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Punjab & Sind Bank
(Gkos ;oeko dk ndkok /A Govt. of India Undertaking)

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਖਾਤਾ ਨੰ.

ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ

ਿਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

(ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 

ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ

ਫੋਟੋ

ਪਿਹਲਾ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 

ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ

ਫੋਟੋ

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 

ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ

ਫੋਟੋ

ਤੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਐਡਂ ਿਸੰਧ ਬ�ਕ

ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ....................................................................... ਤਾਰੀਖ਼

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਖੋਲ�ੋ :   

□ ਬਚਤ ਖਾਤਾ NRE (ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਐਕਸਟਰਨਲ) ਿਵਚ     □ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ NRE (ਗੈਰ ਿਨਵਾਸੀ ਬਾਹਰੀ) ਿਵਚ     
□ ਬਚਤ ਖਾਤਾ NRO (ਗੈਰ ਿਨਵਾਸੀ ਆਮ) ਿਵਚ     □ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ NRO (ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਆਰਡੀਨਰੀ) ਿਵਚ            

______________________________________________________________________________________________               

□ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ FCNR (ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ)*  

*ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਿਕਸਮ □ $   □ £   □ €   □ ¥   □ A$   □ C$ 
      

ਕਾਰਜਕਾਲ:    ____ ਮਹੀਨੇ   ____ ਿਦਨ     ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ __________  
 

                  

 
                    

                    

                    

 
                    

                    

                    

 
  

2. ਿਲੰਗ : □ ਮਰਦ □ ਔਰਤ  
 
3. ਪੈਨ ਨੰ. ਪੈਨ ਨੰ. ਪੈਨ ਨੰ.
 
4. ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵੇ  
  

   
 

 
      
      
      

 

ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ: (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖੋ) (ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ)

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਿਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਤੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਤੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ ਤੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰ 

□ □  ਮਰਦ ਮਰਦ  □ □  ਔਰਤ ਔਰਤ  

ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ  

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ 

ਤੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰ 
 

ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ (ਿਵਕਲਿਪਕ) ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ (ਿਵਕਲਿਪਕ) ਤੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰ  (ਿਵਕਲਿਪਕ)

ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ. ਜਾਰੀ ਕਰਣ 

ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਸਮਾਪਣ ਿਮਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 

 ਦੀ ਜਗ�ਾ

ਕੌਮੀਅਤ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ



11. SMS ਚੇਤਾਵਨੀਆ:ਂ □ ਂਲੋੜੀਦਾ ਹੈ (ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. ______________________) □ ਂਲੋੜ ਨਹੀ

12. ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ / ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ: □ ਂਮ�/ਅਸੀ PSB ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਅਤ ੇਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੁੇ ਹਾਂ
ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਪ�ੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ___________________________________

13. ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਨਰਦੇਸ਼:

 

□

  

ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਨੂੰ ਰੀਿਨਊ ਕਰੋ

 

□

  

ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਰੀਿਨਊ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ*

 

□

  

ਰੀਿਨਊ ਨਾ ਕਰੋ*

 

* ਿਵਆਜ / ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਨੂੰ □

  

ਂਅਕਾਊਟ ਨੰਬਰ  __________________________________ / ਜਾਂ

 

            

□

 

ਚੈਕ

  

□

 

ਡੀ.ਡੀ

  

□

 

ਸਿਵਫਟ

 
 
 

□
 

$
   

□
 

£
   

□
 

€
   

□
 

¥
   

□
 

A$
   

□
 

C$
   
□

  

ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਵੇਰਵੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਰ

ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ, ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਪਬਿਲਕ ਿਲਿਮਟੇਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ

ਤ� ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ

ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਫੰਡ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ

ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਿਨਰਮਾਣ ਸਰਿਵਸ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੋਰ

ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਬਿਲਕ ਿਲਿਮਟੇਡ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਹੋਰ

ਡਾਕਟਰ        ਸੀ ਏ/ਸੀ ਐਸੱ         ਵਕੀਲ         ਆਰਕੀਟੈਕਟ         ਹੋਰ

ਤਨਖਾਹ          ਕਾਰੋਬਾਰ        ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ         ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ         ਹੋਰ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ* : (a) ਂਮ� / ਅਸੀ PSB ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੇੁ ਹਾਂ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ (ਿਸਰਫ ਬਲਾਕ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ)

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਂਮ� / ਅਸੀ PSB ਮੋਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੁੇ ਹਾਂਮੋਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰਗ: ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ 

ਤੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰ

10.



 

  

14.

 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

 

□

  

ਹਾਂ (ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ)

 

□

  

ਂ ਂ ਂਨਹੀ (ਮ�/ਅਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮ�/ਅਸੀ ਆਪਣੇ/ਸਾਡੇ ਸੇਿਵੰਗ/ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 
ਂਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇੁ ਹਾਂ)

 
 

15.

 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

 

□

  

ਸਵੈ (ਬ�ਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ –

 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ)

 

                   

□

 

ਹੋਰ

 

ਮ� ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ……………………………… ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ……… ਸਾਲਾਂ ਤ� ……………………… (ਦੋਸਤ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਗੁਆਂਢੀ) 

ਵਜ� ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਿਕੱਤ ੇਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ... ………………………….

 
 

(i)

 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰੋ

 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਾਮ

                   

ਜਾਣ-ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰ.

                   
 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਦ ੇਦਸਤਖਤ…………………………..    ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ …………………………………….

 

(ਬ�ਕ/ਸੰਬੰਿਧਤ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇ ਦਸਤਖਤ)

 
 

(ii) AOF ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ ਦਤੂਾਵਾਸ/ਹਾਈ ਕਿਮਸ਼ਨ/ਕ�ਸਲੇਟ/ਨੋਟਰੀ ਪਬਿਲਕ ਆਿਦ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਰਬੜ ਸਟ�ਪ ਦ ੇਨਾਲ.

 
 

16. ਹਦਾਇਤਾਂ/ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਦ ੇਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

1. ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ……………… ………...…….. ਵਜ � ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗ ੇ …………………………………………..

2. ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ………………

  

………...…….. ਵਜ � ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗ ੇ …………………………………………..

 

3. ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ………………

  

………...…….. ਵਜ � ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗ ੇ …………………………………………..

 

ਿਸਰਫ਼ ਬ�ਕ ਵਰਤ� ਲਈ

 

ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ

 

□

  

ਉਚੱ

ਦਰਿਮਆਨਾ

ਘੱਟ

 

□

   

□

   

   

_______________________

   

______________________

 

ਅਿਧਕਾਰੀ

           

ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ

(iii)  ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦ ੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦਤੂਾਵਾਸ/ਹਾਈ ਕਿਮਸ਼ਨ/ਕ�ਸਲੇਟ/ਨੋਟਰੀ ਪਬਿਲਕ ਆਿਦ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ 

ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ (ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਿਵੱਚ) ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਂ18. ਐਨਆਰਓ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਮ�/ ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਪੁਏ/ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡਾਂ ਿਵੱਚ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ 

ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ/ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ NRO ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਂ17. FEMA 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(5) ਦੇ ਤਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਮ�/ਅਸੀ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਸ�ਪੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਂ ਂਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਸ�ਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ/ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ 

ਂਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ, ਿਨਯਮਾਂ, ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ 
ਂ ਂਜਾਵੇਗਾ/ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ�/ਅਸੀ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਯਮਾਂ 

ਂ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਮ�/ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪ�ਣ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮ�/ਅਸੀ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੱਧੁ ਅਸਮਰੱਥ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ/ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 

RBI ਨੂੰ ਕਰੋ।

ਂ ਂਮ�/ਅਸੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱਖ� ਸੱਚੀ, ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪ ਟ ੂਡੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮ�/ਅਸੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਂ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ�/ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮ� ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ�/ਅਸੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

ਿਕ ਖਾਤੇ/ਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਬ�ਿਕੰਗ, ATM, ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ (ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਬ�ਿਕੰਗ 

ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬ�ਕ ਦੇ ਟੈਿਰਫ ਸਮੇਤ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੜ�ਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ। ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ/ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਨਯਮ 

ਜੋ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਬੰਨ�ਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰਦੁੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਤ� ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਂਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮ�/ਅਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਰ-

ਂਿਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮ�/ਅਸੀ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 
ਂਹਾਂ। ਮ�/ਅਸੀ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਐਕਸਚ�ਜ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਤੇ/ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਕਤ ਬ�ਿਕੰਗ 

ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ।

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ 

ਤੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰ



ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ

-  ਸਿਵਫਟ/ਵਾਇਰ ਟ�ਾਂਸਫਰ

Ÿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਬੱਲ ਜਾਂ ਿਬਜਲੀ ਿਬੱਲ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ

Ÿ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

Ÿ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ

Ÿ ਚੋਣ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਾਹਕ: ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ/ਫੈਕਸ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਿਦਓ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: (INR/ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ FCNR ਆਿਦ 

ਿਵੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ/ਕ�ੈਿਡਟ ਖੋਲ� ਣ ਲਈ)

-  ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਚੈੱਕ/ਿਨੱਜੀ ਚੈੱਕ

Ÿ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਡ।

E) ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵਰਡ ਰੈਿਮਟ�ਸ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ

Ÿ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਦਾ ਸਿਵਫਟ ਕੋਡ - ਸਾਡੇ ਬ�ਕਾਂ ਦਾ ਸਿਵਫਟ ਕੋਡ - PSIBINBB005। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ NOSTRO A/c ਨੰਬਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਵਸਿਤ�ਤ 

ਸੂਚੀ ਲਈ https://www.psbindia.com/webnri.php (ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਰਿਮਟ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਵੇਖੋ: ਬ�ਕ, ਬ�ਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ, ਿਜੱਥੇ 

ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ� ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ

F) ਭਾਰਤ ਨੂੰ SWIFT ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵੇਰਵੇ (ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼/ਬ�ਕ ਤ�)

3.  ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਹੇਠਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ)

Ÿ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ

Ÿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ

Ÿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ

Ÿ

-  ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ/ਯਾਤਰੀ ਚੈੱਕ

-  ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਿਡਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ/ਮੇਲ ਟ�ਾਂਸਫਰ

C) ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦਾ ਫਾਰਮ:

Ÿ NRIs/PIOs ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਣ ਦਾ ਫਾਰਮ (AOF) ਭਰਨ ਲਈ – ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.psbindia.com 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖਾ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Ÿ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ

Ÿ AOF ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਜਸ ਨਾਲ NRI ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਣਾ ਚਾਹੰਦੁਾ ਹੈ - ਬ�ਕ ਦੀ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬ�ਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ)

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸੀ

ਰਜ਼ੁਗਾਰ/ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਛੱੁਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ (ਪਾਿਕਸਤਾਨ 

ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਣਿਮੱਥੇ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

B) PIO ਕੌਣ ਹੈ?

 -  ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ"

Ÿ AOF 'ਤੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ AOF ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2.  ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਹੇਠਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ)

1.  2 (ਦੋ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਟੋਆ

 (ਸੀ) ਬ�ਕ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ

D) AOF ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

Ÿ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਾਂ (a)( ਜਾਂ (b) ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ

Ÿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਸੀ ਜਾਂ

A) ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੌਣ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਿਵਅਕਤੀ (PIO) ਸਾਡੇ ਨਾਲ NRE/FCNR ਖਾਤਾ ਖੋਲ�  ਸਕਦਾ ਹੈ NRI/PIO ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 (ਬੀ)  ਨੋਟਰੀ ਪਬਿਲਕ; ਜਾਂ

 (ਏ)  ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਿਮਸ਼ਨ/ਕ�ਸਲੇਟ/ਦਤੂਾਵਾਸ

Ÿ  ਖਾਤਾ NRI/PIO ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਿਲ� ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 -  "ਦੋਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ" ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ" ਵਜ� ਸੰਚਾਲਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ NRI/PIO 

ਨਾਲ।



ਫਾਰਮ DA-1-

 
  

   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

ਸਥਾਨ…………….  

ਤਾਰੀਖ਼……………..

 
 

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ…………………..

ਗਵਾਹਾਂ ਦ ੇਨਾਮ, ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪਤਾ।
 
 

 ਂ* ਜ ੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀ ਹ ੈ ਤਾਂ ਿਮਟਾਓ।
 

 

 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ੋ

 
 

ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ� ਆ ਿਗਆ……………… ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ………………………………………….

 
 
 
 

    
                  

ਂਮ�/ਅਸੀ…………………………………………………. (ਨਾਂ) ਅਤੇ ਪਤੇ (ਨਾਂ), ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ, ਿਜਸਨੂੰ, ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ/ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ 

ਮੌਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਜਮ�ਾਂ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਜਸ ਦ ੇਵੇਰਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ …………… ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ……………….. 

(ਸ਼ਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹ)ੈ ।

ਬ�ਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਿਕੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZA ਅਤੇ ਬ�ਿਕੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਿਨਯਮ, 1985 ਦ ੇਿਨਯਮ 2 (1) ਦ ੇਤਿਹਤ 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ।

ਜਮ�ਾ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਿਕਸਮ (ਬਚਤ/ਿਫਕਸਡ 

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ)

ਖਾਤਾ ਨੰ. ਵਾਧੂ ਵੇਰਵ,ੇ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ

ਨਾਮ ਪਤਾ ਿਬਨੈਕਾਰ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਉਮਰ ਜਨਮ 

ਤਾਰੀਖ

ਂ ਂ*ਿਕਉਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਮ�/ਅਸੀ ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ………………………………………………………… 

……………………. (ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੇ/ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ� 

ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਦਜੇੂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ……......……………..

ਤੀਜੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ…………….....……..

 
_______________________ ______________________

ਅਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ

ਿਸਰਫ਼ ਬ�ਕ ਵਰਤ� ਲਈ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ……………………….. ਿਮਤੀ……………… ਦਆੁਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।



ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਵੇਰਵੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਰ

ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ, ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਪਬਿਲਕ ਿਲਿਮਟੇਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ

ਤ� ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ

ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਫੰਡ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ

ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਿਨਰਮਾਣ ਸਰਿਵਸ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੋਰ

ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਬਿਲਕ ਿਲਿਮਟੇਡ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਹੋਰ

ਡਾਕਟਰ        ਸੀ ਏ/ਸੀ ਐਸੱ         ਵਕੀਲ         ਆਰਕੀਟੈਕਟ         ਹੋਰ

ਤਨਖਾਹ          ਕਾਰੋਬਾਰ        ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ         ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ         ਹੋਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ

(ਏ) ਸੰਯੁਕਤ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ……………………………………….

ਤਾਰੀਖ਼: ………………

(ਬੀ) ਸੰਯੁਕਤ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪਤਾ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਸਾਰ ੇ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵ ੇ ਿਦਓ)

ਸੰਯੁਕਤ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ……………………………….

 
_______________________ ______________________

ਅਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ


