Department of Health and Family Welfare / ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਕਸਿਆਣ ਸਵਭਾਗ

Delayed Registration of Death / ਮੌਤ ਿਿਟੀਸਿਕੇਟ ਦੀ ਿੇ ਟ ਿਸਿਿਟਰੇਸ਼ਨ (Information Form No. 2)
Government Fee: Registration is between – 21 to 30 days (Rs 5), 30 days to 1 year (Rs 10) and After 1 year (Rs 20)
Facilitation Charges: Rs 100
For Office Use Only
Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ :
Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ
Name of Block & Tehsil /ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ
Part – 1 Personal Details / ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ

1. Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਸਿਹੜੇ ਿੀਿਡ ਤੇ ਤਾਿਾ (*(ਿਸਗਆ ਹੈ , ਓਹ ਭਿਨੇ ਿਿੂਿੀ ਹਨ
2. Fill the details under this section in English

Personal Data of Applicant/ ਹਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
Note : These details are of person who is applying on behalf of deceased / ਇਿ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਭਹਰਆ ਜੋ ਹਕ ਹਰਿਤਕ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ
ਅਰਜੀ ਦੇ ਿੈ

1. Name *

Self-Attested
Photo of
Applicant

2. Father Name *

(Live Photo to be Captured
while submission of
application)

3. Mother's Name *
am *
4. Date of Birth*

Age:
Male

5. Gender *
6. Marital Status *

Married

Female
Unmarried

Transgender
Divorced

Separated

Widowed

7. Spouse Name * (Only in case of Married, Separated and Widowed)
Email ID

8. Contact Number *
9. Region*

Rural

Urban

10. Permanent Address*
11. PIN Code*

12. Sub District/Tehsil*

13. District *

14. State*

15. Village (In case of Rural Region only)*
Correspondence address same as permanent address
Note: The application will be processed by the District Magistrate corresponding to Present/Correspondence Address of Applicant and the applicant must
be residing at this address for more than 6 months.

16. Address of Correspondence*
17. PIN Code *

18. Sub District *

19. District *

20. State*

21. Village (In case of Rural Region only)*
Part – 2 Service Details / ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

Late Registration of Death Events / ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਵਿੱ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਿੇ ਟ ਿਸਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ

Photo of Deceased

22 Relation with Deceased / ਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਤਕ ਨਾਲ ਮਰਸ਼ਤਾ

Details of Deceased person
Fill In English

ਪੰ ਿਾਬੀ ਸਵਚ ਭਿੋ

23. Deceased's name /ਹਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਰ *
24. Mother name of deceased /ਹਰਿਤਕ ਦੇ ਰਾਤਾ ਦਾ ਨਾਰ *
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25. Father's name of deceased /ਹਰਿਤਕ ਦੇ ਹਿਤਾ ਦਾ ਨਾਰ *
26. Grand father's name/ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ
27. Gender of the deceased/ ਹਰਿਤਕ ਦਾ ਹਲਿੰਗ *

Male

28. Marital status / ਹਵਆਿੁਤਾ ਸਹਿਤੀ *

Female

Unmarried

29 . Spouse name of deceased /ਹਰਿਤਕ ਦਾ ਿਤੀ ਜਾਂ ਿਤਨੀ ਦਾ ਨਾਰ *

Married

Transgender
Divorced

Widow

Separated

In English
In Punjabi

30. Deceased’s Spouse’s current address of /

In English

ਹਰਿਤਕ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਦਾ ਰੌਜੂਦਾ ਿਤਾ*
In Punjabi

31. Address of the deceased at the time of death/ਰੌਤ ਦੇ ਸਰੇਂ ਹਰਿਤਕ

In English

ਦਾ ਿਤਾ *
In Punjabi

32. Permanent address of deceased */ ਿੱ ਕਾ ਿਤਾ *

In English

In Punjabi

33. Type of medical aid received before death / ਰੌਤ ਤੋਂ ਿਹਿਲਾਂ

Govt. Hospital

ਿਿਾਿਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਹਕਸਰ *

Private Hospital

Assistance from Doctor not from Hospital

No Doctor Assistance Received

34. If deceased is woman, then whether died during pregnancy /
during delivery of child / within six weeks after delivery of
child / ਜੇ ਹਰਿਤਕ ਔਰਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਿਫ਼ਹਤਆਂ ਦੇ
ਅਿੰ ਦਰ-ਅਿੰ ਦਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਦੌਰਾਨ / ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰੌਤ ਿੋ ਗਈ? *
35. Age of deceased at time of death / ਰੌਤ ਵੇਲੇ ਉਰਰ*
36. Cause of death / ਰੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ *
37. Religion / ਧਰਰ*

Sikh

Hindu

Muslim

Christian

Others

38. Non Availability Certificate (NAC) Details / ਅਿੁਿਭਤਾ ਿਿਟੀਸਿਕੇਟ (ਐਨ.ਏ.ਿੀ.) ਵੇਿਵਾ
SN

Certficate No.

Certificate Issuaance Date

Issued From (Date)

Issued To (Date)

1
2
3
4
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Place of death details
39. Death Region / ਇਲਾਕਾ ਹਜੱ ਿੇ ਰੌਤ ਿੋਈ

Rural

Urban

40. Death District/ ਹ਼ਿਲਾ ਹਜੱ ਿੇ ਰੌਤ ਿੋਈ *
42. Place of Death / ਰੌਤ ਦਾ ਸਿਾਨ
43. Institutional name/address(In case of place of death is
hospital )/ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ / ਪਤਾ *

41. Tehsil/ Sub Tehsil *

Govt. hospital

Private Hospital

Home

Others

In English

In Punjabi
44. Address of place of death / ਰੌਤ ਦਾ ਸਿਾਨ ਦਾ ਪਤਾ *

In English

In Punjabi

45. Informant Details / ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

In English

In Punjabi

45. (a) Informant Name / ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਿ *
45. (b) Informant Name address / ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ *

46.. Processing Block (The office where application is to be
sent)

EOMC

……………………………..

SMO

……………………………..

Part -3 List of Required Documents / ਜ਼ਿੂਿੀ ਦਿਤਾਵੇਿਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ . Please tick (√) the document attached / ਸਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਨੱਥੀ ਦਿਤਾਵੇਿਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱ ਕ (√( ਕਿੋ
Name of Document / ਦਿਤਾਵੇਿ ਦਾ ਨਾਂ

SN

Mandatory / Optional
/ ਜਰੂਰੀ / ਇੱ ਹਛਕ

Late registration of death – within one year/ ਿੇ ਟ ਿਸਿਿਟਰੇਸ਼ਨ - ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
1.

ID cum Residence proof – Voter Card / Aadhar / Passport / Driving License (Applicant)

2.

Affidavit attested by Magistrate or Notary Public

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

3.

Non Availability Certificate pertaining to the year of occurrence of event

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

4.

Copy of Proof of death like hospital / nursing home report or immersion of ashes or post mortem and FIR or
cremation ground report or Antim Ardas / Bhog Card (self attested

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

5.

Witnesses of two credible persons like Sarpanch/ Panch/ Municipal Councilor/ MLA/ MP or Gazetted Officer
under state rule 11

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

Late registration of death – after one year/ ਿੇ ਟ ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ - ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ

1.

ID cum Residence proof – Voter Card / Aadhar / Passport / Driving License (Applicant)
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Mandatory / ਜਰੂਰੀ

.2.

Self-declaration (As per Prescribed format)

3.

Witnesses of two credible persons like Sarpanch/ Panch/ Municipal Councilor/ MLA/ MP or Gazetted Officer
under state rule 11

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

4.

Non Availability Certificate of 3 years search pertaining to the year of occurrence of event, prior to year of
occurrence and after the year of occurrence

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

5.

a. Proof of death like hospital/ nursing home report in case of institutional death;
b. Copy of postmortem and FIR report in case of accidental/ suicide/ murder cases;

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

c. Report of immersion of ashes or cremation ground report or Antim Ardas/ Bhog da Card in other cases or any
other proof which shows place of death, date of death and name of deceased.
6.

Voter card or Aadhar card or Passport or Driving License or Water bill or electricity bill or Arms License or Caste
Certificate or Residence Certificate in name of deceased for proof of ID and Residence

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

ਘੋਸ਼ਣਾ/Declaration:ਰੈਂ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਿੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਹਵੱ ਚ ਸੂਚਨਾ ਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਹਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਹਗਆ ਿੈ | ਰੈਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੂਿੰ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਿਾ ਜਾਣੂ ਿਾਂ ਹਕ ਜੇਕਰ ਰੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਿੋਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਰੈਂ ਕਾਨੂਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਜਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਹਜਿੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੈਨਿੰ ੂ ਹਰਲੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਰ ਿੋ ਜਾਣਗੇ |
I solemnly declare that the information provided as above and in attached documents is correct as per my belief and
no information has been hidden in this. I am aware of the fact that if any of the information provided by me is proved
incorrect/wrong then I can be punished in the court of law as per the provisions in the relevant Acts/rules/notifications and
depending upon this wrong information, all the benefits provided by government to me shall also be stopped immediately.
ਹਰਤੀ:/Dated:
ਹਬਆਨਕਰਤਾ/Declarant
Citizen’s Signature / Thumb Impression
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ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਿੋਟੋ

Witness of two Credible Persons/ ਸਿੰ ਮੇਵਾਿ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ

Witness 1.
ਰੈ…....................................................................................................................................... ਸਰਿਿੰ ਚ /ਿਿੰ ਚ/ ਹਰਉਂਸਿਲ ਕੋੋੰਸਲਰ/ਐਰ. ਐਲ. ਏ. / ਗਜਟਡ ਅਫਸਰ
..................................................................................................................................................................................ਿਿੰ ਜਾਬ, ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ:Witness 2.
ਰੈ…....................................................................................................................................... ਸਰਿਿੰ ਚ /ਿਿੰ ਚ/ ਹਰਉਂਸਿਲ ਕੋੋੰਸਲਰ/ਐਰ. ਐਲ. ਏ. / ਗਜਟਡ ਅਫਸਰ
..................................................................................................................................................................................ਿਿੰ ਜਾਬ, ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ:-

1.

ਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਤਕ ................................................................................ ਿੁੱ ਤਰ /ਿੁੱ ਤਰੀ /ਿਤਨੀ
................................................................. ਵਾਸੀ ................................................... ਉਰਰ ............................... ਦੀ ਰੌਤ ਹਰਤੀ
....................................................... ਨੂਿੰ ............................................... ਹਵਖੇ ਿੋਈ ਸੀ ।

2.

ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਰੌਤ ਇਿੰ ਦਰਾਜ ਸਬਿੰ ਧਤ ਲੋ ਕਲ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਵਖੇ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿੈ ।

3.

ਰੈਂ ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਰੌਤ ਦਾ ਇਿੰ ਦਰਾਜ ਲੇ ਟ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਐਕਟ /ਹਨਯਰਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਿਾਂ । ਉਿਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਤੱ ਿਾਂ
ਬਾਰੇ ਰੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਬਲਕੁਲ ਸਿੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਿੈ ।

Signature of Witness 1
(Sarpanch/ Panch/ Municipal Councilor/ MLA/ MP or Gazetted Officer)

(along with seal/stamp)
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ਿਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ/Self-Declaration
ਰੈਂ ............................................... ਉਰਰ ............................................ ਿੁੱ ਤਰ /ਿੁੱ ਤਰੀ /ਿਤਨੀ

ਘੋਸ਼ਨਾਕਾਿ ਦੀ

ਫੋਟੋ

......................................................ਵਾਸੀ ..…………. ……………….………………..ਹ਼ਿਲਹਾ
.......................................................... ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਿਾਂ:1. ਇਿ ਹਕ ਰੈਂ ਉਿਰੋਕਤ ਹਦੱ ਤੇ ਿਤੇ ਦਾ /ਦੀ ਿੱ ਕਾ / ਿੱ ਕੀ ਵਸਨੀਕ ਿਾਂ |
2. ਇਿ ਹਕ ਰੇਰੇ/ਰੇਰੀ ਲੜਕਾ /ਲੜਕੀ/ਿਤੀ/ਿਤਨੀ ਜਾਂ ਿੋਰ (ਇਸ ਿਿੰ ਕਤੀ ਹਵੱ ਚ ਹਰਸ਼ਤਾ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇ).....................................................ਿੁੱ ਤਰ /ਿੁੱ ਤਰੀ
/ਿਤਨੀ ...................................................... ਉਰਰ .............................(ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਰੌਤ ਸਰੇਂ ਉਰਰ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਾਵੇ)ਦੀ ਰੌਤ ਹਰਤੀ
............................ਨੂਿੰ ਘਰ /ਿਸਿਤਾਲ ਜਾਂ ਿੋਰ ਸਿਾਨ ....................................................................... ਹਵਖੇ
............................................................................... ਕਾਰਨ ਿੋਈ ਸੀ |
3. ਇਿ ਹਕ ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਰੌਤ ਦਾ ਇਿੰ ਦਰਾਜ ਸਬਿੰ ਧਤ ਰਹਜਸਟਰਾਰ, ਜਨਰ ਤੇ ਰੌਤ, ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਵਖੇ
...................................................................................... ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੇਂ ਹਸਰ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਹਕਆ ਿੈ |
4. ਇਿ ਹਕ ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਰੌਤ ਦੀ ਲੇ ਟ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ / ਹਨਯਰਾਂ ਅਧੀਨ ਲੇ ਟ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦਰਜ ਿੋਣੀ ਵਾਜਬ ਿੈ |
5. ਇਿ ਹਕ ਹਰਿਤਕ ਦਾ ਰੌਤ ਇਿੰ ਦਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹਵੱ ਚ ਹਕਸੇ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਵਖੇ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿੈ |
6. ਇਿ ਹਕ ਰੌਤ ਦੀ ਲੇ ਟ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬਿੰ ਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂਿੰਨ / ਹਨਯਰ ਿਨ, ਰੈਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ / ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇ ਟ ਰੌਤ ਇਿੰ ਦਰਾਜ ਸਬਿੰ ਧੀ ਬਣਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿਾਂ |
7. ਇਿ ਹਕ ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਰੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ............................................................................................................. ਕਿੰ ਰ ਲਈ ਚਾਹਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਇਿ ਹਕਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ |
8. ਰੈਂ ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਲੇ ਟ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਹਵੱ ਚ ਦਰਜ ਤੱ ਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾ ਹਰਿਾ / ਰਿੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੋਂ ਵਾਹਕਫ਼ ਿਾਂ ਹਕ ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਰੌਤ ਦੀ
ਲੇ ਟ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਿਰਿੰ ਤ ਬਾਅਦ ਹਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਰੌਤ ਇਿੰ ਦਰਾਜ ਹਵੱ ਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਿਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤੀ ਸਿੰ ਭਵ ਨਿੀਂ ਿੈ |
9. ਜੇਕਰ ਹਰਿਤਕ ਦੀ ਰੌਤ ਸਬਿੰ ਧੀ ਕੋਈ ਰਿੱ ਤਵਿੁਰਨ ਵੇਰਵਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧ ਰਖਦਾ ਿੋਵੇ ਤਾ ਲੜੀ ਨੂਿੰ: 10 ਅਤੇ 11 ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇ
10. ................................................................................................................................................................................,…………
11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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12. ਇਸ ਸਵੈ-ਘੋਸਹਣਾ ਿੱ ਤਰ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਰੈਂ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਸਬਿੰ ਧੀ ਫਾਈਲ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਿਣੇ
ਕੋਲ ਰੱ ਖਾਗਾਂ/ਰੱ ਖਾਗੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱ ਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹਵੱ ਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੈਂ ਆਿਣੀ ਫਾਈਲ ਇਸ
ਦਫ਼ਤਰ ਹਵੱ ਖੇ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਕੋਰਟ ਹਵੱ ਚ, ਹਜਿੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋਵ,ੇ ਰੈਂ ਆਿਣੀ ਫਾਈਲ ਿੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ ।

ਹਰਤੀ ......................................

ਘੋਸ਼ਨਾਕਰ

ਘੋਸ਼ਣਾ :-ਰੈਂ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿਰੋਕਤ ਿਤੇ ਅਤੇ ਨੱਿੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਹਵੱ ਚ ਹਦੱ ਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਸਵਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੀ ਿੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਹਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਹਗਆ ਿੈ| ਲੜੀ ਨਿੰ:12 ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਲ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹਜਿੰ ਰੇਵਾਰੀ ਰੇਰੀ ਹਨਿੱਜੀ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਿੈਣ ਤੇ ਰੈਂ ਆਿਣੀ
ਫਾਈਲ ਿੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ | ਰੈਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਾਂ ਹਕ ਰੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਰੈਂ ਕਾਨੂਿੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਹਜਿੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੈਂਨਿੰ ੂ ਹਰਲੇ ਲਾਭ ਸਰਸਰੀ (summarily) ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਰ ਿੋ ਜਾਣਗੇ

ਹਰਤੀ ...........................

ਘੋਸ਼ਨਾਕਰ

Note – In case of Late registration of Death – within one year above declaration is to be printed on stamp paper
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