
 مرافتساوخرد  ےیلےکصخش رادهاوخنت هدعاقاب 
اسکیمسبسڈیحکومتکیمارکاپ

 لیصفت یکراگزور

کا نام: کمپنی   
قسم (نشان لگائیں):    

 
  

سابقہ کمپنی کا نام (اگر کوئی ہو):    
   کیا آپ ہمارے بینک کے موجوده صارف ہیں؟  

نٹ نمبر:      اگر ہاں تو پھر آپ کا اکاوٴ  

 ___________________ :طختسد ےک رازدرخواست گ
فارم پُر کرے گا۔ بھی یہی ) borrower-coشریک قرض گیر ( 1

ےثاثا یتاذ
کوئی ہوں)(زمین، کار اور دیگر اثاثے، اگر اثاثوں کی تفصیالت اور اقسام  مالیت

 

عہده اور محکمہ: 
جوائننگ کی تاریخ: 

روپے                خالص ماہانہ آمدنی (گھر لے جانے والی):
دفترکا رابطہ نمبر:    

کنڻریکٹکی   مالزمت 

 نہیں، جی  ہاں  جی 

مستقل  

قرضہ لینے کا مقصد (نشان لگائیں) :

تعمیرتعمیر +پالٹ  یرادیرخ یک ٹیلف /ٹنمڻراپا /ناکم 

 روپے ________________________درخواست گزار کی اپنی رقم بذریعہ ایکویڻی:  

  ________________________رقم:    هدرکدرخواست    ےپور

 :نام  

1



نقل/اصل  تازیواتسد ہبولطم
  لصا مراف اکتساوخردیکےضرق

  لصاتالیصفت یکڈکٹ اپر
دونوںور  ارازگ تساوخرد کار ثر  ےکشریِک   (جہاں قابل اطالق   کمپیوڻرائزڈ قومی شناختی کارڈ موٴ

 نقل )وہہوتا 
  لصا )وہ اتوہ قالطا ںاہج( ریواصت نیگنر زئاس ٹروپساپ 2درخواست گزار اور شریِک کار دونوں کی 

  لصا پہلی بار مکان کی ملکیت کا اقرار نامہ
 نقل  )وہ بایتسدرگا(زیواتسدلڻئاڻیا /روارفسنارڻ،ٹنمڻالا  یک دادیئاج یلاو ےناج یھکر نہر

ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارڻی (ڈی ڈی اے) اور آجر کی تصدیقی سند جس میں یہ بتایا گیا ہو کہتنخواه اُسی 
   قالطاںاہج( وہ ایل ضرقےس سج یگ ےئاج ںیم کنیب
  ۔)وہ اتوہ

  لصا

 مثال کے طور پر ، )کے ساتھ مدتکی   تمزالممالزمت کا ثبوت (
 ہمان تمزالم•

 
•

یا 
سرڻیفکیٹ  اک تمزالم

  یا
 توبثیزیواتسدهدعاقاب یئوک ےس فرط یک آجر •

 لقن/ لصا

 :الثم )ےئاج ایک جرد رپ روط حضاو وک ںویتوڻک روا لیصفت یک هاوخنت( زیواتسد یک توبث ےک یندمآ
•
 

تنخواه کی موجوده رسید
یا

تنخواه کا سرڻیفکیٹ •

مہینوں  6کے ہمراه کریڈٹ کی گئی تنخواه پر مشتمل گذشتہیفکیٹ  ڻرسےکبرقرار رکھنےنٹ اکاوٴ  •
 منٹ ڻیڻسا کنیب یک

:نوٹ
•
•
•

 ۔ےہ اتکس اج ایک لوبق وک اسڻیڻمنٹدن پرانی سیلری سلپ اور بینک 60زیاده سے زیاده 
  ۔ےہ لوبق لباق ھتاس ےک قیثوت تبثم پلس یرلیس یا/آن الئن 
 رورت نہیں۔یا دستخط کی ض مہرای سلپ کے لیے /اصل سیلری سلپ 

 لقن/ لصا

 لصا
 لصا

 اعالن: 
جب درخواست آگے بڑھے گی تو اندرونی/ بیرونی پالیسی اور ضوابط کے مطابق بینک تمام مطلوبہ اضافی معلومات اور دستاویزات  

  ۔ےہ اتکس رک بلط
 


