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��رٹ ، ڈرا����� ����� : ��ا�� �ڑ
 	ے ا�������� ،������ ./�� .-,%، د�*�و()ات، ��ا��ٹ�، 	% $#ف ورز� 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 .<��*� ہے ز�2ن ا����� اس >;�ٹے �ے، ��ا�� اہ8 	ے �7ے ان ���5ں، 12�3ے 	ے�ڑ
 
 

 .ہے ���2د� . K@L	� ��Jم ��H<% اور ا�*@�د� DEFG ا(? 	� ABC ا(? �� �ڑ
 .@�وف ا(?
 

 
 	ے �2 ا���ا.% ����ن 	% ��ف �ے .��Pر، اس FG�(?، �ے �روں .�ںاور ان <�� 	% �5ڑ(�ں، ��Kل >-�ے ���ڑ
 .،	�ٹ�ول 	�� <��G ہے 	ے �7ے اQ*�ام

��K�2(�ں ان، 	��ے .�STر 	� اQ*�ام 	��� 	ے ��ا�� ���5ں Rرڈر .�ں ،%.�J*ے �����% �)ا اور ا�	اور <� ان  	�  ��ا��
 .	��� ہے .�- ،V	H% 	% �ٹ���ا� �ے ڈرا���ر 	� ����� 	ے �7ے 	�Gے �ہ�ں اQ*�ام

 

��رٹ ، ڈرا����� ����� ��� .ا�Cرہ 	��G ہے 	�
XG�� ے	ہے  Y-PG ا��ٹ��� ،ہے .�ں \1�ت 20 اس 	ے ڈرا���ر 	� ����� ہ�، 	ے �7ے 
 C(5*ہ ا5� ��ا��ٹ� ا�ہ�ں �ے، 	% $#ف ورز� ہے .�ں �ے ا(? ��ا�� 	ے 	ے رو(ے 	ے ڈرا���ر اس و�[ ہ���ا��ٹ� 
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 ��ل دو �c2� �ہ�ں �ہ�Ea �b� اس �ہ .�ہ% .�ں ہ�ں 	ہ وہ . ABC�G,` ہ�H_ہ 	% اور ا�ے �;� �ے �ے ورز�	% $#ف 
 .	8 	� د(*� ہے �,*ے ہ�ں ٹ;�? ہ� 5)ر

� 	� ��� ہے ڈرا����� ����� 	ے KP2 2003ا	*�2�  1st وہ ��گ <� (�a�Q ،�5ہ-ے وہ ا� �` �ے �G ے �7ے ��ل	  %�	
%;2 sinfraction ار �	�G (ں�	ب �,G ے	ا��ٹ� ان �� .دور \�.� دے �5 دوہ�� 	% 

 

� 	��ے 	� وا�� ا(_� اور اس ہ� <��G ہے 	;� د(� ہے ، 	% ��ا��ٹ� اس 	ے 	ے ��ر �� ا(? (ہa�Q ،8	 8 �ے	ں ، 6 �.
]	�C ورت ہے�3 %	 

��ا��ٹ� 	ے ذر(Pے �,�لڈرا�����  %��a% و	ے �7ے 	. �@�ب �ا5 �	پ R ہ ہے*� R 848782782پ ��ٹ���ا 	ہ 	*�ے 
�SH� �� .	��� >�ہ*ے ہ�ں ہ�ں 	� �,*ے ٹ�-% \�ن Rپ 	�، 

 
��	_%  / $#ف ورز� و<ہ �ے 	%) R ) YC2 �)��{�2رٹ�,� 	ے 	�ڈ ہ��% وے 195 ا�3\ہ 	ے .H�� Y2�1[ 	% <�.��ہ

 	� رہ� ہ�ں * اور و~Kہ 	�� G;� �ے �ہ-ے 7 	ے T2 KP2ے 10 	ے
 

� 	ے �7ے 2ہ*� ہے �ہ�ں ���3 ��ا��ٹ .�ں ��ل �-�� دو. ہے 	ہ ڈرا���ر ا(? ا�ہ�ں �ےH~ ز�� �	م �Pا� ���، 	�� ہے 
]L�LQ ے، .�ں	ا��ٹ� 10 اس �� ?G �	 �a�Q ہے �*,�. 
Lists. 

 
  \ہ��*�ر

 � و
������ 	% $#ف ورز� 

 
 (�رو     ��ا��ٹ�


 .�ں .��F% $�1ط 141���1$ svelocitie ،sjunction ،ا ہ�ا�G، ا�	ر�2ر 2 رات � 
 .،،.�L.�ت 	ے �� XG	KF. ���H� %ود

-5 80,00 * 

 5�\[ 	% �5ڑ� اور �����) .example �2ٹ��	% ( .2�L-ہ �H*�ر 	ے ��XG �5ڑ(�ں 141
 .rte 9 اور R 9 �)��{�2رٹ�,�. وا�� �ے ��*ے ہ�ں 	ے ڈرا�����

	��ے  >�رج 10-
	��  	ے �7ے

 <��ے
� 	ے در.��ن 	-�.�ٹ� / 40 اور 11 ر\*�ر ز(�دہ (8)142H*_. �� �) - 2 159,00 * 
� 	ے در.��ن / 	-�.�ٹ� 60 اور 
 / 	-�.�ٹ�41 (9)142.�C % ر\*�ر	ے ز(�دہ � �) 

��رٹ ، ڈرا����� �������� .رو	ے �ے .�ہ 3 �ے 1 : وا��% \�ر� 	% 
-10 500,00 * 

142 
(9bis) 

��رٹ ، ڈرا����� ����� �ے ز(�دہ �ر	% ر\* �ے ز(�دہ / (� 	-�.�ٹ� 	ے60��� 
 .رو	ے �ے .�ہ 12�ے  6 : وا��% \�ر� 	%

-10 779,00 * 

 (� ا(? �ے ز(�دہ 2 .�ں .)(K �ہ�ں 143�� �� ��Fa .�ں �7ے �b2ے 	ے - ا�EGق �ٹ�(�ں 
 .ا��Qہ 	��ے 	ے �7ے �� �H[ .�ں

-4 39,00 

 154,00 4 - .ےتهڑب ں�م تمس طلغ 143
 <S,ہ 	ے ��XG �ڑ
 (� 	% �KF. ���Hود �� ہ��% وے (� �ے را�*�ں ا�� ا�� 143

��رٹ ، ڈرا����� �����. 2ڑه*ے .�ں �V-/ ]H .�ں و	����وا�� �ے ��*ے  	ے 
 .	ے �7ے .T. %-1P�م �ے .�ہ 6 �ے 2، .�ہ 3 �ے 1 	ے 1P. KP2-%. ہ�ں

-10 302,00 

145  K�21ہL� �� ��>�G %	 %H	. 6- 154,00 * 
 * �P.. 5- 154,00.#ت د(�� �HGم �ے % 	H% 	% و<ہ	 .KLم 145

 مارتحا ے
 ںوت�R �دومع روا �قفا 146� 

 ،�م� Rںوت� 
 ڑوهچ و


 .بانتجا ےس گن
�پ ر
-2   39,00 * 

����� �ے �Gہ8 (� 	% ��ٹ ٹ�(E?��خ  146 ?E)�ٹ �����دو  2( 2ہ�ؤ ٹ�(E? د(�� 
) $#ف ورز� 	% .1P-% 	% ��ڈرا����� ��� �ے .�ہ 3 �ے 1 ر�8 .�ں ����ں

 .�,*� ہے 5)ر

-6 154,00 * 

� اور ہ�ڈ $#ف ورز� 147��� ہ��ے وا�% . -80,00   6 
��2  	ے ذر(Pے YQ 	ے �2 (� ٹ�ام، ��2 د�*% 	ے �c2�) ����H، $#(	ے ��Qت  148

 .د�*%
-2   76,00 

 �ے .�ہ 3 �ے 1، 	% $#ف ورز� 2 .�ں ��لدو ( yModalit 	ے ��2 د�*% 148
 )..1P-% 	% ڈرا����� �����

-5   76,00 

ر	�وٹ�ں �ے G��2� �F�. ،% $�1ط،، 	% ر(� .�ں ~#�ے 	ے <�,_ : ��2 د�*% 148
� 	% اوور ہ�ڈ، ہ�� " ��,ڑےڈ2" ،?E)�ٹ ٹ�� �� 	ے KP2 .�ہ 3 \�ر� ��ر 

��رٹ ، ڈرا����� �������� و/��ہ وا�� �ے ��*ے ہ�ں 	ے .1P-% �ے 1 اور 
��c2 ے	ے �7ے) 	ہ-ے ��ل 3 ���رٹ ، ڈرا����� ����� �ے ��� ہے 	ے �7ے 

�1P. 3 ف �ے .�ہ 6 �ے�% �	ہے . 

-10 154,00 

 302,00 10- 	% ڈرا����� ����� 	ے KP2 .�ہ 6( ا�� 	ے ��XG ذ.ہ دار� 2;�ر� ا(? ��2 د�*% 148
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1� اور، وا��% \�ر�P. 2 3، �ے ?G ے ��ل	ف �ے .�ہ 6 �ے 3 رو�� %	 
 ).	ے �7ے ڈرا����� ����� �ہ-ے ہے


 مارتحا فرط �
 ےلصاف ے
 تظافح 149� 
 رون ے
 تاناصقن .�م

 �وناهت ےس�. 

-3   39,00 * 

 	� �5ڑ� G;���� 	% .�ں ہے <� 	H% 	% اQ*�ام 	% ��ف \�a-ے �EQ [ 	ے 149
 �ے .�ہ 3 �ے 1 ر�8 .�ں دو ����ں 2(. وا�� ہ��% ہے 	ے ��L� XG@�ن 2;�ر�

 ).$#ف ورز� 	% .1P-% 	% ڈرا����� �����

-5   80,00 * 

 اس G ABC;���� 	% .�ں ہے <� 	H% 	% اQ*�ام 	% ��ف \�a-ے �EQ [ 	ے 149
��1�، 	� �L@�ن �ہ��b �5ڑ(�ں 2;�ر� .�ں 2;%ا5� (. وا�� ہ��% ہے �ے ز8$ P. 1 

 ).ہے ڈرا����� ����� �ے .�ہ 3 �ے

-8 398,00 * 

152 %-T2 *�ے ا	��c2 ے	ل �HP 8��LG. -1   39,00 
 39,00   1- .ا�*�HPل 	�(ں 	� ��ٹ� 	ے �7ے .�ٹ� ����,� اور .�ٹ� ����,-�ں 152
153 V-/ ل�HP*�ہ�ڈ��ٹ (� ا %	 %H	. -1   39,00 
 80,00   3- .ا�*�HPل 	�(ں 	� >�اغ ginterceptin دو��� �5ڑ(�ں اس ��ح اس 	ے �� 153
� ا��Kو�[ �� (� 	�% دو��ے 	ے �c2� % رو�C%	 ا�Cرے (� ٹ����� 154)KSG. -2   39,00 * 
�-ٹ�� ده�	ہ دہ% 154 ��... ،ہے �� .�ڑ ا(? <` وا_,�> �) -80,00   8 * 
158  %-P>ے ��ے	ص �@B. ہ�> �� - 5)ر �2 �� �� 	ے ��ے .B@�ص ��2ں (� 

�� ~#��ں ��,�� .ہٹ��� �5ڑ� �ے. ،
-2   80,00 

�ٹ�(�ں  161�� . -2   39,00	 %H	���H� % 	%" .¤-£" .�ں 	% �aرت 	H% 	% ا��Cء 
�ٹ�(�ں  161�� . -4   39,00	 %H	���H� % 	%" .¤-£" .�ں 	% �aرت 	H% 	% ا��Cء 
	� رو	�  �5ڑ(�ں $�اب �� ٹ�(? 	H% 	ے 	% � ���H	 "£-¤. "%	�a %رت .�ں 162

 (� <�,ٹ  �ہ� 	��G ہے (� / اورCہ رو�R ہ�ے ہ �ہ�ں� .��ے
-2   39,00 

164 X>�2 ے	 �� 	% 	ے ڈرا���ر اس (� ٹ;�? �ہ�ں ہے (ہ ٹ;�?(� �G ( رہ��� ا��Kو�[ 
���H� KQ %	 .ٹ��اور \ X>�2 %	 ��� وا�-JG %	 .%��	ے 	�/¥ات ( د�*�و()ات وا

%	.( 

-3   80,00 

�� �5ڑ(�ں (� 	% ���5ں ا�3\% 169 X>�2 وں .�ں ز(�دہ(�< %	 �HQ و �L�. -2   39,00 
� ر	�وٹ�ں Rزاد� 	ے؛ ���5ں ا�3\% �� �5ڑ(�ں دو��� 169��Q راہ .�ں  %G�	 �)KSG �	

� 	��ے 	ے �7ے 	ے دوران ہےL*�.. 
-1   80,00 

� 	% ا��Cء �� .�ٹ� ����,-�ں (� �5ڑ(�ں (�، <���روں ا���ن ا��Kو�[ 170HQ و �L� .
gTowin ا<�زت �ہ�ں ہے %	.. 

-1   76,00 

.�ٹ�  (� ._� �c2� ڈال) <��� ہے K�2 	� د(� 	ے �7ے د��ں 60 �ے ._�( ہ�-�Hٹ 171
 .ڈرا����� 	% ����,-�ں

-5   76,00 

 	ے KP2 .�ہ 2، �2ر دو��� .�ں ��ل دو 	% $#ف ورز� (� �2-ٹ ��ٹ (� ا�*�HPل 172
	� ( �_�*�ں �� b2ے 	� 	ے �7ے .1P-% 	% ڈرا����� ����� �ے د��ں 15

 .	 %H	 gmishandlin %	 %	H%	% ا�*�HPل 	�Gے ہ��ے 

-5   76,00 

 	ہ ��� ہ�ا ہ��� ا�*�HPل: .¤�ل ( .	� ا�*�HPل 	�(ں ا��Kو�[ 	ے �2-ٹ ��ٹ��,�رٹ%  172
 ).ہ�ر�G �2-ٹ

-5   38,00 

173  ����%	 %;G %75 رہ %H	 ل�HP*�( ا �رٹ ، ڈرا����� �����ا5����� ��\�ض  
 ).	7ے 75ے

-5   76,00 

 �ے .�ہ 3 �ے 1 دو ��ل .�ں 	ے �7ے .8��Jدو ( 	% ٹ�-% \�ن �c2� �نا��\ (� Rواز 173
 .	� ا�*�HPل) .1P-% 	% ڈرا����� �����

-5 152,00 

��رٹ ، ڈرا����� �����. ہے �� را�*ے ا~-% ا(? <` .�ڑ (� ا(? ����2 176��� %	 
%��	% ا<�زت  ادا���% �� ا��Pم 	�ٹ ا(?. �5ڑ� 	ے �7ے .�ہ 3	�  رو
 اور وا

1�. �ہ�ں ہےP. 6 ف �ے .�ہ 24 �ے�% �	ڈرا����� ����� . 

-10 1.886,00 * 

��ہ��% وے  176 gReversin .%��	 �) ہے �G�>، -10 398,00 * 
ہ���.%  176�� �� �L*�. .%��1� اور ����� 	% ��ف �ے .�ہ 6 �ے 2 واP. #<. -10 398,00 * 
ڈاؤن �����، ( 	% �5ڑ(�ں ا(H�XG %��>	ے �� ڈ(�ا�� 	% 5;�ٹ% .�ں LG� `)	KL. %م 177

����� ��ڈ ، ،�����SH)ہ، ا�و/� (%	 %H	. 
-2   39,00 

186 
bis 

�Ea �� ز(�دہ �ہاور ( 	% �C �1�اب $�ن 	� 	ے �7ے ڈرا���روں ��TG�2ہ 	�ر او
�ے  ڈرا���روں ��_ہ ورا�ہ، ��ل 21، ڈرا����� 	ے ��XG) \% ��ٹ� 5�ام 0.50
 .ڈرا���ر >;�ٹ�

 ا�*�J.% 	% �5ڑ� 	ے ��ے دن 180 اور دو��5 	� د(� ~¥اب % �aرت .�ں	 �Qد�ے

-5 155,00 
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 .ہے Q�ا�[
 

186 A ے ڈرا�����	ے .�ہ 6 �ے 3 � %��1� اور واP. 0.50؛ �� C�اب $�ن ا(? او
 .ڈرا����� 	ے ��XG �ہ�ں <% / ل 0،80 ز(�دہ اور 	% ��1

-10 500,00 

186 B ?)اب $�ن ا�C �1� %	 XG�� ے	ے ا�����ڈر � �	گ 0.8 2ڑه  / � �ہ اور (
 .رو	ے 	ے ڈرا����� ����� اور ا�B# \�ر� ...�ں <% / 1.5 ز(�دہ

 

	��ے  >�رج 10-
	��  	ے �7ے

 <��ے
186 C �. ہے 3�ور� �aرت .�ں 	% 	�% �Qد�ے �L�LFGت. ��Q[ �5ہ? 	% 	ے .*�ا�

��1� �����، ����� \�ر� ��ر P. %	 %�� 2;% ���ر 	�ڈرا ا5�. و/��ہ، وا
� ل / 1.5 اور، ہے .��? 	� �5ڑ�F,% ا�	ار KL. ،VS3 �5� ) /�ام ��ٹ�ے  گ) 5�

��رٹ ، ڈرا����� ���G¬ ����� 	% 	ے �Qد�ے .ز(�دہ ہے��� .	ے .�P.-ے .�ں 

	��ے  >�رج 10-
	��  	ے �7ے

 <��ے

 ا5� 	��ے �ے ا�,�ر 	� 186�. �ے 5)ر�� 	��ے 	% Y���G 	ے C ]FG�اب .*�ا�
 .رو	ے 	ے ڈرا����� �����

 

	��ے  >�رج 10-
	��  	ے �7ے

 <��ے
. ہے 3�ور� �aرت .�ں 	% 	�% �Qد�ے �L�LFGت. 	ے ز(� ا�� .�_��ت ���5ڈ 187

��1� �����، ����� \�ر� ��ر P. %	 %�� 2;% ڈرا���ر 	� ا5�. و/��ہ، وا
��رٹ ، �� ���G¬ ����� 	% 	ے �Qد�ے .��5 ہ�Gے ہ�ں VS3، ہے .��? 	� �5ڑ��

 .	ے .�P.-ے .�ں ڈرا�����

	��ے  >�رج 10 -
	��  	ے �7ے

 <��ے

 �����. 	�(ں 5ے .�ں دا$� 	% Y���G 	ے ز(� ا�� دوا ا5� 	��ے �ے ا�,�ر 	� 187
 .رو	ے 	ے ڈرا�����

	��ے  >�رج 10-
	��  	ے �7ے

 <��ے
.�ں  5�دش .�ں 	% �aرت �5ڑ� 	ے �Qد�ے 	ے ��L� XG@���ت 	ے >�)وں 189

 .2;�ل 	% د\�ع 	ے 	% �EQ [ 5�دش 	%، .P-�.�ت، a�ف ر	�وٹ
-2   80,00 

�ہ��bے وا�ے �L@�ن >�) ہ% ��ر .�ں 	% �aرت �Qد�ے 189 �	 XG�� ے	رہ�  دور  �<
 .ہے

-4 279,00 

�ہ��bے وا�ے �L@�ن >�) ہ% ہ% �B[ .�ں 	% �aرت �Qد�ے 189 �	 XG�� ے	دور  
� رہ� ہے< .�1P. 15 ے �7ے .�ہ 2 �ے دن	ڈرا����� ����� . 

-10 279,00 

�ہ��bے وا�ے �L@�ن ABC ا(? 189 �	 XG�� ے	د�ے �Q رت�a %	 رہ�  دور .�ں �<
.�ٹ�  اور 1P. .motorbikes-% 	% ڈرا����� ����� �ے ��ل 3 �ے 1. ہے

 .tImpoundmen 	ے ����,-�ں

	��ے  >�رج 10-
	��  	ے �7ے

 <��ے
��رٹ ، ڈرا����� �����. ہ� 75ے ز$H% ا\�اد 	% .Kد 	��ے .�ں ��	�.% 189��� %	 

1� 	ے �7ے ��ل 5 �ے .�ہ 18P.. 
 

	��ے  >�رج 
	��  	ے �7ے

 <��ے
 ےنر
 روظنم رپ ارب�ز ر
 زواجت ےس ےلاو ےنلچ لد�پ ے
 مدقم 191


 .�م
 رپ تاشہاوخ �
-5 154,00 

��Kل >-�ے 	ے .KLم 191 %	 %H	 ہ	ں ، ہے �	% <ہ�ں �ڑ��	ا��� �	ا �S)ہے ز 
-a`�. 

-2 154,00 

191 %-P> �	 *ے ا(? ���2ه%، ���5ں	ف �ے �% �	هے (� Kے ا�	 %��H% رہ�	�5ں �� 
XG�� �5ں�� �	م KL. %	 %H	. 

-5 154,00 

192 ��	 ����������، �ہ�ں ��وازا�,�اڈ (، K�2 .�ڑ �� رو	�ے 	ے 	ے Q,8 �ے  ،
� 	��ے 	ے �7ے �5ڑ� 	� .���Pہ و/��ہa�Q ،ہ%ہے اور �ہ  �ے ا�,�ر �	ے �	رو 

8,Q �	 ام �ہ�ں�*Qے �7ے ا	ے ��	ا<�زت �ہ�ں ہے ادا���%  %	. 

-3   80,00 

 ادا���%. ��Kا 	��ے 	ے �7ے) د�*�و()ات( 	�/¥ ا(? رہ� ہے 	��ے �ے ا�,�ر 	� 192
 .	% ا<�زت �ہ�ں ہے

-3   80,00 

 1.256,00 10- .	% ا<�زت �ہ�ں ہے ادا���%. رو
 	� $�1ط 	�ٹ�ول ٹ�(E? $�د 	� �ہ�ں (7)192
    

 

 ..�ٹ� ����,-�ں
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ہ�  ا��Cء 	� درج ذ(� Rپ 	� ا(? .�ٹ� ����,� 	ے �7ے ا(?
 ؛	ے �7ے >#�ے �5

 

 ( ���> %,��,G	b2�*ہڈرا����� ( ��ٹ��E,�ٹ 	ے ڈرا�����
� ا~Kاد و �HCر ہے ، TG)(ہH*_. �� ہ8 ا5� ہے 	ہ 	� (�د ہ8. 

ہ8 اس ، 	ے$�(�Kے  ا(? .�ٹ� ����,� 	ے KP2 ��ل >�ر
 ہ� دو ��ل KP2 (ہ، اس 	ے �T�;2 ،KP2 �7ے G�.�8 	ے .�ں
 .	��� >�ہ7ے 3�ور ہے ہ���

  
 

 
  

 .	ے �Qا�ے �ے 	% KPGاد ��G%، ا�_�ر�� -
 

 
 

 
 

 
) ٹ�,� ����ہ 	ے��H-�� 	% رو
 G;�م ( ��2-�[�ڑ
 .-- ادا���% 	ے �7ے

 
 

  
 

 
 ����� 	ے �7ے (� ��ل �ے 	H~ 8� 	ہ) ��ٹ�E,�ٹ .��Jر� 	ے �7ے����� ڈرا( ����� ڈرا����� .�ٹ� ����,-�ں 	ے -
  

 H~ .onitnePat� 	ے �c2� ڈرا�����
��رٹ ، ڈرا����� 	ے YQ 	�، >�ہ*� ہے <� ہے ��ٹ�E,�ٹ .��Jر� 	ے �7ے ڈرا����� --��� .�8J 	% ��ف �ے �,�ل 

 .	� �,*ے ہ�ں 	� ا~#ن 	�رس �ر اس�2ر 2 ��ف �ے ا�,�ل 	% ���` ~-8 	�. 	� �,*ے ہ�ں �2ر �2ر 	�رس
 
 
 
 

 	ے ��XG د(�� �5ڑ(�ںTا�. 
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 	��ے 	ےTا� XG�� ے	ر ا(? �	 ،� (�، ا(? .�ٹ� ����,
 ہے following 	ے ��R XGپ ا�ے، >#�ے دو��� �5ڑ(�ں

 : G` ہ��G ہے
 

��رٹ ، ڈرا����� ��.ٹ ا(?���) 	*�b2ہ���� ڈرا�( 
� ا~Kاد و �HCر ہے TG ، ���> %,��,G)(ہH*_. �� (�د 	� ہ8. 

 ہ$ ،8���K) �5ڑ� ا(? �7% 	ے KP2 ��ل >�ر ہ8 ا5� 	ہ ہے
%��� �J� ے �7ے	2;�² دو  ،KP2 ے	دو (ہ، اس  �ہ� ��ل ہ 
 .>,% ہے

 

 
 

 
 

  ا�_�ر��
 

 
 

 
 ����� در�[ 	ے ��ے ��8 	% ڈرا�����

 .رہ� ہے �5ڑ� ># ا(? 	ہہے  �5ڑ� 	%       
 

 
                                                                  

 .	H% 	% ر	;�ے 	�/¥اتڈرا����� 
�ے  دن  15	J� %� .�ں Rپ، 	� 2;# د(� ہے د�*�و()ات .¥	�رہ ��2 �� 	ے 5;� ڈرا����� ا5� Rپ �ے

 .��� ہ��5 ا�ے 	ے ذر(Pے ~�³ ����� ا(? �ہ-ے
 .ہے �)ا د� 	ے ���J�. XGر� 	% (�رو 398،00 (ہ، �ہ�ں .�<�د $�د Rپ ا5�

 
��رٹ ، ڈرا����� 	ے �c2� ڈرا����� �������� : 
 	�� <��ے �5 >�رج، <�.��ہ

 

��رٹ ، ڈرا����� ا(?���� 	7ے 75ے 2�ادر� (�ر�% �ہ�ں ، ر(��[ /�� .-,% ا(? a�Q ے� ����� XG�� ے	.�ں   �5;
� ه���L*�.. 

��رٹ ، ڈرا����� ����� ا(?��� %	 ]E. .-,% ا(?، ڈرا���ر �7ے 75ے ر(��[ /�	 �a�Q ڈرا��� .�ں اٹ-%، �ے  �	
��رٹ ، ڈرا����� ����� ان 	ے، .�ں <، �5ڑ(�ں، �,*ے ہ�ں���ا(? ) ��ل .�ں 1( ��ل ا(? KP2 	ے رہ��� �5ہ ان 	% 

��رٹ ، ڈرا����� ����� ان 	ے، ہ��5 وہ 	ہ ہے <��) 	ے �7ے ��ل ا(? 	ے �7ے، 	ے 	% رہ��� �5ہ �2ر��� �)KSG ں�.. 
 

��رٹ ، ڈرا����� ����� ان 	ے (ہ ا5���� �)KSG ہ�ں ہے .�ں� ,H. ���	 ،ف  �ے 5)ر رہ% �,�ل ڈرا����� ا�ہ�ں �ے��
��رٹ ، ڈرا����� ����� ا����� �ے��� .	% 3�ورت ہے 

 
� 	7ے 75 ر(��[ /�� .-,% ا(? ڈرا����� ا5�a�Q ا���ا.% ����� ے�ے  <� .�ں، 	% ��8 ���8 .�ں 	���_ 	ے �2
� اٹ-%.�C ہے .�ں dconforme ہ اہ-,�ر ا(? .�ں ز�2ن ا����� ا�ہ�ں �ے، ہے �ہ�ںH>�G 5ےR �5ہ�. 
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ان  ا�ہ�ں �ے، ہے 	� .�Jہ�ہ 	��، .-,�[ 	ے �7ے ڈرا����� 	% 	% �5ڑ� .L�ر 	% ��ٹ��E,ٹ ��و\�_�� PG-�8 (�\*ہ ا(? <`
 .ہ��� 3�ور� ہے 2;% *�و()ات 	�د�

��رٹ ، ڈرا����� �����ا(? ��� %	 ]E. .-,% ا(?، ڈرا���ر �7ے 75ے ر(��[ /�	 �a�Q م وہ �ے�HG tcomportmen 
��رٹ ، ڈرا����� ����� �ے ا����� ان ��K�2(�ں 	� ا�#ق ہ��G ہے اس 	ے �7ے ان اور 	� اQ*�ام ��ا����� وا��ں ر	;�ے 

 .ہے 	�� ذ	� 2;% 	ے �7ے
��رٹ ، ڈرا����� ا(?���� 	7ے 75ے .��H? 	ے 	���Hٹ% (�ر�% اور 	% ��ف �ے ر(��[ /�� .-,% ا(? a�Q ے� 

 .�SGد�ے 	ے �����
� 	7ے 75ے ر(��[ ا(? 	% 	���Hٹ% ا�*@�د� (�ر�% ڈرا����� در�[ ا(? <`a�Q ے ����� �ے	اس .�ں اٹ-%، .��?  

 	ے .Kت در�[ 	% ڈرا����� �����، ہ�ں ��5 	��ے 	ے �7ے ��(Lہ ا����� ےا�ہ�ں �، ��*� ہے، رہ��� �5ہ 	ے �7ے
�� ڈرا����� ����� ہے اور 	� ��~�[ .��% ، 	ے <��� �ڑ�Gل ��F� ،%Sظ �ے  .	% ر<�ٹ�(_

2� (ہ�� �� ہ�ں 2;% 	ے �7ے ��ٹ��E,ٹ ��و\�_�.�C. 
��رٹ ، ڈرا����� ����� ا(?���� 	�� 	% ��ف �ے �ہ�ں 	� ر	 ���ٹ%	H (�ر�% ر(��[ ا(? 	ے .��? �ے a�Q ،�5ا 
��رٹ ، ڈرا����� ����� ان 	ے وہ، .�<�د ہ�ں .�PہKے ا(? �2 ا���ا.% $�� ����% �� .�S% وہ�ں���� 	ے �K2ے )KSG ں�. 

 .	��� ہ��5
��رٹ ، ڈرا����� ����� �ے ر(��[ دو���، ڈرا����� (ہ ��������، �3�LGں �%ذہ وار�ٹ، <�ر� 	% .�ں .*�Sدل 	ے 

%��H�> ا$#ق اور �	 �H,. ول ہے�ٹ�	. 
 

� 	�� 	ہ ����� ہے 	ہ \ہ��[ 	% ر(��*�ں)KSG �> د(*� ہے ># �,*� ہے. 
12 December 2009. 

 

ALGERIA      ALBANIA IRLAND REPUBLIC OF KOREA 
ARGENTINA   URUGUAY ISLAND ROMANIA 
AUSTRIA LIBANON SAN MARINO 
BELGIUM LIECHTENSTEIN SLOVENIA 
CROATIA LUXEMBURG SPAIN 
DENMARK    EL SALVADOR MACEDONIA BULGARIA 
PHILIPPINES MAILTA SWEDEN 
FINLAND MOROCCO SWITZERLAND 
FRANCE NORWAY TAIWAN 
GERMANY NETHERLANDS TURKEY 
JAPAN POLAND HONGARY 
GREAT BRITAIN PORTUGAL TUNISIA 
GREECE MONACO MOLDOVA 
CYPRUS ESTONIA LATVIA 
LITHUANIA CZECH   REPUBLIC SLOVAK  REPUBLIK 

 

%,-. ��/. 
 

 .�ے .* %-)KSG Y-P	�H³. %ن 207 	ے ��ا�� �ڑ
 	ے 	% اہ�H[ ا�*ہ��%
 

��رٹ ، ڈرا����� ا(?، .�ں 	% �aرت 	% $#ف ورز� .��Pر ا(? 	% ��ا�� �ڑ
 	ے. 1����%	� (�ر ر(��[ ا(?  
 >�ہ�7ے  �ہ� 	�Gے ہ�ں ، .�ں ادا���% 	% .��Jر�، ہ�G;�ں 	ے ا(�Tٹ ذ.ہ دار \�ر� ��ر �� �ہ�ں 	�� <� رہ� Q@ہ 	� (���

� 	7ے 75ےa�Q % ����� �ے	ڈرا���ر .�ں .-,�[  . 
� ا(? اس �ے 	���,ہ، .¤�ل 	ے ��ر �� -- �ہ�ں >�ہ*% <�ر� 	ے �7ے 	% ادا���% �2ہ� KQ �ے .�P.-ے .�ں�� 	% �TG() ا

 	ے ر�8 2�ا2� 	ے ڈ2� 	� ا(?، اQ*��ط �ے، .�ں دے د(*ے ہ�ں ہ�G;�ں 	ے ا(�Tٹ اس 	ے ذ.ہ دار ہ�H_ہ -- 	��� >�ہ*� ہے
�� .	% 3�ورت �ہ�ں .��Jر� >�ہ7ے، ��م 

 
 ��5% 	% <` اس �ے ا�*�J.% ا(? .�ں ��	�.% �� 	% ادا���%اQ*��ط .2_�� ا(? �G8ہ، ��ر� �ہ�ں 	�� ��5 ہے ���[ �ے 

 .�GR ہے 	ے ��XG \�@-ے رو	�ے 	ے 	� �5ڑ� (ہ�ں G? 	ہ، 	ے ��ے ~�aے ز(�دہ �ے دن ��ٹX �ہ�ں
 

��رٹ ، ڈرا����� ����� ا(?3���اس  ہے �ہ�ں، ���و� 	% ا�ہ�ں �ے ہے <� .�ں ر(��[ /�� .-,% ا(?، .��? 	ے 
� �ے ��Jمa�Q ے �7ے	(ڈ�� �����ڈرا���ر '، 3 �ے���2د� ڈه�� (ہ، �2ت 5b ے �7ے	وزارت  %	 �HQ و �L� %��.اور ز 

 .ڈ(ٹ� B. ��2@�ص ا(?، ٹ�ا����رٹ ہے ���8 	�� 	ے ذر(Pے ���ٹ� ڈ(ٹ� nelaboratio 	ے �7ے ��,_
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 ان .�ں �ے، ہے 	% 	� >,ے ہ�ں ninfractio <� ڈرا���ر ہے 	ہ R ��5 	ے ��XG ا~Kاد و �HCر canagraphi 	�.? اس4

 	ے ��Y2�1. XG 	ے ymodalit 	% 3�ورت ��ا�� �ڑ
 	ے �1Lہ 	ے npenalizatio ہ��C. 

 
	% $#ف  	ے �7ے 	� 	ے ��ا��ٹ� ��2 	8 �ے 	8، 	ے، 	% ہے، .Kت 	ے ا�Kر ا�Kر 	% ��ل ا(? <� ��گ 	���,ہ. 5

�� ا����� 	ے �7ے .Kت 	% ��ل دو ہے ڈرا����� 	% �5ڑ(�ں .�ٹ� ا(?، ہے ورز� 	%  .رو	� ��ز.�
 


 6ےہ ا�گ چنہپ 
ت ردنا پاچ 
�ا ےس ں�م ود ہو ےہاچ ےہ ںاہ
 سٹنئاوپ س�ب م
 زا م
 ل
 	� ڈرا���ر 	ے ��ل.K�� ?)ود ��ل اKF. ?G ہے. 

 
 
 7ے
 لاس ن�ت ےس ود ں�م تدم �
 تقو ہ� ہ
 ےہ �
 سٹنئاوپ س�ب م
 زا م
 ل
 ںاہ
                    .ےہ دودحم 
ت لاس 
�ا نمدنس ے
 رو�ئارڈ �ڑاگ ،ےہ ا�گ چنہپ ں�م لمتشم رپ نا�مرد

                                                  

 : اQ*��ط
 

 ا5� Rپ �ے\ XG�� ے	رٹ ا(? �� ����� �G 	ہ، را12ہ .P-�.�ت 	% ڈرا���ر 	ے �ے �5ڑ� �a�. .126 �)��{�2 ،8Gل ر
 .	ٹ�G% -- 5ے ا�ہ�ں >�ہ7ے 	ہ subtracted <��ے ا��Cء 	% ��ف �ے

 .ٹ;�? ہ� <��ے K)(. �5 	% (�رو 269،00 وہ�ں، ہے 	ہ� ��5 �ہ�ں ا~Kاد و �HCر 	ے ڈرا���ر ا5�             
 

� ~#�ے a�ف /�� \�Pل 	� د(� ا(? 	ے ��ر	�� .P-�م ہے ڈرا���ر 	� ����� �ے 	ہ <` �ے .)(K 	ہ� R 126 �)��{�2رٹ�,
)158  	ے �7ے) ° �H³. 142،9ن، ° �H³.142،8ن ( ر\*�ر - �EQ *% (�، .¤�ل 	ے ��ر �� .�ں .�P.#ت .�ں) .�³.�

 .	ے �7ے) �TGوز 	� �ے، 	% رو�C% و/��ہ ��خ .�H³ن 146( ر(ڈ ٹ% (�، ہے، �ہ�ں .�ں 	% �aرت .�ٹ
 

 	ے  �5 KP2	� �K2ہ د(� <��ے دن 	ے ا�Kر ا�Kر) ��ٹX( .�ں �ے (�P%(ہے  ا�#ع 60) ر(,�رڈ�HGم ( ��K�2(�ں �HGم :(�د ر	;�ں 
	 ����� 	% ��ف �ے .�� 	ے ذر(Pے ا(? ر<�ٹ�ڈ $R Vپ <` (�، دے ر(,�رڈ �� ہ�*-,;�[ ا(? 	ے ��XG د�*VB ے
 .�ے ر(,�رڈ

� ٹ�,� Rپ ہے اور ہ� <��G دو�J�. (��5ر�( 	% \��، اس ہے ر�8 ادا �ہ�ں ا�Kر دن 	ے 60) ~¥اب( .�ٹ ا5�,C ) ٹ�,� اے
 .درج 	% 75% .�ں) ر(ٹ�ن

 

R01/01/2011 : ٹ�ڈ پا �رخ 
Last update: 01/01/2011 

 
 

 


