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Department of Revenue, Rehabilitation & Disaster Management/ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਵਭਾਗ 

   Issuance of Dogra Category Certificate / ਡੋਗਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

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 /  ਤਾਰ ੇ(*) ਨਾਲ ਵਨਸ਼੍ਾਨਬੱਧ ਖੇਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ 

     2. Fill the details under this section in English/ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰ ੇਵੇਰਵ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵੱਚ ਭਰ ੋ  

  

The details are to be entered if family member is applying on behalf Beneficiary  

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

Self-Attested 

 Photo of 

Applicant  

 

1. Relation with Beneficiary/ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ *        Self                                   Father                   Grandfather 

2. Name  of applicant/ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਿ *  

3. Address of Applicant/ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ*  

 

 

 

 

List of Required Documents. Please tick (√) the document attached/ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵਜੇ਼਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜੜੁੇ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਨੰੂ ਵਟੱਕ ਲਗਾਓ 

 

                           Name of Documents / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨ਼ਾਂ  Whether Mandatory / Optional   

1. 

Self-Attested Copy of ID cum residence Proof of beneficiary (Aadhar Card/Driving License/Passport/Voter 

Card/Govt. ID Card)/ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਡਰਾਇਵਵੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ / ਪ੍ਾਸਪੋ੍ਰਟ / ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ / ਸਰਕਾਰੀ ID 

ਕਾਰਡ) 

Mandatory 

2. 

Self-Attested Copy of ID cum residence Proof of Applicant  ( Aadhar Card/Driving License/Passport/Voter 

Card/Govt. ID Card)/ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱ੍ਤਰ (ID ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਵੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ / ਪ੍ਾਸਪੋ੍ਰਟ / ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ / ਸਰਕਾਰੀ 
ID ਕਾਰਡ) ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪ੍ੀ 

Mandatory (If applied by 

Grandfather or father) 

3. Self-Declaration/ ਸਵ-ੈਘੋਸ਼ਣਾ Mandatory 

4.  Self- attested copy of Residence Certificate / ਮਨਵਾਸ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਰਿਾਮਣਤ ਕਾਾੱਪੀ Mandatory  

. 

 

           Signature of Applicant/ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਦਸਤਖਤ 

    

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

Beneficiary  
(Live Photo to be 
Captured while 
submission of 

application) Note 
Attach 2 latest 

passport size with 
form  

 

1.  Beneficiary Name/ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਿ *  

2.  Beneficiary Father Name /  ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਪਤਾ ਦਾ ਨਾਿ *  

3.  Beneficiary Grandfather's Name/  ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਿ *  

4. Date of Birth/ ਜਨਿ ਤਾਰੀਖ *  Age: 

5. Gender/ ਮਲੰਗ  * Male / ਿਰਦ             Female/ ਇਸਤਰੀ                 Transgender/ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ 

6. Contact Number/ ਿੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ *  Email ID  

7. Region/  ਖੇਤਰ *  Rural/ ਪੇਂਡ ੂ                    Urban/ ਸ਼ਮਿਰੀ  

8. Permanent Address/ ਪਾੱ ਕਾ ਪਤਾ *  

9. PIN Code/ ਮਪੰਨ ਕੋਡ *  10.Tehsil/Sub tehsil / ਤਮਿਸੀਲ /ਸਬ ਤਮਿਸੀਲ*  

11. District/ ਮਜਲਹਾ  *  12. State/ ਰਾਜ *  

13. Village (In case of Rural Region only)/ ਮਪੰਡ *  14.Post office Name / ਡਾਕਖਾਨਾ*   

16. Religion/ ਧਰਿ *         Hindu/  ਮਿੰਦ ੂ                   Muslim/ ਿੁਸਮਲਿ                        Sikh / ਮਸਾੱ ਖ       

17. Residence Certificate Details/ ਰੇਜੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਵੇਰਵਾ * 

Issuing authority Details *  

Designation ……………….District ……………. Tehsil /Sub tehsil…………………… 

Certificate No.*  …………………………………………….. 

Date of Issue *   …………………………………………….. 

Processing Office (Corresponding to Permanent Address)/ 
ਪਰੋਸੈਮਸੰਗ ਦਫਤਰ (ਸਥਾਈ ਪਤ ੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)* 

Tehsildar  ………………………………. 

Naib tehsildar  ………………………………. 

 

 

Government Fees:  Rs.10   

Facilitation Charges: Rs. 60 
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ਸਵ-ੈਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ੍ਤਰ 

 (ਵਸੱਖ/ਵਹੰਦੂ/ਮੁਸਵਲਮ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਵਿਕਟੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ) 

 

1. ਿੈਂ......................................... ਪੁਾੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ....................................... ਪੁਾੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ........................................ 
ਉਿਰ.................. ਪਾੱ ਕਾ ਪਤਾ............................................................................................ ................................. 
ਤਮਿਸੀਲ........................ਮਜਲਹਾ.............. .... .... .... ........ਦਾ ਰਮਿਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ। 

2. ਿੈਂ ਮਸਾੱ ਖ/ਮਿੰਦ/ੂਿੁਸਮਲਿ ਧਰਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਾੱ ਖਦਾ ਿਾਂ। 
3. ਿੈਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾੱ ਮਖਆ ਸਵੇਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਿ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਮਵਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾੱ ਖ/ਮਿੰਦ/ੂਿਸੁਮਲਿ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਲੋੜੀਂਦਾ 

ਿੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਸਿੇਤ 3 ਤਾਜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਫਟੋੋਆ ਂਅਤੇ ਤਮਿਸੀਲਦਾਰ...........................................ਵਾੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ  ਰੈਜੀਡੈਂਸ 
ਸਰਟੀਮਫਕਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨਾੱ ਥੀ ਿੈ। 

4. ਿੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਾੱ ਖਦਾ ਿਾਂ। ਜੇਕਰ ਿਰੇੇ ਵਾੱ ਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਤਾੱ ਥ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ 
ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਸਾਬਤ ਿੰੁਦ ੇਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਿੈਂ ਮਜੰਿਵੇਾਰ ਿਵੋਾਂਗਾ। 

 

ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ…………………………… 

ਦਸਤਖਤ………………………… 

ਤਸਦੀਕ 

 ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਮਕ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਸਚੂਨਾ ਸਿੀ ਅਤ ੇਤਾੱਥਾਂ ਦ ੇਆਧਾਮਰਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾੱਲ 
ਛੁਪਾਈ/ਗਲਤ ਨਿੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿੈ। 

 

ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ…………………………… 

ਦਸਤਖਤ………………………… 

 

ਸਥਾਨ: 
ਮਿਤੀ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ਘੋਸ਼੍ਣਾ ਕਰਤਾ ਦੀ 

ਫੋਟੋ  
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ਦਾਦੇ ਜ਼ਾਂ ਵਪ੍ਤਾ ਵਲੋਂ ਸਵ-ੈਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ੍ਤਰ 

(ਜੇਕਰ ਦਰਖਾਸਤ ਵਪ੍ਤਾ ਜ਼ਾਂ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ) 
(ਵਸੱਖ/ਵਹੰਦੂ/ਮੁਸਵਲਮ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ) 

 
 
 

1. ਿੈਂ.........................................ਪੁਾੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ.......................................ਪੁਾੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ................. ............. ......................... 
ਉਿਰ.................. ਪਾੱ ਕਾ ਪਤਾ............................................................. ............. ............. ............. ............. ...... 
ਤਮਿਸੀਲ........................ਮਜਲਹਾ..................ਦਾ ਰਮਿਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ। 

2. ਿੈਂ ਮਸਾੱ ਖ/ਮਿੰਦ/ੂਿੁਸਮਲਿ ਧਰਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਾੱ ਖਦਾ ਿਾਂ। 

3. ਿੇਰਾ ਪੁਾੱ ਤਰ/ਪਤੋਰਾ......................ਪੁਾੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ.................................ਜੋ ਇਸ ਸਿੇਂ.............................. ................ ......ਪਤੇ 
ਤੇ ਰਮਿ ਮਰਿਾ ਿੈ, ਪਰ ਉਿ ਿੇਰੇ ਦਰਸਾਏ ਪਤੇ ਦਾ ਪਾੱ ਕਾ ਵਸਨੀਕ ਿੈ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦਾ ਿੈਂਬਰ ਿੈ। 

4. ...........................ਪੁਾੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ.....................................ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾੱ ਮਖਆ ਸਵੇਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਿ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਮਵਚ ਭਾਰਤੀ ਿੋਣ 
ਸਿੇਂ ਮਸਾੱ ਖ/ਮਿੰਦ/ੂਿੁਸਮਲਿ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ। ਦਰਖਾਸਤ, ਤਾਜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਦੀਆਂ 3 ਫਟੋੋਆ ਂਅਤ ੇ
ਤਮਿਸੀਲਦਾਰ................. .... .... .... .... .... ....ਵਾੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਜੈੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨਾੱ ਥੀ ਿੈ। 

5. .....................ਪੁਾੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ.............................. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਾੱ ਖਦਾ ਿਾਂ। 
ਜੇਕਰ ਿੇਰੇ ਵਾੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਤਾੱ ਥ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਸਾਬਤ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਿੈਂ ਮਜੰਿਵੇਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ। 

 

 

 

ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ…………………………… 

ਦਸਤਖਤ………………………… 

ਤਸਦੀਕ 

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਮਕ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਸਚੂਨਾ ਸਿੀ ਅਤ ੇਤਾੱਥਾਂ ਦ ੇਆਧਾਮਰਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾੱਲ ਛੁਪਾਈ/ਗਲਤ 
ਨਿੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿੈ। 

 

 

ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ…………………………… 

ਦਸਤਖਤ………………………… 

 

ਸਥਾਨ: 

ਮਿਤੀ: 
 

 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਦੀ 

ਿੋਟੋ  

 


