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Pro forma – V 
(For candidate claiming seats reserved for Economically Weaker Section Candidates) 

सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय .राआधो4019/ . .31/16-अ, द . 12/02/2019 सोबतचे सहप  
 

पिरिश ट - अ 
 

महारा  शासन 
आ थक टया दुबल घटका या पा तेसाठी माणप  

माणप  . 
 
 
 
 

(सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय . राआधो4019/ . .31/16 अ, िदन क12 फेबवारी, 2019 अ वये 
आ थक टया दुबल घटकासाठी िविहत केले या 10% आर णाचा लाभ घे यासाठी ) 

 
मािणत कर यात येते की, ी/ ीमती/कुमारी ----------------------- ी/ ीमती-------------------

---------य चा/य ची मुलगा/मुलगी गाव/शहर ------------तालुका -----------िज हा/िवभाग -------------- 
महारा ाच ेरिहवासी आहेत. तो/ती ------------ जातीच ेअसून जात /पोटजात/ वगच ेअसून याचा समावेश महारा  
रा य लोकसेवा अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िनरधीसूिचत जमाती (िव.जा.), भट या जमाती (भ.ज.), िवशेष 
मागास वग (िव.मा. ) आिण इतर मागास वग (इ.मा.व) य या साठी आर ण अिधिनयम-2001 (सन 2004 चा महारा  
अिधिनयम 8) आिण महारा  रा य सामािजक आिण शै िणक मागास (एस ई बी सी) वग किरता (रा यातील शै िणक 
सं थ मधील जाग या वेशाच ेआिण रा या या िनयं णाखालील लोकसेव मधील िनयु य च े कवा पद च)े आर ण 
अिधिनयम,2018 (सन 2018चा महारा  अिधिनयम म क 62) म ये नमूद केले या वग तगत होत नाही. 

महारा  शासन, सामा य शासन िवभागाचा शासन िनणय . राआधो4019/ . .31/16अ, िदन क 
12 फेबवारी 2019 अ वये या या/ित या कुटंुबाच े ोत च ेएकि त वा षक उ प  . ------------------/- असून, 
सदर उ प  .8,00,000/- पे ा कमी आहे. यामुळे अस े मािणत कर यात येत आहे की, तो/ ती य चा आ थक टया 
दुबल घटकाम ये समावेश होतो. 

स म ािधकारी य ची सही  
िठकाण:        वा री : 
िदन क:        नाव : 
        पदनाम : 

हे माणप  अजक य ने सादर केले या खालील कागदप /पुराव ेय या आधारावर िनगिमत कर यात येत 
आहे. 

1. 
2. 
3. 

िटप: सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय .राआधो4019/ . .31/16-अ, िद . 12/02/2019, नुसार आ थक दुबल 
घटकासाठी या आर णाचा लाभ घे यासाठी पा ता माणप  दे यासाठी स म ािधकारी हणून तहिसलदार य ना घोिषत कर यात 
आले आहे. 
 

 

फोटो 


