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                                                                               Personnel Department / ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ  

                                                     Residence Certificate / ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ 

For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ                                                                                                                 RTS Service Code: _______ 

Application Number /           :   Date of Application /               

ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ  ਦਾ ਨਾਂ / Name of Block & Tehsil    

 

Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਵਿਹੜੇ ਿੀਲਡ ਤ ੇਤਾਰਾ (*)ਲਵਗਆ ਹੈ , ਓਹ ਭਰਨੇ ਿਰੂਰੀ ਹਨ 

Part – 1 Personal Details of the Applicant / ਵਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ                         

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 / ਲਾਭਪਾਤਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 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 ਨਿੀਂ 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) 

 

 

Part – 2  Service Details /               

Application Details /  ਅਰਿੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

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

Gram Suwidha Kendra /  ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ  

By Post / ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ           

 
19. Application processing Office /             ਦਫ਼ਤਰ*  

  Service Details /               
20. Period of Residence at which the applicant is desired to get Residence 

Certificate ? / ਵਿਸ ਪਤ ੇਲਈ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਅੱਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹ ੈਉਸ ਪਤੇ ਤ ੇਰਵਹਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ?  
 

21. Verification Certificate No. from Sarpanch / Patwari / Head Of Department 

(HOD) / Municipal Counselor (MC) / ਸਰਪੰਚ / ਪਟਿਾਰੀ / ਵਿਭਾਗ੍ ਦੇ ਪਰਧਾਨ (ਐਚ ਔ ਡੀ) / 

ਵਮਉਵਨਸਪਲ ਕਾਉਨਲਰ (ਐਮ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ             ਦਾ     * 

 

22. Whether Verification Number is attached or not?/ ਕੀ            ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ 

ਹੈ ?* 

                            Yes                                                              No 
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23. (a) Verification Authority /       

ਅਵਧਕਾਰੀ | 

 (b) Verification certificate Issue 

Date /                 ਹੋਣ    

ਵਮਤੀ | 

 

24. To whom the Verification certificate is issued /              ਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ       

     ਵਗ੍ਆ ਹ ੈ?  

 

25. Designation of issuing person /                  ਅ     | 
 

Part -3   List of Required Documents / ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਸਤਾਿਿੇਾਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ . Please tick (√) the document attached / ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਟੱਕ (√) ਕਰ ੋ

                           Name of Documents / ਦਸਤਾਿਿੇਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ  Whether Mandatory / Optional / ਿਰੂਰੀ / ਇੱਵਿਕ 

1. 

Copy of  Ration Card’s First Page & Second Page / Voter Card / 
Adhar Card / Driving License / Passport  

          ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪਿੇ ਅਤੇ  ਦੂਸਰ ੇਪੇਿ / ਿੋਟਰ ਕਾਰਡ / ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਡਰਾਈਵਿੰਗ੍ 

ਲਾਈਸੇੰਸ / ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ | 

Mandatory / ਿਰੂਰੀ 

2. 
Copy of Proof of Date of Birth 

  ਮ ਵਮਤੀ ਦ ੇਸ    /   ਮ   ਦੀ ਕਾਪੀ | 

Mandatory / ਿਰੂਰੀ 

3. 

Copy of Verification Certificate  from Sarpanch / Patwari / Head 
Of Department (HOD) / Municipal Counselor (MC) 

ਸਰਪੰਚ / ਪਟਿਾਰੀ / ਵਿਭਾਗ੍ ਦ ੇਪਰਧਾਨ (ਐਚ ਔ ਡੀ) / ਮਉਵਨਸਪਲ ਕਾਉਨਲਰ (ਐਮ ਸੀ) 

ਦੁਆਰਾ            ਦੀ ਕਾਪੀ | 

Mandatory / ਿਰੂਰੀ 

4. Copy of  School Certificate 

ਸ    ਸ         ਦੀ ਕਾਪੀ | 

Optional / ਇੱਵਿਕ 

5. Any Other Attachment  

ਕੋਈ ਹੋਰ      

Optional / ਇੱਵਿਕ 

 

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    
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                      ਸਿ ੈਘਸ਼ੋਨਾ   

                                   

ਮੈਂ  ..................................................ਪੁੱਤਰ / ਪੁੱਤਰੀ / ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀ ......................................ਿਾਸੀ................................ 

ਤਵਹਸੀਲ  ..................................ਵਿਲਹ ਾ ......................................... ਦਾ / ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਿਸਨੀਕ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਹਲਫ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਨ  

ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਵਕ :- 

1. ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਵਹੰਦਾ / ਰਵਹੰਦੀ ਹਾਾਂ | ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪੰਿਾਿ ਪਰਾਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹ ੈ| ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੰੂ / ਮੇਰੇ ਨਾਿਾਵਲਗ੍  ਲੜਕ ੇ/ ਲੜਕੀ ਨੂਿੰ   
ਪੰਿਾਿ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਿੀ | 

2. ਮੈਂਨੂਿੰ   ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਵਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂਿੰ  ਇਹ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਿੀ | 

3. ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਿਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹ ੈਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਨੂਿੰ  ਇਸ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਤੋਂ ਿਾਾਂਝੇ ਰੱਵਿਆ ਵਗ੍ਆ ਹੋਿੇ | ਮੇਰੇ ਿੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀ  

ਗ੍ਈ ਦਰਿਾਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਉੱਕਤ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਿਾ ਦਰੁਸਤ ਹਨ | 

 

 

                                                                                           ਵਿਆਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ / ਅੰਗ੍ੂਠਾ ਵਨਸ਼ਾਨ   

ਘੋਸ਼ਣਾ :-  

 ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤ ੇਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਨੁਸਾਰ  

ਦਰੁਸਤ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱੁਝ ਿੀ ਿੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ ਹ ੈ| ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਲ ਤੋਂ ਚੰਗ੍ੀ ਤਰਰਾ ਿਾਣੂ ਹਾਾਂ ਕੀ ਿੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਗ੍ਈ 

ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਮੈਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ ਹੋਿਾਾਂਗ੍ਾ /ਹੋਿਾਾਂਗ੍ੀ ਅਤ ੇਅਵਿਹੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ  

ਮੈਂਨੂਿੰ   ਵਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਸਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਿਤਮ ਹ ੋਿਾਣਗ੍ ੇ| 

 

 

 

ਵਮਤੀ....................................                                                                  ਵਿਆਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ / ਅੰਗ੍ੂਠਾ ਵਨਸ਼ਾਨ   
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ਵਿਸ਼ਾ :- ਪਿੰਾਿ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਵਿਕਟੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਰ ੇਦਰਿਾਸਤ  

ਸਰੀ ਮਾਨ ਿੀ, 

  

ਮੈਂ  ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਵਿਨੈਕਾਰ ਪੰਿਾਿ ਪਰਾਾਂਤ ਦੇ ਵਪੰਡ / ਸ਼ਵਹਰ  ...............................ਤਵਹਸੀਲ ..................................ਵਿਲਹ ਾ 

 

..............................ਦਾ / ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਿਸਨੀਕ ਹਾਾਂ ਮੈਂਨੂਿੰ   ਪੰਿਾਿ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ, ਿੁਦ / ਆਪਣੇ ਨਾਿਾਵਲਗ੍ ਲੜਕ ੇ/  

 

ਲੜਕੀ ...............................................................ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ ੈ| ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ  ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਸਿੰਧੀ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਮੰੁਦਰਿਾ 

 

ਿੈਲ ਦਰਿ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੰਧੀ ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ  ਹ ੈ| ਇਸ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਹ ੈਕੀ ਵਿਨੈਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ  

 

ਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨਿਾਦੀ ਿਣਾਇਆ ਿਾਿੇ ਿੀ | 

 

ਧੰਨਿਾਦ ਸਵਹਤ  

ਵਮਤੀ ................................                                                                             ਆਪ ਿੀ ਦਾ / ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸਪਾੱਤਰ,   

    ................................... 
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                        ਵਰਪਰੋਟ ਪਟਿਾਰੀ  

ਮੁਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਵਿਿੇ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ..............................................................ਵਿਲਹ ਾ ................................................ 

ਨੰੂ ਭੇਿ ਕੇ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹ ੈਕੀ ਪਟਿਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ  / ਵਮਉਸਪਲ ਕੋਂਸਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਾਰਥੀ ............ 

..................ਪੁੱਤਰ / ਪੁੱਤਰੀ / ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀ ............................................... ਿਾਸੀ ....................................................ਤਵਹਸੀਲ  

..........................ਵਿਲਹ ਾ ......................................... ਨੂਿੰ  ....................................................ਦਾ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਵਸਿਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈਂ |  

 

 

                                    ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ , 

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

ਵਿਲਹ ਾ ......................... 

 

 



                                                                   

                                                                                                                                      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 

 

 

 


