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 اٹیٹس ےن   اٹیٹس کنیب

ل

ئ

نیم ڈاٹ اکم ےکرکےن ےک ےیل اامعتسل  وک  ڈاٹی  ری  رک دےی افمتمہ یک ایدداتش رپ دطختس اسھت   ز

نیم ڈاٹ اکم ےک اکحم ےن افمتمہ یک اکی ایدداتش رپ دطختس رک دےی ور ز و وی اس ۔ ںیہ کنیب دوتل اپاتسکن ا ور  امی ا ےک تحت زنیم ڈاٹ اکم کلم ےک رہشی العوقں یک راہیشئ ا

س ڈاٹی وک اکمانت یک وتمیقں ےک ور رکاویں وریغہ ےک ابرے ںیم ڈاٹی اٹیٹس کنیب وک رفامہ رکے اگ۔ اٹیٹس کنیب ا ور  ہقلعت ارارویں اجتریت االمک یک وتمیقں ا  یک ایتری  یزجےی ا

ور روپرسٹوبطماعت، و ےک اسھت اس ولعمامت وک  اینپ   ور  رکاویں ےک ذگہتش اچر ربوسں ےک  ارارےی یھب   اٹیٹس  ںیم یھب اامعتسل رکے اگ۔ رگنک رپیپز ا ومجمیع تمیق ا اکمن یک 

 رپ دایتسب وہں ےگ۔ ازیی ڈاٹیکنیب ےک  وپرلٹ 

ااہظر ایک۔ اوہنں ےن اہک ہک اس ومعق رپ ڈیٹپ وگررن )اپیسیل( ڈ و وی رپ اینپ رسمت اک  نیم ڈاٹ اکم ےک اسھت  امی ا دعتمد وعالم یک  ارٹک رمٰیضت دیس ےن ز ڈاٹی یک دحمود دایتسیب تیمس 

 اٹیٹس ےک ےبعش رپ تہب مک قیقحت یک یئگ ےہ۔ 

ل

ئ

 اٹیٹس اوہنں ےن زمدی اہک ہک وہج ےس  اپاتسکن ںیم ری

ل

ئ

م ےبعش ںیم وتمیقں ےک راحجانت رپ اقلب رھبوہس ولعمامت یک دع ری

روں ےک درناین ااثےث صتخم رکےن ےک ولصیفں وک انھجمس لکشم وہ اجات ےہ۔ اوہنں ےن اس ادیم اک ااہظر ایک ہک وموجدیگ ںیم رھگاونں ےک ا و وی   دوونں ادا ےس اس یمک وک وپرا  امی 

 رکےن ںیم ڑبی دح کت دمد ےلم یگ۔

دےنی ںیم ااعتن ےک  ڈاٹ اکم  زنیم ور ؤمرث اپایسیلں لیکشت  و ذاشین یلع اخن ےن اےنپ ایخالت ےس آاگہ رکےت وہےئ اہک ہک ابربخ ےلصیف رکےن ا یک ےک یس ای ا اٹی  لب دقر ڈ ےیل اق

ری رپ اںیہن ےب دح وخیش ےہ۔ اوہنں ےن اہک ہک رمزکی کنیب ےک اسھت   اٹیٹس یک رفایمہ ںیم اٹیٹس کنیب ےک اسھت رشاتک دا

ل

ئ

ارتشاک اس ابت اک وبثت ےہ ہک کلم یک ری

ور دبےنل ےک ےیل  ہ انتک دیفم ےہ۔ Zameen.comتعنص وک ڈلٹیج انبےن ا  وج اکم رک راہ ےہ و

****** 

https://easydata.sbp.org.pk/apex/f?p=10:1:0:

