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 ۽ ����ار��ن� �� � د�ل، ���� د�ل ��ڙي ��اه����� ��ا

�را 
	 ��� و�� �ه�  ���� �� �� ۽ ا���ڪ ا�����


���(��اه	  .1ُ (�����,� ۽ ا�+���� ‘‘ ��+� ا�+����  *�'"ا ‘‘ &��% وڌي ‘‘وڌي  وا
�ر ��"و ان ‘‘���ه�
 ه���  و*4 �� و*4 ���3 و��"ا �ه� ‘‘ ��+� ���2�ُ 
�ران &�ڌارت �ه� ) �� �� ( ��رڊ �ف ا&-�� 

�� �� ڌ ره�"ا ۽ ��ن 
���وڌي، &��% وڌي *�'"ي  ا�+���� ��  =�ا>;�&� د8ل، &��% د8ل 6�ڙي ��اه	 .2
 �� �?�� ۽ 8ڳه��� ��+� �� �� �� وڌي ۽ &��% وڌي 
�ران �A�3 �ه� ‘‘ ����?�ه�ٺ  � ه��’���
�


�ران  �,��C ڙ ����ري"�Dٿ��"ا ره�"ا �ه� و*4 �� و*4ر �    .��+� 8ڳ


�ڻ  .3 ���G�
� را��H ���4 ‘‘ �,� ۽ ��اه	 �����۽ �� �LM ��&ڱ�  د?��ِء ��"و و
�ر  ��=�ا>;�&� د8ل ڊرا
�A�,P6 �� �N ان =�ا>O;�&� دا?�N Aر>4 ��ا��"و ۽ و*4 �� و*4 ��اه	 ��L� �G �رڊر �� ,C ���G�


 =�ا>O;�&� د8ل �� �LM ���4 د?��ِء ��"و ره�"و A�,P6 ��ڻ �Dن اڳ  وا
�ر ��&ڱ�

� د8ل .4&�;O<ن  ��  =�ا��O?�G� ڙ"�Dر �
��6 ۽ ���ا�R ��ن 8ڳ�S�N �?�N ا�,�&"اري ۽ �� 	اه�� ���G�
 ،
 .��&ڌ�L د?��ِء ��"و ٻ�Gر��ن ��ن  

، ه"��ن،  �,�"اري ;�&� د8ل ��ا>��O"م Dٹ�"و ���� ��اه	 �D ڌ&ڌي ��ڱ� = =�ا>O;�&� د8ل ا��ه� .5
LM�  و"�� X�*و �ه� ��ن وا"�� Y� د8ل �&�;O<ا�= L��N �G��. 

6. � �D د8ل ، =�ا>� د8ل %��ري N"د ۽ �G+�ر ڏ��"و ) َء(�اه	&�
 �� ڌ&"ي ��ڱ� 

 	�اه� ڄ�ڻ 

7.  \�D �+�� و"����?�"ڙ >�رم”��اه	 اه� �,�را و[�ڙ ر��D �6�ر =�ا>O;�&� د8ل“ ^�6 �Nڏ��ٹ�  ۾ 8ز �D

�ران و*a �� و*a 8ز�N ��� و��"ا �ه� �ه�، N"دي و[�ڙن ��ن �3   .��+� �� �� ۽ ا�+����

8.  �N8ز �� bو��Oڙ د�"�?�D �����D �Oن ��اه	 ^�6�^  �D ڻ�
 ���G�
X�*و  وا"��.  L� ���اه	 
�ران  �
��% �� �L ڌار �dت 6�ڙي د��Oو���c b 8ز�N ٿ��"اN �6�d ۽ Y��& A�� ل�S*. 


�ران  ��اه	 .9 ���G�
 �,6�^ �� �e�' L� �� ‘ �e�' �� �2� ���Gڏ��ا?fٹ,PN �� ��  �?�N واٽ ��"س ��
�ي
�ڌو  ، �C?4 ۾ � AGN ڻ?�D �6�^  "P� ڙن  ۽ ان��رت ۾  ڄ�ٹ��A و[� �� k� kN د8ل  ۾ �&�;O<ا�=

  �D4 ۾ ڄ�ٹ���"وl? 4 ���4  .�+"م?�C �?�N ���G�
=�ا>O;�&� د8ل �D ��"س �N?� و*a و*a �� ��اه	 
�ال ڏ��"وCل ا�C 4��� 4?�C. 

10.  �=�را>O;�&� د8ل 6�ڙي &��% د8ل ��اه	 �� �,�را و[�ڙ ڳ��G ��ي هٿ�+� ��"و  ��+�  ��اه	 ^�6
�?ڻ و*a ڏ&� ه�� ۽ اه� و[�ڙ ��L� �G ا&��ن D ‘ ٿ� ��ن����G�� اِء��ن ��� ور[�"و �&�n‘‘  �� ي"��*

%S� ورت�e . ا&��ن �G�� ڙ��ٹ�	 =�را>O;�&� د8ل ��اه	 �� و[O�� ‘، �GM� � ���G ۾ ���ٿ� ور[� ٿ
�ر o�N �� 	ه����اه.  

 !�ر�

، ^�ص را�N �dر��، ٻ�ڌ��N Aر�� و*a �� و*a ��"س ڀ�ڱ� �� و
�ر ��&ڱ� �8� ٿ���d Aو'��6 ��اه	  .11
L� ه� ��ر�ر��  �� ا��N ه��وري ڀ�ي ڏ��"و  �ا��e ران�
 �� �� �+�� �� �+� =�ا>O;�&� د8ل، ا�+����

�ران C"ا�4 6�ر و*4 �� و*4 ان ^���� ڀ�ڱ� ۾ ��اه	 
�ران و
�ر ��ڱ�  �,��G و��"ي �� �� �+�� ��

�ري ا^��Oري ه�&"ي L6 ��اه	 �Dن  =�ا>O;�&� د8ل �D اه� . ��G�� ���G ۾ ��اه	 و
�ر ��"و 
&�� ۽ 
�ڌن ��G(  اڳ�ري�Nر�� �� ڌار d�,� ،�ٹ�	 ا�+���O�� ‘ه�� L� L& �Nران 8ز�
 �S�� ��  ڌن ���ٿ��d�,�  (

 .ه�&"و 
���ڌ ۾ ڀ�ي ڏ��� 8ِء  4و* �Nر�� &�ڌارت ۽ ��اه	 ان �6 
���ڌ ه�&"و L6 ه� ا��ه� 

 



12. L6 ��ري  �Nر�� ��&"س 
�ران  ��اه	 اه� �,��G ٿ
�رت ۾ � L� �G�� ���� ادا���M &�ه� �Nر�� �� ادا
 . Lران ��&ڌ��
�ر � ڀ�ڻ 8ِء  ڏ��ڻ �� ��و��د �Nر�� ��اه	 S�N ر�6 �Nوٺڻ (، ڌ&ڌي �� ���ي و*4 8ز ��

� C+"ار�  � ( �+�� �dرا L� �� ه��ڏ��ٹ�ا� %���N �+ٺ� \�D  ’’’’ ‘ ورت�e� ڌ���
. 

 ڏ��� ���� ۽ ���رو

13.  �&�;O<=�ا 	اه�� �,�� �D دا8ل‘ ‘‘ �Hرا� Xڙي و��ي �� ڊراو���� ر�D"ڙ ^��" 6
���4l? A ��  8ڳN

	 ��"و  د8ل =�ا>O;�&�. ا��ه� ��L� �G ر�4 ڏ��"و ���G �6 ��اه	 ۽ =�ا>O;�&� د8ل ٺ�G"ا �� L?ان ڳ�

 ��s ۽ وا
�ر �� A�,P6 رڳ�N�< ران ڌ&ڌي ��ڱ��
��� ��اه	 ��ڊ ��اه	 �nN �Dر ��L6^  A ��اه	 �
 .��ي �� �Nر>4 �� �Nر>4 

ا��"ڙ و*4 ر�Y ادا��4��G< �� �M ۽ ان &��f� �++] ‘ 4Sد��&�Sي ‘ =�ا>O;�&� د8ل ، ��اه	 �D و
�ر .14
��6+� �6 ‘ ان  >4��G ���4 ڄ�ڻ ڏ��"و ، ۽ اه� �,��اري ��اه	 �6 ه�&"ي L6 ه� ان   �� و*4 >���"ل 

O;NO� ي�� A,' �6 � ���X�2 ا���ڪ ا�+�����
 .� و
�ر 


���=�ا> .15 A�� �,� را�

	 ��"و L6 ��اه	  �� L?د8ل ان ڳ� �&�;O‘‘  ،ڌار ^��6 ۾ �,� ��ا�� وڃ� 	ه �,��
=�ا>O;�&� د8ل   ۽ ان �� ا�PO,�ل �3ه� ��DLن �A+2 ڌار ه�� �� ٻ�� ��اه	 �� ه����   ‘‘‘‘��+� ��"س

�ن،  وڌي،  ��اِء ان ��SS ��+� �� �� �� ��&ڱ� &L �"و �� ٻ�� ��L� �G ��اه	  ه�� �� ‘��"س &�* 
 ،�?��، ���Gُء ۾ ڏ��A �ه� ۽ ������ن، ‘ ، ه&�* �� �% وڌي ، ه��� وڌي ، *�'"ي�� ا�������& ،  ،

�?�، ۾ ڄ�ٹ��A ه�����. 


�ڻ �� رد ٿ�  .16 ���G�

��l�? ���G و
�ر �D رد ��"و ،��اه	 
�ران ��A و
�ر ُ�ڌا �ڀ و
�ر  ��O ا�+���
 .ا، =�ا>O;�&� د8ل اه� �ڀ را��H ��اه+� ��ن رد ��ڻ �� ه+"ار ٿ��"وو��"

17. +�� �O�? �Oا �ڏ� � داروN"ار ان ا�+���� �� ۾ ٿ� ه�� �+����� �G�6  وڌي ، *�'"ي %��6  وڌي، &�

�&"و ا^��Oر �D  ادا?4 ��  ��ڱ�  ڌر و
�ر �ر ٿ�� ه�� ۽ ان و
�ر ��&ڱ� �ڀ�ه�&"و �ٿ� اه� و
 ��ل ��ٹS*

 �� �% وڌيَء ،  ����  ا�+�����& %�*�'"ي ڄ�ٹ��A �ه� ��O ه� و
�ر ٿ�A �ه� ��+� ا�+���� �� وڌي، &�
 �?���� A�� �6 �ه� ‘‘وڌي ۽ *�'"ي ۽ ان ه�ٺ زاه� ��� ه

� د�"

�� ڏ��"و ���� رواج  ه�2"و ه�� ۽ ����  .18�Gا��و ۽ ��ڳ�ن �� ا� ���اه	 =�ا>O;�&� د8ل �� د8?� �
�ٽ ۾  8ڳ� ه����اه	 �� ^�6N �� ن��O2�G� ۽ �O�? �Oڏ� ،� .;O<ن =�ا�D �?8د �+,N د8ل وڌ ۾ وڌ �&�

� ر�D"ڙ   وڌي۽  &��% وڌي وڌ�	  ��� ا��Gر��"و ���� ا�+���� ��
��% ه�� ۽  8ڳ�N‘‘ �� �� �� ��
 وڌي ۽ *�'"ي ۾ �ه� 

� ٿ� وڃڻ �� ������ دوا�� ۽ 

� &+��ن  .19� �D د8ل �&�;O<ا�= L&  ي"�����اه	 �,�� ) �D �2��N ادا?4 ۾ 
�s ��ڻ �� C	 ُ�ڌو( ُ
ڄ�
 � �Nر�� ،�� ٻ�� ر�Y ، اڳ�ٹ� اوڌر و��cا2N L& yڻ �S%      ا�+��� �ڀ �� ��L و
�ر ، ��"س L6 =�ا>O;�&� د8لٿ

ڻ �� �Cٺ �ٹ� ٿ� ��GM ��+� ه�� ��اه	 �� اوڌر‘‘ ��"�� �L ۽ �ڀ �+��ن . �,��اري ه�ٺ‘‘‘ دوا?�
�&"و ‘‘�D �?�Nچ ��+� ��اه	 �� ان ��" ٿ��� ۽ 
 �� ��اه	 �D ڀ�ي ڏ��ٹ� � .دوا?� ٿ� وڃڻ ��ن ٿ��� ٿ

�ت �� دوا?� ٿ� وڃڻ �� �C?4 ۾  .20N �� 	ا��و ڏ��ڻ �� ۽ه�� �� وٺڻ ‘‘‘‘ �� ��"س��اه  AnO�N �� ت��& ��
�s ��� ه�� ، =�ا>O;�&� د8ل �� ڏ��O  ��&ڱ� ��+� ا�,�ٿ��ڻ �� �N�< �� وٹ�ڻ ۽ و��ڻ 	اه��

�GM� ���Gاڪ �� ��"س . ?��D �O ��" ��ي &+��ن �� ��G ��+� ٿ�� ��Gاڪ �� 2N+�4 �6 ر�D  ��ي ٿ
�� A�<دار وار�~، ��ِء &{�&�، ٿ� L�H'  ار ٿ��"ا"nC �� 4 ۾ ان?�C �� 2ڻN 	وڌ� L� ���Gاڪ اه� ڌ��ن . �

�  �� AnO�N ، *��ا>O;�&� د8ل 
�ران *�&�&� وار�� 8ِء �� ��,� ‘ ر�� ڏا&L� ��  �G را�d رL6 �D وا
8ڳ�
 . ر�D"ي

� ر�D"ڙ ا���ڪ  ۽ ٻ��  ڏ��� وٺڻ �� ا�,�6ٿ� ‘ =�ا>O;�&� د8ل ��اه	 
�ران �� ا��و  .21
و[�ڙ  8ڳ�
�‘ ��+� ��*�"ار ��اه	 �� وا
�ري ��Gاٹ�. ا�+���� �� &�o ۾ �ٹ�"و��2�‘ اري ڀ���G�  ��c �� ٻ�� �� ��N?+ٹ



 �&��ار ‘ ��
� ��"ڙ‘ د8ل 
�ران ان ���ٿ� �� ��ر
�دار���ٿ� �ه� L6 =�ا>;�&�  *"ر�6 *�&���N?	 ���4 ‘ ڀ�
Dر �
�&"وڄ�ڻ 
ڻ 8ڳ�
 �"ڙ ا���ڪ ا�+��� ڏا&�G  ڏ��ٹ� 

 $#�ار �"��و

22.  �
 ر�D"ڙ را��H �� و[�ڙ ڏ��"و=�ا>O;�&� د8ل ��اه	 �D ا���ڪ ا�+���� ۽ �� �� �� 8ڳ�

23. �G
 a2c �� ن���d  ۽  	ڌا ��اه�=�ا>O;�&� د8ل 
�ران ٿ� ه�� ، � ��+� �L ڏ�D �O�? �Oان �� &��Sي �
�ڳ ڏ���G� ي 8ِء د8ل��S& ��  .و"ان &�4S ر&

24.  �� � ��ڻ &�4S ادا?4 ۾ ا�+�����eرو �2��N L� ��  4��� ���,� ، Yد8ل �,� ر� �&�;O<۽ =�ا 	اه��
��% ٿ��"و �O وڌي، &��% وڌي ۽   *�'"ي N �O� ۽ ��?� و*4 �� و�6 ��و��ر ه2� ه��� a ‘ ��� ڌرا
ه��� 

 و�� ه�� 

�G�6  ��اه	 �� &�4S  ۽  ��"س =�ا>O;�&� د8ل ان �� 
	 ��"و L� �� L6 داوو ��+� ادا?4 ۾ و�� ه�� .25
O?۽ ان ادا �GM� و ٿ���S& "2� ��� �GM� ٿ� A,' �6 �2��<. 

2� &�S&"ڙ ����;��Oر &,����"ي 
�ران �eه� =�ا>O;�&� د8ل اه� �,��G ٿ� G6‘ ��اه	  .26��N ن�Oا�"C  L� ��
�a^ �ON �6 داروN"ار ر�D"ي ��L� �G ان ‘ اه� ��اه	 ٿ�� ه�� +C و ان"&�=�ا>O;�&� د8ل �6 
���ڌ ه

���"ي �S& �� �2,PN �Dي �� �,��اري ڏ&� و�� �ه��,& 

 واٽ �� �&�ڙ


����G ڏوy ��ن �� وچ ۾ واٽ ���ڙ ٿ� و��"ي ��+� =�ا>O;�&� د8ل ۽ ��اه	  ل =�ا>O;�&� د8 .27 �G��
�� �"��L& L ره�� � ��6گ، &+�رو وڃڻ �� ��+� ��رڊ 
�ران ��"س �S% ا���ڪ ا�+����� "
�ت، N ،

 ����+�k رد ��� و���� 

�َء،  =�ا>O;�&� د8ل، &��% د8   .28
��\ ڏ��� �Dن & 4l? �� ��GN  �D ٻ�� 	ه %S� �G�� ��� 	ل �� ��اه
�GM� واٽ ڇ�ڻ ٿ� ���G�
��� �. ڏ&� 
�ڻ ۾ �O��6 ٿ�� �+,N ���� اه�O����  L� L� �+�� ت�d ،اري��,� ،�C

Oوڏ� ���G�
6�� ?�4S�& �� �O اڀ�ي ا[�  �N�6 8ز �G�� ن اڳ �� ه��D ا ڀ�2  راٽ رد ٿ��ڻ"&���ڌ�A ه
 ه�� ,��2����� �G....ا�6اڌ�+�ري �6  وارث، �Y ��"ڙ ، ��ڀ�?�"ڙ ، *�&�&� ��ڀ�?�"ڙ ��

�ت ٿ� ‘‘ ��+� &��% د8ل �� دوا?�  .29Nڪ ڃ� �� ��"س و�Oٿ� وڃ� �� ا� ��
�رڊ 
�ران ر������{� رد �

�را ��"س ���+��6 رد 
�� ٿ� وڃ� �� ��"س ۽ =�ا>�^�&� د8ل �� وچ ۾ ��ار رد ٿ� وڃ� ��  ا�+����

�ال ڏ&� و��"و ۽ ��اه	 =�ا>O;�&� د8ل �� �ڌو ��Gاه	 ��ار Cا �� �S% ٿ�� ، ��Gاه	 �D ان �� �ٻ�
�6� ��+� =�ا>O;�&� د8ل �d و��"و ۽ ه� اه� ��� .  4S�& 	د8ل ۽ ��اه %�“ C	 ۽ �,��ار��ن”&�

��� &L  ��اه	 �O��� ن�
�ڻ �� اه� ��ار ه	 ���GN �� د��Oو�b ۾ درج �ه� �� 8ڳ� ره�"� ���G�
 4l?
��\ ڏ�� ��ار رد ��ي & 

 وڌ�	 C	 ۽ �,�"ار��ن 

�&\ ، ���d ���4  =�ا>O;�&� د8ل .30� �� �C ،ز ��"و >��"ي��G6 	
L6 ان ڏ��O�? �O ��  ��اه	 8ِء  ان �� 
�"ي 4S��  �D ��+� ��"س �Nر>4 ٿ�� ه�� ۽ ه� ا��ه� ��L& L� L ��"و ���G ��ن ��"س ��اه	 ���<


�� ٿ�� �O�? �O�? 8ِء �,� ۾ �G�� ن ۽�� �G�� ،ڄ�
 .&+��ن 

31. �� ��  �6 ��
�ن ۽ ���G 8ڳ�
� ا�+���� ۾ و
�ر ٿ�� &�* %��ن، &�&�* ،Y�& A�� ��& ران�
�ن ، Oا�"C ،
 a*و %��N \��& ،�?���� �&�;O<۽ =�ا 	اه�� a*ب در�4 ��"ا  �� و��C ���G�
 ���G�
 ���]�
 د8ل 

32. �;O<ا�= ���G�

�زو ��ه� ��"و �&� د8ل  �Hرا� 	ه �M&ا&ا ��روپ ۾ ه�&"و ���G روپ ���G ۾ �+�
�s �� ا&+� �� و��ڙ، و
�ر ا&	، و
�ر �� و*a،  ا�+���� 
�ران و*a �� و*4G& a ��� و��"ا �ه� ���G ۾�N�<

�ل �� و[�ڙ،N A�� ن�N��ڊ، د8?� ،  و
�ر �� ا�L، و
�ر ��  ا&"از، �"ا �"ا �N �O�+2Nن ا&� ���Gاه	 �
�ڌا و
�ر � �M��=�ا>O;�&� . ��ه� ��� و��"ا �ه���+� و*a �� و*a ا�+���� 
�را و[�ڙن   ڏ��O�? �O �� ادا

د8ل را��H �� [�� را�d ���ه��ڻ وارن �D ه	 �� ��N"ار ڏ&L6 �� �6 �G روا�� ر�L6 L& �� 4 ا�2+��ا&	 
���2"وN ي�� AP,Oا� �� �G� Aڊ��� �P��6 . 



=�ا>O;�&� د8ل ان �� ا&��Oم ��"و ���� ��اه	 �� را�d �� �,� �� روا&�� ه	 �� ��N"ار ڏ&�G �� ا&"ر  .33
�ن �2N"ون ره�"��ن �ه�  ��O اه� و
�ر ٿ��"و ره�� �ه� ��"و  �Oه"ا� a*و �� a*۾ و  ���� 8ڳ�
� ا�+����

34.  X�2O;N ڙ ��ن��رو ^��6 �� و[
��% =�ا>O;�&� د8ل ٻ��G را�d ۽ ��,�  N Lا��G� �&�ا��ه� و�4 6�ڙي &,
��� ��
�ڙن ۾ اه� �L ڄ�ٹ��� و��"و �G�� . L6 ر�4 8ڳ�
� ا�+���� ��y ڏ��"ي �ه� ��O اه� و
�ر ��ان ^��6 ��

 ��ن ڏ&�� و��"و �ه�، �ٿ� اهOه"ا� a*و �� a*ران و�
 ��اه	 ان [+��ن ���L� 4 ��ڻ ڏ��"و ��+� 8ڳ�
� ا�+���
�، ۽ ه	 �
 .ر��" =�ا>4 د8ل L� �D ڏ&� وڃ�و
�ر ��� 

���2"و =�ا>O;�&� د8ل ه روز .35N �G&ڙ ��اه+� ڏ�ان روز واري �Nر�� ۾ ٻ�� =��� �Dن ��اِء . �Nر�� �� و[
ان �Dن ��اِء روڪ، >+�- ڊk��N ) �,�‘‘ ��اه	 �Dن ���� (A��fD ، ?ڳ� ?ڳ �C?4 ?ڳ� ?ڳ �,� را�d، ?ڳ� ?ڳ 

 و��ڙ���	 �������  ۽ �,� ��   ر��"،  

�&� �LM �ه� ۽ ه� وٽ =�ا>O;�&� د8ل �� واٽ رDڻ ��&ڱ� ��ا^��Oر  .36&�* \�D L6 و"�� 	
 �� L?اڪ ان ڳ��G�
�Dر �ڏ��O�? �O اه� �ڀ �Y ان �� 
	 ��ڻ 8ِء ���� . �ه� ۽ ه� ان �,��اري ۽ ��D Y ��ي ڏ��lرڻ �� �LM ٿ

 Lا��G� ��اس ه�� ��+dو Y6� 8ِء!!!!......“............................ 

 

 ��#�ا�' را&%� �� $#�ا
 

37.  ���= �D دا8ل �&�;O<ا�= �� هٿ ��ڻ �Dه� L6 ه�
 ���+� ��Gاه	 را��H �� [�� ا?+���&	 �P��6 ��ن ٿ

����G اي A�N ا�-ر�\ ���N وڃڻ �� ��رت ۾ هٿ�+� ^a . اي A�N ا�-ر�\ ڏ��"و �D �&اbO<=�ا 	اه��

�ال ه	 . �����P ڄ�ٹ���"وCا �� �ه� اي ��N A�Nڻ ��-&�] ��P ، ��+� ��اه	 ا&��&�k واٹ�� �P��6 �G���
 ُ�ڃ�ٹR ۽ ڳ��N ��? �Gر>4 ��ي

��� و&"ا �� ڊ���k�ُ ،�G� A =�ا>�^�&�  .38N �P��� A�N ڀ اي �� ا�� ��+� اي� L6 و"�� 	
د8ل ان �� 
�ن &�* �6 ����� ��2000ي ، ��� ڇ�� ڇ�ڙ �� ۽ �N 4G6 �6�d . .  و��"ا�� 	۾ ه A�N اي �� ا�� اي �+��

���2 وڃ�N ����
��� ڊ���k�ُ ،�G� A ��ي ۽ ��� ڇ�� ڇ�� ��+6	 �D ا�< A�� ا��� L6 و�� ���N 4<ر�N k�,ا���. 

� ڌ��ن ر�G�? L6 �Dاه	 ان ڳ� .39� L �N اي ��] �� �Hرت ۾ را����� ��A اي A�N �� ر��" &2N Lڻ ��  �N
� و���G�,� AOG
 "و ��>���� ۾ 

� ��ي ر�D"و ����  .40G��
�D �G ُ���ي روپ ۾ ۽ ��� ڇ�� ڇ�ڙ روپ ۾ � �� A�N ن د8ل اي �� ا��  ۽ اي�;O<ا�=
�ن &�* �� ���?�، ‘‘ �� �6�d ۾ ڄ�&��� و�� �ه� ۽ ���� �� ��  �2000��� ،Y�& ،ن�ا���ڪ ا�+���� 
�ران *�&

�ت C  .%2HN"ا�6�ن ۾ و*a �� و*a ڄ�ٹ��� و��"و �ه�S� �� �G
  ��] �Hن را��N وٽ ��+� �و��رِء�
�گ ر?

�"ا ٿ�� ٿ� �� =�ا>�^�&� د8ل 
�را AGN 2ڻ��Nن  ����6 a*و ���ا���ڪ ا�+���� �� �6�d ‘‘ �� �� ه	 ^�

�رٽ اه� و[�ڙ  ڏ��lر��"ي L6 ���ه� را��H [�� ��اه	 . 4G6 ر�D و��"ي
�6 ��ن 
�OG ۽ ‘‘ اه� 8گ ر Yاي ا�
��� ���N ه���� .&�;O<�2 �� �� =�اN a*ه� و \�D "ر�� �� A�N اي A�� ���N L6 ٹ�"وD م"� �+,N د8ل ه� � ‘‘

�2N ۾ ا&"ر a*ود و"GN 4 ه+;�صG6 ن� ا���ڪ ا�+��� �� *�&

�ن ٿ�  .41� �P�����2"و ره�"و �� را��H [�� ا�2+��ا&	 ��N ��] �Hروا�� ر�4 را� �D �G&د8ل ا �&�;O<ا�=

�OG �� رد ٿ�� ��+� اي �� ا��� ��اه. ��ا��� [�ه� ��� �G&ڏا 	 )��� ���N A�N اي ( ��� A�N اي �� 	اه��

 L6 ن�N د8ل �� �� ڊي �&�;O<ا�= ‘‘ ��] �Hا&"ر هٿ�+� را� �� a*^�ص و 	4 هG6 Y��& �� ا���ڪ ا�+����
���2"و ۽ ان �� 
Gڇ هٿ�+� ��ي ر�D"وN 

42. �D 	اي �� ا�� ���4  ��اه A�N و�%  اي A�� ر�nN د8ل ��ڻ ��ڻ اي �� ا�� �&�;O<اِء، ��ا�وه� واٽ �Dن �
 �G�� و ��+� �� ه��"�� ���d L� ۾ k��� ۽ k�ُ  ��اه	۾ ��?�& �
�و�s ڏي ۽ ان 8ِء ا�AP,O ��"ڙ � �
�D 8ڳ�


�&k �3ي  �� �GM� ي�� �GM� ��D �Hرا� 	اه�G� L6 ه�� L� �?�� ��Gاه	 �D ڏي ان ۾ ه	 ا^��Oر اه
�GM� 

 

 



 *���ن ۽ ا()��ر

��� �D �nCن ��اِء، =�ا>O;�&� د8ل، &��% د8ل،  .43�^ A&۾ ڏ bو��Oل ه� د��P,Oا� �D �D �nC �� 	اه�G�
�د ��N 4S�& 	ن ۾ =�ا>�^�&� د8ل ۽ ه�اه�Oا�"C ،ن�&�* ،Y�& �� ��ڻ �� nC"ار ه�&"ا ��+� ا�+����

 ه��� ������d �P ��� و�� �ه�‘‘ ����?�ِ�ه� ���G ۾ ��اه	 و
�ر ٿ� ��ي ۽ ��+� ااي �� �� 

�ن �G��ُُء  .44&�* ،Y�& ،ن ����ري ه�����6�d ۾ bو��Oد� 	ه �?�
�ران ��� �S�� ه� ۽ ا���ڪ ‘‘ ، ۽��

�را  � ��+� و*a �� و*a 8ڳ� ��� و��"ا �ه� .....����?� ا�+�����
 �6 دارودار ٿ� ر�D �ٿ� و
�ر ��� 

�ل ��"و ��+� ادا?4 ۽ ������ *�&�ن  .45S� �D �2��< ان ه� 	د8ل  ۽ ��اه �&�;O<4  1996=�اG6 ��

���Gل ان ۾ ه	 و���ٿ� �ه� L6 ان �� وروچ ا���ڪ ا�+���� ۾ان �� وروڌ ا
�A ��ي . &���S"ڙ 
ڌرو ��"و
 ��GM� ٿ� 

� ه	 ���ن ��� .46� �G�� ، ۾ ڄ�ٹ�� و�� �ه� bو��Oرا ��+� ه� د��dه�  ?�� ۽ ا� �، ��+� �� �C?4 ڌار ��� و�
�ن ، ����?�، ه��� ��ن ڳ�A�3 ره�"��ن Oا�"C ، ن�&�* %��ن، &�&�* �� y�}�,G& ،رو ��ي ٿ��dا �G&2% ڏاHN

  ���S ه�ٺ 
ڌرا ��� و��"ا ره�� �ه� ‘‘ ��+� ا�+����

�6�ن  .47�d ٹُ,�ادو�N  ڌار L� �ا���ڪ ‘‘ ه�� �� ���� د��Oو�b   ��+� =�ا>O;�&� د8ل 
�را ڳ�-�� و�� ‘‘ ه

�ن&�* �� �6�ن . ا�+�����d ٹُ,�ادو�N  ڌار L� ��ن، ه��� ، &�����+�{� �� اڀ�ر &L ٿ��"ا �&�* %��&15  �G&ڏ

� ۽ �,��ار��ن ۾ �� �L �"8ُء ��+� �� ���S . �ٹ�� و��"و�� ه��� ��ن C ‘‘ ��� ��] ران�
 ا��Oڪ ا�+����
 ز�N ٿ��"و و�� �ه� �� ��اه+� �� ڌ��ن ۾ �&ڻ 8

48.  Y�& ، ن��ن  �� *�&Oن ، ه"ا��&�* �� �S�� ن�� ۽ �,��ار�C �� ڌر L� �G�� �+��.....  ۾ ۾ >�� >�ر ٿ�� ا�����
    و
�ر 

  




ار ر��
ڙ وا��ر �� %�ا$#"��� د!ل ��را ��اه� �� ڏ�� ا������ ۽ �����ر ������� �� دارو
&�'()% 

�6�ن (�d L� �+��” ن�� ۽ �,��ار�C “ ن۾�ان �Dن ��اِء ه�ٺ ڄ�ٹ��A . ذ�� ��A �ه� �� 8ڳ� ره�"�
�6�ن 
ڻ 8ڳ� ٿ��"��ن �d( 

 
(��ا����� د�ل ا������ � دار��ار ر	��ڙ و��ر  .1� � ��۽ �+� و��ر *�ڱ و��ر  & �%$# �ِء ه��ار ) 

��/%ن��%� � ا������ ��و�%�0ل . ه%��و &��( $���6پ ڊ��4 �0ڊ *�ن و��2ا1 &�� ��. &% ا*�+�9ل 80 ٿ�)  
��� ��ر �+� و��ر ‘‘ ��ا����ن د�ل ه� ان @�ور�8 & ���9? ��0و &�<8 &% �ڳ%�% ا������ ��ر�> واٹ:

 و��A BC ��0 و��4ا ره�� �ه8 � BCران و�� :��DE� ۽ ا*��ق ا4� * � ٿ���ا &�G4�@ & &H���� 

2. I4%�ِ ۽ ‘ ��+� ۾ ، �ه ��+Lاه%M #اه�N  واٹ: و��ر �ِء G4�@ ا������ O� �4 �ه 8+Lاه%M #اه�N 8PP* ان
 ر ��ر�> ��+� & و��ر *��ڱ&%$��� *<%$�> . *<%$��%ن �ِء �4 ��� ��ر ��� � �� ���ا�����% د�ل �Nاه# 

:��DE� *<%$�> ا4� � �� PC   <>� 8��S%ل ��0و  ‘ ڏ��4و ۽ �Nاه# ��ا����� د�ل & ��ران ڏ�? & P�* 
8 �ان �� ۽��S ۽ T  � *  �O اه� O$ه8 ان ڳ����� ۾ ڄ�ٹ�4? �* V4و  ��ا����� د�ل &��& ‘ 8�DE�ا4

�ه8 <>� & 8�4�� &. 

 �����ر  ��ا����� د�ل �Nاه# & ��W ۾ *<%$����%ن، &%	�، &+�%ار4%ن ، ���S%ن ، &%ا��ار4%ن .3��&
 &%$�����I را�%��X &‘‘‘ا������‘‘‘ ������ YZ� &%$���� �0  ��ر�> �+ وا��ر *�ن ڳ�\4? �ه8 �4 ٻ

 .��ا����� د�ل ��را �Nاه# & ڌ�4ن ۾ �ٹ وڃ

 �0ُ $/_ ���ا  .4� ��ڻ b�>�� T�E�* � � ����ا�����% د�ل، �Nاه# 	 ُ*�D> ��0و �O ��ا����� د�ل &% 
8�DE� ا4& %�& �ه‘‘‘ ��0و �ه � <>� & ��� _/$ �0ُ & P�* . 

��0ڙ اه� �Nاه# & &+��اري ه%��ي �O ا*�+�9ل ��0ڙ $/_ ۽ �0ُ $/_ 	 ڳb<% ۽ *%N<% ر	 ۽ �Nاه# ا*�+9?  .5
 ��ڻ � �ِء ه% ��$ $/_ ۽ d�S O� 8>�0 ��ران ا*�++�9ل ��0ڙ $/_ ۽ �0ُ $/_ ��ر�> �0? �����8L �%ڙي ڏ�4

 O� �4 bر ه�������ه �O �����ر  ٻ�% ��N Oاه# ان ڳ�$O *�ن �%ري ر4>.&+�%ار ره��و ڀ�$ اه% �Mض ان ڀ� �PM��
 ��ر�> ��+�& T�E* \��%� ۽ �رڊت را&H�������واٹ: �ِء   ۽ ��Z�ُ �</%ظ �0�8 & @�ورت �ه ۽ ه% ان  ��

�%ار84 �4 *��س اڌ4��ت ا��b4 &%  ا�4+�9ل ��0ڙ $/_ ۽ �0ُ $/_ *��س �Hزم �%ڙي ‘‘‘ & �# ��0و *��س ۽  
 ��ٹ<% *�ن *%ڌو � O� 8>�0bAور O�. 

�� �Nاه# $Z> ۾ ��ا��/���� د�ل 	 $Z> ۾ ڄ�������و  .6�&  & ���l �0ُ $/_ و*�ي ٿ% وڃ، ��ا������	
، ا�b4دAا �W� %ٽ	۾ �</%ظ ۾ �0  T�E* � � ���0ُ ‘‘، *��س ا*�+�9ل ��0ڙ ��$S# �0يڀ�� &% ‘‘

_/$‘‘  ڏ�4��& VP* ڻ�>N ري���Mا 94�% ۽ ��� ،n4ر�� ?�o� ڙن *�ن%Aي �%ري و�>N ري���Mن ��� ا�* ��M
8bڀ�وت ٿ�� ه�� ��$ . 

�� ا������ �Nاه .7�& ���ه ۽ 	�l ان *<%$�> & �PE> �%ري ر4> &%	 ���> ڄ�ڻ  �PM�� <4ري ر%� #
 *�ن ڳ�\4? �ه8 ۽ �Nاه# �%ري ر4> &+�%ار ره��و O� 8>�0 ۽ ه� ان �0ر�%ت &H�p�� ر�����  وا��ر *�ڱ��&

 ���ي�ِء &+��ار ره��و &��� �Nاه# & ا*�+�9ل ��0ڙ $/_ �%ڙي �0ُ $/_ & ��ر�> ٿ

8. I��2 ڏ��4و‘‘��ا����� د�ل �ز� �%ر �Nاه# 	 M%ا�& �Nاه# ان *� واr�C .واٹ: & �<q اي ��? &
I�� M%ا	 O� �ه‘‘ *�ن واٹ: ٿ% �0ي . واٹ: & �<q وV4 �%ر�? ۾ �O �%&%د �ه&����� �Nاه# ��� ��ر ���&

I�� ۾ �%��0و واٹ: & �<q *��س ��� ��ر او&�‘‘�O ��ا����� د�ل 	�M l%ا

 واٹ: *�ن  .9��ه �O ا������ &� r�0اه# ان *�ن وا�N8ه���D��  ?�oا1 ه�رڊو�4،    0 اٹڄ��? �HGE ڳ�\4? 
8>t* ٿ�  روڪ، ا	�ڻ *�ن ��ڀ�وت ٿ���ا����� د�ل ۽ ا*��ڪ . *���/��D�* ،T�E* ،�Gر �����%، او&�ر &�

  *<%$�> ��� روڪ 	 ان ا4���DE: ان *�O� %0 <P ���ن �4 وڇO� 8 ڏ��4و &� � �� ��ا����� د�ل &
 .�w$�8 ۾ ه��pي

 �Mا� *VP ‘‘ ا4���DE: �4 ��ا����� د�ل � O� %0 داوو �O ره��و &��� $��# �Nاه# &%  .10& T�E*
 �4 b��0و ه O� T0 ،�>N 8N۾ 0% و T�E* � � �� �4 وري �4 ا4���DE: �� ��ا����� د�ل &%  bڌ هPpا� O� ن

 &�<��P� %& 8و �Nاه#Gٿ O� ?�+9�  *Ot ‘‘ ��ا����� د�ل ’’ *<%$��%ن ، *M �4 T�E%ا�S%ن && 8�DE�ا4
bن ٻ�ه� ه�	. 

       



5 يدڇانو  

دستاويز رائيڌپ جوکو الء   ڊک انجات ۽ بزار رقم  

 

 ڻاڄ نسبت جي ڊک سنجات /شيئر جي  سچينجڪا ڪاٽاس ۾ دستاويز هن

 وپار ۾ ڊک سنجات /شيئر جي سچينجنڪيا ٽڪگھ ڪه ته اميد. آهي نلڏ

.هنڙپ سان يانڌ دستاويز هي ٽواڳا کان ڻرڪ  

 يا ريت يٽچ ۽ جيٽگھ يا يڪهل ته نه IBES /سچينجڪا ڪاٽاس

 پورائپ، جي دستاويز ان ئي نه آهي نديڪ ڪپ تي شرط نھنڪ

 ڪاٽاس جو دستاويز رائيڌپ ان آهي نديڪ درستي ۽ رائيٺڀپ  

 نديڪ زاهر خوبي سندس ريت به نھنڪ يا تصديق IBES /سچينجڪا

 سمورن جو وپار ان بيان مختصر هر. نسبت جي ٺڻو حصو ۾ وپار ان آهي

. ريڪ وٿن بيان ۾ روپ اهم ۽ جوکن  

 

 اوهان هنڏج وٺو حصو هنڏت ۾ ليتي يتيڏ  ان اوهان ،ٺهي جي جوکي ان

 جنھن ۽. وڊگن پيا ڱسن اوهان ڻسا جنھن هجي سمجھ پوري جي تاني ان کي

.چاهيو ڻيئڏ اٿ منھن کي جوکي ان اوهان ائينت هد  

 ڙيندٿ وپار ۽ رابطي سنجات شيئر، رواجي ته هوندي سار ۽ خبر کي اوهان

 ٽوا صحيح اڪ اها آهي دونره جوکو تائين هد ڪه ۾جنھن شيون يونٻ

 جوکي ٽگھ ۽ آجمودو جو وپار /۽ پونجي مھدود /وسيلو مھدود ٽو جن ناهي

 حالت مالي جي ن اوها ته پرکيو اهو سان يانڌ تمام الء   ان اوها. آهي سگھ جي

 ڪاٽاس اوهان رڪجي. آهي واجب الء   اوهان وپار اهو اڇ ۾ نظر جي

 جا ان اهوان سھو، صانڪن ۽ حالتون بدتر ۽ يوڪ وپار ۾ سچينجڪا

 يا /۽ ائونٿسنس يڪبا ئيٻ سندن /سچينجڪا ڪاٽاس ۽ ينداٿ جميوار

IBES ۽ الء   نتيجي ان ۾ نموني به ننھڪ يندا،ٿ ناهي جميوار جا ان 

 اوهان بابت جوکن ته وٺو ڪثب به اهو ته يوٿ نه سان اوهان اهو رڪجي

 دالل صرفتخانن مختليف کي اوهاان يا هئي وئي نيڏ ينڪ ڻاڄ ريڌپ کي

 ان ته قبولو ۽ باسيو اهو اوهان. هئي وئي نيڏ ينڪ ڻاڄ بابت جوکن پاران

 ملندي نجات مان سانڪن به نھنڪ يا يندوٿ نفو ناهي ڪپ به اڪ جي

 ڪاٽاس رابطا وٽرائيويڊ وڪڻو /۽ يوڪ کريداري اوهان هنڏج

.ضريع جي سچينجڪا  

 

 صرافتخاني ۾ سچينجڪا ڪاٽاس ته گھرجي ڃڻو سمجھي ريت يٽچ اهو

 جهڪ پاران اوهان دارومدار جو وپار جي اوهان مارفت جي دالل



 ينٻ وڪجي ن،آه تي ڻرڪ پوريون انھنڏ دالل صرافتخاني تاڪاوپچاري

 جميواريون، ۽ حق ،ڻرڀ جو فارم پڻاڃس ڪگھرا جو ان سواء   کان صنفن

 ان قاعدا ۽ يڌو دارومدار جي ان ۽ وغيراه ڻهڙپ يوڪ نه اڇ ۽ يوڪ اڇ

 دشانرديش مپني،ڪ نڌسماسو سچينج،ڪا ڪاٽاس ڙرکند اپوڳال جي

 ولرڪسر ۽ آهن ويندا ياڪ وڳال وقت بي وقت پاران IBES يڪجي

 بي وقت يڪجي ۽ مپنيڪ نڌسماسو ۽ سچينجڪا ڪاٽاس يڪجي

. آهن ويندا ياڪ وڳال وقت  

 

 چاه هنڪڏ ئي نه ۽ آهي ينديڏ ساله اڪ هنڪڏ ته نه سچينجڪا ڪاٽاس

 ڪاٽاس نھنڪ انسان وڪ رڪجي ينديٿ نه جي ان اها ۽ آهي رکندي

 نسبت جي ان يا /۽ رکي ٽوا جي وپار دالل صرافتخاني جي سچينجڪا

 موجب ڻاڄ نلڏ ۾ دستاويز ان جي ان اچي ۾ ڙوچو  له سان هيٽ نھنڪ

 ساله وپاري کي ان آهي نلڌ ۾ دستاويز هن اڪجي اڪجي ڻاڄ به اڪ

 جوکن ته جيستائين جيڪ نه وچار به جو سانگھي يڌنڌ. سمجھي نه ريڪ

 پيشيور ته هجي ڪش وڪ ۾ ان کي توهان رڪجي. پوي ڻاڄ پوري جي

.سگھو اٿ يٺو ساله  

 

 ڻرڪ پئي وپار ئيڏ منظوري کي نھنڪ ۽ ڻپا هاناو يڪ کان وچار ان

 کي ڻپا يا کپي يڻهج ڻاڄ بابت اليونڳ ايلڻاڄ يونٺهي کي اوهان چاهيو

. کپي وڻرڪ  واقيف  

 

جوکا عام 1  

جوکو جو اسثريتا يڏو 1.1  

 



 ئونٺهي جي ن جنه آهن چوندا کي بدالء   يڪڙت ان جي قيمت رتاٿاس  

 يڌنڌ ۾ سچينجڪا ڪاٽاس آهي پوندو وڻهل کي رابطي سمجات /تھفوظ

 اوتري ۾ رابطي سنجات /تھفوظ جيتري سان طور عام. يڱسان ڻرڪ

 ۾ رابطي سنجات /تھفوظ يلڪ وپار ٽگھ سان طور عام. رتاٿاس يڪڙت

 ان آهي ايندو نظر پئي بدالء   ڪيڌو کان رابطي سنجات /تھفوظ يلڪ چالو

 قبول وٿ به نه يا. سگھي يٿ وٿ قبول وڌڪا رڊآر جو اوها سبب رتاٿاس

 جي يڙاڃپ سو يوٿ قبول رڊآر جو اوهاجو تي قيمت نھنڪ يا سگھي يٿ

 جو پچ سچ يا هسابي بي سبب جنھن سگھي يٿ وٿ ڪيڌو جام کان اگھن

.سگھي يٿ سانڪن  

 

جوکو جو ڪجو ٽگھ 1.1  

 مارفت جي جنھن آهي سان سگھ جي ٺڻو حصو ۾ بازار مطلب جو نڪرو

 ويندا جياڻو يا /۽ ياڪو ۾ ڪفر جي ناگھ ٽگھ تمام رابطي سنجات /تھفوظ

 ايندا ۾ بازار رڊآر اڻگھ جيترا ته آهي ويندو سمجھسو اهو سان طور عام. آهن

 اهو ته ڻاڪ چا آهن رکندا اهميت ڪيڌو ڪرو.  ڪرو ڪيڌو اورتا

 ڻرڪو يا /۽ کريد وڪڙت اهو ته پاران ڪنويش آهي پوندو يٿ سھلو

 سان ان ۽ سان نڪفر جي اگھن ٽگھ تمام ڻرڪ رابطي سنجات /تھفوظ

 سنجات..تھفوظ ۾ اگھن واري مقابلي سان سھالئيء   گھني تمام ڙندڪ نويش

 ان ۾ وارن ڪرو ٽگھ. سگھن ريڪ اٿ کريد يا /۽ ريڪ کريد رابطي

 /تھفوظ چالو ۾ رابطي سنجات /تھفوظ جهڪ سگھي وٿ ئيٿ جوکو جو

 رڊآر جو اوهان ته وٿ ئيٿ اهو مطلب جو ان. ۾ ٽيڀ جي رابطن سنجات

 وٿ يٿ قامياب ۾ ڪفر جي نڪان ٽگھ يا سگھي وٿ يٿ قبول ۾ هنن

.سگھي يٿ وٿ نه به لڪبل يا سگھي  

 

 ڪه نھنڪ ڻجڪو يا /۽ ڻامجڪو جو رابطن سنجات /تھفوظ  1.2.1

 سنجات /تھفوظ ۾ هالت ان ته ڻاڪاڇ سگھي يٿ وٿن به سانڪن ۾ نھنڏ

 سگھن اٿ جيڻڪو يا /۽ امباڪو ۾ ڪيڌو يا ٽگھ کان يلڪ اميد رابطا

 ڻرڪ ٿه رابطا سنجات /تھفوظ هجي نه ميواريڪ ۾ حالت واندي به اڪ

. سبب ڻيئڏ يا  

 

جوکو جو فھالء   ڪيڌو 1.1  

 

 جي ڻجڪ ريڪو يٺس ۽ اگھ جي ڻجڻو يٺس يتڪسن جو فھالء  



 ۽ ڻکريد جي رابطي سنجات /تھفوظ دمڪي اهو. آهي سان ڪفر جي اگھ

 ڪرو ٽگھ ڙيندٿ ترڀا جي ان ۽ آهي درشائيندو کي نڪفر جي ڻرڪو

  يرٿاس يا اسثرتا ٽگھ ،ڪيڌو کان  فھالء   رواجي سان يرتاٿاس ڪيڌو

. آهي رسندو سانڪن ۾ نڪان يٺس سان ان رابطي سنجات /تھفوظ  

 

رڊآر ڙيندٿ جوکو 1.1  

 

(  رڊآر “يلٽگھ” يا رڊآر “سانڪن ندٿ” مثلن) ڌڻو تيڳا جو رفڊآر

 ريڪ اٿ به نه مڪ اهو يآه الء   ڻائٽگھ کي سانڪن مقصد جو جنھن

 ڻرائڪ مڪ کي رڊآر ان حالتيون يونڪڙت ۾ بازار ته ڻاڪ اڇ سگھن

. آهي ندوڪ نڪنامم الء    

 

 رڪجي سگھي يٿ وٿ ارواهتڪ وڪڙت رڊآر جو ”بازار” ڪه 1.1.1

 ۽ رکندي به ٽوا کان اگھ به ن نهڪ هجن، موجود رڊآر پاسي ئيٻ

 وٿ ريڪ اهتاروڪ وڪڙت کي رڊآر بازاري کي ڪگراه ڪجيتوني

 اهو. نديڪ پوري سان وقت پ،ڳڻ جي رڊآر ينڳا ارواهتڪ سگھي،اها

 يٿ فريل کان اگھن يلٿ وپار ۾ يڙاڇپ جي اگھ ته وٿ يڃو سمجھيو به

. تي اگھن يٺسـ ۾ يٺس جي رابطا سنجات /تھفوظ ان يا سگھن اٿ  

 

. تي اگھن يٺس ۽ يندوٿ تي اگھن “هد” ارواهتڪ رڊآر “هد” ڪه 1.4.2

 رڊآر ته يٿ جيڪ اميد اها ملندو تھفوظ جو اگھن کي ڪگراه ڪيڻجيتو

. سگھي يٿ وٿ به نه ارواهتڪ  



 اگھن تازي رابطي سنجات /جما سان طور عام رڊآر سانڪن بند ڪه 1.4.1

 تھفوظ هنڏج آهن ينداٿ ارواهتڪ رڊآر اهو ۽ آهي ويندو رکيو “پري” کان

 رڊآر بند وڻور.  آهي دوينٿ وپان م اگھن بند يا آهن نداڄپ رابطي سنجات /

 اگھن تازي رڊآر بند ڻجڻو ۽ آهي بوڪ ارواهتڪ ئي گھت کان آگھن تازي

 تي اگھن ان رابطي سنجات / تھفوظ هنڏج.يندوآهيٿ ارواهتڪ يٿم کان

 سانڪن بند ته آهن نداڪ وپار تي اگھن ان يا آهن نداڄپ تي اگھن يلڪ

 ان سو.  آهي يندوٿ ارواهتڪ ۾ بھتر يا هد جيٽم ۾ رڊآر هد /بزار رڊآر

 / تھفوظ ته وڇ يندوٿ ارواهرتڪ رڊآر هد ته ناهي آسرو به وڪ جو

 ۾ حالت جنھن ائيندو،ڌو تيڳا کي اگھن يلڪ ڪپ ٽواڳا رابطي سنجات

 ڻئيٿ ارواهتڪ نه جو رڊار ۾ حالت ن ه جن ندي،ڌو تيڳا کي رڊآر ان

. رڱوا رڊآر عام ڪه وٿ ريڀا جوکو جو  

 

وجوک جو خوشنا نئين 1.1  

 

 تي ترابطي سنجات /ڪاستا وکت جي وپار اسر جو جنھن اڻگھوش نئين

 بوڏگ سان رتاٿاس ڪيڌو ۽ ڪرو ٽگھ اهو هنڏج ۽ سگھي وٿ ئيٿ

 تي رابطي/تھفوظ اء  ڪجھو غلط يا صحيح يلڪ اميد ڻا ڪامال ته آهي

.سگھي وٿ ريڪ  

 

جوکو جو افواهن 1.1  

 

 ، يڻجبا منھن وقت جي وپار افواه بابت مودارا /مپنيڪ هنڪڏ هنڪڏ

.  سگھن اٿ اچي مارفت جي وغيراه ايجينسيون سماچار يا ويبسائيت اخبار،

. کپي ڪڻرو کان ڻرڪ هلچل به اڪ تي ان ۽ خبردار کان نڪنواش   

 

جوکو جو مٽسس 1.1  

 

 بازار ۽ هليندي بازار ، آهي يندوٿ سان طور عام ۾ بازار وپاار ۾ ماترا يڻگھ

 وٿ يٿ وقت به نھنڪ وپار ۾ ماترا نڻگھ هنڙاي. ڳا کان ڻيئٿ بند

 وٿ اصر تي ڻيئٿ ڪپ ۽ ڻئيٿ ارواهتڪ جي رڊآر سان ان. سگھي

جي .سگھجي پو   

 

 ،اگھ پنھنجي اتارڳل پاران ميمبرن جي ربازا ۾ ماهول جي تارٿاس 1.7.1 



 ۾ ڻيئٿ ڪپ يا ارواهتڪ جي رڊآر سبب ڻرڪ پيش رڊآر تازا يا پ،ڳڻ

.سگھي يٿ تي دير  

 

 ته آهي پوندو يٿ نڪنامم ۽ لڪمش اهو ٺهي جي نحالت نھنڪ 1.7.2

 يڪبا به وڪ هنڏج نه ئي لڪبل تي اگھ عام ڪه يڃو ليوڇڪ  کرج

 آهي ويندو جيڪر واپار هنڏج يا الء   ڻجڻو يا ريڪو آهي رهندو نه رڊآر

 /تھفوظ يا چلڪه وپاري تپورو وڀا ڪامال ۾ رابطي سنجات /تھفوظ

سبب نھنڪ ئيٻ ۽ سبب هلن تي رٽفل ٽيڪرر رابطي سنجات  

 

  منجھارو ڪورٽني /ٽسس 1.1

 

 تي الئين ليز  / ٽالئيٽسي ۾ وپار جي عيڪتري ڪرانڪٽالي

 جي نالوجيڪتي ۽ مٽسس رٽمپيوڪ سان ان ۽ آهي رکندو دارومدار

 اٿويوس ارڇسن ڪه الء   ان. آهن ويندا ياڌو تيڳا يا يباڏ رڊآر سانڙجوڳٺ

 يا ڻمل جواب سان دير يا ڻهل هوريان مٽسس يا ڻرڪ مڪ نه جي

 ڙريندڪ وپار سبب جنھن لڪمش جي نموني هيڙاي يا ڻيئٿ بند مٽسس

 وپار سبب ان ۽ هجي اهرٻ کان وس يڪجي سگھ، يٿن گھري ۾ مٽسس

. سگھي يٿ تي نه ئي لڪبل يا ريت يڌڪا ۽ ريت پوري فروت کريد ۾

 الء   دير يڙوٿ مسئال هي ڪيڻجيتو ته جيڪ پيو وٿ ارڌساو کي اوهان

 اوهان اها ر،ڊآر يدناام يا هجي رڊآر لکيک يڪبا ٽو اوهان پر هنآ ينداٿ

.سگھو ائيڀن اٿ به نه جوابداري پنھنجي اوهان ته آهن ڙرکند جوکي الء    

   

    

  



 ارڌ ان کي ڻما يوڏ يانڌ ته آهي، الهڳ جي ڳاڀو سنجات جيستائين 1

:يوڪ يفڪوا سان واششتائون  

 

اصر جو “نگ گيئر” يا “ڀال” 2.1  

 

 ينديٿ ٽگھ ۾ ٽيڀ جي رابطي سنجات ماترا جي مارجن ۾ بزار جاتسن

 تمام وڪجي وپار، سنجات. آهن هوندا “ساج” ۽“ ڀال” ليتي يتيڏ سو. آهي

 مارجن ته آهي نھنڏ وڪمو ڪه آهي، يندوٿ ۾ مارجن  جي راشي يڙوٿ

 ليتي يتيڏ جي سنجات ان پر. جو ڻيئٿ سانڪن يا فائدو وڏو ۾ ٽيڀ جي

.آهي ندويٿ جوکو وڏو ۾  

 ۽ يوڪ وپار ۾ سنجات سمجي کي بيانن انايلڄ ٺهي اوهان ريڪ ان

 مالي ۽ حالت جي ڻرڪ وپار جي اوهان هنڏج يوڪ وپار سان انيڌساو

 يا پوري اوهان ته ينٿ ڌورو اوهانجي اگھ رڪجي. هجي خبت بابت ثورت

 سانڪن جو ان ريڪ ان. ويھندا ائيڃو ۾ وقت يڙثو تمام مارجن يڌڪا

.سگھي يٿ وٿ ڪيڌو به کان جنمار يڻوڳا  

 

 کليل نھنڏ هر. آهي پوندو وڻرڪ اروٽنپ روز ۾ وپار وڌمو مسطقبل( ڪ

 گد جي رابطي سنجات /   سووچي وشيه يلٿ بند موجب بازار کي جايون

 ته هجي ڌورو جي اوهان رابطو اهو رڪجي. آهن پوندو وڻرڪ تائين

 رقم اها.  پوندو وڻرڪ تانڀڳ جو ان جي اوهان الء   رپاء  ڀ جي سانڪن

 ئيٻ سان طور عام ۽ آهي وڻرڀ ڙاند جي وقت يلڪ ڪپ جي اوهان

.ڳا کان ڻيئٿ شروع جي وپار جي  نھنڏ  

 

 رائيڪ جما ينڪ ساشي اوهان اندر جي هد جي وقت ان رڪجي( ک

 دالل صرافتخاني ته وئي رهجي م خاتي اوهانجي راشي جي رڌاو يا سگھيا

 کي اوهان ۾ حالت ان. يندوڏ بما ۾ بدلي جي ان يا ڌا ۽ پوري يا سگھندو کيچي

. پوندي يڻرڪ رپائيڀ ۾ حالت جي ڻيٿ بند  

 

  نڪنامم يا لڪمش کي ڪنويش ،ٺهي حالتن نڪ جي باخار( گ

 پيدا هنڏت حالت اها مثنل. ۾ ڻرڪ ارواهتڪ کي ليتي يتيڏ ندوڳل

 ۾ واپار يا شڪپيش يا داوا قرورت هنڏج مثلن ڻولر ڻا جيئن آهي ينديٿ

  سبب نڪبري ٽريڪشر يا تائين هد جي اگھ ، بنولمن

 



. آهن پوندا  اڻکر قدم الء   ڻرک ائيڻب کي ائونٿسنس جي بازار( ڳ

 چاه کليل قدم هي بنا ۽ ڻائڌو اگھ جا مارجن ڪرو فيبدل، ۾ اگھ جي مارجن

 پنھنجي يا پوندي يڻيئڏ مارجن ارڌ کي اوهان ۾ حالت ان. باڪ وڳال تي

.پوندي يڻائٽگھ جاء    

 

 ڙوچو سمورا جي رابطي سنجات کان دالل صرافتخاني پنھنجي  اوها( ھگ

 ڙيندٿ اپوڳال سان ان ۽ خسوستيون جو رابطي مثنل. سگھو اٿ گھري

. جوابداريون  

 

جوکا خسوسي مودرا 1.1  

 وپارپيو ڻپا هو رڪجي ،۾ ليتي يتيڏ رکيل نالي مدرا هيڏپر فائدو ۽ نفو 1

 ، رکنديون دارومدار تي ولڊ ماڊ جي بازار مدرا سي ۾ اختيار بئي جيڪ

 ضرورت جي ڻج۾ٽ ۾ ئيٻ کي مدرا ڪه ته هجي ضرورت اهو هنڏج

. پوي  

 

 جاء   ڪه يندوٿ نڪنامم ينديٿ لڪمش کي اوهان ٺهي حالتن نڪ 2

 يڃو ئيڪ نرست مدرا هنڏج مثنل سگھي وٿ يٿ هنڏت اهو ڻرڪو کي

نڃو اياڌو بند وپاري سمورص يا  

 

 شيون بين اصر تي فار فير ۾ اگھن جي مدرا آهن ايندٿ رٿاس اگھ جا مدرا 1

 تي ادالبدلي ، مالي ، کجاچي پوار، ،ٽوا ۾ وچ گھرجي آپورتي سواء   کان

 ٿڪآر ۽ سياست جي يهڏپر نيتيون، جون ارڪسن ۽ پروگرام ڙندڪ ابوڪ

مھنگائي ۽ اگھ جا وياج ريهٽراش انترا ۽ يهٽراش  نيتي ۽ عاڪوا  



 به نھنڪ مسئال اهي. اوڀمنو جو بازار ۽ وليناوم جو مدرا. مھنگائي     

 وٿن روسيڀ به وڪ ، آهن اهرٻ کان وس جي ارڪساله صخصي ڪه

 ڙندٺو حصو يندوٿ فائدو جو وپار موجب ڙيندڏ ساله ته سگھندو ئيڏ

.۾ حالت ان ندوڄپ ونڪ سانڪن به وڪ کي ڪگراه ڪ يا ڪگراه  

. لپڪو الء   ڻرڪ ٿه لپڪو 1.1  

 

 راشي پوري سندس ته آهي رهندو جوکو اهو ال   وارن ڻرڪ ٿه لپڪو 1

 جي لپڪو جي اه جوکو ۾ وقت ئي يڙوٿ سگھي يٿ ريڪن مان ٿه

. آهي ويندي تي ختم پوء   کان ڄڻو نبري شء   يئلٿ ناس آهي تي نموني

 يا يڪڻو وٿن ۾ بزار نائب لپڪو ته نه رڪجي ڙندڪ ٿه لپڪو

. ويندو ائيڃو يشنو پنھنجومپوري سو يڻآ وٿن مڪ کي ان کان ڄڻو نبري

 پيو يوڪ انومان جيئن فريا ينڪ اگھ رڪجي ڳا کان يئنٿ کتم لپڪو

 ڙندڪ نواش سگھي، ائيڇڪ قيمت جي لپڪو ان تائين هد ان يڃو

. ويھندو ائيڃو وڱاڀ وڏو جو نويش پنھنجي ته نه پوري پنھنجي  

 

 پوري سندس ۽ سگھي وٿ ريڪ وڳال ڪرو جهڪ سچينجڪاي 1

 حالت زسوسي وقت نھنڪ ائيڳل ڪرو تي لپڪو هو ته آهي ۾ اختيار

.ٺهي  

 

  الء   ڙکلند لپڪو جوکو 1.1

 

 جي ومي هئي وئي ئيڪ اميد جيئن ناهي ايئن دشا جي قرمت رڪجي 1

. آهي جوکو جو ڻائڃو راشي يڏو پاران ڪليک  

 

 لپنڪو ئينٻ وٿ سگھجي ائيٽگھ جوکو جو ڻيئٿ ڪليک لپڪو 1

 ينٻ يا نديڪ انومان جو جاء   فليل ۾ ثورت جنھن ۾ وياج يڳسا جيڻو کي

 انج ڪيڻجيتو. بزار ينٻ يا ۾ بزار لپڪو ريڪ ٿه  اٿووس بچاء  

 ، جاء   اٿووس اء  ڇب يا کليل ڪه آهي ئيڪ اميد اها ڪليک يٿج ۾ حالت

 ٽگھ ته ناهي ضروري اهو سان جاء   ليل في هي. سگھن اٿ يٿ اهم جوکا

.۾ ٽيڀ جي جاء   “يڏو” يا “يڊنن” ڪه آهي وري جوکو  

 ۾ ثورت يلڏنڳ ڻلک  جو لپڪو جام ۽ کريدي ۾ جنھن ليتي يتيڏ اها 1

 فائدا ئونٺهي رڱوان کريدي يا ريڪو ، لپڪو لکيل يا کريدي يا آهي

 جيئن ليتي يتيڏ يلڏگ. آهن ايندا يڻک جوکو ارڌ الء   نڪنويش جيڏگ



 ۽ ڻکريد جي لپڪو يڪهل آهن ينداٿ يدارهڪفي يڏو فھالء ، لپڪو

 جاء   هر جي نويش جيئن ته کپي ڻرک يانڌ به اهو.  ۾ ٽيڀ جي ڻلک

 يٿن ساله اها هنڏج. آهي يندوٿ جوکو ڪه به ڻسمجھ نه پيچدگي ر،ڱوان

 آهي يڳجو ساله اها جهڪ نه وچي يٿ ميالپ جو نيتيڪٽ ته يڃو نيڏ

 ۽ جريعو کي جنھن جيڪ سالگ سان ان رڱوان لپڪو هر جي نواش ته

 حالتون بازاري جدا جدا يڱسان ليتي يتيڏ يلڳڏ بابت فل ۽ جوکي هجي ڻاڄ

. ٺهي  

 

 مارفت جيڳالنڪيٽ کي انومارگن رڊآر ڪڙت /نالوجيڪتي بناتار 1

 وپار

 

 سان وپار بما ايا،ڪب ار،ڀ جميواري، جوکي، خسوستيون، شرت ارڌ اڪ

 ئيٻ يا انومارگن رڊآر ڪڙت /نوالجيڪيٽ بناتار اڪجي ڙرکند اپوڳال

 ڪگراه پاران دالل صرافتخاني ڻاڄ بابت وپار مارفت نوالجيڪيٽ اڪ

.کپي يڻائڻاڄ کي  

 

روائيتي 1  

 

 صرافتخاني وڌسو ڪنويش ۽ آسامي ،ڪگراه مطلب جو وتڀانش لفظ 4.1

 رابطا سنجات /بما يا /۽ اڊهن ٿه هو ته سان سوچ ان اچي ۾ ڇڙو له جي دالل

نداڪ وپار مارفت اٿووس جي سچينجڪاي ڪاٽاس  

 آهي دالل وڌسو دالل رافتخانيص جومطلب دالل صرافتخاني لفظ 4.2

  آهي ۾ حالت ان وڪجي



آهي ريتڪپنج پاران IBES ٽو جنھن پاران سچينجڪاي آهي ويو يوڻآ  

     ۾ حالت اه وڪجي

 

 

                                                                                                   

   

 

  

       



6 انوچيد  

 

 جون ڻرڪ نه ۽ ڻرڪ يڱسن ويپار ۾ سچيجڪاي الء   نڪنويش..  وٽچ مددي

 حدايتون

 
SEBI 

 

     ڳا کان ان يوڪ وپار اوهان

 اٿسنس وچيو رتڪپنج پاران SEBI وڳر ٽو يڏ ناوها ته جوڪ ڪپ جي ان 1

 ڪاٽاس ڪان ڻرڪپنج ٽيڪيفيٽسر بي سي سندن وهانا. يوڪ ئي سان

  يلڪ شايع ۾ www.sebi.gov.in ٽويبسائي SEBI ۽ WWW.exchange.com  ٽويبسائي سچينجڪاي

 .سگهو اٿ سيڏ ۾ فهرست

 

 ۽ آهي ريوڀ ريت پوري فارم سي وائي يڪ اوهان ته جيڪ ڪپ جي ان 2

.آهي يوڪ رد کي جايون واندي  

 

 ۽ حق مثنل آهن هياڙپ دستاويز الزمي جا دالل صرافتخاني ته جيڪ ڪپ اها 3

. دستاويز تريقعو ۽ نيتي دستاويز، ڙندڪ رونڌپ جوکو جميواريون،  

 

 سمجهي هيڙپ کي شرتون يلڃم سان دالل صرافتخاني اوهان ته جوڪ ڪپ ان 4

 ۽ اوهان رکجو يانڌ اهو( هجي اڪ رڪجي) آهن يونڪ سهي تي شرتيون بعد ان ۽

 يونٿن جيٽم يونٿن سواء   کان رايه جي اوهان شرتيون يلڃم ۾ دالل صرافتخاني

. سگهجن  

 

 وٺو ڻاڄ پوري بابت اگهوتيون ينٻ ۽ في ميشن،ڪ داللي، جي نموني هر 5

 ڪاٽاس ڙرکند اپوڳال ۽ اوگهريندو کان اوهان دالل صرافتخاني اڪجي

.يوڏ يانڌ ڻپ کي حدايتون / ضرورتيون پاران IBES   /  سچجڪاي  

 

 ۾  جنهن يوڪ ٿه اپيونڪ جي دستاويز ڀس ان ۾ ُمفت پاران دالل صرافتخاني 6

آهي يوڪ مڪ سڻسا اوهان  

 

 ڪبين پنهنجي چاهيون، ڻيئڏ اٿ رنيٽآ آف پاور کي دالل صرافتخاني اوهان رڪجي 7

 / IBES نسبت ان ريڪ نيمهربا ته يڱسا ڻرڪ ٽو يڏ مارفت خاتو ٽيمڊ يڙتو

      هوڙپ نرديش دشا جا سچينجڪاي



      نياپو ۽ ليتي يتيڏ

 سگهي وٿ ئيڏ( اين سي اي) اٽچ ڪرانڪٽالي کي اوهان دالل صرافتخاني 8

 کي دالل صرافتخاني اوهان.  يوڪ گهر ۾ لکت خاص بابت ان  اوهان رڪجي

 اوهان رڪجي يوڊچو هن اين سي اي ن اوها. آهي يڻئئڏ پڻاڃس ميل اي پنهنجي

  ناهيون يفڪوا سان رٽمپيوڪ

 

.ورچيجو نه به سان نهنڪ جهولفظڳ ٽرنيٽان پنهنجو اوهان 9  

 

جوڏ نه پئسا ۾ ڪرو کي دالل صرافتخاني 01  

 

 به يڪ. يوڏ ئي ڪچي پيئي ٽائنڪاي هميشاه نالي جي دالل صرافتخاني 11

 دالل صرافتخاني ته جوڪ ڪپ جي ان. جوڪ نه زاهر نالي جي دالل نيئب ڪچي

 جيئن هجن موجود ٽو اوهان سثوت دستاويز جا راشي جما / کرچ يڱسان بما کي

 جي خاتي ٽيمڊ..  ڪبين نهنڪ پ،ڳڻ ،ٽرپڪاس ، تاريخ جي شروعات ِ  ڪ

کاان خاتي ٽيمڊ / ڪبين نهنڪ. ويا ياڪ جما بيما / راشي نالي  

 

 موجود ۾ ٽئيويبسا جي سچيجڪاي سهوليت جي ڻاسڪچ وپار ته رکو ياد اهو 12

 جتي. سگهبا اسيڪچ سي آهن نلڏ ۾ ٽنو رابطي يڪجي ڙوچو جي وپار جتي آهي

 نويش سچينجڪاس ڪاٽاس اپيڳال ته ملن اٿن ٽنو رابطا ڙوچو جا وپار

. يوڪ رابطا سان سيل هريوينس  

 

 جي اوها ،آهي نيڏ منظوري خاص جي ڻهالئ کي خاتي پنهنجي اوهان رڪجي 13

 مان سچينجنڪاي( هجي مسئلو ايئن جيئن) سپردگي جي ويما يا تانڀڳ جو راشي

 اوهان  دالل صرافتخانو الء   ان. ملي به نه ۾ نهنڏ امدارڪ ڪه جي ڻاچ ٿه رسيد

هالئيندو ٺهي سيرن ايلڻاڄ ٺهي خاتو جو  

 يلڪ سهي پاران اوهان وڳر هوندي، تاريخريت پاران اوهان منظوري هيڙاي( ڪ

 ريڪ اٿن رد به هنڪڏ اوهان جي هوندي يلڪ درج شرت هيڙاي ۽ هوندي

. سگهو  

 جي اوهان ۾ چوماسي يا مهني اروٽنپ جو بيما ۽ راشي پاران دالل صرافتخاني( ک

 ڪه کي اوهان دالل صرافتخاني وقت اريٽپڇن جي خاتي ندو،ڪ موجب چاه

 ڪه ۽ هوندو سار بابت راشي جي خاتي ڪگراه ۾ جنهن لندوڪمو ڙوچو جا خاتي

 درشايل ڇپه..  پهچ هر جون بما ۽ راشي ۾ جنهن هوندو رانپا رٽرجيس جي بما سار

. هوندا ضاهر وائدا جا شيئر ،ڪرو جي بمي ۽ راشي ان ڙوچو اهي. هونديون

(ته هجي ايئن رڪجي)  



 ڪرو راشي / بما آهيضروري ۾ نٿه پنهنجي صرافتخاني ، تاريخ جي اريٽنپ( گ

 جنهن سگهي وٿ يڪرو ڻپ راشي اها ۽ يڱسا جميواريون رهيل يڪبا رکندو

 حساب جو جنهن بابت مارجن فٽرائيويڊ ۾ نهنڏ وپاري 5 ڙايند ضرورت جي

 صرافت ي،ڱسان ليتي يتيڌ بازار ڪرو. هوندو موجب ساله پاران سچينجڪاي

 سگهي وٿ يڪرو راشي سموري اها ۾ نٿه پنهنجي تاريخ جي اريٽنپ دالل

 يڌنڌ جي نهنڏ ئيٻ ۾ بازار ڪرو اها ۽ يٿ هجي يڪبا پاران ڪگراه اڪجي

 وٿ يڪرو ۾  پرمان جي نهنڏ جي اريٽنپ مارجن / بما / راشي يڱسان

.سگهجي  

 آهي رارڪت به وڪ بابت اريٽنپ يا نڙوچو جي خاتي کي اوهان رڪجي( گه

 خاتي يا ڻمل بما يا پيسا ۾ نظرن جي دالل صرافتخاني اندر جي نهنڏ ست ۾ لکت ته

 ۾ حالت جي رارڪت. آهي وڻآن اندر جي( هجي حالت به جيئن) ڻمل نڙوڇو جي

.سونپو ريڪ دير بنا شاخا رنج نويش جي سچينجڪاي ڪاٽاس اپوڳال  

 

 رڪجي ۽ آهي يوڊچون ينڪ ڙاليندڀسن يڱسان خاتي ڙهلند اوهان رڪجي 01

 ته مال نه اياڪب به نهنڏ ئيٻ جي  رسيد جي ايڪب ليلڪمو پاران سچينجڪاي

 ڪپ کي ان هجي رارڪت وڪ رڪجي. سونپرو کي دالل صرافتخاني کي مسئلي

 نويش جي سچينجڪاي ڙرکند اپوڳال ۾ لکت دمڪي نهنڏ ڪه وانڳا ته يوڪ

.يوڪ درج ۾ شاخا رنج  

 

 ائيلٻمو پنهنجو ريڪ مهرباني الء   نڙوچو / ڳاڄسو يڪمپڪپ جي وپار 15

 جي   اوهان جيئن يوڪ ريتڪپنج سان دالل صرافتخاني سرنامو ميل اي ۽ نمبر

 ڪاٽاس  ۾ يء  ڙاڇپ جي نهنڏ ضريع ميل اي..  ايس ايم ايس يڱسان ليتي يتيڏ

      .  ملي احوال پاران سچيجڪاي

  ۾ حالت جي ڻيئٿ رد جي ميمبرشپ وپاري

 مان ميمبرشپ ، ريڪ سمرپت ميمبرشپ پنهنجي دالل صرافتخاني رڪجي 01

 عام ڪه سچينجڪاي ڪاٽاس. ئيٿ رجدارڪ يلڪ ايالن يڃو يوڪڏ

 وپاري جي نمبر ليتي يتيڏ ان ريڪ ڇآ داوا کان نڪنواش ريڪ وضاريڪها

 وانڳا جي ڙرکند اپوڳال اوهان ته يوڪ ڪپ جي ان.  هجن ياٿ ۾ مٽسس

. يوڪ جما ڻسا جي دستاويز درخاوست اندر جي وقت ارتڌند  

 

 سان تهفوظ يلڪ ادا تي مبي / پُنجي يلڪ جما سان دالل جي صرافتخاني 17

 ۾ حالت جي ڻيئٿ رجدارڪ جي دالل صرافتخاني ريڪ خاص يو،ٿ يفڪوا

 / راشي پنهنجي اوهان تائين هد ان ۽ ۾ هالت جي ڄڻو يٿ دوالو يا ٽپل ٽاٽ سندس

 ۽ يڌو نائب جي سچينجڪاي ڪاستا ڙرکند اپوڳال اهو.  سگهندا اريڳاو بما يا



 ڙيندٿ وڳال وقت بي وقت ۽ هو يوٿ وپار اهو جتي رکندو دارودار تي اعديڪ

  .تي يڪتريع جي راشي تهفوظ نويش

انهيونڏ / رارڪت  

 ۽ ڌورو جي دالل صرافتخاني سنهتا ڊنڊ ارواهي،ڪ اماني ته جوڏ يانڌ اهو  01

 ٽويبسائي جي ايسچينج ڪاٽاس اپوڳال انهنڏ بابت دالل صرافتخاني جو ڪنواش

.آهن موجود ۾  

 

 نائب يا دالل صرافتخاني اروٽنپ جو رنج / اوکايون / مسئال جا اوهان رڪجي 01

. وڻک سان سچيجڪا ڪاستا رکندر اپوڳال جي اوهان تهج ئيٿ پيو نه رانپا دالل

 ائيڌو کي مسئلي ته ناهيون خوش سانب اريٽنپ جي مسئلي پنهنجي اوهان رڪجي

.سگهو اٿ يڻک انهنڏ بي سي  

 

 ٺهي آديش پاراب بي سي دالل نيائب /  دالل صرافتخانو هر ته کرو يانڌ  اوهان 01

 رکن الء   افسر رضامندي / ڳاڀو اريٽنپ رنج پڻاڃس ميل اي خاص ڪه هو ته آهي

.الء   ڻرڪ ريتڪپنج کي انهنڏ ريڪ خاص  
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