महाराष्ट्र

राज्य

मााावराग 

ययगााे 

शावे ाव वादर कलल्या अहराल क्र. 46 र

47 े ुवारराज्याच्या इतर मााावराग  र वरशष

मााावप्रराग  यादीमध्य तत्वम जाती वमावरष्ट्ट
करण र दुरूस्ती करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शावे 

वामावजक न्याय र वरशष वहायय वरभाा

शावे  वे णग य क्रमाांकः वीबीवी-10/2014/प्र.क्र.88/ मारक
मां त्रालय वरस्तार भरे  मुांबई -32

राचाः-

वदे ाांकः 4 वप्टें बर 2014

1) शावे  वे णग य, वशक्षण र वमाजकल्याण वरभाा, क्रमाांक-वीबीवी 1467 /म, वदे ाांक
21 े गव्हें बर, 1967

2) शावे  वे णग य, वामावजक न्याय, वाांस्कृवतक कायग ,क्रीडा र वरशष वहायय वरभाा,
क्रमाांक वीबीवी- 10/2006/प्र.क्र.94/मारक-5 वद. 25/5/2006

3) शावे  वे णग य, वामावजक न्याय र वरशष वहायय वरभाा क्र. वकीणग  2008/यादी
प्र.क्र.553/मारक -5 वद. 26/9/2008

4) शावे  वे णग य वामावजक न्याय

र

वरशष वहायय वरभाा क्रमाांकः वीबीवी-

5) शावे  वे णग य वामावजक न्याय

र

वरशष वहायय वरभाा क्रमाांकः वीबीवी-

6)

र

वरशष वहायय वरभाा क्रमाांकः वीबीवी-

10/2008/प्र.क्र.597 /मारक वद. 18 ऑक्टगबर 2013

10/2008/प्र.क्र.597 वुधावरत/ मारक वद. 30 जाे रारी 2014
शावे  वे णग य वामावजक न्याय

10/2014/प्र.क्र.9 / मारक वद. 1 माचग  2014

7) महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगााे  वादर कलल अहराल क्र. 46 र 47

शावे  वे णग य क्रमाांकः सीबीसी-10/2014/प्र.क्र.88/ मावक

प्रस्तारे ाः-

वरमुक्त जाती, भटक्या जमाती र इतर मााावरााच्या याद्या शावे ाे  ररील

अे ुक्रमाांक 1,2 र 3 या शावे  वे णग यान्रय प्रववध्द कल्या यहत र त्यात रळगरळी वुधारणाही

करण्यात यलल्या यहत. मा. वरोच्च न्यायालयाे  इांद्रा वहाे ी र इतर वररूध्द भारत वरकार
र इतर यामध्य वदलल्या वे णग याे ुवार इतर मााावरााच्या यादीमध्य वमारश करण्यावाठी र
राळण्यावाठी यलल्या मााण्या र तक्रारींबाबत तपावणी यवण वशफारव करण्यावाठी
शावे ाे  महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगा ाठीत कला यह. या ययगााे  यापुरी शावे ाव

वादर कलल्या अहरालातील वशफारशींे ुवार ररील जातीच्या यादीमध्य वुधारणा करण्यात
यली यह. ललाायत वमाजाचा इतर मााावराग  या प्रराामध्य वमारश करण्यावाठी मा. मां त्री

(पाणी पुररठा र स्रच्छता ) याांच्या अध्यक्षतखाली ववमती ाठीत करण्यात यली हगती वदर

ववमतीचा अहराल स्स्रकारण्याचा मां त्रीमां डळाच्या वद. 28-8-2014 च्या बैठकीत वे णग य घण्यात

यला. वदर ववमतीच्या वशफारशीे ुवार महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगााकडू े  प्राप्त झालल्या

अहराल क्र. 46 र 47 मधील मां त्रीमां डळाे  वद. 28-8-2014 च्या बैठकीत 14 वशफारशी मान्य

कल्या यहत. महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगााे  शावे ाव वादर कलल्या 46 र 47
अहरालातील वशफारशींे ुवार काही जातींचा वमारश इतर मााावराग  र वरशष माााव प्रराग 
यादीमध्य करण र काही जातींमध्य बदल /दुरूस्ती करण्याचा प्रस्तार शावे ाच्या वरचाराधीे 
हगता.

शावे  वे णग यः-

महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगााे  शावे ाव वादर कलल्या 46 र 47 अहरालातील

वशफारशींे ुवार खालील “ अ” यथील जाती/तत्वम उपजातींचा इतर मााावराीयाांच्या

यादीतील मूळ जातीवमगर वमारश करण्याव, “ ब” यथील जाती/ तत्वम जातींचा वरशष माााव
प्ररााच्या यादीतील मूळ जातीवमगर वमारश करण्याव र “ क” यथील जातीं/ तत्वम जातीचा
मुळ जातीमध्य बदल /दुरूस्ती करण्याव शावे ाची मान्यता दण्यात यत यह.
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अ) महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगााे  कलल्या वशफारशींे ुवार खालील तत्वम उपजातींचा इतर
मााावराीयाांच्या यादीतील मुळ जातीवमगर वमारश करण्यात यत यह.
अ.

इतर मााावराग  प्रराातील मूळ जात

1)

वगे ार

154

2)

गुरव

43

मारवाडी सोनार, मारवाडी सुनार,
मारवाडी स्वर्णकार
लिंगायत गुरव

3)

जांाम

58

ललाायत जांाम

58

4)

कुंु भार

82

ललाायत कुांभार

82

5)

न्हारी

108

ललाायत न्हारी

108

6)

परीट लकरा धगबी

125

ललाायत परीट, ललाायत धगबी

125

7)

फुलारी

127

ललाायत फुलारी

127

8)

वुतार

174

ललाायत वुतार

174

9)

राणी , ताांबगळी

190

ललाायत राणी , ललाायत ताांबगळी

190

10)

कुल्लकडाी

338

ललाायत कुल्लकडाी

338

क्र.

े व्याे  वमारश करण्यात यलली तत्वम जात /

र अे ुक्रमाांक

उपजात र वतच्या मूळ जातीचा अे ुक्रमाांक

154

43

ब) महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगााे  कलल्या वशफारशींे ुवार खालील तत्वम उपजातींचा वरशष
माााव प्ररााच्या यादीतील मुळ जातीवमगर वमारश करण्यात यत यह.

अ.

वरशष मााावराग  प्रराातील मूळ जात

1)

कगष्ट्टी,दराांा,वाळी

क्र.

े व्याे  वमारश करण्यात यलली तत्वम जात /

र अे ुक्रमाांक

उपजात र वतच्या मूळ जातीचा अे ुक्रमाांक
3

ललाायत कगष्ट्टी, ललाायत दराांा, ललाायत वाळी 3
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क)

महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगााे  कलल्या वशफारशींे ुवार खालील जातींच्या मुळ जातीमध्य
बदल/दुरूस्ती करण्यात यत यह

अ. क्र.

मूळ जात र अे ुक्रमाांक

1)

गोपािं भज (ब)
गवळी, मुस्स्िंम गवळी,
गविंान, ग्वािंवुंश
भज (ब)

2)

गुटरडी–कापेवार (इमाव)

3)

िंोहार/ जिनगर भज (ब)

दुरूस्तीे ांतर े रीे  (वुधावरत) जात

11

गोपाळ भज (ब)

11

36

गवळी, मुस्स्िंम गवळी,
गविंान, ग्वािंवुंश, गोपािं-गवळी ,
गवळी -गोपािं भज (ब)

36

349

गुरडी-कापेवार (इमाव)

349

8

सोमवुंशी आयण क्षजिय, सोमवुंशी , आयण क्षजिय हे
जिनगर (भज ब अ.क्र. 8) आहे त असे समिण्यात
यावे.

महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगााे  कलल्या वशफारशींे ुवार इतर मााावराग  र वरशष माााव

प्रराामध्य वमावरष्ट्ट कलल्या जाती / तत्वम जातींे ा शावे  वे णग य वे ाग वमत झाल्याच्या वदे ाांकापावूे  जातीच
दय अवलल फायद लााु हगतील.

वदर शावे  वे णग य महाराष्ट्र शावे ाच्या www.maharashtra.gov.in या वांकतस्थळारर

उपलब्ध करण्यात यला अवूे  त्याचा वांाणक वांकताक क्र. 201409051201229422 अवा यह. हा
यदश वडजीटल स्राक्षरीे  वाक्षाांवकत करुे  काढण्यात यत यह.
महाराष्ट्राच राज्यपाल याांच्या यदशाे ुवार र े ाराे .

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: 2014.09.06 12:14:18 +05'30'

( रा. द. लशद )

प्रत,

ववचर,महाराष्ट्र शावे 

1) खाजाी ववचर, मा. मुख्यमांत्री,
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2) खाजाी ववचर, मा. उपमुख्यमांत्री,

3) खाजाी ववचर, मा. मांत्री ( वामावजक न्याय)
4) खाजाी ववचर, मा. मांत्री (महवुल वरभाा),

5) खाजाी ववचर, मा. राज्यमांत्री ( वामावजक न्याय)
6) वररगधी पक्ष े ता, वरधाे वभा, वरधाे भरे , मुांबई,

7) वररगधी पक्ष े ता, वरधाे पवरषद, वरधाे भरे , मुांबई,

8) अप्पर मुख्य ववचर, महवुल र रे  वरभाा, मांत्रालय, मुांबई
9) ववचर, महाराष्ट्र लगकवरा ययगा, मुांबई,
10) महालखापाल, महाराष्ट्र- 1, मुांबई,

11) महालखापाल, महाराष्ट्र- 2,े ाापूर,
12) अवधदाे  र लखा अवधकारी, मुांबई,
13) मुख्य महाे ार दां डावधकारी,
14) वरग  वरभााीय ययुक्त,
15) वरग  वजल्हावधकारी,

16) वरग  उप वरभााीय दां डावधकारी, (महवुल) तथा उप वरभााीय अवधकारी,
17) वरग  तालुका कायग कारी दां डावधकारी तथा तहववलदार,
18) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुांबई,

19) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, मुांबई,

20) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खांडपीठ - े ाापूर,
21) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, े ाापूर,

22) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खांडपीठ औरांााबाद,
23) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, औरांााबाद,
24) ययुक्त, वमाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुण,

25) महावांचालक, डा. बाबवाहब यांबडकर वांशगधे  र प्रवशक्षण वांस्था, पुण
26) वांचालक, वरजाभज, महाराष्ट्र राज्य, पुण,

27) वांचालक, उच्च तांत्र वशक्षण , महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,
28) वांचालक, माध्यवमक वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुण,
29) वांचालक, प्राथवमक वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुण,

30) वदस्य ववचर, महाराष्ट्र राज्य मााावराग  ययगा, पुण
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31) वरग  मांत्रालयीे  वरभाा,त्याांे ा वरे ांती करण्यात यत की, त्याांे ी त्याांच्या अवधपत्याखालील वरग  वरभाा
प्रमुख/ कायालय प्रमुख याांे ा याबाबतच्या वूचे ा द्याव्यात.

32) वरग  प्रादवशक उपायुक्त / वरग  वहाययक ययुक्त, वमाजकल्याण वरभाा
33) वरग  वजल्हा पवरषदाांच मुख्य कायग कारी अवधकारी,
34) वरग  वजल्हा पवरषदाांच वमाजकल्याण अवधकारी,

35) वरग  अध्यक्ष/वदस्य ववचर,वरभााीय जात पडताळणी ववमती क्रमाांक 1, 2, 3
33) महावांचालक,मावहती र जे वांपकग  महावांचाले ालय,मांत्रालय मुांबई,
37) वे रड े स्ती, का- मारक
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