“जून 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालयामधील सेिा उपहिभागाने घेतलेल्या
मित्त्िाच्या हनर्णयांची संहिप्त माहिती...

.

(क) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 दिन ांक 5 जून 2018 च्य श सन पदिपत्रक न्वये दकिकोळ दशक्ष िे ण्य स सक्षम असण ऱ्य दशस्तभां गदवषयक प्र दिक ऱ्य चे
अदिक ि दवदित केले आिे त.
 दिन ांक 5 जून 2018 च्य श सन दनणणय न्वये स म न्य प्रश सन दवभ ग (खुद्द) च्य आस्थ पनेविील सि यक कक्ष अदिक िी
सांवगातील 1 पि समकक्ष वेतन सांिचनेतील सांशोिन सि यक पि त दिन ांक 1 जुलै 2018 प सून स म न्य प्रश सन
दवभ ग तील क यासन-10 (भ प्रसे कक्ष) मध्ये श्री.दव.शां.मोिे िे सांशोिन सि यक पि वि क यणित असेपयंत रुप ांतदित
किण्य स म न्यत िे ण्य त आली आिे .
 दिन ांक 5 जून 2018 च्य श सन आिे श न्वये एकदत्रत पदिदवक्ष िीन प्रदशक्षण क यणक्रम-4 अांतगणत 17 पदिदवक्ष िीन कक्ष
अदिक ऱ्य ांन टप्प क्रम ांक-5 मिील प्रदशक्षण क यणक्रम नुस ि ख तेदनि य दजल्ि सांलग्नत प्रदशक्षण क ल विीत (दिन ांक
11 जून ते 31 जुलै 2018 पयंत) मांत्र लयीन दवभ ग ांमध्ये दलदपक / सि यक कक्ष अदिक िी / कक्ष अदिक िी पि च स्वतांत्र
क यणभ ि िे ण्य त आल आिे .
 दिन ांक 5 जून 2018 च्य श सन पदिपत्रक न्वये मि ि ष्ट्र लोकसेव आयोग बिोबि पत्रव्यवि ि कित न अनुसि वय च्य
क यणपद्धतीब बत सवणसम वेशक सूचन िे ण्य त आल्य आिे त.
 दिन ांक 6 जून 2018 च्य श सन दनणणय न्वये गट-अ आदण गट-ब (ि जपदत्रत) सांवगातील सवण अदिक ऱ्य ांचे
क यणमल्ु यम पन अिव ल “मि प ि” प्रण लीत ऑनल ईन नोंिदवण्य ब बत य पूवीच्य दिन ांक 7 फेब्रुव िी 2018 च्य श सन
दनणणय त सुि िण किण्य त आली आिे .
 दिन ांक 13 जून 2018 च्य श सन दनणणय न्वये भूतपूवण िुय्यम सेव दनवड मांडळ च्य कक्षेतील न मदनिे शन च्य कोटय तील
गट-ब (अि जपदत्रत) व गट-क सांवगातील पिे सिळसेवेने भित न अनुसि वय ची एकदत्रत क यणपद्धती दवदित केली आिे .

(ख) बदली / मुदतपूिण बदली / बदलीस स्थहगती / बदली रद्द / पदस्थापनेत बदल
 भ ितीय प्रश सन सेवत
े ील 29 अदिक ऱ्य ांच्य बिल्य किण्य त आल्य आिे त.
 सिसदचव-6, उपसदचव-2, अवि सदचव-7, कक्ष अदिक िी-5 अश 20 अदिक ऱ्य ांच्य बिल्य किण्य त आल्य आिे त.
 सि यक कक्ष अदिक िी-3, दलदपक टां कले खक-3 अश 6 कमणच ऱ्य ांच्य बिल्य किण्य त आल्य आिे त.
 अवि सदचव-2, सि यक कक्ष अदिक िी-2, दनम्नश्रेणी लघुलेखक-1, दलदपक टां कलेखक-1 अश 6 अदिक िी /
कमणच ऱ्य ांच्य बिल्य िद्द किण्य त आल्य आिे त.
 अवि सदचव-1, कक्ष अदिक िी-1, सि यक कक्ष अदिक िी-2 अश 4 अदिक िी / कमणच ऱ्य ांच्य पिस्थ पनेत बिल
किण्य त आल आिे .
 कक्ष अदिक िी-1, सि यक कक्ष अदिक िी-3 अश 4 अदिक िी / कमणच ऱ्य ांच्य बिलीस मुितव ढ िे ण्य त आली आिे .
 कक्ष अदिक िी सांवगातील 8 अदिक ऱ्य ांन क यणमक्
ु त किण्य त आले आिे .

(ग) पदोन्नती / प्रपत्र बढती ि मुदतिाढ / पदािनती / पदोन्नतीचा मानीि हदनांक ि हनयहमत हदनांक
 दलदपक-टां कले खक सांवगातील 1 कमणच ऱ्य ल सि यक कक्ष अदिक िी पि वि पिोन्नती िे ण्य त आली आिे . उच्चश्रेणी
लघुलेखक सांवगातील 1 कमणच ऱ्य ल दनवडश्रेणी लघुलेखक पि वि पिोन्नती िे ण्य त आली आिे .
 सिसदचव व अवि सदचव सांवगातील प्रत्येकी एक य प्रम णे 2 अदिक ऱ्य ांच्य प्रपत्र बढतीस मुितव ढ िे ण्य त आली आिे .
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(घ) प्रहतहनयुक्ती / प्रहतहनयुक्तीस मुदतिाढ / प्रत्याितणन
 उपसदचव-2, अवि सदचव-1, कक्ष अदिक िी-5, सि यक कक्ष अदिक िी-13, दनम्नश्रेणी लघुलेखक-1, दलदपक
टां कले खक-4 अश 26 अदिक िी / कमणच ऱ्य ांन प्रदतदनयुक्ती िे ण्य त आली आिे .
 अवि सदचव-3, कक्ष अदिक िी-3, सि यक कक्ष अदिक िी-7 अश 13 अदिक िी / कमणच ऱ्य ांचे प्रत्य वतणन किण्य त
आले आिे .
 उपसदचव-1, कक्ष अदिक िी-1 अश 2 अदिक ऱ्य ांच्य प्रदतदनयुक्तीस मुितव ढ िे ण्य त आली आिे .

(च) प्रहशिर् / परीिा
 दिन ांक 11 जून 2018 च्य श सन पदिपत्रक न्वये कक्ष अदिक िी दवभ गीय पिीक्ष 2017 मध्ये प्र प्त गुण ांची फेिमोजणी
केल्य नांति सुि दित गुण ांच तपशील घोदषत किण्य त आल आिे .
 दिन ांक 20 जून 2018 च्य श सन पदिपत्रक न्वये मांत्र लयीन दवभ ग व मि ि ष्ट्र लोकसेव आयोग च्य क यालय तील
सि यक कक्ष अदिक िी य ांचे सन 2018 मिील सेव प्रवेशोत्ति प्रदशक्षण वगाचे दिन ांक 22 ते 30 जून 2018 य क ल विीत
सुि दित आयोजन किण्य त आले आिे .

(छ) ज्ये ष्ठतासूची
 दिन ांक 13 जून 2018 च्य श सन पदिपत्रक न्वये मांत्र लय आि ि / उप ि िगृि च्य आस्थ पनेविील गट-ड सांवगातील
कमणच ऱ्य ांची दिन ांक 1 ज नेव िी 2016 ते 31 दडसेंबि 2016 य क ल विीची अांदतम ज्येष्ट्ठत सूची किण्य त आली आिे .

***********
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