
 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن 

   00-0202یمیلعت اسل                                                                 ربج وکرس                                   

                 ومضمن:وسلش اسسنئ)اترخی و ایسایست(                                                                                 امجتع: دمہ                                            

   02لک ربمنات:                                                     ٹسیٹ         وپٹس                                         ٹنم    22 ہٹنھگ ۱وتق:

(4)                     ۔)افل( درج ذلی ایبانت ےک ےیل دےی ےئگ ابتمدالت ںیم ےس نچ رک حیحص ابتمدل ںیھکل۔                                                ۱وسال ربمن   

ہی رعنہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن دای۔ “اسکنےج وجان ےج ”۔ ۱                

  ) ڈنپت رہنو، ادنرا اگدنیھ، الل اہبدر اشرتسی، رسدار لیٹپ(                   

۔ ویم اسسنئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وک انمای اجات ےہ۔۲                

وجن( ۵دربمس،  ۱ونجری، ۲۲رفوری،  ۲۲)                    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وک انمای اجات ےہ۔۔ اموحایلیت دن ۳                 

ونربم( ۱۱اتسگ،  ۱۵وجن،  ۵ربمتس،  ۵)                    

ل وادویں ےس تہب اصقن۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱            
س
ک

 

ن

ن توات ےہ۔۔ علض ںیم   

  ) اتسرا، اھتہن، ڑگرچویل، انوپگر(                

  (2)                                                                                ۔                                       )ب(  دی یئگ وجڑویں ںیم ےس طلغ وجڑی اچہپن رک ےیھکل

5792     ۔ نیب االوقایم اس ل وخانیت                                                  ۱)افل(            

5720                            ۔ وپیگٹ۲                  

5799                ۔ اخدناین دعاتل۳                 

5770            ۔ رشاب اخمفل مہم۱                

 طلغ وجڑی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 



زنیم ےس زنیم رپ ہلمح رکےن واال زیمالئ            ۔    رپوھتی۱)ب(   

دنمش ےک وفیج کنیٹ ابتہ رکےن واال زیمالئ                   ۔ انگ۲        

   ہلمح رکےن واال زیمالئزنیم ےس آامسن ںیم                       ۔آاکش۳

زنیم ےس زری آب ہلمح رکےن واال زیمالئ                           ۔  اینگ۱  

 طلغ وجڑی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایمٹی وتاانیئ یٹیمک ےک ےلہپ دصر                           ۔ ڈارٹک تویم اھباھب۱)ج(     

ا ۲        

 

ن
ھ

 

سی ٹ

یلہپ ایمٹی اجچن                               ۔ ڈارٹک تویم   

انکٹولیج یک رتیق                                     ۔ ڈارٹک رااج راانم۳          

زیمالئ              ۔ ڈارٹک اے ۔یپ۔ےج دبعاالکلم۱          

 طلغ وجڑی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(4)                                                                       لمکم   ےیجیک۔ )وکیئ دو(                     اخےک۔ )افل( ۲وسال ربمن   

۔ درج ذلی دجول لمکم رکںی۔۱   

 ربمن امشر انم امسیج اسموات ےک ےیل یک یئگ وکںیشش

 ۱ اہمامت ےلھپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۲ ڈارٹک اباب اصبح اڈیبمرک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۳ رتھچیتپ اشتو اہمراج وکاہل وپر رایتس ںیم رزیرونشی اک االعن اجری

 ۱  ولڈنھےانرانئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۵ ڈنپات رام ابیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ دجول لمکم رکںی۔۲  

 جنپ اسہل وصنمہب زراتع یک رتیق ےک ےیل الوگ ایک ایگ

 الہپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دورسا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 



۔دجول لمکم رکںی۔۳  

 ربمن امشر اموحل ےک ظفحت ےک ےیل ادقاامت ایصخشت

 ۱ وکپچ رحتکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۲ رندبا اچبو رحتکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۳ درایوں رپ دنب ریمعت رکان ڈارٹک رادنجر ھگنس راان

(4)                                                                                                          رصتخم ونٹ ےیھکل۔ )وکیئ دو(                 )ب(  

۔ وپیگٹ ۳                            ۔ رفہق وارتی   ۲                ۔ العاقتیئ          ۱        

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

(4)                                              ایبانت یک ووجاہت ےک اسھت واضتح رکںی۔  )وکیئ دو(۔ درج ذلی ۳وسال ربمن   

۔ ارتسی یتکم رحتکی رشوع تویئ۔۱        

۔ امتم ذراعئ االبغ وک اترخی یک رضورت تویت ےہ۔۲       

۔ ڈارٹک اے۔یپ ۔ےج دبعاالکلم وک زیمالئ نیم اہک اجات ےہ۔۳      

۔دافیع اظنم ایتر رکات ےہ ۔ رہ کلم اےنپ ےیل وبضمط۱      

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  



۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

(6)                                                                                        ۔ لصفم وجاب ےیھکل۔ )وکیئ دو(۱وسال ربمن   

۔اعمل اکری اک وہفمم واحض ےیجیک۔۱      

۔وکحتم ےن وخانیت اور درگی زمکور اقبطت وک اباایتخر انبےن ےک ےیل میلعت ےک دیمان ںیم ایک ادقاامت ےیک؟۲    

۔ ااسنین السیتم اک وہفمم واحض ےیجیک۔۳    

۔ اابخرات رپ اکی ونٹ ےیھکل۔۱    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 متخ دش


