
 
 

 

  
 

पत प्रमाणपत्रासाठी करावयाचा अर्ज 
अर्जदाराचा तपशील 

आधार क्रमाांक    

सांपूणज नाव *  

ललांग * पुरूष              [    ] स्त्त्री            [    ] इतर            [    ] 

र्न्मतारीख * DD MM YYYY 

व्यवसाय *  

ननवासाचा पत्ता * 

(कृपया खालील माहिती सोबतच्या 
रकान्यात भरावी ) 

 घर /सदननका क्र. 

 इमारत क्र./ इमारतीचे नाव 

 सांस्त्था / सांकुल 

 रस्त्त्याचे नाव 

 

गाव तालुका 

जर्ल्िा पपन कोड       

भ्रमणध्वनी क्र.*  

ई-मेल  

पॅन काडज क्रमाांक *  

सेवेचा पववक्षित तपशील 

अर्जदाराच्या वडडलाांच ेसांपूणज 
नाव * 

 

लाभाथीच ेसांपूणज नाव *  

अर्जदाराच ेलाभाथीशी नात े*  

लाभाथीचा पॅन काडज क्र. *  

लाभाथीच ेललांग * पुरूष              [    ] स्त्त्री            [    ] इतर            [    ] 

लाभाथीची र्न्मतारीख * DD MM YYYY 

लाभाथीचा पत्ता  
(वरीलप्रमाणे पत्ता असल्यास पनु्िा 
भरण्याची आवश्यकता नािी ) 

 

 

गाव तालुका 

जर्ल्िा पपन कोड       

सांदभज  क्र.  

अर्ाजचा हदनाांक D D M M Y Y Y Y 

सांदभज: शा. नन. क्र. सांकीणज १ /२०१२/प्र.क्र.१८/ई-१ , पररलशष्ट “ब”, अर्ज ड अ. क्र. “4” 



 
 

 

पत प्रमाणपत्रासाठी अर्ाजत 

नमूद केलेली रक्कम * 

अांकी 

अिरी 

कोणत्या कारणासाठी पत 

प्रमाणपत्र आवश्यक आिे  * 
 

(* अननवायज माहिती) 

स्त्वघोषणापत्र 

 

मी  _____________________________ याांचा मुलगा / मुलगी वय __________ वष,े 

व्यवसाय_________________________________रािणार___________________ घोपषत करतो / करत े की वरील सवज माहिती माझ्या 

व्यजक्तगत माहिती व समर्ुतीनुसार खरी आिे.   सदर माहिती खोटी आढळून आल्यास,  भारतीय दांड सांहिता 1960 कलम 199 व 200 

व अन्य / सांबांधधत कायद्यानुसार  माझ्यावर  खटला भरला र्ाईल व त्यानुसार मी लशिेस पात्र रािीन,  याची मला पूणज र्ाणीव आिे. 

हठकाण : अर्जदाराची स्त्वािरी :  

हदनाांक :  अर्जदाराच ेनाव  :  

 

र्ोडलेल्या कागदपत्राांची यादी 
(आवश्यक कागदपत्रे र्ोडली असल्यास [√] अशी खूण करावी अन्यथा [X] अशी खूण करावी.) 

अननवायज कागदपत्रे 

1.  अर्जदाराच ेछायाधचत्र [     ] 

2.  
ओळखीचा पुरावा  - मतदार ओळखपत्र / पारपत्र  / वािनचालक अनुज्ञजतत / आर  एस बी वाय काडज / ननमशासकीय 

ओळखपत्र / पॅन काडज /  मरारोियो  र्ॉब काडज / आधार काडज       
[     ] 

3.  

पत्त्याचा  पुरावा  - मतदार यादीचा उतारा  / पाणीपट्टी पावती /  7/12  आणण ८ अ चा उतारा / भाडपेावती / दरूध्वनी देयक 

/ लशधापत्रत्रका / वीर् देयक / मालमत्ता करपावती / मालमत्ता नोंदणी उतारा/ आधार काडज /   पारपत्र  / वािनचालक 

अनुज्ञजतत 

[     ] 

4.  

आयकर भरण्यासाठी वापरला र्ाणारा फॉमज/ज्या हठकाणी काम करतो,  तथेील मालकाने हदलेले गत आधथजक वषाजतील 

एकूण वेतन प्रमाणपत्र/ बँकेच्या पासबुकाची प्रत/ र्मीन धारकाांसाठी 7/12 चा उतारा /तलाठ्याने हदलेले आयकर 

प्रमाणपत्र/ तलाठी वा  मांडळ अधधकाऱ्याचा  पडताळणी अिवाल/वैद्यकीय अधधकाऱ्याच ेप्रमाणपत्र  

[     ] 

5.   मागील ३ वषाजच्या उत्पन्नाच ेदाखले [     ] 

6.  
र्मीन धारकाांसाठी 7/12 चा उतारा/इमारत असल्यास ग्राम पांचायत/नगर पाललका /म.न.पा. याांच्याकडील लमळकत 

यादीचा उतारा/पी. आर काडज/ र्लमनीचा मलू्याांकन अिवाल 
[     ] 

7.  र्ोडपत्र अ : र्ांगम मालमत्तचेा तपशील [     ] 

8.  र्ोडपत्र ब : स्त्थावर मालमत्तेचा तपशील [     ] 

लागू असल्यास र्ोडावयाची अनतररक्त कागदपत्रे 

1.  मालमत्तचे ेएकापेिा र्ास्त्त मालक असल्यास - रु. 20 च्या स्त्टँप पेपरवर सांमतीपत्र      [     ] 

2.  
१  लाख ककां वा त्यापेिा कमी रकमेचा पत दाखला िवा असल्यास सांबांधधत मांडळ अधधकरी याांचा ऐपतीबाबत अिवाल/ १  

लाख ककां वा त्यापेिा र्ास्त्त  रकमेचा पत दाखला िवा असल्यास सांबांधधत तिसीलदार याांचा ऐपतीबाबत अिवाल 
[     ] 

 



 
 

 

र्ोडपत्र अ : र्ांगम मालमत्तेचा तपशील 

अर्जदाराच ेसांपूणज नाव *  

लाभाथीच ेसांपूणज नाव *  

क्र. र्ांगम मालमत्तचेा प्रकार खरेदीची ककां मत (रू) आर्चा बार्ारभाव  (रू) र्ोडलेली कागदपत्रे 
१ .  िाती असलेली रोख रक्कम/ बँक 

FD/ RD/ शेअसज आणण इतर सवज 
प्रकारची आधथजक गुांतवणूक 

   

२.  मोटरवािन    

३.  दागदाधगने    

४.  घरगुती वापराच्या वस्त्तु    

५.  पशुधन    

६.  फननजचर / कफक्चसज    

७.  टेललजव्िर्न    

८.  रेकिर्रेटर    

९.  वॉलशांग मलशन    

१०.      

११ .      

2     

3     

4     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

आर्च्या बार्ारभावानुसार एकूण ककां मत  अांकी 
अिरी 

 (* अननवायज माहिती) 

 

  



 
 

 

 

र्ोडपत्र ब : स्त्थावर मालमत्तेचा तपशील 

अर्जदाराच ेसांपूणज नाव *  

लाभाथीच ेनाव *  

क्र. स्त्थावर मालमत्तचेा प्रकार खरेदीची ककां मत (रू) आर्चा बार्ारभाव  (रू) र्ोडलेली कागदपत्रे 

1 र्मीन    

2 इमारत    

आर्च्या बार्ारभावानुसार एकूण ककां मत अांकी 

अिरी 

कृपया वर नमदू केलेल्या मालमत्तचेा तपशील द्यावा. ( आवश्यक असल्यास र्ादा पववरणपत्र र्ोडावीत.) 

र्लमनीचा तपशील   

र्लमनीचे एकूण िेत्रफळ  

र्लमनीचे हठकाण 
गाव तालुका 

जर्ल्िा गट क्रमाांक/ सव्िे क्रमाांक 

िेत्रफळ (याडज /चौरस मीटर/एकर/िेक्टर)  

र्लमनीच्या मलू्य ननधाजरणाचा तपशील  

मालमत्ता स्त्वतःच्या एकट्याच्या मालकीची आिे ककां वा कसे, 
नसल्यास त्यामध्ये अर्जदाराचा हिस्त्सा, इतर भागीदाराांची नावे, 
भागीदाराांच्या िरकती आिेत ककां वा कसे   

 

मालमत्ता अपवभक्त कुटुांबाची आिे ककां वा कसे, असल्यास त्यामध्ये 
नतचा / त्याचा हिस्त्सा, अन्य भागीदाराांची नावे, भागीदाराांच्या िरकती 
आिेत ककां वा कसे    

 

इमारतीचा तपशील  

इमारतीच ेहठकाण 

पेठेच/ेमोिल्ल्येच ेनाव गट क्रमाांक/ सव्िे क्रमाांक 

गाव तालुका 

जर्ल्िा 

िेत्रफळ (याडज /चौरस मीटर/एकर/िेक्टर)  

इमारतीच्या मलू्य ननधाजरणाचा तपशील  

मालमत्ता स्त्वतःच्या एकट्याच्या मालकीची आिे ककां वा कसे, 
नसल्यास त्यामध्ये अर्जदाराचा हिस्त्सा, इतर भागीदाराांची नावे, 
भागीदाराांच्या िरकती आिेत ककां वा कसे   

 

मालमत्ता अपवभक्त कुटुांबाची आिे ककां वा कसे, असल्यास त्यामध्ये 
नतचा / त्याचा हिस्त्सा, अन्य भागीदाराांची नावे, भागीदाराांच्या िरकती 
आिेत ककां वा कसे    

 

(* अननवायज माहिती)  


