अराखीव

उमेदवाराांकरीता

(खुला

प्रवर्ग)

आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटकाांसाठी शासकीय सेवा व
शैक्षणिक सांसिाांमध्ये प्रवेशाकणरता 10 % जार्ा
आरणक्षत करण्यार्ार्त
महाराष्र शासन
सामान्य प्रशासन णवभार्
शासन णनिगय क्रमाांक : राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मांत्रालय, मुांर्ई - 400 032.
णदनाांक - 31 मे , 2021
वाचा:- 1. शासन णनिगय क्रमाांक राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, णद. 12 फेब्रुवारी, 2019
2. शासन पत्र क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, णद. 20 माचग, 2019
3. शासन पत्र क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, णद. 26 एणप्रल, 2019
4. शासन पत्र क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, णद. 6 सप्टें र्र, 2019
5. सा.प्र.णव., पणरपत्रक क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, दॢ. 28जुल,ै 2020
6. शासन णनिगय क्र. राआधो/4019 प्र.क्र.31/16 अ, णद.23 णडसेंर्र, 2020
प्रसतावना :सांसदे ने सांणवधानात 103 व्या घटनादु रूसतीनुसार आर्थिकदृष्या दु र्गल घटकाांसाठी
शैक्षणिक सांसिामध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवत
े ील णनयुक्त्याांमध्ये 10 टक्के आरक्षि णवणहत केलेले
आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने मा.मांणत्रमांडळाच्या मान्यतेने सांदभग क्र.1 अन्वये अराखीव
उमेदवाराांकरीता (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्या दु र्गल घटकाांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राज्यातील शैक्षणिक
सांसिामध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवत
े ील णनयुक्त्याांमध्ये 10 टक्के आरक्षि लार्ू केले आहे . सदर
आरक्षिाच्या लाभासाठी ज्या घटकाांना राज्यात कोित्याही मार्ास प्रवर्ातील आरक्षिाचा लाभ
णदला जात नाही, अशा अराखीव उमेदवाराांचा (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्या दु र्गल घटकाांचा समावेश
करण्यात आला आहे.
राज्यातील शैक्षणिक सांसिामध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवत
े ील णनयुक्त्याांमध्ये राज्यात
सामाणजक व शैक्षणिक मार्ास (एसईर्ीसी) वर्ास " महाराष्र राज्य सामाणजक आणि शैक्षणिक
(एसईर्ीसी) वर्ाकणरता (राज्यातील शैक्षणिक सांसिाांमधील जार्ाांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या
णनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील णनयुक्त्याांचे ककवा पदाांचे ) आरक्षि अणधणनयम,2018 (सन 2018
चा महाराष्र अणधणनयम क्रमाांक 62) " मधील तरतूदींन्वये आरक्षि अस्याने राज्यात एसईर्ीसी
प्रवर्ातील उमेदवार ईडब्ल्यूएस आरक्षिाच्या लाभासाठी अनुज्ञय
े नाहीत. तिाणप, ईडब्ल्यूएस
आरक्षिाच्या लाभार्ार्तचे केंद्र व राज्य शासनाचे णनकष हे वेर्वेर्ळे अस्याने केंद्र शासनाच्या
सेवा व प्रवेश यामध्ये एसईर्ीसी उमेदवार हा केंद्र शासनाच्या णनकषाच्या पूतगता करुन ईडब्ल्यूएस
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आरक्षिाचा लाभास पात्र अस्यार्ार्त सांदभग क्र.2 अन्वये कळणवण्यात आले आहे. तसेच राज्य
शासनाच्या सेवा व प्रवेशात एसईर्ीसी उमेदवारास ईडब्ल्यूएस लाभार्ार्त सांदभग क्र. 3 ते 5 अन्वये
आवश्यक सूचना दे ण्यात आ्या होत्या.
दरम्यान मा. सवोच्च न्यायालयाने एसएलपी (सी) नां.15737/2019 मध्ये णद.09.09.2020
रोजीच्या अांतरीम आदे शान्वये सिणर्ती णदलेली अस्याने, सदर प्रकरिी मा.सवोच्च न्यायालयाचा
अांणतम णनिगय प्रलांणर्त अस्याची र्ार् लक्षात घेता, शैक्षणिक प्रवेश व पदभरती प्रणक्रया यामध्ये
उद्भवले्या अडचिी णवचारात घेवून तसेच णवणवध न्यायालयीन प्रकरिी झाले्या णनिगयानुसार
मा.मांणत्रमांडळाच्या णदनाांक 23.12.2020 रोजीच्या र्ैठकीत झाले्या णनिगयानुसार, सांदभग क्र. 6
अन्वये सामाणजक व शैक्षणिकदृष्टया मार्ास (एसईर्ीसी) वर्ातील उमेदवाराांना सन 2020-21 या
वषातील शैक्षणिक प्रवेश घेण्यासाठी व सरळसेवा भरतीकरीता आर्थिकदृष्या दु र्गल घटकाांचे
(ईडब्ल्यूएस) प्रमािपत्र दे ण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे. त्यानुसार एस.ई.र्ी.सी. प्रवर्ातील
उमेदवाराांना अराखीव पदाांचा (खुला प्रवर्ग) अिवा ईडब्ल्यूएस आरक्षि हा लाभ ऐच्च्िक ठे वण्यात
आला आहे. तसेच ईडब्ल्यूएस आरक्षिाचा लाभ घेत्यास सदर उमेदवाराांस एस.ई.र्ी.सी.
प्रवर्ासाठी असले्या आरक्षिाचा लाभ अनुज्ञय
े रहािार नस्यार्ार्त नमूद करण्यात आले होते.
आता, मा .सवोच्च न्यायालयाने णसच्व्हल अणपल नां. 3123/2020 [एसएलपी (सी)
नां.15737/2019] प्रकरिी णदनाांक 05.05.2021 रोजीच्या अांणतम आदे शान्वये एस.ई.र्ी.सी .
आरक्षि अवैध ठरणवले अस्याने ,एस.ई.र्ी.सी. प्रवर्ातील उमेदवाराांना मार्ासवर्ग आरक्षि लार्ू
नाही .त्यामुळे एस.ई.र्ी.सी प्रवर्ातील उमेदवार हे अराखीव पदाांच्या लाभासाठी अनुज्ञय
े आहेत.
सर्र् सदर उमेदवार जर णद.12.2.2019 रोजीचा शासन णनिगयानुसार खु्या प्रवर्ातील
आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटक आरक्षिाच्या लाभासाठीच्या पात्रतेर्ार्तच्या णनकषाांची पूतगता करत
असतील तर त्याांना आर्थिक दु र्गल घटक आरक्षिाचा लाभ अनुज्ञय
े आहे. सदर र्ार् णवचारात घेता
णद. 12.02.2019 रोजीच्या शासन णनिगयात सुधारिा करण्याची र्ार् शासनाचे णवचाराधीन
होती.त्यानुसार शासन आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटकाांच्या आरक्षिार्ार्त खालीलप्रमािे णनिगय घेत
आहे -:
शासन णनिगय :
मा.सवोच्च न्यायालयाने णसच्व्हल अणपल नां. 3123/2020 या प्रकरिी णदनाांक 05.05.2021
रोजी णदले्या सामाणजक व शैक्षणिकदृष्टया मार्ास (एसईर्ीसी) आरक्षिासांदभातील णनिगयास
अनुसरुन, आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटक आरक्षिासांदभात खालीलप्रमािे णनिगय घेण्यात येत आहे.
1) णद.12.2.2019 रोजीच्या सांदभग क्र.1 येिील शासन णनिगयातील पणरच्िे द क्र. 2 (अ) (र्)
खालीलप्रमािे सुधारीत करण्यात येत आहे.
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पणरच्िे द 2. आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटकासाठीच्या आरक्षिाचा लाभ खालील अटींच्या अधीन
अनुज्ञेय राहील -:
(अ)राज्यातील आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटकासाठी ज्या व्यक्तीच्या जातींचा समावेश
महाराष्र राज्य लोकसेवा (अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती ,णनरणधसूणचत जमाती ,
(णव.जा.) भटक्या जमाती, णवशेष मार्ास प्रवर्ग आणि इतर मार्ासवर्ग याांच्यासाठी
आरक्षि) अणधणनयम ,2001 (सन 2004 चा महाराष्र अणधणनयम क्रमाांक 8 ) यामध्ये
समावेश नाही त्याांच्यासाठी शासकीय शैक्षणिक सांसिा/ अनुदाणनत णवद्यालये,
महाणवद्यालये, शैक्षणिक सांसिा, णवना अनुदाणनत णवद्यालये, महाणवद्यालये, शैक्षणिक
सांसिा, सवायत्त णवद्याणपठे यामध्ये एकूि प्रवेश द्यावयाच्या जार्ाांमध्ये 10% आरक्षि
णवणहत करण्यात येत आहे. सदर आरक्षि राज्य घटनेच्या अनुच्िे द 30 च्या खांड (1)
मध्ये सांदभीत अ्पसांख्याक सांसिामध्ये लार्ू होिार नाही.
तसेच शासकीय आसिापना, णनमशासकीय आसिापना मांडळे / महामांडळे /
नार्री सिाणनक सवराज्य सांसिा/ग्राणमि सिाणनक सवराज्य सांसिा ,प्राणधकरिे याांच्या
आसिापनेवरील सरळसेवच्े या पदाांच्या कोित्याही सांवर्ातील णनयुक्तीसाठी 10% ही
आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटकाांसाठी राखीव राहतील.
(र्) हे 10% आरक्षि राज्यात सध्या राज्य लोकसेवा (अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती,
णनरणधसूणचत जमाती, (णव.जा.) भटक्या जमाती, णवशेष मार्ास प्रवर्ग आणि इतर
मार्ासवर्ग याांच्यासाठी आरक्षि) अणधणनयम,2001) (सन 2004 चा महाराष्र अणधणनयम
क्रमाांक 8) अन्वये णवणहत करण्यात आले्या मार्ासवर्ांसाठी आरक्षिाव्यणतणरक्त
राहील.
2) आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटकाच्या आरक्षिाच्या लाभासाठी पात्रतेर्ार्तचे णनकष व कायगपध्दती ही
णदनाांक 12.2.2019 रोजीच्या शासन णनिगयातील पणरच्िे द 2(क) व 2(ड) प्रमािे कायम राहतील.
पणरच्िे द 2 (क) (3) मध्ये नमूद प्रमािपत्रासांदभातील पणरणशष्ट- अ ही सदर शासन णनिगयासोर्त
जोड्यानुसार राहतील.
3) णद.12.2.2019 रोजीच्या शासन णनिगयातील पणरच्िे द 2(इ) मधील (4) वर्ळता अन्य तरतूदी या
णद.12.2.2019 मधील कायम राहतील. पणरच्िे द (इ) (4) मधील तरतूद रद्द करण्यात येत आहे.
4) ईडब्ल्यूएस प्रमािपत्र हे मार्ील आर्थिक वषाच्या उत्पन्न व मत्ता या आधारे दे ण्यात यावे. तसेच
प्रमािपत्राच्या ग्राहयता कालावधी हा त्या आर्थिक वषापयंत समजण्यात यावा. तसेच
णद.12.2.2019 ते 31.3.2019या कालावधीत णनर्गणमत करण्यात आले्या प्रमािपत्राांचा ग्राहयता
कालावधी माचग 2020पयंत समजण्यात यावा.
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तसेच ज्या णनवड प्रणक्रयाांमध्ये एक पेक्षा अणधक टप्पे समाणवष्ट असतील अिवा णनवड
प्रणक्रया या पुढील आर्थिक वषामध्ये पूिग होिार असतील अशा प्रकरिी प्रमािपत्राच्या
ग्राहयतेर्ार्तचा णदनाांक जाणहरातीमध्ये सपष्ट नमूद करिे आवश्यक राहील.
5) सांदभग क्र.2 अन्वये सूणचत के्यानुसार, केंद्र शासनामधील नार्री सेवा व पदे यामध्ये सरळसेवा
प्रवेशासाठी व शैक्षणिक सांसिाांमधील प्रवेशाकरीता आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटकासाठी केंद्र शासन
वेळोवेळी णनणित करेल त्या णनकषाांच्या आधारे केंद्र शासनाने णवणहत केले्या नमुन्यात सक्षम
प्राणधकाऱयाांनी प्रमािपत्र दे िे र्ांधनकारक आहे.
6) एसईर्ीसी प्रवर्ासाठी सांदभग क्र. 3 ते 5 अन्वये दे ण्यात आलेले आदे श रद्द समजण्यात यावे.
7) एस.ई.र्ी.सी. उमेदवाराांना सांदभग क्र.6 अन्वये दे ण्यात आलेले लाभ कायम ठे वण्यात येत असून
एस.ई.र्ी.सी. उमेदवार ईडब्ल्यूएस लाभासाठी पात्र अस्यास त्याांना णवहीत प्रमािपत्राच्या आधारे
ईडब्ललूएस आरक्षिाचा लाभ घेता येईल.
8) सांदभग क्र.6 अन्वये एसईर्ीसी उमेदवाराांना आर्थिकदृष्या दु र्गल घटकाांचा दे ण्यात आलेला लाभ
खालीलप्रमािे अनुज्ञय
े राहील:(i) सदर लाभ एस.ई.र्ी.सी. आरक्षिाच्या अांतरीम सिणर्तीपासून म्हिजे णद.9.9.2020
पासून णद.5.5.2021 या कालावधीसाठी लार्ू राहील.
(ii)

णद.9.9.2020 पूवी ज्या णनवड प्रणक्रयाांचा अांणतम णनकाल लार्लेला आहे परांतु

उमेदवाराांच्या णनयुक्त्या प्रलांणर्त आहेत अशा प्रकरिी सदर आदे श पूवल
ग क्षी प्रभावाने लार्ू
राहतील.
(iii) ज्या णनवड प्रणक्रया पूिग झा्या आहेत व एस.ई.र्ी.सी. आरक्षिानुसार णनयुक्त्या
करण्यात आ्या आहेत अशा प्रकरिाांमध्ये सदर आदेश अनुज्ञय
े होिार नाहीत.
(iv) ज्या णनवड प्रणक्रया या णद.9.9.2020 पूवी पूिग होवून णनयुक्ती आदे शानुसार उमेदवार
हजर झाले होते व एस.ई.र्ी.सी. उमेदवाराांचे ईडब्ल्यूएस प्रमािपत्र अवैध ठरणवले होते,
अशा प्रकरिी सदर आदे श लार्ू नाहीत.
9) सदर आदे श यापुढील सवग शैक्षणिक प्रवेशाांसाठी लार्ू राहतील.
10) आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटक पात्रता प्रमािपत्राच्या वैधतेर्ार्त णनयुक्ती प्राणधकारी/

शांका

उद्भव्यास सदर प्रमािपत्राची पणरच्िे द 2 (ड) मधील 2 (i), (ii), (iii) नुसार अपील सादर करुन
त्यानुसार पडताळिी करण्यात यावी.
11) सांर्ांणधत भरती वषात सदर आरक्षिाांतर्गत सुयोग्य उमेदवार उपलब्लध न झा्यास आरक्षिाचा
अनुशेष पुढे न ओढता खु्या प्रवर्ातून र्ुिवत्तेनुसार भरण्यात याव्यात.
पृष्ठ 8 पैकी 4

शासन णनिगय क्रमाांकः राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ

12) हा शासन णनिगय शासकीय/ णनमशासकीय सेवा, मांडळे /महामांडळे , नर्रपाणलका /
महानर्रपाणलका, णज्हा पणरषदा, शासकीय णवद्यालय, महाणवद्यालय, शासकीय शैक्षणिक सांसिा,
खाजर्ी णवद्यालय, महाणवद्यालय, शैक्षणिक सांसिा, अनुदाणनत/णवना अनुदाणनत णवद्यालय,
महाणवद्यालय व शैक्षणिक सांसिा आणि ज्याांना मार्गदशगक आदे श दे ण्याचा अणधकार राज्य शासनाला
आहे , अशी इतर सवग प्राणधकरिे, सेवा व सांसिा याांना लार्ू राहील. सांर्ांणधत यांत्रिाांनी यार्ार्त
आवश्यक त्या सूचना णनर्गणमत कराव्यात.
सदर शासन णनिगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसिळावर
उपलब्लध करण्यात आले असून त्याचा सांर्िक साांकेताांक 202105311250599407 असा आहे. हा
शासन णनिगय णडजीटल सवाक्षरीने साक्षाांणकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

TIKARAM WAMAN
KARPATE

Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=c97a9d6b23c34fddbfe8f6f6189c08328de56af131f
af7d6c0a149c3a4cf1436, cn=TIKARAM WAMAN KARPATE
Date: 2021.05.31 13:07:37 +05'30'

( णट.वा.करपते )
उप सणचव, महाराष्र शासन
प्रणत,
1. मा.

णवरोधीपक्ष

नेता,

महाराष्र

णवधानसभा/

णवधानपणरषद,महाराष्र

णवधानमांडळ

सणचवालय,मुांर्ई.
2. मा. सवग सन्मानणनय णवधानसभा/ णवधानपणरषद,व सांसद सदसय महाराष्र राज्य
3. मा. राज्यपालाांचे प्रधान सणचव, राजभवन, मलर्ारणहल, मुांर्ई.
4. मा. मुख्यमांत्रयाांचे अप्पर मुख्य सणचव/ प्रधान सणचव/सणचव, मांत्रालय, मुांर्ई.
5. महाराष्र णवधानमांडळ सणचवालय, (णवधान पणरषद) णवधानभवन, मुांर्ई.
6. प्रधान सणचव, महाराष्र णवधानमांडळ सणचवालय, (णवधान सभा) णवधानभवन, मुांर्ई.
7. शासनाचे सवग अपर मुख्य सणचव / प्रधान सणचव / सणचव.
8. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता, महाराष्र-1, मुांर्ई,
9. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता, महाराष्र-2, नार्पूर,
10. महासांचालक, माणहती व जनसांपकग सांचालनालय, मांत्रालय, मुांर्ई.
11. प्रर्ांधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुांर्ई, औरांर्ार्ाद, नार्पूर.
12. प्रर्ांधक, मा.उच्च न्यायालय, अणपल शाखा, मुांर्ई, औरांर्ार्ाद, नार्पूर.
13. प्रर्ांधक, मा. महाराष्र प्रशासकीय न्यायाणधकरि, मुांर्ई, औरांर्ार्ाद, नार्पूर.
14. प्रर्ांधक, मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मुांर्ई.
15. सवग णवभार्ीय आयुक्त/सवग णज्हाणधकारी/सवग णवभार्ीय णज्हाणधकारी/उप णवभार्ीय
अणधकारी (प्राांत अणधकारी)/ सवग तालुका दां डाणधकारी तिा तहणसलदार, महाराष्र राज्य.
16. सवग णज्हा पणरषदाांचे मुख्य कायगकारी अणधकारी, महाराष्र राज्य.
17. सणचव, महाराष्र लोकसेवा आयोर्, मुांर्ई.
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18. उप सणचव (आसिापना शाखा) , सवग मांत्रालयीन णवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई.
19. सवग मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सणचव ,मांत्रालय, मुांर्ई.
20. मा. मुख्य सणचव याांचे सवीय सहायक, मांत्रालय, मुांर्ई.
21. सणचव, राज्य णनवडिूक आयोर्, मुांर्ई.
22. सणचव, राज्य माणहती आयोर्, मुांर्ई.
23. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील शाखा, मुांर्ई, औरांर्ार्ाद, नार्पूर,
24. सरकारी वकील, महाराष्र प्रशासकीय न्यायाणधकरि, मुांर्ई, औरांर्ार्ाद, नार्पूर,
25. सवग महानर्रपाणलकाांचे आयुक्त,
26. सवग मुख्याणधकारी, नर्रपणरषदा/नर्रपाणलका,
27. णवणधमांडळ ग्रांिालय, महाराष्र णवधानभवन, मुांर्ई
28. सवग महामांडळे , मांडळे आणि सावगजणनक उपक्रम याांचे व्यवसिापकीय सांचालक,
29. सवग मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये, महाराष्र राज्य,
30. णनवड नसती/कायासन 16-अ.
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सामान्य प्रशासन णवभार्, शासन णनिगय क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णद. 31.05.2021 सोर्तचे
सहपत्र
पणरणशष्ट अ
महाराष्र शासन

प्रमािपत्र क्र.
फोटो
वषग ----------- करीता ग्राहय
आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ग घटकाच्या पात्रतेसाठी प्रमािपत्र
सामान्य प्रशासन णवभार्, शासन णनिगय क्र .राआधो/4019 प्र.क्र.31/16 अ, णदनाांक 31.05.2021 अन्वये
(आर्थिकदृष्टया दु र्गल घटकासाठी णवणहत केले्या %10 आरक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी )

प्रमाणित करण्यात येते की, श्री/श्रीमती/कुमारी ----------------------- श्री/श्रीमती------------------------याांचा/याांची मुलर्ा/मुलर्ी र्ाव/शहर------------तालुका ------------ णज्हा/णवभार्
-------------- महाराष्र चे रणहवासी आहे त .तो/ती ------------ जातीचे असून जात /पोटजात /वर्ग चे
असून सदर जात महाराष्र राज्य लोकसेवा (अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती ,णनरणधसूणचत जमाती,
(णव.जा.) भटक्या जमाती (भ.ज.) ,णवशेष मार्ास प्रवर्ग (णव.मा.प्र.) आणि इतर मार्ासवर्ग (इ.मा.व.) याांच्यासाठी
आरक्षि) अणधणनयम, 2001 (सन 2004 चा महाराष्र अणधणनयम क्रमाांक 8) यामध्ये नमूद केले्या प्रवर्ांतर्ंत
होत नाही.
महाराष्र शासन, सामान्य प्रशासन णवभार्ाचा शासन णनिगय क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ,
णदनाांक 12.02.2019 अन्वये त्याच्या/णतच्या कुटू ां र्ाचे सवग स्त्रोताांचे वषग -------------मधील एकणत्रत वार्थषक
उत्पन्न रु.

असून, सदर उत्पन्न रु.8,00,000/- पेक्षा कमी आहे . त्यामुळे असे प्रमाणित करण्यात

येत आहे की, तो/ ती याांचा आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ग घटकामध्ये समावेश होतो.
णठकाि :
णदनाांक:

सवाक्षरी :
नाव

:

पदनाम :
हे प्रमािपत्र अजगकत्याने सादर केले्या खालील कार्दपत्र/पुरावे याांच्या आधारावर णनर्गणमत
करण्यात येत आहे .
1
2
3
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सामान्य प्रशासन णवभार्, शासन णनिगय क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णद. 31.05.2021
सोर्तचे सहपत्र
Annexure-A
Government of Maharashtra
Certificate No :

Photo
(valid for Year
)
Eligibility certificate for Economically Weaker Section
(For the purpose of 10% reservation prescribed for Economically Weaker Section vide Government Resolution
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्णय क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ dated 31.05.2021)

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, De-notified Tribes (Vimukta Jati),
Nomadic Tribes, Special Backward category and Other Backward Classes) Act, 2001
( Maharashtra Act No 8 of 2004).
As per norms prescribed Vide Government of Maharashtra, General
Administration Department, and Government Resolution No. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ,
dated 12.02.2019. His /Her gross family annual income for Year----------- 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 issued on the basis of following proof/evidences/documents)
1.
2.
3.
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