ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ

ਏਯੂ

[ਸੈਕ ਨ 197 ਏ (1), 197 ਏ (1 ਏ) ਅਤੇ ਿਨਯਮ 29 ਸੀ ਦੇਖੋ]

ਸੈਕ ਨ 197 ਏ (1) ਅਤੇ ਸੈਕ ਨ 197 ਏ (1 ਏ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਅਿਜਹੇ ਿਨਜੀ ਇਨਸਾਨ (ਕੋਈ ਕੰ ਪਨੀ ਜ ਫਰਮ ਨਹ ) ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤ ਿਬਨ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ.

ਭਾਗ 1
1. ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ):

2. ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਪੈਨ

3

4. ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ (ਪੀ.ਆਈ.)

5. ਿਰਹਾਇ ੀ ਸਿਥਤੀ

8. ਰੋਡ / ਸਟੀਟ / ਲੇ ਨ

9. ਖੇਤਰ / ਇਲਾਕਾ

(ਿਜਸ ਬੈਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ)

13. ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

12. ਿਪੰ ਨ

5

ਹ

15. (ਏ) ਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸੈਸੀ :

4

1

3. ਸਿਥਤੀ

2

6. ਫਲੈ ਟ / ਡੋਰ / ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ

7. ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ

10. ਟਾਉਨ / ਿਹਰ / ਿਡਸਿਟਕਟ

11. ਸੂਬਾ

14. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

(ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ ਿਵੱ ਚ)

ਨਹ

ਏਯੂ
ਸਮਾਲ
ਫਾਇਨਸ
ਬਕ

(ਬੀ) ਜੇ ਹ , ਨਵੀਨਤਮ ਅਸੈਸਮਟ ਸਾਲ ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
17. ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੱ ੁਲ ਆਮਦਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲਮ 15 ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ

16. ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ)

ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ

18. ਇਸ ਫਾਰਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭਰੇ ਗਏ

6

7

(ਬੀ) ਕੱ ੁਲ ਆਮਦਨੀ ਿਜਸ ਲਈ ਫਾਰਮੇ ਨੰਬਰ 15 ਗਰੇਡ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ

(ਏ) ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ ਦੀ ਕੱ ੁਲ ਿਗਣਤੀ

19. ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਜਸ ਲਈ ਐਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਸੀਿਰਅਲ
ਨੰ:

ਐਲਾਨ / ਤਸਦੀਕ

ਿਨਵੇ / ਖਾਤਾ, ਆਿਦ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

8

ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਕਾਰ

ਸੈਕ ਨ ਿਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੈ

ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

10

9

*ਮ / ਅਸ __________________________ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਭਾਵ ਤਿਹਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਹ . *ਮ / ਅਸ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ ਦੱ ਸੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਿਵ ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ 60 ਤ 64 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੱ ੁਲ
ਆਮਦਨ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਨਹ ਹਨ. ਮ ਅੱ ਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ / ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਮ 16 *ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਦਰਭੀ ਆਮਦਨ ਕੁਲ ਆਮਦਨ *ਆਮਦਨ ਕਾਲਮ 18 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ
ਉਪਬੰ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ __________________ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਿਨਲ ਹੋਵੇਗਾ.
*ਮ / ਅਸ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ *ਮੇਰੀ / ਸਾਡੀ *ਆਮਦਨ / ਆਮਦਨ ਕਾਲਮ 16 *ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਮ 18 ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ___________ ਦੀ ਆਮਦਨੀ *ਜੋ ਅਸੈਸਮਟ ਸਾਲ _____________ ਦੀ
ਕੱ ੁਲ ਰਾ ੀ ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤ ਵੱ ਧ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਥਾਨ:
ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਮਤੀ:
ਭਾਗ 2: (ਭਾਗ 1 ਦੇ ਕਾਲਮ 16 ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ)
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11

1. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

2. ਯੂਿਨਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

4. ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ

ਫਲੈ ਟ / ਡੋਰ / ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ

ਰੋਡ / ਸਟੀਟ / ਲੇ ਨ

ਸੂਬਾ

ਿਪੰ ਨ

ਖੇਤਰ / ਸਥਾਨ

ਟਾਉਨ / ਿਹਰ / ਿਡਸਿਟਕਟ

9

3. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਨ

5. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟਨ

6. ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ ਿਵੱ ਚ)

7. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

8. ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

9. ਿਜਸ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਡੀ ਡੀ/ਐਮ ਐਮ/ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ)

10. ਿਜਸ ਿਮਤੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ / ਜਮ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ (ਡੀ ਡੀ/ਐਮ ਐਮ/ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ)

ਸਥਾਨ:

12

ਕਾਲਮ 16 ਦੇ ਭਾਗ I ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਿਮਤੀ:

ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਕਪਾ ਨਟ ਕਰੋ :* ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਕੱ ਟ ਿਦਉ .
1)

ਸੈਕ ਨ 206 ਏ.ਏ. (2) ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 197 ਏ (1) ਜ 197 ਏ (1 ਏ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਐਲਾਨ ਅਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪਮਾਿਣਕ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ (ਪੀਏਐਨ ) ਪੇ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ.

2)

ਸੈਕ ਨ 197 ਏ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਕ ਨ 197 ਏ (1 ਏ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ (ਕੰ ਪਨੀ ਜ ਫਰਮ ਤ ਇਲਾਵਾ) ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

3)

ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਚ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ.

4)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕ ਨ 6 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਹਾਇ ੀ ਸਿਥਤੀ ਿਲਖੋ.

5)

ਜੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਧਾਰਾਵ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਤ ਪਿਹਲ ਦੇ 6 ਮੁਲ ਕਣ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਹ " ਿਲਖੋ.

6) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱ ੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.
7)

ਜੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਅਿਜਹੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ ਦੀ ਕੱ ੁਲ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੱ ੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਦਾਇਰ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

8)

ੇਅਰ ਦੇ ਿਡਸਿਟੰ ਕਿਟਵ ਨੰਬਰ, ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਦਾ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ, ਰੈਕਿਰੰ ਗ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ, ਨਸ਼ਨਲ ਸੇਿਵੰ ਗ ਸਕੀਮ , ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ, ਆਿਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ.

9) ਉਸ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਐਲਾਨ ਇਕ ਐਚਯੂਐਫ, ਏਓਪੀ, ਆਿਦ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ.
10) ਐਲਾਨ / ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰ ਤੁ ਟ ਕਰ ਲਵੇ ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱ ਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੈ. ਐਲਾਨ ਿਵਚ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 277 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ(I) ਜਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤ ਵੱ ਧ ਹੋਵੇ ਤ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਖਤ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਘੱ ਟ ਨਹ ਹੰ ੁਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱ ਤ ਸਾਲ ਤਕ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;
(ii) ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਘੱ ਟ ਨਹ ਹੰ ੁਦੀ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
11) ਭਾਗ I ਦੇ ਕਾਲਮ 16 ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਿਤਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਨੰਬਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੀਯਮ, 1962 ਦੇ ਿਨਯਮ 31 ਏ (4) (vii) ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਡੀਐਸ ਸਟੇਟਮਟ ਿਤਆਰ ਕਰੇ. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਿਤਮਾਹੀ ਿਵੱ ਚ
ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15H ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਗਾਹਕ ਲਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਐਚ ਅਲਾਟ ਕਰੋ.
12) ਭਾਗ I ਦੇ ਕਾਲਮ 16 ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੈਕ ਨ 197 ਏ ਦੀ ਉਪ-ਸੈਕ ਨ (1) ਜ ਸਬ-ਸੈਕ ਨ (1 ਏ)
ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤ ਵੱ ਧ ਹੈ ਜ ਵੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਜ ਕੱ ੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ 16 ਅਤੇ 18 ਨੰਬਰ

ਸੰ ਸਕਰਣ ਅਪੈਲ, 2018

ਕਾਲਮ ਿਵੱ ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

