“जानेवारी 2019” या महिन्यात सामान्य प्रशासन हवभाग, मंत्रालयामधील सेवा उपहवभागाने घेतलेल्या
मित्त्वाच्या हनर्णयांची संहिप्त माहिती...

.

(क) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 दिनाांक 3 जानेवारी 2019 च्या शासन ज्ञापनान्वये दनम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी / इांग्रजी) परीक्षा 2017 अांतर्गत महाराष्ट्र
लोकसेवा आयोर्ाने दशफारस केले ल्या 3 उमेिवाराांचे मांत्रालयीन दवभार्ात दनयतवाटप करण्यात आले आहे .
 दिनाांक 8 जानेवारी 2019 च्या शासन दनणगयान्वये मराठवाडा प्रशासकीय व दवकास प्रदशक्षण प्रबोदिनी, नाथनर्र (उत्तर),
पैठण, औरां र्ाबाि या सांस्थेच्या वेतनेकदरता दनिीची मार्णीनुसार दवकास, प्रदशक्षण व तद्नुषांदर्क खचग तसेच अदिकारी व
कमगचारी याांच्या वेतन खचासाठी वेतनेतर रु.6.00 लाख व वेतने रु.18.00 लाख असे एकूण रु.24.00 लाख इतकी तरतूि
अनुक्रमे अदनवायग 31-सहायक अनुिान (वेतनेतर) व 36-सहायक अनुिान (वेतने) याखाली दवतदरत करण्यास मांजरु ी
िे ण्यात आली आहे .
 दिनाांक 8 जानेवारी 2019 च्या शासन दनणगयान्वये डॉ.पांजाबराव िे शमुख दविभग प्रशासकीय व दवकास प्रदशक्षण प्रबोदिनी,
अमरावती या सांस्थेच्या वेतने व वेतनेतर कदरता दनिीची मार्णीनुसार दवकास, प्रदशक्षण व तद्नुषांदर्क खचग तसेच अदिकारी
व कमगचारी याांच्या वेतन खचासाठी वेतनेतर रु.10.00 लाख व वेतने रु.25.00 लाख असे एकूण रु.35.00 लाख इतकी
तरतूि अनुक्रमे अदनवायग 31-सहायक अनुिान (वेतनेतर) व 36-सहायक अनुिान (वेतने) याखाली दवतदरत करण्यास मांजरु ी
िे ण्यात आली आहे .
 दिनाांक 14 जानेवारी 2019 च्या शासन दनणगयान्वये पदरदवक्षािीन प्रदशक्षण कायगक्रमाांतर्गत सन 2018-19 कदरता वनामती,
नार्पूर या सांस्थेस जानेवारी ते माचग 2019 कदरता 36-सहायक अनुिाने (वेतन) या उदिष्ट्टाखाली रु.5.15 लाख इतके
अनुिान दवतदरत करण्यात आले आहे .
 दिनाांक 14 जानेवारी 2018 च्या शासन दनणगयान्वये भारतीय प्रशासन सेवा (सांवर्ग) दनयम 1954 मिील दनयम-4(2) च्या
िुसऱ्या परां तुकान्वये Apex Scale – Level-17 in the Pay Matrix या सांवर्ात सामान्य प्रशासन दवभार्ाच्या
क्र.एआयएस-1016/प्र.क्र.685/2016/िहा, दिनाांक 1 नोव्हें बर 2017 च्या शासन दनणगयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात दनमाण
केले ल्या िोन पिाांना दिनाांक 31 ऑक्टोबर ते 31 दडसेंबर 2018 पयंत मुितवाढ िे ण्यास कायोत्तर मांजरु ी िे ण्यात आली आहे .
 दिनाांक 14 जानेवारी 2018 च्या शासन दनणगयान्वये भारतीय प्रशासन सेवा (सांवर्ग) दनयम 1954 मिील दनयम-4(2) च्या
िुसऱ्या परां तक
ु ान्वये Apex Scale – Level-17 in the Pay Matrix या सांवर्ात िोन पिे तात्पुरत्या स्वरुपात (1 पि
दिनाांक 1 सप्टें बर ते 31 दडसेंबर 2018 पयगत आदण 1 पि दिनाांक 15 सप्टें बर ते 31 दडसेंबर 2018 पयगत) दनमाण करण्यास
कायोत्तर मांजरु ी िे ण्यात आली आहे .
 दिनाांक 15 जानेवारी 2018 च्या शासन दनणगयान्वये भारतीय प्रशासन सेवा (सांवर्ग) दनयम 1954 मिील दनयम-4(2) च्या
िुसऱ्या परां तक
ु ान्वये Apex Scale – Level-17 in the Pay Matrix या सांवर्ात िोन पिे तात्पुरत्या स्वरुपात दिनाांक 15
जानेवारी ते 31 ऑर्स्ट 2019 पयगत) दनमाण करण्यास कायोत्तर मांजरु ी िे ण्यात आली आहे .
 दिनाांक 15 जानेवारी 2019 च्या शासन शुद्धीपत्रान्वये र्ट-अ व र्ट-ब सांवर्ातील अदिकारी याांची दवभार्ीय चौकशी
करण्यासाठी कांत्राटी तत्त्वावर दनयुक्तीसाठी 6 इच्छु क सेवादनवृत्त चौकशी अदिकाऱ्याांची एकदत्रत सामादयक यािी प्रदसद्ध
करण्यात आली आहे .
 दिनाांक 15 जानेवारी 2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये उिार पतदवक्रीव्िारे सांबांदित दवभार्ास पुरवठा करण्यात आले ल्या
िे यकाांचा बक
ँ े त NFT / ECS व्िारे यापूवी भरणा केलेल्या रकमाांचा तसेच यापुढे भरणा करण्यात येणाऱ्या रकमाांचा तपशील
मांत्रालय उपाहारर्ृह कायालयास कळदवण्याच्या सूचना िे ण्यात आल्या आहे त.
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 दिनाांक 17 जानेवारी 2019 च्या शासन दनणगयान्वये मांत्रालयीन सेवेतील अवर सदचव, वदरष्ट्ठ स्वीय सहायक, कक्ष अदिकारी
व दनवडश्रेणी लघुलेखक या सांवर्ातील पिावर पिोन्नतीसाठी दनवडसूची तयार करण्यासाठी दवभार्ीय पिोन्नती सदमती
क्रमाांक-1 ची पुनरग चना करण्यात आली आहे .
 दिनाांक 19 जानेवारी 2019 च्या शासन दनणगयान्वये राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा 2016 च्या अांदतम दनकालाच्या आिारावर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ाकडू न दनवड झाले ल्या मांत्रालयीन कक्ष अदिकारी, र्ट-ब सांवर्ातील उमेिवाराांच्या पदरदवक्षािीन
प्रदशक्षण (सीपीटीपी-4/अ) कालाविीकदरता रु.93000-34800, ग्रेड वेतन रु.4800 या वेतनश्रेणीत 7 अदिसांख्य पिे
दिनाांक 16 जानेवारी 2019 ते 20 जानेवारी 2021 पयंत दनमाण करण्यात आली आहे त.
 दिनाांक 21 जानेवारी 2019 च्या शासन ज्ञापनान्वये सरळसेवा सहायक कक्ष अदिकारी (मुख्य) परीक्षा 2017 अांतर्गत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ाने प्रदतक्षायािीतील दशफारस केले ल्या 17 उमेिवाराांचे मांत्रालयीन प्रशासकीय दवभार्ात सहायक
कक्ष अदिकारी पिावर दनयतवाटप करण्यात आले आहे .
 दिनाांक 25 जानेवारी 2019 च्या शासन दनणगयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ाच्या कायालयाकदरता सी.बी.डी.बेलापूर
येथील दनयोदजत मांजरू भूखांडावर इमारत बाांिण्याच्या अनुषांर्ाने भूदवकास व सवेक्षणाच्या कामासाठी रु.14,89,715/इतक्या खचास मांजरु ी िे ण्यात आली आहे .
 दिनाांक 31 जानेवारी 2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये सन 2016-17 या प्रदतवेिन वषासाठी र्ट-अ सांवर्ातील दनवडक
12 सेवाांमिील अदिकाऱ्याांचे कायगमल्ु यमापन अहवाल दलदहण्याबाबत सूचना केल्या आहे त.

(ख) बदली / मुदतपूवण बदली / बदलीस स्थहगती / बदली रद्द / पदस्थापनेत बदल / कायण मक्
ु त
 कक्ष अदिकारी-3, सहायक कक्ष अदिकारी-1 अशा 4 अदिकारी / कमगचाऱ्याांच्या बिल्या करण्यात आल्या आहे त.
 एका कक्ष अदिकाऱ्याच्या बिलीस स्थदर्ती िे ण्यात आली आहे .
 एका कक्ष अदिकाऱ्याची बिली रि करण्यात आली आहे .
 एका अवर सदचवाच्या पिस्थापनेत बिल करण्यात आले आहे .
 उपसदचव-10, अवर सदचव-1, कक्ष अदिकारी-1, वदरष्ट्ठ स्वीय सहायक-1 अशा 13 अदिकाऱ्याांना कायगमक्
ु त करण्यात
आले आहे .

(ग) पदोन्नती / प्रपत्र बढती व मुदतवाढ / पदावनती / पदोन्नतीचा मानीव हदनांक व हनयहमत हदनांक
 सहायक कक्ष अदिकारी-1, उच्चश्रेणी लघुलेखक-2 अशा 3 कमगचाऱ्याांच्या प्रपत्र बढतीस मुितवाढ िे ण्यात आली आहे .

(घ) प्रहतहनयुक्ती / प्रहतहनयुक्तीस मुदतवाढ / प्रत्यावतणन
 एका उच्चश्रेणी लघुलेखकाला प्रदतदनयुक्ती िे ण्यात आली आहे .
 अवर सदचव-1, कक्ष अदिकारी-3, उच्चश्रेणी लघुलेखक-1 अशा 5 अदिकारी / कमगचाऱ्याांचे प्रत्यावतगन करण्यात आले .
 एका कक्ष अदिकाऱ्याच्या प्रदतदनयुक्तीस मुितवाढ िे ण्यात आली आहे .

(छ) ज्ये ष्ठतासूची
 दिनाांक 1 जानेवारी 2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये मांत्रालयीन कक्ष अदिकारी सांवर्ाच्या दिनाांक 1 जानेवारी 1986 रोजीची
सुिादरत तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूची हरकती / सूचना मार्दवण्यासाठी प्रदसद्ध करण्यात आली आहे .
 दिनाांक 1 जानेवारी 2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये कक्ष अदिकारी पिावर पिोन्नतीसाठी पात्र सहाकय कक्ष अदिकारी
याांची दिनाांक 1 जानेवारी 1986 रोजीची अांतदरम सामादयक ज्येष्ट्ठतासूची प्रदसद्ध करण्यात आली आहे .
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 दिनाांक 15 जानेवारी 2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये र्ट-क मिील दलदपक-टां कले खक पिावर कायमस्वरुपी सांवर्ग
बिलीने दनयुक्तीसाठी अहग ता प्राप्त करणाऱ्या मांत्रालयीन दवभार्ातील वाहन चालक सांवर्ामिील कमगचाऱ्याांची दिनाांक 21
फेब्रुवारी 2018 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ट्ठतासूची प्रदसद्ध करण्यात आली आहे .
 दिनाांक 15 जानेवारी 2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये र्ट-क मिील दलदपक-टां कले खक पिावर पिोन्नतीसाठी अहग ता प्राप्त
करणाऱ्या मांत्रालयीन दवभार्ातील र्ट-ड सांवर्ामिील कमगचाऱ्याांची दिनाांक 21 फेब्रुवारी 2018 रोजीची तात्पुरती
ज्येष्ट्ठतासूची प्रदसद्ध करण्यात आली आहे .

(च) प्रहशिर् / परीिा
 दिनाांक 22 जानेवारी 2019 च्या शासन पत्रान्वये राज्य प्रदशक्षण िोरणाांतर्ात कक्ष अदिकारी सांवर्ातील पिोन्नत झालेल्या
50 अदिकाऱ्याांसाठी कांु डल ॲकॅ डमी ऑफ डे व्हलपमेंट ॲडदमदनस्रेशन ॲण्ड म ॅनेजमेंट, मु.पो.कांु डल, ता.पलुस,
दज.साांर्ली या सांस्थेमाफगत दिनाांक 4 ते 15 फेब्रुवारी 2019 या कालाविीत िोन आठवडयाांचे पिोन्नतीनांतरचे प्रदशक्षण
आयोदजत केले आहे .
******
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