
یسیپال یک یرازدار   

  8102اگست  ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر

: یپابند یتیملک  

 ریاجازت کے بغ یریتحر یشگیپ یک ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیہے۔ ٹر تیملک یک ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر زیکنٹرول شدہ دستاو ہی

ممنوع ہے۔ لیترس ای اشاعت، وضاحت یکوئ ی جانب سےک موںیمجاز فر ریغ  

 تعارف

سے سنبھالنے  مےیاور شفاف طر واضحکو  صارف کی معلوماتکے تحفظ اور  یرازدار یک صارف ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر

 ںیہے اس کا انحصار ہر معاملے م یکرت کو استعمالہے اور اس  یاکٹھا کرت معلومات یجو ذات یکے لئے پرعزم ہے۔ کمپن

ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر خدمت پر ایمصنوعات  درخواست کردہ  

انیب کا یرازدار  

ہے اور  یکرت ن کو استعمالہے اور ا یکو کس طرح اکٹھا کرت معلومات یذات ک صارف یجائزہ فراہم کرتا ہے کہ کمپن جمالیا

ہے  یبتات ںیکے حموق کے بارے م صارفلواعد اور متعلمہ ضوابط کے تحت  ن،یلوان معلومات کی حفاظت کےکو  صارفیناپنے 

ہوتا ہے اریختدائرہ ا ایپر کنٹرول  صارف ای یجس کا کمپن  

افراد   ایاداروں  یلانون ای جنٹیمجاز نمائندے/ ا ای ں،یہ صارفممکنہ  ایکے موجودہ  یتو کمپن ایجو  ہیںافراد وہ  س کے مخاطبا 

ںیہ صارفممکنہ  ایموجودہ  جو ںیکے فائدہ مند مالک ہ  

معلومات پر  ںیتعلك تھا، اس بارے م یکے ساتھ اس طرح کا کاروبار یکمپن ںیم یجن کا ماضہیں کہ  افراد وہ  اس کا مخاطب

کے  یکے طور پر، کمپن ہے )مثال یکرت ئریثالث کے ساتھ کب ش كیفر کسی معلومات یذات ک صارف یمشتمل ہے کہ کمپن

 سروس فراہم کنندگان(۔

 صارفطور پر  یبعض اولات اجتماع یکہا جاتا ہے۔ کمپن یمعلومات" بھ ی"ذات ای" ٹایڈ یکے کوائف کو بعض اولات "ذات صارف

نے عمل کو سنبھالنے، جمع کرنے، محفوظ کر یبھ یکس سےی" کرنے جسنگیکو "پروس ٹایڈ یاس طرح کے ذات ای ٹایڈ یکے ذات

معلومات ہوگا جو اس  یسیا یکا مطلب کوئ ٹایڈ یذات ےیکے مماصد کے ل انیہے۔ اس ب یحوالہ دے سکت یکرنے کا بھ رہیاور ذخ

نمبر شامل ہے۔ یکا نام، پتہ، شناخت صارفمثال کے طور پر  ںیہے اور جس م یشناخت کرسکت  یک صارفکے   

ںیکون ہ ہم  

ہے جس کا  یکمپن کاروبار کرنے والی ایککے تحت  نیکے لوان ناڈائنزیاور گر نٹینسیو نٹیس ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر

آفس  ڈیاس کا ہ ںیم ناڈائنزیگر نڈیا نٹینسیو نٹیالج، مرے روڈ، کنگسٹن س مروکیش 8102 یس یب یآئ 87130نمبر  شنیرجسٹر

کو معاون خدمات )اس کے  صارفاپنے  عےیفارم کے ذر ٹیپل یتجارت  ۔ہے  تاکر اور متعلمہ سہولیات فراہم یکار ہیہے اور سرما

ںیبراہ کرم مالحظہ کر ےیمعلومات کے ل دی"( مزیبعد "کمپن  

www.forexmart.com 

 ںیتعلمات کے تناظر م یہم اپنے کاروبار ںیاور ہم اسے کہاں سے اکٹھا کرتے ہ ںیکرتے ہ ی ذاتی معلومات استعمالہم کون س

فارم کے  ٹیپل سائٹ/ بیو یسے اپنصارف جو ہم اپنے  ںیاور اس پر عمل کرتے ہ ںیکرتے ہجمع  کی ذاتی معلوماتمختلف السام 

جو  ںیکرتے ہ کا استعمالاور اس  ںیاکٹھا کرتے ہ یبھ معلومات یکنندگان سے ذات اہمہم اپنے خدمات فر۔ ںیوصول کرتے ہ عےیذر

اجازت ہے۔ انہیں استعمال کرنے کی ںیاور ہم ں،یطور پر حاصل کرتے ہ یہم لانون  

 



پہلے سے لبول  عہیاور آپ کے ذر ںیکوشش م یمہم کو بہتر بنانے ک ٹنگیمارک یک یمماصد کے لئے اور کمپن یاتیصرف شمار ہم

 ن۔ اںیلابل شناخت معلومات کا اشتراک کرتے ہ کی ذاتی صارف ثالث کے ساتھ كیحد تک فر یاجازت ک یکردہ شرائط و ضوابط ک

 الت،یتفص ی]مثال دستخط[، مالزمت ک ٹایڈ یمیتوث الت،یتفص یرابطہ ک دائش،یپ خیتار ہ،نام، پت سےیج التیتفص یذات ںیمعلومات م

اور  یلابل اطالق ہو تو معاش جبمعلومات  یذات یاور کوئ ٹیفکیسرٹ ٹیکارپور ںیصورت م یادارے ک یواجبات، لانون اور اثاثے

یہ اس کے عالوہ بھی  کنیل ںیشامل ہ متعلمہ معلومات کا انکشاف کرنا ای یمال یضرور گریپس منظر کے ساتھ ساتھ د یمال

۔ںیہ ہوسکتی  

فولتا کمپنی اپنی سہولیات میں بہتری کے لئے ان کے عالٔوہ بھی معلومات طلب کر سکتی ہےولت   

مصنوعات اور خدمات یاور شرح سود اور کرنس یکار ہیسرما   

میں تجارتی  یس: حصص، فنڈز اور شرح سود/ کرنںیشامل ہ ںیاس م ںیہم درخواست کر سکتے ہ یمعلومات جس ک مخصوص

۔اہداف یذات و،یپورٹ فول یکار ہیسرما یاور دائرہ کار، ذات یحکمت عمل یک یکار ہی، سرماعلماور  تجربہ   

ہے یذمہ دار یفراہم کرنے ک معلومات یذات یاپن ںیآپ پر ہم ایک   

تعلمات  یفراہم کرنا ہوگا جو کاروبار معلومات یاپنا ذات ںیآپ کو ہم وجہ سے  انے کیتعلمات کو آگے بڑھ یآپ کے ساتھ کاروبار

النڈرنگ لانون  یہے۔ من یکے لئے ضرور یکارکردگ یک وںیذمہ دار یمعاہدوں ک یکے مطلوبہ آغاز اور عمل درآمد اور ہمار

ہے کہ جب  یجس کے لئے ضرور ںیپابند ہ دیاکٹھا کرنے کے مزکو  ذاتی معلومات کاہوئے ہم اس طرح  کھتےیدفعات کو د یک

تو  ںیفائدہ مند مالک ہ ای جنٹیادارہ جس کے لئے آپ مجاز نمائندہ / ا یلانون ای ںیتعلك لائم کر یکاروبار ایتھ معاہدہ ہم آپ کے سا

۔ںیکری تصدیك شناخت یہم آپ ک  

فراہم پتہ  ی)شہر اور ملک( اور اپنا رہائش دائشی، اپنا پورا نام، جائے پنمبر کارڈ/ پاسپورٹ یکم از کم اپنا شناخت ںیلہذا آپ کو ہم

کہ اگر آپ  ںینوٹ کر یہے۔ براہ مہربان ایگ ایاوپر ذکر ک اک سج ںیکر سک لیتعم یک یذمہ دار یلانون یکرنا چاہئے تاکہ ہم اپن

ادارے کے  یلانون یکس ایطور پر  یتعلمات کو انفراد یتو ہم آپ کے ساتھ اپنے کاروبار ں،یکرتے ہ ںینہ راہمف ٹایمطلوبہ ڈ ںیہم

۔ںیرکھ سکتے ہ ںینہ یجار ایفائدہ مند مالک کے طور پر شروع  ای جنٹیمجاز نمائندے/ا  

کرتے ہیںپر ادیبن کی اور کس لانون ںیکرتے ہ وںیک کا استعمال ٹایڈ یذات یہم آپ ک   

 کیوجوہات کے لئے آپ  ادہیز ای کیسے ا ںیوجوہات م لیکے تحفظ اور درج ذ یرازدار یہے ہم آپ ک ایگ ایکہ پہلے ذکر ک سایج

ںیسے سنبھالنے کے لئے پرعزم ہ مےیاور شفاف طر مکمل لومات کوذاتی مع   

 ادیبن یکے ساتھ معاہدوں ک صارفینتاکہ اپنے  ںیکرتے ہ ذاتی معلومات کا استعمالکے لئے: ہم  یکارکردگ یمعاہدے ک کی. الفا

ذاتی معلومات کے ہوں۔  یکے ساتھ معاہدہ کرنے کے لابل بھ صارفین ممکنہ کنیل ںیکر شیاور پ ںیخدمات انجام د یمال یپر اپن

پر منحصر ہے۔ اتیضرور یک متخد ایکا ممصد ہر مصنوعات  استعمال   

۔ ےہ ماننا ہوتا یںجن کے ہمکہ  ںیہ ینکلت اںیذمہ دار یلانون یسے بہت س نیکے لئے: متعلمہ لوان لیتعم یک یذمہ دار ینونب ۔ لا 

 یرپورٹنگ ک ایلانون  کسیٹ ل،یتعم یاحکامات ک یعدالت ك،یتصد یشناخت ک ک،یچ ڈٹیاور تماضے کر اںیذمہ دار یاس طرح ک

 کا استعمال ہمارے لئے الزم کرتے ہیں کہ جہاں اور ٹایڈ یذات یکے لئے ضرور رولالنڈرنگ کنٹ یمن ینٹیاور ا وںیذمہ دار گرید

 جب لابل اطالق ہو۔

کردہ جائز مفادات کے  اریاخت عہیثالث کے ذر ك  یفر یکس ایلئے: ہم اپنے  حّصول کے د کےج: جائز مفادات کے تحفظ کے مماص

معلومات استعمال کرنے  یجائز مفاد وہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس آپ ک کی۔ اںیکرتے ہ معلومات کا استعمال یتحفظ کے لئے ذات

کے  نیاور بہتر درستمنصفانہ طور پر آپ کے لئے  ریغ ہیکے باوجود،  سا کنیہے۔ ل یوجہ ہوت یتجارت ای یکاروبار یکوئ یک

جانا چاہئے۔ ںیخالف نہ   



ہو تو  ید یمخصوص رضامند یلئے اپن استعمال کے کے معلومات ںیآپ نے ہم کہیہے: بشرط یفراہم ک یرضامند ی۔ آپ نے اپند

 یولت رضامند یبھ یہے۔ آپ کو کس سے ہی حاصل ہوتی یرضامند حثیت آپ کی فراہم کردہ یلانون یک سنگیپروس یاس طرح ک

۔پڑے گا ںینہ معلومات کے استعمال پر کوئی فرق یسے لبل ذات  اپسی کی درخواستو یکا حك ہے۔ تاہم، آپ ک واپس لینے  

کرتا ہے استعمالکون  ی ذاتی معلوماتآپ ک  

کے اندر مختلف محکموں کو  یکمپن کو ی ذاتی معلوماتکے دوران آپ ک یکارکردگ یک وںیذمہ دار یمعاہدوں اور لانون ےہمار 

ذمہ  یتاکہ ہم اپن ںیکرسکتے ہ معلومات حاصل یذات کیآپ  بھیفراہم کنندگان اور سپالئرز جاسکتا ہے۔ مختلف سروس ایفراہم ک

 عےیجس کے ذر ںیکے ساتھ معاہدے کرتے ہ یکنندگان اور سپالئرز کمپن م۔ اس طرح کے سروس فراہںیانجام دے سک اںیدار

جاتا ہے۔ ایکا پابند بنا ذاتی معلومات کے استعمالطور پر  یلانون ںیانہ  

:مثال کے طور پر ں،یوصول کنندگان ہو سکتے ہ معلومات کے  یذات ں،یمندرجہ باال حاالت م  

موجود ہے؛ یذمہ دار یلانون کیحکام، چونکہ ا یاور عوام یٹریگولیر گرینگران اور د   

استغاثہ کے حکام جب لابل اطالق ہوں؛ یحکام، فوجدار کسیانکم ٹ    

اں؛یجنسیا فرنسیر ڈٹیکر سےیالنڈرنگ کے عمل کے لئے، ج یمن ینٹیہمارے ا   

ر؛یمش یلانون یرونیب   

اور اکاؤنٹنٹس؛ ٹرزیآڈ   

شن؛یآپر ٹنگیمارک   

روک تھام کے ادارے؛ یفراڈ ک   

 ںیم یموثر فراہم یخدمات ک یسہولت فراہم کرکے آپ کو ہمار ںیم وںیگیمہارت، حل اور معاونت اور ادائ یکیتکن جو اںیمپنوہ ک

۔ںیہ یمدد کر رہ یہمار  

لک کو م سرےیتکو  ی ذاتی معلوماتکو منتمل کرنا آپ ک میتنظ یااللوام نیب یکس ایملک  سرےیت یکو کس آپ کی ذاتی معلومات

کہ  سےیج ںیمعامالت م سےیہے[۔ ا اریدائرہ اخت ایکالئنٹ پر کنٹرول  ای یملک سے باہر جس کا کمپن یعنیجاسکتا ہے ] ایمنتمل ک

ہے  یلانون کے مطابك ضرور معلومات کا یہ تبادلہاگر  ایکے احکامات پر عمل درآمد کرنا[  یکار ہیسرما ای یگیادائ ی]مثال آپ ک

لک م سرےیہے۔ ت ید یرضامند یکرنے کے لئے اپن سایا ںیآپ نے ہم ای[ یذمہ دار یلانون کے تحت رپورٹنگ ک کسیٹ سےی]ج

کے سلسلے  یمنتمل یک ٹایکرنے اور لابل اطالق ضوابط کے مطابك آپ کے ڈ لیتعم یک اراتیکے مع کشنیپروٹ ٹایڈ سریپروس ںیم

ہے  یپروفائلنگ ہوت ایہے اور ک یکس حد تک ہوت یساز صلہی۔ خودکار فںیالدامات فراہم کرنے کے پابند ہ یمناسب حفاظت ںیم

 کی آپ۔ ہم ںیکرتے ہ ںیاستعمال نہ یساز صلہیخودکار ف یہم عام طور پر کوئ ںیم نےیتعلمات لائم کرنے اور انجام د یکاروبار

جس کے تحت  ہے نایپہلوؤں )پروفائلنگ( کا جائزہ ل یجس کا ممصد کچھ ذات ں،یکر سکتے ہ یپر خود بخود کارروائ معلومات کچھ 

۔دیا جاتا ہےانجام  ای کیاآپ کے ساتھ معاہدہ   

 وںیسرگرم یسیا پروفائلنگ کو ایاور ک ںیکرتے ہ معلومات کس طرح سے استعمال یذات کیکے لئے ہم آپ  وںیسرگرم ٹنگیمارک

جاتا ہے ایکے لئے استعمال ک   

 ایجو آپ  ںیکرسکتے ہ کی ذاتی معلومات استعمالبتانے کے لئے آپ  ںیکے بارے م شکشوںیآپ کو مصنوعات، خدمات اور پ ہم

کے لئے متعدد معلومات  نےید لیتشک حکمت عملی کیا ںی۔ ہم اس بارے مںیہ یکا باعث ہوسکت یآپ کے کاروبار کے لئے دلچسپ

پروفائلنگ کا  ں،یہے۔ کچھ صورتوں م یہوسکت یدلچسپ ایک یآپ ک ایہے  یسکت ڑضرورت پ ایکہ آپ کو ک ںیکرتے ہ کا مطالعہ

 یصیتشخ یپہلوؤں ک یمعلومات فراہم کرنے کے لئے کچھ ذات ٹنگیہم آپ کو مصنوعات پر ٹارگٹڈ مارک یعنیجاتا ہے،  ایاستعمال ک

استعمال کر  ںیصرف اس صورت م وک ی ذاتی معلومات۔ ہم آپ کںیکرتے ہ یپر خود بخود کارروائ معلوماتممصد سے آپ کے  

واضح  یکرنے کے لئے آپ ک سایا ںیہم  بعض صورتوں میں ںیمصنوعات اور خدمات کو فروغ د یجب ہم آپ ک ںیسکتے ہ



 میس سپورٹ ٹولت کالئنٹ یبھ یہے۔ آپ کو کس ںیکرنا ہمارے جائز مفاد م سایکہ ا یہ خیال کریںاگر ہم  ہوتینہیں درکار  یرضامند

 یپروفائلنگ بھ ںیپر اعتراض کرنے کا حك ہے، جس می ذاتی معلومات ٹنگ کے مماصد کے لئے اپنیسے رابطہ کرکے مارک

 شامل ہے۔

ںیرکھتے ہ کتنے عرصہ تک اپنے پاسمعلومات  یذات یہم آپ ک   

بار جب آپ کے ساتھ ہمارا  کیگے۔ ا ںیرکھ ی ذاتی معلوماتہم آپ ک ںیتعلمات ہ یتک ہمارے آپ کے ساتھ کاروبار جب

بنا پر  یوجوہات ک یکیتکن ای ی۔ اگر ہم لانونںیک رکھتے ہ( سال ت2پانچ ) ی معلوماتتعلك ختم ہو جاتا ہے، تو ہم آپ ک یکاروبار

۔ںیعرصے تک رکھ سکتے ہ ادہی( سال سے ز2) چپان ٹایتو ہم آپ کا ڈ نہ کریںاسے حذف   

حموق لئے آپ کے تحفظ کے معلومات کے  

ںیرکھتے ہ ںیجو ہم آپ کے بارے م ںیحموق ہ لیکے لحاظ سے آپ کے درج ذ کی ذاتی معلوماتآپ    

۔ںیحاصل کر یتک رسائ ٹایڈ یاپنے ذات    

معلوم کیا  ہیاور  یںوصول کر ذاتی معلومات کی نملہمارے پاس موجود  ںیکہ آپ کے بارے م سےیآپ کو اس لابل بناتا ہے ج ہی

آپ ذیل میں درج ای میل پر اپنی درخواست دے سکتے ہیں -جاسکتا ہے آہا ہم اس کا لابونی استعمال کرتے ہیں نہیں   ۔ 

support@forexmart.com 

وہاں آپ کو اعتراض کرنے کا  ںیہ کی ذاتی معلومات استعمال کرتےجہاں ہم آپ  کہ کے مماصد کے لئے ٹنگیراست مارک براہ

کے  ٹنگیسے متعلك ہے۔ اگر آپ براہ راست مارک ٹنگیبراہ راست مارک ہی ونکہیشامل ہے ک یپروفائلنگ بھ ںیحك ہے۔ اس م یبھ

 ںیروک د ات کا استعمالکی ذاتی معلوممماصد کے لئے آپ  سےیتو ہم ا ں،یہ رکھتے پر اعتراض  عمل در آمدمماصد کے لئے 

  گے۔

پڑے  ںیاثر نہ یتصرف پر کوئ یلانون یک یپر کارروائ ادیبن یک یسے رضامند نےیواپس ل یکہ رضامند ںیکر براہ کرم یہ نوٹ .

ہو ایمنسوخ کر د ایہو  ایگا اس سے پہلے کہ اسے آپ نے واپس لے ل  

 سوال ہو تو یکوئ ںیکے بارے م  کو ذاتی معلومات کے استعمالاگر آپ  ایکو استعمال کرنے کے لئے،  یسے کس ںیاپنے حموق م

ں۔یکوشش کرتے ہ یطور پر حل کرنے ک یتمام درخواستوں کو فور ی۔ ہم آپ کںیسے رابطہ کر میکالئنٹس سپورٹ ٹ یپر ہمار  

support@forexmart.com 

حفاظت اور تحفظ یمعلومات ک یذات یآپ ک   

 

 شنیرجسٹر ں،یفراہم کرتے ہ ںیکرنے کے سلسلے م خدمات کے صارف کے طور پر رجسٹر ایمعلومات جو آپ سائٹ  یذات وہ

۔ آپ اپنے منتخب کردہ پاس ورڈ ںیسے محفوظ ہ موںیطر یمعلومات کئ شنیہے۔ رجسٹر یگئ یک یمعلومات کے طور پر درجہ بند

ہے اور صرف آپ کو معلوم ہے۔  پوشیدہ ہوتا پاس ورڈ  ہی۔ ںیہ کرسکتےحاصل  یمعلومات تک رسائ شنیرجسٹر یاپن عےیکے ذر

 ںیہ موجود ہوتی سے مےیمعلومات محفوظ سرورز پر محفوظ طر شنیجانا چاہئے۔ رجسٹر ایک ںیکو ظاہر نہ یآپ کا پاس ورڈ کس

ہے  یکرت ہیکو خف اتمعلوم یتمام ذات یہے۔ کمپن یحاصل ہوت یرسائ عےیجن تک صرف مجاز اہلکاروں کو پاس ورڈ کے ذر

سے روکنے کے  کھنےیمعلومات کو د یبھ یکس یسیکو ا موںیمجاز فر ریہے اور اس طرح غ یجات یک فراہمکو  یکمپن ہی ونکہیک

معلومات  وہ ہے بھی  ںینہکی   شنیمعلومات جو رجسٹر یکو فراہم کردہ ذات یکمپن یہے۔ ہمار یکرت ںیکوشش یلئے تمام ضرور

۔ںیہ کی جاتی حاصل  دوبارہ کی جانب سےصرف مجاز اہلکاروں  عےیپاس ورڈ کے ذر راو ںیہ یمحفوظ سرورز پر رہت یبھ   

ہے یہ معلومات آپ آن الئن حاصل نہیں کر سکتے ہیں لہذا ان میں ترمیم کے لئے کسی پاس ورڈ کی کوئی ضرورت نہیں  



اںیلیتبد ںیم انیکے اس ب یرازدار  

گے تو ہم آپ  ںیکر اںیلیتبد ںیم انیکے ب ی۔ جب ہم اس رازدارںیکرسکتے ہ تبدیلی ای میترم ںیم انیکے ب یولتا فولتا اس رازدار ہم

حوصلہ  یگے۔ تاہم ہم آپ ک ںیکر میترم ںیم خیتار یک یگے اور ہم اس صفحے کے اوپر نظر ثان ںیمطلع کر مطلعکو مناسب 

کو معلومات  یذات یکہ ہم آپ ک رہ سکیں آگاہ  ںیاس بارے م شہیتاکہ ہم ںیکا جائزہ ل انیاس ب ولتاکہ آپ ولتا ف ںیکرتے ہ یافزائ

۔ںیہ کیا جا رہا اور تحفظ  کس طرف سے استعمال  

یدستبردار یلانون   

کہ  ںیاور جب ہم سمجھتے ہ ںیطور پر لابل شناخت معلومات ظاہر کرنے کا حك محفوظ رکھتے ہ یذات یلانون کے مطابك آپ ک ہم

 لیتعم یعمل ک یلانون ایحکم  یعدالت ،یکارروائ یکردہ عدالت شیسائٹ پر پ بیو یہمار ای انکشاف ہمارے حموق کے تحفظ اور/

 ںینمصان کے ذمہ دار نہ ایمعلومات کے غلط استعمال  یذات ںیم جےیکے نت زیکوک پرسائٹ  بیو یہے۔ ہم اپن یکے لئے ضرور

وجہ سے  یک رسائیغلط  ایہے۔ ہم آپ کے پاس ورڈز کے غلط استعمال  ںینہ جس پر ہمارا لابو ای یرسائ یہوں گے جن تک ہمار

ہے۔ ایگ ایک مطلعا بدخواہ، تاہم یہوں گے، غفلت  ںیمجاز استعمال کے ذمہ دار نہ ریغ ای یلانون ریمعلومات کے غ یذات یآپ ک  

 

زیکوک   

ہے جسے  یفائلوں کا استعمال کرت یسائٹ آپ کے تجربے کو بہتر بنانے کے لئے اسے بہتر بنانے کے لئے چھوٹ بیو یہمار

 نیاپنے صارف ںیہم زی۔ مستمل کوکںیکرتے ہ لگاتے زیمماصد کے لئے مستمل کوک یاتیکے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم شمار زیکوک

خدمات کے تجربے کو بڑھانے کے لابل  یسائٹ پر ہمار یبنانے اور اپن ہدفاور  دلچسپی کے حوالے سے جاننےکے ممام اور 

 ی۔ ہمارے کچھ کاروبارںیسائٹ استعمال کرسکتے ہ یہمار یآپ اب بھبھی تو  ں،یکو مسترد کرتے ہ زی۔ اگر آپ کوکںیہ یبنات یبھ

ہے۔ ںیحاصل نہ رولکنٹ ای یک رسائت زیان کوک ںی۔ ہمںیکا استعمال کرتے ہ زیسائٹ پر کوک یشراکت دار ہمار  


