
 

 رتہبنی ومعق ونماےناکےک اپس وخد وک وںلبقتسم ےک اتسر

 

 ء:0209رفوری  91رکایچ، 

 

رکات رفامہ  ٹیلپ افرم  ااہظر اک اکی رتہبنی اینپ الصوتیحں ےکاتسروں وکوہےئ ونوجا  ارھبےت رہ اسل رپس گیل ناتسک  اچی یب الی اپ

  رکےن اک اکی رتہبنی ومعق ےہ۔رئیش اسھت ڈرگنسی رومالھکڑویں ےک  رتہبنیےک داین  وک ا  ابالصتیح الھکڑویںہی گیل ۔ےہ

 

نسح ۔ اکچ ےہار ٹیلپ افرم اثتب وہاشدن کی االھکڑویں ےک ےیل ونوجا  رشکیاےنپ زگہتش اپچن اڈیزنشی ںیم اچی یب الی یپ اسی الی 

 ور مس ی  ے اےنپ یئرک ر اک ا زم اوہنجں ےن  اچی یب الی یپ اسی الی یک رفاچنزئ اشپ ، اثمل ںیہ  ب  ے یامںاں یلع اس ٹیلپ افرم یک

اکی اسل دعب یہ  ٹک ںیم مدم ر ےنھ ےک   تیثی  ےونما۔ای۔ اںوہں ےن انرٹ لنشی رکالھکڑی یکوخد وک اکی انومراور دےتھکی یہ دےتھکی 

 

 م
چ ی

  رٹایف اک اٹلٹئ وتجاےن ںیماپناتسک  وک ایئ یس یس 

 

ز

 

ن

 

 ئ
پ

 ۔ادا ارکدار  امہ 

 

یھب اعتمرف رکوا اکچ  الھکڑویں وک ےسیجاپناتسک  رپس گیل اےنپ جیٹس  ے اشداب اخ ، دیحر یلع، رمع اخ ، اردش اابقل اور رولیح  ذنری 

 ارمیگنجٹیلپ افرزم  ے دو ےئن  ےنپا امتم ھچ ںیمیٹ اس رمہبت یھب رشکیےٹھچ اڈینشی ںیم  ےک  یب الی یپ اسی الی اچیےہ۔

 ۔اعتمرف رکواریہ ںیہالھکڑویں وک 

 

 انڈٹیئ:االسم اابد وی

 



   

  

  91راڈن ایئ یس یسےلیھک ےئگ یب ارفم ہ ںیم ونجزگہتش اسل   وجرئین ومیس دمحمرل ںیہ۔ؤڈیممی افٹس اب اکی ابالصتیحدمحم ومیس وجن

و   چی ںیم رگ،اںوہں ےن ااکسٹ ڈنیل ےک الخف ےک اوکساڈ ںیم اشلم ےھت 91 وااپ اپناتسک  اڈنر رک ٹک  ورڈل پک ںیم ہصح ےنیل

 ا اھت۔ یھب اپچن وںیٹک احلص رک ےک اپناتسک  وک حتف  ے انکمہر

 

ک وٹرانٹنم ںیم رپافرسنم یک اینبد رپ  وہاک انہک ےہ وجرئین ومیس دمحم 

 

سئ
مپ 

اینپ  لی یپ اسی الی اک ہصح ےننب رپ وخش ںیہ اور وہاچی یب اڈو

 ۔درتس اثتب رکےن یک وکشش رکںی ےگاکررکدیگ  ے اینپ نشکیلس وک 

 

اابد ویانڈٹیئ یک االسم  اںوہں ےنںیم  نشیاڈیارنپس ںیہ،اچی یب الی یپ اسی الی ےک ذگہتش  ونوجا  اکی یھب لاداہ ادمح یفصاُدرھ 

 ںیھت۔ اچر وںیٹک احلص یک  ےیم رٹی ونااکےک8.12 نیت وچیمں ںیم یامدنئیگ رکےت وہےئ

 

ک نزی  یفصادمح 

 

سئ
مپ 

اجنپب یک یامدنئیگ ل رٹنساںوہں ےن ۔ ےکچ ںیہ اینپ الصوتیحں اک اہم  ونماںیم یھب0202-09 لاداہ ڈو

 الھکڑویں وک وپنیلی یک راہ داھکیئ۔ 44 یھب ے ؤگنرزن انبےئ ہکلب اینپ انپس اب 042وچیمں ںیم  92ہن رصف دس رکےت وہےئ

 

 :زگنک رکایچ

 

کڈو احل یہ ںیم ےن  ارکم اسہل اقمس 91ضحم  

 

سئ
مپ 

ےن رٹنمکرٹی اور  ارکم اقمس۔ ےہ اشدنار اکررکدیگ اک اظمرہہ ا ںیم رک ٹک 

 ازگنن ےک ااتتخیماور اکی ابالصتیح رکرٹک ںیہ رپ گنٹیب رکےن واےلزجتہی اکر ابمدی اخ  وک یھب اینپ الصتیح  ے اتمرثا، وہ ڈمل ارڈر 

 دمعہ لیھک شیپ رکےن یک الصتیح یھب رےتھک ںیہ۔اوورم ںیم ااھچ

 

  اچر ازگنن ںیم ارگہچ اںوہں ےن۔ اپناتسک  ےک اوکساڈ اک ہصح ےھتںیم  0291ورڈل پکرک ٹک  91ایئ یس یس اڈنر  یھب ارکم اقمس

وںیٹک یھب احلص  4ےن اویٹن ںیم ۔ اںوہں ریہ یھت 46.50ےھت رگم اس دورا  ا  ےک رزن انبےن یک اوطس  رزن یہ انبےئ  14 رصف

 یک ںیھت۔

  



رزن انبےئ اور ال راؤڈنر اکررکدیگ اک اظمرہہ  411رچنسویں یک دمد  ے  فصن نیت ںیم نزی رفٹس الکس   احہیلےنارکم اقمس 

 ادا ا اھت۔امہ رکدار  یھب ںیم   داہاےنوںیٹک یھب احلص ںیک، اںوہں ےن رٹنسل اجنپب وک رتشمہک ورن اک ازعار 94رکےت وہےئ 

 

رکایچ زگنک یک یامدنئیگ رکان وہ اینپ  الوہر  ے قلعت رےتھک وہےئہک  ارکم ےن ا ےن بذاب  اک ااہظر رکےت وہےئ اہ رپ اقمس اس ومعق

 ےہ۔ ومعقا م  ونماےن اک اکی ڑباک اہہی اویٹن ا  ےک ےیل اینپ الصوتیحں اںوہں ےن اہ ہک ےتھجمس ںیہ۔ وخش یتمسق 

 

، ونوجا  ابعس ارفدیی یک وڈیوی دیھکیدمحم  ےن اک انہکےہ ہک اںوہںومیس ارکم  ۔ ارکم ےن ا میسابعس ارفدیی اک ااختن ب ودمحم اُدرھ 

 ۔اک قلعت افاٹ  ے ےہارفدیی  ابعساتمرث ا۔ اںیہنانشکی ےن افٹس ابؤرل ےک

 

رکےن ںیم ون وںیٹک احلص  اپچن وچیمں ۔ااہظر اک ومعق المںیم یھب اینپ الصوتیحں ےک ورڈل پک  91وک ایئ یس یس اڈنر ارفدیی  ابعس 

ر  رکےن   ںیٹک ے  ب مںادہ و اپناتسک  یک رطف واےل ابعس ارفدیی اس اویٹن ںیم
صل
 رل ےھت۔ؤاےل ابو اح

 

 :الوہر دنلقرم

 

 نراھرےن الصںیتیحوک اینپ  ا  الھکڑویں ورگام ڈوٹنمپلی رپ ےہ ہکلب ا  اک یک التش  ے اجین اجیت ےئن الھکڑویں دنلقرم ہن رصف الوہر

 ۔اک رتہبی ومعق یھب رفامہ رکات ےہ

 

 دنچ اک امشر یھب  اعمذ اخ  ارنپسربیخوتخپوخنا ےک العےق رمجود  ے قلعت ر ےنھ واےل

 

ٹ

 

 ن
مپ
ی ل

اےسی الھکڑویں ںیم وہات ےہ ہک وج ڈو

  بق اجودی اک انہک ےہ اعمذ اخ  ےک ڈیہ وکچ اعمیٹ ۔ رپورگازم  ے الوہر دنلقرم اکہصح ےنب ںیہ

گ

ی 

گل

 ز  
فلن
وج یئن دنیگ  ےک امرہ ںیہ اور 

 رےتھک ںیہ۔ یھب رکواےن یک الصتیح

 

 احل یہ ںیم یٹ نیٹ گیل ںیم یھب دنلقرم یک یامدنئیگ رکےکچ ںیہ۔اخ  اعمذ 

 



اےنپ ااٹسل رپ اےنپ وادل ےک  وجا  رکرٹک یھبون۔ ےک وادل اچےئ اک اکروابر رکےت ںیہ اعمل اخیص رفنمد ےہ، مدی  یھبیک اہین  اعمل مدی

 اسھت اکم رکےت ےھت اور افرغ اواق  ںیم ویلگں ںیم رک ٹک ےتلیھک ےھت۔

 

 ورڈل پک رک ٹک  91اڈنر   ایئ یس یس ےئگ  وینمی ڈنیل ںیم ےلیھک۔ وہ الوہر یک ویلگں ںیم پیٹ ابل رک ٹک ےتلیھک رےہ ںیہ  اعمل مدی

رگم اب وہ اینپ  وت ہن رکےکسرہہ اعمل اویٹن ںیم اخرط وخاہ اکررکدیگ اک اظم۔ مدی یھب رکےکچ ںیہاپناتسک  یک یامدنئیگںیم  0291

 ےیل ایتر ںیہ۔ اچی یب الی یپ اسی الی ےک ےٹھچ اڈینشی ںیم ہصح ےنیل ےک ۔ وہےکچ ںیہ الصوتیحں وک زمدی نراھر 

 

 :اتلم  اطلسزن

 

 دمحمارد ےت ںیہ۔ رق اسی الی وک اےنپ ےیل رتہبنی ومعقرل دمحم رمع اچی یب الی یپ ؤافٹس اب م ھت ےک داںیئ 

 

سئ
مپ 

ک نزی   ںیم دنسھ رمع ڈو

 ےکچ ںیہ۔یک یامدنئیگ رک

 

 اتلم  اطلسزن ےن دمحم رمع وک ارمی

 

 ئ
یپ

ر ی ںیم ہگج دی ےہگنج 
گ

اک  ا  ںیہ۔ ےک رظتنمافدئہ ااھُٹےن رھبوپر   ے وہ وخد یھب اس ومعق ۔

  اک ہصح ےننب رپ وخد وک وخش تمسزناتلم  اطلس وہ انہک ےہ ہک اچی ایب الی یپ اسی الی اکی اشدنار اویٹن ےہ، اوھنں ےن زمدی اہ ہک 

 ۔ےتھجمس ںیہ

 

 ۔ونماان اچےتہ ںیہڑبے ٹیلپ افرم رپ وخد وک  اس یھب اشونہام دینھ

 

 الڑاکہن  ے ےہ۔افٹس ابؤرل اشونہام دینھ اک قلعت دنسھ ےک العےق 

 

 ۔ رپ م ت رورور ںیہےنلیھک اک ومعق ےنلمرگناین رفاچنزئ رک ٹک ارہظ ومحمد ےک مری  وہ ہک   اک زمدی انہک ےہ دینھ

 



ں اس  وچیم اںوہں ےن۔ اس دورا  گن یک ؤیک راتفر ےک اسھت اب 942-942ےن اقدئ امظع رٹایف ےک دورا   ونوجا  افٹس ابؤرل

 ںیھت۔ یکوںیٹک  یھب احلص  02ںیم 

 

 :اشپور مس ی

 

اپناتسک  ےک   ۔رہ ےکچ ںیہ یھب  ںیم رکایچ زگنک اک ہصح 0292وہ  ،اربار ادمح ےک ےیل اچی یب الی یپ ایس الی اک ٹیلپ افرم این ںیہن ارنپس 

 ۔اک بقل دے ےکچ ںیہاںیہن اجدورگ ارنپس  ےلہپ یہ اسقب اتپک  رادش فیطل 

 

 ےن یک اتیلہ رےتھک ںیہ۔  د کب اھ اینپےلب ابم رپوہ یسک یھب  الصتیح رےتھک ںیہ۔نپس ابؤگن یک ادمح رتہبنی ااربار  

 

 ۔ےن یک الصتیح رےتھک ںیہرلںیہ وج اینپ اڈیپس اور انشکی  ے گنٹیب النئ وک ابتہ رکؤاب افٹس  اکی دمحم رمعا  رادن کوا اُدرھ 

 

  

 

ئ ڈ
گل
 :می ارٹیوکہٹئ 

 

  یلع  ش راساہں  ے ا زگہتش دنچ

  

ںیم دحمود رطم یک رک ٹک وہ ۔ ںیہ ہ رکےکچاک اظمرہاکررکدیگ  رھبوپر ارفنادی ں ںیمومیٹ اخ  وجن

 یھب رےتھک ںیہ۔ ہکلب رزن روےنک یک الصتیح رکےن ے ہن رصف ونیمسٹیبں وک رپاشی   ابؤگن یلت یپن

 

 اک ہصح ےھت ےک اوکساڈاپناتسک   یھب رک ٹک ورڈل پک ںیم 91اڈنرزگہتش اسل ونجیب ارفم ہ ںیم وہےن واےل ایئ یس یس  اخ  شرا

  چی ںیہن لیھک ےکس۔ وکیئنکیل دبیتمسق  ے وہ 

 

ےن یپ یس یب  اںوہں ںیم 0291 اسل وںیٹک احلص یک ںیھت۔ 42 ںیم یپ یس یب ےک اکی وٹرانٹنم ںیم 0292 یلع اخ  ےن شرا

 وپنیلی یک راہ داھکیئ یھت۔الھکڑویں وک  42ںیم وٹرانٹنم  91ےک نیت رومہ اڈنر 



وٹرانٹنم ںیم ارٹسایلی ےک  92یک یامدنئیگ رکےت وہےئ اڈنر   92اڈنر  ےن اپناتسک  اصمئنیمسٹیب ںیہ، یھب اکی دمعہ اویب اصمئ

ورڈل پک ںیم  91اڈنر    یسل میمخ وہےن یک وہج  ے ایئ یس۔ وہ  زگہش اسریسزی ںیم دمعہ اکررکدیگ اک اظمرہہ رکےکچ ںیہ الخف

 رںیہ ےگ۔رشتک  ے رحموم 

 

الی ںیم دمعہ اکررکدیگ اک اظمرہہ رکےن یپ اسی  اچی یب الی وہ، ںیہلمکم ایتر  رپ اس جنلیچ ےک ےیلذینہ اور امسجین وطر وہ اک انہک ےہ  اصمئ 

 یک رہ نکمم وکشش رکںی ےگ۔
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