ਚੇਤਾਵਨੀ :

ਇਸ ਸਟੇਟਮਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ
ਪਾਪਰਟੀ/ਆਰਿਥਕ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਿਸੱ ਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਰਡੀਨਸ, ਚੈਪਟਰ 210 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਤਮ 10
ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਮੂਨਾ II: ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ
ਨਮੂਨਾ III: ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ
(ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟੈਕਸੀ ਡਾਈਵਰ /ਲਾਰੀ ਡਾਈਵਰ / ਿਮਨੀ ਬੱ ਸ ਦੇ
(ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ (ਇੱਕਿਲਆਂ ਪੋਪਰਾਈਟਰਿਸ਼ਪ /
ਡਾਈਵਰ ਆਿਦ ਲਈ)
ਸਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ))
(ਿਸਧੇ ਭਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
(ਿਸਧੇ ਭਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿਰਵਾਰ
：
ਦੇ ਮਬਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਮਬਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਾਲਕ)
:

ਟੈਕਸੀ ਡਾਈਵਰ / ਲਾਰੀ ਡਾਈਵਰ / ਿਮਨੀ ਬੱ ਸ ਡਾਈਵਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ)
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ / ਵਾਹਨ ਪੱ ਟੇਦਾਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ)
ਲਸੰ ਸ ਨੰਬਰ
(ਿਸਰਫ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਲਈ)

ਆਮਦਨੀ (HK$)
1. ਿਕਰਾਇਆ (ਿਸਰਫ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਲਈ)

$

2. ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾਭ

$

3. ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਅਤੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (ਬਕ
ੇ ਡਾਊਨ) ਿਦਓ)

$

ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ

$

ਖਰਚ (ਵਾਹਨ ਿਗਰਵੀਨਾਿਮਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ) (HK$)
(1 ਅਤੇ 2 ਵਾਹਨ ਪੱ ਟੇਦਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ, 2 ਤ 5 ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ)
1. ਵਾਹਨ ਿਕਰਾਇਆ ਫੀਸ

$

2. ਬਾਲਣ (ਿਫਊਲ) ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

$

3. ਬੀਮਾ ਪੀਮੀਅਮ

$

4. ਦੇਖਭਾਲ (ਮੇਨਟੇਨਸ ਫੀਸ)

$

5. ਲਸੰ ਸ ਫੀਸ

$

6. ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਅਤੇ ਖਾਿਤਆ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (ਬਕ
ੇ ਡਾਊਨ) ਿਦਓ)
(B)

:

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ

:

ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ

:

ਇਕੱ ਿਲਆ ਪੋਪਰਾਈਟਰਿਸ਼ਪ ਜ ਸਝੇਦਾਰੀ

:

(
%)
(ਜੇਕਰ ਸਝੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਸਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁ ਪਾਤ ਦੱ ਸੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਝੇਦਾਰੀ
(50%))

：

(I) ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ
(1 ਅਪੈਲ 2020 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ)

(A)

ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ

$

$

ਕੁੱ ਲ ਖਰਚ

ਕੁੱ ਲ ਲਾਭ [(A) ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ – (B) ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚੇ*]
$
(ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਗ IV ਿਵੱ ਚ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)

* ਜੇਕਰ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ (A) – (B) < 0) ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤ ਘਾਟਾ ਨਹ ਿਗਿਣਆ
ਜਾਏਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਘਾਟਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚੋ ਨਹ ਘਟਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ।

(I) ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ
(1 ਅਪੈਲ 2020 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ)
(A)
ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨੀ (HK$)

$

ਖ਼ਰਚ (HK$)
(ਹੇਠ ਕੰ ਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।)
ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ

$

ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

$

ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

$

ਗੈਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

$

ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰੇਟ

$

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

$

ਹੇਠ ‘#’ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

$

ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚੇ

$

ਟਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ

$

ਬੀਮਾ ਪੀਮੀਅਮ

$

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਹੋਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (ਬਕ
ੇ ਡਾਊਨ) ਿਦਓ

ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
(ਬੇਕਡਾਊਨ) ਿਦਓ

$
$

ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ (HK$)
＃ ਇਸ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
$
＃ ਇਸ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
(ਨਾਮ： _____________________________）
$
(B)

ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚੇ (HK$)

$

ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ = (A) ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨੀ – (B) ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚੇ* ＋ਇਸ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ
ਤਨਖਾਹ / ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮਬਰ #
= HK$

ਿਟੱ ਪਣੀ (ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ) :
(II) ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਿਸਕ ਘੰ ਟੇ (ਿਸਰਫ ਉਮਰ ਵਰਗ 0-3 ਲਈ ਪੂਰਾ-ਿਦਨ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਦੀ ਫੀਸ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗੂ)
ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ _____ ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਮਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਨਹ
:
ਹੈ)
ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

:

ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ HKID ਨੰ.

:

ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ

:

ਤਾਰੀਖ

:

(ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਰਵਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਗ IV ਿਵੱ ਚ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)

* ਜੇਕਰ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ (A) – (B) < 0) ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤ ਘਾਟਾ ਨਹ ਿਗਿਣਆ
ਜਾਏਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਘਾਟਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚੋ ਨਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
ਿਟੱ ਪਣੀ (ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ) :

(II) ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਿਸਕ ਘੰ ਟੇ (ਿਸਰਫ ਉਮਰ ਵਰਗ 0-3 ਲਈ ਪੂਰਾ-ਿਦਨ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਦੀ ਫੀਸ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗੂ)
ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ _____ ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ।
ਜੇਕਦੇ
ਰ ਕੁੱਦਸਤਖ਼ਤ
ਲ ਆਮਦਨੀ
ਖ਼ਰਚੇ
ਮਾਲਕ
(ਜੇਕਕੁੱ
ਰਲ
ਿਬਨ
 ਕਾਰ(ਉਦਾਹਰਨ
ਨਹ
:
ਹੈ)
ਿਬਨਕਾਰ
ਦਾ
ਨਾਮ
:
ਿਬਨਕਾਰ
ਦਾ
HKID
ਨੰ.
:
ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ
ਦਸਤਖ਼ਤ
ਤਾਰੀਖ

(Punjabi (Indian))

1

:
:

ਨ ਮੂ ਨਾ

I V : ਖੁ ਦ ਿਤ ਆ ਰ ਕੀ ਤਾ ਆ ਮ ਦ ਨੀ ਿਵ ਸ਼ ਲੇ ਸ਼ ਣ ( ਬੇ ਕ ਡਾ ਊ ਨ )
(ਉਸ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ / ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ / ਅਚਨਚੇਤ ਕਾਮੇ / ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ)
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਭਰੋ)
(ਿਸਧੇ ਭਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਚੇਤਾਵਨੀ :

ਇਸ ਸਟੇਟਮਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ
ਪਾਪਰਟੀ/ਆਰਿਥਕ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਿਸੱ ਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਰਡੀਨਸ, ਚੈਪਟਰ 210 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਤਮ 10 ਸਾਲ
ਲਈ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦਾ ਨਾਮ

：

(ਖੁਦ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (ਬੇਕਡਾਊਨ) ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਮਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਬਰ ਅਤੇ ਿਬਨਕਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਿਰਸ਼ਤਾ : * ਿਬਨਕਾਰ / ਪਤੀ/ਪਤਨੀ / ਬੱ ਚਾ
(* ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਆਈਟਮ ਿਮਟਾ ਿਦਓ)
：
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ)
ਪਦ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਾ)

：

ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਰਕਮ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ $0 ਭਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ

ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱ ਡੋ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਪੈਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਰੀਖ
ਮਈ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਅਪੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨ ਿਵੱ ਚ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)

2020
ਅਪੈਲ
ਮਈ
ਜੂਨ
ਜੁਲਾਈ
ਅਗਸਤ

2021
ਸਤੰ ਬਰ
ਅਕਤੂਬਰ
ਨਵੰ ਬਰ
ਦਸੰ ਬਰ

:HK $
:HK $
:HK $
:HK $
:HK $

ਕੁੱ ਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ HK $

ਜਨਵਰੀ
ਫਰਵਰੀ
ਮਾਰਚ

:HK $
:HK $
:HK $
:HK $

:HK $
:HK $
:HK $

:

ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ ਿਵੱ ਚ “” ਲਗਾਓ। ਇੱਕ ਤ ਵੱ ਧ ਆਈਟਮ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)
A. ਨਕਦ / ਨਕਦ ਚੈਕ ਦੁਆਰਾ
B. ਚੈਕ / ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਿਡਟ ਦੁਆਰਾ

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਜੈਕਸ਼ਨ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ, ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਐਟਰੀਜ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੰ ਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ (ਹਾਈਲਾਈਟ)
ਂ ਰੀਜ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਕਰੋ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਟ
ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਹ ਤ SFO ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ ਿਵੱ ਚ “” ਲਗਾਓ।)
A. ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਿਨਯਤ ਮਾਲਕ (ਇੰਪਲਾਇਰ) ਨਹ ਹੈ।

B. ਿਜਸ ਕੰ ਪਨੀ ਮ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ, ਉਸਨ ਕੰ ਨਪੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤ ਮ ਮਾਲਕ ਤ ਸਬੂਤ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ
ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹ ਹੈ।
C. ਹੋਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ :
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਿਸਕ ਘੰ ਟੇ (ਿਸਰਫ ਉਮਰ ਵਰਗ 0-3 ਲਈ ਪੂਰਾ-ਿਦਨ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ ਦੇਖਬਾਲ ਕਦਰ ਦੀ ਫੀਸ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗੂ)
ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ ________ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ।.

ਘੋਸ਼ਣਾ: ਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਨਹ ਹੈ) ：
__________________________________________
ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

：

ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ：

(Punjabi (Indian))

ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਦਾ HKID ਨੰਬਰ
ਤਾਰੀਖ

2

：

：

