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 ہمارے لئےي کرنے کداي پی آسانںي ہے۔ رابطے می آ سکتشي ضرورت پی شاہد آپ سے رابطہ کرنے کںي ہمںي وضاحت کے سلسلہ میپر کرنے ک‘فارم کے 
۔ںي فراہم کرںياور فون نمبر ہم) لي میا( ڈاک پتہ ی اپنا برقی برائے مہربانلئےي کزي سے گرنےي طرف سے آپ کو زحمت دینمائندے ک  

پتہ ڈاک ميل(برقی )ای

:ٹيليفون   

:آپ سے رابطہ کيلئے ترجيح شدہ اوقات  

سے تک

 منٹ گهنٹے

)پاس ورڈ( لفظیشناخت xxxxxxxxxxxxxx
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 منٹ گهنٹے

ی و آباداتي شماری برائے بشری مردم شماری عمومںيو  : 15°

۔ںيپر فون کر

 
Aiuto alla compilazione in lingua urdu 

 



 پرچہ نیخاندا 
وه شخص جو خاندانی رجسٹريشن (کرے گا پر‘کو خاندانی سربراه ہی ) 2011اکتوبر  9(خاندانی پرچہ مردم شماری کی دی گئی تاريخ کرے؟ پر کون 

۔خاندان کا کوئی دوسرا شخص يا ايسا فرد جو عارضی طور پر مردم شماری کی تاريخ کے دن تو اگر يہ ممکن نہ ہو)ربراه ہوفارم کا س
گھر ميں موجود ہو۔

 ايک سے خاندان
ہے؟ مراد

رشتہ دار ہوں يا گود لئے ہوں يا خآندان نسبتی ،رشتہ دار ہوں، ںلوگ جو شادی کے رشتے ميں بندھے ہو رہنے والے  اکھٹے تمام
نے ابھی تک قصبہ کے ميونسپل کميٹی ميں اپنا اندراج نہ  اگرچہ انھوں(ھے رہتے ہوںکے دوسرے افراد جو ايک ہی قصبے ميں اکٹ

ايک خاندان  ايک فرد پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ )کرايا ہو  

 پر’ زيچ ايک 
ہے؟  نیکر

وں اگرچہ وه رہائش پذير ہ حسب معمول  تمام افراد کی تفصيل ہو،يعنی وه تمام افراد جو اس گھر ميں جس ميں خاندان کےلسٹ اے 
ہوں۔ بھی  مردم شماری کے دن غير حاضر  

افراد کا اندراج ہو جو عارضی يا وقتی طور پر مردم شماری کے دن گھر ميں حاضر ہوں۔ ان تماملسٹ بی   

جو خاندان اور رہائش سے متعلقہ سواVت پر مشتمل ہے۔:1سيکشن   

جس ميں وه سواVت ہيں جنھيں خاندان )ئد صفحات پر مبنی ہےايک سے زاکوئی ہر (انفرادی پرچوں پر مشتمل ہے  3 يہ :2سيکشن
پر ’کے انفرادی پرچے کو  2کے تمام افراد کا جواب دينا ضروری ہے۔ہر وه شخص جس کا لسٹ اے ميں اندراج ہےاس کو سيکشن 

پر کريں۔’لسٹ اے ميں ديئے گئے ناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے  کرنا پڑے گا۔  

  عليحده خاندانی پرچہ پر کرنا ہوگا۔ اپنا  تو ہر ايک کو ائد خاندان رہائش پذير ہيںاگر اس گھر ميں ايک سے ز

۔ہوں متوجہ  رابطہ ںيم مرکز مددگاری بيقر قصبے کے  اپنے تو ہوں نہکافی  لئے کےتمام  افراد  پرچےی انفراديا لسٹ اگر  
۔ںيکر

ا ہے  کيونکہ وه اس رہائش بعض معام9ت ميں وه افراد جو خاندانی پرچہ پر کرتے ہيں ان کو ايک دوسرا سوالنامہ بھی پر کرنا پڑت
طالب (پر کريں گے،کيونکہ وه اس گھر ميں عارضی طور پر رہتے ہيں ’وه لوگ جو لسٹ بی کو  مثXً کے ع9وه دوسری جگہ رہتے ہيں۔

ہو گا کرنا  پر’ 2ان کو خاندانی پرچے کی لسٹ اے اور سيکشن )علم جو باہر رہتے ہيں ، يا وه لوگ جوہفتہ وار سفر کرتے ہيں،وغيره ۔۔
رہائش گاه ميں مX ہو۔ حسب معمول  انھيں موجوده جو

لئے کے شروعات         
لئے کے کرنے پر’کو لسٹ 

ہوں متوجہ  
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پر کرنا جاری رکھيں۔’سوالنامے کو  بعد کے کرنے مکملی ب لسٹ اور اے لسٹ
۔پر م9حظہ کريں 4 نمبر صفحہ ہدايات 

 

 
 

  لسٹ بی وه لوگ ’پر کريں گے جو موجوده گھر ميں حسب معمول رہائش پذير نہيں ہيں،ليکن وه 09اکتوبر 2011 کو گھر ميں عارضی يا فرضی طور پر 
عXج کے لئے آئے ہيں يا پھر اپنے المعياد مختصرکی چھٹيوں کے لئے آئے ہيں، ےعرص مختصرآے ہيں،جو  ےلوگ جو سياحت کے لئ ؤه مثX(ہيں۔موجود 

)دوستوں يا رشتہ داروں سے ملنے وغيره ۔۔ 

ميں ان تمام لوگوں کو لکھنا ہو گا جو خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ لسٹ اے

        ۔ہيںغير حاضر  والے دن ه مردم شماری کی تاريخ ؤ،اگرچہ ہيںرہائش پذير حسب معمول اور موجوده گھر ميں ہيںالوی شہری وه اط ����  
امہ لئے باقاعده اجازت نوه غير ملکی شہری ہيں اور وه موجده گھر ميں رہائش پذير ہيں اور بلديہ ميں ان کا باقاعده اندراج ہے يا ان کے پاس اٹلی ميں رہنے کے ����        

  ہے،اگرچہ وه مردم شماری کے دن غير حاضر ہوں۔

:لسٹ اے ميں خاندان سے متعلقہ افراد کی ترتيب ايسی ہونی چاہيے 

         )رجسٹری دفتر ميں فيملی ريکارڈ کا حامل شخص(خاندانی پرچہ کا سربراه ���� 

  سرپرست کی بيوی يا جوڑے کی صورت ميں سرپرست کے ساتھ رہنے والی۔���� 

  )سب سے بڑے سے سب سے چھوٹے تک(شده بچےغير شادی ����

  شادی شده بچے اور ان کا خاندان۔����

  )چچی/بھتيجی۔ چچا/سالی۔ بھتيجا/بہن۔ سالہ/ساس۔ بھائی/والده ۔ سسر/والد( خاندانی پرچہ کے سربراه کے ديگر رشتہ دار يا نسبتی رشتہ دار����

  ی اور نسبتی رشتہ۔رشتہ دارافراد جن کا شادی شده جوڑے سے کوئی تعلق نہ ہو، ديگر����

کے انفرادی  2تک۔ يہی ترتيب سيکشن  08سے  01،)شخصی کوڈ(ترتيب کے لئے دو ہندسوں کا کوڈ ديا گيا ہے کی نشاندہی کی فرد  کسی خاندان کے ہر
۔پر کرنے کے  لئے ہونی چاہيے’سوالنامہ کو 

    پر کرنا ضروری ہے۔’پہلی Vئن کو ) کوڈ کا 01شخص (کی  لسٹ اے صرفتو )ايک شخصی خاندان(آدمی پر مشتمل ہے  ايکاگر خاندان  

رت ہے۔اٹلی ميں داخلے کے لئے اينوه غير ملکی جن کی شہريت يورپی يونين ميں نہيں آتی،ان کو اٹلی ميں رہنے کے لئے باقاعده اجازت نامہ کی ضرو
ديں۔                  درخواست يا پہ? اجازت نامہ لينے کی  مہ کی تجديدی اجازت نامتعلقہ۔رہائش البتہ انھيں اوسی چاہئے،وجہ کام سے متعلقہ ہو يا خاندان سے

                                                        

 

 



(  وضاحتی ک ہيبلد کے دائشيپ جائے
ںيکر . 

 معلومات .

بدوش خانہ ای يملک ريغ 2 عورت 2 نام  نہيمہ دن   سال 

بدوش خانہ ای يملک ريغ 2 عورت 2 نام   

 
نہيمہ دن  سال 

بدوش خانہ ای يملک ريغ 2 عورت 2 نام   

 
نہيمہ دن  سال 

ی انفراد
 لف پرچہ

بدوش خانہ ای يملک ريغ 2 عورت 2 نام ہے  

 
نہيمہ دن  سال 

ی انفراد
 لف پرچہ

ہے

 

بدوش خانہ ای يملک ريغ 2 عورت 2 نام   

 
نہيمہ دن  سال 

ی انفراد
 لف رچہپ

ہے

 

بدوش خانہ ای يملک ريغ 2 نام   

 
نہيمہ دن عورت 2  سال 

ی انفراد
 لف پرچہ

ہے

 

بدوش خانہ ای يملک ريغ 2 نام   

 
نہيمہ دن عورت 2  سال 

ی انفراد
 لف پرچہ

ہے

 

بدوش خانہ ای يملک ريغ 2 نام   

 
نہيمہ دن عورت 2  سال 

 

خيتاری ک کرنے پر فارم  

2 0 1 
نہيمہ دن  سال 

……….…………………….………………... 
دستخط پر کننده کے’فارم   

0820530054752 
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   لسٹ بی                 ميں اتفاقيہ موجود ہيں۔ کو مکان)  2011اکتوبر 9(ہيں يعنی عارضی طور پر رہتے ہيں يا کہ ؤه مردم شماری والی تاريخ  نہيںؤه افراد جو  مکان ميں باقاعده رہائش پذير 

 
دائشيپ خيتار جنس شخصی کوڈ دائشيپ جائے  تيشہر حسب معمول رہائش   

 

یاٹل 1 مرد 1  01 یاٹل 1  یاطالو 1 
 

  
نہيمہ دن عورت 2 ملک رونيب 2 سال  ملک رونيب 2   2 Straniera o apolide 

یاٹل 1 مرد 1  02 یاٹل 1  یاطالو 1   

 

یاٹل 1 مرد 1  03 یاٹل 1  یاطالو 1 
 

نہيمہ دن عورت 2 ملک رونيب 2 سال  ملک رونيب 2   2 Straniera o apolide 
 

 ۔بلديہ کے مددگار مرکز سے رابطہ کريں نزديکی سے زائد افراد ايسے ہيں جو باقاعده اس گھر ميں رہائش پذير نہيں ہيں تو اپنے سے 3ميں  مکاناگر  :متوجہ ہوں

    

    
  

نہيمہ دن عورت  2 ملک رونيب  2 سال  ملک رونيب  2   غير ملکی يا خانہ بدوش  2 

    

    

    

اے لسٹ  )ان کے افرادخاند(رہائش پذير ہيں حسب معمول ميں مکانوه افراد جو    برائے مہربانی بڑے حروف ميں لکھيں۔ 
کوڈی شخص نام اور نامی خاندان  دائشيپ خيتار جنس  دائشيپ جائے  تيشہر    یانفراد 

   

نامی خاندان  01 یاطالو 1 مرد  1  15 سے 8 صفحہ   

 

نامی خاندان  02 یاطالو 1 مرد 1  23 سے 16 صفحہ   

 

نامی خاندان  03 یاطالو 1 مرد 1    31سے 24 صفحہ 

 

نامی خاندان  04 یاطالو 1 مرد 1   

 

نامی خاندان  05 یاطالو 1 مرد 1    

 

نامی خاندان  06 یاطالو 1 مرد 1    

 

نامی خاندان  07 یاطالو 1 مرد 1    

 

نامی خاندان  08 یاطالو 1 مرد 1    

 

 
 ۔ رابطہ کريںسے زائد افراد پر مشتمل ہے،تو قريبی بلديہ کےمددگار مرکزسے  3اگر خاندان  :متوجہ ہوں     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                  )  

 غير ملکی يا خانہ بدوش

 غير ملکی يا خانہ بدوش

)جائے پيدائش کے بلديہ کی وضاحت(  

giricc
Rettangolo



1

لئے کے رکھنےی جار
لئے کے کرنے پر’ کو کشنيس

:عامہ  معلومات  

ہر سوال کو بشمول نشان لگائے   برائے مہربانیہيں۔ کو ظاہر کرتیسواVت  ذيادهميں تقسيم کياگيا ہے جو ‘‘عXمات’’کو  2اور 1کے سيکشن  پرچےخاندانی  �

 ٹ کو توجہ سے پڑھيں۔ گئے يا بريکٹ کے اندر درج شده نو

ئے صرف ايک خانے پر نشان لگائيں،سوائے اس کے جہاں ايک سے زائد جوابات کی نشاندہی ہو۔ہر سوال  کے ل  ⊳

کوئی  خانے ميں کسیتو اس لئے )کے بچوں کيلئے ہےسال سے کم عمر 6چونکہ ؤه  مثXً ( ميں سوال جو حوالہ ديئے گئے فرد سے تعلق نہيں رکھتااگر انفرادی پرچہ  �  
  ۔کرنی ہو گینشان يا لکھائی قسم کے  اور ،نا ہی کسیچاہيے نشان نہيں لگانا

متوجہ ہوں    

:رہنمائی  متعلق سے کرنے پر’ النامہسو  

صرف کالے يا پر کرنے کے لئے ’ اسےبرائے مہربانی  لہذا  کو نہيں پہچانتا۔بعض رنگوں جوکہ ے پڑھا جاتا ہيہ خاندانی پرچہ سکينر کے ذريعے �
  استعمال کريں۔ نيلے رنگ کا قلم

  ہے۔ ہوتا  ہی کافی نانشان لگا ايک کراس کا  متعلقہ خانے ميںحصے ميں اپنے ياده ترذ سواVت کے�
۔لگائيں اہم ہے کہ آپ کسی دوسرے خانے ميں نشان نہنہايت  :نوٹ

 مثXً  بيوی

۔ نشان لگائيں راس کا ک خانے ميں اپنے متعلقہ اگر آپ سے جواب دينے ميں کوئی غلطی ہوئی ہے تو متعلقہ خانہ کومٹا ديں اور 

بيرون ملک      اندر  Xًمث 
  

نہ طور پر واضح لکھيں،بڑے الفاظ ميں اور ايک لفظ ايک خانے ميں لکھيں۔الفاظ ايک دوسرے سوالوں کے جوابات جوکہ ہندسوں اور الفاظ ميں ہوتے ہيں ممک  
دوسرے سے عليحده ہونے چاہيں۔برائے مہربانی خانوں سے باہر لکھنے سے گريز کريں۔ 

 / / صحيح پر کرنے کی مثال

 G i mi n ano / / غلط پر کرنے کی مثال

 پر کرنے کے دوران عام غلطيوں کی مثال

ہندسےبہت بڑے  2 9اور  6،0تمام گول الفاظ کو بند کريں جيسے    

ہيںن نہيں ہاں نہيں  نہيں 

تمام الفاظ کو مX کر لکھيں خاص طور پر لفظ    
E,F  

کو کھX چھوڑيں ےحص باVئیکے  4ہندسہ   

 نہيں نہيں نہيں ہاں نہيں

کو نيچے ڈنڈی کے بغير لکھيں    1 ہندسہ
       

 ہاں نہيں

4 

1 1 

F E 4 4 4 

0 9 6 2 
 

S  .          g                 ’ 6 4  

 سال

0 5 
 مہينہ

1 4 
 دن

S  A  N    G  I  M  I  G  N  A  N  O     1 9 6 4 
 سال

0 5 
 مہينہ

1 4 
 دن

X 2 1

X 02 

 وقت اک آپ سے جس ہےی گئی د ساتھ کے سوالنامے کو آپ جوکہ ںيل مدد سے ڈيگائی ک کرنے پر فارمی مہربان برائے لئے کے نےيد جوابات حيصح کے سواIت
۔امکان نہيں ہو گا طی کا بھیغل اوربچے گا 

کو پر کريں۔ 1سيکشن فيملی اور رہائش سے متعلقہ سواVت کے جوابات دينے کے لئے .1   
کو پر کريں۔ہر انفرادی پرچہ نامہ پر کرنے کی ہر خاندان کے وه افراد جن کا لسٹ اے ميں اندراج ہے ، 2سيکشن ۔2

 ضرورت ہے ۔
کريں جس طرج لسٹ اے ميں خاندان کے افراد کی ترتيب لکھی گئی کے انفرادی پرچے کو اسی ترتيب سے پر  2سيکشن 

 ہے۔
 محترمہاور )01شخصی کوڈ نمبر (روسی محترممثX،اگر لسٹ اے ميں ترتيب کے لحاظ سے دکھائی ديتے ہيں،

روسی سے  محترماس کو ) سے  8کے صفحہ نمبر  2سيکشن  (۔نمبر شخص کا انفرادی پرچہ 1)02شخصی کوڈ (بيانکی
 محترمہ وه )سے 16کے صفحہ  2سيکشن(کا انفرادی سوالنامہ  02معلومات پر کرنی ہوں گی جبکہ شخصی کوڈ نمبر متعلقہ 

بيانکی سے متعلقہ معلومات کے لئے پر کيا جائے گا۔اگر خاندان ايک شخص پر مشتمل ہے (ايک ہی فرد کا خاندان)ايک دفعہ 
سيکشن 1 کو پر کردينے کے بعد،يہ ضروری ہے کہ وه انفرادی سوالنامہ جو شخصی کوڈنمبر 01 سے متعلقہ صرف انھی 

)سے 8کے صفحہ  2سيکشن (سوالوں کے جوابات دے گا  
 



 1سيکشن 

0820530054752 

معلومات متعلق سے گھر اور خاندان  

گھر کی قسم کی نشان دہی کريں 1۔1  

 رہائش گاه

)ی گاڑی وغيرهجھونپڑی،کارواں يا چلتی ہوئ(دوسری قسم کی رہائش   

 کونسليٹ يا ايمبيسی سی متعلقہ رہائش

)ا بزرگوں کے لئے بنائے گۓ گھر وغيرهہوٹل ي(مشترکہ رہائشی ڈھانچہ ںيجائ پر 1.4 نمبر سوال   

ہے ميں استعمالگھر  1.2  

ںيجائ پر 1.4 نمبر سوال صرف ايک خاندان  

 دو يا زائد خاندان جو اکٹھے رہائش پذير ہوں

درج کريں۔ معلوماتخاندانوں کے بارے ميں / خاندان ايک ساتھ رہنے والے ديگر1.3  
)  پر کرنے کے سرپرست کا خاندانی نام اور نام’کوڈ،خاندانی پرچہ  سوالنامے کا(  

 
[ 800.069.701 ںيکر کال پر نمبر مفت اس تو ہوں رہتے خاندان زائد سے چار ںيم گھر اگر ] 

)خاندان جو اکٹھے رہتے ہيں * (سوالنامے کا کوڈ   سرپرست کا نام سرپرست کا خاندانی نام 

سوالنامے کا کوڈ سوالنامے کے پہلے صفحے پر ديا گيا ہے*  

حيثيت سے اس گھر ميں رہتا ہے؟ آپ کا خاندان کس 1.4  

،عارضی استعمال کے طور پر)ساری يا آدھی(دادئيجا  
 

 کرايہ پر
 

) يعنی بغير کرايہ کے ۔گھريلو مXزم کے طور پر وغيره(کسی اور قسم   
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قسم کی گھر اور خاندان  1 
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1سيکشن   
معلومات متعلقہخاندان اور رہائش سے   

اس گھر کا مالک کون ہے؟ 2.1  

    اشخاص کیذياده يا (موجوده شخص    R  (.INPS, INPDAP, ecc) حکومتی ادارے      
 R   )جائيداد مشترکہ 

 کمپنی، انشورنس( کمپنی يا سوسائٹی
بنک،تعميراتی کمپنی،جائيداد کے خريدو 

  R   )وغيره فروخت کے دفتر

اشتراکی سوسائٹی برائے 
Rرہائشی تعمير 

 
 حکومت ۔ صوبہ ۔

      R    ضلع               

 R بلديہ                    

Vهادار لوگوں کو گھريلو سہوليات دينے وا  (IACP) 
 (ATER) هصوبائی ادار اسی نسبت کا يا

 

 R ديگر                                                      

گھر کی پيمائش کيا ہے؟ 2.2  
گھر کے تمام کمروں کے فرش کی پيمائش کی وضاحت يعنی گھر کے تمام کمروں کے فرش کی پيمائش جس ميں غسل 

اس سے  خانہ،باورچی خانہ اور اس سے متعلقہ خالی حصہ شامل ہے اور جو شامل نہيں ہے اس ميں ٹيرس،بالکونی اور
)جيسے سٹور روم ،گيراج اور گاڑی کا باکس(متعلقہ 

ٹريم مربع  
ريبغ کے ہيعشاراا

کمروں پر مشتمل ہے؟ گھرکتنے 2.3  
)غسل خانہ ،باورچی خانہ ،سٹور روم اور اس سے متعلقہ چھجھہ،گيراج اور گاڑی کا باکس وغيره شامل نہيں ہے(
   بعد کے لگانے بستر کيا ںيم اس اور ہوی ہوت موصول برائے راست  ہوا اوری روشن سے باہر جہاں ہے جگہی سيا کيا کمره[

]۔ہو موجودی راہدار  
تعدادی ک وںکمر    

ں گنے گئے کمروں کے ع9ؤه ب9 شرکت غيرے مي 2.3سوال نمبر   2.4
ہيں؟پيشہ وارانہ استعمال کے کتنے کمرے 

)دفتر،پيشہ وارانہ دفتر،ليبارٹری اور ملتے جلتے ( ظاہر کريں تعداد تو ںہو دزائ سے 3 اگر   

نشاندہی کريں اگر گھر ميں موجود ہے 2.5 )ںيہ ممکن جوابات مزيد(   

ی باورچ زائد سے کيا  
  صورتی ک ہونے خانہ  

 ںيکرميں تعداد ظاہر    

)کی وضع کا کمرے (باورچی خانہ  
 [ايسی جگہ جو کھانا بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہو ليکن اس کے اندر کمرے جيسی سہوليات ہوں]

باورچی خانہ چھوٹا  
 [ ؤه جگہ جو کھانا بنانےکے لئے بنائی گئی ہو ليکن وه کمرے کی وضع نہ رکھتی ہو]

 کمرےسے ملحقہ باورچی خانہ جہاں پر مختلف سرگرمياں ہو سکتی ہوں
 [ؤه جگہ جو باورچی خانہ سے متعلقہ استعمال کے لئے بنائی گئی ہو ليکن وه کمرے کے استعمال کے طور پر بھی کام آتی ہو(ڈرائينگ روم ،بيٹھک )]   

 ؤه باورچی خانہ۔ چھوٹا اور کونے کے باورچی خانہ پر متحمل نيہں ہے   

R     گھر کے اندر پانی کی سہولت موجود ہے؟ 3.1
 

ہوتا ہے؟کا استعمال نائی اکس تيل يا توگرم کرنے کيلئے پانی  3.4  
                            )ںيہ ممکن جواباتمزيد (

Rنہری ہے ہاں، پينے کا پانی 
 

Rکنويں کا ہے پينے کا پانی  ،ہاں
 

Rہے سےآتا ہاں، پينے کا پانی کسی اور ذريعے

 گيس،قدرتی گيس
 

 بجلی توانائی
 

 سورج کی توانائی 
 

 ديگر
 

Rنہيں ہے پينے کے قابل  ہاں، پانی
 
نہيں،گھر ميں پانی کی سہولت موجود نہيں ہے

 نمبر سوال
ںيجائ پر 3.5

گھر ميں کتنے شاور اور باتھ ٹب موجود ہيں؟ 3.5  
گھر ميں گرم پانی کی سہولت موجود ہے 3.2  

؟)غسل خانے،يا باورچی خانے ميں(  

نہيں ہاں
R 

ںيجائ پر 3.5 نمبر سوال  

 ںيبتائ تعداد تو ںيہ زائد سے 3 اگر
ذريعے سے حاصل ہوتا  نظام کے آيا گرم پانی اسی 3.3
ہے ؟اجاتا کيسے گھر گرم  جسہے  گھر ميں کتنے ٹائلٹ موجود ہيں؟ 3.6  

ہاں
R 

ںيجائ پر 3.5 نمبر سوال  

 
 نہيں

 ںيبتائ تعداد تو ںيہ زائد سے3 اگر

 

6 

  
 2 1

 3 2 1 0

  
 2 1

 3 2 1 0

 5

 4 4

 3
 3

 2
 2

 1
 1
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ڈھانچہ متعلقہ سے رہائش اور داديجائ  2 

 

 



   جاری ہے 1سيکشن
 خاندان اور رہائش سے متعلقہ معلومات

0820530054752 

 وجود ہے؟گھر ميں ہيٹنگ کا نظام م کيا 4.1

ہاں
R 

نہيں
R 

ںيجائ پر 4.3 نمبر سوال  

  )جوابات ممکن ہيںمزيد ( ہے کی جاتی مہيايا توانائی  تيلنظام کو جسے  کی نشاندہی کريں،اور ہراس )نظامات(نظام گھر ميں ہيٹنگ کے  4.2

ی س،قدرتيگ
سيگ  

زليڈ  جی پی ايل 
ايندھن  ٹھوس

لکڑی ۔ کوئلہ  (
)رهيوغ  

ی کی بجل
یتوانائ  

جلنے واP  گريد
یتوانائ مواد يا  

ليت کای مٹ  

 رہائشوں کو توانائی پہچانے واVمزيد 
مشترکہ نظام

Vخود  ايک ہی رہائش کو پہنچانے وا
نظام مختار 

چمنی،ہيٹر،گرم ہوا دينے (Vتآجڑے ہوئے 
گھر کو  ےجو پور)واV پمپ،ريذيٹر وغيره

 اس کے بڑےيا گرمائش مہيا کرتے ہيں،
حصے کو گرم رکھتے ہيں

چمنی ،ہيٹر،ريڈيٹر،گرم ہوا (جڑے ہوئے آVت
جو کہ گھر کے چند )يرهدينے واV پمپ وغ

حصوں کو گرم کرتا ہے

 قابل تجديد توانائی حاصل کرنے کا کوئی کی گھر ميں بجلی کيا  4.3
نظام موجود ہے؟

)شمسی توانائی وغيره(  

کوئی   رہائش گاه ميں ائرکنڈيشننگ کا  کيا 4.4
نظام موجود ہے؟ مستقل   

ہاں نہيں ہاں
R 

 نہيں

ھتا ہے؟کيا آپکا خاندان گاڑی رک 5.1 کيا آپ کا خاندان ايک يا ايک سے زائد ذآتی پارکنگ  5.2 
باکس،گيراج،صحن ميں جو صرف رہائشيوں کے لئے (؟رکھتاہے

 ہاں،ايک)ہو مختص

 تعداد ںيم صورتی ک زائد سے کيا ہاں ہاں،دو يا دو سے زائد
۔ںيکرکو ظاہر   

نہيں نہيں
R 

کيا آپ کے گھر ميں کم ازکم ايک ٹيليفون Pئن موجود ہے؟ 6.1 ی شخص انٹرنيٹ کنکشن رکھتا پ کے گھر ميں سے کوئآ 6.4 
ہے؟

 ہاں
 

 نہيں
 ہاں

کيا آپ کے خاندان کا کوئی فرد موبائل فون رکھتا ہے ؟ 6.2  

ہاں
R 

 نہيں 2 نہيں 2

7 

1 خاندان کے کتنے افراد کم ازکم  6.3
 ايک موبائل فون رکھتے ہيں؟

 2
1 کو ظاہر کريں۔کنکشن کی قسم  6.5   

( ںيہ ممکن جوابات مزيد )         
 

  ISDN يا روايتی ٹيلی فون Vئن

 (ADSL, SHDSL، وغيره) ڈی ايس ايل

دوسری قسم کا کنکشن،براڈ بينڈ 
 کنکشن

 
پی سی کارڈ،موبائل فون    انٹرنيٹ چاپی ، 4  

 (GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA،وغيره)

 3

 2

 1

 1

کنکشن ٹيانٹرن اور فونيليٹ  6 

 2 3

 1 2
  

 1

جگہی کی گاڑ اوری گاڑ  5 

 2 1 2 1

 28 27 26 25 24 23 22

 21 20 19 18 17 16 15

 14 13 12 11 10 9 8

 7 6 5 4 3 2 1

 2 1

)قابل تجديد توانائياں اور کنڈيشن ٹنگ،ائريہ( نظام کا شننگيائرکنڈ  4 
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 شخص کا اے لسٹ
 01 نمبر

2سيکشن   
 انفرادی پرچہ

جائے پيدائش 1.4   1  

اس     خاندانی پرچے کے سرپرست سے خونی رشتہ يا  1.1 اس بلديہ ميں
۔رہائش کے  ساتھ   

 ےک صوبے اور نام کے ہيبلد اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں
     ۔کو ظاہر کريں  مخفف

 خاندانی پرچے کا سربراه

شخص  صرف 
کيلئے  01نمبر 
   پہلے جواب
 ہے گيا ايک پر’سے

 صوبہ 
 01 نمبر شخص
 1.2 نمبر سوال

 دے کاجواب

ںيکر واضح نام کا ملک کے باہر بيرون ملک  

 نے اس اگر دے جواب ںيم صورت اس صرف کا 1.5 نمبر سوال سرپرست
خاندان سے متعلقہ سوالنامے کے پہلے صفحے پر اپنا صحيح ايڈريس نہ     

۔ہو لکھا 

اج ہے؟رميں اند دفتر کيا آپ کا اس بلديہ کے رجسٹريشن 1.5
بلديہ کے رجسٹريشن دفتر سے مراد وه جگہ ہے جہاں سے آپ [

اپنا شناختی کارڈ اور رجسٹريشن سے متعلق مختلف سرٹيفکيٹ 
مثX۔پيدائش کا سرٹيفکيٹ،خاندان کی تفصيل (حاصل کر سکتے ہيں

])سے متعلقہ سرٹيفکيٹ وغيره  

 ہاں،اس گھر ميں

ہاں،مگر کسی اور گھر ميں يا کسی اور کے ساتھ رہتے ہوئے

نہيں،اٹلی کے کسی اور بلديہ 
ميں

 ےک صوبے اور نام کے ہيبلد
کو ظاہر کريں۔   مخفف  

جنس 1.2

 مرد

 عورت

تاريخ پيدائش 1.3  

 صوبہ

بلديہ ميں نہيں بھی  نہيں،اٹلی کے کسی  / / 
نہيمہ دن  سال 
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معلومات تعلقہم سے شنيرجسٹر  



 شخص کا اے لسٹ
 01 نمبر

جاری ہے 2ن سيکش    
  انفرادی پرچہ

0820530054752 

حيثيت ازدواجی 2.1 پيدائشی طور پر اطالوی شہريت رکھتے ہيں؟ کيا آپ3.2  

Rکنواری /کنواره
 

Rعورت/شادی شده مرد
 

عليحدگی حقيقی  

 ہاں
 

 نہيں

ںيجائ پر 3.1 نمبر سوال ںيجائ پر 3.4 نمبر سوال   

؟ہے کس طريقے سے اطالوی شہريت حاصل کی 3.3  
 قانونی عليحدگی

عورت/طXق شده مرد ديگر شادی کر کے  

بيوه/ رنڈوا         ںيکرکو ظاہر  ملک متعلقہ سے تيشہر سابقہ 

شادی کا سال اور مہينہ 2.2  
  خری شادی کا مہينہ اور سالآتو  گر ايک سے زآئد شادياں کی ہوں[ا

 ]کو ظاہر کريں  

/ 
نہيمہ  سال 

آخری شادی سے پہلے ازدواجی حيثيت 2.3    R   آپ کی والده کہاں پيدا ہوئيں؟ 3.4 
 گھر ميں اس اگرچہ ؤهکريں کو ظاہر اپنی والده کی جائے پيدائش [

]ہےه وفات پا چکی ؤئش پذير نہيں ہے يا   رہا حسب معمول
کنواری/کنواره  

عورت/طXق يافتہ مرد 2  
 اٹلی ميں

بيوه/رنڈوا  
ںيکر و ظاہرکپيدائش کے بيرون ملک   بيرون ملک 

؟آپ کی شہريت کونسی ہے 3.1  
ی  بھ تيشہری دوسر هؤعX کے تيشہری اطالو پاس کے جن لوگ هؤ[

]"یاطالو"ہے گانال نشان ںيم 1 نمبر خانہ صرف ںيہےانھ

R اطالوی
 

Rغير ملکی

ںيجائ پر 3.2نمبر سوال

 اور ںيکرکو ظاہر  ملک متعلقہ سے تيشہری اپن
 ۔ںيجائ پر 3.4 نمبر سوال

پ کے والد کہاں پيدا ہوئے؟آ 3.5  
 گھر ميں اگرچہ ؤه اس کريںکو ظاہر اپنے والد کی جائے پيدائش [

]چکا ہے ه وفات پا ؤئش پذير نہيں ہے يا   رہاحسب معمول 

 اٹلی ميں

ںيکر ظاہر وکپيدائش کے بيرون ملک   بيرون ملک 

)کوئی شہريت نہيں رکھتا(کسی ملک کا نہيں  پر 3.4 نمبر سوال   
ںيجائ  
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یشاد اور تيثيحی ازدواج  2 

 

 

giricc
Rettangolo



 شخص کا اے لسٹ
 01نمبر

جاری ہے  2سيکشن      
انفرادی پرچہ     

قبل آپ کی حسب معمول رہاش کہاں تھی؟ايک سال  4.5
 09(مردم شماری کی تاريخ والے دن آپ کہاں تھے  4.1؟)2010اکتوبر09(

؟)2011اکتوبر 
 اسی رہائش گاه ميں

گھر ميں سیا  
 اسی بلديہ ميں ليکن کسی اور گھر ميں يا کسی اور کے ساتھ

 ۔رشتہ دار يا دوست کے گھر ميں،Xً مث(اسی بلديہ ميں ليکن کسی اور گھر ميں
)ہسپتال ميںتھانہ ميں ،    صوبے اور کے نام  ہيبلد

 کے مخفف کو ظاہر کريں۔ 
 اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں

 اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں

بيرون ملک 
 ميں

:رہے ہيںبيرون ملک آپ کبھی   4.2 کيا 

نہيں ہاں
R 

ںيجائ پر 4.5 نمبر سوال  
 صوبہ

 بيرون ملک
سال اور  حاليہے کے اٹلی ميں منتقل ہون 4.3

کريں کو ظاہرمہينے

قبل آپ حسب معمول کہاں رہائش پذير تھے۔  پانچ سال  4.6 /
نہيمہ؟)2006اکتوبر  09(  سال 

آپ کی آخری رہائش کس بيرون  4.4
ملک ميں رہی ہے؟

 کو ملک رونيب
ںيکر ظاہر  

ش گاه ميں اسی رہا  

 اسی بلديہ ميں ليکن کسی اور گھر ميں يا کسی اور کے ساتھ

ںاٹلی کے کسی اور بلديہ مي  صوبے اور کے نام  ہيبلد 
۔کو ظاہر کريں  مخفف ے ک  

 صوبہ

ںيکرکو ظاہر  ملک رونيب  بيرون ملک 
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گاه رہائش سابقہ   اور موجوده  4 

 



 شخص کا اے لسٹ
 01 نمبر

جاری ہے 2سيکشن    
انفرادی پرچہ   

0820530054752 

 01 نمبر شخص
 5.3 نمبر سوال

 دے کاجواب

 کی نسبت سے جواب ديئے گئے  کے 3سوال نمبر  5.5
  می عہده کو ظاہر کريں۔تعلي حاصل کئے ہوئے اپنے

) Xًسائنس يا آرٹس سے متعلقہ ہائی سکول کا (ہڈپلومزرعی پيشہ وارانہ  مث
ڈپلومہ،آرٹس اکيڈمی کا ڈپلومہ،پرانے قانون کے مطابق حساب ميں ڈگری 

)حاصل کرنا وغيره ۔

کيا آپ نے صوبہ يا ضلع کی طرف سے پيشہ وارانہ  5.6
؟تربيتی کورس مکمل کيا ہے

ه ہوجس کے کرنے سے مہينے يا اس سے زياد 6جس کی مدت 
آپ ہائرسکينڈری سکول کے ڈپلومہ کے لئے داخلہ لے سکتے 

دوسرے درجے کا کورس،تعليم و تربيت کا کورس اور (ہيں؟
)اعلی فنی کورس

 

لسٹ ميں سے آپ کے پاس کونسا درج ذيل  5.3    
ہے؟ عہدهمی اہم تعلي

نہيں اور نہ ہی ميں می عہده کوئی تعل 
پڑھ، لکھ سکتا ہوں 

نہيں ليکن ميں  عہدهکوئی تعليمی 
 پڑھ اور لکھ سکتا ہوں

 پر 5.11 نمبر سوال
ںيجائ  ہاں 

 

نہيں
R 

ںيجائ پر 5.9 نمبر سوال  

 پرائمری سکول سرٹيفيکيٹ
)يا اس سے ملتی جلتی فائنل رپورٹ(  

 
 آٹھويں جماعت کا سرٹيفکيٹ

)يا پيشہ وارانہ کورس کا ٹائٹل(  

ںيجائ پر 5.9 نمبر سوال  

 پر 5.7 نمبر سوال
ںيجائ  

ے پيشہ وارانہ کيا آپ نے صوبہ يا ضلع کيطرف س 5.7
يا اسے سے  24تربيت کا کورس کيا ہے جس کی مدت 

زائد مہينے کی ہو،جس کی مدد سے آپ مڈل سکول ميں 
داخلہ لے سکتے ہيں؟ 

 

اکيڈمی  متوسط کورس کی تکميل يا قومی/ اداره برائے موسيقی کی ادنی 
  ) سال 3-2(برائے ڈانس 

پيشہ وارانہ ادارے سے 
ہاں متعلقہ کورس کا ڈپلومہ

R 
 ٹيچنگ سکول کا ڈپلومہ

 آرٹ ادارے کا ڈپلومہ

 ٹيکنيکل ادارے کا ڈپلومہ

ادارے کا ڈپلومہ ٹيچنگ  
نہيں
R سائنس ، ارٹس وغيره(ہائی سکول کا ڈپلومہ(  

آرٹس،ڈانس پينٹنگ اکيڈمی کا ڈپلومہ آئی۔ايس۔آئی۔آے  
)پرانے دستور کے مطابق(وغيره ادارے سے  کيا ہے؟ حاصل سےی عہده بيرون ملک تعليم کيا آپ نے اپنا  5.9   

ہاں
R 

پرانے دستور کے  )سال 3.2 (يونيورسٹی کا ڈپلومہ
کرانے والے ادارےيا جس ميں اسپيشل کورس (مطابق

 )۔يونيورسٹی سے ملتے جلتے ہوں

اکيڈمی کے اعلی فنی تعليم کا ڈپلومہ۔ پہلے درجہ کی فنی موسيقی 
)اے۔ايف۔اے۔ايم(اور فن رقص 

 نہيں

مطابقنئے قانون ک )درجہ کی پہلے(ڈگریتين سالہ     
 

اکيڈمی کا )اے۔ايف۔اے۔ايم(ميوزک ڈانس ،کXسک ڈانس،اعلی درجے کا 
ڈپلومہ۔دوسرے ليول کا۔

 
ری يا ٹيچنگ پرانے قانون کے مطابق،اسپيشXئز ڈگ)سالہ 6سے  4(ڈگری 

) دوسرے ليول کی(سالہ اسپيشXئزيشن ڈگری 2ڈگری نئے قانون کے مطابق 
نئے قانون کے مطابق 
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2   14

نصابی نظآم کے داخلے کے بعد کتنے  کے ملک بيرون 5.10 13 1 
تک ڈگری حاصل کرنے کے لئے پڑھنا ضروری ہے؟سال   
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1 کريں۔ ظاہر 5.8 

سالہ پيشہ وارانہ تعليم وترتيت  3کم ازکم 

)کے بعد مکمل کيا ہو 2005جو (کا کورس

صوبہ يا ضلع کی طرف سے پيشہ وارنہ

تربيتی کورس
 2

 1

 
تعليمی کورس  5.4

 کی مدت رہی ہے
 

 
 

سال 3- 2 R 
 

   R   سال 5- 4
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    شخص کا اے لسٹ 
  01 نمبر

جاری ہے 2سيکشن      
  انفرادی پرچہ 

کيا آپ نے پڑھائی کے کورس کے لئےباقاعده داخلہ ليا ہوا ہے؟  5.11  
پرائمری سکول،ہائی سکول،اور کالج،يونيورسٹی يا اے ايف اے ايم (

)کورس

پ نے باقاعدگی سے دوران آاکتوبر کے  8ستمبر سے 11اگر  6.3
 ت9ش کی ہو يا اپنی کوشش سے کاروبارکرنے کا سوچا ہو؟ کام کی

ہاں
R 

ہاں
R 

نہيں
R 

نہيں
R 

ںيجائ پر 6.13 نمبر سوال  

  کے درميان کوئی پيشہ ) اکتوبر 8سے  2( سے ايک ہفتہ پہلے کيا آپ نے مردم شماری   5.12
)مفت يا پيسے دے کر(کورس کيا ہے اپ ڈيٹ/ وارانہ   تربيتی      
ميں آپ  جسمثX دفتر يا کمپنی کی طرف سے منظم کيا گيا تربيتی کورس (

کام کرتے ہيں،صوبہ کی طرف سے يا غير ملکی زبان کے پرائيوٹ 
)۔کورس وغيره

کو کام کرنے کا موقع ديا جائے تو کيا آپ آنے والے  اگر آپ 6.4
دوہفتوں کے اندر کام شروع کر سکتے ہيں؟ آئنده  

ہاں
R 
نہيں
R 

ںيجائ پر 6.13 نمبر سوال  

 ہاں
 
 نہيں

6.5 کيا آّپ نے ماضی ميں آمدنی حاصل کرنے کے لۓ کوئی کاروبار کيا يا  
؟ ہے پر کام کيا طوراپنے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ مدد کے

ہاں
R 

ںيجائ پر 6.6 نمبر سوال  
 ہو ايک کراس ںيم خانوں کے 5.3 سوالنمبر نے ںجنہو لئے کے لوگوں ان
۔تھے انيدرم کے 17 سے 12 جو

کيا آپنے تعليمی پوسٹ ڈگری يا پوسٹ ڈپلومہ اےايف اے ايم کيا ہے؟ 5.13  

نہيں
R 

ںيجائ پر 7.1 نمبر سوال  

 لئے کے نےيد جوابات کے تک 6.12 نمبر سوال سے 6.6نمبر سوال
۔ںيد حوالہ کا وںيسرگرمی کاروبار سابقہی اپن
 حوالہ کا م9زمتی آخری اپن وه ہے ںينہ کام پاس کے جن لوگ وه
۔ںيد

ہاں
R 

اپنی تعليمی ڈگريوں کی نشاندھی کريں۔ 5.14  
)ںيہ ممکن جواباتمزيد (  

 پہلے درجے کا ماسٹر
 

 دوسرے درجے کا ماسٹر
 

 مہارت حاصل کرنے کا سکول
 

)کسی بھی شعبے ميں(تحقيق دان  

؟      )کرتے تھے(رتے ہيںکس قسم کا کام ک 6.6  

بطور مXزم کام  
نہيںکرنا

R ايک کام جو:  

 ںيد جواب سے    6.1 نمبر سوال افراد کے عمر ئد زا سے اس اي سال    15
ںيد جواب سے    7.1 سوالنمبر وه ںيہ عمر کم سے سال    15 جو اور  

معاون کے طور پر 
کام کرنا يا جاری 
 رکھنے واV کام

)منصوبے کے بغير يا ساتھ(  

 عارضی طور پر کام کرنا

 8سے  2(ايک ہفتہ پہلےکيا آپ نے مردم شماری سے  6.1
م کہيں ايک گھنٹے کا کام کيا ہے؟ککم از) اکتوبر کے درميان  

 کو آپ سے جہاں کام وه مراد سے کام کہ ںيرکھ ںيم انيدھ کو بات اس[
مزدوری ملی ہو يا ملنے والی ہو،يا وه کام جس سے پيسے نہ ملنے ہوں يہ 
صرف اس صورت ميں ممکن ہے جب آپ نے کسی رشتہ دار کی فيکٹری 

]ہو ايک کام کے تنخواه ريبغ ںيم

:اپنا ذاتی کام کرنا جيسے  

 کارباری شخص

 فری Vنسر

ہاں
R 

ںيجائ پر 6.6 نمبر سوال  ذاتی کاروبار 

نہيں
R کمپنی کا حصے دار 

اکتوبر کے درميان آپ کے پاس کام تھا ليکن آپ  8سے  2کيا   6.2 خاندان کا مددگار
  غير حاضر تھے؟

،کمپنی ميں سرگرميوں کی مثX بيماری کی وجہ سے،چھٹيوں کی وجہ سے(
)کمی يا کاسے کی وجہ سے

؟)تھے(کيا آپ کوئی کاروبار کرتے ہيں 6.9  

ہاں
R 

جائيں بر 6.6 نمبر سوال  مکمل اوقات 

نہيں
R 

)پارٹ ٹائم(آدھا دن  
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کيا آّپ کے م9زم تنخواه  6.8
؟)تھے(دارہيں  

 

 Rہاں
 

R  2نہيں

1  

 
قےيطر/شرائط وارانہ شہيپ ريغ اي وارانہ شہيپ  

 

6 

 2
 
 
 
 

3

2    4
1  

  3
 

؟)تھا(آپ کا کام ہے 6.7  
 

 عارضی طور پر
  

 
2  لمبی مدت کے لئے

 1

  2

  1

 1

 2

 1

 2

 1

 2

 1

 2 2

 1 1

 

 



 شخص کا اے لسٹ
 01 نمبر

جاری ہے  2سيکشن       
انفرادی پرچہ          

   
0820530054752 

؟)تھيں(کس قسم کی ہيں مياںآپ کی کاروباری سرگر 6.10
]ںيہی سکت ہو اںيسرگرمی کاروبار متعلقہ سے آپ جو ںيہ گئے ےيد شعبے وارانہ شہيپ کے قسم مختلف ںيم کٹيبری گئی د چےين[  

زدوری کا کام يا غير پيشہ وارانہ کامم
زميندار،سکول کا چوکيدار،ٹھيکيدار،گھريلومXزم،برتن دھونے واV،ہوٹل (

کا استقباليہ،ہوٹل کا قلی،نرسنگ مددگار،کوڑا اٹھانے واV،فارم ہاؤس ميں 
)کام کرنے واV۔

کام۔ی امور کے متعلقہ دفتر  
،آپريٹر يا اVسيکرٹری،ڈاکخانے کا مXزم،ٹيليفون Vئن کا کام کرنے و(

V۔کاؤنٹر پر کام کرنے واV۔)انتظاميہ ميں کام کرنے وا  

کھيلوں سے متعلقہ سرگرمياں يا فنی علوم ۔ انتظاميہ امور۔ 
:تعليم و تربيت متوسط فنی  

تجارتی ،ی،کھXڑ ماہر رکمپيوٹ،اليکٹرانک ٹيکنيشنؤنٹنٹ، نرس،اکا(
 ۔)ايجنٹ ورکر،انشورنس کا کنٹرول ٹاور پورٹ ،ائر نمائنده۔

 

۔گاڑيوں کی  يا پيکنگ کا ،،مشينوں کاکے مستقل آPت کا آپريٹر پيداوار 
کا م9زم۔ ڈرائيونگ

 واV،ٹرک کرنے کيپ کو سامان کٹرانکسيواV،ال چXنے کو نوںيکر(
 چXنے نيمشی واV،دھات چXنے نيمش ٹکيور،آٹوميڈرائی کسيور،ٹيڈرائ

)۔واV نکالنے ليت کا تونيواV،ز  
سرگرمياں يا اعلی  ، سائنس کے متعلقتعليم يافتہ فنی ، منتظم سرگرمياں

تعليم سے متعلق سرگرمياں۔ فنی درجے کی
عام ڈاکٹر يا ماہر، يونيورسٹی کا پروفيسر،اداکار،موسيقار،پرائمری سکول (

کا استاد،انجينئر،کيمسٹ،زمينی تحقيق کرنے والے،وکيل،طبی ادويات بيچنے 
V۔)وا

 پيشہ وارانہ  کام کی سرگرمياں
  ی،لکڑیدرز ،ی،موچ واV نصب کرنے نظامحرارتی نک،ي،مکراج (

)۔واV بنانے نيواV،لوہار،قال کرنے کام کا  

کرنا۔افزائش نسل  پودوں کی پيداوار يا جانورں کی  
)،Vپھل اکھٹے کرنے وا،Vکرنے گائے کی افزائش نسل کھيتی باڑی کرنے وا

،Vمچھلی بيچنے وا،V۔باغبان ۔ مچھيراجنگل  کی شجر کاری کرنے واواV(  

 Pيا عوامی يا نجی ادارے چ9نے وا Pمہ دار۔ذکمپنی کو چ9نے وا  
، سربراهی پن،کمکا ڈائريکٹر ہيانتظامی ،عوام استدانين،سيم بزنس(

)عدالت کا صدر۔ سکولوں کا ڈائريکٹر۔ پوليس کمانڈر۔  

ے متعلق سرگرمیعوام ميں کسی چيز کی فروخت  يا عوامی خدمات ک  
،باورچی،بہره،پوليس حجام۔دوکاندار،مقامی پوليس کا آدمی،(

 Vگھريلو کام کرنے وا،Vوالی، / مين،اسٹيورڈ،بچوں کو  سنبھالنے وا
۔)سيلز مين  

فوج ميں کسی بھی درجے کا فوجی،بری،بحری فوج ياجرائم سے متعلقہ 
پوليس۔ 
)جنرل،فوجی طبی کرنل،صوبيدار،سپاہی(

؟)تھے(يا اس کے مالک ہيں) تھے(فيکٹری،دفتر،کمپنی وغيره کی کسی معاشی سرگرمی کے شعبے ميں آپ کام کرتے ہيں  6.11  سے وںيسرگرمی معاش کے اندر کٹوںيبری گئی د چےين[  
]ںيہی گئی د ںيمثالی ک شعبوں متعلقہ

،شکار،ماہی گيری،،جنگ9تاعتزر                    کی خريدوفروخت سے متعلقہ سرگرمياں۔ مکانوں  
)کی سرگرمياں بھی شامل ہيں ناظمين ہمتعلقرہائشی امور سے عمارت ميں (  

کان کنی کے متعلق معاونتور رمی ا سرگکنی کی غار يا کان 
)قدرتی گيساوربشمول خام پيٹرول  ( پيشہ وارانہ سرگرمياں۔ اور ، سائنسی فنی   

کے عXج معالجہ ، اور جانورں تشہيرجس ميں تحقيقی ترقی،قانونی تعليم،( 
)ہيں۔ کی سرگرمياں شامل  

آPت اور  مشينوں نيزکی سرگرمياں،ديکھ بھال متی اور مر دستکاری
  نصب کرنا۔کو 

 (موٹر سائيکل اور گاڑيوں کی مرمت شامل نہيں ہے،کمپيوٹر اور 
)استعمال کی چيزيں۔ ذاتیاطXعات سے متعلقہ آVت اور گھريلو يا 

،ٹريول ايجينسی،کمپنيوں کو مدد دينے کی سہولت۔پر گاڑياں کرايہ  
مہيا کرنا عملے کا انتخاب اور اسے جس ميں کال سينٹر،تحقيقی،(

)وغيره کی سرگرمياں بھی شامل ہيں۔

ظاميہ۔دفاعی اور معاشرتی حفاظت مرکزی يا لوکل عوامی انت
بجلی ، گيس،بھاپ اور ائير کنڈيشنر کی توانائی مہيا کرنا۔   Pزم ہيں۔

عوامی اور نجی تعليم و تربيت۔
جس ميں  ملٹری اکيڈمی کے کورس،کھيلوں سے متعلقہ سرگرميوں کے (

  ڈرائيونگ سکول اور موسيقی سے متعلقہ کورس  آسائش، کورس،ثقافتی
)بھی شامل ہيں۔

دوباره اسے اور کوڑا کرکٹ ،کی دستيابینظام  کے پانی اور سيوريج
کرنے کی سرگرمياں۔ بحال

۔رضاکارانہ معاونتصحت اور رہائشی يا غير رہائشی 
بيت الخ9 کی نصبی کرتا۔  ميں  عمارات اور کام ،عوامی تعميرات)مدد بھی شامل ہے۔جس ميں نرسری سکول سے متعلق (  

موٹرسائيکل     تجارت کرنا نيزاور پرچون ميں تھوک   
گاڑيوں کی مرمت کرنا اور  

سے متعلقہ سرگرمياں۔تفريح اور لطف اندوزی فنکارانہ،کھيل،
ے ہال سے متعلقہ کھيل ک، بازی لگانا اور  ميوزيم ،یجس ميں Vئبرير(
)امل ہيں۔سرگرمياں ش  

يا برداری مسافرسمندر اور ہوائی جہاز کے  بذريعہ سڑک ، (ٹرانسپورٹ 
ڈاک کے انتظام اور سامان  براداری کی ،ذخيره کاری   ) برداری  سامان

۔سرگرمياںخدمات کی 
۔ديگر خدماتی سرگرمياں نيز گھريلو اور ذاتی استعمال کے ام9ک کی مرمت   

 وغيره  مختلف سرگرميوں سے متعلقہ ايسوسيشن،Vنڈری کی سرگرمياں،پارلر(
)سے متعلقہ سرگرمياں شامل ہيں۔

سرگرمياںفوری  رہائش اور کھانے پينے کی   
)جس ميں بار،پب،آئسکريم کی دوکان وغيره شامل ہيں(

 

      کی مدد کے لئے گھريلو  لک خاندانی سرگرمياں اور رہائش جيسے ما 
 اط9عات و نشريات کی سروس۔م9زم۔    

)ںيہ شامل مرکز ٹيانٹرن اور نٹريس فون ںيم جس(  
اور غير ملکی تنظيميں۔ملکی 

 انشورنس اور قرضے دلوانے کی سرگرمياں)يو۔اين۔او،ايف۔اے۔او، اٹلی ميں موجود ايمبيسياں(
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 شخص کا اے لسٹ
 01 نمبر

جاری ہے  2شن سيک   
ی پرچہانفراد   

ںيجائ پر 7.1 نمبر سوال  

آپ تعليم حاصل کرنے يا کام کرنے کی جگہ پر روزانہ جاتے ہيں؟کيا 7.1

ہاں،ميں تعليم حاصل کرنے کی جگہ 
نہ تربيتی جس ميں پيشہ وارا(جاتا ہوں 

)کورس بھی شامل ہے  
 7.2 نمبر سوال
ںيجائ پر  

 ہاں، ميں کام کرنے کی جگہ جاتا ہوں

 نہيں،کيونکہ ميں پڑھائی اپنے گھر ميں کرتا ہوں

 نہيں، ميں کام اپنے گھر ميں کرتا ہوں

 نمبر سوال
جائيں پر 8.1

نہيں،کيونکہ ميری کوئي ايک مخصوص کام کی جگہ 
)سيلز مين(نہيں ہے  

نہيں،کيونکہ نہ ميں پڑھتا ہوں،نہ کام کرتا ہوں 
کوئی پيشہ وارانہ تربيتی کورس کرتا  اور نہ ہی

 ہوں۔

                                                                                         پڑھائی يا کام کرنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ کے حسب معمول کی آپ  7.2
ڈرائيور،ريل کار   (کام کرنے والے والے طالب علم اپنے کام کرنے کی جگہ کا پتہ بتائيں نہ کہ پڑھائی کا،وه لوگ جو آمدو رفت کے پيشے سے منسلک ہيں [ 

])پارکنگ،اسٹيشن،ميگزين،ہوائی اڈه،بندرگآه وغيره(اپنا کام شروع کرتے ہيں بتائيں جہاں سے وه ہاس جگہ کا پت یاپن)، بحری جہاز کا کپتان وغيرهپائلٹ   

 اس بلديہ ميں

 ےکصوبےاورکے نام  ہيبلد اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں
کو ظاہر کريں   مخفف  

 .صوبہ

باہر کے 
 ملک ميں

ںيکرکو ظاہر  ملک کے باہر  
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اپنے رابطہ کی نشاندہی کريں۔بغير مخفف کے 7.3  

 (PIAZZA GIUSEPPE VERDI 1 مثآل کے طور پر)
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2

 6

 5

 4

 3

 2

 1

جگہی ک ميتعل اي کام  7 

 

 ؟)تھے(ايک ہفتے ميں عموما کتنے گھنٹے کام کرتے ہيں آپ   6.12              
 

گھنٹے کے کام

والی يا مخصوص آمدنی سے /مXزمت کی سرگرميں سے حاصل ہونےوالی ايک يا ايک سے زائد پينشن حاصل کرنے واV سابقہ
 Vذاتی گھريلو انويسٹمينٹ سے متعلقہ۔(والی / منافع حاصل کرنے وا(  

طالبہ/ طالب علم    
 

عورت/ گھريلو مرد   
 

لت ميںيا کسی دوسری حا  
 4

3

2

1

 
 
 
 
      
 

  اکتوبر کے ہفتہ ميں موجود تھے؟ 8سے  2کيا آپ  6.13
اگر آپ کی کيفيت نيچے ديئے گئے طريقہ جات ميں سے ايک سے زائد صورت ميں ہے تو لسٹ ميں پہلے سے ظاہر شده [

 1نہ نمبر کا انتخاب کريں۔ مثال کے طور اگر آپ ايک گھريلو خاتون ہيں اور آپ بڑھاپے کی پنشن حاصل کر رہی ہيں تو خا
 ]ميں نشان لگائيں۔



 شخص کا اے لسٹ
 01 نمبر

جاری ہے  2يکشن س  
 انفرادی پرچہ

0820530054752 

سوال نمبر 7.6 ،7.8،7.7 کا جواب ديتے ہوئے گزشتہ بدھ 
ی ک کام ای يپڑھائ دن اس سے وجہی کس اگر۔ںيد حوالہ کا

 سےيج وجوہات مختلف( سکے جا ںينہ پر جگہ
 حوالہ کا دن کيا کسی تو) هريوغ اںي،چھٹیماريہڑتال،ب

۔ںيد  

اپنے کام يا پڑھائی کے لئے نکلے تھے؟ بجےآپ کتنے  7.6  

: ) ًX7:30مث(  

 منٹ گھنٹہ

صرف جاتے  ( آپ کو پڑھائی يا کام کے لئے 7.7
)منٹوں ميں( کتنا وقت لگا؟ )ہوئے    

اگر آپ نے کام يا پڑھائی پر جانے سے پہلے اپنے بچوں کو [
]تمام وقت اپنے ذہن ميں رکھيں۔ سکول چھوڑا ہو تو وه  

)Xاستعمال کو وقت کے منٹ 15 گھنٹہ کيا مث 
 )ںيکری نشاندی ک منٹ 075 لئے کے Vنے ںيم

 منٹ

آپ نے پڑھائی يا کام پر جانے کے لئے لمبے سفر کے لئے  7.8 
فاصلے کو دھيان (کا استعمال کيا  سے ذرائع آمدورفت کے کون

؟)ميں رکھيۓ نہ کے وقت کو  
 

 ريل گاڑی
 

 ٹرام
 

 
 

بس ليکٹرکس،الوکل ب  
  
والی بس،شہر سے نزديکی قصبوں ميں جانے والی بس انےباہر ج    
 
 سکول يا کمپنی کی بس
  

)پر ئيور کے طوراڈر(نجی گاڑی   
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 سے8.1 نمبر سوال پآ کہ ہے ںينہ Pزم مطابق کے قانون کہ سايج
۔ںيد جواب کا تک  8.4  

 
 مره روز آپ جو ہيں تےکر ذکر کا Xتکمش انی ک آپ سواVت گئے ےيدئ چےين[

 کر ںينہ پر طور حيسےصح وجہی ک کے مسائل  صحتی اپن ںيم وںيسرگرم
 Xتکمشی عارض ان کے کری مہربان ہوئے تےيد جوابات کے سوالوں ان۔سکتے

]۔ںيرکھ نہ مدنظر کو  
 

آپ کو ديکھنے ميں مشکل ہوتی ہے؟ 8.1  
)نظر کی عينک يا لينز لگانے کے باوجود(  

 
کوئی مشکل نہيں ،نہيں 1  

 
 ہاں،کچھ مشکل ہے 2

 
 ہاں، بہت مشکل ہے 3

 
سے کچھ نہيں ہو سکتا مجھ 4  

 
 

ميں مشکل پيش آتی ہے؟ آپ کو سننے 8.2  
)سننے واV آلہ استعمال کرنے کے باوجود(  

 
ل نہيںکنہيں،کوئی مش 1  

 
 ہاں،کچھ مشکل ہے 2
 
 ہاں،بہت مشکل ہے 3

 
 ميں کچھ نہيں کرسکتا 4

 
 

چڑہنے ميں مشکل /کيا آپ کو چلنے يا سيڑھيوں سے اترنے 8.3
 ہوتی ہے؟

[آپ کسی کی مدد کو دھيان ميں نہ رکھيں يا کسی اور شخص کے 
]تعاون کے انتظار ميں نہيں رہيں  

 
 نہيں،کوئی مشکل نہيں 1

 
 ہاں کچھ مشکل ہوتی ہے     2

 
 ہاں بہت مشکل ہوتی ہے 3

 
 ميں کچھ نہيں کرسکتا 4

 
 

کيا آّ پکو ياد رکھنے يا توجہ دينے ميں مشکل پيش آتی ہے ؟ 8.4  
 

 نہيں،کوئی مشکل نہيں ہوتی 1
 

 ہاں،کچھ مشکل ہوتی ہے    2
 

 ہاں بہت مشکل ہوتی ہے 3
 

  ميں کچھ نہيں کرسکتا 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یوال آنےسرگرميوں ميں پيش  کیی زندگ مره روز
   مشک9ت
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1

2

1

سے گھر سے آپ روزانہ  پڑھائی يا کام کے لئے  کون 7.4
جاتے ہيں؟

 اس گھر سے

گھر سے جو اس  رےدوس
ںيجائ پر 8.1نمبر سوال سے مختلف ہے  

اسی گھر ميں  کے بعد انہ پڑھائی يا کامکيا آپ روز 7.5
داخل ہوتے ہيں؟ واپس دوباره  

 ہاں

جائيں پر 8.1 نمبر سوال 2  نہيں 

 

 

 1

 

 

 

 
 
 

  )سواری کے طور پر(نجی گاڑی 

 بڑا موٹر سائيکل ۔ موٹر سائيکل

 سکوٹر ۔ سائيکل

)چھوٹی کشتی، لفٹ وغيره(دوسرے ذرائع   

 پيدل

 ميٹرو

giricc
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 شخص کا اے لسٹ
 02 نمبر

جاری ہے 2يکشن س  
 انفرادی پرچہ

جائے پيدائش  1.4  1  

 اس بلديہ ميں
يا  داری رشتہ سےخاندانی پرچے کے سرپرست  1.1

 کےصوبے اورے نام ک ہيبلد اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں  کا تعلقاس کے ساتھ رہنے 
و ظاہر کريںمخفف ک  

 سرپرست کی بيوی
 
 سرپرست کے ساتھ جوڑے کے طور پر رہنا
 

بيٹی / کا بيٹا رہنے والی  ساتھ/ يا اسکی بيوی سرپرست  

بيٹی/ صرف سرپرست کا بيٹا   
 

بيٹی/ ساتھ رہنے والی کا بيٹا  /صرف بيوی
 

)ساتھ رہنے والی کے والين/يا بيوی(سرپرست کے والدين  
 
 

سسر / اس سرپرست کے س  
 

بہن/ سرپرست کے بھائی   
 

بہن/ ساتھ رہنے والی کے بھائی /بيوی  
 

ساتھ رہنے والی/ بيوی کی  سرپرست  
 

سرپرست کی بہن يا /ساتھ رہنے والی/  ے بھئی کی بيویسرپرست ک
بہن/ ساتھ رہنے والی کا بھائی / اسکی بيوی   

 
الی کے بيٹے ساتھ رہنےو/سرپرست يا اسکی بيوی(داماد۔ بہو سرپرست کا 

)ساتھ رہنے والی/کی بيوی

بيٹی کا /ساتھ رہنے والی کے بيٹے/سرپرست يا اسکی بيوی(پوتا۔ 
)بچی/بچہ  

بہن کا /ساتھ رہنے والی کے بھائی /سرپرست يا اسکی بيوی(بھتيجا 
)بيٹی/بيٹا  

ساتھ رہنے والی کے ديگر رشتہ دار/سرپرست يا اسکی بيوی

 صوبہ

ںيکری نشاندھی ک ملک رونيب بيرون ملک  

 

اج ہے؟رکيا آپ کا اس بلديہ کے رجسٹريشن آفس ميں اند 1.5
بلديہ کے رجسٹريشن دفتر سے مراد وه جگہ ہے جہاں سے آپ اپنا [

ن سے متعلق مختلف سرٹيفکيٹ حاصل کر شناختی کارڈ اور رجسٹريش
مثX۔پيدائش کا سرٹيفکيٹ،خاندان کی تفصيل سے متعلقہ (سکتے ہيں

])سرٹيفکيٹ وغيره
 

 
 ہاں،اس گھر ميں
 

۔ بغير،رشتہ دار کوئی دوسرا شخص جو جوڑے کے رشتے کے
رشتہ داری کی حيثيت کے بغير رہتا ہو نسبتی  

 ہاں،مگر کسی اور گھر ميں يا کسی اور کے ساتھ رہتے ہوئے
 

نہيں،اٹلی کے کسی اور بلديہ 
ميں

 

 مخفف کے صوبے اور نام کے ہيبلد
 کو ظاہر کريں

 جنس1.2  

 مرد

 عورت

تاريخ پيدائش 1.3   

 صوبہ

کسی بلديہ ميں نہيںنہيں،اٹلی کے   
 / / 

نہيمہ دن  سال 
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 شخص کا اے لسٹ
 02 نمبر

 

جاری ہے 2يکشن س    
انفرادی پرچہ    

0820530054752 

ازدواجی حيثيت 2.1
 

پيدائشی طور پراطالوی شہريت رکھتے ہيں؟کيا آپ  3.2  
 

کنواری/کنواره  
 

عورت/شادی شده مرد  
 

عليحدگی حقيقی  

 

 ہاں
 

 نہيں

ںيجائ پر    3.1 نمبرل  سوا ںيجائ پر 3.4 نمبر سوال   

کس طريقے سے اطالوی شہريت حاصل کی؟ 3.3  
 قانونی عليحدگی 

 
 شادی کر کے
 

 ديگر
 

طXق شده 
عورت/مرد  

بيوه/ رنڈوا  
 

ںيکرکو ظاہر  ملک متعلقہ سے تيشہر سابقہ  

شادی کا سال اور مہينہ 2.2 
  آخری شادی کا مہينہ اور سال  ں تواگر ايک سے زآئد شادياں کی ہو[

]بتائيں    

/ 
نہيمہ  

 
 سال

 
آخری شادی سے پہلے ازدواجی حيثيت 2.3  

آپ کی والده کہاں پيدا ہوئيں؟ 3.4   
ه ؤاپنی والده کی جائے پيدائش کی نشان دہی کريں باوجود اس کے کہ [

]ےه وفات پا چکی ہؤنہيں ہے يا  ئش پذير  موجود گھر ميں رہا

 

کنواری/کنواره  
 

طXق يافتہ  2
عورت/مرد  اٹلی ميں 

بيوه/رنڈوا   
ںيکرکو ظاہر  دائشيپ ملک رونيب   

 
 بيرون ملک
 

آپ کی شہريت کونسی ہے؟ 3.1  
ی  بھ تيشہری دوسر هؤXع کے تيشہری اطالو پاس کےجس [

]"یاطالو"لگائے۔ نشان ںيم 1 نمبر خانہ صرف ؤهہے
 

 اطالوی
 

 Rغير ملکی
 

ںيجائ پر 3.2نمبر سوال

 اور ںيکرو ظاہرک ملک متعلقہ سے تيشہری اپن
 ۔ںيجائ پر 3.4 نمبر سوال

 

آپ کے والد کہاں پيدا ہوئے؟ 3.5  
ه موجود ؤيدائش کی نشان دہی کريں باوجود اس کے کہ اپنے والد کی جائے پ[

]ا ہے۔ه وفات پا چکؤ ئش پذير نہيں ہے يا  گھر ميں رہا  

 
 اٹلی ميں

 
ںيکرکو ظاہر  دائشيپ ملک رونيب  

 
 بيرون ملک
 

)کوئی شہريت نہيں رکھتا(کسی ملک کا نہيں  

 
 پر 3.4 نمبر سوال

ںيجائ  
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 شخص کا اے لسٹ
 02نمبر

 

ےجاری ہ 2سيکشن    
 انفرادی پرچہ

۔ںيہ سے ادهيسےز اس اي الس کيا جو لئے کے ان   4  

ايک سال پہلے آپ باقاعدگی سے کہاں رہتے تھے 4.5
؟)2010اکتوبر09(

 
مردم شماری کی تاريخ والے دن آپ کہاں تھے 4.1 

؟)2011اکتوبر  09( 
 اسی رہائش گاه ميں 

 اس گھر ميں
 اسی بلديہ ميں ليکن کسی اور گھر ميں يا کسی اور کے ساتھ 

 مثX۔رشتہ دار يا دوست کے گھر ميں،(اسی بلديہ ميں ليکن کسی اور گھر ميں 
)ہسپتال ميںميں، تھانہ

 
 کےصوبے اورکے نام  ہيبلد

کو ظاہر کريں    مخفف  

 

 اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں
 

 اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں
 
بيرون ملک 
 ميں

:آپ کبھی باہر کے ملک رہے ہيں 4.2  
 

 ہاں
 

نہيں
R 

 پر 4.5 نمبر سوال
ںيجائ  صوبہ 

 بيرون ملک
ديکی سال اور نزاٹلی ميں منتقل ہونے کے  4.3 

مہينے کی نشاندہی کريں
 ۔۔ںيہ سے ادهيز سے اس اي سال 5 جو لئے کے ان 

آج سے پانچ سال پہلے آپ باقاعدگی سے کہاں رہتے  4.6 /
؟)2006اکتوبر  09(تھے

 
نہيمہ  

 
 سال

 
آپ کی آخری رہائش کس بيرون  4.4

 ملک ميں رہی ہے؟
 

 کو ملک رونيب
 ظاہر کريں  

 

ش گاه ميں اسی رہا  
 
 اسی بلديہ ميں ليکن کسی اور گھر ميں يا کسی اور کے ساتھ
 
 اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں
 

 کے صوبے اورم کے نا ہيبلد
۔ظاہر کريں کو مخفف  

 

 صوبہ

ںيکر کو ظاہر ملک رونيب  

 
 بيرون ملک
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 شخص کا اے لسٹ
 02 مبرن

 

جاری ہے 2يکشن س    
 انفرادی پرچہ
 

0820530054752 

۔ںيد جواب سے 5.3 نمبر سوال هؤ ںيہ بڑے سے اس اي سال 6 جو لوگ هؤ

                                                    ۔                                                ںيہ عمر کم سے سال 6 جو هؤ
  بچہ پڑھتا ہے 5.1              

 

کے جواب کے مطابق تفصيل سے  3سوال نمبر  5.5
کيا ہے۔ حاصل ں جو آپ نےکا نام بتائيمی عہده اپنے تعلي  

) Xسائنس يا آرٹس سے متعلقہ ہائی  زراعت سے متعلقہ پروفيشنل ڈپلومہمث
سکول کا ڈپلومہ،آرٹس اکيڈمی کا ڈپلومہ،پرانے قانون کے مطابق حساب 

)ميں ڈگری حاصل کرنا وغيره ۔

 
چھوٹے بچوں کا 
سکول،دودھ پيتے 
بچوں کا نگہداشتی 

 36سے3(مرکز،وغيره
)مہينے  

وضاحت کريں 5.2  

 عوامی
 
 نجی

 نمبر سوال 1
 پر 7.1
ںيجائ  

 نرسنگ سکول
 پر 7.1 نمبر سوال

ںيجائ  پرائمری سکول 

 ہاںي پرچہی انفراد ہي
ہے ہوتا ختم پر  

نہ پريپ سکول،نہ نرسنگ سکول اور نہ ہی 
 پرائمری سکول

کيا آپ نے صوبہ يا ضلع کی طرف سے پيشہ وارانہ  5.6
  ماه کے برابر 6۔ جس کی مدت رس مکمل کيا ہےتربيتی کو
ہائرسکينڈری سکول کے ہوجس کے کرنے سے يا زائد 

ليا جا سکتا ہو ؟داخلہ کيلئےڈپلومہ   
   اعلیدوسرے درجے کا کورس،تعليم و تربيت کا کورس اور( 

)کورس فنی
 
 

ںيہ کے ادهيز سے اسے اي سال 6 جو لئے کے ان

دی گئی لسٹ ميں سے آپ کے پاس کونسا اہم  5.3 
ہے؟ عہده تعليمی

ہی ميں پڑھ، نہيں اور نہ  می عہدهکوئی تعلي  
لکھ سکتا ہوں 

 
نہيں ليکن ميں پڑھ  عہده کوئی تعليمی

 اور لکھ سکتا ہوں

ںيجائ پر 5.11نمبر سوال

 ہاں 
 

نہيں
R 

ںيجائ پر 5.9 نمبر سوال  

 پرائمری سکول سرٹيفيکيٹ 
)يا اس سے ملتی جلتی فائنل رپورٹ(  

 
 آٹھويں جماعت کا سرٹيفکيٹ

)عہدهيا پيشہ وارانہ کورس کا (  
 

ںيجائ پر 5.9 نمبر سوال  

 
ںيجائ پر 5.7 نمبر سوال  

 
طرف سے پيشہ  کيا آپ نے صوبہ يا ضلع کی 5.7

يا اسے  24وارانہ تربيت کا کورس کيا ہے جس کی مدت 
سے آپ مڈل سکول سے زائد مہينے کی ہو،جس کی مدد 

ميں داخلہ لے سکتے ہيں؟ 
 

س اکيڈمی ميوزک سے متعلقہ کورس کے پہلے ليول تک پہنچنا يا قومی ڈان
)دو ، تين سال کی مدت(کورس

 
پيشہ وارانہ ادارے سے 
 متعلقہ کورس کا ڈپلومہ
 

ہاں
R 

 ٹيچنگ سکول کا ڈپلومہ
 
 آرٹ ادارے کا ڈپلومہ
 
 ٹيکنيکل ادارے کا ڈپلومہ
 
 ٹيچنگ ادارے کا ڈپلومہ
 نہيں 

)سائنس ، ارٹس وغيره(ہائی سکول کا ڈپلومہ  
 
آرٹس،ڈانس پينٹنگ اکيڈمی کا ڈپلومہ آئی۔ايس۔آئی۔آے وغيره 

)پرانی تربيت سے(ادارے سے   
 

کيا ہے؟ حاصل باہر کے ملک سے اپنا تعليمی عہدهآپ نےکيا  5.9  
 

جس ميں (سال پرانی ترتيب سے 3.2يونيورسٹی کا ڈپلومہ  ہاں
اسپيشل کورس کرانے والے ادارےيا يونيورسٹی سے ملتے 

)جلتے ہوں
 

اکيڈمی )اے۔ايف۔اے۔ايم(کا ميوزک ڈانس ،کXسک ڈانس،لی درجےااع
۔اول درجے کاکا ڈپلومہ۔ 

 

نہيں

R 
نئے قانون ک مطابق)درجہ اول(سالہ ڈگری3  

 
اکيڈمی کا )اے۔ايف۔اے۔ايم(کا ميوزک ڈانس ،کXسک ڈانس،اعلی درجے 

درجہ دوئم ۔ ڈپلومہ  
 

پرانے قانون کے مطابق،اسپيشXئز ڈگری يا )سالہ 6سے  4(ڈگری 
رجہ د(سالہ اسپيشXئزيشن ڈگری 2ٹيچنگ ڈگری نئے قانون کے مطابق 

نئے قانون کے مطابق) دوئم  
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2   14

 بعد   کے باہر کے ملک نصابی نظام کے داخلے کے  5.10 13 1 
کرنے کے لئے پڑھنا ضروری ہے؟سال تک ڈگری حاصل   

   

 12

 11
2  

 10

 09

 08

 07

1 نشان دہی کريں۔ 5.8 

سالہ پيشہ وارانہ تعليم وترتيت  3کم ازکم 

)کے بعد مکمل کيا ہو 2005جو (کا کورس

صوبہ يا ضلع کی طرف سے پيشہ وارنہ

تربيتی کورس
 

 2

 1

 
تعليمی کورس  5.4

 کی مدت رہی ہے
 

 
 

سال 3- 2 R 
 

 R   سال 5- 4
 

 2

 1

 06

 05

 04

 03
 2

 02
 1

 01

 4

 3

 2

  2
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تيترب اور ميتعل  
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    شخص کا اے لسٹ
  02 نمبر

جاری ہے  2سيکشن    
اانفرادی پرچہ   

کيا آپ نے پڑھائی کے کورس کے لئےباقاعده داخلہ ليا ہوا ہے؟   5.11  
 

پرائمری سکول،ہائی سکول،اور کالج،يونيورسٹی يا اے ايف اے ايم (
)کورس  

 
اکتوبر کے دوران آپ نے باقاعدگی سے  8ستمبر سے 11کيا   6.3 

کام کی ت9ش کی ہو يا اپنی کوشش سے کاروبارکرنے کا سوچا ہو؟
 

ہاں
R 

ہاں
R 

نہيں
R 

نہيں
R 

ںيجائ پر 6.13 نمبر سوال  

کے درميان کوئی پيشہ ) اکتوبر 8سے  2( سے ايک ہفتہ پہلے کيا آپ نے مردم شماری  5.12
)مفت يا پيسے دے کر(اپ ڈيٹ تربيتی کورس کيا ہے  /وارانہ    

 
پ ميں آ جسمثX دفتر يا کمپنی کی طرف سے منظم کيا گيا تربيتی کورس (

کام کرتے ہيں،صوبہ کی طرف سے يا غير ملکی زبان کے پرائيوٹ کورس 
)وغيره

 

 
اگر آپ کو کام کرنے کا موقع ديا جائے تو کيا آپ   6.4

کام شروع کر سکتے ہيں؟ دوہفتوں کے اندر  
 

ہاں
R 
نہيں
R 

ںيجائ پر 6.13 نمبر سوال  

 
ںہا  

 

 نہيں
 

کيا آّپ نے ماضی ميں آمدنی حاصل کرنے کے لۓ کوئی  6.5 
کاروبار کيا يا اپنے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ مدد کے طور پر 

 کام کيا ؟
ہاں
R 

ںيجائ پر 6.6 نمبر سوال  

 
 ہو ايک کراس ںيم خانوں کے 5.3 نمبر سوال نے جنہوں لئے کے لوگوں ان
۔تھے انيدرم کے 17 سے 12 جو

تعليمی پوسٹ ڈگری يا پوسٹ ڈپلومہ اےايف اے ايم کيا ہے؟ کيا آپنے  5.13  
 

نہيں
R 

ںيجائ پر 7.1 نمبر سوال  

 

 لئے ےک نےيد جوابات کے تک 6.12 نمبر سوال سے 6.6نمبر سوال
۔ںيد حوالہ کا وںيسرگرمی کاروبار سابقہی اپن
 حوالہ کا م9زمتی آخری اپن وه ہے ںينہ کام پاس کے جن لوگ وه
۔ںيد

 

ہاں
R 

اپنی تعليمی ڈگريوں کی نشاندھی کريں۔ 5.14  
)ںيہ ممکن جواباتمزيد (  

 
 پہلے درجے کا ماسٹر
 

 دوسرے درجے کا ماسٹر
 

 مہارت حاصل کرنے کا سکول
 

)کسی بھی شعبے ميں(تحقيق دان  
 

؟)کرتے تھے(کس قسم کا کام کرتے ہيں آپ  6.6   
 

بطور مXزم کام 
 کرنا
 

نہيں
R ايک کام جو:  

    6.1 نمبر سوال افراد کے عمر ئد زا سے اس اي سال    15 
 وه ںيہ عمر کم سے سال    15 جو اور ںيد جواب سے

ںيد جواب سے    7.1 سوالنمبر  

 

معاون کے طور پر 
کام کرنا يا جاری 
 رکھنے واV کام

)منصوبے کے بغير يا ساتھ(   
 
 عارضی طور پر کام کرنا
 

 8سے  2(کيا آپ نے مردم شماری سے ايک ہفتہ پہلے 6.1
کم ازم کہيں ايک گھنٹے کا کام کيا ہے؟) اکتوبر کے درميان  

 کو آپ سے جہاں کام وه مراد سے کام ہک ںيرکھ ںيم انيدھ کو بات اس[
مزدوری ملی ہو يا ملنے والی ہو،يا وه کام جس سے پيسے نہ ملنے ہوں يہ 

صرف اس صورت ميں ممکن ہے جب آپ نے کسی رشتہ داری کی 
]ہو ايک کام کے تنخواه ريبغ ںيمی کٹريف

 

:جيسےاپنا ذاتی کام کرنا   
 

 کارباری شخص
 
 فری Vنسر
 

 ہاں
R 

ںيجائ پر 6.6 نمبر سوال  

 
 ذاتی کاروبار
 

نہيں
R کمپنی کا حصے دار 

 
 خاندان کا مددگار
 

اکتوبر کے درميان آپ کے پاس کام تھا ليکن آپ  8سے  2 کيا   6.2
  حاضر تھے؟ غير

مثX بيماری کی وجہ سے،چھٹيوں کی وجہ سے،کمپنی ميں سرگرميوں کی کمی (
)يا کاسے کی وجہ سے

 
؟)تھے(کيا آپ کوئی کاروبار کرتے ہيں 6.9  

 
ہاں
R 

جائيں بر 6.6 نمبر سوال  

 
 مکمل اوقات
 

نہيں
R 

)پارٹ ٹائم(آدھا دن  
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کيا آّپ کے م9زم تنخواه  6.8
؟)تھے(دارہيں  

 

 Rہاں
 

 Rنہيں
 

 2

1  

 
قےيطر/شرائط وارانہ شہيپ ريغ اي وارانہ شہيپ  

 

 

6 

 2
 
 
 
 

3

2    4
1  

  3
 

؟)تھا(آپ کا کام ہے کيا 6.7  
 

 عارضی طور پر
  

 
 لمبی مدت کے لئے

 
 2

 1

  2

  1

 1

 2

 1

 2

 1

 2

 1

 2 2

 1 1

 

 



 شخص کا اے لسٹ
 02 نمبر

 

جاری ہے 2يکشنس   
   انفرادی پرچہ

0820530054752 
؟)تھيں(کاروباری سرگرمياں کس قسم کی ہيںآپ کی  6.10  

]ںيہی سکت ہو اںيسرگرمی کاروبار متعلقہ سے آپ جو ںيہ گئے ےيد شعبے وارانہ شہيپ کے قسم مختلف ںيم کٹيبری گئی د چےين[  

 
مزدوری کا کام يا غير پيشہ وارانہ کام

زميندار،سکول کا چوکيدار،ٹھيکيدار،گھريلومXزم،برتن دھونے واV،ہوٹل (
ھانے واV،فارم ہاؤس ميں کا استقباليہ،ہوٹل کا قلی،نرسنگ مددگار،کوڑا اٹ

)کام کرنے واV۔
 

کام۔ی امور کے متعلقہ دفتر  
انے کا مXزم،ٹيليفون Vئن کا کام کرنے وال،آپريٹر يا سيکرٹری،ڈاکخ(

V۔کاؤنٹر پر کام کرنے واV۔)انتظاميہ ميں کام کرنے وا  

 
کھيلوں سے متعلقہ سرگرمياں يا فنی علوم ۔ انتظاميہ امور۔ 

تعليم و تربيت متوسط فنی  
 متعلقہ سے کمپيوٹر،اليکٹرانک اليکٹريشنؤنٹنٹ، نرس،اکا(

 کا کنٹرول ٹاور پورٹ دار ،ائر زمہ ،کمرشلی،کھXڑیپڑھائ
 ۔)يجنٹا ورکر،انشورنس

 

         پيداروار سے جڑے ہوئے نظام،مشينوں کا پيکنگ کا ۔گاڑيوں کی  
ڈرائيونگ کا م9زم۔   

 واV،ٹرک کرنے کيپ کو سامان کٹرانکسيواV،ال چXنے کو نوںيکر(
 چXنے نيمشی واV،دھات چXنے نيمش ٹکيور،آٹوميڈرائی کسيور،ٹيڈرائ

)۔اVو نکالنے ليت کا تونيواV،ز
  سرگرمياں يا اعلی  ، سائنس کے متعلقتعليم يافتہ فنی ، منتظم سرگرمياں  

تعليم سے متعلق سرگرمياں۔ فنی درجے کی 
عام ڈاکٹر يا ماہر، يونيورسٹی کا پروفيسر،اداکار،موسيقار،پرائمری سکول ( 

يات بيچنے کا استاد،انجينئر،کيمسٹ،زمينی تحقيق کرنے والے،وکيل،طبی ادو
V۔)وا  

 

 پيشہ وارانہ  کام کی سرگرمياں
 کای ،لکڑیدرز ،ی،موچ واV ےنصب کرن نظامحرارتی نک،ي،مکراج(

)۔واV بنانے نيواV،لوہار،قال کرنے کام  

 
 پودوں کی پيداوار يا جانورں کی ديکھ بھال کرنا۔

)،Vپھل اکھٹے کرنے وا،Vگائے کی افزائش نسل کھيتی باڑی کرنے وا
کرنے واV،باغبان  شجرکاری کرنے واV،مچھلی بيچنے واV،جنگلی 
)مچھيرا۔  

 کمپنی کو چ9نے واP يا عوامی يا نجی ادارے چ9نے واP زمہ دار۔
۔ عدالت کا سربراهی ہ،کمپنيانتظامی ،عوام استدانين،سيم بزنس(

)يکٹر۔ پوليس کمانڈرصدر۔ سکولوں کا ڈائر  

سرگرمياں۔ عوامی خدمات کی يا فروخت کرنے ميں چيزيں  عوام   
دوکاندار،مقامی پوليس کا آدمی،نائی،باورچی،بہره،پوليس (

 Vگھريلو کام کرنے وا،Vوالی، / مين،اسٹيورڈ،بچوں کو  سنبھالنے وا
۔)سيلز مين  

 

فوج ميں کسی بھی درجے کا فوجی،بری،بحری فوج ياجرائم سے متعلقہ  
پوليس۔

جنرل،فوجی طبی کرنل،صوبيدار،ملٹری پوليس کا سپاہی،ائر فورس سے (
)لقہ فوجیمتع

 

؟)تھے(يا اس کے مالک ہيں) تھے(فيکٹری،دفتر،کمپنی وغيره کی کسی معاشی سرگرمی کے شعبے ميں آپ کام کرتے ہيں  6.11   
 

 سے وںيسرگرمی معاشی ک کٹوںيبری گئی د چےين[
]ںيہی گئی د ںيمثالی ک شعبوں متعلقہ  

 
ماہی گيری۔ ،شکار۔جنگ9تاعت۔ زر  

 

کی خريدوفروخت سے متعلقہ سرگرمياں۔ مکانوں  
کی سرگرمياں بھی  ناظمين متعلقہرہائشی امور سے عمارت ميں (

)شامل ہيں  
 

کان کنی کے متعلق معاونتور رمی ا سرگکنی کی غار يا کان  
)قدرتی گيساوربشمول خام پيٹرول  (  

 

 

، سائنسی، پيشہ وارانہ سرگرمياں۔ فنی  
کے عXج جس ميں تحقيقی ترقی،قانونی تعليم،اشتہاری، اور جانورں (

)کی سرگرمياں شامل ہيں۔معالجہ   
آPت اور  مشينوں نيزکی سرگرمياں،ديکھ بھال متی اور مر دستکاری  

  کو نصب کرنا۔ 
 (موٹر سائيکل اور گاڑيوں کی مرمت شامل نہيں ہے،کمپيوٹر اور 

)استعمال کی چيزيں۔ ذاتی  اطXعات سے متعلقہ آVت اور گھريلو يا  

 

،ٹريول ايجينسی،کمپنيوں کو مدد دينے کی سہولت۔پر گاڑياں کرايہ  
مہيا کرنا عملے کا انتخاب اور اسے ٹر،تحقيقی،جس ميں کال سين(

)وغيره کی سرگرمياں بھی شامل ہيں۔  

 

مرکزی يا لوکل عوامی انتظاميہ۔دفاعی اور معاشرتی حفاظت 
Pزم ہيں۔

 
 بجلی ، گيس،بھاپ اور ائير کنڈيشنر کی توانائی مہيا کرنا۔

 
 عوامی اور نجی تعليم و تربيت۔ 

جس ميں  ملٹری اکيڈمی کے کورس،کھيلوں سے متعلقہ سرگرميوں کے (
کورس،ثقافتی،تجديد ڈرائيونگ سکول اور موسيقی سے متعلقہ کورس 

)بھی شامل ہيں۔  

ہ سرگرمياں پانی مہيا کرنا اور سيوريج نظام کا انتظام،کچرے متعلق
 اور کچرے کو دوباره استعمال کرنے کی سرگرمياں۔

 
۔رضاکارانہ معاونترہائشی يا غير رہائشی ۔ صحت   

)شامل ہے۔ جس ميں نرسری سکول سے متعلق مدد بھی(  
 

بيت الخ9 کی نصبی کرتا۔  ميں  عمارات اور کام ،عوامی تعميرات  
 

اور موٹرسائيکل اور       کی فروخت اور پرچون تھوک 
 گاڑيوں کی مرمت کرنا

 

سے متعلقہ سرگرمياں۔تفريح اور لطف اندوزی فنکارانہ،کھيل،
ے ہال سے متعلقہ کھيل ک، بازی لگانا اور  ميوزيم ،یجس ميں Vئبرير(
)سرگرمياں شامل ہيں۔  

يا برداری مسافربذريعہ سڑک ، سمندر اور ہوائی جہاز کے  (ٹرانسپورٹ 
ڈاک کے انتظام اور سامان  براداری کی ،ذخيره کاری   ) برداری  سامان

۔سرگرمياںخدمات کی  ديگر خدماتی سرگرمياں نيز گھريلو اور ذاتی استعمال کے ام9ک کی مرمت  
 ۔

 مختلف سرگرميوں سے متعلقہ ايسوسيشن،Vنڈری کی سرگرمياں،پارلر(
)سے متعلقہ سرگرمياں شامل ہيں۔ وغيره 

 

 رہائش اور کھانے پينے کے سامان کی سرگرمياں
)،آئسکريم کی دوکان وغيره شامل ہيںجس ميں بار،پب(  

 

9زم۔ خاندانی سرگرمياں اور رہائش جيسے مالک کی مدد کے لئے گھريلو م   
 اط9عات و نشريات کی سروس۔ 

)ںيہ شامل مرکز ٹيانٹرن اور نٹريس فون ںيم جس(  

ملکی اور غير ملکی تنظيميں۔ 
)يو۔اين۔او،ايف۔اے۔او، اٹلی ميں موجود ايمبيسياں(

 
 انشورنس اور قرضے دلوانے کی سرگرمياں

 

21 

 11
 21

 10
 20

 09

 19

 08

 18 07

 06
 17

 05
 16

 04
 15

 14
 03

13  
 02

 12 01

 10

 05

 09 04

 03

 08

 02
 07

 06 01

 

giricc
Rettangolo



 شخص کا اے لسٹ
 02 نمبر

 

جاری ہے 2سيکشن    
 انفرادی پرچہ
 

؟)تھے(ے ہيںايک ہفتے ميں عموما کتنے گھنٹے کام کرت آپ 6.12  
 

  اکتوبر کے ہفتہ ميں موجود تھے؟ 8سے  2کيا آپ  6.13
ظاہر شده کا انتخاب کريں۔ مثال کے طور  اگر آپ کی کيفيت نيچے ديئے گئے طريقہ جات ميں سے ايک سے زائد صورت ميں ہے تو لسٹ ميں پہلے سے[

  ]ميں نشان لگائيں۔ 1اگر آپ ايک گھريلو خاتون ہيں اور آپ بڑھاپے کی پنشن حاصل کر رہی ہيں تو خانہ نمبر 
 

ںيجائ پر 7.1 سوالنمبر  

 
گھنٹے کے کام

والی يا مخصوص آمدنی /سے حاصل ہونےوالی ايک يا ايک سے زائد پينشن حاصل کرنے واV یمXزمت کی سرگرم ابقہس
 Vذاتی گھريلو انويسٹمينٹ سے متعلقہ۔(والی / سے منافع حاصل کرنے وا(  

 
طالبہ/ طالب علم   

 

عورت/ گھريلو مرد   
 

 يا کسی دوسری حالت ميں
 

آپ تعليم حاصل کرنے يا کام کرنے کی جگہ پر روزانہ جاتے ہيں؟کيا 7.1
 

جس (ہاں،ميں تعليم حاصل کرنے کی جگہ جاتا ہوں 
)ميں پيشہ وارانہ تربيتی کورس بھی شامل ہے  

 
ںيجائ پر 7.2 نمبر سوال  

 
 ہاں، ميں کام کرنے کی جگہ جاتا ہوں
 
 نہيں،کيونکہ ميں پڑھائی اپنے گھر ميں کرتا ہوں
جائيں پر        8.18.18.18.1 نمبر سوال      

 پرچہی انفراد ہي لئے کے لوگوں کے عمر کم سے سال    6666((((
))))۔ہے ہوتا ختم پر ںيہي  

 نہيں، ميں کام اپنے گھر ميں کرتا ہوں
 
نہيں،کيونکہ ميری کوئي ايک مخصوص کام کی جگہ 

)سيلز مين(نہيں ہے  
 

نہ ميں پڑھتا ہوں،نہ کام کرتا ہوں اور نہ  نہيں،کيونکہ
 ہی کوئی پيشہ وارانہ تربيتی کورس کرتا ہوں۔

 

 
آپ کی پڑھائی يا کام کرنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ 7.2  

ڈرائيور،ريل کار      (کام کرنے والے والے طالب علم اپنے کام کرنے کی جگہ کا پتہ بتائيں نہ کہ پڑھائی کا،وه لوگ جو آمدو رفت کے پيشے سے منسلک ہيں [
]پارکنگ،اسٹيشن،ميگزين،ہوائی اڈه،بندرگآه وغيره(اپنے اس جگہ کا پتا بتائيں جہاں سے وه اپنا کام شروع کرتے ہيں)کا کپتان وغيرهڈرائيور،کپتان بحری جہاز   

 

 اس بلديہ ميں 
 
 اٹلی کے کسی اور بلديہ ميں
 

صوبے  اور کے نام ہيبلد
کو ظاہر کريں  مخفف کے   

 

 .صوبہ

باہر کے  
 ملک ميں

ںيکرکو ظاہر ملک کے باہر  
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اپنے رابطہ کی نشاندہی کريں۔بغير مخفف کے 7.3  

 (PIAZZA GIUSEPPE VERDI 1 مثآل کے طور پر)
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 شخص کا اے لسٹ
 02 نمبر

جاری ہے 2يکشن س  
  انفرادی پرچہ

0820530054752 

لئے کے افراد زائد سے اس اي سال    6  

بلدياتی مردم شماری کے دفتری 
 استعمال کے لئے
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سوال نمبر 7.6 ،7.8،7.7 کا جواب ديتے ہوئے گزشتہ بدھ 
ی ک کام ای يپڑھائ دن اس سے وجہی کس اگر۔ںيد حوالہ کا

 سےيج وجوہات مختلف( سکے جا ںينہ پر جگہ
 حوالہ کا دن کيای کوئ تو) رهيوغ اںي،چھٹیماريہڑتال،ب

۔ںيد  

کونسے گھر سے آپ روزانہ  پڑھائی يا کام کے لئے آپ  7.4
جاتے ہيں؟

گھر سے سیا  

دوسے گھر سے جو اس 
 سے مختلف ہے

ںيجائ پر 8.1مبرن سوال  
 

سال  6يہ انفرادی پرچہ (
 لئےسے کم عمر والوں کي

  )يہاں پر ہی ختم ہوتا ہے۔

کيا آپ روزانہ پڑھائی يا کام سے اسی گھر ميں  7.5
 دوباره داخل ہوتے ہيں؟

 ہاں

ںيجائ پر 8.1نمبر سوال  
 

        سال سے کم عمر 6يہ انفرادی پرچہ (
  )يہاں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ لئےوالوں کي

 
  

 

2 نہيں

 

1

2

اپنے کام يا پڑھائی کے لئے نکلے تھے؟بجےآپ کتنے 7.6  

: ) ًX7:30 مث(  

 منٹ گھنٹہ

آپ کو پڑھائی يا کام کے لئے صرف جاتے ہوئے  7.7
 کتنا وقت لگا؟

اگر آپ نے کام يا پڑھائی پر جانے سے پہلے اپنے [
ں کو سکول چھوڑا ہو تو وه تمام وقت اپنے ذہن ميں بچو

]رکھيں۔  

)Xاستعمال کو وقت کے منٹ 15 گھنٹہ کيا مث 
)ںيکرکو ظاہر  منٹ75 لئے کے Vنے ںيم  

 منٹ

آپ نے پڑھائی يا کام پر جانے کے لئے لمبے سفر کے لئے  7.8
فاصلے کو دھيان ميں (ے ذرائع کا استعمال کياآمدورفت کے کونس

؟)رکھيۓ نہ کے وقت کو  
 

ريل گاڑی         
                                                                                 
 ٹرام
                                                                             
    ميٹرو
 
 لوکل بس،اليکٹرک بس
                                                                                    

باہر جان والی بس،شہر سے نزديکی قصبوں ميں جانے والی بس     
                                                                                  
      سکول يا کمپنی کی بس
                                                                                           

)ڈرائيور کے طور پر(نجی گاڑی     
 

)سواری کے طور پر(نجی گاڑی   
 

ل،موٹرسائيکلبڑا موٹر سائيک  
 

کوٹر، سائيکل س  
 

)چھوٹی کشتی ،لفٹ  وغيره(ئع  دوسرے ذرا  
 
 پيدل
 

 12

 11

 10

 09

 08

 07

 06

 05

 04

 03

 02

 01

کی سرگرميوں ميں پيش آنے  یزندگ مره روز
مشک9ت والی   

 
 

 
 سے8.1 نمبر سوال آپ کہ ہے ںينہ Pزم مطابق کے قانون کہ سايج

۔ںيد جواب کا تک  8.4  
 

 روز آپ جو ہيں کردے ذکر کا Xتکمش انی ک آپ سواVت گئے ےيدئ چےين[ 
 کر ںينہ پر طور حيسےصح وجہی ک کے مسائل صحتی اپن ںيم وںيسرگرم مره

 Xتکمشی عارض ان ےک کری مہربان ہوئے تےيد جوابات کے سوالوں ان۔سکتے
]۔ںيرکھ نہ ںيم ذہن کو  

 
آپ کو ديکھنے ميں مشکل ہوتی ہے؟ 8.1  

)نظر کی عينک يا لينز لگانے کے باوجود(  
 

 Rنہيں، کوئی مشکل نہيں    1
 

 Rہاں،کچھ مشکل ہے 2
 

 Rہاں، بہت مشکل ہے 3
 

سے کچھ نہيں ہو سکتا مجھ 4 R 
 
 

آپ کو سننے ميں مشکل پيش آتی ہے؟ 8.2  
)Vآلہ استعمال کرنے کے باوجودسننے وا (  

 
ل نہيںکنہيں،کوئی مش 1 R 

 
 Rہاں،کچھ مشکل ہے 2
 
 Rہاں،بہت مشکل ہے 3

 
 Rميں کچھ نہيں کرسکتا 4

 
 

چڑہنے ميں مشکل /کيا آپ کو چلنے يا سيڑھيوں سے اترنے 8.3
 ہوتی ہے؟

آپ کسی کی مدد کو دھيان ميں نہ رکھيں يا کسی اور شخص کے تعاون کے (
)ں نہيں رہيںانتظار مي  

 
 Rنہيں،کوئی مشکل نہيں 1

 
 R ہاں کچھ مشکل ہوتی ہے   2

 
 Rہاں بہت مشکل ہوتی ہے 3

 
 Rميں کچھ نہيں کرسکتا 4

 
 

کو ياد رکھنے يا توجہ دينے ميں مشکل پيش آتی ہے ؟ کيا آّ پ 8.4  
 

 Rنہيں،کوئی مشکل نہيں ہوتی 1
 

 Rہاں،کچھ مشکل ہوتی ہے    2
 

ےہاں بہت مشکل ہوتی ہ 3 R 
 

 Rميں کچھ نہيں کرسکتا 4

 
 

 

giricc
Rettangolo



کے حقوقاشخاص  قہاور متعلکا تحفظ   اخفائے راز دينا، میجواب کا Pزپوشيده شماريات،    
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يورپين يونين اور اسکے ايوان کا آبادی اور رہائش سے ’’ ۔ 2008جوVئی  9بتاريخ  763نمبر ) يورپين کميونٹی(ضابطہء قانون  -
  ؛ “متعلقہ مردم شماری کا قانون 

  
کو ضابطہ  2010جوVئی  20د بتاريخ جسے قانونی ترميموں کے بع 78کی قانونی ڈگری نمبر  2010مئی  31مؤرخہ  -

مردم ( 50آرٹيکل نمبر" مالياتی استحکام اور معاشی مسابقت کے موضوع پر فوری  اقدام "ميں تبديل کر ديا گيا ۔ 122نمبر
  ؛)شماری

  
ر کی ويں عام مردم شماری کا عمومی منصوبہ ،جوکہ قومی اداره برائے شماريات کے صد 15آبادی اور رہائشوں سے متعلقہ  -

کا  2011مارچ  8مؤرخہ( کے مطابق منظور شده قرارداد۔  PRES/6/11کو نمبر  2011فروری  18طرف سے مؤرخہ 
  ؛)55سرکاری جريده ۔ فہرست عامہ نمبر

  
قانون سازی برائے نظام قومی "اور اس کی متعلقہ ترميمات اور تکميXت، 1989ستمبر 6، بتاريخ 322قانونی ڈگری نمبر  -

؛ )شمارياتی کوائف کی فراہمی کا فرض(۔7،نمبر)ذاتی کوائف کا استعمال(۔ bis-6آرٹيکل نمبر " نظيم نوشماريات کی ت
، )شمارياتی رازداری کی تفويض کا تحفظ (۔9، نمبر)عملے کا شمارياتی دفاتر کے امورکو رازداری ميں رکھنا(۔8نمبر
  ؛)قومی شماريات کا پروگرام(۔13،نمبر)انتظامی جرمانے(۔11نمبر

  
اداره برائے قومی شماريات کے قواعد و ضوابط ميں "، 166کو صدر مملکت کی قانونی ڈگری نمبر  2010ستمبر7مؤرخہ  -

  ؛"تحرير شده ضابطہ 
  
  ؛"آبادی کے اندراج کے نئے ضابطے کی منظوری"223کو صدر مملکت کی قانونی ڈگری نمبر 1989مئی 30مؤرخہ  -
  
 4، )اختتام( 2۔ آرٹيکل نمبر "ذاتی کوائف کے تحفظ کے بارے ميں کوڈ"196نمبرکی قانونی ڈگری  2003جون  30مؤرخہ  -
، )کوائف کے استعمال کو بروئے کار Vنے والے افراد(28۔30، )اطXعی(13، )متعلقہ شخص کے حقوق( 7- 10، )تعريفات(

  ؛ )کوائف کا شمارياتی يا سائنسی مقصد کيلئے استعمال( 104۔110
  
ارياتی مقاصد کيلئے ذاتی کوائف کا بہتر استعمال اور قومی نظام شماريات کے دائرے ميں ره کر سائنسی علم اخXقيات اور شم -

) قومی شمارياتی نظام سے تعلق نہ رکھنے والے افراد کو اطXع( 7۔بالخصوص آرٹيکل "تحقيق کيلئے استعمال کئے گئے کوائف 
کے کوڈ سے متعلقہ  3، اے (، ) متعلقہ سيستان کے افراد کو اطXعکوائف کے استعمال کی شمارياتی نظام کے ( 8اور آرٹيکل 

  ؛)196کی قانونی ڈگری نمبر 2003جون 30موضوع برائے تحفظ ذاتی کوائف ۔ مؤرخہ 
  
، "کے قومی شمارياتی پروگرام کی منظوری  2011۔2013تين سالہ "کی وزيراعظم کی قانونی ڈگری۔ 2011مارچ  31مؤرخہ  -

کے متعلقہ قانونی عملی کاروائی کے امور ۔ جائزے کی فہرست کی حامل جس  7کے آرٹيکل 322نمبر  کے قانون 1989اور 
  کيلئے پرائيويٹ افراد کا جواب دينا Vزمی ہوتا ہے۔ جس کے خXف ورزی کی صورت ميں سزائيں Vگو کرنا بھی متوقع ہوتا ہے۔

 
  
  
 



 

SP/813.2011 2011 11 وجالیئ  رول   

 : وخانیت و رضحات رتحمل

راےئ امشرت ات   ا ےہ ہک وقیم ادارہء ب 

 

-2011 ینعی ااطولی رشبی امشرت ات اک ادارہ اور ویرنیپ وینین اک یتبسن ادارہ وج ہک وقیم امشرت ات ےک رپورگال (ISTAT)اس طخ یک واستط ےس آپ وک علطم ایک اجت

ر  (  IST-02406وکڈ ) 2013 راےئ رشب و آت ادی ےک امشر اک اامتہل رک رےہ ںیہ۔ 15 ںیم 2011ےس وتمعق رسوے ےک اطمقب امہ اوتکب   وںی ومعیم رمدل امشری ب 

ربیک ےک قلعتم دیفم ولعمامت  نج ےس اداروں ۔ وینپمکں اور 

 

رہ شیپ رکیت ےہ سج ےس ااطولی رشبی امشرت ات اور اعمرشیت و امسیج ب

 
 

ر دس اسك ںیم یک یئگ رمدل امشری ای  امہ اجب
 
وقیم رسزنیم رپ ہ

د آاگیئ ےک ااختنب یک ذہم داری اور ںیمہ اینپ تقیقح  سج ںیم مہ زدنیگ رسب رک رےہ ںیہ اےس ےنھجمس ںیم دمد احلص وہیت ےہ۔ تقیقح ںیم مہ رہشی یہ ت ااقدعہ اس قیقحت  ری 

 

ارفنادی رہشویں  ےک قلعتم م

دا آپ وک دموع 

 

 یھب اامعتسك ےئک اجںیئ ےگ۔ ل

 
 

ےک الص رامنہ وہں ےگ اور اس نمض ںیم  آپ س  اک اعتوم شیب تمیق وہ اگ۔ العؤہ ازںی ویمیٹلپسن ےک درتف ادنرااجت ںیم االصح ےئلیک آپ ےک ضعب وکائ

 وساانلےم ںیم وموجد وساالت ےک ہنکمم وجات ات دںی۔ اس وساانلےم  وک آپ اس طخ ےک رمہاہ 

ٹ

 

 

درہعی ارٹن ن

 

ا ےہ ہک آپ اس امہ اور ااسحس قیقحت ےک رتہب ہجیتن ےک ہلسلس ںیم رشتک رکںی۔ اور ی 

 

ایک اجت

ر 9رپ رکےن یک دہات ات ےک اسھت ت اںیئ ےگ۔ ہکبج رمدل امشری ےئلیک ‘کلسنم دشہ ارخی ےس لبق 2011 اوتکب 

 

راےئ رہمت این وساانلےم وک اس ت ا ےہ۔ ب 

 

ارخی  اک وحاہل دت ا اجت

 

 رپ ہن رکںی۔‘ یک ت

راےئ رشبی امشرت ات و آت ادی ےک ومعق رپ عمج  ا وہں۔ ومعیم رمدل امشری ب 

 

 ےک ظفحت یک نیقی داہین رکات

 
 

رامہ یک یئگ ولعمامت اور وکائ

 

ںیم آ پ وک فلتخم وساالت ےک وجات ات ےئلیک آپ یک رطف ےس ف

 ےک ظفحت ےک اقونم 

 
 

ً امشرت ات یک یفخم  وفتضی ےک لمع اور ذایت وکائ اا

 

 قت
حقی
 

 
 

ا ےہ ہک رمدل امشری ےک  (196/2003اقونین ڈرگی )ےئکےئگ وکائ

 

ےک تحت وفحمظ رےھک اجےت ںیہ۔ واعض ایک اجت

 وک  االخایقت ےک اقونم  ےک آرلکیٹ 

 
 

 ںیہ۔ اور امشرت ایت اقمدص  ےئلیک ذایت وکائ

 

 آدنئہ یھب الب رشتک ریغے اامعتسك ےئک اج تکس

 
 

 ےک  اقدعہ ےک اطمقب 7ادارہ اور وقیم اظنل امشرت ات ےک تحت ہی وکائ

 اںیھن اسیسنئ قیقحت ےک اومر ےئلیک یھب  اامعتسك ایک اج اتکس ےہ۔

ا ےہ ہک ؤہ  وساالت اک وجاب دںی اور اس ارم 

 

رض اعدئ وہت

 

امشرت ایت ادارہ اقونم ےک اطمقب رشبی امشرت ات اور آت ادی یک رمدل امشری رکےن اک ت ادنب ےہ زین رہشی یھب اس ںیم ہصح ےنیل ےک ت ادنب ںیہ۔ ام رپ ف

 ںیہ ہک آت ا 11 اور 7 ےک آرلکیٹ 322/1989ںیم الخف ورزی یک وصرت ںیم مظن و طبض یک اقونین ڈرگی ربمن 

 

امہ رموہج اضہطب ےک اطمقب آپ  ہلصیف رک تکس

 

 ےک تحت زسا یھب اعدئ یک اج یتکس ےہ۔ ت

 ‘‘آپ وک ضعب  

 
 

رے وک اتیمہ دےنی رپ  ںیم ونممم وہں اگ۔ ’’ روزرمہ ومعمالت  زدنیگ ںیم الکشمت‘‘وج ہک وساانلےم ےک نشکیس    ’’ اسحس وکائ

 
 

ےک قلعتم وجاب دانی ےہ ت ا ہک ںیہن۔ آپ یک اس اجب

 ً ا

 

 ںیہ، ینعی رطفت

 

 اجری ےئک اج تکس

 
 

 ےک ریغب نیت ااکویئں ےس مک  رپ ینبم رمدل امشری ےک وکائ

 
 

 انشخ

 

راہء راس ا ےہ ہک ب 

 

ا وہں یگ۔ اس دصقم ےئلیک آپ وک علطم ایک اجت

 

رامہ رکت

 

امہ آپ وک ہی ولعمامت یھب ف

 

ت

ا۔ 

 

 رپ الوگ ںیہن وہت

 
 

 ہی اسحس وکائ

رارو ت اوبل 

 

 
 
راےئ امشرت ات ،  وات ا چ ا ےہ۔ وقیم ادارہ ربمن ب 

 

 ےک اامعتسك رکےن اک تقیقح دار ادارہ  امشرت ات وہت

 
 

ری 00184 ، ۔ 16ذایت وکائ

 

رد رمدل امشری اک رمک

 

 رول ؛ امشرت ات ےک اامعتسك اک ذہم دار ف

 ںیہ۔

 

ال یھب ولعمل ےئک اج تکس

 

رد ےک وقحق ےک قلعتم اور درگی ذہم دارام ےک ت

 

 ےک احلم ف

 
 

ا ےہ، سج ےس روجع رک ےک وکائ

 

ررٹکی وہت

 

 ڈاب

د ولعمامت ےئلیک اس  تفم اعفك ربمن  ری 

 

ر °1 رپ امتل ات ال ںیم  701 069 800م روری 29 ےس 2011 اوتکب 

 

  ( 2012 ونجری °1 اور 2011 دربمس 25وساےئ ) 2012  ف

 
 

  9:00وبق

ر ےس  9 ےجب اور  19:00ےجب ےس رکیل   2011ونربم 19 اوتکب 

 
 

 یک اج یتکس ےہ۔  22:00 ےس رکیل 08:00 وبق

 

 
 ڈاک ےک ذرےعی اتکب

 

 راہطب ایک اج اتکس ےہ  ت ا اس ارٹکیلای

 

 ی

infocens2011@istat.it     

 وکشمر وہں۔

 

 
 آپ ےک اس یتمیق اعتوم ےئلیک آپ اک اور آپ ےک اخدنام اک   اہنب

ارنیوکی وجاینین:                                    رپ ولخص آداب و امیلستت  ےک اسھت‘         

mailto:infocens2011@istat.it


رض ۔ اافخےئ راز اک ظفحت اور رغض دنموں ےک وقحق 

 

 :وپدیشہ امشرت ات ۔ وجاب دےنی اک ف

راےئ رشب و آت ادی ےک ہقلعتم  ‘‘ 2008 وجالیئ 9 اتبرخی 763ربمن  (ویرنیپ وینین)۔  اضہطبء اقونم   ؛’’ویریپ ت ارٹنمیل اور اویام اک رمدل امشری ب 

رمیم دشہ اقونم ربمن 2010 یئم 31 اتبرخی 78۔  اقونین ڈرگی ربمن 
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یرہنمائ لئے کے کرنے پر فارم متعلق سے خاندان  

1- یپ یس فارم  

 سيکشن 1 خاندان اور  رہائش   سے متعلقہ معلومات

 1 خاندان اور رہائش کی قسم  

   سوال1.1  رہائش سے مراد   ايک کمرہ  ( يا   کمروں  کا ايک سيٹ)

؛ نيلئےمتع کے استعمال یرہائش مستقل  

؛ )ہوا ڈهکا سے چهت کيا  اور ہوا گهرا سے واروںيد  یعني  ( حدہيعل  

 یوڑهيڈ ،ی،بالکون تهڑے،اںيڑهيس سڑک،صحن،-جگہوں مشترکہ اي  ہو اہتمام کا یراہدار آذاد کيا سے رباہ کم از کم ںيم جس یعني ( آذاد 
  ۔ )بنے نہ گاہ گزر ںيم گهروں کے دوسروں کہ جو راستہ  سايا ۔رہيوغ

کرے قائم  عمارت خود ؤہ   اي (اندر کے عمارت  (  

 ،جسے )ساختہ بے اي مستقل مي،ن ريپذ حرکت ونکہيک( ہو یاترت نہ  یپور پر فيتعر یک گهر جو ہے رہائش یسيا مراد سے قسم یدوسر یک ائشرہ
 مہيکاروان،خ۔لري،ٹر پر طور کے مثال(ہوں ريپذ  رہائش یعارض اي سکونت  معمول حسب پر خيتار یک یشمار مردم اشخاص ادہيز  اي کيا یکوئ
)-رہيوغ  باڑہ کا وںيشيمو۔ خانہ  تہہ ۔راجيغار،گ۔ايکٹ۔ سائبان یگاڑ زن مہيخ  

۔ہے رہائش موجود پر  نيسرزم یک ملک دوسرے  مراد سے رہائش یک خانے قونصل  اي خانے سفارت  

 زمرے اس۔ہوں بستے خاندان ادہيز سے کيا اي کيا اور/ اي لوگ یکاف ںيم جس ہے ڈهانچہ یرہائش سايا  مراد سے  ڈهانچے یہائشر یاجتماع
۔ںيہ شامل)رہيوغ مي،مدد،تعل معالجہ عالج ،یمذہب(ادارے کے قسم مختلف اور  مراکز یامداد ں،يگائ آرام لئےيک بوڑهوں ہوٹل،ہسپتال، ںيم  

۔ںيلگائ نشان پر 3  تو ہے ريپذ رہائش ںيم  خانے قونصل اي خانے سفارت یکس خاندان کيا اگر-  

 جو خاندان کيا پر طور کے مثال۔ںيلگائ نشان پر 4 تو ہے ريپذ رہائش باقاعدہ ںيم عمارت یرہائش  یاجتماع یکس معمول حسب ندانخا کيا اگر
حسب معمول کسی  مسکن يا  ہوٹل کے کمروںميں رہتا ہے يا پهر  خاندان جنہوں نے ايسی جگہوں پر باقاعدہ  رہائش اختيار کی ہوئی ہے جو 

 ںيم پرہسپتال طور کے مثال ، سےيج (ںيہ واقع اندر کے ڈهانچے یرہائش یاجتماع یکس جو اور  ں ہو  نہ حامل یک اتيخصوص  یرہائش یکس
)۔ ہو ريپذ رہائش اندر کے عمارت جو خاندان کا داريچوک کيا ريپذ رہائش  

 صرف  کے سواالت ںيانه ،  ہوں ريپذ شرہائ ںيم 1   کشنيس  ، خانے قونصل اي خانے سفارت اور رہائش یک تينوع یدوسر یکس جو خاندان
 ہوں نےيد جوابات کے) رابطہ کا  ٹيانٹرن اور فون یليٹ (6 نمبر اور) پارکنگ   اور یگاڑ (5نمبر  ،) خاندان اور قسم یک رہائش (1 نمبر نکتہ
  ۔گے ہوں  نےيد جوابات کے 1.4  اور 1.1  سواالت صرف  کو خاندانوں ريپذ رہائش ںيم  1    کشنيس ، ڈهانچے یرہائش یاجتماع  ۔ ۔گے

1.2سوال  

 خانہ  تو ںيہ پذير رہائش  ساته کيا خاندان ادہيز  اي دو  اگر۔ںيلگائ نشان پر 1  نمبر خانہ تو ہے ںيم تصرف کے خاندان کيا  صرف اگررہائش
 ںيم مکان یرہائش یاس سے جس ، یدگموجو عدم یک بندهن کے رشتہ  یقيحق اي یفطر  صرف  کہ ہے جاتا ايک واضع ۔ںيلگائ نشان پر 2 نمبر

   ۔ہے یسکت ہو پہچان یک خاندانوں والے بسنے ساته کيا

  1.3 سوال

) اپنے سوائے ما (خاندان ہر والے رہنے ساته کيا  ۔ہے ايلگا نشان پر 2 نمبر  خانہ کے 1.2 سوال نے جنہوں ںيد جواب خاندان وہ صرف پر ہاںي
 ظاہر ںيم خانے گئے ئےيد سامنے ںيم صورت یاس صرف کو نام یخاندان   اور نام کا حامل کے دانوںخان / خاندان اور کوڈ کا سوالنامے کے
 یک  اوپر کے صفحے پہلے کے خاندان برائے فارم ہر کہ جو ہے پہچان واضع کيا یمبن پر اعداد 13 کوڈ کا سوالنامے ۔ہے ہوتا یضرور کرنا
  ۔ںيکر رابطہ پر 800-069701نمبر مفت کہ ہے الزم تو ہوں رہے رہ خاندان زيادہ سے چار ںيم رہائش اگر۔ہے جاتا ايپا جانب ںيدائ
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1.4 سوال  

 نشان ںيم  1  نمبر خانہ تو ہے یدار حصہ یک شخص کيا  یکس والے بسنے  ںيم اس  کم از کم اي ہے یتيملک  رےيغ شرکت بال  رہائش اگر
 رہائش مثًال (حق حيصح دوسرے یکس اي ہوں رہے رہ پر طور کے استعمال حق ںيم ئشرہا اس اگر ںيلگائ نشان یبه پهر ںيم 1  نمبر خانہ۔ںيلگائ
 اور ہو رہا رہ  ںيم مکان یاس مالک اگر زين ، ہو یہوئ فروخت پر طور یتيملک کي صرف ؤہ پهر اي ، ہو الرہن فک رہائش جب   اي ) استعمال کا
   ۔ہو ايد پر کرائے حصہ کيا کا مکان نے اس
 صورت یک رہنے پر کرائے۔ںيلگائ نشان پر 3 اور 2  نمبر خانہ تو ہے ںينہ مالک یبه یکوئ سے ںيم لوگوں والے رہنے ںيم  رہائش اگر
 ۔ںيلگائ نشان پر) 3نمبر خانہ(ںيبدلےم کے خدمت  اي مفت یعني معاملہ دوسرا یکوئ اور) 2نمبر خانہ(ںيم

  

   ڈهانچہ یرہائش اور تيملک 2

2.1سوال  

 ( ںيہ دار حصہ لوگ مختلف ںيم تيملک اگر  ۔ںيکر ینشاندہ یک مالک کر لگا نشان پر  خانہ کيا صرف سے ںيکوںممال گئے ےيد ںيم فہرست
 کے  اس ںيم صورت یک تيملک یوراثت ۔ہے حامل کا حصے شتريب کے داديجائ جو ںيکر ظاہر کو مالک اس  تو ) رہيوغ ادارے یکاروبار ۔ ینج

  ۔ںيد حوالہ کا وارث

2.2سوال  

گهر کے اندرونی احاطہ  کو مربع ميٹر ( غير اعشاری ہندسوں ) ميں ظاہر کريں  يا فرش کا احاطہ  ديوراروں کے عالوہ (قابل پيمائش احاطہ ) 
جس  ميں بالکونياں ،  چبوترے ، اور عمارت  کے ملحقہ حصے (مثًال تہہ خانے ۔ چهتيں  اور گيراج وغيرہ) شامل نہ کريں۔اگر گهر زيادہ منازل 

 ايک شامل یبه کو  کو احاطے کے حصوں تمام کے منازل تمام ںيم صورت یسيا تو ہوں کمرے ساته کے داخلے الگ ںيم اس اور ہو تملمش پر
۔جائے  

2.3سوال  

 ملحقہ اور کمرے یاضاف خانے، یباورچ چهوٹے ، خانے یباورچ ، خانے غسل اسوائےم ۔ںيکر ظاہر کو اعداد تمام کے کمروں  کے رہائش
  ۔ :کہ جائے رکها اليخ ہي ںيم شمار و حساب  اس ۔) رہيوغ راجيگ ۔ ںيچهت ۔خانے تہہ مثًال ( ۔ںيرکه شمار از ارجخ کو حَصوں

 ۔ںيہ ہوتے مربوط سے استعمال کے خاندان پر طور یعمل  ؤہ کنيل ، جائے سمجها حصہ کا گهر یبه کو کمروں والے یرسائ آذادانہ کے رہائش   
سے چريفرن  اي ہال  نما قوس ديمز اي ہو ميتقس ںيم حصوں  دو ايہو، ايگ ايک ميتقس ںيم حصوں ادہيز لئے کے اصدمق مختلف  جو کمرہ بڑا کيا 

  ؛ جائے ايک شمار ںيم کمروں ادہيز بلکہ جائے ايک نہ شمار ںيم کمرے کيا  اسے  جگہ،  کنندہ ميتقس
  ۔گا جائے ايک شمار ںيم کمروں یبه ںيانه  ںيہ ہوئے  استعمال ادہيز پر طور  کے خانے یچهوٹےباورچ  جو احاطے   

:جائے رکها مَدنظر کو وضاحت ليذ درج لئےيک نےيد درست جواب کا سوال  
 ڈيب کيا کر چهوڑ جگہ یک کرنے حرکت کے یآدم کيا ںيم اس اور کرے حاصل یروشن اور ہوا راست براہ سے باہر جو جگہ یسيا: کمرہ

 ۔ہوں کرتے ظاہر تيصالح اںينما کيا  ؤہ اگرچہ  ٹهکيب  اور کمرے کے سونے  مثًال ںيہ ہوتے مرےک یبه ہي ۔ہو موجود گنجائش یک رکهنے
باورچی خانے، چهوٹے باورچی خانے، اضافی کمرے اور غسل خانوں کا شمار کمروں ميں نہيں ہوتا، اگرچہ ؤہ اس کی صالحيت رکهتے 

ہوں۔ايسے کمرے جن ميں کم از کم ايک کهڑکی نہ ہو اسےکمرے  ميں شمارنہ کيا جائے جب تک  ان کا گهريلو استعمال نہ ہو ۔ مثًال سونے کا 
 کمرہ۔ 

 ہوں کرتے ظاہر شکل یک رہائش جو کے ان اوربرعکس ، ہو  یرسائ یرونيب  ںيم جن کمرے سےيا  مراد سے ان: کمرے والے  داخلہ آذادانہ
 ںيہ کرتے استعمال لوگ  ؤہ اور ںيہ کرتے  پورا یکم یک رہائش  پر طور یعمل کمرے سےيا تاہم ہوں ہوتے حدہياعل پر طور  یجسمان  ؤہ اور
۔ہوں ريپذ رہائش وہاں جو  

  موجود ںيم عمارت اس اگرچہ ( رہائش قتًايحق جو کمرے ؤہ یعني پر طور کے مثال ۔۔۔ رہيوغ راجيگ اور ںيچهت ، خانے تہہ سےيج:حصے ملحقہ
 نہ بهی ہوں) ميں ديرپا طور پرروز مرہ کے گهريلو استعمال ميں الئے جاتے ہوں۔

 رہيوغ جگہوں متشابہ سے اس  اور گودام ینج ںياز عالؤہ جگہ یک یصفائ اور الخال تيب ،  کمروں جو ہے جگہ یسيا مراد سے: کمرے یاضاف
۔ ںيہ شامل  رہيوغ گودام ینج ، خانے غسل ، اںيلريگ ، اںيڑهيس یاندرون ، راستے یداخل ںيم کمروں یاضاف لہذا ۔ہے یہوت مختص حدہياعل سے  
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 قطع سے اس ہو تا ہو استعمال لئے کے کاموں سےيا گريد اور دهونے ،برتن پکانے کهانا ںيم گهر جو ) حصہ سايا اي (جگہ یسيا  :خانہ یباورچ 
 رکهتے مدنظر کو الاستعم اسکے اور کےسائز جگہ یسيا۔ہو یہوت استعمال یبه ےيل کے وںيسرگرم گريد اور سونے ، کهانے جگہ وہ کہ نظر
۔ ہے ايگ ايک ميتقس ںيم اقسام نيت اسے  ہوئے  

 کهانا تر ادہيز کو اس ہےاور ہوتا ںيم صورت یک’’  خانے یباورچ یتيروا ‘‘ کيا ہي: خانہ یباورچ کا  اتيخصوص یک کمرے)الف
؛ )ںيکر مالحظہ فيتعر(ہے ہوتا برابر کے مرےک کيا سائز اسکا اور ہے جاتا ايک استعمال لئے کے کهانے اور پکانے  

۔ہے ہوتا یکاف لئے کے اتيسہول یضرور شہيہم ہياور  ہے ہوتا کم بہت  سے سائز کے کمرے جو خانہ یباورچ  چهوٹا :خانہ یباورچ چهوٹا ) ب  

ج ) کمرے ميں چهوٹے باورچی خانے کا  کئی سرگرميوں کے لئے وقوف :  بڑے احاطے جو کہ  کهانا کهانےجيسا کہ رسوئی کے طور پر 
استعمال ہوتے ہيں يا  ان کا ايک حصہ جو کہ باورچی خانے کی مشينری نصب کرنے کيلئے وقف ہوتا ہے۔ ۔ايسا کمرہ اصوًالباورچی خانہ نہيں 

 ہوتا بلکہ مختلف نوعيت  کے استعمال  کيلئے ہوتا ہے۔

2.4 سوال  

) پر طور کے ورکشاپ  یک دستکار یکس اور دفتر  کا کارکن مختار مطالعےخود ورکے شہيپ یکس مثال ( یدہ انجام یک امور وارانہ شہيپ کمرے
 گهر ميں بسنے والے کسی ايک فرد کے لئے خاص طور پر زيادہ لوگوں کيلئے استثنائی طور پر زير  استعمال ہوتے ہيں۔

)ںيہ سکتے ہو جواب ممکنہ یکئ اسکے(2.5  سوال  

 آپ اگر۔ںيکر مالحظہ 2.3نمبر سوال لئے کے فيتعر یک خانے یباورچ چهوٹا ںيم ونےک اور خانہ یباورچ چهوٹا خانہ، یباورچ ، پکانے کهانا
 کونے اي خانہ یباورچ چهوٹا خانہ، یباورچ پاس کے آپ اگر۔ںيلکه تعداد یک ان کہ ہے یضرور تو ںيہ زيادہ سے کيا خانے یباورچ پاس کے
 ۔ںيلگائ نشان پر 4 نمبر نہخا  صرف ںيم صورت اس تو ہے ںينہ  موجود خانہ یباورچ چهوٹا  ںيم

  

   صحت حفظان آالِت اور یپان 3

    )ںيہ سکتے ہو جوابات ممکنہ یکئ ںيم   صورت یقيتصد(3.1سوال

 بالواسطہ  ینکيٹ یکوئ سےيج: ںيلگائ نشان پر  3 نمبر خانہ باکس تو ہے آتا سے عےيذر  اور یکس عالوہ کے ليو وبيٹ اي یسپالئ واٹر یپان اگر
  ۔ںيلگائ نشان پر 4  نمبر خانہ ب تو ہے  ںينہ ايمہ  یپان کا نےيپ ںيم گهر اگر ۔ ۔ ہو یجات یبهر سے یپان پر طور یاديمع

  3.2سوال

 سےگرم آلہ شدہ نصب باقاعدہ  یکس مراد سے  اس):لئےيک استعمال کے صحت حفظان ںيم خانے غسل ( یابيدست یک یپان گرم ںيم خانے یباورچ
۔جائے ايک گرم یپان سے حرارت نظام گريد اي چولہوں  کہ جائے چہ ہے ہوتا کرنا حاصل کو  یپان  

  3.3سوال

) 2 نمبر خانہ (۔ہے ہوتا گرم گهر سے جس ہے ہوتا حاصل عےيذر  کے ٹريہ یاس یپان گرم اگر ںيلگائ نشان پر  ”ہاں ”جواب پر ) 1نمبر خانہ(
 حاصل سے ٹريہ واٹر کٹرکيال اي سيگ ںيم خانے غسل سايج ہو ايگ ايک حاصل سے آلہ حدہياعل  یکس یپان گرم اگر ںيلگائ نشان پر ”ںينہ  ”ںيم

  ۔ہو ايگ ايک  حاصل سے نليپ سولر پر طور یجزو یپان گرم اگر  ںيلگائ نشان پر  ”ںينہ  ” ںيم)2 نمبر خانہ (۔ہو  ہوتا

  )ںيہ ہوتے ممکن  جوابات یکئ( 3.4 لسوا

۔ہو موجود آلہ کا کرنے ايمہ یپان گرم اور  یکوئ عالؤہ کے ٹريکےہ کرنے گرم یپان  ںيم  گهر اگر ںيد ںيم صورت اس صرف جواب  
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  3.5سوال

 اور ہوں منسلک پر طور مستقل سے نظام کے ینکاس یک یپان اور  سسٹم واٹر موجود ںيم رہائش جو یہ آالت مرادؤہ سے روم باته اور شاور ٹب
۔ہوں کرتے فراہم یپان پر طور آزادانہ ںيںم کمرو اور رہائش  
 آالت دو ںيانه اور ہوں  حدہياعل حدہياعل اندر کے کمرے یہ کيا دونوں  ٹب کا خانے غسل اور شاور کہ رہے اليخ کا بات اس وقت تےيد جواب

۔جائے سمجها  آلہ یہ کيا اسے ہے شامل یبه شاور ںيم جس ٹب کا خانے غسل کہ ہي اور  جائے ايک تصور  ںيم  
 

  3.6 سوال
 ۔ہے نطام کيا جڑواں پر طور مستقل سے نظام کے ینکاس یک یپان اور آب نظام  ںيم کمروں والے یرسائ آذادانہ اي ںيم ائشرہ رادم سے ٹوائلٹ

۔ ہے نظام سايا   

 

  4   ايئر کنڈيشيننگ(ہيٹنگ۔ائيرکنڈيشيننگ۔قابل تجديد توانائی) 

  4.1 سوال

 ںيہ موجود آالت  ريپذ نقل صرف اگر پهر اي  ہے ںينہ موجود آلہ یکوئ کا کرنے گرم کو رہائش اگر ۔ ںيد جواب ںيم ”ںينہ“  ںيم  ) 2نمبر خانہ(
   ۔ہوں چلتے سے غذا اور   یکس جو اي سيگ اور یبجل ںيم جن

  )ںيہ ہوتے ممکن جوابات یکئ( 4.2 سوال

۔ںيرکه مدنظر کو وضاحت  ليذ مندرجہ لئے کے نےيد  ستدر جواب کے سوال  

 اسے  مثًال ہے ہوتا  نصب باہر کے رہائش  ہي  کنيہےل پہنچانا  حرارت کو رہائشوں تمام موجود ںيم عمارت ا دمرا سے اس: آلہ یحرارت  یمرکز
 ايک  منسلک  یبه سے الئن یک حلقے یشہر کے عالقے کو آلہ یحرارت یمرکز۔) رہيوغ  دوز نيزم ۔خانے تہہ ( ںيم کمرے یمعاونت کے عمارت

۔ہے سکتا جا  

 اطراف اي اندر کے گهر پر طور عام جو آئےاور ںيم استعمال لئےيک کرنے  گرم کو گهر کيا جو نظام سايا:رارتح آلہ مستقل مختار خود

 کے یتوانائ یشمس ، ںيم یوڑهيڈ ںيم یبالکون  پهر اي ہو رکها ںيم کمرے یاندرون مخصوص کيا بوائلر پر  طور کے مثال (ہو موجود ںيم
  ۔ہے جاتا ايک پراستعمال طور آزادانہ کا اس طرح اس   اور ۔ںيہ سکتے جا پائے پر چهت تختے

 ريپذ نقل ناقابَل جو اور ںيہ ہوتے منسلک ريغ سے آالت مختار خود اي یحرارت یمرکز جو ںيہ آالت ؤہ مراد سے اس:  آالت مستقل یانفراد

 یج ل،يت کا یلکڑ،مٹ ، کوئلے۔ ںيٹيپل یک یبجل ۔ پمپ یحرارت کٹرک،يٹر،اليہ یوالےانفراد چلنے پر سياں،رگيٹهيانگ پر طور کے مثال۔ںيہ ہوتے
۔چولہے والے چلنے ساته کے)سيگ مائع ميپٹرول ( ليا یپ  

 اس ہے چلتا وہ سے مواد  جس اور قسم یک پالنٹ ںيم خانے ہر۔ہے چلتا سے  مادے ريگ آتش  اي یبجل وہ کہ ںيکر  ظاہر کو نظام یحرارت کيا رہ
 ۔گا کرے ظاہر کو نظام مختار خود واال چلنے سے ليا یپ یج لئےيک استعمال کے رہائش ؤہ تو ںيلگائ نشان پر 10 نمبر  خانہ اگر ۔ںيلگائ نشان پر
 مثًال اگر لئےيک جوابات ريکث ۔گا کرے ظاہر کو نظام یمرکز والے چلنے پر سيگ یقدرت اي سيگ نيمته تو ںيلگائ نشان پر 1  نمبر خانہ اگر پهر اي

 پر 25 اور 8 نمبر خانے تو ہو یہوت استعمال یلکڑ ںيم جس یٹهيانگ اي ہو چلتا پر سيگ نيمته جو آلہ مختار خود لئےيک نظام یحرارت ںيم رہائش
  ۔گا ہو لگانا نشان

  4.3 سوال

 قابل کے یوانائت ۔ںيلگائ نشان پر’’  ہاں ‘‘ںيم) 1 نمبر خانہ (تو ہے اہتمام کا نظام کے کرنے دايپ یبجل سے ذرائع ديتجد قابل  اندر کے گهر اگر
 اور سيگ جيوي،س وماس،يبائ ی۔آبی۔توانائ یسمندر۔یتوانائ یک لہروں ۔تهرمل ويج ی۔شمس (ی۔ہوائ’’ ذرائع کے ندهنيا یمعدن ريغ‘‘    ذرائع ديتجد
 ۔2نمبر کليآرٹ کے 03/387 نمبر یڈگر یقانون بمطابق ) سيگ ويبائ اور سيگ ہيبق سے عمل کے یصفائ
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4.4سوال  

 کا) رہيوغ چهت/ واريد / تختے چمکدار یفرش ۔ونٹي واحد مستقل اي کا تينوع منقسم مستقل یعني (نظام کے شنيکنڈ ريائ مستقل ںيم رہائش اگر
 ۔ںيد جواب ںيم’’ ںينہ ‘‘ یبه تب ہوں موجود یبه  شنيکنڈ ريائ ريپذ نقل اگر ۔ ںيد جواب ںيم ’’ ہاں ‘‘ ںيم  )1 نمبر خانہ (تو ہو اہتمام

  

 5 کاريں اور پارکنگ  

5.1 سوال  
 لئےيک استعمال یبه یکس کے فرد یکس کے خاندان رےيغ شرکت بال بلکہ ہونا مالک کا یگاڑ صرف نہ  مراد سے یابيدست یک پارکنگ  اي یگاڑ
۔ںيہ شامل) رہيوغ دار سپرد ۔ کنندہ استعمال ۔ پر کرائے لئےيک عرصہ لمبے (ںيم جس  

 
 

  5.2 سوال
۔ہو ہوتا استعمال لئےيک مقصد یاس ؤہ اور ہوں یسکت ہو یکهڑ اںيگاڑ زائد سے کيا  اي کيا ںيم جس  کمرہ بند مراد سے: باکس  

 کيا اي  کيا ںيم اس اور ہو مانند یک کمرے کيا جو ۔ہو یگئ یک محفوظ  لئے کے مقاصد یذات جو ہے جگہ یسيا مراد سے پارکنگ ںيم  جرايگ
 عمارت بالخصوص پهر اي راجيگ دوز نيزم ںيم عمارت مثًال ۔ہو ہوتا استعمال لئےيک صدمق یاس اور ۔ہوں یسکت جا یک یکهڑ اںيگاڑ  زائد سے
۔ہوں گئے کئے ريتعم سامنے کے  

 ۔اندر کے صحن مثًال ۔ہو واقع ںيم جگہ یکهل باہر اور  ہو لئےيک استعمال یذات  جو ہے جگہ یسيا مراد سے: پارکنگ  یرونيب لئےيک یگاڑ
  ۔پارکنگ کردہ ريتعم کے چهت ريبغ  پر منزل یآخر یک مارتع ۔چےين کے ستونوں کے عمارت

 ظاہر عدد تو ہو زائد سے کيا  اگر (ہو جگہ یک کرنے یکهڑ یگاڑ کيا اگر لئےيک استعمال یذات پاس کے خاندان ريپذ رہائش ںيم عمارت 
  ۔ہو کرنا حاصل بيعنقر کو جگہ اس اي  ںيکر ظاہر اسے تو) ںيکر
 ہو ايمہ  مفت اي ہو پر کرائے ۔ہو تيملک چہ اگر) یبه وقت یکس (۔ہو ینيقي استعمال کا کرنے یکهڑ یگاڑ ںيم اس مراد سے یابيدست یک جگہ
۔)رہيوغ  

 
 

  6 ٹيليفون اور انٹرنيٹ
 

  6.1 سوال

 اگر ۔ ںيلگائ نشان ںيم) ’’ہاں‘‘  (1 نمبر خانہ تو) معاہدہ ساته اسے اور یکمپن لفونيٹ ہيبشکر (ہے فون فکس فعال کيا کم از کم پاس کے آپ اگر
 نشان ںيم) ’’ںينہ‘‘  (2 نمبر خانہ تو  ہے ںينہ فعال معاہدہ ساته کے یکمپن فونيليٹ مگر ہے الئن فون پهر اي ہے ںينہ  الئن فونيليٹ ںيم رہائش
   ۔ںيلگائ
  6.2سوال
۔ںيلگائ  نشان پر) ’’ںينہ‘‘ (ںيم  2 نمبر خانہ  تو ہے ںينہ فون موبائل پاس کے ممبر یکس کے خاندان اگر  

 
6.3 سوال  

 ايسے تمام فيملی ممبران کی تعداد  نشاندہی کريں جن  کے پاس کم ازکم ايک موبائل فون ہے۔
 

6.4 سوال  
۔ںيلگائ نشان پر) ’’ہاں‘‘(ںيم 1 نمبر خانہ  تو ہے کنکشن ٹيانٹرن کا قسم کيا یکس پاس کے آپ اگر  

 
)ںيہ ہوتے ممکن جوابات یکئ ( 6.5 سوال  
 نشان پر 3 نمبر خانہ تو ہے کنکشن کا ليترس وسعت  ںيم  یکنالوجيٹ ماکس یوائ   اي ہے کنکشن  کا ليترس وسعت پر یفائ .یوائ پاس کے آپ اگر
۔ںيلگائ



 سيکشن   2  ۔ گهر ميں حسب معمول رہائش پذير اشخاص کے متعلق معلومات                                                       
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 1 رجسٹريشن سے متعلقہ معلومات
 یک یت،شاديثيح یازدواج ہعالو کے جنس تو ہو’’  یرہ رہ یاکهٹ یمليف ساته کے مالک اي ہو سے رشتوں یخاندان‘‘ تعلق کا جن سواالت سےيا

 وسعت  یافراد یک گهرانے  اسکے  خصوصًا متعلق کے خاندان کہ ہے ہي مقصد پر طور خاص کا حصول کے معلومات ان اور ںيلکه یبه خيتار
 ۔ادتعد یک بچوں والے رہنے ساته کے کيا یکس  سے ںيم نيوالد  صرف ۔جوڑے یازدواج تيسم بچوں  پر طور کے مثال ( سکے ہو معلوم

) ۔رہيوغ تعداد یک افراد والے رہنے لےياک  

1.1سوال  
 جو شخص ؤہ مراد سے مالک  ںيم کارڈير یمليف ۔ںيکر ظاہر کو رہنے اکٹهے ساته کے اس اي  یدار رشتہ ساته کے مالک  ںيم  کارڈير یمليف

  ۔ہو سربراہ کا خاندان اپنے ںيم اندراجات دفتر
  ۔ہے مکمل یہ پہلے جواب  ںيد نہ جواب کا سوال کےمتعلق ) 01 فرد ںيم اے لسٹ ( شخص شدہ الہحو کے اس اي مالک ںيم  کارڈير یمليف ۔
 اي جنس مختلف  یعني  صورت  یک جوڑے ساته کے مالک ںيم  کارڈير یمليف فرد جو کہ گا ہو لگانا نشان ںيم خانے متعلقہ کے 3نمبر قہيطر ۔

     ۔ہو رہا رہ ساته کيا ںيم صورت یک جوڑے جنس ہم پهر
ی۔گ ہو یکرن یبند درجہ یک ان تو ںيہ لئے کر ميتسل بچے اپنے نے یساته ونيج / یويب اي خاوند مثًال سربراہ اگر  

 صرف کا ساته ونيج/یويب اي خاوند‘‘ (۔ ںيلگائ نشان ںيم 06  نمبر خانہ صرف بچے کے یساته ونيج / یويب اي خاوند کے سربراہ صرف
۔ہو ريپذ رہائش یبه نہ معمول حسب ںيگهرم اي ہو چکا پا وفات کيا یوئک ںيم نيوالد اگر ۔) ’’یبچ/بچہ  

   ی۔به لئےيک نيوالد کے) نيوالد کے خاوند/یويب اي ( یساته ونيج یک سربراہ) ’’ساس / سسر کا سربراہ‘‘ (گا ہو لگانا نشان پر 8  نمبر خانہ -
 خاوند کے براہ سر اگرچہ ۔گا ہو لگانا نشان ںيم خانہ متعلقہ کے رشتہ اپنے کو داروں رشتہ کے یساته ونيج / یويب اي خاوند کے سربراہ صرف ۔
۔ہوں یبه نہ ريپذ رہائش معمول حسب ںيم گهر اس یساته ونيج / یويب اي  
 ان اي چچا کا یساته ونيج/خاوند/یويب یاسک اي سربراہ (یساته ونيج / خاوند اي یويب مثًال دار رشتہ کے سربراہ گئے کئے نہ ظاہر  ںيم جوابات-
 / یويب اي  سربراہ‘‘ (۔گا ہو لگانا نشان ںيم 16  نمبر خانہ ںيانه ہوں ريپذ رہائش معمول حسب ںيم مکان  اس کہ جو) رہيوغ یبهائ زاد چچا کا

   ) ’’دار رشتہ گريد کے یساته ونيج/ خاوند
 نمبر خانہ ؤہ  تو ہو نہ رشتہ یکوئ ساته کے یساته ونيج / ندخاو / یويب اي سربراہ کا ان اور ہوں رہے رہ ںيم مکان اس معمول حسب جو افراد -

 خاندان  کيا افراد ہي اگر ۔) ’’نسبت اي یدار رشتہ ساته کے جوڑے ريبغ شخص دوسرا یکوئ  واال رہنے ساته کيا‘‘  (۔گے ںيلگائ نشان ںيم  17
   ۔گا ہو ناکر پر فارم دوسرا  متعلق کے خاندان ںيانه ںيم صورت اس تو ںيہ رہے کر مرتب

 یہ کيا وہ اگر۔لگائيں نشان پر  17 نمبر خانہ  وہ ہوں بستے ںيم رہائش یاس پر طور عام جو )معاون یخاندان ،نيمالزم لويگهر (مالزم کا خاندان۔
 ۔ںيکر پر فارم  حدہيعل کيا پر طور یالزم وہ تو ہو بنتا خاندان

  
  1.2 سوال

۔ہے کرتا یہ نشاند یک عورت اور مرد  جو ہے رعنصريپذ ريتغ یاديبن کيا کا جانچ یک  اتيشمار ’’جنس ‘‘  

  1.3 سوال
۔سکے جا ايک کم کو امکان کے یغلط ںيم عمر یک شخص یکس تاکہ ہے لگانا اندازہ حيصح کا عمر مقصد کا سوال متعلقہ سے دائشيپ خيتار  
 تو ہو یضرور اگر ۔گا جائے ايک ظاہر کو ہندسوں دو نہيمہ اور دن زين ںيم الفاظ کہ نہ  ہے یجات یلکه  ںيم  ہندسوں پر طور یالزم دائشيپ خيتار

  )1967/06/05 پر طور کے مثال (جائے لکها صفر آگے کے ہندسوں  ان 
 

1.4 سوال  
 اس اور) ساته کے جگہ یک رہائش مثال (ہے جاتا اياٹها ساته کے معلومات  یدوسر) ہو یہوئ دائشيپ  پر جہاں ( سوال ںيم بارے کے دائشيپ جائے
۔ںيہ یہوت فراہم معلومات متعلق کے یمنتقل یک یآباد نيماب کے  ملکوں ے دوسر اور یاٹل اور یمنتقل یاندرون  ںيم یاٹل یک یآباد سے  

  )ںيم ہيبلد اس(۔ںيلگائ نشان پر 1 نمبر خانہ پر طور یالزم وہ ہوں ہوئے دايپ ںيم  ہيبلد یرہائش  موجودہ  جو افراد۔

 ، گآؤں(کے اس  کہ نہ ۔ہوں ہوئے دايپ ؤہ ںيم جس ں،يکر درج  نام کا ہيبلد اس ہوںوہ ہوئے دايپ ںيم ہيبلد دوسرے یکس کے یاٹل جو لوگ سےيا-
 ظاہر  واضع یبه کو لفظوں یآغاز کے نام کے صوبہ کے ہيبلد اس  کردہ ظاہر سے خيتار یک یشمار مردم ںياز عالؤہ) ۔۔رہيوغ مرکز یرہائش
۔ںيکر  

 ینيطال پر طور یالزم نام کا ملک دوسرے۔ ںيلکه نام کا دائشيپ جائے اور  نام موجودہ کا ملک اس ہوں ہوئے دايپ ملک نرويب جو افراد سےيا-
۔جائے لکها ںيم ريتحر رسم یاطالو  اور  



سيکشن   2  ۔گهر ميں حسب معمول رہائش پذير اشخاص کے متعلق معلومات                                                         
                 

 

1ی پی سی ۔رہنمائ متعلق سے کرنے پر ‘کو فارم  
 

1.5 سوال  
 سے دفتر اس اور ۔ہے کرنا ظاہر کو رہائش اصل یک دہندہ درخواست مقصد کا نےيد درخواست لئےيک شنيرجسٹر ںيم دفتر یرجسٹر کے ہيبلد

 کو دہندہ درخواست ۔ہے سکتا دے درخواست یاپن باقاعدہ لئےيک کرنے حاصل ٹيفکيسرٹ یضرور گريد اور زيدستاو یشناخت یاپن دہندہ درخواست
۔ہے ںينہ ريتحر سے پہلے پتہ کا اس پر صفحے پہلے کارڈکےير یمليف اگر گا ہو نايد جواب ںيم صورت اس صرف  

  ، ہاں‘‘ (۔گا ہو لگانا نشان ںيم 1 نمبر خانہ ںيانه ۔ ہو یہوئ یشمار مردم یک ان جہاں دفتر ؤہ ، اشخاص شدہ درج ںيم دفتر یررجسٹ کے  ہيبلد -
  )’’سہن رہن اکٹها اي مکان دوسرا مگر  ، ہاں‘‘ (2 نمبر خانہ اي) ’’ںيم مکان یاس
   ۔گا ہو کرنا ظاہر نام کا ہيبلد یرہائش موجودہ اپنا ںيانه تو ںيہ درج ںيم دفتر یرجسٹر دوسرے یکس کے ہيبلد یک یاٹل جو لئےيک افراد ان -

 ںيکر ظاہر  واضع یبه کو لفظوں یآغاز کے نام کے صوبہ کے ہيبلد۔) رہيوغ مرکز یرہائش ۔ گاؤں (اسکے کہ نہ ، ںيکر ظاہر نام کا ہيبلد صرف
 ۔

)’’ںينہ ںيم ہيبلد یبه یکس کے یاٹل/ںينہ‘‘(لگائيں نشان پر 4  نمبر خانہ وہ ہے ںينہ ںيم دفتر  یکس کے ہيبلد یاطالو اندراج کا جن افراد سےيا-  

 ادارے ںيم جن ( ادارے یامداد ۔ ) رہيوغ ناريميس ۔ کالج یميتعل : پر طور کے مثال ، منسوب سے  اصطالح یک رہنے کر مل باہم  کہ رہے واضع
 نکيکل۔ہسپتال ںيم  جن( ادارے کے معالجے عالج۔) رہيوغ ںيگائ آرام لئےيک بوڑهوں اور بالغوں معذور  گهرانے، کے خاندان ،اہل خانے  ميتي

 ہاؤس سٹيہوٹلز،ہوسٹلز،گ) رہيوغ رکيب یملٹر خانے، ليج یہسپتال،ملٹر یملٹر(شراکت ساته کے یشراکت،ملٹر ساته کے خانہ،چرچ دي،ق)رہيوغ
 ۔)رہيوغ جہاز /شپ کروز کہ سايج( جہاز یتجارت اور

  

  یشاد اور تيثيح یازدواج 2

2.1 سوال  

 نہ) ’’یحدگيعل یقيحق‘‘(ںيلگائ نشان پر 3نمبر خانہ وہ رہتے ںينہ سے تيثيح یک یويب اںيم یابه سے وجہ یک تنازع جو افراد شدہ یشاد سےيا
  ) ’’شدہ یشاد‘‘(یعني  2 نمبر خانہ  کے

 نشان پر 2 نمبر خانہ ؤہ ہوں رہتے دور سے اتيح کيشر اپنے  سے وجہ یک حاالت یناگہان  اي ضرورت یکس جو افراد شدہ یشاد سےيا-
  )’’یحدگيعل یقيحق‘‘ (3 نمبر خانہ  کہ نہ) ’’ شدہ یشاد‘‘ (ںيلگائ

 اپنے تحت کے ،1970 دسمبر1 خيبتار 898 نمبر  قانون نے جنهوں افراد سےيا کے یعني(’’ ںيہ شدہ یشاد یہ سے پہلے   ‘‘جو افراد سےيا-
   ۔)’’شدہ طالق‘‘ (ںيلگائ نشان پر 5 نمبر خانہ ؤہ ۔ ہے یل  کر حاصل یموقوف اي یمنسوخ یک عقد یازدواج

  2.2سوال

 طالق ، افراد حامل کے یحدگيعل یقانون اي یقيحق  عالوہ کے افراد شدہ یشاد اي ہو یچک ہو یشاد دفعہ کيا یک جن ںيہ دہ جواب لوگ تمام وہ
۔ ںيہ دہ جواب یبه رنڈوا /افتہي  

۔ںيلکه  خيتار یک یشاد یآخر ںيم صورت یک وںيشاد ادہي،ز)05-1969 مثال(ںينہ ںيم لفظوں ںيہ سکتے لکه ںيم ں ہندسو خيتار یک یشاد-  

2.3سوال  

۔ہے کرنا حاصل معلومات کےمتعلق خاندان اي جوڑوں  مقصد کا کرنے فراہم معلومات متعلقہ سے تيثيح یازدواج پہلے سے یشاد یآخر  

۔ہو نہ وںيک یہ یشاد یپہل یک آپ ہي چاہے ہے یضرور کرنا فراہم معلومات متعلق سے تيثيح یازدواج پہلے سے یشاد یآخر  

 اي شدہ طالق ، حامل کے یحدگيعل یقانون اي یقيحق ؤہعال کے افراد  شدہ یشاد ہواور یچک ہو یشاد دفعہ کيا  کم از کم یک جن  یبه لوگ تمام وہ
  ۔ںيہ  دہ جواب یبه افراد رنڈوے
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  تيشہر 3

۔ہوں حامل کے تيشہر یملک ريغ اي نياٹال ہے کرنا معلوم تعداد یک افراد  ان ميمق ںيم یاٹل مقصد کا سواالت متعلق سے تيشہر-  
۔ہے حصول کا ت ايخصوصو اںينما یک ان اور تعداد یک ووٹروں مقصد کا جس مثًال ںيکر فراہم معلومات یبه متعلق عمرکے یک افراد یرہائش  
 اور نيمہاجر  کر خاص  کرنا معلوم تينسل یک شخص کيا ہر مقصد کا حصول کے)والدہ اور والد (معلومات متعلقہ سے دائشيپ جائے یک نيوالد
۔متعلقہ سے اوالد یک ان اور  

 
3.1 سوال  

   ۔ںيکر ظاہر نام اسکا ہوں یشہر کے ملک جس  ںيم زبان یاطالو اي ینيالط اور ںيلگائ نشان پر   2 نمبر خانہ افراد یملک ريغ ۔

  1 نمبر خانہ بکس (ںيد حوالہ کا تيشہر یاطالو صرف ؤہ ہوں  حامل کے تيشہر یدوسر یکس عالؤہ کے تيشہر یاطالو جو اشخاص سےيا ۔
  )ںيلگائ نشان پر

 ں،يکر ظاہر کو تيشہر یملک ريغ یہ  کيا صرف وہ )کے تيشہر یاطالو سوائے(ہوں رکهتے تيشہر ادہيز سے کيا جو یشہر یملک ريغ وہ ۔
 سے  ب  گروپ اي  الف گروپ اگر  ۔ممالک گريد) ب ۔ ہوں رکهتے تعلق سے نيوني یورپي جو ملک وہ) الف :) مطابق کے تيفوق  ليذ درج
  ۔ںيکر ینشاندہ یک ملک یہ کيا صرف تو ہوں یگئ ید معلومات متعلق

 کے وقوم ملک بے ۔)ںيلگائ نشان پر  3 نمبر خانہ(ںيکر اقرار کا ہونے قوم و ملک بے اپنے ہے،ؤہ ںينہ تيشہر یکوئ پاس کے جن افراد  سےيا-
  ۔ہو یہوئ نہ  واضع یابه باعث کے اتحاد اي یحدگيعل۔ ليتحل یک استوںير تيفيک یشہر یک جن ںيہ ہوتے شامل یبه افراد ؤہ ںيم زمرے

  3.2 سوال

  ۔ہوں ہوئے دايپ باہر سے ملک ہو لگائيں،اگرچہ نشان پر )’’ہاں‘‘(1 نمبر خانہ ںيہ رکهتے تيشہر یاطالو یدائشيپ جو وہ-
 حاصل تيشہر یاطالو عہيذر کے یشاد نے جنہوں اي ہوں بنے یشہر یاطالو سے اجازت یک  گورنمنٹ بعد کے مدت مخصوص کيا جو وہ-
 حاصل ہوئے رہتے سے قےيطر یقانون تک عمر یک سال18 کر لے سے دائشيپ ايہو حاصل تيشہر پر اديبن یک تيقابل یکوکس جن وہ اي ہو یک
 ہو یہوئ عطا تيشہر یاطالو بخود خود ںيجنه ںيلگائ نشان یبه لوگ وہ پر  2 نمبر خانہ) ’’ںينہ‘‘(لگائيں نشان ںيم  2نمبر خانہ ؤہ تو ہو یہوئ
  :پر طور کے مثال

الف) وہ بچہ جسے کسی اطالوی شہری نے گود ليا ہو۔يا اطالوی ماں يا باپ کی طرف سے ولديت کی  قانونی  تصديق ہوئی ہو۔ (يا  اس کےقانونی 
  سلسلہء نسب کا عدالتی اقرار نامہ)

۔ہو یک حاصل تيشہر یاطالو نے جس رہاہے رہ ساته کے شخص سےيا یکس جو بچہ سايا) ب  
 

  3.3سوال
  ۔)ںينہ پر طور یدائشيپ مگر ہے رکهتا تيشہر یاطالو وہ یعني (ہو ايلگا نشان پر 2نمبر خانہ کے 3.2 نے جنہوں افراد  سےيا
کے نےيد تيشہر کو یملک ريغ پر طور کے مثال(۔سے عےيذر اور یکس اي ہے یک حاصل عےيذر کے یشاد تيشہر کہ کرے وضاحت ضرور 

  )سے عمل
۔ںيکر انيب ضرور تيشہر  سابقہ یاپن ںيم زبان یاطالو اي ینيالط افراد یرملکيغ 
  

  3.5 اور 3.4 سوال
 کے باہر۔ہو یہوئ شدائيپ یک ان پر جہاں یبه جگہ وہ اور ہے یضرور بتانا کا رہائش ہيحال یک نيدوال تو ہوں ہوئے دايپ ملک کے باہر  نيوالد اگر

۔ںيلکه ںيم الفاظ یاطالو اي ینيالط کو دائشيپ  یک ملک   
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 4 موجودہ يا گزشتہ رہائش
 
 یک فيتعر اسطرح یک نيمہاجر یملک/یرناندو ۔ںيہ تےيل  ہ جائز  کا نيمہاجر یاالقوام نيب/یرونيب اور یملک /یاندرون سواالت کے 4 کشنيس
 یک اسطرح فيتعر یک نيمہاجر یاالقوام نيب۔تهے ريپذ ہائش ںيم ہيبلد یدوسر پہلے سے شيتفت ںيم عرصہ گزشتہ  جو افراد ؤہ کہ ہے یجات
 یکس کے یزندگ یاپن وہ مگر ہوں رکهتے تيشہر یک ملک یبه یکس وہ اي ہو یہوئ ںيم ملک یبه یکس دائشيپ یک جن افراد سےيا کہ ہے یجات

۔ہوں رہے رہتے ںيم ملک دوسرے یکس ںيم مرحلے  

  4.1سوال

۔تهے موجود آپ وقت کے یشمار مردم پر جہاں  ںيلگائ نشان ںيم خانے متعلقہ  اس  

 اگرچہ) ’’ساته کے یکس   اي ںيم گهر کے دوسرے یکس کنيل ،ںيم ہيبلد  اس‘‘ (ںيم 2 اي)  ’’ںيم رہائش اس‘‘ (ںيلگائ نشان پر  1 نمبر خانہ
 جگہ یدوسر یکس کا اس اور لوٹا واپس کو 2011 اکتوبر 10 تها،مگر حاضر ريغ سے قصبے متعلقہ سے 2011 اکتوبر 9 مورخہ شخص مذکورہ

  ۔ہو ہوا  نہ اندراج پر

  یامداد)رہيوغ نارزيميس۔ زکالج ںيم جن(ادارے یميتعل پر طور کے مثال  منسوب سے اصطالح یک   رہنا کر مل باہم    لفظ   کہ رہے واضع
 ےک  معالجے عالج)رہيوغ ںيگائ آرام لئےيک بوڑهوں اور بالغوں معذور گهرانے، کے خاندان اہل  ، خانے  ميتي ںيم جن(ادارے
 یملٹرخانے، ليج یہسپتال،ملٹر یملٹر(شراکت ساته کے یشراکت،ملٹر ساته کے خانہ،چرچ دي،ق)۔۔۔رہيوغ نکيکل۔ہسپتال کے سايج(ادارے/مراکز

) رہيوغ جہاز یبحر  /شپ کروز کہ سايج( جہاز یتجارت اور ہاؤس سٹيہوٹلز،ہوسٹلز،گ) رہيوغ رکيب  

  4.2سوال
 گريد اور ہو سے تيقوم  اور ملک  یدائشيپ کے اس نظر قطع۔ رہا ںينہ  ريپذ رہائش  ملک  رونيب یبه یکهب وہ کہ کرے ینشاندہ دہندہ جواب
۔ہوں یگئ یک اندر کے یاٹل کہ جو کے وںيليتبد یرہائش  
 وجہ یکس گريد اي کام/ميتعل/خاندان(ہوں گذارے باہر سے ملک نےيمہ 12 ازکم کم نے جنہوں ںيلگائ نشان پر  1  نمبر خانہ بکس افراد وہ صرف
 ۔ہو ايگ ايک اندارج سے وجہ یکس ںيم یآباد یک قصبے یکس کے یاٹل پر) یواپس اي(آمد اگر اور) سے

  
  4.3سوال
۔لکهے ضرور ںيم بارے کے نےيمہ اور سال کے یواپس مستقل ںيم یاٹل وہ کہ ہے یالزم لئے اسکے ہو رہا رہتار ملک کے رباہ جو وہ  

 
  4.4سوال
 اس پر اديبن یک اربعہ حدود ہيحال یماالقوا نيب ںيم زبان یاطالو اي ینيالط وہ کہ ہے یالزم لئے کے اس ہو، رہا ميمق ملک رونيب  جو شخص  ؤہ

۔تها ريپذ رہائش ںيم آخر وہ جہاں کرے ہرظا کو ملک  
 

)ہوں رہے رہتے زائد سے اس   اي سال کيا جو ںيد جواب افراد وہ صرف( 4.5 سوال  
 انکے) یته  یرکه ںيم ہيبلد نياٹال دوسرے  یکس ہائشر یک معمول  اپنے پہلے سال کيا نے جس(  ہے ايلگا نشان پر 3 نے جنہوں افراد سےيا

)رہيمرکزوغ یرہائش ۔  گاؤں(۔ کہ نہ  ںيلکه نام کا قصبے۔ رہتےہوں وہ جہاں ںيلکه نام کا قصبے ہيحال ےاپن کہ ہے یالزم لئے  
 

)ہوں رہے رہتے زائد سے اس اي  سال پانچ جو  ںيد جواب افراد وہ صرف( 4.6سوال  
 لئے انکے) یته یرکه ںيم ہيبلد یطالوا دوسرے کيا رہائش یک معمول اپنے پہلے سے سال پانچ (ہے  ايلگا نشان پر 3 نے جنهوں افراد وہ

)ريوغ مرکز یرہائش ،قصبہگاؤں  (کہ نہ ں،يلکه نام کا قصبے۔ ںيہ رہتے جہاں ںيلکه نام کا قصبے ہيحال اپنے کہ ہے یالزم  
 اي ینيالط ؤہ ہک ہے ی ضرور لئے کے ان) یته ملک رونيب رہائش یک معمول اپنے پہلے سال پانچ (ہے ايلگا نشان پر 4 نے جنهوں افراد سےيا

۔ںيکر ظاہر کو نام کے ملک رونيب  ںيم زبان یاطالو  
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 5 تعليم اور تربيت
 

)لئے کے افراد عمر کم سے سال 6( 5.2 اور5.1 سوال  
  )01  شخص کا  اے فہرست(  ۔گا دے ںينہ  پرست سر اي  سربراہ کا پرچہ  یخاندان جواب کا سواالت ان
 یہ سے پہلے جو کنيل ہوں گئے نہ ںيم سکولوں ،  ) یمادر  سابقہ (یرخواريش اي ینرسر جو ورا ہے کم سے سال 6 عمر یک جن بچے سےيا-
 سوال ،وہ ہوئے  دايپ انيدرم کے 2005دسمبر 31 اکتوبراور 10 جو بچے ؤہ پر طور کے ،مثال) سکول یپرائمر (ہوں رہے جا ںيم جماعت یپہل

  ۔)’’جماعت یپہل یک یپرائمر‘‘ (ںيلگائ نشان پر   3 نمبر خانہ اور ںيد جواب کا 5.1
  یپرائمر  ؤہ کنيل ہوں رہے جا نہ ںيم سکولوں کے ،)  یمادر سابقہ (یخوار ريش ی۔نرسر جو اور  ہو  کم سے سال 6 عمر یک جن بچے سےيا -
 نيتدو یک پرچہ اپنے اور ںيلگائ نشان پر 4 نمبر خانہ اور ںيد جواب کا 5.1 سوال ؤہ ) سکول یپرائمر(ہوں رہےجا نہ یبه ںيم جماعت یپہل یک
  ۔ںيکر مکمل یکاروائ  یک

)ہے زائد سے اس اي لسا 6 عمر یک جن افراد سےيا( 5.4 اور 5.3 سوال  
۔ہوں کئےگئے حاصل تحت کے ميتعل نظام یاطالو دائرہء جو عہدے یميتعل یگئ ید ںيم فہرست ۔  
  ۔ںيلگائ نشان پر 2  نمبر خانہ) سکول یپرائمر(شاگرد کے جماعت یپہل کے سکول یپرائمر۔
 یميتعل اہم ادہيذ اپنے صرف  لئےيک یسرگرم وارانہ شہيپ یحتم یاپن افراد حامل کے عہدے یميتعل کے درجے یہ کيا زاہد سے اس اي دو  -

  ۔ںيکر ہر ظا  کو عہدہ

  خانہ کے مطابقت یک  ٹائٹل کے یاٹل وہ ہو یک حاصل یڈگر یاعل سے ملک رونيب نے جنہوں)یشہر یملک ريغ بالخصوص (افراد ؤہ -

۔ںيلگائ نشان ںيم  
 انتخاب کا 01 قاعدہ  ؤہ)’’سکتے ںينہ لکه پڑه اور ںينہ ٹائٹل یکوئ کا ميتعل‘‘  (ہو یک حاصل نہ ميتعل یکوئ نے جنہوں افراد یملک ريغ سےيا

  ۔ہوئے تےيد حوالہ اک زبان یمادر یاپن)’’ ںيہ سکتے لکه  پڑه کنيلں،ينہ ميتعل یرسم یبه یکوئ‘‘(02 قاعدہ اور ںيکر

  ۔ںيہ چکے لگا نشان ںيم 08 اور 06 نمبر خانہ کے 5.3 سوال جو گا ہو نايد جواب کا 5.4  سوال ںيانه صرف 
  :ںيکر یرويپ یک اتيہدا ليذ درج کہ ہے یضرور لئے کے نےيد جواب مناسب کا 5.4 اور 5.3 سوال

 ۔ ہو مطابق کے درجے پہلے کے ميتعل یاديبن کہ جو  )جہينت یحتم مترادف اسکے  اي ( ٹيفکيسرٹ سکول یپرائمر 03: قاعدہ

   ۔ہے ہوتا یجار بعد کے کرنے کے کورس کے’’ یس ‘‘ قسم ںيم سکول پبلک  یکس ٹيفکيسرٹ سکول یپرائمر

 ايک  صلحا پہلے سے اميق کے سکول مڈل شدہ ضم جو )ابتداء وارانہ شہيپ اي  (ٹيفکيسرٹ  سکول مڈل  ینڈريسک ڈيفائيوني :  04قاعدہ

 اي ( ۔ہے درکار ٹيفکيسرٹ سکول یپرائمر لئےيک داخلہ کے کورس ۔ہے ہوتا مترادف کے ليتکم یک ميتعل یاديبن یک درجے دوسرے جو ۔ہو ايگ
  )جہينت یحتم مترادف اسکے

  :یدہ انجام  یک درجے متوسط /کم  یک ڈانس برائے یڈمياک شنلين اي یقيموس برائے ادارہ:  05 قاعدہ 

 کئے حاصل سے ڈانس برائے یڈمياک شنلين اور یقيموس برائے ادارہء پہلے سے) 508/99 نمبر قانون (ميا۔اے۔فيا۔اے ميترم یقانون یک 1999
  ۔ںيہ رکهتے مطابقت سے  عہدہ یميتعل کے درجہ متوسط گئے

  ۔آتا ںينہ ڈپلومہ کا سکول یئہا یکنڈريس جبکہ ہے آتا ںيم ضابطے کے قاعدہ یاس ڈپلومہ یحتم کا ڈانس اي یقيموس برائے ادارہ  
 نشان پر  12 نمبر خانہ ؤہ ہے، ڈپلومہ کا سکول یہائ یکنڈريس اور  ڈانس برائے یڈمياک شنلين اور یقيموس برائے ادارہء  پاس کے جن افراد ؤہ 

  ) .....’’رہيوغ یفنکار عمدہ برائے یڈمياک‘‘(۔ںيلگائ
 متعلقہ ںيجنه  ڈپلومہ کا فن علوم برائے وٹيٹيانسٹ  اي ڈپلومہ کا معلم سکول اي ڈپلومہ کا لومع وارانہ شہيپ برائے  وٹيٹيانسٹ:  08،07،06 قاعدہ

   ۔ :ہے جاتا ايک ازيامت طرح اس ںيم ان ہو ايگ ايک حاصل سے اداروں
 کا سال 3 اي 2(ہو ايگ ايک حاصل  اندر کے اديمع یک سال4 جسے  سند یک معلم سکول  اي سند یتياہل یک علوم وارانہ شہيپ برائے وٹيٹيانسٹ 

 کا سکول مڈل لئےيک نےيل داخلہ ںيم کورسوں ان۔سکے مل نہ داخلہ لئےيک کرنے صل حا  ميتعل ںيم یورسٹيوني یکس  سے جس )کورس
 فن علوم برائے وٹيٹيانسٹ اي سند یک معلم سکول  اي علوم وارانہ شہيپ نے افراد جن  ۔ہے درکار) علوم وارانہ شہيپ مترادف اسکے اي ( ٹيفکيسرٹ
  ۔ںيلگآئ نشان پر 1 نمبر خانہ  کے 5.4سوال ؤہ ہے یک حاصل ميتعل یاعلہ ںيم سند یتياہل یک
 حاصل سے سکول یہائ  یکنڈريس یکس  ميتعل یک مدت  یک  سال 5 اي4 جو کرنا حاصل )امتحان کا سکول یہائ یکنڈريس اي ( ڈپلومہ سکول یہائ 
  لئےيک نےيل داخلہ  ںيم کورسوں ان ۔ہو جاسکتا  ايل داخلہ لئے کے کرنے حاصل ميتعل ںيم یٹورسيوني سے عےيذر کے جس ہو یگئ یک

 اي سند یک  معلم سکول اي علوم وارانہ شہيپ نے افراد  جن ۔ہے درکار)  علوم وارانہ شہيپ مترادف اسکے اي ( ٹيفکيسرٹ کا سکول یکنڈريلوئرس
 ۔ںيلگائ نشان پر 2 نمبر خانہ  کے 5.4 سوال وہ تو ۔ ہے یک حاصل ميتعل یاعل ںيم سند یتياہل یک فن علوم برائے وٹيٹيانسٹ
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 جس ہو یگئ یک حاصل سے سکول یہائ یکنڈريس یکس ميتعل یک مدت یک  سال 5اي4 جو  ڈپلومہ کا علوم  یفن برائے وٹيٹيانسٹ: 09 قاعدہ

  کا سکول یکنڈريس لوئر لئےيک نےيل داخلہ ںيم کورسوں ان -ہو جاسکتا ايل داخلہ لئے کے کرنے حاصل ميتعل ںيم یورسٹيوني سے عےيذر کے
   ۔ہے درکار) علوم وارانہ شہيپ  مترادف اسکے اي ( ٹيفکيسرٹ

 جس ہو یگئ یک حاصل سے سکول یہائ یکنڈريس یکس ميتعل یک مدت یک  سال 5 اي4 جو  معلم سکول ڈپلومہ برائے وٹيٹيانسٹ: 10 قاعدہ

  کا سکول یکنڈريس لوئر لئےيک نےيل داخلہ ںيم کورسوں ان -ہو جاسکتا ايل داخلہ لئے کے کرنے حاصل ميتعل ںيم یورسٹيوني سے عےيذر کے
  ۔ہے درکار) علوم وارانہ شہيپ  مترادف اسکے اي ( ٹيفکيسرٹ

 یاتيلسان اي فکيئنٹسا اي  کليکالس یکس ميتعل یک جس ،  ڈپلومہ سکول یکنڈريس )رہيوغ فکيکل،سائنٹيکالس(ڈپلومہ سکول یہائ: 11 قاعدہ

 جا ايل داخلہ لئےيک کرنے حاصل ميتعل ںيم یورسٹيوني عےيذر کے جس ۔  ہو یگئ یک حاصل سے سکول یہائ  کے اطفال برائے معلم اي  یفن  اي
  ۔ہے درکار) علوم وارانہ شہيپ  مترادف اسکے اي ( ٹيفکيسرٹ  کا سکول یکنڈريس لوئر لئےيک نےيل داخلہ ںيم کورسوں ان ۔ہو سکتا

 یفن یاعل  )یبند ضابطہ یپران (ادارہ،رہيوغ اے  یآئ سيا یآئ  ،   ڈرامہ  فن ۔ ڈانس ۔ یفنکار عمدہ برائے یڈمياک:12  قاعدہ

   ۔  :ہے ا جاتا ايک باور ہےاور جاتا ايد حوالہ کا پہلے سے ميتعل یک کورس یجار کے) ميا۔اے۔فيا۔اے ( رقص اور  یقيموس ۔
یاعل ، یقيموس علوم برائے ء ادارہ ، ڈانس برائے یڈمياک شنلين ڈرامہ، برائے یڈمياک شنلي،ن یفنکار عمدہ برائے یڈمياک کہ جو ڈپلومہ یحتم 

 ، ميترم سابقہ یک  ميا ۔اے۔فيا۔اے کٹريس ، کورس کے یبند ضابطہ یپران  ۔ ہو ايگ ايک حاصل سے) اے یآئ سيا یآئ (صنعت فن برائے وٹيٹيانسٹ
   ۔) 99/508نمبر قانون(

 ؤہ  افراد جنہوں نے سيکنڈری  ہائی سکول کاڈپلومہ حاصل نہيں کيا ہے ؤہ قاعدہ  5 پر نشان لگائيں۔ 
۔گے ںيلگائ نشان پر14 نمبر خانہ ؤہ ، ہو ايک کورس یبه کا ڈپلومہ پوسٹ  اي یضمن نے  افراد  جن  

 قانون86/ سے قبل 697 (قاعدہ 15 مالحظہ کريں) سکول برائے  ترجمان سے حاصل شدہ ڈپلومہ۔   

 یورسٹيوني اي سکول کے مقاصد خاص بالواسطہ بشمول (ڈپلومہ کا) 2-3  (یورسٹيوني کے یبند ضابطہ یپران:13  اعدہق
 سال2  ڈپلومہ ايگ ايک یجار پر ہونے مکمل کے کورس کے سکول کے مقاصد خاص بالواسطہ اور  کورس ڈپلومہ یورسٹيوني)  متشابہ کے

 ڈپلومہ تحت کے  یبند ضابطہ یپران۔ ڈپلومہ   کا ینگہبان یک سکولوں یپرائمر ۔ اتيشمار برائے ڈپلومہ ( زائد ہن سے سال 3 اور کم سے
 پہلے کے ميتعل یورسٹيوني،یڈگر یورسٹيوني یک سطح یالقوام نيب) رہيوغ  الزبان علم یک یقيموس اور یلوگرانيپ ، فيا یا سيا   یبرائےآئ
 سکول یہائ  یکنڈريس لئے کے یرسائ تک کورسوں ان) یزيانگر یڈگر یپہل اي،یڈگر چلريب پر طور کے لمثا(ہے قدم پہال لئے کے مرحلے
  ۔ہے یضرور ہونا کا)سالہ4-5(ڈپلومہ

:)ميا اے فيا اے  (رقص اور یقيموس برائے ميتعل یفن یک درجے اول کے یفنکار عمدہ یک یڈمياک:14  قاعدہ  

 کا سکول یہائ یکنڈريس لئےيک جن ۔ہے جاتا ايد حوالہ کا کورسوں یجار بعد کے اصالح  یک) 99/508نمبر قانون ( ميا اے فيا اے  کٹريس
 یڈمياک شنلين ۔ ڈرامہ فن برائے یڈمياک شنلين ، یفنکار عمدہ برائے یڈمياک لئےيک اس زين ۔ہے جاتا ايک رجوع بعد کے کرنے حاصل ڈپلومہ
 جاتے کئے ميتسل  یبه کورس کے ديجد ء ضابطہ ۔) اے یآئ سيا یآئ  (صنعت یفن برائے وٹيٹيانسٹ ۔ یقيموس علم برائے  ادارے ۔  ڈانس برائے

  ۔ ںيہ
۔ںيہ رکهتے مطابقت سے ڈپلوموں کردہ حاصل سے کورسوں کے مدت یک سال نيت  

)1وليل (یڈگر سالہ نيت تحت کے ديجد ضابطہء:15 قاعدہ  

 یڈگر یک سال 3 کے وليل ،پہلے یڈگر معلم سکول / مخصوص اور ی ڈگر  : ںيہ قعمتو ےيدوران    دو مطابق کے اصالح یميتعل یک سکول یہائ
 اسناد کردہ یجار سے سکول یہائ کے یثالث یاتيلسان بعد کے ) 86/697 نمبر قانون (ضابطے یميترم ںيم اس ۔ ںيہ ہوتے درکار سال نيت لئےيک
   ۔ںيہ شامل یبه

)ميا اے فيا ےيا  (رقص اور یقيموس برائے ميتعل یفن یک رجےد   دوئم کے یفنکار عمدہ یک یڈمياک: 16  قاعدہ  

  ڈپلومہ کا درجے اول کے یڈمياک لئےيک ہےجن جاتا ايد حوالہ کا کورسوں یجار بعد کے اصالح  یک) 99/508نمبر قانون (ميا فيا اے   کٹريس
 شنلين۔ ڈرامہ فن برائے یڈمياک شنلين ، یفنکار عمدہ رائےب یڈمياک لئےيک اس زين ۔ہے ہوتا کرنا رجوع بعد کے کرنے حاصل یڈگر سالہ نيت اي
 کئے ميتسل  یبه کورس کے ديجد ء ضابطہ) اے یآئ سيا یآئ  (صنعت یفن برائے وٹيٹيانسٹ ۔ یقيموس علم برائے ادارہ ۔  ڈانس برائے یڈمياک

  ۔ ںيہ جاتے
۔ںيہ رکهتے مطابقت سے ڈپلوموں کردہ حاصل سے کورسوں کے مدت یک سال دو  

 ںيم ہيدوران یميتعل کيا تحت کے نظام نئے اي،)سال4-6(یڈگر کردہ حاصل تحت کے یبند ء ضابطہ یپران :17  ہقاعد
:بشمول) 2وليل(یڈگر شلسٹياسپ سالہ 2 کردہ حاصل کيا تحت کے نظام ،نئےیڈگر یک وليل ماسٹر یوال ہونے حاصل  
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 یورسٹيوني کيا ںيم مدت کم سے سال 6 اور زائد سے سال 4 جو تيقابل ہي،یڈگر یوال ہونے حاصل ںيم مدت یلمب تحت کے نظام پرانے 
 یک وليل شنليانٹرن ہے یضرور ہونا کا) کورس کا سال 4-5(ڈپلومہ سکول یہائ یکنڈريلئے،س کے  کورس اس ۔ ہے یجات ید بعد کے کورس

  )یمعلم یسيفرانس مثًال(۔ہے قدم دوسرا لئے کے مرحلے پہلے کے شنيجوکيا یورسٹيونيشن،يجويگر

 یک جس ( رنگيانجنئ ںيم ريتعم فن  اور سائنس یٹيٹرنيو ۔ دندان علم ۔ یسيفارم ںيم جس ہيدوران یہ کيا جو  یڈگر معلم سکول/شلسٹياسپ 
 پہلے ںيم سلسلہ کے وںيڈگر ان ۔) ہے یجار سے 2007 -08 سال جوکہ(قانون علم / اور) ہے سال6 اديمع یک جس( سنيڈيم۔)ہے سال 5 اديمع
  ۔ہے جاتا ايد پر اختتام کے ہيدوران یميتعل صرف ،مگر ہے ںينہ متوقع  ٹائٹل یکوئ بعد کے سالوں نيت

  5.5سوال

 پوسٹ اي  یڈگر پوسٹ جبکہ ہے یضرور نايد حوالہ کا 5.4 اور 5.3  سواالت ی ظاہر لئےيک وضاحت ديمز یک عہدے یتيقابل یاعل کردہ حاصل
    ۔جاتا ايد ںينہ حوالہ کا  رہيوغ ٹيڈاکٹر اور شنيشالئزياسپ ماسٹر،  ںيم جن ميا اے، ف،ياے،ا

  5.6 سوال
 لئےيک  ان ۔ہے یہوت ادہيذ اي برابر کے  ماہ چه اديمع یک جن ہے جاتا ايد حوالہ کا کورسوں یصوبائ/ یکےعالقائ علوم وارانہ شہيپ ںيم سا
۔ہے سکتا جا ايل داخلہ عےيذر کے ڈپلومہ کا سکول یہائ یکنڈريس  
 ہولڈر ڈپلومہ کے) رہيوغ ہے، سکتا ہو اضافہ  ںيم حد یک عمر یک نوجوانوں حامل کے یڈگر ( عمر کم سے سال سيپچ  کورس کے دوئم درجہ 

 مختص کورس ہي لئےيک ان ںيہ حامل کے عہدہ یميتعل وارانہ شہيپ یکس جو نوجوانوں روزگار ے کے عمر زائد سے سال سيپچ اي زين  نوجوانوں
۔ںيہ جاتے کئے  

 یجات یک معاونت یمال عےيذر کے  فنڈ سوشل جنير اور نيورپي لئے کے ) سيا یٹ فيا یآئ( کورسز ننگيٹر  یفن  یاوراعل شنيجوکيا

 لئےيک یرہنمائ  ںيم شعبہ کے  حادثات کے  انشورنس مثًال (وضح وارانہ شہيپ یک درجہ کے  پوسٹ یکنڈريس ، ميتعل یک  شنيشالئزيسپ یفن  ۔ہے
 کليکنيٹ عالقہ متعلقہ ، ) رہيوغ  شنيکنيٹ یاعل لئےيک احتيس و ريس اور موںيتنظ  ۔ نشيکنيٹ یاعل لئےيک شنيکيکمون یليٹ ۔ شنيکنيٹ یاعل
 شنليانٹرن(یڈ یا یس  سيا یآئ جو اور ہے عمل قابل ںيم حصوں تمام کے ملک جو ہے کرتا یجار ٹيکيفيسرٹ کيا کا شنيشالئزياسپ
۔ہے ہوتا  برابر کے 4 وليل کے) شنيجوکيا آف شنيکيفينڈرڈکالسيسٹ  

 
  5.8اور 5.7 سوال

  ان ۔ہے یہوت ادہيذ سے اس  اي برابر کے  ماہ  24 اديمع یک جن ہے جاتا ايد حوالہ کا کورسوں یصوبائ/ یعالقائ کے علوم وارانہ شہيپ ںيم اس
  ۔ہے سکتا جا ايل داخلہ عےيذر کے ڈپلومہ کا سکول مڈل لئےيک

 کا 5.8 سوال ہوئے کرتے ظاہر کو کورس یميتعل یصوبائ/یعالقائ ںيانه ںيہ چکے لگا نشان ںيم 1 نمبر خانہ کے 5.7 سوال جو افراد ؤہ صرف
  ۔گا ہو نايد ب جوا

 ( تيقابل وارانہ شہيپ زين  ںيہ ہوتے لئےيک ليتکم یک  ميتعل یالزم کورس ہي : )یپ فيا یآئ (ميتعل وارانہ شہيپ اور شنيجوکيا سالہ نيت

 خانہ ؤہ۔ہے ايک ختم کورس بعد کے 2005   نے جهنوں افراد ؤہ ۔) رہيوغ  ٹريآپر لئےيک فروخت  ۔ ٹريآپر لئےيک یترق ںيم احتيس و ريس مثًال
 ۔ںيلگائ نشان ںيم 1نمبر

قانونی حوالہ جات: مورخہ 19 جون 2003 مشترکہ کانفرنس کے معاہدے ميں،تجرباتی تعليم اور ووکيشنل ٹريننگ معاہدہ 15جنوری ،2004 

 کے پہچان یک ڈٹيکر اور شنيکيفيسرٹ ٹيڈيانٹرم اور یآخر۔ںيم کانفرنس مشترکہ  کے 2004اکتوبر 28 معاہدہ ںيم کانفرنس ٹيسٹ ، 1901 ،نمبر
۔فيتعر یک والےنمونوں کرنے ینشاندہ اور یترق یک اريمع لئے  

 ںيہ رہے چهوڑ کو ميتعل  یالزم جو ںيہ مخصوص لئے ےک نوجوانوں  روزگار بے ان کورسز یتيترب کے سطح یصوبائ/یعالقائ گريد

 یتيترب کے سطح یصوبائ /یعالقائ نے جنہوں ںيلگائ نشان پر 2 نمبر خانہ وہ۔ںيہ روزگار بے اور ہے زائد سے سال 25 عمر یک جن اي اور 
۔ ہے ايکرل مکمل کورس سالہ نيت پہلے سے 2006 نے جنہوں اي ںيہ کئے مکمل کورس  

5.10 اور 5.9 سوال  

 لئے کے کرنے حاصل ميا اے فيا اے پوسٹ اي یڈگر ٹيجويگر پوسٹ لہذا۔ںيد جواب کا سوال سے حوالے گئے ےيدئ ںيم سواالت 5.4 اور  5.3
 5.9 سوال ںيانه  ، ںيہ حامل کے سند یميتعل  یکس کے افراد جو ۔رہيوغ ٹي،ڈاکٹر شنيشالئزياسپ ماسٹر، کہ سايج۔ ہے ںينہ  یضرور بتانا کا سال
 جو افراد ؤہ ف صر) ہے ايلگا نشان ںيم خانوں نيماب کے  07  اور 03  کے5.3 سوال نے جهنوں افراد ؤہ اسکے برعکس (۔گا ہو نايد جواب کا

 مطلوبہ  لئےيک داخلہ ںيم نظام کے سکول لئےيک حصول کے سند یک ملک رونيب  ںيانه ںيہ چکے لگا نشان1 نمبر خانہ ںيم جواب کے 5.9 سوال
 16 کل لئے کے کرنے حاصل یڈگر انگلش اي کني،امر پر طور کے مثال  ۔گا ہو نايد جواب کا 5.10 سوال ہوئے کرتے ظاہر کو تعداد یک سالوں
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 سکول سال 18 اي 17 لئے کے یڈگر ماسٹر سيا وي جبکہ سال 17 لئے کے کرنے حاصل یڈگر ماسٹر انگلش  ہے،لہذا مطلوب پڑهنا تک  سال
  ۔ہے مطلوب پڑهنا  تک

  5.11 سوال

 اے  اي یورسٹيوني ۔ سکول یکنڈريس کے دوئم درجہ اور اول درجہ ۔سکول یپرائمر  کا جن  اور ہے زائد سے اس اي سال 6 عمر یک افرادجن تمام
  ۔ںيلگائ نشان ںيم1 نمبر خانہ ؤہ تو ہے چکا ہو داخلہ ںيم  کورس ميا ےيا فيا

  5.12 سوال

  ( ۔ہے سکتا ہو اہتمام کا اعانت یمال سے ذرائع مختلف لئےيک جن کہ ہے جاتا ايد حوالہ کا) ساته کے یگادائي اي مفت (کورسوں  وارانہ شہيپ 
  ۔ ) رہيوغ یحلوائ اور حجام ۔ کورس وٹريکمپ ۔ کورس یلسان ۔ :ںيہ یہوت اںيسرگرم مختلف یک جن اور)  ادارے یعوام اي ینج  ۔ اںيکمپن

5.14 ور 5.13 سوال  

 کے 5.13 سوال ؤہ تو ہو یک حاصل سے سکول یتيترب اور ادارے یميتعل ٹيويپرائ یکس یڈگر ماسٹر یاضاف یک یورسٹيوني نے جنهوں افراد ؤہ
 سالہ نيت یک اول درجہ یڈگر لئےيک کورس کے ماسٹر برائے اول درجہ   ۔ںيہ ممکن جوابات یکئ  کے  5.14 سوال۔ ںيد  جواب کا) ’’ںينہ‘‘(2 

ہے یہوت سال کيا اديمع یک جس ۔ہے سکتا جا ايل داخلہ بعد کے  ميا اے فياےا  لاو درجہ کے ڈپلومہ اي یڈگر  
 سکتا جا ايل داخلہ بعد کے ڈپلومہ کا ميا اے فيا اے کا دوئم درجہ اي یڈگر سکول معلم / شلسٹياسپ لئےيک کورس کے ماسٹر برائے دوئم درجہ
  ۔ہے یہوت سال کيا اديمع یک جس اور ۔ہے
 سکول معلم / شلسٹياسپ ںيم ہيدوران یہ کيا تحت کے یبند ضابطہ ديجد اي تحت کے یبند ضابطہ یپران ںيم سکول لئےيک کرنے  شنيشالئزياسپ
 کے کورس کے یبند ضابطہ ديجد بمطابق کورس وارانہ شہيپ یميتعل مخصوص زائد سے سال2 ںيم سکول کے شنيشالئزيسپ یکس جو یڈگر
  ۔ہے سکتا جا ايل داخلہ بعد کے خاتمہ
 ليتکم یک ميتعل (۔ ںيہ حامل کے   ’’یڈگر شلياسپ  ‘‘ جو)  ’’شنيشالئزيسپ برائے سکول’’ (گا ہو لگانا نشان ںيم 3 نمبر خانہ یبه کو افراد ان
  ۔ ) نرنگيانجئ یخالئ مثًال ( یڈگر یہوئ یک حاصل بعد کے کرنے کورس کے مدت یک سال4 کم از کم یعني) یڈگر یدوسر بعد کے
 کے نظام ديبعد،جد کے کرنے سائنس آف ماسٹر تحت کے نظام پرانے(ہے یجات یک عطا بعد کے شنيجويگر) ننگيٹر سرچير یڈ چيا یپ(ٹيڈاکٹر
 کے ےيدوران  یميتعل کيا) یڈگر شلسٹيسپ دوسالہ ںيم دوئم درجہ تحت کے نظام نئے بعد، کے یڈگر ماسٹر ںيم ےيدوران یميتعل یہ کيا تحت
 پر سطح یاالقوام نيب  کرنا وضح اتياصول قاتيتحق یسائنس ںيم شعبے اپنے اور مطالعہ ديمز ساته کے عملہ یقيتحق  سالہ  نيت ازکم کم اور بعد
)یڈ چيا یپ مثال (ہے ہوتا یمثاو کے ےيدوران یثانو کے ميتعل کہ جو ہے تيقابل یک شنيجويگر پوسٹ کيا یڈ ائچ یپ  
 

 6 پيشہ وارانہ اور غير پيشہ وارانہ حيثيت

   6 1.سوال

کام سے مراد ؤہ سرگرمی ہے  جس سے اجرت۔تنخواہ ۔  منافع وغيرہ حاصل کيا جائے۔ ۔اس ميں گهريلو کام ميں صرف ہونے والے اوقات ، 
 گهريلو کام کاج ۔معمولی ديکه بهال۔گهر کی مرمت ۔مشاغل ۔ اور اس سے مشابہ کاموں کو شامل نہ کيا جائے۔

:کہ) ’’ہاں‘‘(ںيلگائ نشان پر 1 نمبر خانہ افراد ؤہ  

ںيم انداز  مختارانہ خود  اي ۔ہو ايک کر رہ ماتحت کے یکس کام یاجرت گهنٹے زائد سے اس اي کيا ںيم ہفتے کے اکتوبر 8 سے2  نے جنهوں  
 جائزہ کا یآمدن یک قسم تمام کو آپ  ۔کام لئےيک مدت مخصوص کيا  کے معاہدہ باقاعدہ یکس ريبغ  اي ہياتفاق ۔کام کا تينوع  معمول حسب یکوئ
 نہ حاصل یادائيگ تک یابه یک اس کہ تک ہاںي، اخراجات متعلق کے رہيوغ خوراک رہائش اتيسہول یدوسر اور ،تنخواہ،بچت ،اجرت ناہےيل

 کرتے کام دواريام   تيترب ريز جو ںيلگائ نشان پر 1  نمبر خانہ یبه لوگ وہ۔ہو ايگ ايبتا نہ متعلق کے رقم کو اندران کے ہفتے کيا ايہو یہوئ

  ۔ہو ملتا)رہيوغ ووچر ٹروليچارجر،پ فون ووچر،موبائل کا کهانے  (ںيانه مگر ہو ملتا نہ   ںيم شکل ینقد یبه  معاوضہ ںيانه ہوںاور
 کاروبار مختار خود کے اس کو   دار رشتہ اي فرد کے خاندان یکس  کام یاجرت زائد سے اس  اي کيا ںيم ہفتے کے اکتوبر 8  سے2  نے جنهوں 
   )مددگار کا یمليف(۔ہو یک مدد  کئے وصول اجرت یکس ريبغ فرم اي یکمپن ۔

 معاونت کے معاہدے کے کام باضابطہ یکس ريبغ  یک اس  ہے کرتا کاروبار یذات اپنا جو خاندان کيا جو ںيہ لوگ وہ مراد سے مددگار یمليف

۔)ہے کرتا مدد یک باپ کسان اپنے جو ٹايب کيہے،ا یکرت مدد یک خاوند دوکاندار اپنے  ناپ جو یويب مثًال(ںيہ کرتے  
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:کہ جو) ’’ںينہ‘‘(لگائيں نشان پر 2 نمبر خانہ افراد ؤہ  
 رضاکارانہ ساته کے  متشابہ انکے اور موںيتنظ ۔ اداروں کے اجرت  ريبغ زائد سے اس  اي کيا ںيم ہفتے کے اکتوبر 8  سے2  نے جنهوں 

  ۔ہو اياپنا کو وںيسرگرم یک ان پر طور
۔ہو ايک نہ کام یکوئ ںيم ہفتے متعلقہ نے جنهوں ورکر نلزيس  

6.2سوال  

 پر بنا یک وجوہات ليذ درج مگر ا تها کام  پاس کے ان دوران  کے ہفتے کے اکتوبر 8 سے 2 جو ںيلگآئ نشان پر) ’’ہاں‘‘ (1 نمبر خانہ افراد ؤہ
 اس۔رہيوغ ) معاونت ںيم یآمدن(یج یآئ یس التيتعط ، یماريب ۔ فيتخف ںيم کام کے فرم ، تي،پدریزچگ اں،مادرانہيچهٹ۔حاضرتهے ريغ

 اورتنخواہ یحاضر ريغ کو اس اور ںيہ کرسکتے حاصل معلومات ںيم بارے کے رکهنے یجار کے مالزمت یرسم آپ عےيذر کے درخواست
۔ںيہ سکتے رکه وابستہ کےساته  

 ازکم کم وہ اگر دوران کے یحاضر ريغ اي یہوگ شمار ںيم کرنے امک یحاضر ريغ یک مالزم تو ہو نہ ادہيز سے نےيمہ نيت یحاضر ريغ اگر
 یک حادثہ کے دار رشتہ یکس اي)ہے یالزم یحاضر ريغ( ںيم یزچگ یک نيمالزم ںيم اس۔ہوں سکتے کر وصول صد یف پچاس کا یآمدن یاپن

 تصور ہوئے کرتے کام مالزم وہ  ورکرز یمليف ائے،سو)ہوں نہ پر کام(ہوں دور سے کام افراد آزاد اگر۔)ہے یارياخت  یحاضر ريغ (ںيم صورت
 کئے تصور ہوئے کرتے کام کارکن یخاندان)رہے یجار کام(رکهے برقرار کو وںيسرگرم دوران کے مدت یک یحاضر ريغ ،مگر گے ہوں
۔ہو نہ زائد سے نوںيمہ نيت یحاضر ريغ گےاگر ںيجائ  

 ںيم اخبارات) تک اکتوبر 8 سے ستمبر 11 (ںيم ہفتے چار گزشتہ نے جنهوں ، ںيگائل نشان ںيم) ’’ہاں‘‘ (1  نمبر خانہ افراد ؤہ 6.3 سوال
  ۔رہيوغ ہو جايبه  کو یکمپن)یو یس(ٹايوڈيبائ اپنا اي ہو ید درخواست یاپن لئے کے مقابلے اس  اور ، ہے ايد جواب کا شکشيپ یک وںينوکر
  ۔ہو کرنا شروع کام اندر کے ماہ نيت سے)  2011 اکتوبر  9 (خيارت یک یشمار مردم نے جنهوں گے ںيد جواب ںيم’’ ہاں ‘‘افراد ؤہ

  6.5سوال

 ںيم 6.13 ،سوالنامچے سواالت تمام گريد) ’’ہاں‘‘ (ہے ايلگا نشان 1 پر 6.4 اور 6.3 سوال نے جنہوں گے ںيد جواب افراد وہ صرف کا ان
۔ہوں گئے ےيدئ  دوبارہ  

 اي تنخواہ ںيم یماض مگر۔ںيہ ںيم تالش یک کام مگر۔ ںيہ رہے کر ںينہ کام یابه جو) ’’ہاں‘‘ (ںيلگآئ نشان ضرور  ںيم پہلےخانہ یمہربان ائےبر
  ۔سے  تيثيح یک معاون کے  یمليف صرف  ںيم صورت اس کنيں،ليہ  کرچکے کام کے تنخواہ ريبغ

    :جوابات کے 6.6- 6.12 سواالت

 کام دے،اہم حوالہ کا امور اہم گئے ےيدئ سرانجام ںيم جواب کہ ہے یالزم ئےل کے اس تو تو ہے تايد سرانجام امور سے بہت شخص کيا اگر 
 جس مالزم وہہو، یک حاصل یآمدن ادہيز  عےيذر کے کام ںيم وقت اتنے  اي ہو ايگ ايد وقت ادہيز بہت ںيم جس کام سايا کہ ہے مراد سے

 وہ تو ۔ ہو ايک نہ کام سے وجہ یک رہيوغ  یج یآئ ی،س تنخواہ متوقع ےکئ کام ريبغ  ۔ یماريب ۔ وںيچهٹ ) تک اکتوبر 8 سے  2 (ہفتوں نےگزشتہ
  ۔دے حوالہ کا کام والے جانے کئے معمول حسب صرف

  6.6 سوال

 ی،کس اخراجات ، تنخواہ اجرت، ںيم صورت یک اورتنخواہ کرنا مالزمت کے معاہدے ريبغ اي معاہدے ساته کےآجر ٹيويپرائ اي پبلک یکس

  ۔کرنا  وصول ںيم شکل یک رہيوغ ،رہائش خوراک ، یگيادائ یک قسم یبه
افراد سےيا کہ یعني)االؤنس سرچي،ر فہيمعاوضہ،وظ بمعہ تيترب حصول( ساته کے یگيادائ یک اجرت والےيکرن کام تيترب ريز اور نٹسيآپر 

  ۔ںيہ یبدلت ںيم  کام اور مشق ، تيترب  اںيسرگرم یک جن
۔کارکنان / مزدور  شدہ یبهرت سے فطر یک یجنسيا ائمپالئمنٹ یعارض کيا  
۔ںيہ کرتے کام ماتحت تيبحث ںيم کاروبار ادہيز  اي کيا ںيم گهر اپنے جو افراد سےيا  

 اي پروگراموں کے  کام اي منصوبوں صوصمخ زائد سے کيا اي کيا) :ساته کے منصوبے ريبغ اي منصوبے(ا کام مسلسل اور  یاشتراک   مربوط
 لئے کے چالنے سروس اور  ہونا مختار خود کا شنيرپور کا اتيخصوص یک معاہدے کے قسم اس ۔ کام  ريذپ اطاعت کے ڈهنگ کے اس

 صورت یدوسر کہيبشرط ےہ سکتا دے سرانجام لئے کے گاہکوں / نيصارف ادہيز اںيسرگرم یاپن مزدور ۔ہے رابطہ باہم ساته کے گاہک/صارف
)ہواہو نہ معاہدہ یانفراد یکوئ ںيم  

 ريبغ۔ہے ہوتا پابند کا ادارے لئے کے نےيد سروس اي کام مخصوص کيا ورکر مطابق کے معاہدے اس: نايد سرانجام کام کا ےمعاہد یعارض
 اپنا کو ورکر اندر کے حد یک معاہدے اس ونکہيک  ہے کہالتا کام یعارض م کا کا اسطرح کرسکتاہے پر طور یذات کام ہر کے جواب و سوال یکس
 ہي ونکہيک ہے ںينہ یضرور یبه اندراج ںيم دفتر کے سيا یپ  نيا یآئ۔ہوتا ںينہ کا مدت یلمب ہمشہ معاہدہ ہي چاہے جبکہ۔ ہوتاہے کرنا پورا کام
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 یہ نہ سے عمل قہيطر اس کے کرنے کام۔ ہے پڑتا نايد کسيٹ  انکم صديف 20 کنيل  پڑتا نايد ںينہ کسيٹ یکوئ پر اس لئے اس۔ہے یعارض کام
۔جائے ايک الگو قانون لئے کے روکنے کو حاثات اي اريمع مطلوبہ لئے کے کارکنان گريد کہ ہے یہوت یدار ذمہ اي  معاہدہ یريتحر یکوئ  

 نيتع  مالزم کيا اپنا داريکيٹه۔ہے رکهتا پر یبهرت  نيمالزم جو) رہيوغ خدمات۔ کمرشلی۔صنعتی۔زرع (ہے چالتا کاروبار اپنا جو: تاجر/داريکيٹه

 یداوريپ راست براہ تو ہو چالنا اور سنبهالنا ديمز کو کاروبار اگر ہوتاہے  کوسنبهالنانسق و ظمن کا یکمپن کام اہم سے سب کا ہےجس کرتا

 نشان پر 6  نمبر خانہ  کہ ہے درست ادہيذ   بکسلہذا په اور ہے درست ادہيز ہيہے، ہوتا حامل کا تيفوق کام ہي اور ہے ہوتا شامل ںيم مرحلے
 ہے کرتا کام یبه مالزم کيا تيثيباح وہ جہاں ہے ورکشاپ اپنا کيا کا جس لوہار کيا پر طور کے مثال)  ’’مزدور /کنکار مختار خود‘‘ (ںيلگائ

۔دوکان یک لوہار کہ نہ ہے نسق و نظم یسرگرم اہم یک جس   

 ۔)رہيوغ نئريانج یراتيتعم۔ساز دندان ۔ليوک ۔ینوٹر ( ۔ ںيہ رايپ عمل ںيم کام آذادانہ اي شہيپ یکس پر طور مختارانہ خود افراد جو : ور شہيپ آزادانہ
 درج ںيم فہرست یک رجسٹر نام اپنا  ور شہيپ آذادانہ کيا  ںيم تناظر اس ۔ہے یہوت تيفوق ںيم طاقت یشعور اي مہارت ںيم کام ںيانه ںيم جس
۔سکتا کروا یبه ںينہ اي ہے سکتا کروا  
 فراہم خدمت کو عوام اي ہے چالتا  دوکان یک کرافٹ کي،ا ،تجارت کاروبار  یصنعت اچهوٹ کيفارم،ا یزرع کيا جو: مزدور/ کارکن  مختار خود
 واال نےيد لگان بطور حصہ کچه کا ،فصل کسان چهوٹے  ںيم قسم اس)ہے کرتا تيشمول ںيم م کا(ہے کرتا کام سے ہاته اپنے اور ہے کرتا

 ںينہ  تعلق یکوئ  سے  کاروبار شنياورکم ںيہ کرتے کام راست ہبرا ںيم گهر سے جانب یک نيصارف جو لوگ اور سےيج ان کاشتکار،اور
 مرحلے یداوريپ وہ کہ ہے یکرت ازيامت زيچ جو سے اجر کو ان۔ ہوتے یبه ںينہ اور ںيہ ہوتے یبه نيمالزم اپنے پاس کے کارکنان ان۔رکهتے

 انحصار پر کام  کے ادارے ورکر اگر لئے ،اس ہے اصلح تياول کيا پر نسق و کاروبارنظم کو پہلو اس اور ںيہ ہوتے ملوث راست براہ ںيم
)’’کٹريکنٹر‘‘(ںيلگائ نشان پر 4  نمبر خانہ کہ ہے درست ادہيز بہت تو  ہے حاصل یپربرتر نسق و اسےنظم  اور ہے کرتا  
  ںيم کرنے فراہم کو ماتخد اي داواريپ یک اياش  سے تيثيح یک رکن کےسرگرم یسوسائٹ یاشتراک کيا جو: دار کتشرا کا یسوسائٹ یاکاشتر
 جو ردف سايا کہ یعني ہے فرما کار عمل یاشتراک ںيم جس ہے یک قسم کس یسرگرم ہي کہ ہے نہ غرض یکوئ سے اس مگر ہے کرتا ادا کردار
 اي سيف  بمتناس یک یکارکردگ تا،مگريل ںينہ معاوضہ یکوئ کا قسم یبه یکس ںيم معاہدے کے کام ،مگر ہے کرتا ادا متيق یک کام کيا یکس
۔ہے  تايل حصہ اپنا  سے منافع کے یکمپن  

 یمبن پر تعلقات سےيج مالزمت یکس ريبغ تحت کے معاہدے یکس جو ںيہ کرتے کام کر مل ساته کے خاندان اپنے جو افراد سےيا  :معاون یمليف 
)۔رہيوغ ہے کرتا ددم یک باپ کسان اپنے جو ٹايب کيہے،ا یکرت مدد ںيم فروخت کے خاوند اپنے جو یويب (ہے ہوتا  

  6.7سوال
  ) ’’کام یماتحت کيا‘‘  (۔ہے ايلگا نشان ںيم1 نمبر خانہ کے 6.6 سوال نے جنهوں گے ںيد جواب افراد ؤہ
یکوئ کا یبند شيپ  یک خاتمہ اسکے  اي اختتام کے مدت یک جس ہے جاتا ايد حوالہ کا نسبت اس یک کام: نسبت یک م کا کے مدت نہيمع ريغ 

    ۔وہ نہ وجود
کا اديمع مثًال (۔ ہے جاتا ہو منسوخ تحت کے شرائط محدود یاپن جو کہ ہے جاتا ايد حوالہ کا نسبت اس یک کام :نسبت یک کام کے مدت مقررہ 

  )ی۔ته یل پر طور یعارض نے دوسرے یکس جگہ یک جس یواپس یک مالزم ی۔رسائ تک ہدف مقررہ ۔خاتمہ کا کام مقررہ ۔خاتمہ
  

  6.9 سوال
 پائے ںيم زمرے یاس  عمومًا اوقات کے کام ںيم جس  معائدہ ريبغ اي معائدہ بمعہ  جو  نسبت یک م کا : مالزمت یک )  یجزوقت (وقت  دو محد
۔ :ہے سکتا ہو کا قسم ليذ درج  جو  ۔ںيہ ہوتے کم نسبت یک نيمالزم والے جانے  
  ۔ہو فيتخف  ںيم اوقات  کے اس مگر ہو یگئ یک ںيم دنوں تمام یدہ انجام یک کام یکس  جب   : یعمود ريغ) الف
۔ہے جاتا ايد انجام سر ںيم نوںيمہ چند کے سال اي ںيم ہفتوں چند اي ںيم دنوں چند صرف کے ہفتے کام یکوئ جب : یعمود)ب  
 کے) ٹائم پارٹ (محدود ۔ جائے ید  تحت کے ضابطے یعمود اي ںيم ضابطے یعمود اسے چاہے یدہ انجام یک کام یکس جب : مخلوط) ج

  ۔ہے جاتا ايک نيتع  پر اديبن یک معائدہ یرسم نيماب کے مالزم اور مالک لئےيک نيمالزم
  اور ہے کرتا یدوکاندار یاپن وقت کے صبح صرف دوکاندار کيا مثًال (ہے سکتا کر کام تحت کے وقت محدود یبه کارکن مختار خود کيا

)۔ہے کرتا کام ٹائم پارٹ یکوئ ؤہ پہر پچهلے  
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6.10 سوال  
۔ہے یضرور کرنا یرويپ یک وضاحت ليذ درج لئے کے نےيد جواب مناسب کا سوال  

 مطلوب تجربہ اور مہارت یبه لئے کے نےيد سرانجام کو کام آسان ںيم جس ہے متعلق سے  وںيسرگرم یک  کاموں ان حوالہ ہمارا:01  قاعدہ
 ںينہ ضرورت یک تيقابل یرسم یکس پر طور عام لئے کے وںيسرگرم ان۔ہے یپڑت کرنا کوشش یجسمان ادہيز بہت ںيم سيک کچه ،اور ہے ہوتا
۔ یہوت  

 یوال جوڑنے کار  خود ،سامان کرنے  ینگران یک اتيسہول یداوريپ اور چالنے ںيم جن ہے متعلق سے وںيسرگرم ان حوالہ ہمارا:02  قاعدہ
 ہے،ان یہوت ضرورت یک تجربے اور مہارت یضرور لئے کے جوڑنے کو اي،اش جانے لے)جگہ یدوسر سے جگہ کيا(کو وںياں،گاڑينريمش

۔ہے مطلوب یبه ميتعل یک سطح  مناسب کيا ساته کے ميتعل یضرور پر طور عام لئے کے امور  

 تجربہ اور مہارت لئے کے نےيد سرانجام سے محنت یک ہاته افتہي تيترب ںيجنه ہے متعلق سے وںيسرگرم یک کاموں ان حوالہ ہمارا: 03  قاعدہ
  مراحل تمام اور ہے ريناگز ہونا کا  معلومات متعلق سے اوزار اور مواد والے ہونے استعمال ںيم مرحلے یداوريپ لئے کے ہے،جس یرضرو

۔ ہے یضرور یبه ہونا معلومات کا تک مرحلے یآخر یا داوريپ ساته کے معلومات یک  

 کرنا  شامل یبه کو یدستکار کہ یحت داواريپ یک اءياش اور ريتعم یک ڈهانچوں گريد اور ں ،عمارتو نکالنے کو مال خام ںيم ورک کالس اس
۔ہے مطلوب یبه تيترب یک سطح مناسب کيا ساته کے ميتعل یضرور پر طور عام لئے  کے وںيسرگرم ان۔ےيچاہ  

 حاصل داواريپ سے تنشوونما،جنگال یک ،جانورں اگانے کو پودوں ںيم جس ہے متعلق سے وںيسرگرم یک کاموں ان حوالہ ہمارا: 04  قاعدہ
 کيا ساته کے ميتعل یضرور پر طور عام  لئے کے وںيسرگرم  ان۔ ہے یہوت ضرورت یک تجربے اور معلومات لئے کے یريگ یماہ اور کرنے
۔ہے مطلوب یبه تيترب یک سطح مناسب  

 اور دوکانوں سروسز،اور یورٹي،سک کرنے مفراہ خدمات  لئے کے لوگوں ںيم جن ہے متعلق سے ںيسرگرم یک کاموں ان حوالہ ہمارا: 05  قاعدہ
سرو متعلقہ سے فروخت یک اءياش ںيم ٹوںيمارک   ؤہ ںیم وںیسرگرم ان۔ہے ہوتا مطلوب تجربہ اور میتعل/ معلومات لئے کے کرنے فراہم سز 

 سٹورنٹیر روسزاورس بلیٹ، کرنا سروسزفراہم روم ںیم کرنا،ہوٹلوں فراہم سروسز ںیم شعبے کے احتیس ںیم جن ںیہ شامل  عناصر
 کرنا فراہم سروسز یحفاظت کو داديجائ اور پر طور یانفراد اور کرنا فراہم سروسز /عالج متعلقہ سے یوٹیب، خدمات یک پکانے  کهانا ںیم

 کے ميتعل ی ضرور پر طور عام لئے کے امور ان۔ںيہ شامل یبه فروخت اور نمائش یک اءيرکهنے،اش برقرار کو آرڈر نڈيا الء ںيم اس۔ںيہ شامل
۔ہے مطلوب یبه تيترب یک سطح مناسب کيا ساته  

 مصروف کے اتيہدا یکس ريبغ ںيم وںيسرگرم یدفتر جات شہيپ  ہي  ںيم جسہے متعلق سے وںيسرگرم یکاروبار ان حوالہ ہمارا: 06   قاعدہ
۔ہے وبمطل یبه ميتعل یک درجے مناسب کيا ساته کے ميتعل یضرور ںيم اس ً عموما ۔  ںيہ ہوتے عمل  

 اي اںيسرگرم یداواريپ محدود ريغ اور یحتم اںيسرگرم یک جات شہيپ ان ۔ ہے  متعلق سے وںيسرگرم یکاروبار ان حوالہ ہمارا:  07  عدہقا
 لاَو درجہ ۔ یکنڈريس پوسٹ ۔ ليتکم یک سکول یکنڈريس لئےيک اس  ۔ہے ہوتا  کرنا الگو ںيانه اور وضح مسودے اور کار ء قہيطر لئےيک خدمات
  ۔ہے درکار  اريمع کا ميتعل یتيترب یرسم ريغ اور یورسٹيکون

 یانسان اور یادارت  اور ی،معاشی،سماج یسائنسز،قدرت کليزيف لئے کے جس ہے متعلق سے وںيسرگرم یکاروبار ان حوالہ ہمارا:08  قاعدہ
 تيترب و ميتعل اور کرنے حل کو مسائل ںيم تناظر  اس۔ہے   ضرورت یک  تجربے اور  معلومات /علم وارانہ شہيپ ںيم شعبے متعلقہ سے وسائل
 یک یورسٹيوني دوئم درجہ  پر طور عام لئے کے امور /وںيسرگرم جاتاہے،ان ايک الگو کو مفروضے اور ےينظر آرٹسٹک اور یسائنس لئے کے
۔ہے مطلوب ميتعل  

 ماہرانہ زين  یمعاش۔ یميتعل ۔  یاسيس اور بيترک ںيم عنوان جات شہيپ  ہي ںيم جن ہے متعلق سے وںيسرگرم یک کام ان حوالہ ہمارا: 09  ہقاعد
 بڑا ہي ںيم جن درجہ مطلوبہ کا جاننے کے جات شہيپ ،ان ۔ںيہ کرتے یدہ انجام یک عمل کے کرنے منظم اور   واضع حلقوں کے  یرسد حصہ
  ۔ہے شامل درجہ کا ميتعل یرسم بالخصوص ہو سکتا ہو نہ حدہيعل یبه یکبه جو گروپ

۔ ںيہ تےيد انجام اںيسرگرم ںيم حلقوں کے) رفورسي،ائیوي،نیآرم (افواج مسلح جات شہيپ ہي: 10 موڈ/دستور  

 کسی بهی مشکل صورت ميں  مفت  نمبر پر فون کريں  : 0800-069701 
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6.11سوال  

 یزرع ۔  مالک کے یکٹريف   اي یسرگرم ےريغ شرکت بال یکوئ  جہاں  ،  حلقہ کا  یسرگرم یمعاش ںيم جس گا ہو لگانا نشان ںيم خانہ متعلقہ
  بالخصوص     ۔ہوں شامل  مالکان  اي جائے یک ینوکر ںيم جس  ادارہ اي دفتر ۔ دوکان ۔ فارم

 یسوسائٹ مشترکہ اور  یکش نسل یک جانوروں ۔کرنا یکش نسل افزائش  یک پودوں۔ کاشت یک فصلوں یزرع مستقل ريغ اور مستقل :01  قاعدہ
 اور یريگ یماہ ۔ استعمال کا عالقے کے جنگالت اور جنگالت علم ۔ گرفت و ديق یک  جانوروں اور شکار ۔ یکاشتکار یزرع ںيم صورت یک

  ۔ ںيہ یآت ںيم زمرے اس نسل افزائش یک وںيمچهل

 یک کوئلے مثال( نکالنا ںيم شکل یک سيگ اور ٹهوس،مائع سےيج عمل کا نکالنے پر طور یقدرت کو  اتيمعدن ںيم درجے اس: 02  قاعدہ
 اور ميورني کہ سايج ںيدهات آہن ريغ اور ںيکان یک لوہے کوئلہ،نمک،خام اي یمٹ ی،نباتاتیمٹ یت،چکنيس،پتهر،ريگ ی،قدرت ليت ں،خاميکان

 ںيم  زمرے سرہ،ايراستوں،وغ ں،تنگيکان یکهل اي نيزم ريز کہ سايج جاسکتاہے ايک کے کر استعمال قےيطر مختلف عمل کا نکالنے)ميتهور
 کے سيگ اور لينا،ڈيرلنگ،تيد سرانجام خدمات یک کرنے تالش کرکے جمع نمونے (فراہم خدمات  خاص کو وںيسرگرم متعلق سے یکانکن
  ۔)رہيوغ نکالنا باہر مواد اور کرنا کوصاف کرنا،کانوں صاف اور کهودنا ںيکنوئ کرنا،دهونا، ريتعم ںياديبن ےيل کے ںيکنوئ

 کهال/اء،چمڑےياش یک کنگ،اوونيپ اور یاريت یک ،کپڑوں  صنعت یک دهاگہ یسوت اور  اء،تمباکوياش یک کهانے تمام ںيم  درجہ اس: 03  قاعدہ
 پري،کاغذ،پیاريت یک ليٹريم ٹنگيپل ا،اورياش متعلقہ سے ی،نلکیاريت یک چريفرن اور صنعت یک ی،لکڑیاريت یک ،جوتوںاياش یک  چمڑے  اور
 سے یدواساز/یعطار اور کلزيمي،ک حصول کا مصنوعات ميٹروليپ  شدہ ديکش سے لي،تیاريت یک ،کوکیاريت یک اياش متعلقہ سے اس اور بورڈ
 سرامک اور یمٹ یني،چیاريت یک اءياش یک شےي،شیاريت یک اءياش یک گيب پالسٹک اور ،ربڑیاريت یک وارنش اور نٹسي،پیاريت یک اءياش متعلق

 کليکٹريال اور کليآپٹ اور کٹرونکسيال اور کليآپٹ اور کٹرونکسيوٹر،الي،کمپیاريت یک اءياش یک ت،دهایاريت یک اءياش یراتي،تعم مصنوعات یک
 اس یاريت یک یسپالئ  یک کليڈيم اور ،اوزار،کهلونے اءياش یک لي،کهیاريت یک وري،زیاريت یک اءياش یک ،ٹرانسپورٹیاريت یک اءياش یک

 بشمول ليٹريم گريد اور یچهپائ/پرنٹنگ یک فارمز ،بزنس)اخبارات/رسالے والے نکلنے ںيم تاوقا مختلف(کليراڈيں،پي،کتاب اخبارات ںيم درجے
ديگر متعلقہ امور جس ميں بک بائنڈنگ،پليٹ کی تياری اور اليکٹرونک ٹيسکٹ اور تصورات  کی پروسسنگ،مشينوں اور سامان کی مرمت ،ديکه 

 بهال اور ان کا نصب کرنا ۔

 یک عےانيذر کے ڈسکٹ اي ن،پائپيالئ ورک ٹين مستقل کيا یک شنيائيرکنڈ اور یپان س،بهاپ،گرميگ ی،قدرت یلبج ںيم درجے اس: 04  قاعدہ
 کرتاہے طے فاصلے لمبے پر طور عام ہے،جوکہ مبرا سے یعمل حکمت یانتظام یک الئن پائپ حدہيعل ں،گروپيہ شامل ميتقس اور ی،منتقل یاريت

۔08موڈ/دستور ،تاہم ہے جوڑتا سے مراکز یشہر کو والےيکرن ميتقس اي والےيکرن یاريت یک سيگ جو اور  

 صاف اسے اور کرنا جمع کو یپان نسق،فضال و نظم کا جيوري،سیسپالئ یک اس اور کرنا کرنا،صاف رہيذخ کا یپان  ںيم درجے اس: 05  قاعدہ
 فضال،کوبا ٹل،پالسٹک،ٹهوسيم پيدہ،سکر نقصان ريغ اور لگانا،نقصان ٹهکانے اسے اور کرنا صاف کو فضال ٹهوس ريغ اي فضال کرنا،ٹهوس

 سے یبحال دوبارہ کے یپان کا چےين اور یپان کا ٹس،آئل،اوپريسائ اور  ماس،عمارتوں ويبائ اور لي،انڈسٹریاريت لئے کے سائيکلنگير اور یابيز
۔امور متعلق  

 عوام اور ريتعم یک الئن ں،پائپي،سرنگ ر،پليتعم یک زيرنو پورٹائر۔لير یبرق دوز نيزم۔ لوےير۔   ںي،سڑک ںيعمارت ںيم درجے اس: 06  قاعدہ
  ۔رہيوغ فرش ۔ سامان  یبيتنص گ،پلمبن اور کليکٹريکرنا،ال ريتعم دوبارہ کرنااور منہدم کو سائٹ یراتيتعم ، مواصالت ذرائع اور یبجل لئے کے

 یک کلوںيسائ موٹر  اور وںيگاڑ  عالؤہ کے فروخت  ںيم  قاعدہ   اس۔ ںيہ آتے ںيم درجے اس  پرچون اور تهوک اءياش یک قسم تمام: 07  قاعدہ
 سٹورانٹير (خوراک یوال جانے لے ته سا زين  اءياش  ائياش یک نےيپ اور کهانے یفور   رےيغ شرکت بال ںيم گروپ اس ہے شامل یبه  مرمت

  ۔ںيہ یآت ںيم زمرے کے09 قاعدہ اںيسرگرم ہي جبکہ) رہيوغ کدہ مے۔گهر  زايپ ۔بار ۔

 عہيبذر ۔   شاہراہ عہيبذر ، لوےير اي ٹرانسپورٹ باضابطہ یک سامان اي مسافروں ںيم جن ، ںيہ یآت  اںيسرگرم ہي  ںيم  زمرے اس: 08  قاعدہ
) مرکز کا ميتقس یک لير۔ روڈ  (مراکز یاخراج ۔ راجيگ اور پارکنگ کار ۔ نليٹرم ںيم جن  اںيسرگرم یک معاونت زين ۔ ںيہ شامل   یہوائ اي سمندر
 رسد اور ڈاکخانے ںيم ان جبکہ ۔ہے شامل کرنا ايمہ پر کرائے اںيگاڑ وريڈرائ بمعہ لئےيک  مسافروں ۔ رہيوغ رکهنا ںيم گودام کا سامان اور
  ۔ہے شامل یبه یسرگرم یک یرسان

 اور ہوٹل  لئےيک ٹهہرنے  کے مسافر راو احيس  والے آنے لئےيک تمد مختصر ںيم جن  ںيہ یآت اںيسرگرم ہي  ںيم درجے اس: 0.9  قاعدہ
 کهانا   لئے کے کهانے پر طور یفور جو اںيسرگرم یک سروسز ٹرنگيک) رہيوغ  ہوسٹل ۔مپنگيک ہاتيد لئےيک احوںيس ۔،ہوٹلز(ںيہ شامل کمرے

 یعارض اي مستقل اور ہے جاتا ايجا لے ساته کهانا اي  ہے جاتا ايکها کر ٹهيب وہاں ںيم سٹورنٹير یتيروا اور ںيہ کرتے فراہم مشروب اي 
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 ايک فراہم لئے کے کهانے یفور کهانا  کہ ہے ہي پہلو اہم)رہيوغ فےيٹرنگ،کيک اور  نينٹيکرز،کيشاپ،ب ميکر آئس (کے ٹيس ريبغ اي ٹيکهوکے،س
۔ہے جارہا ايک شيپ طرح کس اي ہے انتظام کا قسم کس کہ ںينہ غرض یکوئ سے اس مگر ہے جاتا  

 اور ويڈيپروگرامز،ر یو یو،ٹيڈياں،ريسرگرم یک بنانے اشاعت،فلم یک ريوئ  سافٹ ںيم جن ںيہ یآت  اںيسرگرم  ہي ںيم ےدرج اس:10  قاعدہ
 لئےيک  وںيسرگرم تمام متعلقہ اسکے اور سائنس وٹريکمپ) ٹيٹالئيس اور ،موبائل مستقل(ونکشنيکم یليپبلشنگ،ٹ وزکيم اور کارڈنگير ساؤنڈ

 اںيسرگرم یک یجنسيا وزين اور)رہيوغ سيٹابيڈ  ۔ہوسٹنگ وٹريکمپ  اور وضاحت مفصل یک کوائف( ںايسرگرم یک  سرچير پورٹل بيو( مشاورت
۔ںيہ یکرت ايمہ مواصالت عہيبذر خدمات یخصوص اور تصورات ، معلومات باقاعدہ اںيجنسيا یوال کرنے فراہم معلومات راو  

 یضرور سوائے(فنڈنگ نشنيپ اور انشورنس ايانشورنس، بشمول ادارے لےوا کرنے فراہم معاونت یمعاش ںيم درجے اس: 11  قاعدہ
 کےثالث مواد یمال روکرزاورجنٹس،بيپروموٹرز،ا(اںيسرگرم یک داروںا والے  کرنے فراہم معاونت یليذ گريد اور)یورٹيسک سوشل/یسماج
)رہيوغ ٹرانسفر یمن کہ سايج  خدمات یک بهجوانے رقم ،اںيسرگرم یک آفس ،پوسٹ  

 اي کيا یکس سے ںيم ذيل مندرجہ جو ںيہ شامل اںيسرگرم یک بروکرز سےيا اي اور ں جنٹوي،ا لوگوں داديجائ صاحب ںيم نوع اس: 12  دہقاع
 اي نہيتخم کا عمارت مثال یفراہم یک خدمات متعلقہ سے یہ،پراپرٹيکرا کا فروخت،جائيداد دويخر یک جائيداد: ہوں کار مصروف ںيم شعبوں ادہيز
 یبه  کام کا یپارٹ یسريت بشمول  کرائے اور داديجائ یاپن ںيم وںيسرگرم یک قسم اس۔اںيسرگرم یک جنٹيا ٹياسٹ لئے کے قيفر رےسيت یکس

  ۔ہے شامل

 عالوہ کے یاريت یک سطح یاعل لئے کے ں ويسرگرم یسيا۔ںيہ شامل اںيسرگرم وارانہ شہيپ کليکنيٹ اور یسائنس ںيم نوع اس: 13  قاعدہ
 یمشاورت نٹيجميمن اور نٹيجميز،منيسٹڈ بزنس اور یقانون ںيم ان۔ہے ہوتا یضرور کرنا فراہم ںيمہارت یخصوص اور علم کو ندگانکن استعمال
 اں،سروےيسرگرم یک معائنہ کا بلڈنگ اور یاريت یک رنگ،منصوبےيانجنئ  یراتيتعم(زيسٹڈ کليکنياں،ٹيسرگرم  ںيم آڈٹ اور کسيٹ  یک خدمات

 یاشتہار(ڈورٹائزنگيز،ايٹينيوميسورسز،ہير نيوميرنگ،ہيسائنسز،انجنئ یقدرت)اںيسرگرم یک سٹنگيٹ یدوسر اور کليميکل،کيفز اور   اورنقشے
 متعلق سے فوٹو)--رہي،وغ شنيکنيزائنرز،ٹيڈ گرافک(اںيسرگرم یخصوص متعلق سے زائني،ڈ عامہ رائے اور ٹيمارک سرچي،ر)زائنيڈ کا مہم

  یخدمات،زرع یک  یترجمان اور ترجمے)-رہيوغ ںيم دانيم کے یفوٹوگراف یرپورٹر،ہوائ ،بزنسیاريت یک سروسز گرافک فوٹو(اںيسرگرم
 بشمول (گريد اور یٹريمبوليا ، جگہ یک رہنے کے جانورں ،یکوٹهڑ یک فارمز،کتوں اي نکسيکل یٹرنريو ںيم نوع اس۔ںيہ شامل مشاورت
۔ںيہ شامل ںايسرگرم یک ٹرنرزيو لئے کے)مبولنسيا لئے کے جانوروں  

 سازو یٹرانسپورٹ،دفتر یسمندر اور یوں،ہوائيگاڑ ريبغ کے ٹرياپر اي وريڈائ ںيم جن ںيہ یآت  اںيسرگرم  ہي ںيم درجے اس:ا:14 قاعدہ
 سول اور یراتيکوپمنٹ،تعميا ،فارم ڈسکو اور پوںيٹ ويڈيات،ويسہول یحيتفر اور سپورٹس)۔رہيوغ ںينيمش یوٹر،فوٹوکاپيچر،کمپيفرن(سامان
 وليٹر کو ان اور لگانا پر کام انکو اور انتخاب کا ق،افراديتحق ںيم نوع اس۔ ہے شامل نايد پر کرائے کو سازوسامان متعلق سے رنگيانجنئ

 کنٹرولڈ ويڈير مثال (خدمات متعلق سے سسٹمز یحفاظت اور وںيجنسيا یشيتفت اور یورٹيسک ٹيوياں،پرائيسرگرم یک ٹرزياپر ٹور اور وںيجنسيا
 بشمول(پيسک نڈي،ل)نکيٹ کے ٹرانسپورٹ یسمندر اور سڑک ینريمش ی،صنعت بلڈنگ(خدمات متعلق سے یستهرائ ی،صفائ)ٹرانسپورٹ یئخال

 اور ويسکياں،ريسرگرم یک نٹريس کال یرونيب اور ی،اندرون)گهروں اور عمارتوں ٹيويپرائ اور وں،پبلکياريک یک پارکس،باغات،پهولوں
 وں،مطلوبہيجنسيا  اندوز رہيپرذخ طور کے مثال(اںيسرگرم اسپورٹس بزنس یس بہت بندوبست،اور کا نمائشوں اور سروسز،کانفرنسوں یمرجنسيا

۔ںيہ شامل)رہي،وغ ںيمشق یک کرنے کام اور ٹيفکيسرٹ  

 مثال(شنيڈمنسٹريا پبلک جنرل ںيم اس۔ہے شامل یدہ امانج  یک حکومت پر طور معا ںيم  جس اںيسرگرم یحکومت تمام ںيم نوع اس: 15 قاعدہ
 ڈيفنس سول ڈاوريگيبر ،انصاف،فائریورٹيسک اور آرڈر ،پبلک ،دفاغ خارجہ ،وزارت)پر سطحوں یحکوت تمام۔۔۔رہيات،وغيہ،مقننہ،ماليانتظام
۔ںيہ شامل)رہيوغ۔ سيا یپ نيا یل،آئيا نيا یآئ (یورٹيسک سوشل ی،الزم  

 یک قسم اس۔ ، ۔ہے شامل شہيپ یبه یکوئ اي ميتعل ٹيويپرائ اور پبلک کا درجے یکس ںيم جن ںيہ یآت اںيسرگرم ؤہ ںيم زمرے اس:16  قاعدہ 
۔ہے یجاسکت ید سرانجام  عےيذر کے ليم یا اي ٹيانٹرن ، یو یو،ٹيڈياسباق،ر یريتحر اور یزبان اںيسرگرم  

اس ميں مختلف اداروں کی جانب سے قومی نظام تعليم کے اندر دی جانے والی مختلف سطحوں کی تعليم اور ناخواندگی کے خالف تعليم بالغاں 
 یبه ميتعل وہ ںيم نوع اس۔ںيہ شامل یبه سکول موجود اندر کے ليج عالوہ ےک وںيڈمياک اور سکولوں یفوج ںيم اس ۔ںيہ شامل پروگرام کے
 ڈرائيونگ اور) ۔رہيت،وغيترب یک ،ڈانسی،اداکار یراکيم،تيتعل یک نسيٹ  مثًال (جائے  ید لئے کے مقاصد کے حيتفر اي سپورٹس جو ہے شامل
):تيترب یک رہيوغ یران یکشت اور ونگيڈرائ (ميتعل یک سکول  

 لئے کے افراد شکار کے وںيماريب یذہن اور بزرگوں،معذوروں (امداد یسماج اور ميتقس یک خدمات متعلق سے صحت ںيم نوع اس: 17   قاعدہ
 کئے سے طرف یک  رہينٹسٹوں،وغيشلسٹوں،ڈيشنرز،سپيکٹيپر جنرل ںيم قسم اس۔ہے شامل یفراہم یک اتيسہول یدوسر اور رہائش یسکونت ريغ
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 اور کٹسيپر ٹيويپرائ اںيکاروائ یوال جانے ید انجام تحت کے یبند منصوبہ یک طرح اس۔ںيہ ملشا معالجے معائنےاور یطب والے جانے 
 یک ضوںيمر پر گهر اور نيوني ہومز، نرسنگ وں،سکولوںي،کمپن نکسيکل ٹيويپرائ ںيميٹ یک ڈاکٹروں پر جہاں ںيہ یجات ید انجام ںيم نکسيکل
۔ںيہ یکرت بهال کهيد  

 کے ميوزي،م پرفارمنس ويالئ بشمول حيتفر ی،،عوام وںيدلچسپ یثقافت جو ںيہ شامل اںيسرگرم یک تينوع عيوس ںيم زمرے  اس: 18ڈ قاعدہ
 اور سپورٹس)رہيڈ،وغيآرک حيہالز،تفر سنوز،بنگويک(اتيسہول یک انوںاگهروں،جواءخيزورز،چڑير یمانومنٹ،قدرت یخي،تاریريشن،الئبريآپر
 شامل)رہيوغ سمندر ساحل ، خانے مراکز،رقص یحيپکڑنے،تفر یمچهل اور جم،شکار کلب، سپورٹس ات،يسہول یک سپورٹس(اتيسہول یک حيتفر
۔ںيہ شامل یبه اںيسرگرم یک اداکاروں یانفراد ںيم اس۔ںيہ  

 اور گهر۔ںيہ شامل اںيسرگرم)موںيتنظ یمذہب اور وںيپارٹ یاسين،سيوني ڈيموں،پريتنظ یمعاش(موںيتنظ یوال بنانے ممبر  ںيم نوع اس: 19   قاعدہ
 اس۔ںيہ شامل رہيوغ نٹس،يٹميٹر یوٹيب اور سرزيڈر رينرز،ہيکل ی،ڈرائیالنڈر(اںيسرگرم یک خدمات یمرمت،انفراد یک ءاياش  یک استعمال یذات
۔ںيہ شامل اںيسرگرم یک زيالنڈر یصنعت مرمت یک وٹرزيکمپ ںيم  

  اپنے مالک کہ سايج) اپارٹمنٹ بلڈنگ بشمول (والوں رہنے ساته کيا اور خاندانوں ںيم جن ںيہ یآت اںيسرگرم ہي ںيم زمرے اس: 20  قاعدہ
 شامل والے کرنے بهال کهيد یک بچوں اور ۔دار پہرہ ۔وريڈرائ ، ۔داريچوک۔ یمال۔ یدهوب۔ نيفورم ، ٹرزيو یباورچ  ںيم جن لئےيک نيمالزم لويگهر
  ۔ںيہ

 فيا ی،آئیڈ یس یا ن،اويوني یورپيوں،يجنسيا مخصوص یک اس اور متحدہ اقوام ںيم جن  موںيتنظ یاالقوام نيب ںيم نوع اس: 21  قاعدہ
۔ںيہ شامل اںيسرگرم یک ۔۔۔رہيوغ بنک یم،عالميا  

۔ 800-069701  ںيکر فون نمبرپر مفت اس ںيم صورت  یک لمشک یبه  یکس  
  6.12سوال

ہفتہ وارانہ عمومی اوقات ميں زائد گهنٹے بهی شامل ہونے چاہييں۔ جس ميں دونوں ادائيگی اور بغير ادائيگی کے ساته معاہدے کے مطابق  حسب 
 معمول عام  حالت ميں کام کے اوقات کے تحت ہوتا ہے:

 ںيم وںيسرگرم متعلق سے شعبے اپنے اوقات ادہيز استاد کيا معمول حسب ہے، اکرت غور پر اوقات شدہ صرف پر یسيتدر یاپن تادس ا کيا ۔
)رہيوغ کونسل کالس ۔اصالح یک کام کے سکول کرنا درست ورکو ہوم۔ یاريت یک اسباق (کرتاہے وقف  

 کے کهانے کے دوپہر پر کام اور ئےليک یمنتقل پر جگہ یک کام  سے رہائش ۔ ۔ںييچاہ ہونے شامل یبه اوقات یاضاف کے یگيادائ ريبغ اي یگيادائ ۔
۔ ںييچاہ ہونے شامل یبه اوقات  

 
  6.13 سوال

:ںيکر یرويپ یک وضاحت ليذ درج لئے کے نےيد جواب حيصح کا سواالت ان    

  یآمدن سے ہيسرما  اي  یوال /واال کرنے وصول نشنيپ زائد سے اس اي  کيا باعث کے یسرگرم یک کام سابقہ اپنے
:  یلوا/واال کرنے وصول  

یمعذور/بڑهاپے  زائد سے اس اي کيا نے جس  : یوال /واال کرنے وصول نشنيپ زائد سے اس اي  کيا باعث کے یسرگرم یک کام سابقہ اپنے 
 پہنچ تک حد یک عمر مخصوص جو اور ہے جاتا ايک ادا سے وجہ یک کرنے کےکام شخص والےيکرن مےيب فائدے ہي ہو کرتا وصول پنشن یک

 اور ںيہ شامل یبه نشنيپ عوضانہ ںيم ذمرے اس فوائد/نشنيپ یوال جانے یک ادا سے وجہ یک ہونے کم تيصالح یک کام ااور  اپےبڑه ، جاتاہے
 سے وجہ یک یمعذور کيا کہ ںيہ ہي اتيخصوص یک نشنيپ ،ان ہے یجات ید سے وجہ یک یماريب اور حادثے یکس دوران کے کام جو نشنيپ وہ

 ےيدئ فوائد کو نيلواحق کے اس ںيم صورت اس(ںيم صورت یک وفات اي یکمزور حدتک مخصوص کينا،ايد ہمعاوض کا کواس شخص متعلقہ
 حصے (اگر ہے یجات یک یگيادائ ںيم صورت اس صرف کو اشخاص یہو،زخم ہوا دوران کے مالزمت سے وجہ یک واقعہ یکس جو) ںيہ جاتے

  ۔ہو یگئ ہو یپور مدت کم سے کم یک یگيادائ) ںيم
رہيوغ یرائلٹ ۔ کرائے ۔سود ۔ یکار ہيسرما ۔ یکمائ یوال جانے یپائ سے داديجائ اي یآمدن جو ؤہ:یوال/واال کرنے وصول یآمدن  سے  ہيسرما 

  ۔پائے وصول
۔ہو رہتا مصروف ںيم ميتعل تر ادہيز جو  :طالبہ/علم طالب  

۔ہو رہتا مصروف ںيم بهال کهيد یک گهر اور خاندان اپنے تر ادہيذ جو ؤہ :عورت/مرد لويگهر    
 پانے پنشن سے وجہ یکس عالؤہ کے یسرگرم یک ینوکر مثًال (کرے سامنا کا تيفيک مختلف سے فہرست یگئ ئےيد اوپر یکوئ جو: ئطشرا گريد

۔)رہيوغ حامل کا پنشن یک یمعذور ۔حامل کا پنشن یرفاع ۔واال  
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 7 مطالعہ اور کام کی جگہ 
 

7.1 سوال  
۔ہوں جاتے ںيم  رہيوغ سکول گارٹن کنڈر اي ینرسر   جو یبه بچے ؤہ)’’ہوں جاتا ںيم جگہ یک پڑهنے ںيم ہاں‘‘(ںيلگائ نشان پر 1 نمبر خانہ۔    
۔)’’ہوں جاتا پر کام ںيم ہاں‘‘(ںيلگائ نشان پر 2 نمبر خانہ ےطلباءوال کرنے کام-  
 5 نمبر خانہ ،ؤہ ہے ںينہ جگہ یکوئ ستقلم یک کام پاس کے ان جبکہ اور ںيہ کرتے کام ںيم فارموں یزرع  مختلف مزدورجو یرعز-
۔)’’ہے ںينہ جگہ مستقل یکوئ لئے کے کرنے کام پاس رےيم ونکہيں،کينہ‘‘(ںيلگآئ نشان پر  
) ’’ہوتا ںينہ شامل یبه ںيم  کورس یتيترب وارانہ شہيپ یکوئ اور کرتا ںينہ کام ۔پڑهتا ںينہ ںيم ونکہيک ، ںينہ‘‘(لگائيں نشان پر  6 نمبر خانہ۔ 
 ۔جاتا ںينہ لئے کے پڑهنے اي کام ںيم بعد مگر ہے کرجاتا لے سکول کو بچوں اپنے روزانہ  جو  یبه شخص  ؤہ بکہج
 

7.2   سوال 

 کا   یکمپن  کيپر،ا طور کے ں،مثاليم صورت اس ، یہوسکت ںينہ نسبت یکوئ ںيم جواب گئے ےيدئ ںيم 6.11 نمبر سوال اور جگہ یک کام ۔
 کا یکٹريف یوال کام ںيم صورت یک یدہ جواب یکس کو مزدور اس ۔ ہو ايل کہيٹه کا  مرمت یک یانڈسٹر  ليسٹ یکس نے یکمپن جس ، مزدور
   ۔ہے مالزم ؤہ کا  یکمپن جس کہ نہ گا ہو نايد حوالہ

 اي جگہ تلفمخ سے اس ہے مالزم ؤہ کا یکمپن جس سے خيتار یک  یشمار مردم کيا اگر شخص یکوئ ، پر طور کے مثال ، ںيم صورت اس ۔
  ۔ہوگا نايد حوالہ کا جگہ یمشاورت ںيم صورت یک یدہ جواب اسے تو ہو مصروف ںيم یسرگرم یمشاورت ںيم یکمپن

۔ںيد حوالہ کا پتہ کے جگہ یک کام اپنے علم طالب والے کرنے کام-  
 صرف ؤہ) رہيوغ نيمالزم کے ہيبحر ، پائلٹ ۔ وريئڈرا ٹرام ، ، نيمالزم لوےيورز،ريڈرائ (ںيہ  کرتے ارياخت شہيپ کا ٹرانسپورٹ ذرائع  جو ؤہ-

)رہيوغ اڈہ،بندرگاہ یشن،سٹور،ہوائي،سٹ پارکنگ (۔ ہوں رہے دے انجام سر کام ؤہ جہاں گے ںيد حوالہ  کا جگہ اس  
  ۔گا ہو نايد حوالہ کا جگہ یک کام اي یپڑهائ یاپن ںيم صورت یک نےيد جواب ںيں،انهيہ پڑهتے اي ںيہ کرتے کام  کا معمول ںيم جگہوں دو جو ؤہ -
 

7.3   سوال 

 کو جگہ یک کام اي مطالعہ جائے یک معمول یاپن ںيانه جو ںيہ کرتے کام ںيم  ہيبلد دوسرے یکس کے یاٹل اي ہيبلد یرہائش موجودہ اپنے جو ؤہ
  ۔گا ہو کرنا ظاہر

 
 سوال 7.4
‘‘  (ہو ايلگا نشان پر  1  نمبر خانہ نے جس بکہج۔ہو اجات پر   جگہ یک یپڑهائ اي کام اپنے روزانہ جو دے جواب شخص ؤہ صرف
۔)’’ہوں جاتا لئے کے کام ںيہاں،م‘‘ (ہو ايلگا نشان پر 2 نمبر خانہ کے7.1 سوال  اي) ’’جاتاہوں جگہ یک پڑهنے ںيہاں،م  

 
والس 7.5  
 سوال نے جس جبکہ۔ہو جاتا پر   جگہ یک یپڑهائ اي کام  کر ہو روانہ  سے رہائش یک معمول حسب  یاپن روزانہ جو دے جواب شخص ؤہ صرف

  7.4 ۔) ’’سے گهر اس‘‘ (ہو ايلگا نشان پر 1  نمبر خانہ کے  
 

  7.8 اور 7.7، 7.6 سوال
 و نقل یکوئ طرف یک جگہ یک کام اي جگہ یک یپڑهائ یک معمول یاپن دن اس ںيم جس ، صورت اس ۔ ںيد حوالہ کا بده  گزشتہ وقت تےيد جواب
  ۔ںيد حوالہ کا دن کے قسم اس ۔ )رہيوغ اںيچهٹ ۔ یماريب ۔ ہڑتال کہ سايج ، پر بناء یک وجوہات مختلف ( ۔ہو یہوئ نہ حرکت

 جگہ یک کام اي جگہ یک یپڑهائ یاپن پر7.5 سوال اسے ہو مختلف سے معمول جو جگہ یک کام اي جگہ یک یپڑهائ کو بده گزشتہ شخص ؤہ اگر  ۔
   ۔گا ہو نايد حوالہ کا پتہ کے
 و نقل دو یگئ یک یپہل لئےيک یدہ جواب اسے تو ہو ايگ پر جگہ یک کام اي یپڑهائ یک معمول اپنے دفعہ دو شخص ؤہ دن والے بده گزشتہ اگر  ۔

  ۔گا ہو نايد حوالہ کا حرکات
 
 
 
 
  



سيکشن   2  ۔گهر ميں حسب معمول رہائش پذير اشخاص کے متعلق معلومات                                                         
                 

 

1ی پی سی ۔رہنمائ متعلق سے کرنے پر ‘کو فارم  
 

 8  روز مرہ کے معموالت ميں مشکالت 
۔ےہ ںينہ  یالزم  نايد  کا جواب تک 8.4 سوال سے 8.1 سوال مطابق کے قانون  

  8.1 سوال

 کے  ینائيب ۔ ںينکيع  یک نظر جو ںيہ سکتے آ شيپ یبه کو افراد ان کہ ۔ہے جاننا کو مسائل اور مشکالت  شيپ در ںيم ینائيب مقصد کا سوال  اس
 آنکهوں دونوں اي کيا ۔آنا نہ نظر سے پہلو کيا صرف ۔آنا نہ نظر سے دور اي کينزد ً مثال ںيہ یسکت آ شيپ مشکالت ۔ ںيہ کرتے استعمال عدسے
  ۔ںيرکه نظر مد کو مسلئے کے قسم ہر کے ینائيب  یاپن آپ وقت تےيد جواب ۔آنا نہ نظر سے

  8.2 سوال

 یبه  آلے یسماعت جو  ںيہ سکتے آ شيپ یبه کو افراد ان ہي کہ   ۔ہے جاننا کو مسائل اور مشکالت شيپ در ںيم سماعت مقصد کا سوال اس
 پهر اي دے نہ یسنائ تب ہوں ںيم ماحول والے غل و شور یکس صرف جب مثًال ہے یسکت ہو محدود  سماعت اي مشکالت ۔ہوں کرتے استعمال
 قسم ہر کے سماعت یاپن آپ وقت تےيد جواب  ۔نايد یسنائ نہ سے کانوں دونوں اي کيا ۔سکنا کر نہ پہچان ںيم آواز یوال آنے سے ذرائع مختلف
  ۔ںيرکه نظر مد کو مسلئے کے

 
8.3 سوال  

 یريپذ حرکت  جو ںيہ یسکت  آ شيپ  یبه کو افراد ان ہي کہ ۔ہے جاننا کو مسائل اور مشکالت شيپ در  ںيم پهرنے چلنے  مقصد کا سوال اس
 مثًال ںيہ یسکت ہو محدود ہي ۔چلنا سے مدد یک یکس اي ) رہيوغ یکرس یوال وںيپہ ۔اںيساکهيب۔ اںيچهڑ ( راستعماليبغ کے اءياش یامداد لئےيک
    ۔رہنا کهڑے پر پاؤں ادہيذ سے منٹ 2 اي 1 ۔ ںيم اترنے چےين اور چڑهنے اںيڑهيس ۔ مسائل کے چلنے لئےيک فاصلے لمبے اور تصرمخ

  8.4سوال

 اہم : ںيہ شامل عوامل ليذ درج ںيم اس ۔ہے جاننا کو مسائل اور مشکالت شيدرپ ںيم کرنے مرکوز کو توجہ اور یدہان ادي  مقصد کا سوال اس
 سکتا رکه نہ مرکوز کو توجہ یاپن وقت کرتے کام ی۔ته یگئ یکہ اسے یابه جو رہنا ادي نہ کا بات اس ۔پانا نہ کا راستہ۔رہنا ادي نہ کا ںباتو
 ادي  جبکہ کرنا نہ ظاہر کو یدلچسپ اور غور پر بات اس  ۔ںيہ شامل یبه مسائل کے کرنے درآمد عمل پر معامالت کے روزمرہ ںيم مشکالت۔ہو
  ۔ ںيہ یآت سے کرنے استعمال کے اءياش آور نشہ اي کثرت یک کام ۔ دباؤ یذهن ، مشکالت ںيم کرنے مرکوز کے توجہ  اور یدہان


