सांदभज क्र.
अर्ाचा नदनाांक

उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी अर्ज (1 वर्ज / 3 वर्ज)
अर्जदाराचा तपशील
आधार क्रमाांक
सांपूर्ज नाव *
ललग *

पुरूर्

[

]

स्त्री

[

]

इतर

[

र्न्मतारीख *
ननवासाचा पत्ता *
(कृपया खालील मानिती सोबतच्या
रकान्यात भरावी )
 घर /सदननका क्र.
 इमारत क्र./ इमारतीचे नाव
 सांस्था / सांकुल
 रस्त्याचे नाव

नपन कोड

भ्रमर्ध्वनी क्र. *
ई-मेल

उत्पन्नाचा तपशील
अर्जदाराचा व्यवसाय*
अर्जदाराचा पॅन काडज क्रमाांक
कुटु ां बातील सज्ञान व्यक्तींची मानिती * (सज्ञान सदस्याांची सांख्या ८ पेक्षा अनधक असल्यास, तपशील स्वतांत्रपर्े अर्ासोबत
र्ोडावा)
क्र
.

कुटु ां बातील व्यक्तीचे नाव

1.

नाते

वय
(वर्ज)

व्यवसाय/ नोकरी
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
लाभाथीचा तपशील (अर्जदार स्वतः लाभाथी असल्यास तपशील दे ण्याची आवश्यकता नािी)
लाभाथीचे सांपूर्ज नाव *
लाभाथीचे नाते *

उत्पन्न

]

प्रमार्पत्र कशासाठी िवे, त्याचा तपशील
धारर् केलेल्या कृर्ी र्नमनीचा तपशील
क्र

खातेधारकाचे नाव

.

गावाचे नाव

एकुर् कृर्ी क्षेत्र

कृर्ी क्षेत्राचा तपशील

िे क्टरमध्ये/ आर

नर्रायत / बागायत / नपके

1.
2.
3.
4.

सवज उत्पन्नाच्या साधनाांमधून कुटु ां बाला नमळर्ाऱ्या उत्पन्नाचा तपशील (सन 20_ _ - _ _) *
क्र

उत्पन्नाचे साधन

.

वार्षर्क उत्पन्न (रुपये)

1.

शेती

2.

कृर्ी उद्योग

3.

दु ग्ध व्यवसाय

4.

शेतमर्ुरीतून नमळर्ारे उत्पन्न

5.

अन्य मर्ुरी

6.

अन्य व्यवसाय/ उद्योग/ धांदा/ व्यापार

7.

शेती

व्यनतनरक्त

अन्य

स्थावर

मालमत्तेपासून नमळर्ारे उत्पन्न
नोकरीतील वेतन / सेवाननवृत्ती वेतन /

8.

मानधन / अनुदान इत्यादी मानसक
उत्पन्नापासूनचे वार्षर्क उत्पन्न
गुांतवर्ुकीवरील नफा, व्यार् लकवा

9.

यासारख्या अन्य बाबींपासून नमळर्ारे
उत्पन्न

10.

अन्य उत्पन्नाच्या साधनाांपासून नमळर्ारे
उत्पन्न.
एकूर्

(* अननवायज मानिती)

उत्पन्नाचे साधन आनर् उत्पन्नाबद्दल थोडक्यात मानिती

स्वघोर्र्ापत्र
मी

_______________________________________ याांचा मुलगा / मुलगी वय

__________ वर्े, व्यवसाय _________________________________ रािर्ार
______________________ घोनर्त करतो / करते की वरील सवज मानिती माझ्या व्यक्क्तगत मानिती व
समर्ुतीनुसार खरी आिे . सदर मानिती खोटी आढळू न आल्यास, भारतीय दां ड सांनिता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य /
सांबांनधत कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला र्ाईल व त्यानु सार मी नशक्षेस पात्र रािीन, याची मला पूर्ज र्ार्ीव आिे .
नठकार् :

अर्जदाराची स्वाक्षरी :

नदनाांक :

अर्जदाराचे नाव :

र्ोडलेल्या कागदपत्राांची यादी
(आवश्यक कागदपत्रे र्ोडली असल्यास [√] अशी खूर् करावी अन्यथा [X] अशी खूर् करावी.)
अननवायज कागदपत्रे
1
2

अर्जदाराचे छायानचत्र
ओळखीचा पुरावा - मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वािनचालक अनुज्ञक्तत / आर एस बी वाय काडज /
ननमशासकीय ओळखपत्र / पॅन काडज / मरारोियो र्ॉब काडज / आधार काडज .

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

पत्त्याचा पुरावा - मतदार यादीचा उतारा / पार्ीपट्टी पावती / 7/12 आनर् ८ अ चा उतारा / भाडे पावती /
3

दू रध्वनी दे यक / नशधापनत्रका / वीर् दे यक / मालमत्ता करपावती / मालमत्ता नोंदर्ी उतारा / आधार काडज /
पारपत्र / वािनचालक अनुज्ञक्तत.

4

वयाचा पुरावा - प्राथनमक शाळे चा प्रवेशाचा उतारा / बोनाफाईड प्रमार्पत्र / शाळा सोडल्याचे प्रमार्पत्र / र्न्माचा
दाखला / सेवा पुक्स्तका (शासकीय / ननम- शासकीय कमजचारी)
उत्पन्नाचा पुरावा - अर्जदार र्मीन मालक असल्यास 7/12 आनर् 8-अ चा उतारा व तलाठी अिवाल / वेतन नमळत

5

असल्यास फॉमज नां.16 / सकजल ऑफीसरचा पडताळर्ी अिवाल / ननवृत्ती वेतन धारकाांकनरता बँकेचे प्रमार्पत्र /
आयकर नववरर् पत्र

लागू असल्यास र्ोडावयाची अनतनरक्त कागदपत्रे
1

वैद्यकीय सुनवधा नमळण्यासाठी आरोग्य / वैद्यकीय अनधकाऱ्याचे प्रमार्पत्र

