“ऑगस्ट 2016” या महिन्यात सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालयामधील सेिा उपहिभागाने घेतलेल्या
मित्त्िाच्या हनर्णयांची संहिप्त माहिती...

.

(अ) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रमांतर्यत सन 2016-17 या वर्षाकशिता फेलोंच्या र्ुणवत्ता यादीनुसाि अशिकचे 10
फेलो शनवडण्यास शदनांक 24 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन शनणययान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे .
 फौजदािी काययवाहीच्या तुलनेत शवभार्ीय चौकिी किण्याबाबत तसेच चौकिी अशिकािी यांच्याकडे दोर्षािोप
पत्रातील दस्तऐवज पाठशवण्याबाबतचे शदनांक 23 ऑर्स्ट 2016 िोजी िासन पशिपत्रक शनर्यशमत किण्यात आले
आहे .
 शदनांक 22 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन शनणययान्वये आस्थापना मंडळ क्रमांक-1 ची पुनिय चना किण्यात आली
आहे .
 भ्रष्टाचाि प्रशतबंिक अशिशनयम 1988 अंतर्यत अशभयोर् दाखल किण्यास मंजिु ी दे णाऱ्या सक्षम प्राशिकािी
शनश्चचत किताना सहाव्या वेतन आयोर्ानुसाि सुिाशित वेतनश्रेण्या शवचािात घे ण्याबाबतचा िासन शनणयय शदनांक
22 ऑर्स्ट 2016 िोजी शनर्यशमत किण्यात आला आहे .
 िाज्यातील िाज्य िासकीय / शनमिासकीय / महामंडळातील अशिकािी / कमयचािी यांच्यासाठी अनुकंपा िोिण
सुिािणे, त्याचबिोबि प्रकल्पग्रस्तांना िासकीय नोकऱ्यां मध्ये भिती किण्यासंबंिी आढावा घे णे व त्यानुर्षंर्ाने
प्रभावी उपाययोजना सूचशवण्यासाठी मा.मंत्री, शवत्त यांच्या अध्यक्षतेखालील मंशत्रमंडळ उपसशमतीस अहवाल
सादि किण्यास शदनांक 20 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन शनणययान्वये शदनांक 30 नोव्हें बि 2016 पयंत मुदतवाढ
दे ण्यात आली आहे .
 शदनांक 9 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन पशिपत्रकान्वये मंत्रालयीन शवभार्ातील अशिकािी / कमयचािी यांच्या बदल्या
/ पदस्थापना संदभात सवयसमावेिक सूचना शनर्यशमत किण्यात आल्या आहे त.
 मंत्रालयीन सेवेतील अवि सशचव, वशिष्ठ स्वीय सहायक, कक्ष अशिकािी व शनवडश्रेणी लघुलेखक या संवर्ातील
पदावि पदोन्नतीसाठी शनवडसूची तयाि किण्यासाठी शवभार्ीय पदोन्नती सशमती क्रमांक-1 ची पुनिय चना किण्यात
आली आहे .
 भाितीय प्रिासन सेवेतील अशिकाऱ्यांच्या बदल्या / पदस्थापना याबाबत शिफािस किण्यासाठी शदनांक 6 ऑर्स्ट
2016 च्या िासन शनणसययान्वये सुिाशित नार्िी सेवा मंडळ स्थापन किण्यात आले आहे .
 यिवंतिाव चव्हाण शवकास प्रिासन प्रबोशिनी, पुणे या संस्थेला जून ते नोव्हें बि 2016 या सहा मशहन्यांकशिता
योजनेति खचासाठी (प्रशिक्षण िुल्क) शवत्त शवभार्ाच्या शदनांक 20 एशप्रल 2016 च्या पशिपत्रकानुसाि एकूण
अथयसंकश्ल्पय अनुदानाच्या 80% च्या मयादे त, वेतनेति कशिता अथयसंकश्ल्पय शवतिण प्रणालीवि उपलब्ि
असलेल्या सहायक अनुदानातून रु.380.00 लाख (अक्षिी रुपये तीनिे ऐंिी लाख फक्त ) इतके सहायक अनुदान
(दुसिा हप्ता) शदनांक 2 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन शनणययान्वये मंजिू किण्यात आला आहे .

C:\19A-2016\संकेतस्थळ\AUGUST 2016.docx

 मिाठवाडा प्रिासकीय शवकास प्रशिक्षण प्रबोशिनी, पैठण, औिं र्ाबाद या संस्थेला जून ते नोव्हें बि 2016 या सहा
मशहन्यांकिता योजनेति (वेतनेति व वेतने) खचासाठी शवत्त शवभार्ाच्या शदनांक 20 एशप्रल 2016 च्या
पशिपत्रकानुसाि एकूण अथयसंकश्ल्पय अनुदानाच्या 80% च्या मयादे त, अथयसंकश्ल्पय शवतिण प्रणालीवि उपलब्ि
असलेल्या सहायक अनुदानातून शवकास प्रशिक्षण व तद्नुर्षंर्ाने खचय तसेच अशिकािी व कमयचािी यांचे वेतन या
खचासाठी एकूण रु.75,00,000/- (अक्षिी रुपये पंच्याहत्ति लाख फक्त) इतके योजनेति सहायक अनुदान (दुसिा
हप्ता) शदनांक 2 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन शनणययान्वये मंजिू किण्यात आला आहे .
 डॉ.पंजाबिाव दे िमुख शवदभय प्रिासकीय शवकास प्रशिक्षण प्रबोशिनी, अमिावती या संस्थेला जून ते नोव्हें बि 2016
या सहा मशहन्यांकिता योजनेति (वेतनेति व वेतने ) खचासाठी शवत्त शवभार्ाच्या शदनांक 20 एशप्रल 2016 च्या
पशिपत्रकानुसाि एकूण अथयसंकश्ल्पय अनुदानाच्या 80% च्या मयादे त, अथयसंकश्ल्पय शवतिण प्रणालीवि उपलब्ि
असलेल्या सहायक अनुदानातून शवकास प्रशिक्षण व तद्नुर्षंर्ाने खचय तसेच अशिकािी व कमयचािी यांचे वेतन या
खचासाठी एकूण रु.90,84,000/- (रुपये नव्वद लाख चौ-याऐंिी हजाि फक्त) इतके योजनेति सहायक अनुदान
(दुसिा हप्ता ) शदनांक 2 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन शनणययान्वये मंजिू किण्यात आला आहे .
(ब) प्रहशिर्
 “मंत्रालयीन शवभार्ातील शलशपक-टं कलेखक सेवाप्रवेिोत्ति प्रशिक्षण पिीक्षा 2016” या पिीक्षेला बसलेल्या 338
उमेदवािांचा शनकाल शदनांक 31 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन शनणययान्वये जाशहि किण्यात आला.
 शदनांक 31 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन शनणययान्वये िाज्य प्रशिक्षण िोिणातील तितुदीनुसाि बदलीने शवभार्ात /
कायालयात आलेल्या वर्य-1 ते वर्य-3 च्या अशिकािी / कमयचािी यांच्यासाठी 1-3 शदवसांचे बदलीनंतिचे प्रशिक्षण
(After transfer training) दे ण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .
 “कक्ष अशिकािी शवभार्ीय पिीक्षा 2016” च्या प्रशिक्षण वर्ाचे शदनांक 19 सप्टें बि 2016 ते 26 ऑक्टोबि 2016
या कालाविीत आयोजन किण्यात आले आहे . या वर्ात 146 सहायक कक्ष अशिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दे ण्यात
येणाि आहे .
 16 पशिशवक्षािीन कक्ष अशिकाऱ्यांना एकशत्रत पशिशवक्षािीन प्रशिक्षण काययक्रमांतर्यत टप्पा क्रमांक-3 व 4 कशिता
शदनांक 16 ऑर्स्ट 2016 पासून वनामती, नार्पूि येथे पाठशवण्यात आले आहे .
 “सहायक कक्ष अशिकािी सेवाप्रवेिोत्ति प्रशिक्षण पिीक्षा 2016” ही पिीक्षा शदनांक 2 व 3 सप्टें बि 2016 िोजी
शवक्रीकि भवन, माझर्ांव येथे आयोशजत किण्यात आली आहे .
(क) पदोन्नती / हनिडसूची / ज्ये ष्ठतासूची
 20 अवि सशचवांना उपसशचव पदावि पदोन्नती दे ण्यात आली आहे . 111 शलशपक-टं कलेखकांना सहायक कक्ष
अशिकािी (र्ट-ब अिाजपशत्रत) पदावि पदोन्नती दे ण्यात आली आहे . 1 शनम्नश्रेणी लघुलेखकाला उच्चश्रेणी
लघुलेखक पदी पदोन्नती दे ण्यात आली आहे .
 मंत्रालयीन अवि सशचव संवर्ातील अशिकाऱ्यांची शदनांक 1 जानेवािी 2003 ते 1 जानेवािी 2011 िोजीची श्स्थती
दियशवणाऱ्या सुिाशित ज्येष्ठतासूच्या प्रशसद्ध किण्यात आल्या आहे त.
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(ड) बदल्या / पदस्थापना
 सहायक कक्ष अशिकािी, शनम्नश्रेणी लघुलेखक, शलशपक-टं कलेखक या संवर्ातील अनुक्रमे 3, 1, 2 अिा 6
कमयचाऱ्यांच्या सेवा सशचव, िाज्य शनवडणूक आयोर् यांच्या आस्थापनेवि प्रशतशनयुक्तीने सुपदू य किण्यात आल्या
आहे त.
 “सहायक कक्ष अशिकािी मयाशदत शवभार्ीय पिीक्षा 2015” मिील शिफािसप्राप्त 2 उमेदवािांचे मंत्रालयीन
शवभार्ात शनयतवाटप किण्यात आले.
 भाितीय प्रिासन सेवेतील 64 अशिकाऱ्यांच्या (31+32+1) शदनांक 6, 8 व 18 ऑर्स्ट 2016 च्या िासन
शनणययान्वये बदल्या / पदस्थापना किण्यात आल्या आहे त.
 सहसशचव, उपसशचव, अवि सशचव, कक्ष अशिकािी या संवर्ातील अनुक्रमे 3, 1, 2, 1 अिा 7 अशिकाऱ्यांच्या
बदल्या / प्रत्यावतयन किण्यात आल्या आहे त. सहसशचव, कक्ष अशिकािी, सहायक कक्ष अशिकािी संवर्ातील
अनुक्रमे 2, 1, 1 अिा 4 अशिकाऱ्यांच्या बदल्या स्थशर्त / िद्द किण्यात आल्या. सहसशचव, उपसशचव संवर्ातील
अनुक्रमे 1, 1 अिा 2 अशिकाऱ्यांच्या प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे . सहसशचव, उपसशचव, अवि
सशचव, कक्ष अशिकािी या संवर्ातील अनुक्रमे 1, 1, 3, 1 अिा 6 अशिकाऱ्यांच्या प्रशतशनयुक्तीने पदस्थापना
किण्यात आल्या आहे त.
 उपसशचव संवर्ातील 2 अशिकाऱ्यांना मानीव शदनांक मंजिू किण्यात आले.
 भाितीय प्रिासन सेवेमिील शवशवि सूचनांबाबतची माशहती (एकूण 10 सूचना) http://mahaias.nic.in या
वेबसाईटवि Message / Notice Board वि टाकण्यात आले आहे त.
***********
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