SC BC Welfare Department / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੱ ਛੜੀ ਸਰੇਣੀਆਂ ਚਿਭਾਗ
Caste Certificate OBC / ਹੋਰ ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਟੀਚਿਕੇਟ
For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

RTS Service Code: 105

Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ :

Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

Name of Block & Tehsil /ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ

Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਚਜਹੜੇ ਿੀਲਡ ਤੇ ਤਾਰਾ (*) ਲਚਗਆ ਹੈ, ਓਹ ਭਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ
Part – 1 Personal Details / ਚਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ
Details of Person Filling the Application Form / ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1. Name / ਹਬਨੈ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

Self Attested Photo of

2. Address / ਹਬਨੈ ਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ
3. Relation with Beneficiary / ਮਬਨੈ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ
ਨਾਲ ਮਰਸ਼ਤਾ
4. Name / ਨਾਂ *

Beneficiary

Personal Data of Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰ ਦਾ ਚਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ

5. Gender / ਹਲਿੰਗ *

Male / ਪੁਰਸ਼

6. Date of birth / ਜਨਮ ਹਮਤੀ

Female / ਔਰਤ
7. Age (if Date of birth not known)/
ਉਮਰ (ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਹਮਤੀ ਨਿੀ ਪਤਾ)

8. Place of Birth / ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ

9. Father's Name / ਹਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ *
10. Mother's Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ
11. Address / ਪਤਾ *
PIN Code / ਹਪਿੰ ਨ ਕੋਡ

District / ਹਿਲਹਾ *

12. Marital Status / ਹਵਆਿ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ

13. Spouse Name / ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ

14. Email ID / ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

15. Contact Phone Number /ਸਿੰ ਪਰਕ
ਲਈ ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ *

16. Voter ID Card Number / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ
ਨਿੰਬਰ

17. Aadhaar Number (UID) / ਅਧਾਰ ਨਿੰਬਰ (ਯੂ ਆਈ
ਡੀ )

Aadhaar Enrollment Number (if
Aadhaar not issued)/ ਅਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ
ਨਿੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ)

Part – 2 Service Details / ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
Application Details / ਅਰਜੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
18. Mode of Delivery of Service/ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ *

□

Sewa Kendra / ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

□

By Post / ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ

19. Application processing Office / ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰ*
Service Details / ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
20. Caste / ਜਾਤ *
21. Category / ਸ਼੍ਰੇਣੀ
22. Verification Certificate Number / ਪੜਤਾਲ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ
23. Issue Date / ਜਾਰੀ ਹੌਣ ਦੀ ਤਰੀਕ
24. Issued To / ਕਕਸ ਨੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
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25. Designation of issuing person / ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਹਦਾ
Information regarding Parents / ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਨਾ
Employed in Government Service / ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਚਿੱ ਿ ਨੌਕਰੀ
Father / ਕਪਤਾ

Mother / ਮਾਤਾ

26. Class of Service / ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਕਸਿ
27. Scale of Pay / ਵੇਤਨਮਾਨ
Employed in Private Service/ ਚਨਜੀ ਸੰ ਸਥਾ ਚਿੱ ਿ ਨੌਕਰੀ
Father / ਕਪਤਾ

Mother / ਮਾਤਾ

28. Name of the Organization/ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਾਂ
29. Designation / ਅਹੁਦਾ
30. Remuneration / ਵੇਤਨਮਾਨ
Agriculture land holding owned by whole family including Mother and Father / ਪੂਰ ੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮੀਨ ਮਾਤਾ ਕਪਤਾ ਸਮੇਤ
31. Total Land Holding / ਕੁ ਲ ਜਮੀਨੀ ਕਬਜਾ
32. Location / ਥਾਾਂ
33. Percentage of the total irrigated land / ਕਕੰਨੇ ਪਰਕਤਸ਼ਤ ਜਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ?
Vacant land or building in urban areas / ਸ਼ਕਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਕਵੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਬਲਕ ਗ
ੰ
34. Property Details / ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

Self Occupied / ਖੁਦ ਦਾ

Rented / ਕਕਰਾਏ ਤੇਂ

35. Use to which it is put / ਕਕੰਨੀ ਥਾਾਂ ਵਰਤੌ ਕਵੱਚ ਹੈ
36. Location / ਥਾਾਂ
37. Area of the Property / ਜਮੀਨ ਦਾ ਅਰਇਆ
38. Type of Property / ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਕਸਮ

Commercial / ਵਪਾਰਕ

Residential / ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ

Income/Wealth / ਆਮਦਨ
39. Annual Family Income from all sources / ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਕਸਸ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ
ਆਮਦਨ
*
40. Whether
Income Tax payer / ਕੀ ਕਰ ਭਰਦੇ ਹੋਂ *

Yes/ ਹਾਾਂ

No/ ਨਾਾਂ

Part -3 List of Required Documents / ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ . Please tick (√) the document attached / ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੂੰ ਚਟੱ ਕ (√) ਕਰੋ
Name of Documents / ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ

Whether Mandatory / Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇੱਕਿਕ

1.

Copy of Residence Proof / ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ / ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਕਾਪੀ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

2.

Copy of Verification Leaf / ਪੜਤਾਲ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ

Optional / ਇੱਕਿਕ

3.

Copy of Proof of Age / ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਦਉ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

4.

Copy of Ration Card / ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

5.

Copy of Self Declaration’s form / ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ
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I confirm that I have been residing in India for at least 182 days in the preceding 12 months & information
(including biometrics) provided by me to the UIDAI is my own and is true, correct and accurate. I am aware
that my information including biometrics will be used for generation of Aadhaar and authentication. I
understand that my identity information (except core biometric) may be provided to an agency only with my
consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar Act. I have a right to access my identity
information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI . / w?A s;dhe eodk jK fe

w?A fgSb/ 12 wjhfBnK ftZu xZN'FxZN 182 fdBQK s'A Gkos ftZu ofj fojk jK ns/ w/o/ tb'A :{ankJhaJ/avhankJh
B{z fdZsh rJh ;{uBk (;w/s pkfJUw?f Nqe) mhe tk do[Z;s j? . w?A fJ; sZE s'A ikD{ jK fe w/oh ;{uBk (;w/s
pkfJUw?fNqe) gqwkfDe ns/ nXko pDkT[D bJh tosh ikt/rh . w?B{z gsk j? fe gqwkfDesk d'okB w/oh fJj
;{uBk (f;tkJ/ e'o pkfJUw?fNqe d/), fe;/ th J/iz;h B{z w/oh ;fjwsh Bkb iK nXko n?eN d/ T[gpzX K
nB[;ko jh gqdkB ehsh ikt/rh . :{ankJhaJ/avhankJh tb'A fBoXkos gqfefonk ngDkT[D T[gozs w?B{z nkgDh
fJ; ;{uBk (f;tkJ/ e'o pkfJUw?fNqe d/) sZe gj[zu dk jZe jk;b j? ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਆਨ ਕਰਿਾ / ਕਰਿੀ
ਹਾਾਂ ਦਕ ਉੱਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ / ਗਲਤ ਦਿਆਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦਨੱ ਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਦਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਵਾਾਂਗਾ / ਹੋਵਾਾਂਗੀ

Citizen’s Signature / ਦਿਨੈਕਾਰ ਿੇ ਹਸਤਾਖਰ
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ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ

ਮੈਂ……………………………………………………….. ਪੁੱਤਰ / ਪੁਤ
ੱ ਰੀ / ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀ...................................ਵਾਸੀ …………………………………………………………
ਤਕਹ: ………………………………...ਕਜਲਹ ਾ ....................................................... ਦਾ / ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫ ਨਾਲ ਕਬਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਕਕ:1.

ਮੈਂ …………………………..ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ / ਰੱਖਦੀ ਹਾਾਂ । ਇਹ ਜਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੱਿੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਰਾਰ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਰਵਾਕਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਐਮ.ਪੀ. / ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਾਂ ਗਜਕਿਡ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |

2.

ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਲਆਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਮੁਬ: __________________ਰੁ:/- ਹੈ |

3.

ਮੈਂਨੂੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਅਕਜਹਾ ਕੋਈ ਸਰਿੀਕਫਕੇਿ ਜਾਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਕਹਲਾਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਿੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਰਿੀਕਫਕੇਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |

4.

ਮੇਰੇ ਕਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਸਰਿੀਕਫਕੇਿ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝੇ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ ਹੋਵੇ । ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਪੋਰਿਾਾਂ ਉੱਕਤ ਸਰਿੀਕਫਕੇਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।

5.

ਮੇਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਕਮਤੀ :- __________________________
ਕਬਆਨਕਰਤਾ
ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਕਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਕੁ ੱਝ ਵੀ ਿੁ ਪਇਆ ਨਹੀਂ ਕਗਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ
ਤਰਹਾ ਜਾਣੂ ਹਾਾਂ ਕਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂ ਠੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ /ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵਾਾਂਗਾ / ਹੋਵਾਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਕਜਹੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਕਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਸਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਤੀ:- ___________________________
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Feed Back Form/ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਿ
1. Is there any unnecessary information being asked in the Form?/ ਕੀ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

ਫਾਰਮ ਹਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਗੀ ਗਈ ਿੈ
If Yes, Please specify the detail/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦਓ ਜੀ

2. Is any vague information is being asked in the form?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹਵਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪਸ਼੍ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਗੀ ਗਈ ਿੈ
If Yes, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦਓ ਜੀ

3. Is the space provided in the form is sufficient for filling up the
required information?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹਵਚ ਮੁਿੱਈਆ ਸਪੇਸ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿੈ
If No, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਨਾਂ, ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦਓ ਜੀ

4. Any other suggestion you may like to make, Please specify / ਕੋਈ ਿੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁਿੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦਓ ਜੀ
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