Punjab Mandi Board / Market Committee / ਖਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ / ਮਾਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ
Application for Providing Financial Aid (Exgratia) to Cultivators for any injury or death during Farming
Operations /
ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਖਮੀ ਜਾਂ ਿਮਤ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਮੰਬਧੀ

For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ
Code: 152
Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ :

RTS Service
Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ
ਿਮਤੀ

Name of Block & Tehsil/ਬਲਾਕ/ ਤਿਹਸੀਲ
ਦਾ ਨਾਂ

Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ਿਜਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੇਤਾਰਾ(*)ਲਿਗਆ ਹੈ, ਓਹ ਭਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ

Part – 1 Personal Details /ਿਵਅਕਤੀਗਤਵੇਰਵਾ
Details of Person Filling the Application Form /ਅਰਜੀਫਾਰਮ ਭਰਨਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਦਾਵੇਰਵਾ
1. Name / ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

Self Attested Photo of

2. Address / ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

Beneficiary

3. Relation with Beneficiary / ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ
ਲਾਭਪਾਤਰ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ
Personal Data of Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰਦਾਿਵਅਕਤੀਗਤਡਾਟਾ
4. Name / ਨਾਂ *
5. Gender / ਿਲੰ ਗ *

Male / ਪੁਰਸ਼

Female / ਔਰਤ
7. Age (if Date of birth not
known)/ ਉਮਰ (ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਿਮਤੀ

6. Date of birth / ਜਨਮ ਿਮਤੀ

ਨਹੀ ਪਤਾ)

8. Place of Birth / ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ
9. Father's Name / ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ *
10. Mother's Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ
11. Address / ਪਤਾ *
PIN Code / ਿਪੰਨ ਕੋਡ

District / ਿਜ਼ਲਾ*

12. Marital Status / ਿਵਆਹ ਸੰਬੰਧੀ

13. Spouse Name / ਪਤੀ /
15. Contact Phone Number
/ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ *

14. Email ID / ਈਮੇਲਆਈਡੀ
16. Voter ID Card Number / ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ
ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

Aadhaar Enrollment Number (if
Aadhaar not issued)/ ਅਧਾਰ
ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ(ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ

17. Aadhaar Number (UID) /ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਯੂ
ਆਈਡੀ)

ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ)

18. Phone Number / Mobile Number
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ / ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ

Part – 2 Service Details / ਸੇਵਾਦਾਵੇਰਵਾ
Application Details / ਅਰਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
18. Mode of Delivery of Service/ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ *

Sewa Kendra / ਸੇਵਾ ਕਦਰ

19. Application processing Office / ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰ
Applied Information/ ਅਪਲਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
20. Mandi Name / ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ *
21. Plot Number / ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ *
22. Type of Plot & Size / ਪਲਾਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਸਾਇਜ਼
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Part -3 List of Required Documents/ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾ ਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ. Please tick (√) the document attached / ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ
ਦਸਤਾ ਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਿਟੱਕ (√) ਕਰੋ
Name of Documents /ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ

Whether Mandatory / Optional /ਜਰੂਰੀ / ਇੱਿਛਕ

1.

Two passport size photographs with specified applications form /
ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

Mandatory /ਜਰੂਰੀ

2.

Medical Certificate issued by M.B.B.S. doctor / ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ

Mandatory /ਜਰੂਰੀ

3
4
5

Self Declaration / ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰ

Mandatory /ਜਰੂਰੀ

Proof of Permanent Address / ਪੱਕੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

Mandatory /ਜਰੂਰੀ

Legal heir certificate (In case of Death) / ਕਨੁ ਨੀ ਵਾਰਸ ਦਾ

Mandatory /ਜਰੂਰੀ

ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ (ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ )
Inquiry report from S.D.M. regarding reasons of accident /
ਦੁਰਘਟਣਾ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾਰ੍ਸ਼ਦ
ੰ ੀ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ

Mandatory /ਜਰੂਰੀ

Death certificate issued by registrar (Birth & Death) / ਰਿਜਸਟਾਰ

Mandatory /ਜਰੂਰੀ

6
7

ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ

ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਮ ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉੱਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁ ਪਾਉਣ / ਗਲਤ ਿਬਆਨੀ ਲਈ ਮ ਿਨੱ ਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਿਜੰਮਵ
ੇ ਾਰ
ਹੋਵਾਂਗਾ / ਹੋਵਾਂਗੀ

ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰਗੂਠਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
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Feed Back Form/ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ
1. Is there any unnecessary information being asked in the
Form?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ

□
□

Yes / ਹਾਂ
No / ਨਹੀ ਂ

□
□

Yes / ਹਾਂ
No / ਨਹੀ ਂ

□
□

Yes / ਹਾਂ
No / ਨਹੀ ਂ

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

2. Is any vague information being asked in the form?/ ਕੀ
ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ
If Yes, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜੀ

3. Is the space provided in the form sufficient for filling up
the required information?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਪੇਸ ਲੋ ੜ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
If No, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਨਾਂ, ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜੀ

4. Any other suggestion you may like to make, Please specify / ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜੀ
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