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प  -3 
वशेाकिरता आव यक कागदप ांची यादी 

 
अ 3.1  मागासवग य उमेदवारा या आर णाचा दावा करणेकिरता आव यक कागदप े  
 

उमेदवाराने केले या मागास वग तील आर णा या दा या या (िनयम .5.7 म ये नमूद के यानुसार) पु थ आव यक 
कागदप ांचा तपशील खालील त यात नमदू के या माणे आहे. 

 
अ. . आर णाचा वग मागासवग या आर णा या पु थ आव यक कागदप े कागदप े देणारा ािधकारी 

1 अनुसूिचत जाती (SC) 
1. महारा  रा याम ये उमेदवाराची जात अनुसूिचत जाती वग मधील 

जात हणनू मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप   
महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी  

2 अनुसूिचत जमाती (ST) 
1. महारा  रा याम ये उमेदवाराची जात अनुसूिचत जमाती 

वग मधील जात हणनू मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप  
महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 

3 

िवमु त जाती /भट या 
जमाती (अ) (VJ/ 
DT(NT-A)) / िवशेष 
मागास वग (SBC) 

1. महारा  रा याम ये उमेदवाराची जात मागास वग  मधील जात 
हणनू मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप   

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 
 

2. पुढील वष  31 माच पयत वधैता असलेले नॉन ि मी लेयर माणप  

उपिवभागीय अिधकारी/ 
उपिज हािधकारी/ 
िज हािधकारी/ महानगर याय 
दंडािधकारी 

4 
भट या जमाती - ब/ क/ 
ड (NT - B, C, D), इतर 
मागास वग य (OBC) 

1. महारा  रा याम ये उमेदवाराची जात/मागास वग  मधील जात 
हणनू मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप  

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 

2. पुढील वष तील 31 माच पयत वधैता असलेले नॉन ि मी लेयर 
माणप  

उपिवभागीय अिधकारी/ 
उपिज हािधकारी/ 
िज हािधकारी/ महानगर याय 
दंडािधकारी 

५ 
सामािजक आिण 
शै िणक ा मागास 
(SEBC) 

1. सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग याचंे िद.07.12.2018 या 
शासन िनणयासह दे यात आलेले माणप ाचा नमनुा. सदर जात 

माणप ाचा मराठी व इं जी नमनुा अनु मे पृ ठ . 59 व 60 वर 
दे यात येत आहे. 

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 

2. पुढील वष तील 31 माच पयत वधैता असलेले नॉन ि मी लेयर 
माणप  

उपिवभागीय अिधकारी/ 
उपिज हािधकारी/ 
िज हािधकारी/ महानगर याय 
दंडािधकारी 

6 
खु या वग तील 
आ थक ा दुबल 
घटकांसाठी 

1. सामा य शासन िवभाग यांचे िद.12.02.2019 या शासन 
िनणयासह आ थक ा दुबल घटका या पा तेसाठी दे यात 
आलेल े माणप ाचा नमनुा. आ थक ा दुबल घटका या 
पा ते या माणप ाचा मराठी व इं जी नमनुा अनु मे पृ ठ . 61 
व 62 वर दे यात येत आहे. 

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 

2. पुढील वष तील 31 माच पयत वधैता असलेले नॉन ि मी लेयर 
माणप  

उपिवभागीय अिधकारी/ 
उपिज हािधकारी/ 
िज हािधकारी/ महानगर याय 
दंडािधकारी 
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अ 3.2  अज वकृती क ाम ये ऑनलाईन वशेअज िनि ती आिण संबंिधत औ. .सं थाम ये वशे िनि त करताना सादर 
करावयाच ेकागदप े: 

अ. . उमेदवारांचे कार सादर करावयाचे कागदप े 
1 सव उमेदवारांकिरता 

बंधनकारक असणारी 
कागदप े 

1. आधार न दणी काड 
2. भारतीय रा ीय  वाचे माणप  * 
3. मा यिमक शालां त माणप  पिर ेची (SSC) गुणपि का   
4. शाळा अथवा महािव ालय सोड याचे माणप  (अलीकडील शाळा/महािव ालय िश ण 

घेतलेले) 
2 कार - ब उमेदवार  

(Type - B Candidate) 
1. उमेदवाराचे अिधवास माणप  ** अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महारा  रा याचे 

अिधवास अस याचे माणप   
3 कार - क उमेदवार  

(Type - C Candidate) 
1. उमेदवाराचे आई/वडील हे क  सरकार/क  सरकार या उप मामधील कमचारी अस यास 

याचंी महारा  रा यात िनयु ती झाली आहे असे नमूद केलेल ेकाय लय मुखाचे माणप  
4 कार - ड उमेदवार आिण 

कार - इ उमेदवार  
(Type - D and E 
Candidate) 

1. उमेदवाराचे आई/वडील हे महारा  रा य शासन/महारा  रा य शासना या उप मामधील 
कमचारी अस याचे काय लय मुखाचे माणप   

5 मागास वग त मोडणा या 
अनुसूिचत जाती/ अनुसूिचत 
जमाती  

1. मु ा अ 3.1 म ये नमूद माणे जाती माणप   

6 मागास वग त मोडणा या 
िवमु त जाती /भट या 
जमाती (अ), (ब), (क), (ड) 
इ.मा.व./ िव.मा.व. 
(VJ/ DT/ (A)/ NT(B)/ NT(C) 
/ NT(D)/OBC/ SBC  

1. मु ा अ-3.1 म ये नमूद माणे जाती माणप  
2. पुढील वष  31 माच पयत वधैता असलेले नॉन-ि मी-लेयर माणप   

7 सामािजक आिण शै िणक 
ा मागास (SEBC) 

1. मु ा अ-3.1 म ये नमूद माणे  माणप  
2. पुढील वष  31 माच पयत वधैता असलेले नॉन-ि मी-लेयर माणप  

8 खु या वग तील 
आ थक ा दुबल 
घटकांसाठी 

1. मु ा अ-3.1 म ये नमूद माणे  माणप  
2. पुढील वष  31 माच पयत वधैता असलेले नॉन-ि मी-लेयर माणप  

9 माजी सैिनक 1. संर ण सेवा माणप  
2. उमेदवाराचे आई/वडील संर ण सवेते कायरत होते व ते महारा  रा याचे अिधवास अस याचे 

माणप  
10 संर ण सेवतेील कायरत 

य ती  
1. संर ण सेवा माणप  
2. उमेदवाराचे आई/वडील ज ेसंर ण सेवते कायरत होते व महारा  रा याचे अिधवास अस याचे 

माणप  
11 महारा  रा यात अिधवास 

नसलेले संर ण सेवतेील 
कायरत कमचारी  

1. संर ण सेवा माणप   
2. उमेदवाराचे आई/वडील संर ण सवेतेील कायरत य ती असून स या याचंी िनयु ती महारा  

रा यात झाली अस याचे काय लय मुखाचे माणप  अथवा 
3. उमेदवाराचे आई/वडील हे संर ण सेवते कायरत आहेत आिण ते महारा ातील पूव या 

िनयु ती या िनवास थानात रहात आहेत असे काय लय मुखाचे नमूद केलेले माणप   
12 अपंग उमेदवार  

(PWD1/ PWD 2/PWD 
3/PWD 4/ PWD 5) 

1. अपंग वाचा कार, अपंग वाची ट केवारी, कायम व पी अपंग व याबाबतचा प ट उ ेख 
असले या वै कीय मंडळाचे माणप   

13 अ पसं याकं उमेदवार  1. धम बाबतचे माणप  अथवा उमेदवार मु लम, बौ द, ि न, शीख, पारशी आिण जनै धम त 
मोडतो ाचा उ ेख असलेले शाळा सोड याचे माणप   

2. उमेदवाराचे अिधवास माणप  ** अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महारा  रा याचे 
अिधवास अस याचे माणप  
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अ. . उमेदवारांचे कार सादर करावयाचे कागदप े 
14 तािं क िवषय घेतलेले 

िव ाथ   
1. तािं क िवषयाचा उ ेख असलेले मा यिमक शालां त परी ा माणप  (SSC)  
 
 

वाढीव गुणां या अिध यासाठी आव यक कागदप े (िनयम .8.0 अ वये) 
15 इंटरिमडीएट िच कला 

परी ा  
1. इंटरिमडीएट िच कला ेणी परी ा उ ीण माणप   

16 एनसीसी/ एमसीसी/ काउुट 
गाईड/िस हील िडफे स गाईड  

1. स म ािधका याचे माणप   

17 ि डा 1. स म ािधका याचे खेळाचे माणप   
18 बो टर कूल उमेदवार 1. स म ािधका याचे माणप   
19 अनाथा मात वा त य 

असलेले उमेदवार  
1. स म ािधका याचे माणप   

20 ामीण शालये िव ाथ   1. मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदले या शाळेचा शाळा सोड या या माणप ात, 
शाळा या जागी आहे (शाळेचा प ा) याचा प ट उ ेख असावा.  

2. उमेदवार जथूेन मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदली आहे तेथील शाळा सोड याचे 
मूळ माणप , जर याने उ च िश णाकिरता जमा केलेले असेल तर अलीकडील शाळा/ 
महािव ालय सोड या या माणप ात, याने जथूेन मा यिमक शालांत माणप  परी ा िदली 
आहे या जागेचा प ट उ ेख आहे. 

अथवा 
1 उमेदवार या शाळेतून मा यिमक शालातं माणप  परी ा (SSC) िदली आहे या शाळे या 

नावाचा (प यासह) प ट उ ेख असलेले बोनाफाईड माणप .  
 
उमेदवार मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदलेली शाळा, 2011 या जनगनणेकडून 
जाहीर झा या माणे ामीण भागातील असेल तर याला गुणािध य िदले जाईल.  

 
* भारतीय रा ीय व माणप  दे यासाठी खालील कागदप े मा य केली जातील: 

1. उमेदवाराचे रा ीय व " भारतीय" हणनू दशिवलेले शाळा सोड याच े माणप   
2. यो य ािधका याने उमेदवारा या नावाने िदलेले भारतीय पारप   
3. उमेदवाराचे ज म िठकाण भारतात आहे असे दशिवलेले ज म माणप   

 
** अिधवास माणप  (Domicile Certificate): 
महारा  रा यातील यो य ािधका याकडून िदलेले अिधवास माणप  वधै हणनू िवचारात घेतले जाईल. उमेदवारा या 
आईचे अिधवास माणप ा या पु थ िववाह माणप  अथवा नावात बदल झालेला कायदेशीर पुरावा जोड यात यावा. 
अशा उमेदवाराकडून आई या नावाचा प ट उ ेख असलेले ज म माणप  जोडाव ेलागेल.  
 
पा तेसाठीचा अिंतम िदनांक: 
क ीय वशे प दतीमधील ऑनलाईन अज भर याचा आिण वेश िनि तीचा अंितम िदनांक िवचारात घेऊन सव िनयम 
आिण अटी लागू हो या या सव उ ेशांसह, उमेदवाराची पा ता िनि त केली जाईल अथवा ठरिवली जाईल. िव तृतपणे 
असे प ट केले जाते की, क ीय वशे प दतीमधील ऑनलाईन अज भर या या अंितम िदनांकापूव  या अटी आिण 
शत नुसार जर उमेदवार अपा  आढळला आिण अशा अपा  उमेदवाराने वर उ ेिखले या अंितम िदनांकानंतर ( हणजे 
ऑनलाईन अज भर याची आिण वशे अज िनि तीचा अंितम िदनांक) मागणी केलेली पा ता िमळव यास, अशा अंितम 
िदनांकानंतर िमळिवलेली पा ता, अपा  उमेदवाराला कोण याही उ ेशासाठी अथवा वशेातील कोण याही बाब साठी 
पा  ठरवू शकत नाही.  
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अ 3.3  यवसाय िश ण शु क ितपूत  योजनेसाठी आव यक कागदप े: 
वशे िनि त कर यासाठी उपरो त माणे नमुद सव कागदप े व या यितिर त खालील कागदप े आव यक आहेत: 

1. आधार न दणी काड 
2. िश णा य च ेनाव समािव ट असलेल ेरेशनकाड  
3. महारा  अिधवास माणप  (Domicile Certificate) 
4. पालकांचा उ प ाचा दाखला  
5. जातीचा दाखला 
6. जात वधैता माणप  
7. िद यांग वग ितल िश णा य करीता वै कीय मंडळाकडून िदलेल े अपंग वाच े माणप  यात अपंग व 

कायम व पी असून याच े माण 40% पे ा जा त आहे असा प ट उ ेख आहे.  
  


