ਫਾਰਮ ਨੰ: ਸ.ਸ.—1
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

ਜਬਨੈਕਾਰ
ਦੀ ਫੋਟੋ

ਜਿਲ੍ਹਾ ........................ਬਲ੍ਾਕ/ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ..........................ਜ ਿੰ ਡ/ਸ਼ਜਿਰ ਦਾ ਨਾਂ..............................
1.

ਬਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

2.

ਬਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ

Mr/Mrs/Ms.

(ਸਮੇਤ ਸਬੂਤ)
3.

ਬਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

Mr.

4.

ਪੂਰਾ ਪਤਾ

ਮਕਾਨ ਨਿੰਬਰ ..................ਗਲ੍ੀ ਨਿੰਬਰ .................
ਵਾਰਡ ਨਿੰਬਰ .................ਜ ਿੰ ਡ ਸ਼ਜਿਰ...................

5.

ਸਮਾਬਿਕ

ਕੈਟਾਗਰੀ

(ਿਨਰਲ,

ਅਨੁਸੂਬਿਤ ਿਾਤੀ/ ਪਛੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ)
6.

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ

7.

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

8.

ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ IFSC code

9.

ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ( UID )

10. ਸਾਰੇ ਵਸੀਬਲਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
11. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱ ਲੋਂ ਸਵੈ—ਘੋਸ਼ਣਾ

60,000 ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ

60,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ

i)

ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਂ ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਜਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿਾਂ।

ii)

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵੈ—ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ।

iii)

ਮੇਰੀ 2.5 ਏਕੜ ਨਜਿਰੀ/ ਚਾਿੀ ਿਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬਰਾਨੀ/ ਸੇਮ ਰਭਾਵਤ
ਿਮੀਨ ਨਿੀ ਿੈ।

iv)

ਮੇਰੀ ਸਲ੍ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਕਰਾਏ ਿਾਂ ਜਵਆਿ ਤੋਂ 60,000/ਰੁ ਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।

v)
vi)

ਮੇਰੇ ਕੋਲ੍ ਜਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵ ਾਰਕ ਰਾ ਰਟੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ੍ ਸ਼ਜਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਰਿਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ
ਨਿੀਂ ਿੈ।

vii)

ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ।

viii)

ਮੈਂ ਵੈਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੀਂ ਿਾਂ।

ix)

ਮੈਂ ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ੍ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਨਿੀਂ ਿਾਂ।

x)

ਮੈਂ ਆ ਣੇ ਅਧਾਰ ਨਿੰਬਰ, ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨਿੰਬਰ ਨਿੰ ਆ ਣੀ
ਜਿਚਾਣ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ

ੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਲ੍ਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਜਿਮਤੀ

ਜਦਿੰ ਦਾ/ਜਦਿੰ ਦੀ ਿਾਂ।
xi)

ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ੍ੋ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਉ ਰੋਕਤ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਸਿੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਿੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱ ਥ ਛੁ ਾਇਆ ਨਿੀ ਜਗਆ, ਿੇਕਰ ਇਿ
ਸਚਨਾ ਗਲ੍ਤ ਾਈ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ/ਿੋਵਾਂਗੀ।
(ਬਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਬਨਸ਼ਾਨ ਅੰ ਗੂਠਾ)

ਬਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਿਮੀਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵੈਰੀਬਫਕੇਸ਼ਨ
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਜਕ ਸ਼ਰੀ/ਸ਼ਰੀਮਤੀ ................................. ਤਰ/
ੁੱ
ਤਨੀ................................... ਜ ਿੰ ਡ
.............................. ਟਵਾਰ ਸਰਕਲ੍...............................ਦਾ ਵਾਸੀ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਮ( ਤੀ ਅਤੇ ਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨਿੰ ਜਮਲ੍ਾਕੇ) ਮਾਲ੍
ਜਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ.......................ਏਕੜ(ਚਾਿੀ/ਬਰਾਨੀ) ਵਾਿੀਯੋਗ ਿਮੀਨ ਿੈ।
ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ
ਦਾ ਨਾਂ(ਸਮੇਤ ਮੋਹਰ)...........................
(ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ)

ਮਕਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵੈਰੀਬਫਕੇਸ਼ਨ
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਜਕ ਸ਼ਰੀ/ਸ਼ਰੀਮਤੀ...................... ਤਰ/
ੁੱ
ਤਨੀ...............ਵਾਸੀ..............................
ਆ ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਵੱ ਚ ਰਜਿਿੰ ਦਾ/ਰਜਿਿੰ ਦੀ ਿੈ, ਜਿਸਦਾ ਏਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ..........................ਿੈ।
ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ
(ਸਮੇਤ ਮੋਹਰ)
(ਸ਼ਬਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ)

ਕੇਵਲ੍ ਬਾਲ੍ ਜਵਕਾਸ ਰੋਿੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲ੍ਈ
ਜਬਨੈ ੱ ਤਰ ਇਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨਿੰਬਰ ................ਜਮਤੀ ..........................ਰਾਿੀਂ

ਰਾ ਤ ਿੋਇਆ, ਵਾਜਚਆ

ਜਗਆ ਅਤੇ ੜਤਾਲ੍ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਨਯਮਾਂ/ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਨੈਕਾਰ ਬੁਢਾ ਾ ੈਨਸ਼ਨ ਲ੍ਈ

ਯੋਗ ਿੈ

ਅਯੋਗ ਿ?

(ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਵੱ ਿ ਕਾਰਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਬਿਵੇਂ
ਬਕ ਉਮਰ ਘੱ ਟ, ਆਮਦਨ ਵੱ ਧ, ਿਮੀਨ ਵੱ ਧ/ ਿਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ)

ਡੀਬਲੰਗ ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ

ਬਾਲ ਬਵਕਾਸ ਪਰੋਿੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਮਤੀ

ਸਮੇਤ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਬਮਤੀ

ਕੇਵਲ ਬਿਲਹਾ ਸਮਾਬਿਕ ਸੁਰੱਬਖਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ

ੜਤਾਲ੍ ਬਾਲ੍ ਜਵਕਾਸ

ਰੋਿੈਕਟ ਅਫਸਰ ........................ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ,

ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ/ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾ ਾ ੈਨਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਯੋਗ

ਅਯੋਗ

ੜਤਾਲ੍ ਜਰ ੋਰਟ
ਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ।

ਮਿੰ ਨਿਰੀ ਜਿੱ ਤ ੇਸ਼ ਿੈ ਿੀ.

ਡੀਬਲੰਗ ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ

ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਗਰੇਡ—2

ਬਿਲਹਾ ਸਮਾਬਿਕ ਸੁਰੱਬਖਆ ਅਫਸਰ
ਸਮੇਤ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਬਮਤੀ

PLA No
ਾਤਰਤਾ
ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ
ਉਮਰ

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ੁਰਸ਼ਾਂ ਲ੍ਈ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ੍ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲ੍ਈ 58 ਸਾਲ੍

ਆਮਦਨ

ਆਮਦਨ 60,000/- ਰੁ ਏ ਸਲ੍ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਵਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿੈ।

ਿਮੀਨ

2.5 ਏਕੜ

ਨਜਿਰੀ/ ਚਾਿੀ ਿਾਂ

5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬਰਾਨੀ/ ਸੇਮ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਉਮਰ ਦੇ ਸਬਤ ਵੱ ਿੋਂ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਸਬਤ

ਬਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ
ਿਮੀਨ ਤਸਦੀਕ

ਰਭਾਵਤ ਿਮੀਨ ਵਾਲ੍ੇ ਜਵਅਕਤੀ ੈਨਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਨਿੀ ਿੋਣਗੇ।



ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ



ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ



ਵੋਟਰ ਸਚੀ



ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ



ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਿਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਿਨਮ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ
ਜਰਿਾਇਸ਼/ਿਮੀਨ ਸਬਿੰ ਧੀ ਤਸਦੀਕ

ੳ)
ਅ)

ੇਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰਿਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਿਮੀਨ ਸਬਿੰ ਧੀ ਵੈਰੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਟਵਾਰੀ ਵੱ ਲ੍ੋ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਜਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰਿਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਿਮੀਨ/ਿਾਇਦਾਦ ਸਬਿੰ ਧੀ ਵੈਰੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ
ਕੋਂਸਲ੍ (ਈ.ਓ/ਐਮ.ਸੀ) ਵੱ ਲ੍ੋ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਸਵੈ—ਘੋਸ਼ਣਾ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਲ੍ੇ ਿੰ ਨੇ ਦੇ ਅਿੰ ਜਕਤ ਿੈ।

