
राज्य वतेन सुधारणा समिती, 2017 कडे मनवदेने 
सादर करण्यास िुदतवाढ देणेबाबत. 
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                                                      पमरपत्रक 
            कें द्र शासनाच्या सातव्या वतेन आयोगाच्या मशफारशीनुसार कें द्र शासनाने त्याांच्या 
किगचा-याांना मवमहत केलेल्या वतेनश्रेण्याांच्या अनुषांगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र किगचा-
याांना सुधामरत वेतनश्रेण्याांची मशफारस करण्याकमरता राज्य शासनाने श्री.के.पी.बक्षी, 
सेवामनवृत्त अपर िुख्य समचव याच्या अयकयक्षतेलाली मद.17.01.2017 रोजीच्या शासन 
मनणगयाद्वारे राज्य वतेन सुधारणा समिती, 2017 गठीत केली आहे. तसेच शासन मनणगय 
मद.17.07.2017 अन्वये या समितीची कायगकक्षा मनमित करण्यात आली आहे. 

           राज्य शासकीय व इतर पात्र किगचा-याांना वतेन सुधारणेसांदभात राज्य वतेन सुधारणा 
समिती, 2017 च्या मवचारार्ग मनवदेने सादर करण्यासाठी िा.िुख्यिांत्री िहोदयाांनी घोषणा 
केल्याप्रिाणे ऑनलाईन पोर्गल (http://www.mahaseventhpay.in) मद.07.02.2018 रोजी 
रात्री 12.00 वाजेपासून कायान्न्वत करण्यात आले आहे. सदर वबेपोर्गलची ललक व 
त्याबाबतची जाहीर सूचना राज्य शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या 
सांकेतस्र्ळाच्या िुलपषृ्ट्ठावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या पोर्गलवर पात्र किगचारी 
/ अमधकारी सांघर्ना व इतराांनी मद.07.02.2018 ते मद.28.02.2018 या कालावधीत मनवदेने 
सादर करण्याबाबत सूमचत करण्यात आले होते. 

 यासांदभात काही किगचारी सांघर्नाांकडून वेतन सुधारणेसांदभात राज्य वेतन सुधारणा 
समिती, 2017 च्या मवचारार्ग मनवदेने सादर करण्यासाठी िुदतवाढ देण्याबाबत मवनांती 
करण्यात आली आहे. तसेच काही सांघर्नाांनी ऑनलाईन पद्धतीने मनवदेन सादर करता आल े
नाही अशाांना प्रत्यक्षपणे ऑफलाईन पद्धतीने मनवदेन सादर करण्याची परवानगी मिळण्याची 
मवनांती केली आहे. काही सांघर्नाांनी अशा स्वरूपाची िागणी मवत्त मवभागात प्रत्यक्ष भेरू्न केली 
आहे. 

 मवमवध सांघर्नाांनी केलेल्या िागण्या मवचारात घेऊन 7 व्या वतेन आयोगाच्या अनुषांगाने 
राज्य वतेन सुधारणा समिती,2017 कडे ऑनलाईन पद्धतीने िागण्या नोंदमवण्याकमरता 
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मनधामरत केलेली मद.28.02.2018 ही िुदत मद.15.03.2018 पयंत वाढमवण्यास िान्यता 
देण्यात येत आहे.  

 सवग मवभाग प्रिुलाांनी सदर बाब त्याांच्या अमधपत्यालालील सवग मवभागीय, 
मजल्हास्तरीय,तालुकास्तरीय व अन्य क्षेत्रीय स्तरावरील कायालयाांच्या मनदगशनास आणनू 
द्यावी. 

 राज्य वतेन सुधारणा समिती,2017 कडे ऑफलाईन पद्धतीने प्राप्त होणा-या 
कोणत्याही मनवदेनाची समितीकडून दलल घेतली जाणार नाही. 

 सदर शासन पमरपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
वबेसाईर्वर उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा साांकेताांक क्रिाांक 

201803011725427005 असा आहे. हे पमरपत्रक मडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करून 
काढण्यात येत आहे. 

           िहाराष्ट्रच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,       

                                      

                                                                                                                                                       
                                (भा.ज.गाडेकर) 
                        उप समचव, िहाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1. राज्यपालाांचे समचव, 
2.  िुख्यिांत्रयाांचे प्रधान समचव, 
3. सवग मवधानिांडळ सदस्य, मवधान भवन,िुांबई, 
4. सवग िांत्री आमण राज्यिांत्री याांचे स्वीय सहायक, 
5. सवग िांत्रालयीन मवभाग, 
6. समचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, िुांबई, 
7. समचव, िहाराष्ट्र मवधआनिांडळ समचवालस, िुांबई, 
8. बहुजन सिाज पार्ी, डी-1 इन्सा हर्िेंर्, आझाद िैदान,िुांबई-19, 
9. भारतीय जनता पार्ी, िहाराष्ट्र प्रदेश,सी.डी.ओ.,बॅरेक क्र.1, योगक्षिे सिोर, वसांतराव भागवत 
चोक, नमरिन पॉईांर्,िुांबई-20, 
10. भारतीय कम्युमनस्र् पार्ी, िहाराष्ट्र कमिर्ी, 314, राजभवुन, एस.व्ही.परे्लरोड,िुांबई-4, 
11. भारतीय कम्युमनस्र् पार्ी (िार्कसगवादी), िहाराष्ट्र कमिर्ी, जनशर्कती हॉल, ग्लोब िील पॅलेस, 
वरळी, िुांबई. 
12. इांमडयन नॅशनल कॉगे्रस, िहाराष्ट्र प्रदेश कॉगे्रस (आय) समिती, मर्ळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ िागग, दादर, िुांबई-25.  
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