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دہ ںیہن ےلم،  وچری وہےن ےک وشا ڈاٹی  ہ یسک کنیب اک  العو  واضتح یک اٹیٹس کنیبرصف اکی ےک 

  

ن ربخوں اک ونسٹ ایل ےہ نج ںیم ہی روپرٹ ایک ےنکنیب دوتل اپاتسکن  واحض وطر رپ رتسمد  وکایسی روپرسٹ  ےہ۔ اٹیٹس کنیب وچری وہایگ اھت ہک زایدہ رت وکنیبں اک ڈاٹی  ایگ ا

یسی ولعمامت رفامہ یک یئگ ںیہ۔  وشادہںیہ  وکیئ  ےسیا۔اٹیٹس کنیب ےک اپس رکات ےہ رے یک اجبن ےس ا ور ہن یہ یسک کنیب ای اقونن انذف رکےن واےل ادا  ا

 

یٹ وکیسریٹ 2018اوتکرب  27ںیہ ہک اموساےئ  زور دےتی ابت اسمہ  ااسی وکیئ واہعق شیپ اس ےک دعب  ، ےک اصحر وک وتڑا ایگ اھتء وک وج واہعق شیپ آای اھت، سج ںیم اکی کنیب یک آیئ 

 ںیہن آای۔ 

 

ےلہپ یہ وکنیبں ن ےک زمٹسس وک درشیپ اےسی ادقاام وک نیب االوقایم ٹنمیپ اومیکسں ےک اعتون ےس اس ابت ےس عطق رظن اٹیٹس کنیب  ت رکےن یک دہاایت اجری رکاکچ ےہ نج ےک ذرےعی ا

ور رک ایک اجےکس۔ ٹنمیپ اومیکسں  یسک یھب اسربئ رطخے یک اشندنیہ ا ہک اکرڈ مٹسس رپ یسک یھب اسربئ رطخے یک اشندنیہ یک اخرط وکنیبں  اہین رکدی ےہنیقی د ےن یھب ہی امندنئاگنےکدتا

ور اںیہن ظفحت ےک ااضیف  ادقاامت ےیک اجرےہ ںیہ امتم نکمم یک دمد ےک ےیل  یئگ ےہ۔ی  رکدیک شکشیپ  ادقاامتا

  

کنیب اےنپ مٹسس یک وکیسریٹ ےک وحاےل ےس رُپ اامتعد ںیہ اایتخر  زمدی اایتحیط دتاریب  کنیب ھچک اس ےک اسھت اسھت ور اوہنں ےن رکرےہ ںیہ ہکبج درگی  ل   ا   دنی یکنیلذبرہعی اکرڈ بسحِ ومعم

ن ںیم ںیہ اجری ریھک وہیئدخامت لمکم وطر رپ  زجوی اپدنبایں اشلم ںیہ، ےسیج نیب االوقایم نیل دنی ےک ےیل اصرنیف وک  ۔ ھچک وکنیبں یک اجبن ےس  وجاایتحیط دتاریب اایتخر  یک ںیئگ ںیہ ا

اتمہ اٹیٹس کنیب وک ہی نیقی داہین  رکدی یئگ ےہ ہک آیئ یٹ وکیسریٹ ےک انمبس ادقاامت ےک دعب   دنچ وکنیبں  ےن نیب االوقایم نیل دنی لمکم وطر رپ دنب رکدای ےہ۔ یگشیپ ااجزت دراکر وہیگ  ای 

ور  یگ۔ متخ رکدی اجںیئہی اعریض اپدنبایں  کنیب ےن یکلم نیل دنی ےک وحاےل ےس وکیئ اپدنبی ںیہن اگلیئ۔واحض رےہ ہک   امتم اپدنبایں کلم ےس ابرہ ےک نیل دنی ےک ےیل ںیہ ا   یسک یھب 

  

ِف لمع ور وکنیبں  ےک اسھت رصمو ز ا ل یک لسلسم رگناین یک رغض ےس نیب االوقایم ٹنمیپ اومیکسں، ٹنمیپ آرپرٹی اح  ےہ اتہک اکنیبری اظنم ےک ظفحت وک ینیقی انبای اٹیٹس کنیب وموجدہ وصرِت 

 اجےکس۔ 
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