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                            Social Security and Women & Child Development Department 

ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੁਿੱਖਆ ਅਤ ੇਇਸਤਰੀ ਤ ੇਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ 
              Financial Assistance Scheme for widow and Homeless women below 58 year 

                   58 ਸਾਲ ਤ ਘਟੱ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਿਵਧਵਾ ਅਤ ੇਿਨਆਸ਼ਿਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿਵਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ 
 

(ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਲਈ)                                                                                                                           (For Urban Area) 

ਬਲਾਕ /ਤਿਹਸੀਲ  ਦਾ ਨਾਂ / Name of Block & Tehsil :_______________________ 
 
INSTRUCTIONS /ਿਨਰਦੇਸ਼ 

1. The “Personal Details” section is non‐editable. To modify Personal Details, please update your profile in the application and then 
download the Form again / ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ  ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਸੰਪਾਿਦਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਸੰਪਾਿਦਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ  ਸੰਪਾਿਦਤ ਕਰਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋਅਡ  ਕਰ ੋ| 

2. All fields highlighted in red are required fields / ਿਜਹੜੇ ਫੀਲਡ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਓਹ ਭਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ | 

3. Please refer the last page for a list of required  documents / ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਆਿਖਰੀ ਪੇਜ ਵੇਖ ੋ| 

4. To type in Punjabi, please install Punjabi keyboard by going to Control Panel >> Region and Languages >> Keyboards and Languages 
Click "Change Keyboards" and select "Punjabi". Select Punjabi from the taskbar / ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕਰਪਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ >> ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਲੈੰਗੁਏਜ >>ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੈੰਗੁਏਜ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਚੇੰਜ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰੋ । ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰੋ | 

5. All the Instructions and Rules  are available at www.Punjab.gov.in / ਸਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਨਯਮ www.Punjab.gov.in ਤੇ ਮੌਜੁਦ  ਹਨ | 

Part – 1 Personal Details / ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਾ 

                                       Personal Data / ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ 
    Fill in English  ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਭਰੋ 
1.  Salutation / ਸੰਬੋਧਨ             Mr. / ਸ਼ਰ੍ੀ                Mrs. / ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ              Ms. / ਸੁ. ਸ਼ਰ੍ੀ   

2.  Citizen’s First Name / ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ   
3.  Citizen’s Middle Name / ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਿਵੱਚਕਾਰ ਨਾਂ    
4.  Citizen’s Last Name / ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ     

5.  Gender / ਿਲੰਗ                  Male / ਪੁਰਸ਼                             Female / ਔਰਤ
6.  Date of birth / ਜਨਮ ਿਮਤੀ 
7.  Father's First Name / ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ   
8.  Father's Middle Name / ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਵੱਚਕਾਰ ਨਾਂ   
9.  Father's Last Name / ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ   
10.  Mother's First Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ   
11.  Mother's Middle Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਿਵੱਚਕਾਰ ਨਾਂ   
12.  Mother's Last Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ   
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13.  Place of Birth / ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ  
14.  Marital Status / ਿਵਆਹ ਸੰਬੰਧੀ 
15.  Spouse Name /  ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ   
16.  Email ID / ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ          

17.  Phone Number / ਫੋਨ ਨੰਬਰ   

18.  Mobile Number / ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ   

19. 
Permanent Account Number (PAN) / ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 
(ਪੈਨ)  

 

20.  Voter ID Card Number / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ   

21.  Aadhaar Number (UID) / ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਯੂ ਆਈ ਡੀ )  

22. 

Aadhaar Enrollment Number (if Aadhaar not 

issued) / ਅਧਾਰ  ਇਨਰੋਲਮਟ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
ਨਹ   ਹੋਇਆ ਤਾਂ ) 

 

23. (a)  Passport Number / ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ   

23. (b)  Date of Issue / ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ   

23. (c)  Valid Up to ? / ਕਦ ਤਕ ਵੈਧ ਹੈ ?   

23. (d)  Place of Issue / ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ    

24. 
Below Poverty Line (B.P.L.) Card Number / ਗਰੀਬੀ 

ਰੇਖਾ ਤ ਥੱਲੇ (ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ.) ਦਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ   
 

 

                                         Permanent Address / ਪੱਕਾ ਪਤਾ 
1.  Address 1 / ਪਤਾ 1 

2.  Address 2 / ਪਤਾ 2 

3.  Address 3 / ਪਤਾ 3 
  Rural Areas / ਪਡੂ ਖੇਤਰ  Urban Areas / ਸ਼ਿਹਰੀ  ਖਤੇਰ 

4.  Village / ਿਪੰਡ     Ward Number / ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ    

5.  Block / ਬਲਾਕ   City / ਸ਼ਿਹਰ  

6.  Tehsil / ਤਿਹਸੀਲ    District / ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ   

7.  District / ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ    State / ਸਟੇਟ (ਰਾਜ)   

8.  State / ਸਟੇਟ (ਰਾਜ)    PIN Code / ਿਪੰਨ ਕੋਡ   

9.  PIN Code / ਿਪੰਨ ਕੋਡ     
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                                         Current Address / ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ 

1.  Address 1 / ਪਤਾ 1 

2.  Address 2 / ਪਤਾ 2 

3.  Address 3 / ਪਤਾ 3 
  Rural Areas / ਪਡੂ ਖੇਤਰ  Urban Areas / ਸ਼ਿਹਰੀ  ਖਤੇਰ 

4.  Village / ਿਪੰਡ     Ward Number / ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ    

5.  Block / ਬਲਾਕ   City / ਸ਼ਿਹਰ  

6.  Tehsil / ਤਿਹਸੀਲ    District / ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ   

7.  District / ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ    State / ਸਟੇਟ (ਰਾਜ)   

8.  State / ਸਟੇਟ (ਰਾਜ)    PIN Code / ਿਪੰਨ ਕੋਡ   

9.  PIN Code / ਿਪੰਨ ਕੋਡ     

 

Part – 2  Service Details / ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

Application Details /  ਅਰਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
1.  Application Number / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ   

2.  Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਿਮਤੀ   

3.  Mode of Delivery / ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ *   

4. 

Application processing Executive Officer Municipal 

Corporation (EOMC) /  ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਮਊਿਨਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਈ ਔ ਐਮ ਸੀ) * 

 

5.  Applicant ‘s Name /  ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ *   

6.  Applicant’s Address /  ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ *   

7. 
Applicant’s relation with widow / destitute person / 

ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਿਵਧਵਾ / ਿਨਆਸ਼ਿਰਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ * 
 

 

Widow/Destitute Person Details   /  ਿਵਧਵਾ/ਿਨਆਸ਼ਿਰਤ ਔਰਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  
1.  Age of Citizen / ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਉਮਰ *   

2.  Widow/Destitute Person / ਿਵਧਵਾ / ਿਨਆਸ਼ਿਰਤ ਔਰਤ *   

 3.  Do you have any children / ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ? *  Yes/ ਹਾਂ                           No/ ਨਾਂ 

4.  Since when residing in Punjab / ਿਕੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤ ਪੰਜਾਬ
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ? * 
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5(a)  Are you getting any other pension or financial help 

/ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਰਹੀ  ਹੈ * 
Yes/ ਹਾਂ                           No/ ਨਾਂ 

5(b)  Pension Ledger Account (PLA) Number / ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਜਰ 
ਅਕਾਉੰਟ (ਪੀ ਐਲ ਏ) ਨੰਬਰ * 

 

5(c)  How much Monthly Pension amount is being 

received / ਿਕੰਨੀ ਮਾਿਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ? * 
 

6.  Total monthly income from all sources / ਸਾਰੇ ਸੌਰ੍ਸਜ਼
ਤੋ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ * 

 

7.  Details of property belonging to self and spouse / 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਮੀਨ / ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ * 
 

8.  Reservation Category / ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ  ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ *   

9. 

State in which the applicant is staying for the last 

three years at the time of applications/ ਸਟੇਟ(ਰਾਜ)  
ਿਜੱਥੇ  ਿਬਨੈਕਾਰ   ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਸਮ ਿਪਛਲੇ  3 ਸਾਲਾਂ ਤ  ਰਹ ਰਹੀ   
ਹੈ * 

 

 

Details of Sons / ਪੁੱ ਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
Name / ਨਾਂ Age / ਉਮਰ  Occupation / ਪੇਸ਼ਾ    Monthly Income / ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Widow Details / ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
1.  When did your husband expire? / ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦ 

ਹੋਈ  ਹੈ ? * 
 

2. 
In case Widow Pension being availed, give detail / ਜੇਕਰ 

ਪਤੀ ਦੀ ਮੋਤ ਉਪਰੰਤ ਿਵਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਰਵਾ ਿਦਉ  * 
 

 

Destitute Woman Case Details / ਿਨਆਸ਼ਿਰਤ ਔਰਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
1.  Is applicant’s husband missing? / ਕੀ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤੀ ਗੰੁਮ ਹੈ? 

*

Yes/ ਹਾਂ                           No/ ਨਾਂ 

2.  Since when Applicant’s husband is missing ? / ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ
ਪਤੀ ਿਕੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਗੰੁਮ ਹੈ ? * 
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3.  Are you abandoned by your husband? / ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? * 

Yes/ ਹਾਂ                           No/ ਨਾਂ 

4.  Since when Abandoned by your husband ? / ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ 
ਿਕੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? * 

 

5.  Are you a disabled person ? / ਕੀ ਤੁਸ  ਅਪੰਗ ਹੋ ? *  Yes/ ਹਾਂ                           No/ ਨਾਂ 

 

  Bank Details / ਬੈੰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
    Fill in English ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਭਰੋ 
1.  Bank Name / ਬਕ ਦਾ ਨਾਂ *           

2.  Branch / ਬਰਾਂਚ *     

3.  Account Number / ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ *  

4.  IFSC Code / ਆਈ ਏਫ਼ ਏਸ ਸੀ ਕੋਡ  *  

5.  MICR  CODE / ਐਮ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਕੋਡ *  

 

List of Required Documents/ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

Name  of Documents / ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 
Whether Mandatory   / Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇੱਿਛਕ 

1. 
Scanned Copy of Proof of Age / ਉਮਰ ਦੇ  ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਕੈਨ 
ਕਾਪੀ ਿਦਉ  

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

2.  Scanned Copy of ID proof / ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ  Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

3. 
Scanned Copy of Proof of BPL / ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ  ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ 
ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ  
 

Optional / ਇਛੁੱਕ 

4. 

Scanned Copy of  Proof of husband Missing / Divorce / 

Unmarried / ਪਤੀ ਦੀ ਗੁਮਸੁਦਗੀ /ਤਲਾਕ / ਅਣ ਿਵਵਾਿਹਤ  ਹੋਣ 
ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ  

Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

5.  Additional Document / ਅਿਤਿਰਕਤ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼  Optional / ਇਛੁੱਕ 

6. 
Scanned Copy of Recommendation for applications /

ਅਰਜੀ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼  ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ  
Mandatory / ਜਰੂਰੀ 

 

Note: At the time of upload/submission of e‐Form, please make sure to attach the mentioned documents. 

ਨੋਟ : ਈ -ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਅਪਲੋਡ / ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਈ-ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਨੱਥੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਉ | 
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