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  /��ں �����ہ ��ر� ا��ٹ�و��ٹد���  /���ٹ���ٹ�/���ٹ ان ����رٹ�� .1�!�+� ہ��ے وا(ے �'���ت  ٹ��ڈ ��ے #� "� ا��
 �!�  �2رڈ 0ف ا�ڈ�� اور ����رٹ��  /��ں دا.- ہ�ں "��� �ہ ا���!���ں و =�ا2>  ، ذ�49 �8ا���7ے �8ا��7) ��45(ا��

 ۔ ��� #�� ہے ��ٹ��ں ��ں ��2ن/اور اس �ے و8?� @�8?� "�ر� ��دہ ����9وں

 

  �ے �EFم �8ا��7 و =�ا2> اورذ�49 �2و�� اور ا�ٹ�C �2و��،  .2�!�ٹ ا����� GHF دہ ����9وں اس �ے�� � /"�ر
اور ���N?4 اہ��9ر �ے �?'M9ہ ��ٹ�7K���L �ے +�2J ہ���ے "� وI@�� �?8�@ �?8 ہ�  ��ٹ��ں اور ��45 �ے �8ا��7 و =�ا2>

 ۔��?ے ہ�ں

 

0رڈر  ا+ےاور  �� ڈ�����ٹ�� ���ٹ���ٹ ��ں �'��9ہ ���ے/ اور  ��ں �'��9ہ ���ے ����ر�ٹ���ے ��F> �ے ا ا�ٹ�C �2و��  .3
�E'F 4ٹ  - ��ا�ے �ے�ا�ٹ�C �2و�� �ے ��F> �ے 0رڈر اور  ہ��ے �7REQ �4 ا�?GP�Q ا�ٹ�C �2و��  ��(ۓ ���

�ن +� (���Fر ا�ٹ�C �2و�� �4 ا�?�E'F 4�� GP�Q- �ے +ہ9ے ���ٹ ��ET۔ ہ� ا 

 

ٹ �4  ا�ٹ�C �2و�� .4��� -�9������ہ ��ر� �4 @�اہW �4 "��ے وا(4 ��و�� �ے �?'V9 اور G)�N  ��(4اG�9U اور �
 ۔ �7REQ ہ� ا�Yاض و �JU�M �ے

 

 ا�ٹ�C �2و�� �4ا��Zم د�Rے "��ے وا(ے ��رو�2ر �ے �?'V9 ا�ٹ�C �2و�� ا��ے اJ8ا��ت ��ے #� "� �ے ���ٹ ��  .5
"7 ��ں ا�ٹ�JN Cود، ذ�ہ دار� اور ا�?GP�Q  ا���EK2 ، 4ل4����8 ذ�ہ دار� �G�P�� 4 �ے ا[\�T 4ح واG�L8 ہ�

 ۔ ���F ہے�2و�� ��م 

 

اور =�ور� �Jد @�اہW ��ے #� �ے ��F_ اس �ے �5\4 �'���ت ��ں ) ���ٹ�(ا�ٹ�C �2و�� �� ���ٹ ذ�49 �2و��  .6
  F'�ون ��ے #�۔

���	ت$� � ����ٹ �

وہ اور  ہ�ں =�ور�ا�ٹ�C �2و�� ��  "� ا���EF 4م ��aLF �Fت �ہ�� ��ا�ے #���ں " ا��و�ٹ �\�(ے �ے @�رم"���ٹ  .7
F ون�'� �!� ��45 �ے وc �?8�@ �?8ز�4 �8ار د�� ہے۔/��aLت 2\4 �ہ�� ��ا�ے #� "ہ�ں ا�ٹ�C ا��

    

ٹ ا+ے 0پ �� ا��و�ٹ �\�(ے �ے د�?�و�� ��ں �EFم cز�4 د@'�ت �ے .�د �� واd8 ��ا�ے #�۔ ���ٹ �ے ذر�'ہ  .8���
ں ا�ٹ�C �2و�� �ے ��2ن ��� ہ�، c ��Yز�4 �58ل ��دہ �fا�> و =�ا2> �ے �V2�Q ���4 ا=�@Vf 4 �� د�?�و��ات "ہ�

 ہ�ں #ے۔ 

 

ٹ  .9��� �� �Tر +� ا�Tع دے #� ا#� ا��ؤ�ٹ �\�(ے �ے @�رم ��ں ا��ؤ�ٹ �\9?ے @�ر���HF �� �2و�� Cر +� ا�ٹ��T
G8و  Gے �4 در.�ا���� Jد��ا(�ہ ہ��ے �4 / د� "��ے وا(4 �'���9ت ��ں ���49�J5F 4 واj8 ہ�4F ہے؛ �EK2ل 2

ا�ٹ�C �2و�� �� ا+4  و8?� @�8?� در.�ا�G �� 4����8 [�رہ "��4 "� اس ��د� G�N�U +� ا�kا�Jاز ہ� ��?4 ہ�۔ ���ٹ
 ��ے #�۔  �� �Fزہ اس/ ��(4 �'���9ت @�اہW ��ے #� 

 

��ں  @�رم�ہ ا��و�ٹ �\�(ے �ے F�2ے #� "�  رازدار��ے ��F_ ا�ٹ�C �2و�� اور ذ�49 �2و�� ���ٹ ��EF 4م ��aLFت  .10
اF\�رٹ4 �� �ہ�ں ���ں #ے /اور وہ اس �� ا���Kف ��4 @�د ���4 دو��� �'���9ت، �� ���ٹ �ے �?'��I� V9ر ہ�ں



ا�4T�5n =�ور��ت �ے �9Q� GHFب ہ�ں۔ �Fہ��T�K2 Wہ ا�ٹ�C / ����ا�ے ا���U 4رت �ے "l �ہ �'���9ت 4����8 
�\F4 @�د �� ا��oر� �ے �� ��?� ہے۔�2و�� ���ٹ �4 �'���9ت �� ا���Kف �� p=ٹ �4 وا رٹ4 +� ���

 �	ر,��

ٹ .11���  ،���ر"�، ا�K�s- ��ر"� �� ودہ�(ڈ�r ا+ے ذر�'ہ ٹ��ڈ �Rے "��ے وا(ے f'�5ں ��ں 2�8- ا�Tق اJ?2ا�4 ��ر"
8 �  �� ��45 و8?� @�8?� =�ور�!��ار د�?ے ا�4 8�W �4 د��� ��ر"� �4 ادا���4 ��ے #� "ہ�ں ا�ٹ�C �2و�� �� ا��

 ، �r��R�9 ا#�[ہ  (ہ�ں۔ ا�ٹ�C �2و�� �� اس �ے ا+�U 4اJ2J2 +� ا=�@4 ��ر"� U�N- ���ے �� ا.?��ر ہے �!�ا��
اور ���ٹ �� �ہ ��ر"� ��Mرہ وG8 �ے ) ہ��r��R�9 ��ر+�ر��T 4� 45�� �� 7Kف �ے ا��� ���� =�ور� �ہ�ں /ہ�ؤس

 ا�Jر ادا ���ے ہ�ں #ے۔

 

ٹ �ے ذر�'ہ �ZE\?� ہے �ہ ���ٹ اس �2ت ��  .12��� �F م�EF ٹ �ے��ر"� �4 ادا���4 �ے �ہ �tہ� �ہ�ں ہ��F �ہ ���
" ���M2 داءcا l"وا� -�9�ٹ �� ا+4 ٹ��ڈ �ے �LaFہ +� �2و"�د �ر"� �4 ادا���4 �ے�ت �4 ادا���4 ہ� #4R ہے۔ ���� ،

ہ� ) �� و�Uل ���ے �� ��?VH ہ� ��?� ہے(���Q� 4(5ہ �ے �V2�Q ادا���c/� 4ز��T 4ر +� ���ٹ���ٹ �4 =�ورت
 ��?4 ہے۔ 

 1�2 د
1 اور 0/.�-ے

� �� ا���f 4- ��ں 0رڈر/ ���ٹ ����ر�ٹ4  .13���HF �� دے #� ڈ�����ٹ��ز  W�2و�� دو��ں �2ہ Cٹ اور ا�ٹ���� �+ �"
ٹ ��ڈ ��ں ہ4  ر=��J ہ�ں۔ ا�ٹ�C �2و����� �4 2��ے #� �ہ وہ اس ���ٹ �� v��LF ��دہ���Lاد�M� �� 0رڈر اس �2ت

 ۔ ��ے اور ���ٹ �ے ٹ��ڈ ��E'F 4- ��ے +��9

 

14.  rے #� اور ٹ��ڈ��� j9Q� �� ٹادا����f 4ڈو(�، و8?� @�8?� ان ��ں وا�LaF / j8ہ �����-، ڈ���9ر� / ا�ٹ�C �2و�� ���
�9�J5F 4)ہ��4 ہ� ہ��ے وا -�E'F 4� ہ�#4 �ہ وہ "ہ�ں ٹ��ڈ ��ں �ے ���ٹ �� �j9Q ��ے #� اور ���ٹ �4 �ہ ذ�ہ دار
 ��ے۔  +� M��T -EPہ ��ر/ان �ے �fڈو(�

 

15. W8زٹ ��دہ ر�sٹ �ے ذر�'ہ ڈ�4 2��ے #� �ہ ����M� �� �2و�� اس ا�� Cہ ا��و�ٹ ��ں، /ا�ٹ�JH�9P xرٹ�� �� ا�����
و��ے ���ٹ �ے ا��و�ٹ �ے ا(r ر�\ے اور اس �� ا�?'�Eل ا�ٹ�C �2و�� �ہ �F .�د �ے (ۓ �� ا+ے .�د �ے �� ��4 د

�8ا��7 و =�ا2>، ����9، ��ٹ��ں، #���ڈ  ��45 �ے ��4 دو��ے ���ٹ �ے (ۓ �� ��4 دو��ے �JaM �ے (ۓ ��ے "�
� اور �c /�� ے�  �!� ں ��2ن ��دہ ہ�ں۔ ، ����9 اور ��ٹ��ں ��ذ�49 �8ا��7 ���8ن و =�ا2>، ا��

 

 ا#�  .16�!���خ ��د�?� ہے، �EK2ل ���ٹ �l��" 4 �ے �Rے "��ے وا(ے ٹ��ڈز ) ٹ��ڈز(��4 ٹ��ڈ  ا���� .�د �ے �
�- ��د�ے �� ��?VH ہ�#�۔��خ ہ� "���ں #ے، ا�ٹ�C �2و�� ���ٹ �ے ��M9'?� _Fہ ���ٹ���ٹ �� I2 4\2ات .�د �

 

  �ے �8ا��7، =�ا2>، ��2ے cز، ا��ے ����9 .17�!�  +� R� -�E'Fے "��ے وا(ے (�7 د�M9'?� 7ہ ا���!���ٹ��ں �ے /ا��
  �ے �8ا��7 و =�ا2>، ��2ے cز ��ں ��2ن ��دہ ��رٹ و��Kوط ہ�Fے ہ�ں اور اس ٹ��ڈ �ے �!�ا2�?ہ �EFم @��V اس ا��

c ذ �ے (ۓ ہ�ں�ے دا��ہ ا.?��ر ��ں �8ا��7، =�ا2> اور ��2ے�L� ے۔  ز �ے# 

 ���و��
5(د23( 

ٹ ا�ٹ�C �2و�� �� �2و���  اور و8?� @�8?� ���ٹ �ے ا��و�ٹ، (�7 د�7 اور ا�ٹ�C �2و�� �ے ذر�'ہ @�اہW �4 "��ے  .18���
  اور �!� �� ��45 �ے �8ا��7 و/ وا(��J. 4ت +� 2�8- ا�Tق c�aH� 4����8ت ادا ��ے #�۔ ا�ٹ�C �2و�� �?'M9ہ ا��

 ز��دہ �ے ز��دہ �2و���  [�رج �ہ�ں ��ے #�۔ Jfہ  =�ا2> �ے GHF ا"�زت

 



��9 ہ� ,	7	 	� 1:
�2)�
ڈ
:1 اور >�ز 

ٹ اس �2ت �� )�EK2ل ��4 �'��9ہ �� �k({ �� ر��L ����(ا�ٹ�C �2و�� �ے د��� �MNق +� �4L ا�k ڈا(ے 2|��  .19��� ،
� د��� ر���8ت، وا"�5ت و��Yہ �JP 4م ادا���4 +� ���ٹ �4 �ٹ �ے ذر�'ہ ��ر"ZE�� 7\?� ہے �ہ ا�ٹ�C �2و�� ��

�ں �� (���ڈ�ٹ ���ےKم +�ز��EF �� 4��/7Kح �ے (���ڈ��T ر�\?� ہے اور اس VN �� ے��� J2/ -U�N ے �ے��� J2
�Kں +�ز�/ ا�ڈ"�ٹ �� ��?� ہے۔ اس 8�W �ے (���ڈ�7K �� ہ��ے وا(4 رW8 ��ں �ے، ا#� ���4 ہ�، ���ٹ �ے وا"�5ت 

2J ���ے �ے واj8 ہ��ے وا(ے �EFم ����aMت اور [�ر"� �� ���ٹ �� �2داGf ���� ہ�#�۔  �� 

 

20.  �� �ٹ �4 ��ت �� د��ا(�ہ �� اس �ے ڈ���9ر� و�Uل ���ے اور ادا���4 �ہ ����ے ��� ����رٹ��، "J��. 4� 7ار���
 �?�� �� Jٹ �ے 0رڈرد�� ہ�، �?M- �ہ ����ے ��U 4رت ��ں ا�ٹ�C �2و�� ���ٹ �ے (�7 د�2 �� 7��� �� G.و�@

kٹ �ے ا��� ��Pن �� د�aM� 4��kہ "�ت �ے �� ��?� ہے۔ ���ٹ �� اس �� ����د ��دہ @�د، اس ہے اور ہ��ے وا(ے �
 Cٹ �ہ ��ٹ ��ے �ہ ا�ٹ��ے وار7�k، اور �MNق v��LF ��دہ @�د اس �ے 2!4 ہ��4 رW8 �ے JMNار ہ�ں #ے۔ ���

 ����رٹ�� �4 �?49M ����د ��دہ @�د �ے VN ��ں ��ے #� �ہ �ہ 4����8 وارث �ے VN ��ں۔ /�2و�� @ڈز

 

21. 2 Cٹ �ے ذر�'ہ ادا���4 ا�ٹ���� 4�ڈ���9ر� �ہ �Rے "��ے اور ا�4 8�W �ے د��� .����ں �� �?'M9ہ ا�ٹ�C / �و�� �
ٹ ا�x ��ر+�ر�ٹ ادارہ ہ���� cٹ ���ے وا)�Lے #�۔ ا#� ڈ��c ں�� W9P ے�  �!�ٹ�� @�م ہ� �� ا�+�و+�/+�رٹ��f/  ا��

�4P 4����8 ادارہ ہ�، �F ڈا����ٹ�وںa� وں/+�و��ٹ�وں/���4 د����2\4 ا�ٹ�C �2و�� ��Lرش  +�و+�ا�ٹ��ے ��م �4/+�رٹ
 �!� "��ے #4۔  �ے +�س �4 �ے ذر�'ہ ا�ٹ�C ا��

 �0	ز?ہ �	 �<

  اور ��45 �4 راQ2ہ ���aLF 4ت @�اہW ��ے #�۔  .22�!� ا�ٹ�C �2و�� ���ٹ �� �?'M9ہ ا��

 

ٹ �����f 4ت �� ازا(ہ ���ے ��ں F'�ون ��ے  ا+ے ��F> �ے ا��Zم د�Rے #Rے ا�ٹ�C �2و�� .23��� V9'?� م (�7 د�7 �ے�EF
 �R�f �4 .�اب ڈ���9ر� دور ���ے ��� .�اب ڈ���9ر� �4 ا�Uح ���ے و��Yہ ��ں F'�ون ��ے #�۔  اور#� 

 

4 2\4 ���ٹ اور ا�ٹ�C �2و�� ڈ��sزٹ، ��ر"7 رW8 و��Yہ  .24�� V9'?� ے� ��Pے �8ا��7 / د�  �!��ز�Pت �� اس ا��F ��
��ٹ� "�ر� /اور ����9س"ہ�ں ٹ��ڈ ��E'F 4- ہ��4 ہ�ذ�49 �8ا��7 �ے ��k V2�Q(�4 �ے (ۓ Z�\2ے #� "ہ�ں و =�ا2>، 

 �Rے #Rے ہ�ں "� وI@�� �?8�@ �?8 ا('E- ہ� ��?ے ہ�ں۔ 

 

�زPہ ��k 4(�4 ��روا�4  ا�ٹ�C �2و�� ا+ے اور ���ٹ �ے ��7�2 ہ��ے وا(ے ��4 (�7 د�7 .25F 4\2 4��ے اٹ\ے وا(ے �
 4� ��F ذ �ے (ۓ�L� �9ں �ےa�@ 4�)�k ے "��ے وا(ےR� ے #� اور ان ��روا���ں ��ں��2 4�M� �� ہ��ے -E�� ے� �ر@?�ر

 ذ�ہ دار ہ�#�۔ 

 

Jے �ے ذر�'ہ ���ٹ /���ٹ .26��E� ز�Z� xے ہ�ں �ہ ا�?\ZE� �2و�� �ہ Cز/ا�ٹ��F �2و�� Cے (ۓ ا�ٹ�� -N ہ �ےP
ا�ٹ�C �2و�� �l��" 4 �ے �'��9ہ ���ے �4 ا"�زت ���ہ �4 رو �ے / ���ٹ �� "�ر� ��دہ ہJا��ت، ا#� ���4 ہ�، 

Jے �ے @�9aے ��E� رہ��I� ٹ�� ا�ٹ�C �2و�� دو��ں �� ���� ہ�#�۔ /���

 �	 اC@@	مرA@ہ 

  �� ��5E 48�2  ؛ ا#� ��4"��ے #�.?W ہ� �ہ رf?ہ  ا�ٹ�C �2و�� اور ���ٹ �� .27�!��l5 �ے ا�ٹ�C �2و�� ا�ٹ�C ا��
 ،�F�" 4 �� �2رڈ �ے ذر�'ہ �ہ�ں رہL'?ہ، ��ت، ا�EF�. �� G��EK2ل ا�ٹ�C �2و�� �ے ڈ��L(ٹ �ے �l5 اس �4 ر�

��.4 �4 و"ہ �ے ر��W?. G ہ���۔  ��ٹ���Lٹ �4 �

 



� ��ٹ�  .28���HF �� ہ�� xا� W� ے� W� ،4\2 2|�� ���4 و"ہ 2?��ے �� V��@ ٹ دو��ےا��ٹx �2و��، ذ�49 �2و�� اور ���
4 ��V9'F W?. 4 �ے �2"�د، اس .?V9'F W �ے R� -58ے #Rے (�7 �د��� @��V �� د��� اس W?. �� V9'F �� ��?ے ہ�ں۔ ا�

M��@ ق و ذ�ہ دار��ں، وا"�5ت�MN �F م�EF 4� 77، د��Eo?� ،7�9��P ،7�kداء ہ���ے اور وہ، ان �ے وارcا l"7 �ے ذ�ہ وا�
J#�ن �� "��7�K اس �ے (ۓ ذ�ہ دار ہ���ے۔ ��E� 4����8 

 

��خ ��د�Rے "��ے /ذ�49 �2و�� �4 ��ت .29� 7Kٹ���ا�ٹ�C / د��ا(�ہ ہ� "��ے ��U 4رت ��ں �� �2رڈ �ے ذر�'ہ اس �� ر"
  �ے ذر�'ہ ذ�49 �2و�� �4 +ہ!�ن �ے د�?�5دار ہ� "��ے ��U 4رت ��ں اور �!��� ا�ٹ�C �2و�� �ے ذر�'ہ ذ�49 / ا��

�4 2\4 و"ہ �ے ہ�، ���ٹ �� اس �ے �2رے ��ں ا�Tع د� �2و�� �ے �'�ہJہ .?W ��د�ے ��U 4رت ��ں، .�اہ �
����MN ' 4ق اور ذ�ہ دار��ں'"��ے #4 اور اس �Tح ���ٹ �2اہ را�G ا�ٹ�C �2و�� �� ���ٹ �ZE\� "��ے #� اور 

ہ ���ٹ د�?�و�� ��ں ��2ن ��دہ ا�ٹ�C �2و��، ذ�49 �2و�� اور ���ٹ �ے �2رے ��ں �EFم �Mfں �8�2ار رہ�ں �F ،4#و8?��
� ��ٹ� د��� ا�ٹ�C �2و�� �ے ا+ے ��رو�2ر� �M9'Fت �ے ا.??�م �4 ا�Tع دے۔ ���HF �� ہ�� xا� 

� ���ق اور ذ�ہ دار
	ںD	ا� 

ا�ٹ�C �2و�� ا+ے ذر�'ہ �Rے #Rے �'���ت ��ں ���ٹ �ے ڈ���ڈ �ے �MNق، �R�f ���2 �ے �aNل �� VN و��Yہ ��  .30
EP 4��� ��4 2��ے #� اور ا��M� ہ� "7 �ے (ۓ �� "7 ان - �ہ�ں ��ے #� "� �ے �?�� �ٹ �ے ��Lد �� ��aMن +ہ���

 �ے ��F_ ا�ہ�ں �ے ����رٹ�� ��ں �'���ت �4 ہ�۔ 

 

  ا��� اس ا��Zم +��F ہے ٹ��J"ہ�ں اور  ��T 4ف �ے ا�ٹ�C �2و�� اور ���ٹ و8?� @�8?� ��45 .31�!  ���T 4ف �ے "�ر
، ����9، ��ٹ� اور رہ�Q. �Eط �GM2�Q� 4 ��ں ا+ے ا��و�ٹ� �� "���ہ (ے �� ان �ے ��7ذ�49 �8ا �8ا��7 و =�ا2>،��دہ 

 ذ�ہ وا"l اcدا �4 ادا���4 ���ں #ے۔ 

 

�ا�ٹ�C �2و�� ا+ے M9Nہ �ے (ۓ ا�� .32 xدہ ٹ��ڈ �ے (ۓ ا��� -�E'F دہ @�ر��ٹ ��ں�� ���ZF �?8�@ �?8ے ذر�'ہ و�  �!
EF ے #� "� ��ں�� ��م (�7 د���aLF 4� 7ت �EK2ل 0رڈر ��5E، ٹ��ڈ ��5E، ٹ��ڈ �� وG8، ٹ��ڈ �4 ���ٹ���ٹ ��ٹ "�ر

، �EFم J��P �F ��دہ [�ر"� و��Yہ )دGE�8)4)c، ٹ��ڈ �J'F 4اد، ڈ�����ٹ�� ���ٹ���ٹ ���aLF 4ت، ���ٹ ��ڈ، �2و���  
�  �!�ے ذر�'ہ د� "��c 4ز�4 ہ�ں #4۔ ��f- ہ���ے �Pوہ از�ں اس ��ں وہ �EFم ��aLF �Fت ��"�د ہ�ں #4 "� ا��

ا�ٹ�C �2و�� ڈ�Zٹ- د�?�> �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ���ٹ���ٹ ��ٹ �����ہ ��روں �� ٹ��ڈ ��E'F 4- �ے ا�x  ��م �ے 
 �� ا(��ٹ�ا��f x- ��ں ار��ل ��ے #�۔ / دن �ے ا�Jر، [\4s  ہ���U 4رت ��ں اور 

 

33.  �  �ےاس ) "���U 4\2 4رت �Nل ہ�(ا�ٹ�C �2و�� @ڈز �ے +ے 0وٹ �� ����رٹ�� �4 ڈ���9ر�!�"ہ�ں ٹ��ڈ �4  ا��
ٹ �� ا�x ��م �ے دن �ے ا�Jر ��ے #�، �Fو8?��ہ ���ٹ ��E'F  l��" 4- ہ��4 ہ� +ے 0وٹ��� ،J'2 ل ہ��ے �ے�U��

�!�  �ے و���ZF �?8�@ �?8 ��دہ �fا�> و =�ا2> �ے ��Kوط ہ�#�۔ �ے اس �ے �2.�ف �ہ 2?��� #�� ہ� اور �ہ ا�ٹ�C ا�� 

 

34.  -E�� xڈ اور ����رٹ�� �ے (ۓ ا�ٹ 0ف ��و�ٹ�'ا�ٹ�C �2و�� @�Eا�ٹ�ٹ ' �+ G8رہ و�M� �?8�@ �?8ے ذر�'ہ و�  �!�ا��
ٹ ��ں ��2ن ��� ہ�#� �ہ ���ٹ ��Q9Yں �J��K� 4ہM9'?� 4ہ �Eٹ �ے (ۓ ار��ل ��ے #�۔ اس ا�ٹ�ٹ��� xے ہ� ا�ا+

 G8ر ��دہ و�M� �?8�@ �?8ے ذر�'ہ و�  �!�ٹ ��ں ���4F�" 4��+ 4 ہ�ں۔ ا���Eر ہ4 ��ے، ا#� ا�ٹ�ٹJے ا�� 

 

35.  ،_F�� _F�� ں �ے�F�2 ٹ ��ں، د����Eے #�۔ روزا�ہ ��ر"7 ا�ٹ�ٹZ�\2 ٹ�Eٹ �� روزا�ہ ��ر"7 ا�ٹ�ٹا�ٹ�C �2و�� ���
ٹ +� وا"l ���/ د�?��ب ���M2 رjE") W8 ��دہ =��aLF 4� G��Eت۔ ا�?'�Eل ��دہ =G��E اور =�U 4� G��Eرت �Nل 

�ڈ ڈ��sزٹ ر���Jں، �2x #��ر�ٹ4 اور ����رٹ��aLF 4� 4ت �ے ��F_۔ ) اcداء�@ ،JM� 

 

36.  GP�Q?2�9ہ 4����8 ا�Q� ے (ۓ� V9'F �4 2��ے #� �ہ اس �ے +�س ا�ٹ�C �2و�� �ے ��F_ ��رو�2ر�M� �� ٹ اس ا�����
4 �� اہ- ہے۔ ���ٹ وہ �EFم =�ور� ��روا���ں ��E- اور ا+4 ذ�ہ دار� �4 ادا���ہ� ، اور وہ اس �� ��Zز ہ���"�د 



��ے #� "� ان �EFم (�7 د�EP �+ 7- درJ�0 �ے +ہ9ے ���ٹ �ے ��E- ���ے �� �8ار ��� GM2�Q� 4� �" �\F �ے (ۓ 
 =�ور� �ہ ��روا���ں ہ�ں۔ 

� ا
1(ا�2)ٹ�اF7 �	7ٹ�
)ٹ �7ٹ� �! Gا( 

��l ا� ا#� ���ٹ ���ٹ���ٹ ��ٹ ا(��ٹ�ا��f x- ��ں � .37� x�2و�� �� ا� Cوہ ا�ٹ� �F ،ہے �?��Uل ���ے �� ا.?��ر [
4� 49�J5F 4��0� ڈ� ��ں ہ��ے وا(4 � -�� �ا�4M�MN x .> �ے ذر�'ہ ا�Tع  ��- 4�0 ڈ� �ہ�� ��ے #�۔ ���ٹ ا+4 ا

�0 -�� �4 ڈ� ��ں 49�J5F �4 ا�ٹ�C �2و�� �� ار��ل ��ے #�۔ ا#� ���ٹ �ے ا�ٹ���ٹ ٹ��ڈ�r �� ا�?��ب ��� ہ� �F ا
ٹ �4 ا+�a�� 4ص 4�0 ڈ� اور +���رڈ �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ��LHظ ر���4 �ے ذر�'ہ ار��ل �4 "� ��� Gدر.�ا�

 ��?4 ہے۔ 

 

4 2��ے #� �ہ ان +� اس ا�ٹ�C �2و�� �EFم ا� ��- �ے ذر�'ہ �Rے "��ے وا(ے ا� �4 ا�7 �ے �9�9ے ��ں  .38�M� �� ا��
 ہ�ں، ان ��ں ���d��HF 4 �ہ �4 "� ��?4 ہ�، اور 4�0 ٹQ2�= 4ہ) ا���+ٹ�ڈ(���ت ��ڈ ��دہ ڈ��Zٹ- د�?�> ہ�ں، �'9

ٹ �GM2�Q� 4 ��ں ہ�ں۔ ا#� ا� �4 ا�7 ��4 ا� ��- �ے  ��Z�2000ہ �E!اٹ��F ے��" �Z�\2 ے� G���N 4�  اٹ�� �� -��@

2� �� ��LHظ ��د�� "��� [�ہRے۔  d��HF -2�8�� ٹ- د�?�>، ��ڈ �� �ے اور�Z2\4 ڈ� 

 

��- ��ٹ�7K���L �ہ�ں ���Uل ہ��ے +� �ہ �2و��  ر�'ہذ���ٹ �� �ہ �2ت ده��ن ��ں ر�\4 [�ہRے �ہ ا�ٹ�C �2و�� �ے  .39
 ���� "��ے #� �ہ ���ٹ �4 ا� ��- 4�0 ڈ� +� اس ����F 4- ہ� #4R ہے۔ 

 

40.  4� -�� �  �ے ذر�'ہ ا�x و�U(��42 ��  ر��Jا�ٹ�C �2و�� ا� �4 ا�7 اور ا�!���@ٹ اور ���f ���HF -2�8- ��ں، ا��
  �ے و8?� @�8?� "�ر� / ��ں اور "� ���ZF2000  GM2�Q� 4� 45�� xF JN ��دہ 4�0 ٹQ2�= 4ہ ���Zہ �!�ا�ٹ�C ا��

�ٹW /����9س/=�ا2>/��دہ ���8ن� G8ے و?Z�\2 4 ���ٹ���ٹ ��ٹ#���ڈGM2�Q� 4� 7�c ��ں ر�\ے #�۔ ڈ���9ر� �� �5kت �'
  �ے �8اJP �ے �F V2�Q/ �ے ذر�'ہ ��Fر ��دہ cگ ر+�رٹ ا�ٹ�C �2و�� �ے ذر�'ہ ��45 �!����Z ��دہ ا�ٹ�C ا��

cگ ر+�رٹ ان ���ٹ���ٹ ��ٹ� ���aLF 4ت @�اہW ��ے #� "� ���ٹ �� ���aص �Jت �LH� xFظ ر�\4 "��ے #4۔ 
�?�د ہ�ا �� �2و�� �� #�� ہ�۔ ا�ٹ�C �2و�� / ڈ���9ر �ہ�ں ہ���ں� -�� �4 2��ے �ے (ۓ اJ8ا��ت ��ے #� �ہ ا�M� �� اس �2ت

  �ے /��45�!���Mر ��دہ وG8 �ے ا�Jر ہK�Eہ اس �� �2و�� ��- �ے ا�Tع ���ے  �ے GHF=�ا2>  .�ر"4ا�ٹ�C ا��
 ۔ ���Uل ہ� "���ں

 

41.  -�f �ٹ ا(��ٹ�ا�x @�رم ��ں ���ٹ���ٹ ��ٹ ���Uل ���ے �� ا.?��ر �ہ�ں �?�F�� lے، ا�ٹ�C �2و�� ا�ہ�ں ��د��� �"
� "�ر� ر�\ے #�۔ "l �5\4 ا� �4 ا�7 ���ٹ �� Z�\2 4�0 ��ں ���ٹ���ٹ ��ٹ -�� �ڈ� ڈ���9ر �ہ ہ�ں �� ���ٹ �4 ا

  �ے �8اJP �ے GHF ا��F ، / x ا�ٹ�C �2ور�� ��45 )��- �2و�� ہ� "���(�ے ذر�'ہ ��?�د ہ� "���ں �!�ا�ٹ�C ا��
��د� ���ٹ���ٹ ��ٹ، ���ٹ �� ��Mرہ �Jت �ے ا�Jر Z�\2ے #� اور ان ��د� ���ٹ���ٹ ��ٹ� �4 ڈ���9ر� �� �5kت ��LHظ 

 #�۔ ر�\ے 

 

ا� ��- ��ا�Uت �ے �Pوہ، ا�ٹ�C �2و�� ا� �4 ا�7 �� ا+4 و�l ���ٹ +� �LH� 4\2ظ  ا� �4 ا�7 �4 ���ٹ �� .42
j��f ��ے #�، ا#� ���4 ���ٹ ہ�، اور اس �JaM �ے (ۓ ���ٹ �� �?'M9ہ ر���4 �ہ�� ��ے #�، ���ٹ �� �ے M��Tہ 

ٹ �� �ہ ا.?��ر ہ�#� �ہ وہ اس ���ٹ���ٹ ��ٹ �� ا(��ٹ�ا��f x- ��ں ا��U xرف ��م اور +���رڈ @�اہW ��ے #� اور ���
 ��LHظ �� ��ے اور +��ٹ �� ��ے۔ 

 I	�7ن اور دا��ہ اC@�	ر

���4 دو��ے �MNق �ے  اس د�?�و�� ��ں �?'�7 ��دہ ���aص �MNق �ے �Pوہ، ا�ٹ�C �2و��، ذ�49 �2و�� اور ���ٹ .43
  �ے �8ا��7، ��2ے cز، =�ا2>  ا�?'�Eل �ے JMNار ہ���ے "� ا�ٹ�C �2و�� �� ���ٹ ���!��ے U�N GHF- ہ� اس ا��

�ے GHF "� اس �ے GHF "�ر� �Rے #Rے ہ�ں  ��ٹ��ں/����9 ان اور��?ے ہ�ں "ہ�ں ���ٹ ٹ��ڈ �� ا�?��ب ���F ہے 
GHF و =�ا2> �ے JP۔ ����45 �ے �8ا 



�ں، @�اہ4E ہK�Eہ و�� �4اس د�?� .44K���Lٹ��� ��ں ��45 �ے ذر�'ہ "�ر� ��دہ ، ����ر�c ں، #���ڈ�Q2�= ،7اور �8ا��
  �ے �8اJP، =�ا2> اور ��2ے cز�?'M9ہ ��ٹ� �ے ��GHF ہ�#4 اور /����9�!�، "ہ�ں ٹ��ڈ �ے ��GHF ہ�#4 ا�ٹ�C ا��

 ۔ ?ے ہ�ں"� وI@�� �?8�@ �?8 ہ� �� ��E'F 4- ہ��4 ہ�،

 

�ے �k GHF({ �ے ذر�'ہ د�Rے #Rے @�9aہ �� ���ٹ اور ا�ٹ�C �2و�� دو��ں ہ�k1996  4(�4 اور �GH)�a، ا��ٹ،  .45

  �ے ا�Jر ہ4 ا+�- ���ے �4 ����ں #ے۔ �!��FہW، ا#� �k({ �ے @�9aہ �ے ���7REQ� V��@ 4\2 4 �ہ�ں ہ�، �F ا�ٹ�C ا��
 Vf 2\4 ��"�د ہے۔

 

ا�?'�Eل ��دہ ا(�Lظ اور �k�Fات "7 �4 �ہ�ں +� p��KF �ہ�ں �4R# 4 ہے، ان �� وہl9Q� 4 ہے "� �8اJP، اس د�?�و�� ��ں  .46
 �!���ٹ��ں ��ں ��2ن ��� #�� ہے، �Fو8?��ہ اس �� /��9وں���45 �ے ذر�'ہ "�ر� ��دہ �/��2ے cز اور =�ا2> اور ا��
 ���ق و ��5ق اس �ے �2.�ف ہ�۔ 

 

47. �Mf م ا=�@4 ر=���را�ہ�EF�2و�� �ے ذر�'ہ/ں Cے  د�?�و��ات "� ا�ٹ�R� -��f �!���45 �ے /#Rے ہ�ں، ا�ہ�ں ا��
JPں/=�ا2>/ �8ا�� 15د�?�و��وں +� EP- درJ�0 �ے (ۓ /����9وں �ے �2.�ف �ہ�ں ہ��� [�ہRے۔ ان ر=���را�ہ �Mfں/��ٹ

 �!��ں واj8 ہ��ے وا(4 ��49�J5F 4 ��45 �ے ذر�'ہ و=j ��دہ �MNق و ذ�ہ دار��ں �/د��ں �� ��ٹ� =�ور� ہے۔ ا��
 �ے ���ٹ �� 2\4 واd8 ��ا�� ہ�#�۔ 

 

  �ے �8اJP و =�ا2> ��ں واj8 ہ��ے وا(4  .48�!�ا#� ��4 ��45 �ے �8اJP و =�ا2>، ��2ے cز، "ہ�ں ٹ��ڈ ہ�رہ� ہ� اس ا��
F 4 ہےFہ� j849 وا�J5F 4��� ق و ذ�ہ دار��ں ��ں�MN 7 �ے�M��@ �#49 �4 و"ہ �ے ا�J5F 4�� �ہ 49�J5F اس د�?�و�� ��ں �

 @��7�M �ے �MNق اور ذ�ہ دار��ں ��ں �aF -��fر �4 "��ے #4۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



� !ہ�J2 �� ����ٹ ا!ٹ	  ��و�� �ے ذر
$ہ� L7ڈ
  �DاہM ��دہہ ا7ٹ��7ٹ اور وا����2 >� �(�� ٹ�
�۔ ?�وہ از
ں، 
ہ	ں  ��ں ���Qر ہ�ں،) د!@	و
Pات(د!@	و
P ' ���ق اور ذ�ہ دار
	ں'وہ �0	م ��Aں ,�(S ق ہ�ں�Tا >�	I �U)!

�۔Sق ہ��Tا >�	I �U� VA ذ�� ��دہ( 

  
1.  r4 ٹ��ڈ�اور وا��(�� ٹ���)"4 �ے ا�?'�Eل �ے ذر�'ہ ����رٹ�� ٹ��ڈ�( r 4�0 42 ٹ4(ا�ٹ�C �2و�� ا�ٹ���ٹ +� �5

و��Yہ "��ے c0ت �� ا�?'�Eل ��f-  ڈ�ٹ� ��رڈ ، "� ��ں ����2- @�ن، (�� ٹ�پ ����jے �4 �ہ�(G @�اہW ���ے �� اہ- ہے
وا��(�� ٹ���(�"4 /�� ا�?'�Eل ��Fے ہ�ں۔ ا�ٹ�C �2و�� ا�ٹ���ٹ +� �54 ٹ��ڈ�r) 4�0 +4(ہے اور "� ا�ٹ���ٹ +�وٹ���ل 

  �ے ذر�'ہ ���aص ��دہ �EFم 2�8- �!��� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ����رٹ�� �4 ٹ��ڈ�r �ے (ۓ ��45 اور �?'M9ہ ا��
 ت �GM2�Q� 4 ��ے #�۔ ا�Tق (�از��

 

2. �4 / ���ٹ ����ر�ٹ�� ��ں �����ہ ��رJ ہے اور اس �Yض �ے ���ٹ �� �F ا�ٹ���ٹ +� �5EKے �� .�اہ��� rٹ��ڈ�
 C�2و�� ا�ٹ� Cہ?� ہے۔ ا�ٹ��] ���� rے ہ��ے ����رٹ�� ٹ��ڈ�F�� ل�E'?4 �� ا�"�)�ٹ��ڈ�r �ہ�(G �� وا��(�� ٹ��

ا�ٹ�C /4 42 ٹ4 ��وس �ے، ������45ٹ �� @�اہW ��ے #�، اور ا�ٹ�C �2و�� �4 0 �2و��ورں �4 4�0 42 ٹ4 ��وس
�Zں �4 د@'�ت اور �fا�> و =�ا2> �ے ��Kوط �Tر +� ��?J�L ہ�#� "� ا�ٹ�C �2و�� �4 و�l ���ٹ +� ��2ن �4 �!�ا��

  �ے ���ZF ��دہ M��Tہ �ے �V2�Q ہ�ں۔/#4R ہ�ں، ��T�K2ہ وہ ��45�!� ا�ٹ�C ا��

 

3.  4"�)��4 اور ٹ���(�"4 �ے / ا�ٹ���ٹ / ا�ٹ�C �2و�� ����ر�ٹ�� ٹ��ڈ�I2 rر�'ہ وا��(�� ٹ��� �� r��Eرٹ 0رڈر راوٹ
وا2�?ہ .��U�aت، "��\W، ذ�ہ دار��ں و��Yہ، ���ٹ �ے W9P ��ں �cے #� �� ��4 اور ٹ���(�"4 �� �2و�� �� ���ٹ 

 �ے W9P ��ں ��c [�ہRے۔ 

 

ٹ �� اس �2ت �ے واd8 ��ا�ے #� �ہ ا�ٹ�C �2و�� �� 4�0 42 ٹ4 ��ٹI2 Wرات .�د اس �2ت �4 ا�ٹ�C �2و�� ��� .4
 �!���45 �ے ذر�'ہ ���ZF ��دہ M��Tہ +� و=G��E=/ j ہے �ہ اJ?2ا�4 +���رڈ اور اس �4 +���رڈ +�(��4، ا�ٹ�C ا��

 ��دہ ہ�ں۔ 

 

ٹ ا+ے .5��� W�� ے �� ذ�ہ دار ��زرہ�#� اور ا�ٹ�C �2و�� �ے 4�0 ٹ4 ��ٹW �ے ذر�'ہ �EFم  اور +���رڈ �� .�Lہ ر�\
ہ� .�د ذ�ہ دار ہ�#� "� ���ٹ �ےF دا.- ��دہ 0رڈر اور (�7 د�7 �ے (ۓ W�� ے ہ��ے  ��زرF�� ل�E'?اور +���رڈ �� ا�

ٹ اس ا�� �ے واd8 ہے��� #�� ہ�، [�ہے ا��� ���ے واc @�د ا��� ���ے ����Zز ہ� �� �ہ ہ�۔ ��� ،J���  ہ ا�ٹ���ٹ�
r4 /ٹ��ڈ�M�JaF ے (ۓ� Wٹ�� rوا��(�� ٹ���(�"4 �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ����ر�ٹ�� ٹ��ڈ�I2 rر�'ہ 0رڈر راوٹ

Jے / ٹ���(�"4 اور ��G ����ر�ٹ�� اJ8ا��ت �4 =�ورت ہ�4F ہے اور ���ٹ �ے +���رڈ اور ��E� ز�Z� اس �ے ��
 �ے #�، "7 ��ں ا�ٹ�C �2و�� �ے ��ز����f 4\2 7- ہ�ں۔ �ے +���رڈ �� ���k V��@ 4({ +� ا@�Kء �ہ�ں �

 

��ب �ے @�ق .6N ،ہے�F�� G@در�� �M� 4��� �2و�� �ے 4�0 42 ٹ4 ��ں Cرڈ 2\�ل "��ے، ا�ٹ����+ � ا+ے/ا#� ���ٹ ا+
W�� ہے ا��و�ٹ/+���رڈ /��زر �F�� G@ز ر���4 در���Z� ��Y xF / ٹ �� @�را اس��� �F ہے xfز�Z� ��Y E'?ل �4 ا��

�Fر��، (�7 د�M��T �� 7ہ، اور اس �Z� ��Yز ر���4 �ے ہ��ے وا(ے �?��kہ (�7 د�7 �� ��2ن ��Fے ہ��ے  ����aLF -Eت،
� �Tر +����HF �� �2و�� Cے #�۔  ا�ٹ��� j9Q� 

 

�����ر�ٹ�� �4 وا��(�� ٹ���(�"4 �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے /0ڈر د��� ��4 ��وس �� @��Jہ اٹ\��ے ���ٹ ا�ٹ���ٹ +� .7
rٹ��ڈ� V9'?� ے ���ے �ے+���رڈ �� /  ��زر ���E\��" Wں �ے �MN �Eہ واd8 ہے اور ا�ے �ZE\?� ہے، ��� ���ٹ ا+

�M��T 4\2 4ہ �ے ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے �Rے "��ے وا(ے ��4 2\4 ��م �ے (ۓ .�د ذ�ہ دار ہ�#�۔� 

 

/ا�ٹ�C �2و�� ا� ��- �ے ذر�'ہ 0رڈر .8��� V�JaF 4� ار��ل ��ے #�ٹ��ڈ �+ Gٹ "��?� ہے �ہ  ۔ٹ �4 در.�ا����
ٹ وا��(�� ٹ���(�"4 �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ٹ��ڈ �V�JaF 4 2\4 و�l +�رٹ- +� د���sب ��ا�4R# 4 ہے۔ ا#� ��/0رڈر�

 ٹ��ڈ �V�JaF 4 ار��ل ��ے #�۔ /ٹ��ڈ��F�� r ہے �F ا�ٹ�C �2و�� ���ٹ �ے ڈ��ا�� +� 0رڈر



9.  ،�Rٹ و�@�� ،�Rہ ہ�رڈ و�J�!�+ اور �U�P 4�M� ��Y 4R� ں�� rہے �ہ ا�ٹ���ٹ +� ٹ��ڈ� d8ٹ اس ا�� �ے وا���
  �!��ں، +��� @��ل و��Yہ ر��وٹ اور 2J +ڑ"��ے �� ��fر ہ� ��?ے ہ�ں۔ ا�ٹ�C �2و�� اور ا���c 4F�Uا�� ،�Eٹ��

��E� 4� ہ�ں د�?ے �� ان� G��E= 4��� 4� W�8 4�J#4 �ہ�ں ��Fے �ہ ا�ٹ�C �2و�� 4�0 42 ٹ4 ��وس ���ٹ� �� ہEہ �
 وG8 �2 ر��وٹ د�?��ب رہے #4۔ 

 

�ٹW ٹ4 ا�ٹ�C �2و�� �ے 4�0 42 .10� Wٹ�  �4 ��وس �� ��!��'49Q، ر��وٹ، JPم د�?��42، �� ���8  �4 �� ��وس �� ا��
  ��T 4ف �ے ��4 ا��4/ ا�ٹ�C �2و�� / �� ���ٹ  ��ر��د4#�!�  �ے /و"ہ �ے "� ا�ٹ�C �2و�� ا���!�ا��

-�E'F مJP 4� ہ��ے �4 و"ہ �ے اس �ے 0رڈر -�@ x  �� ا�ٹ�C �2و��  ���ٹ �ے (ۓ �ٹ�ول �ے �2ہ� ہ� (�!�ا��
� �ہ�ں ��ے #�۔ �ے �Pف ���4 د�.  



  5 –����ہ 

��	
� ا� ��  & د�$�و�#�"�ٹ!  �ر�ٹ اور ڈ�����ٹ�� ������ٹ� ے �ۓ ��


	ں ��ں �������
	ں ��ں ���� /اس د���و�� ��ں ا�ٹ�� ا����ڈ���	�ٹ�	ز /ڈ���	�ٹ�	ز ��ں ٹ��ڈ%$ �ے ��! # اہ" �! 	��ت �	�	د ہے۔ ا��
  ���29�ٹ ��ں ٹ��ڈ%$ .�%ے �ے 567 �24م ��2�ہ 0 /	ں .	 اس د���و�� .	 -ڑه�� *�ہ�ے۔ 

:�������G ہ	%ے اور DEF .ے �Cرے ��ں %ہ 4	 4�ہ� اور %ہ ہ> �<��.ہ @	ر -� اور %ہ ��6> اس ا%�<�=> د���و�� .ے ��52 ہ	%ے،  / ا�ٹ�� ا��
 :���7" .> D%�2H د��ے ہ�ں اور %ہ ہ> ا�ٹ�� ا�� <. ��2H �� ہ��I <ہ / �� #�J	4 <K	. ۓM ے .ے%�. D.�� ٹ ��ں�6> %ے ٹ��ڈ%$ ���29��

  %���2ں -ہ 	وں .� ا%�<�ف %ہ�ں .��4۔  ��S	رR دR ہے۔ �ہ ���C �P�Qن ٹ��ڈ%$ .ے �24م �4 �	.2N	ں اور

2
�Nے ہ�ں �% <.  Z	D�Y اس ��ں ���5 �	.2N	ں .> رو��> ��ں، Vپ .	 X�M د��F Xف ا�> F	رت ��ں .�%� *�ہ�ے اV �Wپ اس 4! #� 	.
�	.V"Nپ .Z 0[ 4\  اور Vپ .	 �ہ �! 	م ہے .ہ��ں Vپ دا]5 ہ	رہے ہ�ں  V ے ہ�ں۔ .> زد ��ں���  

� ، ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹZ �� د��9ا.	�ٹ> ���� �%�� *�ہ�ے اور ا�ے �2
N�� *�ہ�ے .ہ ا�ٹ�� ا�����: ��ں ٹ��ڈ .�ے ��%ے واMےVپ .	 �ہ �Cت 
Zٹ�ٹ�و��> ا�ے =�د .ے Mۓ ����G %ہ�ں ہے �Z .ے -�س �E[ود و��Y 5K���F ہ	4ے ، �X ��ں �	.�Q� <. "N ^ا%. ��	2Y ،ود /ہ�ں]E�
%$ .� �E[ود 4
�Cہ اور �	.�C "Nدا�D .�%ے .ے 7	ت ." ہ	۔ اس Mۓ Vپ .	 ا���0ط �ے اس �Cت -� _	ر .�%� *�ہ�ے .ہ ��V �� ٹ��ڈ/ �����ہ اور 

 :K��% <a�� ں ٹ��ڈ%$ .�4ے ہ�ں اور�� :���Vپ .> ��F <M	رت �0ل .> رو��> ��ں ا�> ٹ��ڈ%$ Vپ .ے Mۓ ����G ہے۔ اV �Wپ ا�ٹ�� ا��
�� ��6>، / اس .ے . ���%$ .�ر-	ر�<X اور /� ہے 4	 اس .ے Mے 4�ہ� Vپ ہ> ذ�ہ دار ہ	ں Wے اور ا�ٹ�� ا�����:�V�C[ ہ	4ے ہ�ں �� %/�Pن ہ	4

> NC> @�ح اس .ے Mۓ ذ�ہ دار %ہ�ں ہ	ں Wے، اور Vپ �ہ در]	ا�D %ہ�ں .� ���ں Wے .ہ �	.2N	ں .ے �Cرے ��ں ����G ا%�<�ف %ہ�ں .�ے .
اس ��ں ���5 ا=�اد %��K: .ے ]	د � �Cو.� .> ��%G �ے ��52 �	.2N	ں .> وD0�H %ہ�ں .> N4 <�W>۔ �Wے N4ے �� �ہ .ہ Vپ .	 ��! /ہ ا�ٹ�

ے .ہ ا�ٹ�� �ذ�ہ دار ہ	ں Wے اور اس DC�C ��ں .	K> ا.�و%ٹ ��	خ %ہ�ں .�� �� ��ے �W۔ Vپ .	 �ہ �Cت 4 �" .�%> *�ہ�ے اور 67	ل .�%� *�ہ
�� =�و]D .�4ے ہ	Kے، ���=. <. f	�P/% �� D%�2H <Kن �ے .	K> / 	 .�%ٹ���ٹ .> ]��[ارR اور ا�����: -� ٹ��ڈ .�ے ��%ے واMے ڈ���	�ٹ�

  ا��h��ء %ہ�ں ہ	 ���� ہے۔ 

Vپ .	 �ہ �Fف @	ر -� �2
�M i�� *�ہ�ے .ہ .> ا�ٹ�� �Cو.� .ے ذر�!ہ ا�ٹ�� ا�����: -� .�ے ��%ے واMے X�M د�X ا�ٹ�� �Cو.� .ے ذر�!ہ 
ا�K	ں .	 ��52 .�ے ��%ے �ے �<�وط ہے، �Z ��ں د�4�C �9	ں .ے ��V i4�� i4پ .ے ذر�!ہ ا-�ے .Kk�ٹ .	 ��%�ں �/�ر .> j!C <�W .�رو


	ں���، اس =�رم .> 5�2�4، 0/	ق و ذ�ہ دار�	ں، .�ے ��%ے واMے اور %ہ .�ے ��%ے واMے .�م، و_��ہ .	 -ڑه�� ���5 ہے، اور ��! /ہ ا�ٹ�� ا��
�.	�Mو �ے H	اpC اور ذ� > 7	ا%�X، ��6> .ے ذر�!ہ �/�ر .�دہ اور و= ��7	o=�% ��7 .�دہ رہ�n[ �2	ط اور �.ے . ���%$ .�ر-	ر�<�	ں .ے 

��%G �ے و= ��7	o=�% ��7 .�ے ���Kں Wے۔  <. X>ر�	اس .ے . ���%$ .�ر- �� :���  �<�وط ہ�ں �	 ا�ٹ�� ا��

> =�د .	 �	 ا�ٹ�� ا�����: .ے .> ا. :���/�ت ا��	ار .��4 ہے، %ہ 4	 .	K> �<	رہ =�اہ" �Cو.� .ے ��i4 .�رو�CرR 4! �ٹ�� ا�ٹ�� ا��
�� اس د���و�� ��ں �	�	د �! 	��ت .ے Mۓ / .��4 ہے اور %ہ ہ> ا�� .�%ے .� دY	R .��4 ہے اور %ہ ہ> .> ا�ے =�د .ے Mۓ ذ�ہ دار ہ	�W اور 

> =��# qM�J .ے Mۓ ذ�ہ دار ہ	�W۔ .��Kے۔ ٹ��ڈ .�%ے �ے اس د���و�� ��ں �	�	د . �N
�ہ و> NC> �! 	��ت .	 .�رو�CرR �<	رہ %ہ �2Cا
اV �Wپ -��/�X %ہ ہ	ں 4	 Vپ .	 اس �	.2N	ں .	 ا*N> @�ح �ے �2
N�ے اور اس -� %�J �S%> .�ے ��rC ا�> ٹ��ڈ%$ -� _	ر %ہ�ں .�%� *�ہ�ے۔ 

  -� -�<ہ وارا%ہ �<	رہ @ G .�%� *�ہ�ے۔ 

�ے �� ]	د .	 وا7^ .�ا%� �ہ�ے V 567پ .	 درج ذ�5 �ے وا7^ ہ	%� * ا]���ر د��ے Vپ .> ��%G �ے ٹ��ڈ .�%ے .ے Mۓٹ��ڈ .�%ے �� .> اور .	 
 -:*�ہ�ے

1��  :۔ )���د' ��

1.1  +,� ���� � :ا�1ر 0ڑه�ؤ 

�� ا�����: -� ٹ��ڈ%$ ڈ���	�ٹ�� .�%ٹ���ٹ .> �2�7	ں ��ں واf7 ہ	%ے واM> ان 64[� �	ں �ے ہے �	 ا�ٹ/ا�4ر *ڑه�ؤ .� �G n ����	ر�ٹ��
���� ز��دہ .> ���	رٹ>  ،��	2Y 4> ہ�ں۔	ہ f7ں .ے دوران وا	���W�� / ں ��ں ا�4ر	ز��دہ ان .> �2�7 ��ا4 ،�W	ز .�%ٹ���ٹ .� ا�4ر *ڑه�ؤ ہ	ٹ��	ڈ���

ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .ے / ��Wم ���	رٹ��ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .� ا�4ر *ڑه�ؤ �/ *ڑه�ؤ واf7 ہ	�W۔ �Yم @	ر -� ." ٹ��ڈ .> ��%ے واM> ����	رٹ�� 
ا�4ر *ڑه�ؤ .ے %��
ے ��ں، ہ	 ���� ہے .ہ Vپ .ے Vرڈر .> ��وR 4!5�2 ہ	 �� NC 5�M�C> 4!5�2 %ہ ہ	، �� �C�/� �- D2�7 Z ے ��ں ز��دہ ہ	�4 ہے۔ 

C![ %���2ں 64[� > واf7 ہ	، �Z .ے %��
ے ��ں Vپ .ے Vرڈر .> 4!5�2 ہ	%> ہ	 ��oWہ ٹ��ڈ .�دہ D2�7 �ے %���2ں @	ر -� ��Q ^ ہ	، �� اس .ے 
 P4	را�P/% </�/0 �� <4ن واf7 ہ	 ���� ہے۔ 

  
1.2 �
��ڈ�ٹ& � ���� �:  

ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ ��D2�7 <�/C -� �� / ��ر.�ٹ .ے ��.�ء .> اس اہ �D .	 .ہ� ���4 ہے �Z .ے ذر�!ہ وہ R��4 �ے ����	ر�ٹ�� �M	�ڈ�ٹ> 
2Y	��، �ہ ��%� ���4 ہے .ہ �Z ��ر.�ٹ ��ں ���ے ز��دہ Vرڈروں .> 4![اد د����ب ہ	 =�و]D .� ���ے ہ�ں۔ / �!2	D2�7 <M .ے =�ق -� ]��[ اور 



.ے �G6 ہ> �����ہ .�روں .ے Mۓ �ہ ��Vن ہ	 ���4 ہے .ہ وہ ��V%> �ے اور �M	�ڈ�ٹ>  اہ" ہے .�	%�ہ�M	�ڈ�ٹ>  ہ	�4 ہے۔�M	�ڈ  ا4�� ز��دہ وہ ��ر.�ٹ
ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹZ .> ]��[ و =�و]D .� ���ں، اور اس .ے %��
ہ ��ں، �����ہ .�روں .	 / R��4 �ے �!2	D2�7 <M .ے =�ق -� ���	رٹ�� 

/ ڈ�	�	�ٹ�	ز .ے Mۓ ا�\ ��D2�7 <�/C ادا .�%ے �� وF	ل .�%ے .� ا���ن ہ	�4 ہے۔ j!C ���	رٹ�� / [�W R> �� =�و]D �[ہ ���	رٹ�� ]��
�	.N" ہ	�4 ہے۔ %��
��، Vپ .ے Vرڈر .> ��و�M 5�2!4 R	�ڈ�ٹ>  ڈ�	�	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .ے �/�C ہ ."/ ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ ��ں ���Wم ���	رٹ�� �.

  ���> ہے، �� �2�7	ں .ے .�=> %���2ں =�ق .ے ��i4 4!5�2 ہ	 ���> ہے �� ا�� NC> ہ	 ���� ہے .ہ Vپ .ے Vرڈر .> 4!5�2 ہ> %ہ ہ	۔  ہ	
  

]��[%ے �� =�و]D .�%ے .ے %��
ے ��ں �P/% <NC%�ت ہ	 .> ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ / ڈے ٹ��ڈ%$ 2Y D2�0 > .ے nC	ر ����	رٹ��  1.2.1
 < / ز��دہ D2�7 -� ]��[%�/ ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ. Z	 ��	xn� <. D2�7 f7 .ے �/�C ے ." / F	رت �0ل ��ں، ����	رٹ�� ���ے ہ�ں، .�	%�ہ ا�

	- X-او <K	. ڑ ���� ہے، �4 .ہ- ����Cرٹ> ز	�7ار %ہ رہے �� ����C X>� /%�. 	ٹ��	ہ ٹڈ���% Rذ�ہ دار <K	. <. Rر	ڈ� � �� <C��M	Fٹ .> و���
 رہے۔

 

 ):ا�"��ڈس(�ق ��5$�ں ے و��3 � 1.3

ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ / D2�7 ]��[ اور Cہ���D2�7 X =�و]D .ے در���ن .� =�ق ہ	�4 ہے۔ �ہ ���	رٹ>  .� �C G nہ���X) ا���zڈس(�2�7	ں .ے =�ق 
/ ����	رٹ���ڈ �M	 �� �M��_	�ڈ  .> D2�7 ]��[ اور ا�ے =	را =�و]D .�%ے واD2�7 <M =�و]D �� اس .ے Z�Y�C =�ق .> ���Y> .��4 ہے۔ ."

ا�4ر *ڑه�ؤ .ے %��
ے ��ں �Yم �2�7	ں .ے =�ق .ے �/�C ے ز��دہ و��f =�ق واf7 ہ	 ���� ہے۔ اس �DQ اور �M	�ڈ�ٹ>  ڈ���	�ٹ�	ز .ے Mۓ ." �4
  .ے %��
ے ��ں Cہ�� D2�7 .> 4<��5 ��ں ر.�وٹ KVے W>۔ 

  
��ے وا�ے ;رڈرز 1.4 � ����:  

 �%�. Z� - رڈرV) kh�"رڈرز، �� " ا�ٹ�پ ~سV"2ٹM "رڈرزV ( 	ہ�ں ہ% �J�� ے�ر ا4�C <�. �4 ہے۔	ود .�%� ہ]E� \4 ]0 <��P/% ]P/� �. Xن .	 .
  ���ے .�	%�ہ ��ر.�ٹ .> F	رت �0ل ��ں ہ	%ے واM> ��4 �4 64[� ��ں ا�ے Vرڈرز .> . 5�2!4	 C X�2��%�� ���> ہ�ں۔ 

  
��6ہ �Wہ\ .	 ا�\ ہ	W> ر .> 4!5�2 =	رR @	ر -�Vرڈ" ��ر.�ٹ"1.4.1  ،�S% fn7 ے� D2�7 ، اور	رڈر د����ب ہV G%�� ^M�Q� ہ��@�>C ،

 Rر	د " ��ر.�ٹ"=���C <. x���4 D7و D2�7 	�Vرڈر .> � 5�2!4	F	ل ہ	 ���> ہے، �4ہ" ہ> V ���/C 5�2!4رڈرز .> د����ب D2�7 -� ہ	 ���> ہے، 
�. Rر	رڈر .> 4![اد -V �-  رٹ��	���� �� D2�7 ٹ��ڈ�ڈ R�[V ں ��ں	ہے .ہ ان �2�7 ���� �� �N
ڈ���	�ٹ�	ز .> Cہ���X �2�7	ں .ے / ���> ہ	۔ �ہ �2

  �/�C ے %���2ں =�ق ہ	 ���� ہے۔ 
  

� �a	F	ل D2�7 �� ا�\ Cہ�� D2�7 -� ہ> ہ	 ��ے W>۔ �4ہ"، ��6ہ �Wہ\ .	 2M "E4 �. D2�7ٹ"Vرڈر .> �F 5�2!4ف �PQ	ص " 2Mٹ"ا�\  1.4.2

  ��ے۔  ہ	 ر .> NC 5�M�C> 4!5�2 %ہڈہ	�4 ہے، وہ�ں �ہ ا���ن NC> ہ	�4 ہے .ہ Vر
  

 1.4.3��	2Y رڈرV ے .ہ�ں / ا�ٹ��  ا�\ ا�ٹ�پ ~س� D2�7 دہ	�.> D2�7 -� د�� ���4 ہے، اور ا�ے Vرڈرز " دور"ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .> �	

���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ اس %/�Pن �ے C��ے .> D2�7 4\ -ہ�� ��Kے۔ =�و]D .> ا�ٹ�پ ڈ/ .> 4!5�2 ا�> F	رت ��ں ہ	4> ہے �G ����	رٹ> 
�	دہ D2�7 �ے ." D2�7 -� د��ے ��4ے ہ�ں، اور ]��[ارR .ے ا�ٹ�پ Vرڈرز �	�	دہ D2�7 �ے ز��دہ D2�7 -� د��ے ��4ے ہ�ں۔ 	� ��	2Y رڈرزV

-ہ���ے ہ�ں، �� اس D2�7 �ے ہ	 .� �Wرہے ہ	4ے ہ�ں 4	 ا�ٹ�پ ~س Vرڈر ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ -ہ ے �ے @ے .�دہ D2�7 4\ ڈ/ �G ����	ر�ٹ> 
2Mٹ Vرڈرز ��ں 64[�5 ہ	 ��4ے ہ�ں اور 2Mٹ D2�7 -� �� اس �ے Cہ�� D2�7 -� ان .> 4!5�2 ہ	��4> ہے۔ اس .ے Mۓ اس .> .	D%�2H <K /��ر.�ٹ

ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ -ہ ے �ے �/�رہ D2�7 ��ں دا]5 ہ	، اس / رٹ> %ہ�ں ہے .ہ 2Mٹ Vرڈر .> 4!5�2 ہ	 ��Kے W> .�	%�ہ ہ	 ���� ہے .ہ ���	
� .ہ �Yم 2Mٹ Vرڈر ��ں ہ	�4 ہے۔ ��  F	رت ��ں، ا�ے Vرڈر .> 4!5�2 %ہ ہ	%ے .> �	.N" ہ	�4 ہے، 

  
1.5 ���� �  :@?�وں ے ا<=��ت 

 ���ے ہ�ں، ٹ��ڈ%$ .ے دوران رو%�2ں ہ	 ���ے ہ�ں، اور ."ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .> �2�7	ں -� ا�J ا%[از ہ	 / ان ]�6وں .ے اkY%�ت �	 ا�ٹ�� 
  ا�4ر *ڑه�ؤ .ے ا���ا� ا*�%\ ���	رٹ> .ے دا�	ں ��ں _�� ��	� �� D6h� f7�XC G6� �. D.�0 <a ���ے ہ�ں۔ �DQ  اور�M	�ڈ�ٹ> 

  
1.6 ���� �  :ا��اہ�ں 

�	ں .ے ذر�!ہ -�N �> ہ�ں۔  /.z2��	ں�
�	ں .ے �Cرے ��ں ا=	اہ�ں .�N6. <N6ر ��ر.�ٹ ��ں ز�C%>، ا]�6رات، و�K�� GٹZ �� ]�6 ر��ں ا�%�.
  �����ہ .�روں .	 ان �ے ہ	���ر رہ�� *�ہ�ے اور ا=	اہ	ں -� 52Y .�%ے �ے �Cز رہ�� *�ہ�ے۔ 

  
1.7 ���� �  :�Bٹ� 

.ے C�[ ہ	%ے �ے -ہ ے �Cرہ� �NCرR �/[ار ��ں ٹ��ڈ%$ ہ	4> ہے۔ �NCرR �/[ار ��ں �ہ ٹ��ڈ%$ دن ��ں .> ��ر.�ٹ .ے .N �ے .ے وD7 اور اس 
  NC> وD7 ہ	 ���> ہے۔ اس .> و�ہ �ے Vرڈر .> 5�2�4 ��ں �4]�� ہ	 ���> ہے۔ 

  



5 ���4" .�4ے رہ�ے ہ�ں �� %�ے Vرڈرز �[ت .ے دوران، *	%�ہ ��ر.�ٹ .ے ��.�ء ا-�ے Vرڈرز .> 4![اد �� D2�7 ��ں � .> ا�4ر *ڑه�ؤ 1.7.1 

  د��ے رہ�ے ہ�ں، اس Mۓ Vرڈرز .> 4!5�2 اور اس .> P4[�# ��ں �4]�� ہ	 ���> ہے۔ 

> -	ز�<. X	 ����D2�7 G -� �� و�ے �M <NC	�ڈ�ٹ .�%� �<�X�2��% �� 5 ہ	1.7.2 . ،DE4 رت �0ل .ے	F j!C <. اس ��ر.�ٹ G����� ہے 

	. �. D[و =�و ]��[ ۓM رٹ> .ے	��� <. �W، �� ا	7> %ہ رہ� ہ�C رڈرV <K / ہ�ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ ��ں _�� �!2	M> ٹ��ڈ%$ ����W> .> و
> .�رواK> .ے �G6 ٹ��ڈ%$ رو.> ��W ہ	، �� ���	رٹ> . <M%ے وا	ہ / �ے ہ�ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ %ے ��.ٹ = ٹ�ز -� ہٹ .�� ہ	 �� .> اور و

  �ے ٹ��ڈ%$ رو� د�W R> ہ	۔ 

  
  :��ٹ ور�D E )��ڑ/ �Bٹ�  1.8

XK~ ��M -� �6�> �	اkFت، / ا�����: -� ٹ��ڈ%$ ا��Mٹ�و%\ �	ڈ ��ں ہ	4> ہے، �	 Vرڈرز د��ے ��%ے اور ا�ے WVے Cڑه�%ے .ے Mۓ ��ٹ�Kkٹ 
�> اور .z2	ٹ� �ٹ" -� ���PE ہ	4> ہے۔ اس @�ح، �	ا�S% <4kFم .> %�.��> .� ا���ن �	�	د ہ	�4 ہے �� 	M��ر=��ر ٹ�� D� �� 5K�ٹ" .ے ��

5K�]���	ں .� ا���ن رہ�� ہے �X .> و�ہ �ے �ٹ" %�ٹ ور� 4\ / �� �ٹ" .� R��[�4 رد52Y �� ٹ��ڈ%$ .� ر� ��%�، �� ا�> 7" .ے د��9 �
��  ہ	 ���> ہے ]��-�ا���$ ��ں �4 ر��K> %ہ ہ	��ے اور �C�7 �- Z	 %ہ .�� �� ���� ہ	 اور �Z .> و�ہ �ے ]��[ و=�و]D .ے Vرڈر .>

�� ���� ہے۔  ��. Zر -� %ہ -�ا��	@ < . �� Rو��Vپ .	 ا%��6ہ .�� ���4 ہے .ہ �0~%�ہ ان ��% <. 5K	�Y D�YرH> ہ	 ���> ہے، �4ہ" ان .> و�ہ 
  �ے ا�\ �	.N" رہ�� ہے.�	%�ہ �ہ Vپ .> ذ�ہ دارR ہے .ہ Vپ �24م 4!5�2 .�دہ X�M د�z% �. Xٹ�رہ .��ں۔

�ا�Iں۔ �ہ�ں F1 ڈ2 J5ان �ے وا �� RST1 ہے، )�اIے  ہ�)��& درج ذ�! ا���& @��M�Nت � ��ٹ ��ں اور @�د  U	
  - :�����ٹ��ز ��

2.1 "Xر���� " ��"Y��Z�[ "ے ا\�ات:  

�����W " �4ڈ"�� " �M	ر�
ڈ"D2�7 .ے �/�C ے ." ہ	4> ہے، اس Mۓ X�M د�X .	  ڈ���	�ٹ�	ز ��ر.�ٹ ��ں، ��ر�X .> �/[ار ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .> ��.
��6 ا�\ *N	ٹ> 4![اد .> ��ر�X �ے .�� ���4 ہے، ��ر�X .> ر7" .ے �/�C ے ��2�ہ Cڑے ���=�P/% �� fن .ے % 	�ہے۔ ڈ���	�ٹ�	ز ٹ��ڈ%$، 

  ا���%�ت ر.�N> ہے X��M ڈ���	�ٹ�	ز .ے X�M د�X ��ں اY > در�ہ .� �	.N" ہ	�4 ہے۔ 

.�%ے �ے 567 ��52 @	ر -� درج ذ���C 5ن .	 �2
N�� *�ہ�ے اور ا-�> F	رت �0ل، ��M> و��5K و_��ہ .	  اس Mۓ Vپ .	 ڈ���	�ٹ�	ز ��ں ٹ��ڈ%$
ا�W ��2�7ں Vپ .ے ]kف ��رہ> ہ	ں، 4	 ہ	 ���� ہے .ہ %ہ���P�Q� D �[ت ده��ن ��ں ر.�Nے ہ	Kے، ا%�ہ�K> ا���0ط .ے ��i4 ٹ��ڈ .�%� *�ہ�ے۔ 

��ء � <K	. �. "7ر X�  � -	رR ��ر�X رW "7�	ا �Cٹ�Nں۔ kYوہ از�ں، %/�Pن ا5F ��ر�X ر7" �ے 4
�وز NC> .� ���� ہے۔ ��ں Vپ ا-�> ��ر

AZا%ڈ�� 	ر.�ٹ .�� X>ز�	- < N. �4 ہے۔ ہ� روز	د -� .�%� ہ���C <. ٹ�رہ روز��ہz% �. ں	�ز�<	*�س ٹ��ڈ%$ ��ں �4م -	ز .�%ٹ���ٹ /۔ =�	ٹ��	ڈ���

_�� (�W .�%ٹ���ٹ Vپ .ے ]kف ��ر رہ� ہ	 4	 اس .> D.�0 .ے %��
ے ��ں ہ	%ے واMے Vپ .	 %/�Pن .> �C <. xn�� -� ��ر� .> ��4> ہے۔ ا
�	 2Y	�� KV�[ہ دن .> ٹ��ڈ%$ .ے V_�ز ) 0/�/> ،<W	ہ <%�. f2�.> ر7" ڈ-�زٹ .�%� �HورR ہ	�W۔ �ہ ر7" ا�\ �/�رہ وD7 .> �[ت .ے ا%[ر 

  �ے 567 ہ	4> ہے۔ 

B ]� ر7" �/�رہ <=�Hپ اV �Wا�ٹ�� ا 	4ے ہ�ں 4	ہ f7ت وا�� ���/C <K	. 4ے ��ں�N. پ .ےV �Wے ��ں %�.�م رہ�ے ہ�ں �� ا%�. f2�ت .ے دوران 

�Cو.� -	ز�<X .� ا�\ ��ء �� �24م -	ز�<�M X	�ڈ�ٹ .� ���� ہے �� ����	ر�ٹ�� .	 ان .ے C[ل .ے @	ر -� -�� .� ���� ہے۔ اس F	رت ��ں، 
  ے واMے %/�Pن .ے Mۓ Vپ ]	د ذ�ہ دار ہ	ں Wے۔ اس @�ح .� �!�� ہ .�ے ��%ے -� ہ	%

C ر -�، �ہ	ل .ے @�h� ہے۔ ���� 	ہ X�2��% �� 5�>� �%�. 5�2!4 <. Xد� X�M ۓM ا�\ �����ہ .�ر .ے ،DE4 رت �0ل .ے	F j!C <. ۔ ��ر.�ٹ

ے Y���F .ے �G6 و�	د ��ں 4V> ہے، �!�> �C <=�.�% Gڈز �� -�<�<�ں ہ	ں �� �2�7	ں .> 2Mٹ �� ��.ٹ ����Cز .>  �M	�ڈ�ٹ> F	رت �0ل��
  و�ہ �ے ٹ��ڈ%$ �!5n ہ	۔ 

D����ر�X .> ��ح ��ں 64[� >، %/[ ��ر�X .> ��ح �� د��9 : ���ے ہ�ں۔ ��ر.�ٹ .ے ا����Eم .	 �7�Cار ر.N�ے .ے Mۓ، درج ذ�5 ا7[ا��ت .�ے 

� X>ز�	> -�ا- �� <�N.ر X�.	 �ں ا�H=ہ۔ ان %�ے ا7[ا��ت .� ا@kق �	�	دہ .N ے ��aد -� NC> ہ	�4 ہے۔ ا�> F	رت �0ل ��ں، Vپ .	 ا�H=> ��ر
  NWٹ�%� ہ	�W۔ 

Eرے ��ں�C ے ہ�ں ان .ے�N.ہ رC	P�� �. ز .�%ٹ���ٹ ��ں ٹ��ڈ .�%ے	ٹ��	ڈ��� X���5�Pa4 52  ۔ Vپ .	 *�ہ�ے .ہ ا-�ے �Cو.� �ے .ہ�ں .ہ Vپ 

�ہ ذ�ہ دار��ں۔ C��0ں اور اس �ے وا�H> .�%ٹ���ٹ .> و�اہ" .�ے �!�=  

2.2 ��ے  ,�Nص �� &B��:  

1<��D�M واMے .�%ٹ���ٹZ .ے X�M د�X ��ں %�P/% �� faن، *�ہے وہ Vپ .ے ا-�ے �� .> د��9 دا�Kہ .�ر ��ں واf7 ہ	ا ہ	، .�%> -۔ _�� � �> .�%

> ��ں �64دMہ .> �Hورت ہ	۔ .> ��ح ��ں ہ	%ے واMے %�. Rدو�� <�ہ�ں .�%> �ے . �W	ہ �J��� ا�4ر *ڑه�ؤ �ے  
  

  
  



  
  
��ر.�ٹ .> F j!C	ر�E4ل .ے V ،DE4پ .	 .> -	ز�<. X	 �M	�ڈ�ٹ .�%� �<�X�2��% �� 5 ہ	 ���� ہے۔ ا�� ہ	 ���� ہے، ��hل .ے @	ر -� ۔ 2

	C�7 ��_ <  �� �/�رہ ٹ��ڈ%$ �C�ڈز و��f ہ	 ��4ے ہ�ں۔ ہ	 ��Kے  �G ا�\ .�%

4�C	ں .ے kYوہ ان *��وں �ے ����J د��9 ڑه�ؤ واf7 ہ	4ے ہ�ں۔ .�%> .> �2�7	ں .> %/5 و C* D.�0ہD ز��دہ ا�4ر ��ں  ۔ .�%> .> �2�7	ں3

��ں؛ _�� � �> ����> اور ؛ ٹ��ڈ، ��M�� ،<4��M>، ا�����: .�ٹ�ول -�وW.ے ر��ہ ��ں 64[� > اور @ Kkz�G>  :ہ	4> ہے�M�- <. D�	�0 ام اور�
��ں؛ 7	�> اور X�C ا~7	ا�> ��ح �	د ��ں 64[� ��ں اور ا=�اط زر؛ .�%> .> �2�7	ں ��ں .2>؛ اور ��ر.�ٹ .ے ر�M�- وا7!�ت اور Rد�P7ت۔ ا�%�E�

س .> .	X�/� <K دہ�%> %ہ�ں .> �� ���> .ہ �<�� .ے ان ��ں �ے .> Y <NC��P .	 ا%�aادR �<�� .ے ذر�!ہ .�ٹ�ول %ہ�ں .�� �� ���� اور ا
  �<	رہ .ے %��
ہ ��ں ��.D .��[ہ �Wہ\ .ے Mۓ ���=�QC f ٹ��ڈ ہ	�W �� �Wہ\ .	 ا�ے ٹ��ڈ �ے .	�P/% <Kن %ہ�ں ہ	�W۔ 

�� ;D	U ہ��ڈرس 2.3�� �:  

�P�Q� ��6 �[ت ��ں اسX>-V ہ	Mڈر ۔ ا�\1% ،  X>-VW "7ۓ ادا .�دہ �24م رM ا�\.ے "N.	�.> %	���Y <. D�Y> .��4 ہے X>-V  �	ا ���� ہے۔ �ہ 

�	 %ہ 4	 ا-�ے X>-V ہ	Mڈر �	 اس .> ا%�ہ�K> �[ت .ے C ]!Cے .�ر ہ	 ���4 ہے۔ ا�\  X>-V �4 ہے اور %ہ ہ> اس�. D[ر.�ٹ ��ں =�و�� Rڈر���� 	.

> W�	ا �CٹNے �W۔ ا�W ز���ں �� D2�7	X>-V D2� f7  .��4 ہے، ~ز�> @	ر -� اسا��!�2ل  .> ا]����> �[ت �ے 567 ا�ے%	- Rر	> -�ا- <K�9M ں��

.> ~DW .� ا�0@ہ .�%ے .ے Mۓ .�=> ہ	، 4	 �����ہ .�ر ا-�> X>-V  .> ا]����> �[ت �ے 567 اس 0[ 4\ 64[�5 %ہ�ں ہ	4> �	 اسX>-V  ��ں،

> W�	ا ����ہے۔ %	- Rر	ء �� -�� <K	. �. <
  �����ہ .�رR .�دہ -	%

2:���  .�ے ��%ے -� -�C��9M R] ���� ہے اور ا%ہ�ں �PQ	ص F	رت �0ل ��ں ا�� .�%ے .� ا]���ر �5F�0 # n ہے۔ ا��!�2ل  .ےV-<��  ۔ ا��

2.4 ��  :;D	U راIٹ�ز ے ��

  ۔ ا�W ا%ڈر ~K�$ .> %/5 و �� D.�0	D2� f7 ��ں %ہ�ں ہ	 4	 X>-V راKٹ� .	 �NCرR �/[ار ��ں %/�Pن ہ	%ے .� ا%[�<ہ ہ	�4 ہے۔ 1

-	ز�<5F�0 X  ا���zڈ ۔ ا�\ X>-V راKٹ� ہ	%ے .� �	.N" ا�> ا%ڈر ~K�$ �	د -� د�X>-V �9 .> ]��[ارR �ے ." ہ	 ���� ہے اور اس @�ح ا�\2

�� د��9 ا���zڈ  .���Mے ہ�ں �� د��9 7" .> �I�a0> -	ز�<X>-V X ��ر.�ٹ �� دو��ے .> ��ر.�ٹ ��ں ��M�. 5F�0ے ہ�ں۔ �4ہ"، �ہ�ں راKٹ� ا�\
�P -	ز�<X �ے .> -	ز�<X ~ز�> @	ر -� ا�\ @	��Q� �� 5ا���zڈ  �	.N" اب NC> %���2ں ہ	�4 ہے۔ ا�\�I�a0 X��M> -	ز�<���M�. 5F�0 Xہے، 

�	.R�NC "N %ہ�ں ہ	4>۔  ".  
�X ��ں .V ��h-<�� .ے ا���ا� .> ]��[ارR اور راKٹ�$ ���5 ہ	4> ہے، �� ]��[ارR �� راKٹ�$ >-V�� �f ]��[ار�P�Q� �� R ا%ڈر3 Xد� X�M ۔ 

M 4> ہے۔ �<��.ہ	ہ ���V "N.	� <=�Hۓ اM 4> ہے، �����ہ .�ر .ے	ہ i4�� ے ا���ا� .ے. D[و�= $�K~X>-V ے .ہ�� ،Xد� X� ڈ��zا�\ ا� ،
�ے ز��دہ -���[ہ ہ	�4 ہے۔ اور ���[ �ہ NC> %	ٹ .�%� *�ہ�ے .ہ، �����ہ .�رR .ے د��9 �!6	ں .> @�ح راKٹ�$  ��X>-V 59 .	 ]��[%ے �� اس .>

رہے ہ�ں .ہ �<��.ہ W]���-  �- < 2Y D2�0> .	 ا*N> @�ح %ہ �2
N�� oCات ]	د ا�\ �	.Y �. "N��P ہے۔ ��6ہ ہ" �ہ �<	رہ %ہ�ں دے.> ہ> 
� .ہ د��9 �24م X>-V �����ہ .�رR .ے �!�� ے ��ں ہ	�4 ہے، �ہ �HورR ہے .ہ .> ا�ے ��_	ر %ہ�ں .�� ��%� *�ہ�ے، �ہ ����G ہ	�W .ہ، 

4
�Cہ .�ر  �S% ��- ل .ے�E4ر	F <. ر.�ٹ�� ^ �Q� ،ے �!�� ے ��ں. Xد� X�M ���>� 	�  اور ��%��ر ہ	۔ ��Q �ے �<	رہ .�� ��Kے 

3&�����
ے ذر�Tہ ٹ��ڈ�Y/۔ وا����I ٹ� &�����
B& د��� ٹ� �� Yا���رٹ ;رڈ راؤٹ�:  

 <�	M��ٹ�� Z�M�Kر�!ہ واoC $%رٹ�� ٹ��ڈ	���� 	� f=د <=�Hا <K	. / ،ت��F	P[ ہ�Cے وا� <�	M��اور ٹ�� <ا��2رٹ Vرڈر راؤٹ�$ �� .
  > ہ	، �Cو.� .	 ا�ے .Kk�ٹ .ے Y " ��ں ~%� *�ہ�ے۔ �	.N"، ذ�ہ دار�	ں و_��ہ .> ��C ^��!4ن .�4

  ۔ <�� &4

ڈ���	�ٹ�	ز / .� �G n ا�\ .Kk�ٹ، �Wہ\ �� ا�\ �����ہ .�ر .	 ���5 .�%� �	 ا�\ ا�ٹ�� �Cو.� �ے ����	ر�ٹ�� ' �<2	~ت'اknFح 4.1 

  م .ے ذر�!ہ �!�� ہ .��4 ہے۔ .�%ٹ���ٹ .> ]��[ارR �� =�و]D .> _�ض �ے ا�����: .ے ذر�!ہ =�اہ" .�دہ ����%�

  

ے ا�����: %ے ا�' ا�ٹ�� �Cو.�'اknFح 4.2 �D�h�0 �ے دا]5 .�� ہ	 اور �Z .ے -�س ��6> .�  >��ں ا�\ د~ل، ا�ٹ�� �Cو.�، ���5 ہے 

ٹ��<X ��ٹ����aٹ ہ	۔ �  ر
  

  



  6 –����ہ 


 	�ٹ ������ہ ��روں �ے �ۓ ا������  –رہ��� ٹ��ڈ	% ��	ے �ے �ۓ ��	ے اور 	ہ ��	ے �
 $�#�ں) ا����� �ں((  

�وع ���ں* �	�  اس �ے /.- �ہ ,پ ٹ��ڈ �

���ت ���ے ہں۔ �پ ان �ے ��� ر	�ٹ����  .1�ں ر	�ٹ�ڈ $#!"!ں �ے ذر��ہ ہ� �� ��ں �ہ �پ '�ف �(�)$ �)*�
ٹ 43�� �� 	�23 �� �/1ے ہں 	! ا�ٹ�0 ا�/�#(.!ں �� و�, ��)ٹ /5اور ��� �� و�,  ��www.exchange.comٹ

�)ٹ �www.sebi.gov.in ں۔�ب ہ �9 د�1

ں �ہ �پ  .2(�)$ �)*�KYC ں۔�رم �/4? <!ر �9 $=��ے ہں اور >�"� ز��وں �! ��ٹ د�1ے ہA 

3.  �ں �ہ �پ 3ے �4�م Hز�� د�1�و�Cات �F �G*!ق اور ذ�ہ دار�!ں، 	!�=D �ے ا3/��ف �� د�1�و�C، ا�ٹ�0 $�و�� �(�)$ �)*�
�� ا"�� ہے۔ 9 ور <��*ہ ��ر �� د�1�و�C 9ڑه "

�را3ہ MN �!، ا�L �!)� ہ!، �! 9ڑه(ے، �4.=(ے اور اس �9  .4��Oر �$= �ق ��دہ ���� ا�5$��پ اور ا�ٹ�0 $�و�� �ے �
 �Q$ ے� �O�� �� ں �! �پ!*N ق ��دہ��ن ا�5ں۔ 3!ٹ ���ں �ہ �پ اور ا�ٹ�0 $�و�� �ے در�(�)$ �)د�RS1 ��3ے �! �*

� �/ے۔  ���T? 3ہ	 �� 

�)T ��دہ �4�م دH"�  ٹ��ڈV3 �ے "ۓ �پ �9 .5X 3, �ے�_ اور د�^� [�ر	C �ے �\!ر اور )$�و���Z($�و�� �� 	A ،��4� ،
 ��� / R(ا�N �� ں!.)ں۔/ ا�ٹ�0 ا�/�#" a.4� �9 ر!> bOط �! وا!d< � رہ(4

�'? ���ں 	�  .6F e4f �$ 3*!ل �ات �Cو�� �9 �پ 3ے د�h� RS1ے ہں۔ا�ٹ�0 $�و�� �ے ان �4�م د�1

1�ر 3��ہ  .7S� ہ �! [�3ے �ے "ۓ��ٹ �=� iے اور ڈ��=� j)ں ) 9�ور �ف اٹ�ر3�(ا�L �پ ا9(ے $� MF 0 $�و�� �ے�ا�ٹ
 ��� �3��ہ1ے ہں، �! $�ا)ے �ہ�$] �3�� l�!5� / !ع	ط �ے ر!d< ��رi ��دہ رہ(4	 e$�ا�/�#(.!ں �ے ذر��ہ اس $

 ���ں۔

  
  #3�45ے��1 د�1 اور 

) اi �� ا��(ا�L �پ �ے ذر��ہ $d!ر >�ص �i���n <!ر �9 �.�ز ��دہ ہ!، �! ا�ٹ�0 $�و�� ا"/ٹ�وj3 �(ٹ��/ٹ 3!ٹ_  .8
p4� پ� �L۔ ا�L!ہ �3�� Dاہ�A iڈ �(� ?� iا �1� ہے۔ اس "ۓ �پ �! ا�ٹ�0 $�و�� �! ا9(/� �� iر�	!ٹ� �ے واqf 3ہں ہں 

 ,S1)� ں�ر 3ہ ���ں۔ �! اi �� ا�� �� ا>1

9.  V3ٹ ٹ��ڈ ا��و3ٹ �ے 9��!رڈ �� ��� �ے $=� ا�1Nا0 3ہ ���ں۔ ا9(ے ا3ٹ�3

 ا�ٹ�0 $�و�� �! �!)r $=� ادا)^� T*3 3ہ ���ں۔ .10

�رi 3ہ  .11	 j] �ں ا��و3ٹ �ں وا	, اHدا [j �ے ذر��ہ ادا)^� ���ں۔ ذ�s� $�و�� �ے 3�م �� MF 0 $�و�� �ے�ا�ٹ
ں �ہ �پ �ے 9�س (�)$ �)�زٹ �ے t�!ت/ا9(� ا�ٹ�0 $�و�� �! �� 	�3ے وا"� ادا)^����ں۔ �*pے ڈ�� C!رٹ/، 	� ہ! �

 j)�9 ��ر�u، ا�/�پ، ��Tاد، �_ $ / j)ٹ ا��و3ٹ �ے �_ $� iزٹ / ڈ�pڈ� C!ر�ٹ/� �� Dfں �ہ رٹ ا��و3ٹ �� iڈ
 �� hL� ہں ان �� �5\? درج ہ!۔ 

�ب ہے، 	ہ�ں �ے ��3ٹ��/ٹ 3!ٹ �ں  3!ٹ ���ں �ہ ا�ٹ�0 ا�/�#(Z �� و�, ��)ٹ �9 .12�� �� �ہ!"e د�1/ٹ��ڈ و���5
� �/1� ہ!۔	 �� M�T\� �� ت��ن ��دہ �5\�ن ��دہ  ا�L و�, ��)ٹ �9 �!	!د $ٹ��ڈ �� �5\�ت ��3ٹ��/ٹ 3!ٹ �ں $

? �ے ر� e��/N ر� ا$dہ ���ں۔�5\�ت �ے �? 3ہ �=��� ہ!ں �! A!را �1�s*ہ ا�ٹ�0 ا�/�#(Z �ے �����ہ �

13.  iر!sڈ� �� C!ر�ٹ/� �� �^�ل، )Aڈز �� ادا(=$ a/د� �و3ٹ ���ل ہ!(�پ �ے ذر��ہ 	�رi ا�n'!ر� �! $=	ے "ۓ ) �
�S\!ص �.�ز 3��ہ د�hے 	�3ے �� '!رت �ں ا�/�#(Z �ے 9ے �وٹ �!'!ل ہ!3ے �� ��ر�u �ے ا�j دن �ے اT3ر 

1� ہے۔ اس <�ح، $�و�� �پ �/� �	 ���پ �! 3ہں �L �9 ��ے Rا)�N ?ہ ذ�	رTل �(�=$ a/د� �و3ٹ �� :ے "ۓ 	�رi ا�

a(  ں*N �ں ا���ز 3��ہ 	_ �9 ��ر�u درج ہ! اور �پ ہ� �ے ذر��ہ د�RS1 ��دہ ہ! اور اس �.� ��پ �� 	�3, �ے ا��
�Tم �� �/1ے ہ!ں۔ "�� efو �$= �ں �پ �� �!	!د ہ!ں 	(ہ

b( �$ 0�5ہ ا�ٹ\� �**F �� C!ر�ٹ/�ہ �ں، �پ �� ��	b �ے A(ڈز اور �� �s(ڈر �ہ ��ہ� �� jہ، ا��و�� �ے ذر�
5ہ ���ے وef، ا�ٹ�0 $�و�� �پ �! \� ��۔ ا��و3ٹ �L ے(�	 ��ر �$ jا� D� از D� M$�d�'و3ٹ�ار��ل ' ا�ٹٹ4(ٹ �ف ا�

�س �!�1fا jا� �!رٹC ر	�ٹ� �/�س اور ��1fا jا� �ں ��)(ٹ ر	�ٹ� $�ا)ے A(ڈز �� _	 �L ے�� _	 �L!د ہ!	
�ں $�4�م و'!"� �� Cں A(ڈز اور �/!رٹ� / C!ر�ٹ/�ت د�=�)� hL� ہ!ں L�۔ اس ا�ٹٹ4(ٹ �ں A(ڈز اور ����



�eF اور رہ� ر�=ے ہ!)ےOو �ار ر�=(ے ��f�$ !� �hN ہ!۔ r(!� �Lا ،�L ت ہ!ں�\5� �� 

c( C!ر�ٹ/5ہ �� ��ر�u �9، ا�ٹ�0 $�و�� �sd!$ہ �\�/ Z)ں رو0 �/1� ہے اور �T�C ا�/�#h� ت �ے�A(ڈز �! وا	�
�$T)(� Mہ d� ب �ے��F ص ��دہ!\S� ہ�ان وا	��ت ��)(ٹ_ -د3!ں �ے اT3ر �f!1} ڈ���!�ٹC �ے �4�م 9ے �5ے ذر�

�5ہ �� ��ر�j� u اور اس �ے $\� ،C!ر�ٹ/T �ے ��رو$�ر �ے دن �j رو0 �/1� ہے، وہ �ے A(ڈز اور �
!ر�ٹA/C(ڈو/�ر�ٹ �ں ا��ے �\5ہ �j رو0 �/1� ہے۔ /�� }� j� TF �� e"��ر	� �! "� د�� ��دہ �� 

d( ڈز)A !� ہXز�5ہ �ے اٹ=(ے وا"ے ��� �(\� �� ا�ٹٹ4(ٹ �� /�پ �! [�ہhے �ہ ا��و3ٹ �ے ا�ٹٹ4(ٹ �� C!ر�ٹ/�
 uر��� �� �$�ں۔ �(�زXہ �� '!رت �ں،  �7ے و'!"(H �9 ر!> i���n� ں� DsX 0 $�و�� �ے�د3!ں �ے اT3ر ا�ٹ

� e��/N ر�� �i���n <!ر �9 ر	!ع ���ں۔ ?�1�s*ہ ا�ٹ�0 ا�/�#(Z �ے �����ہ �<� �ے $��

 

�ر 3ہں [(� ہے اور A(ڈز .14�ل �� ا>1=$ a/د� �و3ٹ ��!ر�ٹC ا�/�#(Z �ے 9/ا�L �پ 3ے 	�رi ا�/� �$�ے �وٹ �� و'!"
�ز)� �(!� �L!ع ���ں۔ ا	0 $�و�� �ے ر���sہ �ں ا�ٹ�Xہ ہ! �! �1�s*ہ ا�ٹ�0  �ے اsLے دن �!'!ل 3ہ ہ!ں �! اس �

ں۔ (�)$ �)*� �? �ے A!را ر	!ع ��3� e��/N ر� ا�/�#(Z �ے �����ہ �

? �)� ڈi ا�ٹ�0 $�و�� �ے 9�س ر .15� i43�� اور ا ?(�$!� �	�ٹ� ��ا)ں ���ہ �پ �! ٹ��ڈ �� �\M�T �ے $�ا)ے �ہ�$�3� ا9(
? �ے ذر��ہ، ٹ��ڈV3 �!م �ے >��4ہ �9 ا�ٹ�0 ا�/�#(Z �ے �!'!ل ہ!  /ا"�ٹ_� iا �� د�� �� �5\�ت ا�_ ا�D ا�_ �"
 �/ے۔ 

  
�*; :89 ہ�	ے �
 �7رت ��ں.��  ٹ��ڈ	% 

� ا�L �!)� ا�ٹ�0 $�و�� ا)9� �N ��4~ ��3ڈر ���� ہے، �! ا�ے ر�(e �ے  .16��	 �� ہے �� ا�ے ڈ�5�"ٹ ��ہ� ��د���	 �ہٹ� د�
��ہ ��روں �ے '�ف ا�� ا�/�#(Z �ے ��� Z)�ے �1�Ms " ٹ��ڈV3 ��ٹh� �9 Dے hLے "� د��"ہے؛ �! ا�ٹ�0 ا�/�#

ں �*�رہ د3!ں �ے اT3ر �1�s*ہ � Z)� ہے۔ �1�s*ہ ا�ٹ�0 ا�/�#��� iر�ا�X j!ا�� 3!ٹ_ دX!ے <s, ��3ے �ے "ۓ 	
ں۔ د�1�و�Cات(�)$ �)*� � �ے ���a دi!X دا>? ��3

�ت اور  .17�!fزٹ ��دہ ر�pس ڈ��!ر�ٹC �ے "ۓ د�hے hLے ��5n �ے >!د / ا�ٹ�0 $�و�� �ے 9/� �واqf ��ا)ں، �! �
�ت اور �!fر �پ ا��� j� TF _� ں اور� ڈ�5�"ٹ �� ا�ٹ�0 $�و�� �ے د�!ا"ہ �� د�!ا"ہ �9 �� '!رت �'!\< / ��

$ �� C!ر�ٹ/1�s*ہ ا�ٹ�0 ا�/�#(Z �ے f!ا3� و O!ا$R اور�� M�3 و D�3 �ں Lے اس �(�9�� �$��ز� ��ے  ذ�s� f!ا3
 �(H ں� ?4X �1f!A �1fو �4!ں �4? �ں ��� اور �����ہ ��روں �ے �A �5n(ڈ �� ا�/X ں ٹ��ڈ�1� ہے 	ہ/� �	 �ذر��ہ �

�3ے وا"� ا�/D �ے ذر��ہ ہ! �/1� ہے۔ 	 

  
  ت*���� / #�ز>�ت

�روا)!ں، $�و��وں �ے >�ف 	���3ے �� ��روا)� اور ا�ٹ�0 $�و��وں �ے >�ف  .18� �G"�t ں �ہ$�ا)ے �ہ�$�3� 3!ٹ ��"
��� ہں۔ 	 �� }�ت �1�s*ہ ا�ٹ�0 ا�/�#(Z �� و�, ��)ٹ 9 �9��/N �� روں���ہ ���� 

��sہ .19�� �1�s*ہ ا�ٹ�0 $�و��sh��//Nہ /ا�L �پ �� e��� رہ� ہے �! �پ /	 �1�s*ہ ذ�s� ا�ٹ�0 $�و�� �ے ذر��ہ F? 3ہں ��
��e �ے ازا"ے �ے ��h4d 3ہں ہں �! �پ /N �)9پ ا� �Lں۔ اا�ٹ�0 ا�/�#(Z �ے ���(ے اس ��shہ �! 9{ �� �/1ے ہ

��sہ اٹ=� �/1ے ہں۔��� �ے ���(ے �ہ �� 

�ت �� ازا"ے �ے ڈو��ن /��"ں �ہ ا�ٹ�0 $�و��3!ٹ  .20��/N ہے �ہ وہ �/ ذ�s� ا�ٹ�0 $�و��س �ے "ۓ ��� 3ے Hزم �
�ت درج ��ا3ے �� ��ض �ے �S\!ص ���ں۔��/N iڈ �(� ?� iا jا� �� ��Aا _)(�p4�  

 


