حکومت ج ادقاامت پ مع درا م رکے گ وہ دبھ 15،دبمس ک رات س رشوع ہں گ۔
ہی ادقاامت اچر وتفہں تک اجری رںیہ ےگ ،نکیل حکومت ےن ونت ایک ےہہک :ہی اخرج ار ااکمں ںیہن ےہ ہک ہی رتادہ دری تک ےلچ
اگ تا مزتد یتخس ک رضورت ہ گ۔
رسرگایمں اور اامتجاعت
رھگ پ رتادہ رںیہ :قزیبی راوطبں ک دعتاد وک مک رکےن ک افسرش ک اجیت ےہ ،ا ت وک رھگ ںیم رتادہ وقت زگارتا اچےئہ ،اش اک
بلطم ےہ ہک ا ت وک ورت ،امسیج رقتابیت ،اور رسرگویمں ک دعتاد وک یھب دحمود رکتا اچےیہ ج ںیم ا ت رشتک رکےت ںیہ۔
ح
ح
وعایم لقن و مل س رگیز رکی :اقمامت تک ےنچنہپ ےک ےیل وعایم لقن و مل ےک اامعتسل س رگیز رکےن ک افسرش ک اجیت
ےہ۔
رسرگیم تا اکم:
دبھ 15 ،دبمس ک رات س رشوع ہےن وایل رسرگویمں اور اامتجاعت وک رٹنکول رکےن ےک ےیل دعتمد ااکحامت اور مماںیتعن
اعتمرف رکایئ ںیئگ ںیہ۔
رھگ ےک ادنر :یسک یھب یجن وپل ںیم رتادہ س رتادہ  20افزاد رھگ ےک ادنر ہں۔
وعایم گج پتا رکائ ےک ااحےط ںیم:
انجرے اور دتنیف ےک دعب زعتیت ںیم ادنر تا تاہر رتادہ س رتادہ  50افزاد شالم ہ شکتے ںیہ ،انجرے وک وخد اتک وعایم رسرگیم
اھجمس اجتا ےہ ،ےچین دںیھکی:
اتدور وعایم رسرگایمں :رتادہ س رتادہ  20افزاد اں دور وعایم رسرگویمں ںیم ریغب رقمرہ وٹیسں ےک اور  50ولگ جت ںیٹیس
اامعتسل رکےت ںیہ۔
ظتنم وک ینیقی انبتا اچےیہ ہک اتدور اامتجاعت ںیم وموجد ہر فزد وک اں ولوگں س مک ار مک اتک میٹر اک افہلص یزقزار رےنھک ےک اقتل ہتا
اچےیہ وج اتک یہ رھگ تا رہتش داروں س ںیہن ںیہ۔
دعتمد رگوسپ ےک ےیل اینثتسمت ںیہ ،میال ےک وطر پ اقثیتف اور ولیھکں ک رسرگویمں ںیم ادااکروں ےک ےیل ،ضعب وکرزس ںیم
ہصح ےنیل واےل اور وہ ولگ وج ڈنکراگرنٹ تا پارمئی اوکسل ںیم اتک یہ رگوت ںیم ںیہ۔
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ریبوین وعایم رقتابیت ےک ےیل :رقمرہ گنٹیس ےک ریغب  100افزاد تک اور رقمرہ گنٹیس ےک شاھت  3x200تک۔
ااجرت دشہ وماعق پ ادنر اور تاہر الحکل شیپ رکتا دنب رکی۔
امکس وک یھب وموعقں پ رھگ ےک ادنر اامعتسل رکتا رضوری ےہ۔
اسیعیئ فزوقں ےک ےیل رچج ںیم رشتک رکےت وقت ےئن رشاکء وک لسلسم وبقل ایک اج اتکس ےہ جت اں ںیم س وکیئ اتک حال اجتا ےہ
تفیک
دورسے فزوقں ےک ےیل اہ تعطیالت پ یھب یہی وھچت دی اجئ گ ارگ ا شن ک وصراحتل ک رضورت ڑپے ،تخس ادقاامت
اجری رےتھک ہئ۔
اوکسل ،ڈنکراگرتٹر اورSFO
لی
لی
ات میٹری اور ڈمل اوکسل ےلیپ رتگ ک حطس وک میلست رکےت ںیہ :وقیم ررد حطس وک ڈنکراگرنٹ ،ات میٹری اور ڈمل اوکسولں ںیم میلست
ایک اجتا ےہ اکررواویئںںیم رسج حطس پاقمیم اضےطب وقیم حطس پ نیعتم ےلیپرتگ ک حطس پ وفتیق رےتھک ںیہ۔ ڈنکراگرنٹتا پارمئی
س
اوکسل ںیم وچبں ےک ےیل زگنٹیم اک اامتہم لمکم رگوت کالزس /یکشٹر ےک شاھت ایک اج اتکس ےہ سج ںیم تاوغلں ک ولطمہب دعتاد وموجد
ہ۔
 VGSںیم رسج :تاونی اوکسولں اور تاوغلں ک میلعت ےک اوکسولں ںیم وقیم ایعمر رسج ےہ۔
ویوینریٹس ںیم دلٹیجی :ویوینرویٹسں ،اکوجلں اور ہشیپ وراہن اوکسولں ےک شاھت شاھت جت یھب نکمم ہ اہمرت ک رتتیب اور
ااحتمتات ںیم دلٹیجی دترسی وک اانپتا اجتا ےہ۔
ت
ونیسکی وک رتحیج دانی :ویم شیلٹتوں کوحہلص ازفایئ ک اجیت ےہ ہکوہ ونیسکی ک رسیتیوخراک ےک ےیلاوکسل اور ڈنکراگرنٹ وررکر
وک رتحیج دی۔
مظنم رفتحی رسرگایمں  -چب اور ونوجاں
رفتحی رسرگویمں پ تادنبتاں :پی اوکسل تا پارمئی اوکسل ک رمع ےک وچبں اور ونوجاونں ےن رفتحی رسرگویمں اک اامتہم ایک اج
اتکسےہ ،ےسیج ہک ٹف تال ک رتتیب تا رگوت ںیقشم ،نکیل اں ولوگں ک دعتاد پ تادنبتاں وجتیز ک یئگ ںیہ وج ہصح ےل شکتے ںیہ،
ارگ رسرگیم رھگ ےک ادنر ہیت ےہ ،وت رتادہ س رتادہ  20افزاد ہےن اچںیئہ ،جت تک ہک امتم رشاکء اوکسل تا ڈنکراگرنٹ ںیم اتک
یہ رگوت س ہن ہں۔
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وچیمں ک افسرش ںیہن ک اجیت ےہ :پی اوکسل تا پارمئی اوکسل ک رمع ےک چب اور ونوجاں اتک شاھت رتتیب تا قشم رک شکتے ںیہ،
نکیل ہ پک ،چیم تا وٹرتانم دقعنم رکےن ک افسرش ںیہن رکےت اہجں فلتخم وہگجں س چب عمج ہےت ںیہ۔
ڈنکراگرنٹ تا پارمئی اوکسل ک رمع ےک وچبں اور ونوجاونں ےک ےیل ریبوین ولیھکں ےک اقمولبں ےک ےیل اتک راعیت دی یئگ ےہ وج
اش وصرت ںیم دقعنم ےیک اج شکتے ںیہ جت چب ہشیمہ اتک میٹر اک افہلص یزقزار رھک شکتے ںیہ اور ،ارگ نکمم ہ وت رشاکء ک دعتاد ےک
وحاےل س دورسے وقادع پ مع رکی وج ست پ الوگ ہےت ںیہ۔
اہیئ اوکسل اور پاےن اوکسل اک افہلص :وچبں اور ونوجاں تاوغلں وک وہنجں ےن ڈمل اوکسل ںیم اانپ دں متخ ایک ےہ اںیہن یھب اےنپ
افرع وقت ںیم افہلص یزقزار رانھک اچےیہ میال ےک وطر پ ،وہ ٹف تال تا ڈنیہ تال ںیہن لیھک شکتے ،ویکہکن افہلص یزقزار رانھک لکشم
ےہ۔
روٹسیرٹن:
رھگ ےک ادنر اور تاہر رشات شیپ رکتا دنب رکی ،ینعی رشات عنم ک اجیت ےہ۔
افہلص :روٹسیرٹن وک ینیقی انبتا اچےیہ ہک ہر وکیئ ریغ اخدناین ارانیک اور رہتش داروں ےک ےیل اتک میٹر اک افہلص یزقزار رھک ےکس۔
امہمونں ےک ا ےن پ وتسشنں ےک درایمں مک ار مک  1میٹر اک افہلص ہتا اچےیہ ،نکیل اتک یہ رھگ ےک ولگ تا رہتش دار اتک دورسے

ےک قزبی تٹیھ شکتے ںیہ۔

ست ےک ےیل ےنھٹیب ک گج :اوکللح واےل رشموتات ےک السنسئ واےل روٹسیرٹن ںیم امتم امہمونں ےک ےیل انھٹیب رضوری ےہ،
نکیل روتسیراں ںیم اقثیتف رقتابیت ےک ےیل ہی رشط ںیہن ےہ۔
رتادہ س رتادہ  20افزاد رھگ ےک ادنر :روٹسیرٹن وک  20س رتادہ افزاد ےک ادنر تا تاہر  50ولوگں ےک یجن اتدور اامتجاعت ےک ےئل
وپرا ںیہن رکتا اچےئہ اہجں رسوش شیپ ک اجیت ےہ واہں یجن اامتجاعت ےک وقادع الوگ ںیہن ہےت ںیہ۔
اکم ک ردنگ اور رھگ س اکم
وبضمط ہم ا سف وپسرت :ہر وہ صخش وج ہم ا سف س اکم رکےن ک اتیلہ رکھیا ےہ اس ااسی رکےن ےک اقتل ہتا اچےیہ۔
ا رجوں وک اش تات وک ینیقی انبتا اچےیہ ہک مالریم رھگ س اکم رکی ارگ اقتل مع ہ اور اکم ک گج پ اہ اور رضوری رسرگویمں
ںیم راکوت ہن داںیل ،ومشبل وچبں ک دھکی اھبل ک رسرگایمں اور زمکور رگوت۔
 1میٹر اک افہلص وجتیز رکی:
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ارگ افہلص یزقزار رانھک نکمم ہن ہ وت امکس ےک اامعتسل ک افسرش رکی ،جت تک ہک امسجین دحیلعگ ےسیج راکووٹں اک اامعتسل تا اش
یسیج زیچوں اک اامعتسل ہن ایک اجئ۔
وعایم ردنگ ےک چک ولہپوں ںیم امکس اننہپ رضوری ےہ ہم ا سف س اکم اور امکس اک اامعتسل الوگ ںیہن ہتا ےہ ارگ ہی مالریم وک
زمکور رگووپں ،وچبں اور ونوجاونں س ےنٹمن ےک ےیل رضوری اور اقونین اکم ااجنم دےنی س رواتک ےہ۔

اں وک دنب رکتا رضوری ےہ :رفتحی تارسک ،اڈیٹسمی ،انمجرمی اور اش رطج ک زیچی دنب ہین اچںیئہ۔
ہی تادنبویں ےک شاھت ےلھک رہ شکتے ںیہ :وسگنمئ وپل ،وارٹ تارسک ،ااپسش ،ہتل ےک تاالت اور مج رصف اں ےک ےیل ےلھک رہ شکتے
ںیہ۔
ارفنادی رتتیب۔ رتادہ تخس رتتیب رکےت وقت  2میٹر اک افہلص رںیھک۔
اوکسل ںیم ریتاک ،ریتاک ےک اابسق ،ریتاک ک رتتیب ،مظنم رگناین ےک شاھت اسمیتقب ریتاک۔
احبیل اور رتتیب ارفنادی وطر پ تا وھچےٹ رگووپں ںیم مظنم رگناین ےک شاھت فزاہ ک اجیت ےہ۔
درگی ارفنادی عالج ج ےک ےیل اوپاتٹیمتت تک ک اجیت ےہ ۔
امکس ےک اامعتسل ےک ےئن ااکحامت۔
جت داکونں ،شاگنپ امزل ،روٹسیرٹن ،کلبپ رٹاوپسنرت ،ویسکیٹں اور اتدور انشیٹس ےک عالوقں ںیم مک ار مک اتک میٹر اک افہلص نکمم
ہن ہ وت امکس اک الریم اامعتسل رکی۔
امکس اامعتسل رکےن ےک ااکحامت اک اطالق الربئریویں اور اجعیت رھگوں ک ادنروین رسرگویمں پ یھب ہتا ےہ۔
امسیج دوری اور وماصالت ےک ےیل افسرشات:
ج ولوگں وک نیگنس امیبری اک جطزہ ےہ اور وہ ولگ وج ونیسکی ںیہن اگلئ ےئگ ںیہ وہ اینپ افحتظ رکی۔
اےنپ قزیبی ولوگں ےک شاھت اینپ مالاقںیت مک س مک رکی ،نکیل وخد وک اگل گلھت ہن رکی۔
جت یھب نکمم ہ تاہر دورسوں س ںیلم۔
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