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?
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ہے۔/ہ �>�'ہ  ‘
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�ل ���Eا �
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ں �9ش �� P�
 ان ���5*�۔�

� ار���ء �ے +�A'= اردو 5ے �د �� �>�'وں� ��QN5 

 �� ان ہے �>�'ہ �� +�'ا �P ں�
 ہے۔ان ���5*�

='A�+ �� ں�
��R ں اور�
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^�ہ'= [�� ����6 5ے �\] �� ���� ہے۔�>�'ہ 1<�ر= �ے 
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 ��+& �� ='A�+ ت 5ے اردوX�
R ں 1ے �1ے���� ہ
ں ا1ہ
��b �' اردو ���
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ں اردو +�'اء اور ان �� ‘ &ب -
�ت’1ے  ہ��� ہے۔&زاد�

+�A �� ='Aہ �ہ Aہ �>�'ہ �
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��ر ز��ن �� ا/0 1
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 �� U'ف /ہ %ہ9 
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'ہ 1ے ��ر��� ���xو P
ا��!
7،ا-*��م -�
/ہ واyc �'1ے �� ��+? �� �ہ ���
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ے �� xو ='��A P�- N\� ر�1،N-ا P/ا�

 5ے ا�m را5*ہ ا%��/� اور ��� �5*ے ہ
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