“डिसेंबर 2018” या मडिन्यात सामान्य प्रशासन डिभाग, मंत्रालयामधील सेिा उपडिभागाने घे तलेल्या
मित्त्िाच्या डनर्णयांची संडिप्त माडिती...

.

(क) शासन डनर्णय / अडधसूचना
 दिन ांक 1 दिसेंबर 2018 च्य श सन दनर्णय न्वये स म न्य प्रश सन दवभ ग च्य अदिपत्य ख लील मांत्र लय उप ह रगृह, चौरस
आह रगृह, दवि नभवन व कोकर् भवन उप ह रगृह य च र उप ह रगृह तील गट-ि मिील कमणच ऱय ांन तसेच
उप ह रगृह च्य व्यवस्थ पन ब जूकिील व्यवस्थ पक, उप / सह यक व्यवस्थ पक पि वरील कमणच ऱय ांन िर िोन वर्षातून
एकि गर्वेश व शुज िे ण्य स ठी मांजरु ी िे ण्य त आली आहे .
 दिन ांक 1 दिसेंबर 2018 च्य श सन दनर्णय न्वये मांत्र लयीन दवभ ग तील कक्ष अदिक री पि वर र ज्य सेव गट-ब मध्ये
र ज्य सेव (मुख्य) परीक्ष 1999 मिील सरळसेव भरती उमेिव र ांच्य वेतनदनश्चचती करण्य ब बत सुि दरत तरतुिी दवदहत
केल्य आहे त.
 दिन ांक 5 दिसेंबर 2018 च्य श सन पदरपत्रक न्वये मांत्र लयीन दवभ ग तील गट-ि सांवगातील कमणच ऱय ांन दलदपकटां कले खक पि वर पिोन्नती िे त न तसेच व हनच लक पि वरुन दलदपक-टां कले खक पि वर क यमस्वरुपी सांवगण बिलीने
दनयुक्ती िे त न ची क यणपद्धती दवदहत केली आहे .
 दिन ांक 6 दिसेंबर 2018 च्य श सन आिे श न्वये सह यक कक्ष अदिक री मयादित दवभ गीय स्पिा परीक्ष 2017 मिील
गुर्वत्ते नस
ु र दशफ रसप्र प्त 42 उमेिव र ांचे मांत्र लयीन दवभ ग त दनयतव टप करण्य त आले आहे .
 दिन ांक 13 दिसेंबर 2018 च्य श सन शुद्धीपत्र न्वये एकदत्रत पदरदवक्ष िीन प्रदशक्षर् क यणक्रम मध्ये सम दवष्ट केलेल्य गटअ मिील 13 व गट-ब मिील 13 अश 26 सांवगाच तपशील िशणदवण्य त आल आहे .
 दिन ांक 15 दिसेंबर 2018 च्य श सन दनर्णय न्वये अदखल भ रतीय सेव (क यण मुल्यम पन अहव ल) दनयम 2007 प्रमर्े
सन 2018-19 मध्ये भ रतीय प्रश सन सेवेतील अदिक ऱय ांचे दिन ांक 31 म चण 2018 रोजी 40 वर्षे ककव अदिक वय
असले ल्य ांची वैद्यदकय तप सर्ी करण्य ब बतच्य सूचन िे ण्य त आल्य आहे त.
 दिन ांक 17 दिसेंबर 2018 च्य श सन पदरपत्रक न्वये दनयत सेव विीस सेव दनवृत्त होत च मह र ष्र सवणस ि रर् भदवष्य
दनवाह दनिी वगणर्ीि र ांस त्य ांच्य भदवष्य दनव हण ह दनिी ख त्य तील रकमेचे अांदतम प्रि न त्वदरत करण्य ब बत सूचन दिल्य
आहे त.
 दिन ांक 19 दिसेंबर 2018 च्य श सन पदरपत्रक न्वये अदखल भ रतीय सेवेतील अदिक ऱय ांनी त्य ांची सन 2018 (As on
1.1.2019) ची व र्षर्षक अचल म लमत्त दववरर्पत्रे (IPR) ऑनल ईन पद्धतीने स िर करण्य ब बत क यणपद्धत दवदहत केली
आहे .

(ख) बदली / मुदतपूिण बदली / बदलीस स्थडगती / बदली रद्द / पदस्थापनेत बदल / कायण मक्
ु त
 भ रतीय प्रश सन सेवत
े ील 5 अदिक ऱय ांच्य बिल्य करण्य त आल्य आहे त.
 सहसदचव-1, उपसदचव-1, कक्ष अदिक री-4, वदरष्ठ स्वीय सह यक-1, दलदपक-टां कले खक-9 अश 16 अदिक री /
कमणच ऱय ांच्य बिल्य करण्य त आल्य आहे त.
 एक सह यक कक्ष अदिक ऱय च्य बिलीस मुितव ढ िे ण्य त आली आहे .
 एक कक्ष अदिक ऱय ल क यणमक्
ु त करण्य त आले आहे .
 एक दनविश्रेर्ी लघुलेखक च्य पिस्थ पनेत बिल करण्य त आल आहे .

(ग) पदोन्नती / प्रपत्र बढती ि मुदतिाढ / पदािनती / पदोन्नतीचा मानीि डदनांक ि डनयडमत डदनांक
 6 कक्ष अदिक ऱय ांन अवर सदचव पिी पिोन्नती िे ण्य त आली आहे .
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 सहसदचव-1, उपसदचव 1 अश 2 अदिक ऱय ांच्य प्रपत्र बढतीस मुितव ढ िे ण्य त आली आहे .

(घ) प्रडतडनयुक्ती / प्रडतडनयुक्तीस मुदतिाढ / प्रत्याितणन
 अवर सदचव-1, कक्ष अदिक री-1, सह यक कक्ष अदिक री-1 अश 3 अदिक री / कमणच ऱय ांन प्रदतदनयुक्ती िे ण्य त आली
आहे .
 2 कक्ष अदिक च ऱय ांचे प्रत्य वतणन करण्य त आले .
 उपसदचव-3, अवर सदचव-2, सह यक कक्ष अदिक री-1 अश 6 अदिक री / कमणच ऱय ांच्य प्रदतदनयुक्तीस मुितव ढ
िे ण्य त आली आहे .

(च) प्रडशिर् / परीिा
 दिन ांक 29 दिसेंबर 2018 च्य श सन पत्र न्वये सन 2018-19 य वर्षास ठी सह / उपसदचव, गट-अ मिील 31
अदिक ऱय ांन पिोन्नतीनांतरचे प्रदशक्षर् दिन ांक 14 ते 25 ज नेव री 2019 य क ल विीत यशि , पुर्े येथे िोन
आठविय ांचे प्रदशक्षर् आयोदजत केले आहे .

(छ) ज्ये ष्ठतासूची
 दिन ांक 5 दिसेंबर 2018 च्य श सन पदरपत्रक न्वये सह यक कक्ष अदिक री पि वरील पिोन्नतीस ठी अहण त प्र प्त
करर् ऱय मांत्र लयीन दवभ ग तील दलदपक-टां कले खक सांवगातील 95 कमणच ऱय ांची दिन ांक 1 ज नेव री 2018 रोजीची
त त्पुरती अदतदरक्त ज्येष्ठत सूची प्रदसद्ध करण्य त आली आहे .
******
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