
�
�ورت ہو ٹرانسپورٹ � متعلقہ دستاويزات جن � آپ كو ��

�� آبا�� ملک � حكام � ساتھ پڑتال كريں۔ ن�� قواعد 2021 �  ے۔ اى� وری ہ� ا اپ�� گاڑی اور اس � وزن � حوا� � يو� م�� داخل ہو�� � ل�� آپ � پاس صحيح دستاويزات كا ہونا ��

بارے م�� معلومات � ل�� www.gov.uk م¢حظہ كريں اور ’ن�� قواعد 2021‘ (’new rules 2021‘) £ ت¢ش كريں۔

ڈرائيونگ ¯ئسنس

�² ليوی

گرين كارڈ

� �µپری �² ٹريول چارج

دهوئ�� � اخراج (ايميشن 
� �µچارج) چارج

زيادہ آبادی وا� ع¢قوں � 
 � �µكنجيكشن چارج

وری معائ��    اس � پہ� كہ آپ سفر پر روانہ ہوں كچھ ��
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks

رفتار كا متبادل

اونچا�� � منتق�

فٹ - انچ

ز Åµمي

� �� ايچ (كلو 
مي�È Åµ گهنٹہ)

ايم �� ايچ 
(ميل �È گهنٹہ)

www.gov.uk/speed-limits حد قومى سطح پر رفتار £ حد �ک � رفتار  انگلينڈ م¡� ميل �� گهنٹہ ��

سامان £ ُوہ گاڑياں 

جو 7.5 ٹن � زيادہ 

۔ وزن � نہ¡�

سامان £ ُوہ گاڑياں جو بهرے 

ہو�� وزن � ساتھ 7.5 ٹن � زيادہ 

ے آرٹيكوليٹيڈ  وزن £ ہوں، چاہ�

طرزيع�� ٹلريرجوڑ�� £ ص¢حيت 

ركه�� واÑ يا ٹريلر � ساتھ۔

��وزناونچا
��چوڑا
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www.gov.uk/guidance/the-highway-code : انگلينڈ م¡� ڈرائيونگ ¨ كم � كم قانو�� معيار ¨ ل��

مدد ¨ ل�� ہا�� ويز انگلينڈ كو 5000 123 300 (44+) پر كال كريں۔ ہنگامى صورتحال م¡� 999 پر كال كريں

انگلينڈ £ موٹر ويز پر ڈرائيونگ كرنا
غ�µ ملÔ سامان واÑ گاڑيوں � ڈرائيوروں � ل�� رہنما��

اردو 
1ورژن



يو¶ راونڈ آباوٹ: راونڈ آباوٹ م�� گهڑی £ سوئيوں 

جيÚ سمت م�� جائ�� ، دائ�� جانب � آ�² واÑ ٹريفک 

كو استہ ديں۔

: وق�Û لينا ياد ركه�� ، م¢حظہ كريں  ايک وقفہ ل¡�

www.gov.uk/drivers-hours/eu-rules

 : نظر نہ آ¼� وا« حصوں (ب¹ئنڈ سپاٹ) � آگاہ رہ¡�

 � ايک مختÝ ہدايت نامہ � ل�� اس QR كوڈ كو سك��

كريں۔

وہاں پارک كريں جہاں آپ كو اجازت ہو: محفوظ 

â ٹرک سٹاپ àوس ايريا۔ ك¿ سلپ  مقامات جى�

روڈ يا ہارڈ شولڈر پر پارک نہ كريں۔

ÁÆ � ك¿ ايمرجن¿ جگہ تک پہنچ سك�Á ہ¡� تو  اگر آپ محفوظ طرى�

اس كا استعمال كريں يا اگر كو�� ہارڈ شولڈر ہوتو اس كا استعمال 

رڈ ¯ئٹس اور ديگر ¯ئٹس جيسا فوگ ¯ئٹس  � �µل�� ہ �كريں۔ خطرے £ وارننگ 

يا سائيڈ ¯ئٹس كو آن كريں۔

وارننگ كا تكون نشان (warning triangle) نہ لگائ�

 �Êي �Êگاڑی كو بائ¡� طرف � باہر نكل¡� اور كريش ب �Ïاگر ممكن ہو تو اپ

۔ Ò كهڑے ہو جائ¡� Óپيح ¨ crash barrier

فراہم كردہ مفت فون كا استعمال كر�ç ہو�Ô ہا�� ويز انگلينڈ 

كو كال كريں۔ متبادل � طور پر، موبائل فون استعمال كريں 

اور 5000 123 0300 پر كال كريں۔ ماركر پوسٹس كا استعمال كريں تاكہ ہم آپ 

۔ � محل وقوع £ شناخت كرسك��

�� آپ كو اپ�� گاڑی اور ٹريفک � دور ركه�� اوراپ�� بريک ڈا٘ون  اى�

�وس فراہم كر�Ô وا« � رابطہ كريں۔
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موٹر ويزپرايمرجن¿ وا× جگہ¡� موٹر ويزپرايمرجن¿ وا× جگہ¡� 

گاڑی � خرا�Ù اور بازيافت
�� پاس  �� سفر � قبل اپ�� گاڑی كا معائنہ كريں اورخرا�í £ صورت م�� بريک ڈاؤن ريكوری àوس فراہم كر�� وا� £ تفصي¢ت اى� ے۔ اى� Üزيادہ تر خرابيوں � بچاؤ كيا جا سكتا ہ

ے ہوں تو ، ہميشہ موٹر وے � جلدی اتر�� £ كوشش كريں۔ اگر ايسا كرنا ممكن نہ�� ہو تو، آپ كو  ۔ اگر آپ £ گاڑی كو نقصان ہو گيا ہو يا اس م� مسائل نظر آ رہ� ركه��

: �� ِان اقدامات پر عمل كرنا چاہ�

ے ، تو اپ�� گاڑی  اگر آپ كا گاڑی � محفوظ طور پر باہر نكلنا ممكن نہ�� ہو، انتظار كر�� � ل�� كو�� محفوظ جگہ نہ�� ہو ، يا آپ كو لگتا ہو كہ آپ £ جان كو خطرہ ہو سكتا ہ�

ے تو فوری طور پر پوليس  رڈ ¯ئٹس) كو آن كريں اور اپ�� گاڑی م�� اپ�� سيٹ پر بيلٹ باندھ كر انتظاركريں۔ اگر آپ £ پاس موبائل فون ہ� � �µخطرے £ وارننگ ¯ئٹس (ہ £

كو 999 پر فون كريں۔
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www.gov.uk/guidance/the-highway-code : انگلينڈ م¡� ڈرائيونگ ¨ كم � كم قانو�� معيار ¨ ل��

مدد ¨ ل�� ہا�� ويز انگلينڈ كو 5000 123 300 (44+) پر كال كريں۔ ہنگامى صورتحال م¡� 999 پر كال كريں

انگلينڈ £ موٹر ويز پر ڈرائيونگ كرنا
غ�µ ملÔ سامان واÑ گاڑيوں � ڈرائيوروں � ل�� رہنما��

اردو 
2ورژن



ڈ ہوں www.trafficengland.com. ہمارے ٹريفک افôان  Åµساتھ رجس �ل�� ٹريفک انگلينڈ  �بارے م�� معلومات  �كام  çمرم� �كوں  Åà

۔ جب اشارہ كيا جا�² توآپ كو ان £ ہدايت پر عمل كرنا ہوگا۔ روڈ استعمال كر�� والوں £ معاونت كر�ç ہ�� اورانہ�� محفوظ ركه�ç ہ��

ٹريفک � معلومات

ام ق ا م ا¨ت ك ى ح ام گ ن ہ
�ف ہنگامى حا¯ت م�� 

استعمال � ل�� 

بائ�� جانب رہ�� اور �ف دائ�� جانب � اور ٹيک كريں

 ےہ ںیہن تزاجا یک لامعتسا ےک نیل (ڈِئاس ٹوآ) یک رہاب وک ںوہ نیل ہدایز ےس 2 ںاہج رپ ںوکڑس یسیا وک ںویڑاگ یلاو ناماس ینزو ہدایز ےس نٹ 7.5

حقيقى پيما�² كا نہ��

گاڑيوں � درميان اپنا فاصلہ ركه��

ے ¶ بند ہ� ے كہ ل� ايک «خ X كا مطلب ہ�

� پرàخ X (ريڈ  جس ل��
 � ايكس) ظاہر ہو تواُس ل��

ں ري ہ ك ال ن م ع ت ا اس ك

حقيقى پيما�² كا نہ��

كوں پر محفوظ رہ¡� ہماری ��
www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway �� íل�� م¢حظہ كيح �مزيد معلومات 

BH
M

20
_0

21
3

Operation Brock كينٹ م¡� ٹريفک ¨ انتظامات كا نظام – آپريشن بروک

https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

انگلش چينل پاركر�ç وقت مداخلت £ صورت م�� خصوø گاڑی كا استعمال كر�ç ہو�� ايک نيا كنكريٹ حركت 

 Úے ك ے۔ يہ ٹيكنالوجى اس بات كو يقي�� بنا�² � ل�� ڈيزائن £ گ�� ہ� ئ�µ ركاوٹ � ل�� استعمال كيا جا تا ہ� �µپذير ب

انتشار يا بحران £ صورت م�� كينٹ م�� M20 كو كه¢ ركها جا سû اور ساتھ ہى موٹر وے كو ٹريفک £ عام 

� ، ايک ہارڈ شولڈر اور 70 ميل �È گهنٹہ £ رفتار £ حدود كو بهى  � ل�� صورتحال � دوران دونوں سمتوں م�� ت��

 كہ برطانيہ م�� آ�² اور باہر جا�² وا� سامان £ 
ü

£ ý۔ اس � اس بات كو يقي�� بنا�² م�� مدد مûبرقرار ركها جا س

ي�µ � متعلقہ معلومات � ل�� ويب سائٹ م¢حظہ كريں: �µمووايبل ب M20 ے۔ ترسيل جاری رہ�

www.gov.uk/guidance/the-highway-code : انگلينڈ م¡� ڈرائيونگ ¨ كم � كم قانو�� معيار ¨ ل��

مدد ¨ ل�� ہا�� ويز انگلينڈ كو 5000 123 300 (44+) پر كال كريں۔ ہنگامى صورتحال م¡� 999 پر كال كريں

انگلينڈ £ موٹر ويز پر ڈرائيونگ كرنا
غ�µ ملÔ سامان واÑ گاڑيوں � ڈرائيوروں � ل�� رہنما��

اردو 
3ورژن


