महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने शासनास
सादर केलेल्या अहवाल क्र. 23 ते 43 नुसार
राज्याच्या इतर मागासवगग व भटक्या जमाती
यादीमध्ये नव्याने जाती समाववष्ट्ट करणे व
वगळणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सामावजक न्याय व ववशेस सहाय य ववभाग
शासन वनणगय क्रमाांकः सीबीसी-10/2008/प्र.क्र.597/ मावक
मांत्रालय ववस्तार भवन मुांबई -32
वदनाांकः 18 ऑक्टोंबर 2013

वाचाः1. शासन वनणगय, वशक्षण व समाजकल्याण ववभाग, क्रमाांक-सीबीसी 1467 /म, वदनाांक 21 नोव्हेंबर, 1967
2. शासन वनणगय, सामावजक न्याय, साांस्कृवतक कायग,क्रीडा व ववशेस सहाय य ववभाग, क्रमाांक
सीबीसी- 10/2006/प्र.क्र.94/मावक-5 वद. 25/5/2006

3. शासन वनणगय, सामावजक न्याय व ववशेस सहाय य ववभाग क्र. सकीणग 2008/यादी प्र.क्र.553/मावक -5
वद. 26/9/2008

4. महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने सादर केलेले अहवाल क्र. 23 ते 43

प्रस्तावनाः-

ववमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवगाच्या याद्या शासनाने वरील अनुक्रमाांक 1,2
व 3 या शासन वनणगयान्वये प्रवसध्द केल्या आहेत व त्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आलेल्या
आहेत. मा. सवोच्च न्यायालयाने इांद्रा सहानी व इतर ववरूध्द भारत सरकार व इतर यामध्ये वदलेल्या
वनणगयानुसार इतर मागासवगाच्या यादीमध्ये समावेश करण्यासाठी व वगळण्यासाठी आलेल्या मागण्या
व तक्रारींबाबत तपासणी आवण वशफारस करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोग
गठीत केला आहे . या आयोगाने यापुवी शासनास सादर केलेल्या अहवालातील वशफारशींनुसार वरील
जातीच्या यादीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने शासनास
सादर केलेल्या 23 ते 43 अहवालातील वशफारशींनुसार काही जातींचा समावेश इतर मागासवगग व
भटक्या जमाती यादीमध्ये करणे व काही जातींना इतर मागासवगाच्या यादीतुन वगळण्याबाबतचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता.

शासन वनणगयःमहाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या 23 ते 43 अहवालातील
वशफारशींनुसार खालील “अ” येथील जातीचा/ तत्सम जातींचा इतर मागासवगांच्या यादीमध्ये
समावेश करण्यास व “ब” येथील जाती/ तत्सम जातींचा भटक्या जमातीच्या यादीमध्ये नव्याने समावेश
करण्यास, “क” येथील जाती/तत्सम उपजातींचा इतर मागासवगीयाांच्या यादीतील मूळ जातीसमोर
समावेश करण्यास, “ड” येथील जाती/तत्सम जातींचा भटक्या जमातीच्या यादीमध्ये मूळ जातीसमोर
समावेश करण्यास, “इ”येथील जातीं/ तत्सम जातीचा मुळ जातीमध्ये बदल /दु रूस्ती करण्यास व
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“ई” येथील जाती /तत्सम जाती इतर मागासवगाच्या यादीतुन वगळण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात
येत आहे.
अ)

महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने शासनास केलेल्या वशफारशींनुसार खालील जातींचा नव्याने इतर
मागासवगीयाांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात येत आहे.

अ. क्र.

जातीचे नाांव

347

राठोड ( आर्थथक वनकसाच्या अवधन राहू न )

348

मारवाडी न्हावी

349

गुरडी, गुटरडी-कापेवार,गुराडी,गुडा-कोपेवार,गुरड-कापू, व गुरडी-रे डडी

ब)

महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने शासनास केलेल्या वशफारशींनुसार खालील जातींचा नव्याने
भटक्या जमातीच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात येत आहे .

अ. क्र.
38

क)
अ.
क्र.

जातीचे नाांव
बागडी (भज-ब)
महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने केलेल्या वशफारशींनुसार खालील तत्सम उपजातींचा इतर
मागासवगीयाांच्या यादीतील मुळ जातीसमोर समावेश करण्यात येत आहे .
इतर मागासवगग प्रवगातील मूळ जात
व अनुक्रमाांक

नव्याने समावेश करण्यात आलेली तत्सम जात /
उपजात व वतच्या मूळ जातीचा अनुक्रमाांक

1)

जांगम

58 मालाजांगम (ववरभद्र)

58

2)

काथार,काथारवाणी

3)

दे वावडगा

4)

यादव

198 अवहर

198

5)

शशपी, दजी

153 तेलगु दजी, तेलगु शशपी

153

6)

कची

7)

पांचमा

281 पांचम

281

8)

ववनकर

251 बुनकर

251

190 लाडशाखीय वाणी

190

28 शेरीगार व मोईली

28

85 कोइरी,कोईरी,कोयरी, व कुशवाहा
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ड)

महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने

केलेल्या वशफारशींनुसार

खालील तत्सम जातींचा भटक्या

जमातीच्या यादीमध्ये मुळ जातीसमोर समावेश करण्यात येत आहे.
अ.

भटक्या जमातीतील मूळ जात व अनुक्रमाांक

क्र.

1.

नव्याने समावेश करण्यात आलेली तत्सम जात /
उपजात व वतच्या मूळ जातीचा अनुक्रमाांक

भोई (भज-ब)

25 वनसाद, मल्ला, मल्लाह, नावीक, ओडा,

25

ओडे वार, ओडे लू, बेस्तार, बेस्ता, बेस्ती,
बेस्तालु ,भनार

2.

लोहार (भज-ब)

8 वचतारी/ वजनगर

3.

धनगर (भज-क)

29 धनगर अवहर

4.

धनगर (भज-क)

29 गडवरया/गडावरया

5.

वसक्कलगर (भज-ब)

21 कातारी-वशकलकर(वशकलीकरी)

6.

बेलदार (भज-ब)

इ)

महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने केलेल्या वशफारशींनुसार खालील जातींच्या मुळ जातीमध्ये

8
29(1)
29(26)
21

शहदू धमीयाांसह

2 मुस्लीम राज, मुसलमान राज, मुस्लीम मेमार

2

, मेमार, मुस्लीम गवांडी

बदल/दु रूस्ती करण्यात येत आहे
अ. क्र.

भटक्या जमातीतील मूळ जात व

नव्याने करण्यात येत असलेली दु रूस्ती

अनुक्रमाांक
1)

बेलदार (भज-ब) 2

बेलदार कापेवार , बेलदार मुन्नर कापेवार , बेलदार
मुन्नर कापू, बेलदार तेलांगा, बेलदार तेलांगी, बेलदार
पेंटरे डडी व बेलदार बुकेकरी या उपजातीसमोरील
बेलदार हा शब्द वगळण्यात येत आहे .

ई)

महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने केलेल्या वशफारशींनुसार खालील जातींचा इतर मागासवगातुन
वगळण्यात येत आहे

अ. क्र.

1) 1)
2)

इतर मागासवगाच्या यादीतुन खालील अनुक्रमाांकावरील वगळण्यात आलेल्या जातीचे नाव
लाडशाखीय वाणी

343

बागडी

2
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यापुवी उपरोक्त जातीबाबत वनगगवमत केलेले सवग शासन वनणगय अवधक्रवमत करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने केलेल्या वशफारशींनुसार भटक्या जमाती व इतर मागासवगग प्रवगामध्ये
नव्याने समाववष्ट्ट केलेल्या जाती /जमाती / तत्सम जातींना शासन वनणगय वनगगवमत झाल्याच्या वदनाांकापासून
जातीचे दे य असलेले फायदे लागु होतील.

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. 201310181534003522 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Ramhari
Dagdu
Shinde

Digitally signed by Ramhari Dagdu
Shinde
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Social Justice &Spl
Assistance, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Ramhari Dagdu
Shinde
Date: 2013.10.24 15:34:45 +05'30'

(रा. द. शशदे )
सवचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) खाजगी सवचव, मा. मुख्यमांत्री,
2) खाजगी सवचव, मा. उपमुख्यमांत्री,
3) खाजगी सवचव, मा. मांत्री ( सामावजक न्याय)
4) खाजगी सवचव, मा. मांत्री (महसुल ववभाग),
5) खाजगी सवचव, मा. राज्यमांत्री ( सामावजक न्याय)
6) ववरोधी पक्ष नेता, ववधानसभा, ववधानभवन, मुांबई,
7) ववरोधी पक्ष नेता, ववधानपवरसद, ववधानभवन, मुांबई,
8) अप्पर मुख्य सवचव, (सा. वव. स), सा.प्र. ववभाग,
9) अप्पर मुख्य सवचव, महसुल व वन ववभाग,
10) प्रधान सवचव, ववधी व न्याय ववभाग,
11) प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग,
12) सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई,
13) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 1, मुांबई,
14) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 2,नागपूर,
15) अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई,
16) मुख्य महानगर दां डावधकारी,
17) सवग ववभागीय आयुक्त,
18) सवग वजल्हावधकारी,
19) सवग उप ववभागीय दां डावधकारी, (महसुल) तथा उप ववभागीय अवधकारी,
20) सवग तालुका कायगकारी दांडावधकारी तथा तहवसलदार,
21) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुांबई,
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22) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, मुांबई,
23) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खांडपीठ - नागपूर,
24) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, नागपूर,
25) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खांडपीठ औरां गाबाद,
26) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, औरां गाबाद,
27) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
28) महासांचालक, डा. बाबसाहे ब आांबड
े कर सांशोधन व प्रवशक्षण सांस्था, पुणे
29) सांचालक, ववजाभज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
30) सांचालक, उच्च तांत्र वशक्षण , महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,
31) सांचालक, माध्यवमक वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
32) सांचालक, प्राथवमक वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
33) सांचालक, आवदवासी कल्याण , महाराष्ट्र राज्य, नावशक,
34) सांचालक, आवदवासी सांशोधन व प्रवशक्षण सांस्था, पुणे,
35) सदस्य सवचव, राज्य मागासवगग आयोग, पुणे
36) सवग मांत्रालयीन ववभाग,
त्याांना ववनांती करण्यात येते की, त्याांनी त्याांच्या अवधपत्याखालील सवग ववभाग प्रमुख/ कायालय
प्रमुख याांना याबाबतच्या सूचना द्याव्यात.
37) सवग प्रादे वशक उपायुक्त, समाजकल्याण ववभाग, / सवग सहाय यक आयुक्त, समाजकल्याण
38) सवग वजल्हा पवरसदाांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी,
39) सवग वजल्हा पवरसदाांचे समाजकल्याण अवधकारी,
40) सवग अध्यक्ष/सदस्य सवचव,ववभागीय जात पडताळणी सवमती क्रमाांक 1, 2, 3
41) महासांचालक,मावहती व जनसांपकग महासांचालनालय,मांत्रालय मुांबई,
42) वनवड नस्ती, का- मावक
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