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परीके्षद्वारे सरळसेवेने ननयुक्त होणा-या गट अ व 
गट ब मधील अनधका-याांच्या एकनित 
पनरवीक्षाधीन प्रनिक्षण कायफक्रमाबाबत-. 

 
महाराष्ट्र िासन 

सामान्य प्रिासन नवभाग 
िासन ननणफय क्रमाांक : नटआरएन-2013/ प्र.क्र. 84/13/12-अ/18-ब 

मांिालय, मुांबई : 400 032. 
               निनाांक : 8 ऑगस्ट 2014. 

वाचा : 
1. िासन ननणफय सामान्य प्रिासन नवभाग़ क्र. नटआरएन-2013/ प्र.क्र. 84/13/12-अ, निनाांक 20.1.2014. 
2. िासन िधु्िीपिक समक्रमाांक निनाांक 7.8.2014. 

प्रस्तावना :- 

      िासन ननणफय सामान्य प्रिासन नवभाग निनाांक 20.1.2014 अनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ त 
राज्यसेवा परीके्षद्वारे सरळसेवेने ननयुक्त होणा-या गट अ व गट ब मधील अनधका-याांच्या एकनित पनरवीक्षाधीन प्रनिक्षण 
कायफक्रमासांबांधात धोरण नननचचत करण्यात आले आहे. या धोरणात्मक ननणफयामधील पनरच्छेि क्र. 4 मध्ये पुढीलप्रमाणे 
तरतूि आहे,  “सिर एकनित पनरवीक्षाधीन प्रनिक्षण कायफक्रम िोन वर्फ कालावधीत (1)एकनित पायाभूत प्रनिक्षण (Common 
Foundation Course):- 8 आठवडे, (2)अननवायफ सांलग्नता (Compulsory Attachment):-  6 आठवडे, (3) व्यावसानयक 
खातेननहाय/ ताांनिक प्रनिक्षण ट्पा 1 (Phase I):-  8 आठवडे, (4)नवनवध नवभागाांमार्फ त खातेननहाय सांलग्न प्रनिक्षण, 
निल्हास्तरीय प्रनिक्षण व स्वतांि कायफभार:- 66 आठवडे, (5)महाराष्ट्र ििफन व निल्ली भेट :-  4 आठवडे आनण 
(6)पुनर्ववलोकन /उिळणी तसेच पनरवीक्षाधीन अनधकाऱयाांचे मूल्याांकन  (Phase II):-  4 आठवडे अिा 6 ट््यात त्यातील 
ट्पा क्र. 3 व  4  वगळता सवफ ट््याांसाठी यििा व वनामती या सांस््ाांकडून अनुक्रमे गट अ व गट ब मधील पनरवीक्षाधीन 
अनधकाऱयाांसाठी राबनवण्यात येईल.” या कायफक्रमा बाबत अनधक स्पष्ट्टता करण्याची बाब नवचाराधीन होती.  
िासन ननणफय :- 

               उपरोक्त सांलग्नता कायफक्रम आनण तिनुर्ांगीक नवत्तीय भाराच्या अनुर्ांगाने पुढीलप्रमाणे स्पष्ट्टता करण्याचा 
िासनाने ननणफय घेतला आहे - 

1   महाराष्ट्र राज्यातील गरिा ओळखून पनरनवक्षाधीन प्रनिक्षण कायफक्रम नवनवध भागात प्रस्तानवत आहेत. त्यात 
प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे सहा भागाांचा समावेि असेल. एकूण पनरनवक्षाधीन काळ िोन वर्ाचा असेल.    

   1.   एकनित पायाभूत प्रनिक्षण (Common Foundation course):- 8 आठवडे. 
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   2.   अननवायफ सांलग्नता (Compulsory Attachment):-  6 आठवडे. 
   3.   व्यावसानयक खातेननहाय/ ताांनिक प्रनिक्षण ट्पा 1 (Phase I):-  8 आठवडे.    
   4.  नवनवध नवभागाांमार्फ त खातेननहाय सांलग्न प्रनिक्षण, निल्हास्तरीय प्रनिक्षण व स्वतांि कायफभार:- 66 

आठवडे. 
  5.   महाराष्ट्र ििफन व निल्ली भेट :-  4 आठवडे 
  6.   पुनर्ववलोकन /उिळणी तसेच पनरवीक्षाधीन अनधकाऱयाांचे मूल्याांकन (Phase II):-  4 आठवडे. 

2 एकनित पायाभतू प्रनिक्षण कायफक्रम (Common Foundation Training Programme):- 
               या कायफक्रमात नेतृत्व नवकास, सांघ बाांधणी, व्यक्तीमत्व नवकास, वैयक्तीक क्षमता नवकास आनण पुरक 
कौिल्ये (Soft skills), एकनित व लोकसहभागातून लोकिाहीतील गरिाांना प्रनतसाि, मनुष्ट्यबळ नवकास, िासन सांस््ा, 
प्रिासनातील नीतीमूल्ये, आव्हानाांचा सामना, प्रिासकीय कायफवाही आनण अधफन्यानयक कायफ, नवत्तीय व्यवस््ापन, निल्हा 
ननयोिन, व्यापक ष्ष्ट्टी नवकनसत करणे, समता व सामानिक न्याय यावरील प्रचन, नवधीमांडळ कामकाि, न्यायालयीन 
कामकाि, मानहती तांिज्ञान, महाराष्ट्राची ओळख इत्यािी नवर्य घेतले िातील.  
यामध्ये घेण्यात येणारे नवर्य सातत्याने सहभागी प्रनिक्षण पद्धतीचा अवलांब करुन घेण्यात येतील.  यामध्ये नावािलेल्या 
व्याख्यात्याांचा सहभाग असेल. 
याबरोबरच या प्रनिक्षणामध्ये िारीरीक निक्षण, खेळ, साांस्कृनतक कायफक्रम (Activities), व नविेर् प्रकल्प के्षिभेटी याांचा 
अांतभाव राहील.  
3.  अननवायफ सांलग्नता (गाांव, आनिवासी के्षि, एमआरए, नवधीमांडळ, लष्ट्कर, न्यायालय):- 
       राज्यातील के्षिीय नवनवधतेची प्रत्यक्ष िाणीव होण्याच्या ष्ष्ट्टीने गाांव सांलग्नता (Village Attachment) व आनिवासी 
के्षि सांलग्नता (Tribal Attachment) निली िाईल. आिच्या काळात अनधका-याांच्या कामामध्ये नीतीमत्ता प्रकर्ाने रहावी 
यासाठी कार्वमक व प्रनिक्षण नवभाग (DoPT) याांनी अनखल भारतीय सेवेतील अनधका-याांसाठी पाचगणी ये्ील Moral 
ReArmament Centre (MRA) ये्ील लोक प्रिासनातील नीतीमूल्ये हा कायफक्रम बांधनकारक केलेला आहे त्याच धतीवर 
नवननयुक्त राज्यसेवेतील अनधका-याांसाठी सिर सांलग्नता ठेवण्यात येईल. नवधीमांडळाच्या कामकािाचे पूणफ ज्ञान प्रा्त 
व्हावे यासाठी नवधीमांडळ सनचवालय ये्ील सांलग्नता िेण्यात येईल. तसेच कामामध्ये निस्तबध्िता व लष्ट्करातील 
नवभागाांबरोबरील समन्वयाचा सराव व्हावा यासाठी लष्ट्कराबरोबर सांलग्नता िेण्यात येईल. न्यायालयीन कामकािाची 
व्यवस्स््त मानहती व्हावी यासाठी न्यायालयीन सांलग्नता निली िाईल.  या सवफ सांलग्नता अननवायफ राहतील.         
४. व्यावसानयक खातेननहाय/ ताांनिक प्रनिक्षण ट्पा 1 :- 
      व्यावसानयक प्रनिक्षण म्हणिेच पनहला ट्पा (Phase I) यामध्ये सांबांनधत अनधका-याांना त्याांच्या नवभागाच्या 
सांिभातील कामकािाबाबत सखोल प्रनिक्षण निले िाईल.  
5.         नवनवध नवभागाांमार्फ त निल्हास्तरीय सांलग्न प्रनिक्षण, स्वतांि कायफभार व निल्हास्तरीय सांलग्नता :- 
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      यामध्ये नवभागाच्या आवचयकतेनुसार सांस््ात्मक प्रनिक्षण, निल्हा प्रनिक्षण (District Attachments), वेगवेगळया 
सांलग्नता व स्वतांि कायफभार याांचा समावेि असेल.   
6. महाराष्ट्र ििफन/ निल्ली भेट :-  
      राज्यातील वेगवेगळया नवकासात्मक कामाांची मानहती व्हावी तसेच नवकासाच्या वेगवेगळया नििाांची िाणीव व्हावी, 
समािातील वेगवेगळया प्रवाहाांचा ्ेट अनधकारी म्हणून अनुभव यावा यासाठी महाराष्ट्रातील साांस्कृनतक, पयफटन स््ळाांना 
तसेच औद्योनगक व नवकास प्रकल्पाांना भेटी निल्या िातील. यामध्येच निल्ली भेट आयोनित करण्यात येईल. निल्ली 
भेटीमध्ये महत्वाची मांिालये, सांसि, महत्वाचे सावफिननक उपक्रम याांना भेटी निल्या िातील.  
7.  पुनर्ववलोकन व उिळणी ट्पा 2 तसेच पनरवीक्षाधीन अनधकाऱयाांचे मूल्याांकन -  (Debriefing Phase II) :- 

      यामध्ये प्रनिक्षणाच्या वरील सवफ भागाांमध्ये आलेल्या अनुभवाांवरती तसेच प्रनिक्षणाव्िारे आधानरत सािरीकरण 
करून वैचानरक पाया पक्का केला िाईल यामध्ये मूल्यमापन (Assessment), प्रकल्प, यिस्वी गोष्ट्टी, नानवन्यपूणफ व 
सिफनिील कल्पना, सािरीकरण, गटकायफ, नवनवध सांलग्नतेमधील अनुभव या बाबींचा समावेि केला िाईल. सामानयक 
मुद्याांनवर्यीचे सवफ अनधकाऱयाांचे पुनर्ववलोकन (debriefing) एकनितपणे घेण्यात येईल. तसेच सांबांनधत सांवगाकनरता त्या 
नवभागािी सांबांनधत नविेर् मुद्याांबाबतचे पुनर्ववलोकन स्वतांि िालनात आयोनित करण्यात येईल. पुनर्ववलोकनासाठी 
सांबांनधत अनधकाऱयाांस ज्या निल्हयात के्षिीय सांलग्नता िेण्यात आलेली असेल त्या निल्हयानधकाऱयाांकडून सिर 
अनधकाऱयाांसांबांधी अहवाल मागनवण्यात येईल व त्या अहवालानुसार आवचयक कायफवाही करण्यात येईल.  
 
8. यामध्ये आवचयकतेनुसार सामान्य प्रिासन नवभाग़ाकडून बिल केले िातील.   
 
9.         नवत्तीय िबाबिारी :  

            सवफसाधारणत: 100 प्रनिक्षणा्ीसाठी खाली नमूि केल्याप्रमाणे नवत्तीय भार राहील. 

अ.क्र. बाब प्रनत प्रनिक्षणा्ी,  
प्रनतनिन िर(रू) 

प्रनिक्षण 
कालावधी 

निवस 

एकूण रूपये 

1 पायाभूत प्रनिक्षण कायफक्रम  3500/- 60 2,10,00,000/- 
2 अननवायफ सांलग्नता 2000/- 45 90,00,000/- 
3 व्यावसानयक प्रनिक्षण ट्पा1 3500/- 60 2,10,00,000/- 
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4 निल्हास्तरीय सांलग्नता आनण 
स्वतांि कायफभार 

- - सांबांनधत नवभागाची 
िबाबिारी 

5 महाराष्ट्र ििफन व निल्ली भेट  1,50,000/- 
(प्रनत प्रनिक्षणा्ी 
प्रवास व वास्तव्य 

धरून) 

30  
 

1,50,00,000/- 

6 पुनर्ववलोकन/उिळणी (Debriefing) 
कायफक्रम Phase II  

3500/- 30 1,05,00,000/- 

 एकूण    7,65,00,000/- 
 

     सिर िासन ननणफय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408081744337607 असा आहे. हा आिेि नडिीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने, 

 

 

 

                                  (डॉ. सांतोर् भोगल)े 
                                        उप सनचव, महाराष्ट्र िासन 
प्रनत, 

1) मा. राज्यपाल याांचे सनचव, रािभवन, मलबार नहल, मुांबई, 
2) मा. मुख्यमांिी याांचे अपर मुख्य सनचव, मांिालय, मुांबई - 400 032, 
3) मा. मुख्य सनचव, मांिालय, मुांबई - 400 032, 
4) अपर मुख्य सनचव, गृह नवभाग, िागनतक व्यापार कें द्र, मुांबई, 
5) अपर मुख्य सनचव, कृनर् व प.िु.म. नवभाग, मांिालय, मुांबई, 
6) प्रधान सनचव (सेवा), सामान्य प्रिासन नवभाग, मांिालय, मुांबई - 400 032, 
7) अपर मुख्य सनचव / प्रधान सनचव / सनचव, सवफ मांिालयीन नवभाग, मांिालय, मुांबई , 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8) प्रधान सनचव, वैद्यकीय निक्षण व और्धी द्रव्ये नवभाग, मुांबई, 
9) प्रधान सनचव (नवत्त), लेखा व कोर्ागारे, मांिालय, मुांबई, 
10)  महासांचालक, यििा, रािभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
11)  सनचव, सामानिक न्याय व नविेर् सहाय्य नवभाग, मांिालय, मुांबई,  
12)  सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, 
13)  मा. सभापती, महाराष्ट्र नवधान पनरर्ि, नवधान भवन, मुांबई. 
14)  मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवधानसभा, नवधान भवन, मुांबई. 
15)  प्रधान सनचव, नवधान मांडळ सनचवालय, नवधान भवन, मुांबई. 
16)  मा. नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, महाराष्ट्र नवधान मांडळ सनचवालय, मुांबई, 
17)  मा. नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधान पनरर्ि, महाराष्ट्र नवधान मांडळ सनचवालय, मुांबई, 
18)  सवफ मा. नवधानसभा सिस्य, महाराष्ट्र नवधान मांडळ सनचवालय, मुांबई, 
19)  सवफ मा. नवधान पनरर्ि सिस्य, महाराष्ट्र नवधान मांडळ सनचवालय, मुांबई, 
20)  ननवडणूक आयोगाद्वारे मान्यताप्रा्त सवफ रािकीय पक्षाांची कायालये (यािीप्रमाणे), 
21)  सांचालक, वसांतराव नाईक राज्य कृनर् नवस्तार व्यवस््ापन सांस््ा (वनामती), नागपूर, 
22)  सहसनचव(अ फ्सांकल्प), नवत्त नवभाग, मांिालय, मुांबई, 
23)  उप सनचव (व्यय 4), नवत्त नवभाग, मांिालय, मुांबई, 
24)  नविेर् कायफ अनधकारी, डॉ. पांिाबराव िेिमुख नविभफ प्रिासकीय व नवकास प्रनिक्षण प्रबोनधनी, अमरावती, 
25)  नविेर् कायफ अनधकारी, मराठवाडा प्रिासकीय व नवकास प्रनिक्षण प्रबोनधनी, ना्नगर (उत्तर), पैठण, 

औरांगाबाि, 
26)  सवफ मांिालयीन नवभाग, मांिालय, मुांबई - 400 032 याांच्याकडे त्याांच्या  अनधपत्याखालील सवफ   
27)  कायालये/प्रनिक्षण सांस््ा याांना िासन ननणफय अगे्रनर्त करण्याच्या नवनांतीसह, 
28)  ननवडनस्ती कायासन 18-ब. 
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