इतर प्रमाणपत्रे


एका वर्षांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र : कुटुुं बप्रमुखाचा 01 वर्षांचा उत्पन्नाचा दाखला , रे शनकार्ड सत्य प्रत (असल्यास), ओळख पत्र सत्य प्रत ( आधार कार्ड ,
लायसन्स, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक ,नोकरी / व्यवसाय करत असल्यास - फ़ॉमड नुं 16 आयकर वववरण पत्र आवश्यक , शेती ककवा शेतमजुर असल्यास तलाठी उत्पन्न दाखला मूळ ( ओवरजनल) आवश्यक आहे ,इतर कागदपत्रे सत्य प्रत स्वसाक्ाुंवकत हवीत ,अजडदार याुंचा 1 फोटो.



तीन वर्षांचा उत्पन्नाचा दाखला :- कुटुुं बप्रमुखाचा 03 वर्षांचा उत्पन्नाचा दाखला . रे शनकार्ड सत्य प्रत (असल्यास) ओळख पत्र सत्य प्रत ( आधार कार्ड ,
लायसन्स, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक) ,नोकरी करत असल्यास - फ़ॉमड नुं 16 आयकर वववरण पत्र आवश्यक तलाठी उत्पन्न दाखला मूळ ( ओवरजनल)
आवश्यक आहे ,इतर कागदपत्रे सत्य प्रत स्वसाक्ाुंवकत हवीत ,अजडदार याुंचा 1 फोटो.



वय, अधिवास व राष्ट्रियत्त्व प्रमाणपत्र (Domicile) : शाळे चा दाखला ककवा बोनाफाईर् स्वसाक्ाुंवकत सत्य प्रत (बोनाफाईर् वर जन्मतारीख व जन्म स्थळ
आवश्यक) रे शनकार्ड सत्य प्रत (असल्यास) ओळखपत्र सत्य प्रत(आधार कार्ड , लायसन्स, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक) लाईट वबल ककवा 15 वर्षापूवीचा
वास्तव्याचा पुरावा , अजडदार याुंचा 1 फोटो



डोंगरी भागात वास्तव्य प्रमाणपत्र - शाळा सोर्ल्याचा दाखला ( 1 ली ते 7 वी ) ,रे शनकार्ड सत्य प्रत (असल्यास),ओळखपत्र सत्य प्रत (आधार कार्ड ,
लायसन्स, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक) ,लाईट वबल ककवा 15 वर्षापूवीचा वास्तव्याचा पुरावा ,वय, अवधवास व राष्ट्रियत्त्व प्रमाणपत्र (Domicile)
स्वसाक्ाुंवकत सत्य प्रत ,अजडदार / लाभाथी याुंचा 1 फोटो



शे तकरी असल्याचे प्रमाणपत्र व अल्पभूिारक शे तकरी असल्याचे प्रमाणपत्र - सात बारा व आठ (अ ) उतारा ओवरजनल (मुळप्रत), रे शनकार्ड सत्य प्रत
(असल्यास), ओळखपत्र सत्य प्रत (आधार कार्ड , लायसन्स, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक), स्वुंयघोर्षणापत्रावर प्रवतज्ञापत्र, अजडदार याुंचा 01 फोटो.



मधिला आरक्षण प्रमाणपत्र - शाळे चा दाखला ककवा जन्म दाखला ककवा बोनाफाईर् स्वसाक्ाुंवकत सत्य प्रत , रे शनकार्ड सत्य प्रत (असल्यास), ओळखपत्र
सत्य प्रत (आधार कार्ड , लायसन्स, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक), तहसीलदार याुंचा मागील 3 वर्षांचा उत्पन्न दाखला , अजडदार याुंचा 1 फोटो.



उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (Non Creamy layer Certificate) - शाळे चा दाखला (ज्याचा काढवयाचा आहे त्याचा),
जातीचा दाखला (ज्याचा काढवयाचा आहे त्याचा), तहसीलदार याुंचा 3 वर्षांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, रे शनकार्ड स्वस्वाक्ाुंवकत सत्य प्रत , ओळख पत्र स्वस्वाक्ाुंवकत
सत्य प्रत( आधार कार्ड , लायसन्स, मतदान ओळखपत्र ), अजडदार याुंचा 1 फोटो.



रधिवासी प्रमाणपत्र ( Domicile Certificate) - शाळे चा दाखला (ज्याचा काढवयाचा आहे त्याचा), रे शनकार्ड स्वसाुंक्ावकत सत्य प्रत (असल्यास),
ओळख पत्र स्वसाुंक्ावकत सत्य प्रत( आधार कार्ड , लायसन्स, मतदान ओळखपत्र ) ,लाईट वबल ककवा 15 वर्षांपूवीचा वास्तव्याचा पुरावा, वय- अवधवास व
राष्ट्रियत्व प्रमाणपत्र स्वसाुंक्ावकत सत्य प्रत , अजडदार याुंचा 1 फोटो.



राज्यशासन ककवा केंद्रशासन नमुन्यातील आर्थिकदृरया दुबबल घटकाांचा दाखला (STATE OR CENTRAL EWS CERTIFICATE) शाळे चा दाखला (ज्याचा काढवयाचा आहे त्याचा) ,रे शनकार्ड सत्य प्रत , आधारकार्ड सत्य प्रत ,घराचा असेसमेंट उतारा ककवा प्ऱॉपटी कार्ड उतारा (1000 चौ. फु .
आतील), शेतीचा 8- अ व 7/12 उतारा ( 5 एकरचे आतील),वबगरशेती प्ल़ॉट असल्यास त्याचा 7/12 ककवा प्ऱॉपटी कार्ड उतारा (100 चौ. यार्ड ), तहवसलदार
याुंचा 1 वर्षांचा उत्पन्नाचा दाखला (8 लाखाुंच्या आत), 13 ऑक्टोबर 1967 पूवीचा वास्तव्याचा पुरावा - असेसमेंट – ग्रामपुंचायत ककवा 7/12 ककवा प्ऱॉपटी
कार्ड आवश्यक ककवा मतदार यादी. अजडदार व लाभाथी याुंचा 1 फोटो .टीप : ज्या जातीना केंद्रसरकार अथवा राज्य सरकार मध्ये जातीचे आरक्ण लागू आहे
त्यास सदर प्रमाणपत्राचा लाभ घे ता येणार नाही.



सुचना : (1) जर 13 ऑक्टोबर 1967 पुवी जन्म झालेल्या तुमच्या ववर्लाुंचा जातीचा पुरावा उपलब्ध असेल तर ववर्लाुंशी तुमचे नाते दशडवणारी वुंशावळ
प्रवतज्ञापत्रावर वलहु न दयावी. (2) ववर्लाुंचा जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे इतर रक्त नाते सुंबुंवधताुंचे पुरावे द्यावे लागत असल्यास तुमचे आवण त्या सुंबुंवधत
व्यष्ट्क्तचे नाते स्परट होण्यासाठी सुंबुंवधत व्यष्ट्क्तचे आवण तुमचे नाते दशडवणारी वुंशावळ प्रवतज्ञापत्रावर वलहु न दयावी आवण त्याबद्दल काही कागदोपत्री पुरावे
असल्यास ते ही द्यावेत.(3)

महारारि शासन राजपत्र वदनाुंक 01 सप्टें बर 2012 च्या अवधसुचनेतील मुद्दा क्रमाुंक 3 अन्वये अजडदार इतर तालुक्यातुन / पर

वजल्हातुन / परराज्यातुन स्थुंलातवरत ककवा महारारि राज्याुंतगडत स्थुंलातवरत झाला असल्यास, अजडदार मानीव वदनाुंकास (म्हणजे 13 ऑक्टोबर 1967 )ज्या सक्म
प्रावधका-याच्या अवधकार क्ेत्रामध्ये त्याचे वार्ववर्ल ककवा नातेवाईक राहत होते , त्या सुंबधीत सक्म प्रावधका-याकर्े जातीच्या प्रमाणपत्राकवरता अजड करावा.(4)
13 ऑक्टोबर 1967 च्या पुराव्यासाठी ज्या व्यक्तीचा जातीचा पुरावा दे णार आहात, त्या व्यक्तीचा जन्म ज्या वठकाणी झाला ते वठकाण ज्या तालुक्यात / ज्या सक्म
प्रावधका-याच्या अवधकार क्ेत्रात येते त्याकर्े च तुम्हाला जात प्रमाणपत्रासाठी अजड करावा लागेल. (5)वववाहीत ष्ट्स्त्रयाुंसाठी प्रमाणपत्र हवे असल्यास पुढील पुरावे
जोर्ावे : अ) वववाहपुवीची जात वसध्द करणारा कोणताही एक पुरावा. ब) वववाहाचा पुरावा म्हणून ग्राम सेवक / नगर पावलका / महानगरपावलका याुंचेकर्ील
वववाह नोंदणी दाखला. क) राजपत्रात (Gazzette) प्रवसध्द झालेला नावातील बदल व लग्नपवत्रका ककवा पोवलस पाटील याुंचा दाखला. (6)जातीचे प्रमाण पत्र
काढले तरीही Non Creamy Layer गटात मोर्त नसले बाबतचे प्रमाण पत्र काढणे आवश्यक आहे , त्यासाठी तीन वर्षांचा उत्पन्नाचा दाखला लागेल जातीचे
प्रमाण पत्र आवण उत्पन्नाचा दाखला , प्रवतज्ञापत्र जोर्ले नुंतर उन्नत गटात मोर्त नसले बाबतचे प्रमाण पत्र वमळे ल . (7)9 माचड 2015 चे शासन वनणडयानुसार
कागद पत्रे सत्यप्रत ऐवजी स्वयुंसाक्ाकीत करता येतात, मात्र त्यासाठी स्वतुंत्र स्वयुं घोर्षणा पत्र करावे लागेल. तसेच अजासोबतच्या अजात भरलेली सवड मावहती
खरी आहे . / वुंशावळीचे प्रवतज्ञापत्राऐवजी स्वयुं घोर्षणापत्र करता येते.

