ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ

(On Non-Judicial Stamp paper of Rs. 50/- attested by an Executive Magistrate)

1.

ਮ(ਿਵਿਦ:ਦੇ

ਿਪਤਾ

ਦਾ

ਨਾ)_______________________________________________________________ਸਪੁਤ
ੱ ਰ

ਸ਼ੀ____________________________________________________________________________ਵਾਸੀ (ਘਰ ਦਾ
ਪਤਾ)_____________________________________________________________________________________

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

____________________________________ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:-

ਇਹ ਿਕ ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ (ਿਵਿਦ: ਦਾ ਨਾਂ)_________________________________________________ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਿਨਅਿਰੰਗ ਕਾਲਜ , ਲੁ ਿਧਆਣਾ ਿਵਖੇ (ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ)____________________________________ਕਲਾਸ ਿਵਚ
ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ /ਰਹੀ ਹੈ /ਪੜਦਾ/ਪੜਦੀ ਹੈ I

ਇਹ ਿਕ ਮ ਅਨੁ ਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ( ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ )___________________________________ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ l

ਇਹ ਿਕ ਮੇਰੀ ਅਤੇ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ( such as salary, pension, agriculture, rents, dividends,

interest business, profession etc. including the total income of my spouse in the preceding year i.e. from
01.04.2021 to 31.03.2022) __________________________________ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 2,50,000/-ਰੁਪਏ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੈ l
ਇਹ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਕੱਤਾ ____________________________________________________ਹੈ l
ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ___________________________________________ ਹੈ l
ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ____________________________________ ਹੈ l

ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ _______________________________ਹੈ l

ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ /ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ / ਟਰੱਸਟ ਤ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ / ਫਰੀਿਸ਼ਪ ਆਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇ ਮ
ਨਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੇ ਮ ਕਰੇਗਾ / ਕਰੇਗੀ I

ਇਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਅੱਧ ਿਵਚਕਾਰ ਛੱਡੇਗਾ/ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਮ ਉਸਦਾ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਵੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵਾਂਗਾ l

ਇਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਕ ਅਕਾ ਟ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਿਨਅਿਰੰਗ ਕਾਲਜ , ਲੁ ਿਧਆਣਾ ਨਾਲ
ਸਬੰਿਧਤ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਫੰਡ, ਸਟੂ ਡਟ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਫੰਡ, ਆਿਦ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਲਜ ਨੂ ੰ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ
ਦਾ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵਾਂਗਾ l

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ/ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਿਨਅਿਰੰਗ ਕਾਲਜ , ਲੁ ਿਧਆਣਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਜਮਾ ਨਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ

ਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਿਨਅਿਰੰਗ ਕਾਲਜ , ਲੁ ਿਧਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ
ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ l
ਤਸਦੀਕ :-

ਿਬਆਨਕਰਤਾ

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱਤਾ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਸਹੀ ਵਾ-ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਛੁ ਪਾਈ ਨਹ ਹੈ l
ਿਮਤੀ :

ਿਬਆਨਕਰਤਾ

