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In the name of ALLAH, the most Beneficent, the most Merciful. All the         
praises and thanks are to ALLAH, the LORD of the ‘Alamin. 

 فہرست
باچہ ید   

 

؟ہے ایماڈل بازار ک  

… ںیکو چل ریس ؤآ  

گا پاکستان بنے   ریکشم  

پھلوں کے فوائد  ی موسم  

  می ا ی کے رنگ، پ د یع

کے سنگ  ی س م یا  یب  

Comparative Rate List 

No Winter Lasts Forever;  

No Spring Skips Its Turn 

Defence Day  

A Day to Salute! 

 

Food For Thought! 

Mission Statement 

To provide quality essential items at affordable prices on 

notified/competitive rates as compared to open market with 

ease of access in a neat and clean family oriented environment. 

 Vision Statement 

To establish and operate the Model Bazaars for relief of general 

public. 
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باچہید  

کہ ماڈل بازار  ںیکہ آپ جانتے ہ  سای ج نی قارئ 

 یسی ا کی ا یحکومت پنجاب ک ،یکمپن  نجمنٹیم

کاوش ہے جس کے تحت آپ، پنجاب بھر کے عوام 

خوشگوار اور مہذب ماحول  سای ا کی ا ےی ،کے ل

ہ آپ نہ صرف روزمر ںی جاتا ہے جس م ای فراہم ک

، کپڑے ،  نوشو اءخوردی اش یاستعمال ک

سکتے  دی مناسب دام پہ خر رہی وغ یجوتے،کراکر

اراور چٹخارے  دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مز ںی ہ 

 ہی ۔ اور ںی ہوسکتے ہ یحظوظ بھدار کھانوں سے م

فن  ےی ، دوران شاپنگ آپ کے بچوں کے ل ںی نہ یہ 

 یطرح طرح کے جھولوں اور موج مست  ںی م نڈی ل

کے  یکمپن نجمنٹی پنجاب ماڈل بازار م یکاانتظام بھ

اور چاہت کے اس  تذمہ ہے۔آپ کے ساتھ محب 

اب ماڈل  ےی مستحکم بنانے کے ل دی رشتے کو مز

 وںیزندگ ینے مجھے آپ ک یکمپن  نجمنٹیبازار م

پہ  یذمہ دار ینے ک ری خوبصورت رنگ بکھ ںی م

۔ " ٹریل وزی"ماڈل بازار ننام ہے  رای ہے۔م ای مامور ک

حاضر ہوا کروں مہینے ہر  ںی خدمت م یآپ ک ںی م

کروں  ای ک ںی بات یمزے مزے ک اتھگااور آپ کے س

آفرز،  ینئ  یآپ کے ساتھ ماڈل بازار ک ںی گا۔م

 ٹی اور ماڈل بازار ر ٹیر ٹی مارک بات،یتقر

بہت  سےی ت اور اموازنہ،صحت ،سائنس،معاشر

کروں گا۔اور  تی سے دلچسپ موضوعات پہ بات چ

بلکہ  ںینہ یہ ںی ! صرف مںی اور بات سن کی ہاں ا

 یگا۔ مجھے ا ےی جی ت کی ساتھ بات چ  رےیم یآپ بھ

اور  ںی نوٹ کر ل سیاڈر ےی کرنے کے ل سجی م ل،یم

لے کر  ای ک ای ک دی اپنے ساتھ مز ںیکہ م ںی مجھے بتائ

۔ہے: سی اڈر لی م یا رای کروں۔ م ای آ  
writings.pmbmc@gmail.com 

اگلے چال! اب آپ سے  ںی !اب م یلو ج 

لکھنا مت لیم ی۔ مجھے ا یمالقات ہوگمہینے   

گا۔ ہللا حافظ! ےی بھول  
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 ماڈل بازار کیا  ہے؟
فالح و بہبود  یجانب سے ماڈل بازار عوام ک یحکومت پنجاب ک

عام  ںیم نٹیانوائرم یملیکاوش ہے۔ ف یخصوص کیکے لئے ا

ماڈل بازاروں کا  یفراہم یاءکیاش یروزمرہ استعمال کلوگوں کو 

طبقے  انےیکے ساتھ ساتھ نچلے اور درم یمقصد ہے اور اس یادیبن

 یماڈل بازار ک یکرنا بھ ایفارم مہ ٹیپل یکے خاندانوں کو کاروبار

طبقے کے  انےیہے۔ ماڈل بازار نچلے اور درم تیخصوص کیا

ا کرتا ہے جہاں وہ اپنا یفارم مہ ٹیپل سایحضرات کو ا نیبزنزم

 ی۔ کاروبار کںیچال سک ںیول مکاروباربا عزت اور قابل احترام ماح

مناسب  کیحضرات کو ا و نیخوات یخواہش رکھنے والے کاروبار

جاتا ہے جہاں اوسطاً  ایک شیاسٹال پ کیا ںیسے کرائے کے بدلے م

 یروز یدس ہزار سے پندرہ ہزار اسٹال ہولڈرز ان بازاروں سے اپن

  ڈیاالئ یبہت س ںی۔ اس کے عالوہ ماڈل بازاروں مںیکماتے ہ

 ،ںیہاور فوڈ کورٹ شامل  نڈیجوائے ل ںیجن م ںیہ یگئ ید اتیسہول

کے چٹخارے دار کھانے مناسب  دارقسمینت نئے اور مز جہاں 

اپنے  زیملیف یبھ ںیم نڈی۔ جوائے لںیفراہم کئے جاتے ہ ںیداموں م

اسٹال  ںیم ۔ بازاروںںیہ یبچوں کے ہمراہ بھرپور لطف اندوز ہوت

مفت پارکنگ، شاپنگ  لئے کے نیصارف ، یہولڈرز کو مفت بجل

 یورٹیکیاور س یستھرائ ی، صفائ یکا صاف پان نےیپ وں،یٹرال

کے عمدہ  ماڈل بازار۔ ںیہ یگئ یفراہم ک مفت اتیسہول یخدمات ک

 ںیوجہ سے پنجاب م یسامان اور خدمات ک یاریماحول اور مع

ماڈل بازاروں  سیلوگ بت نیمل نیساڑھے تپر اوسطاً  ادوںیماہانہ بن

۔۔ ںیکا دورہ کرتے ہ  
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شپ کے   ن ؤ ٹا  ب،ینشتر زون کے دفتر کے بالکل قر  شنیکارپور  ٹن ی پول ٹرو یپنجاب ماڈل بازار، ٹاون شپ م

  ی کرنا ماڈل بازار ک   ایماحول مہ   یدونوں کے لئے سازگار اور خاندان ن ی واقع ہے۔تاجر اور صارف  ںی وسط م 

  یہے جو گرم ا یگ  ایچھت کے ڈھانچے سے کور ک  نئرڈ ی انج ی خصوص ک یہے۔ بازار کو ا  یرہ  ت یخاص کیا

کے لئے   نی شائق  ںی ہے۔ بازار کے رقبہ م   یدھوپ سے تحفظ فراہم کرت یکے دوران خاص طور پر چل چالت 

پرکشش اور خوبصورت نظر آتا   ادہ یجس سے بازار ز ں یلگائے گئے ہ  ی پنکھے اور سرسبز شاداب پودے بھ

اور   مرے یک  یو   یٹ  ی س یپر س  ور مکمل ط ہیسے زائد اسٹالوں پر مشتمل ہے اور   500شپ بازار  نؤ ہے۔ٹا 

نرخوں   ی سرکار بنانے کے لئے ،  ین یق یکو   اری محفوظ ہے۔ مصنوعات کے مع عےیگارڈز کے ذر ی ورٹیسک

  لی س ت یشکا ک یا  ںی کے سواالت کو حل کرنے کے لئے، بازار م ن یصارف  اور  یبروقت فراہم  ی پر سامان ک

کے   ت یشکا  ی کرتا ہے بلکہ ان ک کارڈ یکو ر  زیتجاو  اور ات ی شکا ی ک ن ی ہے جو نہ صرف صارف  ایگ  ا یقائم ک

ماڈل   یکرنا بھ  ایمہ  نٹ یانوائرم یمل یعام لوگوں کو ف بلکہ  ں ی نہ  ی ہ  ہیبناتا ہے۔ صرف  ی نی قیبروقت حل کو  

  ا یفارم مہ  ٹ یپل  یبہتر کاروبار  ک یطبقے کے خاندانوں کو ا انےیمقصد ہے۔ نچلے اور درم  یاد ی بازار کا بن

ہے    ای گ ا یبنا  یبھ  نڈ ی بچوں کے لئے جوائے ل  ںی شپ بازار م ن ؤٹا   ہے۔  ت یک اور خصوص یا  یکرنا بازار ک 

 ،ی اسٹال ہولڈرز کو بجل ں یعالوہ از  ںی اور بچے سب  مختلف جھولوں سے لطف اندوز ہوتے ہ زیملیجہاں ف 

۔  ںی ہ  ی جات یخدمات مفت فراہم ک  ی ورٹیاور سک یستھرائ  یصفائ  ،یپان   

ں؛ ی شامل ہ د یمز لیذ مندرجہ  ںی م ات یخصوص اںینمائ   ی شپ ک نؤ بازار ، ٹا ماڈل  

ں ی چھت  نئرنگ ی انج یخصوص   

ی فراہم یک  وںیپر پھلوں اور سبز   ٹ یر  یسرکار  

انوائرومنٹ  یمل یاور ف ی کاروبار سازگار  

سہولت  یستھرے واش روم ک  صاف  

ی ابی دست ی ک وں یٹرال  شاپنگ  

ی ابی ہر وقت دست ی گارڈ ک ی ورٹیسک  

ل یس ات یشکا  کٹو یاطور پر  مکمل  

 

 

Township Model Bazaar 
is the LARGEST BAZAAR 
IN THE PUNJAB!  

 پنجاب ماڈل بازار، ٹاون شپ

… ںیکو چل ریس ؤآ  
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Pakistan Defence Day 
 

Kashmir 

Solidarity 

Day 
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 کشمیر بنے گا پاکستان
  12اگست بروز جمعہ، دوپہر   30 یبھ نے  یس  می ا یب  می ا یطرح پ   یپر پورے پاکستان ک لی اپ   یعمران خان ک راعظمی الہور، وز

  یک ق ی ناصر رف سری آف  کٹوی گزی ا ف ی ۔ چای " منا  رآوری اور"کشم ینکال یلی کے لئے ر یکجہت ی کے ساتھ اظہار وںی ری بجے کشم

  ںی م یلی نے ر نی افسران اور مالزم گری اور د خی ش  ی۔ڈ  فی ا ٹری آڈ نٹرنل ا فی رفاقت ، چ دی نو سر ی فنانشل آف ف ی چ ںی م یسربراہ 

  یکو اقوام متحدہ ک ری اور مسلئہ کشم ای مظالم کے خالف زبردست احتجاج ک یبھارت  ںی م ری ۔ شرکا ءنے مقبوضہ کشمیشرکت ک

اور اس   ای عزم کابھرپور اعادہ ک کےشانہ بشانہ کھڑے رہنے  ساتھی ک وںی ری ۔کشمای قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ ک

 ری ۔ منفرد انداز اور لباس پہنے،کشمیگئ  ی ک یبھ ی زبردست نعرے باز ںی کے حق م وںی ری موقع پر بھارت کے خالف ااور کشم

  ی س می ا یب  م ی ا یبلند کرتے ہوئے پ  ںی صدائ  یبنے گا پاکستان ک ری لہرائے گئے۔ کشم یجھنڈے بھ ی  ری کے لئے کشم ی آزاد یک

قوم اس   یپاکستان  تےی کر ل ںی حاصل نہ  ت ی اپنا حق خود اراد ی ری مظہر ہے کہ جب تک کشمدن اس عزم کا   ہ ی کہ  ای د غامی نے پ 

۔ ۔ یرہے گ ںی وقت تک خاموش نہ   

Kashmir Day 

Say No to 

Indian 

Brutality 
 

  

! گے ہم اک دن ںیآئ ں یجنت م یریت  ر یکشم رےیم  
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ہے۔ جو    ی جات ی کھید  ں ی ، ساخت اور ذائقہ م اریپھلوں کے مع   ی تازگ ں یم  داواریپ  ی موسم

ہے، اس پھل کو محفوظ کرنا    یعروج پر ہوت   یکٹائ  ی ہے اس ک  ی ہوت ار یت  ںی فصل موسم م 

ہے   ی ضرورت ہوت  یک  کلزیمیکھاد ڈالنے کے لئے کم ک  ی اس ک  ونکہیآسان رہتا ہے ک  یبھ

  یکم توانائ   لئے یا ردگرد کے ماحول کو متوازن رکھنے ک  ھ اور درجہ حرارت کے ساتھ سات

  ی تازہ رہتا ہے۔ موسم  یہونے سے پھل بھ  ل یہے ۔ محدود وقت پر ترس  ی جات یاستعمال ک 

مناسب   یلحاظ سے بھ طور پر پھل کھانا نہ صرف صحت کے لئے اچھا ہے بلکہ بجٹ کے 

ہے جو کہ   ی الگت کم ہوت ی ک داواریہو تو پ ں یطور پر موسم م  ی رہتا ہے ۔اگر پھل مقام

پھلوں کے انتخاب کے    ی کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔موسم متوںیسٹورز پر ق ی گروسر

تعاون شامل ہے۔   یکے لئے بھ  وسرز ی کاشتکاروں اور پروڈ  یمقام  ں ی فوائد م  

حوصلہ   ی ک قےیطر دار یپائ ادہ یت ان کے پاس جاتا ہے اور کھانے کے زبراہ راس  سہیآپ کا پ

  ح یترج   یپھل کھانے کو ہ ی لوگ صرف تازہ اور موسم ں ی زمانے م ک یکرتا ہے۔ ا  یافزائ

پھلوں کا   یکا واحد راستہ تھا۔ موسمبقاء ان کے  ی کاشتکار ی اس طرح ک ونکہی تھے ک تے ید 

مدد کرتا ہے۔ لہذا  ی ہمار  ی بھ ں ی مسے دوبارہ مربوط ہونے  الوں ت ی قدرت ی انتخاب فطرت ک

پھر موسم   ی ، پس جلد ہ  ں یآپ موسم گرما کے آڑو اور آموں سے جتنا ہو سکے لطف اٹھائ 

 سرما کی  مسمی  کی  بہار دل کو چھونے کے لئے آجائے گ ی۔    ماریہ  اقبال 

 

 

 

سے   ت یمختلف قسم کے پھل غذائ ں ی سال بھر م

۔  ںیموجود ہوتے ہ  ں یبھرپور اورمختلف ذائقوں م

جاتا ہے تو   ا یپھل کا ذکر ک ی موسم ی کس ی جب بھ

اس کا مطلب ہے کہ سال کے اس وقت وہ پھل  

فصل کے لحاظ سے عروج پر ہے۔ اور   ا یذائقہ 

صحت مند ،    کیاعتبار سے اس کو کھانا ا  ی موسم

طور   یہے۔ موسم   قہیدوست طر احول اور م  یمعاش

پر کھانے کا سب سے اہم فائدہ صحت سے متعلق  

 ہے۔ 

 

پھلوں کے فوائد  یموسم  

 
کا حامل ہے،   ت یبھرپور غذائ  ہی ونکہیک پھل نہ صرف ناشتے کا صحت مند متبادل ہے 

وزن کم کرنے   ا یہے۔ جب آپ وزن کم کر رہے ہوں  تا ید فروغ  ی آپ کے تحول کو بھ قت یدرحق

پھلوں کا استعمال خاص طور پر مددگار ثابت ہوتا ہے۔موسم سرما   یغذا پر ہوں تو موسم   یوال

موجود ہے جو کہ نزلہ   ی خاص طور پر وٹامن س ں یہوتا ہے جس م  اب ی تترشہ پھل دس ادہ یز ں یم

  ں یہے۔ جبکہ موسم گرما کے پھل ہم  ی بہت ضرور  لئے یسے بچنے ک   کشنیانف سے یزکام ج

جو سورج سے پہنچنے والے نقصان   ں یفراہم کرتے ہ  نائڈ یروٹ یک گر ید  ناور یروٹ یٹاکی ب  یاضاف

  ی نٹیاور ا  کلزی می فائٹو ک ں یپھلوں م  الوہ ۔ اس کے عںی مدد کرتے ہ یسے حفاظت کےلئے ہمار 

  یمدد ملت  ںی سے لڑنے م وں یمار یاور ب کلزیڈ یآزاد ڑ ں یجس سے جسم م  ںی ہوتے ہ   نٹ یڈ یآکس

۔ ہے  
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  یس می ا یب می ا یپ ںی ءم 2019اگست 

ںیمختلف بازاروں منے  

لوگوں جہاں ہزاروں  ای " کا انعقاد کدگاالی " ع

سے لطف  قےی اور بھرپور طر ینے شرکت ک

" نڈی بچے "جوائے ل نہ صرف اندوز ہوئے۔ 

جھولوں سے لطف اندوز ہوئے ،  یحی تفر ںی م

 داری ماڈل بازار کے مز یبڑوں نے بھ بلکہ 

۔  یپوجا ک ٹیاور چٹخارے دار کھانوں سے پ 

 یکے حفاظت ہی نے بازار انتظام نی صارف

اور  وںینرخوں پر سبز یانتظامات ،سرکار

 یصفائ  یکبازاراور یاب ی دست  یپھلوں ک

۔ اس کے یک فی تعر یانتہائ یک یستھرائ

پاکستان کے  یآزاد یعنیعالوہ چودہ اگست 

دو فروخت اور ی عوام نے خر یموقع پر بھ

۔ای کے لئے ماڈل بازاروں کا رخ ک حی تفر  

 

 

  

 

عید کے رنگ، پی ایم بی ایم سی  

 کے سنگ
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6th September, 2019 

12th September, 2019 

Soon you will get weekly rate comparison lists. Stay connected :)  
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“NO WINTER LASTS FOREVER; NO SPRING SKIPS ITS TURN” 

“Tera her ik zara hum ko apni jan sy payara, Teray dam say 

shan hamaree, Tujh say Nam Hamara” “Chand mere zameen phool 

mera watan” “Tujh pay Dil qurban, Tujh pay Jan bhe qurban ha”    

“Tere wadi wadi ghomoon, tera kona kona chomoon”“Mera Dil ha 

Pakistan, Mere Jan ha Pakistan”. Sky is bracing, zephyr is bopping, 

and heart is crooning. And why not! After all, it is time for 

celebrations, revels and exhilarations. 

The day that is one of the most blessed and momentous ones in our 

history, is not far away. The Land of Pure would be of 73 tomorrow. Though I have not been able to mark all of 

the birth days of my beloved homeland but yet those which I have celebrated, especially during my childhood, 

unquestionably were full of enthusiasm and lofty spirits. I still can recollect those unforgettable days when I 

used to string thousands of little green flags throughout the night. Most of the time when I had displayed the 

flag-strings onto the roof of my house, it started raining cats and dogs. Drenched in rainy water I used to frolic 

myself under the green strings. And when it was sunny, I remember, I sat beneath it and joyfully tried to 

grab  fluttering shadow of the little-green-flags. In school Independence Day speeches and national songs 

competitions were the fundamentals of this big occasion. All of us used to participate ardently. But today 

when I have stepped into the balcony of youth, I wish that gone time would have halt at that moment forever. 

I don’t know why I feel my conscience calling me a traitor now. I and almost all other youngsters of my age, 

though, merrily croon national songs, undertake number of pledges on this particular day, vow to serve the 

homeland at our life’s stake, host green flag on the top of roofs but as soon as the big day passes, all these 

pledges start fading with the passage of time. Daydreams of “immigration” set in at very early stage of our 

lives. And putting behind all of the swears, “Tujh pay Dil Qurban, Tujh pay Jan bhe Qurban ha”, we pine for 

foreign countries, for a prosperous and secure future out there. 

“No doubt the entire atmosphere is really inspiring every year. It stirs up to do something extraordinary for the 

land that has given us an identity but literally speaking, I no more feel secure and independent in real sense. I 

specially feel really angry at our leaders whose daily expense is millions of rupee while poor are committing 

suicides out of hunger. The educated lots are aching for job and fake degree holders are the king the 

parliament. That leaves me disappointed”, says 23 years old, Sehar Sheikh. Basically, unsteady conditions 

prevailing in this part of world is the key reason of such a daunting mindset of today’s youth. And chaotic 

political scenario is adding fuel to fire. Our youth is bewildered today. Where their conscience stimulates them 

to be loyal and optimistic, there numerous crises widespread in the country work as pests and make them feel 

down once again. But despite this turbulent situation, all of Us have to realize whatever Pakistan is, it is our 

birthplace, our motherland, our recognition! We are simply nothing without it. Our elders had done what they 

had to. Instead of blaming them we have to take a stand. Honestly speaking, such encouraging words are 

never going to pay us unless we have sincere and dedicated attitude towards it. “I believe this nation does not 

need orators. We have had enough of them. People we need are thinkers – those who can show people a way 

to live, a way to move on in the tough times that we are in!”, says Naeema Akram. 

In this context, Independence Day should be a real turn for all of us this year. With high spirits every one of us, 

leaders, students, businessmen, housewives, should vow to change this country by changing our attitude. 

Instead of raising fingers on others, every one of us should review him/herself. Our Independence Day should 

be a day of accountability and personal criticism. We ought to hold ourselves accountable for the wrongdoings 

that we keep on committing against our homeland throughout the year. The fire ignited shouldn’t be 

extinguished. Rather it should spread out to the masses to create a sensation as they say that no winter lasts 

forever; no spring skips its turn. Happy Independence Day to all! :) 

 
By: FD. Sheikh  

 

Independence Day Special 

https://fdsheikh.files.wordpress.com/2010/08/42.jpg
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Defense Day – A Day to Salute!  

6th September 1965, if that day Pakistan 

hadn’t protected itself, we couldn’t be able to 

live facilitated and independent. It was the day 

when India thought that it’s very easy to 

destroy Pakistan because of its political 

instability and defenselessness but it became 

the day when harmony and devotion were 

seen everywhere in the country. 

This day was all about the sacrifices of our martyrs who lost their lives in 

defending us. Whether it was a surprise attack from our opponent but our 

great army taught such a black lesson to our rivals that they can’t forget. 

Keeping in sight the worth of sacrifices of all our martyrs, it’s obligatory to give 

utterance about “Major Aziz Bhatti” known as “Muhafiz e Lahore” who has 

been granted by supreme military gallantry award i.e. “Nishan e Haider” 

“Sword of honor” owing to his astonishing courageousness. For a Pakistani, 

this day has its charm that how our daring and courageous heroes commanded 

Indian attacks. Many celebrations schedule on this day in remembrance of this 

awe-inspiring vanquish. It wasn’t only a day to reminisce the happening while 

to escalate the unity in every region of the nation. We should keep an eye on 

the bundle of frameworks in regards to this day i.e. how to stay cohesive in 

times of war, learn to sacrifice for country’s defense, and especially how to 

follow the track of footsteps of our armed forces. We as a nation should have 

self-assurance on ourselves that no one can bounce us towards destruction if 

and only if we are united, politically dependent. We should also remember the 

detriments; our Kashmiris’ general public is making for independence. We 

must adopt an approach to tackle the hate prevailing day by day. I pray that 

ALLAH ALMIGHTY grant us the tenacity to take our country on the track of 

fortitude and strength. 

 

 

By: Mariya Iqbal  
 

Defence Day Special 
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“Surround yourself 

with positive people  

will make your life 

more pleasant.” 

You will notice that when one 
person starts whining, the rest 
also start doing the same. It is like 
playing soccer; you take the ball 
few paces and pass it over to the 
next. 
 

 

You can also write us: 

writings.pmbmc@gmail.com 

Join us at Facebook: 

https://www.facebook.com/p

mbmc2016/ 

mailto:writings.pmbmc@gmail.com
https://www.facebook.com/pmbmc2016/
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