Department of Governance Reforms / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ
Right to Information / ਸੂਚਿਾ ਦਾ
For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
Application Number /

RTS Service Code: _________

:

Date of Application /

ਬਲਾਕ / ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ / Name of Block / Tehsil
Part – 1 Personal Details of the Applicant / ਨਿਿੈਕਾਰ ਦਾ ਨਿਅਕਤੀਗਤ
Details of Person Seeking the Information / ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. Name / ਨਾਂ *
2. Address / ਪਤਾ *
PIN Code / ਹਪੰ ਨ ਕੋਡ

District / ਹਿਲਹਾ *

3. Contact Phone Number /ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ *
4. Below Poverty Line (B.P.L.) Card Number (If
Exist) / ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱ ਲੇ (ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ.) ਦਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ
(ਜੇਕਰ ਿੈ ਤਾਂ)
Part – 2 Service Details /
Application Details / ਅਰਜੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
Suwidha Kendra / ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ
Gram Suwidha Kendra / ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ
By Post / ਡਾਕ ਦੁ ਆਰਾ

5. Mode of Delivery /
6. Application processing Office /

ਦਫ਼ਤਰ
Right to Information Details / ਸੂਚਿਾ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰ ਦਾ ਿੇਰਿਾ

7. Department /

*

8. Subject matter of information / ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ*
9. Period to which the information relates / ਵਕਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

10. Specify details of information required / ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਚਾਵਹਦੀ ਹੈ ? ਉਸਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਦਉ*
(Please attach extra A4 sheets for the details of information required if
space provided is not sufficient / ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀ ਗ੍ਈ ਥਾਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ
ਵਿਿੱਚ ਅਵਤਵਰਕਤ ਏ4 ਸ਼ੀਤਾਾਂ ਲਗ੍ਾਓ)

11. Is this information not made available by public authority under Voluntary
disclosure / ਕੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਿੋਲੈਂਟਰੀ ਵਡਸਕਲੋ ਜਰ ਦੇ ਤਵਹਤ ਜਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗ੍ਈ*

Yes/ ਹਾਾਂ

No/ ਨਾਾਂ

12. Do you agree to pay the additional fees, if applicable ? /

Yes/ ਹਾਾਂ

No/ ਨਾਾਂ

,

?
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Part -3 List of Required Documents / ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ . Please tick (√) the document attached / ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿੂੂੰ ਨ ੱ ਕ (√) ਕਰੋ
Name of Documents / ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ
Self declaration

/

Whether Mandatory / Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇਿੱਵਿਕ
Mandatory (if applied for BPL)
/
( . .ਐ
, )
Optional (if not applied for BPL)
/
( . .ਐ

1.

, )

2.

Proof of BPL /

.

.ਐ

Mandatory (if applied for BPL)
/
( . .ਐ
, )
Optional (if not applied for BPL)
/
( . .ਐ
, )

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

ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਿਸਤਾਖਰ / ਅੰ ਗੂਠਾ ਹਨਸ਼ਾਨ
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Feed Back Form/ ਫੀਡਬੈਕ
1. Is there any unnecessary information being asked in the Form?/ ਕੀ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

ਫਾਰਮ 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 ਫਾਰਮ 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 ਫਾਰਮ 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 ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ
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