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List of Documents for MBA Admission 2021-22 
1 CET Score Card / �वेश पर��ा 
कोरकाड� 

2 SSC Statement of Marks / Certificate / एस एस सी गुणप�क 

3 HSC Statement of Marks / Certificate / एच एस सी गुणप�क 

4 Graduation Statement of Marks / पदवी गुणपतर्क  

5 Graduation Transfer Certificate/Leaving Certificate / महा�व�यालय सोड"याचा दाखला  

6 Migration Certificate (Other than SPPU University) / माई%ेशन �माणप� 

7 GAP Certificate (Notarized Rs.100/- Stampe Paper)  (If Applicable) / गॅप स(ट�*फकेट 

8 Nationality Certificate / रा,-�य.व �माणप� 

9 Domicile Certificate (Maharashtra State Candidate) / अ0धवास �माणप� 

10 Caste Certificate / जात �माणप� 

11 
Non Creamy Layer Certificate (Valid up to 31st March 2022) - [SBC, V.J./N.T.(A), N.T.(B), N.T.(C), N.T.(D), O.B.C.] / 

नॉन 45मेलेअर स(ट�*फकेट 

12 Caste Validity Certificate / जात वैधता �माणप� 

13 Income Certificate F.Y. 2020-21 (Scholarship/Freeship Candidate) / उ.प8न दाखला वष� २०२०-२१ 

14 Aadhar Card Copy  / आधार काड� �त 

15 Bank Passbook Xerox with IFS Code, MICR No., Branch Code / बँक पासबुक �त 
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जात �माणप� 
ओळखीचा पुरावा  :-  पासपोट�, आधार काड�, मतदार काड�, पDरवहन काड�, पॅन काड�, शासक5य / Eनमशासक5य ओळखप� 

(कोणताह� एक)   

प.याचा पुरावा  :-  मतदार याद�चा पुरावा, पाणी Fबल, घराची टॅHस पावती, ७/१२ व ८अ उतारा, इलेिH-क Fबल, आधार काड�, पासपोट�, 

(कोणताह� एक)   टेलेफोन Fबल, पDरवहन काड�, रेशन काड� 

वयाचा पुरावा   :-  बथ� स(ट�*फकेट, १० वी  चे बोड� स(ट�*फकेट, बोनाफाईड स(ट�*फकेट, ट�. सी. 

(कोणताह� एक) 


थाEनक पुरावा  :-  
थाEनक र(हवासी पुरावा तलाठO, 
थाEनक र(हवासी पुरावा %ामसेवक, महानगर पाQलका र(हवासी दाखला, 

(कोणताह� एक)  पोल�स पाटलाने जार� केलेला र(हवासी दाखला 

उ.प8न पुरावा  :-  उ.प8नाचा दाखला ३ वषा�चा, शासक5य कम�चार� अस"यास वेतन  �माणप�/फॉम� १६- ३ वषा�चे (वVडलांचा) 

(कोणताह� एक)   

अEत आवXयक पुरावे :- आजोबाचा ट�. सी. *कंवा कोतवाल बुकची नHकल (२०१२ Zया GR नुसार), वVडलांची ट�. सी. नस"यास 

आ.या / काकाची,  

का
ट स(ट�*फकेट बह�ण/भाऊ/आ.या/वडील/आजोबा/चुलतभाऊ यापैक5 एकाचे  

का
ट _हॅQलVडट� बह�ण/भाऊ/आ.या/वडील/आजोबा/चुलतभाऊ यापैक5 एकाचे 
 

(अज� करावयाचे (ठकाण :- उप�वभागीय अ0धकार� / िज"हा0धकार� काया�लय) 
******* 
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जात वैधता �माणप� 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******* 

अEत आवXयक कागदप� े: 

• आधार  

• ई – मेल 

• मोबाईल  

• ओDरिजनल का
ट स(ट�*फकेट व झरेॉHस �त  (अज�दाराच)े 

• का
ट स(ट�*फकेट, ट�. सी., Eनग�म उतारा  वVडलांची / अQशb�त 

अस"यास अQशb�तचे Affidavit Rs.100/- Stamp Paper 

• Eनग�म उतारा,  अज�दाराचे (Primary *कंवा ४ थीची) अज�दार १ त े१० 

एकाच शाळेत असेल तर १०/१२ �व ची ट�. सी. झरेॉHस �त चालेल  

• आजोबा ची ट�. सी., कोतवाल बुकची नHकल, का
ट स(ट�*फकेट, सि_ह�स 

बुक *कंवा खरेद� खात आवXयक (२०१२ Zया GR नुसार) 

• ५ वेगवेगळे सरनेम मुलाZया जाती  मधलेच 
 

OBC/SC/SBC/VJNT Website: 

https://bartievalidity.maharashtra.gov.in/  

फॉम� भeन झा"यावर जात वधैता ऑ*फसला �यावयाच े

कागदप� े: 
1) ओDरिजनल ऍ*फडिे_हट (फॉम� ३ Eनयम -४(१)) 

2) कोतवाल नhदवह� उतारा 

3) महा�व�यालयाZया ओळखप�ाची सा�ां*कत �त 

4) अज�दाराZया जात �माणप�ाची �त   

5) ७/१२ उतारा 

6) अज�दाराचे मूळ जात �माणप� 

7) �ाथQमक शाळा सोड"याचा दाखला (वVडल) 

8) �ाथQमक व माjयQमक शाळा सोड"याचा दाखला 

9) ऍ*फडिे_हट (फॉम� १७ Eनयम - १४) 

10) वVडलांच ेजात  �माणप� 

11) महा�व�यालयाZया �ाचायाkच ेQशफारस प� 
 

ST Website: 

https://etribevalidity.mahaonline.gov.in/  
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नॉन *4मीलेयर स(ट�*फकेट 
ओळखीचा पुरावा  :-  पासपोट�, आधार काड�, मतदार काड�, पDरवहन काड�, पॅन काड�, शासक5य / Eनमशासक5य ओळखप� 

(कोणतेह� दोन) (वडील व मुलाचा)   

प.याचा पुरावा  :-  मतदार याद�चा पुरावा, पाणी Fबल, घराची टॅHस पावती, ७/१२ व ८अ उतारा, इलेिH-क Fबल, आधार काड�, पासपोट�, 

(कोणताह� एक)   टेलेफोन Fबल, पDरवहन काड�, रेशन काड� 

वयाचा पुरावा   :-  बथ� स(ट�*फकेट, १० वी  चे बोड� स(ट�*फकेट, बोनाफाईड स(ट�*फकेट, ट�. सी. 

(कोणताह� एक) 


थाEनक पुरावा  :-  
थाEनक र(हवासी पुरावा तलाठO, 
थाEनक र(हवासी पुरावा %ामसेवक, महानगर पाQलका र(हवासी दाखला, 

(कोणताह� एक)  पोल�स पाटलाने जार� केलेला र(हवासी दाखला 

उ.प8न पुरावा  :-  उ.प8नाचा दाखला ३ वषा�चा, शासक5य कम�चार� अस"यास वेतन  �माणप�/फॉम� १६- ३ वषा�चे, 

(कोणताह� एक)  _यापार� अस"यास ITR फॉम� (वVडलांचा) 

अEत आवXयक पुरावे :- आजोबाचा ट�.सी. *कंवा कोतवाल बुकची नHकल, OBC - १९६७ पूवrचा, SC/ST-१९५० पूवrचा, 

VJNT /SBC - १९६१ पूवrचा पुरावा लागेल (फHत ओDरिजनल), अज�दाराचे का
ट स(ट�*फकेट (फHत  

ओDरिजनल), वVडलांची ट�. सी. नस"यास आ.या/काका ची चालेल (फHत ओDरिजनल), पूवrचे नॉन-45Qमलेयर  

स(ट�*फकेट (पूवr काढले अस"यास), का
ट _हॅQलVडट� स(ट�*फकेट (अस"यास) 
 

(अज� करावयाचे (ठकाण :- तहसीलदार काया�लय) 
******* 
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वय, रा,-�य.व आxण अ0धवास �माणप� (डोQमसाईल) 
ओळखीचा पुरावा  :-  पासपोट�, आधार काड�, मतदार काड�, पDरवहन काड�, पॅन काड�, शासक5य / Eनमशासक5य ओळखप� 

(कोणताह� एक) 

   

प.याचा पुरावा  :-  मतदार याद�चा पुरावा, पाणी Fबल, घराची टॅHस पावती, ७/१२ व ८अ उतारा, इलेिH-क Fबल, आधार काड�, 

(कोणताह� एक)   पासपोट�, टेलेफोन Fबल, महानगर पाQलका र(हवासी दाखला, पDरवहन काड�, रेशन काड� 

 

वयाचा पुरावा   :-  बथ� स(ट�*फकेट, १० वी *कंवा १२ वी चे बोड� स(ट�*फकेट, बोनाफाईड स(ट�*फकेट, ट�. सी. 

(कोणताह� एक) 

 

इतर पुरावे    :-  पाणी Fबल, घराची टॅHस पावती, इलेिH-क Fबल, रेशन काड�, �ववाहाचे �माणप�, पतीचे प.याचा पुरावा, (कोणताह� एक)  

    भाडे पावती, ७/१२ व ८अ उतारा 
 


थाEनक पुरावा  :-  
थाEनक र(हवासी पुरावा तलाठO, 
थाEनक र(हवासी पुरावा %ामसेवक, महानगर पाQलका र(हवासी दाखला, 

(कोणताह� एक)  पोल�स पाटलाने जार� केलेला र(हवासी दाखला 
 

(अज� करावयाचे (ठकाण :- तहसीलदार / उप�वभागीय अ0धकार� / िज"हा0धकार� काया�लय) 
******* 
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उ.प8नाचा दाखला 
ओळखीचा परुावा   :-  पासपोट�, आधार काड�, मतदार काड�, पDरवहन काड�, पॅन काड�, शासक5य / Eनमशासक5य ओळखप� 

(कोणतेह� दोन) (वडील व मलुाचा) 
 

प.याचा परुावा  :-  मतदार याद�चा परुावा, पाणी Fबल, घराची टॅHस पावती, ७/१२ व ८अ उतारा, इलेिH-क Fबल, आधार काड�, 

(कोणताह� एक)    पासपोट�, टेलेफोन Fबल, महानगर पाQलका र(हवासी दाखला, पDरवहन काड�, रेशन काड� 
 

वयाचा परुावा   :-  बथ� स(ट�*फकेट, १० वी *कंवा १२ वी च ेबोड� स(ट�*फकेट, बोनाफाईड स(ट�*फकेट, ट�. सी. 

(कोणताह� एक) 

 


थाEनक परुावा   :-  
थाEनक र(हवासी परुावा तलाठO, 
थाEनक र(हवासी परुावा %ामसेवक, महानगर पाQलका 

(कोणताह� एक)   र(हवासी दाखला, पोल�स पाटलाने जार� केलेला र(हवासी दाखला 
 

उ.प8नासाठO परुावा  :-  शासक5य कम�चार� अस"यास वेतन �माणप� / फॉम� १६ - ३ वषा�च,े _यापार� अस"यास ITR 

(कोणताह� एक)    फॉम�, तलाठO अहवाल (वVडलांचा) 
 

(अज� करावयाचे (ठकाण :- तहसीलदार / उप�वभागीय अ0धकार� / िज"हा0धकार� काया�लय / महसूल मडंळ अिधकार�) 

******* 
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आ0थ�क दबु�ल �माणप� 
ओळखीचा पुरावा  :- पासपोट�, आधार काड�, मतदार काड�, पDरवहन काड�, पॅन काड�, शासक5य / Eनमशासक5य ओळखप� फोटो असलेले 

(कोणतेह� दोन)  बँक पासबुक, जे,ठ नागDरक दाखला, नोकर�चे ओळखप� 

प.याचा पुरावा  :-  मतदार याद�चा पुरावा, पाणी Fबल, घराची टॅHस पावती, ७/१२ व ८अ उतारा, इलेिH-क Fबल, आधार काड�, 

(कोणतेह� दोन)   पासपोट�, टेलेफोन Fबल, पDरवहन काड�, रेशन काड� 

वयाचा पुरावा   :-  बथ� स(ट�*फकेट, १० वी *कंवा १२ वी चे बोड� स(ट�*फकेट, बोनाफाईड स(ट�*फकेट, ट�. सी. 

(कोणताह� एक) 


थाEनक पुरावा  :-  
थाEनक र(हवासी पुरावा तलाठO, 
थाEनक र(हवासी पुरावा %ामसेवक, महानगर पाQलका 

(कोणताह� एक)  र(हवासी दाखला, पोल�स पाटलाने जार� केलेला र(हवासी दाखला 

उ.प8न पुरावा  :- तहसीलदार यांचा उ.प8नाचा दाखला १ वषा�चा, वेतन �माणप�, तलाठO अहवाल, ITR ३ वषा�चे,  

(कोणताह� एक)  जेथे काम करतो तेथील मालकाने (दलेले गत आ0थ�क वषा�तील वेतन �माणप� 

अEत आवXयक :- 
वयंघोषणाप� EWS १०% आर�ण कDरता 

 

(अज� करावयाचे (ठकाण :- तहसीलदार / उप�वभागीय अ0धकार� / िज"हा0धकार� काया�लय / महसूल मडंळ अिधकार�) 

******* 


