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                                                                       Department of Health and Family Welfare / ਸਿਹਤ ਅਤ ੇਪਸਿਵਾਿ ਕਸਿਆਣ ਸਵਭਾਗ  

                                                                 Correction in Death Certificate / ਮੌਤ ਿਿਟੀਸਿਕੇਟ ਸਵਿੱ ਚ ਦਿੁਿਤੀ ਿਈ 

Application Number /           : __________ Date of Application /              : _________  ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ  ਦਾ ਨਾਂ / Name of Block & Tehsil _______ 

Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਸਿਹੜੇ ਿੀਿਡ ਤ ੇਤਾਿਾ (*)ਿਸਗਆ ਹੈ , ਓਹ ਭਿਨੇ ਿਿੂਿੀ ਹਨ 

Part – 1 Personal Details of the Applicant / ਸਿਨੈਕਾਿ ਦਾ ਸਵਅਕਤੀਗਤ                                                                    RTS Service Code: _______   

Details of Person Filling the Application Form /      ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  

Self Attested Photo of 

 Beneficiary 

1. Name /  ਹਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ  

2. Address /  ਹਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ  

3. Relation with Beneficiary /         ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ 

          
 

Personal Data of Beneficiary / ਿਾਭਪਾਤਿ ਦਾ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ 
4. Name / ਨਾਂ *  

5. Gender / ਹਲਿੰ ਗ  *                  Male / ਪੁਰਸ਼                             Female / ਔਰਤ 

6. Date of birth / ਜਨਮ ਹਮਤੀ    7. Age (if Date of birth not known)/ 

ਉਮਰ (ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਹਮਤੀ ਨਿੀ ਪਤਾ) 
 

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  *  

12. Marital Status / ਹਵਆਿ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ  13. Spouse Name /  ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ  

14. Email ID / ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ         15. Contact Phone Number /ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਲਈ ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ  * 

 

16. Voter ID Card Number / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ 

ਨਿੰ ਬਰ 

 

17. Aadhaar Number (UID) / ਅਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ (ਯੂ ਆਈ 

ਡੀ ) 
 

Aadhaar Enrollment Number (if 

Aadhaar not issued)/ ਅਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ 

ਨਿੰ ਬਰ (ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ) 

 

18. Below Poverty Line (B.P.L.) Card Number / 

ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ (ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ.) ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਿੰ ਬਰ   

 

 

Part – 2  Service Details /               

Application Details /  ਅਿਿੀ ਦਾ ਵੇਿਵਾ 

19. Mode of Delivery /                 * 
Suwidha Kendra / ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ      

Gram Suwidha Kendra /  ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ  

By Post / ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ           

 
20. Application processing Office /             ਦਫ਼ਤਰ *  

Correction in Death Certificate  / ਮੌਤ ਿਿਟੀਸਿਕੇਟ ਸਵਿੱ ਚ ਦਿੁਿਤੀ ਿਈ 

                         Existing                                             Required 

 21. Name of the Deceased/ ਹਮਿਤਕ ਦਾ ਨਾਾਂ *  

 22. Father's Name / ਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਾਂ *  

 23. Mother's Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਾਂ * 

 

 

 24. Address at the Time of Death / ਮੌਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਿਤਾ * 

 

 

 25. Place of Death / ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਾਂ *  

Registration Details / ਿਸਿਿਤਿਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਿਵਾ 
26. Date of death / ਮੌਤ ਦੀ ਵਮਤੀ *  

27. Death Certificate Issuance Date / ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ *  
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28. Registration Office /            ਦਫਤ  *  

29. Registration Number /                *  

30. Date of Registration /            ਦ    ਤ  *  

31. District /        *  

32. Tehsil / ਤ       *  

 

Part -3   List of Required Documents / ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਸਤਾਿਜੇਾਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ . Please tick (√) the document attached / ਸਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਨਿੱ ਥੀ ਦਿਤਾਵੇਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਟਿੱ ਕ (√) ਕਿ ੋ 

 Name of Documents / ਦਸਤਾਿਜੇਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ  Whether Mandatory / Optional / ਜਰਰੂੀ / ਇਵੱਿਕ 

1. Scanned Copy of Original Death Certificate (self attested) / 

ਮੌਤ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਿੀ  (    ਤ ਦ  ) 

 

Mandatory     / ਜਰੂਰੀ 

2. Scanned Copy of School certificate of deceased.(self 

attested) / ਵਮਰਤਕ ਦੇ  ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਿੀ (    ਤ ਦ  ) 
Optional /       

3. 

Self Declaration (Describe the reason of correction) under 

state rule 11 / ਸਟੇਟ ਰੂਲ 11 ਦ ੇ ਅਧੀਨ            ਿੱਤਰ (ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਦਾ ਿੇਰਿਾ  ਵਦਿੰਦ ੇਹੋਏ ) ਅਿੰਡਰ ਸਟੇਟ ਰੂਲ 11 

 

Mandatory     / ਜਰੂਰੀ 

4. 

Witnesses of two credible persons like Sarpanch/ Panch / 
Municipal Councilor (MC) / Member of the Legislative 
Assembly (MLA) / Member of Parliament ( MP)  or 

Gazetted Officer  under state rule 11. (self attested) / ਸਟੇਟ 

ਰੂਲ 11 ਦੇ  ਅਧੀਨ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਾਸਯੋਗ੍  ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਿੇਂ ਸਰਿਿੰਚ,ਿਿੰਚ, ਮਊ ਵਨਸਿਲ 

ਕੌਂਸਲਰ (ਐਮ. ਸੀ.) , ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦਸ (ਐਮ ਐਲ ਏ), ਸਿੰਸਦ ਦਾ ਸੱਦਸ (ਐਮ 

ਿੀ) ਜਾਾਂ ਗ੍ਜਟਡ ਅਿਸਰ ਦੀ ਗ੍ਿਾਹੀ ਵਦਉ(    ਤ ਦ  )| 

 

Mandatory     / ਜਰੂਰੀ 

5. Voter card or Adhaar Card for proof of residence (self 

attested) /       ਦ     ਤ ਦ                           (    

ਤ ਦ  ) 

Mandatory     / ਜਰੂਰੀ 

6. Scanned Copy of post mortem report and FIR in accidental 

/ suicide / murder cases. (self attested) / ਿੋਸਟ ਮੋਰਟਮ ਵਰਿੋਰਟ  

ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਣਾ / ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ / ਕਤਲ ਦੀ  ਐਿ ਆਈ ਆਰ ਦੀ  ਸਕੈਨ ਕਾਿੀ (    

ਤ ਦ  )    

 

Mandatory     / ਜਰੂਰੀ 

7. Scanned  Copy of report of cremation ground or immersion 
of ashes or Bhog card or antim ardas & Copy of Property 
papers or insurance policy / Copy of Passport or Bank 

passbook (self attested) /  ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਜਾਾਂ 

ਅਸਵਥਆ ਿਰਿਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਜਾਾਂ ਭੋਗ੍ ਦਾ ਜਾਾਂ ਅਿੰਵਤਮ ਅਰਦਾਸ 

ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦ ੇਕਾਗ੍ਜਾਤ ਜਾਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਾਿੀ / ਿਾਸਿੋਰਟ ਜਾਾਂ  ਬੈੰਕ ਦੀ 

ਪਾਸਬੁਕ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ (    ਤ ਦ  ) | 

Mandatory     / ਜਰੂਰੀ 

 

ਮੈਂ ਸੱਚ ੇਹਦਲੋਂ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉੱਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਿੀ ਿਨ ਅਤ ੇਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ / ਗਲਤ ਹਬਆਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹਨਿੱਜੀ ਤਰੋ ਤੇ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ                                           

 

 

ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਿਸਤਾਖਰ / ਅਿੰ ਗੂਠਾ ਹਨਸ਼ਾਨ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Member_of_the_Legislative_Assembly_(India)
http://en.wikipedia.org/wiki/Member_of_the_Legislative_Assembly_(India)
http://en.wikipedia.org/wiki/Member_of_Parliament
http://www.shabdkosh.com/pa/translate/%E0%A8%96%E0%A9%81%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%81%E0%A8%B6%E0%A9%80/%E0%A8%96%E0%A9%81%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%81%E0%A8%B6%E0%A9%80_meaning_in_Punjabi_English
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     ਸਿ ੈਘਸ਼ੋਣਾ  

ਸੇਿਾ ਵਿਖ ੇ  

                           ਵਜ਼ਲਹ ਾ  ਰਵਜਸਟਰਾਰ  

                            ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ  

                           ........................ 

ਵਿਸ਼ਾ : ਮੌਤ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ................................................. ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਿਾਉਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ  

ਸਰੀ ਮਾਨ ਜੀ 

             ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹ ੈਵਕ ਇਕ  ਮੌਤ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਨਿੰਬਰ ................................................................   ਵਮਤੀ ..................................ਨੂਿੰ  ਮੇਰ ੇ..........................................  

              ਦੇ ਨਾਮ ਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  ਵਗ੍ਆ ਸੀ | ਿਰ ਉਕਤ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਵਿੱਚ......................................... ਦਾ ਗ੍ਲਤ ਇਿੰਦਰਾਜ ਹੈ | 

              ਜਦਵਕ ਉਹਨਾ  ਦਾ ਇਿੰਦਰਾਜ ...........................................................................................................................................ਹਣੋਾ ਚਾਵਹਦਾ ਸੀ | ਮੌਤ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ  

             ਵਿੱਚ ਗ੍ਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਜਨਾ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ  ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਦਰੁਸਤੀ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  , ਉਸਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਦਤਾ ਜਾਿੇ |  ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਿਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ 

             ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ  ਤੱਥ  ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਿੀ ਇੱਥ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ | ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ .......................................................................................................................  

            ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ  ਦੀ ਕਾਿੀਆਾਂ  ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਨ |   

           ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਿਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਜੀ | 

          ਧਿੰਨਿਾਦ ਸਵਹਤ , 

          ਵਮਤੀ:-                                                                                                                                ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ  ....................................................... 

                                                                                                                                                  ਨਾਮ ............................................................................. 

                                                                                                                                                 ਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ  ................................................................ 

                                                                                                                                                 ਿਤਾ ........................................................................... 

                                                                                                                                                 ਤਵਹਸੀਲ  ..................................................................... 

                                                                                                                                                 ਵਜ਼ਲਹ ਾ    .......................................................................... 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shabdkosh.com/pa/translate/%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87/%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87_meaning_in_Punjabi_English
http://www.shabdkosh.com/pa/translate/%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87/%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87_meaning_in_Punjabi_English
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ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ                                    

 

 

 

ਮੈ.............................................................................................................................................................................ਸਰਿਿੰਚ /ਿਿੰਚ ਵਮਉਂਸਿਲ ਕੋੰਸਲਰ 

 /ਐਮ. ਐਲ. ਏ. / ਗ੍ਜਟਡ ਅਿਸਰ ............................................................................................................................................................................. 

ਿਿੰਜਾਬ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ:- 

1. ਇਹ ਵਕ ਸਰੀ/ਸਰੀਮਤੀ  ..........................................................ਿਤੁਰ/ਿਤਨੀ ਸਰੀ  ........................................................................ ਿਾਸੀ…………. 

...................................................................................................................................... ਨੂਿੰ  ਜਾਤੀ ਤੋਰ ਤ ੇਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ 

2. ਇਹ ਵਕ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ  ..........................................................................................ਿਾਸੋਂ ਮੌਤ  ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ  ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਤ ੇਿਤਾ ਲਗ੍ਾ  

ਵਕ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ  ਗ੍ਲਤੀਆਾਂ  ਿਾਈਆਾਂ  ਗ੍ਈਆਾਂ  ਹਨ : .................................................................................................................... 

               ........................................................................................................................................................................................................ 

               ..................................................................................................................................................................................... 

3. ਵਕ ਮੈ ਮੌਤ  ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ............................................. ................... ਤੋਂ ..................................................................  

                ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਿਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ | 

                                                                                                                                                

 

ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨੱਥੀ  ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਹਵੱਚ ਹਦਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਹਵਸਵਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੀ ਿੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਿੀ ਹਗਆ | ਮ ੈਇਸ ਗਲ  

ਤੋਂ  ਜਾਣੂ ਿਾਂ ਹਕ ਮੇਰ ੇਦੁਆਰਾ ਹਦਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਧੀਨ ਸਿਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ ਅਤ ੇਅਹਜਿੀ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ  

ਮੈਂਨੂਿੰ  ਹਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਸਰੀ (summarily) ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣਗੇ | 

                                                                                                                                               

 

ਸਵ ੈਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ  

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

         ਸਿਨੇਕਾਿ ਦੀ ਿੋਟੋ 
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ਸਵ ੈਘੋਸ਼ਣਾ  

ਮੈ  .................................................................................................................ਵਾਸੀ ...................................................... 

...................................................................................ਪਿੰਜਾਬ, ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ :- 

1. ਇਿ ਹਕ ਮੇਰਾ/ਮੇਰੀ  ............................................................................ ਦਾ ਜਨਮ ਹਮਤੀ…...............................................ਨੂਿੰ  ................................ 
...................... ਹਵਖੇ ਿੋਇਆ ਸੀ| 

2. ਇਿ ਹਕ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਅਤ ੇਮੌਤ ........................................................................................  ਪਾਸੋਂ ਮੌਤ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹਕ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਹਵੱਚ 

ਿੇਠ ਹਲਖੀਆ ਂ ਗਲਤੀਆ ਂਪਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਿਨ .................................................................................................................................................................. 

(ਮੌਤ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਹਵੱਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ  ਆਧਾਰ ਅਤ ੇਹਜਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ,ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦਤਾ ਜਾਵ ੇ|  ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾਂ  
 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੋਰ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ  ਤੱਥ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ  ਉਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ )      

..................................................................................................................................................................... 

3. ਇਿ ਹਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਸਿੀ ਿੈ ਅਤ ੇਿੋਣੀ ਵਾਹਜਬ ਿੈ | 

4. ਮੈ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਹਵੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਤੱਥ  ਵਾਚ  ਲਏ ਿਨ ਇਸ ਹਵੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਤੱਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਠੀਕ ਿਨ ਅਤੇ ਮੈੈੰਨੂ  ਇਸ ਗੱਲ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ   

ਹਕ  

ਮੌਤ ਇਿੰਦਰਾਜ ਹਵੱਚ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਕਸਮ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |     
 
 
                                                                 
                                                                                                                            

      ਸਵ ੈਘੋਸ਼ਨਾਕਰ    

 
 
 
                           

ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਿੀ ਹਗਆ |  

ਮੈਂ  ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਿਾਂ ਹਕ ਮੇਰ ੇਦਆੁਰਾ ਹਦਤੀ ਗਈ ਸਚੂਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾ ਮੈ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਧੀਨ ਸਿਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ /ਿੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਹਜਿੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈੈੰਨੂ ਹਮਲੇ ਲਾਭ  

ਸਰਸਰੀ (summarily) ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣਗੇ |                                                                        

                                                                                                                                                         

 

ਸਵ ੈਘੋਸ਼ਨਾਕਰ   

 

 

 

 

ਸਿਨੇਕਾਿ ਦੀ ਿੋਟੋ 

http://www.shabdkosh.com/pa/translate/%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87/%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87_meaning_in_Punjabi_English
http://www.shabdkosh.com/pa/translate/%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87/%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87_meaning_in_Punjabi_English


                                                                   

                                                                                                                                      Page 6 of 6  

 

Feed Back Form/ ਫੀਡਬੈਕ      

1. Is there any unnecessary information being asked in the Form?/ ਕੀ 

ਫਾਰਮ ਹਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱਗੀ ਗਈ ਿੈ 

Yes/ ਿਾਂ                        No/ ਨਾਂ 

If Yes, Please specify the detail/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ,  ਤਾ        ਹਦਓ ਜੀ 

 

2. Is any vague information is being asked in the form?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹਵਚ 

ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱਗੀ ਗਈ ਿੈ 

Yes/ ਿਾਂ                        No/ ਨਾਂ 

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 ਫਾਰਮ ਹਵਚ ਮੁਿੱਈਆ ਸਪੇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿੈ  

Yes/ ਿਾਂ                        No/ ਨਾਂ 

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 

 

 

 


