“नोव्हें बर 2018” या महहन्यात सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालयामधील सेिा उपहिभागाने घे तलेल्या
महत्त्िाच्या हनर्णयांची संहिप्त माहहती...

.

(क) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 दिन ांक 1 नोव्हें बर 2018 च्य श सन दनर्णय न्वये लोकसभ / दवध नसभ स वणदिक दनवडर्ूक 2019 च्य क मक ज स ठी
स म न्य प्रश सन दवभ ग (खुद्द) च्य आस्थ पनेवर क यासन-33 (दनवडर्ूक) कदरत मांि लयीन सांवगातील 22 अदधसांख्य
पिे दनमार् करण्य त आली आहे त.
 दिन ांक 2 नोव्हें बर 2018 च्य श सन दनर्णय न्वये स म न्य प्रश सन दवभ ग च्य अदधपत्य ख लील मांि लय मुख्य
इम रतीतील उप गृह मध्ये कमणच री भोजन कक्ष स ठी स्टे नले स स्टीलचे टे बल व खुच्या तसेच अदधक री कक्ष स ठी स गव नी
ल कड च्य टे बत व खुच्या तसेच इतर फर्ननचर खरे िी करण्य स ठी रु.51,48,235/- (रुपये एक वन्न लक्ष अठ्ठेच सीस
हज र िोनशे पस्तीस फक्त) इतक्य रकमेस प्रश सकीय म न्यत िे ण्य त आली आहे .
 दिन ांक 5 नोव्हें बर 2018 च्य श सन पदरपिक न्वये मांि लयीन प्रश सकीय दवभ ग तसेच मह र ष्ट्र लोकसेव आयोग च्य
क यालय तील दलदपक, दलदपक-टां कले खक व टां कले खक सांवगातील कमणच ऱय ांन सह यक कक्ष अदधक री सांवगातील 58
पि वर दनवडीव्ि रे दनयुक्ती िे ण्य स ठी दिन ांक 19 ज नेव री 2019 रोजी मह र ष्ट्र लोकसेव आयोग म फणत “सह यक कक्ष
अदधक री मयादित दवभ गीय स्पधा परीक्ष 2018” फक्त मुांबई येथे आयोदजत करण्य त आली आहे .
 दिन ांक 5 नोव्हें बर 2018 च्य श सन पदरपिक न्वये मांि लय उप ह रगृह व दवध नभवन उप ह रगृह म फणत 200 दमदलपेक्ष
ज स्त द्रव ध रर् क्षमत दपण्य च्य प ण्य च्य दसलबांि ब टल्स, त्य त्य सांबांदधत क यालय ने नष्ट्ट करण्य च्य अटीच्य
अधीन र हू न उपलब्ध करुन िे ण्य स म न्यत िे ण्य त आली आहे .
 दिन ांक 5 नोव्हें बर 2018 च्य श सन पदरपिक न्वये स म न्य प्रश सन दवभ ग च्य अदधपत्य ख लल च रही आह र /
उप ह रगृह ांच्य क यणन्न्वयतेस ठी ल गर् रे दसलबांि दपण्य च्य प ण्य च्य ब टल्स मे.मुकेश रेडींग कांपनी य स्वीकृ त
पुरवठ ि र कडू न दिन ांक 3 नोव्हें बर 2018 ते 2 नोव्हें बर 2019 क ल वधीस ठी स्वीकृ त िर नुस र खरे िी करण्य स मांजरु ी
िे ण्य त आली आहे .
 दिन ांक 28 नोव्हें बर 2018 च्य श सन ज्ञ पन न्वये लघुटांकले खक (मर ठी / इांग्रजी) परीक्ष 2017 अांतगणत मह र ष्ट्र
लोकसेव आयोग ने दशफ रस केले ल्य मर ठी 11 व इांग्रजी 13 अश एकूर् 23 उमेिव र ांचे दनयतव टप करण्य त आले
आहे .
 दिन ांक 28 नोव्हें बर 2018 च्य श सन ज्ञ पन न्वये दनम्नश्रेर्ी लघुलेखक (मर ठी / इांग्रजी) परीक्ष 2017 अांतगणत मह र ष्ट्र
लोकसेव आयोग ने दशफ रस केले ल्य मर ठी 22 व इांग्रजी 19 अश एकूर् 41 उमेिव र ांचे दनयतव टप करण्य त आले
आहे .
 दिन ांक 28 नोव्हें बर 2018 च्य श सन ज्ञ पन न्वये उच्चश्रेर्ी लघुलेखक (मर ठी / इांग्रजी) परीक्ष 2017 अांतगणत मह र ष्ट्र
लोकसेव आयोग ने दशफ रस केले ल्य मर ठी 13 व इांग्रजी 10 अश एकूर् 23 उमेिव र ांचे दनयतव टप करण्य त आले
आहे .
 दिन ांक 29 नोव्हें बर 2018 च्य श सन दनर्णय न्वये एकदित पदरदवक्ष धीन प्रदशक्षर् क यणक्रम मध्ये उद्योग, ऊजा व क मग र
दवभ ग च्य अदधनस्त (1) उद्योग उपसांच लक (त ांदिक), गट-अ तसेच आदिव सी दवक स दवभ ग च्य अदधनस्त (2)
उपसांच लक / प्रकल्प अदधक री (एक न्त्मक आदिव सी दवक स प्रकल्प) (श्रेर्ी-1) / उप युक्त, गट-अ, (3) प्रकल्प
अदधक री (एक न्त्मक आदिव सी दवक स प्रकल्प) (श्रेर्ी-2) / सह यक आयुक्त, गट-अ, (4) सह यक प्रकल्प अदधक री
/ स ांन्ख्यकी अदधक री / प्रश सकीय अदधक री / सांशोधन अदधक री / गृहप्रमुख / प्रबांधक, गट-ब य नवीन सांवगांच सम वेश
करण्य त आल आहे .
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(ख) बदली / मुदतपूिण बदली / बदलीस स्थहगती / बदली रद्द / पदस्थापनेत बदल / कायण मक्
ु त
 भ रतीय प्रश सन सेवत
े ील 8 अदधक ऱय ांच्य बिल्य करण्य त आल्य आहे त.
 अवर सदचव-6, सह यक कक्ष अदधक री-3, वदरष्ट्ठ स्वीय सह यक-1, दनवडश्रेर्ी लघुलेखक-1, उच्चश्रेर्ी लघुलेखक-1,
दनम्नश्रेर्ी लघुलेखक-1, दलदपक-टां कले खक-3 अश 16 अदधक री / कमणच ऱय ांच्य बिल्य करण्य त आल्य आहे त.
 एक सह यक कक्ष अदधक ऱय ची बिली रद्द करण्य त आली आहे .
 एक सह यक कक्ष अदधक ऱय च्य सेव अदधग्रदहत करण्य त आल्य आहे त.

(ग) पदोन्नती / प्रपत्र बढती ि मुदतिाढ / पदािनती / पदोन्नतीचा मानीि हदनांक ि हनयहमत हदनांक
 13 कक्ष अदधक ऱय ांन अवर सदचव पिी पिोन्नती िे ण्य त आली आहे .
 अवर सदचव 1, कक्ष अदधक री-1 अश 2 अदधक री / कमणच ऱय ांच्य प्रपि बढतीस मुितव ढ िे ण्य त आली आहे .

(घ) प्रहतहनयुक्ती / प्रहतहनयुक्तीस मुदतिाढ / प्रत्याितणन
 कक्ष अदधक री-1, सह यक कक्ष अदधक री-1, दलदपक-टां कले खक-1 अश 3 अदधक री / कमणच ऱय ांन प्रदतदनयुक्ती िे ण्य त
आली आहे .
 उपसदचव-1, कक्ष अदधक री-2, सह यक कक्ष अदधक री-1 अश 4 अदधक री / कमणच ऱय ांचे प्रत्य वतणन करण्य त आले .
 उपसदचव-1, अवर सदचव-1, उच्चश्रेर्ी लघुलेकखक-1 अश 3 अदधक री / कमणऱय ांच्य प्रदतदनयुक्तीस मुितव ढ िे ण्य त
आली आहे .

(च) प्रहशिर् / परीिा
 दिन ांक 3 नोव्हें बर 2018 च्य श सन पि न्वये सन 2018-19 य वर्षास ठी अदखल भ रतीय सेवेतील अदधक ऱय ांन
सेव ांतगणत एक आठवडय चे प्रदशक्षर् आयोदजत केले आहे .
 दिन ांक 3 नोव्हें बर 2018 च्य श सन पदरपिक न्वये सन 2018 मध्ये घे ण्य त आलेल्य दलदपक-टां कले खक सेव प्रवेशोतत्तर
प्रदशक्षर् परीक्षेच्य दनक ल तील 3 उमेिव र ांच्य गुर् ांची फेरमोजर्ी करण्य त आली आहे .
 दिन ांक 28 नोव्हें बर 2018 च्य श सन पदरपिक न्वये मांि लयीन प्रश सकीय दवभ ग व मह र ष्ट्र लोकसेव आयोग चे
क यालय मधील सह यक कक्ष अदधक ऱय ांच्य कक्ष अदधक री पि वरील पिोन्नतीस ठीची दवभ गीय परीक्ष 2018 ही
दिन ांक 13 ते 15 दडसेंबर 2018 य क ल वधीत मह र ष्ट्र लोकसेव आयोग च परीक्ष कक्ष, वस्तू व सेव कर भवन,
म झग ांव, मुांबई येथे आयोदजत करण्य त आली आहे .

(छ) ज्ये ष्ठतासूची
 दिन ांक 28 नोव्हें बर 2018 च्य श सन पदरपिक न्वये मांि लय आह र / उप ह रगृह च्य आस्थ पनेवरील गट-ब
(अर जपदित) व गट-क सांवगातील अदधक री / कमणच ऱय ांची दिन ांक 1 ज नेव री 2016 ते 31 दडसेंबर 2016 व 1 ज नेव री
2017 ते 31 दडसेंबर 2017 य क ल वधीतील त त्पुरती स म दयक ज्येष्ट्ठत सूची प्रदसद्ध करण्य त आली आहे .
 एक कक्ष अदधक ऱय च , कक्ष अदधक ऱय ांच्य ज्येष्ट्ठत सूचीत सम वेश करण्य त आल आहे .
******
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