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 ٭  دہاایت  ٭ 

رپورگام اک الزیم زج ےہ۔ وفمہض اکم      ( ومالان آزادلنشین اردو ویوینریٹس ےک یب۔اے۔ )افالصیت رطز( Assignmentsوفمہض اکم )

وک رہ رپےچ ےک وفمہض اکومں ےک وجاابت رحتری رک ےت وہےئ  30  ےک ےیل ربمنات صتخم ںیہ۔ رہ رپےچ ےک نیت وفمہض اکم ںیہ۔ آپ 

ااحتمن ےک   رٹسمسےگ۔ وہستل یک اخرط رہ وفمہض اکم ےک سیت ربمن رےھک ےئگ ںیہ، ان اک اوطس آپ ےک    ںرقمرہ اترخی رپ دالخ رکےن وہ

ےگ۔  ں  ربمنات احلص رکےن وہ12ربمنات ںیم ےس  30ہلمج    اگ۔ وفمہض اکم ںیم اکایمیب احلص رکےن ےک ےیلےئربمنات ںیم اشلم ایک اج

ربمنات احلص رکان  28   مک از مک۔ رہ رپےچ ںیم اکایمیب ےک ےیلں ےگربمنات وہ 70  ااحتمن وہاگاور رہ رپےچ ےکرٹسمس  ےک ااتتخم رپ    رٹسمس

 الزیم ےہ۔ وفمہض اکم رحتری رکےن ےس قلعتم رضوری دہاایت درج ذلی ںیہ۔

 اپیکس اکذغ رپ اےنپ اہھت ےس ےیھکلرہ وفمہض اکم ےک وجاابت لع  .1

ل

ُ

اچِن  رپ دوونں اجبن مک از مک اکی  ۔ رہ ےحفصدحہ، انمبس، دیفس، ف

 ۔ ےیاک احہیش رضور وھچڑ

۔ طلغ وسال درج رکےن یک وصرت  ںیم آپ ےک رحتری رکدہ وجاب وک ربمنات ےس  وجاابت رپ ’ہصح‘ اور ’وسال ربمن‘ رضور درج ےیجیک .2

 رحموم راھک اجےئ اگ۔  

ر ےک انم اراسل ےیجیک .3

 

ی ٹ

ُ

ی ن

یصخش وطر رپ ان ےک وحاےل   ای وفمہض اکم ےک اکذغات اایتحط ےک اسھت اےنپ ہقلعتم اڈٹِسی رٹنیس ےک وکآرڈ

 ۔ ےیجیک

ر  ےس اےنپ وفمہض اکم یک ردیس یھب ےیجیل .4

 

ی ٹ

ُ

ی ن

 ۔ وکآرڈ

ےک وفمہض  Batchربمنات احلص رکےن ںیم اناکایمب رےہ وتآپ وک آدنئہ چیب 12ارگ آپ وفمہض اکم دالخ ہن رک ےکس ای مک از مک  .5

اظنتم افالصیت میلعت، ومالان آزاد لنشین اردو ویوینریٹس یک وبی اسٹئ ےس لسلسم راہطب رانھک    اکم اک ااظتنر رکان وہاگ اور اس ےک ےیل

   www.manuu.edu.in/ddeوبی اسٹئ:  وہاگ۔ 

اکم دالخ رکےن یک ااجزت   دورسی رمہبت وفمہض  ےک ےیلاکی رمہبت وفمہض اکم ںیم اکایمیب ےک دعب ربمنات ںیم زمدی ااضف  .6

 ںیہن ےہ۔ 

https://www.manuu.edu.in/dde


 ےگ۔ںیئ  وبقل ںیہن ےئک اجAssignmentsرقمرہ اترخی ےک دعب وفتاضیت   .7

 ہک وفمہض اکم ےک اکذغات ےس ےلہپ ہحفص اول رپ ان الیصفتت وک درج رکںی:  ابلط وک اچےیہ  .8

 اڈٹسی رٹنیس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   انم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ادنراج ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ہتپ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اسل:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔  یب۔ اے۔ اک ومضمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وفمہض اکم    رپہچ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 دطختس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔  اترخی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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