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متشہ ہصح گنولآےشورک کمساک



St-sts ےکناٹ ۔ اکناٹ ( زیچیٹس ۔ چیٹس )

R ریھپ ۔ رکچ ( ڈنوار )

Ch اکناٹ ریجنز ( نیچ )

Sl-st اکناٹ )مگ چیٹس پلس )

Yo ںیلا )لبڈ رووا نرای )

Sc اکناٹ ہداس ( ےشورک لگنس )

Hdc اکناٹ اڑب اھدآ ( ےشورک لبڈ فاہ )

Dc اکناٹ )اڑب ےشورک لبڈ )

Tr اکناٹ لب )ود ےشورک لبیرٹ )

Dtr اکناٹ لب نیت ( ےشورک لبیرٹ لبڈ )

Bl ہصح ال ھچپ اک ریجنز یرپوا ( پول کیب )

Fl ہصح اکگاال ریجنز یرپوا ( پول ٹنرف )

Bp ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ( ٹسوپ کیب )

Fp ےس فرط یلگا درگ ےک ےکناٹ ( ٹسوپ ٹنرف )

ےہ۔ ئوہ لا معتسا یھب نابز یزیرگنا یکیرما ںیم ہنومن

یگ۔ ےلم ددم ےس نا وک ںولا و ےنانب ےئن اصوصخ ںیہ ےئل ےک ئامنہار روا ددم یک پآ ےراشا

ےہ۔ ایگ ایک رہاظ ےس رمبن وک ریواصت

۔ ںیہ یتوہ تایادہ یک ڈیئاس ای فرط لمکم ۔ہی ںیئارہد ںیم دادعت ئگ ئاتب وک تایادہ ئگ ید نایمرد ےک ںوراتس **ود

۔ ںیہ یتوہ تایادہ ویلا ےناج یک رپ ہگج مک ۔ہی ںیئارہد ںیم دادعت ئگ ئاتب وک تایادہ یک ردنا ےک ٹکیرب ()

ظوفحم قوقح ہلمج مامت ہراھٹا رازہ ود ٹئار یپاک نٹپمرش نلیہ رنئازیڈ

۔ ںیہ ںیہن ےکناٹ یصوصخ یئوک ںیم ہصح سا



رکچ۔ ںاویساروچ

خیلا اکناٹ ۔گاال ںیھکید کیا ربمن ریوصت ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس کیا ںیم نایمرد ےک ںوکناٹ ود یرخآ ےک فرط یبمل یھب یسک

۔ ںید ڑوھچ

۔ فرط یٹوھچ

( اکناٹ ہداس ۔ ےکناٹ ریجنز ۔ود اکناٹ ہداس ) ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز *ود

۔ ںیئارہد راب نیت وس )ود ںیئانب اکناٹ ہداس نایمرد ےک ںوکناٹ ود ےلگا ںید۔ ڑوھچ خیلا اکناٹ (گاال

۔ فرط یبمل

( اکناٹ ہداس ۔ ےکناٹ ریجنز ۔ود اکناٹ ہداس ) ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز ود

ود ربمن ریوصت * ںیئارہد راب سیتکا وس ۔)ود ںیئانب اکناٹ ہداس نایمرد ےک ںوکناٹ ود ےلگا ںید۔ ڑوھچ خیلا اکناٹ (گاال

۔ ںیھکید نیت روا

ےس ےکناٹ مگ ےئوہ ےتڑوھچ اکناٹ ہداس یرخآ ںیم ئارہد یرخآ ۔ ںیئارہد راب ود وک تایادہ ئگ ید نایمرد ےک ںوراتس ود

۔ ںیل رک لمکم رکچ ہک ڑوج ںیم ےکناٹ ہداس ےڑھک

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ہداس چناپ وس ۔ود فرط یٹوھچ ۔ ںیرک رامش ےکناٹ

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ہداس سیتنیت وس ۔ود فرط یبمل

رکچ۔ ںاوسیچپ

۔ ںیھکید کیا ربمن ریوصت ۔ ںیئانب اکناٹ اڑب ںیم ےکناٹ ےلگا ( اگوہ رامش اکناٹ اڑب کیا ) ںیئانب ےکناٹ ریجنز نیت

۔ فرط یٹوھچ

چناپ وس ود ےلگا ( ےکناٹ ےڑب ۔ود ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب (ود ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز *ود

۔ ںیئانب اکناٹ اڑب کیا کیا ںیم ںوکناٹ



۔ فرط یبمل

سیتنیت وس ود ےلگا ( ےکناٹ ےڑب ۔ود ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب (ود ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز ود

۔ ںیھکید نیت روا ود ربمن ریوصت * ںیئانب اکناٹ اڑب کیا کیا ںیم ںوکناٹ

ےلہپ ےس ےکناٹ مگ ےئوہ ےتڑوھچ اکناٹ اڑب یرخآ ںیم ئارہد یرخآ ۔ ںیئارہد راب ود وک تایادہ ئگ ید نایمرد ےک ںوراتس ود

۔ ںیل رک لمکم رکچ ہک ڑوج رپوا ےک ںوکناٹ ریجنز نیت ےنب

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب ون وس ۔ود فرط یٹوھچ ۔ ںیرک رامش ےکناٹ

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب سیتنیس وس ۔ود فرط یبمل

ظوفحم قوقح ہلمج مامت ہراھٹا رازہ ود ٹئار یپاک نٹپمرش نلیہ رنئازیڈ

رکچ۔ ںاویسایھچ

ںیم ےکناٹ ےلگا ۔ ںید ڑوھچ خیلا اکناٹ )گاال اگوہ رامش اکناٹ ریجنز کیا روا اکناٹ اڑب کیا ) ںیئانب ےکناٹ ریجنز راچ

۔ ںیھکید کیا ربمن ریوصت ۔ ںید ڑوھچ خیلا اکناٹ ۔گاال ںیئانب اکناٹ ریجنز کیا ۔ اکناٹ اڑب

۔ فرط یٹوھچ

اکناٹ اڑب کیا ۔ ےکناٹ ریجنز ۔ود اکناٹ اڑب کیا ۔ اکناٹ ریجنز کیا ۔ اکناٹ اڑب کیا ) ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز *ود

اکناٹ اڑب کیا ںیم ےکناٹ ےلگا ۔ ںید ڑوھچ خیلا اکناٹ ۔گاال ںیئانب اکناٹ ریجنز کیا )( اکناٹ اڑب کیا ۔ اکناٹ ریجنز کیا

۔ ںید ڑوھچ خیلا اکناٹ ۔گاال ںیئانب اکناٹ ریجنز کیا ۔ ںیئارہد راب راچ وس کیا ( ںیئانب

۔ فرط یبمل

اکناٹ اڑب کیا ۔ ےکناٹ ریجنز ۔ود اکناٹ اڑب کیا ۔ اکناٹ ریجنز کیا ۔ اکناٹ اڑب کیا ) ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز ود

اکناٹاڑب کیا ںیم ےکناٹ ےلگا ۔ ںید ڑوھچ خیلا اکناٹ ۔گاال ںیئانب اکناٹ ریجنز کیا )( اکناٹ اڑب کیا ۔ اکناٹ ریجنز کیا



۔ ںیھکید نیت روا ود ربمن ریوصت * ںید ڑوھچ خیلا اکناٹ ۔گاال ںیئانب اکناٹ ریجنز کیا ۔ ںیئارہد راب ہراھٹا وس کیا ( ںیئانب

ریجنز کیا ۔ اکناٹ اڑب کیا ۔ اکناٹ ریجنز کیا یرخآ ںیم ئارہد یرخآ ۔ ںیئارہد راب ود وک تایادہ ئگ ید نایمرد ےک ںوراتس ود

ےرس رک ٹاک وک نوا روا ںیل رک لمکم رکچ ہک ڑوج رپوا ےک ںوکناٹ ریجنز نیت ےنب ےلہپ ےس ےکناٹ مگ ےئوہ ےتڑوھچ ۔ اکناٹ

۔ ںیل رک ظوفحم وک

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ہگج۔ود ریجنز کیا تاس وس کیا ۔ ےکناٹ ےڑب ھٹآ وس کیا ۔ فرط یٹوھچ ۔ ںیرک رامش ےکناٹ

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ہگج۔ود ریجنز کیا سیکا وس کیا ۔ ےکناٹ ےڑب سیئاب وس کیا ۔ فرط یبمل

ظوفحم قوقح ہلمج مامت ہراھٹا رازہ ود ٹئار یپاک نٹپمرش نلیہ رنئازیڈ

رکچ۔ ںاویساتس

ںیھکید کیا ربمن ریوصت ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس اڑھک ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ںیم ےکناٹ یرخآ ےک فرط یبمل یھب یسک

۔ فرط یٹوھچ

ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےلگا ( اکناٹ ہداس ۔ ےکناٹ ریجنز ۔ود اکناٹ ہداس ) ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز *ود

اکناٹ لب نیت ںیم ہگج ریجنز ود یک یساچپ ربمن رکچ ےہ۔ انرک ماک فرط یک ےنماس ےک ےکناٹ ریجنز کیا ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس

۔ ںیھکید ود ربمن ریوصت ۔ ںیئانب

ربمن رکچ ےہ۔ انرک ماک فرط یک ےنماس ےک ےکناٹ ریجنز کیا ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےلگا )

۔ ںیھکید نیت ربمن ریوصت ۔ ںیئارہد راب چناپ وس کیا ( ںیئانب اکناٹ لب نیت ںیم ےکناٹ ےئوہ ےڑوھچ ےک

یساچپ ربمن رکچ ےہ۔ انرک ماک فرط یک ےنماس ےک ہگج ریجنز کیا ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےلگا

۔ ںیئانب اکناٹ ہداس ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےلگا ۔ ںیئانب اکناٹ لب نیت ںیم ہگج ریجنز ود یک

۔ فرط یبمل

ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےلگا ( اکناٹ ہداس ۔ ےکناٹ ریجنز ۔ود اکناٹ ہداس ) ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز ود

اکناٹ لب نیت ںیم ہگج ریجنز ود یک یساچپ ربمن رکچ ےہ۔ انرک ماک فرط یک ےنماس ےک ہگج ریجنز کیا ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس



ربمن رکچ ےہ۔ انرک ماک فرط یک ےنماس ےک ہگج ریجنز کیا ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےلگا ) ںیئانب

ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےلگا ۔ ںیئارہد راب سینوا وس کیا ( ںیئانب اکناٹ لب نیت ںیم ےکناٹ ےئوہ ےڑوھچ یک یساچپ

روا راچ ربمن ریوصت * ںیئانب اکناٹ ہداس ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےلگا ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس ےس فرط یلھچپ

۔ ںیھکید چناپ

ہداس انب ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ یرخآ ںیم ئارہد یرخآ ۔ ںیئارہد راب ود وک تایادہ ئگ ید نایمرد ےک ںوراتس ود

روا ںیل رک لمکم رکچ ہک ڑوج ںیم ےکناٹ ہداس ےڑھک ےنب ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ےس ےکناٹ مگ ےئوہ ےتڑوھچ اکناٹ

۔ ںیل رک ظوفحم وک ےرس رک ٹاک وک نوا

تاس وس کیا ۔ ےکناٹ ہداس ےنب ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ ھٹآ وس کیا ۔ ےکناٹ ہداس ۔ود فرط یٹوھچ ۔ ںیرک رامش ےکناٹ

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ لب نیت

۔ ےکناٹ لب نیت سیکا وس کیا ۔ ےکناٹ ہداس ےنب ےس فرط یلھچپ درگ ےک ےکناٹ سیئاب وس کیا ۔ ےکناٹ ہداس ۔ود فرط یبمل

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ود



ظوفحم قوقح ہلمج مامت ہراھٹا رازہ ود ٹئار یپاک نٹپمرش نلیہ رنئازیڈ

رکچ۔ ںاویساھٹا

۔ ںیھکید کیا ربمن ریوصت ۔ ںیئانب اکناٹ اڑب اڑھک ںیم ےکناٹ یرخآ ےک فرط یبمل یھب یسک

۔ فرط یٹوھچ

ںوکناٹ ہرتس وس ود ےلگا ( ےکناٹ ےڑب ۔ود ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب (ود ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز *ود

۔ ںیئانب اکناٹ اڑب کیا کیا ںیم

۔ فرط یبمل

ںوکناٹ سیلا تنیپ وس ود ےلگا ( ےکناٹ ےڑب ۔ود ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب (ود ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز ود

۔ ںیھکید نیت روا ود ربمن ریوصت ۔* ںیئانب اکناٹ اڑب کیا کیا ںیم

ےڑھک ےس ےکناٹ مگ ےئوہ ےتڑوھچ اکناٹ اڑب یرخآ ںیم ئارہد یرخآ ۔ ںیئارہد راب ود وک تایادہ ئگ ید نایمرد ےک ںوراتس ود

۔ ںیل رک ظوفحم وک ےرس رک ٹاک وک نوا روا ںیل رک لمکم رکچ ہک ڑوج ےس ےکناٹ ےڑب

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب سیکا وس ۔ود فرط یٹوھچ ۔ ںیرک رامش ےکناٹ

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب ساچننا وس ۔ود فرط یبمل

رکچ۔ ںاویوننا

۔ ںیھکید کیا ربمن ریوصت ۔ ںیئانب اکناٹ ہداس اڑھک ںیم ےکناٹ یرخآ ےک فرط یبمل یھب یسک

۔ فرط یٹوھچ

ےلگا ۔ ںید ڑوھچ خیلا اکناٹ )گاال اکناٹ ہداس ۔ ےکناٹ ریجنز ۔ود اکناٹ ہداس ) ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز ود

۔ ںیئانب اکناٹ ہداس کیا کیا ںیم ںوکناٹ سیب وس ود



۔ فرط یبمل

ےلگا ۔ ںید ڑوھچ خیلا اکناٹ )گاال اکناٹ ہداس ۔ ےکناٹ ریجنز ۔ود اکناٹ ہداس ) ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز ود

۔ ںیھکید نیت روا ود ربمن ریوصت * ںیئانب اکناٹ ہداس کیا کیا ںیم ںوکناٹ سیلا تڑا وس ود

ےس ےکناٹ مگ ےئوہ ےتڑوھچ اکناٹ ہداس یرخآ ںیم ئارہد یرخآ ۔ ںیئارہد راب ود وک تایادہ ئگ ید نایمرد ےک ںوراتس ود

۔ ںیل رک لمکم رکچ ہک ڑوج ںیم ےکناٹ ہداس ےڑھک

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ہداس سیئاب وس ۔ود فرط یٹوھچ ۔ ںیرک رامش ےکناٹ

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ہداس ساچپ وس ۔ود فرط یبمل
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رکچ۔ ںاویون

۔ ںیئانب اکناٹ اڑب ںیم ےکناٹ ےلگا ( اگوہ رامش اکناٹ اڑب کیا ) ںیئانب ےکناٹ ریجنز نیت

۔ فرط یٹوھچ

سیئاب وس ود ےلگا ( ےکناٹ ےڑب ۔ود ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب (ود ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز *ود

۔ ںیئانب اکناٹ اڑب کیا کیا ںیم ںوکناٹ

۔ فرط یبمل

ساچپ وس ود ےلگا ( ےکناٹ ےڑب ۔ود ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب (ود ںیئانب ںیم ےنوک وےلا ےکناٹ ریجنز ود

۔ ںیھکید نیت روا ود ربمن ریوصت ۔* ںیئانب اکناٹ اڑب کیا کیا ںیم ںوکناٹ

ےنب ےلہپ ےکناٹ مگ ےئوہ ےتڑوھچ اکناٹ اڑب یرخآ ںیم ئارہد یرخآ ۔ ںیئارہد راب ود وک تایادہ ئگ ید نایمرد ےک ںوراتس ود

۔ ںیل رک ظوفحم وک ےرس رک ٹاک وک نوا روا ںیل رک لمکم رکچ ہک ڑوج رپوا ےک ںوکناٹ ریجنز نیت

۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب سیبھچ وس ۔ود فرط یٹوھچ ۔ ںیرک رامش ےکناٹ



۔ ہنوک کیا واال ےکناٹ ریجنز ۔ود ےکناٹ ےڑب نوچ وس ۔ود فرط یبمل

اوہ۔ ریذپ ماتتخا متشہ ہصح

۔ یگوہ ںوی ھچک شئامیپ

کہ۔ یج میا میا راچ ٹن لبڈ

۔ رٹیم یٹنیس چناپ ہیراشعا سیتنا وس کیا ای چنا نواکا ۔ فرط یٹوھچ

۔ رٹیم یٹنیس چناپ ہیراشعا نواکا وس کیا ای چنا ھٹسنا ےھڑاس ۔ فرط یبمل

کہ۔ چناپ ہیراشعا چناپ نررآ

۔ رٹیم یٹنیس نواتس وس کیا ای چنا ھٹساب ۔ فرط یٹوھچ

۔ رٹیم یٹنیس یساچپ وس کیا ای چنا رتہت ۔ فرط یبمل

ظوفحم قوقح ہلمج مامت ہراھٹا رازہ ود ٹئار یپاک نٹپمرش نلیہ رنئازیڈ


