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प्रस्तावना:-

णदनाांक - 12 फेब्रुवािी, 2019

सांसदे ने सांणवधानात 103 वी घटना दु रुस्ती कायदा, 2019 पाणित केलेला आहे . त्याद्वािे भािताच्या
सांणवधानाच्या अनुच्छे द 15 व 16 मध्ये सुधाििा किण्यात आलेली आहे . उक्त घटना दुरुस्तीन्वये िाज्य घटनेच्या
अनुच्छे द 15 मध्ये खांड (६) चा समावेश किण्यात आला आहे . या सुधाििेनुसाि अनुच्छे द 15 च्या खांड (4) व (5)
मध्ये नमूद वर्गाव्यणतणिक्त आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकाांच्या नार्गणिकाांच्या प्रर्गतीसाठी कोितीही णवशेष तितूद
किता येईल, तसेच खांड (4) व (5) मध्ये नमूद वर्गाव्यणतणिक्त आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकाांसाठी अनुच्छे द 30 च्या
खांड (1) मध्ये सांदर्थभत अल्पसांखयाांक शैक्षणिक सांस्िाांखेिीज, अन्य शैक्षणिक सांस्िाांमध्ये तसेच खाजर्गी शैक्षणिक
सांस्िाांमध्ये-मर्ग त्या िाज्य शासनाकडू न अनुदान प्राप्त असोत अर्गि अनुदान प्राप्त नसोत-प्रवेश दे ण्याशी सांर्णां धत
असतील तेिवि िाज्य शासनास 10 टक्के पयंत जार्गा आिणक्षत किता येतील. अनुच्छे द 15 मधील कोित्याही
तितूदीचा ककवा अनुच्छे द 19 च्या खांड (1) च्या उप खांड (g) ककवा अनुच्छे द 29 च्या खांड (2) चा विीलप्रमािे
णवशेष तितूद किण्यास िाज्यास प्रणतर्ांध होिाि नाही. हे आिक्षि सध्या मार्गासवर्गीयाांसाठी णवणहत असलेल्या
आिक्षिाव्यणतणिक्त िाहील. (स्पष्टीकिि: अनुच्छे द 15 व 16 कणिता आर्थिकदृष्टया दुर्ल
ब घटक म्हिजे िाज्य
शासन वेळोवेळी आर्थिक उत्पन्न्ा आणि अन्य आर्थिक दु र्ल
ब तेच्या आधािावि अणधसूणचत किे ल त्याप्रमािे िाहील).
तसेच सांणवधानाच्या अनुच्छे द 16 मध्ये सुधाििा करुन त्यामध्ये खांड (६) चा समावेश करुन त्याद्वािे
शासकीय सेवाांमध्ये अनुच्छे द 16 च्या खांड (4) मध्ये नमूद केलेल्या आिक्षिाव्यणतणिक्त आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब
घटकाांसाठी 10% पयंत आिक्षि ठे वण्यास िाज्यास प्रणतर्ांध होिाि नाही अशी तितूद किण्यात आली आहे .
सांसदे ने पाणित केलेला घटना दु रुस्तीचा कायदा हा णदनाांक 14 जानेवािी, 2019 िोजीच्या िाजपत्रान्वये अांमलात
आला आहे .
सदि घटना दु रूस्तीची िाज्यात अांमलर्जाविी कििे आवश्यक आहे . ही र्ार् णवचािात घेता िाज्यातही
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकाांसाठी शासकीय /णनमशासकीय सेवा व शासनाचे उपक्रम यामधील
सेवस
े ाठी व अल्पसांखयाक शैक्षणिक सांस्िा वर्गळता शासकीय, खाजर्गी, अनुदाणनत, णवना अनुदाणनत सांस्िामध्ये
प्रवेशासाठी 10% आिक्षि ठे वण्याचा णनिबय शासनाच्या णवचािाधीन होता. त्यानुसाि िाज्य शासन पुढीलप्रमािे
णनिबय घेत आहे :-

शासन णनिबय क्रमाांकः िाआधो- 4019/प्र.क्र.31/16-अ

शासन णनिबय:भाितीय सांणवधानातील अनुच्छे द 15 (4) व (५) आणि अनुच्छे द 16 (४) अन्वये आिक्षिाचा लाभ दे ण्यात
आलेल्या प्रवर्गांव्यणतणिक्त (मार्गासवर्गीय) िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकाांसाठी, शासकीय शैक्षणिक
सांस्िा/ अनुदाणनत णवद्यालये, महाणवद्यालये, सवब उच्च णशक्षि देिाऱ्या शैक्षणिक सांस्िा, णवना अनुदाणनत
णवद्यालये, महाणवद्यालये व शैक्षणिक सांस्िा यामध्ये एकूि प्रवेश द्यावयाच्या जार्गाांमध्ये 10 % आिक्षि णवणहत
किण्यात येत आहे. सदि आिक्षि िाज्यघटनेच्या अनुच्छे द 30 च्या खांड (१) मध्ये सांदभीत अल्पसांखयाक सांस्िाना
लार्गू होिाि नाही.
तसेच िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकाांसाठी शासकीय आस्िापना, णनमशासकीय आस्िापना,
मांडळे /महामांडळे /नार्गिी स्िाणनक स्विाज्य सांस्िा/ग्रामीि स्िाणनक स्विाज्य सांस्िा, प्राणधकििे याांच्या
आस्िापनाविील णनयुक्तीसाठी सिळसेवच्े या पदाांमध्ये 10 % आिक्षि णवणहत किण्यात येत आहे .
२.

आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकासाठीच्या आिक्षिाचा लाभ खालील अटींच्या अधीन अनुज्ञेय िाहील :-

(अ)

िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकासाठी ज्या व्यक्तीच्या जातींचा महािाष्र िाज्य लोकसेवा

अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, णनिणधसूणचत जमाती (णव.जा.) भटक्या जमाती, णवशेष मार्गास प्रवर्गब आणि
इति मार्गासवर्गब याांच्यासाठी आिक्षि अणधणनयम, 2001 (सन 2004 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक ८) व
महािाष्र िाज्य सामाणजक आणि शैक्षणिक मार्गास (एसईर्ीसी) वर्गाकणिता (िाज्यातील शैक्षणिक सांस्िाांमधील
जार्गाांच्या प्रवेशाचे आणि िाज्याच्या णनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील णनयुक्त्याांचे ककवा पदाांचे ) आिक्षि
अणधणनयम,2018 (सन 2018 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक 62) यामधील प्रवर्गांमध्ये समावेश नाही
त्याांच्यासाठी शासकीय शैक्षणिक सांस्िा/ अनुदाणनत णवद्यालये, महाणवद्यालये, शैक्षणिक सांस्िा, णवना अनुदाणनत
णवद्यालये, महाणवद्यालये, शैक्षणिक सांस्िा यामध्ये एकूि प्रवेश द्यावयाच्या जार्गाांमध्ये 10% आिक्षि णवणहत
किण्यात येत आहे. सदि आिक्षि िाज्य घटनेच्या अनुच्छे द 30 च्या खांड (१) मध्ये सांदभीत अल्पसांखयाक शैक्षणिक
सांस्िाना लार्गू होिाि नाही.
तसेच शासकीय आस्िापना, णनमशासकीय आस्िापना, मांडळे /महामांडळे /नार्गिी स्िाणनक स्विाज्य
सांस्िा/ग्राणमि स्िाणनक स्विाज्य सांस्िा, प्राणधकििे याांच्या आस्िापनेविील सिळसेवच्े या पदाांच्या सवब सांवर्गातील
णनयुक्तीसाठी 10% पदे ही आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकाांसाठी िाखीव िाहतील.
(र्)

हे 10% आिक्षि िाज्यात सध्या महािाष्र िाज्य लोकसेवा अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती,

णनिणधसूणचत जमाती (णव.जा.), भटक्या जमाती, णवशेष मार्गास प्रवर्गब आणि इति मार्गासवर्गब याांच्यासाठी आिक्षि
अणधणनयम, 2001 (सन 2004 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक ८) अन्वये णवणहत किण्यात आलेल्या
मार्गासवर्गांसाठी व महािाष्र िाज्य सामाणजक आणि शैक्षणिक मार्गास (एसईर्ीसी) वर्गाकणिता (िाज्यातील
शैक्षणिक सांस्िाांमधील जार्गाांच्या प्रवेशाचे आणि िाज्याच्या णनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील णनयुक्त्याांचे ककवा
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पदाांच)े आिक्षि अणधणनयम,2018 (सन 2018 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक 62) अन्वये सामाणजक व
शैक्षणिकदृष्टया मार्गास घटकाांसाठी णवणहत किण्यात आलेल्या आिक्षिाव्यणतणिक्त िाहील.
(क)

आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकाांच्या आिक्षिाच्या लाभासाठी पात्रता:(१) ज्या अजबदािाच्या/ उमेदवािाच्या कुटु ां र्ाचे एकणत्रत वार्थषक उत्पन्न रु. 8 लाखाच्या आत असेल त्या
अजबदािास/ उमेदवािास आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब समजण्यात येईल व या आिक्षिाच्या लाभासाठी तो
पात्र िाहील.
(२) या आिक्षिाच्या लाभासाठी कुटु ां र् म्हिजे अजबदािाचे/ उमेदवािाचे आई -वडील व 18 वषा खालील
भावांडे तसेच अजबदािाची/ उमेदवािाची 18 वषाखालील मुले व पती/पत्नी याांचा समावेश होईल.
कुटु ां र्ाच्या एकणत्रत उत्पन्नात त्याच्या कुटु ां र्ातील सदस्याांच्या सवब स्त्रोताांमधून णमळिा-या उत्पन्नाचा
समावेश असेल म्हिजेच वेतन, कृषी उत्पन्न, उदयोर्ग-व्यवसाय या व इति सवब मार्गातून होिािे, अजब
दाखल किण्याच्या णदनाांकाच्या मार्गील आर्थिक वषाचे वार्थषक उत्पन्न एकणत्रतपिे रु. ८ लाखापेक्षा
कमी असावे.
(३) आर्थिक दुर्ल
ब घटकासाठीच्या आिक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी या सोर्त णवणहत किण्यात आलेल्या
नमुन्यात (पणिणशष्ट-अ) सक्षम प्राणधका-याचे पात्रता प्रमािपत्र सादि कििे र्ांधनकािक िाहील.
तसेच यासाठी सादि किावयाच्या अजाचा नमुना (पणिणशष्ट-र्), अजासोर्त जोडावयाची कार्गदपत्रे
/ पुिावा (पणिणशष्ट-क) आणि घोषिापत्र (पणिणशष्ट-ड) सोर्त जोडण्यात आलेल्या नमुन्याप्रमािे
असिे आवश्यक िाहील.
(४) या आिक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी ती व्यक्ती ककवा णतचे कुटु ां र्ीय महािाष्र िाज्यात णद. 13 ऑक्टोर्ि
1967 िोजी ककवा त्यापूवीचे िणहवासी असिे आवश्यक िाहील.
(५) सदि प्रवर्गातील उमेदवािाांना वय, पिीक्षा फी व इति अनुज्ञेय सवलती ह्या इति मार्गास प्रवर्गास
िाज्य शासनाने वेळोवेळी लार्गू केलेल्या णनयमानुसाि िाहतील.

(ड) पात्रता प्रमािपत्रासांर्ध
ां ातील कायबपद्धती (1) आर्थिक दु र्ल
ब घटकासाठीच्या आिक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता प्रमािपत्र दे ण्यासाठी सक्षम
प्राणधकािी म्हिून तहणसलदाि याांना घोणषत किण्यात येत आहे आणि आवश्यकता असल्यास
णजल्हाणधकािी याांना एकाहू न जास्त तहणसलदािाांना सक्षम प्राणधकािी म्हिून घोणषत किण्याचे अणधकाि
िाहतील.
(2) आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकासाठी आवश्यक पात्रता प्रमािपत्र णमळण्यासाठी लाभधािकाकडू न आवश्यक
कार्गदपत्राांसह अजब प्राप्त झाल्याचा णदनाांकापासून एका मणहन्यात (30 णदवसाांच्या आत) लाभधािकास
पात्रता प्रमािपत्र देिे र्ांधनकािक िाहील. ते दे ण्यास नकाि णदल्यास अिवा चुकीचे णदल्यास त्या णवरुध्द
अणपल दाखल किण्याची कायबपध्दती खालीलप्रमािे णवणहत किण्यात येत आहे .
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(i) सक्षम प्राणधकाऱ्याच्या णनिबयाणवरुध्द अणपणलय अणधकािी म्हिून त्याांच्या कायबक्षेत्राचे उपणजल्हाणधकािी
ककवा णजल्हाणधकािी याांनी नामणनदे णशत केलेला उपणजल्हाणधकािी पदापेक्षा कमी दजाचा नाही असा
अणधकािी हे िाहतील.
(ii) वि (i) मध्ये नमूद केलेल्या अणपणलय अणधकाऱ्याच्या णनिबयाणवरुध्द अणपणलय अणधकािी म्हिून त्याांच्या
कायबक्षेत्राचे णजल्हाणधकािी हे िाहतील.
(iii) विील अणपणलय अणधकािी याांना अणपल प्राप्त झाल्याच्या णदनाांकापासून एका मणहन्यात (30 णदवसाांच्या
आत) णनिबय देिे र्ांधनकािक िाहील.
(इ) या आिक्षिा अांतर्गबत आिणक्षत कर्दु व आिक्षिाचा लाभ लार्गू होण्याचा णदनाांक :१) या आिक्षिा अांतर्गबत समाणवष्ट होिा-या वर्गाकणिता सामान्य प्रशासन णवभार्गाच्या शासन णनिबय
णद. 29.03.1997 व णद. 5.12.2018 अन्वये णनणित केलेल्या 100 कर्दु नामावलीतील कर्दु क्रमाांक
8,16,26,38,46,56,68,76,86,98 आिणक्षत िाहतील.
२)

(अ) आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब
घटकासाठीचे 10% आिक्षि िाज्यात अांमलात येण्याचा णदनाांक

01.02.2019 हा िाहील.
(र्) तसेच 103 व्या घटनादु रुस्ती अन्वये किण्यात आलेला कायदा णदनाांक 14 जानेवािी, 2019
पासून अांमलात आलेला असल्याने णदनाांक 14 जानेवािी, 2019 ते 31 जानेवािी, 2019 या कालावधीत
ज्या जाणहिातींमध्ये व प्रवेश प्रणक्रयेत आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकासाठी 10 टक्के आिक्षिानुसाि पदाांचा
समावेश केला असेल अशा पदाांनासुध्दा हे आिक्षि लार्गू िाहील.
3) ज्या उमेदवािाांनी या आदेशाच्या णदनाांकापूवी णनयुक्तीसाठी अजब केलेले असतील त्याांच्यापैकी तसेच
विील (र्) मध्ये नमूद केल्याप्रमािे त्या कालावधीत व त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमािे पदाांचा समावेश केलेला
असेल त्या जाणहिातींनुसाि / प्रवेश प्रणक्रयेत णनयुक्तीसाठी अजब केलेले असतील अशाांपक
ै ी जे उमेदवाि
पणिच्छे द २ मध्ये नमूद अणधणनयमाांमधील मार्गासप्रवर्गांध्ये समाणवष्ट नाहीत अशा उमेदवािाांना ते
आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकाांमधून णनयुक्तीसाठी इच्छु क आहे त ककवा कसे यार्ार्त णवकल्प दे ण्याचा पयाय
उपलब्ध िाहील.
4) आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकासाठीचे पात्रता प्रमािपत्र या आदे शाच्या णदनाांकापासून ककवा अजब सादि
किण्याच्या णदनाांकापासून ६ मणहने यापैकी जो नांतिचा असेल त्या णदनाांकापयंत सादि कििे आवश्यक
िाहील.
5) ज्या घटकाांना सेवम
े ध्ये समाांति आिक्षि लार्गू आहे त्या घटकाांना आर्थिकदृष्टया दुर्ल
ब या सामाणजक
प्रवर्गामध्ये दे खील सेवत
े समाांति आिक्षि लार्गू िाहील.
4.

शैक्षणिक सांस्िाांमध्ये प्रवेशार्ार्तचे आवश्यक आदे श शालेय णशक्षि, उच्च व तांत्र णशक्षि, वैद्यणकय

णशक्षि व औषधी द्रव्ये, कृणष, पशुसांवधबन,दु ग्धव्यवसाय णवकास व मत्स्यव्यवसाय व इति सांर्णां धत णवभार्गाांनी
तात्काळ णनर्गबणमत किावेत.
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5.

हा शासन णनिबय शासकीय/ णनमशासकीय सेवा, मांडळे /महामांडळे , नर्गिपाणलका / महानर्गिपाणलका,

णजल्हा पणिषदा, शासकीय णवद्यालये, महाणवद्यालये, शासकीय शैक्षणिक सांस्िा, खाजर्गी णवद्यालये,
महाणवद्यालये, शैक्षणिक सांस्िा, अनुदाणनत/णवना अनुदाणनत णवद्यालये, महाणवद्यालये व शैक्षणिक सांस्िा आणि
ज्याांना आदे श दे ण्याचा अणधकाि शासनाला आहे , अशी इति सवब प्राणधकििे, सेवा व सांस्िा याांना लार्गू िाहील.
सदि शासन णनिबय महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावि उपलब्ध
किण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201902121415021407 असा आहे . हा शासन णनिबय णडजीटल
स्वाक्षिीने साक्षाांणकत करुन णनर्गबणमत किण्यात येत आहे.
महािाष्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शानुसाि व नावाने,

SHIVAJI
RAGHUNATH
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=b99a2e19d25d8a33bf92aacc08f1abf37c100141
f30d445bb4f9eaf5acb6e718, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b221
982cc926ec215f4b3ac3db9582d97e, ou=NA,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SHIVAJI
RAGHUNATH DAUND
Date: 2019.02.12 14:17:38 +05'30'

( णशवाजी दौंड )
सणचव (साणवस), महािाष्र शासन
प्रणत,
1) मा. णविोधीपक्ष नेता, महािाष्र णवधानसभा/ णवधानपणिषद,महािाष्र णवधानमांडळ सणचवालय,मुांर्ई.
2) मा. सवब सन्मानणनय णवधानसभा/ णवधानपणिषद,व सांसद सदस्य महािाष्र िाज्य
3) मा. िाज्यपालाांचे प्रधान सणचव, िाजभवन, मलर्ािणहल, मुांर्ई.
4) मा. मुखयमांत्रयाांचे अप्पि मुखय सणचव/ प्रधान सणचव/सणचव, मांत्रालय, मुांर्ई.
5) महािाष्र णवधानमांडळ सणचवालय, (णवधान पणिषद) णवधानभवन, मुांर्ई.
6) प्रधान सणचव, महािाष्र णवधानमांडळ सणचवालय, (णवधान सभा) णवधानभवन, मुांर्ई.
7) शासनाचे सवब अपि मुखय सणचव / प्रधान सणचव / सणचव.
8) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महािाष्र-1, मुांर्ई,
9) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महािाष्र-2, नार्गपूि,
10) महासांचालक, माणहती व जनसांपकब सांचालनालय, मांत्रालय, मुांर्ई. (5 प्रती)
त्याांना णवनांती की, प्रस्तुत शासन णनिबय प्रणसध्द किण्यात यावा.
11) प्रर्ांधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुांर्ई, औिांर्गार्ाद, नार्गपूि.
12) प्रर्ांधक, मा.उच्च न्यायालय, अणपल शाखा, मुांर्ई, औिां र्गार्ाद, नार्गपूि.
13) प्रर्ांधक, मा. महािाष्र प्रशासकीय न्यायाणधकिि, मुांर्ई, औिां र्गार्ाद, नार्गपूि.
14) प्रर्ांधक, मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मुांर्ई.
15) सवब णवभार्गीय आयुक्त/सवब णजल्हाणधकािी, महािाष्र िाज्य.
16) सवब णजल्हा पणिषदाांचे मुखय कायबकािी अणधकािी, महािाष्र िाज्य.
17) सणचव, महािाष्र लोकसेवा आयोर्ग, मुांर्ई.
18) उप सणचव (आस्िापना शाखा), सवब मांत्रालयीन णवभार्ग, मांत्रालय, मुांर्ई.
19) सवब मांत्री/िाज्यमांत्री याांचे खाजर्गी सणचव, मांत्रालय, मुांर्ई.
20) मा. मुखय सणचव याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांर्ई.
21) सणचव, िाज्य णनवडिूक आयोर्ग, मुांर्ई.
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22) सणचव, िाज्य माणहती आयोर्ग, मुांर्ई.
23) सिकािी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील शाखा, मुांर्ई, औिां र्गार्ाद, नार्गपूि,
24) सिकािी वकील, महािाष्र प्रशासकीय न्यायाणधकिि, मुांर्ई, औिां र्गार्ाद, नार्गपूि,
25) सवब महानर्गिपाणलकाांचे आयुक्त,
26) सवब मुखयाणधकािी, नर्गिपणिषदा/नर्गिपाणलका,
27) णवणधमांडळ ग्रांिालय, महािाष्र णवधानभवन, मुांर्ई (10 प्रती),
28) सवब महामांडळे , मांडळे आणि सावबजणनक उपक्रम याांचे व्यवस्िापकीय सांचालक,
29) सवब मान्यताप्राप्त िाजकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये, महािाष्र िाज्य,
30) णनवड नस्ती/कायासन 16-अ.
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सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, णद. 12/02/2019 सोर्तचे सहपत्र
पणिणशष्ट- अ

महािाष्र शासन
फोटो

प्रमािपत्र क्र.

आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकाच्या पात्रतेसाठी प्रमािपत्र
(सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णदनाांक 12 फेब्रुवािी, 2019 अन्वये
आर्थिकदृष्टया दु र्बल घटकासाठी णवणहत केलेल्या 10% आिक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी )

प्रमाणित किण्यात येते की, श्री/श्रीमती/कुमािी ----------------------- श्री/श्रीमती------------------------ याांचा/याांची मुलर्गा/मुलर्गी र्गाव/शहि------------तालुका ------------ णजल्हा/णवभार्ग ------------- महािाष्र चे िणहवासी आहे त. तो/ती ------------ जातीचे असून जात /पोटजात/ वर्गब चे असून
त्याचा समावेश महािाष्र िाज्य लेाकसेवा अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, णनिधीसूणचत जमाती (णव.जा.),
भटक्या जमाती (भ.ज.), णवशेष मार्गास प्रवर्गब (णव.मा.प्र) आणि इति मार्गास प्रवर्गब (इ.मा.व) याांच्या साठी आिक्षि
अणधणनयम -2001 (सन 2004 चा महािाष्र अणधणनयम 8) आणि महािाष्र िाज्य सामाणजक आणि शैक्षणिक मार्गास
(एसईर्ीसी) वर्गाकणिता (िाज्यातील शैक्षणिक सांस्िाांमधील जार्गाांच्या प्रवेशाचे आणि िाज्याच्या णनयांत्रिाखालील
लोकसेवाांमधील णनयुक्त्याांचे ककवा पदाांचे ) आिक्षि अणधणनयम,2018 (सन 2018 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक
62) मध्ये नमूद केलेल्या प्रवर्गांतर्गबत होत नाही.
महािाष्र शासन, सामान्य प्रशासन णवभार्गाचा शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णदनाांक
12 फेब्रुवािी, 2019 अन्वये त्याच्या/णतच्या कुटू ां र्ाचे सवब स्त्रोताांचे एकणत्रत वार्थषक उत्पन्न रु. -----------------/- असून, सदि उत्पन्न रु.8,00,000/- पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे असे प्रमाणित किण्यात येत आहे की, तो/ ती
याांचा आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकामध्ये समावेश होतो.
णठकाि :
णदनाांक:

स्वाक्षिी :
नाव

:

पदनाम :
हे प्रमािपत्र अजबकत्याने सादि केलेल्या खालील कार्गदपत्र/पुिावे याांच्या आधािावि णनर्गबणमत
किण्यात येत आहे .
1.
2.
3.
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सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, णद. 12/02/2019 सोर्तचे सहपत्र
Annexure-A

Government of Maharashtra
Certificate No :

Photo
Eligibility certificate for Economically Weaker Section
(For the purpose of 10% reservation prescribed for Economically Weaker Section vide
Government Resolution सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 -अ dated, 12 February, 2019)

This is to certify that Shri/Smt/Kum --------------------------------------- is son
/daughter/ward of ------------------------------ --------------He/She is resident of
village / city -----------------Taluka --------------- District -------- and he /she belongs
to ----------------caste/sub caste /class which is not included in the cadres mentioned
in the Maharashtra State Public services, Schedule Caste, Schedule Tribes, Denotified Tribes (Vimukta Jati), Nomadic Tribes, Special Backward category and
Other Backward Classes Act, 2001 (Maharashtra Act No 8 of 2004) and the
Maharashtra State Reservation (of seats for admission in educational institutions in
the State and for appointments in the public services and posts under the State) for
Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) Act, 2018.
As per norms prescribed Vide Government of Maharashtra, General
Administration Department, and Government Resolution No. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 -अ,
dated 12 February, 2019. His /Her gross family annual income from all source is
Rs.---------------/- which is less than Rs.8,00,000/-. Therefore it is certified that he/
she is within category of Economically Weaker Sections.

Place :

Signature

:

Date

Name

:

:

Designation:
(This certificate has been
proof/evidences/documents)

issued

on

the

basis

of

following

1.
2.
3.
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शासन णनिबय क्रमाांकः िाआधो- 4019/प्र.क्र.31/16-अ

सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णद. 12/02/2019 सोर्तचे सहपत्र
पणिणशष्ट- र्
आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकाांना शासकीय सेवत
े तसेच शैक्षणिक सांस्िाांमध्ये णवणहत केलेल्या 10 % आिक्षिाचा
लाभ घेण्यासाठी सादि किावयाच्या अजाचा नमुना
प्रणत,
श्री. -------------------------------

फोटो

-----------------१

अजबदािाचे सांपि
ू ब नाव

2

अजबदािाचा पूिब पत्ता (फोन नांर्ि सहीत)
(१) तात्पुिता /णनवासी पत्ता
(२) कायमचा (स्वग्राम) पत्ता

3

अजबदािाची जात / पोटजात

4

प्रमािपत्र प्राप्त करून घेण्याचा उद्देश

5

अजबदािाचा णनवासी पत्ता

6

अजबदािाचा व्यवसाय

7

अजबदािाची शेती असल्यास त्याचे णठकाि, सव्हे क्रमाांक व पत्ता

8

अजबदािाच्या वडीलाांचे नाव

9

अजबदािाच्या वडीलाांची जात व पोटजात

10

वडीलाांचे मूळ र्गाव व व्यवसाय

11

वडीलाांची शेती असल्यास त्याच सव्हे क्रमाांक व पत्ता

12

अजबदािाच्या आईचे नाव

13

अजबदािाच्या आईचा व्यवसाय

14

आईच्या नावे शेती असल्यास त्याचा सव्हे क्रमाांक, र्गाांव व पत्ता

15

अजबदािाच्या पत्नी / पतीचे नाव

16

अजबदािाच्या पत्नी / पती याांचा व्यवसाय तिा शेतीचे णठकाि,
पत्ता

17

अजबदािाचा 18 वषांखालील भाऊ / र्णहि याांची नाव

18 अजबदािाचा भाऊ / र्णहि याांच्या नावे व्यवसाय वा शेती
असल्यास त्याची सांपि
ू ब माणहती
19

अजबदािाच्या 18 वषांखालील मुलाांची नावे

20

अजबदािाच्या मुलाांचा व्यवसाय अिवा शेतीपासूनचे उत्पन्न व
शेती णठकािचा पत्ता

21

अजबदाि महािाष्रा र्ाहे रून िाज्यात आला असल्यास त्याचा
िाज्यातील वास्तव्याचा कालावधी (वषब व णदनाांकासह)
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शासन णनिबय क्रमाांकः िाआधो- 4019/प्र.क्र.31/16-अ

22

अजबदािाच्या कुटु ां र्ातील सवब सदस्याांचे (भाऊ, र्हीि, पती,
पत्नी, मुले याांचे एकूि उत्पन्न स्रोताच्या माणहतीसह)

23

आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकाचे प्रमािपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी
जोडलेले पुिावे
मी असे घोणषत कितो की, मी अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, णवमुक्त जाती, भटक्या जमाती ककवा

इति मार्गास प्रवर्गब या घटकाांमध्ये माझा समावेश होत नाही. तसेच मी सामाणजक व शैक्षणिकदृष्या मार्गास
प्रवर्गातही समाणवष्ट होत नाही. या घोषिापत्राद्वािे मी असेही घोणषत कितो की, मी वि नमूद केलेली माझी माणहती
पूिबपिे सत्य असल्याने मी आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकाांमध्ये समाणवष्ट होण्यास पात्र आहे व आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब
घटकाचे प्रमािपत्र णमळण्यासाठी मी अजब दाखल केला आहे . मला पूिबपिे ज्ञात आहे की, मी णदलेली माणहती
खोटी आढळू न आल्यास माझा अजब िद्द होऊ शकतो व मला सेवत
े ून काढण्यात येऊन माझ्याणवरूद्ध प्रचणलत
णनयमानुसाि फौजदािी र्गुन्हा दाखल होऊ शकतो. माझ्याकडू न कोितीही सत्य माणहती लपणवण्यात आल्याचे
णनदशबनास आल्यास सक्षम प्राणधकािी मला कोितीही पूवस
ब ूचना न दे ता अिवा नोटीस न देता सेवत
े न
ू काढू
शकतात ककवा माझा शैक्षणिक सांस्िेमधील प्रवेश िद्द करू शकतात व अशा स्वरूपाच्या कािवाईस मी
वैयक्क्तकणित्या पूिबपिे जर्ार्दाि िाहीन याची मला जािीव आहे .

णठकाि :

अजबदािाची स्वाक्षिी
(अजबदाि अज्ञान असल्यास त्याचे आई / वडील/

णदनाांक:

पालक याांची स्वाक्षिी)
-------------------
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शासन णनिबय क्रमाांकः िाआधो- 4019/प्र.क्र.31/16-अ

सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णद. 12/02/2019 सोर्तचे सहपत्र
पणिणशष्ट- क
आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकाांना शासकीय सेवत
े तसेच शैक्षणिक सांस्िाांमध्ये णवणहत केलेल्या 10 % आिक्षिाचा
लाभ घेण्यासाठी सादि किावयाच्या अजासोर्त जोडावयाची कार्गदपत्रे / पुिावा
------------------------------------------------------------------------------------------अ) ओळखीचा पुिावा (खालीलपैकी कोिताही एक)
१) मतदाि ओळखपत्र
२) आधाि काडब
३) पािपत्र
४) वाहन चालन अनुज्ञप्ती
५) शासकीय णनमशासकीय ओळखपत्र
६) पॅन काडब
७) मिा िोहयो जॉर् काडब
आ) पत्त्यासाठी पुिावा (खालीलपैकी कोिताही एक)
१) मतदाि यादीचा पुिावा
२) पािीपट्टी, घिपट्टी पावती
३) 7/12 आणि 8-अ चा उतािा
४) वीज दे यक
५) दु िध्वनी देयक
६) पािपत्र
७) आधािकाडब
इ) र्ाहे िील िाज्यातून स्िलाांतणित होऊन िाज्यात स्िाणयक झालेल्या व्यक्तींसाठी सादि किावयाचे पुिावे
(खालीलपैकी कोितेही दोन)
1) शाळा सोडल्याचे प्रमािपत्र
2) वीज दे यक
3) भाडे किाि / भाडे पावती
4) दु िध्वनी देयक
5) वाहन चालन अनुज्ञप्ती
6) शासकीय कि भििा केलेला अिवा नर्गिपाणलका, महानर्गिपाणलका ग्रामपांचायत याांच्याकडे
कोितीही फी अिवा कि भििा केलेली पावती
ई) वयाचा पुिावा जन्मदाखला ककवा जन्मतािीख असलेले शालान्त पिीक्षा प्रमािपत्र यापैकी एक. ते नसल्यास
खालीलपैकी एक
1) प्रािणमक शाळे चा प्रवेशाचा उतािा
2) र्ोनाफाईड प्रमािपत्र
पृष्ठ 13 पैकी 11
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3) शाळा सोडल्याचे प्रमािपत्र
उ) उत्पन्नाचा पुिावा (खालीलपैकी जे लार्गू असतील ते सवब )
१) कुटु ां र्ातील ज्या व्यक्ती शासकीय अिवा खाजर्गी नोकिीत असल्यास त्याांचे वेतनाचे फॉमब 16
२) व्यवसाय धांदा असल्यास वार्थषक आयकि, वस्तू व सेवाकि भिल्याचे पुिावे
३) अजबदाि अिवा कुटु ां र्ातील सदस्य जमीनमालक असल्यास त्याांचे 7/12, 8-अ चा उतािा व
तलाठी अहवाल
४) कुटु ां र्ातील सदस्य सेवाणनवृत्त असल्यास त्याांचे र्ँकेकडील प्रमािपत्र, आयकि णववििपत्र
५) अन्य मार्गातून (र्गुांतविूक, लाभाांश इ. मार्गांनी) उत्पन्न असल्यास त्याची णवर्गतवािी पुिाव्यासह
टीप - विील पुिाव्यार्ार्त सक्षम प्राणधकाऱ्यास शांका असल्यास त्याच्या पडताळिीसाठी आवश्यक
र्ार्ींची पूतबता कििेर्ार्त णवचाििा करू शकेल.
------------------
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शासन णनिबय क्रमाांकः िाआधो- 4019/प्र.क्र.31/16-अ

सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णद.12/02/2019 सोर्तचे सहपत्र
पणिणशष्ट- ड
आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकाचे प्रमािपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी घोषिापत्र
मी ------------------------ वय ------- जात व पोटजात ------- व्यवसाय ------- पत्ता ------ खाली स्वाक्षिी कििाि शपिेवि घोणषत कितो की, मी /माझी पत्नी/पती/ माझा मुलर्गा / मुलर्गी / पाल्य नावे
------------------ आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकाचे प्रमािपत्र णमळण्यासाठी अजब केला आहे . आमच्या सवांचे
कुटु ां र्ातील सवब स्त्रोतातून मार्गील आर्थिक वषात झालेली णमळकत खालील प्रमािे घोणषत किीत आहे . ती
शासनाने आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकासाठी णवणहत केलेल्या उत्पन्न मयादे त येत असल्याने मी सदि र्गटात
मोडतो.
अ.क्र.

उत्पन्नाचा मार्गब

1

वेतन/मजुिी पासूनचे उत्पन्न

2

व्यवसाय उद्योर्गापासूनचे उत्पन्न

3

कृषी उत्पन्न

4

र्गुांतविुकीच्या स्त्रोत्रातून प्राप्ती

5

विील स्रोता व्यणतणिक्तचे उत्पन्न

आर्थिक वषब

उत्पन्न

एकूि उत्पन्न
मी असे घोणषत कितो की, विील माणहती माझ्या माणहतीप्रमािे पूिबपिे सत्य आहे आणि मी आर्थिकदृष्या
दु र्ल
ब घटकामध्ये मोडतो आणि आर्थिकदृष्या दु र्ल
ब घटकाचे लाभ घेण्यासाठी मी पात्र आहे .

णठकाि :

अजबदािाची स्वाक्षिी
(अजबदाि अज्ञान असल्यास त्याचे आई / वडील/

णदनाांक:

पालक याांची स्वाक्षिी)
----------------
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