
ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 

(On Non-Judicial Stamp paper of Rs. 25/- attested by an Executive Magistrate) 

ਮੈਂ ( ਬਿਬਿ: ਿ ੇਬਿਤਾ ਿਾ ਨਾ )______________________________________________________________________________ ਸਿ ੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ 

__________________________________________________________________________________________ ਿਾਸੀ ( ਘਰ ਿਾ ਿਤਾ ) 

________________________________________________________________________________________________________ ਿਾ 

              ਰਬਹਣ ਿਾਲਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਬਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਿਾ ਹਾਾਂ :- 

1. ਇਹ  ਬਕ ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ  ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ  (  ਬਿਬਿ: ਿਾ ਨਾਾਂ )    _______________________________________________________ ਗ ਰ ੂਨਾਨਕ ਿੇਿ 

      ਇੰਜੀਬਨਅਬਰੰਗ ਕਾਲਜ ,  ਲ ਬਿਆਣਾ ਬਿਖ ੇ(ਕਲਾਸ ਿਾ ਨਾਮ )___________________________________________ ਕਲਾਸ ਬਿਚ ਿੜਹਿਾ/ਿੜਹਿੀ ਹੈ I 

2. ਇਹ ਬਕ ਮੈਂ ਅਨ ਸੂਬਚਤ ਜਾਤੀ ( ਜਾਤੀ ਿਾ ਨਾਮ )_______________________________________________________ ਨਾਲ ਸਿੰਿ ਰੁੱਖਿਾ ਹਾਾਂ I 

3. ਇਹ ਬਕ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਰਿਾਰ ਿੀ ਸਾਰੇ ਸਾਿਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਿਨ ( such as salary, pension, agriculture, rents,dividends, 

interest business, profession etc. including the total income of my spouse in the preceeding year i.e. 

from____________________ to_________________________).__________________________  ਰ ਿਏ ਹੈ , ਜੋ ਬਕ 2,50,000/-  ਰ ਿਏ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹੈ I 

4. ਇਹ ਬਕ ਮੇਰਾ ਬਕੁੱਤਾ ___________________________________________________ ਹੈ I 

5. ਇਹ ਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਮੇਰਾ /ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਕਸ ੇਿੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ / ਟਰੁੱਸਟ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮ ਆਫੀ / ਫਰੀਬਸ਼੍ਿ ਆਬਿ  ਿਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਾਂ ਹੀ ਕਈੋ ਹੋਰ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ / ਕਰੇਗੀ I 

6. ਇਹ ਬਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਆਿਣੀ ਿੜਹਾਈ ਅੁੱਿ ਬਿਚਕਾਰ ਛੁੱਡੇਗਾ/ ਛੁੱਡੇਗੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਸਿਾ ਬਿਛਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਿਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ 

ਿਾਬਿਸ ਕਰਨ ਿਾ ਿਾਿੰਿ ਹੋਿਾਾਂਗਾ I 

7. ਇਹ ਬਕ ਜਕੇਰ ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਿਾ ਿੈਂਕ ਅਕਾਊ ਾਂਟ ਬਿਚ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿਤ ਬਟਊਸ਼੍ਨ ਫੀਸ , ਬਡਿੈਲਿਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਟਡੂੈਂਟ 

ਐਕਟੀਬਿਟੀ ਫੰਡ ਿੀ ਰਕਮ ਿਾਈ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਿਾਬਿਸ ਕਰਨ ਿਾ ਿਾਿੰਿ ਹੋਿਾਾਂਗਾ I 

8. ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ/ਮੇਰੀ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ਿੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਕਾਲਜ ਿੇ ਖਾਤੇ ਬਿਚ ਜਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਿੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਿੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਿਾਿੰਿ 

ਹੋਿਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿੁੱਚ ੇਿੀ ਬਡਗਰੀ ਿੂਰੀ ਫੀਸ ਿੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਹੀ ਬਿੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ I 

 

 

                                                                                                                                                                                 ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ 

ਤਸਿੀਕ :- 

                

              ਤਸਿੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਬਕ ਉਿਰੋਕਤ ਬਿੁੱਤਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਿਾ-ਿਰ ਸਤ ਹੈ ਇਸ ਬਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਗੁੱਲ ਛ ਿਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ I 

 

ਬਮਤੀ : 

                                                                                                                                                                              

 

  ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ 


