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होम�ेड छु टका ला�ग यो� �ने सबै घरधनीह�लाई सबै �ानीय
स�ि� करह�बाट आफ्नो घरह�को बजार मू�को $25,000
स� छु टको अनुम�त िदइ�छ ।
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यो� �नका ला�ग �न� शतर्ह� अ�नवायर् �पमा पूरा ग�रएको
�नुपछर् :
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1. आवेदकह�को जनवरी 1 स� घरको �ा�म�व रहेको �नुपछर्
र �यसलाई आफ्नो मु�य ठे गाना मानेर बसोबास ग�रएको
�नुपछर् , र
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2. आवेदकह� िडसे�र 31 स� 65 वषर् पुगेको �नुपछर् , वा
जनवरी 1 स� पूणर् तथा �ायी �पमा अपाङ्ग रहेको �नुपछर् ,
र
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3. अ�घ�ो वषर्को कु ल आय कानुनद्वारा तय ग�रएको सीमाभ�दा
बढी छै न जसलाई तलको वेबसाइटमा गएर भेटाउन सिक�छ ।
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आवेदनह� छु ट खो�जएको वषर्को िडसे�र 31 मा वा सोभ�दा
पिहलेको �म�तमा अ�नवायर् �पमा दतार् गराइएको �नुपछर् ।
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यो� आवेदकह�ले �वद्युतीय म�मबाट दतार् गराउन सक्छन्
वा कायार्लयको वेबसाइटबाट आवेदन डाउनलोड गनर् सक्छन्:
www.franklincountyauditor.com.
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थप जानकारीका ला�ग होम�ेड से�नलाई (614) 525-3240 मा
स�कर् गनुहर् ोस् वा homestead@franklincountyohio.gov
मा इमेल गनुहर् ोस् ।
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