ਬੇਨਤੀ ਨੰ:

(ਕੇਵਲ ਅਿਧਕਾਿਰਕ ਵਰਤ� ਲਈ)

-

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਫੰ ਡ ਿਡਜੀਟਲ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ (ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ)
ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ

ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਫੰ ਡ ਿਡਜੀਟਲ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨ�ਟਸ" ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬਾਕਸ(ਜ਼)
□ ਿਵੱ ਚ ਿਟੱ ਕ (✓) ਲਗਾਓ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ
ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰਾਓ।

ਭਾਗ 1

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ (ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਬਨ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੇਠ�
ਿਦੱ ਤੇ ਦੋ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।)

1. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱ ਕ ਐਨਾਲਾਗ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ (ਟੀ.ਵੀ.) ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ (ਭਾਗ 2 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ)
'ਤੇ ਐਨਾਲਾਗ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਸੈਟ ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਸੈ�ਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਨਹ� ਹੈ; ਅਤੇ

□ਹ�


2. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀ ਇਕਾਈ (a) ਜ� (b) –

(a) ਿਬਨ�ਕਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ(ਦੇ) ਮ�ਬਰ ਜੋ ਇੱ ਕੋ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਰਹੇ ਹਨ)/ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤ� ਲਾਭ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਰਹੇ ਹਨ) 1–
(i)
ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ; ਜ�
ਜੇ ਇੱ-ਬਜ਼ੁ
ਕੋ ਇਮਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਲਈ
ਿਰਹਾਅਰਥਾਤ
(ਰਹੇ) ਿਬਨ
� ਕਾਰ ਅਤੇ
/ਜ� ਪਿਰਵਾਿਰਕ
ਸਮਾਿਜਕ
ਸਹਾਇਤਾ
ਪ�ੋਗਰਾਮ�
ਚ� ਦੇ ਹਨ,
ਰਗ ਪਿਰਵਾਰ�
ਉਹਨ�
ਪਿਰਵਾਰ�
ਲਈ ਿਜੰਮ�ਨਬ� �ਰਦੇਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ
65 ਸਾਲ
ਜ� ਇਸਤ�
ਵੱ ਧ ਿਵੱ
ਉਮਰ
(ii) ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱ ਚ ਜੀਿਵਕਾ ਭੱ ਤਾ (ਿਸਰਫ ਸਾਰੇ
ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ); ਜ�
(iii) ਵਰਿਕੰ ਗ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱ ਤਾ ਯੋਜਨਾ 2; ਜ� ਇੱ ਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਟਮ 2(a) ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
(iv) ਆਲ ਮੀਨਜ਼-ਟੈਸਟਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵ� 3; ਜ�
(v) ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਿਵਧੀ; ਜ�
0

1

2

(b) ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਹੈ: HK$ ___________________, ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾ ਤ�
ਵਧਦੀ ਨਹ� ਹੈ –

□ਹ�

□ਹ�
□ਹ�
□ਹ�

ਜੇ □
ਇੱ ਕੋਦੋਇਮਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ
ਿਰਹਾ
(ਰਹੇ) ਿਬਨ
� ਕਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਪਿਰਵਾਿਰਕ
ਮ�ਬਰ ਆਈਟਮ 2(a)
ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ($26,300)
ਿਨਰਧਾਿਰਤ
-ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਵਾਲਾ
ਪਿਰਵਾਰ
($21,800)
□ ਿਤੰ ਨ-ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਵਾਲਾਿਵੱਪਿਰਵਾਰ

□ ਇੱ ਕ-ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ($14,300)
□ ਚਾਰ-ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ($32,400)
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□ਹ�

ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤ� ਲਾਭ ਨਹ� ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਈਟਮ 2(b) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਿਚਤ

□ ਪੰ ਜ-ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ($33,600)

ਬਾਕਸ(ਜ਼)□ ਿਵੱ ਚ ਿਟੱ ਕ (✓) ਲਗਾਓ।

□ ਛੇ ਜ� ਿਜਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ($34,900)

ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ (ਿਬਨ�ਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ
'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)

ਨਾਮ:________________

12345678
ਮੈਕ ਿਸਊ ਿਲੰਗ __________________ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਸੰ ਪਰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.:________________________

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਪਛਾਣ ਪੱ ਤਰ ਨੰ.:| K | 1 |
ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱ ਤਰ:
□ਹ�

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ (ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ):

2

| 3

□
 ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਆਈਲ� ਡ □ਕੌ ਲੂਨ □ਨਵ� ਪ�ਦੇਸ਼ ਿਜ਼ਲ�ਾ _________

| 4 | 5 | 6

|（ 7 ）

ਸਾਊਥ ___________________________

13
ਹੈਪੀ ਸਟ�ੀਟ ______________ ਨੰ. ___________
ਅਸਟੇਟ/ਿਪੰ ਡ _________ ਜੋਏਫੁੱ ਲ ਇਸਟੇਟ ___________________
14
13
ਿਬਲਿਡੰ ਗ/ਬਲਾਕ/ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ____________ ਚੀਅਰਫੁੱ ਲ ਹਾਊਸ _______________________ ਮੰ ਿਜ਼ਲ____________
ਫਲੈ ਟ__________
ਗਲੀ __________

ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਪਤਾ (ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤ� ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਲਖੋ):

_______________________________________________________________________________________________________
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ਇੱ ਕੋ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ (ਮ�ਬਰ�) ਦਾ ਵੇਰਵਾ 4
3

1
ਮ� ਭਾਗ 2 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇੱ ਕੋ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ _________
ਮ�ਬਰ (ਮ�ਬਰ�) ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ/ਰਿਹੰ ਦੀ ਹ�। ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ (ਮ�ਬਰ�) ਦਾ (ਦੇ) ਨਾਮ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੈ/ਹਨ:

(1) ______

ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕੋ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ(ਰਹੇ) ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ(ਮ�ਬਰ�) ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ(ਮ�ਬਰ�) ਦੇ
ਚੈਨ ਟਾਈ ਿਮੰ ਗ _____________________(2)___________________________(3)___________________________

(4) ___________________________
1

ਨਾਮ(ਨਾਮ�) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(5) ___________________________

(6) ___________________________

ਜੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਇੱ ਕੋ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ (ਦੇ) ਮ�ਬਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ/ਰਹੇ ਹਨ, ਤ� ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

2

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱ ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 18 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਵੈਧ ਹੈ।

3

ਤੀਸਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤ ਯੋਜਨਾ - ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰ ਡ ਪ�ਾਪਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਯੀ ਿਜਨ ਲਈ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 100% ਜ� 50% ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ), ਡੇਿਜ਼ਗਨ�ਿਟਡ ਈਵਿਨੰਗ ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕੋਰਸ� ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 100% ਜ� 50% ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ), ਸਕੂਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ

ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ, ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ, ਪ�ੀਿਖਆ ਫੀਸ ਿਰਿਮਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ ਫੀਸ ਿਰਿਮਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਅਤੇ
ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗ��ਟ ਸਮੇਤ।

4

ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਗ 3 ਿਵੱ ਚ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕੋ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨ�ੜਲੇ ਆਰਿਥਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਇਮਾਰਤ ਤ� ਦੂਰ ਹਨ ਪਰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਫੰ ਡ ਿਡਜੀਟਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨ�ਟਸ” ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.2 ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਫੰ ਡ ਿਡਜੀਟਲ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ - ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਪੰ ਨਾ

1ਕੁੱ ਲ ਪੰ ਨ� 4
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ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ

ਮ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ� (ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) –
□ਿਡਜੀਟਲ ਸੈ�ਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸ

□24-ਇੰ ਚ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ

□32-ਇੰ
ਚ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ


【ਨ�ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬੰ ਦੂ】

● ਜੇ ਕੋਈ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕ� ਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਠ�ਕੇਦਾਰ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਤ� ਇੱ ਕ ਐਨਾਲਾਗ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਿਲਆ ਿਗਆ ਐਨਾਲਾਗ
ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

● ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕ� ਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਠ�ਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬ��ਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।
● ਿਬਨ�ਕਾਰ ਿਬਨ�-ਪੱ ਤਰ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 5
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ

ਮ�, "ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਫੰ ਡ ਿਡਿਜਟਲ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ" ਦਾ ਿਬਨ�ਕਾਰ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਬਨ�-ਪੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਜਮ�� ਕੀਤੀ/ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਮ� ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਿਬਆਨ
ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ� ਜ� ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ�ਦਾ/ਛੁਪਾ�ਦੀ ਹ� ਜ� ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰ ਮਰਾਹਕੁੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਤ� ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਇੱ ਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਆਰਡੀਨ�ਸ (ਕੈਪ. 210) ਜ� ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਸਾਿਬਤ ਹੋਣ
'ਤੇ, ਮੈਨੰ ੂ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 14 ਸਾਲ� ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ (ਮ�ਬਰ�) ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਮ� ਇਸ ਿਬਨ�-ਪੱ ਤਰ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ), "ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਫੰ ਡ ਿਡਿਜਟਲ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨ�ਟਸ" ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧ ਿਵੱ ਚ "ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਬਆਨ" ਨੂੰ ਪੜ� ਿਲਆ ਹੈ। ਮ� ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ (ਦੇ) ਮ�ਬਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ�ਬੰਧ� ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜ਼�) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�।

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ
(ਮੇਰੇ) ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ (ਗਏ ਹਨ) ਿਕ ਮ� ਉਨ�� ਦੀ ਥ� ਤੇ ਿਬਨ�-ਪੱ ਤਰ ਜਮ�� ਕਰਵ��ਗਾ/ਕਰਵ��ਗੀ।

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱ ਕ-ਵਾਰਗੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਨ�� ਪਿਰਵਾਰ� ਨ� ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕ� ਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ (ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ.) ਦੇ ਏਜੰ ਟ/ਠ�ਕੇਦਾਰ ਨ� ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ੋ ਰਾਮ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਐਨਾਲਾਗ ਟੀਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਿਜਨ�� ਘਰ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪ�ਗ
ਅਯੋਗ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜੀਵੀਟਲ ਿਰਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ 4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ ਚੁਣਦਾ/ਚੁਣਦੀ ਹ�, ਤ�
ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਦਾ ਏਜੰ ਟ / ਠ�ਕੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਨਾਲਾਗ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਿਲਆ ਿਗਆ ਐਨਾਲਾਗ ਟੀਵੀ
ਸੈ�ਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮ� ਇਹ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਜੇ, ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਦੇ ਠ�ਕੇਦਾਰ ਨ� ਜ�ਚ ਕਰਨ ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਜ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹੋ ਪਾ�ਦਾ/ਪਾ�ਦੀ ਜ� ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਇਸ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ/ਰਿਹੰ ਦੀ ਹ� ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜ� ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਸਬਿਸਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਖਰਚ ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਦੇ ਠ�ਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਤਿਰਕਤ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਜ�ਚ/ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਫੰ ਡ
(ਸੀ.ਸੀ.ਐ�ਫ.) ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮ� ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰ ਟ/ਠ�ਕੇਦਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਸਕੱ ਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ
ਸਰਕਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਬਊਰੋ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮ�� ਕੀਤੀ/ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ/ਜ� ਇਸ ਤਿਹਤ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਿਰਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�। ਮ� ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਡਾਟਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਜੇ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ/ਜ� ਜ�ਚ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮ� ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰ ਟ/ਠ�ਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ੋਸਿੈ ਸੰ ਗ ਸਮ� ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਤ� ਲੁੜ�ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹ�।

ੋ ੈਿਸੰ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ
9. ਮ� ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ਸ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਲ
ੋ ਰਾਮ ਲਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮ� ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਗ
ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ/ਜ�ਦੀ ਹ� ਤ� ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਤਿਹਤ ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੁਆਰਾ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਿਸਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਐਨਾਲਾਗ ਟੀਵੀ ਸੈ�ਟ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ੋ ਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਮੇਰੀ
10. ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ., ਇਸ ਪ�ਗ
ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ੋਸਿੈ ਸੰ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਵਆਪਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜ�ਚ� ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮ� ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ (ਦੇ) ਮ�ਬਰ ਜ�ਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵ�ਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਹ� ਤ�, ਜੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜ� ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਸਬਿਸਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੁਆਰਾ ਿਡਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਿਰਸੀਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

11. ਮ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ/ਜ� ਇਸ ਅਧੀਨ ਜ�ਚ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ੋਸਿੈ ਸੰ ਗ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ
(ਮ�ਬਰ�) ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਚ.ਕੇ.ਸੀ.ਐ�ਸ.ਐ�ਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰ ਟ/ਠ�ਕੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਬਊਰੋ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਮ��
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ (ਉਹਨ�) ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਿਲਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ੋ ੈਿਸੰ ਗ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਸਰਿਵਸ ਇਕਾਈਆਂ
ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨ� ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ
# ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਸ

___ ਮੈਕ ਿਸਊ ਿਲੰਗ _____
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________________________________________
ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
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