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                                                                               Personnel Department / ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ  

                                                     Residence Certificate / ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ 

 

For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ                                                                                                                 RTS Service Code: 52 

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 /                * 
 Sewa Kendra /  ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ  

 By Post / ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ    

19. Application processing Office /             ਦਫ਼ਤਰ*  

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

certificate ?(from) /                                                           

                ) * 

 

21. Period of residence at which the applicant is desired to get residence 

certificate ?(to) /                                                           
           ) * 

 

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

(HOD) / Municipal Counselor (MC) / ਸਰਪਿੰਚ / ਪਟਵਾਰੀ / ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਪਰਧਾਨ (ਐਚ ਔ ਡੀ) 

/ ਹਮਉਹਨਸਪਲ ਕਾਉਨਲਰ (ਐਮ ਸੀ) ਦਆੁਰਾ             ਦਾ      * 

 

23. Whether Verification Number is attached or not?/ ਕੀ            ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਿ ੈ? * 

                            Yes                                                              No 

24. (a) Verification Authority /       ਅਹਧਕਾਰੀ | *  

24.(b) Verification certificate issue date /                             * 
 

 

24. (c) To whom the Verification certificate is issued /                ਹਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  

          ਹਗਆ ਿੈ ? * 

 

24. (d) Designation of issuing person /                  ਅ     | *  

25. Occupation /      *  

26. Residence Category / ਰਿਹਾਈਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ *  

 Born in the State of Punjab / ਜਨਮ ਪਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਹਿ ਿੋਇਆ  

 Holds Immoveable property / ਅਚੱਲ ਮਿੰ ਪਤੀ ਰਖਦਾ ਿੈ  

 Resident for Minimum 5 Years / ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ 

ਹਰਿਾ ਿੋਵੇ  
 

 

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

                           Name of Documents / ਦਸਤਾਵਜੇਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ  Whether Mandatory / Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇੱਹਿਕ 

1. 

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

          ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਅਤੇ  ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ / ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ / ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ / 
ਡਰਾਈਹਵਿੰ ਗ ਲਾਈਸੇੇੰਸ / ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ | 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

2. 
Copy of Proof of Date of Birth 

    ਹਮਤੀ ਦੇ      /       ਦੀ ਕਾਪੀ | 
Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

3. 

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

ਸਰਪਿੰਚ / ਪਟਵਾਰੀ / ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਪਰਧਾਨ (ਐਚ ਔ ਡੀ) / ਮਉਹਨਸਪਲ ਕਾਉਨਲਰ 
(ਐਮ ਸੀ) ਦਆੁਰਾ            ਦੀ ਕਾਪੀ | 

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

4. Copy of  School Certificate 

               ਦੀ ਕਾਪੀ | 
Optional / ਇੱਹਿਕ 

5. Any Other Attachment  

ਕੋਈ ਿੋਰ      
Optional / ਇੱਹਿਕ 
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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.  / w?A s;dhe eodk jK fe 

w?A fgSb/ 12 wjhfBnK ftZu xZN'FxZN 182 fdBQK s'A Gkos ftZu ofj fojk jK ns/ w/o/ tb'A :{ankJhaJ/avhankJh 

B{z fdZsh rJh ;{uBk (;w/s pkfJUw?fNqe) mhe tk do[Z;s j? . w?A fJ; sZE s'A ikD{ jK fe w/oh ;{uBk (;w/s 

pkfJUw?fNqe) gqwkfDe ns/ nXko pDkT[D bJh tosh ikt/rh . w?B{z gsk j? fe gqwkfDesk d'okB w/oh fJj 

;{uBk (f;tkJ/ e'o pkfJUw?fNqe d/), fe;/ th J/iz;h B{z w/oh ;fjwsh Bkb iK nXko n?eN d/ T[gpzXK 

nB[;ko  jh gqdkB ehsh ikt/rh . :{ankJhaJ/avhankJh tb'A fBoXkos gqfefonk ngDkT[D T[gozs w?B{z nkgDh 

fJ; ;{uBk (f;tkJ/ e'o pkfJUw?fNqe d/) sZe gj[zu dk jZe jk;b j? ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਹਦਲੋਂ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ 

ਿਾਂ ਹਕ ਉੱਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਿੀ ਿਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਪਾਉਣ / ਗਲਤ ਹਬਆਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤ ੇ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰ 

ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Citizen’s Signature / ਹਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਿਸਤਾਖਰ 
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ਸਵ ੈਘਸ਼ੋਨਾ 

                                   

ਮੈਂ  ..................................................ਪ ੁੱਤਿ / ਪ ੁੱਤਿੀ / ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀ ......................................ਵਾਸੀ................................ 

ਤਰਹਸੀਲ  ..................................ਰਜਲਹ ਾ ......................................... ਦਾ / ਦੀ ਪੁੱਕੇ ਤੋਿ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਹਲਫ਼ ਨਾਲ ਰਿਆਨ  

ਕਿਦਾ / ਕਿਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ :- 

1. ਮੈਂ ਉਪਿੋਕਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਰਹਿੰਦਾ / ਿਰਹਿੰਦੀ ਹਾਾਂ | ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪਿੰਜਾਿ ਪਰਾਾਂਤ ਰਵੁੱਚ ਹ ੈ| ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂਿੰ / ਮੇਿੇ ਨਾਿਾਰਲਗ  ਲੜਕ ੇ/ ਲੜਕੀ ਨੂਿੰ   
ਪਿੰਜਾਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ | 

2. ਮੈਂਨੂਿੰ   ਪਰਹਲਾਾਂ ਅਰਜਹਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ ਜਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂਿੰ  ਇਹ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ | 

3. ਮੇਿੇ ਰਵਿ ਧ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਜਦਾਿੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹ ੈਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਮੈਂਨੂਿੰ  ਇਸ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝੇ ਿੁੱਰਿਆ ਰਗਆ ਹੋਵੇ | ਮੇਿੇ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਦੁੱਤੀ  

ਗਈ ਦਿਿਾਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਰਵੁੱਚ ਦਿਜ ਰਿਪੋਿਟਾਾਂ ਉੱਕਤ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਾ ਦਿ ਸਤ ਹਨ | 

 

 

                                                                                           ਰਿਆਨਕਿਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਿਿ / ਅਿੰਗੂਠਾ ਰਨਸ਼ਾਨ   

ਘੋਸ਼ਣਾ :-  

 ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਦਾ / ਕਿਦੀ ਹਾਾਂ ਕੀ ਉਪਿੋਕਤ ਅਤ ੇਨਾਲ ਨੁੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨ ਸਾਿ  

ਦਿ ਸਤ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਰਵੁੱਚ ਕ ੁੱਝ ਵੀ ਛ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਗਆ ਹ ੈ| ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਚਿੰਗੀ ਤਿਰਾ ਜਾਣੂ ਹਾਾਂ ਕੀ ਜੇਕਿ ਮੇਿੇ ਦ ਆਿਾ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ 

ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਿਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਮੈਂ  ਕਾਨੂਿੰਨ ਅਨ ਸਾਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਿ ਹੋਵਾਾਂਗਾ /ਹੋਵਾਾਂਗੀ ਅਤ ੇਅਰਜਹੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ  

ਮੈਂਨੂਿੰ   ਰਮਲੇ ਲਾਭ ਸਿਸਿੀ ਤੋਿ ਤੇ ਿਤਮ ਹ ੋਜਾਣਗ ੇ| 

 

 

 

ਰਮਤੀ....................................                                                                  ਰਿਆਨਕਿਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਿਿ / ਅਿੰਗੂਠਾ ਰਨਸ਼ਾਨ   
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ਰਵਸ਼ਾ :- ਪਿੰਜਾਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਟੀਰਿਕਟੇ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਿਾਿ ੇਦਿਿਾਸਤ  

ਸਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

  

ਮੈਂ  ਰਨਮਨਰਲਿਤ ਰਿਨੈਕਾਿ ਪਿੰਜਾਿ ਪਰਾਾਂਤ ਦੇ ਰਪਿੰਡ / ਸ਼ਰਹਿ  ...............................ਤਰਹਸੀਲ ..................................ਰਜਲਹ ਾ 

 

..............................ਦਾ / ਦੀ ਪੁੱਕੇ ਤੋਿ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਾਂ ਮੈਂਨੂਿੰ   ਪਿੰਜਾਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ, ਿ ਦ / ਆਪਣੇ ਨਾਿਾਰਲਗ ਲੜਕ ੇ/  

 

ਲੜਕੀ ...............................................................ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ ੈ| ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ  ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਸਿਿੰਧੀ ਰਿਪੋਿਟਾਾਂ ਮ ਿੰਦਿਜਾ 

 

ਜੈਲ ਦਿਜ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਸਿਿੰਧੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱਤਿ ਨਾਲ ਨੁੱਥੀ  ਹ ੈ| ਇਸ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਹੈ ਕੀ ਰਿਨੈਕਾਿ ਨੂਿੰ  ਉਪਿੋਕਤ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ  

 

ਜਾਿੀ ਕਿਕੇ ਧਿੰਨਵਾਦੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ | 

 

ਧਿੰਨਵਾਦ ਸਰਹਤ  

ਰਮਤੀ ................................                                                                             ਆਪ ਜੀ ਦਾ / ਦੀ ਰਵਸ਼ਵਾਸਪਾੁੱਤਿ,   

    ................................... 
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                        ਰਿਪਿੋਟ ਪਟਵਾਿੀ  

ਮ ਲ ਿੂਪ ਰਵੁੱਚ ਸੇਵਾ ਰਵਿੇ ਤਰਹਸੀਲਦਾਿ ..............................................................ਰਜਲਹ ਾ ................................................ 

ਨੂਿੰ ਭੇਜ ਕੇ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਕੀ ਪਟਵਾਿੀ ਹਲਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਅਤੇ ਸਿਪਿੰਚ  / ਰਮਉਸਪਲ ਕੋਂਸਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਪਰਾਿਥੀ ............ 

..................ਪ ੁੱਤਿ / ਪ ੁੱਤਿੀ / ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀ ............................................... ਵਾਸੀ ....................................................ਤਰਹਸੀਲ  

..........................ਰਜਲਹ ਾ ......................................... ਨੂਿੰ  ....................................................ਦਾ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਦੀ 

ਰਸਿਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈਂ |  

 

 

                                      , 

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

ਰਜਲਹ ਾ ......................... 
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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 ਕਾਫ਼ੀ ਿ ੈ 

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 

 

 

 


