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ر ان وچ زو ں وک ےتہک ںیہ وج وگ تش ےک ےئل اپ ےل اج ےت 

 

ںیہ ۔ تعنص رم ابغ ین دو ِر اح رض ںیم اکی ااہتن یئ انم عف شخب تعنص ےک وطر رپ ارھب ی ےہ۔ ربا ئ

ر افر لگم ںیم ںیہ یسک اور ہبعش ںیم ںیہن ۔ اس ےئل رب

 

ر افرلگم ےن زیت ی ےس کلم ںیم رپ و نیٹ یک ذغ ا یئ یمک وک وپ ر ا رک ےن یک سج دقر الص ںیتیح ربا ئ

 

ا ئ

 ہن رص ف وگ تش یک یمک وپر ا رک ےن ںیم دمد یلم ےہ ہکلب یف سک وگ تش یک رفا یمہ ںیم ااض ہف نکمم وہ ا ےہ۔رتیق یک ےہ ۔ سج ےس 

  :افر م انب ےن ےک اینب دی اوص ل اور اسام ن لیصفت

 افر م ریمعت رک ےن ےس ےلہپ دنچ اب وت ں اک ایخ ل رانھک ااہتن یئ رضور ی ےہ۔

 :ہگج اک ااختن ب

آ اب دی  رک ےن ےک ےئل وم زو ں ہگج اک ااختن ب اہن تی رض ور ی ےہ ۔ رم یغ اخہن اس ہگج بختنم رک ںی اہج ں زندکی اور وک یئ رم یغ اخہن ہن وہ۔رم یغ اخہن ریمعت 

 اور ہدز زدی زک وک ےس ٹہ رک وہ ۔ اپین اور یلجب یک وہس ایل ت وم وج د وہ ں ۔ آدم و رتف ںیم آ اس ین وہ ینعی واہ ں کت رٹس ک اک راہطب رضور ی ےہ۔ یبیشن

 بختنم ہن رک ںی ۔ سج ہگج ڈیش ریمعت رک رےہ وہ ں واہ ں وم ویشی ں ےک اب ڑ ے یھب رق بی ہن وہ ں۔

  :ڈیش یک ریمعت

 خ اس رط ح وہ ہک ڈیش ںیم زای دی ےس زای دی ات زی وہ ا اک زگر وہ
ُ
ےکس ۔ ڈیش یک تمس ابمل یئ ےک  ڈیش یک ریمعت رک ےن ےس رتشیپ ہی اب ت ذ نہ ںیم رںیھک ہک ڈیش اک ر

 خ امشًال ونج ًاب رینھک اچ ےئیہ۔ اتہک رگ ویم ں ںیم دوھ پ ڈیش ےک ادنر دا لخ ہن وہ ےکس۔ اور
ُ
خ رش ًاق رغ ًاب اور وچ ڑا یئ ےک ر

ُ
وہا یک آ دم و رتف زای دی ےس زای دی وہ  ر

۔ ک ڑ ں ا ں رف س ےس اکی ٹف اُو ہ ی وہین اچ ۔ ںی ۔ دو ڈیش ز ےک درن ا ن ا  از ٹف وہ ین اچ ےئیہ 033ےس  033ٹف اور ابمل یئ 03ےس  03ڈیش یک وچ ڑا یئ

ٹف وہین اچ ےئیہ۔ ڈیش اک رف س رجب ی اور ٹنمیس ےس اکپ انب ای اج ےئ ۔ نکیل رف س زای دی الم مئ ہن وہ ات ہک  03-01ٹف اک اف ہلص وہ ان اچ ےیہ۔ ڈیش یک اُواچن یئ  33ا  

  یل مئ مئ ری ےکس اور یئ  یئ ںیم یھب آ اس ین رےہ۔اس رپڈا ےنل وا یل اھچب

 ڈیش ںیم اامعتس ل وہ ےن وا یل اایش ء

 : اھچب یل ای رٹیل

ر ای اھچبیل یک ہہت

ٹ

ی
ر وچ زے رف س رپ اپ ےل اج ےت ںیہ ۔ اس ےئل زک رپ وھچب ےن یک رضورت وہ یت ےہ ۔ ِل

 

اچ ےئہ اچن وم یٹ وہ ین  4ات  0 امہ رے اہ ں ومع ًام رب ائ

ہی زای دی یمن ذج ب رک ےن یک الص ۔ا س دصقم ےک ےئل ڑکل ی اک ربا دی ، اچ و ل اک اکلھچ وریغ ی اامعتس ل وہ ات ےہ یچک ڑکلی اک ربا دی اامعتسل رک ان رتہب ےہ۔ویک ہکن 

 ، اپ وپ رل وریغ ی ےس وم اٹ ربا دی اح لص وہ 
ل

ب

ُ
ات ےہ ۔ اس ےک رب سکع یکپ ڑکل ی اکربا دی اپؤڈر یک لکش ںیم اتلکن ےہ اور تیح راتھک ےہ ۔ ًالثم دای ر ، ڑیچ ، ڑپ لت ، ُس

 ات ےہ اامعتسل ہن ں ااج ہی دلج مج اج اتےہ۔ یمن ذج ب رک ےن یک الص تیح تہب ا  وہ یت ےہ ۔ اس ےئل یکپ ڑکل ی اک ربا دی وج ہک رکیک ، مشیش وریغ ی ےس اح لص وہ

ر افر لگم

 

 ربا ئ
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ر وک زای دی دری کت اپ ال ںیہن اج ات اور ہی اتسس یھب ےئ ۔ نکیل امہ ر ے اہ ں ڈیش و ں ںیم ا

 

رثک اچ و ل اک اکلھچ ربا دے ےک وطر رپاامعتسل ں ا اج ات ےہ ۔ ویک ہکن ربا ئ

ںیم یئن اھچبیل اامعتسل رکین اچ ےیہ۔ یلیگ اھچبیل ےس یئک مسق ےک ارم ا ض دیپا وہ ( Flock ) وہ اتےہ۔ اھچب یل اک کشخ وہ ان ڑبا رضوری وہ ات ےہ۔ رہ الف ک

 ےتکس ںیہ۔ اس ےیل اےس وف راً دبتلی رک دانی اچےیہ۔ 

 :اپین ےک رب نت

 ہاتیےہ اُ  ان اپ ین  و د  وخ د آ اج اتےہ ۔ ہکب ہی آ وٹ کٹیم یھب وہ ےت ںیہ اور اہ ھت ےس اپ ین رھب ےن وا ےل یھب وہ ےت ںیہ ۔ آ وٹ کٹیم رب ونت ں ںیم وچ زی انتج اپ ین

 یک اج یت ےہ۔  دورس ے رب ونت ں ںیم اہ ھت ےس اپ ین ڈا انل ڑپ ات ےہ ۔ ارثک اومئ ت رپ دنو ں وک دوا یئ اپ ین ںیم الم رک رب ونت ں ےک ذ ر ےعی ایہم

 :دعتاد 

 ےتفہ یک رمع کت  4رپ دنو ں ےک ےئل  33اکی ڈر رکن     :اہ ھت وا ال ڈر رکن

 ےتفہ یک رمع ےک دعب  4رپ دنو ں ےک ےئل  033ات 033اکی ڈر رکن    : آ وٹ کٹیم ڈر رکن

 رگ ویم ں ےک وم مس ںیم زای دی اپ ین ےک ربنت ایہم رک ان رتہب راتہ ےہ۔

 : ورا ک ےک رب نت 

 ہی دو مسق ےک وہ ےت ںیہ۔

 ہی رقت ًابی ےلہپ دس دن اامعتسل وہ یت ںیہ ۔  (وھچ اٹ اس زئ )ان ایل ںڈیف یک   : 0ربمن 

 دن اامعتسل وہ یت ںیہ۔ 13ےس  03 (  ڑبا اس زئ) ڈیف یک انایل ں 

 

 ہی ڈیف یک ان ویل ں ےک دعب اامعتس ل وہ ےت ںیہ ۔   : ڈیف ےک وگ ل ربنت   :1 ربمن

  دعتاد

 رپ دنو ں ےک ےئل  33اکی انیل    :ڈیف یک انایل ں

 رپ دنو ں ےک ےئل  13اکی ڈیفر    :وگ ل ڈیفر 
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 رمع ںیم ااض ہف ےک اس ھت اس ھت رب ونت ں ںیم ااض ہف رک ےت رانہ اچ ےئیہ ۔

 :ربوڈر

 اج ےت ںیہ ۔ ربوڈر  ونص  ی ام ں اک اکم وا ٹ ےک اامعتسل ےئک 033ےس  43بلب  3ٹف رطق اک وگ ل رتھچ ی امن انب وہ ات ےہ یکسج تھچ ںیم ادنر یک اج بن  0ہی 

ٹف ہگج وھچ ڑ  1وچ زو ں ےک ےئل اک یف وہ ات ےہ ۔ اکی ربو ڈر ےک ارد رگ د  250رک ےت وہ ےئ وچ زو ں وک رگ م رےنھک ںیم اعم و ن وہ ات ےہ ۔ اکی ربو ڈر 

ی اچ در ںی نج یک اُواچن یئ 

 

لست
ج

وہ ۔نیت ےس اچ ر اچ درو ں وک وج ڑ رکدا رئ ی اگل دای اج ات ےہ ۔ رہ دو دن دعب دا رئ ٹف  7ےس  6ٹف وہ اور ابمل یئ 0.3رکتخس ےتگ ای 

 ںیہ۔ ے وک الھکرک ےت رانہ اچ ےئیہ ۔ وم مس یک دش ت ےک اطم قب ربوڈر ےک الع و ی دا رئ ے ےک ادنر یھب یلجب ای سیگ ےک رٹیہ اگل ےئ اج ےتکس

 :رھت ام رٹیم و درگی اسام ن

اس ےک  ےک اسھت اب رہ یک اج بن رھت ام رٹیم ابدن  دای اجات ےہ ۔ سج ےس وچ زو ں ےک زند یک املول اک در  ہ ارار ت  ولع م وہ ات راتہ ےہ ۔رہ ربو ڈر ےک ڈنیٹس

 ، اکی دعد در ن ا ہن رنج 0333ولک ربا ےئ 3الع و ی دو دعد بٹ ،دو دعد ابایٹل ں ، اابخر ی اک ذغ 
ی
  رٹ ، دو دعد  اجن یل ربا ےئ ا ٹ ٹل وچ زی ، دو دعد ےچلیب ، دو دعد ّسک

ی وبمب ربا ےئ  ورا ک ڈاےنل ، ھچ دعد سیگ ای یلجب ےک رٹیہ ای آ گ بسحِ رضور ت ںیکچ وریغی ۔

 

لست
ج

 اھچب یل ، اچ ر دعد 

  :ڈیش یک ایت ر ی

رک انیل اچ ےئیہ ۔ امتم ڈیش وک یعلق اور ڈیش ےک ادنر اور ابرہ یسک رج وچ زو ں یک آ دم ےس ےلہپ افرم ےک ادنر امتم رب ونت ں اور ابیق اسام ن وک ایھچ رط ح دوھ رک اصف 

ےس اور رف س وک اک کٹس وس ڈا ےک دو دصیف ولحم ل ےس دوھ ان اچ ےئیہ ۔ یکنپ اور افر نیلم ( ولحمل)امیث شک دوا اک رپس ے رک ان اچ ےئیہ ۔ رب ونتں وک یکنپ ےک ولس نش

ےٹنھگ ےک ےئل لمکم وہ ادنب رک دانی اچ ےئیہ۔ افر م رپ امیبروی ں ےس اچب ؤ ےک ےئل آ زاد رپ دنو ں یک آ دم  14ےئ ۔اور ڈیش وک وک الم رک ڈیش ےک ادنر دوھ ین دی اج 

 اور افرنیلم اب رتلبیت

ٹ

یٹ ی

ب

گی

ب

ین
می

 الم رک دوھ ین دینی اچ ےیہ۔ 1:0ورتف ںیہن وہ ین اچ ےیہ ۔ڈیش وک لمکم وہا دنب رک ےک وپ اٹ میش رپ 

 

 ویک کب ٹف ہگج 033ےئ  افر وم ال ربا

 

ٹ

یٹ ی

ب

گی

ب

ین
می

 رگا م 20   وپ اٹ میش رپ 

 یلم رٹیل  43   :افرنیلم 
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  :اکی دن ےک وچزے

 دںی۔وچ زے یسک ایسی ینپمک ےس رخ دیے اج ںیئ نج یک اس ھک ایھچ وہ ۔ ان اک وزن اور اس زئ اکی وہ اور دےنھکی ںیم دنترتس اور تسچ داھک یئ 

 : ربو ڈگن

انم بس در  ہ ء ارار ت اہن تی رضور ی ےہ ۔اع م وطر رپ وپ رٹل ی افروم ں ںیم رس دوی ں ےک وم مس ںیم ربو ڈگن ےک دورا ن انم بس ربو ڈ گن ےک دورا ن 

 یھب اس اور سیگ رٹیہدر  ہ ارارت ایہم رک ےن ےک ےئل یٹھب ںیم ڑکلی اک ربادی اامعتس ل ں ا اجات ےہ۔ ضعب اومئ ت وک ہلئ یھب اامعتس ل ں ا اج ات ےہ ۔یلجب 

ڈرگ ی افرن اہ ٹیئ در  ہ ارارت دانی رضوری ےہ ۔ اس ےک  03ات  03دصقم ےک ےئل اامعتس ل ےئک اجےت ںیہ ۔ ربو ڈگن ےک دوران وچ زو ں وک ےلہپ ےتفہ ںیم 

 اجےئ۔ربو ڈگن ےک دورا ن ڈرگ ی افر ن اہ ٹیئ کت وہ03ےس  03ڈرگ ی افر ن اہ ٹیئ در  ہ ء ارارت ا  رک ےت اجںیئ۔اہی ں کت ہک ہی  3دعب رہ ہتفہ 

ی اچدر و ں یک افح یتظ دوی ار اکاامعتسل وچ زو ں وک ااٹھک وہ رکرس دی ےس رم ےن ےس اچب ات ےہ ۔ بج آ پ ڑکل ی ایوک ہلئ

 

لست
ج

 یٹھب ںیم  ال ںیئ وت تخس ےتگ ای 

 یک اک ن ا ا  اس اب ت رپ ےہ ہک آ پ رہ دو دن ےک دعبیٹھب ےک اپ   اس اب ت اک یتخس ےس ایخ ل رانھک اچ ےئیہ ہک یٹھب اک دوھا ں ڈیش ےک ادنر اخر ج ہن وہ ۔یٹھب

 اات ر رک اھج ڑ ںی اور ادنر ےس امج وہ ا اک ر نب اکن ل رک اپ   اخ یل رک دںی۔

  : ورا ک ےک رب نت

ےتفہ ےک دعب وگ  4اک اکی ابمل رب نت اک یف ےہ ۔  وچ زو ں ےک ےئل  وراک 33وچ زو ں یک ایھچ ازفاشئ ےک ےئل  وراک ےک رب ونت ں اک وپ را وہ ان رضوری ےہ۔ 

 رپدنو ں ےک ےئل اک یف وہ ات ےہ۔ 13ل ڈیفراامعتس ل ےئک اج ےت ںیہ۔اکی ڈیفر 

  :اپ ین ےک رب نت

رب نت انم بس دعتاد ںیم وچ زو ں یک رتہب ازفا شئ ےک ےئل ےنیپ اک اص ف اپین افرم رپوم وج د وہ اناہن تی رضور ی ےہ ۔ اس ےک ےئل رضور ی ےہ ہک اپ ین ےک 

ےتفہ یک رمع ےک دعب اکی آ وٹ کٹیم ڈر  4وچ زو ں ےک ےئل اکی ڈر رکن اک یف وہ ات ےہ ۔ رگ ویم ں ےک وم مس ںیم زای دی ڈررکن ایہم رک ان رتہب ےہ۔  33وم وج د وہ ں ۔ 

 رپ دنو ں ےک ےئل اک یف وہ ات ےہ۔ 150ےس  033رکن 

 : رو ینش

یمطا  قب ارگ وےفق وےفق ےس  14ں ںیم ربو ڈگن ےک دورا ن  اع م وطر رپ رم یغ اخ ون
کت
وٹنھگ ں  0-1ےٹنھگ ےک ےئل رو ینش د ی اج یت ےہ ۔نکیل وم وج دی ررسی چ 

ےک  واٹ 033واٹ اور 63واٹ ،  43دون ں ںیم رہ ربو ڈر ےک ادنر  03ےک ےئل رو ینش دی اج ےئ وت ربو ڈگن ےک دورا ن اس اک ڑبا ااھچ ارث ڑپ ات ےہ۔ ےلہپ 

 نیت بلب بسحِ رضور ت ینعی ولطم ہب در  ہ ارارت وپ ر ارکےن ےک ےئل دب ل دبل رک اگل ےن ڑپ ےت ںیہ۔
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 : ورا ک یک رفا یمہ

روک دو رط ح یک  ورا ک دی اج یت ےہ ۔

 

 رب ا ئ

  ر اٹس ررٹ

 

ر ( 4را نش ربمن ) ربا ئ

ب

ر اٹس ر رٹ رکمل

 

یف دص رپ و نیٹ اور  11-10 یت ےہ ۔ اس ںیم اچر ےتفہ یک رمع کت دی اج(  04را نش ربمن ) ؍ربا ئ

 ولک  0333

 رگا م وت ا ان یئ وہین اچ ےیہ۔  ولیک رزی یف ولک

  ر

ش
ب ب

ر ف

 

ر (  3رانش ربمن ) ربا ئ

ب

ر رکمل

ش
ب ب

ر ف

 

 13-10اپ وچن ںی ےتفہ ےس رکیل رف و تخ یک رمع کت دی اج یت ےہ ۔ اس ںیم ( 03رانش ربمن ) ؍ربا ئ

  3150یف دص رپو نیٹ اور 

ٹ

یلٹ  ن
پ
ڈیف اک اامعتس ل اع م ےہ ۔ ( داےن دار ) ولیک رزی یف ولک رگام  ورا ک ںیم وت ا ان یئ وہ ین اچ ےیہ ۔ آ ج لک رکزم ای

 اس ےس  ورا ک اک ایض ع ا  وہ اتےہ ۔ اور وچ زو ں یک ڑب وھ رت ی یھب دقر ے زای دی وہ یت ےہ۔

ر یک رج ا یمیث امیبر ایں

 

 رب ائ

ر ز ںیم ریٹکیب(

 

 ) ای ےس دیپا وہےن وایل امیبرای ں ربا ئ

 

 :ولپ ر م ای رم ویغں ےک دیفس دتس

ےس وہیت ےہ ۔ رج امیث وھچ یٹ رمع ےک وچ زو ں ںیم وہےن وا یل ہی بس ےس امہ امیبر ی ےہ ۔ اس یک و ہ ےس تہب زایدی اوما ت وہ یت ںیہ۔ ہی امیبر ی ریٹکیب ای 

 ببس ےتنب ںیہ۔ ےس آ ول دی اڈن ے اس امیبر ی وک الیھپ ےن اک 

  :العام ت

 یف دص کت وہ یتکس ےہ۔  03ےس  13اڈنو ں ےس دیپا وہ ےت یہ وچ زو ں ںیم ہی امیبر ی اظ رہ وہ اج یت ےہ ۔اس ںیم رش ح اوما ت 

 دیفسدتس گل اجےت ںیہ اور ٹیپ وھپ ل اج ات ےہ ۔  دیفس رگن یک ٹیب ےس رپ اور مسج رخا ب وہ اج ات ےہ۔ 

  ٹیب ےنمج یتگل ےہ۔ اور دعقم دنب وہ اج یت ےہ ۔وچ ز ے ےک دعقم رپ  وپ ٹس امر مٹ رکےن رپ ٹیپ ںیم ریغ ذجب دشی زردی یتلم ےہ۔ 

  اس امیبر ی ںیم وچ زے اکی ہگج اےٹھک وہ اج ےت ںیہ اور ار تک ا  رک ےت

 ںیہ ۔

 وھبک ںیہن یتگل اور اس سن ےنیل ںیم لکشم وہ یت ےہ ۔ 
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 :رٹنک و ل 

ولکنا ےن وایل ونیشم ں یک اڈنے دےنی وایل امیب ر رم ویغ ں یک اھچ یٹن رک ےت رانہ اچ ےئیہ ۔ ولپ ر م رف ی رم ویغ ں ےک اڈنو ں ےس وچ زے ےنیل اچ ۔ ںی ۔ وچ زے 

 ے ۔ وچ زو ں وک افر م رپ ال ےن ےس ےلہپ افرم یک ایھچ رطح یئ  یئ
ی

 

ی
 
ہ
  رک ین اچ ےئیہ۔ ایھچ رط ح یئ  یئ اور رج ا میث یشک رک ین اچ 

  ڈیئ 

ب
 

 :افؤ ل اٹ ئ

 ۔ ہی ریٹکیب ایےس دیپا ہی رم ویغ ں یک تہب رطخ انک امیبری ےہ وج رہ رمع یک رم ویغں ںیم وہیت ےہ ۔ ہی اع م وطر رپ ڑب یتھ وہ یئ وجان رم ویغ ں ںیم وہ یت ےہ

ےک اامعتس ل ےس یتلیھپ ےہ ۔ رم دی اور امیبر رپ دنو ں وک ایھچ رط ح فلت ہن ں ا اج  وہ ےن وایل امیبری ےہ ۔ ہی رم ویغ ں ںیم رجا میث ےس آولدی  وراک اور اپین

 ےئ وت ہی یھب امیبر ی الیھپ ےن یک امہ و ہ نب ےتکس ںیہ۔

 :الع امت

 ریغب الع ام ت اظ رہ وہ ےئ اوما ت ۔   دن ںیم وم ت وا عق وہ اج یت ےہ ۔ 6ےس  0امیبر ی یک اح تل ںیم 

 تس گل اج ےت ںیہ۔زبسی ام لئ ےلیپ د  رپ ےب رو قن اوریغلک اک رگن الیپ وہاج ات ےہ ۔ 

 اسسن یک راتف ر زیت وہ اجیت ےہ اور مسج اک در  ہ ارار ت ڑب   اج ات ےہ ۔   امیبر ی ےس چب اجےن واےل رپدنے دنتر تس رپ دنو ں ںیم امیبر ی

 الیھپ ےت رےتہ ںیہ۔

 یجیلک اک رگن ات ےبن اسیج وہ اجات ےہ۔  

 :و لرٹنک 

اچ ےیہ ۔ الف ک ںیم ےئن رپ دنو ں وک  افرم رپ یئ  یئ اک ایلع ااظتن م وہ ان اچ ےئیہ ۔ رپدنو ں اک  و ن ٹسیٹ رک وا ےت رانہ اچ ےیہ اور امیبر رپ دنو ں وک فلت رک ےت رانہ

 اشلم ںیہن رکان اچ ےیہ ۔ رمدی رپدنو ں وک کیھٹ رط ےقی ےس فلت رک ان اچ ےئیہ ۔

 :اف ؤ ل اک رلا

اور یٹم ےس یتلیھپ ےہ ۔  ہی ریٹکیب ای ےس ےنلیھپ وایل اکی دعتمی امیبر ی ےہ وج الف ک ںیم رپدنو ں ےک اشلم وہےن ، رج ا میث ےس آ ولدی  ورا ک ، آ ول دی اپین

ی اور ن ام ین زک  ےک ذر ےعی یھب دا رمدی رپ دنے یھب امیبر ی الیھپےن ںیم امہ رکدار ادا رک ےت ںیہ ۔ رج ا میث مسج ںیم  ورا ک اور اپین ےک الع وی آھکن

ی ی ّل
ل

 یک 

 یھب رج امیث اکی ہگج ےس لخ وہ اج ےت ںیہ۔ اس ےک الع و ی ایھکم ں یھب رجا میث الیھپےن اک اب ثع یتنب ںیہ۔ ااسن ن اےنپ ڑپک و ں، اہوھت ں اور وج ےت وریغ ی ےس
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 دو رس ی ہگج ےل اج ات ےہ۔ 

  :الع ام ت

  کنیھچ ، اھک یسن اور ہنم وھک ل رک اسسن ےنیل یک وص ر ت ںیم اظ رہ وہیت ںیہ ۔ اظن م سفنت ںیم الع ام ت 

  رج ایمیث زرہ ےنلیھپ یک وصر ت ںیم رپدنی تسس ، اگل گلھت اور دتس گل اج ےت ںیہ۔ نج اک رگن رگے، الیپ ای زبس وہ اجات ےہ۔ 

 ر اک رگن الین ڑپ اج ات ےہ ۔ اور وس نج یھب وہاجیت ےہ ۔ ارگ وس یج وہ یئ یغلک وک دابدای اج ےئ وت اس ںیم ڑگ اھ اس ڑپ

ب

ز
ل

ٹ

ین
پ

 اج ات ےہ ۔  یغلک اور و

   وچ چن اور ان ک ےس اگڑ اھ ام دی اتہبےہ ۔ 

   دنی اکی ہگج یہ وھگ اتم راتہ ےہ۔ امیبری ےک مسج ںیم ےنلیھپ ےس اچل ےب رطب ، ڑگنلا نپ اور ےنلچ یک وک شش ںیم رپ 

 :رٹنک و ل

و ں ےس اگل رک ےک الع ج ں ا افرم رپ یئ  یئ اک اخ ص ایخل رھک ااج ےئ ۔ فلتخم رمع اور لسن ےک رپدنو ں وک ااھٹک ہن راھک اج ےئ ۔ امیبر رپ دنو ں وک دنتر تس رپ دن

 ےتفہ اخیل راھک اج ےئ ۔ 4ےس  1ےئ۔اور  دصیف ولحمل اک رپس ے ں ا اج 03اج ےئ ۔ ڈیش اخیل رک ےک افرنیلم 

  :ای وک ال یئ انشکیفن

ں دیپا رک ےت ںیہ ۔ اس ےک الع  ای وک ال یئ مسق ےک ریٹکیب ای اع م وطر رپ رہ وتق اور رہہگج وم وج د وہ ےت ںیہ ۔ ہی فلتخم مسق ےک رپ دنو ں ںیم یئک مسق یک امیبرای

س 

یچ 
پ ت

ےک اسھت لم رک ان ےک ذر ےعی وہےن واےل اصقن ن وک یئک انگ زای دی رک دےتی ںیہ۔ ان رج ومیث ں یک ھچک ااسق م رپ دنو و ی ہی اس سن یک امیبروی ں اور  و ین 

 ں یک آ وتنں ںیم ریغب اصقن ن اچنہپ ےئ وم وج د ریتہ ےہ۔

 :العام ت 

   کت وہ یتکس ےہ۔ اس یک و ہ ا  ہگج رپ زای دی وچ زو ں  یف دص 63بج ہی امیبر ای ں وھچ ےٹ رپ دنو ں ںیم وہ یت ںیہ وت اس یک و ہ ےس رش ح اومات

 اک اپ انل اور فلتخم مسق ےک داب ؤ وہ ےتکس ںیہ۔

 وچ زو ں وک اس سن ےنیل ںیم دتق وہ یت ےہ اور ہنم وھک ل رک اس سن ےتیل ںیہ۔ 

  وچ زے تسس وہ اجےت ںیہ اور ار تک رک ےن ںیم فیلکت وسحم س رکےت ںیہ۔ 
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  ل اور رپ رخ اب وہ اج ےت ںیہ۔دتس ےنگل یک و ہ ےس اب 

 3 وتفہ ں ےک وچ زے اس امیبر ی یک و ہ ےس زمکور وہ اجےت ںیہ ۔ 3ےس 

 دوتس ں یک و ہ ےس مسج ںیم اپ ین یک یمک وہ اج یت ےہ۔ 

 اج ات ےہ وج تہب فیلکت دی وہ  ارگ ہی رج ا میث وج ڑو ں رپ ہلمح آ ور وہ ں وت اس یک و ہ ےس ڑگنلا نپ وہ اج ات ےہ اور ےجنپ ےک ےلچن ےصح ںیم وھپڑا نب

 اتےہ اور اس ںیم پیپ یھب ڑپ اج یت ےہْ 

 فیلکت  بج ہی رجا میث ڑھپیھپو ں ںیم وہ ا ےک اخ ون ں رپ ہلمح آور وہ ےت ںیہ ، وت ان ںیم وس زس دیپا رک ےت ںیہ۔سج یک و ہ ےس اسسن ےنیل ںیم

 وہ یت ےہ ۔

   وھب ک متخ وہ اج یت ےہ اور وزن ا  وہ اجات ےہ۔ 

  ی نب اج یت ےہ۔

ی ی ّل
ل

 دل اور یجیلک رپ دیفس رگن یک 

 :رٹنک و ل

انم بس ااظتن م رپ دنو ں وک ہگج یک یمک ےک اب ثع ڑس سی ینعی داب ؤ ےس اچب ای اج ےئ، افرم یک یئ  یئ اک ایخ ل راھک اج ےئ اور وہا یک آ دمو رتف اک 

اچب ای اج ےئ ۔ اڈنو ں یک یئ  یئ اک اخ ص ایخ ل راھک اج ےئ اور ان یک رج ا میث یشک ذبر ہعی  ں ااجےئ ، رپ دنو ں وک را ین تیھک اور اسسن یک امیبروی ں ےس

 یک اجےئ ،  ورا ک اور اپین ےک 

ب

ن

ش

یس
گی

 ویف یم 

 رب ونت ں وک رج امیث شک ادوای ت ےس اص ف ں ا اجےئ۔

  :یس ۔ آ ر ۔ ڈ ی

 سفنت یک آ ہتسہ آ ہتسہ ےنلیھپ وایل اور 
ِ
یبمل دم ت کت رےنہ وا یل امیبری ےہ وجاکی ریٹکیب ای یک و ہ ےس دیپا وہ یت ےہ ۔ اس ہی رپدنو ں ںیم اظنم

وطر رپ رس  امیبر ی ےس الف ک ےک ادن ر اخ یص دعتاد ںیم رپ دنے اتم رثوہ ےت ںیہ وج ہک ڑب ے ااصتق دی اصقن ن اک اب ثع ےتنب ںیہ۔ ہی امیبر ی اعم

 دوی ں ںیم وہ یت ےہ۔

 :الع ام ت 

  ، ںیکنیھچ اور اس سن یک ان یل ےس آ وا زںی یتلکن ںیہ۔ ان ک اور آ وھکن ں ےس ر وط تب اخ رج وہ یت ےہ۔اھک یسن 

  یا  ں دیفس وہ اج یت ںیہ۔اس سن یک انیل ںیم اگ ڑ یھ روط تب دیپا وہ اجیت ےہ۔ ن
ی ل ّل
ل

 دل، رگج اور ڑھپیھپ و ں یک 
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  ۔رپ دنو ں ںیم وگ تش یک دیپا وار ںیم یمک وا عق وہ اج یت ےہ 

  :رٹنک و ل

زے ولکن ا ےن الف ک ںیم  و ن ٹسیٹ رک ےت رانہ اچ ےئیہ ۔ اور امیبر رپ دنو ں وک اگل رک دانی اچ ےئیہ ۔ الف ک ںیم ےئن رپ دنے اشلم ہن رک ںی ۔ وچ 

 ےک دعب نیشم ںیم رںیھک ۔

ب

ن

ش

یس
گی

 ےک ےئل اڈنو ں وک ویف یم 

 :وک رازئی

ی ںیم وس زس وہ اج یت ےہ سج یک و ہ ےس ںیکنیھچ ، اھکیسن اور ان ک ےس روط تب اخ ر ج وہ یت ےہ ا

ّیی
ل
ل

س یک و ہ اس امیبر ی ںیم اسسن یک انیل یک 

 ےس رپ دنو ں یک دیپا وار ی الص تیح تہب ا  وہ اج یت ےہ۔ وج اعم یش اصقن ن اک ببس یتنب ےہ ۔ دنترتس وہ اج ےن واےل رپ دنے دو رسے

 رپدنو ں ںیم امیبر ی اک اب ثع ےتنب ںیہ ۔ 

  :الع ام ت

  اس سن ےتیل وہ ےئ آ واز دیپا وہ یت ےہ ۔ اھک یسن اور ںیکنیھچ آ یت ںیہ۔ 

  آ وھکن ں ںیم وس زس وہ اج یت ےہ ۔ انک اور آ وھکن ں ےس روط تب اخ ر ج وہ یت ےہ۔ 

  ںیم وھب ک ا  وہ اج یت ےہ۔آ ںیھکن ، یغلک اور رس وس ج اج ات ےہ ۔ امیبر رپ دنو ں 

 وگ تش یک دیپاوار اوروزن ںیم یمک آ اج یت ےہ ۔ 

  امیبر ی دری کت رےنہ یک و ہ ےس آ وھکن ں یک وس زس ےک اب ثع آ ںیھکن اض عئ وہ یتکس ںیہ۔ 

 :رٹنکو ل

۔ اور اگل رک ےک الع ج ں ا اج ےئ ۔ الف ک ڈیش ےس اکن ل رک افر م ںیم یئ  یئ اک ااھچ ااظتن م وہ ان اچ ےئیہ ۔ امیبر رپ دنو ں وک الف ک ےس اکنل دای اج ےئ 

 ایھچ رط ح یئ  یئ یک اج ےئ۔اور رج ا میث شک ولحم ل اک رپس ے ں ا اج ےئ ۔ ڈیش ںیم وہ ا یک آ دمو رتف اک دمعی ااظتنم وہ ان اچ ےئیہ۔

 :وا رئ س ےس ےنلیھپ وا یل امیبرای ں

  :را ین تیھک

ان ک دعتمی امیبر ی ےہ وج ہک وا رئ س ےک ذر ےعی دیپا وہ یت ےہ اور تہب زیتی ےس یتلیھپ ےہ ۔ہی امیبر ی داین ںیم رہ را ین تیھک اکی تہب یہ رطخ 

 ااضہن م ، ااصع 
ِ
 سفنت ، اظن م

ِ
ر ےک اظن م

 

ری  ا  اظن م، اور دیپا واہگج اپ یئ اج یت ےہ اور تہب زای دی ااصتق دی اصقن ن اک اب ثع یتنب ےہ۔ہی وا رئ س ربا ئ
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دصیف اوما ت یھب وہ اج یت ںیہ۔ اور وج رپ دنے اس امیبر ی ےس چب اج ےت ںیہ وی ااصتق  033اظن م رپ ارثادنا ز وہ ات ےہ ۔ضعب اومئ ت الف ک ںیم 

ر ج وہ ےن وا یل روط د ی وط ر رپ اکیبر وہ اج ےت ںیہ۔ ان اک فلت رک ان رتہب وہ ات ےہ ہی امیبر ی رپ دنو ں ںیم تہب زیت ی ےس یتلیھپ ےہ۔ مسج ےس اخ

س وہ ا ےک ںیتب اور امدے ًالثم ںیھٹیب ، انک اوروچ چن ےس اخ ر ج وہ ےن وا ےل امدے ںیم یھب وارئ س وم وج د وہ ےت ںیہ۔اس ےک الع و ی ہی وا رئ 

رگی اجونر یھب اس امیبری وک اکی ہگج ذر ےعی یھب اکی ہگج ےس دو رسی ہگج تہب دور کت لیھپ رک امیبر ی دیپا رک ات ےہ ۔ ااسنن ، یّلب ، اتک اور د

 ےس دورس ی ہگج الیھپ ےن اک ببس ےتنب ںیہ۔ 

 :الع ام ت

 اور اھک یسن ، ہی امیبر ی رہ رمع یک رم ویغ ں اور وچ زو ں ںیم وہ یتکس ےہ۔ العوتم ں ںیم اسسن ےنیل ںیم فیلکت اور اخ ص مسق یک آ واز اکآ ان ، ںیکنیھچ

 ولع م وہ ےت ںیہ ۔ اور وک ون ں ںیم اےھٹک وہ اج ےت ںیہ۔ زبس رگن ےک دتس گل اج ےت ںیہ، وھب ک تہب ا  وہ اج وچ زے تسس اور ےکھت وہ ےئ 

 یت ےہ ۔ اچ ل ےب رطب ، ڑگنلا نپ ، اور رکچ آ ےن گل اجےت ںیہ۔رش ح اومات ڑب   اج یت ےہ۔

 رو ک اھتم

اس اک وک یئ الع ج ہن ےہ ، اس امیبری ےس ےنچب اک وا دح لح افح یتظ ہکیٹ اجت  وچ ہکن را ین تیھک اکی وا رئ س ےس دیپا وہ ےن وایل امیبر ی ےہ

نت ، اوزار  ںیہ۔افرم رپ یئ  یئ اک ایلع ااظتن م رانھک اچ ےئیہ۔ اکی افرم ںیم فلتخم رمعو ں او ر لسن ےک رپ دنے ںیہن رےنھک اچ یہءں ۔ آ ولدی رب

  ںیم داب رکای  ال رک فلت رک ان اچ ےئیہ ۔ ڈیش اخ یل رک ےک رجا میث شک ولحم ل اکرپس ے رک ان اچ ےئیہ۔ وریغ ی ایھچ رط ح اص ف اور رم دی رپ دنو ں وک یٹم

 :اہ ڈیئر ریپی اکر ڈمیئ 

 ںیم اپاتسکن ےک رہش رکا یچ ںیم اپ یئ یئگ اور اکی اسل ےک ادنر یہ کلم ےک امت م الع وق ں ںیم لیھپ 0000ہی امیبر ی بس ےس ےلہپ اپاتسک ن ںیم 

ر اور اڈن ے دےنی وا یل اھب ر ی ںیلسن

 

 وہ یت ںیہ ۔ یئگ ۔ اس امیبر ی یک و ہ یھب اکی وا رئ س ےہ ۔ اس رطخ انک امیبر ی اک اکش ر بس ےس زای دی ربا ئ

 تہب زای دی دصیف کت وہ یتکس ےہ ۔ سج یک و ہ ےس رم ابغ ن رضحا ت وک 43ےس  03ےتفہ یک رمع ےک وچ زو ں ںیم اس ےس رش ح اوما ت  3ےس  0

 ااصتق دی اصقن ن وہ ات ےہ 

  :الع ام ت

 ںیم اےٹھک بج اس امیبر ی ےک وا رئ س وچ زو ں رپ ہلمح رک ےت ںیہ وت بس ےس ےلہپ وچ زے اھک ان انیپ وھچ ڑ دےتی ںیہ ، تسس وہ اج ےت ںیہ اور وک ےن

وایل یلھج ںیم اگ ڑ اھ زر دی املئ دیفس رگن اک اپ ین رھب اج ات ےہ ۔ ک ڑ ے وہ اج ےت ںیہ ، دیفس رگن ےک ےلتپ دتس گل اج ےت ںیہ ، دل ےک او رپ 

 اس و ہ ےس یہ اس امیبر ی وک اہ ڈیئ روریپ ی اکر ڈمیئ اہک اجات ےہ ۔
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 :رو ک اھت م 

 00افح یتظ ہکیٹ وچ زو ں ںیم وا رئ س یک و ہ ےس وہےن وایل امیبر ی اک الع ج ںیہن ہکلب اس امیبر ی ےس ےنچب ےک ےیل افح یتظ ہکیٹ اگل ای اج ات ےہ ۔ 

یس یس ےک اسح ب ےس ز ریِ دلج اگل ای اجات ےہ ۔ آ ول دی رب نت اور اوزارو ں وک رج امیث شک ولحم ل ےس ایھچ رط ح اص ف  3.0دن یک رمع ںیم  00ےس 

 رک ان اچ ےیہ ۔ رمدی رپ دنو ں وک زک ںیم دنف رک ےک فلت رک ان اچ ےئیہ ۔ 

لو رو
می
گ

: 

ر ںیم ہی اکی وا رئ 

 

 43ےس  3ےتفہ کت یک رمع ںیم وہ یت ےہ۔ اس ںیم رش ح اوما ت  6ےس 0س ےس ےنلیھپ وا یل رطخ ان ک امیبری ےہ ۔ وج ربا ئ

الخ ف وق  دصیف کت وہ یت ےہ ۔ افرم ںیم امیب ر رپ دنو ں یک رش ح تہب زای دی وہ یت ےہ ۔ اس امیبری یک و ہ ےس وچ زو ں ںیم دورس ی امیبروی ں ےک

دورس ی ہگج ا تعف دیپا رک ےن یک الص تیح ا  وہ اج یت ےہ ۔ اور وی دو رس ی امیبر وی ں اک آ اس ین ےس اکش ر وہ اج ےت ںیہ ۔ امیبر ی اکی ہگج ےس ِت دم

ہگج امیبر ی الیھپ آ ول دی  ورا ک ، اپین ، رب نت اور ربا دے ےک ذر ےعی چنہپ اج یت ےہ۔ افرم رپ اک م رک ےن وا ےل زمدور یھب اکی ہگج ےس دو رس ی 

 ےن اک ببس ےتنب ںیہ۔

 العام ت 

  رپ دنے تسس اور او ےنھگن ےتگل ںیہ، رپ ڈےلیھ وھچ ڑ دےتی ںیہ، اپ ین یک یمک وا عق وہ اجیت ےہ ۔ وشن و امن رک اجیت ےہ ۔ 

   ںیہ ۔دیفس رگن ےک دتس گل اج ےت ںیہ ، اچل ےب رطب وہ اج یت ےہ اور وس دصیف رپ دنے یھب امیبر ڑپ ےتکس 

  م ےک ےچین اکی دغود ڑب   اجات ےہ اس ےک رپ اور اھکل ےک ےچین را ن و ےنیس ےک وگ تش رپ  و ن ےک دےبھ رظن آ ےت ںیہ۔
ُ
 د

 :رو ک اھت م 

  افرم رپ یئ  یئ اک ایلع ااظتنم ، فلتخم مسق ےک وچ زو ں وک اگل اپانل اور ریغ رضور ی آ دمو رتف وک رو انک ۔ 

  وا ےل رب نت ، اوزار رج امیث شک ولحم ل ےس ایھچ رط ح دوھ ان ، آ ول دی ربا دے اور رم دی رپ دنے دلج فلت رک ان ۔افرم رپ اامعتس ل وہےن  

  وچ زو ں ںیم اس امیب ری ےک الخف افح یتظ وکیٹ ں اک وک ر س رضور رک وا ںیئ ات ہک رپ دنے اس امیبر ی ےس وفحم ظ رںیہ ۔ 

 : و ین شچیپ

م اور اہن تی رطخان ک امیبر ی ےہ وج ہک اسری داین ںیم اپ یئ اج یت ےہ اےس اکی مسق ےک رپ و وٹ زوا الیھپ ےت ںیہ ۔ اس امیبر ہی رم ویغ ں یک اکی اع

الیگ وہ  ی اک ہلمح اس وتق وہ ات ےہ بج ابر س ےک وم مس ںیم وہ ا ںیم یمن اک  ان بس تہب زای دی وہات ےہ ای بج ڈیش ںیم ربا دی یسک یھب و ہ ےس
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 ےہ ۔ اور ےہ ۔ رپووٹ زوا رم یغ یک اڑتن وی ں ےک فلتخم وصحں رپ ہلمح آ ور وہ ےت ںیہ ۔ ہی امیبر ی آ ولدی اپ ین ،  ورا ک اور ربا دے ےس یتلیھپ اجات

 ری وچ زو ں ںیم اعم اکی افرم ےس دو رس ے افرم کت اب آ اسین چنہپ اج یت ےہ ۔ اس ںیم الف ک ےک رقت ًابی امت م رپ دنے التبم وہ اج ےت ںیہ ۔ ہی امیب

 وتفہں ںیم ہلمح آ ور وہ یت ےہ ۔ اس ےک الع وی رم ویغ ں ںیم یسک یھب رمع ںیم وہ یتکس ےہ۔ 3ےس  0وطر رپ 

  :العام ت

  رپ دنے اکی ہگج اےٹھک وہ رک ک ڑ ے وہ اج ےت ںیہ ، آ ںیھکن دنب رک ےک رپ اور دنکےھ اکھج رک ر ےتھک ںیہ ۔ 

   اجیت ےہ نکیل وپ ہٹ رھب ا راتہ ےہ ، وزن ا  وہ اجات ےہ او ر ےلتپ دتس گل اج ےت ںیہ۔وچ زو ں یک وھب ک متخ وہ 

 دوتس ں ںیم  و ن یک آ زیم س وہ یت ےہ وج اس امیبر ی یک اخ ص الع تم ےہ ایس و ہ ےس اس وک  و ین شچیپ ےتہک ںیہ ۔ 

 :روک اھت م 

ےک اطم قب وہ ویک ہکن اجنگ شئ ےس زای دی رپ دنے ربا دی دلج الیگ رک دےنی یک و ہ ےس امیبری اک افرم رپ یئ  یئ اک ااھچ ااظتنم وہ ، رپدنو ں یک دعتاد ہگج 

رم ہبت ربا ببس نب اج ےت ںیہ ۔ ربا دی کشخ رںیھک ، واٹ نم ا  ون اک اامعتس ل ا  رک ںی ہی یھب امیبری ےک ےنلیھپ ںیم دمد داتی ےہ ۔ دن ںیم اکی 

 دے وک یجنپ رضورام رںی۔

 

 یتظ ہکیٹ اج ت اک رپ و رگا مافح 

 رط ہقی ونیسکی/امیبر ی  رمع

 ا ھکن ںیم رطقی ڈا ںیل ای رپس ے ) دعتمی اھکیسن) IBV(H120) ےلہپ دن

 آ ھکن ںیم رطقی ڈا ںیل ) راین تیھک NDV(Lasota) ( دن 5

لو رو IBD( دن 8
می
گ

 آ ھکن ںیم رطقی ڈا ںیل  )

 دلج ہکیٹ وگلا ںیئزریِ  )اہ ڈیئ روونیسکی  HPS( دن 17-18

لو رو ونیسکی  IBD( دن 21-22
می
گ

 اپ ین ںیم الم رک الپ ںیئ )

 دن 25-26

ND(Lasota)+IBV(H120 ) 

 ) را ین تیھک+دعتمی اھک یسن 

 اپ ین ںیم الم دںی
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 :ونٹ

i. لو رو یک وکیئ ونیسکی رکےن یک رضورت ںیہن۔
می
گ

لو رو اویمن سکیلپمک ونیسکی ارگ ےلہپ دن وہ وت ابیق 
می
گ

 

ii. اہجں NDاورH9یک امیبری زایدی وہ واہں ND+H9 وے دن رکںی ۔3یک آلئ ڈسیبونیسکی یھب 

iii. ردودبل ڈارٹک ےک وشمرے ےس رکںی۔ ونیسکی ڈیشول ںیم 

رز یک دیپا وار رپ ارخا اج ت اور آ دم ن اک ہنیمخت5000

 

 :ربائ

 رمق رو وپ ں ںیم        :رس ام ہی اکر ی  )افل(

i.  زک ےلہپ ےس وم وج د 

ii.  ڈیش (x40013 5000 ( 1250000   روےپ یف رم عب ٹف -/133رم عب ٹف اسحب ب/- 

iii.  200 ڈیف وٹسر  (20x10)  100000    روےپ یف رمعب ٹف 333رمعب ٹف اسحبب/-  

iv.  03زمدوروں اک راہیشئ رمکیx03100= 60000      رمعب ٹف/- 

 روےپ یف رمعب ٹف633اسحبب 

v.  10=100آسفx10  60000روےپ یف رمعب ٹف 633رمعب ٹف اسحبب/-                                           

   :                                                  -/14,70000 لک                                    

 :اس ام ن رم ابغین )  ب(

i. 107500    دعد روےپ یف 033ڈزیل ےک ربوڈر اسحبب/سیگ/ دعد یلجب/-    

ii. 50 12500روےپ یف دعد  133دعد کچ اگرڈاسحبب/-                                                                     

iii. 100 8500رو ےپ یف دعد۔  -/03دعد اپین ےک رب نت اسحب ب/-                                                    

iv. 100 8000رو ےپ یف دعد۔  -/03دعد  ورا ک ےک رب نت اسحب ب/-                                              

v. 200  20000روےپ یف دعد  033دعد وگل ڈیفر اسحبب/-                                                            

vi. 50  17500روےپ یف ڈررکن  033دعد آوٹکٹیم ڈررکن اسحبب/-                                                       
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vii. 2  4600روےپ یف رڑییھ  1033دعد ھتہ رڑییھ اسحبب/-                                                          

viii. 2 800رو ےپ یف دعد۔  -/433دعد ابیٹل اسحب ب/-                                                                   

ix. 1 7500دعد ارٹکیلک اپین اک پمپ/-                                                                                         

x. 1 3000دعد رپسے پمپ/-                                                                                                  

xi. 33 13200                                     روےپ یف دعد۔ -/433رپدے اسحبب / دعد رسڈنکا سکچ/- 

xii.  10000                                                                                                 رفتمق ارخااجت۔/- 

                                      -/113100      لک                                                                                  

 -/1583100           (          ب+ افل )لک رس ام ہی اکر ی                                                                

یرر ارخا اج ت( ج)
ی ی

ب

غ

 

می

 

i. 333 150000رو ےپ یف وچزی۔  -/03وچ زوں یک تمیق اسحب ب/-                                                       

ii. 735000               روےپ یف ولکرگام -/41ولک رگام یف رپ دنی اسحبب 0.3تمیق  ورا ک اسحب ب/-  

iii.   50000روےپ یف رپدنی  -/03ونیسکی اسحبب/-                                                                    

iv.   48000                                 ۔(زمدور 1)روےپ یف زمدور اماہہن -/01333زمدوری اسحبب/- 

v.  16000                                                                         اماہہن -/0333یلجب اک رخچ اسحبب/- 

vi.   15625اھچب یل اک رخہچ ۔/-                                                                                                    

vii.   10000رفتمق ارخااجت/-                                                                                                 

  1)                                 -/1034625 ()ج)لک                                                                    

 :رفوس دیگ (2) 

i.  11583۔ (دوامی)دصیف اس ال ہن  3امع ر ت یک اسحب ب/-                                                                  

ii.   3770۔ (دوامی)دصیف اس ال ہن 13اس ام ن یک اسحب ب/-                                                                

 2)                                        -/15353 ()ج)لک                                                              
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                        -/1049978 (1+2)(ج)لک                                                                       

 : آ دم ن )د(

 4750  1164225            رو ےپ یف ولک ۔ -/010ولک وزن یف رپ دنی اسحب ب  0.0رپدنے اسحبب/- 

 ) 350  3500                                    رو ےپ یف وبر ی ۔ -/03ڈیف یک اخ یل وبر ای ں اسحب ب/- 

   5000اھچبیل یک رفو تخ ۔/-                                                                                          

  )                   -/1172725 د)لک                                                                                     

 :عفن )ر(

 ج                   -              د 

 122747/-  =1172725 - 1049978   

 : وی ٹن ےک انم عف یک الص تیح )ی(

  =     -/122747   لک انم عف                                                          

  =    -/x 6      736482 122747اسالہن انمعف                           

 

 : ولطم ب رس ام ہی) ی(

  =                 -/1470000 امع ر ت رپ ال تگ                                  

 =                     -/113100   اس ام ن رپ ال تگ                                 

       -/1034625  =رپ دنو ں اور  و را ک رپ رخ چ                              

   =     -/2617725لک ولطم ہب رس ام ہی                                   

 : ےک اینب دی  ورو اض ت یک ی ر  ہنیمخت

 رم عب ٹف یف رپدنی ےک اسحب ےس ڈیش ریمعت ں ا ایگ ےہ ۔ 0.3ہنیمخت ںیم 
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   یک اوطس تمیق ےہ ہکب  1300ونربم 30ےس  1306اکی دن ےک وچزے یک تمیق اور زدنی وگتش یک تمیق رفوتخ مکی ونربم

 یک ےہ ۔ 1300 وراک یک تمیق ونربم

  ادوای ت اور افح یتظ ہکیٹ اج ت، یلجب ، اھچب یل اور زمدوری وریغی اک رخ چ او ًاطس ےہ۔ امیبر ی یک وص ر ت ںیم ہی ارخا اج ت ڑب   ےتکس 

 ںیہ۔ 

   ےک  انبےن اور اسام ن( اسل دعب 13)رف وسدیگ در الص وی رمق ےہ وج افررم وک اچب رک رینھک اچ ےئیہ ۔ ہی اس وک افرم یک امعر ت دوابری

رخدیےن ےئلیک رضورت وہ یگ رق ض یک وص ر ت ںیم ہی ( اوًاطس فلتخم اسام ن رقت ًابی ُ اپ چن اسل ںیم مئ ِلب دبتلی وہ اج ات ےہ)دوابری 

 رمق وایسپ ےئلیک اامعتس ل یک اج یتکس ےہ۔

******************************************************************* 


