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ਅਯਜ਼ੀਪਾਯਭਨੰਫਯ: 

ਅਯਜ਼ੀਮਭਤ਼ੀ:____/_____/________ 

 

 

ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸੰਫੰਧ 

ਸ਼੍ਰੀਯਾਭਟ੍ਰਾਂਸਯਟ੍ਪਾਇਨਾਂਸ ਕੰਨੀਲਰਭਟ੍ਡ 
101-105, ਲਿਰੀਭੰਲ਼ਿਰ, "ਫੀ" ਲ ੰਗ, ਲਿ  ਚੈਂਫਯ, ਸਕਟ੍ਯ- 11, ਸੀ.ਫੀ.ਡੀਫਰਾੁਯ, ਨ ੀਂ ਭੁੰ ਫਈ - 400 614 

ਟ੍ਰੀਪਨ: 022 - 4095 7575 / 2758 0171        ਪਕਸ: 2758 0176  ੈੱਫਸਾਈਟ੍ : www.stfc.in 

 ਾਿਨ ਕਯ਼ਿ ਦਾ ਅਯ਼ਿੀ ਪਾਯਭ 

ਮਿਯਫ਼ ਨ਼ੀਰ /ਓਾਰੈੱਨਮ ਿੱ ਚ ੱਡ ਅਿੱ ਔਯਾਂਮ ਿੱ ਚੂਯ਼ੀਤਯਹਾਂਅਤਿਾਯਔਤਯਬਯ। 
ਸੰਸਥਾ: ਲ ਕਤੀਗਤ □ ਗਯ ਲ ਅਕਤੀਗਤ □ 

ਗਾਿਕ ਦ  ਯ  ਲਫਨੈਕਾਯ        
 
ਮਫਨੈਓਾਯ ਨਾਰ ਿੰਫੰਧ: ..............................................................................  

ਨਾਂ ਮਿਰਾ ਨਾਂ ਮ ਚਓਾਯਰਾ ਨਾਂ ਆਔਯ਼ੀ ਨਾਂ ਮਿਰਾ ਨਾਂ ਮ ਚਓਾਯਰਾ ਨਾਂ ਆਔਯ਼ੀ ਨਾਂ 
ਮਰੰਕ ਭਯਦ ਯਤ ਿਭਮਰੰਕ਼ੀ ਭਯਦ ਯਤ ਿਭਮਰੰਕ਼ੀ 

ਜਨਭ ਮਭਤ਼ੀ  ............... /…… ....... /……..  

ਮਦਨਭਿ਼ੀਨਾਿਾਰ 

 ............... /……........ /……..  

ਮਦਨਭਿ਼ੀਨਾਿਾਰ 

ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਰਾ ਨਾਂ ਮ ਚਓਾਯਰਾ ਨਾਂ ਆਔਯ਼ੀ ਨਾਂ ਮਿਰਾ ਨਾਂ ਮ ਚਓਾਯਰਾ ਨਾਂ ਆਔਯ਼ੀ ਨਾਂ 
ਭਾਂਦਾਮਿਰਾਨਾਭ ਮਿਰਾ ਨਾਂ ਮ ਚਓਾਯਰਾ ਨਾਂ ਆਔਯ਼ੀ ਨਾਂ ਮਿਰਾ ਨਾਂ ਮ ਚਓਾਯਰਾ ਨਾਂ ਆਔਯ਼ੀ ਨਾਂ 

ਮਿੰਦ ੂ ਮਿਿੱ ਔ ਈਿਾਈ 

ਧਯਭ ਭੁਿਰਭਾਨ ਜਨ ਾਯਿ਼ੀ ਿਯ 

ਮਿੰਦ ੂ ਮਿਿੱ ਔ ਈਿਾਈ 

ਭੁਿਰਭਾਨ ਜਨ ਾਯਿ਼ੀ ਿਯ 
ਜਨਯਰਐੈੱਿਿ਼ੀ ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਭਫ਼ੀਿ਼ੀ 

ਸ਼੍ਰਣ਼ੀਫ਼ੀਿ਼ੀਿਯ 
ਜਨਯਰਐੈੱਿਿ਼ੀਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਭਫ਼ੀਿ਼ੀਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਭਫ਼ੀਿ਼ੀਫ਼ੀਿ਼ੀਿਯ 

ਿੰਚਾਯਰਈਤਯਜ਼ੀਿ਼ੀਬਾਸਾ ਅੰਕਯਜ਼ੀ ਿਯ ................................................................... 

 
ਅੰਕਯਜ਼ੀ ਿਯ ..............................................................  

ਿੰਚਾਯਤਾ: 

ਤਾ: 

ਲਨਿਾਨ: 

ਤਾ: 

ਲਨਿਾਨ: 

ਸਮਿਯ / ਓਿਫਾ: ਸਮਿਯ / ਓਿਫਾ: 
ਮਜਰਹਾ: ਮਜਰਹਾ: 
ਯਾਜ: ਯਾਜ: 
ਮੰਨਓਡ : ਮੰਨਓਡ : 
ਭਫਾਈਰਨੰਫਯ: ਭਫਾਈਰਨੰਫਯ: 
ਮ ਓਰਮਓਭਫਾਈਰਨੰਫਯ: ਮ ਓਰਮਓਭਫਾਈਰਨੰਫਯ: 
ਟਰ਼ੀਪਨਨੰਫਯ: 

(ਮਨ ਾਿ) : 

(ਦਫ਼ਤਯ) : 

ਈਭਰ ਆਈਡੀ : 

ਟਰ਼ੀਪਨਨੰਫਯ: 

(ਮਨ ਾਿ) : 

(ਦਫ਼ਤਯ) : 

ਈਭਰ ਆਈਡੀ : 
ਿੱਓਾ ਤਾ 

ਮਨ ਾਿ 

ਯਮਿਣਦਿਾਰਾਂਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ 

ਮ  ਾਮਿਓਦਯਜਾ 

ਤਾ : 

ਲਨਿਾਨ: 

ਤਾ : 

ਲਨਿਾਨ: 

ਸਮਿਯ / ਓਿਫਾ: ਸਮਿਯ / ਓਿਫਾ: 
ਮਜਰਹਾ: ਮਜਰਹਾ: 
ਯਾਜ: ਯਾਜ: 
ਮੰਨਓਡ : ਮੰਨਓਡ : 
ਭਾਰਓ਼ੀਅਤਮਓਯਾਏ ਦਾ ਭਓਾਨ ਭਾਰਓ਼ੀਅਤਮਓਯਾਏ ਦਾ ਭਓਾਨ 

 ................................ ਿਾਰ  ................................ ਿਾਰ 

ਇਓਿੱਰਾਮ ਆਮਿਆ ਮਨਯਬਯਾਂ ਦ਼ੀ ਮਕਣਤ਼ੀ ਇਓਿੱਰਾਮ ਆਮਿਆ ਮਨਯਬਯਾਂ ਦ਼ੀ ਮਕਣਤ਼ੀ 
ਮਿਿੱ ਮਔਆ ਐੈੱਿਐੈੱਿਿ਼ੀ / ਐੈੱਚਐੈੱਿਿ਼ੀ /ਕਰਜੂਏਟ / ਿਟਕਰਜੂਏਟ / ਿਯ ਐੈੱਿਐੈੱਿਿ਼ੀ / ਐੈੱਚਐੈੱਿਿ਼ੀ / ਕਰਜੂਏਟ / ਿਟ ਕਰਜੂਏਟ / ਿਯ 

http://www.stfc.in/
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 ਲਫਨੈਕਾਯ ਦ  ਯ  ਗਯੰਟ੍ਯ  ਯ ਾ 
ਸੀਕ ਾਈਸੀਆਈਡੀ :                             

ਕ ਾਈਸੀ-ਦਸਤਾ ਼ਿਆਈਡੀਅਤ ਤਦਸਫੂਤਰਈਜਭਹਾਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 

* ਆਈਡੀਦ ਸਫੂਤਰਈਕਈ ੀਅਤਤ ਦ ਸਫੂਤਰਈਇੱਕ (ਈ-ਕ ਾਈਸੀਦਭਾਭਰਲ ੱਚਰੜੀਂਦਾਨਿੀਂ) 
ਦਿਤਾ ਜ ਮਫਨੈਓਾਯ ਜੰੁਭ ਾਯ 

ਅਧਾਯ ਓਾਯਡ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

ਨ ਓਾਯਡ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

ਾਿਯਟ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

ਡਰਾਇਮ ੰਕਰਾਇਿੈਂਿ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

ਕਿਓੁਨੈਓਸਨਓਾਯਡ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

ਾਣ਼ੀ ਦਾ ਮਫਿੱ ਰ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

ਮਫਜਰ਼ੀ ਦਾ ਮਫਿੱ ਰ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

ਿਟਡਭਫਾਈਰ / ਟਰ਼ੀਪਨਮਫਿੱ ਰ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

 ਟਯਆਈਡ਼ੀਓਾਯਡ ਨੰਫਯ .......................................................................................  ਨੰਫਯ .....................................................................................  

ਸੰਤੀਨਾਰਸੰਫੰਲਧਤਅਤਿਯਦਸਤਾ ਼ਿ (ਲਜ ੇਂਰਾਗੂਿਣ) 
 ਭਨ਼ਿਯੂੀਤੋਂਲਿਰਾਂਦਦਸਤਾ ਼ਿ  

1. ਨ ੀਂਿੰਤ਼ੀਰਈਅਕਮਯਭਮਫਿੱਰ ਅਤਭਾਯਜਨਯਾਸ਼਼੍ੀ ਦ਼ੀਯਿ਼ੀਦ  4. ਮ ਆਓਫ਼ੀਭਾਾਮਰਿ਼ੀ  
2.  ਯਤ਼ੀਕਈਿੰਤ਼ੀਰਈਮ ਓਯ਼ੀ ਦਿਤਾ ਜ  5. ਮਛਰ6 ਭਿ਼ੀਮਨਆਂਦ਼ੀਫੈਂਓਿਟਟਭੈਂਟ  

6. ਆਭਦਨ਼ੀਭੁਰਾਂਓਣਦਭਾਭਰਮ ਿੱਚਮਛਰ2 ਿਾਰਾਂਦ਼ੀਆਈਟ਼ੀਆਯ  
3. ਯਤ਼ੀਕਈਿੰਤ਼ੀਰਈਯਮਜਿਟਰਸਨਰਭਾਣਿੱ ਤਯਜਾਂ 

ਗਯ-ਯਮਜਿਟਯਿਣਮਕਿੰਤ਼ੀਰਈਅਿਰਮਫਿੱਰ 
 7. ਕਯ-ਮ ਅਓਤ਼ੀਕਤਭਾਭਰ ਮ ਿੱਚਕਯ-ਮ ਅਓਤ਼ੀਕਤਇਓਾਈਦਿੰਫੰਮਧਤਦਿਤਾ ਜ  

8. ਿਯ  
 ੰਡਤੋਂਫਾਅਦਦਦਸਤਾ ਼ਿ 

1. ਓੰਨ਼ੀਦਿਿੱ ਓਮ ਿੱਚਓਰਨਾਦਨਾਰਨ ੀਂਿੰਤ਼ੀਰਈਅਿਰਮਫਿੱਰ                    3. ਫ਼ੀਭਾਾਮਰਿ਼ੀਓੰਨ਼ੀਦਿਿੱਓਮ ਿੱਚਓਰਨਾ  
2. ਯਮਜਿਟਰ਼ੀਓਯਣਿਯਟ਼ੀਮਪਓਟਅਤਓੰਨ਼ੀਦਿਿੱ ਓਮ ਿੱਚਓਰਨਾ 4. ਿਯ  

ਲਫਨੈਕਾਯਦਕਾਯਫਾਯ ਯ  ਲਫਨੈਕਾਯਦੀਲਨੈੱਜੀਜਾਣਕਾਯੀ 
ਭਰਓ਼ੀਅਤ 

ਮਿਿੱ ਿਦਾਯ਼ੀ 

ਫਮਰਓ ਮਰਭਟਡ/ਰਾਈ ਟ ਮਰਭਟਡ 

ਭਜੂਦਾਓਾਯਫਾਯਮ ਿੱਚਿਾਰ 

ਿਾਰਾਨਾਆਭਦਨ਼ੀ (Rs.) 

ਿਰਾਨਾਮ ਓਯ਼ੀ (Rs.) 

ਓਾਯਫਾਯ ਦ਼ੀ ਮਓਿਭ 

ਲ ਅਕਤੀਗਤ ਲਯ ਾਯ ਫੈਂਕਦ  ਯ   ਫਕਾਇਆ ਕਯ਼ਿਦ  ਯ  
 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

….…………… 

ਫੈਂਓ ਦਾ ਨਾਂ 

ਔਾਤਾ ਨੰਫਯ ..........................................................................  

ਔਾਤਾ ................................................................................... ਤੋਂ 

ਔਾਤ ਦ਼ੀ ਮਓਿਭਫਚਤਚਰੰਤ ਿਯ  

ਰਤ਼ੀ ਭਿ਼ੀਨਾ ਿਤ ਡਮਫਟ : Rs ...............................................  

ਰਤ਼ੀ ਭਿ਼ੀਨਾ ਿਤ ਓਰਮਡਟ : Rs ..............................................  

ਸ਼੍ਰ਼ੀਯਾਭRs ...............................................................................  

ਫੈਂਓRs ...................................................................................  

ਿਯਕਯ - ਫੈਂਮਓੰਕਿੰਿਥਾ ਾਂRs......................................................  

ਓੁਿੱ ਰ ਫਓਾਇਆ ਓਯਜਦ਼ੀ ਯਓਭ    Rs ...........................................  

ਓੁਰਭਿ਼ੀਨਾ ਾਯਮਓਸਤ 

Rs ......................................................................................... 

ਜੀਐੈੱਸਟ੍ੀਆਈਐੈੱਨ: 

ਨ: 

ਜ ਯੁਜਕਾਯ਼ੀ ਿ 
ਓੰਨ਼ੀ ਨਾਂ : ...............................................................................................  

ਅਿੁਦਾ: ..................................................................................................... 
ਯੁਜਕਾਯਦਿਾਰਾਂਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ: ...............................................................................  

ਲਫਨੈਕਾਯਦੁਆਯਾਖਯੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਤੀਆਂ ਦਾ ਯ ਾ 

 ਾਿਨ 

ਯਮਜਿਟਰਸ਼੍ਨ ਮਨਯਭਾਤਾ ਅਤ ਉਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਮਫਨੈਓਾਯ ਦਾ ਖਮਸ਼੍ਤ ਓ਼ੀਤਾ ਭੁਿੱ ਰ ਦੁਆਯਾਮ ਿੱਤ਼ੀ ਿਿਾਇਤਾ/ਭੁਫ਼ਤ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

* ਜ ਾਿਨਾਂਦ਼ੀ ਧਯਮਕਣਤ਼ੀਿਤਾਂ ਯ  ਿੱਔਯਤਯ'ਤਮਦਿੱਤਜਾਿਓਦਿਨ।  

ਿਯ ਚਰ ਿੰਤ ਮਨ ਸਫਾਂਡ, ਿਮਥਯਜਭਹਾਂਯਓਭਆਮਦ। ਮਓਯਾ ਓਯਓ ਿਸ਼੍ਟ ਓਯ..................................................... Rs. ਮ ਿੱਚ ਓੁਿੱ ਰ ਭੁਿੱ ਰ  ............................................................  

ਅਚਿੱਰਿੰਤ਼ੀ 

(ਓਾਯਫਾਯ਼ੀਓਯਜਾ/ਓਾਯਜਸ਼ੀਰੂੰ ਜ਼ੀਓਯਜਦ਼ੀਆਂਬਮ ਿੱਔਦ਼ੀ
ਆਂਓਯਜਦ਼ੀਆਂ ਰੜਾਂਰਈ) 

ਿੰਤ਼ੀਦ਼ੀਮਓਿਭ ਜਾਇਦਾਦਦਾਮ ਿਤਾਯ ( ਯਕਪੁਿੱਟ/ਏਓੜ) ਮਫਨੈਓਾਯਦਾਖਮਸ਼੍ਤਓ਼ੀਤਾਭੁਿੱ ਰ ਮਟਿੱਣ਼ੀਆਂ 

ਫਣਾਇਆ ਔਤਯ ਬੂਭ਼ੀ ਔਤਯ/ਮੂਡ਼ੀਐੈੱਿ 
1. ਔਾਰ਼ੀਜਭ਼ੀਨ     

2. ਅਾਯਟਭੈਂਟ     

3. ਮਯਿਾਇਸ਼ੀਮਫਰਮਡੰਕ     

4.  ਾਯਓਮਫਰਮਡੰਕ     

5. ਿਯ, ਜਓਈਿ (ਮਓਯਾਓਯਓਦਿੱਿ)     

 ਾਿਨ ਯ  (ਲ ੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਦੱਤੀ ਜਾਣ  ਾਰਾ  ਾਿਨ) 
ਮਨਯਭਾਤਾ: ਭਾਡਰ: ਮਨਯਭਾਣਦਾਿਾਰ: 

ਯਮਜਿਟਰਸ਼੍ਨ ਦਾ ਨੰਫਯ: ਇੰਜਨਨੰਫਯ: ਚਿ਼ੀਨੰਫਯ: 

 ਾਿਨ (ਨ ਾਂ /  ਯਮਤਆਮਕਆ): ਔਯ਼ੀਦਭੁਿੱ ਰ: ਭਾਯਜਨਯਾਸ਼਼੍ੀ: 

 ਾਿਨਦਯਿਤ ਯਾਸ਼੍ਟਯ਼ੀ ਆਮਕਆ ਿੱ ਤਯ 
ਯਾਜ ਆਮਕਆ ਿੱ ਤਯ 

ਇਜਾਜਤਯਾਜ: 
ਆਮਕਆ ਿੱ ਤਯਨੰਫਯਅਤਆਮਕਆ ਿੱ ਤਯਇਿੱਥ ਤਓ  ਧ ਿ: 

ਜੀ ਨ ਸੁਯੱਲਖਅਕ ਾਲਰਸੀ 
ਮਜੰਦਕ਼ੀਦ਼ੀਯਿੱ ਮਔਆਨ਼ੀਤ਼ੀਦਮਨਮਭਅਤਸਯਤਾਂੜਹਰਈਆਂਕਈਆਂਿਨਅਤਭਨੰੂਮਕਆਤਬਾਸਾ ਾਂਮ ਿੱਚਿਭਝਾਇਆਮਕਆਿਅਤਭੈਂਇਿਨੰੂਿਭਝਦਾਿਾਂ।  

ਭੈਂਾਮਰਿ਼ੀਰਣਰਈਿਮਿਭਤਿਾਂ ਭੈਂ ਾਮਰਿ਼ੀ ਰਣ ਰਈ ਿਮਿਭਤ ਨਿੀਂ ਿਾਂ 

ਰੀਭੀਅਭ ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਦਾ ਢੰਗ:        ਓਯਜਦ਼ੀਯਓਭਤੋਂਓਟਤ਼ੀਓ਼ੀਤ਼ੀਜਾਣ਼ੀ ਬੁਕਤਾਨਓਯਨਰਈਮਫਨੈਓਾਯ   
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ਕੀ  ਾਿਨ ਦੀ  ਯਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਉਤਾਦ ਦੀ ਢਆ-ਢੁਆਈ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ(ਪਿਰ,ਫ਼ੀਜ, ਔਾਦ,ਉਤਾਦਓ, ਔਤ਼ੀਫਾੜ਼ੀਿਭਿੱਕਯ਼ੀ): ਿਾਂ /   ਨਾ 

ਕੀ ਲਫਨੈਕਾਯ ਇੱਕ ‘ਲਕਸਾਨ’ਿ ਿਾਂ/ ਨਾ  ਜਿਾਂਤਾਂਮਓਯਾਓਯਓਿਠਮਰਮਔਆਂਮ ਿੱਚੋਂਓਈ ਼ੀਨਿੱ ਥ਼ੀ ਓਯ 

ਔਤ਼ੀਫਾੜ਼ੀਜਭ਼ੀਨਦਦਿਤਾ ਜ ■ ਓਯਾਏ ‘ਤ ਮਦਿੱਤ਼ੀ ਜਭ਼ੀਨ ਰਈ ਓਯਾਏ ਦਾ ਿਭਝਤਾ■ ਮਓਿਾਨ ਾਿਫੁਿੱਓ■ ਮਓਿਾਨ ਓਾਯਡ■ ਜਭ਼ੀਨ ਦ਼ੀ ਓਾ਼ੀ  ■ ਿੱ ਟਦਾਯ ਾਿਫੁਿੱਓ 

ਬਾ ੇਂਮਫਨੈਓਾਯਔਤ਼ੀਦ਼ੀਜਭ਼ੀਨਦਾਭਾਰਓਿ - ਿਾਂ  / ਨਾਜਿਾਂਤਾਂਮਓਯਾਓਯਓਜਭ਼ੀਨ ਨੰੂ ਿੰਬਾਰਣ ਦਦਿਤਾ ਜਨਿੱ ਥ਼ੀਓਯ 
2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਨੀਚ  2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦ ਲ ੱਚ  5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਯ 

ਗਯ-ਲ ਅਕਤੀਗਤਰਈ ਾਧੂ ਯ  
ਮਓਯਾਓਯਓਿਾਯਮ ਿੱਤ਼ੀਨੰਫਯਦਯਜਓਯ (ਰਿੱ ਔਾਂRs.ਮ ਿੱਚ) ਿਾਯਔਤਯਰਾਜਭ਼ੀਿਨ 

ਕੰਨੀ / ਬਾਗੀਦਾਯੀ / ਭਾਰਕੀਅਤਕੰਨੀਦ  ਯ   
ਨਾਂ: 

ਕਾਨੰੂਨੀਸਲਥਤੀ: ਭਰਓ਼ੀਅਤਮਚੰਤਾਯਮਜਿਟਯਡਬਾਕ਼ੀਦਾਯ਼ੀ       ਯਮਜਿਟਯਡਬਾਕ਼ੀਦਾਯ਼ੀ ਿੰਕਠਨ 

ਐੈੱਚਮੂਐੈੱਪ ਫਮਰਓ ਮਰਭਟਡ ਰਾਈ ਟ ਮਰਭਟਡਿਭਾਜ 
ਮਨਕਭਨਦਾਿਾਰ ਮਦਨ ਭਿ਼ੀਨਾ ਿਾਰ ਓੰਨ਼ੀਆਂਦਯਮਜਿਟਰਾਯਯਮਜਿਟਰਸ਼੍ਨਨੰਫਯ / ਬਾਕ਼ੀਦਾਯ਼ੀਦਿਤਾ ਜਨੰਫਯ: 

ਨ ਨੰਫਯ:  ਜ਼ੀਐੈੱਿਟ਼ੀਆਈਐੈੱਨ: 

ਯਮਜਿਟਯਡਦਪਤਯਦਾਤਾ: 

ਰੈਂਡਰਾਈਨਨੰਫਯ: ਪਓਿਨੰਫਯ: ਸਾਔਾ ਾਂਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ: ਸਮਿਯਾਂਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ 

ਭਾਰਓ਼ੀਅਤ: ਔਯ਼ੀਮਦਆ/ਮਓਯਾਏ‘ਤ ਮਨਯਭਾਣਔਤਯ ( ਯਕਪੁਿੱਟ) ਿਥਾਈਓਯਭਚਾਯ਼ੀਆਂਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ: ਅਿਥਾਈਓਯਭਚਾਯ਼ੀਆਂਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ: 

ੂਯ  ਓਯ ਅਦਾਇਕ਼ੀ : ਿਾਂ / ਨਾ ਓਰਮਡਟਯਮਟੰਕ (ਜਓਈਿ) ਯਮਟੰਕਏਜੰਿ਼ੀਦਾਨਾਭ: 

ਸੰਯਕਲ ਅਕਤੀਦਾ ਯ ਾ 
ਨਾਂ: ਅਿੁਦਾ: 

ਨ ਓਾਯਡ ਨੰਫਯ: ਭਫਾਈਰਨੰਫਯ: ਅਧਾਯ ਨੰਫਯ: ਈਭਰ ਆਈਡ਼ੀ: 

ਬਾਗੀਦਾਯੀ ਕੰਨੀ / ਰਾਈ ਟ੍ਲਰਭਟ੍ਡ / ਫਲਰਕਲਰਭਟ੍ਡਲ ੱਚਸ਼੍ਅਯਧਾਯਣਤਾਟ੍ਯਨਦ  ਯ  
ਸਅਯਧਾਯਓਦਾਨਾਭ ਸਅਯਾਂਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ ਰਤ਼ੀਸਤਧਾਯਓ (%) ਰਚਾਯਓਾਨਾਰਿੰਫੰਮਧਤ 

    

    

    

    

    

ਸਲਿਮਗੀ / ਸਭੂਿਕੰਨੀਆਂਅਤਸੰਸਥਾਂ ਾਂਦ  ਯ  
ਸਅਯਧਾਯਓਦਾਨਾਂ ਸਅਯਾਂਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ ਰਤ਼ੀਸਤਧਾਯਓ (%) ਰਚਾਯਓਾਨਾਰਿੰਫੰਮਧਤ 

    

    

    

    

    

ਸਾਥੀ / ਲਨਯਦਸ਼੍ਕ ਯ  (ਸਲਿਬਾਗੀਦਸਾਯ ਯਲ ਆਂਦੀਤਸਦੀਕਕਯਨਰਈਿਾਖਾ ਰਫੰਧਕ) 

ਿਾਥ਼ੀ / ਮਨਯਦਸਓਦਾਨਾਭਅਤਤਾ 1 2 3 

ਰਚਾਯਓਾਂਨਾਰਿੰਫੰਧ    

ਜਨਭਤਾਯ਼ੀਔ    

ਮ ਮਦਅਓਮਛਓੜ    

ਉਦਮਕਮ ਿੱਚਤਜਯਫਾ    

ਨਨੰਫਯ    

ਿਾਰਾਨਾਆਭਦਨ    

ਟਰ਼ੀਪਨ / ਭਫਾਈਰਨੰਫਯ / ਈਭਰਆਈਡ਼ੀ    
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ਸੰਚਾਰਨਅਯਥ-ਿਾਸਤਯ 

A ਰਤੀਭਿੀਨਾਕਭਾਈ 
 

B 

 ਾਿਨਦੀਦਖਬਾਰਰਈਰਗਬਗਭਾਲਸਕਖਯਚ:  

1. ਓਯ + ਆਮਕਆ ਿੱ ਤਯ + ਫ਼ੀਭਾ + ਿਯਆਯਟ਼ੀਔਯਚ  

2. ਡਰਾਈ ਯਅਤਭਦਦਕਾਯਤਨਔਾਿ  

3. ਫਾਰਣਔਯਚ  

4. ਮਓਿਭ + ਯਿੱਔ-ਯਔਾਅ + ਪੁਟਓਰਔਯਚ  

(B) ਕੁੱ ਰ  

C ਰਤੀਭਿੀਨਾਕੁੱ ਰਕਭਾਈ(A - B)  

D ਰਤੀਭਿੀਨਾਬੁਗਤਾਨਮਗਰਗਬਗਲਕਸ਼੍ਤ  

ਗਣਨਾ ਾਂ (ਰਾਗੂਿਣਦਅਨੁਸਾਯ) 

 ਸਤੂਆਂ 
a. ਰਤ਼ੀਭਿ਼ੀਨਾਮਾਤਯਾਦ਼ੀਮਕਣਤ਼ੀ  

b. ਯਟਰਤ਼ੀਮਾਤਯਾ (ਉੱਯ)  

c. ਯਟਰਤ਼ੀਮਾਤਯਾ (ਨ਼ੀਚ)  

ਰਤੀਭਿੀਨਾਕੁੱ ਰ ਯਟ੍ (A)  

ਮਾਤਯੀ a. ਯਟਰਤ਼ੀਮਓਰਭ਼ੀਟਯ*ਰਤ਼ੀਭਿ਼ੀਨਾਓੁਿੱ ਰਤਅ ਓ਼ੀਤ਼ੀ ਦੂਯ਼ੀ(ਜਾਂ)        (A)  

b. ਮਓਯਾਇਆਰਤ਼ੀਮਾਤਯ਼ੀ* ਮਾਤਯ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਮਕਣਤ਼ੀ*ਮਾਤਯਾ ਰਤ਼ੀ ਭਿ਼ੀਨਾ        (A)  

ਭਸ਼੍ੀਨਯੀ 
a. ਯਟ ਰਤ਼ੀਖੰਟਾ  

b. ਰਤ਼ੀਮਦਨਚਿੱਰਯਿਖੰਟ  

ਰਤੀਭਿੀਨਾਕੱੁਰਯਟ੍(a* b*25ਲਦਨ) (A)  

ਤਰ ਦਾ ਖਯਚਾ {ਤਰਦ਼ੀਓ਼ੀਭਤ * ਮਓਰਭ਼ੀਟਯਰਤ਼ੀਭਿ਼ੀਨਾਚਿੱਰਦਾਿ} / ਭ਼ੀਰਾਂ ਦ਼ੀ ਿੰਮਔਆ  

ਟ੍ਾਇਯਖਯਚ {ਟਾਇਯ ਦ਼ੀ ਰਾਕਤ* ਟਾਇਯਾਂ ਦ਼ੀ ਮਕਣਤ਼ੀ* ਮਓਰਭ਼ੀਟਯਰਤ਼ੀਭਿ਼ੀਨਾਚਿੱਰਦਿਨ} / ਟਾਇਯਦਾ ਜ਼ੀ ਨਓਾਰ  

ਸੰਤੀਦੀ ਯਤੋਂ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ਨੱਥੀ ਕਾਗ਼ਿ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ਲਟੱ੍ਣੀਆਂ: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ਅਯਜ਼ੀਪਾਯਭਨੰਫਯ:                                                                                                 ਮਭਤ਼ੀ:…………../………/…………..  
 

ਰ ਾਨਗੀ ਯਸੀਦ: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ਤੋਂ ਰਾਤ ਿਇਆ।  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ਦ਼ੀਔਯ਼ੀਦ / ਭੁੜਮ ਿੱਤਰਈਮ ਿੱਤਰਦਾਨਓਯਨਰਈਇਿੱਓਅਯਜ਼ੀ 

ਤੁਿਾਡ਼ੀਅਯਜ਼ੀਦ਼ੀਰਮਓਮਯਆਓ਼ੀਤ਼ੀਜਾ ਕ਼ੀਅਤਿਮਿਭਤ਼ੀ/ਅਿ ਼ੀਓਾਯਨਨ ਟ਼ੀਮਪਓਸਨਤਿੁਾਨੰੂਿਿਾਇਓ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਨਾਰੂਯਾਿਏਮਫਨੈ-ਿੱ ਤਯਰਾਤਿਣਦ਼ੀਮਭਤ਼ੀਤੋਂ15 ਮਦਨਾਂਦਅੰਦਯ-ਅੰਦਯਿੂਮਚਤਓਯਮਦਿੱਤਾਜਾ ਕਾ।   

 

ਸ਼੍ਰੀਯਾਭਟ੍ਰਾਂਸਯਟ੍ਪਾਇਨਾਂਸਕੰਨੀਲਰਭਟ੍ਡਰਈ 

 

ਅਮਧਓਾਯਤਦਿਤਔਤ 

ਨੋਟ੍: 

 ਓਯਜਰਈਤੁਿਾਡਮਫਨੈ-ਿੱ ਤਯਦ਼ੀਯਿ਼ੀਦ ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀਦੁਆਯਾਤੁਿਾਡਓਯਜਦ਼ੀਿ ਚਾਰਤਭਨਜਯੂ਼ੀਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਓਯਦ਼ੀਿ। 

 ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀਆਣਮ  ਓਨਾਰਓਯਜਦ਼ੀਭਾਤਯਾਫਾਯਪਿਰਾਓਯਕ਼ੀ। 

 ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀਮਫਨਾਂਮਓਿਓਾਯਨਦਿੱਿਮਓਿ ਼ੀਅਯਜ਼ੀਨੰੂਯਿੱ ਦਓਯਨਦਾਅਮਧਓਾਯਯਿੱ ਔਦ਼ੀਿ। 

 ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀਮਫਨੈ-ਿੱ ਤਯਦਿੰਫੰਧਮ ਿੱਚਇਓਿੱ ਤਯਓ਼ੀਤਦਿਤਾ ਜਾਂਤੋਂਇਰਾ ਾਿਯ ਧਯਦਿਤਾ ਜਾਂਰਈਫਨਤ਼ੀਓਯਿਓਦ਼ੀਿ। 

 ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀਓਰਮਫਨੈ-ਿੱ ਤਯਦਨਾਰਜਭਹਾਂਪਟਆਂਅਤਦਿਤਾ ਜਾਂਨੰੂਫਯਓਯਾਯਯਿੱ ਔਣਦਾਅਮਧਓਾਯਿਅਤਉਿਮਫਨੈਓਾਯਨੰੂ ਾਿਨਿੀਂਓਯਕ਼ੀ। 

 ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀ ਕੰੁਭ ਿਣ ਜਾਂ ਦਿਤਾ ਜ ਰਾਤ ਓਯਨ ਮ ਿੱਚ ਦਯ਼ੀ ਰਈ ਮਜੰਭ ਾਯਨਿੀਂਿ ਕ਼ੀ। 
 

 

ਜਖਭ ਦੀ ਗਰਡਫੰਦੀ ਰਈ ਲਦਰਿਟ੍ੀਕਣ: 

1. ਓਯਜਾਦਣਦਾਪਿਰਾਅਤਿਯਓਓਯਜਾਔਾਤ'ਤਰਾਕੂਮ ਆਜਦਯਦਾਭਰੁਾਂਓਣਓਿਤੋਂ ਓਿਦਅਧਾਯ'ਤਓ਼ੀਤਾਜਾਂਦਾਿਜਅਨੇਓਯਾਭ਼ੀਟਯਾਂ'ਤਅਧਾਮਯਤਿੁੰ ਦਾਿਮਜ ੇਂਮਓਮ ਿੱਤ਼ੀ ਿਿਾਇਤਾ ਮਦਿੱਤ਼ੀ ਜਾ ਯਿ਼ੀ ਿੰਤ਼ੀਦ਼ੀਮਓਿਭ, ਓਯਜਦਾਯ ਦ਼ੀ 
ਰਪਾਈਰਅਤਭੜੁਅਦਾਇਕ਼ੀਦ਼ੀਿਭਯਿੱ ਥਾ, ਓਯਜਦਾਯਦ਼ੀਆਂਿਯਮ ਿੱਤ਼ੀਰਤ਼ੀਫਿੱਧਤਾ, ਮਛਰਾ ਭੁੜਅਦਾਇਕ਼ੀਟਰਓ ਮਯਓਾਯਡਜਓਈਿ, ਫੁਮਨਆਦ਼ੀ ਿੰਤ਼ੀ, ਓਯਜਤੋਂਭੁਿੱ ਰਦਾਅਨੁਾਤ, ਬੁਕਤਾਨਦਾਢੰਕ, ਓਯਜਦਾਓਾਯਜਓਾਰ, ਓਯਜਦਾਯਦਾਬੂਕਰ 
(ਿਥਾਨ), ਿੰਤ਼ੀਦ਼ੀਅੰਮਤਭ ਯਤੋਂਆਮਦਦੁਆਯਾਓਯਜਰਈਿੁਯਿੱ ਮਔਆ ਦਯਿਾਈ ਕਈ ਿ। ਅਮਜਿ਼ੀਜਾਣਓਾਯ਼ੀਓੰਨ਼ੀਦਅਮਧਓਾਯ਼ੀਆਂਦੁਆਯਾਓਯਜਦਾਯ ਇਨੁਟਅਤਔਤਯਮਨਯ਼ੀਔਣਦਅਧਾਯ‘ਤਇਓਿੱ ਠ਼ੀ ਓ਼ੀਤ਼ੀਜਾਂਦ਼ੀਿ।  

2. ਮ ਆਜਦ਼ੀਦਯਪੰਡਾਂਦ਼ੀਭਿਿੱ ਤਤਾ  ਾਰ਼ੀ ਿਤ ਓ਼ੀਭਤ, ਰਫੰਧਓ਼ੀਔਯਚ, ਜਔਭਰ਼ੀਭ਼ੀਅਭਅਤਭੁਨਾਪਦਅੰਤਯਦਅਧਾਯ‘ਤਿੁੰ ਚ਼ੀਿ।  
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ਭੈਂ / ਅਿੀਂRs. ................................................................ ਦਓਯਜ ਦ਼ੀਯਾਸ਼ੀਰਈਫਨਤ਼ੀਓਯਦਿਾਂ।  

 

 ਯਤਕਈ ਾਿਨਦ਼ੀਔਯ਼ੀਦ'ਤ      ਨ ੇਂ  ਾਿਨ ਦ਼ੀ ਔਯ਼ੀਦ ‘ਤ  
 

 

ੂਯ -ਭਾਰਓ਼ੀਅਤ  ਾਰ  ਾਿਨ'ਤ 

 

 

ਪੰਡਦ਼ੀਅੰਮਤਭ ਯਤੋਂ: 

ਭੁਿੱ ਔ ਭੁਯੰਭਤ ਦਾ ਓੰਭ/ਉਓਯਨ  _  ਇੰਜਣਆਮਦ ਦ਼ੀ ੂਯ਼ੀ ਭੁਯੰਭਤ ਓਯਨਾ    ਟਾਇਯ ਤਫਦ਼ੀਰ਼ੀ 

ਓਾਯਜਓਾਯ਼ੀ ੂੰ ਜ਼ੀ  _   ਓਾਠ ਦ਼ੀ ਤਫਦ਼ੀਰ਼ੀ    ਮ ਅਓਤ਼ੀਕਤ  

 

 ੰਡ ਯ :  

ਰਾਬਾਤਯ਼ੀਦਾਨਾਭ ਫੈਂਓਦਾਨਾਭ ਆਈਐੈੱਪਐੈੱਿਿ਼ੀਓਡ               ਔਾਤਾਨੰਫਯ 'ਤਬੁਕਤਾਨਮਕ ਯਓਭRs. 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 

     

 

ਲਫਨੈਕਾਯਅਤ਼ਿੁੰ ਭ ਾਯ ਦੁਆਯਾਘਿਣਾ: 

ਭੈਂ/ਅਿੀਂ ਐਰਾਨ ਓਯਦ ਿਾਂ ਮਓ ਅਯਜ਼ੀ ਪਾਯਭ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤ ਕਏ ਿਾਯ  ਯ  ਅਤ ਜਾਣਓਾਯ਼ੀ ਿਿੱ ਚ਼ੀ ਅਤ ਿਿ਼ੀ ਿ। ਭੈਂ/ਅਿੀਂ ਿਭਝਦ ਿਾਂ ਮਓ ਇਿ ਅਯਜ਼ੀ ਮ ਿੱ ਚ ਓਈ  ਼ੀ ਜਾਣਓਾਯ਼ੀ ਝੂਠ਼ੀ ਿਣ ਦ ਨਤ਼ੀਜ  ਜੋਂ ਸਰ਼ੀਯਾਭ 
ਟਰਾਂਿਯਟ ਪਾਇਨਾਂਿ ਓੰਨ਼ੀ ਮਰਭਟਡ (ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀ) 15 ਮਦਨਾਂ ਦਾ ਨ ਮਟਿ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਮਓਿ  ਼ੀ ਿਭੇਂ, ਉਮਚਤ ਮ ਆਜ ਨਾਰ ਓਯਜਾ  ਾਿ ਰਣ ਦਾ ਅਮਧਓਾਯ ਯਿੱ ਔਦ਼ੀ ਿ। ਭੈਂ/ਅਿੀਂ ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀ 
ਜਾਂ ਇਿਦ ਮਨਯਧਾਮਯਤ ਏਜੰਟਾਂ ਮ ਿੱ ਚੋਂ ਮਓਿ ਨੰੂ ਇਿ ਅਯਜ਼ੀ ਮ ਿੱ ਚ ਜਾਣਓਾਯ਼ੀ ਨਾਰ ਿੰਫੰਮਧਤ ਿ ਾਮਰਆਂ ਅਤ ੁਿੱ ਛਮਕਿੱ ਛ ਓਯਨ ਰਈ ਅਮਧਓਾਯਤ ਓਯਦ ਿਾਂ, ਮਜਿ ਮ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਔ- ਿੱ ਔ ਓਰਮਡਟ ਜਾਣਓਾਯ਼ੀ ਮਫਉਯਜ 
‘ਤ ਓਰਮਡਟ ਿ ਾਰਾ ਜਾਂਚ  ਼ੀ ਸਾਭਰ ਿ, ਜ ਜਯੂਯ਼ੀ ਿਭਝ਼ੀ ਜਾ ਿਓਦ਼ੀ ਿ। ਭੈਂ/ਅਿੀਂ ਅਿੱਕ ਿਮਿਭਤ ਿਾਂ ਮਓ ਭਯਾ/ਿਾਡਾ ਓਯਜਾ ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀ ਦ ਮਨਮਭਾਂ ਦੁਆਯਾ ਮਨਮਮਭਤ ਤਯ ‘ਤ ਰਾਕੂ ਓ਼ੀਤਾ ਜਾ ਕਾ। 
ਐੈੱਿਟ਼ੀਐੈੱਪਿ਼ੀ ਭਯ਼ੀ/ਿਾਡ਼ੀ ਅਯਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮਫਨਾਂ ਮਓਿ ਓਾਯਨ ਦ ਿ ਼ੀਓਾਯ / ਅਿ ਼ੀਓਾਯ ਓਯਨ ਦਾ ਅਮਧਓਾਯ ਯਿੱ ਔਦ਼ੀ ਿ।  

 

ਭੈਂ/ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਥ ਇਿ ਕਿੱ ਰ ਦ਼ੀ ੁਸਟ਼ੀ ਓਯਦ ਿਾਂ ਮਓ ਓਯਜ ਨਾਰ ਿੰਫੰਮਧਤ ਿਾਯ ਔਯਚ ਅਤ ਮਨਮਭ ਅਤ ਸਯਤਾਂ ਭਯ਼ੀ ਤਯਜ਼ੀਿ਼ੀ ਬਾਸਾ ਮ ਿੱ ਚ ਿਭਝਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਿਨ ਅਤ ਭੈਂ/ਅਿੀਂ ਇਿ ਨੰੂ ਿਭਝ  ਮਰਆ 
ਿ।
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਮਫਨੈਓਾਯ ਦ਼ੀ ਪਟ 
      ਦ਼ੀ ਪਟ 

 

 

 

 

                        ……………………………………………..                        …………………………………………….. 
ਮਫਨੈਓਾਯ ਦ ਦਿਤਔਤ                                                                        ਦਦਿਤਔਤ 

ਰਸਤਾ ਕ ਯ  

 

 


