“नोव्हें बर 2017” या महहन्यात सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालयामधील सेिा उपहिभागाने घे तलेल्या
महत्त्िाच्या हनर्णयांची संहिप्त माहहती...

.

(क) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 दिन ांक 1 नोव्हें बर 2017 च्य श सन दनर्णय न्वये भ रतीय प्रश सन सेव (सांवर्ण) दनयम 1954 मधील दनयम-4(2) च्य
िुसऱ्य परां तक
ु न्वये Apex Scale – Level 17 in the Pay Matrix य सांवर्ात 2 पिे त त्पुरत्य स्वरुप त दिन ांक 1
नोव्हें बर 2017 प सून पुढे एक वर्षाच्य क ल वधीकदरत दनमार् करण्य स केंद्र श सन कडे प्रलां दबत असलेल्य
म्ह र ष्ट्र तील भ प्रसे सांवर्ण सांख्य बळ आढ व्य च्य अधीन र हू न मांजरु ी िे ण्य त आली आहे .


दिन ांक 8 नोव्हें बर 2017 च्य पत्र न्वये दवदवध क यालय तील प्रदतदनयु्तीीी पिे भरण्य स ीी मांत्र लयीन दवभ र् तील सह
/ उपसदीव, अवर सदीव, कक्ष अदधक री सांवर्ातील अदधक ऱ्य ांकडू न इच्छु कत म र्दवण्य त आली आहे .

 दिन ांक 8 नोव्हें बर 2017 च्य पत्र न्वये र ज्य म दहती आयोर् च्य दवदवध क यालय तील प्रदतदनयु्तीीी पिे भरण्य स ीी
मांत्र लयीन दवभ र् तील सह यक कक्ष अदधक री, उच्ीश्रेर्ी लघुलेखक, दनम्नश्रेर्ी लघुलेखक, दलदपक-टां कले खक
सांवर्ातील अदधक री / कमणी ऱ्य ांकडू न इच्छु कत म र्दवण्य त आली आहे .
 दिन ांक 17 नोव्हें बर 2017 च्य श सन पदरपत्रक न्वये सेव प्रवेशोत्तर प्रदशक्षर् परीक्ष / दवभ र्ीय परीक्षेच्य सांधीीी र्र्न
करण्य ब बत स्पष्ट्टीकरर् / म र्णिशणन करण्य त आले आहे .
 दिन ांक 16 नोव्हें बर 2017 च्य श सन दनर्णय न्वये मह र ष्ट्र धोरर् सांशोधन सांस्थेच्य सल्ल र् र सदमतीवर न म ांदकत
अथणतज्ञ डॉ.दवजय केळकर, म जी दवत्त सदीव, भ रत सरक र य ीी सदमती अध्यक्ष म्हर्ून दनयु्ती करण्य त आली आहे .
तसेी सदमतीीी क यणकक्ष , क यणक ळ व सदमतीच्य क मक ज स सह य्यक री व्यवस्थ ीरदवण्य त आली आहे .
 दिन ांक 13 नोव्हें बर 2017 च्य श सन दनर्णय न्वये एकदत्रत पदरदवक्ष धीन प्रदशक्षर् क यणक्रम िरम्य न प्रदशक्षर् थींन
द्य वय च्य रजेब बत धोरर् ीरदवण्य त आले आहे .
 दिन ांक 28 नोव्हें बर 2017 च्य पत्र न्वये, केंद्र श सन च्य दवत्त मांत्र लय क्रम ांक-12(4)/2016-E-III(A), दिन ांक 7 जुलै
2017 च्य क यालयीन ज्ञ पन न्वये कुटुां ब दनयोजन भत्त रद्द केल्य ीी प्रत मह र ष्ट्र र ज्य सांवर्ातील अदखल भ रतीय
सेवेतील अदधक ऱ्य ांच्य म दहतीस्तव अग्रेदर्षत करण्य त आली आहे . (Discontinuance of Family Planning
Allowance for adoption of Small Family norms – recommendation of the 7th Central Pay Commission.)
 दिन ांक 28 नोव्हें बर 2017 च्य पत्र न्वये, केंद्र श सन च्य क र्ममक, लोक तक्र री व दनवृत्तीवेतन, मांत्र लय, नवी दिल्ली
क्रम ांक-31011/8/2017-Estt.A.IV, दिन ांक 19 सप्टें बर 2017 च्य क यालयीन ज्ञ पन न्वये रज प्रव स सवलतीत
केले ल्य सुध रर्ेीी (LTC) प्रत मह र ष्ट्र र ज्य सांवर्ातील अदखल भ रतीय सेवेतील अदधक ऱ्य ांच्य म दहतीस्तव अग्रेदर्षत
करण्य त आली आहे .

(ख) प्रहशिर् / परीिा
 दिन ांक 6 नोव्हें बर 2017 च्य श सन पदरपत्रक न्वये मांत्र लयीन दवभ र् आदर् मह र ष्ट्र लोकसेव आयोर् ीे क यालय
य मधील सह यक कक्ष अदधक -य ांीी कक्ष अधदक री पि वरील पिोन्नतीस ीी आदर् सरळसेवेने दनयु्त झ लेल्य कक्ष
अदधक ऱ्य ांस ीी सन 2017 मधील दवभ र्ीय परीक्ष दिन ांक 22 ते 24 नोव्हें बर 2017 य क ल वधीत मह र ष्ट्र लोकसेव
आयोर् ी परीक्ष कक्ष, दवक्रीकर भवन, म झर् ांव, मुांबई येथे आयोदजत करण्य त आली आहे . य परीक्षेस ीी 287
उमेिव ांर न परव नर्ी िे ण्य त आली आहे .
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(ग) बदली / मुदतपूिण बदली / बदलीस स्थहगती / बदली रद्द / पदस्थापनेत बदल
 1 कक्ष अदधक ऱ्य ीी बिली स्थदर्त तर 1 अवर सदीव ीी बिली रद्द करण्य त आली आहे .
 उपसदीव, सह यक कक्ष अदधक री सांवर्ातील अनुक्रमे 1, 3 अश 4 अदधक री / कमणी ऱ्य ांन क यणम्
ु त करण्य त आले
आहे .

(घ) प्रहतहनयुक्ती / प्रहतहनयुक्तीस मुदतिाढ / प्रत्याितणन
 अवर सदीव, सह यक कक्ष अदधक री य सांवर्ातील प्रत्येकी 1 अदधक री / कमणी ऱ्य ीी प्रदतदनयु्तीने पिस्थ पन
करण्य त आली आहे .
 2 कक्ष अदधक ऱ्य ांच्य प्रदतदनयु्तीस मुितव ढ िे ण्य त आली आहे .

***********
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