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اٹبلیي ؼیپجلک ظا آئیي )آؼٹیکل (1-54

هولکت ظا ػبؼَی قؽثؽاٍ
ایتھوں روہوؿیہ اٹلی ػے آئیي مبف اموجلی ػی هـاؿ ػاػ ،ریھڑی  22ػموجـ  1947وچ
روہوؿیہ اٹلی ػے آئیي ػے ٓوؿ تے اک ارالك وچ هٌظوؿ کیتے گئے؛
آئیي ػے صتوی تے هوروػٍ اٹھبؿٍ ًکبت تے اک ًظـ؛

اػالهیہ
روہوؿیہ اٹلی ػا آئیي ػؿد ؽیل اے:
ثٌیبظی ايول
آؿٹیکل ًوجـ 1
اٹلی اک روہوؿی ؿیپجلک اے ریھڑی کبم ػی ثٌیبػ تے هبئن اے۔
رتھے ػوام ػی صبکویت اے ،ریھڑے آئیي ػی صؼوػ وچ ؿیٌؼے ہوئے اپٌے ؿوفهـٍ ثنـ کـ ػے
ًیں۔
آؿٹیکل ًوجـ 2
هولکت ًبهبثل كنظ اًنبًی صووم ًوں تنلین کـ ػی اے تے اًبں ػی ّوبًت
ػیٌؼی اے ،اًلـاػی تے موبری ػوًوں ىکالں وچ رتھوں اوٍ اپٌی ىغَیت ًو ىبهل موبد
کـے تے ایل ػی موبری ،هؼبىی تے میبمی صووم ػی كـاہوی ًوں یویٌی ثٌبئے۔
آؿٹیکل ًوجـ 3
توبم ىہـیبں ػی یکنبں موبری ػقت اے تے اوٍ هبًوى ػے مبهٌے ثـاثـ ًیں ،ثـیـ
کنی رٌلً ،نل ،فثبى ،هؾہت ،میبمی ؿائے ،ؽاتی تے موبری صبلت ػے اهتیبف توں۔
ایہہ هولکت ػی ؽهہ ػاؿی اے رہ اوٍ ىہـیبں ػی ؿاٍ وچ صبئل اى اهتَبػی تے
موبری ؿکبوٹبں ًو ػوؿ کـے ،ریھڑی اًب ػی آفاػی تے هنبوات ًو هضؼوػ کـے ،ریھڑے
اًنبًی ثھـپوؿ تـهی تے هلک ػے توبم هضٌت کيوں ػی میبمی ،اهتَبػی تے موبری
هوحـ تٌظیوی ػی ؿاٍ وچ صبئل ہوں۔
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آؿٹیکل ًوجـ 4
هولکت توبم ىہـیوں ػے کبم ػے صن ًو تنلین کـػی اے تے اى صبالت ًو كـوؽ ػے
گی ریھڑے ایل صن تے احـ اًؼاف ہوں۔
ہـ ىہـی ػا كـُ اے رہ اوٍ اپٌی ٍالصیتبں تے اًلـاػی اًتغبة ػے هطبثن ،اک
مـگـهی یب كؼل ًو اًزبم ػیے ریھڑا هؼبىـے ػی هبػی تے ؿوصبًی تـهی وچ اپٌب کـػاؿ اػا
کـے۔
آؿٹیکل ًوجـ 5
هولکت ،اک تے ًبهبثل تونین اے ،ریھڑے هوبهی صکوهت ػی تنلین تے تـویذ
کـػی اے؛ اى عؼهبت ًو ریھڑے هولکت تے اًضَبؿ کـػی ًیں اًبں ًو هکول ٓوؿ تے اًتظبهیہ
ػی ػؼم هـکقیت یب ڈی میٌٹـالئقیيي ،کو الگو کـػی اے ،اى اٍوالں تے اپٌے هواًیي ػی
ّـوؿتبں ًو اپٌبػی اے ریھڑے ڈی میٌٹـالئقیيي تے عوػ هغتبؿ ی ػی ّـوؿیبت ًو پوؿا کـاں۔

آؿٹیکل ًوجـ 6
روہوؿی هولکت لنبًی اهلیت ػی عبً اٍوالں ػے تضت صلبظت کـاں گے۔
آؿٹیکل ًوجـ 7
هولکت تے کیتھولک چـچ ہـ اک اپٌے اپٌے ًظبم وچ ایں ،آفاػ تے عوػهغتبؿ۔
اًب ػے تؼلوبت هؼبہؼٍ التیـاًیٌنی تے هٌظن ہوں گے۔ ایل هؼبہؼے وچ تـهین  ،ػوًوں ػی
ربًت ًبل هبثل هجول ہواں گے ،ایل ػے لئ آئیي وچ ًظـحبًی ػے ػول ػی ّـوؿت ًیں اے۔

آؿٹیکل ًوجـ 8
توبم هؾاہت هبًوى ػے مبهٌے هنبوی ٓوؿ تے آفاػ ًیں۔ کیتھولک هؾہت توں هغتلق
هؾاہت ًو اًب ػے اپٌے هواػؼ ًبل تٌظین ػا صن ؿکھؼے ًیں ،رؼ تے اٹبلیي ًظن تے هواًیي ًبل
هتْبػ ًہ ہوں۔ اًبں ػا هولکت ػے ًبل تؼلن اًبں ػے ًوبئٌؼوں ػے ًبل کیتے گئے هواًیي ػے
هؼبہؼوں تے ہوئے گب۔
آؿٹیکل ًوجـ 9
هولکت حوبكت تے مبئٌل ؿینـچ تے تیکٌیک ًو كـوؽ ػے گی۔ هوم ػے لیٌڈ امکیپ
یب هٌظـ ًبهے تے تبؿیغی تے كٌی وؿحہ ػی صلبظت اے۔
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آؿٹیکل ًوجـ 10
اٹلی ػا هبًوًی ًظبم ػبم ػبلوی هواًیي ػے اٍولوں ػی تبئیؼ کـػا اے۔
اک ؿیـهلکی ػی هبًوًی صیخیت ،ػبلوی هؼبہؼوں ػے تضت هٌظن اے۔
اک ؿیـ هلکی ،ریل ػی اك ػے اپٌے هلک وچ روہوؿی آفاػی ػی ًلی کیتی گئی
او ،اوك ًو اٹلی ػا آئیي ،ایل هلک وچ هغَوً هبئن هواًیي ػے صبالت ػے هطبثن ،میبمی
پٌبٍ ػا صن ػیٌؼا اے۔
ایتھوں اک ؿیـهلکی ػی میبمی رـائن تے گـكتبؿی ػی اربفت ًیں اے۔

آؿٹیکل ًوجـ 11
اٹلی ػومـی اهوام ػے لوگوں ػی آفاػی ػے عالف اک ہتھیبؿ ػے ٓوؿ تے رٌگ ػے
امتؼوبل تے ػبلوی رھگڑوں ػے ٓے کـًے ػے ٓـیوہ کبؿ ػے ٓوؿ تے اًکبؿ کـػا اے؛ ایل
ٍوؿت وچ تبئیؼ کـػا اے رؼ کہ ػومـی هولکتبں ًبل هنبوات ػی ٍوؿتضبل ہوئےّ ،ـوؿی عوػ
هغتبؿی ػی صؼ وچ تے اهوام ػے ػؿهیبى اک ًظن ریھڑا اهي تے اًَبف ػی ّوبًت ػے؛
ػبلوی تٌظیووں ػی ایل ّوي وچ ؿمبئی ػا كـوؽ تے صوٍلہ اكقائی کـػا اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 12
اٹلی روہوؿیہ ػا رھٌڈا تیي ؿًگوں ػا اے :مجق ،ملیؼ تے مـط ،ایہہ تیي ػووػی
پٹیبں اک رینی مبئق ػی ًیں۔
پہال زًہ
ىہـیوں ػے صووم تے كـائِ
پہلی ىہ مـ عی
نہؽی هؼبهالت
آؿٹیکل ًوجـ 13
ىغَی آفاػی ًبهبثل كنظ اے۔
کنی ىغٌ ػی ،کنی وی ٓـس ػی ًظـ ثٌؼی ،هؼبئٌہ یب تاله تے ىغَی آفاػی
پـ پبثٌؼی ػی اربفت ًیں اےٍ ،ـف ػؼالتی صکن ػی اتھبؿٹی تے عبً هوؼهبت وچ هبًوى ػی
كـاہن کـػٍ ٓـیوہ کبؿ ػے اًؼؿ ؿہٌؼے ہوئے اینب کـًب هوکي اے۔
عبً الفم تے ہٌگبهی ٍوؿتبں وچ ،رہي رہ ٍبف ٓوؿ تے هواًیي وچ لکھی ًیں ،پجلک
میکوؿٹی ػے صکبم ػبؿّی اهؼام اٹھب مکؼے ًیں ،تے اڑتبلیل گھٌٹوں ػے اًؼؿ اًؼؿ اوك
ىغٌ ًو ػؼالت یب رذ ػے مبهٌے الفهی ٓوؿ تے پیو کـًے ہوًؼے ًیں تے اگـ اگلے
اڑتبلیل گھٌٹوں وچ ػؼالت ػے مبهٌے پیو ًہ کـ مکبں تے اوٍ آفاػ اے۔ ثہـصبل ًظـ ثٌؼ
تے هیؼی ىغٌ تے ہـ ٓـس ػا ؽہٌی تے رنوبًی تيؼػ هبثل مقا رـم اے۔
ًظـ ثٌؼ تے هیؼی ىغٌ تے ہـ ٓـس ػا ؽہٌی تے رنوبًی تيؼػ ثہـ صبل اک هبثل
مقا رـم اے۔
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هبًوى صـامت ػے لئ فیبػٍ توں فیبػٍ اصتیبٓی صؼوػ هبئن کـػا اے۔

آؿٹیکل ًوجـ 14
ؿہبئيی گھـ ًبهبثل كنظ اے۔
گھـ ػی چبؿ ػیواؿی وچ هؼبئٌہ ،تاله یب ربمومی ،اگـ کوئی عبً هبًوى ػی هبئن
کـػٍ ورہ ًہ او ،ىغَی آفاػی ػے تضت ایل كؼل ػی اربفت ًیں اے۔
ٍضت تے ٍلبئی ػی وروہبت تے ػوام ػی صلبظت ػے ڈؿ ًبل یب کنی هؼبىی تے
ٹیکل ػے هبئن کـػٍ عبً هواًیي ػے تضت ثہـصبل اینب کیتب ربمکؼا اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 15
عٔ و کتبثت تے کنی وی ٓـس ػی هواٍالت ػی آفاػی تے ؿافػاؿی ًبگقیـ اے۔
اًب ػی صؼ وچ کنی هنن ػی تجؼیلی ٍـف ػؼالتی صکن تے هبًوى ػے هبئن کـػٍ
اٍوالں ػے ػائـے وچ ؿیٌؼے ہوئے ہوگی۔
آؿٹیکل ًوجـ 16
ہـ ىہـی ًو هوهی مـفهیي ػے کنی وی صَے تے آفاػاًہ گھوهٌے ٹـًے تے ؿہٌے
ػا صن اے ،هبموائے ػبم ٓوؿ تے ٍضت تے صلبظت ػی وروہبت ػی ثٌبٍ تے هبئن کـػٍ
هبًوًی صؼوػ ػے اًؼؿ ؿیٌؼے ہوئے۔
میبمی وروہبت تے کنی هنن ػی صؼاں هوـؿ ًیں کی ربى گی۔
ہـ ىہـی هلک تو ثبہـ ربًے تے واپل آًے وچ آفاػ اے هبموائے هبًوًی وروہبت ػے۔

آؿٹیکل ًوجـ 17
ىہـیوں ًوں پـاهي ٓوؿ ًبل تے ثـیـ املضہ ػے هتضؼ ہوى ػا صن صبٍل اے۔
اى ػواهی هیٹٌگ ػے لئ اگـ ػوام ػے لئ کھلی ہوئی رگہوں ػا امتؼوبل ہو ،تو کنی
هنن ػا ًوٹل ػؿکبؿ ًیں ہوًؼا۔
هگـ ػواهی رگہوں تے ارتوبع ػے لئ اک پیيگی ًوٹل پجلک اتھبؿٹی ًو ػیٌب
ّـوؿی اے ،ایہہ اتھبؿٹی ٍـف صنبمیت تے ػواهی صلبظت ػی ورہ تے اى ػواهی رگہوں
تے ارتوبع تے پبثٌؼی لگب مکؼی اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 18
ىہـیوں ًو آفاػاًہ ٓوؿ تے هتضؼ ہوى ػا صن صبٍل اے ،ثـیـ کنی اتھبؿٹی ػے ،رؼ
تے رہ اگـ کنی واصؼ تے هبًوًی رـم ػی ورہ ًبل پبثٌؼی او۔
علیہ اػاؿٍ مبفی تے اًب ػی پیـوی تے پبثٌؼی اے ،ثبلوامطہ وی ،رٌب ػا میبمی
هوَؼ ہتھیبؿ ػا امتؼوبل او۔
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آؿٹیکل 19
ہـ اک ًو اپٌی هؾہت تے یویي ػی پیـوی ػا کنی وی ٍوؿت وچ صن صبٍل اے،
اًلـاػی تے ارتوبػی ،ایل ػی تـویذ تے ػجبػت اکیلے تے ارتوبع ػی ٍوؿت هیں ،رؼ تبں
رہ ایہہ اعالهیبت ػی صؼوػ وچ آًؼی او۔
آؿٹیکل ًوجـ 20
کیتھولک چـچ تے کنی وی هؾہت یب كـهہ ػا اػاؿٍ تے اینومی ایيي یب هبًوًی ٓوؿ
تے کنی ًوں کنی تے اهتیبف ًیں ہوئے گب ً ،ہ ای ایل ػے هیبم ،هبًوًی صیخیت یب کنی
وی هنن ػی مـگـهی ػے لئ کوئی الگ توں عبً ٹیکل ػی اربفت ہوئے گی۔
آؿٹیکل 21
مجبں ًو آفاػاًہ ٓوؿ تے اپٌی موچ ػا ،ثؾؿیؼہ اللبظ ،تضـیـ تے کنی ػومـے ؿائذ
ؽؿیؼے ًبل تـویذ ػا صن صبٍل اے۔
پـیل تے کنی هنن ػی پبثٌؼی یب مٌنـ ًیں ہوگب۔
ایل هواػ ًو هجْہ وچ لیب ربمکؼا اے اگـ اك وچ کنی ػے عالف کنی القام ػا
تؾکـٍ او ،رل تے پـیل ػے هواًیي ػے واّغ اعتیبؿات ایں ،یب اى هواًیي ػے اٍولوں ػی
عالف وؿفی ػی ٍوؿت وچ ؽهہ ػاؿ وی رواثؼٍ اے۔ ایل ٍوؿت وچ رؼ هطلن ہٌگبهی صبلت او
تے كوؿی ٓوؿ تے رذ ػی ػمتیبثی هوکي ًہ ہوئے ،اینی ٍوؿت وچ پولیل ػے اكنـاى
هبًوى ػے هطبثن اك پـًٹٌگ هواػ ػی هتواتـ ػیکھ ثھبل تے هبهوؿ ؿہبں گے تے گھٹ تے گھٹ
چوثیل گھٌٹے ػے اًؼؿ ایل ػی ػؼالت وچ ؿپوؿٹ کـًی ہومی۔ تے اگلے چوثیل گھٌٹے
کے وچ امے ػؼالت وچ پیو ًیں کیب ربًؼا تو امے ہـ ٓـس ًبل هٌنوط تے عتن موزھب رب
می۔
هبًوى ایل ملنلے وچ ػبم اٍول وّغ کـ مکؼا اے ریھڑے پـیل ًو كٌبًل كـاہن
کـى والوں ػے ػلن وچ او۔
پـیل ػے اوتے ؿیـ اعالهی هواػ تے واهؼبت ػے چھبپٌے تے پبثٌؼی اے۔ هبًوى عالف
وؿفیوں ػی ؿوک تھبم تے مقا ػے لئ هٌبمت اهؼام وّغ کـػا اے۔

آؿٹیکل 22
کنی ًو وی میبمی وروہبت ػی ثٌبٍ تے ایل ػے ًبم  ،ىہـیت تے هبًوًی صن
ًبل هضـوم ًیں کیتب ربمکؼا۔
آؿٹیکل 23
هبًوى توں ثبہـ کنی ًو وی کنی کبؿکـػگی یب اػائگی تے هزجوؿ ًیں کیتب ربمکؼا۔
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آؿٹیکل 24
توبم اكـاػ اپٌے ربئق صووم تے هلبػات ػی صلبظت ػے لئ هبًوًی کبؿوائی ػا صن
ؿکہؼے ًے۔
ػكبػی کبؿوائی ہـ هـصلے تے مطش تے اک ًبهبثل كنظ یب ًبگقیـ صن اے۔
ایہہ صن اًبں ًو وی ہے ریھڑے هبلی امتطبػت ًیں ؿکھؼے ،هٌبمت اػاؿوں ػے
ؽؿیؼے ،ػكبػی ومبئل ري ػے ؽؿیؼے اوٍ ہـ ػؼالتی ًظبم ػے مبهٌے اپٌب ػكبع کـ مکبں۔
هبًوى ،ػؼالتی ؿلطیوں ػی تالكی ػے لئ صبالت تے ؽؿائغ ػا تؼیي کـػا اے۔

آؿٹیکل ًوجـ 25
کو ئی وی هبًوًی ٓوؿ تے هتؼیي رذ ًو ہٹب ًہیں مکؼا۔
کوئی وی کنی هبًوى ػے آالم توں هجل اوك رـم ػے اؿتکبة ػی مقا ًیں صبٍل
کـ مکؼا۔
کوئی وی کنی هبًوى ػے تضت ہی گـكتبؿ یب ًظـ ثٌؼ کیتب ربمکؼا اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 26
اک ىہـی ػی صوالگی ٍـف ػبلوی هواًیي ػی هوروػگی تے هطبثن ،ػی ٍوؿت
هیں ای هوکي اے۔
میبمی رـائن ػی ٍوؿت وچ ایہہ هوکي ًیں اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 27
مـ فػ کیتے گئے رـم ػی ؽهہ ػاؿی ؽاتی اے۔
اک هلقم تت تک هزـم ًیں اے رؼ تک آعـی ػؼالتی كیَلہ ًہ ہوئے۔
مقائیں اًنبًی وهبؿ ػے ثـػکل ًیں ہوًگی ،مقا ػا هوَؼ هزـم ػی تـثیت تے
ثضبلی اے۔
مقائے هوت ػی هوبًؼت اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 28
مـکبؿ تے پجلک اػاؿوں ػے هالفهیي كورؼاؿی  ،ػیواًی تے اًتظبهی رـائن وچ ثـاٍ
ؿامت ؽهہ ػاؿ ًیں۔ ایل ٍوؿت وچ ػیواًی یب مول رـائن ػی ؽهہ ػاؿی هولکت تے ػواهی
اػاؿوں ػی ہوئے گی۔
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ظوقؽا زًہ
اعالهی تے موبری هؼبهالت
آؿٹیکل ًوجـ 29
هولکت ىبػی ػی ثٌیبػ تے ایک هؼؿتی هؼبىـے ػے ٓوؿ تے عبًؼاى ػے صووم ًو
تنلین کـػی اے۔
ىبػی ػوًوں كـیویي ػی اعالهی تے هبًوًی هنبوات تے هبئن اے ،هبًوى ػی صؼ وچ
هبئن عبًؼاًی ایکتب ػی ّوبًت اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 30
ایہہ والؼیي ػا كـُ تے صن اے رہ اوٍ اپٌے ثچوں ًو تؼلین ػیں ،چبہے اوٍ ىبػی ػے
ثـیـ وی پیؼا ہوئے ہوں۔
والؼیي ػی ًباہلی ػی ٍوؿت وچ هبًوى اًبں ػی ایل ؽهہ واؿی ًو پوؿا کـے گب۔
هبًوى ىبػی ػے ثـیـ پیؼا ہوى والے ثچوں ًو ہـ ٓـس ػا هبًوًی تے موبری تضلع
ػیٌؼا اے ،ریھڑے ػبم ٓوؿ تے ربئق ىبػی ػے لوکبں ًو صبٍل ًیں۔
هٌؼؿرہ ثبال هبًوى وچ ولؼیت ػی تاله ػے اپٌے اٍول تے صؼوػ ًیں۔
آؿٹیکل ًوجـ 31
روہوؿیہ ،هؼبىی اهؼاهبت تے ػومـے ؽؿائغ ًبل عبًؼاى ػے هیبم تے ایل ػی ؽهہ
واؿیوں ًو پوؿا کـًے وچ هؼػ کـے گی ،عبً ٓوؿ تے ثب اكـآ عبًؼاًبں ػی۔
فچہ ثچہ تے ًورواًبں ػی صلبظت کـے می تے ایل ػے كـوؽ ػے ملنلے وچ
هؼبوى اػاؿوں ػی هؼػ کـے گی۔
آؿٹیکل ًوجـ 32
روہوؿیہ ارتوبػی هلبػ ػے لئ ىغَی ثٌیبػی صن ػے ٓوؿ تے ٍضت ػا اصبٓہ
کـے گی ،تے هبلی ٓوؿ تے کوقوؿ اكـاػ ػے لئ هلت ٓجی اهؼاػ كـاہن کـے گی۔
هبًوًی ىـائٔ ػے ػالوٍ کنی تے وی ایہہ الفهی ىـٓ ًہیں اے رہ اوٍ اپٌب ػالد
کـوائے۔
هبًوى کنی وی ٍوؿت وچ ىغَی اًنبًی آفاػی ػی صؼوػ ًو ّـؿ ًیں پہٌچب مکؼا۔

آؿٹیکل ًوجـ 33
كٌوى تے مبئٌل آفاػ ًیں تے اًبں ػی تؼلین ػیٌے ػی وی آفاػی اے۔
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روہوؿیہ ػی ٓـف ًبل تؼلین تے تـثیت ػے پجلک اػاؿوں تے اًنٹیٹیوٹ ػی ،توبم
اهنبم تے هؼاؿد ػے لئ ،كـاہوی الفهی اے ۔
اػاؿوں تے اىغبً ًو تؼلیوی امکول تے اًنٹیٹیوٹ هبئن کـًے ػا صن اے ،هولکت
ًبل اػقافی اهؼاػ ػے صن ػے ثـیـ ۔
هبًوى  ،اى ؿیـ هولکتی امکوالں ػے صووم تے ؽهہ ػاؿیبں ٓے کـے گب ریھڑے
یکنبں ہوًے ػے عواہو هٌؼ ًیں ،اًبں ًوں اپٌے ٓبلت ػلووں ػے لئ ثھـ پوؿ آفاػی تے
هولکت ػے رینے تؼلیوی هؼیبؿ ًو اپٌبًب ہو گب۔
پیيہ وؿاًہ هين تے هہبؿت ػی ربًچ ػے لئ کنی وی اػاؿے ػے هغتلق هؼاؿد وچ
ػاعلہ یب اعتتبم ػا اهتضبى هولکت ػی ربًت ًبل هٌظوؿ ىؼٍ ہوگب۔
اػلی تؼلیوی و کلچـڈ اػاؿے ،یوًیوؿمٹی تے اکیڈهیق ًو هولکت ػے هبًوى ػے
ػائـے وچ ؿہٌؼے ہوئے اپٌے اٍول تے ّواثٔ وّغ کـًے ػا صن صبٍل اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 34
امکول مجبں وامطے کھال اے۔
اثتؼائی امکول ،گھٹ تے گھٹ آٹھ مبل ػی تؼلین ،الفهی تے هلت اے۔
ثـیـ ومبئل ػے وی الئن تے هبثل ٓبلت ػلوبں ًو اػلی تؼلین صبٍل کـًے ػا صن
اے۔
روہوؿیہ ایل صن ًو تؼلیوی وظبئق ،عبًؼاى ًو ػئیے ربى والی اهؼاػ تے ثھالئی یب
ثیٌیلٹ كٌڈ ػے ؽؿیؼے هوکي ثٌبًؼی اے ،ریھڑے ایل هنبثوت ػے ػوؿاى ػئیے ربًؼے ًیں۔
تیكؽا زًہ
هؼبىی هؼبهالت
آؿٹیکل ًوجـ 35
هولکت ؿوفگبؿ ػی ہـ ٍوؿت تے آالم ػی صلبظت کـػی اے۔
هالفهیي ػی تـثیت تے اًب ػے پیيہ وؿاًہ هہبؿت ًو ثڑھبًے ػا عیبل ؿکھؼی اے۔
اى ػبلوی هؼبہؼوں تے ػبلوی اػاؿوں ػے مبتھ ثڑھبًؼی اے ري ػا هوَؼ هضٌت
کيوں ػی صووم ػی ثضبلی تے هیبم ًو كـوؽ تے تـهی ػیٌب اے۔
اهیگـیيي ػی آفاػی ًو تنلین کـػی اے ،هلبػ ػبهہ ػے هبئن ػبم الفهی هواًیي ػے
تضت ،اٹلی توں ثبہـ کبم کـًے والے وؿکـف ػی صلبظت کـػی اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 36
اک وؿکـ ًو ایل ػے کبم ػی کیلیت تے هوؼاؿ ػے هطبثن تٌغواٍ ػا صن اے ریھڑے ایل ًو
ھوؿ ایل ػے عبًؼاى ًو ہـ ٍوؿت وچ آفاػی تے ػقت ػے ًبل ؿہٌے ػی ّوبًت ػے۔
ػہبڑی وچ کن ػا ػوؿاًیہ هبًوى ػے هطبثن ٓے کـػٍ اے۔
اک کن کـى والے ًو ہلتہ واؿ آؿام تے مبالًہ چھٹیبں ػا صن اے ،تے اوٍ ایل ًبل ػمت ثـػاؿ
ًیں ہو مکؼے۔
آؿٹیکل ًوجـ 37
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اک کبم کـى والی ػوؿت ػے صووم اک رینے ًیں تے کبم ػی هنبوی هواهغ تے
ػورے کبم کـًے والوں ػے هنبوی تٌغواٍ ہوگی۔
کبم ػا هبصول اک عبتوى ػے لئ هواكن ہوًب چبہیؼا ریتھوں اوٍ اپٌے عبًؼاى وچ
اہویت تے هبں ثچے ػے کـػاؿ ػی هٌبمت صلبظت کـ مکے۔
هبًوى تٌغواٍ تے کبم کـى والے ػی گھٹ تے گھٹ ػوـ ٓے کـػا اے۔
روہوؿیہ ًبثبلـوں ػے کبم ػی هغَوً ّواثٔ ،هنبوی ارـت تے یکنبں کبم ػے
اٍولوں ػے ًبل صلبظت کـػی اے۔

آؿٹیکل ًوجـ 38
ہـ کن ًہ کـ مکٌے والے تے فًؼگی ػے ّـوؿی ومبئل ػے ثـیـ ىہـی ًو موبری
هؼػ تے ػیکھ ثھبل ػا صن صبٍل اے۔
اک کبم کـًے والے ًو صن ے رہ امے صبػحے ،ثیوبؿی ،هؼؾوؿی ،ثڑھبپے تے ؿیـ
اؿاػی ثے ؿوفگبؿی ػی ٍوؿت وچ اک هٌبمت اػائگی ػی ّوبًت ػی ربئیے تبکہ اوٍ اى
ٍوؿتبں وچ اپٌی ّـوؿیبت ًو هٌبمت ٓـیوے ًبل پوؿا کـ مکے۔
هؼؾوؿ تے ًبتواں اكـاػ ًو تؼلین تے تـثیت صبٍل کـًے ػا صن اے۔
ایل آؿٹیکل وچ لکھی گئی ؽهہ ػاؿیبں هولکت وچ ػمتیبة اػاؿوں تے تٌظیووں ػی ربًت ًبل
كـاہن کی ربًؼی ًیں۔
ؽاتی هؼػ ػی آفاػی اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 39
هقػوؿ یب ٹـیڈ یوًیي ػی تٌظین آفاػ اے۔
هبًوى ػے هطبثن ،هقػوؿ یوًیي تے ،هوبهی یب هـکقی اػاؿوں وچ ؿرنٹـیيي ػے ػالوٍ کوئی
اوؿ ؽهہ ػاؿی ًیں ڈالی رب مکؼی۔
ؿرنٹـیيي ػی ایہہ ىـٓ ایل لئ اے رہ اى ٹـیڈ یوًیي ػے اًؼؿوًی هواًیي ػی ثبهبػؼٍ
تَؼین روہوؿیت ػی ثٌیبػ تے امتواؿ ہو مکبں۔
ؿرنٹـڈ ٹـیڈ یوًیي هبًوًی ٓوؿ تے تنلین ىؼٍ ہوًؼی ًیں۔ ایہہ اپٌے هوجـف ػی ًوبئٌؼگی
ػے تٌبمت ًبل هتضؼ ہو کـ ،هزووػی هؼبہؼٍ ثـائے کبم ػی ثہتـ کبؿکـػگی ػی
عبٓـ ،هؾکوؿٍ كـیویي ػے ػؿهیبى هؼبہؼے کـ مکؼی ًیں۔
آؿٹیکل ًوجـ 40
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ہڑتبل ػا صن ،هبًوى ػے ػئیے گئے اٍولوں ػے اًؼؿ ؿیٌؼے ہوئے هوروػ اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 41

ؽاتی اهتَبػی اهؼام ػی آفاػی اے۔
موبری اكبػیت ػے ثـعالف ًیں ربیب رب مکؼا یب پھـ اى ٓـیوبں تے ػول رٌب ًبل
صلبظت ،آفاػی تے اًنبًی وهبؿ ًو کوئی ًوَبى پہٌچے۔
هبًوى هٌبمت هٌَوثہ ثٌؼی تے هلبػات ًو کٌٹـول کـػا اے کیوًزہ ػواهی تے ؽاتی
اهتَبػی مـگـهیبں موبد ًبل هٌنلک تے اى ػی ورہ ًبل ہومکؼی ًیں۔
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آؿٹیکل ًوجـ 42
ربئیؼاػ ػواهی یب ؽاتی اے۔ اهتَبػی احبحے ،ؿیبمت ،اػاؿوں یب اكـاػ ًبل تؼلن ؿکھؼے
ًیں۔
ؽاتی ربئیؼاػ هبًوى ًبل ّوبًت تے هٌظوؿ ىؼٍ اے ،ریھڑے ایل ػے عـیؼاؿی ػے
ٓـیوے هتؼیي کـػی اے ،ایل ًبل كبئؼٍ تے صؼوػ ػا هوَؼ موبری كؼبلی تے مجب وامطے
هبثل پہٌچ ہوى ػی ّوبًت ػیٌب اے۔
ؽاتی ربئؼاػ  ،هبًوى ػی كـاہن کـػٍ ٍوؿتبں وچً ،وَبى ػے هؼبوّہ ػی اػائیگی ػی
ىـائٔ تے ،هلبػ ػبهہ ػے اتے ،ثے ػعلی ؿیبمت ػا صن اے۔
هبًوى ،ربئق وؿاحت ػی هٌتولی تے وٍیت تے ؿیبمت ػے صووم ،اٍول تے صؼ هبئن
کـػا اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 43
هلبػ ػبهہ ػی ػبم ثھالئی ػے لئ ،هبًوى ،اٍل وچ تے ثؼؼ ػی تجؼیلی ػے ًبل،
ًوَبى ػی اػائیگی تے ثؾؿیؼہ هٌتولی ،رہي رہ کوئی ػواهی اػاؿے یب کنی وؿکـ کویوًٹی
ًو ػیٌے ػے لئ یب عبً کٌقیوهـ اػاؿوں یب کوپٌی ،اوٍ ریھڑی ّـوؿی ػواهی عؼهت ًو مـ
اًزبم ػیي والے ًیں یب تواًبئی ػے ؽؿائغ ػے اػاؿے یب هوًو پولی رٌب ػے ػبم هلبػ هنتول
ًیں ،ػی ًیيٌالئقیيي ػا كیَلہ کـ مکؼا اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 44
فهیي ػی هٌبمت امتؼوبل تے هنبوی موبری تؼلن ػے لئ هبًوى ؽاتی فهیي تے
وی هواػؼ الگو کـػا اے ،چھوٹے یب ثڑے فؿاػتی ػالهوں ػے صؼوػ تے تومیغ ػے لئ هواًیي
تے ّواثٔ ،فهیي ػی ثہتـی ػی عبٓـ ،ثڑی فهیٌؼاؿی تے هزووػی پیؼاواؿی ػی ػوثبؿٍ تؼویـ
ػے لئ چھوٹے تے ػؿهیبًی صؼ ػے ربئؼاػ هبلکبى ػی هؼػ کـػا اے۔
آئیي پہبڑوں ػے ػالهے ػے هلبػ تے ثہتـی ػی عبٓـ هبًوى ثٌبًے ػی اربفت ػیٌؼا اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 45
روہوؿیہ ،کبؿپوؿیيي ػی موبد وچ آپل ًبل كؼبلی ػے کـػاؿ ًو تنلین کـػی اے ًہ
کہ ؽاتی هٌبكغ ػے صن ًو ۔ هبًوى اًہیں هٌبمت تے هضلوظ ٓـیوبں ًبل كـوؽ تے ؿػبیت
ػیٌؼی اے ،اک هٌبمت کٌٹـول ،کـػاؿ تے هوَؼ ػے ًبل ۔
هبًوى ػمتکبؿی ًو كـوؽ تے صلبظت ػیٌؼا اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 46
ثڑھؼی ہوئی کبم ػی موبری تے اهتَبػی تـهی تے پیؼاواؿی ػی ّـوؿت وچ ہن
آہٌگی ،روہوؿیہ هضٌت کيوں ػے صووم تے تؼبوى ًو تنلین کـػی اے ،تے کوپٌی ًو چالًے
ػے لئ اًب ٓـیوبں تے صؼوں ًو ریھڑے هبًوى ًے هوـؿ کیتے ًیں۔
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آؿٹیکل ًوجـ 47
روہوؿیہ ہـ ٓـس ػی ىکل؛ کـیڈٹ ػے ًظن ،ہن آہٌگی تے کٌٹـول وچ ثچت ػی
صوٍلہ اكقائی کـػی اے۔
گھـ ػی پـاپـٹی تے ػواهی ثچت ػی پہٌچ وچ صوٍلہ اكقائی کـػی اے ،ثـاٍ ؿامت
کبىت کبؿی ػی ربئیؼاػ تے ثبلوامطہ تے ثالوامطہ ثڑے هلکی هٌَوثے وچ صٌَ یب امٹبک
وچ مـهبیہ کبؿی ػی صوٍلہ اكقائی کـػی اے۔

چوتھب زًہ
میبمی هؼبهالت
آؿٹیکل ًوجـ 48
اوٍ توبم ىہـی ریھڑے ثلوؿت ػی ػوـ تے پہٌچ ربًؼے ًیں ،اًب ًوں ووٹ ػیي ػا
صن صبٍل اے۔
ووٹ ؽاتی ،آفاػ ،علیہ تے یکنبں اہویت ػا ہوًؼا اے۔ ایل ػا امتؼوبل اک ىہـی ػا
كـُ اے۔
هبًوى ،هلک توں ثبہـ ؿہبئيی ىہـیوں ػے ووٹ ڈالٌے ػے ػول تے اى ػی كؼبلی ًو
یویٌی ثٌبًؼا اے۔ ایل هوَؼ ػے لئ ،اموجلیوں ػے اًتغبثبت ػے لئ ثیـوى هلک اک رگہ
هتؼیي کـػا اے ،رتھے آئٌی اٍوالں ػی هٌبمجت ًبل تے هبًوى ػے هؼیبؿ ػے صنبة ًبل
پولٌگ ثوتھ ثٌبئے ربًؼے ًیں۔
ووٹ ػا صن هضؼوػ یب چھیٌب ًہیں ربمکؼا رؼ کہ کوئی ىہـی هزجوؿی ًہ ہوئے یب
کوئی ًبهبثل واپنی رـم مـ فػ ہویب ہو یب اینی اعالهی ثـائی ریھڑی رہ هبًوى ًے ظبہـ
کتی او۔
آؿٹیکل ًوجـ 49
توبم ىہـیبں ًو هلک ػی پبلینی ػے تؼیي ػے لئے میبمی پبؿٹیبں وچ روہوؿی
ٓـیوے ًبل صَہ لیٌے ػا صن اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 50
توبم ىہـیوں ًو ػوًوں اموجلیوں وچ هبًوى مبفی یب هيتـکہ ّـوؿت ػی توّیش ػی
پٹیيي یب ػـُ ػاىت ػیٌے ػا صن صبٍل اے۔
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آؿٹیکل ًوجـ 51
هبًوى ػے هبئن کـػٍ ّواثٔ ػے تضت توبم ىہـی چبہے اوٍ کنی وی ٌٍق ًبل تؼلن
ؿکھؼے ہوں اًب ًو ػواهی اػاؿاں وچ کبم کـًے تے اًتغبثبت وچ هنبوی ٓوؿ تے صَہ لیي ػا
صن صبٍل اے۔
روہوؿیہ عَوٍی اهؼاهبت ػے ؽؿیؼے عواتیي تے هـػوں ػے لئ یکنبں هواهغ ًو
8
كـوؽ ػیٌؼی اے۔
هبًوى ،ػواهی اػاؿوں وچ کبم تے اًتغبثبت وچ صَہ لیي ػے صن ًو اى ىہـیوں ػے
لئے وی ریھڑے روہوؿیہ وچ ًیں ًیںً ،و روہوؿیہ ػے ىہـیوں ػے ثـاثـ کـ مکؼا اے۔
اوٍ ریھڑے الیکيي ػے ؽؿیؼے هٌتغت ہوئے ًیں اًبں ًو صن اے رہ اوٍ اپٌے کبم ػی
پومٹ ًو ثـهـاؿ ؿکھؼے ہوئے اپٌے كـائِ ػی اػائیگی ػے لئ توبم ّـوؿی ػؿکبؿ وهت لے
مکؼے ًیں۔
آؿٹیکل ًوجـ 52
ؿیبمت ػا ػكبع ىہـیوں ػا هوؼك كـُ اے۔
هبًوى ػے هبئن کـػٍ ٓـیوہ کبؿ تے صؼوػ وچ آؿهی مـوك ٹـیٌٌگ الفهی اے۔
ایل ػی اًزبم ػہی تے ؿوفگبؿ تے میبمی صووم تے هٌلی احـات ػا ڈؿ ًیں ہوًؼا۔
هنلش اكواد تے ػومـی كوؿمق روہوؿیہ ػے اٍولوں ػے اًؼؿ هبئن اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 53
ہـ اک ػواهی اعـاربت وچ اپٌی اػائگی ػی امتطبػت ػی ثٌیبػ تے اپٌب صَہ اػا کـے
گب۔
ٹیکل یب لگبى ػا ًظبم تـهی ػی ثٌیبػ تے هبئن اے۔
آؿٹیکل ًوجـ 54
توبم ىہـیبں ػا كـُ اے رہ اوٍ ؿیبمت ػے ًبل وكب ػاؿ ؿہیں تے آئیي تےهبًوى ػے
پبثٌؼ ؿہیں۔
اوٍ ىہـی ریھڑے ػواهی اػاؿوں ًبل واثنتہ ًیں اًبں تے ایل اػتوبػ ػے ًبل رہ اوٍ
اپٌے كـائِ ػی اػائیگی ایوبى ػاؿی تے ًظن و ّجٔ ػے ًبل ًجھبئیں گے تے ایل ػا صلق وی
اٹھبئیں گے۔
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 2ظاضلہ
ایک غیؽ هلکی نہؽی کوى ہے؟
1۔
ؿیـ هلکی یب امتـاًییـی ػا هطلت اے اک ؿیـ هلک ػا ىہـی لیب ربًؼا اے ،یب كیـ ایل هلک ػا
ثبىٌؼٍ رہڑا یوؿپ ػی کویوًٹی ػا صَہ ًہیں ًیں یب ثے وٓي رہي رہ کوئی وی هلک اپٌب
ثبىٌؼٍ ًہیں هبًتب ہو۔ هواًیي رہڑے هلک وچ ػاعلہ ،هیبم تے ػبم ٓوؿ اتے اٹلی وچ ؿیـهلکیوں
ػی صبلت ػے ثبؿے وچ كیَلوں ًو هٌظن کـػے ًیں اوٍ اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو (هبًوًی
اصکبم ًوجـ  286/98تے اوك ػے ثؼؼ ػی تـاهین) اتے هيتول ًیں تے اوك ػے هواػؼ(ڈی پی
آؿ ًوجـ  294/99تے ثؼؼ ػی تـاهین ) ػا ًلبؽ اے۔ اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو ػے هواػؼ تے
هبًوى یوؿپیي یوًیي ػے هوجـ هوبلک ػے ثبىٌؼوں اتے الگو ًہیں ہوًؼے۔

 2.1قؽزع
 2۔ اٹبلیي قؽزع تے کیب ہوًعا اے ؟
ؿیـهلکی کنٹن ػے لئ پیو ہوًؼے ًیں۔ ایل کٌٹـول ػے ثؼؼ ،مـصؼ ػی اتھبؿٹی پبمپوؿٹ
تے تبؿیظ تے ٹـاًقٹ ػی رگہ ػی هہـ لگبًؼے ًیں۔
 3۔ قؽزع تے کف ًو واپف ثھیح ظیب خبًعا اے ؟
اوٍ ؿیـهلکی ریھڑے مـصؼ تے اٹلی وچ ػاعلے ػے هطلوة ػمتبویقات ػے ثـیـ پیو ہوں
اًبں ًو پولیل ػے صوالے کـ ػیب ربًؼا اے۔
اوٍ ؿیـهلکی ریھڑے اٹلی وچ ثـیـ ایل ػی مـصؼ کٌٹـول ػے ػاعل ہوئے ہوں ،هگـ اًہیں
ػاعلہ تے ،یب كوؿاً ثؼؼ ہی ؿوک لیب گیب می ،تے اوٍ رٌبں ًوں ػبؿّی ٓوؿ تے کنی
ایوـرٌنی ػے تضت اٹلی وچ ؿکھب گیب می تے ثؼؼ وچ ،اًبں ًو واپل تے مـصؼ تک پہٌچبیب
ربًؼا اے۔
 4۔ قؽزع تے کیف ًو واپف ًہیں کیب خبًعا؟
اگـ ػمتبویقات تے اٹلی وچ ػاعلے ػے هطلوثہ ػمتبویقات ًہ وی ہوں ،ػؿد ؽیل ؿیـ هلکیوں ًو
ؿوکب ًیں ربمکؼا :
 اوٍ میبمی پٌبٍ ػے ٓبلت ہوں؛
 اًبں ػی پٌبٍ گقیي ػی صیخیت او؛
 اوٍ اٹھبؿٍ مبل توں کن ػوـ ہوں ،هبموائے اوٍ ریھڑے والؼیي یب مـپـمت ػے ًبل ہوں
اوؿ اًبں ػے والؼیي یب مـپـمت ًو واپل ثھیذ ػیب ربئے۔
 رٌبں ػے پبك ػبؿّی اًنبًی صلبظتی اهؼاهبت ػی وروہبت ہوں؛
 اوٍ صول ػی صبلت وچ ہوں؛
اوٍ اكـاػ ریھڑے هؼؾوؿیّ ،ؼیقً ،بثبلؾٍ ،ـف هبں یب ثبپ تے ًبثبلؾ ػے عبًؼاى ػے اكـاػ،
مٌزیؼٍ ؽہٌی ،رنوبًی یب رٌنی تيؼػ ػے ىکبؿ اكـاػ ًو هوهغ تے تَؼین ػے ثؼؼ اًب
ػی اًلـاػی وروہبت ػے ّواثٔ تے هبًوى ػی ثٌیبػ تے پـکھب رب می۔

 2.2ویؿے
 5۔ ظاضلہ ظا ویؿٍ کیب اے ؟
ویقٍ اک اربفت ًبهہ اے ریھڑا رہ اک هزبف ڈپلوهیٹک کوًنلـ ػا ًوبئٌؼٍ ،ىیي گي ػے ػالهے
وچ ػاعلہ ػے لئ اک ؿیـهلکی ًو ػے یب ٍـف اٹبلیي ػالهے وچ ػاعلے ػے لئ؛ ایہہ
پبمپوؿٹ یب ػومـی ویلڈ ػمتبویق تے ػیب ربًؼا اے۔
 . 6کیف ًو ویؿے ظی َؽوؼت ہوًعی اے ؟
ایہہ توبم رٌبں ًوں ؿیـهلکی موزھب ربًؼا اے تے؛
 ؿیـ یوؿپیي هلکوں ػے ىہـی؛
 ثے وٓي یب ثـیـ هلک ػے اكـاػ۔
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7۔ کف ًو ویؿے ظی َؽوؼت ًیں اے؟
ػؿد ؽیل ًو اٹلی وچ ػاعل ہوًے ػے لئے ویقے ػی ّـوؿت ًیں اے:
 یوؿپیي یوًیي تے یوؿپیي اهتَبػی ػالهے ػے توبم هلکوں ػے ىہـی :آمٹـیب ،ثیلزئن،
ثلـبؿیہ ،هجـُ ،ڈًوبؿک ،اینٹوًیب ،كي لیٌڈ ،كـاًل ،رـهٌی ،یوًبى ،آئـلیٌڈ ،آئل لیٌڈ،
اٹلی ،لیٹوًیب ،لٹواًیب ،لیغتٌنٹآئي ،لکنوجـگ ،هبلٹبً ،بؿوےً ،یؼؿلیٌڈ ،پولوًیب ،چیک
ؿیپجلک ،ؿوهبًیہ ،پـتگبل ،ثـٓبًیہ ،ملواکیہ ،ملواًیہ ،امپیي ،مویڈى تے ہٌگـی؛
 مبى هـیٌو ،مبًتب میؼے تے موئقؿلیٌڈ ػے ىہـی؛
 اوٍ ىہـی ریھڑے اٹلی وچ ًکلے ہوں تے اًبں ػک کول اًبں ػے پبمپوؿٹ ػے ػالوٍ
اٹلی ػا ویلڈ ؿہبئيی اربفت ًبهہ تے/یب ٓ CEویل ػـٍے ػی ؿہبئو ػا اربفت ًبهہ او؛
 اوٍ ؿیـ هلکی رٌب ػے کول پہلے تے کنی ہوؿ یوؿپیي هلک ػا ػیب ہوا ٓ CEویل ػـٍے ػا
ؿہبئيی اربفت ًبهہ او تے اًبں ػے عبًؼاى والے رٌبں ػے کول ویلڈ هتؼلوہ یوؿپیي هلک
ػا ؿہبئيی اربفت ًبهہ او؛
 اوٍ ىہـی رٌبں ػے کول ػورے یوؿپیي هلکبں )ػالوٍ ثـٓبًیہ ،آئـ لیٌڈ تے ڈًوبؿک( وچ
تؼلین ػا ؿہبئيی اربفت ًبهہ او ،رؼ توں اوٍ اک یوًیوؿمٹی تؼلیوی کوؿك وچ ػاعل
ہوئے ہوں یب کنی اػلی تؼلیوی اًنٹیوٹ ،رہ ،عبً ٍوؿتضبل ،کنی تے یوؿپیي هلک
وچ ىـوع کیب ربى واال تؼلیوی کوؿك پوؿا کـًے ػے لئ اٹلی وچ تجبػلہ ہوئے ہوں یب
امی ملنلے وچ کنی ػورے کوؿك وچ اًْوبم ػے لئ اٹلی وچ آًب چبًؼے اوں۔
اوٍ ؿیـهلکی ىہـی رہڑے کول پہلے توں کنی ىیي گي هلک وچ هیبم ػا ؿہبئيی پـهٹ
هوروػ اے اى ًو  90ػى توں فائؼ هیبم ػے ویقے ػی ّـوؿت ًہیں ،ایل صبلت وچ کہ ایہہ
ػاعلہ هبتضت کبم ،عوػ کب کبم یب تؼلین/اًٹـى ىپ۔ تؼلین/ٹـیٌٌگ ػا ،ػی ورہ توں ًہ ہوئے۔
ایل ػے ػالوٍ اوٍ رٌب تے هغتَـ ػـٍے ػے ؿہبئو ػے ملنلے وچ ویقٍ الفم او )یب فیبػٍ
توں فیبػٍ  90ػى ػا میبصت ،هيي ،کبؿوثبؿ ،ػػوت ًبهہ ،کھیلوں ػے هوبثلے تے تؼلین( ،اک
ملنلے ػے ؿیـ یوؿپیي هلکوں ػے ىہـی۔ ػیکھیے وفاؿت عبؿرہ ػے ثیـوى هلک اهوؿ ػی
ویت مبئٹ ) (http://www.esteri.it/vistiایتھوں اًبں هلکبں ػی كہـمت ػیکھٌب ریھڑے
ویقے ػی ىـٓ ًبل امتخٌب ًیں ،هوکي اے۔
توخہ :اوٍ خٌبں ظے کول ِویل ػؽيے)  99ظى توں ؾائع ( ظے ؼہبئهی اخبؾت ًبهے ہوں،
توبم غیؽهلکیوں ظے پبـ ہویهہ اک ویؿے ظا ہوًب الؾهی اے۔

 .8کف ظے ویؿٍ تے اًکبؼ ہو قکعا اے؟
ػؿد ؽیل ػے ػاعلہ ػا ویقٍ تے اًکبؿ ہو مکؼا اے:
 اوٍ ؿیـهلکی ریھڑے پہلے اٹلی تے )موائے کہ اًل ًو عبً اربفت هلے یب اًب ػا ػاعلےػی هوبًؼت ػا ػـٍہ عتن ہو چکب می( ،یب کنی اوؿ یوؿپیي هلک ًبل ًکبلے رب چکے
ہوں؛
 اوٍ ىہـی رٌب ًوں مـکبؿی صکن ػے هطبثن عطـًبک تَوؿ کیتب گیب ہو تے اوٍ رٌب کولػبلوی هؼبہؼوں ػی ثٌیبػ تے اٹلی تے ػومـے یوؿپیي هلکوں ػی صلبظت ًو عطـٍ او۔
 اوٍ ؿیـهلکی رٌبں تے رـم حبثت ہویب ہو ،اوٍ وی مقا ػی ؿػبیت ػی عبٓـ اػتـاف رـم کـلیں ،ایہہ رـائن آؼٹیکل ., co. 1 e 2, c.p.p 389یب هٌيیبت ػے رـائن ،رٌنی رـائن،
اًنبًی اموگلٌگ وچ هلوثً ،بثبلـوں ًو رـائن کـواًے وچ هلوث ہوًب یب رنن كـوىی ػا
رـم یب رنن كـوىی تے هزجوؿ کـًے ػا رـم یب ًبثبلـوں ًو رـائن وچ هلوث کـًب۔
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عبًؼاى وچ ىوولیت ػی ثٌب تے ػاعلہ ٍـف ایل ٍوؿت وچ ایل ویقے تے اًکبؿ ہومکؼا اے
رؼرہ ایہہ ؿیـهلکی هوهی مالهتی یب یوؿپی ؿیبمت یب اوٍ هوبلک ریھڑے ًبل اٹلی ًے
هؼبہؼٍ ثـائے اًؼؿوًی مـصؼوں تے کٌٹـول ػے عبتوے تے اكـاػ ػی آفاػاًہ ًول تے صـکت،
ػمتغٔ کیتب او ،ػی مالهتی ػے لئ واهؼی اک عطـٍ او۔
ویقے ػا اًکبؿ ػی وروہبت ًہیں ثتبئی ربں می )ػالوٍ افیں رہ اوٍ کبم ػا ویقٍ ،عبًؼاى وچ
ىوولیتٓ ،جی ػالد تے تؼلین( تے ػؿعوامت گؾاؿ ًو اك ػی اپٌی فثبى یب ،اگـ هوکي ًہ ہو
تے اًگلو ،كـاًنینی ،ہنپبًوی یب ػـثی وچ ثتبیب ربمی۔
9۔ کی کیتب خبوئے خہ اٹلی وچ ظاضلہ ظے ویؿٍ تے اًکبؼ ہو خبئے؟
ویقے ػے ثبهبػؼٍ هواٍالتی ؽؿیؼے تے مـکبؿی اًکبؿ ػے  60ػى ػے اًؼؿ ایل ػے عالف
الفیو ػی ؿیزٌل اًتظبهی ػؼالت  TARوچ ایل ػے عالف اپیل کی رب مکؼی اے۔
ٍـف ضبًعاى وچ نوولیت یب ایف ظی ِؽف خبًے ظے ویؿے ػے اًکبؿ ػی ٍوؿت وچ ایہہ
اپیل ػبم ػؼالت وچ ٹبئن ػی صؼ ثٌؼی ًبل آفاػ ہو کـ کـوائی رب مکؼی اے۔

10۔ کي وخوہبت تے ویؿٍ هبًگب خبقکعا اے؟
ثبہوی وؾاؼت ظا زکن هوؼضہ  11هئی  1911وچ هغتلق هنن ػے ػاعلوں ػے ویقوں ػی
كہـمت اےً ،ہ ٍـف اًب ػے ّـوؿی کوائق تے صَول ػے ىـائٔ وی هوروػ ًیں۔
كـاہن کـػٍ اکیل اهنبم ػے ویقے ،رٌبں وچ ػاعلے ػے ویقے ػے هغتلق وروہبت ایہہ ًیں؛
گوػ لیٌب ،کبؿوثبؿٓ ،جی وروہبت ،ڈپلوهیٹک ،عبًؼاى ػی ورہ ،کھیلوں ػے هوبثلے ،ػػوت ًبهہ،
عوػ کب ؿوفگبؿ ،هبتضت ؿوفگبؿ ،هيي ،هؾہجی وروہبت ،ػوثبؿٍ ػاعلہ ،ؿہبئو ػا اًتغبة،
تضویوبت ،تؼلین ،ہوائی اڈے ػی ػجوؿی ٹـاًقٹ ،تـمیل ،ٹـاًنپوؿٹ ،میبصت ،کبم تے میبصت
تے ؿّبکبؿ۔
11۔ ویؿے ظے زًول ظے لئ کیب کؽوں؟
اپٌی ػؿعوامت اپٌے ؿہبئيی هلک ػے هوًَلیت یب ملبؿت عبًہ وچ پیو کـاں۔ ایل
ػؿعوامت ػے ًبل ایہہ هؼلوهبت كـاہن کـیں:
 اپٌی تے اپٌے عبًؼاى والوں ػی ؽاتی هؼلوهبت )ًبم ،عبًؼاًی ًبم ،تبؿیظ پیؼائو ،ؿہبئو،
ىہـیت( ػیٌی ہوًگی؛
 پبمپوؿٹ یب ػومـی ویلڈ ػمتبویق ػی هؼلوهبت؛
 ملـ ػی ورہ؛
 ملـ ػے ٓـیوہ ػی هؼلوهبت
 اوٍ هوبم رہبں هیبم ہومی؛
 ملـ تے هیبم وچ اعـاربت ػا ومیلہ۔
ایل ػے ػالوٍ کچھ عبً ّـوؿی ػمتبویقات ریھڑی هبًگے گئے ػاعلہ ػے ویقے ػے لضبظ
مے اہن ًیں وی ػیٌی ہوًگی۔ ہـ ویقے ػی اهنبم ػے لئ ّـوؿی ػمتبویقات ػے ثبؿے وچ
ربًٌے ػے لئ وفاؿت عبؿرہ ػی اك ویت مبئٹ ًو ػیکھب ربمکؼا
اے(http://www.esteri.it/visti).
توخہ :اگـ تے رھوٹی هؼلوهبت یب ػمتبویقات كـاہن کی گئی تو رـهبًے ػی مقا یب تے ػیقے کے
موال تے اًکبؿ ہو ربئے گب۔
12۔ ویؿے ظے زًول وچ کتٌب ولت لگعا اے؟
ویقٍ هلٌے تے اًکبؿ ػوًوں ػی ٍوؿت وچ ،موال کئے ربًے تبں لے کـ  90ػى ػا وهت ػؿکبؿ
ہوًؼا اے؛ هبتضت ؿوفگبؿ ػے ویقے ػے لئ  30ػى تے عوػ ػے ؿوفگبؿ ػے لئ  120ػى ػؿکبؿ
ہوًؼے ًیں۔
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 .13ظوثبؼٍ ظاضلے ظا ویؿٍ کعوں ظؼکبؼ ہوًعا اے؟
ػوثبؿٍ ػاعلے ػا ویقٍ اٹلی ػے ملبؿتی ًوبئٌؼٍ ػے هوًَل ریھڑے رہ تواڈے اپٌے هلک وچ
اے۔ ػوثبؿٍ ػاعلے ػا ویقٍ تنیں اٹلی وچ واپل ربى ػے لئ ػؿد ؽیل ٍوؿتوں وچ ػؿکبؿ ہوًؼا
اے:




تواڈے کول اک یب ػو مبل ػی هؼت ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو )یب ؿہبئيی اربفت ًبهہ یب
 90ػى ًبل فائؼ(  ،ریل ػی هؼت یب هیؼبػ گؾؿے ہوئے  60ػى توں فیبػٍ ًہ ہوئے ہوں،
هیؼبػ گؾؿی ہوئی ػمتبویق ػکھبًے ػی ىـٓ تے ۔ ؿیـهلکی ػی مغت ثیوبؿی ػی
ٍوؿت وچ ایل ػے پہلے ػؿرے ػے ػقیق یب ىـیک صیبت ایہہ کبم کـ مکؼا/مکؼی اے،
اہن اے رہ اربفت ًبهہ یب پـهینو ػی تبؿیظ گؾؿے ہوئے  6هبٍ توں فائؼ ًہ ہوئے ہوں؛
اگـ اربفت ًبهہ ػی ػمتبویق گن یب ؿبئت ہوًے ػی ورہ ًبل تنیں ػے کول ًہ ہو تو ایل
ٍوؿت وچ گن یب ؿبئت ہوًے ػی ایق آئی آؿ ػی کبپی ػکھبًے ػی ىـٓ اے۔

 .14قیبزت ظے ویؿے ظے زًول ظے لئ کي ظقتبویؿات ظی َؽوؼت ہوئے گی؟







میبصت ػے ویقے ػے صَول ػے لئ اٹلی تے ػومـے ىیي گي هلکبں وچ هیبم ػا اک
هغتَـ ػـٍے )فیبػٍ توں فیبػٍ  90ػى( ػا ؿہبئيی ویقٍ ػؿکبؿ ہومبں ،اک ؿیـهلکی
ریھڑے میبصت ػی ؿـُ ًبل ملـ کـًب چبہٌؼا او ایل ًو ویقے ػے لئ اى ىـائٔ تے
هطلوثہ ّـوؿیبت چبہییں ہوں گی؛
اوٍ ػمتبویقات رٌب ًبل اك ملـ ػے اعـاربت تے هیبم ػی هٌبمت هؼبىی ؽؿائغ ػا
هؼلوم چلے )رہي رہ کـیڈٹ کبؿڈ ،ثیٌک ػی گبؿًٹی ،اًيوؿًل پبلینی وؿیـٍ(؛
ربًے تے واپل آًے ػا ٹکٹ یب پیيگی ثکٌگ یب عوػ ػا کوئی ملـی ؽؿیؼہ؛
اک ػمتبویق ریل ًبل اوتھوں هیبم ػی ػمتیبثی ٓبہـ او )ہوٹل ػی پیيگی ثکٌگ،
هیقثبًی ػی تَؼین وؿیـٍ(؛
ٓجی اًيوؿًل

. 15تؼلین ظے ویؿے ظے زًول ظے لئ کي ظقتبویؿات ظی َؽوؼت پڑظی اے؟
اك ویقے ػے صَول ػے لئ ایہہ ّـوؿیبت تے ىـائٔ ًیں:
 اػلی تؼلیوی کوؿك ػی ػمتبویقات ّوبًت ػی ىکل وچ ،پیيہ وؿاًہ تؼلیوی کوؿك یباٹبلیي گوؿًوٌٹ ػی ربًت ًبل هبلی هؼبوًت ىؼٍ ،یب تضوین ػی مـگـهی وچ ىوولیت؛
 اى مـگـهیوں ػی هؼبوًت ػی هٌبمت ّوبًت۔ اى ٍوؿتوں وچ  442.30یوؿو كی هہیٌہتوـیجبً )  5.750,00یوؿو مبالًہ( ،تؼلیوی مبل ػے ہـ هہیٌے ػے لئ۔ اٹلی وچ هؼبوًت ػے
اى ؽؿائغ ػی ػمتیبثی ؽاتی هبلی احبحے ػی ّوبًت یب اٹبلیي اًنٹی ٹیوٹ تے تٌظیووں یب
ؿیـهلکی هبلی کـیڈٹ ػی ّوبًت هؼبىی ؽؿائغ )ریھڑے ثیٌک گبؿًٹی یب اًيوؿًل
پبلینی ػی ٍوؿت وچ ًہیں ہوًگی(۔
 امپتبل وچ ػالد تے هؼبلزہ ػے لئ اک هٌبمت هیڈیکل اًيوؿًو ،اگـ تے هؼبہؼے ػےهطبثن تنیں ًو اٹلی وچ ػالد هؼبلزے ػی مہولت ًیں اے یب تواڈے هلک ػے کنی
کٌوًيي ػی ورہ ًبل۔
 اک ؿہبئو ػی ػمتیبثی :ہوٹل ػا ثکٌگ یب کنی اٹبلیي یب ثبهبػؼٍ هوین ؿیـهلکی ػے ًبلؿہٌے ػا تَؼین ًبهہ۔
ٓجی تے ٍضت ػے ىؼجے ػی تؼلیوی مـگـهی یب کنی کوؿك یب کنی پیيہ وؿاًہ
تـثیت وچ صَہ لیٌے ػے ػاعلے ػا ویقٍ وچ توبم اتے ثتبئی گئی ػبم ػیگـ ّـوؿیبت ػے ػالوٍ
تؼلیوی امٌبػ تے وفاؿت ٍضت ػا پیيگی هٌظوؿی وی ػؿکبؿ ہومی۔ اینی ٍوؿت وچ رؼرہ
ٍضت ػے ىؼجے ًبل تؼلن ًہ ہوئے ،ایل ٓجی اػاؿے رتھوں ٍـف تؼلین مـگـهی اًزبم
پبئے گی ،ػی هبًوًی ؽهہ ػاؿ یب لیگل ڈائـیکٹـ ملبؿتی هوًَلـ ػے لئ اک عبً ثیبى یب
امٹیٹ هٌٹ ػے مکؼا اے۔
 .16کیف ًو تؼلین ظی وخوہبت ظا ویؿٍ خبؼی کیتب خبقکعا اے؟
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اٹلی وچ ؿیـهلکی ریھڑے تؼلین ػی ؿـُ ًبل یوًیوؿمٹی وچ تؼلین ػے وامطے ػاعلے ػا
ویقٍ صبٍل کـػا اے اوك ػا ویقٍ ٓویل ػـٍے هگـ هتؼیي صؼ ػا ہوًؼا اے۔
تؼلین ػا ویقٍ ،هغتَـ ہو یب ٓویل ػـٍہ ،ػؿد ؽیل ؿیـ هلکی ٓبلت ػلن ػے هلبػ وچ وی ہوًؼا
اے؛
-

-

ثبلؾ ػوـ ػے اكـاػ وی ،رٌبں ًوں ایہہ حبثت کـًب ہوئے گب رہ اپٌے تؼلیوی ىؼجے وچ هقیؼ
آگے تؼلین صبٍل کـًب چبًؼے ًیں تے اًھبں ًے اپٌے هلک وچ اك مطش تے ایل ًبل
هتؼلن تؼلین صبٍل کیتی اے؛
ثبلؾ ہوًے تے ،کوئی ہبئیـ میکیٌڈؿی اًنٹیٹیوٹ کوؿك تے هقیؼ تؼلین تے اػلی تؼلین کـ
مکؼا اے۔
ثبلؾ ػوـ ػے اكـاػ وی ہبئی امکول ،تے اػلی تکٌیکی تؼلین و تـثیت ػے کوؿك ػی تؼلین
ػے صَول ػے لئے آمکؼے ًیں؛
ًبثبلؾ ػوـ ػے اكـاػ ،ثہـ صبل  14مبل ػی ػوـ توں فائؼ ،رٌہوں ًے ایکنیزیٌذ پـوگـام تے
حوبكتی آؿبف ػے پـوگـام وچ صَہ لیٌب ہو اًب ًو پہلے تے وفاؿت عبؿرہ اهوؿ تے وفاؿت تؼلین،
یوًیوؿمٹی تے تضوین )یب ثؼؼ والی هٌنٹـی ػی رگہ وفاؿت حوبكت تے وؿحہ( ػی ربًت ًبل
اتھبؿٹی لیٌی ہوًؼی اے۔
اوٍ ؿیـهلکی ریھڑے امنٹٌٹ ػے پـوگـاهق تے اٹبلیي گوؿًوٌٹ ػے كـین وؿک یب پـاریکٹ
وچ ہوًے والی مـگـهیوں وچ ىـکت کـًی او۔
اوٍ ؿیـ هلکی ریھڑے هقیؼ تضویوبت یب اػلی حوبكتی تؼلین ػے ملنلے ػی ؿـُ ًبل
اٹلی وچ ػاعل ہوًب چبًؼے اوں ،ایہہ کیٹیگـیق تینتو اوًیکو ػے آؿٹیکل  27-terػا  286/98وچ
ىبهل ًہیں ًیں۔
ثبلؾ ػی ػوـ وچ ،رٌہبں ًے وفاؿت کبم تے ؿوفگبؿ تے موبری میبمت ػے کوٹہ ػے
وظیلہ ػے پیيہ وؿاًہ تؼلیوی کوؿمق ًو اٹیٌڈ کیب او۔

17۔ ویؿٍ ظا زًول کہبں قے هوکي اے؟
ایہہ ػؿعوامت تنیں ًوں عوػ اپٌے هلک یب اپٌے ؿہبئو ػے هلک ػے اٹبلیي ملبؿتی هوًَلـ
ػے ًوبئٌؼے ًو ػیٌی ہومی۔ آعـ الؾکـ وچ تنیں ًو اپٌے اوك هلک ریتھوں آپ ؿٍ ًیں ػا ویلڈ
ؿہبئيی اربفت ًبهہ وی ػکھبًب ہوگب۔
18۔ کف ِؽذ تؼلین ظے ویؿے ظے ًبل اٹلی وچ ثبلبػعٍ لیبم زبيل کی خبقکعی
اے؟
تؼلین ػے صَول ػا ویقٍ ػو ٓـس ػا ہومکؼا اے:
 اک مونٹـ ػے لئ ىیي گي ػا  90ػى توں کن ػا هغتَـ ػـٍے ػا ویقٍ؛ ایل ٍوؿت وچتنیں ًوں مـصؼ ػی اتھبؿٹی یب اوٍ ٍوثہ ریل وچ تنیں رب ؿہے ًیں ػے پولیل ػے آكل
وچ ،اٹلی وچ ػاعل ہوًے ػے  8ػى ػے اًؼؿ پیو ہو کـ اپٌی صبّـی ظبہـ کـًی ہوگی؛
 هوهی ویقٍ ،ایہہ ٓویل ػـٍے یؼٌی  90ػى توں فائؼ ػا ہوًؼا اے لیکي ثہـصبل هتؼیي هؼت ػاہوًؼا اے؛ ایل ٍوؿت وچ وی اٹلی وچ اپٌے ػاعلے ػے  8ویں ػكتـی کبم والے ػى ػے اًؼؿ
اپٌے هزبف پولیل یب کنتوؿا ػے آكل ًبل تؼلیوی ؿہبئو ػا اربفت ًبهہ لیٌے ػی ػؿعوامت
ػے لئ ربًب ہوگب۔
19۔ هدھے اٹلی وچ یوًیوؼقٹی ظے اک کوؼـ ظا پتہ چال اے ،خیھڑے وچ هیں ظاضلہ
لیٌب چبًعا/چبًعی ہوں ،هیں کف ِؽذ ایف وچ ظاضلہ لوں؟
ہـ مبل اٹلی ػے اػلی یوًیوؿمٹی یب اًنٹیٹیوٹ كٌی ،هیوفیکل ،تے ؿهٌ ػے ہـ کوؿك ػے
لئے اک هغَوً کوٹہ ؿیـ هلکی ٓبلت ػلووں ،ریھڑے اٹلی توں ثبہـ ؿیٌؼے ًیں ،ػے لئ
هغتٌ کـػے ًیں۔ اك ویت مبئٹ تے http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
اك تؼلیوی مبل ػے لئ ؿیـ هلکیوں ػے لئ هغَوً میٹوں ػے ثبؿے وچ هؼلوهبت صبٍل
کی ربمکؼی ًیں۔
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اک ػكؼہ تنیں اپٌے ػلچنپی ػے کوؿك ًو ػیکھ لیٌے ػے ثؼؼ تے هطلوثہ پوچھی گئی
هبثلیت ربًٌے ػے ثؼؼ ایل هیؼبػ ػے اًؼؿ ایل هٌتغت ىؼٍ اٹبلیي یوًیوؿمٹی ًو اپٌب پـی
ؿرنٹـیيي ثھیذ مکؼے ًیں ،اوؿ ایل ػی کبپی تواڈے هلک وچ هوروػ اٹلی ػے ملبؿتی
هوًَلـ ػے ًوبئٌؼے ًو ثھیزیں۔ موال تضـیـ ىؼٍ اوؿیزٌل " Modello "A"/ Form "Aػے كبؿم
تے ڈپلیکیٹ كبؿم تے رہي رہ وفاؿت تؼلین تے یوًیوؿمٹی ػی مبئٹ اتے هوروػ اے ،ثھیزب
رب می۔ اك موال ػے ًبل ایہہ ػمتبویقات لگیں گی؛ موال ػے ًبل توبم ػمتبویقات ػی اک
لنٹ رہڑی رہ كبؿم وچ لکھی ہوئی ًیں ،تے مت آكیيلی اٹبلیي فثبى وچ تـروہ کـًے ػے
ثؼؼ موال ػے ًبل لگبں گی۔
هوًَلیت ػا ًوبئٌؼٍ ایہہ تواڈا پـی ؿرنٹـیيي ػا موال لے کـ ظاضلہ ظا ویؿٍ ػے گب ،ایل
ویقے ػا هوَؼ یوًیوؿمٹی وچ ػاعلہ ػا ٹینٹ وچ ىـکت ہوگب۔
اگـ تواڈے کول پہلے مے اى ٹینٹ ػے مـٹیلیکیٹ هوروػ ًیں تے تنبں ًوں اًب ػے ػکھبًے
ػی ّـوؿت ہوگی تے ٹینٹ ػے ػیٌے ػی ّـوؿت ًہیں ،اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػا ٹینٹ
تواڈی هٌتغت کـػٍ یوًیوؿمٹی وچ مبل ػے ىیڈول ػے صنبة ًبل ہوگب ریل ػی تلَیالت
وفاؿت تؼلین ػی ویت مبئٹ تے هوروػ ًیں۔
20۔ هیؽے کول یوؼپیي یوًیي ظے اک هلک ظا تؼلیوی اخبؾت ًبهہ هوخوظ اے۔ کیب
هیٌوں اٹلی وچ اپٌی تؼلیوی خبؼی یب تؼلین ظے قلكلے ظا اک کوؼـ کؽًے ظے لئ
اک ویؿٍ لیٌب پئے گب؟
ًہیں ،رؼ تک رہ تواڈے کول اٹبلیي هبًوًی ػی هطلوثہ ّـوؿت ًیں ،اى ٍوؿتبں وچ رہ تنی
یوؿپیي یوًیي ػے اٍل هلک ػے ثبئی لیٹـل یب ایکنچیٌذ پـوگـام وچ صَہ لے ؿہے ًیں یب كیـ
اگـ تنبں کول یوؿپیي یوًیي ػے کنی ہوؿ هلک وچ گھٹ تے گھٹ ػو مبل ػا ؿہبئيی اربفت
ًبهہ ہو ،ایل اربفت ًبهہ تے ایل یوؿپیي هلک ػے تؼلیوی اػاؿے رتھوں تواڈا هتؼلوہ تؼلیوی
کوؿك چل ؿہب او ػی اتھبؿٹی ًو ؿہبئيی اربفت ًبهہ ػی ػؿعوامت ػے ًبل هٌنلک کـ کے
ػیں ،ایل ٓـیوہ ًبل ریل توں اٹلی تے اك هلک وچ کئے ربًے والے تؼلیوی کوؿك ػا تؼلن
موزھب ربمکؼا اے ،هکول کیتب رب مکؼا اے۔
اگـ اٹلی وچ هیبم تیي هبٍ تے اوپـ ہو ربئے ،ہـ ٍوؿت وچ ،پـهینو یب اربفت ًبهہ ػی ػؿعوامت
ػیٌب ّـوؿی اے۔
21۔ کیب ثغیؽ اٹبلیي ؾثبى قودھے تؼلیوی ویؿٍ زبيل کیتب خبقکعا اے؟
ًہیں ،ػووهبً اٹبلیي فثبى ػی ثٌیبػی موزھ اک هطلوثہ ّـوؿت اے ،رہي رہ تواڈی هطلوثہ
یوًیوؿمٹی ػی ربًت ًبل هطلوة ہوًؼی اے ریھڑے رہ وفاؿت تؼلین ػی ویت مبئٹ ػے
کلیٌڈؿ تے ىبئغ ہوًؼی اے۔ اٹبلیي ؾثبى ظی قودھ ظا ثجوت يؽف اک غیؽهلکی ؾثبى
هیں کیتے خبًے والے تؼلیوی کوؼـ ظی يوؼت وچ َؽوؼی ًہیں اے ،ایف يوؼت
وچ یوًیوؼقٹی ظی خبًت ًبل ایف ظا اک ضبو قؽٹیفیکیٹ فؽاہن کیتب خب قی۔ ایہہ
هوکي ًہیں رہ اٹبلیي فثبى ػے ٹینٹ ػے پبك ًہ کـًے ػی ٍوؿت وچ ایل کوؿك ػے اًٹـی
یب هیالى ػا ٹینٹ اگـ ہو تو ،وچ ثیٹھب رب مکے۔
22۔ ِجی ػالج ظے ویؿٍ ظے لئ کي ظقتبویؿات ظی َؽوؼت ہوئے گی؟
ٓجی ػالد ػے ػاعلے ػا ویقٍ هغتَـ یب ٓویل ػـٍے ػا ہومکؼا اے ،لیکي ایہہ ہویيہ هتؼیي
ہوًؼا اے ،اک ؿیـ هلکی ریل ًو ایل ٓجی ػالد ػے لئ اک اٹبلیي ٍضت ػے اػاؿے ػے
ؽؿیؼے اك ویقے ػی ّـوؿت ہوئے گی۔
اک ؿیـهلکی ریل ًو اك ػالد ػے لئ ایل ویقے ػی ّـوؿت اے اوك ػے پبك ػؿد ؽیل
ػمتبویقات ہوًی چبہییں؛
-

ِجی و يست ظی ظقتبویؿات خٌبں وچ:

o

ؿہبئيی هلک رتھوں رہ هـُ ػا ػالد چل ؿہب او ػی اوك اػاؿے ػی ربؿی کـػٍ ٓجی
مـٹیلیکیٹ ریل وچ اك ثیوبؿی یب ٓجی هؼؾوؿی ػا لکھب او۔
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o

اٹلی ػے پجلک یب پـائیویٹ ٍضت ػے اػاؿے ػی تَؼین ریھڑی ػالد ػی هنن ًو ظبہـ
کـے) ،پـائیویٹ اػاؿٍ ػی ٍوؿت وچ امے اٹلی ػے هوهی ٍضت ػے اػاؿے ًبل هٌظوؿ
ىؼٍ ہوًب چبہییؼا(ٍ ،ضت ػا اػاؿٍ ػالد ػی هوکٌہ هؼت تے اعـاربت ػی تَؼین کـے۔

o

ہنپتبل کی تَؼین ػا مـٹیلیکیٹ رل وچ لکھب ہو رہ آپ ًے ػالد ػا کن اف کن 30
كی ٍؼ ڈپبفٹ کـا ػتب اے؛

-

ظقتبویؿات ًبل اٹلی وچ ظقتیبة هٌبقت غؼائغ ظا ثجوت ہوًب چبہیؼا ٍضت ػے
ثلوں ػی اػائیگی ،ہنپتبل توں ثبہـ ؿہبئو تے ٓؼبم ػے اعـاربت ػے لئ ،تے هـیِ و
تیوبؿ ػاؿ ػی هلک واپنی ػی ّـوؿیبت۔ ٓجی ویقٍ ؿیـ هلکی هـیِ ػے ًبل اک تیوبؿ
ػاؿ ًو وی هہیب کیب ربًؼا اے ،ایل هؼبوى ػے کول ٍضت ػی توـیجبً  30ہقاؿ یوؿو ػی
اًيوؿًل ہوًی چبہیے۔

ؿیزي ػے اًنبًی هؼػ ػی ثٌیبػ تے ٓجی ػالد ػیٌے ػے لئ عبً هنن ػے اٍولوں اتے
ؿیزي ػی اتھبؿٹی اتے وی ویقٍ ربؿی ہوًؼا اے ،ریل وچ ایل پـوگـام ػے ملنلے ػے
هغتٌ كٌڈ تے ایل اًلـاػی کیل ػے توبم اًلـاػی هؼبلزہ ًو کوؿ کـًے ػی تَؼین ػا كیَلہ
ہوًب چبہیؼا۔
23۔ هػہت ظی وخوہبت اتے ویؿٍ ظے لئ کي ظقتبویؿات ظی َؽوؼت ہوًعی اے؟
هؾہت ػی ورہ ػا ویقٍ کنی كـهے ػے پـوگـام یب هؾہت ػی عؼهت ،ؿہجبًیت یب چـچ ػی
عؼهت گبؿوں ػے لئ ہوًؼا اے۔
ایل ویقٍ ػے صَول ػے لئے اًبں ػی ّـوؿت پڑػی اے:
 اوٍ ػمتبویق ریل ًبل هؾہت ػا پتب چلے؛
 ایل پـوگـام ػی هؾہجی صیخیت ػی ػمتبویق گبؿًٹی ریل وچ ىـکت کیتی رب ؿہی او؛
 ملـ ػا ٹکٹ؛
 اعـاربت ػے ؽؿائغ یب اگـ هیبم ػے اعـاربت کنی هؾہجی اػاؿے اتے ہوں تو اوك هؾہجی
اػاؿے ػی ربًت ًبل اوك ػی تَؼین۔
 يست ظا  39ہؿاؼ یوؼو ظا اًهوؼًف خیف وچ ہٌگبهی زبلت اتے ہكپتبل وچ
ظاضلہ تے هلک واپكی ظے اضؽاخبت ًیں۔
کنی كـهے ػی اینو می ایيي ریھڑی اٹلی وچ کبم کـ ؿہی او ػی ربًت ًبل ػػوت ًبهے
ػی ٍوؿت وچ ،اگـ ایل اینومی ایيي ػا اٹلی وچ اًؼؿاد ًہ ہو یب هبًوًی ٓوؿ تے هؾہجی
مـگـهیوں ػا اربفت ًبهہ ًہ ہو تو ویقٍ ٍـف وفاؿت ػاعلہ ایل كـهہ ػی كطـت تے رہ
اینومی ایيي ػے اٍول اٹلی ػے هبًوى ػے عالف ًہیں ہیں ػی ربًچ ػے ثؼؼ ػیتب رب
می۔
24۔ کبم ظے ویؿے ظے لئ کي چیؿوں ظی َؽوؼت ہوگی؟
ایہہ کبم اتے هٌضَـ اے۔ ہـ ٍوؿت وچ اٹلی وچ کبم ػو ٓـس ػا ہوًؼا اے؛
 هبتضت کبم اک هتؼیي ،ؿیـ هتؼیي یب هوموی هؼت ػے لئ؛
 عوػ ػا اپٌب کبم۔
)هقیؼ هؼلوهبت ػے لئ ػیکھیے کبم ػا میکيي(
25۔ هدھے هلک توں ثبہؽ همین هیؽے نؽیک زیبت ظے کول خبًے یب ضبًعاى وچ
نوولیت ظے ویؿٍ ظے لئ کي چیؿوں ظی َؽوؼت پڑے گی؟
اپٌے ىـیک صیبت ریھڑا ھي وی هلک توں ثبہـ ؿہبئو پؾیـ ہو ًوں اپٌے پبك ثالًے ػے لئ اک
مبل ػا ثبهبػؼٍ پـهینو ػی مورو ؿًو یب ؿہبئيی اربفت ًبهہ ػی ّـوؿت ہوًؼی اے رہي رہ
کبم ،پٌبٍ ،تؼلین ،یب هؾہت یب عبًؼاى ػی وروہبت تے او،
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ػاعلہ ػا ویقٍ ػے صَول ػے لئ ایہہ ّـوؿی اے رہ ىـیک صیبت ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے اٹلی وچ
هوین او ّـوؿی اے رہ اوٍ ىـیک صیبت ریھڑا اٹلی وچ ثبهبػؼٍ ٓوؿ تے هوین اے ایل ػے ًو
اوثزیکيي ػے لئ امپو ؿتیلو اوًیکو وچ ػؿعوامت ػے Ministero dell’Interno،هٌنٹـی
ػی ایل ویت مبئٹ اتے هوروػ كبؿم ًوں امتؼوبل کـػے ہوئے ػؿعوامت ػے۔ عبًؼاى وچ
ىوولیت ػی ّـوؿی ػمتبویقات ػی تلَیل ػی ًيبًؼہی تے هٌنلک کـًے ػی ہؼایبت آى
الئي كبؿم ) (modello Sوچ هوروػ ًیں۔
اک ػكؼہ هتٰ لوہ امپو ؿتیلو اوًیکو ایہہ ػؿعوامت وٍول کـ لے می تے ػؿعوامت گؾاؿ ًو اک
هوـؿٍ تبؿیظ اتے ثبهبػؼٍ ؿہبئو ػی هوروػگی تے گھٹ توں گھٹ آهؼًی ػے حجوت ػے
ػمتبویقات ػے ػکھبًے ػے لئ اگبٍ کـے گی۔
عبً ٓوؿ اتے اک ؿیـهلکی ریھڑے اٹلی وچ هوین اے ًوں ػکھبًے ػی ّـوؿت اے رہ اك
ػے کول:


اک ؼہبئم ریہڑی رہ هوهی ٍضت ػے هبئن کـػٍ اٍولوں ػے هطبثن ّـوؿی ٍضت تے
ٍلبئی ػے اٍولوں اتے هقیي تے اک میٌیٹـی ػے اكنـ ًبل ایل ػی تَؼین ہوًؼی او۔
ؿہبئو ػی هٌبمجت ػی عوػ تَؼیوی ًہیں ہومکؼی ،پـ هتؼلوہ ىغٌ )اٍل تے كوٹو

کبپی ػے ًبل( ایہہ مـٹیلیکیٹ ؿہبئو ػی کووًے ػے ٹیکٌیکل اكنـ ًبل هبًگب رب مکؼا
اے۔ اگـ ػؿعوامت گؾاؿ کنی ػے ہبں هہوبى ػی صیخیت وچ ؿہبئو پؾیـ اے توں هوػیلو

 S2ػے موال ػے ًبل هبلک هکبى ػا ایہہ تَؼین ًبهہ رہ اوٍ ایل ػے ًبل اوك ػے

ىـیک صیبت ػی هیقثبًی وی کـے گب ،هٌنلک کیتب ربئے می۔ ػؿعوامت گؾاؿ
امپوؿتیلو اوًیکو اتے کـایہ/امتؼوبل ػا هؼبہؼٍ /هلکیت ػے ػمتبویقات وی پیو کـ مکؼا
اے هگـ اوٍ چھ هبٍ توں گھٹ هؼت ػے ًہیں ہوًے چبہیؼیے۔



قبالًہ آهعًی ربئق ؽؿائغ توں گھٹ ًہ ہو مبالًہ آهؼًی موبری االؤًل ػی هوؼاؿ توں
ثڑھ ربئے گب اك ػا آػھب ہـ عبًؼاى ػے كـػ ػے لئ ریہڑے ىبهل ہومی۔ لہؾا ىـیک
صیبت ػی عبًؼاى وچ آهؼ اتے ایہہ ّـوؿی اے رہ مبالًہ آهؼًی کن اف کن مبل 2013
وچ  8.624,85یوؿو ظبہـ ہوًی چبہییے۔ گھٹ توں گھٹ مبالًہ آهؼًی ػا ہومکؼا اے ىبهل
وی مبالًہ آهؼًی ػی ورہ عبًؼاى ػے ػومـے اكـاػ ػی آهؼًی وی ىبهل ہومی
ریھڑی ػؿعوامت گؾاؿ ػے ًبل ؿہبں گے۔

توخہ :آهؼًی ػے اىبؿے مبالًہ تبفٍ صبلیہ ؿپوؿٹ توں هلؼے ًیں۔ ّـوؿی مبالًہ آهؼًی اک كـػ
ػی عبًؼاى وچ آهؼ ًبل ثڑھٌی چبہیؼا۔ عبً ٓوؿ اتے موبری االؤًل ػا مبالًہ مـهبیہ ػا ہـ كـػ
ػے اّبكے اتے کل آهؼى ػا ًَق ثڑھٌب ہی چبہییے۔ هخبل ػے ٓوؿ وچ  2014ػے صنبة ًبل،
ىـیک صیبت تے اک  14مبل ػی اوالػ ػی آهؼ اتے موبری امیٌیو آهؼى  11.637,86یوؿو ہوًی
چبہییے )یؼٌی کہ (5.818,93 + 2.909,46 + 2.909,46۔
ػو یب ػو توں فائؼ  14مبل توں کن ػوـ ػی اوالػاں یب عبًؼاى ػے كـػ رٌبں ػے کول اًنبًیت ػی
ثٌیبػ اتے پٌبٍ ػی صیخیت ہو ،ایہہ ّـوؿی ہوئے گب رہ گھٹ توں گھٹ اک ػگٌی ّـوؿی مبالًہ
موبری آهؼى توں گھٹ ًہ ہو۔

آهؼًی ػے ػمتبویقات ًو آهعًی ػی تَؼین ػے لئ پیو کـى ػی تلَیل ایل ػے كبؿم
اتے لکھی ہوئی ًیں۔ هخبل ػے ٓوؿ اتے:
 هبتست هالؾهیي کـًے والیبں ًوں آعـی آهؼًی ػا امٹیٹ هٌٹ ،تٌغواٍ تے هبلک ػا عوػتَؼیوی مـٹیلیکیٹ )هبڈل  (Mod. S3ریل وچ کبم ػی صویوی ٍوؿتضبل ظبہـ ہو پیو
کـًب ہوئے گب ،اگـ کبم ىـوع کئے اثھی اک مبل ًہ گؾؿا ہو تے تنی اة تک مبالًہ
آهؼًی ظبہـ ًہیں کیتی او توں ایل ٍوؿت وچ اًؼافاً مبالًہ آهؼًی ػی ربمکؼی اے۔
 گھؽیلو هالؾهیي وچ کبم کـًے والوں ًو اپٌی آعـی آهؼًی یب ایل ػی ؿیـ هوروػگیػی ٍوؿت وچ INPs ،ػی عٔ و کتبثت INPs ،وچ ػؿعوامت ػیٌے ػی تبؿیظ توں تیي هبٍ
هجل ػا صَہ ػی اػائگی یب کوًتـی ثیوتو ػی ؿمیؼ ،هبلک ػا عوػ تَؼیوی مـٹیلیکیٹ
رل وچ کبم ػی ًوػیت ػا ؽکـ ہو۔
 ضوظ هطتبؼ کبم ػی ٍوؿت وچ ٹیکل ػی اػائیگی ػا كبؿم یب هوػیلو اوًیکو تے عوػ ػا وی)اگـ کبم ػی مـگـهی اک مبل توں فائؼ اے ( یب كیـ اکبوًٹیٌٹ ػی کبم ػے هکول ػـٍے
ػی ؿپوؿٹ )اگـ کبم ػی مـگـهی ػی هؼت اک مبل توں کن ہو( ػکھبًب ہوگب۔
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توخہً :و اوثزیکيي اک اٹبلیي ىہـی ،یوؿپیي یوًیي ػے ىہـی یب كیـ هؼبہؼٍ ثـائے یکكبں
هؼبنی ؼلجہ یوؼپیي ػی هوبلک )رینے آئل لیٌڈ ،لیغتي امٹبئيً ،بؿوے( ػے عبًؼاى والوں
ػے لئ ّـوؿی ًہیں اے۔ اگـ ػؿعوامت گؾاؿ اک پٌبٍ گؿیي اے توں ایل ٍوؿت وچ امے آهؼًی
تے ؿہبئو ػی ػمتبویقات ػکھبًب الفهی ًئیں ًیں۔
26۔ اٹلی وچ پہلے توں هوخوظ غیؽهلکی ظے ضبًعاى ظے کوى قے افؽاظ ویؿٍ هبًگ
قکعے ًیں؟
 هبًوًی ٓوؿ اتے الگ ًہ ہوًے والے تے اٹھبؿٍ مبل توں فیبػٍ ػوـ ػی ىـیک صیبت۔ ًبثبلؾ ثچے ،ىـیک صیبت ػے وی یب اوٍ وی ریھڑے ىبػی ػے ثـیـ پیؼا ہوئے ہوں ،ؿیـىبػی ىؼٍ ہوًے ػی ٍوؿت وچ ػومـے والؼ یب والؼٍ ػی هوروػگی وچ اى ػی اربفت
ػے ًبل۔ ایہہ ثچے ػؿعوامت ػیٌؼے ویلے  18مبل توں کن ػوـ ہوًے چبہیؼے؛
 ثبلؾ اوالػ ػی ؽهہ ػاؿی رؼ تک رہ اًبں ػی ایل اًضَبؿی ػی ورہ ًہ ہو ،رہي رہکوئی ثیوبؿی یب هکول هؼؾوؿی ػی کیلیت۔
 اوٍ والؼیي رٌبں ػی ؽهہ ػاؿی ؿیـ هلکی اتے ہو ہوؿ اًبں ػی ػیکھ ثھبل ػے لئ اى ػےاٍل یب هتؼلوہ هلک وچ اى ػی ػومـی اوالػ ًہ ہو ،پیٌنٹھ  65مبل توں فائؼ ػوـ ػے
والؼیي ،رؼکہ ػومـی اوالػ ػمتبویقی حجوت ػے ًبل کنی مٌزیؼٍ ثیوبؿی یب ورہ ًبل
والؼیي ػی ػیکھ ثھبل ًہ کـ مکؼے اوں۔
اگـ ػؿعوامت اٹلی وچ ؿہبئو پؾیـ کنی ہوؿ ىغٌ توں ىبػی کـ چکب/چکی ہو۔ تو اینی
ٍوؿت وچ عبًؼاى وچ ىوولیت هوکي ًئیں اے۔
اٹلی ظوقؽے والعیي ػے ًبل ثبلبػعٍ ِوؼ اتے ؼہبئم پػیؽ ًبثبلغ ػے هؼؿتی والؼیي وی
عبًؼاًی ىوولیت ػے ٓوؿ اتے اٹلی وچ ػاعل ہو مکؼے ًیں۔ ًو اوثزیکيي ػا موال ثہـصبل
ثبلبػعٍ ؼہبئم پػیؽ ًبثبلغ ظے والعیي ػی خبًت ًبل پیو ہوگب۔ آهؼًی تے هیبم ػی
هبًوًی ّـوؿیبت ػی اًزبم ػہی ػے لئے ثہـصبل ػومـے والؼیي ػی هبًی ربئیں گی۔
عبًؼاى وچ ىوولیت اوك ویلے ًئیں هبًگی ربمکؼی رؼکہ ىـیک صیبت ،اٹلی وچ کنی
ہوؿ ًبل ىبػی ىؼٍ او۔
اک ًبثبلغ ثچے اٹلی وچ ثبلبػعٍ لیبم پػیؽ ػے هؼؿتی والؼیي ػا اٹلی وچ ػاعلہ عبًؼاى وچ
ىوولیت ػی ثٌب اتے وی اربفت اے۔ ایل ػے ًو اوثزیکيي ػی ایہہ ػؿعوامت ًبثبلغ ظی
خبًت ًبل اوك ػے هیبم پؾیـ والعیي ػی ػؿعوامت اتے کی ربئے می۔ اٹلی وچ هیبم پؾیـ
والؼیي ػی ربًت ًبل هطلوثہ آهؼًی تے ؿہبئو ػے ىـائٔ پوؿی کـًے اتے۔
27۔ ضبًعاى وچ نوولیت ظے ًو اوثدیکهي ظے زًول وچ کٌب ولت ظؼکبؼ ہوًعا اے؟
عبًؼاى وچ ىوولیت ػا ًو اوثزیکيي ػے صَول ػے لئ  180ػى ػا وهت لگؼا اے۔ مپوؿتیلو
اوًیکو اًٹـًیٹ ػے ًبل ثـاٍ ؿامت هوًَلیت ًو ثھیزے گب۔ ایہہ ًو اوثزیکيي یب ًوال اومتب
اپٌے ارـاء ػے چھ هبٍ ػے اًؼؿ عبًؼاى وچ ىوولیت ػے ویقٍ ػے لئ امتؼوبل ہوگب۔
28۔ ضبًعاى وچ نوولیت ظی وخہ ظا ویؿٍ ظے لئ کیہڑی ظقتبویؿات ظؼکبؼ ہوًعی
ًیں؟
اک ػكؼہ ىوولیت ػا ًوال اومتب یب ًو اوثزیکيي هل ربئے ،توں اوك ػے ارـاء ػے  6هبٍ ػے
اًؼؿ ،اة تک ثبہـ ؿہبئو پؾیـ عبًؼاى ػا ؿکي اپٌے اٍل هلک ػے ملبؿت عبًہ هوًَلیت ػے
ًوبئٌؼے ًوں ویقٍ ػی ػؿعوامت پیو کـ مکؼے ًیں ،اى هٌنلک ػمتبویقات ػے ًبل:
 اک ىوولیت ػا ًو اوثزیکيي یب ًوال اومتب؛ اک ملـ ػی ػمتبویق ریل ػی هیؼبػ هبًگے گئے ویقے ػی هؼت توں تیي هبٍ فیبػٍ او؛ ىہـی صیخیت ػے هٌبمت مـکبؿی تَؼین ًبهے رٌبں توں عبًؼاًی ؿىتوں ریہڑےرہپوچھے گئے ًیں ،تے اًبں ػی ؽهہ ػاؿی ػی تَؼین ہوًؼی اوٍ ،ضت ػی صبلت یب
عبًؼاًی هؼػ ػی کوی ػے تَؼین۔
ایل ٍوؿتضبل وچ رؼ کبؿؾی ّـوؿیبت اًب ػے هلک ػے هتؼلوہ اػاؿاں وچ ایل ٓـس توں ًہ
ؿرنٹـ کتی گئی ہوں رہي رہ هطلوثہ ہوں ،یب هزبفی اػاؿاں ریہڑے اًب ػی تَؼین کـ
مکیں ػی ؿیـ هوروػگی یب ثہـصبل اًب ػے صوبئن اتے ىک تے ىجہ ػی ٍوؿت وچ،
ملبؿتی هوًَلیت ػا ًوبئٌؼٍ ،ػؿعوامت گؾاؿ ػے اعـاربت اتے  DNAػا ٹنٹ ػی تَؼین
تے ایل توں هتؼلن ػیگـ ّـوؿیبت هبًگ مکؼا اے۔
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هزبف هوًَلـ ًوں هوبهی ػمتبویقات ػا تؽخوہ تے لبًوًی تًعیمی ػؿکبؿ ہوئے گی۔
هبًوًی تَؼین ایل ٍوؿت وچ ػؿکبؿ ًہیں ًیں رؼ کہ ػواهی ػمتبویقات ػا هبًوًی تَؼین ػی
هٌنوعی ػا ثبئی لیٹـل یب ػبلوی هؼبہؼٍ )ہیگ کٌوًيي " 1967اپومٹل"( هوروػ او۔
ویقٍ ػی هٌظوؿی یب اًکبؿ ػؿعوامت ػیٌے ػے  30ػى ػے اًؼؿ ہوگی۔ اگـ ػبلوی پٌبٍ ػے
ؿیـهلکی ػے عبًؼاى ػے اكـاػ ػا عبًؼاًی ىوولیت ػا ویقٍ ػؿکبؿ ہو توں ایل اتے اًکبؿ،
ػمتبویقات ػی کوی )یب كیـ ایل ػے عبًؼاى ػے اكـاػ ػی کوئی هطلوثہ ّـوؿیبت ػی کوی
اتے( ریہڑی رہ اوك ػے عبًؼاى ػے اكـاػ ػا حجوت پیو کـیں ،ػی ورہ ًبل ًئیں ہومکؼا۔
29۔ ضبًعاى ظے ًبل خبًے ظا ویؿٍ کیب اے؟ تے اقے کیكے لیب خبقکعا اے؟
گھـ والوں ػے ًبل ربًے ػا ػاعلہ ویقٍ عبًؼاى ػے اتضبػ ػے لئ هواكن اے ،اک ؿیـهلکی ًوں
ایل هوکٌہ صل ػے ؽؿیؼے ریل ػے کول هبتضت کبم ،یب عوػ هغتبؿ کبم لیکي کؼی کؼی ػا
کن ًئیں ػا اک مبل یب فائؼ ػا ویقٍ او ،یب تؼلین ػا ویقٍ ،یب كیـ هؾہجی وروٍ ػا ویقٍ او ػے
ىـیک صیبت ػے ہوـاٍ ثـاٍ ؿامت اٹلی وچ ػاعل ہو مکؼے ًیں۔ ایل ؿیـ هلکی ػے عبًؼاى
ػے اكـاػ اوك ػے ًبل ایتھوں آ مکؼے ًیں ریہڑا عبًؼاى ػی ىوولیت ػی کیٹیگـی وچ ًیں
ػیکھے اوپـ تے اى ىـائٔ اتے ریل ػی اتے ثیبى کیتی گئی ّـوؿیبت وچ هیبم ػی ػمتیبثی
تے آهؼًی ویکھیں ًیں۔
هتؼلوہ ًو اوثزیکيي یب ًوال اومتب ػے صَول ػا ٓـیوہ کبؿ وینب ای اے ریہڑا عبًؼاى ػی
ىوولیت ػے ًو اوثزیکيي ػا اے۔
ػؿعوامت اًٹـًیٹ ػے ًبل اهیگـیيي ػی امپو ؿتیلو اوًیکو اتے اوك كبؿم )ً (Modello Tوں
اوك ویت مبئٹ
امتؼوبل کـػے ہوئے ثھیزی ربئے می ریہڑے
 https://nullaostalavoro.interno.it/هوروػ اے ،ایل کیل وچ رؼ ػؿعوامت گؾاؿ ؿیـ هلکی
هلک توں ثبہـ او ،موال کـًے ػے لئ عبً پـامیکیوٹـ وکیل ػے ًبل کـ مکؼا اے۔ ہـ ٍوؿت
وچٍ ،ـف امپو ؿتیلو اوًیکو توں ہی ؿاثطہ کیتب ربئے گب ،پہلے ثتبئے گئے ػمتبویقات ػے
ػالوٍ ،عبًؼاى وچ ىوولیت ػے لئ اًبں ػی وی ّـوؿت پئے می:
 اٹبؿًی ػی اک ؽاتی ػمتبویق ػی كوٹو کبپی؛
 ثبلبػعٍ ِوؼ اتےؼہبئم پػیؽ غیؽهلکی یب اٹبلیي نہؽی ظے ًبم اتے اک تسؽیؽ
نعٍ هؼبہعٍ یب ظیلیگب خیہڑا اوٍ گھؽ والوں خیہڑے ًبل آى والے گھؽ والوں ظے لئ
اے ًو اوثدیکهي لیٌعے ویلے پیم کؽے ،ایف غیؽهلکی ظے لئ خیف ظے کول
پہلے توں کبم ظا ویؿٍ او تے اوٍ ایف هؼبہعے ظا اٹلی ظے قفبؼتی لوًًلیت ظے
ًوبئٌعے ًبل ثب تؽخوہ تے لبًوًی کؽو ا لیب تے ًکلوا لیب ہو۔
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 3لیبم
3.1

لیبم ظا اخبؾت ًبهہ
30۔ لیبم ظا اخبؾت ًبهہ یب پؽهیكو ظی قو خو ؼًو کیب اے؟
ایہہ اک اینی هزبفی ػمتبویق اے ریہـی کنتوؿا یب پولیل ػی ربًت ًبل اک اینے
ؿیـهلکی ،ریل ًوں مـفهیي اتے ؿہٌے ػا صن او ،ػی ربًؼی اے۔ ایل ػی هؼت هغتلق ہو
مکؼی اے۔
31۔ ایہہ کعوں تے کیتھوں لیب خبقکعا اے؟
اٹلی ػی مـفهیي وچ تواڈے ػاعلے ػے  8ػكتـی ػًوں ػے اًؼؿ ایہہ الفهی ٓوؿ اتے لیٌے ػے
لئ ػؿعوامت ػیٌی پیٌؼی اے۔
ایل وچ تبعیـ ٍـف تے ٍـف ثہت مٌزیؼٍ هزجوؿی ػے حجوت ػی كـاہوی ػے ثؼؼ هجول کی
رب می۔
ایہہ پـهینو ػی مو رو ؿًو یب هیبم ػا اربفت ًبهہ اٹلی وچ ثقًل ،میبصت تے تؼلین ػے ػوؿے
رل ػا ظوؼاًیہ تیي هبٍ توں ؾائع ظا ًہ ہوئے ػی ٍوؿت وچً ،ئیں کیتب ربمی اینی ٍوؿت
وچ مـصؼ اتے ػی ربى والی تَؼین یب رل ٍوثہ وچ تنی هوروػ آں اوتھوں ػے پولیل
امٹیيي ػی صبّـی کبكی اے۔ اوٍ ؿیـهلکی رہڑے ىیي گي ػے هؼبہؼے ػے هوبلک وچ
ىبهل ًیں ایے اوك ػے لئ الفهی اے رہ اوٍ اپٌی هوروػگی ػی تَؼین کـوائے تے مـصؼ
اتے هوروػ ػولہ هلک وچ ػاعل ہوًؼے وهت اك ػے ملـ ػی ػمتبویق اتے یکنبں هہـ حجت
کـے۔ رؼرہ اوٍ ؿیـ هلکی رل ػا تؼلن اوك هلک توں اے رہڑا ىیي گي ػے هؼبہؼے وچ
ىبهل اے ،اك ًوں آٹھ ػى ػے اًؼؿ رل ٍوثے وچ اوٍ ہو وہبں ػے کنتوؿے وچ هوروػگی ػی
تَؼین کـواًی چبہیؼا۔ اوٍ رہڑے ہوٹل وؿیـٍ وچ هیبم کـیي اًبں ًو ہوٹل ػی ربًت توں اك ؿیـ
هلکی ػی ایل ػے ہوٹل وچ هوروػگی ػی تَؼین ػے لیٹـ ػی اپٌے هوروػگی ػی تَؼین
ػے ًبل هٌنلک کـًی ہوگی۔ اك تَؼین ػی کبپی ؿیـهلکی ًو ػی ربئے گی رل ًوں اوٍ
پجلک آكل تے هبًوى ًبكؾ کـًے والے اػاؿاں ػے اكـاػ ًوں ثطوؿ حجوت وکھب مکؼا اے۔
ؿـُ هٌؼ ًو اربفت ًبهے ،ػالهے یب کووًے ػے پوقٹ آفكؿ ػے ػكبتـ وچ هلٌے والی پہلے
توں ثٌی ثٌبئی ػؿعوامت یب کٹ اتے ػیٌب پئے می ریل وچ پـهینو یب اربفت ًبهوں ػی
اهنبم وی ػؿد ًیں۔
ایہہ ػؿعوامت پومٹ آكنق وچ عبً ٓوؿ اتے ثٌبئی گئی کبو ًٹـ اتے ریہڑی ایل کن ػے
هبہـ ًیں اتے پیو کیتی ربں می ایل ملنلے وچ )ػومت کبو ًٹـ اهیکو امپوؿتیلو اتے
وی ؿروع کیتب ربمکؼا اے( ،اى وروہبت ػی ثٌب توں اربفت ًبهے یب پـهینو ػا موال کیب ربًؼا
اے:
کن ػے هلٌے ػا اًتظبؿ وچ؛
ىہـیت ػے هلٌے ػے اًتظبؿ وچ؛
میبمی پٌبٍ )تزؼیؼ ػے لئ(؛
پـهینو یب اربفت ًبهے ػی تجؼیلی؛
عبًؼاى؛
عوػ هغتبؿ کن؛
هبتضت کن؛
عبً صبالت وچ کن؛
هبتضت ۔ هوموی کن؛
هيي؛
هؾہت ػی وروہبت؛
ؿہبئو گبٍ ػا اًتغبة؛
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ثے وٌٓی ػی صیخیت )تزؼیؼ ىؼٍ(؛
تؼلین )ٓویل ػـٍے ػا ػوؿاًیہ(؛
پیيہ وؿاًہ تـثیت ػا وظیلہ۔
کبؿتب ثلیو UE
رجکہ اى ٍوؿتبں وچ ارـا ػا موال ثـاٍ ؿامت تھبًے یب پولیل ػے آكل وچ کیتب ربئے می:
میبمی پٌبٍ؛
ٓجی ػالد؛
کھیل ػے هوبثلے؛
اًَبف؛
ًبثبلـوں ػا اًْوبم؛
ػػوت ًبهے؛
ًبثبلؾ ػوـ؛
عبًؼاى )ایل ٍوؿت وچ رؼرہ هلک ثؼؿ ًہ کئے رب مکٌے والے ؿیـهلکی ًو پـهینو
ػیب گیب ہو آؿٹیکل ًوجـ (ex. 19 T.U؛
اًنبًیت؛
ثے وٌٓی ػی صیخیت
چھٹیبں ػے ػوؿاى کن ،تے ػومـی ؿیـ واّغ ٍوؿتبں وچ۔
یوؿپی یوًیي ػے عبًؼاى ػے اكـاػ کبؿتب ػی موروؿًو تے هنتول کبؿتب موروؿًو ػی ػؿعوامت
پومٹ آكل ،کٹ ػے ؽؿیؼے ،کنتوؿا توں صبٍل کـمکؼے ًیں۔
کٹ  ،اک ثبؿ ثھـًے ػے ثؼؼ ایل ػی اٍل کبؿؾی کبپی ،ایل اربفت ًبهے ػی هنن ػے لضبظ
توں ایل ػی ّـوؿیبت ػے ًبل اک کھلے ہوئے للبكے وچ ڈال کـ پومٹ آكل وچ ػے ػیں۔
هتجبػل ٍوؿت ایہہ اے رہ کبؿؾی ٍوؿت ػا ایہہ كبؿم کووًے یب ػواهی مـوك ػے کنی وی
آكل وچ آى الئي الکٹـاًک مـوك ػے ًبل وی کیتب ربمکؼا اے ) ،الیکٹـوًک ٓوؿ توں کیتے
ہوئے كبؿم ػی کبؿؾی کبپی وی پومٹ آكل وچ ای ػاعل ہومی(۔
اگـ اک ؿیـ یوؿپیي ؿیـ هلکی ػے کول ًو اوثزیکيي یب ًوال اومتب هوروػ او تے اپٌب کن ظی
وخہ یب ضبًعاى وچ نوولیت ظا پہال اخبؾت ًبهہ ظا قوال پؽیفیٹوؼا یب پـیلیکٹ ػے
اهیگـیيي ػی قپوؼ تیلو اوًیکو ػے آكل)(SUIوچ کـے گب۔ امپو ؿتیلو یب ایہہ ػكتـ ؿیـهلکی
ًو اربفت ًبهہ ربؿی کـًے ػی ؿمیؼ اک هغَوً کھلے للبكے وچ ػے گب ریل ًو پومٹ
آكل وچ کھال ہوا ای ػیب رب می۔
امپو ؿتیلو اوًیکو وچ ایل ػے ػالوٍ ایل ػے مبتھ تؼلین یب کبم ػے اربفت ًبهے ػے ٹبئٹل
ػی تجؼیلی ػی ػؿعوامت تے هوموی کبم توں هبتضت کبم ػے ٹبئٹل ػی تجؼیلی ػے لئ وی
ایہہ ای اٍول ہوگب۔
32۔ اخبؾت ًبهے ظے لئ کوى قی ظقتبویؿات پیم کؽًی ہوًگی؟
پـهینو یب اربفت ًبهے ػے ارـاء یب تزؼیؼ ػے لئ اى چیقوں ػا ہوًب ّـوؿی اے:
ػؿعوامت كبؿم؛
پبمپوؿٹ ،یب ایل ػے هتوافی ملـ ػی ػمتبویق ،ملـی ػمتبویق ػی هؼت هبًگے گئے
ویقٍ ،رےهٌگیب گیب می ،ػی هؼت توں کن او ;
پبك هیں ایل ػمتبویق ػی اک كوٹو کبپی ؛
کبؿڈ ػے لئ  4تَویـیں ،هبثل ىٌبعت تے ًئی؛
اک  € 16یوؿو ػا کوپیوٹـائقڈ پیوٌٹ؛
هبًگے گئے اربفت ػے صنبة ًبل ّـوؿی ػمتبویقات
اربفت ًبهے ػے هنن ػے لضبظ ًبل اک پیوٌٹ ػی ؿمیؼ ریہڑی  80توں  200یوؿو ػے
ػؿهیبى ہوگی۔
الیکٹـاًک پـهینو ػی هیوت ػے ٓوؿ اتے  27,50یوؿو ػی کٌٹـی ثیوىي
پولیل ػا آكل یب کنتوؿا اى مجبں ػمتبویقات ػی اک کبپی اپٌے کول ؿکھے گب۔ اک کبپی
تیٌوں ػے می ریل اتے اك آكل رتہوں تنی کبؿؾات ػیتے ًیں ػی وٍولی ػی هہـ ،ؽهہ
ػاؿ ػے ػمتغٔ ،تبؿیظ ریل ػى ایہہ موال پیو کیتب می تے اوٍ ػہبڑ ریل ػہبڑ تنی
پـهینو وٍول کـًب ہوئے ػؿد ہوئے گی۔
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توخہ  :پومٹ آكل ػی امپو ؿتیلو اتے ایہہ ػؿعوامت پیو کـػے وهت ،ؿیـ هلکی ًو اک هیٹٌگ ػا
ًوٹل هلے گب ریل وچ کنتوؿا وچ تَویـاں ًبل ربًے ػی تبؿیظ ،رہبں تواڈے اًگلیوں ػے ًيبًبت تے
كوٹو لئے ربں می۔

33۔ پؽهیكو ظی قو خوؼًو یب اخبؾت ًبهہ ظے لئ کتٌی ؼلن ظؼکبؼ ہوًعی اے؟
پـهینو ػے موال اتے ػول ػؿآهؼ ػے لئ ػؿد ؽیل اعـاربت ہوًگے:
 الیکٹـوًک كبؿم ػی پیوٌٹ ػے لئ  16یوؿو؛ پومٹ آكل ػی کبو ًٹـ اتے یویٌی تـمیل یب ؿرنٹـی ػے لئ  30یوؿو پومٹ آكل ػی پیوٌٹ ػی پہلے مبى چھپی ہوئی ؿمیؼ) (PSEاتے  27,50یوؿو ػیؿمیؼ پـهینو مو روؿًو یب اربفت ًبهے ػے الیکٹـوًک موال ػے ًبل لگے می؛
 پومٹ آكل ػی پیوٌٹ ػی ؿمیؼ اتے  89قے  199یوؼو کہی گئی پـهینو ػی هؼتػے صنبة ًبل ػیکھیے ٹیجل  tabellaػی ؿمیؼ ،موال ػے ًبل لگے گی۔
ایہہ کٌٹـی ثیوىي پـهینو اتے اًکبؿ یب ایل ػے گن ہو ربى ػی ٍوؿت وچ ؿی كٌڈ ًئیں کیتب رب
می۔ الجتہ پـهینو ػے هؼت ػی ًنجت ًبل پیوٌٹ ػی هوؼاؿ گھٹ یب فیبػٍ ہوئے گی ،تنبں
ًوں ًوے ربؿی ہوى والے پـهینو ػی ثبهی ثچی ہوئی هؼت ػے لضبظ ًبل پیوٌٹ اػا کـًی پئ
می۔
ایہہ کٌٹـی ثیوىي پـهینو اتے اًکبؿ یب ایل ػے گن ہو ربًے ػی ٍوؿت وچ کوئی ؿی كٌڈ ًئیں
کیتب ربمی۔ ٍـف کوپیوٹـائقڈ اربفت ًبهے ػی ؿهن)  27,50یوؿو( واپل کیتی رب مکؼی اے
اگـ وفاؿت اهتَبػیبت تے كٌبًل ًبل ایل ػی واپنی ٓلت کیتی ربوئے۔
توخہ :ایل فهـٍ وچ آى والے ایل اػائیگی ًبل هنتخٌی ًیں:
 اٹھبؿٍ مبل توں کن ػوـ اكـاػ ىـیک صیبت ػے ًبثبلؾ ثچے ،اوٍ وی ریھڑے ىبػی ػے ثـیـ پیؼا ہوئے ًیں اوٍ رٌبں ػے کول ٓجی ػالد ،یب ٓجی ػالد ػی تاله ػے ویقٍ اتے آئے اوٍ ؿیـ هلکی ىہـی رٌہوں ًے پٌبٍ ،میبمی پٌبٍ ،اػبًت مومی ػاؿیو ،تے اًنبًیت ػیوروہبت تے پـهینو ػی ارـاء یب تزؼیؼ ػا موال کیتب او۔
 اوٍ ػؿعوامت گؾاؿ رٌہوں ًے اک پـهینو ػے ٹبئٹل تبں ػورے ٹبئٹل وچ تجؼیلی ػی ػؿعوامتػیتی او رؼرہ ایل پـهینو ػی هؼت ًہ گؾؿی او۔
 مورو ؿًو ػے ٹبئٹل ػی تزؼیؼ یب ؿی ًیو کـًے ػے لئ یوؿپیي یوًیي ػے ىہـی ػے عبًؼاى ػے اكـاػ صکن ًوجـ  30مبل 2007۔34۔ پؽهیكو یب اخبؾت ًبهے ظی هعت کٌی ہوًعی اے؟
پـهینو یب هیبم ػے اربفت ًبهے ػی هؼت ػاعلے ػے ویقے ػے هنبوی ہوًؼی اے ،اگـ
ّـوؿت او توں ،اى ٍوؿتبں وچ:
 هبتضت کبم اک ؿیـ هؼیٌہ هؼت ػا هؼبہؼٍ ثـائے کبم :فیبػٍ توں فیبػٍ ػو مبل هبتضت کبم اک هؼیٌہ هؼت ػا هؼبہؼٍ ثـائے کبم :کبم ػے تؼلن ػے هنبوی ػوؿاًیہ یب فیبػٍتوں فیبػٍ اک مبل؛
 عوػ هغتبؿ کبم :فیبػٍ توں فیبػٍ  2مبل؛ هوموی کبم :فیبػٍ توں فیبػٍ  9هبٍ )کبم ػے ًوػیت لضبظ ػے ثـیـ(؛ کبم ػے هلٌے ػا اًتظبؿ :گھٹ تے گھٹ اک مبل ،فائؼ ایل ٍوؿت وچ رہ ثے ؿوفگبؿی ػااالؤًل یب کبمب اًتیگـافیوًے ًبل ریہڑا ایل ؿیـهلکی ػے ثے ؿوفگبؿی ػے هضیٔ ػـٍے
ػی آهؼًی ًو کوؿ کـے )صکن ًوجـ ( 2012/92
 تؼلین و تـثیت :فیبػٍ توں فیبػٍ اک مبل؛ عبًؼاى :اوٍ عبًؼاى ػے لوگ رٌبں ًو عبًؼاى وچ اًْوبم ػا صن اے ،یب فیبػٍ توں فیبػٍ 2مبل؛
 ؿّبکبؿ :اٍوال ً اک مبل یب فیبػٍ توں فیبػٍ  18هبٍ؛ مبئٌنی تضوین :تضوین ػے پـوگـام ػے ػوؿاًیہ ػے هنبوی )هبًوى صکن  17مبل (2008؛
 ؿہبئيی اًتغبة :فیبػٍ توں فیبػٍ  2مبل۔28

توخہ :صکن ًوجـ  128هوؿعہ ً 28وهجـ  ،2013وچ تؼلین ػی ورہ اتے ربؿی کئے ربًے والے پـهینو
ػی مو روؿًو وچ تـهین ػے ثؼؼ اًبں ػے ػوؿاًیے وچ تجؼیلی کیتی گئی اے ،ایہہ کخیـ مبلہ ہوًگے
ًیں ،یب كیـ اك هؼت اتے هضیٔ ہوگب رل هؼت ػا ایہہ کوؿك یب تؼلیوی ػـٍہ ہوگب،هگـ ہـمبل ایل
ػی ویـی كیکیيي یب تَؼین الفهی اے۔ ایہہ تـهین اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو ػے اصکبهبت وچ ػاعل
ہوًؼے ای ًبكؾالؼول ہوگی۔

35۔ هیں اپٌے پؽهیكو یب اخبؾت ًبهے ظی تدعیع کیكے کؽاواں؟
اربفت ًبهے ػی تزؼیؼ ػی ػؿعوامت )تزؼیؼ ػی وروہبت ػے صنبة ًبل پومٹ آكل یب
کنتوؿا یؼٌی پولیل ػے آكل ػے ًبل کـوائی ربمکؼی اے( آعـی تبؿیظ گقؿًے توں کن اف
کن  60ػى پہلے۔ ایہہ آعـی تبؿیظ اک ًيبى ػہی اے تے ایل ػے ثھول اتے کوئی كوؿی
رـهبًہ ًئیں اے۔ لیکي اک ؿیـهلکی ریل ػے اربفت ًبهہ ػی تبؿیظ ًو گؾؿے ہوئے  60ػى توں
فائؼ ہو چکے ہوں تے اوك ًے تزؼیؼ ػی ػؿعوامت وی ًہ ػتی اوً ،و ثے هبػؼٍ تَوؿ کیتب رب
می۔
توخہ :هوؿعہ  30روں  2013توں اربفت ًبهوں ػی تزؼیؼ ،اتے کچھ مـٹیلیکیٹ عوػ تَؼیوی اٍول
ػے تضت وی کیتی گئی ًیں ،هبًوى ًوجـ  183مبل  2011ػی ؿو ًبل۔
ایل تبؿیظ ػے ثؼؼ توں ،اربفت ًبهوں ػی تزؼیؼ ػے لئ ػورے پجلک اػاؿوں ػے مـٹیلیکیٹ ػی لوڑ
ًئیں اے ،هخبل ػے ٓوؿ اتے امکول وچ ػاعلے ،یب کوؿك ػے ػئیے گئے اهتضبى ػے مـٹیلیکیٹ ،یب
عبًؼاى ػی صیخیت ػا مـٹیلیکیٹ.
36۔ پؽهیكو یب اخبؾت ًبهے ظے اخؽاء تے تدعیع ظے ػؽيے ظے ظوؼاى اک غیؽهلکی
ظے کوى قے زموق ًیں؟
اربفت ًبهے ػے ارـاء تے تزؼیؼ ػی ػؿعوامت ػے ػـٍے ػے ػوؿاى اًتظبهیہ ایل کبم ػی
تکویل ػے لئے رتب چبہے ػؿکبؿ وهت لے مکؼی اے ،ایل ػـٍے ػے ػوؿاى ؿیـهلکی هکول
ٓوؿ اتے ربئق ہوًؼا اے تے اوٍ اى ىـائٔ اتے هیبم تے کبم ػی مـگـهی وچ لے مکؼے ًیں؛
 )aکبم ػی ورہ ػے اربفت ًبهہ ریہڑے ؿیـ هلکی ػے کبم ػی مـگـهی ػی هؼبہؼے ػی
ورہ ًبل ارـاء ػی ػؿعوامت او ،یب اوك ػی تزؼیؼ اتے ،ایہہ ػؿعوامت پـهینو ػی
آعـی تبؿیظ گؾؿًے تبں پہلے ػیب گیب ہو ،یب تبؿیظ گؾؿًے ػے مبٹھ ػى ػے اًؼؿ ػیتب گیب
او؛
 )bهتؼلوہ آكل ًبل پـهینو ػے ارـا یب اوك ػی تزؼیؼ ػے لئ پـهینو ػی ػمتبویقات
ػی هجولیت ػے حجوت ػے ٓوؿ اتے اک ؿمیؼ ػی ربئے گی۔
 )cصووم ػی كـاہوی ػی هؼطلی یب پـهینو ػے ارـا یب تزؼیؼ اوك وهت عتن ہو ربًؼی
ًیں رؼ پـهینو یب اربفت ًبهے ػی ارـا ،تزؼیؼ ،هؼطلی یب هٌنوعی ػی کوی او ۔
لہؾا ،هخبل ػے ٓوؿ وچ اوك ػـٍہ ػے ػوؿاى هکول ٓوؿ اتے ،هوهی ٍضت ػی مـوك وچ اًؼؿاد،
ىٌبعتی کبؿڈ ػی تزؼیؼ ،ؿہبئو ػی تجؼیلی ،پیٌيي یب االؤًل وٍولی ،ڈؿائیوؿ الئینٌل ،وؿیـٍ
کیتب ربمکؼا اے۔
37۔ تدعیع اتے کٌے ظوؼاًیہ ظا اخبؾت ًبهہ هلعا اے؟
اربفت ًبهہ ػی تزؼیؼ ػا ػـٍہ ایل ػے ىـوع وچ ػئیے گئے ػـٍہ توں فائؼ ًئیں ہوًؼا۔
38۔ پؽهیكو ظی قو خو ؼًو یب اخبؾت ًبهہ کعوں لبثل تدعیع ًئیں اے؟
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هیبم ػا اربفت ًبهہ اوك وهت هبثل تزؼیؼ یب هبثل التوا ًئیں اے رؼ کہ تنی اٹلی وچ اپٌب هیبم
عتن یب ثـیک کـ ػیں ،اٹلی توں ثبہـ  6هبٍ توں فائؼ ػـٍے ػے لئ هیبم کـاں ،یب پـهینو ػی
هیؼبػ ػے آػھے توں فائؼ ػـٍے ،تب آًکہ کوئی مٌزیؼٍ هزجوؿی )رہي رہ هلٹـی یب اینی
ہی کوئی ہوؿ( ًہ ہوئے۔
ایل ػے ػالوٍ هیبم ػے اربفت ًبهہ ػی تزؼیؼ اتے اًکبؿ هطلوثہ ػمتبویقات ػی کوی ػی ثٌب
اتے وی ہومکؼا اے۔ اًکبؿ ػی ثڑی اٍولی وروہبت وچوں اک هبتضت کبم ػے هؼبہؼٍ ػی ػؼم
هوروػگی ،هؼبىی ٓوؿ اتے گؾاؿٍ ػے ؽؿائغ ػی کوی ،هٌبمت ؿہبئو ػی ػؼم هوروػگی،
یوؿپیي ػے کنی هلکی ػی ربًت توں "ًبهوکٌبت" ػے اىبؿے وؿیـٍ۔
 .39کیب هیٌوں اپٌے تؼلین ظے اخبؾت ًبهے ًو کبم ظے اخبؾت ًبهے وچ تجعیل کؽ
قکعا/قکعی اوں؟
ری ہبں ،ایل تو پہلے رہ مبالًہ کوٹہ ػی هبئن صؼ عتن او ،اک تؼلین ػے اربفت ًبهے ًو
هبتضت یب عوػ هغتبؿ کبم ػے اربفت ًبهے وچ تجؼیل کـًب هوکي اے ،هبتضت کبم ػی ٍوؿت وچ
کبم ػی هوروػگی ًو حبثت کـى والی ّـوؿی ػمتبویقات ػکھبًی الفهی اے؛
 اک عوػ هغتبؿ کبم dی ٍوؿت وچ ایل مـگـهی ػے ّـوؿی کوائق تے ایل ًو چالًے ػے
لئ ّـوؿی هؼبىی ؽؿائغ ػی هوروػگی ػکھبًی الفهی اے۔
توخہ ۔ اوٍ لوکبں ریہڑے اٹلی وچ ڈگـی ػی تؼلین (تیي مبلہ یب امپیيلنٹ) وچ ڈاکٹـیٹ یب هبمٹـف
ػے پہلے یب ػورے مبل ػی مطش اتے ایں تے اًب ػا تؼلین ػا اربفت ًبهہ عتن ہوى ػی تبؿیظ ػے هـیت
ہو اوٍ اپٌب ًبم کبم ػی تاله ػے ػكتـ ػی كہـمت ،لیکي  12هبٍ توں فائؼ ًئیں۔ وچ لکھوا مکؼے ًیں۔

 40۔ کیب ایہہ ہویهہ َؽوؼی اے خہ تؼلین ظے اخبؾت ًبهے ظی تجعیلی ظے ػول ظے
ظقتیبة کوٹہ ظی ايل زمیمت ظے ثبؼے وچ خبًکبؼی ؼکھی خبئے؟
ًہیں ،کوٹہ ػی ػمتیبة ویـی كیکیيي ػا کوٹہ کھال اے لہؾا ایہہ مبل وچ کنی وی ویلے
ثھیزے رب مکؼے ًیں ،تجؼیلی ػا موال ػؿد ؽیل لوگ کـ مکؼے ًیں:
 هوهی مـفهیي اتے ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے هوین ثبلؾ ؿیـ هلکی ىہـی؛ ؿیـ هلکی ىہـی رٌبں ًوں اٹلی وچ هتؼلوہ تؼلیوی مبل ػا کوؿك هکول کـًے ػے ثؼؼهبمٹـ ػی مٌؼ یب امپیيل ڈگـی هل چکب او۔
کیہڑی تؼلیوی ڈگـیبں ػے هکول ہوًے اتے اوك تجؼیلی ػا موال کیتب ربمکؼا اے:
 مٌؼ )تیي مبلً 180 ،وجـ یوًیوؿمٹی ػی مطش اتے(؛ عبً مٌؼ/هبمٹـ ً 300وجـ ،یوًیوؿمٹی مٌؼ ػے  180کـیڈٹل ػے هنبوی یب هبمٹـمٌؼ ػے (180 CFU
 امپیيالئقیيي ػا ڈپلوهب )گھٹ توں گھٹ تیي مبل(؛ ؿینـچ ڈاکٹـیٹ ) گھٹ توں گھٹ تیي مبل(؛ پہلے تے ػومـے ػؿرے ػی یوًیوؿمٹی هبمٹـف ) گھٹ توں گھٹ  60کـیڈٹ ًوجـ(؛ تَؼین ىؼٍ یب پـكیکيي یب ثہتـی ػا ڈپلوهب )مبالًہ ػوؿاًیہ۔  60کـیڈٹل(۔41۔ اگؽ هیؽے کول هوقوی کبم ظا پؽهیكو ظی قو خوؼًو ہو تو کیب هیں اوـ ًوں
هؼیٌہ یب غیؽ هؼیٌہ هعت ظے هبتست کبم ظے پؽهیكو وچ تجعیل کؽ قکعا اوں؟
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رے اک ؿیـهلکی وؿکـ ًوں هوموی کبم ػے ػاعلہ ویقے اتھبؿٹی ػی گئی ہو ،اوٍ اپٌب
هوموی کبم ػا پـهینو ػی مو روؿًو (ً 5وهجؽ  2013ظے قؽکلؽ ػی ثٌیبػ اتے اپٌے پہلے
ػكؼہ اٹلی وچ ػاعلے توں) ًوں ػومـے هنن ،هؼیٌہ یب ؿیـهؼیٌہ هؼت ػے هبتضت کبم ػے
پـهینو وچ تجؼیل کـمکؼا اے ،اك ىـٓ ػے ًبل رہ کوٹہ ( 2014ػے لئ ڈی پی می این
هوؿعہ ً 25وهجـ  ،2013رل وچ  4000یوًٹ اك تجؼیلی ػے لئے هغتٌ کیتے ًیں) وچ اك
ػی گٌزبئو هوروػ او۔ اك پـهینو ػی موروؿًو ػی ػؿعوامت پیو کـتے وهت ایہہ عیبل
ؿکھٌب ّـوؿی ہے رہ اك ػی هؼیبػ عتن ًہ ہوئی او۔
اک ؿیـ هلکی وؿکـ اهیگـیيي ػے امپو ؿتیلو اوًیکو یب ػكتـ وچ ٍـف ٹیلی هیٹیکلی یب ثؾؿیؼہ
اًٹـًیٹ ،ایل ویت مبئٹ ػے ؽؿیؼے  https://nullaostalavoro.interno.itاپٌی هوموی کبم
ػے پـهینو ػی هبتضت کبم تجؼیلی ػی ػؿعوامت ثھیزے گب۔
اینی ٍوؿت وچ رؼ کہ کوٹہ ػمتیبة او ،ؿیـهلکی ًو امپو ؿتیلو اوًیکو ػی ربًت ًبل اک
هؼبہؼے تے هبتضت کبم ػے اربفت ًبهے ػی ػؿعوامت كبؿم تے ػمتغٔ ػے لئ ثالیب ربئے
گب۔
42۔ کیب هیں اپٌب پؽهیكو ظی قو خوؼ ًو هبتستی/ضوظ هطتبؼ کبم یب ضبًعاى وچ
نوولیت یب کكی ہوؼ همًع ظے لئ اقتؼوبل کؽ قکعا/قکعی اوں؟
ری ہبں ،توبم هیؼبػی ػـٍے ػے ػوؿاى اربفت ًبهے ًو ثـیـ تجؼیلی یب تـهین ػے وی
امتؼوبل کیتب ربمکؼا اے۔ رؼ ایل ػی تزؼیؼ ػا وهت آئے توں ایل ویلے اپٌی مـگـهی یب
ّـوؿت ػے هطبثن ًواں اربفت ًبهہ ٓلت کیتب ربمکؼا اے۔
ػبم ٓوؿ اتے اٹلی وچ اک ؿیـهلکی ىہـی ًو ایل ػی ٍالصیت ػا کن کـًے ػے لئ اک
اربفت ًبهے ػی ّـوؿت ہوًؼی اے ،کبم ػے پـهینو ػے ػالوٍ اى توبم اهنبم ػے پـهینو
یب اربفت ًبهوں اتے کبم کیتب رب مکؼا اے :کنٹڈی یب صلبظت ،ثے وٌٓی ،پٌبٍ ػا موال،
میبمی پٌبٍ ػا موالً ،بثبلؾ ػی مـپـمتی ،کھیل ػی مـگـهی ،اک یوؿپیي ىہـی ػے
عبًؼاى وچ ىوولیت ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو ،اک یوؿپیي ىہـی ػے عبًؼاى وچ ىوولیت ػا
هنتول پـهینو ػی مو رو ؿًو ،عبًؼاى ػی ورہ ًبلً ،بثبلؾ ػے عبًؼاى ػی ورہ توںً ،بثبلؾ
ػا اًْوبم ،هوموی کبم ،آؿٹنٹک کبم ،عوػ هغتبؿ کبم ،هبتضت کبم ،کبم ػا اًتظبؿ ،هوموی
کبم پلیوؿی ًبلے یب کئی مبل ػا وی ،عبً ٓـس ػے کبم CE ،پـهینو ػے ٓویل ػـٍے ػے
هیبم ،مومی ػاؿیو یب گؾاؿے ػی صلبظت ،ػبؿّی صلبظت ،مبئٌنی تضوین ،تؼلین،
اًنبًی وروہبت تے چھٹیوں ػا کبم۔
رؼ کہ اى ٹبئٹل ػے پـهینو اتے اٹلی وچ کبم ًئیں کیتب ربمکؼآ :جی ػالد ،میبصت،
هؾہجی وروہبتً ،بثبلؾ ،کبؿوثبؿ تے اًَبف ،ىہـیت هلٌے ػا اًتظبؿ۔ هقیؼ ربًٌے ػے لئ اوٍ
اخبؾت ًبهے خٌبں ظے تست کبم کیتب خبقکعا اے
 (http://www.integrazioni.migranti.gov.it).اهیگـیيي ػی اًٹگـیيي یب اًْوبم ػی پوؿٹل۔

توخہ :ػبم میبمی پٌبٍ ػے پـهینو ػی موروؿًو ػی ػؿعوامت ػے كیَلہ ػے رواة تبں
ػؿعوامت گؾاؿ ًوں کبم ػی اربفت ًیں اے ،لیکي اگـ اك كیَلہ چھ هبٍ ػے اًؼؿ ًہ آئے تے
ػؿعوامت گؾاؿ ػا اك وچ کوئی هَوؿ ًہ ہو تو ػؿعوامت گؾاؿ ًو چھ هبٍ ػا میبمی پٌبٍ ػے
ػؿعوامت ػا ػبؿّی پـهینو ػیب ربًؼا اے ،رہڑا اگلے چھ هبٍ ػے لئ هبثل تزؼیؼ ہوگب تے
اك ٍوؿت وچ كیَلہ ػے اعتتبم تک کبم ػی مـگـهی ػی اربفت اے۔

43۔ هیں کی کؽ قکعا اوں خے هیؽا اخبؾت ًبهہ ظے لئ اًکبؼ ہو خبئے یب اوٍ واپف
لے لیب خبوئے ؟
آكیيلی آالع ػا صکن هلٌے ػے  60ػى ػے اًؼؿ امی پولیل ػے آكل یب کینتوؿا ػے
هطبثن رتھوں آالع هلی او ػے ) TARٹـیجوًبلے اهیٌینتـاتیو ؿیزوًبلے یب ػؼالت ثـائے
ػالهبئی اًتظبم( وچ اپیل کی ربمکؼی اے ،رتھے تبں اربفت ًبهے اتے اًکبؿ کبم ػی ورہ
اتے ہویب اے۔
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لیکي رے ایہہ اًکبؿ عبًؼاى ػی وروہبت اتے ہویب او توں تنی ایل ػی اپیل آالع هلٌے ػے
 60ػى ػے اًؼؿ ػبم ػؼالت وچ کـ مکؼے او۔
44۔ اک پؽهیكو یب لیبم ظے اخبؾت ًبهے ظا هبلک ہوى ظی زیثیت ًبل هیؽے زموق
کیہڑے ًیں؟









تنیں اہٌب ؿرنٹـیيي ،اپٌے پیيہ وؿاًہ پـوكبئل ػے لئ ،کبم ػی تاله ػے ػكتـ وچ اپٌب
ًبم لکھوا مکؼے او؛
تنیں اپٌب ؿرنٹـیيي هوهی ٍضت ػی مـوك وچ کـوا مکؼے او؛
تنیں اپٌے آپ ًوں )  INPsموبری االؤًل ػا هوهی اًنٹیٹیوٹ( وچ ثبهبػؼٍ کـوا
مکؼے او؛
تنیں اپٌی پوفیيي ًوں )  INAILکبم ػے هوهغ اتے صبػحے ػا هوهی اًنٹیٹیوٹ( وچ
ثبهبػؼٍ کـوا مکؼے او؛
تنیں اہٌب ؿرنٹـیيي کووًے یب هیوًنپلٹی ػے ؿہبئيی اًبگـاكے یب ؿرنٹـیيي آكل
ؿرنٹـیيي اتے کـوا مکؼے او؛
تنیں اپٌے ًبثبلؾ ثچوں ػے لئ امکول وچ ػاعلہ ػا موال کـ مکؼے او؛
تنیں اک اینومی ایيي وچ ىبهل/یب امے پـوهوٹ کـ مکؼے او؛
تنیں اپٌے آپ ًو مٌؼاکبتو یب وؿکـ یوًیي وچ ؿرنٹـ کـوا مکؼے او۔

45۔ اک پؽهیكو یب لیبم ظے اخبؾت ًبهے ظا هبلک ہوى ظی زیثیت ًبل هیؽے کی
فؽائٍ ًیں؟
تنبں اتے الفم اے رہ اپٌے پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهے ػے ًبل اپٌے پبمپوؿٹ یب
ػورے ىٌبعتی ػمتبویقات اى ٍوؿتبں وچ وکھبئیں گے:
 پجلک ایڈهٌنٹـیيي ػے اػاؿاں وچ رؼ تنیں ًو پـهیيي ،اتھبؿٹی لیٹـف ،ؿرنٹـیيي
وؿیـٍ ػی ّـوؿت او۔
 ػواهی میکوؿٹی ػے ؽهہ ػاؿاى یب اًبں ػے ّوٌی ایزٌٹ ًو؛ رے تنی ایٌذ ًئیں
کـمبى توں ایل ٍوؿت وچ توا ًوں اک مبل ػی گـكتبؿی ػی مقا تے  2ہقاؿ یوؿو تبں چبالى
ہومکؼا اے۔ ػواهی صلبظت ػی اتھبؿٹی تے هوروػگی اک ربئق ورہ ػی ثٌب اتے اے ،اوٍ
تواڈے کول هقیؼ هؼلوهبت رہي رہ تواڈا تے تواڈے اٹلی وچ ؿہٌے والے عبًؼاى ًو چالًے
ػے لئ تواڈی آهؼًی ػے ؽؿائغ ػے حجوت )کبم یب ػومـے ربئق ؽؿائغ( کبكی ًیں یب ًئیں
ػی پوچھ گچھ کـ مکؼے ًیں۔
ایل ػے ػالوٍ تنبں اتے الفم اے هلک ػے هتؼلوہ اػاؿوں ًوں پٌؼؿٍ ؿوف ػے اًؼؿ اپٌے ؿہبئو
یب گھـ ػی تجؼیلی ػی آالع کـاں۔
ایہہ آالع هہوبى تے/یب چینیوًے ػا كبثـیکبتو یب ؿہٌے ػی اربفت ػی اک تَؼین ػے ؽؿیؼے
تے هبًوى ػے ػئیے ہوئے هبػؼوں ػے هطبثن وی هکول ہو مکؼی اے۔
46۔ خے هیؽا ؼوؾگبؼ چھوٹ خبئے تو کیب هیؽا پؽهیكو یب اخبؾت ًبهہ وی ضتن ہو خبئے
گب؟
ًہیں ،رے اک ؿیـهلکی ػا کبم یب ؿوفگبؿ چھوٹ ربئے توں اینی ٍوؿت وچ ،تنبں ػے کبم
ػے هبلک ًو امپو ؿتیلو اوًیکو یب کبم ػی تاله ػے ػكتـ یب میٌٹـو پـ اهپیے گو وچ ایل ػی
آالع کن ًوں ًکبلٌے ػے پٌچ ػى ػے اًؼؿ ػیٌی ہوًؼی اے۔ کن ػی تاله ػا ػكتـ ایل ؿیـ
هلکی ػا ًبم وؿکـف ػی كہـمت وچ ىبهل تے ایل ػی صبلیہ ؿوفگبؿ ػی ٍوؿتضبل ًو اپ ڈیٹ
کـے گب۔ اک وؿکـ ایل كہـمت وچ اپٌب ًبم لکھوا کـ اربفت ًبهے ػا ثبهی ؿہي واال ػـٍہ ثـهـاؿ
ؿکھ مکؼا اے تے ،ػبم ٓوؿ اتے ،هوموی وؿکـ ػی ثے ؿوفگبؿی ػی ٍوؿت وچ ایہہ ػـٍہ اک
مبل توں کن ًئیں ہوًب چبہیؼا۔
47۔ کیٌح ہو قبى خے هیں اٹلی وچ تبؼیص هیؼبظ گػؼے ہوئے پؽهیكو یب ثغیؽ پؽهیكو
کے ًبل ظاضل ہوں یب پکڑا خبوں؟
تنی اک رـم ػا اؿتکبة کـاں می تے مقا ػے ٓوؿ وچ تنبں اتے  5ہقاؿ تبں  10ہقاؿ یوؿو ػا
رـهبًہ ہومکؼا اے۔
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 3.2اًُوبم ظا هؼبہعٍ
48۔ اًُوبم یب نوولیت ظا هؼبہعٍ کی اے؟
هوؿعہ 10هبؿچ  2012توں اک ًواں اٍول هؼبہؼٍ ثـائے اًْوبم ًبكؾ ہو چکیب اے ،اوٍ ؿیـ هلکی
رٌبں ػی ػوـ مولہ مبل توں فائؼ او تے اوٍ اٹلی وچ پہلی واؿی ػاعل ہوئے اوں تے اک اینے
اربفت ًبهے ػے ارـا ػا موال کـاں ریہڑا ػوؿاًیہ اک مبل توں کن ًہ او ،اى ًو اٹبلیي صکوهت
ػے ًبل اک هؼبہؼٍ اتے ػمتغٔ کـًے ہوًگے۔
ایل هؼبہؼے اتے ػمتغٔ ػے ثؼؼ اوٍ ؿیـ هلکی ىہـی اپٌے آپ ًو اپٌے پـهینو یب اربفت
ًبهے ػے هیؼبػ ػے هنبوی ػـٍے ػے ػوؿاى ىوولیت ػے هوَؼ ػے لئ وی وهق کـے گب
تے صکوهت وی ہـ هٌبمت ٓـیوے ًبل ایل ػے ىوولیت ػے ػول ًو ؿیزٌل اػاؿوں ػی مطش
اتے ثـهـاؿ ؿکھے می۔
49۔ کوى لوگ ایف هؼبہعے وچ نبهل ہوًعے ًیں؟
اًْوبم ػا ایہہ هؼبہؼٍ اى ؿیـ هلکیوں ػے لئ ہو گب رٌبں ػی ػوـ مولہ مبل توں فائؼ اے تے
ریھڑے اٹلی وچ پہلی واؿی آئے اوں تے اک اینے اربفت ًبهے ػے ارـا ػا موال کـاں ریہڑا
ػوؿاًیہ اک مبل تو گھٹ ًہ او۔
هؼبہؼٍ ،اک ًویں آى والے ًبثبلؾ ،ریل ػی ػوـ مولہ توں اٹھبؿٍ ػے ػؿهیبى او تے اوك ػا
ؿرنٹـیيي اپٌے والؼیي یب مـپـمت ریہڑے اٹلی وچ ثبهبػؼٍ ؿہبئو پؾیـ اوں ،ػے ًبل او ،ػے
ًبل اًزبم پبئے گب۔
50۔ کوى لوگ ایف هؼبہعے وچ نبهل ًئیں ہوًعے ًیں؟
 )aاوٍ ؿیـ هلکی ىہـی ریہڑے اینی هؼؾوؿی یب مٌزیؼٍ ثیوبؿی وچ هجتال اوں رے اًبں ػی
عوػ هغتبؿی یب اًب ػی فثبى تے حوبكت ػے موزھٌے وچ ؿکبوٹ او۔ ایل ٍوؿت وچ ہنپتبل ػا
مـٹیلیکیٹ ریہڑا اًب ػی ایل ثیوبؿی ػی تَؼین کـے ہب كیـ هوهی ٍضت ػی مـوك ػا
کوئی ًوبئٌؼٍ ڈاکٹـ کـاں؛
 )bاوٍ ًبثبلؾ رٌبں ػے ًبل کوئی ًہ او ،آؿٹیکل ًوجـ  ،2ػا هبًوى ًوجـ  184هوؿعہ  4هئی ،1983
ثؼؼ ػی تـهین ػے هطبثن ریل وچ ایل ػا ػول واّغ کیتب گیب می ،ایل ىہـی تے
موبری اًْوبم ػے هؼبہؼے ًو هکول کـًے ػے لئ ٹینتو اوًیکو ػا آؿٹیکل ًوجـ  32پیـا 1-
 bisوی ایل ػی تبئیؼ کـػے ًیں؛
 )cظلن تے متن ،تيؼػ ،یب ىؼیؼ ثیگبؿ ػا ىکبؿ لوگ ىہـی تے موبری اًْوبم ػے
هؼبہؼے ػے اهیگـیيي ػے ٹینتو اوًیکو ػے آؿٹیکل ًوجـ  18ػے تضت ایل ًبل هنتخٌی
ًیں۔
 .51ایہہ هؼبہعٍ کتھوں قؽ اًدبم پبئے گب؟
پـكیتوؿا یب پـی كیکٹ ػے اهیگـیيي ػے مپوؿ تیلو اوًیکو ػے ػكتـ وچ ،ایل ٍوؿت وچ رؼ کہ
ؿیـهلکی ىہـی اٹلی وچ کبم یب عبًؼاى وچ ىوولیت ػی وروہبت اتے ػاعل او ،اًبں ػے ػالوٍ
ػیگـ وروہبت ػے لئ کنتوؿا یب پولیل ػے آكل وچ ایہہ ػول مـ اًزبم پبئے گب۔
هؼبہؼٍ ،اک مبل توں یب فائؼ ػا اربفت ًبهہ هبًگٌے ػے موال ػے ًبل ثہ یک وهت مـ اًزبم
پوئے می۔ ؿرنٹـیيي ػے ویلے ،هؼبہؼٍ ؿیـ هلکی ػی هبًگی گئی فثبى وچ اًبں ًوں ػیتب رب
می۔ هولکت ػی ربًت ًبل پـیلیتوؿا یب كیـ اًبں ػے ًوبئٌؼے ایل اتے ػمتغٔ کـاں گے۔
52۔ اثتعا وچ غیؽ هلکی نہؽی ًوں ظئیے خبى والے کؽیڈٹ ًوجؽؾ کٌے ہوًگے؟
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اك هؼبہؼے وچ ػمتغٔ ػے وهت اثتؼائی  16کـیڈٹ ًوجـ ػئیے ربں می۔ اى  16کـیڈٹ ًوجـف
ػی کٌلـهیيي ،اٹلی ػی ىہـی تے حوبكتی فًؼگی ػا اک هلت کوؿك ػا میيي ،پـیلیتوؿا
ػی اهیگـیيي ػی امپو ؿ تیلو اوًیکو وچ کـًے ػے ثؼؼ ہوئے گی۔ ایل هوهغ اتے اوٍ "اًْوبم یب
ىوولیت ػے ػول ػے اهؼاهبت تے مؼھبؿ" ریھڑے ٍوثہ وچ ًیں اتے وی هؼلوهبت )هخبل ػے
ٓوؿ اتے اٹبلیي فثبى ػا هلت کوؿك( صبٍل کـاں گے ۔ ایل کوؿك ػا میيي ًہ کـًے پـ ػئیے
گئے  16کـیڈٹ ًوجـف وچوں  15کبٹ لئے ربئیں گے۔
53۔ کٌے ػؽيے ظے ظوؼاًیے وچ کٌے کؽیڈٹ ًوجؽؾ ہوًے چبہیعے؟
ایل هؼبہؼے ػے تضت اک ؿیـ هلکی ًو ػو مبل ػے اًؼؿ  30کـیڈٹ ًوجـ ػا کوٹہ کـ لیٌب چبہیؼا۔
ایہہ کـیڈٹ ًوجـ هغتلق ٓـیوبں ًبل صبٍل کیتے رب مکؼے ًیں) ،رینے اٹبلیي فثبى ،اٹبلیي
حوبكت تے ػبم اًتظبهی ىہـی فًؼگی ػے کوؿمق( هخبل ػے ٓوؿ وچ ػؿد ؽیل:
 اٹبلیي فثبى ػا کوؿك پیيہ وؿاًہ تؼلین تؼلیوی مٌؼ ػا صَول توآڈے اٍل هلک ػی تؼلین وی ایل وچ ىبهل ًیں هوهی ٍضت ػی مـوك وچ ؿرنٹـیيي تے كیولی ڈاکٹـ ػا اًتغبة کـائیے ػے هکبى ػا هؼبہؼٍ یب اك ػی عـیؼاؿی ػے لوى ػی اثتؼائی هنٔ ػا مـٹیلیکیٹ هؼبىی تے کبؿوثبؿی مـگـهیوں وچ صَہ ،وؿیـٍ ،اى مـگـهیوں ػی هکول ربًکبؿی رٌبںًبل هقیؼ کـیڈٹ ًوجـ لیے رب مکبں ویکھٌے تے موزھٌے ػے لئ ظیکھیے ٹیجل ۔
54۔ کیب زبيل کیتے ہوئے کؽیڈٹ ًوجؽاں ظی کٹوٹی وی ہو قکعی اے؟
ایہہ صبٍل کـػٍ کـیڈٹ اى ٓـیوبں توں تنی کھو وی مکؼے او:
 )aرـم ػے حبثت ہوًے اتے؛
 )bؽاتی صلبظتی ػی ًوػیت ػے هتؼلن ؿیـ صتوی القاهبت۔
 )cحبثت ىؼٍ اًتظبهی یب ػؼالتی رـم پـ  10ہقاؿ یوؿو یب فائؼ ػا رـهبًہ
هقیؼ ربًٌے ػے لئ ویکھیے ایہہ فہؽقت رٌبں ػے اؿتکبة اتے صبٍل ىؼٍ کـیڈٹ ًوجـاں ػی
کٹوتی ہو مکؼی اے۔
 .55هؼبہعٍ ظی ویؽیفیکیهي یب توثیك کعوں ہوئے قی؟
هؼبہؼٍ ػے عتن ہوًے ػے اک هبٍ پہلے ،امپو ؿتیلو اوًیکو ایل ػول ػی توحین ػے لئ ؿیـ
هلکی ػی توبم ػمتبویقات ػی ربًچ پڑتبل ىـوع کـاں می ریہڑے اوك ًے پیو کیتیں مبى۔
رے تنی اة تک کوئی ػمتبویق ًئیں ثھیزی ہو توں کویوًیکیيي ػے  15ػى ػے اًؼؿ تنبں ًو
ایہہ ّـوؿی ػمتبویقات ،ریہڑی کـیڈٹ ػے صَول ػے لئ ّـوؿی ًیں پیو کـًب ہوًگی ،ایل
ػے ػالوٍ اپٌے ًبثبلؾ ثچوں ًو تؼلین ػالًے ػی الفهی ىـٓ ػی هٌبمجت ًبل مـٹیلیکیٹ تے
امی هٌبمجت ًبل اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػا  A2ػی مطش ػا مـٹیلیکیٹ وی ىبهل اے۔
ّـوؿی ػمتبویقات ػی کوی ػی ٍوؿت وچ ،اک ؿیـهلکی ىہـی ثـیـ کنی كیل ػے اٹبلیي
فثبى تے حوبكت تے ىہـی فًؼگی ػی موزھ ػا اک ٹینٹ ػے کـ اپٌی پوفیيي ثـهـاؿ ؿکھ
مکؼا اے۔ اك ٹنٹ ػا اًتظبم مپوؿ تیلو اوًیکو والے کـاں می۔
56۔  A2قطر ظی اٹبلیي ؾثبى قودھٌے ظا کیب هطلت اے؟ ایف ظا قؽٹیفیکیٹ کیكے
لیب خبقکعا اے؟
فثبى ػی موزھ ػی گھٹ توں گھٹ مطش ریہڑی رہ ىوولیت ػے هؼبہؼے ًو هکول ثٌبًے ػے
لئ یوؿپیي یوًیي ػی کوًنل توں هٌظوؿ ىؼٍ  A2ػی مطش ػے ایل ػبم تٌبظـ وچ اے۔  A2ظا
هطلت ؾثبى ظی قودھ ظی اک اثتعائی قطر اے خیہڑی ػبم هوّوػبت اتے ثبت چیت تے
هؼلوهبت ػے تجبػلہ ػی تے ؿوفهـٍ ػی فًؼگی ػی مبػٍ ثبتوں ػے اظہبؿ ػی اربفت ػیٌؼی ًیں۔
اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػی  A2مطش ًو ػکھبًے ػے لئ ػؿد ؽیل هغتلق ٓـیوے ًیں:
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 اک اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػی  A2مطش ػا مـٹیلیکیٹ ریہڑا اًبں اػاؿاں ًبل ربؿی ہویب اوریہڑا رہ وفاؿت عبؿرہ تے عبؿری اهوؿ ،یوًیوؿمٹی تے تضوین) ،پیـورب ػی ؿیـهلکیوں ػی
یوًیوؿمٹی ،می ایٌب ػی ؿیـهلکیوں ػی یوًیوؿمٹی ،یوًیوؿمٹی ثـائے امتوػی ؿوهب تـے
تے موىیتب ػاًتے الگھییـی( ػے اػاؿاں توں هٌظوؿ ىؼٍ اوں؛
 تؼلین ػی امٌبػ ریہڑی رہ اٹلی وچ صبٍل کیتی گئی مبى )هڈل مکول ،ہبئی مکول،یوًیوؿمٹی ػی مٌؼ(؛
 ایہہ حبثت کـ کے رہ اٹلی ػی هوهی یوًیوؿمٹی یب ؿیـ هلکی هگـ هبًوًی ٓوؿ اتے هٌظوؿىؼٍ ،ػی تؼلین ،ڈاکٹـیٹ یب هبمٹـ ػی مٌؼ وچ تؼلین صبٍل کـ ؿہے ًیں؛
 اک میٌتـو تیـیتوؿیبلے پـهبًیٌتے ) (CTPتوں اٹبلیي فثبى ػا کوؿك صبٍل کـ ؿہے اوں یب کیتبہو ،ایل کوؿك ػے اعتتبم وچ اک مٌؼ ربؿی ہو مبى ،ریل ػے هطبثن اٹبلیي فثبى ریل
ػی مطش  QCERػی مطش  A2توں گھٹ ًہ او۔
اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػے اى مـٹیلیکیٹ ػے ًہ ہوًے ػی ٍوؿت وچ اٹبلیي فثبى ػا ٹینٹ ػیٌب
پئے می ریہڑا رہ  CTPتوں زبيل کؽظٍ اٹبلیي ؾثبى ظی قودھ ظا کوؼـ کہالًؼا اے۔
57۔  CTPکی ًیں؟
هنتول ػالهبئی میٌٹـ ثـائے تؼلین تے تؼلین ثبلـبں یب  CTPاوٍ ػواهی هـاکق ًیں رتھوں
گوؿًوٌٹ ػے فیـ ًگـاًی امکوالں ػے امبتؾٍ کن کـػے ًیں ریہڑے رہ ؿیـ هلکی تؼلوبت،
حوبكتی مـگـهیوں تے تؼلین و تـثیت ثـائے ثبلـبں ػے هبہـ ہوًؼے ًیں۔
 CTPػے اٹبلیي فثبى ػے کوؿك ػے ػالوٍ ایل ػے وچ ىہـی صووم تے كـائِ ػی تؼلین وی
ىبهل ہوًؼی اے۔
 CTPػے ایل کوؿك وچ توبم ؿیـهلکی ىہـی رٌبں ػی ػوـ  16مبل توں فائؼ او صَہ لے
مکؼے ًیں۔ ایل کوؿك ػے اعتتبم اتے ایل کوؿك ػی تکویل ػی مٌؼ وی صبٍل کیتی
ربمکؼی اے۔
 CTPظے ؾیؽ اًتظبم ایہہ کوؼـ هفت ًیں۔
58۔ اًُوبم ظے هؼبہعے ظی ویؽیفیکیهي یب توثیك کف ِؽذ ہوئے گی؟
هؼبہؼے ػی توحین یب ویـیلیکیيي ػی تکویل ًتیزہ ػے ٓوؿ اتے صبٍل کـػٍ کـیڈٹ ًوجـ ػی
ىٌبعت تے اًبں ػی ػؿد ؽیل لئ مبى كیَلوں ػے ثؼؼ ہوًؼی اے:
 30 )aتوں فائؼ کـیڈٹ ًوجـ ،تے  A2ػی مطش ػی هٌبمجت ًبل اٹبلیي فثبى ػے ثولٌے تے
اٹبلیي حوبكت تے ىہـی فًؼگی ػی موزھ ػی مٌؼ ػی هطلوثبت ػی كـاہوی ػے ثؼؼ
اًْوبم ػا هؼبہؼٍ عتن ہو ربًؼا اے۔ رے کـیڈٹ ًوجـ چبلیل ػے هنبوی یب اوك توں اوپـ ہو
توں اًبں ًوں عبً هنن ػی حوبكتی و تؼلیوی مـگـهیوں وچ صَہ لیي ػے هبثل هـاؿ ػیتب
ربمکؼا اے۔
 )bفیـو توں اًتیل ػے ػؿهیبى )یب ػمیب ربئے رہ اٹبلیي فثبى ػے ثولٌے تے اٹبلیي حوبكت تے
ىہـی فًؼگی ػی موزھ ػی مطش اتے ًہ ہوًب( ،اینی ٍوؿت وچ ایل ؿیـ هلکی ػے
هؼبہؼے ػی هؼت وچ هقیؼ اک مبل ػی تومیغ کـ ػی ربئے گی۔ اگلی توحین هؼبہؼے ػی
هؼت ػے عتن ہوى ػے اک هبٍ پہلے ىـوع ہو گی۔ رے ثہـصبل هؼبہؼٍ ػی هطلوثہ ّـوؿیبت
پوؿی ًہ کیتی گئیں توں پـی كیکٹ ایل تکویل ًوں ًبکبكی هـاؿ ػے مبى تے هزبفی
اًتظبهیہ ایل ػی اهیگـیيي ػی ٍوؿت صبل اتے هضتبٓ اهؼاهبت کـاں گی۔
 )cكبئٌل کـیڈٹ فیـو یب ایل ػے کن او توں ایل ػے هؼبہؼے ػی تکویل ًو ًبکبكی هـاؿ ػیتب رب
می ،ایل ػا اربفت ًبهہ هٌنوط کـ ػیتب ربئے گب یب ایل ػے تزؼیؼ اتے اًکبؿ کـ ػیتب ربئے
گب تے اك ًو هوهی مـ فهیي توں ًکلٌے ػے اصکبهبت ربؿی کـ ػئیے ربئیں گے۔ رے کنی
ہوؿ هزجوؿی ػی ثٌب اتے امے ًکبال ًہ رب مکے توں اینی ٍوؿت وچ هزبفی اًتظبهیہ اوك
ػی اهیگـیيي ػی ٍوؿت صبل اتے هضتبٓ اهؼاهبت کـ مبى۔
امپو ؿتیلو اوًیکو ایل اٹبلیي فثبى تے اٹبلیي حوبكت تے ىہـی فًؼگی ػی موزھ ػے میيي
وچ ؿیـ صبّـی اتے پٌؼؿٍ پوائٌٹ هٌہب کـ لے می۔ ًبثبلؾ ثچوں می الفهی تؼلین ػی اػائیگی
ػے كـُ توں ؿللت ؿرنٹـیيي ػے وهت هلٌے والے توبم پوائٌٹ ػے کھوًے ػا مجت ثٌیں
گی تے ثؼؼ ػے هلٌے والے تے هؼبہؼٍ ًبهکول هـاؿ ػتب ربئے می۔
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59۔ اوٍ کیہڑے غیؽ هلکی نہؽی ًیں خیہڑے هؼبہعے ظی توثیك توں هكتثٌی ًیں؟
اوٍ ؿیـ هلکی ىہـی رٌہبں ًوں ایل هؼبہؼے وچ ػمتغٔ کیتے اوں تے ایل ػی توحین ػے
وهت اًبں ػے کول ػؿد ؽیل پـهینو یب اربفت ًبهہ او :پٌبٍ ػا موال ،پٌبٍ ػے موال ػا پـهینو،
گؾاؿے یب مومی ػاؿیو صلبظت ػا پـهینو ،عبًؼاى ػی وروٍ CE ،ػا ٓویل ؿہبئو ػا پـهینو،
یوؿپیي ىہـی ػے عبًؼاى وچ ؿیـهلکی ىہـی ػی ىوولیت ػا مو روؿ ًو ػا کبؿڈ ،ایل ػے
ػالوٍ کنی ہوؿ پـهینو ػا هبلک ؿیـهلکی ریل ًو عبًؼاى وچ ىوولیت ػا صن صبٍل او۔
ثہـ صبل ،ؿیـ هلکی ػی ػؿعوامت اتے رہ ایل ػی یب ایل ػے عبًؼاى وچ کنی كـػ ػی
ٍضت ػی عـاة صبلت ،ؿوفگبؿ ػی ورہ ،کنی کوؿك یب تؼلیوی وظیلہ وچ ىـکت ،پیيہ وؿاًہ
کوؿك ػی تیبؿی یب تزؼیؼ ،هلک توں ثبہـ تؼلین ػی ورہ ًبل هؼبہؼٍ ًو ؿوک یب هؼطل کـ ػیتب ربئے
گب۔
ِ 3.3ویل ػؽيے ظے لیبم ظے لئ  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو
60۔ ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو یب اخبؾت ًبهہ کی اے؟
ایہہ اک اینب اربفت ًبهہ اے ریہڑی ًبل اٹلی وچ ال هتٌبہی ػـٍہ تبں ؿیب ربمکؼا اے۔ ٓویل
ػـٍے ػے هیبم پـهینو ػی موروؿًو ػی ًيبًؼہی ىٌبعتی ػمتبویقات اتے وی ہوگی ري
ػی هؼیبػ ربؿی ہوًے توں لے کـ ،پبًچ مبل توں فائؼ ًہ ہو۔ ایہہ تزؼیؼ مبئل ػی ػؿعوامت تے
ًئی تَویـوں ػی كـاہوی اتے ہوگب۔
61۔ ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو ے زًول ظے لئے کی
هطلوة ہوًعا اے؟
ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو اک اینے ؿیـهلکی ىہـی ًوں ػیب ربمکؼا
اے ریل ػے کول گھٹ توں گھٹ پٌچ قبل ػا ویلڈ اربفت ًبهہ او ،تے اوٍ حبثت کـے رہ اوك
ػی مبالًہ آهؼًی ،مبالًہ موبری االؤًل )  2014وچ هنبوی ( € 5.818,93توں گھٹ ًہ
ہوئے اوؿ اٹبلیي فثبى ػی موزھ (ػیکھئے موال ًوجـ ) 68۔
توخہ :هوًَلیٹ ػے ػولہ یب اك ػے ثـاثـ ػی صیخیت یب كیـ اك ملنلے وچ کنی هغتَـ
هیبم ًوں پـهینو ػی ػؿعوامت ػیٌے اتے اك ػی هوًَلیت ػی هالفهت ػے ػـٍے ًوں،
پـهینو ػی هطلوثہ گھٹ توں گھٹ پبًچ مبل ػی ىـٓ ،ػے ػـٍے وچ ىبهل ًییں کیتب رب
می۔ اك پـهینو ػی ػؿعوامت ػے لئ هطلوثہ  5مبل هوهی مـ فهیي اتے هوروػگی ػی
ىـٓ ػے صوالے توں اک ؿیـهلکی اٹلی توں اك مبؿے ػـٍے ػے ػوؿاى  10هبٍ توں فائؼ
ػـٍے ػے لئ ؿیـصبّـ ًہیں ہومکؼا ،هگـ ہـ ؿیـ صبّـی ػا ػوؿاًیہ  6هبٍ توں فائؼ ًہیں ہوًب
چبہیؼا وؿًہ ایہہ ػـٍہ اك وچ ىبهل ًییں کیتب رب می ،رؼ تبں رہ کوئی مٌزیؼٍ ورہ ًہ ہو
رہي رہ کنی ورہ ًبل هلٹـی وچ الفهی ىـکت یب ٍضت ػی مٌزیؼٍ ٍوؿتضبل ػمتبویقی
حجوت ػے ًبل یب ػومـی کوئی مٌزیؼٍ ٍوؿت هگـ ػمتبویقی حجوت ػے مبتھ هبثل هجول اے۔
62۔ هیؽے کول ِویل ػؽيے ظے پؽهیكو ظی قو خوؼًو  CEظی توبم َؽوؼی
ظقتبویؿات هوخوظ ًیں ،کیب هیں اپٌے ضبًعاى ظے افؽاظ ظے لئ وی قوال کؽ قکعا
ہوں؟
ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو یب اربفت ًبهہ اوك ؿیـهلکی تے اوك ػے
عبًؼاى ػے كـػ ) ىـیک صیبتً ،بثبلؾ اوالػ ریل ػی ؽهہ واؿی ؿیـهلکی تے ہو ،ثبلؾ اوالػ
ریہڑی اپٌی فًؼگی ػی ّـوؿیبت عوػ پوؿی کـًے ػے هبثل ًہ ہوئے تے رٌبں ػی هنتول ؽهہ
ػاؿی ؿیـهلکی اتے ہو ،اوٍ والؼیي رٌبں ػی ؽهہ واؿی ؿیـهلکی اتے او تے اًبں ػی اًبں ػے
اٍل هلک وچ هٌبمت ػیکھ ثھبل ػے لئ کوئی ہوؿ ًہ ہوئے ( ػی ربًت ًبل وی هبًگب ربمکؼا
اے ریہڑے اتے ثتبئی مبى ّـوؿتیں (ػیکھیے موال ًوجـ  )60پوؿی کـاں۔ ثہـ ٍوؿت هٌبمت
آهؼًی رہڑی رہ عبًؼاى ػی ٍوؿت وچ ہو ،ػے ػالوٍ اک هٌبمت گھـ ریل ػی عَوٍیبت
ػالهبئی تؼویـاتی ػی ىـائٔ ػی گھٹ توں گھٹ هبًگ یب ػالهبئی ٍضت ػے اػاؿے ػی ربًت
ًبل ٍضت تے ٍلبئی ػی ىـائٔ پوؿی کـے ،ػی ػمتیبثی ػکھبًب ّـوؿی اے۔
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توخہ ٓ :ویل ػـٍے ػے پـهینو  CEػے عبًؼاى ػے اكـاػ ػی پـهینو ػے ارـا ػی ػؿعوامت
اتے کنتوؿا اك عبًؼاى ػے اكـاػ ػی اٹلی وچ هنتول پبًچ مبل ػی ؿہبئو ػے حجوت ػی
ػمتبویقات ػے ثبؿے وچ پوچھے گب۔ هگـ اك ًکتے اتے هبًوى ػا ؿط هغتلق اے رہ اك ػی ثٌیبػ
اتے ٍـف ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے ؿہبئو پؾیـ ؿیـهلکی مے اك ػی پبًچ مبل ػی هیبم ػی ىـٓ
هبًگؼا اے ًہ کہ اك ػے عبًؼاى ػے اكـاػ توں۔( ویٌل کی اپیل کوؿٹ کب كیَلہ ثـائے متوجـ

)2013

63۔ ایہہ کتہوں زبيل کیتب خبقکعا اے؟
ایہہ موال یب ػؿعوامت پومٹ آكل اتے ػمتیبة کٹ اتے ػی ربمکؼی اے۔ ًبثبلؾ اوالػ ػی
والؼیي وچوں کنی اک ػے ًبل ؿرنٹـ ہو مبى۔ ایہہ ػؿعوامت هیوًنپلٹی یب کووًے یب اوٍ
هزبف اػاؿے ریہڑے ایہہ عؼهبت كـاہن کـیں ( اًْوبم ػی پوؿٹل ػی مبئیٹ اتے تیـیتو

ًبفیٌبلے یب هوهی مـفهیي ػی امپوؿتیلو پبتـوًبتی ػیکھیے)

64۔ ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو ظے زًول ے اضؽاخبت کٌے
ہوًگے ؟
هوؿعہ 30رٌوؿی  2012توں ایل ػی هبلی ىـکت  200یوؿو اے۔ ػومـے اعـاربت ػؿد ؽیل ًیں؛
  16,00یوؿو ػی اک اػائیگی هبؿکہ ػا ثولو یب ٹکٹ ػی ٍوؿت وچ ریہڑی کٹ اتے لگبًب ہوگب؛ 30یوؿو ػی اک کوؿئیـ ػے اعـاربت ػی اػائیگی ریہڑے مپوؿ تیلو اوًیکو اتے ؿاکوهٌؼاتب یبؿمیؼ ػی ىکل وچ للبكے ػی ػیٌے ػے هوهغ اتے ػی رب می؛
 الکٹـاًک ىکل وچ ربؿی کـػٍ پـهینو ػے لئ  27,50یوؿو ػی اػائگی۔ِ . 65ویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو ظا ظوؼاًیہ کٌب ہوئے گب؟
ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو اک ال هتٌبہی ػـٍہ ػا اربفت ًبهہ اے۔
ایہہ ػمتبویق اک ؽاتی ىٌبعت ػی صیخیت توں وی امتؼوبل کی ربمکؼی اے۔ رے کوئی
ؽاتی ىٌبعت ػی صیخیت ًبل امے امتؼوبل کـًب چبہے تو کـ مکؼا اے مگوں ایل ٍوؿت وچ
پٌچ مبل ػے ثؼؼ ایل ػی ؿی ًیو یب ثضبلی ػی رب می۔
66۔ ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو ظے زًول ظے لئ کیہڑی
ظقتبویؿات پیم کؽًی ہوًگی؟
ایہہ ػؿعوامت اک پہلے توں چھپے ہوئے كبؿم اتے ریہڑا رہ پومٹ آكل اتے ػمتیبة اے ایل
كبؿم وچ ػؿد ؽیل مواالت ہوًگے:
 هکول ػبم هؼلوهبت؛ آعـی  5مبل ػی ؿہبئيی یب ڈوهینبئل ػی هؼلوهبت ػی تَؼین؛ آهؼًی ػی ؽؿائغ ثيوول هؼؾوؿی ػی پیٌيي ،اگـ اے تے )هکول آهؼًی(؛ اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػے ٹینٹ ػے پبك ہوى ػا مـٹیلیکیٹ  A2مطش ػا یب ؿػبیت؛ هیقثبًی ػا اهـاؿ ًبهہ یب ؿہبئو ػے امتؼوبل ػا اهـاؿ ًبهہ یب کـایہ ػا هؼبہؼٍ یب عـیؼ تے كـوعتػا مـٹیلیکیٹ؛
  4تَویـیں اک رینے پوف وچ ،ریہڑے کبؿڈ وچ امتؼوبل ہوًؼی ًیں؛ پـهینو یب اربفت ًبهہ  +ایل ػی اک كوٹو کبپی؛ پبمپوؿٹ  +ایل ػی اک كوٹو کبپی؛ كنکل کوڈ یب کوػیيے كنکبلے ػی اک كوٹو کبپی یب عوػ تَؼیوی مـٹیلیکیٹ؛ ػؼالت ػا کیـیکٹـ مـٹیلیکیٹ تے ربؿی کیل؛ آهؼًی ػا آعـی اهـاؿ ًبهہ یب  CUDکڈ ػا كبؿم؛37

 عبًؼاًی صبلت ػا تَؼین ًبهہ یب عوػ تَؼیوی؛  1هبؿکہ ػا ثولو یب ٹکٹ۔ایل ػے ػالوٍ:
خے تكیں هبتست هالؾم ًیں :
 هبلک یب کبم ػیٌے والے ػا اهـاؿ ًبهہ )تے ایل ػے ىٌبعتی ػمتبویق ػی اک كوٹو کبپی(ریل وچ کبم ػی هتؼلن لکھب ہوئے؛
 آعـی تٌغواٍ ػی ؿمیؼ ػی كوٹو کبپی؛ کبم ػے هؼبہؼے ػی كوٹو کبپی؛  INPSػے اػائگی ػی ؿمیؼوں )گھـیلو هالفهیي( ػی کبپیبں؛ آهؼًی ػا اهـاؿ ًبهہ یب ڈیکلـیيي۔اگؽ تكیں اپٌب ضوظ ظا یب ضوظ هطتبؼ کبم کؽظے ًیں:
تزبؿتی اًزوي ،اًڈمٹـی یب کبؿی گـی وچ ؿرنٹـیيي یب آلجی یب كہـمت وچ ہوًے ػی کبپی،
تے اٍل کبپی ٍـف ػکھبًے ػے لئ؛
 اٍل کبپی ػکھبًے ػے لئ  +پـتیتب ایوا  IVAػے ًوجـ ػی کبپی۔67۔ ضبًعاى ظے افؽاظ ظے لئ ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو ظے
لئے کي ظقتبویؿات ظی َؽوؼت ہوًعی اے؟
كیولی ػے ہـ كـػ ًوں اتے لکھی ہوئی ػمتبویقات ػے ػالوٍ هقیؼ ایہہ ػمتبویقات وی ػکھبًی
ہو گی:
 عبًؼاى ػے كـػ پـهینو یب اربفت ًبهہ ػی كوٹو کبپی؛ عوػ تَؼیوی اهـاؿ ًبهہ یب عبًؼاى ػی صبلت ریل وچ عبًؼاى ػے اكـاػ ػی تؼؼاػ ػی ویًيبًؼہی او۔ هٌبمت گھـ ػی هوروػگی ریہڑے  ASLیب هوهی یب کووًے ػی ٍضت ػی
مـوك ػی ربًت ًبل ٍضت تے ٍلبئی ػی ىـائٔ پوؿی کـى ػا مـٹیلیکیٹ؛
 عوػ ػی آهؼًی ػے ؽؿائغ )رے اوں تو( تے ىـیک صیبت ػے  CEپـهینو ػی مورو ؿًو ػےمـٹیلیکیٹ ػی كوٹو کبپی۔
68۔ ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو ظے زًول ظے لئ اٹبلیي
ؾثبى ظی قودھ کہڑی قطر َؽوؼی اے ؟
هوؿعہ  9ػموجـ  2010توں لیي ػے لئ ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو یب اخبؾت ًبهہ
اک ؿیـ هلکی ًوں اٹبلیي فثبى ػی ثہتـ موزھ ػا هظبہـٍ کـًب ہومی۔ فثبى ػی موزھ ػی گھٹ
توں گھٹ مطش ریہڑے رہ ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو ػے لئ پوچھی
ربًؼی اے ،یوؿپیي یوًیي ػی کوًنل توں هٌظوؿ ىؼٍ  A2ػی مطش ػے ایل ػبم تٌبظـ وچ اے۔
 A2ػا هطلت فثبى ػی موزھ ػی اک اثتؼائی مطش اے ریہڑے ػبم هوّوػبت اتے ثبت چیت
تے هؼلوهبت ػے تجبػلہ ػی تے ؿوفهـٍ ػی فًؼگی ػی مبػٍ ثبتوں ػے اظہبؿ ػی اربفت ػیٌؼی
ًیں۔
اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػی  A2مطش ًوں وکھبًے ػے لئ ػؿد ؽیل هغتلق ٓـیوے ًیں:
 اک اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػی  A2مطش ػا مـٹیلیکیٹ ریہڑا اى اػاؿاں ًبل ربؿی ہویب اوریہڑے رہ وفاؿت عبؿرہ تے عبؿری اهوؿ ،یوًیوؿمٹی تے تضوین) ،پیـو رب ػی ؿیـهلکیوں
ػی یوًیوؿمٹی ،می ایٌب ػی ؿیـهلکیوں ػی یوًیوؿمٹی ،یوًیوؿمٹی ثـائے امتوػی ؿوهب
تـے تے موىیتب ػاًتے الگھییـی( ػے اػاؿوں ًبل هٌظوؿ ىؼٍ اوں؛
 تؼلین ػی امٌبػ ریہڑی رہ اٹلی وچ صبٍل کتی گئی مبى )هڈل مکول ،ہبئی مکول،یوًیوؿمٹی ػی مٌؼ(؛
 ایہہ حبثت کـ کے رہ اٹلی ػی هوهی یوًیوؿمٹی یب ؿیـ هلکی هگـ هبًوًی ٓوؿ اتے هٌظوؿىؼٍ ،ػی تؼلین ،ڈاکٹـیٹ یب هبمٹـ ػی مٌؼ وچ تؼلین صبٍل کـ ؿہے اوں؛
 اک میٌٹـو تیـیتوؿیبلے پـهبًیٌتے) (CTPتوں اٹبلیي فثبى ػا کوؿك صبٍل کـ ؿے اوں یب کیتب او،ایل کوؿك ػے اعتتبم اتے اک مٌؼ ربؿی ہو می ،ریل ػے هطبثن اٹبلیي فثبى ریل ػی
مطش  QCERػی مطش  A2توں گھٹ ًہ او۔
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 اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػی مطش ػی پہچبى  A2مطش توں گھت ًئیں ہوًی چبہیؼا رہي رہاًْوبم ػے هؼبہؼے ػے هٌبمت کـیڈٹ ًوجـ ػی ٍوؿت وچ وی اے؛
 ایل ػی تَؼین رہ اٹلی وچ ػاعلہ آؿٹیکل ًوجـ  27ػے اهیگـیيي ػے هبًوى ػے تضت ہویبمی اى مـگـهیوں ػے لئ :هیٌیزـ یب کنی مومبئٹی ػا کوالیلبئڈ امٹبف ،یوًیوؿمٹی
ػے پـوكینـ ،تـروبى ًگبؿٍ ،ضبكی یب اعجبؿ تے پـیل ػا امٹبف؛
 اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػا  A2ػی مطش ػا کوؿك کبهیبثی ًبل پبك کـًب۔69۔ هیں اٹبلیي ؾثبى قودھعی/ظا اوں پؽ هیؽے کول قؽٹیفیکیٹ یب تًعیك ًئیں اے،
هیں کہوًدے اپٌی ؾثبى ظی لبثلیت ظا هظبہؽٍ کؽ قکعا/ظی اوں؟
ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو یب اربفت ًبهہ لیٌے ػے لئے اٹبلیي فثبى ػی
موزھ ػے مـٹیلیکیٹ یب تَؼین ػی ؿیـ هوروػگی ػی ٍوؿت وچ  CTPظا اهتسبى ػیٌب ہوئے
گب۔
اٹبلیي فثبى ػی موزھ ػے اهتضبى وچ ىـکت ػی ػؿعوامت ػے لئ ایل ویت مبئٹ اتے
ربئیں https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jspایتھوں اپٌے آپ ًوں ؿرنٹـ
کـوائیں تے "هغَوً فوى یب  " area riservataوچ ػاعل اوں۔ ایل ػی ؿرنٹـیيي هلت اے،
تے ظبہـ اے رہ ایل وچ ؿرنٹـیيي ػے لئ اک ای هیل ایڈ ؿیل ػا ہوًب الفهی اے تبکہ تواں
ًوں ثبعجـ ؿکھب رب مکے۔ موال ثھیزٌے ػے ملنلے وچ هؼػ ػے لئ تنی ایتھے
 patronatoیب هعظ کلک کـاں۔
کی ایہہ هوکي اے رہ ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو یب اربفت ًبهہ ثـیـ
فثبى ػی موزھ ػا هظبہـٍ کئے صبٍل کیتب رب مکے؟
ًئیں ،هوؿعہ  9ػموجـ  2010توں ایل هنن ػے اربفت ًبهے ػے لئ اٹبلیي فثبى ػی موزھ
ثورھ ػا هظبہـٍ یب حجوت ّـوؿی اے۔ ٍـف اًب ٍوؿتبں وچ ایہہ امتخٌب اے:
 اوٍ ًبثبلؾ ثچے رٌبں ػی ػوـ  14مبل توں گھٹ او؛ اوٍ ریہڑے اینی هؼؾوؿی یب مٌزیؼٍ ثیوبؿی وچ هجتال اوں ریہڑے اًؼی فثبى تے حوبكت ػےموزھٌے وچ ؿکبوٹ او ،ایل ٍوؿت وچ ہنپتبل ػا مـٹیلیکیٹ ریہڑا اًبں ػی ایل ثیوبؿی ػی
تَؼین کـے هطلوة ہوگب۔
70۔ اک ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو ظے هبلک ظی زیثیت ًبل
هیؽے کی زموق ًیں؟
ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو اک ال هتٌبہی ػـٍے ػے لئ ہوًؼا اے۔ ایل
پـهینو ػے ہوًے ًبل اک عبً هبًوًی صیخیت ہوًؼی اے ،ریہڑی تنبں ًوں ػبم پـهینو ؿکھٌے
والے ؿیـ یوؿپیي ىہـیوں توں فیبػٍ صووم ػی ّوبًت ػیٌؼی اے ،ریہڑی ایہہ ًیں:
 تنی اٹلی وچ ػاعل تے اعـاد ػوًوں ثـیـ ویقے ػے کـ مکؼے ًیں؛ تنی کنی وی هنن ػی هبًوًی مـگـهی اعتیبؿ کـ مکؼے ًیں ،رٌب ػا صن ػبم ؿیـهلکی ىہـیوں ًو ًئیں اے ،ػالوٍ اوٍ چٌؼ رٌبں ػا صن ٍـف اٹبلیي ىہـیوں ػے کول اے۔
هبتضت کبم ػی ٍوؿت وچ تنبں کول پـهینو ػا هؼبہؼٍ ًئیں هبًگیب ربئے می؛
 کبم تے تؼلین ػی مـگـهی ػے لئ وی ىیي گي هوبلک وچ  90ػى توں فائؼ هیبم کـمکؼےًیں ،ثہـصبل اك هلک ػے ًبكؾ هواًیي ػے عیبل ػے ًبل ۔ لہؾا ایہہ ّـوؿی اے رہ اك هلک
ػے ڈپلوهیٹ ۔ هوًَلیٹ ػے ًبل ؿاثطہ کـکے اك ثبؿے وچ هؼلوهبت صبٍل کـ الں۔
 ػواهی هوبثلے ػے اهتضبى وچ ىـکت کـ مکؼے ًیں ،موائے اى ثـاٍ ؿامت یب ثالوامطہػواهی ٓبهت ػی پومٹ یب كیـ ري ػا کبم هوم ػے هلبػ ػا تضلع ہو (رینے هزنٹـیٹ،
هلٹـی)؛
 هؼؾوؿی ػی ٍوؿت وچ پیٌيي یب هؼبىی هؼػ ػا صن صبٍل ہوئے می )اى ًبثبلـبں ًو ویریہڑے اپٌے والؼیي ػے ًبل ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو وچ ؿرنٹـ
ًیں(؛
 فچگی ػی چھٹیبں  /پیٌيي وی تواڈ صن اے ہوؿ فیبػٍ اكـاػ والی كیولی ػے لئ هؼػ ػاچیک؛
 موبری هؼػ ػی پیٌيي تے وی تواڈا صن اے ،رے تواڈے کول گھٹ توں گھٹ هنلنلػك مبل ػی هبًوًی هوهی مـفهیي اتے هیبم ػا اربفت ًبهہ او تو؛
تنبں ًوں اًبں ٍوؿتبں وچ ًکبال ربمکؼا اے:
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 مٌزیؼٍ ًوػیت ػے رـم ػی ٍوؿت وچ یب هوهی مالهتی تے ػبلوی ػہيت گـػی ػےػائـے وچ آوًؼا او؛
 ؽاتی ؿوک تھبم ػے اهؼاهبت ػی ٍوؿتضبل ػی ٍوؿت وچ۔71۔ کیب هیؽے ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو اتے اًکبؼ یب ایف
ظی هٌكوضی وی ہوقکعی اے؟
ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو اتے ایل ویلے اًکبؿ او مکؼا اے رؼ رہ
ػؿعوامت گؾاؿ ًوں اًبں وچوں کنی رـائن آؿٹیکل  380می پی پی ،چبہے ؿیـ اؿاػی وی او،
تے ثـاٍ ؿامت هلوث ًہ وی او ،تے  381می پی پی ریل وچ رـم حبثت او چکیب او )چبہے
آعـی كیَلہ ًہ وی ہوئے( وچ هلوث پبیب ربئے تے ریل اتے ثضبلی ػا موال ًہ کیتب گیب می۔
ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو اتے اوك ویلے اًکبؿ ہو مکؼا اے رؼ کہ
ػؿعوامت گؾاؿ هلک توں هنلنل چھ هبٍ توں فائؼ ؿیـ صبّـی یب كیـ کل ػك هبٍ ػی ؿیـ
صبّـی ،پٌچ مبل ػے ػـٍے ػے ػوؿاى (ػالوٍ رہ ایہہ ؿیـ صبّـی کنی مٌزیؼٍ ٍوؿت ػی
ورہ ًبل ہو رہي رہ الفهی هلٹـی مـوك یب کوئی ہوؿ مٌزیؼٍ ٍوؿت ػمتبویقی حجوت ػے ًبل
)؛ ایل ػے ػالوٍ اوتھے اًکبؿ ػوام ػبهہ ػی تضلع تے هوهی مالهتی ػے عطـٍ اتے وی
ہومکؼا اے۔
کنتوؿا اًوں واپل وی لے مکؼا اے رے رـم حبثت ہو چکیب او ،چبہے اثتؼائی ہی کیوں ًہ او؛
اگـ ایہہ رـم ثضبل یب ثـی ہو ربئے توں امے واپل لیب رب مکؼا اے۔
ایہہ تواڈے کول لیب ربمکؼا اے رے تنی یوؿپیي یوًیي ػے ػالهے ًو  12هہیٌے ػے لئ چھوڑ
ػیں یب كیـ تنی ؿیبمتی تے ػواهی صلبظت ػے لئ عطـًبک هيکوک ہوں۔
هلک ثؼؿی ػے اصکبهبت ػی تکویل ػے لئ ایل ىغٌ ػی ػوـ ػا عیبل کیتب رب می ،ایل
ػے هلک وچ ؿہٌے ػی هؼت ،ایل ػے ػالوٍ ایل ػے هلک وچ عبًؼاى تے هؼبىـتی ؿىتوں تے
ایل ػے اٍل هلک وچ ایل ػے لئ ؿکبوٹ یب پبثٌؼیوں ػا عیبل کیتب رب می۔
72۔ هیں کی کؽ قکعا/قکعی ہوں خے هیؽے ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو
ظی قوخو ؼًو اتے اًکبؼ یب ایف ظی َجطی ہو خبئے؟
تنی هتؼلوہ )ؿیزٌل اًتظبهی ػؼالت  (TARػی ػؼالت وچ ایل ػی اپیل کـ مکؼے ًیں۔
73۔ هیؽے پبـ ِویل ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو اے خیہڑا هیٌوں
ظوقؽی یوؼپیي هلک توں هال اے کیب هیں اٹلی وچ لیبم کؽ قکعا/قکعی ہوں؟
رے تواڈے کول کنی ہوؿ یوؿپیي هلک توں هال ہویب ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی
مورو ؿًو او توں اٹلی وچ ثـیـ ویقے ػے ػاعل ہویب رب مکؼا اے تے تیي هبٍ توں فائؼ ؿہب ربمکؼا
اے رے:
 عوػ ػا یب هبتضت کبم ػی مـگـهی ػی ورہ ًبل تے هوهی مـفهیي ػے ػیگـ ّـوؿی هبًوًیىـائٔ ًوں پوؿے کـػے ہوئے؛
 تؼلین تے پیيہ وؿاًہ تؼلین تے تـثیت ػے لئ کنی ہوؿ هوَؼ ػے لئ هیبم ،اگـچہ کہ آهؼًی ػے ؽؿائغ تنلی ثغو ،هبًوًی ٓوؿ اتےمیٌیٹـی یب ٍضت ػی هؼ وچ هؼػ ػے اعـاربت ػے گھٹ توں گھٹ آهؼًی توں ػگٌے ػے
ثـاثـ اوں ،ایل ػے ػالوٍ ٍضت ػی اًيوؿًل اًؼافاً ) (€ 8.500۔
رے اٹلی وچ اپٌے ػاعلہ ػے تیي هبٍ ػے اًؼؿ هوهی مـفهیي وچ هیبم ػا اربفت ًبهہ کبم ػے
اربفت ًبهے تے ًو اوثزیکيي یب ًوال اومتب ػی ػوثبؿٍ ٓلجی ّـوؿی اے۔
ایہہ ًو اوثزیکيي یب ًوال اومتب تواں ًوں اوك ویلے وی هلے گب رؼکہ تنی پہلے توں ہی اٹلی
وچ مبالًہ ػے کبم ػے کوٹہ ػے ملنلے وچ ایتھوں آئے ہوں۔
تیي هبٍ ػے ػوؿاًیہ ػے کن ػا هیبم وچ اے کبكی اے رہ ایہہ تَؼین ًبهہ پولیل یب کنتوؿا وچ
ػے ػیں ،اک ؿیـهلکی ریل ػے کول یوؿپیي یوًیي ػے کنی وی هلک ػا کنی ہوؿ ٓـس ػا
پـهینو یب اربفت ًبهہ او ایل ػے لئے وی ایہہ ای هبًوى اے۔
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 .74هیں اک غیؽهلکی ہوں خیف ظے کول کكی ہوؼ یوؼپیي هلک توں هال ہوا ِویل
ػؽيے ظے لیبم ظا  CEپؽهیكو ظی قوخو ؼًو اے ،ظی نؽیک زیبت ہوں ،کیب هیں وی
اپٌے نؽیک زیبت ظے ًبل اٹلی وچ ظاضل تے لیبم کؽ قکعی اوں؟
ری ہبں ،ایل ٍوؿت وچ ایل هنن ػے پـهینو ػے صبهل ػے عبًؼاى ػے اكـاػ وی ویقے ػی
ّـوؿت ػے ثـیـ هوهی مـفهیي وچ ػاعل ہو مکؼے ًیں تے هیبم ػی ٍوؿت وچ عبًؼاى وچ
ىوولیت ػے پـهینو ػی ػؿعوامت ػے مکؼے ًیں تے ایل ػے ًبل ہی اوٍ عبًؼاى وچ
ىوولیت ػا پـهینو رے ایل ػے کول امی صیخیت ػا پـهینو پہلے وی می تے ٍـف ایہہ
رہ عبًؼاى وچ ىوولیت ػی هبًوًی ّـوؿتیں پوؿی کـًی ہوں گی۔
 3.4نیي گي ظا ػاللہ
75۔ نیي گي ظا ػاللہ کی اے؟
ایہہ ىہـیوں ػا اک هيتـکہ آفاػاًہ گـػه ػا ػالهہ اے۔ ىیي گي ػالهہ ػے توبم هلک )آمٹـیب،
ثیلزئن ،ثلـبؿیہ ،هجـُ ،ڈًوبؿک ،اینٹوًیب ،كي لیٌڈ ،كـاًل ،رـهٌی ،یوًبى ،آئـلیٌڈ ،آئل لیٌڈ،
اٹلی ،لیٹوًیب ،لٹواًیب ،لیغتٌنٹآئي ،لکنوجـگ ،هبلٹبً ،بؿوےً ،یؼؿلیٌڈ ،پولوًیب ،چیک ؿیپجلک،
ؿوهبًیہ ،پـتگبل ،ثـٓبًیہ ،ملواکیہ ،ملواًیہ ،امپیي ،مویڈى تے ہٌگـی( ًیں۔ اى هلکبں ًوں
آپل وچ مـصؼوں اتے کٌٹـول عتن کـ ػیتب اے تے ویقوں تے ػاعلے ػا یکنبں ًظبم هتؼبؿف کیتب
اے۔
 .76کي نؽائّ ظی ثٌیبظ اتے هیں نیي گي ػاللے وچ گھوم فیؽ قکعا/قکعی ہوں؟
رے تنی اک ؿیـ هلکی او تے تواڈے کول اک پبمپوؿٹ تے اٹلی وچ هیبم ػا ویلڈ اربفت ًبهہ
اے ،تنی ایل ػالهے ریہڑے اتے ػمیے گئے مبى هوبلک وچ ،فیبػٍ توں فیبػٍ تیي هبٍ تبں
آفاػاًہ گھوم ٹـ مکؼے او۔ ایل ػـٍے وچ تنی اوتھوں کبم ًئیں کـ مکؼے ،تے تیي هبٍ ػے
ثؼؼ تنی واپل اٹلی وچ ػاعل ہو ربئیں گے۔
رے تواڈے کول ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو او توں تنی ىیي گي ػے
ایل هلک ػے ٓویل ػـٍے ػے هیبم ػا  CEپـهینو ػی مورو ؿًو ػے هواًیي ػے هطبثن 90
ػى توں فائؼ اى هوبٍؼ ػے لئ ،گھوم ٹـ تے هیبم کـ مکؼےاو:
 کبم )هبتضت تے عوػ هغتبؿ کبم(؛ تؼلین تے پیيہ وؿاًہ تؼلین؛ ؿہبئو )ّـوؿی کبؿؾات ػکھبًے اتے(۔توخہ  :ىٌبعتی کبؿڈ ریہڑے رہ تنبں ػی هیوًنپلٹی یب کووًے ربًت ًبل ربؿی ىؼٍ اے هلک توں
ثبہـ ربًے ػے لئ کبكی ًئیں اے لہؾا ىیي گي ػے ػالهے وچ گھوهٌے ٹـًے ػے لئ پبمپوؿٹ ػی
ّـوؿت اے وؿًہ تنی هلک واپل ثھیزے ربًے ػا ؿمک لیبں گے۔

77۔ هیں پؽهیكو ظے تدعیع ظا اًتظبؼ وچ اوں :کیب هیں نیي گي ظے ػاللے توں گػؼ
قکعا/قکعی اوں؟
رے تنی اپٌے پـهینو ػی تزؼیؼ ػے اًتظبؿ وچ ًیں ،تنی ایل ػـٍے وچ ایل هلک ثـیـ
ویقے ػے ًکل تے ػاعل ہو مکؼے ًیں رے ایف قفؽ وچ تكی نیي گي ظے ظوخے
هوبلک توں ًئیں گػؼ )ًہ ہی خہبؾ ظا ٹؽاًؿٹ( قکعے۔ ػالوٍ اؾیں اى ظقتبویؿات ظا
ظکھبًب وی الؾهی اے:
 پبمپوؿٹ یب کوئی ہوؿ ىٌبعت ػی ػمتبویق ریہڑی ملـ ػے لئ ربئق او؛ پـاًے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػی اوؿیزٌل یب کبپی؛ ًئے پـهینو ػی ػؿعوامت ػی ؿمیؼ ػی اٍل یب کبپی۔لہؾا اعـاد تے ػاعلہ ثبہـ ػے ىیي گي هوبلک ظی قؽزع ظے ثبہؽ توں ،هطتلف هلکبں وی،
پبؿ کـًے ػی ٍوؿت وچ هوکي اے۔
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78۔ هیں اپٌے پہلے پؽهیكو ظے اًتظبؼ وچ اوں :کیب هیں نیي گي ظے ػاللے توں گػؼ
قکتعا/قکعی اوں؟
رے تنی اپٌے پہلے پـهینو ،کبم یب عبًؼاى ػی ورہ ًبل ،ػے هلٌے ػے اًتظبؿ وچ ًیں،
تنی ایل ػـٍے وچ اٹلی توں ًکلٌے تے واپل ػاعل ہوًے ػے ملـ وچ کنی وی ىیي
گي هلک توں ٹـاًقٹ ًئیں کـ مکؼے۔
اعـاد تے ػاعلہ ىیي گي هوبلک ػی مـصؼ توں ثبہـ ًبل ،يؽف خكوبًی ِوؼ اتے ٹھوـ
قؽزع ظی الئي پبؼ کؽى ظی يوؼت وچ ای اینب هوکي اے چبہے هطتلف هلک وی اوں۔
ػالوٍ اؾیں اى ظقتبویؿات ظا وکھبًب وی الؾهی اے:
 پبمپوؿٹ یب کوئی ہوؿ ىٌبعت ػی ػمتبویق ریہڑی ملـ ػے لئ ربئق ہو؛ ایل ویقے ػی کبپی ریل ػے تضت تنی اوك هلک وچ ػاعل ہوئے می ؛ً -ئے پـهینو ػی ػؿعوامت ػی ؿمیؼ ػی اٍل یب کبپی۔

 4ؼوؾگبؼ
4.1

اٹلی وچ ؼوؾگبؼ
اٹلی وچ کبم تیي ٓـس ػا ہومکؼا اے:
 هبتضت کبم اک هتؼیي ،ؿیـ هتؼیي یب هوموی هؼت ػے لئ؛
ً ین هبتضت کبم )هخبل ػے ٓوؿ اتے پـاریکٹ ػا کٌٹـیکٹ(؛
 عوػ ػا اپٌب کبم۔تٌغواٍ اک هؼبىی ػول اے ریہڑا کبم کـًے والے ػا صن اے ریہڑا ایل ًو ایل ػا هبلک ایل
کبم ػی مـگـهی ػے ثؼلے ػیٌؼا اے؛ ایہہ کبم ػی ًوػیت تے هوؼاؿ ػی هٌبمجت ًبل ػتی
ربًؼی اے ریہڑے کبم کـًے والے ًو تے اوك ػے عبًؼاى ًو آفاػی تے ػظوت ػے ًبل فًؼگی
گقاؿًے ػی ّوبًت ػیوے۔
هبتضت وؿکـ ػے کبم ػی مـگـهی ػے هؼبوّے ػی گھٹ توں گھٹ مطش هزووػی
هؼبہؼے اتے هٌضَـ اے )هوهی ،ؿیزٌل ،ػالهبئی اتے ( رٌبں ػا ہویيہ عیبل ؿکھب ربًؼا

اے۔ ایل لئ کبم ػیٌے واال ػاعلہ ػے پـهینو ػی ػمتبویقات ػے لئ هؼبہؼٍ کـػے
ویلے ایل گھٹ توں گھٹ مطش ػا لضبظ ًبل ایل ػی ّوبًت ػیٌؼا اے۔ کبم ػے هتؼلن
فیبػٍ تـ تضلظبت تے ایل ػے هتؼلن تلَیل ػا صَہ هبلک ػے ًبل ارتوبػی هوهی مطش اتے
یکنبں ًوػیت ػا هؼبہؼٍ ػے تضت کیتب ربًؼا اے۔

 4.1.1هبتست کبم
79۔ هبتست کبم کی اے؟
ایہہ اک اینب کبم اے ریہڑا اک هؼبہؼٍ ػے اٍول اتے هبئن ہوًؼا اے ،ایل وچ وؿکـ ایل کبم ػے
لئ ػمتیبة ہوًؼا اے ریل ػا ایل ػے هبلک ػے ًبل هؼبہؼٍ ہوًؼا اے تے هبلک ایل ػے ثؼلے
اوك ًو ایل کبم ػی مـگـهی ػی تٌغواٍ ػیٌؼا اے۔
. 80لیبم ظا هؼبہعٍ کی اے؟
ایہہ کبم ػیي والے تے ؿیـهلکی ػے ػؿهیبى اک هؼبہؼٍ اے ریہڑا اک ؿیـهلکی ًو اوك ػے هبلک
ػی ربًت ًبل اک هٌبمت ؿہبئو تے تٌغواٍ تے هلک ثؼؿی ػی ٍوؿت وچ وٓي واپنی ػے ملـ
ػی ّوبًت ػیٌؼا اے۔ ایہہ هیبم ػا هؼبہؼٍ کبم ػے هؼبہؼٍ ػا ًؼن الجؼل ًئیں اے ،پـ هگـ ایہہ
هبتضت کبم ػے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے ارـا ػے لئ ایل هؼبہؼے ػا کـًب ّـوؿی اے۔
اک ًئے کبم ظے اثتعا ػے لئ اک ًئے لیبم ظے هؼبہعے ػی ّـوؿت ہوًؼی اے ریل ػے
ؽؿیؼے پـاًی ىـائٔ یؼٌی ؿہبئو تے هوکٌہ هلک ثؼؿی ػی ٍوؿت وچ ملـ ػے عـچے ػی
اػائیگی ،ایہوری هؼبہؼٍ اک هبلک ًبل ػورے ػی ٓـف هٌتول ہو مکیب می۔
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هبتضت کبم ػے اربفت ًبهے اتے اٹلی وچ هالفم ػے پیلی واؿی ػاعلے ػی ٍوؿت وچ ،هیبم ػا
هؼبہؼٍ الفهی ٓوؿ اتے اهیگـیيي ػے امپو ؿتیلو اوًیکو وچ مـفهیي ػاعلے ػے  8ػى ػے اًؼؿ
ہو ربًب چبہیؼا۔ رؼکہ ػورب ًواں کبم ػا هؼبہؼٍ ػوًوں پبؿٹی ایہہ کبم امپو ؿتیلو اوًیکو ػے ثبہـ ثـاٍ
ؿامت تے عوػ ہی کـ مکؼے ًیں ،هتؼلوہ ؿہبئو تےهلک ثؼؿی ػے اعـاربت کبؿؾات ػی
تَؼین کـػے ہوئے ریہڑے رہ یوًیلیکبٹو۔لو ػے كبؿم یب  modello Unificato-Lavػے آالع ػی
عٔ و کتبثت وچ کبم ػیٌے ػے لئ الفهی هـاؿ ػیتب گیب اے یب گھـیلو کبم ػی ٍوؿت وچ  INPsػی
عٔ تے کتبثت ہوگی۔

توخہ :هیبم ػے هؼبہؼے ػا كبؿم ھي امتؼوبل ًییں ہوًؼا ایہہ ھي  UNILAVػے ًبل ّن
کـػتب گیب اے یب گھـیلو هالفهیي ػی ٍوؿت وچ  Inpsػے ًبل کویوًیکیيي یب عٔ و کتبثت
اے۔
81۔ هبتست کبم ظی زعوظ کیہڑی ًیں؟
وؿکـ اپٌے کبم ػے هؼبہؼے ػے اٍول تے ّواثٔ تے اوك ػا ػہؼٍ تے آرـ یب کبم ػیي والے ػا
هبتضت اے ،ریہڑا رہ کبم ػی مـگـهی ىـوع کـى توں پہلے هؼبہؼے وچ ٓے کیتب ربًؼا اے۔
82۔ کیہڑی لكن ظی کبم ظی قؽگؽهی هبتست کبم ظے ؾهؽے وچ آوًعی ًیں؟
کبم ػی مـگـهی هغتلق هنن ػی ہومکؼی ًیں۔ ریل وچ کبم تے ٓے کـػٍ اكؼبل ػے ًبل
ریہڑا رہ ایل ػا "هغتٌ كـُ" کبم کہالًؼا اے تے کبم ػے هؼبہؼے وچ تضـیـ ہوًؼے ًیں۔
83۔ کبم ظی قؽگؽهی کٌٌی ِویل ہوًعی اے؟
کبم ػے ػبم ٓوؿ اتے ہلتہ وچ  40گھٌٹے ہوًؼے ًیں ،مگوں رے ػبم هوهی یب مکیٹـ ػے کبم
ػے هؼبہؼے ًوں ویکھب ربئے توں؛ ؿیـ هؼوولی کبم ػی ػؿعوامت کیتی رب مکؼی اے مگوں
ایہہ لکھی ہوئی ہوًی چبہیؼا۔
اک هضٌت کو ًو صن اے رہ اوٍ ہـ هنلنل  24گھٌٹے وچوں  11گھٌٹے آؿام کـاں تے ہـ 24
گھٌٹے وچ اک آؿام ػا وهلہ لے ،رہي رہ اٍوال ً یب اتلبم ًبل ایہہ ہـ مبت ػى وچ اتواؿ ػا ػى
ہومکؼا اے۔
مبالًہ چھٹیبں اػائیگی ػے ًبل تے گھٹ توں گھٹ  4ہلتے تے الفهی ہوًی چبہیؼا۔
 .84وؼ کؽ ظے کبم ظی قؽگؽهی کیتھوں قؽ اًدبم پبوًعی ًے؟
هالفم کبم ػے هؼبہؼے ػے تضت یب ًہ ہوًے ػی ٍوؿت وچ وی ،ایل رگہ اتے صبّـ ہوى ػا پبثٌؼ
اے رہ ریتھوں اتے ایل توں کبم ػی مـگـهی اًزبم ػیٌے ػا کہیب گیب می۔
وؿ کـ ًو اک پیؼاواؿی یوًٹ توں ػورے یوًٹ وچ ٹـاًنلـ ًئیں کیتب ربمکؼا رؼ تبں رہ کوئی
ٹیکٌیکل ،کوپٌی ػی اًتظبهی تے پیؼاواؿی هزجوؿی ًہ ہوئے۔
85۔ هبتست هسٌت کم توں کبم ظے ػالوٍ ہوؼ کي چیؿاں ظی ظؼضواقت کیتی
خبقکعی اے؟
اک هبتضت هالفم ہيیبؿ ،تے اپٌے کبم وچ هبہـ تے اپٌے هبلک تے اوك ػے ػورے هؼػ گبؿاں ػے
ًبل ًظن تے ّجٔ ػا صبهل تے هبلک ػے لئ ایوبًؼاؿ کـػاؿ ؿکھؼا او ،کبم ػی هضلوظ عجـاں ًو هؼ
هوبثل ػے مبهٌے ظبہـ ًہ کـاں۔
86۔ اوٍ کیہڑے اہن زموق ًیں خٌبں ظا اک هبتست هالؾم فبئعٍ اٹھبًعا اے؟

43

 تٌغواٍ ػا صن ،ریہڑا رہ اوك ػے کبم ػے هطبثن ،اوك ػے وهت )کبم ػے گھٌٹبں ػےصنبة ًبل( ،اک کوتیوو یب اووؿ ٹبئن )هبلک ػی كـاہن کـػٍ کبم ػی هوؼاؿ ( یب كیـ تٌغواٍ ػا
هالفم صَہ ػاؿی یب هٌبكغ وچ ىـکت ،وؿیـٍ۔؛
 کبم ػے عتن ہوًے تے گـیزویٹی ػا صن؛ عبً اػائگیبں ۔87۔ اوٍ کیہڑی اہن غاتی زموق ًیں خٌبں ظا اک هبتست هالؾم فبئعٍ اٹھبوًعا اے؟
 رنوبًی ٓوؿ اتے ثضبل تے ٍضت ػا عیبل )ہلتہ واؿ آؿام ،ؿوفاًہ ،چھٹیبں ،فرگی وؿیـٍ(؛ اظہبؿ ؿائے ػی آفاػی تے پـائیومی تے هضٌت کو ػی ػظوت ػی صلبظت ػا صن؛ ٓبلت ػلن هالفهیي ػے لئ تؼلین صبٍل کـًے ػا صن؛ اًبں ػی حوبكتی ،تلـیضی تے هؼػ ػا صن۔88۔ اوٍ کیہڑی اہن هؿظوؼ یوًیي قبؾی ظے زموق ًیں خٌبں ظا اک هبتست هالؾم فبئعٍ
اٹھبوًعا ے؟
 هقػوؿ یوًیي ػا اہتوبم تے مـگـهیبں وچ ىوولیت ػی آفاػی؛ ہڑتبل ػا صن؛ ػومـے یوًیي ػے صووم )تؼیٌبتی ػا صن ،هوبهی کوپٌیوں ًوں یوًیي ػی مـگـهیوں وچصَہ لیٌے ػے اًتظبهبت ػا صن وؿیـٍ(؛
89۔ هؿظوؼ یوًیي یب قٌڈیکیٹ کی اے؟
ایہہ اک کبم کـى والیبں ػی یوًیي اے ریہڑی وؿکـف ًوں اوك ػے کبم ػی رگہ تے هؼبىـے وچ
صووم ػے لئ کبم کـػی اے۔ هقػوؿ یوًیي اپٌے هوجـاں ػی ًوبئٌؼگی کـػی اے تے اوك ػے
هلبػ ػے لئ ایل میکٹـ یب هزووػی فهـے ػے هؼبہؼے اتے ػمتغٔ کـػی اے تے ایل وچ اوٍ
توبم هقػوؿ ریہڑے ایل فهـے وچ آًؼے ًیں۔
90۔ ال هتٌبہی هعت ظے کبم ظا کی هطلت اے؟
ایہہ هبتضت کبم ػا اک تؼلن اے ،ریہڑا اک هؼبہؼے اتے هبئن ہوًؼا اے ،ریل ػی اعتتبهی هؼت
ًئیں ہوًؼی۔ ایہہ هؼت کبم کـى والے ػی هوت اتے عتن ہوًؼی اے ،ػوًوں كـین ػی ؿّب هٌؼی
ًبل ،کبم کـى والے ػا امتؼلی یب كیـ کنی هٌبمت ورہ یب هبلک ػی ربًت ًبل ػتی گئی
وّبصت اتے ًکبلے ربًے ًبل عتن ہوًؼی اے۔
91۔ هتٌبہی هعت )یب اضتتبم پػیؽ هعت( ظے کبم ظا کی هطلت اے؟
ایہہ هبتضت کبم ػا اک تؼلن اے ،ریہڑے اک هؼبہؼے اتے هبئن ہوًؼا اے ،ریل ػی اک اعتتبهی
هؼت ہوًؼی اے۔ ایل کیٹیگـی وچ اک ػبم کبم یب اک هغَوً مـگـهی ہوًؼی اے ریل ػی
تلَیل چٌگی ٓـس ًبل واّغ کیتی ربًؼی اے ،تے ایل ػا هکول ہوى ػا اک هغَوً هؼؿتی
ػوؿاًیہ ہوًؼا اے۔
92۔ هوقوی یب قیؿًل کبم کی اے؟
ایہہ اک هبتضت تے هؼیي هؼت ػا کبم اے ریہڑا رہ مبل ػے هغَوً ػـٍہ وچ ہی کیتب ربًؼا
اے )رہي رہ فؿاػت ػا کبم یب كیـ میبصوں تے ہوٹل ػا مکیٹـ(۔ اهیگـیيي ػے اٍولوں ػی ثٌیبػ
اتے اوٍ ؿیـ یوؿپیي ؿیـ هلکی ریہڑے اٹلی وچ هوموی کبم ػی ؿـُ ًبل ػاعل ہوًب چبًؼے ًے
ػے لئ عبً ىـائٔ ًیں) ،هخبل ػے ٓوؿ وچ هغَوً ػاعلے ػا کوٹہ ،اوٍ ریہڑا پہلے وی امی
ملنلے وچ اٹلی آ چکے ًیں اًبں ػا صن وؿیـٍ(۔
93۔ هؼیي هعت ظے کبم ظا هؼبہعٍ ًو لکھب خبًب الؾهی اے؟
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ری ہبں ،کیوًزہ رے ایل ػی هیؼبػ یب هؼت ،ثـاٍ ؿامت یب ثبلوامطہً ،ہ لکھی ربئیں توں ایل
ػی عَوٍیبت ػا اًؼافٍ ًئیں ہومکؼا۔
هؼبہؼے ػی کبہی وؿکـ ًو کبم ىـوع ہوى ػے  5ػى ػے اًؼؿ هل ربًی چبہیؼی۔ ػمتبویق وچ
هبلک ػی ربًت ًبل اوٍ وروہبت وی لکھی ہوًی چبہییں رٌبں ػی ورہ ًبل اوٍ کبم ًو عتن کـًب
چبہؼا اے۔ ػبم ٓوؿ اتے ایل کبم ػے تؼلوبت وچ ایل ػے عتن ہوًے ػی تؼـیق وچ ایہہ وروہبت
)کبوقبلے یب وخہ( ریہڑی ٹیکٌیکل ،پیؼاواؿی ،اًتظبهی یب هبػی ًوػیت ػی ہوًؼی ًیں۔
کبم ػی هبؿکیٹ ػی ؿی كبؿهٌگ ػی ورہ ًبل ) ( L. 92/2012هتؼبؿف کیتب گیب اے رہ کوپٌی
کنی ًویں هؼبہعے ظے کؽظے ولت ایہہ ىن رہ کبم ػا هؼبہعٍ ضتن کؽًے ظی وخوٍ یب
کبوقبلے الؾهی ٓوؿ اتے ثتبئی ربئیں ،ػی ىـٓ هٌنوط وی کـ مکؼی اے۔ ایہہ پہال هؼبہؼٍ
فیبػٍ توں فیبػٍ  12هبٍ ػا ہومکؼا اے تے تومیغ ػی هوکٌبت ػے ثـیـ ہوگب چبہے فیبػٍ توں فیبػٍ
هؼت ػا ػـٍہ وی ػمتیبة او۔
توخہ :لکھب ہوا کبم ػا هؼبہؼٍ ہویيہ ای ّـوؿی ًئیں اے ،اگـ چہ رہ کبم ػی هؼت ،کؼی کؼوں وی
ہوئے تے  12ػى یب ایل توں کن او۔
94۔ کبم ظے هؼبہعے ظی تهکیل کیٌح کیتی خبوئے؟
ایل کبم ػے هؼبہؼے ػے ویلے هبلک وؿکـ ًو اک اهـاؿ ًبهہ ػے می ریل وچ ایل ػی لجـو
هٹـیکوال وچ هؼلوهبتی ؿرنٹـیيي ػے ػالوٍ ایہہ هؼلوهبت وی ہوًی چبہیؼی :
 آپ ػی اًب گـاكک هؼلوهبت؛ کبم ػی رگہ؛ کبم ىـوع کـًے ػی تبؿیظ؛ کبم ػا هؼبہؼے ػی هؼت؛ حجوت ػا ػوؿاًیہ ،اگـ اے ًے؛ کبم ػا ڈپبؿٹوٌٹ ،وؿکـ ػی هبثلیت تے مطش؛ هؼبوّہ یب تٌغواٍ؛ هؼبوّہ ػے ًبل چٹھیوں ػا ػـٍہ؛ کبم ػے اوهبت؛ هؼبہؼٍ توڑًے ػی ٍوؿت وچ پیيگی ًوٹل ػیٌے ػی هؼت۔95۔ هؼیي هعت ظے کبم ظا هؼبہعٍ ظی ؾیبظٍ توں ؾیبظٍ هعت کٌٌی ہوًعی اے
هؼبہؼے ػی هؼت ؿکھٌے ػی آفاػی اے۔
96۔ خے هیؽے کول هؼیٌہ هعت ظے کبم ظا هؼبہعٍ اے تو کیب هیں غیؽ هؼیٌہ هعت ظے
هؼبہعے والوں ظے همبثلے وچ کن فبئعے وچ ہوں؟
ؿیـ اهتیبفی ػے اٍول ػے تضت ،اوٍ وؿکـ رٌبں ػے کول هؼیٌہ هؼت ػے کبم ػا هؼبہؼٍ او اًبں ًو
ؿیـ هؼیٌہ ػے هؼبہؼے والوں اتے كوهیت ًئیں ػی ربًؼی چبہیؼی اگـچہ رہ هبثلیت ػی مطش
اک وؿگی او۔ لہؾا تواڈی چھٹیوں ،کـمول ػی عوىی یب تیـہواں هبٍ )تے چوػھواں هبٍ رے
ہو تے ( ػی اػائیگی ،کبم ػے اعتتبم اتے گـیزویٹی تے کوئی ہوؿ ىکل وچ ایل ػی اػائگی
ریہڑی رہ اوٍ کوپٌی اپٌے ؿیـ هؼیٌہ هؼت ػے هالفهیي ػے لئ وی ؿوا ؿکھؼی اے۔
97۔ هیؽے هؼیٌہ کبم ظی هعت ظا هؼبہعٍ ضتن ہوًے اتے اے۔ کیب ایف ظی تدعیع
ہوقکعی اے؟
ری ہبں ،تواڈا هبلک ایل ػی تزؼیؼ کـ مکؼا اے ،پـ اى ػؿد ؽیل ٍوؿتبں وچ:
 رہ ایہہ ٍـف اک واؿی ہومکؼی اے؛ کبم کـى والے ػی هـّی ًبل؛ رے هؼبہؼے ػی اثتؼائی هؼت  3مبل توں گھٹ اے تے رے ایل ػی تزؼیؼ ػے ثؼؼ ایہہ 3مبل توں فائؼ ًہ ہوئے؛
 کبم ػی مـگـهی وہی پہلے ریہؼی ہو؛ -تے ایل تومیغ ػی وروہبت واّغ ہوں۔
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98۔ هیؽے هؼیٌہ هعت ظے کبم ظا هؼبہعٍ ضتن ہو گیب اے پؽ هیں اقی هبلک ظے ًبل کبم
کؽ ؼیب/ؼیی ہوں۔ کیب ایہہ غیؽ لبًوًی اے؟
ًئیں ،هؼبہؼے ػے عتن ہوًے ػے ثؼؼ وی اینب ہومکؼا اے رہ کبم کـًے واال کبم کـػا ؿہوے۔
اینی ٍوؿت وچ تواڈی تٌغواٍ ػا اّبكہ ہوئے گب ،ریہڑا رہ هنبوی اے:
 ہـ اوپـ گؾؿے ہوئے ػہبڑ ػا  20كی ٍؼ 10 ،ػہبڑیبں تبں؛ ایل توں اتے ػے ہـ ػى اتے  40كی ٍؼ؛ 6 -هبٍ تے ایل توں گھٹ ػے هؼبہؼے ػے لئ ایل ػا ػوؿاًیہ  20توں  30ػى تے  30توں

 50ػى  6هبٍ توں اتے ػے هؼبہؼے ػے لئ۔

اى هیؼبػ توں فائؼ ہوى اتے کبم ػا تؼلن ال هتٌبہی هؼت ػا ہو ربًؼا اے۔
99۔ اضتتبم پؽ ،هؼیٌہ هعت ظے کبم ظا هؼبہعٍ ظی تدعیع ہوقکعی اے؟
ری ہبں ،کبم کـًے والے ًو هؼبہؼے ػے اعتتبم اتے وی ایل ػی تزؼیؼ کیتی ربمکؼی اے،
اًبں ٍوؿتبں وچ:
 هیؼبػ گؾؿًے ػے گھٹ توں گھٹ  60ػى ػے ثؼؼ رؼکہ پہلے هؼبہؼے ػی هؼت  6هبٍ او؛ هیؼبػ گؾؿًے ػے گھٹ توں گھٹ  90ػى ػے ثؼؼ رؼکہ پہلے هؼبہؼے ػی هؼت  6هبٍ توں فائؼاو۔
هزووػی هوهی کبم ػا هؼبہؼٍ ۔ ػا اهـاؿ ًبهہ ایل ػا تے ڈی میٌٹـل هؼبہؼٍ ۔ هغتلق وهلوں اتے
وی هبئن ہو مکؼا اے ،اک عبً اًؼؿوًی اًتظبهی وروہبت )رینب رہ امٹبؿٹ اپً ،ئی پـوڈکٹ
ػی ىـوػبت یب مـگـهی ،ؿینـچ پـوریکٹ تے ػورے(۔
100۔ توقیغ تے تدعیع ظے ظؼهیبى کی فؽق اے؟
تومیغ یب پـوؿوگب وچ پـاًے کبم ػا هؼبہؼٍ ًو اثتؼائی ىـائٔ ػی ثٌیبػ اتے هقیؼ لوب کـ ػتب ربًؼا
اے؛ رؼکہ تزؼیؼ یب ؿی ًوو وچ کبم ػیي واال امی وؿکـ ػا اًتغبة کـػے ہوئے ًواں کبم ػا هؼبہؼٍ
کـے۔
101۔ هیؽے آخؽ ًے هیؽے هؼیٌہ یب ظیتؽهیٌبتو کبم ظے هؼبہعے ظی تدعیع ثغیؽ هیؼبظ ظے
پوؼی ہوى ظا اًتظبؼ کیتے ثٌب کؽ ظتی اے۔ کیب هیؽا ًیب هؼبہعٍ ویلڈ اے ؟
ری ہبں ،پـ اگـ کبم ػیٌے والے ًوں اتے ػمی گئی هؼتوں ػا لضبظ ًئیں کیتب اے توں کبم ػے
هؼبہؼے ػا تؼلن ال هتٌبہی موزھب رب می۔
ػعالت توں ثبہؽ فیًلے ػے لئ کبم ػے هؼبہؼے ػے هٌنوعی ػے  120ػى ػے اًؼؿ تے کبم
ظی ػعالت ظے خح ظے مبهٌے  180ػى ػے اًؼؿ کیتب ربًؼا چبہیؼا۔
ایف يوؼت وچ خہ کبم ظا هؼبہعٍ ظا اضتتبم غیؽ لبًوًی او ،اوٍ پیكے خیہڑے تكبى ًو
ويول ہوئے قبى تے کبم ظی ًوػیت ظا غیؽ هؼیٌہ هعت وچ تجبظلہ ظی وخہ ًبل اى توبم
ًوَبًبت تے االؤًل ریہڑے هالفم ًو اٹھبًی پئی ًیں تنبى ػی موزھی رب می ۔
ًوَبى ػا هؼبوّہ تنیں ػی  12هہیٌے ػے تٌغواٍ ػا  2،5ػے ثـاثـ ہو ئے گب۔
102۔ کیب آخؽ یب هبلک کبم ظا هؼبہعٍ ثغیؽ کكی وخہ خہ ولت توں پہلے ضتن کؽ قکعا
اے؟
ًئیں ،وهت توں پہلے کبم ػا هؼبہؼٍ آرـ ػی ربًت ًبل ثـیـ کنی هٌبمت ورہ ػے عتن ًئیں
کیتب ربمکؼا۔
103۔ هدھے کبم تو ثغیؽ کكی هٌبقت وخہ ظے ًکبل ظتب گیب۔ هیں کی کؽ قکعا/
قکعی اوں؟
تنی ًوَبى ػا هؼبوّہ ٓلت کـ مکؼے او ،فیبػٍ توں فیبػٍ  12هبٍ تبں  24هبٍ ػی تٌغواٍ ػے
هؼبوّے ػے ثـاثـ ہوگب ،پـ ایل کبم اتے واپل آى ػا صن تنبں ًوں چھڈًب ہوئے گب۔
104۔ کیب هیں هؼبہعے ًو ولت توں پہلے ضتن کؽًے ظا اًتطبة کؽ قکعا اوں؟
ری ہبں ،هگـ کبم ػے هؼبہؼے وچ لکھی گئی پیيگی تبؿیغوى ػا عیبل ؿکھیے ۔ ایل ػے
ثـعالف ،اینی ٍوؿت وچ ایل ػے ًوَبى ػے هؼبوّہ وچ کوی واهغ ہوگی۔
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تؽثیت ظا وظیفہ
105۔ تؽثیت کب وظیفہ )یب اپؽًٹف ( کی اے تے اے کف کبم آوًعا اے؟
تـثیتی وظیلہ اک هؼبہؼٍ اے ریہڑا ًوخواًبں ًوں کبم ظی ظًیب وچ ظاضل ہوًے وچ هؼػ ػیٌؼا اے۔
ایہہ یک هبثل ػول پبلینی اے ریہڑی کبم ظی تیبؼی تے اوـ ًو اًدبم ظیٌے ػے لئ ّـوؿی
اے۔ صبالًکہ ایہہ اک کبم ػی ٓـس تَوؿ ًئیں کیتی ربًؼی رے ایہہ کبم ػے قؽ اًدبم ػیي ػے
ٍالصیت ًو هْجوٓ ثٌبًؼی اے تے پیهہ وؼاًہ هہبؼت ػے يست هٌع همبثلے ًو كـوؽ تے کبم ػی
ػًیب وچ ظاضلے تے ظوثبؼٍ ظاضلے ًو یویٌی ثٌبًؼا اے۔ اپـًٹل ػی تـثیت ػو ٓـس ػی ہوًؼی اے،
"کوؿی کوالؿی یب ًَبثی" اوٍ اے ریہڑے وچ کچھ یوًیوؿمٹی تے تـثیتی اًنٹیوٹ ػے کوؿك وچ ایہہ
الفهی هـاؿ ػتے ربًؼے ًیں تے ػوری "ًبى کوؿی کو الؿی ؿیـ ًَبثی" ہوًؼی اے۔ اک تـثیتی پـوگـام
یب وظیلہ ػے لئ پؽوهوٹؽ اظاؼے )رہي رہ یوًیوؿمٹی ،ہبئی امکول{ ،پـائیویٹ یب پجلک} ،تؼلین ػی
كـاہوی ػے اػاؿے ،کبم ػی ایزٌنی ،ػواهی تؼلین ػے پیيہ وؿاًہ هـاکق یب/تے تیبؿی ،کبم ػی
کبوًنلٌگ كبؤًڈیيي ،ػالد ػی کویوًٹی تے موبری کوآپـیٹیو ،هؼؾوؿوں ًو کبم ػالًے ػی
ایزٌنی ،ؿیـ هٌبكغ ثغو پـائیویٹ اًنٹیٹیوٹ( تے هوَوع هیؿثبى )رہي رہ کوپٌی ،پیيہ وؿاًہ
آكل ،کوآپـیٹیو ،ػواهی اػاؿے وؿیـٍ( ػے ظؼهیبى اک تؼلیوی هًٌوثہ توں هؿیي هؼبہعٍ
َؽوؼی اے ،ریہڑے هبلک ػی ربًت توں كـاہن کیتب رب می۔
106۔ تؽثیتی وظیفہ تے تیبؼی ظے نؼجے اتے کیہڑے َبثطے الگو ہوًعے ًیں؟
تـثیتی وظیلہ تے اوك ػی تیبؿی ػا ىؼجہ ؿیزٌل اے اپٌے ػالهے ػے هطبثن اوتھے وہبں ػے ؿیزي
ػے ّواثٔ تے اٍول الگو ہوًؼے ًیں۔ عبً وروہبت اتے اى ّواثٔ ػی کوی اتے آؿٹیکل  18ػے هبًوى
ًوجـ  24هوؿعہ  24روى ً 1997وجـ  196تے ایل توں هتؼلن اک تے اٍول )  D.Mهوؿعہ  25هبؿچ
ً 1998وجـ  ( 142توں ؿروع کیتب ربًؼا اے۔
ایل  24رٌوؿی ً 2013و هولکت تے ؿیزي ػے هؼبہؼے ػے تضت اپـًٹل ىپ ػے هوّوع اتے
گبئیڈ الئي ربؿی ہوئی۔ ؿیزي تے آفاػ ٍوثے اى ًئی گبئیڈ الئي اتے ایل هؼبہؼے ػے چھ هبٍ ػے اًؼؿ
كیَلے لیبں گی۔ ایہہ گبئیڈ الئي وظیلہ ػی تـثیت تے تیبؿی تے ریہڑے اوك وچ ىبهل ہومبى ًو
ویکھیں گی رہ اى ًو تؼلین عتن کتے ہوئے  12هبٍ توں فائؼ ػا ػـٍہ ًہ ہویب او۔ اك گبئیڈ الئي ػے
هطبثن ہـ ؿیزي اك ًوں اپٌے هواًیي ػے هطبثن ّن کـے گب۔
107۔ اک تؽثیتی تے تیبؼی ظے وظیفہ ظا ػؽيہ ؾیبظٍ توں ؾیبظٍ کٌٌب ہو قکعا اے؟
آئیي ػے آؿٹیکل ًوجـ  117ػی ؿو ًبل ،تـثیتی وظیلہ ػے ملنلے وچ هواػؼ تے تیبؿی ػے ّبثطوں
ػے لئ ٍـف ؿیزي تے آفاػ ٍوثوں عوػ هغتبؿ ًیں۔ ػالوٍ افیں ؿیزٌق فیبػٍ توں فیبػٍ ػوؿاًیہ تے تیبؿی
ػے هٌبمت هواػؼ هبئن کـػے ًیں۔
ؿیزٌل هواػؼ ػی کوی یب ًہ ہوى ػی ٍوؿت وچ ،آؿٹیکل ًوجـ  196مبل  1997ػا ّبثطے وارت
الوٍول)  25هبؿچ ً 1998وجـ ً ( DM 142یں۔
پـ یبػ ؿہے رہ رتھوں تبں تیـو چیٌو یب وظیلہ ػے ػوؿاًیہ ػا موال اے 24 ،رٌوؿی  2013ػا ؿیزي تے
هولکت ػے هؼبہؼے ػی گبئیڈ الئي کیٌؼے ًیں :تـثیتی تے تیبؿی ػے وظیلہ ػا ػوؿاًیہ فیبػٍ توں فیبػٍ
 6هبٍ؛ اک ػاعلہ /ػوثبؿٍ ػاعلہ ػا وظیلہ ػا ػوؿاًیہ فیبػٍ توں فیبػٍ  12هبٍ؛ کن تـهی یبكتہ اكـاػ ػا
وظیلہ ػی فیبػٍ توں فیبػٍ هؼت  12هبٍ؛ هؼؾوؿ تے الچبؿ اكـاػ ػے وظیلہ ػی فیبػٍ توں فیبػٍ هؼت 24
هبٍ؛ هغتلق اهنبم ػے وظبئق ػا ػوؿاًیہ ثہـصبل ایل فیبػٍ توں فیبػٍ ػوؿاًیہ ػے اًؼؿ ای ہوًگے۔
108۔ کبم وچ ظاضلے  /ظوثبؼٍ ظاضلے ظے اپؽًٹف نپ یب وظیفہ ظا کی هطلت اے؟
کبم وچ ػاعلے  /ػوثبؿٍ ػاعلے ػے اپـًٹل ىپ یب وظیلہ ػا هطلت ایل ػے اعتتبم اتے اوك ػے
کـًے والوں ػا کبم ػی ػًیب وچ ػاعلہ تے ؿوفگبؿ چھوٹٌے ػی ٍوؿت )ریہڑے ایل ػول وچ وی اوں(
وچ ،تے کبم ػی تاله وچ ػا ،ػوثبؿٍ ػاعلہ اے۔ وظیلہ ػی ایہہ هنن اى وؿکـف ریہڑے کبم توں هؼطل
ًیں تے کبفا اًتگـفیوًے یب ثے ؿوفگبؿی ػے االؤًل اتے ًیں ،ػے هلبػ وچ ػے وامطے وی مـگـم
اے ،كؼبل پبلینی ػے هواػؼ ػی ثٌیبػ اتے ،هقػوؿ یوًیي ػے اتلبم توں تے موبری هؼػ ػے هؼ وچ
كؼبل پبلینی ػا صَہ اے۔
هؼؾوؿ اكـاػ ،اوٍ اكـاػ رٌب ًو هؼبىـے وچ کن مہولتیں ًیں ،هبًوى ًوجـ  381مبل  1991ػی ؿو ًبل
ؿوفگبؿ وچ مہولتبں ػے لئ وظیلہ ػی ػاعلہ/ػوثبؿٍ ػاعلہ لے مکؼے ًیں ،ایل ػے ػالوٍ ػبلوی
صلبظت ػے صبهل تے پٌبٍ ػے ػؿعوامت گؾاؿ وی ایل ػے هنتضن ًیں۔
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109۔ اک تؼلیوی قٌع یبفتہ خیف ًو  11هبٍ توں ؾیبظٍ ظا ػؽيہ ثیت چکب او ،کیب ؼوؾگبؼ ظے
لئ وظیفہ ظی تؽثیت وچ ظاضل/ظوثبؼٍ ظاضل ہوقکعا اے؟
ری ہبں ،اک تؼلیوی مٌؼ یبكتہ ریل ًو  12هبٍ توں فیبػٍ ػا ػـٍہ ثیت چکیب او ،ؿوفگبؿ ػے لئ
وظیلہ ػی تـثیت وچ ایل ىـٓ اتے ػاعل/ػوثبؿٍ ػاعل ہومکؼا اے رہ اوٍ واپل اک ایٌذ کیٹیگـی
وچ ػاعل او ریل ػی هنن وظیلہ ػی ایکٹیو او  ،ایل ملنلے وچ هغتلق ؿیزي وچوں هوهؼبں ػی
ػمتیبثی هغتلق اے۔
110۔ ًًبثی یب کوؼی کوالؼی وظیفہ ظا کی هطلت اے؟
"ًَبثی یب کوؿی کوالؿی وظیلہ" توں هـاػ اوٍ مـگـهی اے ریل وچ تؼلیوی کـیڈٹ ًوجـف ػا صن
ریہڑا یوًیوؿمٹی تے تؼلیوی اًنٹیٹیوٹ ػے تؼلیوی هٌَوثے ػے ثٌیبػی اٍوالں وچ ىبهل ہوًؼا
اے۔ ایل ػے ػالوٍ ایہہ ًَبثی وظیلہ تؼلیوی اػاؿوں یب یوًیوؿمٹی وچ ؿموی یب كبؿهل تؼلیوی
ػول ػے اًؼؿ کـیڈٹ ػی ثڑھبًے ػے لئ تَوؿ کیتے ربًؼے ًیں ،ایل ػے ػالوٍ کچھ اهنبم ػے
وظیلہ کـیڈٹ ًو ثڑھبًے وچ ثـاٍ ؿامت هؼػ ًئیں کـػے مگوں ػؿد ؽیل ىـائٔ ػے پیو ًظـ ًَبثی
ًیں:
کنی وظیلہ رہڑے رہ مٌؼ ػیٌے ػی هزبفی یوًیوؿمٹی یب تؼلیوی اًنٹیٹیوٹ ،کنی
)1
امکول ػے اػاؿے رہڑے هبًوًی ٓوؿ اتے مٌؼ ػیي ػا هزبف او ،یب اک پیيہ وؿاًہ تؼلیوی هـکق
رہڑا رہ ؿیزي یب ٍوثے ػی فیـ اًتظبم او ػی ،پـوهوىي ػے لئ؛
ایل ػا هوَؼ یوًیوؿمٹی ػے ٓبلت ػلن )ریہڑے هبمٹـ مٌؼ تے ڈاکٹـیٹ ػے لئ ؿرنٹـ
)2
ہوں(  ،ہبئی میکیٌڈؿی امکول ػے ٓبلت ػلن ،پیيہ وؿاًہ اًنٹیوٹ ػے ٓبلت ػلن تے تؼلین
تے تـثیت ًو کوؿك ػے لئ هغتٌ اے؛
تؼلیوی مبل تے تـثیت ػے کوؿك ػے ػـٍہ ػے اًؼؿ وظیلہ ػا اًزبم پبًب۔
)3
. 111کیب وظیفہ یب تیؽوچیٌو ًو غیؽ هلکی ظے هفبظ وچ فؼبل کؽًب هوکي اے؟
ایل هوَؼ ػے لئے ایہہ كـم کـًب ّـوؿی اے:
اوٍ ؿیـ هلکی رہڑے رہ پہلے توں اٹلی وچ ثبهبػؼٍ هیبم ػے اربفت ًبهے ریل اتے کبم ػا
)1
صن صبٍل اے ،اوٍ ػورے اٹبلیي ىہـیوں ػی هنبوی ىـائٔ اتے تؼلیوی وظیلہ وچ صَہ لے
مکؼے ًیں۔
اوٍ ؿیـهلکی ریہڑے اٹلی توں ثبہـ ًیں تے اٹلی وظیلہ ػے لئ آًب چبوًؼے ًیں۔ اٹلی وچ
)2
ایل هوَؼ ػے ػاعلہ ػے وامطے کبم ػا ًو اوثزیکيي یب ًوال اومتب ػی ّـوؿت ًئیں پـ تؼلین
تے تـثیت ػے هوَؼ ػے وظیلہ ػے لئ اًٹـی ویقٍ ػی ّـوؿت پڑے مبى رہڑے ؿیـهلکی ػے
ؿہبئيی هلک ػے ملبؿتی هوًَلیت ػے ًوبئٌؼے ػی ربًت ًبل ،مبالًہ کوٹہ یب ػکـیتو كلومی
ػی هبئن صؼ وچ ؿیٌؼے ہوئے ،ربؿی ہوئے گب )هبػؼے ًبل هغتلق ؿیزٌق وچ  5000کوٹے ًیں(۔
تؼلیوی هوَؼ ػے وظیلہ ػے ػاعلے ػے لئ اٍل وچ ایل ػیکـیتو كلومی یب ؿیـهلکیوں ػی
کبم ػے لئ آهؼ ػا مبالًہ کوٹہ ػی صؼ توں ثبہـ هوکي اے ،رے اًٹـ هٌنٹـیبلے ػا عبً ،هطؼی
صکن هوروػ او رل ػا كیَلہ ہـ تیي مبل ثؼؼ ہوًؼا اے ۔
112۔ کیب وظیفہ ظے زبهل افؽاظ ًو اک تٌطواٍ ظا زك اے؟
هوؿعہ  24رٌوؿی  2013ػے هؼبہؼے ػے لئ وظیلہ ػے ملنلے وچ اپٌبئیے گئے گبئیڈ الئي ػے
هطبثن ،ایکنٹـا کوؿی کوالؿی یب ًَبثی وظیلہ ػے لئ اک هبہبًہ هٌبمت هؼبوّہ رہڑی ٹوٹل 300
یوؿو توں کن ًہ ہوئے تے ہـ ؿیزي ػے اپٌے هواػؼ ػے هطبثن ،ػالوٍ رہ ہـ ؿیزي اك وچ اك ػے
هْووى ػے صنبة توں اّبكے ػا هزبف اے۔
113۔ کیب پجلک ایڈهٌكٹؽیهي ظے لئ الؾهی اے خہ اوٍ هٌبقت االوًكؿ ظی اظائیگی
کؽاں؟
هٌبمت االؤًل ػی اػائیگی ػے لئ پجلک ایڈهٌنٹـیيي ػے لئ ؿیزٌل اػاؿوں ػی هواػؼ تے ّواثٔ
ربًٌب ّـوؿی اے:
 )aرے ایل ؿیزي وچ پہلے توں تؼلیوی وظبئق ػے ثبؿے وچ اػائیگی ػے لئ هواػؼ تے ّواثٔ
هوروػ ًیں تو ایل ؿیزي ػے تؼلیوی وظبئق ػے لئ پجلک ایڈهٌنٹـیيي اى اػائیگی ًو مـ
اًزبم ػے مبں۔
 )bرے ایل ؿیزي وچ پہلے توں تؼلیوی وظبئق ػے ثبؿے وچ اػائیگی ػے لئ هواػؼ و ّواثٔ اة
تک هوروػ ًئیں ًیں توں پجلک ایڈهٌنٹـیيي ایل ؿیزي ػے تؼلیوی وظبئق ػی مـگـهی ثـیـ
کنی اػائیگی ػے ربؿی ؿکھ مکؼی اے رؼ تبں ایل ملنلے وچ ؿیزي اػائیگی ػے ثبؿے وچ
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کوئی هٌبمت هواػؼ تے ّواثٔ هـتت ًہ کـ لئے ربئیں۔

ً 4.1.2ین هبتست کبم
114۔ ًین هبتست کبم کی اے؟
ایہہ اک اینے کبم اے ریل وچ کبم کـى واال کالئیٌٹ )رہڑا ؿاثطہ وچ او( ًو اپٌی مـوك
ػیتب اے ،عوػ اپٌے ٓـیوے ًبل تے ثـیـ کنی ػے هبتضت ہو کـ۔ اک هٌبمت هؼبہؼٍ توں کبم
ػی ىـائٔ تےهؼبوّہ ٓے ہوتیں ًیں ۔ ایہہ هؼبہؼٍ  c.d.هٌَوثہ ػا هؼبہؼٍ ،ػا ػوؿاًیہ هؼیي
هؼت ػا ہوًب چبہیؼا تے ایل وچ هٌَوثے ػی تلَیل ػؿد ہوًی چبہیؼی ایل ٓـس کبم کـى واال
ٍضیش ٓـیوے ًبل کبم ًو مـ اًزبم ػے مکؼا اے۔ هٌَوثہ كؼبل ٓوؿ اتے ًتبئذ ػے ًبل رڑا ہوًب
چبہیؼا تے پہلے توں هکول کیتی رب چکی مـگـهی ًو ػوثبؿٍ کـًب ًئیں ہوًب چبہیؼا تے ًہ ہی
هیکبًکی ػول ہوًب چبہیؼا۔ هؼبہؼٍ وچ کبم ػے هغَوً اوهبت یب ہلتہ واؿ گھٌٹے هوـؿ ًئیں
ہوًؼے ،هگـ هؼبہؼے اتے ػمتغٔ کـػے ویلے کبم ًو عتن کـًے ػی آعـی تبؿیظ ثہـصبل ٓے
ہو۔
رے کبم کـى واال هٌَوثے وچ اک تؼبوى کـى والے ػی ىکل وچ اے تے هبتضت وؿکـ رہي رہ
کبم کـ ؿہب اے ،رؼ تبں رہ هبلک ایہہ حبثت ًہ کـػے رہ اینب ًئیں اے ،وؿًہ تؼبوى کـى واال اک
هبتضت کبم کـى واال ػی ٓـس ای موزھب ربمی رؼ توں رہ ایل ًے کبم ىـوع کیتب او۔
115۔ ًین هبتست کبم ظے هالؾم ظے لئ کیف لكن ظا اخبؾت ًبهہ یب پؽهیكو خبؼی
کیتب خبًعا اے؟
اک عوػ ػا کبم یب آٹو ًوهو پـهینو یب اربفت ًبهہ ربؿی کیتب ربًؼا اے۔
توخہ :اوٍ ؿیـهلکی وؿکـ رہڑے هلک توں ثبہـ ؿیٌؼے اوں ،اوٍ ایل کٌٹـیکٹ پـاریکٹ ػے کبم ػے لئ
اٹلی وچ ػاعل ًئیں ہو مکؼے۔ ػکـیتو كلومی یب آهؼ ػا صکن ًبهہ وچ کوٹہ هغَوً رہي رہ عوػ
هغتبؿ کبم  ،ایل کیٹیگـی وچ اوٍ کبؿوثبؿی رہڑے اٹلی ػے هؼبىی هلبػ وچ اوں؛ آفاػ پیيہ وؿ رہڑے
رہ ؿرنٹـ ہو یب ًہ ہو هگـ پجلک ایڈهٌنٹـیيي ػی ثٌبئی گئی لنٹ وچ آًؼے او؛ ًبى کوآپـیٹیو
موبری كـػ ،رٌب ػا ػاعلہ ػا ویقٍ ػی كہـمت وچ ٍبف ٓوؿ اتے ؽکـ اے )ػبلوی ىہـت یبكتہ
آؿٹنٹ یب پیيہ وؿ هبہـ ،هوبهی پـائیویٹ یب ػواهی اػاؿے ػے ًبل ؿرنٹـ ہو کـ(۔

 4.1.3ضوظ ظا کبم
116۔ ضوظ ظا کبم ظا کی هطلت اے؟
ایہہ اک اینے کبم ػی ىکل اے رل وچ اک ىغٌ اپٌے کالئیٌٹ ػے کبم یب عؼهت ًو عوػ
ًو هکول کـػا اے تے اوٍ عوػهغتبؿی توں ثـیـ کنی ػی هبتضتی ػے اپٌے کبم ػیي والے ػے
لئ کبم کـػا اے۔ کبم ػی ایہہ ىکل الئینٌل یب پبؿتیتب ایوا ػے ًبل ہوؿ ثـیـ وی اًزبم ػتب
ربمکؼا اے۔
117۔ اک ضوظ ظا کبم کؽى والے ًوں کہڑی زعوظ ظا قبهٌب اے؟
اک عوػ ػا کبم کـًے واال اپٌے کبم ػی مـگـهی عوػ کبؿ ٓـیوے توں کـتب اے ،اوٍ اپٌے وهت،
رگہ تے اًتظبهبت ػا عوػ هغتبؿ ٓـیوے توں امتؼوبل کـ مکؼا اے),ظبہـ اے رہ کبم ػے
هؼبہؼے تے کبم عتن ہوًے ػی تبؿیظ ػے لضبظ ػے ًبل (۔
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118۔ اوٍ کہڑی لبًوًی هٌبقت َؽوؼیبت ًیں خٌبں ظے کول ضوظ هطتبؼ کبم کیتب خب
قکتب اے؟
اک کنی وی هنن ػے عوػ هغتبؿ کبم کو ىـوع کـًے ػے لئ اًبں ػے ثبؿے وچ الفم هواًیي
ػا ربًٌب ّـوؿی اے۔ رہڑے رہ ػؿد ؽیل ًیں:
ایکٹیوٹی یب قؽگؽهی ظا کوڈ ػا اًتغبة :اپٌے کبم ػی مـگـهی ػے لضبظ توں هبًوى وچپہلے توں هوروػ هغَوً کوڈ ػا اًتغبة کـًب ّـوؿی اے۔ اگـ ایل كہـمت وچ ایل کبم ػا
کوئی کوڈ هوروػ ًہ او توں ّـوؿی اے رہ ریٌیـک یب ػبم کوڈ رہڑے تنبں ػے کبم ػی
مـگـهی ػے ًقػیک تـ ہو ػا اًتغبة کـ مکؼے ًیں۔ ایل کوڈ ػا اًتغبة ػے ًتیزے وچ ٹیکل
و پیٌيي کٌٹـیجیوىي ٓے ہوئے می؛
 ؿیزیوے كنکبلے یب ٹیکل ػے منٹن ػا اًتغبة :هغتلق هنن ػے ٹیکل ػی اػائیگیمبالًہ ثلٌگ ػے اتے هٌضَـ ًیں رہڑے هغتلق هنن ػے اکبوًٹ ػے هبڈل اتے هيتول
ہوگب۔ اى وچ گھٹ توں گھٹ ٹیکل ػا ًظبم وی هوروػ اے رہڑے صنبة کتبة ػی ػیکھ ؿیکھ
کبكی صؼ تبں آمبى ثٌبًؼا اے ،ایہہ اًبں ػے لئ اے رٌبں ػی مبالًہ آهؼًی  30ہقاؿ یوؿو
ػے تھلے او۔ هقیؼ هؼلوهبت ػے لئ ویکھیے ویت مبئٹ ٹیکل ػی وٍولی ػا هـکق;
 مـگـهی ػے آؿبف ػے ڈیکلـیيي ًوں هکول کـًب :ایل ػول ػے لئ ثـاٍ ؿامت ٹیکلػی وٍولی ػے هـاکق یب ایزٌنیب ػیلے اًتـاتے ػے امٹبف )عوػ ػا کبم( یب كیـ )کوپٌی ػی
مـگـهی ثقًل اًزوي توں۔ اگـ تنیں ًوں هيوؿے ػی ّـوؿت او توں وکھـے ٹیکل ػی
اػائیگی ػے هـاکق یب  CAFکبف یب كیـ اک اکبوًٹیٌٹ توں ؿاثطہ کیتب ربمکؼا اے ،هٌضَـ اے
رہ ایل هوَؼ ػے لئ کتٌی آهؼًی هغتٌ اے؛
 پبؿتیتب ایوا ػا کھولٌب :رے تنی ریل کوڈ ػا اًتغبة کیتب ہو اوٍ اک کوپٌی ػے کولمـگـهی ػا آؿبف کـًب ہو تو ایؼا اًؼؿاد کبؿوثبؿی اًزوي وچ ہوئے گب۔ ایل ػے ثـعالف اگـ
تنی رل کوڈ ػا اًتغبة کیتب ہو اوٍ عوػ ػا کبم ػا ہو تو ایزٌنیب ػیلے اًتـاتے وچ اًؼؿاد
ہوگب۔ پبؿتیتب ایوا ػا کھولٌب تے ایل ػا اعتتبم ػوًوں هلت ًیں؛
 ایٌپل  INPsیب کنی ہوؿ کبمب پـویؼیٌيبلے یب پـویڈیٌڈ اًزوي وچ ؿرنٹـیيي :کبم ػیمـگـهی ىـوع کـًے اتے ّـوؿی اے رہ اًپل یب کنی ہوؿ اػاؿے کنی پـویڈیٌٹ یب
پیٌيي ػے اػاؿے ػے کول ؿرنٹـ ہویب ربئے؛
 اًبئل  INAILػے کول اًؼؿاد :کبم ػے ػوؿاى کنی صبػحے تے ثیوبؿی ػی ٍوؿت وچ هوهیاًيوؿًل کوپٌی اًبئل  INAILوچ ؿرنٹـ ہوًب الفهی اے؛
 کبم ػی ىـوػبت ػے اىبؿے ػا مـٹیلیکیٹ ) :(SCIAایل کو ایکٹیو کـًے ػے لئ کووًےػی امپو ؿتیلو اوًیکو )پیؼاواؿی کبم ػی مـگـهی ػی امپو ؿتیلو اوًیکو ۔  (SUAPرہڑے
رہ کبم ػی رگہ پـ ىہـی ،ػوبؿتی ،هبصولیبت ،ػواهی صلبظت ،آتو فػگی توں ثچبؤ،
ٍضت و ٍلبئی ػے ّواثٔ ػی ویـی كیکیيي کـػی اے تے تواًبئی ػی ػمتیبثی تے
ؿائذ حوبكتی وؿحہ تے پل هٌظـ ػے کوڈ ػی صلبظت کـػی اے۔
هوؿعہ یکن اپـیل  2010توں کوپٌیوں تے اًلـاػی وی ،ػے لئ الفم اے رہ اوٍ اپٌی
ىـوػبت ػی هٌبمجت توں مـگـهی ػی توبم اًتظبهی اهوؿ ،تـاهین تے اعتتبم واصؼ
کویوًیکیيي ( )ComUnicaاًٹـ ًیٹ یب اًلبؿهیيي هؼػ ػے ؽؿیؼے کـ مکؼے ًیں۔ ایل
ٓـیوے توں اک ہی هٌقل اتے هؼلوهبت ػیٌے اتے هغتلق اػاؿے رہڑے ایل هؼلوهبت توں
تؼلن ؿکھتے ًیں ،اتے پہٌچ ربتی ًیں۔ کبم ػی تاله ػے هـاکق ػی اًلبؿهیيي مـوك،
عوػهغتبؿ کبم ػی مـگـهی ػے آؿبف تے هيوؿٍ ػے لئ ػمتیبة اے۔
119۔ کیب ضوظ ظے کبم ظے آغبؾ ظے لئ هبلی هعظ ظی قہولت هوخوظ اے؟
ایل ملنلے وچ مہولتبں ػی هوروػگی ػا ہـ کنی ًوں ػلن ًئیں اے۔ ایل ػے لئ اًوی
اتبلیہ ً INVITALIAبل ؿروع کیب ربمکؼا اے ،ریہڑی اک مـهبیہ ػاؿ ػی کيو تے کوپٌی
ػے تـهی ػے لئ اک هوهی ایزٌنی اے تے گوؿًوٌٹ ػے صکن اتے پیؼاواؿی تـهی ػے ًظبم
ػے لئ کبم کـػی اے۔ هبًوى ریہڑے )عوػ ػا کبم –  D.Lgs. n. 185/2000ٹبئٹل ًوجـ ( II
ریل ػا اٍولی هوَؼ ثے ؿوف گبؿوں یب ًواں کبم ىـوع کـًے والوں ػے لئ چھوٹے کبؿوثبؿ ػی
هیبم ػی صوٍلہ اكقائی کـػا اے۔
 INVITALIAػا هوَؼ هبلی هؼػ اے)هبلی كٌڈ ػے ڈوثٌے تے ٹیکل ػے اػائیگی وچ ًبکبهی
اتے هؼػ( تے تیي ٓـس ػی اثتؼائی تکٌیکی هؼػ ػی عؼهت:
عوػ ػا کبم )اک اًلـاػی ایزٌنی ػی ىکل( ٹوٹل اًومٹوٌٹ لگ ثھگ  € 25.82یوؿو؛
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 هبئکـو اپوپـینب )مومبئٹی ػی ىکل وچ( ٹوٹل مـهبیہ کبؿی  € 129.11یوؿو؛ كـًچبئقًگ) اک اًلـاػی ایزٌنی یب مومبئٹی ػی ىکل وچ( كـًچبئقؿ ػے ًبل ریل ًوكـًچبئقؿ پہچبى یب ؿکگٌبئق کـے؛
 اًوی اتبلیہ توں تنلین ىؼٍ اوں۔چلتے ثقًل ػے لئ وی  INAILػی ربًت ًبل کبم ػی رگہ اتے صلبظت ػی ثہتـی ػے لئ
كٌبًل تے مپوؿٹ هہیب ػی ربًؼی اے۔ ایہہ  inailػا کٌٹـی ثیوىي  € 100.000یوؿو تک رب
مکؼا اے۔ ایل ػے موال ػے لئ آى الئي كبؿم ایل ویت مبئٹ  sito Invitaliaاتے ویکھب
ربمکؼا اے۔

ً 4.1.4بثبلغوں ظے کبم وچ ظاضلے ظی َؽوؼیبت
120۔ اٹلی وچ ًبثبلغبں ظے کبم کؽًے ظی گھٹ توں گھٹ ػوؽ کی اے؟
ؿوفگبؿ وچ ػاعلے ػی گھٹ توں گھٹ ػوؽ ایل ویلے رؼ رہ ایل ًبثبلؾ ًوں اپٌی الفهی
تؼلین ػا ػـٍہ عتن کـ لیب ہو ،ثہـصبل  16مبل توں کن ػوـ ًئیں ہوًی چبہیؼا )هبًوى ًوجـ 296
مبل  ، (2006یب كیـ 15مبل هتجبػل امکول/کبم ػی ٍوؿت وچ (ػیکھیے موال ًوجـ )124۔
ایل هبػؼے ػے تضت ہـ ٓـس ػے کبم ػا تؼلن ًبثبلؾ ػے لئ هوـؿ اے۔
ایل ػے ػالوٍ ٍـف چٌؼ اک وچ کبم وچ ػوـ ػی کوئی صؼ هوـؿ ًئیں اے رٌبں وچ آؼٹكٹک
کبم ظی قؽگؽهی ،آؼٹكٹ یب ایڈوؼٹبئؿًگ یب ایٌٹؽٹیٌوٌٹ اًڈقٹؽی ظا کبم۔
ایل ٍوؿت وچ ّـوؿی اے رہ ػالهبئی ڈائـیکٹـ ثـائے کبم )یب رہبں کبم ػی ایہہ مـگـهی
ربؿی اے( ػی اتھبؿٹی ،ریل وچ ایہہ ىـٓ ہوگی رہ والؼیي ػی ربًت ًبل لکھب ہوا اربفت
ًبهہ تے ایہہ رہ ایل کبم توں ًبثبلؾ ػی صلبظت تے مبلویت ًلنیبت تے رنوبًی ًيووًوب
اتے کوئی احـ ًئیں پئے می تے کبم ػی تیبؿی تے تـثیت توں ایل ػی تؼلین اتے صبّـی
اتے کوئی احـ ًئیں پئے می )آؿٹیکل  4Lهبًوى ًوجـ  977مبل  (1967۔
121۔ خہڑے ًبثبلغ  11قبل هکول کؽ چکے ًیں کیب اوٍ کبم ظے هؼبہعٍ کؽ قکعے
ًیں؟
ری ہبں ،اک ًبثبلؾً/ورواى رل ًے  16مبل هکول کـ لئے ہوں اوٍ  ،والؼیي ػی ؿّبهٌؼی
ػے اتھبؿٹی ػے ثـیـ ،کبم ػا هؼبہؼٍ کـ مکتب اے۔
122۔ اک ًبثبلغ ظے کول کبم ظے تؼلمبت ظا تمؽؼ ظے لئ ضبو لكن ظے َواثّ ظؼکبؼ
ًیں؟
اک ًبثبلؾ رہڑے کبم کـتب اے کو کبم ػی مبالًہ چھٹیوں ػا صن اے ،ایل ػی تٌغواٍ ایل
ػے ػیگـ ثبلؾ کولیگ ػے هنبوی ہوًی چبہیؼا ،ایل ػے ػالوٍ ػومـے عبً اصکبم رہڑے
رہ هبًوى ایل ػے ثبؿے وچ کیٌؼا اے۔
هبًوى ًوجـ  977مبل  1967کیٌؼا اے رہ کبم ػیٌے والے اتے الفم اے رہ اک ًبثبلؾ ًو کبم ػیٌے
توں پہلے اوٍ ایل ثبؿے وچ ؿمک وؿیـٍ اوٍ وی رٌبں ػا تؼلن ػوـ توں اے ،ػی چٌگی ٓـس
چھبى ثیي کـ لے تے ػالهبئی  ASLتوں ایل کبم ػے ىـوع ہوًے تے هغَوً وهلوں ػے
ثؼؼ ایل ػی کبم ػے ملنلے وچ ٍضت ػی تَؼیوی مـٹیلیکیٹ کـوا لے۔ عبً ٍوؿت ػے
کبم ػی مـگـهی )هخبل ػے ٓوؿ وچ کوپیوٹـ اتے کبم( وچ هبًوى) (D.lgs. n. 81/2008ػی ؿو
ًبل اک آرـ ػا هٌتغت کـػٍ امپیيلنٹ پجلک یب پـائیویٹ ػا وفٹ ہوًب چبہیؼا۔
کبم ػے اوهبت اک ًبثبلؾ ػے لئ ظى وچ آٹھ گھٌٹے تے ہفتے وچ  09گھٌٹے توں فائؼ ًئیں
ہوًے چبہییں۔ یؼٌی رہ اک ًبثبلؾ اک ؿیـ هؼوولی کبم ًئیں کـ مکتب۔ ثـیـ وهلہ ػے کبم ػا
ػوؿاًیہنبڑھے چبؿ گھٌٹے توں فائؼ ًئیں ہوًب چبہیؼا ،تے ایل ػے ثؼؼ ایل کو اک گھٌٹے ػے
آؿام ػا وهلہ ػاصن اے )هزووػی کبم ػے هؼبہؼے ػے صنبة توں ایل وهلہ ًو آػھب گھٌٹہ
وی کیتب ربمکتب اے(۔
اک ًبثبلؾ ًو گھٹ توں گھٹ ہلتہ وچ ػو ػى ہفتہ واؼ آؼام ػا صن اے ،ثہتـ اے اک مبتھ تے اتواؿ
ػے ًبل؛ ایہہ وهلہ ،تکٌیکی وروہبت ػے حجوت ػے ًبل ،گھٹبیب وی ربمکتب اے مگوں لگب تبؿ
 36گھٌٹوں توں کن ػا ًئیں ہوًب چبہیؼا تب آًکہ ایل کیل وچ کبم ػا ػوؿاًیہ تونین ىؼٍ یب
ػى وچ هغتَـ ػـٍہ ػا ہو۔
کچھ مـگـهیوں وچ ہلتہ واؿ آؿام ػا ػـٍہ اتواؿ ػے ػالوٍ وی ہومکتب اے :حوبكتی مـگـهی،
آؿٹنٹک ،کھیل ،ایڈوؿٹبئقًگ تے كلن ،یب كیـ میبصت ،ہوٹل ػا ىؼجہ تے ؿینٹوؿًٹ ۔ ایل وچ
اؿ ،آئل کـین پبؿلـ ،ثیکـی وؿیـٍ۔ ایہہ مـگـهیبں فیبػٍ تـ اتواؿ ػے ػى کو ہوتی ًیں۔
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123۔ کیب اک ًبثبلغ وؼکؽ ًو ؼات ظی نفٹ اتے کبم ظی قؽگؽهی ظی خبقکتی اے؟
ًبثبلؾ وؿکـ ػے ؼات ظی نفٹ اتے کبم کـًے اتے پبثٌؼی اے )ؿات  22توں ٍجش  6یب  23توں
ٍجش  7ثزے تک(۔ اینی ٍوؿتضبل وچ رؼ کہ ایل هبًوًی ثٌؼه ػی ورہ توں کوپٌی کو
کنی ثڑی ؿکبوٹ ػے مبهٌے ػا اًؼیيہ ہو ،ىـٓیہ کہ کبم ػیٌے واال ایل ػی آالع کبم
ػے اًنپیٹوؿاتو یب هغَوً ػكتـ ًو رلؼ اف رلؼ کـ ػے ،رل وچ هؾکوؿٍ وروہبت ػا ؽکـ ہو،
ًبثبلؾ وؿکـ ػے ًبم تے اى ػے کبم ػے گھٌٹے رل ػے ػوؿاى اوٍ کبم وچ هَـوف ؿہے۔
ایہہ چھوٹ ٍـف و ٍـف "عبً ٍوؿتضبل تے رؼکہ کبم ػا وهت ثہت کن ہو" " ،رؼکہ کبم
ػبؿّی ہو تے تبعیـ ػی اربفت ًہ هلے" تے "کوئی ثبلؾ ایل ػے لئ ػمتیبة ًہ ہو" :اک
کبم ػے لئ ػمتیبة ہوں ،ایہہ پبثٌؼی
ثبؿ ایہہ هزجوؿی عتن ہو ربئے یب ثبلؾ اكـاػ ایل
عوػثغوػ ػوثبؿٍ الگو ہو ربتی اے۔
124۔ اوٍ کہڑے کبم ًیں خہڑے ًبثبلغوں ظے کؽًے اتے پبثٌعی اے؟
آؿٹیکل ًوجـ  6ػے هبًوى ًوجـ  977/67کیٌؼا اے رہ ًبثبلـوں ػے اى کبهوں اتے پبثٌؼی اے رٌبں
توں اًبػےرنوبًی و ًلنیبتی ًوَبى پہٌچٌے ػا اًؼیيہ ہو؛ پبثٌؼ ىؼٍ کبهوں ػی كہـمت
هبًوى ػے هٌنلک ىؼٍ ػمتبویق ًوجـ  1وچ هوروػ اے )ایہہ هٌنلک ػمتبویق ًوجـ  1اک
صکن ًبهہ ًوجـ  345/99ػے ٓوؿ اتے تے ثؼؼ ػی تـهین اتے صکن ًبهہ  262/2000ػے ٓوؿ
اتے هوروػ اے(۔
اى پبثٌؼیوں ػے ًبل ،ػمتبویق ًوجـ  Iوچ ًورواًوں ػے لئ ػؿد مـگـهیوں عبلٌ تؼلیوی
ٹـیٌٌگ ػے لئ ػؿکبؿ ثہت ّـوؿی وهت وچ
وخوہبت یب پیهہ وؼاًہ تؽثیت تے ایل
)رہڑے کالك ؿوم یب تؼلین ػے لئ امتؼوبل ػی ربًے والی لیجبؿٹـی یب كیـ کبم ػے کبؿعبًے
ػے هبصول وچ ثـاٍ ؿامت آرـ ػی كـاہن کـػٍ ہوًب چبہیئے( ۔ کبم ػی ایہہ مـگـهی ػیکھ
ثھبل ػے ؽهہ ػاؿ ػے ًگـاًی تے ایل وچ امتؼوبل ہوًے واال توبم هٹیـیل تے ہـ صبلت وچ
صلبظت تے ٍضت ػے ؿائذ هواًیي اتے هجٌی ہوًی چبہیؼا۔
ػے ػالوٍ ًبثبلؾ ػى وچ  4گھٌٹے توں فائؼ وفى ػی ٹـاًنپوؿٹ ػا کبم ًئیں کـ
ایل
مکؼے ،عبلی واپنی ػے ًبل ۔
125۔ ًبثبلغوں ظے لئ کف لكن ظے کبم ظے هؼبہعٍ اقتؼوبل ہوتب اے؟
هبًوًی صکن ًوجـ  77/2005ػی تجؼیلی ثـائے "کبم تے امکول" رہڑے امکول ػے ػومـے
ػوؿ ػے لئے ،اًبں وچوں اک ٓـیوہ کبؿ ػی ًوبئٌؼگی کـتب اے۔ تـهین ػا ایہہ منٹن اى
ًورواًوں اتے احـ اًؼاف ہوتب اے رہڑے  15مبل ػی ػوـ ػے ًیں ،تے اوٍ ػؿد ؽیل کبم کـ
مکؼے ًیں:
 امکول تے کبم ػی تـهین ػے ًبل امکول یب تـثیت ػی ؽهہ ػاؿی ػے ًبل 18 ،مبل ػیػوـ تک پوؿی تـثیت ػے ًبل اًنٹیوٹ یب امکول ػی ػیکھ ثھبل ػے اًؼؿ ؿہتے ہوئے مـ
اًزبم ػیٌب ،ایل هؼبہؼے وچ کوپٌی ،ٹـیڈ اینومی ایيي ،چیوجـ آف کبهـك تے پجلک یب
پـائیویٹ یب ایي ری اوف وی ایل هتٌبمت هؼبہؼے ػے اعتتبم وچ ىبهل ہوًگے۔ ایہہ
مت چیقیں اک ًورواى ػے تـثیت ػے ػول ػے ػوؿاى ثب ػول تے هبثل پہٌچ ہوًی چبہییں
ایل ٓـس رہ اک ؿوایتی کبم ػے تؼلن کو هبئن ًہ کـ پبئیں؛
 اک وظیلہ ػے هؼبہؼے کو هبئن کـًب رل ػا هوَؼ و ًتیزہ اک پیيہ ػی هہبؿت یب پیيہوؿاًہ مٌؼ ہو۔
هوؿعہ  25اپـیل  2012توں وظیلہ یب اپـًٹل ىپ ػے لئ صتوی ٓوؿ اتے ًئے اٍول الگو ہو
چکے ًیں )هبًوًی صکن ًبهہ ًوجـ ( 167/2011۔ اوٍ ًورواى رٌبں ػی ػوـ  15توں  25مبل
ػے ػؿهیبى اے اوٍ اپـًٹل ىپ ػے اک پیيہ وؿ ڈپلوهب ػے لئ تیي یب چبؿ مبل ػے
ػـٍے ػے هؼبہؼے اتے ػمتغٔ کـ مکؼے ًیں۔ اپـًٹل ىپ ػے ایل هنن ػے هؼبہؼوں
ػے لئ ًبثبلـوں کو ىبهل کـًب ٍـف امی وهت هوکي اے رؼکہ ؿیزي وچ ایل ػی گٌزبئو
هوروػ ہو ،یب اوٍ موبری اػاؿں ًبل ؿائے صبٍل کـًے ػے ثؼؼ اپـًٹل ىپ ػے اٍولوں ػی
ایل تـثیتی پـوكبئل کو اپٌبیب ربمکتب اے۔
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اپـًٹل ىپ ػا پیيہ وؿ یب ٹیکٌیيي هؼبہؼٍ )ایل هؼبہؼے ػا هطلت ثـاٍ ؿامت پیيہ وؿ
هہبؿت ػے ثؼؼ کبم ػا هؼبہؼٍ ػا ہوًب( تے اػلی تؼلین تے تضوین ػی اپـًٹل ىپ )ہبئی
میکیٌڈؿی امکول ڈپلوهب یب یوًیوؿمٹی ػی مٌؼ یب اػلی تؼلین ػا صَول (ٍ ،ـف ثبلؾ ػوـ
وچ یب كیـ  17مبل ػی ػوـ وچ رہ اى ػے پبك پیيہ وؿاًہ هہبؿت ہو ،ایل هؼبہؼے اتے
ػمتغٔ کـ مکؼے ًیں۔
اوٍ ًبثبلؾ رہڑے  16مبل هکول کـ چکے ًیں اوٍ اپـًٹل ىپ توں هغتلق کبم ػے هؼبہؼے
اتے ػمتغٔ کـ مکؼے ًیں ،چبہے اوٍ هؼیٌہ هؼت ػا ہو یب ؿیـ هؼیٌہ هؼت ػا ۔
چھڑا اوٍ ًورواى رہڑے  18مبل ػے ہو چکے ًیں ،اوٍ ؿرنٹـیيي ػے هؼبہؼے وچ ىبهل
ہو مکؼے ًیں )آؿٹیکل  54هبًوًی صکن ًوجـ ( 276/2003۔
 4.2اٹلی ظی کبم ظی هبؼکیٹ وچ پہٌچ
126۔ هیں اٹلی ظی کبم ظی هبؼکیٹ وچ کیكے پہٌچ زبيل کؽ قکتب ہوں؟
اى ػو ٓـیووں ًبل:
 ;ثـاٍ ؿامت اٹلی وچ )عبً هطلوة کوائق ػے ًبل(؛ اٹلی توں ثبہـ ،ؽاتی ٓوؿ توں ثالًے اتےاوٍ خہڑے پہلے توں ہی اٹلی وچ ًیں
127۔ کیب اٹلی وچ کبم کؽًے ظے لئ اخبؾت ًبهے یب پؽهیكو ظی قو خوؼًو ظی
َؽوؼت ہوتی اے ؟
ری ہبں ،اٹلی وچ کبم کـًے ػے لئ اک اربفت ًبهے ػی ّـوؿت ہوتی اے رہڑے رہ کبم ػے
لئ یب كیـ اى وچوں کنی وروہبت ػی ثٌب اتے صبٍل کیتب ربمکتب اے :اک یوؿپیي ىہـی ػے
عبًؼاى وچ ىوولیت ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو ،اک یوؿپیي ىہـی ػے عبًؼاى وچ ىوولیت
ػا هنتول پـهینو ػی مو رو ؿًو ،عبًؼاى ػی ورہ توںً ،بثبلؾ ػے عبًؼاى ػی ورہ توں،
ًبثبلؾ ػا اًْوبم ،هوموی کبم ،آؿٹنٹک کبم ،عوػ هغتبؿ کبم ،هبتضت کبم ،کبم ػا اًتظبؿ
،هوموی کبم پلیوؿی ًبلے یب کئی مبل ػا وی ،عبً ٓـس ػے کبم CE ،پـهینو ػے ٓویل
ػـٍے ػے هیبم ،مومی ػاؿیو یب گؾاؿے ػی صلبظت ،ػبؿّی صلبظت ،مبئٌنی تضوین،
تؼلین )ایل ٍوؿت وچ ہلتہ واؿ  20گھٌٹے تے  1040گھٌٹے مبالًہ تک ػا کبم کیتب ربمکتب
اے(،اًنبًی وروہبت تے چھٹیوں ػا کبم۔
رؼکہ اى اربفت ًبهوں اتے کبم ػی اربفت ًئیں اے:
 میبصت؛ هؾہجی وروہبت؛ ٓجی ػالد؛ ًبثبلؾ ػوـ میبمی پٌبٍ ػا موال؛ کبؿوثبؿ؛ اًَبف؛ ىہـیت ػا اًتظبؿ۔توخہ فؽهبئیں :پٌبٍ ػے موال ػی ػؿعوامت گؾاؿ ،رؼکہ پٌبٍ ػا موال ػا  6هبٍ تک ،ػؿعوامت گؾاؿ
ػی ؿیـ هوروػگی ػی ورہ توں هؼبئٌہ ًہ کیتب گیب ہو ،تے اربفت ًبهہ ایل ورہ اتے  6هبٍ ػے لئ ثڑھب
ػیب گیب ہو تے ایل ػے صبهل ًو  ITERاتـ ثیوؿوکـینی ػی ّـوؿیبت پوؿی کـًے ػے ثؼؼ ،کبم ػی
اربفت اے۔
128۔ اک پہلے توں ثبلبػعٍ ؼہبئم ظےزبهل غیؽهلکی کو کبم ظے لئ کی کؽًب
چبہیعا؟
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اوٍ آرـ رہڑے رہ اٹلی وچ ثبهبػؼٍ ؿہبئو پؾیـ تے اک کبم ػے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے
صبهل ؿیـهلکی کو کبم ػیٌب چبہتے ہوں ،اى کو کبم ىـوع کـًے ػے  24گھٌٹے پہلے ایل
ػالهے ػی میٌتـو پـ اهپیگو یب کبم ػی تاله ػی ایزٌنی وچ رہبں کبم واهغ ہو ،وچ کبم
ػیٌے ػی الفهی عٔ و کتبثت یب کویوًیکیيي ػا هوظیلو "یوًی لو  “UNILAVثھیزٌب
چبہیؼا۔
ایہہ ٍـف اًٹـًیٹ تیلی هبتیکب ػے ؽؿیؼے ثھیزب ربئے گب ایل ػے ؽؿیؼے ػبؿّی ٓوؿ اتے
توبم الفهی کویوًیکیيي ػی ّـوؿیبت پوؿی ہو ربئیں گی :امتیتوتو ًبفیوًبلے ػی پـیویؼیٌقا
موىبلے یب اًپل ) ،(INPsامتیتوتو ًبفیوًبلے ػی امیکوؿافیوًے اے اًلوؿتوًی مل لوؿو۔
اًبئل ) ،(INAILتے ػومـے صلبظتی هتجبػل یب ؿیـ هتجبػل ،تے ایل ػے ػالوٍ پـیلیتوؿا وی۔
ایل كبؿم وچ ػؿاٍل اهپیگٌی وی ہوًگی )پہلے توں "هبڈل  "Qوچ پوچھی گئی( ،یہبں پـ
اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو ػی ؿو ًبل آرـ اتے الفم اے رہ اوٍ ؿیـ هلکی ػی هیبم ػی
ّـوؿیبت تے کنی ثٌب اتے هلک ثؼؿی ػے اعـاربت ػی اػائیگی کو وی هجول کـے گب۔
گھـیلو کبم ػے لئ وی ،اًپل ً INPsبل ای کویوًیکیيي کیتی ربمی ،ایہہ الفهی اے تے
پـاًے هبڈل كبؿم  Qاتے ویلڈ اے۔
کبم ػے پـهینو ػے ربؿی یب تزؼیؼ ػے لئ ؿیـهلکی ًوں ػؿعوامت ػے ًبل یوًی لو ػی
اک کبپی وی پیو کـًی ہوگی۔ ایل ػول ػے ػوؿاى ،ؿیـ هلکی ىہـی پومٹ آكل وچ
پومٹ ػے ثؼؼ صبٍل ىؼٍ ؿمیؼ ػے ًبل کبم ػی مـگـهی ربؿی ؿکھ مکؼے ًیں۔
ایل ثبؿے وچ هقیؼ هؼلوهبت تے ػؿعوامت كبؿم ػے لئ ایل ویت مبئٹ ػی الفهی
کویوًیکیيي اتے ربئیں کلک کبم۔
اًب ظے واقطے خہڑے هلک توں ثبہؽ ًیں
129۔ اٹلی وچ کبم ظے لئ کیكے ظاضل ہوا خبقکتب اے؟
اٹلی وچ هبتضت )هوموی وی( یب عوػ هغتبؿ کبم ػے لئ ؿیـهلکی ىہـیوں ػی آهؼ ػی
تؼؼاػ مبالًہ "کوٹہ ػے ػاعلہ" ػے اوپـ هٌضَـ اے ،رہڑے ایل تؼؼاػ ػا تؼیي کـػے ًیں رہ
فیبػٍ توں فیبػٍ کتٌے ؿیـ یوؿپیي ؿیـهلکی کبم )هبتضت ،هوموی تے عوػ ػا کبم( ػے لئ
اٹلی وچ ػاعل ہو مکؼے ًیں۔ هبًوى ػی هبئن کـػٍ عبً صبالت وچ ایل کوٹہ ػے ػالوٍ وی
ػاعلہ هوکي اے۔
130۔ کوٹہ توں ثبہؽ ظاضلہ ظا کی هطلت اے؟ تے ایف ِؽیمے ًبل اٹلی وچ کیہڑے
لوگ ظاضل ہو قکعے ًیں؟
ایل "کوٹہ توں ثبہـ ػاعلے" اٍطالس ػا هطلت اے رہ اوٍ مـگـهیبں رہڑے مبل وچ کؼے وی
وی ىـوع ہو مکؼی ًیں تے اى ػے لئ کوئی تؼؼاػ هغتٌ ًئیں اے رہي رہ )تـثیتی وظیلہ،
پیيہ وؿ کھیل ،ىوهیہ کھیل تے ؿّبکبؿ( تے ایل ػول ًو مبػٍ ثٌبى ػے لئ کبم ػا اک
کلیـًل یب ًوال اومتب ربؿی کیتب ربتؼا اے۔ مگوں کچھ عبً کینق وچ )هلک توں ثبہـ آًے
ربًے والے ڈائـیکٹـ ،یوًیوؿمٹی پـوكینـ ،امپیيل پیيوں وچ هبہـ اٹبلیي وؿکـ ،ثضـی یب
کومٹل وؿکـ ،تـثیتی ٹـیٌی تے ٍضبكی( کلیـًل ،پبك اووؿ تے ثـاٍ ؿامت ہوتب اے ،یب كیـ
امپوؿتیلو اوًیکو کو پیيگی ًوٹل آالع کی ربتی اے ،ػاعلہ ػی ویقٍ ػی ػؿعوامت
ملبؿتی ًوبئٌؼٍ یب هلک توں ثبہـ اٹبلیي هوًَلیت وچ کی ربتی اے۔۔
اٹلی ػے هبًوى ػی ؿو ًبل) آؿٹیکل  27ثؼؼ ػا هبًوًی صکن ًوجـ ،( 286/98اٹلی وچ کوٹہ توں
ثبہـ ایہہ لوگ )هبتضت تے عوػ ػا کبم( ػاعل ہو مکؼے ًیں:
 اػلی ػہؼیؼاؿ /ہبئی امپیيالئقڈ؛ یوًیوؿمٹی پـوكینـ ،رہڑے اٹلی وچ کنی یوًیوؿمٹی ػے ًبل اکیڈهک کبم توں هٌنلکہوں؛
 ؿیـهلکی رٌبں ػے اپٌے هلک توں اػلی تؼلیوی مٌؼ ہو ،رہڑے ػاعلہ ػی اربفت ػے،ڈاکٹـیٹ پـوگـام ،تضوین ػے کنی پـوگـام وچ ىوولیت ،اک وفاؿت تؼلین ،یوًیوؿمٹی
تے تضوین توں هٌظوؿ ىؼٍ تضویوی اًنٹیٹیوٹ ػی ػػوت اتے؛
 تـروبى ًگبؿ؛  20توں  30مبل تک ػے اوٍ ؿیـهلکی ،رہڑے کنی تنلین ىؼٍ هؾہجی ؿّبکبؿ پـوگـام وچىـیک ہوں ،ایي ری اوف تے موبری تـهی ،هیقثبى آؿگٌبئقیيي تے ؿیـهلکی ػے ػؿهیبى
کٌوًيي ػی هوروػگی ػی ٍوؿت وچ ۔

54

ظؼج غیل کیٹیگؽیؿ يؽف هبتست کبم ظی غؽٌ توں کوٹہ توں ثبہؽ ظی ثٌیبظ اتے ظاضل
ہو قکعے ًیں:
 هوروػٍ گھـیلو هؼػ گبؿ ،گھٹ توں گھٹ اک مبل هلک توں ثبہـ ،اٹبلیي یب یوؿپیي ىہـی رٌبںػا تجبػلہ اٹلی وچ ہو گیب ہو ،ػے ًبل کل وهتی گھـیلو هؼػ ػا کبم؛
 ؿیـهلکی،رہڑے پیيہ وؿ تؼلین ػے لئ هزبف ہوں تے اٹبلیي آرـ ػے ًبل تـثیت ػے ػوؿاًیےوچ ہوں تے ثؼؼ وچ رٌبں کو اک هبتضت ػی صیخیت توں کبم ىـوع کـًب ہو؛
 اٹلی ػی مـفهیي اتے کبم کـًے والی آؿگٌبئقیيي یب کوپٌی ػے هبتضت وؿکـ؛ ثضـی وؿکـ؛ آرـ ػے وؿکـ ،هبًوًی کوپٌی یب كـػ ،ؿہبئيی یب هلک توں ثبہـ تؼیي ،هبًوًی کوپٌی تے كـػرہڑے ػبؿّی ٓوؿ اتے هلک توں ثبہـ ٹـاًنلـ ہو گئے ہوں ،اٹلی ػے ؿہبئيی ،پہلے ثتبئے
گئے هبًوًی کوپٌی یب كـػ ػے لئ اٹلی وچ کنی هؼبہؼے ػے اتے ػمتغٔ یب اًزبم ػہی
ػی عبٓـ کچھ عبً عؼهبت ػی كـاہوی ػے لئے؛
 ملـی مـکل تے ىوف ػے هالفهیي؛ آؿٹنٹ/هیوفیکل ىوف ،تھیٹـ ،کٌنـٹ تے ؿهٌ ىوف ػے ٹیکٌیيي؛ ؿهبً ،كٌکبؿ ،تے ایل ػے مبتھی هیوفیيي؛ هیوفیکل تھیٹـ تے كلن ػے كي کبؿ هالفهیي ،کلچـل تے حوبكتی هظبہـوں ػے لئ ؿیڈیو،ٹیلیویژى کوپٌی تے ػواهی اػاؿے ؛
 پیيہ وؿ کھالڑی؛ ٍضبكی/تنلین ىؼٍ تے آفاػ پـیل یب ثـاڈکبمٹٌگ ػے اہلکبؿ؛ اوٍ لوگ رہڑے اتلبهی یوتھ ایکنچیٌذ ػا کبم کـتے ہوں ،یب اوٍ رہڑے "اک ًبل کبم کـتےہوں" ػی ثٌب اتے؛ هوهی یب پـائیویٹ ٍضت ػی مـوك ػی پیيہ وؿ ًـك۔
هقیؼ ہـ کیٹیگـی ػی تلَیل ربًٌے ػے لئ ػیکھیے كوکل" ثلیو کبؿڈ تے ػومـے کوٹہ توں
ثبہـ عبً کینق( ػمتیبة اے اًگلو وچ ویت مبئٹ
)http://www.integrazionemigranti.gov.it
131۔ کبؼتب ثلیو  EUکی اے ؟ تے کٌبں ًو ظتب خبًعا اے؟
صکن ًبهہ ًوجـ ً 108/2012ے اػلی هہبؿت یبكتہ کبم کـًے والوں ػی ًئی کیٹیگـی ػی ؿاٍ
ہوواؿ کی اے رہڑے اٹلی وچ کوٹہ ػے ػالوٍ ػاعل ہو مکؼے ًیں
ایہہ اوٍ اػلی هہبؿت یبكتہ ؿیـهلکی ًیں رہڑے اپٌے هلک ػے تنلین ىؼٍ اػاؿوں وچ اػلی
تؼلین صبٍل کـچکے ہوًؼے ًیں ،رہڑے رہ اػلی میکیٌڈؿی ػے ثؼؼ اػلی تؼلین ػے فهـے
وچ آتی ہو ،رل ػا ػوؿاًیہ گھٹ توں گھٹ تیي مبل یب هنبوی ہو ،هکول ہوًے ػی تَؼین
ىؼٍ ہو۔
اػلی پیيہ وؿاًہ هہبؿت ،اپٌے اٍل هلک وچ تَؼین ىؼٍ تے اٹلی وچ ؿکگٌبئق یب پہچبى
ىؼٍ ہو۔
ًبى ؿیگولیٹڈ یب ثے هبػؼٍ پیيہ وؿاًہ هہبؿت کو تنلین کـًے ػے صوالے توں )ہو مکتب اے رہ
اٹلی وچ کچھ ىؼجوں کو تنلین یب هوافًہ کـًے ػے صوالے توں اػلی پیيہ وؿاًہ هہبؿت ػا
پیوبًہ ًہ ہو اینی ٍوؿت وچ (  ،ؿیـ هلکی کو ایل ػی هٌظوؿی ػے لئ وفاؿت تؼلین،
یوًیوؿمٹی تے ؿینـچ ،توں موال کـ مکتب اے۔
اٹلی وچ ثبهبػؼٍ پـوكیيٌل ػی ػؿعوامت لیٌے تے اى کو تنلین کـًے ػی ؽهہ ػاؿی آئیي
ػے آؿٹیکل ًوجـ  5ػی هبًوى ًوجـ  206/2007ػے تضت اے۔
اوٍ وؿکـف رہڑے اٹلی وچ اػلی پیيہ وؿ ؿیـهلکی ػے تضت ػاعل ہوًگے ،کو اک پـهینو ػی
مو رو ؿًو یب ؿہبئو ػا اربفت ًبهہ رل ػا ًبم "کبؿتب ثلیو  "UEاے ،ػیب ربئے گب۔ ایہہ اربفت
ًبهہ ػو مبل ػا ہوگب ،کبم ػا هؼبہؼٍ ػی هؼت ؿیـ هؼیٌہ ہوًے ػی ٍوؿت وچ یب كیـ ػومـی
وروہبت ػی ثٌبٍ اتے ،ایل کبم ػے هؼبہؼے ػی هؼت ػے صنبة توں ہوگب۔
132۔ ایف کبؼتب ثلیو ً Ueو زبيل کؽًے ظا کیب ِؽیمہ کبؼ اے؟
اک اػلی هہبؿت یبكتہ وؿکـ ػے اٹلی وچ ػاعلہ ػا کلیـًل ػے لئے) آؿٹیکل  27تینتو اوًیکو
ػا چوتھی تجؼیلی( ػی صیخیت توں ػاعل ہوًے ػے لئ اک آرـ ػا اهیگـیيي ػی مپوؿ تیلو
اوًیکو اتے موال تے پـهینو )كبؿم  (BCمبؿی هٌبمت کبؿوائی ّـوؿی اےٓ ،ـیوہ کبؿ ػی
هؼلوهبت ػے لئ وفاؿت ػاعلہ ػی ویت مبئٹ ػیکھیے۔ )(https://nullaostalavoro.interno.it
ایل مبئٹ اتے ؿرنٹـیيي هلت اے ۔
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ایل ػؿعوامت ػے ًبل آرـ ػی ربًت توں ؿہبئو ػے هؼبہؼٍ ػا تزویق ػی ّوبًت ػے
ػالوٍ ایہہ ػمتبویق ہوًب چبہییں:
 کبم ػے هؼبہؼے ػی تزویق ػی هؼت گھٹ توں گھٹ اک مبل ہوًی چبہیے ،رل وچ اکاینے کبم ػی مـگـهی ػی پیو کو ہو رل ػے لئ اک اػلی پیيہ وؿاًہ هہبؿت
ػی ّـوؿت ہو؛
 ایل کبم ػے لئ وؿکـ ػے پبك ایل کبم ػی هہبؿت تے تؼلیوی مٌؼ ہوًی چبہیے۔ مبالًہ هزووػی تٌغواٍ ػی مطش گھٹ توں گھٹ ٍضت ػے ًظبم ػے هؼ وچ پوچھیگئی اے )یؼٌی  24.789یوؿو هنبوی  8.263x3یوؿو(۔
کلیـًل ػے ایيو ہوًے ػے ثؼؼ ۔  90ػى ػے اًؼؿ اًؼؿ موال کـًب ہوگب۔ ؿیـهلکی وؿکـ اپٌے
هلک وچ ڈپلوهیٹ یب هوًَلـ ػے وچ ػاعلے ػے ویقے ػی کبؿوائی ػے لئ رب مکؼا اے۔ یب كیـ
اٹلی وچ هبًوًی ؿہبئو ہوًے ػی ٍوؿت وچ تے ػورےکبم ػی ٍوؿت وچ ثـاٍ ؿامت امپوؿتیلو
اوًیکو اتے پیو ہو کـ ؿہبئيی اربفت ًبهے اتے ػمتغٔ کـے۔ ػاعلہ ػا ویقا ثہـصبل ہـ ٓـس
ػی ٍوؿتضبل ػے لئ ّـوؿی اے ،چبہے رہ اٹلی وچ ػبلوی صلبظت ػے صبهل ،ػبؿّی یب
اًنبًی وروہبت ػی ثٌب اتے موال ،ؿیـ هلکی هواًیي ػے هطبثن پیو کیتب ہوا ہو ،یب كیـ
هوموی کبم ػے لئ یب كیـ کبم چھوڑًے ػے ثؼؼ ،صوالہ آؿٹیکل  27ػے تینتو اوًیکو ػے
صـف  a , gتے  i۔
هبموائے مٌزیؼٍ صبالت ػے اگـ وؿکـ ػاعلے ػے  8ػى ػے اًؼؿ اًؼؿ مپوؿ تیلو اوًیکو اتے
پیو ہو کـ ؿہبئو ػے اربفت ًبهے اتے ػمتغٔ ًہ کـے تو کبم ػا پـهٹ واپل لے لیب ربئے
گب۔
ایل کبؿتب ثلیو کی  EUاپٌی صؼوػ ًیں ،پہلے ػو مبل مـ فهیي اتے ػی هبًوًی ٓوؿ اتے
کو
هالفهت ػے ثؼؼ ،ػوًوں ٓـس ػی "اػلی هہبؿت" ػی هالفهت ػے ػالوٍ وی ایل
اعتیبؿ اے رہ اوٍ اپٌے آرـ کو تجؼیل کـ لے۔ پہلے کیل وچ اك ػی هوبًؼت اے ،کیوًزہ
اینی ٍوؿت وچ کنی وی تجؼیلی ػے لئ ؿیزٌل آكل ثـائے کبم توں اک اتھبؿٹی ػی
ّـوؿت ہوگی۔ هؼبہؼے ػی ایل ىـٓ ػے ثؼؼ تے کبم ػے هیبم ػی کویوًیکیيي ،وؿکـ کو
اک الکٹـاًک ؿہبئيی اربفت ًبهہ رل اتے " "carta blu UEلکھب ہوگب ،رہڑے ػو مبل ػا ہوگب
اگـ ؿیـ هلکی ػے پبك ؿیـ هؼیٌہ هؼت ػا کبم ػا هؼبہؼٍ ہو یب كیـ کبم ػے هکول ہوًے ػے
ػوؿاًیہ ػا هؼبہؼٍ ػے ػوؿاًیہ ػے هنبوی ہو۔
133۔ ظاضلہ ظا ثہبو یب فلوقی ظی اًگؽیكو ظے پؽوگؽام ظا کی هطلت اے؟
هولکت ػی مـفهیي وچ هبتضت )هوموی وی( کبم ،عوػ ػا کبم ػی ؿـُ توں ػاعلہ هوکي
اے ،ػالوٍ چٌؼ اهنبم ػی هالفهتیں رٌبں ػے تضت ایل کوٹہ ػے ػالوٍ وی ػاعلہ هوکي اے
)ػیکھیے اوپـ(  ،فیبػٍ توں فیبػٍ هبئن ىؼٍ مبالًہ ػاعلہ ػے کوٹہ ػے هبصول ػے صکن کو
اپٌبًے ػی ورہ کبم اے۔ ایہہ اصکبم ٍؼؿ ثـائے وفاؿتی کوًنل ػی ربًت توں ہـ مبل اپٌبئیے
ربتے ًیں۔
هلک توں ثبہـ ػے هبتضت هالفهیي ،ؿیـ هوموی ،ػے ػاعلہ ػا ػبم كلومی ػا ػبم آعـی
صکن ًبهہ ثـائے  2010ػا ) ڈی پی قی این هوؼضہ ً 39وهجؽ ( 1919
مبل  2013ػے )ڈی پی قی این هوؼضہ ً 25وهجؽ  ( 2013وچ ٍـف عوػ ػے کبم ػے
لئ )  2300کوٹہ( ػاعلہ ػا ایہہ کوٹہ هوـؿ ہوا رٌبں وچ توں )  300کوٹے( ٍـف اى اٍل اٹبلیي
ػے لئ اے رہڑے رہ اؿرٌٹبئي ،یوؿاگوئے ،ویٌیقویال تے ثـاف یل وچ هیبم پؾیـ ًیں تے اوٍ ؿیـ
هلکی وؿکـ رٌہوں ًے اپٌے اٍل هلک وچ تینتو اوًیکو ػے آؿٹیکل ًوجـ  23تـثیت ػا کوؿك
هکول کیتب او ()3000۔ هقیؼ ربًٌے ػے لئ ویکھئے اهیگـیيي ػے اًْوبم ػا پوؿٹل
134۔ هدھے اک آخؽ هال اے خہڑے هدھے کبم ظیٌے اتے ؼاَی اے :هیٌوں کی کؽًب
ہوگب؟
اک آرـ ،اٹبلیي یب ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے ؿہبئيی ؿیـ هلکی هلٌے ػے ثؼؼ ،اک ؿیـ یوؿپیي کو کبم
ػیٌے ػے لئ اک کلیـًل ػی ػؿعوامت ػیٌی ہوگی رہڑے ایل پوؿے ػول کو ىـوع کـے
گی۔
هبتضت کبم ػے ػاعلے ػے ویقے ػے لئ وؿکـ ػے پبك ػؿاٍل اهیگـیيي ػی امپو ؿتیلو
اوًیکو ػا کلیـًل ہوًب ّـوؿی اے۔
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کبم ػے لئ کلیـًل ػی ػؿعوامت ،مبالًہ صکن ثـائے ػاعلہ ػے روہوؿیہ ػے آكیيل گقٹ
وچ ىبئغ ہوًے ػے ثؼؼ کیتی ربمکتی اے۔ اپٌبئیے گئے وفاؿتی مـکلـ ػے عبً اٍولوں
ػے هطبثن ىیڈول تبؿیظ توں پہلے ػؿعوامت ػا روغ کـواًب ثہتـ اے۔
مپوؿ تیلو اوًیکو اى ىـائٔ اتے رہ هالفم ػی کلیـًل ػی ػؿعوامت آرـ ػی ربًت توں
ثھیزی ربًے اتے ربؿی کـتب اے:
 كلومی ػے اصکبم ػے هبئن کـػٍ مبالًہ کوٹہ اتے پوؿا اتـتب ہوتب ہو؛ رہ کوئی کبم کـًے واال اٹبلیي یب یوؿپیي یب ؿیـ یوؿپیي کبم ػی تاله ػی كہـمت وچ ثےکبم کو هجول کـًے ػے لئ ػمتیبة ہو )آرـ ػی
ؿوفگبؿ ػے ٓوؿ اتے ػؿد ہو تے ایل
ػمتیبثی ػی ٍوؿت وچ وی ثہـصبل امے ػؿعوامت کو کٌلـم کـًے ػا اعتیبؿ اے(۔
 رہ کنتوؿا یب پولیل ػی ربًت توں ؿکبوٹ ػی وروہبت هوروػ ًئیں ًیں۔ػاعلہ ػے اصکبم رہ ایہہ اٍول ٍـف هبتضت هوموی تے ؿیـ هوموی ػے عبٍیت ػے
کبهوں ػے لئ اپٌبئیے ربتے ًیں۔

توخہ :هبًوى ًوجـ  99هوؿعہ  9اگنت  2013وچ کبم ػی تاله ػے ملنلے وچ اک ًئی اہن
تـهین کیتی گئی اے رل ػے ملنلے وچ پہلے کبم ػی پومٹ اتے اى لوگوں ػی تاله ػے
لئ کبم ػی ایزٌنی توں ؿاثظہ کیتب رب می رہڑے پہلے توں ہی اٹلی وچ هوین ًیں۔ رؼ رہ
پـاًب ٓـیوہ کبؿ ػے هطبثن رؼ اک ػكؼہ کبم ػیٌے والے ػی ٓـف ًبل امے هالفهت ػیٌے ػے
لئے اك ػے وؿکـ ػے کبم ػا پـهٹ یب ًوال اومتب ػی ػؿعوامت ثھیزے ربًے ػے ثؼؼ
اهیگـیيي ػی امپوؿتیلو اوًیکو هتؼلوہ کبم ػی ایزٌنی توں ؿاثطہ کـًے ػی هزبف تھی،
رل ػے ثؼؼ ایزٌنی  20ػى ػے اًؼؿ هوهی ،یوؿپیي یب اینب ؿیـیوؿپیي وؿکـ رل ػے کول
پـهینو ػی موروؿًو هوروػ او اك کبم ػی عبلی آمبهی ًو پـ کـمکے ،ػی هوکٌہ
ػمتیبثی ػی ویـی كیکیيي کـػی مبىً ،ئے تـهین ػے تضت کبم ػی ایزٌنی ایہہ ربًچ
پڑتبل ثـاٍ ؿامت عوػ کـاں گی۔ یؼٌی خہ ھي کبم ظیٌے واال ثدبئے ًوال اوقتب ظی الؾهی
ظؼضواقت ظے لئ اهیگؽیهي ظی اقپوؼتیلو اوًیکو ًبل ؼاثطہ کؽًے خہ ثؽاٍ ؼاقت
کبم ظی ایدٌكی ًبل ؼاثطہ کؽاں قبى۔

135۔ اـ ظؼضواقت ظے ثھیدٌے ظے ثؼع کی ہو قبى؟ کتٌب اًتظبؼ ہوؼ کؽ قبى؟
ظؼضواقتبں اًبں ظے پیم کیتے خبًے ظی ثبؼی ظے زكبة توں زل کیتی خبں
قی۔
اهیگـیيي ػی امپوؿتیلو اوًیکو ؿہبئيی ٍوثہ ػی هطلوثہ کبم ػی تاله ػی ایزٌنی
میٌٹـو اهپیگو توں ؿاثطہ کـے گب ،ڈوهینبئل یب ػؿعوامت گؾاؿ هبًوًی ؿرنٹـیيي) ،ایہہ
ػول هوموی کبم ػے وؿکـ اتے الگو ًئیں ہوگب(؛ کبم ػے تاله ػی ایزٌنی  20ػى ػے
اًؼؿ هوهی ،یوؿپیي یب ؿیـهلکی وؿکـ ،رٌبں ػے کول اربفت ًبهہ او ػی ػمتیبثی ػی
ویـیلیکیيي کـػی ًیں تے امپو ؿتیلو اوًیکو تے آرـ ًو هطلوثہ تبؿیظ وچ آالع کـ ػیتی ًیں۔
ایل ػے ثؼؼ کنتوؿا ،ؿیـ هلکی وؿکـ تے آرـ ػی ،کلیـًل ػے لئ ویـیلیکیيي کـػی ًیں۔
کبم ػے ػالهبئی ڈائـیکٹـ رٌـل ػی امپو ؿتیلو اوًیکو هؼبہؼٍ صبلت اتے اپال ئی کـًے ػی ؿائے
تے کوپٌی ػی هؼبىی صبلت ،ایل ػے ػالوٍ کوٹہ ػی هوروػگی ،پولیل ػی ؿائے ػیکھٌے
ػے ثؼؼ۔ هالفم ًوں ػؿعوامت كبؿم وچ ػمیے گئے کبؿؾات پیو کـًے ػی آالع کـػا اے
تبکہ کلیـًل تے هیبم ػے هؼبہؼٍ ربؿی کیتب ربئے۔ ایہہ کلیـًل یب ًوال اومتب اپٌے ربؿی کـًے
ػی تبؿیظ توں لے کـ  6هبٍ تک ػے لئ ویلڈ ہوگی۔ ایل ًکتہ اتے ؿیـ هلکی اپٌے هلک ػے
هوًَلیت آكل توں ویقٍ ػے لئ ػؿعوامت کـ مکتب اے۔ هوًَلیت ؿیـهلکی توں هیبم ػے
هؼبہؼے ػی تزویق ػے لئ ؿاثطہ کـے گب تے ػؿعوامت ػیٌے ػے  30ػى ػے اًؼؿ ػاعلہ ػا
ویقٍ تے كنکل کوڈ ربؿی کـ ػے گب۔ اک ػكؼہ ویقٍ هل ربئے تو ؿیـ هلکی اٹلی وچ ػاعل ہو
مکتب اے۔
اٹلی وچ ػاعل ہوًے ػے  8ػكتـی ػًوں ػے اًؼؿ ؿیـهلکی کو امپو ؿتیلو اوًیکو وچ ربًب ہوگب
رہڑے ػمتبویقات ػی چھبى ثیي کـے گی تے ؿیـهلکی وؿکـ کو كنکل کوڈ ػا مـٹیلیکیٹ
ػے گی۔ ؿیـهلکی وؿکـ کبم ػے لئ هیبم ػےهؼبہؼے اتے ،ثـیـ تجؼیلی و ىـائٔ ػے ػمتغٔ
کـے گب رہڑے رہ امی امپو ؿتیلو اوًیکو وچ ؿہے گی۔
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ایل ػے ػالوٍ امپو ؿتیلو اوًیکو ػے پب ؿیـ هلکی وؿکـ ػی پـهینو ػی موروؿًو ػا
ػؿعوامت كبؿم وی ہوگی رہڑے رہ ؽهہ ػاؿ پولیل یب کنتوؿا کو اک پومٹ آكل ػی
امپیيل کٹ ػے ًبل ثھیزب ربئے گب۔
توخہ فؽهبئیں  :ؿیـ هلکی توبم صووم ػے ًبل کبم کـ مکؼا اے ۔ ؿرنٹـ آكل وچ اًؼؿاد ،ؿہبئو وچ
تجؼیلی ،ىٌبعتی کبؿڈ ػی ارـا تے تزؼیؼ ،هوهی ٍضت ػی مـوك وچ اًؼؿاد ،كنکل کوڈ ػا ارـا،
هیڈیکل ،فچگی،آهؼًی ػے صوالے ػی مـگـهیبں ،اوٍ مجبں رہڑے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے اًتظبؿ
کـًے والوں ًوں صبٍل ًیں ۔ اگـ چہ رہ اوٍ پہلے اربفت ًبهے ػے اًتظبؿ وچ ہو ،ایل هؼبہؼٍ رہڑے
اهیگـیيي ػی امپو ؿتیلو اوًیکو اتے هوهی مـفهیي وچ ػاعلے ػے  8ػى ػے اًؼؿ پـهینو ػی
ػؿعوامت ػے لئ کیتب تے ایل اتے ػمتغٔ کـ ػئیے ہوں۔ پـهینو ػی مو روؿ ًو ػے كبؿم یب هوػیلو
ػی کبپی رہڑے اهیگـیيي ػی امپو ؿتیلو اوًیکو ػی ٓـف توں ربؿی ىؼٍ ہو کو ػکھبًے ػی
ّـوؿت پڑے گی تے پومٹ آكل ػی تَؼین ىؼٍ ؿمیؼ رہڑے رہ ایل ػے روغ کـًے اتے هلی
تھی۔
136۔ اٹلی وچ هوقوی کبم ظے لئ کہوًدے ظاضل ہویب خب قکعا اے؟
اٹلی وچ ؿیـ یوؿپیي ؿیـهلکی هوموی کبهوں ػی ؿـُ توں ،اک هغَوً پـوگـام ثـائے
ػیکـیتو كلومی ػے تضت اک هغَوً مبالًہ هوموی کبم ػے کوٹے ػے اًؼؿ ہی ػاعل ہو
مکؼے ًیں۔ ایہہ اک اینی ػمتبویق اے رہڑے هٌنٹـی ػی کوًنل ػے ٍؼؿ ػی فیـ هیبػت
ہـ مبل پبك ہوتی اے ،ایل وچ هوموی کبهوں ػی هؼ وچ ٍـف ػو مکیٹـ یؼٌی فؿاػت تے
ٹو ؿفم یب ہوٹل ىبهل ًیں۔ اى وچوں اک کبم ػے هؼبہؼے ػا هبڈل وفاؿت ػاعلہ ػی ویت مبئٹ
اتے هوروػ اے۔
ایل ػی ػؿعوامت اک اٹبلیي آرـ یب ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے اٹلی وچ ؿہبئو پؾیـ ؿیـهلکی آرـ کـ
مکتب اے ،اک وؿکـ کو ثالًے ػے لئ رہڑے رہ اى هوبلک ًبل او رہڑے آعـی ػیکـیتو كلومی
ػی كہـمت وچ لکھے ًیں۔
هوموی کبهوں ػے لئ ػاعلے ػا ػول پہلے توں ٓے ىؼٍ اے ،ػبم ٓوؿ پہ ،اوٍ لوگ رٌبں ػا
اک هؼیٌہ هؼت تے ؿیـ هؼیٌہ هؼت ؿیـ هوموی هالفهت ػا هؼبہؼٍ ہوتب اے ،تھوڑی ثہت كـم
ػے ًبل هتؼبؿف کیتب گیب اے تبکہ کبم ػے تؼلن ػے ػول کو تیق تے مہولت ػے ًبل کیتب
رب مکے۔

هالفهت ػی ػؿعوامتبں اًٹـًیٹ ػے ًبل آرـ یب كیـ ثؾؿیؼہ اًبں ػی ٹـیڈ اینومی
ایيي ثھیذ مکؼے ًیں۔

ایہہ ػؿعوامتیں اهیگـیيي ػی امپوؿتیلو اوًیکو اتے ٍـف اًٹـ ًیٹ ػے ؽؿیؼے ثھیزی رب
, https://nullaostalavoro.interno.it/ویت مبئٹ ػے ؽؿیؼے موال ػا
مکتی ًیں ،ایل
كبؿم ثھـ کـ۔

137۔ تے ایف ظے ثؼع ،کی ہوگب؟ کٌٌب اًتظبؼ کؽًے ظی َؽوؼت ہوئے گی؟
ػاعلہ ػا کلیـًل ،موال پیو کـًے ػے  20ػى ػے اًؼؿ اهیگـیيي ػی امپو ؿتیلو اوًیکو توں
ربؿی ہوًؼا اے۔
 2012توں اک ًیب پـومیزـ رنے ضبهونی کہتے ًیں الگو ہو گیب اے۔ ایل وچ ایل امپو
ؿتیلو اوًیکو کو ثیل ػى تک گؾؿًے تک آرـ ػی ربًت توں ػؿعوامت اتے کوئی اًکبؿ ػی غیؽ
زبَؽی ہو تو ایل ػا هطلت اوك ًے ىـائٔ ػے ًبل ایل هؼبہؼے ًو هجول کـ لیب گیب اے
ػؿد ؽیل ىـائٔ ػے ًبل:
 ایہہ ایل ؿیـ هلکی ػے لئ اے ریل ًو پچھلے مبل امی آرـ ػی ػؿعوامت اتےهوموی کبم هل چکیب او؛
 اوٍ هوموی کبم ػا وؿکـ رل ًوں پچھلے مبل آرـ ًے کبم ػتب ہو تے اوٍ پـهینو ػی هیؼبػعتن ہو چکی ہو۔ ایل ػول ًوں هقیؼ آمبى ثٌبى ػے لئ ّـوؿی اے رہ کبم ػیٌے واال یب آرـ
 C-stageػے كبؿم وچ ڈیٹب ،پچھلے مبل ػی مبؿی تلَیل ،اوٍ ّـوؿی تلَیل رہڑے رہ
هالفم کو کبم ػیٌے ػے لئ الفهی ًیں تے پـهینو ػی مو رو ؿًو تے آعـی ػمتبویقات کو
عبً ٓوؿ اتے لکھے۔
هوموی کبم ػی کلیـًل هؼبہؼے اتے ػمتغٔ ػے ثؼؼ گھٹ توں گھٹ  20ػى تے فیبػٍ توں
فیبػٍ  9هہیٌے تک ویلڈ اے۔ ایل ػـٍے ػے ػوؿاى هالفم اپٌب آرـ تجؼیل کـ مکتب اے مگوں
ٍـف هوموی یب میقًل کبم ػے هبصول وچ ؿیٌؼے ہوئے۔
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138۔ هوقوی کبهوں ظا کثیؽ قبلہ کلیؽًف یب ًوال اوقتب کی اے؟
ایہہ ػیکھتے ہوئے رہ اک میقًل کبم ػا وؿکـ هنلنل گؾىتہ ػو مبلوں توں هوموی ػا
ػی ؿـُ توں اٹلی آیب ہو اینی ٍوؿت وچ ایل ًو تیي مبلوں ػی پـهینوٍ ،ـف هوموی
کبم ػے لئے ،ػی ربمکؼی اے۔ گؾىتہ ػو مبلوں توں کبم ػی هؼت یکنبں ہو۔ ہـ مبل ػے
لئ کبم ػا ػوؿاًیہ پچھلے ػو مبلوں ػے هنبوی ہی ہوگب۔ فیبػٍ مبلوں ػے کبم ػے پـهٹ
ػے لئے ،پچھلے ػو مبلوں ػے کبم ػی پـو گـیل ؿپوؿٹ ّـوؿی ًئیں رہ ػؿعوامت روغ
کـوًؼے ویلے ػی ربئے۔
آرـ اهیگـیيي ػی مپوؿ تیلو اوًیکو اتے اًٹـ ًیٹ ػے ؽؿیؼے پہلے توں ػتب گیب كبؿم ثھـ کـ کخیـ
مبلہ پـهینو ػا موال کـے گب۔
ایہہ موال پچھلے ػو مبلوں توں هغتلق آرـ ػی ربًت توں وی پیو کیتب ربمکتب اے۔
امپو ؿتیلو اوًیکو تیي مبلہ پـهینو ،مبالًہ هؼت ػی هیؼبػ ػی ًيبًؼہی ػے ًبل ،توبم
ّـوؿیبت کو یویٌی ثٌبئے گب۔
کخیـ مبلہ پـهینو ػی مو رو ؿًو ػا اک اہن كبئؼٍ ایہہ اے رہ ایل ػے ًبل اک هوموی کبم
ػا وؿکـ آفاػاًہ ٓوؿ اتے اگلے مبل اٹلی وچ  ،ثـیـ هوموی کبم ػے ػیکـیتو كلومی ػی
اىبػت ػے اًتظبؿ ػے  ،ػاعل ہو مکے گب۔
کبم ػی ثھـتی ػی ٍوؿت وچ کخیـ مبلہ هوموی کبم ػے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے
صبهل ًوں تـریش صبٍل ہوئے گی ،ایہہ پچھلے مبل توں هغتلق آرـ ،رل ػی هؼػ توں کخیـ
مبلہ پـهینو صبٍل کیتب گیب تھب ،ػے ًبل وی هبثل هجول ہوگب۔
139۔ کیب اک پؽهیكو خہڑے خہ هوقوی کبم ظے لئ خبؼی ہوا ہو ایف ًوں هبتست
کبم ظے پؽهیكو وچ تجعیل کؽًب هوکي اے؟
ؿیـهلکی هوموی کبم کـًے واال ایل ثبت ػا هزبف اے رہ اٹلی وچ هوموی کبم ػی ؿـُ
توں ػاعل ہو ،اوٍ اپٌے هوموی پـهینو ػی مو رو ؿًو ػی ًوػیت کو ػومـی ًوػیت ػی
هالفهت ،هؼیٌہ یب ؿیـ هؼیٌہ هؼت ،وچ تجؼیل کـًے ػا موال کـ مکتب اے ،ثہ ىـٓیہ رہ
کوٹہ) ً 25وهجـ  2013ػا ڈی پی می این ً DPCMے ایل هنن ػے کوٹہ ػے لئ 4000
تجؼیلیبں کیتی ًیں (ػی ػمتیبثی ہو۔
تے ایہہ ّـوؿی اے رہ تجؼیلی ػا موال پیو کـتے وهت هوموی کبم ػا پـهینو ػی مورو
ؿًو ویلڈ ہو۔
ؿیـهلکی وؿکـ اپٌی هوموی پـهینو ػی مو رو ؿًو ػی ػومـے کبم ػے پـهینو ػے ًبل
تجؼیلی ػا موال اهیگـیيي ػی امپو ؿتیلو اوًیکو ػی ایل ویت لٌک اتے ثھیذ مکؼے ًیں۔
https://nullaostalavoro.interno.it.
کوٹہ ػی هوروػگی ػی ٍوؿت وچ ؿیـهلکی کو امپو ؿتیلو اوًیکو ػے ؽؿیؼے هبتضت کبم ػے
هؼبہؼے تے ایل ػے ػؿعوامت كبؿم اتے ػمتغٔ کـًے ػی آالع ػی ربئے گی۔
توخہ :هبّی وچ ،اپٌے هوموی کبم ػے پـهینو ًوں هبتضت کبم ػے پـهینو وچ تجؼیل کـًے ػے لئ
ؿیـهلکی وؿکـ ًوں پہلی واؿی اٹلی وچ ػاعلے ػے ثؼؼ واپل اپٌے اٍل هلک واپل ربًب ہوًؼا می تے
اك ػے ثؼؼ واپل ػوثبؿٍ پچھلے مبل ػے هوموی کبم ػے ػاعلہ ویقے اتے اٹلی وچ ػاعل ہوًب ہوػا
می ،ایہہ خوائٌٹ قؽکلؽ هوؼضہ ً 5وهجؽ  2013خہڑا ظاضلہ تے کبم ظی وؾاؼت ػی ربًت ًبل
رل وچ هبًوى ًوجـ  286/98ػے آؿٹیکل  24ػے پیـاگـاف  4ػے هطلت ًوں واّغ کـػے ہوئے ثیبى کیتب
اے رہ ؿیـهلکی هوموی کبم ػے وؿکـ رے اپٌے هوموی کبم ًوں ربؿی ؿکھٌب چبہؼا او تو اك ًوں
ػوثبؿٍ اپٌے اٍل وٓي وچ ػاعل ہوًب ہوگب لیکي رے اوٍ اك هوموی کبم ػے پـهینو ًوں ؿیـهوموی
هبتضت کبم ػے پـهینو وچ تجؼیل کـًب چبہؼا ہو تو اك ًوں واپل اپٌے هلک ربًے ػی ّـوؿت ًییں اے؛
عبً ٓوؿ اتے آؿٹیکل  24ػے پیـاگـاف  4ػے ػومـے وچ کہب گیب اے رہ اى وؿکـ ًوں کبم ػے کوٹہ ػے
ػاعلے ػی صؼ وچ ،اك کبم ػے پـهینو ػی ىـائٔ ،هؼیٌہ یب ؿیـهؼیٌہ هؼت تےکوئی ہوؿ ؿکبوٹ ػے
ثـیـ ہوًب چبہیؼا۔
صتوی ٓوؿ اتے اك ً 5وهجـ ػے مـکلـ ًے ٍبف ٓوؿ اتے کہیب اے رہ اوٍ کینق رٌبں وچ هوموی
کبم ًوں هبتضت کبم وچ تجؼیل کـًے ػی ػؿعوامت کیتی گئی اے اى وچ ؿیـهلکی ػی اوك ػے اٍل
هلک وچ واپل رب کـ اٹلی وچ ػومـے هوموی وؿکـ ػے ویقے ػے ًبل واپل آًے ػی تَؼین هبًگٌے
ػی ّـوؿت ًیں اے ،هگـ ثہـصبل ایل ػا اًضَبؿ امپوؿتیلو اوًیکو ػے ؿوفگبؿ ػے ڈائـیکٹوؿیٹ رٌـل ػی
ربًت ًبل عبً ٓوؿ اتے اك تجؼیلی ػے ثبؿے وچ وؿکـ ػے امتؼوبل ػے ػاعلہ ػے کوٹہ ػی ّـوؿیبت
ػی هوروػگی اتے اے ،تے اك ػے ػالوٍ ایل حجوت ػے ًبل رہ پہلی ػكؼہ ػے ػاعلے اتے هوموی
کبم کیب می (اك ػی هٌبمت الفهی ػمتبویقات ػی كـاہوی اتے)۔
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140۔ کیب اک هوقوی کبم ظا هالؾم ػبؼَی ًین هؼبہعے ظے ًبل هلک وچ ظاضل ہوًب
هوکي اے؟
ری ہبں ،ایہہ هوکي اے رؼ تبں رہ اومٔ ہلتہ واؿ گھٌٹے  20توں کن ًہ ہوں۔ هالفم ػی کل
تٌغواٍ هوهی هزووػی کیٹیگـی ػے هؼیبؿ توں کن ًئیں ہوًی چبہیؼا۔
141۔ اوٍ کہڑے نؼجے ًیں خیتھوں هوقوی کبم ظے هالؾم ظؼکبؼ ہوًعے ًیں؟
هوموی کبهوں ػی هؼ وچ ٍـف ػو ىؼجے یؼٌی ؾؼاػت تے ٹوؼؾم یب ہوٹل ىبهل ًیں۔
ایہہ اوٍ ىؼجے ًیں رٌبں وچوں اک اتے هزووػی کبم ػا هؼبہؼٍ ىبهل اے تے ایہہ وفاؿت
ػاعلہ ػی ویت مبئٹ اتے هوموی کبم ػا موال ػے كبؿم ػے ًبم توں هوروػ ًیں۔
142۔ هیں اک هوقوی کبم ظا هالؾم ہوں :کیب هیں اگلے قبل اٹلی وچ ظاضل ہوقکعا
ہوں؟
ری ہبں ،اک ؿیـ هلکی هوموی کبم ػے هالفم ػا مبثوہ صن اے رہ اوٍ اگلے مبل اٹلی
وچ ػاعل ہو مکے اپٌے اى مبتھی ہن وٌٓوں ػی ًنجت رٌہوں ًے کجھی کبم ػی ورہ توں
ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے اٹلی وچ ػاعل ًئیں ہوئے۔
توخہ :مبل  2012توں اک عبهوىی ػا ؿػبتتی ٓـیوہ کبؿ ًبكؾ اے ۔ ریل ػے تضت رؼ کبم
ػیٌے والے ػی ربًت ًبل امپوؿتیلو اوًیکو ًوں  20ػى ػے گؾؿًے ػے ثؼؼ ػؿعوامت اتے
کنی اًکبؿ ػی هوٍولی ًہ ہو ،اك ػا هطلت اك ػا ػؿد ؽیل ىـائٔ اتے ؿّبهٌؼی ػا ہوًب ظبہـ
کـػا اے:
۔ ایہہ ػؿعوامت اک اینے ؿیـهلکی وؿکـ ػے لئے اے ریل ًوں پچھلے مبل امی کبم
ػیٌے والے ػی ربًت ًبل هوموی کبم ػی اربفت صبٍل می؛
۔ ایہہ رہ اك وؿکـ ًے پچھلے مبل ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے اك کبم ػیٌے والے ػے ًبل کبم کیتب او
تے اپٌے پـهینو ػے عتن ہوًے اتے اپٌے هلک واپل لوٹ گیب ہو۔ آعـ وچ ،کبم ػیٌے والے اتے
اك آمبًی ػے ػالوٍ ثہـصبل ایہہ الفهی اے رہ اوٍ  C.stagكبؿم ػے هتؼلوہ مواالت ػی
رگہ اتے پچھلے مبل ػی هؼلوهبت پـ کـے ،وؿکـ ًوں هالفهت ػیٌے ػے الفهی کبؿؾات تے
پـهینو ػی مو روؿًو ػی یب كیـ وؿکـ ػی ربًت ًبل اك ػی ؿمیؼیں ہوں۔

143۔ اٹلی وچ ضوظ هطتبؼ کبم ظے لئ کہوًدے ظاضل ہوا خبقکعا اے؟
اٹلی وچ کوٹہ ػے اًؼؿ یب ایل ػے ثـیـ ػاعل ہوا ربمکؼا اے ،رؼکہ آعـ الؾ کـ ػے هواهغ
اٍل وچ کبكی کن ًیں۔ اک عوػ هغتبؿ کبم ػی ؿیـ اتلبهی مـگـهی ػے لئے ،عوػ هغتبؿ کبم
ػا ویقٍ لیٌب ہوگب۔ ایل ػے ػالوٍ ،آپ ًوں ایل کبم ػے مـ اًزبم ػیٌے ػے لئ هؼبىی ؽؿائغ
ًوں وی حبثت کـًب ہوئے گب تے اوٍ رہڑے رہ هبًوًی ٓوؿ اتے اٹبلیي یب یوؿپیي ىہـی ػے لئ
هغتٌ ًیں۔
توخہ :ػاعلہ ػا ثہبو یب ػیکـیتو كلومی ػے ًبل اًبں عوػهغتبؿ کبهوں ػی كہـمت وی هوـؿ اے رہ
رہڑے اٹلی وچ ػاعل ہوًب چبہتے ًیں۔ پچھلے مبلوں ػے هطبثن اى وچ ایہہ اهنبم ىبهل ًیں :آفاػ
پیيہ وؿ ،اوٍ ثقًل هیي رہڑے اٹلی ػے هوهی هلبػ وچ ایتہوں کبم کـًب چبہتے ہوں 3 ،مبل توں هبئن
ًبى کوآپـیٹیو مومبئٹی ػے هوجـاىً ،بم وؿ آؿٹنٹ تے تضوین کبؿ۔
144۔ اک ضوظ هطتبؼ کبم ظے ویؿے ظے لئ هدھے کیب کؽًب ہوگب؟
اگـ آپ ػا اٹل ی وچ اک ؿیـ اتلبهی ،عوػ هغتبؿ کبم ػی مـگـهی ىـوع کـًے ػا اؿاػٍ اے
تے اگـ آپ ػاعلہ ػے ثہبو یب ػیکـیتو كلومی ػے ثتبئے گئے عوػ هغتبؿ کبم ػے کوٹہ وچ آ
ؿہے ًیں تو آپ کو اک وکھـے پـومیزـ ًوں كبلو کـًب ہوئے گب ،آپ کو ایہہ ػیکھٌب ہوگب رہ ایہہ
مـگـهی رہڑے آپ اٹلی وچ ىـوع کـًب چبہتے ًیں اوٍ آلجی  Albiیب ؿرنٹـ وچ ىبهل ًیں،
یب كیـ اوٍ مـگـهی رہڑے کـًب چبہتے ًیں اوٍ ایل ؿرنٹـ یب آلجی وچ هوروػ ًئیں ًیں۔
60

اوٍ قؽگؽهیبں خٌبں ظی آلجی یب ؼخكٹؽ وچ ؼخكٹؽیهي کؽواًے ظی َؽوؼت ہوگی
ایل ٍوؿت وچ رؼ رہ عوػ هغتبؿ مـگـهی رہڑے رہ آپ کـًب چبًؼے اوں ،ایل ػی کوپٌی
ػے ؿرنٹـ وچ ؿرنٹـیيي کـواًب ہوًؼی اے تے ایل ػے لئ اک اتھبؿٹی یب الئینٌل یب
هٌبمت ؿرنٹـیيي یب آلجو وچ ؿرنٹـ کـواًے ػی ّـوؿت ہوًؼی اے ،یب كیـکنی وی هٌبمت
اًتظبهی اػاؿے وچ اک اهـاؿ ًبهے ػی پیو کـًے ػی ّـوؿت ہوًؼی اے ،ؿیـ هلکی اتے الفم
ػے رہ اوٍ اک ایل ػی ؽهہ واؿاًتظبهی اتھبؿٹی ،وکیل ػے ؽؿیؼے وی ایہہ هبًوًی ػؿعوامت
تـروہ ىؼٍ تے هوبهی هوًَلیت توں تَؼین ىؼٍ ہوًی چبہیؼا ،ڈیکلـیيي رہ ایل
کوالیلیکیيي یب اتھبؿٹی ػے ربؿی کـًے وچ کوئی ؿکبوٹ ػی وروہبت ًئیں ًیں۔
مگوں رے کنی هنن ػے کوئی عبً اربفت ًبهہ یب اتھبؿٹی ػی ّـوؿت ًئیں اے ،تے
ڈیکلـیيي ػی ؿاٍ وچ کوئی ؿکبوٹ ًئیں اے تو ایہہ ایل ػالهے ػے چیوجـ آف کبهـك توں
ربؿی کـ ػئیے ربئیں گے رہبں آپ ایل مـگـهی کو ىـوع کـًے والے ًیں۔
ایل ػے ػالوٍ ّـوؿی اے رہ آپ چیوجـ آف کبهـك توں كٌبًيل پیـاهیٹـ ػی تَؼین ػا
پوچھیں۔ ایہہ ؽؿائغ مبالًہ موبری آهؼًی ( )5.818,93 €توں کن ًئیں ہوًی چبہیؼا۔
اوٍ قؽگؽهیبں خٌبں ظے لئ آلجی یب ؼخكٹؽ وچ اًعؼاج ظی نؽِ ًئیں اے
اگـ مـگـهی کوپٌی ػے ؿرنٹـ وچ لکھی ًئیں ربمکؼی تےمـگـهی الئینٌل یب اتھبؿٹی،
ىـوػبت ػے اػالى ،یب آلجی وچ ،ؿرنٹـی تے ایکٹیو کـًے ػی كہـمت )هخبل کٌنلٹٌٹ ػی
ػے
مـگـهی ،تؼبوى ػا هؼبہؼٍ تے هنتول( ،تے اًتظبهیہ رہڑے رہ آپ کو ایل
ػمتبویقات ػے لئ ڈیکلـیيي ربؿی کـػی اے ،رٌبں ػی ویقٍ ػے لئ ّـوؿت پڑے گی ،ػی
ربًت توں ایل ػی پہچبى هوروػ ًئیں اے تو:
 )aاک هٌبمت هؼبہؼٍ ػے ًبل ،اگـ ایہہ اٹبلیي کوپٌی ػے ًبل ػمتغٔ کیتب گیب اے ،کوپٌی
ػے ؿرنٹـی ػے مـٹیلیکیٹ ػے ًبل ،كبؿى پـًنپل ػی ٍوؿت وچ  ،وینی ہی تَؼین
رہڑے رہ اٹبلیي هوًَلیت یب هوًَلـ ًوبئٌؼے توں تَؼین ىؼٍ ہو؛
 )bاک ؽهہ ػاؿی ػا كبؿهل ڈیکلـیيي ،پہلے توں ربؿی ىؼٍ یب اٹبلیي پـًنپل توں ثھیزب گیب
یب ایل ػے وکیل ػی ربًت توں رہڑے کبم ػے ػالهبئی ڈائـیکٹـ ػا ًوبئٌؼٍ ہو ،کبم ػی
مـوك هؼبئٌہ رل وچ ػمتغٔ ىؼٍ هؼبہؼے وچ ایل ًيبًؼہی ػے ًبل رہ ایہہ
کنی هالفهت ػے تؼلن اتے هبئن ًئیں ہوگب ،ہو؛
 )cکبؿپوؿیيي ػی ٍوؿت وچ کوپٌی ػے کوـىل ؿرنٹـ وچ ػاعل کـوائی گئی آعـی
كٌبًيل امٹیٹ هٌٹ ػی کبپی ،یب آعـی صٌَ ػی ڈیکلـیيي اگـ اكـاػ ػی ؽاتی
مومبئٹی یب كیـ ؽاتی کوپٌی ہو یب اگـ پـًنپل کبؿوثبؿی ًہ ہو ،رہبں ظبہـ ہو رہ اػاؿے
ػی آهؼًی یب هٌبمت آهؼًی رہڑے تٌغواٍ ػی اػائیگی ػی ّوبًت ػیٌے ػے لئ کبكی
ہو۔
ایل ػے ػالوٍ ویقٍ ػے اپال ئی کـًے ػے لئ اک هٌبمت ؿہبئو ثؾؿیؼہ هبلک هکبى یب کـایہ
یب كیـ هیقثبًی ػا اهـاؿ ًبهہ ؿہبئيی کٌٹـیکٹ ػے ًبل ػکھبًب ّـوؿی اے ،ایل ػے ػالوٍ اٹلی
وچ اک هٌبمت هؼبىی ػمتیبثی ّـوؿی اے رہڑے یہبں ایل ؿهن ػی ّوبًت ػے۔ ایہہ
ػمتیبثی هبًوًی ٓوؿ اتے ٍضت ػے اعـاربت ػی گھٹ توں گھٹ آهؼًی (€ 8.263,21
مبل  2013ػے لئ) توں فائؼ ہوًب چبہیؼا ،ایہہ اک ثیٌک گبؿًٹی ،پـًنپل ػی اهـاؿ ًبهےتوں
یبمومبئٹی ػے ًوبئٌؼٍ هبًوًی وکیل ػی ربًت توں ظبہـ کیتب ربمکتب اے۔
اوپؽ ثتبئی گئی ظقتبویؿات اپٌے اٹبؿًی ػے ؽؿیؼے )ثب تـروہ تے اپٌے ؿہبئيی هلک ػے
اٹبلیي هوًَلیت توں تَؼین ىؼٍ پبوؿ آف اٹبؿًی وی( اپٌے ػالهے ػے پولیل امٹیيي اتے
پیو ػی ربمکتی ًیں تے اگـ کوئی ؿکبوٹ ًہ ہو تو اوٍ اًبں ػی ربًت توں ویقٍ ػی کلیـًل
ربؿی کـ ػی ربئے گی۔ کلیـًل ػاموال کنتوؿا وچ ػیٌے توں پہلے ایہہ اى توبم ػمتبویقات
ػے ًبل لیل ہوًب چبہیؼا رہڑے رہ تنیں ػی عوػ هغتبؿ کبم ػی مـگـهی مت تؼلن
ؿکھتی ہوں ،ثيوول اتلبهی کلیـًل ،ڈیکلـیيي تے هتؼلوہ اتھبؿٹی ػی ربؿی کـػٍ تَؼین
ػے ًبل۔
کلیـًل ػے صَول ػے ثؼؼ آپ ویقٍ ػے لئ اٹبلیي هوًَلیت توں ؿروع کـ مکؼے ًیں۔ ًوبئٌؼٍ
ایل هتؼلوہ اتھبؿٹی ػے کلیـًل کو وی چیک کـے گی تے ایل ػے ثؼؼ ویقٍ ربؿی کـ
ػے گی۔ ویقٍ ػے ثؼؼ  180ػًوں ػے اًؼؿ ؿیـهلکی اٹلی وچ ػاعل ہو مکتب اے تے اٹلی وچ
ػاعلے ػے  8ػكتـی ػًوں ػے اًؼؿ هتؼلوہ ػمتیبة ػؿعوامت کٹ اتے پـهینو ػی مو رو
ؿًو یب هیبم ػا اربفت ًبهہ ػا موال کـے گب۔
145۔ کیب ڈپلوهیٹک اتھبؼٹی ویؿٍ ظے ظیٌے توں اًکبؼ کؽ قکتی اے؟
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ری ہبں ،ویقے ػا ارـا ڈپلوهیٹک اتھبؿٹی ػا کبم اے۔ ایہہ اًکبؿ تضـیـ ىؼٍ تے وروہبت ػے
ًبل ہوگب ػالوٍ رہ ایل وچ ػواهی صلبظت تے میکوؿٹی ػی وروہبت هبًغ ًہ ہوں۔
146۔ اک واؼی ضوظ هطتبؼ کبم ظے ویؿے اتے اٹی وچ ظاضل ہوًے ظے ثؼع هدھ کو
کی کؽًب چبہیعا؟
عوػ هغتبؿ کبم ،ػؿاٍل آفاػ وؿکـ ػی صیخیت توں ػاعلے ػے  8ػكتـی ػًوں ػے اًؼؿ اربفت
ًبهے یب پـهینو ػے لئ اپال ئی کـ ػیٌب چبہیؼا۔
 147۔ ایف پؽهیكو یب اخبؾت ًبهے ظے غؼیؼے وچ کكی وی لكن ظا آؾاظاًہ کبم کؽ
قکعا اوں؟
ری ہبں ،ایہہ کوئی وی ؿیـ اتلبهی یب ًبى اوکیژًل عوػ هغتبؿ کبم ػی مـگـهی ػالوٍ رہ اوٍ
ٍـف اک اٹبلیي ىہـی یب یوؿپیي ىہـی ػے لئ هغَوً ہوں۔ ہـ ٍوؿت وچ اک ؿیـ هلکی
کو اٹلی وچ ایل مـگـهی کو کـًے ػی هٌبمجت توں ؽؿائغ ػا ػکھبًب الفهی ہوگب۔ عوػ هغتبؿ
کبم ػے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے ًبل اک وؿکـ هبتضت کبم ػی مـگـهی وی اعتیبؿ کـ
مکتب اے لہؾا اوٍ هبلک یب کبم ػیٌے والے ػی ربًت توں ثـیـ کنی ػاعلے ػے کوٹہ ػا
اًتظبؿ کئے ثـیـ ،لیب ربمکتب اے۔
148۔ ایف پؽهیكو ظی هیؼبظ کٌٌی ہوًعی اے؟
ایل پـهینو ػی فیبػٍ توں فیبػٍ هیؼبػ تدعیع اتے ػو مبل اے۔
 4.3کبم ظے تؼلك ظا آغبؾ تے اضتتبم
149۔ کبم ظے هؼبہعے ظے ههتوالت کوى توں ًیں؟
اک ؿیـهلکی کبم کـًے والے کو کبم ىـوع کـتے وهت کبم ػی توبم ىـائٔ ػے ربًٌے ػا صن
اے ،رہڑے رہ کبم ػے هؼبہؼے اتے لکھی ہوًی چبہییں:
 کبم کـًے واال کوى اے؛ کبم ػیٌے واال کوى اے؛ کبم ػی مـگـهی کہبں مـ اًزبم پبئے گی؛ کبم ػا ػوؿاًیہ کتٌب ہوگب؛ ویـیلیکیيي ػا ػـٍہ کتٌب لوجب ہوگب؛ کبم ػے اوهبت کی ہوًگے؛ کبم کـًے والے ػی کالمی كیکیيي ،مطش تے هبثلیت؛ ایل ػی تٌغواٍ؛ تٌغواٍ ػے ًبل چھٹیوں ػا ػـٍہ؛ کبم ػا تؼلن توڑًے ػی ىـائٔ وچ پیيگی ػـٍہ کتٌب اے۔توخہ  :کبم ػیٌے واال هالفم ػے اًتغبة ػے وهت ایل ػی میبمی ؿائے تے هؾہت ،فچگی ػی
صبلت تے ایچ آئی وی هخجت ،ایل ػی ىبػی ىؼٍ یب ؿیـ ىبػی ىؼٍ ہوًے یب عبًؼاى ػے )اهتیبفی
ملوک ػے اٍولوں ػے پیو ًظـ( ػا ًئیں پوچھ مکتب۔
کبم ظا تؼلك ضتن کؽًب
150۔ هیں کبم کیكے چھوڑ قکعا ہوں؟
ہویيہ توں پیيگی آالع ػے ػـٍے ػا اصتـام کـتے ہوئے اپٌب امتؼلی لکھ کـ ػیٌب چبہیؼا
ثؾؿیؼہ اک لیٹـ رل ػی  2کبپیبں ہوں ػبم ٓوؿ اتے ػؿد ؽیل اتے هيتول ہوں:
 رل مومبئٹی ػے ًبم لکھیب رب ؿہب ہو ایل ػے کوائق؛ رگہ تے تبؿیظ؛ تواڈا ػمتغٔ؛ تواڈے گواٍ یب اًٹـلوکوتوؿے ػا ػمتغٔ ۔151۔ کیب کبم ظی پیهگی ظے ػؽيہ ظا ازتؽام ہؽ زبل وچ کؽًب ہوگب؟
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کبم ػے عتن کـًے ػی پیيگی آالع ػا ػـٍہ هؼبہؼے ػے ىـوع کـًے اتے ٓے پبتب اے ،یب
هزووػی کبم ػے هؼبہؼے وچ پہلے توں هوروػ ہوتب اے۔ اگـ ایل ػا اصتـام ًہ کیتب ربئے
تو ًوَبى ػی اػائیگی کـًی ہوگی رہڑے رہ پیيگی ػـٍے ػی تٌغواٍ ػے ثـاثـ ہوگی۔
152۔ کیب کبم ظیٌے واال پیهگی ًوٹف ظے ػؽيہ ظے لئ اًکبؼ کؽ قکتب اے؟
ری ہبں ،اینی ٍوؿت وچ اوٍ ًوَبى ػے اػائیگی توں ػمتجـػاؿ ہو کـ ایل ًوں كوؿی ٓوؿ
اتے هجول کـ مکتب اے۔
153۔ آخؽ ظی خبًت توں قٌدیعٍ غلطی )هٌبقت وخہ( ظی يوؼت وچ وی هیؽے
اتے ایف پیهگی اِالع ظے ػؽيہ ظا ازتؽام الؾم اے؟
آرـ ػی ربًت توں مٌزیؼٍ ؿلطی )هٌبمت ورہ( ػی ٍوؿت وچ آپ کو اعتیبؿ اے رہ آپ کبم
ػا تؼلن كوؿی ٓوؿ کنی وی پیيگی ػـٍے ػے اصتـام ػے ثـیـ پـ عتن کـ ػیں ،ویکھیں
رہ واهؼی اک هٌبمت ورہ هوروػ اے۔
154۔ وؼکؽ ًوں ًکبلٌب یب ڈـ هف کؽًب کعوں هوکي اے؟
کبم ػی هبؿکیٹ ػے ًتیزے وچ اک كـػ ػے کو کبم توں ًکبلٌے ػی ثٌیبػی هطلوثبت
ػووهبً همؽؼ ؿہتی ًیں۔ ػبم اٍول هالفم کو ًکبلٌے ػی اک صؼ هبئن کـتب اے ،هبًوًی صکن
صکن  604/1966رہڑے رہ آؿٹیکل  1ػا اے تے "کبم ػے تؼلن ػی ًيبًؼہی کـتب اے رہڑے
ؿیـ هؼیٌہ هؼت ػے هالؾم ظی قجکعونی ثغیؽ کكی هٌبقت وخہ ظے هوکي ًئیں
اے ،ایل آؿٹیکل ػے مول کوڈ  2119یب وخہ ثبثت کـًب"۔
هبًوى  92/2012اک ًیب اٍول هتؼبؿف کـتب اے رہڑے رہ توبم آرـوں ػے هتؼلن ًیں ،کوپٌی
ػے صزن توں هطغ ًظـ:
 ایہہ ػبم ٓوؿ پـ ثتبتب اے رہ هالفم ػے لئ اثتؼا توں ہی کنی وی هنن ػی مجکؼوىیوچ اوٍ ورہ ىبهل ہوًب چبہیؼا رہڑے امے ًکبلٌے ػا مجت ثٌی۔
 مجکؼوىی تضـیـی ىکل ػی ػمتبویق وچ ہوًی چبہیؼا ،ػؼالت توں ثبہـ وی ،رل وچهالفم ػی هـّی ػی هٌبمت ٍوؿت ثؾؿیؼہ کوپٌی هیٹٌگ 60 ،ػى ػا پیيگی ًوٹل تے
ہـربًہ ػی پیٌلٹی ،ہوًی ّـوؿی اے۔
آرـ کو صن ػیب گیب اے رہ اوٍ آالع ػے  15ػى ػے اًؼؿ مجکؼوىی هٌنوط کـ مکتب اے۔
ایل ٍوؿت وچ کبم ػا تؼلن ػوثبؿٍ امی ٓـس هبئن ہو ربتب اے رینے کچھ ًئیں ہوا ہو ،تے
هالفم كوؿاً کبم ػی مـگـهی ىـوع کـے گب۔
155۔ َبثطے ظی قجکعونی کف کو کہتے ًیں؟
ثـٓـكی ثب ّبثطہ اے اگـ هالفم کبم کو هکول ًہ کـے یب  /تے اى کو توڑًے ػا هـتکت ہو ،ایل
اتے
هبًوى آؿٹیکل  7ػے  L. n. 300/1970ػی ؿو توں رہڑے ایل
ػی ورہ توں ایل
ػول ػی ّوبًت ػیتب اے۔
عبً ٓوؿ اتے ،ثب ّبثطہ ثـٓـكی اک ػؿمت ورہ توں ػی ربتی اے) ،آؿٹیکل  2119مول
کوڈ(  ،یؼٌی رہ هالفم ػا کبم اتے هنلنل یب اچبًک ؿیـ هٌبمت ؿویہ یب ایل اک رواف
)آؿٹیکل  ،3هبًوى  ،(604/1996رل پـ رہ هالفم ػے کبم ػے هؼبہؼے وچ یک ًوبیبں ؿیـ
هٌبمت ؿویہ۔ آرـ اتے ایل صویوت ًوں حبثت کـًے ػی )رہڑے رہ ثب ّبثطہ ثـٓـكی ػا صَہ
اے( ؽهہ ػاؿی آتی اے۔
156۔ قجکعونی ظی هؼمول وخوٍ ظیٌے ظا کی هطلت اے؟

مجکؼوىی ػی هؼوول وّبصت ػیٌے ػی وروہبت ایل کوپٌی ػی کبم ػی
پبلینی توں واثنتہ ہوتیں ًیں۔ لہؾا ایہہ آؿگٌبئقیيي وچ هنبئل اتے تے مـگـهی
ػے اعتتبم یب کنی ورہ توں یب یہبں تک رہ هالفم رل هٌَوثے اتے کبم کـ ؿہے ہوں
ًوں کنی تے هٌَوثے یب مطش اتے ایل ػے ّن
اوٍ ہی عتن ہو ربئے یب ایل
کـًے تے هواكوت ػا کوئی اهکبى ًہ ہوں
اى ؿیلبؿم یب اٍالس ثـائے  , 2012ػے ًبل هقیؼ ًئے هوبٍؼ ػے لئ مجکؼوىی ػے
ثؼؼ واپل لیٌے ػے ػـٍے کو ثڑھبًے ػے لئ )یب مجکؼوىی ػا ًوٹل ،رہي رہ کبم
توں ثیوبؿی ػی ورہ توں ؿیـ صبّـ هالفم  ،ایل هیؼبػ توں فائؼ رہڑے رہ هزووػی
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کبم ػے هؼبہؼے وچ هوـؿ اے ،کو ڈك هل ػا ًوٹل( تے هالفم ػی رنوبًی تے
ؽہٌی اى كٹٌل ػی ورہ توں مجکؼوىی ىبهل اے۔
مجکؼوىی توں پہلے آرـ ػی ربًت توں ایل مجکؼوىی ػی هؼوول ورہ ػیٌب تے
ػالهبئی کويٌـ ثـائے هؼبہؼٍ کبم ػے ڈائـیکٹـیٹ آكل توں هؼبہؼے ػی ؿّبهٌؼی یب
کوًچیلی افیوًے ػی كؼبلی کـاًب الفهی اے۔
هبلک یب آرـ کو هؼوول ورہ توں مجکؼوىی کو آگے ثڑھبًے ػی ًیت ظبہـ کـًی ہوگی
تے مجکؼوىی ػی ورہ ظبہـ کـًب ہوگی تے ًبل هالفم ػی ػوثبؿٍ ثضبلی وچ هؼػ
ػے هوکي اهؼاهبت وی کـًے ہوًگے۔
ػالهبئی ڈائـیکٹـیٹ ثـائے کبم آرـ تے هالفم کو مجکؼوىی ػی آهؼ ػے مبت ػى
ػے اًؼؿ آگبٍ کـتب اے :هیٹٌگ ػالهبئی کویيي ثـائے هؼبہؼے ،آؿٹیکل ، c.p.c 410ػے
مبهٌے مـ اًزبم پبتی اے۔
ػوًوں پبؿٹیبں اپٌے اپٌے آؿگٌبئقیيي رٌبں ػے کول اوٍ ؿرنٹـڈ یب ىبهل ًیں ،ػی
ربًت توں اک واؿًٹ یب ایل ػے صَے یب وؿکـ یوًیي ػا ًوبئٌؼٍ تے وکیل یب وؿک
کٌنلٹٌٹ ػی هؼػ صبٍل کـ مکتی ًیں۔
ایہہ ػول ػالهبئی ڈائـیکٹـیٹ ثـائے کبم کو ثھیزٌے ػے  20ػى ػے اًؼؿ هکول ہو
ربًب چبہیؼا۔
ایل ػول ػے کبم ػے هتؼلن هخجت ٓوؿ اتے عتن ہوًے اتے:
 هالفم ۔ تے پوچھی گئی ّـوؿیبت ۔ ثے ؿوفگبؿی ػا االؤًل صبٍل کـًے ػا هوهغ ایلموبری اًيوؿًل ثـائے وؿکـف ػی ؽهہ ػاؿی اے;
 اینب وی ہومکتب اے رہ کبم ػی ایزٌنی ایل ػی پیيہ وؿاًہ پوفیيي ایل ػے هلبػ وچکـًے ػی ّوبًت ػے۔
هٌفی اضتتبم ػی ٍوؿت وچ ػبم ٓوؿ اتے ایل ػے  7ػى ػے ثؼؼ آرـ ایل ػی مجکؼوىی
ػا ًوٹل ؿواًہ کـ مکؼا اے۔
157۔ اگؽ هیں اک چھوٹی کوپٌی وچ کبم کؽوں تے هیٌوں ثغیؽ اًًبف ظے قجکعول
کؽ ظتب خبئے تو کیب هیٌوں تٌطواٍ ظا زك اے؟
ری ہبں ،چھوٹے صزن ػی کوپٌی وچ اگـ ًکبلے ربًے ػی ورہ ؿیـ هؼوول ہو تو ایل ثٌیبػ
اتے هالفم یب تو  3ػى ػے اًؼؿً ،بربئق ٓوؿ اتے ًکبلٌے اتے ػوثبؿٍ کبم وچ ىوولیت یب كیـ اپٌی
فیبػٍ توں فیبػٍ  6هبٍ ػی تٌغواٍ ػا 5۔ 2كی ٍؼ صَہ اػائیگی هبًگ مکتب اے۔
ایل ٍوؿت وچ رہ رذ ایل ثـٓـكی کو هٌنوط )یب امے ؿیـ اكبػی هـاؿ( کـ ػے ،هالفم ؿکھ
مکتب اے؛
 کبم ػی پومٹ اتے ػوثبؿٍ اًْوبم یب كیـ اک  15هبٍ ػی تٌغواٍ ػا ہـربًہ )ثـیـ کٌٹـیثیوىي ػی اػائیگی ػے (؛
 ثـٓـكی والے ػى توں ّبئغ ہوًے والے ػًوں توں ػوثبؿٍ ثضبلی ػے ػـٍے ػی هکولػـٍے ػی
تٌغواٍ ثطوؿ ہـربًہ ،رہڑے ػبم ٓوؿ اتے  5هبٍ توں کن ًہ ہو تے ایل
کٌٹـی ثیوىي ػی اػائیگی ػے ًبل۔
158۔ اگؽ هیں اک ثڑی کوپٌی وچ کبم کؽوں تے هدھ کو ثغیؽ اًًبف ظے قجکعول
کؽ ظیب خبئے تو کیب هدھے تٌطواٍ ظا زك اے؟
هبًوى  92/2012وچ ثـٓـكی ػی اہن ٓـیوے توں تـهین تے عبً ٓوؿ اتے آؿٹیکل ًوجـ  7ػے
 L.604/1966تے آؿٹیکل  18هضٌت کيوں ػے هواػؼ و ّواثٔ ۔ اگؽ هالؾم خح ظے قبهٌے
اپیل کـے تو ثـٓـكی ًبربئق هـاؿ ػی ربتی اے ،تے ایل ػا تضلعً ،بربئقگی ػی ثٌیبػ اتے
هغتلق ہو مکؼے ًیں۔ عبً کـ رت؛
 اًتہبئی وروہبت ثـائے ثـٓـكی ػی ؿیـ صبّـی ػی ٍوؿت وچ  :هالفم گھٹ توں گھٹ  12هبٍیب فیبػٍ توں فیبػٍ  24هبٍ ػا ہـربًہ وٍول کـ مکتب اے؛
 ثـٓـكی ػی ثٌیبػی وروہبت ػے اىبؿوں ػی ؿیـ صبّـی ػی ٍوؿت وچ  :هالفم گھٹ توںگھٹ  6هبٍ یب فیبػٍ توں فیبػٍ  12هبٍ ػا ہـربًہ وٍول کـ مکتب اے؛
 اگـ ایہہ ٍوؿتضبل ٍبف اتے ثے ثٌیبػ ہو تو :هالفم کو ایل ػی کبم ػی پومٹ اتے ثضبلکـ ػیب ربئے گب۔
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 4.4اهپییگو یب اقتؼوبل ظی ضعهبت
159۔ اقتؼوبل یب اهپیگو ظی ضعهبت کی ًیں تے ایہہ کف کبم آتی ًیں؟
ایہہ میٌتـو اپوییگو ػواهی مـوك اے رہڑے پـاًے کبم ػی تاله ػے ػكتـ ػے ػوُ
ثٌی ًیں۔ ایہہ کبم ػی ّـوؿت تے هبًگ ػے هلبػ ػے لئ پیؼا ہوئی ًیں ،ایہہ هضٌت
کيوں کو ثیـوفگبؿی توں ثچبًے تے ًئے کبم ػی هبؿکیٹ وچ ػاعل ہوًے وچ هؼػ ػیتی ًیں۔
160۔ کف ِؽذ اى ضعهبت کو زبيل کیتب خبقکتب اے؟
آپ کو ایل ػی ػكتـی اًبگـاكک لنٹ وچ ؿرنٹـ کـواًب ہوگب تے تواڈا ػؿد ؽیل ڈیٹب ایل وچ
روغ ہوگب:
 اک ؿرنٹـی کبؿڈ رل وچ تواڈی تے تواڈے عبًؼاى ػی هکول تلَیل ،تواڈی هبثلیت ،تےتواڈے ؿوفگبؿ ػی صیخیت ىبهل ہوًگی؛
 اک پیيہ وؿاًہ کبؿڈ پہلے )رل ػا ًبم کبم ػا کتبثچہ تھب( ،رل وچ تواڈی تؼلین و تزـثہ ػیتلَیلی هؼلوهبت ،تواڈی ػمتیبثی تے پیيہ وؿاًہ توبثلہ ہوئےمی۔
کبم ظی تالل
161۔ کی اے "ثیؽوؾگبؼی ظی زبلت"؟
ایہہ اک کبم ػے ثـیـ ہوًے ػی صبلت اے ،رہ رل وچ ثیـوفگبؿ کنی ػورے کبم کـًے
یب/تے تاله ػے لئ كوؿی ٓوؿ اتے ػمتیبة ہو۔
162۔ هیں ثیؽوؾگبؼی ظی زیثیت کیكے ؼکھ قکعا ہوں؟
آپ کو اپٌے ىہـ ػے ػالهے ػی کبم ػی تاله ػی ایزٌنی وچ پیو ہو کـ اک)عوػ تَؼیوی(
اهـاؿ ًبهہ رل وچ ایہہ لکھب ہو:
 اپٌی هبّی ػی کبم ػی مـگـهیبں اگـ ًیں تو؛ اپٌی کبم ػے لئ كوؿی ػمتیبثی۔163۔ اگؽ هیؽا کبم چھوٹ خبًعا اے یب هیں ایف توں اقتؼفی ظے ظوں ،کیب هیؽی
اًبگؽفے یب هیوًكپلٹی ظی فہؽقت ظی ؼخكٹؽیهي وی چھوٹ خبئے گی؟
اگـ آپ ػا اربفت ًبهہ یب پـهینو هبتضت کبم ػا ہو تے آپ ػا کبم چھوٹ ربئے یب آپ ایل
توں امتؼلی ػے ػیں ،تو وی آپ اپٌے پـهینو ػی هیؼبػ تک اپٌی ؿرنٹـیيي ثـهـاؿ ؿکھ
مکؼے ًیں۔
ػؿ صویوت ،اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو ی یب هبًوى ػی ثٌیبػ اتے ،تواًوں کبم ػی تاله ػا ،
اک ثیـوفگبؿ ػی صیخیت توں ،اک ػـٍہ رہڑے  12هبٍ توں کن ػا ًہ ہو ػا ثہـصبل صن اے
)لہؾا پـهینو ػی تبؿیظ گؾؿًے ػے ثؼؼ وی(۔
ایل ٍوؿت وچ تواًوں اک ؿوفگبؿ ػے اًتظبؿ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو رل ػا ػوؿاًیہ اک
مبل توں کن ًئیں ہوگب ػتب ربئے گب۔ ایہہ ػـٍہ اک مبل توں اوپـ تے تواڈی ثے ؿوفگبؿی ػے
)االؤًل رہي رہ ایل ػے هتؼلوہ اػاؿے ػی ربًت توں ػیب ربتب اے( ،ػا ػوؿاًیہ ػا وی
ہومکتب اے ،ایہہ اک ؿیـهلکی هالفم ایل توں فائؼ ػـٍے ػا کبم ػے اًتظبؿ ػا پـهینو ػی
مو رو ؿًو وی ؿکھ مکتب اے اگـ اوك ػے کول ؿہٌے والے عبًؼاى ػی مبالًہ آهؼًی ،گھٹ
توں گھٹ موبری االؤًل توں ًَق صَہ فیبػٍ ،رہي رہ اهیگـیيي ػا تینتو اوًیکو ػا
آؿٹیکل  29پیـاگـاف  3لیٹـ  bکیٌؼا اے ،ہوًب چبہیؼا۔
164۔ هیؽے کول اک ثبلبػعٍ پؽهیكو ظی قو خو ؼًو اے ،تے هیں کبم ظی تالل وچ
ہوں۔ هیں کہڑے ًبل ؼاثطہ کؽوں خہ هدھے اى کوپٌیبں خہڑے خہ هالؾهت آفؽ کؽظے
ًیں ،توں ؼاثطہ ہو خبئے؟
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هبًوى اٹلی وچ ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے ؿہبئو پؾیـ ؿیـ هلکی هالفهیي تے اًبں ػےعبًؼاًوں کو
هنبوی صووم تے ملوک ػی ّوبًت ػیتب اے رینب رہ اٹبلیي ىہـیوں کو صبٍل ًیں۔ لہؾا
آپ اى ہی ػی ٓـس ىبهل ہو مکؼے ًیں:
 کبم ػی تاله ػی ػواهی عؼهت )میٌتـو پـ اهپیگو ،کووًے یب هیوًنپلٹی ،یوًیوؿمٹی،چیوجـ آف کبهـك(؛
 یب كیـ کبم ػی تاله ػی پـائیویٹ عؼهبت)کبم ػی تاله ػی ایزٌنیبں تے ػورے هالفهیي(۔165۔ کبم ظی تالل ظے هؽاکؿ کی ًیں ،ایہہ کیتھوں ًیں تے اوٍ هدھے کی ضعهبت
ظے قکعے ًیں؟
کبم ػی تاله ػے هـاکق ػواهی اػاؿے ًیں تے ایہہ مبؿے اٹلی وچ هوروػ ًیں۔ تے ایہہ
هغتلق هنن ػی عؼهبت كـاہن کـتے ًیں:
 اوٍ لوگ رہڑے کبم ػی تاله وچ ًیں اًبں توں هالهبت ،هؼلوهبت ػی كـاہوی تے تیبؿی؛ کبم ػی تاله و كـاہوی ػے ػؿهیبى ؿاثطہ؛ کوپٌیوں توں کبوًنلٌگ۔166۔ هدھے اپٌے ػاللے ظے کبم هؽکؿ ظا ایڈؼیف تے اولبت کبؼ کیكے پتہ چل
قکعے ًیں؟
اپٌے ؿہبئو ػے ٍوثے ػے ػكتـ ،یب ایل ػے اًٹـ ًیٹ ویت مبئٹ اتے ػیکھب ربمکتب اے۔
167۔ کبم ظی ایدٌكی کی اے؟
کبم ػی ایزٌنی ،پـائیویٹ اػاؿے ًیں رہڑے اػاؿوں تے لوگوں ػے ڈھوًڈًے تے اًتغبة ػا
کبم کـتے ًیں ،کبم ػا موال تے اًبں ػی پیو کو ػے ػؿهیبى ؿاثطہ ،کوپٌیوں ًوں لیجـ ػی
كـاہوی ،وؿیـٍ
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 5ؼخكٹؽیهي یب اًبگؽافے
168۔ ایہہ اًبگؽافے یب ؼخكٹؽیهي کی اے ؟
اًبگـاكے اک اینب ؿرنٹـ اے رل وچ ایل کووًے یب هیوًنپلٹی ػے ؿہبئيیوں ػا ؽاتی ڈیٹب
هوروػ ہوًؼا اے۔
اًبگـاكے ػا آكل اًبں کبهبں ًبل هٌنلک ہوتب اے رہڑے ایل ؿرنٹـ ػے ڈیٹب کو كـیو یب اپ
ڈیٹ ؿکھٌے ػے لئ ّـوؿی ہوتی ًیں۔
169۔ "هكکي" " ،ؼہبئم "" ،ڈوهیكبئل" اى قت ظا کی هطلت اے؟
هنکي )مبػٍ می اٍطالس وچ هنکي یب اتلبهی ٓوؿ اتے ؿہٌے ػی رگہ( اک اینی رگہ
اے رہبں اک ىغٌ اک هنتول گھـ ػے اًتظبؿ وچ ػبؿّی ٓوؿ اتے هضؼوػ ػـٍہ ػے لئ
ؿہٌے ػا كیَلہ ،کـػا اے۔
ؿہبئو اک اینی رگہ اے ریتھوں اک ىغٌ ػبم ٓوؿ اتے ؿہتب اے تے رہبں ػا پتہ ایل
ًے اًبگـاكے وچ ػؿد کـوایب ہوا ہو۔ اگـ اوٍ ایل مـ فهیي اتے لوجے ػـٍے ػے لئ ؿہٌب چبہتب اے
تو اوٍ ایل ؿہبئو ػا اًؼؿاد کـواتب اے۔
رؼ کہ ڈوهینبئل اک اینی رگہ اے ریتھوں اک كـػ اپٌی اٍل کبؿوثبؿ یب ثقًل تے هؼبىی
مـگـهیبں ،وؿاحت ،اهتَبػی وؿیـٍ هبئن کـًے ػا كیَلہ کـػا اے۔
170۔ کیب هیں ایف اًبگؽافے یب ؼخكٹؽیهي وچ اپٌب اًعؼاج کؽوا قکتب ہوں؟
ری ہبں ،اگـ تواڈے کول تیي هبٍ توں فائؼ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو ہو ،چبہے اوٍ تزؼیؼ ػے
هـصلے وچ ای او ایل ػی وٍولی ؿمیؼ ػکھبًے اتے ،اى هوبٍؼ ػے ًبل ،تو آپ اپٌے کووًے
ػے اًبگـاكے ػے ػكتـ وچ اپٌب اًؼؿاد کـوا مکؼے ًیں۔
ؿیـ هلکی رہڑے رہ اهیگـیيي ػی امپو ؿتیلو اوًیکو وچ پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے هؼبہؼے
وچ ػؿد ہو ،تے ایل ػا پہال کبم ظی وخہ ظا اخبؾت ًبهہ ػكتـی هـاصل وچ ہو ،اوٍ اًبگـاكے
ػے ػكتـ  SUIوچ ایہہ ػمتغٔ ىؼٍ هؼبہؼٍ ،پومٹ آكل ػی پـهینو ػی ػؿعوامت اتے
وٍولی ػی ؿمیؼ تے ایل ػے ػالوٍ هبتضت کبم ػے پـهینو یب اربفت ًبهے ػے ارـا ػے
موال رہڑے امپو ؿتیلو اوًیکو اتے پیو کیتب تھب ،ػی کبپی ػکھب کـ اًؼؿاد ػا موال کـ مکتب
اے۔ اوٍ ؿیـ هلکی وی رل ًے عبًؼاى ػی ورہ اتے تے اوٍ رٌبں کو ً SUIے عبًؼاى وچ
ىوولیت ػا پـهٹ ربؿی کیتب ہو۔ صتی کہ ػاعلے ویقے ػے ػکھبًے اتے ،پومٹ آكل ػی
ػی ہوئی پـهینو ػی مو رو ؿًو ػی ػؿعوامت ػی تَؼیوی کبپی ،ایل ػے ػالوٍ امپو
ؿتیلو اوًیکو ػے ربؿی ىؼٍ پـهٹ ػی ؿیـ تَؼیوی كوٹو کبپی اتے وی
171۔ اًبگؽافے ظا اًعؼاج کعوں کیتب خبًعا اے؟
۔ پیؼائو ػے هوهغ اتے ،والؼیي ػی ؿہبئو یب رے والؼیي ػی الگ الگ ؿہبئو ہو تو والؼٍ ػی
ؿہبئو ػے کووًے وچ ؛
 رؼ رہ ؿہبئو ػی تجؼیلی اک کووًے یب هیوًنپلٹی توں یب ثبہـ توں ،ایل کووًے ػیاًبگـاكے ػی توں ریتھوں تنی ؿیٌؼے ًیں۔
اًبگـاكے وچ ؿرنٹـیيي تے یب ایل وچ تـهین ػی ػؿعوامت اتے هواًیي ػی ؿو ًبل ،هتؼلوہ
اكنـاى ػے ؽهہ ایل هکبى ػی ٍضت و ٍلبئی ػی صبلت ػی ویـی كیکیيي ػا کبم رہبں
ػؿعوامت گؾاؿ ًے ؿہبئو ػا پوچھب ہو ،ہو رب تب اے۔
ؿیـ هلکی ىہـی ریل ػے کول تیي هبٍ توں فائؼ ػا پـهینو ػی مو روؿًو او ،اوك ًوں اپٌی
ؿہبئو ػی کووًے وچ اًؼؿاد ػا صن اے۔ ثبهبػؼٍ هیبم ػا ؿیـ هلکی ىہـی ػی ؿرنٹـیيي
تے اك وچ تـهین ػا آالم ػی ىـائٔ تے ػؿعوامت كبؿم اٹبلیي ىہـیوں ػی ٓـس یکنبں
ًیں۔
172۔ اک اًبگؽافک یب ؼخكٹؽ ضبًعاى توں کی هؽاظ اے؟
اک اًبگـاكک یب ؿرنٹـ عبًؼاى توں هـاػ اكـاػ ػا گـوپ رہڑے اک ہی رگہ اتے ؿہتے ہوں۔
ایہہ لوگ آپل وچ ىبػی ،والؼیي ،ؿىتہ ػاؿی ،گوػ لیٌے ػی ّوبًت یب كیـ مبػٍ ٓوؿ اتے اک
ًبل ؿہٌے ػے عواہيوٌؼ ػے ًبل رڑے ہوں۔
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173۔ کعوں تے کیوًدے ؼہبئهی کووًے ظی اًبگؽافے ظی ؼخكٹؽیهي هٌكوش کی
خبقکعی اے؟
 رؼ ایل کووًے یب ایل توں ثبہـ ،گھـ تجؼیل کیتب ربئے؛ رؼ کووًے وچ ؿہبئو ػی تزؼیؼ ًہ کـوائی ربئے؛ رؼ اک كـػ ثـیـ هنتول هنکي ػے کنی ػومـی کووًے وچ هٌتول ہو؛ رت هزبف اكـاػ ایل ىغٌ ًوں ایل ػی ثتبئی گئی ؿہبئو اتے ًہ پبئیں؛ -رؼ هوت واهغ ہو ربئے۔

توخہ  :رت اک ؿیـ هلکی ىہـی اپٌے ؿہبئيی هنکي ػی ڈیکلـیيي ػی تزؼیؼ ًہ کـوائے توں
ایل ػے لئ  30ػى ػے اًؼؿ آالع ػا ًوٹل تیبؿ اوؿ ثھیزب ربئے گب۔
174۔ کووًے وچ ؼخكٹؽیهي کف کبم آوًعی اے؟
پـهینو ػی موروؿًو ؿکھٌے ػے لئ یب اك ػی تزؼیؼ ػے لئ اٹلی وچ ؿہبئو ػا ہوًب الفهی
ًییں ،ػؿعوامت كبؿم اتے اپٌی ؿہبئو ػا ظبہـ کـًب ای کبكی اے۔ ؿہبئو ًہ ہی هوهی ٍضت
ػی مـوك یب اے ایل ایل وچ اًؼؿاد ػے لئ ّـوؿی اے ،ایہہ کبكی اے رہ هوهی مـفهیي
اتے ؿہبئو او۔
هگـ ٍـف اٹلی وچ ؿہبئو ػی عـیؼاؿی اتے ؿیـهلکی ًوں کچھ هقیؼ صووم صبٍل ًیں ،ریل
وچ عبً ٓوؿ اتے ،ىٌبعتی کبؿڈ ػے ارـا ػا صن ،ڈؿائیوًگ الئنیٌل ػے ارـا یب تجؼیلی ػا
صنٓ ،ویل ػـٍے ػے پـهینو ػی مورو ؿًو یب اربفت ًبهے  CEػے ارـا ػا صن( اى توبم
ّـوؿیبت ػے ًبل رہڑے رہ هبًوى ًے هوـؿ کیتی ًیں) ،ىہـیت لیٌے ػی ػؿعوامت ػا صن
(رل ػے لئ ػومـی هوـؿ کـػٍ هبًوًی ّـوؿیبت چبہییں ہوًگی) ہوؿ عبًؼاى ػے اكـاػ ًوں
ثالًے ػے صن ػی ػؿعوامت ،کـ مکؼے ًیں۔
175۔ کیب اک قوبخی اظاؼے قیٌٹؽو ظی اکولئٌكب ظی ؼہبئم کو ثطوؼ "ؼہبئهی
هكکي" ظے پیم کیتب خبقکتب اے؟
رت اک ؿیـ هلکی اک موبری اػاؿے وچ گھٹ توں گھٹ  3هبٍ تک ؿہبئو اعتیبؿ کـے تو
اوٍ هـکق ایل ػا هنکي ثي ربتب اے۔
176۔ کیب اًبگؽافے وچ اًعؼاج ظی تدعیع الؾهی اے؟ کعوں؟
ری ہبں ،ہـ ػكؼہ رؼ تواڈے پـهینو ػی مو روؿ ًو ػی تزؼیؼ ہوگیً ،ئے پـهینو ػے 60
ػى ػے اًؼؿ )یب ٓویل ػـٍے ػے پـهینو ػی مورو ؿًو یب اربفت ًبهے  ( CEایل ػی تزؼیؼ
وی ہوگی۔ پـهینو ػی مورو ؿًو )یب ٓویل ػـٍے ػے پـهینو ػی مورو ؿًو یب اربفت ًبهے
 ( CEػی تزؼیؼ ػے ػـٍے ػے ػوؿاى ثہـصبل اًبگـاكے ػی ؿرنٹـیيي هٌنوط ًئیں
ہوتی۔ اًبگـاكے ػے ػكتـ ػے هزبف اكنـ تواڈا اًبگـاكک کبؿڈ ػی تزؼیؼ ػے لئے امے پولیل یب
کنتوؿا وچ ثھیزبں گے۔
ؿہٌے والی آثبػی ػی كہـمت توں هٌنوعی ػا صکن (رل ػے ًتیزہ وچ اك ػی هؼطلی،
کچھ کینق وچ ىہـیت وی) ؿہبئو ػی تَؼین ػی تزؼیؼ ػی ؿیـصبّـی ػی ٍوؿت وچ ہوًؼا
اے ،پـهینو ػی موروؿًو ػی تبؿیظ هؼیبػ گؾؿًے ػے چھ هبٍ ػے ثؼؼ ،ػكتـ ػی ربًت ًبل
آالع ػی رب می تے امے اك ػول ػے لئ هقیؼ  30ػى ػا ٹبئن ػیب رب می۔
177۔ ؼہبئم ظی تجعیلی ظے ثبؼے وچ پولیف یب کكتوؼا ًوں کعوں اِالع ظتی خبئے؟
ؿیـ هلکی ؿہبئيیوں ػے لئ تجؼیلی ؿہبئو ػی آالع کنتوؿا یب پولیل ػے اًبگـاكے ػے
ػكتـ ػتی ربمی۔
اوٍ ؿیـ هلکی رہڑے ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے هیبم پؾیـ ًیں هگـ اى ػے پبك ؿہبئو ًہ ہو اًب ًوں
الفهی ٓوؿ اتے  15ػى ػے اًؼؿ کنتوؿا کو اپٌے ؿہٌے ػی رگہ یب ػیووؿا ػی تجؼیلی ػی
آالع کـًب الفهی اے۔
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5.1

اًبگؽافے یب ؼخكٹؽیهي وچ اًعؼاج ظی ظؼضواقت
178۔ غیؽ هلکیوں ظے لئ "ظؼضواقت ثؽائے اًبگؽافے وچ اًعؼاج" ظا کی هطلت اے؟
ایہہ اک اینی ػؿعوامت اے رل وچ اک ؿیـهلکی ىہـی اپٌے آپ کو اًبگـاكے ػے ؿرنٹـ
وچ ىبهل کـًے ػی ػؿعوامت کـے۔ اگـ ایہہ ػؿعوامت هٌظوؿ ہو ربًؼی اے تو اوٍ ؿیـهلکی
اپٌے ؿہبئو ػے هٌتغت کـػٍ ىہـ وچ ؿہبئو صبٍل کـتب اے تے اٹلی وچ هنتول ؿہبئو
ػے كبئؼٍ هٌؼ مـٹیلیکیٹ وی صبٍل کـ مکتب اے۔
179۔ ؼہبئم یب ڈوهیكبئل ظی تجعیلی ظا کی هطلت اے؟
ؿہبئو ػی تجؼیلی ػاهطلت اک کووًے توں ػومـے کووًے وچ اک اٍل ؿہبئو ػی هنتول
هٌتولی اے۔
ڈوهینبئل ػی تجؼیلی ػا هطلت امی کووًے یب هیوًنپلٹی وچ اک گھـ توں ػومـے گھـ
وچ هٌتولی اے۔
180۔ کیب هیں ؼہبئم/ڈوهیكبئل ظی تجعیلی ظا قوال پیم کؽ قکتب/قکعی ہوں؟
ٍـف رؼکہ آپ ػی ػوـ ثبلؾ ہو تے تواڈے کول ویلڈ پـهینو ػی مو رو ؿًو ہو۔
181۔ هیں کف ِؽذ ؼہبئم  /ڈوهیكبئل ظی تجعیلی ظی ظؼضواقت کؽ قکعا ہوں؟
ؿہبئو ػی تجؼیلی ػی ػؿعوامت اك کووًے ػے اًبگـاكے ػے ػكتـ وچ عوػ یب اک ؿرنٹـی
عٔ ،كیکل یب اك کووًے ػی ویت مبئٹ اتے هوروػ ػؿعوامت كبؿم تے ای هیل ایڈؿیل ػے
ؽؿیؼے ،کـًی ہوگی ،ریل رگہ ًئی ؿہبئو ہو گی۔
182۔ هیں کف ِؽذ اًبگؽافے ظی اًعؼاج ظی ظؼضواقت یب اپٌے پوؼے ضبًعاى ظی
ؼہبئم ظی تجعیلی ظی ظؼضواقت پیم کؽوں؟
اك اًبگـاكک اهـاؿ ًبهے ػی آالم ػے لئ اهیؼواؿ ًئی ؿہبئو ػی کووًے ػے آًبگـاكے ػے
ػكتـ وچ اك ػے كبؿم ًو پـ کـکے ،اك اتے ػمتغٔ کـ کے عوػ کیتب ربمکؼا اے (یب كیـ اى
ایڈؿیل اتے رہڑے اك کووًے آكیيل ػی ویت مبئٹ اتے ًیں ،كیکل یب اًٹـًیٹ ػے ؽؿیؼے)
۔ اك ػؿعوامت ػے ًبل ػؿعوامت گؾاؿ ػی ىٌبعتی کبؿڈ ػی كوٹو کبپی تے اى لوگوں ػے
ًبم اك ػؿعوامت وچ لکھے ربئیں می رہڑے ػؿعوامت گؾاؿ ػے ًبل اك ؿہبئو وچ هٌتول
ہوًگے ،رے ثبلغ اكـاػ ہوں تو اًبں ػے ػمتغٔ وی ػؿعوامت كبؿم اتے ہوًگے۔
اک ىہـی ًوں رہڑا کنی ؿیـ هلک توں تؼلن ؿکھؼا اے اك ؿرنٹـیيي ػے آعـ وچ اپٌی
عوى ػے ؿىتوں ػی ػومـے اكـاػ ػے ثبؿے وچ حجوت ػی ػمتبویقات ،اك تؼلن ػے لئ
هطلوثہ ػمتبویقات ّبثطے ػے هطبثن اٹبلیي فثبى وچ تـروے تے اك ػی تَؼین ػے ثؼؼ
هٌنلک کیتی ربئیں گی۔
ػؿعوامت گؾاؿ ًوں اپٌے لئ تے اى اكـاػ ػے لئ اک كبؿم ثھـًب ہوگب رہڑا اك ػے ًبل اتھبؿٹی
وچ ىـیک تے ؽهہ ػاؿ ہو مبى۔
183۔ خے هیں کكی اوؼ ضبًعاى ظے ًبل ؼہٌب چبہوں تو ایف يوؼت وچ هیٌوں کی
کؽًب چبہیعا؟
اینی ٍوؿت وچ رؼرہ اینے ؿہبئو وچ هٌتولی رتھوں کوئی ہوؿ كیولی پہلے توں ؿٍ ؿہی ہو
ایہہ ّـوؿی اے رہ اك كیولی ػا ثبلؾ ًوبئٌؼٍ كـػ اك ػی تَؼین کـے۔ اك ىـٓ ػی ؿیـ
هوروػگی وچ ایہہ کبؿوائی ؿیـ هوٍول تَوؿ کیتی ربئے گی۔ ایہہ تَؼین ػؿد ؽیل اتے كـاہن
کیب رب مبى:
الق) عوػ ،اك تَؼیوی كـػ ػے ًبل هوًيی پیو یب هیوًنپلٹی ػے ػكتـ وچ ربکـ؛
ة) هتؼلوہ اًب گـاكے ػے تَؼیوی كبؿم ًوں ثھـ کـ اك ػے ًبل رل ىغٌ ػا اربفت ًبهہ او
اك ػے ىٌبعتی کبؿڈ ػی اک کبپی (ػوًوں ربًت ًبل) هٌنلک کـًی ہو مبى۔
184۔ ؼخكٹؽیهي تے ؼہبئم ظی تجعیلی وچ کٌٌب ولت لگعا اے؟
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ؿہبئو ػی تجؼیلی ػی آالع ًئی ؿہبئو وچ هٌتولی ػے  20ػى ػے اًؼؿ ػیٌی ہوًؼی اے۔
هوؿعہ  9هئی  2012توں کبهجی ػی ؿیقیؼیٌنب یب ؿہبئو ػی تجؼیلی (رہڑی کنی ہوؿ کووًے
یب ثبہـ هلک توں ہوں) تے کبهجی ػی اثیتبفیوًے یب هوبم ػی تجؼیلی ػی آالع (اًبں ػے لئ
پہلے وی امی اٹلی ػی کنی کووًے وچ ؿہتب او تے اك ػی هٌتولی امی کووًے وچ اًؼؿ
ؿہتے ہوئے رتھوں اوٍ پہلے می لیکي ٍـف ؿہبئو ػا پتہ تجؼیل ہویب او) کبم ظے ظو ظًوں
ظے اًعؼ اًعؼ ؿہبئو ػا تَؼین ًبهہ ػیبں مبى۔
ؿہبئو یب هنکي ػی تجؼیلی ػے اگلے  45ػى ػے اًؼؿ ،ػكتـ ػتی گئی اوك ًئی ؿہبئو ػی (
هوبهی پولیل ػے ؽؿیؼے) ویـیلیکیيي کـاں مبى تے ػؿعوامت گؾاؿ ػی یب اهیگـیيي ػی
کووًے ػی ربًت ًبل ػتی گئی توبم ػمتبویقات کٌٹـول کـاں مبى۔
موال یب ػؿعوامت کیتے ربى ػے  45ویں ػى اوك ؿہبئو ػی هتؼلوہ هبًوًی توبّے پوؿے ًہ
ہوًے ػی ورہ ًبل ،یب كیـ اًبگـاكے ػی کنی ّـوؿت پوؿی ًہ کـًے اتے ،یب كیـ ػؿعوامت وچ
کوئی کوی ثیيی او ػی ٍوؿت وچ اك اتے اًکبؿ وی ہومکؼا اے۔ اینی ٍوؿت وچ
ػؿعوامت گؾاؿ ػے کول  10ػى ػا وهت ہو مبى ریل وچ اوٍ اى اػتـاّبت ػا لکھ کـ رواة ػے
مکؼا اے۔
 45ػى گؾؿًے ػے ثؼؼ هتؼلوہ ػكبتـ توں اك هنن ػی کوئی عٔ و کتبثت هوٍول ًہ او تے
ایل ػا هطلت ؿہبئو ػی ؿّبهٌؼی ػی ؿرنٹـیيي موزھب رب می۔
آًب گـاكے ػے ؿرنٹـیيي ػی اًکبؿ ػی ٍوؿت وچ ،ؿوم ػے ٍوثے ػے پـیلیتو توں اك كیَلے
ػے عالف ایل كیَلے ػے هلٌے ػے  30ػى ػے اًؼؿ اًؼؿ اپیل کیتی ربمکؼی اے۔
توخہ :هوهی ؿہبئو ػے ؿرنٹـ وچ اًؼؿاد اتے اٹبلیي ىہـی تے اک ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے هیبم پؾیـ
ؿیـهلکی ػا صن تے كـ ُ اے :وفاؿت ػاعلہ ػے مـکلـ هوؿعہ 14رٌوؿی  2013وچ ٍبف ٓوؿ اتے لکھب
ہے رہ اینی رگہ رتھوں لوگ ؿیٌؼے ًیں اتھوں ثبتھ ؿوم یب ؽاتی ٍلبئی ػی مـوك ػی
ؿیـهوروػگی اك ًوں ثطوؿ ؿہبئو اپٌبًے مے ًہیں ؿوکؼی۔
یہ مـکلـ اٹلی ػی توبم ًبظن اػلی یب هئیـف ًوں ؿہبئو ػے اًبگـكے ػے ّبثطے ًوں اک رینے
هطلت (هبًوى ثـائے 24ػموجـ ً 1954وجـ  1228تے ثؼؼ ػی تـهین) ػے ًبل ًوبیبں کـػی اے تے کنی
وی ٍوؿت وچ (ؿہبئو ػی) اًبگـكے ػی ؿرنٹـیيي ًوں ؿہبئيی هوبم اتے ؽاتی ٍلبئی ػی مہولت
توں هيـوٓ ًہ کـاں۔

185۔ کہڑی ظقتبویؿات پیم کؽًی ہوًگی؟
ؿیـ هلکی ًوں ویلڈ پبمپوؿٹ یب اك ػے ثـاثـ صیخیت ػی ػمتبویق ػی کبپی ػے
ؿیـ یوؿپیي ِ
ػالوٍ ػؿعوامت ػے ًبل ػوری ػمتبویقات رٌبں ًبل اًبں ػے پـهینو ػی موروؿًو ػی ثیٌبػ
اتے ہوں رہڑے رہ:
اى ؿیـهلکیوں ػے لئ ویلڈ پـهینو ػی موروؿًو:
۔ ویلڈ پـهینو ػی موروؿًو ػی کبپی۔
اى ؿیـهلکیوں ػے لئ تزؼیؼ کے ػول ػے ػوؿاى پـهینو ػی موروؿًو:
۔ هؼیبػ گؾؿے ہوئے پـهینو ػی موروؿًو ػی كوٹو کبپی
۔ پـهینو ػی موروؿًو تزؼیؼ ػی ػؿعوامت ػے ثؼؼ صبٍل ہوًے والی ؿمیؼ۔
اى ؿیـهلکیوں ػے لئ هبتضت کبم ػے پـهینو ػی موروؿًو ربؿی کـى ػے اًتظبؿ ػے ػوؿاى:
۔ اهیگـیيي ػی امپوؿتیلو اوًیکو ًبل صبٍل کـػٍ کوًتـاتو ػی موروؿًو یب هیبم ػے هؼبہؼے
ػی کبپی
۔ پـهینو ػی ػینوروؿًو ػی ػؿعوامت ػے ثؼؼ صبٍل ىؼٍ پومٹ آكل ػی اٹینٹڈ ؿمیؼ
۔ امپوؿتیلو اوًیکو اتے هبتضت کبم ػے پـهینو ػی موروؿًو ػے ربؿی کـًے ػا موال۔
اى ؿیـهلکیوں ػے لئ رہڑے عبًؼاى وچ ىوولیت ػے پـهینو ػی موروؿًو ربؿی کـًے ػے
اًتظبؿ ػے ػول وچ ًیں:
۔ پـهینو ػی ػینوروؿًو ػی ػؿعوامت ػے ثؼؼ صبٍل ىؼٍ پومٹ آكل ػی اٹینٹڈ ؿمیؼ
۔ امپوؿتیلو اوًیکو ػی ربًت ًبل ربؿی کـػٍ ًوال اومتب یب کلیـًل ػی ؿیـ تَؼین ىؼٍ كوٹو
کبپی
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ىہـی صیخیت (ىبػی ،آفاػٓ ،الم ىؼٍ وؿیـٍ) ػی ؿرنٹـیيي تے كیولی وچ ؿىتہ ػاؿی
ػے حجوت ػے اٍل مـٹیلیکیٹ كوٹو کبپی ػے ًبل تے اًبں ػا اٹبلیي فثبى وچ تـروہ تے تَؼین،
ىہـی صیخیت تے كیولی ػے اكـاػ ػی تؼؼاػ۔
توخہ :اوٍ اكـاػ رہڑے اک مبتھ ؿہتے ہوں اوٍ عوػ ثغوػ امی عبًؼاى ػے امٹیٹل یب صیخیت وچ
ىبهل ہو ربئیں گے۔ رے والؼیي ًہ ہوں تو اینی ٍوؿت وچ اپٌی عوػ ػی كیولی ػے صیخیت وچ
اًؼؿاد ہوگب۔
186۔ ایف اًعؼاج تے تجعیلی ؼہبئم یب ڈوهیكبئل ظی لیوت کیب ہوگی؟
ایہہ هلت ًیں۔
 5.2اًبگؽافے ظی ضعهبت
 187۔ اًبگؽافے تے نہؽی زیثیت خف وچ غیؽ هلکی کو پہٌچ اے ،ظی ضعهبت
کہڑی ًیں؟
مـٹیلیکیٹ ثـائے )اگـ ایہہ هواهغ کووًے وچ ؿرنٹـ کـوائے گئے ہو(:
 پیؼائو؛ ؿہبئو؛ اًبگـاكے ػی ہنٹـی؛ عبًؼاى کے اكـاػ؛ فًؼٍ ہوًے ػا حجوت؛توخہ :اى عؼهبت کو امتؼوبل کـًے ػے لئ پبمپوؿٹ )یب ایل ػے هنبوی ػمتبویق( ػا ہوًب ّـوؿی
اے ،ػبم پـهینو یب  CEپـهینو رہڑے ٓویل ػـٍے ػے هیبم پؾیـ ػا ہوتب اے؛ اى وچ هوروػ ڈیٹب
آپل وچ هلٌب چبہیؼا۔
188۔ نٌبضتی کبؼڈ کی اے؟
ىٌبعتی کبؿڈ اک كـػ ػی ؽاتی ىٌبعت ػی ػمتبویق اے ،ایہہ ػمتبویق اک ثبلؾ ىہـی ػے
لئ ػك مبل ػے لئ ویلڈ ہوًؼی اے رؼرہ اک ًبثبلؾ ػے لئ اك ػا ػوؿاًیہ ایل ػی ػوـ
ػے لضبظ ًبل هغتلق ہوًؼا اے۔
عبً ٓوؿ اتے ًبثبلؾ اكـاػ ًوں تیي مبل ػی ػوـ وچ ربؿی ىؼٍ ىٌبعتی کبؿڈ ػی ویلیڈٹی
تیي مبل ہوًؼی اے رؼرہ تیي مبل توں اٹھبؿٍ مبل تبں ػی ػوـ ػے ًبثبلؾ اكـاػ ًوں پبًچ
مبل ػی ویلیڈٹی ػا ىٌبعتی کبؿڈ ربؿی کیتب ربًؼا اے۔
ىٌبعتی کبؿڈ ػی ویلیڈٹی اك اتے ػؿد ىؼٍ تبؿیظ توں هٌنلک ہوًؼی اے ،لیکي ایہہ اك
ىغٌ ػی پیؼائو ػے ػى ہوؿ هبٍ تبں ویلڈ ؿیٌؼا اے۔ ىٌبعتی کبؿڈ ؿہبئو ػی کووًے توں
صبٍل کیتب ربمکؼا اے۔
ؿیـ یوؿوپیي ؿیـهلکی ًوں رہڑا ىٌبعتی کبؿڈ ربؿی ہوًؼا اے اتے لکھب ہو مبى رہ "هلک وچ
ػاعل ہوًے ػے لئ ًبکبكی اے"۔
توخہ  :کووًے ػی ربًت توں ربؿی کـػٍ ىٌبعتی کبؿڈ ػی صیخیت ؿیـهلکی ػے لئ اربفت ًبهہ یب
پـهینو ػے ثـاثـ ًئیں اے۔
189۔ ایہہ قوال کعوں کیتب خبقکتب اے؟
ربؿی کـًے ػے لئے :کنی وی وهت۔
تزؼیؼ ػے لئے :ایل ػے هیؼبػ گؾؿًے توں  180ػى پہلے۔
190۔ ایف ظقتبویؿ ظاقوال کعوں کیتب خبقکتب اے تےایف
ظقتبویؿات ظی َؽوؼت پئے قی؟
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ظے لئ کہڑی

تواں ًوں کووًے ػے ىٌبعتی کبؿڈ ػے ػكتـ وچ عوػ پیو ہوًب ہو گب۔
رت ىٌبعتی کبؿڈ ػا موال کیتب ربئے تو ایل وهت ایہہ ػمتبویقات پیو کـًی ہوًگی:
 کبؿڈ ػے لئ تیي كـًٹ ػی تَویـیں ،اک ریڑی تے ًئی ،ثـیـ مـ ًوں ڈھبًکے ہوئے؛ یوؿپیي ىہـی کو اپٌی ىٌبعت ػی اک ویلڈ ػمتبویق ػکھبًی ہوگی؛۔ ؿیـ هلکی ىہـیوں ًو اپٌب پبمپوؿٹ تے پـهینو ػی مو روؿًو؛ رے پـهینو تزؼیؼ ػے
ػول وچ اے تو ایل ٍوؿت وچ ایکل پبئـ پـهینو تے ًئے پـهینو ػے ارـا ػی وٍولی
ؿمیؼ )رہڑے رہ کنتوؿا یب كیـ پومٹ آكل ػی ربًت توں هلی ہو( ػے ًبل ػیٌب ہوگی۔
ایہہ ّـوؿی اے رہ کیو یب کبمنب توں اک ػؿعوامت كبؿم ٓلت کیتب ربئے رہڑے رہ پـ کـ
ػے ػیب ربئے گب۔ ایل كبؿم ػی اک هوـؿٍ ایڈهٌنٹـیيي كیل ہوًؼی اے۔
191۔ کیب نٌبضتی کبؼڈ ظی ڈپلیکیٹ کبپی زبيل کیتی خبقکتی اے؟
اگـ تواڈاىٌبعتی کبؿڈ اة تک ویلڈ اے تو اى ٍوؿتبں وچ اپٌے ىٌبعتی کبؿڈ ػی ڈپلیکیٹ کبپی
صبٍل ػی ربمکتی اے:
 ایل ػی چوؿی؛ ؿبئت ہوًب؛ ایل ػا عـاة ہو ربًب۔192۔ هیں ضوظ تًعیمی قؽٹیفیکیٹ ظا اقتؼوبل کت کؽ قکتب ہوں؟
پجلک ایڈهٌنٹـیيي تے ػواهی یوٹیلیٹی عؼهبت )ایٌل ،اچے یب ،اٹک ،پومتب ،وؿیـٍ( ػے
مبهٌے پیو کـًے ػے لئ کچھ ػمتبویقات ػے لئ عوػ تَؼیوی ہومکتی اے ،ایل ػا
هطلت اے اک تواڈاػمتغٔ ىؼٍ مبػٍ اهـاؿ ًبهہ ثـیـ تَؼین تےٹکٹوں ػے ۔ اک ؿیـ هلکی
ىہـی اٹلی وچ ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے ؿہبئو پؾیـ اى تَؼین ػے لئ عوػ تَؼیوی مـٹیلیکیٹ ػا
امتؼوبل کـ مکتب اے:
 ؽاتی کوالٹی تے صبلت یب ػواهی اػاؿے توں تَؼین ىؼٍ؛ تَؼین ػے الئن هواهغ یب اٹبلیي اػاؿوں ػی ربًت توں تَؼین ىؼٍ ،عبً هبًوًی صبلت ػےػالوٍ۔
193۔ لبًوًی کؽًے ظا کی هطلت اے ؟
هبًوًی کـًب یب لیگالئقیيي ػا هطلت اک اینب ػول اے رل وچ اک اینی ػمتبویق رہڑے
هلک توں ثبہـ ػی اتھبؿٹی ًے ربؿی کیتی ہو امے اٹلی ػی هزبف کوًنل ویلڈ هـاؿ ػے۔
194۔ اوتھیٌٹیکیهي یب هدبؾی ظا کی هطلت اے؟
ایہہ اک تـروہ اے ۔ ٹوجـ یب هہـ ػے ًبل ۔ رل ػی تَؼین مول کوؿٹ توں ہو تے ؿیـهلکی
فثبى وچ اٍل یب کبپی ػے ًبل هٌنلک ہو۔
195۔ اگؽ هیں نبظی کؽًب چبہوں تو هیٌوں کی کؽًب ہوقی ؟
ؿیـ هلکی ىہـی اٹلی وچ ىبػی کـ مکؼے ًیں ،هؾہجی ؿواد یب اٹبلیي مول ؿواد توں ،ػوًوں
ٓـیووں توں ایہہ هولکت ػے کلچـ وچ هبثل هجول ہوگی۔ اگـ ؿیـ هلکی ىہـی اٹلی وچ
ؿہبئو پؾیـ اے تو اٹبلیي ىہـیوں ػی ٓـس ہی ىبػی ػی توـیت ػا اػالى تے ؿہبئو ػی
کووًے ػے اًبگـاكے ػے ىبػی ػكتـ ایل ػی ػؿعوامت ػی ربئے گی۔ اػالى ایل ثبت ػی
هيہوؿی ػے لئ رہ ػو اكـاػ آپل وچ ىبػی کـًب چبہتے ًیں۔ ایل اػالى توں پہلے هنتوجل
ػے ػلہب تے ػلہي ىہـی صیخیت ػے اک ًوبئٌؼے ػے مبهٌے صلق اٹھبئیں گے۔
196۔ کہڑی ظقتبویؿ پیم کؽًی ہوًگی؟
 اک پـهٹ یب ًوال اومتب ،رہڑے اٹلی ػی هزبف کوًنل ربؿی کـػٍ ہوگب ۔ ایل ٍوؿت وچکوًنلـ ػی ػمتغٔ اٹلی وچ پـیلیتوؿا ػے ػكتـ توں لیگالئق ہوًگے۔ یب كیـ آپ ػے هلک ػی
هزبفی اػاؿے توں ۔ ایل ٍوؿت وچ ػمتبویق هوًَلیت یب هلک توں ثبہـ اٹلی ػے ملبؿت
عبًہ وچ ہوگی؛
 پبمپوؿٹ یب ؽاتی ىٌبعت ػی کوئی ػمتبویق؛ پیؼائو ػا مـٹیلیکیٹ رہڑے آپ ػے هلک ػی ربًت توں ربؿی کیتب گیب ہو ،ثب تـروہ تےهبًوًی ،اینی ٍوؿت وچ رہ پـهٹ اتے هتؼلوہ هؼلوهبت ،والؼ تے والؼٍ ػا ًبم ًہ ہو۔
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توخہ :صلق ػے وهت ػو ثبلؾ گواہوں ػا ویلڈ ىٌبعتی ػمتبویقات ػے ًبل ہوًب ّـوؿی اے اگـ ؿیـ
هلکی ہوں تو اى ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو۔ اینی ٍوؿت وچ رہ ؿیـهلکی اٹلی وچ ؿہبئو پؾیـ ہو
ؿہبئو ػا هتؼلوہ مـٹیلیکیٹ ،ؿہبئو ػی کووًے توں ربؿی ہوگب۔

کووًے ظی ظیگؽ ضع هبتی ظفبتؽ
197۔ قوبخی ضعهت کی ًیں تے ایہہ کف کبم آتی ًیں؟
ہـ کووًے وچ اک موبری مـوك ػا ػكتـ ہوتب اے۔ یہبں ایل کووًے ػے ؿہبئو پؾیـ توبم
اكـاػ ؿاثطہ کـ مکؼے ًیں چبہے اوٍ اٹبلیي ہوں یب ؿیـهلکی ہوں۔ موبری عؼهت ػے ػكتـ ػے
اكـاػ اى لوگوں ػی هؼػ کـتے ًیں رہڑے هيکالت ػا ىکبؿ ہوں تے اى ىؼجوں وچ هؼلوهبت
كـاہن کـتے ًیں؛
 ّؼیق اكـاػً ،بثبلؾ ،هؼؾوؿ لوگوں ػے لئ گھـیلو اهؼاػ؛ عبًؼاى تے اكـاػ ػے لئ هؼبىی هؼػ؛ ؿہبئو ػے لئ هؼػ؛ ًبثبلـوں ػا ؿہبئيی اػاؿوں وچ ػاعلہ؛ هوهی تے ػبلوی ٓوؿ اتے گوػ لیٌب؛ هؼؾوؿ اكـاػ ػی پبؿکٌگ ػے لئ ًيبًؼہی؛ پجلک ٹـاًنپوؿٹ ػے لئ ؿػبتی ًـط؛ موبری هیل ػے لئ اتھبؿٹی تے  /یب ؿات ثنـ کـًے ػے لئ رگہ وؿیـٍ۔198۔ تؼلیوی ضعهبت کی ًیں؟
ہـ کووًے وچ اک تؼلیوی مـوك ػا ػكتـ ہوتب اے رہڑے اى عؼهبت ػے لئ هؼلوهبت كـاہن کـتب
اے:
 امکول وچ کھبًب کھبًے ػی عؼهبت )هیل( تے امکول ٹـاًنپوؿٹ؛ امکولوں وچ هومن گـهب و مـهب ػی چھٹیوں ػے هـاکق؛ ڈے کیئـ وچ هنتولی ػا مـٹیلیکیٹ تے کووًے ػے ًـمـی امکول؛ ڈے کیئـ وچ ػاعلہ؛ ًـمـی امکولوں وچ ػاعلہ ،وؿیـٍ۔199۔ ثمبفتی ،کھیل تے ایکكٹؽا ٹبئن ظی قؽوـ کی ًیں؟
ہـ هیوًنپلٹی یب کووًے وچ اک حوبكتی ،کھیل تے ایکنٹـا ٹبئن ػی مـوك ػا ػكتـ ہوتب اے
رہڑے هیوًنپلٹی ػے اًؼؿ حوبكتی تے کھیلوں ػی مـگـهیوں ػی تـهی ،اًتظبم و اًزبم ػیتب
اے۔ اى عؼهبت اتے هؼلوهبت كـاہن کـتب اے:
 الئجـیـی یب کتت عبًے؛ کھلی رگہوں تے هوبهبت ػے اًتظبهبت؛ هیوًنپلٹی ػے کھیلوں ػے هـاکق؛ هومن گـهب ػے تلـیضی هـاکق؛ -حوبكتی اینومی ایيي ،کھیل تے آى لل ػا اًؼؿاری ؿرنٹـ وؿیـٍ۔

 6ؼہبئم
اٹلی وچ هیبم ػے لئ اک ؿیـ هلکی ػے لئ ّـوؿی اے رہ اوك ػے کول اک ؿہٌے ػی رگہ ػی
ّوبًت ہو۔ ایہہ رگہ کنی ػے کول هیقثبًی یب كیـ کـائے اتے یب اپٌی ؿہبئو ػی عـیؼاؿی
ہومکؼی اے ۔ هيکل ػی ٍوؿت وچ میٌتـو ػی اکولیئٌنب یب موبری گھـوں وچ ؿہٌے ػے لئ
هؼػ لی ربمکؼی اے۔
200۔ هیں اک ضبًعاى/ظوقت ظے ًبل هہوبى ظے ِوؼ اتے ہوں ،هیؽےاتے کی غهہ
ظاؼیبں ًیں؟
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تنی ًئیں ،مگوں رہڑا تواڈی هیقثبًی کـے اوك اتے۔ رہڑا وی کنی وی ؿتجے اتے ،اک
ؿیـهلکی ًو ؿہٌے ػی یب هیقثبًی ػی مہولت كـاہن کـے ،اى ٍوؿتبں وچ ایل اتے الفم اے رہ اوٍ
ػواهی صلبظتی اػاؿوں ًو ایل ػی آالع كـاہن کـے) اک آالع ثـائے هیقثبًی ػی تَؼین):
 رؼ اوٍ اپٌی ؿہبئو یب ایل ػا کوئی صَہ کـائے یب ؿہٌے ػے لئ ػے؛ رؼ اپٌی گھـ ػی هلکیت هٌتول کـے تو ثیچٌے والے یب عـیؼاؿ ػا اًب گـاكک ڈیٹب؛ رؼ اٹلی ػی مـفهیي وچ ؿہٌے ػے لئ اک رگہ كـاہن کـیں چبہے ػبؿّی ٓوؿ اتے ہیمہی۔
201۔ کیب ایہہ اک ایكب ػول اے خہڑا توبم نہؽیوں /اظاؼوں ظے لئ الؾهی اے؟
ری ہبں ،مبکـو کولیزو یب چـچ ہبمٹل تے ڈپلوهیٹک تے ملبؿتی اػاؿوں ػے ػالوٍ ،ہـ ىہـی یب
اینومی ایيي ،پـائیویٹ یب پجلکً ،وں ػواهی صلبظت ) (PSػے هزبفی اػاؿوں ًوں آالع كـاہن
کـًب الفهی اے ،صتی کہ اوٍ ؿیـ هلکی اكـاػ رہڑا اپٌے گھـ وچ ؿىتہ ػاؿ یب ہن وٌٓوں ػی
هیقثبًی کـیں او وی۔
202۔ ایہہ اِالع کف ِؽذ فؽاہن کتی خبئے؟
ایہہ آالع  48گھٌٹوں وچ تضـیـی ىکل وچ ػیٌی ہوًؼی اے ،چبہے ؿرنٹـی عٔ ػی ٍوؿت وچ
رل ػی وٍولی ؿمیؼ هوبهی هزبفی پولیل امٹیيي ػے ًبم ہو۔
توخہ :هبًوى ًوجـ  99/2013وچ صکن اے رہ رے کبم ػیٌے واال ؿیـ هلکی وؿکـ ًوں اپٌی ؿہبئو وچ
ؿپٌے ػی پیو کو کـاں تو اك ػی آالع وی الفهی اے ،اینی ٍوؿت وچ هالفهت ػیٌے ػی الفهی
عٔ و کتبثت ػے ؽؿیؼے ایل ثبؿے وچ آگبٍ کیتب رب مبى۔
203۔ ایہہ کف ظے ًبم اتے ثھیدب خبئے گب؟
 ٍوثے ػے کبپو لوگو یب ػاؿ الضکوهت ػے کووًے ػے کنتوؿا وچ؛ ٹبوى کوًنل ػے کووًے ػے ػكتـ وچ رہڑا رہ کبپو لوگو ًئیں ًیں۔204۔ اِالع ظیٌے ظے لئ کہڑی ظقتبویؿات ًبل لگبًی ہوًگی؟
هہوبى ػا اًبگـاكک ڈیٹب رینے )ًبم ،عبًؼاًی ًبم ،تبؿیظ و هوبم پیؼائو ،ؿہبئيی پتہ(؛
 هہوبى ػا اًبگـاكک ڈیٹب رینے )ًبم ،عبًؼاًی ًبم ،تبؿیظ و هوبم پیؼائو ،ؿہبئيی پتہ,ىٌبعت ػی ػمتبویق ،ػمتبویق ػا ًوجـ ،تبؿیظ و هوبم ارـا(؛
 ایل رگہ ػا ٍضیش پتہ رہبں ؿیـ هلکی هہوبًوں ػا هیبم ہو؛ اوٍ عطبة یب هوَؼ رل ػے تضت ایہہ رگہ ؿہٌے ػے لئ ثیچی گئی تھی ،هخبل ػے ٓوؿاتے کـایہ اتے ػیٌے ػے لئ ،لوى یب هـّہ ،ربئؼاػ یب ػومـی ،یب كیـ مبػٍ ٓوؿ اتے اک اهـاؿ
ًبهہ رل وچ ؿیـ هٌبكغ هیقثبًی ػا لکھب ہو۔
توخہ :هبًوى  94/2009ػے هطبثن رہڑا کوئی وی ثـیـ پـهینو ػے ؿیـ هلکی ًوں کـائے اتے هیبم ػے
لئ ػے یب اک هیؼبػ ػے گؾؿے ہوئے پـهینو تے ثـیـ تزؼیؼ ىؼٍ پـهینو کے صبهل کو اػائیگی پـ
هہوبى ًوافی ،ؿیـ هٌبمت هٌبكغ کی عبٓـ هؼبوّہ صبٍل کـے یب کـائے پـ ؿہبئو یب اك کب صَہ كـاہن
کـے امے چھ هبٍ مے تیي مبل تک ػی مقا ہومکؼی اے۔ تے رے ایل ًوں اک ػكؼہ مقا ہو ربئے
تو هکبى ایل مے لیب ربمکؼا اے چبہے ایل ػا تؼلن ایل رـم مے ًہ وی ہو۔
 6.1گھؽ ًوں کؽائے اتے ظیٌب
205۔ خے هیں گھؽ کؽائے اتے لوں تو هیٌوں کی کؽًب ہوئے گب؟
اینی ٍوؿت وچ ؿہٌے ػے هبثل کـائے ػا اک هؼبہؼٍ )کـائے ػا هؼبہؼٍ( کـًب ہوگب۔ اك هؼبہؼے
ػے تضت هکبى هبلک ػومـوں ًوں کـایہ ػاؿ ،اپٌے هکبى مے كبئؼٍ ،ؿہٌے کب امتؼوبل تے اک
هؼیٌہ هؼت ػے لئ ،هکبى ػا هبہبًہ کـایہ اتے ػیٌے ػا پبثٌؼ اے۔ ایہہ کـایہ ،کـایہ ػاؿ ػووهب ً ہـ
هبٍ هبلک ًوں اػا کـتب اے۔ ایہہ کـایہ ہـ مبل  ISTATػے هطبثن ہوًؼا اے تے ایل ػی كہـمت
ػے صوالے ًبل  75كی ٍؼ اّبكہ کـتب اے۔
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206۔ پیهگی َوبًت توں کیب هؽاظ اے؟
ایہہ اک ؿهن اے رہڑا کـایہ ػاؿ هبلک هکبى ًوں ّوبًت ػے ٓوؿ ایل هکبى وچ ہو مکٌے والے
اتلبهی ًوَبى ػی تالكی ػی ٍوؿت وچ اتے ػیتب اے۔ ایل ؿهن ػا ٹوٹل تیي هبٍ ػے کـائے مے
اوپـ ًئیں ہومکؼا۔ رے گھـ وچ کوئی ًوَبى ًہ ہوا ہو تو ایہہ مبؿا ڈپبفٹ کـائے ػاؿ ًوں کـائے ػا
هؼبہؼٍ عتن ہوًے اتے ایل ػـٍے ػے ػوؿاى هبًوًی موػ ػے كی ٍؼ ػے اّبكہ ػے ًبل واپل
ػے ػیب کیتب ربًؼا اے۔
207۔ ایہہ کؽائے ظا هؼبہعٍ کف نکل وچ ہوگب؟
هبًوى ایہہ الفم هـاؿ ػیتب اے کہ ؿہٌے ػے هکبى ػا کـائے ػا هؼبہؼٍ تضـیـی تے ایل ػی هنن
ػے ثبؿے وچ ٍضیش و ٍبف ٓوؿ اتے ػؿد ہو۔
کـائے ػے هؼبہؼے وچ:
 کـائے ػاؿ ًوں ہـ هبٍ کتٌب کـایہ ػیٌب ہوگب؛ کتٌے ػـٍے ػے لئ کـایہ ػاؿ کـائے ػے ایل گھـ وچ ؿٍ مکؼا اے؛ هہیٌے ػے کہڑے ػى ایہہ کـایہ اػا کیتب ربئے می تے کل ٓـس۔هبًوى  431/98ػی ؿو ًبل کـائے ػے هؼبہؼے فیبػٍ تـ ػؿد ؽیل ػو ٓـس ػے ہوًؼے ًیں:
 آفاػ هؼبہؼٍ ،رہڑا کہ کـائے ػی هوروػٍ هبؿکیٹ ًوں كبلو کـتب اے تے ٓلت و ؿمؼ ػے اٍولػے رینب اے۔ ایل ػا ػـٍہ  4مبل ػا ہوًؼا اے تے رے ایل ػی هیؼبػ عتن ہوًے ػے 6
هبٍ پہلے کوئی هٌنوعی ًئیں ػی ربئے تو یکنبں هواًیي ػے ًبل اگلے  4مبلوں ػے لئ
الگو ہوگب۔ ایہہ ىـوع ػے چبؿ مبلوں وچ اپٌی عوػ ػی ّـوؿت یب عبًؼاى وچ ػومـے ػؿرے
تک ػے ؿىتہ ػاؿ ػی ّـوؿت اتے  ،یب كیـ ایل رگہ ػی هـهت ػے ورہ مے هٌنوط
ہومکؼا اے۔
 ایہہ هوـؿٍ هؼبہؼٍ صتوی ٓوؿ اتے ربئؼاػ تے کـائے ػاؿاى ػی یوًیي آؿگٌبئقیيٌق ػؿهیبىکووًے ػی ىـکت ػے ًبل ٓے پبتب اے۔ ایل ػا ػـٍہ  2مبل روغ  3مبل ہوًؼا اے۔ ایل
هنن ػے هؼبہؼے وچ هبلک هکبى تے کـائے ػاؿ ػوًوں آهؼًی ػے ٹیکل ؿیٹـى ػا كبئؼٍ
صبٍل کـ مکؼے ًیں رہڑا کہ ؿرنٹـیيي ٹیکل وچ  30كی ٍؼ کوی تے کووًے ػی
ؿػبیت تے اهپومٹب هیوًنیپبلے اوًیکب ) (IMUوچ عتن یب فثـػمت کوی هوکي اے۔
208۔ کیب هؼبہعے ظی ؼخكٹؽیهي الؾهی اے؟
ری ہبں ،هواًیي ثـائے ربئؼاػ ػی ورہ مے الفم اے کہ هؼبہؼے اتے ػمتغٔ ػے یب ػمتغطی
هؼبہؼٍ  30ػى ػے اًؼؿ ؿرنٹـیيي آكل وچ روغ کـوائیں۔ کـائے ػی هؼ وچ ایل ؿهن ػا 2
كی ٍؼ مبالًہ ٹیکل اے۔ ؿرنٹـیيي كیل ػے اعـاربت کـائے ػاؿ تے هبلک هکبى وچ آػھے
آػھے تونین ہوًؼے ًیں۔ ہـ مبل ؿرنٹـیيي ػی تزؼیؼ ہوگی۔ اک کخیـ مبلہ هؼبہؼٍ ػی اثتؼا
وچ ؿرنٹـیيي ػی اػائگی اگلے مبلوں ػے لئ اک ًبل اک اػائیگی وچ وی کـ مکؼے ًیں۔
ایل ٓـس تنی ؿرنٹـیيي ػی اػائیگی وچ کوی کـ مکؼے ًیں۔
ایل ػے ػالوٍ ثبهبػؼٍ اًؼؿاد ىؼٍ هؼبہؼٍ ،ػے ًبل تنی کووًے ػے اػالى یبكتہ کن آهؼًی
والوں ػے لئ کـائے ػے اعـاربت ػے مپوؿٹ ػا صَہ ػے صَول ػے ثبًؼو وچ ىـیک ہو
مکؼے ًیں ،ایہہ تواڈی ػی آهؼًی تے تواڈے ػے کـائے ػے اعـاربت اتے هٌضَـ اے۔
توخہ :رے هؼبہؼٍ ؿرنٹـ ًہ ہوا ہو تو ایہہ پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے ارـا ػے لئ اک هٌبمت ؿہبئو
ػے ٓوؿ اتے ػکھبًے ػے لئ ویلڈ ًئیں اے۔

 6.2گھؽ ظی ضؽیعاؼی
209۔ کیب هیں اک گھؽ ضؽیع قکعا ہوں؟
ؿیـ هلکی اک کبم ػے یب عبًؼاى ػے ثبهبػؼٍ پـهینو ػے ًبل ،یب  CEپـهینو رہڑا ٓویل
ػـٍے ػے هیبم پؾیـ ػا ہوًؼا اے ،ػے صبهل اک اٹبلیي ىہـی ػی هنبوی ىـائٔ اتے گھـ
عـیؼ مکؼے ًیں۔
ػومـے ایل ػے ػالوٍ ٍـف ایل ٍوؿت وچ گھـ عـیؼ مکؼے ًیں رؼکہ اًبں ػے کول اٹلی
تے اى ػے هلک ػے ػؿهیبى کوئی عبً هؼبہؼٍ ہو۔
پہلے گھـ ػی عـیؼاؿی اتے ٹیکل ػی کچھ ؿػبئتیں ہوًؼی ًیں۔
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210۔ اک گھؽ ظی ضؽیعاؼی اتے کہڑی قی ظقتبویؿات اتے ظقتطّ کؽًے ہوًعے ًیں؟
۔ عـیؼاؿی ػی تزبویق ػے هطبثن پہلے تو ایل ػی هیوت ًوں هوـؿ کـلیب ربئے تے اک كبئٌل
تزویق اتے ػمتغٔ کـ ػے هیوت ػے صنبة مے اک پیيگی ثیبًہ ػی اػائیگی کـ ػی ربئے؛
 ایہہ كـوعت ػا ؿاّی ًبهہ یب موزھوتہ ،اک ىـوػبت ػا هؼبہؼٍ اے رل اتے ػوًوں كـینػمتغٔ کـیں گے)هؼبہؼٍ ثـائے عـیؼ و كـوعت( تے اک تبؿیظ هوـؿ کـیں گے تے رے اینب
هوکي ًہ ہو تو هؼبہؼٍ اتے كوؿی ػمتغٔ کـ ػئیے ربئیں گے۔ كـیویي ػے ػمتغٔ ػے هوهغ
ػے ثؼؼ ایہہ امتؼوبل ػے هبثل اے مگوں ربئؼاػ ػی هبًگی گئی هیوت ػا اػا کـًب ایل
هٌقل اتے الفهی ًئیں اے؛
 ػواهی آالع ثـائے كـوعت ،هؼبہؼٍ ثـائے عـیؼ و كـوعت رہڑا کہ ایل ربئیؼاػ ػی هٌتولیػا رواف اے ػے لئ تنی ًوتبئیو یب ًو ٹـی ػے آگے پیو کـیں گے تے ایہہ اک پجلک اکٹ
اے۔
211۔ هئوتو یب ؼہي کیب اے؟
رے تواڈے کول گھـ ًوں عـیؼًے ػی کل هیوت ػا پوؿا هؼبوّہ ًہ ہو تو تنی ثیٌک مے ایل
ػی اػائیگی ػے لئ ؿہي ػے اک هـُ ػے ؽؿیؼے هبًگ مکؼے ًیں۔ ثیٌک هـّے )لی گئی
ؿهن( ػی ّوبًت ػے ٓوؿ اتے ایل ربئؼاػ اتے اک ثبًڈڈ )اپوتیکب یب ؿہي( ًبكؾ کـ ػے گب۔ رے
ایہہ آهؼًی ثیٌک ػے ؿہي ػے هنطوں ػی اػائیگی ػے لئ ًبکبكی ہو تو اک ىغٌ یب اػاؿٍ
رہڑا ؽاتی ٓوؿ اتے ربئؼاػ ػے اوپـ ایل )ّوبًت( ػی اػائگی اتے ؿاّی ہوں ػی ّوبًت ػے
مکؼا اے ۔ ایپو تیکب یب هوؿٹیذ اک اینب كبؿهوال اے رہڑا ثیٌک ًوں هوؿٹیذ یب ؿہي ػی اػائیگی
اتے ًبکبم ہوًے اتے ایل ثبت ػی اربفت ػیتب اے کہ اوٍ گھـ یب ربئؼاػ ًوں اپٌے هجْے وچ کـ لے
تے امے ثیچ کـ پیيگی اػائگی ػی ؿهن ًوں وٍول کـ لے۔
پہال گھـ عـیؼے ربًے ػی ٍوؿت وچ هنطوں اتے ؿػبئتی لوى یب هـّہ ػا موػ ػی ىـس ثہ
ًنجت ػبم ٓوؿ اتے ثیٌک ػی ربًت مے کن ہوًؼی اے۔
توخہ :رے تواڈا اؿاػٍ اک هـّہ لیٌے ػا اے تو تنی پہلے ثیٌک مے ایل ػے ثبؿے وچ هؼلوهبت لیں
کہ اوٍ ؿهن رل ػی تواں ًو گھـ ػی عـیؼاؿی ػے لئ ّـوؿی اے امے اوٍ ػیٌے اتے ؿاّی ًیں۔
212۔ ثیٌک کف لكن ظی نؽائّ اتے لؽَہ یب لوى ظیتب اے؟
ثیٌک ػا هـُ یب ؿہي اتے هـُ لیٌے ػے لئ ثیٌک ّوبًت هبًگتب اے:
 آهؼًی ػا ڈیکلـیيي کـًٹ اکبوًٹ وچ تٌغواٍ ػی اػائیگی ػی تَؼین )کچھ ٍوؿتبں وچ ایہہ الفهی ًئیں ًیں(؛ ؽاتی یب پـاپـٹی ػی ّوبًت اتے۔213۔ هوؼٹیح یب ؼہي ظی نؽوػبت ظے هؼبہعٍ ظے لئ کیب هطًوو ًوػیت ظی
هؼلوهبت ظؼکبؼ ہوًگی؟
اٍل ىـائٔ رہڑا کہ ایل هؼبہؼٍ ثـائے هئوتو ػے لئ ػؿکبؿ ہوًگی اوٍ ایہہ ًیں:
 کتٌے ػـٍے وچ پینہ وٍول ہوگب  5مے  30مبل ،تے ایل هوهغ اتے ػؿعوامت گؾاؿ ػیثتبئی گئی ػوـ ػا وی عیبل ؿکھب ربئے گب؛
 کہڑے مے ٹیکل ػی ىـس الگو ہوگی۔ فیبػٍ مے فیبػٍ ٹیکل ػے موػ هبًوى ػے هطبثنرہڑا امتؼوبل ػے ٹیکل اتے پبثٌؼی لگبتب اے؛ موػ ػے ٹیکل هغتلق هیؼبػ ػے ہوًؼے
ًیں )هبہبًہ ،مہ هبہی وؿیـٍ( تے ایہہ اہن ؿوفًبهہ )رینے هخبل ػے ٓوؿ اتے اًڈکل
 ( EURIBOR, EURIRSوچ ىبئغ ہوًے ػی ثٌیبػ اتے ہوًؼی ًیں ،هقیؼ اک ایڈیيٌل کومٹ
ػے چبؿرق رہڑا کہ ہـ ثیٌک وچ اًنٹیوٹ ػے صنبة مے كـم ہوًؼے ًیں تے اى ًوں
 SPREADکیٌؼے ًیں؛
 اػائیگی ػی ىـس کہڑی می اے تے اػائیگی ػا پـوگـام )اوٍ ؿكتبؿ ریل ًبل تنی اػائیگیکـػے ًیں( ،ػؿعوامت گؾاؿ ػی آهؼًی ػی مطش ػی ًنجت اػائیگی ػی هوؼاؿ ہویيہ
پبئؼاؿ یب اک می ؿہٌی ربہیؼی۔
 لوى ػے عتن ہوًے مے پہلے ػی گئی اػائیگی ػی پٌبلٹی ػی هوؼاؿ کتٌی ہوگی۔214۔ هئوتو یب ؼہي تے گھؽ قے هتؼلمہ هؼبہعے کی لکھتب اے؟
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گھـ تے عـیؼ و كـوعت تے ؿہي ػے هؼبہؼے كـاہوی ػوًوں ،هکول تے ؿرنٹـیيي اک ًوٹبیئو یب
ًوٹـی اكنـ ػے ؽؿیؼے اًزبم پبتی ًیں۔
215۔ هیٌوں هکبى ضؽیعًے اتے کہڑے قے ٹیکكؿ تے اضؽاخبت اظا کؽًے ہوًگے؟
۔ ؿرنٹـیيي ػا ٹیکل )پہلے گھـ ػی عـیؼاؿی ػی ىـٓ اتے ؿػبیت(؛
 رے تنی ایہہ گھـ کنی ایزٌنی مے لے ؿہے ًیں تو اهپومتب مل ولوؿے اروًتو ایوا)(IVAػا ٹیکل؛
 ٹیکل ایپوتیکبؿیب یب هوؿٹیذ کبتبمتبلے ٹیکل؛ ػو هؼبہؼے اک عـیؼ و كـوعت تے ػومـا هوؿٹیذ یب ؿہي ػے ًوٹـی هبًوًی اعـاربت ػی كیل۔216۔ اک هبلک هکبى یب کؽائے ظاؼ ظی زیثیت قے کیٌوں قے اضؽاخبت ظا قبهٌب کؽے
پڑے گب؟
تنی ًوں یوٹیلیٹی ثل )رینے گیل ،ثزلی ،پبًی ،گھـ گـم کـًے ػا ًظبم ،ٹیلی كوى رے
اے تو ،تے هیٌٹیٌیٌل یب ػوبؿتی هـهت وؿیـٍ( ػے اعـاربت رہڑا کہ هبہبًہ یب ػو هبہی ہوًؼے
ًیں رؼکہ کوڑے ػی ٍلبئی ػا ٹیکل مبل وچ اک یب ػو ػكؼہ IMU،یب رہڑے وی ٹیکل اك
پـاپـٹی ػی هؼ وچ آوًؼا او ،اػا کـًب ہوگب۔
 6.3قوبخی گھؽ یب قیٌتؽو ظی اکولیئٌكب
217۔ قوبخی گھؽ کیب ًیں؟
ایہہ اوٍ اػاؿے ًیں رہڑا کہ هضؼوػ تؼؼاػ وچ ػمتیبة موبری عؼهبت تے اهؼاػ ػا ملنلہ ػی
ّوبًت ػیتے ًیں تے اى ؿیـ هلکیوں ًوں ػبؿّی ؿہبئو كـاہن کـػے ًیں رہڑا کہ ػبؿّی ٓوؿ
اتے ؿہبئيی ّـوؿیبت پوؿی کـًے ػی هتؼلوہ ّـوؿیبت پوؿی کـًے مے هبٍـ ہوں ،ایل لئے اى
ػے هلبػ وچ اًہیں ایل ٓـس كوؿی ٓوؿ اتے موبد وچ ىبهل کـًے ػی ّـوؿت پوؿی کیتی
ربًؼی اے۔
218۔ کیب هیں قوبخی گھؽ وچ ظاضل ہو قکعا  /قکعی ہوں؟
ٍـف رے تنی اک ثبهبػؼٍ کبم ،عبًؼاى ،ؿوفگبؿ ػا اًتظبؿ ػے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے
صبهل ؿیـهلکی ًیں تے تنی اکیلے اک گھـ ػا صبٍل ًئیں کـ مکؼے۔
219۔ کف ًوں قوبخی یب قیٌتؽو ظی اکولیئٌكب وچ ؼہٌے ظا زك ًئیں اے ؟
اوٍ ؿیـ هلکی ري مے پـهینو ػی مو رو ؿًو لے لیب گیب ہو یب كیـ اوٍ ثے هبػؼٍ ہوں ،ػالوٍ
کہ اوٍ کنی عبً ایوـرٌنی ػی صبلت )هیئـ ػی ربًت مے هبئن کـػٍ (وچ ًہ ہوں؛
 اوٍ ؿیـ هلکی ري ػے کول تؼلین ،میبصت ،ثقًلٓ ،جی ػالد تے ػومـی ٓـس ػا پـهینورل ػا ػوؿاًیہ کن ػـٍے ػا ہو۔
220۔ کیب قوبخی هؽاکؿ وچ ؼہبئم هفت اے؟
ایہہ هلت یب كیـ کـائے اتے وی ہو مکؼی اے۔
221۔ خے هیں کكی قوبخی گھؽ وچ ؼہوں تب کیب هیؽے اوپؽ کچھ غهہ ظاؼیبں وی
ًیں؟
ری ہبں ،تواڈے اوپـ ایل هـکق ػے ًظن و ّجٔ ػی پبثٌؼی ػی ؽهہ ػاؿی اے۔

ػواهی ؼہبئهی تے کوآپؽیٹیو ػوبؼتیں
222۔ ػواهی ؼہبئهی ػوبؼتیں کیب ًیں؟
ایل ػا هطلت اوٍ ػوبؿتیں رہڑا ػواهی كٌڈ مے تؼویـ ىؼٍ ًیں تے ػواهی اػاؿوں مے
تؼلن ؿکھتی ہوں تے اى ػا هوَؼ ؿہبئو ہو۔
223۔ کیٌوں ػواهی ؼہبئهی ػوبؼتوں وچ ؼہبئم زبيل کؽ قکعا اے؟
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اوٍ ؿیـ هلکی ري ػے کول مو روؿًو کبؿتب یب کبؿڈ ہو تے اوٍ ؿیـهلکی ري ػے کول کن اف کن
ػو مبل ػا ثبهبػؼٍ پـهینو ػی مو روؿًو یب هیبم ػا اربفت ًبهہ ہو تے اوٍ اک ثبهبػؼٍ هبتضتی
یب عوػ ػا کبم کـ تے ہوں ًوں ایل وچ ؿہٌے ػا صن اے ،رل ٓـس اٹبلیي ىہـیوں ػے لئ اے،
ایہہ ػواهی ؿہبئيی ػوبؿتیں تے موبری ػؿهیبًی ایزٌنیوں ػی هؼػ مے رے اوٍ ایل
ؿیزي وچ ًیں تو ایل ػے ػول وچ هؼبوى ہو مکؼے ًیں ایہہ پہال گھـ عـیؼًے ػے لئ
ؿػبیت ،هـهت ،پہلے گھـ ػے عـیؼًے تے کـائے ػے ملنلے وچ وی هؼػ کـػے ًیں
آؿٹیکل)(ex art. 40 d.lgs. 286/1998.۔
224۔ ػواهی ؼہبئهی خگہوں وچ کیكے ظاضل ہوا خب قکعا اے؟
اوٍ لوگ رہڑا ػواهی ؿہبئيی رگہوں )رہڑا کہ کبفا پبپو الؿے یب ػواهی گھـ وی کہالتے ًیں(
وچ ػاعلہ چبہتے ًیں ،اى ًوں ایل ػالهے ػی کووًے وچ اک كبؿم اتے  ،رہڑا کہ کووًے وچ
ػمتیبة اے اتے اک ؿرنٹـی ػؿعوامت وٍولی ؿمیؼ ػے ًبل ،پیو کـًی ہوگی۔ ایہہ
ؿہبئو اک ػواهی ػؿرہ ثٌؼی ػی ثٌیبػ اتے یؼٌی عبًؼاى یب كـػ ػی هؼبىی صبلت و آهؼًی
ػیکھتے ہوئے ػی ربئیں گی رہڑا اًہوں ًے اپٌے موال وچ لکھی ہوًگی۔ هقیؼ هؼلوهبت ػے
لئ ؿہبئو ػی کووًے ػے ػواهی تؼلوبت ػے ػكتـ وچ ؿاثطہ کـیں۔
225۔ کوآپؽیٹیو ہبوقٌگ کیب ًیں؟
کوآپـیٹیو ہبومٌگ اک اینب اػاؿٍ اے رہڑا ؿہبئو ػے هوَؼ ػے لئ ػوبؿت ػی تؼویـ یب
عـیؼاؿی کـتب اے رہڑا کہ ایل ػی مومبئٹی ػے لوگوں ػے لئ ہوًؼی ًیں۔ ایہہ مومبئٹی
هوجـ )کووًے ػے ؿہبئيی ،کن آهؼًی تے ػومـی ربئؼاػ ػے هبلک ًہ ہوں وؿیـٍ( ایل ػے
عـیؼاؿ ہوًؼے
کوآپـیٹیو وچ اک گھـ ػی عـیؼًے وچ ػبم ٓوؿ اتے كبئؼٍ ہوًؼا اے کیوًکہ ایہہ کوآپـیٹیو كنکل
تے ثیٌک ػے هـّے وچ ؿػبیت یبكتہ ہوًؼی ًیں۔
226۔ کیب هیں اک کوآپؽیٹیو ہبوقٌگ وچ نبهل ہوقکعا ہوں؟
ری ہبں ،ؿیـ هلکی ىہـی اک کوآپـیٹیو ہبومٌگ وچ ىبهل ہو مکؼے ًیں۔

 7يست
 7.1لوهی يست ظی قؽوـ ) (SSNوچ ؼخكٹؽیهي
هوهی ٍضت ػی مـوك ػومـے امٹـکچـ ػے ًبل ،اٹبلیي تے ؿیـهلکی ىہـیوں کو ٍضت ػی
مـپـمتی ایل وچ هؼػ ػی عؼهبت ػی ّوبًت ػیتب اے۔
ؿیـ هلکی ىہـی رہڑا اٹلی وچ ثبهبػؼٍ پـهینو ػے ًبل ؿہبئو پؾیـ ہو اًہیں هوهی ٍضت
مـوك مے هؼػ لیٌے ػا ،اٹبلیي ىہـیوں ػے هنبوی صن صبٍل اے۔ ٍضت ػی هؼػ ؿرنٹـڈ
كـػ ػے ػالوٍ ایل ػے ؽهہ ایل ػے عبًؼاى ػے اكـاػ ري ػے کول ؿیگولـ پـهینو یب اربفت ًبهہ
ہو ػے لئ وی ًیں۔
227۔ ایہہ ؼخكٹؽیهي کہبں قے کؽوائی خبقکعی اے؟
ؿرنٹـیيي اپٌے ؿہبئو یب پھـ )رے ؿہبئو ًہ وی ہو ( ڈوهینبئل ػے ػالهبئی اػاؿٍ ثـائے
ٍضت ) (ASLوچ کـوائی ربمکؼی اے۔
228۔ ایہہ ػاللبئی اظاؼٍ ثؽائے يست ) (ASLکیب اے؟
ػالهبئی اػاؿٍ ثـائے ٍضت ہنپتبل ،واؿڈف ،کٌنلٹٌٹ تے کلیٌکل ػا هزووػہ اے رہڑا هوهی
مـفهیي اتے هوروػ ًیں تے ػوام ػی ٍضت ػے ؽهہ ػاؿ ًیں۔  ASLتواڈے کول  SSNوچ ؿرنٹـ
ہوًے تے اک كیولی ڈاکٹـ ػے اًتغبة ػا کہتب اے۔
229۔ کیب هیں اپٌے آپ ًوں لوهی يست ظی قؽوـ  SSNوچ ؼخكٹؽ کؽوا قکعا ہوں؟
هوهی ٍضت ػی مـوك  SSNوچ ؿرنٹـیيي ػؿد ؽیل ؿیـ هلکی ىہـیوں ػے لئ الفهی اے:
 CEپـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ رہڑا ٓویل ػـٍے ػے هیبم پؾیـ ػا ہوًؼا اے؛
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 هبتضت کبم ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ؛ عوػ ػے کبم ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ؛ ؿوفگبؿ هلٌے ػا اًتظبؿ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ؛ عبًؼاى ػی ورہ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ؛ میبمی پٌبٍ ػی ورہ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ؛ اًنبًی ثٌیبػ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ؛ ایڈاپيي ػی ورہ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ؛ مـپـمتی ػی ورہ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ؛ ىہـیت ػے لئ ػیب گیب پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ۔اوٍ ؿیـ هلکی رہڑا پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے ارـا یب تزؼیؼ ػے اًتظبؿ وچ ہوں وی ایل ػا صن
اے تے رے اوٍ ؿرنٹـ ًہ ہوں تو اپٌے آپ ًوں ؿرنٹـ کـوا مکؼے ًیں۔
ایہہ صن تواڈے ؽهہ عبًؼاى ػے اكـاػ ػا وی اے۔
هقیؼ ربًٌے ػے لئ ؿیزي تے هولکت ػے ػؿهیبى هؼبہؼٍ “ؿیـهلکی ػوام ػے لئ ؿیزي تے آفاػ
ٍوثوں ػی ربًت ًبل ٍضت تے هؼبلزے ػی ّبثطوں ػا ٍضیش آالم" .
توخہ :ؿیـ هلکی رہڑا اٹلی وچ ػالد کـواًے ػے لئ آتے ًیں اوٍ اپٌب اًؼؿاد  SSNوچ ًئیں کـوا مکؼے
تے اى ًوں اپٌے ٓجی اعـاربت ػا عوػ ہی ثٌؼوثنت کـًب ہوگب؛
اوٍ ؿیـ هلکی تے اى ػے ىـیک صیبت رہڑا میبمی پٌبٍ تے ثے وٓي ػی صیخیت وچ یہبں ًیں اوٍ
اٹبلیي ىہـیوں ػے هنبوی ًیں رے اى ػا میبمی پٌبٍ ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو اة تک هیؼبػ وچ ہو۔
 SSNوچ ؿرنٹـ ؿیـ هلکی ػے یہبں پیؼا ہوًے والے ثچے تے ػومـے ػؿد ىؼٍ ًبثبلؾ ثچے یکنبں
ٓوؿ اتے اك وچ ىبهل ہوًگے۔
ؿیـ هلکی ىہـی ري ػے کول تؼلین تے هؾہجی ورہ ػا اربفت ًبهہ ہو تے ایل ػے هنبوی ؿیـ
هلکی اًتغبة ػے ٓوؿ اتے  SSNوچ اپٌب تے اپٌے ًبل ؿہٌے والے عبًؼاى ػا اًؼؿاد کؽوا قکعے ًیں یب
كیـ اًبں ًوں اک ثیوبؿیوں ػے عالف ،صبػحے تے فچگی ػی اک اًيوؿًل )ایہہ پبلینی توبم اٹلی وچ
تے ؽهہ عبًؼاى اتے ہومی( لیٌی ہوگی۔

230۔ کت لوهی يست ظی ضعهبت وچ اًعؼاج هوکي ًئیں اے؟
اوٍ ؿیـ هلکی رٌبں ػے کول مـفهیي ػا تیي هبٍ توں کن ػا پـهینو ػی موروؿًو ہو (رہي رہ
میبصت ،وفٹ ،کبؿوثبؿ ،وؿیـٍ) تے مـفهیي اتے هوروػ ؿیـ هبًوًی ؿیـهلکی۔
231۔ اوٍ کہڑی ظقتبویؿات ًیں خہڑا خہ لوهی يست ظی ضعهبت  SSNوچ اًعؼاج ظے
لئ پیم کؽًی ہو قبى؟
ػبم ٓوؿ اتے ػؿد ؽیل ػمتبویقات پیو کـًی ہوًؼی مبى؛
 ویلڈ پـهینو ػی مو رو ؿًو؛ رے پـهینو ػی مو رو ؿًو تزؼیؼ ػے ػول وچ اے تو ایلگؾؿے ہوئے پـهینو ػے ًبل ایل ػی تزؼیؼ ػی وٍولی ػی ؿمیؼ )کنتوؿا یب پومٹ آكل
ػی ػی ػے ًبل پیو کیتب ربئے۔
 ؿہبئو ػا اٍل اهـاؿ ًبهہ تے كیولی ػا امٹیٹل )یب اهـاؿ ًبهہ پـهینو ػے هطبثن اٍلهنکي(؛
 كنکل کوڈ؛ اهـاؿ ًبهہ رہبں ایہہ لکھب ربئے رہ هیں اپٌی صیخیت ػی تجؼیلی ػی كوؿی آالع کـوںگب/گی۔
ایل ػے ػالوٍ هوروػٍ پـهینو ػی هنن ػے صنبة ًبل عبً ٓـس ػی ػمتبویقات
هبًگی ربمکؼی ًیں۔ اك ػمتبیقات ػی اک تلَیلی لنٹ ؿیزي تے هولکت ػے ػؿهیبى
هؼبہؼٍ ػے“ؿیـهلکی ػوام ػے لئ ؿیزي تے آفاػ ٍوثوں ػی ربًت ًبل ٍضت تے هؼبلزے
ػی ّبثطوں ػا ٍضیش آالم" وچ هوروػ ًیں۔
232۔ لوهی يست ظی قؽوـ ظی ؼخكٹؽیهي ظا ظوؼاًیہ کتٌے ػؽيے ظا ہوًعا اے؟
 SSNوچ اًؼؿاد ػا ػوؿاًیہ پـهینو ػی مو رو ؿًو ػے هنبوی ہوًؼا اے۔
233۔ لوهی يست ظی قؽوـ ظی ؼخكٹؽیهي کت ضتن ہوًعا اے؟
هوهی ٍضت ػی مـوك ػی ؿرنٹـیيي عتن ہوًؼا اے:
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-

رے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػی هیؼبػ عتن ہو ربئے ،تب آًکہ تنی ایل ػے تزؼیؼ ػی
ؿمیؼ یب تزؼیؼی پـهینو ًہ پیو کـیں؛
رے پـهینو ػی مو رو ؿًو واپل لے لیب ربئے یب هٌنوط یب هؼطل ہو ربئے ،تب آًکہ ایل
ػے عالف اپیل ًہ ػکھبئی ربئے؛
هلک ثؼؿی ػی ٍوؿت وچ؛
اى ٍوؿتبں وچ رؼ کہ اى کیٹیگـی ػے ؿیـ هلکی ػا الفهی ٓوؿ اتے  SSNوچ اًؼؿاد ػی
ىـٓ ًئیں ہوًؼی (هخبل ػے ٓوؿ اتے :اک پـهینو مے ػومـے هغتلق هنن ػے اینے
پـهینو وچ هٌتولی رل ػے هطبثن تنی اتے  SSNوچ اًؼؿاد ػی ىـٓ ػبئؼ ًئیں ہو؛ ؿیـ
هلکی ػے کبم ػی مـگـهی یب کبم ػی تاله ػی ایزٌنی وچ اًؼؿاد ػا عتن ہو ربًب کہ
ایل ػے کول کنی هنن ػا پـهینو ًہ ہو رہڑا ایل اتے  SSNوچ اًؼؿاد ػی ىـٓ ؿکھے)۔

234۔ اوٍ کہڑی ظقتبویؿات تے قوبخی يست ظی ضعهبت ًیں خہڑا لوهی يست ظی
قؽوـ فؽاہن کؽتی ًیں؟
میٌٹـی کبؿڈ؛
 كیولی ڈاکٹـ تے ثچوں ػے ڈاکٹـ ػا اًتغبة؛ ػبم کلٌک وچ ڈاکٹـ ػے ٓجی هؼبئٌہ تے امپیيل ٓجی هؼبئٌہ؛ گھـ وچ ڈاکٹـ ػا ٓجی هؼبئٌہ؛ امپتبل وچ ٍضت یبثی؛ ویکنیٌیيي؛ عوى ػا اهتضبى ،ایکنـے ،الٹـا مبؤًڈ وؿیـٍ؛ اػویبت ػے ًنغے؛ هیڈیکل مـٹیلیکیٹ تے هبًوًی ڈاکٹـ یب هیڈکو لیگبلے؛ ٍضت یبة ػا مـٹیلیکیٹ ،هٌَوػی اػْب ،وؿیـٍ۔توخہ :کچھ اینی ٓجی اهؼاػ وی ہوًؼیں ًیں رہڑا  SSNوچ اًؼؿاد ػے ثـیـ وی ػی ربًؼی
ًیں۔اى ػؿد ؽیل ػی ّوبًت اے :کلٌک ػا ػالد تے ہٌگبهی ٓوؿ اتے ہنپتبل وچ ػاعلے ثہـصبل
اوٍ ػالد رہڑے ّـوؿی ًیں ،اوٍ وی رہڑے رہ چل ؿہے ًیں ،ثیوبؿی تے صبػحہ تے اوٍ
تومؼی ىؼٍ ثچبو ػے ػالد ػا پـوگـام رہڑا اًلـاػی تے ارتوبػی ٍضت ػے لئ ّـوؿی اے۔
عبً ٓوؿ اتے ػؿد ؽیل ػی ّوبًت اے:
 صول تے فچگی ػی ػیکھ ثھبل؛ثچوں یب ًبثبلـوں ػے لئ ٓجی اهؼاػ؛ویکنیٌیيي؛ػبلوی ٓجی ثچبؤ؛ثچبؤ ػے اٍول ،تيغیٌ تے هتؼؼی ثیوبؿیوں ػا ػالد؛۔ ًيہ ػے ػبػی اكـاػ ػا ػالد ،ثچبو تے ثضبلی۔

 7.2قیٌٹؽی کبؼڈ
235۔ قیٌٹؽی کبؼڈ یب تیكؽا قیٌیتبؼیب کیب اے؟
ایہہ اک اینی ػمتبویق اے رہڑا رہ  ASLػی ربًت مے ػی ربًؼی اے رل وچ  SSNػا اًؼؿاد
ہوًؼا اے۔ ایہہ کبؿڈ کنی وی ٍضت ػے هتؼلن مـگـهی تے ایل ػی عؼهبت ػے صَول ػے
لئ ًبگقیـ اے۔ میٌٹـی کبؿڈ وچ ایہہ ػؿد ہوًؼا اے:
 ایل اتے ٍبف ٓوؿ اتے تواڈا ًبم ،تبؿیظ پیؼائو وؿیـٍ تے كنکل کوڈ ہوًؼا اے؛ ایل ػی تبؿیظ هیؼبػ رؼ ٓجی هؼػ عتن ہوگی؛ اک آفاػ صَہ رہڑا کنی عبً ػالهبئی ٍضت ػی هؼلوهبت ػے لئ هغتٌ ہو تب اے هقیؼ تیي' 'brailleثـیل اللبظ اى ػے لئ رہڑا ًبثیٌب ًیں؛
 ثبؿ کوڈ ػی ٍوؿت وچ كنکل کوڈ تے اک هوٌبٓینی ثیٌڈ۔236۔ خے ایہہ قیٌٹؽی کبؼڈ غبئت ہو خبئے تو هیٌوں کی کؽًب خبہیعا؟
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تواًوں هزبف اػاؿے وچ ایل ػے گن ہوًے ػا پـچہ کـواًب ربہیؼا تے اپٌی هتؼلوہ  ASLمے ایل
ػی ڈپلیکیٹ کبپی هبًگٌی ربہیؼی۔
 7.3لوهی يست قؽوـ ظی ضعهبت
237۔ ثٌیبظی یب )فیولی ظا( ڈاکٹؽ کی ہوًعا اے؟
ایہہ اک پـوكیيٌل ڈاکٹـ ہوًؼا اے رہڑا رہ اى ػبم ٓجی ػالد ػی ّوبًت ػیتب اے:
 اپٌے کلٌک وچ یب رے ثیوبؿی ػے ثبػج اى وچ ڈاکٹـ ػے کول ربًے ػی مکت ًہ ہو تو اى ػےگھـ اتے هؼبئٌہ؛
 هـیِ ػے لئ اػویبت ،تزقیہ تے امپیيلنٹ ػے وفٹ تزویق کـًب؛ امپتبل وچ ػاعل ہوًے ػی تزویق ػیٌب؛ مـٹیلیکیٹ ػا ارـا۔238۔ ثٌیبظی پیڈیبٹؽا یب ثچوں ظے ڈاکٹؽ کی اے؟
ایہہ اک ثچوں ػا ڈاکٹـ ہوًؼا اے ،ایل ػے وفٹ ثچوں ػی ًيو ًوب ػی ػیکھ ثھبل ،ػوائیوں ػی
تزویقٓ ،جی تزقیے تے امپیيلنٹ ػے وفٹ ،امپتبل وچ ػاعل ہوًے ػی تزویق ػیٌب رے ّـوؿی
ہو تو ،مـٹیلیکیٹ ػا ارـا۔
239۔ کیف ِؽذ اک ثٌیبظی ڈاکٹؽ یب ثچوں ظے ڈاکٹؽ ظا اًتطبة کیب خبتب اے؟
اک  SSNوچ ؿرنٹـ اپٌے كیولی ڈاکٹـ تے  0مے  14مبل ػی ػوـ ػے ثچوں ػے لئ ثچوں ػے
ڈاکٹـ ػا اًتغبة کـ مکؼا اے ،ثچوں ًوں هلت ٓجی ڈاکٹـ ػی مہولت ػا صن اے۔
اوٍ اػاؿٍ رہڑا میٌٹـی کبؿڈ ػا ارـا کـتب اے تواًوں ػمتیبة ڈاکٹـوں ػی اک كہـمت وی كـاہن
کـے گب۔ تواڈے ڈاکٹـ ػا ًبم تواڈے لجـیتو میٌیتبؿیو یب میٌٹـی ثک وچ وی لکھب ہوگب۔
240۔ کیب ڈاکٹؽوں تے ثچوں ظے ڈاکٹؽوں ظے ِجی قؽٹیفیکیٹ هفت ہوًعے ًیں؟
ایہہ هلت ًیں:
 کبم ػی ؿیـ صبّـی اتے مـٹیلیکیٹ ثـائے اپٌی ثیوبؿی یب اپٌے ثچے ػے ثیوبؿ ہوًے اتے؛ ؿیـ هوبثلہ کھیلوں ػی مـگـهیوں ػے لئ رہڑا امکول ػے اًؼؿ ہوں؛ صبػحبتی ثیوبؿی یب کنی ػبؿّی ًباہلی ػی ورہ مے کبم اتے ؿیـ صبّـی۔ایہہ هلت ًئیں ًیں:
 هوبثلہ ػے کھیلوں ػی مـگـهیوں ػے لئ؛ اًيوؿًل ػے امتؼوبل ػے مـٹیلیکیٹ ػے لئ؛ هؼؾوؿی ػے مـٹیلیکیٹ ػے لئ۔241۔ کیب کكی وی هولغ اتے ثٌیبظی فیولی ڈاکٹؽ ًوں تجعیل یب هؼطل کیب خب قکعا
اے؟
ری ہبں ،اک هتؼلوہ كبؿم ًوں ثھـ کـ؛ تے ایل ػے ًبل ہی ًئے ڈاکٹـ ػے اًتغبة ػی ًيبًؼہی
کـ ػے اینب کیب ربمکؼا اے۔
242۔ اقپیهلكٹ وؾٹ کیكے کیتے خب قکعے ًیں؟
اک امپیيلنٹ ػے کول ربًے لئے كیولی یب ثٌیبػی ڈاکٹـ ػا ؿیکینتب یب ػؿعوامت ربہیؼی
ہوًؼی اے۔ ایل ػؿعوامت تے میٌٹـی کبؿڈ ػے ًبل  ASLمے ایل هؼبئٌہ ػا اپبئٌٹوٌٹ لیب ربتب
اے۔ کچھ  ASLػے ہبں ٓجی هؼبئٌہ ػی اپبئٌٹوٌٹ ػا ٹیلی كوى منٹن ہوًؼا اے۔ ٓجی تزقیہ اى
کلٌک تے پـائیویٹ لیجبؿٹـیق ػے ًبل وی کیب ربمکؼا اے رہڑا ًظبم ػے ًبل هلی ہوئی یب
کٌوًيٌل ہوں۔
243۔ کیب اقپیهلكٹ وؾٹ هفت ًیں؟
امپیيلنٹ ػے وفٹ ،لیجبؿٹـی ػے تزقیے تے ػوائیوں ػی عـیؼاؿی اتے اک مـکبؿی کوٹہ ػی
اػائیگی کـًی ہوًؼی اے رل ًوں ٹکٹ کیٌؼے ًیں۔
اى ٍوؿتبں وچ كبؿهینی ػے ٹکٹ ػی اػائیگی ًئیں اے:
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مو كیَؼ هؼؾوؿ ىہـی ،اوٍ ىہـی ري ػی هؼؾوؿی 2/3ہو ،یب ري ًوں هؼؾوؿی ػی ثٌب اتے
مبتھی ػی ّـوؿت ہوًؼی اےً ،بثیٌب تے گوًگے تے ثہـے اكـاػ؛
ػہيت گـػی تے تٌظیوی رـائن ػا ىکبؿ اكـاػ؛
 اوٍ هـیِ رٌب ًوں ػؿػ ًبک ػالد ػا مبهٌب کـًب ہوًؼا ہو؛موبری اهؼاػ ػے صبهل؛
کن اف کن پیٌيي ػے صبهل اوٍ اكـاػ ري ػی ػوـ  60مبل مے فائؼ ہو۔
امپیيلنٹ ػے وفٹ ٹکٹ ػی اػائگی اى ٍوؿتبں وچ هجـا ًیں:
موبری اهؼاػ ػے صبهل تے اًؼے ؽهہ عبًؼاى ػے اكـاػ؛
ثے ؿوفگبؿ ،کن اف کن پیٌيي ػے صبهل اوٍ اكـاػ ري ػی ػوـ  60مبل مے فائؼ ہو؛
اوٍ ىہـی ري ػی هؼؾوؿی 2/3ہو ،یب رٌب ًوں هؼؾوؿی ػی ثٌب اتے مبتھی ػی ّـوؿت
ہوًؼی اے؛
کبم اتے صبػحے ػا ىکبؿ ،اوٍ توبم رٌب ًوں اى ػی ثیوبؿی ػی ورہ مے ؿػبیت صبٍل اے یب
عبً هواًیي ػے تضت اًلـاػی صبلت۔
کچھ ٓجی هؼبئٌوں وچ ٹکٹ ػی اػائیگی ّـوؿی ًئیں ہوًؼی ،چبہے اوٍ ىہـی اوپـ ػی گئی
كہـمت وچ ًہ وی ہوں۔ اوٍ ایہہ ًیں:
اصتیبٓی تؼاثیـ ػے ٓوؿ اتے ٹیوهـ ػا ٓجی هؼبئٌہ )هیووگـاكی pap ،ٹینٹ وؿیـٍ(۔
صول و فچگی ػے هـاصل ػی ػیکھ ثھبل ،رینے کہ هخبل ػے ٓوؿ اتے تزقئے ،الٹـامبوًڈ
وؿیـٍ
اػْب ،ٹيوف تے عوى ػا ػطیہ ػے پـوهوىي ػا ٓجی هؼبئٌہ 14 ،مبل مے کن ػوـ ثچوں
ػی ؿیـ الفهی ویکنیٌیيي۔
244۔ ٹکٹ ظی اظائیگی وچ کف ِؽذ هكتثٌی ہوا خبقکعا اے؟
ایل ػی ػؿعوامت ً ASLوں امپیيلنٹ ڈاکٹـ یب امپتبل ػے مـٹیلیکیٹ ،میٌٹـی کبؿڈ تے
كنکل کوڈ ػے ًبل ػی ربًؼی اے۔  ASLاک تینیـیٌو یب کبؿڈ ػا ربؿی کـے گب رل ػے ؽؿیؼے
هغتلق ًنغے مے اپٌی ثیوبؿی ػے ػالد ػے لئ اػویبت ػے فیبػٍ مے فیبػٍ  6پیکٹ عـیؼے
رب مکیں۔ ایل کبؿڈ ػا ػوؿاًیہ هنتول یب ػبؿّی ،رہڑا کہ ثیوبؿی تے/یب اك ؿیزي ػے ّواثٔ
اتے هٌضَـ اے ،ػوًوں ٓـس ػا ہومکؼا اے۔ هوکٌہ ؿػبیت ػی هیؼبػ ایل ػمتبویق اتے لکھے
ہوًؼے ًیں۔
توخہ :ؿػبیت ػے اٍول هغتلق اهنبم ػے ہو مکؼے ًیں۔ ایل ًظبم ػے هتؼلن تے ػمتبویقات ػی
ّـوؿت اتے هقیؼ هؼلوهبت ػے لئ اپٌے هٌتغت کـػٍ ثٌیبػی كیولی ڈاکٹـ یب ثچوں ػے ڈاکٹـ مے
ؿروع کـیں۔
245۔ ہٌگبهی زبلت وچ ضعهبت کیب ًیں؟
مٌزیؼٍ هنن ػی ہٌگبهی )صبػحہ ،کنی وی صبلت وچ صبػحہ رل وچ فًؼگی ربًے ػا عطـٍ
ہو( اتے پـوًتو مو کوؿمو یب ہنپتبل ػی ایوـرٌنی وچ ربیب ربمکؼا اے یب كیـ ً 118وجـ اتے
كوى کـ ػے ڈاکٹـ مے ؿاثطہ کیب ربمکؼا اے رہڑا کہ  24وچ مے  24گھٌٹے کھال ہوًؼا اے۔
246۔ کیب ہكپتبل ظی هعظ هفت اے؟
ہنپتبل ػی مـگـهیبں اى ػے لئ هلت ًیں رہڑا هوهی ٍضت ػی مـوك ػے ًبل ؿرنٹـ ًیں۔
اهتَبػی هبًوى ثـائے  2006ػے هطبثن رہڑا کہ یکن رٌوؿی  2007مے ہٌگبهی ٓجی اهؼاػ ػے
واؿڈ وچ ،رل ػی ػؿرہ ثٌؼی ہٌگبهی اتے ًہ ہو )"ملیؼ کوڈ" ( اتے اک ٹکٹ الگو ہوا۔
247۔ گواؼظیب هیڈیکو یب وؾٹ ظا ڈاکٹؽ کیب اے؟
ایہہ اک ٓجی اهؼاػ ػی عؼهت اے رہڑا کہ كوؿی ٓوؿ اتے گھـ ػی ربًؼی اے ،اپٌے ػالهے وچ
هکول ٓوؿ اتے هلت اے ،رل ًوں کنی مٌزیؼٍ ٍوؿتضبل اتے کنی وی وهت كوى کـ ػے
ثالیب ربمکؼا اے۔
مگوں کنی تے ؿیزي ػے ؿہبئيی ػے لئ ایہہ عؼهت هوـؿٍ ًـعوں اتے اػائگی ػے ًبل
هوکي اے۔
248۔ کیب پیؽا هیڈیکل یب ًؽـ ظی هعظ SSNوچ نبهل اے؟
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اٍل وچ ایل هنن ػی هؼػ هوهی ٍضت ػی مـوك وچ ىبهل ًئیں اے۔ مگوں عبً هنن
ػی ّـوؿی ٍوؿت صبل وچ اتے کووًے ػا موبری اهؼاػ ػا ػكتـ رہڑا ؿیـ هلکیوں ػے لئ کبم
کـتب اے مے ایل ػے هتؼلن هؼلوم کیب ربمکؼا اے۔
249۔ کیب ِجی تدؿیے تے ػالج کؽواًب الؾهی اے؟
ًئیں ،ػالوٍ اوٍ ري ٍوؿتبں وچ ایہہ الفهی ہو )الفهی ٓجی ػالد( ہویيہ مے اًنبًی وهبؿ ػی
ػقت تے ایل ػے ىہـی صووم ًوں هؼ ًظـ ؿکھتے ہوئے۔ ایہہ ػول اک ڈاکٹـ ػی تزویق اتے تے
هیئـ ػے ًوٹل ػے ًبل هتؼلوہ ڈپبؿٹوٌٹ ػے ڈاکٹـ ػی کٌلـهیيي اتے ہومکؼا اے۔ ایل ػے 48
گھٌٹے ػے ثؼؼ ثضبلی ػی آالع هتؼلوہ رذ ًوں ػی ربئے گی۔
250۔ کیب ایہہ هوکي اے خہ الؾهی ِجی ػالج ظے ضالف خبیب خب قعے؟
رل ػے ًبل ایہہ ہوا ہو ،یب رنے ایل وچ ػلچنپی ہو ،اوٍ ػؼالت وچ ایل هتؼلوہ ثضبلی ػے
اك ایکٹ ػے عالف ػؼالت وچ اپیل کـ مکؼا اے۔

251۔ کیب ہوئے گب خے اک غیؽ هلکی یب ثے وِي ظے لئ اک ِجی ػالج الؾهی ہو؟
ثضبلی ػے ػول ػا ًوٹل وفاؿت ػاعلہ تے ایل ػے هلک ػے هوًَلیت ًوں ثھیزب ربئے گب۔ ایہہ
آالع پـیلیتو ػے ؽؿیؼے ثھیزی ربئے گی۔
252۔ فیولی کٌكولتوؼیو یب کٌكلٹٌٹ کیب ًیں؟
ایہہ هوهی موبری ٍضت ػی مـوك اے ،ایہہ ػواهی یب پـائیویٹ ہو مکؼی ًیں تے عواتیي،
ثچوںً ،ورواى ،روڑوں تے عبًؼاى ػی رنوبًی و ؽہٌی ٍضت تے ایل ػی ػیکھ ثھبل کـتی
ًیں۔ اى کٌنولتوؿیو ػی عؼهبت هلت ہوًؼی ًیں تے اى ػا اپبئٌٹوٌٹ لیٌب ہوًؼا اے۔ ایہہ عؼهبت
ؿیـهلکیوں ػے لئ وی ًیں۔
كیولی کٌنولتوؿیو ًوں پیيہ وؿ هبہـیي چالتے ًیں ،ایل وچ ًہ ٍـف ًلنیبتی تے موبری ۔
ػهبؿی ،موبری هؼػ ،موىیبلورنٹ ،حوبكتی تـروبى ثلکہ ٓجی هبہـیي ۔ ثچوں ػے ڈاکٹـ،
گبئٌبکولورنٹ ،آمتیتـیک یب پیٹ ػے اهـاُ ػے هبہـً ،ـكٓ ،جی اهؼاػی اكـاػ ىبهل ہوًؼے
ًیں۔
اى عؼهبت ػے لئ کٌنولتوؿیو مے ؿروع کیب ربمکؼا اے:
 عبًؼاًی هٌَوثہ ثٌؼی ػے هيوؿے تے هؼبئٌہ؛ صول ػے ػوؿاى ػیکھ ثھبل؛ پیؼائو ػی لئے تیبؿی ػے کوؿك؛ هيوؿے ،وفٹ تے اعتیبؿی اموبٓ صول ػا مـٹیلیکیٹ؛ صول ػے وهلہ واؿ ػیکھ ثھبل؛ عواتیي ػے ٹیوهـ ػا ثچبؤ؛ هیٌوپبف یب مي یبك ػے هيوؿے تے هؼػ؛ ثچوں ػے ڈاکٹـ ػی مہولت؛ الفهی ویکنیٌیيي یب ٹیؼے )تے تزویق ىؼٍ(؛ موبری و ًلنیبتی هنبئل اتے هيوؿے۔253۔ فیولی کٌكولتوؼیو یب کٌكلٹٌٹ ظے پتے کتھوں ظقتیبة ًیں؟
ٹیلی كوى ڈائـیکٹـی وچ "هوبهی ٍضت ػے اػاؿے" وچ تے رتھوں تبں پجلک کٌنولتوؿیو ػا تؼلن
اے اوٍ "کٌنلٹٌٹ یب کٌنولتوؿیو" وچ ًیں تے ًبى پجلک یب اًنٹیٹیوٹ ػی مبئٹ اتے تے ًبى
امپیيلنٹک اتے ًیں۔
254۔ ایف ظے ػالوٍ ظوقؽی ػاللبئی قوبخی يست ظے اظاؼے وخوظ ؼکھعے ًیں؟
ری ہبں ،ػالهبئی هتضؼٍ ثـائے ثضبلی یب اوًیتب تیـوتیـیبلے ػی ؿیبثیلیتبفیوًے ) (UTRتے هـاکق
ػهبؿی ٍضت) (CIMهوروػ ًیں۔
255۔ کت تے کہڑی ویکكیٌیهي الؾهی ًیں؟
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ویکنیٌیيي یب ٹیکے لگواًے ػا پـوگـام ہـ ؿیزي ػا ػورے ؿیزي توں هغتلق اے۔ ػبم ٓوؿ اتے
اٹلی وچ ثچوں اتے ٹیٹٌل ،عٌبم یب ڈپتھیـیب ،پولیو ،ہیپبٹبئٹل ثی الفهی ٹیکے ًیں۔ ایل ػے
ػالوٍ ري ػے لگواًے ػا هيوؿٍ ػیب ربتب اے هگـ اوٍ الفهی ًئیں ًیں اوٍ ًیں عنـٍ یب هوؿثیلو،
لے پـتومے یب کبلی کھبًنی تے ثچیوں ػے لئ ؿوفولیب یب ؿوثیال ػے عالف هيوؿٍ ػیب ربتب اے۔
ثبلـوں ػے لئ ٹیٹٌیل تے ہیپبٹبئٹل ػی هنن  Bػے وائـك لگواًے ػا هيوؿٍ ػیب ربتب اے۔
256۔ الؾهی ویکكیٌیهي کیب هفت ًیں؟
ری ہبں۔
257۔ ویکكیٌیهي ظا قؽٹیفیکیٹ کہبں هبًگب خب قکعا اے؟
 پـائوـی امکول ػا ػاعلے اتے؛ ًـمـی امکول ػے ػاعلہ اتے، ڈے کیئـ وچ ػاعلہ اتے، چھٹیوں ػے تلـیضی کیوپ ،هوبثلہ ػے کھیلوں ػی مـگـهیوں ػی ىـوػبت اتے وؿیـٍ۔258۔ کی اپٌے اضتیبؼ قے لوهی يست ظی قؽوـ وچ اپٌب اًعؼاج کؽوا قکعا اے؟
اوٍ ؿیـهلکی ىہـی ري اتے  SSNوچ اًؼؿاد الفهی ًئیں اے ،مگوں ثہـصبل اًب ًوں ایل ثبت ػی
ّوبًت ػیٌی ہوگی کہ اوٍ ثیوبؿی ،صبػحہ تے فچگی ػی ٍوؿت وچ ؿمک اتے ًئیں ًیں۔ اًب ًوں
ػؿد ؽیل الفهی كـاہن کـًی ہوًگی:
 اک اٹبلیي یب ؿیـهلکی اػاؿے ػے ًبل اًيوؿًل پبلینی ػے ؽؿیؼے رہڑا هوهی مـفهیي اتےهبثل هجول ہو؛
 اک  SSNػے اعتیبؿی ؿرنٹـیيي ػے ؽؿیؼے کیل ػے صنبة ًبل اک مبالًہ كیل ہوگی۔ SSNػے اعتیبؿی ؿرنٹـیيي ػا صن )مبالًہ اػائیگی ػے ًبل( ػؿد ؽیل کو اے:
 ٓبلت ػلن؛ یکنبں صووم ػے اكـاػ یوؿپیي هؼبہؼٍ ثـائے امٹبؿك ثـگ هوؿعہ ً 24وهجـ  18 ) 1969هئی 1973ػے هبًوى ًوجـ  304ػے ؿیٹیلبئیڈ ػے هطبثن(؛
 هؾہجی؛ گھـ ػے اًتغبة ػا پـهینو ػی مو رو ؿًو رو ػے صبهل رہڑا کنی هنن ػی کبم ػیمـگـهی وچ ىبهل ًہ ہوں؛
 اٹلی وچ اربفت یبكتہ ؿیـ هلکی تے اوٍ رہڑا اٹلی وچ ؿیـ هلکی ملبؿت عبًوں وچ کبم کـػےًیں؛
 ػومـی اهنبم ػے اكـاػ ،تومیغ ،تے اوٍ رٌب ًوں ایل وچ اًؼؿاد ػا الفهی صن ًہ ہو۔259۔ اوٍ کہڑی ظقتبویؿات ًیں خہڑا اضتیبؼ ًبل لوهی يست ظی قؽوـ وچ اًعؼاج
کؽواًے ظے لئ هطلوة ہوًعی ًیں؟
 ویلڈ پـهینو ػی مو رو ؿًو ،رے پـهینو ػی مو رو ؿًو تزؼیؼ ػے ػول وچ اے تو ایلگؾؿے ہوئے پـهینو ػے ًبل ایل ػی تزؼیؼ ػی وٍولی ػی ؿمیؼ )کنتوؿا یب پومٹ آكل
ػی ػی ػے ًبل پیو کیب ربئے۔
 ؿہبئو ػا اٍل اهـاؿ ًبهہ تے كیولی ػا امٹیٹل )یب اهـاؿ ًبهہ پـهینو ػے هطبثن اٍلهنکي(؛
 كنکل کوڈ؛ یوٹیلیٹی ثل ػی اػائگی ػی ؿمیؼ۔اًب ًوں ایل ػے ػالوٍ هقیؼ اک تے ػمتبویق ػی ّـوؿت ہوگی:
 ٓبلت ػلن )عوػ تَؼیوی مـٹیلیکیٹ رل وچ کوؿك ػا ًبم ہو(؛ اوٍ ؿیـهلکی ري ػے کول كیولی ػے ًبل ؿہٌے تے کبم کـًے ػا هؼبہؼٍ ہو یب آال پبؿی ہو )آالپبؿی ػی ًيبًؼہی ػا مـٹیلیکیٹ(؛
260۔ خے هیؽے کول ویلڈ پؽهیكو ظی قو خو ؼًو ًہ ہو تو ایف يوؼت وچ هیؽے زموق
کیب ًیں؟
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اوٍ ؿیـهلکی رہڑا ػاعلہ ػے صنبة مے ثبهبػؼٍ ًہ ہوں تے/یب پـهینو ػے ثـیـ ہوں یب اى ػے
پـهینو ػی هیؼبػ گؾؿے  60ػى مے اوپـ ہو چکی ہو ،رٌب ًوں اکـیڈیٹڈ یب ػواهی اػاؿوں مے
ّوبًت ہوٓ ،جی ػالد تے ہٌگبهی امپتبل ػا ػاعلہ یب ّـوؿی ثیوبؿی یب صبػحہ تے اوٍ اصتیبٓی
ٓجی ػالد تے ػبم اًلـاػی و هزووػی ٍضت۔ ایہہ آعـی وی ىبهل ًیں:
 صول و فچگی ػی موبری ػیکھ ثھبل ػے هؼبئٌہ؛ ویکنیٌیيي؛ ػبلوی ثچبؤ ػی ػے تضت؛ هتؼؼی ثیوبؿیوں ػے ثچبؤ ،تيغیٌ ،ػالد -ؽہٌی ٍضت ػی ػیکھ ثھبل ػی اعتتبهی مـگـهی۔

 7.4زبَؽ ػبؼَی غیؽهلکی )(STP
اوٍ ؿیـهلکی رہڑا اٹلی ػی مـفهیي اتے ثـیـ ػمتبویقات ػے ؿٍ ؿہے ًیں ،اًب ًوں ػالد تے
امپیيالئقڈ ػالد ػوًوں ػے لئ اک ) STP (Straniero Temporaneamente Presenteکوڈ یب
هوروػ ػبؿّی ؿیـ هلکی ػی پہچبى ػا کوڈ ػی مہولت ػی ربًؼی اے ،رہڑا چھ هبٍ ػے لئ
ویلڈ ہوًؼا اے تے ایل ػی تزؼیؼ کـائی ربمکؼی اے۔ اٹلی وچ ثے هبػؼٍ ٓوؿ اتے هوین ؿیـ
هلکی ػی ٍضت ػے اػاؿوں وچ ػاعلہ اتے کنی هنن ػی کوئی آالع وؿیـٍ پولیل کو كـاہن
ًئیں ػی ربًؼیٍ ،ـف اوٍ کینق رل وچ کہ آالع ػیٌب الفهی اے۔
261۔ کیب هیں ِجی قہولتیں زبيل کؽ قکعا ہوں خے هیؽے کول ٹکٹ ظی اظائیگی ظے
لئ پیكہ ًہ ہو؟
رے ؿیـهلکی ىہـی ػے کول اػائیگی ػے لئ ًبکبكی پینہ ہو تو اوٍ ایل ٹکٹ ػا ٍـف اک
صَہ )ىـکت ػا کوٹہ( اػا کـ مکؼا اے۔
ؿیـهلکی ىہـی ػے کول رے کوئی پینہ ًہ ہو )ؿـثت ػی صبلت( اینی ٍوؿت وچ اوٍ ٹکٹ
ػی اػائیگی مے "ؿـثت ػا اهـاؿ ًبهہ" رہڑا  6هبٍ ػے لئ ویلڈ ہوًؼا اے ،ػے پیو کـًے اتے
هجـا ہوًؼا اے۔
262۔ ٹکٹ ظی اظائیگی ظا پیكہ ًہ ہوًے ظی يوؼت وچ ،هیں کي ِجی قہولتوں ظا
زمعاؼ ہوں
رہي رہ اک اٹبلیي ىہـی کو صبٍل ًیں ،رے ؿیـهلکی ثے هبػؼٍ تے ؿـثت ػی صبلت وچ ہی
کیوں ًہ ہو اى ٍوؿتبں وچ ٹکٹ ػی اػائیگی مے هجـا ہوًؼا اے:
 ایوـرٌنی یب ہٌگبهی صبلت؛ اؿرٌٹ تے ّـوؿی ٓجی اهؼاػ؛ صول ػی صبلت؛ کنی ثیوبؿی مے ًزبت؛ -ػوـ ػی ورہ یب هؼؾوؿی ػی مٌزیؼٍ ٍوؿتضبل۔
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 8تؼلین
اٹلی وچ تؼلین صن ۔ كـُ اے رہڑا  6مبل ػی ػوـ وچ ىـوع ہو ربًؼی اے۔ هوهی ًظبم ثـائے
تؼلین وچ پجلک تے پـائیویٹ ػوًوں ٓـس ػے امکول هوروػ ًیں۔
الفهی امکول ػی تؼلین ػو چکـوں یب مبئیکلق اتے هيتول اے ،پہال پـائوـی امکول اتے تے
پہلے ػؿرے ػے میکیٌڈؿی امکول اتے هيتول اے۔ رؼکہ ػومـا مبئیکل وچ کبلذ یب لیيے او
ػا ًظبم اے رل وچ پیيہ وؿ تؼلین و تـثیت ہوًؼی اے۔ اوٍ توبم تؼلیوی کوؿمق رہڑا کہ ػومـے
مبئیکل وچ کئے ربتے ًیں اًب ًوں یوًیوؿمٹی وچ ػاعلہ ػا صن اے۔
 8.1ڈے کیئؽ یب ًؽقؽی اقکول
 263۔ کہڑی ػوؽ وچ ،هیں اپٌے ثچوں ظا ًبم ڈے کیئؽ یب اقیلو ًیعو یب ًؽقؽی ًیعو ظی
اًفبًؿیب وچ کؽوا قکعا ہوں؟
امیلو ًیؼو یب ڈے کیئـ توبم ثچے تے ثچیوں ػے لئ  3هبٍ ػی ػوـ مے  3مبل ػی ػوـ تک
کھلے ہوئے ًیں۔
264۔ اقیلو ًیعو یب ڈے کیئؽ ظا ظوؼاًیہ کتٌب ہوًعا اے؟
 3مبل۔
265۔ اى ڈے کیئؽ کو کی چالتب اے؟
ایہہ پـائیویٹ تے کووًے ػے ہو مکؼے ًیں۔
266۔ هیں کف ِؽذ اپٌے ثچوں ظا ظاضلہ کووًے ظے اقیلو ًیعو یب ڈے کیئؽ وچ کؽوا
قکعا ہوں؟
تواًوں هغَوً ػـٍے وچ کووًے ػے هتؼلوہ ػكتـ وچ ایل ػے لئ اک ػاعلہ ػی ػؿعوامت
ػیٌی ہوگی۔ ایل موال یب ػؿعوامت وچ اپٌے ػالهے ػے اک یب فائؼ تـریضی امیلو یب ڈے کیئـ
ػے ًبم و ورہ ثـائے کبم ػی رگہ یب ؿہبئو ،ػیٌے ہوًگے۔ ایل ػؿعوامت اتے والؼیي ػی کبم ػی
صبلت ،ػومـے ثچوں ػی ؽهہ ػاؿی تے موبری و ٍضت ػی صبلت کو ػیکھتے ہوئے هغتلق
پوًتیزو یب ًوجـ ػئیے ربئیں گے۔ یؼٌی ػاعلہ ػی هجولیت ػے لئ اک هنن ػی ػؿرہ ثٌؼی ػی
ربئے گی۔ هقیؼ هؼلوهبت ػے لئ تواًوں اپٌی ؿہبئو ػی کووًے مے ؿروع کـ مکؼے ًیں
کیوًکہ ہـ کووًے ػے ًظن و ّجٔ ایل ػے ؿیزي ػے صنبة مے هغتلق ًیں۔
267۔ اقیلو ًیعو وچ ظاضلہ ظے کیب اضؽاخبت ًیں؟
کووًے ػی امیلو ًیؼو یب ڈے کیئـ ػی كیل کیٹیگـی تے آهؼًی ػے لضبظ مے هغتلق ہوًؼے
ًیں۔ پـائیویٹ امیلو ػی كیل اى ػے اػاؿے ػے هبئن کـػٍ ہوًؼے ًیں۔
تؼلیوی مبل  2007/2008مے اک ًئے اٍول ػے تضت رہڑا کہ ػو مبل ػے ثزوں ػے لئ اے:
رل ػا ًبم هومن ثہبؿ ػے میکيي یب لے میقیوًے پـیوبویـا اے۔ ایہہ ًیؼو ػے میکيي ًیں
رٌب ًوں هنبوی پـائیویٹ ًـمـی امکول ػے ًبل  10قے  31هبٍ تک ػے ثچوں ػے هلبػ وچ
هتضؼ کـ ػیب گیب اے ،ایہہ هزبف تے كٌکيٌل ًیں۔ ایل وچ ػاعلے ػے لئ ثـاٍ ؿامت ایل امکول
مے ؿاثطہ کیب ربمکؼا اے۔
 8.2اقکوال هیٹؽًب یب ًؽقؽی اقکول
268۔ کف ػوؽ وچ ،وچ اپٌے ثچے ظا ًبم ًؽقؽی اقکول یب اقکوال اًفبًؿیب وچ کؽوا
قکعا ہوں؟
اوٍ ثچے تے ثچیبں رہڑا کہ هؾکوؿٍ تؼلیوی مبل ػے  30اپـیل ػے اًؼؿ اتے  3مبل ػی ػوـ
هکول کـ لیں ایل امکول وچ ػاعلہ لے مکؼے ًیں۔
269۔ ًؽقؽی یب اقکوال اًفبًؿیب ظا ػؽيہ کتٌب ہوًعا اے؟
 3مبل۔
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270۔ ًؽقؽی اقکول یب اقکوال اًفبًؿیب ًوں کی چالظا اے ؟
ایہہ هوهی ،کووًے ػے تے پـائیویٹ ہو تے ًیں۔
271۔ هیں اپٌے ثچوں ظا ظاضلہ ًؽقؽی اقکول وچ کتھوں کؽوا قکعا ہوں؟
تواڈے ؿہبئو ػے کووًے وچ ًـمـی امکول کووًبلے ػے ػاعلے ػے لئ امکول ػی مـوك ػا
ڈپبؿٹوٌٹ؛ ػومـی ٍوؿت وچ هطلوثہ امکول ػا میکـیٹـیٹ وچ ؿاثطہ کیب ربمکؼا اے۔ پجلک
امکولوں وچ ػاعلہ ػؿرہ ثٌؼی ػی ثٌیبػ اتے ہوًؼا اے۔
272۔ اقکوال اًفبًؿیب وچ ظاضلہ ظے کیب اضؽاخبت ًیں؟
کووًے ػی امکوال اًلبًقیب یب ًـمـی ػی كیل کیٹیگـی تے آهؼًی ػے لضبظ مے هغتلق ہوًؼے
ًیں۔ پـائیویٹ امکول ػی كیل اى ػے اػاؿے ػے اپٌے هبئن کـػٍ ہوًؼے ًیں۔
 8.3پہال فیؿ یب قبئیکل
پؽائوؽی اقکول
273۔ کف ػوؽ وچ ،هیں اپٌے ثچے ظا ًبم پؽائوؽی اقکول وچ کؽوا قکعا ہوں؟
پہلی روبػت ػے لئ ػاعلہ ػی الفهی ػوـ  6مبل اے مگوں مبڑھے  5مبل ػی ػوـ وچ وی
هوکي اے )اوٍ ثچے تے ثچیبں رہڑا کہ هؾکوؿٍ تؼلیوی مبل ػے  30اپـیل ػے اًؼؿ پـ 6مبل ػی
ػوـ هکول کـ لیں ایل امکول وچ ػاعلہ لے مکؼے ًیں(۔
توخہ :رؼ کہ مبڑھے  5مبل ػی ػوـ ػی هـّی ػا اٍول ہو مکؼا اے کہ هنتوجل وچ تجؼیل ہو
ربئے۔ ایل ثبؿے وچ تبفٍ هؼلوهبت ػے لئ ثـاٍ ؿامت هٌتغت ىؼٍ امکول مے ؿاثطہ کیب ربمکؼا
اے۔
274۔ پؽائوؽی اقکول ظا ػؽيہ کتٌب ہوًعا اے؟
 5مبل
275۔ هؿیع اہن هؼلوهبت ظے لئ هدھے کف قے ؼاثطہ کؽًب ہوگب؟
ػالهے ػی هتؼلوہ امکول ػے ػیـیقیوًے ػیؼاتتیکب یب تواڈے ؿہبئو ػے کووًے وچ ،یب پـائیویٹ
امکول ػی ٍوؿت وچ هطلوثہ امکول مے ثـاٍ ؿامت ؿاثطہ کیب ربمکؼا اے۔
پہلے ظؼخے ظا قیکیٌڈؼی اقکول
276۔ ایہہ کی اے؟
ایہہ اک اثتؼائی امکول ػا هتواتـ تـثیتی ملـ اے۔
277۔ ایف ظا ػؽيہ کتٌب ہوًعا اے؟
 3مبل۔
278۔ هؿیع اہن هؼلوهبت ظے لئ هیٌوں کیف ًبل ؼاثطہ کؽًب ہوگب؟
ػالهے ػی هتؼلوہ امکول ػے ػیـیقیوًے ػیؼاتتیکب یب تواڈے ؿہبئو ػے کووًے وچ ،یب پـائیویٹ
امکول ػی ٍوؿت وچ هطلوثہ امکول مے ثـاٍ ؿامت ؿاثطہ کیتب ربمکؼا اے۔
 8.4ظوقؽا فیؿ یب قبئیکل
279۔ ظوقؽا فیؿ یب قبئیکل کیب اے؟
ػومـا مبئیکل ہبئی امکول ًظبم یب لیيیئ تے پیيہ وؿاًہ تـثیت اتے هيتول ہوًؼا اے۔ ایہہ
توبم تؼلیوی ملـ یوًیوؿمٹی وچ ػاعلہ کو هوکي ثٌبًؼے ًیں۔

87

توخہ :تؼلیوی مبل  2010/2011مے تؼلین ػے ػومـے كیق وچ اک تـهین ًبكؾ ہوئی اے رل ّبثطہ
وچ هغتلق هنن ػے هْبهیي کو عتن کـ ػے اًب ًوں ؿی امٹـکچـ کـ ػے اى تکٌیکی تے پیيہ وؿ
تـثیت ًوں مویٹ ػتب گیب اے۔ ایل ػا هطلت اے کہ اک اہن تـهین رہڑا میکیٌڈؿی تؼلین ػے ػومـے
ػؿرے کو ثؼلٌے ػے لئ اے رہڑا تؼلین ػے ؿامتہ ػے اًتغبة ػی ًئی اہن ػؿرہ ثٌؼی کـے گی۔ هقیؼ
هؼلوهبت ػے لئ ػیکھیں ایہہ ویت مبئٹwww.pubblica.istruzione.it.
280۔ کیب کوئی ہوؼ ِؽیمہ اضتیبؼ کؽًب هوکي اے؟
ری ہبں ،تے امی تؼلیوی ملـ ػے ػوؿاى هْبهیي ػی تجؼیلی وی هوکي اے ،رے امکول ػا
منٹن ایل ػی اربفت ػیتب اے؛ اٍل وچ  15مبل ػی ػوـ مے هغتلق اهنبم ػے تؼلیوی
کوؿك هوروػ ًیں:
 هکول اوهبت کبؿ ػی تؼلین؛
 کبم تے امکول ػی رل وچ ػؿاٍل حوبكت ،موبری تے پیؼاواؿی تے هلک مے ثبہـ ٹـى یب
ثبؿی ػا تـثیتی وظیلہ وی ىبهل اے؛
 اپـًٹل ىپ۔
ہبئی اقکول یب لیهئی
281۔ اٹلی وچ کتٌی الكبم ظے ہبئی اقکول یب لیهئی ًیں؟
آؿٹل )چھ هغتلق هْبهیي ػے ًبل( ،کالمیکل ،ہیوهیٌیٹـیي تے موبری هؼبىیبت ،لنبًیبت،
هومیوی تے ؿهٌ ،مبئٌل تے اپالئیڈ مبئٌل ػا اًتغبة۔ ایہہ ہبئی امکول  2مبل ػے ػو
کوؿك تے هقیؼ اک مبل ػی اگلے اػلی تؼلیوی ملـ ػے لئ اپٌے هْووى وچ هہبؿت و تیبؿی
اتے هيتول اے۔
282۔ لیهئ یب ہبئی اقکول ظا ػؽيہ کتٌب ہوًعا اے؟
 5مبل۔
283۔ ہبئی اقکول ظے ثؼع کیب اهتسبى وی ظیٌب ہوًعا اے؟
ری ہبں ،پبًچویں مبل ػے اعتتبم اتے اک هوهی مطش ػا اهتضبى ػیٌب ہوًؼا اے۔ رہڑا کہ
یوًیوؿمٹی وچ ػاعلے تے آؿٹ ،هومیوی تے ؿهٌ اػلی اػاؿوں وچ ػاعلے ػے لئ ػؿکبؿ ہوًؼا
اے۔
284۔ تکٌیکی تؼلین تے پیهہ وؼاًہ تؽثیت
تکٌیکی تـثیت ػا ػـٍہ  5مبل ػا ہوًؼا اے تے اٹلی ػے پیؼاواؿی صویوت ػے هطبثن ہوًؼے ًیں،
عبً ٓوؿ اتے کبؿوثبؿی ،میبصت ،اًڈمٹـی ،ٹـاًنپوؿٹ ،تؼویـات ،فؿاػت تے موبری اهنبم
ػی مـگـهیبں )رہڑا لوگوں مے هتؼلن ہوًؼی ًیں(۔ ایل وچ امپیيالئقیيي ػے کئی ؿامتے
یب هْبهیي تے مطضیں ًیں۔ اى وچ مے اہن ایہہ ًیں :اکبوًٹیٌٹ تے اکبوًٹیٌٹ هبہـ ،فؿاػتی هبہـ،
مـوئیـ ،میبصت ػے هبہـ۔
ایہہ تـثیت  5مبل اتے هضیٔ ہوًؼی اے ،مگوں پہلے تیي مبل ػے ثؼؼ پیيہ وؿ هبہـاًہ تـثیت
ػی هوکٌبت ػا هوهغ ػیتی اے۔
ایہہ ػوًوں ہی ؿامتے اک هوهی اهتضبى پـ عتن ہوًؼے ًیں تے یوًیوؿمٹی وچ ػاعلے تے
مـوینق )یوًیوؿمٹی ،آؿٹ ػی اػلی تؼلین آؿٹ ،هومیوی تے ؿهٌ ۔ ، AFAMاػلی تؼلین تے
تـثیت ػی تیکٌیک ۔( IFTSکب هوهغ ػیتے ًیں۔
پیهہ وؼاًہ تؽثیت تے اًفبؼهیهي)(IFP
285۔ ایہہ کیب اے؟
ایل ػا هطلت اک اینی تؼلین رل ػا ػوؿاًیہ تیي تے چبؿ مبل ػا ہوًؼا اے تے ایہہ آگے پیيہ
وؿاًہ تـثیت ػا هوهغ ػیتے ًیں رہڑا هوهی تے یوؿپ ػی مطش اتے هبثل ىٌبعت ہوًؼے ًیں تے
کبم ػی ػًیب وچ كوؿا ہی رگہ ثٌب لیٌؼے ًیں۔
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286۔ تے ایف ظے ثؼع وچ یوًیوؼقٹی وچ ظاضلہ لے قکعا/قکعی ہوں؟
ری ہبں ،رے آپ ًے اک اینب کوؿك کیتب ہو رہڑا رہ چبؿ مبل ػا اے تے پبًچوں مبل هوهی
اهتضبى ػی تیبؿی ػے لئ پڑھبئی ػی اے تو ّـوؿی اے کہ تنی یوًیوؿمٹی ثـائے آؿٹنٹک،
هومیوی و ؿهٌ ػی اػلی تؼلین وچ ػاعلہ لیں۔
چبؿ مبلہ ڈپلوهب رل وچ پیيہ وؿاًہ تـثیت ػی ٹـم هکول کیب ہو امے هقیؼ آگے اػلی تـثیت و
تکٌیکی تؼلین ػا صن كـاہن کـتب اے )آگے ػیکھیے(۔
 8.5یوًیوؼقٹی
287۔ یوًیوؼقٹی ظا اًتظبم کیكب ہوًعا اے؟
یوًیوؿمٹی ػا تؼلیوی ًظبم ػو مطش اتے هـثوٓ ہوًؼا اے تے ہـ كیکلٹی وچ هوروػ ہوًؼی ًیں:
 اک پہلی مطش رل ػا ػوؿاًیہ تیي مبلہ )مٌؼ( ہوًؼا اے؛
 اک ػومـی مطش رل ػا ػوؿاًیہ ػو مبلہ )امپیيالئقیيي ػی مٌؼ( ہوًؼا اے۔
288۔ کی یوًیوؼقٹی وچ ظاضلہ لے قکعا اے؟
رل ػے کول لیيئی یب ہبئی امکول ػا ڈپلوهب ہو یب پیيہ وؿ کوالیلیکیيي وی مٌؼ ػے صَول
ػے لئ یوًیوؿمٹی وچ ػاعلہ )ؿرنٹـیيي( لے مکؼے ًیں۔
289۔ یوًیوؼقٹی تک پہٌچ کیكے ہو قکعی اے؟
ػؿد ؽیل کو یوًیوؿمٹی تک پہٌچ ػی اربفت اے:
 کہیں وی ؿہبئو پؾیـ یوؿپیي ىہـی یب ؿیـ یوؿپیي ىہـی رہڑا اٹلی وچ ؿہبئو پؾیـ ہوں،
هطلت ؿرنٹـیيي ػے لئ اٹبلیي ىہـیوں ػے هنبوی ملوک؛
 ؿیـهلکی ىہـی رہڑا کہ اٹلی وچ اک ثبهبػؼٍ پـهینو ػی مو رہڑا ؿًو ػے ًبل ہوں؛
 ؿیـهلکی ىہـی رہڑا کہ هلک مے ثبہـ اک تؼلین ػا پـهینو یب اربفت ًبهہ ػے ًبل ۔
290۔ اوٍ کہڑی قی اقٌبظ ًیں خي ظے ًبل یوًیوؼقٹی وچ ظاضلہ لیب خبقکعا اے؟
اوٍ رٌہوں ًے  12مبل ػی امکول ػی تؼلین هکول ػی ہوئی ہو۔ رے تو ایہہ تؼلین اٹلی مے
ثبہـ صبٍل ػی ہو تے ػوؿاًیہ  12مبل مے کن ہو  ،تواًوں کو اٍلی میکیٌڈؿی ڈپلوهب ػے ػالوٍ
اک هتؼلوہ یوًیوؿمٹی ػا مـٹیلیکیٹ پیو کـًب ہوگب رل وچ توبم هْبهیي ػے اهتضبى ػے پبك
کـًے ػی تَؼین ہو:
 یوًیوؿمٹی ػے پہلے مبل ػے لئ ،رے کہ امکول ػا ًظبم  11مبل ػا ہو؛
 یوًیوؿمٹی ػے پہلے ػو مبل ػے لئ ،رے کہ امکول ػا ًظبم  10مبل ػا ہو۔
291۔ هدھے کت تے کہبں ایہہ ظاضلہ ظی ظؼضواقت ظیٌی ہوگی؟
ػاعلہ ػا موال اى ػے هتؼلوہ ػكتـ میکـیٹـی ثـائے ؿیـهلکی امٌبػ وچ کیب ربئے گب ،اى ٹـم ػے
لئ )روالئی ۔ متوجـ(۔
292۔ ظاضلے ظے لئ هدھے کہڑی ظقتبویؿات پیم کٌی ہوًگی؟
تواڈی ػی تؼلیوی مٌؼ رہڑا رہ هتؼلوہ اٹلی ػے ملبؿت ػے ًوبئٌؼے ػی ربًت مے ویلڈ ہو۔
293۔ غیؽ هلکی ِبلت ػلووں خہڑا هلک قے ثبہؽ ؼہبئم پػیؽ ہوں ،ظے لئ کٌی
ًهكتیں هطتى ہوًعی ًیں؟
هبًوًی صکن ًوجـ  145هوؿعہ  23ػموجـ  2013ػی ؿو ًبل ،ریل وچ ؿیـ هلکی ٓبلت ػلووں ػے
لئ یوًیوؿمٹی وچ کوٹہ عتن کـ ػیتب گیب اے ،ػالوٍ رہ ہـ كیکلٹی وچ هوروػ میٹوں ػی ػمتیبثی
ػا ثہـصبل عیبل ؿکھؼے ہوئے۔
294۔ هیؽے کول اک اٹبلیي ؾثبى ظا ڈپلوهب اے ،کیب ایہہ ڈپلوهب هدھے یوًیوؼقٹی وچ
ظاضلہ وچ ظوقؽوں اتے تؽخیر ظے گب؟
ری ہبں ،یوًیوؿمٹی ػی كیَلہ ػے هطبثن ،اى ڈپلوهب ػی هوروػگی اتے تـریش ػی ربمکؼی
اے:
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اٹبلیي فثبى و حوبكت ػا ڈپلوهب رہڑا کہ ؿیـ هلکی یوًیوؿمٹی ثـائے پیـورب یب مییٌب مے لیب
گیب ہو؛
هتؼلوہ اٹبلیي فثبى ػا کوؿك رہڑا کہ ؿوم ػی تینـی تؼلیوی یوًیوؿمٹی ،یب ؿیـهلکی
یوًیوؿمٹی پیـورب تے مییٌب مے ربؿی ہویب ہو؛
هتؼلوہ اٹبلیي فثبى ػا کوؿك رہڑا رہ هلک مے ثبہـ کیتب گیب ہو۔

295۔ هیں اک یوًیوؼقٹی ظا ِبلت ػلن ہوں۔ کہڑی نؽائّ اتے هیں اپٌب تؼلین ظا اخبؾت
ًبهہ یب پؽهیكو تدعیع کؽوا قکعا ہوں؟
تؼلین ػے پـهینو ػی مو رو ؿًو ػا ویقٍ اى ٓبلت ػلووں ػے لئ تزؼیؼ ہوًؼا اے رہڑا:
 اوٍ رٌہوں ًے کوؿك ػے پہلے مبل وچ اک پـوكیٹو ٹینٹ یب ویـی كیکیيي ٹنٹ پبك کـ
لیب ہو تے اگلے مبلوں ػے ػو کن اف کن ػو ٹینٹ پبك کـ لئے ہوں۔
 حجوت ػے ًبل ٍضت ػی مٌزیؼٍ ٍوؿتضبل ػی ٍوؿت وچ پـهینو ػی مو رو ؿًو ػی تزؼیؼ
ػے لئ ٍـف اک ویـیلیکیيي کبكی ہوگی۔
تزؼیؼ ثہـصبل هبًوًی ٓوؿ اتے تؼلیوی کوؿك ػے ػـٍے مے  3مبل مے اوپـ ربؿی ًئیں ػی
ربئے گی۔
توخہ :هبًوى ًوجـ  128هوؿعہ ً 28وهجـ  ،2013ػی ؿو ًبل تـهین ػے هطبثن تؼلین ػے پـهینو ػی مو
روؿًو ػی هؼیبػ وچ تجؼیلی کیتی گئی اے اك ًوں کخیـ مبلہ کـ ػیتب گیب اے ،یب كیـ ایہہ تؼلیوی یب
تـثیتی کوؿك ػی هؼیبػ تبں ہو مبى ،ػالوٍ رہ ہـ مبل اك ػی ویـی كیکیيي ػی ثہـصبل ّـوؿت ہو
مبى۔ اك هبًوى ػا ًلبؽ تت ہوگب رؼ اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو ػے ّواثٔ وچ ًئے ػمتیبثی ػی ثٌیبػ
اتے امے هٌبمت ٓـیوے ًبل ىبهل کیتب ربئے گب۔

296۔ هیں اٹلی وچ یوًیوؼقٹی وچ تؼلین زبيل کؽًے ظے لئ ظاضل ہوا تھب/تھی۔ کیب
هیں اپٌے هُبهیي ثعل قکعا/ظی ہوں؟
ری ہبں ،تنی اپٌی یوًیوؿمٹی ػی اربفت مے اینب کـ مکؼے ًیں۔
297۔ کیب هیں ؼیكؽچ ظی ڈاکٹؽیٹ یب اقپیهالئؿیهي ظے لئ اپٌے پؽهیكو ظی قو خو
ؼًو یب اخبؾت ًبهے ظی اک هؿیع ػؽيے ظی تدعیع هبًگ قکعا ہوں؟
ری ہبں۔
298۔ یوًیوؼقٹی وچ ظاضلے ظے اضؽاخبت کتٌے ہوًعے ًیں؟
ایہہ ایل اتے هٌضَـ اے کہ تنی کہڑی می یوًیوؿمٹی تے كیکلٹی ػا اًتغبة کـػے ًیں۔ ہـ
ٍوؿت وچ ثہـصبل تؼلین ػی هیوت اچھی عبٍی ہو مکؼی اے۔
299۔ کیب تؼلین ظے زًول ظے لئ اک ػلوی اقکبلؽ نپ تے ظوقؽی هؼبنی اهعاظ
زبيل ظی خبقکعی اے؟
ری ہبں ،ؿیـهلکی ٓبلت ػلن امکبلـ ىپ یب وظیلہ ،اػقافی اػھبؿ تے ؿہبئو صبٍل کـ مکؼے
ًیں۔  ،ایل ػے ػالوٍ ؿیزي ؿیـهلکی ٓبلت ػلووں کو عبً ٓوؿ اتے هؼبىی هيکل صبالت وچ
ػاعلہ كیل هؼبف کـ مکؼے ًیں رے اى ػا حجوت ػیب ربئے۔ هقیؼ هؼلوهبت ػے لئ اپٌی
یوًیوؿمٹی ػی هتؼلوہ ػكتـ میکـیٹـی ثـائے ؿیـهلکی ٓبلت ػلن یب ایل یوًیوؿمٹی رتھے
تنی ػاعلے ػے عواہو هٌؼ ًیں۔
 8.6تؽثیت تے اػلی تکٌیکی اًفبؼهیهي
300۔ ایہہ کف کبم آتی اے؟
ایہہ اوٍ تـثیتی ؿامتے ًیں ري مے اػلی تکٌیکی امپیيالئقیيي تے پیيہ وؿاًہ هہبؿت
صبٍل ػی ربًؼی اے ،اى ػا ػوؿاًیہ اک یب ػو مبل ہو مکؼا اے رل وچ اپـًٹل ىپ ػے ًبل تیي
مبل ہوًؼے ًیں۔ یہبں ٹیکٌیيي تیبؿ ہوًؼے ًیں ري ػی کبم ػی ػًیب وچ کبكی هبًگ اے۔

90

301۔ اًب ًوں کی چالتب اے؟
ایہہ  IFTSتؼلیوی ملـ ؿیزي ػے تؼلیوی پـوگـام ػے ربًت مے ہوًؼے ًیں ،ایہہ تیي مبلہ
کوؿك ہوًؼا اے۔ ایل ػے ثبؿے وچ ربًٌے ػے لئ ایل ویت مبئٹ کو
ػیکھیے۔  http://www.indire.it/ifts/nuovo/یب كیـ http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php.
302۔ اک پیهہ وؼ تؽثیتی کوؼـ کؽًے ظے کتٌے اضؽاخبت ہوًعے ًیں؟
ایہہ کوؿك هلت ہوًؼے ًیں؛ کچھ ٍوؿتبں وچ ،ایل ػے گھٌٹوں ػے صنبة مے اػائیگی وی ػی
ربًؼی اے۔
303۔ اک پیهہ وؼ تؽثیتی کوؼـ وچ ظاضلہ ظے لئ کي هطلوثبت ظی َؽوؼت ہوًعی اے؟
اى کوؿمق وچ اوٍ ًورواى تے ثبلؾ ري ػے کول پوؿے چبؿ مبلہ تے پبك کـػٍ تـثیتی ہبئی امکول
ػا ڈپلوهب یب ٹیکٌیکل پیيہ وؿ ڈپلوهب ہو ىبهل ہو مکؼے ًیں۔
ایل وچ ػاعلہ وچ ًورواى تے ثبلؾ ػوًوں صَہ لے مکؼے ًیں رٌبں ػے کول ہبئی امکول ڈپلوهب
یب ٹیکٌیکل پیيہ وؿ ڈپلوهب ،ػومـے والے وچ پبًچواں مبل ایل ڈپلوهب ػے اًؼؿ کیب ربتب اے۔
اوٍ وی رہڑا کہ لیيئ ػے پبًچوں مبل وچ آ گئے ہوں تے اوٍ وی ري ػے کول ہبئی میکیٌڈؿی
تؼلین ػا ڈپلوهب ًئیں ہو۔ آعـالؾکـ ػی اکٹیویيي اک ٹنٹ ػا اًؼوبػ مے ہوگی رل وچ الفهی
امکول ػے ثؼؼ ایل پیيہ وؿ کوؿك ػے هتؼلوہ تـثیت یب کبم ػے ػوؿاى تـثیت وؿیـٍ ػی ویـی
كیکیيي ػی ربئے گی۔
 8.7تؼلیوی اقٌبظ ظی پہچبى
304۔ هیں اٹلی وچ یوًیوؼقٹی/پوقٹ یوًیوؼقٹی وچ ظاضلہ زبيل کؽًب چبہتی ہوں۔
هیٌوں کی کؽًب خبہیعا؟
اٹلی وچ تؼلین صبٍل کـًے ػے لئ تواًوں اپٌی هطلوثہ یوًیوؿمٹی یب تـثیتی اًنٹیٹیوٹ وچ ایل
ػی ػؿعوامت کـًی ہوگی۔ ایہہ یوًیوؿمٹی /تـثیتی اًنٹیٹیوٹ تواًوں اپٌی عوػ ػے ًظبم وچ،
ایل اتے هوروػ ػو ٓـكہ هؼبہؼے ػی ؿو مے تے ایل هوّوع ػے ػبلوی کٌوًيي ػے هطبثن
ایل ؿیـ هلکی تؼلیوی مٌؼ اتے كیَلہ کـیں گے۔
ػؿعوامت ػے ًبل ایہہ امٌبػ لگبئی ربئیں گی:
 مٌؼ ػی كوٹو کبپی تـروہ ىؼٍ ،لیگالئقڈ تے اٹلی ملبؿت عبًے ػے ًوبئٌؼے مے تَؼین
ىؼٍ ؛
 هبمٹـ ػی تؼلیوی مٌؼ ػی كوٹو کبپی امی ٓـس رینے اوپـ ثتبیب گیب اے )ایل ٍوؿت وچ
کہ ػاعلہ اک امپیيل ڈگـی ػے لئ ہو ،امپیيالئقیيي ػا امکول یب هبمٹـ(؛
ً وجـوں ػا مـٹیلیکیٹ ،تـروہ ىؼٍ تے لیگالئقڈ؛
 ػئیے گئے اهتضبًبت ػا پـوگـام؛
 ىٌبعتی ػمتبویق یب پـهینو ػی مو رو ؿًو یب اربفت ًبهہ۔
305۔ ایف ظے ثؼع کیب ہوگب؟
اکیڈهک اتھبؿٹی تواڈے تؼلین ػی مٌؼ ػی اہویت ػا اًؼافٍ لگبئیں گے ،ایل ًو پوؿا یب اک صَہ کو
اٹلی ػی تؼلیوی ڈگـی ػے ًبل ہوًے ػا اظہبؿ کـیں گے :پہلی ٍوؿت وچ تواڈے توبم اهتضبى ػی
هجول کـلیب ربئے گب ،ػومـی ٍوؿت وچ اى وچ مے کچھ کو ىٌبعت کیب ربئے گب۔ یوًیوؿمٹی ًو
موال کـًے ػے ثؼؼ  90ػى ػے اًؼؿ اک كیَلہ کـًب ہوگب۔
 8.8کچھ پیهہ وؼ اقٌبظ ظی پہچبى
306۔ هیؽے کول اک پیهہ وؼ قٌع اے۔ هیں اٹلی وچ اپٌی ایف تؼلین ظی قٌع ظی
پہچبى ظے لئ کیب کؽوں؟
تواًوں کو ایل ػے هتؼلوہ هزبفی اػاؿے وچ ػؿعوامت ػیٌی ہوگی۔ )ایل ویت مبئٹ ػا ایہہ
ػیکھیے
ٍلضہ
)http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti/Documents/Lavoro/elenco.pdf
307۔ پیهہ وؼ قٌع ظی پہچبى ظے زًول ظے لئ کتٌب ػؽيہ ظؼکبؼ ہوًعا اے؟
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ایل موال ػے وٍولی ػے ثؼؼ  30ػى ػے اًؼؿ هتؼلوہ هزبفی اػاؿٍ ایل مٌؼ ػے صَول ػی
ػؿعوامت ػے هکول ہوًے ػا یویي کـػا اے۔
موال ػے ثھیزٌے ػے چبؿ هبٍ ػے اًؼؿ یب ایل ػا هوکٌہ ىوولیت ،هتؼلوہ هزبفی اػاؿٍ ایل
مٌؼ ػی ىٌبعت ػا اظہبؿ تے اک صکن ػا ارـا کـے گب۔
308۔ هیں ڈاکٹؽ ً /ؽـ ہوں۔ هیٌوں کف ًبل ؼاثطہ کؽًب خبہیعا؟
ًـك تے ڈاکٹـ ػے پیيہ ػے هیؼاى وچ ٹبئٹل ػے لئ ؽهہ ػاؿی وفاؿت ٍضت اتے ػبئؼ ہوًؼی اے۔
 309۔ هیں وکیل /اکبوًٹٌٹٹ /ثیبلوخكٹ /کیوكٹ /ؾؼاػتی هبہؽ /خیبلوخكٹ
/اًدیٌئؽ قبئیکبلوخكٹ /وؼک کٌكلٹٌٹ /قؽوئؽ /يسبفی /ؾؼاػتی تے پیعاواؼی
ٹیکٌیهي ہوں۔ هیٌوں کف ًبل ؼاثطہ کؽًب خبہیعا؟
اى ٹبئٹل ػی پہچبى ػے لئ اى مے هتؼلوہ وفاؿتیں تے وفاؿت اًَبف ایل ػی ؽهہ ػاؿ ًیں۔
310۔ هیں اک اًڈقٹؽیل پؽاپؽٹی /کوؽنل هیڈی ایٹؽ ہوں۔ هیٌوں کیف ًبل ؼاثطہ کؽًب
خبہیعا؟
ایل ٹبئٹل ػی پہچبى ػے لئ هتؼلوہ وفاؿت ثـائے هؼبىی تـهی اے۔
311۔ هیں اک ٹیچؽ/پؽوفیكؽ ہوں۔ هیٌوں کیف ًبل ؼاثطہ کؽًب خبہیعا؟
ایل ٹبئٹل ػی پہچبى ػے لئ هتؼلوہ وفاؿت ثـائے تؼلین ،یوًیوؿمٹی تے تضوین اے۔

92

 9زموق و اهتیبؾی قلوک ظا ثچبؤ
 9.1زموق ظا ثچبؤ
312۔ کیب ایہہ هوکي اے خہ اک غیؽهلکی ػعالت ظے غؼیؼے اپٌے ضوظ ظے زموق ظا ثچبؤ
کؽ قکے؟
ری ہبں ،اک اٹبلیي ىہـی ػی ٓـس ہی۔ مگوں رے تنی اک ثے هبػؼٍ ٓوؿ اتے هیبم پؾیـ ًیں
تو ایل ٍوؿتضبل وچ اپٌے صووم ػا ثچبؤ تواڈے ػے لئ هوکي اے مگوں ایہہ ػول هولکت کو
تواڈے هلک ثؼؿی ػے ػول کو الگو کـًے مے ًئیں ؿوک مکؼی ،ػالوٍ عبً صبلت وچ۔
313۔ کي اظاؼاں ظے قبهٌے وچ اپٌے زموق ظا ثچبؤ یب ظفبع کؽ قکعا ہوں؟
اٹلی ػی هبًوًی ػؼالتیں تے اک ػكبػی وکیل ػے ًبل اینب کـ مکؼے ًیں۔
314۔ اٹلی ظا هًٌفبًہ ًظبم کف ِؽذ هؽثوِ اے؟
ایل ملنلے وچ ہـ کیل ػے لئ اًلـاػی صووم ػی ًوػیت ػے رزق ہوًؼے ًیں :رینے مول
رذ ،پیٌل یب صؼوػ تے اًتظبهی رذ ،اى ػی ؽهہ ػاؿی اٹبلیي هواًیي ػی ثبهبػؼگی اے۔
315۔ اهي ظا خح یب خوظیهے ظی پبنے کی اے؟
ایہہ اک اینب اػقافی رذ ہوًؼا اے رل ػے مبهٌے چھوٹے هوٹے اًتظبهی رھگڑے رہڑا کن
ًَْبى ػی اػائیگی ػی ورہ مے ػبم ػؼالتی ًظبم وچ ػاعل ًئیں ہو مکؼے )هخبل ػے ٓوؿ اتے
هـیجی ؿہٌے والوں مے رھگڑا(،رہڑا کہ گلی ػے کوڈ یب ّبثطہ ػے هطبثن صل کیب ربتب اے ،پیٌل
کوڈ ػے لئ وی ایل ػی ؽهہ ػاؿیبں هضؼوػ ہوتیں ًیں تے اک ؿیـ هلکی ػے ملنلے وچ هلک
ثؼؿی ػے ثبؿے وچ پـیلیتو ػی هٌظوؿی اتے ػمتغٔ ،مـصؼ تک ًبل لے ربًے ػی ؽهہ ػاؿی تے
کینتوؿا ػی ربًت مے اک موبری میٌٹـ وچ ًظـ ثٌؼی ػے اصکبهبت اتے روػیيے ػی
پبىے ػی هٌظوؿی وی ىبهل ہوًؼی اے۔
316۔ هیؽے اخبؾت ًبهے یب پؽهیكو ظی قو خو ؼًو ظے قلكلے وچ هیٌوں کیف خح
ًبل ؼاثطہ کؽًب ہوگب؟
ؿیزٌل اًتظبهی ػؼالت تے رے ّـوؿی ہو تو تنی ایل ٹبؿ ػے رذ ػے كیَلے ػے عالف
کوًنلیو ػی متبتو ػے مبهٌے اپیل کـ مکؼے ًیں رل ػا ػكتـ ؿوم وچ اے۔
317۔ ػعالت ظے اضؽاخبت کٌٌے ہوًعے ًیں؟
اى ػے اعـاربت اعتالكی هوؼهے ػے صنبة مے هوـؿ ہوًؼے ًیں ایل ػے ػالوٍ وکیل ػے
اعـاربت ہوًؼے ًیں۔ ہـ صبلت وچ اٹلی ػی هولکت اپٌی صووم تے ػكبع ػی صلبظت ػی ّوبًت
ػیتی اے تے هؼبىی ؽؿائغ ػی ؿیـ هوروػگی وچ هلت هبًوًی هؼػ رہڑا کہ هواًیي ػی هوـؿٍ
صؼوػ وچ هولکت ػی ؽهہ اتے ہوًگے۔
 318۔ خے هیں وکیل ظے اضؽاخبت اظا ًہ کؽ پبوں تو کیب هدھے ظفتؽ ظا وکیل هل قکعا
اے؟
ًئیں ،هولکت تواڈے اًتغبة ػے اک ثھـومے ػے وکیل کو پیو کـًے ػا هوهغ ػی ّوبًت ػیتی
اے ،ػكبع ػی اتھبؿٹی هلت تے هولکت ػے عـچے اتے اے ،رے تنی ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے هیبم پؾیـ
ًیں تے کن اف کن آهؼًی ػی صؼ کو پبؿ ًئیں کـػے :ایل ػے لئ ایہہ ّـوؿی اے کہ آپ ػی
ٹیکل ػے ًبل آهؼًی ،آعـی ڈیکلـیيي ػے هطبثن مبالًہ  10.766,33یوؿو )روالئی ( 2012مے
اوپـ ًئیں ہوًی ربہیؼی۔
319۔ خے هیؽے اوپؽ الؿام ہو تے هیؽا کوئی وکیل ًہ ہو ایف يوؼت وچ :هیں کیب کؽوں؟
ایل ٍوؿت وچ تواًوں ػكتـ ػے هوروػ كہـمت مے اک وکیل كـاہن کیتب ربئے می۔ رے تواڈی
آهؼًی هوـؿٍ صؼ مے فیبػٍ اے تو تنی هلت ػكبع ػے صوؼاؿ ًئیں ًیں ،تواًوں کو اػائیگی ایل
ػی هوـؿ کـػٍ كیل اػا کـًی ہوگی۔
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320۔ کیب ہوگب خے هیں ػعالت ظی کبؼوائی ظی ؾثبى قودھٌے قے لبيؽ ؼہوں؟
هیـا صن اے رہ هیں اک فثبى ػے تـروبى صبٍل کـوں رہڑا کہ ػؼالت ػی کبؿوائی ػا تـروہ
هیـی فثبى وچ کـے۔ رے هیـے هبلی صبالت هزھے هلت ػكبع ػا صن ػیتے ًیں تو تـروبى ػے
اعـاربت اٹلی ػی صکوهت اتے ہوًگے۔
 9.2اهتیبؾی قلوک
321۔ هیں ًے قٌب اے خہ اک ایكب لبًوى هوخوظ اے خہڑا اهتیبؾی قلوک ظے ثچبؤ ظے
ثبؼے وچ اے۔ هگؽ ايل وچ اهتیبؾی قلوک ظے لبًوى ظا کیب هطلت اے؟
ہـ ٓـس ػا اوٍ ملوک رل وچ ثـاٍ ؿامت یب ثالوامطہ اک ػلیضؼگی ،رؼاگبًہ ،ؿوک یب کنی تے
کو كوهیت ػیٌے ػا ؿویہً ،نل ،ؿًگ ،هوهیت یب گـوپ مے وامطہ ،هؾہت ػی ثٌیبػ اتے اپٌبیب ربئے
تے ایل ػی ورہ مے ایل ىغٌ کو ًوَبى یب تجبٍ کـًے ػی ًیت مے یب امے ؿمک وچ ڈالٌب
ایل ػول ػا صَہ اے ،هنبوات ػی صبلت اًنبًی صووم ،ثٌیبػی آفاػی ،میبمت ،هؼبىی تے
حوبكتی یب کنی وی ػواهی مطش اتے مت مے اہن اے۔
322۔ هیں کكی پؽائیویٹ یب ػواهی اظاؼے ظی خبًت قے اى ِؽؾ ظے ػواهل ظے
قبهٌے اپٌب ظفبع کیكے کؽ قکعا/قکعی ہوں؟
مول ػؼالت وچ ایل هنن ػی اهتیبفی ملوک ػی ىکبیت اک وکیل ػے ًبل ػی ربمکؼی اے،
رل وچ رذ مے ایل اهتیبفی ملوک ػے عالف اپیل ػی ربئے ،اى ػواهل کو عتن کـًے ػی
تے آعـ وچ اک اینے اهؼام رہڑا کہ اهتیبفی ملوک کـًے والے کو هبًوى ػے هطبثن مقا تے
اهتیبفی ملوک ػے احـات کو عتن کـیں۔
323۔ هیں اک اهتیبؾی قلوک ظا نکبؼ ہوا ہوں قگوں هدھے ایف ظی نکبیت کؽًے ظا
ضوف اے۔ هدھے کیب کؽًب خبہیعا؟
اوٍ اینومی ایيي رہڑا وفاؿتی کوًنل ػی ٍؼاؿت ػے ڈپبؿٹوٌٹ ثـائے هنبوی هواهغ ،وچ
ؿرنٹـ ہوں اًب ًوں صن اے کہ اوٍ ًنلی تے هوهیت اتے هجٌی اهتیبفی ملوک ػے عالف اًَبف
ػے لئ یب ایل ػے ىکبؿ كـػ ػے لئ اهؼام کـیں۔
324۔ هیں کبم ظی خگہ اتے اهتیبؾی قلوک ظا نکبؼ ہوا ہوں۔ هدھے کیب کؽًب خبہیعا؟
هقػوؿ یوًیي ایل ملنلے وچ اًَبف ػے لئ اهتیبفی ملوک ػے ىکبؿ ػی هؼػ کـ مکؼی ًیں
رؼکہ هبلک یب آرـ اک اهتیبفی ؿویے ػا هظبہـٍ کـے۔

94

 10ثیٌک
325۔ ثیٌک ظی کہڑی قی ضعهبت یب قؽوقؿ هیؽے کبم آقکعی ًیں؟
ػبم ٓوؿ اتے فیبػٍ تـ ثیٌک ػی ّـوؿت ثچت ػا اکبوًٹ ،کـًٹ اکبوًٹ )چیک ثک ،ثبًکو هیٹ تے
کـیڈٹ کبؿڈ ػی ّـوؿت ػے لئ( ،ثیٌک ػے ؽؿیؼے اػائیگی ،هـُ تے ؿہي اى ػے لئ پڑتی اے۔
326۔ اک ثچت اکبوًٹ کیب اے؟
ثچت ػا ڈپبفٹ اکبوًٹ ثک اک مبػٍ ،کن عـچ عبً ٓوؿ اتے اى لوگوں ػے لئ رہڑا اپٌی ؿهن ػی
هٌتولی ًئیں کـػے ػے لئ هٌبمت اے۔ ایہہ "هٌتغت" )اک ىغٌ یب کنی اینومی ایيي
ػے ًبم اتے ہو مکؼا اے( یب " پوؿتب توؿے یب ثـػاؿ" )رہڑا ایہہ ثک ثیٌک وچ ػکھبئیے امے پینے
ًکبلٌے تے روغ کـاًے ػا صن اے(۔ ایل اتے هلٌے واال هٌبكغ ػا صنبة تے کٌلـهیيي مبالًہ
ہوًؼی اے۔
327۔ اک ثچت اکبوًٹ ظے کھولٌے ظے لئ کیب کؽًب ہوگب؟
ایل ػے لئ اپٌے هٌتغت ىؼٍ ثیٌک رہبى تواًوں میوًگ یب ثچت اکبوًٹ کھولٌب چبہتے ًیں ػے
آكل اپٌے ًبل ایہہ لے کـ ربئیں:
 كنکل کوڈ؛
 پـهینو ػی مو رو ؿًو یب هیبم ػا اربفت ًبهہ۔
کچھ ثیٌک تواڈے کول ایہہ وی هبًگ مکؼے ًیں:
 هبہبًہ تٌغواٍ،
 ؿہبئو ػا مـٹیلیکیٹ۔
328۔ اک کؽًٹ اکبوًٹ کف ًو کیٌعے ًیں؟
ایہہ اک اینب اکبوًٹ اے رہبں تنی اپٌے پینے ؿکھ مکؼے ًیں ،رہڑا تواًوں ایل اتے ثیٌک ػا
هوـؿ کـػٍ اًٹـمٹ یب هٌبكغ ػیتب اے۔ اپٌے پینے ًکلواًے ػے لئ تواًوں اک كبؿم ثھـًب ہوًؼا اے
رہڑا تواًوں ثیٌک ػے ػكتـ مے هلتب اے ،رہبں توا ًوں "اپٌے تواًوں " ػے ًبم اتے چیک لکھ کـ
ػیٌب ہوًؼا اے یب ثبًکو هیٹ کو امتؼوبل کـ مکؼے ًیں۔
تواڈے اپٌے چیک تے اوٍ رہڑا تواًوں هلیں تنی اپٌے ثیٌک اکبوًٹ وچ ڈال مکؼے ًیں۔ کچھ
ثیٌک چیک ثک تے/یب پیوٌٹ چیک ػی هیوت وٍول کـػے ًیں۔
329۔ اک ثیٌک اکبوًٹ کھولٌے ظے لئ کیب کؽًب ہوًعا اے؟
ایل ػے لئ اپٌے هٌتغت ىؼٍ ثیٌک رہبى تنی کو ثیٌک اکبوًٹ کھولٌب چبہتے ًیں ػے آكل
اپٌے ًبل ایہہ لے کـ ربئیں:
 كنکل کوڈ؛
 پـهینو ػی مو رو ؿًو یب هیبم ػا اربفت ًبهہ؛
کچھ ثیٌک آپ مے ایہہ وی هبًگ مکؼے ًیں:
 ؿہبئو ػا مـٹیلیکیٹ )مگوں ایہہ هبًوًی ٓوؿ اتے الفهی ًئیں اے(؛
 امی ثیٌک ػے اکبوًٹ ہولڈؿ کالئیٌٹ ؿیـ هلکی یب اٹبلیي ػی ّوبًت؛
 آهؼًی ػا مـٹیلیکیٹ؛
 اک اثتؼائی اػائیگی؛
 کچھ ٍوؿتبں وچ اک کـًٹ اکبوًٹ کھولٌے مے پہلے ثیٌک ،آرـ یب کبم ػیٌے والے مے ایل
ثبت ػی تَؼین کـتب اے کہ ایل ػا اهیؼواؿ کالئیٌٹ ایل ػے کول هالفم یب ایل ػا تؼبوى کـػٍ
اے یب ًئیں۔
330۔ ثبًکو هبٹ یب اے ٹی این کبؼڈ کیب اے؟
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اے ٹی این کبؿڈ یب ثبًکو هبٹ کبؿڈ اک هوٌبٓینی کبؿڈ ہوًؼا اے رہڑا کہ کـًٹ اکبوًٹ ػے ہوًے
ػی ٍوؿت وچ تنی اپٌے ثیٌک مے هبًگ مکؼے ًیں۔ ثبًکو هیٹ کبؿڈ اک هوهی کـیڈٹ کبؿڈ
اے تے هلک ػی توبم عوػ کبؿ تونیوی یب اے ٹی این هيیي )کچھ یوؿپیي اے ٹی این هيیٌوں
وچ وی( وچ اپٌے اکبوًٹ مے پینے ًکلواًے ػے لئ هبثل هجول ہوًؼا اے۔ ایل ػے ػالوٍ ثہت
می مپـ هبؿکیٹ تے ػکبًیں ایل کو هیوت ػی اػائیگی) (POSػے لئ هجول کـػی ًیں۔
331۔ کؽیڈٹ کبؼڈ کیب اے؟
کـیڈٹ کبؿڈ وی اک هوٌبٓینی کبؿڈ اے کہ کـًٹ اکبوًٹ ػے ہوًے ػی ٍوؿت وچ اپٌے ثیٌک
مے هبًگب رب مکؼا اے۔ ایل ػے كوائؼ ثبًکو هیٹ مے فیبػٍ ہوًؼے ًیں کیوًکہ ایہہ تواًوں هلک
مے ثبہـ پینے ثھیزٌے )تے اًٹـ ًیٹ ػے ؽؿیؼے عـیؼاؿی ػے لئ وی(؛ ایہہ کبكی ػکبًوں،
ہوٹل ،ؿینٹوؿًٹ ،پیٹـول پوپل تے پومٹ آكل وؿیـٍ وچ هبثل هجول اے۔ کـیڈٹ کبؿڈ ػے صَول
ػے لئ کچھ ثیٌک تواڈے کول ّوبًت هبًگؼے ًیں ،هخبل ػے ٓوؿ اتے کبم ػی پومٹ اتے کبم ػا
ػـٍہ تے تٌغواٍ ػا ایل ػے کـًٹ اکبوًٹ وچ آًب ،یب کنی وی ؽؿائغ آهؼًی مے اػائیگی ایل
اکبوًٹ وچ هوٍول ہو )هخبل ػے ٓوؿ اتے پیٌيي(۔
332۔ ثیٌک ٹؽاًكفؽ کیب اے؟
ایہہ اک اینب پینہ ػی هٌتولی ػا ًظبم اے رل وچ تواڈے عوػ ػے اکبوًٹ مے ػومـے ثیٌک
اکبوًٹ وچ کنی اػائیگی ػی عبٓـ پینے ثھیزے رب مکؼے ًیں۔ پینے ثھزواًے ػی كیل ہـ
ثیٌک وچ هغتلق اے۔
333۔ کیب هیں اپٌے هلک پیكے ثھدوا قکعا/قکعی ہوں؟
ری ہبں ،ایہہ اک اینی عؼهت اے رہڑا تنی ثیٌک مے هبًگ مکؼے ًیں۔ ایل مـوك ػی
كیل ہـ ثیٌک وچ هغتلق اے تے اک ؿط هوـؿ ہوًؼا اے ،کچھ ثیٌکوں وچ ایہہ کویيي ثھیزی
ربًے والی ؿهن ػا كی ٍؼ ہوًؼا اے۔
334۔ ثیٌک هدھ قے اپٌے هلک پیكہ ثھدواًے اتے کہڑی ظقتبویؿات هبًگ قکعا
اے؟
ػمتبویقات ػے هؼبهلے وچ ہـ ثیٌک هغتلق اے ،هگـ ػبم ٓوؿ اتے ایہہ ػمتبویق هبًگی
ربًؼی ًیں:
 پـهینو ػی مو رو ؿًو یب هیبم ػا اربفت ًبهہ،
 كنکل کوڈ،
 اک كبؿم رل اتے تنی ػی ثٌیبػی هؼلوهبت ،ؿهن رہڑا تنی ثھیذ ؿہے ًیں ،ایل ػا
ًبم تے هلک رل ًوں تنی ؿهن ثھیذ ؿہے ًیں۔
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 11ایكوقی ایهي اؾم یب اًدوي کبؼی
اًزوي کبؿی ػی آفاػی اٹلی ػے هبًوى ػا صَہ اے۔ اک اینومی ایيي ػا هیبم ایہہ هوکي اے گـ
چہ کہ ایہہ هبًوى ػے تضت هوٌوع ًہ ہو؛ ثبلغَوً ایہہ هوکي اے:




اک اینومی ایيي ػا ثٌبًب؛
اک اینومی ایيي وچ ىوولیت؛
کنی اینومی ایيي مے کوئی تؼلن ًہ ہوًب یب ایل وچ صَہ ًہ لیٌب۔

ایكوقی ایهي ظا لیبم
335۔ اک ایكوقی ایهي کہڑی قؽگؽهیبں قؽ اًدبم ظے قکعی اے؟
کنی وی هنن ػی مـگـهی رہڑا کہ هبًوى ػے عالف ًہ ہو۔
336۔ کیب ایكوقی ایهي ظے لئ ؼػبیبت هوخوظ ًیں؟
اینومی ایيي ػے لئ ؿػبیت اے رے اوٍ ؿیـهلکیوں ػے هوبهی کویوًٹی وچ اًْوبم یب
ىوولیت ػے ػول وچ ىبهل ًیں :رے اوٍ ایل ػی ورہ مے هبئن ہوئی ًیں تو اًہیں هوهی
ؿرنٹـیيي ثـائے اینومی ایيي رہڑا کہ اهیگـیيي ػے ڈائـیکٹـ رٌـل ثـائے وفاؿت کبم،
ٍضت تے موبری پبلینی وچ ہوًؼا اے۔
337۔ اک ایكوقی ایهي ظی لوهی ؼخكٹؽیهي ظے لئ کہڑی َؽوؼیبت ہوًعی ًیں؟
اى اینومی ایيي کو ؿرنٹـیيي ہوًے ػے لئ ایل ػا کـػاؿ هوهی صبهل ہوًب ّـوؿی اے،
یؼٌی اًب ًوں اپٌی مـگـهیبں کن اف کن پبًذ ؿیزي تے  20اٹبلیي ٍوثوں وچ ہوًب ربہیؼی۔
338۔ کی ایكوقی ایهي لبئن کؽ قکعا اے؟
ایہہ اى اكـاػ رہڑا اک ًبل موبری ،حوبكتی ،اهؼاػی ،هبصولیبت وؿیـٍ ػے هلبػ ػے لئ روغ و
کبم کـًب چبہتے ًیں۔
توخہ :اک اینومی ایيي ثٌبًے ػے لئ اكـاػ ػی تؼؼاػ ػی کوئی کن اف کن صؼ هوـؿ ًئیں اے ،ایہہ
ٍـف ػو اكـاػ وی ہو مکؼے ًیں۔ کوـىل مـگـهیبں ػے ّبثطے هوروػ ًیں۔
339۔ اک ایكوقی ایهي ظے تؼویؽ وچ کہڑے قے ػٌبيؽ ظا ہوًب َؽوؼی اے؟
ہـ گـوپ مـگـهی ػے لئ ًظن و ّجٔ ػے هواًیي وّغ کـے گب۔
اینومی ایيي ػا هٌيوؿ لکھی ہوئی ىکل یب فثبًی هؼبہؼے ػی ٍوؿت وچ ہومکؼا اے۔
ٍـف ؿرنٹـڈ اینومی ایيي مـگـهی ثـائے اػائیگی کـ مکؼیں ًیں ،ؿػبیت یب/تے ػواهی
کٌٹـی ثیوىي تک پہٌچ ،اپٌے آپ کو ؿّبکبؿ آؿگٌبئقیيي ػے ٓوؿ اتے ػؿد کـواًب ،وؿیـٍ۔ ایل ػے
ػالوٍ رے ایل اینومی ایيي ػے وروػ ػی کبؿوائی لکھی ہوئی ىکل وچ ػواهی اکٹ یب /تے
اپٌے ٓوؿ پـ لکھ کـ تے هنتٌؼ تے/یب ؿرنٹـ کیب ربئے تو هغتلق هنن ػی ؿػبئت صبٍل ػی
ربمکؼی ًیں۔
340۔ کف ِؽذ قے اک ایكوقی ایهي کو تسؽیؽ وچ الیب خبتب اے؟
ایل ػے لئ ّـوؿی اے کہ اک هؼبہؼٍ ثـائے اینومی ایيي هـتت کیب ربئے۔
هؼبہؼٍ ثـائے اًزوي یب اینومی ایيي  2ػمتبویقات اتے هيتول ہوًب ربہیؼی رہڑا اک هتضؼٍ
ػے ّواثٔ هوـؿ کـیں گے ،اوٍ ایہہ ًیں:
 هٌيوؿ یب ًظن و ّجٔ؛
 وروػ ػی کبؿوائی۔
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341۔ ًظن و َجّ کیب اے؟
ایہہ اک اینی ػمتبویق اے رہڑا اینومی ایيي یب تٌظین ػی فًؼگی کو هبثل ّجٔ ثٌبتب اے،
ثبلغَوً موبری هوَؼ ،هواًیي ثـائے گوؿًٌگ ثبڈی تے ٍؼؿ ػا اًتغبة ،هواػؼ ػے لئ هوجـاى
ػی هیٹٌگ ،اینومی ایيي ػا آڈٹ یب ثیلیٌل ىیٹ ىبهل ہوگب۔
342۔ هیووؼًڈم یب یبظ ظانت کیب اے؟
ایہہ اک اینی ػمتبویق اے رل وچ اینومی ایيي ػی پیؼائو ػی تَؼین کـتی اے تے ایل
وچ اًبگـاكک ڈیٹب ہوًؼا اے ،رل وچ ًيبى ػہی ػی ربًؼی اے کہ :آكل یب ػكتـ ػا ایڈ ؿیل،
اینومی ایيي ػے ثبًی هوجـف ،ایل ػی تبؿیظ پیؼائو۔ ہوًؼی اے۔
امے ثبًی هوجـ ػی ربًت مے ػمتغٔ ىؼٍ ہوًب ربہیؼی ،رل وچ اوٍ تبئیؼ کـیں کہ اوٍ ایل
ػے هبًوًی هوَؼ ػی پبثٌؼی کـ ؿہیں ًیں۔
343۔ ایف ظے هٌهوؼ وچ کیب لکھب ہوًب خبہیعی؟
 اینومی ایيي ػا ًبم تے ایل ػا پتب؛
 ایل وچ واّغ ہوًب ربہیؼا کہ ایہہ پـاكٹ یب ًبى پـاكٹ اے؛
 ایل ػا موبری هوَؼ ،ایل ػی هؼػ یب اتضبػ ػی ًوػیت کینی اے؛
 هوجـاى ػی ىوولیت ػی ّـوؿی کوائق؛
 هوجـاى ػے ٓـف ػول ػے هؼیبؿ؛
 مـهبیہ تے آهؼًی ػے ثبؿے وچ هؼلوهبت؛
 گوؿ ًٌگ ثبڈی )ڈائـیکٹ کوًنل ،ارالك یب هیٹٌگ(؛
 گوؿ ًٌگ ثبڈی ػی مـگـهیوں ػے اٍول :عبً ٓوؿ اتے ڈائـیکٹ کوًنل تے هیٹٌگ ،ثالًے ػا
ٓـیوہ کبؿ ،کبًنٹی ٹیوىي تے هـاؿػاػ؛
 مبالًہ ؿپوؿٹ ػا ػوؿاًیہ ،تے ایل ػی آڈٹ ػی ؿپوؿٹ ػی ٹـم؛
 اینومی ایيي ػی تضلیل ػا ٓـیوہ۔
344۔ کت اک هؼبہعٍ یب ػول ػواهی تے کت غاتی یب پؽائیویٹ ہوًعا اے؟
رے ڈاکیوهیٌٹ ًو ٹـی ػے مبهٌے لکھی ہوئی ىکل وچ ہو تے ایل کو ؿرنٹـی آكل وچ روغ
کـوایب ربئے تو ایہہ اک ػواهی ػول یب آتو اے؛ رے تو ایہہ هوجـاى ػی ربًت مے تضـیـ کـػٍ ہو
تو ایہہ پـائیویٹ آتو یب ػول اے ،رہڑا کہ ؿرنٹـ یب ًہ وی ہو یب ایل اتے کئے گئے ػمتغٔ ًو ٹـی
مے تَؼین کـوائے رب مکؼے ًیں۔
345۔ ػواهی اکٹ یب آتو ظا پؽائیویٹ اکٹ ظے همبثلے وچ کیب فبئعٍ اے؟
صویوی كـم ایل ورہ مے اے کہ ٍـف ػواهی اکٹ ػے ؽؿیؼے هنتوجل وچ اینومی ایيي
ػی صیخیت ػی ىٌبعت ػی ػؿعوامت ػی ربمکؼی اے تے ایل ػی هبًوًی صیخیت ػی
مومبئٹی ػا ػؿرہ ػی ربمکؼا اے۔
346۔ کہڑی قی ایكوقی ایهي پہچبى یبفتہ ًیں؟
اوٍ ري ػے کول اک پہچبى ػا اک ػیکـیتو یب كیَلہ ہو ۔ کہ رہڑا صکوهت ػا آكیيل اکٹ اے ۔ رہڑا
کہ اینومی ایيي کو عوػ هغتبؿی مے واؿث ثٌبتی اے۔ ایل ػا هطلت اے کہ اک اینومی
ایيي عوػ کبؿ ٓـیوے مے اپٌی ؽهہ ػاؿی اٹھب مکؼی اے ،یب كیـ اک هبًوًی وروػ ػی صیخیت
مے۔
347۔ اوٍ کہڑی قی ایكوقی ایهي ًیں خي ظی زیثیت پہچبى نعٍ ًئیں اے؟
اوٍ رہڑا کہ عوػ هغتبؿی ػا كبئؼٍ ًئیں اٹھب مکؼی تے اى ػی ؽهہ ػاؿیبں هضؼوػ ہوًؼی ًیں؛ لہؾا
رے اینومی ایيي ػے هؼبىی ؽؿائغ ایل ػی الفهی ؽهہ ػاؿیوں ػے ًجھبًے ػے لئ ًبکبكی
ہوًؼے ًیں تے ایل ٍوؿت وچ كـم ػا رواة اوٍ اكـاػ رہڑا کہ ایل ػا صَہ ہوں اپٌے هؼبىی
ؽؿائغ مے ػیں گے۔
348۔ ایكوقی ایهي ظی پہچبى ظا ِؽیمہ کہڑا اے؟
ػلچنپی ؿکھٌے والوں کو ایل ٍوثے رہبں ػے اػاؿے ػا آكل ہو ػے پـیلیتوؿا کو اک ثبًی ػی
ػمتغٔ ىؼٍ ػؿعوامت تے ایل ػے وروػ ػی کبؿوائی یب کوًنٹیوىي ػے ًبل هٌنلک کـ ػے
پیو کـًب ہوگب۔
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ؽؿائغ ػی هْجوٓی کو ػمتبویقات ػے حجوت ػے ًبل هٌنلک کـ ػے موال ػے ًبل پیو کیب
ربئے گب۔
349۔ اک ایكوقی ایهي ظی پہچبى ظے ػول وچ کتٌب ػؽيہ لگتب اے؟
گوؿًوٌٹ ػی هزبفی اتھبؿٹی ػے کول ایل ثبت ػا كیَلہ کـًے ػے لئ  120ػى ػے وهت ػی صؼ
ہوًؼی اے کہ ایل ػی ؿرنٹـیيي ػی ربئے یب ًئیں؛ ایہہ ػوؿاًیہ  150ػى تک وی ہو مکؼا اے
رے ػی پـیلیتوؿا ػی ربًت مے ػمتبویقات ػی کوی یب کوئی ہوؿ ورہ ظبہـ ػی ربئے۔
350۔ کی ،کیتب خبئے خے ایكوقی ایهي یب تٌظین کو ؼکگٌبئؿ یب پہچبى ًہ ظی خبئے؟
رے اینومی ایيي ػی ؿرنٹـیيي اتے اًکبؿ ہو ربئے تو ایل ػی اًتظبهیہ مے اپیل ػی
ربمکؼی اے۔
351۔ کیب اک ایكوقی ایهي ظا فكکل کوڈ ہو قکعا اے؟
ری ہبں ،ایل "ًئے وروػ" ػا ػا ػالهبئی ٹیکل آكل ایزٌنیب ػیال ایٌتـاتب یب وچ آالع کـًب ّـوؿی
اے۔ ایہہ ایزٌنی اک كنکل کوڈ ػا ارـا کـے گی۔
352۔ فكکل کوڈ کیب کبم آتب اے؟
كنکل کوڈ ػؿد ؽیل ػے لئ ثٌیبػی اے:
 ثل ػے ًبل اىیب ػی عـیؼاؿی؛
 ربئؼاػ ػی اینومی ایيي ػے ًبم کـًب )ایل ػے هبًوًی ًوبئٌؼے ػے ؽؿیؼے(؛
 کـائے ًبهے اتے ػمتغٔ؛
 اػاؿے ػے کٌٹـی ثیوىي یب صَہ ػاؿی یب/تے اعـاربت ػی واپنی ػا پوچھٌب؛
 تٌغواٍ یب هؼبوّہ ػی اػائیگی وؿیـٍ
 ہقاؿ پـ  5ػی وٍولی ػے لئ۔
اًدوي کبؼی ظی کچھ انکبل
353۔ قوبخی تؽلی ظی ایكوقی ایهي کی ًیں؟
ایل ػا هطلت موبد یب هؼبىـے ػی ثھالئی ػے ػول ػی مـگـهی وچ صَہ لیٌب اے ،رہڑا کہ
هوجـاى تے ارتوبػی ہوں۔
354۔ کہڑی قؽگؽهیبں هؼبنؽے ظے لئ هفیع یب کبؼآهع قودھی خبًعی ًیں؟
ثھالئی ،آؿٹ تے حوبكت ػی تـهی ،هبصول ػی ػیکھ ثھبل و اہویت ،تؼلین و تـثیت ،ؿیـ پیيہ وؿ
کھیل ،ىہـی صووم ػی ػیکھ ثھبل وؿیـٍ۔
موبری ثھالئی ػی اینومی ایيي هبًوى  383/00ػے تضت ؿرنٹـڈ ہوًؼی ًیں۔
355۔ ؼَبکبؼاًہ تٌظیویں کی ہوًعی ًیں؟
هبًوى ػے هطبثن ایہہ ؿّبکبؿاًہ اک اینی مـگـهی ہوًؼی اے رہڑا ثـیـ هؼبوّہ ػے تے یک
رہتی ػے لئ ہوًؼی ًیں۔
ؿّبکبؿ تٌظیویں کنی وی هبًوًی ىکل وچ ؿرنٹـ ہو مکؼی ًیں رہڑا کہ یکزہتی ػے لئ
هواكن ہوں۔ فیبػٍ تـ ایہہ ىکل اینومی ایيي ػی ہوتیں ًیں۔ ایہہ ثـیـ هؼبوّے ػے کبم ػی
ثٌیبػ اتے هبئن ہوًؼی ًیں یب رے ّـوؿت ہو تو چٌؼ اكـاػ کو هؼبوّہ وی اػا کیب ربتب اے۔
ؿّبکبؿاًہ تٌظیووں ػی اینومی ایيي هبًوى  266/91ػے تضت ؿرنٹـڈ ہوًؼی ًیں۔
356۔ ًبى گوؼًوٌٹ آؼگٌبئؿیهي ) (ONGکی ہوًعی ًیں؟
ایہہ تـهی پؾیـ هلکوں وچ تـهی ػی ؿاٍ اتے کبم کـتی ًیں۔ هبًوى ػے هطبثن ایي ری اوف،
اینومی ایيي یب كبؤًڈیيي ػی هبًوًی ىکل وچ ہومکؼی ًیں ،ایہہ هغتلق پـاریکٹ ػی
ػواهی كٌڈ مے هؼبىی هؼػ تے پہچبى ػے لئ وفاؿت عبؿرہ مے ؿاثطہ کـ مکؼی ًیں۔
ًبى گوؿًوٌٹ آؿگٌبئقیيي ) (ONGهبًوى  49/87ػے تضت ؿرنٹـڈ ہوًؼی ًیں۔
357۔ آى لف قوبخی آؼگٌبئؿیهي ) (Onlusظا کیب هطلت اے؟
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ًبى پـاكٹ موبری آؿگٌبئقیيي ) (Onlusػی صیخیت ػی صبهل آؿگٌبئقیيي کو هـاػبت صبٍل
ہوًؼی ًیں رہڑا کہ ًہ ٍـف ایل ػے اپٌے لئے تے ایل وچ ىـیک اكـاػ ػے ٹیکل ػے هؼبهالت
ػے ثبؿے وچ ًیں۔
آى لل ػا ٹیکل ػا ًظبم ؿّب کبؿ تٌظیووں اتے عوػ ثغوػ ًبكؾ ہو ربتب اے رہڑا رہ ػالهبئی ؿرنٹـ
تے موىل کوآپـیٹیو وچ ؿرنٹـ ہوًؼی ًیں۔
358۔ ًبى پؽافٹ آؼگٌبئؿیهي ظا کی هطلت اے ؟
ؿیـ هٌبكغ ثغو )یب ثـیـ هٌبكغ ػے ہؼف ػے ًبل( اک اینی آؿگٌبئقیيي اے رل وچ ایل ػے اًؼؿ
آؿگٌبئقیيي ػی ؽؿائغ هوجـاى ػے ػؿهیبى تونین ًئیں ہوًؼے ثلکہ اى ػی مـگـهی یب رہڑا وی
هٌيوؿ ػا ہؼف ہو ،وچ مـهبیہ کبؿی ػی ربًؼی اے۔
 11.3اًدوي یب اظاؼے خو غیؽهلکیوں کے اظاؼٍ قبؾی کے هفبظ هیں ہوں کی
ؼخكٹؽیهي
359۔ ایكوقی ایهي تے غیؽ هلکیوں ظے هفبظ ظے لئ کبم کؽًے والے اظاؼوں ظا
ؼخكٹؽ کیب اے؟
اینومی ایيي تے اػاؿوں ػی ؿرنٹـ ػے ػو میکيي ہوًؼے ًیں رہڑا ؿیـهلکیوں ػے هلبػ ػے
لئ کبم کـػے ًیں۔ پہال صَہ اوٍ اے رل وچ اوٍ اػاؿے تے اینومی ایيي رہڑا ؿیـهلکیوں ػے
هلبػ ػے لئ کبم کـ تے ًیں رہي رہ اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو ػے آؿٹیکل  42ػے هبًوًی
صکن ) هوؿعہً 25.07.1998وجـ  286وچ( ًیں ،اپٌے آپ ًوں ؿرنٹـ کـوا مکؼے ًیں۔ ػومـا صَہ
اوٍ اے ریل وچ اوٍ اػاؿے تے اینومی ایيي اپٌے آپ کو ػؿد کـوا مکؼی ًیں رہڑا اًنبًی
اموگلٌگ )مبثن آؿٹیکل  18اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو ۔  ( D. Lgs. del 25.07.1998 n. 286تے
مٌزیؼٍ هزجوؿی کب ًبربئق كبئؼٍ اٹھبًے ػے هتبحـیي ػی اهؼاػ تے صلبظت )مبثن آؿٹیکل 13
اهیگـیيي ػے تینتو اوًیکو کب صکن ًوجـ  11اگنت ً 2003وجـ  ( 228ػے لئ هغتلق پـوگـام
چال ؿہی ًیں۔ ایہہ ؿرنٹـ پـائیویٹ اػاؿوں ،اینومی ایيي تے اوٍ آؿگٌبئقیيي رہڑا رہ آؿٹیکل
 53ػے ڈی پی آؿ  31اگنت ً 1999وجـ  394رینب کہ اے وینے ہی تـهین ڈی پی آؿ  18اکتوثـ
ً 2004وجـ  334۔ ؿرنٹـیيي ػواهی كٌڈ ػی پہٌچ یب رل ٓـس ػی ّـوؿت ػی ػؿعوامت ػی
گئی ہو ،ػی اربفت ػیتؼی اے۔
پہلے قیکهي ظی ؼخكٹؽیهي
360۔ کف لكن ظی اًدوي ظے لئ ظؼضواقت کیتی خب قکعی اے؟
اًزوي ،اػاؿے یب کوئی وی ػومـی ًزی آؿگٌبئقیيي ىبهل ًیں۔ ٍـف ػواهی اػاؿے تے ػبلوی
اًنبًی صووم ػے اػاؿے اك ًبل هنتخٌی ًیں۔
 361۔ اـ ظؼضواقت ظے لئ کیب چبہیے ہوگب؟
 هؼبىـٍ تے امکے اتضبػ ػا هلبػ
 اك ػا ؿیـ هٌبكغ ثغو ہوًب
 اٹلی وچ اك ػا ػكتـ
 اًؼؿوًی هؼبهالت ػا روہوؿی ہوًب
 اًزوي ػے ؽهہ ػاؿ هٌتغت ىؼٍ ہوًے چبہییں
 هوجـاى ػے اًتغبة ػا صتوی هؼیبؿ
 ثیلیٌل ىیٹ یب مبالًہ آڈٹ تے هٌظوؿی ػا ٓـیوہ کبؿ ػی تیبؿی
 ؿیـهلکیوں ػے اًْوبم ػے ملنلے وچ گھٹ توں گھٹ ػو مبل ػا تزـثہ
 اًزوي ػے هبًوًی ًوبئٌؼے ،اًتظبهیہ تے کٌٹـول ػے توبم اؿکبى اتے ىہـی صووم ػی
پبثٌؼی ًہیں ہوًی چبہیؼا۔
 362۔ کیب ؼخكٹؽیهي ظی ظؼضواقت ظے لئ قبل وچ کوئی آضؽی تبؼیص همؽؼ ہے؟
کوئی وی آعـی تبؿیظ ًیں اے۔ ایہہ ػؿعوامت مبل وچ کنی وی وهت کیتی ربمکؼی اے۔
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363۔ ایہہ ظؼضواقت کف ِؽذ ظی خبًی چبہییعا؟
ایہہ هؼلوهبت تے اك ػا ػؿعوامت كبؿم هٌنٹـی ػی ػؿد ؽیل ویت مبئیٹ ػے اوك ٍلضے اتے
هالصظہ كـهبئیں

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/Pages/default.as
px
 364۔ کیب اـ ظؼضواقت ظے ًبل توبم َؽوؼی ظقتبویؿات هٌكلک ہوًی چبہییں؟
ػؿعوامت كبؿم یب كیکنول وچ ػؿد توبم ّـوؿی ػمتبویقات ،ؿرنٹـیيي ػے هوبٍؼ ػی
تيغیٌ ػے لئ ّـوؿی ًیں۔
 365۔ کیب ظؼضواقت فبؼم ًوں ویت قبئیٹ توں ڈاوى لوڈ کؽ کے اقتؼوبل کیتب خبقکعا
اے؟
ری ہبں ،ایہہ ػؿعوامت كبؿم ٍـف ویت مبئیٹ توں ڈاوى لوڈ کـ کے ہی امتؼوبل کیتب ربمکؼا
اے ،تے اك وچ کنی هنن ػی تجؼیلی ًیں کـًی چبہیؼا تے اك ًو تبؿیظ تے ػمتغٔ ػے ًبل
هکول ٓوؿ اتے ثھـًب چبہیؼا۔
 366۔ ایف ظے ًبل تٌظین ظا هٌهوؼ ثھیدٌب کبفی اے یب فیؽ اـ ظی ظقتطّ نعٍ
لبًوًی هؼبہعٍ ظے ًبل ثھیدٌب ہوگب؟
اك ػے ًبل ًہ ٍـف هکول هٌيوؿ تے توبم هٌنلک ػمتبویقات ثلکہ هبًوًی هؼبہؼٍ ػا هوروػٍ
هـاؿػاػ مت ػی ؿّبهٌؼی ػے ًبل ،هٌنلک ہوًب چبہیؼا۔
 367۔ اـ قلكلے وچ پوچھے گئے غیؽهلکیوں ظے اًُوبم ظا ظوقبلہ تدؽثہ ًوں کف
ِؽذ ظبہؽ کیتب خبئے؟
ایہہ ّـوؿی اے رہ موبری ٓوؿ اتے ؿیـهلکیوں ػے اًْوبم ػی مـگـهی ػی هؼ وچ عبً تے
هْجوٓ تزـثہ رہڑی رہ آعـی ػو مبلوں وچ کیتب گیب اوً ،وں ظبہـ کیتب ربئے۔ اك تزـثہ ػی هؼت
ػؿعوامت ػے روغ کـواتے وهت  24هبٍ ػی ہوًی چبہییؼا۔
 368۔ کیہڑی قؽگؽهیبں ہوًی چبہییعاں؟
ٍـف اوٍ مـگـهیبں رہڑی اٹلی وچ اًزبم ػیتی مبى تے رہڑی ثبهبػؼٍ ٓوؿ اتے هیبم پؾیـ
ؿیـیوؿوپیي ؿیـهلکیوں ػی ثبثت وچ ہوں۔ ایل ٍوؿت وچ رؼرہ ایہہ مـگـهیبں کنی عبً هؼ وچ
ًہ ہوں ،اًبں ًوں ظبہـ اے رہ ؿیـهلکیوں ػے امتؼوبل ػے لئے ہوًب چبہیؼا۔
 369۔ اـ ؼپوؼٹ ًو کف ِؽذ ہوًب چبہیعا؟
ایہہ ؿپوؿٹ تلَیلی تے صوالوں ػے ًبل ہوًی چبہییؼا تے اك وچ پچھلے ػو مبلوں اتے هيتول
ؿیـهلکیوں ػے موبری اًْوبم ػے هلبػی مـگـهیوں ػا ؽکـ ہوًب چبہیؼا (اك هبٍ تبں ریل هبٍ
ػؿعوامت کتیی ربئے)؛ ایہہ ًوبیبں ہوًی چبہہیں ،اك هؼ وچ اٹھبئے گئے هؼم ػا اک ًتیزہ ہوًب
چبہیؼا ،مـگـهی ػی ىـوػبت تے اعتتبم ػی تبؿیظ ػؿد ہوًی چبہہیے ،هوبٍؼ ،عبً اهؼام رہڑے
اٹھبئے مبى ،صبٍل ىؼٍ تتبئذ ،كٌبًل ،ٹبؿگٹ گـوپ ،اك اتے کبم کـى والے اكـاػ تے ہـ اوٍ
هؼلوهبت رہڑی ؿیـهلکیوں ػے اًْوبم ػے ملنلے وچ کبؿآهؼ او تے اک تزـثہ ًوں آگے ثڑھٌے
وچ هؼػ ػے۔
 370۔ اـ ؼپوؼٹ ًوں کف ِؽذ پیم کؽًب چبہیعا؟
اًزوي ػا ػواهی اػاؿوں ػے ًبل ػمغٔ ىؼٍ هؼبہؼٍ یب/تے صوالے ػی ػواهی اػاؿوں ػی تَؼین
ًبهے ،کیتے گئے پـاریکٹ ػی ؿپوؿٹ تے اى ػا ٹبئن ٹیجل تے /یب اعتتبم ،هؼلوهبت ػی كـاہوی،
تـروبى ػی می ویق ،هؼلوهبتی هواػ ػی پـًٹٌٹٌگ کبپیبں وؿیـٍ۔
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ؿپوؿٹ وچ پـاریکیٹ ػی ػمتبویق ػی هتؼلوہ ػا ػؿمت صوالہ ہوًب چبہیؼا رہ اك ٓـس هتؼلوہ
هٌَوثہ ًوں ویکھب ربمکے ( ثؾؿیؼہ هٌنلک ػمتبویقات ػی اک ػبم ًوجـًگ كہـمت رہي رہ "
ویکھیے كالں ًوجـ ۔۔۔۔۔۔)
 371۔ خے پچھلے ظو قبلوں وچ کكی لكن ظا کوئی کٌوًهي یب هؼبہعٍ ظقتطّ ًیں
کیتب گیب تو اقے پطتہ کبؼ تدؽثہ ظے ِوؼ اتے کف ِؽذ پیم کؽًب ہوگب؟
پچھلے ػو مبلوں ػا تزـثہ ػی پغتگی ثہـصبل هغتلق ػواهی اػاؿوں (رینے هوبهی اػاؿے،
امکول ،اے ایل ایل ،وؿیـٍ) ػے ًبل تؼبوى ػی ىکل وچ پیو کیتب ربمکؼا اے ،چبہے اى اػاؿاں
ًے ثـیـ هؼبىی اهؼاػ ػے وی تؼبوى کیتب ہو۔ ایہہ مـگـهی ػی ؿپوؿٹ ثـیـ ػواهی اػاؿوں ػے
تَؼین ًبهے ػے وی هکول ہوًگے هگـ اػاؿوں ػے ػمتبویق ػا ًؼن الجؼل ًییں ًیں۔
 372۔ پوچھے گئے قبالًہ ثیلٌف کی ًیں؟
ایہہ گوىواؿے یب ثیلیٌل پچھلے ػو مبل ػے ہوًگے رہڑے اینومی ایيي ػے هوجـاى توں
هٌظوؿ ىؼٍ ہوًگے۔ ایہہ ػـٍہ ثہـصبل ّـوؿی ًہیں رہ امی ػـٍے ػی ًوبئٌؼگی کـاں رل
مبل ػا گوىوؿاٍ او۔ اك ػے ػالوٍ هوجـاى ػے ػؿهیبى كیَلوں اتے اتلبم ؿائے اوك ػے هوکٌہ
ًتبئذ یب كیـ اك اتے پـ اٹھبئے گئے مواالت ػے ًوٹل وی مبتھ کیتے ربمکؼے ًیں۔
 373۔ کیب اک لوهی اظاؼے ظے خوائٌٹ تے همبهی قت آفف ظا اًعؼاج هوکي اے؟
اک هوهی اػاؿے ػے هوبهی روائٌٹ اػاؿوں ػا اًؼؿاد وی هوکي اے ،رہي رہ اػاؿے ػا هٌيوؿ
کیٌؼا او رہڑا رہ ہـ مبل  30رٌوؿی تبں ػیٌی چبہییے ،ؿپوؿٹ وچ اى مت آكل ػی مـگـهیوں ػی
ؿپوؿٹ وی ىبهل ہوگی۔
 374۔ ایف ًؼن الجعل ظقتبویؿ یب قوقتیتوتیوا ً 1وں کوى ثھؽے گب؟
اًتظبهیہ تے کٌٹـول ثبڈی ػا ہـ هوجـ ًوں اپٌی تَؼین ( پہلے توں چھپے ہوئے كبؿم ًو امتؼوبل
کـػے ہوئے) کـًب ہوگی۔ ایہہ تَؼین تبؿیظ تے ػمتٔ ىؼٍ تے ىٌبعتی ػمتبویق ػی کبپی ػے
ًبل هٌنلک ہو مبى۔
 375۔ اـ ًؼن الجعل ظقتبویؿ یب قوقتیتوتیوا  2اوؼ ً 3وں کوى ثھؽے گب؟
پہلے توں هوروػ كبؿم اتے ٍـف هبًوًی ًوبئٌؼے ایل ًوں توبم پوچھی گئی هؼلوهبت ػا رواة
ػیتے ہوئے پـ کـاں گے۔
ظوخے قیکهي وچ اًعؼاج
 376۔ ظؼضواقت فبؼم ظے ًبل کیہڑی ظقتبویؿات هٌكلک کیتی خبئیں گی؟
رتھوں تبں ػؿعوامت ػے ًبل هٌنلک کـػٍ ػمتبویقات ػا تؼلن اے ،ثبہوی هؼبہؼے ػے اوپـ
ػمتغٔ ػے ًبل رہڑی رہ ػورے میکيي ػی ػؿعوامت ػے ػیئے گئے كبؿم اتے ہوگی رہیڑی
هٌنٹـی ػی ػؿد ؽیل ویت مبئیٹ توں ڈاوى لوڈ کئے ربمکؼے ًیں
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/Pages/default.aspx
 377۔ کیب ایہہ الؾهی اے خہ اپٌی ؼپوؼٹ وچ پہلے توں ؼخكٹؽڈ نعٍ ظوخے اظاؼوں ظے
ًبل ثبہوی تؼبوى ظی تًعیك ظی ظقتبویؿ وی پیم کیتی خبئے؟
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ری ہبں ،ایل میکيي ػے ؿرنٹـ وچ اًؼؿاد ػے لئ الفهی اے رہ اك ػورے میکيي ػے
پہلے توں ؿرنٹـڈ ىؼٍ اػاؿوں ػے ًبل ثبہوی تؼبوى ًوں ظبہـ کیتب ربئے۔
 378۔ ثبہوی تؼبوى ظی غؽٌ ًبل تالل ظے لئ ؼخكٹؽ ظے ظوخے قیکهي ظی ًئی
اًعؼاج نعٍ فہؽقت کتھوں ظقتیبة اے؟
ایہہ كہـمت اى ػكبتـ ًبل ،ای هیل ػے ؽؿیؼے وی هتؼلوہ ػكتـ ًبل هبًگی ربمکؼی اے ،هوکٌہ
ٓوؿ اتے عبً هتؼلوہ ؿیزي ػے ثبؿے وچ۔ ایہہ كہـمت پـائوینی ػی ورہ ًبل پہلے توں ىبئغ
ىؼٍ ًیں ہوًؼی ،تے ایہہ هؼلوهبت ٍـف ًبهقػ تے ورہ اتے هجٌی ػؿعوامت اتے ہی صبٍل کیتی
ربمکؼی اے۔
 379۔ ایہہ ثبہوی تؼبوى ظی ؼپوؼٹ کف ِؽذ لکھی خبئے گی؟
ایہہ اػاؿے اك وچ هوبٍؼ ،هيتوالت تے ػوؿاًیہ رہڑے رہ عبً ٓوؿ اتے هٌَوثے ػے لئ اًبں
ػے کبم ػے ػائـے وچ آًؼے اوں۔
توخہ :هقیؼ ػمتبویقات هٌنلک کـًے ػے ثبؿے وچ پہلے میکيي ػے موال رواة ػیکھیے
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