“सप्टें बर 2016” या महिन्यात सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालयामधील सेिा उपहिभागाने घे तलेल्या
मित्त्िाच्या हनर्णयांची संहिप्त माहिती...

.

(अ) शासन हनर्णय / अहधसूचना
 ‘पदोन्नती नाकारल्यामुळे उद्भवणारे पररणाम व त्याबाबत अवलंबण्याची काययवाही’ यासंदर्भात रदनांक 12
सप्टें बर 2016 रोजी शासन रनणयय रनर्यरमत करण्यात आला आहे .
 रदनांक 16 सप्टें बर 2016 च्या शासन रनणययान्वये राज्य प्ररशक्षण धोरणांतर्यत मंजरू तरतुदीतून राज्य प्ररशक्षण
रनयंत्रण व मुल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे / 6 रवर्भार्ीय व 36 रजल्हा प्रशासकीय प्ररशक्षण संस्ां ना प्रशासकीय
प्ररशक्षणाकररता प्ररशक्षण शुल्काच्या खचापोटी रु.20.51 कोटी इतक्या खचास प्रशासकीय व रवत्तीय मान्यता
दे ण्यात आली आहे . तसेच सदर रकमेच्या मयादे त राज्य प्ररशक्षण रनयंत्रण व मुल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे यांना
रु.2.00 कोटी, 6 रवर्भार्ीय प्रशासकीय प्ररशक्षण संस्ांना रु.4.50 कोटी व 36 रजल्हा प्रशासकीय प्ररशक्षण
संस्ांना रु.5.25 कोटी असे एकूण रु.11.75 कोटी इतका योजनांतर्यत रनधी सहायक अनुदान म्हणून रवतररत
करण्यात आला आहे .
 मंत्रालयीन रवर्भार् व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर् यांच्या कायालयातील रलरपक, रलरपक-टं कलेखक व टं कलेखक
संवर्ातील कमयचाऱयांना सहायक कक्ष अरधकारी पदावर रनवडीने रनयुक्ती दे ण्यासाठी रदनांक 27 नोव्हें बर 2016
रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ामार्यत 88 पदांसाठी “सहायक कक्ष अरधकारी मयारदत रवर्भार्ीय सपधा परीक्षा
2016” घे ण्याचे रदनांक 21 सप्टें बर 2016 च्या शासन पररपत्रकान्वये घोरित करण्यात आले आहे .
 मंत्रालयीन रवर्भार्ातील रवशेि कायय अरधकारी या पदावर रनयुक्ती दे ण्यात येऊ नये असे शासन पररपत्रक रदनांक
26 सप्टें बर 2016 रोजी रनर्यरमत करण्यात आले आहे .
 रदनांक 27 सप्टें बर 2017 च्या शासन रनणययान्वये सामान्य प्रशासन रवर्भार् (खुद्द) व या रवर्भार्ांतर्यत अन्य पाच
कायालयांच्या आस्ापनेवरील 218 अस्ायी पदांना रदनांक 28 र्ेब्रुवारी 2017 पयंत पुढे चालू ठे वण्यास
मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे .
 सहायकांच्या कक्ष अरधकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी व सरळसेवेने रनयुक्त झालेल्या कक्ष अरधकाऱयांसाठी सन
2016 च्या रवर्भार्ीय परीक्षेला पुन्हा (Repeater) बसू इच्च्िणाऱया उमेदवारांना रदनांक 18 ऑक्टोबर 2016 पयंत
अजय सादर करण्याच्या सूचना रदनांक 28 सप्टें बर 2016 च्या शासन पररपत्रकान्वये दे ण्यात आल्या आहे त.
 रदनांक 30 सप्टें बर 2016 च्या पत्रान्वये “One week In-Service Training Programme for the year
2016-17 for AIS (IAS, IPS & IFoS officers working under the Central Staffing Scheme &
Central Secretariat Service (CSS) & Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) officers”
या रवियाबाबतचे केंद्र शासनाच्या कार्ममक व लोक तक्रार व रनवृत्तीवेतन मंत्रालयाचे अधयशासकीय पत्र महाराष्ट्र
संवर्ातील सवय र्भारतीय प्रशासन सेवेतील अरधकाऱयांच्या रनदशयनास आणण्यात आले आहे .
(ब) पदोन्नती / हनिडसूची / ज्ये ष्ठतासूची
 9 उपसरचवांना सहसरचव पदावर पदोन्नती दे ण्यात आली आहे . 29 कक्ष अरधकाऱयांना अवर सरचव पदावर
पदोन्नती दे ण्यात आली आहे .
 मंत्रालय आहार / उपाहारर्ृहाच्या आस्ापनेवरील र्ट-क संवर्ातील कमयचाऱयांची रदनांक 1 जानेवारी 2013 ते
1 जानेवारी 2016 रोजीची च्स्ती दशयरवणारी तात्पुरती सामाईक ज्येष्ट्ठतासूची प्ररसद्ध करण्यात आली आहे .
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 मंत्रालय आहार / उपाहारर्ृहाच्या आस्ापनेवरील व्यवस्ापकीय बाजूच्या र्ट-ब व र्ट-क संवर्ातील अरधकारी
/ कमयचाऱयांची रदनांक 1 जानेवारी 2013 ते 1 जानेवारी 2016 रोजीची च्स्ती दशयरवणारी तात्पुरती सामाईक
ज्येष्ट्ठतासूची प्ररसद्ध करण्यात आली आहे .
(क) बदल्या / पदस्थापना
 “रलरपक-टं कलेखक (मराठी / इंग्रजी) परीक्षा 2015” मधील रशर्ारसप्राप्त 283 उमेदवारांचे मंत्रालयीन
प्रशासकीय रवर्भार्ात रदनांक 28 सप्टें बर 2016 च्या ज्ञापनान्वये रनयतवाटप करण्यात आले.
 “रलरपक-टं कलेखक (मराठी / इंग्रजी) परीक्षा 2015” मधील रशर्ारसप्राप्त 1152 उमेदवारांचे बृहन्मुंबईतील राज्य
शासनाच्या रवरवध कायालयात रदनांक 29 सप्टें बर 2016 च्या ज्ञापनान्वये रनयतवाटप करण्यात आले.
 सावयरत्रक बदल्या 2014, 2015, 2016 अंतर्यत अवर सरचव-3, कक्ष अरधकारी-5, सहायक कक्ष अरधकारी-9,
रलरपक-टं कलेखक-10 अशा एकूण 27 अरधकारी / कमयचारी यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्ारप
संबंरधत रवर्भार्ाने संबंरधत अरधकारी / कमयचारी यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी काययमक्
ु त न केल्याने,
आता सामान्य प्रशासन रवर्भार्ामार्यत संबंरधत रवर्भार्ातून संबंरधतांना रदनांक 30 सप्टें बर 2016 (म.नं.) पासून
काययमक्
ु त करण्यात येत असल्याचे आदे श रनर्यरमत करण्यात आले आहे त.
 र्भारतीय प्रशासन सेवेतील 9 अरधकाऱयांच्या (4+1+4) रदनांक 7, 19 व 22 सप्टें बर 2016 च्या शासन
रनणययान्वये बदल्या / पदस्ापना करण्यात आल्या आहे त.
 उपसरचव, अवर सरचव, सहायक कक्ष अरधकारी, रलरपक-टं कलेखक संवर्ातील अनुक्रमे 1, 3, 1, 2 अशा 7
अरधकारी / कमयचारी यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. कक्ष अरधकारी या संवर्ातील 2 अरधकाऱयांच्या
प्ररतरनयुक्तीने पदस्ापना करण्यात आल्या आहे त.
 उपसरचव संवर्ातील 5 अरधकाऱयांना पदोन्नतीचे रनयरमत रदनांक मंजरू करण्यात आले.
***********
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