
 

 فارمکا  تسواال ابتدائی ےک تیمحرم یبچے ک ےگود لینے وال

 نام اور فیلمی نام: 

 والد کا نام:

 آئی ڈی نمبر: 

 معرف:                               فون نمبر:

 پتہ: 

ان کے نیز والوں گود لینے  اور بچےگود لئے گئے مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات کا مقصد 

کے درمیان صحیح ترین و کامل ترین راہ محرمیت کا راہ تعین ہے ، مندرجہ ذیل  رشتہ داروں

سواالت کے جوابات دقت کے ساتھ دیئے جائیں کیوں کہ اگر جوابات دقیق نہ ہوئے تو ممکن ہے 

 راہ محرمیت یا دشوار ہوجائے یا ناممکن :

 ؟ یلڑک ایلڑکا ہے  کیا ہے؟  تیجنس یک بچے گود لئے گئے - 1

  ے کی عمر کیا ہے؟بچ گود لئے گئے - 2

گود ؟ خاتون موجود ہیں  دودھ پالنے والی یکوئ میںماں کے رشتے داروں گود لینے والی  ایک - 3

 لینے والی خاتون سے اس کے رشتہ کو بطور دقیق معین فرمائیں ؟ 

؟ موجود ہیں خاتون  ی دودھ پالنے والیکوئ میںکے رشتے داروں گود لینے والے باپ  ایک – 4

 گود لینے والے مرد سے اس کے رشتہ کو بطور دقیق معین فرمائیں ؟

اور نوعیت، عمر ہونے کی صورت میں ہے ؟ بچہ دود پالیا  یا اپناود لینے والوں کے گ ایک – 5

 جنسیت معین کریں؟ 

اس خاتون کا گود لینے والی ماں سے کیا ے بچے نے کسی اور کا دود پیا ہے ، گود لئ ایک - 6

 اور گود لینے والے باپ سے اس کیا رشتہ ہے ؟ رشتہ ہے؟ 

گود لینے والے میاں بیوی کے ے جانے کی صورت میں پڑھمحرمیت ے عقد سبچے ے ود لئگ - 7

 ہے؟ ایپڑھا گ عقد محرمیت ےسرشتے داروں کن 



 

 رشتہ ہے؟ ایک اک انایک دوسرے سے  ں؟یرشتہ دار ہ ایک دوسرے کے والے گود لینے ایک - 8

 نانا با حیات ہیں ؟  ای کے دادا نا ایکے والد گود لینے والے  ایک - 9

 ؟یںماں زندہ ہ یکگود لینے والے  ایک - 10

 اد پدری یا مادری با حیات ہیں ؟جدا اینانا  ایکے باپ، دادا  والیگود لینے  ایک - 11

 ؟یںزندہ ہدادا نانا  ایماں باپ  ےبچے کگود لینے والے  ایک - 12

یا معلوم ہیں ؟ یعنی بچہ بے سرپرست ہے  معلوم ہیںناکیا گود لئے گئے بچے کے رشتہ دار  – 13

 ؟ مگر بدسرپرست ہے 

ی کے مندرجہ نبومہر ی پرتو انهیآشاس فارم کو دقت کے ساتھ بھر کر ثقافتی و ھنری انسٹی ٹیوٹ 

 ذیل ایڈریس پر ارسال کریں ۔

 


