(ਏ) ਭਤ ਉਯੰ ਤ ਦਾਅਵ ਰਈ ਅਯਜੀ
(ਉ ਭੇਂ ਇਤਭਾਰ ਸਵਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ / ਰਾਕਯ ਰਈ ਨਾਭਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵ ਜਾਂ ਯਵਾਇਵਯ ਕਰ ਜ਼ ਦ ਨਾਰ ਇੱ ਕ
ੰ ਮੁਕਤ ਖਾਤਾ ਸਵ )
ਵਰੋਂ

ਵਾ ਵਵਖ

ਫ੍ਾੰਚ ਭਨੇਜਯ,
ਏਮੂ ਭਾਰ ਪਾਇਨੈਂ ਫੈਂਕ ਵਰਵਭਟਡ (ਏਮੂਐੱਐੱਪਫੀ)
___________________ ਫਯਾਂਚ
_______________________
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਵਵਸ਼ਾ : ਵਯਗਵਾੀ ਸ਼੍ੀ/ਸ਼੍ੀਭਤੀ ___________________ ਦ ਖਾਵਤਆਂ/ਰਾਕਯ ਨੰਫਯ ________________ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਵਵੱ ਚ ਦਾਅਵਾ
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਸ਼੍੍ੀ / ੍ੀਭਤੀ ________________________ ਦੀ _____ ਵਭਤੀ ਨੂੰ ਸਈ ਭਤ ਦੀ ੂਚਨਾ ਵਦੰ ਦ ਸਾਂ.
ਉਸ ਤੁਸਾਡੀ ਫ੍ਾਂਚ ਵਵੱ ਚ ਉਯਕਤ ਰਾਕਯ / ਖਾਤਾ ਧਾਯਕ ੀ. ਰਾਕਯ / ਖਾਤਾ ਵਵਚ ਨਾਭ ਇ ੍ਕਾਯ ਸਨ
____________________________________________.
ਏ.

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ

ਭੈਂ, _____________________________________________________ ਵਨਵਾੀ
_____________________________________________________ (ਵਕਯਾ ਕਯਕ ਸਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਚਣਾਂ ਤ ਸੀ ਰਗਾ)
ਤੁਸਾਨੂੰ ਫਨਤੀ ਸ ਵਕ ਵਕ੍ਾ ਕਯਕ ਰਾਕਯ ਉਯਟ ਕਯਨ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਵਦ ਜਾਂ ਪੰ ਡ ਟ੍ਾਂਪਯ / ਡੀ.ਡੀ./ ਆਯਟੀਜੀਐ /
ਐਨਈਐੱਪਟੀ ਦੁਆਯਾ ਨਾਭਜ਼ਦ ਵਵਅਕਤੀ ਦ ਨਾਂ ਤ ਖਾਤ ਵਵੱ ਚ ਫਕਾਇਆ ਦਾ ਵਨਟਾਯਾ ਕਯ.
(i) ਉਯਕਤ ਖਾਤ (ਖਾਵਤਆਂ) ਵਵਚ ਯਵਜਟਯਡ ਨਾਭਜ਼ਦ ਸਾਂ.
(ii) ਭੈਂ ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਾਯ ਖਾਵਤਆਂ ਦੀਆਂ ਭਯ ਕਰ ਉਰਫਧ ਵਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਂਕ ਕਰ ਜਭਹਾਂ ਕਯਾ ਵਦੱ ਤਾ ਸ / ਤਫਾਸ ਕਯ ਵਦੱ ਤਾ ਸ.
(iii) ਰਾਕਯ ਨੂੰ ਐਕ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਅਵਧਕਾਯਤ ਵਵਅਕਤੀ
(iv) ਭਾਟਯ / ਵਭ __________________ ਜ ਉਯਕਤ ਖਾਤ (ਖਾਵਤਆਂ) / ਰਾਕਯ ਵਵੱ ਚ ਨਾਭਜ਼ਦ ਸ ਅਤ ਇ ਦਾਅਵ ਦੀ
ਤਾਯੀਖ਼ ਤ ਨਾਫਾਰਗ ਸ, ਵਰੋਂ ਬੁਗਤਾਨ ੍ਾਤ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਅਵਧਕਵਯਤ ਵਵਅਕਤੀ ਸਾਂ
ਜਾਂ
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਯਾਂ ਦ ਟਯੱ ਟੀ ਦ ਯੂ ਵਵੱ ਚ ਬੁਗਤਾਨ ੍ਾਤ ਕਯਾਂਗਾ / ੍ਾਤ ਕਯਾਂਗ.

ਬੀ.

ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ

ਭੈਂ / ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਫਨਤੀ ਕਯਦਾ/ਕਯਦ ਸਾਂ ਵਕ ਤੁੀਂ ਵਭ੍ਤਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦ ਨਾਭ ਨੂੰ ਸਟਾ ਕ ਰਾਕਯ / ਖਾਤ ਨੂੰ ਭਯ / ਾਡ ਨਾਭ ਤ ਕਯ
ਕ ਵਸਰਾਂ ਵਦੱ ਤ ਭਨਡਟ ਅਨੁਾਯ ਯਸ਼੍ਨ ਜਾਯੀ ਯੱ ਖ.
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਅਰ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਕਾੀ ਜਭਹਾ ਕਯਵਾ ਵਯਸਾ (ਯਸ) ਸਾਂ. ਵਕਯਾ ਕਯਕ ਤਦੀਕ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਰ
ਦਤਾਵਜ਼ ਾਨੂੰ ਵਾ ਕਯ ਵਦਉ

•

________ਵਰੋਂ ਜਾਯੀ ਭਤ ਦਾ ੍ਭਾਣ ੱ ਤਯ

•

_________ਦਾ ਪਟ ਛਾਣ (ਨਾਭਜ਼ਦਗੀ ਦ ਕਾਂ ਵਵੱ ਚ ਜ਼ਯੂਯੀ)

•

_________ਤਾ ਫੂਤ (ਨਾਭਜ਼ਦਗੀ ਦ ਕਾਂ ਵਵੱ ਚ ਜ਼ਯੂਯੀ)

• ਨਾਭਜ਼ਦ ਦੀ ਕਾੀ, ਜ ਕਈ ਸਵ
ਤੁਸਾਡਾ ਸ਼ੁਬਵਚੰ ਤਕ,
ਦਾਅਵਾਕਯਤਾ

ਵਭਤੀ _________________
ਥਾਨ_________________

ਮੌਤ ਉਰੰ ਤ ਦਾਅਿੇ ਲਈ ਅਰਜੀ
(ਉ ਭੇਂ ਇਤਭਾਰ ਸਵਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ / ਰਾਕਯ ਵਵਚ ਯਵਾਇਵਯ ਕਰ ਜ਼ ਨਾਰ ਨਾਭਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵ )
ਵਰੋਂ

ਵਾ ਵਵਖ
ਫ੍ਾੰਚ ਭਨੇਜਯ,
ਏਮੂ ਭਾਰ ਪਾਇਨੈਂ ਫੈਂਕ ਵਰਵਭਟਡ
___________________ ਫਯਾਂਚ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਵਵਸ਼ਾ : ਵਯਗਵਾੀ ਸ਼੍ੀ/ਸ਼੍ੀਭਤੀ ___________________ ਦ ਖਾਵਤਆਂ/ਰਾਕਯ ਨੰਫਯ ________________ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਵਵੱ ਚ ਦਾਅਵਾ
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਸ਼੍੍ੀ / ੍ੀਭਤੀ ________________________ ਦੀ _____ ਵਭਤੀ ਨੂੰ ਸਈ ਭਤ ਫਾਯ ੂਚਨਾ ਵਦੰ ਦ ਸਾਂ.
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਏ.ਮੂ. ਭਾਰ ਪਾਈਨੈਂ ਫੈਂਕ ਵਰਵਭਟਡ ਦੀ ਸ਼੍ਾਖਾ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ਫੈਂਕ' ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਵਗਾ) ਵਵਚ ਉਯਕਤ ਰਾਕਯ /
ਖਾਤਾ ਭਜੂਦ ਸ.
ਖਾਤ (ਖਾਵਤਆਂ) ਵਵਚ ਨਾਭ ਸ ____________________________________________________________.
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਉਯਕਤ ਵਭ੍ਤਕ ਰਾਕਯ ਧਾਯਕ ਦ ਰਾਕਯ ਦੀਆਂ ਵਤੂਆਂ/ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਖਾਤ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਫਣਦ ਵਵਆਜ ਭਤ ਕ੍ਵਡਟ ਯਾਸ਼ੀ ਜ ਵਫਨਾਂ
ਵੀਅਤ ਦ ਗੁਜ਼ਯ ਗਏ ਉੱਤ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ ਕਯਦਾ/ਕਯਦ ਸਾਂ. ਭੈਂ / ਅੀਂ ਉੱਤਰ ਨਾਭਵਯ ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਯ ਸਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਰਾਕਯ ਦੀ
ਭੱ ਗਯੀ / ਖਾਤ(ਖਾਵਤਆਂ) ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫੈਂਕ ਦ ਵਨਮਭਾਂ ਅਤ ਵਵਵਕ ਦ ਅਨੁਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਯਦਾ/ਕਯਦ ਸਾਂ. ਵਭ੍ਤਕ ਦ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਯ ਫਾਯ ੰ ਫੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਠ ਅਨੁਾਯ ਸ
1 ੂਰਾ ਨਾਮ, ਤਾ, ਵ ਿੱ ਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਮਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ

(i)
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(ii)
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,

(iii)

,
,

(iv)

,
,

(v)

,
,

2. ਵਭ੍ਤਕ ਦਾ ਧਯਭ:
3. ਨਾਫਾਰਗ ਵਰੋਂ ਬੁਗਤਾਨ ੍ਾਤ ਕਯਨ ਵਾਰ ਵਨਮਕਤ ਕੀਤ ਸਏ ਗਾਯਡੀਅਨ / ਵਵਅਕਤੀ (ਆਂ) ਦਾ/ਦ ਨਾਭ
ਏ. ਕੀ ਕੁਦਯਤੀ ਗਾਯਡੀਅਨ
ਫੀ. ਕੀ ਗਾਯਡੀਅਨ ਬਾਯਤ ਵਵਚ ਦੀ ਵਕ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਵਨਮੁਕਤ ਸ. ਜ ਇ ਤਯਹਾਂ ਸ ਤਾਂ ਉ ਆਦਸ਼ ਦੀ ੍ਭਾਵਣਤ ਨਕਰ ਨਾਰ ਜੜ
ੀ. ਭਾਈਨਯ / ਨਾਫਾਰਗ ਵਕ ਕਰ ਸਨ?

4.

ਦਾਅਵਦਾਯ (ਆਂ) ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ੂਯਾ ਤਾ :

(i)
(ii)
(iii)
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਸਠਾਂ ਵਦੱ ਤ ਦਤਾਵਜਾਂ ਨੂੰ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਯਸ ਸਾਂ. ਤਦੀਕ ਦ ਫਾਅਦ ਵਕਯਾ ਕਯਕ ਅਰੀ ਭਤ ਦਾ ੍ਭਾਣ ੱ ਤਯ ਾਨੂੰ ਵਾ
ਕਯ ਵਦਉ.
1. ਭਯੱ ਥ ਯਕਾਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਭਤ ਦਾ ਯਟੀਵਪਕਟ (ਅਰ + 1 ੍ਭਾਣਤ ਪਟਕਾੀ)
2. ਭੁਆਵਜ਼ ਦਾ ੱ ਤਯ
3. _______________________*
4. _______________________*
5. _______________________*
(ਵਕਯਾ ਕਯਕ ਭਜੂਦਾ ਡੀੀਜ਼ਡ ਾਰੀ ਅਨੁਾਯ ਰਾਗੂ ਸਣ ਵਾਰ ਦਤਾਵਜ਼ ਵਰਖ )

ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਫਨਤੀ ਕਯਦ ਸਾਂ ਵਕ ਫਕਾਇਆ ਯਾਸ਼੍ੀ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ

ਜ ਉੱਯ ਨਾਭਵਯ ਵਭ੍ਤਕ ਦ

ਕਯਵਡਟ ਵਵਚ ਖੜੀ ਸ ਨੂੰ ਪੰ ਡ

ਟਯਾਂਪਯ / ਡੀ.ਡੀ. / ਆਯਟੀਜੀਐ / ਐਨਈਐੱਪਟੀ ਯਾਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ / ਰਾਕਯ ਵਵਚਰੀ ਭੱ ਗਯੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੱ ਤੀ
ਜਾਵ. _____________________ ਵਵਅਕਤੀ ਭਯ ਟਯੱ ਟੀ ਦ ਤਯ ਤ __________ ਬੁਗਤਾਨ ਵੀਕਾਯ ਕਯਨਗ/ ਰਾਕਯ
ਵਵਚਰੀ ਭੱ ਗਯੀ ਨੂੰ ਵਤੂ ੂਚੀ ਅਨੁਾਯ ___________ ਨੂੰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਫੈਂਕ ਵਰੋਂ ਆਣੀ ਵਜ਼ਭਵਾਯੀ ਦਾ ੂਯਾ ਵਡਚਾਯਜ ਸਵਗਾ.

ਭੈਂ / ਅੀਂ ਇ ਗੱ ਰ ਦੀ ੁਸ਼੍ਟੀ ਕਯਦਾ/ਕਯਦ ਸਾਂ ਵਕ ਉਯਕਤ ਵਫਆਨ ਭਯ / ਾਡ ਵਗਆਨ ਅਤ ਵਵਸ਼੍ਵਾ ਅਨੁਾਯ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ੱ ਚ
ਅਤ ਸੀ ਸ

ਆਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਬਵਚੰ ਤਕ
ਦਾਅਵਾ ਕਯਤਾ (ਕਯਤਾਵਾਂ) ਦ ਸਤਾਖਯ
ਦਾਅਵਾ ਕਯਤਾ (ਕਯਤਾਵਾਂ) ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ

ਥਾਨ :
ਵਭਤੀ :

(ਸੀ) ਮੌਤ ਉਰੰ ਤ ਦਾਅਿੇ ਲਈ ਅਰਜੀ
(ਇਦਾ ਇਤਭਾਰ ਾਂਝ ਖਾਤ/ੰ ਮੁਕਤ ਤਯ ਤ ਯਟ ਸਣ ਵਾਰ ਰਾਕਯ - ਵਫਨਾਂ ਨਾਭਜ਼ਦਗੀ ਰਈ ਸਵਗਾ)
ਵਰੋਂ :

ਵਾ ਵਵਖ
ਫ੍ਾੰਚ ਭਨੇਜਯ,
ਏਮੂ ਭਾਰ ਪਾਇਨੈਂ ਫੈਂਕ ਵਰਵਭਟਡ (ਏਮੂਐੱਐੱਪਫੀ)
___________________ ਫਯਾਂਚ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਜੀ,
ਵਵਸ਼ਾ : ਵਯਗਵਾੀ ਸ਼੍ੀ/ਸ਼੍ੀਭਤੀ _______________________ ਦ ਖਾਵਤਆਂ/ਰਾਕਯ ਨੰਫਯ ________________ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਵਵੱ ਚ
ਦਾਅਵਾ
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਸ਼੍੍ੀ / ੍ੀਭਤੀ ________________________ ਦੀ _____ ਵਭਤੀ ਨੂੰ ਸਈ ਭਤ ਫਾਯ ੂਚਨਾ ਵਦੰ ਦ ਸਾਂ.
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਏ.ਮੂ. ਭਾਰ ਪਾਈਨੈਂ ਫੈਂਕ ਵਰਵਭਟਡ ਦੀ ਸ਼੍ਾਖਾ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ਫੈਂਕ' ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਵਗਾ) ਵਵਚ ਉਯਕਤ ਰਾਕਯ /
ਖਾਤਾ ਭਜੂਦ ਸ. ਰਾਕਯ / ਖਾਤਾ (ਖਾਤ) _____________________ ਦ ਾਂਝ ਨਾਭ ਤ ਸਨ.
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਉਯਕਤ ਵਭ੍ਤਕ ਰਾਕਯ ਧਾਯਕ ਦ ਰਾਕਯ ਦੀਆਂ ਵਤੂਆਂ/ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਖਾਤ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਫਣਦ ਵਵਆਜ ਭਤ ਕ੍ਵਡਟ ਯਾਸ਼ੀ ਜ
ਵਫਨਾਂ ਵੀਅਤ ਦ ਗੁਜ਼ਯ ਗਏ ਉੱਤ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ ਕਯਦਾ/ਕਯਦ ਸਾਂ. ਭੈਂ / ਅੀਂ ਉੱਤਰ ਨਾਭਵਯ ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਯ ਸਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ
ਰਾਕਯ ਦੀ ਭੱ ਗਯੀ / ਖਾਤ(ਖਾਵਤਆਂ) ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫੈਂਕ ਦ ਵਨਮਭਾਂ ਅਤ ਵਵਵਕ ਦ ਅਨੁਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਯਦਾ/ਕਯਦ
ਸਾਂ. ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਯ ਫਾਯ ੰ ਫੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਠ ਅਨੁਾਯ ਸ.
2. ੂਰਾ ਨਾਮ, ਤਾ, ਵ ਿੱ ਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਮਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ:
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(vii)
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(viii)

,
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,
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2. ਵਭ੍ਤਕ ਦਾ ਧਯਭ :
3. ਭੈਂ / ਅੀਂ ੁਸ਼੍ਟੀ ਕਯਦ ਸਾਂ ਵਕ ਕਵਰ ਉਯਕਤ ਦਯਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਯ ਸੀ ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਵਯ ਸਨ.

,

4. ਨਾਫਾਰਗ ਵਰੋਂ ਬੁਗਤਾਨ ੍ਾਤ ਕਯਨ ਵਾਰ ਵਨਮਕਤ ਕੀਤ ਸਏ ਗਾਯਡੀਅਨ / ਵਵਅਕਤੀ (ਆਂ) ਦਾ/ਦ ਨਾਭ
ਏ. ਕੀ ਕੁਦਯਤੀ ਗਾਯਡੀਅਨ
ਫੀ. ਕੀ ਗਾਯਡੀਅਨ ਬਾਯਤ ਵਵਚ ਦੀ ਵਕ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਵਨਮੁਕਤ ਸ. ਜ ਇ ਤਯਹਾਂ ਸ ਤਾਂ ਉ ਆਦਸ਼ ਦੀ ੍ਭਾਵਣਤ ਨਕਰ ਨਾਰ ਜੜ
ੀ. ਭਾਈਨਯ / ਨਾਫਾਰਗ ਵਕ ਕਰ ਸਨ?
5. ਦਾਅਵਦਾਯ (ਆਂ) ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ੂਯਾ ਤਾ :
(1)
(2)
(3)
ਭੈਂ / ਅੀਂ ਸਠਾਂ ਵਦੱ ਤ ਦਤਾਵਜਾਂ ਨੂੰ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਯਸ ਸਾਂ
1. ਭਯੱ ਥ ਯਕਾਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਭਤ ਦਾ ਯਟੀਵਪਕਟ (ਅਰ + 1 ੍ਭਾਣਤ ਪਟਕਾੀ)
2. ਭੁਆਵਜ਼ ਦਾ ੱ ਤਯ
3. _______________________*
4. _______________________*
5. _______________________*
(*ਵਕਯਾ ਕਯਕ ਭਜੂਦਾ ਡੀੀਜ਼ਡ ਾਰੀ ਅਨੁਾਯ ਰਾਗੂ ਸਣ ਵਾਰ ਦਤਾਵਜ਼ ਵਰਖ )
ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਫਨਤੀ ਕਯਦ ਸਾਂ ਵਕ ਫਕਾਇਆ ਯਾਸ਼੍ੀ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਜ ਉੱਯ ਨਾਭਵਯ ਵਭ੍ਤਕ ਦ ਕਯਵਡਟ ਵਵਚ ਖੜੀ ਸ ਨੂੰ ਪੰ ਡ ਟਯਾਂਪਯ /
ਡੀ.ਡੀ. / ਆਯਟੀਜੀਐ / ਐਨਈਐੱਪਟੀ

ਯਾਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ

/ ਰਾਕਯ ਵਵਚਰੀ ਭੱ ਗਯੀ

_____________________ ਵਵਅਕਤੀ ਭਯ ਟਯੱ ਟੀ ਦ ਤਯ ਤ __________ ਬੁਗਤਾਨ

ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਵ.

ਵੀਕਾਯ ਕਯਨਗ/ ਰਾਕਯ ਵਵਚਰੀ

ਭੱ ਗਯੀ ਨੂੰ ਵਤੂ ੂਚੀ ਅਨੁਾਯ ___________ ਨੂੰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਫੈਂਕ ਵਰੋਂ ਆਣੀ ਵਜ਼ਭਵਾਯੀ ਦਾ ੂਯਾ ਵਡਚਾਯਜ ਸਵਗਾ.

ਭੈਂ / ਅੀਂ ਇ ਗੱ ਰ ਦੀ ੁਸ਼੍ਟੀ ਕਯਦਾ/ਕਯਦ ਸਾਂ ਵਕ ਉਯਕਤ ਵਫਆਨ ਭਯ / ਾਡਾ ਵਗਆਨ ਅਤ ਵਵਸ਼੍ਵਾ ਅਨੁਾਯ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ੱ ਚ
ਅਤ ਸੀ ਸ
ਆਜੀਦਾ ਸ਼ੁਬਵਚੰ ਤਕ,
ਦਾਅਵਾ ਕਯਤਾ (ਕਯਤਾਵਾਂ) ਦ ਸਤਾਖਯ
ਦਾਅਵਾ ਕਯਤਾ (ਕਯਤਾਵਾਂ) ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ

ਥਾਨ
ਵਭਤੀ

