Department of Home Affairs and Justice/ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿਆਂ ਹਿਭਾਗ੍
Addition of Weapon / ਲਾਇਸੰ ਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
For Official Use Only ਕੇਿਲ ਦਫਤਰੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ
Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ :

Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

Name of Block & Tehsil /ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਿਾਂ

Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਥਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਤਾਰਾ (*) ਲਥਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਭਰਨੇ ਿਰੂਰੀ ਹਨ
Part – 1 Personal Details / ਥਵਅਕਤੀਿਤ ਵੇਰਵਾ
Personal Data of Licensee or Responsible Person / ਲਾਇਸੇਂਸੀ / ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਥਿੰ ਮੇਵਾਰ ਦਾ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ
1. Name*

Self-Attested
Photo of
Licensee /
Responsible
Person

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

(Live Photo to be
Captured while
submission of
application)

Age:
Male

5. Gender *

Female

Married

6. Marital Status *

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
16. Address of Correspondence*
17. PIN Code *

18. Sub District *

19. District *

20. State*

21. Village (In case of Rural Region only)*
Note: In case of Individual or Sports Person or Member of Rifle Association :If the address of the licensee has been changed from that of
address in previous service then firstly apply for change of address service .
In case of Company/Organization/bank: In case responsible person is changed then firstly take correction service.
ਨੋਟ: ਥਵਅਕਤੀਿਤ ਿਾਂ ਖੇਡ ਥਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਥਵਚ : ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦਾ ਇਸ ਿੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹਪਛਲੀ ਸੇਿਾ ਹਿਚ ਹਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਹਗ੍ਆ ਿੈ, ਤਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਹਦਓ ਜੀ |
ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਿਿੱ ਚ: ਜੇਕਰ ਹਜੰ ਮੇਿਾਰ ਹਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਿੋ ਹਗ੍ਆ ਿੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਿਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਿਾਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇ ਜੀ

Part – 2 Service Details / ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
22. License Number *
23. Category of License*

Individual

24. Address of the branch or representative office by
which the application is being filed *
(In case address of the organization is changed
after last service taken of license, then first apply
change of address service
25. License Validity date *
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Sports Person

Member of Rifle Club / Association

Company/Bank

(To be entered only case of company at Sr. No. 23)
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District (of Punjab Only)

State

All India

Names( in case of District and State):___________________________

26. Area Validity of License *

_________________________________________________________
27. Nearest Police Station*
Note: In case of Individual/Sports Person/ Member of Rifle Association its police station corresponding to Present address.
In case of company / bank / organization its police station corresponding to the address of representative company
28. Existing Weapon Details: *
(Purchase Period = PP)
Notes:
a. Allowed Weapon Category – Permissible or
Restricted.
b. Allowed Weapon Type – Rifle (Includes Carbine),
Gun, Revolver and Pistol.
c. Allowed Weapon Bore List of weapon type
wise allowed bores can be seen at: ________
d. No. of Weapons allowed depends upon Category
of Licensee selected at Sr No. 23 above. The
details are as follows:
i. Individual – Maximum 2 weapons of any type
allowed in this table and 3rd can be added
ii. Company - Maximum 2 weapons of any type
allowed in this table and 3rd can be added
iii. Sports Person – Maximum 9 weapons allowed
in this table and that too depends upon Sub
Category Selected. Please refer Notification No.
S.O. 1988(E) dated 04/08/2014 for category
wise allowed weapons to sports person.
iv. Member of Rifle Club/Association – 2
Weapons of any type as Normal Individual are
allowed in this table, 3rd can be added and one
.22 Bore Rifle. (Maximum 3 are to be entered in
this table)

SN

Weapon
Category

Weapon Type

Weapon Bore

Weapon Sr. no. / In case
weapon is not entered then
write PP Valid Till date

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Details of New Weapons to be added / ਥਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦਰਿ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
SN
1

Weapon
Category*
Permissible

Mandatory

2

Permissible

Optional

3

Permissible

Optional

Weapon Type*
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Weapon Bore*

Reason for addition of weapon*

Claims for special consideration for
acquisition of additional firearm*

Rifle (Carbine)
Gun
Revolver
Pistol
Rifle (Carbine)
Gun
Revolver
Pistol
Rifle (Carbine)
Gun
Revolver
Pistol

Note: Purchase period of 2 years or till the validity of the license whichever is less will be given to licensee to purchase the weapon which
will be added after approval / ਖਰੀਦ ਦੀ ਥਮਆਦ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਿਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਿੋ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਥਦੱ ਤੀ ਿਾਏਿੀ ਥਿਸ ਨੂੰ
ਪਰਵਾਨਿੀ ਥਮਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਿਾ|
In case of Sports Person if more than 3 weapons are to be added kindly write below:
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Part -3 List of Required Documents/Please tick (√) the document attached
Name of Documents / ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਦਾ ਨਾਂ

1.

Whether Mandatory / Optional /
ਿਰੂਰੀ / ਇੱਥਿਕ

Identification cum Residence proof (Licensee or Responsible Person):
Aadhar Card or Passport
or Voter’s Identification Card
or Driving License
Govt. ID Card

or Valid

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

2.

Copy of Arms license

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

3.

Self-Declaration

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

4.

Any other attachment

Optional / ਇਿੱ ਹਛਕ

Warning
Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the application form in violation
of arms rules will render the application liable for punishment under section 30 of the Arms Act, 1959.
ਘੋਸ਼ਣਾ/Declaration:ਮੈਂ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਿਾਲ ਿਿੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾ ਹਿਿੱ ਚ ਸੂਚਿਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਅਿੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਿੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿੀ ਛੁਪਾਇਆ ਿਿੀਂ ਹਗ੍ਆ ਿੈ | ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਿੱ ਲ ਤੂੰ ਚੰ ਗ੍ੀ ਤਰਰਾ ਜਾਣੂ ਿਾਂ ਹਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਸੂਚਿਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਿੋਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਕਾਿੂੰਿ ਅਿੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਾ / ਦੀ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ ਿੋਿਾਂਗ੍ਾ / ਿੋਿਾਂਗ੍ੀ ਅਤੇ ਅਹਜਿੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਿੰ ੂ ਹਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣਗ੍ੇ |
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਿੰਬਰ ਆਪਣੀ ਸਿੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਿਾਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਮੈਿੰ ੂ ਪਰਮਾਹਣਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਿੇਰਿੇ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੰ ਦਾ ਿਾਂ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਿੰਬਰ ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਿਕ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ / ਦਸਤਾਿੇਜ ਿਾਲ ਹਲੰਕ ਕਰਿ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੰ ਦਾ ਿਾਂ ।
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.
I submit my aadhar number voluntarily and give my consent to use my aadhar details to authenticate me from
UIDAI and link the aadhar number to my customer profile and certificates/documents issued to me by Government of
Punjab.

ਹਮਤੀ:/Dated:

ਹਬਆਿਕਰਤਾ/Declarant

Citizen’s Signature / Thumb Impression
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ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਿਾ ਕਰਤਾ ਦੀ
ਤਸਿੀਰ / Photo of selfdeclarant
ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ / Self-Declaration

ਮੈਂ

/

I

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

ਪੁਿੱ ਤਰ

/

ਪੁਿੱ ਤਰੀ

/

ਪਤਿੀ

/

Son

/

Daughter/

Wife

of

ਸ਼ਰੀ

/

Sh.

...................................................................................................ਿਾਸੀ / Resident of.................................................................
................................... ਹਜਲਹਾ ………………………………………………….. ਦਾ / ਦੀ ਿਾਂ | ਮੈਂ ਇਿੱ ਥੇ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹਬਆਿ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ | I
hereby declare as under:1)

ਇਿ ਹਕ ਮੈਂ ਉਕਿੱ ਤ ਪਤੇ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ ਿਸਿੀਕ ਿਾਂ / That I am permanent resident of aforesaid address.
ਇਿ ਹਕ ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ ਕੰ ਪਿੀ / ਬੈਂਕ / ਸੰ ਸਥਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਿੰਬਰ .............................. ਜੋ ਹਕ ਹਜਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰਟ
ੇ .................................... ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ
ਿੈਂ / That my / my organization has arm license No. ...................................... Which has been issued by District Magistrate,
..............................................

2)

ਇਿ ਹਕ ਇਸ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤੇ ....................................................... ਰਾਈਫਲ / ਹਰਿਾਲਿਰ / ਗ੍ੰ ਿ / ਰਾਈਫਲ ਦਰਜ ਿੈ / That this Arm licence has been
endorsed with ................................................................ Revolver / Gun / Rifle weapons.

3)

ਇਿ ਹਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤੇ ................................................... ਗ੍ਣ / ਹਪਸਟਲ / ਹਰਿਾਲਿਰ / ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਿ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿਾਂ / That I want
addition of ......................................................... weapon (Gun / Revolver / Pistol / Rifle) on my arm license.

4)

ਇਿ ਹਕ ਮੇਰੇ / ਹਰਟੇਿਰ / ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਕਾਰਗ੍ੁਜਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹਖਲਾਫ਼ ਪੁਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਿੱ ਚ ਹਕਸੇ ਿੀ ਕੋਰਟ / ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਹਿਿੱ ਚ ਫੋਜਦਾਰੀ ਮੁਿੱ ਕਦਮਾ
ਿਿੀਂ ਚਿੱ ਲ ਹਰਿਾ ਿੈ / That there is no criminal case against me or directors or office staff bearers of my organisation in any court or
police station in whole India and the State of Punjab.

5)

ਇਿ ਹਕ ਮੈਂ / ਹਰਟੇਿਰ / ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਕਾਰਗ੍ੁਜਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤੇ ਦਰਜ ਿਹਥਆਰ / ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਿ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਿਹਥਆਰ / ਅਸਲੇ
ਦੀ ਕਦੇ ਿੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਿਿੀਂ ਕਰਾਂਗ੍ਾ / That I / my organization /retainer shall never misuse my newly added weapon and already endorsed

6)

weapons entered in my arm licence.
That I assure, I or the retainers appointed or other staff will neither carry/take nor use the weapons issued to my oragnisation in
any marriage palace/ marriage function or any type of celebration / ceremony / ਇਿ ਹਕ ਮੈਂ, ਇਿ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਹਦਿਾਉਂਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੈਂ / ਹਰਟੇਿੇਰ
ਅਪਪੋਇੰਟਡ / ਿੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੇਂਬਰ ਮੇਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਿਹਥਆਰ ਹਕਸੇ ਿੀ ਮੈਹਰਜ ਪੈਲੇਸ / ਹਿਆਿ / ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਿ / ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦੇ ਜਸ਼ਿ / ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਹਦ ਹਿਚ ਿਾਂ
ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਿਾਂਗ੍ਾ / ਜਾਿਾਂਗ੍ੀ ਅਤੇ ਿਾਂ ਿੀ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗ੍ਾ / ਕਰਾਂਗ੍ੀ .

7)

ਇਿ ਹਕ ਮੇਰਾ ਉਕਿੱ ਤ ਲੜੀ ਿੰ: 1 ਤੋਂ 7 ਤਿੱ ਕ ਹਬਆਿ ਸਿੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਿਿ / That my declaration from Sr. No. 1 to 7 is true and correct.

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ / self-declarant
ਤਸਦੀਕ / Verification:
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਕਿੱ ਤ ਹਬਆਿ ਸਿੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਿਿ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਿੀ ਗ੍ਿੱ ਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਿਿੀਂ ਰਿੱ ਖੀ / it is certified that the above
declaration is true and nothing is concealed in this.

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ / self-declarant
ਸਥਾਿ / Place:ਹਮਤੀ / Dated:-
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