“जून 2019” या महिन्यात सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालयामधील सेिा उपहिभागाने घेतलेल्या
मित्त्िाच्या हनर्णयांची संहिप्त माहिती...

.

(क) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 राज्य शासनाच्या दिनाांक 1 जून 2019 च्या शासन पत्रान्वये, केंद्र शासनाच्या कार्मिक, लोक तक्रारी व दनवृत्तीवेतन
िांत्रालयाच्या क्रिाांक-42/04/2019-P & PW(D), दिनाांक 6 िार्च 2019 च्या कायालयीन ज्ञापनान्वये केंद्रीय किचर्ाऱयाांना
दिनाांक 1 जानेवारी 2019 पासून 3% लागू केले ला वाढीव िराने िहागाई भत्ता हा िहाराष्ट्र राज्य सांवगातील अदिल भारतीय
सेवेतील दनवृत्तीवेतनधारक / कुटुां ब दनवृत्तीवेतनधारकाांना लागू करण्यात आला आहे . त्यानुसार दिनाांक 1 जानेवारी 2019
पासून 12% िराने िहागाई भत्ता अनुज्ञेय रादहल.
 दिनाांक 12 जून 2019 च्या शासन दनर्चयान्वये िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कायालयाच्या बेलापूर, सीबीडी येथी
दनयोदजत इिारतीच्या बाांधकाि व सांरक्षक भभत बाांधकािाकदरता रु.97,46,96,504/- इतक्या अांिाजपत्रकास प्रशासकीय
िान्यता िे ण्यात आली आहे .
 दिनाांक 10 जून 2019 च्या शासन दनर्चयान्वये िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कायालयाच्या इिारतीच्या बाांधकािाच्या
िर्ासाठी िागर्ी क्रिाांक-ए-9, 4070-इतर प्रशासकीय सेवाांवरील भाांडवली िर्च , 051-बाांधकाि, (00)(01) िहाराष्ट्र
लोकसेवा आयोगाच्या कायालयाच्या इिारतीर्े बाांधकाि, 53-िोठी बाांधकािे (4070 0311) हा नवीन ले िाशीर्च
उघडण्यात आला आहे .
 दिनाांक 10 जून 2019 च्या शासन दनर्चयान्वये अनुकांपा दनयुक्तीसाठी दवदहत केले ल्या पिभरतीच्या ियािे स िुितवाढ िे ण्यात
आली आहे .
 दिनाांक 10 जून 2019 च्या शासन दनर्चयान्वये वयाच्या 50/55 व्या वर्ापदलकडे / अहच ताकारी सेवेच्या 30 वर्ानांतर
शासकीय अदधकारी / किचर्ारी याांर्े सेवा पुनर्मवलोकन करुन िुितपूवच सेवादनवृत्त करण्याबाबत एकदत्रत कायचपद्धती दवदहत
केली आहे .
 दिनाांक 11 जून 2019 च्या शासन दनर्चयान्वये डॉ.पांजाबराव िे शिुि दविभच प्रशासकीय व दवकास प्रदशक्षर् प्रबोदधनी,
अिरावती या सांस्थेच्या 8 अस्थायी पिाांना दिनाांक 1 िार्च 2019 ते 30 सप्टें बर 2019 या कालावधीसाठी िुितवाढ िे ण्यात
आली आहे .
 दिनाांक 26 जून 2019 च्या शासन ज्ञापनान्वये दलदपक-टां कले िक (िराठी / इांग्रजी) परीक्षा 2017 अांतगचत िहाराष्ट्र
लोकसेवा आयोगाने प्रदतक्षायािीतील दशफारस केलेल्या उिेिवाराांर्े िांत्रालयीन प्रशासकीय दवभाग व बृहन्िुांबईतील राज्य
शासनाच्या दवदवध कायालयातील दलदपक-टां कले िक (िराठी)-52 व दलदपक-टां कले िक (इांग्रजी)-9 अशा 61 पिावर
दनयतवाटप करण्यात आले आहे .

(ख) बदली / मुदतपूिण बदली / बदलीस स्थहगती / बदली रद्द / पदस्थापनेत बदल / कायण मक्
ु त
 भारतीय प्रशासन सेवत
े ील 7 अदधकाऱयाांच्या बिल्या करण्यात आल्या आहे त.
 सहसदर्व-6, उपसदर्व-8, अवर सदर्व-12, कक्ष अदधकारी-52, सहायक कक्ष अदधकारी -11, दलदपक-टां कले िक-3
अशा एकूर् 92 अदधकारी / किचर्ाऱयाांच्या बिल्या करण्यात आल्या आहे त.
 एका अवर सदर्वार्ी बिली रद्द करण्यात आली आहे .
 उपसदर्व-1, कक्ष अदधकारी-6 अशा 7 अदधकाऱयाांच्या पिस्थापनेत बिल करण्यात आला आहे .
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(ग) हनयुक्ती / पदोन्नती / पदािनती / पदोन्नतीचा मानीि हदनांक ि हनयहमत हदनांक
 अवर सदर्व सांवगातील 2 अदधकाऱयाांना उपसदर्व पिावर, कक्ष अदधकारी सांवगातील 15 अदधकाऱयाांना अवर सदर्व
पिावर, सहायक कक्ष अदधकारी सांवगातील 1 किचर्ाऱयाला कक्ष अदधकारी पिावर, दनवडश्रेर्ी लघुलेिक सांवगातील 1
किचर्ाऱयाला वदरष्ट्ठ स्वीय सहायक पिावर अशा एकूर् 19 अदधकारी / किचर्ाऱयाांना पिोन्नती िे ण्यात आली आहे .
 3 अवर सदर्वाांच्या प्रपत्र बढतीस िुितवाढ िे ण्यात आली आहे .

(च) प्रहतहनयुक्ती / प्रहतहनयुक्तीस मुदतिाढ / प्रत्याितणन
 एका अवर सदर्वाला प्रदतदनयुक्ती िे ण्यात आली आहे .
 एका अवर सदर्वार्े प्रत्यावतचन करण्यात आले आहे .
 उपसदर्व-1, अवर सदर्व-4, कक्ष अदधकारी-1 अशा 6 अदधकाऱयाांच्या प्रदतदनयुक्ती िुितवाढ िे ण्यात आली आहे .

(छ) प्रहशिर् / परीिा
 दिनाांक 17 जून 2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये कक्ष अदधकारी दवभागीय परीक्षा सन 2018 र्ा 122 उिेिवाराांर्ा दनकाल
जादहर करण्यात आला आहे .
 दिनाांक 21 जून 2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये िांत्रालयीन दवभाग व िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कायालयातील
सहायक कक्ष अदधकारी याांर्े सन 2019 िधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रदशक्षर् वगच दिनाांक 8 जुलै 25 ऑगस्ट 2019 या
कलावधीत िांत्रालयीन पदरर्ि सभागृहात आयोदजत करण्यात आले आहे त.

****
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