“ऑक्टोबर 2016” या महिन्यात सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालयामधील सेिा उपहिभागाने घेतलेल्या
मित्त्िाच्या हनर्णयांची संहिप्त माहिती...

.

(अ) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारिींच्या अनुषंगाने केंद्र िासनाच्या कार्मिक, लोकतक्रारी तथा शनवृत्तीवेतन िंत्रालय,
शनवृत्तीवेतन व शनवृत्तीवेतनधारक कल्याण शवभागाचा शनणणय क्रिांक-38/37/2016-पी ॲण्ड पीडब्लल्यू (ए), शिनांक 4
ऑगस्ट 2016 च्या ज्ञापनान्वये प्रसृत केले ल्या सुधारणा अशिल भारतीय सेवा (िृत्यू-शन-सेवाशनवृत्ती लाभ) शनयि 1958
लागू असले ल्या अशिल भारतीय सेवेतील अशधकाऱयांना लागू करण्यात आल्या आहे त. त्यानुसार िहाराष्ट्र संवगातील
अशिल भारतीय सेवेतील शिनांक 1 जानेवारी 2016 पूवी सेवाशनवृत्त झालेल्या अशधकाऱयांच्या शनवृत्तीवेतन / कुटुं ब
शनवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यास शिनांक 1 ऑक्टोबर 2016 च्या िासन शनणणयान्वये िान्यता िे ण्यात आली आहे . तसेच
शिनांक 1 जानेवारी 2016 पूवी सेवाशनवृत्त झाले ल्या आशण 33 वषापेक्षा किी अहण ताकारी सेवा आहे अिा
शनवृत्तीवेतनधारकांच्या संिभात सहाव्या वेतन आयोगानुसार करावयाची काही प्रकरणे अद्यापही प्रलं शबत असल्याने, त्यांच्या
शनवृत्तीवेतन / कुटुं ब शनवृत्तीवेतन प्रिान आिे ि सुधाशरत करण्याबाबत पुनसूणचना िे ण्यात आल्या आहे त.
उक्त िासन शनणणयातील पशरच्छे ि-2(1) व 3(1) िधील 4 थ्या ओळीला शिनांक 5 ऑक्टोबर 2016 रोजी िुद्धीपत्र
शनगणशित करण्यात आले आहे .
 सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारिींच्या अनुषंगाने केंद्र िासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण शवभागाचे पत्र क्रिांक14021/4/2016-एआयएस(II), शिनांक 1 सप्टें बर 2016 अन्वये अशिल भारतीय सेवा (िृत्यू-शन-सेवाशनवृत्ती लाभ) शनयि
1958 लागू असले ल्या अशिल भारतीय सेवतील अशधकाऱयांना केंद्र िासनाच्या कार्मिक, लोकतक्रारी तथा शनवृत्तीवेतन
िंत्रालय, शनवृत्तीवेतन व शनवृत्तीवेतनधारक कल्याण शवभागाचा शनणणय क्रिांक-38/37/2016-पी ॲण्ड पीडब्लल्यू (ए)(i),
शिनांक 4 ऑगस्ट 2016 च्या ज्ञापनान्वये अशिल भारतीय सेवत
े ील अशधकाऱयांना लागू करण्यात आल्या आहे त. त्यानुसार
िहाराष्ट्र संवगातील अशिल भारतीय सेवत
े ील शिनांक 1 जानेवारी 2016 व त्यानंतर सेवाशनवृत्त झालेल्या / होणाऱया
अशधकाऱयांच्या शनवृत्तीवेतन / कुटुं ब शनवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यास शिनांक 1 ऑक्टोबर 2016 च्या िासन शनणणयान्वये
िान्यता िे ण्यात आली आहे .
 सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारिींच्या अनुषंगाने केंद्र िासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण शवभागाने शिनांक 8 सप्टें बर 2016,
23 सप्टें बर 2016 व 28 सप्टें बर 2016 च्या राजपत्रात प्रशसद्ध केले ली भारतीय प्रिासन सेवा (वेतन) शनयि 2016, भारतीय
पोलीस सेवा (वेतन) शनयि 2016 आशण भारतीय वन सेवा (वेतन) शनयि 2016 च्या अशधसूचनांव्िारे प्रसृत केलेले शनयि
िहाराष्ट्र संवगातील अशिल भारतीय सेवेतील अशधकाऱयांना लागू करण्यास शिनांक 1 ऑक्टोबर 2016 च्या िासन
शनणणयान्वये िान्यता िे ण्यात आली आहे . त्यानुसार अशिल भारतीय सेवेतील अशधकाऱयांच्या वेतन शनयिांच्या अनुषंगोन
या सेवत
ें गणत िहाराष्ट्र संवगातील अशधकाऱयांचे वेतन शिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सुधाशरत करण्यात येऊन, सुधाशरत
वेतन शिनांक 1 ऑक्टोबर 2016 पासून प्रिान करण्यास तसेच शिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 30 सप्टें बर 2016 पयंतच्या
कालावधीतील वेतन सुधारणेिळ
ु े िे य ठरणाऱया थकबाकीची 100% रक्कि िाहे ऑक्टोबर 2016 च्या वेतनातून रोिीने
एकरकिी प्रिान करण्यास िान्यता िे ण्यात आली आहे .
 शिनांक 17 ऑक्टोबर 2016 च्या पत्रान्वये “Extension of scope of Department of Pension and Pensioners
Welfare’s OM regarding Simplification of pension process for permanently disabled children / siblings and
dependent parents” to members of All India Services -reg या शवषयाबाबतचे केंद्र िासनाच्या कार्मिक व लोक
तक्रार व शनवृत्तीवेतन िंत्रालयाचे पत्र व ऑशफस िेिोरे न्डि िहाराष्ट्र संवगातील सवण भारतीय प्रिासन सेवेतील
अशधकाऱयांच्या शनििणनास आणण्यात आले आहे .
 शिनांक 27 ऑक्टोबर 2016 च्या िासन शनणणयान्वये, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारिींच्या अनुषंगाने अशिल भारतीय
सेवेतील िहाराष्ट्र संवगातील अशधकाऱयांना शिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 30 सप्टें बर 2016 पयंतच्या कालावधीतील वेतन
सुधारणेिळ
ु े िे य होणारी थकबाकीची पूणण रक्कि अथवा सिर थकबाकीचा काही भाग ऐच्च्छकशरत्या त्यांच्या भशवष्ट्य शनवाह
शनधीच्या िात्यात जिा करण्यास िुभा िे ण्यात आली आहे . सिर थकबाकीची पूणण रक्कि अथवा काही भाग ऐच्च्छकशरत्या
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त्यांच्या भशवष्ट्य शनवाह शनधी िात्यात या िासन शनणणयाच्या शिनांकापासून पुढील तीन िशहन्याच्या कालावधीत जिा
करावयाचा आहे .
 शिनांक 19 ऑक्टोबर 2016 च्या िासन अशधसूचनेन्वये “िहाराष्ट्र िासकीय गट-अ व गट-ब (राजपशत्रत व अराजपशत्रत)
पिांवर सरळसेवेने व पिोन्नतीने शनयुक्तीसाठी िहसुली शवभाग वाटप (सुधारणा) शनयि 2016” प्रशसद्ध करण्यात आले
आहे . त्यात िहाराष्ट्र िासकीय गट-अ व गट-ब (राजपशत्रत व अराजपशत्रत) पिांवर सरळसेवन
े े व पिोन्नतीने शनयुक्तीसाठी
िहसुली शवभाग वाटप शनयि 2015 च्या शनयि-2 िधील शतसऱया परं तुकानंतर “परं तु आणखी असे की, या नियमांची
अंमलबजावणी गट-अ व गट-ब (राजपनित व अराजपनित) पदांवरील नवक्रीकर नवभागातील अनिकारी यांचेकनरता नदिांक
16 जुलै 2016 पासूि 1 वर्षापयंत स्थनगत ठे वण्यात येत आहे ” असे परं तक
ु सिाशवष्ट्ट करण्यात आले आहे .
 सेवाशवषयक बाबींशवषयी िहाराष्ट्र प्रिासकीय न्यायाशधकरणाकडे िूळ अजण व शवशवध अजण िािल होतात. त्या अजावर
कायणवाही करताना घ्यावयाची िक्षता, िािल करावयाच्या िपथपत्रात उशणवा राहू नये तसेच िा.प्रिासकीय
न्यायाशधकरणाची प्रकरणे किी हाताळावीत याबाबत िंत्रालयीन शवभागातील अशधकाऱयांना िा.न्यायिूती श्री.अ.ह.जोिी,
अध्यक्ष, िहाराष्ट्र प्रिासकीय न्यायाशधकरण, िुंबई यांनी शिनांक 25 ऑक्टोबर 2016 रोजी िंत्रालयातील पशरषि सभागृहात
िागणििणनपर व्याख्यान शिले आहे .

(ब) प्रहशिर्
 भारतीय प्रिासन सेवत
े ील अशधकाऱयांनी िरवषी 1 आठवडयाचे सक्तीचे सेवांतगणत प्रशिक्षण कायणक्रि प्रशिक्षणास उपच्स्थत
राहण्यासाठी जाताना करावयाची प्रिासकीय व्यवस्था करण्यासंिभातच्या सूचना शिनांक 10 ऑक्टोबर 2016 च्या िासन
पशरपत्रकान्वये शनगणशित करण्यात आल्या आहे त.
 16 पशरशवक्षाधीन कक्ष अशधकाऱयांना एकशत्रत पशरशवक्षाधीन प्रशिक्षण कायणक्रि-3 िधील टप्पा-4 अंतगणत शिनांक 17
ऑक्टोबर 2016 ते 24 एशप्रल 2017 या कालावधीत शवभांगतगणत / शजल्हास्तरीय प्रशिक्षणासाठी शिनांक 13 ऑक्टोबर
2016 च्या िासन शनणणयान्वये शनयुक्त करण्यात आले आहे .

(क) पदोन्नती / हनिससूची / ्ये ्ठततासूची
 गट-क िधील शलशपक-टं कलेिक पिावर पिोन्नतीसाठी अहण ताप्राप्त करणाऱया िंत्रालयीन शवभागातील गट-ड िधील
किणचाऱयांची शिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजीची च्स्थती ििणशवणारी अंशति ज्येष्ट्ठतासूची शिनांक 6 ऑक्टोबर 2016 च्या
िासन पशरपत्रकान्वये प्रशसद्ध करण्यात आल्या आहे त.
 शिनांक 29 ऑक्टोबर 2016 च्या आिे िान्वये सहायक कक्ष अशधकारी पिावरील पिोन्नतीसाठी सन 2008-09 च्या
शनवडसूचीतून पात्र ठरले ल्या 32 शलशपक, शलशपक-टं कले िक व टं कले िकांना सिर पिावर शनयशित पिोन्नती िे ण्यात
आली असून, त्यांना पिोन्नतीचा शनयशित शिनांक िे ण्यात आला आहे .
 2 सहायक कक्ष अशधकाऱयांना कक्ष अशधकारी पिावर पिोन्नती िे ण्यात आली आहे . 4 उपसशचवांच्या पिोन्नतीनंतरच्या
पिस्थापनेत अंित: बिल करुन सुधाशरत पिस्थापना िे ण्यात आली आहे .

(स) बदल्या / पदस्थापना
 “सरळसेवा सहायक कक्ष अशधकारी (िुख्य) परीक्षा 2015” िधील शिफारसप्राप्त 1 उिेिवाराचे िंत्रालयीन शवभागात
शनयतवाटप करण्यात आले .
 शलशपक-टं कले िक (िराठी /इंग्रजी) परीक्षा 2015 ... िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केले ल्या उिेिवारांचे
िंत्रालयीन शवभागातील तसेच बृहल्िुब
ं ईतील शवशवध कायालयातील शलशपक-टं कले िक पिावर शनयतवाटप केले ल्या
अनुक्रिे शिनांक 28 व 29 सप्टें बर 2016 च्या िासन ज्ञापनातील पशरच्छे ि-2 (2) ला शिनांक 21 ऑक्टोबर 2016 रोजी
िुद्धीपत्रक शनगणशित करण्यात आले आहे .
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 1 अवर सशचवाचे शनलंबन रद्द करुन, त्यांना शनलं बनानंतर अवर सशचव पिी पुनस्थाशपत करण्यात आले आहे .
 भारतीय प्रिासन सेवत
े ील 11 अशधकाऱयांच्या (10+1) शिनांक 13 व 25 ऑक्टोबर 2016 च्या िासन शनणणयान्वये बिल्या
/ पिस्थापना करण्यात आल्या आहे त.
 सहसशचव, उपसशचव, अवर सशचव, कक्ष अशधकारी या संवगातील अनुक्रिे 1, 4, 4, 7 अिा 16 अशधकाऱयांच्या बिल्या
/ प्रत्यावतणन करण्यात आल्या आहे त. कक्ष अशधकारी संवगातील 2 अशधकाऱयांच्या बिल्या स्थशगत / रद्द करण्यात आल्या.
उपसशचव, कक्ष अशधकारी या संवगातील अनुक्रिे 2, 2 अिा 4 अशधकाऱयांच्या प्रशतशनयुक्तीने पिस्थापना करण्यात आल्या
आहे त.

***********
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