
              राज्य वतेन सुधारणा समिती, २०१७   
                                                                            समितीची काययकक्षा....... 

 

िहाराष्ट्र शासन 
मवत्त मवभाग 

शासन मनणयय, क्रिाांक- वपेूर-१२१६/प्र.क्र.५८ /सेवा-९ 
िादाि कािा िागय, हुतात्िा राजगुरु चौक, 

िांत्रालय,िुांबई-४०० ०३२. 
मदनाांक :- 17 जुल,ै २०१७. 

 

         वाचा :-  शासन   मनणयय,मवत्त मवभाग क्रिाांक-वपेूर-1२१६/प्र.क्र.58 /सेवा-९,  
                                 मदनाांक  17  जानेवारी, 2017. 

 

प्रस्तावना :-  
  कें द्र शासनाच्या सातव्या वतेन आयोगाच्या मशफारशीनुसार कें द्र शासनाने कें द्र शासकीय 
कियचाऱयाांना मवमहत केलेल्या वतेनश्रेणींच्या अनुषांगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कियचाऱयाांना 
सुधामरत वतेनश्रेणींची मशफारस करण्याकमरता राज्य शासनाने श्री. के.पी. बक्षी, सेवामनवृत्त अपर िुख्य 
समचव (गृह) याांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वतेन सुधारणा समिती, २०१७ उपरोक्त मदनाांक १७ जानेवारी, 
२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये गठीत केली आहे. िहाराष्ट्र शासनाचे अपर िुख्य समचव (सेवा), सािान्य 
प्रशासन मवभाग  व अपर िुख्य समचव (व्यय), मवत्त मवभाग हे या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीच्या 
मवचारार्य ठेवलेले  मवषय सुधामरत  करुन समितीची काययकक्षा मनमित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
मवचाराधीन होता.  
 

शासन मनणयय :-   
  मदनाांक १७ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या शासन मनणययातील पमरच्छेद-२ िध्ये निूद  राज्य वतेन 
सुधारणा समिती, २०१७ च्या मवचारार्य ठेवलेले मवषय सुधामरत करुन समितीची काययकक्षा पुढीलप्रिाणे 
मनमित करण्यात येत आहे :-   
१. सातव्या कें द्रीय वतेन आयोगाच्या मशफारशींवरील कें द्र शासनाच े मनणयय  मवचारात घेऊन 
खाली निूद केलेल्या पदाांना सुधामरत वतेनश्रेणींची मशफारस करणे. :- 
 

 (अ) राज्य शासकीय पदे (अमखल भारतीय सेवतेील पदाांव्यमतमरक्त). 
 (ब) मजल्हा पमरषदाांकडील पदे. 
 (क) िांत्रालयातील पदाांशी तत्सि नसलेली राज्य मवधानिांडळ समचवालयातील पदे. 
 (ड) यापूवीच्या न्यामयक वतेन आयोगाच्या (Judicial Pay Commission) अखत्यामरतील 
                    न्यामयक सांवगातील  पदे वगळून अन्य सवय राजपमत्रत व अराजपमत्रत पदे. 
 (इ) अनुदामनत शाळाांतील मशक्षकीय व मशक्षकेतर पदे. 
 (ई) राज्यातील कृमष व कृमषतर मवद्यापीठे तसेच या मवद्यापीठाांना सांलग्न असलेल्या   
                  अशासकीय िहामवद्यालयाांतील मशक्षकेतर पदे. 
 (फ) इतर अनुदान प्राप्त सांस्र्ाांतील पदे. 
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२.  प्रशासकीय मवभागाांनी आकृतीबांध मनमित करताना अर्वा अन्य कारणास्तव नवीन  पदमनर्मिती केली 
असल्यास, तसेच िहाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधामरत वतेन) मनयि, २००९ अांिलात आल्यानांतर वतेनसांरचनेत 
सुधारणा केली असल्यास, आवश्यकतेनुसार अशा पदाांच्या वतेनसांरचनेच े पुन:पमरक्षण करुन सधुामरत 
वतेनश्रेणींची मशफारस करणे. 
३.  राज्य शासनाकडील मवमवध सांवगय व त्याांच्याशी सांलग्न वतेनश्रेणी याांचा मवचार करुन प्रशासमनक 
सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून  मवमवध प्रशासकीय मवभागातील सिकक्ष वा तत्सि सांवगांचे 
एकमत्रकरण करण्याबाबत मशफारशी करणे. 
४. शासनाच्या वगेवगेळया मनयािक प्रामधकरणातील पदाांच्या आकृतीबांधात सुसूत्रता आणण्यासाठी 
वगेवगेळया सांवगांचे सिानीकरण व एकमत्रकरण करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनास मशफारस करणे. 
५. सुधामरत वतेनश्रेणी सुचमवताांना ज्या पदाांना मवद्यिान वतेनसांचनेत मवशेष वतेन/उच्च प्रारांमभक 
वतेनवाढी/व्यावसामयक पात्रतेसांबधात वतेनवाढी इत्यादी िांजूर करण्यात आल्या आहेत, त्याबाबत मशफारस 
करणे. 
६. सहाव्या वतेन आयोगाच्या अनुषांगाने िांजूर केलेल्या सुधामरत वतेनसांरचनेतील त्रटुींचे मनवारण 
यापूवीच वतेनत्रटुी मनवारण समितीच्या िाध्यिातून करण्यात आल े आहे. तर्ामप, एखाद्या मवभागातील 
सांवगांबाबत अद्यापही त्रटुी रामहली असल्यास, सदर त्रटुींचे पमरक्षण करुन सुधामरत वतेनश्रेणीची मशफारस 
करणे.  
७.   मवमवध सांवगासाठी सुधामरत वतेनश्रेणी मनमित करताना समिती सांवगास िांजूर असलेली मवद्यिान 
वतेनश्रेणी, पदाची कतयव्ये, जबाबदाऱया, शैक्षमणक अहयता, अनुभव, सेवाप्रवशे मनयि इत्यादी बाबी मवचारात 
घेईल. 
८. मनवृमत्तवतेनधारकाांची मनवृमत्तवतेन मनमिती व अनुषांमगक बाबींसांबधी मशफारशी करणे. 
 

   सदर शासन िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा साांकेताांक क्रिाांक 201707171813138405 असा आहे. हा आदेश मडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  
  

 िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 
                  ( य. द. देशकर ) 
                    उप समचव, िहाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1. राज्यपालाांच ेसमचव, 
2. िुख्यिांत्रयाांच ेप्रधान समचव, 
3.   सवय मवधानिांडळ सदस्य, मवधान भवन, िुांबई, 
4.   सवय िांत्री आमण राज्यिांत्री याांच ेस्वीय सहायक, 
5.   सवय िांत्रालयीन मवभाग, 
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6.    िांत्रालयाच्या सवय मवभागाांखालील मवभाग प्रिुख व प्रादेमशक मवभाग प्रिुख, 
7.    प्रबांधक, उच्च न्यायालय ( िूळ शाखा ), िुांबई, 
8.   प्रबांधक, उच्च न्यायालय ( अपील शाखा ), िुांबई, 
9.    समचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, िुांबई, 
10.  समचव, िहाराष्ट्र मवधानिांडळ समचवालय, िुांबई, 
11.   प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयकु्त याांच ेकायालय, िुांबई, 
12.   आयकु्त, राज्य िामहती आयोग (सवय),  
13.   समचव, राज्य मनवडणकू आयोग, िुांबई, 
14.   प्रबांधक, िहाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायामधकरण ,िुांबई/नागपरू/औरांगाबाद, 
15.   राज्य िमहला आयोग, वरळी,िुांबई, 
16.   सवय मवभागीय आयुक्त, 
17.   सवय मजल्हामधकारी, 
18.  सवय िुख्य काययकारी अमधकारी, मजल्हा पमरषदा, 
19.   िहासांचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड,पणेु, 
20.   िहालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, िुांबई, 
21.   िहालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र, िुांबई, 
22.   िहालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, नागपरू, 
23.   िहालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र, नागपरू, 
24.  मसमनयर मरसचय ऑफीसर, पेमरसचय युमनट, भारत सरकार, मवत्त िांत्रालय (व्यय मवभाग),  
          खोली क्र.261, नॉर्य ब्लॉक, नवी मदल्ली, 
25.   सांचालक, लेखा व कोषागारे, िुांबई, 
26.   अमधदान व लेखा अमधकारी, िुांबई, 
27.   मनवासी लेखा परीक्षा अमधकारी, िुांबई, 
28.   मजल्हा लेखा परीक्षा अमधकारी, स्र्ामनक मनधी महशेब, 
29.   सवय मजल्हा कोषागार अमधकारी, 
30.   सवय लेखामधकारी, वतेन पडताळणी पर्क,िुांबई/नागपरू/पणेु/औरांगाबाद, 
31.   िुख्य अमधकारी, सवय नगरपामलका 
32.   काययकारी अमधकारी, कॅन्टोनिेंट बोडय, खडकी/देहूरोड/देवळाली/अहिदनगर 
33.   कुलसमचव, िहात्िा फुले कृमष मवद्यापीठ, राहूरी, मज. अहिदनगर 
34.  कुलसमचव, िराठवाडा कृमष मवद्यापीठ,परभणी 
35.  कुलसमचव, डॉ. बाळासाहेब सावांत कोकण कृमष मवद्यापीठ, दापोली,मज.रत्नामगरी. 
36.   कुलसमचव, पांजाबराव कृमष मवद्यापीठ, अकोला 
37.  कुलसमचव, िुांबई मवद्यापीठ, िुांबई 
38.  कुलसमचव,सामवत्रीबाई फुले  पणेु मवद्यापीठ, पणेु 
39.  कुलसमचव, राष्ट्रसांत तकुडोजी िहाराज नागपरू मवद्यापीठ, नागपरू 
40. कुलसमचव, डॉ. बाबासाहेब आांबडेकर िराठवाडा मवद्यापीठ, औरांगाबाद 
41. कुलसमचव, स्वािी रािानांद तीर्य िराठवाडा मवद्यापीठ, नाांदेड 
42. कुलसमचव, मशवाजी मवद्यापीठ, कोल्हापरू 
43. कुलसमचव,सांत गाडगे बाबा  अिरावती मवद्यापीठ, अिरावती 
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44. कुलसमचव, श्रीिती नार्ीबाई दािोदर ठाकरसी िमहला मवद्यापीठ, िुांबई 
45. कुलसमचव, उत्तर िहाराष्ट्र मवद्यापीठ, जळगाव 
46. कुलसमचव, िहाराष्ट्र पशू व ित्स्य मवज्ञान मवद्यापीठ, नागपरू 
47. कुलसमचव, डॉ.बाबासाहेब आांबडेकर तांत्रशास्त्र मवद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 

       48. कुलसमचव,िहाराष्ट्र आरोग्य मवज्ञान मवद्यापीठ, नामशक. 
  49. िुख्य लेखापरीक्षक, स्र्ामनक मनधी महशेब, िुांबई 
  50.उप िुख्य लेखापरीक्षक, स्र्ामनक मनधी महशेब, िुांबई/पणेु/नागपरू/ औरांगाबाद/नामशक/अिरावती. 
  51.बहुजन सिाज पाटी, डी-1 इन्सा हटिेंट, आझाद िैदान, िुांबई -1  
  52. भारतीय जनता पाटी, िहाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.,बरॅॅक क्रिाांक 1, योगक्षेिसिोर, वसांतराव भागवत चौक,  नमरिन 

पॉईांट, िुांबई-20  
 53. भारतीय कम्युमनस्ट पाटी,िहाराष्ट्र कमिटी, 314, राज भवुन,एस.व्ही.पटेल रोड,िुांबई-4  
 54. भारतीय कम्युमनस्ट पाटी (िाक्सयवादी), िहाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती  हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, िुांबई. 
 55. इांमडयन नॅशनल कााँगे्रस, िहाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) समिती, मटळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ िागय,  दादर, 

िुांबई-25 
 56. नॅशनमलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन,फ्री प्रेस जनयल िागय, नमरिन पॉईांट,िुांबई-21  
 57. मशवसेना, मशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, िुांबई-28 
 58. मवत्त मवभागातील सवय कायासने 
 59. मनवड नस्ती, मवत्त मवभाग (सेवा-9). 
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