
Handicap Pension Form 

S. No. Personal Data 
1 Salutation / ਸੰਬੌਧਨ        Mr.                         Mrs.                          Ms. 

2 Citizen First Name / ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਂ  
3 Citizen Middle Name / ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਂ  
4 Citizen Last Name / ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਆਖਰੀ   

5 Gender / ਿਲੰਗ        Male                       Female 

6 Date of birth / ਜਨਮ ਿਮਤੀ  
7 Father's First Name / ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਂ  
8 Father's Middle Name / ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਂ  
9 Father's Last Name / ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ  
10 Mother's First Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਂ  
11 Mother's Middle Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਂ  
12 Mother's Last Name / ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ  
13 Place of Birth / ਜਨਮ ਸਥਾਨ  
14 Marital Status / ਿਵਆਹ ਸੰਬੰਧੀ  
15 Spouse Name / ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ  

 

S. No. Permanent Address 
16 Address is Out of state? / ਪਤਾ (ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਤੌ ਬਾਹਰ ਹੈ)?        Yes                              No 

17 State / ਸਟੇਟ (ਰਾਜ)  
18 Region / ਖੇਤਰ        Urban                         Rural 

19 District / ਿਜ਼ਲ� ਾ  

20 Tehsil / ਤਿਹਸੀਲ  
21 Block / ਬਲਾਕ  
22 Village / ਿਪੰਡ  
23 PIN Code / ਿਪੰਨ ਕੌਡ  

24 
Street Address or any other landmark / ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੌਈ ਹੌਰ ਲ!ਡਮਾਰਕ 

 

 

S. No. Current Address 

25 Address is same as permanent address? / ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ ਪੱਕੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? 

       Yes                              No 

26 Address is Out of state? / ਪਤਾ (ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਤੌ ਬਾਹਰ)        Yes                              No 



27 State / ਸਟੇਟ (ਰਾਜ)  
28 Region / ਖੇਤਰ        Urban                         Rural 

29 District / ਿਜ਼ਲ� ਾ  

30 Tehsil / ਤਿਹਸੀਲ  
31 Block / ਬਲਾਕ  
32 Village / ਿਪੰਡ  
33 PIN Code / ਿਪੰਨ ਕੌਡ  

34 Street Address or any other landmark / ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੌਈ ਹੌਰ ਲ!ਡਮਾਰਕ 
 

 

S. No. Contact Details 
35 Email ID / ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ         

36 Phone Number / ਫੋਨ ਨੰਬਰ  

37 Mobile Number / ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ  

 

S. No. Details in Punjabi language / ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵਾ 
38 ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਂ         

39 ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਂ  

40 ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ  
41 ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਂ  
42 ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਂ  
43 ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ  
45 ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਂ  
46 ਮਾਤਾ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਂ  
47 ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ  
48 ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜੇ ਿਵਆਹ ਹੌਇਆ)  

 

S. No. Application Details 
49 Application No. / ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ  

50 Date of Application / ਅਰਜੀ ਦੀ ਿਮਤੀ  

51 Mode of Delivery / ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ        At CSC                        Through Post 

52 Application processing District / ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਜ਼ਲ� ਾ          

53 Application processing EOMC / ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਈ ਔ ਐਮ ਸੀ  



54 Application processing Block / ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲਾਕ  
55 Does previous DSN exist / ਕੀ ਿਪਛਲਾ ਡੀ ਐਸ ਐਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ        Yes                                    No 

56 Previous DSN details / ਿਪਛਲੇ ਡੀ ਐਸ ਐਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  
57 PLA No. / ਪੀ ਐਲ ਏ ਨੰਬਰ   

 

S. No. Details of the disabled person 
58 Applicant's relation with disabled person / ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ  

64 Applicant residing in Punjab since how many years / ਿਕੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੌ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ 
 

65 Is the Applicant getting any pension or financial 

help? / ਕੌਈ ਹੌਰ ਪ!ਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ 

       Yes                                    No 

66 Pension amount being received (if receiving pension) 

/ ਿਕੰਨੀ ਪ!ਸ਼ਨ ਿਮਲਦੀ ਹੈ   

67 Identification Mark of the disabled /ਪਛਾਣ ਿਚੰਨ        

68 Total Monthly Income from all sources / ਸਾਰੇ ਵਸੀਿਲਆ ਤੌ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ 

 

69 
Details of property belonging to you/ your husband / ਤੁਹਾਡੇ/ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਮੀਨ/ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  

70 Reservation Category / ਸ਼0ੇਣੀ  

71 Caste/ਜਾਤ  

72 Belongs to BPL family? / ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੌ        Yes                                    No 

73 BPL Card No. / ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ  

 

S. No. Family Details 
74 Name /ਨਾਂ         

75 Age /ਉਮਰ  

77 Relation /ਿਰਸ਼ਤਾ  

 

 

 

 


