
  

          

                       
            

                                
                

                         
          

                  

           

     

 
          

       

                         
                  

                      

 

     

    

   

   

          
                   

                 
                       

  

                   

                    
                    

                          
                       

                 
              
                  

  

   

   

   

                

             
                          

            

    
                       

       

  

      
    

     
       

        

      

    

           
        

 
 
 

 
   

  
      

 

          

                        

 
 
 

      

 
       

 
   

    
     

  
     

 

GOVERNMENT OF PUNJAB/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

AADHAAR ENROLMENT / CORRECTION FORM ਆਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮਟ ਫਾਰਮ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ 
Aadhaar Enrolment is free and voluntary. Correction within 96 hours of enrolment is also free. No charges are applicable for Form and Aadhaar Enrolment. In case of 
Correction provide your EID, Name and only that field which needs Correction. 
ਆਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮਟ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਿਛਤ ਹੈ | ਇਨਰੋਲਮਟ ਦੇ 96 ਘੰਟ ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ | ਆਧਾਰ ਇਨਰੋ ੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ  ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਗਲਤੀ ਸੁਲਮਟ ਅਤ ਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ 

ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ, ਨ  ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਿਜਥੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ | 
In case of Correction provide your EID No here: | | | | | | | | | | | | | | |DD|MM|YYYY|hh|mm|ss|
ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ ਇਥੇ ਿਲਖੋ: 

Please follow the instructions overleaf while filling up the form. Use capital letters only. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਿਪਛ ੇ ਿਲਖੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ  ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ | 

1 Pre-Enrolment ID/ਅਗੇਤਾ ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ : 2 NPR Receipt/TIN Number/ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਰਸੀਦ/ਿਟਨ ਨੰਬਰ : 

3 Full Name/ਪੂਰਾ ਨਾਮ : 

4 
Gender: Male ( ) Female ( ) Transgender ( ) 
ਿਲੰਗ: ਪੁਰਸ਼ ( ) ਇਸਤਰੀ ( ) ਟਾੰਸਜੇਡਰ ( ) 

5 Age/ਉਮਰ: Yrs/ਸਾਲ OR/ਜ  Date of Birth/ਜਨਮ ਿਮਤੀ: |DD|MM|YYYY|
Declared/ਘੋਿਸ਼ਤ Verified/ਤਸਦੀਕ 

6 ਮ( ) H/o/ ਪਤਨੀ( ) W/o/ ਪੁਤਰ( ) S/o/ ਪੁਤਰੀ( ) D/o/ੇੜਨ C/o/ :ਪਤਾAddress/ ੁਖੀ ( ) NAME 

House No/Bldg./Apt./ਮਕਾਨ ਨੰ/ਇਮਾਰਤ ਨੰ: Street/Road/Lane/ਗਲੀ/ਸੜਕ/ਲਾਇਨ: 

Landmark/ਮੁਖ ਪਿਹਚਾਨ: Area/locality/sector/ ਜਗਾ/ਇਲਾਕਾ/ਖੇਤਰ: 

Village/Town/City/ਿਪੰਡ/ਕਸਬਾ/ਸ਼ਿਹਰ: Post Office/ਡਾਕਖਾਨਾ: 

District/ਿਜਲਾ: Sub-District/ਉਪ-ਿਜਲਾ: State/ਰਾਜ: 

E Mail/ਈ ਮੇਲ: Mobile No/ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ: | | | | | | | | | | |  PIN CODE/ਿਪਨ ਕੋਡ: | | | | | | |  
7 Details of/ਵੇਰਵਾ: Father/ਿਪਤਾ ( ) Mother/ਮਾਤਾ ( ) Guardian/ਸਰਪਸਤ ( ) Husband/ਪਤੀ ( ) Wife/ਪਤਨੀ ( ) 

For children below 5 years Father/Mother/Guardian’s details are mandatory. Adults can opt to not specify this information, if they cannot/do not want to disclose. 
5 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂ ਲਈ ਿਪਤਾ/ਮਾਤਾ/ਸਰਪਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਬਾਿਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ | 

Name/ ਨਾਮ 

EID/ Aadhaar No./ਇਨਰੋਲਮਟ/ਆਧਾਰ ਨੰ : | | | | | | | | | | | | | | |DD|MM|YYYY|hh|mm|ss| 
8 I have no objection to the UIDAI sharing information provided by me to the UIDAI with agencies engaged in delivery of welfare services 

ਮੈਨੰੂ UIDAI ਤ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ  ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ UIDAI ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ  ਨਾਲ ਸ ਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | (  ) / (  ) 
9 ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਾਟਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦੀ) Select One of the Below (OPTIONAL) (This data cannot be Corrected after Enrolment) ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਵਚ ਇਕ ਚੁਣੋ (ਇਿਛੱਤ)/(ਇਨਰੋਲਮਟ ਹੋਣ ਤ

I want the UIDAI to facilitate opening of a new Bank/Post Office Account linked to my Aadhaar Number and have no objection to sharing my Information for 
this purpose./ਮ ਆਧਾਰ ਨੰ ਬਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਨਵ  ਬਕ/ਡਾਕਘਰ ਬਚੱਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹ  ਅਤੇ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ | 
I have no objection to linking my present bank account provided here to my Aadhaar number.

 ੇਨੰ  ੂਆਧਾਰ ਨੰ ਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਿਵਚ ਮੇਨੰ  ੂਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ  ਹੈ | ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕ ਖਾਤ

State /ਰਾਜ Bank Name/Branch/ਬਕ ਦਾ ਨ /ਸ਼ਾਖਾ 
IFSC Code/IFSC ਕੋਡ Account No./ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ 

Verification Type/ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: Document Based/ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਆਧਾਿਰਤ ( ) Introducer Based/ ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ ਆਧਾਿਰਤ ( ) Head of Family/ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ( ) 
Select only one of the above. Select Introducer or Head of Family only if you do not possess any documentary proof of identity and/or address. Introducer and Head of Family 

ਇੱਕ ਚਣੁ ੋਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਨ ਅਤੇ/ਜ  ਪਤ ੇਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣ ੋ| ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ ਜ  ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਮੁਖੀ ਿਵਚdetails are not required in case of Document based Verification./ ਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਂਿਵਚ
ਕੋਈ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਨਹ  ਹੈ | ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਧਾਿਰਤ ਤਸਦੀਕ ਿਵਚ ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ | 

10 For Document Based/ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ 
(Write Names of the documents produced. Refer back side of this form for list of valid documents/ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ | ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ ) 

a. POI/ਪਿਹਚਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ: b. POA/ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ: 

c. DOB/ਜਨਮ ਿਮਤੀ: 
(Mandatory in case of Verified Date of Birth)/ (ਤਸਦੀਕਸ਼ਦੁਾ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ) 

d. POR/ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ: 

11 For Introducer Based – Introducer’s Aadhaar No. 
ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ ਆਧਾਿਰਤ - ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰ ਬਰ 

For HoF Based/ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਮੁਖੀ ਆਧਾਿਰਤ: Details of/ਵੇਰਵਾ: Father/ਿਪਤਾ ( ) Mother/ਮਾਤਾ ( ) 

Guardian/ਸਰਪਸਤ ( ) Husband/ਪਤੀ ( ) Wife/ਪਤਨੀ ( ) 

 ੰਬਰ : HoF’s EId/Aadhaar No./ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਨਰੋਲਮਟ/ਆਧਾਰ ਨ

I hereby confirm/ਮ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਿਕ _________________________________________________________________ the identity and address of as being true, correct and 
accurate./ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ ਅਤ ੇਪਤਾ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ | 

Introducer/HoF’s Name: Signature of Introducer/HOF 
ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ/ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ : ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ /ਮੁਖੀ ਦ ੇਹਸਤਾਖ਼ਰ : 

Consent/ਸਿਹਮਤੀ 
I confirm that information (including biometrics) provided by me to the UIDAI and the information contained herein is my own and is true, correct and accurate. / ਮ ਇਹ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰਦਾ ਹ  ਿਕ ਮੇ  ੇਦੁ ੰ ੂ ੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (Biometrics ਸਮੇਤ) ਅਤ ੇ ੱ ਥੇਰ ਆਰਾ UIDAI ਨ ਿਦ ਇ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇ  ੈਅਤ ੇਿਬਲਕੁ  ੈ|ਰੀ ਆਪਣੀ ਹ ਲ ਸਹੀ ਹ

Applicant’s signature/Thumbprint Verifier’s Stamp and Signature/ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਹਰ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ: 
(Verifier must put his/her Name, if stamp is not available) ਪਾਰਥੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ/ਅੰ ਗਠੂ  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ 

(ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਲਖੇ, ਜਕਰ ਮੁ ੱੇ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ) 

To be filled by the Enrolment Agency only Date & time of Enrolment 
ਕੇਵਲ ਇਨਰੋਲਮਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ: ਇਨਰੋਲਮਟ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ : 



 

 
   

   
     

 

 
   

 
    

 
  

  
  

 

 

 

 
  

  
   

 
    

 
    

 
 

 

 
  

 
   

 
    

  
     

    

 

     

  
  

 
  

 
  

 
    

  
 

 
  

 
  

 
    

  
 

 
  

 
 

 

           
                  

                                          

          

                                          

                            

                                    

                  

                        

                    

                                         

                    

               

                

                                     

                                           

                     

  

   

                                   

 
                  

  

    

    

    

   

    

 

    

         

  

      

    

    

     

    

             

    

        

           

   

       

    

   

       

   

     

    

     

        

       

          

           

        

   

             

               

                

    

  

   

    

    

           

       

         

     

              

     

    

  

      

        

             

       

           

  

        

                    

    

     

          

        

   

    

  

            

        

          

      

   

  

           

       

 

 
                        

	

KYR+ Information/ ਕੇ. ਵਾਈ. ਆਰ. ਪਲੱਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
1 LPG GAS Connection 

ਐਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਗੈਸ ਕੁਨ ਕਸ਼ਨ 
Name of Distributor 
ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰ ਦਾ ਨ  

LPG Company 
ਐਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੰਪਨੀ 

Customer No. 
ਖਪਤਕਾਰ ਨੰ ਬਰ 

2 Ration Card 
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 

AAY/BPL/APL/ਏ.ਏ.ਵਾਈ./ 
ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਏ.ਪੀ.ਐਲ. 

Card No. 
ਕਾਰਡ ਨੰ ਬਰ 

No. of family members 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

FPS Licence No. 
ਰਾਸ਼ਨ ਿਡਪੂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ 

Head of the family 
ਘਰ ਦ ੇਮੁੱ ਖੀ ਦਾ ਨ  

Blue Card 
ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ 

Card No. 
ਕਾਰਡ ਨੰ ਬਰ 

No. of family members 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

FPS Licence No. 
ਰਾਸ਼ਨ ਿਡਪੂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ 

Head of the family 
ਘਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਦਾ ਨ  

Enrolment/UID No. of Head of the family/ਘਰ ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਦਾ ਦਾਿਖਲਾ/ਯ.ੂਆਈ.ਡੀ. ਨੰ ਬਰ Relation with the Head of the Family/ਘਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ 

3. Driving Licence 
ਡਾਇਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ 

Licence No. 
ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 

Issuing Authority 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 

Date of Issue 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 

4. Arms Licence 
ਅਮਲਾ ਲਾਇਸੰਸ 

Licence No. 
ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 

Issuing Authority 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 

Date of Issue 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 

5. Pensions 
ਪਸ਼ਨ 

PLA No. 
ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਨੰ ਬਰ 

Issuing Authority (District) 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ (ਿਜ਼ਲਾ) 

Instructions to follow while filling up the enrolment form/ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਿਹਦਾਇਤ  
ਕਾਲਮ 2: NPR ਨੰਬਰ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਸੀਦ (ਜੇਕਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹ)ੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਭਰ ੇ| 

ਕਾਲਮ 3: ਨਾਮ ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਉਪਾਧੀ/ਿਸਰਲੇਖ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖ ੋ| ਿਕਰਪਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਪਿਹਚਾਨ ਪੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ | ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 'ਕ' ਦੇਖੋ | ਪਿਹਚਾਨ ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤ ੇਿਬਨ  ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਵ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਅੱਖਰੀ ਹੈ | 

ਕਾਲਮ 5: ਜਨਮ ਿਮਤੀ/ਉਮਰ ੋ | ਿਕਰਪਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ , ਜੇਕਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ | (ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਕਾਲਮ ਿਵਚ ਜਨਮ ਿਮਤੀ DDMMYYYY ਕਮ ਿਵਚ ਭਰ ੋ|ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਨਹ  ਪਤਾ ਤ  ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਜਗਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਭਰ

ਸਾਰਣੀ 'ਘ' ਦੇਖ)ੋ | ਘੋਿਸ਼ਤ 'ਖਾਨਾ' ਚੁਣੋ ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੈਧ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹ  ਹੈ | ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ  ਤਸਦੀਕ 'ਖਾਨਾ' ਚੁਣੋ | 

ਕਾਲਮ 6: ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਿਲਖ ੋ| ਿਕਰਪਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ |(ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 'ਖ' ਦੇਖ)ੋ |ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਆਧਾਰ ਪੱਤਰ ਕੇਵਲ ਿਦੱਤੇ ਹਏੋ ਪਤੇ ਤੇ ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ | 

ਣੋੁ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ | • ਪਤੇ ਿਵਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਸਤ/ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ 'ਖਾਨਾ' ਚ

• ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਮੂਲ ਪਤੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤ ੇਿਬਨ  ਪਤੇ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ/ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

ਕਾਲਮ7: ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | • 5 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ/ਮਾਤਾ/ਸਰਪਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ  ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ ਦ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਜ  ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰੇ | ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ ਭਰਨ • ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿਹਚਾਨ ਸਬੂਤ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ ਦੀ ਵਰਤ

ਲਈ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ | ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ | (ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 'ਗ' ਦੇਖੋ) | 

• ਬਾਕੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ | 

ਕਾਲਮ 8: ਸਿਹਮਤੀ ਵਸਨੀਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ/ਅਣ-ਇਿਛੱਤਾ ਸੰਬੰਿਧਤ 'ਖਾਨਾ' ਚੁਣ ਕੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

ਕਾਲਮ 9: ਬਕ ਖਾਤਾ ਵਸਨੀਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਨਵ  ਬਕ/ ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ  ਮੌਜੂਦਾ ਬਕ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮੰਿਗਆ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਕਾਲਮ ਇਿਛੱਤ ਹੈ | 

ਕਾਲਮ 10: ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਪਿਹਚਾਨ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ | ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤ  ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ | ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿਹਚਾਨ ਸਬੂਤ ਨਹ  ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਧਾਿਰਤ ਇਨਰੋਲਮਟ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ 

ਤ  ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖ ੋ| ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਹੇਠ  ਿਦਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ | 

ਕਾਲਮ11: ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ/ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ 

ੈ | ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਨਰੋਲਮਟ ਕਦਰ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | ਿਜਸ ਵਸਨੀਕ ਕੋਲ ਪਿਹਚਾਨ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਤਾ/ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹ  ਇਨਰੋਲਮਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ

ਸੂ ੇ	 ਸਚੀ ਖ: ਪਤੇ ਦੇ ਪਚੀ ਕ: ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਮਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵਜ਼		 ੂ  ੇਵਾਸਤ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ

1. ਪਾਸਪਰੋਟ 

2. ਪੈਨ (PAN) ਕਾਰਡ 

3. ਫਟੋ ੋ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 

4. ਵੋ ੱਟਰ ਪਛਾਣ ਪਤਰ 

5. ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਲਾਇਸਸ

6.	 ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ/ਅਰਧਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲ ਜਾਰੀ ਫਟੋ ੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ 

ਕਾਰਡ 

7. ਨਰਗੇਾ (NREGS) ਕਾਰਡ 

ੱੋੋਜਾਰੀ ਫੰੱਮਾਨਤਾ ਪ8. ਾਪਤ ਿਸਿਖਅਕ ਸਸਥਾ ਵਲ ਟ ਪਛਾਨ ਪਤਰ 

ਸਅਸਲਾ ਲਾਇਸ9. 

10. ਫਟੋ  ੋਵਾਲਾ ਬਕ ਏ.ਟੀ.ਏਮ. ਕਾਰਡ 

11. ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਕੇਿਡਟ ਕਾਰਡ 

12. ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 

13. ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕਾਰਡ 

14. ਫਟੋ ੋ ਵਾਲੀ ਿਕਸਾਨ ਪਾਸਬਕੁ

ਗੋਿਰਟਾਇਰਡ ਸਰਿਵਸਮੈਨ ਸਿਹਯ/)CGHSਜਨਾ (ੋਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਸਹਤ ਯਵਾਲਾ ਕੋਟਫੋ15. 

ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ (ECHS) ਦਾ ਕਾਰਡ 

16. ਡਾਕ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਜਾਰੀ ਨ  ਅਤੇ ਫੋ ੋ ਵਾਲਾ ਪਤੇ ਦਾ ਪਟ ਮਾਣ 

17. ਗਜ਼ਿਟਡ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ  ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਵਲ ਉਸਦੇ ੇ ੇ  ੇ ੋ  ੋਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਲਟਰਹਡ ਤ ਜਾਰੀ ਫਟ

ਤਰ ਮਾਣ ਪੱਦਾ ਪ

18. ਰਾਜ/ਕਦਰ-ਸ਼ਾਿਸਤ ਸਰਕਾਰ/ਪ  ੰ ੱਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਜਾਰੀ ਅਪਗਤਾ ਦਾ ਪਮਾਣ ਪਤਰ 

ਮਾਣ ਦ

1. ਪਾਸਪੋ	 20. ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਰਟ 

2. ਬਕ ਸਟੇਟਮਟ/ਪਾਸਬੁਕ		 21. ਿਕਸਾਨ ਪਾਸਬੁਕ 

3. ਡਾਕ ਘਰ ਦ ੇਖਾਤ ੇਦੀ ਸਟੇਟਮ ੁ	 22. ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਸਹਤ ਯੋਟ/ਪਾਸਬਕ		 ਜਨਾ (CGHS) / ਿਰਟਾਇਰਡ ਸਰਿਵਸ 

4. ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ		 ਮੈ ਗ ਿਸਹਤ ਯੋਨ ਸਿਹਯੋ ਜਨਾ (ECHS) ਦਾ ਕਾਰਡ 

5. ਵੋ ੱ ਤਰ		 23. ਗਜ਼ਿਟਡ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ  ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਵਲ ਉਸਦ ੇਲਟਰਹਡ ਤ ੇਜਾਰੀ ਫੋ ੋਟੇੇ	ਟਰ ਪਛਾਣ ਪ

6. ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਲਾਇਸਸ		 ਵਾਲਾ ਪਛਾਨ ਦਾ ਪਮਾਣ ਪੱਤਰ 

 ੇੇਖ ੂਪੇਬਰਾਬਰ ਦੇਖੀ ਜ ਉਸਦੱੇਚਾਇਤ ਦੰਗ24.ਵਾਲਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ੋੋਜਾਰੀ ਫੰੋੋਸਰਕਾਰੀ ਫ7. ਟ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ/ਅਰਧਸਰਕਾਰੀ ਸਸਥਾ ਵਲ ਟ ਾਮ ਪ ਮੁ ਡ ਤਰ ਦ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਲ

ਤਰ ਮਾਣ ਪਦਾ ਪੇਜਾਰੀ ਪਤ	ੇੋੁਪਤਮਹੀਨ3ਲ (ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬੱ8. ੱ	)ਵਰਾਣਾ ਨਾ ਹ

9. ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬੱਲ (3 ਮਹੀਨ ਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ)		 25. ਇਨਕਮ-ਟੈਕ੍ਸ ਮੁਲਾਕਣ ਆਦੇਸ਼ 

ੇੇ	ਵੇਰਾਣਾ ਨਾ ਹਪਤਮਹੀਨ3ਲ (ਨ ਦਾ ਿਬਡਲਾਇਨ ਟੇਲੀਫਲੈ10. ੋ ੱ ੁ ੋ )		 ਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕਟਵਾਹਨ ਰਿਜਸਟ26.	 

11. ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਦੀ ਰਸੀਦ (3 ਮਹੀਨ ਤੋ ਪੁ ੋ 	ੇ 27. ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ/ਠਕਾ/ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ )ਵਰਾਣੀ ਨਾ ਹ

ਦਾ ਪੇਵਾਲਾ ਪਤੋਫੋੇਜਾਰੀ ਨ  ਅਤਵੇਰਾਣੀ ਨਾ ਹਪਤਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮਕ12. ੇ ਟ (3 ਮਹੀਨ ੁ ੋ )		 28. ਡਾਕ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਟ ਮਾਣ 

13. ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ		 29. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਅਤ ੇਿਨਵਾਸ ਦਾ ਫਟ ੋਵਾਲਾ ਪਮਾਣ ਪਤਰ ੱੋ

14. ਬਕ ਵਲ ਉਸਦ ੇਲਟਰਹਡ ਤ ੇਜਾਰੀ ਪਤਰ ਿਜਸ ਿਵਚ ਫੋ  ੋਵੀ ਹਵੇ 30. ਰਾਜ/ਕਦਰ-ਸ਼ਾਿਸਤ ਸਰਕਾਰ/ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਜਾਰੀ ਅਪਗਤਾ ਦਾ ਪਮਾਣ ਪਤਰ ੱੰੋਟੱੱੇੇ

ੇੋੁਪੋਤੱੁਗੈ31.ੇੋਵੀ ਹੋੋਚ ਫੱੱੇੇਟਰਹੇੇਉਸਦੰਮਾਨਤਾ ਪ15. ਾਪਤ ਕਪਨੀ ਵਲ ਲ ਡ ਤ ਜਾਰੀ ਪਤਰ ਿਜਸ ਿਵ ਟ ਵ ਸ ਕਨਕਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬਲ (3 ਮਹੀਨ ਰਾਣਾ ਨਾ ਹਵ) 

ੋਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਪਾਸਪ32.ੇੋਵੀ ਹੋੋਚ ਫੱੱੇੇਟਰਹੇੇਉਸਦੰੱਮਾਨਤਾ ਪ16. ਾਪਤ ਿਸਿਖਅਕ ਸਸਥਾ ਵਲ ਲ ਡ ਤ ਜਾਰੀ ਪਤਰ ਿਜਸ ਿਵ ਟ ਵ ਰਟ 

17. ਨਰ	ੇ 33. ਮਾਪੇ ੋ ੋ ੇਗਾ (NREGS) ਕਾਰਡ		 ਦਾ ਪਾਸਪਰਟ (ਜਕੇਰ ਨਾਬਾਿਲਗ ਹਵ ਤ ) 

ਸਅਸਲਾ ਲਾਇਸ18. 

19. ਪਨੈਸ਼ਨਰ ਕਾਰਡ 

ਸੂ ੇ ੇ ਪਚੀ ਗ: ਿਰਸ਼ਤ ਦ ਮਾਣ ਦ

1. ਲੋਕ ਵੰਡ ਪਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਡ 

2. ਨਰੇਗਾ (NREGS) ਕਾਰਡ 

3. ਕ ੋ ੋਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਸਹਤ ਯਜਨਾ /ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਿਰਟਾਇਰਡ ਸਰਿਵਸ ਮੈਨ ਸਿਹਯਗ 

ਿਸਹਤ ਯੋ ੇਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਜਨਾ /ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਿਨਗਮ (ESIC) ਦਾ ਮ

4. ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 

5. ਸੈਨਾ ਕੰ ਟੀਨ ਕਾਰਡ 

6. ਪਾਸਪਰੋਟ 

		ੂੋਜਨਮ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਜ  ਹ7. ਰ ਸਿਚਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ, ਿਜਵ

ੱਜਾਰੀ ਜਨਮ ਦਾ ਪੇਕ ਤਹੇਿਸਲ, ਵਲ ਮਾਣ ਪਤਰ 

8. ਹੋ ੋ  ੱ ੇਰ ਕਈ ਕਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਜਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਹਕ ਲਈ ਦਸਤਾਵਜ਼ 

 ੇਵਾਸਤ ੇਦਸਤਾਵਜ਼		 ਸੂ  ੇਪ	ੇ ਚੀ ਘ: ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦ ਮਾਣ ਦ

ਤਰਮਾਣ ਪਜਨਮ ਦਾ ਪ1. ੱ

2. ਸੇ ੰ ੂ ੇਕਡਰੀ ਸਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ  ਸਰਟੀਿਫਕਟ(SSLC) 

3. ਪਾਸਪਰੋਟ 

4. ਗਰੁ  ਉਸਦੇ ੇਟਰਹੇ ੇ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦਾ ਪ ੱਪ ਏ ਗਜ਼ਿਟਡ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਲ ਲ ਡ ਤ ਮਾਣ ਪਤਰ 

 ੇਵਾਸਤ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ

ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ : 

*ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਜਥ ੇਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ  ਹਨ, ਪਬਿਲਕ ਨਟਰੀ / ਗਜ਼ਿਟਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |ਈ ਦਸਤਾਵ


