
 

 

 

:نمبر فارم درخواست  

  :__/__/____درخواست تاریخ
 

 شزی رام ٹزاوظپورٹ فبئىبوض کمپىی لمیٹڈ
، طی بی ڈی  بیال پور، وئ ممبئ   ووگ۱۱شیو چیمبزص، طکڑ    ،  614 400  “B”    105-101   ،پہلی مىشل 

 

www.stfc.in :             فاکس0176 2758:  :  ٹلفون0171 7575/2758 4095-022وب سائٹ : 

 ویھکل قزض کی درخواطت کب فبرم
 صشف ثلیک پیي هیں ثالک لیٹشص هیں هکول طوس پش اوس توبم فیلڈص کو پُش کشیں

  □غیش اًفشادی      □                        اًفشادی     :    ہغتی       

 ظبهي دسخواعت دہٌذٍ گبہک کی تفصیالت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ درخواطت دہىدي کے طبتھ رشتہ داری

 آخزی  وبم درمیبوی وبم پہال وبم آخزی  وبم درمیبوی وبم پہال وبم وبم

 ◻ تیظزا جىض ◻ عورت ◻ مزد ◻ تیظزا جىض ◻ عورت ◻ مزد جىض

 ..……/ ……/  پیذائش کی تبسیخ

     ddmmyyyy 

 /…… /…….. 

     ddmmyyyy 

 ببپ کب وبم
 آخزی  وبم درمیبوی وبم پہال وبم آخزی  وبم درمیبوی وبم پہال وبم

 آخزی  وبم درمیبوی وبم پہال وبم آخزی  وبم درمیبوی وبم پہال وبم والدي کب خبوداوی وبم
 ػیغبئی ◻   عکھ◻ ہٌذو◻ مذہب

 

 دوطزے ◻   سرتشتزیه      ◻ جیه ◻ هغلن ◻

 ػیغبئی ◻   عکھ◻ ہٌذو◻
 

 دوطزے ◻   سرتشتزیه      ◻ جیه ◻ هغلن ◻

 ام ثی عی   ◻    یظ  ٹی           ◻   یظ  عی     ◻  خٌشل             ◻

 دوعشے  ◻   او ثی عی      ◻            لغن                                           

 ام ثی عی   ◻    یظ  ٹی           ◻  یظ  عی     ◻  خٌشل             ◻  

  دوعشے  ◻  او ثی عی        ◻

 ◻دوطزے ◻ اوگزیشی ◻دوطزے ◻ اوگزیشی    مواصلت کے لئے تزجیحی سببن

 : مواصلت کے لئے پتہ

    :     پتہ

 :  لیٌڈ هبسک

 

   پتہ 
 

 

 

 

 :   لیٌڈ هبسک

عٹی:   / ٹبوى  عٹی:   / ٹبوى    

 ظلغ :   ظلغ : 

 سیبعت :  سیبعت : 

 پي کوڈ  :  پي  کوڈ   : 

 هوثبئل ًوجش  :  هوثبئل ًوجش        :  

  :هتجبدل هوثبئل ًوجش  :هتجبدل هوثبئل ًوجش

 : تلفوى ًوجش

  (سہبئش): 

  (هکتت) : 

   : ای هیل کب پ تہ

   :ٹلفوى ًوجش

  (سہبئش):  

  (هکتت) : 

   : ای هیل کب پتہ

    هغتمل پتہ

 سہبئش

 ۔لیبم کے عبلوں کی تؼذاد

 اصدواخی زیثیت

 :    پتہ 

 :     لیٌڈ هبسک 

 :        پتہ 

 :لیٌڈ هبسک   

عٹی:   / ٹبوى  عٹی:   / ٹبوى    

  ظلغ      :   ظلغ      : 

  : سیبعت  : سہبعت

  : پي کوڈ  : پي کوڈ

 ◻                    کشائےکب  ◻      هلکیت    ◻              کشائےکب  ◻     هلکیت  

 عبل  عبل 

 ◻  شبدی شذٍ         ◻ اکیال  ۔اًسصبس کشًے والوں کی تؼذاد ◻       شبدی شذٍ  ◻ اکیال 

اًسصبس کشًے والوں کی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تؼذاد

دوعشے/ پوعٹ گشیدویٹ / گشیدویٹ / یظ یظ عی / ہچ یظ عی  تؼلین دوعشے/ پوعٹ گشیدویٹ / گشیدویٹ / یظ یظ عی / ہچ یظ عی     

 

http://www.stfc.in/


 

 

 ظبهي کے تفصیالت دسخواعت دہٌذٍ کے تفصیالت 

CKYCID : 
                            

 KYC شٌبختی اوس پتہ کے عٌذ کے لئے خوغ کئے گئے دعتبویضات 

 ( کی صوست هیں دسکبس ًہیںEKYC)شٌبختی ثجوت کے لئے کوئی ثھی ایک اوس پتہ کے ثجوت کے لئے ایک  * 

 ظبهي دسخواعت دہٌذٍ دعتبویض

  ومبز ◻  ومبز ◻   آدھبر کبرڈ  

  ومبز ◻  ومبز ◻ پیه کبرڈ  

  ومبز ◻  ومبز ◻ پبطپورٹ  

  ومبز ◻  ومبز ◻ ڈرائیووگ الئظىض  

  ومبز ◻  ومبز ◻ ۔گیض کىکشه کبرڈ  

  ومبز ◻  ومبز ◻     پبوی کب بل  

   ومبز ◻  ومبز ◻ بجلی کب بل  

ٹیلی بل/ پوطٹ پیڈ موببئل      ومبز ◻  ومبز ◻ ۔

  ومبز ◻  ومبز ◻  ۔ووٹز شىبختی کبرڈ  

 (ثطوس الگو)اثبثوں عے هتؼلك اوس دیگش دعتبویضات 
  هٌظوسی عے لجل کے دعتبویضات 

 ◻  .4 ۔   خبهغ اًشوسًظ پبلیغی ◻ ًئے اثبثے کے لئے پشفبسم اًوائظ اوس هبسخي هٌی کی سعیذ  1 .      

 ◻     اعتؼوبل شذٍ اثبثہ کے لئے فشوخت  کے دعتبویض2   . 
 ◻   5  هبٍ کب ثیٌک اعٹیٹوٌٹ6۔ پچھلے 

 ◻  6   عبل آهذًی کب خبئضٍ لیٌے کے هؼبهلے هیں آئی ٹی آس2۔    گزشتہ 
 اعتؼوبل شذٍ اثبثہ کیلئے سخغٹشیشي عشٹیفکیٹ یب۔. 3    

 غیش اًذساج شذٍ اثبثہ کیلئے اصل اًوائظ۔
 ◻   7 غیش فشد کے هؼبهلے هیں غیش اًفشادی ہغتی کی هتؼلمہ دعتبویض۔    ◻

 ◻  8دوعشے۔   
 تمغین کے ثؼذ کی دعتبویضات

 ◻  ۔  کوپٌی کے زك هیں  اًشوسًظ پبلیغی کب  ہبئپوتیکشي3  ◻                 کوپٌی کے زك هیں ہبئپوتیکشي کے عبتھ ًئے اثبثہ کیلئے اصل اًوائظ    .1
 ◻  4دوعشے۔     ◻                             ہبئپوتیکشي     سخغٹشیشي عشٹیفکیٹ اوس کوپٌی کے زك هیں .2

 دسخواعت دہٌذٍ  کے راتی تفصیالت دسخواعت دہٌذٍ کے کبسوثبس کے تفصیالت

  هلکیت

  ششاکت داسی

پشائیوٹ لویٹڈ/ پجلک لویٹڈ    

  هوخودٍ کبسوثبس هیں عبل

 (.Rs)    عبالًہ آهذًی

 (.Rs)   عبالًہ کبسوثبس

 کبسوثبس کی ًوػیت

 ثمبیب  لشض کی تفصیالت ثیٌک کے تفصیالت   فیولی اًفشادی

 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

….…………
… 

       ثیٌک کب ًبم   

 اکبؤًٹ ًوجش 

    اکبؤًٹ کی ششػبت  

 دوعشے    ◻   کشًٹ       ◻ ثچت    ◻    اکبؤًٹ کی لغون

  Rs:  فی هہیٌہ اوعط ڈیجٹ

  Rs:  فی هہیٌہ اوعط کشیڈٹ

  Rs  ششی سام    

  Rsثیٌک          

     دوعشے غیش ثیٌکٌگ اداسے    

Rs۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

        ثمب لشض کی کل سلن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           sR  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ۔کل هبہبًہ لغط

 
Rs  

GSTIN: 

PAN: 

 اگش هالصهت کشتب ہے تو
 : کوپٌی کب ًبم 

 : ػہذٍ 
 : هالصهت کے عبلوں کی تؼذاد

 دسخواعت دہٌذٍ کے صیش هلکیت خبئذاد کے تفصیالت

 گبڑی

دسخواعت دہٌذٍ عے اػالى کی  هیک اوس هبڈل سخغٹشیشي

  گئ  لیوت

 هفت /     هبلی تؼبوى کے رسیؼہ  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 اگش صیبدٍ تؼذاد هیں گبڑیبں ہوں تو تفصیالت الگ عے پیش کی خبعکتی ہیں *

ثشاٍ هہشثبًی وظبزت کشیں  کل لیوت .    دیگش هٌمولہ خبئذاد۔ عشهبیہ کبسی ثبًڈ ، فکغڈ ڈپبصٹ وغیشٍ

..………………………… Rs 

  غیش هٌمولہ خبئذاد
هغتمجل هیں لشض کی ظشوسیبت کےلئے  ثضًظ  )  

 (وسکٌگ کیپیٹل لوى / لوى 

ایکڑ/ هشثغ فٹ )پشاپشٹی کی زذ  اثبثہ کی لغن دسخواعت دہٌذٍ عے اػالى کی  (

 گئ  لیوت
 سیوبسکظ

 UDS/ صهیي کب ػاللہ تؼویش ػاللے

     خبلی صهیي .1

     اپبسٹوٌٹ .2

     ػوبست سہبئشی .3

     ػوبست  کوششیل .4

ثشاٍ کشم )دوعشے ، اگش کوئی ہے تو  .5
  (رکشیں

    

هبلی وعبئل هہیب کشًے کے لئے)گبڑی کے تفصیالت  ) 

 : Year of Manufacture :  هبڈل  :  هیک

 :چیغظ ًوجش :  اًدي ًوجش  :  سخغٹشیشي ًوجش

 :هبسخي هٌی :لیوت خشیذی   :اعتؼوبل کی ہوئ/      گبڑی  ًئ  

   گبڑی کے ساعتے
  لوهی اخبصت ًبهہ◻ 

 سیبعتی اخبصت ًبهہ  ◻ 
 :اخبصت یبفتہ سیبعتیں

 :اخبصت ًبهہ اوس اخبصت ًبهہ کی هذت

 صًذگی کی زفبظت کی پبلیغی

صًذگی کی زفبظت کی پبلیغی کے لواػذ و ظواثط کو پڑھ کش عٌب ئے گئےہیں  اوس هدھے اپٌی صثبى هیں عودھبیب گیب ہے اوس هیں ثھی اعے عودھتب ہوں  ۔

    هیں پبلیغی لیٌے پش ساظی ًہیں ہوں        ◻    هیں پبلیغی لیٌے پش ساظی ہوں       ◻

 دسخواعت دہٌذٍ  ادائیگی کشے گب       ◻       لشض کی سلن عے کٹوتی کی خبئے◻:   پشیوین کی ادائیگی کب طشیمہ           

  



 

 ◻ًہیں               /                   ◻ خی ہبں کی ًمل و زول کے لئے اعتؼوبل ہوتی ہو۔ (فصل ، ثیح ، کھبدیں ، کھبد ، صساػت کے عبهبى)    اگش  گبڑی صسػی هصٌوػبت 

ہے تو " کغبى"اگش دسخواعت دہٌذٍ ایک   ۔اگش ہبں تو ثشاٍ کشم دسج ریل هیں عے کغی ایک کو خوڑیں ◻ ًہیں    /      ◻خی ہبں 

ٍ ■ ◻ صساػت اساظی کے دعتبویض  ◻    پٹب داس پبط ثک    ■   ◻   صهیي کی کتبة     ■◻کغبى  کبسڈ  ■ ◻  کغبى پبط ثک ■ ◻۔   لیض پش دی گئی صهیي کیلئے لیض هؼبہذ

اگش ہبں تو ثشاٍ کشم صهیي کے ثبسے هیں دعتبویضات هٌغلک  ◻ ًہیں  / ◻ خی ہبں اگش  دسخواعت دہٌذٍ صسػی اساظی کب هبلک ہو تو  

 ۔کشیں

 ◻ ایکڑ عے صیبدٍ     5     ◻     ایکڑ کے دسهیبى۔      2.5 عے 5          ◻         2.5ایکڑ عے کن    

 غیش اًفشادی کے لئے اظبفی تفصیالت

 ۔توبم فیلڈص الصهی ہیں ( الکھوں هیں۔   ) sR. ثشاٍ کشم توبم هبلیبتی ًوجش دسج کشیں

ًدی هلکیت کب ثیبى/ پبسٹٌششپ / کوپٌی   

  : ًبم  

 ٹشعٹ ◻     سخغٹشڈ پبسٹٌششپ ◻      غیش سخغٹشڈ ششاکت داسی          ◻       هلکیت  کوپٌی  ◻  :لبًوًی زیثیت

◻ HUF ◻ عوعبئٹی            ◻    پشائیویٹ لویٹڈ                       پجلک لویٹڈ   

کوپٌیوں کب سخغٹشاس:     ششاکت کب هؼبہذٍ ًوجش/ کب  سخغٹشیشي ًوجش  DD MM YYYY    اًکبسپوسیشي  کب  عبل  

PAN ًوجش  :   GSTIN: 

 :سخغٹشڈ آفظ کب ایڈسیظ

    :عتی کی تؼذاد      :شبلوں کی تؼذاد     :فیکظ ًوجش   : : لیٌڈ الئي ًوجش  

کشایہ پش/ هبلک : هلکیت   هشثغ فٹ)ثلڈ اپ ایشیب   )     : ػبسظی هالصهیي کی تؼذاد   :: هغتمل هالصهیي کی تؼذاد   :(

اگش کوئی ہے)کشیڈٹ سیٹٌگ  ًہیں      / ہبں        :         ایڈواًظ ٹیکظ ادا کیب   :  سیٹٌگ ایدٌغی کب ًبم (

   ساثطے کے شخص کی تفصیالت  

 :ػہذا :ًبم  

 :ای هیل کب پتہ : آدھبس ًوجش :هوثبئل ًوجش :پیي کبسڈ ًوجش

پجلک لویٹڈ هیں شیئش ہولڈًگ پیٹشى کی تفصیالت/ پشائیوٹ لویٹڈ / پبسٹٌششپ فشین     

 پشوهوٹشص کے عبتھ تؼلمبت (%) فیصذ ہولڈًگ شیشط کی ػذد :      شیش ہولڈس کب ًبم 
    

    

    

    

    

 وس فشهظ کے تفصیالت۱گشوپ کوپٌیوں / ایغوعی ایٹ 

 پشوهوٹشص کے عبتھ تؼلمبت (%) فیصذ ہولڈًگ شیشط کی ػذد :     شیش ہولڈس کب ًبم 

    

    

    

    

    

   (پبسٹٌش کی توبم تفصیالت کی توثیك ثشاًچ هٌیدشکش یں گے)ڈائشکٹشط کی تفصیالت /   ششاکت داس 

 3 2 1 ڈائشیکٹش کب ًبم اوس پتہ  /   پبسٹٌش 

    پشوهوٹشص کے عبتھ تؼلمبت    

      پیذائش کی تبسیخ

      تؼلیوی پظ هٌظش

      صٌؼت هیں تدشثہ

      پیي ًوجش

      عبالًہ آهذًی

    ای هیل آئی ڈی/ هوثبئل ًوجش /   ٹیلیفوى 



 

 

 آپشیٹٌگ هؼبشیبت
A ہش هبٍ کی آهذًی  

B 

   :گبڑیوں کی ثسبلی کی طشف هتولغ هبہبًہ اخشاخبت

دیگش آس ٹی او اخشاخبت+ اًشوسًظ + اخبصت + ٹیکظ    .1   ۔ 

2      ٍ      ڈسائیوس اوس هذدگبس  کی   تٌخوا

    ایٌذھي کے اخشاخبت .3

هتفشق اخشاخبت+ دیکھ ثھبل + لغن  .4   

(B) کل   

C ہش هبٍ کی خبلص آهذًی  (A - B)  

D تمشیجب لغط ہش هبٍ لبثل ادائیگی  

خیغب کہ لبثل اطالق)زغبة کتبة  ) 

 عبهبى

a.   ہش هہیٌے عفش کی تؼذاد  

b.            اوپش)ششذ فی عفش )  

c.  (  ًیچے      ششذ فی عفش (  

  (A) ہش هہیٌے کی کل ششذ

 هغبفش
a.  یب)کل فبصلہ ٹشاولظ ہش هہیٌہ * ششذ فی کلوهیٹش ) (A)  

b.  ہش هہیٌہ عفش* هغبفشوں کی تؼذاد * ہش هغبفشکب کشایہ  (A)  

 هشیٌشی

a. فی گھٌٹہ کی ششذ       

b.     فی دى چالًے کے اولبت  

  (A)               ( دى25* ثی * اے )فی هہیٌہ کل ششذ   

هبئلیح/  {کلو هیٹش فی هہیٌہ چلٌب* فیول لیوت  } ایٌذھي کے اخشاخبت   

} ٹبئش کے اخشاخبت ٹبئش الئف/ {فی هہیٌہ کلو هیٹش چلٌب* ٹبئشوں کی تؼذاد * ٹبئش الگت    ۔

 : اثبثہ کب اعتؼوبل

 : تدبوصات 

 :سیوبسکظ

------------------------------✁----------------------------------------------------------------------------------------------------------------✁----------------------------------------------- 

 .. …………/………../…………:                                                                                                   تبسیخ :                                                                                دسخواعت فبسم ًوجش
 

 :  اػتشاف پشچی

   .  کی طشف عے هوصول کی گئ ہے____________________________________  ثسبلی کی هبلی اػبًت فشاہن کشًے کے لئے ایک دسخواعت   / خشیذاسی    

هغتشد ہوًے /  دى کے اًذس آپ کو لجولیت 15  آپ کی دسخواعت پش کبسسوائی کی خبئے گی اوس هؼبوى دعتبویضات کے عبتھ هکول دسخواعت فبسم کی وصولی کی تبسیخ عے 

 کی اطالع دی خبئے گی۔

    

 

ششیشام ٹشاًغپوسٹ فٌبًظ کوپٌی لویٹڈ کے 

 لئے

 هدبص دعتخطی

 :ًوٹ 

    کی خودکبس هٌظوسی ًہیں ہے۔STFCآپکی دسخواعت کے فبسم  کب  هوصول ہوًب،  آپ کے لشض کےلئے  ●
● STFCاپٌی پوسی صواثذیذ پش لشض کی همذاس کب فیصلہ کشے گی۔    
● STFCکو کغی ثھی وخوٍ کی تفویط کیے ثغیش کغی ثھی دسخواعت کی ثبصیبثی کب زك هسفوظ ہے۔  
● STFCدسخواعت کے علغلے هیں خوغ کی گئی دعتبویضات کے ػالوٍ اظبفی دعتبویضات کی دسخواعت کش عکتی ہے۔  
● STFCکے پبط دسخواعت فبسم کے عبتھ خوغ کشوائی گئی تصویش اوس دعتبویضات سکھٌے کب زك هسفوظ ہے اوس وٍ دسخواعت دہٌذٍ کو واپظ ًہیں کشے گب۔   
● STFCًمصبًبت یب دعتبویضات کی وصولی هیں تبخیش کب رهہ داس ًہیں ہوگب۔  

 :خطشے کی دسخہ ثٌذی تک سعبئی

لشض دیٌے کے فیصلے اوس ہش لوى اکبؤًٹ پش الگو عود کی ششذ کب زغبة عے کیظ کی ثٌیبد پش اًذاصٍ کیب خبتب ہے ، خیغب کہ هتؼذد پیشاهیٹشص کی ثٌیبد پش خیغے اثبثہ خبت کی هبلی اػبًت ، لشض لیٌے واال پشوفبئل اوس ادائیگی . 1  ۔1

کی گٌدبئش ، لشض لیٌے والے کی دیگش هبلی واثغتگیوں ، هبظی کی ادائیگی کب ٹشیک سیکبسڈ اگش کوئی ہے تو ، لشض کے لئے عیکیوسٹی خیغب کہ ثٌیبدی اثبثوں کی ًوبئٌذگی کشتب ہے ، لشض عے لذس کے تٌبعت ، وظغ ادائیگی ، 

 . اط طشذ کی هؼلوهبت کوپٌی کے ػہذیذاسوں کے رسیؼہ لشض لیٌے والے آداًوں اوس فیلڈ اًغپیکشي کی ثٌیبد پش خوغ کی خبتی ہیں۔، اثبثہ کب اختتبم اعتؼوبل وغیشٍ (همبم)لشض کی هذت ، لشض لیٌے والے کب خغشافیہ 

 ششذ عود فٌڈص کی اوعط لیوت ، اًتظبهی اخشاخبت ، سعک پشیوین اوس هٌبفغ کے هبسخي کی ثٌب پش پہٌچب ہے۔.  . 2

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تدویض تفصیالت

 

 

 

  RSہن  یہ لشض کی سلن کی دسخواعت کشتے ہیں  / هیں 

 

 ◻ ًئ گبڑی کی خشیذاسی پش      ◻ اعتؼوبل شذٍ گبڑی کی خشیذاسی پش

 

 پشی هلکیت والی گبڑی پش                       ◻
 

 :                                                                                                                                                                                                                                                    فٌڈ کب اختتبم اعتؼوبل

   
 ٹبئش کی  تجذیلی◻ اًدي کی اووس ہبلٌگ                       ◻فٹٌگض                                           /       اہن هشهت کب کبم ◻   

 راتی   ◻   ثبڑی کی تجذیلی                           ◻     کبم چالًے کے لیے عشهب یہ                                      ◻   

                        
            

 ادائیگی کی تفصیالت       

فبئذٍ اٹھبًے والے کب  
 ۔ًبم

  سلن  .Rs لبثل ادائیگی پش اکبؤًٹ ًوجش IFSC کوڈ ثیٌک کب ًبم

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 

     

 :اػالهیہ رسیؼہ کے ظبهي اوس دہٌذٍ دسخواعت  

 اط کہ ہیں عودھتے ہن / هیں  ہیں۔ دسعت اوس صسیر هؼلوهبت اوس تفصیالت توبم گئی دی هیں فبسم دسخواعت کہ ہیں کشتے اػالى ہن / هیں

 ثؼذ کے دیٌے ًوٹظ کب دى 15 کو( STFC )لویٹڈ کوپٌی فبئٌبًظ ٹشاًغپوسٹ سام ششی ، هیں ًتیدے کے خبًے پبئے هؼلوهبت غلط هیں دسخواعت

 کو کغی  ہش  عے هیں ایدٌٹوں کشدٍ همشس کے اط یب  STFC ہن / هیں    ہے۔ هسفوظ زك کب لیٌے واپظ لشض عبتھ کے عود هٌبعت ولت ثھی کغی

 هیں ثیوسوط اًفبسهیشي کشیڈٹ هختلف لئے کے کشًے اًکوائشی اوس خبت زوالہ هتؼلك عے هؼلوهبت هیں دسخواعت اط وٍ کہ ہیں دیتے اختیبس

 کے لواػذ کےSTFC   فولتب ولتب لشض ہوبسے / هیشا کہ ہیں هتفك هضیذ ہن / هیں  عودھے۔ ظشوسی  وٍ هیں خظ عکے کش چیک سیفشًظ کشیڈٹ

 ہے۔ هسفوظ زك کب کشًے هغتشد / کشًے لجول دسخواعت ہوبسی / هیشی ثغیش کیے فشاہن وخہ کوئی کو  STFC گے۔ چلیں تست

 هدھے هیں صثبى تشخیسی هیشی ظواثط و ششائط اوس هؼبوظے توبم هتؼلك عے لشض کہ ہیں کشتے تصذیك کی ثبت اط رسیؼہ کے اط ہن / هیں

 ہیں۔ چکے عودھ اعے ہن / هیں اوس ہیں گئے دیئے عودھب

 

 تصویش کی دھٌذٍ دسخواعت        

 

 

 

 

 

    تصویش کی ظبهي 

 

 

                                         ………………………………..                                                 …………………………….. 
 ظبهي کی دعتمط    دسخواعت دہٌذٍ  کی دعتمط                                                                      

 


