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خاندانی پرچہ 
 کون پر کرے؟

وہ شخص جو خاندانی رج ٹریشن )پر کرے گا‘کو خاندانی  ربراہ ہی  (2011 اکتوبر 9)خاندانی پرچہ مردم شماری کی دی گئی تاریخ 
اگر یہ ممکن نہ ہو۔خاندان کا کوئی دو را شخص یا ای ا فرد جو عارضی طور پر مردم شماری کی تاریخ ک  دن گھر (فارم کا  ربراہ ہو
 میں موجود ہو۔

رشتہ دار ہوں یا گود لئ  ہوں یا ن بتی  ،رشتہ دار ہوں،ں لوگ جو شادی ک  رشت  میں بندھ  ہو رہن  وال   اکھٹ تمام
ن  ابھی تک قصبہ ک  میون پل کمیٹی میں  اگرچہ انھوں)خآندان ک  دو رے افراد جو ایک ہی قصب  میں اکٹھ  رہت  ہوں

   ایک خاندان ایک فرد پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔(اپنا اندراج نہ کرایا ہو

 

کیا چیز پر کرنی 
 ہے؟

جس میں خاندان ک  تمام افراد کی تفصیل ہو،یعنی وہ تمام افراد جو اس گھر میں ح ب معمول رہائش پذیر ہوں اگرچہ وہ لسٹ اے 
 مردم شماری ک  دن غیر حاضر ہوں۔

ان تمام افراد کا اندراج ہو جو عارضی یا وقتی طور پر مردم شماری ک  دن گھر میں حاضر ہوں۔ لسٹ بی  

جو خاندان اور رہائش    متعلقہ  واالت پر مشتمل ہ ۔:1سیکشن   

جس میں وہ  واالت ہیں جنھیں خاندان ک  (ہر ایک،ایک    زائد صفحات پر مبنی ہ ) انفرادی پرچوں پر مشتمل ہ  3 :2سیکشن
 ک  انفرادی پرچ  کو پر کرنا 2تمام افراد کا جواب دینا ضروری ہ ۔ہر وہ شخص جس کا ل ٹ اے میں اندراج ہ اس کو  یکشن 

 پڑے گا۔

   علیحدہ خاندانی پرچہ پر کرنا ہوگا۔ اپنا تو ہر ایک کو اگر اس گھر میں ایک سے زائد خاندان رہائش پذیر ہیں

 

 متوجہ ہوں۔
اگر ل ٹ میں دئی  گئ  انفرادی پرچ   ب لوگوں ک  لئ  پورے نہ ہوں تو براہ مہربانی اپن  قریبی مددگار 
 مرکز میں رابطہ کریں۔                                                                                               

بعض معامالت میں وہ افراد جو خاندانی پرچہ پر کرتے ہیں ان کو ایک دوسرا سوالنامہ بھی پر کرنا پڑتا ہے  کیونکہ وہ اس رہائش کے عالوہ 
طالب علم جو باہر رہت  ہیں )پر کریں گ ،کیونکہ وہ اس گھر میں عارضی طور پر رہت  ہیں ‘مثالً وہ لوگ جو ل ٹ بی کو دوسری جگہ رہتے ہیں۔

  ح ب معمول  انھیں موجودہجو کرنا ہو گا پر‘ 2ان کو خاندانی پرچ  کی ل ٹ اے اور  یکشن ( یا وہ لوگ جوہفتہ وار  فر کرت  ہیں،وغیرہ ۔۔
 رہائش گاہ میں مال ہو۔

 

  شروعات کے لئے        
  ل ٹ میں    پر کرن  ک  لئ 

 متوجہ ہوں

یب
ٹسل 

 
ے

ٹ ا
لس

 

پر کرنا جاری رکھیں۔‘ سوالنامے کو بعد کے کرنے مکملی ب لسٹ اور اے لسٹ  

۔پر مالحظہ کریں 04 نمبر صفحہ ہدایات   
 

 
 کو گھر میں عارضی یا فرضی طور پر 2011اکتوبر 09 ہیں،لیکن وہ نہیں رہائش پذیر  حسب معمولپر کریں گے جو موجودہ گھر میں‘وہ لوگ لسٹ بی 

  عالج ک  لئ  آئ  ہیں یا پھر المعیاد مختصر کی چھٹیوں ک  لئ  آئ  ہیں،ے عرصمختصر آے ہیں،جو ے لوگ جو  یاحت ک  لئ ؤہمثال)موجود ہیں۔

   ( دو توں یا رشتہ داروں    ملن  وغیرہ ۔اپن 

                                                                                     پر کر ک   والنام  کو اختتام پذیر کریں گ ۔‘یہ افراد بشمول  ل ٹ بی کو : نوٹَٹ 

                                      

 

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

   ۔ہیں غیر حاضر والے دن ہ مردم شماری کی تاریخ ؤ،اگرچہ ہیں رہائش پذیر حسب معمول اور موجودہ گھر میںہیں وہ اطالوی شہری 

   وہ غیر ملکی شہری ہیں اور وہ موجدہ گھر میں رہائش پذیر ہیں اور بلدیہ میں ان کا باقاعدہ اندراج ہے یا ان کے پاس اٹلی میں رہنے کے لئے باقاعدہ اجازت نامہ
ہے،اگرچہ وہ مردم شماری کے دن غیر حاضر ہوں۔ 

:لسٹ اے میں خاندان سے متعلقہ افراد کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے   

  (رجسٹری دفتر میں فیملی ریکارڈ کا حامل شخص)خاندانی پرچہ کا سربراہ        

  سرپرست کی بیوی یا جوڑے کی صورت میں سرپرست کے ساتھ رہنے والی۔

(سب سے بڑے سے سب سے چھوٹے تک)غیر شادی شدہ بچے 

 شادی شدہ بچے اور ان کا خاندان۔

 (چچی/بھتیجی۔ چچا/سالی۔ بھتیجا/بہن۔ سالہ/ساس۔ بھائی/والدہ ۔ سسر/والد)خاندانی پرچہ کے سربراہ کے دیگر رشتہ دار یا نسبتی رشتہ دار 

رشتہ داری اور نسبتی رشتہ۔ افراد جن کا شادی شدہ جوڑے سے کوئی تعلق نہ ہو،دیگر 

 ک  انفرادی 2 تک۔ یہی ترتیب  یکشن 08    01،(شخصی کوڈ) ترتیب ک  لئ  دو ہند وں کا کوڈ دیا گیا ہ کی نشاندہی کی  فرد ک ی خاندان ک  ہر
۔پر کرن  ک   لئ  ہونی چاہی ‘ والنامہ کو   

   پر کرنا ضروری ہ ۔‘پہلی الئن کو  ( کا کوڈ01شخص ) کی لسٹ اے صرف تو(ایک شخصی خاندان) آدمی پر مشتمل ہ  ایک اگر خاندان 
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ا الہپ ااجزت ب ڑاھےن ب 

 

اےم وک ب 

 

ا اخدنان ےس ہقلعتم۔راہیشئ ااجزت ب اہم یک رضورت ےہ۔ایلٹ ںیم داےلخ ےک ےئل انی اویس اچےئہ،وہج اکم ےس ہقلعتم وہ ب 

 

 ویریپ وینین ںیم ںیہن آیت،ان وک ایلٹ ںیم رےنہ ےک ےئل ب ااقدعہ ااجزت ب

ت

 
 وہ ریغ یکلم نج یک رہشی
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خاندان سے کیا 
 مراد ہے؟



 
 

( جبئے پیذائش کے بلذیہ کی وػبحت 
 .کریں

 معلومات .

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 ػورت 2 ًبم 
 ضبل هہیٌہ دى

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 ػورت 2 ًبم 

 
 ضبل هہیٌہ دى

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 ػورت 2 ًبم 

 
 ضبل هہیٌہ دى

انفرادی 

پرچہ لف 

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 ػورت 2 ًبم  ہ 

 
 ضبل هہیٌہ دى

انفرادی 

پرچہ لف 

 ہ 

 

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 ػورت 2 ًبم 

 
 ضبل هہیٌہ دى

انفرادی 

پرچہ لف 

 ہ 

 

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 ًبم 

 
 ػورت 2

 ضبل هہیٌہ دى

انفرادی 

پرچہ لف 

 ہ 

 

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 ًبم 

 
 ػورت 2

 ضبل هہیٌہ دى

انفرادی 

پرچہ لف 

 ہ 

 

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 ًبم 

 
 ػورت 2

 ضبل هہیٌہ دى

 

پر کرنے کی تاریخ‘فارم   

2 0 1 

 سال مہینہ دن

……….…………………….………………... 

دستخط پر کنندہ کے‘فارم   
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 لسٹ بیمکان      کو (2011اکتوبر 9)ؤہ افراد جو مکان میں باقاعدہ رہائش پذیر نہیں ہیں یعنی عارضی طور پر رہتے ہیں یا کہ ؤہ مردم شماری والی تاریخ   

۔میں اتفاقیہ موجود ہیں  

 شہریت موجودہ رہائش جائے پیدائش تاریخ پیدائش جنس کوڈ

 

01  
اطبلوی 1 اٹلی 1 اٹلی 1 هرد 1

 

  
 غیرملکی یا خانہ بدوش 2 بیروى هلک 2 بیروى هلک 2 ضبل هہیٌہ دى ػورت 2

02  
 اطبلوی 1 اٹلی 1 اٹلی 1 هرد 1

 

03  
اطبلوی 1 اٹلی 1 اٹلی 1 هرد 1

 

 غیر ملکی یا خانہ بدوش 2 بیروى هلک 2 بیروى هلک 2 ضبل هہیٌہ دى ػورت 2
 

 اگر گھر میں تین یا تین سے زائد افراد ایسے ہیں جو باقاعدہ اس گھر میں رہائش پذیر نہیں ہیں تو اپنے سے نذدیکی بلدیہ کے مددگار مرکز سے رابطہ کریں :متوجہ ہوں

    

    

  
 غیر ملکی یا خانہ بدوش  2 بیرون ملک  2 بیرون ملک  2 ضبل هہیٌہ دى ػورت  2

    

    

    

(خاندان کے افراد)وہ افراد جو مکان میں حسب معمول رہائش پذیر ہیں لسٹ اے   برائ  مہربانی بڑے حروف میں لکھیں 

شہریت  جائے پیدائش تاریخ پیدائش جنس خاندانی نام اور نام شخصی کوڈ  انفرادی  

               

01  
   اطبلوی 1 مرد  1 خاندانی نام

 

02  
  اطبلوی 1 هرد 1 خبًذاًی ًبم

 

03  
 اطبلوی 1 هرد 1 خبًذاًی ًبم

  

 

04  
 اطبلوی 1 هرد 1 خبًذاًی ًبم

 

05  
  اطبلوی 1 هرد 1 خبًذاًی ًبم

 

06  
  اطبلوی 1 هرد 1 خبًذاًی ًبم

 

07  
  اطبلوی 1 هرد 1 خبًذاًی ًبم

 

08  
  اطبلوی 1 هرد 1 خبًذاًی ًبم

 

 

  سے زائد افراد پر مشتمل ہے،تو قریبی بلدیہ کےمددگار مرکزسے رابطہ کریں3اگر خاندان  :متوجہ ہوں

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                  
 

                                        

(جبئے پیذائش کے بلذیہ کی وػبحت)  

 10    6صفحہ 

 15    11صفحہ 

 20   16صفحہ 
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   جاری رکھنے کے لئے
پر کرنے کے لئے‘  سیکشن کو   

: معلومات عامہ  

      ہر  وال کو بشمول نشان لگائ             برائ  مہربانی ہیں۔کو ظاہر کرتی  واالت ذیادہ میں تق یم کیاگیا ہ  جو’’عالمات‘‘ کو 2 اور1 ک   یکشن پرچ خاندانی 

 گئ  یا بریکٹ ک  اندر درج شدہ نوٹ کو توجہ    پڑھیں۔ 
ہر  وال  ک  لئ  صرف ایک خان  پر نشان لگائیں، وائ  اس ک  جہاں ایک    زائد جوابات کی نشاندہی ہو۔ ۔  

 
     خان   ک ی تو اس لئ (ک  افراد کیلئ  ہ عمریا اس    زائد   ال 15چونکہ ؤہ مثالً ) میں  وال جو حوالہ دیئ  گئ  فرد    تعلق نہیں رکھتااگر انفرادی پرچہ

۔ کرنی ہو گینشان یا لکھائی ق م ک    اور،نا ہی ک ی چاہی کوئی نشان نہیں لگانا میں

 متوجہ ہوں

:رہنمائی  متعلق سے کرنے پر‘ النامہسو  

   صرف کال  یا نیل  رنگ                  پر کرن  ک  لئ  ‘ ا   برائ  مہربانی  لہذا کو نہیں پہچانتا۔بعض رنگوں جوکہ پڑھا جاتا ہ  یہ خاندانی پرچہ  کینر ک  ذریع

 ا تعمال کریں۔ کا قلم

 ہ ۔  ہوتا  ہی کافینا نشان لگا ایک کراس کا متعلقہ خان  میںحص  میں اپن  یادہ ترذ  واالت ک 

۔اہم ہ  کہ آپ ک ی دو رے خان  میں نشان نہ لگائیںنہایت  :نوٹ  
 مثاًل   رپر ت کی بیوی 

  اگر آپ    جواب دین  میں کوئی غلطی ہوئی ہ  تو متعلقہ خانہ کومٹا دیں اور صحیح جواب ک  خان  میں نشان لگائیں

 مثالً  نہیں ہاں

 دو رے  والوں ک  جوابات جوکہ ہند وں اور الفاظ میں ہوت  ہیں ممکنہ طور پر واضح لکھیں،بڑے الفاظ میں اور ایک لفظ ایک خان  میں لکھیں۔الفاظ ایک 
 دو رے    علیحدہ ہون  چاہیں۔برائ  مہربانی خانوں    باہر لکھن     گریز کریں۔

 

 صحیح پر کرن  کی مثال

 غلط پر کرن  کی مثال

 پر کرن  ک  دوران عام غلطیوں کی مثال

9 اور 6،0تمام گول الفاظ کو بند کریں جی    بہت بڑےہند    

 نہیں نہیں ہاں نہیں

   تمام الفاظ کو مال کر لکھیں خاص طور پر لفظ
E,F  

  ک  اوپری حص  کو کھال چھوڑیں4ہند ہ 

 نہیں نہیں نہیں ہاں نہیں

  کو نیچ  ڈنڈی ک  بغیر لکھیں1 ہند ہ

 ہاں نہیں

2 1 

02 

 ولت اک آپ ضے جص ہےی گئی د ضبتھ کے ضوالٌبهے کو آپ جوکہ ںیل هذد ضے ڈیگبئی ک کرًے پر فبرمی هہرببى برائے لئے کے ًےید جواببت حیطح کے ضواالت

۔طی کب بھی اهکبى ًہیں ہو گبغل اوربچے گب   
 

                                           پر کریں‘کو  1سیکشن فیملی اور رہائش    متعلقہ  واالت ک  جوابات دین  ک  لئ  .1

کو پر کریں۔ہر انفرادی پرچہ نامہ پر کرن  کی  ہر خاندان کے وہ افراد جن کا لسٹ اے میں اندراج ہے ،2سیکشن ۔2

 ضرورت ہ  ۔

 ک  انفرادی پرچ  کو ا ی ترتیب    پر کریں جس طرج ل ٹ اے میں خاندان ک  افراد کی ترتیب لکھی گئی 2 یکشن 

 ہ ۔

 محترمہاور (01شخصی کوڈ نمبر ) رو یمحترممثال،اگر ل ٹ اے میں ترتیب ک  لحاظ    دکھائی دیت  ہیں،

 رو ی    محترماس کو  (    6 ک  صفحہ نمبر 2  یکشن ( کا انفرادی پرچہ 01 نمبر۔ شخص (02شخصی کوڈ )بیانکی

 محترمہ وہ (   11 ک  صفحہ 2 یکشن) کا انفرادی  والنامہ 02متعلقہ معلومات پر کرنی ہوں گی جبکہ شخصی کوڈ نمبر 

ایک دفعہ (ایک ہی فرد کا خاندان) شخص پر مشتمل ہ  ایکبیانکی    متعلقہ معلومات ک  لئ  پر کیا جائ  گا۔اگر خاندان 

 انھی صرف    متعلقہ 01 کو پر کردین  ک  بعد،یہ ضروری ہ  کہ وہ انفرادی  والنامہ جو شخصی کوڈنمبر 1 یکشن 

 (   6 ک  صفحہ 2 یکشن ) والوں ک  جوابات دے گا
 

 

 نہیں

 دن مہینہ  ال

 دن مہینہ  ال
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1سیکشن   

0820530054752 

 خاندان اور گھر سے متعلق معلومات

  پر جائیں1.3سوال نمبر 

  پر جائیں1.5سوال نمبر 

  پر جائیں1.5سوالنمبر 

(خاندان جو اکٹھ  رہت  ہیں )*  والنام  کا کوڈ   

 
  رپر ت کا خاندانی نام

 
  رپر ت کا نام

 

سوالنامے کا کوڈ سوالنامے کے پہلے صفحے پر دیا گیا ہے*  
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  گھر کی قسم کی نشان دہی کریں1۔1

 رہائش گاہ

(جھونپڑی،کارواں یا چلتی ہوئی گاڑی وغیرہ)دو ری ق م کی رہائش   

 کون لیٹ یا ایمبی ی  ی متعلقہ رہائش

(ہوٹل یا بزرگوں ک  لئ  بنائ  گۓ گھر وغیرہ)مشترکہ رہائشی ڈھانچہ  4 

3 

2 

1 

 خاندان اور گھر ی قسم

1 

  گھر کی پیمائش کیا ہے؟1.2
گھر ک  تمام کمروں ک  فرش کی پیمائش کی وضاحت یعنی گھر ک  تمام کمروں ک  فرش کی پیمائش جس میں غ ل 
خانہ،باورچی خانہ اور اس    متعلقہ خالی حصہ شامل ہ  اور جو شامل نہیں ہ  اس میں ٹیرس،بالکونی اور اس    

(جی    ٹور روم ،گیراج اور گاڑی کا باکس)متعلقہ   
 مربع میٹر
 اعشاریہ کے بغیر

   

  گھر استعمال میں ہے1.3

 صرف ایک خاندان

 2 دو یا زائد خاندان جو اکٹھ  رہائش پذیر ہوں

1 

 
( والنام  کا کوڈ،خاندانی پرچہ پر کرن  ک   رپر ت کا خاندانی نام اور نام)  

 

 

  آپ کا خاندان کس حیثیت سے اس گھر میں رہتا ہے؟1.5

،عارضی ا تعمال ک  طور پر( اری یا آدھی)جائیداد  
 

 کرایہ پر
 

 3  (یعنی بغیر کرایہ ک  ۔گھریلو مالزم ک  طور پر وغیرہ)ک ی اور ق م 

2 

1 

خاندانوں کے بارے میں معلومات درج کریں۔/ایک ساتھ رہنے والے دیگر خاندان 1.4                                        
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2سیکشن   

 انفرادی پرچہ
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 رجسٹریشن سے متعلقہ معلومات 1

 خاندانی پرچ  کا  ربراہ

 01صرف شخص
کے لیے جواب 

پہلے سے پر کیا 
 کیا ہے

 01شخص نمبر 
 1.2سوالنمبر 

 کاجواب دے

  خاندانی پرچے کے سرپرست سے خونی رشتہ یا رہائش1.1

 اس بلدیہ میں

بلدیہ کے نام اور صوبے کے  اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں
 مخفف کو ظاہر کریں ۔

 باہر کے ملک کا نام واضح کریں بیرون ملک
 صوبہ

 کا صرف اس صورت میں جواب دے اگر اس نے 1.5 سوال نمبر سرپرست
  نہخاندان سے متعلقہ سوالنامے کے پہلے صفحے پر اپنا صحیح ایڈریس

 لکھا ہو۔

  کیا آپ کا اس بلدیہ کے رجسٹریشن آفس میں اندراج ہے؟1.5
بلدیہ ک  رج ٹریشن دفتر    مراد وہ جگہ ہ  جہاں    آپ ]

اپنا شناختی کارڈ اور رج ٹریشن    متعلق مختلف  رٹیفکیٹ 
مثال۔پیدائش کا  رٹیفکیٹ،خاندان کی تفصیل )حاصل کر  کت  ہیں

[(   متعلقہ  رٹیفکیٹ وغیرہ  

 ہاں،اس گھر میں

 ہاں،مگر ک ی اور گھر میں یا ک ی اور ک   اتھ رہت  ہوئ 

نہیں،اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ 
 میں

بلدیہ کے نام  اورصوبے   
 کے مخفف کو ظاہر کریں

 نہیں،اٹلی ک  ک ی بلدیہ میں نہیں

 1.2جنس 

 مرد

 عورت

  تاریخ پیدائش1.3

 سال مہینہ دن

 
 1.4  جائے پیدائش  



 
 

لسٹ اے کا شخص 
 01نمبر 

 
  جاری ہ 2 سیکشن

 انفرادی پرچہ
 0820530054752 

  ازدواجی حیثیت2.1
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 ازدواجی حیثیت اور شادی

 
2 

 

 

کنواری/کنوارہ  
 

ػورت/شبدی شذٍ هرد  
 
 حقیقی علیحدگی

  پر جائیں3.1سوال نمبر 

 قانونی علیحدگی

عورت/طالق شدہ مرد  

بیوہ/ رنڈوا  

  شادی کا سال اور مہینہ2.2
[اگر ایک    زآئد شادیاں کی ہوں تو آخری شادی کا مہینہ اور  ال بتائیں]  

 سال مہینہ

  آخری شادی سے پہلے ازدواجی حیثیت2.3

کنواری/کنوارہ  

عورت/طالق یافتہ مرد  

بیوہ/رنڈوا  

  آپ کی شہریت کونسی ہے؟3.1
جس ک ی ک  پاس اطالوی شہریت ک  عالؤہ کوئی  دو ری شہریت ]

["اطالوی" میں نشان لگائ 1بھی  ہ ، ؤہ صرف خانہ نمبر   

 اطالوی
 

 غیر ملکی

  پر جائیں3.2سوال نمبر
 

اپنی شہریت سے متعلقہ ملک ظاہر کریں اور 
  پر جائیں۔4سوال نمبر 

کوئی شہریت نہیں رکھتا)ک ی ملک کا نہیں  پر  3.4 سوال نمبر  
  جائیں

 شہریت

  کیا آپ پیدائشی طور پر اطالوی شہریت رکھتے ہیں؟3.2

 ہاں
 

 نہیں

  پر جائیں3.4سوال نمبر 

  کس طریقے سے اطالوی شہریت حاصل کی؟3.3

 دیگر شادی کر ک 

 سابقہ شہریت سے متعلقہ ملک کو ظاہر کریں

  آپ کی والدہ کہاں پیدا ہوئیں؟3.4
اپنی والدہ کی جائ  پیدائش کی نشان دہی کریں باوجود اس ک  کہ ؤہ ]

[ئش پذیر نہیں ہ  یا ؤہ وفات پا چکی ہیں  موجود گھر میں رہا  

 اٹلی میں

 بیرون ملک بیرون ملک پیدائش کو ظاہرکریں

  آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے؟3.5
اپن  والد کی جائ  پیدائش کی نشان دہی کریں باوجود اس ک  کہ ؤہ ]

[ئش پذیر نہیں ہ  یا ؤہ وفات پا چکا ہ   موجود گھر میں رہا  

 اٹلی میں

 بیرون ملک بیرون ملک پیدائش کو ظاہر کریں
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لسٹ اے کا شخص 
 01نمبر

 
  جاری ہ 2  سیکشنا

 ا انفرادی پرچہ
 

 صوبہ

 بیرون ملک کی نشاندھی کریں  ب  ون ملک 

 صوبہ

 بیرون ملک کی نشاندھی کریں بیرون ملک
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 09) مردم شماری کی تاریخ والے دن آپ کہاں تھے 4.1
؟(2011اکتوبر   

 اس گھر میں

مثال۔رشتہ دار یا دو ت ک  گھر )ا ی بلدیہ میں لیکن ک ی اور گھر میں
(میں،تھا نہ میں،ہ پتال میں  

 اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں

بیرون ملک 
 میں

 موجودہ اور سابقہ رہائش گاہ

قبل آپ حسب معمول کہاں رہائش پذیر تھے۔   سال ایک 4.2
؟(2006 اکتوبر 09)  

 ا ی رہائش گاہ میں

 ا ی بلدیہ میں لیکن ک ی اور گھر میں یا ک ی اور ک   اتھ

بلدیہ کے نام اور صوبے کے 
 مخفف کو ظاہر کریں

 اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں

قبل آپ حسب معمول کہاں رہائش پذیر تھے۔   پانچ سال 4.3
؟(2006 اکتوبر 09)  

ش گاہ میں ا ی رہا  

 ا ی بلدیہ میں لیکن ک ی اور گھر میں یا ک ی اور ک   اتھ

بلدیہ کے نام اور صوبے کے  اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں
 مخفف کوظاہر کریں۔  

  

 ہائر  یکنڈری  کول کا ڈپلومہ

   ال3    2مدت 

 ہائر  یکنڈری  کول کا ڈپلومہ
   ال5    4مدت 

 

 تعلیم

 دی گئی لسٹ میں سے آپ کے پاس کونسا اہم 5.1
 تعلیمی ٹائٹل ہے؟

کوئی تعلیمی عہدہ نہیں اور نہ ہی میں 
 پڑھ، لکھ  کتا ہوں

 
کوئی تعلیمی عہدہ نہیں لیکن میں 

 پڑھ اور لکھ  کتا ہوں

 پرائمری  کول  رٹیفیکیٹ
(یا اس    ملتی جلتی فائنل رپورٹ)  

 
 آٹھویں جماعت کا  رٹیفکیٹ

(یا پیشہ وارانہ کورس کا عہدہ)  

آرٹس،ڈانس پینٹنگ اکیڈمی کا ڈپلومہ آئی۔ایس۔آئی۔آے  
(پرانی تربیت   )وغیرہ ادارے      

جس میں )  ال پرانی ترتیب   3.2یونیور ٹی کا ڈپلومہ 
ا پیشل کورس کران  وال  ادارےیا یونیور ٹی    ملت  

 جلت  ہوں

اکیڈمی (اے۔ایف۔اے۔ایم)اعلی درج کا میوزک ڈانس ،کال ک ڈانس،
 کا ڈپلومہ۔درجہ اول۔

نئ  قانون ک مطابق(درجہ اول) الہ ڈگری3  
 

اکیڈمی کا (اے۔ایف۔اے۔ایم)اعلی درج  کا میوزک ڈانس ،کال ک ڈانس،
 ڈپلومہ ۔ درجہ دوئم۔

 
پران  قانون ک  مطابق،ا پیشالئز ڈگری یا ٹیچنگ (  الہ6    4)ڈگری 

نئ   (درجہ دوئم) الہ ا پیشالئزیشن ڈگری 2ڈگری نئ  قانون ک  مطابق 
 قانون ک  مطابق

 کے خانوں میں کراس کیا ہو 5.1سوال نمبران لوگوں کے لئے جنہوں نے 
  کے درمیان تھے12 سے 07جو 

 
  کیا آپنے تعلیمی پوسٹ ڈگری یا پوسٹ ڈپلومہ اے ایف اے ایم کیا ہے؟ 5.2

  اپنی تعلیمی ڈگریوں کی نشاندھی کریں                5.3 ہاں
        (مزید جوابات ممکن ہیں)

 پہل  درج  کا ما ٹر
 

 دو رے درج  کا ما ٹر
 

 مہارت حاصل کرن  کا  کول
 

(ک ی بھی شعب  میں)تحقیق دان  
نہیں

 



 
 

لسٹ اے کا شخص        
 01نمبر  

  جاری ہ 2 سیکشن 
 انفرادی پرچہ

 0820530054752 
  کا جواب دیں6.1 سوالسال یا اس سے زائد افراد 15

  کا جواب دیں7.1 سوال سال سے کم ہیں وہ15جو 
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 8 سے 2) کیا آپ نے مردم شماری سے ایک ہفتہ پہلے6.1
؟وکم ازکم کہیں ایک گھنٹے کا کام کیا ہ (اکتوبر کے درمیان  

اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کام    مراد وہ کام جہاں    آپ کو ]
  یہمزدوری ملی ہو یا ملن  والی ہو،یا وہ کام جس    پی   نہ ملن  ہوں

 اس صورت میں ممکن ہ  جب آپ ن  ک ی رشتہ دار کی فیکٹری صرف
[میں بغیر تنخواہ ک  کام کیا ہو  

ہاں
 

  پر جائیں7.1سوال نمبر 

نہیں
 

 
 اکتوبر کے درمیان آپ کے پاس کام تھا لیکن آپ غیر 8 سے 2 کیا 6.2 

 حاضر تھے؟
مثال بیماری کی وجہ   ،چھٹیوں کی وجہ   ،کمپنی میں  رگرمیوں کی کمی )

(یا کا   کی وجہ     
ہاں 

 

  بر جائیں7.1سوال نمبر  

نہیں
 

طریقے/پیشہ وارانہ یا غیر پیشہ وارانہ شرائط  

 اکتوبر کے دوران آپ نے باقاعدگی سے 8ستمبر سے 11 کیا 6.3 
 کام کی تالش کی ہو یا اپنی کوشش سے کاروبارکرنے کا سوچا ہو؟

ہاں
 
نہیں
 

  پر جائیں6.6سوال نمبر 

 اگر آپ کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تو کیا آپ آنے والے 6.4
 ا آئندہ دوہفتوں کے اندر کام شروع کر سکتے ہیں؟

ہاں
 
نہیں
 

  پر جائیں6.6سوال نمبر 

 یا کیا آّپ نے ماضی میں آمدنی حاصل کرنے کے لۓ کوئی کاروبار کیا 6.5
 اپنے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ مدد کے طور پر کام کیا ؟

ہاں
 
نہیں
 

  پر جائیں7.1سوال نمبر 

 موجود  تھے؟  اکتوبر کےہفتہ میں آپ8 سے    6.62

پہل  ہ  تو ل ٹ میں  زاہد کی صورت میں     طریقہ جا ت میں    ایک     نیچ  دئی  گئ کیفیتاگر آپ کی )

 پینشن حاصل کر رہی  بڑھاپ  کی ۔ مثال ک  طور پر اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں اور آپ   ظاہر شدہ  کا انتخاب کریں

( میں نشان لگائیں۔1ہیں توخانہ نمبر   

 

پچھلی مالزمت کی  رگرمیوں    حاصل ہون والی ایک یا ایک 
والی یا مخصوص آمدنی    /   زائد پینشن حاصل کرن  واال

(ذاتی گھریلو انوی ٹمینٹ    متعلقہ)والی / منافع حاصل کرن  واال   

 

طالبہ/ طالب علم   
 

عورت/ گھریلو مرد   
 

 یا ک ی دو ری حالت میں

 

  اکتوبر کے ہفتہ میں موجود تھے؟8 سے 2 کیا آپ 6.6 
اگر آپ کی کیفیت نیچ  دیئ  گئ  طریقہ جات میں    ایک    زائد صورت میں ہ  تو ]

ل ٹ میں پہل     ظاہر شدہ کا انتخاب کریں۔ مثال ک  طور اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں 
 [ میں نشان لگائیں۔1اور آپ بڑھاپ  کی پنشن حاصل کر رہی ہیں تو خانہ نمبر 

giricc
Rettangolo



لسٹ اے کا شخص 
 01نمبر 

  جاری ہ 2 سیکشن 
 انفرادی پرچہ    
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  آپ تعلیم حاصل کرنے یا کام کرنے کی جگہ پر روزانہ جاتے ہیں؟7.1

ہاں،میں تعلیم حاصل کرن  کی جگہ 
جس میں پیشہ وارانہ تربیتی )جاتا ہوں 

(کورس بھی شامل ہ   

 پر 7.2سوال نمبر 
 جائیں

 ہاں، میں کام کرن  کی جگہ جاتا ہوں

 نہیں،کیونکہ میں پڑھائی اپن  گھر میں کرتا ہوں

 نہیں، میں کام اپن  گھر میں کرتا ہوں

نہیں،کیونکہ میری کوئي ایک مخصوص کام کی جگہ 
( یلز مین)نہیں ہ   

نہیں،کیونکہ نہ میں پڑھتا ہوں،نہ کام کرتا ہوں اور نہ ہی 
 کوئی پیشہ وارانہ تربیتی کورس کرتا ہوں۔

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

1 

 کام یا تعلیم کی جگہ

 یہ انفرادی پرچہ یہیں ختم ہوتا ہے

  آپ کی حسب معمول پڑھائی یا کام کرنے کی جگہ کہاں پر ہے؟7.2
پائلٹ،     ڈرائیور،،ڈرائیور،ریل کار) کام کرن  وال  وال  طالب علم اپن  کام کرن  کی جگہ کا پتہ بتائیں نہ کہ پڑھائی کا،وہ لوگ جو آمدو رفت ک  پیش     من لک ہیں]

[( وغیرہپارکنگ،ا ٹیشن،میگزین،ہوائی اڈہ،بندرگآہ) بتائیں جہاں    وہ اپنا کام شروع کرت  ہیںپتہاپن  اس جگہ کا (حری جہاز کا کپتان وغیرہب  

 اس بلدیہ میں 

بلدیہ کے نام اور اورصوبے  اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں
  کے مخفف کو ظاہر کریں 

 .صوبہ
باہر ک  
 ملک میں

 بیرون ملک کی نشاندہی کریں

 

  اپنے رابطہ کی نشاندہی کریں۔بغیر مخفف کے7.3
 (PIAZZA GIUSEPPE VERDI 1 مثآل ک  طور پر)

 

 7  

 کونسے گھر سے آپ روزانہ  پڑھائی یا کام کے لئے 7.4
 جاتے ہیں؟

 یہ انفرادی پرچہ یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے دو رے گھر    جو اس    مختلف ہ  اس گھر   

 

1 2 

  کیا آپ روزانہ پڑھائی یا کام کے بعد اسی گھر میں دوبارہ داخل ہوتے ہیں؟7.5

 نہیں ہاں

 

2   1 



 
 

لسٹ اے کا شخص 
 02نمبر 

 
 جاری ہ   2سیکشن 

 اًفرادی پرچہ
0820530054752 
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 1.4  جائے پیدائش

 اس بلدیہ میں

خاندانی پرچے کے سرپرست کے ساتھ رشتہ داری 1.1
 یا اس کے ساتھ رہنے کا تعلق۔

بلدیہ کے نام اور صوبے کے  اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں
 مخفف کو ظاہر کریں

  رپر ت کی بیوی
 
  رپر ت ک   اتھ شادی ک  بغیر جوڑے ک  طور پر رہنا
 

بیٹی/  اتھ رہن  والی کا بیٹا / بیٹی یا بیوی/  رپر ت کا بیٹا   

بیٹی/ صرف  رپر ت کا بیٹا   
 

بیٹی/ صرف بیوی یا  اتھ رہن  والی کا بیٹا   
 

( اتھ رہن  والی ک  والدین/یا بیوی) رپر ت ک  والدین  
 
 

   ر/ رپر ت ک   اس
 
بہن/  رپر ت ک  بھائی   

 
بہن/  اتھ رہن  والی ک  بھائی /بیوی  

 
  اتھ رہن  والی ک /                                                   بیوی 

  
 اتھ رہن  /بہن یا بیوی/ اتھ رہن  والی کا بھائی/  رپر ت کی بیوی 

بہن۔/ والی کا بھائی   
 
 

 اتھ رہن والی ک  بیٹ  / رپر ت یا ا کی بیوی)داماد۔ بہو  رپر ت کا 
( اتھ رہن  والی/کی بیوی  
بیٹی کا / اتھ رہن  والی ک  بیٹ / رپر ت یا ا کی بیوی)پوتا۔ 
(بچی/بچہ  

 
/  رپر ت اور بیوی(بیٹی/بھائی کا بیٹا/بہن)بھانجی/بھتیجی،بھانجا/بھتیجا

  اتھ رہن  والی ۔
  اتھ رہن  والی ک  دیگر رشتہ دار/ رپر ت یا  ا کی بیوی

 
 

 ۔ ن بتیکوئی دو را شخص جو جوڑے ک  رشت  ک  بغیر،رشتہ دار
 رشتہ داری کی حیثیت ک  بغیر رہتا ہو

 

 صوبہ

 بیرون ملک کی نشاندھی کریں بیرون ملک

  کیا آپ کا اس بلدیہ کے رجسٹریشن آفس میں اندراج ہے؟1.5
بلدیہ ک  رج ٹریشن دفتر    مراد وہ جگہ ہ  جہاں    آپ اپنا ]

شناختی کارڈ اور رج ٹریشن    متعلق مختلف  رٹیفکیٹ حاصل کر 
مثال۔پیدائش کا  رٹیفکیٹ،خاندان کی تفصیل    متعلقہ ) کت  ہیں

[( رٹیفکیٹ وغیرہ  

 

 ہاں،اس گھر میں

  
 ہاں،مگر ک ی اور گھر میں یا ک ی اور ک   اتھ رہت  ہوئ 

 
نہیں،اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ 

 میں

 

بلدیہ کے نام اور صوبے کےمخفف 
 کو ظاہر کریں

 

  جنس1.2

 مرد

 عورت

  تاریخ پیدائش1.3

 صوبہ

 نہیں،اٹلی ک  ک ی بلدیہ میں نہیں

 

 سال مہینہ دن

  رجسٹریشن کے اندراج کی معلومات

 

              مردم شماری کے دفتری استعمال کے لئے
 

      کوڈ

 

              مردم شماری کے دفتری استعمال کے لئے
 

      کوڈ

 

  

giricc
Rettangolo



لسٹ اے کا شخص 
 02نمبر

 

 

جاری ہ 2 یکشن   
 انفرادی پرچہ
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  ازدواجی حیثیت2.1

 
  کیا آپ پیدائشی طور پر اطالوی شہریت رکھتے ہیں؟3.2

 
کنواری/کنوارہ  

 

ػورت/شبدی شذٍ هرد  
 
 حقیقی علیحدگی

 

 ہاں
 

 نہیں

  پر جائیں3.4سوال نمبر   پر جائیں3.1سوال نمبر 

  کس طریقے سے اطالوی شہریت حاصل کی؟3.3

 قانونی علیحدگی 

 
 شادی کر ک 

 
 دیگر

 
طالق شدہ 

عورت/مرد  

بیوہ/ رنڈوا   

 
 سابقہ شہریت سے متعلقہ ملک کو ظاہر کریں

 

  شادی کا سال اور مہینہ2.2
اگر ایک    زآئد شادیاں کی ہوں تو آخری شادی کا مہینہ اور  ال ]

[بتائیں  

 

 مہینہ

 
 سال

 

  آخری شادی سے پہلے ازدواجی حیثیت2.3

   آپ کی والدہ کہاں پیدا ہوئیں؟3.4 
اپنی والدہ کی جائ  پیدائش کی نشان دہی کریں باوجود اس ک  کہ ؤہ ]

[ئش پذیر نہیں ہ  یا ؤہ وفات پا چکی ہ ۔  موجود گھر میں رہا  

 

کنواری/کنوارہ  

 
طالق یافتہ 

عورت/مرد  

 
 اٹلی میں

بیوہ/رنڈوا   

 بیرون ملک پیدائش کو ظاہرکریں 

 
 بیرون ملک

 

  آپ کی شہریت کونسی ہے؟3.1
جس ک ی ک  پاس اطالوی شہریت ک  عالؤہ کوئی دو ری شہریت ]

["اطالوی" میں نشان لگائ 1بھی  ہ ، ؤہ صرف خانہ نمبر   

 
 اطالوی
 

 غیر ملکی

 

  پر جائیں3.2سوال نمبر
 

اپنی شہریت سے متعلقہ ملک کو ظاہرکریں اور 
  پر جائیں۔4سوال نمبر 

 

  آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے؟3.5
اپن  والد کی جائ  پیدائش کی نشان دہی کریں باوجود اس ک  کہ ؤہ ]

[ئش پذیر نہیں ہ  یا ؤہ وفات پا چکا ہ   موجود گھر میں رہا  

 اٹلی میں 

 
 بیرون ملک پیدائش کو ظاہرکریں

 
 بیرون ملک

 

(کوئی شہریت نہیں رکھتا)ک ی ملک کا نہیں  

 
 پر 3.4سوال نمبر 
 جائیں

 

 شہریت

 

 ازدواجی حیثیت اور شادی

 



 
 

لسٹ اے کا شخص 
 02نمبر 

 
  جاری ہ 2 یکشن 

 انفرادی پرچہ   
 0820530054752 

  سے جواب دیں5.1 سوال سال یا زآئد ہیں وہ 6وہ لوگ جو 
سے جواب دیں  7.1 سوالوہ   سال سے کم ہیں6جو   
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  مردم شماری کی تاریخ والے دن آپ کہاں تھے4.1
؟(2011 اکتوبر 09 )  

 اس گھر میں 

 
مثال۔رشتہ دار یا دو ت ک  گھر میں، )ا ی بلدیہ میں لیکن ک ی اور گھر میں

(تھانہ میں،ہ پتال میں  

 
 اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں

 
بیرون ملک 
 میں

 

 موجودہ اور سابقہ رہائش گاہ

 

  سال یا اس سےزیادہ سے ہیں۔1ان کے لئے جو 

  ایک سال پہلے آپ باقاعدگی سے کہاں رہتے تھے4.2
؟(2010اکتوبر09)  

 
 ا ی رہائش گاہ میں

 
 ا ی بلدیہ میں لیکن ک ی اور گھر میں یا ک ی اور ک   اتھ

 
بلدیہ کے نام اور صوبے کے 
 مخفف کوظاہر کریں   

 

 اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں

 

 صوبہ

 بیرون ملک

 

  سال یا اس سے زیادہ سے ہیں۔۔5ان کے لئے جو 

 آج سے پانچ سال پہلے آپ باقاعدگی سے کہاں رہتے 4.3
؟(2006 اکتوبر 09)تھے  

ش گاہ میں ا ی رہا   

 
 ا ی بلدیہ میں لیکن ک ی اور گھر میں یا ک ی اور ک   اتھ

 
 اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں

 
بلدیہ کے نام اور صوبے کے 
 مخفف کوظاہر کریں۔   

 

 صوبہ

 بیرون ملک کو ظاہر کریں

 
 بیرون ملک

 

 ہائر  یکنڈری  کول کا ڈپلومہ
   ال3    2مدت 

 ہائر  یکنڈری  کول کا ڈپلومہ
   ال5    4مدت 

 

 تعلیم

 دی گئی لسٹ میں سے آپ کے پاس کونسا اہم 5.1
 تعلیمی عہدہ ہے؟

کوئی تعلیم عہدہ نہیں اور نہ ہی میں 
 پڑھ، لکھ  کتا ہوں

 
کوئی تعلیمی عہدہ نہیں لیکن میں 

 پڑھ اور لکھ  کتا ہوں

 پرائمری  کول  رٹیفیکیٹ
(یا اس    ملتی جلتی فائنل رپورٹ)  

 
 آٹھویں جماعت کا  رٹیفکیٹ

(یا پیشہ وارانہ کورس کا عہدہ)  

آرٹس،ڈانس پینٹنگ اکیڈمی کا ڈپلومہ آئی۔ایس۔آئی۔آے  
(پرانی تربیت   )وغیرہ ادارے      

جس ) پرانی ترتیب   )  ال3.2(یونیور ٹی کا ڈپلومہ 
میں ا پیشل کورس کران  وال  ادارےیا یونیور ٹی    

 )ملت  جلت  ہوں

اعلی درج  کا میوزک ڈانس ،کال ک 
اکیڈمی کا ڈپلومہ۔ درجہ اول۔(اے۔ایف۔اے۔ایم)ڈانس،  

نئ  قانون ک مطابق(درجہ اول ) الہ ڈگری 3  
 

اکیڈمی کا (اے۔ایف۔اے۔ایم)اعلی درج  کا میوزک ڈانس ،کال ک ڈانس،
 ڈپلومہ۔درجہ دوئم۔

 
پران  قانون ک  مطابق،ا پیشالئز ڈگری یا ٹیچنگ (  الہ6    4)ڈگری 

نئ   (درجہ دوئم) الہ ا پیشالئزیشن ڈگری 2ڈگری نئ  قانون ک  مطابق 
 قانون ک  مطابق

 کے خانوں میں کراس کیا ہو 5.1سوال نمبران لوگوں کے لئے جنہوں نے 
۔ کے درمیان تھے07 سے 12جو   

 
  کیا آپنے تعلیمی پوسٹ ڈگری یا پوسٹ ڈپلومہ اےایف اے ایم کیا ہے؟5.2

ہاں

 
    اپنی تعلیمی ڈگریوں کی نشاندھی کریں5.3

(مزید جوابات ممکن ہیں)         

 پہل  درج  کا ما ٹر
 

 دو رے درج  کا ما ٹر
 

 مہارت حاصل کرن  کا  کول
 

(ک ی بھی شعب  میں)تحقیق دان  
نہیں

 

giricc
Rettangolo



 
 

لسٹ اے کا شخص 
 02نمبر 

 
  جاری ہ 2 سیکشن

 انفرادی پرچہ 
 0820530054752 

  کا جواب دیں6.1 سوالسال یا اس سے زائد افراد 15
  کا جواب دیں7.1 سوال سال سے کم ہیں وہ15جو 
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 2 

 

1 

 2 

 1 

 2 

 1 

 2 

 1 

 2 

 1 

 2 

 1 
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 8 سے 2) کیا آپ نے مردم شماری سے ایک ہفتہ پہلے6.1
کم ازکم کہیں ایک گھنٹے کا کام کیا ہے؟ (اکتوبر کے درمیان  

اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کام    مراد وہ کام جہاں    آپ کو }
  یہمزدوری ملی ہو یا ملن  والی ہو،یا وہ کام جس    پی   نہ ملن  ہوں

 اس صورت میں ممکن ہ  جب آپ ن  ک ی رشتہ داری کی صرف
(فیکٹری میں بغیر تنخواہ ک  کام کیا ہو  

ہاں
 

  پر جائیں7.1سوال نمبر 

نہیں
 

 
 اکتوبر کے درمیان آپ کے پاس کام تھا لیکن آپ 8 سے 2 کیا 6.2 

 غیر حاضر تھے؟
مثال بیماری کی وجہ   ،چھٹیوں کی وجہ   ،کمپنی میں  رگرمیوں کی )

(کمی یا کا   کی وجہ     
ہاں 

 

  بر جائیں7.1سوال نمبر 

نہیں
 

طریقے/پیشہ وارانہ یا غیر پیشہ وارانہ شرائط  

 
 اکتوبر کے دوران آپ نے باقاعدگی سے 8ستمبر سے 11 کیا6.3

 کام کی  تالش کی ہو یا اپنی کوشش سے کاروبارکرنے کا سوچا ہو؟

ہاں
 
نہیں
 

  پر جائیں6.6سوال نمبر 

 اگر آپ کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تو کیا آپ آنے والے 6.4
 آئندہ دوہفتوں کے اندر کام شروع کر سکتے ہیں؟

ہاں
 
نہیں
 

  پر جائیں6.6سوال نمبر 

 یا کیا آّپ نے ماضی میں آمدنی حاصل کرنے کے لۓ کوئی کاروبار کیا 6.5
 اپنے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ مدد کے طور پر کام کیا ؟

ہاں
 
نہیں
 

  پر جائیں7.1سوال نمبر 

  اکتوبر کے ہفتہ میں موجود تھے؟8 اکتوبر سے 2کیا آپ  6.6      

پہل  ہ  تو ل ٹ میں  زاہد کی صورت میں     طریقہ جا ت میں    ایک     نیچ  دئی  گئ کیفیتاگر آپ کی )

 پینشن حاصل کر  بڑھاپ  کی ۔ مثال ک  طور پر اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں اور آپ   ظاہر شدہ  کا انتخاب کریں

( میں نشان لگائیں۔1رہی ہیں توخانہ نمبر   

 

پچھلی مالزمت کی  رگرمیوں    حاصل ہون والی ایک یا ایک 
والی یا مخصوص آمدنی    /   زائد پینشن حاصل کرن  واال

(ذاتی گھریلو انوی ٹمینٹ    متعلقہ)والی / منافع حاصل کرن  واال   

 

طالبہ/ طالب علم   
 

عورت/ گھریلو مرد   
 

 یا ک ی دو ری حالت میں

 

  اکتوبر کے ہفتہ میں موجود تھے؟8 سے 2 کیا آپ 6.6 
اگر آپ کی کیفیت نیچ  دیئ  گئ  طریقہ جات میں    ایک    زائد صورت میں ہ  تو ]

ل ٹ میں پہل     ظاہر شدہ کا انتخاب کریں۔ مثال ک  طور اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں 
 [ میں نشان لگائیں۔1اور آپ بڑھاپ  کی پنشن حاصل کر رہی ہیں تو خانہ نمبر 

giricc
Rettangolo



لسٹ اے کا شخص 
 02نمبر 

جاری ہ 2 سیکشن   
 انفرادی پرچہ   
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 7.1  کیا آپ تعلیم حاصل کرنے یا کام کرنے کی جگہ پر روزانہ جاتے ہیں؟

ہاں،میں تعلیم حاصل کرن  کی جگہ 
جس میں پیشہ وارانہ تربیتی )جاتا ہوں 

(کورس بھی شامل ہ   

 پر 7.2نمبر  سوال
 جائیں

 ہاں، میں کام کرن  کی جگہ جاتا ہوں

 نہیں،کیونکہ میں پڑھائی اپن  گھر میں کرتا ہوں

 نہیں، میں کام اپن  گھر میں کرتا ہوں

نہیں،کیونکہ میری کوئي ایک مخصوص کام کی جگہ 
(بیوپاری۔ تجارتی نمائندہ)نہیں ہ   

نہیں،کیونکہ نہ میں پڑھتا ہوں،نہ کام کرتا ہوں اور نہ 
 ہی کوئی پیشہ وارانہ تربیتی کورس کرتا ہوں۔

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

1 

 کام یا تعلیم کی جگہ

 یہ انفرادی پرچہ یہیں ختم ہوتا ہے

 آپ کی پڑھائی یا کام کرنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ 7.2
ڈرائیور،ریل کار     )کام کرن  وال  وال  طالب علم اپن  کام کرن  کی جگہ کا پتہ بتائیں نہ کہ پڑھائی کا،وہ لوگ جو آمدو رفت ک  پیش     من لک ہیں]

پارکنگ،ا ٹیشن،میگزین،ہوائی اڈہ،بندرگآہ )اپن  اس جگہ کا پتہ بتائیں جہاں    وہ اپنا کام شروع کرت  ہیں( ڈرائیور،پائلٹ،  بحری جہاز کا کپتان وغیرہ
[(وغیرہ  

 اس بلدیہ میں 

بلدیہ کے نام اور اورصوبے  اٹلی ک  ک ی اور بلدیہ میں
 کے مخفف کو ظاہر کریں

 .صوبہ
باہر ک  
 ملک میں

 بیرون ملک کی نشاندہی کریں

 

  اپنے رابطہ کی نشاندہی کریں۔بغیر مخفف کے7.3
 (PIAZZA GIUSEPPE VERDI 1 مثآل ک  طور پر)

 

 7  

 کونسے گھر سے آپ روزانہ  پڑھائی یا کام کے لئے 7.4
 جاتے ہیں؟

 یہ انفرادی پرچہ یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے دو رے گھر    جو اس    مختلف ہ  اس گھر   

 

1 2 

  کیا آپ روزانہ پڑھائی یا کام سے اسی گھر میں دوبارہ داخل ہوتے ہیں؟7.5

 نہیں ہاں

 

2   1 

 
 

مردم شماری کے دفتری  

 استعمال کیلئے 
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کے حقوق اشخاص اور متعلق اخفائے راز کا تحفظ   دینا،میجواب کا الزپوشیدہ شماریات،    

 
 

یورپیي یوًیي اور اضکے ایواى کب آببدی اور ‘‘ ۔ 2008 جوالئی 9 بتبریخ 763ًوبر  (یورپیي کویوًٹی)ػببطہء لبًوى 

  ؛“رہبئش ضے هتؼلمہ هردم شوبری کب لبًوى 

 

ػببطہ   کو2010 جوالئی 20  جطے لبًوًی ترهیووں کے بؼذ بتبریخ78 کی لبًوًی ڈگری ًوبر 2010 هئی 31۔ هؤرخہ 

هردم ) 50آرٹیکل ًوبر" الذام  پر فوری کے هوػوع هؼبشی هطببمت  اور هبلیبتی اضتحکبم"۔ دیب گیب  تبذیل کر هیں122ًوبر

 ؛(شوبری

 

 شوبریبت کے  ادارٍ برائے ،جوکہ لوهیػووهی هٌظوبہهردم شوبری کب ویں ػبم  15آببدی اور رہبئشوں ضے هتؼلمہ ۔ 

 هبرچ 8 هؤرخہ )کے هطببك هٌظور شذٍ لرارداد۔ PRES/6/11 ًوبر  کو2011 فروری 18هؤرخہ طذر کی طرف ضے 

 ؛(55 ًوبرکب ضرکبری جریذٍ ۔ فہرضت ػبهہ 2011

 

لبًوى ضبزی برائے ًظبم "،تکویالت اور ترهیوبت هتؼلمہ کی اور اش 1989ضتوبر 6، بتبریخ 322 ۔ لبًوًی ڈگری ًوبر

تی کوائف کی فراہوی کب شوبریب)۔7،ًوبر( کب اضتؼوبلکوائفراتی )۔ bis-6آرٹیکل ًوبر  "کی تٌظین ًو شوبریبت لوهی

تی رازداری کی تفویغ کب شوبریب)۔9 ًوبر،(ػولے کب شوبریبتی دفبتر کے اهورکو رازداری هیں رکھٌب)۔8 ًوبر؛(فرع

 ؛(لوهی شوبریبت کب پروگرام)۔13،ًوبر(اًتظبهی جرهبًے)۔11ًوبر، (تحفظ 

 

ادارٍ برائے لوهی شوبریبت کے لواػذ و ػوابط " ،166 ًوبر ڈگری کو طذر هولکت کی لبًوًی 2010ضتوبر7۔ هؤرخہ 

 ؛ "هیں تحریر شذٍ ػببطہ

 

 ؛"هٌظوری آببدی کے اًذراج کے ًئے ػببطے کی"223ًوبرًی ڈگری  لبًوی کو طذر هولکت ک1989 هئی30۔ هؤرخہ 

 

، (اختتبم) 2۔ آرٹیکل ًوبر "کوڈ کوائف کے تحفظ کے ببرے هیں راتی"196 کی لبًوًی ڈگری ًوبر2003 جوى 30۔ هؤرخہ 

کوائف کے اضتؼوبل کو بروئے کبر الًے والے )28۔30 ،(اطالػی)13، (وق حكےهتؼلمہ شخض ک) 7-10، (تؼریفبت) 4

 ؛ (کوائف کب شوبریبتی یب ضبئٌطی همظذ کیلئے اضتؼوبل )104۔110، (افراد

 

۔ ػلن اخاللیبت اور شوبریبتی همبطذ کیلئے راتی کوائف کب بہتر اضتؼوبل اور لوهی ًظبم شوبریبت کے دائرے هیں رٍ کر 

لوهی شوبریبتی ًظبم ضے تؼلك ًہ رکھٌے والے ) 7ببلخظوص آرٹیکل ۔"ضبئٌطی تحمیك کیلئے اضتؼوبل کئے گئے کوائف 

 3اے  )،  (کوائف کے اضتؼوبل کی شوبریبتی ًظبم کے هتؼلمہ ضیطتبى کے افراد کو اطالع) 8اور آرٹیکل  (افراد کو اطالع

 ؛(196 کی لبًوًی ڈگری ًوبر2003 جوى30کے کوڈ ضے هتؼلمہ هوػوع برائے تحفظ راتی کوائف ۔ هؤرخہ 

 

کی  پروگرام شوبریبتی کے لوهی 2011۔2013 ضبلہ تیي"کی لبًوًی ڈگری۔  وزیراػظن کی2011 هبرچ 31۔ هؤرخہ 

 کے هتؼلمہ لبًوًی ػولی کبروائی کے اهور ۔ جبئسے کی 7 کے آرٹیکل322 کے لبًوى ًوبر 1989 اور ، "هٌظوری

فہرضت کی حبهل جص کیلئے پرائیویٹ افراد کب جواة دیٌب الزهی ہوتب ہے۔ جص کے خالف ورزی کی طورت هیں 

 ضسائیں الگو کرًب بھی هتولغ ہوتب ہے۔

 



 

SP/812.2011 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

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

 
 

 انشخ

 

راہء راس ا ےہ ہک ب 

 

رآں آپ وک علطم ایک اجت د ب  ری 

 

 ےک تحت زسا یھب اعدئ یک اج یتکس ےہ۔  م

ا۔ 

 

 رپ الوگ ںیہن وہت

 
 

ً ہی اسحس وکائ ا

 

 ںیہ، ینعی رطفت

 

 اجری ےئک اج تکس

 
 

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

 

 ؛ (رمدل امشری) 50۔ آرلکیٹ ’’ امایلیت ااکحتسل اور اعمیش اسمتقب   ‘‘ 2010 وجالیئ  20 اتبرخی 122 ، ب

راےئ رشب و آت ادی اک اعل وصنمہب15‘‘۔ راےئ امشرت ات ےک دصر ےس وظنمر دشہ اتبرخی  ’’   ومعیم رمدل امشری ب  روری18وج ہک وقیم ادارہ ب 

 

دہ۔ 2011 امرچ 8ؤمرہخ )  PRES/6/11 ۔ ربمن 2011ف ری 
 
 اک رساکری ج

 ِ اعہم ربمن 

 

 ؛( 55رہفس

رمیم اور لیمکت 1989 ربمتس  6 ، اتبرخی 322۔  اقونین ڈرگی ربمن 

 

 ون‘‘  اور ایکس ب
 

 
 

راےئ امشرت ات یک نت راےئ اظنل وقیم امشرت ات اور وقیم ادارہ ب   اک اامعتسك) bis-6۔ آرلکیٹ ’’ اقونم اسزی ب 

 
 

امشرت ایت ) 7،  (ذایت وکائ

رض

 

رایمہ اک ف

 

 یک ف

 
 

ر ےک اومر وک راز داری ںیم رانھک) 8، (وکائ

 

 ؛(وقیم امشرت ات اک رپورگال) 13،  (ااظتنیم زساںیئ) 11،   (امشرت ایت راز داری یک وفتضی اک ظفحت) 9، (ےلمع اک امشرت ایت دافب

ر دشہ اضہطب‘‘ ، 166 ۔ ربمن 2010 ربمتس 7۔  دصر تکلمم یک رطف ےس ڈرگی اتبرخی   ؛’’ادارہ وقیم امشرت ات ےک وقادع و وضاطب ںیم رحتب 

 ؛’’آت ادی ےک ادنراج ےک ےئن اضےطب یک وظنمری‘‘ ،  223 ربمن 1989 یئم30۔  دصر تکلمم یک رطف ےس ڈرگی اتبرخی 

 ےک ظفحت ےک ہلسلس  اک وکڈ ‘‘2003 وجم  30 اتبرخی 196۔  اقونین ڈرگی ربمن 

 
 

 ےک ) 30-28،  (االطیع) 13، (رغض دنم ےک وقحق) 10-7، (رعتافیت) 4، (ااتتخیم) 2۔ آرلکیٹ ’’ ذایت وکائ

 
 

وکائ

راد

 

روےئ اکر الےن واےل اف  اک امشرت ایت  ت ا اسیسنئ دصقم ےئلیک اامعتسك) 110-104، (اامعتسك وک ب 

 
 

رے ںیم رہ رک ‘‘ ؛  (وکائ

 

 اک رتہب اامعتسك اور  وقیم اظنل امشرت ات ےک داب

 
 

ملع االخایقت اور امشرت ایت اقمدص ےئلیک ذایت وکائ

 

 
 

راد وک  االطع) 7،  ت اوصخلص آرلکیٹ ’’ اسیسنئ قیقحت ےئلیک اامعتسك ےئک ےئگ وکائ

 

ا قلعت اف

 

راد وک االطع) 8اور آرلکیٹ   (وقیم امشرت ایت اظنل ےس  ت

 

 ےک اامعتسك یک امشرت ایت اظنل ےک ہقلعتم اف

 
 

 اک وسمدہ  AII. A.3) (وکائ

 ۔ اقونین ڈرگی ربمن 

 
 

راےئ ظفحت ذایت وکائ  ؛(2003  وجم30 اتبرخی 196ب 

راےئ ااستحب ںیم ادنراج2011 وجم 28ؤمرہخ )’’  وقیم امشرت ایت رپورگال یک وظنمری2013-2011نیت اسہل  ‘‘ ۔ 2011 امرچ 31۔   وزارت تکلمم  ےک دصر یک رطف ےس ڈرگی اتبرخی    ب 

 

، اور  ( وک دعال

 سج ںیم الخف ورزی یک وصرت      ےک ہقلعتم اومر،7 ےک آرلکیٹ  ےک322 یک اقونین ڈرگی ربمن 1989اسك  

 

رے یک رہفس

 
 

ا ےہ اور اجب

 

راد اک وجاب دانی الزیم وہت

 

 اف

ٹ
 
 یک احلم سج ےئلیک رپاویئب

 

رے یک رہفس

 
 

 اجب

ا ےہ۔ 

 

ا وتمعق وہت

 

 ںیم زسا ںیئ الوگ رکت
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 خاندان سے متعلق فارم پر کرنے کے لئے رہنمائی

ب1-فارم سی پی   

  خاندان اور  رہائش   سے متعلقہ معلومات-1سيکشن 

 1.خاندان اور رہائش کی قسم  

 سوال1.1  رہائش سے مراد ايک کمرہ  (يا کمروں کا  ايک سيٹ)
متعين ؛ مستقل رہائشی استعمال کے لئے  
 ؛ )چهت سے ڈهکا ہوا ا ہوا اور ايکيعنی ديواروں سے گهر( عليحدہ  
 سڑک،صحن، سيڑهياں ،تهڑے ،بالکونی،ڈيوڑهی-آذاد  يعنی جس  ميں کم از کم باہر  سے ايک آذاد راہداری  کا اہتمام  ہو يا مشترکہ جگہوں 

   راستہ جو  کہ دوسروں کے گهروں ميں گزر گاہ نہ بنے  ؛يسا  ۔ اوغيرہ
 ؛)ت  قائم کرے ہويا   ؤہ خود عمار(عمارت کے اندر    
مثّلا  کيونکہ حرکت پذير ،نيم مستقل يا بے ساختہ (ئش کی دوسری قسم سے مراد ايسی رہائش ہے جو گهر کی تعريف پر پوری نہ  اترتی ہورہا

ر پر مثال کے طو(،جسے کوئی ايک يا   ذيادہ اشخاص مردم شماری کی تاريخ پر بطور حسب معمول سکونت  يا عارضی رہائش  پذير ہوں)
)-،ٹريلرکاروان،خيمہ۔ خيمہ زن گاڑی ۔ سائبان ،کٹيا،غار،گيراج، تہہ خانہ ، مويشيوں کا باڑہ  وغيرہ  

 سفارت خانے يا  قونصل خانے کی رہائش سے مراد  دوسرے ملک کی سرزمين  پر موجود رہائش ہے۔
 اور ايک يا ايک سے زيادہ خاندان بستے ہوں۔اس زمرے /ی  ڈهانچے سے مراد  ايسا رہائشی ڈهانچہ ہے جس ميں کافی لوگ يااجتماعی رہائش

۔شامل ہيں) عالج معالجہ  ،مدد،تعليم وغيرہ،مذہبی(ےاور مختلف قسم کے ادارميں ہوٹل،ہسپتال،بوڑهوں کيلئے آرام گائيں ، امدادی مراکز    
ئيں۔پر نشان لگا 3ں رہائش پذير ہے تو  اگر ايک خاندان کسی سفارت خانے يا قونصل خانے  مي-  
 پر نشان لگائيں۔مثال کے طور پر ايک خاندان 4ر ايک خاندان حسب معمول کسی  اجتماعی  رہائشی عمارت  ميں باقاعدہ  رہائش پذير ہے تو اگ

و جو حسب معمول کسی يا  ہوٹل کے کسی  کمروں ميں رہتا ہے يا   پهر خاندان جنہوں نے ايسی جگہوں پر باقاعدہ  رہائش اختيار کی ہوئی ہے ج
جيسے مثال کے طور پرہسپتال ميں رہائش پذير ايک (  کسی رہائشی خصوصيات کی حامل نہ ہوں  اور  جو کسی اجتماعی رہائشی  ڈهانچے 

 چوکيدار کا خاندان جو عمارت کے اندر  رہائش پذير ہو۔
ش پذير ہوں  ، انهيں سواالت کے  صرف  ميں رہائ1  خاندان جو کسی دوسری نوعيت کی رہائش اور سفارت خانے يا قونصل خانے ،  سيکشن 

  گاڑی اور    (5،  نمبر) رہائش کی قسم اور خاندان (1نکتہ نمبر 
  ميں رہائش پذير 1  اجتماعی رہائشی ڈهانچے ، سيکشن  کے جوابات دينے ہوں گے۔ ) ٹيلی فون اور انٹرنيٹ  کا رابطہ (6اور نمبر ) پارکنگ

   کے جوابات دينے  ہوں گے۔1.4  اور 1.1خاندانوں کو  صرف سواالت  
  

:1.2سوال  
جس ) قابل پيمائش احاطہ( ميں ظاہر کريں  ۔ يا فرش کا احاطہ ديواروں کے عالؤہ ) غير اعشاری  ہندسوں(گهر کے اندرونی احاطہ  کامربعہ ميٹر 

هر زيادہ منازل پر مشتمل ہويا    اگر گ۔)رہ ميں بالکونياں  ، چبوترے اور  اور عمارت کے ملحقہ حصے مثًال تہہ خانے ۔ چهتيں  اور گيراج وغي
 عليحدہ داخلے والے کمرے ہوں تو اس کے تمام حصوں کو جمع کيا جائے گا۔

 
  1.3سوال

 پر نشان لگائيں۔اگر  دو يا زيادہ خاندان  ايک ساته رہائش پذير ہيں تو    خانہ 1گر  رہائش  صرف ايک خاندان کے تصرف ميں ہے تو خانہ نمبر ا
پر نشان لگائيں۔ واضع کيا جاتا ہے کہ صرف  فطری يا حقيقی  رشتہ کے بندهن کی عدم موجودگی ، جس سے اسی رہائشی مکان ميں ايک  2نمبر 

 ساته بسنے والے خاندانوں کی پہچان ہو سکتی ہے۔ 
 

  1.4سوال 
ما سوائے ( ۔  ايک ساته رہنے والے ہر خاندان  پر نشان لگايا ہے۔ 2 کے خانہ نمبر 1.3يہاں پر صرف وہ خاندان جواب ديں جنہوں نے سوال 

خاندانوں کے حامل کا نام اور   خاندانی نام کو صرف اسی صورت ميں سامنے ديئے گئے خانے ميں / کے سوالنامے کا کوڈ اور خاندان ) اپنے
م برائے خاندان کے پہلے صفحے کے اوپر   اعداد پر مبنی ايک واضع پہچان ہے جو کہ ہر فار13ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے ۔ سوالنامے کا کوڈ 

  پر رابطہ کريں۔800-069701 رہائش ميں چار سے زيادہ خاندان رہ رہے ہوں تو الزم ہے کہ مفت نمبرکی دائيں جانب پايا جاتا ہے
 
 
  



  متعلقہ معلومات خاندان اور  رہائش   سے-1سيکشن 
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1.5سوال   
   ميں نشان لگائيں1 نمبر خانہ اگر رہائش بال شرکت غيرے ملکيتی ہے۔ يا کم از کم اس ميں بسنے والے کسی ايک شخص کی حصہ داری ہے تو 

مثًال رہائش کا ( ميں پهر بهی نشان لگائيں اگر اس رہائش ميں حق استعمال کے طور پر رہ رہے ہوں يا کسی دوسرے صحيح حق 1۔ خانہ نمبر  
 مکان ميں  رہ رہا ہو اور اس يا   جب رہائش فک الرہن ہو ، يا پهر ؤہ صرف يک ملکيتی طور پر فروخت ہوئی ہو ، نيز اگر مالک اسی) استعمال 

  نے مکان کا ايک حصہ کرائے پر ديا ہو۔ 
خانہ ( پر نشان لگائيں۔کرائے پر رہنے کی صورت ميں 3 اور 2اگر گهر ميں رہنے والے لوگوں ميں سے کوئی بهی مالک نہيں ہے تو  خانہ نمبر  

  پر نشان لگائيں۔)3ہ نمبر خان(اور کوئی دوسرا معاملہ يعنی مفت يا  خدمت کے بدلے ميں  ) 2نمبر



سيکشن   2  ۔ گهر ميں حسب معمول رہائش پذير اشخاص کے متعلق معلومات                                                        
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 1۔رجسٹريشن سے متعلقہ معلومات

ہو تو جنس کے عالوہ ازدواجی حيثيت،شادی کی ’’ تعلق خاندانی رشتوں سے ہو يا مالک کے ساته فيملی اکهٹی رہ رہی ‘‘ ايسے سواالت جن کا
  متعلق خصوصًا  اسکے  گهرانے کی  افرادی تاريخ بهی لکهيں اور ان معلومات کے حصول کا خاص طور پر مقصد يہ ہے کہ خاندان کے

مثال کے طور پر بچوں سميت ازدواجی جوڑے۔ صرف  والدين ميں سے  کسی ايک کے ساته رہنے والے بچوں کی ( وسعت معلوم ہو سکے 
) تعداد۔ اکيلے رہنے والے افراد کی تعداد وغيرہ۔  

 
1.1سوال  

کے ساته اکٹهے رہنے کو ظاہر کريں۔ فيملی ريکارڈ ميں  مالک سے مراد ؤہ شخص جو فيملی ريکارڈ ميں  مالک کے ساته رشتہ داری  يا اس 
 دفتر اندراجات ميں اپنے خاندان کا سربراہ ہو۔

   پہلے ہی مکمل ہے۔جواب جواب نہ ديں سوال کا کےمتعلق ) 01لسٹ اے ميں فرد ( فيملی ريکارڈ  ميں مالک يا اس کے حوالہ شدہ شخص ۔
علقہ خانے ميں نشان لگانا ہو گا کہ جو فرد فيملی ريکارڈ  ميں مالک کے ساته جوڑے کی  صورت  يعنی  مختلف يا پهر ہم  کے مت3طريقہ نمبر۔ 

     جنس جوڑے کی صورت ميں اس کے ساته رہ رہا ہو۔
    گی۔جيون ساتهی نے اپنے بچے تسليم کر لئے ہيں تو ان کی درجہ بندی کرنی ہو / اگر سربراہ مثًال خاوند يا بيوی ۔

جيون ساته کا صرف /خاوند يا بيوی‘‘( ميں نشان لگائيں ۔ 06جيون ساتهی کے بچے صرف خانہ نمبر  / ۔ صرف سربراہ کے خاوند يا بيوی 
 پر نشان لگانا ہو گا 8 ۔خانہ نمبر  --۔ اگر والدين ميں کوئی ايک وفات پا چکا ہو يا گهرميں حسب معمول نہ بهی رہائش پذير ہو۔) ’’بچی/بچہ

  کے والدين کيلئے بهی۔ ) خاوند کے والدين/يا بيوی( سربراہ کی جيون ساتهی ) ’’ساس/ سربراہ کا سسر ‘‘(
جيون ساتهی کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ کے متعلقہ خانہ ميں نشان لگانا ہو گا۔ اگرچہ سر براہ کے خاوند / ۔ صرف سربراہ کے خاوند يا بيوی 

ں حسب معمول رہائش پذير نہ بهی ہوں۔ ۔جوابات ميں  ظاہر نہ کئے گئے سربراہ کے رشتہ دار مثًال بيوی يا جيون ساتهی اس گهر مي/ يا بيوی 
جو کہ اس  مکان ميں حسب معمول رہائش ) جيون ساتهی کا چچا يا ان کا چچا زاد بهائی وغيرہ/خاوند/سربراہ يا اسکی بيوی(جيون ساتهی / خاوند 

   ) ’’جيون ساتهی کے ديگر رشتہ دار/ خاوند/ سربراہ  يا بيوی ‘‘ (يں نشان لگانا ہو گا۔ م16پذير ہوں انهيں خانہ نمبر  
جيون ساتهی کے ساته کوئی رشتہ نہ ہو تو  ؤہ خانہ نمبر / خاوند /  افراد جو حسب معمول اس مکان ميں رہ رہے ہوں اور ان کا سربراہ يا بيوی -

۔ اگر يہ افراد ايک  خاندان ) ’’اال  کوئی دوسرا شخص بغير جوڑے کے ساته رشتہ داری يا نسبتايک ساته رہنے و‘‘ (  ميں نشان لگائيں گے۔ 17
  مرتب کر رہے ہيں تو اس صورت ميں انهيں خاندان کے متعلق  دوسرا فارم پر کرنا ہو گا۔ 

 نشان لگائيں۔اگر وہ ايک ہی   پر17 خانہ نمبر جو عام طور پر اسی رہائش ميں بستے ہوں وہ ) مالزمين، خاندانی معاونگهريلو (۔خاندان کا مالزم 
 خاندان بنتا ہو تو وہ الزمی طور پر ايک عليحدہ  فارم پر کريں۔

  
  1.2سوال 

ہی کرتا ہے۔شماريات  کی جانچ کا ايک بنيادی تغير پذيرعنصر ہے جو  مرد اور عورت کی نشاند ’’ جنس ‘‘  
 

  1.3سوال 
مر کا صحيح اندازہ لگانا ہے تاکہ کسی شخص کی عمر ميں غلطی کے امکان کو کم کيا جا سکے۔تاريخ پيدائش سے متعلقہ سوال کا مقصد ع  

ہندسوں  ميں  لکهی جاتی ہے  نہ کہ الفاظ ميں نيز دن اور مہينہ دو ہندسوں کو ظاہر کيا جائے گا۔ اگر ضروری ہو تو  تاريخ پيدائش الزمی طور پر 
 05)/1967/06ے طور پر مثال ک (ان  ہندسوں کے آگے صفر لکها جائے

 
1.4سوال   

اور اس ) مثال رہائش کی جگہ کے ساته(دوسری  معلومات کے ساته اٹهايا جاتا ہے ) جہاں پر  پيدائش ہوئی ہو( سوال جائے پيدائش کے بارے ميں 
  معلومات فراہم ہوتی ہيں۔آبادی کی منتقلی کے متعلق سے آبادی کی اٹلی ميں  اندرونی منتقلی اور اٹلی اور دوسر ے ملکوں  کے مابين

  )’’اس بلديہ ميں‘‘( پر نشان لگائيں۔1افراد جو  موجودہ  رہائشی بلديہ  ميں پيدا ہوئے ہوں وہ الزمی طور پر خانہ نمبر  -
گآؤں ، (اس کےايسے لوگ جو اٹلی کے کسی دوسرے بلديہ ميں پيدا ہوئے ہوںوہ اس  بلديہ کا نام  درج کريں، جس ميں ؤہ پيدا ہوئے ہوں۔ نہ کہ  -

عالؤہ ازيں مردم شماری کی تاريخ سے ظاہر کردہ  اس بلديہ کے صوبہ کے نام کے آغازی لفظوں کو بهی واضع  ظاہر ) رہائشی مرکز وغيرہ۔۔
 کريں۔ 

 طور پر الطينی کهيں ۔دوسرے ملک کا نام الزمیايسے افراد جو بيرون ملک پيدا ہوئے ہوں اس ملک کا موجودہ نام  اور جائے پيدائش کا نام ل-
جائے۔اور  اطالوی رسم تحرير ميں لکها   
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1.5سوال   
بلديہ کے رجسٹری دفتر ميں رجسٹريشن کيلئے درخواست دينے کا مقصد درخواست دہندہ کی اصل رہائش کو ظاہر کرنا ہے۔ اور اس دفتر سے 

باقاعدہ اپنی درخواست دے سکتا ہے۔ درخواست دہندہ کو درخواست دہندہ اپنی شناختی دستاويز اور ديگر ضروری سرٹيفکيٹ حاصل کرنے کيلئے 
 صرف اس صورت ميں جواب دينا ہو گا اگر فيملی ريکارڈ کے پہلے صفحے پر اس کا پتہ پہلے سے تحرير نہيں ہے۔

ہاں ،  ‘‘ (شان لگانا ہو گا۔  ميں ن1  بلديہ  کے رجسٹری دفتر ميں درج شدہ اشخاص ، ؤہ دفتر جہاں ان کی مردم شماری ہوئی ہو ۔ انهيں خانہ نمبر -
  )’’ہاں ،  مگر دوسرا مکان يا اکٹها رہن سہن‘‘ (2يا خانہ نمبر ) ’’اسی مکان ميں

 ان افراد کيلئے جو اٹلی کی بلديہ کے کسی دوسرے رجسٹری دفتر ميں درج ہيں تو انهيں اپنا موجودہ رہائشی بلديہ کا نام ظاہر کرنا ہو گا۔   -
۔بلديہ کے صوبہ کے نام کے آغازی لفظوں کو بهی واضع  ظاہر کريں ) گاؤں ۔ رہائشی مرکز وغيرہ( کريں ، نہ کہ اسکے صرف بلديہ کا نام ظاہر

 ۔
)’’نہيںاٹلی کے کسی بهی بلديہ ميں /نہيں‘‘( پر نشان لگائيں4 وہ خانہ نمبر  ايسے افراد جن کا اندراج اطالوی بلديہ کے کسی  دفتر ميں نہيں ہے-  

جن ميں ( ۔ امدادی ادارے ) تعليمی کالج ۔ سيمينار وغيرہ :  کر رہنے کی اصطالح  سے منسوب ، مثال کے طور پر باہم ملواضع رہے کہ  

جن  ميں (  ادارے۔عالج معالجے کے) ادارے يتيم  خانے ،اہل خاندان کے گهرانے،  معذور بالغوں اور بوڑهوں کيلئے آرام گائيں وغيرہ
) وغيرہملٹری بيرک ملٹری ہسپتال،ملٹری جيل خانے، (ہ،چرچ کے ساته شراکت،ملٹری کے ساته شراکت،قيد خان)ہسپتال۔کلينک وغيرہ

  ۔)جہاز وغيرہ/جيسا کہ کروز شپ ( ہوٹلز،ہوسٹلز،گيسٹ ہاؤس اور تجارتی جہاز
 
  

 2-ازدواجی حيثيت اور شادی
 

2.1سوال   
نہ ) ’’حقيقی عليحدگی‘‘( پر نشان لگائيں3رہتے ؤہ خانہ نمبرے نہيں ايسے شادی شدہ افراد جو تنازع کی وجہ سے ابهی مياں بيوی کی حيثيت س

  )’’ شدہ شادی‘‘(  يعنی2کے   خانہ نمبر 
 پر نشان 2ضرورت يا  ناگہانی حاالت کی وجہ سے  اپنے شريک حيات سے دور رہتے ہوں جو  خانہ نمبر ايسے شادی شدہ افراد جو کسی -

  )’’حقيقی عليحدگی‘‘ (3ر نہ کہ خانہ نمب) ’’شادی شدہ ‘‘ (لگائيں
، کے تحت اپنے ازدواجی 1970دسمبر 1 بتاريخ 898يعنی کے ايسے افراد جنهوں نے قانون  نمبر (ايسے افراد جو  پہلے سے ہی شادی شدہ ہيں -

 ۔)’’طالق شدہ‘‘( پر نشان لگائيں 5 عقد کی منسوخی يا موقوفی حاصل کر  لی ہے ۔ ؤہ خانہ نمبر
   

  2.2سوال
لوگ جواب دہ ہيں جن کی ايک دفعہ شادی ہو چکی ہو يا شادی شدہ افراد کے عالوہ  حقيقی يا قانونی عليحدگی کے حامل افراد ، طالق ۔ ؤہ تمام 

رنڈوا بهی جواب دہ ہيں ۔/يافتہ   
  تاريخ  لکهيں۔،زيادہ شاديوں کی صورت ميں آخری شادی کی)05-1969مثال (شادی کی تاريخ ہندسو ں ميں لکه سکتے ہيں لفظوں ميں نہيں-
 

2.3سوال  
معلومات حاصل کرنا ہے۔جوڑوں يا خاندان کےمتعلق آخری شادی سے پہلے ازدواجی حيثيت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنے کا مقصد    

 آخری شادی سے پہلے ازدواجی حيثيت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ضروری ہے چاہے يہ آپ کی پہلی شادی ہی کيوں نہ ہو۔
  جن کی کم از کم  ايک دفعہ شادی ہو چکی ہواور شادی شدہ  افراد کے عالؤہ حقيقی يا قانونی عليحدگی کے حامل ، طالق شدہ يا وگ بهیوہ تمام ل

  دہ  ہيں۔ رنڈوے افراد بهی جواب
 
 

 3 شہريت

ملکی شہريت کے حامل ہوں۔ اٹالين يا غير  جوےشہريت سے متعلق سواالت کا مقصد اٹلی ميں مقيم ان  افراد کی تعداد معلوم کرنا ہ  
خصوصويا ت کا حصول ہے۔صد ووٹروں کی تعداد اور ان کی نماياں رہائشی افراد کی عمرکے متعلق بهی معلومات فراہم کريں مثًال جس کا مق  

ر  مہاجرين اور کنسليت معلوم کرنا  خاص کے حصول کا مقصد ہر ايک شخص کی )والد اور والدہ(والدين کی جائے پيدائش سے متعلقہ معلومات 
 اور ان کی اوالد سے متعلقہ۔
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3.1سوال   
      پر نشان لگائيں اور الطينی يا اطالوی زبان ميں  جس ملک کے شہری ہوں اسکا نام ظاہر کريں۔2افراد خانہ نمبر ۔ غير ملکی 

  1بکس خانہ نمبر  (ا حوالہ ديںصرف اطالوی شہريت ک۔ ايسے اشخاص جو اطالوی شہريت کے عالؤہ کسی دوسری شہريت کے حامل  ہوں ؤہ 
  )پر نشان لگائيں

غير  ملکی شہريت کو ظاہر وہ صرف ايک  ہی )سوائے اطالوی شہريت کے (۔ وہ غير ملکی شہری جو ايک سے زيادہ شہريت رکهتے ہوں
گر گروپ الف  يا گروپ  ب  ديگر ممالک۔  ا) وہ ملک جو يورپی يونين سے تعلق رکهتے ہوں ۔ ب) الف:) کريں، درج ذيل  فوقيت کے مطابق 

  سے متعلق معلومات دی گئی ہوں تو صرف ايک ہی ملک کی نشاندہی کريں۔
۔ کے زمرے بے )  پر نشان لگائيں3خانہ نمبر (ايسے  افراد جن کے پاس کوئی شہريت نہيں ہے،ؤہ اپنے بے ملک و قوم ہونے کا اقرار کريں-

يں جن کی شہری کيفيت رياستوں کی تحليل ۔عليحدگی يا اتحاد کے باعث ابهی واضع  نہ ملک وقوم کے زمرے ميں ؤہ افراد بهی شامل ہوتے ہ
 ہوئی ہو۔

  
  3.2سوال 

  پر نشان لگائيں،اگرچہ وہ ملک سے باہر پيدا ہوئے ہوں۔ )’’ہاں‘‘(1 ہيں خانہ نمبروہ جو پيدائشی اطالوی شہريت رکهتے -
طالوی شہری بنے ہوں يا جنہوں نے شادی کے ذريعہ اطالوی شہريت حاصل مخصوص مدت کے بعد گورنمنٹ  کی اجازت سے اوہ جو ايک -

سال کی عمر تک قانونی طريقے سے رہتے ہوئے حاصل 18کی ہو يا وہ جن کوکسی قابليت کی بنياد پر شہريت حاصل ہويا پيدائش سے لے کر 
 بهی نشان لگائيں جنهيں خود بخود اطالوی شہريت عطا ہوئی ہو   پر وہ لوگ2خانہ نمبر ) ’’نہيں‘‘(  ميں نشان لگائيں2ہوئی ہو تو وہ خانہ نمبر

  : کے طور پرمثال
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)
سے شخص کے ساته رہ رہاہے جس نے اطالوی شہريت حاصل کی ہو۔ ايسا بچہ جو کسی اي) ب  

 
  3.3سوال

  ۔)يعنی وہ اطالوی شہريت رکهتا ہے مگر پيدائشی طور پر نہيں( لگايا ہو  پر نشان2 کےخانہ نمبر3.2ايسے  افراد جنہوں نے 
 طور پر غير ملکی کو شہريت دينے کے  کے مثال(کسی اور ذريعے سے۔ضرور وضاحت کرے کہ شہريت شادی کے ذريعے حاصل کی ہے يا

  )عمل سے
 ضرور بيان کريں۔زبان ميں اپنی سابقہ  شہريتغيرملکی افراد الطينی يا اطالوی  
  

  3.5 اور 3.4سوال 
کے ہو۔باہر يدائش ہوئی اگر والدين  باہر کے ملک پيدا ہوئے ہوں تو والدين کی حاليہ رہائش کا بتانا ضروری ہے اور وہ جگہ بهی جہاں پر ان کی پ

  ملک کی  پيدائش کو الطينی يا اطالوی الفاظ ميں لکهيں۔
 
 

 4۔موجودہ يا گزشتہ رہائش
 

ملکی مہاجرين کی اسطرح تعريف کی /بين االقوامی مہاجرين کا  جائز ہ  ليتے ہيں۔ اندورنی/ملکی اور بيرونی/ کے سواالت اندرونی 4سيکشن 
 پہلے دوسری بلديہ ميں ہائش پذير تهے۔بين االقوامی مہاجرين کی تعريف اسطرح کی جاتی  سےد جوگزشتہ عرصہ ميں تفتيشجاتی ہے کہ وہ افرا

ہے کہ ايسے افراد جن کی پيدائش کسی بهی ملک ميں ہوئی ہو يا وہ کسی بهی ملک کی شہريت رکهتے ہوں مگر وہ اپنی زندگی کے کسی مرحلے 
 ميں کسی دوسرے ملک ميں رہتے رہے ہوں۔

  4.1سوال
نشان لگائيں  جہاں پر مردم شماری کے وقت آپ موجود تهے۔علقہ خانے ميں س  متا  

اگرچہ ) ’’اس  بلديہ ميں، ليکن کسی دوسرے کے گهر ميں يا   کسی کے ساته‘‘( ميں 2يا ) ’’اس رہائش ميں ‘‘ (  پر نشان لگائيں1خانہ نمبر 
 کو واپس لوٹا اور اس کا کسی دوسری جگہ 2011 اکتوبر 10مگر  سے متعلقہ قصبے سے غير حاضر تها،2011 اکتوبر 9مذکورہ شخص مورخہ 
  پر اندراج نہ  ہوا ہو۔

امدادی  ) جن ميں کالجز ۔سيمينارز وغيرہ(کی اصطالح سے منسوب  مثال کے طور پر تعليمی ادارے’’ باہم مل کر رہنا  ‘‘واضع رہے کہ   لفظ   
عالج معالجے  کے )عذور بالغوں اور بوڑهوں کيلئے آرام گائيں وغيرہجن ميں يتيم  خانے ،  اہل خاندان کے گهرانے، م(ادارے
ملٹری ہسپتال،ملٹری جيل خانے،ملٹری (،قيد خانہ،چرچ کے ساته شراکت،ملٹری کے ساته شراکت)جيسا کے ہسپتال۔کلينک وغيرہ۔۔۔(ادارے/مراکز

) بحری جہاز وغيرہ/ جيسا کہ کروز شپ ( ہوٹلز،ہوسٹلز،گيسٹ ہاؤس اور تجارتی جہاز) بيرک وغيرہ  
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)رہتے رہے ہوںل يا   اس سے زائد صرف وہ افراد جواب ديں جو ايک سا( 4.2سوال   

انکے لئے الزمی ) کی رہائش  کسی  دوسرے اٹالين بلديہ ميں رکهی تهیايک سال پہلے اپنے  معمول ( پر نشان لگايا ہے 3ايسے افراد جنہوں نے 
)گاؤں ،قصبہ وغيرہ(ں وہ رہتا ہے ۔قصبے کا نام لکهيں اور صرف مقام نہ لکهيں۔ہے کہ اپنے حاليہ قصبے کا نام لکهے جہا  

ؤہ اس ملک کا نام الطينی يا اطالوی زبانی ميں لکهے۔) ايک سال پہلے جس کی بيرون ملک رہائش تهی(پر نشان لگايا4خانہ نمبر جس نے   
 

)ے رہے ہوںصرف وہ افراد جواب ديں  جو پانچ سال  يا اس سے زائد رہت( 4.3سوال  
انکے لئے ) پانچ سال سے پہلے اپنے معمول کی رہائش ايک دوسرے اطالوی بلديہ ميں رکهی تهی( پر نشان لگايا  ہے 3افراد جنهوں نے وہ 

)گاؤں،قصبہ رہائشی مرکز وغير(الزمی ہے کہ اپنے حاليہ قصبے کا نام لکهيں جہاں رہتے ہيں ۔قصبے کا نام لکهيں، نہ کہ    
ان کے لئے ضرور ی ہے کہ ؤہ الطينی يا ) ون ملک تهیپانچ سال پہلے اپنے معمول کی رہائش بير( پر نشان لگايا ہے 4نهوں نے ايسے افراد ج

 اطالوی زبان ميں  بيرون ملک کے نام کو ظاہر کريں۔
 
 

 5۔تعليم اور تربيت
 

) سال يا  اس سے زائد ہے6مر ايسے افراد جن کی ع( اور 5.1سوال   
ئے تعليمی عہدے جو دائرہء اطالوی نظام تعليم کے تحت حاصل کئےگئے ہوں۔فہرست ميں ديئے گ  

   لگانا ہو گا۔ پر نشان2خانہ نمبر  ) سکول پرائمری (۔پرائمری سکول کی پہلی جماعت کے شاگردوں کو 
لئے  صرف اپنے ذيادہ اہم تعليمی عہدہ دو يا اس سے زاہد ايک ہی درجے کے تعليمی عہدے کے حامل افراد اپنی حتمی پيشہ وارانہ سرگرمی کي

 کو  ظا ہر کريں۔ 
جنہوں نے بيرون ملک سے اعلی ڈگری حاصل کی ہو وہ اٹلی کے ٹائٹل  کی مطابقت کے خانہ  ميں )بالخصوص غير ملکی شہری(ہ افراد  ؤ-

۔نشان لگائيں  
  کا انتخاب 01ؤہ  قاعدہ  )ٹائٹل نہيں اور پڑه لکه نہيں سکتےتعليم کا کوئی (ايسے غير ملکی افراد جنہوں نے کوئی تعليم نہ حاصل کی ہو   ا

  حوالہ ديتے ہوئے۔ زبان کا اپنی مادری)لکه سکتے ہيں پڑه  ليکنکوئی بهی رسمی تعليم نہيں،(02کريں۔ اور قاعدہ 
:کريںذيل ہدايات کی پيروی  کا مناسب جواب دينے کے لئے ضروری ہے کہ درج 5.1سوال   
جو کہ بنيادی تعليم کے پہلے درجے کے مطابق ہو ۔ پرائمری سکول ) يا  اسکے مترادف حتمی نتيجہ ( سکول سرٹيفکيٹ  پرائمری 03: قاعدہ

   ۔کے کورس کے کرنے کے بعد جاری ہوتا ہے’’ سی‘‘ سرٹيفکيٹ کسی  پبلک سکول ميں قسم 
جو ضم شدہ مڈل سکول کے قيام سے پہلے ) يا پيشہ وارانہ ابتداء(۔يونيفائيڈ سکينڈری  مڈل سکول  سرٹيفکيٹ  )وارانہ ابتداءيا پيشہ  : ( 04قاعدہ

 کی بنيادی تعليم کی تکميل کے مترادف ہوتا ہے۔ کورس کے داخلہ کيلئے پرائمری سکول سرٹيفکيٹ  جو دوسرے درجے،حاصل  کيا گيا ہو۔ 
  )يا اسکے مترادف حتمی نتيجہ( درکار ہے۔ 

  شامل  ہے                    ۔کنڈری ہائی سکول کا ڈپلومہ سالہ مدت کے سي3سے 2جس ميں  : 05 قاعدہ
انسٹيٹيوٹ کا ڈپلومہ کی اہميت کے آرٹ انسٹيٹيوٹ آف ووکيشنل،اکيڈمی سکول کا سرٹيفيکٹ اور پروفيشنل : سيکنڈری ہائی سکول کا ڈپلومہ

 سال کی تعليم پانے کے 4کول يا آرٹ انسٹيٹيوٹ ميں کم از کم  عہدہ  پروفيشنل انسٹيٹوٹ يا اکيڈمی سکول يا ٹيکنيکل سمترادف ہوتا ہے۔يہ تعليمی
جسکے حصول کے بعد يونيورسٹی ميں داخلہ ممکن نہيں يہ کورس کرنے کے لئے آپ کے پاس کم )سال کا کورس 3يا 2(بعد حاصل کيا جاتا ہے۔ 

  ۔)يا اسکے مترادف پيشہ وارانہ علوم(ضروری ہے ہونا سکول کا ڈپلومہ ازکم مڈل 
کی قانونی 1999يہ تعليمی عہدہ  :  ) سال 2-3(دہی متوسط درجے کی  انجام / درجےہ برائے موسيقی يا نيشنل اکيڈمی برائے ڈانس کی  کمادار 

ادارہء برائے موسيقی اور نيشنل اکيڈمی برائے ڈانس سے حاصل کئے گئے متوسط درجہ قبل سے ) 508/99قانون نمبر (ترميم اے۔ايف۔اے۔ايم 
ادارہ برائے موسيقی يا ڈانس کا حتمی ڈپلومہ اسی ضابطے ميں آتا ہے جبکہ سيکنڈری ہائی سکول کا ا ہے ۔ ہدہ  سے مطابقت رکهتکے تعليمی ع

   آتا۔ نہيںڈپلومہ 
 نشان   پر7سيکنڈری ہائی سکول کا ڈپلومہ ہے، ؤہ خانہ نمبر اور ؤہ افراد جن کے پاس  ادارہء برائے موسيقی اور نيشنل اکيڈمی برائے ڈانس  

  )  . . . .اکيڈمی برائے عمدہ فنکاری وغيرہ(لگائيں۔
، يا سائنٹيفک يا معياری ہائی سکول (جو ہائی سکول سے حاصل کيا گيا ہو   سال کی مدت کا   سيکنڈری ہائی سکول ڈپلومہ 5-4: 06 قاعدہ

سکول يا ادارہ برائے فنی علوم يا فنی ادارہ  يا ادارہ برائے معلم يا پيشہ وارانہ علوم يا سکول برائے معلم )لسانياتی يا  فنی  يا معلم برائے اطفال 
 سالہ مدت کی تعليم کے بعد کسی يونيورسٹی ميں کورس کيلئے داخلہ ليا 5 يا 4جس سے سيکنڈری ہائی سکول کی  سکول سے حاصل کيا گيا ہو۔ 

  )مترادف  پيشہ وارانہيا اسکے (سرٹيفکيٹ درکار ہے۔جا سکتا ہے۔ کورس ميں داخلہ کيلئے مڈل سکول 
اعلی فنی ۔ موسيقی  اور )  پرانی ضابطہ بندی( ادارہ ۔اکيڈمی برائے عمدہ فنکاری ۔ ڈانس ۔ فن  ڈرامہ   ،  آئی ايس آئی  اے وغيرہ:07قاعدہ  
    ۔:جاتا ہےاور باور کيا جاتا ا ہے   کے جاری کورس کی تعليم سے پہلے کا حوالہ ديا) اے۔ايف۔اے۔ايم( رقص 
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ی ڈپلومہ جو کہ اکيڈمی برائے عمدہ فنکاری ،نيشنل اکيڈمی برائے ڈرامہ، نيشنل اکيڈمی برائے ڈانس ، ادارہ ء برائے علوم موسيقی ، حتم
سابقہ ضابطہ بندی کے کورس ، سيکٹر اے۔ايف۔اے۔ ايم  کی  پرانی سے حاصل کيا گيا ہو ۔ ) آئی ايس آئی اے(صنعت انسٹيٹيوٹ برائے اعلی فنِ 

  ۔  )99/508قانون نمبر( ، ترميم
 ؤہ  افراد جنہوں نے سيکنڈری  ہائی سکول کاڈپلومہ حاصل نہيں کيا ہے ؤہ قاعدہ  5 پر نشان لگائيں۔ 

  پر نشان لگائيں گے۔09جن  افراد  نے ضمنی يا  پوسٹ ڈپلومہ کا بهی کورس کيا ہو ، ؤہ خانہ نمبر
  قانون697/86سے قبل سکول برائے  ترجمان سے حاصل شدہ ڈپلومہ (قاعدہ  10  مالحظہ کريں)۔

  )بشمول بالواسطہ خاص مقاصد کے سکول يا يونيورسٹی کے متشابہ(کا ڈپلومہ )  سال 2-3(پرانی ضابطہ بندی کے يونيورسٹی  :08قاعدہ  
سال سے 2 کو ومہ   ڈپلجاتا ہے۔ اس  يونيورسٹی ڈپلومہ کورس  اور بالواسطہ خاص مقاصد کے سکول کے کورس کے مکمل ہونے پر جاری کيا

ڈپلومہ برائے شماريات ۔ پرائمری سکولوں کی نگہبانی کا   ڈپلومہ  ( زاہد مدت کے عرصہ کے بعد حاصل کيا جاتا ہے سال سے نہ 3نہ کم اور 
سطح کی يونيورسٹی  ۔بين القوامی )کی علم الزبان  وغيرہ ۔پرانی ضابطہ بندی  کے تحت ڈپلومہ برائےآئی   ايس ای ايف ، پيلوگرانی اور موسيقی

ان کورسوں تک ) مثال کے طور پر بيچلر ڈگری،يا ابتدائی انگريزی ڈگری(ڈگری،يونيورسٹی تعليم کے ابتدائی مرحلے کے لئے پہال قدم ہے
  کا ہونا ضروری ہے۔)سالہ کورس 4-5(سکول ڈپلومہ سيکنڈری  ہائیرسائی کے لئے 

  ):اے ايف اے ايم(ی تعليم برائے موسيقی اور رقص  اکيڈمی کی عمدہ فنکاری کے اول درجے کی فن:09قاعدہ
کی  اصالح کے بعد جاری کورسوں کا حوالہ ديا جاتا ہے۔ جن کيلئے سيکنڈری ہائی سکول کا ) 99/508قانون نمبر( ٹر  اے ايف اے ايم سيک

 اکيڈمی برائے فن ڈرامہ ۔ نيشنل اکيڈمی ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد رجوع کيا جاتا ہے۔ نيز اس کيلئے اکيڈمی برائے عمدہ فنکاری ، نيشنل
۔ ضابطہ ء جديد کے کورس بهی  تسليم کئے جاتے ) آئی ايس آئی اے(برائے ڈانس  ۔ ادارے  برائے علم موسيقی ۔ انسٹيٹيوٹ برائے فنی صنعت  

 ہيں 
۔تين سال کی مدت کے کورسوں سے حاصل کردہ ڈپلوموں سے مطابقت رکهتے ہيں  

  )1ليول(يد کی تين سالہ ڈگری ضابطہء جد: 10  قاعدہ
سکول معلم ڈگری ،پہلے ليول کے تين سال کی / ڈگر ی اور مخصوص : کول کی تعليمی اصالح کے مطابق دو    دورانيے متوقع ہيں  ہائی س

3ڈگری کيلئے   سے جاری کردہ کے بعد لسانياتی ثالثی کے ہائی سکول ) 86/697قانون نمبر (سال درکار ہوتے ہيں ۔ اس ميں ترميمی ضابطے 
 اسناد بهی شامل ہيں۔ 

  )ايے ايف اے ايم(اکيڈمی کی عمدہ فنکاری کے دوئم   درجے کی فنی تعليم برائے موسيقی اور رقص  : 11قاعدہ  
ومہ  يا کی  اصالح کے بعد جاری کورسوں کا حوالہ ديا جاتا ہے۔ جن کيلئے اکيڈمی کے درجہ اول ڈپل) 99/508قانون نمبر( سيکٹر   اے ايف ايم 

تين سالہ ڈگری کے حصول کے بعد رجوع کيا جاتا ہے۔ نيز اس کيلئے اکيڈمی برائے عمدہ فنکاری ، نيشنل اکيڈمی برائے فن ڈرامہ ۔ نيشنل اکيڈمی 
ئے جاتے ۔ ضابطہ ء جديد کے کورس بهی  تسليم ک) آئی ايس آئی اے(برائے ڈانس  ۔ ادارے  برائے علم موسيقی ۔ انسٹيٹيوٹ برائے فنی صنعت  

 ہيں ۔  
 دو سال کی مدت کے کورسوں سے حاصل کردہ ڈپلوموں سے مطابقت رکهتے ہيں۔

،يا نئے نظام کے تحت ايک تعليمی دورانيہ ميں حاصل ہونے والی ماسٹر )سال4-6(پرانی ضابطہ ء بندی کے تحت حاصل کردہ ڈگری :12ہ  قاعد
:بشمول) 2ليول(ڈگری سپيشلسٹ سالہ ا2ليول کی ڈگری،نئے نظام کے تحت ايک حاصل کردہ   

 سال سے کم مدت ميں ايک يونيورسٹی 6 سال سے زائد اور 4،يہ قابليت جو پرانے نظام کے تحت لمبی مدت ميں حاصل ہونے والی ڈگری 
يول کی  ضروری ہے انٹرنيشنل لکا ہونا)  سال کا کورس4-5( ڈپلومہجاتی ہے ۔ اس کورس  کے لئے،سيکنڈری ہائی سکولکورس کے بعد دی 

  )مثًال فرانسيسی معلمی(قدم ہے۔گريجويشن،يونيورسٹی ايجوکيشن کے پہلے مرحلے کے لئے دوسرا 
 جس (  جو ايک ہی دورانيہ جس ميں فارميسی۔علم دندان ۔ ويٹرنيٹی سائنس اور  فن تعمير ميں انجنئيرنگ معلم سکول کی ڈگرياں/اسپيشالئزيسن

 3۔ ان ڈگريوں کے سلسلہ ميں پہلے )  سے جاری ہے2007 -08جوکہ سال (علم قانوناور)  ہےسال6اد جس کی معي( ۔ميڈيسن) سال ہے5کی معياد 
 کے اختتام پر ديا جاتا ہے۔سالوں کے بعد کوئی ٹائٹل  متوقع نہيں ہے ،مگر صرف تعليمی دورانيہ 

  
  5.3 اور 5.2سوال 

 کے  2 .5ليمی ادارے اور تربيتی سکول سے حاصل کی ہو تو ؤہ سوال ؤہ افراد جنهوں نے يونيورسٹی کی اضافی ماسٹر ڈگری کسی پرائيويٹ تع
   کے  کئی جوابات ممکن ہيں۔ 3.5کا جواب  ديں ۔سوال) ’’نہيں’’(2

 کے کورس کيلئے ڈگری درجہ اول کی تين سالہ ڈگری يا ڈپلومہ کے درجہ اول  اےايف اے ايم  کے بعد داخلہ ليا جا سکتا درجہ اول برائے ماسٹر
کی معياد ايک سال ہوتی ہے ہے۔ جس   

معلم سکول ڈگری يا درجہ دوئم کا اے ايف اے ايم کا ڈپلومہ کے بعد داخلہ ليا جا سکتا /  کے کورس کيلئے اسپيشلسٹ درجہ دوئم برائے ماسٹر
  ہے۔ اور جس کی معياد ايک سال ہوتی ہے۔

معلم سکول / ضابطہ بندی کے تحت ايک ہی دورانيہ ميں اسپيشلسٹ ميں پرانی ضابطہ بندی کے تحت يا جديد اسپيشالئزيشن  کرنے کيلئے سکول 
سال سے زائد مخصوص تعليمی پيشہ وارانہ کورس بمطابق جديد ضابطہ بندی کے کورس کے 2ڈگری جو کسی سپيشالئزيشن کے سکول ميں 

  خاتمہ کے بعد داخلہ ليا جا سکتا ہے۔
تعليم کی تکميل کے بعد (کے حامل ہيں ۔ ’’ اسپيشل ڈگری ‘‘ جو ) سکول برائے سپيشالئزيشن ( ميں نشان لگانا ہو گا 3ان افراد کو بهی خانہ نمبر 

 ۔) مثًال خالئی انجئينرنگ ( سال کی مدت کے کورس کرنے کے بعد حاصل کی ہوئی ڈگری 4يعنی کم از کم ) دوسری ڈگری
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نظام کے تحت ماسٹر آف سائنس کرنے کے بعد،جديد نظام کے پرانے (گريجويشن کے بعد عطا کی جاتی ہے) پی ايچ ڈی ريسرچ ٹريننگ(ڈاکٹريٹ
ايک تعليمی  دورانيے کے ) سپيشلسٹ ڈگریتحت درجہ دوئم ميں دوسالہ ميں ماسٹر ڈگری کے بعد، نئے نظام کے تحت ايک ہی تعليمی دورانيے 

اور اصوليات وضح کرنا  بين االقوامی سطح   تحقيقات مزيد مطالعہ اور اپنے شعبے ميں سائنسی  سالہ  تحقيقی عملہ کے ساته3م بعد اور کم ازک
  )مثال پی ايچ ڈی(پر پی ائچ ڈی ايک پوسٹ گريجويشن کی قابليت ہے جو کہ تعليم کے ثانوی دورانيے کے مثاوی ہوتا ہے 

 
  

 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( پر نشان لگائيں1ؤہ افراد خانہ نمبر   

  سے زائد گهنٹے اجرتی کام کسی کے ماتحت رہ کر کيا ہو۔ يا  خود مختارانہ  انداز ميں   اکتوبر کے ہفتے ميں ايک يا اس8سے 2جنهوں نے 
 کو تمام قسم کی آمدنی کا جائزہ کوئی حسب معمول  نوعيت کا کام۔ اتفاقيہ يا  بغير کسی باقاعدہ معاہدہ کے  ايک مخصوص مدت کيلئے کام۔  آپ

ئش خوراک وغيرہ کے متعلق اخراجات ،يہاں تک کہ اس کی ابهی تک ادائيگی حاصل نہ ليناہے ،اجرت ،تنخواہ،بچت اور دوسری سہوليات رہا
 کی حيثيت  پر نشان لگائيں جو زير تربيت   اميدوار 1بتايا گيا ہو۔وہ لوگ بهی خانہ نمبر  ہوئی ہويا ايک ہفتے کے اندران کو رقم کے متعلق نہ 

کهانے کا (  ملتی ہو۔اجرت غير نقدی شکل  ميں بشرطيکہ مسلسل يا انهيں    وصول کرتے ہوں معاوضہ  جو اپنا  کام کرتے ہوںاورسے 
  ۔) ووچر،موبائل فون چارجر،پيٹرول ووچر وغيرہ

  اکتوبر کے ہفتے ميں ايک يا  اس سے زائد اجرتی کام  کسی خاندان کے فرد يا رشتہ دار   کو اس کے خود مختار کاروبار 8سے  2 جنهوں نے 
  ) فيملی کا مددگار(ير کسی اجرت وصول کئے  مدد کی ہو۔۔ کمپنی يا فرم بغ

د وہ لوگ ہيں جو ايک خاندان جو اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہے  اس کی  بغير کسی باضابطہ کام کے معاہدے کے معاونت فيملی مددگار سے مرا
) کسان باپ کی مدد کرتا ہےہے،ايک بيٹا جو اپنےمثًال بيوی جو اپن  اپنے دوکاندار خاوند کی مدد کرتی (۔کرتے ہيں   

:جو کہ) نہيں( پر نشان لگائيں2ؤہ افراد خانہ نمبر   
   اکتوبر کے ہفتے ميں ايک يا  اس سے زائد بغير  اجرت کے اداروں ۔ تنظيموں اور انکے متشابہ  کے ساته رضاکارانہ 8سے  2جنهوں نے 

  طور پر ان کی سرگرميوں کو اپنايا ہو۔
تعلقہ ہفتے ميں کوئی کام نہ کيا ہو۔سيزنل ورکر جنهوں نے م 
  

6.2سوال  
 اکتوبر کے ہفتے کے  دوران ان کے پاس  کام تها مگر درج ذيل وجوہات کی بنا پر غير 8 سے 2ئيں جو پر نشان لگآ) ہاں (1ؤہ افراد خانہ نمبر 

وغيرہ۔اس درخواست ) آمدنی ميں معاونت (تعطيالت سی آئی جیحاضرتهے۔چهٹياں،مادرانہ زچگی،پدريت ، فرم کے کام ميں تخفيف ۔ بيماری، 
معلومات حاصل کرسکتے ہيں اور اس کو غير حاضری اورتنخواہ کےساته کے ذريعے آپ رسمی مالزمت کے جاری رکهنے کے بارے ميں 

سکتے ہيں۔ وابستہ رکه  
غير حاضری کے دوران اگر وہ کم ازکم اگر غير حاضری تين مہينے سے زيادہ نہ ہو تو مالزم کی غير حاضری کام کرنے ميں شمار ہوگی يا 

يا کسی رشتہ دار کے حادثہ کی صورت )غير حاضری الزمی ہے( وصول کر سکتے ہوں۔اس ميں مالزمين کی زچگی ميں%50اپنی آمدنی کا  
تے ہوئے تصور ہوں ،سوائے فيملی ورکرز  وہ مالزم کام کر)کام پر نہ ہوں(اگر آزاد افراد کام سے دور ہوں۔)ری  اختياری ہےغير حاض(ميں 

خاندانی کارکن کام کرتے ہوئے تصور کئے جائيں )کام جاری رہے(گے ،مگر غير حاضری کی مدت کے دوران سرگرميوں کو برقرار رکهے
   زائد نہ ہو۔تين مہينوں سےگےاگر غير حاضری 

   6.3سوال 
اخبارات ميں نوکريوں کی )  اکتوبر تک8 ستمبر سے 11( ميں  ہفتے4ميں نشان لگائيں ، جنهوں نے گزشتہ ) ’’ہاں‘‘ (1ؤہ افراد خانہ نمبر  

  کمپنی کو  بهيجا ہو وغيرہ۔)سی وی( اپنا بائيوڈيٹالئے اپنی درخواست دی ہو ياپيشکش کا جواب ديا ہے ، اور  اس مقابلے کے 
  کے اندر کام شروع کرنا ہو۔ ماہ3سے )  2011 اکتوبر  9(ميں جواب ديں گے جنهوں نے مردم شماری کی تاريخ ’’ ہاں‘‘ؤہ افراد 

  
  6.5سوال

 6.6ديگر تمام سواالت ،سوالنامچے ) ’’ہاں‘‘(نشان لگايا ہے 1  کے خانہ نمبر 6.4 اور 6.3ان کا صرف وہ افراد جواب ديں گے جنہوں نے سوال 
  ميں دوبارہ  دئيے گئے ہوں۔

ہيں کر رہے ہيں ۔مگر کام کی تالش ميں ہيں۔مگر ماضی ميں تنخواہ يا بغير جو ابهی کام ن) ’’ہاں‘‘(ميں  ضرور نشان لگآئيں 1 نمبر خانہ ؤہ افراد 
  کا م سرانجام ديا ہو۔تنخواہ کے کام کرچکے  ہيں،ليکن اس صورت ميں  صرف فيملی  کے معاون کی حيثيت  سے
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  6. 6سوال 
ہے۔ئے درج ذيل وضاحت کی پيروی کرنا ضروری  کا مناسب جواب دينے کے لان سواالت   

: والی /والی  يا  سرمايہ سے آمدنی  وصول کرنے واال/سابقہ کام کی سرگرمی کے باعث ايک  يا اس سے زائد پينشن وصول کرنے واال اپنے   
 معذوری /زائد  بڑهاپے ايک يا اس سے جس نے   :والی/اپنے سابقہ کام کی سرگرمی کے باعث ايک  يا اس سے زائد پينشن وصول کرنے واال

 کرنيوالے شخص کےکام کرنے کی وجہ سے ادا کيا جاتا ہے اور جو مخصوص عمر کی حد تک پہنچ  يہ فائدے بيمے۔تا ہوکی پنشن وصول کر
فوائد اس ذمرے ميں عوضانہ پينشن بهی شامل ہيں اور / پينشنکی وجہ سے ادا کی جانے والی صالحيت کم ہونے جاتاہے ، بڑهاپے  ااور کام کی

حادثے اور بيماری کی وجہ سے دی جاتی ہے ،ان پينشن کی خصوصيات يہ ہيں کہ ايک معذوری کی وجہ سے وہ پينشن جو کام کے دوران کسی 
 ميں اس کے لواحقين کو فوائد دئيےاس صورت (متعلقہ شخص کواس کا معاوضہ دينا،ايک مخصوص حدتک کمزوری يا وفات کی صورت ميں

حصے (ہو،زخمی اشخاص کو صرف اس صورت ميں ادائيگی کی جاتی ہے اگر جو کسی واقعہ کی وجہ سے مالزمت کے دوران ہوا ) جاتے ہيں
   سے کم مدت پوری ہو گئی ہو۔ادائيگی کی کم) ميں
ؤہ جو آمدنی يا جائيداد سے پائی جانے والی کمائی ۔ سرمايہ کاری ۔ سود۔ کرائے ۔ رائلٹی وغيرہ :والی/سرمايہ  سے  آمدنی وصول کرنے واال

  وصول پائے۔
۔جو زيادہ تر تعليم ميں مصروف رہتا ہو : لبہطا/طالب علم  

  وہ جس نے خود کو اپنے خاندان اور گهر کی نگہداشت کے لئے وقت کيا ہو۔:گهر کی ديکه بهال کرنيواال
نشن کا مثال کے طور پر کام کےعالوہ کسی اور وجہ سے ريٹائرڈ ہونا،سوشل پي(جو اس حالت ميں ہو جو اوپر بيان نہ کيا گيا ہو : ديگر شرائط

۔۔)سپورٹ دينے کے لئے پينشن وغيرہ/مالک،معذوری ميں مدد  

 

 7۔ مطالعہ اور کام کی جگہ

  7.1سوال 
ؤہ بچے بهی جو   نرسری يا کنڈر گارٹن سکول وغيرہ  ميں جاتے ہوں۔)’’ہاں ميں پڑهنے کی جگہ ميں جاتا ہوں‘‘( پر نشان لگائيں1خانہ نمبر ۔  
۔)’’ہاں ميں کام پر جاتا ہوں‘‘(ر نشان لگائيںپ 2لےطلباء خانہ نمبر کام کرنے وا-  
 5خانہ نمبر زرعی مزدورجو مختلف  زرعی فارموں ميں کام کرتے ہيں اور جبکہ ان کے پاس کام کی مستقل کوئی جگہ نہيں ہے ،ؤہ -

)’’مستقل جگہ نہيں ہے کے لئے کوئینہيں،کيونکہ ميرے پاس کام کرنے ‘‘(پر نشان لگآئيں  
) ’’نہيں ، کيونکہ ميں نہيں پڑهتا۔ کام نہيں کرتا اور کوئی پيشہ وارانہ تربيتی کورس  ميں بهی شامل نہيں ہوتا‘‘(نشان لگائيں  پر 6۔خانہ نمبر 

  کو سکول لے کرجاتا ہے مگر بعد ميں کام يا پڑهنے کے لئے نہيں جاتا۔جبکہ ؤہ  شخص بهی  جو  روزانہ اپنے بچوں 
  

  7.2سوال 
ی   کا  ميں دئيے گئے جواب ميں کوئی نسبت نہيں ہوسکتی ، اس صورت ميں،مثال کے طور پر،ايک  کمپن6.11کام کی جگہ اور سوال نمبر ۔ 

مزدور ، جس کمپنی نے کسی سٹيل  انڈسٹری کی مرمت  کا ٹهيکہ ليا ہو ۔ اس مزدور کو کسی جواب دہی کی صورت ميں کام والی فيکٹری کا 
 حوالہ دينا ہو گا نہ کہ جس کمپنی  کا ؤہ مالزم ہے۔  

کمپنی کا ؤہ مالزم ہے اس سے مختلف جگہ يا ۔ اس صورت ميں ، مثال کے طور پر ، کوئی شخص اگر ايک مردم شماری  کی تاريخ سے جس 
۔ کمپنی ميں مشاورتی سرگرمی ميں مصروف ہو تو اسے جواب دہی کی صورت ميں مشاورتی جگہ کا حوالہ دينا ہوگا  

کام کرنے والے طالب علم اپنے کام کی جگہ کے پتہ کا حوالہ ديں۔-  
ؤہ صرف ) رز،ريلوے مالزمين ، ، ٹرام ڈرائيور ۔ پائلٹ ، بحريہ کے مالزمين وغيرہڈرائيو(ؤہ جو  ذرائع ٹرانسپورٹ کا پيشہ اختيار کرتے  ہيں -

)وغيرہيشن،سٹور،ہوائی اڈہ،بندرگاہ ،سٹپارکنگ (اس جگہ کا  حوالہ ديں گے جہاں ؤہ کام سر انجام دے رہے ہوں ۔   
رت ميں اپنی پڑهائی يا کام کی جگہ کا حوالہ دينا ہو گا۔ يں يا پڑهتے ہيں،انهيں جواب دينے کی صو ؤہ جو دو جگہوں ميں معمول کا  کام کرتے ہ-
  

  7.3سوال
ؤہ جو اپنے موجودہ رہائشی بلديہ يا اٹلی کے کسی دوسرے بلديہ  ميں کام کرتے ہيں جو انهيں اپنی معمول کی جائے مطالعہ يا کام کی جگہ کو 

 ظاہر کرنا ہو گا۔ 
 

7.4سوال   
‘‘ (  پر نشان لگايا ہو 1ہو۔جبکہ جس نے خانہ نمبر  اپنے کام يا پڑهائی کی جگہ   پر جاتا زانہ صرف ؤہ شخص جواب دے جو رو

۔)’’ہاں،ميں کام کے لئے جاتا ہوں‘‘( لگايا ہو  پر نشان2کے خانہ نمبر 7.1يا   سوال ) ’’پڑهنے کی جگہ جاتاہوںہاں،ميں   
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  7.5سوال
جبکہ جس نے سوال    ہو کر  کام يا پڑهائی کی جگہ   پر جاتا ہو۔کی رہائش سے  روانہصرف ؤہ شخص جواب دے جو روزانہ اپنی  حسب معمول 

 ۔) ’’اس گهر سے‘‘( ہو  پر نشان لگايا1کے خانہ نمبر  7.4
 


