
مئاق یٹیمک ینکر 4 یک بین ےئلیک ےنرک رود تاظفحت ےک ںوگول یرابوراک
jang.com.pk/news/685378

ںیربخ مہا
 لح ےک لئاسم ےک یٹنویمک سنزب ےن لابقا دیواج )ر (سٹسج بین نیمرئیچ )یسنجیاربخ ،لیلخ رہاط ،یصوصخ هدنئامن( دآبا مالسا
۔یدید لیکشت یٹیمک ینکر 4ےئلیک

 پورگ یرابوراک کیا ںیم سالجاےک ڈروبوٹکیزگیا بیننیزا لبق ،یگ ےل هزئاج اک لئاسم ےک یٹنویمک سنزب رپ حطس یقافو یٹیمک
 ہک ایگایاتب ہکبج ایگ ایک ہلصیف اک ےنجیھب وک ٓرا یب فیا نشیگ یٹسیونا فلتخم15 ،عورش ںایرئاوکنا4 فالخیک رگید تیمس
۔ےئگ ےید اٹمن زسیک ےک سپورگ یرابوراک2

۔ ںیئگ یدرکدنب تاقیقحت فالخیک رسیفورپ ،نارسفاےک ںورادا و ںومکحم یئابوص

 یک ناتسکاپ یٹنویمک سنزب،ںیہ ےترک مارتحا تہب اک یٹنویمک سنزب بین نیمرئیچ ہک ےہ انہک اک بین نامجرت قباطمےک تالیصفت
۔ےہ یدید لیکشت یٹیمک ینکر4ےئلیک لح ےک لئاسم ےک یٹنویمک سنزب،ےہ یتھکر تیثیح یک یڈہ یک ھڑیر ںیم یقرت

 یئک، ےنرک عورش ںایرئاوکنا4 فالخ ےک رصانع ناونع دب ےن ڈروب وٹکیزگیا ےک بین قباطمےک گنج هدنئامن بناج یرسود
۔ ےہایک ہلصیف اک ےنرک دنب رپ داینب یک دہاوش مدع زنشیگ یٹسیونا روا ںایرئاوکنا ضعبروا ےناوجھب وک ںورادا ہقلعتم تامدقم

 ںیم نج یئگ ید یروظنم یک ںویرئاوکنا4ںیم سجاوہ ترادصریز یک لابقا دیواج نیمرئیچ سالجا اک ڈروب وٹکیزگیا ےک بین
 یشاپٓبا ہمکحم،رگید روا راکلہا و نارسفا ےک دآبا مالسا گنو رٹاو اڈپاو،رگید روا ناخ ہلصرع دمحم ناکلام ےک زیرٹیب ڈیئاسکیا
 ۔ںیہ لماش ںایرئاوکنا فالخیک رگید رواراکلہاو نارسفا ےک گنرئنیجنا ناشن روا روپ نجار

 روا پورگ ناش زرسیم۔ایگ اید اٹمنےس ہجو یک ےناج وہ ٹنمیرگیا ٹنملٹیس ھتاسیک کنیب ہلماعم اکرگید روا یناھکال یلع ناطلس
 ۔ایگ اید اٹمن ےس ہجو یک ےناج وہ ٹنمیرگیا ٹنملٹیس ھتاسیک کنیب یھب ہلماعم اکرگید

 نوناق وک ٓرا یب فیا زنشیگ یٹسونا فلتخم 15 فالخ ےک رگید روا زینپمک ٓفا پورگ هاش نواھب زرسیم ٓفا ناخ تارذ دمحم ہجا ر
۔ایک ہلصیف اک ےنجیھب ےئلیک یئاورراک دیزم قباطم ےک

 نارسفا ےک اوخنوتخپ ربیخ ڈروب رئیفلیو زرکرو ، رگید روا ںوراکلہا و نارسفا ےک نادرم یٹسروینوی ناخ یلول ادبع ںیم سالجا
 ید یروظنم یک ےناوجھب ےئلیک یئاورراک ینوناق وک اوخنوتخپ ربیخ یرٹیرکیس فیچ نشیگ یٹسونا فالخیک رگید روا ںوراکلہا،
 ۔یئگ

 ۔یئگ ید یروظنم یک ےناوجھب وک باجنپ وینویر ٓفا ڈروب سیک فالخیک باجنپ یلبمسا یئابوص نکر قباس ناخ سابع رصیق رادرس

 روا ھدنس تموکح ڈروب رئیفلیو زرکرو یئابوص ہکبج نشیگ یٹسیونا فالخیک رگید روا یراخب هاش یلع فراع ےن ڈروب وٹکیزگیا
 وینویر ہبعش، پورگ ہمئاصزرڈلب ہمئاص، رگید روا یچارک یجولانکیٹ ڈنیا سنئاس سٹٓرا ٓفا یٹروینوی ودرا لرڈیف رلسناچ سئاو،رگید

 یناضیف بویا،یچارک یٹراھتا ٹنمپلیوڈ ریلم رٹکیرئاڈ ٹکیجارپ یٹاہوک ناخ هدازریما ،رگید روا ناراکلہاو نارسفا ےک یچارک علض
 سنوی زرسیم ،رگید روا )F/22 رٹکیس نوئاٹ ناخ فیطل هاش( کرلک تراشب ،ےا یڈ میا رسیٓفا قباسوجینوج یلع دارم،ڈنیل یڈ یڈ
 مدع کت با فالخیکرگید روا ںوراکلہا ےک ہیل هرابوچ وینویر ہمکحم،رگید روا ناخ لال رادرس،سابع رصان رادرس،رگید روا بیبح
 ۔ید یروظنم یک ےنرک دنب زیرئاوکنا قباطم ےک نوناقرپ داینب یک دہاوش

 ےک یناونعدب ےس کلم بین۔ےہ اریپ لمع ےس یتخس رپ یسیلاپ یک " ےئلیک بس باستحا"ـ بین ہک اہک ےن لابقا دیواج بین نیمرئیچ
۔ےہ ںاشوک ےئلیک ےنرک دٓمارب موقر یئگ یٹول ےس رصانع ناونعدب روا ہمتاخ



 ڈراکیر کیا ہی ، ےئاورک عمج ںیم ےنازخ یموق ےکرک دٓمارب ےس رصانع ناونعدب ےپور برا 71 ںیم هام 22 ہتشزگ ےن بین 
 بین ،ںیہن قلعت یئوک ےس یٹراپ ای درف ،هورگ یسک اک بین ،ےہ ےس ناتسکاپ تسایر یگتسباو یرٓخا روا یلہپ یک بین ،ےہ یبایماک

 ۔اتھکید ںیہن سیف ےہ اتھکید سیک فرص روا فرص

 ںیہ ےئک رئاد سنرفیر ےک یناونعدب ںیم ںوتلادع باستحا ززعم ںیم تامدقم ےک نشپرکاگیم 105 ںیم نشپرک اگیم 179 ےن بین
۔ںیہ ےئکرئاد ںیم تلادع باستحا ززعم سنرفیر ےک یناونعدب ںیم تامدقم 600 ںیم هام 22 ہتشزگ،

 اگیم 15 ، ایاچنہپ کت ماجنا یقطنم وک تامدقم نشپرک اگیم 41 ےن بین، ےہدصیف 70 حرش یعومجم یک ےناولد ازس یک بین
۔ںیہ یراجزنشیگ یٹسونا ںیم تامدقم نشپرکاگیم 18روا یرئاوکنا ںیم تامدقم نشپرک


