Department of Rural Development and Panchayats /ਦਿਹਾਤੀ ਦਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਿਭਾਗ

Rural Area Certificate/ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਦਿਕੇਟ

Government Fees: Rs. 60
Facilitation Charges: Rs. 60

For Official Use Only/ ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ
Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ:
Name of Block & Tehsil/ਬਲਾਕ/ ਤਮਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਾਂ
Part – 1 Beneficiary's Details

1. Fields marked with asterisk (*) are mandatory

2. Fill the details under this section in English

Personal Data of Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਿਾ ਦਿਅਕਤੀਗਤ ਿੇਰਿਾ

Self-Attested

1. Name*

Photo of

2. Father's Name *

Beneficiary

3. Mother's Name *

(Live Photo to be
Captured while
submission of application)

4. Date of Birth *
5. Gender *

Male

Female

6. Marital Status *

Married

Unmarried

Transgender
Divorced

Separated

Widowed

7. Contact Phone Number *
8. Email ID
Rural

9. Region*

Urban

10. Permanent Address*
11. PIN Code*

12. Sub District/Tehsil*

13. District *

14. State*

15. Village (In case of Rural Region only)*
Correspondence address same as permanent address
16. Address of Correspondence*
17. PIN Code *

18. Sub District *

19. District *

20. State*

21. Village (In case of Rural Region only)*
Part – 2 Applicant Details / ਦਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
The details are to be entered only if beneficiary is minor & family member is applying on his/her behalf /
ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਰਹਾ ਹੋਵੇ
1. Relation with Beneficiary *

Self

Father

Mother

Brother

Sister

Grandfather

Grandmother

2. Name of Applicant *
3. Address of Applicant *
Part – 3 Service Details
Application Details / ਅਰਜੀ ਿਾ ਿੇਰਿਾ
1. Application processing block*

BDPO………………………………………
Service Details /ਸੇਿਾ ਿਾ ਿੇਰਿਾ

2. Period of residency at the mentioned
permanent address* (years, months & days)
3. Residing From Date *

(dd/mm/yyyy)

4. Residing Till Date*

(dd/mm/yyyy)
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5. Gram Panchayat*
6. Aadhaar Number (UID)
7.. Voter ID Card Number*
Note : In case of minor voter id card of any parent to be filled. In case of demise of parent, guardian voter id to be filled.

Part -3 List of Required Document. Please tick (√) the document attached
Name of Documents /ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿਾ ਨਾਂ
1.

Whether Mandatory / Optional

Self-Declaration cum verification leaf (By Sarpanch/Nambardar and Panchayat
Secretary)
Copy of Aadhaar Card

Mandatory

3.

Residence Proof: Copy of any one document from - Voter Card/Driving
License/Passport/Electricity Bill/Water Bill/Telephone Bill

Mandatory

4.

Any other document

Optional

2.

Mandatory

ਘੋਸ਼ਣਾ/Declaration:ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਰਵੱ ਚ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਰਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਗਆ ਹੈ | ਮੈਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੂੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਰਾ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਰਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੂੰਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ / ਹੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜਹੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਰਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
I Solemnly declare that the information provided as above and in attached documents is correct as per my belief
and no information has been hidden in this. I am aware of the fact that if any of the information provided by me is proved
incorrect/wrong then I can be punished in the court of law as per the provisions in the relevant Acts/rules/notifications and
depending upon this wrong information, all the benefits provided by government to me shall also be stopped immediately.

ਰਮਤੀ:/Dated:

ਰਬਆਨਕਰਤਾ/Declarant
Citizen’s Signature / Thumb Impression

Note: In case of Minor, one of Family member (Father/Mother/Brother/Sister/Grandfather/Grandmother) needs to declare.
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ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਤਾ ਦੀ
Self Declaration cum Verification Leaf

ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ ਤਸਵੀਰ

ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਮ ਿੇਦਰਦਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ

ਮੈਂ ............................................... ਪੁੱ ਤਰ / ਪੁੱ ਤਰੀ /ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀ .............................................. ਵਾਸੀ ...............................................................................
ਤਰਹਸੀਲ .......................................... ਰਜਲਹਾ ……………… ………………….. ਦਾ / ਦੀ / ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ ਨਾਲ ਰਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ :1.

ਇਹ ਰਕ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱ ਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ |

2.

ਇਹ ਰਕ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨ ਤੋ ਰਪਛਲੇ ................. ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਰਹੂੰ ਦਾ / ਰਰਹੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨ ਪੂੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਰਵੱ ਚ ਰੂਰਲ
ਈਰਰਆ ਕਰਾਰ ਰਦੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ |

3.

ਇਹ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਮੈੈੰਨੂ ਖੁਦ ਲਈ / ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ / ਲੜਕੀ ............................................... ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ |

4.

ਇਹ ਰਕ ਮੈਨੂ ਪਰਹਲਾਂ ਅਰਜਹਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਹ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ |

5.

ਇਹ ਰਕ ਿੇਰੇ ਮਵਰੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਿੀਂ ਚੱਲ ਮਰਿਾ ਿੈ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮੈਂਨੂੰ ੂ ਇਸ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝੇ ਰੱਮਿਆ ਮਿਆ ਿੋਵੇ |

6.

ਇਹ ਰਕ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੋ ਰਦੱ ਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਰਵੱ ਚ ਦਰਜ ਰਰਪੋਰਟਾ ਉਕਤ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹਨ |

ਰਬਆਨਕਰਤਾ
ਘੋਸ਼ਣਾ:ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਰਵੱ ਚ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ
ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਗਆ ਹੈ | ਮੈਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੂੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਰਾ ਜਾਣੂਹਾਂ ਰਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਹੋਵਾਂਗਾ / ਹੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜਹੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਰਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
ਰਮਤੀ:-

ਰਬਆਨਕਰਤਾ
ਦਰਪੋਰਟ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਕੱ ਤਰ ਅਤੇ ਨੰਿਰਿਾਰ / ਸਰਪੰ ਚ

Certified that the facts given above are correct. The applicant is permanent resident of this village from last ………….years.
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਾਰਥੀ ਵਲੋਂ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਤੱ ਥ ਸਹੀ ਹਨ | ਇਹ ਪਰਾਰਥੀ ਰਪਛਲੇ …………… ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਪੂੰ ਡ ਦਾ ਦੀ ਵਸ਼ਨੀਕ ਹੈ |

ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਕੱ ਤਰ ਿੀ ਤਸਿੀਕ

ਸਰਪੰ ਚ/ ਨੰਿਰਿਾਰ ਿੀ ਤਸਿੀਕ

ਰਮਤੀ:

ਰਮਤੀ:

ਪੂਰਾ ਨਾਮ............................................................

ਪੂਰਾ ਨਾਮ………………………………………………….

ਗਰਾਮ ਪੂੰ ਚਾਇਤ___________________________

ਗਰਾਮ ਪੂੰ ਚਾਇਤ________________________________
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