जात प्रमाणपत्र ममळण्यासाठी होत असलेल्या
तक्रारींबाबत व जात प्रमाणपत्र सुलभमरत्या
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी मार्गदर्गक सुचना.
महाराष्ट्र र्ासन
सामामजक न्याय व मवर्ेष सहाय्य मवभार्,
र्ासन पमरपत्रक क्रमाांक :-सीबीसी १०-२०१७/प्र.क्र. 219/मावक
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई -४०००३२.
मदनाांक :- 28 फेब्रुवारी, 2018.
प्रस्तावना :जातीची प्रमाणपत्रे ममळमवणे व त्याची पडताळणी करण्यासाठी महाराष्ट्र र्ासनाने सन 2001 चा महाराष्ट्र
अमधमनयम क्र. 23 पारीत करुन त्या अमधमनयमाांतर्गत सन 2012 चे मनयम प्रसृत केले आहे त. सन 2012 च्या मनयमात
मनयम क्र.3 ते 8 मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्यासाठी व रमहवासासांबध
ां ातील र्ती, सक्षम प्रामधकाऱयाांकडू न जातीची
प्रमाणपत्रे ममळमवण्याबाबतची कायगपध्दती, जातीचे प्रमाणपत्र दे णे ककवा त्यासाठीचा अजग फेटाळणे याबाबतची
कायगपध्दती, स्थलाांतमरत व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र दे णे, अपील प्रामधकारी, जाती प्रमाणपत्र दे णाऱया सक्षम
प्रामधकाऱयाची कतगव्ये समवस्तरपणे मवषद केली आहे त. उक्त सन 2012 च्या मनयमातील मनयम क्र.2(ड) अनुसार
अनुसूमचत जातीकरीता राष्ट्रपतींच्या आदे र्ाचा मद.10 ऑर्स्ट,1950 व महाराष्ट्र र्ासनाच्या आदे र्ानुसार मवमुक्त
जाती व भटक्या जमाती याांच्याकरीता मद.21 नोव्हें बर, 1961 आमण इतर मार्ासवर्ग व मवर्ेष मार्ास प्रवर्ग
याांच्याकरीता मद.13 ऑक्टोबर, 1967 हे सांबध
ां ीत जातीचा प्रवर्ग मनमितीसाठी व महाराष्ट्रातील मुळ वास्तव्य
मनमितीसाठी मानीव मदनाांक मवमहत केले आहे त. मानीव मदनाांकापूवीचे पुरावे जात प्रमाणपत्र ममळमवण्यासाठी व मूळ
रमहवास मनमितीसाठी सक्षम प्रामधकाऱयाांकडू न तपासणे आवश्यक असले तरी प्रकरणपरत्वे अजगदाराने सादर केलेले
कार्दोपत्री पुरावे याची पडताळणी करुन व स्थामनक पातळीवर अजगदाराची सामामजक, र्ैक्षमणक व जातीच्या
सत्यतेबाबत चौकर्ी करुन योग्य मार्ासवर्ीय व्यक्तीला न्याय दे णे आवश्यक आहे . परांतु जात प्रमाणपत्र ममळण्यास
मार्ासवर्ीय व्यक्तींना अडचणी येत असल्याचे र्ासनाच्या मनदर्गनास आल्यामुळे याप्रकरणी लालीलप्रमाणे
सवगसाधारण सूचना मनर्गममत करण्यात येत आहेत.
पमरपत्रक :1. मवमवध प्रवर्ातील काही ठरामवक जातींसांदभात जातीची प्रमाणपत्रे सक्षम प्रामधकाऱयाांकडू न ममळण्यास पुराव्या
अभावी मवलांब होतो ककवा जातीचे प्रमाणपत्र दे णे ककवा नाकारणे याबाबत कोणताही मनणगय न घेता मदघगकाळ
प्रकरणे प्रलांमबत राहतात. त्याबाबत सांबमां धत अमधकाऱयाांनी अजगदाराच्या जातीबाबत पमरपूणग अभ्यास करुन मनणगय
घ्यावा व मनणगय घेण्यास टाळाटाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
2. जात प्रमाणपत्र अथवा जात वैधता प्रमाणपत्राकरीता जात पडताळणी मनयम, २०१२ मध्ये मवमहत केलेल्या
आवश्यक पुराव्याांसह अजगदाराने यथास्स्थती सक्षम प्रामधकारी, मजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती
याांचेकडे अजग करणे आवश्यक आहे . सदर प्रमाणपत्राांकरीता अजगदाराने उपलब्ध कार्दपत्राांसह अजग केल्यास
त्याबाबत मनणगय घेण्याचा अमधकार सक्षम प्रामधकारी याांचा असल्याने सदर अजग सांबमां धत कायालयातील
मनम्नस्तरावरील कमगचाऱयाांकडू न नाकारण्यात येऊ नये.
3. जातींच्या सांदभात समाजात ज्या रुढ नावाने, आडनावाने, जातीने सांबोधीत अर्ा नोंदी जून्या अमभलेख्यात
अमभमलमलत झाल्याचे आढळल्यास, जातीच्या बाबतीत काही अपभ्रांर्ीत उल्लेल होत असल्यास, तर्ा जुन्या
नोंदी असल्यास उदा. ले. पा.- लेवा पाटीदार, कु, कुण - कुणबी - इ. अर्ा जुन्या नोंदी इतर पुराव्याांर्ी
सुसांर्तता तपासून जाती प्रमाणपत्राबाबत योग्य मनणगय सक्षम प्रामधकाऱयाने घ्यावा.
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4. कु.माधुरी पाटील मवरुध्द अपर आयुक्त, आमदवासी मवकास ठाणे मवर्ेष अनुज्ञा यामचका क्रमाांक 14676/93
व त्यावरील मसस्व्हल अमपल क्रमाांक 1854/94 या प्रकरणात मा.सवोच्च न्यायालयाने मदनाांक 11 सप्टें बर,
1994 रोजी मदलेल्या न्याय मनवाडयाप्रमाणे जातीचा दावा मसध्द करण्यासाठी जुन्या पुराव्याांना लुप महत्व
आहे (Oldest documents have Great Probative Value), त्यामुळे जुन्या कार्दपत्राांवरील जातीच्या नोंदी
ह्या जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्यासाठी महत्वाचे पुरावे ठरतात. मा. सवोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणामध्ये मध्ये
मदलेल्या मनणगयातील सांबमां धत उतारा लालीलप्रमाणे:- “The entries in the school register preceding
the Constitution do furnish great probative value to the declaration of the status of a caste.
Hierarchical caste stratification of Hindu social order has its reflection in all entries in the public
records. What would therefore, depict the caste status of the people inclusive of the school
or college records, as the then census rules insisted upon. Undoubtedly, Hindu social order
is based on hierarchy and caste is one of the predominant factors during pre-constitution
period. Unfortunately, instead of dissipating its incursion it is being needlessly accentuated,
perpetrated and stratification is given legitimacy for selfish ends instead of being discouraged
and put an end by all measures, including administrative and legislative. Be it as it may,
people are identified by their castes for one or the other is a reality. Therefore, it is no wonder
that caste is reflected in relevant entries in the public records or school or college admission
register at the relevant time and the certificates are issued on its basis.”
5. जाती या पारांपमरक व्यवसायावरुन व वांर् परांपरेने ठरत असल्याने त्यात बदल होत नाही. कालौघात
पारां पमरक व्यवसाय बांद पडले आहे त ककवा व्यक्तींनी पारांपमरक व्यवसाय सोडू न पसांतीनुसार ककवा
पमरस्स्थतीनुसार त्यात बदल झाले आहे त. व्यवसायात बदल केला म्हणजे जात नष्ट्ट झाली असे होत नाही.
काही सक्षम प्रामधकारी पारांपमरक व्यवसायाच्या साधनाांची, पुराव्याची मार्णी करतात. त्याऐवजी कोणत्याही
जुन्या जन्म मृत्यु नोंदी ककवा अन्य जुने अमभलेलात जर जातीचे उल्लेल असतील तर ते मवचारात घेणे
पमरस्स्थतीनुसार आवश्यक आहे . तसेच याप्रकरणी काही जातींच्या वांर् परांपरार्त व्यवसायाबाबत जातींच्या
नोंदींचे अमभलेलातील जुन्या जन्म मृत्यु नोंदी तथा जुने अमभलेल यामधील नमूद पारांपामरक
व्यवसायासांबध
ां ीच्या नोंदी मवचारात घेण्यासांबध
ां ात मवचार होणे आवश्यक आहे .
6.

काही सक्षम प्रामधकारी हे एलाद्या जातीसांबधी मा. उच्च न्यायालयाने मदलेल्या मनणगयाचा आधार घेवून जात
प्रमाणपत्र दे ण्यासाठी न्यायालयीन मनणगयाप्रमाणेच मवमर्ष्ट्ट कालावधीचीच कार्दपत्रे सादर करण्याबाबत
अजगदारास आदे मर्त करतात. इतर मार्ास वर्ातील जातींसाठी महाराष्ट्रातील वास्तव्य व जातीच्या
नोंदीचे अमभलेल मद. 13/10/१९६७ या मानीव मदनाकापुवीचे असतील तर ते मवचारात घेणे हे मनयमानुसार
योग्य असते. मा. सवोच्च न्यायालयाने कु.माधुरी पाटील मवरुध्द अपर आयुक्त, आमदवासी मवकास ठाणे या
प्रकरणी वरील पमर. क्र. 04 मध्ये नमूद केल्यानुसार सांमवधानाच्या पुवीचे पुरावे (Preceding the
Constitution) हे भक्कम व मवश्वसनीय म्हणून मवचारात घेता येतात. मा. उच्च व मा.सवोच्च न्यायालयाने
अनेक प्रकरणी प्रत्येक प्रकरण हे र्ुणवत्ता , सादर केलेले कार्दोपत्री पुरावे व पमरस्स्थतीजन्य पुरावे या
आधारे तपासले जावेत हे स्पष्ट्ट केले आहे . तेव्हा एलाद्या प्रकरणात मा. न्यायालयाचा मनणगय हा कोणत्या
सांदभात मदलेला आहे त्याचा अभ्यास करून व इतर न्यायालयीन मनणगय आमण इतर कार्दपत्रे व
पमरस्स्थतीजन्य पुरावे याांचा साांर्ोपाांर् मवचार करून या प्रकरणी सक्षम प्रामधकारी याांनी प्रकरण परत्वे उमचत
मनणगय घ्यावा.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

र्ासन पमरपत्रक क्रमाांकः सीबीसी १०-२०१७/प्र.क्र. 219/मावक

7. लऱया मार्ासवर्ीयाांना वेळेवर जातीची प्रमाणपत्रे ममळणे आवश्यक आहे व मार्ासवर्ीयाांच्या जातीच्या नामसदृश्याचा
फायदा घेणाऱया मबर्र मार्ासवर्ीय जातींच्या व्यक्तींना जातीची प्रमाणपत्रे मदली जाऊ नयेत, हे ही सक्षम प्रामधकाऱयाने
कटाक्षाने पाळले पामहजे.
8. सन 2012 च्या मनयमातील मनयम क्र.5 मधील पोट मनयम क्र.6 अनुसार मवमहत केलेल्या कालमयादे तच सक्षम
प्रामधकाऱयाने मनणगय घेण्याची कायगवाही करावी.
9. महाराष्ट्र अनुसूमचत जाती, मवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मार्ास वर्ग व मवर्ेष मार्ास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र
दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे मवमनयमन) मनयम 2012 मध्ये मवमहत केलेल्या नमुन्यात जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्यात यावे.
10. जातीच्या प्रमाणपत्रावर, त्या जातीची अमधसूचना, र्ासनाने ज्या र्ासन मनणगयाद्वारे केलेली आहे , त्या र्ासन मनणगयाचा
उल्लेल जातीच्या प्रमाणपत्रावर अचूकपणे करण्यात यावा. तसेच जातीच्या नावाचा उल्लेल पूणगपणे करण्यात यावा.
11. जातीच्या अमधसूचनाांमध्ये नमुद केलेल्या जातींचा अनुक्रमाांक अचूकपणे दालमवण्यात यावा.
12. जात प्रमाणपत्रावर जातीचा प्रवर्ग नमुद करण्यात यावा.
13. जातीच्या प्रमाणपत्रावर सक्षम प्रामधकाऱयाांचे नाव, हु द्दा नमुद करण्यात यावा.
14. जातीच्या प्रमाणपत्रावर प्रकरण क्र./ जावक क्र. व मदनाांक याचा स्पष्ट्ट उल्लेल करावा.
15. जात प्रमाणपत्रावर महाराष्ट्र अनुसूमचत जाती, मवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मार्ास वर्ग व मवर्ेष मार्ास प्रवर्ग
(जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे मवमनयमन) मनयम, 1 सप्टें बर, 2012 नुसार, मनयम क्र.व नमुना क्र.
याचा स्पष्ट्ट उल्लेल करण्यात यावा.
16. सांबमां धत जाती प्रवर्ासाठी मवमहत केलेल्या नमुन्यामध्येच जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र दे ण्यात यावे.
सक्षम प्रामधकारी व मजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममत्या याांनी वरील नमूद केलेल्या सूचनाांचे
काटे कोरपणे पालन करून महाराष्ट्र अनुसूमचत जाती, मवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मार्ास वर्ग व मवर्ेष मार्ास
प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे मवमनयमन) मनयम, 1 सप्टें बर, 2012 नुसार जात प्रमाणपत्र,
जात वैधता प्रमाणपत्र मवमहत कालावधीत मनर्गममत होतील याची दक्षता घ्यावी.
सदर र्ासन पमरपत्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201802281749408722 असा आहे. हा आदे र् मडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे र्ान्वये व नावाने,

Dinesh Tarachand
Waghmare

Digitally signed by Dinesh Tarachand Waghmare
DN: c=IN, o=Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, ou=Urban
Development, cn=Dinesh Tarachand Waghmare,
serialNumber=1942d0ab186ec53652803a0d79b1da0e28062a9c6a1e9d31
107d88e0d22da892, postalCode=411018,
2.5.4.20=c621f103cf6ece05f04c475bcfa12c8567127d9b544106f538d8b09
2a216bc3e, st=Maharashtra
Date: 2018.02.28 17:51:36 +05'30'

( मदनेर् वाघमारे )
समचव, महाराष्ट्र र्ासन
प्रमत,
1. सवग मवभार्ीय आयुक्त, (महसूल)
2. सवग मजल्हामधकारी
3. उपमवभार्ीय अमधकारी (महसूल)
4. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
5. महासांचालक,डॉ.बाबासाहे ब आांबड
े कर सांर्ोधन व प्रमर्क्षण सांस्था,पुणे.
6. सवग मजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममत्या
7. आयुक्त, आमदवासी मवकास मवभार्, नामर्क.
8. आयुक्त, आमदवासी सांर्ोधन व प्रमर्क्षण सांस्था,पुणे.
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