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

.

(क) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 दिन ांक 15 मे 2019 च्य श सन दनर्णय न्वये मांत्र लयीन सेव प्रवेशोत्तर प्रदशक्षर् परीक्ष / दवभ गीय परीक्षेतील दवषय मध्ये
सूट िे ण्य सांिभातील तरतुिींमध्ये सुध रर् करण्य त आली आहे .
 दिन ांक 15 मे 2019 च्य श सन दनर्णय न्वये श सकीय कमणच ऱ्य च्य दवनांतीनुस र सांवगांतगणत एक दनयुक्ती
प्र दधक ऱ्य च्य आस्थ पनेवर क यमस्वरुपी सम वेशन करण्य ब बतचे धोरर् दनश्चचत करण्य त आले आहे .
 दिन ांक 22 मे 2019 च्य क यालयीन आिे श न्वये स म न्य प्रश सन दवभ ग (खुद्द) च्य आस्थ पनेवरील “क यासन-19अ”
मधील दवषय नुस र स िरीकरर् चे तीन स्तर व अांदतम दनर्णय थण सक्षम प्र दधक री दनश्चचत करण्य त आले आहे .
 दिन ांक 23 मे 2019 च्य श सन दनर्णय न्वये भ प्रसे (सांवगण) दनयम, 1954 मधील 4(2) मधील परां तुक नुस र Apex Scale
& Level 17 in the Pay Matrix) य सांवगात एक पि त त्पुरत्य स्वरुप त दिन ांक 23 मे 2019 ते 31 ऑगस्ट 2019 पयंत
दनमार् करण्य त आले आहे
 र ज्य श सन च्य दिन ांक 29 मे 2019 च्य श सन पत्र न्वये, केंद्र श सन च्य दवत्त मांत्र लय च्य क्रम ांक-1/1/2019-E-II(B),
दिन ांक 27 फेब्रुव री 2019 च्य क यालयीन ज्ञ पन न्वये केंद्रीय कमणच ऱ्य ांन दिन ांक 1 ज नेव री 2019 प सून 3% ल गू
केले ल व ढीव िर ने मह ग ई भत्त ह मह र ष्ट्र र ज्य सांवगातील अदखल भ रतीय सेवत
े ील अदधक ऱ्य ांन ल गू करण्य त
आल आहे . त्य नुस र दिन ांक 1 ज नेव री 2019 प सून 12% िर ने मह ग ई भत्त अनुज्ञेय र दहल.

(ख) बदली / मुदतपूिण बदली / बदलीस स्थहगती / बदली रद्द / पदस्थापनेत बदल / कायण मक्
ु त
 भ रतीय प्रश सन सेवत
े ील 3 अदधक ऱ्य ांच्य बिल्य करण्य त आल्य आहे त.
 सह यक कक्ष अदधक री-129, उच्चश्रेर्ी लघुलेखक-13, दनम्नश्रेर्ी लघुलेखक-16, दलदपक-टां कले खक-101 अश 259
कमणच ऱ्य ांच्य बिल्य करण्य त आल्य आहे त.
 एक अवर सदचव ल एकतफी क यणमक्
ु त करण्य त आले आहे .
 एक उपसदचव ल सदचव पि च अदतदरक्त क यणभ र िे ण्य त आल आहे .

(ग) हनयुक्ती / पदोन्नती / पदािनती / पदोन्नतीचा मानीि हदनांक ि हनयहमत हदनांक
 सह यक कक्ष अदधक री सांवगातील 15 कमणच ऱ्य ांन कक्ष अदधक री पि वर, दलदपक-टां कले खक सांवगातील 44
कमणच ऱ्य ांन सह यक कक्ष अदधक री पि वर, दनवडश्रेर्ी लघुलेखक सांवगातील 1 कमणच ऱ्य ल वदरष्ट्ठ स्वीय सह यक
पि वर, उच्चश्रेर्ी लघुलेखक सांवगातील 5 कमणच ऱ्य ांन दनवडश्रेर्ी लघुलेखक पि वर, दनम्नश्रेर्ी लघुलेखक सांवगातील
20 कमणच ऱ्य ांन उच्चश्रेर्ी लघुलेखक पि वर अश एकूर् 85 कमणच ऱ्य ांन पिोन्नती िे ण्य त आली आहे .

(च) प्रहतहनयुक्ती / प्रहतहनयुक्तीस मुदतिाढ / प्रत्याितणन
 सहसदचव-1, उपसदचव-1, दलदपक टां कले खक-1 अश 3 अदधक री / कमणच ऱ्य ांचे प्रत्य वतणन करण्य त आले आहे .

(छ) प्रहशिर् / परीिा
 दिन ांक 17 मे 2019 च्य श सन पदरपत्रक न्वये सह यक कक्ष अदधक री सेव प्रवेशोत्तर प्रदशक्षर् व परीक्ष सन 2019 स ठी
दिन ांक 4 जून 2019 पयंत अजण म गदवण्य त आले आहे .
 दिन ांक 20 मे 2019 च्य श सन पदरपत्रक न्वये सह यक कक्ष अदधक री सेव प्रवेशोत्तर प्रदशक्षर् परीक्ष सन 2018 च
दनक ल ज दहर करण्य त आल आहे .
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