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 سب سے پہلے سیکشن میں آپ نے اپنی بنیادی معلومات کا اندراج کرنا ہے۔ 

 

سواالت کے سامنے دئیے گئے خانوں میں انتہائی دائیں طرف ایرو کا نشان موجود ہے۔ اس کو کلک   

کو مختلف آپشنز نظر آئیں گے جن میں سے آپ نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ کرنے پر آپ  

ہے۔ ی(  کا نشان ہے ان کو پر کرنا الزم٭واضح رہے کہ جن سواالت ک ساتھ )  

 

 

 آیا آپ سرکاری مالزم ہیں؟ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔

 

کریں۔ کیا آپ پاکستان کے رہائشی ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب  

 

  جس بنک سے آپ کو لون درکار ہے اس کا انتخاب کریں۔

 

  کیا آپ اس منتخب کردہ بنک میں مالزمت کرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں



 

 آیا آپ سیاسی شخصیت ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں

  

وسیع کرنا ہے۔ موزوں جواب کاانتخاب آ پ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں یا موجودہ کاروبار کو 

 کریں۔

 

 

واضح رہے کہ سرکاری مالزم، بنک کے مالزم، سیاسی شخصیات اور غیر ممالک میں رہائش پذیر 

 .افراد اس سکیم کے لئے اہل نہیں ہیں

 

معلومات سے متعلق ہے۔ یذات یآپ ک کشنیاگال س  

 

۔ںیکارڈ کے مطابق اپنا پورا نام لکھ یشناخت یسب سے پہلے قوم   

 

۔ںیجنس کا انتخاب کر یکے نشان پر کلک کر کے اپن رویجانب موجود ا ںیدائ ںیاگلے خانے م   

 

.ںیکارڈ نمبر درج کر یشناخت یقوم اپنا  

۔ ںیدوبارہ درج کر ںیکو اگلے خانے مکارڈ نمبر  یشناخت یاپنے قوم   



 

                                                                ۔ںیکراجراء درج  خیتار یکارڈ ک یشناخت یاپنے قوم  

۔ںیدوبارہ درج کر ںیاجراء کو اگلے خانے م خیتار    

 

۔ںیکارڈ درج کر یبمطابق شناخت دائشیپ خیتار یاپن  

۔ںیدوبارہ درج کر ںیکو اگلے خانے م دائشیپ خیتار   

 

۔ںیگنجائش نہ یک یغلط یقسم ک یبھ یکس ںیاہم معلومات ہے اور اس م یانتہائ ہی یرہے ک واضح  

۔ںیتعداد منتخب کر یانک ںیاس خانے م ں؟یکفالت کتنے افراد ہ ریآپ کے ز   

 

گے۔ ںیکا انتخاب کر تیثیح یموجودہ ازدواج یآپ اپن ںیخانے م اس  

 

۔ںیسرپرست کا نام درج کر یپھر کس ایوالد، شوہر  ںیاس خانے م   

 

۔ںیکارڈ نمبر درج کر یسرپرست کا شناخت ایشوہر/والد  ںیاگلے خانے م   

 

۔ںیآپ نے اپنے مذہب کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہ ںیخانے م اس  



 

 ںیجس م اہےیگ ایتما م نوجوان نسل کے بہتر مستقبل لئے شروع ک یجوان پروگرام پاکستان ک ابیکام 

بلکہ وہ افراد جو  ںینہ یہی۔ ںیعمر تک کے افراد قرض حاصل کر سکتے ہ یسال ک سینتالیسے پ سیاک

ںیہ ےہوسکت دیاس پروگرام سے مستف یوہ بھ ںیکا شکار ہو گئے ہ یوجہ سے معذورر ینہ کس یکس  

کا  ںینہ ایتوآپشن کا استعمال کرتے ہوئے ہاں  ںیکا شکار ہ یمعذور یقسم ک یاگر آپ کس ںیاس خانے م

۔ںیانتخاب کر  

 

۔ںیجو آپ ہر ماہ کماتے ہ ںیدرج کر عہیکا ذر یموجودہ آمدن یآپ اپن ںیخانے م اس  

 

۔ںیبتائ یماہانہ آمدن اوسطا   یاپن ںیاس خانے م   

 

 ںیکے زمرے م یآمدن یہے جو اضاف یحاصل ہوت یدوسرے ذرائع سے بھ یکس یآپ کو ماہانہ آمدن اگر

ںیدرج کر ںیکو روپوں م یاس آمدن ںیم ںیہے تو اس خانے م یآت   

 

۔ںیاکاؤنٹ ہے؟  اگر ہاں تو اس کا نام اور اکاؤ نٹ نمبر درج کر ںیبنک م یآپ کا کس ایک  

 

۔ںیاثاثے درج کر یآپ اپنے ذات ہاںی  

 

۔ںیبل کا صارف نمبر درج کر یبھ یکس یپان ای سیفون،گیلی،ٹیآپ اپنا بجل ںیاس خانے م   



 

نمبر درج کرنا ہے کسیٹ یآپ نے اپنا قوم ںیاس خانے م   

 

۔ جس ںیسائٹ پر جا کر اپالئے کر سکتے ہ بیو ی۔آر کی۔بفیبنا ہوا تو آپ ا ںینمبر نہ کسیاگر آپ کا ٹ

 یبنا ہوا تب بھ ںینمبر نہ کسیاگر آپ کا ٹ کنیل ںیہو سکتے ہ ادہیسے آپ کوقرض ملنے کے امکانات ز

ںیشامل ہونے کے اہل ہ ںیآپ پروگرام م  

 

 الیاپلوڈ کرتے ہوئے خ ریگے )تصو ںیاپلوڈ کر ریپاسپورٹ سائز تصو یآ پ اپن ںیخانے م لیدرج ذ 

(نہ ہو یلفیہو اور س رواضحیتصو ںیرکھ  

 

 یہے اور اس یاپلوڈ کرن ریتصو یکارڈ کے فرنٹ حصے ک یشناخت یآپ نے اپنے قوم ںیاس خانے م 

ہے یاپلوڈ کرن ریتصو یکارڈ کے پچھلے حصہ ک یشناخت یعمل کو دوہراتے ہوئے قوم  

 

QUALIFICATIONS DETAIL                                                             معلومات یمیتعل                                                                        

۔ںیمعلومات درکار ہ ںیکے بارے م تیقابل یمیتعل یآ پ سے آپک ںیم کشنیاس س  

 

۔ںیسے انتخاب کر ںیگئے آپشنز م ےیہے؟ دئ یکتن میتعل یآپ ک  

 

سے موزوں جواب کا  ںیگئے آپشنز م ئےیہے تو د میتعل یکیتکن یکوئ یقسم ک یاگر آپ کے پاس کس 

۔ںیانتخاب کر  



 

سے موزوں جواب  ںیگئے آپشنز م ئےیتود ںیمہارت رکھتے ہ ںیہنر م یبھ یکس ای ںیہ گریاگر آپ کار 

۔ںیکا انتخاب کر  

 

۔ںیسنداپلوڈ کر یمیتعل یآپ اپن ںیخانے م اس  

 

تھا تو اگر آپ کے پاس اس  ایپوچھا گ ںیکے بارے م میتعل یکیتکن یکہ اوپر آپ سے آپ ک سےیج 

۔ںیاپلوڈ کر ںیہے تو اسے اس خانے م ٹیکیفیسرٹ ننگیٹر ایسے متعلق سند  میتعل یکیتکن  

 

۔ںیاپلوڈ کرسکتے ہ زیدستاو یمساو یبھ یآپ کوئ ںیخانے م اس   

 

 

 

رکھنا ہے کہ  الیاور خ ںیہ یآپ نے اپنے رابطے سے متعلق تمام معلومات درج کرن ںیم کشنیس اس

معلومات درست ہوں۔ یگئ یدرج ک  

گے ںیپتہ درج کر یسے پہلے آپ اپنا موجودہ مکمل رہائش سب  

 



گے۔  ںیسے صوبے کے نام کا انتخاب کر ںیآتا ہے آپشنز م ںیپتہ کس صوبے م یرہائش ہیاس کے بعد  

۔ںیشمار ہوتا ہے اس ضلع کا نام درج کر ںیپتہ جس ضلع م یرہائش  

۔ںیکا نام درج کر لیتحص یپھر اس ک   

 

اپنا مستقل پتہ  ںیپتہ موجودہ پتے سے مختلف ہے تو اس خانے م یکے بعد اگر آپ کا مستقل رہائش اس

۔ںیکر درج  

 

پتے کے صوبے کا نام،ضلع کا نام اور  یعمل دوہراتے ہوئے مستقل رہائش سایپھرسے پہلے ج اور

۔ںیکا نا م درج کر لیتحص  

 

۔ںیکوڈ کے ساتھ درج کر ایریفون لگا ہوا ہے تو اس کا نمبر ا یلیآپ کے گھر پر ٹ اگر  

 

۔ںیموبائل نمبر درج کر ِراستعمالیز پراپنا ہاںی   

 

 یہے کہ اگر آپ سے ذات یاس لئے ضرور ہی۔ )ںیرابطے کے لئے متبادل نمبر درج کر ںیخانے ماس  

( جا سکے ایگھر کے نمبر پر رابطہ نہ ہو سکے تو متبادل نمبر پر رابطہ ک ایموبائل نمبر پر  

 

۔ںیسے انتخاب کر ںیم ںینہ ایموبائل نمبر آپ کے اپنے نام پر ہے ؟ہاں  یآپ کا ذات ایک  



 

۔ںیدرج کر ہاںیہے تو  سیڈریا لیم یآپ کا ا اگر  

 

کرائے کے  ای ںیرہتے ہ ںیگھر م یکہ آپ اپنے ذات ںیدرج کر تیثیح یرہائش یآپ اپن ںیخانے م اس

۔ںیگھر م  

 

 

۔ںیہ یآپ نے اپنے کاروبار سے متعلق معلومات درج کرن ںیم کشنیس اس  

ہے ایک تینوع یمرکز یآپ کے کاروبار ک   

 

کاروبار کس شعبہ سے تعلق رکھتا ہےآپ کا    

 

ہے ایشعبہ ک یلیآپ کے کاروبار کا ذ   

 

 اپنے کاروبار کا نا م درج کرنا ہے 

 

ںیہ یدرج کرن التیتفص ںیاس کے بارے م ایآپ نے جو کاروبار منتخب ک    



  

۔ںیہے تو  اپنے گھر کا پتہ درج کر ںیپتہ نہ ی۔اگر آپ کا کاروبارںیاپنے کاروبار کا پتہ درج کر  

 

۔ںیاس صوبے کا نام درج کر ںیشروع کرنا چاہتے ہ ای ںیکاروبار کر رہے ہ ںیجس صوبے م آپ  

 

۔ںیکا نام درج کر لیکاروبار کے ضلع اور تحص ںیخانوں م اگلے  

 

سے  ںیرجسٹرڈ۔دئے گئے آپشنز م ریغ ایبتا نا ہے کہ آپ کا کاروبار رجسٹرڈ ہے  یبھ ہیآپ نے  

۔ںیموزوں جواب منتخب کر  

 

۔ موزوں جواب کا انتخاب رہیوغ یکمپن ڈیٹیکہ پارٹنر شپ، لم سےیہے ج ایقسم ک یآپ کے کاروبار ک 

۔ںیکر  

  

۔ںیبل کا صارف نمبر درج کر یٹیلیوٹی یبھ یاپنے کاروبار کے کس ہاںی  

 

۔ںینمبر بنا ہوا ہے تو اسے درج کر کسیٹ شنلیاگر آپ کے کاروبار کا ن   



 

         

 

       

 

 

 

     

     

 

   

  

         

     

مد 1 :5 الکھ تک (بال سود)  قرض شامل ہے۔

مد 2: 5 الکھ سے 15الکھ تک (5 فیصد سود کے ساتھ) قرض شامل ہے۔

.مد3:  15 الکھ سے 75 الکھ تک(7 فیصد سود کے ساتھ) قرض شامل ہے



 

۔ںیدرج کر ںیروپوں م نہیکل الگت کا تخم یکاروبار ک  

 

۔ںیدرج کر ںیرقم درکار ہے ہندسوں م یکو بنک سے قرض کے لئے کتن آپ  

 

۔ںیلکھ ںیرقم کو الفاظ م یپھر اس   

 

رقم  صدیوسائل سے کتنے ف یاپنے ذات ںیلکھنا ہے کہ آپ اپنے کاروبار م یبھ ہیکے ساتھ آپ نے  اس

۔ںیلگا رہے ہ  

 

۔ںیکل رقم درج کر یوسائل سے لگائے جانے وال یاپنے ذات ہاںی    

 

 

 

ہے یسے متعلق معلومات درج کرن یٹیکوریآ پ نے س ںیم کشنیس اس  

گے اگر آپکو دس الکھ سے زائد کا قرض درکار ہے۔ ںیپرکر ںیصورت م یآپ اس کشنیس ہی   

 



گئے  ےیگے دئ ںید یٹیکوریس یک تیکے طورپرکس نوع یٹکے لئے آپ بنک کو گارن نےیل قرض

ںیکا انتخاب کر  کیا یسے کس ںیآپشنز م  

 

۔ںیدرج کر التیتفص یادیبن یکرناہے اس ک شیپ یورٹیآپ نے جس اثاثے کو بطور سک  

 

۔ںیکا انتخاب کر تیثیمالکانہ ح یک یورٹیسک یگئ یک شیپھرپ   

 

۔ںیثبوت اپلوڈ کر یزیکا دستاو یٹیکوریکردہ س شیپ ںیخانے م یآ خر   

 

 

 

ہے۔ کشنیآپ کے بزنس پالن سے متعلق س ہی  

 نیسکر یہے توآپ کو اپن اینئے کاروبار کا انتخاب ک ںیاگر آپ نے دروخواست پر کرتے ہوئے آپشن م 

نظر آئے گا۔ کشنیس ہیپر   

 

۔ںیدرج کر نہیالگت کا تخم یسب سے پہلے اپنے موجودہ اثاثہ جات ک   

 

۔ںیدرج کر نہیتخم ،یرقم لگے گ یاپ پر کتن ٹیس یکے کاروبار کے ابتدائ آپ  



 

۔ںیدرج کر ںیروپوں م یآمدنمتوقع ماہانہ  یاپنے کاروبار ک ںیاس خانے م   

 

۔ںیدرج کر ںیاخراجات روپوں م یاپنے متوقع ماہانہ کاروبار ہاںی   

 

۔ںیدرج کر ںیبلواسطہ اخراجات روپوں م یپھراپنے متوقع ماہانہ کاروبار   

 

۔ںیمتوقع تعداد درج کر یک نیرکھے جانے والے مالزم ںینئے کاروبارم    

 

۔ںیکو کاروبار سے متعلق کتنے سالوں کا تجربہ ہے، انتخاب کر آپ  

 

۔ںیاپلوڈ کر ٹریل ایسند  یمتعلقہ تجربے ک ںیاس خانے م   

 

۔ںیکر ںیتو اس کالم م ںیاپلوڈ کرنا چاہتے ہ زیاور متعلقہ دستاو یآپ کوئ اگر  

 



۔ںیرپورٹ اپلوڈ کر یبلٹیفز یکاروبار ک اپنے  

.ںیسے بنوا سکتے ہ کسپرٹیا ای یفنانس کمپن یبھ یکس ای خود رپورٹ آپ یبلٹیفز  

 

ہے توآپ کو  ایپہلے سے موجود کاروبار کا انتخاب ک ںیاگر آپ نے دروخواست پر کرتے ہوئے آپشن م

نظر آئے گا۔ کشنیس ہیپر  نیسکر یاپن  

۔ںیاپنے کاروبار کے موجودہ اثاثہ جات  درج کر   

 

۔ںیقائم اثاثہ جات درج کر اپنے   

 

۔ںیاپنے موجودواجبات درج کر ہاںی  

 

۔ںیواجبات درج کر ادیالم لیاپنے طو اور  

 

۔ںیرقم درج کر یوسائل سے کاروبار پہ لگائے جانے وال یذات اپنے  

 

۔ ںیدرج کر ںیروپوں م یماہانہ آمدن یاپنے کاروبار ک ںیخانے م اس  



 

۔ںیدرج کر ںیاخراجات روپوں م یاپنے ماہانہ کاروبار ہاںی   

 

۔ںیدرج کر ںیبلواسطہ اخراجات روپوں م یپھراپنے ماہانہ کاروبار   

 

۔ںیتعداد درج کر یک نیرکھے جانے والے موجودہ مالزم ںیسے موجود کاروبارم پہلے   

 

۔ںیمتوقع تعداد درج کر یک نیجانے والے مالزم درکھےیمز ںیسے موجود کاروبارم پہلے   

 

۔ںی۔ جواب کا انتخاب کرںیکاروبار کتنے سالوں سے کر رہے ہ ہی آپ  

 

۔ںیاپلوڈ کر ریتصو یگوشورے ک کسیٹ یہوئ یجمع کروائ یآخر یاپن   

 

ںیاپلوڈ کر ریتصو ی/الئسنس ک شنیرجسٹر یاپنے موجودہ کاروبار ک    

 



ںیاپلوڈ کر ریتصو یک کارڈیگوشورے کے بنک ر یسالہ مال نیت اپنے  

 

 یزیطرف سے تجو یادارے ک یاتجارتی نیونیمبر،یچ یتواس ک ںیپہلے سے کاروبارکررہے ہاگر آپ 

۔ںیاپلوڈ کر ریتصو یخط ک  

 

۔ںیرپورٹ اپلوڈ کر یبلٹیفز یکاروبار ک اپنے  

 

ںیسے بنوا سکتے ہ کسپرٹیا ای یفنانس کمپن یبھ یکس ای خود رپورٹ آپ یبلٹیفز  

 

FINANCING HISTORY                                      التیتفص یپہلے سے لئے گئے قرض ک    

گے۔ ںیکردرج  التیتفص یپہلے سے لئے گئے قرض کآپ  ںیم کشنیس اس  

۔ںیکا انتخاب کر ںینہ ایہا ں  ں؟یلون ڈفالٹر ہ یکوئسے  ںیم اتیح کیشر ای نیکے والدآپ  ایآپ  ایک  

 

۔ںیدرج کر التیڈفالٹرسے متعلق تفص لون  

 

ںیدرج کر التیتفص یاسک ہاںیہے تو  ایبنک سے قرض ل یاگر آپ نے پہلے سے کس    

۔ںیتھا اس کا نام درج کر ایگ ایبنک سے قرض ل جس  



 

ںیدرج کر ںیرقم روپوں م یحاصل کردہ قرض ک    

 

۔ںیواجبات درج کر ہیکے بق قرض  

 

 حواالجات

 

 یرشتے داروں کے عالوہ کس یبیکے لئے اپنے قر قیتصد یمحترم درخواست گزاراپن ںیم کشنیس اس

۔ںیدرج کر التیتفص لیدرج ذ یدو افراد ک یبھ  

۔ںیبتائ تینوع یان کے ساتھ تعلق کاور ںیکارڈ نمبر درج کر یکنندہ کاموبائل نمبر اور شناخت قیتصد    

 یکنندہ کاخود سے تعلق، اس کا موبائل نمبر اورقوم قیعمل کو دوہراتے ہوئے آپ دوسرے تصد یاس

گے۔ ںیکار ڈ نمبر درج کر یشناخت  

 

 



DECLARATION                                                                                             یحلف انیب  

 یآپ نے اپن ںیپر کرنا ہے جس م یحلف انیب کیپر کرنے کے بعد ا کشنیدرخواست کے تمام سآپ نےمتحرم درخواست گزار 

ںیہ یکرن قیتصد یمعلومات ک یگئ یدرج ک یادیبن  

ہے۔ یکا سبب بن سکت یدشوار ںیدرخواست کے مراحل م یمعلومات آپ ک یگئ یغلط درج ک     

 

 

ںیٹک کر ہاںی      

 

۔ںیکے بعد فارم سبمٹ کر نےیطرح دوبارہ پڑھ ل یاچھمعلومات کو یگئ یتمام پرکرہے کہ  ادی  


