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Department of Agriculture / ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ 

Issuance/renewal of License for Sale of Seeds / ਬੀਜ ਵਚੇਣ ਲਈ ਨਵ  ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ / ਿਰਿਨਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

 
 
List of Required Documents/ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਸਤਾ ਵਜੇ  ਦੀ ਸਚੂੀ  

Name of Documents /ਦਸਤਾ ਵਜੇ  ਦਾ ਨ  

If firm type HUF concern / ਜਕੇਰ ਫਰਮ ਐਚ ਯ ੂਐਫ ਕੰਸਨ ਹ ੈ 

Whether Mandatory / Optional / 
ਜਰਰੂੀ / ਇੱਿਛਕ 

1. Copy of Principal certificates from companies / ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

2. Copy of Self declaration / ਸਵੈ ਘੌ ਨਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

3. Copy of Residence proof / ਿਰਹਾਇ  ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

4. Copy of Form A / ਫਾਰਮ A ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

5. Copy of Map of premises / ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

6. Copy of Proof of ownership/rent deed / ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜ  ਕਰਾਏਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

7. Copy of Proof of sales & stock report of current license / ਿਵਕਰੀ ਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤ ੇ 

ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਰਪੌਰਟ ਦੇ  ਸਬਤੂ ਦੀ ਕਾਪੀ  

Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

8. Copy of Authority to sign the document / ਅਥੋਰਟੀ ਦੀ ਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ  Optional / ਇੱਿਛਕ 

 

Name of Documents /ਦਸਤਾ ਵਜੇ  ਦਾ ਨ  

If firm type limited / ਜਕੇਰ ਫਰਮ ਿਲਮਿਟਡ ਹ ੈ

Whether Mandatory / Optional / 
ਜਰਰੂੀ / ਇੱਿਛਕ 

1. Copy of Principal certificates from companies / ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

2. Copy of Self declaration / ਸਵੈ ਘੌ ਨਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

3. Copy of Residence proof / ਿਰਹਾਇ  ਦਾ ਸਬੂਤ  ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

4. Copy of Form A / ਫਾਰਮ A ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

5. Copy of Map of premises / ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

6. Copy of Proof of ownership/rent deed / ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜ  ਕਰਾਏਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

7. Copy of Proof of sales & stock report of current license / ਿਵਕਰੀ ਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤ ੇ 

ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਰਪੌਰਟ ਦੇ  ਸਬਤੂ ਦੀ ਕਾਪੀ  

Optional / ਇੱਿਛਕ 

8. Copy of Authority to sign the document / ਅਥੋਰਟੀ ਦੀ ਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

9. Copy of Memorandum of Article(MOA) / ਸ ਝਦੇਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

 

Name of Documents /ਦਸਤਾ ਵਜੇ  ਦਾ ਨ  

If firm type partnership / ਜਕੇਰ ਫਰਮ ਭਾਈਵੱਲੀ ਹ ੈ

Whether Mandatory / Optional / 
ਜਰਰੂੀ / ਇੱਿਛਕ 

1. Copy of Residence proof / ਿਰਹਾਇ  ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

2. Copy of Form A / ਫਾਰਮ A ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

3. Copy of Map of premises / ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

4. Copy of Proof of ownership/rent deed / ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜ  ਕਰਾਏਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 
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5. Copy of Proof of sales & stock report of current license / ਿਵਕਰੀ ਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤ ੇ 

ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਰਪੌਰਟ ਦੇ  ਸਬਤੂ ਦੀ ਕਾਪੀ  

Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

6. Copy of Authority to sign the document / ਅਥੋਰਟੀ ਦੀ ਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

7. Copy of Partnership deed / ਸ ਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ  
 

Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

8. Copy of Self declaration / ਸਵੈ ਘੌ ਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

9. Copy of Principal certificates from companies / ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

 

Name of Documents /ਦਸਤਾ ਵਜੇ  ਦਾ ਨ  

If firm type proprietorship / ਜਕੇਰ ਫਰਮ ਪਪੋਰਾਈਟਰਿ ਪ ਹ ੈ

Whether Mandatory / Optional / 
ਜਰਰੂੀ / ਇੱਿਛਕ 

1. Copy of Residence proof / ਿਰਹਾਇ  ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

2. Copy of Form A / ਫਾਰਮ A ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

3. Copy of Map of premises / ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

4. Copy of Proof of ownership/rent deed / ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜ  ਕਰਾਏਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

5. Copy of Proof of sales & stock report of current license / ਿਵਕਰੀ ਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤ ੇ 

ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਰਪੌਰਟ ਦੇ  ਸਬਤੂ ਦੀ ਕਾਪੀ  

Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

7. Copy of Authority to sign the document / ਅਥੋਰਟੀ ਦੀ ਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ  Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

8. Copy of Self declaration / ਸਵ ੈਘੌ ਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

9. Copy of Principal certificates from companies / ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory /ਜਰੂਰੀ 

 
 


