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1) ओळख/प्रस्तावना 

मिाराष्र िासनाच्या ई-गर्विजन्स धोरण-2011 नुसार नागररकांना र्लि सुववधा उपलब्ध
िोण्याच्या िेतूने  आदिवासी ववकास ववभागाने अनुसूधचत र्माती वैधता प्रमाणपत्र
पर्ताळणीकररता ऑनलाईन सुववधा उपलब्ध कुनन दिलेली आिे   सिर प्रमाण प्रणालीमुळे
नागररकांना र्लि गतीने व पारििी सुववधा तर शमळेलच पण त्याशिवाय या प्रणालीमुळे
अनुसूधचतर्मातीप्रमाणपत्रतपासणीच्याकायजक्षमतेमध्ये सुधारणािीिोणारआिे  
 

पुस्तीकेचाहेतू  
अनुसूचचत जमाती प्रमािपत्र पडताळिीसाठी ऑनलाईन अजज सादर करिा-यासाठी तयार
करण्यातआलेलेअसूनयाप्रणालीमुळेववववधतपिीलवारमादितीउउपलब्धिोणारआिे   
 

महत्वाचीसूचना  
र्मातीचे प्रमाणपत्रावरील र्मातीचे नांव चुकीचे असल्यासउ स्पेलींगमध्ये चुका असल्यासउ
उिा कोळीमिािेवऐवर्ीमिािेवकोळीउBhil, Varli असेअसल्यासतीईफ्मजमध्येभुननर्ोरू्
नये तीसंबंधधतसक्षमप्राधधका-यांकरू्नबिलूनघ्यावीत  

Verify Certificate:- 
 

अर्जिाराच्याकायाजलयांनीअर्जिारालार्मातीचेवैधताप्रमाणपत्रननगजशमतकेल्यानंतर
त्याबाबतचीसत्यासत्यता(Verification of Validity Certificate) पर्ताळूनपािावयाची
असल्यासhttp://etribevalidity.mahaonline.gov.inयासंकेतस्थळावरपर्ताळूिकतात  

Important Documents:- 
 

यामध्येअनुसूधचतर्मातीबाबतचेननयमउअधधननयमउिासनननणजयउपररपत्रकेइत्यािी
आपणासउपलब्धिो िकतील  

Photo Edit Guidelines:- 
 

http://etribevalidity.mahaonline.gov.in/
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ऑनलाईनअर्जभरतानाफोटोअपलोर्करतानाफोटोचाआकारयोग्यत्याप्रमाणात
रािण्यासाठीमागजििजकसूचनासंकेतस्थळाच्याHome page वरिेण्यातआलेल्याआिेत  
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2) आददप्रमािप्रिालीचीठळकवैशिष्ठये (Salient features of etribe Validity) 

 अनुसूधचत र्माती प्रमाणपत्र पर्ताळणी कुनन घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची
सुववधा उपलब्धआिे  

 ई-मेल व एसएमएस द्वारे  प्रत्येक टयावर प्रकरणाबाबतची सद्यस्स्थती
उपलब्धतेबाबतचीसुववधाउपलब्धआिे  

 अर्जिार त्याच्या प्रकरणाबाबतची सद्यस्स्थती त्याच्या ल्ग ईन मध्येऑनलाईन पािू
िकतो  

 अर्जिार िैक्षणणकउ ननवर्णूकउ सेवांतगजतउ सेवापूवजउ तक्रार व इतर इत्यािी कारणासाठी
अर्जऑनलाईनसािरकुनिकतो  

 अर्जिाराने भरलेल्या मादितीनुसार प्रकरण मिाराष्र राययातील संबंधधत अनुसूधचत
र्माती प्रमाणपत्र तपासणी सशमतीकर्े परस्पर िस्तांतरीत िोण्याची सुववधा उपलब्ध
आिे  

 अर्जिारासत्याच्याअर्ाजचीपोिोचप्रातिोते  
 अर्जिारास तसेच अर्जिाराच्या मिाववद्यालये/कायाजलये यांना पाठववण्याबाबतचे पत्राचे
नमुने(अर्जिारासकारणेिाखवानोटीससि)तयारिो िकतील  

 प्रकरणवैधठरल्यानंतरवैधताप्रमाणपत्रऑनलाईनशमळण्याचीसुववधाउपलब्ध 
 पारििजकतावस्वतःच्याप्रकरणाचीसद्यस्स्थतीपािण्याचीसुववधाउपलब्धआिे  
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3) अजजभरण्यासाठीखालीलसेकेतस् ळाचाययूआरलल   
https://etribevalidity.mahaonline.gov.inवापरकरावा 
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4) नवीननोंदिी 
 वैधता प्रमाणपत्र पर्ताळणी साठी अर्जिाराने नोंिणीसाठी एकिाच त्याची मादिती भुननउ
नोंिणीकरावयाचीअसूनत्यामध्येखालीलमादितीिेणेआवयकआिे  

टपे- सुुनवातीला 

 नवीननोंिणीवरclick करणे 
 कोणत्या िेतूसाठी वैधता प्रमाणपत्राची पर्ताळणी करावयाची आिेउ तो पयाजय
त्याचास्पष्टउल्लेखकरावा  

 प्रथमनांवउनंतरमधलेनांवविेवटचेनावनोंिवाउस्त्रीअर्जिारानेनतचेमािेरचे
नांव म्िणरे् वडर्लांकर्ील नांव नोंिणे आवयक आिे   तसेच सवज कागिपत्रे
वडर्लांकर्ीलअसावीत पतीकर्ीलनसावीत  

 शलगंननवरू्नत्यावरclick करणे 
 र््मतारीखनोंिवावी  
 आधारकार्जअसल्यासक्रमांकनोंिवा 
 अर्जिाराचा मोबाईल क्रमांकउ ई-मेल आयर्ी तसेच आईचे प्रथम नांव नोंिववणे
आवयकआिे  

 र्मातीप्रमाणपत्रक्रमांकनोंिवा 
 यूझरनेमद्या यूझरेनेमअल्फा्युमॅररकअसणेआवयकआिेउययामध्येकमीत
कमीआठअक्षरेअसणेआवयकययामध्येकमीतकमीएकतरीवविेषअष्रर
असणेआवयकआिे उिा (#,$,@) 

 पासवर्ज द्या  पासवर्ज अल्फा्युमॅररक असणे आवयक आिेउ ययामध्ये कमीत
कमीआठअक्षरेअसणारेआवयकययामध्येएकअक्षर कॅवपटलउएकस्म्लउ
एक नंबर असलेले आणण एक वविेष अष्रर उिा (#,$,@) असलेला असणे
आवयक 

 त्यानंतरदिलेलीअक्षरेcaptcha.टाईपकरा 
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 मादितीर्तन(Save)करण़््यासाठीसबमीट(Submit)वरस्क्लककरा  
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5) यूझर नेम(User Name) ववसरलाअसल्यास 
 

 र्रअर्जिारानेअगोिरचनोंिणीकेलीआणणतो/ती त्याचा/नतचायूझर नेमववसरला
असल्यासत्यासखालीलस्क्रीनमध्येििजववल्यानुसारयूझर नेमपरतप्रातकुनिकतो 
त्यासाठीखालीलस्टेपसआिेत  

 अर्जिारानेरस्र्स्टरकेलेलामोबाईलक्रमांकटाकावा  
 रस्र्स्टरकरताना टाकण्यातआलेला ई-मेलउ प्रथम नांवउ मधले व नंतर िेवटचे नांव
टाकावे  

 आईचेनांवटाकावे 
 दिलेलीअक्षरेटाईपकराcaptcha. 
 सबमीटबटणावरस्क्लककरा  
 यूझरनेमअर्जिाराच्याई-मेलवमोबाईलफोनवरएसएमएसद्वारेदिसूिकेल  
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6) पासवडजववसरलाअसल्यास  
 

 र्रअर्जिारानेअगोिरचनोंिणीकेलीआणणतो/तीत्याचा/नतचापासवर्जववसरला
असल्यास त्यास खालील स्क्रीन मध्ये ििजववल्यानुसार पासवर्ज परत प्रात कुन
िकतो त्यासाठीखालीलस्टेपसआिेत  

 अर्जिारानेत्याचायूझरनेमटाईपकरावा  
 र््मतारीखशसलेक्टकरावी  
 आईचेनांवटाकावे 
 नवीन पासवर्ज टाकावा  पासवर्ज अल्फा्युमॅररक असणे आवयक आिेउ ययामध्ये
कमीत कमी आठ अक्षरे असणारे आवयक ययामध्ये एक अक्षर कॅवपटलउ एक
स्म्लउ एक नंबरअसलेलेआणण एक वविेषअष्रर उिा (#,$,@) असलेला असणे
आवयक 
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 खात्रीकरण्यासाठीतोचपासवर पपु्िाटाकावा 
 सबमीटबटणावरस्क्लककरा  

 
 

7)  प्रिालीमध्येप्रवेियlog in  करताना: 
 

 अर्जिारानेअर्जभरतानाप्रथमप्रणालीमध्येप्रवेिकरण्यासाठील्गइनकरणेआवयक
आिे  

 ल्गइनकरण्यासाठीवापरकत्याजनेनवीनरस्र्स्रेिनफ्मजभरणेआवयकआिे  
 त्यातीलकािीतपिीलाचाप्रणालीमध्येअतंभाजवअसेल  
 वापरकत्याजसर्रयूझरनेमवपासवर्जववसरलाअसल्यासत्यासाठीस्वतंत्रशलकंउपलब्ध
असेल (खालीलधचत्रामध्येििजववल्यानुसार) 
 

वापरकत्याजनेल्गइनकरतानाअचूकयूझरनेमवपासवर्जटाकणेआवयकआिे  
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8) वैधताप्रमािपत्राकररताअजज 

8.1. अजजदाराबाबचीमूळमादहती    
 

 वैधताप्रमाणपत्राकररताअॅलीकेिनयेथेस्क्लककरा  
 अर्जिाराने येथे त्याच्याबाबतची मूळ मादिती नांवउ शलगं इ भुनन ती बरोबर
असल्याचीखात्रीकुननसेर्विकरावी  

 र्ातप्रमाणपत्राचाबारकोर्क्रमांकटाकावा (र्रअसेलतर) 
 वैवादिकस्स्थतीनमूिकरण्यातयावीउर्ीनमूिकरणेअननवायजआिे  
 पत्रर्वयविाराकररता तसेच संपकाजकररता पत्ता नमूि करण्यात यावाउ ययामध्ये
पदिल्यारांगेतराययउस्र्ल्िाउतालुकाउििरउपार्ाउवार्ीतसेचवपनकोर्इत्यािीची
मादिती भरणेआवयकआिे  यामधील िसु-याओळीत पत्त्याबाबतची मादिती
भरावयाचीआिेपरंतूतीअननवायजनािी (खालीलधचत्रामध्येििजववल्याप्रमाणे) 

ऑनलाईन पध्ितीने प्रात केलेल्या र्ातीच्या िाखल्यावरच बारकोर् असणार आिेत  या
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बारकोर्च्याआधारेअर्जिारिाखल्यातीलतपिीलांचावापरकुनिकतो  
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8.2. अजजदाराच्यावलडलाेबाबतचीमादहती  
 

 अर्जिाराच्या वडर्लांची मादिती भरताना मोबाईलक्रमांक िेणेअननवायज नािी  वडर्लांचे
शिक्षणझालेआिेककंवानािीत्याप्रमाणेपयाजयननवर्ावा वडर्लांचाकायमचापत्तानमूि
करणेअननवायजआिे  ययामध्येपदिल्याओळीतराययउ स्र्ल्िाउतालुकाउििरउपार्ाउ
वार्ीतसेचवपनकोर्इत्यािीचीमादितीभरणेआवयकआिे यामधीलिसु-याओळीत
पत्त्याबाबतची मादिती भरावयाची आिे परंतू ती अननवायज नािी  (खालील धचत्रामध्ये
ििजववल्याप्रमाणे) 

 वडर्लांचा र्वयवसायाबाबत कफल्र् मध्ये मादिती दिलीउ त्यातून ननवर् करावी (त्यामध्ये
अननवायजअसलेलेवअननवायजनसलेलेअसेिोनआिेत त्याप्रमाणेिीमादितीभरावी) 
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8.3. अजजदाराच्यावलडलाेकडीलनातेवाईकाेबाबतचीमादहती 
 

 अर्जिाराच्या वडर्लांकर्ील नातेवाईकांची मादिती दिलेल्या कफल्र्मध्ये भरणे
आवयक आिे  र्से पारंपाररक र्वयवसायउ र्मातीचे कुलिैवतउ मातभभाषाउ
बोलीभाषा (र्र मातभभाषा मराठी असल्याचे ननवर्ले गेले) आणण र्मातीतील
ककमान पाच आर्नांवे नातेवाईकांची ककंवा समार्ातील लोकांची िेणे आवयक
आिे  

 सवजमादितीभुननझाल्यावरिीमादितीर्तन(सेर्वि)करा  
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8.4. पत्त्याबाबतचातपिील: 
 

 पत्त्याच्यातपिीलामध्येअर्जिारानेअननवायजअसलेलामूळगांवाचापत्तानमूिकरावा 
ययामध्ये पदिल्या रांगेत राययउ स्र्ल्िाउ तालुकाउ ििरउ पार्ाउ वार्ी तसेच वपनकोर्
इत्यािीचीमादितीभरणेआवयकआिे यामधीलिसु-याओळीतपत्त्याबाबतचीमादिती
भरावयाचीआिेपरंतूतीअननवायजनािी (खालीलधचत्रामध्येििजववल्याप्रमाणे) 

 र्रअर्जिारानेमूळगांवसोर्लेअसेलतरगांवसोर्ल्याचीतारीखवगांवसोर्ण्याचे
कारणनमूिकरावे र्रअर्जिारानेमूळगांवसोर्लेनसेलतरिीमादितीअर्जिाराने
भरण्याचीआवयकतानािी  
 

 अर्जिाराने सध्याचाउ कायमचा तसेच मूळ गांवचा पत्ता नमूि करणे आवयकआिे 
तसेचअर्जिाराने त्याचेमूळगांवसोर्लेअसल्याससध्यात्याचेवडर्लांकर्ीलकोणते
नातेवाईकराितातउयाचीमादितीनमूिकरावी (खालीलधचत्रामध्येििजववल्यानुसार) 
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8.5. जमातीचेप्रमािपत्राबाबतचातपिील: 

 

 र्मातीच्या िाखल्याबाबतच्या तपिीलामध्ये र्मातीच्या  िाखल्यामध्ये प्रात झालेली
मादितीअर्जिारानेपािूनघ्यावी उिा र्ातीचािाखलाक्रमांकउ दिनांकउर्मातीचेनांव
इत्यािीतसेचइतरअननवायजबाबी  

 र्मातीच्या िार्वयाच्या समथजनाथज आणखी कािी कागिपत्रे अर्जिारांना ियावयाची
असल्यासतीअर्जिारर्ोरू्िकेल  
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8.6. शिक्षिाबाबतच्यामादहतीचातपिील: 
               

 सध्याच्याशिक्षणाबाबतच्यातपिीलामध्येअर्जिारानेशिक्षणिाखाउवषजउिैक्षणणक
संस्थचेेनांवउपत्त्याबाबतच्याप्रथमओळीतराययउस्र्ल्िाउतालुकाउििरउपार्ाउ
वार्ी तसेच वपनकोर् इत्यािीची मादिती भरणे आवयक आिे  र्ी मादिती
अननवायजआिे तसेचिैक्षणणकसंस्थेचापत्ताउिरूध्वनीउई-मेलइत्यािीमादिती
भरावयाचीआिेपरंतूतीअननवायजनािी (खालीलधचत्रामध्येििजववल्याप्रमाणे) 

 तसेच अर्जिाराच्या प्राथशमकउ माध्यशमक तसेच सध्या सुुन असलेल्या
शिक्षणाबाबतचीमादितीभरणेआवयकआिे  
 

सवजमादितीर्वयवस्थतीतभरल्यानंतरमादितीर्तन(सेर्वि)करा  
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8.7. कुटुबाबाबतच्यामादहतीचातपिील: 
  

कुटंुबाबाबतच्यामादितीच्यातपिीलामध्येअर्जिारानेएक ककंवाअनेकप्रकारचीमादितीभरणे

आवयक आिे  ययामध्ये नातेवाईकाचे प्रथम नांवउ मधले नांव व िेवटचे नांवउ त्याचे

अर्जिारािी नातेउ त्याचे शिक्षण तसेच त्याने अनुसूधचत र्मातीचा िाखला घेतला असल्यास

त्याचीमादितीभरणेआवयकआिे (खालीलधचत्रामध्येििजववल्याप्रमाणे) 
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8.8. शिक्षि,ननवडिूकप्रकरि/सेवाववषयकतसेचसेवापूवजवइतरप्रकरिाेबाबतच्यामादहतीचा
तपिील: 

 

 अर्जिारानेवैधताप्रमाणपत्रप्रातकरण्यासाठीनोंिणी(Registration) करताना
ननवर्केलेलािेतूवत्याअनुषंगानेतपिीलिेणेआवयकआिे  

 र्र ननवर्णूक कारणासाठी ननवर् केली असेल तर ननवर्णूकीबाबतचा तपिील
नमूिकरावा  

 तसेच सेवापूवज ककंवा सेवा प्रकरण असे ननवर्ल्यास त्याप्रमाणे तपिील नमूि
करण्यातयावेत  

  तसेचिैक्षणणकककंवाइतरकारणासाठीवैधताप्रमाणपत्राचीआवयकताअसल्यासतपिील
िेण्यातयावा 

8.9. ननयुक्तीअचधकारी/प्रायकजकसेस् ाबाबतच्यामादहतीचातपिील  
 

              ननयुक्ती अधधकारी/प्रायोर्क संस्थेबाबतच्या मादितीच्या तपिीलामध्ये अर्जिाराने
ननयुक्तीअधधकारी कायाजलयाचे अथवा यया िैष्जञणणकसंस्थेमाफज तअर्ज करणारआिे त्याचे
नांवउ पत्ताउ प्रथम ओळीत राययउ स्र्ल्िा व तालुका उ ििरउ पार्ाउ वार्ी तसेच वपनकोर्
इत्यािीचीमादितीभरणेआवयकआिे उर्ीमादितीअननवायजआिे तसेचिैक्षणणकसंस्थांचा
पत्ताउ िरूध्वनीउई-मेल इत्यािी मादिती भरावयाची आिे परंतू ती अननवायज नािी (खालील
धचत्रामध्येििजववल्याप्रमाणे) 
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8.10. प्रिालीद्वारेसादरयupload  करावयाच्याकापदपत्राबाबत:  
 

 प्रणालीमध्ये कागिपत्रे अपलोर् करताना ननयुक्ती अधधकारी/प्रायोर्क संस्था यांचे
कायाजलयाचेपत्राचार्ावकक्रमांकवदिनांकअसलेलेपत्रसािरकरावे  

 त्याशिवायर्मातीच्यापर्ताळणीच्यािार्वयाकररताअननवायजअसलेलीकागिपत्रेअपलोर्
करण्यात यावीत   उिा र्मातीचा मूळ िाखलाउप्रनतञापत्रउ िाळा सोर्ल्याचा िाखलाउ
र््मिाखलाउर्ीकागिपत्रेअननवायजनािीतउतीप्रणालीमध्येििजववण्यातआलेलीआिे 
अर्जिारानेिीमादितीसेर्वि(Save)करावी(खालीलधचत्रामध्येििजववल्याप्रमाणे) 
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8.11. अजजदाराचाफकटकवस्वाक्षरी:  
 

 याप्रणालीमध्येअर्जिाराने त्याचाफोटोउ त्याचीववर्ीलांची/पालकांचीस्वाक्षरीअपलोर्
करावयाचीआिे  

 अर्जिाराकरू्नअपलोर्केलेलेकाढूनटाकण्याचीसोयिीआिे  
 अर्जिारानेिीमादितीर्तन(Save)करावी(खालीलधचत्रामध्येििजववल्याप्रमाणे) 

 Applicant’s photo - Width as 160 pixels and Height between 200 to 212 pixels 
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 Signature -  Width as 256 pixels and Height as 64 pixels 

 

        

 
 

 

8.12. अजजसबमीटकरिे:  
           

 अर्जिाराने अर्ज सबमीट केल्यानंतर अर्ाजचा क्रमांक या प्रणालीद्वारे आपोआप तयार

िोईलआणण तो त्यांचे प्रकरणाबाबत ननणजय िोईपयत कत कायम रािील    त्यानंतर िा

क्रमांकअर्जिारासत्यानेरस्र्स्रेिनच्यावेळीदिलेल्याई-मेलवरतसेचएमएमएसद्वारे

आपोआपपाठववलार्ाईल  
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8.13.  अजाजबाबतचीस्स् ती: 
 

 खालीदिलेल्याधचत्रामध्येििजववल्यानुसारअर्जिारत्याच्याअर्ाजबाबतचीसद्यस्स्थतीपािू
िकतो  

 अर्जिारईबटणावरिेपािूिकतोवस्क्लककुननत्याचीवप्रटंआ टप्रातकुनिकतो  
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9. अनतररक्तकापदपत्राबाबत:  
 

अर्जिाराला त्याच्या र्मातीच्या िार्वया संिभाजत अधधकची Additional Document Tab या 
Header मध्येिेण्यातआलेल्याTab च्यासिाययानेकागिपत्रेअपलोर्कुनिकतो अर्जिाराने
िी मादिती र्तन (Save) करणे आवयक आिे 

 
 

10. प्रिालीमधूनबाहेरपडिे (Log out):  
 

 यासवजबाबींचीऑनलाईनपूतजताझाल्यानंतरअर्जिारानेल्गआ टकरणेआवयकआिे  
 


