ﺳﯿﻨﮉ ﮨﯿﻨﮉ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪﺗﮯ وﻗﺖ ﻓﺮاڈ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﭼﻨﺪ ﻧﺌﮯ
ﻃﺮﯾﻘﮯ

ﺿﺮوری ﻧﯿﮟ ﮐﮧ آپ ﻧﺌ ﮔﺎڑی ﮨ ﺧﺮﯾﺪﯾﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ ﺑﺎت واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﺳﯿﻨﮉ ﮨﯿﻨﮉ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﮐﻮ
ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ اور ﯾﮧ ﻓﯿﺼﻠﮧ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺖ ﻓﺎﺋﺪہ ﻣﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﺑﮭ اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋ ارادہ ﮨﮯ ﺗﻮ اس
ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻮ ﺑﺖ دﮬﯿﺎن ﺳﮯ ﭘﮍھ ﻟﯿﺠﺌﮯ ،ﮐﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻧﮧ ﮨﻮ ﮐﮧ ﭼﺎﻻک ڈﯾﻠﺮوں ﮐﮯ ﭼﻨﻞ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻨﺲ ﮐﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮوا ﺑﯿﭩﮭﯿﮟ۔
اﯾﺴﭙﺮﯾﺲ ﭨﺮﯾﺒﯿﻮن ﺑﻼگ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ اﯾ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯿﮟ ﺳﯿﻨﮉ ﮨﯿﻨﮉ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﮐﮯ ﺧﻮاﮨﺸﻤﻨﺪوں ﮐﻮ ﺑﺖ
ﺳ ﺿﺮوری ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ آﮔﺎ ہ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ اس ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﭘﻠﮯ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﮔﺎڑی ﮐ ﻗﺴﻢ اور ﻣﺎڈل ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔  OLXاور ﭘﺎک وﮨﯿﻠﺰ ﺟﯿﺴ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭩﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺪدﮔﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺳﺘ ﯿﮟ۔
ان وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭩﻮں ﭘﺮ آپ اﭘﻨ ﭘﺮاﺋﺲ رﯾﻨﺞ ﺑﺘﺎﮐﺮ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮐﺲ ﻗﺴﻢ ﮐ اور ﮐﺲ ﻣﺎڈل ﮐ ﮔﺎڑﯾﺎں آپ ﮐﻮ دﺳﺘﯿﺎب
ﯿﮟ۔
ﺟﺐ آپ اﭘﻨ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﮯ دو ﺗﯿﻦ ﻣﺎڈل ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﻟﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ دﯾﮭﻨﮯ واﻟ اﮨﻢ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺘﻨ ﭘﺎﺋﯿﺪار ﯿﮟ،
اﯾﻨﺪﮬﻦ ﮐﺘﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ،ان ﮐ ری ﺳﯿﻞ وﯾﻠﯿﻮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻣﯿﻨﭩﯿﻨﻨﺲ ﭘﺮ ﮐﺘﻨﮯ اﺧﺮاﺟﺎت آﺗﮯ ﯿﮟ۔ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ری
ﺳﯿﻞ اور ﻣﯿﻨﭩﯿﻨﻨﺲ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﯿﮟ۔
OLXاور ﭘﺎک وﮨﯿﻠﺰ ﺟﯿﺴ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭩﻮں ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﺟﻮ ﮔﺎڑی آپ ﺧﺮﯾﺪﻧﺎ ﭼﺎہ رﮨﮯ ﯿﮟ اوﺳﻄﺎً اس ﮐ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺘﻨ ﺑﻦ رﮨ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ آپ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اوﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮯ  5ﺳﮯ  10ﻓﯿﺼﺪ ﮐﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐ
ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺮوع ﮐﺮﯾﮟ ﺗﺎﮐﮧ ﺑﮭﺎؤ ﺗﺎؤ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آپ ﮐﻮ ﭨﮭﯿ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻞ ﺳﮯ۔

ﮔﺎڑی ﮐ ﺧﺮﯾﺪاری آپ ﮐﺴ ﺷﻮروم ﺳﮯ ﮐﺮﺳﺘﮯ ﯿﮟ ،اور ﮐﺴ آن ﻻﺋﻦ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺑﮭ ﮐﺮﺳﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﺷﻮ
روﻣﺰ اﮐﺜﺮ زﯾﺎدہ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﮔﺎڑﯾﻮں ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮭ ﺑﺖ اﭼﮭ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ۔ آن ﻻﺋﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ ﮐﻮ
ﻣﺤﻨﺖ ذرا زﯾﺎدہ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ﮔ۔ آپ ﮐﻮ ﮔﺎڑی ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻟﮯ اﻓﺮاد ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻨﭽﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور اﯾﺴﺎ اﯾ ﺳﮯ زاﺋﺪ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﻮﮔﺎ۔ اﺗﻮار ﺑﺎزار ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺑﮍی ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮟ ﮔﺎڑﯾﺎں دﺳﺘﯿﺎب ﮨﻮﺗ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭ اﮐﺜﺮ ﮐﺎر ڈﯾﻠﺮوں ﮐ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ
ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐ ﮔﺌ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ۔
ا ﮔﺮﭼﮧ اﮐﺜﺮ ﯾﮧ ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﺠﻦ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﺎڈی ﮐ اﭘﻨ اﮨﻤﯿﺖ ﮨﮯ۔ اﻧﺠﻦ ﮐ
اوورﺎﻟﻨ اور ﺗﺒﺪﯾﻠ ﮨﻮﺳﺘ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﺑﺎڈی ﮐ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘ۔ ﮔﺎڑی ﮐﻮ دن ﮐﮯ وﻗﺖ روﺷﻨ ﻣﯿﮟ ﭼﯿ ﮐﺮﯾﮟ اور ﯾﻘﯿﻨ
ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮐﮧ اس ﭘﺮ ﮐﺴ ﺑﮍے اﯾﺴﯿﮉﻧﭧ ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت ﻧﯿﮟ ﯿﮟ۔ ﯾﮧ ﺑﮭ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ اس ﮐﺎ ﭘﯿﻨﭧ اﺻﻠ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﯿﮟ۔ ﺑﺎڈی
ﮐﮯ ﻓﻠﻮر ،ﭘﻠﺮ اور ڈورﺑﺎرڈر ﮐﻮ اﭼﮭ ﻃﺮح ﭼﯿ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ زﻧ آﻟﻮد ﺗﻮ ﻧﯿﮟ ﯿﮟ۔
اﮔﻼ ﻣﺮﺣﻠﮧ ﮔﺎڑی ﮐﮯ دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮨﮯ۔ اس ﮐ ﻧﻤﺒﺮ ﭘﻠﯿﭩﺲ اورﯾﺠﻨﻞ ﮨﻮﻧ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ اور ﮔﺎڑی ﮐﮯ اﻧﺠﻦ ﻧﻤﺒﺮ اور
ﭼﯿﺴﺰ ﻧﻤﺒﺮ وﮨ ﮨﻮﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﮐﺎﻏﺬات ﻣﯿﮟ درج ﯿﮟ۔ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ اداروں ﺳﮯ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮔﺎڑی ﭼﻮری
ﺷﺪہ ﺗﻮ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮔﺎڑی ﮐﮯ ﻣﺎﻟ ﮐﺎ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﮐﺎرڈ ﭼﯿ ﮐﺮﯾﮟ اور ﻣﯿﻨﻮﻓﯿﭽﺮر ﮐ اﺻﻠ اﻧﻮاﺋﺲ ﺑﮭ دﯾﮭﯿﮟ۔ آپ
ﮐﻮ ﯾﮧ ﺑﺎت ﺑﮭ ﯾﻘﯿﻨ ﺑﻨﺎﻧ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ ﮔﺎڑی ﮐﮯ ذﻣﮧ ﮐﻮﺋ ﭨﯿﺲ ﯾﺎ اﯾﺴﺎﺋﺰ ﮐﻠﯿﺌﺮﻧﺲ وﻏﯿﺮہ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﻧ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﮐﺎرڈ اور ڈﻟﯿﻮری ﻟﯿﭩﺮ ﺿﺮور ﻟﯿﮟ ،اور ﺗﻤﺎم دﯾﺮ دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﮐﺎ
ﺣﺼﻮل ﺑﮭ ﯾﻘﯿﻨ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﮔﺎڑی ﮐ ﻗﯿﻤﺖ اور ﺑﺎڈی ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﻦ ﮐﮯ ﺗﻨﯿ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮ
ﭼﯿ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ ﮐﻮ ﻣﺎﺮ ﻣﯿﻨ ﮐ ﺿﺮورت ﮨﻮﮔ۔ ﭨﯿﺴﭧ ڈراﺋﯿﻮ ﺑﺖ ﺿﺮوری ﮨﮯ ،اس ﺳﮯ ﮨ آپ ﮐﻮ ﮔﺎڑی
ﮐ ﺻﺤﺖ ﮐﺎ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺪازہ ﮨﻮﺳﮯ ﮔﺎ۔ دﯾﺮ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﻣﺎﺋﻠﯿﺞ ،اﯾﺴﯿﺴﺮﯾﺰ ،اﻧﭩﯿﺮﯾﺌﺮ ،رم اور ﭨﺎﺋﺮ وﻏﯿﺮہ ﺷﺎﻣﻞ ﯿﮟ۔ ﺳﯿﭧ
ﮐﻮور ،ﻓﭧ ﭘﯿﮉ ،دروازے ﮐﮯ ﮐﻮور اور ﮔﺎڑی ﮐﮯ اﻧﺪر رﮐﮭ ﮔﺌ ﺳﺠﺎوٹ ﮐ اﺷﯿﺎء اور ﭘﺮﻓﯿﻮم وﻏﯿﺮہ ﺳﮯ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﮧ ﮨﻮں ،ﯾﮧ
ﻣﺤﺾ دﮐﮭﺎوے ﮐ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﯿﮟ۔ ﺗﻮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﭼﺎر ﭼﯿﺰﯾﮟ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﯿﮟ ،ﺑﺎڈی ﮐ ﮐﻨﮉﯾﺸﻦ ،ڈاﮐﻮﻣﻨﭩﺲ ،ﻗﯿﻤﺖ،
اور اﻧﺠﻦ ﮐ ﺻﺤﺖ ،ﺟﻮ اﯾ ﻣﺎﺮ اور ﻣﺨﻠﺺ ﻣﯿﻨ ﺑﺘﺎ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔

