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                                                                  Department of Health and Family Welfare / ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕਿਲਆਣ ਿਵਭਾਗ  

          Delayed Registration of Birth / ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਦੀ ਲੇਟ ਰਿਜਸਟਸ਼ੇਨ 

 

List of Required Documents / ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਸਤਾਵਜੇਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ  

 Name of Document / ਦਸਤਾਵਜੇ ਦਾ ਨਾਂ  
 

Whether Mandatory / Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇੱਿਛਕ 

                                   Late registration of birth – within one year/ ਜਨਮ ਦੇ ਦਰੇ ਿਰਜਸਟਰ ੇਨ - ਇੱਕ ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਦਰ 

1. Copy of Affidavit attested by Magistrate or Notary Public (self 
attested) / ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਜ  ਨਟਰੀ ਵੱਲ ਅਟੈਸਟਡ ਿਕਤ ੇਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ

(ਸਵ ੈਤਸਦੀਕ)  

 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

2. Copy of Information form No. 1 for Birth (self attested) / ਜਨਮ ਲਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕਾਪੀ (ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ) 
Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

3. Copy of Proof of birth like hospital / nursing home report or 
immunization card etc (In Case of Birth) (self attested)/ ਜਨਮ ਦਾ 

ਸਬੂਤ ਿਜਵ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ / ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜ  ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਦੀ 

ਕਾਪੀ ਿਦਉ (ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹ ੇਹੋ ) (ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ) 

 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

4. Copy of Report of Registrar that Birth event is not registered (self 
attested)/ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਕ ਜਨਮ ਦਰਜ ਨਹ  ਹੋਇਆ ਦੀ ਕਾਪੀ 

(ਸਵ ੈਤਸਦੀਕ) 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

                             Late registration of birth – after one year/ ਜਨਮ ਦੇ ਦਰੇ ਰਿਜਸਟਰੇ ਨ - ਇੱਕ ਸਾਲ ਦ ੇਬਾਅਦ 

1. Self‐declaration / ਸਵ-ੈਐਲਾਨ Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

2. Information form no 1 for birth.(selfattested)/ਜਨਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਫਾਰਮ .1 ਦੀ ਕਾਪੀ ਿ◌ਦਉ. (ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ) 
Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

3. In case of birth ‐ proof of birth like 
hospital/ nursing home report in case 
of institutional births and copy of 
school certificate or passport or 
immunization card or driving license in 
case of domiciliary birth or any other 
proof which shows date and place of 

birth. (self attested) / ਜਨਮ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿ◌ਵਚ 

- ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਨਮ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਸਰਟੀਿ◌ਫਕੇਟ ਜ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਨਮ 

ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿ◌ਵੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਗੱਡੀ 

ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿ◌ਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ / 

ਨਿਰਸੰਗ ਹੋਮ ਦੀ ਿ◌ਰਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬਤੂ 

ਿ◌ਮਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਗ ◌ਾ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿ◌ਕ 

.(ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ) 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

4. Witnesses of two credible persons like 
sarpanch/ panch/ municipal councilor/ 
MLA/ MP or gazetted officer under 
state rule 11.(self attested)/ ਰਾਜ ਦ ੇਰਾਜ 

ਅਧੀਨ ਸਰਪੰਚ / ਪੰਚ / ਨਗਰ ਕਾਊਸਲਰ / 

ਿ◌ਵਧਾਇਕ / ਸੰਸਦ ਜ ਗਿਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਵਰਗੇ ਦੋ 

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿ◌ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗਵਾਹ .(ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ) 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 
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5. Voter card for proof of residence. (self 

attested)/ ਿ◌ਨਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ 

ਕਾਰਡ ਜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ. (ਸਵ ੈਤਸਦੀਕ) 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

6. Non – availability certificate pertaining 
to the year of occurrence of event.(self 

attested) /ਗੈਰ - ਘਟਨਾ ਦ ੇਵਾਪਰਨ ਦ ੇਦੇ ਸਾਲ 

ਦੇ ਸਬੰਧ ਿ◌ਵਚ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਰਟੀਿ◌ਫਕੇਟ. (ਸਵੈ 

ਤਸਦੀਕ) 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

 

 


