


ِن الرَِّحيمِ  ـٰ َ ِه الرَّْحم  ِمْسِب اللَـّ

 زعمز اقرنیئ وتہج رفامںیئ !

م  رپ دایتسب امتم ارٹکیلاکن بتک .................. اتکب و تنس ڈاٹ اک

۔  اطمےعل ےک ےیل ںیہ   اعم اقری ےک 

یک اباقدعہ دصتقی و ااجزت ےک دعب   م  پ ولڈ ےک املعےئ رکا یک  (Upload)اَ

 اجیت ںیہ۔ 

ور ارٹکیلاکن ذراعئ ےس ضحم دنمراجت رشن و ااشتع یک لمکم ااجزت ےہ ۔  رپٹن ، وفوٹ اکیپ ا ؤن ولڈ ،   دوعیت اقمدص یک اخرط ڈا

 ٭ تنبيه ٭

۔  ےہ  اامعتسل رکےن یک اممتعن  ل یک اخرط  ب وک اجتریت ای امدی عفن ےک وصح  یسک یھب اتک

ن بتک وک اجتریت ای درگی امدی  ۔ا الخیق ، اقونین و رشیع رجم ےہ  اامعتسل رکان ا  اقمدص ےک ےیل 

اکووشں ںیم رھبوپر رشتک اایتخر رکںی نی یک  ہقلعتم انرشنی ےس رخدی رک غیلبت د  االسیم امیلعتت رپ لمتشم بتک 

PDF  ت ور درگی اکشای ؤن ولڈگن ، آن النئ اطمہعل ا لی ای لیم اڈیرسی بتک یک ڈا ۔ےک ےیل درج ذ  رپ راہطب رفامںیئ 
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