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Department of Social Justice, Empowerment and Minorities/ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਿ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਿਣਤੀ ਜਿਭਾਿ 

Income & Assets Certificate / ਆਮਦਿ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸਰਟੀਜਿਕੇਟ 
 
For Official Use Only/ ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ 

Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ:  Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ  
Name of Block & Tehsil/ਬਲਾਕ  / ਤਮਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ  

 
Part – 1 Beneficiary's Details         1. Fields marked with asterisk (*) are mandatory               2. Fill the details under this section in English  
  

 

Part – 2  Applicant Details / ਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 

The details are to be entered only if beneficiary is minor & family member is applying on his/her behalf / 

ਇਿ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਿੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਿਨ ਜਕੇਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨਾਬਾਲਗ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਮਰਿਾ ਿੋਵੇ 

 1. Relation with Beneficiary *        Self                                   Father                   Mother Brother   Sister Grandfather Grandmother 

2. Name  *  

3. Address  *  

Part – 3  Service Details / ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

1. Identification Type* 
      Aadhar Card        Voter Card         Driving License        Passport 

2. Identification No.* (Write the no. of document used as Identification type)  

3. Caste* (The caste should not be under SC/BC/OBC List)  
 

 

Note: Please write caste name like Jatt Sikh, Thakurs, Rajputs, Gujjars etc. Don’t write Surname (like Tiwana, Sandhu, Johal etc.) or General 

4. Religion*       Christian        Hindu         Muslim        Sikh        Others___________ 

5. Total Annual Family Income From All Sources (For last financial year) * Rs. 

6. Financial year* 

 

From 1st Arpil ____________ to 31st March __________________ 

 
7. Post Office* (Corresponding to Permanent Address)  

Personal Data of Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ   Self-Attested 

 Photo of 

Beneficiary  

(Live Photo to be Captured 
while submission of 

application) 

1. Name*  

2. Father Name * 

am * 

 

3. Mother's Name *  

4. Date of Birth *  Age: 

5. Gender * 

 

Male                        Female                     Transgender  

6. Marital Status * Married                                    Unmarried Divorced Separated    Widowed 

7. Spouse Name * (Only in case of Married, Separated and Widowed)  

8. Contact Number *  Email ID: 

9. Region* Rural                                                             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)*  

Government Fees:     Nil 

Facilitation Charges: Rs. 50 
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Family Details / ਪਜਰਿਾਰ ਦਾ ਿੇਰਬਾ 
"Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as 

also his/her spouse and children below the age of 18 years. 
 

 

SN Member Name Age (Years) Relation with applicant Occupation 

1     

2     

3     

4     

-     

-     

 

 
Part -4   List of Required Documents. Please tick (√) the document attached 
 

                           Name of Documents / ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਦਾ ਿਾਂ  Whether Mandatory / Optional /  

1. 

Self-Attested Copy of Residence Proof (Indian Passport/Driving License/Bank or Kissan or Post Office 

Current Passbook/Ration Card/Income Tax Assessment Order/Water or Electricity or Telephone or Gas 

Connection Bill on name of applicant or immediate relation/Rent Agreement/ /Post or Letter or Mail delivered 

on name of applicant through Indian Postal Department) ) 

Mandatory 

2. Self-Declaration stating Annual Family income of applicant from all sources (Pg No. 4-5 of this form) Mandatory 

3. Self-Attested Copy of ID Proof (Aadhar Card/Driving License/Passport/Voter Card/Govt. ID Card) Mandatory 

4. Registry / Allotment Copy of Residential Property Optional  

5. Registry / Allotment Copy of Plot Optional 

6. Fard / Registry of Agriculture land Optional 

7. Any other document ______________________________________ Optional 

Terms and Conditions: 

1. The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age 

of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. 

2. Annual Family Income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year 

prior to the year of application. 

3. The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land. or property 

holding test to determine EWS status. 

 

ਘੋਸ਼ਣਾ/Declaration:-                

 ਿੈਂ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਮਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ 
ਛੁਪਾਇਆ ਨਿੀਂ ਮਗਆ ਿੈ | ਿੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਰਾ ਜਾਣ ੂਿਾਂ ਮਕ ਜੇਕਰ ਿਰੇੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਿੋਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਿੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ 

ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਮਜਿੀ ਝੂਠੀ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿੈਨੰੂ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਣਗ ੇ| 

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. 

 

ਮਿਤੀ:/Dated:                                                                                                                                       ਮਬਆਨਕਰਤਾ/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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ਆਰਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿੋਰ ਿਰਿ ( Economically Weaker Sections) ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ/ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਿੱਚ ਜਿਯੁਕਤੀ 

ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਜਦਅਕ ਅਦਾਜਰਆਂ ਜਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ Income & Assets Certificate ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਸਬੰਧੀ ਬੇਿਤੀ ਪੱਤਰ 

ਸੇਵਾ ਮਵਖੇ 

ਤਮਿਸੀਲਦਾਰ,                              

 ਤਮਿਸੀਲ__________ 

 ਮਜਲਹਾ____________  

 ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਿੈਂ_________________ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ/ਰੱਖਦੀ ਿਾਂ ਅਤ ੇਇਿ ਜਾਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਮਚਤ ਜਾਤੀਆ/ਂਕਬੀਮਲਆਂ/ਿੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰਣੇੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ 

ਸ਼ਾਿਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਸਾਿੀਆ/ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਮਨਯੁਕਤੀ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਵਮਦਅਕ ਅਦਾਮਰਆਂ ਮਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਮਜਸ ਵਾਸਤੇ 
ਿੈਨੰੂ Income & Assets Certificate ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੈ। 

 ਿੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਮਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਮਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਜੋਰ ਵਰਗ ਮਵੱਚ ਆਉਂਦਾ/ਆਉਂਦੀ ਿਾਂ। ਿੈਂ ਮਬਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਿੇਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਿਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਿੇਠ ਮਲਖੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰ:1,2,3 ਨੰੂ ਿੱਦਨੇਜਰ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ ਜੋ ਮਕ ਿਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿੀ ਅਤ ੇਦਰੁਸਤ ਿੈ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੈਨੰੂ Income & Assets Certificate ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਕਰਪਾਲਤਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:-(ਮ ੱਕ ਕਰੋ ) 

ਮਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਿ________________________ 1. ਸਵ ੈਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (ਜਰੂਰੀ) 

ਮਪਤਾ ਦਾ ਨਾਿ__________________________ 2. ਮਰਿਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ* (ਜਰੂਰੀ) 

ਪੂਰਾ ਪਤਾ_________________________ 3. ਸ਼ਨਾਖਤ (Identity) ਦਾ ਸਬੂਤ** (ਜਰੂਰੀ) 

ਮਪੰਨ ਕੋਡ_________________________ 4. ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਫਲੇ  ਸਬੰਧੀ ਰਮਜਸ ਰੀ/ਅਲਾ ਿੈਂ  ਦੀ ਕਾਪੀ 

ਤਮਿਸੀਲ______________ਮਜਲਹਾ___________ 5. ਪਲਾ  ਸਬੰਧੀ ਰਮਜਸ ਰੀ/ਅਲਾ ਿੈਂ  ਦੀ ਕਾਪੀ 

ਿੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ__________________ 6. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫਰਦ/ਰਮਜਸ ਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ 

ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ/ ਵੋ ਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ/ਡਰਾਈਮਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ/ਪਾਸਪੋਰ  ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ_________________________ 

7. ਿੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਵੇਰਵੇ ਸਮਿਤ) 

 ਜਧਆਿ ਜਿੱਚ ਰੱਖੇ ਿਏ ਿੁਕਤ ੇ

1. ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ:- ਮਬਨੈਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਿਾਤਾ ਮਪਤਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਘੱ  ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤ ੇ18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਘੱ  ਬੱਚੇ। 
2. ਸਾਰੇ ਵਸੀਮਲਆਂ ਤੋਂ ਮਬਨੇਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਮਪਛਲੇ ਇੱਕ ਮਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਦਨ ਮਜਵੇਂ ਸੈਲਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਬਜਨਸ, ਪਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮਵਆਜ ਆਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
3. ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮਵੱਚ ਮਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਿੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦਆੁਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਜਿੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ/ਫਲੈ  ਨੰੂ ਜੋੜ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਿੈ। 

ਜਮਤੀ-                                                              ਜਬਿੇਕਾਰ ਦ ੇਹਸਤਾਖਰ 

 *ਮਰਿਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ/ਮਬਜਲੀ ਦਾ ਮਬੱਲ.  ੈਲੀਫੋਨ ਮਬੱਲ ਜਾਂ ਰੈਂ  ਐਗਂਰੀਿੈਂ  ਆਮਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵ ੈਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। 

 **ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ/ਵੋ ਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ/ਡਰਾਈਮਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ/ਪਾਸਪੋਰ  ਆਮਦ ਮਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵ ੈਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। 
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ਆਰਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿੋਰ ਿਰਿ ਦ ੇਸਰਟੀਜਿਕੇਟ ਲਈ ਪਜਰਿਾਰ ਦੀ ਆਮਦਿ/ਿਾਇਦਾਦ ਬਾਰ ੇਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ  
 Self-Declaration for Income and Assets Certificate for EWS (2 Pages) 

 

ਿਲਫ ਨਾਲ ਮਬਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮਕ: ਿੈਂ _________________________________________ਪੱੁਤਰ/ਪੱੁਤਰੀ/ਪਤਨੀ 
ਸ਼ਰੀ_______________________________________________________  ਵਾਸੀ  _____________________________________ਡਾਕਖਾਨਾ________________ਦਾ/ਦੀ 
ਵਸਨੀਕ ਿਾਂ। ਮਰਿਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ______________________ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਵ-ੈਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਿੈ। 

2. ਿੈਂ ______________ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ/ਰੱਖਦੀ ਿਾਂ ਅਤ ੇਇਿ ਜਾਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਮਚਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸਮੂਚਤ ਕਬੀਮਲਆਂ/ਿੋਰ ਪੱਛੜੀਆ ਂਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

3. ਿੇਰ ੇਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਿੇਠ ਮਲਖੇ ਿੈਂਬਰ ਿਨ:- 

ਲੜੀ 
ਨੰ. 

ਿੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਿਰ ਮਰਸ਼ਤਾ  ਕੰਿ/ਪੇਸ਼ਾ 

1 2 3 4 5 

(i)     

(ii)     

(iii)     

(iv)     

 

4. ਇਿ ਮਕ ਿੇਰੀ ਅਤ ੇਿੇਰ ੇਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਮਪਛਲੇ ਮਵੱਤੀ ਸਾਲ (1 ਅਪਰੈਲ ______________ ਤੋਂ 31 ਿਾਰਚ _________ )ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਸੀਮਲਆਂ ਤੋਂ ਆਿਦਨ ਿੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈ:- 

(i) ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਿ ਤੋਂ ਕੱੁਲ ਆਿਦਨ  

(ii) ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦ ਤੋਂ ਕੱੁਲ ਆਿਦਨ  

(iii) ਬੈਂਕਾ ਮਵੱਚ ਮਫਕਸ ਮਡਪਾਮਜ /ਸਮੈਵੰਗ ਬੈਂਕ ਖਾਮਤਆਂ ਤੋਂ ਮਵਆਜ ਦੀ ਕੱੁਲ ਆਿਦਨ  

(iv) ਗੈਰ ਬੈਮਕੰਗ ਮਵੱਤੀ ਅਦਾਮਰਆਂ ਤੋਂ ਕੱੁਲ ਆਿਦਨ  

(v) ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ/ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਿਦਨ  

(vi) ਕਿਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਾਪਰ ੀ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ਅੋ ਰੂਿ ਆਮਦ ਤੋਂ ਮਕਰਾਏ ਦੀ ਆਿਦਨ  

(vii) ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰ ੀ ਤੋਂ ਮਕਰਾਏ ਦੀ ਆਿਦਨ  

(viii) ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੋਰ ਮਵਉਪਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਿੋਈ ਆਿਦਨ  

(ix) ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਜ/ਸ ਾਕ ਿਾਰਕੀ  ਤੋਂ ਿੋਈ ਆਿਦਨ  

(x) ਮਕਸੇ ਪੇਸ਼ ੇਮਜਵੇਂ ਮਕ ਡਾਕ ਰੀ, ਵਕਾਲਤ, ਆਰਕੀ ੈਕ . ਚਾਰ ਡ ਅਕਾਂਊ ੈਂ  ਆਮਦ 

ਤੋਂ ਪਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਦਨ 

 

(xi) ਮਕਸੇ ਿੋਰ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਆਿਦਨ  

 ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਿ  

Self-Attested Photo 

of Declarant 

Continued………

……… 
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5. ਿੇਰੀ ਅਤੇ ਿੇਰ ੇਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਕੱੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈ:- 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਿਬਾਿੀ ਿਾਲ ਕੁੱ ਲ ਿਮੀਿ ਦਾ ਿੇਰਿਾ(ਸਿਾਿ ਅਤੇ ਖੇਤਰਿਲ) 

ੳ) ਮਜਲਹੇ ਮਵੱਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿੀਨ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

ਅ) ਮਜਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਵੱਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਿੀਨ ਿੈ ਤਾਂ  

ੲ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿੀਨ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

 

ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਮੀਿ ਿਾ ਿਲੈਟ ਦਾ ਿੇਰਿਾ (ਸਿਾਿ, ਜਮਣਤੀ ਅਤ ੇਖੇਤਰਿਲ ਆਜਦ) 

ੳ) ਮਜਲਹੇ ਮਵੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

ਅ) ਮਜਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਵੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

ੲ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

 

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿੇਰਿਾ (ਸਿਾਿ, ਜਮਣਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਿਲ ਆਜਦ) 

ੳ) ਮਜਲਹੇ ਮਵੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਾਪਰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

ਅ) ਮਜਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਵੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਾਪਰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

ੲ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਾਪਰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

 

 

6. ਿੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਿੇਰੀ ਅਤੇ ਿੇਰ ੇਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਮਲਆ ਂਤੋਂ ਕੱੁਲ __________________ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਦਨ ਿੈ ਜੋ ਜਕ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱ  ਿੈ। 

 ਇਿ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਮਕ ਿੇਰ ੇਅਤੇ ਿੇਰ ੇਪਮਰਵਾਰ ਕੋਲ ਿੇਠ ਮਲਖੀਆ ਂਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿਨ:- 

1.  5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿੀਨ; 

2. ਨੋ ੀਫਾਈਡ ਮਿਊਂਸਪਮੈਲ ੀ ਮਵੱਚ 1000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੱੁ  ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈ ; 

3. ਨੋ ੀਫਾਈਡ ਮਿਊਂਸਪਮੈਲ ੀ ਮਵੱਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾ ; 

4. ਨੋ ੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸਪਮੈਲ ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੱਚ 200 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾ । 
                                    ਮਬਆਨ ਕਰਤਾ 

ਿੇਰੀਜਿਕੇਸ਼ਿ 

 ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਨਾ ਮਬਲਕੁਲ ਿੁਕੰਿਲ ਅਤੇ ਸਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਿੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਿੈਂ ਇਿ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮਕ ਜੇਕਰ ਿੇਰ ੇਦਆੁਰਾ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝਠੂੀ ਸਾਬਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤਾਂ 
ਿੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਾ/ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ/ਿੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਮਜਿੀ ਝੂਠੀ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿੇਰ ੇਲਾਭ ਵਾਪਸ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਮਿਤੀ______________                                                          ਮਬਆਨ ਕਰਤਾ 

ਸਥਾਨ_____________ 


