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Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression: 
 

I , ___________________________ son / daughter of _______________________, an adult residing at ____________________ 

hereby declare that the contents of this form have been duly explained to me in _____________________ language and have been 

understood by me.  

 

 
 
(Signature of the customer) ___________________   Date ______________ Contact No. _______________ 
 

ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ 
 

ਮ, __________________________________________________,  ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ/ਦੀ ਪੁੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ 
ਿਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਿਵਅਸਕ ਇੰਜ ਕਰਕ ੇ ਇੱਥੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ_______________ 

______________________________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹ।ੈ 
 
 
 
(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ____________________________________________   ਿਮਤੀ _________________ ਸੰਪਰਕ ਨੰ. _____________________________ 

 
 
 

Instruction & Disclaimer:/ ਿਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ : 
 
• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

      ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਹੰਦੀ/ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਵਰੇਵੇ ਭਰ।ੋ  
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

     ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਕਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ,ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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