
 
 

 

 
 
 

 

सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग -  
जवशेष सहाय्य काययक्रमाांतगयत जिवृत्तीवतेि जमळण्यासाठी अिय 

अियदाराचा तपशील 

आधार क्रमाांक  

सांपूर्य िाव * 

पतीचे/जपत्याचे िाव*  

ललग* पुरूष              [    ] स्त्री            [    ] इतर            [    ] 

िन्मतारीख* 

वय*  

व्यवसाय*  

जिवासाचा पत्ता* 
(कृपया खालील माजहती सोबतच्या 
रकान्यात भरावी ) 

घर /सदजिका क्र.  
इमारत क्र./ इमारतीचे 
िाव 

 

सांस्था / सांकुल  

रस्त्याचे िाव  

 जपि कोड       

क्षेत्र शहरी       [       ] ग्रामीर्       [      ] 

भ्रमर्ध्विी क्र.  

ई-मेल  

योििेशी सांबांजधत तपशील 

महाराष्ट्रात रजहवासाच्या एकूर् 
वषांची सांख्या * 

 

कुटुांबातील सदस्य सांख्या  

िात प्रवगय* 
खुला 

[   ]  

ईएसबीसी 

[   ] 

एसबीसी- ए  

[   ] 

अिा 

[   ] 

अि 

[   ] 

जविा 

[   ] 

भि 

[   ] 

जवि 

[   ] 

जवमाव 

[   ] 

इमाव 

[   ] 

दाजरद्र्य रेषेखालील आहे काय? 
आजर् उत्पन्नाचा तपशील * 

होय             [    ] िाही             [    ] 

असल्यास, बीपीएल काडय क्रमाांक आजर् 
िारी केल्याचे वषय   

 

 

सांदभय क्र.  
अिाचा जदिाांक D D M M Y Y Y Y 



 
 

िसल्यास, सवय स्रोताांमार्य त कुटुांबाचे 
वार्षषक उत्पन्न  

रू. 

अियदार जवकलाांग आहे काय* होय             [    ] िाही             [    ] 

जवकलाांग असल्यास, जवकलाांगतेचा 
प्रकार (लागू असल्यास एकापेक्षा 
िास्त पयाय जिवडा) 

दृष्ट्टीदोष 

 [     ] 

चजलत्र दोष 

[    ] 

वाचादोष 

 [   ] 

कर्यदोष 

[   ] 

मािजसक जवकलाांगता 

[    ] 

जवकलाांग असल्यास, जवकलाांगतेची 
टक्केवारी (%) 

 

गांभीर आिाराचा प्रकार 

क्षयरो
ग 
 
 

[    ] 
 

मािजसक 
आिार 

 
 

[    ] 
 

ककय रोग 
 
 
 

[    ] 
 

एड्स 
 

 
 

[    ] 
 

कुष्ट्ठरोग 
 
 
 

[    ] 
 

पक्षघात 
 
 
 

[    ] 
 

जसकल
सेल 

 
 

[    ] 
 

सावयिजिक 
आरोग्य 

जवभागािे जिजित 
केलेले दुधयर 

आिार 
[      ] 

मजहलाांसाठी, लागू असेल ते जिवडा 

अजववाजहत मजहला (35 वषावरील)  [       ] 

जवधवा मजहला [       ] 

घटस्र्ोटाची काययवाही सुरू असर्ारी मजहला  [      ] 

घटस्र्ोजटत, परांतु देखभाल खचय ि जमळर्ारी मजहला  [      ] 

घटस्र्ोजटत, परांतु जकमाि योििेपेक्षा कमी देखभाल खचय जमळर्ारी मजहला [      ] 

घटस्र्ोजटत मुस्स्लम मजहला [      ] 

देवदासी [      ] 

अत्याचाजरत मजहला [      ] 

वशे्या व्यवसायातूि मुक्त केलेल्या मजहला [      ] 

तुरां गात जशक्षा भोगत असलेल्या कुटुांबप्रमुखाची पत्िी [      ] 

पजरत्यकत्या मजहला [      ] 

मजहलाांसाठी, मोठा मुलगा असल्यास 
त्याचा तपशील * 

रोिगाराची स्स्थती होय    [     ] िाही     [    ] 

िन्मतारीख 

सवय स्रोताांमार्य त मुलाचे वार्षषक उत्पन्न रू. 

आत्महत्येचा बळी ठरलेल्या 
शेतकऱ्याच्या कुटुांबातील सदस्य * 

होय             [     ] िाही             [    ] 

अिाथ बालक (१८ वषे अथवा त्यापेक्षा 
कमी वय) * 

होय             [     ] िाही             [    ] 

वरील प्रश्नाचे उत्तर होकाराथी 
असल्यास पालकाचे तपशील द्या  

पालकाचे िाव  

पालकाचे वय  

पालकाच्या महाराष्ट्रातील रजहवासाच्या 
एकूर् वषांची सांख्या * 

 

घर /सदजिका क्र.  



 
 

इमारत क्र./ इमारतीचे िाव  

सांस्था / सांकुल  

रस्त्याचे िाव  

 जपि कोड       

तृतीयपांथी होय             [     ] िाही             [    ] 

इतर शासकीय योििाांतगयत लाभ प्राप्त करर्ाऱ्या कुटुांबातील सदस्याांचा तपशील  

अ. क्र. िाव अियदाराशी िाते योििेचे िाव 
अथयसहाय्याची रक्कम 

(र.) 

     

     

     

बँक खात्याचा तपशील * 

खातेदाराचे िाव  

खाते क्र.  

बँकेचे िाव  

बँकेचे शाखा  

बँकेचा आयएर्एससी (IFSC) कोड  

पोस्ट ऑर्ीसमधील खात्याचा 
तपशील * 

खातेदाराचे िाव  

खाते क्र.  

टपाल कायालयाचे िाव  

जिल्हा  

तालुका  

गाव   

जपि कोड   

(*अजिवायय माजहती) 
 

स्वघोषर्ापत्र 

 
मी असे िाहीर करतो/करते की, मी वर जदलेली माजहती सत्य व जबिचूक असूि, मी शासिाच्या अन्य कोर्त्याही योििेखाली जियजमत 
माजसक आर्षथक लाभ घेत िाही. सदरची माजहती चुकीची आढळल्यास माझ्या जवरद्ध र्ौिदारी कारवाईसह इतर कारवाई करण्यास 
मी पात्र असल्याची मला िार्ीव आहे. 
 

जठकार्:  ________                         अियदाराची स्वाक्षरी/अांगठ्याचा ठसा :  ______________ 

जदिाांक: ___ / ___ / _____          अियदाराचे िाव                                 :  _______________ 



 
 

 
िोडावयाच्या कागदपत्राांची यादी 
(आवश्यक कागदपत्रे िोडली असल्यास [√] अशी खूर् करावी अन्यथा [X] अशी खूर् करावी.) 

अजिवायय कागदपत्रे 

सांिय गाांधी जिराधार अिुदाि योििा  -  सामाईक कागदपत्रे 

1.  
वयाचा दाखला - ग्रामपांचायतीच्या / िगरपाजलकेच्या / महािगरपाजलकेच्या िन्मिोंद वहीतील उता-याची साक्षाांजकत प्रत / शाळा 
सोडल्याचा दाखला / जशधापजत्रकेमध्ये अथवा जिवडर्कू मतदार यादीत िमूद केलेल्या वयाचा उतारा / ग्रामीर्/िागरी रग्र्ालयाच्या 
वदै्यजकय अजधक्षक याांचा / त्यापेक्षा वरील दिाच्या शासकीय वदै्यजकय अजधका-यािे जदललेा वयाचा दाखला. 

[    ] 

2.  रजहवाशी दाखला - ग्रामसवेक/तलाठी/मांडळ जिजरक्षक याांिी जदलेला रजहवाशी असल्याबाबतचा दाखला / कोर्त्याही न्यायालयािे जदलेला 
रजहवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल 

[    ] 

3.  
उत्पन्नाचा/बीपीएल चा दाखला - तहजसलदार लकवा उप जवभागीय अजधकारी याांिी जदलेला दाखला (अियदारकडूि र. ५/- च्या Court Fee 
Stamp वर प्राप्त झालेल्या अिािुसार) / दाजरद्र्यरेषेखालील कुटुांबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटुांबाचा समावशे असल्याबद्दलचा साक्षाांजकत 
उतारा. 

[    ] 

सांिय गाांधी जिराधार अिुदाि योििा  -  प्रवगय जिहाय कागदपत्रे  

अपांग अस्स्थव्यांग, अांध, मुकबजधर, कर्यबजधर, मजतमांद याांचे अपांगत्वाबाबत अपांग व्यस्क्त अजधजियम 1995 मधील तरतूदीप्रमारे् 
जिल्हा शल्यजचजकत्सक (जसस्व्हल सियि) याांचे प्रमार्पत्र [    ] 

जवधवा मजहला पतीचे जिधि झाल्याबद्दल सांबांजधत ग्रामपांचायत / िगरपजरषद / महािगरपाजलकेच्या मृत्यु िोंदवहीतील उतारा [    ] 

दूधयर आिारािे जपडीत जिल्हा शल्य जचजकत्सक (जसस्व्हल सियि), शासकीय रग्र्ालयाचे वदै्यकीय अजधक्षक याांिी जदललेा दाखला [    ] 

घटस्र्ोटाची काययवाही 
सरुू असर्ारी मजहला 

घटस्र्ोट प्रजक्रयेतील जस्त्रया, ज्या पती- पत्िीिे कायदेशीर घटस्र्ोट जमळण्यासाठी न्यायायालयाकडे अिय केला आहे, 
परांतु घटस्र्ोट जमळण्याची अांजतम काययवाही झाललेी िाही, अशा कालावधीत पतीपासिू वगेळ्या राहर्ान्या जस्त्रयाांिी 
जरतसर घटस्र्ोट जमळण्यासाठी िायायालयाकडे केलेल्या अिाची सत्य प्रत व पतीपासिू वगेळी राहत असल्याबद्दलच े
सांबांजधत गावच्या तलाठी व ग्रामसवेक याांिी सांयुक्तजरत्या जदललेे प्रमार्पत्र. तसचे शहरी भागासाठी तलाठी लकवा 
िगरपाजलका/महािगरपाजलकाांचे कर जिरीक्षक याांिी जदलेले प्रमार्पत्र 

[    ] 

घटस्र्ोजटत, परांतु 
देखभाल खचय ि 
जमळर्ारी मजहला 

घटस्र्ोजटत मजहलेसांदभात, पोटगी ि जमळर्ाऱ्या मजहला -घटस्र्ोटासाठी न्यायालयीि आदेश [    ] 

घटस्र्ोजटत, परांतु या 
योििेत जवजहत उत्पन्न 
मयादेपेक्षा कमी 
देखभाल खचय जमळर्ारी 
मजहला 

या योििेत जवजहत केलले्या उत्पन्न मयादेपेक्षा कमी पोटगी जमळर्ारी मजहला -घटस्र्ोटासाठी न्यायालयीि आदेश आजर् 
पतीिे द्यावयाच्या देखभाल रकमेचा परुावा [    ] 

घटस्र्ोजटत मुस्स्लम 
मजहला 

घटस्र्ोजटत मुस्लीम मजहलेसांदभात जतच्या सासर लकवा माहेरच्या वास्तव्याच्या पजरसरातील मस्िीदमधील काझीिे त्या 
स्त्रीच्या घटस्र्ोटासांदभात तहसीलदारासमोर शपथपत्र अथवा गावामध्ये / शहरामध्ये मुस्लीम समािासाठी धार्षमक कायय 
करण्यासाठी िी िोंदर्ीकृत सांस्था असले, त्या सांस्थेिे ठराव करूि जदल्यास प्रमार्पत्र 

[    ] 

अत्याचाजरत मजहला 
शारीजरक छळवर्कू झालले्या / बलात्कार झालेल्या अत्याचाजरत मजहलेच्या बाबतीत जिल्हा शल्यजचजकत्सक (जसजवल 
सियि) व मजहला व बाल जवकास अजधकाऱ्याांचे प्रमार्पत्र तसचे बलात्कार सांबांधात पोलीस ठाण्यामध्य े गुन्ह्याची िोंद 
झाल्याचे पोलीस ठाण्याचे प्रमार्पत्र 

[    ] 

वशे्या व्यवसायातूि मुक्त 
केलेल्या मजहला 

मजहला व बाल जवकास अजधकाऱ्याांचे अशा मजहलेला वशे्या व्यवसायातूि मुक्त केल्याचे प्रमार्पत्र व जतला शासिाच्या अन्य 
योििेखाली जियजमत माजसक आर्षथक लाभ जमळत िसल्याबाबतचे प्रमार्पत्र [    ] 

पजरत्यक्त्या मजहला तलाठी व ग्रामसवेक याांचा सांयुक्त दाखला. तसचे शहरी भागासाठी तलाठी लकवा िगरपाजलका/महािगरपाजलकाांचे कर 
जिरीक्षक याांिी जदलेले प्रमार्पत्र [    ] 

तुरां गात जशक्षा भोगत 
असलेल्या 
कुटुांबप्रमुखाची पत्िी 

जशक्षा झाल्याबध्दल मा. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत [    ] 

अिाथ बालके 

अ) ग्रामसवेक / मुख्याजधकारी / प्रभाग अजधकारी याांिी जदलेला व गटजवकास अजधकारी / प्रकल्प अजधकारी, एकास्त्मक 
बालजवकास सवेा योििा याांिी साांक्षाजकत केलेला दाखला 
ब) कोर्त्याही सरकारी लकवा जिमसरकारी लकवा शासि अिुदाजित जिवासगहृाचा आांतरवासी िसल्याबाबत तहसीलदार 
लकवा ग्रामसवेक / तलाठी याांच्या जशर्ारशीवरि जदललेा दाखला व मजहला व बाल कल्यार् अजधकारी याांिी जदललेा 
दाखला 

[    ] 

 
 



 
 

 
इांजदरा गाांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ जिवृत्ती वतेि योििा व श्रावर्बाळ सेवा राज्य जिवृत्ती वतेि योििा 

वृध्द 

1.  

वयाचा दाखला - ग्रामपांचायतीच्या / िगरपाजलकेच्या / महािगरपाजलकेच्या िन्मिोंद वहीतील उता-याची 
साक्षाांजकत प्रत / शाळा सोडल्याचा दाखला / जशधापजत्रकेमध्ये अथवा जिवडर्कू मतदार यादीत िमूद केलेल्या 
वयाचा उतारा / ग्रामीर्/िागरी रग्र्ालयाच्या वदै्यजकय अजधक्षक याांचा / त्यापेक्षा वरील दिाच्या शासकीय वदै्यजकय 
अजधका-यािे जदलेला वयाचा दाखला. 

[    ] 

2.  
रजहवाशी दाखला - ग्रामसवेक/तलाठी/मांडळ जिजरक्षक याांिी जदलेला रजहवाशी असल्याबाबतचा दाखला / 
कोर्त्याही न्यायालयािे जदललेा रजहवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल [    ] 

3.  
उत्पन्नाचा/बीपीएल चा दाखला - तहजसलदार लकवा उप जवभागीय अजधकारी याांिी जदललेा दाखला (अियदारकडूि 
र. ५/- च्या Court Fee Stamp वर प्राप्त झालेल्या अिािुसार) / दाजरद्र्यरेषेखालील कुटुांबाच्या यादीमध्ये त्या 
व्यक्ती / कुटुांबाचा समावशे असल्याबद्दलचा साक्षाांजकत उतारा. 

[    ] 

इांजदरा गाांधी राष्ट्रीय अपांग जिवृत्ती वतेि योििा 

अपांग 

1.  

वयाचा दाखला - ग्रामपांचायतीच्या / िगरपाजलकेच्या / महािगरपाजलकेच्या िन्मिोंद वहीतील उता-याची साक्षाांजकत 
प्रत / शाळा सोडल्याचा दाखला / जशधापजत्रकेमध्ये अथवा जिवडर्कू मतदार यादीत िमूद केलले्या वयाचा उतारा / 
ग्रामीर्/िागरी रग्र्ालयाच्या वदै्यजकय अजधक्षक याांचा / त्यापेक्षा वरील दिाच्या शासकीय वदै्यजकय अजधका-यािे 
जदलेला वयाचा दाखला. 

[    ] 

2.  
रजहवाशी दाखला - ग्रामसवेक/तलाठी/मांडळ जिजरक्षक याांिी जदलेला रजहवाशी असल्याबाबतचा दाखला / 
कोर्त्याही न्यायालयािे जदललेा रजहवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल 

[    ] 

3.  
उत्पन्नाचा/बीपीएल चा दाखला - तहजसलदार लकवा उप जवभागीय अजधकारी याांिी जदललेा दाखला (अियदारकडूि र. 
५/- च्या Court Fee Stamp वर प्राप्त झालेल्या अिािुसार) / दाजरद्र्यरेषेखालील कुटुांबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / 
कुटुांबाचा समावशे असल्याबद्दलचा साक्षाांजकत उतारा. 

[    ] 

4.  
प्रवगाचा दाखला - ८० लकवा ८० टक्के पेक्षा िास्त वा बहुअपांगत्वाबाबत जिल्हा शल्यजचजकत्सक (जसस्व्हल सियि) 
याांचे प्रमार्पत्र 

[    ] 

इांजदरा गाांधी राष्ट्रीय जवधवा जिवृत्ती वतेि योििा 

जवधवा 

1.  

वयाचा दाखला - ग्रामपांचायतीच्या / िगरपाजलकेच्या / महािगरपाजलकेच्या िन्मिोंद वहीतील उता-याची साक्षाांजकत 
प्रत / शाळा सोडल्याचा दाखला / जशधापजत्रकेमध्ये अथवा जिवडर्कू मतदार यादीत िमूद केलले्या वयाचा उतारा / 
ग्रामीर्/िागरी रग्र्ालयाच्या वदै्यजकय अजधक्षक याांचा / त्यापेक्षा वरील दिाच्या शासकीय वदै्यजकय अजधका-यािे 
जदलेला वयाचा दाखला. 

[    ] 

2.  
रजहवाशी दाखला - ग्रामसवेक/तलाठी/मांडळ जिजरक्षक याांिी जदलेला रजहवाशी असल्याबाबतचा दाखला / 
कोर्त्याही न्यायालयािे जदललेा रजहवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल [    ] 

3.  
उत्पन्नाचा/बीपीएल चा दाखला - तहजसलदार लकवा उप जवभागीय अजधकारी याांिी जदललेा दाखला (अियदारकडूि र. 
५/- च्या Court Fee Stamp वर प्राप्त झालेल्या अिािुसार) / दाजरद्र्यरेषेखालील कुटुांबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / 
कुटुांबाचा समावशे असल्याबद्दलचा साक्षाांजकत उतारा. 

[    ] 

4.  
प्रवगाचा दाखला - पतीच े जिधि झाल्याबद्दल सांबांजधत ग्रामपांचायत / िगरपजरषद / महािगरपाजलकेच्या मृत्य ु
िोंदवहीतील उतारा [    ] 

लागू असल्यािुसार सादर करावयाची अजतजरक्त कागदपत्रे  

1.  

मुलाच्या वयाचा दाखला - ग्रामपांचायतीच्या / िगरपाजलकेच्या / महािगरपाजलकेच्या िन्मिोंद वहीतील उता-याची साक्षाांजकत 
प्रत लकवा शाळा सोडल्याचा दाखला लकवा जशधापजत्रकेमध्ये अथवा जिवडर्कू मतदार यादीत िमूद केलले्या वयाचा उतारा 
लकवा ग्रामीर्/िागरी रग्र्ालयाच्या वदै्यजकय अजधक्षक याांचा लकवा त्यापेक्षा वरील दिाच्या शासकीय वदै्यजकय अजधकाऱ् यािे 
जदलेला वयाचा दाखला 

[    ] 

  
 


