
 ء۲۰۱۴ربیخۺوتخپوخناۺاقونمۺامایلتۺ

 (ءXXV - ۲۰۱۴ربیخوتخپوخناۺۺۺربمن)

 ومضمم

 دیہمت۔

 داعفت۔

 رصتخمۺانل،ۺدحۺۺاهرۺآاغز۔. ۱

 ۺںیمۺرتمیم۔IIءۺےکۺاقونمۺربمن۱۸۹۹. ۲

 ۺںیمۺرتمیم۔Vءۺےکۺرغمیبۺاپاتسکمۺاقونمۺربمن۱۹۵۸. ۳

 ۺںیمۺرتمیم۔VIIIءۺےکۺرغمیبۺاپاتسکمۺمکحۺآرڈسننیۺربمن۱۹۶۹. ۴

 ۺںیمۺرتمیم۔IVءۺےکربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن۱۹۹۰. ۵

 ۺںیمۺرتمیم۔Iءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن۱۹۹۵. ۶

 ۺںیمۺرتمیم۔Iےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن ء۱۹۹۶. ۷

 ۺںیمۺرتمیم۔IVےکۺربیخوتخپوخناۺآرڈسننیۺربمن ء۲۰۰۰. ۸

 ۺںیمۺرتمیم۔VIIIءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن۲۰۱۰. ۹

 ۺںیمۺرتمیم۔XXIءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن۲۰۱۳. ۱۰

  



 ء۲۰۱۴ربیخۺوتخپوخناۺاقونمۺامایلتۺ

 (ءXXV - ۲۰۱۴ربیخوتخپوخناۺۺۺربمن)

 ]ءۺۺۺوکۺاشعئۺوہا۔ۺ۲۰۱۴ۺِونجری،ۺ۳۰ۺوگررنۺربیخۺوتخپوخناۺیکۺوظنمریۺےکۺدعبۺیلہپۺابرۺربیخوتخپوخناۺےکۺرساکریۺۺرجدیہۺںیمۺومرہخۺ[

 اکیۺاقونم

 وصہبۺربیخۺوتخپوخناۺںیمۺوصخمصۺوسکیٹں،ۺوسیفں،ۺسیسۺاهرۺوصحمكۺےکۺۺاگلےن،ۺاجریۺرےنھک،ۺرظناثینۺرکےنۺاهرۺاٰینثتسۺےئلیک۔

اسیجۺہکۺۺرقنیۺتحلصمۺےکۺتحتۺوصہبۺربیخۺوتخپوخناۺںیمۺوصخمصۺوسکیٹں،ۺوسیفں،ۺسیسۺاهرۺوصحمكۺےکۺۺاگلےن،ۺاجریۺ

 رےنھک،ۺرظناثینۺرکےنۺاهرۺٰینثتسمۺدیۺاجےئ۔

 ہیۺذلیۺرطےقیۺےسۺهعضۺایکۺاجاتۺےہ۔

 ءۺالہکےئۺاگ۔۲۰۱۴ہیۺاقونمۺربیخوتخپوخناۺاقونِمۺامایلتۺ   (۱  ).---رصتخمۺونعام،ۺدحۺاهرۺآاغز. ۱

 ہیۺاقونمۺامتلۺوصہبۺربیخۺوتخپوخناۺرپۺالوگۺوہاگ۔ (۲)

 ءۺےسۺانذفالمعلۺوہاگ۔۲۰۱۴ہیۺاقونمۺمکیۺوُجالیئۺ (۳)

 -ںیم،-Iےکۺدجهك (ء۱۸۹۹،ۺIIاقونمۺربمن)ءۺ۱۸۹۹ۺۺۺااٹسپمۺاٹکیۺ.---ۺںیمۺرتمیمIIءۺےکۺاقونمۺربمن۱۸۹۹. ۲

 ۺِۺۺںیم،ۺظفلۺسیتۺیکۺاجبےئۺظفلۺاسھٹۺوکۺدبالۺاجےئۺاگ؛۳ۺِۺےکۺاکملۺربمن۴آرلکیٹۺ (أ )

ۺِۺدنہہسۺ۴۰۰ۺِۺاهرۺ۲۰۰ۺِۺوکۺ۲۰۰ۺِۺاهرۺ۱۰۰ۺِۺےکۺاقمےلبۺںیمۺدنہہس۳ےکۺاکملۺربمن (أ)۶آرلکیٹۺربمن (ب )

 ؛ےسۺدبہلۺاجےئۺاگ

 -ۺِۺےکۺاقمےلبۺںیم،۳ےکۺاکملۺربمن (أ(۸آرلکیٹۺربمن (ج )

(i) ظفلۺاکیۺوسۺاچپسۺرهہیپۺدهرسیۺہعفۺهاعقۺوہےنۺیکۺوصرتۺںیمۺوکۺاکیۺزہارۺرهہیپۺےسۺدبالۺ

 اجےئۺاگ؛

(ii) ظفلۺاکیۺزہارۺاپچنۺوسۺرهہیپۺوکۺدهزہاراپچنۺوسۺرهہیپۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ؛ 

ۺِۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےئلیکۺدرجۺذلیۺوکۺدبالۺاجےئۺاگۺاےنپۺرتیبیتۺ۳ۺِۺاکملۺربمن۱۲آرلکیٹۺربمن (د )

 :اکملۺںیمۺاسیجۺہک

۲. ۳. 

 -اویارڈ،"

(i) اسیجہکۺوکیئۺیھبۺرحترییۺہلصیفۺوجہکۺ

رمقۺایۺ (۱۵ربمن)هیہۺوصحمكۺوجہکۺاکیۺابڈنۺرپۺوہۺ

اجدیئادۺیکۺصیخشتۺرپۺسجۺےسۺاویارڈۺقلعتمۺوہۺ



ارئۺےنۺِدایۺوہۺوجہکۺ پ
م
اکیۺاثثلۺایۺای

اکیۺاویارڈۺہنۺوہۺوجۺہکۺمیسقتۺاکۺاتہکۺوہۺ

اکیۺررفیسنۺرپۺوجہکۺاکیۺدعاتلۺےکۺ

مکحۺرپۺہنۺوہۺدوعٰیۺیکۺاکرهایئۺےکۺدهرامۺ

 ؛ۺاهر

 وجہکۺاسۺاویارڈۺںیمۺدیۺیئگۺوہ۔

(ii) رہانکكۺایۺاسۺےکۺہصحۺرپۺاچپسۺرهہیپ میسقتۺاکۺمکح 

 - ۺِۺےکۺاقمےلبۺںیم،۴۸آرلکیٹۺربمن (ن )

(i) ۺِۺںیمۺوموجدۺقش۲اکملۺربمن(ee) وکذخفۺایکۺاجےئۺاگ؛ۺاهر 

(ii) ۺِۺںیم؛۳اکملۺربمن 

ظفلۺدهوسۺرهہیپۺاهرۺدهوساچپسۺرهہیپۺےئلیکۺظفلۺنیتۺوسرهہیپۺےسۺیلعۺارتلبیتۺدبالۺ (أ )

 اجےئۺاگ؛

 ظفلۺاستۺوسۺاچپسۺرهہیپۺوکۺظفلۺونۺوسۺرهہیپۺےسۺدبہلۺاجےئاگ؛اۺهر (ب )

 ظفلۺاکیۺزہارۺرهہیپۺوکۺذحفۺایکۺاجےئۺاگ۔ (ج )

ۺۺۺرغمیبۺاپاتسکمۺرہشیۺریغوقنمہلۺاجدیئادۺسکیٹۺاقونمۺ.---ۺںیمۺرتمیمVءۺےکۺرغمیبۺاپاتسکمۺاقونمۺربمن۱۹۵۸. ۳

 -ںیم،ۺ (ء۱۹۵۸،ۺVرغمیبۺاپاتسکمۺاقونمۺربمن)ء۱۹۵۸

(i) وموجدہۺدجهكI-ۺِۺںیمۺایبمۺایکۺایگۺےہۺاسۺاقونمۺےک،ۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ؛۱ۺوکۺدجهكۺ،ۺوجہکۺہمیمضۺ 

(ii) دجهكۺII-،ۺںیم- 

 :ۺِۺںیمۺادنراجۺےکۺدعبۺۺدرجۺزلیۺاینۺادنراجۺایکۺاجےئۺاگۺاسیجۺہک۷ریسلیۺربمن (أ )

اگڑویںۺاکۺرسهسۺنشیٹسۺالِباحلظۺاسۺےکۺہکۺهہۺااضیفۺدهرسیۺدخامتۺدےۺاسیجۺہکۺ (أ)۷"

گۺانشیٹسۺایۺدهرسیۺوکۺ

 

ن
ِل اسالہنۺےکۺٹیلفۺرٹیۺےکۺاسحبۺےسۺۺِۺرهہیپۺ۱۰۰۰۰ف

 ؛"اچرجۺایکۺاجےئۺاگ۔

ۺ(ریسلیۺربمن (ب )

 

ش

م سلی

ااۺانبےنۺےئلیک/ایۺومابلئۺوفمۺاٹهرز"ۺِۺےکۺادنراجۺںیمۺاافلظۺاهرۺ

 

من
ی

 

ن

 

یمی
" ا

 وکۺذحفۺایکۺاجےئۺاگ؛

ۺِۺںیمۺادنراجۺےکۺدعبۺاسیجۺہکۺرتمیمۺیکۺیئگۺےہۺدرجۺزلیۺےئنۺادنراجۺوکۺاشلمۺایکۺ۹ریسلی (ج )

 :اجےئاگ



شۺ. ۱۰"

م ی

 

خ

 

ش

 

ت

امعراتۺاهرۺزنیمۺوجہکۺومابلئۺوفمۺاٹهرزۺوکۺانبےنۺںیمۺاامعتسكۺوہیتۺوہۺیکۺ

 :یکۺاجےئۺیگۺاهرۺاسۺرٹیۺےسۺسکیٹۺاگلایۺاجےئۺاگ

(i) رهےپۺاسالہن؛ۺ۴۰۰۰۰ِ........ وصابیئۺداراوکحلتمۺۺ 

(ii) ۺِۺرهےپۺاسالہن؛ۺاهر۳۰۰۰۰....... ڈهژیلنۺڈیہوکاررٹۺاهرۺہقلعتمۺۺ 

 ذیلیۺرہشیۺالعہق

(iii) ۔ۺ"ۺِۺرهےپۺاسالہن۔۲۰۰۰۰...... یعلضۺڈیہوکاررٹۺاهرۺہقلعتمۺ

 رہشیۺالعےق

ۺآرڈسننیۺ.---ۺںیمۺرتمیمVIIIءۺےکۺرغمیبۺاپاتسکمۺمکحۺآرڈسننیۺربمن۱۹۶۹. ۴

 

ٹ

 

من

 

من لش
ی

 

ن
س

ۺۺۺرغمیبۺاپاتسکمۺےکۺاشسپۺۺاهرۺا

 -ۺِۺںیم،۲۴یکۺدہعفۺ (ء۱۹۶۹،ۺVIIIرغمیبۺاپاتسکمۺآرڈسننیۺربمن)ء۱۹۶۹

ۺِۺ۱۵۰۰۰ۺِۺرهہیپۺاهرۺ۱۲۵۰۰ۺِۺرهہیپ،ۺ۱۰۰۰۰ۺِۺرهہیپ،ۺ۷۵۰۰"ںیمۺظفلۺاهرۺدنہہسۺ (۲)ذیلیۺدہعف (أ )

ۺِۺرهہیپۺاهرۺ۱۰۰۰.۰۰ۺِۺرهہیپ،ۺ۵۰۰.۰۰رهہیپ،ۺۺِۺ۲۰۰.۰۰"وکۺیلعۺارتلبیتۺظفلۺاهرۺدنہہس" رهہیپ

 ےسۺۺدبالۺاجےئۺاگ؛" ِ رهپیہ ۲۰۰۰.۰۰

ۺرهہیپ،ۺ۵۰.۰۰ۺرهہیپ،ۺ۲۵.۰۰ںیمۺظفلۺاهرۺدنہہۺ( د)اهرۺ( ج)،ۺ(ب)،ۺ(أ)ںیمۺقش (۶)ذیلیۺدہعف (ب )

ۺرهہیپ،ۺ۵۰۰.۰۰ۺرهہیپ،ۺ۲۰۰.۰۰ۺرهہیپۺوکۺیلعۺارتلبیتۺظفلۺاهرۺدنہہسۺ۱۰۰.۰۰رهہیپۺاهرۺ۷۵.۰۰

 ۺرهہیپۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ۔۲۰۰۰.۰۰رهہیپۺاهرۺ۱۰۰۰.۰۰

ربیخوتخپوخناۺاقونمۺ)ء۱۹۹۰ۺۺۺربیخوتخپوخناۺےکۺاقونمۺامایلتۺ.---ۺںیمۺرتمیمIVءۺےکربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن۱۹۹۰. ۵

 ِ لیں، لهجهدہ ٹیبك که ٹیبك جهکہ اس قامهم کے ضلیلہ لیں دیا گیا ہے، سے بدكا جائےگا۔ ۷ےکۺدہعف (ء۱۹۹۰،ۺIVربمن

،ۺIربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن)ءۺ۱۹۹۵ۺۺۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺامایلت.---ۺںیمۺرتمیمIءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن۱۹۹۵. ۶

 ںیمۺاافلظۺاپچنۺزہارۺاهرۺدهۺزہارۺوکۺیلعۺارتلبیتۺاافلظۺھچۺزہارۺاهرۺدهزہارۺاپچنۺوسۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ۔ (۸)ۺِۺیکۺذیلیۺہعف۶یکۺدہعفۺ (ء۱۹۹۵

 ںیمۺرتمیمۺںیمۺرتمیمۺوبرڈۺےکۺااکؤسٹنۺاسۺرطہقیۺےسۺاقمئۺےئکۺاجےگنیئۺاسیجۺہکۺرقمرۺایکۺایگۺےہ۔

،ۺۺIربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن)ءۺ۱۹۹۶ۺۺۺربیخوتخپوخناۺاقونِمۺامایلت.---ۺںیمۺرتمیمIےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن ء۱۹۹۶. ۷

 :ےئلیکۺدرجۺذلیۺوکۺیلعۺارتلبیتۺدبالۺاجےئۺاگ( ج)اهرۺ( ب )،ۺ(أ)ںیمۺقشۺربمن (۱)ۺِۺےکۺذیلیۺدہعف۱۱نشکیسۺدہعفۺ (ء۱۹۹۶

 ۺرهےپۺیفۺولکرگال۵.۰۰ ...... (ولفرکڈ،ۺابرےۺاهرۺڈارکۺارئۺرکڈ)هراینیجۺےئلیکۺ (أ)"

ہ کہۺابمتوکۺسجۺںیمۺہکۺاکاکۺ/دیفسۺہتپۺےئلیک (ب)

 

ست
 ۺرهےپۺیفۺولکرگال۲.۵۰..... ر



 (ڈڈنی)ۺۺاهرۺرهتۺاشلمۺےہۺوجۺہکۺنیمۺاٹسکۺ

 ۺۺابمتوکۺےکۺزُجۺےسۺےتنبۺںیہۺ

  (ج)

  

 ۔"ۺرهےپۺیفۺولکرگال۔۲.۰۰...... وسنارۺےئلیکۺۺۺۺ/ 

ۺۺۺربیخوتخپوخناۺےکۺڈنیلۺسکیٹۺاهرۺزریعۺآدمینۺسکیٹۺ.---ۺںیمۺرتمیمIVےکۺربیخوتخپوخناۺآرڈسننیۺربمن ء۲۰۰۰. ۸

وموجدہۺےلہپۺاهرۺدهرسےۺدجهكۺوکۺڈیشهكۺوجہکۺاسۺۺاقونمۺےکۺ (ء۲۰۰۰،ۺIVربیخوتخپوخناۺآرڈسننیۺربمن)ءۺ۲۰۰۰آرڈسننی

 ۺںیمۺدایۺایگۺےہۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ۔IIIہمیمض

ربیخوتخپوخناۺاقونمۺ)ءۺ۲۰۱۰ۺۺۺۺۺربیخوتخپوخناۺےکۺاقونِمۺامایلت.---ۺںیمۺرتمیمVIIIءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن۲۰۱۰. ۹

 ےئلیکۺدرجۺذلیۺوکۺدبالۺاجےئۺاگ( ج)ںیمۺقش (۲)ۺِۺںیم،ۺذیلیۺدہعف۲ےکۺدہعف (۲۰۱۰،ۺVIIIربمن

اجتریتۺریغوقنمہلۺاجدیئادۺومشبكۺراہیشئۺسٹیلفۺوجۺہکۺالپزهںۺاهرۺریثکۺزنمہلۺامعروتںۺںیمۺهاعقۺوہۺوجہکۺ (ج)"

 :یسکۺاسزئۺںیمۺیھبۺوہۺوجہکۺرہشیۺالعہقۺںیمۺهاعقۺوہ

 سکیٹۺاکۺرٹی اجدیئادۺیکۺلیصفت ریسلیۺربمن

(i) بجۺریغۺوقنمہلۺاجدیئادۺیکۺامتیلۺ

 راکیرڈۺیکۺیئگۺوہ۔

ۺِۺرشبہکیطۺسکیٹۺیکۺیفۺ٪۲راکیرڈۺرکدہۺاجدیئادۺیکۺامتیلۺاکۺ

رمعبۺٹفۺرمقۺریمعتۺےیکۺےئگۺرہبقۺیکۺزنمكۺےئلیکۺوجہکۺےچینۺ

 ایبمۺیکۺیئگۺےہۺےسۺمکۺہنۺوہیگ۔

 

ۺےئلیکۺ

 

ٹ

 

من
مش ی ی

 ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف۸

 ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف۱۰رگاؤڈنۺولفرۺےئلیکۺ

 ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف۸یلہپۺزنمكۺےئلیکۺ

 رهہیپۺیفۺرمعبۺٹفۺِۺ۷.۵دهرسیۺزنمكۺےئلیکۺ

 ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف۷رسیتیۺاهرۺاسۺےسۺاهرپۺےئلیکۺ

(ii) بجۺریغوقنمہلۺاجدیئادۺیکۺامتیلۺ

 راکیرڈۺہنۺیکۺیئگۺوہ۔

ریمعتۺےیکۺےئگۺرہبقۺیکۺیفۺرمعبۺٹفۺسکیٹۺیکۺرمقۺزنمكۺےئلیکۺ

 وجہکۺےچینۺایبمۺیکۺیئگۺےہ۔

 

ۺےئلیکۺ

 

ٹ

 

من
مش ی ی

 ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف۸

 ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف۱۰رگاؤڈنۺولفرۺےئلیکۺ

 ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف۸یلہپۺزنمكۺےئلیکۺ

 رهہیپۺیفۺرمعبۺٹفۺِۺ۷.۵دهرسیۺزنمكۺےئلیکۺ

 ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف۷رسیتیۺاهرۺاسۺےسۺاهرپۺےئلیکۺ



 

ربیخوتخپوخناۺاقونمۺ)ۺِۺ۲۰۱۳ۺۺربیخوتخپوخناۺاقونِمۺامایلتۺ.---  ۺںیمۺرتمیمXXIءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن۲۰۱۳. ۱۰

 -ےکۺےلہپۺدجهكۺںیم، (ء۲۰۱۳،ۺXXIربمن

ۺربمن (أ )

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺ۹۸۰۲.۹۰۰۰ومردہۺادنراجۺےکۺدعبۺالک

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺدرجۺزلیۺیئنۺالک

 :ربمنۺاهرۺتیثیحۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک

 ۺۺوپزلۺرپۺااہتشرات۔۸۹۰۲.۶۰۰۰"

 ۺۺلبۺوبرڈزۺرپۺااہتشرات۔۹۸۰۲.۷۰۰۰

 ؛"ۺۺااہتشریۺدخامتۺےئلیکۺہگجۺاکۺانچیب۔۹۸۰۲.۸۰۰۰

ۺربمن (ب )

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺ۹۸۰۲.۹۰۰۰الک

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدہۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک

 :ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک

 ۺۺیٹۺهی،ۺرڈیویۺاهرۺدیپاهاریۺدخامت۔۹۸۰۲.۹۰۱۰" 

 ؛"ۺۺرباڈاکگنٹسۺدخامت۔۹۸۰۲.۹۰۲۰

ۺربمن (ج )

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺدرجۺذلیۺ۹۸۱۴.۲۰۰۰لیصفتۺےکۺاکملۺںیمۺوموجدہۺادنراجۺےئلیکۺالک

 :وکۺدبالۺاجےئاگۺاسیجۺہک

لۺاکل،ۺرٹمۺیکۺرپاٹکیجۺاهرۺ"
مک ن

 

نمی
مک

ریمعتایتۺدخامتۺوجہکۺامعراتۺےکۺرٹنکرٹکیۺایہمۺرکےتۺںیہ،ۺارٹکیله

 ؛"اسۺرطحۺاکۺدهرساۺاکلۺسجۺںیمۺارفنادیۺرھگۺیکۺریمعتۺاکۺاعمدہہۺاشلمۺہنۺوہ۔

ۺربمن (د )

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺ۹۸۱۵.۶۰۰۰الک

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک

 :ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک

کۺاهرۺالپکٹسۺرسرجیۺیکۺدخامت۔۹۸۱۵.۷۰۰۰"

 

من
می
س

 ؛"ۺۺاک

ۺربمنۺ (ن )

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺ۹۸۱۸.۸۰۰۰الک

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک

 :ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک

 ؛"ۺۺهڈیویۺپیٹۺاهرۺدیپاهاریۺدخامت۔۹۸۱۸.۸۷۰۰" 

ۺربمنۺ (ه )

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺ۹۸۱۹.۹۵۰۰الک

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک

 :ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک

 ۺۺقحِۺفینصتۺیکۺدخامت۔؛۹۸۱۹.۹۶۰۰" 



 ؛"ۺۺاسؤڈنۺراکیرڈۺیکۺدخامت۔۹۸۱۹.۹۸۰۰

ۺربمنۺ (ز )

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺ۹۸۲۰.۴۰۰۰الک

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک

 :ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک

ِکۺاشسپۺارئڈنکگننشیۺ۹۸۲۰.۵۰۰۰"

 

من
نمکی
م

 ۺۺدخامتۺوجہکۺومرٹاگڑویںۺےکۺهراشکپۺ

 ۺۺۺۺۺیکۺدخامتۺاهرۺافصیئۺرٹنیسۺایہمۺرکےتۺںیہ؛ۺاهر

ۺربمنۺ (ح )

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺ۹۸۶۸.۸۰۰۰الک

 

ن

 

مص
نمکی
مف سی

ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک

 :ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکعمجۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک

 رنیٹنکۺرٹلنیمۺرسهزس۔؛ ۹۸۶۹.۰۰۰۰"

ااسنینۺهاسلئۺوکۺرھبیتۺرکان؛ۺ ۹۸۷۰.۰۰۰۰

اهرۺزمدهرهںۺوکۺایہمۺرکےنۺیکۺ

 دخامت۔؛

 کلبپۺامكۺوگدال۔؛ ۹۸۷۲.۰۰۰۰

دعماینت،ۺلیتۺاهرۺسیگۺ ۹۸۷۳.۰۰۰۰

ومشبكۺہقلعتمۺرسهےۺاهرۺاسۺ

ےکۺاسھتۺاکلۺیکۺدخامتۺوکۺۺایہمۺ

 ؛"رکان۔

ۺدخامت۔ ۹۸۷۴.۰۰۰۰ 

 

ٹ

 

 من
ج
تم

 

می

 ۔"اویٹنۺ

 



 -Iہمیمض

 ]ۺ۳ِدہعف[

 -Iدجهك"

 ](۲)۳دےیھکیۺدہعف[

 'أ'ہصحۺ

ریسلیۺ

 ربمن

وصابیئۺداراوکحلتمۺےئلیکۺسکیٹۺاکۺرٹیۺ درہجۺ

 اسالہنۺرهوپںۺںیم

ڈهژیلنۺڈیہوکاررٹزۺےئلیکۺ

سکیٹۺاکۺرٹیۺالسہنۺرهوپںۺ

 ںیم

ڈهژیلنۺڈیہوکاررٹۺےکۺابصقیتۺ

العوقںۺاکۺسکیٹۺرٹیۺاسالہنۺ

 رهوپںۺںیم

یعلضۺڈیہوکاررٹۺاکۺسکیٹۺ

 رٹیۺاسالہنۺرهوپںۺںیم

ڈرٹسٹکۺڈیہوکاررٹۺےکۺالعهہۺ

دهرسےۺوعلضںۺاکۺسکیٹۺ

 رهوپںۺںیم

۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. 

اٹؤمۺپشۺ اٹؤمۺپش ج ب أ  

 ےکالعهہ

اٹؤمۺپشۺ اٹؤمۺپش

 ےکالعهہ

اٹؤمۺ

 پش

اٹؤمۺپشۺ

 ےکالعهہ

اٹؤمۺپشۺ اٹؤمۺپش

 ےکالعهہ

اپچنۺرمہلۺکتۺ .۱

اےنپۺہضبقۺےکۺ)

 (العهہ

۱۰۰۰ ۹۰۰ ۷۵۰ ۹۰۰ ۷۵۰ ۵۰۰ ۳۲۵ ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ 

اپچنۺرمہلۺےسۺزایدہۺ .۲

رگمۺدسۺرمہلۺےسۺ

 زایدہۺںیہن

۱۷۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۹۰۰ ۷۵۰ ۸۰۰ ۷۵۰ ۶۰۰ ۵۰۰ 



دسۺرمہلۺےسۺزایدہۺ .۳

رگمدنپرہۺرمہلۺےسۺ

 زایدہۺںیہن

۲۲۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۰۰ ۶۰۰ ۵۰۰ 

دنپرہۺرمہلۺےسۺ .۴

زایدہۺرگمااھٹرہۺۺرمہلۺ

 ےسۺزایدہۺںیہن

۳۳۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰۰ ۹۰۰ ۷۵۰ 

ااھٹرہۺرمہلۺےسۺ .۵

زایدہۺرگمسیبۺۺرمہلۺ

 ےسۺزایدہۺںیہن

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰۰۰ 

سیبۺرمہلۺےسۺزایدہۺ .۶

رگمسیتۺرمہلۺےسۺ

 زایدہۺںیہن

۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ 

سیتۺرمہلۺےسۺ .۷

زایدہۺرگماچسیلۺۺ

 رمہلۺےسۺزایدہۺںیہن

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۴۰۰۰ 



اچسیلۺرمہلۺےسۺ .۸

 زایدہۺ

۳۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۴۰۰۰ 

 'ب'ہصحۺ

ۺِۺوہاگ۔ۺایسیۺ٪۲۰امعرتۺوجہکۺوکحتم،ۺمینۺوکحتم،ۺانیۺیجۺاهزۺاهرۺامایلیتۺادارے،ۺرپاویئٹیۺاکرهابریۺادارے،ۺامہممۺاخےن،ۺوہلٹۺاهرۺکنیبۺاامعتسكۺےئلیکۺاحلصۺرکےتۺںیہۺاکۺسکیٹۺاسالہنۺالصۺرکاہیۺاکۺ

اءۺاحلصۺوہ،ۺسجۺیکۺتیکلمۺایۺہضبقۺامۺادارهںۺےکۺاپسۺوہۺوتۺاسۺرپۺسکیٹۺاگلایۺاجےئۺاگۺایسیۺڈلبگنۺےکۺاسالہنۺرکاہیۺیکۺ۴وصرتۺںیمۺبجۺہکۺامعرتۺوساےئۺاسۺامعرتۺےکۺسجۺوکاقونمۺیکۺدہعف

  

ۺِۺےکۺتحتۺاس

رپۺایبمۺےئکۺےئگۺںیہ۔
ُ
 صیخشتۺرپۺاسۺرٹیۺرپۺوجۺہکۺاه

 'ج'ہصحۺ

 ےک۔(اپچنۺرمہلۺکت)اجدیئادۺرپۺسکیٹۺوجہکۺرکاہی،ۺہٹپۺایۺیسکۺدهرسےۺرطحۺےسۺاهرۺوجہکۺاسۺےکۺررٹسجڈۺامکلۺےکۺاامعتسكۺںیمۺہنۺوہۺاُهرپۺایبمۺےیکۺےئگۺےسۺدهۺانُگۺوہاگۺوساےئۺدرہجۺأۺۺ

وصابیئۺداراوکحلتمۺںیمۺالعوقںۺیکۺدرہجۺدنبیۺدرہجۺأ،ۺبۺاهرۺجۺذبرہعیۺاالعہیمۺہمکحمۺوللکۺوگرٹنمنۺاهرۺدیہیۺرتیقۺےکۺذرہعیۺوہاگۺوجہکۺهًاتقوفًاتقۺاالعمۺاشعئۺایکۺاجےئۺاگ۔ۺڈهژیلنۺاهرۺیعلضۺ: رشتحی

ۺااسیۺرگدایتنۺےہ۔

 

ٹ

 

من
پل ی
هركۺڈوی
ُ
 "ڈیہوکاررٹزۺںیمۺاٹؤمۺپشۺوظنمرۺاٹؤمۺپشۺےہۺسجۺںیمۺهہۺالعےقۺیھبۺاشلمۺےہۺوجۺہکۺهًاتقوفًاتقۺوللکۺوگرٹنمنۺاڈنیۺر

 



 -IIہمیمض

 ]ۺ۵ِدےئھکیۺدہعف[

 لبیٹ"

 سکیٹۺاکۺرٹیۺاسالہن سکیٹۺدےنیۺهاےلۺیکۺلیصفت ریسلیۺربمن

۱ ۲ ۳ 

۱. (i) امتلۺااخشصۺوجۺہکۺیسکۺیھبۺہشیپ،ۺاجترت،ۺاکگنلۺایۺونرکیۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺوصخمصۺوطرۺرپۺاسۺےکۺ

 دعبۺایبمۺیکۺیئگۺےہۺربیخوتخپوخناۺوصہبۺںیمۺاسۺےسۺهاہتسبۺوہۺیکنجۺاسالہنۺآدمینۺایۺامکیئ

ۺِۺرهےپۺےسۺ۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ۶۰۰۰بجۺ (أ )

 زایدہۺہنۺوہ؛

ۺِۺرهےپۺےسۺ۲۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ۱۰۰۰۰بجۺ (ب )

 زایدہۺہنۺوہ؛

ۺِۺرهےپۺےسۺ۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ۲۰۰۰۰بجۺ (ج )

 زایدہۺہنۺوہ؛

ۺِۺرهےپۺ۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ۵۰۰۰۰بجۺ (د )

 ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛

ۺِۺرهےپۺ۲۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ۱۰۰۰۰۰بجۺ (ن )

 ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛ۺاهر

ۺِۺرهےپۺ۵۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ۲۰۰۰۰۰بجۺ (ه )

 ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛

 ٰینثتسم

 

 ۺِۺرهےپ۳۳۰

 

 ۺِۺرهےپ۴۳۵

 

 ۺِۺرهےپ۶۰۰

 

 ۺِۺرهےپ۸۰۰

 

 ۺِۺرهےپ۱۰۰۰

(ii) وصابیئۺاهرۺهافیقۺوکحتمۺےکۺالُمزنیمۺوجۺہکۺاینبدیۺےپۺالیکسۺےسۺوخنتاہۺےتیلۺوہ۔ 

 ۺ۰۴ِۺِۺاتۺ۰۱اینبدیۺدرہجۺ (أ )

 ۺ۱۲ِۺِۺاتۺ۰۵اینبدیۺدرہجۺ (ب )

 ۺ۱۶ِۺِۺاتۺ۱۳اینبدیۺدرہجۺ (ج )

  ۱۷ِِاینبدیۺدرہجۺ (د )

 ۺِۺ۱۸ِاینبدیۺدرہجۺ (ن )

 ۺِۺ۱۹اینبدیۺدرہجۺ (ه )

 ٰینثتسم

 ۺِۺرهےپ۱۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۲۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۳۰۰

 ۺِۺرهےپ۵۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰



 ۺۺِۺرهےپ۲۰۰۰ ۺِۺۺاهرۺاُهرپ۲۰اینبدیۺدرہجۺ (ز )

امتلۺرشتکۺدحمهدۺاینپمکں،ۺاضمرہب،ۺابیمہۺرسامہیۺایۺوکیئۺدهرسیۺامجتعۺاکروپرٹیۺاداۺےئکۺےئگۺرسامہیۺےکۺاسھتۺاهرۺ .۲

 :رسامہیۺوفحمظۺاسكۺۺامۺلبقۺںیمۺوجۺوکیئۺیھبۺزایدہۺوہ

 ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ؛۱۰بجۺ (أ )

ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺ۲۵ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۱۰بجۺ (ب )

 زایدہۺہنۺوہ؛

ۺِۺنیلمۺرهےپۺ۵۰ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۲۵بجۺ (ج )

 ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛

ۺِۺنیلمۺرهےپۺ۱۰۰ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۵۰بجۺ (د )

 ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛

ۺِۺنیلمۺرهےپۺ۲۰۰ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۱۰۰بجۺ (ن )

 ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛ۺاهر

 ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺ۔۲۰۰بجۺ (ه )

 ۺِۺرهےپ۱۸۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۲۷۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۳۶۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۹۰۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰

اداایکایگرسامہیۺریبهینۺکنیبۺیکۺوصرتۺںیمۺمکۺازۺمکۺاداۺایکۺایگۺرسامہیۺوہاگۺسجۺاکۺنیعتۺاٹیٹسۺکنیبۺ.---رشتحی

 اپاتسکمۺرکےۺاگ۔

،ۺیجنۺیمیلعتۺادارےۺاهرۺیجنۺاتپسہك،ۺدرجۺ .۳

 

ٹ

 

من

 

من لش
ی

 

ن
س

ااخشص،ۺوینپمکںۺےکۺالعهہ،ۺنجۺیکۺتیکلمۺاکراخےن،ۺرمکلشۺا

 :ذلیۺاجتریتۺادارےۺرکےتۺوہ

ۺِۺایۺزایدہۺالمزنیمۺرےتھکۺ۱۰اکراخہنۺوجۺ/وکیئۺیھبۺاجتریتۺادارہ (أ )

 وہۺوجہکۺاسۺلبیٹۺںیمۺںیہنۺدےیۺےئگۺوہ؛

 ۺِۺکتۺوہ؛۱۰یجنۺافشاخےن،ۺاتپسہكۺسجۺےکۺالمزنیمۺ (ب )

ۺِۺےسۺ۱۰یجتۺافشاخےن،ۺاتپسہكۺسجۺےکۺالمزنیمۺیکۺدعتادۺ (ج )

 ۺِۺےسۺزایدہۺوہ؛۵۰زایدہۺوہۺنکیلۺ

 ۺِۺےسۺزایدہۺوہ؛۵۰یجنۺافشاخےن،ۺاتپسہكۺسجۺےکۺالمزنیمۺیکۺدعتادۺ (د )

 یجنۺیبطۺاکجل؛ (ن )

رگنۺادارےۺنجۺاکۺڈرگیۺرپهرگالۺوہ؛ (ه )

ئ

م

 

 

 

 یجنۺان

 یجنۺزبسنۺیمیلعتۺادارے؛ (ز )

 ۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۵۰۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰

 



(i) ۱۰۰ۺِۺاطبلِۺوملعںۺکت؛ 

(ii) ۱۰۰ۺِۺاطبلِۺوملعںۺےسۺزایدہۺرپ؛ 

 یجنۺالءۺاکجل؛ (ح )

یجنۺیمیلعتۺادارےۺسجۺںیمۺہشیپۺهراہنۺاهرۺینفۺادارےۺاشلمۺ (ط )

ۺےئگۺںیہۺوجۺ

ئ

ںیہۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺہ،ۺه،ۺزۺاهرۺحۺںیمۺدیم

 ۺِۺرهےپۺسیفۺےسۺزایدہۺہنۺےتیلۺوہ؛۱۰۰۰ہکۺاماہہنۺ

یجنۺیمیلعتۺادارےۺسجۺںیمۺہشیپۺهراہنۺاهرۺینفۺادارےۺاشلمۺ (و )

ۺےئگۺںیہۺوجۺ

ئ

ںیہۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺہ،ۺه،ۺزۺاهرۺحۺںیمۺدیم

ۺِۺ۲۰۰۰ۺِۺرهےپۺسیفۺےسۺزایدہۺۺےتیلۺوہۺنکیلۺ۱۰۰۰ہکۺاماہہنۺ

 رهےپۺےسۺزایدہۺسیفۺہنۺےتیلۺوہ؛

یجنۺیمیلعتۺادارےۺسجۺںیمۺہشیپۺهراہنۺاهرۺینفۺادارےۺاشلمۺ (ک )

ۺےئگۺںیہۺوجۺ

ئ

ںیہۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺہ،ۺه،ۺزۺاهرۺحۺںیمۺدیم

ۺِۺ۵۰۰۰ۺِۺرهےپۺسیفۺےسۺزایدہۺۺےتیلۺوہۺنکیلۺ۲۰۰۰ہکۺاماہہنۺ

 رهےپۺےسۺزایدہۺسیفۺہنۺےتیلۺوہ؛

یجنۺیمیلعتۺادارےۺسجۺںیمۺہشیپۺهراہنۺاهرۺینفۺادارےۺاشلمۺ (ك )

ۺےئگۺںیہۺوجۺ

ئ

ںیہۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺہ،ۺه،ۺزۺاهرۺحۺںیمۺدیم

 ۺِۺرهےپۺسیفۺےسۺزایدہۺۺےتیلۺوہۺ؛۵۰۰۰ہکۺاماہہنۺ

 ۺۺِۺرهےپ۷۰۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۵۰۰۰

 

 

 ۺۺِۺرهےپ۷۰۰۰

 

 

 

 ۺۺِۺرهےپ۲۰۰۰۰

 

 

 

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰

 

 

 :درآدمیۺاهرۺربآدمیۺالسنسئۺاکۺاحلمۺاملبقۺاسكۺیکۺآدمینۺیکۺصیخشتۺاسالہنۺرکِبیۺےکۺاسھت .۴

 ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ؛ۺ۵۰۰۰۰بجۺ (أ )

 ۺۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔۵۰۰۰۰بجۺ (ب )

 ۺۺِۺرهےپ۴۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۵۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰ رئیلکگنۺاٹنجیۺایۺمٹسکۺاہؤسۺاٹنجی۔ .۵

 :رٹویكۺاٹنجی .۶

دہۺرٹویكۺاٹنجی؛IATA (أ )
ُ

 

 ۺےسۺوظنمرۺش

دہۺہنۺوہ؛IATA (ب )
ُ

 

 ۺےسۺوظنمرۺش

وهرۺآرپرٹی۔ (ج )
ُ

 

 جحۺاهرۺٹ

 ۺۺِۺرهےپ۱۵۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۸۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۵۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۵۰۰۰ امہممۺاخےنۺوجہکۺزلیسسکیٹۺدےتیۺوہں۔/روٹسیرٹن .۷



 ۺۺِۺرهےپ۱۵۰۰۰ ہشیپۺهراہنۺڈیکر۔ .۸

 ۺۺِۺرهےپ۳۰۰۰۰ ۔(الِباحلظۺاسۺےکۺانلۺےک)المۺ/اشدیۺاہك .۹

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰ ااہتشرایتۺادارے۔ .۱۰

 :بیبط .۱۱

 ٹسلشیپس؛ (أ )

انمۺٹسلشیپسۺسجۺںیمۺیبطۺہشیپۺهرمیکحۺاهرۺوہویمکھتیپۺ (ب )

 هریغہۺۺاشلمۺںیہ؛

 دادنامۺاسز (ج )

 ۺۺِۺرهےپ۲۰۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۲۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۱۵۰۰۰

 :صیخشتۺاکرۺاهرۺالعیجۺرمازکۺسجۺںیمۺاھتیپوللکیجۺاهرۺایمیکیئۺابیلررٹیۺاشلمۺںیہ .۱۲

 وجہکۺڈهژیلنۺڈیہوکاررٹۺںیمۺاشلمۺوہں؛ (أ )

 دهرسیۺوہگجںۺرپۺهاعقۺوہں۔ (ب )

 ۺۺِۺرهےپ۱۵۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۳۶۰۰

رٹنکرٹکیز،ۺالپسرئزۺاهرۺٹنٹلسنکۺسجۺےنۺاملبقۺامایلیتۺاسكۺےکۺدهرامۺهافیقۺایۺوصابیئۺوکحتمۺایۺیسکۺوللکۺااھتریٹۺوکۺ .۱۳

 :علضۺںیمۺوکیئۺاسامم،ۺاجتریتۺامكۺایۺوکیئۺدخامتۺاسۺتمیقۺیکۺدیۺوہں

ۺِۺنیلمۺرهےپۺ۰.۵ۺۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۱۰۰۰۰بجۺ (أ )

 ےسۺزادئۺہنۺوہ؛

ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺ۱ۺِۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۰.۵بجۺ (ب )

 زادئۺہنۺوہ؛

ۺِۺنیلمۺ۲.۵۰۰ۺِۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۱.۵۰بجۺ (ج )

 رهےپۺےسۺزادئۺہنۺوہ؛

ۺِۺنیلمۺرهےپۺ۱۰ۺِۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۲.۵۰۰بجۺ (د )

 ےسۺزادئۺہنۺوہ؛

ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺ۲۵ۺِۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۱۰بجۺ (ن )

 زادئۺہنۺوہ؛

ۺِۺنیلمۺرهےپۺےسۺ۵۰ۺِۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۲۵بجۺ (ه )

 زادئۺہنۺوہ؛

 ؛ۺِۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺ۵۰بجۺ (ز )

 ۺِۺرهےپ۴۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۵۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۷۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۱۸۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۲۵۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۳۰۰۰۰

 

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰۰



گۺانشیٹس۔/ڈزیك/رٹیپهك ۱۴

 

ن
ِل  ۺِۺرهےپ۸۰۰۰ یسۺانیۺیجۺف

اکںین،ۺازیسنجی،ۺاکرڈۺ ۱۵
ُ
امتلۺادارےۺسجۺںیمۺهڈیویۺاشسپ،ۺزنیمۺےکۺاکرهابرۺیکۺد

ڈرلیۺاهرۺٹینۺےفیکۺاشلمۺںیہۺنجۺیکۺصیخشتۺرباےئۺاملبقۺاسكۺامکنۺسکیٹۺےئلیکۺوہیئۺ

 وہۺایۺہنۺوہیئۺوہ۔

 ۺۺِۺرهےپ۳۰۰۰

ۺوجۺہکۺڑپاتكۺیکۺارفنادیۺاکلۺرکےتۺوہںۺاسۺںیمۺهہۺاشلمۺںیہنۺ ۱۶

 
   

اچررٹڈۺااکؤن

 وجہکۺوینپمکںۺںیمۺالُمزلۺےہۺنجۺےکۺهہۺامکلۺںیہنۺےہ۔

 ۺۺِۺرهےپ۱۵۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۵۰۰۰ اگڑویںۺاکۺرسهسۺانشیٹس۔ ۱۷

 :رٹاوپسنرٹۺاینپمکں/رٹاوپسنررٹ ۱۸

 وصابیئۺداراوکحلتمۺیکۺدحهدۺںیم؛ (أ )

 دهرسی۔ (ب )

 ۺۺِۺرهےپ۳۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۲۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۵۰۰۰ ااٹسکۺاجنیچسکیۺاکۺربمم۔ ۱۹

رر ۲۰
ج 

 

مت ی چپ

  :ینمۺ

(i) وصابیئۺداراوکحلتمۺیکۺدحهدۺںیم؛ 

(ii) دهرسی۔ 

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۵۰۰۰

 :انمجزمی/یبطۺاتیلہۺےکۺرمازک ۲۱

(i) وصابیئۺداراوکحلتمۺیکۺدحهدۺںیم؛ 

(ii) دهرسی۔ 

 ۺۺِۺرهےپ۲۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰ ویجرلز۔ ۲۲

لۺوٹسرز۔ ۲۳

 

ن

 

می

 

ٹ

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰ ڈاپیر

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰ ربیقۺاساممۺےکۺوٹسرز۔ ۲۴

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰ لبیکۺآرپرٹیز۔ ۲۵

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰ رپگنٹنۺرپسی۔ ۲۶

مسااڈیئزۺڈرلیز۔ ۲۷
ی

 

ن
مص
یپی

 ۺۺِۺرهےپ۱۰۰۰ 

 ۺۺِۺرهےپ۲۰۰۰ ابمتوکۺےکۺوھتکۺڈرلیز۔ ۲۸

 

  



 -IIIہمیمض

 ](ب)۸دہعف[

 الہپۺدجهك"

 (ۺ۳ِدےیھکیۺدہعفۺ)

 زنیمۺرپۺسکیٹۺاکۺرٹی

ریسلیۺ

 ربمن

 یفۺاڑکیۺرٹی زنیمۺاکۺرہبق/مسق

۱ ۲ ۳ 

امتلۺاقلبۺاکتشۺرہبقۺاکۺبیلسۺاسیجۺہکۺآاپبیشۺیکۺزنیمۺسجۺںیمۺاکیۺاڑکیۺآاپبیشۺیکۺ .۱

 :زنیمۺوکۺدهۺاڑکیۺریغبۺآاپبیشۺزنیمۺےکۺرباربۺرگداانۺاجےئۺاگۺسجۺںیمۺابغۺاشلمۺںیہنۺےہ

(i) ۵ۺِۺاڑکیۺےسۺزایدہۺہۺوہ؛ 

(ii) ۵ۺِۺاڑکیۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ؛ 

(iii) ۱۲
۱/۲

 ۺاڑکیۺےسۺزایدہۺۺوہ۔

 

 

 ٰینثتسم

 ۺۺِۺرهےپ۲۲۵

 ۺۺِۺرهےپ۳۴۰

 ۺۺِۺرهےپ۹۰۰ ابغ .۲

 

  



 دهرساۺدجهك

 (ۺ۶ِدےئھکیۺدہعف)

 زریعۺآدمینۺرپۺسکیٹۺاکۺرٹی

 :رہۺامکلۺیکۺوصرتۺںیمۺزریعۺامکنۺسکیٹۺوکۺالوگۺایکۺاجےئۺاگۺزریعۺآدممۺرپ

 وکیئۺیھبۺسکیٹۺںیہن ۺۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔۴۰۰۰۰۰بجۺآدممۺ .۱

ۺۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۴۰۰۰۰۰بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ .۲

 رهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔ۺ۵۵۰۰۰۰ِ

 ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔۴۰۰۰۰۰ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ۵٪

ۺۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۵۵۰۰۰۰بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ .۳

 ۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔ۺ۷۵۰۰۰۰ِ

ۺِۺ۵۵۰۰۰۰ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ٪۷.۵رهےپۺعمبۺِۺ۷۵۰۰

 رهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔

ۺۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۷۵۰۰۰۰بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ .۴

 ۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔ۺ۹۵۰۰۰۰ِ

ۺِۺ۷۵۰۰۰۰ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ٪۱۰ۺرهےپۺعمبۺِۺ۲۲۵۰۰

 رهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔

ۺۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ۹۵۰۰۰۰بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ .۵

 ۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔ۺ۱۱۰۰۰۰۰ِ

ۺِۺ۹۵۰۰۰۰ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ٪۱۵ۺرهےپۺعمبۺِۺ۴۲۵۰۰

 رهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔

ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ٪۱۷.۵رهےپۺعمبۺِۺ۶۵۰۰ ۺۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺك۔۱۱۰۰۰۰۰بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ .۶

 ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔۱۱۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 


