـ ٣آٵؼٹی
ٵبٱک ٭بؿٿثبؿ كے ٵتٞٲ٨ہ اٷ متھی پـیيبٹیڀں كے آفاػ ہٿٹب چبہتب ہے رڀ امکے
٭بؿٿثبؿ ٭ڀ ٵتبحـ ٭ـ مکتے ہے۔ایک ثؼ٩نٶتی ٿاٜ٩ہ ٭بؿٿثبؿ کے ٵبٱی ٵٞبٵالت
یب ٭بؿٿثبؿی ٭بؿٿائیڀں کڀ مٺگیٸ ٕڀؿ كے ٵتبحـ کـ مکتب ہے اٿؿ ػیڀاٱیہ پٸ
یب ثٺؼ ٭ـٷے پـ ٯے رب مکتب ہے۔ ایک ػکبٷ کب ٵبٱک ایک کبؿپڀؿیٹ ہاؤك ٷہیں
ہے رل کے پبك ٭بؿٿثبؿ کڀ پھؿ كے ىـٿ ٛکـٷے کے ٱئے ةڑے ؽعبئـ ہٿتے ہیں
ایک صبػثہ امکی ػکبٷ کے ثٺؼ ہٿٷے کب مجت ثٸ مکتب ہے اٿؿ ىبیؼ اك کے
عبٹؼاٷ کڀ ثـثبػ کـ مکتب ہے۔ثیٺک ٱڀٷ ةھی اػا ٭ـٷے کے ٱئے ہٿ مکتے ہیں۔
یہ اٵٮبٷ ہٵیوہ ؿہتب ہے کہ ػکبٷ ٵبٱک کی مـگـٵیڀں کی
ؿ٭ٸ کی ربئیؼاػ کڀ ایک ؽاتی چڀٹ یب ٹَ٪بٷ کب مبٵٺب
ٝؼاٱت ہؿربٷے ٭ی اػائیگی کـٷے کے ٱئے ػکبٷ ٵبٱک کڀ
ٕـس کے صبالت ایک ػکبٹؼاؿ کڀ ثـثبػ ةھی کـ مکتے ہیں۔
ؽؿیٜہ کڀ حم٦ڀٗ کـٹب ةہت ّـٿؿی ہے۔
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ٿدہ كے ٝڀاٳ کے ای٬
کـٹب پڑ مکتب ہے اٿؿ
ؽٳہ ػاؿ ٵبٹتی ہے۔اك
امٲئے ،ؿٿفی کے اك

کے اك ٕـس کے کئی
ػکبْ /عـػہ وبؿوثبؿ
ػکبٔؼاؿ ثیُہ پبٌینیبں وبؿوثبؿی
پہٌوؤں کو کوؿ کـْے کے ٌئے تیبؿ کی گئی ہیں۔ اینی پبٱینیبں ةھی ہیں رڀ کئی
٩نٴ کے ػکبٹڀں کے خمَڀً ٵ٦بػات کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ٭لٹٵبئقڈ کی گئی ہیں
ریلے ٩ؼیٴ اىیبۂ کی ػکبٷ  ،ٹبئی کی ػکبٷ  ،ثیڀٹی پبؿٱـ ،کتبثڀں کی ػکبٷ ،
ڈپبؿٹٵٸٹ اكٹٿؿ ،ڈؿائی کٲیٺـ ،زب٤ے کی ػکبٷ ٥ ،بؿٵینی ،اكٹیيٺـی کی ػکبٷ ،
کھٱڀٷے کی ػکبٷ  ،ٵٲجڀمبت ٭ی ػ٭بٷ ٿ١ريہ
 .1ػکبٔؼاؿ کب ثیُہ کیب کوؿ کـتب ہے؟
پبٱینی کڀ عـػہ ٭بؿٿثبؿ کے خمَڀً ٝال٩ڀں کی ص٦بٙت كے ٵتٞٲ٨ہ کڀؿ ٥ـاہٳ
کـٷے کے ٵٖبث ٨تیبؿ کیب رب مکتب ہے۔یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ آگ ،فٱقٯے ،میالة یب ثؼ
کی مبعت اٿؿ ٵٺؼؿربت کے
ٹیتی پـ ٵجٺی ٹَ٪بٷ اٿؿ چڀؿی کی ٿدہ كے ػکبٷ
ٵیں ؿ٭بٿٹ كے زب ٘٦کڀ ةھی
ثیٴہ ٵیں ٭بؿٿثبؿ
ٹَ٪بٷ کڀ کڀؿ کـتی ہے۔ ػکبٷ
ىبٵٰ کـ مکتے ہیں۔ یہ ایک ١یـ ٩بثٰ ٩یبك ػٝڀے کی صبٱت ٵیں کنی ةھی کھٿئی
٫ے ؽؿیٜے
عـچ کڀ کڀؿ کـےگی۔ کڀؿیذ کڀ ثیٴہ ػاؿ
یب اّب٥ی
ہ ٿئی آٵؼٹی
امکی مـگـٵیڀں کے ؿیٺذ کی ثٺیبػ پـ ٵٺتغت ٭یب رب مکتب ہے۔
اّب٥ی کڀؿ رڀ ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے ٵٺتغت ٭یب رب مکتب ہے ،اٱگ اٱگ کٶپٺی
کے ٱئے اٱگ اٱگ ہٿ مکتب ہے اٿؿ اكے ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں کی ٵتٞٲ٨ہ ٿیت
مبئٹٿں كے تَؼی ٨کیب رب مکتب ہے۔
یہ اك ٕـس

ہٿ مکتے ہیں :

 .iچوؿی اوؿ میٕؼھِبؿی :میٺؼھٵبؿی ،چڀؿی اٿؿ آ٥ل
ٱئے کڀؿ

.ii

ِيیٕـی کی عـاثی :جبٲی ٵیٮبٹی/آالت

.iii

اٌیکٹؿأک آالت اوؿ مبِبْ:

کی عـاثی کے ٱئے کڀؿ



اٱیکٹؿاٹک آالت کے ٱئے شببٳ رڀکھٳ کڀؿ ٥ـاہٳ



اٱیکٹؿاٹک تٺَیجبت کے ٹَ٪بٷ کے ٱئے کڀؿ

٭ی ٿدہ كے
ثیُہ  :کنی صبػثہ
ِٕی
.iv
کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـتب ہے رت یہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ صبٱت


ثیٺک كے ٭بؿٿثبؿی



٭بؿٿثبؿی



٭بؿٿثبؿ

اصبٓہ

٫ے ٵڀاػ کی چڀؿی کے

اٿؿ امکے ثـٝٮل

کـتب ہے

پیلے کے ٹَ٪بٷ کے عال٣
ٵیں ہٿتب ہے :
الٹب اٿؿ ٱیزبٹب

اصبٓہ ٵیں ایک ربڀؿی
اصبٓہ ٵیں ایک ٍٺؼٿ( ٧ثبکل/ػؿاف/کبؤٷٹؿ)

 .vمبِبْ (ثیگیذ)  :آ٥یيیٰ ٵ٪بٍؼ کے ٱئے م٦ـ
ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٵٞبٿُہ

کـتے ٿ٩ت

فکلڈ پٍیٹ گالك اوؿ میٓٹؿی فٹٔگل ِٕؼؿدہ ؽیً
.vi
ٔمَبْ یب اصتّبي ٔمَبْ کو کوؿ کـتب ہے:


٥کلڈ پٲیٹ گالك



میٺیٹؿی ٣ٹٹگل



ٹیبٷ مبئٸ/گٲڀ مبئٸ/ہٿؿڈٹگ

.vii

ؽاتی

صبػثہ
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مبٵبٷ کے

کو ہوْے وايے

ِالفِیٓ نے وفـ/ةےایّبٔی :ٵالفٵیٸ کے ةےایٶبٷ اٝٶبٯ کی ٿدہ كے
.viii
ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کڀ کڀؿ کـتب ہے

.ix

٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی :



ٵالفٵت کے ػٿؿاٷ یب اك كے پیؼا



تینـی پبؿٹی کڀ ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی

ہٿٷے ٿاٯے صبػثے کے ٱئے ٵٞبٿُہ
کے ٱئے کڀؿ ٥ـاہٳ

کـتب ہے

آگ  /چڀؿی  /مبٵبٷ  /پٲیٹ گالك  /ایٶبٹؼاؿی کی ّٶبٹت  /کبٵگبؿ ٵٞبٿُہ
اٿؿ پجٲ ٬ؽٳہ ػاؿی پبٱینیبں (اگٰے ثبة ٵیں حبج کی گئی ہے) ةھی اٱگ كے
ٱی رب مکتی ہے۔
ػہىت گـػی کڀؿ کڀ ةھی ةڑھایب رب مکتب ہے۔ اعـاد
ثیٴہ کے ریلے ہی ہٿتے ہیں۔
 .2ثیُہ ؿلُ

ٝبٳ ٕڀؿ پـ اہٯ عبٷہ

کے

اوؿ پـیّیُ

ٍٺٞتی اکبئیبں یب ػ٥بتـ ٫ے ا٭بؤٷٹك ٭ی ٭تبثڀں ٭ڀ ثٺبئے ؿکھیں گے رٸ ٵیں
پہٹچٺب ٵيکٰ ٷہیں
ربئیؼاػ ٿں کے ٩یٶت کڀ ػکھایب ربئیگب ،ٯہؽا ،ثیٴہ ؿ٩ٴ ت٬
ہٿ مکتب ہے۔ ػکبٷ اٿؿ گھؿ کے ٵٞبٵٰے ٵیں اینب ہٵیوہ دمٮٸ ٷہیں ہٿ مکتب ہے۔
رینب کہ اہٯ عبٷہ ثیٴہ کے زبت پہٯے ہی کہا گیب ہےٝ ،بٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ ؿ٩ٴ
کـٷے کے ػٿ ٕـی٨ے ہیں  ،ثبفاؿ ٭ی ٩یٶت اٿؿ حببٱی/ٵتجبػٯ ٩یٶت ۔

ٓے

کڀؿیذ کے ٱئے پـیٶیٴ ثیٴہ ؿ٩ٴ

اٿؿ

پیلے ،مبٵبٷ ،ؽاتی صبػثہ ریلے اّب٥ی
اٹتغبة ٭یے گئے کڀؿ پـ ارمَبؿ کـیں گی۔
تٞـیف
کچھ اہَ

تٞـیفیں

اصبٓہ كے مبٵبٷ چڀؿی کـٷے کے اؿاػے کے مبتھ
 )aچوؿی کب ٵٖٲت ثیٴہ ىؼہ
ربؿصبٷہ اٿؿ پتہ ٱگبٷے ٫ے ٩بثٰ ؽؿائ٫ ٜے ؽؿیٜے اك ٵیں ١یـ ٵتڀ ٜ٩اٿؿ
١یـ تَؼی ٨ػاعٰہ یب ٹکبك ہے۔
 )bمیٕؼھِبؿی اك ٿ٩ت ہٿئی کہی ربتی ہے رت کڀئی رـٳ کـٷے کے ٵَ٪ؼ كے کنی
گھؿ ٵیں اؿتٮبة کـکے ػاعٰہ کیب گیب ہے۔
 )cڈکیتی کب ٵٖٲت ثیٴہ ػاؿ اٿؿ/یب ثیٴہ ػاؿ کےٵالفٵیٸ کے عال ٣ربؿصبٷہ اٿؿ
کے اصبٓے ٵیں مبٵبٹڀں کی
کـکے ثیٴہ ػاؿ
تيؼػ ٫ے ؽؿائ ٜکب امتٞٶبٯ
چڀؿی کـٹب ہے۔
 )dجتوؿی کب ٵٖٲت ثیٴہ ػاؿ کے اصبٓےٵیں ایک ٵْجڀٓ کیجٺیٹ رلے ٩یٶتی اىیبۂ
٭ی ص٦بٙت اٿؿ حم٦ڀٗ ؽعیـہ کے ٱئے ڈیقائٸ کیب گیب ہے اٿؿ رل کی ؿمبئی کڀ
حمؼٿػ کیب گیب ہے۔
 )eچوؿی متھی رـائٴ کے ٱئے ایک ٝبٳ اٍٖالس ہے رل ٵیں کڀئی ىغٌ اربفت یب
ؿّب ٵٺؼی کے ث٢یـ ربٷ ثڀدھ کـ اٿؿ ػھٿکہ ػہی كے ػٿمـے ىغٌ کی ربئیؼاػ
کڀ ٱیتب ہے اٿؿ اكے ٱیٸے ٿاٯے کے امتٞٶبٯ کے ٵٖبث ٨تجؼیٰ کـٷے یب
دمٮٸہ ٕڀؿ پـ ٥ـٿعت ٭ـٷے کب اؿاػہ کـتب ہے۔چڀؿی „الؿمٺی‟ کے ٵرتاػ ٣ہے۔

اپٓے آپ وو ٹیلٹ ۲
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„٥کلڈ پٲیٹ گالك اٿؿ میٺیٹؿی
ایک اّب٥ی
کے زبت ثیٴہ ػاؿ
ُکبٹؼاؿ پبٱینی
ػ
ٵیں كے کل کے ٹَ٪بٷ کے
ٵٺتغت ٭ـ مکتب ہے۔یہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
٣ٹٹگل‟ کب آپيٸ
صبػحبتی ٹَ٪بٷ کڀ کڀؿ کـےگب ؟
٥ .Iکلڈ پٲیٹ گالك
.II

میٺیٹؿی ٣ٹٹگل

.III

ٹیبٷ مبئٸ

.IV

اٿپـ ٫ے متھی

ِ .Cوٹؿ ثیُہ
ایک اینی صبٱت کے ثبؿے ٵیں مڀچیں دہاں آپ ٷے اپٺی ثچت کب امتٞٶبٯ کـکے
ایک ٹئی کبؿ عـیؼی اٿؿ اكے ایک ڈؿائیڀ کے ٱئے ٱیب۔ اچبٹک ایک کتب آپکے
ؿامتے ٵیں آ ربتب ہے اٿؿ اكے ٹھٿکـ ٱگٸے كے ثچبٷے کے ٱئے آپ تیقی كے ٵڀڑ
ٱیتے ہیں،اٿؿ آپ ڈیڀائڈؿ پـ چڑھ ربتے ہیں اٿؿ ػٿمـی کبؿ کڀ ٹھٿکـ ٵبؿ ػیتے ہیں
اٿؿاك ٕـس ػٿمـے ىغٌ کڀ چڀٹ پہٹچب ػیتے ہیں۔ اك ٕـس ایک ہی ٿاٜ٩ہ کے ٹتیذے
ٵیں آپکی کبؿ ،مـ٭بؿی اٵال ٫اٿؿ ػٿمـی کبؿ کڀ ٹَ٪بٷ پہٹچتب ہے اٿؿ ػٿمـا
ىغٌ فمخی ةھی ہٿربتب ہے۔
اك ٵٺٚـ ٹبٳے ٵیں ،اگـ آپکے پبك ایک کبؿ ثیٴہ ٷہیں ہے تڀ آپ کڀ اپٺی کبؿ
کی عـیؼ کی الگت کے ٵ٪بثٰے ٵیں کہیں فیبػہ ٩یٶت ٭ی اػائیگی کـٹب پڑتی ہے۔


کیب آپکے پبك اػا



کیب ػٿمـی پبؿٹی کب ثیٴہ آپکے اٝٶبٯ کے ٱئے اػائیگی



کیب ہٿگب اگـ امکے پبك ثیٴہ ٷہیں ہے؟

کـٷے الئ ٨اتٺب فیبػہ

پیلہ ہے؟
کـیگب ؟

یہی ٿدہ ہے کہ ٵٲ ٬کے ٩ڀاٹیٸ ٵیں کبؿ ثیٴہ ؿکھٹب الفٵی ہیں۔ دہاں ٵڀٹؿ ثیٴہ اٷ
ٿاٞ٩بت کڀ ٿا ٜ٩ہٿٷے كے ٷہیں ؿٿکتب ہے ،یہ آپکے ٱئے ایک ٵبٱی زب٥ ٘٦ـاہٳ
کـتب ہے۔
ایک صبػثہ کے ٝالٿہ کبؿ چڀؿی ةھی ہٿ مکتی ہے ،صبػثہ كے ٹَ٪بٷ یب آگ كے تجبہ
ہٿ مکتی ہے اٿؿ آپ کڀ ٵبٱی ٕڀؿ كے ٹَ٪بٷ اٹھاٹب پڑےگب۔
ٵڀٹؿ ثیٴہ ایک گبڑی ٫ے ٵبٱک ٫ے ؽؿیٜے ٱیب ربٹب چبہئیے رل کی گبڑی ةھاؿت
ٵیں ؿیزٺٰ ٹؿاٹنپڀؿٹ اتھاؿٹی کے مبتھ امکے اپٸے ٹبٳ كے ؿرلٹؿڈ ہے۔
اہَ
الفِی

تینـی پبؿٹی

ثیُہ

ٵڀٹؿ گبڑی ای٬ٹ  1988 ،کے ٵٖبثٝ ٨ڀاٳ ٭ی كڑکڀں پـ چٲٸے ٿاٯے گبڑیڀں کے
ہؿ ٵبٱک کے ٱئے اك ؿ٩ٴ کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ثیٴہ پبٱینی ٱیٺب الفٵی ہے رل
کڀ ٹَ٪بٷ کے ٹتیذے ٵیں
چڀٹ یب ربئیؼاػ
ٵیں ٵڀت  ،رنٶبٹی
کی صبػثہ
ؽٳہ ػاؿ
کـٷے کے ٱئے ٵبٱک
اػائیگی
تینـی پبؿٹی کڀ ٹَ٪بٷ کے ٕڀؿ پـ
ثٺتب ہے۔ اك ٕـس کے ثیٴہ کے ایک حجڀت کے ٕڀؿ پـ ایک ثیٴہ کب مـٹی٦ٮیٹ گبڑی
ٵیں ؿکھ کـ چٲٺب چبہئیے۔
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ِ .1وٹؿ ثیُہ کوؿیذ
ٵٲ ٬ٵیں گبڑیڀں کی ایک ةڑی آثبػی ہے۔ کئی ٹئی گبڑیبں ہؿ ػٷ كڑکڀں پـ آتی ؿہتی
ہیں۔ اٷ ٵیں كے کئی گبڑیبں کب٥ی ٳہٹگی ةھی ہٿتی ہیں۔ ٱڀگ کہتے ہیں کہ ةھاؿت ٵیں
گبڑي پـاٹی ٷہیں ہٿتی ہیں ثٲکہ ٍـ ٣ایک ہاتھ كے ػٿمـے ہاتھ ٵیں ربتی ؿہتی ہیں۔
اك کب ٵٖٲت ہے کہ پـاٹی گبڑیبں ٱگبتبؿ كڑکڀں پـ ثٺی ؿہتی ہیں اٿؿ ٹئی گبڑیبں
ىبٵٰ ہٿتی ربتی ہیں۔ كڑکڀں کبٝال٧ہ (ڈؿائیڀٹگ کے ٱئے رگہ) گبڑیڀں کی تٞؼاػ کے
ٵٖبث ٨ٷہیں ةڑھ ؿہا ہے۔ كڑک پـ چٲٸے ٿاٯے ٱڀگڀں کی تٞؼاػ ةھی ةڑھتی رب ؿہی ہے۔
پڀٱیل اٿؿ امپتبٯ ٫ے اٝؼاػ ٿ مشبؿ کہتے ہیں کہ ٵٲ ٬ٵیں كڑک صبػحبت کی تٞؼاػ
ةڑھتی رب ؿہی ہے۔ ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱتڀں ٫ے ؽؿیٜے صبػثہ کے ىکبؿ ٱڀگڀں کڀ ػیئے
ہٿ ؿہا ہے۔ یہاں تک کہ گبڑي ٵـٵت کے
ربٷے ٿاٯے ٵٞبٿّڀں کی ؿ٩ٴ ٵیں اّب٣ہ
اعـاربت ةھی ةڑھتے رب ؿہے ہیں۔ یہ متھی ٍِه ِیں ِوٹؿ ثیُہ کی اہِیت کو ٙبہؿ
وـتے ہیں۔
ٿرڀہات ٭ی ٿدہ كے گبڑیڀں کڀ ہٿئے ٹَ٪بٹڀں
ٵڀٹؿ ثیٴہ صبػحبت اٿؿ کچھ ػیگـ
اٿؿ اٹ٬ے ّـؿ کڀ کڀؿ کـتب ہے۔ ٵڀٹؿ ثیٴہ صبػثہ کے ٵتبحـیٸ کڀ اٹکی گبڑیڀں
٭ی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ کب ٵٞبٿُہ ػیٸے کے ٱئے گبڑی ٵبٱکبٷ کی ٩بٹڀٹی
ؽٳہ ػاؿی کڀ ةھی کڀؿ کـتب ہے۔
کیب آپ کڀ ٱگتب ہے کہ ٵٲ ٬ٵیں شببٳ گبڑیبں ثیٴہ ىؼہ
ِوٹؿ ثیُہ ٝواَ وی كڑکوں پـ چٍٓے وايے

ہی ں؟

متبَ گبڑیوں کو کوؿ کـتب ہے ریلے:

 امکڀٹؿ اٿؿ ٵڀٹؿ مبئیکٰ



ذمی گبڑیبں



متھی ٩نٴ

کے رببؿتی



خمتٲ٩ ٤نٴ

کی گبڑیبں ریلے کـیٸ



گبڑیبں :ٵبٯ گبڑي اٿؿ ٵنب٥ـی گبڑیبں

ٵڀٹؿ ٹؿیڈ (ىڀؿٿٳ اٿؿ گیـاد کی گبڑیبں)

ٍِٞوِبت
‘تینـی پبؿٹی

ثیُہ’

ایک ػیگـ پبؿٹی کی ٩بٹڀٹی کبؿؿٿائی کے عال ٣زب ٘٦کے ٱئے عـیؼی گئی ایک
پبٱینی ۔ تینـی پبؿٹی ثیٴہ ثیٴہ ػاؿ کی کبؿؿٿائی كے پیؼا ؽٳہ ػاؿی
پبؿٹی کے ػٝڀے (تینـی پبؿٹی ) کے عال ٣زب ٘٦کے ٱئے ایک
ٱئے ػیگـ
کٶپٺی (ػٿمـی پبؿٹی) كے ثیٴہ ػاؿ (پہٱی پبؿٹی ) ٫ے ؽؿیٜے عـیؼا ربتب
تینـی پبؿٹی

کے ثیٴہ کڀ „ؽٳہ ػاؿی

ثبفاؿ ِیں ِمجوي ػو اہَ

ثیٴہ
کے
ثیٴہ
ہے۔

ثیٴہ‟ ةھی کہا ربتب ہے۔

النبَ کے کوؿوں کی حبج

ٔیچے کی گئی ہے:

ٍ )aـف ایهٹ [ؽَہ ػاؿی ] پبٌینی  :ٵڀٹؿ گبڑي ای٬ٹ کے ٵٖبثٝ ٨ڀاٵی
رگہ پـ چٲٸے ٿاٯے کنی ةھی گبڑی کے ٱئے تینـی پبؿٹی کی ؽٳہ ػاؿیڀں کب
ثیٴہ کـٹب الفٵی ہے۔
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
ٍـ٣
یہ پبٱینی
گبڑی ٵبٱک کی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی

٭ی اػائیگی
کے ٵٞبٿُہ
کڀ کڀؿ کـتی ہے :



تینـی پبؿٹی

کڀ رنٶبٹی

چڀٹ یب ٵڀت



تینـی پبؿٹی

کی ربئیؼاػ

کب ٹَ٪بٷ
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کـٷے کے ٱئے

ٵڀت یب چڀٹ اٿؿ ٹَ٪بٷ کے تٞٲ ٨ٵیں ایک الحمؼٿػ ؿ٩ٴ
کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے۔

کے ٱئے ؽٳہ ػاؿی

ایک ٵڀٹؿ صبػثہ ٭ی ٿدہ كے ٵڀت یب چڀٹ کے ٵٞبٵٰے ٵیں تینـی پبؿٹی
ٰ ٹؿیجڀٹٰ
کے ٵتبحـیٸ کڀ ٵٞبٿُہ کـٷے کے ٱئے ػٝڀے ٵڀٹؿ صبػثہ ػٝڀی
(ایٴ اے می ٹی) ٵیں ٵؼٝی ٭ی ٕـ ٣كے ػائـ کئے ربئیٺگے:
 )bپیکیذ پبٌینی /ربِ ٜپبٌینی ( :عڀػ کب ٹَ٪بٷ  +تینـی پبؿٹی
ػاؿی )

کی ؽٳہ

ٵٺؼؿدہ ثبال کے ٝالٿہ خمَڀً مغت عٖـات ٫ے ؽؿیٜے ثیٴہ ىؼہ گبڑی کڀ ہٿٷے
ٿاٯے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ (رٸ کڀ ٵڀٹؿ گبڑیڀں کڀ اپٸے ٹَ٪بٷ کے ٕڀؿ پـ ربٹب
ربتب ہے) کڀ ةھی اٝالٷ ٩یٶت (رلے آئی ڈی ٿی کہا ربتب ہے  -امکی حبج پہٯے
ہی ثبة  5ٵیں کی گئی ہے) اٿؿ پبٱینی ٵیں ػیگـ ىـائٔ ٿّڀاثٔ کے ٵيـٿٓ
کڀؿ کیب ربتب ہے۔ آگ ،چڀؿی٥ ،نبػات اٿؿ ہڑتبٯ ،فٱقٯے ،میالة ،صبػثہ ٿ١ريہ
اٷ ٵیں كے کچھ مغت عٖـات ہیں۔
کچھ ثیٴہ کٶپٺیبں صبػثہ رگہ كے ٿؿ٭يبپ تک گبڑی کڀ اٹھاکـ ٯے ربٷے کے
ٱئے ةھی اػائیگی کـتی ہیں۔ ٍـ ٣ای٬ٹ (ؽٳہ ػاؿی ) پبٱینی کے زبت ٥ـاہٳ
کئے گئے الفٵی کڀؿ کے ٝالٿہ ٍـ ٣آگ اٿؿ/یب ٍـ ٣چڀؿی کے رڀکھٳ کڀ کڀؿ
کـٷے ٿاال ایک حمؼٿػ کڀؿ ةھی ػمتیبة ہے۔
ٵیں ٱگبئے گئے آالت کڀ ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ یب ّـؿکڀ،
گبڑی
یہ پبٱینی
ٵنب٥ـٿں کے ٱئے ذمی کبؿ پبٱینیڀں کے زبت ؽاتی صبػثہ کڀؿ ،اػا کئے گئے
ٵیں کـایہ
ڈؿائیڀؿ ،ٵالفٵیٸ کے ٱئے ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی اٿؿ رببؿتی گبڑیڀں
ٷہیں ػیٸے ٿاٯے ٵنب٥ـٿں کڀ ةھی کڀؿ کـ مکتی ہے۔ ثیٴہ کٶپٺیبں ٵ٦ت ہٹگبٵی
عؼٵبت یب عـاثی کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٵتجبػٯ کبؿ کے امتٞٶبٯ کی كہٿٱت ةھی
٥ـاہٳ کـتی ہیں۔

.2

اعـاد

اٷ پبٱینیڀں کے زبت کچھ اہٳ اعـاد ٹٿٹ پھٿٹ ،عـاثی ،ٹتیذے ٵیں ٹَ٪بٷ اٿؿ
١ٲٔ ڈؿائیڀٹگ الئنٺل کے مبتھ یب ىـاة کے احـ ٵیں ڈؿائیڀٹگ کی ٿدہ كے ہٿٷے
ٿاٯے ٹَ٪بٷ ہیں۔ „امتٞٶبٯ کی صؼ ؤں‟ کے ٵٖبث ٨گبڑی کب امتٞٶبٯ ٷہیں کـٷے
(ریلے ذمی کبؿ کڀ ایک ٹیکنی کے ٕڀؿ پـ امتٞٶبٯ کیب ربٹب) کڀ کڀؿ ٷہیں کیب
ربتب ہے۔
 .3ثیُہ ؿلُ

اوؿ پـیّیُ

ایک ٵڀٹؿ پبٱینی ٵیں گبڑی کی ثیٴہ ؿ٩ٴ
(آئی ڈی ٿی) کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔

کڀ ثیٴہ ػاؿ

ىغٌ

کے اٝالٷ

٩یٶت

ٰ
گبڑی کی چڀؿی یب کنی صبػثہ ٵیں ٵـٵت کے ثبہؿ کٰ ٹَ٪بٷ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ػٝڀی
ؿ٩ٴ آئی ڈی ٿی کے ثٺیبػ پـ ٵ٪ـؿ کی ربئےگی۔ گبڑی کی آئی ڈی ٿی ثیٴہ/ربؼیؼ
کے آ١بف ٵیں ثیٴہ کے ٱئے ربڀیق گبڑی کے ثـاٷڈ اٿؿ ٵبڈٯ کے ڈیڀٱپـ/ڈیٲـ کے
ػؿد ٥ـٿعت ٩یٶت کی ثٺیبػ پـ ٓے کی ربتی ہے اٿؿ ىیڈٿٯ کے ٵٖبث٥ ٨ـمڀػگی
کے ٱئے ایڈرلٹ کیب ربتب ہے۔
کے ٵرتٿ ٫ٵبڈٱڀں
کی ٝٶـ ٿاٯے گبڑیڀں کی اٿؿ گبڑی
كے فیبػہ
 5مبٯ
(ٵیٺڀ٥یٮچـؿف ٷے سبٲی ٨کـٷے کے ٱئے ثٺؼ کـ ػیب ہے ٿہ ٵبڈٯ) کی آئی ڈی ٿی
ثیٴہ کٶپٺیڀں اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کے ػؿٵیبٷ ایک مسذھ کی ثٺیبػ پـ ٵ٪ـؿ کی ربتی
ہے۔
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ىـس  /پـیٶیٴ کے صنبة ٭تبة ثیٴہ ػاؿ ىغٌ کے اٝالٷ ٩یٶت  ،٭یڀثٍ ٬الصیت ،
ر٢ـا٥یبئی فٿٷ ،گبڑی کی ٝٶـ ٿ١ريہ ریلے ٥ی٬ٹؿك پـ ٵٺضَـ کـتی ہے۔

اپٓے آپ وو ٹیلٹ ۳
ٵڀٹؿ ثیٴہ کل کے ٹبٳ پـ ٱیب ربٹب چبہئیے؟
 .Iاك گبڑی ٫ے ٵبٱک کے ٹبٳ پـ رل کب ٹبٳ ٹ ٰ٪ٿ محٰ ٫ے ٝال٩بئی اتھاؿٹی کے
پبك ؿرلٹؿڈ ہے
اگـ ٿہ ىغٌ رڀ گبڑی کڀ چالئیگب ،ٵبٱک كے اٱگ ہے تڀ اك ىغٌ کے ٹبٳ
.II
کڀ چالئیگب ،یہ ٹ ٰ٪ٿ محٰ ٫ے ٝال٩بئی اتھاؿٹی كے ٵٺٚڀؿی کے
پـ رڀ گبڑی
ٵيـٿٓ ہے
ٵبٱک مسیت
گبڑی
 .IIIٹ ٰ٪ٿ محٰ ٫ے ٝال٩بئی اتھاؿٹی كے ٵٺٚڀؿی کے ٵيـٿٓ
گبڑی ٵبٱک کے عبٹؼاٷ کے کنی ةھی اؿا٭یٸ کے ٹبٳ پـ
اگـ ٿہ ىغٌ رڀ گبڑی کڀ چالئیگب ،ٵبٱک كے اٱگ ہے تڀ ثٺیبػی پبٱینی
.IV
اٷ کڀؿ اك ىغٌ کے ٹبٳ پـ ہٿٹب
گبڑی ٵبٱک کے ٹبٳ پـ ہٿٹی چبہئیے اٿؿ ایڈ ٓ
چبہئیے رڀ گبڑی کڀ چالئیگب
عالًہ
 )aاہٯ عبٷہ ثیٴہ آگ٥ ،نبػات پبئپڀں کے پھٹٷے ،فٱقٯے ٿ١ريہ کے عال ٣ٵکبٷ کی
مبعت اٿؿ امکے مبٵبٹڀں کڀ کڀؿ کـتب ہے۔ مبعت کے ٝالٿہ یہ چڀؿی ،میٺؼھٵبؿی،
الؿمٺی ٿ١ريہ کے عال ٣مبٵبٹڀں کڀ کڀؿ کـتب ہے۔

 )bٵبٱک ٵکبٷ ثیٴہ آگ٥ ،نبػ ،پبئپ کے پھٹٷے ،فٱقٯے ٿ١یـہ کے
عال ٣ٵکبٷ کی مبعت اٿؿ اك کے مبٵبٹڀں کڀ ٭ڀؿ کـتب ہے۔ مبعت
کے ٝالٿہ یہ چڀؿی ،ٹ٪ت فٹی ،الؿمٺی ٿ١یـہ کے عال ٣مبٵبٹڀں کڀ
٭ڀؿ کـتب ہیں۔
 )cپیکیذ یب چھتـی کڀؿ ایک ہی ػمتبٿیق کے زبت کڀؿٿں کب ایک جمٶڀٛہ ػمتیبة
کـاتب ہے۔
 )dایک اہٯ عبٷہ ثیٴہ پبٱینی کے ٱئے ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٓے کـٷے کے ػٿ
ٕـی٨ے ہیں :ثبفاؿ ٩یٶت (ایٴ ٿی) اٿؿ حببٱی ٩یٶت (آؿآئی ٿی)۔
ُکبٹؼاؿ کب ثیٴہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ آگ ،فٱقٯے ،میالة یب ثؼ ٹیتی پـ ٵجٺی ٹَ٪بٷ
 )eػ
اٿؿ چڀؿی کی ٿدہ كے ػکبٷ کی مبعت اٿؿ ٵٺؼؿربت کڀ پہٹچٸے ٿاٯے ٹَ٪بٷ ٭ڀ
کڀؿ کـتب ہے۔ػکبٷ ثیٴہ ٵیں ٭بؿٿثبؿ ٵیں ؿکبٿٹ کے زب ٘٦کڀ ةھی ىبٵٰ کیب
رب مکتب ہے۔
 )fٵڀٹؿ ثیٴہ صبػحبت اٿؿ کچھ ػیگـ ٿرڀہات كے گبڑیڀں کے ٹَ٪بٷ اٿؿ اٹکے
ّـؿ کڀ کڀؿ کـتب ہے۔ٵڀٹؿ ثیٴہ گبڑی ٵبٱکڀں کے گبڑیڀں ٭ی ٿدہ كے ہٿئے
صبػحبت کے ٵتبحـیٸ کڀ ٵٞبٿُہ کـٷے کے ٱئے اٹکی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی کڀ
ةھی کڀؿ کـتب ہے۔

اہَ

اٍٖالصبت

 )aاہٯ عبٷہ

کب ثیٴہ
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ُکبٹؼاؿ کب ثیٴہ
 )bػ
 )cٵڀٹؿ ثیٴہ
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اپٓے آپ وو ٹیلٹ کے رواثبت
رڀاة

۴

ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

ایک ٹبٵی رڀکھ ٳ پبٱینی ایک ربٵ ٜکڀؿیذ پبٱینی كے ایک کٴ ٳہٹگے آپيٸ کے
ٕڀؿ پـ عـیؼی رب مکتی ہے رڀ فیبػہ تـ مغت عٖـات کے ٱئے کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـتی
ہے۔
رواة

۲

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

„٥کلڈ پٲیٹ گالك اٿؿ میٸٹؿی
ایک اّب٥ی
کے زبت ثیٴہ ػاؿ
ُکبٹؼاؿ پبٱینی
ػ
٣ٹٹگل‟ کڀؿ کب آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ مکتب ہے۔ یہ ٥کلڈ پٲیٹ گالك ،میٺیٹؿی ٣ٹٹگل اٿؿ
کـیگی۔
کڀؿ
کڀ
ٹَ٪بٷ
صبػحبتی
کے
ٹَ٪بٷ
ہٿئے
کڀ
مبئٸ
ٹیڀٷ
رواة ۳
ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔

ٵڀٹؿ ثیٴہ اك گبڑی ٵبٱک کے ٹبٳ پـ ٱیب ربٹب چبہئیے رل کب ٹبٳ ٹ ٰ٪ٿمحٰ کے
ٝال٩بئی اتھاؿٹی کے مبتھ ؿرلٹؿڈ ہے۔

ؽاتی اِتضبْ نے مواالت
مواي ۱
اہٯ عبٷہ کے ثیٴہ ٵیں
 .Iمڀٷے اٿؿ چبٹؼی کے فیڀؿات کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے
ىغٌ کے ػکبٷ کی ٵٺؼؿربت کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے
.II
 .IIIعبٹؼاٷ کے ؽؿیٜے عـیؼی گئی کبؿٿں کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے
ڈاک كے ةھیذے گئے پبؿمٰ کڀ ٹؿاٹقٹ کے ػٿؿاٷ کڀؿ کیب ربتب ہے
.IV
مواي ۲
اہٯ عبٷہ کب ثیٴہ ____________ کڀ کڀؿ کـتب ہے
ٍ .Iـ ٣ٵکبٷ کی ڈھاٹچہ
ٍـ ٣ٵکبٷ کی اىیبۂ
.II
مبعت اٿؿ اىیبۂ ػٿٹڀں
.III
مبعت اٿؿ اىیبۂ ػٿٹڀںٍ ،ـ ٣تتھی رت ثیٴہ ػاؿ گھؿ ٵیں ٷہیں ہے
.IV
مواي ۳
ُکبٹؼاؿ کے ثیٴہ ٵیں اٷ ٵیں كے کل کڀ کڀؿ ٷہیں کیب ربتب ہے؟
ػ
 .Iٵيیٺـی کی عـاثی
 .IIثؼٹیتی پـ ٵجٺی ٹَ٪بٷ
 .III٭بؿٿثبؿ ٵیں ؿکبٿٹ
 .IVثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ربٷ ثڀدھ کـ ٹَ٪بٷ
مڀاٯ ۶
ُکبٹؼاؿ کے ثیٴہ ٵیں اٷ ٵیں كے کلے ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ ٷہیں کیب ربتب ہے
ػ
 .I٭بؿٿثبؿی اصبٓہ ٵیں ػؿاف/کبؤٷٹؿ کب پیلہ
ثیٺک كے ٭بؿٿثبؿی اصبٓہ تک پیلے کب ٹؿاٹقٹ
.II
 .III٭بؿٿثبؿی اصبٓہ ٵیں ربڀؿی ٵیں ؿکھا پیلہ
٭بؿٿثبؿی اصبٓہ ٵیں گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے ٯے ربئے گئے پیلے
.IV
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مواي
ػکبٷ

۵
ثیٴہ ____________ کڀ کڀؿ کـتب ہے

 .Iٵالفٵیٸ کی ةے ایٶبٷ کبؿؿٿائیبں
 .IIثیٴہ ػاؿ کے ةے ایٶبٷ کبؿؿٿائیبں
 .IIIگبہ٭ڀں کے ةے ایٶبٷ کبؿؿٿائیبں
 .IVمبہٿ٭بؿٿں کے ةے ایٶبٷ کبؿؿٿائیبں
ؽاتی اِتضبْ نے مواٌوں نے رواثبت
رڀاة ۴
ػؿمت آپيٸ  Iہے۔
اہٯ عبٷہ ثیٴہ ٵیں مڀٷے اٿؿ چبٹؼی ٵیں آةھٿىٺڀں کڀ کڀؿ کیب ربتب ہے۔
رڀاة ۶
ػؿمت آپيٸ  IIIہے۔
اہٯ عبٷہ ثیٴہ مٺـچٺب اٿؿ مبٵگـی ػٿٹڀں کڀ کڀؿ کـتب ہے۔
رڀاة ۳
ػؿمت آپيٸ  IVہے۔
ُکبٹؼاؿ کے ثیٴہ ٵیں ثیٴہ ػاؿ ىغٌ ٫ے ؽؿیٜے ربٷ ثڀدھ کـ کئے گئے ٿػھٿٹو
ػ
کڀ کڀؿ ٷہیں کیب ربتب ہے۔
رڀاة ۶
ػؿمت آپيٸ  IVہے۔
ُکبٹؼاؿ کے ثیٴہ ٵیں گبہ٫ ٫ے ؽؿیٜے رببؿتی اصبٓہ ٵیں ٯے ربئے ربٷے ٿاٯے
ػ
پیلے کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ کڀؿ ٷہیں کیب ربتب ہے۔
رڀاة ۰
ػؿمت آپيٸ  Iہے۔
ػکبٷ ثیٴہ ٵالفٵیٸ کے ةےایٶبٷ اٝٶبٯ کڀ کڀؿ کـتب ہے۔

419

ثبة

15

جتبؿتی ثیُہ
ثبة

تٞبؿف

پچھٯے ثبة ٵیں ہٳ ٷے ثیٴہ پـٿڈ٫ٹك کے خمتٲ٩ ٤نٶڀں پـ ١ڀؿ کیب رڀ ا٥ـاػ
اٷے ٿاٯے رڀکھٵڀں کڀ کڀؿ کـتے ہیں۔ گبہکڀں کب
کے مبٵٸے ٓ
اٿؿگھؿیٲڀ چیقٿں
ایک ػٿمـا میٹ ةھی ہے رٸ کڀ زب ٘٦کی ػٿمـی ّـٿؿیبت ہیں۔ یہ رببؿتی یب ٍٺٞتی
اػاؿہ یب کٶپٺیبں ہیں رڀ خمتٲ٩ ٤نٴ کی چیقٿں اٿؿ عؼٵبت ٵیں ٵَـٿ ٣ہیں یب
اٷے ٿاٯے
کے مبٵٸے ٓ
ٵیں ہٳ اك ٕج٨ہ
اٷ کے مبتھ کبٳ کـتے ہیں۔ اك ثبة
کـیٺگے۔
پـٿڈ٫ٹك پـ ١ڀؿ
رڀکھٵڀں کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ػمتیبة
میهھْے

.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H
.I
.J
.K

کے ِبصبًٍ

ربئیؼاػ /آگ ثیٴہ
٭بؿٿثبؿی ؿکبٿٹ ثیٴہ
چڀؿی ثیٴہ
ؿ٩ٴ ثیٴہ
خمٲٌ گبؿٷٹی ثیٴہ
ثیٺکـاٷ ٵٞبٿُہ ثیٴہ
رڀہؿی ثالک پبٱینی
اذمیٺئـٹگ ثیٴہ
ٍٺٞتی شببٳ رڀکھٳ ثیٴہ
مسٺؼؿی ثیٴہ
ؽٳہ ػاؿی پبٱینیبں

اك ثبة کب ٵٖبٱٜہ کـٷے کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ ہٿ ٹگے:
 .1ربئیؼاػ /آگ ثیٴہ کی م٦بؿه کـٹب
 .2ٹتیذہ ٫ے ٕڀؿ ٹَ٪بٷ (آگ) ثیٴہ کی ٿّبصت کـٹب
 .3چڀؿی ثیٴہ کڀؿ ڈیقائٸ کـٹب
 .4ؿ٩ٴ ثیٴہ کی تيـیش کـٹب
 .5خمٲٌ گبؿٷٹی ثیٴہ کی تيـیش کـٹب
 .6ثیٺکـٿں کے ٵٞبٿُہ ثیٴہ کی ٿّبصت کـٹب
 .7رڀہؿی ثالک پبٱینی کی ربڀیق کـٹب
 .8اذمیٺئـٹگ ثیٴہ کب اٹؼافہ ٱگبٹب
ٍ .9ٺٞتی شببٳ رڀکھٳ ثیٴہ کی تٞـی ٤کـٹب
مسٺؼؿی ثیٴہ کڀ عالًہ کـٹب
.10
ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ کب اٹؼافہ ٱگبٹب
.11
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 .Aربئیؼاػ /آگ ثیُہ
رببؿتی



اػاؿٿں
چھٿٹی

کڀ ثٺیبػی
اٿؿ ػؿٵیبٹی

ةڑے رببؿتی

ٕڀؿ پـ ػٿ ٩نٶڀں
٥ـٳ

ٵیں ت٪نیٴ

کیب ربتب ہے:

[ایل ایٴ ای ایل] اٿؿ

٥ـٳ

ثیٴہ می٬ٹؿ
تبؿیغی اٝتجبؿ كے ٝبٳ
پڀؿا کـتے ہٿئے ڈیٲڀپ ہٿا ہے۔

کب٥ی صؼ تک اٷ گبہکڀں کی ّـٿؿتڀں کڀ

رببؿتی اػاؿٿں کڀ ٝبٳ ثیٴہ پـٿڈ٫ٹ ٥ـٿعت ٭ـٷے کے ٱئے ثیٴہ پـٿڈ٫ٹك کڀ
اٷ کی ّـٿؿتڀں کے مبتھ اصتیبٓ كے ٵالٷ کـٷے کی ٵبٹگ کی ربتی ہے۔ ایزٸٹٿں کڀ
پـٿڈ٫ٹك کی ایک ٵٺبمت مسذھ ہٿٹی چبہئیے۔ آئیے ہٳ اٷ ٵیں کچھ ٝبٳ
ػمتیبة
ثیٴہ پـٿڈ٫ٹك پـ خمتَـ ٕڀؿ پـ ١ڀؿ کـیں۔
ربئیؼاػ /آگ ثیُہ
آگ ثیٴہ پبٱینی رببؿتی اػاؿٿں کے مبتھ مبتھ ربئیؼاػ کے ٵبٱکڀں ،ٹؿكٹ ٵیں
یب کٶیيٸ ٵیں ربئیؼاػ ؿکھٷے ٿاٱڀں کے ٱئے اٿؿ اٷ ا٥ـاػ /ٵبٱیبتی اػاؿٿں
ہٿتی ہے۔
ػٱچنپی
ٵیں ٵبٱیبتی
ہے رٸ کی ربئیؼاػ
کے ٱئے ةھی ٵڀفٿں
ٳہیب ٭بؿ/گبہ ٫کے اصبٕڀں ٵیں ؿکھے اكٹاک ،ٵـٵت کے ٱئے اصبٓہ كے ٝبؿّی
ٕڀؿ پـ ہٹائی گئی ٵيیٺـی مسیت ایک خمَڀً اصبٓہ ٵیں ٿا ٜ٩متھی ٵٺ٪ڀٯہ اٿؿ
اٿؿ ٵيیٺـی٥ ،ـٹیچـ٥ ،کنچـ ،پھٹٹگل
رٺگٴ ربئیؼاػ ٿں ریلے ٝٶبؿت  ،پالٷٹ
چیقٿں  ،اكٹاک اٿؿ ٝٶٰ ٵیں اكٹاک کب ثیٴہ کیب رب مکتب ہے۔
اٿؿ ػیگـ
٭بؿٿثبؿی کڀ اٷ کی ٝبٳ صبٱت ٵیں ٿاپل الٷے کے آؿڈؿ ٵیں ٹَ٪بٷ ىؼہ ربئیؼاػ
ِٹڀ اٿؿ ربؼیؼ کے ٱئے ٵبٱیبتی ؿاصت ّـٿؿی ہے۔ یہیں پـ آگ ثیٴہ اپٺب
کی تٞٶیـ
٭ـػاؿ اػا ٭ـتب ہے۔
 .1آگ پبٌینی
آگ پبٱینی
ہے :
جتبؿتی














کیب کوؿ کـتی ہے ؟

٫ے ؽؿیٜے

کڀؿ کئے ربٷے ٿاٯے کچھ رڀکھٵڀں کی حبج ٹیچے کی گئی

روکھِوں کے ٱئے آگ پبٱینی

اٷ رڀکھٵڀں کڀ کڀؿ کـتی ہے :

آگ
آمسبٹی جبٲی
ػھٵب٫ے /اٹؼؿٿٹی ػھٵب٫ے
٥نبػات ،ہڑتبٯ اٿؿ ثؼ ٹیتی پـ ٵجٺی ٹَ٪بٷ
احـ ٹَ٪بٷ
ہٿائی دہاف ٫ے ٹَ٪بٷ
ٕڀ٥بٷ ،آٹؼھی ،ةھٹڀؿ ،ٹا٥ڀں ،ہؿیکیٸ ،ٹٿؿٹبڈٿ ،ثبڑھ اٿؿ میالة
فٱقٯہ
ػھٹنٺب اٿؿ ةھٿمکھٱٸ پبٹی کے ٹیٺکڀں ،آالت اٿؿ
چٹاٷ کھمکٸے مسیت
پبئپڀں کب پھٹٹب اٿؿ پبٹی ثـثبػ ہٿٹب
ٵیقائٰ ٹیلٹٹگ
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عڀػ ٭بؿ امپـیٺٮٰ اٹلٹاٱیيٸ كے ٱیٮیذ
دھاڑیڀں کی آگ

ػٿ اینی اہٳ
اٱگ کـتی ہیں۔

عَڀٍیبت ہیں رڀ رببؿتی

ثیٴہ کڀ اٹ٦ـاػی

اٿؿ عڀؿػہ

الئٺڀں كے

کی ّـٿؿتڀں
کی ثیٴہ ّـٿؿتیں ا٥ـاػ
اػاؿٿں
٥ )aـٵڀں یب رببؿتی
ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ةڑی ہٿتی ہیں۔ امکی ٿدہ یہ ہے کہ ایک رببؿتی ٥ـٳ
ربئیؼاػ ٿں کی ٩یٶت ایک ٥ـػ کی ربئیؼاػ ٿں کے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ
ہٿتی ہے۔ اٷ کے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ كے کٶپٺی کے ٿرڀػ اٿؿ ٵنت٪جٰ ٵیں
ؿہٷے اٿؿ آگے ةڑھٷے پـ ٵٺ٦ی احـ پڑ مکتب ہے۔

٫ے
کی
ةڑ ی
ثٸے

 )bرببؿتی ٥ـٳ کے ثیٴہ کے ٱئے ٵبٹگ کڀ اکخـ ٩بٹڀٹی یب ػیگـ ّـٿؿیبت
٫ے ؽؿیٜے الفٵی یب ّـٿؿی ثٺب ػیب ربتب ہے۔ ٵخبٯ کے ٱئے ،رت پالٷٹك
اٿؿ ربئیؼاػ ٿں کڀ ایک ثیٺک ٱڀٷ کے ؽؿیٜے كے میٹ اپ کیب ربتب ہے تڀ
اٷ کب ثیٴہ کـٹب ٱڀٷ کی ایک ىـٓ ہٿ مکتی ہے۔ ةھاؿت ٵیں کئی کبؿپڀؿیٹ
٥ـٳ پیوہ ٿؿاٷہ ٕـی٨ے كے چالئی ربٷے ٿاٱی کٶپٺیبں ہیں اٿؿ اٷ ٵیں كے
کئی کخیـ اٱ٪ڀٵی کٶپٺیبں ہیں۔
اٷ کڀ اپٺی ربئیؼاػ ٿں کی ص٦بٙت کـٷے کے ٱئے ٵٺبمت رڀکھٳ ٵیٺزٶٸٹ صٮٶت
ٝٶٲی کڀ اپٺبٷے اٿؿ ثیٴہ ٱیٸے مسیت جمٶڀٝی ٕڀؿ پـ ٵٞیبؿ کڀ ثٺبئے ؿکھٷے کی
ّـٿؿت ہٿتی ہے۔
اٿپـ ٫ے رڀکھٵڀں كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے کنی ةھی ٹَ٪بٷ کڀ کچھ اعـاد
پبٱینی ٫ے ؽؿیٜے کڀؿ کیب ربتب ہے۔
 .2اعـاد
اعـاد

کے تبثٜ

کیب ہیں؟

اك ٕـس ہیں :

ِ )aتول ٜمغت عٖـوں کی ودہ كے ہوْے وايے ٔمَبْ ریلے -
 .iرٺگ اٿؿرٺگ رینی مـگـٵیبں
رڀہؿی عٖـے
.ii
آیڀٹبئقیيٸ اٿؿ تبثٮبؿی
.iii
آٱڀػگی اٿؿ ذمبمت كے ٵتٞٲ٨ہ ٹَ٪بٷ
.iv
 )bایلے مغت عٖـات
ربتی ہیں ۔

رو ٝبَ

ثیُہ ِیں ػیگـ

پبٌینیوں

نے ؽؿیٜے

کوؿ کی

 .iٵيیٺـی کی عـاثی
٭بؿٿثبؿ ٵیں ؿکبٿٹ
.ii
ایڈ اوْ ووؿ
صبالٹکہ فٱقٯہ  ،آگ اٿؿ دھٹکب؛ ثیٴہ ىؼہ رڀکھٳ کے ٹتیذے ٵیں جبٲی کی ٹب٭بٵی
کے ثٞؼ کڀٯڈ اكٹٿؿیذ ٵیں ؿکھے ٵبٯ کی عـاثی ،ٵٲتے کڀ ہٹاٷے ٵیں ىبٵٰ اّب٥ی
کڀؿ کی گئی ؿ٩ٴ کے اّب٥ی پـ ٭ٺنٰٹیٺگ
عـچ ،ٵٞٶبؿ  ،پبٱینی ٫ے ؽؿیٜے
اذمیٺئـ کی ٥یل ،رٺگٰ کی آگ ،اچبٹ ٬ػہٷ اٿؿ اپٸے عڀػ کی گبڑیڀں کی ٿدہ كے
احـ ٹَ٪بٷ رینی کچھ مغت عٖـٿں کڀ اّب٥ی پـیٶیٴ کے اػائیگی كے کڀؿ کیب
رب مکتب ہے۔

 .3آگ پبٌینی

ُتغیـات
کے ِ
422

کے ٱئے ربؿی کی
ٝبٳ ٕڀؿ پـ  12ٳہیٸے کی ٵؼت
آگ پبٱینیبں
ربتی ہیں۔ ٍـ ٣ٵٮبٹڀں کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺیبں ٕڀیٰ ٵؼتی پبٱینیبں
ػمتیبة
ٿاٱی پبٱینیبں
کی ٵؼت
یٞٺی  12ٳہیٸے كے فیبػہ
کـاتی ہیں۔ کچھ ٵٞبٵٲڀں ٵیں چھٿٹی ٵؼت کی پبٱینیبں ةھی ربؿی کی
ربتی ہیں رٸ کے ٱئے چھٿٹی ٵؼت کے پیٶبٷے الگڀ کئے ربتے ہیں۔
 .4ثبفاؿ لیّت

یب حببٌی

لیّت

پبٌینیبں

ایک ٹَ٪بٷ کی ٍڀؿت ٵیں ثیٴہ کٶپٺی ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثبفاؿ ٭ی ٩یٶت
٩یٶت
کـےگی۔ صبالٹکہ حببٱی
[رڀ ةے ٩ؼؿ ٩یٶت ہے ] کی اػائیگی
پبٱینی کے زبت ثیٴہ کٶپٺیبں ٹَ٪بٷ ىؼہ ربئیؼاػ کےیٮنبں ایک ٹئی
ربئیؼاػ کے تجؼیٲی کی الگت کی اػائیگی کـتی ہیں۔ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٹئے
ہے ،ٷہ کہ ثبفاؿ
کی ٝٮبمی کـٷے کے ٱئے ّـٿؿی
٩یٶت
تجؼیٰ
٩یٶت کے ٱئے رینب کہ ٝبٳ آگ پبٱینی کے زبت ہٿتب ہے۔
ٝٶبؿتڀں  ،پالٷٹ  ،ٵيیٺـی اٿؿ ٥ـٹیچـ،
پبٱینیبں
حببٱی ٩یٶت
٥کنچـ٣ ،ٹٹگل کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ربؿی کی ربتی ہیں۔ حببٱی ٩یٶت
پبٱینیبں ایلے اكٹاکل کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ربؿی ٷہیں کی ربتی
ہیں رٸ کڀ ثبفاؿ ٩یٶت ثٺیبػ پـ کڀؿ کیب ربتب ہے۔
 .5اٝالْ

پبٌینی

گڀػاٳ ٵیں مج ٜاكٹاک کڀ اٝالٷ پبٱینی ٫ے ؽؿیٜے کڀؿ کیب رب
مکتب ہے کیڀں اك ٕـس کے اكٹاک ٵ٪ؼاؿ ٵیں اتبؿ چڑھاٿٔ كے ٵيـٿٓ
ہٿٹی چبہئیے رلے
٩یٶت
ٿہ مت كے فیبػہ
ہٿتے ہیں۔ ثیٴہ ؿ٩ٴ
کی
کـٷے کی ٵتڀٜ٩
کے ػٿؿاٷ گڀػاٳ ٵیں ؽعیـہ
ٵؼت
پبٱینی
ربتی ہے۔ اك ٩یٶت پـ ایک ٝبؿّی پـیٶیٴ ٿٍڀٯ کیب ربتب ہے۔ ثیٴہ
ػاؿ کڀ پبٱینی کی چبٱڀ ٵؼت کے ػٿؿاٷ ات٦ب ٧ٿ٤٩ے پـ اپٸے
اكٹاکل کی ٩یٶت اٝالٷ کـٹب ّـٿؿی ہٿتب ہے۔ یہ پبٱینی ٵؼت کے
آعـ ٵیں پـیٶیٴ کے مبتھ تٖجی ٨پؾیـ ہے۔
 .6فٍوٹؿ

پبٌینیبں

ایک ػٿمـی ٩نٴ کی پبٱینی ٥ٲڀٹؿ پبٱینی ہے۔ اٷ پبٱینیڀں کڀ
ایک ثیٴہ ؿ٩ٴ کے زبت خمتٲ ٤خمَڀً ٵ٪بٵڀں پـ حم٦ڀٗ مبٵبٹڀں کے
اكٹاک کے ٱئے ربؿی کیب رب مکتب ہے۔ ١یـ خمَڀً ٵ٪بٵڀں کڀ کڀؿ
10ۺ کی ایک ٱڀڈیٺگ کے مبتھ
ٷہیں کیب ربتب ہے۔ پـیٶیٴ کی ىـس
کنی ایک ٵ٪بٳ پـ ثیٴہ ػاؿ کےا كٹاک کے ٱئے الگڀ مت كے فیبػہ
ةھی کہتے ہیں کیڀٹکہ ثیٴہ ؿ٩ٴ
پبٱینی
ہے۔ اٷ کڀ ٥ٲڀٹؿ
ىـس
کئی ٵ٪بٵڀں پـ گھٿٵتی ؿہتی ہے۔
پـیٶیٴ کی ىـس
٩ )aجِہ

اٷ ثبتڀں پـ ٵٺضَـ

کی ٩نٴ ٍ -ٺٞتی

کـتی ہے:

یب ػٿمـی ٍڀؿت ٭ی ٩نٴ
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)b

)c
)d
)e
)f
)g

ىـس

متھی ربئیؼاػ ٿں پـ ثٺبئے
كے چبؿد ٱیب
پـ ایک ىـس

ٵیں ٿاٜ٩
اصبٓہ
ایک ٍٺٞتی
گئے پـٿڈ٫ٹ (ػٿں) کی ثٺیبػ
ربئیگب۔
ٍٺٞتی اصبٕڀں کے ثبہؿ ٿا ٜ٩كہٿٱیبت کب اٹؼافہ اٱگ اٱگ
ٵ٪بٳ پـ ٩جِہ کی ٹڀٝیت کی ثٺیبػ پـ کیب ربئیگب۔
کے
ٿہاں ؿکھے عٖـٹبک ٹڀٝیت
کب اٹؼافہ
ٝال٩ڀں
ؽعیـہ
مبٵبٹڀں کے ثٺیبػ پـ کیب ربئیگب۔
اٷ" کڀؿٿں کڀ ىبٵٰ کـٷے کے ٱئے اّب٥ی پـیٶیٴ ٿٍڀٯ
"ایڈ ٓ
کیب ربتب ہے۔
ٵیں
ٰ تبؿیظ اٿؿ اصبٓہ
ٵبّی کے ػٝڀی
پـیٶیٴ ٵیں ؿٝبیت
ػمتیبة آگ زب ٘٦كہٿٱیبت کے ثٺیبػ پـ ػی ربتی ہے۔
٥نبػات ،ہڑتبٯ ،ثؼٹیتی پـ
پـیٶیٴ ٵیں کٶی کے ٱئے ٥ـػ
ٵجٺی ٹَ٪بٷ کے کڀؿٿں اٿؿ میالة گـٿپ مغت عٖـٿں ٵیں كے
ةھی آپيٸ ٵٺتغت ٭ـ مکتے ہے۔
پیٹؿٷ

پھؿ اٱگ اٱگ ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے اٱگ اٱگ ہٿ مکتی ہے۔

اپٓے آپ وو ٹیلٹ 1
رببؿتی
کـتی ہے۔

رڀکھٵڀں کے ٱئے آگ پبٱینی

________ کے رڀکھٵڀں کڀ کڀؿ

 .Iػھٵب٫ہ
 .IIاٹؼؿٿٹی ػھٵب٫ے
 .IIIاٿپـ ٫ے ػٿٹڀں
 .IVاٿپـ ٵیں كے کڀئی ٷہیں

 .Bوبؿوثبؿی ؿکبوٹ ثیُہ
ثیٴہ کے اك ٩نٴ کڀ ٹتیذے ٵیں ٹَ٪بٷ ثیٴہ یب ٵٺب ٜ٥کب ٹَ٪بٷ ثیٴہ کے ٕڀؿ پـ
ةھی ربٹب ربتب ہے۔
آگ ثیٴہ ،ثیٴہ ىؼہ رڀکھٵڀں كے ٵٺؼؿربت یب ربئیؼاػ کڀ ٹَ٪بٷ یب ٝٶبؿت ،
پالٷٹ  ،ٵيیٺـی ٥ٮنچـٿں٣ ،ٹٹگل ٥ ،ـٿعت کے ٵبٯ ٿ١ريہ کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ کے عال٣
ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتب ہے۔ امکے ٹتبئذ ثیٴہ ػاؿ کے ٭بؿٿثبؿ ٵیں کٰ یب رقٿی
ؿکبٿٹ ہٿ مکتے ہے رنکے چٲتے ؿکبٿٹ کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ خمتٲ٩ ٤نٴ کے ٵٞبىی
ٹَ٪بٷ ہٿتے ہیں۔

.1

وبؿوثبؿی ؿکبوٹ پبٌینی

کے حتت کوؿیذ

ٹتبئزی ٹَ٪بٷ (می ایٰ) پبٱینی [٭بؿٿثبؿی ؿکبٿٹ (ثی آئی)] جمٶڀٝی ٵٺب ٜ٥کے
ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتب ہے  -رنٶیں آعـی ٹَ٪بٷ کڀ رٲؼ كے رٲؼ کٴ
کـٷے کے ٱئے ،٭بؿٿثبؿ کڀ ٿاپل ٝبٳ صبٱت ٵیں الٷے کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ ٫ے
عـچ کی گئی کبٳ کی ةڑھی ہٿئی الگت کے مبتھ مبتھ عبٱٌ ٵٺب ٜ٥اٿؿ
ؽؿیٜے
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اكٹاٷڈیٺگ چبؿرل ةھی ىبٵٰ ہے۔ کڀؿ کی گئی مغت عٖـات
کے زبت کڀؿ کی گئی مغت عٖـٿں اٿؿ ىـٕڀں کے یٮنبں ہیں۔

اٿؿ ىـٕیں آگ پبٱینی

ِخبي
اگـ کنی فٱقٯہ کے ٹتیذے ٵیں کبؿ ٵیٺیڀ ٥یٮچـؿك کے پالٷٹ کڀ ٹَ٪بٷ پہٹچتب
ہے تڀ پـٿڈ٭يٸ ٫ے ٹَ٪بٷ کے چٲتے ٵیٺیڀ ٥یٮچـؿك کڀ آٵؼٹی کب ٹَ٪بٷ ہٿگب۔ عـچ
کئے گئے اّب٥ی ثیٴہ ىؼہ اعـاربت کے مبتھ مبتھ آٵؼٹی کے اك ٹَ٪بٷ کب ثیٴہ
کیب رب مکتب ہے ثيـٕیکہ یہ ایک ثیٴہ ىؼہ رڀکھٳ کے ٹتیذے ٵیں ہٿا ہے۔
کے اعتالٓ ِیں ٌی رب
روکھَ پبٌینی
ِٞیبؿی آگ اوؿ خمَوً
ٍـف
یہ پبٌینی
ِ لجوي ہوتے ہیں رت
تتھی لبثً
کے حتت ػٝوے ٍـف
مکتی ہے کیؤکہ اك پبٌینی
ٰ کیب گیب ہو۔
ِٞیبؿی آگ اوؿ خمَوً روکھَ پبٌینی کے حتت ایک ػٝوی
اپٓے آپ وو ٹیلٹ

2

ایک ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿٹ ثیٴہ پبٱینی
رب مکتی ہے۔

ٍـ٣

____________ کے مبتھ اعتالٓ

ٵیں ٱی

 .Iٵٞیبؿی آگ اٿؿ خمَڀً رڀکھٳ پبٱینی
ٵٞیبؿی آگ اٿؿ مسٺؼؿی پبٱینی
.II
 .IIIٵٞیبؿی اٿؿ خمَڀً رڀکھٳ پبٱینی
ٵٞیبؿی اذمیٺئـٹگ اٿؿ مسٺؼؿی پبٱینی
.IV

.C

چوؿی ثیُہ

یہ پبٱینی رببؿتی اصبٓے ریلے ٭بؿعبٹڀں ،ػکبٹڀں ،ػ٥بتـ ،ٿئريہاؤك
اٿؿ گڀػاٵڀں کے ٱئے رل اكٹاک ،اىیبء٥ ،ـٹیچـ٥ ،ٮنچـ ،ایک ثٺؼ
ربڀؿی ٵیں ؿکھی ٹ٪ؼ ىبٵٰ ہٿ مکتی ہے رلے چـایب رب مکتب ہے۔ اصبٓہ
کب ػائـہ پبٱینی ٵیں ٿاّش ٕڀؿ پـ ثیبٷ ہٿتب ہے۔
 .1چوؿی ثیُہ کے حتت کوؿ کئے گئے روکھَ
ً اٿؿ تيؼػ ٕـی٨ے كے اصبٓہ ٵیں ػاعٰ کـٷے کے ثٞؼ ربئیؼاػ
 )aاٍٰ رربا
ً اٿؿ تيؼػ ا٭قیٹ یب ٱڀٹ کے ثٞؼ ٹَ٪بٷ۔
ٹَ٪بٷ یب اصبٓہ كے اٍٰ ،رربا

)b

(A) .2

چڀؿٿں كے ثیٴہ ىؼہ ربئیؼاػ یب اصبٓہ کڀ ٹَ٪بٷ۔ ثیٴہ ىؼہ
ٍـ ٣تتھی کڀؿ کیب ربتب ہے رت امکب ٹَ٪بٷ ثیٴہ ىؼہ اصبٓہ
کنی ػیگـ اصبٓہ كے ٷہیں۔
ٔمؼی

کب

ربئیؼاػ کڀ
كے ہٿتب ہے،

کوؿ

چڀؿی کڀؿ کب ایک اہٳ صٌہ ٹ٪ؼی کڀؿ ہے۔ یہ ٍـ ٣تتھی کبٳ کـتب ہے رت ٹ٪ؼی
ایک حم٦ڀٗ ربڀؿی ٵیں حم٦ڀٗ ہٿتی ہے اٿؿ ایک ٵٺٚڀؿی ٫ے مبتھ ثٲگـی پـٿ ٣ڈیقائٸ
کی ہٿتی ہے۔ ٹ٪ؼی کڀؿ ٥ـاہٳ کـٷے کے ٱئے الگڀ ٝبٳ ىـٕیں ٹیچے ػی گئی ہیں:

 )aٹ٪ؼی ربڀؿی ٿاٱی ص٪ی٪ی کٲیؼ کب امتٞٶبٯ کـتے ہٿئے اك كے
کی ربٷے ٿاٱی ٹ٪ؼی کی چڀؿی کڀ ٍـ ٣اك ٍڀؿت ٵیں اصبٓہ کـتب
ہے دہاں اك ٕـس کی کٲیؼ تيؼػ كے یب تيؼػ کی ػھٵکی كے یب
ثٲپـیڀگ کے ؽؿیٜے صبٍٰ کی گئی ہے۔ اكے یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
"چبثی کالف "کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔
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کی ایک پڀؿی ٣ہؿمت کڀ ربڀؿی کے ٝالٿہ کنی
 )bربڀؿی ٵیں ٹ٪ؼی کی ٵ٪ؼاؿ
ػٿمـے ٵ٪بٳ پـ حم٦ڀٗ کـکے ؿکھا ربتب ہے۔ ثیٴہ کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی اك
ٕـس کے ؿیکبؿڈ كے اٍٰ ٵیں ػکھائی گئی ؿ٩ٴ تک حمؼٿػ ہٿتی ہے۔
)(B

پہال ثیُہ ٔمَبْ

کب ہٿتب ہے (ریلے گٹھؿ ٵیں
ایلے ٵٞبٵٲڀں ٵیں ،رڀ اٝٲی ثٲ ٬ٵیں کٴ ٩یٶت
کپبك ،اٹبد ،چیٺی ٿ١ريہ ) ،ایک ہی ٵڀ ٜ٩پـ پڀؿے اكٹاک کڀ کھٿٷے کے رڀکھٳ کڀ
ؿیٶڀٹ ٵبٹب ربتب ہے۔ ٿہ ٩یٶت رل کی چڀؿی کی رب مکتی ہے ،امکب پتہ دمٮٸہ فائؼ
اف فائؼ ٹَ٪بٷ کے ٕڀؿ پـ ٱگبیب ربتب ہے اٿؿ پـیٶیٴ رڀکھٳ کے ػائـے ٵیں
اٷے ٿاٯے پڀؿے اكٹاک کڀ کڀؿ کـتے ہٿئے فائؼ دمٮٸہ ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٿٍڀٯ کیب
ٓ
ربتب ہے۔ ٥ـُ ٭یب ربتب ہے کہ امکے ثٞؼ ػٿمـی چڀؿی ٥ڀؿا ٷہیں ہٿ مکتی ہے یب
ثیٴہ ػاؿ امکی ثبف گـػی کڀ ؿٿکٸے کے ٱئے اّب٥ی زبٕ ٘٦ـی٨ے کـ مکتب ہے۔

) (Cاٝالٷ ٭ڀؿ اٿؿ ٥ٲڀٹؿ ٭ڀؿ آگ ثیٴہ
مٲنٰے ٵیں ةھی دمکٸ ہے۔

کی ٵبٹٺؼ اكٹاک کے

 .3اعـاد
ٵیں ٩بٹڀٹی ٕڀؿ پـ ؿہٷے
یب اصبٓہ
ٵالفٵیٸ ،عبٹؼاٷ کے ا٥ـاػ
یہ پبٱینی
ٿاٯے ػیگـ ا٥ـاػ ٫ے ؽؿیٜے چڀؿی کڀ کڀؿ ٷہیں کـتی ہے ،یہ الؿمٺی یب ٝبٳ
چڀؿی کڀ ةھی کڀؿ ٷہیں کـتی ہے۔ یہ اٷ ٹَ٪بٹڀں کڀ ةھی ثبہؿ ؿکھتب ہے رٸ کڀ ایک
٫ے ؽؿیٜے کڀؿ کیب ربتب ہے۔
آگ یب پٲیٹ گالك پبٱینی
 .4اولٹیٕيٓ
اّب٥ی پـیٶیٴ پـ ٥نبػات ،ہڑتبٯ اٿؿ ػہىت گـػی کے رڀکھٵڀں کڀ کڀؿ کـٷے کے
ٱئے پبٱینی کڀ ةڑھایب رب مکتب ہے۔

.5

پـیّیُ

چڀؿی پبٱینی کے ٱئے پـیٶیٴ کی ىـس ثیٴہ ىؼہ ربئیؼاػ کی ٹڀٝیت  ،عڀػ ثیٴہ
ا٩ؼاٵبت(ریلے
کے اعال٩ی رڀکھٳ ،اصبٓہ اٿؿ ٵ٪بٳ ٭ی تٞٶیـ  ،زب٘٦
ػاؿ
کـتی ہیں۔
پـ ارمَبؿ
چڀکیؼاؿ ،چڀؿی االؿٳ) ،پچھٯے ػٝڀٿں کے ربـةہ ٿ١ريہ
ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں ػی گئی ٵٞٲڀٵبت کے ٝالٿہ اٝٲی ٩یٶت کی چیقیں ىبٵٰ ہٿتی
ہیں ،ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے ایک ٩جٰ اف ٵٺٚڀؿی ٵٞبئٸہ کیب ربتب ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ
چڀؿی پبٱینی
 .Iثیٴہ ىؼہ

3

کے ٱئے پـیٶیٴ ______________ پـ ارمَبؿ
پبٱینی

.II

عڀػ ثیٴہ ػاؿ

.III

اصبٓہ

.IV

اٿپـ ٫ے

کـتب ہے۔

کی ٹڀٝیت
کب اعال٩ی رڀکھٳ

کی تٞٶیـ اٿؿ ٵ٪بٳ
متھی

 .Dؿلُ ثیُہ
ٹ٪ؼی کب ٱیٸ ػیٸ کنی ةھی ٭بؿٿثبؿ کب ایک ٵـثڀٓ صٌہ ہے۔ اك پبٱینی کب ٵَ٪ؼ
ؿ٩ٴ کے ٹَ٪بٷ کے عال ٣ثیٺکڀں اٿؿ ٍٺٞتی رببؿتی اػاؿٿں کی ص٦بٙت کـٹب ہے۔
ؿ٩ٴ اصبٓہ کے مبتھ مبتھ ثبہؿ ةھی رڀکھٳ پـ ہٿتب ہے۔ اكے پیلے ٹکبٱٸے ،مجٜ
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کـٷے ،اػائیگی
ہے۔
 .1ؿلُ

یب مج ٜکـٷے کے ٿ٩ت ١یـ ٩بٹڀٹی ٕـی٨ے كے اڑا ٱیب رب مکتب

ثیُہ کب کوؿیذ

ؿ٩ٴ ثیٴہ پبٱینی اٷ ٹَ٪بٹڀں کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ثٺبئی گئی ہے رڀ ٹ٪ؼی ،
چیک  /پڀكٹٯ آؿڈؿ  /ڈاک ٹکٹ کے ٱیٸ ػیٸ کے ٿ٩ت ہٿ مکتے ہیں۔ یہ پبٱینی ٝبٳ
ٕڀؿ پـ ػٿ میٮيٺل کے زبت کڀؿ ٥ـاہٳ کـتی ہے -
 )aٹؿأقٹ میکيٓ
یہ ڈکیتی یب چڀؿی یب امی ٕـس کی کبؿؿٿائی کے ٹتیذے ٵیں
کڀ کڀؿ کـتب ہے ،رت اكے ثیٴہ ػاؿ یب امکے جمڀفہ ٵالفٵیٸ
ٯے ربیب ربتب ہے۔
ٹؿاٹقٹ میٮيٸ ػٿ ؿ٩ٶڀں کڀ خمَڀً

ٹ٪ؼی کے ٹَ٪بٷ
٫ے ؽؿیٜے ثبہؿ

کـتب ہے:

٥ .iی ٹ ٰ٪ٿ محٰ کی صؼ :یہ ٿہ فیبػہ كے فیبػہ ؿ٩ٴ ہے رل کب ہؿ
ٹَ٪بٷ کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ ٭بؿ کڀ اػا کـٹب ّـٿؿی ہٿ مکتب
ہے۔
پبٱینی کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ٹؿاٹقٹ ٵیں سبٶیٸہ ؿ٩ٴ  :یہ اك ؿ٩ٴ
.ii
کڀ پیو ٭ـتب ہے رنٶیں پـیٶیٴ کی ؿ٩ٴ پـ پہٹچٸے کے ٱئے پـیٶیٴ کی
ىـس کڀ الگڀ کیب ربئیگب۔

پبٱینیبں اٝالٷ کی ثٺیبػ پـ ربؿی کیب رب مکتب ہے ہیں۔ اك ٱئے
اٹيڀؿٹل ٿاٱڀں ٹؿاٹقٹ ٵیں ٵتڀ ٜ٩ؿ٩ٴ پـ ایک ٝبؿّی پـیٶیٴ
ٿٍڀٯ کـتے ہیں اٿؿ اك پـیٶیٴ کڀ ثیٴہ ػاؿ کے اٝالٷ کے ٵٖبث٨
پبٱینی کی ٵؼت کے ػٿؿاٷ ؿامتے ٵیں اٍٰ ؿ٩ٴ کی ثٺیبػ پـ
پبٱینی کے اعتتبٳ کے ٿ٩ت کڀ ایڈرلٹ کیب ربتب ہے۔
 )bاصبٓہ

میىيٓ

یہ میٮيٸ چڀؿی ،میٺؼھٵبؿی ،ٱڀٹ ٿ١ريہ کی ٿدہ كے ٥ـػ کے اصبٓہ  /ثٺؼ
ربڀؿی كے ٹ٪ؼی کے ١بئت ہٿٷے کڀ کڀؿ کـتب ہے۔ پبٱینی کی ػیگـ عَڀٍیبت
ٝبٳ ٕڀؿ پـ چڀؿی ثیٴہ (رببؿتی اصبٓہ کب) کی كہٿٱیبت کے یٮنبں ہٿتی ہیں
رل کی حبج اٿپـ می٬ھٷے ٫ے ٵبصبٍٰ Cکے زبت کی گئی ہے۔
 .2اہَ

اعـاد

اٷ ٵیں ىبٵٰ ہیں :
١ )aٲٖی یب ةھٿٯ کی ٿدہ
 )bؿ٩ٴ

كے کٶی،

٭ب ٹَ٪بٷ رلے جمڀفہ

٥ـػ

کے ٝالٿہ ػٿمـے کڀ مڀٹپ ػیب گیب ہے اٿؿ

٥ )cنبػات ،ہڑتبٯ اٿؿ ػہىت گـػی  :اكے ایک اّب٥ی
کـکے ایک ا٭لٹیٺيٸ کے ٕڀؿ پـ کڀؿ کیب رب مکتب ہے۔

.3

پـیٶیٴ کی اػائیگی

اولٹیٕيٕل

اّب٥ی پـیٶیٴ کے اػائیگی
کڀ ةڑھایب رب مکتب ہے:
 )aٹ٪ؼی ٯے رب ؿہے ا٥ـاػ

پـ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثبتڀں کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے پبٱینی
کی ةےایٶبٹی،
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٥ )bنبػات ،ہڑتبٯ اٿؿ ػہىت گـػی کے رڀکھٳ
٥ )cـاہٵی رڀکھٳ ،رڀ ٵالفٵیٸ

کڀ ارـت اػائیگی

کے ػٿؿاٷ ہٿا ٹَ٪بٷ ہے

 .4پـیّیُ

پـیٶیٴ کی ىـس کب تٞیٸ ثیٴہ ػاؿ  ،کنی ایک ٿ٩ت ٵیں کٶپٺی کی ٹ٪ؼی
ٯے ربٷے کی ؽٳہ ػاؿی مڀاؿی كہٿٱت کب ٵڀڈ ،ىبٵٰ ػٿؿی ،اپٺبئے گئے زب٘٦
ا٩ؼاٵبت ٿ١ريہ کے ثٺیبػ پـ ٓے کیب ربتب ہے۔ پـیٶیٴ پبٱینی ٫ے عبمتہ کے 30
ػٹڀں کے اٹؼؿ کی گئی اٝالٷ کی ثٺیبػ پـ مبٯ ةھؿ ٵیں ٯے ربئی گئی اٍٰ ٹ٪ؼی
کے ٵٖبث ٨تٖجی ٨پؾیـ ہے۔
اپٸے آپ ٭ڀ ٹیلٹ 4
اٷ ٵیں كے کلے ایک ؿ٩ٴ
١ .Iٲٖی

یب ةھٿٯ کی ٿدہ

چڀؿی کے ٿدہ

.II
.III

ؿ٩ٴ

.IV

٥نبػات،

 .Eخمٌٍ

٥ـػ

٭ب ٹَ٪بٷ

کے زبت کڀؿ کیب ربتب ہے؟

ثیٴہ پبٱینی
کٶی
کے اصبٓہ

رلے جمڀفہ

كے ٹ٪ؼی ١بئت ہٿٹب
کے ٝالٿہ ػٿمـے کڀ مڀٹپب گیب ہے

٥ـػ

ہڑتبٯ اٿؿ ػہىت گـػی

(فڈیٍیٹی ) گبؿْٹی ثیُہ

کٶپٺیڀں کڀ اپٸے ٵالفٵیٸ کی ػھٿکہ ػہی یب ةےایٶبٹی ریلے م٦یؼ
ٹَ٪بٷ ةھگتٺب پڑتب ہے۔ خمٲٌ
كے ٵبٱیبتی
کی ٿدہ
کبٱـ رـائٴ
(٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی ثیٴہ ر ٰٞمبفی١ ،نب ،چڀؿی ،ہیـاپھیـی اٿؿ ١ٲٖی
٫ے ؽؿیٜے اپٸے ٵالفٵیٸ کی ػھٿکبػہی یب ةےایٶبٹی کی ٿدہ كے
آرـٿں کڀ ہٿٷے ٿاٯے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کے عال ٣اٷ کڀ ٵٞبٿُہ ػیٺب ہے۔
 .1خمٌٍ

(فڈیٍیٹی ) گبؿْٹی ثیُہ کے حتت کوؿیذ

کڀؿ ایک ثـائے ؿامت ٵٞبىی ٹَ٪بٷ
ٹَ٪بٷ ىبٵٰ ٷہیں ہے۔
اك ٵیں ٹتیذہ ٵیں
 )aٹَ٪بٷ ؿ٩ٴ  ،میٮڀؿیٹیق
چبہئیے۔
 )bای٬ٹ

خمَڀً

٥ـائِ

کے عال٣

ػیب ربتب ہے اٿؿ

یب مبٵبٷ کے تٞٲ٨

ٵیں ہٿٹب

کے ػٿؿاٷ کیب گیب ہٿٹب چبہئیے۔

 )cٹَ٪بٷ کب پتہ پبٱینی کے اعتتبٳ یب ٵالفٳ کی ٵڀت،
ؿیٹائـٵٸٹ ،پؼتیبگ یب ثـعبمتگی کے  12ٳہیٺڀں کے اٹؼؿ
ٱگبیب ربٹب چبہئیے ،رڀ ةھی پہٯے ہٿ۔
 )dایک ػٿثبؿہ ٭بٳ پـ ؿ٫ھے گئے ةےایٶبٷ ٵالفٳ کے تٞٲ٨
کڀئی کڀؿ ٥ـاہٳ ٷہیں کیب ربتب ہے۔
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ٵیں

 .2خمٌٍ

(فڈیٍیٹی ) گبؿْٹی پبٌینی

خمٲٌ (٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی پبٱینیبں
٭ب تجبػٯہ عیبٯ ٹیچے کیب گیب ہے:
 )aأفـاػی

کی لنّیں
خمتٲ٤

ا٩نبٳ کی ہٿتی ہیں رٸ

پبٌینی

ٿہاں کیب ربتب ہے دہاں ٍـ٣
کب امتٞٶبٯ
اك ٩نٴ کی پبٱینی
ایک ٥ـػ کڀ ّٶبٹت ػی ربٹی ہٿ۔ ٵالفٳ کب ٹبٳٛ ،ہػہ اٿؿ ّٶبٹت
کی ؿ٩ٴ خمَڀً کی ربٹی چبہئیے۔
 )bارتّبٝی

پبٌینی

اك پبٱینی ٵیں ہؿ ای ٬ٵالفٳ کے ٥ـائِ پـ ایک ٹڀٹ اٿؿ اٱگ
کے ٹبٵڀں ٭ی
ثیٴہ ؿ٩ٶڀں کے مبتھ مبتھ اٷ ٵالفٵیٸ
اٹ٦ـاػی
٣ہؿمت ثٺبٷے کب ای ٬ىیڈیڀٯ ىبٵٰ ہے رٸ پـ گبؿٷٹی الگڀ ہٿتی ہے۔
 )cفٍوٹٔگ پبٌینی

یب فٍوٹؿ

کے ٹبٵڀں اٿؿ
ٵیں کڀؿ کئے ربٷے ٿاٯے ا٥ـاػ
اك پبٱینی
ٵیں ڈاال ربتب ہے ،ٱیکٸ گبؿٷٹی کی
کڀ ایک ىیڈیڀٯ
٥ـائِ
پڀؿے
ؿ٩ٴ
ؿ٩ٶڀں کے جببئے گبؿٷٹی کی ایک ٵٞیٸہ
اٹ٦ـاػی
گـٿپ پـ "گھٿٵتی ؿہتی" ہے۔ امٲئے کنی ةھی ایک ٵالفٳ کے تٞٲ٨
گبؿٷٹی کڀ کٴ کـتب ہے رت تک کہ ایک اّب٥ی
ٰ ٝبؿّی
ٵیں ػٝڀی
پـیٶیٴ کی اػائیگی کـکے ثٺیبػی ؿ٩ٴ کڀ حببٯ ٷہیں کیب ربتب
ہے۔
ٛ )dہػہ

(پوفیيٓ) پبٌینی

یہ ایک ارتٶبٝی پبٱینی کے یٮنبں ہے رل ٵیں ٥ـ ٧یہ ہے کہ
ٍـ ٣ىیڈٿٯ اٷ" صبالت "کی ٣ہؿمت ہے رل کی ّٶبٹت ایک خمَڀً ؿ٩ٴ
کے ٱئے ػی ربئے گی اٿؿ ٹبٳ کب ؽکـ ٷہیں کیب ربتب ہے۔
 )eثٍیٕکیٹ پبٌینی
یہ پبٱینی ٹبٳ یب ٛہػہ ػکھائے ثٺب پڀؿے اكٹا ٣کڀ کڀؿ کـتی
ہے۔ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے ٵالفٵیٸ کے ثبؿے ٵیں کڀئی پڀچھ
کی ایک
ٵالفٵیٸ
تبچھ ٷہیں کی ربتی ہے۔ اك ٕـس کی پبٱینیبں
ةڑی تٞؼاػ ؿکھٷے ٿاٯے آرـ کے ٱئے ہی ٵڀفٿں ہیں اٿؿ تٺٚیٴ
٫ے ٵالفٵیٸ کے گؾىتہ کے ثبؿے ٵیں ٵٺبمت پڀچھ تبچھ کـتب ہے۔
ٵیں ثیٴہ
رڀ صڀاٯہ ربت ٱیتب ہے ،ایک ػٝڀے کی صبٱت
آرـ
ہٿٹب چبہئیے۔ پبٱینی ٍـ ٣هہؿت ٭ی
کٶپٺیڀں کے ٱئے ػمتیبة
صبٍٰ ةڑی کٶپٺیڀں کڀ ٥ـاہٳ کی ربتی ہے۔
.3

پـیّیُ
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پـیٶیٴ کی ىـس ٭بؿٿثبؿی پیوہ کے ٩نٴ ،ٵالفٳ کے ٛہػے ،ربٹچ اٿؿ
ٹگـاٹی کے ملٹٳ پـ ارمَبؿ کـتی ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ
٣ڈیٲیٹی
.I

5

گبؿٷٹی ثیٴہ ________________ کڀ ٵٞبٿُہ

آرـ ؤں کڀ اٷ کے ٵالفٵیٸ کی ػھٿکہ ػہی
كے اٷ کڀ ہٿئے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کے عال٣

 .IIٵالفٵیٸ کڀ اٷ کے آرـ کی ػھٿ٫ہ ػہی
اٷ کڀ ہٿئے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کے عال٣

کـتی ہے۔

یب ةےایٶبٹی کے ٿدہ

یب ةےایٶبٹی کے ٿدہ

كے

کی ػھٿ٭ب ػہی
اٿؿ آرـ ؤں کڀ تینـی پبؿٹی
 .IIIٵالفٵیٸ
ةےایٶبٹی کے ٿدہ كے اٷ کڀ ہٿئے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کے عال٣

یب

 .IVىئیـ ہٿٯڈؿف کڀ کٶپٺی کے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کی ػھٿ٭ب
ةےایٶبٹی کے ٿدہ كے اٷ کڀ ہٿئے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کے عال٣

 .Fثیٕکبؿاْ

کب ِٞبوُہ

ػہی

یب

ثیُہ

یہ ربٵ ٜکڀؿ ثیٺکڀں ،ایٸ ثی ای ٤می ػیگـ اػاؿٿں کے ٱئے تیبؿ
ٵیں اٷ کے
کیب گیب تھا ،رڀ پیلے اٿؿ میٮڀؿیٹیق کے تٞٲ٨
کڀ
کـتے ہٿئے ؿ٩ٴ
رڀکھٵڀں پـ ١ڀؿ
اٷے ٿاٯے خمَڀً
مبٵٸے ٓ
ىبٵٰ کـٷے ٿاٱی مـگـٵیڀں ٵیں ٵَـٿ ٣ہٿتے ہیں۔
 .1ثیٕکـاْ

ِٞبوُہ

ثیٺکـ کی ّـٿؿت

ثیُہ کے حتت کوؿیذ

کی ثٺیبػ

پـ اك پبٱینی

کے خمتٲ٤

ت٢یـات ہیں۔

 )aآگ ،چڀؿی٥ ،نبػات اٿؿ ہڑتبٯ کے ٿدہ كے اصبٓہ
ؿکھے ؿ٩ٴ میٮڀؿیٹیق کب ٹَ٪بٷ یب ّـؿ ہٿٹب۔

کے اٹؼؿ

 )bرت ربئیؼاػ کڀ جمڀفہ ٵالفٵیٸ کے ہاتھٿں ٵیں اصبٓہ کے ثبہؿ
ٯے ربیب ربتب ہے ،ٵالفٵیٸ کی الپـٿاہی مسیت چبہے کنی ةھی
ٿدہ كے ہٿا ٹَ٪بٷ۔
 )cچیک ،ڈؿا٣ٹ٥ ،یٮل ڈپبفٹ ٭ی ؿمیؼ ٿ١ريہ
تجؼیٲی

کی ر ٰٞمبفی

یب

کے صڀاٯہ ربت ٵیں یب ٿٝؼہ مبٵبٷ کے تٞٲ٨
 )dؿ٩ٴ /میٮڀؿیٹیق
ٵیں ٵالفٵیٸ کی ةےایٶبٹی۔
 )eؿرلٹؿڈ

ڈاک پبؿمٰ كے ڈمپیذ ۔

 )fتيغیٌ ٭بؿ

کی ةےایٶبٹی۔
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 )gثیٺک کے ایزٸٹ ریلے 'رٺتب ایزٸٹ'' ،چھٿٹی ثچت ٵٺَڀةہ
ثٺؼی ایزٸٹ' کے ہاتھٿں کھٿیب ہٿا ؿ٩ٴ ۔
یہ کڀؿ ػؿیب٥ت کی ثٺیبػ پـ ربؿی کیب ربتب ہے ،اك
پبٱینی ایک ٵؼت پـ ؿػٝٶٰ کـے گی رل کے ػٿؿاٷ
پتہ چٲتب ہے اٿؿ الفٵی ٕڀؿكے ٿہ ٵؼت ٷہیں رت یہ
ٱیکٸ اك ٿ٩ت ایک کڀؿ ٿرڀػ ٵیں ؿہا ہٿٹب چبہئیے
ٵیں ٿا ٜ٩ہٿا تھا۔

کب ٵٖٲت ہے کہ
کنی ٹَ٪بٷ کب
ٿا ٜ٩ہٿا تھا۔
رت ٹَ٪بٷ اٍٰ

ؿوایتی ٕوؿكے ٍـف تاله کی تبؿیظ كے  2مبي کی ِؼت کے أؼؿ
ہوْے کی
ہوتے ہیں ،رو ٔمَبْ والٜ
ِ اػائیگی
ہوئے ٔمَبْ لبثً
تبؿیظ كے پہيے کی کنی تبؿیظ كے کوؿ ربؿی ؿہْے کے تبث ٜہے۔
 .2اہَ

اعـاد

اٷ ٵیں ىبٵٰ ہیں:
 )aرببؿت

ٹَ٪بٹبت

 )bالپـٿاہی
 )cمب٣ٹ ٿیئـ كے ٵتٞٲ ٨رـائٴ اٿؿ
 )dىـاکت ػاؿ  /ڈائـیکٹؿف کی ثؼػیبٹتی
 .3ثیُہ ؿلُ
ثیٺک کڀ ثیٴہ ؿ٩ٴ ٓےکـٹی ہٿتی ہے رڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ پہٯے  5میٮيٺل
ٵیں گھٿٵتی ؿہتی ہے۔ اكے 'ثٺیبػی ثیٴہ ؿ٩ٴ ' کہا ربتب ہے۔ میٮيٸ
عـیؼی رب مکتی ہے اگـ
ثیٴہ ؿ٩ٴ
( )1اٿؿ ( )2کے ٱئے اّب٥ی
ثٺیبػی ثیٴہ ؿ٩ٴ ٵٺبمت ٷہیں ہے۔ یہ پبٱینی ایک اّب٥ی پـیٶیٴ
کے اػائیگی كے ثیٴہ ؿ٩ٴ کے ایک الفٵی اٿؿ عڀػ ٭بؿ حببٱی کی
اربفت ػیتی ہے۔
 .4ىـس

(ؿیٹٔگ)

پـیٶیٴ کب صنبة ٭تبة اٷ ثبتڀں پـ ثٺیبػ
 )aثٺیبػی
 )bاّب٥ی
 )cٵالفٵیٸ

ہے :

ثیٴہ ؿ٩ٴ
ثیٴہ ؿ٩ٴ
کی تٞؼاػ

 )dىبعبؤں کی تٞؼاػ
اپٓے آپ وو ٹیلٹ
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اٷ ٵیں كے کلے ایک ثیٺکـاٷ کی ٵٞبٿُہ
کیب رب مکتب ہے؟
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ثیٴہ پبٱینی

کے زبت کڀؿ

 .Iآگ کے ٿدہ كے
ّـؿ ہٿٹب
.II

چیکڀں کی ر ٰٞمبفی

 .IIIؿ٩ٴ
.IV

اصبٓہ

ٵیں ؿکھی ؿ٩ٴ

میٮڀؿیٹیق

کڀ ٹَ٪بٷ یب

یب تجؼیٲی

کے صڀاٯہ ربت ٵیں ٵالفٵیٸ

کی ةےایٶبٹی

اٿپـ ٫ے متھی

 .Gروہؿی ثالک پبٌینی
ٕڀؿ كے ہیـٿں کے ٱئے
صبٱیہ ثـمڀں ٵیں ةھاؿت فیڀؿات  ،خمَڀً
ٝبدلی رببؿت کے ایک اہٳ ٵـ٭ق کے ٕڀؿ پـ اةھؿا ہے۔ ػؿ آٵؼ ىؼہ عبٳ
ہیـے کڀ کبٹا ،پبٱو کیب اٿؿ ثـآٵؼ کیب ربتب ہے۔ یہ ایک رڀہؿی
کے شببٳ رڀکھٵڀں کب عیبٯ ؿکھتی ہے رل کے ٭بؿٿثبؿ ٵیں چھٿٹے ثٲ٬
ٵیں اٝٲی ٩یٶت کی اىیبۂ کی ٥ـٿعت ىبٵٰ ہے ریلے فیڀؿات ،مڀٷے
اٿؿ چبٹؼی کی چیقیں ،ہیـے اٿؿ ةہ ٩یٶت پتھؿ ،کالئی گھڑیبں ٿ١ريہ ۔
اك رببؿت ٵیں ةڑی ٵ٪ؼاؿ ٵیں اٷ ٩یٶتی اىیبۂ کی اكٹا٭یٺگ اٿؿ
اٷ کڀ اٱگ اٱگ اصبٕڀں کے ػؿٵیبٷ ٵ٪بٳ ٵٺت ٰ٪کـٹب ىبٵٰ ہے۔
 .1روہؿی ثالک پبٌینی

کب کوؿیذ

رڀہؿی ثالک پبٱینی اك ٕـس کے رڀکھٵڀں کڀ کڀؿ کـتی ہے۔ اكے چبؿ
میٮيٺل ٵیں ت٪نیٴ ٭یب گیب ہے۔ میٮيٸ  1کے زبت کڀؿیذ الفٵی ہے۔
ثیٴہ ػاؿ اپٸے اعتیبؿ پـ ػیگـ میٮيٺل کب ٥بئؼہ اٹھا مکتب ہے۔
یہ ایک پیکیذ پبٱینی ہے۔
 )aمیىيٓ  :Iآگ ،ػھٵب٫ے ،جبٲی ٭ی چڀؿی  ،ثـگٲـی ،میٺؼھٵبؿی،
چڀؿی ،ٱڀٹ کھمڀٹ  ،ڈکیتی٥ ،نبػات  ،ہڑتبٯ اٿؿ ثؼ ٹیتی پـ
ٵٺجی ٹَ٪بٷ اٿؿ ػہىت گـػی کے ٹتیذے ٵیں ثیٴہ ىؼہ اصبٓہ
ٵیں ؿکھی ربئیؼاػ کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کڀ کڀؿ کـتب ہے۔
 )bمیىيٓ  :IIثیٴہ ػاؿ اٿؿ ػیگـ خمَڀً ا٥ـاػ کے ٩جِے ٵیں
کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
ربئیؼاػ
ؿہٷے کے ػٿؿاٷ ثیٴہ ىؼہ
کڀ کڀؿ کـتب ہے۔
 )cمیىيٓ  : IIIاك ٕـس کی ربئیؼاػ کے ؿرلٹؿڈ ثیٴہ ػاؿ پبؿمٰ
ڈاک ،ائـ ٥ـیٹ ٿ١ريہ ٫ے ؽؿیٜے ٹؿاٹقٹ ٵیں ؿہٷے کے ػٿؿاٷ
اٷ کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کڀ کڀؿ کـتب ہے۔
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 )dمیىيٓ  : IVمیٮيٸ  ۴ٵیں خمَڀً رڀکھٵڀں کے عال ٣اصبٓہ ٵیں
ٵڀرڀػ رببؿت اٿؿ ػ٥رتی ٥ـٹیچـ اٿؿ ٣ٹٹگ کے ٱئے کڀؿ ٥ـاہٳ
کـتب ہے۔
پـیٶیٴ کے صنبة کے ٱئے ہؿ ای٬
گیب ہے۔
 .2اہَ

کڀ اٱگ كے ؿیٹ

میٮيٸ

کیب

ہیں :

اعـاد

 )aایزٸٹٿں ،کبٹٷے ٿاٱڀں ،مٺبؿٿں کی ةےایٶبٹی
ٝ )bڀاٵی سمبئو کے ػٿؿاٷ ؿکھی ربئیؼاػ
 )cؽاتی ٵَ٪ؼ کے ٱئے پہٹتے/ٯے ربتے ٿ٩ت

کھٿ ربٹب

 )d٭بؿٿثبؿی کے گھٷٹٿں کے ثبہؿ ربڀؿی ٵیں ٷہیں ؿکھی گئی
ربئیؼاػ
 )eؿات ٵیں ڈمپٰے ٿٷڈٿف ٵیں ؿکھی ربئیؼاػ
ُ٦ـ ٭ی ٿدہ كے
 )fٵالفٵیٸ یب ثیٴہ ىؼہ عبٹؼاٷ کے اؿ٭بٷ کے ٭
ہٿئے ٹَ٪بٷ کڀ ىبٵٰ ٷہیں کیب ربتب ہے۔
خمٲٌ
٥ـػ

(٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی کڀؿ ةھی ٵٮٶٰ
٫ے ؽؿیٜے ٱیب ربٹب چبہئیے۔

زب٘٦

کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ

 .3پـیّیُ
رڀکھٵڀں کب
ربتب ہے۔ ہؿ
دہاں خمَڀً
كٹؿاٹگ ؿٿٳ
ػی ربتی ہے۔

اٹؼافہ ہؿ ای ٬ٵٞبٵٰے کی ٩بثٲیت کی ثٺیبػ پـ کیب
کے ٱئے اٱگ پـیٶیٴ ىـس الگڀ ہٿتی ہیں
میٮيٸ
ای٬
چڀکیؼاؿ ،کٲڀف مـکٹ ٹی ٿی  /االؿٳ ملٹٳ ،خمَڀً
اٿؿ کنی ةھی ػیگـ زب ٘٦ڈیڀائل ٿ١ريہ کے ٱئے ؿٝبیت

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

7

ایک رڀہؿی ثالک پبٱینی کے ٵٞبٵٰے ٵیں ؿرلٹؿڈ
کے ػٿؿاٷ ثیٴہ ىؼہ ربئیؼاػ کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ
کے زبت کڀؿ کیب ربئیگب۔
.I

میٮيٸ
میٮيٸ

.II
.III
.IV

I
II

میٮيٸ

میٮيٸ

III

IV
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پبؿمٰ كے ٹؿاٹقٹ
کڀ ____________

 .Hاذمیٕئـٔگ

ثیُہ

اذمیٺئـٹگ ثیٴہ ٝبٳ ثیٴہ کی ایک ىبط ہے رڀ آگ ثیٴہ ٭ی تـ٩ی کے ٵتڀافی تـ٩ی
ہٿا ہے۔ امکی ثٺیبػ ٍٺٞت کی تـ٩ی ٵیں ػیکھی رب مکتی ہے رل ٷے پالٷٹ
یب٥تہ
اٿؿ ٵيیٺـی کے ٱئے ایک اٱگ کڀؿ کی ّـٿؿت پـ ؿٿىٺی ڈاٱی تھی۔ متبَ روکھَ
کڀؿ کب تَڀؿ ةھی اذمیٺئـٹگ پـٿری٬ٹك کے تٞٲ ٨ٵیں ڈیٲڀپ ہٿئی تھی  -رڀ خمَڀً
کڀ کڀؿ کـتب ہے۔
ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ
ٕڀؿكے ثبہؿ ؿکھے گئے کنی ةھی ٿدہ كے
پـٿڈ٫ٹ خمتٲ ٤ا٩ؼاٵبت کڀ کڀؿ کـتے تھے – تٞٶیـ كے ٯےکـ ٹیلٹٹگ اٿؿ پالٷٹ
کے آپـیيٺٰ ہٿٷے تک۔ ةڑی اٿؿ چھٿٹی ػٿٹڀں ٕـس کی ٍٺٞتی اکبئیبں اك ثیٴہ کے
ٱئے گبہ ٫ہیں۔ اك ٵیں اٱیکٹؿاٹک ڈیڀائل ٿاٱی اکبئیبں اٿؿ ةڑے پـٿری٬ٹك پـ
کبٳ کـٷے ٿاٯے ٹھیکیؼاؿ ةھی ىبٵٰ ہیں۔
اذمیٕئـٔگ ثیُہ پبٌینیوں

کے لنُ

آئیے ہٳ اك ٩نٴ کے ثیٴہ کے زبت آٷے ٿاٱی اہٳ
کـیں۔
 .1ٹھیکیؼاؿ متبَ

پبٱینیڀں

پـ خمتَـ ٕڀؿ پـ ١ڀؿ

روکھَ (می اے آؿ ) پبٌینی

ُٲڀں ،مـٹگڀں
كے ٯےکـ ةڑے پیٶبٷے کے ڈیٶلٝ ،ٶبؿتڀں ،پ
اكے چھٿٹے ٝٶبؿتڀں
ٿ١ريہ مڀٯ اذمیٺئـٹگ پـٿری٬ٹك ٵیں ٵَـٿ ٣ٹھیکیؼاؿٿں اٿؿ پـٹنپٲڀں کے ٵ٦بػات
کی ص٦بٙت کـٷے کے ٱئے ثٺبیب گیب ہے۔ پبٱینی ایک "شببٳ رڀکھٳ" کڀؿ ٥ـاہٳ
کـتی ہے  -اك ٕـس یہ ٭ٺلٹؿ٭يٸ مبئٹ پـ ثیٴہ ٭ـػہ ربئیؼاػ کڀ ہٿٷے ٿاٯے کنی
ةھی اچبٹک اٿؿ ١یـ ٵتڀ ٜ٩ٹَ٪بٷ یب ّـؿ کے عال ٣ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتی ہے۔ اكے
تینـی پبؿٹی کی ؽٳہ ػاؿی اٿؿ ػیگـ رڀکھٵڀں کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ةڑھایب رب
ٵٺَڀةے ٭ی ٥یل  ،ٵٺَڀةے ٭ی الگت ،ٵٺَڀةے کی ٹڀٝیت ، ،
مکتب ہے۔ پـیٶیٴ
ٵٺَڀةے کی ٵؼت  ،ر٢ـا٥یبئی حمٰ ٿ٩ڀ ٛاٿؿ ربٹچ کی ٵؼت پـ ارمَبؿ کـتب ہے۔
 .2ٹھیکیؼاؿ پالٷٹ

اٿؿ ٵيیٺـی (می پی ایٴ) پبٱینی

تٞٶیـ کے کبؿٿثبؿ ٵیں ىبٵٰ ٹھیکیؼاؿٿں کے ٱئے ،کـیٺڀں٫ ،ھػائی ٭ـٷے ٿاٯے
ریلے متھی ٩نٴ کی ٵيیٺـی کڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ مسیت کنی ةھی ٿدہ كے ١یـ ٵتڀٜ٩
اٿؿ اچبٹک رنٶبٹی ٹَ٪بٷ یب ّـؿكے کڀؿ کـٷے کے ٱئے ٵڀفٿں :
 )aمیٺؼھٵبؿی ،چڀؿی ،آؿ ایل ایٴ ڈی ٹی
 )bآگ اٿؿ جبٲی ،ثبہؿی ػھٵب٫ے ،فٱقٯہ
مغت عٖـات

اٿؿ ػیگـ

آمسبٹی

آ٥بت كے ٵتٞٲ٨ہ

 )c٭بٳ ٭ی ٿدہ كے ٹب ٌ٩ٵیٸ ہیٸڈٱیٺگ  ،گـٷے یب گـاٷے ،فائٰ ہٿٹب ،ٹکـ
اٿؿ احـ کے ٿدہ كے کبٳ کـتے ٿ٩ت صبػحبتی ٹَ٪بٷ ؛ تینـی پبؿٹی کے
ٹَ٪بٷ کے ٱئے ةڑھایب رب مکتب ہے۔
پـیٶیٴ مبٵبٷ کی ٩نٴ اٿؿ رل پـ یہ چٲتب ہے کے ٵ٪بٳ

پـ ارمَبؿ

کـتب ہے۔

کوؿ مبِبْ کے کبَ پـ یب آؿاَ کی صبٌت ِیں ہوْے یب ٍفبئی یب اووؿہإٌگ یب
امکے ثٞؼ ػوثبؿہ مج ٜوـْے کے ٌئے عتُ کئے ربتے ولت کبَ کـتب ؿہتب ہے۔ یہ
کوؿ مبِبْ کے ٹھیکیؼاؿ کے اپٓے اصبٓہ ِیں پڑے ہوْے کی صبٌت ِیں ةھی الگو
ہوتب ہے۔
 .3اینتبػگی

متبَ

روکھَ (ئی اے آؿ) پبٌینی
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اك پبٱینی

کڀ ؽعیـہ كہ تٞٶیـ ( اكٹٿؿیذ کٴ اؿیکيٸ) (ایل می ئی) پبٱینی

کے

ٕڀؿ پـ ةھی ربٹب ربتب ہے۔ یہ کنی پـٿریکٹ کے پـٹنپٰ یب ٹھیکیؼاؿٿں
کے ٱئے ٵٺبمت ہے دہاں پالٷٹ اٿؿ ٵيیٺـی ٹَت کی ربتی ہے اٿؿ یہ
خمتٲ ٤ثیـٿٹی عٖـات کے ػائـے ٵیں ہٿتی ہے  -یہ ایک ربٵ ٜثیٴہ پبٱینی
ہے رڀ ٵٺَڀةے مبئٹ پـ مبٵبٹڀں کڀ اتبؿے ربٷے کے ٿ٩ت كے کنی ةھی ٩نٴ کی
ہٹگبٵی ٵَبؿ ٣کڀ کڀؿ کـتی ہے اٿؿ ٵٮٶٰ ٵٺَڀةے ٵؼت کے ػٿؿاٷ ربؿی ہے رت تک
کہ ٵٺَڀةے کے ربقیہ  ،مٺؼ یبة اٿؿ مڀٹپے ربٷے کب کبٳ پڀؿا ٷہیں ہٿ ربتب ہے۔
ِ ٵڀاعؾ پـیٶیٴ ٵٺَڀةے کی ٹڀٝیت  ،الگت ،ٵٺَڀةے
٩بثٰ
حمٰ ٿ٩ڀ ٛاٿؿ ربٹچ کی ٵؼت پـ ارمَبؿ کـتب ہے۔

کی ٵؼت  ،ر٢ـا٥یبئی

ّـوؿی ہوْے پـ َِٕوةے مبئٹ پـ مپـػ کئے ربْے تک ٹؿأقٹ فیل کے ػوؿاْ
مبِبٔوں اوؿ چیقوں کو کوؿیذ فـاہَ کـْے کے ٌئے اینتبػگی (تّٞیـ ) پبٌینی
کے مبتھ مبتھ ایک مسٕؼؿی کوؿ ربؿی کیب رب مکتب ہے۔
ِ .4يیٕـی کی عـاثی پبٌینی

(ایُ ثی)

یہ پبٱینی ہؿ ایلے ٍٺٞت کے ٱئے ٵڀفٿں ہے رڀ ٵيیٺڀں پـ کبٳ کـتی ہے اٿؿ
رنکے ٱئے پالٷٹ اٿؿ ٵيیٺـی کی عـاثی کے گٶتھیـ ٹتبئذ ہٿتے ہیں۔ یہ پبٱینی
اٱی٬ٹؿیٮٰ ،یبٵیٮبٹیٮٰ یب
رٺـیٹؿ ،ٹؿاٹن٦بؿٵـ رینی ٵيیٺڀں اٿؿ ػیگـ
ٱ٤ٹیٺگ مبٵبٹڀں کڀ کڀؿ کـتی ہے۔
یہ پبٱینی ثیٴہ ىؼہ ربئیؼاػ کڀ کنی ةھی ٿدہ كے (ٵنتخٺی رڀکھٵڀں کے تبث) ٜ
كے اٱی٬ٹؿیٮٰ ،یبٵیٮبٹیٮٰ عـاثی کے چٲتے ہٿٷے ٿاٯے ١یـ ٵتڀ ٜ٩اٿؿ اچبٹک
رنٶبٹی ٹَ٪بٷ کڀ کڀؿ کـتی ہے:
 )aرت یہ کبٳ پـ یبآؿاٳ کی صبٱت

ٵیں ہٿتی ہے۔

٦ٍ )bبئی یب اٿٿؿہاٱٺگ کے ٱئے عتٴ کئے ربتے ٿ٩ت
٦ٍ )cبئی یب اٿٿؿہاٱٺگ آپـیيٺل کے ػٿؿاٷ اٿؿ امکے ثٞؼ
ػٿؿاٷ۔
 )dاصبٓہ

کے اٹؼؿ

ٵ٪بٳ

ؿی امسجٲی

کے

ٵٺت ٰ٪کئے ربتے ٿ٩ت

پـیٶیٴ اٹ٦ـاػی ٵيیٺـی کی ػٿثبؿہ ٩یبٳ  /ٵتجبػٯ ٩یٶت پـ ٿٍڀٯ
کیب ربتب ہے۔ ایک پڀؿے ٵيیٸ کب ثیٴہ کیب ربٹب چبہئیے۔ حمَڀالت ٵيیٸ کی
٩نٴ ،رل ٍٺٞت ٵیں امکب امتٞٶبٯ کیب ربتب ہے اٿؿ امکی ٩یٶت پـ ارمَبؿ
مپییـك اٿؿ
کی پیيکو اكٹیٸڈ ثبئی كہٿٱیبت  ،ػمتیبة
کـتی ہیں۔ ؿٝبیت
ػٝڀٿں کے ربـةہ ریلے ٥ی٬ٹؿك ٭ی ثٺیبػ پـ کی ربتی ہے۔
 .5ثبئٍـ اوؿ ػثبوٴ پالْٹ
یہ پبٱینی

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

پبٌینی

کے عال٣

ثبئٲـ اٿؿ ػثبؤ ٿینٰ

کڀ کڀؿ کـتی ہے:

اٿؿ ثیٴہ ػاؿ
ػثبؤ پالٷٹ
اٿؿ /یب ػیگـ
 )aثبئٲـ
ربئیؼاػ کڀ آگ کے ٝالٿہ ػیگـ ٩نٴ کی ٹَ٪بٷ ؛ اٿؿ

کے آك پبك کی

ػثبٿٴ کی ٿدہ كے
کےاٹؼؿٿٹی
اٿؿ/یب ػثبٿٴ پالٷٹ
 )bاك ٕـس کے ثبئٲـ
کڀ
کے ٥ـػ
کی ٿدہ كے تینـی پبؿٹی
ہٿٷے ٿاٯے ػھٵب٫ے یب عبمتے
کی
کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ ػاؿ
کڀ ٹَ٪بٷ
چڀٹ یب ربئیؼاػ
رنٶبٹی
٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی ۔
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چؤکہ آگ پبٌینی اوؿ ثبئٍـ ثیُہ پبٌینی ِٕبمت کوؿ کے ٌئے ثبہِی عَوٍی
ہیں ،ػؤوں پبٌینیبں ٌیٕب ّـوؿی ہے۔ متھی اذمیٕئـٔگ پبٌینیوں کے حتت ثیُہ
ؿلُ صبٌیہ حببٌی لیّت ہؤی چبہئیے۔
ِ .6يیٕـی ِٕبف ٜکب ٔمَبْ (ایُ ایً او پی) پبٌینی
ہے دہاں ٵيیٺـی کی عـاثی یب ثبئٲـ
کے ٱئے ٵڀفٿں
ٍٺٞتڀں
یہ پبٱینی
ٹَ٪بٷ کی ٿدہ ثٺتی
ػھٵب٫ے کے ٹتیذے ٵیں ؿ٭بٿٹ یب تبعیـ ٫ے ٹتیذہ ٵیں
ہے۔
ٿ٤٩ہ ةڑا ہٿتب ہے ،یہ
کے ػؿٵیبٷ کب ٿ٩ت
دہاں عـاثی یب ٹَ٪بٷ اٿؿ حببٱی
پبٱینی کبؿٿثبؿ ٵیں کٶی اٿؿ کبٳ کی الگت ٵیں اّب٣ہ کی ٿدہ كے ػؿٵیبٷ کی
کـتی ہے۔ ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿٹ
کے ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٵٞبٿُہ
کے ػٿؿاٷ ٵٺبٜ٥
ٵؼت
کے ٹَ٪بٷ کے ثٞؼ
اٿؿ کڀؿیذ ایک آگ پبٱینی
کے ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
پبٱینی
٭بؿٿثبؿی ؿکبٿٹ پبٱینی کے یٮنبں ہے ،رل پـ حبج اك ثبة ٵیں پہٯے کی گئی ہے۔
 .7اكٹان

وی عـاثی پبٌینی

یہ پبٱینی کڀٯڈ اكٹٿؿیذ (اٹ٦ـاػی یب ایک ٭ڀ آپـیٹیڀ مڀمبئٹی) کے ٵبٱک کے
کے ٱئے کڀٯڈ اكٹٿؿیذ کڀ پٹے یب
کے ؽعیـہ
ٱئے یب عـاة ہٿٷے ٿاٱی اىیبۂ
کـائے پـ ٱیٸے ٿاٯے ٥ـػ کے ٱئے ٵڀفٿں ہے۔ یہ کڀؿ ؿی٦ـیزـیيٸ پالٷٹ اٿؿ
ٵيیٺـی کی عـاثی کے ثٞؼ اٿؿ ػؿدہ صـاؿت ٵیں اّب٣ہ اٿؿ کڀٯڈ اكٹٿؿیذ کے
کٶـٿں ٵیں ؿی٦ـیزٸٹك کے اچبٹک اٿؿ ١یـ ٵتڀٕ ٜ٩ڀؿكے ٹکٲٸے کی ٿدہ كے ٵبٯ
کے عـاة ہٿٷے اٿؿ آٱڀػگی کے رڀکھٳ کے عال ٣ہے۔

 .8اٌیکٹؿأک مبِبْ

پبٌینی

یہ پبٱینی خمتٲ٩ ٤نٴ کے اٱیکٹؿاٹک مبٵبٹڀں کڀ کڀؿ کـتی ہے رٸ ٵیں می پی
یڀ ،کی ثڀؿڈ ،ٵبٹیٹؿ ،پـٷٹؿ ،یڀپی ایل ،ملٹٳ مب٣ٹ ٿئیـ ٿ١ريہ مسیت ٵٮٶٰ
کٶپیڀٹؿ ملٹٳ ىبٵٰ ہے۔ اك ٵیں ایئـ کٸڈیيٺگ ،ہیٹٹگ اٿؿ پبٿؿ کٺڀؿرٸ ریلے
اٵؼاػی مبٵبٷ کڀ ةھی کڀؿ کیب ربتب ہے۔
یہ پبٱینی آگ پبٱینی  ،ٵيیٺـی ثیٴہ پبٱینی اٿؿ چڀؿی ثیٴہ پبٱینی کب ایک
اعتالٓ ہے۔ پبٱینی ٹب ٌ٩ڈیقائٸ (رڀ ایک ٿاؿٷٹی کے زبت کڀؿ ٷہیں کیب ربتب
اٿ کے ٿدہ كے ٹبٕ ٌ٩ـی٨ے
ہے)٩ ،ؼؿتی ٵٚبہؿ ٫ے احـات  ،ٿٿٯٹیذ ٵیں اتبؿ چڑھ ٔ
دھٹکے ٿ١ريہ  ،چڀؿی ،میٺؼھٵبؿی اٿؿ ثـگٲـی رینی
كے کبٳ کبد کـٷے ،احـ
ات٦ب٩ی ٿاٜ٩ہ کڀ ةھی کڀؿ کـتی ہے۔
پـ ٵبٱک،
ٵٞبٵٰے ٵیں ؽٳہ ػاؿی یب ػیٺؼاؿی کے ثٺیبػ
ہؿ ای٬
یہ پبٱینی
ہے۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اك کے تیٸ میٮيٸ
پٹاػہٹؼہ یب ٭ـایہ ػاؿ کے ٱئے ػمتیبة
ہٿتے ہیں رڀ خمتٲ٩ ٤نٴ کے ٹَ٪بٹڀں کڀ کڀؿ کـتے ہیں:
 )aمیىيٓ

 :1مبٵبٹڀں

کب ٹَ٪بٷ اٿؿ ّـؿ

)b

میىيٓ
اٿؿ ّـؿ

 :2کٶپیڀٹؿ کے ثبہؿی ہاؿڈ ڈمک ریلے ثبہؿی ڈاٹا ٵیڈیب کڀ ٹَ٪بٷ

)c

میىيٓ
مبٵبٷ

 :3کبٳ کی ةڑھی ہٿئی الگت  40 ،26 ،12 -یب  52ہ٥تے تک ٵ٪بٳ ٝڀّی
پـ ٱگبتبؿ ڈاٹا پـٿمینٺگ ٭ب ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے۔

 .9پیيگی ِٕبفٜ
(ڈی ایل یو)

کب ٔمَبْ کوؿ (اے ایً او پی ) یب اثتؼاۂ ِیں تبعیـ پبٌینی
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ایک
کی ٿدہ كے
ٹَ٪بٷ
کے ػٿؿاٷ صبػحبتی
یہ ٵٺَڀةے
ہٿٷے کے ٵبٱیبتی ٹتبئذ کڀ کڀؿ کـتی ہے۔ یہ ٵتڀ ٜ٩آٵؼٹی
ٵیں اٷ کی
کے ٱئے ٵٺَڀةے
کے ٱئے اٿؿ ٵبٱی اػاؿٿں
ٵڀفٿں ہے۔ اكے ٵٺَڀةے کی اٍٰ ىـٿٝبت كے پہٯے ایٴ می
آؿ پبٱینی کے ایک تڀمی ٜکے ٕڀؿ پـ ربؿی کیب ربتب ہے۔

کے تبعیـ
ٵٺَڀةے
كے حمـٿٳ ثیٴہ ػاؿ
تک
کی صؼ
ػٱچنپی
ی /ای اے آؿ/می اے

یہ پبٱینی ٵٞیبػی ٱڀٷ پـ مڀػ ،ڈثیٺچـ ،ٵقػٿؿی اٿؿ تٺغڀاربت ٿ١ريہ ریلے
پـ
ٵٺبٜ٥
عبٱٌ
ٵبٱی ٹَ٪بٹڀں اٿؿ اك ٵتڀٜ٩
ربؿی اعـاربت کے ٕڀؿ پـ
تبؿیظ کڀ ٭بؿٿثبؿ ىـٿ ٛہٿٷے کی صبٱت
ٹَ٪بٷ کڀ ةھی کڀؿ کـتی ہے رڀ ٵٞیٸہ
ٵیں اك ٷے صبٍٰ کیب ہٿتب۔
ػٿثبؿہ ثیٴہ ٭ی
پـیٶیٴ ٭ی ػؿدہ ثٺؼی خمتٲ ٤اہٳ ٝڀاٵٰ پـ اٿؿ ػمتیبة
محبیت پـ ارمَبؿ کـتب ہے۔ سبٶیٸہ جمٶڀٝی ٵٺب ٜ٥یب کبؿٿثبؿ اٿؿ ٵٞبٿُہ کی ٵؼت
ِ اػائیگی پـیٶیٴ ٓے کـٷے ٵیں اہٳ ٝڀاٵٰ ہیں۔
ةھی ٩بثٰ

اپٓے آپ وو ٹیلٹ
اثتؼاۂ

8

ٵیں تبعیـ

 .Iٵيیٺـی ٵٺبٜ٥

پبٱینی

کب ٹَ٪بٷ کڀؿ

.II

پیيگی

.III

ٹھیکیؼاؿ شببٳ

.IV

ٹھیکیؼاؿ پالٷٹ

ٍٕٞ .Iتی

ٵٺبٜ٥

متبَ

کڀ ______________ کے ٕڀؿ پـ

ةھی ربٹب ربتب ہے۔

کب ٹَ٪بٷ کڀؿ
رڀکھٳ کڀؿ
اٿؿ ٵيیٺـی کڀؿ

روکھَ ثیُہ

ٍٺٞتی شببٳ رڀکھٳ پبٱینی ٍٺٞتی ربئیؼاػ ٿں  -تٞٶیـ اٿؿ ؽعیـہ ػٿٹڀں
كہٿٱیبت کڀ ایک پبٱینی کے زبت ةھاؿت ٵیں کہیں ةھی کڀؿ کـٷے کے ٱئے ڈیقائٸ
کی گئی تھی۔ یہ مبٵبٷ ٫ے ٹَ٪بٷ اٿؿ ٭بؿٿثبؿٵیں ؿکبٿٹ کے عال ٣ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ
کـتی ہے۔
ٝبٳ ٕڀؿ پـ یہ پبٱینی

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

ثبتڀں کے ٱئے کڀؿ ٥ـاہٳ

 .iآگ اٿؿ آگ ثیٴہ کی ٵي ٨کے ٵٖبث٨

.ii

چڀؿی (الؿمٺی کڀ چھٿڑکـ)

.iii

ٵيیٺـی کی عـاثی  /ثبئٲـ

.iv

اٿپـ ٫ے

مغت عٖـٿں

خمَڀً

کـتی ہے:

مغت عٖـات ،

ػھٵب٫ے  /اٱیکٹؿاٹک مبٵبٷ

کے ٿاٜ٩

ہٿٷے کے ثٞؼ ٭بؿٿثبؿ ٵیں ؿکبٿٹ

(ٹڀٹ :اٿپـ (می) کے زبت مغت عٖـٿں کے ثٞؼ ٭بؿٿثبؿ ٵیں ؿکبٿٹ کڀ ٝبٳ ٕڀؿ
پـ پیکیذ کڀؿ ٵیں ىبٵٰ ٷہیں کیب ربتب ہے ٱیکٸ یہ آپيٺٰ کڀؿ کے ٕڀؿ پـ
ہے)
ػمتیبة
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پبٱینیڀں ٫ے ؽؿیٜے ٥ـاہٳ کئے
یہ پبٱینی اٹ٦ـاػی آپـیيٺٰ
ؿیٺذ ػمتیبة
ربٷے ٿاٯے کڀؿ کے ٵ٪بثٰے ٵیں کڀؿ کی مت كے ربٵٜ
کـاتی ہے۔



کے ٱئے پـیٶیٴ کی حمَڀالت ٵٺتغت ٭یے گئے کڀؿ ،ػٝڀٿں کے
پبٱینی
ِ ٵٸہائی  ،ایٴ ایٰ اٿ پی کے ٱئے رڀکھٳ
ربـةہ اٿؿ ٵٺتغت ىؼہ ٩بثٰ
تيغیٌ ؿپڀؿٹ ٿ١ريہ پـ ارمَبؿ کـتی ہیں۔

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

9

اٷ ٵیں كے ٭ڀٹلے

ٍٺٞتی

شببٳ

رڀکھٳ ثیٴہ کے زبت کڀؿ ٷہیں کیب ربتب ہے؟

 .Iآگ اٿؿ آگ ثیٴہ ٵي ٨کے ٵٖبث٨
.II

چڀؿی (الؿمٺی)

.III

ٵيیٺـی کی عـاثی

.IV

اٱیکٹؿاٹک مبٵبٷ

خمَڀً

مغت عٖـات

 .Jمسٕؼؿی ثیُہ
مسٺؼؿی ثیٴہ کڀ ػٿ ٩نٶڀں

ٵیں ػؿدہ ثٺؼ کیب گیب ہے :مسٺؼؿی کبؿگڀ اٿؿ مسٺؼؿی صٰ

 .1مسٕؼؿی کبؿگو ثیُہ
کی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاٯے
صبالٹکہ 'مسٺؼؿی (ٵـیٸ)' ٱ ٘٦مسٺؼؿ کے (ٵـیٸ) صبػحبت
ٹَ٪بٷ کڀ ٿاّش ٭ـمکتی ہے ،مسٕؼؿی کبؿگو ثیُہ ٵیں کئی ػیگـ ثبتیں ىبٵٰ ہیں۔ یہ
ٵٲ ٬کے اٹؼؿ اٿؿ ثیـٿٷ ٵٲ ٬ٵیں ؿیٰ ،كڑک ،مسٺؼؿ ،ہٿا یب ؿرلٹؿڈ ڈاک ٫ے
کے تٞٲ ٨ٵیں ٵٞبٿُہ
ؽؿیٜے ٹؿاٹقٹ کے ػٿؿاٷ مبٵبٹڀں کے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
٥ـاہٳ کـتب ہے۔ مبٵبٹڀں کی ٩نٴ ٵیں ہیـے كے ٯےکـ گھؿیٲڀ مبٵبٷ ،ثٲ ٬اىیبۂ
ریلے میٶٸٹ ،اٹبد ،پـٿری٬ٹك کے ٱئے فیبػہ دہتی کبؿگڀ ٿ١ريہ ىبٵٰ ہٿ مکتے
ہیں۔
کبؿگڀ ثیٴہ ٵٲٮی رببؿت اٿؿ ثیٸ ا٩ڀاٵی رببؿت ٵیں ایک اہٳ ٭ـػاؿ اػا ٭ـتب
ہے۔ ٥ـٿعت کے فیبػہ تـ ٵٞبہػٿں کی ّـٿؿت ہٿتی ہے کہ مبٵبٹڀں کڀ ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
کڀؿ کیب ربٹب چبہئیے۔
یب عـیؼاؿ ٫ے ؽؿیٜے
کے عال ، ٣ثیچٸے ٿاٯے
ثیُہ کو کوْ ِتبحـ کـتب ہے :مبٵبٷ [کٺنبئٺٶیٸٹ] کب ثیچٸے ٿاٯے یب عـیؼاؿ
٥ـٿعت کے ٵٞبہػے کی ثٺیبػ پـ کبؿگڀ کب ثیٴہ کـٿا مکتب ہے۔
مسٺؼؿی ثیٴہ ٵٞبہػے ٵیں ثیٸ ا٩ڀاٵی مٖش پـ الگڀ ہٿٷے ٿاٯے ىـائٔ کی ّـٿؿت
ہٿتی ہے۔ امکی ٿدہ یہ ہے کہ یہ ایلے مبٵبٹڀں کڀ کڀؿ کـتب ہے رڀ کنی ةھی ٵٲ٬
کٺڀیٺيٺل اٿؿ پبٱینی
ٵیں ہیں۔ کڀؿ ثیٸ ا٩ڀاٵی
کی مـصؼٿں كے ػٿؿ ٹؿاٹقٹ
كے ٵٺنٲ ٬کچھ کالفٿں ٫ے ٵٖبث ٨تبث ٜہیں۔
دہاں ثٺیبػی پبٱینی ػمتبٿیق ٵیں ٝبٳ ىـٕیں ىبٵٰ ہٿتی ہیں ،کڀؿ کب ػائـہ اٿؿ
اٱگ کالفٿں كے دڑے ہٿتے ہیں رٸ کڀ اٹلٹی ٹیڀٹ
اعـاد
ٵنتخٺبت اٿؿ خمَڀً
ا ٣ٱٺؼٷ
ربٹب ربتب ہے۔ یہ اٹلٹی ٹیڀٹ ٓ
(ائی می می) کے ٕڀؿ پـ
ٓ
کبؿگڀ کالف
اٷڈؿؿائٹؿك ٫ے ؽؿیٜے تیبؿ کئے ربتے ہیں۔
 )aمسٕؼؿی کبؿگو ثیُہ کے حتت کوؿیذ
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کبؿگڀ پبٱینیبں الفٵی ٕڀؿكے م٦ـ پبٱینیبں ہیں یٞٺی یہ ٵڀّڀ( ٛمجزی٬ٹ
پـ ٯے ربٷے کڀ کڀؿ کـتی ہیں۔
كے ػٿمـے ٵ٪بٳ
کڀ ایک ٵ٪بٳ
ٵیٹؿ)
کی متھی صبٱتڀں ٵیں ٵٺبمت
کڀ ہٵیوہ اپٸے ٭ٸٹؿٿٯ
صبالٹکہ ،ثیٴہ ػاؿ
اصتیبٓ کے مبتھ ٭بٳ کـٷے کی ّـٿؿت ہے۔ اك پبٱینی کی عَڀٍیبت ہے کہ یہ
ایک ٵت٩ ٨٦یٶت پبٱینی ہے۔ ٩یٶت ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ ثیٴہ ػاؿ کے ػؿٵیبٷ
ات٦ب ٧كے ٓے کی ربتی ہے اٿؿ ثٞؼ ٵیں ػٿثبؿہ اٹؼافہ کے ٵيـٿٓ ٷہیں ہے رت
تک ػھٿ٭ب ػہی کب ىتہ ٷہیں ہٿتب ہے۔ ػٿمـی ٵٺ٦ـػ عَڀٍیبت یہ ہے کہ پبٱینی
ِ ت٦ڀیِ ہے۔
آفاػاٷہ ٕڀؿكے ٩بثٰ
کڀؿ ٝبٳ ٕڀؿ پـ مبٵبٹڀں کی پبٱینی ٵیں ٹبٵی ٵ٪بٳ پـ گڀػاٳ كے ٹکٲٸے
کے ٿ٩ت كے ىـٿ ٛہٿتب ہے اٿؿ پبٱینی ٵیں ٹبٳ ٵٺقٯ ٵَ٪ڀػ پـ عتٴ ہٿتب ہے
رڀ ٥ـٿعت کے ٵٞبہػے کی ىـٕڀں پـ ارمَبؿ کـتب ہے۔
اٷ ٵیں كے کنی ایک ٫ے ؽؿیٜے

الگڀ ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ
ِٷ ٱیٸڈ
 .iا
یب می

ٹؿاٹقٹ

ِٷ ٱیٸڈ
کے ٱئے ا

مسٺؼؿ کے ؽؿیٜے
.ii
می) اے ،ثی یب می

.iii

اٹلٹی ٹیڀٹ

م٦ـ

ٹؿاٹقٹ

تبث ٜہٿتی ہیں؛

کالف (آئی ٹی می ) اے ،ثی

(ائی می
ٓ
کے ٱئے اٹلٹی ٹیڀٹ کبؿگڀ کالف

کبؿگڀ (ہٿائی ) کالف  -ہٿائی ٹ ٰ٪ٿ محٰ کے ٱئے اے

اٹلٹی ٹیڀٹ کبؿگڀ کالف می ٭ٴ كے ٭ٴ کڀؿ ٥ـاہٳ کـتب ہے رڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
کی ٿدہ كے ٭بؿگڀ ٫ے مبتھ ٿیہائٮٰ یب ٿینٰ کے صبػثہ کی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاال
ٹَ٪بٷ یب ّـؿ ہے:
 .iآگ یب ػھٵب٫ے

.ii

گبڑی کب پٹؿی كے اتـ ربٹب یب پٰٹٹب

.iii

ٿینٰ

.iv

ایک ثبہؿی چیق کے مبتھ ٹکـاٿ

کی اكٹؿیٸڈٹگ ،گـاؤٷڈٹگ یب ڈٿثٺب (دہافکے ٵٞبٵٰے ٵیں)

اٹلٹی ٹیڀٹ کبؿگڀ کالد ثی کالد می ٫ے ٵ٪بثٰے ٵیں فیبػہ ربٵ ٜہے۔ می
ہٿٷے ٿاٯے
کی ٿدہ كے
ٵیں کڀؿ کئے گئے عٖـٿں کے ٝالٿہ یہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
کڀ ةھی کڀؿ کـتب ہے:
ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
 .iفٱقٯہ  ،رڀاال ٵکھی ػھٵب٫ے اٿؿ آمسبٹی جبٲی ریلے عؼا ٫ے ای٬ٹ
ری) کے رڀکھٳ

.ii

ِٷ ٱیٸڈ
ا

ٹؿاٹقٹ

ٵیں پٲڀں کب عبمتہ

مسٺؼؿ ٹؿاٹقٹ کے ٵٞبٵٰے ٵیں دہاف
.iii
پھیٺک ػیئے ربٷے كے ٹَ٪بٷ

.iv

دہاف

(اے اٿ

پـ مبٵبٷ کے ػھٯ ربٷے یب

ٵیں پبٹی کب ػاعٰ

اٹلٹی ٹیڀٹ کبؿگڀ کالف ایک ربٵ ٜکڀؿ ہے کیڀٹکہ یہ ثی اٿؿ می کی متھی مغت
عٖـٿں اٿؿ کچھ ٵٞیٸہ اعـاد کڀ چھٿڑکـ کنی ةھی ػیگـ رڀکھٳ کے ٿدہ كے
کڀ کڀؿ کـتب ہے ریلے:
ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
 .iثیٴہ ػاؿ

.ii

ٝبٳ

کے ربٷ ثڀدھ ٭ـ اعال ٧کی ٿدہ كے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
ٱیٮیذٔ ،ٹٿٹٷے ،ٹٿٹ پھٿٹ یب ٿفٷ/ٵ٪ؼاؿ
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ٵیں ٝبٳ

ٹَ٪بٷ

.iii

پیکٺگ ٵیں ٭ڀتبہی

.iv

ٵڀؿٿحی ٹبئت

 .vتبعیـ

.vi
.vii

ٵبٱکڀں کے ػٿاٱیہ پٸ کی ٿدہ كے
رڀہؿی

ٹَ٪بٷ

عٖـے

ِٷ ٱیٸڈ  ،ہٿا اٿؿ مسٺؼؿ کے متھی کالرڀں کے ٱئے ٝبٳ ہیں۔ کڀئٰہ ،ثٲ٬
یہ اعـاد ا
کے ٱئے اٱگ کالد ةھی ہیں۔
کے رببؿت
رینی خمَڀً اىیبۂ
تیٰ اٿؿ چبئے ٿ١ريہ
مسٺؼؿی کڀؿ کڀ رٺگ ،محٰے٥ ،نبػات ،مڀٯ ہٹگبٵیں اٿؿ ػہىت گـػی کڀ کڀؿ کـٷے کے
ٱئے اّب٥ی پـیٶیٴ کی اػائیگی کـکے ةڑھایب رب مکتب ہے۔ مسٺؼؿی اٿؿ اٿیيیٸ
پبٱینیبں ثیٴہ کی ایک ٍـ ٣ای ٬ىبط ہیں رڀ رٺگ کے عٖـٿں کے عال ٣کڀؿ ٥ـاہٳ
کـتی ہیں۔
اہَ
ٵٞیبؿی پبٱینی ٥بؿٳ
مسٺؼؿی پبٱینی کے زبت
آتے ہیں:

کے زبت اٿؿ پبٱینی كے دڑے خمتٲ ٤کالفٿں کے زبت ایک
کڀؿ کئے گئے رڀکھٳ ثٺیبػی ٕڀؿ پـ تیٸ ٭یٹگـی ٵیں

 .iمسٺؼؿی عٖـے،

.ii

ثبہؿی عٖـے اٿؿ

.iii

رٺگ ،ہڑتبٯ٥ ،نبػات  ،مڀٯ

 )bمسٕؼؿی پبٌینیوں
 .iخمَوً

ہٹگبٳہ اٿؿ ػہىت گـػی

کے رڀکھٳ۔

نے خمتٍف النبَ

پبٌینی

یہ پبٱینی ایک اکیٰے ىپٶیٸٹ کڀ کڀؿ کـتی ہے۔ یہ خمَڀً م٦ـ یب ٹؿاٹقٹ
کے ٱئے ػؿمت ہے۔ ثب٩بٝؼگی كے ػؿآٵؼ اٿؿ ثـآٵؼ رببؿت ٵیں ٵَـٿ ٣تبرـ
ِٷ ٱیٸڈ ٹؿاٹقٹ ٫ے ؽؿیٜے ثب٩بٝؼگی كے کٺنبئٺٶیٸٹ ةھیذ ؿہے
اٿؿ رڀ ا
ہیں ،اٷ کے ٱئے آپٸ پبٱینی رینی عَڀٍی اٹتٚبٵبت کے زبت ثیٴہ کی ثٺؼٿثنت
کـٹب ٵڀفٿں ہٿگب۔

.ii

ربِٜ

(آپٓ) پبٌینی

ٵٲ ٬کے اٹؼؿ ٵبٯ کی ڈھالئی کڀ ایک ربٵ ٜپبٱینی کے زبت کڀؿ کیب رب مکتب
کے ػٿؿاٷ متھی
کے ٱئے ٵٞترب ہے اٿؿ اك ٵؼت
ایک مبٯ
ہے۔ یہ پبٱینی
کٺنبئٺٶیٸٹ کب اٝالٷ ایک پ٬ھٿاڑہ  ،ٵبہاٷہ یب كہ ٵبہی ثٺیبػ پـ اٷ کے
ثیٴہ کٶپٺی کڀ کیب
٫ے ؽؿیٜے
ثیٴہ ػاؿ
ہٿئی كہٵتی کے ٵٖبث٨
ػؿٵیبٷ
ربٹب ّـٿؿی ہے۔

.iii

آپٓ

کوؿ

ٵنٲنٰ رببؿت کـٷے ٿاٯے ةڑے ثـآٵؼ ٭ٺٺؼگبٷ اٿؿ ػؿآٵؼ کے ٱئے ایک آپٸ
کڀؿ ربؿی کیب ربتب ہے۔ یہ مسٺؼؿی ڈمپیذ کے ایک مبٯ کے ٱیٸ ػیٸ کے ٱئے
(اٿپٸ) کڀؿ ایک
کڀؿ کی ىـٕیں اٿؿ پـیٶیٴ کی حمَڀالت ٓے کـتب ہے۔ ربٵٜ
پبٱینی ٷہیں ہے اٿؿ اك پـ ٳہؿ ٷہیں ٱگی ہٿتی ہے۔ ہؿ ای ٬اٝالٷ کے تٞٲ٨
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ٵیں ٵٺبمت
ربتب ہے۔

.iv

٩یٶت

کے ٱئے ّـٿؿی ٹکٹ ٱگب ہٿا ایک ثیٴہ مـٹی٦ٮیٹ ربؿی کیب

ڈیوٹی اوؿ

ةڑھتی ہوئی لیّت

وب ثیُہ

ةڑھتی ہے
کـتی ہیں اگـ کبؿگڀ کی ٩یٶت
ثیٴہ ٥ـاہٳ
اّب٥ی
یہ پبٱینیبں
٭ی ٿدہ كے یب ٵبٯ کے اتـٷے کی تبؿیظ کڀ
٭لٹٵل ڈیڀٹی کے اػائیگی
ڈیلٹیٺیيٸ پـ امکے ثبفاؿ ٩یٶت ٵیں اّب٣ہ کی ٿدہ كے کبؿگڀ کی ٩یٶت ةڑھ
ربتی ہے۔
 .vاثتؼاۂ

ہوْے ِیں تبعیـ

کئی ثیٴہ ػاؿ اك کڀؿ ٭ڀ ٵٺتغت کـ ؿہے ہیں۔ ٹئی ٵٺَڀةے کے ٵٞبٵٰے ٵیں
ٵیں ٹئے مبٵبٷ کے
ٹؿاٹقٹ کے ػٿؿاٷ مبٵبٷ کڀ کنی ةھی ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
ٱئے آؿڈؿ ػیٺب ىبٵٰ ہٿ مکتب ہے رڀ ٵٺَڀةے کے پڀؿا ہٿٷے ٵیں تبعیـ کی
ٿدہ ثٺتب ہے اٿؿ اك كے ٵٺب ٜ٥کب ٹَ٪بٷ ہٿتب ہے۔ ایلے ٵبٱی اٹلٹی ٹیڀٹ
رڀ اپٺی ڈیجیٹ مـٿمیٺگ کے ٱئے ٵٺَڀةے کڀ ٿ٩ت پـ پڀؿا کـٷے ٵیں ػٱچنپی
ؿکھتے ہیں ،ٿہ اك رڀکھٳ کڀ ایک ثیٴہ ٵٞبہػے کے ؽؿیٜے کڀؿ کیب ربٹب پنٺؼ
یب ٍـ ٣تبعیـ
کڀ مسٺؼؿی تبعیـ
کـیٺگے اٿؿ مسٺؼؿی (کبؿگڀ) ثیٴہ پبٱینی
ٹَ٪بٷ کے عال ٣ةڑھایب رب
كے ٵٺَڀةے ىـٿ ٛہٿٷے کی ٿدہ كے ٹتیذہ ٵیں
مکتب ہے۔
پـیّیُ :ىـس ٵبٯ کی ٹڀٝیت  ،ٹ ٰ٪ثبؿ ثـػاؿی ٫ے ٵڀڈ ،پیکیذ کی ٩نٴ ،مسٺؼؿی
ٰ ربـةہ پـ ارمَبؿ کـتب ہے۔ صبالٹکہ ایل آؿ
م٦ـ کے ؿامتے اٿؿ ٵبّی کے ػٝڀی
کڀؿ ٵیں
می می اٿؿ رٺگ رڀکھٳ (ثیـٿٷ ٵٲ ٬کبؿگڀ کے ٱئے) ریلے تڀمیٜ
رڀکھٳ عَڀٍی ؿیگڀٱیيٺل ٫ے ؽؿیٜے تبث ٜہٿتے ہیں اٿؿمج ٜکیب گیب پـیٶیٴ
ٵـ٭قی صٮڀٵت کڀ کـیڈٹ کیب ربئیگب۔
ُي ثیُہ
 .2مسٕؼؿی ہ
ُٯ' ٱ ٘٦ایک دہاف
'ہ

یب ػیگـ

اثی ٹ ٰ٪ٿمحٰ

ٿینٰ

کی ثبڈی كے ٵـاػ ہے۔

مسٺؼؿی صٰ ثیٴہ خمتٲ ٤ٵٲٮڀں ٵیں الگڀ ثیٸ ا٩ڀاٵی کالفٿں کے ٵٖبث٨
ہے۔ مسٺؼؿی صٰ کڀؿ الفٵی ٕڀؿكے ػٿ ٩نٴ کے ہٿتے ہیں:

کیب ربتب

 )aایک خمَوً مسٕؼؿی مفـ کو کوؿ کـْے واال :یہاں امتّٞبي کئے ربْے وايے
کالفوں کے میٹ کو ألٹی ٹیوٹ مسٕؼؿی مفـ کالف کہا ربتب ہے۔

)b

ایک ولت ِؼت کو کوؿ کـْے واالٝ :بَ ٕوؿ پـ ایک مبي ۔ یہاں امتّٞبي
کئے گئے کالفوں کے میٹ کو ألٹی ٹیوٹ (ولت ) کالف کہا ربتب ہے۔

ٍِٞوِبت
ہٯ ثیٴہ ٵیں ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثیٴہ ةھی ىبٵٰ ہیں:
 .iچھٿٹا مسٺؼؿی دہاف ،ةڑی ٹڀکب (الٹچ) ،ٵنب٥ـی
دہاف
ڈؿیڈرـك ٿینٰ (ٵيیٺی یب ١یـٵيیٺی )
.ii
 .iiiٵچھٱی پکڑٷے ٿاٯے ٿینٰ (ٵيیٺی یب ١یـٵيیٺی )
میٲیٺگ ٿینٰ (ٵيیٺی یب ١یـٵيیٺی )
.iv
 .vریٹیذ اٿؿ ٿہاؿٿك
تٞٶیـ کے ٭ڀؿك ٵیں دہاف
.vi

دہاف
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ٿ١ريہ

ِٷ ٱیٸڈ
ریلے ا

دہاف کے ِبٌک کب ْہ ٍـف دہاف ِیں ثٍکہ ثیُہ کی ِؼت کے ػوؿاْ صبًٍ ہوْے
ِ ثیٴہ ٵ٦بػ ہٿتب ہے۔ ٵبٯ ڈھالئی کے ٝالٿہ ىـائٔ اٿؿ
وايے ِبي وـایے ِیں ةھی لبثً
اكٹٿؿ مسیت ٿینٰ کی ٣ٹٹگ ٵیں امکے ٫ے ؽؿیٜے عـچ کی گئی ؿ٩ٴ ٵیں ةھی
ِ ثیٴہ ٵ٦بػ ہٿتب ہے۔ اْ اعـاربت کو فؿٝی لـُ کہا ربتب
دہاف کے ٵبٱک کب ٩بثٰ
ُي پبٌینی کے مبتھ مجب کیب ربتب
ہے اوؿ اْ کب ثیُہ ایک ولت ِؼت کے ٌئے ہ
ہے۔
اہَ
ہٿا ثبفی ثیٴہ :ایک ربٵ ٜپبٱینی
ہٿائی دہاف کے آپـیيٸ كے پیؼا
٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی کڀ کڀؿ کـتب ہے۔
اپٓے آپ وو ٹیلٹ

ہے رڀ
اٷ ہٿائی دہافٿں کے ٱئے ةھی ػمتیبة
ہٿٷے ٿاٱی تینـی پبؿٹی اٿؿ ٵنب٥ـٿں کی

10

ثیٴہ کی کڀٷ می ىبط

رٺگ کے عٖـٿں کے عال٣

کڀؿ ٥ـاہٳ

کـتی ہے؟

 .Iمسٺؼؿی پبٱینیبں
ہٿائی دہاف پبٱینیبں
.II
 .IIIاٿپـ ٫ے ػٿٹڀں
اٿپـ ٵیں كے کڀئی ٷہیں
.IV

 .Kؽَہ ػاؿی

پبٌینیبں

صبػحبت كے پڀؿی ٕـس كے ثچب ٷہیں رب مکتب ہے چبہے ٥ـػ کتٺب ہی حمتبٓ کیڀں ٷہ
کڀ
اپٸے آپ کڀ چڀٹ ٱگ مکتی ہے اٿؿ کنی کی ربئیؼاػ
ہٿ۔ امکے ٹتیذے ٵیں
ٹَ٪بٷ پہٹچ مکتب ہے اٿؿ امکے مبتھ مبتھ تینـی پبؿٹیڀں کڀ چڀٹ ٱگ مکتی ہے
اٿؿ اٷ کی ربئیؼاػ کڀ ٹَ٪بٷ ہٿ مکتب ہے۔ اك ٩نٴ ٫ے ٵتبحـ ٱڀگ ایلے ٹَ٪بٷ
ٰ کـیٺگے۔
کے ٱئے ٵٞبٿُہ کب ػٝڀی
ایک ؽٳہ ػاؿی ثٺبٷے اٿؿ ٥ـٿعت ٫ے ػؿٵیبٷ کنی پـٿڈ٫ٹ ٵیں ایک ٝیت كے ةھی
پیؼا ہٿ مکتی ہے ،ریلے کہ چبکٲیٹ یب ػٿائیں ٍبؿ٥یٸ کڀ ٹَ٪بٷ پہٹچبتی ہیں۔
امی ٕـس ،ؽٳہ ػاؿی کنی ٵـیِ کے ١ٲٔ تيغیٌٝ/الد كے یب ایک ٿکیٰ ٫ے ؽؿیٜے
اپٸے گبہ ٫کے ٵٞبٵٰے کڀ ١ٲٔ ٕـی٨ے كے تَ٦یہ ٭ـٷےکی ٿدہ كے ةھی پیؼا ہٿ
مکتب ہے۔
ایلے متھی ٵٞبٵٲڀں ٵیں ،دہاں ایک تینـی پبؿٹی ٍ ،بؿ٥یٸ یب ٵـیِ ٵجیٸہ ٕڀؿ
کے ٱئے ٵٞبٿُے کب ٵٖبٱتہ کـےگب ،یہ ػٝڀیؼاؿٿں ٫ے ؽؿیٜے
پـ ١ٲٔ ای٬ٹ
ػائـ کئے گئے ٵ٪ؼٵڀں کی ص٦بٙت کـٷے ٵیں ىبٵٰ ٵٞبٿُے کی اػائیگی کے ٱئے
یب اعـاربت کڀ پڀؿا کـٷے کی ایک ّـٿؿت ٵیں اّب٣ہ کـےگب۔ ػٿمـے ٱٚ٦ڀں ٵیں،
اػائیگی کـٷے کی ؽٳہ ػاؿی كے ایک ٵبٱی ٹَ٪بٷ پیؼا ہٿتب ہے۔ اك ٕـس کی ؽٳہ
ایک مڀیٰ
کی ربٷے ٿاٯے ٵٞبٿُے کی ؿ٩ٴ
کی ٵڀرڀػگی اٿؿ اػائیگی
ػاؿی
کی ربئیگی رڀ ٵجیٸہ الپـٿاہی/ػھٿکہ ػہی کے پہٱڀ ٵیں
ٵٞیٸہ
کڀؿٹ ٫ے ؽؿیٜے
ربئےگب۔ ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ پبٱینیبں ایلے ٿارجبت کب کڀؿیذ ٥ـاہٳ کـتی ہیں۔
آئیے ہٳ کچھ ؽٳہ ػاؿی
لبٔؤی

پبٱینیڀں

پـ ٹٚـ ڈاٱتے ہیں۔

ؽَہ ػاؿی
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کچھ ایلے ٩بٹڀٷ یب ٩ڀاٹیٸ ہیں رڀ ٵٞبٿُے کے اػائیگی
یہ ٩بٹڀٷ اك ٕـس ہیں:


ٝڀاٵی ؽٳہ ػاؿی



 2010ٵیں تـٵیٴ ىؼہ ٵالفٳ ٵٞبٿُہ

ثیٴہ ای٬ٹ  1991 ،اٿؿ
ای٬ٹ 1923 ،

اینی ؽٳہ ػاؿیڀں کے مٲنٰے
ثیٴہ پبٱینیبں
آئیے ہٳ اٷ ٵیں كے کچھ کڀ ػیکھیں۔
ٝواِی

 .1الفِی

کی ثٺؼٿثنت

کـتے ہیں۔

ؽَہ ػاؿی

ٵیں زب ٘٦کے ٱئے ػمتیبة

ہیں۔

پبٌینی

ٝڀاٵی ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ ای٬ٹ  1991 ،اٷ ٱڀگڀں پـ کڀئی ٝیت ٷہیں کی ثٺیبػ پـ
ؽٳہ ػاؿی ٝبئؼ ٭ـتب ہے رڀ عٖـٹبک ٵبػٿں کب کبٳ کبد کـتے ہیں اٿؿ اك ٕـس کے
آپـیيٸ کے ػٿؿاٷ کنی تینـی پبؿٹی کڀ چڀٹ ٱگ ربتی ہے یب اك کی ربئیؼاػ
ّـؿ ہٿ ربتی ہے۔ عٖـٹبک ٵبػٿں کے ٹبٵڀں اٿؿ ہؿ ای ٬کی ٵ٪ؼاؿ کڀ اك 'ای٬ٹ '
ٵیں ٣ہؿمت کیب گیب ہے۔
٥ی

٥ـػ

ِ اػائیگی
٩بثٰ

ِ اػائیگی
لبثً

ِٞبوُہ

ٳہٱ ٬صبػثے
ٵنت ٰ٪ٵٮٶٰ
ٵنت ٰ٪رقٿی

ٵٞؾٿؿی
ٵٞؾٿؿی

رقٿی

ٵٞؾٿؿی

ٝبؿّی

ٵٞبٿُے کی ؿ٩ٴ

اٍٰ ٕجی اعـاربت
ربئیؼاػ کڀ اٍٰ

ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ٫ے ٵٖبث٨

ٵ٪ـؿ

ہٿتی ہے۔

(ِٞبوُہ)

کے

ٹَ٪بٷ

 25،000ؿٿپے ۔
 25،000ؿٿپے ۔
ۺ کے ثٺیبػ پـ  25،000ؿٿپے ۔ کب
ۺ
 1000ؿٿپے ۔ ٥ی ٵبہ ،فائؼ اف فائؼ
 3ٳہیٸے
فائؼ اف فائؼ  12،500ؿٿپے ۔ تک
 6000ؿٿپے ۔ تک

پـیٶیٴ اے اٿ اے (کڀئی ایک صبػثے) صؼ اٿؿ گبہ ٫کے کبؿٿثبؿ پـ ٵجٺی ہٿتب
کڀ
٥ـػ
یہ ہے کہ اك ٵیں ثیٴہ ػاؿ
کی ایک عبً عَڀٍیبت
ہے۔ اك پبٱینی
ٵبصڀٱیبتی ؿیٲی٥ ٤ٸڈ ٵیں الفٵی ىـا٭ت کے ٕڀؿ پـ پـیٶیٴ کے ثـاثـ ؿ٩ٴ کی
اػائیگی کـٹی پڑتی ہے۔ اگـ تینـی پبؿٹی کی ایک ةڑی تٞؼاػ ٵتبحـ ہٿتی ہے
ِ اػائیگی ؿاصت کی کٰ ؿ٩ٴ اے۔ اٿ اے صؼ كے فیبػہ ہٿ ربتی ہے تڀ
اٿؿ ٩بثٰ
ثب٩ی ؿ٩ٴ کی اػائیگی ٥ٸڈ كے کی ربئے گی۔
ٝ .2ڀاٵی

ؽٳہ ػاؿی

پبٱینی

(ٍٺٞتی ١/یـ ٍٺٞتی

رڀکھٳ)

اك ٩نٴ کی پبٱینی تینـی پبؿٹی کڀ ؽاتی چڀٹ یب اٵال ٫٭ی تجبہی [ٹی پی پی
آئی یب ٹی پی پی ڈی] کی ٿدہ كے ہٿٷے ٿاٱی ثیٴہ ػاؿ کی ١ٲٖی/الپـٿاہی كے
پیؼا ؽٳہ ػاؿی کڀ کڀؿ کـتی ہے۔
ٍٺٞتی رڀکھٵڀں اٿؿ ١یـ ٍٺٞتی رڀکھٵڀں کڀ کڀؿ کـٷے ٿاٱی اٱگ اٱگ پبٱینیبں
ہیں ،ریلے ہٿٹٱڀں ،مٺیٶب ہاٱڀں ،آڈیڀٹٿؿیٴ ،ؿہائيی اصبٕڀں  ،ػ٥بتـ،
اكٹیڈیٶڀں ،گڀػاٵڀں اٿؿ ػ٭بٹڀں کڀ ٵتبحـ کـٷے ٿاٯے رڀکھٳ۔ یہ ٹی پی پی آئی
یب ٹی پی پی ڈی کے تٞٲ ٨ٵیں ةھاؿتیہ ٩بٹڀٷ کے ٵٖبث ٨ٵؼٝی کی الگتڀں٥ ،یل
اٿؿ عـچ مسیت ٵٞبٿُے کی اػائیگی کـٷے کے ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی کڀ کڀؿ کـتی
ہیں۔
یہ پبٱینی

اٷ ثبتڀں کڀ کڀؿ ٷہیں کـتی ہے:

 )aپـٿڈ٫ٹك

کی ؽٳہ ػاؿی
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 )bآٱڀػگی کی ؽٳہ ػاؿی
 )cٹ ٰ٪ٿ محٰ اٿؿ
 )dٵقػٿؿ/ٵالفٵیٸ
 .3پـوڈنٹ

ؽَہ ػاؿی

کڀ چڀٹ ٱگٺب
پبٌینی

کڀ ثیچے ربٷے ٿاٯے
ثیٴہ کی ٵبٹگ آد ثٺبئے اٿؿ ٝڀاٳ
ؽٳہ ػاؿی
پـٿڈ٫ٹ
کی ٿمی ٜا٩نبٳ (ریلے ڈثبثٺؼ ٫ھاٷے ٭ی چیقیں ،ہٿا آٵیق پبٹی،
پـٿڈ٫ٹك
ػٿائیں اٿؿ اذمیکيٸ ،جبٲی کے مبٵبٷ  ،ٵیٮبٹٮی مبٵبٷ  ،٭یٶیٮٰ ٿ١ريہ ) کی ٿدہ
چڀٹ یب
ٵڀت  ،رنٶبٹی
ٵیں کڀئی ٝیت
ہٿ گئی ہے۔ اگـ پـٿڈ٫ٹ
پیؼا
كے
ثیٶبؿی یب تینـی پبؿٹی ٫ے اٵال ٫کڀ ةھی ٹَ٪بٷ کی ٿدہ كے ثٺتب ہے تڀ امکے
ٰ پیؼا ہٿ مکتب ہے۔ پـٿڈ٫ٹ ؽٳہ ػاؿی پبٱینیبں ثیٴہ ػاؿ کی
ٿدہ كے ایک ػٝڀی
اك ؽٳہ ػاؿی کڀ کڀؿ کـتی ہیں۔
کڀؿ ثـآٵؼ

کے مبتھ مبتھ گھؿیٲڀ ٥ـٿعت

 .4ٱ٤ٹ (تینـی

پبؿٹی) ؽٳہ ػاؿی

کے ٱئے ةھی ػمتیبة

ہے۔

ثیٴہ

یہ پبٱینی ٱ٤ٹٿں کے امتٞٶبٯ اٿؿ آپـیيٸ كے پیؼا ہٿٷے ٿاٱی ؽٳہ ػاؿیڀں کے
کـتی ہے۔ یہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
٥ـاہٳ
کے ٵبٱکبٷ کڀ ٵٞبٿُہ
ٵیں ٝٶبؿتڀں
مٲنٰہ
ثبتڀں کے ٱئے ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿیڀں کڀ کڀؿ کـتی ہے:
 )aکنی ةھی ٥ـػ
چھٿڑکـ)
 )bربئیؼاػ

کی ٵڀت /رنٶبٹی

کڀ ٹَ٪بٷ (ثیٴہ ػاؿ

پـیٶیٴ کی حمَڀالت ٵٞبٿُہ
مبٯ پـ ٵٺضَـ کـتی ہیں۔
 .5جتبؿتی

چڀٹ (ثیٴہ ىؼہ

٥ـػ

کے ٵالفٵیٸ

کی اپٺی یب ٵالفٳ کی ربئیؼاػ

کڀ

کڀ چھٿڑکـ)

کی صؼ  ،کنی ایک ٥ـػ  ،کنی ایک صبػثے اٿؿ کنی ایک

ؽَہ ػاؿی

رببؿتی ٵٞبٿُہ پیوہ ٿؿاٷہ ٱڀگڀں کڀ اٷ کے رببؿتی ٥ـائِ کی ٭بؿ٭ـػگی ٵیں
الپـٿاہی كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٹڀں کی ةھؿپبئی کـٷے کے ٱئے اٷ کی ٩بٹڀٹی
ؽٳہ ػاؿی کے عال ٣ثیٴہ زب٥ ٘٦ـاہٳ کـٷے کے ٱئے ڈیقائٸ کیب گیب ہے۔ اك ٕـس
کے کڀؿ ڈا٫ٹؿٿں ،امپتبٱڀں ،اذمیٺیـٿں ،ٵٞٶبؿ ٿں ،چبؿٹؿڈ اکبؤٷٹیٸٹ ،ٵبٱی
ہیں۔
ٵيیـ ،ٿکالۂ ،ثیٴہ ثـٿکـف کے ٱئے ػمتیبة
 .6ڈائـیهٹؿك اوؿ افنـاْ کی ؽَہ ػاؿی

پبٌینی

پـ
کنی کٶپٺی کے ڈائـی٬ٹؿف اٿؿ ا٥نـاٷ ٫ے اٝتٶبػ اٿؿ ؽٳہ ػاؿی کے ٛہػٿں
ٵیں اٹکے ٫ے
٥بئق ہٿتے ہیں۔ ٿہ کٶپٺی کے ٵٞبٵٲڀں کی ٹگـاٹی اٿؿ اٹتٚبٳ
کئے گئے ١ٲٔ ٕـی٨ے کے ٭بؿؿٿائیڀں کے ٱئے ىئـػاؿکڀں ،ٵالفٵیٸ ،
ؽؿیٜے
ٱیٺؼاؿٿں اٿؿ کٶپٺی کے ػیگـ اكٹی ٬ہٿٯڈؿف کڀ ہؿربٷہ اػا کـٷے کے ٱئے ؽٳہ
ػاؿ ہٿ مکتے ہیں۔ اك ٕـس کی ؽٳہ ػاؿی کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ایک پبٱینی تیبؿ
کی گئی ہے اٿؿ یہ کٶپٺی کے ٹبٳ امکے متھی ڈائـی٬ٹؿف کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے
ربؿی کی ربتی ہے۔
 .7ٵالفٳ ٵٞبٿُہ ثیٴہ
یہ پبٱینی ثیٴہ ػاؿ کڀ اپٸے اٷ ٵالفٵیٸ کڀ ٵٞبٿُے کی اػائیگی کـٷے کی اك
کی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی کے مٲنٰے ٵیں ٵٞبٿُہ ٥ـاہٳ کـتی ہے ،رڀ اپٸے ٵالفٵت پـ
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یب امکے ػٿؿاٷ پیؼا ہٿٷے ٿاٱی ثیٶبؿی یب صبػثے كے رنٶبٹی
کـتے ہیں۔ اكے ٵقػٿؿ ٵٞبٿُہ ثیٴہ ةھی کہا ربتب ہے۔

چڀٹ کب مبٵٺب

ثیٴہ کے ػٿ ا٩نبٳ ثبفاؿ ٵیں ٵ٪جڀٯ ہیں:
ای٬ٹ ،)1923 ،
ای٬ٹ ( 1923 ،ٵقػٿؿ ٵٞبٿُہ
 )aٹیجً اے :ٵالفٳ ٵٞبٿُہ
ٳہٱ ٬صبػثہ ای٬ٹ  1855 ،اٿؿ ٝبٳ ٩بٹڀٷ کے زبت ٵالفٵیٸ کڀ صبػحبت کی
٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی کے عال ٣ٵٞبٿُہ ۔
 )bٹیجً ثی :ٳہٱ ٬صبػثہ ای٬ٹ  1855 ،اٿؿ ٝبٳ ٩بٹڀٷ کے زبت ٩بٹڀٹی ؽٳہ
ػاؿی کے عال ٣ٵٞبٿُہ ۔
پـیٶیٴ کی ىـس ربڀیق ٥بؿٳ ٵیں اٝالٷ ٵالفٵیٸ کے سبٶیٸہ ارـت پـ الگڀ ہٿتی ہے
اٍٰ
اٝالٷ
٫ے ؽؿیٜے
٥ـػ
پـ ثیٴہ ىؼہ
کی عتٴ
اٿؿ پـیٶیٴ کڀ پبٱینی
ارـت کے ثٺیبػ پـ إال ٧کیب ربتب ہے۔
ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

ثبتڀں کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے پبٱینی

٭ی تڀمی ٜ٭ی

رب مکتی ہے :

کے ٱئے ثیٴہ ىؼہ
ؿ٩ٶڀں تک ٵالفٳ کے چڀٹٿں کے ٝالد
 .iخمَڀً
ؽؿیٜے عـچ کئے گئے ٕجی اٿؿ امپتبٯ كے ٵتٞٲ٨ہ اعـاربت

.ii

ای٬ٹ

.iii

ٹھیکیؼاؿٿں کے ٵالفٵیٸ

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

پیوہ ٿؿاٷہ

ٵیں ػؿد

ثیٶبؿیڀں ٫ے

٥ـػ

٫ے

ٱئے ؽٳہ ػاؿی ۴

٭ی ٕـ ٣ؽٳہ ػاؿی

11

ٝڀاٵی ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ ای٬ٹ  1991 ،کے زبت اٍٰ
اػائیگی ٵٞبٿُہ کتٺب ہے؟

ٕجی اعـاربت کے ٱئے ٩بثٰ
ِ

 6،250 .Iؿٿپے۔
.II

 12،500ؿٿپے۔

.III

 000،25ؿٿپے۔

.IV

 50،000ؿٿپے۔

عالًہ
 )aآگ ثیٴہ پبٱینی رببؿتی اػاؿٿں کے مبتھ مبتھ ربئیؼاػ کے ٵبٱکبٷ اٿؿ
کے ٱئے
ٵیں ٵبٱی ٵ٦بػ ؿکھٷے ٿاٯے ا٥ـاػ /ٵبٱیبتی اػاؿٿں
ربئیؼاػ
ٵڀفٿں ہے۔
 )bآگ پبٱینی


کے خمتٲ ٤ا٩نبٳ ٵیں ىبٵٰ ہیں:

ثبفاؿ ٩یٶت

حببٱی

٩یٶت

 ػٿثبؿہ ٩یبٳ ٩یٶت


اٝالٷ

پبٱینیبں

پبٱینیبں

پبٱینی
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٥ٲڀٹؿ

پبٱینی

ٹَ٪بٷ (می ایٰ) پبٱینی یب ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿٹ (ثی آئی) پبٱینی
 )cٹتیذہ ٵیں
کـتی ہے  -رنٶیں ٵبٱی
٥ـاہٳ
کے ٹَ٪بٷ کے ٱئے ٵٞبٿُہ
ٵٺبٜ٥
جمٶڀٝی
ٹَ٪بٷ کڀ کٴ کـٷے کے ٱئے ٭بؿٿثبؿ کڀ رٲؼ كے رٲؼ صبالت ٵٞٶڀٯ پـ الٷے کے
ٱیے ثیٴہ ػاؿ ٫ے ؽؿیٜے عـچ کی گئی کبٳ کبد کی ةڑھی ہٿئی الگت کے مبتھ
مبتھ عبٱٌ ٵٺب ٜ٥اٿؿ ٵنت٩ ٰ٪یٶت ىبٵٰ ہیں۔
 )dمیٺؼھٵبؿی پبٱینی کبؿعبٹڀں ،ػکبٹڀں ،ػ٥بتـ ،گڀػاٵڀں اٿؿ ٿیـ ہاؤك ریلے
رببؿتی اصبٕڀں کے ٱئے ہے رٸ ٵیں اكٹاک ،مبٵبٷ٥ ،ـٹیچـ٥ ،کنچـ اٿؿ ایک
ثٺؼ ربڀؿی ٵیں ؿکھی ٹ٪ؼی ىبٵٰ ہٿ مکتی ہے رلے چـایب رب مکتب ہے۔
 )eؿ٩ٴ ثیٴہ پبٱینی اٷ ٹَ٪بٹڀں کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے ثٺبئی گئی ہے رڀ ٹ٪ؼی
 ،چیک/پڀكٹٯ آؿڈؿ/ڈاک ٹکٹٿں کب ٱیٸ ػیٸ کـتے ٿ٩ت ٿا ٜ٩ہٿ مکتے ہیں۔

)f

ؿ٩ٴ ثیٴہ پبٱینی
اٿؿ اصبٓہ میٮيٸ ۔

ػٿ میٮيٺل

کے زبت

کڀؿ ٥ـاہٳ

کـتی ہے :ٹؿاٹقٹ میٮيٸ

 )gخمٲٌ (٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی ثیٴہ آرـ ؤں کڀ اٹکے ٵالفٵیٸ کی ر ٰٞمبفی ١ ،نب،
چڀؿی ،ہیـاپھیـی اٿؿ ١ٲٖی ٫ے ؽؿیٜے ػھٿ٫ہ ػہی یب ةےایٶبٹی کی ٿدہ كے اٷ
کڀ ہٿئے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کے عال ٣ٵٞبٿُہ کـتی ہے۔
کے ٩نٶڀں
(٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی پبٱینی
 )hخمٲٌ
پبٱینی  ،جمٶڀٝی ٥ ،ٲڀٹٹگ پبٱینی ٛ ،ہػہ پبٱینی

)i

اٷ ثیٺکڀں ،ایٸ ثی ای ٤می ایل اٿؿ ػیگـ
پبٱینی
ثیٺکـٿں کی ٵٞبٿُہ
اػاؿٿں کے ٱئے تیبؿ کیب گیب ایک ربٵ ٜکڀؿ ہے ،رڀ پیلے اٿؿ میٮڀؿیٹیق
کـتے ہٿئے
اٷے ٿاٯے خمَڀً رڀکھٵڀں پـ ١ڀؿ
کے تٞٲ ٨ٵیں اٷ کے مبٵٸے ٓ
پیلے کڀ ىبٵٰ کـٷے ٿاٱی ٭بؿ٭ـػگیڀں ٵیں ٵَـٿ ٣ہٿتے ہیں۔

 )jاذمیٺئـٹگ ثیٴہ کے زبت










)k

ٵیں ىبٵٰ ہیں :اٹ٦ـاػی
اٿؿ ثالٹٮیٹ پبٱینی ۔

آٷے ٿاٱی اہٳ

پبٱینیڀں

ٵیں ىبٵٰ ہیں:

ٹھیکیؼاؿ شببٳ رڀکھٳ پبٱینی
ٹھیکیؼاؿ پالٷٹ اٿؿ ٵيیٺـی پبٱینی
اینتبػگی/تٞٶیـ شببٳ رڀکھٳ پبٱینی
ٵيیٺـی کی عـاثی پبٱینی
ثبئٲـ اٿؿ ػثبٿٴ پالٷٹ پبٱینی
ٵيیٺـی ٵٺب ٜ٥کب ٹَ٪بٷ پبٱینی
اكٹاک کی عـاثی پبٱینی
اٱیکٹؿاٹک مبٵبٷ پبٱینی
پیيگی ٵٺب ٜ٥کب ٹَ٪بٷ کڀؿ

ٍٺٞتی شببٳ رڀکھٳ پبٱینی ٍٺٞتی ربئیؼاػ ٿں  -ایک پبٱینی کے زبت ةھاؿت
ٵیں کہیں ةھی ٵیٺڀ٥یٮچـیٺگ اٿؿ ؽعیـہ ػٿٹڀں كہٿٱیبت کڀ کڀؿ کـٷے کے ٱئے
ڈیقائٸ کی گئی تھی۔

 )lمسٺؼؿی ثیٴہ کڀ مسٺؼؿی کبؿگڀ اٿؿ مسٺؼؿی صٰ ثیٴہ ٵیں ػؿدہ ثٺؼ کیب گیب ہے۔

)m

کبؿگڀ پبٱینیبں ثٺیبػی ٕڀؿپـ م٦ـ پبٱینیبں ہیں یٞٺی یہ ٵڀّڀ ٛکڀ ایک
ٵ٪بٳ كے ػٿمـے ٵ٪بٳ پـ تجؼیٰ کـٷے کڀ کڀؿ کـتی ہیں۔

 )nمسٺؼؿی پبٱینیڀں


خمَڀً

کے خمتٲ٤

٩نٶڀں

ٵیں ىبٵٰ ہیں:

پبٱینی
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آپٸ پبٱینی



آپٸ کڀؿ



ڈیڀٹی اٿؿ اّب٥ی ٿیٲیڀ ثیٴہ



ٵیں تبعیـ

اثتؼاۂ

 )oمسٺؼؿی صٰ کڀؿ الفٵی ٕڀؿكے ػٿ ٩نٴ کے ہٿتے ہیں :ایک خمَڀً
کـٷے ٿاٱی اٿؿ ایک ٿ٩ت ٵؼت کڀ کڀؿ کـٷے ٿاٱی۔

م٦ـ

کڀ کڀؿ

چڀٹ یب
کڀ اٹ٦ـاػی
پبؿٹی
تینـی
پبٱینی
ؽٳہ ػاؿی
 )pایک ٝڀاٵی
ربئیؼاػ کے تجبہی کی ٿدہ كے ثٺٸے ٿاٱی ثیٴہ ػاؿ کی ١ٲٖی/الپـٿاہی كے
پیؼا ؽٳہ ػاؿی کڀ کڀؿ کـتی ہے۔
 )qپـٿڈ٫ٹ ؽٳہ ػاؿی پبٱینیبں پـٿڈ٫ٹ ٵیں ٝیت كے ٵتٞٲ٨ہ ثیٴہ ػاؿ کی
ؽٳہ ػاؿی کڀ کڀؿ کـتی ہے ،رل کی ٿدہ كے ٵڀت  ،رنٶبٹی چڀٹ یب ثیٶبؿی
یب یہاں تک کہ تینـی پبؿٹي کی ربئیؼاػ کڀ ٹَ٪بٷ ةھی پہٹچتب ہے۔

)r

رببؿتی ٵٞبٿُہ پیوہ ٿؿاٷہ ٱڀگڀں کڀ اٷ کے رببؿتی ٥ـائِ کڀ اذمبٳ ػیٸے
ٵیں الپـٿاہی كے پیؼا ہٿٷے ٿاال ہؿربٷہ اػا کـٷے کی اٷ کی ٩بٹڀٹی ؽٳہ ػاؿی
کے عال ٣ثیٴہ زب٥ ٘٦ـاہٳ کـٷے کے ٱئے تیبؿ کی گئی ہے۔

اہَ اٍٖالصبت
 )aربئیؼاػ کب آگ ثیٴہ
 )bمیٺؼھٵبؿی ثیٴہ
 )cؿ٩ٴ ثیٴہ
 )dخمٲٌ (٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی ثیٴہ
 )eثیٺکـاٷ ٵٞبٿُہ ثیٴہ
 )fرڀہؿی ثالک پبٱینی
 )gاذمیٺئـٹگ ثیٴہ
ٍ )hٺٞتی شببٳ رڀکھٳ ثیٴہ
 )iمسٺؼؿی ثیٴہ
 )jصٰ ثیٴہ
 )kؽٳہ ػاؿی پبٱینی
اپٓے آپ وو ٹیلٹ
رواة

کے رواثبت

1

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

رببؿتی رڀکھٵڀں کے ٱئے آگ پبٱینی
کڀؿ کـتی ہے۔
رواة

2

ػؿمت آپيٸI

ہے۔

ایک ٭بؿٿثبؿی ؿکبٿٹ ثیٴہ پبٱینی
کے اعتالٓ ٵیں ٱی ربمکتی ہے۔
رڀاة

ػھٵب٫ے اٿؿ اٹؼؿٿٹی

ػھٵب٫ے کے عٖـٿں کڀ

ٍـ٣

3
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ٵٞیبؿی

آگ اٿؿ خمَڀً

رڀکھٳ پبٱینی

ہے۔

ػؿمت آپيٸIV

میٺؼھٵبؿی پبٱینی کے ٱئے پـیٶیٴ کئی چیقٿں کی ٹڀٝیت پـ ارمَبؿ کـتب ہے
کب تٞٶیـ
کب اعال٩ی رڀکھٳ ،اصبٓہ
ربئیؼاػ  ،عڀػ ثیٴہ ػاؿ
ریلے ثیٴہ ىؼہ
اٿؿ ٵ٪بٳ  ،ص٦بٙتی ا٩ؼاٵبت (ریلے چڀکیؼاؿ ،چڀؿی کب االؿٳ) ،پچھٯے ػٝڀٿں کب
ربـةہ ٿ١ريہ ۔
رواة

4
ہے۔

ػؿمت آپيٸII

میٺؼھٵبؿی کی ٿدہ كے کنی ٥ـػ کے اصبٓہ كے ٹ٪ؼی کے ١بئت ہٿٷے کڀ ایک ؿ٩ٴ
ثیٴہ پبٱینی کے زبت کڀؿ کیب ربتب ہے۔ ٥نبػات ،ہڑتبٯ اٿؿ ػہىت گـػی کڀ ایک
اّب٥ی پـیٶیٴ کی اػائیگی کـکے ایک تڀمی ٜکے ٕڀؿ پـ کڀؿ کیب رب مکتب ہے۔
رڀاة

5

ػؿمت آپيٸI

ہے۔

ایک خمٲٌ (٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی ثیٴہ پبٱینی آرـ ؤں کڀ اٹکے ٵالفٵیٸ ػھٿ٫ہ ػہی
یب ةےایٶبٹی کے ٿدہ كے اٷ کڀ ہٿٷے ٿاٯے ٵبٱی ٹَ٪بٷ کے عال ٣ٵٞبٿُہ کـتی
ہے۔
رواة

6

ػؿمت آپيٸIV

ہے۔

ایک ثیٺکـ کی ٵٞبٿُہ ثیٴہ پبٱینی پیلے کے تٞٲ ٨ٵیں آگ ،ر ٰٞمبفی یب چیک
ؿکھی ؿ٩ٴ
کے اٹؼؿ
اصبٓہ
کی ةےایٶبٹی کے ٿدہ كے
کی تجؼیٲی  ،ٵالفٵیٸ
کڀ کڀؿ کـ مکتی ہے۔
کے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
میٮڀؿیٹیق
رواة

7

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

ایک رڀہؿی ثالک پبٱینی کے ٵٞبٵٰے ٵیں ثیٴہ ىؼہ ربئیؼاػ
٫ے ؽؿیٜے ٹؿاٹقٹ ٵیں ہٿٷے کے ػٿؿاٷ امکڀ ہٿئی ٹَ٪بٷ
کڀؿ کیب ربئیگب۔
رواة

8

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

اثتؼاۂ ٵیں تبعیـ
ربٹب ربتب ہے۔
رواة

پبٱینی

کڀ پیيگی

ٵٺبٜ٥

کب ٹَ٪بٷ کڀؿ کے ٕڀؿ پـ

ةھی

9

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

چڀؿی (الؿمٺی) کڀ ٍٺٞتی
رواة

کے ؿرلٹؿڈ پبؿمٰ
کڀ میٮيٸ ۳کے زبت

شببٳ

رڀکھٳ ثیٴہ کے زبت کڀؿ ٷہیں کیب ربتب ہے۔

10

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

مسٺؼؿی اٿؿ ہٿائی دہاف
٥ـاہٳ کـتی ہے۔

ثیٴہ کی ٍـ ٣ای٬

ىبط ہے رڀ رٺگ کے عٖـٿں کے عال٣
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کڀؿ

11

رڀاة

ہے۔

ػؿمت آپيٸ II

ٝڀاٵی ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ ای٬ٹ  1991 ،کے زبت اٍٰ
اػائیگی ٵٞبٿُہ  12،500ؿٿپے

ٕجی اعـاربت کے ٱئے ٩بثٰ
ِ

ہے۔

ؽاتی اِتضبْ مواالت
مواي 1
اذمیٺئـٹگ ثیٴہ ٵیں می اے آؿ کب ٵٖٲت ہے
 .Iٵڀٹؿ کبؿ
رڀکھٳ

.II

ٹھیکیؼاؿ شببٳ

.III

کٶپٺی کب شببٳ

.IV

کٶپٺیڀں کی شببٳ ّـٿؿیبت

رڀکھٳ

مواي 2
ایک آرـ _________ ٫ے ؽؿیٜے
کب ثیٴہ کـتب ہے۔
 .Iٵالفٳ ٵٞبٿُہ
.II

ٝڀاٵی

.III

خمٲٌ

.IV

اٝالٷ

اپٸے ٵالفٵیٸ

کے ةےایٶبٷ ٭ب٭ـػگیڀں كے عڀػ

پبٱینی

ؽٳہ ػاؿی

ثیٴہ پبٱینی

(٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی ثیٴہ پبٱینی
پبٱینی

مواي 3
_________ دہاف

کی ثبڈی کڀ پیو ٭ـتب

ہے۔

 .Iہ ٯ
.II

کبؿگڀ

.III

مسٺؼؿی ڈکیتی (پبئـینی)

.IV

ثڀدھ گـاٹب (ریٹمٸ)

مواي 4
______________ ٿہ پبٱینی
ہے۔
٩ .Iبٹڀٹی

ہے رڀ ہٿائی دہاف کے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ

ؽٳہ ػاؿی
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کڀ کڀؿ کـتی

ثیٴہ

.II

ربئیؼاػ

.III

ہٿائی دہاف

.IV

ؿ٩ٴ

ثیٴہ

ثیٴہ

مواي 5
اٷ کڀؿ کے ٕڀؿ پـ
ایڈ ٓ

آگ ثیٴہ پبٱینی ___________ کے ٿدہ كے
کی ٹَ٪بٷ کڀ کڀؿ ٷہیں کـتی ہے۔
 .Iثبڑھ
.II

فٱقٯہ

.III

آگ

.IV

رٺگ کے ٿدہ كے

دبجبؿی

مواي 6
ٹتیذہ ٵیں

ٹَ٪بٷ (آگ پبٱینی ) کڀ کڀؿ کـتب ہے:

 .Iکبؿعبٷے کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ

کی ٿدہ كے

ٵٺبٜ٥

.II

عیـ مگبٱی کب ٹَ٪بٷ

.III

ٵيیٺـی ٵیں مبٵبٷ ٭ب ٹٿٹٹب پھٿٹٹب

.IV

اٿ کی ٿدہ كے
١یـ ٵٲٮی ٭ـٹنی کے اتبؿ چڑھ ٔ

کب ٹَ٪بٷ

ٹَ٪بٷ

مواي 7
میٺؼھٵبؿی ٵیں پـیٶیٴ ___________ پـ ٵٺضَـ کـتب ہے:
 .Iص٦بٙتی ا٩ؼاٵبت
.II

اصبٓہ

.III

ربئیؼاػ

کی ٹڀٝیت

.IV

اٿپـ ٫ے

متھی

کب ٵ٪بٳ

مواي 8
ٹھیکیؼاؿ شببٳ

رڀکھٳ پبٱینی

_____________ کی ایک تجؼیٲی ہے:

 .Iآگ ثیٴہ
ثیٴہ

.II

فٹؼگی

.III

اذمیٺئـٹگ ثیٴہ

.IV

مسٺؼؿی ثیٴہ

مواي 9
ٵالفٳ ٵٞبٿُہ

پبٱینی

 .Iؽٳہ ػاؿی

ثیٴہ

____________ کی ایک ٩نٴ ہے

450

ةھی ربئیؼاػ

.II

آگ ثیٴہ

.III

مسٺؼؿی کبؿگڀ ثیٴہ
اذمیٺئـٹگ ثیٴہ

.IV
مواي 10
ؿ٩ٴ

__________ کڀ کڀؿ کـتی ہے:

ثیٴہ پبٱینی

 .Iٹ٪ؼی ثب٩ی
.II

ٵیچڀئٰ ٥ٸڈ ٵیں مـٵبیہ ٭بؿی ؿ٩ٴ

.III

ثچت ثیٺک ٵیں پڑی ؿ٩ٴ

.IV

ڈاک گھؿ ٵیں مج ٜؿ٩ٴ

ؽاتی اِتضبْ نے مواٌوں کے رواثبت
رواة

1
ہے۔

ػؿمت آپيٸII

اذمیٺئـٹگ ثیٴہ ٵیں می اے آؿ کب ٵٖٲت ٹھیکیؼاؿ شببٳ
رواة

رڀکھٳ ہے۔

2

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

٫ے ؽؿیٜے
گبؿٷٹی ثیٴہ پبٱینی
٣ڈیٲیٹی
ایک آرـ
ةےایٶبٷ ٭بؿ٭ـػگیڀں كے ثچٸے کے ٱئے اپٺب ثیٴہ کـتب ہے۔
رواة

3

ػؿمت آپيٸ
ہٯ دہاف
رواة

 Iہے۔

کی ثبڈی کڀ پیو ٭ـتب

ہے۔

4

ػؿمت آپيٸ

III

ہے۔

ہٿائی دہاف ثیٴہ ٿہ پبٱینی
کڀؿ کـتی ہے۔
رواة

ہے رڀ ہٿائی دہاف کڀ ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ یب ّـؿ

کڀ

5

ػؿمت آپيٸ

 IVہے۔

آگ ثیٴہ پبٱینی دبجبؿی یب رٺگ کی ٿدہ كے
ربئیؼاػ کی ٹَ٪بٷ کڀ کڀؿ ٷہیں کـتی ہے۔
رواة

اپٸے ٵالفٵیٸ

کے

6

ػؿمت آپيٸ

 Iہے۔
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اٷ کڀؿ کے ٕڀؿ پـ
ایک ایڈ ٓ

ةھی

ٹتیذہ ٵیں
کے
رواة 7

ٹَ٪بٷ (آگ پبٱینی ) کبؿعبٷے کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ
ٷہیں
کڀؿ
کڀ
ٹَ٪بٷ

کی ٿدہ كے
کـتب

ٵٺبٜ٥
ہے۔

ٍضیش ٿکٲپ  IVہے۔
 IIIہے۔

ػؿمت آپيٸ

میٺؼھٵبؿی ٵیں پـیٶیٴ ص٦بٙتی ا٩ؼاٵبت ،اصبٓہ کے ٵ٪بٳ  ،ربئیؼاػ
کـتب
ٵٺضَـ
پـ
ٿ١ريہ
رواة 8
ػؿمت آپيٸ

III

ٹھیکیؼاؿ شببٳ
رواة

ٵالفٳ ٵٞبٿُہ

 Iہے۔
پبٱینی

ؽٳہ ػاؿی

ثیٴہ کب ایک ٩نٴ ہے۔

10

ػؿمت آپيٸ I
ؿ٩ٴ

رڀکھٳ پبٱینی

اذمیٺئـٹگ ثیٴہ کی ایک تجؼیٲی

ہے۔

9

ػؿمت آپيٸ

رواة

ہے۔

ہے۔

ثیٴہ پبٱینی

ٹ٪ؼی ثب٩ی

(ہاتھ ٵیں ٹ٪ؼی ) کڀ کڀؿ کـتی ہے۔
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کی ٹڀٝیت
ہے۔

باب 16
ػٝوی وب ٕـیكہ وبؿ
ثبة

تٞبؿف

کنی ةھی ثیٴہ ٵٞبہػے کے ثٺیبػ ٵیں ىـٿٝبت ٵیں کیب گیب ٿٝؼہ یٞٺی ایک ٹَ٪بٷ
کی صبٱت ٵیں ثیٴہ ػاؿ کڀ ٵٞبٿُہ کـٹب ہٿتب ہے۔ یہ ثبة ٹَ٪بٷ ٿا ٜ٩ہٿٷے
کے ٿ٩ت كے اك ٵیں ىبٵٰ ٕـی٨ہ ٭بؿ اٿؿ ٵٲڀث ػمتبٿیقات کے ثبؿے ٵیں ٵؾا٭ـات
کـتب ہے رڀ ػٝڀٿں کے تَ٦یہ کے ٵٮٶٰ ٕـی٨ہ ٭بؿ کڀ مسذھٷے ٵیں آمبٷ ثٺبتب ہے۔
یہ ثیٴہ ػاؿ یب ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے اعتال ٣ػٝڀٿں كے ٹپٹٷے ٭ی ٿّبصت ةھی
٭ـتب ہے ۔
میهھْے

کے ِبصبًٍ

ٰ تَ٦یہ
 .Aػٝڀی
اك ثبة

کب ٕـی٨ہ ٭بؿ

کب ٵٖبٱٜہ

ٰ تَ٦یہ
 .1ػٝڀی

کـٷے کے ثٞؼ آپ اٷ ثبتڀں ٵیں ٩بثٰ

٫ے اٞ٥بٯ کی اہٵیت کڀ مسذھاٹب

 .2ٹَ٪بٷ کی ٵٞٲڀٵبت

ػیٸے کے ٕـی٨ہ ٭بؿ کی ٿّبصت

 .3ػٝڀے کی زب٪ی٪بت اٿؿ تيغیٌ

کب اٹؼافہ

 .4مـٿئیـك اٿؿ ٹَ٪بٷ تيغیٌ ٭بؿ
ٰ ٥بؿٳ کی ٵٺؼؿربت
 .5ػٝڀی

کی اہٵیت

کی ٿّبصت

 .6ػٝڀٿں کے ایڈرنٶٸٹ اٿؿ تَ٦یہ

ٰ تَفیہ
 .Aػٝوی

ہٿٹگے:

کـٹب

کـٹب
کڀ مسذھٹب

کـٹب

کی ٿّبصت

کـٹب

کب ٕـیكہ وبؿ

 .1ػٝووں کے تَفیہ

کی اہِیت

ایک ثیٴہ کٶپٺی کب مت كے اہٳ ٭بٳ ایک ٹَ٪بٷ ٿاٜ٩ہ ہٿٷے پـ پبٱینی ػاؿ کے
کـٷے یب کنی
کـٹب ہے۔ ثیٴہ کٶپٺی پبٱینی ػاؿ کڀ اػائیگی
ػٝڀٿں کب تَ٦یہ
کئے گئے ػٝڀٿں کی اػائیگی
کے عال٣
ثیٴہ ػاؿ
٫ے ؽؿیٜے
تینـی پبؿٹی
کـٷے ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ  ،ٵٺَ٦بٷہ مـٿك ٥ـاہٳ کـکے اك ٿٝؼے کڀ پڀؿا کـتی ہے۔
٥ـاہٳ
ٹَ٪بٹڀں پـ ٵٞبٿُہ
رڀکھٵڀں کی ٿدہ كے
ثیٴہ کی ٵبؿکیٹٹگ ثیٴہ ىؼہ
ٰ
کـٷے کے ٱئے ایک ٵبٱیبتی ٹٚبٳ کے ٕڀؿ پـ کی ربتی ہے۔ اگـ یہ ثیٴہ اٿؿ ػٝڀی
تَ٦یہ ٕـی٨ہ ٭بؿ ٷہیں ہٿتب ،تڀ ایک ثؼ٩نٶتی صبػثے /ٿاٜ٩ہ کے ثٞؼ ٵٞٶڀٯ ٭ی
صبٱت ٵیں ٿاپل ٱڀٹٹب منت١ ،یـ ٞ٥بٯ اٿؿ ٵيکٰ ہٿ مکتب ہے۔
ایک ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺی ٫ے اپٸے ثڀؿڈ پـ ایک پی٢بٳ تھا "اػائیگی کـیں
اگـ آپ کـ مکتے ہیں؛ ؿػ کـیں اگـ آپ کڀ کـٹب چبہئیے"۔ یہی ثیٴہ کے اٝٲی
٭بؿٿثبؿ کب اٍٰ ٵ٤ہٿٳ ہے۔
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پیوہ وؿاْہ
ةڑا اىتہاؿ

)a

ٕـیكے كے ػٝووں کے تَفیہ
ِبٔب ربتب ہے۔

کو ایک ثیُہ کّپٕی کے ٌئے مت كے

ٝزٍت

یب چبہے ٹَ٪بٷ کی
ہٿ یب کڀئی ٥ـػ
ایک کبؿپڀؿیٹ گبہ٫
چبہے ثیٴہ ػاؿ
مبئق ةڑی ہٿ یب چھٿٹی ،ػٝڀٿں کب ٥ڀؿی تَ٦یہ ةہت اہٳ ہے۔ یہ مسذھا ربٹب
چبہئیے کہ ثیٴہ ػاؿ کڀ ٹَ٪بٷ کے ثٞؼ رتٺی رٲؼی دمٮٸ ہٿ مکے ،ثیٴہ ٵٞبٿُہ
کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔
اگـ اكے ٥ڀؿا پیلہ ٵٰ ربتب ہے تڀ یہ امکے ٱئے فیبػہ كے فیبػہ امتٞٶبٯ
٭ی ہے۔ رت ثیٴہ ػاؿ کڀ مت كے فیبػہ ّـٿؿت ہٿتی ہے  -ٹَ٪بٷ کے ثٞؼ رتٺی
ٰ ؿ٩ٴ کب اػائیگی کـٹب ثیٴہ کٶپٺی کب ٥ـُ ہے۔
رٲؼی دمٮٸ ہٿ مکے ،ػٝڀی
 )bپیوہ وؿاْہ
ثیٴہ صٮبٳ ہؿ ای ٬ػٝڀے پـ امکی ٩بثٲیت کے ٵٖبث١ ٨ڀؿ کـتے ہیں اٿؿ اٷ
متھی ػمتبٿیقٿں کی زب٪ی٪بت کئے ثٺب رڀ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ مڀاٱڀں کے رڀاة ػیگب،
یب پہٯے كے مڀچے ہٿئے تَڀؿات الگڀ ٷہیں
ػٝڀے کڀ ؿػکـٷے کے ٱئے ٵٺ٦ی
کـتے ہیں۔
 .iکیب ٹَ٪بٷ اٍٰ
اگـ
.ii
ثٺب تھا؟

ٵیں ہٿا تھا؟

ہاں ،تڀ کیب ٹَ٪بٷ کـٷے ٿاال ٿاٜ٩ہ

.iii

اك ٿاٜ٩ہ

.iv

ٹَ٪بٷ کی ٿدہ کیب تھی؟

كے ہٿٷے ٿاٯے ٹَ٪بٷ کی صؼ ۔

 .vکیب ٹَ٪بٷ کڀ پبٱینی

.vi

اٍٰ ٵیں ٹَ٪بٷ کے ٿدہ

کے زبت کڀؿ کیب گیب تھا؟

ٰ ٵٞبہػے /پبٱینی
کیب ػٝڀی

کی ىـٕڀں کے ٵٖبث٨

ِ اػائیگی
٩بثٰ

ہے؟

.vii

اگـ

ِ اػائیگی
ہاں ،تڀ ٩بثٰ

ؿ٩ٴ

کتٺی ہے؟

اٷ متھی مڀاٱڀں کے رڀاة ثیٴہ کٶپٺی کڀ ربٹٺب ّـٿؿی

ہے۔

ػٝڀٿں کی ٭بؿؿٿائی ٭ـٷے ٵیں ایک اہٳ مـگـٵی ہے۔ شببٳ ػٝڀؤں ٫ے ٥بؿٵل،
ٕـی٨ہ ٭بؿ اٿؿ ٝٶٰ کڀ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے یہ ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے اصتیبٓ كے
ِ اػائیگی ' متھی ػٝڀٿں کی ٥ڀؿا
ڈیقائٸ کیب گیب ہے کہ پبٱینی کے زبت '٩بثٰ
ِ اػائیگی ٷہیں ہیں ،اٷ کی اػائیگی ٷہیں
اػائیگی کی ربتی ہے اٿؿ رڀ ٩بثٰ
کی ربتی ہے۔
ایزٸٹ کڀ ،ثیٴہ ػاؿ کی ٵٞٲڀٵبت ٵیں کٶپٺی کے سمبئٺؼے ہٿٷے کے ٹبٓے یہ
ی٪یٸ کـٹب چبہئیے کہ متھی ٵتٞٲ٨ہ ٥بؿٳ کڀ ٍضیش ٵٞٲڀٵبت کے مبتھ ٹھیک كے
ةھؿا ربتب ہے ،ٹَ٪بٷ کب حجڀت ثٺٸے ٿاٯے متھی ػمتبٿیقٿں کڀ ٵٺنٲ ٬کیب
کیب ربتب ہے اٿؿ
ٝٶٰ
ٿ٩ت
ربتب ہے اٿؿ متھی ٵيـٿٕ ٛـی٨ہ ٭بؿ کب ثـ
ایزیٸٹ کے
کٶپٺی کڀ ثب٩بٝؼہ ٕڀؿ پـ پیو کیب ربتب ہے۔ ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت
٭ـػاؿ کی حبج پہٯے ہٿ چکی ہے۔
 .2إال ٛیب ٔمَبْ وب ٔوٹك
پبٱینی کی ىـٕڀں ٵیں یہ ٳہیب ٭یب ہے کہ ٹَ٪بٷ کے ثبؿے ٵیں ٥ڀؿی ٕڀؿ پـ ثیٴہ
کٶپٺی کڀ ٵٖٲ ٜکیب ربئیگب۔ ایک ٥ڀؿی ٵٞٲڀٵبت کب ٵَ٪ؼ ثیٴہ کٶپٺی کڀ ٹَ٪بٷ
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کے اثتؼائی ٵـاصٰ ٵیں امکی ربٹچ کـٷے کی اربفت ػیٺب ہے۔ تبعیـ ہٿٷے كے
ٹَ٪بٷ كے ٵتٞٲ٨ہ اہٳ ٵٞٲڀٵبت ١بئت ہٿ مکتی ہیں۔ یہ ٹَ٪بٷ کٴ كے کٴ کـٷے اٿؿ
مبٱڀیذ ٭ی ص٦بٙت کے ٱئے ٩ؼٳ اٹھاٷے کے ا٩ؼاٵبت مسذھاٷے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کڀ
اہٯ ثٺبئےگب۔ ٹَ٪بٷ کی ٵٞٲڀٵبت ٵ٪ٞڀٯ ٕڀؿ پـ رتٺی رٲؼی دمٮٸ ہٿ ،ػی ربٹی
چبہئیے۔
یہ اثتؼائی چی/٬ربٹچ پڑتبٯ کے ثٞؼ ػٝڀے کڀ ایک سمرب االٹ کیب ربتب ہے اٿؿ
کب اٹؼافہ ،ٹَ٪بٷ کی
کے ٹبٳ ،ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ
٥ـػ
سمرب ،ثیٴہ ػاؿ
پبٱینی
ٰ ؿرلٹؿ ٵیں ػؿد کیب ربتب ہے ،اة ػٝڀی
ٰ
تبؿیظ رینی تَ٦یالت کے مبتھ ػٝڀی
کبؿؿٿائی کے ٱئے تیبؿ ہے۔
کچھ لنُ کی پبٌینیوں کے حتت (ریلے میٕؼھِبؿی) پوٌیل افنـاْ کو ةھی ٍِٞوِبت
ػی ربٔی چبہئیے۔ کبؿگو ؿیً ٹؿأقٹ پبٌینیوں کے حتت ٍِٞوِبت ؿیٍوے کو ػی
ربٔی چبہئیے۔

 .3تفتیو اوؿ تيغیٌ
ّٝ )aوِی ربئقہ
ٰ ٥بؿٳ صبٍٰ ہٿٷے پـ ثیٴہ کٶپٺی ٹَ٪بٷ کی ت٦تیو
ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ كے ػٝڀی
ٰ ؿ٩ٴ چھٿٹی ہے ،تڀ ٿدہ
کے ثبؿے ٵیں ٥یَٰہ ٱیتی ہے۔ اگـ ػٝڀی
اٿؿ تيغیٌ
کـٷے کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی کے ایک ا٥نـ٫ے
اٿؿ ٹَ٪بٷ کی صؼ ٭ب ٵٞیٸہ
ؽؿیٜے ربٹچ کی ربتی ہے۔
پیوہ ٿؿاٷہ
الئنیٺل یب٥تہ
ػٝڀٿں کی حتمیمبت کب کبٳ آفاػاٷہ
ػیگـ
ٵیں ٵبہؿ ہٿتے ہیں۔
ُپـػ ٭یب ربتب ہے رڀ ٹَ٪بٷ کی تيغیٌ
مـٿیئـك کڀ م
ٍُڀٯ پـ ثٺیبػ ہے کہ
آفاػاٷہ مـٿیئـك ٫ے ؽؿیٜے ٹَ٪بٷ کی تيغیٌ اك ا
چڀٹکہ ثیٴہ کٶپٺی اٿؿ ثیٴہ ػاؿ ػٿٹڀں پبؿٹیبں ػٱچنپی ؿ٫ھتے ہیں ،کنی ةھی
کی ١یـ ربٹجؼاؿ
٥ـػ
پیوہ ٿؿاٷہ
ٵیں ایک آفاػاٷہ
کی صبٱت
تٺبفٛہ
ِ ٩جڀٯ ہٿٹی چبہئیے۔
ؿائے ػٿٹڀں پبؿٹیڀں اٿؿ ٩بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت کڀ ٩بثٰ
 )bػٝووں وی تيغیٌ
آگ کے ٵٞبٵٰے ٵیں ػٝڀے کی تيغیٌ ایک پڀٱیل ؿپڀؿٹ ،ٿدہ ٹبٵٞٲڀٳ ہٿٷے
پـ ت٦تیو ٭بؿٿں کی ؿپڀؿٹ اٿؿ ایک مـٿےؿپڀؿٹ کی ثٺیبػ پـ کی ربتی ہے۔
ؽاتی صبػثے ػٝڀٿں کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ کڀ صبػثہ کی ٿدہ كے یب ثیٶبؿی کی
ٹڀٝیت  ،رینب ةھی ٵٞبٵٰہ ہٿ ،اٿؿ ٵٞؾٿؿی کی ٵؼت خمَڀً کـتے ہٿئے ٝالد
کـٷے ٿاٯے ڈا٫ٹؿ کی ایک ؿپڀؿٹ پیو کـٷے کی ّـٿؿت ہے۔
کے زبت ثیٴہ کٶپٺیبں ایک آفاػ ٕجی اٵتضبٷ کب ثٺؼٿثنت
ّڀاثٔ پبٱینی
کـٷے کب ص ٨حم٦ڀٗ ؿکھتے ہیں۔ "ٿؿ ٫ٵیٺل ٵٞبٿُہ " ػٝڀٿں کے محبیت ٵیں ٕجی
حجڀت کی ةھی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔ الئیڀاكٹا ٫اٿؿ ٵڀیيیڀں کے ػٝڀٿں کب اٹؼافہ
ایک ٿیٹؿٹـی ڈا٫ٹؿ کی ؿپڀؿٹ کی ثٺیبػ پـ کیب ربتب ہے۔
ٍِٞوِبت
ٹَ٪بٷ یب ّـؿ
کیب :

کی ٵٞٲڀٵبت

 .1ثیٴہ پبٱینی

ٹَ٪بٷ یب ّـؿ

صبٍٰ

ہٿٷے پـ ثیٴہ کٶپٺیبں یہ ربٹچ کـتی ہیں کہ

کی ٿاٜ٩ہ
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کی تبؿیظ کڀ ٵتبحـ(اٷ ٥ڀؿك) ہے

 .2ٹَ٪بٷ یب ّـؿ

ایک ثیٴہ ىؼہ

 .3ٹَ٪بٷ كے ٵتبحـ
کے زبت ثیٴہ ىؼہ ہے
 .4ٹَ٪بٷ کی ٹڀٹك

ربئیؼاػ

تبعیـ

رڀکھٳ کے ٿدہ كے

ہٿا ہے

(ثیٴہ کب ٵڀّڀ ) ٛٿہی ربئیؼاػ

کے ثٺب صبٍٰ

ہے رڀ پبٱینی

ہٿئی ہے

ٵڀت اٿؿ اٹ٦ـاػی چڀٹٿں کڀ ىبٵٰ کـٷے ٿاٯے ٵڀٹؿ تینـی پبؿٹی کے ػٝڀٿں
پـ کیب ربتب ہے۔ اٷ ػٝڀٿں کڀ ٵڀٹؿ
کی ؿپڀؿٹ کی ثٺیبػ
ڈا٫ٹؿ
کب اٹؼافہ
ٰ ٹؿیجیڀٹٰ ٫ے ؽؿیٜے ٹپٹایب ربتب ہے اٿؿ اػائیگی کی ربٷے ٿاٱی
صبػثے ػٝڀی
ؿ٩ٴ ٵؼٝی کی ٝٶـ اٿؿ آٵؼٹی ریلے ٥ی٬ٹؿك ٫ے ؽؿیٜے ٓے کی ربتی ہے۔
کی ربئیؼاػ
تینـی پبؿٹی
ؿپڀؿٹ کے ثٺیبػ پـ ہٿتی ہے۔




ٵڀٹؿ عڀػ ٹَ٪بٷ
ربتی ہے۔
تینـی پبؿٹی
ہے۔

کے ٹَ٪بٷ كے ٵتٞٲ٨ہ

ػٝڀے کی تيغیٌ

مـٿے

ػٝڀٿں کی تيغیٌ

ایک مـٿے

کی ؿپڀؿٹ کی ثٺیبػ

کب ٹَ٪بٷ ىبٵٰ ہٿٷے پـ پڀٱیل ؿپڀؿٹ کی ّـٿؿت

پـ کی
ہٿ مکتی

ٍِٞوِبت
ت٦تیو ٹَ٪بٷ ٭ی تيغیٌ كے اٱگ ہے۔ ت٦تیو یہ ی٪یٸ کـٷے کے ٱئے کی ربتی ہے
کی ٝؼٳ ٵڀرڀػگی ،ٵڀاػ
ِ ثیٴہ ٵٺبٜ٥
ٰ کیب گیب ہے اٿؿ ٩بثٰ
کہ ایک ػؿمت ػٝڀی
ص٪بئ ٨کڀ ػثبٹب یب ١ٲٔ ثیبٹی کـٹب ،ربٷ ثڀدھ کـ ٹَ٪بٷ کـٹب ٿ١ريہ ریلے اہٳ
تَ٦یالت اٿؿ ىٮڀ ٫ٿ ىتہات کی تَؼی ٨کـٷے کے اٵٮبٷ كے اٹکبؿ کیب ربتب ہے۔
ٍضت ثیٴہ ػٝڀٿں کب اٹؼافہ اٹؼؿٿٹی ٕڀؿكے یب ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں کی
کے ثٺؼٿثنت ٭ـٷے ٿاٱڀں (ٹی پی اے یل) ٫ے ؽؿیٜے
ٕـ ٣كے تینـی پبؿٹی
کیب ربتب ہے۔ تيغیٌ ٕجی ؿپڀؿٹ اٿؿ ٵبہؿیٸ کی ؿائے پـ ثٺیبػ ہٿتب ہے۔
ثیٴہ مـٿیئـك ت٦تیو کب کبٳ ةھی کـتے ہیں۔ یہ ایک مـٿیئـ کڀ رٲؼ كے رٲؼ کبٳ
صبٍٰ ہٿٷے کے ثٞؼ
پڀؿا کـٷے ٵیں ٵؼػ کـتب ہے۔ امٲئے ،ػٝڀے کی ٵٞٲڀٵبت
رتٺی رٲؼی ہٿ مکے ،مـٿیئـ کڀ ٵ٪ـؿ کـٹب پـی٬ٹك ہے۔
 .4مـویئـك

)a

اوؿ ٔمَبْ ِيغٌ

مـویئـك

مـٿیئـك آئی آؿ ڈی اے آئی ٫ے ؽؿیٜے الئنیٺل یب٥تہ پیوہ ٿؿا٥ـاػ ہیں۔
ٿہ خمَڀً ٝال٩ڀں ٵیں ٹَ٪بٹبت کب ربئقہ اٿؿ ٵٞبئٸہ کـٷے ٵیں ٵبہؿہٿتے ہیں۔
مـٿیئـك کڀ ٝبٳ ٕڀؿ پـ ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے اپٸے کبٳ ٵیں ىبٵٰ کـ ٫ے
٥یل کی اػائیگی کی ربتی ہے۔ مـٿیئـك اٿؿ ٹَ٪بٷ تيغیٌ ٭بؿ کڀ ایک ػٝڀے
کے ٿ٩ت ٝبٳ ٕڀؿ پـ ٝبٳ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے کبٳ پـ ؿکھا ربتب ہے۔ ٿہ
مڀاٱیہ ربئیؼاػ کب ٵٞبئٸہ ،ربٹچ پڑتبٯ اٿؿ ٹَ٪بٷ کی ٿرڀہات اٿؿ صبالت
٭ی تَؼی ٨کـتے ہیں۔ ٿہ ٹَ٪بٷ کی ٵ٪ؼاؿ کب اٹؼافہ ةھی ٱگبتے ہیں اٿؿ ثیٴہ
کٶپٺی کڀ ؿپڀؿٹ پیو کـتے ہیں۔
ا٩ؼاٵبت کے مٲنٰے ٵیں ثیٴہ
اگے کے ٹَ٪بٷ کڀ ؿٿکٸے کے ٱئے ٵٺبمت
ٿہ ٓ
کٶپٺیڀں کڀ ٍالس ةھی ػیتے ہیں۔ مـٿیئـك ثیٴہ ای٬ٹ  ،1938ثیٴہ ٩بٝؼہ 1939
اٿؿ آئی آؿ ڈی اے آئی ٫ے ؽؿیٜے ربؿی خمَڀً ؿیگڀٱیيٺل کے ىـائٔ كے
پبٱینی ' یب 'مسٺؼؿی آپٸ کڀؿ' کے
کے ٱئے 'م٦ـ
تبث ٜہٿتے ہیں۔ ثـآٵؼ
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کے ثبہؿ کئے گئے ػٝڀٿں کب اٹؼافہ
ٵٞبٵٰے ٵیں ٵٲ٬
ٰ تَ٦یہ ایزٸٹٿں ٫ے ؽؿیٜے کیب ربتب ہے۔
ثیـٿٷ ٵٲ ٬ػٝڀی

ٵیں ٹبٵی

پبٱینی

یہ ایزیٸٹ ٹَ٪بٷ کی تيغیٌ اٿؿ اػائیگی کـ مکتے ہیں رل ٭ڀ ٿاپل ثیٴہ
کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے اٷ کے تَ٦یہ ٥یل کے مبتھ کیب ربتب ہے۔ ٵتجبػٯ ٕڀؿ پـ
ٰ تَ٦یہ ایزٸٹٿں ٫ے ؽؿیٜے مجٜ
ٰ كے ٵتٞٲ٨ہ متھی کب١ؾات کڀ ثیٴہ ػٝڀی
 ،ػٝڀی
کیب ربتب ہے اٿؿ اٷ کے اٹؼافہ کے مبتھ ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ پیو کیب ربتب
ہے۔
اہَ
ثیُہ ایهٹ

کی ػفٜہ

 64یوایُ

دہاں ثیٴہ کی کنی ةھی پبٱینی پـ ٩یٶت ٵیں ثیل ہفاؿ ؿٿپے كے کٴ کے ایک ػٝڀی
کے ١یـٵتٺبمت اعـاربت کڀ عـچ کئے ثٺب ایک
کے ٵٞبٵٰے ٵیں ػٝڀی کی ؿ٩ٴ
تنٲیٴ ىؼہ مـٿیئـك یب ٹَ٪بٷ ٵيغٌ ٵ٪ـؿ کـٹب ایک ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے ٩بثٰ
کے ٱئے کنی ةھی ػیگـ
ٝٶٰ ٷہیں ہے ،ثیٴہ کٶپٺی اك ٕـس کے ٹَ٪بٷ کے مـٿے
٥ـػ (ایک مـٿیئـك یب ٹَ٪بٷ ٵيغٌ کے ٕڀؿ پـ ٵ٪ـؿ ہٿٷے کے تٞٲ ٨ٵیں اك
ٿ٩ت ٹب٩بثٰ اٝالٷ ٷہیں کیب گیب ایک ٥ـػ ) کڀ ٵ٪ـؿ کـ مکتی ہے اٿؿ رڀ ٿہ
کی
یب ٵٞبٿُہ
٥یل
کڀ ایلے ٵٺبمت
٥ـػ
ٹھیک مسذھے ،اك ٩نٴ ٫ے ٵ٪ـؿ
اػائیگی کـ مکتی ہے۔
ٰ فبؿَ
 .5ػٝوی
ٰ ٥بؿٳ کی ٵٺؼؿربت ثیٴہ
ػٝڀی
ٰ ٥بؿٳ ٹَ٪بٷ کے ٍڀؿزببٯ
ػٝڀی
كے  ،ٹَ٪بٷ کی صؼ ٿ١ريہ کے
ثٺبیب ربتب ہے۔ ػیگـ مڀاٯ ایک

کے ہؿ ایٕ ٬ج٨ہ کے مبتھ ثؼٱتی ؿہتی ہے۔ ٝبٳ
ریلے کہ ٹَ٪بٷ کی تبؿیظ ،ٿ٩ت  ،ٹَ٪بٷ کی ٿدہ
ثبؿے ٵیں پڀؿی ٵٞٲڀٵبت صبٍٰ کـٷے کے ٱئے
كے ػٿمـے ثیٴہ ٕج٨ہ ٵیں خمتٲ ٤ہٿ مکتے ہیں۔

ِخبي
ٰ ٥بؿٳ
ایک آگ ػٝڀی
ہے:
 .iثیٴہ ػاؿ

.ii
.iii

ٵیں ٵبٹگی گئی ٵٞٲڀٵبت

کب ٹبٳ ،پبٱینی

سمرب اٿؿ پتہ

آگ ٱگٸے کی تبؿیظ ،ٿ٩ت  ،مجت
ّـؿ ربئیؼاػ

کی

کی ایک ٵخبٯ

یہاں ٹیچے ػی گئی

اٿؿ صبالت

تَ٦یالت

٩یٶت ۔ دہاں ثیٴہ کئی
کی ٵٺبمت
ربئیؼاػ
آگ ٱگٸے کے ٿ٩ت
.iv
ٰ ثٺیبػی
ٰ کیب ربتب ہے۔ [ػٝڀی
آئٹٵڀں كے ٵٲکـ ثٺب ہٿتب ہے رنکے زبت ػٝڀی
٥ـمڀػگی ،ٹٿٹ پھٿٹ کے ٱئے ةھتبکے ػیٸے کے ثٞؼ ٿاٜ٩ہ کے ٵ٪بٳ اٿؿ
ٿ٩ت پـ ربئیؼاػ کے اٍٰ ٩یٶت کی ثٺیبػ پـ کیب ربٹب چبہئیے (رت
تک کہ ٝٶبؿت  ،پالٷٹ اٿؿ ٵيیٺـی کے تٞٲ ٨ٵیں پبٱینی "حببٱی ٩یٶت "
ثٺیبػ پـ ٷہیں ہے)۔ اك ٵیں ٵٺب ٜ٥ىبٵٰ ٷہیں ہٿگب]
 .vمبٱڀیذ ٩یٶت

.vi

اصبٓہ

ٰ ؿ٩ٴ
کی کٹٿتی کے ثٞؼ ػٝڀی
کی ٍڀؿزببٯ

اٿؿ ٩جِہ

ٍالصیت رل ٵیں ثیٴہ ػاؿ
.vii
ٕـس کے ٕڀؿ پـ ہٿ

.viii

کیب کنی ةھی ػیگـ

٥ـػ

رنٶیں آگ ٱگٸے کب ٿاٜ٩ہ

ہٿا ہے

ٰ کـتب ہے ،چبہے ٿہ ٵبٱک ،ؿہٷ یب امی
ػٝڀی
کڀ ّـؿ ربئیؼاػ
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ٵیں ػٱچنپی ہے

کیب اینی ربئیؼاػ
.ix
اك كے ٵتٞٲ٨ہ تَ٦یالت

پـ کڀئی ػیگـ

ثیٴہ ٵتبحـ ہے ،اگـ

اك کے ثٞؼ ٥بؿٳ ٵیں ثیبٷ کی مچبئی اٿؿ ػؿمتی کب اٝالٷ
ثیٴہ ػاؿ کی ػمتغٔ کـکے تبؿیظ ٱکھی ربتی ہے۔
ٰ ٥بؿٳ
ایک ثیٴہ کٶپٺی کے آگ ػٝڀی
پـ ػیب گیب ہے۔

کب ایک سمڀٷہ اك ثبة

ہاں ،تڀ

کیب ربتب ہے اٿؿ

ٵیں "سمبئو

 "1کے ٕڀؿ

ٰ ٥بؿٳ ربؿی کـٷے کب یہ ٵٖٲت ٷہیں ہے کہ ػٝڀے کی
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ػٝڀی
ٰ ٥بؿٳ 'ٵٺ٦ی
ؽٳہ ػاؿی کڀ ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے تنٲیٴ کـ ٱیب گیب ہے۔ ػٝڀی
احـ ڈاٯے ثٺب' تجَـے کے مبتھ ربؿی کئے ربتے ہیں۔
 )aمحبیت ػمتبویق
ٰ ٥بؿٳ کے ٝالٿہ ٵؼٝی ٫ے ؽؿیٜے کچھ ػمتبٿیق پیو کیب ربٹب یب ػٝڀے
ػٝڀی
کڀ حبثت کـٷے کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے حم٦ڀٗ کیب ربٹب ّـٿؿی ہے۔
 .iآگ کے ػٝڀٿں کے ٱئے ٥بئـ ثـیگیڈ کی ایک ؿپڀؿٹ کی ّـٿؿت
ٕڀ٥بٷ كے ٹَ٪بٷ
.ii
ٵبٹگی رب مکتی ہے

.iii

کے ٱئے حمٮٴہ ٵڀمسیبت ٫ے ػ٥رت كے ایک ؿپڀؿٹ

چڀؿی ػٝڀٿں ٵیں پڀٱیل کی ایک ؿپڀؿٹ کی ّـٿؿت

ٳہٱ٬
.iv
ہٿ مکتی ہے۔

ہٿگی۔

ہٿ مکتی ہے۔

صبػثے ػٝڀٿں کے ٱئے کڀؿٿٹـ اٿؿ پڀٱیل کی ؿپڀؿٹ کی ّـٿؿت

 .vٵڀٹؿ ػٝڀٿں کے ٱئے ثیٴہ کٶپٺی ڈؿائیڀٹگ الئنیٺل ،ؿرلٹؿیيٸ ٭تبة ،پڀٱیل
ؿپڀؿٹ ٿ١ريہ کی ربٹچ پڑتبٯ کـٹب پنٺؼ کـیگی۔
مسٺؼؿی کبؿگڀ ػٝڀٿں ٵیں ػمتبٿیقٿں کی ٹڀٝیت ٹَ٪بٷ کے ٩نٴ یٞٺی
.vi
ِٷ ٱیٸڈ یب ثیـٿٷ دمبٱ ٬ٹؿاٹقٹ ػٝڀے ٿ١ريہ کے
کٰ ٹَ٪بٷ ،خمَڀً اٿمٔ ،ا
ٵٖبث ٨ثؼٱتی ؿہتی ہے۔

ٔ .6مَبْ کی تيغیٌ

ٰ تَفیہ
اوؿ ػٝوی

یہ ٵٞیٸہ کـٷے کب ٕـی٨ہ ٭بؿ ہے کہ کیب ثیٴہ ىؼہ ٥ـػ کڀ ہٿا
ٰ تيغیٌ
ػٝڀی
كے ہٿا ہے اٿؿ ٿاؿٷٹی کب کڀئی عال ٣ٿؿفی ٷہیں
ٹَ٪بٷ ثیٴہ ىؼہ رڀکھٳ کی ٿدہ
ہٿئی ہے۔
ػٝڀٿں ٭ی تَ٦یہ ٝؼٯ اٿؿ ٵنبٿات کے زبٚ٦بت پـ ثٺیبػ ہٿٹب چبہئیے۔ ایک ١یـ
کے ٱئے
امکی عؼٵبت
تَ٦یہ
ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے ػٝڀٿں کب ٥ڀؿی
فٹؼگی
٭بؿ٭ـػگی کب ٵٞیبؿی ہے۔ ہؿ ای ٬کٶپٺی کے پبك ػٝڀٿں پـ کبؿؿٿائی ٵیں ٱگٸے
ہػایبت ہٿتے ہیں رٸ پـ ٝٶٰ ٭ـٹب امکے
کے ثبؿے ٵیں اٹؼؿٿٹی
ٿاٯے ٿ٩ت
ٵالفٵیٸ ٫ے ؽؿیٜے کیب ربتب ہے۔
اكے ٝبٳ ٕڀؿ پـ "ٹؿٷ اؿاؤٷڈ ٿ٩ت " (ٹی اے ٹی) ٱ ٘٦كے ربٹب ربتب ہے۔ کچھ
ٰ ٭ی صیخیت کی
ثیٴہ کٶپٺیڀں ٷے ثیٴہ ػاؿ کے ٱئے ٿ٩ت ٿ٩ت پـ آٷ الئٸ ػٝڀی
کـائی ہے۔ کچھ ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں
ربٹچ پڑتبٯ کـٷے کی كہٿٱت ػمتیبة
ٰ ٵـ٭ق کب میٹ اپ
ٷے ةھی ػٝڀٿں کی کبؿؿٿائی تیقی كے پڀؿی کـٷے کے ٱئے ػٝڀی
کیب ہے۔
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اہَ
ٰ کے اہَ
ایک ثیُہ ػٝوی

پہٌو

 .iپہال پہٱڀ یہ ٓے کـٷے کب ہے کہ کیب ٹَ٪بٷ پبٱینی کے ػائـے کے اٹؼؿ ہے۔
٥ڀؿی مجت کے ٩بٹڀٹی ٹٚـیے یہ ٓے کـٷے کے ٱئے ہػایبت ٥ـاہٳ کـتے ہے کہ
کیب ٹَ٪بٷ ایک ثیٴہ ىؼہ رڀکھٳ یب ایک عبؿد رڀکھٳ کی ٿدہ كے ہٿا ہے۔ ٹَ٪بٷ
پبٱینی کے ػائـے کے اٹؼؿ ہے ،یہ حبثت کـٷے کی ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ ػاؿ پـ
ہٿتی ہے۔ صبالٹکہ ٹَ٪بٷ ایک عبؿد رڀکھٳ کی ٿدہ كے ہٿا ہے تڀ اكے حبثت کـٷے
کی ؽٳہ ػاؿی ثیٴہ کٶپٺی پـ ہے۔
ػٿمـا پہٱڀ یہ ٓے کـٷے کب ہے کہ کیب ثیٴہ ػاؿ ٷے پبٱینی کی ىـٕڀں،
.ii
خمَڀً ٕڀؿكے اٷ ىـٕڀں پـ ٝٶٰ کیب ہے رڀ 'ؽٳہ ػاؿی ' كے پہٯے آتے ہیں۔
 .iiiتینـا پہٱڀ ٿاؿٷٹی کےتٞٶیٰ کے تٞٲ ٨ٵیں ہے۔ مـٿے
چٰ ربئیگب کہ کیب ٿاؿٷٹیڀں پـ ٝٶٰ کیب گیب ہے یب ٷہیں۔

ؿپڀؿٹ كے یہ پتہ

کے ػٿؿاٷ ربڀیق ٭ٺٺؼہ ٫ے ؽؿیٜے
کی چبٱڀ ٵؼت
چڀتھا پہٱڀ پبٱینی
.iv
اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی پـ ٝٶٰ ٭ـٷے كے ٵتٞٲ٨ہ ہے۔
 .vایک ٹَ٪بٷ کے ٿاٜ٩ہ پـ ثیٴہ ػاؿ كے اك ٩نٴ ٭ب ثـتبؤ کـٷے کی تڀ ٜ٩کی
ربتی ہے ریلے کہ ٿہ ثیٴہ ىؼہ ہے۔ ػٿمـے ٱٚ٦ڀں ٵیں ،ٹَ٪بٷ کڀ کٴ کـٷے کے
ا٩ؼاٵبت کـٹب امکب ایک ٥ـُ ہے۔
ہے۔ ٩بثٰ
ِ
کی ػؿدہ ثٺؼی كے ٵتٞٲ٨ہ
ؿ٩ٴ
ِ اػائیگی
چھٹے پہٱڀ ٩بثٰ
.vi
ِ
ہے۔ صبالٹکہ ٩بثٰ
کے مبتھ ٵيـٿٓ
ثیٴہ ؿ٩ٴ
ٹَ٪بٷ کی ؿ٩ٴ
اػائیگی
اػائیگی ؿ٩ٴ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ ثبتڀں پـ ارمَبؿ ةھی کـیگی:


ٵتبحـ



مبٱڀیذ



َٷڈؿ اٹيڀؿٹل ٭ی امتٞٶبٯ
ا



ىـا٭ت

ربئیؼاػ
کی

ٵیں ثیٴہ ػاؿ

ِ ثیٴہ ٵٺب ٜ٥کی صؼ ۔
کے ٩بثٰ

٩یٶت

ُتجبػٯ کی ىـٕڀں کی امتٞٶبٯ
اٿؿ ٵ

 )aػٝوے کی فِـہ ربت
ثیٴہ پبٱینیڀں
ِٞ .iیبؿی

كے ٵتٞٲ٨ہ

ػٝڀے ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

فٵـہ ربت ٵیں آتے ہیں:

ػٝوے

یہ ایلے ػٝڀے ہیں رڀ ٿاّش ٕڀؿ پـ پبٱینی کے ىـائٔ ٿ ّڀاثٔ کے اٹؼؿ
اٿؿ ثیٴہ کی خمتٲ٤
آتے ہیں۔ ػٝڀے کی تيغیٌ ػائـے اٿؿ ٵٺتغتہ ثیٴہ ؿ٩ٴ
فٵـہ ربت کے ٱئے ٵٞیٸہ ٵٞبٿُہ کے ػیگـ ٕـی٪ڀں کڀ ػھیبٷ ٵیں ؿکھتے ہٿئے
کیب ربتب ہے۔
ِ اػائیگی ػٝڀٰ
ی
ثیٴہ کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ٩بثٰ
ِ ثیٴہ
ثٺیبػ پـ ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت ٩یٶت ٩ ،بثٰ
کے ٹَ٪بٷ،
کے ٹَ٪بٷ  ،امتٞٶبٯ
آٵؼٹی
ریلے خمتٲ٥ ٤ی٬ٹؿك کڀ ػھیبٷ ٵیں ؿکھا ربتب

.ii

غیـ ِٞیبؿی

ػٝوے
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ؿ٩ٴ ٵیں ٱی گئی پبٱینی کی
ٵٺب ، ٜ٥مبٱڀیذ کی اٵٮبٷ،
٩یٶت
ثٺیبػی ٥ـمڀػگی ،حببٱی
ہے۔

یہ ایلے ػٝڀے ہیں دہاں ثیٴہ ػاؿ ٷے کنی ىـٓ یب ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی کی
ہٿ مکتی ہے۔ اٷ ػٝڀٿں کب تَ٦یہ ١یـ فٹؼگی ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے ثٺبئے
گئے ٩ڀاٝؼ ٿ ّڀاثٔ کے ٵيـٿٓ ٵبٹب ربتب ہے۔

.iii

اومٔ یب اومٔ کالف کی ىـٓ

یہ کچھ پبٱینیڀں ٵیں ایک ىـٓ ہے رڀ ثیٴہ ػاؿ کڀ اپٺی ربئیؼاػ کے اٍٰ
َٷڈؿ اٹيڀؿٹل کے
٩یٶت كے کٴ ثیٴہ ؿ٩ٴ پـ امکب ثیٴہ کـٷے کے ٱئے ،رلے ا
ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے ،ثیٴہ ػاؿ کڀ مقا ػیتی ہے۔ ایک ػٝڀے کی صبٱت ٵیں
ٹَ٪بٷ كے
امکے اٍٰ
کے ٵٖبث٨
کی ؿ٩ٴ
َٷڈؿ اٹيڀؿٹل
کڀ ا
ثیٴہ ػاؿ
تٺبمت ٵیں گھٹائی گئی ایک ؿ٩ٴ صبٍٰ ہٿتی ہے۔

.iv

گبڈ

ایهٹ

ُٓ
کے روکھَ – تجبہ و

ٔمَبٔبت

کڀ "گبڈ
رینی ٩ؼؿتی مغت عٖـٿں
ٕڀ٥بٷ ،مبئٮٲڀٷ ،ثبڑھ ،میالة اٿؿ فٱقٯہ
ای٬ٹ " کے رڀکھٵڀں کے ٕڀؿ پـ ربٹب ربتب ہے۔ اٷ عٖـٿں كے ٵتبحـ می٬ٹؿ
ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کی کئی پبٱینیڀں کڀ ٹَ٪بٷ ہٿ مکتب ہے۔
ُٸ ٹَ٪بٹڀں ٵیں مـٿیئـك کڀ ایک اثتؼائی تيغیٌ اٿؿ
ایلے ةڑے اٿؿ تجبہ ٭
ٹَ٪بٷ ٵیں ٭ٶی کی ٭ڀىيڀں کے ٱئے ٥ڀؿا ٹَ٪بٷ کے ٵ٪بٳ پـ ربٷے کے ٱئے
کہا ربتب ہے۔ اك کے مبتھ مبتھ ثیٴہ کٶپٺیڀں کے ا٥نـاٷ ٹَ٪بٷ ٵ٪بٳ کب ػٿؿہ
کـتے ہیں ،عبً ٕڀؿ پـ رت اك ٵیں ىبٵٰ ؿ٩ٴ ةہت ةڑی ہٿ۔ اك ػٿؿے کب ٵَ٪ؼ
کے ثبؿے ٵیں ایک ٥ڀؿی تيغیٌ
صؼ
اٿؿ فائؼ اف فائؼ
ٹَ٪بٷ کی ٹڀٝیت
صبٍٰ کـٹب ہٿتب ہے۔
اثتؼائی ؿپڀؿٹ ةھی پیو کی ربتی ہے اگـ مـٿیئـك کڀ تيغیٌ کے تٞٲ ٨ٵیں
کچھ ٵنبئٰ کب مبٵٺب کـٹب پڑتب ہے اٿؿ ٿہ ثیٴہ کٶپٺیڀں كے ؿہسمبئی اٿؿ
ہػایبت کی ٵبٹگ کـ مکتے ہیں ،رت ّـٿؿی ہٿٷے پـ اٷ کڀ ثیٴہ ػاؿ کے مبتھ
ٵؼٝڀں پـ حبج کـٷے کب ایک ٵڀ ٜ٩ػیب ربتب ہے۔
 .vآْ اوبؤْٹ اػائیگی
اثتؼائی ؿپڀؿٹٿں کے ٝالٿہ ٿ٩ت ٿ٩ت پـ ٝجڀؿی ؿپڀؿٹ ةھی پیو کئے ربتے
ہیں دہاں ایک دلجی ٵؼت ٵیں ٵـٵت اٿؿ/یب حببٱی کب کبٳ کیب ربتب ہے۔ ٝجڀؿی
ؿپڀؿٹ كے ةھی ثیٴہ کٶپٺی کڀ ٹَ٪بٷ کی تيغیٌ کی تـ٩ی کب ایک اٹؼافہ ٵٲتب
ہے۔ یہ ثیٴہ ػاؿ کی عڀاہه پـ ػٝڀے کی "آٷ ا٭بؤٷٹ اػائیگی" کی م٦بؿه ٵیں
ةھی ٵؼػ کـتب ہے۔ یہ ٝبٳ ٕڀؿ پـ اك ٿ٩ت ہٿتب ہے رت ٹَ٪بٷ ةڑا ہٿ اٿؿ تيغیٌ
ٵٮٶٰ ہٿٷے ٵیں کچھ ٿ٩ت ٱگ مکتب ہے۔
ٰ ٍضیش پبیب ربتب
اگـ ػٝڀی
کے ؿیکبؿڈ ٵیں اٹؼؿاربت
کٶپٺیڀں كے ٵڀفٿں ٿٍڀٱی
ػاؿ ٿہ ٥ـػ ٷہیں ہٿ مکتب

ہے تڀ ٵؼٝی کڀ اػائیگی کی ربتی ہے اٿؿ کٶپٺی
کیے ربتے ہیں۔ كہ ثیٴہ کٶپٺیڀں اٿؿ پٺـثیٶب
کی ربتی ہیں ،اگـ کڀئی ہٿ۔ کچھ ٵٞبٵٲڀں ٵیں ثیٴہ
ہے رلے پیلے کی اػائیگی کی ربئےگی۔

ِخبي
اگـ ایک آگ پبٱینی کے زبت ثیٴہ ىؼہ ربئیؼاػ کنی ثیٺک کے پبك گـٿی ؿکھی ہے
ثیٺک کڀ کی ربئےگی۔
ٰ ؿ٩ٴ کی اػائیگی
ػٝڀی
تڀ "ٵت ٨٦ثیٺک کالف" کے ٵٖبث٨
امی ٕـس کـایہ عـیؼ مسذھٿتے کے تبث ٜگبڑیڀں پـ "کٰ ٹَ٪بٷ" کے ٱئے ػٝڀٿں
کی اػائیگی مـٵبیہ ٭بؿ (٥بئٺیٺنـٿں) کڀ کیب ربتب ہے۔
کڀ کی ربتی ہے رڀ ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت
مسٺؼؿی کبؿگڀ ػٝڀٿں کی اػائیگی اك ٵؼٝی
٩بٹڀٹی ٕڀؿكے اپٸے پبؿٹی ٵیں تڀحی ٨مسٺؼؿی پبٱینی پیو کـتب ہے۔
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 )bڈمچبؿد واؤچـ
ػٝڀے کب تَ٦یہ ٍـ ٣پبٱینی کے زبت ایک ڈمچبؿد صبٍٰ کـٷے کے ثٞؼ ہی کیب
ربتب ہے۔ چڀٹٿں کے ٱئے ػٝڀٿں کی ڈمچبؿد ؿمیؼ (ؽاتی صبػثے ثیٴہ کے زبت)
ٕـف پـ ٱکھا ربتب ہے( :اٱگ اٱگ کٶپٺی کے ٱئے
کب ایک سمڀٷہ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ
خمتٲ ٤ہٿ مکتب ہے)۔
ثیٴہ ػاؿ

کب ٹبٳ
پبٱینی

ٰ سمرب
ػٝڀی
کٶپٺی ملٹیڈ

سمرب۔
كے صبٍٰ

__________ کڀ یب کے تٞٲ ٨ٵیں ہٿئی صبػثے کی ٿدہ كے ٵذھے/ہٵیں ٱگی چڀٹٿں
ِ اػائیگی ٵٞبٿُہ کے ٵٮٶٰ اٿؿ ٥بئٺٰ تَ٦یہ
کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٵذھے/ہٵیں ٩بثٰ
کے ٱئے ٵیں/ہٳ یہ ڈمچبؿد ؿمیؼ اك ػٝڀے کے
ٵیں ___________ ؿٿپے کی ؿ٩ٴ
ہٿٷے ٿاٯے
ٕڀؿكے پیؼا
یب ١یـثـائے ؿامت
ٵیں ثـائے ؿامت
مٲنٰے
ٵیـے/ہٵبؿے صبٯ یب ٵنت٪جٰ کے متھی ػٝڀٿں کے ٵٮٶٰ اٿؿ ٥بئٺٰ تَ٦یہ کے ٕڀؿ
پـ کٶپٺی کڀ ػیتب ہٿں۔
(ػمتغٔ )

تبؿیظ

تینـی پبؿٹی کی ؽٳہ ػاؿی
ٕـف پـ ہٿ مکتے ہیں:

ػٝڀٿں کے ٱئے ڈمچبؿد

ؿمیؼ کے اٱ٦بٗ ٵٺؼؿدہ ؽیٰ

ٵیں (ٵؼٝی کب ٹبٳ) ________________________________________ ،کب ،ثؾؿیٜہ
کب صبٍٰ تنٲیٴ کـتب ہٿں ،یہ ؿ٩ٴ
________________ ؿٿپے کی ؿ٩ٴ
تبؿیظ
ؽؿیٜے
کے
ٹبٳ)
کب
ػاؿ
(ثیٴہ
______________________
ہٿئے
_______________ کڀ یب ٱگ ةھگ ______________ ثذے ٵیـے مبتھ ٿاٜ٩
صبػثے کے ؽؿیٜےكے ٱگی رنٶبٹی چڀٹ اٿؿ ػیگـ ٹَ٪بٹڀں کے ٱئے ٵیـے ؽؿیٜے
اٷ پـ کئے گئے ػٝڀے کے تٞٲ ٨ٵیں اػائیگی کی گئی ہے اٿؿ ٵیں ات٦ب ٧٭ـتب
ٵیں ٫ہا گیب
کے تٞٲ٨
اٿؿ ٹَ٪بٷ
٫ہے گئے ٿاٜ٩ہ
ہٿں کہ یہ ؿ٩ٴ
______________________ (یب کنی ػیگـ ٥ـػ ) کی ٕـ ٣كے ؽٳہ ػاؿی کے اٹٮبؿ
کے مبتھ اػائیگی کی گئی ہے رڀ اةھی یب امکے ثٞؼ تیبؿ ہٿ مکتے ہیں یب اك
آىیہ کے ٱئے کہ ٫ہا گیب اٿؿ ػیگـ متھی ا٥ـاػ کڀ پڀؿی ٕـس كے اٿؿ٥بئٰ ٕڀؿ
پـ ٫ہا گیب ٿاٜ٩ہ كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے ہؿ ٹڀٝیت اٿؿ ٩نٴ کے اگٰے اٿؿ ػیگـ
ػٝڀٿں كے ،چبہے رڀ ةھی ہٿ ،ٵیـے ؽؿیٜے یب ٵیـی اٿؿ كے آفاػ کیب ربتب ہے۔
تبؿیظ
٫ے ػمتغٔ

(ٹڀٹ :یہ اٱ٦بٗ ٵٞیبؿی
خمتٲ٤
اٿؿ

گڀاہ

ػمتغٔ

ٷہیں ہیں ٱیکٸ ٍـ٣
ہٿ
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ٵخبٯ

کے ٕڀؿ پـ
مکتے

ػیئے گئے ہیں
ہیں)۔

 )cتَفیہ

کے ثٞؼ کی کبؿؿوائی

َٷڈؿؿائٹٹگ کے تٞٲ٨
ا
٭بؿٿثبؿ کے ایک ٕج٨ہ

ٵیں ػٝڀے کے تَ٦یہ کے ثٞؼ کی ربٷے ٿاٱی کبؿؿٿائی
كے ػٿمـے ٕج٨ہ ٵیں خمتٲ ٤ہٿتی ہے۔

ِخبي
ٰ ؿ٩ٴ کی صؼ تک کٴ ہٿ
ایک آگ پبٱینی کے زبت ثیٴہ ؿ٩ٴ اػا کی گئی ػٝڀی
ربتی ہے۔ صبالٹکہ ،اكے پـٿ۔ؿاٹا پـیٶیٴ کی اػائیگی پـ حببٯ کیب رب مکتب ہے
ٰ ؿ٩ٴ كے کبٹ ٱی ربتی ہے۔
رڀ اػائیگی کی ربٷے ٿاٱی ػٝڀی
ایک ؽاتی صبػثے پبٱینی
ٵٺنڀط ہٿ ربتی ہے۔

کے زبت ٭یپیٹٯ ثیٴہ ؿ٩ٴ

کی اػائیگی

(٣ڈیٲیٹی ) گبؿٷٹی پبٱینی
خمٲٌ
امی ٕـس ،اٹ٦ـاػی
اػائیگی پبٱینی کڀ عڀػ ٭بؿ ٕـی٨ے كے عتٴ کـ ػیتی ہے۔

پـ پبٱینی

کے زبت ایک ػٝڀے کی

 )dمبٌویذ
کڀ پیو ٭ـتب
ٝبٳ ٕڀؿ پـ ّـؿ ربئیؼاػ
مب ٱڀیذ
کـٷے پـ مبٱڀیذ ثیٴہ کٶپٺیڀں کب ہٿ ربتب ہے۔

ہے۔ ٹَ٪بٷ کی اػائیگی

ِخبي
رت ٵڀٹؿ ػٝڀٿں کب تَ٦یہ کٰ ٹَ٪بٷ کی ثٺیبػ پـ کیب ربتب ہے تڀ ّـؿ گبڑی کڀ
ٱیب ربتب ہے۔ مبٱڀیذ آگ ثیٴہ ػٝڀٿں ،مسٺؼؿی کبؿگڀ
ثیٴہ کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے
ػٝڀٿں ٿ١ريہ ٵیں ةھی پیؼا ہٿ مکتب ہے۔
مبٱڀیذ کڀ اك ٵَ٪ؼ کے ٱئے کٶپٺیڀں ٫ے ؽؿیٜے ٵٞیٸہ ٕـی٨ہ ٭بؿ
ٵٖبث ٨ٹپٹایب ربتب ہے۔ ٹَ٪بٷ کی تيغیٌ کـٷے ٿاٯے مـٿیئـك تَ٦یہ
ٕـی٪ڀں کی ةھی م٦بؿه کـتے ہیں۔

کے
کے

 )eوٍوٌی
ُتجبػٯ ص٪ڀ ٧کے زبت
ػٝڀٿں کے تَ٦یہ کے ثٞؼ ،ثیٴہ ٵٞبہػٿں کے ٱئے الگڀ ٵ
ثیٴہ کٶپٺیبں ثیٴہ ػاؿ کے ص٪ڀ ٧اٿؿ ٝالرڀں کی ص٪ؼاؿ ہٿ ربتی ہیں اٿؿ اٷ کڀ
كے
ٵتٞٲ٨ہ الگڀ ٩ڀاٹیٸ کے زبت ٹَ٪بٷ کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ایک تینـی پبؿٹی
کئے گئے ٹَ٪بٷ کی ٿٍڀٱی کب ص ٨ٵٰ ربتب ہے۔ اك ٕـس ،ثیٴہ
اػائیگی
کٶپٺیبں ىپٺگ کٶپٺیڀں ،ؿیٲڀے ،كڑک پـ ٵبٯ گبڑیڀں ،ائیـ الئٺڀں ،پڀؿٹ
ٹؿكٹ ا٥نـاٷ ٿ١ريہ كے ٹَ٪بٷ کی ٿٍڀٱی کـ مکتی ہیں۔

ِخبي
ٵبٯ (کٺنبئٺٶیٸٹ) کی مپـػگی ٷہیں ہٿٷے کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٭یـیئـف ٹَ٪بٷ کے ٱئے
ؽٳہ ػاؿ ہٿتے ہیں۔ امی ٕـس ،پڀؿٹ ٹؿكٹ اٷ مبٵبٹڀں کے ٱئے ؽٳہ ػاؿ ہٿتے ہے
رٸ کڀ حم٦ڀٗ ٕڀؿ كےاتبؿا گیب تھا ٱیکٸ ثٞؼ ٵیں الپتہ ہٿ گیب۔ اك ٵَ٪ؼ کے ٱئے
كے
ُتجبػٯ کب عٔ ثیٴہ ػاؿ
كے پہٯے ٿػٿت ٳہؿ ٱگب ٭ـ ایک ٵ
ػٝڀے کے تَ٦یہ
صبٍٰ کیب ربتب ہے۔
 .7ػٝووں كے ِتٍٞك تٕبفٛہ
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یب ٝؼٳ
ٵیں تبعیـ
مت كے ةہتـیٸ ٭ڀىيڀں کے ثبٿرڀػ ػٝڀے کی اػائیگی
اػائیگی (ؿػ) کے کئی امجبة ہٿ مکتے ہیں ،یب تڀ ٹَ٪بٷ کی ٵٞٲڀٵبت ٵٲٸے ٵیں
تبعیـ یب گبہکڀں ٫ے ؽؿیٜے ػمتبٿیق پیو ٷہیں کـٹب۔
اٷ کے ٝالٿہ کچھ مت كے ٝبٳ ٿرڀہات اك ٕـس ہیں:


ِ ص٪بئ٨
ٵڀاػ

کب عالًہ ٷہیں کـٹب



کڀؿیذ کی کٶی



عبؿد عٖـٿں کی ٿدہ كے ہٿا ٹَ٪بٷ



ٵٺبمت ثیٴہ ؿ٩ٴ



ٿاؿٷٹی کی عال ٣ٿؿفی



کی ٭ٶی

َٷڈؿ اٹيڀؿٹل ٥ ،ـمڀػگی
ا

ٿ١ريہ

کی ٿدہ

كے ٵ٪ؼاؿ

٫ے مٲنٰے ٵیں ٵنبئٰ

یہ شببٳ ٿرڀہات اك ٿ٩ت ثیٴہ ػاؿ کڀ کب٥ی تکٲی ٤ػے مکتی ہیں رت ٿہ پہٯے كے
ٹَ٪بٷ کی ٿدہ كے پیؼا ہٿٷے ٿاٱی ٵبٱی ٵيٮالت كے ػٿچبؿ ہے۔ امکے ٵَبئت کڀ
ةھی
کٴ کـٷے کے ٱئے ىکبیت افاٯہ اٿؿ تٺبفٛہ ٭ڀ مٺتھاٱٸے ٫ے ٕـی٨ہ ٭بؿ
پبٱینی ٵیں ٵٞیٸہ کی گئی ہیں۔ آگ یب ربئیؼاػ کی پبٱینیڀں ٵیں "حبٱخی" کی
ىـٓ ةھی دڑی ہٿتی ہے۔

)a

حبٌخی

حبٱخی ٵٞبہػٿں كے پیؼا ہٿٷے ٿاٯے تٺبفٝبت کڀ مٺتھاٱٸے ٭ب ایک ٕـی٨ہ
ہے۔ حبٱخی  ،حبٱخی اٿؿ مسبػھاٷ ای٬ٹ  1996 ،کے ىـائٔ کے ٵٖبث ٨کی ربتی
ایک ٵٞبہػہ الگڀ کـٷے یب ایک تٺبفٛہ ٹپٹاٷے کب ٵٞٶڀٯ ٭ب
ہے۔ امکے زبت
ٕـی٨ہ ٩بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت ٵیں ربٹب ہٿگب۔ صبالٹکہ اك ٕـس کی ٩بٹڀٹی چبؿہ
پبؿٹیڀں کڀ حبٱخی
ای٬ٹ
رڀئی ٵیں کب٥ی تبعیـ اٿؿ عـچ ىبٵٰ ہے۔ حبٱخی
کے ٱئے ایک
آؿاٳ ػہ اٿؿ پـمٮڀٷ ،ک٦بیتی اٿؿ ذمی ٕـی٨ہ ٭بؿ
کی فیبػہ
ٵٞبہػے کے زبت تٺبفٝبت کڀ پیو کـٷے کی اربفت ػیتب ہے۔
عڀػ ٵٺتغت ٭یے گئے ایک اکیٰے
کے پبؿٹیڀں ٫ے ؽؿیٜے
تٺبفٛہ
حبٱخی
حبٱج ٫ے ؽؿیٜے یب ایک كے فیبػہ حبٱج ٫ے ؽؿیٜے کی رب مکتی ہے۔ ایک
اکیٰے حبٱج کے ٵٞبٵٰے ٵیں پبؿٹیڀں کب اك ٥ـػ کے ثبؿے ٵیں كہٵت ہٿٹب
ّـٿؿی ہے۔ کئی رببؿتی ثیٴہ پبٱینیڀں ٵیں ایک حبٱخی کالف ىبٵٰ ہٿتب ہے رل
ٵیں یہ کہا ربتب ہے کہ تٺبفٛہ حبٱخی کے تبث ٜہٿ ٹگے۔ آگ اٿؿ فیبػہ تـ
ٵت٦ـ ٧پبٱینیڀں ٵیں ةھی ایک حبٱخی کالف ىبٵٰ ہٿ مکتب ہے رل ٵیں یہ ثیبٷ
ہٿتب ہے کہ اگـ پبٱینی کے زبت ؽٳہ ػاؿی کٶپٺی ٫ے ؽؿیٜے ٵٺٚڀؿ کی ربتی
ہے اٿؿ اػائیگی کی ربٷے ٿاٱی ٵ٪ؼاؿ کے ثبؿے ٵیں کڀئی ٥ـ ٧ہٿتب ہے تڀ
اك ٕـس کے ٥ـ ٧کڀ حبٱخی کـٷے کے ٱئے ةھیزب ربٹب چبہئیے۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ
حبٱج کب ٥یَٰہ ٥بئٺٰ ٵبٹب ربتب ہے اٿؿ ػٿٹڀں پبؿٹیڀں پـ الفٵی مسذھا ربتب
ہے۔
ىـٓ کی ثبتیں اٱگ اٱگ پبٱینی
ؽیٰ ٫ے ٵٖبث ٨ہٿتی ہے:

ٵیں اٱگ اٱگ ہٿتی ہیں۔ ٝبٳ ٕڀؿ پـ یہ ٵٺؼؿدہ

کئے ربٷے ٿاٯے ایک اکیٰے حبٱج
ٵ٪ـؿ
پبؿٹیڀں ٫ے ؽؿیٜے
 .iتٺبفٛہ
کے ٥یَٰہ کے ٱئے اكے پیو کیب ربتب ہے یب اٷ کے ػؿٵیبٷ کنی اكہٵتی
ہٿٷے پـ ایک اکیٰے حبٱج کیے ٵ٪ـؿکے ثٞؼ ػٿ حبٱج کے ٥یَٰہ کے ٱئے
کڀ ٵ٪ـؿ پبؿٹیڀں ٫ے
اٷ کے پبك ةھیزب ربتب ہے رٸ ٵیں كے ہؿ ای٬
ؽؿیٜے کیب ربتب ہے۔
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یہ ػٿ حبٱج ایک اٵپبیـ ٵ٪ـؿ کـیٺگے رڀ ٵیٹٹگ کی ٍؼاؿت کـتب
.ii
ٕـی٨ہ ٭بؿ
ہے۔ اٷ ٵیٹٹگل کے ػٿؿاٷ ٩بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت کے یٮنبں
اپٺبیب ربتب ہے۔ ّـٿؿی ہٿٷے پـ ،ہؿ پبؿٹی ایک ٿکیٰ کی ٵؼػ كے اپٸے
ٵٞبٵٰے کڀ مبٵٸے ؿکھتی ہے اٿؿ گڀاہٿں كے پڀچھ تبچھ ربٹچ کی ربتی ہے۔
کنی ٥یَٰے كے كہٵت ٷہیں ہٿتے ہیں تڀ ثبت اٵپبیـ
اگـ ػٿ حبٱج
.iii
کے مبٵٸے ؿکھی ربتی ہے رڀ اپٺب ٥یَٰہ مٺبتب ہے۔
الگتڀں کب ٥یَٰہ حبٱج /حبٱخڀں یب ٥یَٰہ کـٷے ٿاٯے اٵپبیـ کے
.iv
ٍڀاثؼیؼ پـ ػیب ربتب ہے۔
ؽٳہ ػاؿی کے مڀاٯ كے ٵتٞٲ٨ہ
صٰ ٭یب ربتب ہے ۔

تٺبفٝبت

٩بٹڀٹی چبؿہ رڀئی ٫ے ؽؿیٜے كے

ِخبي
ِ اػائیگی ٷہیں ہے کیڀٹکہ یہ
ٰ کـتی ہیں کہ ٹَ٪بٷ ٩بثٰ
اگـ ثیٴہ کٶپٺیبں یہ ػٝڀی
پبٱینی کے زبت کڀؿ ٷہیں کیب گیب ہے ،تڀ ٵٞبٵٰے کب ٥یَٰہ ٩بٹڀٷ کی ایک ٝؼاٱت
٫ے ؽؿیٜے کیب ربئیگب۔ پھؿ ،اگـ ثیٴہ کٶپٺیبں اك ثٺیبػ پـ ػٝڀے کی اػائیگی
کے
ِ ص٪بئ٨
ثبٰٕ ہے کیڀٹکہ اكے ٵڀاػ
کـٷے كے اٹٮبؿکـ ػیتی ہے کہ پبٱینی
کی عال ٣ٿؿفی ) کے
رٞٲی ١یـ اٹٮيب( ٣اٹتہائی ٹی ٬ٹیتی' کے ٩بٹڀٹی ٥ـُ
ؽؿیٜےكے صبٍٰ کیب گیب تھا ،تڀ اك ٵٞبٵٰے کڀ ٩بٹڀٹی چبؿہ رڀئی کے ؽؿیٜے
كے صٰ کیب ربٹب چبہئیے۔
ٔوٹ :مسٕؼؿی کبؿگو پبٌینیوں
 .8ػیگـ

کی کوئی ىـٓ ْہیں ہے۔

ِیں حبٌخی

تٕبفٝبت نے صً نے ٕـیكہ وبؿ

آئی آؿ ڈی اے آئی کے ّبثٔے کے ٵٖبث ٨متھی پبٱینیڀں ٵیں ثیٴہ ػاؿ کے ٱئے
ؽ٭ـ ہٿٹب چبہئیے ،اگـ ثیٴہ ػاؿ
کے ثبؿے ٵیں
ىکبیبت ٫ے افاٯہ
ػمتیبة
کنی ةھی ٿدہ كے ثیٴہ کٶپٺی کی عؼٵت كے ١یـ ٵٖٶئٸ ہے۔
٭بؿٿثبؿکے اٹ٦ـاػی الئٺڀں کے زبت ػٝڀٿں کے ٵٞبٵٰے ٵیں ایک ١یـ ٵٖٶئٸ ثیٴہ
ػاؿ حمتنت (اٿٵتڈمسیٸ) كے ؿاثٔہ کـ مکتب ہے رٸ کے ػ٥رت کی تَ٦یالت پبٱینی
کـائی گئی ہے۔
ٵیں ػمتیبة
اپٓے آپ وو ٹیلٹ

1

اٷ ٵیں كے کڀٷ می ٭بؿ٭ـػگی کڀ ػٝڀٿں کے پیوہ ٿؿاٷہ
ثٺؼی ٷہیں کی ربئےگی؟
 .Iٹَ٪بٷ کے ٿدہ

كے ٵتٞٲ٨ہ

ٵٞٲڀٵبت

کی ٵبٹگ کـٹب

.II

ایک تَٞت کے مبتھ ػٝڀے کڀ ػیکھٹب

.III

یہ پتہ ٱگبٹب کہ کیب ٹَ٪بٷ ایک ثیٴہ ىؼہ

.IV

ِ اػائیگی
ػٝڀے کے زبت ٩بثٰ

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

ؿ٩ٴ

تَ٦یہ

رڀکھٳ کب ٹتیذہ تھا

کی ٵ٪ؼاؿ ٭ب

2
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ٵٞیٸہ

کـٹب

کے زبت

ػؿدہ

ؿاد ایک کبؿ صبػثے ٵیں ىبٵٰ ؿہا ہے۔ امکی کبؿ کب ثیٴہ ایک ٵڀٹؿ ثیٴہ پبٱینی
کے زبت کیب گیب ہے۔ اٷ ٵیں كے ؿاد کے کـٷے کے ٱئے مت كے ٵٺبمت ثبت کڀٷ می
ہے؟
 .Iریلے ہی ٵٺبمت ہٿ رتٺی رٲؼی دمٮٸ
ٵٖٲ ٜکـٹب
.II

ثیٴہ ربؼیؼ

.III

کبؿ کڀ اٿؿ فیبػہ

.IV

ٹَ٪بٷ

کے ٿ٩ت

ہٿ ،ٹَ٪بٷ کے ثبؿے ٵیں ثیٴہ کٶپٺی کڀ

ثیٴہ کٶپٺی کڀ ٵٖٲ ٜکـٹب
ّـؿ کـٹب تبکہ ایک ةڑا ٵٞبٿُہ صبٍٰ

کیب رب مکے

٭ڀ ٹٚـ اٹؼاف ٭ـٹب

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

3

ػٝڀٿں کی زب٪ی٪بت اٿؿ ػٝڀٿں کی ت٦تیو ٭ب آپل ٵیں ٵڀافٷہ
 .Iػٝڀٿں کی زب٪ی ٨اٿؿ تيغیٌ

ػٿٹڀں ایک ہی چیق ہے

۶۔ زب٪ی ٨ٵیں ػٝڀے کی ػؿمتی ٓے کـٷے کی کڀىو کی ربتی ہے رجکہ تيغیٌ
.II
کب تٞٲ ٨ٹَ٪بٷ کی ٿدہ اٿؿ فیبػہ تـ صؼ كے ہے۔
 .IIIتيغیٌ ٵیں ػٝڀے کی ػؿمتی ٓے کـٷے کی کڀىو کی ربتی ہے رجکہ زب٪ی٨
تٞٲ ٨ٹَ٪بٷ کی ٿدہ اٿؿ فیبػہ تـ صؼ كے ہے۔
زب٪ی ٨ػٝڀے کی اػائیگی کـٷے كے پہٯے کی ربتی ہے اٿؿ تيغیٌ
.IV
اػائیگی کـٷے کے ثٞؼ کی ربتی ہے۔

اپٸے آپ ٭ڀ ٹیلٹ

کب

ػٝڀے کی

4

مـٿیئـك کے ٱئے الئنیٺنٺگ اتھاؿٹی کڀٷ ہے؟
 .Iةھاؿتیہ مـٿیئـك
.II
.III
.IV

مـٿیئـك

اینڀمی ایيٸ

ؿیگڀٱیٹؿی ایٸڈ ڈیٲڀپٶٸٹ اتھاؿٹی

ثیٴہ ؿیگڀٱیٹؿی ایٸڈ ڈیٲڀپٶٸٹ اتھاؿٹی
صٮڀٵت ہٹؼ

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

5

کے ػٝڀے کی ربٹچ کـتے ٿ٩ت
ایک مبئٮٲڀٷ كے ٹَ٪بٷ
ػمتبٿیق ات ٭ی ػؿعڀامت کـٷے کے اٵٮبٷ مت كے فیبػہ ہے؟
 .Iکڀؿٿٹـ کی ؿپڀؿٹ
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اٷ ٵیں كے کڀٷ كے

.II

٥بئـ ثـیگیڈ کی ؿپڀؿٹ

.III

پڀٱیل کی ؿپڀؿٹ

.IV

حمٮٴہ ٵڀمسیبت کی ؿپڀؿٹ

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

6

ٍُڀٯ کے زبت ثیٴہ کٶپٺی ایک پبٱینی کے زبت اػائیگی کئے گئے ٹَ٪بٷ
کڀٷ كے ا
کی ٿٍڀٱی ایک تینـی پبؿٹی كے کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ کے ص٪ڀ ٧کڀ
تنٲیٴ ٭ـمکتی ہے؟
 .Iىـا٭ت
.II

ڈمچبؿد

.III

٥ـمڀػگی

.IV

ٵٞبٿُہ

(ٵٞبٿُہ)

اپٓے آپ وو ٹیلٹ

7

ِ اػائیگی ٷہیں ہے
اگـ ثیٴہ کٶپٺی یہ ٥یَٰہ ٱیتی ہے کہ ایک خمَڀً ٹَ٪بٷ ٩بثٰ
کے زبت کڀؿ ٷہیں کیب گیب ہے تڀ اك ٕـس کے ٵٞبٵٰے پـ
کیڀٹکہ اكے پبٱینی
٥یَٰہ کڀٷ ٱیتب ہے؟
 .Iثیٴہ کٶپٺی کب صتٶی ٥یَٰہ ہے

.II

اٵپبیـ

.III

حبٱج

.IV

ٝؼاٱت

عالًہ
ٕـی٨ے كے ػٝڀے کے تَ٦یہ
 )aپیوہ ٿؿاٷہ
ةڑا اىتہاؿ ٵبٹب ربتب ہے۔

کڀ ایک ثیٴہ کٶپٺی کے ٱئے مت كے

ٍُڀٯ ہٿتب ہے کہ ٹَ٪بٷ کی ٵٞٲڀٵبت
 )bپبٱینی کی ىـٕڀں ٵیں یہ ا
کٶپٺی کڀ ػی ربئیگی۔
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٥ڀؿا

ثیٴہ

ٰ ؿ٩ٴ چھٿٹی ہے تڀ ٹَ٪بٷ کی ٿدہ اٿؿ صؼ ٵٞیٸہ کـٷے کے ٱئے
 )cاگـ ػٝڀی
کی ربتی ہے۔ ٱیکٸ ػیگـ
٫ے ؽؿیٜے
ربٹچ ثیٴہ کٶپٺی کے ایک ڈائـی٬ٹؿ
ُپـػ
مـٿیئـك کڀ م
ػٝڀٿں کے ٱئے اكے آفاػاٷہ الئنیٺل یب٥تہ پیوہ ٿؿاٷہ
٭یب ربتب ہے رڀ ٹَ٪بٷ کے اٹؼافہ ٵیں ٵبہؿیٸ ہٿتے ہیں۔
ٰ ٥بؿٳ ٹَ٪بٷ کی تبؿیظ ،ٿ٩ت  ،ٹَ٪بٷ کی ٿدہ  ،ٹَ٪بٷ کی صؼ رینی
ٝ )dبٳ ػٝڀی
کـٷے کے ٱئے ثٺبیب
صبٍٰ
ٹَ٪بٷ کے صبالت کے ثبؿے ٵیں پڀؿی ٵٞٲڀٵبت
ربتب ہے۔

 )eػٝڀی اٹؼافہ یہ تٞیٸ کـٷے کے ٝٶٰ ہے کہ کیب ثیٶبػھاؿ ٫کڀ ہٿٷے
ٿاال ٹَ٪بٷ ثیٴہ عٖـے کی ٿدہ كے ہٿا ہے ،اك ٵیں ٿاؿٷٹی کب
کڀئی عال ٣ٿؿفی ٷہیں ہٿئی ہے ،ثیٶبػھاؿ ٫کڀ ہٿئے ٹَ٪بٷ کی
ٵ٪ؼاؿ کیب ہے اٿؿ پبٱینی کے زبت اٹيڀؿٹل کٶپٺی کی ؽٳہ ػاؿی
کیب ہے .
ٰ تيغیٌ یہ تٞیٸ کـٷے کب ٕـی٨ہ ٭بؿ ہے کہ کیب ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ کڀ ہٿا
 )fػٝڀی
ٹَ٪بٷ ثیٴہ ىؼہ رڀکھٳ کی ٿدہ كے ہٿا ہے اٿؿ اك ٵیں ٿاؿٷٹی کی کڀئی عال٣
ٿؿفی ٷہیں کی گئی ہے۔
 )gػٝڀے کب تَ٦یہ
ربتب ہے۔
 )hحبٱخی

اہَ
)a
)b
)c
)d
)e
)f

)g

ٵٞبہػٿں

ٍـ٣

پبٱینی

كے پیؼا

کے زبت ایک ڈمچبؿد

ہٿٷے ٿاٯے تٺبفٝبت

صبٍٰ

کـٷے کے ثٞؼ کیب

تَ٦یہ کب ایک ٕـی٨ہ ہے۔

اٍٖالصبت
ٹَ٪بٷ کی ٵٞٲڀٵبت\
ت٦تیو اٿؿ تيغیٌ
مـٿیئـك اٿؿ ٹَ٪بٷ ربئقہ
ٰ ٥بؿٳ
ػٝڀی
ایڈرنٶٸٹ اٿؿ تَ٦یہ
ٰ تَ٦یہ ٵیں تٺبفٛہ
ػٝڀی
حبٱخی

اپٓے آپ وو ٹیلٹ
رواة

کے رواة

1

ػؿمت آپيٸ

 I Iہے۔

ػٝڀٿں کے پیوہ ٿؿاٷہ
ٷہیں ہے۔
رواة

تَ٦یہ

ٵیں کنی ػٝڀے کڀ تَٞت کے مبتھ ػیکھٹب ىبٵٰ

2

ػؿمت آپيٸI

ہے۔

ایک ػٝڀے کے ثبؿے ٵیں ٵٺبمت ٕڀؿ پـرتٺی رٲؼی دمٮٸ
چبہئیے۔
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رواة

3

ػؿمت آپيٸI I

ہے۔

زب٪ی٪بت ٵیں ػٝڀے کی ػؿمتی تٞیٸ کـٷے کی کڀىو کی ربتی ہے رجکہ تيغیٌ ٹَ٪بٷ
کی ٿدہ اٿؿ صؼ كے کہیں فیبػہ ٵتٞٲ٨ہ ہے۔
رڀاة

4

ػؿمت آپيٸ

 I I Iہے۔

آئی آؿ ڈی اے
رواة

آئی مـٿیئـك

کے ٱئے الئنیٺنٺگ اتھاؿٹی ہے۔

5

ػؿمت آپيٸIV

ہے۔

کے ػٝڀے کی ربٹچ کـتے ہٿئے حمٮٴہ ٵڀمسیبت کی ؿپڀؿٹ کی
مبئٮٲڀٷ كے ٹَ٪بٷ
ػؿعڀامت کئے ربٷے کی مت كے فیبػہ اٵٮبٷ ؿہتب ہے۔
رواة

6

ػؿمت آپيٸI I I

ہے۔

کئے گئے
کے زبت اػائیگی
ٍُڀٯ کے زبت ثیٴہ کٶپٺی ایک پبٱینی
٥ـمڀػگی کے ا
كے کـٷے کے ٱئے ثیٴہ ػاؿ ٥ـػ کے ص٪ڀ٧
ٹَ٪بٷ کی ٿٍڀٱی ایک تینـی پبؿٹی
کڀ ٵبٷ مکتی ہے۔
رواة

7

ػؿمت آپيٸIV

ہے۔

ِ اػائیگی ٷہیں ہے
اگـ ثیٴہ کٶپٺی یہ ٥یَٰہ ٱیتی ہے کہ ایک خمَڀً ٹَ٪بٷ ٩بثٰ
کیڀٹکہ اكے پبٱینی کے زبت کڀؿ ٷہیں کیب گیب ہے ،تڀ اك ٕـس کے ٵٞبٵٲڀں کب
٥یَٰہ ٩بٹڀٷ کی ٝؼاٱت ٵیں کیب ربئیگب۔

ؽاتی اِتضبْ

مواالت

مواي 1
ٹَ٪بٷ کی ٵٞٲڀٵبت

ػی ربٹی چبہئیے:

 .Iٹھیک ٹَ٪بٷ کے ٿ٩ت
 15ػٹڀں کے ثٞؼ
.II
 .IIIٵٺبمت ٕڀؿ كے رتٺی رٲؼی دمٮٸ
ٹَ٪بٷ کے ثٞؼ کنی ةھی ٿ٩ت
.IV
پـ

ہٿ

مواي 2
ٹَ٪بٷ کی ربٹچ _____________ ٫ے ؽؿیٜے

کی ربتی ہے۔

 .Iثٺب الئنیٺل یب٥تہ مـٿیئـك
الئنیٺل یب٥تہ اٿؿ تٞٲیٴ یب٥تہ مـٿیئـك
.II
 .IIIثیٴہ ػاؿ کے سمبئٺؼہ
اذمیٺئـٹگ کی ڈگـی ٿاٯے کنی ةھی ٥ـػ
.IV
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مواي 3
اٹ٦ـاػی

صبػثے ػٝڀٿں کے ٱئے ________ کی ؿپڀؿٹ ّـٿؿی

ہے۔

 .Iمـٿیئـك
ڈا٫ٹؿ
.II
 .IIIپڀٱیل
کڀؿٿٹـ
.IV
مواي 4
کے ٵٖبث٨
ػٝڀٿں ثیٴہ ای٬ٹ
مـٿیئـك کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔

_______ كے فیبػہ

کے ػٝڀٿں کے ٱئے آفاػاٷہ

 40،000 .Iؿٿپے ۔
 15،000ؿٿپے ۔
.II
 20،000ؿٿپے ۔
.III
 25،000ؿٿپے ۔
.IV
مواي 5
کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٵٲ٬
ثیٴہ پبٱینیڀں
م٦ـ
____________ ٫ے ؽؿیٜے کی ربتی ہے۔
 .Iةھاؿتیہ مـٿیئـك
ٹَ٪بٷ کے ٵٲ ٬ٵیں ٵ٪بٵی
.II
ثیٴہ کٶپٺی کے اپٸے ٵالفٳ
.III
ٰ تَ٦یہ
پبٱینی ٵیں ٹبٵی ػٝڀی
.IV

کے ثبہؿ تٞیٸ ػٝڀٿں کی تيغیٌ

مـٿیئـك

رواة

ایزیٸٹ

6

ایک آگ ػٝڀے کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٥بئـ ثـیگیڈ کی ایک ؿپڀؿٹ:
ّ .Iـٿؿی ٷہیں ہے
ثیٴہ ػاؿ کے ٱئے آپيٺٰ
.II
ّـٿؿی ہے
.III
پڀٱیل ؿپڀؿٹ کب صٌہ ہے
.IV

ہے

مواي 7
ٹی اے ٹی کیب ہے؟
 .Iٿ٩ت اٿؿ ثبؿی (ٹائٴ ایٸڈ ٹؿٷ)
ایک ٿ٩ت تک (ٹٯ اے ٹائٴ)
.II
 .IIIٹائٴ ایٸڈ ٹائڈ
ٹؿٹئـاؤٷڈ ٿ٩ت
.IV
مواي 8
ٹَ٪بٷ کی اػائیگی

کـٷے پـ ،مبٱڀیذ

_________ کے زبت

 .Iمـٿیئـك
ثیٴہ ػاؿ
.II
 .IIIثیٴہ کٶپٺی
ٵ٪بٵی صٮبٳ
.IV
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آتب ہے۔

مواي 9
ٰ تَ٦یہ
______________ پڀؿی کی ربٷے ٿاٯے ػٝڀی

حبٱخی

ہے۔

ٕـی٨ہ ٭بؿ

٩ .Iبٹڀٷ کی ٝؼاٱت ٵیں
مـٿیئـك کے ایک گـٿپ ٫ے ؽؿیٜے
.II
ىبٵٰ پبؿٹیڀں ٫ے ؽؿیٜے ٵٺتغتہ حبٱج (فثبٹیں) ٫ے ؽؿیٜے
.III
ثیٴہ کٶپٺی کے ٵالفٵیٸ ٫ے ؽؿیٜے ٵٸ ٵبٷے ڈھٹگ كے
.IV
مواي 10
مربٿگیيٸ کے ص ٨کے زبت ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ __________ كے اػائیگی
ٹَ٪بٷ کی ٿٍڀٱی کـٷے کی اربفت ػی ربتی ہے۔

کئے گئے

ٍ .Iـ ٣ىپٺگ کٶپٺیڀں كے
ٍـ ٣ؿیٲڀے اٿؿ كڑک ٭یـئیـف
.II
ٍ .IIIـ ٣ایـالئٺل اٿؿ پڀؿٹ ٹؿكٹ
ىپٺگ کٶپٺیڀں اٿؿ ؿیٲڀے اٿؿ كڑک ٭یـئیـف اٿؿ ائیـالئٺل اٿؿ
.IV
ٹؿكٹك

پڀؿٹ

ؽاتی اِتضبْ نے مواٌوں کے رواة
رڀاة

1

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

ٹَ٪بٷ کی ٵٞٲڀٵبت
رواة

ٵٺبمت ٕڀؿكے رتٺی رٲؼی دمٮٸ

ہٿ ،ػی ربٹی چبہئیے۔

2

ػؿمت آپيٸII

ہے۔

ٹَ٪بٷ ٭ی ربٹچ الئنیٺل یب٥تہ اٿؿ تٞٲیٴ یب٥تہ مـٿیئـك ٫ے ؽؿیٜے
رواة

3

ػؿمت آپيٸII
اٹ٦ـاػی
رواة

ہے۔

صبػثے ثیٴہ کے ٱئے ایک ڈا٫ٹؿ

کی ؿپڀؿٹ ّـٿؿی

ہے۔

4

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

 20000ؿٿپے كے فیبػہ
کے ٵٖبث٨
ثیٴہ ای٬ٹ
مـٿیئـك کی ّـٿؿت ہٿتی ہے۔
رواة

کی ربتی ہے۔

5

ٍضیش ٿکٲپ  IVہے۔
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کے ػٝڀٿں کے ٱئے آفاػاٷہ

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

کے ثبہؿ تٞیٸ ػٝڀٿں کی تيغیٌ
کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٵٲ٬
ثیٴہ پبٱینیڀں
م٦ـ
ٰ تَ٦یہ ایزیٸٹ ٫ے ؽؿیٜے کیب ربتب ہے۔
پبٱینی ٵیں ٹبٵی ػٝڀی
رواة

6

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

ایک آگ ثیٴہ ػٝڀے کے ٵٞبٵٰے ٵیں ٥بئـ ثـیگیڈ کی ایک ؿپڀؿٹ کی ّـٿؿت
ہے۔
رڀاة

7

ػؿمت آپيٸIV
ٹی كے ٹی
رواة

ہے۔

ٹؿٹئـاؤٷڈ ٿ٩ت

ہے۔

8

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

ٹَ٪بٷ کی اػائیگی
رواة

ہٿتی

کـٷے پـ مبٱڀیذ

ثیٴہ کٶپٺی کے زبت

آتب ہے۔

9

ػؿمت آپيٸIII

ہے۔

ٵٺتغت ٭یے گئے حبٱج (فثبٹیں) ٫ے ؽؿیٜے
ىبٵٰ پبؿٹیڀں ٫ے ؽؿیٜے
حبٱخی
ٰ تَ٦یہ کی ٕـی٨ہ ٭بؿ ہے۔
پڀؿی کی ربٷے ٿاٱی ایک ػٝڀی
رواة

10

ػؿمت آپيٸIV

ہے۔

مربٿگیيٸ کے ص ٨کے زبت ثیٴہ کٶپٺیڀں کڀ۔ ىپٺگ کٶپٺیڀں اٿؿ ؿیٲڀے اٿؿ كڑک
کئے گئے ٹَ٪بٷ کی
پڀؿٹ ٹؿكٹك كے اػائیگی
٭یـئیـف اٿؿ ائیـالئٺل اٿؿ
ٿٍڀٱی کـٷے کی اربفت ػی ربتی ہے۔
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