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

.

(क) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 दिन ांक 2 मे 2018 च्य श सन शुद्धीपत्रक न्वये मुख्यमांत्री सुकमी पुरस्क र योजन मांत्र लयीन सांवर्गास ठी र बदवण्य स ठी
सहसदिव (क यासन-14), स म न्य प्रश सन दवभ र्ग च्य अध्यक्षतेख ली सांदनयांत्रण सदमतीतील सिस्य श्री.ध.म .क नेड,
उपसदिव (क यासन-18) य ांच्य ऐवजी श्री.दव.र .ठ कूर, उपसदिव (क यासन-12अ) य ांिी सिस्य म्हणून दनयुक्ती करण्य त
आली आहे .
 दिन ांक 2 मे 2018 च्य पत्र न्वये र ज्य प्रदशक्षण धोरण ांतर्गगत मांत्र लय तील 165 सह / उपसदिव सांवर्गातील
अदधक ऱय ांस ठी एक दिवस िे नवीन दवषय िी तोंड ओळख प्रदशक्षण दिन ांक 14 ते 17 मे 2018 य क ल वधीती यशि ,
पुणे येथे आयोदजत करण्य त आले आहे .
 दिन ांक 3 मे 2018 च्य श सन आिे श न्वये मुख्यमांत्री सुकमी पुरस्क र योजनेंतर्गगत मांत्र लयीन दवभ र्ग तील िप्तर
तप सणीस ठी ि र पथके तय र करण्य त येऊन तय ांन दवभ र्ग नेमन
ू िे ण्य त आले आहे त.
 दिन ांक 3 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये भ प्रसे (सांवर्गग) दनयम 1954 मधी दनयम-4(2) मधील परां तुक नुस र Apex
Scale (Level-17 in the Pay Matrix) य सांवर्गात दिन ांक 1 म िग ते 30 एदप्रल 2018 पयंत 1 पि आदण दिन ांक 1 मे
2018 ते 31 जुलै 2018 पयंत 1 पि दनमाण करण्य स केंद्र श सन कडे प्रलां दबत असलेल्य मह र ष्ट्र तील भ प्रसे सांवर्गग
सांख्य बळ आढ व प्रस्त व च्य अधीन र हू न मांजरु ी िे ण्य त आली आहे .
 दिन ांक 8 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये मांत्र लय तसेि क्षेत्रीय स्तर वर मुख्यमांत्री सुकमी पुरस्क र योजने च्य
अांमलबज वणीच्य म र्गगिशगनपर सूिन िे ण्य त आल्य आहे त.
 दिन ांक 10 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये भ रतीय प्रश सन सेवेतील दवदवध श्रेणीतील पिोन्नती सांिभात छ ननी सदमती
/ आस्थ पन मांडळ-1 र्गदठत करण्य त आल आल आहे .
 दिन ांक 10 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये भ रतीय प्रश सन सेवेतील अदधक ऱय ांच्य बिल्य करण ऱय न र्गरी सेव
मांडळ िी पुनरग िन करण्य त आली आहे .
 दिन ांक 10 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये सीपीटीपी-3 अांतर्गगत मांत्र लयीन कक्ष अदधक री, र्गट-ब सांवर्गामध्ये स म न्य
प्रश सन दवभ र्ग च्य आस्थ पनेवर दिन ांक 2 मे 2016 प सून िोन वषाच्य क ल वधीस ठी दनमाण करण्य त आले ल्य
पि ांमधील 16 अदधसांख्य पि ांन दिन ांक 31 मे 2018 पयंत मुितव ढ िे ण्य त आली आहे .
 दिन ांक 10 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये भ रतीय प्रश सन सेवेतील आदण र ज्य श सकीय वर्गग -1 च्य अदधक ऱय ांन
पुरेशी श सकीय दवश्र मर्गृह व्यवस्थ दनमाण करण्य च्य िष्ट्ृ टीने, र्गृहदनमाण दवभ र्ग ांतर्गगत म्ह ड कडील जुन्य उपकरप्र प्त
इम रतींच्य पुनर्ववक स तून उपलब्ध होण ऱय सिदनक ांस ठी Board Resolution सांमत करणे, दवदहत त ांदत्रक व प्रश सकीय
म न्यतेसह सिदनक ांिे सुसज्जीकरण आदण केटररर्गकदरत ब ह्ययांत्रण म र्गत दनदवि प्रदिय र बवून दवश्र मर्गृह व्यवस्थ
क यान्न्वत करण्य स ठी आवश्यक ती क यगव ही मुांबई इम रत िुरुस्ती व पुनरग िन मांडळ, मुांबई (म्ह ड ) म र्गत दिन ांक 15
ऑर्गस्ट 2018 पयंत पूणग कर वय िी आहे .
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 दिन ांक 19 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये एकदत्रत पदरदवक्ष धीन प्रदशक्षण क यगिम ांतर्गगत सन 2018-19 य आर्वथक
वषामधील एदप्रल ते जून 2018 कदरत यशि , पुणे य सांस्थेस वेतन च्य खिापोटी रु.2.70 ल ख इतके सह यक अनुि न
(पदहल हप्त ) मांजरू करण्य त आल आहे .
 दिन ांक 21 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये अन्स्ततव त असले ल्य र्गट-अ (ग्रेड पे रु.7600 पेक्ष कमी) व र्गट-ब मधील
र जपदत्रत अदधक ऱय ांच्य नव्य ने उद्भवण ऱय दवभ र्गीय िौकश दनक ली क ढण्य स ठी मांत्र लयीन उपसदिव व समकख
अथव तय वरील वेतनश्रेणीतील पि वरुन सेव दनवृत्त झ लेल्य अदधक ऱय ांिे प ॅनल तय र करुन, य प ॅनलमधील सेव दनवृत्त
अदधक ऱय ांिी कांत्र टी िौकशी अदधक री म्हणून नेमणूक करुन तय ांच्य कडे दवभ र्गीय िौकशीिी प्रकरणे सोपदवण्य ि
दनणगय घेण्य त आल आहे . तसेि अन्स्ततव त असले ल्य यांत्रणेत व क यगपद्धतीत सुध रण ही करण्य त आली आहे .
 दिन ांक 22 मे 2018 च्य श सन ज्ञ पन न्वये सरळसेव सह यक कक्ष अदधक री (मुख्य) परीक्ष 2017 अांतर्गगत मह र ष्ट्र
लोकसेव आयोर्ग ने दशर् रस केलेल्य 107 उमेिव र ांिे मांत्र लयीन प्रश सकीय दवभ र्ग व आयोर्ग िय क यालय ती
सह यक कक्ष अदधक री पि वर दनयतव टप करण्य त आले आहे .
 दिन ांक 28 मे 2018 च्य श सन दनणयान्वये मह र ष्ट्र न र्गरी सेव (ज्येष्ट्ठतेिे दवदनयमन) दनयम वली 1982 अांतर्गगत दनयम4(2)(अ) नुस र श सन सेवेत सरळसेवेने दनयुक्तीच्य पि वर रुजू होण्य ि क ल वधी दवदहत करण्य त आल आहे तसेि
क ही सूिन िे ण्य त आल्य आहे त.
 दिन ांक 30 मे 2018 च्य श सन दनणगय न्वये एकदत्रत पदरदवक्ष धीन प्रदशक्षण क यगिम-3 नुस र कक्ष अदधक री, र्गट-ब
सांवर्गातील 14 उमेिव र ांन दिन ांक 1 जून 2018 प सून मांत्र लयीन दवभ र्ग त दनयदमत पिस्थ पन िे ण्य त आल्य आहे त.
 दिन ांक 31 मे 2018 च्य श सन पदरपत्रक न्वये श सकीय कमगि ऱय च्य मृतयूनांतर दशस्तभांर्गदवषयक क रव ई सांपष्ट्ु ट त
आणण्य ब बत सूिन िे ण्य त आल्य आहे त.

(ख) बदली / मुदतपूिण बदली / बदलीस स्थहगती / बदली रद्द / पदस्थापनेत बदल
 भ रतीय प्रश सन सेवत
े ील 32 अदधक ऱय ांच्य बिल्य करण्य त आल्य आहे त.
 अवर सदिव-16, कक्ष अदधक री-84, सह यक कक्ष अदधक री-180, वदरष्ट्ठ स्वीय सह यक-1, दनवडश्रेणी लघुलेखक-1,
उच्िश्रेणी लघुलेखक-20, दलदपक टां कले खक-104 अश सांवर्गातील 406 अदधक री / कमगि ऱय ांच्य बिल्य करण्य त
आल्य आहे त.
 सह यक कक्ष अदधक री सांवर्गातील 3 कमगि ऱय ांच्य पिस्थ पनेत बिल करण्य त आल आहे .
 उच्िश्रेणी लघुलेखक सांवर्गातील 1 कमगि ऱय च्य बिलील स्थदर्गती िे ण्य त आली आहे .

(ग) पदोन्नती / प्रपत्र बढती ि मुदतिाढ / पदािनती / पदोन्नतीचा मानीि हदनांक ि हनयहमत हदनांक
 उच्िश्रेणी लघुलेखक सांवर्गातील 7 कमगि ऱय ांन दनवडश्रेणी लघुलेखक पि वर पिोन्नती िे ण्य त आली आहे . दनम्नश्रेणी
लघुलेखक सांवर्गातील 18 कमगि ऱय ांन उच्िश्रेणी लघुलेखक पि वर पिोन्नती िे ण्य त आली आहे . लघुटांकले खक
सांवर्गातील 2 कमगि ऱयांन दनम्नश्रेणी लघुलेखक पि वर पिोन्नती िे ण्य त आली आहे .
 2 उच्िश्रेणी लघुलेखक ांच्य प्रपत्र बढतीस मुितव ढ िे ण्य त आली आहे .

(घ) प्रहतहनयुक्ती / प्रहतहनयुक्तीस मुदतिाढ / प्रत्याितणन
 अवर सदिव, कक्ष अदधक री सांवर्गातील अनुिमे 4 व 3 अश एकूण 7 अदधक ऱय ांन प्रदतदनयुक्ती िे ण्य त आली आहे .
 1 अवर सदिव िे प्रतय वतगन करण्य त आले आहे .
 सहसदिव, कक्ष अदधक री सांवर्गातील अनुिमे 1 व 2 अश 3 अदधक ऱय ांच्य प्रदतदनयुक्तीस मुितव ढ िे ण्य त आली आहे .
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(च) प्रहशिर्
 दिन ांक 24 मे 2018 च्य श सन पदरपत्रक न्वये मांत्र लयीन दवभ र्ग व मह र ष्ट्र लोकसेव आयोर्ग च्य क यालय तील
सह यक कक्ष अदधक ऱय ांिे सन 2018 मधील सेव प्रवेशोत्तर प्रदशक्षण वर्गग दिन ांक 28 मे 2018 प सून पदरषि सभ र्गृह,
मांत्र लय, मुांबई येथे आयोदजत करण्य त आले आहे .

(छ) ज्ये ष्ठतासूची
 दिन ांक 3 मे 2018 च्य श सन पदरपत्रक न्वये मांत्र लयीन दवभ र्ग तील 1379 सह यक कक्ष अदधक ऱय ांिी दिन ांक 1
ज नेव री 2016 रोजीिी अांतदरम ज्येष्ट्ठत सूिी प्रदसद्ध करण्य त आली आहे .

***********
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