
ےب روزاگر ارفاد   دروخاتس افرم رباےئ      

ب وکحِتم اجنپ  

 

 دروخاتس ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افل۔ذایت وکافئ: 

اترخی  ________________________وادلہ اک انم:   ______________________ودلتی/زوتیج: _________________________  : انم

 :انشیتخ اکرڈ ربمن_______رمع:    ________________دیپاشئ:  

     -        -  

 ________________________   راہطب ربمن:______________ وینین وکلسن:   _________________لیصحت:________________علض:    

________________________________________لقتسم ہتپ: ________________________________________      ایک   وموجدہ ہتپ: 

ےک اسھت ےہ۔  سک ادارے ارگ اہں وت                                                                                                                                                                                                                                                                              ںیہن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     اہں                                         آپ یک یسک ادارے ےک اسھت ررٹسجنشی وہیئ ےہ؟  

 ہمکحم ربیل اور ااسنین واسلئ، وکحِتم اجنپب  .1

i. وبرڈ  ورئیفلی وررکز 

ii. اجنپب االپمیزئ وسلش وکیسریٹ اک ادارہ 

 االپمیزئ اوڈل اجی ٹفینیب ایٹسن ویٹٹ  .2

 ررٹسجنشی ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ب ۔ارفاِداخن : 

 ایک ان ارفاد اک  رکوان ٹسیٹ وہا )اہں/ ںیہن(  _____رکوان ےس اتمرثہ رفد/ارفاد)ارگ ےہ وت دعتاد(:   ________وکسل اجےن واےل وچبں یک دعتاد: ____لک ارفاِد اخن:     

   ایک رکوان اک رمضی اتپسہل ںیم زریِ العج ےہ )اہں/ ںیہن(

 ج - رھگاےن یک آدمن: 

 _________ ____________ لب:لک ذگہتش نیت امہ اک یلجب اک   __________ لک اماہن آدمن:     امکےن واےل ارفاد یک دعتاد:         

 د -   ذراعئ آدمن: 

   __________________روزاگر/اکروابراک ہتپ )درتف/رٹکیفی/دواکن/اڈہ وریغہ(  وصرت ںیم  iیک   المزتم اسہقب   المزتمداہیڑی دار :  روزاگر یک ونتیعاسہقب

راک انم: ______________وخنتاہ:المزتم متخ وہےن یک وصرت ںیم   اسہقب  اماہن  رکوان یک وہج ےس ج

ن

ی

   ______________________________اسہقب آرج /م

   ___________________علض:    __________________ لیصحت:  ____________________راہطب ربمن: 

    ر - ااثہث اجت:         

          ریغب رکاےئ ےک     پ  ۓرکا  : راہشئ اک اشنن اگلںیئ۔   ✓

 ےس زادئرمےل  3   رمہل 3   رہبق:  

 ےس زادئ اکی    اکی       :راہیشئ رمکے 

  رفجی   ڑپکے دوھےن وایل نیشم یٹ وی  اگڑی  رہشک اشنن اگلںیئ:  ومرٹ اسلکیئ یھبدرج ذلی ااثہث اجت ںیم وج وموجد ںیہ ان پ 

  امل ومیشی  زیگر

     : ادمادی وکافئ - ز 

 آرج یک رطف ےس وکیئ امیل ادماد یلم )اہں/ںیہن( ارگ اہں وت ینتک:۔۔۔۔۔۔۔۔رکوان یک وہج ےس دیپا دشہ وصراحتل ںیم  .1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یسک ادارے یک رطف ےس رکوان امیل ادماد یلم )اہں/ںیہن( ارگ اہں وت ینتک:۔۔۔۔۔۔۔۔ادارے اک انم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .2

 )اہں/ ںیہن( ارگ وہیئ وت ادارے اک انم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےک العےق ںیم وخراک ای رضوری اایشء یک میسقت یسک ادارے ےک ذرےعی وہیئ  .3

یک اجبن ےس یک اجیت ےہ   ای یسک اور ادارے اجنپب وسلش پونشکیٹ ااھتریٹ زوکۃ، تیب ااملل ، ےب ریظن امکن وپسرٹ پورگام، ہمکحم ایک آپ یک اماہن /ہس امیہ ادماد .4

 )اہں/ںیہن( ارگ اہں وت اماہن ینتک رمق یتلم ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 انیل اچںیہ ےگ )اہں/ ںیہن(  االؤسناماہن اک زہار روےپ  4ےس  2 ھچک امہ ےک یل  ایک آپ  .5

راپسسن                         رکوان    



)اہں/ںیہن( ارگ ایل ےہ وت ادارے اک انم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رقہض یک  راھک ےہےل ایک آپ ےن امرکیئو انفسن کنب ےس ای الب وسد رقہض  .6

 رمق:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ہی رقہض آپ ےن بک ایل )اترخی(:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومابلئ وفن ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ربمن پ یجیھب اجےئسک ومابلئ ےکوکحتم یک ادمادی رمق آپ  .7

 ایگ ےہ۔   ن    وہں ہک دنمرہج ابال رفامہ رکدہ ولعمامت درتس ںیہ اور وکیئ ارم اپھچای ارقار رکات/رکیت   ںیم حلفا  

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اترخی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔ دطختس /اوگناھٹ اشنن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 درتفی اامعتسل ےک یل: 

 ۔ انم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دطختس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اترخی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ووصل دننکہ اک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک یصفت  وجمزہ اکروایئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 


