Department of Transport /
Issue of Tax Clearance Certificate /
For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ

RTS Service Code:

Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ :

Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਬਲਾਕ /ਤਿਹਸੀਲ ਦਾ ਨ / Name of Block & Tehsil
Part – 1 Personal Details / ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ
Details of Person Filling the Application Form / ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1. Name / ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਨ

Self Attested Photo of

2. Address / ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

Beneficiary

3. Relation with Beneficiary / ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ
ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ
4. Name / ਨ *

Personal Data of Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ

5. Gender / ਿਲੰਗ *

Male / ਪੁਰਸ਼

6. Date of birth / ਜਨਮ ਿਮਤੀ

Female / ਔਰਤ

7. Age (if Date of birth not known)/
ਉਮਰ (ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਨਹੀ ਪਤਾ)

8. Place of Birth / ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ

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

District / ਿਜ਼ਲਾ *

12. Marital Status / ਿਵਆਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

13. Spouse Name / ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨ
15. Contact Phone Number /ਸੰ ਪਰਕ

14. Email ID / ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ *

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

17. Aadhaar Number (UID) / ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਯੂ ਆਈ
ਡੀ )
18. Below Poverty Line (B.P.L.) Card Number /
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤ ਥੱ ਲੇ (ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ.) ਦਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

Aadhaar Enrollment Number (if
Aadhaar not issued)/ ਅਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮਟ
ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹ ਹੋਇਆ)

19. Mobile Number / ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ

Part – 2 Service Details / ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
Application Details / ਅਰਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1.

Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ

2.

Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਿਮਤੀ

3.

Mode of Delivery / ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
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Sewa Kendra / ਸੇਵਾ ਕਦਰ



By Post / ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ
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4.

Application Processing Office / ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰ

5.

Name and Address of the Dealer or manufacturer
from whom the vehicle was purchased (sale
certificate and certificate road worthiness issued by
the manufacturer to be enclosed

6.

8.

If an ex-army vehicle, enclose proof. If locally
manufactured trailer / semi trailer, enclose the
Class of Vehicle (If motorcycle whether with or
without gear)
The motor vehicle is

9.

A New Vehicle
Type(a)
of Body

10.

Type of Vehicle

11.

Maker’s Name

12.

Month and Year of Manufacture

13.

Number of Cylinders

14.

Horse Power

15.

Cubic Capacity

16.

Maker’s Classification or if not known wheel base

17.

Chassis Number (Affix Pencil Print)

18.
19.

Engine Number of Motor Number in case of Battery
operated vehicles
Seating capacity (Including driver)

20.

Fuel used in the engine

21.

Unladen weight

22.
23.

Particulars of previous registration and registered
numbers (If any)
Color or Colors of body wings and front end

24.

Name of Registered Owner

7.
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25.

Name and Address of the Financier (If Any)

Part-3 List of Required Documents / ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ

ਦੀ ਸੂਚੀ

Name of Documents / ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਨ

Whether Mandatory /
Optional / ਜਰੂਰੀ /
ਇੱ ਿਛਕ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

1.

Copy of the Registration Certificate of the vehicle is
required

2.

Tax receipts of the last tax paid or till date tax paid is
required

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

ਮ ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਕੱਤ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁ ਕਾ ਕੇ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖੀ
ਗਈ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਿਨੱ ਜੀ ਤਰ ਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ /
ਹੋਵਾਂਗੀ । ਮ ਇਹ ਵੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ / ਸਾਡੀ (ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਤ
ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ__________________ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਿਬਨਕਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰਗੂਠਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ
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Feed Back Form/ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ
1. Is there any unnecessary information being asked in the Form?/ ਕੀ

Yes/ ਹ

No/ ਨ

Yes/ ਹ

No/ ਨ

Yes/ ਹ

No/ ਨ

ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਗੀ ਗਈ ਹੈ
If Yes, Please specify the detail/ ਜੇਕਰ ਹ , ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜੀ

2. Is any vague information is being asked in the form?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪ ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਗੀ ਗਈ ਹੈ
If Yes, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਹ , ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜੀ

3. Is the space provided in the form is sufficient for filling up the
required information?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਪੇਸ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
If No, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਨ , ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜੀ

4. Any other suggestion you may like to make, Please specify / ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜੀ
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