मत्ता व दायित्वे यववरण पत्र
प्रपत्र-1
अचल मालमत्तेचे यववरण
यनिक्तीच्िा……………यदनाांकाच्िा स्थथतीस अनसरून /यदनाांक 31 माचण …………. च्िा स्थथतीस अनसरून

अयिकारी/कमणचारी िाचे नाव :-

पदनाम:-

सांवगण :-

सध्िाचे मूळ वेतन :-

अ.
क्र.

अशी
मालमत्ता जेथे
असेल त्या
नठकार्ाचा
पोस्टाचा
सांपर्
ू ण पत्ता
(नजल्हा/
र्ालुका/
शहर/ गाि )

अशा मालमत्ते चे
नाि ि सांपर्
ू ण
र्पशील (घर/
बांगला सिननका,
जनमन,
याबाबर्चा सांपर्
ू ण
र्पशील ि
क्षेत्रफळ)

अशा
मालमत्ते च्या
बाांिकामाची/
खरे िीची/ जनमन
असल्यास
नर्च्या खरे िीची
ककमर् (सांपानिर्
केल्याचे िर्षण
नमूि करािे)

मालमत्ते ची
सध्याची
ककमर्

1

2

3

4

5

सिर मालमत्ता
कोर्ाच्या नािे
आहे ?. स्िर्:च्या
नािे नसेल र्र
ज्याच्या/नजच्या
नािे आहे त्या
व्यक्र्ीशी
शासकीय
अनिकारी/
कमणचारी याचे
नार्े.

सिर मालमत्ता कशी
ि कोर्ाकडू न
सांपानिर् केली त्याचा
र्पशील (खरे िी
केली, भाडे पट्टयाने
घे र्ली, गहार्खर्
करून घे र्ली,
िारसहक्काने/ भेट
ककिा अन्य मागाने
नमळाली.)

मालमत्ते
पासून
नमळर्ारे
एकूर्
िार्षर्षक
उत्पन्न

7

8

6

िर नमूि केलेली मानहर्ी माझ्या मानहर्ीप्रमार्े ि निश्िासाप्रमार्े सांपर्
ू ण सत्य ि नबनचूक आहे .
सही

:-

नाि

:-

पिनाम :निनाांक :-

शेरा

9

यटपा :(1) स्र्ांभ 5 मध्ये सध्याची अांिानजर् ककमर् नोंििािी.
(2) रकाना 7 मध्ये र्ात्पुरर्ी गहार् ककिा लीजद्वारे मालमत्ता सांपािन करण्यार् आली असेल र्ी सुद्धा
निचारार् घ्यािी. र्ी लीजद्वारे (भाडे पट्टीद्वारे ) सांपािन करण्यार् आली असेल र्र नर्चे एकूर् िार्षर्षक
भाडे , आनर् जर िारसा, भेट ककिा अिलाबिल करुन र्ी सांपािन करण्यार् आली असेल र्र
सांपािन केलेल्या मालमत्ते चे अांिाजे मूल्य नमूि करािे.
(3) हे प्रपत्र प्रत्िे क विी 31 माचणच्िा स्थथतीस अनसरून त्िा विीच्िा 31 मे पिं त सादर
करावे.

मत्ता व दायित्वे यववरण पत्र
प्रपत्र-2
चल मालमत्तेचे यववरण
यनिक्तीच्िा.……यदनाांकाच्िा स्थथतीस अनसरून /यदनाांक 31 माचण …….. च्िा स्थथतीस अनसरून

अयिकारी/कमणचारी िाचे नाव :-

पदनाम:-

सांवगण :-

सध्िाचे मूळ वेतन :-

अ. चल
क्र. मालमत्ते चे
िर्णन

1

2

चल मालमत्ते चा
सांपर्
ू ण र्पशील
(बक
ँ / पोस्ट
ऑनफस, इत्याकिचे
पत्तयाांसह)
3

खात्यािर असले ली रक्कम/ रोकड सुलभ
मत्ते चे िशणनी मूल्य/ निमा पॉनलसीद्वारे
आश्िानसर् रक्कम/ जडजिानहर, चाांिी
ककिा अन्य मौल्यिान िार्ू, रत्ने ि इर्र
जांगम मालमत्ता सांपािन केली त्यािेळचे
मूल्य/ककमर्
4

स्िर्:च्या नािे नसेल
र्र ज्या व्यक्र्ीच्या
नािािर आहे त्याचे
शासकीय
कमणचाऱ्याशी नार्े.
5

िर नमूि केले ली मानहर्ी माझ्या सांपर्
ू ण मानहर्ीप्रमार्े ि निश्िासाप्रमार्े सांपर्
ू ण सत्य ि नबनचूक आहे .

सही

:-

नाि

:-

पिनाम :निनाांक :-

यटपा :(1) सिर प्रपत्रार् खालील बाबींचा समािेश असािा.
(अ) सिण रोकड सुलभ मत्ता, जसे रोकड, सिण प्रकारची बँक खार्ी, आिर्ण ठे ि खार्ी, मुिर्बांि ठे िी,
कॅ श सर्षटनफकेट्स, सािणजननक भनिष्ट्य ननिाह ननिी खार्ी, पोस्ट ऑनफस बचर् खार्ी, पोस्ट
ऑनफस मुिर्बांि ठे िींची खार्ी, राष्ट्रीय बचर् प्रमार्पत्रे, सामानजक सुरक्षा प्रमार्पत्रे, मुिर्ीच्या
आिर्ण ठे िी, शेअसण, कजणरोखे, कजे इत्यािी सिण प्रकरर्ी ठे िींची रक्कम, मूल्य, िशणनी मूल्य
इत्यािी मानहर्ी नमूि करािी.
(आ) सिणसािारर् भनिष्ट्य ननिाह ननिी/अांशिायी भनिष्ट्य ननिाह ननिी, जीिन निमा पॉनलसी,
पोस्टल निमा पॉनलसी, सिणसािारर् भनिष्ट्य ननिाह ननिीर्ील, अांशिायी भनिष्ट्य ननिाह
ननिीर्ील जमा रक्कम ि प्रत्येक निमा पॉनलसीद्वारे आश्िानसर् असलेली रक्कम िशणनिण्यार्
यािी.
(इ) जडजिानहर (एकूर् मूल्य िशणिािे)
(ई) चाांिी ि इर्र बहु मोल िार्ू ि जडजिानहरार् मोडर् नसले ली मौल्यिान रत्ने (सिांचे एकूर्
मूल्य) आनर्,
(उ) इर्र चल मालमत्ता जसे की, मोटारगाड्या, स्कुटसण/मोटार सायकल, रे निजरे टर,
एअरकांनडशनर, रे नडओ/रे नडओग्राम/टी.व्ही.सेट (िूरनचत्रिार्ी सांच) ज्याांची ककमर् प्रत्येक
प्रकरर्ी मूळ िेर्नाच्या िुपटीपेक्षा जास्र् आहे अशा इर्र िस्र्ु (रोजच्या िापरार्ील कपडे ,
भाांडी, पुस्र्के, काच सामान इत्यािी िस्र्ू िगळू न) प्रत्येक िस्र्ुचे िेगिेगळे मूल्य िशणनिण्यार्
यािे.
(2) िरील टीप (1) (अ) मध्ये िशणनिलेल्या रोकड सुलभ मत्तेबाबर् ि टीप (1) (आ) मध्ये िशणनिलेल्या
भनिष्ट्य ननिाह ननिी/अांशिायी भनिष्ट्य ननिाह ननिी आनर् निमापत्रे (इन्शुरन्स पॉनलसीज) बाबर्चे िर्णन
स्र्ांभ 2 मध्ये नमूि करािे. (बँकेचे नाि, पत्ता, पोस्ट ऑनफसचा पत्ता, युननट रस्ट ऑफ इांनडयाच्या
शाखेचा पत्ता, कांपनी/फमण/ ऋर्को याांचे पत्ते ) इ. पूर्ण र्पशील स्र्ांभ 3 मध्ये नमूि करण्यार् यािा.
(3) भाडे खरे िी र्त्िािर ि हप्र्ेबांिीिर घे र्लेल्या िस्र्ूांच्या पोटी हे नििरर् सािर करण्याच्या
निनाांकापयंर् भरले ली रक्कम नमूि करािी.
(4) हे प्रपत्र प्रत्िे क विी 31 माचणच्िा स्थथतीस अनसरून त्िा विीच्िा 31 मे पिं त सादर
करावे.

मत्ता व दायित्वे यववरण पत्र

प्रपत्र-3
दायित्वाांचे यववरण
यनिक्तीच्िा……………यदनाांकाच्िा स्थथतीस अनसरून /यदनाांक 31 माचण …….. च्िा स्थथतीस अनसरून

अयिकारी/कमणचारी िाचे नाव :-

पदनाम:-

सांवगण :-

सध्िाचे मूळवेतन :-

अ.क्र. रक्कम

1

2

िनकोचे नाि ि पत्ता

िानयत्ि पत्करल्याचा निनाांक

व्यिहाराचा र्पशील

शेरा

3

4

5

6

िर नमूि केलेली मानहर्ी माझ्या सांपर्
ू ण मानहर्ीप्रमार्े ि निश्िासाप्रमार्े सांपर्
ू ण सत्य ि नबनचूक आहे .
सही

:-

नाि

:-

पिनाम :निनाांक :-

यटपा :(1) िोन मनहन्याांच्या मूळ िेर्नाच्या रकमेपेक्षा अनिक नसर्ारी प्रत्येक कजाची रक्कम नमूि
करण्याची आिश्यकर्ा असर्ार नाही.
(2) या नििरर्पत्रार् िाहन खरे िीसाठी अनग्रम, घरबाांिर्ीसाठी अनग्रम (िेर्न अनग्रम आनर्
प्रिास भत्तयाांचे अनग्रम, सिणसािारर् भनिष्ट्य ननिाह ननिीर्ून घे ण्यार् आलेली अनग्रमे आनर्
निमापत्रािर आनर् कायम ठे िीिर काढलेले अनग्रम याव्यनर्नरक्र्) इत्यािी सारख्या शासकीय
कमणचाऱ्याने घे र्लेल्या कजांच्या अनग्रमाांचाही अांर्भाि करािा.
(3) हे प्रपत्र प्रत्िे क विी 31 माचणच्िा स्थथतीस अनसरून त्िा विीच्िा 31 मे पिं त सादर
करावे.

*****

