Department of Health and Family Welfare / ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਕਸਿਆਣ ਸਵਭਾਗ
Addition of Name of Child in Birth Certificate / ਜਨਮ

ਚਨਮਦ ਜ

ਲਈ

: _________ ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ / Name of Block & Tehsil ________

: __________ Date of Application /

Application Number /

Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਸਿਹੜੇ ਫੀਿਡ ਤੇ ਤਾਿਾ (*)ਿਸਗਆ ਹੈ , ਓਹ ਭਿਨੇ ਿਿੂਿੀ ਹਨ
Part – 1 Personal Details / ਸਵਅਕਤੀਗਤ

RTS Service Code: _________
ਜ ਫਾਿਮ ਭਿਨ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਿਵਾ

Details of Person Filling the Application Form /
1. Name / ਹਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

Self Attested Photo of

2. Address / ਹਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

Beneficiary

ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ

3. Relation with Beneficiary /

Personal Data of Beneficiary / ਿਾਭਪਾਤਿ ਦਾ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਿਵਾ

4. Name / ਨਾਂ *

5. Gender / ਹਲਿੰਗ *

Male / ਪੁਰਸ਼

Female / ਔਰਤ
7. Age (if Date of birth not known)/
ਉਮਰ (ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਹਮਤੀ ਨਿੀ ਪਤਾ)

6. Date of birth / ਜਨਮ ਹਮਤੀ
8. Place of Birth / ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ

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

District / ਹਿਲਹਾ *

Part – 2 Service Details /

ਦ

12. Mode of Delivery /

Application Details / ਅਿਿੀ ਦਾ ਵੇਿਵਾ
Suwidha Kendra / ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ
Gram Suwidha Kendra / ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ
By Post / ਡਾਕ ਦੁ ਆਰਾ

*
ਦਫ਼ਤਰ *

13. Application processing Office /

Addition of Name in Birth Certificate/ ਜਨਮ
ਨਾਾਂ ਜੋ

14. Name of the child to be added /
15. Date of birth of child /
16. Father’s Father Name /

ਨਮ

ਉ

ਚ ਨਾਂ ਦ ਜ

ਲਈ

*

*

ਨ *

17. Address of Parents at the time of Birth / ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਵਿਤਾ ਦਾ ਿਤਾ *

Registration Details /
18. Registration Office /

ਨ ਫ
ਨ

ਨਨ
ਮ

21. Birth Certificate Issuance Date / ਨਮ
22. District /
23. Tehsil /

ਨ ਦਾ ਵੇਿਵਾ

*

19. Birth Registration Number / ਜਨਮ
20. Date of Registration /

ਜ

*

*
ਫ

ਕਰਨ

ਮ

*

*
*

24. Place of birth / ਨਮ ਅਸਥਾਨ *
Rural Areas / ਿੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ
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25. Write the name of Police Station if the child is born before 31.12.2003 /
ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ 31.12.2003 ਤੋਂ ਿਵਿਲਾਾਂ ਿੋਇਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਿੁਵਲਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਾਂ ਵਲਖੋ | *
26. Write name of Revenue Block in case of child is born between
01.01.2004 to 30.09.2010 / ਅਗ੍ਰ ਬੱਚਾ 01.01.2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30.09.2010 ਤੱਕ
ਿੋਇਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਰੈਵਿਵਨਊ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਾਂ ਵਲਖੋ | *
27. Write name of Primary Health Centre (PHC) / Community Health
Centre (CHC), If the child is born after 01.10.2010 / ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ 01.10.2010 ਤੋਂ
ਬਾਦ ਿੋਇਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਿਰਾਇਮਰੀ ਵਸਿਤ ਕੇਂਦਰ (ਿੀ ਐਚ ਸੀ ) / ਕਮਊਵਨਟੀ ਵਸਿਤ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ ਐਚ ਸੀ) ਦਾ ਨਾਾਂ
ਵਲਖੋ | *
Urban Areas / ਸਵਿਰੀ ਇਲਾਕੇ
28.Name of the Muncipal Corporation /Counsils /Nagar Panchayat be given /
ਨਗ੍ਰ ਵਨਗ੍ਮ /ਕੋੰਸਲ /ਨਗ੍ਰ ਿੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਾਂ ਵਲਖੋ *

Part -3 List of Required Documents / ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ . Please tick (√) the document attached / ਸਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਨੱਥੀ ਦਿਤਾਵੇਿਾਂ ਨੂੂੰ ਸ ੱ ਕ (√) ਕਿੋ
Whether Mandatory / Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇੱਵਿਕ

Name of Documents / ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ
1.

Copy of self declaration from Father / Mother / Guardian
ਹਪਤਾ / ਮਾਤਾ / ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੱ ਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਿੀ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

2.

Copy of Birth Certificate of child (self attested)/

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

3.

ਨਮ
ਫ (
)
Copy of School Certificate / Passport / Immunization Card /
Driving License or any other document in which name of the child
is written (self attested)
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ

ਸਰਟੀਹਿਕੇਟ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ / ਡਰਾਈਹਵਿੰ ਗ

ਲਾਈਸੇੇੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਜਸ ਹਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਲਹਿਆ ਿੋਵੇ (

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

)

ਮੈਂ ਸੱ ਚੇ ਹਦਲੋਂ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉੱਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਿੀ ਿਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ / ਗਲਤ ਹਬਆਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ

ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਿਸਤਾਿਰ / ਅਿੰ ਗੂਠਾ ਹਨਸ਼ਾਨ
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ਸਿਨੇਕਾਿ ਦੀ ਫੋ ੋ

ਿਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਿ

ਮੈਂ ....................................... ................................ ਿੁੱਤਰ /ਿੁੱਤਰੀ /ਿਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀ .................................... ਿਾਸੀ ..........................
ਤਵਿਸੀਲ ..........................................................................................ਵਜ਼ਲਹ ਾ .........................................................................
........................................................... ਦਾ/ਦੀ ਿਸਨੀਕ ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਬਆਨ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਵਕ:1. ਮੇਰੇ ਿੁੱਤਰ / ਿੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ................................................................ ਵਿਖੇ ਵਮਤੀ .................................. ਨੂਿੰ ਿੋਈਆ ਸੀ
2. ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਿੱਕਾ ਨਾਾਂ ਨਾ ਰੱਖਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਦਰਾਜ ਉਸਦੇ ਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਦਰਜ ਿੋਇਆ ਸੀ |
3. ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਰੀਤੀ ਵਰਿਾਜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਿੈ | ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿੁਣ ਿੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਨਾਾਂ....................................... ਰੱਖ
ਵਲਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਵਲਆ ਨਿੀਂ ਜਾਿੇਗ੍ਾ |
4. ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਰਵਜਸਟਰ ੇਸ਼੍ਨ ਵਰਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਾਂ .......................................... ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਾਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ |
5. ਮੇਰੇ ਿੱਲੋਂ ਉਿਰੋਕਤ ਵਦੱਤਾ ਵਬਆਨ ਸਿੀ ਿਾ ਦਰੁਸਤ ਿੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ੱਲ ਤੋਂ ਿਾਵਕਫ਼ ਿਾਾਂ ਵਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਾਂ ਇਕ ਿਾਰ ਵਰਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਿ ਨਾਾਂ ਬਦਵਲਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਵਮਤੀ ......................................

ਵਬਆਨਕਰਤਾ ................................................

ਘੋਸ਼੍ਣਾ :-ਮੈਂ ਇਿ ਘੋਸ਼੍ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਵਕ ਉਿਰੋਕਤ ਿਤੇ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਿਾਸ਼੍ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਿੀ ਿੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁ ਝ ਿੀ ਿੁ ਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਵਗ੍ਆ | ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਗ੍ਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂ ਠੀ ਸਾਬਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ ਿੋਿਾਾਂਗ੍ਾ / ਿੋਿਾਾਂਗ੍ੀ ਅਤੇ ਅਵਜਿੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂਨਿੰ ੂ ਵਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਸਰੀ (summarily) ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣਗ੍ੇ |

ਹਮਤੀ ...........................................

ਹਬਆਨਕਰਤਾ ..................................
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ਸੇਿਾ ਵਿਖੇ
ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ
ਜਨਮ ਤੇ ਮੋਤ ਨਗ੍ਰ ਵਨਗ੍ਮ
........................................
ਵਿਸ਼੍ਾ : ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ |

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ,
ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਿੁੱਤਰ/ਿੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ...................................................................................... ਵਿਖੇ ਵਮਤੀ
.................................................................... ਨੂਿੰ ਿੋਇਆ ਸੀ | ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਵਰਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਾਂ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿੋਈਆ ਸੀ | ਿੁਣ ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਨਾਾਂਕਰਨ ਰੀਤੀ ਵਰਿਾਜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਾਂ ................................................................ ਰੱਖ ਵਲਆ ਿੈ |
ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਿਰੋਕਤ ਜਨਮ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼੍ਨ ਵਰਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ
ਤੇ ਤੋਰ ਤੇ ..................................................................... ਦੀ ਕਾਿੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿਾਾਂ |

ਧੰਨਿਾਦ

ਆਿ ਜੀ ਦਾ /ਦੀ ਵਿਸਿਾਸ਼੍ਿਾਤਰ
.........................................................
..........................................................
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Feed Back Form/ ਿੀਡਬੈਕ
1. Is there any unnecessary information being asked in the Form?/ ਕੀ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

ਿਾਰਮ ਹਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਗੀ ਗਈ ਿੈ
If Yes, Please specify the detail/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ

2. Is any vague information is being asked in the form?/ ਕੀ ਿਾਰਮ ਹਵਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਗੀ ਗਈ ਿੈ
If Yes, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ

3. Is the space provided in the form is sufficient for filling up the
required information?/ ਕੀ ਿਾਰਮ ਹਵਚ ਮੁਿੱਈਆ ਸਪੇਸ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿੈ
If No, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਨਾਂ, ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ

4. Any other suggestion you may like to make, Please specify / ਕੋਈ ਿੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁਿੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ
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