
 
 मुटाटकर सममती तथा राज्य मागासवगग आयोग याांनी तयाांच्या 

1 ते 7 अहवालात सन 1993 ते 2000 पयंत शासनास सादर 
केलले्या इतर मागासवगग प्रवगाबाबतच्या  मशफारशींची   
अांमलबजावणी 

  महाराष्ट्रतील इतर मागासवगाच्या यादीत सधुारणेस  
  शुध्दीपत्रक मनगगममत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मवजाभज, इमाव व मवमाप्र कल्याण मवभाग, 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-सीबीसी-10/2017/प्र.क्र.87/मावक 
हुतातमा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
मदनाांक:- 30.12.2017 

वाचा :-  
मवमुक्त जाती, भटक्या जमाती,  इतर मागासवगग आमण मवशेष मागास प्रवगग कल्याण 

मवभाग,शासन मनणगय क्र.सीबीसी-1098/प्र.क्र.185/इमाव-5,मद.01 जानेवारी,2001. 
शुध्दीपत्रक  

सांदभाधीन शासन मनणगयात पमरच्छेद-4 मधील  तक्तयातील अनु.क्र.7 मध्ये  नमुद:- 
अनुक्रमाांक इतर मागासवगग प्रवगातील मूळ 

जात व अनुक्रमाांक 
नव्याने समामवष्ट्ट करावयाची ततसम जात व मुळ 
जातींचा अनुक्रमाांक 

७ माळी-१८२ मरार,मारळ,कोसरे,गासे   -१८२  
वनमाळी,सावतामाळी,पाचकळशी,चौकळशी, 
वाडवळ,राईन(बागवान) 

या ऐवजी 
अनुक्रमाांक इतर मागासवगग प्रवगातील मूळ 

जात व अनुक्रमाांक 
नव्याने समामवष्ट्ट करावयाची ततसम जात व मुळ 
जातींचा अनुक्रमाांक 

७ माळी-१८२ मरार,मारळ,कोसरे,गासे,  -१८२ 
वनमाळी,सावतामाळी,पाचकळशी,चौकळशी, 
वाडवळ,राईन(बागवान) 

असे वाचण्यात याव.े 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून तयाचा  सांगणक सांकेताक  क्र. 
201712301522200422 असा आहे. हे शुध्दीपत्रक मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

(भा. र. गामवत) 
सह समचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. राज्यपालाांचे समचव, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मुख्यमांत्रयाांचे  अप्पर मुख्यसमचव, 
3. समचव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 
4. महालेखापाल,महाराष्ट्र-1,मुांबई, 
5. महालेखापाल,महाराष्ट्र-2,नागपुर, 
6. अमधदान व लेखा अमधकारी,मुांबई 
7. सवग मवभागीय आयुक्त 
8. सवग मजल्हामधकारी/दांडामधकारी 
9. सवग उप मवभागीय अमधकारी(महसूल) तथा उप मवभागीय अमधकारी 
10. सवग तालुका कायगकारी दांडामधकारी तथा तहमसलदार 
11. प्रबांधक,उच्च न्यायालय,मूळ न्याय शाखा, मुांबई 
12. प्रबांधक, उच्च न्यायालय,अमपल शाखा,मुांबई 
13. प्रबांधक, उच्च न्यायालय,मुळ न्याय शाखा,खांडपीठ नागपुर 
14. प्रबांधक, उच्च न्यायालय,अमपल शाखा, खांडपीठ नागपुर 
15. प्रबांधक, उच्च न्यायालय,मुळ न्याय शाखा, खांडपीठ औरांगाबाद 
16. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अमपल शाखा, खांडपीठ औरांगाबाद 
17. आयुक्त,समाजकल्याण पुणे 
18. सांचालक, मवजाभज,इमाव व मवमाप्र कल्याण मवभाग, महाराष्ट्र  राज्य,पुणे 
19. सांचालक,उच्च व तांत्र मशक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई 
20. सांचालक, माध्यममक मशक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई 
21. सांचालक,प्राथममक मशक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई 
22. सांचालक,आमदवासी कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, नामशक 
23. सांचालक, आमदवासी सांशोधन व प्रमशक्षण सांस्था,पुणे 
24. सदस्य समचव, राज्य मागासवगग आयोग, पुणे 
25. सवग मांत्रालयीन मवभाग 
26. सवग मवभागीय समाजकल्याण अमधकारी/ सवग मवभागीय समाज कल्याण उपायुक्त /मुख्य 

कायगकारी अमधकारी सवग मजल्हा पमरषदा 
27. सवग मजल्हा पमरषदाांचे समाज कल्याण अमधकारी 
28. सवग मजल्हा समाज कल्याण अमधकारी 
29. मांत्रालयील मवमवध मवभागाच्या मनयांत्रणाखालील सवग मवभाग/कायालय प्रमुख 
30. महासांचालक, मामहती व जनसांपकग  महासांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई 
31. सवग कक्ष अमधकारी/अवर समचव/सह समचव, सामामजक न्याय व मवशेष सहाय्य 

मवभाग,मांत्रालय, मुांबई 
32. सवग कक्ष अमधकारी, मवजाभज,इमाव व मवमाप्र कल्याण मवभाग,मांत्रालय,मुांबई 
33. मनवड नस्ती-मावक 
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