
 

۴- انکرش  

رن تہ خريدارن کھرتءعرن کھرتء، لک� 
پحقوق تہ راكوٹہ چزين ہند 
پع  

تہ چزين ہند حمامكہ کہ طرفہ الگو چھء آمت کرنء ايس اىي ىب آیيس   

خريدارس پزء برن/اكرو
ر کرن Dتھ حفاظتس/حمادس/
ءىق چزين Dحت مي حمامكس سيتھ اكءم کرنس مزن ايوان آسن، قانونس ۔ ۱

ہندوسـتانک حفاءظتک تہ حمامكک بورڈ (ايس اىي ىب آی) وز وز اشتيہار تہ مدنظر تھاءويتھ، متو قانونو تہ حقوقو سان ميہ حمامكہ/ 

 قانون دينہ۔

حممكہ تہ قانون/اشتيہارک ميہ دينہ  متہ قانون تہ حمادء 
پعر، لکٹ 
پعر تہ خريدار گژھن پورء پاءٹھ قانونس اندر آسن،۔ چزين ہند ۲

 آسن آمت تہ قانون تہ حمادء ايس اىي ىب آی يک تہ رلنہ واجن اشتيہار حکومتک نفرن ہند ہيکہ وزء وزء خسىت مزن  اءسيتھ۔

اكءم کرن 
ءقني  ني آسن چزين ہندء 
پعرين ہندء طاقتک ميہ حفاظتس مزن اكءم کرن تہ/lخريدارس گژھء پننس پانس پيٹھ يق۔ ۳

 حمادن پيٹھ، تہ ويژھء منگناونہ آمنت چزين ہند نتاجي پاپعرين ہند ذريع رٹن تہ خريدارس پازء وزء وزء امي 
پعرين ہند امي طاقتک يقني

 تھاون، 
پعرين اتھء چزي منگناونہ برونہہ۔

ريس تہ پازء پانس 
ر 
ر يقني ديون خريدار سـند حصيح  آسنس تہ اميسـندس روپيہ آسنس پيٹھ تہ برنک رشايط ميہ اميکہ 
پع۔ ۴

 دينہ آمژء سہوليت سيتھ رالن آسن۔

 متعلق رالنچ حالتس پيٹھ زاينياب سـپدیء، يس اكرو
ر تميسـندس اكورو
رس امي 
پعريس پازن متہ قدم تولني ميو سيتھ خريدار ۔ ۵

 رشوع آسہ کورمت، يتھ مزن کہنہ تہ راكوٹہ، متہ رلنچ صورتہ تہ طاقت  يتھ پيٹھ 
پعر اكءم آسہ کران۔

لکٹس 
پعرس  پازء رضوری مدد تہ ساتھ ديون چزين ہندس 
پعرس پريتھء اكءمہ مزن خريدارس سيتھ۔۔ ٦  

 خريدارس زاناكءری

ورت آسہ "خاطہ کھالونکس فارمس پيٹھ"  
ءىق زاناكءری سان ميہ ۔ خريدارس پازء پورء زاناكءری دينہ يس تہ 
پعريس رض ۷  

چزين ہند حمامكہ/ايس اىي ىب آيک طرفہ۔رضوری آسن وزء وزء   

۔ کہنہ تہ عالو دسـتاويز ميہ ۔ خريدارس پازء پنن پان ممتعني کرن متام رضوری حصو سيتھ ميہ خاطہ کھالونک درDويزو کھرت چھء٨

تھاءوميت چھنہ رضوری متو رشايطو طور ميہ خريدار منظور چھء کران۔چزين ہند 
پعر آسن   

۔ خريدارس پازء فوری چزين ہند 
پعرس ليکھنکس صورتس مزن اطالع ديون اگر خاطہ کھالونکس فارمس مزن تبديىل ايہ، یء ٩

مت کرنء ای/انسولونىس پٹيشن l کنتہ پيٹيشن خزاناكءری پازء خاطہ کھالونس دوران دين l تميہ پتہ دين، سو زاناكءری تہ يتھ مزن 

 قانونس گژھن يتھ مزن  متہ چزي آسن ميہ اميکس طاقتس مزن آسن۔ خريدارس پازء وقتس سيتھ سيتھ 
پعرين پونسک زاناكءری ديون۔



 کہنتہ کھالونکس فارمس پيٹھ ديتھ چھء l لکٹس 
پعرس پازء متام زاناكءری تھاون خريدارس متعلق  يس خاطہ ۔ 
پعريس تہ ١٠


ءىق زاناكءری يس خريدارس متعلق  آسہ، ژورء پاءٹھ تہ مت گژھن نہ یء زاناكءری کنسـتہ انسانس نش تھاون کھىل متن ميہ اتھ قانون 

يتان نہ خريدار پان تہ حمادکس دايرس مزن ايوان آسن۔ ہالنکہ 
پعر تہ گژھنہ پننس خريدارسزن زاناكءری کنسـتہ انسانس نش تھاون 

نس اجازت دی۔تميس یء کر   

 رمق


ءىق رمق يس رضوری اسہ تھاونہ آمت  خريدارس يس رمق لگہ سو گژھء سہ گوڈنيتھ برن، ساتھ تھاونہ وول رمق، خاص۔ ۱۱ l رمق


پعر l حممكن l وقتہ وقتہ آسہ ايس اىي ىب آين تھاومژ تہ یء لگہ متن حصن مزن مين مزن خريدار اكرو
ر کريہ۔ 
پعرس چھء پور 

اىي ىب آی کھرت اجازت زء سو ہکہ 
ءىق رقومات تھاءويتھ (اگر چہ مت حممكس، لكرينگ ہاوسـنگ/لكرينگ اكرپوريشن l ايس 

 رضوری آسـنہ) تہ خريدارس چھء رضوری یء برن تھاونہ آمژء وقتس آندر ديون۔

اگر چہ رمقک لگاDر  خريدار چھء مس®ا زء رقومن ہزن آداءگی خريدار سـند طرفہ دينک مطلب چھنہ پورء يقني دہاىن رمقچ۔۔ ۱۲

تميسـند اكرو
ر اصل پاءٹھ چالو گژھء۔آداگی روز گژھان، خريدارس ° کيہنہ رمق ديون حماد 
پت يلہ   

 

 

 پونسہ برن تہ مقرر گژھن

خريدار ہيکہ حمك ديتھ حفاظتک/حمادک ہيون l کنن ليکھنکس صورتس مزن l اميک ہيو کنتہ طريقہ، یء گژھء خريدارس ۔ ۱۳

تہ 
پعرس درميان رليتھ ميلتھ ماننہ ايون آمت۔ 
پعر گژھن يقيىن سان چزي منگاونہ تہ خريدار سـند اكرو
ر چالونہ کھرت اميسـند 

س خريدارس دينہ آسہ آمت۔کرنہ ايون يس تميخمسوس کوڈ اسـتعامل   


پعرس پازء خريدار خربدار تھاون تہ پازءس اكرو
رس متعلق زاءنياب سـپداون، چزين ہند رٹن/رقومن ہزن آداءگی، l کہنتہ ۔ ۱۴

خريدار سـند حق آسن زء سو پکے اتھ طريقس پيٹھ اتھ رليتھ چزين ہندس حممكس تبديىل گژھن وزء وزء، تہ اتھ برعکس گژھء يہ 

يتہ اكرو
ر آسہ گژھان۔ پيٹھ  

چزي کنن وول 
پعر گژھء يقني دہاىن ديون زء خريدارن ہند پونسہ l حفاظت اين الگ خاطن مزن  مجع کرنہ ميہ خاطہ گژھن نہ  ۔ ۱۵

ل کرن اميس پنن آسن l بني خريدارن ہند l گژھنہ 
پعر امن ہند اسـتعامل 
ءقني خريدارن º l کن مقصد l مقاصيدو کھرت اسـتعام

ميہ مقاصد قوانينن رسکيوالءرن، اشتيہارن، ايس اىي ىب آی چن ہداlت l قانونن رسکيولرن º حممك چن اشتيہارن اندر چھء حترير کرنہ 

 آمت۔

حممك طرفہ رد کرنہ آمت متام اكرو
ر ميہ خريدار ہندس پکھشس مزن اكرو
ر آسن چالن گژھن رد 
پعر ہيکہ خريدارس سيتھ کرنہ ۔ ۱٦

حماد تہ رد کريتھ۔ آمت  



قانون تہ قايدء تہ اشتيہار ماحمكس حتت کرنہ يتہ اكرو
ر گژھان  حممكس مزن پونسہ کڈن l برن چھء ايوان قانونن حتت کرنہ، ۔ ۱۷

يس حممكہ کن قانونو تہ قوايدو خمصوص آسہ تہ اميہ اكرو
رک متام ساتھـی گژھن اميکن خمصوص کرنہ آمىت عدالتکن حصن مزن برن 

کورمت آسہ، يتہ اكرو
ر گژھء Dکہ قانونکن حصن پيٹھ واتہ اثر، عدالىت تہ قانون امي حممكک تہ اشتيہارات چھء ايوان اميکی حتت 

 جاءری کرنہ۔

سـند پونسہ ر
پع  

ان، پونس خريدارس پازء 
پعرس قميت ديون تہ 
ءىق چزي ميہ تميس وزء وزء خريدار سـندس خاطس پيٹھ الگو چھء سـپد ۔ ۱۸

ڈنس تہ تراونس تہ 
ءقني الوءزمياتن ميہ 
پعر چھء خريدارس پيش کران۔ 
پعرس پازء نہ ذlدء قميت ہيون يوتہا قانونن، قواءيدن تہ ک

 حممكک کونسلن تہ ايس اىي ىي آی يک قانونن مقرر آسہ کورمت۔

 خمت کرن تہ عہدء مزن نرين

(يتھ مزن فصلہ کرنک حق چھء ايوان) خريدار ہيکہ مسجت زء 
پعر  ہيکہ  ۔ 
پعر سـندن 
ءقني حقوقن نقصان واتناونہ ورۓ۱۹


ءىق پونسن، روزمت خرچن وغريہن ہزن اداءيگی گژھہ تہ  l برونہکن ہيکہ  خمت کريتھ/ اكءڈيتھ خريدار سـند عہدء نش اگر نہ رمقچ

قصان دولتک رمق اتھ خمت/ ملكنہ کس حقس مزن یء پانہ مسبھاليتھ، اگر کہنہ آسہ خريدار سـندس قايدس خالف۔ کہنتہ l ساءری ن

 کھسہ اميس رمق تہ یء چھء خريدارس برداشت کرن۔

م، رٹنہ تہ رمقچ  آداءيگی نش، سوزنہ l حفاظتچ متبادىل ہند يس خريدارن حمك ۔ اگر خريدار گزرء l ہيکنہ بريتھ l گسہ Èاك۲۰

برن l کڈن بند کريتھ تہ ہيکہ پننہ نقصانک شاكيت کريتھ، اگر کہنہ آسہ آسہ ديمتت ہينہ l کننہ کھرت، 
پعر ہيکہ اميسـند پونسہ 

ن نش ہکہ 
ءىق Êاومژ رمق خريدار سـند مالہ مزن۔ خريدار l متسيند طرفہ کرنہ آمت Èمزد، تميسـند پتک، تميسـند طرفہ تھاونہ آمت نفر 

د کرنہ آمتس نفرء سـندس حقس مزن گسہ ايون حصيح ادا کريتھ۔ خريدارس پازء یء ژيتس تھاون زء پونسہ/حفاظتک متباءدل Èمذ

 پاءٹھ کڈنہ ايون 
پعر سـندء ذريع۔

بۓ تہ کنہا  ۔ 
پعرس پازء اشتيہار ذريع رلونس حممكس پونسچ/سوزÌ خرب ديون خريدار سـند واسادت سيتھ۔ اگر خريدارس آسہ۲۱

اكرو
ر ساءتھـی، l دوست/بڈھاونہ وول l کہنا تہ چزي ايوان آسہ تہ گسہ تميسـند Èو lىن lر سـند/اكرو
 ساءتھ سـند/چالونہ واءيل 

 سـند 
زاءپتہ پاءٹھ 
پعر سـند ذريع حممكس ديون۔

 

 مسلک حل

لنچ زاناكءری دين۔
پعرس پازء پننس خريدارس تميسـند حممكس تہ ايس اىي ىب آيک سيتھ ر  ۔ ۲۲  


پعرس پازء خريدار سـند دو
رء حصيح کرنس پيٹھ تميسـند ساتھ ديون تيکيازء اميسـند پونسک برن l کڈن گسہ اميکی ذريع تہ ۔ ۲۳

 خراب چزي سوزنک شاكيتہ خمت کرن۔



اب فاصلہ نيون۔ عدالىت تہ ۔ خريدارس تہ 
پعرس پازء پونسہ برنک، رمقک وغريە متعلق کنتہ شاكيتہ l مثلہ کھرتء قانونو حس۲۴

حممكک يتہ اكرو
ر گژھان آسہ تہ اشـتہار نريان آسہ ہيکہ وزء وزء خست اءسيتھ۔قاءيدء   

۔ 
پعرس  پازء کنتہ فاصلک برقرار تھاون جÑی يقيىن بناون، يس تہ پونسہ برنہ ای تميسـند دوران مطلب خريدار تہ تميس پازء ۲۵

حالتس مزن نني اىي۔رلنہ ايون Dتھ فاصلس پيٹھ يس Dتھ   

۔ خريدار/
پعر گسن مس®ن متہ نکتہ ميہ کنسہ چننہ آمت نفرن ديمتت اسہ مثلہ حل کھرتء اگر کنہا آسہ، خريدار/
پعر سـند، متہ ۲٦

 گژھن اين بند تھاونہ خريدار 
پعر پاءٹھ اکہ چيٹھء سيتھ يس متو بدلہ چننہ آمت نفرو ديمتت آسہ۔

 رشـتہ خمت کرن

خريدارس يس پانہ ون يس رشـتہ چھء ای خمت کرنہ ، اگر 
پعر کنتہ وجہ سيتھ چزين ہندء حممكکن نفرن خمت کرء ۔ 
پعرس تہ ۲۷

 يعىن جڈتھ آسن، 
پعر سـند مرىض پيٹھ، مرنہ سيتھ، اسـتفا دينہ سيتھ l اگر اميÒ دسـتاويز بورڈ رد کرء۔

ہ رضوری 
ءقني نفرن ديون اگر تمي اشتيہار ليکيتھ آسہ ديمتت 
پعر، لکٹ 
پعر تہ خريدارس درميان رشـتہ خمت کرنک وجہ چھن۔ ۲۸

 مكسمك اکھ ريتھ برونہہ 
ءقيو نش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ 
پعر سـندء مرنس/خمت گژھنس پيٹھ l اميسزن رجسÕيشن بورڈ کہ طرفہ رد کرنس پيٹھ l پنن حماد واپس نينس پيٹھ چزين ۲۹

امي مÖوÌ خرب آسن تہ یء ہندس حممكس نش تہ /l عہد کرنہ نش 
پعرن ہند لک� 
پعرن سيتھ کنتہ وجہ سيتھ، خريدار گسہء 

يدار ماننہ، تہ متن قانون تہ قوايد تہ دسـتاويز ميہ 
پعر  چالوان آسہ روزن متاۓ ميہ گوڈنيتھء خريدار ای سـيدء سـيود 
پعر سـند خر 

ۓ يہ رشـتہ خمت کرنک ليکھنکس صورتس مزن، اکہ ريتہ کھوتہ مك نہ کيہنہ۔ اءيس، يوDن خريدار 
پعرس پنن يقني ہا  

تہ راكوٹ حقوق
ىق   

ہوندين 
غراونيکن حقوقن،سودوک حصہ ،وغريە ہقوقن ہنذ ہفاضتچ يکيندہاىن مي ز پننني خريدارن 
پعريس پ يس۔  چزين ہوند٣۰

حصاب کرين کہ قوين تيہ تريقہ گژہنہ خريدارس پونس کڈنس lتراوÌ وتيہ مÝ بيہ  خريدار سزن دلچسـپـی l خريدار سـند لوحکينون 

 گژە نہ کنہ تيہ طريک زکھ واتون۔

نني ايکونٹ ويز ويز روالونہ تہ ٹھيک کرين مگر  قانونس ،رسکيولر،نوٹيسوDھت تہ خريدارس پزن پ  
پعر يسچزين ہوند ۔٣۱

 ،جاريکردہايس ای ىب آی l اميوک کنہ تيہ حصہ يت پيٹھ يہ 
پار چالونہ چہ ايہوان۔

ہسہ گژە مہادوک اک نوٹ پنني سارنني اكر
ر کني حصن سازون يوم اتھ طرز معلس پيٹھ چالن آسن 
پعر يسچزين ہوند۔٣۲  

يتھ مزن ويز ويز اور يور کرنوک حترير آسء رژراون آموت اتھ مزن گژە آسون پونس کڈنس l تراونک حترير ،منگناونہ آمژ چزيخي 

زاناكری ،اكر
ر منرب،،اكر
ر ٹامي،
ىق حمادچ زاناكری،خريدار سوند کوڈ،
پار،
ىق خرچات وغريە بيہ پرتھ کنہ دليل يوس برين 

ز يہ حمادوک نوٹ 
پعريس پ يسچزين ہوندطريکس تہ ٹاميس اندر يوس ايکس چينجن موقرر آسء کرموت، رضوری  آسء۔بيہ تيتھ 

 پنني اكربعروکني ساتھني ايکس اكرکرنيک دوہس مزن اميچ ہارڈ اكپـی l سافٹ اكپـی ڈجيٹل دسـتکت سعيتتومن دينء۔



در متام پونس l بيہ کنہ پننيہ موقرر کرنہ آموت پز پننيس خريدارس سوند اكر کرنوک دوہس اندر ان 
پعريس يسچزين ہوند۔٣٣

ايکس چينج پيٹھ  سوزنہ ايون lخريدارسـند پسـند کرنہ آموت ايکس چينج پيٹھ مگر سہ گژە آسون پراىن ايکس چينجوک لوحکينون 

 يوند پالن کران مي پيٹھ ويز ويز اكر
ر آىس چالن۔

ژە سہ سوزن متی طريقہ  تہ متی ويز يتھ شوين پونسن تہ حفاظت گ ريدويس پز پننني خريدارن خاå ژاناك
پعر  يسچزين ہوند۔٣۴

Dحت حممك تومن اجازت آس ديوان تہ بيہ يتہ اكر
ر آس چالن۔اتھ مزن گژە يہ واضعيہ کرنہ آموت کہ خريدار گژہن شاكيت کرن اگر 

يٹھ شاكت کرين ،يتھ پيٹھ ويز ويز اكر
ر اتھ مزن کنھ غلطی آىس،اگر اكنہ آسـيھ تيل گژە تمي ويز حممك کہيس طی شودە طريکس پ 

 آوس چالن۔پت گژە 
پاريس نيش رٹنہ ايون۔

۔ چزين ہندس 
پعرس پازء پننس خريدارس مفادک حترير پريتھ دوە سوزن۔ مفادکس حتريرس مزن گژھہ ميو مزن اکوٹ مجع کرنہ ۳۵


ىق رکومات ( l اکوٹ مويل l جات) گسہ نقدس مزن آمنت چزين ہند زاناكءری، اکوٹ اسـتعامل lخريدار سوند بقا l امت مويلÊ

 مولک حساب خمت کرن، مجع کرنہ آمژ پرچی، بينکچ گارنç تہ 
ءىق حفاظت۔

خريداس پازء يقني دہاىن دين زء مت سزن قانوىن قوت اكءژە چھء تہ ای 
پعر سيتھ لني دينس مزن تہ چھء اتھ اليق زء سہ کريہ پننہ ۔۳٦

سارے رضورlت ممكل کرÌ يقني دہاىن کرين۔ يس خريدار قوايدن ہند اسـتعامل۔ خريدارس پازء ممكل پاءٹھ مول کڈنک تہ برنک 

انۓ خمت کرن مي برونہ مول کڈنہ l برنہ ای۔اتھ مزن ای، تس چھء سوری پ  

 حمادک اليÕانک حترير

اگر خريدار چونہ حمادک حترير رٹن اليکÕانک صورتس مزن، متس پازء اکھ حصيح اىي۔ميل آی ڈی دين 
پعرس۔ اگر خريدار ۔ ۳۷

خريدار چنيہ اكرو
ر کرنک طريقہ  سـندس اىي۔ميل آی ڈی مزن کہنہ تبديىل ای تميس پازء اکہ چيٹھ ذريع 
پعرس خرب دين۔ اگر

حمفوظ طريقس مزن کرنہ ايون خريدار سـند خمصوص Èو تہ انÕنيٹک ذريع، تيلہ گسہ ای۔ميل آی ڈی ہند بدالونک دوخواست 

 پاسورڈ سيتھ۔

ميلک ذريع سوزنہ ای گژھن ڈحييٹىل اين دخست کرنہ، ليکھيت، -
پعرس پازء یء تقني تھاون زء ساءری ای ىس اين يس ای۔ ۳۸

مدنظر تھاءويتھ۔ اگر چہ ای ىس اين ای سوزنہ ای ميلک ذريع سيتھ تھاءويتھ، Dتھ فايىل ىت  ۲۰۰۰ژٹنہ روسـىت آی ì ايکٹ 

آسن۔گژھء ايون دخست کريتھ، ليکھيت، ژٹنہ ورۓ   

ميلس - ، تميس پزۓ حمادک نوٹ خريدار سـندس ای۔ خريدار گسہ خيال تھاون زء يس ميل 
ونس آسہ گژھء 
پعر سـند ذريع۳۹

 پيٹھ سوزن۔

۲۰۰۰
پعرس پازء ای ميل ای ىس اين تہ رسـيد سافٹ اكپـی تہ ژٹنہ  ورے کس صورتس مزن آسن يس حممكن آی ì ايکٹ ۔ ۴۰ 

مت تہ قانون/قوايد/رسکيولرک خيال تھاءويتھ يس ايس اىي ىب آی/حممكن وزء وزء ديمتت آسہ۔ مد نظر تھاءويتھ معني آسہ کور

سوزنک سـبوت يعىن لوگ رپورٹ يس سسـî بناءيو حمادک نوٹ سوزنہ ويزء پازء 
پعرس ىي مسبھالن کنہ خمصوص وقتس Dم 

پورٹس مزن گژھء حمادک پوڑء زاناكءری آسن يس نہ قوايدن ہند  خيال تھاويتھ يس ايس اىي ىب آی/حممكن ديمتت آسہ۔ اتھ لوگ ري 



خريدارس کيہن آسہ واءژمژ۔ 
پعرس پازء پريتھ کہنا قدم تولن Dکہ يقني سـپدء زء متن اشتيہارن ہزن پرچی چھء تمي رñژ يوم ميل آسن 

 توہی وزء وزء ايس اىي ىب آی تہ 
پعر حممكہ کيو قانونو حساب آسن مقرر کرنہ آمت۔

پازء مہادک نوٹس اكغذن ہندس صورتس مزن جاءری تھاون متن خريدارن کھرتء  ميہ نہ حماد رٹنک ذريع اليکÕونک 
پعرس ۔ ۴۱

ىي ىس اين سوزنہ ای کيہن، خريدارس، l خريدار سـند ای ميل مزن گژھء خمت، 
پعرس پزء حمادک حترير طريقہ آسہ چمنت يتنہ ا

ايس اىي ىب آی تہ حممكہ کيو قانونو مطعبق تہ گسہ اين حمادکہ اكغذک سـبوت اكغذن کس صورتس مزن سوزنہ دينہ آمت وقتس Dم 

 تھاون۔

۔ خريدار سـندء ای ىس اين کس ای ميل آالو، 
پعر گسہ اميہ ساتھ يہ ای ىس اين بناونہ آمژء ويب سايٹہ پيٹھ کھالن، اگر آسہ، ۴۲

ہ اميہ کھرت گسہ اميس ايون خمسوس Èو تہ پاسورڈ دينہ ايون، تہ حمفوظ طريقس مزن تہ گسہ خريدار سـند اسـتعامل کھرتء يلہ ايون تھاون

يہ ذريع ىت تھاون زء خريدار ہيکہ يہ حمادک حترير اليکÕونيلكی حمفوظ تھاون l اميک پرنٹ کڈن۔Dتھ گسہ   

 

 

 

 


