Home Department/ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍
NOC for sale of weapon/ ਿਹਿਆਰ ਦੀ ਹਿਕਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.
For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

RTS Service Code:143.c

Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ :

Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

Name of Block & Tehsil/ਬਲਾਕ/ ਤਮਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ

Fields marked with asterisk(*) are mandatory/ਹਿਿੜੇ ਫੀਲਡ ਤੇਤਾਰਾ)*(ਲਹਗ੍ਆ ਿੈ, ਓਿ ਭਰਨੇ ਿਰੂਰੀ ਿਨ

Part – 1 Personal Details /ਹਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਿੇਰਿਾ
Details of Person Filling the Application Form /ਅਰਜੀਫਾਰਿ ਭਰਨਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀਦਾਵੇਰਵਾ

1. Name / ਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

Self Attested Photo of

2. Address / ਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

Beneficiary

3. Relation with Beneficiary / ਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ
ਨਾਲ ਮਰਸ਼ਤਾ
4. Name / ਨਾਂ *

Personal Data of Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰ ਦਾ ਹਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਡਾਟਾ

5. Gender / ਮਲੰਗ *

Male / ਪੁਰਸ਼

6. Date of birth / ਜਨਿ ਮਿਤੀ

Female / ਔਰਤ
7. Age (if Date of birth not known)/
ਉਿਰ (ਜੇਕਰ ਜਨਿ ਮਿਤੀ ਨਿੀ ਪਤਾ)

8. Place of Birth / ਜਨਿ ਅਸਥਾਨ

9. Father's Name / ਮਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ *

10. Mother's Name / ਿਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ
11. Address / ਪਤਾ *
PIN Code / ਮਪੰ ਨ ਕੋਡ

District / ਮਿਲਹਾ *

12. Marital Status / ਮਵਆਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

13. Spouse Name / ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ

14. Email ID / ਈਿੇਲ ਆਈਡੀ

15. Contact Phone Number /ਸੰ ਪਰਕ
ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ *

16. Voter ID Card Number / ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
ਨੰਬਰ

17. Aadhaar Number (UID) /ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਯੂਆਈਡੀ )

Aadhaar Enrollment Number (if
Aadhaar not issued)/ ਅਧਾਰ ਇਨਰੋਲਿੈਂਟ
ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ)

Part – 2 Service Details / ਸੇਿਾਦਾਿੇਰਿਾ
Application Details / ਅਰਿੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
□
18. Mode of Delivery of Service/ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕਾ *

□

Sewa Kendra / ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
By Post / ਡਾਕ ਦੁ ਆਰਾ

19. Application processing Office / ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰ *
Service Details / ਸੇਿਾ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
20. Old License Number / ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਨੰਬਰ *
21. Father's Name / ਮਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ *
22. Licensee Name( Citizen Name ) / ਲਾਇਸੰ ਸੀ ਦਾ ਨਾਂ *
23. Date of Order / ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ
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24. Service applying for / ਅਰਿੀ ਦਾ ਕਾਰਨ *

□

Sale of Weapon /ਿਮਥਆਰ ਵੇਚਣ ਲਈ

□

Transfer of Weapon /ਿਮਥਆਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ

25. Reason for sale/ transfer of weapon / ਿਮਥਆਰ ਦੀ ਮਵਕਰੀ/ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ *

Weapon Details / ਿਹਿਆਰ ਿੇਰਿਾ
Sr.no. / ਲੜੀ

Weapon Details / ਿਹਿਆਰ ਿੇਰਿਾ

ਨੰਬਰ

Weapon Bore /
ਿਹਿਆਰ ਬੋਰ

Description /
ਿੇਰਿਾ

1.
2.
3.
4.

Part -3 List of Required Documents/ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾ ਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ.Please tick (√) the document attached / ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਿੀ ਦਸਤਾ ਿੇਿਾਂ ਨੂੰ ਹਟੱ ਕ )√(ਕਰੋ
Name of Documents /ਦਸਤਾ ਿੇਿਾਂਦਾ ਨਾਂ
1.

Arms license copy attested by gazetted officer / ਅਸਲਾ ਲਾਈਮਸੰ ਸ ਦੀ

Whether Mandatory / Optional /ਿਰੂਰੀ / ਇੱਹਿਕ
Mandatory / ਜਰੂਰੀ

ਗਿਮਟਡ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ
2.

Any other attachment / ਕੋਈ ਿੋਰ ਨੱਥੀ

Optional / ਇੱ ਮਿਕ

ਿੈਂ ਸੱ ਚੇ ਮਦਲੋਂ ਮਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮਕਉੱ ਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਿੀ ਿਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਪਾਉਣ/ ਗਲਤ ਮਬਆਨੀ ਲਈ ਿੈਂ ਮਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮਜੰ ਿੇਵਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ

ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਿਸਤਾਖਰ/ਅੰ ਗੂਠਾ ਮਨਸ਼ਾਨ
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Feed Back Form/ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਿ
1. Is there any unnecessary information being asked in the Form?/ ਕੀ

□

Yes / ਿਾਂ

□

No / ਨਿੀਂ

□

Yes / ਿਾਂ

□

No / ਨਿੀਂ

3. Is the space provided in the form sufficient for filling up the
required information?/ ਕੀ ਫਾਰਿ ਮਵਚ ਿੁਿੱਈਆ ਸਪੇਸ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ

□

Yes / ਿਾਂ

ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿੈ

□

No / ਨਿੀਂ

ਫਾਰਿ ਮਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰ ਗੀ ਗਈ ਿੈ
If Yes, Please specify the detail/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦਓ ਜੀ

2. Is any vague information being asked in the form?/ ਕੀ ਫਾਰਿ ਮਵੱ ਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰ ਗੀ ਗਈ ਿੈ
If Yes, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦਓ ਜੀ

If No, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਨਾਂ, ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦਓ ਜੀ

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