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 میٹر نمبرزــــــــــــــپراپرٹی کا مکمل پتہ ـــــــــــــــــــــــــــــــ بجلی / گیس  ــــــــــــــــــــــ پولیس سٹیشن

 ـــــــــــــــــــــــــ معاہدہ کی مدت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہائرنگ/ فروخت / لیز/پگڑی کا مقصد

 کوائف کرایہ دار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شہریت ـــــــــــــــــــــ قوم والدہ کا نام  ــــــنام/ ولدیت ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیشہ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاسپورٹ نمبر شناختی کارڈ نمبر

 موٹر سائیکل، گاڑی، ٹریکٹر وغیرہ کا نمبر بمعہ تفصیل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــپتہ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموجود ہ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستقل پتہ 

 ـــــــــــــــــــــــــسابق/ گزشتہ پتہ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ٹیلی فون نمبرسابق/ گزشتہ مقام سے موجود جگہ آنے کا مقصد  ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیملی/ مالزمین کی مکمل تفصیل) لف کریں(

  کوائف مالک جائیداد
 والدہ کا نام ــــــــــــــــــــــــــ شہریت ـــــــــــــــــــــ قوم ــــــــــــــــــــــ نام/ ولدیت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــشناختی کارڈ نمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاسپورٹ نمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیشہ ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٹیلی فون ـــــــــــــــــــــموجود ہ پتہ ـــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــمستقل پتہ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیگر جائیداد کی تفصیل 

 دستخط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پراپرٹی ڈیلر -کوائف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والدہ کا نام ــــــــــــــــــــــــــ شہریت ـــــــــــــــــــــ قوم ـــــــــــــــــنام/ ولدیت 

 ــــــــشناختی کارڈ نمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاسپورٹ نمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٹیلی فون ــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــمستقل پتہ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موجودہ پتہ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ دستخط ـــــــــــــــــــــسابق / گزشتہ پتہ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 –مقامی ضامن     )نمبردار/ کونسلر(1 -مقامی ضامن 

 نام/ ولدیت ــــــــــــــ شناختی کارڈ نمبر ــــــــــــــ       نام/ ولدیت ــــــــــــــ شناختی کارڈ نمبر ــــــــــــــ   

 فون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفون 

 ــــــــــــــــــــمستقل پتہ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مستقل پتہ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موجودہ پتہ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موجودہ پتہ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجہ ضمانت   وجہ ضمانت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 میں مسمی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کو ذاتی      میں مسمی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کو ذاتی 

 ا خود کسی منفی سرگرمی طور پر جانتا ہوں جو کہ ن  جو کہ نا خود کسی منفی سرگرمی طور پر جانتا ہوں 

 میں حصہ لے گا اور نہ کسی مشکوک شخص کو   میں حصہ لے گا اور نہ کسی مشکوک شخص کو 

 رہائش فراہم کرے گا ۔     رہائش فراہم کرے گا ۔

 دستخط ــــــــــــــــــــــــــــ     دستخط ـــــــــــــــــــــــ

 تصدیق پولیس
 مذکورہ کوائف کی تصدیق کی جاتی ہے 

 یا

 مذکورہ افراد کو عالقہ سے نکال دیا گیا ہے۔ تھانہ ہذا کی حدود میں موجود نہ پائے گئے ہیں

 

 

 


