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ر افرگنم اکی ااہتن یئ رپ ششک اور انمعف شخب اکرو ابر ےہ۔ اڈنے یک زای دہ تپھک وہ ےن یک وہج ےس اس اک رو ابر ںیم رس امہی اک ری ی

ئ

ےک وعیس وما عق وم وج د  ل

ر افرگنم دیہی اور رہش ےک ون ا یح الع وق ں ںیم اکایم یب ےک اسھت یک اج یتکسںیہ ۔ اس اکرو ابر ںیم  ی

ئ

 رس امہی اور اس رپ انم عف یک رش ح اہن تی وم زو ں ےہ ۔ل

 اس ےس اکی اس  ےتفہ ںیم اڈن ے دےنی ےک ےئل ایت ر وہ اجیت ےہ ۔ اور رھپ 02ےہ ۔ اس ںیم اپ چن ام ہ کت تنحم اور رس ام ہی اکر ی رک ین ڑپ یت ےہ ۔ رم یغ 

 امہ وہ اجےئ اگ ۔ 71کت لسلسم دیپاوار یل اجیت ےہ ۔ اس رط ح اکی الف ک ےک ےئل در اک ر دورا ہین (ےتفہ( 20

 افرم ےک ااظتنیم اوم ر

  ہگج یک وم زو تین

ر افرگنم ڑب ے رہش وں اور داہی ت ںیم اک ایم یب ےس یک اج یتکس ےہ ۔ ویک ہکن اڈنو ں وک امر ٹیک ںیم  ی

ئ

ر یک تبسن دقر ے آ اس ن ےہ ۔ ہی اکرو ابر ل

ئ

ال ان ربا ئ

ر ہج ذلی وہس ںیتل وم وج دوہ ین اچ اےنپ ڈیش ریمعت رک ےک یھب ایک اج اتکس ےہ ۔ نکیل ارگ رس ام ہی یک یمک وہ وت رک ا ےئ ےک ڈیش ںیم یھب ایک اج اتکس ےہ ۔ افرم ںیم دنم

 یہءں ۔

  ین ، اپ ین ےک  اک س اک ااظتن م۔یلجب ، رٹس ک، ےنیپ اک اص ف اور اھٹیم اپ

 ڈیش یک وتمس ں اک نیعت

ینھک اچ ےیہ ۔ اتہک دن رھب وسر ج یک شپت اور اپ اتسکن ںیم اہج ں وم مس رگ ام وط لی اور ًاتبسن دشدی وہات ےہ واہ ں ڈیش یک ابملیئ رش ًاق رغ ًاب اور وچ ڑا یئ امش ًال ونج ًاب ر

 دح ت ڈیش ےک ادنر ہن اج ےکس ۔

  یک وصخ ایصت ڈیش

 ی اور اڈنو ں یک زای دہ دیپا وچ زو ں وک اص ف رھتس ے ، کشخ اور وہا دار ڈیش ںیم رانھک اچ ےیہ ۔رئیل اہ ؤ س ںیم ات زہ وہا یک آ دمو رتف وچ زو ں یک ایھچ ڑب وھ رت

ڑھک ایک ں رف ش ےس اکی ٹف او یچن وہین اچںیئہ ۔ دو  ٹف وہین اچ ےیہ ۔ 722ےس  722ٹف اور ابمل یئ  02ےس  02وار ےئلیک رضوری ےہ۔ ڈیش یک وچ ڑا یئ 

ٹف وہین اچ ےیہ ۔ ڈیش اک رف ش اکپ انب ای اجےئ ۔ اتہک افص یئ ںیم آ اس ین  70ےس  72ٹف وہان اچ ےیہ ۔ تھچ یک او اچن یئ  22ڈیش و ں ےک در ایم ن مک از مک اف ہلص 

 وہ ۔

 ڈیش یک ایت ر ی

ر افرگنم ی

ئ

 ل
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رک انیل اچ ےیہ۔ امتم ڈیش وک یعلق رک ینیل اچ  (Disinfect) ےک امت م رب ونت ں اور اب یق اسام ن وک ایھچ رط ح دوھ رک اص فےئن وچ زو ں یک آ دم ےس ےلہپ افرم 

   ےس دوھ ان ا ےک دو یف دص ولحمےیہ ۔ اور ڈیش ےک ادنر یسک رج ا میث شک دوا اک رپس ے رک ان اچ ےئیہ ۔ امت م رب ونت ں وک یکنپ ےک ول نش ےس اور رف ش وک اک کٹس وس ڈ

ےٹنھگ کت لمکم وہا دنب رک دای اجات ےہ اتہک  02دینی اچ ےیہ ۔ ڈیش وک  Fumigation) ) اچ ےیہ ۔ اس ےک الع و ہ ڈیش ےک ادنر یکنپ اور افرنیلم وک الم رک دوھ ین

 سیگ ڈیش ںیم وم وج د رج ا میث وک متخ رک ےکس۔

  اھچب یل

اچن وم یٹ وہ ، اھچب یئ اج یت ےہ ۔ اس ےک ےئل اعم وط ر رپ اچ و ول ں اک اکلھچ ای ڑکلی اک ربا دہ اامعتس  ایک  2ےس  0  ہہ وج ہک افرم رپ ڈیش ںیم رف ش ےک اورپ اھچب یل یک

 ےک ارما   دیپا وہ ںیم یئن اھچب یل اامعتس  رک ین اچ ےیہ ۔ یلیگ اھچب یل ےس یئک مسق ( Flock )اج ات ےہ ۔ اھچب یل اک کشخ وہ ان ڑب ارضور ی وہ ات ےہ ۔ رہ وغ  

 ےتکس ںیہ۔

  اکی دن ےک وچ زے

 ں۔ اکی دن ےک وچ زے یسک ایسی ینپمک ےس ےنیل اچ ںیئہ نج یک اسھک ایھچ وہ، اس اک وزن اور اس زئ اکی وہ ، دےنھکی ںیم دنتر تس اور تسچ وہ

 ربو ڈ گن

وطر رپ رس دوی ں ےک وم مس ںیم ربو ڈگن ےک دورا ن رپمٹ رچی ایہم رک ےن ےئل  ربو ڈ گن ےک دورا ن انم بس در ہج رحارت ایہم رک ان اہن تی رضور ی ےہ ۔ اعم

ںیہ ۔ ربو ڈگن ےک  یٹھب ںیم ڑکلی ےک ڑکٹ ے ربا دہ ای وک ہلئ اامعتس   ایک اجات ےہ ۔ یلجب اور وس یئ سیگ ےک رٹیہ یھب اس دصقم ےک ےئل اامعتس  ےئک اجےت

  دورا ن وچ زو ں وک ےلہپ

ڈرگ ی افر ن اہ ٹیئ در ہج رحارت مک رک ےت اجےت ںیہ ۔ ےٹھچ ےتفہ  2ی افر ن اہٹیئ در ہج رحارت دانی رضور ی ےہ ۔ اس ےک دعب رہ ہتفہ  ڈرگ 02ات  02ےتفہ 

ی اچ درو ں یک افح یتظ دویار  12ات  12ںیم در ہج رحارت 

 

 ست
ج

اک اامعتس  ا ( کچ اگر ڈ )ڈرگ ی افر ن اہٹیئ کت وہ ان اچ ےیہ ۔ ربو ڈگن ےک دورا ن تخس ےتگ ای 

 وچ زو ں وکاےھٹک وہ رک رس دی ےس رم ےن ےس اچب اتےہ ۔

 وخرا ک ےک رب نت

 2وچزوں ےک ےئل وخرا ک اک اکی ابمل رب نت اکیف ےہ ۔  22وچ زو ں یک ایھچ ازفاشئ ےک ےئل وخرا ک ےک رب ونت ں اک دعتاد ںیم وپ را وہان تہب رضور ی ےہ ۔ 

 رپ دنو ں ےئلیک اکیف وہ ات ےہ۔ 02اامعتس  ےئک اجےت ںیہ۔ اکی ڈیفر ےتفہ یک رمع ےک دعب وگ   ڈیفر یھب

 اپ ین ےک رب نت 

 ےک رب نت انم بس وچ زو ں یک ایھچ ازفاشئ ےک ےئل ےنیپ اک اص ف اور ات زہ اپین افرم رپ وم وج د وہ ان اہن تی رضور ی ےہ ۔ اس ےک ےئل رضور ی ےہ ہک ےنیپ
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ےتفہ ےک دعب اکی آ وٹ کٹیم ڈر رکن  2ےک ےئل اکی ڈررکن اک یف وہ ات ےہ ۔ وم مس رگ ام ںیم زایدہ ڈر رکن ایہم رک ان رتہب ےہ۔  وچ زو ں 22دعتاد ںیم وم وج د وہں۔ 

 رپدنو ں ےک ےئل اکیف راتہےہ ۔  722ات  722

  رو ینش

وھ رت ی ےک ےئل تہب امہ ےہ۔ ویک ہکن اس رپ رم یغ ےک اڈن  اڈنے دےنی وایل رم ویغ ں ںیم رو ینش اک رک دار تہب امہ ےہ ۔ ہی رم یغ ےک وت دیلی اظنم یک ڑب

ے ےک وصخم ص دورا  ے د ےنی یک الص تیح اک ااصحن ر ےہ ۔ اڈنا ےننب ےک لمع ےک ےئل در اک ر اہ روم زن وک وخ ن ںیم اش لم وہ ےن ےک ےئل رو ینش اور ادنریھ

   ںیہ دی اج یت ۔ےٹنھگ رو ینش 02ےین یک رضور ت وہ یت ےہ۔اس ےئل رئیل رم یغ وک 

ےتفہ کت رپ  71ےٹنھگ رو ینش دی اج یت ےہ ۔اس ےک دعب رو ینش ےک ےئل ہی اوص   اانپ ای اجات ےہ ہک  02دورا ِن رب و ڈگن ےلہپ اچر وتفہ ں ںیم ومع ًام وچ زو ں وک

ےتفہ یک رمع ںیم رپ دنوں وک  02 ادقا ر مک  ںیہ وہ ین اچ ےیہ ۔ ےتفہ ےک دعب اور دورا ِن دیپا واررو ینش یک 71دنوں ےک ےئل دن یک رو ینش ڑب ینھ  ںیہ اچ ےیہ۔ 

 وٹنھگ ں کت ےل اج یئ اج یتکس ےہ۔ 71ےٹنھگ رو ینش ینلم اچ ےیہ ۔ وج دعب ںیم ڑب اھ رک 15ےس  7242

  وخرا ک

 اڈنے دےنی وایل رم ویغ ں وک نیت رط ح یک وخرا ک دی اج یت ےہ۔

ر (  7ربمن را نش )رئیل کچ اٹس ررٹشیم    (افل)

 

وتفہ ں کت دی اجیت ےہ ۔اس  1ہی وخرا ک ےلہپ (  77را نش ربمن )؍ رئیل کچ اٹس ر رٹ رک م 

 ولک ولیک رزی وتا ان یئ یف ولک رگام وخراک وم وج د وہ یت ےہ۔ 0122دصیف رپ و نیٹ اور  70ےس  71ںیم 

ر ( 0را نش ربمن )رگورئ شیم   (ب)

 

دصیف  72ےتفہ کت دی اج یت ےہ ۔ اس ںیم  71ےتفہ ےس  9را ک ہی وخ( 70را نش ربمن )؍ رگ و رئ رک م 

 ولک ولیکرزی وتا ان یئ یف ولک رگام وخراک وم وج د وہ یت ےہ۔  0122رپ و نیٹ،

ر (  0را نش ربمن )رئیلشیم  (  (ج)

 

وںی ےتفہ ےس رکیل امتم دیپا وار ی رع ےص ںیم دی اجیت  70ہی وخراک ( 70را نش ربمن )؍رئیل رک م 

دصیف میشلیک وہ یت ےہ ۔اس ںیم میشلیک یک ادقا ر زای دہ وہ یت  0ےس  042ولک ولیکرزی وت اانیئ یف ولک رگام وخراک اور  2850دصیف رپ ونیٹ ،  71ںیم  ےہ۔اس

ر 

 

 دنو ں یک ڑب وھ رت ی اور ڈیف اک اامعتس  اعم ےہ۔ اس ےس وخرا ک اک ایض ع مک ےہ ۔اور رپ(داےن دار )ےہ ۔اتہک اڈن ے اک اکلھچ وبضم ط وہ ۔آ ج لک رک م 

 اڈنو ں یک دیپا وار دقر ے زای دہ وہ یت ےہ۔

 وچ چن اک انٹ

اک ٹ دینی اچ ےئیہ۔ ات ہک رپ ورش ےک دورا ن اکی دورس ے وک زیمخ ( دو اہت یئ اورپ وایل اور اکی اہت یئ ےچین وایل ) دن یک رمع ںیم وچ زو ں یک وچ چن  72ےس  7

 یک رمع ںیم بسحِ رضورت دوابرہ وچ چن اک یٹ اجیتکس ےہ اتہک اڈنو ں وک اصقن ن ہن اچنہپ ںیکس۔ ےتفہ  72ےس  72ہن رک ںیکس۔ 
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 اڈنے دےنی ےک وھگ ےلسن

 دو ل ز ا  اور دس اڈن ے دےنی وایل رم ویغ ں ےک ےئل وھگ ےلسن یک رضور ت وہ یت ےہ۔ اتہک رم ایغ ں و اہ ں اڈن ے دے ںیکس ۔ اڈنے دےنی اک وھگ السن ومع ًام

رم ویغ ں ےک ےیل اک یف وہات ےہ ۔ اس ںیم اص ف وبرا راھک اج ات ےہ ۔ ات ہک اڈن ے دنگے ہن وہ ں  22ارفنادی وھگ ولسن ں رپ لمتشم وہ ات ےہ ۔ اکی وھگ السن 

 اور وٹ ےنٹ ےس ںیچب ۔

  اڈنے اےٹھک رک ان

رپ وفحم ظ رک ان اچ ےیہ ۔ افرم رپ اڈنے ذریخہ رک ےن واےل رمک ے اک درہج رم ہبت اےھٹک ےیک اجےت ںیہ ۔ ا ںیہ وٹسر ںیم ڈنھٹی ہگج  2ےس  0اڈنے دن ںیم 

دصیف وہ ان اچےیہ ۔ وٹ ےٹ وہ ےئ اڈنو ں وک دحیلعہ رک دانی اچ ےیہ ۔ اتہک وہ اث تب اڈنو ں  12ےس  12ڈرگ ی یٹنیس رگ ڈی ہکبج یمن اک انت بس  71ےس  72رحارت 

 وک دنگا ہن رک ںیکس۔

 اھچ یٹن 

 انبےن ےک ےئل ی اور ریغ دیپاواری رپ دنو ں وک دحیلعہ رک ےک اےھچ رپ دنو ں اک نیعت ایک اجات ےہ۔ اھچ یٹن اک اگل ات رلمع اکی رئیل افرم وک عفن شخبمک دیپا وار

 ےک ےئل اک یف اڈنے دے رضوری ےہ۔ مک دیپا وار ی رم ویغ ں وک دیپا واری ارخااج ت مک رک ےن ےئلیک اھچ یٹن رک دانی اچےیہ ۔ وج رم ایغں وھت ڑے رع ےص

 رف و  ت رک دای اجات یکچ وہں نکیل یسک اکی ای دورس ی وہج ےس اڈنے دنب رک یکچ وہں ان وک اھچ یٹن رک دانی اچ ےیہ ۔ اھچ یٹن دشہ رپ دنو ں وک اھک ےن ےک ےئل

 ےہ۔ 

 رم ویغ ں یک امیبرای ں

 (رم ویغ ں ںیم ریٹکیب ای ےس دیپا وہ ےن وایل امیبرای ں)

 

 رم ای رم ویغ ں ےک دیفس دتسولپ 

یت ےہ۔ رج ا میث ےس  وھچ یٹ رمع ےک وچ زو ں ںیم وہےن وایل ہی بس ےس امہ امیبری ےہ اس یک وہج ےس تہب زای دہ اومات وہیت ںیہ۔ ہی امیب ری ریٹکیب ای ےس وہ

 آ ول دہ اڈن ے اس امیبری وک الیھپ ےن اک ببس ےتنب ںیہ۔

  العامت

 دصیف کت وہ یتکس ےہ۔  12ےس  02وچ زو ں ںیم ہی امیبری اظ رہ وہ اج یت ےہ۔ اس ںیم رش ح اومات  اڈنو ں ےس دیپا وہ ےت یہ 
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 اس امیبری ںیم وچ زے اکی ہگج اےٹھک وہ اج ےت ںیہ ۔ اور رح تک مک رکےت ںیہ۔ 

 وھب ک  ںیہ یتگل اور اسسن ےنیل ںیم لکشم وہیت ےہ۔ 

 دیفس دتس گل اجےت ںیہ۔ اور ٹیپ وھپ   اجات ےہ۔ 

 دیفس رگن یک ٹیب ےس رپ اور مسج رخاب وہ اج ات ےہ۔ 

 وچ زے ےک دعقم رپ ٹیب ےنمج یتگل ےہ اور دعقم دنب وہ اجیت ےہ۔ 

  وپ ٹس امر مٹ رکےن رپ ٹیپ ںیم ریغ ذجب دشہ زر دی یتلم ےہ ۔ 

  رٹنکو  

 ےک ےئل اڈنے وایل رم ویغ ں ےک وخ ن ےک  وم ےن اڈنے دےنی وایل امیبر رم ویغ ں یک اھچیٹن رک ےت رانہ اچ ےیہ۔ اڈن و ں ےس وچ زے ولکناےن

افرم رپ ال ےن ابیلر رٹی ےس کیچ رک وا ےن اچ ںیئہ ۔ وچ زے ولکناےن وایل ونیشم ں یک ایھچ رط ح افص یئ اور رج ا میث یشک رک ین اچےیہ ۔ وچ زو ں وک 

 ےس ےلہپ افرم یک ایھچ رط ح افص یئ رک ین اچ ےیہ۔

ا ڈیئ 

 

ی

ئ

 (  ہقپت رحم)اف ؤ   اٹ ئ

  وم الی ہی رم ویغ ں یک دعتمی امیبر ی ےہ ۔ وج تہب زیتی ےس یتلیھپ ےہ ۔ اور کی تخل امتم الع ےق وک اینپ ٹیپل ںیم ےل یتیل ےہ۔ ہی رجا میث اس

 ،یلیگ رین م ےس دیپا وہ یت ےہ۔

  الع ام ت

ھ زرد رگن اایتخر رک یتیل ےہ ۔ وھب ک یک یمک اور ایپ رپ دنے رپ الیھپ ےئ، رس اکھج رک ڈےلیھ ادنا ز ںیم ڑھک ے وہ ےت ںیہ۔ اور ان 

 

ت

 

کن
یک یغلک اور 

 س ںیم دش ت آاج یت ےہ ۔ اور رپ دنے زبسی ام لئ ےلیپ رگن ےک ااہس  ںیم التبم وہاج ےت ںیہ۔

 رٹنک و 

ےک ےئل رق بی رت نی ام رہِ رم  ؤم رث الع ج ےہ۔ وصخم ص دوا اور اس ےک رط ہقی اامعتس ( Antibiotic) اس امیبری ںیم دضِ ویح ی ادوای ت

 ابغین اور ورٹ رن ی ڈا رٹک ےس روج ع رک ںی۔

 (ہضیہ )اف ؤ   اکرل ہ 

اور یٹم ےس ہی ریٹکیب ای ےس ےنلیھپ وایل اکی دعتمی امیبر ی ےہ وجالف ک ںیم رپ دنو ں ےک اشلم وہےن ،رج ا میث ےس آ ول دہ وخراک ، آ ول دہ اپین 

ی اور امسج  یتلیھپ ےہ۔ رمدہ رپ دنے یھب

ّ  ھل
ج

امیبری الیھپ ےن ںیم امہ رکدار ادا رک ےت ںیہ۔ رج ا میث مسج ںیم وخرا ک اور اپین ےک الع وہ آ ھکن یک 
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 ں ، اہ وھت ں اور وجین زمخ ےک ذر ےعی یھب دا لخ وہ اج ےت ںیہ ۔ اس ےک الع وہ ایھکم ں یھب رج ا میث الیھپ یت ںیہ ۔ افرم رپ اک م رک ےن واےل اےنپ ڑپکو 

 ےت و ریغ ہ ےس یھب رج ا میث اکی ہگج ےس دو رسی ہگج ےل اجےت ںیہ۔

 الع ام ت 

   اظنم سفنت ںیم الع ام ت کنیھچ ، اھکیسن اور ہنم وھک   رک اس سن ےنیل یک وصر ت ںیم اظ رہ وہ یت ںیہ ۔ 

  نج اک رگن رس یئم ، الیپ ای زبس وہ اجات ےہ۔رج ایمیث زرہ ےنلیھپ یک وصر ت ںیم رپ دنہ تسس ، اگل گلھت راتہےہ۔ اور دتس گل اجےت ںیہ 

 ر اک رگن الی وہ اج ات ےہ اسھت یہ وس نج یھب وہ اجیت ےہ۔ ارگ وس یج وہ یئ یغلک وک دابای اج ےئ وت اس ںیم ڑگ اھ اس ڑپ

 

ز
ل

 

یٹ
ی

  اجات ےہ ۔یغلک اور و

 وچ چن اور انک ےس اگڑاھ ام دہ اتہبےہ ۔ 

  طب ، ڑگنلا نپ اور ےنلچ یک وک شش ںیم رپدنہ اکی یہ ہگج وھگ اتم راتہےہ۔امیبری ےک مسج ںیم ےنلیھپ ےس اچ   ےب ر 

 رٹنک و  

و ں ےس اگل رک افرم رپ افص یئ اک اخ ص ایخ   راھک اجےئ ۔ فلتخم رمع اور لسن ےک رپ دنو ں وک ااٹھک ہن راھک اجےئ۔ امیبر رپ دنو ں وک دنتر تس رپ دن

 ےتفہ اخیل راھک اج ےئ۔ 2ےس  0دصیف ولحم   انب رک رپس ے ایک اجےئ اور  72 اک ےک الع ج ایک اجےئ۔ ڈیش اخیل رک ےک افرنیلم

 ( اس سن یک دیچیپ ایگں) یس ۔ آ ر ۔ ڈ ی 

یت ےہ ۔ اس  ہی رپ دنوں ںیم اظنم سفنت یک آ ہتسہ آ ہتسہ ےنلیھپ وایل اوریبمل دمت کت ر ےنہ وایل امیبری ےہ۔ وج اکی ریٹکیب ای یک وہج ےس دیپا وہ

 رس دوی ر ی ےس افرم ےک ادنر اخ یص دعتاد ںیم رپدنے اتم رث وہ ےت ںیہ وج ہک ڑب ے ااصتق دی اصقن ن اک اب ثع ےتنب ںیہ ۔ ہی امیبری اعم وطر رپامیب

 ں ںیم وہ یت ےہ ۔

 العامت 

   ےہْ اھکیسن، ںیکنیھچ اور اسسن یک انیل ےس آ وا زںی یتلکن ںیہ ، انک اور آ وھکن ں ےس روط تب اخر ج وہ یت 

 یاا ں دیفس وہ اج یت ںیہ ۔ اس سن یک انیل ںیم اگ ڑیھ روط تب دیپا وہ اج یت ےہ۔ ٹ
ّ  ھل
ج

 د  ، رگج ، یجیلک اور ڑھپیھپو ں یک 

  ڑب ی رمع ےک رپ دنو ں یک دیپاوار ںیم یمک وا عق وہ اجیت ےہ۔ 

  رٹنکو  

دانی اچ ےیہ ۔ افرم ںیم ےئن رپ دنے اشلم ہن رک ںی ۔ وچ زے ولکناےن  رپ دنو ں ںیم وخ ن ٹسیٹ رکےت رانہ اچ ےیہ ۔ اور امیبر رپ دنو ں وک اگل رک

 ےک ےئل اڈنو ں وک دوھ ین دےنی ےک دعب نیشم ںیم رںیھک۔
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  وک را زئ ہ

ی ںیم وس زش وہ اج یت ےہ ۔ سج یک وہج ےس ںیکنیھچ ، اھکیسن اور انک ےس روط تب اخر ج وہ یت ےہ ۔ 

ّ  ھل
ج

یک  اساس امیبری ںیم اسسن یک انیل یک 

 یت ےہ ۔ اک وہج ےس رپ دنو ں یک دیپاوار ی الص تیح ںیم تہب یمک آ یت ےہ۔ وج اعم یش اصقن ن اک ببس یتنب ےہ ۔ اڈنو ں یک دیپاوار ںیم یمک وا عق وہ

اوار ی یف رپ دنوں وک فلت رکان ڑپ اتےہ ۔ دنترتس وہ اجےن واےل رپدنے دورس ے رپدنو ں ںیم امیبری اک اب ثع ےتنب ںیہ ۔ ان یک دیپ

 الصتیح یھب متخ وہاجیت ےہ۔

  العام ت

 اس سن ےنیل ںیم آ واز دیپا وہ یت ےہ۔ اھک یسن اور ںیکنیھچ آ یت ںیہ۔ 

  آ وھکن ں ںیم وس زش وہ اج یت ےہ، انک اور آ ھکن ےس روط تب اخر ج وہ یت ےہ۔ 

  ۔آ ںیھکن ،یغلک اور رس وس ج اجات ےہ۔ امیب ر رپ دنو ں ںیم وھب ک مک وہ اج یت ےہ 

  ڑچچ وی ں اک اخب ر

امیب ر ی ےک رج ا  ڑچچ وی ں ےک وخ ن ںیم اس امیبر ی ےک رج ا میث وم وج د وہ ےت ںیہ ۔ بج ہی ڑچچ ای ں یسک دنت ر تس رم یغ اک وخ ن وُچ یتس ںیہ ، وت اس

۔ اُس رپ یتسس اطری وہ اجیت ےہ۔ امیبر رپ دنو ں  ےٹنھگ ےک دعب رم یغ وک زیت اخبر وہ اجات ےہ 21میث رم یغ ےک وخ ن ںیم دا لخ وہ اج ےت ںیہ ۔ اور 

 وک زبس رگن ےک دتس گل اج ےت ںیہ ۔ ا ںیہ دشدی ایپ س گل اجیت ےہ ۔ اور رپ دنہ زمکور وہ رک رم اجات ےہ۔

رو ز اور رس دوی ں  2 ےس 2ڑچچ ای ں رم ویغ ں اک وخ ن وُچ ےنس ےک دعب ڑکلی اور دوی ارو ں یک دراڑو ں ںیم اڈنے دیتی ںیہ۔رگیم ےک وم مس ںیم 

روز کت  72ےتفہ کت ےچب لکن آ ےت ںیہ ۔ ےچب ےنلکن ےک دعب رات ےک وتق اینپ انپہ اگ وہ ں ےس لکن رک رم ویغ ں رپ ڑچ ھ اجےت ںیہ اور  0ںیم 

 رم یغ ےک مسج ےس وخن وُچ ےتس رےتہ ںیہ ۔ 

ہی لمع دو ابرہ درہ ا ےن ےک دعب ڑچچای ں ڑب ی وہاجیت ںیہ۔ڑچچ ای ں اکی رم ویغ ں اک وخن وُچ ےنس ےک دعب وہ رھپ دراڑو ں ںیم سھُگ اجےت ںیہ ۔ 

 ےنیہم ںیم اکی رم ہبت وخ ن وُچیتس ںیہ ۔اور دو اس  کت ریغب وخن وُچ ےنس ےک زدنہ رہ یتکس ںیہ ۔

 رٹنک و  

ررنی اایتحیط دتا ریب ےک ِشیپ رظن رم یغ اخ ون ں یک امعرت ںیم ڑکل ی اک اامعتس  مک ےس مک ایک اج 
ھ

 

یت من

 )ےئ۔ڑچچ وی ں وک امرےن ےک ےئل اس رپئ 

cypermethrin ) اک ہکیٹ اگل ںیئ۔ 

 

ن
ی
سلن

 

پ ن

 اپین ںیم الم رک رپس ے رک ںی۔ امیبر رپ دنو ں وک 
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 وا رئ س ےس ےنلیھپ وا یل امیبرای ں

  را ین تیھک

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

 ااضہن م ، ااصع یب اظن م، او
ِ
 سفنت ، اظن م

ِ
ر دیپا وا ری اظن م رپ ارثادنا ز وہ یت ےہ اور تہب زای دہ ااصتق دی اصقن ن اک اب ثع یتنب ےہ۔ہی وا رئ س رپ دنو ں ےک اظن م

دصیف اوما ت یھب وہ اج یت ںیہ۔ اور وج رپ دنے اس امیبر ی ےس چب اج ےت ںیہ وہ ااصتق د ی وط ر رپ اکیبر وہ اج ےت ںیہ۔  722 ات ےہ ۔ضعب اواق ت الف ک ںیم

انک اوروچ  ںیھ ، ان اک فلت رک ان رتہب وہ ات ےہ ۔ ہی امیبر ی رم ویغ ں ںیم تہب زیت ی ےس یتلیھپ ےہ۔ مسج ےس اخر ج وہ ےن وا یل روط ںیتب اور امدے ًالثم

ہگج تہب دور کت چن ےس اخ ر ج وہ ےن وا ےل امدے ںیم یھب وارئ س وم وج د وہ ےت ںیہ۔اس ےک الع و ہ ہی وا رئ س وہ ا ےک ذر ےعی یھب اکی ہگج ےس دو رسی 

  ےن اک ببس ےتنب ںیہ۔ لیھپ رک امیبر ی دیپا رک ات ےہ ۔ ااسنن ، یّلب ، اتک اور درگی اجونریھب اس امیبری وک اکی ہگج ےس دورس ی ہگج الیھپ

 الع ام ت

 اور اھک یسن ، وچ زے 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

ںیہ۔ زبس رگن ےک دتس گل اج ےت ںیہ، وھب ک تہب مک وہ اج یت ےہ ۔ اچ   ےب رطب تسس اور ےکھت وہ ےئ ولعم م وہ ےت ںیہ ۔ اور وک ون ں ںیم اےھٹک وہ اج ےت 

 ، ڑگنلا نپ ، اور رکچ آ ےن گل اجےت ںیہ۔رش ح اومات ڑب ھ اج یت ےہ۔

 رو ک اھتم

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

ور اوزار وریغ ہ ایھچ رط ح افص یئ اکایلع ااظتن م رانھک اچ ےئیہ۔ اکی افرم ںیم فلتخم رمعو ں او ر لسن ےک رپ دنے  ںیہ رےنھک اچ یہءں ۔رج ا میث آ ولدہ رب نت ا

 اچ ےئیہ ۔ ڈیش اخ یل رک ےک رجا میث شک ولحم   اکرپس ے رک ان اچ ےئیہ۔ اص ف رک ںی ۔اور رم دہ رپ دنو ں وک یٹم ںیم دابرکای الج رک فلت رک ان 

  رب ڈ ولف / اوی نی اولفن زنئہ

 0222-0220ںیم صیخشت وہ ا ۔ اس رم   یک وہج ےس  7002اوی نی اولفن زنئہ رم ویغ ں ںیم اپ ای اج ےن واال وا رئ   رم   ےہ ۔ وج اپ اتسک ن ںیم یلہپ ابر 

ےک فلتخم وصح ں ںیم اومات ںیم دشدی ااض ےف اور دیپاوار ںیم یمک ےک اب ثع زای دہ اصقن ان ت وہ ےئ۔ س رم   ےک الیھپ ؤ ںیم آ یب ۔ ےک در ایم ن کلم 

اور  H7  ،H9م ، اا یلگنج اور اس یلح رپ دنو ں ےک العوہ رم ایغ ں اق لب ذرک ںیہ ۔ اپ اتسکن ےک فلتخم اقم ام ت رپ رم ویغ ں ںیم اوی نی اولفن زنئہ یک نیت

H5یک یمتح صیخشت وہ یئ ےہ۔ 
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 دما یتعف وقت یک احلم رم ایغ ں اور تحص دنم ام وح   

ی

ارم ا   ےک اح لم رج وث وم ں وک ریغ ؤمرث رک ےن ںیم دمد اگر وہ ےتکس ںیہ ۔ ولطم ہب  (افرم اور ڈیش ) اٰلع

اس ون تیع ےک ارم ا   ےنلیھپ ےک ا اکم ان ت زای دہ وہ ےت ںیہ ۔ العوہ ازںی ارفاد ، اگڑوی ں ایعمر ےس مک وق ِت دما تعف اور ذغا یئ یمک یک اکشر رم ویغ ں ںیم 

 اور ظفحت ایح ت اور درگیرپ دنو ں یک آ دم و رتف یھب وپ رٹلی اف رم رپ ارم ا   دیپا رک ےن واےل رج ا ومیث ں ےک رفو غ اک اب ثع ےتنب ںیہ ۔ انم بس و

 

ن

 

یس
ن

 

یٹ
سن
یک پ

  ، نج رپلمع اریا وہ رک تحص دنم اور اکایم ب وپ رٹلی افرگنم اک وصح    نکم وہ اتکس ےہ۔ وہ اینب دی اوص   ںیہ

ِ س رم   ےس اتم رث وہ ےتکس ںیہ ۔ ہکبج رم ایغ ں اور رٹ یک زای دہ  دش ت ےس اتم رث وہ ےت ںیہ۔ وگ امتم اا م یک رم ایغ ں ، رھگ ولی ، رپ دنے اور یلگنج رپ دنے ا

اےل رپ دنے اس رم   ےس زای دہ اتم رث  ںیہ وہ ےت نکیل یہی رپ دنے اس وا رئ س وک دور درا ز اقمام ت کت الیھپ ےن ںیم امہ رکدار ادا ہک رجہ ت رک ےن و

 رک ےت ںیہ۔اس وحاےل ےس آ یب رپ دنو ں ںیم رم اغ ایب ں ، ںیخطب اور سنہ اقِلب ذرک ںیہ۔

 الع امت 

س ربا  اک سٹئ اور اف ؤ   اکرلا ےس امم تلث ریتھک ںیہ۔ رم   یک دش ت ںیم اس رم   یک الع ام ت اسب اواقت درگی ارم 

ئ

ٹین

 

س
یک ٹ
ف

 

ن

ا  ًالثم کلہم راین تیھک ، ا

اور اس ت ںیم یفنم  ریغب یسک الع تم ےک یھب رم ایغ ں رم ان رشو ع وہ اجیت ںیہ۔ اعم وصر ِت اح  ںیم وخراک و اپین ںیم یمک ، اڈن و ں یک دیپاوار ںیم یمک

ر یک وس نج ، یلین اور ایس ہ رتگن ، اس سن ںیم دوشاری ، انک ےس روط تب اک ارخاج، کنیھچ ، رہچ  دبتیلی ۔

 

ز
ل

 

یٹ
ی

ن ، یغلک اور و
ی
ن

 

یٹ
پ ن

ے یک وس نج، اٹ رہ ی اور یلتپ 

 وگن ں یک رس خ و یلین رتگن اور وس نج وریغہ یسیج العام ت رظن آ یت ںیہ۔

 رٹنکو  

ےس ظفحت ےک ےئل انب یئ یئگ وہ ، اک حیحص اور وتق رپ حیحص رط ےقی ےس اامعتس  رک ےن ےس اس امیبری ےس اچب اج اتکس وصخم ص ونیسکی وج ہک صیخشت دشہ وا رئ س 

اوص اتکس ےہ ۔ ظفحت ایح ت ےک ےہ ۔ اس ےک الع وہ ظفحت ایح ت رپ لمع اریا وہ رک ارم ا  اور ارم ا   الیھپ ےن واےل رج ا ومیث ں ےک رفو غ رپ ہنکمم اق وب اپ ای اج 

 اور رضوری ادوای ت ےک رب وتق اور در تس اامعتس  ےس ارما   رپ ہن رص ف اق وب اپ ای اج اتکس

 

ن

 

یس
ن

 

یٹ
سن
یک پ

 ےہ ام ہ ام وح   ول ں رپ لمع درآ دم ےک اسھت اسھت و

 ںیم رجا ومیث ں وک ریغ ؤم رث یھب ایکاج اتکس ےہ۔

 

 رم ویغ ں یک کچیچ

رس ے رپ دنے ںیم لقتنم وہ اجیت ےہ۔ہی امیبری اکی وا رئ س ےس یتلیھپ ےہ ۔ وج ہک ومعم یل زمخ اور وم  ہی اکی دعتمی امیبری ےہ ۔وج اکی رپدنے ےس دو

 مس رگ ام ںیم اک ےنٹ وا ےل رشحا ت ےک ذر ےعی مسج ںیم دا لخ وہ رک امیبر ی دیپا رک ےن اک اب ثع اتنب ےہ۔ 
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 الع ام ت 

  انلک رشو ع وہ اجےت ںیہ۔ وج دعب ںیم  رھ ڈن یک  لک اایتخر رک  ےتی ںیہ ۔ اٹ وگن ں رپ اہج ں رپ رپ َ  ںیہ وہ رم ویغں ںیم کچیچ ےک دا ےن ، یغلک ، ہنم اور ان ک رپ

ےت ںیہ۔ ہتسہ آ ہتسہ ڑب ے وہ ےت اجےت ، و اہ ں یھب آ ہلب امن  رھ ڈن نب اج ےت ںیہ ۔ وچ چن ، اپ ؤ ں اور رپ َ و ں یک یلچن ںیہگج یھب اتم رث وہ یتکس نیہ ۔ ہی  رھڈن آ 

ح  ومدار وہاج ےت  اور الیپ ٹہ اظ رہ وہ یت ےہ۔ رھپ ہی  رھ ڈن آ ہتسہ آ ہتسہ آسپ ںیم ےتلم اج ےت ںیہ۔ اور مسج ےک اتم رث ہ ےصح ںیم وھپ  وگ یھب یک رط

 یت ےہ۔ ےتفہ ںیم کیھٹ وہ اجےت ںیہ ۔ اڈنو ں یک دیپا وار مک وہ اج 2ےس  3دن دعب  رھڈن کشخ وہاجےت ںیہ اور  72ےس  1ںیہ۔

 ںیم یھب رو امن وہ یت ےہ رم ویغ ں ںیم کچیچ ادنرو ین وط ر رپ ہنم یک ادنرو ین ویلھج ں ، زابن ےک ارد رگد ،ات ول ےک رگ د ایٹم ےل دیفس رگن ےک اھچ ول ں یک  لک

 ۔ اس رط ح رم یغ ھچک اھک یپ  ںیہ یتکس ۔ سج ےس اومات یک رش ح ںیم ااض ہف وہ اج ات ےہ۔

  رٹنکو 

اجےت ںیہ ۔واب یئ یتظ وکیٹ ں اک رپو رگام اس امیبری ےس اچب ؤ اک وا دح ذر ہعی ےہ ۔ وج ہک رپ َ و ں ںیم اکی اخ ص وس یئ ےک ذر ےعی دلج ےک ادنر اگل ےئ افح 

د ہ رک دانی اچ ےیہ۔ اور اب یق رپ دنو ں وک ونیسکی رک دینی اچ ےیہ ۔ اور اتم رث ہ وصح
ی ی

 ں رپ رچکنٹ آ ویئ ڈنی اگل ین اچ ےیہ ۔ وصرت ںیم امیبر رپ دنو ں وک ٰلع

 و رو
مب
گ

 

دصیف کت وہ  22ےس  2ےتفہ کت یک رمع ںیم وہ یت ےہ۔ اس ںیم رش ح اوما ت  1ےس  0ہی اکی وا رئ س ےس ےنلیھپ وا یل رطخ ان ک امیبری ےہ ۔ وج رم ویغ ں ںیم 

ری یک وہج ےس وچ زو ں ںیم دورس ی امیبروی ں ےک  ال ف وق ِت دما تعف دیپا رک ےن یک یت ےہ ۔ افرم ںیم امیب ر رپ دنو ں یک رش ح تہب زای دہ وہ یت ےہ ۔ اس امیب

ول دہ وخرا ک ، اپین ، رب نت اور  الص تیح مک وہ اج یت ےہ ۔ اور وہ دو رس ی امیبر وی ں اک آ اس ین ےس اکش ر وہ اج ےت ںیہ ۔ امیبر ی اکی ہگج ےس دورس ی ہگج رج امیث آ

  اج یت ےہ۔افرم رپ اک م رک ےن وا ےل رودور یھب اکی ہگج ےس دو رس ی ہگج امیبر ی الیھپ ےن اک ببس ےتنب ںیہ۔ربا دے ےک ذر ےعی چنہپ

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

  م ےک ےچین اکی دغود ڑب ھ اجات ےہ اس ےک رپ اور اھک  ےک ےچین را ن و ےنیس ےک وگ
ُ
 ۔تش رپ وخ ن ےک دےبھ رظن آ ےت ںیہد

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

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

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

 وخ ین شچیپ

 ۔ اس امیبر ی اک ا ہل اس ہی رم ویغ ں یک اکی اعم 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

 بس تہب زای دہ وہات ےہ ای بج ڈیش ںیم ربا دہ یسک یھب وہج ےس  الی وہ اجات ےہ ۔ رپووٹ زوا رم یغ یک وتق وہ ات ےہ بج ابر ش ےک وم مس ںیم وہ ا ںیم یمن اک انت

رم ےس دو رس ے افرم اڑتن وی ں ےک فلتخم وصحں رپ ا ہل آ ور وہ ےت ںیہ ۔ ہی امیبر ی رجا میث آ ولدہ اپ ین ، وخرا ک اور ربا دے ےس یتلیھپ ےہ ۔ اور اکی اف

وتفہں ںیم ا ہل آ ور وہ یت  2ےس  0 اج یت ےہ ۔ اس ںیم الف ک ےک بی  مت ً امت م رپ دنے التبم وہ اج ےت ںیہ ۔ ہی امیب ری وچ زو ں ںیم اعم وطر رپ کت اب آ اسین چنہپ

 ےہ ۔ اس ےک الع وہ رم ویغ ں ںیم یسک یھب رمع ںیم وہیتکس ےہ۔

  العام ت

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

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

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

  روک اھت م

یک وہج ےس امیبری اک  افرم رپ افص یئ اک ااھچ ااظتنم وہ ، رپدنو ں یک دعتاد ہگج ےک اطم قب وہ ویک ہکن اجنگ شئ ےس زای دہ رپ دنے ربا دہ دلج  الی رک دےنی

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

 دے وک یجنپ رضورام رںی۔
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