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

.

.
(अ) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कायालयासाठी जागा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ववववध पयायाांची तपासणी

करण्यासाठी वदनाांक 7 जुलै 2016 च्या शासन वनणणयान्वये प्रधान सवचव (सेवा) याांच्या अध्यक्षतेखाली एक
सदस्यीय सवमती गवठत करण्यात आली आहे .
 सामान्य प्रशासन ववभाग (सेवा) अांतगणत Human Resource Management System हा ई-प्रशासन प्रकल्प

कायान्न्वत करुन त्याची अांमलबजावणी करण्याकवरता वदनाांक 8 जुलै 2016 च्या शासन वनणणयान्वये प्रधान
सवचव (सेवा) याांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अांमलबजावणी सवमती ( PIC - Project Implementation
Committee) गवठत करण्यात आली आहे .
 कामाच्या वठकाणी मवहलाांना होणाऱ्या लैं वगक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी वदनाांक 25 जुलै 2016

च्या शासन वनणणयान्वये ववभागीय मवहला सवमती गवठत करण्यात आली आहे .
 “महाराष्ट्र नागरी सेवा (वशस्त व अपील) (सुधारणा) वनयम 2016” हे वनयम वदनाांक 16 जुलै 2016 च्या

अवधसूचनेन्वये प्रवसद्ध करण्यात आले आहे त.
 यशदा, पुणे याांच्यामार्णत पवरववक्षाधीन अवधकाऱ्याांचे वेतन अदा करणे व त्याची सांबांवधत वजल्हावधकारी

कायालयाकडू न प्रवतपूती करुन घे ण्यासाठी वदनाांक 18 जुलै 2016 रोजी शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात आला
आहे .
(ब) पदोन्नती / हनिडसूची
 मांत्रालयीन सांवगातील 7 उच्चश्रेणी लघुलेखकाांना वनवडश्रेणी लघुलेखक पदावर, 22 वनम्नश्रेणी लघुलेखकाांना

उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर व 6 लघुटांकलेखकाांना वनम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नत्या दे ण्यात आल्या
आहे त.
 मांत्रालयीन सांवगातील 88 सहायक कक्ष अवधकारी (गट-ब अराजपवत्रत) याांना कक्ष अवधकारी (गट-ब राजपवत्रत)

पदावर पदोन्नती दे ण्यात आली आहे . 1 अवर सवचव याांना उपसवचव पदी पदोन्नती दे ण्यात आली आहे . 1 कक्ष
अवधकाऱ्याला अवर सवचव पदावर प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे .
 मांत्रालयीन सांवगातील ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक, वनवडश्रेणी लघुलेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, वनम्नश्रेणी

लघुलेखक, लघुटांकलेखक या सांवगातील कमणचाऱ्याांची वदनाांक 1 जानेवारी 2016 रोजीची न्स्िती दशणववणाऱ्या
अांवतम ज्येष्ट्ठतासूच्या प्रवसद्ध करण्यात आल्या आहे त.
 वदनाांक 22 जुलै 2016 च्या शासन आदे शान्वये सन 2002-03 ते 2009-10 या कालावधीतील प्रत्येक वर्षीच्या

वनवडसूच्याांमध्ये खुल्या ठे वलेल्या प्रकरणाांपैकी सांबांवधत 8 अवर सवचवाांना वनवडसूची वर्षणवनहाय वनयवमत /
ज्येष्ट्ठतेचे वदनाांक दे ण्यात आले आहे त.
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(क) बदल्या / पदस्थापना
 उपसवचव, अवर सवचव, कक्ष अवधकारी या सांवगातील अनुक्रमे 7, 7, 1 अशा 15 अवधकाऱ्याांच्या बदल्या

करण्यात आल्या आहे त.
 सहसवचव, अवर सवचव, कक्ष अवधकारी या सांवगातील अनुक्रमे 1, 2, 5 अशा 8 अवधकाऱ्याांना प्रवतवनयुक्तीने

वनयुक्ती करण्यात आल्या आहे त.
 सहायक कक्ष अवधकारी, वनवडश्रेणी लघुलेखक या सांवगातील अनुक्रमे 2, 3 अशा 5 कमणचाऱ्याांच्या बदल्या

प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात आल्या.
 भारतीय प्रशासन सेवेतील 7 अवधकाऱ्याांच्या वदनाांक 11 जुलै 2016 च्या शासन वनणण यान्वये बदल्या करण्यात

आल्या आहे त.
 “उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी) परीक्षा 2015” मधून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृ त प्रवतक्षायादीतील 4

उमेदवाराांचे वनयतवाटप करण्यात आले. “वनम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) परीक्षा 2015” मधून महाराष्ट्र लोकसेवा
आयोगपुरस्कृ त प्रवतक्षायादीतील 3 उमेदवाराांचे वनयतवाटप करण्यात आले.
***********
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