छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशशक्षण व मानव शवकास संस्था (सारथी), पुणे
मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचा दाखला प्राप्त करण्याची पध्दती


जातीचा दाखला काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे : उमेदवाराचा शाळे चा दाखला किंवा बोनाफाईड किंवा जन्माचा दाखला ,वडडलाांचा शाळे चा दाखला किंवा
बोनाफाईड किंवा जन्माचा दाखला, 1967 पूवीचा पुरावा म्हणून पणजोबा /आजोबा/ चुलत आजोबा / चुलते / आत्या / याांपैिंी एिंाचा शाळे चा दाखला, तलाठी /
ग्रामसेविं याांचेिंडील रडहवास पुरावा, रे शनिंाडड छायाप्रत (असल्यास), सातबारा किंवा असेसमेंट 1966-67 पुवीचा (असल्यास), आधारिंाडड छायाप्रत ,आयडें टी
साईज फोटो 2.



जातीचा पुरावा काढणे : (1) सवड प्रथम तुमच्या नावापुढे “ मराठा / िंुणबी / मराठा-िंुणबी / िंुणबी-मराठा ” असा उल्लेख असणारा इयत्ता पहीली ते बारावी पयंतच्या
िंोणत्याही एिंा वर्गातील तुमचा शाळा सोडल्याचा दाखला िंाढा. पुवीच िंाढलेला असेल तर त्यापैिंी एिंाची सत्यप्रत (True Copy) घ्यावी. (2) जर तुम्हाला असा
दाखला डमळाला नाही आडण तुम्ही महाडवद्यालयात डशिंत असाल तर डतथुन बोनाफाइड सर्टटडफिंेट िंाढा. परां तु बोनाफाइडवर तुमची जन्मतारीख व जातीचा उल्लेख
असायला हवा, याची िंाळजी घ्यावी.(3) तुमच्या वडडलाांचा जन्म 13 ऑक्टोबर 1967 रोजी किंवा त्यापुवी झाला असेल तर त्याांच्या दाखल्यावर “मराठा / िंुणबी /
मराठा-िंुणबी / िंुणबी-मराठा ” अशी जात नमुद असलेला खालीलपैिंी िंोणताही एिं पुरावा प्राप्त िंरावा :- (अ) पडहली ते बारावी पयंतचा शाळा सोडल्याचा दाखला
(मुळ किंवा डु प्लीिंेट) किंवा आधीच िंाढला असेल तर अशा दाखल्याची सत्यप्रत उपलब्ध असेल तर ती घ्यावी. (ब) जन्म – मृत्यू नोंदीचा महसुल अडिलेखातील
उतारा.(आपल्या पूवडजाांचा जन्म आजोळी होत असल्यामुळे सदर र्गावातील 1967 पूवीचा वास्तव्याचा पुरावा) (िं) शासिंीय, डनम-शासिंीय नोिंरीत असल्यास
सेवापुस्तिंाच्या पडहल्या पृष्ठाचा सांबांडधत िंायालयाने जातीची नोंद साक्ाांडिंत िंेलेला उतारा. (ड) समाज िंल्याण खात्यािंडील जात पडताळणी सडमतीने वैध
ठरडवलेले जात वैधता प्रमाणपत्र.(4) िंाही िंारणाने वडडलाांचा जातीचा दाखला उपलब्ध होत नसेल तर,तुमच्या घरात 13 ऑक्टोबर 1967 रोजी किंवा त्यापुवी जन्म
झालेले तुमचे िाऊ, बहीण, चुलते, आत्या, आजोबा, किंवा वडडलाांचे रक्त नाते सांबांधातील व्यक्ती यापैिंी िंोणीही असेल तर त्याच्यी “मराठा / िंुणबी / मराठा-िंुणबी
/ िंुणबी-मराठा ” अशी जात नमुद असणारा खालीलपैिंी िंोणताही एिं पुरावा घ्या :- (अ) पहीली ते बारावी पयंतचा शाळा सोडल्याचा दाखला (मुळ किंवा डु प्लीिंेट
) किंवा आधीच िंाढला असेल तर अशा दाखल्याची सत्यप्रत उपलब्ध असेल तर ती घ्यावी. (ब) जन्म – मृत्यू नोंदीचा महसुल अडिलेखातील उतारा.(आपल्या
पूवडजाांचा जन्म आजोळी होत असल्यामुळे सदर र्गावातील 1967 पूवीचा वास्तव्याचा पुरावा) (िं) शासिंीय, डनम-शासिंीय नोिंरीत असल्यास सेवापुस्तिंाच्या
पडहल्या पृष्ठाचा सांबांडधत िंायालयाने जातीची नोंद साक्ाांडिंत िंेलेला उतारा. (ड) समाज िंल्याण खात्यािंडील जात पडताळणी सडमतीने वैध ठरडवलेले जात वैधता
प्रमाणपत्र.



रशहवासी व ओळखीचा पुरावा घे णे : रे शनिंाडड किंवा स्थाडनिं अडधिंारी याांचा रडहवास असल्याबाबतचा पुरावा किंवा डवजेचे / डवद्युत दे यिं (लाईट डबल)
आिंारणी पावती किंवा मतदान ओळखपत्र / प ॅन िंाडड / वाहन चालडवण्याचा परवाना / िंॉलेज ओळखपत्र / आधारिंाडड .



तहसीलदार कायालयातुन जातीचा दाखला काढणे : तुमच्या जातीचे , रडहवासी व ओळखीचे पुरावे घे ऊन तहसीलदार िंायालय मध्ये जावे. तेथन
ु जातीच्या
दाखल्यासाठी आवश्यिं असणारा अर्ज घ्यावा. अजड व्यवस्स्थत िरुन आवश्यिं तेथे तुमची सही िंरावी. अजावर डवडहत मूल्याांची डतडिंटे / िंोटड फी स्टॅंप लावावा.
पुडढलप्रमाणे िंार्गदपत्र जोडावीत :पुणड िरलेला व डतडिंटे लावलेला अजड. रे शनिंाडड ची सत्यप्रत. 13 ऑक्टोबर 1967 च्या जातीच्या पुराव्याची सत्यप्रत. साध्या िंोया िंार्गदावर जातीबाबत व वांशावळीबाबत तुमचे स्वत:चे सत्य प्रडतज्ञापत्र व त्यावर िंोटड फी स्टॅंप.(अ) अजडदार सज्ञान असल्यास स्वत:ने िंेलेले प्रडतज्ञापत्र (ब)
अजडदार अज्ञान असल्यास त्याचे आई- वडील किंवा िंुटुां बातील सज्ञान पालिंाने अजडदाराच्या नावाने िंेलेले प्रडतज्ञापत्र.



कायालयीन प्रशिया : पुणड िरलेला व आवश्यिं िंार्गदपत्रे जोडलेला अजड घे ऊन सेतु / महा ई सेवा िंेंद्रा मध्ये जावे. सेतु / महा ई सेवा िंेंद्र मध्ये अजड व त्यावरील
माडहती अचुिं िरली आहे िंा ते तपासुन घ्यावे. माडहती तपासल्यानांतर तुमच्या प्रडतज्ञापत्राची नोंदणी िंेली जाईल आडण तुम्हाला अजावर व प्रडतज्ञापत्रावर डशक्िंे
दे ऊन सक्म प्राडधिंा-याची सही आणण्यासाठी पाठडवले जाईल. डशक्िंे मारलेल्या अजावर व प्रडतज्ञापत्रावर सक्म प्राडधिंा-याची सही होईल.सही झाल्यानांतर तुमचा
अजड सेतु / महा ई सेवा िंेंद्रा मध्ये जमा िंरावा. अजड जमा िंेल्यानांतर त्याची पोचपावती ( टोिंन ) घ्यावे. सदर टोिंन वर तुमचा जातीचा दाखला डमळण्याची तारीख
डदली जाते. हे टोिंन जपुन ठे वावे. जातीचा दाखला डमळे पयंत शालेय िंामाांसाठी हे टोिंन दाखवले तरी चालते. टोिंनवर डदलेल्या तारखेला येऊन टोिंन दाखवुन
आपला जातीचा दाखला घ्यावा व सवड माडहती अचुिं आहे िंा ते तपासुन पहावे. जातीचा दाखला डमळाल्यावर त्याच्या पुरेशा सत्यप्रत ( True Copy ) तयार िंरून
ठे वावी.



सुचना : (1) जर 13 ऑक्टोबर 1967 पुवी जन्म झालेल्या तुमच्या वडडलाांचा जातीचा पुरावा उपलब्ध असेल तर वडडलाांशी तुमचे नाते दशडवणारी वांशावळ प्रडतज्ञापत्रावर
डलहु न दयावी. (2) वडडलाांचा जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे इतर रक्त नाते सांबांडधताांचे पुरावे द्यावे लार्गत असल्यास तुमचे आडण त्या सांबांडधत व्यस्क्तचे नाते
स्पष्ट होण्यासाठी सांबांडधत व्यस्क्तचे आडण तुमचे नाते दशडवणारी वांशावळ प्रडतज्ञापत्रावर डलहु न दयावी आडण त्याबद्दल िंाही िंार्गदोपत्री पुरावे असल्यास ते ही
द्यावेत.(3) महाराष्र शासन राजपत्र डदनाांिं 01 सप्टें बर 2012 च्या अडधसुचनेतील मुद्दा क्रमाांिं 3 अन्वये अजडदार इतर तालुक्यातुन / पर डजल्हातुन / परराज्यातुन
स्थांलातडरत किंवा महाराष्र राज्याांतर्गडत स्थांलातडरत झाला असल्यास, अजडदार मानीव डदनाांिंास (म्हणजे 13 ऑक्टोबर 1967 )ज्या सक्म प्राडधिंा-याच्या अडधिंार
क्ेत्रामध्ये त्याचे वाडवडडल किंवा नातेवाईिं राहत होते , त्या सांबधीत सक्म प्राडधिंा-यािंडे जातीच्या प्रमाणपत्रािंडरता अजड िंरावा.(4) 13 ऑक्टोबर 1967 च्या
पुराव्यासाठी ज्या व्यक्तीचा जातीचा पुरावा दे णार आहात, त्या व्यक्तीचा जन्म ज्या डठिंाणी झाला ते डठिंाण ज्या तालुक्यात / ज्या सक्म प्राडधिंा-याच्या अडधिंार
क्ेत्रात येते त्यािंडे च तुम्हाला जात प्रमाणपत्रासाठी अजड िंरावा लार्गेल. (5)डववाहीत स्स्त्रयाांसाठी प्रमाणपत्र हवे असल्यास पुढील पुरावे जोडावे : अ) डववाहपुवीची जात
डसध्द िंरणारा िंोणताही एिं पुरावा. ब) डववाहाचा पुरावा म्हणून ग्राम सेविं / नर्गर पाडलिंा / महानर्गरपाडलिंा याांचेिंडील डववाह नोंदणी दाखला. िं) राजपत्रात
(Gazzette) प्रडसध्द झालेला नावातील बदल व लग्नपडत्रिंा किंवा पोडलस पाटील याांचा दाखला. (6)जातीचे प्रमाण पत्र िंाढले तरीही Non Creamy Layer र्गटात
मोडत नसले बाबतचे प्रमाण पत्र िंाढणे आवश्यिं आहे , त्यासाठी तीन वर्षांचा उत्पन्नाचा दाखला लार्गेल जातीचे प्रमाण पत्र आडण उत्पन्नाचा दाखला , प्रडतज्ञापत्र
जोडले नांतर उन्नत र्गटात मोडत नसले बाबतचे प्रमाण पत्र डमळे ल . (7)9 माचड 2015 चे शासन डनणडयानुसार िंार्गद पत्रे सत्यप्रत ऐवजी स्वयांसाक्ािंीत िंरता येतात,
मात्र त्यासाठी स्वतांत्र स्वयां घोर्षणा पत्र िंरावे लार्गेल. तसेच अजासोबतच्या अजात िरलेली सवड माडहती खरी आहे . / वांशावळीचे प्रडतज्ञापत्राऐवजी स्वयां घोर्षणापत्र
िंरता येते.



वंशावळ कशी शलहावी ? : मराठा जातीचा दाखला िंाढण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 1967 रोजी किंवा त्यापुवी जन्म झालेल्या तुमच्या रक्त नाते सांबांडधत व्यक्तीशी
तुमचे नाते दशडवण्यासाठी द्याव्या लार्गणा-या वांशावळीचे उदाहरण …
आजोबा

वडील
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भाऊ
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आत्या

