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Department of Social Justice & Empowerment and Minorities/ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਿ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਿਣਤੀ ਜਿਭਾਿ 
  Form for  BC/OBC Caste Certificate / ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ /ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਰਟੀਜਿਕੇਟ ਲਈ  ਿਾਰਮ 

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 & Punjabi  

 

Part – 2  Service Details / ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

Application Details /  ਅਰਿੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 
1. Mode of Delivery of Service/ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ       Sewa Kendra /  ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ                           By Post / ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ           
2. Caste / ਜਾਤ *  

3. Category/ ਸ਼੍ਰੇਣੀ * OBC                                                                         BC  

4. Religion/ ਧਰਿ *       Christian        Hindu         Muslim        Sikh        Others 

5. Verification Certificate Number / ਪੜਤਾਲ ਪੱਤਰ ਨੰ  

6. Issue Date / ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ  

7. Issued To / ਮਕਸਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  

Details of Person Filling the Application Form / ਅਰਿੀ ਿਾਰਮ ਭਰਿ ਿਾਲੇ  ਦਾ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ 

Self-Attested 

 Photo of 

Beneficiary 

1. Applicant Name/ ਪਰਾਰਥੀ ਦਾ ਨਾਿ    

2. Address / ਪਤਾ  

3. Relation with Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਮਰਸ਼੍ਤਾ  

Personal Data of Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ 
 

1. Beneficiary  Name/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਿ*  

2. Father's Name/ਮਪਤਾ ਦਾ ਨਾਿ *  

3. Mother's Name/ਿਾਂ ਦਾ ਨਾਿ  *  

4. Date of Birth /ਜਨਿ ਮਿਤੀ *  Place of Birth/ ਜਨਿ ਸਥਾਨ  

5. Gender/ਮਲੰਗ *  Male       Female                     Transgender    

6. Marital Status/ਮਵਆਿੁਤਾ ਸਮਥਤੀ  * Married                                    Unmarried Divorced Separated    Widowed 

7. Contact Phone Number/ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ *  

8. Email ID/ਈਿੇਲ ਆਈਡੀ  

9. Region/ਖੇਤਰ* Rural                                                             Urban  

10. Permanent Address/ਸਥਾਈ ਪਤਾ*  

11. PIN Code/ ਮਪੰਨ ਕੋਡ*  12.Tehsil /  Sub –Tehsil/ ਤਮਿਸੀਲ ਸਬ ਤਮਿਸੀਲ *  

13. District/ਮ਼ਿਲਹਾ *  14. State/ ਰਾਜ *  

15. Town/City Name (in case or Urban region only)/ ਕਸਬੇ / ਸ਼ਮਿਰ ਦਾ ਨਾਿ (ਮਸਰਫ  ਸ਼ਮਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ)  *  

16.  Village Name (In case of Rural Region only)/ ਮਪੰਡ ਦਾ ਨਾਿ (ਮਸਰਫ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ  ਮਵੱਚ)  *  

Correspondence address same as permanent address 

16. Address of Correspondence/ ਪੱਤਰ ਮਵਿਾਰ ਦਾ ਪਤਾ *  

17. PIN Code/ ਮਪੰਨ ਕੋਡ  *  18.  Tehsil /  Sub –Tehsil/ ਤਮਿਸੀਲ ਸਬ ਤਮਿਸੀਲ*  

19. District / ਮ਼ਿਲਹਾ *  20. State/ ਰਾਜ *  

21. Town/City Name (in case or Urban Region only/  ਕਸਬੇ / ਸ਼ਮਿਰ ਦਾ ਨਾਿ (ਮਸਰਫ  ਸ਼ਮਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ)  *  

22. Village Name (In case of Rural Region only)/ ਮਪੰਡ ਦਾ ਨਾਿ (ਮਸਰਫ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ  ਮਵੱਚ)  *  
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8. Designation of issuing person/ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਿੁਦਾ  

9. Aadhar Number/ ਆਧਾਰ ਨੰ. 

 

 

10. Aadhar enrollment number (If Aadhar not issued)/ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਿੈਂਟ ਨੰਬਰ ( ਜ ੇਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ )  

11. Voter ID Card Number/ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰ  

12. Application processing office/ ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰ *  

Information regarding Parents Employed in Government Service / ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਚ ਿੌਕਰੀ 
 Father Mother 

12. Class of Service / ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਕਸਿ   

13. Scale of Pay /ਵੇਤਨਿਾਨ   

Information regarding Parents Employed in Private Service/ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਾ ਜਿਿੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਚ ਿੌਕਰੀ 
 Father Mother 

14. Name of the Organization/ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਿ   

15. Designation / ਅਿੁਦਾ   

16.. Remuneration/ ਵੇਤਨਿਾਨ    

 

                                 Agriculture land holding owned by whole family including Mother and Father / ਪੂਰੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮੀਨ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਸਮੇਤ 

17. Total Land Holding / ਕੁਲ ਜਿੀਨੀ ਰਕਬਾ  

18.. Location / ਥਾਂ  

19. Percentage of the total irrigated land/ ਮਕੰਨੇ ਪਰਤੀਸ਼੍ਤ ਜਿੀਨ ਉਪਜਾਊ ਿੈ?   

                                                                            Vacant land or building in urban areas / ਸ਼ਵਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਿਾਂ ਵਿਲਵ ਿੰਗ 

20. Property Details / ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ                   Self-Occupied                                          Rented 

21. Use to which it is put / ਮਕੰਨੀ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਮਵਚ ਿ ੈ  

22. Location / ਥਾਂ  

23. Area of the Property / ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ  ਖਤੇਰ  

24. Type of Property / ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਕਸਿ                   Commercial                                  Residential  

                                                                                                                      Income/Wealth / ਆਮਦਨ 

25. Annual Family Income from all sources/ ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਿਦਨ*  

26. Whether Income Tax payer/ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਰ ਭਰਦੇ ਿੋ *                       Yes                                                     No 

Part -3   List of Required Documents. Please tick (√) the document attached 

                           Name of Documents / ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਦਾ ਿਾਂ  Whether Mandatory / Optional  

1. Copy of Residence Proof / ਮਰਿਾਇਸ਼੍ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory 

2. Copy of  Verification Leaf  / ਪੜਤਾਲ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ Optional  

3. Copy of Proof of Age  / ਉਿਰ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory 

4. Copy of ID Proof  / ਪਮਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory  

5. Copy of Self Declaration’s form  / ਸਵੈ- ਘੋਸ਼੍ਣਾ ਪੱਤਰ ਫਾਰਿ ਦੀ ਕਾਪੀ Mandatory 

ਘੋਸ਼੍ਣਾ/Declaration:-                

 ਿੈਂ ਇਿ ਘੋਸ਼੍ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਮਵੱਚ ਸ ਚਨਾ ਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਵਸ਼੍ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਿੀਂ ਮਗਆ ਿੈ | ਿੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਰਾ ਜਾਣ  ਿਾਂ ਮਕ ਜੇਕਰ ਿੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸ ਚਨਾ ਝ ਠੀ ਸਾਬਤ ਿੋਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਿੈਂ ਕਾਨ ੰ ਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਮਜਿੀ ਝ ਠੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਨੈ ੰ  ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੋ ਤੇ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਣਗੇ | 
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ਿੈਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਿਹਾਂ ਕਰ ਮਰਿਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਯ ਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਿਨੈ ੰ  ਪਰਿਾਮਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਰੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਰੀ ਸਮਿਿਤੀ ਮਦੰਦਾ ਿਾਂ।  ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨ ੰ  ਿੇਰੇ ਗਰਾਿਕ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ / 

ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ  ਨਾਲ ਮਲੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਿਿਤੀ ਮਦੰਦਾ ਿਾਂ । 

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. 

I submit my aadhar number voluntarily and give my consent to use my aadhar details to authenticate me from 

UIDAI and link the aadhar number to my customer profile and certificates/documents issued to me by Government of 

Punjab. 

 

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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ਸਿੈ ਘੋਸ਼੍ਣਾ ਪੱਤਰ 

 

ਿੈਂ……………………………………………………….. ਪੱੁਤਰ / ਪੱੁਤਰੀ / ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀ.......................................................................... 
ਵਾਸੀ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ਤਮਿ:  ………………………………...ਮਜਲਹਾ  ....................................................... ਦਾ / ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਿਾਂ ਅਤ ੇਿਲਫ ਨਾਲ 

ਮਬਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮਕ:- 

 

1. ਿੈਂ …………………………..ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ / ਰੱਖਦੀ ਿਾਂ । ਇਿ ਜਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ /ਿੋਰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 
ਕਰਾਰ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ।  

2. ਿੇਰੀ ਅਤ ੇਿੇਰੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਮਲਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਿਦਨੀ ਿੁਬ: __________________ਰੁ:/- ਿੈ |  

3. ਿੈਂਨ ੰ  ਪਮਿਲਾਂ ਅਮਜਿਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਰੀਸ਼੍ੁਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤ ੇਅਗਰ ਿੈ ਤਾਂ  ਉਿ ਬਿੁਤ ਪਮਿਲਾਂ ਦਾ ਿੈ । ਇਸ ਲਈ ਿੈਂਨ ੰ  ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ /ਿੋਰ 

ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | 
4. ਿੇਰੇ ਮਵਰੱੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਿੀਂ ਚੱਲ ਮਰਿਾ ਿੈ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਿੈਂਨ ੰ  ਇਸ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਮਖਆ ਮਗਆ ਿੋਵੇ । ਿੇਰੇ ਵੱਲੋਂ  ਮਦੱਤੀ ਗਈ 

ਦਰਖਾਸਤ ਅਤ ੇਉਸ ਮਵੱਚ ਦਰਜ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਕਤ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਿਨ। 
 
 
 

ਮਿਤੀ :- __________________________ 

                                           ਜਬਆਿਕਰਤਾ 
 

 ਿੈਂ ਇਿ ਘੋਸ਼੍ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਮਵੱਚ ਸ ਚਨਾ ਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਮਵਸ਼੍ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ 

ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵੱਚ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਛੁਪਇਆ ਨਿੀਂ ਮਗਆ ਿੈ । ਿੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾ ਜਾਣ  ਿਾਂ ਮਕ ਜੇਕਰ ਿੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸ ਚਨਾ ਝ ਠੀ ਸਾਬਤ ਿੰੁਦੀ 
ਿੈ ਤਾਂ ਿੈਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਾ ਦਾ /ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ ਅਤ ੇਅਮਜਿੀ ਝ ਠੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿੈਂਨ ੰ  ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਸਰਸਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਿ ਿੋ 

ਜਾਣਗੇ। 
 
 
 

ਜਮਤੀ:- ___________________________                                         

ਜਬਆਿਕਰਤਾ 
 

 
 
 
 
 

 


