
EWS ची पा ता नि चत कर यासाठ  क  सरकारने खाल ल नकष दले आहेत.  EWS अतंगत वग कृत 

कर यासाठ , आप याला खाल  सूचीब ध सव नकष पूण करणे आव यक आहे. 

 

1. तु ह  सामा य ेणीशी संबं धत आहात का? 

10% EWS आर ण कोटा फ त सामा य ेणी या उमेदवारांसाठ  दला जातो. इतर ेणी या 

उमेदवारांना आधीच आर ण फायदे आहेत - ओबीसी (27%), एससी (15%), आ ण एसट  (7.5%). 

 

2. तुम या कुटंुबाचे उ प न 8 लाख पयांपे ा कमी आहे का? 

या य तींना एससी, एसट  आ ण ओबीसी आर णा या योजनेत समा व ट केले जात नाह  आ ण 

यां या कुटंुबाचे एकूण वा षक उ प न 8 लाख पयांपे ा कमी आहे (केवळ आठ लाख पये) यांना 

आर णा या फाय यासाठ  ईड यूएस हणून ओळखले जावे. 

उ प नात अजा या वषापूव या आ थक वषासाठ  सव ोतांपासून मळणारे उ प न जसे वेतन, शतेी, 

यवसाय, यवसाय इ याद ंचा समावेश असेल. 

 

3. तुम या कुटंुबा या मालक ची शतेजमीन 5 एकरपे ा कमी आहे का? 

ईड यूएस अतंगत वग कृत कर यासाठ , आप या कुटंुबाकड े 5 एकर कंवा याहून अ धक आकाराची 

शतेजमीन असू नये कंवा या या मालक ची नसावी. 

 

 

 

4. तुम या कुटंुबा या मालक चा नवासी लॅट 1000 sq.ft पे ा कमी आहे का? 

ईड यूएस अतंगत वग कृत कर यासाठ , तुम या कुटंुबाने 1000 चौरस फूट कंवा यापे ा जा त 

े फळाचा नवासी लॅट घेऊ नये कंवा ता यात घेऊ नये. 

 

5. तुम या कुटंुबा या मालक चा नवासी भूखंड 100 चौरस याडपे ा कमी आहे (अ धसू चत 

नगरपा लकांम ये)? 



ईड यूएस अतंगत वग कृत कर यासाठ , आप या कुटंुबाने अ धसू चत नगरपा लकांम ये 100 चौरस 

याड कंवा याहून अ धक े ाचा नवासी भूखंड मालक कंवा ता यात घेऊ नये. 

तु ह  ल ात घेऊ शकता क  100 चौरस याड 900 चौरस फूट कंवा 2 सट (अंदाजे) या बरोबर च ेआहेत. 

 

6. तुम या कुटंुबा या मालक चा नवासी भूखंड 200 चौरस याडपे ा कमी आहे (अ धसू चत 

नगरपा लकां य त र त)? 

ईड यूएस अतंगत वग कृत कर यासाठ , आप या कुटंुबाने अ धसू चत नगरपा लकां य त र त इतर 

े ांम ये 200 चौरस याड कंवा याहून अ धक े ाचा नवासी भूखंड मालक कंवा ता यात घेऊ नये. 

आपण ल ात घेऊ शकता क  200 चौरस याड 1800 चौरस फूट कंवा 4 सट (अंदाजे) या बरोबर च ेआहे. 

 

 

 

 

egRoiq.kZ lqpuk 

 egkjk’Vª “kklukus EWS vkj{k.kkpk ykHk ?ks.;kdfjrk QDr #i;s 8 y{k dkSVqachd 

mRiUukph ,deso vV fu”phr dsysyh vkgs- ;k O;frjhDr egkjk’Vª “kklukps EWS 
izek.ki= dk<rkauk nqljk dks.krkgh fud’k ukgh- egkjk’Vª “kklukP;k jkT; Lrjkojhy loZ 
izos”k izfØ;sr o uksdjhe/;s lnj izek.ki= xzkg; /kjys tkrs- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

कौटंु बक उ प न मानले जाते; पण EWS आर ण नयमांनुसार "कुटंुब" हणजे काय? 

या उ देशासाठ  "कुटंुब" या श दाम ये आर णाचा लाभ शोधणार  य ती, याचे/ तच ेपालक आ ण 18 

वषाखाल ल भावंड ेतसेच याचा/ तचा जोडीदार आ ण 18 वषाखाल ल मुले यांचा समावेश असेल. 

"कुटंुब" कड ेवेगवेग या ठकाणी कंवा वेगवेग या ठकाणी/शहरांम ये असलेल  मालम ा जमीन लागू 

करताना जोडल  जाईल.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

dqBs o dlk vtZ djkok] 

1- loZ izFke vtZnkjkus R;kps ukos fdaok oMhykaP;k ukokus mRiUu nk[kyk izkIr 

dj.;klkBh vkiY;k ijhljkrhy rykBh dk;kZy;kyk HksV nsowu mRiUukpk nk[kyk 

izkIr d#u ?;kok- 

2- mRiUukpk nk[kyk izkIr >kY;kuarj vkiY;k toGP;k vkIkys lsok dsUnzkP;k 

ek/;ekrqu LFkkfud rglhynkj ;kaP;k ekQZr izek.khr vlysyk mRiUukpk nk[kyk 

izkIr dj.;kdfjrk vtZ vkWuykbZu i/nrhus lknj djkok- 

3- mRiUukpk nk[kyk rglhnkj ;kaP;kdMwu izkIr >kY;kuarj EWS izek.ki= ¼dsUnz o 

jkT; ljdkjps½ izkIr dj.;kdfjrk vkiys lsok dsUnzkP;k ek/;ekrqu vtZ vkWuykbZu 

i/nrhus lknj djkok- 

4- nksUgh vtZ lknj djrkauk vkiys lsok dsUnzkP;k ek/;ekrqu th dks.krh vko”;d 

dkxn i=kph ekx.kh dj.;kr ;sbZy R;kph ;ksX; iqrZrk d#up vkiyk vtZ 

vpwdi.ks lknj dj.ks vis{khr vkgs- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

न कष 

या य ती अनुसू चत जाती, जमाती आ ण ओबीसींसाठ  आर णा या योजनेत समा व ट 

नाह त आ ण यां या कुटंुबाचे एकूण वा षक उ प न 8 लाख पयांपे ा कमी आहे यांना आर णा या 

फाय यासाठ  फ त ईड यूएस हणून ओळखले जाते. 

तसेच, या य तीच ेकुटंुब खाल ल मालम ांपैक  कोण याह  मालक चे कंवा यां या मालक च े

आहे यांना EWS हणून ओळख यापासून वगळले जाईल, कौटंु बक उ प नाची पवा न करता: 

• 5 एकर शतेजमीन आ ण वर ल; 

1000 1000 चौरस फूट आ ण यावर ल नवासी लॅट; 

Sq अ धसू चत नगरपा लकांम ये 100 चौरस याड आ ण यावर ल र हवासी भूखंड; 

Than नवासी, 200 चौरस याडाचा भूखंड आ ण वर ल े ां य त र त 

सू चत नगरपा लका. 

जर तु ह  ईड यूएस कोटा अतंगत वचारात घे यास पा  उमेदवार असाल तर - सरकारने 

आ थक या कमकुवत वभागांसाठ  दलेले फायदे चुकवू नका. जर संबं धत तहसीलदार कंवा 

अ धकार  ईड यूएस तरतदु ंबाबत अन भ  असतील, तर याला नवीन ईड यूएस नयम दाखवा आ ण 

ईड यूएस माणप ाची मागणी करा. 


