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Home Department / ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ 

                                                        Issuance of New Arms License / ਨਿੇਂ ਿਹਿਆਰ ਲਾਈਹਸਿੰ ਸ ਲਈ    
For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ                                                                                                                      RTS Service Code: 143.a 
Application Number /           :   Date of Application /               
Name of Block & Tehsil /ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ  ਦਾ ਨਾਂ    
 
Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਹਿਿੜੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਤਾਰਾ (*) ਲਹਗ੍ਆ ਿੈ, ਓਿ ਭਰਨੇ ਿਰੂਰੀ ਿਨ 
Part – 1 Personal Details / ਹਿਅਕਤੀਗ੍ਤ                         

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 ਹਿਅਕਤੀਗ੍ਤ 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) 

 

 

Part – 2 Service Details /               

Application Details /  ਅਰਿੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

18. Mode of Delivery of Service/ ਸਵੇਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ * 

□ Sewa Kendra /  ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ  

□ By Post / ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ           
 

19. Application processing Office /             ਦਫ਼ਤਰ *  

Service Details /               
20. Nationality / ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ *  

21. Police station of the area / ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਣਾ *     
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22. Applicant's Occupation / ਪੇਸ਼ਾ * 

□ Ex-Service Man / ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀ  
□ Army Personal / ਫੋਜੀ   
□ Govt. Employee / ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਿਮ          

□ Businessman / ਵਪਾਰੀ  
□ Others / ਿੋਰ 

 23. Applicant's Designation / ਹਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਿੁਦਾ  

24. Whether the applicant applied for a license before? If so, when to whom 
and with what result? / ਹਪਛਲੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

 

25. Whether the applicant's license was ever suspended or 
cancelled/revoked? If so, when and by what account? / ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਰੱਦ ਿਣੌ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
(ਜੇ ਿੈ ਤਾਂ) 

 

26. Whether any member of the applicant’s family is in possession of an arms 
license? If so, particulars thereof / ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੇ ਲਾਇਸਿੰਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਜੇ ਹਕਸੇ 
ਕੌਲ ਿੈ ਤਾਂ) 

 

27. Whether the applicant is a licensee or exemptee? If so, description of the 
arms held / ਜੇਕਰ ਹਬਨੈਕਾਰ ਲਾਇਸਿੰ ਸੀ ਜਾਂ ਐਗਜਮਹਪਟੀ ਜੇ ਿੈ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

 

28. Conviction details (if any)/ ਸਜਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਜੇ ਿੈ ਤਾਂ)  

29. Whether the applicant is prohibited under the arms act 1959 or any other 
law from having the arms/ammunition / ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਜੌ ਹਬਨੈਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਅਸਲਾ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਕਰਦਾ ਿੌਵੇ 

 

30. Sec VII bond execution details (if any)/ ਸੈਕਸ਼ਨ VII ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਂਡ ਐਕਜੀਹਕਊਸ਼ਨ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਜੇ ਿੈ ਤਾਂ) 

 

31. Whether the applicant has a safe place to keep the arms?/ ਕੀ ਹਬਨੈਕਾਰ ਕੌਲ 

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸਿੰਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰਹਖਅਤ ਥਾਂ ਿੈ * 

□ Yes /  ਿਾਂ  
□ No / ਨਿੀਂ  

For bona fide tourist applicants / ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਲੈਾਨੀਆ ਂਲਈ 
 

32. Whether the applicant is a bona fide tourist? / ਕੀ ਹਬਨੈਕਾਰ ਪਰਮਾਹਣਤ ਸੈਲਾਨੀ ਿੈ  * 
□ Yes /  ਿਾਂ  
□ No / ਨਿੀਂ  

33. Name of the country he belongs to / ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ       

34. Whether applicant is prohibited by the laws of his/her country from having 
in his/her possession any arms/ammunition? / ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  
ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾਿੀ ਕੀਤੀ ਿ?ੈ 

     

35. The probable date of applicant's arrival in India/ ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਮਤੀ   

Particulars of License / ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

36. Need for License/ ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹਕਉ ਿ?ੈ * 
                       

37. Form in which the License is required / ਫਾਰਮ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਲਾਇਸਿੰਸ ਲੌੜੀਂਦਾ ਿੈ      

38. Area within which applicant wishes to carry arms / ਇਲਾਕਾ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਬਨੈਕਾਰ 
ਅਸਲਾ ਹਲਜਾਉਣਾ ਚਾਿੁਿੰ ਦਾ ਿ ੈ* 

     

39. Place where arms/ ammunition will be kept / ਸਥਾਨ ਹਜੱਥੇ ਅਸਲਾ/ ਬਾਰੂਦ ਰੱਹਖਆ 
ਜਾਣਾ ਿੈ * 

 

40. Place routes of import/export transport/ ਆਮਦ/ਬਰਾਮਦ,ਢੌਆ ਢੌਆਈ ਦੇ ਰੁਟ  

41. Other particulars required / ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਹਵੱਚ ਿੌਰ ਵੇਰਵੇ  

42. Claims for special consideration (if any)/ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵ ੇ  

License for import/export /  ਆਮਦ/ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸਿੰ ਸ 
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43. Whether the previous sanction of the concerned authority required under 
rule 50 has been obtained?/ ਕੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿੰ ਜੂਰੀ ਹਨਯਮ 50 ਤਹਿਤ ਲੌੜੀਂਦੀ ਿੈ 
ਜੇਕਰ ਿੌਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਿ ੈ

 

□ Yes /  ਿਾਂ  
□ No / ਨਿੀਂ  

43(a). The clearance in support thereof /  ਉਸ ਦੇ ਸਬਤੂ ਵਜੌ ਕਲੀਰੈਂਸ      

 
 
 
 
 
 

     Weapon details /  ਿਹਿਆਰ ਿੇਰਿਾ  

Sr.no. / ਲੜੀ ਨਿੰ ਬਰ                             Weapon / ਿਹਿਆਰ                               Weapon Bore / ਿਹਿਆਰ ਬੋਰ                        Weapon Category / ਿਹਿਆਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ                

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Part -3   List of Required Documents / ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਸਤਾਵਜੇਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ . Please tick (√) the document attached / ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਿੀ ਦਸਤਾਿਿੇਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਟੱਕ (√) ਕਰ ੋ

                           Name of Documents / ਦਸਤਾਿਿੇਾਂ ਦਾ ਨਾਂ  Whether Mandatory / Optional / ਿਰੂਰੀ / ਇੱਹਿਕ 

1. Copy of residence proof attested by gazetted officer / ਗਿਹਟਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦ ੇਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ 
Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

2. Copy of  Medical certificate / ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ Optional / ਇੱਹਛਕ 
3. Copy of Income tax return / ਇਿੰਕਮ ਟੈਕਸ ਹਰਟਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ Optional / ਇੱਹਛਕ 

4.  Copy of Jamabandi form / ਜਮਾਬਿੰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ  ਕਾਪੀ  Optional / ਇੱਹਛਕ 

5. Copy of Bank statement /             ਦੀ ਕਾਪੀ Optional / ਇੱਹਛਕ 
6. Any other attachment / ਕੌਈ ਿੌਰ ਨੱਥੀ  Optional / ਇੱਹਛਕ 
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I confirm that I have been residing in India for at least 182 days in the preceding 12 months & information 

(including biometrics) provided by me to the UIDAI is my own and is true, correct and accurate. I am aware 

that my information including biometrics will be used for generation of Aadhaar and authentication. I 

understand that my identity information (except core biometric) may be provided to an agency only with my 

consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar Act. I have a right to access my identity 

information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI / ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਣਕ ਮੈਂ 

ਣਪ੍ਛਲੇ 12 ਮਹੀਣਨਆਂ ਣਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋਘਿੱਟ 182 ਣਦਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਣਵਿੱਚ ਰਣਹ ਣਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਵਿੱਲੋਂ  ਯੂ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਆਈ ਨੂੂੰ ਣਦਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 

(ਸਮੇਤ ਬਇਓਮੈਣਟਰਕ) ਠੀਕ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈਂ. ਮੈਂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਤ ੋਜਾਿੁ ਹਾ ਂਣਕ ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ (ਸਮੇਤ ਬਇਓਮੈਣਟਰਕ) ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤ ੇਅਧਾਰ ਬਿਾਉਿ 

ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਮੈਨੂੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਣਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੋਰਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ (ਣਸਵਾਏ ਕੋਰ ਬਇਓਮੈਣਟਰਕ ਦੇ), ਣਕਸੇ ਵੀ ਏਜੇਂਸੀ ਨੂੂੰ ਮੇਰੀ 

ਸਣਹਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪ੍ਬੂੰਧਾ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਯੂਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ  ਣਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਕਣਰਆ 

ਅਪ੍ਿਾਉਿ ਉਪ੍ਰਤ ਮੈਨੂੂੰ ਆਪ੍ਿੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ(ਣਸਵਾਏ ਕੋਰ ਬਇਓਮੈਣਟਰਕ ਦੇ) ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਚੇ ਣਦਲੋ ਣਬਆਨ 

ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਂ ਣਕ ਉੱਕਤ ਵਰੇਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਿਕਾਰੀ ਛੁਪ੍ਾਉਿ , ਗਲਤ ਣਬਆਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਣਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਣਜ਼ਮਵੇਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ 

ਹੋਵਾਂਗੀ. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Citizen’s Signature / ਣਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 
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MEDICAL REPORT FORM (FOR ARMS LICENCE) 
Form 8-3 

Standard format of medical certificate 

[See clause (g) of sub rule (4) of rule (1)] 

(On the letter head of the medical practitioner) 

This is to certify that I have carefully examined the person whose particulars are furnished below:- 

1 Name of the person examined  

2 Father’s Name/Spouse Name  

3 Residential address  

4 Age and date of birth  

5 Height  

6 Weight (in Kgs)  

7 Blood pressure (please specify )  

8 Deformity, if any (particularly in upper limbs)  

9 Any other observation  

  

On the basis of examination, it is certified that the person examined as mentioned in column 1 above- 

1. Is in good physical health and is free from any physical deformity; 
2. Has been found to be of stable mental condition and is not inclined to violence; 
3. Has been found not dependent on any substance which has an intoxicating or narcotic effect. 

 
 

Signature of the person examined named in row (1)       

Signature of the medical practitioner        

Registration Number          

 

 

SEAL 
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CERTIFICATE OF TRAINING / ਟਰੇਹਨਿੰ ਗ੍ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

 

 Certified that Weapon handing Training for Non prohibited Bore (NPB)  

................................................. has been given to Mr. ...................................................... S / D / W/o ............................................. 

 Resident of ........................................................ District…………………………, Punjab. It includes the way to operate the weapon, 

 loading / unloading of weapon, safety measures to handle the weapon. 

   The Certificate has been issued to Mr. ................................................. on request for obtaining Arms License.  

   ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ ਹਕ ਅਣ-ਵਰਹਜਤ (ਐਨ.ਪੀ.ਬੀ.) ਬੋਰ ਿਹਥਆਰ ............................. ਸਰੀ ................................................  

ਪੱੁਤਰ / ਪੱੁਤਰੀ / ਪਤਨੀ ਸਰੀ .................................................. ਵਾਸੀ ................................................................................. ਹਜਲਹਾ …………… 

…............….., ਪਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਹਨਿੰ ਗ ਹਦਤੀ ਗਯੀ ਿ ੈ| ਇਸ ਹਵਚ ਲੋਹਡਿੰ ਗ / ਅਨ੍ਲੋਹਡਿੰ ਗ, ਸੁਰੱਹਖਆ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਨੂਿੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਿਹਥਆਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ  

ਉਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਿੈ | 

   ਇਿ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸਿੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਰੀ .............................................. ਨੂਿੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ | 

 

Dated / ਹਮਤੀ:..........................                                                                  Signature / ਿਸਤਾਖ਼ਰ  
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CHARACTER CERTIFICATE / ਚਲ-ਚਲਣ ਸਰਟੀਹਫਕਟੇ 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

 

  Certified that Mr. ........................................... S/o ....................................... Resident of ......................................... 

................................., District …………………………., Punjab is belongs to respectable and affluent family and bears a good moral  

character, reputation. He has never been convicted of any offence involving moral turpitude and no case pending against him any Court  

of law in India. 

  I do here by recommend his case for the issuance of arms license for his self-protection / self-defense. 

  ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਰੀ .............................................. ਪੱੁਤਰ / ਪੱੁਤਰੀ / ਪਤਨੀ  ਸਰੀ ................................... 

.............................. ਵਾਸੀ ............................................................... ਹਜਲਹਾ…………………………………….. ਪਿੰ ਜਾਬ ਇੱਜਤਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧ 

 ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਚਿੰ ਗੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਹਪਛੋਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿੈ | ਇਸ ਨੂਿੰ  ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਪਰਾਧ ਆਹਦ ਲਈ ਦੁਸੀ ਨਿੀ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਹਕਸ ੇਵੀ 

 ਕੋਰਟ ਹਵਖੇ ਇਸ ਹਖਲਾਫ਼ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਿੰ ਹਬਤ ਿੈ | 

  ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ  ਸਵੈ ਰੱਹਖਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਫਾਹਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਾਂ | 

 

Dated / ਹਮਤੀ:-.......................                                        Signature & Seal / ਿਸਤਾਖਰ ਅਤ ੇਮੁਿਰ  
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Affidavit / ਿਲਫੀਆ ਹਬਆਨ 

I ....................................... Son / Daughter / Wife of Sh. ......................................... resident of ............................................ 

.............. District ................... is hereby declare as under :-            

ਮੈਂ ..................................... ਪੱੁਤਰ / ਪੱੁਤਰੀ / ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀ ................................................... ਵਾਸੀ ............................. 

.................................... ਹਜਲਹਾ ......................................... ਦਾ / ਦੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ :- 

1) That I am citizen of India and permanently residing at the given address 

 as  per application. ਇਿ ਹਕ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਹਰਕ ਿਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤੇ ਪਤੇ ਦਾ / ਦੀ ਪੱਕਾ / ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਿਾਂ | 

2) That I have completed my 21 years of age and I have applying for the first time for New 

 Arm License as per Arm Act. ਇਿ ਹਕ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਰਮਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸਿੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿੈ |  

3) That I have no Arm License issued from any state of India by any issuing Authority. ਇਿ ਹਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਅਥਾਹਰਟੀ  
ਵੱਲੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਿ ੈ| 

4) That I shall purchase new arm for my self-protection after issuance of Arm License.      

  ਇਿ ਹਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰਹਖਆ ਲਈ ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗਾ / ਕਰਾਂਗੀ | 

5) That I am / was not involved in any criminal case in any court across the state of India and no police inquiry pending against me.  

       ਇਿ ਹਕ ਮੇਰੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਿੀ ਚਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹੁਲਸ ਇਿੰ ਨਕੁਆਰੀ ਪੇੇੰਹਡਿੰ ਗ ਿੈ |   

6) That there is an Arms License No. ............................................ which is issued on my (Father / Husband / Mother / Brother / Sister) 

bearing name .........................    issued by District Magistrate .............................................. Weapon endorsed on this Arm 

License is / are .................................................... (Name of the Weapon).   ਇਿ ਹਕ ਮੇਰੇ (ਹਪਤਾ/ ਮਾਤਾ/ਭਰਾ/ਭੈਣ) ....................................... 
............. ਹਜਿੰ ਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸਿੰਸ ਨਿੰ . ........................................... ਦਰਜ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਹਜਲਹਾ ਮੈਹਜਸਰੇਟ ........................... ਜੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈ| 
 ਇਸ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸਿੰ ਸ ਉੱਤ ੇ.................................. (ਿਹਥਆਰ ਦਾ ਨਾਂ) ਿਹਥਆਰ ਦਰਜ ਿੈ | 
 

 

        

Deponent / ਹਬਆਨ ਕਰਤਾ    Verification / ਤਸਦੀਕ  
 

       

It is certified that the above declaration is true and nothing has been conceited therein.     
            ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਕੱਤ ਹਬਆਨ 
ਸਿੀ ਵ ਦਰੁਸਤ ਿੈ ਤ ੇਮੈਂ ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਿੀ ਰੱਖੀ | 
 

 

 

Place / ਸਥਾਨ :-           Deponent / 

ਹਬਆਨ ਕਰਤਾ           
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Feed Back Form/ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ 

1. Is there any unnecessary information being asked in the Form?/ ਕੀ 
ਫਾਰਮ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰਗੀ ਗਈ ਿੈ 

□ Yes /  ਿਾਂ  
□ No / ਨਿੀਂ  

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

 

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

ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰਗੀ ਗਈ ਿੈ 
□ Yes /  ਿਾਂ  
□ No / ਨਿੀਂ  

If Yes, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ,  ਤਾ  ਵੇਰਵਾ ਹਦਓ ਜੀ 

 

3. Is the space provided in the form  sufficient for filling up the 
required information?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹਵਚ ਮੁਿੱਈਆ ਸਪੇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿੈ  

□ Yes /  ਿਾਂ  
□ No / ਨਿੀਂ  

If No, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਨਾਂ,  ਤਾ  ਵੇਰਵਾ ਹਦਓ ਜੀ 

 

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

 

 


