Department of Governance Reforms & Public Grievances
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਨ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਭਾਗ
Public Grievance Redressal System /ਜਿਤਕ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਿਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

Government Fees: Rs. 0
Facilitation Charges: Rs. 10

For Official Use Only/ ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ
Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ:
Part – 1 Beneficiary's Details

Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ
1. Fields marked with asterisk (*) are mandatory

2. Fill the details under this section in English

Personal Data of Applicant / ਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ

Self-Attested

1. Name/ਿਾਮ *

Photo of

2. Father Name/ਮਪਤਾ ਦਾ ਨਾਿ

Applicant

3. Mother's Name/ਮਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
am
* of Birth/ਜਨਿ ਤਰੀਕ
4. Date

(Live Photo to be Captured
while submission of
application)

Age:

5. Gender/ਮਲੰਗ

Male/ਿਰਦ

Female/ ਇਸਤਰੀ

6. Marital Status/ਮਵਆਹੁਤਾ ਸਮਿਤੀ *

Married
ਮਵਆਮਹਆ ਹੋਇਆ

Unmarried
ਅਣਮਵਆਮਹਆ

Transgender /ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ
Divorced
Separated
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ
ਵੱ ਖ ਹੋਇਆ

Widowed
ਮਵਿਵਾ

7. Spouse Name (Only in case of Married, Separated and Widowed)/ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਿ

(ਮਸਰਫ ਮਵਆਹੇ, ਵੱ ਖਰੇ ਅਤੇ ਮਵਿਵਾ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵੱ ਚ)*
8. Contact Number/ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ *

Email ID/ ਈਿੇਲ ਆਈ.ਡੀ.

9. Region/ਖੇਤਰ

Rural /ਮਦਹਾਤੀ

Urban/ਸ਼ਮਹਰੀ

10. Permanent Address/ਸਿਾਈ ਪਤਾ *
11. PIN Code/ ਮਪੰ ਨ ਕੋਡ *

12. Tehsil/ਤਮਹਸੀਲ *

13. District/ ਮ਼ਿਲਹਾ *

14. State/ ਰਾਜ *

15. Village (In case of Rural Region only)/ ਮਪੰ ਡ (ਮਸਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਮਵੱ ਚ) *
Correspondence address same as permanent address/ ਪ੍ੱ ਤਰ ਨਿਹਾਰ ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਤਾ ਇਕ ਹੈ
16. Address of Correspondence/
ਪੱ ਤਰ ਮਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ
17. PIN Code/ ਮਪੰ ਨ ਕੋਡ

18. Tehsil/ਤਮਹਸੀਲ

19. District/ ਮ਼ਿਲਹਾ

20. State/ ਰਾਜ

21 Village (In case of Rural Region only)/ ਮਪੰ ਡ (ਮਸਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਮਵੱ ਚ)

Part – 2 Grievance Details / ਭਾਗ-2 ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿੇਰਿਾ

1. Grievance pertains to Department/ Corporation/ Boards Name*/
ਮਵਭਾਗ / ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ / ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਿ ਹੈ ਮਜਸ ਨਾਲ ਮਿਕਾਇਤ ਸਬੰ ਮਿਤ ਹੈ
2. Grievance pertains/ ਮਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਬੰ ਿ

◎ State /ਰਾਜ

◎

District /ਮਜਲਹਾ

3. Grievance Title*/ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਮਸਰਲੇ ਖ
4. Have you earlier lodged the grievance
on the same subject? */ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਸੇ
ਮਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ?

◎
◎

Yes/ ਹਾਂ
No /ਨਹੀਂ

4 a. If Yes, Grievance Reference Number /
ਜੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰਬਰ

5. Please attach complaint details as separate page with this application form */ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਿਰੋ

Signature of Applicant / ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

© Government of Punjab

Page 1 of 1

