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प्रस्तावनााःमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्यत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवत
े
ननयुक्त
होणा-या अनधकाऱयाांसाठी उपरोक्त वाचा येथील क्र.1 येथील शासन ननणययाद्वारे नवनहत
केलेल्या तरतूदिना अनुसरुन िोन वर्य कालावधीचा एकनित पनरनवक्षाधीन प्रनशक्षणाचा
काययक्रम राबनवण्यात येतो. उपरोक्त वाचा येथील क्र. 2 अन्वये प्रचनलत एकनित पनरवीक्षाधीन
प्रनशक्षण काययक्रमामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून सिर सुधारणा उक्त काययक्रमाच्या
चौथ्या तुकडीपासून (सीपीटीपी-4) लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच उपरोक्त वाचा येथील
क्र. 3 मधील तरतूिींना अनुसरुन सीपीटीपी-4 या तुकडीपासून सीपीटीपी मध्ये प्रनशक्षण
िे ण्यात येणा-या उमेिवाराांसाठी मुांबई नवद्यापीठाशी सांलग्न चार सिाांचा पिव्युत्तर पिवी
अभ्यासक्रम राबनवण्यात येत आहे.
2.

उपरोक्त वाचा येथील क्र. 2 अन्वये एकनित पनरवीक्षाधीन प्रनशक्षण काययक्रमामधील

पायाभूत प्रनशक्षण या टप्पप्पयाचा कालावधी 6 आठवडे ननधारीत करण्यात आला आहे. उक्त
काययक्रमाांतगयत नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पिव्युत्तर पिवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सिाचा
अभ्यासक्रम आनण परीक्षा, पायाभूत प्रनशक्षण कालावधीमध्ये पूणय करणे आवश्यक आहे. पायाभूत
प्रनशक्षणाचा 6 आठवड्ाांचा कालावधी प्रथम सिाचा अभ्यासक्रम पूणय करणे आनण त्याअनुर्ांगाने
परीक्षा आयोनित करणे यासाठी अपूरा पडत असल्याने सिर प्रनशक्षणाचा कालावधी
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वाढनवण्याची आनण त्या अनुर्ांगाने एकनित पनरवीक्षाधीन प्रनशक्षण काययक्रमाच्या आराखड्ात
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. यास अनुसरुन शासनाने आता
पुढीलप्रमाणे ननणयय घेतला आहे.
शासन ननणयय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्यत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवत
े ननयुक्त होणाया गट अ व गट ब मधील अनधका-याांसाठी राबनवण्यात येणा-या एकनित पनरवीक्षाधीन प्रनशक्षण
काययक्रमाचा आराखडा पुढीलप्रमाणे असेल.
अ.क्र प्रनशक्षणाचा

टप्पपा

आठवडे

पिव्युत्तर पिवी
अभ्यासक्रमामधील
परीक्षाांचे आयोिन

1

पायाभूत प्रनशक्षण

8

2

अननवायय सांलग्नता

5

3

महाराष्ट्र व निल्ली िशयन

2

4

सुट्टी

1

5

ताांनिक प्रनशक्षण

8

6

सुट्टी

1

7

खातेननहाय निल्हा सांलग्नता

8
9

सि-2 परीक्षा

73 (10+63)

सि-3 परीक्षा

पुनर्ववलोकन व उिळणी

2

सि-4 परीक्षा

खातेननहाय निल्हा सांलग्नता पुढे चालू

4

एकूण
2.

सि-1 परीक्षा

104

उपरोक्त प्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणा यापुढे एकनित पनरनवक्षाधीन प्रनशक्षण

काययक्रमाांतगयत प्रनशक्षण सुरु होणा-या सवय तुकड्ाांना लागू राहतील.
3.

सिर

शासन

ननणयय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201904081224497607
असा आहे. सिर आिे श नडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने ,

( नल. आ. सांखे )
अवर सनचव
प्रनत,
1. मा. मुख्यमांिी याांचे प्रधान सनचव, मांिालय, मुांबई - 32,
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2. मा. मुख्य सनचव, मांिालय, मुांबई - 32,
3. अपर मुख्य सनचव / प्रधान सनचव / सनचव (महसूल/ गृह/ ग्राम नवकास/ नवत्त/
सहकार/ नगर नवकास/ राज्य उत्पािन शुल्क/ पनरवहन/ सामान्य प्रशासन/ शालेय
नशक्षण/ऊद्योग/कौशल्य नवकास/ आनिवासी नवकास).
4. अपर मुख्य सनचव / प्रधान सनचव / सनचव, सवय मांिालयीन नवभाग, मांिालय, मुांबई,
5. महासांचालक, यशवांतराव चव्हाण नवकास प्रशासन प्रबोनधनी (यशिा), रािभवन
आवार, बाणेर रोड, पुणे,
6. सांचालक, वसांतराव नाईक राज्य कृनर् नवस्तार व्यवस्थापन सांस्था (वनामती), नागपूर,
7. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (**पिाद्वारे),
8. ननवडनस्ती कायासन- सीपीटीपी, सीपीटीपी-अ, सीपीटीपी-ब.
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