
 

 

 

 

 

 

الع و ہ ریٹب افرگنم ےس یھب وپرا ایک اج راہ ےہ۔ریٹب وھت ڑی دمت ںیم ایت ر وہ کلم ںیم ایمحل ت یک ڑب یتھ وہ یئ رضورای ت وک وپ رٹل ی افرگنم ےک 

ر اف دئ ہ اجےت ںیہ ۔ اور اس ںیم دیپاواری ارخااجت اک ہنیمخت یھب مک ےہ۔رھگ ولی اور اجتر یت حطس رپ اس یک رپورش اور لسن یشک اہن تی آ اسن او

/ ںیم اپ یئ اج یت ںیہ۔رگم ان ںیم اج اپ ین وک رٹسکن اور اب ب وا ٹئ وک اجت ر یت اقم دص ےک ےئل زای دہ اتیمہ دنم ےہ ریٹب یک رقت ًابی اچپ س ااسق م داین رھب 

 وف تیق اح لص ےہ۔

 

 :ریٹب یک رپ ورش

ں ںیم ٹفش رک ان دیپاواری ہطقن  ریٹب و ں وک رف ش ای رجنپو ں ںیم اپ ال اجاتکس ےہ۔ ریٹبو ں وک ادتبا یئ نیت وتفہ ں کت رف ش رپ اپ انل اور اس ےک دعب رجنپو

ر ی اک  ذ اھچب د ں ۔ ک اگنہ ےس دیفم ےہ ۔ رف ش رپ ریٹب اپ انل وصقم د وہ وت و اہ ں ڈڑی ھ ےس دو اچن وم یٹ ہہت ڑکل ی ےک ربا دے یک اھچب ںیئ اور اس رپ اابخ

 ک  ےک ب ا پ  اپین ےک رب ا  اور ب و ب  رڈر ز ر۔ ںی ۔ اپ ین ےک ربا  اگر ڈ ز اگل ںیئ اور اس ںیم ربو ڈر رھک د ں ۔ ک اگر ڈ ےک ادنر رپ دنو ں یک اجنگ

 ںیم رجب ی ڈا ںیل اور  رڈر ےنیس یک اواچن یئ رپ ر۔ ںی ۔

 

  ریٹب اپےل اج ےتکس  5 ًابیریٹب رےھک اج ےتکس ںیہ۔ ہکبج اب یق دم ت ںیم اس ہگج رپ رقت8-01ادتبایئ اکی ہتفہ یک رمع کت اکی رم عب ٹف ہگج رپ

 ںیہ۔

  ڈرگی افرن اہ ٹئ ر۔ ںی۔ 011ےس  55ریٹب ےک ےچب آ ےن ےس مک از مک نیت ےٹنھگ ےلہپ اس ہگج اک در ہج رحارت 

اب یق دون (ڈرگ ی افرن اہ ٹئ 81-51)، رسیت ے ےتفہ (ڈرگ ی افر ن اہ ٹئ 51-55) دورس ے ےتفہ،(افرن اہ ٹئ55-011)ےلہپ ےتفہ 

افرن اہ ٹئ در ہج رحارت وچ زو ں یک وشن و امن ےک ےئل رتہب نی ےہ۔ در ہج رحارت ےک ےیل بلب ، یلجب و سیگ ےک رٹیہ  01-01ں ےک ےئل 

 رط وخا ہ ااظتنم وہ ان اچ ےیہ ۔ ںیہ ۔ڈیش ےس سیگ ےک ارخاج اک اخ اامعتسل ےئک اج ےتکس 

  دصیف ےک انت بس ےک اس  2-5وٹنھگ ں ںیم یلیپ یئکم ےک دیلِءے رپ ر۔ ںی اور اس ےک دعب ک اٹس ر رٹ ای را نش ربمن  42رپ دنو ں وک ادتبا یئ

رپ ٹفش رک  ں اور رفو تخ یک رمع کت ایہم رک  ں ۔ ریٹب ےک رانش ںیم ایمحل  2ھت یلیپ یئکم ںیم الم رک د ں اور دورس ے دن دتب رجی را نش ربمن 

 دصیف وہان اچ ےیہ۔ 40-01ت ک انت بس 

 رپورش ےک دورا ن دم مہ رو ینش ان یک وشن وامن رپ رتہب ارث ڈا یتل ےہ۔ 

 ریٹب افرگنم

POULTRY RESEARCH INSTITUTE, PUNJAB 

(POST GRADUATE STUDIES CENTRE) 
Murree Road, Shamsabad, Rawalpindi 



 

 

 X3 5  ریٹبو ں ےک ےئل اک یف ےہ۔05ٹف او اچن رجنپ ہ  2ٹف ابمل اور 

  رگام اک وہ اجات ےہ۔-451 411رگا م  رڈ اھک رک  251-511وتفہ ں ںیم رقت ًابی ایھچ لسن اک ریٹب دنچ 

 

 ریٹب و ں ںیم لسن یشک

 ےتفہ یک رمع ںیم اڈنے دےنی رش و ع رک دےتی ںیہ ۔ لسن یشک ےک ریٹب وں ںیم دنمر ہج ذلی ااظتن یم اومر رپ اخ ص وت ہج د ں۔8-5ریٹب 

  یف دص ر۔ ںی ۔ اور  رڈ ںیم 08-41 رڈ رپ ٹفش رک  ں۔ رانش ںیم ایمحل ت اک انت بس 0ای ربمن  ہتفہ یک رمع ےک دعب رب ڈی رانش2ریٹب وک

 ور افوفسر س اک اامعتس ل رک  ں ۔انمبس ووفق ں ےک اسھت میشلیک ا

  روزاد  د ں ےٹنھگ رو ینش 00دصیف ر۔ ںی اور اڈنو ں یک رتہب دیپا واری رش ح ےک ےئل 01زر زیخ اڈنو ں ےک وصحل ےک ےئل رن اک انت بس 

اڈن ے  451-011۔دن یک رو ینش اک اسح ب اگل رک ابیق امدنہ رو ینش بلب ای ب و ب ال ٹئ ےک ذر ےعی ایہم رک  ں ۔ اکی امدہ اسل ںیم رقت ًابی 

 دیتی ےہ ۔

   ہ ایک اج اتکس ےہ۔دن کت ذ ریخ 0 یف دص یمن یک وم وج دیگ ںیم رقت ًابی 01-01افر ن اہ ٹیئ در ہج رحارت  51-01زرزیخ اڈنو ں وک 

 :اوکن رٹیب ےس وچ زے ولکناان 

وٹنھگ ں  42و ں وک اوکن رٹیب نیشم ںیم اڈن ے ٹیس رک ےت وتق ان اک وچ ڑا ہصح اورپ یک رط ف ر۔ ںی اور زای دہ رپ اےن اڈنے اوکن رٹیب ںیم د  ر۔ ںی ۔ اڈن

 دہعف رحتک د ں۔0-8ںیم 

  دصیف ر۔ ںی ۔  01اور یمن اک انت بس ( ڈرگی یٹنیس رگ ڈی 00.5) ڈرگ ی افرن اہ ٹیئ .55 5دن کت در ہج رحارت  02ےس0اوکن رٹیب ںیم

 یف دص ر۔ ںی ۔ 01اور یمن اک انت بس ( ڈرگی یٹنیس رگڈی 00)ڈرگ ی افرن اہ ٹیئ  55.1ہکبج اس ےک دعب وچ زہ ےنلکن کت در ہج رحارت 

  رگا م کت وہ ات ےہ۔8ےس 0رقت ًابی دون ں ںیم وچ زہ لکن آ ات ےہ اور اس اک وزن 08ےس00اڈنو ں ےس 

 ریٹب و ں ےک ارما ض: 

ےتفہ یک رمع ںیم راین تیھک امیبر ی ےس اچب ؤ  2ریٹبو ں ںیم امیبروی ں ےک الخ ف وق ِت دما تعف ًاتبسنزای دہ وہیت ےہ ۔رگم وطبِر اایتح ط ان ںیم 

 و ں وک رث  رث رک یہ ی ںیہ۔ےئلیک آ ھکن ںیم رطقہ ڈا ںیل ۔ اس ےک الع وہ دنمر ہج ذلی امیبرای ں ریٹب

   را ین تیھک 

  کچیچ 

  وخ ین شچیپ 

   یس آ ر ڈی 

  زنہل وزاکم 



 

 

 ولپرم 

   اڈیئ

ف

ی

 

 اٹ ئ

  ادنروین و ریبو ین رکم 

   وگ تش وخری 

 

 ارما ض ےس اچب ؤ ےک ےئل در ج ذلی ادقا امت دیفم اتن جئ ےک احلم ںیہ۔

  ر۔ ںی۔ڈیش ںیم وہا یک آ دم و رتف اک انم بس ااظتن م 

  افرم یک دحود ںیم ریغ احرض ی آ دمو رتف اور یلگنج اجونرو ں و رپ دنو ں یک روک اھت م رک  ں۔ 

  رم دہ رپدنو ں وک الج رک فلت رک  ں ای ڑگ ےھ ںیم دنف رک ےک اورپ وچ ان ڑھچ ک د ں۔ 

  امیبر ی یک وصر ت ںیم یسک ام رہ ارماض ےس وشمرہ رک  ں۔ 

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

 


