अनुसूचित

जमातीच्या

प्रमाणपत्रािी

तपासणी नवीन संगणकीकृत ऑनलाईन
प्रणालीद्वारे करण्याबाबतमहाराष्ट्र शासन
आचिवासी चवकास चवभाग
शासन चनणणय क्रमांकः एसटीसी-2016/प्र.क्र.85/का.10
मािाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु िौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: 30 एचप्रल, 2016.
वािा1) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, चवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर
मागासवगण व चवशेष मागास प्रवगण जातीिे प्रमाणपत्र (िेण्यािे व त्याच्या पडताळणीिे
चवचनयमन) अचिचनयम, 2000 (2001 िा महा.क्र.23).
2) महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीिे प्रमाणपत्र (िे ण्यािे व त्याच्या पडताळणीिे चवचनयमन)
चनयम, 2003.
3) शासन पत्र क्रमांक एसटीसी-2014/प्र.क्र.126 (भाग-6)/का.10, चिनांक 16.11.2015.
4) शासन पत्र क्र.एसटीसी-1010/प्र.क्र.69/का.10, चिनांक 10.12.2015.
प्रस्तावनाआचिवासी चवकास चवभागांतगणत कायणरत असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी
सचमत्यांकडू न संिभािीन अचिचनयम २००० व चनयम २००३ च्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या
प्रमाणपत्रांिी पडताळणी करण्यात येते. शैक्षचणक, सेवा, चनवडणूक इत्यािी चवचवि कारणास्तव
अजणिार अथवा चनयुक्ती प्राचिकारी यांिेकडू न अनुसूचित जमातीच्या अजणिारांच्या प्रमाणपत्रािी
पडताळणी करण्याकचरता संबंचित अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सचमतीकडे अजण करण्यात
येतो. तपासणी सचमत्यांकडू न सद्य:स्स्थतीत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अजण स्स्वकारण्यात येतात. तर
तपासणी सचमत्यांकडू न त्यापुढील कायणवाही ही मॅन्युअल पध्ितीने करण्यात येते. नागरीकांना चवचवि
सेवा या ऑनलाईन चमळाव्यात हे राज्य शासनािे िोरण आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमाती
प्रमाणपत्राच्या तपासणीिी कायणवाही ही ऑनलाईन व्हावी तसेि अजणिारास चवचवि टप्पप्पयािी माचहती
ऑनलाईन उपलब्ि व्हावी यासाठी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या तपासणीसाठी नवीन
संगणकीकृत ऑनलाईन प्रणाली चवकचसत करण्यात आली आहे. सिर ऑनलाईन प्रणालीिी
अंमलबजावणी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सचमतीकडू न सुरु करण्यािी बाब शासनाच्या
चविारािीन होती.
शासन चनणणय1. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सचमत्यांिे कामकाज ऑनलाईन करण्यासाठी नव्याने
तयार करण्यात आलेल्या संगणकीकृत ऑनलाईन प्रणालीिी अंमलबजावणी सवण अनुसूचित
जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सचमत्यांकडू न चिनांक 1 मे, २०१६ पासून सुरु करण्यात येत
आहे .
2. सिर ऑनलाईन संगणकीकृत प्रणालीिे नामकरण आचि 'प्रमाण' प्रणाली असे करण्यात येत
आहे.
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3. सिर प्रणाली

चिनांक 1 मे, २०१६ पासून अंमलात आणण्यात येणार असल्याने त्या

चिनांकापासून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणीसाठीिे सवण अजण आचि 'प्रमाण' प्रणाली
या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्स्वकारुन पुढील कायणवाही करण्यात यावी.
4. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणीसाठीिे अजण हे etribevalidity.mahaonline.gov.in
या संकेतस्थळावर िाखल करुन चनयमानुसार आवश्यक कागिपत्रे अपलोड करावेत. सिर
संकेतस्थळावर अजण करणे, कागिपत्रे अपलोड करणे, अजािी सद्य:स्स्थती, सुनावणीिा
चिनांक इत्यािी बाबत सचवस्तर माचहती अजणिारास उपलब्ि करुन घेता येईल.
5. सिर ऑनलाईन संगणकीकृत आचि 'प्रमाण' प्रणाली द्वारे चिनांक 1 मे, 2016 नंतर तपासणी
सचमतीकडे प्राप्पत होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये चनगणचमत होणाऱ्या वैिता प्रमाणपत्रािी शहाचनशा
संबंचितांना करता येईल.
6. चिनांक 1 मे, 2016 नंतर प्रमाणपत्र पडताळणीसाठीिा अजण अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र
तपासणी सचमत्यांकडू न मॅन्युअल पध्ितीने स्स्वकारण्यात येणार नाहीत.
7. आचि 'प्रमाण' प्रणालीच्या वापरासंिभात अजणिार व तपासणी सचमतीसाठी मागणिशणनपर
मॅन्युअल तयार करण्यात आले असून त्यानुसार कायणवाही करण्यात यावी.
सिर शासन चनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201604301556189724 असा आहे . हा आिे श
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Laxmikant G
Dhoke

Digitally signed by Laxmikant G Dhoke
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Laxmikant G Dhoke
Date: 2016.04.30 15:59:05 +05'30'

( ल.गो. ढोके )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांिे प्रिान सचिव, राजभवन, मुंबई
2. मा.मुख्यमंत्रयांिे प्रिान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
3. मा.मंत्री (आचिवासी चवकास) यांिे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
4. मा.मंत्री (महसूल) यांिे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
5. मा.राज्यमंत्री (आचिवासी चवकास) यांिे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
6. सवण मंत्री/राज्यमंत्री यांिे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
7. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई
8. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन चवभाग, मंत्रालय, मुंबई
9. मा.अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन चवभाग, मंत्रालय, मुंबई
10. सवण अपर मुख्य सचिव/प्रिान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई
11. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,
12. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी चिल्ली,
13. सचिव, कार्ममक, लोकचशकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी चिल्ली
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14. सचिव, जनजातीय कायण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी चिल्ली
15. मुख्य चनवडणूक आयुक्त, राज्य चनवडणूक आयोग, मुंबई
16. कुल सचिव, मुंबई चवद्यापीठ, मुंबई/ पुणे चवद्यापीठ, पुणे/ नागपूर चवद्यापीठ, नागपूर/
अमरावती चवद्यापीठ, अमरावती, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा चवद्यापीठ, औरंगाबाि/
चशवाजी चवद्यापीठ कोल्हापूर, श्रीमती नाथीबाई िामोिरिास ठाकरसी मचहला चवद्यापीठ,
मुंबई/ उत्तर महाराष्ट्र चवद्यापीठ, जळगांव
17. आयुक्त, आचिवासी संशोिन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे
18. आयुक्त, आचिवासी चवकास, महाराष्ट्र राज्य, नाचशक
19. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सचमती, ठाणे/पुणे/
नाचशक/औरंगाबाि/नागपूर/गडचिरोली/नंिुरबार/अमरावती
20. सवण चवभागीय आयुक्त,
21. सवण चजल्हाचिकारी,
22. सवण चजल्हा पचरषिांिे मुख्य कायणकारी अचिकारी,
23. सवण उपचजल्हाचिकारी,
24. सवण उपचवभागीय अचिकारी (महसूल)
25. सवण तहचसलिार,
26. सवण प्रकल्प अचिकारी, एकास्त्मक आचिवासी चवकास प्रकल्प
27. सवण चवभागीय चशक्षण उपसंिालक, महाराष्ट्र राज्य
28. सवण चजल्हा पचरषिांिे चशक्षणाचिकारी/चशक्षण चनरीक्षक
29. प्रबंिक, उच्ि न्यायालय, मुंबई
30. प्रबंिक, उच्ि न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई
31. प्रबंिक, उच्ि न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,
32. प्रबंिक, मुंबई उच्ि न्यायालयािे खंडपीठ, औरंगाबाि/नागपूर
33. प्रबंिक, लोकायुक्त आचण उपलोकायुक्त यांिे कायालय, मुंबई,
34. महासंिालक, माचहती व जनसंपकण महासंिालनालय, मुंबई
35. सवण मंत्रालयीन चवभाग, मंत्रालय, मुंबई
त्यांना चवनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या अचिपत्याखालील सवण चवभाग
प्रमुख/कायालय प्रमुख यांना याबाबतच्या सूिना द्याव्यात.
36. सह/उप सचिव/अवर सचिव, आचिवासी चवकास चवभाग, मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
37. सवण कायासन अचिकारी, आचिवासी चवकास चवभाग, मंत्रालय, मुंबई -400032.
38. चनवड नस्ती/का.10.
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