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Application Form for filling Property TAX  

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ 

City Name/ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ*  Assessment Year/ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ*           to 

Property Address/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਤਾ 
House No./ Shop No. 

ਮਕਾਨ ਨੰ. / ਦੁਕਾਨ ਨੰ. 
 

Building Name / Colony  
Name 

ਬਿਲਬ ੰਗ ਦਾ ਨਾਮ / ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ 

 
 

Street  Name /ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ  

Locality/ Mohalla* 

ਇਲਾਕਾ / ਮੁਹੱਲਾ* 
 

Pin code/ ਬ ੰਨ ਕੋ  *  Existing Property 

ID/ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਤੀ ID 

 

Assessment Information/ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
Property 

Usage 

Type* 

ਜਾਇਦਾਦ 

 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਕਸਮ 

 Commercial /ਵ ਾਰਕ   

 Industrial/ਉਦਯੋਬਗਕ 

 Institutional/ਸੰਸਥਾਗਤ 

 Mixed/ਬਮਸ਼ਰਤ 

 Others/ਹੋਰ 

 Residential/ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ 

Property 
ID* 

ਜਾਇਦਾਦ 

 ID 

 Flat / Part of Building 

ਫਲੈਟ / ਬਿਲਬ ੰਗ ਦਾ ਬਹੱਸਾ 
 independent Building 

ਸੁਤੰਤਰ ਇਮਾਰਤ 

 Vacant Land 

ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 

 

Vasika No./ ਵਾਬਸਕਾ ਨੰ.  

Vasika Date /ਵਾਬਸਕਾ ਤਾਰੀਖ  

Allotment Letter No. 

ਅਲਾਟਮੈਂਟ  ੱਤਰ ਨੰ. 
 

Allotment  Date 

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਮਤੀ 
 

Firm/ Business Name 

ਫਰਮ / ਵ ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 

 

Remarks/ ਬਟੱ ਣੀਆਂ  

Do you have any inflammable material stored in your property? 

ਕੀ ਤੁਹਾ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਵਚ ਕੋਈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ  ਦਾਰਥ ਸਟੋਰ ਹੈ? 

Height of property more than 36 feet? 

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 36 ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? 

Plot Size (In Sq. Yards) * 
 ਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਵਰਗ ਗਜ਼ ਬਵੱਚ)  

 No. of Floors * 
 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੰਬਖਆ 

 

Floor No. 

ਫਲੋਰ ਨੰ. * 
……………… 

Kindly tick on Property Usage Type /ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਕਸਮ ਤ ੇਹਟਕ ਕਰੋ*  

Commercial/ industrial/ institutional /Mixed /Others/Residential 

ਵਪ੍ਾਰਕ / ਉਦਯੋਹਿਕ / ਸੂੰ ਸਥਾਿਤ / ਹਮਕਸਡ / ਿੋਰ / ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ 

Sub Usage Type* 

 ਉ  ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਕਸਮ 

(Note: Sub Usage type ਦੇ ਨਾਮਾਂ 
ਲਈ, ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਨੂੰ ਬਰ 2 ਤੇ ਵੇਖੋ) 

    

Occupancy/ ਵਰਤੋਂ*    Rented   Self-Occupied    Unoccupied 

   ਬਕਰਾਏ ਤੇ         ਸਵੈ-ਕਿਜ਼ਾ      ਅਣ-ਅਬਧਕਾਰਤ   

Build UP Area 
 ( In square feet ) * 

ਬਨਰਮਾਣ  ਖੇਤਰਫਲ  
(ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਬਵਚ) 

 

Annual Rent 

ਸਲਾਨਾ ਬਕਰਾਇਆ*  

 

Facilitation charges: Rs.30 All details to be filled in English only / ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਸਰਫ ਅੂੰ ਿਰੇਜੀ ਹਵਿੱ ਚ ਭਰੇ ਜਾਣ| 



Page 2 of 4 
 

Floor No. 

ਫਲੋਰ ਨੰ. * 
……………… 

Kindly tick Property Usage Type /ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਕਸਮ* 

Commercial/ industrial/ institutional /Mixed /Others/Residential 

ਵਪ੍ਾਰਕ / ਉਦਯੋਹਿਕ / ਸੂੰ ਸਥਾਿਤ / ਹਮਕਸਡ / ਿੋਰ / ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ 
Sub Usage Type 

 ਉ  ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਕਸਮ * 
(Note: Sub Usage type ਦੇ ਨਾਮਾਂ 

ਲਈ, ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਨੂੰ ਬਰ 2 ਤੇ ਵੇਖੋ) 

    

Occupancy/ ਵਰਤੋਂ*    Rented   Self-Occupied    Unoccupied 

   ਬਕਰਾਏ ਤੇ         ਸਵੈ-ਕਿਜ਼ਾ      ਅਣ-ਅਬਧਕਾਰਤ   

Build UP Area 
 ( In square feet ) * 

ਬਨਰਮਾਣ  ਖੇਤਰਫਲ  
(ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਬਵਚ) 

 

Annual Rent* 

ਸਲਾਨਾ ਬਕਰਾਇਆ 

 

 **Incase No of floors are more than 2 kindly fill other floor details on Annexure: A** 

  ਮੂੰ ਜਲਾਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੋਰ ਮੂੰ ਜਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਲਿੱ ਿ-A ਤੇ ਭਰੋ 
Owner Information /ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

Owner Type * 

ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਕਸਮ 
 Single     Multiple 

ਇੱਕ    ਿਹੁ ਮਾਲਕ  

 Institutional – Private                Institutional – Government       
ਸੰਸਥਾਗਤ – ਬਨਜੀ    ਸੰਸਥਾਗਤ - ਸਰਕਾਰ  

Name /ਨਾਮ*  

Gender/ ਬਲੰਗ* Male / ਮਰਦ           Female/ ਇਸਤਰੀ          Transgender/ ਟਰਾਂਸਜੈਂ ਰ 

Mobile No/ ਮੋਿਾਈਲ ਨੰ*  

Father/ Husband  Name  

ਬ ਤਾ /  ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ* 

 

Relationship/ ਬਰਸ਼ਤਾ  Father/ ਬ ਤਾ Husband/  ਤੀ 
Special Category/ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ*    Not Applicable  

 Defense Personnel  Document Id Type Defence ID proof 

 Below Poverty Line Document Id Type BPL card 

 Widow    Document Id Type Death Certificate 

 Freedom Fighter  Document Id Type Certificate issued by 
     DC/Competent Authority 

 Handicapped Person  Document Id Type Certificate of Handicap 
     by the competent authority 

Certificate/ Id card No. * 
ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ / ਆਈ ੀ ਕਾਰ  ਨੰ.  

 Email Id 

/ਈਮੇਲ ਆਈ ੀ 
 

Correspondence Address   

 ੱਤਰ ਬਵਹਾਰ  ਤਾ 
 

Commercial Sub Usage type Industrial Sub Usage Type Institutional Sub Usage Types 

 AC Restaurant 

 Establishments( In Malls) 

 Establishment (In 
Multiplex) 

 Grocery Store 

 Hotels 

 Malls 

 Marriage Palace 

 Movie Theater 

 Multiplex 

 Non AC Restaurants 

 Office Space 

 Other Commercial Usage 

 Pharmacy 

 Private Dispensary 

 Private Hospital 

 Shop/Showroom 

 Statutory Organization 

 Godown/ Warehouse 

 Manufacturing Facility 

 Other Industrial Usage 

 College 

 Community Hall 

 Golf Club 

 Govt Aided Educational Institute 

 Govt Hospital & Dispensary 

 Historical Building 

 Old Age Homes 

 Orphanage 

 Other Private Educational Institute 

 Others 

 Polytechnic 

 Public Librarires 

 Religious Institution 

 School 

 Social Club 

 Sports Stadium 

 Stray animal Center 

 Training institute 
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List of Required Documents / ਜਰ ਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ . Please tick (√) the document attached / ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱ ਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਹਟਿੱ ਕ (√) ਕਰੋ| 

S. No. Name of Documents / ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ Whether Mandatory / 

Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇੱਬਿਕ 

1 Application Form Mandatory  

2 Previous Property Tax Payment Slip  Optional  

3. Id Proof Applicant  Mandatory  

 

ਘੋਸ਼ਣਾ/Declaration:-             

  ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਕ ਉ ਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਬਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਿੁ ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਗਆ ਹੈ | ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਰਾ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਬਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ 

ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਿਤ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ / ਹੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਬਜਹੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਬਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤ ੇਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | 

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. 

 
 
ਬਮਤੀ:/Dated:                        

                                                                                                       

ਬਿਆਨਕਰਤਾ/Declarant   

 Citizen’s Signature / Thumb Impression 
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Annexure- A 

Incase no of floors more than two then fill other floors details here / ਮੂੰ ਜਲਾਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਿੋਰ ਮੂੰ ਜਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ|         

Floor No. 

ਫਲੋਰ ਨੰ. * 
……………… 

Kindly tick on Property Usage Type /ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਕਸਮ ਤ ੇਹਟਕ ਕਰੋ*  

Commercial/ Industrial/ Institutional /Mixed /Others/Residential 

ਵਪ੍ਾਰਕ / ਉਦਯੋਹਿਕ / ਸੂੰ ਸਥਾਿਤ / ਹਮਕਸਡ / ਿੋਰ / ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ 

Sub Usage Type 

 ਉ  ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਕਸਮ * 
(Note: Sub Usage type ਦੇ ਨਾਮਾਂ 

ਲਈ, ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਨੂੰ ਬਰ 2 ਤੇ ਵੇਖੋ) 

    

Occupancy/ ਵਰਤੋਂ*    Rented   Self-Occupied    Unoccupied 

   ਬਕਰਾਏ ਤੇ         ਸਵੈ-ਕਿਜ਼ਾ      ਅਣ-ਅਬਧਕਾਰਤ   

Build UP Area 
 ( In square feet ) * 

ਬਨਰਮਾਣ  ਖੇਤਰਫਲ  
(ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਬਵਚ) 

 

Annual Rent* 

ਸਲਾਨਾ ਬਕਰਾਇਆ 

 

Floor No. 

ਫਲੋਰ ਨੰ. * 
……………… 

Kindly tick on Property Usage Type /ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਕਸਮ ਤ ੇਹਟਕ ਕਰੋ*  

Commercial/ Industrial/ Institutional /Mixed /Others/Residential 

ਵਪ੍ਾਰਕ / ਉਦਯੋਹਿਕ / ਸੂੰ ਸਥਾਿਤ / ਹਮਕਸਡ / ਿੋਰ / ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ 

Sub Usage Type 

 ਉ  ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਕਸਮ * 
(Note: Sub Usage type ਦੇ ਨਾਮਾਂ 

ਲਈ, ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਨੂੰ ਬਰ 2 ਤੇ ਵੇਖੋ)) 

    

Occupancy/ ਵਰਤੋਂ*    Rented   Self-Occupied    Unoccupied 

   ਬਕਰਾਏ ਤੇ         ਸਵੈ-ਕਿਜ਼ਾ      ਅਣ-ਅਬਧਕਾਰਤ   

Build UP Area 
 ( In square feet ) * 

ਬਨਰਮਾਣ  ਖੇਤਰਫਲ  
(ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਬਵਚ) 

 

Annual Rent* 

ਸਲਾਨਾ ਬਕਰਾਇਆ 

 

Floor No. 

ਫਲੋਰ ਨੰ. * 
……………… 

Kindly tick on Property Usage Type /ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਕਸਮ ਤ ੇਹਟਕ ਕਰੋ*  

Commercial/ Industrial/ Institutional /Mixed /Others/Residential 

ਵਪ੍ਾਰਕ / ਉਦਯੋਹਿਕ / ਸੂੰ ਸਥਾਿਤ / ਹਮਕਸਡ / ਿੋਰ / ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ 

Sub Usage Type 

 ਉ  ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਕਸਮ * 
(Note: Sub Usage type ਦੇ ਨਾਮਾਂ 

ਲਈ, ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਨੂੰ ਬਰ 2 ਤੇ ਵੇਖੋ)) 

    

Occupancy/ ਵਰਤੋਂ*    Rented   Self-Occupied    Unoccupied 

   ਬਕਰਾਏ ਤੇ         ਸਵੈ-ਕਿਜ਼ਾ      ਅਣ-ਅਬਧਕਾਰਤ   

Build UP Area 

 ( In square feet ) * 

ਬਨਰਮਾਣ  ਖੇਤਰਫਲ  
(ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਬਵਚ) 

 

Annual Rent* 

ਸਲਾਨਾ ਬਕਰਾਇਆ 

 

 


