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1. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਸੰਖੇਪ ਿੇਰਿਾ 

ਏ ਸੀ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ 

ਏ ਿੀ ਸੀ  ਅਿੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ 

ਏ ਿੀ ਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਵਕਾਸ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਏ ਏਫ਼ ਏਸ ਓ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਬੀ ਏ ਓ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਸੀ ਏ ਓ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਸੀ ਿੀ ਪੀ ਓ ਬਾਲ ਡਵਕਾਸ ਪਿੋਜੇਕਰ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਸੀ ਏਮ ਓ ਮੁਿੱ ਖ ਮ ਿੀਕਲ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਸੀ ਏਸ ਸੀ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 

ਿੀ ਸੀ ਡਿਪਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ 

ਿੀਸੀਸੀਿੀਪੀਓ ਿੀਡਲੰਗ ਕਰਲਕ, ਡਸਿੀਪੀਓ (ਬਾਲ ਡਵਕਾਸ ਪਿੋਜੇਕਰ ਅਡਿਕਾਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਿੀਸੀਿੀਏਸਏਸਓ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ, ਿੀਏਸਏਸਓ (ਡਜਲਾ ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਿੱ ਰਡਖਆ ਅਡਿਕਾਰੀ)ਦਿਤਰ 
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ਿੀਸੀਈਓਐਮਸੀ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ,ਐਮਸੀ (ਡਮਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦਿਤਰ 

ਿੀ ਆਰ ਏ ਡਜ਼ਲਹਾ ਡਵਿੱ ਤ ਸਹਾਇਕ 

ਿੀ ਆਰ ਓ ਡਜ਼ਲਹਾ ਡਵਿੱ ਤ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਿੀਐਸਐਸਓ ਡਜ਼ਲਹਾ ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਰਿੱ ਡਖਆ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਈ-ਗਵਰਨੈਂ ਸ ਈਲ ਕਰਰੋਡਨਕ ਗਵਰਨੈਂ ਸ 

ਈਓਐਮਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਡਨਗਮ 

ਐਿ ਆਈ ਿੂਿ ਇੰਸਪ ਕਰਰ 

ਜੀ2ਬੀ ਗਵਰਮੈਂਰ ਤੋਂ  ਡਬਜਨੇਸ 

ਜੀ2ਸੀ ਗਵਰਮੈਂਰ ਤੋਂ  ਨਾਗਡਰਕ 

ਜੀ2ਜੀ ਗਵਰਮੈਂਰ ਤੋਂ ਗਵਰਮੈਂਰ  

ਆਈਡਸਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ 

ਐਮਓ ਮ ਿੀਕਲ ਅਿਸਰ 

ਐਣਓਸੀ No objection Certificate 

ਓਡਬਸੀ ਹੋਰ ਪਛਡੜਆ ਸਿੇਣੀਆ 

ਪੀਸੀਐਸਿੀਐਮ ਪ ਨਸ਼ਨ ਕਲਰਕ, ਐਸਿੀਐਮ (ਸਬ ਡਿਡਵਜ਼ਨਲ ਮ ਡਜਸਰਿੇਰ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਪੀਜੀਏ ਲੋਕ ਡਸਕਾਇਤ ਸਹਾਇਕ 

ਪੀਆਈਓ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਪੀਐਲਏ ਪਾਸਪੋਰਰ ਲਾਈਸੰਡਸੰਗ ਸਹਾਇਕ 
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ਪੀਐਲਸੀ ਪਾਸਪੋਰਰ ਲਾਈਸੰਡਸੰਗ ਕਲਰਕ 

ਆਰਰੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਡਿਕਾਰ 

ਐਸਿੀਐਮ ਉਪ ਮੰਿਲ ਮ ਡਜਸਰਰੇਰ 

ਐਸਸੀ ਪਿੱਛੜੀਆ ਸਿੇਣੀ 

ਐਸਸੀਏ ਸਦਰ ਕਾਪੀ ਏਜੰਸੀ 

ਐਸਿੀਏ ਉਪ ਮੰਿਲ ਸਹਾਇਕ 

ਐਸਐਮਓ ਸੀਨੀਅਰ ਮ ਿੀਕਲ ਅਿਸਰ 
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1. ਪਿੋਜੇਕਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕ ਪਿੋਜੇਕਰ ਡਵਿੱ ਚ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ  ਸਮੁਚੀ ਅਤੇ ਸਡਹਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਡਲਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ,ਅਤੇ ਡਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਵਰਕਿਲੋ ਦੇ ਆਰੋਮੇਸ਼ਨ,ਬ ਕ ਐਿਂ ਕੰਡਪਉਰਰੀਕਰਨ,ਿਾਰਾ ਦੀ ਡਿਜੀਰਾਈਲ ਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹ  

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਡਹਤ ਿਰੰਰ-ਐਿਂ,ਨਾਗਡਰਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱ ਚ ਡਜਲਾ ,ਤਡਹਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ 

ਬਨਾਏ ਜਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹ ,ਡਪੰਿ ਪਿੱ ਿਰ ਦੇ ਿਰੰਰ ਐਿਂ ਨੰੂ ਗਿਾਮ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ(ਜੀਏਸਕੇ)ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱ ਚਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਡਗਆ ਹ |ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਰਡਵਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਡਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ 

ਡਿਡਲਵਰੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬ ਕ ਐਿਂ ਡਵਿੱ ਚ  ਕੰਡਪਉਰਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹ  |ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰੂ ਸਮੁਡਚਤ ਕਰਨਾ ,ਲੋਕ ਕੇਸ / ਬੇਨਤੀ / ਡਸਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਡਹਜ ਕਰਨਾ ਹ .ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਡਵਿੱ ਚ 

ਡਦਿੱ ਤੀਆ ਹੋਇਆ ਹਨ| 

 

1.1. ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਡਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਡਵਭਾਗ 

ਲੜੀ 

ਨੰਬਰ 

ਫਿਭਾਗ ਨਾਮ ਸੇਿਾ ਨਾਮ 

1.  ਪਰਸੋਨਲ ਡਵਭਾਗ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ(ਸਡਹਰੀ/ਪੇਂਿੂ) 

2.  ਸਮਾਜ ਸੁਿਾਰ ਡਵਭਾਗ  (ਪਿੱਛੜੀਆ/ ਹੋਰ ਪਿੱ ਛੜੀਆ) ਸਿੇਣੀਆ ਲਈ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ 
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3.  

ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਰਿੱ ਡਖਆ ਦਾ ਡਵਭਾਗ 

ਬੁਢਾਪਾ ਪੇੈੰਨਸ਼ਨ  (ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿੂ) 

4.  21 ਸਾਲ ਤੋ ਘਿੱ ਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਡਚਆ ਨਂੂ ਡਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਡਬਨੈ ਪਿੱ ਤਰ (ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿੂ) 

5.  ਅਪੰਗ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ (ਪੇਂਿੂ / ਸਡਹਰੀ) 

6.  58 ਸਾਲ ਤੋ ਘਿੱ ਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਡਵਿਵਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾ ਲਈ 

ਡਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿੂ) 

7.  ਸੀਨੀਅਰ ਡਸਰੀਜ਼ਨ ਪਛਾਣ ਕਾਰਿ 

8.  

ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

ਜਨਮ / ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

9.  ਜਨਮ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਡਵਿੱ ਚ ਬਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

10.  ਜਨਮ / ਮੌਤ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

11.  ਜਨਮ / ਮੌਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

12.  

ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਡਵਭਾਗ 

ਬੀਜ /ਖਾਦ  / ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ  ਨੰੂ  ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ  

ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ  

13.  ਬੀਜ / ਖਾਦ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱ ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ 

14.  ਬੀਜ/ ਖਾਦ/ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ  ਿੁਪਲੀਕੇਰ 
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ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

15.  ਬੀਜ/ਖਾਦ /ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ  ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਡਮਲ/ਖਾਡਰਜ 

ਕਰਨ ਲਈ 

16.  

ਹੋਮ ਡਵਭਾਗ 

  

ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

17.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਡਵਨੀਕਰਨ ਲਈ 

18.  ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 

19.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ 

20.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱ ਚ ਹਡਥਆਰ  ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

21.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱ ਚ ਡਰਰੇਨਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਡਮਲ/ਖਾਡਰਜ 

ਕਰਨ ਲਈ 

22.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਿੇ ਲਈ 

23.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱ ਚ ਹਡਥਆਰ ਦੇ ਸਾਡਮਲ /ਖਾਡਰਜ ਲਈ 

24.  ਹਡਥਆਰ ਦੀ ਡਵਕਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ/ਇਜਾਜਤ 

25.  ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱ ਚ ਹਡਥਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਅਡਿਕਾਰ 

26.  ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱ ਚ ਹਡਥਆਰ ਦੀ ਡਵਕਰੀ / ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ 
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ਲਈ 

27.  ਹਡਥਆਰ ਦੇ ਪਰਡਮਰ ਲਈ 

28.  ਕਾਰਤੂਸ ਦੇ ਵਾਿੇ ਲਈ 

29.  ਬੋਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ 

30.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੰਸ ਡਵਿੱ ਚ ਪਤੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ 

31.  ਡਵਆਹ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ(1954, ਦੇ ਸਪ ਸ਼ਲ 

ਮ ਡਰਜ ਐਕਰ ਤਡਹਤ) 

32.  ਡਵਆਹ ਦੇ ਉਤਸਵਲਈ (1954, ਦੇ ਸਪ ਸ਼ਲ ਮ ਡਰਜ ਐਕਰ ਦੇ 

ਤਡਹਤ) 

33.  2012 ਮ ਡਰਜ ਐਕਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਡਜਸਰਿੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਤਡਹਤ ਡਵਆਹ ਦੀ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ 

34.  ਸਪ ਸ਼ਲ ਮ ਡਰਜ ਐਕਰ ਦੇ ਤਡਹਤ ਡਵਆਹ ਦੀ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ  

35.  

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਸਵਲ ਸਪਲਾਈ 

ਡਵਭਾਗ 

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

36.  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 

37.  ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

38.  ਸਰੰਿਰ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
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39.  ਪੇਂਿੂ ਡਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 

ਡਵਭਾਗ 

ਪੇਂਿੂ ਖੇਤਰ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ 

40.  

ਡਵਿੱ ਤ ਡਵਭਾਗ 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾਉਂਰਰ ਸਾਇਡਨੰਗ 

41.  ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

42.  ਨਕਲ (ਕਾਪੀ) ਸੇਵਾ 

43.  ਨੋਡਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਰ ਡਵਡਨਉ ਕੋਰਰ ਕੇਸ) 

44.  ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਰ ਡਵਡਨਉ ਕੋਰਰ ਕੇਸ) 

45.  ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰਕਵਰੀ 

46.  ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਿਾਰ ਡਵਭਾਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਅਿੀਕਾਰ 

47.  ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਡਵਭਾਗ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਡਨਵਾਰਨ 

2. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

2.1.  ਜਰੂਰੀ ਸੰਦ 

 ਕੰਡਪਊਰਰ  (ਸੀ ਪੀ ਯੂ, ਮੋਨੀਰਰ, ਕੀਬੋਰਿ ਅਤੇ ਮਾਊਸ) 

 ਨੈੈੱਰਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ  (ਇੰਰਰਨੈੈੱਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ/ਪਵਨ ਕੁਨੈਕਰੀਡਵਰੀ) 

 ਪ ਰੀਡਿਰਲ  (ਸਕ ਨਰ, ਕ ਮਰਾ,ਡਪਿੰ ਰਰ ਆਡਦ) 
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 ਬਰਾਊਜ਼ਰ  (ਇੰਰਰਨੈੈੱਰ ਐਕਸਪਲੋਰਰ 7.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਮੋਜ਼ੀਲਾ 3.6 ਅਤੇ 

ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ) 

 ਬੇਰੋਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ) 

 

2.2.  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ੋ

ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ 

Steps 1:ਡਕਰਪਾ ਕੰਡਪਊਰਰਨੈਰਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ,ਪ ਰੀਡਿਰਲ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਡਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਕੇਬਲ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ 
Steps 2:ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਪਿੱਲਗ ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸੋਕੇਰ ਡਵਿੱ ਚ ਪਾਉ 

Steps 3:ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸੋਕੇਰ ਦਾ ਬਿੱ ਰਨ ਆਂਨ ਕਰੋ 

Steps 4:ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਬਰਨ ਆਂਨ ਕਰੋ 

Steps 5:ਕੰਡਪਊਰਰ ਦਾ ਬਿੱ ਰਨ  ਦਬਾਉ 

Steps 6:ਹੁਣ ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਬੁਿੱ ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੋ 

 

 

 

 

 ਯੂਪੀਐਸ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਆਂਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਆਂਨ ਕਰੋ 

 ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਆਂਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਆਂਨ ਕਰੋ 

 ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਡਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਡਬਜਲੀ ਦਾ ਝਰਕਾ ਲਗੇ ਤਾਂ  ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ   

 

 

 ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀ ਹ  ਤਾਂ ਕੰਡਪਊਰਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ  
 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਂਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਗਿੱ ਲੀ ਹ  ਤਾਂ ਕੰਡਪਊਰਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ 
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 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਡਕ ਕੰਡਪਊਰਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੇਕਰ  ਹ  ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਡਸਸਰਮ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੋ 

3. ਮਕਸਦ 

ਇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਮ ਨੁਅਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਡਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹ  ਇਸ  ਡਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ 

ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ  ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ .  

4. ਸਕੋਪ 

ਇਸ ਦਸਤਾਂਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਪ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ਸਡਹਯੋਗ ਅਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦਣੇਾ ਹ . 

5. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ੋ

ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਥਲੇ ਡਦਤੇ ਗਏ ਸੇਿ ਅਤੇ ਨੁਕਡਤਆਂ ਦਾ ਖਯਾਲ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ : 
 ਪਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਯੂਜਰ ਨਾਮਤੇ ਪਾਸਵਰਿਹੋਣਾ ਕਡਹੰਦਾ ਹ  
 ਡਸਰਿ ਸੰਬੰਡਿਤ ਅਤੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਹੀ ਕਰੋ 
 ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਿੇਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਰ ਜਾਂਚ ਲੋ 
 ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਨਹੀ  ਛਿੱ ਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂਨਾ ਦਰਜ ਕਰੋ 

1. ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ - ਆਨਲਾਈਨ 
a) ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਤੇ ਿਬਲ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ 
  i)ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਡਿਿਾਲਰ ਖੁਲੇਗਾ 
  ii)ਉਸ ਵ ਿੱਚ URL ਭਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰ ਦਾ ਬਿੱਟਨ ਦਬਾਓ 

2 ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੁਲਿੱ ਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਯਮਾਂ  ਨੰੂ ਵਰਤੋਂ 
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ਕਦਮ 1:-ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਡਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਰ ਖੋਲ ਲਓ ਉਸ ਡਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਡਦਤਾਂ URL ਡਲਖੋ 
http://edistrict.punjabgovt.gov.in 

ਕਦਮ 2 :-  ਖੁਲੇ ਹੋਏ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਗੰਵਲਸ਼ ਜਾਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ 

.          

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  1 

6. ਹੋਮ ਪੇਜ 
ਪਹਲੇ ਖੁਲਨ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਕੁਇਕ ਡਲੰਕ ਡਦਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਡਜਸ ਦੀ ਵਾਰੋ ਹੇਠ ਦਿੱ ਡਸਆ   ਡਗਆ ਹ   

http://edistrict.punjabgovt.gov.in/
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ਡਚਿੱ ਤਰ 2 

7.1 ਕਡਵਕ ਡਲੰਕ 

1. ਹੋਮਪੇਜ:-ਇਸ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਹੋਮਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾ 

2. ਰਾਸਟਰੀ ਈ-ਗਿਰਨ ੇੰਸ ਯੋਜਨਾ–ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਨਈਜੀਪੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 
3. ਈ-ਫਡਸਫਟਰਕਟ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਈ-ਡਜਲਾ ਪਿੋਜ ਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 

4. ਸਰਫਿਸ ਸੂਚੀ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੋਜ ਕਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 

5. ਪਾਇਲਟ  ਫਜ਼ਲੇ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਰ ਡਜਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

6. ਦਸਤਾਿੇਜ :-ਇਸ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਾਕੂਮ ਰਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
7. ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ :-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ 

8. ਈ-ਗਿਰਨ ੇੰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ :-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈੈੰਸ  ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

9. ਸੁਫਿਧਾ ਕੇਂਦਰ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
10. ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨੋਫਟਸ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇੈੰਿਰ ਅਤੇ ਨੋਡਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
11. ਿੀਡ ਬੈਕ :-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀਿ ਬ ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
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7.2 ਡਵਭਾਗ ਲਾਗਇਨ ਡਲੰਕ 
ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਕੇ ਡਵਭਾਗ ਦੇ ਯੂਜਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱ ਦ ਡਵਭਾਗ ਦਾ ਯੂਜਰ ਏਸ ਤੇ  ਕਡਲਕ 
ਕਰਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ  ਵੀ ਭਾਗ ਲੋਡਗਨ ਪੇਜ ਖੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹ  

ਫਿਭਾਗ ਦੇ ਯਜੂਰ ਦ ੇ ਲੋਫਗਨ  ਲਈ 

ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਯੂਜਰ ਆਪਣੇ  ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਦਾ ਪਿਯਗੋ ਕਰਕੇ  ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ   ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ ਆਪਣੇ 
ਸੰਬੰਡਿਤ ਡਵਭਾਗ  ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ  ਪਹੁਚ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਲੋਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖ ੇਕਦਮ ਵਰਤੋਂ 

 ਲਾਗਇਨ ਡਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਯੂਜਰ ਨਾਮ ਭਰੋ 
 ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 
 ਲਾਗਇਨ ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ  

            

 

ਫਚੱਤਰ  3 

7.3.  ਸਡਥਤੀ ਰਰ ਕਰ 

ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਨੰੂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ਼ 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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8..   ਜਨਮ ਮੋਤ ਪਿਮਾਣ ਪਿੱਤਰ (ਇਕਿੱਲੀ ਕਾਪੀ) ਸ਼ਡਹਰੀ ਖੇਤਰ  
ਇਕ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾ ਦਣੇ ਲਈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਤੋ ਦੋ ਖਾਸ ਤਿੱ ਤ ਹਨ. ਅਡਹਮ ਘਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ, 

ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਡਰਕਾਰਿ ਨਾਗਡਰਕ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਹ ,ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ  ਮੋਤ, ਡਵਆਹ, ਅਚਾਨਕ ਮਤੌ 

ਅਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਆਂਕੜੇ ਦਾ ਸੰਗਿਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਿਾਡਰਤ ਹ  ਓਹੋ ਅਡਹਮ ਆਂਕੜੇ ਹਨ. 

8.1. ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਗਰ ਡਨਗਮ / ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਹਸਪਤਾਲ / ਸਬ  ਿੀਵੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ / ਹੋਰ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ : ਅਰਜੀ ਦਰਜ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਇਸ ਪੇਜ ਤ ੋਲੋਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ   

ਲੋਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਦਸ਼ਾ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਪਿਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ   

ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਲੋਗਇਨ ਕਰਨ ਦ ੇਪੜਾਵ ਹੇਂਠ ਡਲਖੇ ਹਨ     

 ਲੋਗਇਨ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ  

 ਲੋਗਇਨ ਪਾਸਵਰਿ ਦ ੇਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ  

 ਲੋਗਇਨ ਬਰਨ ਉਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰ ੋ  

ਡਚਿੱ ਤਰ 4 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਪੜਾਿ  

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ     

2. ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਤੋਂ ਹ ਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ /ਮਤੋ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਚਣੁ ੋ

3. ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 5 

Select <Birth & 
Death 

services> 
under 

<Registration>. 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

21 
 

ਜਨਮ ਿਾਰਮ: ਯੂਜਰ ਜਨਮ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਜਨਮ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ   

 ਡਚਿੱ ਤਰ 6 

ਮੋਤ ਪੰਜੀਕਰਣ ਿਾਰਮ:ਯੂਜਰ ਮੋਤ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਮਤੋ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ    

 

 ਡਚਿੱ ਤਰ 7 

ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ 

ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਛੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

Click on Add New 
Button 

Click on Add New 
Button 
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I.  ਜਨਰਲ 

II. ਡਪਤਾ ਦਾ ਡਹਿੱ ਸਾ 
III. ਮਾਤਾ ਦਾ ਡਹਿੱ ਸਾ 
IV. ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਾ 

V. Informant / ਇੰਿੋਰਮੇੈੰਰ  
VI. ਨਿੱ ਥੀਆਂ 

 

I. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਫਿਿਰਣ  

ਜਨਰਲ ਭਾਗ ਡਵਚ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ  ਭਰੋ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ,ਡਲੰਗ ਅਤੇ ਪਤਾ ਆਡਦ .ਜੇਕਰ ਡਵਅਕਤੀ ਲੇਰ 

ਦਾਡਖਲਾ ਆਿਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਚ ਕ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ  ਲੇਰ ਦਾਡਖਲਾ ਆਿਰ ਸਬੰਦੀ ਡਵਵਰਣ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ . 
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II. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਪਤੀ/ਫਪਤਾ ਿਾਲਾ ਭਾਗ 

ਡਵਅਕਤੀ ਇਸ ਡਵਿੱ ਚ ਡਪਤਾ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ ,ਡਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਪਤਾ ਦਾ ਆਡਖਰੀ ਨਾਮ ਭਰੇਗਾ. 

Fill up the General 
Details here 
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III. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਮਾਤਾ ਿਾਲਾ ਭਾਗ 

ਡਵਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖਤੇਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ,ਜਨਮ ਦ ੇਸਮੇ ਮਾਤਾ ਡਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਡਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 

ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 
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Fill up the Father’s 
Details here 

 

 

 

 

 

 

Fill up the Mother’s 
Details here 
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IV. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਪੰਜੀਕਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਡਵਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖਤੇਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਜਵੇਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ,ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਡਦ ਭਰੇਗਾ 
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V. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਸੂਚਨਾ 

ਡਵਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਪਤ ੇਦਾ ਡਵਵਰਣ ਭਰੇਗਾ. 

 

Fill up the 
Registration Details 

here 

 

 

 

 

 

 

Fill up the Informant 
Details here 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 12 

VI. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਨਾ 

ਡਵਅਕਤੀ ਅਪਲੋਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਲੰਕ ਤ ੇਆਪਨੇ ਪਿੱ ਕ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਇਕ ਨਾਗਡਰਕ /ਪਿਾਰਥੀ ਨੂ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਕ ਨ ਕਰਕੇ   

ਨਾਲ ਨਥੀ ਕਰੇ .ਡਵਅਕਤੀ"ਡਿਲੀਰ ਦਸਤਾਵੇਜ"ਡਲੰਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਿਲੀਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਨਾਲ ਨਥੀ ਹ ੋਜਾਣ ਤਾਂ.  
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ਯੂਜਰ  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਵਵਰਣ ਨੂ ਅਰਜੀ ਪਿੱ ਤਰ ਡਵਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ <ਸੇਵ > ਦਾ ਬਰਨ ਦਬੇਗਾ 

ਨੋਰ: ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ .   

ਈ- ਫਡਸਫਟਰਕਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਫਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ. 

 

Click on SAVE 
button 

Uploads the 
Attachments here 
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ਜਿਾਬੀ ਰਸੀਦ 

ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਸਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ <ਅਰਜੀ ਰਸੀਦ>ਡਲੰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ . <ਅਰਜੀ 

ਰਸੀਦ> ਡਲੰਕ ਨੂ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਾਰਥੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਾਪੀ ਲ  ਸਕੇਗਾ . 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਸੀਦ ਉੱਤ ੇਅਰਜੀ ਦਾ ਡਵਵਰਣ ਡਜਵ,ੇਅਰਜੀ ਨੰਬਰ,ਅਰਜੀ ਦੀ ਡਮਤੀ ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ,ਡਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ 

ਆਡਦ .  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਰਾਹੀ )ਨਗਰ ਡਨਗਮ/ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਹਸਪਤਾਲ/ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ/ਸ਼ਡਹਰੀ ਖੇਤਰ ਡਵਚ ਮੋਜੂਦ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ(  ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਰ ਨੰੂ ਈ -ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਰਾਹੀ ਡਸਿੇ ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ )ਪਿਬੰਿਕ ਅਿਸਰ , ਨਗਰ ਡਨਗਮ /

ਕਮੇਰੀ /ਐਸ ਐਮ ਓ/ਐਮ ਓ (ਤਕ ਭਡੇਜਆ  ਜਾਂਦਾ ਹ  

ਸੁਫਿਧਾ ਸੇੇੰਟਰ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਫਰਕ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 14 

8.2. ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਰਾਹੀ )ਨਗਰ ਡਨਗਮ/ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਹਸਪਤਾਲ/ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ/ਸ਼ਡਹਰੀ ਖੇਤਰ ਡਵਚ ਮੋਜੂਦ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ(  ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਰ ਨੰੂ ਈ -ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਰਾਹੀ ਡਸਿੇ ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ )ਪਿਬੰਿਕ ਅਿਸਰ , ਨਗਰ ਡਨਗਮ /

ਕਮੇਰੀ /ਐਸ ਐਮ ਓ/ਐਮ ਓ (ਤਕ ਭਡੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ    

ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਲੋਗ ਇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਲਖਕੇ ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਹ  

 ਲੋਗ ਇਨ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ  

 ਲੋਗ ਇਨ ਪਾਸਵਰਿ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ  

 ਲੋਗ ਇਨ ਬਰਨ ਦਬਾਓ  
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ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਇੰਬੋਕ੍ਸ ਚ ਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਵੇਾ ਦਾ ਡਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹ  

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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 ਡਚਿੱ ਤਰ 17 

ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ 'ਸੇਵਾ ਨਾਮ' ਡਲੰਕ ਜਡਰਏ ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਦੇ ਡਵਵਰਣ ਤਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ  

ਸਰਡਵਸ ਡਲੰਕ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਵਵਰਣ ਪਿਦਰਡਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਡਵਅਕਤੀ ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਦੀ ਡਿਰਲੇ ਜ਼ਨਰਲ, ਸਰਡਵਸ ਡਿਰੇਲ ਅਤੇ ਨਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਿਾਥਨਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਡਚਤਰ 18 ਡਵਚ ਮੋਜਦੂ ਹੇਠ ਡਲਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  : 

I. ਮੰਜੂਰੀ  

ਇਸ ਨੰੂ ਚਣੁ ਕ ੇਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰੀ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹ   .ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਦ ੇਪਿਮਾਣ 

ਪਤਿ ਉਤੇ ਡਿਡਜਰਲ ਦਸਤਜਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ   

ਨੋਰ : ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਦਸਤਜਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ 'ਡਿਡਜਰਲ ਦਸਤਜਤ ਡਵਵਰਣ ਸਚੂੀ' ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ 

2. ਰੱਦ  

ਇਸ ਨੰੂ ਚਣੁ ਕ ੇਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਰਿੱ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ  .ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੰੂ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਜਗਾਹ ਡਵਚ 

ਡਲਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ    

Select an 

application 

from the list 
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3. ਡੀਫਲੰਗ ਹੈੇੰਡ ਕੋਲ ਿਾਫਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਨਗਰ ਫਨਗਮ, ਕਮੇਟੀ /ਫਡਸਫਟਰਕ ਹਸਪਤਾਲ , ਸਬ ਫਡਫਿਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ /ਸ਼ਫਹਰੀ 

ਖੇਤਰ ਫਿਚ ਮਜੋੂਦ ਹਰੋ ਕਈੋ ਸੰਸ ਾ   

ਡਕਸੇ ਖਾਸ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪੁਛਡਗਛ ਸੰਬੰਿੀ, ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਨੰੂ ਅਗੇ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ )ਐਮ ਸੀ/ਿੀ ਐਚ/ਐਸ ਿੀ 

ਐਚ/ਸ਼ਡਹਰੀ ਖੇਤਰ ਡਵਚ ਮੋਜੂਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ (ਨੰੂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ  
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਰ ਡਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ <ਸੇਵ> ਬਰਨ ਨੰੂ ਦਬਾਓ. ਅਰਜੀ ਸੇਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਿਲ ਸੰਦੇਸ਼ 

ਪਾਰਦਰਡਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Clickon save button 
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8.3. ਆਉਰਪੁਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ )ਨਗਰ ਡਨਗਮ/ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਹਸਪਤਾਲ/ਸਬ ਡਿਡਵਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ/ਸ਼ਡਹਰੀ ਖਤੇਰ ਡਵਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ (

ਦਵਾਰਾ ਜਨਮ/ਡਮਿਤ ੁਪਿਮਾਣ ਪਤਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ .  

  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਆਵੇਦਕ ਤੋਂ ਸਵੀਡਕਿਤ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤ ੇਸ੍ੇਰਸ ਡਲੰਕ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਸ੍ੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਚ ਅਰਜੀ 

ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ ਚ ਕ ਕਰਦਾ ਹ  
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ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਅਤੇ <ਗੋ> ਬਰਨ ਦਬਾਓ  

ਕੇਸ 1  ਜੇਕਰ ਅਰਜੀ ਪਤਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਿੇ   

ਜੇਕਰ ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਦਵਾਰਾ ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਡਦਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਆਵਦੇਕ /ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ  

Click on Status Checking 

link to check the status 
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ਕੇਸ 2 ਜੇਕਰ ਪਰਾ ਨਾ ਪਤਰ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਜਾਿੇ  

ਜੇਕਰ ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਦਵਾਰਾ ਪਿਾਥਨ ਪਤਰ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ <ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ> ਦੀ ਜਗਾਹ ਪਿਦਰਡਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਡਵਚ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ ਡਲਖ ਕੇ <ਸਬਡਮਿੱ ਰ ਬਰਨ> ਦਬਾਓ. 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਉਪਜ ਦੀ ਨਕਲ /ਡਪਿੰ ਰ ਵਾਸਤੇ <Click here to print output> ਉਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click Submit to 

generate output 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 21 

ਸੰਬੰਡਿਤ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਆਵਦੇਕ ਨੰੂ ਉਪਜ ਡਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਕਦਮ ਅਪਣਾਏਗਾ 

I. ਸੰਬੰਡਿਤ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਜਨਮ /ਡਮਿਤੁ ਪਿਮਾਣ ਪਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਲਵੇਗਾ  

II. ਉਪਜ ਦੇ ਉਤ ੇਹੋਲੋਗਿਾਮ ਡਚਪ੍ਕਾਵੇਗਾ  

III. ਜਨਮ /ਡਮਿਤੁ ਪਿਮਾਣ ਪਤਰ ਦੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਜਤ ਕਰੇਗਾ )ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਜਤ ਦੀ ਜਗਾਹ ਉਤੇ(  

IV. ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਪਿਮਾਣ ਪਤਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 

 

 

 

 

 

 

 

Click link for getting the copy of 

Certificate 
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ਜਨਮ / ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

 

ਫਚੱਤਰ 21 A 
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9. ਡਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ: ਜਨਮ / ਮੌਤ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ (ਡਸੰਗਲ ਕਾਪੀ) ਜਾਰੀ 

9.1. ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ / ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ : ਅਰਜੀ ਦਰਜ   

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਤਿੱ ਕ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਲੋਗ ਇਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ 

ਬੈਂਚ ਲਈ ਡਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ- ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਹਨ.  

 ਲੋਗ ਇਨ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ  

 ਲੋਗ ਇਨ ਪਾਸਵਰਿ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ  

 ਲੋਗ ਇਨ ਬਰਨ ਦਬਾਓ  

 
ਡਚਿੱ ਤਰ 22 

ਕਦਮ:- 

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ   

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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2. ਖਿੱਬੇ ਡਵਿੱ ਚ ਮੇਨੂ ਪਿੱ ਰੀ ਤਿੱ ਕ <ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ> ਅਿੀਨ<ਜਨਮ / ਮੌਤ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ>  ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 23 

3. ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ  ਡਰਕਾਰਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ  <ਐਿ ਡਨਊ>  ਉਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ   

ਜਨਮ ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ: ਅੰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਮ ਨੰੂ ਰਡਜਸਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਤਿੱ ਕ 

ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 ਡਚਿੱ ਤਰ 6 

ਮੌਤ ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ: ਅੰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰਡਜਸਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

Select <Birth & 
Death 

services> 
under 

<Registration>. 

Click on Add New 
Button 
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 ਡਚਤਰ 7 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ. ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ 

ਤਰਹ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਛੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

1. ਜਨਰਲ 

2. ਡਪਤਾ ਦਾ ਡਹਿੱ ਸਾ 

3.. ਮਾਤਾ ਦਾ ਡਹਿੱ ਸਾ 
4. ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਾ 
5. Informant / ਇੰਿੋਰਮੇੈੰਰ   

6. ਨਿੱ ਥੀ 
 

1.. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਦੇਰ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਮ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇ ਫਦੱਤੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਉਪਭੋਗੀ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰ,ੋ ਫਿਰ ਦਰੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਮ ਸਬੰਧਤ 

ਿੇਰਿੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਜ਼ੂਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਜਿੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਿਚ ਫਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਸੀ ਸਾਰ ੇ

Click on Add New 
Button 
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ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਤੇਰ ਜਨਮ, ਫਲੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਆਫਦ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਿਰਗੇ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ

 

 ਡਚਿੱ ਤਰ 8 

2.. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ: ਫਪਤਾ/ਪਤੀ ਦੇ ਭਾਗ  

ਅੰਤ ਉਪਭੋਗੀ ਵੇਰਵਾ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਪਤਾ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ, ਡਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ, ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ ਆਡਦ  

 

 ਡਚਿੱ ਤਰ 9 

3.. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ: ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਾਗ   

ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਅੰਤ-ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਡਜਵੇਂ  ਕੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਪੇ ਦਾ 

ਪਤਾ, ਅਤ ੇਮਾਪੇ ਸਥਾਈ ਐਿਰ ੈੱਸ ਆਡਦ. 

Fill up the Father’s 
Details here 
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 ਡਚਤਰ 10 

4.. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ: ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਅੰਤ-ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਡਜਵੇਂ  ਕੀ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਮਤੀ, 

ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਸੇੈੰਰਰ ਆਡਦ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 11 

Fill up the Mother’s 
Details here 

 

 

 

 

 

 

Fill up the 
Registration Details 

here 
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5.. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ : ਇੰਿੋਰਮੇੈੰਰ (Informant) 

ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਅੰਤ-ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਡਜਵੇਂ  ਕੀ  ਪਿਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ  

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 12 

6.. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ : ਨੱ ੀ 

ਅੰਤ-ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਗਡਰਕ/ਆਵੇਦਕ ਦੁਆਰਾ ਡਦਿੱ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ "ਅਿੱਪਲੋਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" 

ਡਲੰਕ ਵਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋੜਦਾ ਹ . ਅੰਤ ਯੂਜ਼ਰ "ਹਰਾਓ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਡਲੰਕ ਵਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ  

ਜੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਹੋਣ. 

Fill up the 
Informant 

Details here 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 13 

ਉਪਭੋਗੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗ ਨੰੂ <SAVE> ਬਰਨ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ .  

ਨੋਰ: ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ .   

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ- ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਜਿਾਬੀ ਰਸੀਦ 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ <ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਸੀਦ> ਡਲੰਕ ਜਵਾਬੀ ਰਸੀਦ ਛਾਪਣ ਲਈ ਉਪਲਿੱ ਬਿ ਹੋਵੇਗਾ. ਰਸੀਦ ਦੀ ਛਪਾਈ 

<ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਸੀਦ> ਡਲੰਕ 'ਤੇ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰਕੇ, ਰਸੀਦ ਦੀ ਨਕਲ ਨੰੂ ਡਬਨੇਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  

ਜਵਾਬੀ ਰਸੀਦ ਡਵਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ, ਡਸਰੀਜ਼ਨ ਨਾਮ, ਡਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਡਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਸੁਡਵਿਾ ਸੇੈੰਰਰ ਦੀ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਡਰਕ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ . 

Click on SAVE 
button 

Uploads the 
Attachments here 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 32 

9.2   ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ 

  ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਪੀ ਐਚ ਸੀ /ਸੀ ਐਚ ਸੀ/ਗਿਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਡਵਚ ਸਡਥਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, ਬੇਨਤੀ ਪਿੱਤਰ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-

ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਰਾਹੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਡਿਕਾਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ/ਐਮ ਓ) ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹ                                 

ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਡਿਕਾਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ/ਐਮ ਓ) ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ 

ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

 ਲੋਗ ਇਨ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ  

 ਲੋਗ ਇਨ ਪਾਸਵਰਿ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਲੋਗ ਇਨ ਕਰੋ  

 ਲੋਗ ਇਨ ਬਰਨ ਦਬਾਓ  
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ਫਚੱਤਰ 33 

ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਇੰਬੋਕ੍ਸ ਚ ਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਵੇਾ ਦਾ ਡਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹ  

 
ਫਚੱਤਰ 34 

ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ 'ਸੇਵਾ ਨਾਮ' ਡਲੰਕ ਜਡਰਏ ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਦੇ ਡਵਵਰਣ ਤਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ ,ਸਰਡਵਸ ਡਲੰਕ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਿਾਰਮ 

ਡਵਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਵਵਰਣ ਪਿਦਰਡਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.ਡਵਅਕਤੀ ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਦੀ ਡਿਰੇਲ ਜ਼ਨਰਲ, ਸਰਡਵਸ ਡਿਰੇਲ ਅਤੇ ਨਥੀ 

ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਿਾਥਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਚਤਰ 35 ਡਵਚ ਮੋਜੂਦ ਹੇਠ ਡਲਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ    

ਕਦਮ:- 

I. ਮੰਜੂਰੀ  

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਇਸ ਨੰੂ ਚਣੁ ਕ ੇਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰੀ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹ   .ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਦ ੇਪਿਮਾਣ 

ਪਤਿ ਉਤੇ ਡਿਡਜਰਲ ਦਸਤਜਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ  .  

ਨੋਟ : ਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਡਫਜਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਹੀ ਿਾਸਤੇ 'ਫਡਫਜਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਫਿਿਰਣ ਸੂਚੀ' ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ 

II. ਰੱਦ  

ਇਸ ਨੰੂ ਚਣੁ ਕ ੇਪਿਾਥਨਾ ਪਤਿ ਰਿੱ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ  .ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ/ਐਮ ਓ) ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਨ ਨੰੂ 

ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਜਗਾਹ ਡਵਚ ਡਲਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ    
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਰ ਡਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ <ਸੇਵ> ਬਰਨ ਨੰੂ ਦਬਾਓ. ਅਰਜੀ ਸੇਵ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਿਲ ਸੰਦੇਸ਼ 

ਪਾਰਦਰਡਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ 

 

 

 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on 
savebutton  
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9.3.  ਉਪ੍ਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਮਾਣ ਪਤਰ  

(ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ )ਪੀ ਐਚ ਸੀ/ਸੀ ਐਸ ਸੀ/ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ) ਦੁਆਰਾ ਪਡਹਲਾ ਜਨਮ /ਡਮਿਤ ੁਪਿਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ   

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਆਵਦੇਕ ਤੋਂ ਸਵੀਡਕਿਤ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ ਡਲੰਕ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਸ੍ੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਚ ਅਰਜੀ 

ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ ਚ ਕ ਕਰਦਾ ਹ  . 
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Click on Status Checking link to 

check the status 
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ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਅਤੇ <ਗੋ> ਬਰਨ ਦਬਾਓ  

ਕੇਸ 1  ਜੇਕਰ ਅਰਜੀ ਪਤਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਿੇ   

ਜੇਕਰ ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਦਵਾਰਾ ਪਿਾਥਨਾ ਪਤਰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਡਦਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਵੇਦਕ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਦਵੇਗਾ. 

ਕੇਸ 2 ਜੇਕਰ ਪਰਾ ਨਾ ਪਤਰ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਜਾਿੇ  

ਜੇਕਰ ਮੰਜੂਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਦਵਾਰਾ ਪਿਾਥਨ ਪਤਰ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ <ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ> ਦੀ ਜਗਾਹ ਪਿਦਰਡਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਡਵਚ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ ਡਲਖ ਕੇ <ਸਬਡਮਿੱ ਰ ਬਰਨ> ਦਬਾਓ. 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਉਪਜ ਦੀ ਨਕਲ /ਡਪਿੰ ਰ ਵਾਸਤੇ <Click here to print output> ਉਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click Submit to 

generate output 
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ਫਚੱਤਰ 38 

ਸੰਬੰਡਿਤ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਆਵਦੇਕ ਨੰੂ ਉਪਜ ਦੇਂਦਾ ਹੋਯਾ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਕਦਮ ਅਪਣਾਏਗਾ 

I. ਸੰਬੰਡਿਤ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਜਨਮ /ਡਮਿਤੁ ਪਿਮਾਣ ਪਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਲਵੇਗਾ  

II. ਉਪਜ ਦੇ ਉਤ ੇਹੋਲੋਗਿਾਮ ਡਚਪ੍ਕਾਵੇਗਾ  

III. ਜਨਮ /ਡਮਿਤੁ ਪਿਮਾਣ  ਪਤਰ ਦੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਜਤ ਕਰੇਗਾ )ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਜਤ ਦੀ ਜਗਾਹ ਉਤੇ(  

IV. ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਪਿਮਾਣ ਪਤਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 

                              Sample of Issuance of Birth/Death Certificate  

Click link for getting the copy of 

Certificate 
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10.   ਏ ਐਨ ਐਮ ਯੂਜਰ ਲੋਡਗਨ  

ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦੀ ਪਡਹਲੀ ਕਾਪੀ ਏ ਐਨ ਐਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਅਤੇ ਉਹੀ ਡਰਕਾਰਿ ਰੇਗੁਲਰ ਬੇਡਸਸ ਤੇ ਈ ਿੀ 

ਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਅਪਿੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਏ ਐਨ ਐਮ ਯੂਜਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ  . ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 
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o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ.  

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ <Birth/Death Registration Form> ਹੇਠ <Registration> ਦੀ 

ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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                                                            ਡਚਿੱ ਤਰ 41 

3..  ਨਵਾਂ ਡਰਕਾਰਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ <Add New> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ  

Birth Registration Form: ਯੂਜਰ ਜਨਮ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਜਨਮ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ    

ਡਚਿੱ ਤਰ  42 

ਮੋਤ ਪੰਜੀਕਰਣ ਿਾਰਮ:ਯੂਜਰ ਮੋਤ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਮਤੋ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ    

Select <Birth & 
Death services> 

under 
<Registration>. 

Click on Add New 
Button 
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਛੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

1.. ਜਨਰਲ 

2.. ਡਪਤਾ ਦਾ ਡਹਿੱ ਸਾ 

3.. ਮਾਤਾ ਦਾ ਡਹਿੱ ਸਾ 

4.. ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਾ 

5.. Informant / ਇੰਿੋਰਮੇੈੰਰ  

6.. ਨਿੱ ਥੀਆਂ 

 

1.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਫਿਿਰਣ  

Click on Add New 
Button 
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ਜਨਰਲ ਭਾਗ ਡਵਚ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ  ਭਰੋ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ,ਡਲੰਗ ਅਤੇ ਪਤਾ ਆਡਦ .ਜੇਕਰ ਡਵਅਕਤੀ ਲੇਰ 

ਦਾਡਖਲਾ ਆਿਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਚ ਕ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ  ਲੇਰ ਦਾਡਖਲਾ ਆਿਰ ਸਬੰਦੀ ਡਵਵਰਣ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ . 

ਡਚਿੱ ਤਰ  44 

2.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਪਤੀ/ਫਪਤਾ ਿਾਲਾ ਭਾਗ 

ਡਵਅਕਤੀ ਇਸ ਡਵਿੱ ਚ ਡਪਤਾ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ ,ਡਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਪਤਾ ਦਾ ਆਡਖਰੀ ਨਾਮ ਭਰੇਗਾ. 
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3..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਮਾਤਾ ਿਾਲਾ ਭਾਗ 

ਡਵਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ,ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇ ਮਾਤਾ ਡਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਡਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ 

ਆਡਦ. 

 

Fill up the General 
Details here 
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4..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਪੰਜੀਕਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਡਵਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਜਵੇਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ,ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਡਦ ਭਰੇਗਾ 

ਡਚਿੱ ਤਰ  47 

5.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਸੂਚਨਾ 

ਡਵਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਡਵਵਰਣ ਭਰੇਗਾ. 

 

Fill up the Mother’s 
Details here 

 

 

 

 

 

 

Fill up the Registration 
Details here 
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6..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਨੱ ੀ ਕਰਨਾ 

ਡਵਅਕਤੀ ਅਪਲੋਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਲੰਕ ਤੇ ਆਪਨੇ ਪਿੱਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਇਕ ਨਾਗਡਰਕ /ਪਿਾਰਥੀ ਨੂ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਕ ਨ ਕਰਕੇ   ਨਾਲ ਨਥੀ ਕਰੇ 

.ਡਵਅਕਤੀ"ਡਿਲੀਰ ਦਸਤਾਵੇਜ"ਡਲੰਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਿਲੀਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਨਥੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ.  
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ਡਵਅਕਤੀ  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਵਵਰਣ ਨੂ ਅਰਜੀ ਪਿੱਤਰ ਡਵਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ <ਸੇਵ > ਦਾ ਬਰਨ ਦਬੇਗਾ 

1. ਨੋਰ: ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ .   

2. ਰਡਜਸਰਿੇਸ਼ਨ ਡਿਰੇਲ ਚ ਕ ਕਰਨ ਲਈ <Birth/Death Registration Details > ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ . 

Click on SAVE 
button 

Fill up the Informant 
Details here 
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Click here for Birth/death 
registration details 
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11. ਜਨਮ ਮੋਤ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦੀ ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ ਮੋਜੂਦ ਹ ) 

11.1 ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ  :ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਫਨਰਦੇਸ਼: 

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < Multiple Copy(DSN EXIST >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  
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3.. ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਦ ੋਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

I. ਡੀ ਐਸ ਐਨ  

Select on this 
link under 
<Health> 

Click on Add New 
Button 
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II. ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

1..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਡੀ ਐਸ ਐਨ  

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 
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2..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਡਿਰੇਲ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਿੋਰੋ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਿੀ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

 

Fill up the DSN Details 
here 

 

 

 

 

 

 

Fill up the Applicant’s 
Details here 

 

 

 

 

 

 

Click on SAVE 
button 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

58 
 

ਡਚਿੱ ਤਰ 55 

ਯੂਜਰ  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਵਵਰਣ ਨੂ ਅਰਜੀ ਪਿੱਤਰ ਡਵਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ <ਸੇਵ > ਦਾ ਬਰਨ ਦਬੇਗਾ 

ਨੋਟ: ਤਾਰੇ ਦੇ ਫਨਸ਼ਾਨ “*” ਿਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹ ਭਫਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.   
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ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ <Enter Hologram Details> ਉਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ. 
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ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀ ਲਈ <View the Document> ਉਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ  

Click on This link 

Enter Hologram number 
here 

 

 

 

 

 

 

Click on SAVE 
button 
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11.2. ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ  :ਆਰਟਪੁੱ ਟ ਦੀ ਡੀਫਲਿਰੀ   

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

I. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਮ/ਮੋਤ ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

II. ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

III. ਜਨਮ/ਮੋਤ ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 
IV. ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

 

 

Click on This link 
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12. ਜਨਮ ਮੋਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਡੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ ਮੋਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ) 

12.1..  ਕੇਸ A: ਪੇਂਡੂ ਕੇਸ (ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ) 

12.1.1.. ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ  :ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਜਮਾ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਫਨਰਦੇਸ਼: 

1..  ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2.. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < Multiple Copy(DSN NOT EXIST >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰੋ.  
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Select on this link 
under <Health> 
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3..  ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਡਤਨ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

I. ਜਨਰਲ 

II. ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

III. ਨ ੀਆਂ 

1..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

Click on Add New 
Button 
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2..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਡਿਰੇਲ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਿੋਰੋ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਿੀ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 
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3..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ . 

. 

Fill up the General 
Details here 

 

 

 

 

 

 

Fill up the Applicant’s 
Details here 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. . 

ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ   

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 

Click on SAVE 
button 
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                                                              ਡਚਿੱ ਤਰ  66 

12.1.2..  ਫਿਭਾਗ ਯੂਜ਼ਰ 

12.1.2.1..  ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਐਸ ਐਮ ਓ ਦਫ਼ਤਰ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  . ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯਜੂ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 
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o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  
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ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ 

ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 69 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ .: 

ਫਨਰਦੇਸ਼: 

1..  ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹ , ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              

2..  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਭੇਜਨਾ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Clickon save 
button 
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12.1.2.2..  ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ. 

 ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ ) ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਹ . 
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Select an 

application 

from the list 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 72 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 

1..  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ 

ਐਮ ਓ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..  ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ 

ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

3..  ਡੀਫਲੰਗ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਿਾਫਪਸ ਭੇਜਣੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ) 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਓ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਅਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ  ਦੋਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ.
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Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

12.1.3..  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਆਉਟਪੁਟ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ 

ਡਚਿੱ ਤਰ 73 

ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ 

ਦਸੇਗਾ. 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤੇ 

ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

Click on Status Tracker link 

to check the status 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਮ ਡਰਜ਼ਐਬੀਲਰੀ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ  :ਆਊਰਪੁਿੱਰ ਦੀ ਿੀਡਲਵਰੀ   

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1.. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਮ/ਮੋਤ ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2.. ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3.. ਜਨਮ/ਮੋਤ ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 

4.. ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click Submit to 

generate output 

Click link for getting the copy of 

Certificate 
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ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀ ਜਨਮ / ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
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12.2..  ਕੇਸ ਬੀ: ਪੇਂਡੂ ਕੇਸ  (ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ) 

12.2.1..ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ  :ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਜਮਾ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
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o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਫਨਰਦੇਸ਼: 

1..  ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2.. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < Multiple Copy(DSN NOT EXIST >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰੋ.  
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Select on this link 
under <Health> 
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3..  ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਡਤਨ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

1..  ਜਨਰਲ 

2.. ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

3..  ਨ ੀਆਂ 
 

1.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

 

Click on Add New 
Button 
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2..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਡਿਰੇਲ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਿੋਰੋ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਿੀ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 
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3..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ . 

Fill up the General 
Details here 

 

 

 

 

 

 

Fill up the Applicant’s 
Details here 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. . 

ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ   

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 

Click on SAVE 
button 
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12.2.2..  ਫਿਭਾਗ ਯੂਜਰ  

12.2.2.1..ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ, ਚੀਫ਼ ਮੈਫਡਕਲ ਅਿਸਰ(ਸੀ ਐਮ ਓ)ਆਫਫ਼ਸ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  . ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯਜੂ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ 

ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 86 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

ਫਨਰਦੇਸ਼ 

1..  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਭੇਜਨਾ 

Select an 

application 

from the list 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              

2..  ਸੁਪਰਡੇੇੰਟ ਚੀਫ਼ ਮੈਫਡਕਲ ਆਫਿਸਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੁਪਰਿੇੈੰਰ ਚੀਫ਼ ਮ ਡਿਕਲ ਆਡਿਸਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹ , ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. . 

12.2.2.2..  ਸੁਪਰਿੇੈੰਰ. ਸੀ ਐਮ ਓ ਲੋਡਗਨ  

ਸੁਪਰਿੇੈੰਰ. ਸੀ ਐਮ ਓ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  . ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on 

save 

button 
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o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਸੁਪਰਿੇੈੰਰ. ਸੀ ਐਮ ਓ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  
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ਸੁਪਰਿੇੈੰਰ. ਸੀ ਐਮ ਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਿੇਰ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਡਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹ ,ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਦੀ ਡਿਰੇਲ 

ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਏ.ਿੀ.ਆਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹ  

ਫਨਰਦੇਸ਼ 

1. ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

Select an 

application 

from the list 
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12.2.2.3..   ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ.ਿੀ.ਆਰ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ. 

 ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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Select appropriate 
Action from Action 
Taken Click on 

save 

button 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ.ਿੀ.ਆਰ) ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 

 

ਫਚੱਤਰ  91 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ.ਿੀ.ਆਰ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 92 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਦਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 

I. ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ 

(ਏ.ਿੀ.ਆਰ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

II. ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ.ਿੀ.ਆਰ ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ 

ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select an 

application 

from the list 
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਦਖਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ. 

12.2.3.  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਆਉਟਪੁਟ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ 

ਡਚਿੱ ਤਰ  93  

ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੋ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ  

 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ 

Select appropriate Action 
from Action Taken Click on 

save 

button 

Click on Status Tracker link 

to check the status 
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ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ 

ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ ਦਸੇਗਾ 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤੇ 

ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਮ ਡਰਜ਼ਐਬੀਲਰੀ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 

 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click Submit to 

generate output 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ  :ਆਊਰਪੁਿੱਰ ਦੀ ਿੀਡਲਵਰੀ   

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1.. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਮ/ਮੋਤ ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2.. ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3. ਜਨਮ/ਮੋਤ ਮਲਰੀਪਲ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 

4. ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 
 

 

Click link for getting the copy of 

Certificate 
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ਜਨਮ / ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀ  ਨਮੂਨਾ 
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 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

87 
 

13..  ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਰਸਤ ਕਰਿਾਉਣਾ (ਸ਼ਹਰੀ ਕੇਸ) 

13.1.. ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਜਮਾ ਕਰਨਾ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  95 

ਫਨਰਦੇਸ਼: 

1.. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2.. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < BIRTH AND DEATH >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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3.. ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

ਡਚਿੱ ਤਰ 97 

ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਚਾਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

1..  ਜਨਰਲ 

2..  ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

3..  ਅਰਜੀ ਫਡਟੇਲ ਫਿੱਚ ਬਦਲਾਬ 

4..  ਨ ੀਆਂ 

1.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

Select on this 
link after 
selecting 

URBAN citizen 
under 

<Health>. 

Click on Add New 
Button 
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2.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਡਿਰੇਲ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਿੋਰੋ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਿੀ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 
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3..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਫਡਟੇਲ ਜੋ ਸਹੀ ਕਰਿਾਉਣੀ ਹੈ. 
 

ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ,ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ,ਡਪਤਾ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ,ਮਾਂ ਡਪਉ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

Fill the General 
Details 

Fill the applicant 
Information 
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4..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ . 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

. 
ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

Fill the Details to be 
corrected 

Upload all the required 
attachments 

Click on SAVE 
button 
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ   

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 
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13.2.. ਫਿਭਾਗ ਲੋਫਗਨ  

13.2.1..  ਡੀਫਲੰਗ ਹੈੇੰਡ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਰਾਹੀ 

ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ..  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਫਚੱਤਰ  103 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  
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ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 105 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

ਫਨਰਦੇਸ਼ 

1. ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਕਾਰਿਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੇੰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਟਨ 

ਤੇ ਕਫਲਕ ਕਰੇਗਾ 

2. ਸੁਫਿਧਾ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              

 

Select an 

application 

from the list 
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13.2.2..  ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ. 

ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਹ . 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ 

ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 108 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਦਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 

1.ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..  ਰੱਦ ਕਰਨੀ: ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

3.. ਡੀਫਲੰਗ ਹੈੇੰਡ ਨੰੂ ਿਾਫਪਸ ਭੇਜਣਾ: ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨੰੂ ਅਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ 

ਹ  ਦੋਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ.
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਨੋਟ- ਉੱਪਰ ਡਦਤੇ ਹੋਏ ਡਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਕਰਨ ਸਮੇ,ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ/ਏ ਿੀ ਆਰ/ਸੀ ਐਮ ਓ/ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਇਲੇਕਰਿਾਡਨਕ ਿਾਰਾਬੇਸ ਨੰੂ 

ਅਕ ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੋ ਡਕ ਉਹ ਡਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰਸ ਨੰੂ  ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ.  

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

97 
 

13.3..  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਆਉਟਪੁਟ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱ ਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ ਦਸੇਗਾ 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  

ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ. 

Click on Status Tracker 

link to check the status 

Click on Status Tracker link 

to check the status 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ  ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ  :ਆਊਰਪੁਿੱ ਰ ਦੀ ਿੀਡਲਵਰੀ   

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1.. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਮ/ਮੋਤ ਦੀ ਸਹੀ  ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2.. ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3.. ਜਨਮ/ਮੋਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ  ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 

4.. ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 
 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click Submit to 

generate output 

Click link for getting the 

copy of Certificate 
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ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

 

ਫਚੱਤਰ 112 
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14..  ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਤੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ  (ਪੇਂਡੂ ਕੇਸ ) 

14.1..  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਜਮਾ ਕਰਨਾ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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1..  ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2..  ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < BIRTH AND DEATH >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  
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3..  ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਚਾਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

I. ਜਨਰਲ 

II. ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

III. ਅਰਜੀ ਡਿਰੇਲ ਡਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਬ 

IV. ਨਥੀਆਂ 
1..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

Select on this 
link after 

selecting rural 
citizen under 

<Health>. 

Click on Add New 
Button 
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ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

 

 ਡਚਿੱ ਤਰ  116  

2.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਅਰਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਡਿਰੇਲ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਿੋਰੋ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਿੀ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

. 
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3..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਫਡਟੇਲ ਜੋ ਸਹੀ ਕਰਿਾਉਣੀ ਹੈ. 
 

Fill the General 
Details 

Fill the applicant 
Information 
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ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ,ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ,ਡਪਤਾ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ,ਮਾਂ ਡਪਉ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 
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4..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ  

“Upload Document” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ 

ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ . 

. 

Fill the Details to be 
corrected 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

.ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  

ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 

Upload all the 
required 

attachments 

Click on SAVE 
button 
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14.2..  ਫਿਭਾਗ ਲੋਫਗਨ  

14.2.1.. ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਚੀਫ਼ ਮ ਡਿਕਲ ਆਡਿਸਰ (ਸੀ ਐਮ ਓ ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ 

ਰਾਹੀ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ..  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   

ਡਚਿੱ ਤਰ 122 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 123 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

Select an 

application 

from the list 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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1..  ਸੁਫਿਧਾ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 
 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .       

2..  ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਏ ਿੀ ਆਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ .ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  123 

14.2.2..  ਏ ਡੀ ਆਰ  ਲੋਫਗਨ  

ਏ ਡੀ ਆਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on 

save 

button 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 124 

ਏ ਡੀ ਆਰ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 

ਡਚਿੱ ਤਰ 125 

ਏ ਡੀ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ 

ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 126 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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1. ਸੀ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 
ਏ ਿੀ ਆਰ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੀ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ .ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ. 

2..   ਸੁਫਿਧਾ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 
 

ਏ ਡੀ ਆਰ  ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              

ਡਚਿੱ ਤਰ 126 

14.2.3..   ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on 

save 

button 
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o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ 127 

ਸੀ ਐਮ ਓ  ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  

ਡਚਿੱ ਤਰ 128 

ਏ ਡੀ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ 

ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 129 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

111 
 

ਫਨਰਦੇਸ਼: 

1.ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਸੀ 

ਐਮ ਓ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..  ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਸੀ ਐਮ ਓ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਖੇਤਰ 

ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 129 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

14.3..   ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਆਉਟਪੁਟ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ  

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on 

save 

button 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ 

ਦਸੇਗਾ 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ: 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤੇ 

ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

Click on Status 

Tracker link to 

check the status 

Click on Status Tracker 

link to check the status 

Click on Status Tracker link 

to check the status 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 131 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ  ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1..  ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਮ/ਮੋਤ ਦੀ ਸਹੀ  ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2..  ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3.. ਜਨਮ/ਮੋਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ  ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 

4.. ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 
 

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click Submit to 

generate output 

Click link for getting the 

copy of Certificate 
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15. ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ  (ਸ਼ਫਹਰੀ ਕੇਸ ) 

15.1.. ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਜਮਾ ਕਰਨਾ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
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ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  134 

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < Addition of Name of Child in Birth Certificate >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ 

ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  

 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select on this link 
after selecting 
urban citizen 

under <Health>. 
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3..  ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

 ਡਚਿੱ ਤਰ  136 

ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਚਾਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

1.. ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

2.. ਐਫਡਸ਼ਨ ਿੇਰਿਾ 

3.. ਫਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

4.. ਨ ੀਆਂ 

1..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

Click on Add New 
Button 
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                                                                  ਫਚੱਤਰ 137 

2.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਐਫਡਸ਼ਨ ਦਾ ਿੇਰਿਾ  
 

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨੇ ਪਵੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ,ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਡਵਚਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ,ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਆਡਖਰੀ ਨਾਮ ਆਡਦ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  138 

3..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਫਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨੇ ਪਵੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਿੋਰੋ,ਨਾਮ,ਈਮੇਲ ਆਈ ਿੀ,ਪਤਾ ਆਡਦ.  

Fills the General 
details 

Fills the Addition 
Details 
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4..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ .. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  140 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

Fills the Applicant’s 
Information 

Click on SAVE 
Button 
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.ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  

ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  141 
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15.2..  ਫਿਭਾਗ ਲੋਫਗਨ  

15.2.1.. ਡੀਫਲੰਗ ਹੈੇੰਡ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਰਾਹੀ 

ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ..  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਫਚੱਤਰ  142 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 144 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

ਫਨਰਦੇਸ਼ 

1..  ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ .ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ 

2..  ਸੁਫਿਧਾ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 
 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              

Select an 

application 

from the list 
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15.2.2..  ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ. 

ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਹ . 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ 

ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 148 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਦਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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1.ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2. ਰੱਦ ਕਰਨੀ: ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ 

ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

3.. ਡੀਫਲੰਗ ਹੈੇੰਡ ਨੰੂ ਿਾਫਪਸ ਭੇਜਣਾ: ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨੰੂ ਅਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ 

ਹ  ਦੋਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ.
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਨੋਟ- ਉੱਪਰ ਡਦਤੇ ਹੋਏ ਡਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਕਰਨ ਸਮੇ,ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ/ਏ ਿੀ ਆਰ/ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਇਲੇਕਰਿਾਡਨਕ ਿਾਰਾਬੇਸ ਨੰੂ ਅਕ ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , 

ਜੋ ਡਕ ਉਹ ਡਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰਸ ਨੰੂ  ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ.  

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
Button 
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15.3..  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਆਉਟਪੁਟ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ: ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱ ਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ ਦਸੇਗਾ 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦਆੋਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  

ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ
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Enter Application No. 

Enter Holoram No. 

Click 

Submit to 

generate 

output 

Click on Status 

Tracker link to 

check the status 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ  ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1.. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡਿਸ਼ਨ  ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2.. ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3.. ਐਡਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ  ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 

4.. ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
 

Click link for 

getting the copy 

of Certificate 
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16. ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣਾ (ਪੇਂਡੂ ਕੇਸ) 

16.1..  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਜਮਾ ਕਰਨਾ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

128 
 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਫਨਰਦੇਸ਼:- 
1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < Addition of Name of Child in Birth Certificate >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ 

ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  
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Select on this 
link after 

selecting rural 
citizen under 

<Health>. 
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3..  ਨਵਾਂ ਡਰਕਾਰਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ <Add New> ਉਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਚਾਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

1..  ਜਨਰਲ ਵੇਰਵਾ 

2.. ਐਡਿਸ਼ਨ ਵੇਰਵਾ 

3.. ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

4.. ਨਥੀਆਂ 
 

1..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

. 

Click on Add New 
Button 
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2..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਐਫਡਸ਼ਨ ਦਾ ਿੇਰਿਾ  
 

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨੇ ਪਵੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਨਾਮ,ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਡਵਚਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ,ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਆਡਖਰੀ ਨਾਮ ਆਡਦ. 
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3..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਫਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨੇ ਪਵੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਿੋਰੋ,ਨਾਮ,ਈਮੇਲ ਆਈ ਿੀ,ਪਤਾ ਆਡਦ.  

Fill the General 
details 

Fill the Addition 
Details 
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4..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ .. 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

.ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

Fill the Applicant’s 
Information 

Click on SAVE 
Button 
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  

ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 
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16.2..  ਫਿਭਾਗ ਯੂਜਰ  

16.2.1.. ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਸੀ ਐਮ ਓ ਆਡਫ਼ਸ 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ 

ਰਾਹੀ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ..  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 163 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

ਫਨਰਦੇਸ਼ 

1..  ਸੁਫਿਧਾ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 
 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              

2..  ਸੁਪਰੀਿੇੈੰਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ (ਸੀ ਐਮ ਓ) 

 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਅਗੇ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਿੇੈੰਰ ਸੀ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹ ,ਕਾਰਵਾਈ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 

Select an 

application 

from the list 
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16.2.2..  ਸੁਪਰੀਡੇੇੰਟ ਚੀਫ਼ ਮੈਫਡਕਲ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਲੋਫਗਨ  Chief Medical Officer Login 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਲੋਡਗਨ ਕਰਨ ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ  

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on 

save 

button 
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ਸੁਪਰੀਿੇੈੰਰ ਸੀ ਐਮ ਓ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  
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ਸੁਪਰੀਿੇੈੰਰ ਸੀ ਐਮ ਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈਅਰਜੀ ਨੰੂ ਡਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹ ,ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਚੇਕ ਕਰਦਾ 

ਹ ,ਅਤੇ ਉਸ ਡਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਏ ਿੀ ਆਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

ਫਨਰਦੇਸ਼: 

1..  ਏ ਡੀ ਆਰ  ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ 

ਸੁਪਰੀਿੇੈੰਰ ਸੀ ਐਮ ਓ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਅਗੇ ਵਿਾਉਣ ਲਈ  ਏ ਿੀ ਆਰ  ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹ ,ਕਾਰਵਾਈ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 

 

Select an 

application 

from the list 

Select appropriate 
Action from Action 
Taken Click on 

save 

button 
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16.2.3..  ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ ਿੀ ਆਰ  ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ. 

ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ ਿੀ ਆਰ  ) ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ ਿੀ ਆਰ ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 170 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਦਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 

1..  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ ਿੀ 

ਆਰ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..  ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਏ ਿੀ ਆਰ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਖੇਤਰ 

ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ

Select an 

application 

from the list 
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਨੋਟ- ਉੱਪਰ ਡਦਤੇ ਹੋਏ ਡਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਕਰਨ ਸਮੇ,ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ/ਏ ਿੀ ਆਰ/ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਇਲੇਕਰਿਾਡਨਕ ਿਾਰਾਬੇਸ ਨੰੂ ਅਕ ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , 

ਜੋ ਡਕ ਉਹ ਡਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰਸ ਨੰੂ  ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ.  

16.3.. ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਆਉਟਪੁਟ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ: 

Click on 

save 

button 

Select appropriate 
Action from Action 
Taken 
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ਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ 

ਦਸੇਗਾ 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ: 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤੇ 

ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ 

Click on Status Tracker 

link to check the status 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ  ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1.. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡਿਸ਼ਨ  ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2.. ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3.. ਐਡਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ  ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 

4.. ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click Submit to 

generate output 

Click link for getting the 

copy of Certificate 
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ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

 

ਫਚੱਤਰ  174 
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17. ਜਨਮ ਅਤ ੇਮੋਤ ਲੇਟ ਰਫਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  (ਸ਼ਫਹਰੀ ਕਸੇ ) 

17.1. ਕੇਸ 1: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ  

17.1.1. ਸੁਫਿਧਾ ਯਜੂਰ : ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਨੀ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  175 

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਲੇਟ ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ 

ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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3..  ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

ਡਚਿੱ ਤਰ   177 

ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਪੰਜ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

ਨੋਟ : ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਫਿਸ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਿਧ ਹੋਿੇਗੀ  

1.. ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ  

2.. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

Select on this link 
after selecting 
citizen under 

<Health>. 

Click on Add New 
Button 
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3..  ਜਨਮ ਸੰਬੰਧਤ 

4.. ਮੋਤ ਸੰਬੰਧਤ 

5.. ਨ ੀਆਂ 

1.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰ ੇਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

  

178 

2.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਯੂਜਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ ਆਡਦ ਭਰੇਗਾ. 
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3..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਜਨਮ ਸੰਬੰਧਤ 

ਯੂਜਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ,ਜਨਮ ਦੀ ਜਗਹ ਆਡਦ. 

                                                    ਡਚਿੱ ਤਰ 180 

4..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਮੋਤ ਸੰਬੰਧਤ 

ਯੂਜਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮੋਤ ਦੀ ਤਾਰੀਜ,ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਡਦ. 
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5..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ .. 

ਡਚਿੱ ਤਰ 181 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

.ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  

ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 
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17.1.2.. ਫਿਭਾਗ ਲੋਫਗਨ  

17.1.2.1.  ਡੀਫਲੰਗ ਹੈੇੰਡ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ 

ਰਾਹੀ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ..  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  183 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

151 
 

ਡਚਿੱ ਤਰ 184 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 185 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

ਫਨਰਦੇਸ਼ 

1..  ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ .ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ 

2..  ਸੁਫਿਧਾ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              

S

e

Select an 

application 

from the list 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 185 

17.1.2.2. ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਲੋਫਗਨ 

 (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  186 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ  ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਹ . 

ਡਚਿੱ ਤਰ  187 

ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 188 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼ :- 

I. ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਸੀ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ  

ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਸੀ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦਿੇਗਾ. ਕਾਰਿਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੇੰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ 

<Save> ਬਟਨ ਤੇ ਕਫਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

Select an 

application 

from the list 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 188 

17.1.2.3. ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਸੀ ਐਮ ਓ ਆਫਫ਼ਸ ਲੋਫਗਨ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 189 

ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  

ਡਚਿੱ ਤਰ 190 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 191 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

1 ਸੀ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੀ ਐਮ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦਵੇਗਾ.. ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> 

ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

Select an 

application 

from the list 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  191 

17.1.2.4.  ਚੀਫ਼ ਮੈਫਡਕਲ ਆਫਿਸਰ (ਸੀ ਐਮ ਓ) ਲੋਫਗਨ  

ਸੀ ਐਮ ਓ  ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  192 

ਸੀ ਐਮ ਓ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ 

ਡਚਿੱ ਤਰ  193 

ਸੀ ਐਮ ਓ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ 

ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 194 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼  

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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1..  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਸੀ 

ਐਮ ਓ ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..  ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਸੀ ਐਮ ਓ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਖੇਤਰ 

ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  194 

17.1.2.5.  ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਆਫਫ਼ਸ ਲੋਫਗਨ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ 195 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   

ਡਚਿੱ ਤਰ  196 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 197 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹ . 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the 

list 
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ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

1..  ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ 
 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ .ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ 

ਡਚਿੱ ਤਰ 197 

17.1.2.6.  ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ. 

ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 
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ਫਚੱਤਰ  198 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਹ . 

 

ਫਚੱਤਰ 199 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ 

ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 200 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਦਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the 

list 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

162 
 

1..  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ 

ਐਮ ਸੀ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..  ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ) ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ 

ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ 200 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

17.1.3. ਸੁਫਿਧਾ ਯਜੂਰ: ਆਉਟਪੁਟ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ: 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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 ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 201  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦ ੇਕੇਸ ਫਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹ  ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ ਦਸੇਗਾ 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਨੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ:ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਹ  ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ 

Click on Status 
Tracker link to check 

the status 

Click on Status 

Tracker link to 

check the status 

Click on Status 

Tracker link to 

check the status 

Click on Status Tracker 

link to check the status 

Click on Status Tracker link to 

check the status 
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ਕਰੇਗਾ

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 203 

 

ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ ਭਰਦਾ ਹ  ਤੇ<save> ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ   

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 203 (a) 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ  ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click on this link  
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ਫਚੱਤਰ  204 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1..  ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡਿਸ਼ਨ  ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2..  ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3..  ਐਡਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ  ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 

4..  ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 
  

Click link for getting the copy of Certificate 

Click link for getting the order copy of  
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ਲੇਟ ਇੰਟਰੀ ਆਉਟਪੁਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

 

ਫਚੱਤਰ 205 (a) 

 

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
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ਫਚੱਤਰ 205 (b) 

 

17.2. ਕੇਸ 2:  ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ  

17.2.1..  ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ : ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਨੀ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  206 

ਫਨਰਦੇਸ਼ - 

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਲੇਟ ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ 

ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  

ਫਚੱਤਰ 207 

3..  ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

Select on this link 
after selecting 
citizen under 

<Health>. 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ 

ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਪੰਜ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

ਨੋਟ : ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਫਿਸ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਿਧ ਹੋਿੇਗੀ  

     1..   ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ  

2..  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

3..  ਜਨਮ ਸੰਬੰਧਤ 

4..  ਮੋਤ ਸੰਬੰਧਤ 

5..  ਨ ੀਆਂ 

1..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

Click on Add New 
Button 
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2..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 
ਯੂਜਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ ਆਡਦ ਭਰੇਗਾ. 

 

                                                              ਡਚਿੱ ਤਰ 210 

3..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਜਨਮ ਸੰਬੰਧਤ 

ਯੂਜਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ,ਜਨਮ ਦੀ ਜਗਹ ਆਡਦ. 

Fill the Information 
Provider’s 

Information 
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4..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਮੋਤ ਸੰਬੰਧਤ: 

ਯੂਜਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮੋਤ ਦੀ ਤਾਰੀਜ,ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਡਦ. 
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5..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 
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ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ .. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  213 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

.ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  

ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 

Click on SAVE 
button 
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17.2.2. ਫਿਭਾਗ ਲੋਫਗਨ  

17.2.2.1. ਫਮਸ ਕਲਰਕ ਸਬ ਫਡਿੀਜ਼ਨਲ ਮੈਫਜਸਟਰੇਟ(ਐਸ ਦੀ ਐਮ)ਆਫਫ਼ਸ   

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਰਾਹੀ 

ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ..  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਕਲਰਕ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   

ਡਚਿੱ ਤਰ   216 

ਕਲਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ 

ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 217 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼ :- 

1..  ਸੁਫਿਧਾ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਕਲਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 

ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .              

2..  ਐਸ ਡੀ ਏ ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ  (ਸਬ ਫਡਿੀਜ਼ਨਲ  ਅਫਸਸੇ੍ੇੰਟ੍ਸ.) 

ਕਲਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਐਸ ਿੀ ਏ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦਵੇਗਾ. ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 
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17.2.2.2. ਸਬ ਫਡਿੀਜ਼ਨਲ  ਅਫਸਸੇ੍ੇੰਟ੍ਸ (ਐਸ ਡੀ ਏ) ਲੋਫਗਨ 

ਐਸ ਿੀ ਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਐਸ ਿੀ ਏ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  
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 ਐਸ ਿੀ ਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ 

ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

Select an 

application 

from the list 
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ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 220 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਐਸ ਿੀ ਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਮਸਡਲਡਨਸ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਹ ,ਉਹ ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 

ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜੀ ਭੇਜ ਦਵੇਗਾ. 
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17.2.2.3. ਐਸ ਡੀ ਐਮ) ਲੋਫਗਨ 

ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Click on SAVE 
button 
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ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 
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ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 223 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼:-: 

1..  ਮੰਜੂਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ 

ਿੀ ਐਮ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2.. ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਿੀ ਐਮ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ 

ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

3.. ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਿੈਰੀਫਿਕਸ਼ੇਨ ਲਈ  

ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਡਿਜ਼ੀਕਲਵ ਰੀਡਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ ,ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ.  

 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  223 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

ਨੋਰ:ਜੇਕਰ ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਿੀ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ  (Refer to section 

17.2.2.5). Otherwise follows the 17.2.2.4 section. 

17.2.2.4.   ਿੇਫਰਿੀਕੇਸ਼ਨ ਅ ਾਰਟੀ 
17.2.2.4.1. ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ, (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਆਫਫ਼ਸ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਫਚੱਤਰ  224 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 

 

ਫਚੱਤਰ 225 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 226 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

1..  ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੰੂ ਭਜੇਣੀ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਡਿਜ਼ੀਕਲ ਵ ਰੀਡਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਨੰੂ ਭੇਜ 

ਦਵੇਗਾ. 

Refer to section 17.2.2.5 for further process. 

 

Select an 

application 

from the list 
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                                                                                ਡਚਿੱ ਤਰ  226 

17.2.2.5..  ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ, (ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ) ਆਡਫ਼ਸ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ  230 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  231 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 232 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

1..  ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ 
 

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ .ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ 

Select an 

application 

from the list 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

184 
 

ਡਚਿੱ ਤਰ  233 

17.2.2.6.. ਪਰਿਾਨ ਅ ਾਰਟੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡਗਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਈ-ਿੀਸਰਡਰਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ  ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਹ . 

ਫਚੱਤਰ  235 

ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 236  ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼ :- 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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1.. ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ  

ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2.. ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ  ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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17.2.3.. ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ: ਆਉਟਪੁਟ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ: 

 ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦ ੇਕੇਸ ਫਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹ  ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ ਦਸੇਗਾ 

Click on Status Tracker link 
to check the status 
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ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  

ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੇਗਾ  
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ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ ਭਰਦਾ ਹ  ਤੇ<save> ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ   
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Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click on this link  
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ  ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1.. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡਿਸ਼ਨ  ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2.. ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3.. ਐਡਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ  ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 
4.. ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

ਲੇਟ ਇੰਟਰੀ ਆਉਟਪੁਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

 

Click link for getting the copy 
of Certificate 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

190 
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ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
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18. ਜਨਮ ਅਤ ੇਮੋਤ ਲੇਟ ਰਫਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  (ਪੇਂਡ ੂਕੇਸ ) 

18.1.   ਕੇਸ 1: ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ   

18.1.1. ਸੁਫਿਧਾ ਯੂਜਰ : ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਨੀ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
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o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਫਨਰਦੇਸ਼:- 
1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < Addition of Name of Child in Birth Certificate >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ 

ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  
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3..  ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ <Add New>ਤੇ ਕਫਲਕ ਕਰੋ  
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਪੰਜ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

Select on this link 
after selecting 
citizen under 

<Health>. 

Click on Add New 
Button 
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ਨੋਟ : ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਫਿਸ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਿਧ ਹੋਿੇਗੀ  

1..    ਜਨਰਲ ਵੇਰਵਾ  

2..     ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

3..     ਜਨਮ ਸੰਬੰਿਤ 

4..     ਮੋਤ ਸੰਬੰਿਤ 

5..      ਨਥੀਆਂ 

1..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 
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2..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 
ਯੂਜਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ ਆਡਦ ਭਰੇਗਾ. 

Fill the General 
Details 
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3..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਜਨਮ ਸੰਬੰਧਤ 

ਯੂਜਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ,ਜਨਮ ਦੀ ਜਗਹ ਆਡਦ. 
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4..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਮੋਤ ਸੰਬੰਧਤ: 

ਯੂਜਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮੋਤ ਦੀ ਤਾਰੀਜ,ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਡਦ. 

Fill the Information 
Provider’s 

Information 



 ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

 

195 
 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  247 

5..  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ .. 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

Click on SAVE 
button 
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.ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  

ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 
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18.1.2. ਫਿਭਾਗ ਲੋਫਗਨ  

18.1.2.1. ਫਮਸਫਲਫਨਸ ਕਲਰਕ, ਐਸ ਐਮ ਓ ਆਫਫ਼ਸ  
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਰਜੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਕਾਉੰਰ ਡਵਿੱ ਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਰਾਹੀ 

ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ..  

ਿੀਡਲੰਗ ਹ ੈੰਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਕਲਰਕ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   

 

Select an 

application 

from the list 
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ਕਲਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ 

ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 252 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼ :- 

1..  ਸੁਫਿਧਾ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 
ਕਲਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ . ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 

ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ .       

2..  ਐਸ ਡੀ ਏ ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ  (ਸਬ ਫਡਿੀਜ਼ਨਲ  ਅਫਸਸੇ੍ੇੰਟ੍ਸ.) 

ਕਲਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਐਸ ਿੀ ਏ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦਵੇਗਾ. ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੰ ਣਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 
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Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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18.1.2.2. ਸਬ ਫਡਿੀਜ਼ਨਲ  ਅਫਸਸੇ੍ੇੰਟ੍ਸ (ਐਸ ਡੀ ਏ) ਲੋਫਗਨ 

ਐਸ ਿੀ ਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਐਸ ਿੀ ਏ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ   
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ਐਸ ਿੀ ਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ 

ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 255 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਐਸ ਿੀ ਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਮਸਡਲਡਨਸ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਹ ,ਉਹ ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 

ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜੀ ਭੇਜ ਦਵੇਗਾ. 

Select an 

application 

from the list 
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18.1.2.3.   ਸਬ ਫਡਿੀਜ਼ਨਲ ਮੈਫਜਸਟਰਟੇ (ਐਸ ਡੀ ਐਮ) ਲੋਫਗਨ 

ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Click on SAVE 
button 
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ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 
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ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 258 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

1..  .ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ:  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਿੀ ਐਮ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..  ਰੱਦ ਕਰਨੀ: ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਿੀ ਐਮ) ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ 

ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

3..  ਤਫਹਸੀਲਦਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਿੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ :  ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਨੰੂ 

ਡਿਜ਼ੀਕਲਵ ਰੀਡਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ ,ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ.  

4..  ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ  ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਿੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ:  ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਡਿਜ਼ੀਕਲ ਵ ਰੀਡਿਕੇਸ਼ਨ 

ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ ,ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ.  
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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.ਨੋਰ:ਜੇਕਰ ਐਸ ਿੀ ਐਮ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਸੀਿੀ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਸ ਐਮ ਉ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ.(Refer to Section 

18.1.2.5). Otherwise follows the 18.1.2.4 section. 

18.1.2.4.   ਿੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅ ਾਰਟੀ 

18.1.2.4.1..ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਫਡਕਲ ਆਫਿਸਰ (ਐਸ ਐਮ ਉ)/ਤਫਹਸੀਲਦਾਰ ਲੋਫਗਨ  

ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ 

ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ  . 

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 261 

ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 262 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

I. ਪਟਿਾਰੀ/ਏ ਐਨ ਐਮ ਨੰੂ ਿੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਜੇਣਾ 

ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਰਵਾਰੀ/ਏ ਐਨ ਐਮ ਨੰੂ ਵ ਰੀਡਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 

Select an 

application 

from the list 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 262 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

18.1.2.4.2..  ਪਟਿਾਰੀ/ਏ ਐਨ ਐਮ ਲੋਫਗਨ 

ਪਰਵਾਰੀ/ਏ ਐਨ ਐਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ 

ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 263 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਪਰਵਾਰੀ/ਏ ਐਨ ਐਮ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 264 

ਪਰਵਾਰੀ/ਏ ਐਨ ਐਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ 

ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 265 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

1..  ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਫਹਸੀਲਦਾਰ ਨੰੂ ਿਾਫਪਸ ਭੇਜਣੀ 

ਪਟਿਾਰੀ/ ਏ ਐਨ ਐਮ ਡਿਜ਼ੀਕਲ ਵ ਰੀਡਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਨੰੂ ਅਪਿੇਰ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

Select an 

application 

from the list 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 266 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

18.1.2.4.3..ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਫਡਕਲ ਆਫਿਸਰ (ਐਸ ਐਮ ਉ)/ਤਫਹਸੀਲਦਾਰ ਲੋਫਗਨ  

ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ 

ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 267 

ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 268 

ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 269 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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1..  ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੰੂ ਭਜੇਣੀ 

ਐਸ ਐਮ ਉ/ਤਡਹਸੀਲਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਟਿਾਰੀ/ ਏ ਐਨ ਐਮ ਨੰੂ ਡਿਜ਼ੀਕਲ ਵ ਰੀਡਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਮੇੇੰਟ ਫਲਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 269 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

18.1.2.5.. ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਫਡਕਲ ਆਫਿਸਰ (ਐਸ ਐਮ ਉ)ਆਫਫ਼ਸ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 272 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 

ਡਚਿੱ ਤਰ  273 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 274 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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I. ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭਜੇਣੀ  
ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰਕਾਰਿ ਅਪਿੇਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦਵੇਗਾ. 

ਡਚਿੱ ਤਰ 274 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

18.1.2.6..  ਪਰਿਾਨ ਅਫਧਕਾਰੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ 

ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ  

ਡਚਿੱ ਤਰ  276 

ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ 

ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 277 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

Select an 

application 

from the list 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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1..  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ 

ਐਮ ਉ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..  ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਉ ) ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ 

ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

3..  ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਨੰੂ ਵਾਡਪਸ ਭੇਜਣੀ (ਈ ਉ ਐਮ ਸੀ) 

ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ  (ਈ ਉ ਐਮ ਸੀ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ  ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਵਿੱ ਚ ਡਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ. 
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਦਖਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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18.1.3..ਸੁਫਿਧਾ ਯਜੂਰ: ਆਉਟਪਟੁ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ: 

 ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ 
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦ ੇਕੇਸ ਫਿੱਚ 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ 

ਦਸੇਗਾ 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਨੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ:  

Click on Status Tracker 

link to check the status 
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ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤ ੇ

ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ  
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ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ ਭਰਦਾ ਹ  ਤੇ<save> ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ   
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ  ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click on this link  
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ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1.. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡਿਸ਼ਨ  ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2.. ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3.. ਐਡਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ  ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 
4..  ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

    ਲੇਟ ਇੰਟਰੀ ਆਉਟਪੁਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
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Click link for getting the copy of 
Certificate 

Click link for getting the order copy of  
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ਜਨਮ ਮੋਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ  
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18.2. ਕੇਸ 2:ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ  

18.2.1. ਸੁਫਿਧਾ ਯਜੂਰ : ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਨੀ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਫਨਰਦੇਸ਼ - 

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਲੇਟ ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  >  ਹੇਠ < Health Department > ਦੀ 

ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  
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3..  ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

Select on this link 
after selecting 
citizen under 

<Health>. 
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ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਪੰਜ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹ :  

ਨੋਟ : ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਫਿਸ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਿਧ ਹੋਿੇਗੀ  

1..  ਜਨਰਲ ਵੇਰਵਾ  

2..  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

3..  ਜਨਮ ਸੰਬੰਿਤ 

4.. ਮੋਤ ਸੰਬੰਿਤ 

5..  ਨਥੀਆਂ 

1.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿਾ 

ਸਾਰੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਿੀਸ ਆਡਦ. 

Click on Add New 
Button 
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2.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 
ਯੂਜਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ ਆਡਦ ਭਰੇਗਾ. 
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3.. ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ : ਜਨਮ ਸੰਬੰਧਤ 

ਯੂਜਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ,ਜਨਮ ਦੀ ਜਗਹ ਆਡਦ. 

 

Fill the General 
Details 

Fill the Information 
Provider’s 

Information 
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4..  ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ: ਮੋਤ ਸੰਬੰਧਤ: 

ਯੂਜਰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇਗਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮੋਤ ਦੀ ਤਾਰੀਜ,ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਡਦ. 
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5.. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ:-ਨ ੀਆਂ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਡਬਨੈਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ “Upload Document” 

ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰ ਚ ਹੋ ਗਇਆ ਹ  ਤਾਂ “” ਡਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹ .. 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਲ  ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ <save> ਬਰਨ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

.ਨੋਟ:-”*” ਫਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਂਿਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਦ <Application Receipt> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ . <Application Receipt>  

ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ,ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦਵੋ. 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਡਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ-ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ,ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ,ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਂ,ਡਪਤਾ ਦਾ 

ਨਾਂ,ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਲ ਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. 

Click on SAVE 
button 
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18.2.2..  ਫਿਭਾਗ ਲੋਫਗਨ  

18.2.2.1.. ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਫਡਕਲ ਆਫਿਸਰ  (ਐਸ ਐਮ ਉ) ਆਫਫ਼ਸ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 293 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

Select an 

application 

from the list 
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ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

1.. ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭਜੇਣੀ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ/ਡਿਜ਼ੀਕਲ ਡਰਕਾਰਿ ਚ ਕ ਕਰਦਾ ਹ .ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਰ ਹ  ਤਾਂ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦਿੇਗਾ. ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ <Save> ਬਟਣ ਤੇ ਕਫਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 

ਕਮੇੇੰਟ ਫਦੰਦਾ ਹੈ. 

2.. ਏ ਐਨ ਐਮ/ਪੀ ਐਚ ਸੀ/ਸੀ ਐਚ ਸੀ ਨੰੂ ਿੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਏ ਐਨ ਐਮ/ਪੀ ਐਚ ਸੀ/ਸੀ ਐਚ ਸੀ ਨੰੂ ਵ ਰੀਡਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹ  ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ. 

 

  ਡਚਿੱ ਤਰ 293 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਦਖਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਨੋਰ: -ਜੇਕਰ ਐਸ ਐਮ ਉ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਹ  ਤਾਂ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸੀਿੀ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਸ ਐਮ ਉ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ.(Refer 

to Section 18.2.2.3). Otherwise follows the 18.2.2.2 section. 

18.2.2.2..  ਪਰਿਾਨ ਅਫਧਕਾਰੀ  

18.2.2.2.1.. ਏ ਐਨ ਐਮ/ਪੀ ਐਚ ਸੀ/ਸੀ ਐਚ ਸੀ ਲੋਫਗਨ 

ਏ ਐਨ ਐਮ/ਪੀ ਐਚ ਸੀ/ਸੀ ਐਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਏ ਐਨ ਐਮ/ਪੀ ਐਚ ਸੀ/ਸੀ ਐਚ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ 

ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 296 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

1..  ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ  ਐਸ ਐਮ ਉ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ  

ਏ ਐਨ ਐਮ/ਪੀ ਐਚ ਸੀ/ਸੀ ਐਚ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ <Save> ਬਟਣ ਤੇ ਕਫਲਕ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ  ਐਸ ਐਮ ਉ ਨੰੂ 

ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

Select an 

application 

from the list 
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

18.2.2.2.2..   ਡੀਫਲੰਗ ਹੇੇੰਡ ਐਸ ਐਮ ਉ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 
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Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ 

ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ 

ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 299 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

1..  ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ  
ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੈੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਆਪਣਾ ਕਮੇੈੰਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save>ਬਟਣ ਤੇ ਕਫਲਕ 

ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  299 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

18.2.2.3..  ਪਰਿਾਨ ਅਫਧਕਾਰੀ 

ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ ਐਸ ਐਮ ਉ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ  ਲੋਗ ਇਨ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਬੇੈੰਚ 

ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹ   

Select appropriate Action 
from Action Taken 
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ਹੇਠਾਂ ਡਦਤੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ    

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  300 
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ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ ਐਸ ਐਮ ਉ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ 

                                                            ਡਚਿੱ ਤਰ  301 

ਪਿਵਾਨ ਅਡਿਕਾਰੀ ਐਸ ਐਮ ਉ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਿਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹ .ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱ ਥੀ ਭਾਗ, ਤੋਂ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ .ਡਜਵੇ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 302 ਡਵਿੱ ਚ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹ , 

ਫਨਰਦੇਸ਼:- 

I. ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਇਸਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ,ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ 

ਐਮ ਉ) ਇਸਨੰੂ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,  

ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਡਜਰਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜਰ ਮ ਨੁਅਲ ਵੇਖੋ 

2..   ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

Select an 

application 

from the list 
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ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ (ਐਸ ਐਮ ਉ ) ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਹ ਡਰਿੱ ਪਣੀ 

ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

. 

 

  ਡਚਿੱ ਤਰ  302 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

18.2.3..  ਸੁਫਿਧਾ ਯਜੂਰ: ਆਉਟਪਟੁ ਦੀ ਫਡਫਲਿਰੀ: 

 ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰ ਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਮੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚ ਕ ਕਰੇਗਾ 

Select appropriate Action 
from Action Taken 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 303  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰੱਧ ਹੋਣ ਦ ੇਕੇਸ ਫਿੱਚ 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ 

ਦਸੇਗਾ 

ਕੇਸ II: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਨੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿੱਚ:  

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਥਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ  ਤਾਂ ਇਹ “Hologram number”ਦਾ ਬਾਕਸ ਡਦਖੇਗਾ,ਅਤ ੇ

ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨਮੰਬਰ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ “Submit Button”ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ  

Click on Status Tracker 

link to check the status 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 304 

 

ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ ਭਰਦਾ ਹ  ਤੇ<save> ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ   

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 305 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ  ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲ ਣ ਲਈ <Click here to print Output> ਦੇ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ . 

Enter Application No. 

Enter Hologram No. 

Click on this link  
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ਫਚੱਤਰ  306 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ : 

1..  ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡਿਸ਼ਨ  ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰਆਉਰ  ਲੈਂਦਾ ਹ . 

2..  ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਤੇ ਹੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰਦਾ ਹ . 

3..  ਐਡਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਰੀਡਿਕੇਰ  ਤੇ ਸਰ ੈੰਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹ . 
4..  ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁਿੱਰ ਡਦੰਦਾ ਹ . 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click link for getting the order copy of  

Click link for getting the copy of 
Certificate 
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                                                         ਲੇਟ ਇੰਟਰੀ ਆਉਟਪੁਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
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ਜਨਮ ਮੋਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ  

 

ਫਚੱਤਰ  308 
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19..  ਬੇਦਾਅਵਾ 

ਯਜੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹ ,ਪਰ ਅਸਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਰ ਕੁਝ ਕੇਸਸ 

ਲਈ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ.ਅਤੇ ਭਿੱ ਡਭਖ ਡਵਿੱ ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਮ ਰਾਈਮ ਉਤੇ ਸਰੇਰ/ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਨਯਮਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 

 

 

******************************** 


