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प्रस्तावना :-  
महाराष्ट्र राज्याच्या शवमुक्त जाती/ भटक्या जमाती, इतर मागासवगग व शवशेष मागास प्रवगातील जातींच्या 

यादीमध्ये राज्य मागासवगग आयोगाच्या अहवालानुसार वाचा येथे नमूद शद.25.06.2008 रोजीच्या शासन 
शनणगयान्वये काही नवीन जातींचा अतंभाव करुन यादी अद्ययावत केलेली आहे.   
2. राज्य मागासवगग आयोग, पणेु यांनी अहवाल क्र.48, 50 व 51 शासनास सादर करुन त्याद्वारे महाराष्ट्र 
राज्याच्या शवमुक्त जाती/ भटक्या जमाती, इतर मागासवगग व शवशेष मागास प्रवगातील जातींच्या यादीमधील काही 
जाती वगळण्याची तर काही जातींचा नव्याने अतंभाव करण्याची शासनास शशफारस केली होती.  आयोगाने 
केलेल्या सदर शशफारशी शवचारात घेऊन त्याबाबत शनणगय घेण्यासाठी शद.01.03.2019 रोजी सहयाद्री अशतथीगहृ, 
मलबार, मुंबई येथे दुपारी 12.00 वाजता मा.मखु्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली शद.28.09.2000 रोजीच्या  
शासन शनणगयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसशमतीची बठैक आयोशजत करण्यात आली होती.   
सदर बठैकीत झालेल्या चचेअंती मंत्रीमंडळ उपसशमतीने शदलेली मान्यता शवचारात घेऊन शवमुक्त जाती/ भटक्या 
जमाती, इतर मागासवगग व शवशेष मागास प्रवगातील जातींच्या यादीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
शवचाराधीन होती.   
 

शासन शनणगय :-   
1. राज्य मागासवगग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या अहवाल क्र.48, 50 व 51 मधील शशफारशींनुसार 
शवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगग व शवशेष मागास प्रवगाच्या शद.25.06.2008 रोजीच्या शासन 
शनणगयान्वये अंशतम करण्यात आलेल्या जाती /तत्सम जातीच्या यादीत खालील प्रमाणे बदल करण्यास याद्वारे  
शासन मान्यता देण्यात येत आहे.   
2. महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने अहवाल क्र. 48 मध्ये प्रकरण क्र.4/2004, प्र.क्र.115/ 2009, 
प्र.क्र..9/2013, प्र.क्र.14/2013 आशण प्र.क्र.09/2011 अन्वये एकूण 05 बाबींवर सखोल पडताळणीअतंी 
शासनास अशभप्राय सादर केले आहेत.  सदर प्रकरणाबंाबतची वस्तुस्स्थती व गुणवत्ता शवचारात घेऊन मंत्रीमंडळ 
उप सशमतीने घेतलेल्या शनणगयाच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे नमूद बाबशनहाय मुद्दयास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
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प्र.क्र. जातीच ेनाव आयोगाची शशफारस शासनाचा शनणगय 
4/2004 हरदास भटक्या जमाती-ब या प्रवगातील अ.क्र.6 वरील 

शचत्रकथी या जातीसमोर “हरदास (मुस्स्लम धमीय 
वगळून)” या तत्सम जातीचा समावशे करण्यात 
यावा. 

आयोगाच्या शशफारशीनुसार भटक्या 
जमाती-ब या प्रवगातील अ.क्र.6 वरील 
शचत्रकथी या जातीसमोर “हरदास 
(मुस्स्लम धमीय वगळून)” या तत्सम 
जातीचा समावशे करण्यात येत आहे.  

14/2013 भावसार इतर मागासवगग अ.क्र. 170 वरील “भावसार” या 
जातीसमोर “भावसार शशपी, भावसार क्षशत्रय, 
रंगारी, भावसार रंगारी, रंगारी भावसार, भावसार 
क्षशत्रय रंगारी, भावसार क्षशत्रय शशपी, रँगे्रझ, रंगे्रज 
(भावसार, रंगारी)”  अशी नोंद करावी. तसेच 
इ.मा.व. यादीतील अ.क्र.132 वरील   “रंगारी”, 
अ.क्र. 133 वरील रँगे्रझ व अ.क्र.135 वरील रंगे्रज 
(भावसार, रंगारी)” या जातीची नोंद वगळण्यात 
यावी. 

आयोगाच्या शशफारशीनुसार रंगारी, 
भावसार क्षशत्रय शशपी, रँगे्रझ, रँगे्रज 
(भावसार, रंगारी) या जातींचा अंतभाव 
इतर मागासवगग प्रवगाच्या यादीतील  
अ.क्र.170 मध्ये नव्याने करण्यात येत 
असल्यामुळे इ.मा.व. यादीतील 
अ.क्र.132 वरील   “रंगारी”, अ.क्र. 
133 वरील रँगे्रझ व अ.क्र.135 वरील 
रंगे्रज (भावसार, रंगारी)  या जातींची 
इमाव यादीतील अ.क्र.132, 133 व 
अ.क्र.135 वर आजशमतीस असलेली 
दुबार नोंद वगळण्यात येत आहे.  

9/2011 कुलवतंवाणी इतर मागासवगाच्या यादीत अ.क्र. 190 वर 
“कुलवतं वाणी, कु.वाणी, वाणी (कुलवंत),  
कुलवतं-वाणी, कुणबी वाणी” अशी नोंद करण्यात 
यावी. 

आयोगाच्या शशफारशींनुसार इतर 
मागासवगाच्या यादीत अ.क्र. 190 वर 
“कुलवतं वाणी, कु.वाणी, वाणी 
(कुलवतं),  कुलवंत-वाणी, कुणबी 
वाणी” अशी नोंद करण्यात येत आहे. 

 

3. महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने अहवाल क्र. 50 मध्ये प्रकरण क्र.87/2007, प्र.क्र.128/ 2010, 
प्र.क्र.25/2005, प्र.क्र.03/2011 आशण प्र.क्र.03/2013 आशण 16/2013 अन्वये एकूण 0६ बाबींवर सखोल 
पडताळणीअंती शासनास अशभप्राय सादर केले आहेत.  सदर प्रकरणांबाबतची वस्तुस्स्थती व गुणवत्ता शवचारात 
घेऊन मंत्रीमंडळ उप सशमतीने घेतलेल्या शनणगयाच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे नमदू बाबशनहाय मुद्दयास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे.  

 

प्र.क्र. जातीच ेनाव आयोगाची शशफारस शासनाचा शनणगय 
87/2007 खारवा शवशेष मागास प्रवगाच्या यादीतील अ.क्र. 4/13 वरील 

“खारवा/ खारवी” या नोंदीऐवजी “खारवा”,   “खारवी” 
अशी जातीची नोंद दुरुस्त करण्यात यावी. 

आयोगाच्या  शशफारशीनुसार 
शवशेष मागास प्रवगाच्या 
यादीतील अ.क्र. 4/13 वरील 
“खारवा/ खारवी” या 
नोंदीऐवजी “खारवा”,   
“खारवी” अशी दुरुस्ती करण्यात 
येत आहे. 

25/2005 घाँची  “घाँची” समाजाचा इतर मागासवगाच्या यादीमध्ये 
अ.क्र. 181 वर तेलीची उपजात म्हणनू समावशे 
करण्यात यावा.  

आयोगाच्या  शशफारशीनुसार  
इतर मागासवगाच्या यादीमध्ये 
अ.क्र. 181 वर तेलीची उपजात 
म्हणनू “घाँची” समाजाचा 
समावशे करण्यात येत आहे. 
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**03/2011 कानोडी/ 
कानडी  

इतर मागासवगाच्या यादीत पुढील अनुक्रमांकांवर 
घेण्यात यावी.  

आयोगाची शशफारस मान्य 
करण्यात येत आहे.  इतर 
मागास प्रवगाच्या यादीत 
अ.क्र.345 नव्याने अतंभूगत करुन 
त्यासमोर “कानोडी/ कानडी” 
या समूहाची नोंद करण्यात येत 
आहे. 

03/2013 शलगायत 
आंबी 
नावाडी  

“शलगायत आंबी” हे नावाडी जातीचे असल्यामुळे 
महाराष्ट्र राज्याच्या भटक्या जमातीच्या यादीत 
अ.क्र.25 भोई या जातीसमोरील तत्सम जात क्र.(18) वर 
नमूद असलेल्या “नावाडी” जातीच े दाखले त्यांना 
देण्यात यावते असे शुध्दीपत्रक शनगगशमत करण्याची 
शशफारस शासनास करण्यात येत आहे.  

आयोगाची शशफारस मान्य 
करण्यात येत आहे. 

16/2013 बेलदार भटक्या जमाती-ब मधील अ.क्र.2 वरील “बेलदार” या 
जातीसमोर तत्सम जात म्हणून “कुमावत” जातीचा 
समावशे करण्यात यावा.  

आयोगाच्या  शशफारशीनुसार 
भटक्या जमाती-ब मधील 
अ.क्र.2 वरील “बेलदार” या 
जातीसमोर तत्सम जात म्हणून 
“कुमावत” जातीचा समावशे 
करण्यात येत आहे. 

 
4. महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोगाने अहवाल क्र. 51 मध्ये प्रकरण क्र.02/2013 आशण प्र.क्र.119/ 2009 
अन्वये एकूण 02 बाबींवर सखोल पडताळणीअंती शासनास अशभप्राय सादर केले आहेत.  सदर प्रकरणांबाबतची 
वस्तुस्स्थती व गुणवत्ता शवचारात घेऊन मंत्रीमंडळ उप सशमतीने घेतलेल्या शनणगयाच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे 
नमूद बाबशनहाय मुद्दयास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  
 

प्र.क्र जातीच ेनाव आयोगाची शशफारस शासनाचा शनणगय 
02/ 

2013 
 
 
 
 
 

कामाटी कामाटी जातीस शवमुक्त (अ)  मधील  
अ.क्र.3 भामटाची तत्सम जात म्हणनू 
ठेवणे उशचत होईल. 
इतर मागासवगग यादीतील क्र. 74 वर 
नोंद  असलेली कामाटी या जातीची 
नोंद वगळण्यात यावी. 

आयोगाची शशफारस मान्य करण्यात येते.  कामाटी या 
जातीची नोंद आहे.  त्यामुळे शवमुक्त जाती-अ मधील 
अ.क्र.3 मधील भामटा या जातीची तत्सम जात म्हणनू 
अ.क्र.3 (क) येथे दशगशवलेली कामाटी जातीची नोंद 
कायम ठेवून  इतर मागासवगग प्रवगाच्या यादीतील 
अ.क्र.74 वरील कामाटी या जातीची नोंद दुबार नोंद 
टाळण्यासाठी वगळण्यात येत आहे.  
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भामटा व 
घंटीचोर 
 

इतर मागासवगाच्या यादीत क्र.220 
वरील भामटा बाबतचा उले्लख संदभग 
गं्रथात आढळून येत नसल्याने इतर 
मागासवगग यादीतील क्र.220 वरील 
घंटीचोरे व भाम्पटा या जातींना 
वगळण्यात याव.े   

आयोगाची शशफारस मान्य करण्यात येत आहे शवमुक्त 
जाती-अ प्रवगाच्या यादीतील अ.क्र.3 येथे भामटा ही 
जात नमूद आहे.  या जातीची तत्सम जात म्हणनू 3(ग) 
येथे घंटीचोर या जातीचा अतंभाव आहे.  इतर मागास 
प्रवगाच्या यादीतील अ.क्र.220 येथे भामटा शकवा 
घंटीचोरे या जातींचा अंतभाव आहे. त्यामुळे भामटा व 
घंटीचोरे या दोन्ही जाती शवमुक्त जाती-अ तसेच इतर 
मागासवगामध्ये समाशवष्ट्ट आहेत.  एका जातीची दोन 
प्रवगात दुबार नोंद ठेवणे उशचत नसल्याने आयोगाच्या 
शशफारशीनुसार इतर मागासवगाच्या यादीतील 
अ.क्र.220 वरील भामटा शकवा घंटीचोरे या जाती 
वगळण्यात येत आहेत.  

भतेु भोप े इतर मागासवगग  क्र. 94 वरील 
मानभाव, महानुभाव भोपी, मानभाव  
भोपी आशण भटक्या जमाती  ब क्र.4 
वरील भतेु भोपे या जाती पणूगपणे 
वगेळया असल्याच े स्पष्ट्ट होत 
असल्याने इमाव आशण भज-ब या 
दोन्ही प्रवगातील नोंदी आहेत तशा त्या 
त्या शठकाणी ठेवण्यात याव्यात.  

आयोगाची शशफारस मान्य करण्यात येत आहे 

अन्सारी  इतर मागासवगाच्या यादीतील क्र.57 
वरील जुलाहा, अन्सारी नोंद कायम 
ठेवावी व अ.क्र. 191 वरील मोमीन 
नोंद कायम ठेऊन “अन्सारी ” ही नोंद 
वगळावी. 

अन्सारी या जातीची नोंद इतर मागासवगाच्या 
यादीतील अ.क्र.57 व अ.क्र.191 वर आहे. त्यामुळे 
अन्सारी जातीची दुबार नोंद झाल्याच े स्पष्ट्ट होते. 
त्यामुळे आयोगाची शशफारस मान्य करण्यात येत 
असून इतर मागासवगाच्या यादीतील अ.क्र. 191 
वरील मोमीन या जातीची नोंद कायम ठेऊन “अन्सारी 
” या जातीची  नोंद वगळण्यात येत आहे. 

5. सदर शासन शनणगयाद्वारे मान्यता देण्यात आलेले बदल हे शासन शनणगय शनगगशमत झाल्याच्या शदनांकापासून लागू 
होतील.  
6. सदर शासन शनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सकेंतस्थळावर उपलब्ध असनू 
त्याचा संगणक सांकेतांक 201906041555128722 असा आहे .हा आदेश शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.    
 

         (रशवद्र गरुव) 
        उप सशचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रशत, 

1. मा.राज्यपाल महोदयांचे सशचव. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स./प्र.स./सशचव.  
3. मा.मंत्री व राज्यमंत्री (सवग), महाराष्ट्र राज्य.  
4. मा.शवरोधी पक्षनेता,  शवधानसभा. 
5. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधान पशरषद. 
6. सशचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 
7. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मंुबई. 
8. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, नागपूर. 
9. अशधदान व लेखा अशधकारी, मंुबई. 
10. मुख्य महानगर दंडाशधकारी 
11. सवग शवभागीय आयुक्त, 
12. सवग शजल्हा दंडाशधकारी, 
13. सवग उप  शवभागीय अशधकारी (महसूल)  
14. तथा उप शवभागीय दंडाशधकारी, 
15. सवग तालुका कायगकारी दंडाशधकारी तथा तहशसलदार, 
16. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मंुबई 
17. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई 
18. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा खंडपीठ, नागपूर 
19. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा खंडपीठ, नागपूर 
20. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा खंडपीठ, औरंगाबाद 
21. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा खंडपीठ, औरंगाबाद 
22. संचालक, समाज कल्याण/ शवजाभज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे  
23. संचालक, उच्च व तंत्र शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
24. संचालक, माध्यशमक शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
25. संचालक, प्राथशमक शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
26. संचालक, आशदवासी कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, नाशशक 
27. संचालक, आशदवासी संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे 
28. सदस्य सशचव, राज्य मागासवगग आयोग, पुणे 
29. सवग मंत्रालयीन शवभागांच ेअप्पर मुख्य सशचव /प्रधान सशचव/ सशचव. 

त्यांना शवनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या अशधपत्याखालील सवग शवभाग प्रमुख / कायालय प्रमुख यांना याबाबतच्या 
सूचना दयाव्यात. 

30. उपायुक्त तथा सदस्य, शवभागीय जात पडताळणी सशमती  (सवग शजल्हे) 
31. सदस्य सशचव, शजल्हास्तरीय जात पडताळणी सशमती (सवग शजल्हे) 
32. सवग शवभागीय समाज कल्याण अशधकारी/ सवग शजल्हा समाज कल्याण अशधकारी 
33. सवग शजल्हा पशरषदांच ेमुख्य कायगकारी अशधकारी 
34. सवग शजल्हा पशरषदांच ेसमाजकल्याण अशधकारी 
35. शजल्हा समाज कल्याण अशधकारी, बृहन्मंुबई/ मंुबई उपनगरे 
36. महासंचालक, माशहती व जनसंपकग  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 
37. शनवड नस्ती. 
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