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 उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी अर्भ (1 वर्भ / 3 वर्भ) 
अर्भदािाचा तपशील 

आधाि क्रमांक    

संपूर्भ िाव *  

ललग * पुरूर्              [    ] स्त्री            [    ] इति            [    ] 

र्न्मतािीख * 
निवासाचा पत्ता * 
(कृपया खालील मानिती सोबतच्या 
िकान्यात र्िावी ) 
 घि /सदनिका क्र. 
 इमाित क्र./ इमाितीचे िाव 
 ससं्था / सकुंल 
 िस्त्याचे िाव 

 

नपि कोड       

भ्रमर्ध्विी क्र. *  

ई-मेल  

उत्पन्नाचा तपशील 
अर्भदािाचा व्यवसाय*  

अर्भदािाचा पॅि काडभ क्रमांक  
कुटंुबातील सज्ञाि व्यक्तींची मानिती * (सज्ञाि सदस्यांची संख्या ८ पेक्षा अनधक असल्यास, तपशील स्वतंत्रपरे् अर्ासोबत 
र्ोडावा) 
क्र
. 

कुटंुबातील व्यक्तीचे िाव िाते 
वय 
(वर्भ) 

व्यवसाय/ िोकिी उत्पन्न 

1. 1      

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

लार्ाथीचा तपशील (अर्भदाि स्वतः लार्ाथी असल्यास तपशील देण्याची आवश्यकता िािी) 

लार्ाथीच ेसंपूर्भ िाव *  

लार्ाथीच ेिाते *  

संदर्भ  क्र.  
अर्ाचा नदिांक 



 
 

प्रमार्पत्र कशासाठी िव,े त्याचा तपशील 
 
 
 

धािर् केलले्या कृर्ी र्नमिीचा तपशील 
क्र
. 

खातेधािकाच ेिाव गावाच ेिाव 
एकुर् कृर्ी क्षेत्र  कृर्ी क्षेत्राचा तपशील 
िेक्टिमध्ये/ आि नर्िायत / बागायत / नपके 

1.     

2.     

3.     

4.     

सवभ उत्पन्नाच्या साधिांमधूि कुटंुबाला नमळर्ाऱ्या उत्पन्नाचा तपशील (सि 20_ _  -  _ _) * 

क्र
. 

उत्पन्नाच ेसाधि वार्षर्क उत्पन्न (रुपये) उत्पन्नाच ेसाधि आनर्  उत्पन्नाबद्दल थोडक्यात मानिती        

1. शेती   

2. कृर्ी उद्योग    

3. दुग्ध व्यवसाय    

4. शेतमरु्िीतूि नमळर्ािे उत्पन्न    

5. अन्य मरु्िी    

6. अन्य व्यवसाय/ उद्योग/ धंदा/ व्यापाि    

7. 
शेती व्यनतनिक्त अन्य स्थावि  
मालमत्तपेासूि नमळर्ािे उत्पन्न 

  

8. 
िोकिीतील वतेि / सेवानिवृत्ती वतेि / 
मािधि / अिुदाि इत्यादी मानसक 
उत्पन्नापासूिच ेवार्षर्क उत्पन्न 

  

9. 
गंुतवर्कुीविील िफा, व्यार् लकवा 
यासािख्या अन्य बाबींपासूि नमळर्ािे 
उत्पन्न    

  

10. 
अन्य उत्पन्नाच्या साधिांपासूि नमळर्ािे 
उत्पन्न.  

  

एकूर् 

(* अनिवायभ मानिती) 



 
 

 

स्वघोर्र्ापत्र 

 
मी  _______________________ श्री. _________________ यांचा मुलगा / मुलगी 

वय __________ वर्े, व्यवसाय ________________________ िािर्ाि 

______________________ घोनर्त कितो / किते की विील सवभ मानिती माझ्या व्यक्क्तगत मानिती व 

समरु्तीिुसाि खिी आिे.   सदि मानिती खोटी आढळूि आल्यास,  र्ाितीय दंड संनिता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य / 

संबंनधत कायद्यािुसाि  माझ्यावि  खटला र्िला र्ाईल व त्यािुसाि मी नशक्षेस पात्र िािीि,  याची मला पूर्भ र्ार्ीव आिे. 

 
नठकार् : अर्भदािाची स्वाक्षिी :  

नदिांक :  अर्भदािाच ेिाव  :  

 
 
र्ोडलले्या कागदपत्राचंी यादी 
(आवश्यक कागदपत्रे र्ोडली असल्यास [√] अशी खूर् किावी अन्यथा [X] अशी खूर् किावी.) 
अनिवायभ कागदपत्र े

1 अर्भदािाचे छायानचत्र [     ] 

2 
ओळखीचा पुिावा  - मतदाि ओळखपत्र / पािपत्र  / वाििचालक अिुज्ञक्तत / आि  एस बी वाय काडभ / 
निमशासकीय ओळखपत्र / पॅि काडभ /  मिािोियो  र्ॉब काडभ / आधाि काडभ.       

[     ] 

3 
पत्त्याचा  पुिावा  - मतदाि यादीचा उतािा  / पार्ीपट्टी पावती /  7/12  आनर् ८ अ चा उतािा / र्ाडेपावती / 
दूिध्विी देयक / नशधापनत्रका / वीर् देयक / मालमत्ता किपावती / मालमत्ता िोंदर्ी उतािा / आधाि काडभ / 
पािपत्र  / वाििचालक अिुज्ञक्तत.    

[     ] 

4 
वयाचा पुिावा - प्राथनमक शाळेचा प्रवशेाचा उतािा / बोिाफाईड प्रमार्पत्र / शाळा सोडल्याच ेप्रमार्पत्र / र्न्माचा 
दाखला / सेवा पुक्स्तका (शासकीय / निम- शासकीय कमभचािी)   

[     ] 

5 
उत्पन्नाचा पुिावा - अर्भदाि र्मीि मालक असल्यास 7/12 आनर् 8-अ चा उतािा व तलाठी अिवाल / वतेि नमळत 
असल्यास फॉमभ िं.16 / सकभ ल ऑफीसिचा पडताळर्ी अिवाल / निवृत्ती वतेि धािकांकनिता बँकेच ेप्रमार्पत्र / 
आयकि नवविर् पत्र  

[     ] 

लागू असल्यास र्ोडावयाची अनतनिक्त कागदपत्रे 

1 वदै्यकीय सुनवधा नमळण्यासाठी आिोग्य / वदै्यकीय अनधकाऱ्याचे प्रमार्पत्र [     ] 
 


