
ਅਣਿਆਈ ਲਈ ਣਿਆਰ ਰਹੋ -  
ਆਪਿੇ ਣਿੱਿਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਣਿਿ ਕਰੋ

• ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ,ਂ ਤਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਿਆ ਂ
ਅਿੇ ਕ੍ਰੈਤਿਟ ਕਾਰਿਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।

• ਪਿੇ ਅਿੇ ਸੰਪਰਕ ਤਵਅਕਿੀ (ਆ)ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ

• ਫਾਈਲ ਤਵੱਚ ਿਵੀਿਿਮ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 
(ਟਾ)ਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖ।ੋ

ਣਿੱਿੀ ਸੰਪਿੀ

• ਪੂਰਵ-ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਿੇ ਸਮਝੌਿ।ੇ

• ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਪਾਤਲਸੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ - 
ਲਾਈਫ ਅਿੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ - ਪਾਤਲਸੀ ਿੰਬਰ ਅਿੇ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।

• ਤਿੱਜੀ ਦਸਿਾਵੇਜਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਤਜਵੇਂ 
ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਿਮ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ, ਤਵਆਹ/
ਿਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ, ਿੁਹਾਿੇ ਘਰ ਦੀ 
ਿੀਿ ਆਤਦ।

• ਤਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਿੀ ਚੀਜਾ ਂਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕਲਾ ਜਾ ਂ
ਗਤਹਤਣਆ ਂਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿੇ ਉਹ ਤਕੱਥੇ 
ਸਤਥਿ ਹਿ।

• ਸੇਫ਼ਟੀ ਤਿਪੌਤਜਟ ਬੌਕਸ ਦਾ ਸਥਾਿ ਅਿੇ ਚਾਬੀ 
ਨੂੰ ਤਕੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹਰੈ।

ਹੋਰ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਅਿੇ ਕੀਮਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

• ਆਪਣੇ ਆਮਦਿੀ ਦੇ ਸਰੋਿਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ 
(ਸਾਲਿਾ (annuities), ਪਰੈਿਸ਼ਿ, ਲਾਭ)।

• ਦਸਿਾਵੇਜ ਤਕੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਿੇ ਗਏ ਹਿ ਅਿੇ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ

ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਿ

ਇਕ ਫਾਈਲ ਰੱਖੋ ਣਿਸ ਣਿਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ:

ਿੇ ਿੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਿਾ ਂਅਸਮਰਥ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਿਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਣਿੱਿੀ ਮਾਮਣਲਆ ਂਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਿ ਰੱਖਿਾ, ਛੋਟੇ ਿਾ ਂ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਣਿੱਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਕਰਨ ਣਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੁਹਾਡੇ ਣਕਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 
ਣਿਅਕਿੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਿਾ ਦੇਿੇਗਾ।



ਣਕਸੇ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਣਿਆ ਂਅਿੇ ਪਾਸਿਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਣਖਅਿ ਇਲੈਕਟ�ੋਣਨਕਸ ‘ਿੇ ਿੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਣਿਹਨਾ ਂਿੱਕ ਣਕਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਿ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  ਇਸ ਿਾਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਣਿੱਚ ਰੱਖ।ੋ  ਿਾਿਕਾਰੀ ਣਕੱਥੇ ਲੱਭਿੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਣਕਸੇ ਅਣਿਹੇ ਣਿਅਕਿੀ ਨਾਲ ਿਾਿਕਾਰੀ 
ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਿਾ ਂਦੱਸੋ ਣਿਸ ‘ਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹ।ੈ  ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਣਕ ਿੇ ਿੁਸੀਂ ਫਾਈਲ/ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਣਕਸੇ ਸੁਰੱਣਖਅਿ ਿਾ ਂਸੇਫ਼ਟੀ ਣਡਪੌਣਜ਼ਟ ਬੌਕਸ 
ਣਿੱਚ ਿਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹ,ੋ ਿਾ ਂਇਹ ਸਮੇਂ ਣਸਰ ਨਹੀਂ ਣਮਲ ਸਕਦੀ ਿਦ ਿੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਾਿਦਾ ਣਕ ਚਾਬੀ ਣਕੱਥੇ ਲੱਭਿੀ ਹ।ੈ

• ਦਸਿਾਵੇਜਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ (ਵਸੀਅਿ, ਪਾਵਰ 
ਔਫ਼ ਅਟਾਰਿੀ) ਅਿੇ ਉਿ�ਾ ਂਨੂੰ ਤਕੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹਰੈ।

• ਉਹਿਾ ਂਤਵਅਕਿੀਆ ਂਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤਜਿ�ਾ ਂਿੇ ਦਸਿਾਵੇਜ ਤਿਆਰ 
ਕੀਿੇ ਸਿ ਜਾ ਂਤਜਹਿਾ ਂਨੂੰ ਅਟਾਰਿੀ ਜਾ ਂ
ਐਗਜੀਤਕਉਟਰ ਵਜ� ਿਾਮ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ ਸੀ।

ਸੰਪਿੀ ਦੇ ਦਸਿਾਿੇਜ਼

• ਸਾਰੇ ਤਿਯਮਿ ਤਬੱਲਾ ਂ(ਯੂਤਟਤਲਤਟਆ,ਂ ਬੀਮਾ 
ਪ੍ਰ ੀਮੀਅਮ, ਲਾਅਿ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਆਤਦ) ਅਿੇ 
ਭੁਗਿਾਿਾ ਂਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਿਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖ।ੋ

• ਸਵਰੈਚਤਲਿ ਕਟੌਿੀਆ/ਂਭੁਗਿਾਿਾ ਂਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ

• ਆਪਣੇ ਕਰਤਜਆ ਂ(ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮੌਰਗੇਜ, ਲਾਈਿ 
ਔਫ ਕ੍ਰੈਤਿਟ ਜਾ ਂਲੋਿ) ਅਿੇ ਕਰਜਾ ਧਾਰਕ ਲਈ 
ਢੁਕਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।

ਣਨਯਮਿ ਖਰਚ,ੇ ਭੁਗਿਾਨ ਅਿੇ ਕਰਜ਼ੇ
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